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 پیر بابا
 

پالر ماته ُمال ویله مور ماته مي   ماته مي 
 زه چي ماشوم وم په مالت کي به هرچا ویله

الندي  چي په سره غره کي د کنډوله 
 د پیربابا زیارت دی

 د پیر نیکونه ټول غوثان تېر سوي

دوستان تېر سوي  د خدای 
 او پیر بابا پخپله

 کي د پیرانو پیر وو نسد مور په  
 د اولیاوو او شیخانو پیر وو

 د مور په غېږ او په زانګو کي یې روژې نیولې

کولې  شپې تر سهاره یې سجدې 
 پورتهکله به مار کله زمری کله به دود سو  

اسمان ته ختیا ی  به ګوربت غوندي 
په کعبه، په کور، جومات کي حاضر  په یوه وخت کي 

ژړلمو په جنازه کي یې اویا زر  لکو 

 او ال تر اوسه له پېړیو له سدیو وروسته
 د پیربابا پر قبر

کیږي  د اولیاوو د شیخانو مجلسونه 
پوري ډېوې ځلیږي  د ده له قبره تر اسمان 

 چي زه ماشوم وم له ال تر اوسه پوري

 د پیر زیارت ته خیراتونه راځي
مالونه راځي  ورته پیسې راځي 

 ورته پسونه او نذرونه راځي
 حاجتمندو حاجتونه راځيد  

سترګی مرشد کي یو شین   د قبر سرته په خلوت 

 له ډېره وخته تعویذونه لیکي
 کوډي جادو او منترونه لیکي

 د حاجتونو جوابونه لیکي
لیکيمچاته    الونه جایدادونه 

 د چا په برخه اوالدونه لیکي

 د پیر بابا له برکته بارانونه لیکي
 ونه لیکياو اختر  یار او مالت ته مو ښادښ 

د غمونو بارانونه اوري  خو زموږ پر کلي 
 ساندي مرګونه اوري

 بس له اسمانه تندرونه اوري

سترګي تعویذګر او پیر بابا په هیلهم  وږ د شین 
 د نن سبا په هیله

 لس او پنځه لس او پنځوس کلونه وکړېدو
نه مو باران ولیدی  نه مو اختر نه مو خوښي 
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نه مو ګېډۍ نه مو باغ  وان ولیدینه پسرلی 
ولیدی  نه مو آرام نه شین اسمان 

ولیدی  نه مو نسیم ته نڅېدلی ارغوان 

 بس یا مو سېل یا مو توپان ولیدی
تعویذ ګر له کوډو  نه د شین سترګي 

وسو ارمان پوره سو  د چا درمان 
 نه چا د پیر بابا له قبر سره

 د شپې ډېوې یا د شیخانو غونډي ولیدلې

 کاڼو ولمنن مي هغه زیارت په 
 هغه شین سترګی مرشد

 له دې مالت  او له دې ښاره شړم
 کوډي منتر سوځوم

سره په جنګ را وزم  د خپل قسمت 

سپینوم.او له زیارت له پیر بابا       سره حساب 
 

 
 شپږمه، ویرجینیا.  د میاشتي  کال د جوالی    ۲۰۲۲د  
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