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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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  حميد.  ش :فرستنده
  ٢٠١۴  جوالی١١  

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

   

  بيانيۀ رأی اعتماد

  )دومقسمت (

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

طی اين بخش، . جلسات ولسی جرگۀ وقت، با کسوت شعر و در ھيئت منظوم، پيش ميکشيد
ر رأی اعتماد ولسی جرگه به حکومت داکتسۀ 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
  

  به نام خداوند دادگر و توانا
  ر می آيدــــــــــــــــــــــباز کابينۀ نو پيش نظ      ر می آيدـــــــــــــ صدِر دگ  ما باز در کشور

  ه اثر می آيدــــــــــــــ چاينھا که از  من ندانم      سحر می آيد رفت  ر ـــــــــــــــشام کابينه اگ

  " در دور قمر ميبينمکه شوری ست اين چه "

  ر روز بتر ميبينمـــــــ که ھاين چه حال است

  ؟       کار پسمانــــــــی اين ملک به جا خواھد شد؟درد اين ملت بيـــــــــــــــمار دوا خواھد شد

  ؟      حق اين خاک  بگــــــــــــوئيد ادا خواھد شد؟  ز شما خواھد شدو ما   ز قـــــــخدمت خل

  وابش که خدا ميداندـــــــــــ جسؤالی ستاين 

  ا ميداندـــــــــــــراز اين کشور ما کس به کج
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  خلق تمنا داريم ن وـــــــــــــــــــــاعتالی وطــلس شورا داريم       ــــ که ما مجسال استچھل 

   داريمبيجا  دعویِ  ؟        ما چه کرديم  بگـــــــــو داغ به دلھا داريم نشد چه گفتيم ھــــــــــــــر

  به جائی نرسيد دا ھيچ ــــــــــکوشش ما به خ

  سيد به پائی نر دراز است انهــــــــبيگ دست 

   سخن موجود است،بيست سال حرف نگوئيم      و فن موجود استــــ چ،م از پيشآنقدر گفته ا

  وطن موجود است به  زار مادۀ قانون ـــده ھ      ز کھن موجود است زار جلد قوانين ــھ  يک

  سِر قانون سازيم که قانون  چه ضرور است 

  افسون سازيم نيست چه افسانه و  ملـچون ع

 


