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 جـــــــهــــانــــی –خــــــــیـــــام 

 

 مسی وقسمت 

 

 رخ پیـم فـام صبح ای صنـهنگ

 یش آور میـو پ هـرانـاز تـبرس

 جم وخاک صد هزاران ه کافگند ب

 ن دیـتـه و رفـرمـیـدن تـاین آم

 یامخ

 

 د سهار نسیم چلېږی رخه پاڅه ـزما ښایسته گل

 نغمه سازه که می راوړه چی د عمر شپې کمېږی

 الندي سی تر خاوروداسی سل زره جمشیده، کی به 

 ي سر پر سر تېرېږیپسرلي به راسي والړ سي ژم

 جهانی
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 4از 2

 ریحروس سـهنگام سفیده دم خ

 ه گریدانی که چرا همیکند نوح

 ه صبحنید در آیـیعنی که نمودن

 کز عمر شبی گذشت تو بیخبری

 خیام

 سحرگاه چی سپېدې چوی بانگ د چرگ اورېدل کېږی

 دا ولي ساندي وایی او خروښېږیته پوهېږې چی 

 په هینداری د سهار کيهغه دی ښکاري وایی بیا

 شپې د عمر دي تېرېږیچی هنوز یې بېخبره 

 نیاجه

 

 م یکدمـویـرم راز تا بگـو محـک

 کز اول کار خود چه بودست آدم

 مـــمحنت زده سرشته از گل غ

 جهان بگشت برداشت قدم یکچند

 خیام

 ه دی لیدلیـرم نـه ما محــرازونم ــه ووایــچات

 ه راغلیـره څشی و څنگـه سـویـه لـی آدم لـچ

 اخښلی ورځی ازل دی له غمو سره له لومړۍ

 ه یې اخیستی په جهان کی گرځېدلیـدمـو قـڅ

 جهانی



  
 

 

 4از 3

 ه مستم هستمن ز می مغانر مگ

 د و می پرستم هستمــور عاشق و رن

 من گمانی دارنده ب ۀـفـر طایـه

 هستم هستم من از آن خودم چنانکه

 خیام

 

 م دا دی یمهـه هسی مست یـو د مغانـه میـکه ل

 دی یمهیمه که رند یم  می پرست یم دا  که مین

 و آیینو کیـه خپلـا پـني مـوی وـکـلـې د خـفـطای

 یمه ه خپل وجود یم چی دا هست یم دادیزه پخپل
 جهانی

 

 ه پرواز کنمـری چگونـرد دگـگ

 کنمیا عشق تو یې  چگونه آغاز 

 می نگذارد لحظه سرشک دیدهیک 

 روی دگری باز کنمه تا چشم ب

 خیام

 

 کي بېله تا بل ځای کي سیوري به څنگه جوړزما وزر 

 یاد کمه نور توري مل وي څنگه ستا دعشق ذکر می

 غولی کور پرې ایښی زما د سترگو د اوښکو کله دی

 چی می سترگي کمه خالصي بېله تا د بل پر لوري

 نیاجه



  
 

 

 4از 4

 

 ه با نیاز آمده امدر مسجد اگر چ

 ر نماز آمده امـه از بهـا که نقح

 دمــاده دزدیـروزی سججا  این

 ده امـاز آمـت بـه شدسـنـآن که

 خیام

 

 یم راغلـه یـده تمنا تـر دې مسجـه تـر څـکه ه

 نه لمونځونو نه سجدو ته  نه  دعا ته یم راغلی

 ال وړېـیوه ورځ می له محرابه مسله ده په غ

 ه یم راغلیـاوس هغه ده زړه سوې بلي غال ت

 جهانی
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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 هفتمبیستم و برای مطالعۀ بخش های اول تا 
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