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 د ساحل چورتونه 

 

 
 ه غاړه ـر دغـــو پـــه د اوبـــتـــاعــره ورځ دوه درې ســـــه

 زه و خیال یو الس تر غاړه  ،ږمـ ال زنګېـه ټــو پــورتــــد چ
 

 ه ـــای تـــــو پــــو اوبـــایـــاپـــر وي د نــظــي نــی مـولــاچ
 نغاړه ره  ـې سـل کــه بـو پـ ه یــونـــوجـــاد مــي بـتـسـیـرا اخ

 

 ه ـونــان ــوتــک ، يــتــي بـنـیـ سپ ،هــ ونـلـېـ ټ ســو غـیــلــېــد ه
 اړه ـه بــم وي لــې وهـه ئــن ، کاري ويـه ښــره لـېـه ئې بــن

 

 خوښ خوشاله مست خندان دي  ،که زاړه دي که ځوانان دي 
 اړه ـه اهـش یې لـویـ شـه تــــن ،شان ديـرېــه پــۍ تـنـخـه یــن

 

 ره پرځي ـو کي سـه رېګـپ ،ورځيــان و کمکیان غـومـاشـم
 ه ئې داړهـئې غاښ وي ننه   ،دان ګرځيـنـم خـ ودا هــزوړ ب

 

 ونو ـ و نجـمـګاه د زلـحـریــفــت ،و ــــازونــهــاه د جــدرګــنــب
 و دوه درې الړه ــ ـالنـد ګ و  وــــوالــــوړ د دېـــر مـــر هـــپ

 

 نه ـر وطــوالړم ت  ـ والړم   ،وـو اوږد سـ ورتــر د چـفـن ســن
 شاړه  ،وـې اوبـان بــه د دامــونـت ـل دښـپـاد سول خـه یــرا پ

 

 خړ کربوړي وي تر الندي  ،ديـ رې سپانـېـي ترخي سپـوچ
 ه کراړهـکــه لـکـځـه مـکـلـک ،هـ نـېـزو مــو اغــالــدیــانـد ک

 

 لي مرغیه ـکـان ښـــد دام ،ه ويـــاړه نـــې مــو ئـــه دانـــپ
 راړهـه خــره وي کــوتــه کــک ، وـګـې وي په شــذران ئــګ

 

 وي مخونه ـ رو ســمــه لـــپ ،هــڼ اولسونـــشت ګـېـ کښې مـپ
 ه واړهــتــو اخــدیــه بــــپ ،هـــرونــربــه وي تــلــه بــو لــی

 

 ام داسي ګدۍ ته ـداسي ق ،ړیــکم منسوب  ــوار قسمت یــخ
 په ناړه  وي نې خپل حلق لوند   ،ل ته خیر رسېږي ــه ئې بـن
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ــ ي د پــر کـصـه دې عـــپ  اپوهه ـل سوی وي نــاتـس ، وهيـ
 بس په نوم د ابا ویاړه  ، ل در تهـ است د بــوڼ نــد و کــړون

 

 ښت کلونه ـوېـلـه څروـ ي پـدلی چــیــا لــوم دئ چـــي قـداس
 ر غاړه" ـور پــرداره پــږ مـېـ"م  ،وـنـمـه وي د دښـچـازیـب

 

 ه ئې بېره له آشوبه ـ ن ،هـ وبــه لـ الص وي پـر خـې سـه ئــن
 ما وي په ریختاړهـتـ انـخ  ،هــوبــ ه خــه درانــه را ویښ لــن

 

 ون کیـه شواخـت پـدی هر وخ ،د دنیا په تګ او یون کي
 د ژوند مېنه ئې لتاړه ، کور ئې ګور وي بخت ئې تور وي

 

 د وعید وي ناخبر له وع ، لید ويـقـ ه تـن ئې وچ کلک پــدی
 ر وخت والړهـدې پــعــد ق ،هـاست ــای ئې نــر ځــام پـیـد ق

 

 رغه ـدمـــه وي بــــه ازلـــل ،دای رازلیــت چي خـلـو مــی
 رض ئې توره غاړهـر مـه ،ه ويـتـځ اخـه رنــاق پــفــد ن

 

 کور ئې ړنګ په تاړاکونو   ،ونوـګـنـل وي د جــر بــاور پ
 ان و مځکي دواړهـمـه اســل ،وــ ونــتــ ه اپــک لډ دون ــژون

 

 رهزن ئې واکمنان وي ه ـلـغ ، ان ويـمـالـان ئې ظـمـاکـح
 جاړهـا ورانه ویـیـن دنــدی ، ان ويـیـه امـنـان ئې شـظـواع

 

 رې پشکال وي ـرور تـم ، ال ويـه کـال پـالۍ ئې کـکـوچ
 ل غواړهـه ارګوړو ئې تـ پ ،ال ويـحـاران مــت بـمـد رح

 

 تار ددې نامرادوـ فــر ګــپ ،ادوــورښــردار ددې کــر کــپ
 ام ژاړهـاښــار و مـهـر ســه ،ادو ــایــاد نــار د یـتـر رفــپ

 

 م جوړه پلمه سوهـه هــا تـم ،ه سوه ــیــافــه قـګـنـه تــرا ت
 ه لو رمباړهـښتۍ پـد ک ، وهـده سـنـړۍ کــورت لــچي د چ

 
 کانادا ،آشاوا
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ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : په دې نظم کي غاړه په څو معناوو راغلې ده
 

 ، اوله غاړه = ساحل
 

 ، دوهمه غاړه = ګردن )فارسي(
 

 ،ُعهده  ،دریمه غاړه = ذمه
 

 . یو راز ناروغي ،مه غاړه = ټوخیڅلر
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