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 د احساس مشعلونه 
 

 
د دردمن سید حسن )حسن( د وخت او عصر د ظالمانو غندنه او په شعر  ، د دردمن جنرال سید حسن )حسن( په یاد

  .پیښاور ۱۳۷۸کال  ، اوو ښکلی هر کلیو ین د ده دشعرونو او
 

 د احساس مشعلونه 
 

 په مجمر کـــي ، د احساس چي سو ځیدلي
 د زمـــــان له فرعـــــــــونانو ځــــــوریدلي 
 خاوندان دعـــــــلم و فن ، په دي وطن کي

ــ   ـــونو سره ، تــللي د انبـــار ، انبــــار غمـ
 بیمــــــــاران چي ، په کړاو ددي وطن وو
 داسی خلــــــــــــــک ، زمانی دي کم لیدلي 
 چي په پټه خوله، وینا یي لــــــــکه ګل وه
 حکمــــــــــتدانه خلک ، دي وطن روزلي 

 ان د نام او ننــــــــــګ، په خپله خاورهفدای
 ، په دي الره ، بایلليخپــــــــــل سرونه یي

 چي د نورو آســــــــــــــایش ، آرام د پاره 
 ګـــــهوارې ، غوندي په ځان دي ، کړیدلي 
 راحت پریږدي ، زحمت واخلي ، پّه سرونو
 د وطــــــــن په درد و غم کــــي ، ژړیدلي 

 ، په خپل کوکارو دا ملت کړي چې راویښ
 د خپل قـــــــــــام و بیدارئ ته، چــــغیدلي 
 د وحشـــــت او ویرې ، سـختو زندانو کې
 قدرمن یي ، سید حســـــــــن په څیر وژلي
 په محبس د نام و ننـــــــــــګ او میړنو کي 
 ډک جـــــــــــــامونه یي ، د زهرو دي منلي

 قدرانوکــــــې ، عمرونه  دي بیدیا د بــــــی
 ډیر زړه ســــــــــوانده ، په ژړاشیون وتلي
 مشعلونه د احســــــــــــــاس او معرفت یي 
 د حـــــــکمت لــــــه منارو دي ، غورځولي 
 په وینــــا بلي ډیوي ، دهر محــــــــــفل وي 
 چـــــــي په رمز او په حکمت وو ، رسیدلي 

 ـــانه وي ، بی درمـــــــدا رنځونه به مو تل 
 طبیبـــــــــــــــان مو چي ، له ځانه دي رټلي 
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 د بیدرو بی احســــــــــــــــاسو واکــدارې کې
ــ   ــــاللي محــــــــنتونه قدرمــــــنو دي، ګـــــــــ

 چی تر سره شــــــــــــــي ، مراد د انګریزانو
 ــــتلي د وطن یي ، سر و سترګي دي ایســـــــ

 حاکمــــــــــــــان مو ، نوکران د استعمار وو 
 چي خدمت کي د دښـــــــــــمن دي ، چلیدلي 
 واکـــــــــــداران د تیـــــــــــــاره ، ذهنیتونو 

 ـــو بیدلي په نامــــــــوس د معرفت دي لــــــ
 ـــن کي ي ، وطــــــــپه کـــــــلونو نادانانو د

 معرفت د باغ ، ګـــــلونه دي ، زمــــــو للي 
 ډیرګـــــــــــلونه ، داحســـــــــاس او امیدونو 
 په ګلشــــــــن د ارمـــــــانو کي ، رژیدلــي 
 په هـــــــــغوی دي ، په زرګونو آفرین وي 

 ــدلي چـــــــي په قدر د دردمـــــنو پوهیـــــــ
 ی خبر په حــــــــــــاتم خیلو به بیا راشيخدا

 ـک سید حسن په شان ښاغلي داسي خلـــــــــ
 ، ځای دی د دردمنوــــي د )نادر( په زړه کـــ

 چی یي ډیر ، په خپل وینـــــــــــا دي ژړولي 
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