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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  جوالی٣١  

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

  
  

   

  بيانيۀ رأی اعتماد

  )ششمقسمت (

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 أی اعتماد ولسی جرگه به حکومت داکتردر 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 پنج(

  وضع نشدچون شريک است ھمه چارۀ آن        کشور ما منع نشدينمال لوکس ھيـــــچ از

  از وطنم دفع نشد  قسم چــــــــــــاين بال ھي       يکی سمع نشد،زار بار بگفتيمــــــــــــبه ھ

  ان در تن ماـــــــــــ ولی مود جھ،ما غريبيم

  ببين فيشن ما  ، نداريم انهــــــــــــآرد در خ

  ھم شانه خرد روغن وھم   و سرخیوپودر       درَ ر ما به وطن اسپک طفالنه خَ ـــــــــــتاج

  اره جرنگانه خردـــــــــــــبھر اين ملت بيچ       ھمه پوقانه خرد،ماشين ه وـــــجای فابريک
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  ين خانه بزنـــــله  درشع، ز اقتصاد غلطت

   تو جرنگانه بزن،ر بميردـــــــــــملت از فق

  ما يار وزارت گشته انۀ ـــــــــــــــھر دواخ      تجارت گشته  چو  روشیـــــــــکار ادويه ف

  و زيارت گشتهـــــــــاز دوا کشتۀ خلق ھمچ      غارت گشته امل وــــــــنيست اجزای دوا ک

  د که به دولت باشدـــــــــــمنحصر ادويه باي

  ر ثروت باشدـــــــــــنيست الزم به کف تاج

   من شور جنون می آيد دل اِغ ــــــــــدم به       دا نالۀ خون می آيدـــــــــــــاز معارف به خ

  رف شان را بشنو بوی فنون می آيدـــــــــح      روز برون می آيدچه صدا ھست  که ھــــر

  رما منظورـــــــــــــــبفنامۀ طالب اساساين 

   نباشد محظور،انونی شان استــــــــــحق ق

  

 


