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 !بابا ېنیپخال او ېنیم د
 

 
 
 ېمبارز د انسان پتمن ېداس وی د. ید نیتل رشمید لورڅ( خان عبدالغفار خان) بابا د ۍداریب او ېنیم ،ېسول د نن
 په ۍداریب شعوري د قوم هیړناغ او پاشلي وی د یې عشرت او شیع هستي، خاني، خپله ېچ ده نهځلمان او ادونهی

 ولکور حق) د او لوړوت مربندک یې امله له ېمقابل د سره يګپیرن جابر له. ودښیک کې تله په سودا يتاوان د خاطر،
 ېب خطره له ونوښواګ د او کړې هړغا په یې جامي ۍستېب او خامتا د. کړ پورته یې شعار( يکیږ ستلیاخ نه، يکیږ

 د زندان د یې لپاره الوک ۳۷ د او هکړ محسوسه رهیو ېتر يګرنیپ. یدځرګو یلنیسپ یونیل ېپس هدف خپل په پروا،
 فرصت هر په شو؛ نه ارګ توبه خهڅ ږغ له تیاراد خود او حق د هغه خو. کړ کولچ کې پنجرو په ترشا تمبو تورو

 چل کېرک د یې خهڅ تشدد او ګجن له او وبللو را ته اڼر علم د یې ولس ه؛کړو هڅه یېترب د قام خپل د یې کې
 . کړ ورزده

 
 ګنرن د کې ړونک انسان، ستر دغه ېچ ووم کې يګولټ میدر په يځوونښ هیابتدائ د اري؛ښک بختور انځ خپل ته ما
 ته مشر سرالري او علمبردار دغه ېسول د ېچ ووم ړوال هم زه کې تارک په ردانوګشا وکیمک نورو د. یراغ ته ېسیل
 د کې ۍوانځ کۍتن په ېم ایب. لویوو هرات یې شاباش او کړ شک الس یې سر په زما. هکړور غنچه سوګنر ویړژ د ېم

 د او ړراو کې جاوهکی په یې هغه ېچ دیول ېریل له کې حال ېداس په کې هرګ هټنګی په ورښپی د مهال په هجرت
 روسانو د خو خان غفار ېچ دهکی لیو پهټ دا کې ونوږغو په ته ږمون مهال، دغه. شول اګډ په ورته کخل ولټ ډېغون

 . ید دار یې یاځ او ید دار غدار هغه ،ید اری
 

. وو انسان ېلړایو او یمنل ومرهڅ هغه ېچ میږپوه قدر په ېمبارز او یېداع د بابا دغه د ېرږی ېنیسپ په اوس خو
 ته ما کې وځور شپو ېهمد په الک ریت ؛ید دوست ېنژد زما ېچ اوری هغه د مهال؛ په ېنګهستو د کې ابلک په
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 ولټ او ولوک تالوت میرکقران د یې به ځور هره وه، نه قضایي هځلمان وخته هځپن د ېباند بابا خان په»: لیوو
 لپاره هغه د ېچ به لهک. ولهک نه خبره لهجه آمرانه په ته ما یې لهیڅکه. وه سالته او ېدیش ېبور یب یې کخورا

  «.شو به روان به ایب او ودلکښ یې به ته مخ انوډارډیګبا د ۍلیحو د نو راغلل، هړخوا يګړانځ
 
 یټېن ېمږشپ په ۍفبرور د الک م۱۸۹۰ د «خان عبدالغفار خان» ېزو خان بهرام د او یلمس اتمانزي خان هللا فیس د
 . یدیشو سپارل ته خاورو کې آباد جالل په او وفات خیتار شلم په ۍجنور د الک م۱۹۸۸ د ؛یدلیږیز
 .هډک وو الره له یې الر او ادهښ یې اروا. باران انوګ اڼر د یې قبر په
  مننه او نهیم
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