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عبدالباري جهاني

زړه مي د ټولو عقایدو ځای دی
Ibn Arabi

د نــړۍ وګــړو هــرچا خــدای په بـېل رنګ پېژندلی

People have different beliefs about God

زه د ټــولــو پــه مــذهــب یــم چي خـالق یې یـو بللی

But I behold all that they believe.

زړه مي پراخ لکه جهان دی هر شي ځای پکښي نیولی

My heart has become the receptacle of every
;form

د هوسیو شنه بـېـدیا ده پــه خــلوت کـي راهـب غــلی

It is a pasture of gazelles and a convent for
Christian monks.

هــم مــعبــد دی د بــتــانــو هــم کــعبـه ده د حـاجیانو
هـم حکـمونه د تورات دي هم قرآن دی سپین سپېڅلی
زه د مــیني پــه مــذهب یم چي پر هره الر مي بیایی

And a temple for idols, and pilgrims of Kabah,
And the Tablets of the Torah and the Book of
the Quran.
I follow the religion of love whichever way its
camels take,
For this is my religion and my faith.

بس هــمــدغــه مــي مـذهب دی ما همدغه دین منلی.

انسان

Ibn Arabi

Arabi
د دې لـــویـــو کـایــنــاتــــو روح انــســان دی

The Man

دا وړوکــی دا کـمــزوری چــي پــه ځــان دی
کــه دی نــه وای خــدای بــه نــه وای دا ویلي
چي تر هر څه یمه ستر او ستر مي تــوان دی
نه زما مرګ او نه قیامت به دي مخ پټ کړي
او نــه ســتا وجــود پــه ق-ید کي د زمان دی
او کــه زمــا د آزمــېــیــنــي مـــیــدان راسـي
دومره ستر یم چي په غېږ کي مي جـهان دی
زمــا جــوهــر دی چـي ابد پکښي ښکاریږي
دا مـــادي نــړۍ هـــم ټــوله زمــا بــیـان دی

The spirit of the Great Existent the
)(Universe
Is this small existent (man).
Without it God would not have said.
I am the greatest and the omnipotent.
Let not my contingency veil thee.
Or my death or resurrection,
For if thou examines me,
I am the great and the all-embracing.
The eternal through my essence,
And the temporal are manifested.
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