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، اندیوال هم پیمانم محمد علي یو بردار  یپیوند خواهر یفراسو 

 ...وطنیار "زلمي" اینك دومین سالگرد غیبت ات فرا رسید

 بنام خداوندگار آزادگی و بزرگمنشی،

 برادر ارجمند و مهربانم زلمیجان، 

بدینوسیله مراتب سالمها، احترامات و  

دور   های  فاصله  از  را  نیکم  تمنیات 

ات   عزیزداشتنی  حضور  تقدیم 

 .مینمایم

جان خواهر زلمیجان! بگذار تا برایت  

قلم رسایت را مبارک  تحریر زیبا و 

بگویم که روح پدر و مادر بزرگ و  

 ...یآوردنازنین مارا شاد و باز ماندگان شانرا افتخارات به ارمغان م 

این سعادت ِ را !برادرجان آنرا   بگذار  اقبال  بگویم، که در زندگی  همچنان مبارکت 

لذت ببری. برایشان برسی و از سخن   داشتهٔ که از همهٔ ما بیشتر از حضور والدین ما

 ... های پدرم که هر نکته اش ادب بود مستفید شوی

ه ئی که ماالمال از پیامها و برای  زلمیجان! گوشهٔ از خاطراتت با پدرم را ارائه نمود

نسلهای آینده در خور اهمیت اند. چقدر عالی خواهد شد که ما هرچه از وی بیاد و به  

 .دسترس داریم، باالی کاغذ آورده و ثبت تاریخ نمائیم
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جرمن آنالین که بیشتر مقاالت تاریخی را نشر میکنند، تقریباً ده   افغان وبسایتمن به  

نمود و از    ء پدرم را سپردم که مجله فقط به پنج صفحه اش اکتفانامهٔ یصفحه از زندگ 

  وبسایتشده است، یک صفحه تبصره های    ءتبصره های من نیز بیک صفحه آن اکتفا

 ...میباشند

در ضمن برادرم! چرا در مورد تعریف خواهرت به آنهمه اغراق و غلو پرداخته ئی،  

به مشکل خواندمش، زیر آب و عرق شدم، دست اشکم  از شرم  هایم میلرزید و سیل 

 ...روانهٔ دامانم شد

 و اما، 

 ....آنچه در نامه ات مرا پربار کرد اصطالحات چون "خواهرکم" بود

بیاد دارم، روز ترک کابل را... بخاطر خطراِت که متوجه من و فرزندان کوچکم بود،  

به سفر آغاز میکنم یا    قرار چنان بود که خودت فقط از دور متوجه باشی که واقعاً 

خیر، من از زیر چادری ام از دور ترا نظاره میکردم، دلم آب میشد واشکم روان بود،  

ته و به  فهمینکه خواستم داخل سرویس شوم حس نمودم که دو دستی سرم را محکم گر

گوشم مینوازد "خدا حاقظ خواهرکم" دلت را آرام نگرفته بود، با آنکه خودت نیز در  

دوان دوان    خاد بودی، صدای برادرانه ات میلرزید چونمعرض خطر و تحت تعقیب 

 خود را رسانیده بودی که مبادا سرویس حرکت کند!؟ 

در راه دلم زره زره میشد، مبادا ما همه تعقیب شده باشیم و خودت دستگیر شده باشی، 

 ...اما روانم به شهامتی میبالید که برادر آنرا ایثار خواهر کرده بود

 ی زیر دار میرقصم اگر به دار زن ً"

 اگر گلوله زنی خوشگوار میرقصم 

 مرا ز مرگ مترسان ز اشتیاقش اگر 

 "قرار مرگ بود بیقرار میرقصم

بعد از آرزوی صحت و عافیت همهٔ تان، خدا    برادرجان! اجازه بده حاال در همین جا

 ....حافظ بگویم
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 سیل اشکم را چو جیحون میفرستم در پیت "

 ا ره وصلت کجاست" سلطان نجوا زورق بشکستهٔ من ر
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