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نسخه های جدید مقاالت را؛ در «هفتاد دو روز وحشت» بعد از تجاوز امریکا ،پیگیری و مرور خواهیم کرد ،تا باشد که با این یادآوری ناچیز ،پیوندی در ضمیر
خویش با قربانیان این «تجاوز منحوس» داشته باشیم.
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دین ستیز را در آینده این سرزمین مسلمان محدود گردانیده ،و خویشتن را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب
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نوشته و گرافیک دیزاین :انجنیر محمد نذیر تنویر
در حاشیه کنفرانس قطر مورخ  10اپریل  ،1022چشم دید ها ،تجربیات ،شناسایی بحران ،و راهکرد های عملی رفع بحران از برای کنفرانس های
آینده .تاریخ نشر نسخه اول 12 :می 1022

بخش نهم:

ادامه بحث « طرق عملی رفع بحران کشور»:
ماده چهارم« :تفاهم بین االفغانی» نه «صلح بین االفغانی»:

{از سرگیری تعرضات همان محدود کسانی که قبالٌ تذکر رفت ،با همبستگی محدود «افراد معامله گر» توانست این بار کارساز تمام
شود .هرچند موضوعات بقسم «کدینگ» بیان گردید ،و از تفصیالتی که در بین {قوسین} تذکر رفته ،صرف نظر بعمل آمد ،اما با
مداخله ستانکزی صیب که میزبان و گرداننده جلسه بود وضع تغییر یافت.
معترضین در عدم رعایت ادب جلسه ،و دور از معیار های جلسات تفاهمی که عموما ٌ از برای تبادل نظریات روی پیشنهادات از برای
رفع بحران می باشد ،فقط تأکید به ختم صحبت های بنده را داشتند ،تا آنکه ستانکزی صیب که در نزدیکی بنده قرار داشت با صدای
آرام مرا چنین مخاطب قرار داد:
«تنویر صاحب ،فعالٌ صحبت تان را ختم نماید».
از اینکه بنده همیشه و در هر جای ،به مجاهدان راستین راه هللا

جل جالله

احترام می گذارم به ستانکزی صیب گفتم:

اینکه شما از بنده طلب نمودید ،بنده به صحبت خویش خاتمه می بخشم ،وگرنه معترضین در آن سطح قرار ندارند تا جلوی حرف های
بنده را بتوانند سد گردند .اما برای بنده یک دقیقه وقت بدهید تا عناوین ماده چهارم را بیان بدارم}.

ماده چهارم« :تفاهم بین االفغانی» نه «صلح بین االفغانی»:
ریشۀ تمامی مصایب کشور از «تجاوز» آغاز یافت ،و «مزدوران داخلی» مسبب «ادامه اشغال» گردیدند.
پس «جنگ بین االفغانی» نبوده ،تا ضرورت به «صلح بین االفغانی» برود .اما «تفاهم بین االفغانی» یک اصل اسالمی می باشد که
دروازه آن توسط نعمت «اسالم» همیشه به روی همه باز بوده و می باشد.
«اسالم» پیروز شدنی است ،و این پیروزی را پروردگار عالمیان تضمین داشته است .پس ضرور نیست که «پیروان اسالم» از تفاهم
و مذاکرات تشویش داشته باشند ،ولو اگر در نیات مخالفین ،چال و نیرنگ نیز نهفته باشد .پس «تفاهم بین االفغانی» زمانی قابل بحث
خواهد بود که غدۀ سرطانی تجاوز نفی گردد!
{اینجا بود که صحبت های بنده بدون «جمع بندی» و بدون «نتیجه گیری» و بدون «دعای ختم سخن» قطع گردید ،و رشته سخن به
پیرزاده صاحب که در سمت چپم قرار داشت سپرده شد.
قبل از آنکه گذری کوتاه به سخنان دیگر مهمانان داشته باشیم ،به «جمع بندی»« ،نتیجه گیری» و «دعای ختم سخنان» خویش می
پردازم .زیرا این رساله در تاریخ کشور باقی خواهد ماند ،و از ب ُعد عقیدتی نیز ،هر گفتار بدون «نتیجه گیری» عاری از ثواب و خیر
خواهد بود.
بعد از قطع سخنان بنده ،چهره های بشاش با لبان پُر تبسم «طالبان» که بر من دوخته شده بودند ،تسکین بخش قسمتی از تأثراتم را
گشت .هر یک از ایشان با تکان سر ،همبستگی شان را با محتوای آنچه بیان رفت ا براز می داشتند .مال عبد الطیف منصور که در
نزدیکم قرار داشت از دیگران پیشی جسته ،و از من درخواست یک نسخۀ از سخنرانی را نمود.
بلی ،سخنرانی که تاهنوز در کالبد یک نوشته درنیآمده بود ،و بیشتر شکل «کدینگ» از برای سخنرانی را بخود داشت.
در «وقفه نماز» بسیاری از بزرگان طالب شخصا ٌ نزدم آمدند ،و پس از ابراز خرسندی ،تقاضای یک نسخه ی از سخنرانی را می
نمودند .قاری صاحب دین محمد حنیف ،مولوی صاحب مطیع الحق ،مولوی صاحب ضیاالرحمن ...هر باری که باهم سر می خوردیم
اظهار تشکری می نمودند .اخالص و محبت مولوی صاحب نور هللا نوری که با ترجمان (گویا که بنده پشتو را قطعا ٌ بلد نیستم) نزدم
آمدند ،و از من اجازه بوسیدن پیشانی ام را طلبد داشت ،که تا حال اشک بر دیدگانم را حلقه می زند.
بلی ،تقاضا این سخنرانی در قالب یک نوشته چنان باال گرفت که بنده را مجبور ساختند تا به ایشان وعده بسپارم که تا فردا آنرا تهیه
داشته ،و بعدا ُ به یکی از مسئولین بخش فرهنگی دفتر امارت (یعنی جوان رشید سید محی الدین سادات) بسپارم.
و اما سخنان پایانی که نگذاشتند تا آنرا بیان دارم}:

عزیزان ،نباید فراموش کرد که:
جنگ فعلی کشور ما ،درست همانند جنگ «احزاب» در صدر اسالم می باشد که سه گروه را دربر می گیرد:

 -1مؤمنین (کسانی که در برابر متجاوزین می رزمند)؛
 -2منافقین که به دو دسته تقسیم شده اند:
« -2.1منافقین عقیدتی» که هللا جل جالله با ایشان معامله خواهد نمود و کار مؤمنین دانستن غیب نیست.
« -2.2منافقین عملی» کسانی که همکاری مستقیم با متجاوزین دارد)؛
« -3کفار متجاوز» و متحدین شان!
هللا جل جالله در سخنان با عظمت اش در سوره احزاب آیات  22 ،23و  22به ترتیب حالت این سه گروه را ،و عاقبت شان را در هر دو
جهان بیان داشته ،که می تواند بهترین راهگشا در همچو مجامع باشد!
بلی ،این است نتیجه گیری ،و چنین است راهگشای حقیقی این سه گروه در دستورات الهی:
 -1راهگشای گروه اول یعنی «مؤمنان»:

َّ ُ
ٌ َُ
َ ْ ُ َّ َ َ ٰ َ ْ ُ ْ َّ
َّ َ َ ْ
َ ُ
ِّم َن ال ْ ُم ْؤمن َ
َض َنبَه َو ِمن ُهم من يَنتَ ِظ ُر ۖ َو َما بَدلوا
ني ِر َجال َصدقوا َما ََعهدوا اللـه َعلي ِه ۖ ف ِمنهم من ق
ِ
ِِ
َْ ً
ديل ﴿األحزاب﴾٣٢:
تب ِ
از مؤمنان مردانى هستند كه به پیمانى كه با هللا بسته بودند وفا كردند .بعضى بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضى چشم به راهند و
هیچ پیمان خود دگرگون نكرده اند.
{پس چانس طالیی برای مؤمنان از اشتراک در همچو کنفرانس های تفاهمی؛ «ثبات» در دستورات الهی و عدم نرمش در این رابطه
می باشد .در حالی که گروه کافران با همدستی منافقان دوست می دارند تا مومنان از خویش نرمش و سازش نشان دهند تا آنان نیز
نرمش و سازش کنند ،و بدین امید که مومنان برخی از فرمانهای هللا جل جالله را به خاطر آنان ترک گویند ،و در بعضی از مسائل با
ایشان همگام و همآهنگ شوند( .سورة القلم)9:
پس چانس طالئی برای مجاهدین راستین راه اسالم (طالبان) در همچو کنفرانس های تفاهمی بین االفغانی ،ثبات و استقامت و عدم
سازش و معامله گری بر سری «دستورات الهی» می باشد ،نه ساز و برگ جلسات و امتیاز طلبی قدرت و جا!
مجاهدین واقعی نه از «جهاد» خسته می شوند ،و نه «جهاد» تا ختم حیات دنیوی بشر خاتمه می یاید!
اگر «مجاهد نماها» نظر به هوای نفس از مسیر «شریعت الهی» انحراف نموده و می نمایند ،هللا جل جالله جای ایشان را دوباره با
«مجاهدین واقعی» پُر می گرداند .آنچنانی که جای مجاهدنما های گروه های هفتگانه و هشتگانه را تنها با «طالبان» پُر نمود.
پس «مجاهدین واقعی» هیچگاه از جهاد خسته نمی شوند؛ و نیز ضرورت نمی رود تا کافران و منافقان از خستگی «جهاد مجاهدین»
صحبت نمایند ،و آنرا دلیلی بر ضرورت صلح تمثیل نمایند!
اینک ه افراد منافق ،و یا آنانی که با الفبای اسالم آگاهی ندارند ،بر سرنوشت ملل اسالمی حاکم هستند؛ دردی از درد های ملل مظلوم می
باشد ،که از طریق متجاوزین تحمیل گشته اند .وگرنه ،مجاهدین با جهاد عشق می ورزند ،و این کنفرانس ها زیر نام «تفاهم بین
االفغانی» نه از برای خستگی جهاد ایشان می باشد ،بلکه از برای گشودن َدر های هدایت نابکاران می باشد.
پس چانس طالیی مؤمنان در این فرموده هللا جل جالله می باشد « :بی تردید کسانی که گفتند :پروردگار مان هللا است؛ و سپس [در میدان
عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند ،فرشتگان بر آنان نازل می شوند [و می گویند ]:مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی
مژده باد که وعده داده می شدید(سورة فصلت})33:

 -2اما راهگشای گروه دوم یعنی «منافقان»:
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تا سرانجام هللا صادقان و راستگویان را به سبب راستی و صدقشان پاداش دهد ،و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبه ی آنها را
بپذیرد؛ زیرا هللا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
{پس چانس طالیی برای منافقان در برگشت ایشان بسوی «قانون آسمانی» می باشد!
بلی ،توبه نصوح !
و توبه ،همان پنجره ی امیدی است که نور «رحمت الهی» از آن می تابد و پروردگار رحمان برای بندگانش؛ با آنهمه عصیان و
سرکشی که داشته اند ،بازهم زمینه برگشت شان را بسوی «شریعت الهی» فراهم می گرداند.
بلی ،طالبان نظر به فهم واالی شان از ارشادات الهی؛ با آنهمه ظلمی که بر ایشان روا داشتند ،بازهم دروازه های هدایت را از طریق
«تفاهم بین االفغانی» برای این نابکاران گشوده گذاشته است.
اما این کنفرانس های پیهم «بین االفغانی» ،عدۀ از «معامله گران» و «منافقان» را که قصد توبه و برگشت بسوی آئین آسمانی ندارند،
بیشتر «چشم سفید» و «دیده درای» نموده است« .منافقان» تاهنوزهم در صدد «معامله گری» و «امتیازی طلبی» می باشند که برای
حصول آن ،هر لحظه در هر کنج و کنار کشور به شب خون (چاپه) و قتل عام مردمان ملکی کشور مان مصروف هستند.
این جنایت پیشگان هنوزهم هوای «رهبریت ملت» را به سر می پرورانند؛ که شفافیت این مطلب (که آنها در آینده رهبری کشور نقشی
نخواهند داشتند) بدون مصلحت جویی ،و به وضاحت باید در اجندای کاری امارت اسالمی بیان گردد .از جانب دیگر شیوۀ برگزاری
کنفرانس های «بین االفغانی» چنان ترتیب یابد که منافقین را در تنگنا قرار دهد.

بنده در «بخش اول» رساله تذکر داده بودم که:
چگونه امکان می رود که سرنوشت «کوخ نشینان» (فقرا) را از درون «کاخ ها» رقم زد؟؛
همین کنفرانس های «بین االفغانی» که در کشور های بیرونی و با «کش و فش» و «تجمالت دنیوی» برپا می گردد ،زمینه های
عیاشی «معامله گران» و «منافقان» بحران افغانستان را مساعد ساخته و می گرداند .همین مطلب ،یکی از برنامه ها و شیوه های
تخنیکی متجاوزین از برای نفوذ پذیری «باطل» در میان «حق» می باشد.
بلی ،کفار سعی میدارند تا «پاک» و «پلید» را باهم خلط نمایند؛
در حالی که «خالق هستی» بندگانش را با بیم و هراس و رودررو كردن با دشمنان می آزماید تا «پاک» و «پلید» را از هم جدا
گرداند .در همین آیت ،چه زیبا در باره منافقان می فرماید:
و منافقان را «اگر» بخواهد ،عذاب کند یا توبه ی آنها را بپذیرد.
اینجا «اگر» تذکر رفته است ،چونکه دانستن غیب ،کار مخلوقات نیست ،و این «خالق هستی» است که از درون قلب ها آگاه می باشد
و به توبه گذاران واقعی به رحمت باز می گردد ،و منافقان را عذاب می نماید.
پس بندگان صالح (مجاهدین راستین) نیز باید این طبقه (منافقان) را در صحنۀ آزمایش بکشانند .زیرا در شرایط کنونی همه داد از
وطن دوستی و حتی جهاد می زنند ،در حالی که به نحوی از انحا از منابع «مستقیم» و «غیرمستقیم» متجاوزین تغذیه می گردند.
عدم کامیابی مذاکرات ،دوری از درک حاالت «مجاهدین مظلوم» این خطه توسط همین تیم های مذاکراتی می باشد؟
پس باید کنفرانس های «بین االفغانی» را به مناطق آزاد کشور انتقال داد؛
تا دلسوزان این خطه مظلوم در آن شرکت نمایند ،و عیاشان گردش های سیاحتی ،یا از آن دوری گزینند و یا حاالت «مجاهدین مظلوم»
را درک نمایند!
بلی ،همینجا بود که در ذهنم نوع طرح جداسازی «کنفرانس با متجاوزین» و «کنفرانس بین االفغانی» خطور کرد.
جداسازی این دو کنفرانس ،برخالف آنچه که زلمی خلیلزاد نماینده خاص متجاوزین بر آن تاکیید می دارد می باشد؛
و چرا امریکاییان بر آن تاکیید دارند ،آنرا در بخش «راهگشای کافران» ان شاء هللا مورد بحث خواهیم برد}.

بخش دهم:

ادامه بحث « طرق عملی رفع بحران کشور»:

 -3و اما راهگشای گروه سوم ،یعنی «کافران متجاوز»:
{چرا امریکاییان تاکیید بر «کنفرانس بین االفغانی» می دارند ،در حالی که ایشان متجاوزینی هستند که مسبب صدها هزار
جنایات در این خطه مظلوم می باشند؟
همچو تقاضا در قدم نخست برای هر عقل سلیم ،نوعی از مداخله در امور داخلی کشورما را نشان می دهد؛
و در قدم بعدی ،نشان دهنده ی توطئه جدید در پس منظر این تقاضا ،یعنی «کنفرانس بین االفغانی» می باشد!
توطئه یکه روسها در «دور قبلی جهاد» در برابر «مجاهدین» بکار بردند...،

(منتظر ادامه مطلب در بخش دهم بمانید)

لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!):
-1
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-6
-2
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-12
-18
-19
-21
-21
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-26
-22

جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح! http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf
دستآورد دو تجاوز! http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf
چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ http://www.2afghan.nl/20191007-4USinvasion.pdf
از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی! http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf
 22روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf
آغاز زوال «تک قدرت جهان»! http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf
تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم! http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf
حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال»! http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf
مکثی بر  22روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007 -10USinvasion.pdf
کابل می گریست! http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf
سروده ای «یکی» «دیگری»! http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf
شش جدی ،زایشگاه ای وطن فروشان! http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf
پیروزی که ،قدرش را ندانستیم! http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf
چهارمین فرار انگلیس! http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf
مردی که در عدم حیات اش نیز« ،معاندین اسالم» را به زانو درآورد! http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf
در البالی ادعای دوستم ،مکثی بر سوانح زعیم امارت اسالمی! http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf
توطئه ای  11سپتامبر ،و مقاومت مجاهدین راستین! http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf
تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را ،زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت! http://www.2afghan.nl/20191007-19USinvasion.pdf
کفار ملت واحد اند! http://www.2afghan.nl/20191007-20USinvasion.pdf
از طمطراق تا توطئه! http://www.2afghan.nl/20191007-21USinvasion.pdf
فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند! http://www.2afghan.nl/20191007-22USinvasion.pdf
منافقین ،آخرین امید متجاوزین! http://www.2afghan.nl/20191007-23USinvasion.pdf
پیامی به نمایندگان امارت اسالمی در کنفرانس پگواش! http://www.2afghan.nl/20191007-24USinvasion.pdf
پیروزی خون بر شمشیر! http://www.2afghan.nl/20191007-25USinvasion.pdf
مردی که امارت را همچو سلف اش نگهداشت! http://www.2afghan.nl/20191007 -26USinvasion.pdf
یادی از بزرگ مرد سرزمین ما ،یادی از مالمحمدعمرمجاهد! http://www.2afghan.nl/20191007-27USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

!فتنه ای نو از حنجره کهن
http://www.2afghan.nl/20191007 -29USinvasion.pdf !یادی از آمدن کبوتران
http://www.2afghan.nl/20191007-30USinvasion.pdf !این است آچین
http://www.2afghan.nl/20191007-31USinvasion.pdf !روز نحس با عشوه گری زیبا
http://www.2afghan.nl/20191007-32USinvasion.pdf !عالیم غروب امریکا
http://www.2afghan.nl/20191007 -33USinvasion.pdf !جنایات قصر سفید در افغانستان
http://www.2afghan.nl/20191007-34USinvasion.pdf ! چهره ای منفوری که «وطنفروشی» را رنگ «روشنفکری» داد،کارمل
http://www.2afghan.nl/20191007-35USinvasion.pdf !من «چارلی» ن ِه ام
http://www.2afghan.nl/20191007-36USinvasion.pdf !مردی که به گمشده اش رسید
http://www.2afghan.nl/20191007-37USinvasion.pdf !افغانستان در مسیری هیروشیما
http://www.2afghan.nl/20191007-38USinvasion.pdf معمای این هفته؟
http://www.2afghan.nl/20191007-39USinvasion.pdf !یادی از «منصور» در پرتوی عملیات منصوری
http://www.2afghan.nl/20191007 -40USinvasion.pdf !مکثی بر سخنان معاون سفیر سعودی در کابل
http://www.2afghan.nl/20191007-41USinvasion.pdf ! که قدرش را ندانستیم،باید تاوان روزی را پرداخت
http://www.2afghan.nl/20191007 -42USinvasion.pdf !اشکی بر شهدا
http://www.2afghan.nl/20191007-43USinvasion.pdf !ورود ملیشه های امریکا به کابل
http://www.2afghan.nl/20191007-44USinvasion.pdf ! بمب اصابت نمود251 ماه گذشته بر قلب افغانستان
http://www.2afghan.nl/20191007-45USinvasion.pdf !ضمیر های مرده
http://www.2afghan.nl/20191007-46USinvasion.pdf آیا بخاطر دارید؟
http://www.2afghan.nl/20191007-47USinvasion.pdf ! «غرغره» ست،درد وجدان
http://www.2afghan.nl/20191007-48USinvasion.pdf  در «شهرنشینان فعلی» نیست؟،»چرا احساس «قیام های قبلی
http://www.2afghan.nl/20191007-49USinvasion.pdf !اشکی بر طالب
http://www.2afghan.nl/20191007 -50USinvasion.pdf !»«اجیر» تا به «اجیر
http://www.2afghan.nl/20191007-51USinvasion.pdf ! ای «عمر»؟،کجایی
http://www.2afghan.nl/20191007-52USinvasion.pdf ! اسامه را به قلعه رساند،آنچه دیگران را از قلعه انداخت
http://www.2afghan.nl/20191007 -53USinvasion.pdf !»از «خودکش» و «بیگانه پرست
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP1.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش اول
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP2.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش دوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP3.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش سوم
http://www.2afghan.nl/20191007-54USinvasionP4.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش چهارم
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP5.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش پنجم
http://www.2afghan.nl/20191007 -54USinvasionP6.pdf )گل معطر از سبد گل «امت اسالمی»!(بخش ششم
http://www.2afghan.nl/20191007-55USinvasion.pdf !»یادی از «مردان راستین
http://www.2afghan.nl/20191007-56USinvasion.pdf !»برگشت «فاسق» به «آشیانۀ فسق
http://www.2afghan.nl/20191007 -57USinvasion.pdf !یادی شهید گمنام که «اولین اشغالگر» را به جهنم فرستاد
http://www.2afghan.nl/20191007-58USinvasionP1.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش اول
http://www.2afghan.nl/20191007 -58USinvasionP2.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش دوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -58USinvasionP3.pdf )یتیمان «کمونیزم» در فرزندی «صلیبی ها» زننده تر گشتند!(بخش سوم
http://www.2afghan.nl/20191007 -59USinvasion.pdf !گم شوید از کشور ما
http://www.2afghan.nl/20191007-60USinvasion.pdf !حکومت ملیشه ئی
http://www.2afghan.nl/20191007-61USinvasion.pdf پس کجا خواهی رفت!؟
http://www.2afghan.nl/20191007-62USinvasion.pdf !خطه ای طاغوت شکن
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP1.pdf ) کفن من!(بخش اول،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP2.pdf ) کفن من!(بخش دوم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP3.pdf ) کفن من!(بخش سوم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP4.pdf ) کفن من!(بخش چهارم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP5.pdf ) کفن من!(بخش پنجم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP6.pdf ) کفن من!(بخش ششم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP7.pdf ) کفن من!(بخش هفتم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007-63USinvasionP8.pdf ) کفن من!(بخش هشتم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007 -63USinvasionP9.pdf ) کفن من!(بخش نهم،تحفۀ تو
http://www.2afghan.nl/20191007 -28USinvasion.pdf
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