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مشکل آمارهای غیر واقعی
در حکومت افغانستان
محمدرضا هویدا

هفته گذشته رئیس جمهوری در کنفرانس تغییر اقلیم در فرانسه
گفــت که ما ظرفیت این را داریم کــه  ۳۱۶هزار مگاوات برق در
کشور تولید کنیم ،ما می توانیم از برق به عنوان جایگزین سوخت
کربن استفاده کنیم.
در چند سال گذشــته خبرهایی به نقل از ناسا نشر شد که منابع
معدنی افغانستان بیشتر از سه تریلیون دالر است .قبل از این نیز
زمانی که نیروهایی خارجی قصد خروج از افغانستان را داشتند و
مســئولیت امنیت کشور از آنها به نیروهای افغان واگذار می شد،
خبرهای پی در پی مبنی بر توانایی هــای بلند نیروهای امنیتی
افغانستان به نشر می رسید.
در زمینه های مبارزه با فســاد نیز ،هر از گاهی آمارها و ارقامی
توســط دولت به نشر می رســد که حاکی از موفقیت های دولت
در امر مبارزه با فســاد می باشد .در مورد مبارزه با کشت کوکنار
بارها به آمار و ارقامی برخورده ایم که از پایین آمدن میزان کشت
کوکنار در شــماری از کشور ،والیات و ولسوالی ها می گوید .یا از
آمادگی ها برای توزیع تذکره الکترونیکی که روزهای را مشخص
شده بود که تذکره عمال شروع می شود.
اما همه اینها در حد یک حرف باقی می مانند .افغانستان در حال
حاضر بیشترین درصد برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه
اش وارد می کند .با کشــیده شدن جنگ به شمال کشور ،انتقال
برق از خارج به داخل افغانستان با خطر مواجه می شود ،چه برسد
به اینکه افغانســتان خود به تولید کننده برق و صادر کننده برق
مبدل شود .اصوال سیاست های ناکارآمد دولت های گذشته فعلی
در عرصه اقتصاد و سرمایه گذاری ،وضعیتی را حاکم ساخته است
که برق بیشــتر به مصارف خانگی اختصاص یافته است و مقدار
بسیار کمی به مصارف تولیدی می رسد .ما در همین روزها شاهد
مرگ تدریجی مردم کابل به خاطر آلودگی شــدید هوا و میزان
باالی دی اکساید کربن هستیم.
آمارهایی که از معادن افغانســتان به نشر رسیده است ،به گفته
وزیر کنونی معادن تا حدودی اغراق آمیز است .بیرون دادن چنین
آمارهایی نه تخصصی اســت و نه دردی از مردم افغانستان را دوا
می کند .دلخوش ســاختن مردم افغانســتان به داشته هایی که
سودی از آنها برای شان نمی رسد ،راه دیگری است برای گذشتن
از بسیاری از ناکارآمدی ها و کاستی هایی که آمار دهندگان سعی
در پوشاندن آنها دارند.
ما درگیر در فسادی فراگیر و همه شمول هستیم .از ادارات کوچک
محلی تا وزار ت خانه ها ،غرق در فســادند ،به گونه ای که تمام
کمک های جهانی در طول ســیزده سال گذشته نتوانسته ،تغییر
چندانی در چهره فقیر و جنگزده افغانســتان بیاورد .کمیسیون
های مبارزه با فســاد با نام های گوناگون ،تنها بر میزان فســاد
افزوده اند .هیچ پرونده کالنــی از کابل بانک گرفته تا قراردادی
های وزارت خانه های مختلف به انجامی نرسیده است.
دولت و نهادهای مســئول ،چرا آمارهایی را انتشار می دهند که
غیر واقعی و گمراه کننده است .مطمینا این آمار و ارقام به اهداف
مشخصی منتشر می شود .آمارهایی که ریشه در واقعیت ندارند،
راه را روشن نمی کنند ،برعکس ،بر تاریکی و گمراهی می افزایند.
ما را در موقعیت های سخت و دشوار و تاریک قرار می دهند.
آمارهای غیر واقعی ،از یک ســو باور مردم به حکومت را کاهش
داده اند و از سوی دیگر نشانی از فساد عمیق و ریشه داری دارند
که از هیچ گفته ای ،پرســانی و بازخواستی نمی شود .کجاست
آن همه موفقیت هایی که در مبارزه با فســاد اداری داشته ایم؟
کجاســت آن مبارزه های آنچنانی با مواد مخدر ،که امروزه حتا
ســرگ ها و خیابان ها ،پارک ها و پل های کابل را تبدیل به مراکز
عمده معتادان مواد مخدر ساخته ایم؟ کجاست تولید برقی که هر
روزه میلیون ها دالر را به جای ســرمایه گذاری روی پروژه های
تولید برق به کشورهای همســایه خود تحویل می دهیم تا خانه
های مان روشن باشد؟
حکومت باید ،در آمارها ،سخن ها ،سخنرانی ها ،پاسخ ها به مردم،
مســئوالنه تر عمل کند .نباید همه چیز را بر بنیاد خیال و وهم
بسازیم ،که از خیال جز خیال حاصلی نخواهد بود.

کنفرانس قلب آسیا ،فرصتی برای اعتمادسازی
بر اساس گزارش های نشر شده قرار است
پنجمین کنفرانس کشور های قلب آسیا روز
چهارشنبه همین هفته در اسالم آباد برگزار
گردد .مقامات وزارت خارجه کشــور اظهار
داشــته اند در این کنفرانس مبارزه منطقه
یی علیه تروریزم و تهدیدات مشترک کشور
ها از موضوعات اساســی و مهم آن عنوان
شده است .وزیر خارجه کشور در این رابطه
افزوده است که در کنفرانس کشور های قلب
آسیا در کنار گفتگو در باره مبارزه مشترک
کشــورهای همســایه علیه تروریزم ،روی
اتصال کشورهای منطقه نیز بحث خواهد شد:
اما وزیر خارجه کشور تصریح و تاکید ورزید
که گفتگو های صلح افغانستان در برنامه های
این کنفرانس قرار ندارد .قابل یادآوری است
که نشست قلب آسیا برای نخستین بار در
سال  2012میالدی در استانبول ترکیه برگزار
گردید .چین ،روسیه ،ترکیه ،هند و پاکستان
از اعضای عمده این نشست هستند که بیش
از ده کشور به شمول امریکا و بریتانیا از آن
حمایت می نمایند.
افغانستان نیز یکی از اعضای این کنفرانس
شمرده می شود که در تمامی نشست های
آن حضور داشــته اســت .در مورد حضور
افغانســتان در این نشســت ها و به ویژه
کنفرانس پیش روی قلب آســیا در اسالم
آباد به دلیل تنش های میان دو کشور و نیز
مســئله الینحل صلح حکومت با مخالفان،
آگاهان سیاسی بدین باورهستند که حضور
و شرکت افغانســتان در این نشست حایز
اهمیت بوده و مفید خواهد بود .آنان تاکید
دارند که شــرکت در این کنفرانس ها خوب
بوده و به نفع افغانســتان می باشد .اما مهم
آنســت که مقام های افغانســتان با چقدر
آمادگی در آن شــرکت می کنند و این که
چقدر فیصله های نشســت های قبلی واقع ًا
تعقیب و عملی گردیده اســت و در داخل
کشــور به چه میزان اثر گذار بوده است و...
این مسایل را از نظر نباید دور داشته باشند.
اما یک نکته اساســی دیگــری که آگاهان
سیاســی بر آن در زمینه شــرکت حتمی
افغانستان در این نشســت ها تاکید دارند
این اســت که چنین نشست هایی در واقع
فرصت هایی اســت برای افغانستان .به باور
آنان نشست قلب آســیا ،فرصتی مناسب
برای افغانســتان است تا بار دیگر در زمینه
اقتصادی-سیاســی ب ه عنوان نقطه وصل
در مرکز جاده ابریشــم جدید باقی بماند و
افتخار تاریخــی تجارتی و فرهنگی خود را
مطرح و حفظ نماید .بخصوص این که هدف
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اصلی چنین نشست هایی تشویق کشورها
و موسســات منطقهای و بسیج کشورها و
موسسات مختلف برای همکاری بیشتر در
مورد افغانســتان می باشد .چنین روحیه و
زمینه ای می تواند بســتر همکاریها برای
صلح و ثبات در کشــور و منطق ه را فراهم
گردانــد .هم چنین ناگفته نباید گذاشــت
که نشست قلب آســیا تنها فرصتی برای
افغانستان محســوب نمی گردد بلکه این
نشست فرصتی است برای همه کشورهای
منطقه؛ فرصتی استثنایی تا برای مشکالت
و چالش های مشترک و پیچیده منطقه چون
ط گرایی
افزایش تروریسم ،بیامنیتی و افرا 
راه حلی پیدا کنند.
اما آنچه در اینجا برای ما مهم به نظر می رسد
این است که مقام های حکومت افغانستان
باید این مسئله را تبیین ساخته و به اعضای
نشســت بقبوالنند که افغانستان با ثبات و
برخوردار از امنیت و رفاه ،در واقع سرچشمه
امنیت و ثبات در منطقه و تمامی کشــور ها
خواهد بود .زیرا یک افغانســتان باثبات و
صلحآمیز میتواند سرچشمه ثبات و امنیت
برای تمام کشورهای آسیایی به طور عموم
و بهطور خاص کشــورهای آسیای مرکزی و
جنوبی باشد .بدون شک اگر این واقعیت از
پستوی ذهنیت ها برخ کشیده شود و بخوبی
تبیین گردد ،با استقبال گرم اعضای شرکت
کننده نیز پذیرفته خواهد .زیرا آنان به این
اهمیت آگاه هستند که صلح در افغانستان
ســبب بهوجود آمدن امنیت و آسودگی در

ی شــود ،اما جنگ و ناامنی
تمام آســیا م 
در کشور میتواند ســبب ادامه جنجالها
در تمام قاره آســیا گردد .این موضوع یک
واقعیت ژئوپلتیکی و اســتراتژیکی است.
موقعیت سیاســی و جغرافیایی افغانستان
در منطقه ایجاب می نماید که افغانســتان
ب ه عنوان پل ارتباطی در «قلب آسیا» چون
آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی ،اروپا را با
آسیا و خاورمیانه وصل سازد؛ از سوی دیگر
صلح و امنیت در این کشور میتواند ثبات
و اعتماد را انتقال داده و سبب همکاریهای
وسیع اقتصادی -سیاسی شود.
از جانب دیگر بنابر تحلیلی که از وضعیت
ژئوپلتیکی و اســتراتژیکی افغانستان در
منطقه داده شد و تجارب سال های گذشته
نیز نشــان داده اســت این موضوع محرز
است که افغانســتان آشفته و ناامن مکانی
امن و النه ای مطمئن برای تروریزم خواهد
بود .خوش بختانه این مسئله را مقام های
حکومت افغانستان و از جمله رئیس جمهور
بار ها در نشســت های منطقــه ای و بین
المللی یاد آور شــده اند .مقام های رسمی
کشور بارها به صراحت تاکید و رزیده اند که
تروریست ها از نابسامانی اوضاع استفاده
ســوء نموده و در صورت عدم چاره جویی
و مهار نشــدن تروریســتها ،کشورهای
همسایه چون چین ،هند و روسیه نیز بطور
قطع در معرض خطر قرار دارند.
با درنظرداشــت آنچه گفته شد حال این
مســئولیت حکومت افغانستان نیز هست

که باید اهمیت موضوع را با دیپلماســی
فعال و در نظرداشــت برخی فاکتورهای
دیگر واقعیت مطرح شــده را برجســته
ســاخته و آن را بــه اعضــای کنفرانس
بقبوالند .یکی از مسایلی که در این زمینه
می تواند به افغانســتان کمک نماید این
است که افغانســتان باید مناسبات خود را
درچهارچوب تعریف شده دو کشور ،بهبود
ببخشد .چنانچه خود رئیس جمهور نیز بر
این مسئله واقف بوده و بر آن تاکید داشته
است که ما باید با پاکستان به یک راه حل
اساسی برسیم .علی رغم تیرگی روابط دو
کشور افغانســتان و پاکستان و نیز وجود
بدگمانی ها کابل و اسالم آباد باید دریافته
باشــند که تامین منافع آنــان بدون در
نظرگرفتن مالحظات و مصالح هردو کشور
امکان پذیر نخواهد بود .صلح در افغانستان
بدون مشارکت و همکاری پاکستان ناممکن
است و از جانب دیگر ناامن بودن افغانستان
نیز هرگز تضمین کننده منافع پاکســتان
در منطقه نخواهد بود .پاکستان در زمینه
تامین صلــح در افغانســتان و در نهایت
دست یابی به صلح در منطقه نقش تعیین
کننده و سازنده با افغانستان داشته باشد.
این مسئله نیز هنگامی تحقق خواهد یافت
که اعتماد هردو کشور بدست آمده باشد.
چنانچه مقام های دو کشور در دیدار پاریس
بر آن تاکید ورزیدند؛ مقام های هردو کشور
ی کار کنند که به
توافق کردند تا با هم ه آنهای 
عنوان بازیگران مشروع سیاسی ،وارد روند

عوامل آلودگی محیط زیست

ضایعات تقاضا کننده اکسیژن :
این ضایعات مواد آلی هستند که بوسیله باکتریها
اکســیده شــده و مبدل به دی اکسید کربن و
اب گردیده اند منابــع تولید کننده این ضایعات
مصارف محلی ،صنعتی و کشــاورزی می باشند
کــه موجبات کمبود اکســیژن در آب را فراهم
می کنند این خصیصــه به بی  .ا ُ  .دی ()B.O.D
معروف است  .افزایش بی  .ا ُ  .دی نشانگر کاهش
میزان اکسیژن در آب و در نتیجه تهدید حیات
آبی و اختالل در فتوسنتز در آب است اصوالَ می
بایست در نظر داشــت که در یک جامعه زنده ،
تعدادی از موجبات زنده می میرند و جسدشان به
آب وارد گردیده و با خود عوامل چرک زا را نیز به
آن وارد می کنند  .بعالوه بیمارستان ها نیز مقدار

 کارتون روز

زیادی ضایعات تولیدی را به راه های ابی
و سیســتم های آب زیرزمینی وارد می
ســازند این مواد اکثرا َ توسط باکتری ها
تجزیه گردیده و به نیترات ها – فسفات
ها و دی اکســید کربن تبدیل می شوند
و بدیــن طریق حیات آبی را مورد تهدید
قرار می دهند .
مواد غذایی گیاهی :
فسفر و ازت و سایر عناصر تشکیل دهنده
مواد غذایی گیاهان بتدریج با وارد شدن
به سیستم آبهای شیرین ،اوتروفیکشین
موجود را تسریع می کنند  .اینگونه مواد
معموالَ در آبهای زیر زمینی جمع میگردند
ضمن اینکه آبهای زیر زمینی را نیز که به
آبهای ســطحی می پیوندند تحت تأثیر
قرار می دهند ،مواد ذخیره شــده نیز به
سطح آمده و در اختیار مصرف کنندگان
قــرار می گیرند  .وفور مــواد غذایی در
آبهای سطحی توازن فسفر و ازت را بهم
زده و بر مقدار رشد گیاهی نیز تأثیر می
گذارد  .وقتی که گیاهان می میرند بقایای
آن ها در ته جریانــات آب قرار گرفته و
شروع به تجزیه می کنند به اینوسیله بی
 .اُ .دی محیط آبی باال می رود .
مواد شیمیایی آلی :
موادی هستند که در ساختمان شیمیایی
آنان ،یک یا دو اتم کربــن وجود دارد .
مــواد آلی که به آبها وارد می شــوند از
نوع ســمهای گیاهی  ،پاک کننده ها و
هیدروکربن ها هســتند  .سمهای گیاهی
 ،دســته ای از مواد معدنی هســتند که
کشــنده آفتهای گیاهــی  ،جلبکی و
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جوندگان می باشند
مواد رادیواکتیو :
همچنانکــه در قبل اشــاره گردید مواد
رادیواکتیو در غلظتهای بســیار کم هم
کشنده بوده و در کمترین زمان باالترین
مقدار آلودگی را ایجاد می کنند باالترین
موارد آلودگــی مواد رادیو اکتیو از جانب
آزمایشات اتمی  ،کارخانجات تولید برق
هســته ای  ،کارخانجات تهیه مواد اولیه
اتمی  ،آزمایشگاههای تحقیقات اتمی و
بیمارستانهایی که از مواد رادیو اکتیو بهره
گیری می نمایند متوجه محیط زیســت
است  .امروزه ،توجه بشر در این مورد برر
روی ید رادیو اکتیو و استرانسیوم رادیو
اکتیو که در انتهای زنجیره غذایی جمع
می گردد تمرکز یافته است .
حرارت :
مهمترین عامل ایجــاد آلودگی حرارتی
آبها ،کارخانه های تولیــد کننده انرژی
الکتریکی بصورت حرارتی هســتند که
از آب بعنوان ســرد کننده بمقدار بسیار
زیاد استفاده می کنند  .اب گرم شده به
سیستمهای آبی وارد و باعث گرم شدن
آبهای مسیرش می شود  .زمانی این نوع
آلودگی اثرات ســوء را نشان می دهد که
اب گرم شــده به ابهائی که مورد تصفیه
دقیق قرار نگرفته اند وارد شــود  .پس
از مدتی درجه حــرارت اب مورد بحث
افزایش یافته و در نتیجــه قابلیت حل
اکســیژن کاهش می یابد  .در دریاچه ها
 ،اشــکاالت از این هم فراتر رفته و باعث
بوجود آمدن دوران قطحی مواد غذایی و

توزیع دوباره مواد غذایی می شود
یکی از آثار و نتایــج آلودگی هوا باران
اسیدی اســت دردودهه اخیردربرخی
ازنواحــی صنعتی و بر اثــر فعالیتهای
کارخانههــا میزان دیاکســید گوگرد و
دیاکســید ازت در هــوا افزایش یافته
اســت بخار آب بااکســیژن این دوماده
در اتمســفرو به صورت اسید نیتریک و
اسید ســولفوریک در میآید .این ذرات
اسیدی مســافتهای طوالنی را بوسیله
باد طی میکنند و به صورت باران اسیدی
بر ســطح زمین فــرو میریزند .چنین
بارشهایی ممکن است به صورت برف یا
باران یا مه نیز در بیاید.
پیامدهای باران اسیدی باران اسیدی باعث
از بین رفتن بناها و آثار تاریخی بخصوص
در ســاختمانهایی که از سنگ مرمر یا
آهک ساخته شــده باشند ،میشود باران
اسیدی میزان حاصلخیزی خاک را کاهش
میدهد و حتی ممکن است موادسمی را
وارد خاکها کند .باران اســیدی موجب
نابودی درختان و کاهــش مقاومت آنها
بخصوص در برابر سرما میشود .
آلودگی خاک
آلودگی خــاک حاصل تجمع ســاالنه
میلیونها زباله  ،قوطی های کنسرو  ،آهن
اسقاطی  ،کاغذ  ،شیشــه  ،پالستیک و
… ..در محیط زیســت است .چون اغلب
این مواد توسط باکتریها تجزیه ناپذیرند
یاسرعت تجزیه ی آنها بسیار کم است ،
آثار آنها همچنان در خاک باقی می ماند
و آلودگی خاک را ســبب می شود  .در

صلح می شوند و در کنار دولت افغانستان
علیه آن هاییکه از پیوستن به روند صلح
ی کنند ،بایستند.
اجتناب م 
بنابراین براســاس دیدگاه آگاهان سیاسی
با وجود مشــترکات فراوان دو کشور و نیز
دیگر کشورهای منطقه و بخصوص اعضای
کنفرانس قلب آسیا ،وجود برخی رقابت ها
و تفاوت دیدگاه ها سبب گردیده است که
همواره ســایه تنش و بدگمانی و حمایت از
مخالفین یک دیگر در منطقه مستولی باشد.
به باور این آگاهان یکی از علتهای وجودی
چنین چالشهایی ،نبــودن میکانیزمهای
موثر بــرای تقویت همــکاری منطق ه ای
اســت .از اینرو اهمیــت میکانیزمهای
مشترک منطقهای ایجاب می نماید که برای
بسترســازی همکاری میان کشورها تالش
جدی و صادقانه صــورت گیرد .مهمترین
اقدامی کــه در زمینه ایجاد همکاری میان
کشــور ها و به ویژه دو کشور افغانستان و
پاکســتان باید صورت گیرد این است که
تدابیر اعتمادســازی با حمایت قدرتهای
منطق ه ای و دوستان بین المللی روی دست
گرفته شود .است .در ادامه تحلیل یادشده
هم از لحاظ روابط بین الدول و هم از لحاظ
واقعیت های جاری در در منطقه پاکستان
از مهمتریــن بازیگــران عرصه تحوالت
افغانستان طی سال های اخیر به شمار می
آید؛ بنابراین تفاهم با اســام آباد براساس
صداقت و در نظرداشــت منافع و مصالح
دوجانبه در امر مبارزه با تروریزم و پیشبرد
روند صلح یک امر ضروری دانسته می شود.
از آنجایی که موضوع کنفرانس قلب اســیا
گردهمآیی کشورها و به خصوص نشست
مقام های دو کشور افغانستان و پاکستان
اســت ،باید تاکید کرد افغانســتان برای
پیشبرد روند صلح و استفاده از هر شرایط
مساعد پیش روی باید سعی ورزد که توان
دیپلماســی خود را ارتقاء بخشد .به همین
جهت اســام آباد در روند صلح کشور ،در
میان همسایگان از نقش منحصر به فردی
برخوردار است .همانطور که مقامات سیاسی
کشور بارها خواستار حمایت و همکاری بی
دریغ و صادقانه اســام آباد از روند صلح
شــده اند ،باید با مالحظه منافع و خواسته
ها و شرایط هرکدام از بازیگران دخیل در
موضوع از این نشســت در جهت تقویت و
بهبود هر چه بیشتر مناسبات و ایجاد فضای
قابل اعتماد برای رسیدن به صلح ،ثبات ،و
امنیت کمک گرفته شود.

حال حاضر  ،روشهایی برای تهییه بیوگاز
(گازی اســت که براثر انجام فرآیند های
زیست شیمیایی باکتریها بر روی زباله ها
بوجود مــی آید و درصد زیادی آن را گاز
متان تشکیل می دهد).از زباله  ،بازیافت
آهن از آهن اســقاطی  ،بازیافت کاغذ از
زباله های کاغذی و ….در حال تحقیق و
اجراست که تاحدی از شدت این الودگی
می کاهد.عامل مهم دیگــر در آلودگی
خاک  ،اضافی کودهای شــیمیایی  ،مواد
حشره کش  ،قارچ کش و علف کش است
که برروی گیاهان یا زمین می پاشــند.
اغلب ،اغلب این مواد ترکیب های سمی
و کلر دارند کــه خود به خود تجزیه نمی
شوند. .
اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند ،هر
چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت
آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون
همانند سراب مانند که چون کمی به آنان
نزدیک شــوی به زودی پستی و ناچیزی
خود را بر تو آشکار سازند.
تأثیر الیه ازنها بر محیط زیست.
الیه ازن پدیده مفیدی است که زمین را
در برابراشعه های مضر خورشید بخصوص
اشــعه ماوراء بنفش()UVســاطع شده
ازخورشید محافظت می کند.
طبــق تحقیقــات انجــام شــده پس
از ســال1970الیه ازن شــروع بــه
نازک شــدن کرده اســت  .بطوری که
درسال1985ســوراخ ایجاد شده درالیه
ازن قابل مشــاهده یودیکی از مهمترین
عوامل تخریب الیه ازن اســتفا ده از گاز
کلروفلوئور کربن()CFCاست  .از عوامل
دیگر میتوان به نقش گازهای گلخانه ای
 .بخارآب  .لکه های خورشیدو پرواز هوا
پیماهای بلند پرواز اشاره کرد با تخریب
تدریجی الیه ازن کــره زمین در معرض
دریافت اشــعه ما وراءبنفش خواهد بود.
که در نتیجه آن ســـــرطان پوســت،
بیماریهای چشمی وآب مروارید وتضعیف
سیستم ایمنی بدن برروی انسانها ،تاثیر
بر اکو سیستم آبی وکاهش تعداد ماهیها،
تاثیر بر روی حلقه زنجـــــیره غذایی
تاثیر بر اکوسیستم خشکی وکاهش بازده
وکیفیت محصوالت کشــاورزی از جمله
غالت می باشد .اگر تخریب الیه ازن ادامه
یابد سالمتی تمام موجودات زنده به خطر
می افتد .دراین مقاله عوامل تخریب الیه
ازن وخسارات ناشــی از تخریب الیه به
طور مختصر بیان شــده است .ودر انتها
پیشــنهاداتی برای جلوگیری ازتخریب
الیه ازن ارایه شده است
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