
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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  حميد.  ش :فرستنده
  ٢٠١۴  جوالی١٨ 

  "شيدا"اشعار مرحوم محمد رحيم 
  "شيدا"به کوشش حبيب هللا 

  
     

  بيانيۀ رأی اعتماد
  )چارمقسمت (

ــ وکيل انتخابی " شيدا"مطلع اند، مرحوم محمد رحيم " نالۀ شيدا"عزيز چنان که خوانندگان 
پارلمان ــ که شاعری سخت روانطبع و شيرينکالم بود، بيانيه ھای فريادگون خود را در 

طی اين بخش، . جلسات ولسی جرگۀ وقت، با کسوت شعر و در ھيئت منظوم، پيش ميکشيد
ر أی اعتماد ولسی جرگه به حکومت داکتردر جلسۀ را که  ی فقيد"شيدا"فريادھای 
 از حنجره برون آورده ١٣۵٠ سرطان ٣١شنبه  روز پنج،اعظم موظف  صدر،عبدالظاھر

  :بود، قسمت قسمت کرده و از نظر ميگذرانيم
  

  به نام خداوند دادگر و توانا
  ) سومبخش(

  مود سوی فالحت سازيــــ خ کوشش اول که پُل صرف زراعت سازيم      آنستبھتر 

   به عدالت سازيم م اراضیــــــــباز تقسي      ن جمله مساحت سازيمــاين زمينھای وط

   ھمه آباد شود رابهـــــــــــ خ تا زمينھای

   ھمه دلشاد شود،  بسپاريم ريبانـــــبه غ

  !!! بودی؟ ملت بيدار نبودی انـــــبه جھ!!!       بودی؟ حاکم اغيار نبودی نـــای وط

  !!! بودی؟ار تو ھشيار نبودیـــبه ھمه ک      !!!؟ بودیسر شار نبودی ز ھنر کامل و

  ؟خوار شدی  در بدر وچنين چه شد آخر که

  شد آيا، کـه تو محتاج به اغيار شدی؟چه 
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  پايه نداشت و ه ـ مرتب داشت اما به چنين       مردم ھمسايه نداشت،  داشتيم ھمههــآنچ

  باِل ھما سايه نداشت ر ــ دگ سِر خلقِ  به       سرمايه نداشت  وزر  ی ـ ترق قدرِت راه

  رسيدند ھمه سوی قمر  و ردندــــــکار ک

   خاکی به غِم نان ابتر رۀـــــــک  ينما در

  کسان ميخواھيم ود را زـخ خانۀ  خدمت  ميخواھيم      رانــــــــــدگما ترقی وطن از 

   خلق جھان ميخواھيمــار خـود ازک      چارۀ ھيمروس لقمۀ نان ميخوا ه وـامريک ما ز

   به وطن کار کنيم،ر انسانــستيم ما مگني

  ھمچو مردم به وطن جان خود ايثار کنيم

 


