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تونهیمسؤول ولس او حکومت افغان د ېک ويیمخن په ۱۹ یډکوو د  

 

 په.  دي اخته ېپر  تنه ونیلیم 1.44 با  یتقر او وژيل کسان زره 83 شاوخوا کچه په ړۍن د مهاله ېد تر روسیوا کرونا د

. ید یشو  ثبت ېک کایامر په رېشم اتیز کسانو اخته د او ایالیټا په رېشم اتیز کسانو ویشو وژل د ېچ ېک حال ېداس

 ادی د دمه ېد تر او ید ېک حال په دوېر ډې د ېبل تر ځېور  رېشم کسانو اخته د روسیوا ادی په هم ېک افغانستان په

 .ید  ړیورک السه له امله له ژوند خپل افغانانو تنو  وارلسڅ امله له روسیوا

 اتیز ېک وادېه ادی په یې ېک رس يړ لوم په او شو، دایپ ېک وادېه نیچ په لپاره لځ يړ لوم د کال رېت ېچ روسیوا ادی

 د ېک وادېه ادی په ېچ يېږک دلیل وروسته ستویاخ امونوګ زمنوېاغ او وینړ لوم لخوا حکومت یچ د. ووژل کسان رېشم

 ولین ریتداب ولډ کوم لپاره ويیمخن روسیوا د ېک افغانستان په. ده ېشو  کنرتول دهیبر رهډې تر کچه دوېخپر  روسیوا

 او څېه خلکو او حکومت د لپاره ويیمخن روسیوا د امکانات، او ېستونز  ېاندړ و پر صیتشخ روسیوا د دي؟ شوي

 په تیوضع ولس عام د ټبنس ېهمد پر او طرحه دوېبند تونویوال نوځی د ونګډ په ېنیپالزم د لخوا حکومت د ي،ږهمغ

 .ده ړېک شننه موضوعاتو ادوی په مو ېک لیتحل ېد په ؟ید ېک حالت کوم

 روسیوا کرونا د او فغانستانا

 وادېه ادی له والوډک افغان شتویم رانیا رېشم وی ،ېشو  ېاتیز ېښېپ روسیوا کرونا د ېک رانیا په ېچ ېهغ له وروسته

 خهڅ رانیا له ېک اشتویم ېدر  روېت په ېمخ له راپور ېادار  ېوالړین ۍوالډک د. ړوک لیپ دوېراستن په ته افغانستان خهڅ

 72 ېک اشتیم مارچ رهېت په ېواز ی ټبنس پر راپور ېادار  ېادی د. دي شوي راستانه ته وادېه والډک غاناف تنه زره 136

  .دي راغيل ته وادېه خهڅ رانیا له والډک زره

 وی له ېچ ده ناروغي رويسیوا او ېدونکیخپر زر کرونا ېمخ له ونوڅېړ  سازمان والړین ایروغت د ېچ ېک حال ېداس په

 افغان دونکيېراستن او تيښن رسه رانیا د ېچ تونهیوال فراه او مروزین هرات، د. يیږانتقال ۍآسان په ته هغه بل انسان

 تونویوال ادوی په هم ېښېپ ېر ډې او ۍنړ لوم روسیوا کرونا د ټبنس ېهمد پر دل،ېراستن ته وادېه الرو ېهمد له والډک

 له خلکو عامو ګنڅتر  فعاالنو مدين د دلېراستن خهڅ رانیا له والډک جوپه جوپه ېچ ېک وخت هغه په. ېشو  ثبت ېک
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 وادېه رانیا له وڅتر  يس،یون ریتداب الزم لپاره والوډک افغان دونکوېراستن د وڅتر  تلښغو  کلکه په خهڅ حکومت افغان

 رڅې په وادونوېه ویپرمختلل نورو د حکومت افغان هم هڅ که.وي شوي تررسه مرسته الزمه ېک ويیمخن روسیوا د خهڅ

 دونکوېراستن د هم رسه درلودلو په امکاناتو وږ ل د شول یې یکول رګم لري، نه واکځ ولوین رویتداب الزمو او کولو نیرنطق د

 ېالزم وڅتر  ،ېلرل یې ښېن ېمشکوک روسیوا کرونا د ېچ یوا یاړ ک صیتشخ یې کسان هغه ېک ځمن په والوډک

 له فرصت هغه ۍغور  ېب حکومت د ېک وړیلوم په رګم. یوا يړ ک لیب افغانانو نورو له کمه تر کم یې ګنڅتر  ېدرملن

 رسه انځ له روسیوا کرونا د رسه دوېرس په ته تونویوال نورو والوډک دونکوېراستن خهڅ رانیا له ېچ ېد تر ،ړورک السه

 ېپک ښېن روسیوا کرونا د ېچ ناروغان هغه ټبنس پر راپورونو د وزارت ایروغت د افغانستان د ېچ کهځ دا او ،ړک انتقال

 .دي شوي ېپات ېدږ ن رسه یهغو  له ای او شوي راستانه خهڅ رانیا ای ېچ دي کسان هغه یر ډې شوي، دلیل

 وارلسڅ یې دمه ېد تر ېچ یشو  ړلو خهڅ تنو423  له رېشم کسانو اخته د روسیوا کرونا په کچه په وادېه د اوسه تر

 نه ېپات هیمرستندو رسه حکومت د ېک برخه په دوېک نینطقر  د ولس عام که نایو پر وزارت ایروغت د. دي هم وژيل تنه

 .يش اتیز هم خهڅ لکو وی د رېشم کسانو ویشو وژل د او ون،یلیم ېدر  رېشم کسانو اخته د روسیوا په اييښ يش

 تیوضع ولس عام د او طرحه نیقرنط تونویوال د

 له مرشتابه وزارت ایروغت ېعام د ېشو  دوېاتیز په مخ ېښېپ روسیوا کرونا د ېک تیوال هرات په ېچ ېهغ له وروسته

 ته تنوښغو  مرشتابه وزارت ادی د ېپور  وځور  وڅ تر خو. يړ ک نیقرنط  تیوال هرات د وڅتر  کوله تنهښغو  خهڅ حکومت

 يړ غوا نه ړۍک رېشم وی ېچ کوله ادعا ایب وزارت ایروغت د. وه ېشو  تررسه وخت پر دیبا ېچ شوه نه و پاملرنه جدي هم

 او ړک لیپ کار الروګت رېشم وی په لپاره ويیمخن روسیوا کرونا د هم حکومت افغان. يش نیقرنط ېد تیوال هرات ېچ

 په ېک کابل په ېچ کله او. ړک ور خرب کولو نیقرنط د تونویوال فراه او مروزین د ونګډ په هرات د یې ېک رس يړ لوم په

 کولو نیقرنط د کابل ېنیپالزم د هېټن ۲۷ په مارچ د راغلل، ته ېمخ راپورونه اتیز هکله په کسانو اخته د روسیوا کرونا

 ېب وګړ و  عام د کچه هیلو په خوا ېبل له او دنهېشتېم اتهیز نفوسو د ېک کابل په خوا ېو ی له. شوه بیتصو هم طرحه

 .يش یدرلودل ېز ېاغ منفي ېر ډې ژوند په یهغو  د دلېبند ېنیپالزم د ېچ دي ېستونز  هغه وزيل

 يش؟ تررسه دیبا هڅ لپاره يو یمخن روسیوا د

 له ېچ افغانستان. دي يړ ک مخ رسه نوېښاند او ونوښواګ سرتو له وادونهېه پرمختليل سطحه په ړۍن د روسیوا کرونا د

 مخ رسه ېستونز  له دوېخپر  د روسیوا کرونا د اوس خوا ېبل له او رسه ستونزو اقتصادي او تيیامن پراخو د ېمخ ېو ی

 په نورو د ولس افغان به کول پيل نه رویتداب اطيیاحت د هړ ا په روسیوا ادی د ېچ يش یدلېثابت هسم نهیاندوړ و دا نو ید

 .پيځو  رډې پرتله

 په هم ولس ېچ ده نهړیا کتو په ته واکځ اقتصادي کمزوري حکومت د لپاره ويیمخن روسیوا کرونا د ټبنس ېهمد پر

 تر هم هڅ که. يړ ک تررسه ېمرست رسه ادارو اييیروغت د هګتو  ګړېانځ په او حکومت له ېک ويیمخن روسیوا د هګډ

 د لپاره ويیمخن روسیوا کرونا د ېمرست مايل او ېودان ېز یرګسودا خپل روګسودا رېشم وی کچه په وادېه د مهاله ېد

  .دي يړ ورک ېک واک په ولس او حکومت
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 ۍودان هغه لخوا ولس عام د ،ید مخ هرس  ېستونز  ېسخت له مرکزونو پراخه د ېک برخه په ایروغت د ېچ حکومت افغان

 له روسیوا ادی د مهاله ېد تر ېپک ېچار  وندړ ا ېنور  او ېز یرګسودا ېروان هلته ېچ ورکول ېک واک په وزارت ایروغت د

 .يش واقع هیمرستندو رډې لپاره ويیمخن روسیوا کرونا د يش یکول وي، شوي ۍکنټ امله

 ېک جلبولو په مرستو والوړین د کتو په ته تیوضع کمزوري روان وادېه د ېچ ده پکار ته حکومت افغان ګنڅتر  ېد د

 ولوېږ ز  نیناور اپيڅنا د ېک ېراتلونک په امله له روسیوا کرونا د ېادار  ېوالړین وڅتر  ي،ړ ک اتهیز وخت پر پاملرنه خپله

 ميل د لپاره ويیمخن روسیوا کرونا د ېواز ی نه حکومت افغان وڅتر  ده نهړیا او. ويڅوه ېاندړ و له لپاره ويیمخن

 د مهاله ېد تر ېچ يړ ک مرصف ولډ شفاف په او وخت پر ېمرست هغه والوړین د ېبلک برخه، ېشو  ګړېانځ ېجیبود

 ېک ېراتلونک په اييښ او ،ېشو  ژمنه ېمرست  الروډ ونیلیم 100 د لوري له ګبان والړین د او  ونویلیم ۱۵ د لخوا کایامر

  .يړ ک تررسه ېمرست ېنور  هم ېادار  ېوالړین او وادونهېه نور

 پيل رویتداب اطيیاحت د هړ ا په روسیوا کرونا د هغه يش، تررسه دیبا لپاره ويیمخن روسیوا کرونا د ېچ خربه نهړیا ولوټ تر

 ېمخ له تیمسؤول رشعي او ميل د دیبا ولس عام ،ړیک امر بندولو ونویاځ ڼېوګ ګڼې د حکومت هم هڅ که. دي کول

 .يش یاړ ک بډ مخه دوېخپر  روسیوا د وڅتر  ي،ړ ک تررسه مرسته رسه حکومت له ېک برخه ېد په

 له یې ېک برخه په ويیمخن روسیوا د ېچ لپاره ېد د ي،ېږراستان ته افغانستان خهڅ وادونوېه نورو د ېچ والډک هغه

 کرونا د دیبا کومتح او. يړ ک نیقرنط او جال نورو تر انونهځ لپاره ېمود ېو ی د دیبا یهغو  وي، يړ ک مرسته رسه نورو

 او کره د هړ ا په روسیوا کرونا د وڅتر  واچوي، الره په ېبرنام ېر ډې ال لپاره پوهاوي عامه ېک برخه په ويیمخن روسیوا

 .وژغوري نور او انونهځ خهڅ روسیوا ادی له يش یدلېک ولډ کوم په ېچ وپوهوي ېد په ولس ېمخ له معلوماتو سمو

 حکومت افغان د دي، مخ رسه ستونزو اقتصادي د امله له کولو پيل رویتداب اطيیاحت د ېچ يګړ و  عام پرته ېد له

 تررسه یو یالسن یهغو  د وڅتر  ي،ګراودان زر وخت هر بل تر لپاره ويیالسن یهغو  د دیبا قرش مالداره ولس د ګنڅتر 

 ويیالسن ولس عام د او ويیمخن روسیوا کرونا د لخوا لیاخیم محمود شاه اغيلښ وايل رهارګنن د هم هڅ که. يړ ک

 تیوال هر د دیبا ونهډفن يګړ انځ ادی ي،ړ ک تررسه ېمرست ېالزم ېپک روګسودا رېشم وی او یشو  ړجو ډفن ګړیانځ لپاره

 .يش واقع هیمرستندو رډې لپاره ولس عام د مهال پر دوېک نیقرنط د يش یکول کار دا او يش، ړجو سطحه په

 اتحاد ميل د لپاره ېمبارز  د رسه روسیوا کرونا د یمرش  په راشد خالد دیس رټاکډ متخصص د سطحه په وادېه د بلخوا

 کرونا د رسه حکومت افغان يش یکول لري، ونګډ ونهټبنس زیولنټ او علامء، فعاالن، مدين ېچ ېک کوم په جاد،یا

 قیدتشوسازمانونو  هیریخ ورته در دیرباګسواد  یمل او حکومت افغان.يش واقع هیمرستندو ېک ويیمخن په روسیوا

 .  يړ وک یو ین الس او مرسته راز هر یهغو  د پار، په یمقابل ېمؤثر  د رسه کرونا د ،ګنڅتر 
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 ها حل راه و ها چالش افغانستان؛  معارف

 

 کشور معارف بهبود یبرا یشنهادیپ یها راهکار( 3) حلقه

 یرو  حلقه نیا در نکیا گانه؛جدا حلقهء دو در کشور معارف یرونیب یها چالش و یداخل مشکالت یابی شهیر از بعد

 و سازان یسیپال توجه طرف که  م،ییمنا یم مترکز دیام نیا به افغانستان معارف بهبود یبرا یشنهادیپ وحلول راهکارها

  :ردیقرارگ کشور معارف اندرکاران دست

 :یجهان یارهایمع با یآهنگ هم -1

 رشفتیپ کاروان با گر،ید دههء دو یکی تا را افغانستان  و شده برابر یجهان یارهایمع با دیبا کشور یآموزش ستمیس

 هم و صلح رضورت ت،یانسان با محبت ،یاسالم و یوطن یها ارزش کنار در ما معارف فلسفهء. بسازد همگام یبرش 

  .دهد  انتقال کشور فرزندان به را یانسان مشرتک یها ارزش به دادن اعتبار و یستیز

 عقل علم، ابزار اخالق، از یها منونه تا ردیگ صورت توجه زین آنها هیترب بر دیبا شاگردان میتعل یپهلو  در ن،یا بر عالوه

 .ندیمنا لیمتث جامعه در را بو و رنگ از فراتر یها شهیاند و آمده بار ادب و

 :یتیریمد سطح باالبردن -2

 حجم کردن کم رود، یم شامر به مهم امر یلیخ کشور یآموزش نظام و یمیتعل سکتور در احسن وجه به دانش تیریمد

 را شاگردان یر یادگی سهولت تواند یم شاگردان، یر یگ ادی و یذهن مختلف یها ییتوانا به توجه با یدرس یها کتاب

  .باشد افغانستان در دانش تیریمد در یخوب یراهکارها از یکی و دهیبخش بهبود
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 بهبود یها راه از یکی دوگانه، و مثبت مدرن، یهاالگو  از استفاده با یآموزش تیفیک بردن بلند و ساخنت مند هدف

 منونه که( لیتحل و قیتحق  ،یمسلک و یکیتخن امتیتعل) دوگانه روش از استفاده رایز رود، یم شامر به کشور معارف

 .دیمنا کمک مان معارف بهبود روند در را ما تواند یم است آملان کشور جهان در آن مثبت و شتازیپ

 ینهادها در آن یعمل بخش و مکاتب در آن ینظر  بخش که گردد سیتدر ینظر  و یعلم تصور  به یمسلک بخش

 یبرا معارف وزارت یسو  از شده نییتع هدف بردن بلند یبرا راه نیتر کوتاه روش نیا گردد، سیتدر مضمون به مرتبط

 روش نیا ضمن در تواند یم بوده ش.هـ۱۳۹۶-۱۴۰۰ مطابق  م۲۰۱۷-۲۰۲۱ یها سال در تیفیک سطح بردن بلند

   .تواند یم شده واقع دیمف پوهنتون دوره به شدن آماده یبرا دوازدهم و ازدهمی صنوف شاگردان یبرا

 :شرتیب یها نهیهز صیتخص و بودجه میتنظ -3

 و تیشفاف شرتیب هرچه نیتأم یبرا یمعلومات یها ستمیس و یفعل بودجه ساختار از بهرت استفاده منظور به تالش

 و یآموزش یها ستمیس عملکرد یچگونگ و اجراآت یابیارز و لیتحل. یدولت منابع از استفاده و صیتخص در یحسابده

 یها ستمیس قیطر از که مرشح آمار و ارقام افتیدر یبرا رضورت به توجه با ازین مورد یمال منابع نیتأم و یلیتحص

 گزارش و بهرت نظارت منظور به یمعلومات یها ستمیس واحد تیریمد. ندیآ یم دست به چندگانه  معلومات تیریمد

 . یابیارز و جینتا مورد در یر یگ

 آموزش طیرشا بهبود و معارف یها یازمندین نیتأم یراستا در را شرتیب یگذار  هیرسما افغانستان تا است مربم ازین 

 یر یپذ بیآس سبب ناتوان و فیضع یآموزش امکانات و طیرشا که نیا به توجه با. دهد اختصاص متوازن و یار یمع

 به شرتیب یها نهیهز و یگذار  هیرسما اختصاص یرو  را شرتیب مترکز افغانستان تا است، مربم ازین لذا شود، یم معارف

 .دیمنا مطلوب یدرس مواد یآور  فراهم همچنان و یسیتدر و  یآموزش یها ستمیس تیفیک بهبود منظور

 با یمل سطح در مکاتب ازین مورد یها ربنایز اعامر و جادیا یتاراس در یکنون فشار تا رود، یم توقع که ییجا آن از

 مدت دراز در بودجه اختصاص یپالنگذار  لذا شود، فیتضع ندهیآ در مکتب نیسن در کودکان نفوس توجه قابل کاهش

 ازین ردمو  یدرس مواد و یآموزش یازهاین چنان هم و مکاتب مراقبت و  حفظ عرصه در افزون روز یها ازین رفع به دیبا

 .باشد متمرکز مکاتب

  :نیمعلم یساز  تیظرف -4

 یها سهولت و امکانات از برخواسته یآموزش یها برنامه در نیمتعلم یابی حضور یبرا یساز  نهیزم و یدسرتس گسرتش

 یزندگ به بزرگ دیتهد کی مکتب به شاگردان افنتی حضور که امن نا و ییروستا مناطق در ژهیو به جامعه، در موجود

 یخدمات بسته کی طرح آن، مربوطه یها نهیهز و کردهایرو انواع به توجه با حال، نیا با. شود یم پنداشته نهاآ 

 .باشد یامللل نیب کننده کمک یها نهاد و دولت یبرا تیاولو کی دیبا مطلوب و هامهنگ

 خدمت داخل یها آموزش رائها و قیتطب ،یقیتشو ازاتیامت ارائه و شرتیب اناث نیمعلم جذب خاطر به پالن کی بیترت

 مدت کوتاه یها دوره یبرگزار . ردیگ صورت یتیوال سطح به دیبا نیمعلم آموزش که یکار  تیظرف یارتقا یها برنامه

 مکاتب یها اداره. گردد سیتدر دیجد یها تودیم با تجربه کم معلامن شدن آشنا سبب که سیتدر روش ای معلم تیترب
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 یابی ارزش و اجرا و یطراح یها روش انواع ،یپرورش یها تیفعال با معلامن ییآشنا چون یها برنامه هیته با تواند یم

 .کند کمک باشد یم هیترب و میتعل از عبارت که شان هدف دنیرس در یگرام دیاسات آموزش انیجر در یتیترب تیفعال

 :مکتب واداره نیوالد انیم ارتباط میتحک -5

 انجمن، ازجلسات یبعض در. داد گسرتش و منوده برپا مکاتب سطح در را نیمعلم و ایاول انجمن توان یم راستا نیدرا

. باشند داشته یوآموزش یعلم یها یسخرنان تا ردیگ صورت دعوت یآموزش و یتیترب وکارشناسان یمسلک افراد از دیبا

 به شاگردان یپابند و کرده کمک  تشیمسئول اجرا در  را مکتب که است روش نیبهرت مکتب اداره با نیوالد یهمکار 

 انیجر در. گردد ریدا بار سه دو سال حداقل تواند یم دینگرد برگزار ماهوار اگر جلسات نیا. برد یم باال را ها درس

 .ردیگ صورت یقدردان دارند یهمکار  مکتب با که نیوالد از جلسات

 :معارص سیتدر یها روش از استفاده -6

 یقسم ،ییابتدا صنوف یبرا خاصتا   ندیمنا استفاده سیتدر متفاوت یها روش از سیتدر انیجر در دیبا محرتم دیاسات

 دوره  هامن در کودک اگر شود، یم گذاشته ییابتدا دوران در آموزش اساس و هیپا که میکرد انیب ها چالش در که

. تواند یم رفتهگ صورت زیعز نیمعلم توسط کار نیا. باشد آموخنت یپ در سالها تواند یم شد آموزش به مند عالقه

 یم آماده اجتامع به شدن داخل یبرا را شاگردان که هستند ها آن دارند راستا نیا در را نقش نیشرتیب  معلم و مدرسه

 انسان تا ندیمنا استفاده پرورش و آموزش عرصه در معارص یها قهیطر از زیعز نیمعلم که است نیا مناسب پس کنند

 .ندیمنا جامعه میتقد را یآگاه و داریب یها

 یپ در ریناپذ جربان یها انیز نگردد قیتط یدرست به اگر دارد کار و رس شاگردان احساسات و روان و روح با معلم درس

 جالب جمالت انیب و یصنف یها کار طرح یبعض ،ییاجرا اصول داستان، کی با توان یم را روش نیا. داشت خواهد

 و قیتحق تجربه، آموزش، به عالقه کار، پشت با معلامن را موفق سیتدر روش. ردیگ صورت برساند را درس هدف که

  .کنند حاصل یآسان به توانند یم مطالعه

   :درشاگردان نفس به اعتامد جادیا -7

 به بلکه ست،ین شان یناتوان از مکتب در شاگردان اریبس مشکالت که است معتقد تیترب و میتعل لیمسا آگاه پاجارس

 از افغانستان.  برسند تیموفق به نکهیا ای و دهد انجام درست را مکتب فیوظا توانند یمن که نیا به است آنان باور

 افرسده متفاوت راتیتاث مردم یباال  گردد یم سبب امر نیا است، مواجه یشرت یب مشکالت با که است یکشورها جمله

 در شاگردان گردد یم سبب دیمنا یم انتقال نشاگردا به ها لیفام از افکار نیا. گذارد جا بر را ندهیآ به یدیام نا و یگ

 در  که باشد یم مکتب در محرتم نیمعلم  مهم فیوظا از.  ندیمنا یناتوان و یگ عالقه یب احساس شان دروس شربدیپ

  .ندیمنا تیتقو شانیا در را نفس به اعتامد و  داده حرکت زهءیانگ شاگردان به سیتدر انیجر

   :یخصوص مکاتب از تیحام -8
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 بخش یبرا نهیهز چیه چون کند، کمک اهدافش یاجرا در را کشور معارف تواند یم ادیز یحد تا یخصوص مکاتب

 در. ردیگ یم بهرتصورت یگ دهیرس شاگردان به بوده، کمرت آنجا در شاگردان تراکم آن کنار در. ندارد یرسم معارف

 یخصوص مکاتب به را خود فرزندان دیبا اشدب داشته وجود محرتم یها لیفام یبرا یاقتصاد یتوامنند که صورت

 شان مشکالت و داشته یتر  امنهیصم یهمکار  یخصوص مکاتب با دیبا معارف محرتم وزارت گر،ید طرف از. بفرستند

 .دیمنا حل را

 :نیآنال سیخاطرتدر به یآمادگ -9

 اعتامد یحضور  سیتدر و رسد و یدیتقل معارف یباال  شهیهم توان یمن که داد نشان کرونا یجهان یوبا وباآلخره

 نیا به. گردد ناممکن مکاتب به استادان و حضورشاگردان امکانات که دیایب وجود به یحاالت دارد امکان بلکه داشت،

 دور از میتعل هءیعمل شربدیپ خاطر به الزم امکانات و ها شنیکیاپل تا باشد داشته را آن یآمادگ دیبا معارف وزارت خاطر

 ساخته یزندان ها خانه در را نوجوان و جوان و کودک ها ونیلیم کرونا یوبا که یکنون اوضاع مانند و دهد انکشاف را

 کشور فرزندان از یتعداد نیشرتیب یرابرا معارف خدمات رضورت درصورت بتواند بلکه ند؛ینش نه راالشهیز دست است،

 .اند کرده ار  کار نیا عمال  یگر ید یکشورها چنانچه بسازد، فراهم گانیرا طور به

 .کشور فرزندان متام یبرا خوب و یار یمع معارف یآرزو  به
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 ارتباط با ما:

 .با ما رشیک سازیدو پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه  یاتلطفا نظر

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com ایمیل:

  www.csrskabul.af -- www.csrskabul.com:ویبسایت

   + 93 (0) 771828132 :دفرت شامرۀ متاس
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