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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  جوالی٢۴  

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

 
  
  

  بيانيۀ رأی اعتماد 

  )پنجمقسمت (

ــ وکيل انتخابی " شيدا"مطلع اند، مرحوم محمد رحيم " نالۀ شيدا" عزيز چنان که خوانندگان
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 داکتدر جلسۀ را 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

  )مبخش چار(

  اقِت ما بيرون است طين      باِر اين قـــرض ازرض اين دالر ما تا به ھزار مليون استــــق

   خدايا چون است  ندانيم ِر قرضــــــــــــآخ      خون استرفته در جيب کسان و دل  ما  پُر

  !!! به حاصل آيد، مـــــــــيک پروژه نشنيدي

  !!!امل آيدــکه ک  ،نديديم ه ــــــــجيکسر بود                                     

  !!! داری؟مس زيبا تو نداری ورد وـــــالج!!!       داری؟ معدن طال تو نداری!نـــای وط

  !!! داری؟جا تو ندارینفت سرشار به ھــر!!!       داری؟ اعلی تو نداری رۀـــنق و ن ـــآھ
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  ز غربت به گداز  و نشستيم ج ــــبه سر گن

  ر گدائی به جھان است درازـــبھ ما  دست 

  تا که در زندگی ما صاحب يک رول شويم       شويمپترولاحب ذاشت که ما صـروس نگ

  در کشتۀ فارمول شويمـــــ ق چه ز سياست       خواست امريکه که ما نيز چنين گول شويم

  ه ھمه مقصد خود ميخواھدــامريک روس و

   غم کس نفع به خود ميخواھددرنيست کس 

   زينت کاشانۀ ماست ر ھمهـــــيـغ  صنعت      دی ھمه در خانۀ ماستـ ھنز وـران  مال اي

  ان کشور ويرانۀ ماستــــــ بازار جھ!آری      سوزن ما جمله ز بيگانۀ ماست و ن ــــــکف

   بيگانه کنيم مردم ر بر ساختۀ ــــــــــــــفخ

  اين خانه کنيم  تکۀ  و سه ار از البِ ــــــــــع

  
   

 


