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سید عبیدهللا نادر

د دردمن مرحوم جنرال سید حسن "حسن شیون"

دالندنی روښانه کونکی دروند شعر په ویاړ د بیخبره په نامه
د وطن په حال دردمن سید حسن ته !
په خپل وطن  ،او قــام مین سید حسن
په دي تصویرګورئ غمجن سید حسن
دا د وطن په حــــال دردمن سید حسن
انبار غمــــــــونه یي  ،تر ګوره وړي
د سو کــــالي وو  ،ارمانجن سید حسن
دی وو  ،د نورو د آســــایش په آرمان
هم وو عاشـــــق د علم و فن سید حسن
دی یو پتنــــــګ وو  ،معرفت د ډیوي
د قام په حــــال ژړا شیون ســـید حسن
هره مصري کی د خپل شــعر دی لري
دا فدایي ددي وطــــــــن ســـــید حسن
دی په کړاو کي د وطن وو بیمــــــــار
د هر محـــفل اهل سخــن  ،سیـد حسن
لکه بلبل په شــــــــــان ګویا  ،په ژبه
ددي وطــــــن په هر ګلشـن سید حسن
یو خوشـــــبویي وه  ،د معـــنی اوادب
"نــادر" یي ټول عمر ،په قـدر دی پوه
دا د دردمـــن او قـــــــدرمن سید حسن
ــــــــــــــــــــــــــ

بیخبره
بیخبـره د عالـم د شــر او شـوریی
سـر وهـلی د رنجـو په طلب ګـرځی
تا د خـپل رســا قامـت قــدر ونکـړ
په طلب د عـلم مـال دی چـور ماتیـږی
زره په شوق باندی بی ځایه کالم اوری

سید حسن حسن شیون دروند شعرپاڼه

که زه ښی خبری کـړمه تـه می زوری
خپلو تـورو غټـو سـترګـو تـه نه ګـوری
د پـردو ســرتـه جګ ګـوری ،خمـور یی
جهـالت په کار کښی منـډی وهی ښوری
د مطلب خـبری ښکاری درته سـپوری
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زه دی وینـم په باطـن بانـدی تک تـوریی
په ظاهـرلباس که سپین سپیڅلی بریښی
که په علم او هـنر وی د خـره ورور یی
کـه پـه کف او کالــر وی عالمـه یی
په عمل بانـدی کـم بخـته د پیغوریی
که په خوله دی قوم پرست اووطنخواه یی
اوس هم نه وینی خپل ځان په غبرګو کوریی
د اخالقـو ضعف دا شـانی رسـوا کـړی
زمانـه رسـوی غـږ د غـوږو پوری
زه د نن ورځی شاعـر نه یـم پوهیـږم
دا زما نصیحت واوره «سید حسنه»
راشه پریږده دا ریښتینی وینا نوری
ختم
دا شعر د ښاغلی استاد محمد هاشم زمانی د « زندانی خاطرات» له اثر څخه نقل شوی.
سید حنیف نافذ را لیږنه
دا ال ند نیو « لینکونه » دستاسو مزید معلومات لپاره اچول شوی دی
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ګلونه !
د سید حسن

حسن شیون په ویاړ
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