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My Beloved is Mine 
 جانان زما زه د جانان یم

 
 له بله لکه دوې ویالې سى بېلى یو

 دواړي مینځى په لمنو کى رېگونه
 دواړى درومى لکه الړ د مرغلرو
 پلټى په اوږده الر کى زر کونجونه

 ي ذخیرې ته سي دننهیوې لوی
 چى سپین زر یې پر سینه وهى موجونه
 په آخر کى یوه  لوى دریاب ته لوېږى
 د اوږده سفر په پاى کى کرارېږى

 داسى زه یم  او همداسى مى جانان دى
 دى زما دى زما ځان دى ،زه د ده یمه

 

 داسي موږ هم سره گورو یو ځاى کېږو
 په آخر کى د اوږدو  اوږدو مزلونو

 ل سوک  یو سو په وجود کى دواړه دواړه 
 مفهوم نه وي نور د نویو پیمانونو
 ځکه زه لکه څپرکى وم د واورى

 اورونو او جانان مى سره لمبه وه د
 یو په بل کى مو روحونه داسى ورک سول

 سوو نیژدې د غبرگولیو تر ځانونو
 داسى زه یم او همداسى مى جانان دى

 دى زما دى  زما ځان دى ،زه د ده یمه
 

 په دنیا کى چى شاهان او سلطانان دي
 چى تختونه یې را الندي تر اسمان دي
 چلوي چى پر جهان باندى حکمونه
 په زرگونو یې پوځونه غالمان دي
 که را وبخښي دا خپل واړه تختونه
 خزانې د جواهرو درمندونه

 ور به نه کړم دا هستي چى یې لرمه
 نهاو عیشو ناز ،د دوى زما دي مینه وى

 د دوى ټوله شته مني کلپى روپۍ دي
 زما په الس کى ده سکه اصیل مهرونه
 وربخښلى مى زمان دى که جهان دى
 ماته بس دا خپله مینه خپل جانان دى
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 که ښایستې په افسانو کى د یونان دي
 که څه ښکلي د نړۍ د دې جهان دي
 چى را الندي تر شنه چتر د اسمان دي

 ان ديخزانې چى وربخښلي لوى یزد
 د خوښۍ سیالي مى کله سي کوالى
 په شېبه مى د ژوند نه سي ارزېدالى
 نه زما زړه سي له جانانه را نیوالى
 نه جانان سي څوک له مانه بېلوالى
 نه د شعر او د ښایست نهه خدایاني
 زما د مینى په ښایست سي کښېوتالى

 

 نه زمان او نه مکان او فرصتونه
 نه د مرگ خوني حملې تېره غاښونه
 زما تندى سي خپل مقام ته کږوالى
 نه مى طمع سي په زړه کى پاروالى
 هغه زما سره سوگند د مینى کړى
 ما په قول د وفا شرط دى منلى

 دى په زور د عقیدې او ایمان زما دى
 زه په مینه یم د ده ځان مى سپارلى
 دى اوبه او زه شراب یم سره خپل یو

 دى زه د ده یم سره مل یو دى زما
 

 دى محراب دى په سجده ورته ورځمه
 زه د ده د ذات مسجد یم ځان پالمه

 زه مېلمه د ده پر خوان یم دى کوربه دى
 دى غذاده  زما وجود پر ده مېلمه دى
 زه د ده یم په توبه ورسره خپل یم

 زما دى په کرم ورسره مل یمی او د
 ىزه د ده یم زر خرید یم را نیول

 او دى زما دى زما په وینه کى اخښلى
 دى زما د گلو ونه په نازېږم

 زه پر ده باندى  پېچک غوندى تاوېږم
 یو له بل سره په زر پیونده خپل یو
 زه د ده یمه دى زما دى سره مل یؤ

 

 هغه ماته شته مني ده را بخښلې
 ما یې مینه په قولونو ده منلې
 ما د ده په نوم سندرى دي ویلي

 ژوند کي اوږدې ورځي دي اوډلي مي ده
 را نیژدې سي د کرم تاج مى پر سر کي

 برابر کي پر جهان مى له سیاالنو
 زه هم ځم د ده معبد کى پر سجدو سم
 په ستایلو  د کرم په ورځو شپو سم
 دى هم ومني سجدې زما د عمرونو
 نښانې مى تر قیامته د قولونو

 زه محبوب یم تر هر چا ورباندى گران یم
 زه د جانان یم. ،دى زما  ،ا جانان دىزم
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