
 

 

 

 دکتریارمحمد کارشناس محیط زیست



 

  در کوه های افغانستان  خزیبعمده ترین ت

 

 حصه  قسمت های  مرکزی و شرقی  مملک را در برگرفت است.   4بر 3افغانستان   کشور کوهستانی بوده که تقریباُ 

گلی   ی دامنه ها دیل،   تبچرای چاروا   که با عث حوادث طبیعی شده است. ین  تخریب  در کوهای  افغانستانعمده تر

قطع جنگل  از بن  کند   ، گردشگری و  هاغیر اصولی  در دامنه  های   سر ک  احداث  شیب دار به زمین زراعتی ،

در چرای چاروا                                                                                                  است:               بتها 

چرای مفرط ، یعنی تعداد چاروا که  درنقاط شیب  ـ  کوهستان های افغانستان از چندین جهت لطمه وارد می کند؛ اول

 و سازگار  با شرایط محیطی  موجود منطبق  امروز که  چاروادران به آن می پر دازند،  بشکل عنعنوی  دار کوهستان 

تقسیم می شود،  بنام چرای  به دوبخش  در نزد کارشناسان محیط زیست  کهاست  راج از فصل اچرای خـ  دوم    نیست.

برای چو  چرا ورود  قواعد   س یا د میشود.  اما با تائسف که   در افغانستان  از طرف ارگانهای مربوطرزود رس ودیر

  داده نمی هی ه د  آگا نوع  هیچ  کوهستان به چراگاه های ار  در فصل آمدن  کوچی های چاواد  هم  و  ی پانان محل

چوپانان باید همشه مراقب  چاروای                                                                                           د.  شو

رود حیوانات . وخودباشند  ونگذارند حیوانات شان  در محالت سراشیبی که خاک در معرض ریزش است  رفت آمد کند

. چوپان برای جلوگیری از چرای مفرط  و حذف کامل ممنوع است به محالت شبیی دار خراشیده از پوشش گیاهی 

پوشش گیاهی  وخاک  باید  تعداد حیوان متناسب با ظرفیت چرا ی  چرگاه باشد که این تعداد نسبت به هر محل چرگاه 

  فرق می کند.

 

. 

 

 



هنوز  درابتدادی  فصل بهار  و آخیر  زمستان ، علوف قابل استفاده   زود رس  آن است  که وقتی منظور از چرای  

 وارد چرگاه  می  را چوپانان  چار وا ها  برای چاروا  وجود ندارد  وتقریباً  هیچ یک از گیاهان  علفی گل نداده اند ،

جوانه و  لف ع چاروا ها سبب کوبیده شدن   و ورود خیس است زمین چرگاه   به سبب که خاک کوهستان هنوز هم . کنند

می  زند و موجب  اصلی مه   صدرا  و  امکان رشد و نمو گیاه را برای سال آینده  می شود. واز بین رفتن آن   علفزار 

باشد تا . در چرای دیر رس گیاه در مرحله خزان شدن قرار دارد  باید گیاه  فرصت داشته تخریب منابع طبیعی می شود 

سپس با   برگ  انتقال داده   را به شاخه مواد غذای  خود به معنی که برگ  ،مکانیسم  زرد شدن برگ های آن کامل شود

به اثر تابش آفتاب  خشک می شود  و  آن  ریشه   گیاه لخت و برهنه  شود،   دمبرگ از شاخ جدا  چوب پنبه ای شدن  

نحوه چرا ی عنعنوی  در افغانستان: چوپانان تعداد  .پوشش گیاهی می شود لف واز عمحل   خراشیده  باعث   در نتیجه  

به علفزار  نو رس   به طور مستقیم به چرا  چاروار  را  چرا  و مدت  فصل    ن در نظر داشتوبد زیاد چاروار را 

تا حد   جوانه علف  نو رس بتهاز بین رفنت باعث    زودرس     سبب چرا از چوپان   این کار  زیان  د.می دههدایت  

اگر هم گیاه یافت شود که بتوان چاروارا  را در سرتاسر  در چرگاه چراند، باید در این امر  .ادی کاهش پیدا می کندیز

لفزاز یا جنگلزار در هرع  تخاب نوع چاروانا                  احتیات کرد تا پوشش نباتی وخاک  چنگلزا ر از بین نرود.

 عقیده ، تصمیم گرفتچوپان   باید  نسبت به نوع آن  نحوه تغذیه وعادت حیوان توجع به وضع علف موجود وباید 

از  به کلی  از مدت  پس  بته  زار  و در جنگل و ها  بز گله   برآن است که چرا  مفرط کارشناسان  محیط زیست  

چنانچه اگر  عمل آید.  درختان جلو گیری به  های  نو جست قسمت  بز د  گله از گزن  تا  ممنوع شود طرف چوپان ها 

از بته زار مشکالت زیادی مانند  جنگل   وضعت  ممکن است در  چوپان در این کار پا را از حد اعتدال فراتر بگذارد،

.   آید   بین رفتن نهالی های جدید بته ها به وجود  

 

  چرای مفرط در والیت غور است                                  

بی  در واحد های  چرگاه های افغانستان  از طرف چاروادران  از عدم  این  نوع  چرا   عنعنوی  مفرط  و غیر علمی  و

 خاک آلود  و ی للکد مامعمول بوده  که  با عث  طبعت سرسبز زیبای کشور ما  ارگانهای  مسول دولت  در  مسو لیت

پیامد آن  از جمله عوامل تهدید کنند اکوسیتم کوهستانی است و این چرا مفرط   است  وشده   بعضی   چرگاه  ها  کشور  

      .بوده یمکه ما  امسال  شاهد آن  در شمال  کشور ما    برف کوچی ، فرسایش خاک و سیالب های ویرانگر  آمدن 



کشور  شرق   هنوز  در برخی  از نقاط  شمال با کشت للمی به صالح نیست  که متاسفانه   تبدیل کردن  اراضی  مراتع

 اندک و با هر بارش با روش های سنتی  ودر جهت شیب مشاهده  شده است  درجه  شخم زدن آن    44حتی  شیب های 

درجه  برای کشت للمی غالت  02شیب های بیشتر از  .قرار گرفته است  فرساهش  در معرض، خاک به راحتی 

نامنساب  تشخیص داده شده است  و خطر تخریب اراض را به دنبال دارند.  از نظر آسیب راسانی محیط زیست  

شتر در معرض تابش یب خاک آن  که نبه دلیل ای شمال وشمال غرب  شیب  دامنه  های تشخیص داده  شده است.     

و مقدار ماده آلی خاک نیز کم می باشد و کشت می شود    رطوبت آنها کم  انرژی بیشتری دریافت کرده وآفتاب هستند ، 

های شمال شرق می شود. نسبت به شیب ل  غرب در شیب های شمال وشما  تر کربن آلی خاک وکار باعث کاهش شدید

به  برای کشت  للمی شقه) یونجه (  ی  ر گیاه    به همین دلیل شیب های شمال غرب مناسب کشت للمی نیستند.            

و یک بار دز مان کشت نیاز به شخم دارد، در صورت رعایت  اصول حفاظتی  خاک  چند ساله است گیاه  دلیل این که  

کارشناسان تجربه   ده یدرجه  به عق 02از اثر  بارنهای  تند  موسمی  شیب های  شمال و شمال  غرب که بیشت از  

   یست  می تواند کشت رشقه  مناسب باشد. محیط ز

 

 

 پای شیب  و  پنچه  ،  شیب پشتی   بندی  کشت للمی درجه برای  استفاده  هادامنه  از نظر زمین شناسی  اراضی شیب 

.گذاری شدند  نام   بدون جهت شیب  کم  نسبتاً مسطح  دلیل   به شیب   

 



 

 

 

ایجاد  سرک های موتر رو  در محیط کو هستانی بافت  محیط  را  ها    احداث  سر ک  های  غیر اصولی  در دامنه 

خراب  می کند و بخصوص در ایام موسم بارندگی  با عث لغزش توده  های خاک  و  زخمی بر سیمای زیبای کوهستان 

د داد  است.  وهم آسیب به جز ء های  اکو سیستم  کو هستانی  ورارد می  کند.  جزء های اکوسیتم کوهستان نعمت خدا

اکثر دانمه کوه ها  زیستگاه  انواع گیاها ن و حیات  وحشی است و ودره ها  آن محل  جریان  چشمه ساران و هم  مسیر 

جنواران می شود و  و احداث   کردن محل زیست جریان   دریا های  است و احداث  سرک  موتر رو  با عث  دو باره  

کارشناسان محیط زیست می گویند  احداث سرک ها   دی  برای آنها تلقی شود.می تواند تهدیدی ج  سرک  غیر اصولی

  درآینده به از گونه  گیاهان  در  منطقه می شود و   سر موجب عدم  رشد و نمو بسیار  غیر اصولی و غیر  نیاز و خود

منقرض می شوند و   شش گاهیو جانوران  از نبود  پو گونه  گیاهان  با گاهش روبه روی  مرور زمان  رفته و کم کم  

بویی تازه گی خود را از از نبود گیاهان  دست می دهد و  هدیه طبیعت برای  آرامش حیات   هم  زبیایی طبیعت رنگ

باد صبا  که در  طبیعت جریان دارد از سبب  ساخت سرک  بر هم می مزند.   وحشی  نسیم دل انگز چون   

  



 

  

عدم  رعا یت استاندارد های زیست محیطی درایام فعالیت های گردشی یکی دیگرعوامل آسیب رسانی به   گردشگری

محیط زیست  کوهستان است. این اداب  و رسوم  گردشی  شلوغی , هیاهو  با عث  برهم زدن  نا آرامش زیست محیطی 

بیش از حد  و از دحام  آدم ها,  وسا یط شان می شود و هم سبب آسیب  رسانی  به جزء های اکوسیتم  می شود .  هجوم  

به طبیعت  جهیل های کوهستانی بند امیر  آسیب های فراوانی را   به محیط زیست آ ن  رسانید ه  از آن جمله باعث   

ریزش روسوبات  آهک  به  داخل جهیل ها  و   لگد مالی  فضای سبز جهیل ها شده است  و سبب  رانش سنگ آهک  و

نکردن  نظافت و ریختن و  بجا گذاشتن   زباله ها ی تجزیه  نشدنی در محل  یا ریختن  آنها  به داخل  جهیل  هم رعایت 

را برهم می زده  بند امیر  سر وصدای  به وسیله  موتر سیکل ها , موتر ها  و محیط   آرامی  کوهستان  ها  و هم ایجاد 

  . ه است  شود وحشی منطقه و سبب  نا آرامی  پرنده گان و مزاحمت  در حیات  

 

استقرار پروژه های عمرانی درحاشیه  جهیل های کوهستانی  بدون مطالعه و ارزیابی متخصص  محیط زیست  معموال 

آسیب  خسارات زیاد را به پیکر طبیعت جهیل ها  وارد می کند و از آن جمله  ایجاد  قشالق  یا قریه , احداث جاده ها  و 



حاشیه جهیل ها  بند امیر از جمله شاخص  تهدیدات زیست محیطی است . اگر جلو خود سری اعمار پارکینگ وسایط  در

 این پروژه ها به زودی از طرف دولت  گرفته  نه شود خسارات  زیادی را به پیکر طبیعت این جهیل  وارد خواهد کرد .

 

 را در برگرفت است. مرکزی و شرقی  مملک های  قسمت حصه   4بر 3تقریباُ  کوهستانی بوده کهکشور  افغانستان  

سلسله جبال هندوکش از ترین قلل  کوه  های  آن می باشد    از بلندو یخچالی  متر  290 7قلعه نو  شاخ با دشتن  ارتفاع  

داشته وبال خره به کوه  بابا ، فیروز کوه  و تیربند ترکستان  و بعضی  سمت شرق بطرف جنوب غرب کشور امتداد

       .در قسمت غرب  پست تر شده داری میل  منظم می باشدو   می گردد  کوچک منتهی  کوهایسلسله 

 

قلل نوشاخ                                                         

مملول و کوهای  ، جهیل های یخبندان مغزن برف  دایمی  که در  قلل  یخچلهای    ب  اکثر دریا های افغانستانآ  منابع 

 د در هنگام یر پذ می  اختالف بسیار    سال در جریان   (  آب دریا  مقدار   )  بت قراردارد.  د از جنگل گیاهان 

 شدن یجچال های طبیعی و  برف  باری های  زمستانی  سلسله جبال ها و در موسم  تابستان آب دریا ها از اثر ذوب 

الکن در سائیر مواسم سال آب دریاهای مذکور ، یدن باران بوجود می آید ربامدت کوتا از اثر  بهار تایک   بارانی فصل

  به جریانات کوچک تبدیل شده حتی بعضاٌ بکلی خشک می گردند.



         

کول شیواه  گنچ محیط زیستی ما                    یچجال طبیعی  کوتل خاواک  سد ذخیر آبی   ما                  

 

نظربه اهمیت هید رولوژیکی  یخچال های طبیعی کوه سلسله کوه هندوکش  پر فیض  در تنطیم  جریان پایه  رود خانه   

                               های   پنچ , کوکچه , قندز ,بلخاب  , قیصار, مرغاب , هریرود , هلمند , کابل  نقش حیاتی دارد.

کوه بابا والیت های پروان    بخش های مرکزی کوهای هندوکش و                                                             

فصد  22بزرگ آبی کشور به حساب می  آید.  احتوانموده است منبع   سرپل   بغالن  را بامیان   داکندی  غور    میدان

از   می دهد.  تشکیل مرکزی  هندوکش فیض پر  آب کوهای  نابعم زراعت کاران وباغداران کشور ما  را   نیاز آبی

رود کنر  از آن  بدین  سبب  نام این کوه  را سفید کوه گذاشته اند. ، کوه سفید کوه همیشه مملو ازبرف می باشد هاینک

علینگار    ،علیشنک ، دیگر  ما  پنچشیر تغیر وضیعت  اقتصادی   اهمیت مهم  با .  رود های خروشان منشع می گیرد

دریا   مهمترین  جنوب شرقی  منشع می گیرد. از هندوکش چکاور  ،منگشیر  ، خاواک   ،انجمن     تل یخچالهای  کواز 

گذرد عبارتند از  دریا کوچه ،  دریا آمو دریا  آندرآب   که از کنار  دشت های پهن آور هدر  می   های افغاننستان 

    هلمند   دریا  کابل  می باشد. دریای قندوز ،  دریا هرود ،  در یا مرغاب ، دریا

            

کنری  علیشنگ                                 دریا ی پنچشیر                                دریا ی دریا                  

پوشیده از  جنگل , بز سسر زیبا و  عمیق ی دره هابا  هندو کش شرقی و پوشیده از برف کو ه های سربه فلک کشیده   

سرسبز حاصلخیز   های  وسرزمین  و  شب  سلقین  بهاری و تابستان های خشک  روز گرم تند  هایباران  رگبار

. هندوکش شرقی  گذاشت شده است یژگی ها در یک سمت جمع شده و نام آن ساحه  مناسب باغداری  و هم این   



           

دریای  خان آباد قندوز                       در اند رآب         دریا کوچه                                           

باران های  و دره های ژررف  با دامنه های کلی   و  کوه های سرفلک جغرفیای  والیات  بدخشان  ،تخار ، بغالن  

پر از   انجمن  ،خاواک با  چرگاه های پوشید برف در طول سال   هایکوتل   خشک  زمستان سرد  و تابستان   یبهار

شمالی   زون  باغ داری   زراعت و رونق  در رشد  و انکشاف   ز خوبحوزه آربری چنین   داری  علف خوش خوار و

یخچالهای                                                     د.قندوز موقعیت دارن  در حوزه آبریز این  که نقش مهم دارد  شرق 

طبیعی مانند دریا های سطحی مخزن زیرزمینی آب برای تغذیه خود به اقیانوس ها وابسط هستند. بدین ترتیب که بخشی 

ازآب تبخیر شده اقیانوس ها  به صورت برف بروی خشکی می بارد. زمانیکه افزایش درجه حرارت در فصول گرم 

چهیل ها و دریا ها می شود. در واقع عملکرد یک یخچال طبیع از نظر  چشمه ها ه ها را آب کرد منشاءاندکی یخچال قل

تا در فصول گرم   را در فصول سرما پرآبی در خود ذخیره کرده منابع آب می تواند به سدی تشبیه کرد که آب مازاد 

             واوقات کم آبی مورد استفاد مناسب قرار گیرد.

 

 



یخچال های طبیعی سد ی ذ خیره وی  کوهای  بدخشان که منشع  در یا کوچه                  

 زار  ی یخبندان و از حاصل  نفوذ آب باران خاک  جنگل دریا های مهم افغانستان عمدتاً  از ذوب یخچالها وجهیل ها     

  .باششند  است اند ودارای ارتباط نزدیک می. دریا ها تا حد زیادی به جهیل ها وابسط سرچشمه می گیرد و بته زار ها 

با عث سرد شدن منطقه و ماندگاری این یخچالها می شود. در نزدیک  یخچالهای طبیعی     سبز  بته زار هایرشد   

تقویت سفره های آب   موجب    به روان آب حاصل از بارندگی فرصت نفوذ در خاک را داده  و نیز  جنگل وبته زار ها

و   ورونق زراعتو در نتیجه   جریان  آنها    افزایش آبدهی  قنوات و  چشمه ها   و ها شریان  آب   و  زیر زمینی

جلوگیری  در کوه تپه   نیز  واز جاری شدن سیالب می شود  در منطقه  کاهش اثرات خشکسالی  باعث   وهم  باغداری 

  می کند.

 

 

به اثر باران در جنگل  برابر بیشتر از خاک زمین غیر جنگلی است. 42پهن برگه   در جنگل خاصیت نفوذ پذیری خاک 

لیتر آب    2.00لیتر و در محیط غیر جنگل  1. 09لیتر ، در اراضی زراعتی    2 . 4در عرض یک ساعت   پهن برگ

 وارد خاک می شود.

 

              

 



در ایام بارش های تند  ها  اجازه حرکت به ذرات خاک موجود در سطح زمین را زار پوشش گیاهی مراتع و چنگل بته  

وجود داشته باشد ودست نخورده باشد وبه  عباردیگر به آن  از طرف انسان   نمی دهد. در محلی که پوشش گیاهی  

ذ می کند ونفبه  خاک   آب حاصل از بارندگی به راحتی توسط  پوشش گیاهی جذب شده و تعرض نشده  باشد.  

 وخطرات بر ف کوچ ، سیل  ،رانش  بروز نمی کند. 

            

نقش جنگل در تغییر آب هوا محل ومنطقه تاثیر خوب دارد از شدت سرمای زمستان می کاهد وگرمای تابستان را تقلیل   

جنگل محل و منطقه خو درا سرسبز می سازد,   گورا می سازد.  می دهد, هوای محل ومنطقه خود را صاف وخوش

باران های از روان آ ب  هوای  محیط منطقه خود را تصفیه می کند واز تخریب خاک منطقه خود توسط  باد های تند و

     رگ بار جلوگیری می نماید.

 

 این محل زیبا  یکی از ولسوالی بدخشان

نیز می باشد که بر عالوه میوه های خورارکی آن  از چوب آن  جنگل داری اهمیت سرشار محیط زیسطی  واقتصادی    

وضعیت      نیز برای تعمیرات وسوخت گرم کردن خانه های بی ضرر به  محیط زیست است  استفاده می نمایند.

در خطری  قطع بی رحمانه قرار دارد واگر کدام   والیت  جنگالت  اکثر نواحی افغانستان از عدم بی نظارتی  مسوولین

اقدامی جدی در این مورد از طرف دولت وسازمان های حفاظت محیط زست صورت نگیرد امکان دار در آینده نزدیک 

سفره های اب های زیرزمینی تغذیه شده و چشمه ها وکاریزها در قریه جات پر ساحات باقی مانده جنگل از بین برود. 



د. بانفوذ آب در خاک دیگر سیالب ها به وجود نمی اید واز بسیاری از خسارات مالی وجانی جلوگیری به آب می گرد

برای تحقق این هدف الزم است تا ما انسانها با منابع طبیع ومحیط زیست خود با احتیاط تمام برخورد نموده عمل می اید. 

اهم نما یم و به کمبود منابع روبرونشویم واین امنت بزر گ زمینه استفاده مطمین و دومدار وحفظ ونگهداری انها را فر

به طور درست به نسلهای بعدی انتقال نماید.      گیاهان جز اساس منا بع طبیعی تجدید شونده محیط زیست بوده که نقش 

بل مهمی در حفظ خاک و تنظم چرخه آب در طبعیت وفراه نمودن شرایط زیست وبقای حیات وحش , تامین  بخش قا

توجهی  از علوفه مورد نیاز دام های  اهلی و حفظ تعادل محیط  زندگی وتامین معیشت وادامه امکان زیست انسان می 

                                                      باشد.                                                                   

              
   

مراقبت از                                                                                                                                   

سرسبزی  وخرمی خاک افغانستان تاالش برای جلو گیر از گسترش بیابان های شمال وجنوب کشور یکی از ماجرای یی 

ین اداره ملی محیط زیست وریا ست جنگالت نواحی درهمه جاجدی گرفت. اداره ملی محیط زیست و است که باید مسول

واقی را نابود نکرد وجود فضای سبز در داخل  منابع گیاهی اهمیت جدی داد واین گنج   برای حفظهآگاهی   مردم باید 

پوشش گیاهی باعث با ال                                                محیط زیست به لطافت هوای محیط زیست کمک می کند.

رفتن نفوذ اب در خاک می شود. بنابر این در هنگام بارندگی مناطقی که دارای پوشش گیاهی مناسب می باشند حجم 

یه قطرات کمتری از آب به صورت رواناب بروی سطح زمین جاری می شود. وهمچنین پوشش گیاهی  با گرفتن اول

باران از ضرب مستقیم قطرات ودر نتیجه متالشی شدن ذرات خاک جلوگیری می کند. وریشه گیاهان از حرکت 

پس پوشش گیاهی نقش بسیار                                             وجابجایی ذرات خاک توسط آب وباد جلوگیری می کند.

د وفرسایش خاک یک از عوامل مهم تخریب محیط زیست محسوب می بزرگی در جلوگری از فرسایش خاک ایفا می کن

شود. وبا فرسایش خاک  باران شدید موجب روناب و سیل می شود و سیالب  سد ها نهره ها جوی های عنعنوی وکاریز 

ع جنگالت در افغانستن وضیعت به اثر قط                                                                          ها را پر می کند. 

محیط زیست خراب شده می رود سبب آلودهگی زیاد تر هوا ومحیط زیست می شود.امروز نقش واهمیت جنگل 

وحفاظت از منابع طبیعی به هر کس آشکار است با استفاده درست وموثر از آن می توان زمینه های رشد اقتصادی را 

حفاظت ونگهداری از جنگل وظیفه همه ما شهروندان افغانستان است. اگر بخصوص در منابع چوب وکاغذ فراهم کرد و 

ما از همین حاال در صورت امکان برای گرم کردن خانه ها و تولید برق  از انرژی  آبی , باد و گاز طبیعی به جای 

منابع مواد سوخت مواد سوخت استفاده کنیم از یک طرف از آلوده گی هوا واز طرف دیگر از تمام  شدن پوش گیاهی که 

است در آینده نزدیک جلوگیری  خواهم کرده, زیر منابع  سبز  طبیعی  کشور ما که جنگل است محدود است  و اگرب 

در مواد سوخت از منابع طبیعی  ارزش محیطی  در  مصرف گرم کنی  زیاده روی کنیم به زودی تمام خواهد شد وپیامد 

ک  آلودهگی هوا  خواهد بود.آن خشک سالی و فرسایش خاک  و گرد و خا  



. 

شدت این فرسایش  در کو ه ها بعلت داشتن شیب بسیار بیشتر است. شیب زید باعث تسریع جران اب شده به همان نسبت 

میزان هدر رفتن آب افزایش پیدا می کند. به همین علت پوشش گیا هی در مناطق کوهستانی از اهمیت زیادی برخوردار 

ن پوشش گیاهی باعث حفظ ونگهداری رطوبت خاک می شود. روطوبت خاک است که مسله می باشد. عالوه بر ا

موجبات امکان حیات بوته ها وزندگی هزران نوع حشره ومیلیون ها میکرو ارگانیزم را فراهم می اورد. که این حشرات 

 عالوه بر اینک امکا ن حیات پیدا می کنند.  

وبوته ها را بصورت اسفج در اورده و قابل نگهداری اب می کنند واین با سختن النه در زیر بوته ها خاک زیر  

کارسبب می شود موقع بارنده گی مقداری از اب باران در ان حفر ها ذخیره شده واز راه افتادن سیالب  که باعث 

مورد نیاز هم فرسایش ونابودی مزارع ومحل زندگی انسانها می گردد مانبع شود. وهمچنین اب داخل حفره ها تامدت اب 

 بوته ها وهم موجودات خرد را فراهم می اورد.    

 مدارک این مقاله علمی 

 شبکه اطالع رسانی افغانستان

 اتلس جمهوری  دموکراتیک  افغانستان

 حفاظت کول ها ترجمعه از مواد سویدی

  

 

 

 


