
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

                    2021مارچ   26جمعه    حامد نوید                                                                  

 بتها
 ،گرامی مالل نظام و  خواهر وطندوست 

 

با نثر روان  که  روز جهانی زن«  »سال جاری به مناسبت    هشتم مارچبه تاریخ     مضمون شما را که 

حملهٔ نظامی شوروی   ، دوران العه کردم. این مضمون خاطرات تلخسراپا مط نوشته اید   ی و شیوای

، متواری شدن میلیون ها افغان از سرزمین آبایی شان، کشتار  ت به خاک کشور عزیز ما افغانستانوق

که هزاران بدبختی دیگر را در پی داشت در نظرم  ملت  یی    زاران انسان بیگناه و بی سرنوشتیه

 مجسم ساخت. 

بُتهای  بدیهیست  تراشیدن  به کشوری رخنه میکند  استعمار  آن ملت   یهرگاهی که  از خواص    برای 

دههٔ هشتاد در هر دو طرف جبههٔ جنگهای تحمیلی که ملت افغانستان را به خاک    در متأسفانه آنست.

برای ملت افغانستان از عناصر وابسته به قدرتهای بیرونی ایجاد گردید.   ی و خون کشاند چنین بتهای

نوشته   ۹0 می اندازد که در آغاز دههٔ »بتها«  یاد یکی از سروده هایم بنام  ه  دوام این طرز فکر مرا ب

 و در اینجا تقدیم میدارم:    بودم 

 

 بتها:

 ما چه بتهایي تراشیدن بهر

 چه بتهایي برای ما تراشیدند

 دوران ی ای ماهم بیخبر از بازو 

 نشستیم و چه بتها را پرستیدیم 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 ندانستیم و دیدی عاقبت در خون گرم خویش غلتیدیم

*** 

 های بیکران من  نمیدانی مگر ای هموطن! ای همزبان درد

 که یکشب کاهنین کهنه کار و بت تراشان اجیر شان

 نشسته روی سنگ سرد قربانگاه 

 شیطان میان دخمه های معبد 

 زخاک قیرگون مرگ و خوناب تن انسان 

 برای ما تراشیدند  یچه بتهای

*** 

 طوفانی  در آنشب، آن شب تاریک و

 بت تراشان تا طلوع صبح خندیدند 

 و هر سو کاهنین مست از شراُب خون

 به دور آتش نمرود رقصیدند

 سپس در پای هر بت دخمه های مرگ بر کندند 

 در افگندندو آن بتهای بیجان را به جان هم 

 گروه کاهنین بتهای شانرا با درفش سرخ آرستند 

 گروه دیگری بر دست و پای سبز بتها 

 حلقه های سیم و زر بستند

 پندار  ۀو ما هم بیخبر از هر طرف با تیش

 آن بتهای بیجان را به رنگ دیگری 

 از پیکر مرمر تراشیدیم

 و در زندان تنگ ذهن خود

 پرستیدیمآن ُطرفه بتها را  

 ندانستیم و دیدی عاقبت در خون گرم خویش غلتیدیم
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 ز چاهی ناشده بیرون، به چاهي دیگری ای وای افتیدیم 

*** 

 بیا ای هموطن باهم از این کابوس نافرجام برخیزیم

 بیا تا سر ز زندان تعصب ها بدر آریم

 به درگاه خدای دادگر آریم  وزین ظلمت سرها رو

 جویان  آئین خداکه رسم بت پرستی نیست 

 بیا تا این شمایل وین تجلی های شیطان را 

 زتخت خود پرستی های فرعونی براندازیم

 چو شعر مست حافظ تابناک از خاک برخیزیم 

 اندازیم" در"فلک را سقف بشگافیم و طرح نو 

 

 

 


