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ABSTRACT 

 

      The progressive movement appeared against the romantic and ideological thoughts in 

Europe in the 20th century and gave emphasis on social elements and brought resistance in 

feelings and thoughts .This movement has also influenced Pakistani literature in general and 

Pashto literature in particular .Most of the writers and poets took part in the progressive 

activities. Saleem Raz is one of the prominent literary figure of Pashto literature. Like other 

poets of his age he is also affected by progressive movement .In this article the impacts of 

progressive movement on his poetry have been explained. 
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را بهركړو او زميني حقيتونو سره ئې سم او اوګه په   تحريك ادب د خيالي دنيا او تصوراتو نه ترقي پسند

د دې تحريك  اوګه روان كړو او ادب د ادب دپاره نه بلكې ادب د ژوند لپاره د نظريې پابند ئې وګرځولو  

 د اثراتو او مقصديت په حقله ثاقب رزمي ليكي: 

داخلىت  ترقى  پسند تحرىك نے ادب كو زندگى كے مادى رشتوں سے منسلك كيا خالص  "

كا   مسائل  نفسىاتى  اور  ،سماجى  معاشى  كيا.  آزاد  سے  اثر  كے  ماورائىت  روحانى  اور 

ترجمان بناىا اور ادب ميں نئے تجربوں كي راہيں كهوليں۔ اس نے اپنى انقالبى رجحانىت  

سے دنيا كے محنت كش عوام كو نئى زندگى كا پيغام دىا اور انہيں استحصال، استحصالى  

كے خالف آواز اٹهانے كا حوصلہ دىا۔ اس طرح عوام ميں تارىخ ميں  قوتوں اور سامراج  

پہلى بار واضح طو ر پر طبقاتى شعور پيدا كيا گيا۔ ترقى پسند تحريك نے زندگى كو بہتر  

كے   اجتماعىت  كيا.  پيدا  احساس  كا  جدوجہد  عوامى  اور  دى  نويد  كي  تقلىب  پر  خطوط 

ہي انسانى معاشرے ميں عوام كي جہالت،  تصور كو ابهارااور بتاىا كہ استحصالى قوتيں  

بيمارى، پسماندگى اور نادارى كي ذمہ دار ہيں۔ ادب كو سماجى انقالب كا ہتهىار ٹهہراىا ،  

رومانىت كے ساته ساته سماجىت كے عنصر كو ابهارا. ترقى پسند حقىقت نگارى ، روشن  

تخىل كو ارضي رشتوں دىا۔ مصنف كے  افروزى كو فروغ  اور خرد  كا پابند كيا۔    خىالى 

جمہورى اقدار كا تحفظ كىا۔ انسانى معاشرے ميں محنت كش عوام اور استحصالى قوتوں  

كے درمىان ہر لمحہ جارى جنگ كو خير وشر كي جنگ قرار دىااُسے ذہنوں ميں اجاگر  

 (۔  ۱)كىا اور محنت كش عوام كو تارىخ كا معمار بتاىا" 

  ئې  كشالې  نفسياتي   او اقتصادي   ٬ټرله او سماجي د ادب رشته د ژوند سره و ترقي پسند تحريك 

  نوې  يو ئې  كښی هغوي چې  كړې وړاندې  ته  اولس  ئې كښې  انداز داسې  يو په  او  رانناباسلې ته  ادب

  پېدا احساس   وېستلو نوغي د  بري  لري سماجي  د  او  وچتولو آواز د  ضد په  قوتونو استحصالي  د  ٬ حوصله

  كړو۔

 

ليك انداز ئې   تحريك په پښتو شاعرۍ هم كښی يو غټ انقالب راوستو او د پښتو ليكوالو سوچ او د  دې

  د   ٬بېخي بدل كړو۔ د ترقي پسندۍ چې كومې غوښتنې دي چې په شاعرۍ كښی د معروضي حقائقو ښودنه

او  ځ  هلې  لپاره   خوشحالۍ   اقتصادي   ٬دادرسي  مفلس   او  نادار  د  ٬  مرسته  مظلوم   د   ٬لنيو  الس  ظالم لې 

توګه   ېشاعري دې په رېښتون او  ۍ ځائے ونيسي ئ را آد زلفو رخسار د تذكرو او مبالغه   دې  حريت پسندي 

ژوند ته د ورپېښو مسئلو ترجمانه شي هم دغه مقصدونه د ترقي پسند تحريك د اثر الندې پښتنو ليكوالو  

  د ترقي پسند تحريك سره تړلې هغه نوموړي شاعران چا   سر كړل او ال تر دې دمه دا سفر روان دے۔

يو  وي كښې سليم راز  مقام وركړو او د ترقۍ په بام ئې ودروله په هغ  له يو ځانګړے   شاعرۍ  چې پښتو

طبقاتي    ٬ترقي پسندي  داسې نوم دے چې د خپل اعلی فن او فكر په لحاظ وړومبي صف كښی والړ دے۔

مبارزه او انقالب د سليم راز د ژوند درې توكي دي۔هميش خليل د سليم راز د دغه ترقي پسند فكر په  

 بابله وائي: 

حېث پېژندلې شي۔ د دوي د فكر او فن بنياد په    " پښتو كښې سليم راز يو ترقي پسند شاعر او اديب په

   (۲۔)"نظرياتو پرستار هم دے او مبلغ هم دے  وسوشلزم دے او هم د دغه نظام حيات د اصولو ا

 

په شاعرۍ كښې د مقصديت قائل دے۔ هغه د خوار غريب او لړزېدلي اولس دپاره د خوشحالۍ    سليم راز

 ځكه خو عبدالحميد زاهد وائي چې:  خوبونه ويني او هم د دوي په دړد دړدېدلے ښكاري۔ ووناو جنت

از يو  ن دپاره هلې ځلې كړې دي۔ سليم رٶ" سليم راز ټول ژوند د ځپلي او بې وسه انسانانو د روښانه سبا

د هر مظلوم دپاره ئې  او  غه د رنګ و نسل او قوميت نه باالتر دے  ھترقي پسند سوچ لرونكې انسان دے  

 ( ۳آواز پورته كړے دے"۔)

 شخصيت او فن په بابله ليكي:    مفلس دراني په خپل مضمون "جادوګر قلمكار" كښی د سليم د

مض لږ  دې  په  چې  دے  څانګور  او  ګور  دومره  شخصيت  راز  سليم  په "د  هغه  د  كښې  مون 

يو   نو ګران ضرور دي ځكه چی هغه  نه دي  په فن څه وئيل كه ناممكن  او د هغه  شخصيت 

ترقي پسند شاعر او ليكوال دے هغه يو صحافي او په پښتو او اردو كښی ستر كالم نګار هم  

دے او د ټولو نه زيات هغه يو ښه انسان دے هغه يو انقالبي خو جمهوري ذهن لري هغه د  

هر قسم طبقاتي او نسلي فرق لرې كول غواړي هغه يو داسې انقالب غواړي    هنانو ترمينځانسا
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  ٬جهالت   ٬غربت  ٬لوږې  ٬استحصال   ٬تربګنۍ  ٬جنګ ٬هغې په نتيجه كښې د ظلم جبر  چې د

ترقي   ٬مينه ٬ورورولي  ٬عدل وانصاف  ٬مساوات ٬ځائے امن  هفرقه واريت پد توهم پرستۍ او 

 او د علم رڼا خوره شي۔ هغه خپله دغه آفاقي نظريه داسې څرګندوي۔  

 چی سفر ئې تل د مينې سفارت دے  

 زه د هغه قافلې نمائنده يم  

 سرحدونه مې نظر كښی نه ځائېږي  

  (۴د نړۍ د هر وطن زه باشنده يم") 

ؤ او هم دغه آثار د دوي په  د سليم راز په شخصيت د باچا خان او د كاكاجي صنوبر حسېن د افكارو اثر  

 شاعرۍ خواره واره ليدے شي۔ د زبېر حسرت په قول:  

هشتنغر   د  ده  معلومه  ته  ټولو  مونږ  چې  لكه  صاحب  د  د  "راز  او  لري  تعلق  سره  دواوې 

پښتونخوا په دغه ټوله عالقه د باچا خان د خدائي خدمتګار تحريك اثرات يوه فطري خبره ده۔  

او تل پاتې تحريك نه را په دې خوا دويم لوئے تحريك د ترقي    پښتو نخوا كښی د دغه لوئے 

پسندۍ تحريك دے چې په دې سيمه ئې د ټولو لوئے داعي كاكاجي صنوبر حسېن مومند ؤ او د  

خپل فكر او مزاج له رويه ښاغلے سليم راز د هر دواړو تحريكونو د سپين سپېځلو شخصيتونو  

پېغام او مقصد يو ساهو ليكونكے او رسونكے    ٬مشنباچاخان او كاكاجي صنوبر حسېن مومند د 

غړے پاتې شوے دے اګرچې د راز صاحب په شخصيت كښې د شخصيت پرستۍ ماده بېخي  

 ٬خياالت او نظريات لرل د راز صاحب دغه افكارو  ٬نشته خو دغو شخصيتونو چې كوم افكار  

ه هېڅ قيمت نشي كېدے او  خياالتو او نظرياتو سره يو كلك تړون ؤ او دے چې بېلتون ئې ترې پ

ليدے   غالب  هم  اثرات  تحريكونو  دواړو  ددغه  شاعرۍ  په  صاحب  راز  د  اساس  دې  په  هم 

 ( ۵شي")

دا ئې خپل مقصد او مدعا   تېر كړو  په خورونه كښی  سليم راز د ژوند زياته برخه د سوشلسټو خياالتو 

مقاصدو د حصول وسيله ده۔ افضل  ګرځولې ده۔ ټوله شاعري ئې د ترقي پسند منشور پابنده او د اشتراكي  

 ټكور د دوي د شاعرۍ ستائنه په دې ټكو كوي۔  

سره   ادب  پښتو  د  كلونه  ډېر  عمر  ادبي  خپل  د  راز  او    ٬"سليم  پښتو  د  او  سره  پښتو شعر  د 

ښه او درنه شاعري ئې كړې ده۔ د هغه شاعري نظم   ٬پښتونولۍ سره په مينه كښی تېر كړې دي

بي د  ځانګړې  كه غزل  او  مفاهيم    ٬ان ژبه  دے  لري۔۔۔۔    ٬ځانګړي  او ښكال  ښائست  ځانګړے 

ئې د   ھشاعر شعر د ژوند تېرولو لپاره يوه وسيله نه ده ګرځولې بلكې د يو وطن پرست په توګ 

چې ښائي د سليم راز د    ھ وخت د مسائلو بيان ته خپله شاعري وقف كړې ده او شعر لكه څنګ

 (  ۶زړه د تل نه راوتے يو انساني آواز دے چې په لر او بر خپور شوېدے")

سليم راز  شعري مجموعه "زه لمحه لمحه قتلېږم" د ترقي بسنده خياالتو ترجمانه ده۔ سليم صاحب دغريب  

غم درد هم ژړلے دے۔ د ظالم دغاصبانه روئيو غندنه ئې هم كړې ده۔ "زما شعر" نومې نظم    نادار اولس

 كښی وائي:  

 زما ماحول كښی اسوېلي بادېږي 

 په چاپېرچل كښی مې غمونه اوسي 

 دلته ژوندون خو بس سلګۍ وهي تل 

 په خواوشا كښی مې ظلمونه وسي 

 خو  ٬دلته رواج د ګزارونو شته     

 دلته دا اه بس اجازت نشته دے     

 دلته د ستوري مرۍ مروړل خو شته دے     

 دلته د سا بس اجازت نشته دے     

 انسانيت نه څوك آګاه هم نه دي  

 انسانيت په څه كښې شمار هم نه دے 

 نو احترام به د انسان ال څه وي ؟  

 انسانيت په غاړه تار هم نه دے 

 دلته ملګرو چې ژوند پېټے ښكاري     

 دلته اقدار د ژوند بدل غوندې دي     
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 دلته ژوندون ستړے ستومان ليده شي     

 دلته آثار د ژوند بدل غوندې دي      

 

 دلته چړچكې د څو كسو دي بس 

 دلته غريب ساه اخستلے نشي 

 او كه په سر ئې تندرونه چورلي 

 دے هغه سر هم خوزولے نشي 

 ك د ژوند بېزاره دے ناست  دلته هر څو     

 چرته د تېښتې ئې څه الر نشته      

 دلته هر څوك شونډې ګنډلې ګرځي    

 په خپلې خلې ئې هم اختيار نشته     

 

 زه ورته ګورم لوګے كېږمه خو  

 لمبه كېدو ته مې څوك نه پرېږدي 

 پوټے   ٬مرۍ له غريو ځنې مې چوي خو 

   (۷پرېږدي)چغه كېدو ته مې څوك نه  

  ٬حاالت چيچل كوي نو په داسې صورت كښی د زلفو  ٬او چې كله ماحول باندې داسې تيارې خورې وي 

 د بهارونو او خوشحالو خبرو له خپل شعر كښی ځائې وركول عبث ګڼي ځكه خو وائي:   ٬رخسار 

 دې غمزپلي شان محفل كښې وروڼو!  

 قېصه د زلف او د رخسار څه وكړم؟   

 په ژوندون خور وي خلقه! چې مې خزان  

 زه به ستائينه د بهار څه وكړم 

 زما ملګري دې اوس وائي كنه       

 څرنګ پاسته وليكم؟   ٬څرنګ خواږه      

 دا معترض خو دې ما پوه كړي كنه       

 (  ۸چې داسې نه ليكم نو څه اوليكم؟ )     

كو محنت  او  كوي  ګوته  په  محنت عظمت  د  كښی  نظم  نومې  يو  "خواريكښو"  په  ته  كارو  مزدور  ونكو 

 موټے كېدو زور اچوي او د استحصالي نظام غندنه كوي۔ 

 "د محنت عظمت په هر عصر تسليم وي  

 ورته هېڅ په مقابل كښی زر او سيم وي   

 چې تر څو دغه نظام د زرګرۍ وي 

 انسان به په طبقاتو كښی تقسيم وي  

 تش كالم باندې فرعون نه خالصې نشته      

 الس كښی به عصا هم د كليم وي  په يو    

 سر به ټيټ نه كړي هېڅكله يو طاقت ته     

 انسان عظيم وي   ٬سپك ونه ګڼۍ انسان     

 خوارو زارو خواري كښو كه يو نه شوئ 

 ( ۹تل په سر به مو ګزار لكه يتيم وي")

په "باغي يم" نظم كښی د سماجي لري بري ذكر كوي او د سماج دپاره د يو داسې راج غوښتنه كوي چی  

 په كښی د انسان او انسانيت احترام او قدر وي هغه وائي: 

 چې قدغن د خلې په سا د زړه په آه وي 

 چې شكوه هم پكښې جرم وي ګناه وي 

 ضمير غالم وي   ٬نظر   ٬خله  ٬دهن  ٬چې زړه   

 زه له داسې رواياتو نه باغي يم    

 د انسان او سړي توب چی احترام وي  

 زه منونكے د هغې رواج د راج يم 
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 (  ۱۰لټونكے د هغې ښكلې سماج يم)

ے" كښی پرېوتې طبقې او خوار غريب اولس له تسله وركوي ډېر  د ېسليم راز  په خپل نظم "سحر نزد

د برابرۍ او خوشحالۍ يو ښه نظام په راتلو دے۔  زر ده چې د سرمايه دارو راج به دړې وړې شي۔ او  

 راز صېب وائي۔  

 ده ناممكن چی د شعلو مخكښې والړ پاتې شي  

 د تورو شپو دا تور فوځونه به خواره واره شي  

 رڼا د نمر ورته په مال باندې خنجر به شي اوس     

 تيَرې به قتل شي دا راج به ئې اوړه اوړه شي    

 سحر به شي اوس  ٬ے د سحر ستورې راختلے د  

 ( ۱۱ښكاره له پورې غر به شي اوس)  ٬نمبر راختو كښې دے   

سليم راز چې كله ژوند تېارې تيارې ووينې او د هر لوري مايوسه شي هېڅ رڼا او اسره نه وينې نو بيا د  

 وائي:  رت او د اولس د مزاحمت نه عالوه بله الره نه ويني او په جاٶنظام د بدلولو دپاره د بغا

 دلته ژوند باندې تيرې دي 

 دلته ژوند باندې پهرې دي 

 د ژوند وينه كه خوله ده 

 د څو كسو پرې قبضه ده 

 دا ژوند د ژوند توهين دے  ٬خو

 چې نفرت دے هم نفرين دے 

 دا قصور د دې نظام دے 

 ژوند خو ژوند باندې الزام دے 

 دا نظام بدلول غواړي  نو

 دا الزام ختمول غواړي

 چې عالج ئې بغاوت دے 

   (۱۲د اولس مزاحمت دے)

"د سپرليو خالقه" نظم كښی د هللا په درګاه كښې د كلهم انسانيت د ښېګړې او خوشحالو دپاره داسې فرياد  

 كوي:

  

 د ونو بوټيو د سپرليو خالقه!   

 لږ د انسان په ژوند سپرلې راوله   

 اے د ښائست او رنګينو خالقه!   

 پوټے خنده خوئې په خلې راوله   

 د خوشحالو ډكې ويالې راوله  

 چې څه تازه د ژوند ګالن شي كنه   

 څه ښېرازۍ خو دې دلې راوله  

 جهان د مينې چې ودان شي كنه   

 (۱۳چې دا انسان خو لږ انسان شي كنه ) 

د    ھڅنګ ده دغه شان هغه  په عناصرو ښېرازه  د ترقي پسندۍ  د نظم الله زاره زمكه  چې د سليم راز 

غزل زمكه هم شاړه نه ده پرېښودې۔ او هغه د غزل په مېدان كښې هم د خپل مخصوص انداز له كبله  

قتلېږم"   لمحه  لمحه  "زه  كتاب  د  دوي  د  ټكور  افضل  په حقله  د غزل  د سليم راز  لري۔  نوم  په  سپېځلے 

 سريزه كښې ليكي:  

"د سليم راز غزل د وخت د غوښتنو غزل دے۔ د ښائست نه او د مينې نه ډك غزل دے۔ د ډېرو  

ځانګړتياو لرونكے غزل دے۔ بل كوم ټكے چې د سليم راز په غزليزه شاعرۍ كښې ډېر زيات  

پښتنولي    روښانه او ځلنده دے هغه د خپل قام او خپلې ژبې سره مينه ده۔ په غزل كښې پښتو او

سوچونه او ناامېدي د اوس وخت د شاعرانو يو عام رواج   ٬غم او اندېښنې    ٬فراق او وصال    ٬

 ھګرځېدلے دے۔ سليم راز هم له دغې مسئلې نه بې برخې نه دے۔ كه څه هم د غزل په تنګ

لمن كښې د طبقاتي نابرابريو بيان په اوس وخت كښې كه د څو كسانو كار دے نو سليم راز هم  

Page# 142

 
Website: https://pukhtunkhwajournal.org | Email:  info@pukhtunkhwajournal.com 

Volume 7 | Issue I | January – June 2022
International Journal Of Pukhtunkhwa



ناسازه  په   د  ماحول  خپل  شاعري د  ټوله  خپله  ځكه چې هغه  كسانو كښې شامل دے  څو  دغه 

حاالتو بيان او د طبقاي نابرابر يو غندنې ته وقف كړې ده۔ ځكه چې هغه په شاعرۍ كښې د  

ټيټې طبقې پلوي كوي تل د محكوم او مظلوم طرف دار دے۔ هغه لكه څنګه چې د خپلې ټولنې  

ينه لري او يو ترقي پسند او په وطن مئين شاعر دے دا ډول دهغه  له زيار كښ انسان سره م

شاعري او ادب هم د زيار ايستونكيو او محنت كښې طبقې دپاره ده۔ هغه ژوند په اصلي مفهوم  

ژوند   انساني  د  او  غواړي۔  مينه    ٬سره  په  ژوند  هغه  كوي۔  ځلې  هلې  پاره  له  ټولنې  انساني 

چغه پورته كړې ده۔هغه ژوند د خپل اولس له پاره غواړي   غواړي او د انساني ژوند له پاره ئې

 (  ۱۴او هغه ژوند غواړي چی د هغه اولس او د هغه د خپلې طبقې خلق ورته نياز لري")

د ښاغلي افضل ټكور پورته اقتباس كښې څرګند شوي خياالت ټك په ټك د سليم راز د غزل په آئينه كښې  

 ليدے شي۔  

 لكه د هغه دا غزل: 

 ژوند سره اولفت به كوؤښكال او 

 دا عبادت دے عبادت به كوؤ 

 دوه مئين زړونه چی په زوربيلوي 

 دغې سماج نه بغاوت به كوؤ

 چې كوم نظام كړي استحصال د اولس 

 تل ترې نفرت نفرت به كوؤ 

 بادار په دار خېژوي ٬كه مونږ نادار

 ( ۱۵رازه د خوارو حمايت به كوؤ)

 تو اظهار دے وائي چې:  په يو بل غزل كښې هم ددغه رنګه جذبا 

  كه مزاج د سامراجيانو فرعوني دے   

 نو انداز مې د كالم هم كليمي دے   

 جنت څنګه چاته جوړ كړمه آسمان كښې       

 چې الهام مې زماني دے زميني دے      

 زه د خوارو او خورو پښتنو غم خورم  

 زما فكر اولسي دے هم ملي دے    

 انسان د بل انسان وي تل خوراك به يو      

 چې ترڅو دغه نظام د زرګري دے      

   

 

 هېڅ له دار او له دارا مې وېره نشي 

 چې نصيب مې دا منصب د لېوني دے    

 لب ولهجه مې د غزل كړه رازه! نوې      

 ( ۱۶انقالب پكښې فكري دے هم فني دے)     

د پرېوتې طبقې د بې    ٬د غټانو ظلم    ٬بې انصافۍ    ٬راز صېب تل په خپل غزل كښې ناسازګاره حاالتو  

 وسو ذكر كوي او دغه شان د غريبې او بې وسې طبقې سره د همدردۍ څرګندونه كوي۔  

 چغې وهم به تل ترتله د انسان په قتل   

 څه رنګ چپ پاتې شم ملګريو! د خپل ځان په قتل   

 سپرلے بيا د سرو وينو باران وريږي بيا شو    

 بيا به هر ګل وي په خندا د ګلستان په قتل    

 د كوم منصف نه تقاضې ال د انصاف به كوم 

 منګولې سرې دي د هر چا د خپل ايمان په قتل  

 د عالمي ضمير ګرېوان ته ځكه الس اچوم      

 (۱۷چې خاموشۍ ئې ډېر زړؤر كړل قاتالن په قتل)    

 سماجى لري بري او طبقاتي درجه بندۍ غندنه كوي او وائي چې:  ٬اواتود عدم مس

 دا ال كوم قسم انصاف دے  ٬دا ال څه رنګ مساوات دي 
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 يو غالب دے بل مغلوب دے  ٬يو جابر دے بل مجبور دے  

 قاتالن دي په مزو كښې   ٬د شوكمارو بادشاهي ده    

 دے توره تپه شپه خوره ده نمر د غرونو په شا ډوب     

 چې ئې ګل نه رس زبېښل دے د چمن واكدار بورا دے  

 نن هغه بلبل معتوب دے   ٬چې ئې وينه په ګل توې ده  

 ژوند پرې چا ځان له ازغن كړو ٬وينې چا بوټو له وركړې   

 ( ۱۸ګل د چا په نوم منسوب دے)  ٬چمن ياد د چا په نوم دے    

سليم راز صيب كه هر څومره د نادارو د ناسازو حاالتو او د طبقاتي لري بري ذكر كړے دے خو هغه  

 نادارو او زپلي اولس له د امن او مساواتو د قيام او د سرمايه دارانه نظام د ړنګېدلو زېرے هم وركوي:  

   درنګ ساعت له راختونكے دلته نمر دے 

 په مسكا باندې شفق له پورې غر دے 

 

 ق زاره د تورې شپی زر په چاودو ده پړ

 چې مايوسه نه شئ ملګريو بس سحر دے 

  تار په تار كه د پرولتار ملګريو! نه شوئ 

 (۱۹ړنګېدونكے زر نظام د زوراو زر دے)

او   استحصال د  ٬سليم زارصېب يو ډېر ژور طبقاتي احساس لري۔ هغه د سرمايه دارانه نظام  

ې ئې د زمانې د هر جابر او ظلم خالف د مظلوم او غريب په  زور ظلم خالف دے۔ او بې د يرې تره

دےهغه "ادب د ژوند دپاره " د نظريې قائل دے خو دې سره سره هغه   ے مرسته كښې آواز پورته كړ

  وركوي۔ اوليت   هژوند د ادب دپاره ګڼي۔ راز صېب په انسانيت مئين دے او بشري حقونو له په هر څ

لو او آمن دپاره انقالب راولي۔ كه مونږ وګورو نو د  راز صېب په  خوشحا   ٬ ښېګړې  د  انسانيت د هغه

 هغه په فكري لحاظ ترقي پسنده دے   چې ځكه شاعرۍ كښې دغه ټولې نخښې نښانې ځلنده په نظر راځي 

 

 

 

 

 

 

 حوالې 

 

 ۲۲ ٬ ۲۱ص  ٬ ۱۹۸۷ ٬آئينه ادب ٬الهور ٬ترقي پسند نظريه ادب كي تشكيل جديد  ٬ثاقب رزمي۔  ۱

خليل۔  ۲ ليكوال  ٬هميش  ټوك  ٬پښتانه  يونيورسټي    ٬پېښور  ٬دوئم 

 ۲۰۸ص  ٬ ۲۰۱۱  ٬پبلېشرز

زاهد۔  ۳ سريزې  ٬مولف/مرتب  ٬عبدالحميد  راز  سليم    ٬پېښور  ٬د 

  ۹ص   ٬ ۲۰۱۷ستمبر    ٬عامر پرنټ اېنډ پبلېشرز

"جادوګر قلمكار" )مضمون( مشموله سليم راز    ٬دراني  مفلس  ۔  ۴

انجمن ترقي    ٬پښتونخوا    ٬مرتب حنيف خليل  ٬فن او شخصيت    ٬فكر

 ٦٥مخ:  ٬ء ۲۰۰۳نومبر   ٬پسند مصنفين 

حسرت  ۔  ۵ شاعري)مضمون(    ٬زبېر  سمه  ته  سليم    ٬شرعې  مشموله 

 ۱٤۷  ٬ ۱٤٦مخونه: ٬فن او شخصيت ٬راز فكر 

ټكور  ۔  ٦ قتلېږم    ٬افضل  لمحه  لمحه  زه  مشموله  د    ٬سريزه  

 ۱۲مخ:  ٬ء  ۲۰۰۹جنوري  ٬يونيورسټي پبلشرز   ٬پېښور ٬سليم راز
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راز  ۔  ۷ قتلېږم  ٬سليم  لمحه  لمحه  يونيورسټي    ٬پېښور  ٬زه 

   ۴۸  ٬ ۴۷مخونه:   ٬ ء۲۰۰۹جنوري   ٬پبلشرز 

 ۵۰ص  ٬هم دغه۔  ۸

 ٥۷مخ:   ٬هم دغه ۔  ۹

 ۱۰۹مخ:   ٬هم دغه ۔ ۱۰

 ۱۰۸مخ:   ٬هم دغه ۔ ۱۱

 ۵٦غه ص هم ۔ ۱۲

 ٦۱مخ:   ٬هم دغه ۔ ۱۳

د     ٬مشموله زه لمحه لمحه قتلېږم    ٬سريزه    ٬افضل ټكور۔  ۱۴

   ۱٤ ٬۱۳مخونه:   ٬سليم راز

  ۲٦مخ:  ٬زه لمحه لمحه قتلېږم ٬سليم راز ۔ ۱۵

 ۷٦مخ:   ٬هم دغه ۔ ۱٦

 ۸۳مخ:   ٬هم دغه ۔ ۱۷

 ۹٦مخ:   ٬هم دغه ۔ ۱۸

 ۷٤مخ:   ٬هم دغه ۔ ۱۹
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