
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :مقاالتارسال 

  

 

 02/01/2020                                                  عبدالباری جهانی
 

 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 مچهارو  بیستقسمت 

 

 

 پاک از عدم امدیم  و ناپاک شدیم

 م و غمناک شدیمــدیمـا آسوده در

 ده در اتش دلـم ز آب دیـودیــب

 بباد عمر و در خاک شدیم دادیم 

 خیام

 

 له عدم څخه پاک راغلو او ناپاک پر دې جهان سوو

 ه سرگردان سووـو څه بېځایـه راغلـوسا دنیا تـڅه ه

 ه اور کيـپدو د زړه ـو او لوېترگو تویېدلـله دوو س

 کی پنهان سوو او په خاوروژوند مو باد لره تسلیم کړ 

 جهانی
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 4از 2

 ه نازــر است خیز ای مایــوقت سح

 نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز

 د درازـنـپایـد نـنـایـجـه بـا کـه انــک

 ازــد بــنمی اید کس ـا که شدنو انه

 خیام

 

 از خوبونه پرېږده د سهار وخت دی جانانهــلږ د ن

 سمه له ځانهجام که پورته چنگ را واخله چی پردی 

 دي پر دنیا پایيـد یو څو شپو مېلمانه دي چی ژون

 او بیا نه دي ستانه سوي څوک چی تللي له جهانه

 جهانی

 

 خیام که خیمه های حکمت میدوخت

 تاد و ناگاه  بسوختـم فـدر کوره غ

 رش ببریدـمقراض اجل طناب عم

 روختـش بفـه رایگانـل بـدالل ام

 خیام

 

 کی د حکمت  خېمې گنډلېچی خیام په ټوله ژوند 

 وسوځلې ه خپلی نیليـاپـم اور کی یې ناڅــد غ

 د اجل بیاتي یې غوڅ  کړ هغه ټینگ د عمر مزی

 تی واخیستلېـدی مفــو بانـلـیـه او پیسې دالل د

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 سودای تو دي باش که پخته اند خوش

 ای تو ديـد از تمنـده انـارغ شــف

 دي قصه چی کنم  که بې تقاضای تو

 ردای تو ديــار فــرار کــد قــدادن

 خیام

 

 زړه دي مه خوره چی ویشلي قسمتونه یې پرون دي

 ه آرزو د سباوون ديـه کړی لـمـفلک ځان بېغ

 ه څه کیسه بیان کړم ستا غوښتنه پکښي نه وهـتات

 م یې خوړلی دا کارونه د گردون ديـد سبا غ

 جهانی

 

 گر کارفلک  به عدل سنجیده  بودی

 ه پسندیده بودیـلـمـک جـلـوال فـاح

 ور عدل بودی به کارها در گردون

 ل فضل رنجیده بودیـکی خاطر اه

 خیام

 

 ه په انصاف تلل کېدالیـد اسمان که ټول کارون

 پېښېدالی چی له هسکه  نو انسان به خوښوالی

 رازو د عدالت وایـکه فلک په الس نیولی ت

 وښیارانو د زړگي وینی خوړالیـه ولي هـنو ب

 جهانی



  
 

 

 4از 4

 ماییم که اصل شادی و کان غمیم

 اد ستمیمـم و نهـه دادیـایـرمـس

 م و کمیمـم و کمالیـپستیم و بلندی

 ه زنگ خورده و جام جمیمآیین

 خیام

 

 هم ریښه یو د ښادیو او هم  کان یو د غمونو

 و د ظلمونوـو او اساس یـدالت یـع سرچینه د

 کمی یوهم هم کمال یو یټیږو، هم لوړېږوهم ټ

 م د محفلونوـام د جـو جـلي آیینې یـزنگ وه

 جهانی

 ******** **** 

 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این شاعر و نویسندۀ  تذکر: 
معزز را مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک" برعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست 

 شوند! "آرشیف" شان رهنمائی
 
 

 

 آتی کلیک فرمائید: لینک یباال سومو  بیستمبرای مطالعۀ بخش های اول تا 
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