
  خــوشــال  خـــان
 

کله  چي  مغلو  په  هند  کي  پاچاهي  کوله،  د  ملک  شهباز  په  کور  کي  يو  
  .پر  دې  هلک  ي３  خوشال  نوم  ک＋５＋ود.     هجري ١٠٢ ٢هلک  پيدا  شو ،  کال 

کله  به  چي  د  پالر  سره  .      خوشال  د  کوچنيوالي  ＇خه  زړه ور  او  هو＊يار  وو
 لس  کي  ناست  وو د  مشرانو  او  خپل  پالر  خبرو  ته  به  ي３  ＊ه  غوږ  نيوهپه  مج

   .او  په  خبرو  کي  به  ي３  ډ４ر  فکر  کاوه
.  خو  تر  ！ولو  ورو１و  دی  هو＊يار  او  پوه  وو.      خوشال  خان  درې  ورو１ه  درلوده

  .  خوشال  له  کوچنيوالي  ＇خه  ډ４ر  زړه ور  معلوم５ده
  
    د  خوشال  پوهه  او  هو＊ياري  ورځ  په  ورځ  زيات５ده  په  شل کلني  کي  ي３   

په  شل  کلني  کي  ي３  په  .  ډ４ر  کتابونه  ولوستل  او  د  زياتي  پوهي  خاوند  سو
  .شعرونه  ي３  د  پ＋تونول９  د  احساساتو  ډک  دي.  شعر  ويلو  شروع  وک７ه

       
ان  خوشال  ته  وويل، خوشاله  زويه،  که  ته  د  خپل  کام يوه  ورځ  ملک  شهباز  خ
  ＇ه  به  وک７ې؟             په  مشرۍ   ومنل  ش３  نو

  
 خوشال  ورته  وويل،  تر  ＇و  ژوندی  يم  د  کام  او  اولس  د  هوسايني  او  د  

  ＄ای  وي  دا  به  زما  د  پاره  د  خو＊９.  هيواد د  لوړوالي  د  پاره  به  خدمت  کوم
  .چي  زه  خپل  اولس  ته  خدمت  وک７ای  شم

  کله  چي  خوشال  خان  د  کام  د  خوا  په  مشر ۍ  و！اکل  شو  د  هند  پاچا  
خو  پام  کوه  .  ب  ورته  وويل  ستا  پالر  زما  په  دربار  کي  ډ４ر  قدر  لرياورن／ز４

  .چي  پ＋تانه  د  مغلو  په  مقابل  کي  سر  در  ＇خه  پورته  نه  ک７ي
     خوشال  خان  دده  وخبري  ته  غوږ  و  نه  نيوئ  او  پ＋تانه  ي３  دمغلو  مقابل３  

 .ته  ودرول



  
دې  کاره  خبر  شو  خوشال  خان  ي３  بندي  ک７  او  د  هند  ج５ل       اورن／ز４ب  چي  د

  . خوشال  خان  په  هغه  ج５ل  کي  د  غيرته  ډک  شعرونه  وليکل.  ته  ي３  ول８５ه
   .خو  نوم  ي３  تل  ژوندی  دئ.  کالو  په  عمر  م７  سو  ٧٨    خوشال  خان  د  

  
  :خو  دلته  به  ي３  يو  شعر  ولولئ    د  خوشال  خان  شعرونه  خو  ډ４ر  دي  

  



             چي  ＊ايست  لري  په  ستورو                    داسمـــــان  نــــــنداره  －ــــــــوره
             ددې  خپل  وجود  په  باغ  کي                    پــــــه  هـــــر  شان  ننداره  －وره 

  تـه  نظـر  ک７ې                   د  بـــــاغــــــــوان  ننــداره  －وره           چـــــي  هر  －ل  و
              راشـــــــه  وغــــــــــــ７وه سـتر－ي                   د  جهـــــان  نـــنداره  －ـــــــــــوره

 


