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نامه ام را الزم ديدي وازشوکتت کاسته نمي شود م اگريآرزودار –آقاي ويس برمک وزيرداخله 

 : چشمان بسته ازآن عبورکرديد وماهم به قول خواجه حافظ  مرورنمايد واگربا
 بسحافظ وظيفه تودعا گفتن است و

 .  که نشنيد يا شنيد دربند آن مباش
 . حوادث نگاري مي کنيم  سکوت مي کنيم ودامان تاريخ را محکم مي چسپيم واعمال نامه شمارا

 : که مي فرمايد( اقبال ) م  با کالم فرزند شرق يمي آغاز
 خدا آن ملتی را سروری داد

 که تقديرش بدست خويش بنوشت
 به آن ملت سروکاری ندارد
 .کشتکه دهقانش برای ديگران 

( سورخلقي ) گيله وشکايتي ازطارق بهرامي ، معصوم ستانکزي  اشايد خيلي ها مانند م  –برمک خان 
   -مشاورامنيت ملي ارگ نداشته باشند ،زيرا   (محب بچه)

 ه ازپي کين است ننيش گژدم 
 ... مقتضاي طبعيتش همين است 

م که بردارکشيدند وهرکسي يافتاداناالحق وروشماها که درد ، رنج ، غم واندوه مارا مي دانيد وبياد منص
توته جانش را مي کندو سنگ وچوب را احواله اش مي کرد واما اوف نمي گفت ، ولي خواجه 

شهرشاخه گلي  را بسويش برتاب کرد ومنصورفريادي کشيد ، مردمان شهرازمنصورسوال کردند که 
 :  چرا با شاخه گلي خواجه شهرفرياد کشيدي وبا ستم اين همه کس اوف نگفتي ؟

 ... کيستصورکسان چه دانند که منصورکيست؟، ولي خواجه مي داند من: منصوربدون معطلي ميگويد
  –به به قول حافظ 

 
 از آن رنگ رخم خون در دل افتاد... 

 ...وزآن گلشـن بـخـارم مبتـال كـرد
 من از بيگانگان هرگز ننالم ... 

 كه با من هرچه كرد آن آشنا كرد



 ...خطا بودگر از سلطان طمع كردم 
 وراز دلبر وفا جستم جفا كرد... 

 وفا از خواجگان شهر با من
 كمال دولت و دين بوالوفا كرد

 بكوی می فروشانبشارت بر
 .كه حافظ توبه از زهد ريا كرد

گاهي بخود ستيزداريم که نبايد ازشما هم توقع داشته باشيم ، زيرا گذشته است که آينده را مي سازد 
فرانس بن مي افتيم وخالقيت يونس قانوني را بياد مي آوريم که سهم همه ترکتباران ، وزماني که بياد کن

هزاره ها وتاجيکهاي بلخ بامي ، هراتيان فرهنگ دوست ؛ غوروبادغيس وپروان وکاپيسا، بدخشان 
را چون بسته هاي دالروزارت  داخله ... هنرپرور، تخاريان ، قندوزيان ، بغالني ها ، سمنگاني ها 

 .ارف نوش جان کرد وکرسي هارا به قريه وولسوالي اش به يغمابردومع
را ( محمد صادق مرادي ) شما با جنرال  غيوروآزاده سليقه ي ( ببخشيد) ابله گونه ويابرخورد 

م که برخالف اخالق ، ادب ، رسوم عسکري ، شرافت انساني ووطني دربرنامه زنده به يبخاطرمي آور
ناسزا گرفتي وبه قول معروف سزاي قروت آب گرم ، جواب زننده تروتحقيرزيبنده تردريافت کردي وخم 

 . به ابرونياوردي وبه  غيرت وشهامتت آفرين گفتيم وبرايت کف زديم 
اما مهمترازهمه  وقتي که مي بينيم سالهاي سال است که يک  انسان بي خاصيت برشانه هاي تان 

 . سواراست وتازيانه ذلت وجفابرشما مي کوبد وزيرپاالن حقارت چهارنعل مي دويد
بلي منظورم عبدهللا که بعدها دبل عبدهللا شد، است وي تمام داروندارشمارا بي کفايتانه ،وظالمانه وبي 

يغانه وسخاوتمندانه به پاي ارگ وارگ نشينان ريخت وهنوزکه هنوزاست دست ازسرشمابرنمي دارد در
 . ويخ دلش بيرون نشده است 

شما دل خوش کرده ايد که مالک گنج باد آورده وثروت آسمان افتيده شده ايد وپول ، موتر، قصر، باغ 
وزيرسايه درختي سبزشده بي  وزمين را برشهامت ، همت ، غيرت وافتخارات ترجيح داده ايد

 ... آفرين واال . خارقندوقروت مي زنيد
                  عاطفه اين روزگار است؟ چرا بی

 ناسازگاراست   که هرکس با دلم
 وطن درخون ومردم خونرنگ شد 

 . است به تقويم سياهی ماندگار

 
جوانان رسالتمند وبرومند هزارستان همين چند شب قبل تا دروازه هاي فوالي وديوارهاي ! آقاي برمک 

کانکريتي ارگ استبداد صف کشيدند ، داد خواهي کردند وروشنگري بي سابقه را درتاريخ اين مرزوبوم 
 . به نمايش گذاشتند

 -ما محفوظ داشته است تا بپرسيم واين حق را مادروطن به م يازشما به مثابه وزيرداخله مي پرس
 مگراينجا شهرخربوزه است وقانون جنگل وروباه هم حاکم جنگل است که هررستاخيز، حماسه ، داد

خاک وخون کشيده شود وفردا ها وحساب ومحاسبه وجود ه ب پسنديخواهي ، حق طلبي وعدالت 
 ندارد؟؟؟  چرا هراعتراض مدني با انتحاري پاسخ داده مي شود؟ 



جنايتکار تالش دارد تا باچنين عمل خونين ترس وحشت رادرجامعه برپا نموده ودر مبارزات  متحکو
مدنی مردم پاسخ جنايتکارانه داده ،صدای مردم را خاموش نمايد،اما برعکس صفوف مردم بيش از 

  .تر خواهد شد پيش فشرده شده وعزم مردم برای سرنگونی رژيم خونخوارمحکم
  نمي رود؟؟؟ خانه وزيردفاع ، وزير داخله، رئيس امنيت يا سران جهادي  انتحاري درچرا  

 .حديث بسيار گفته بودرگبار به راه پيمايان کابل حرف وارگ پيوسته از احتمال وقوع يک حمله م
واين را مي داني را بعهده داري مردم وطن ي تووزيرداخله هستي ومسول امنيت ونظم عامه وپاسدار

خود، برادر، اقارب وهم ولسوالي هايت را وزازامتيازهاي مادي ومعنوي اين وزارت همانگونه که امر
وپاسخ خواهي داد ولوبه چاه آهوپناه  دمستفيد مي شويد، مسوليت فرداي آن را نيزبه دوش مي کشي

 .   دببري
 .{که فرداي هم درکاراست } اين را مي داني به قول تاجيکهاي آنطرف رود آمو! بلي آقاي برمک 

  ها بعد اوج بال  فضا تنگ ست 
  ها بعد وقال شبی خاموش و قيل 

 نويسند مورخان ازننگ تاريخ 
  .بعـد  ها  قرار ما بماند سال 

 
آيا چوکي ، پول ، قدرت ووزارت اينقدرشيرين وارزشمند است که تن به حقارت داد ! آقاي ويس برمک 

 پذيرفت؟؟؟ وهرگونه ذلت وسياه کاري را براي حفظ وجمع آوري اش
 آيا انسان آزاد خلق نشده وبا دست خالي از دنيايي فاني نمي رود؟؟؟

 آيابا سازي هردول رقصيدن به حقارت وخسارتش مي ارزد؟؟؟
توکه ازچوکي وزارت وازامروفرمان وزارتت تا دروازه هاي شهربه پيشگاه طالب تروريست شتافتي 

ت کردي ولي همان تروريست اين شهامت را وجان وقربان گفتي وازيک تروريست به خانه ات دعو
 . نه هرگزنان ونمک حرام را نمي خورم وتسليم زر وزورنمي شوم : داشت که برايت بگويد

 مگرخجالت نکشدي ؟؟؟
مي زند  گارگ که ازهرلحاظ با هم  هعمخواني نداريد، به شما زن( مشاوربچه )زماني که حمدهللا محب 

 : وپشت تلفون نيم خيزشده  ميگويد
 موقوف التفاتم، تا کی رسد اجازت

 .ما به سر دويدنازدوست يک اشارت، از
 . آيا صادقانه ازخود خجالت نمي کشي؟ 

 : من به شيري که ازمادرخورده اي سوگندت مي دهم
وجود وباين قتل کارکردن باين خفت وذلت باهمچوريس حکومت وريس اجرايي حکومت وبا اين وضع م

 کشتارخوشايند است؟ 
 آيا وجدانآ خودرا مالمت نمي کنيد؟

بگوبه کسي اجازه داخل شدن را ندهد ت ازتوخواهش داريم لحظه دروازه دفتر را ببند وبه ريس دفتر
 وباخود خلوت کن وازخود بپرس که من چه انجام داده ام چه کاري انجام مي دهم؟؟؟



 کمتراست؟ ... آياشخصيتت نسبت به غني ، محب و
 که خودرا پيش آنان چهارقات مي کني؟

وروزانه  ده هاپاسداروطن ومردم مظلوم وبي دفاع قرباني مي شوند وچه کاري را انجام بدهم تا فالکت 
 . موجوده کم وشانه هاي که زيرستم غني خميده اند سبک شود

ن ، بغالن ، سمنگان ، بلخ ، جوزجان ، فارياب وسرپل اند ويا آنان که درسنگرمي ميرند اگرازبدخشا
 ازکابل وزابل ، مگربرادروهمنوع تونيست؟ 

 آيا قلب مادري جريحه دارنمي شود
 آياپدري درسکوت وتنهاي اش اشک نمي ريزد؟

 آياخواهري درگيلم غم برادرش عزاداري نمي کند؟
 اني اقدام به تن فروشي نمي کند؟آيافرزندان شهيدي يتم نمي شود وخانمش براي تکه ن

من با کشته شده گان هيچگونه پيوندي اگروجدانت حکم کرد که بلي تونسبت به اينان کوچکي مي کني و
 . هرچه مي تواني انجام بدهي وماهم سکوت نشيني مي کنيم آنوقت عاطفي ندارم ، 

 
ي شوند وتعدادي شهرها ازانسان خالي شد ومردم جوقه جوقه کشته م! آقاي وزيرداخله 

اين فراري ها دربحرها تعدادي فراررابرقرارترجيح مي دهند وراهي غربت را پيش مي گيرند وبدبختانه 
گرسنه اقيانوسها مي شوند وتعدادي ديگرآنان درزندانهاي هولناک ي نهنگ وماهي ها  هطمعها  ودريا

زنداني وزيرشکنجه وشالق مانند پلچرخي شما حاميان حقوق بشردروغين ودموکراسي هاي کاذب 
 .روحي ورواني مي پوسند 

... باچنين اوضاع واحوال وبا ين کشتن وبستن که درفارياب ، سرپل ، غور، بادغيس ، غزني ، ارزگان 
 جريان دارد توخودرا راحت احساس مي کني؟؟؟ 

ترکتباروهزاره خويش به اين اداره وکرسي وچوکي چه دل بسته يي که نمي تواني  به برادروهمنوع 
موثرواقع شويد؟؟؟  وآتش که برخانه وزندگي پشتون هلمندي وفراهي افروخته شده است  ، خاموش 

نمايي ،پس فقط دالردروکني وموترسواري وچند افسروسربازپوليس برايت رسم تعظيم نمايد به اين 
 . گرم بادرود هاي ...  پس واي بحال وروزگارتو -دلخوشي داري ؟؟؟ اگرچنين است

 . نامه ام را با فرياد اميرصبوري به پايان مي برم 
  شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی
 جام خالى، سفره خالى، ساغر و پيمانه خالى

 کوچ کرده دسته دسته آشنايان عندليبان
 باغ خالى، باغچه خالى، شاخه خالى، النه خالى

 واى از دنيا که يار از يار ميترسد
 تشنه از گلزار ميترسد هاى غنچه

 عاشق از آوازه ديدار ميترسد
 پنجه خنياگران از تار ميترسد

 شهسوار از جاده هموار ميترسد
 اين طبيب از ديدن بيمار ميترسد



 سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت
 سالهاى انتظار بر من و تو بد گذشت

 آشنا نا آشنا شد 
 تا بله گفتم بال شد
 ردم حلقه بر هر در زدمگريه کردم ناله ک

 سنگ سنگ کلبه ويرانه را بر سر زدم
 آب از آبى نجنبيد

 خفته در خوابى نجنبيد
 ها خشکيد و دريا خستگى را دم گرفت چشمه

 آسمان افسانه ما را به دست کم گرفت
 ها جوشى ندارد عشق آغوشى ندارد جام

 ... هايم هيچکس گوشى ندارد بر من و بر ناله
 


