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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

 4111 سپتمبر 11   

 "شیدا"اشعار مرحوم محمد رحیم 

    "شیدا"به کوشش حبیب هللا 
   

 بیانیۀ رأی اعتماد

 (دهمقسمت )

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

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

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

ر رأی اعتماد ولسی جرگه به حکومت داکتسۀ در جلرا 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 نه)

 گتن ندهمنواش چمن را به  و ار این باغ ــخ      ملن ندهمدانۀ سنگ وطـــــــــــن را به کـــر

 به لندن ندهم  اکــخ ، ان بدهمــــــبه خدا ج      اک به جرمن ندهمــــــــین خبُتۀ خــــــار از

 !!!اسالم بُود آئینم و م ـــــــــــــــکه افغان من

 !!!دای چینمــــــــنه ف و نه به انگلیس غالم 

 ربها به صدا یک چیز استـع و  درد افغان      یک چیز است خدا به ،فلسطین پشتونستان و

 ا یک چیز استـج  همه  وئیـتفرقه ج نقشۀ      یک چیز است جفا وچه به شرق و چه به غرب، ظلم 
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 به خدا حل گردد ،واهدـــــــتا که انگلیس نخ

 که جنگ بل گردد ،آخرین چاره همین است

 حاصل آن بی ثمر است و  مهـــــا گفته اسال      که این گفتۀ ما بی اثر است ،دانیم چه گــــر

 همه اش درد سر است تماما    ،وتاهــک قصه       نه در جیب زر است نه به تو قدرت اجرا و

 !!!سالمت باشید ،واهیمــــــــاز شما کار نخ

 !!!تا به قیامت باشید ،اکم مطلق ماـــــــــــح

 به تکرار بس است همه گفتند  ان ــاین رفیق      بسیار بس است  ر گفتنــــدگ  که خیالم  به 

 ن در نظر مردم هشیار بس استــــیک سخ      ر کسی کار کند این همه گفتار بس استـــگ

 ن بسیار استــدرد وط این  و گفتم  شمه ای 

 "سم آزرده شوی ورنه سخن بسیار استتر" 

 نشانت به دعا میخواهم و نام  و رق ــــــــــبی      بر تو ترقی ز خدا میخواهم !نـــــــــــای وط

 میخواهمواه ترا زود جدا ــــــــــــــــــسِر بدخ      صفا میخواهم و ح ـــــــصل ،بین این مردم تو

 همین خواهد بود و ،اینستبه تو  "شیدا"حرف 

 باز چنین خواهد بود ،ر کشته شومــــــــــمن اگ

 

 

 

  

 


