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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  جوالی١۴ 

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

   

 بيانيۀ رأی اعتماد
  )قسمت سوم(

ــ وکيل انتخابی " شيدا"مطلع اند، مرحوم محمد رحيم " نالۀ شيدا"ز چنان که خوانندگان عزي
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
اعتماد ولسی جرگه به حکومت داکتر ی فقيد را که در جلسۀ رأی "شيدا"فريادھای 

 از حنجره برون آورده ١٣۵٠ سرطان ٣١عبدالظاھر، صدر اعظم موظف، روز پنجشنبه 
  .بود، قسمت قسمت کرده و از نظر ميگذرانيم

  

  به نام خداوند دادگر و توانا
  )بخش دوم(

  ن ميسوزيممدتی ھست ازين جـــــــور زمان ميسوزيم      آتش اندر دل و ما شعله به جـــا

   داراالمان ميسوزيم      گــــاه از ظلم  و گھی از غم  نان ميسوزيمھمچـــــــو اين سوختنِ 

  آتش  ما به  نگــــــــــــــاه  تو گلستان باشد

  داغھـــــــــــــای دل  ما الله و ريحان باشد

  چند سال پيش  چنــين  سختی  و آزار نبود      اين قدر قيمتی  و مشکـــــــــــل بازار نبود

  خلق با زندگی سخت گــــــــــــــرفتار نبود      مردم از گشنگی  و  فقـر چنين  خوار نبود

   وطن بسيار استبهاين زمان داکتــر مالی 

   سخن بسيار است،ـــر  که نمرديمشکـــــ
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  ين پـــــــالن است که ما ملت بيجان باشيم      دشمن  يکدگـــــــــــــر و تودۀ  نادان باشيما

  ھمگــی  دربدر  و  خوار و  پريشان باشيم      نکنيم فکــــــــــــر وطن تا به غم نان باشيم

  باخبر باش که اين خلق خـــــــــــدائی دارد

  صدائی داردآخر اين نالۀ مخــــــــــــــلوق 

   ميخواھيم      يا چو  تاريــــخ  کھن  فتح جھان ميخواھيمِجناناز حکومت  به  کجـــا باغ 

  گـــــر  ميسر بشود  امن  و امان ميخواھيم      به خدا راحت  جــان، لقمۀ  نــان ميخواھيم

  ما نگــــــــوئيم  به ما راکت و طياره بساز

 غم بيکــــــــــــاری و بينانی ما چاره بساز                              


