
  احمد  شاه  بابا
         

.   احمد  شاه  بابا  په  ا請ل  سدوزی  او  د  پالر  نوم  ي３  محمد  زمان  خان  وو
د مور  نوم  ي３  زرغونه  وو  .  کي  ز４８４دلئ  وو هجري  ١١٣٥احمد  شاه  بابا  په  

  .او  په  پ＋تونولي  ي３  د  خپل  زوی  روزنه  وک７ه  او  نن／يالی  ي３  لوی  ک７
  
        پدغه  وخت  کي  په  افغانستان  کي  يو  سم  منظم  حکومت  وجود  نه  در   

لود  پ＋تنو  يوه  ！ين，  او  زورور  حکومت  ته  اړتيا  در  لوده  ＇و  هغه  وو  چي  د  
کندهار  د  شير  سرخ  بابا  په  زيارت  کي   د  پ＋تنو  مشران  سره  را  ！ول  سوه  او  

 .هجري  ١١٦١ه  ي３  جوړه  ک７هيوه  لويه  جر－

  

 
 

 لوی  احمد  شاه  بابا



     پدې  مجلس   کي  ډيري  خبري  و  سوې  ＇و  هغه  وو  چي  ددې  زيارت     
ملن，  請ابر  شاه  د  غنمو  يو  وږی  را  واخيست  او  د  احمد  شاه  بابا  په  

  .  پاچاهي  و  ！اکئلن／و！ه  کي  ي３  ور  ج，  ک７  او  احمد  شاه  بابا  ي３  په
         احمد  شاه  بابا  چي  يو  ډ４ر  مهربانه  س７ی  وو  د  خپل  زوی  او  يوه  غريب  
  .س７ي  فرق  ي３  نه  کاوه  نو  ډ４ر  زيات  د  خلکو  د  باور  او  اعتماد  وړ  و－رز４دئ

  
ست  له  د  هغه  وخت  د  سيا.       احمد  شاه  بابا  يو  غ＋تلئ  ل＋کر  جوړ  ک７ 

  .  مخي  ي３  پر  هند  حمل３  وک７ې  او  ډ４ر  ＄ايونه  ي３  و  نيول
  
پر  ده  باندي  خپل  .     احمد  شاه  بابا  نه  يوازي  پاچا  وو  بلکي  شاعر  هم  وو   

يواد  په  ياد  هيواد  ډ４ر  －ران  وو  او  کله  چي  به  د  هيواد  ＇خه  ليري  وو  نو  د  ه
 به  ي３  ＊ه  ＊ه  شعرونه  ويل  چي  دلته  ي３  د  نمون３  په  ډول  موږ  يو  ＇و  شعره  

  :     راوړو 
  

       ستـــــا  د  عشق  د  وينـو  ډک  سوه  ＄／رونه
       ستا  په  الره  ک＋ي  بــايلي  زلمي  سرونـــــــه

                     تــــاتـــــه  را  سمه  زړ－ی  زمـــــا  فــــارغ  سي                                           
                                                                بـــــ５له  تــــــا  مي  انـــــد４＋ن３  د  زړه  مارونه

       کــــــه  هر  ＇و  مي  د  دنيا  ملکونه  ډ４ر  سي
  ５ر  نه  سي  دا  ستا  ＊کلي  باغونه      زما  به  ه

                                                              د  ډهلي  تــخت  ه５رومــــــه  چي  را  ياد  سي  
                                                              زما  د  ＊کلي  پ＋تونخــــــوا  د  غرو  سرونه

    
کي  پسله  شپ８ويشتو  کالو  پاچاه９  ＇خه  م７  سو  او    هجري  ١١٨٦ه        پ

 .دکندهار  په  ＊ار  کي  ＊خ  سو


