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 "شیدا"وم محمد رحیم ــــاشعار مرح

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

 

 

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند

(منهمت قس)  

 لمندهراهی آب در دو

 ندوی با آب پیــــــــــــــزندگ که دارد      مند بر آب هل ون باز آمدم ــــــــــــــکن

 جنگ است دیگر راه   یکی صلح است و     دو رنگ است   هرران ایــ و میان ما 

 ون ما باشد برابرـــــــــــخ  و که آب       و آزرده از من ای برادرــــــــــــــمش

 

 در صورت جنگ

 چ  ما از جنگ یک ننگـــــنداریم هی      از جنگ و  از زور  سخن  اگر باشد

 ذات مطلق با   میکنیم ل ـــــــــــــتوک      ود بر روی یک حقما ب و جنگ ـــچ

 هللا اکبر  ،نـــــــــــــــــوط ما و  سر       بدی آید به کشور ر روزــــــــــــــــاگ

 خاک  کشور  ما  ربانــــــــــــــق  شود     ما  که روزی این سر   ،چه خوش باشد

 جان میسپاریم  نـــــــــهسار وطک به       وهساریمــــــــــــک  که ما پروردۀ این

 ر آسمان استـــــــــاز آن ب  ما  دماغ      جهان است وه چون بام  ــــــــــهوای ک

 ارهنغ و  گــــــبان  یناز رسم ــــنمیت     طیاره  و وپـــــــــــت از من  یترسمنم
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 من از فانتوم یا جت رسم ــــــــــــنمیت      و ز راکت اوان ـــــــــــز ه نمیترسم 

 پوشـــــــــــــردند گلن گــشهیدان وط      پوشو زره  کــاز تان  من نمیترسم 

 م نداریمـــــــــــــسر مو غ خدا داریم       نداریم  ها  پرواــــــــــــــتخنیک ین از

 است مهربان  دایـــــــــخ  ،خدای ما     نزدش همان است   ر کسیـــه  خدای

 تفنگ است و  وپــــما ت  به ما ایمان      جنگ است و  فتح دای ــــخدای ما خ

 ون آغشته گردیمـــخ  در بین  چو گل     ر کشته گردیم ـــگ  وطن این  راه   به

 شهید اکبر هستیم  ر مردیمــــــــــــوگ      عزیز کشور هستیم بردیم  ر ـــــــــاگ

 انگلیس  ن از شخصــکببرو پرسان       نوامیس  این  ر باور نداریـــــــــــاگ

 باز هستیم  ببستیم و م ــــــــــــشکستی      یمشکستدر  را چند بار او  ا ــــــکه م

 اک وطن راــــــــــندادیم ما به کس خ     ردیم ما سالها کفن را ـــــــــــبه جان ک

 رآنـــــــــــحدیث مصطفی از روی ق

 ن باشد ز ایمانــــــــــکه حب این وط

   

  


