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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 سپتمبر ۷   

 "شیدا"اشعار مرحوم محمد رحیم 

    "شیدا"به کوشش حبیب هللا 
  

 انیۀ رأی اعتمادبی

 (منهقسمت )

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

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

این بخش، طی . 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
 (متبخش هش)

 

 ق مشهودــــنشود ح  یـــــمنف و تا که از مثبت      رض وجودــــــزاب سیاسی نکند عــــتا که اح

 م بهبودکه ببین  دارمــــــــن  امید  چــــــــــــــهی      ود مردم موجودــــــنشود از خ ومت ــــحک تا 

 !!!ومت همه یک جانبه استـــــــحک  راآتج  ا  

 !!!شایبه است  خلق همه رــدر نظ  سبب  نزا

 مسؤولیم ی ای ُوزراــــــــــــــــــملت همگ نزد      ن ای ُوکال مسؤولیمـــوط  خــــــــــتاری  به ما 

 پیش خدا مسؤولیم  نکنیم ما  ر ـــــــار اگــــــک      ما به صبا مسؤولیم امروز کنیم  رچه ــــــــــه
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 !!!ن باز عظیم است عظیمـــخدمت خلق و وط

 !!!مال یتیم است یتیم ما  قدرت  و وکی ـــــــچ

 صفا قانون است صدق و رف وــــــــحاکم بیط      دا قانون استـــــمردم به خ  مت  ــکــبهترین حُ 

 همه جا قانون است  ساواتمُ   و  دلـــــع نافذ       ستجفا قانون ا شخصی و واهش ــــــدشمن خ

 !!!برادر باشیم ون همه یکسان وــــــــــنزد قان

 !!!جمله برابر باشیم ،ریبــــــــکه غ معتبر یا 

 و ُوکالست له اول ُوزراـــــــــــــــــــافپیشرو ق      ماست  از  ،راسیـــدیموک  این  اول  دمــــــــق

 ستشماپای   ر در قدمــــــــــــــــدگ  نسل  قدم      ا یا که خطاستــــــنقش تان باز بماند چه به ج

 !!!ابان نرویـــــــــراه شت که این  باخبر باش 

 !!!وفان نرویـــــخوب سنجیده برو تا که به ط

 انگلیس چنین و  امریکه  وششـک طرف  یک       ز یکسو از چین ،روس است کوشش طرفیک 

 اداره پائین م وــــــنظ رف امنیت وـــــــیک ط      ها بدبینودـــــــــیک طرف ما خود ما داخل خ

 !!!کشور ما در خطر است  این ر باش کهخببا

 !!!ر یک خبر استـنتظار طرف مدشمن از چ

 


