
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١
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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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 Political سياسی

  

  حميد.  ش :فرستنده
  ٢٠١۴  جوالی٣  

  "شيدا"اشعار مرحوم محمد رحيم 
         "شيدا"به کوشش حبيب هللا 

   
  بيانيۀ رأی اعتماد

  )قسمت اول(

ــ وکيل انتخابی " شيدا"مطلع اند، مرحوم محمد رحيم " نالۀ شيدا"ان عزيز چنان که خوانندگ
پارلمان ــ که شاعری سخت روانطبع و شيرينکالم بود، بيانيه ھای فريادگون خود را در 

 اين بخش، ضمن. جلسات ولسی جرگۀ وقت، با کسوت شعر و در ھيئت منظوم، پيش ميکشيد
ر وکترأی اعتماد ولسی جرگه به حکومت دوسۀ در جلرا که  ی فقيد"شيدا"فريادھای 
 از حنجره برون آورده ١٣۵٠ سرطان ٣١شنبه  روز پنج،اعظم موظف  صدر،عبدالظاھر

  .بود، قسمت قسمت کرده و از نظر ميگذرانيم

  

  نالۀ مردم
  سالم بر بيرق
  سالم بر کشور

  و سالم بر ملت نجيب افغان
  

  جھان  است  به  تو اختيار جان  و      ردگارـــــــحمد و ثنا بـر تو کنم کـ

  ان آشکارـــــــ جھآنستروشن از       زار ــــــــــــباز درود بھر محمد ھ

  الۀ من صد سخنــــــين ن      ھست درمنـــــــــــانج ين باز کنم  ناله  در

  کھسار  اين  رشـــــــزمزمه ام غ     ِق ديار ـــــــــــــــخل  نالۀ  من نالۀ 

  نان و لباس اند  جای اند و در غم       الۀ اين مردمانـــــــــــــــالۀ من نن
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   که شبی سر کند ندارد انه ــــــــخ      ون تر کندـــــــــنان ندارد که به خ

  ود بر لِب دريا زندــــــــخ غژدی        خيمه به صحرا زند نِی، خانه چو

  لباس است در انديشه اش  و انــن      ھمه پيشه اش  دوشی ستانه به ـخ

  ون رودــــخ دره با دل پرو دشت       ون رودــ ھام به ر ندارد که ـــشھ

  زنم" شيدا"      آتش غـــــــــــم در دل را زنمــــ صح به ين شھر ناله  از

   به خون آورم رقـــدل غ  و ديده       م شور جنون آورمــــــــــــــناله کن

  وش آورمــ تو به ج  سنگ اين دل      روش آورمـــــــــــ تا که خناله کنم

  ارـــــرياد رسد کردگـــ ف به که  تا      ارـــــــــــــ روزگستِم  از  ناله کنم

  و ز بيدادگرــــــــــــــــناله کنم با ت       بشنو دادگر زارم الۀ ـــــــــــــــــن

  بيارد خدای جھان م ـــــــــــــــرح       آسمان ازينناله  کنـــــــــم  تا  که 

  کند نالۀ اين مردمان وش ـــــــــــگ      دای جھانــــــــنيست کسی غير خ

  دايت نصيبـخ لطـف  تا که شود       ق شنو ای طبيب ــــــــــنالۀ اين خل

  صحرائی است   لھجۀ نما و ــــعف      ۀ شيدائی استــــــــــــــنالۀ من نال

  ؟ انجمنينچيست مرا نــــــاله  در

   که گويم سخن،ن اکنونــــکگوش 

 


