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www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سیاسی
 

 حمید  .ش  :رستندهـف     

 4112 م نومبرشش        

 "شیدا"وم محمد رحیم ــــاشعار مرح

 "نالۀ شیدا"از مجموعۀ  مأخوذ
    "شیدا"به کوشش حبیب هللا     

 

  
 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند

(قسمت پنجم)  
 

 استعمار

 به استعماریون فکــــــــــر عجیب است      که بهــــــــــر کشتن  خلِق غـریب است

 کنیزی بار آمد به هـــــــر جـــــــــــا  پای استعمار آمد      غـــــــــــــــــــــالمی  و

 به هــــــــــــر جـائی که ایشان پا نهادند      به جز تخـــــــــم  بدی  چیزی  نکاشتند

 عجبتر این که این  فـــــــــــرمانروایان      به فـــــــــــرمان میکنند این خلق قربان

 بدانند  خــــــــویش  را  یک  اختیاردار      به ملـــــــک  و هستی  مردم  چو بادار

 دهد ملک  یکــــــــــــــی  را بهِر دیگر      ببخشد آب از دریا چــــــــــــــــو گوهر

 به ایــــــــــــــران آب ما داده ست تحفه      که زر بخشیده از جیـــــــــــــــب خلیفه

 اگـــــــر انگلیس  همچون مهربان است      دهد لندن به ایران،  ملـــــک شان است

 آب  و ملــک  ما او را چه کار است      به من این  حکـــــم او  بی اعتبار است به

 ز دست این  چنین  انگــــــــلیس  مآبان      همه خلـــــــــــق  جهان  زار و پریشان

 مثال  کـــــــارشان  صد در جهان است      از آن جمله  یکــــی  پشتون ستان است

 ــــــن ما و پاکستان نهاده      به ما یک  دانــــــــــۀ جنگ است ماندهکه بیــــــــــــــ
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 ببین امروز در شـــــــــــــــــــرق میانه      چه آتش در گــــــــــــــــــرفته در میانه

 به قـبــــــرس بِین که بَین ترک و یونان      چه آتش روشن است  از جنـگ سوزان

 خــــــــاک مسلمان      چه سان  تسلیم  کــــــــردند  بر یهودان فلسطین را که  بود 

 نمیبینی که  صد ملیـــــــــــــون اعراب      ز سه  ملیون  یهود  گـــــــردیده  بیتاب

 و هر شام صبح هراست نمیبینی  تو این  جنگــــــــــــهای ویتنام      که ُکشتن ُکشتن 

 است و الووس      فقط چین است و امریکـــــا و هم روسنه ویتنام و نه ویتکانگ 

 سه چــار دولت که  در دنیا  کالن است      سویـــــچ این جهان در دست شان است

 کنند تقسیم بر خــــــــــــود این جهان را      ندارد کس غمـــــــــــــــــِ ما مردمان را

 ناساز گردند      میان  خلــــــــــــــق  جنگ انداز گردندسر تقسیم  اگـــــــــــــــــر  

 به هــــــــــر جا  خلق  را  پامال سازند      به نفع خــــــــــــــویش استعمال  سازند

 به نام صلـــــــــح، جنگ  روشن نمایند      فـــــــــــــــــــروش اسلحه درجن نمایند

 ـــــــان است      به  جـــــــــــــاِن  مردماِن  ناتوان استسالح نو همه در امتحـــــــ

 ز خیـــــــــراِت  سِر این  نوع  بزرگان      ندارد زندگـــــی حق این غــــــــــریبان

 ضعیفـــــــــــــان  حـــــق آزادی ندارند      به جـــــــــــــــز از بندگی شادی ندارند

 ر  استعمار و باَرشهمین  است  کــــــا

 خدا ما را  نگـــــــــــــه  دارد ز خاَرش

 

 

 


