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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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  :رستندهـف     
  5112جنوری دوم         

 "شیدا"وم محمد رحیم ــــاشعار مرح

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

 

 

  
 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند 

(همدقسمت )  

 دوستی در صورت صلح و

 صلح راستی ز صفا وــــــنداریم ج     سخن از روی دوستی   ر باشدــــاگ

 درستیم  در دوستی  لیک  ،درشتیم      ر چه درشتیمـــــــــما افغانیان گکه 

 ردد هم پیمبرـــــــــــخدا خوشنود گ      دو برادر  ی از اتفاقــــــــــــــــــبل

 حساب ما برابر ی باشد ـــــــــــــول      است برادر  ایران و ی افغان ـــــبل

 کتاب است یک وحساب  یکبه روی       است بحسا که هر چیزی به روی یک

 ست سربند دا دادهـخ ،افغان استز       آب هیرمند ،ثابت  هــــنکت بود این 

 صحرا وه وـــــاین ک شهادت میدهد      تاریخ دریا  تــــــــــــــحاج  ندارد

 ست رافیای ما خدائیـــــکه این جغ      ست ائیــکج  ما  و زمین ببین آب 

 د نقشۀ آن داد تغییرــــــــــــــنخواه      هان سازند تدبیرــــــــــــتمام این ج

 ست ابق بر اساسات حقوقیــــــمط     ست حقیقی   و  عیــــطبی که اسناد 

 ر تقسیم روی چه حساب استــــدگ     روی آب است ق ما بر ـثابت ح چو

 نیت حسنداد از   ستان آبــــبه سی      حکومت  هاــــدوستی  ولی از روی

 رد جاریـــــــک  آب دریا  به ایران      ر همسایه داریــــــــخاط  پاس به 
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 ی دریا سپاردــــــــــبه یک مردانگ      بخشش چو آید  سر  انـــــــبلی افغ

 روی آب شیدا  نقشی ست ب ـــعج      "هویدا"هم  و  "شفیق" ـرارداد ـــق

 ستروز اعتمادی ـسبزی نیمبه سر      ستداد اقتصادی قرار  ینا  چهاگر

 باشد موافق شور ملل ـــــــــــمن به       ح این مناطقـــــــــــبرای حفظ صل

 یاد  نمـــــمیک  ،ولی سه شرط دارم      دادرارـــــــــــمخالف نیستم با این ق

 شود از جمله ملت  ریـــگییأر که       و باشد حکم دولتـــــچ  اول آن که

 شده صد سال پامالا ــــم  که کشت      صد سال تاوان    دـــــده دوم ایران 

 ولۀ نفتی به افغانــــــــــــدهد یک ل      ایران  ،ای آبــــبه ج آن که  سوم 

 حرفم مصدق  شود  "راشو"ر ـــاگ      م موافقـبه روی این سه شرط هست

 "شیدا" ،ا شادــــــــکسی آزرده شد ی

 "شیدا" ،ن است رأی من آزادــــهمی

 


