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 Political سياسی
  

  تيمورشاه  تيموری: فرستنده   

 "شيدا"از مرحوم محمد رحيم شعر  

   ٢٠١۴ اپريليازدھم        
   

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                           
  

  منتخباتی از سروده ھای 

"شيدا"رحيم  محمد مرحوم  
  

 درد اين وطن است که باــ يکی از نخبگان باھجری ش  ١٣۶۵الی    ١٣٠٣ ــرحيم شيدا  محمد

 اين برع7وۀ او. جھان فروبسته عشق ديده از ھمين درد و با بادرد مردم زيسته و عشق وطن و

 اھالی ميمنه در برای سه دوره نمايندۀ منتصب بودهو;يت  کرسيھای بلند دولتی به سويۀ که در

نشاء پارلمان را به  عھده داشته ا;رياست دار ء بوده ومان کشور از با اعتماد ترين وک7پارل

 یشنواندن کم بود و برای فھماندن و احساس شادروان شيدا درعين حال شاعری پر از     .است

قالب الفاظ غلبه  تندی احساسات بر نی وکه سوز درو ،دردھای وطن اشعاری سروده ھا وکاستي و

چاره جوئی دردھای وطن را بشکل  او مانند شعله ھای فروزان زبانه کشيده  و اشعار کرده و

 جامۀ زمانھا پيشنھادات او بگوش ھوش شنيده ميشد و چنانچه اگر در آن .ن ميکندگسترده بيا

با . ت به گريبان نميبودغيره امروزی دس وطن ما به مشک7ت دوامدار اقتصادی و ،عمل ميپوشيد

و به کرده بعضی از آنھارا وقتاً فوقتاً انتخاب  ،سروده ھايشان اندکی بدسترس قرار دارد آنکه از

  :مطالعۀ وطنداران  عزيز قرار ميدھم 

  

  ديروز ما

  تانکشور افغانسِ   ما  ۀـــــخان      مردان جھان او;د   ؟مـکيستي

  ان مولویــــجھ وسينا  ابن ز      زنویـــــــيادم آيد از زمان غ
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  ما ببين  ارـــــــافتخ تمدن  از      ما ببين زنی يادگارــغ و بلخ 

  ھای جھانــد اين موزيموَ پر بُ       م باميانـــــــــــبين ز آثار قدي

  فن آموختند وصد علم  غربيان      وختندمن آــما سخ شرقيان از

  صنعت داده ايم مـــآسيا را فھ      درس حکمت داده ايمدر اروپا 

  لندن است به شھر ما نور کوهِ       روشن است ما  متعظْ  آفتاب

  ار ما نديدـــاين افتخ  حسد از      ما نديد تبارــــدشمن اع  ليک

  تاجک و ھزاره افغان ساختند      اق انداختندــــــنف ما ميان  در

  در وطن مار آمد ـکه استع  تا

  انی دور کھنــــرفت آن سلط

  

  

  

 


