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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 دھم آگست   

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

  
   

  بيانيۀ رأی اعتماد

  )ھفتمقسمت (

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 شش(

  ين مشعله بريان رفتهـــرھا که ازـــــــــــــاک به ارمان رفته      چه جگــــــــــ خ تهِ چه دماغھا که 

  وشۀ زندان رفتهــــــــــ به ھر گ جوانھا که چه       رمان رفتهـــــــــــــح چقدر دل که به نوميدی و

  ربان شده اندــــــــــق و ھمه در راِه وطن کشته 

  غ جفا خيل شھيدان شده اندـــــــــــــــــھمه از تي

  وھر باشدــــــــــــــــــــھر دماغ بشری معدن ج     ثروت ما مردم کشور باشد رين ـــــــــــــــــــبھت

   ما خوبتر از زر باشد ر اصلیـــــــــــــــــجوھ      زونتر باشدــــــــــــــــــقيمت شخص ز الماس ف
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  و با دِل چاکش نبریـــــــــــــ ت  که باش خبر با

   به خاکش نبریثروت ملی ستر اين ــــــــــآخ

  ؟وان روی چه آھنگ است اينــج و جنگ مال ؟      ه نيرنگ است اينـچ من ندانم که چه افسون و

  ؟رھنگ است اينـ ف  چه تبعيض و ھمه افغانيم ؟       چه در جنگ است اين ھزارهو بکتاجک و اوز

  ؟؟؟دا ميسازدـــمرا از تو ج اين چه دست است 

  ؟؟؟شمن ما ميسازده رنگ است ترا دــــــاين چ

  دماغيم چرا کم باشيم و ر ــــــــــــــفک صاحب ــــــــــــــــــا کم باشيم      ما از ين مردم دنيا به کج

  اريم به خدا کم باشيمـــــــــــک و صاحب قدرت   ر چه ما کم باشيم    ــــــــبه ما بھ ھمه چيز ھست 

  ن کار کندــــــــــــــــــوط را به  نگذارند کسی 

  را به خود ايثار کند ن ــــــــ وط بلکه اين خاک

  ؟ار تو بگو کيست که نيستـــــــــــآرزومند  بھ؟       عاشق زار تو بگو کيست که نيست وطن ای 

  ؟ار تو بگو کيست که نيستـــک  و خدمت ل ؟      مايخار تو بگو کيست که نيست و   خسايندشمن 

  ار نخواھد اينجاـــــــــک   کسی!!! ليک افسوس

  ار نخواھد اينجاـــــــــ بيک ز از مردمــــــــبه ج

 


