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 جنتي خوب
         

 (د ښاغلي اټک يوسفزي د )کرجي بابا( د ليکنې پر بنيا د)
 
 

 ماویل جنـــت مو د پښــتو ډک شو
 په خــوږو ژبــــو پښتنـــو ډک شو

 

 ځای د پښود ایښـــودوکـــم دی
 په احـــمـــد زو او درانو ډک شو

 

 هلته ځاځي او هم ساپي وینمه
 د پوپل زو او نورزیو ډک شو

 

 دلته مسود او ابـــدالي قـــامونه
 په میړنـــیو یوســـف زو ډک شو

 

 ګورۍ چې ټول کړي په پښتوخبرې
 د پښتونــخوا پـــه پښتنو ډک شو

 

 ورووویل کوچني ماشوم مې غوږکې
 زمونږ د کلي پــــه ځلمــــو ډک شو

 

 ویل چې کرجې بابا دلې واستول
 زمونږ په خواخوږو او پالرو ډک شو

 

 ماشوم کرجي کرجي نارې وهلې
 ویل د کرجي بابا د کــــړو ډک شو

 

 ها د شین ډنډ جنتیان هم دلې دي
 ویل دحــــاکم په فـــرمانو ډک شو

 

 ماشوم لـوی ورته اشاره وکړله
 انتظار د لوی صفو ډک شوویل 

 

 شاولیکوټ پښتانه هم رادرومي
 هــــغو بــې وسو په بچو ډک شو

 

 دا د فــراه او د شینډنډ ځامن دي
 دا دهـــغو کلـــو بانــــډو ډک شـــو

 

 ماته شهــــیدې پښتــنې وویلې
 دزور واکانو په ظلمو ډک شول
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 ما ویل چــې زه هم جنتي شـوم ربه
 څه د ځــان مـــرګو په حملو ډک شو

 

 ډیربیا چارو اکو په عــــزت لیـــږلي
 څــه یې پـــه مکر او پلـــمو ډک شو

 

 پېغلې شــهیدې راته داسې ویل
 زما د واده پــــه میـــلمنو ډک شو

 

 دا رنګینه جامـــې مې نـه ګورې ته
 شو زما دخاوند په وینو سرو ډک

 

 ناڅـــاپه غږ اوغړمبهار شو پورته
 کـــور دهنــــدارو او ګـــردو ډک شو

 

 ګورم چې لرې دخپل ځایه پروت وم
 زړه نــــا امیــده له سلــــګو ډک شــــو

 

 ما مې د کور خلکو ته غږ پورته کړ
 غــږ مـــې دزړه په لـــرزیدو ډک شو

 

 زموږ ه لـــوی اوسنـــدریـــز ه کلـــی
 ه نارو اوپـــه سوروډک شواوس پـــ

 

 زماحواس ټول پریشان ښکاریده
 چې ټــــول بــــدن مې دخولوډک شو

 

 اوس هم هغه وحشې غږونه اورم
 کــــلی موټول له تور لــــوګو ډک شو

 

 ربــــه پــه مونږ څـــه حالتونه دي نن
 زمــــوږ وطــن پــــه ادیـــرو ډک شو
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