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 زدهمنشا فصل

 

و سال  نعلت سبه بود ولی  نامیر دوست محمد خاۀ د برگزیدنفرز نخا اکبرمحمد با وجودیکه شهزاده 

زده سالگی به نپا ناز س ناکبر خاوزیر شد.  مینت شمرده نسلط عۀازنوارث بالم نبرادرا سائر نمیا

س رارز نیرومند و یک سیاستمداِر زودیک مب بۀبعد شایستگی فوق العاده و شگفت آور خود را به مثا

بیست سالگی  نزم ساخت، در سنگی مهزده سالنشا نو تیز فهم متبارز ساخت. وی شاه شجاع را در س

 بیست و ند و در سنهایش را به عقب راسیکهـ هری سینگهـ را کشت و نیرو لوی درستیز امپراتوری

 نوی را از کابل بیروندس" برتان" لشکر عظیم ا نافغا ملت نم با متحد ساخت18۴2چهار سالگی در سال 

با حرکت  نمقاردست آورد. به خود را  ملتاس شهرت، احترام، محبت و سپ نجام اکبر خاند. سر انرا

ه مود که بن نوی اعالند برتانطرف کابل، دولت هبه رال پالک نج "لشکر کیفری"تقامیگر یا نلشکر ا

اسیر در اسارت  نانافغا همۀدس به نو با عبور از دریای ا نستاناز افغا نشا یروهاینمجرد بازگشت 

وری سال ناعالمیه در اوایل ج نور داده خواهد شد. متعاقب ایبازگشت به کشۀ اجاز نشا واده هاینو خا

وقت شیر  ندریز لودهیانه به الهور سفر نماید. اجازه داده شد تا ا نم به امیر دوست محمد خا18۴۳

یخ گهـ که به تأرنجیت سینگهـ در الهور تکیه زده بود؛ رنجیت سینپدرش ر سلطنتگ نگهـ بر اورنسی

ای د. مهاراجنشرکت ک نستاندو پهلو باالی افغا جمست در تهانتوانت کرده بود م فو18۳9 لسا نبیستم جو

مود. نه نشاها ئیدر الهور پذیرا نشاۀ را طی اقامت سه روز نگهـ امیر دوست محمد خانسیکـهـ شیر سی

تظر ندر پشاور م ناس افغانو اشخاص سرش نخبگان سائرش و نبا اکثریت برادرا ناکبر خامحمد شهزاده 

ظام که بیرقهای آبی، سبز و سیاه را بر ندر پیشاپیش یک لیوای سواره  نبود. سردار اکبر خاپدر  نآمد

روبرو شد. به  ناز شهر پشاور با قطار حامل امیر دوست محمد خا ند در دو مایلی بیرونافراشته بود

و دست د. شهزاده به کمر خم شد نزد اسپ پدر رسانزده و خود را  نقطار، اسپش را قمچی نمجرد دید

باید ن، منینازند نرا بوسید. امیر در ورای تبسم حاکی از خوشی گفت "فرزنزدیک کرده و آنبه پای پدر 

د را نارزش باالتر از فرز نستانو هم برای مردم افغا نخاطریکه خودت هم برای مبه ی، نطور کنای

ه ناشک خوشی به گو شده و در حالیکه ئینپا نشا های گ از اسپند، بالدرنداری." هر دو، پدر و فرز

ها سه بار با بغل کشی مراتب  ند و طبق رسم افغانشد همدیگر را در آغوش کشید سرازیر می نشا های

د و بعد عازم نگی خیبر حرکت کردنجا به بعد به طرف تند. از آنسالم و تعارف متقابل را بجا آورد

د. نه پایتخت کشور کابل رسیدجام بندمک، جگدلک، هفت کوتل، خورد کابل شده و سرانجالل آباد، گ

راه با شکست  نماه و در همی نوی کابل یکسال قبل در همینبود که لشکر برتا یمسیر راه نهما نای

کابل غریو و هلهله از شهر برخاست ۀ به درواز نفاجعـه آمیز خود روبرو شده بود. به مجرد داخل شد

حصار کابل صدای بیست و یک فیر توپ د، از باالنو طی فریاد های خوشی به امیر خوش آمدید گفت

در هوا فیر شد و مردم  ئیگ های فتیله نو کوچه های شهر تف نسالمی در فضا پیچید، از کوی وبرز

 ه گل مین، شادیانامیر دوست محمد خا لهایت طویندر قدوِم قطاِر بدرقـه و  نشا ه هایناز بام های خا
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د، نگ دیگر پاک شده بودنهای جا و ریخته های روزباالحصار شدیم؛ مخروبه ه عۀد. داخل قلنریخت

. دنفرش شده بودگناتاقها به تازگی س نگ شده و سطوح روی زمیندیوار های اتاقها ترمیم و سفید ر

وشته سفید عربی هللا اکبر داشت. امیر بعد از یک نگ امیر در وسط خود هالل سفید و نبیرق سیاه ر

ت خویش در داخل قلعه بر پا کرد. بعد ناطر وصول مجدد سلطخه هفته استراحت ضیافت باشکوهی را ب

خویش  نۀشاها ی، امیر بر سکونانمهما به وسیلۀملی  ناز صرف ضیافت شام و اجرای موسیقی و ات

 نخا دش افضلنفرز نچپش بزرگسالتری به طرفو  نراستش شهزاده اکبر خا رفبه طد شد، نه بلنفاخرا

 :کردی خود را آغاز نرانقرار گرفت و بعد سخ

  !نست افغادونوط هایت محترم و ملت غیور ون ن، بزرگان، شهزادگان" سردارا

یه در ندر برابر تجاوز امپراتوری برتا نوط - اسبت دفاع از پدرنبه م ناجازه دهید به پیشگاه ملت افغا

 تبریکات خویش نه ترینهای امپراتوری تزاری در شمال کشور صمیما تعدی نو عقب زدوب نشرق و ج

گ و نج نیست و آخرینملت دلیر  نگ برای اینج ناولی نمایم. اینباز خویش تقدیم نملت جا فۀکارا به 

ت گف نمه خواهد بود. باری یک صوفی صاحب که مرِد اسرار بود بنهم ما  نستانبرای افغا نینبرد خون

ی شاهراه طقونهای م راهی دو قاره و در مسیر چهار راهه سرکرا در چهار نستاند متعال افغانکه خداو

هاست که شاهراه ابریشم  نساندی انآزم نای نگونقرار داده است. از بخت  نیهدف معی به طرفابریشم 

کوچک اعضای قبایل را  ۀد بزرگ است یک دستنحکمِت خداو نساخته است. ای نگینر نسانا نرا بخو

استقالل  آزادی و دژ مستحکم نای نانژاد های کشور است، به قهرمانده و متشکل از اکثریت نماینکه 

 فرازی ندارد، تکبر و گردند دوست نچیزیرا که خداو ند که بزرگترینمبدل کرده است. هم شما میدای

د نماینی دفاع نسانی را اعطا کرده است تا از آزادی و شرف انهان نیرو و توانها  ند به افغانست. خداوا

 نرستاقباِم "نبه  نستانملحوظ است که افغا نیابر همند. بنو درآورنفراز را به زانمغرور و گرد نو فاتحی

های شرق  نوب، افغانهای ج نهای شمال، افغا ناخته شده است. به شما میگویم، افغانامپراتوریها" ش

ۀ تأریخ نکرا نو دری بُرهۀ حاضر نست درینه های مختلف تأریخ و اینهای غرب! شما در ازم نو افغا

عمل کرده است شما در  نوعی علیه حاکمیت ملی کشور تانبه هر قدرتیکه  ندادید هر آ نشانبار دیگر 

ه عمل کرده اید. باز هم نحیث ملت واحد و یک مشت متحدانولی منخدا و حکم رسوم افغا نزیر فرما

 مرا میخواست.ۀ ت بیچارنسلط نامپراتوری جها نو سترگ تری ند ترینیرومنبرایم جالب است که چرا 

حد و مرز دی و وصول قدرت هرگز ند که آزمنداد نشانیه و روسیه ناهای برت در واقع امپراتوری

ها جا داده  نسانعشق و محبت را در قلوب ا ناند متعال برای آزادی و استقالل چند. ولی خداوندارن

ۀ چه شهزادنانقالبی استقالل امریکا مشاهده کرد و چنگ اندر ج نرا میتوانۀ آنموناست که خروش و 

هفته بود. حاال ما ملت آزاد هستیم و نخروش در شعار "یا مرگ یا آزادی!"  نگفت ای امریکایی ما برایم

یک اردوی  به وسیلۀجام خواهیم داد که ملت ما اراده کرده باشد، ما باید از سرحدات خود نچه را انآ

عارف م اعتالی نخود را در دام نانـز اهمیت باید جوائحاۀ درجـ نیم و با همینمجهز تربیت شده دفاع ک

دگی و نماینرا به  ندم اکبر خاند شد. اجازه دهید تا فرزنما خواهۀ دنآی نخویش پرورش دهیم که رهبرا
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ف مایم تا موقناسی از وی تقاضا ناستقالل کشور در آغوش گیرم و با قدر ش نانیکی از قهرما بۀبه مثا

برای یک ملت واحد و  و نستاند و در پهلویم بیاستد و برای افغانمرا بپذیر« صدر اعظمی»وزیر 

اپذیر نک فکانملت غیر قابل تقسیم و ا ن، برای آمایدندگار کار نتحفظ خداوۀ اپذیر در زیر سایـنشکست 

 می نام و غیره دامن، نقومیت، زبا مذهب، به آتش نآ نپاشید به طرفی نیروهای بیرونماید که نکار 

 د." ننز

ه خمید و ناحتراما نرویش را بوسید. اکبر خا ۀـنورا در آغوش گرفت و هر دو گ نامیر، وزیر اکبر خا

ا د و بنتاالر در حویلی کف زد نو عساکر بیرو نانه تمام مهمانصح نای ندست امیر را بوسید، با دید

 !" نده باد وزیر اکبر خانده باد امیِر کبیر؛ زند، "زند شعار دادنصدای بل

امیر و شهزاده اکبر، کشمکش  نر رقابت بیهاد و غلط دال بن امنتعداد، شایعات  های یک در صحبت

در کابل اقامت داشتم و شاهد ضرب مسکوکات  ندم م نکه تا اینشد. از ای د زمزمه مینپدر و فرز نمیا

در  نوینتی امیر دوست محمد ضرب شده بود، بروی مسکوکات نسلط نبودم که به اساس فرما نوین

خود مؤید رد شایعات  نیز ضرب شده بود و این ناام وزیر اکبر خن نخا ام امیر دوست محمدنپهلوی 

 یاد فوق بود. نبی ب

ۀ شهزاده اکبر نی را در باالحصار در درباِر امیر و یا در خانزیاد زمستا نسال، شامگاها نطی هما

شست، نتی می نبود که امیر روی کرسی سلط نشام رسم برآ نانسپری میکردم. بعد از صرف  نخا

، دنشستندوزی شده می  نتواروی دوشک های همواِر زربفت گالب نخبگانو  نوزیرا، ن، برادراندانفرز

ً ۀ گ کامال ًسرخ تیرنبر نهایت کالن ندربار با قالی نکِف صالو ز ا فیل پای فرش شده بود. امیر اکثرا

گ امریکا، ناساسی امریکا، فره نونفکری قاۀ پایـ گ استقالل امریکا،ن، ج«1نوین نجها» نپیرامو نم

ی دنعالقم نامریکا سؤال میکرد. امیر، بخصوص شهزاده اکبرخاۀ رافیه و توپوگرافی ایاالت متحدجغ

ً  اروپا نمعلومات پیرامو نوافر به فراگرفت ر درباِر امی نسامعی سائرمیداد.  نشان" نوین ن"جها خاصتا

امیر دوست محمد  دکی بعد از مراجعت به کابلند. انداد یز به مباحثات ما روی امریکای زیبا گوش مین

بلوای شمال که به معیت  ندنشانفرو نرال فیتس صاحب؛ حینگفت،" دوست امریکایی ما، ج نبم نخا

 یافتیم تا از شما ابراز سپاسگذارینفرصت  ندم شهزاده اکرم به شمال رفتید ما بعد از بازگشت تانفرز

 وریدر برابر امپرات نستانه از افغانها که چگونپالۀ تهیـ به طرفوقت ما نید که در آنیم. شما باید بدانک

 که شما در قشین به طرفهایت مصروف بودیم. اجازه بدهید تا نیم بی نیه دفاع کنهای سیکهـ و برتا

 حیث مربی بزرگنشما را م نم، اکبر خانایفاء کردید از شما تشکر ک ناعطای مشوره به شهزاده اکبرخا

رال را اعطاء کردیم، حاال مدال سردار نشما لقب ج دارد. باِر آخر ما بهنهایت خوب می پنو دوست 

ا اصول و کرکتر نسازم. اصول و کرکتر شما هما ۀ شما مینسی نآذی ناعلی را با تمام امتیازات آ

دیم یکروز ملت کبیر نهستید و آرزوم نملحوظ شما برای ما یک امریکایی افغا نولی است، بدینافغا

                                                           

1 - New World 



  
 

 

 7از 5

  د."نامریکایی ما شو نامریکا برادرا

 ند. امیر در خطاب به منصب کرد، حضار کف زدنۀ ام نسرداِر اعلی را به سی لکه امیر مدانبعد از ای

جراح کار کرده اید، در  نحیث معاونوی من، شما که در اردوی برتائیعزیز امریکاۀ گفت،" شهزاد

م لشکر عظی ظامی "نر گجرات کار کرده اید و شاهد تجاوز نحیث گورنگهـ منجیت سینخدمت امپراتور ر

ه ید، راجع بنگها چه تصور می کنج نای همۀد که شما در مورد ئیبوده اید، بگو نستاندس" باالی افغانا

ه های توسع امپراتوری نای ند در بینید که به حکمت خداونکشور ما چه فکر می ک نچوکشور کوچکی 

  طلب جاگرفته است؟" 

 حقیقت دارد که ن، بلی اینابانلیحضرت و عالیج"اع و صورت خود را جمع کرده و گفتم، گ سرنبالدر

 های امپراتوری نای نسفر کرده ام. م نستانو افغا ندوستان، به هن، از امریکا به چینوین ناز جها نم

بسیاری شاءهللا نادگی دوام یابد نتردید اگر ز نهای عمرم دیده ام و بدو گ طلب را در طول سالنج

که  با وجودی ست".ا ئیامریکا رویایمصداق و تصریح مجدد " نیز خواهم دید. تجارب مندیگر را 

ش، ها، وال دینخود، علیه سکاتل نگلو ساکسونگ علیه اقوام انامریکا مایل به ج گلیس درنا مستعمرات

 نیاطغ ند تا در برابر دولت ستمگر و مستعمراتی شاند معهذا مجبور شدنبودنها  دینها و آیرل گلیسنا

، نظر مند. به ناستقالل و مساوات رزمیده ا به طرفشما  نیاکاند اجداد و ننما ما نکایاند. اجداد و نماین

 نسانا نخو نه توجیه برای ریختنگ بود، یگانضد ج نجمنکواکر که یک ا نجمناۀ حیث کسیکه سابقـنم

که یریزی برای آزادی و برعلیه ستمگر باشد. شاید بپرسید مادامنخو نشود که ای داشته مینی مؤجه پنزما

حقیقت دارد، زیرا طبق  ند آزادی مقدس است پس چرا باید ریخته شود؟ اینندرست به ما نسانا نخو

همه مخلومات الهی  ن، در بی«پیدایش»ـله خلقت ئکتب سماوی اعم از یهود، عیسوی و اسالم در مسـ

به عظمت  دنکه خداوند را دارد و اشرف مخلوقات است. و اینجا و موقف بل نسانوی ا نحتی فرشتگا

 نداشته شود. بزرگترینباید مقدس پ نسانحیات ا نابرینی را آفریده است بنسانخویش عظمت روح ا

ب دیگر آزادی برای فرد و نبه حیات است. از جا ند برای تمام بشریت حرمت گذاشتنخداوۀ عطیـ

تخاب عمل و ناآزادی  نجام آیا این. سرااستهستی  عۀودی نبها تری ناستقالل برای یک ملت هردو گرا

ب تخانا نای همینعمت خود داد؟ آیا برمبن نبزرگتری بۀد به پدر ما آدم ع به مثانبود که خداوناختیار 

ت را از نبهای ابدیت برایش داد؟ ج بۀبه مثاها را مقاِم افضل تر از فرشته  نسانبود که آزادی به ان

پتریک  ئیامریکا نپرستا نی از میهملحوظ است که یک نولی آزادی را بدست آورد. روی همیداد دست 

یا با صدای رسا گفت " یا مرگ یا آزادی / یا مرگم بده نویرجی نسیونوانم در ک177۵در سال  2رینه

د که " یا مرگ یا آزادی". نافگ نینط نصدای همه اعضای مجلس در صالو نیا آزادیم را" و متعاقب آ

استقالل امریکا را بعد از وصول ۀ اعالمیـۀ چـمجلس دیبا ناز حضار همی نت ندینبار برای چ ندینچ

القاروی، مذهبی و  نهای بی گنخواستیم خود را از ج ها می ئیده ام، ما امریکاناستقالل کشورما، خوا

                                                           

2 - Patrick Henry 
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یروهای نهمکار  بۀمثابه خواسته ایم تا نگهداریم. ما هرگز نها دور  ئیهای مستعمراتی اروپا گنج

عت ناخته شویم. ولی به مجردیکه تجارت و صنیروی استعمارگر شنحیث نمستعمراتی اروپا و یا خود م

د یم خونتوانافع خاص سیاسی ما، ما را مجبور ساخت تا بار دیگر نافع اقتصادی و منکشاف کرد، منا

وع نی ند، بنرسا که قابیل برادر خود هابیل را به قتل می ست از روزینگهداریم. حقیقت آنزوا نرا در ا

گ را در وجوِد ما نِگ جنفره ند اینگ، حسادت و رقابت شد. ولی خداونِگ جنهبشر میراث خوِر فر

ه وع بشر استیم آزادی اراده را بنی نکرده است مگر برایما که بنی القاء نسانسرشت الیتغییر ا بۀبه مثا

 یناسناۀ ت غریزنگ و خشوند که جنباور ا نتخاب اجداد ما بود. بسیاری بدینا نودیعه گذاشته است، ای

گی نفرهۀ را داریم که در هستـ ئیامریکا نبومی سرخ پوستاۀ امریکا قبیلـۀ یست. ما در ایاالت متحدن

ومی ل بئیقبا سائر ه باهفته است و در مقایسـنهای صلح و همکاری  دی به ارزشنها باورمنها و تنت نشا

گ و یا ند. اگر جندار نها به صلح و همکاری ایماند، اینی دارنگ، رقابت و دشمنگ های جنما که فره

 نگجویانها، ج نها در راه استقالل و حفظ شرف ملی باشد پس یک ملت باید مثل ملت شما افغا گنج

افتخار مؤجه در راه استقالل و شرف ملی خود همیشه رزمیده است.  مۀسرچش بۀبزرگ باشد که به مثا

 نی بیرونگ و دشمنج ۀهزار سال گ یکنیم تا از زیر بار فرهنکتالش می نه که ما امریکایانگونهما

مردی شما، به نبه سلحشوری و جوا نخواهد شد. م نینبشریت چ همۀها شما بلکه نه تنم یکروز ئیآ

هایت سترگ و نهای ها ارزشنهای عالی اخالقی شما مات و مبهوت ایستاده ام. ایولی شما و ارزشنافغا

د تمام نتواها عدالت و شفقت مینها و تند تنی بشریت ای برانهای جهاها ظرفیتنکه ایند. از اینشما ا عالی

گی دنراه و رسم ز ،شما زیستم ن" مبدل سازد. افتخار دارم که میابشری واحدۀ وادنوع بشر را بیک "خان

اسم. نم و شما را بهتر بشنی کنقدردا نآمرحله رسیده ام که از نرا آموختم و پذیرفتم و حاال بدیشما

شمشیر طال  نمد و بنلقب سردار اعلی را اعطاء فرمود نمرت خواهم بود که باعلیحض نهمیشه مدیو

 ایتنبغاوت شمال ع نظامی عساکر کابل و خاموش ساختنی از تربیت نجایزه در بدل قدردا بۀمثارا ب

 ناوشا کرده ام متقابالً  خدمت نخاه اگر در تدریس حرب معاصر به شهزاده اکبر نگو ند. همینکرد

در رشادت و  و صداقت خود، ئیولی را در سلحشوری و فتوت خود، در راستگونافغا نمه عمل بدر

ی نساندر راه آزادی و شرف ا نشد نقربا طرفباو  لحظۀغیرت و محبت خود و آمادگی همیشه و هر 

د؛ گهدارناه و عصمت خود نپرا درمتحده د ایاالت ند. خداونده خواهد ماند و تا ابد در خاطراتم زندنآموختا

 نحالیکه اشک از چشمادر. گهداردناه و عصمت خود نرا در پ ند ملت شریف و با شکوه افغانخداو

 ."نستانده باد افغانده باد امریکا؛ زند؛ زند همه یک صدا شعار دادنزدحضار سرازیر و همه کف می

 زدهمنفصل شا نپایا
 ادامه دارد

 

را به کمک لینگ های آتی مطالعه کرده می توانید: نهممطالب فصل اول تا   

 فصل اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_01.pdf 

 فصل دوم 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_01_1.pdf 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_01.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_01_1.pdf
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 فصل سوم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_0۳.pdf 

ارمهچ فصل  
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_04.pdf 

 فصل پنجم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_05.pdf 

 فصل ششم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_06.pdf 

 فصل هفتم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_07.pdf 

 فصل هشتم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_08.pdf 

 فصل نهم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_09.pdf 

 فصل دهم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_10.pdf 

 فصل یازدهم )1(
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_11_1.pdf 

(2صل یازدهم )ف  
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_ 11_2.pdf 

(1صل دوازدهم )ف  
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_1.pdf 

(2صل دوازدهم )ف  
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_2.pdf 

(۳صل دوازدهم )ف  
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_۳.pdf 

(1زدهم )سیصل ف  
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_1۳_1.pdf 

(2زدهم )سیصل ف  
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_1۳_2_.pdf 

 فصل سیزدهم )۳(

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_ 1۳_۳.pdf 

 فصل چهاردهم )1(

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_ 14_1.pdf 

 فصل چهاردهم )2(

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_ 14_2.pdf 

 فصل چهاردهم )۳(

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_ 14_۳.pdf 
 

 فصل پانزدهم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_ 15.pdf 

 

 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_03.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_04.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_05.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_06.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_07.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_08.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_09.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_10.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_11_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_11_2.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_2.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_12_3.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_13_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_13_2_.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_13_3.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_14_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_14_2.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_14_3.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/b_zekria_shahzadae_afghan_15.pdf

