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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Political سیاسی
 

 حمید. ش  :فرستنده
 4112 سپتمبراول    

 "شیدا"اشعار مرحوم محمد رحیم 

   "شیدا"به کوشش حبیب هللا 
  

 بیانیۀ رأی اعتماد
 (تمهشقسمت )

ــ وکیل انتخابی " شیدا"مطلع اند، مرحوم محمد رحیم " نالۀ شیدا"چنان که خوانندگان عزیز 

سخت روانطبع و شیرینکالم بود، بیانیه های فریادگون خود را در پارلمان ــ که شاعری 

طی این بخش، . جلسات ولسی جرگۀ وقت، با کسوت شعر و در هیئت منظوم، پیش میکشید

ر رأی اعتماد ولسی جرگه به حکومت داکتدر جلسۀ را که  ی فقید"شیدا"فریادهای 

از حنجره برون آورده  1131سرطان  11شنبه روز پنج ،اعظم موظف صدر ،عبدالظاهر

 .بود، قسمت قسمت کرده و از نظر میگذرانیم
 

 به نام خداوند دادگر و توانا

 (مبخش هفت)
 

 ستکی دو یصاحب فن هر  و شخص بی تجربه      ستیکی خائن به وطن هر دو  ردم صادق وم

 ستی یکار چمن هر دو ــخ ل وــبه نگاِه تو گ        ستی یکچو من هر دو  اره ـو بیک آدم کاری 

 ؟؟؟کسی با چه نظر کار کند ،فرق چون نیست

 ؟؟؟دگر کار کند ،امید و رمی ـــــــــبه چه دلگ

 میخواهیمروی بیان   ،لــــذره عم نیست یک       میخواهیم به زبان  را ن ــــــــــوط ی ـترق ما 

 میخواهیمنشان  و وطن نام   ونـــــــهمه از خ      میخواهیمشان  وطن شوکت و  ین خاکهمه ز
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 !!!ال است ترقی بکنیمــــــــبا چنین وضع م ح

 !!!ترقی بکنیم ستا خیال و خواب  همه  این 

 ستآمدنی زمان   سیر همه  و خ ــــیتار حکم       ستآمدنی جهان   عــوض   ،زمان ات ـمقتضی  

 ستآمدنی زیان   که  یا  ُبَودسود   ر ماـــــــبه      ستآمدنی همان  ،واهیمـــــنخ واهیم ـــــبخ ما 

 !!!ریان سازیمــــــبهتر آنست قبول این همه ج

 !!!رآن سازیمـــحرمت ق ن وـــــلیک پاس وط

 جهاِن دگر است ،نس استیاس وعصر تخنیک       زماِن دگر است ،است اتوم   رنــق  ما  رنـــق

 پالِن دگر است ار وـک ر وــالِب دگـــــــــــــانق      شاِن دگر است و متــــــ  خلق دنیا همه در عظ

 !!!مشویکار کنیم زنده  ،این دور حجر نیست 

 !!!ملت ارزنده شویم ،انـــــــمثل مردم به جه

 


