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 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۷/1۱/۱۰1۲         والیسلطان جان کل ریانجن
 

 ټلوزیرمو او د  ومیتیافغانستان ل د
 

 (نهکت هډلن وهیذخیرو چور چپاول ته  یاو د د یرامډد ذخیرو ومویتید ل ،ذخیرو ید افغانستان معدن)
 برخه دویمه

 

  :د افغانستان د کانی زیرمو چور چپاول ته یوه لنډه کتنه
لی د مح کال د ثور د کودتا نه ورسته الهم تریو یونیم کاله پوری د افغانستان معدنونه په دیره کمه اندازه 1۵۳۷د 

کال د جدی په میاشت کې د پخوانی شوروی اتحاد  1۵۳۱او تخریبی توګه استخراجیدل. د خلکو له خوا په غیر فنی 
د پوځی تیری وروسته ورو ورو د جنګ لمنه پراخه شوه او د بل کال تر نیمایی پوری تقریباً ټول معدنونه د دولت له 

معدنونه په مکمله Stones)  (Precious وتل او د امکان تر حده پوری هر معدن خصوصاً د قیمتی احجاروالسه و
 .حلی خلکو له خوا تر ولکې الندی ونیول شولتوګه د م
کال کې د پنجشیر د زمردو په معدن کې د انجنیر په توګه کار کاوه او په ضمن کې د اکتشافی ګروپ  1۵۳۱ما په 

مسؤلیت هم را په غاړه و، زمونږ انجنیران په دری ساحو کې چې عبارت ول د )خینچ(، )مکېنی( او )دشت ریوت( 
کاوه. د همدی کال د میزان په میاشت کې احمدشاه مسعود چې ویل کېده تازه له پاکستان نه راستون له ساحو څخه، کار 

مجاهدین به معدن ضرورت دارد هرچه زود تر »شوی و، مونږ ته یو لیک را ولیږه او په هغه کې راته لیکلی و چې 
مرکز سره اړیکه ونیوله، د کانو او صنایعو  ما د مخابری له الری د«. .....از ساحه خارج شوید ورنه میدانید که
تمام سامان های قابل انتقال با تمام پرسونل به » ه تلګرام له الری امر وکه چې:وزیر محمد اسماعیل دانش راته د یو

ال قاالت ثقیل از قبیل کمپریسورها، جنراتورها، دستګاه های برمه وغیره که برای فعالُ قابل انتکابل برګردند. ماشین 
نیست در تونل ها جابجا و دروازه های تونل ها محکم بسته ګردند و به پوسته های امنیتی معادن در تمام محالت تسلیم 

 .«داده شوند
؟ ته د معدن د تخلیه کېد خبر راکړ دلته شاید د ځینو درنو لوستونکو سره سوال پیداشی چې احمدشاه مسعود ولی مونږ

 : ه درلودهی خبری دوه دلیلزما په اند، د
لومړی داچې ما هغه د پولی تخنیک له وختو څخه چې د مانه یوه دوره ورسته و، پیژانده، په لیلیه کې زمونږ کوټی 
ته مخامخ د هغه د یوه نژدی ملګری چې محمد اسماعیل نومیده کوټه وه، او احمدشاه مسعود به چې په نهاری توګه 

زمونږ سره یی هم ښه دوستانه اړیکې او سالم علیک درلود. نو شاید  یی پوهنځی لوسته د هغه کوټی ته ډیر راته او
دا پیژند ګلوی به لومړی دلیل و چې هغه مونږ ته بی د ضرر رسولو څخه د معدن د خوشی کېدو خبر راکړ او دوهم 

یی داچې مسعود هغه وخت دومره قوی نه و چې په خالصو مټو په زور سره د معدن مالک شی، نو شاید غوښتل به 
 .واللهُ اعلم(ه او احتیاط سره پر مخ و الړشی.)چې یو څه په خاموشانه توګ

په هر صورت مونږ د وزارت د مقام د امر سره سم په چټکۍ سره خپل کارونه خالص کړل، ټول معدنونه مو د 
سته رځی وروسامان سره یوځای امنیتی پوستو ته وسپارل او د عقرب په میاشت کې له پنجشیر نه را و وتلو. لس و

خبر راغی چې د مسعود قواو د امنیتی پو ستو ټول افراد وژلی او په ټولو معدنونو یی کامل تصرف تر د السه کړیدی. 
کاله کېږی چې د پنجشیر ( ۵۷د عقرب میاشتی تر ننه پوری یعنی ) 1۵۳۱چې په دی حساب له هماغه وخته یعنی له 

سعود می استفاده کېږی او د سیمی د زور واکانو او په خاصه توګه د د زمردو له معادنو څخه په غیر فنی توګه شخص
 .، په تسلط کې دیيد ورث

 سخی ه  ، الجورد شو او درمعادن په ټولو ساحو یعنی د سرسنګکاله کېږی چې د بدخشان د الجوردو ( ۵۱همدارنګه )
وا په غیر فنی توګه د استخراج الندی دی. ) په دی په معدنونو باندی د دولت واک نشته او د منطقی د زورمندانو له خ

ربانی د کورنۍ نه پرته د پخوانی داخله او وروستیو کې د دی معدن څخه د شخصی ګټه پورته کونکو په نوملړ کې د 
ت اپه ګډون، نومونه هم ورزی سی جرګی د ځینو غړو د فوزیه کوفیبیا د دفاع د وزیر بسم ا لله خان محمدی او د ول

  شول.(
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 4تر ۱ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یواد له جنوب څخه نسبتاً ښه امنیتی شرایط یی د هکېږی چې د هیواد په شمال کې چې )کالو نه زیاته موده ( ۵۳له )
 هم د مالګی معادن، د ذغالو معادن، د تخار په والیت کې د نورابی او سمتی، حصار او انجیراو ورسره د ددی( 

و سیمو کې د طالو معادن او د مستقیمی ګټی اخستنی نور معدنونه د غزنی د زرکشان اونورو ډیر بدخشان، زابل او
د دولت له واکه وتلی او سیمه ایزو زور واکانو او وسله والو قوماندانانو ور باندی خیټه اچولی ده. د هیواد په غرب، 

که هرڅه وی  جنوب او شرق کې خو اصالً افغان دولت د کانی شتمنیو په نوم کوم څه نه لری چې یاد ونه یی وشی،
 .هغه د دولت له واکه وتلی او د ټوپکوالو ګروپونواو د معدنونو د قاچاقبرانو په تسلط کې دي

د اوروزګان په والیت کې د باخوت د فلوریتو او د هرات په والیت کې د سنګالن اود پروان په والیت کې د غوربند 
 .فرنجل د باریتو معدنی زیرمی اوس نوری مخ په ختمیدو دی د
لوګر والیت په سپین کال او نورو سیمو او همدارنګه د پکتیا په والیت کې د شډل د ازبستو معدنی کتلی هم په پراخه  د

پیمانه اوس هم پاکستان ته ځی. حتی د لوګر دوالیت نه خو د ګلی سرشوی خټی او ورسره د کرومایتو خامی ډبری 
 .غانستان کې یی د راستنیدو څوک نشته دیهم هره ورځ د پاکستان په لور روانی دی، خو په ټول اف

التو زیاته څیړنه وکړو نو د ننګرهار والیت د شینوارو په سیمه کې د تلک )شوکاڼئ( ډیر د عالی ُسرت که د حا
معدنونه د اچېن،سپین غر او هسکې مینی په ولسوالیو کې موجودیت لری او د کانو او جیالوجی د اداری له خوایی 

ه خوا د محل د خلکو له خوا په دیر کلونه پخوا سرته رسیدلی دی، خو د انقالبونو له دوری نه ال پکارونه ډی یاکتشاف
 .غیر فنی ډول استخراجیږی او پاکستان ته وړل کېږی، خو د مخنیوی یی څوک نشته

وجود د هیلمند د والیت په جنوب د رخام د ډبرو دری ستر معدنونه د ) مالک دوکان، آربو او زولداک ( په نومونو 
( ۵دری واړه معدنونه تقریباً په یو ساحه کې د پاکستان د تسلط الندی د بلوچستان او افغانستان د سرحد په ) لری، دا

هلته ساحوی کار کړیدی( داسی  کېلو متری کې قرار لری. د مطالعاتو او څیړنو وروسته ) چې ما خپله هم( ۲او )
بری په نړی کې د لوړ ترین کېفیت لرونکې دی. وروستی نا تائید نیتجه په الس راغلی چې د دی معدنونو د رخام ډ

ه پاتی ده او نور ټول معدن د پاکستانی خخیری ډیره کمه برذشوی راپورنه داسی څرګندوی چې اوس یی د مجموعی 
 .او افغانی قاچاق وړونکو له خوا چپاول شوی او له منځه تللی دی

ان خدی نامه )ۍ په مربوطاتو کې په همیلمند والیت د خان نشین د ولسوالهمدارنګه ټولو ته به شاید پته وی چې د ه
چې راډیواکتیف عنصر دی او د لوړی انرژی د حاصلولو په منظور په صنعت کې تر کار اخستل نشین( د یورانیومو )

لری. په  کېږی او د ستراتیژیکو عناصرو له جملی څخه دی( یو معدن په دوه برخو )شمال او جنوب( کې موقعیت
مترو پوری عرض لری ( ۱۳کېلو مترو پوری طول اوتر )( ۱جنوب کې د یورانیومو د عنصر لرونکې کتلی تر )

سلنی پوری او د بل راډیو اکتیو عنصر توریوم ( ۰،۰1۳سلنی څخه تر ) ( ۰،۰۰۲چې د یورانیومو مقدار پکې له )
سلنی پوری تثبیت شویدی. دویم معدن یی په شمالی برخه کې دی چې ( ۰،۰1سلنی څخه تر )( ۰،۰۰۱مقدار پکې له )

مترو پوری ( ۳۱نه تر )( 1۱کېلو پوری اوږدوالی،له )( ۵کېلو مترو څخه تر )( 1،۳د معدن لرونکې کتلی له ) 
مترو پوری ژوروالی لری. د یورانیومو مقدار په بیلو منرالونو کې تفاوت لری چې وسطی ( 1۰۰عرض او تر د )

 .پوری تثبیت شویدی( ۳،۷۱سلنی څخه د )( 1،1۱دار یی له )مق
کېسه به را لنډه کړو او وبه وایو چې د ډاکتر نجیب الله  د زمامداری په اوایلو کې دا اوازی خپری شوی چې د هیواد 
د  له شمال د سرپل له والیت څخه روسان د یورانیومو زیرمی خپل هیواد ته اود هیواد په جنوب کې د خان نشین

یورانیومو زیرمی د پاکستان د دولت له خوا چور چپاول کېږی. هغه وخت ډاکټر محمد طاهر ګیرووال د کانو او 
جیالوجی رئیس و، زمونږ د اداری روسی مشاور )بریزی( له هغه نه و غوښتل چې په یوه رادیو مرکه کې دا مسئله 

او جیالوجی د ساحوی چارو مسؤل وم و غوښتل چې رد کاندی. ډاکټر ګیرروال له مانه چې په دی وخت کې د کانو 
په دی رادیو ګردی میز کې برخه واخلم او دا مسئله رد کړمه. ما سر مشاور بریزی او ډاکټر ګیرووال دواړو ته و 

مات نه لرم او نه په داسی موقف کې یم چې په دومره لویه او مهمه ویل چې زه د دی موضوع په هکله هیڅ معلو
وغږیږم، زما په نظر بهتره به داوی چې په دی هکله د کانو او صنایعو وزیر او یا هم د وزارت معین موضوع باندی 

و غږیږی. دا خبره د سر مشاور )بریزی( هم خوښه شوه او د کانو او صنایعو د وزارت د معین انجنیر امتیازحسن 
ه هر صورت اوس نه پوهیږم چې د دی مهم له خوا په یوه رادیویی خپرونه کې په دی هکله د  رد نظر وړاندی شو. پ

 .عنصر د معادنو به زمونږ په هیواد کې څه حال وی
 Gems And ) زیوراتو او تزئیناتو د ډبرو یعنی راځی و ګورو چې زمونږ په هیواد کې د قیمتی ډبرو او یا د

Decorative Stones) حاالت څه ډول دی؟ 
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 4تر ۵ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :په دی ګروپ کې دغه الندی ډبری شاملی دی
 Lazurite or lapis) ، الجورد(Garnet) ، ګارنیټ(Kunzite) ، کونزایت(Emerald) ، زمرد(Ruby) اقوتی

lazuli)سرپنتینایت ،(Serpentine)،یا د شامقصود ډبری 
 .ډبرو بیال بیل انواع  (Quartz)او د کوارتسی (Tourmaline) تورمالین (Spar) سفیر

په ټول هیواد کې مونږ ته معلوم دی هغه د کابل په والیت پوری مربوط د یاقوتو یواځنی معدن چې تر او سه پوری 
کېلو مترو پوری رسیږی. ( ۱،۳لک د سیمی معدن دی. د معدنی کتلی اوږدوالی تر )ګدید سروبی په ولسوالۍ کې د ج

بقاتو کې طمعدنی کتله د پروتیروزوئیک )قدیمی( دوری مرمرونه دی چې د یاقوت تشکېالت په پیګماتایتی ـ ګنایسی 
مشاهده شویدی. د جګدیلک د مرمرو په هکله یوه په زړه پوری کېسه چې اوس معلومه شویده داده چې د تاج محل 
ودانۍ د هندوستان په هیواد کې د نړۍ له پنځو عجایبو څخه ده چې د شاه جهان مغلی پاچا په وخت کې ودانه شویده 

نی جګدیلک څخه وړل شویدی. نن یی یاقوت چې په عمده توګه ، په دی ودانۍ کې کاریدلی مرمر له همدی سیمی یع
د جمعیت اسالمی د تنظیم د قوماندان محمدانور جګدلک په قبضه کې دی، بی له کومی ویری او ممانعت څخه د نړۍ 

 .په بازارونو کې په آزاده توګه پلورل کېږی
 کې دی چې نومونه یی دادی: د زمردو په هکله مو مخکې خبری وکړی چې پنځه معدنونه یی په پنجشیر

خنچ، مکېنی، دشت روت، بزمال او دارون. یو معدن یی د کونړ والیت د باډیل په سیمه کې دی چې دا ټول اوس د 
 .دولت له السه وتلی او د زورمندانو د شخصی تصرف الندی دی

پوری مطالعه شویدی  معدنونه چې تر اوسه کشف شوی او د مقدماتی اکتشاف تر مرحلی (Kunzites) د کونزایتو
 :په الندی سیمو کې موقعیت لری

 .کېلو ګرامه محاسبه شویده ۱۱۱۲،۲خیره یی ذــ د لغمان و الیت د کوالم په سیمه کې چې په زیوراتو کې د استعمال 
 .ــ مندوکول د بدخشان په والیت کې ، زخیره یی نه ده محاسبه شوی

 

اوسه مونږ ته معلوم دی هغه د کونړ په والیت کې د پچېګرام معدن دی یواځنی معدن چې تر  (Garnets) د ګارنیتو
مترو پوری عرض لری او د ګارنیتو د ( ۳۰مترو پوری اوږدوالی او تر ) ( ۷۰۰چې د معدنی کتلی اندازه یی تر )

مخه د ملی متر پوری رسیږی. صنعتی زخیره یی نه ده محاسبه شوی او ال د کشف نه د ( ۳دانه داریت اندازه تر )
 .محلی خلکو د استفادی الندی و او تر ننه دوام لری

د الجوردو د معدنونو په هکله هم مخکې خبری شویدی دلته باید همدومره زیاته کړو چې، همدا اوس د نړۍ د زیوراتو 
والتو په صپه بازارونو کې د افغانستان الجورد، زمونږ د دولت مدارانو د بی کېفایتې له کبله د پاکستان د دولت د مح

نامه د خرڅالو مارکېټونو ته عرضه کېږی، خو مونږ د دی قابیلیت نه لرو چې دی ستر تجارتی محصول ته د خپل 
 .هیواد د نامه سره پیوند ورکړو

د سرپنتینیتو یا شامقصود د ډبرو معدنونه په پوره توګه نه دی مطالعه شوی خود په ځینو برخو کې یی مقدماتی سروی 
سیمی عبارت دی د کندهار د والیت د زمبورک سیمه، سیرداغ سیمه،شاه مقصود سیمه،د زابل د والیت  شویده، او هغه

د الجر سیمه، د کابل د والیت د ماهیپر سیمه او د ننګرهار د والیت د زاوی سیمه. دزخیری اندازه یی نه ده معلومه 
 .ی استفاده روانه دهخو د ډیرو زمانو را هیسی د محلی خلکو له خوا په غیر فنی توګه تر

دا د قیمتی ډبرو په منځ هغه ډبره ده چبی په بیالبیلو رنګونو بیدا کېږی او که د ښه ُسرت  (Tourmaline) :تورمالین
په بڼه پیدا شی نو قیمت یی له زمرودو نه کم نه دی. د دی قیمتی ډبری معدنونه د کونړ والیت د کانتیوا، پاپروک او 

همدارنګه د لغمان و الیت د کورغال په سیمو کې کشف شویدی. یواځی مقدماتی سروی یی چپی دری په سیمو کې او 
شویده نو له دی کبله د زخیر او کوهی شریطو په هکله یی کره معلومات په الس کې نشته. د یاد ونی وړ ده چې دا 

  .قیمتی ډبره عالوه له زیوراتو څخه په لوړ تخنیک کې هم کاریږی
قیمتی احجارو په منځ کې هغه نوع ده چې نسبت نورو قیمتی احجارو ته په زیاته اندازه  د (Quartz) کوارتز

پیداکېږی. د دی ډبری یواځی شفافه او بی درزه بڼه یی د زیوراتو په صنعت کې استعمال لری او د نورو مرکباتو 
معادن  واد کې یی د شفاف نوعیتلویه برخه یی د شیشه سازی په صنعت کې په زیاته پیمانه استعمالیږی. زمونږ په هی

په الندی سیمو کې وجود لری: کونړ والیت په کانتیوا کې، پچېګرام کې، چپه دره کې، دره نور کې، د بدخشان په 
ماندوقل، دراوسو، د کندهار په پیتاو، د زابل په کوروتکا، د پکتیا په علم خان، شمالی او زندرګری سیمو کې په زیات 

  .او اوس په مطلقه توګه د دولت له کنتروله وتلی او په زورمندانو پوری تعلق لری مقدار سره پیداکېږی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

برسیره پر پورته زکر شوو معدنونو چې د ټولو کنترول د دولت له السه وتلی دی او په مکمله یا نیمه مکله توګه د 
چې موجود افغان دولت حتی د ټوپکمارانو او د هغوی د خارجی دوستانو په الس کې دی، ډیره د خواشنۍ خبره داده 

 :کابل په شش کوهی سیمو کې هم د کنترول واک نه لری. پام وکړی دی یو څو مثالونو ته
د سردار محمد داودخان د ریاست جمهوری په دوره کې د کابل د ښار پاره نوی پنځه ویشت کلن انکشافی پالن جوړشو 

کابل په شاوخواکې د ساختمانی موادو د سروی په لټه کې  او د کانو او صنایعو وزارت ته وظیفه ورکړله شوه چې د
شی. د داود خان د رژیم تر نسکوریدو وروسته هم دا پالن په خپل قوت پاتی شو. خلقی دولت په دی پالن باندی له 
سره کتنه وکړه او تر څه تغیراتو وروسته یی بیاهم د کابل ښاروالی، د ښارجوړولو وزارت او د کانو او صنایعو 

زارت ته ځانګړی وظایف ور وسپارل. د سروی معادن او جیالوجی د ریاست په چوکاټ کې د ساختمانی موادو د و
سروی ګروپ چې ال د مخه د عینک د مسو د کان د کارګرانو د پاره د یو صنعتی ښارګوټی د جوړیدو د پاره په 

جنیری یی په کار پیل وکه. دی ګروپ د اتو تشکېل کې موجود و، الپسی پراخه شو او د انجنیر مسعود رحیم په سر ان
 ، جغل Send نه زیات د شګو ۱۰کېلو متری کې د  ۵۰کالو په اوږدو کې د کابل د ښار په 

Gravelsد خښتو جوړولو د پاره خاوره ، Clay for Bricksد تهداب د پاره ډبری ، 
 Foundation Stonesدفرش د پاره ډبری ، Flooring Stones  ډبری،، د چونی 

Limestone and Dolomite  او د سمنټو جوړولو د پاره ډبری اود نورو خامو مواد، معدنونه کشف او په دقیقه
توګه د صنعتی کتګوریو په شول معدنی زخیری، د معدنونو د فزیبیلیټی راپور سره یوځای مربوطو مقاماتو ته 

ورکړله شوه چې د نوموړو معدنونو ساتنه به کوی او  وسپارلی. د کابل ښاروالی او د کابل والیت مقاماتو ته وظیفه
 .هیڅ شخصی موسسی ته به د هغی د استخراج اجازه نه ورکوی

کله چې د نجیب الله دولت سقوط شو، د مجاهدینو د راتګ سره سم جنګونه پیل شول او په لنډه موده کې د کابل ښار 
ودریدل، د امریکا له مداخلی وروسته د کرزی اداره جوړه  په کنډواله بدل شو، طالبان راغلل او ټول کارونه په ټپه

شوه، د ډالره باران په خواصو راپیل شو، د کابل په ښارکې د لوړبوړو ودانیو مسابقه پیل شوه، ساختمانی شرکتونه 
نه ده ارا منځ ته شول او په غیر فنی توګه له پخوانیو کشف شوو معدنونو نه ګټه احستنه پیل شوه. اوس هم دا لړی رو

د کابل د ښار پنځه ویشت کلن انکشافی پالن هم د هغه د لومړنیو طراحانو په څیر خاورو ته وسپارل شو، او د کابل 
 په شش کروهی کې ټول معدنونه تخریب شول

اوس به دی ته انتظار کاږو چې د همداسی بی کېفایته دولتی زعامت په وجود کې به د ټول افغانستان د معدنی ذخیرو 
ه کله خاورو ته سپارله کېږی او د امریکا د جیالوجیکې موسسی د دری ټریلیونو ډالرو هوای را پوربه چې د جناز

حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوی کله د دنیا د جیالو جیکې څیړونو د تفتیش الس ته ورځی تر څو نړیوال په دی و 
تیا او ساتنی د پاره د هیڅ ډول غلونکو او پوهیږی چې استعماری طاقتونه د خپل سیاسی او اقتصادی تسلط د پراخ

 .دروغجنو الرو څخه د ملتونو د اغوا او غولونی د پاره ډه ډه نه کوی
په آخر کې باید عرض کړم چې زما د معلوماتو او د خپل مسلک سره د مینی لرلو له کبله باید د وطنوالو غوږونو ته 

معدنی برخی څخه د پنځه سوه نه زیات لوی او واړه معدنونه  دا ورسوم چې همدا شیبه ستاسو د وطن د ملی شتمنیو د
د هیواد د زورواکو، او نړیوالو قاچاق برانو په الس کې دی او د موجوده دولتی زعامت ډیر څیری د دی شتمنیو په 
 ولوټ او تاالن کې ونډه لری. هر څومره چې کولی شی  د دی مهمی حیاتی مسئلی په افشاء کېدو کې برخه واخلی ا

خپل وطنوال په دی وپوهوی چې د دی شتمنی د چور چپاول په نتیجه کې به د ا وطن د تل د پاره سوالګر او ګدای 
  .ګر پاتی شی

/ ۳په ټوله دنیا خصوصاً په ګران هیواد افغانستان کې د هر پردی د هر ډول تسلط د ختمیدو په هیله. پای.  د دسمبر/ 
 کال. تورنتو  ــ کانادا. ۱۰1۲

 پای
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