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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

 ۰۷/۰۹/۲۰۱۶          نجیب پاڅون
 

 کلیزهمه  ۲۶۹احمدشاه بابا د تاج پوښۍ د 
 

 
 

 .کلیزه ولمانځل شوهمه  ۲۶۹ښودونکي احمدشاه بابا د تاج پوښۍ په بلخ کې د معاصر افغانستان د بنسټ ای
کلیزه په مزارشریف  ۲۶۹د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د اوسني افغانستان پالر احمدشاه بابا د تاج پوښۍ 

زو د بلخ والیت سیمیپه دې ستره غونډه کې چې  .ښار کې د یو لړ خاصو او شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه
چارواکو، په والیتي شورا کې ددې والیت د خلکو استازو، لوړ پوړو امنیتي چارواکو، قومي مخورو سپین ږیرو او 
په لسګونو ځوانانو ګډون کړي وه، د ستر احمدشاه بابا د کارنامو او د هغه د میړانې په اړه علمي او هر اړخیزې 

لي ولسي تحریک ګوند مشر طوره باز خان ستانکزي چې دغه لمانځغونډه یې خبرې وشي ، د افغانستان د ملي یووا
سمبال کړی وه وویل: له دې غونډې څخه زموږ موخه نویو ځوانانو ته د احمدشاه بابا د سترو کارنامو پیژندنه او په 

او  غیرې متجانسې بلخ کې د میشتو قومونو تر مینځ د یووالي رامینځ ته کول دي. ده وویل احمدشاه بابا ډېر شمیر
مخالفې جنګیالۍ قبیلې سره متحدې او یو متجانس افغاني ملت یې ترې جوړ کړ، د ده ستر خدمت دا و چې خپل ولس 
یې د بهرنیو د تسلط له جغ څخه خالص کړ او هغوئ یې د تابعیت له غولي څخه د خپلواکۍ تخت ته راپورته کړل او 

 .سیاسي واحد )افغانستان( ته سره رامتحدې کړېاحمدشاه بابا بېالبېلې افغاني سیمې یوه 
ښاغلي ستانکزي له دولت څخه وغوښتل چې د احمدشاه بابا عکس دې د افغان ملت بابا او د معاصر افغانستان د 
موسس او د افغان ملت د ملي وحدت د سمبول په حیث په رسمي ډول په هر دولتي دفتر کې د جمهور رئیس عکس 

حاکمیت او استقالل ته په درناوي سره دې د افغانستان د  ول وځړیږي او د افغانستان د مليسره برابر په دایمي ډ
تاسیس ورځ د سرطان پنځه ویشتمه نېټه هرکال په ټول هیواد کې د ملي جشن په حیث ولمانځل او رسمي رخصتي 

رجه علمي او ملي دې اعالن شي. ده همدا راز له حکومت څخه وغوښتل د هیواد په هر والیت کې دې لمړۍ د
تاسیسات د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په نامه ونومول شي تر څو د هیواد د نوي نسل د افغان ملت د ملي وحدت د 

 .سمبول میرویس نیکه او احمد شاه بابا د نومونو او کارنامو سره آشنا شي
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

او ستر امپراطور احمدشاه بابا په ښاغلي ستانکزي له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد د ملي مشر میرویس نیکه 
 .نومونو دې دولتي نشانونه جوړ کړای شي

په همدې حال کې د دې لمانځغونډې ګډون وال له داسې یاد غونډو څخه خوښي ښي دوئ وایي د نړۍ اکثره ملتونه یو 
ه دولت څخه ملي مشر لري چې د افغانستان ملي مشر او د دې هیواد بنسټ ایښودونکي احمدشاه بابا دی، دوئ ل

غواړي چې د تیرو مشرانو کارنامې دې ژوندۍ وساتي او هر کال دې د هغو په یاد کې علمي او پوهنیزې ناستې 
 .جوړې کړي

په شمال کې د افغانستان د بشري حقونو د کمېسیون مشر قاضي سید محمد سامع احمدشاه بابا هغه یوازنی شاه یاد کړ 
و د ښه سلوک او طبیعت خاوند و، سامع وویل د احمدشاه بابا کړه وړه ساده چې په خپل شاهي تخت ډېر لږ کېناسته ا

،عادی او یو دینداره او مذهبي فکر یې درلود . ده له نویو ځوانانو څخه وغوښتل چې د احمدشاه بابا سترې کارنامې 
ه په دې لمانځغونډپه همدې حال کې د بلخ د والیتي شورا رئیس ډاکتر محمد افضل حدید چې . هیڅکله هیرې نه کړي

لمانځغونډې له سمبالونکو څخه یې مننه وکړه او د بلخ له میشتو  کې یې ګډون کړی و، د احمدشاه بابا د تاج پوښۍ د
 .قومونو څخه یې وغوښتل چې د پردیو د تېریو په مقابل کې دې سره متفق او یو السي اووسي

ونډه کې ګڼ شمیر دولتي چارواکو، د پوهنتون استادانو او کلیزې په لمانځغ ۲۶۹د ستر احمدشاه بابا د تاج پوښۍ په 
مشرانو علمي خبرې وکړي، دوئ له داسې علمي غونډو جوړیدو څخه یې خوښي څرګنده کړه او له حکومت څخه یې 

 .وغوښتل چې هر کال دې د احمدشاه بابا د تاج پوښۍ ورځ د ملي ورځې په توګه ولمانځي
امو له امله یې د خپلو وطنوالو له خوا د ) بابا( لقب ګټلی دی د منځنۍ آسیا د تاریخ احمد شاه درانی، چې د خپلو کارن

په داسې النجمنو شېبو کې د قدرت واګی ترالسه کړ ، چې د افغانستان اوسنی حدود هم تر زیاتې اندازې د ګورګاني 
 .او صفوي دولتونو استعمارګرو حکامو د پراختیا غوښتنې د سیاست قرباني شوی و

هجري کال کې زیږېدلی، پالر یې د هرات مشر وه، دی  ۱۱۳۵احمدشاه بابا چې د پالر نوم محمد زمان خان وه، په 
 .ق وفات شو ـه ۱۱۸۶کاله پاچاهۍ څخه وروسته په  ۲۶هجري کال کې قدرت ته ورسید او د  ۱۱۶۱په 
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