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 8.............چند گپ صاف و پوست کنده 

 8..............................ر خوش ولی؟؟؟ خب

 8..............قصه شهر فیروزکوه چاپ شد 

 8................به مالزمان مکتب کی رساند 

 8.......................................گزارشات ماه 

 4.................................................مزاحم 

 4........................ان و اطالعیۀ بنیاد جوان

نخست از همه شما بفرمایید که از   :کوهفیروز

ا حال چی تزمان آغاز کار دفتر والیتی حقوق بشر 

 .کار هایی را انجام داده است

دفتر والیتی حقوق  .تشکر از شما :خانم شهاب

در  کار های زیادی انجام داده و غور بشر در

حقوق اطفال،  ،بخشهای مختلف مانند حقوق زنان

دن آگاهی دا حقوق معلولین، حقوق زندانیان، و

جمله  از...  وحق فردی اجتماعی قانون اساسی 

در حقوق بشر  مستقل ی کمیسیونها آورد دست

  .بوده است والیت غور

 یست؟ چحقوق بشر  تعریف شما از :فیروزکوه

 مجموعه  بطور مختصر باید گفت  :خانم شهاب

 

، مسؤول بخش انکشاف حقوق "شهاب"مصاحبه با خانم کرشمه 

 !سیون مستقل حقوق بشر در دفتر والیتی غورزنانِ کمی

 
 

هستی وجود ما یک  توان گفت که لذا می

هر  .ستها ین غذاجمع هم آهنگی از ا

باشد که  ساختن غذا میه سبز قادر ب  گیاه

از آن یک قسمت را خودش مصرف کرده 

سازد  و قسمت دیگر را با خود ذخیره می

ده مفت خور دیگر تا از آن یک موجود زن

ی که از یک بناً اگر غذای. مستفید گردد

گیاه به طبع انسان نمی لگد به میل موجود 

رو هر گیاه،  یناز ا. دیگری برابر است

در ضمن؛ . موجود زنده خاص خود را دارد

هر بخش از گیاه، غذای مطبوع موجود 

باشد مثالً دانه گندم غذای  جداگانه می

ها اما ساقه گندم خوراک خوب به  انسان

باشد در حالیکه ریشه  گاو و گوسفند می

نیماتودها و  خاک، میل حشرات زیر اش به

 برابر د،همی دارنقارچهای که زیست با
 

پروسهههزارههه    ا

دهیا واسایادو یرا

دولتهههیاد ا ههه  اا

اسپریاشه؟ ا اچگ نز
 

 قربان حکمت 
بهه ایهن    7831زمستان سال  از نیمۀ

طرف کهار کهرد ههای بنهام هروسهه      

گزارش دهی روسای دوایر دولتهی در  

محتهرم آقهای    والیت غور به ابتکهار 

بهراه انداختهه    عمالًاحمدی والی غور 

آقهای احمهدی در ایهن     واقعاًکه  شد،

  2 ادامه در ص  .....ابتکار وجیبه دینی



 

ها صرف به  که انسانامتیازات و مزایایی است  

ق آن برخوردار اند بنام حقو حکم انسانیت خود از

 ، حق تعلیم  و؛ مانند حق حیاتشود بشر یاد می

مجموعه  یا و....  وتربیه، حق صحت، حق کار، 

عنوان حق ه ادی های اختصاص یافته بآز حقوق و

جانب همه اشخاص  از عی انسان که بایدیطب

 .گردد محترم شمرده شود حقوق بشر یاد می

در جامعه ما بیشتر از همه خانم ها  :کوهفیروز

های را  این راستا چی کار مشکالت دارند در

 ید؟اه انجام داد

 البته در ههلوی شش بخش دیگر :خانم شهاب

اساسی بخش حمایت  ها هدف عمده و هروگرام

انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق  و

بشر افقانستان آگاهی دادن زنان از حقوق 

 بلند بردن توانمندیی بشری شان و اساسی و

همواره تالش  باشد و زنان در همه عرصه هامی

یت زنان در عد وضدر جهت بهبو نموده تا

افغانستان فرهنگ خشونت علیه زنان را کاهش 

 .دهد

رعایت سنن  م همگام بایهمچنان ما سعی دار

ها  میناریاری سطریق برگز دینی از هسندیده

 .ری رسانیمیا زنان را

آیا در جامعه ما تنها زنان مشکالت  :کوهفیروز

این مشکل  چنین با حقوقی دارند یا مرد ها هم

 کنند؟ نرم می هنجه دست و

عرف  جامعه که سنت ها و در :شهابخانم 

رد جاگزین قانون باشد ابسیاری مو عنعنات در

حقوقی   ها مشکالت توان گفت مرد چگونه می

چنین  را با علت عمده که مردم ما ،ندارند

  8ادامه صفحه .. ....انا ساخته هممشکالت مواجه 

  !!!در فصل بهار چی باید کرد؟؟؟

 

 

 

 عبدالوقار دانشیار
 گردد که همه گیاهانی اطالق میه جهان سبز ب

ترین آنها الجی و  خورد .رنگ سبز دارند

. دهد را درختان تشکیل می ها بزرگترین آن

گیاهان سبز، روی زمین را هوشانیده و در تحت 

ها  تعداد و تنوع آن. رویند ابحار و دریا ها نیز می

چه بیش  چنان. بی اندازه زیاد و جهان شمول اند

ی و ها در تمام روی زمین شناسای آن 700000از 

این ها را تولید کنندگان یا  .افت شده اندی

ها اند که همه  دانند، زیرا این سازندگان غذا می

های دیگر  نعمات خوراکی را به تمام زنده جان

مثل نان، برنج، روغن، . نندکتهیه و تولید می 

های که  آن. میوه، سبزی، گوشت و از این قبیل

، سازند بنام  گندم، جو، جواری به انسان نان می

گیاهانی  .شوند ها یاد می برنج، کچالو و مثل این

کنند نخود،  مان تولید می که گوشت را برای

موشنگ، لوبیا، بامیه، باقلی، ماش، دال و لنگاش 

جات و میوه جات برای مان  سبزی .نام دارند

ها  کنند که با خوردن آن سبزی و میوه تولید می

ا فراهم های مورد نیاز وجود م ویتامین ها و منرال

گردیده که در نتیجه وجود ما سالم، قوی و با 

 ها نمی بود، انسان هس اگر این. باشد انرژی می

هر آنچه که انسان  زیرا. ها هم زنده نمی بودند

ها زنده است، از  واسطه آنه ب ضرورت دارد،

 . ها بدست می آید طریق این
 

 فواید جهان سبز
 

 همچنان اگر به درخت نگاه . است

دوست دارد ولی  کنیم میوه آنرا انسان

شتر  و ناوده ها را بز، گوسفند وبرگ ها 

خوش دارند اما تنه و هوست آن باب 

غیر از گیاهان  .باشند دندان حشرات می

سبز، موجودات دیگر همه مفت خوار اند 

معنی که توانمندی آنرا ندارند تا با  بدین

استفاده از سهولت های طبیعت، برای 

خود غذا بسازند از اینرو در هیشبرد حیات 

های ساخته شده گیاهان  خویش از غذا

خوار به زنده  مفت .کنند سبز استفاده می

شود که خودش قادر به  جانی اطالق می

های ساخته  تولید غذا نیست ولی از غذا

ران به هر نحوی که شود شده دیگ

ها را مفت  کند از اینرو آن استفاده می

 عالوه بر این .خواران یا طفیلی ها گویند

ها گیاهان سبز آبهای روی زمین را منظم 

را از چتلی و کثافات هاک  ها ساخته و آن

سازند، روی زمین را هوشانیده تا خاک  می

آنرا آب یا باد نبرد، زمین را نرم و خال دار 

 خته تا آب باران و برف به آهستگی درسا

 رفته و بدین طریق مانع سرا زمین فرو

زیر شدن سیالب و شسته شدن خاک 

 گردند، که در نتیجه به مقدار و بلند رفتن

های زیر زمینی بیفزایند و منابع  سطح آب

گیاهان زیر  .آبی را ثابت و منظم نگهدارند

دریائی و تحت ابحار هوتل داران دلپذیر 

ای ماهیان و دیگر حیوانات بحری و بر

وجه ه دریائی اند و ب

 8ادامه مطلب در صفحه ..................بسیار

گزارشییییی از 

دارالمعلمیییی  

 عیییالی غیییور

 
 

استاد جان محمد واثهق، سرهرسهت   

دارالمعلمههین عههالی غههور در یکههی از 

مصاحبه های که با نشریه فیروزکهوه  

داشتند، در رابطهه بهه فعالیهت ههای     

 طهوری : دید ایشان چنین فرمودنهد ج

دارالمعلمهین   دارید، که درجریان قرار

به  7831 به تاریخ اول اسد عالی غور

محصل داخل خهدمت   نفر 703کمیت 

 خدمت به کار محصل قبل از نفر 87 و

اسهتادان   نفر 1نموده که توسط  آغاز

 البته کمبود .گردد کادری تدریس می

 ه ولیلیه  تعمیهر  نبودی، استادان کادری

لههوازم  سههامان و کمبههود ،تدریسههی

 کتابخانههه و نبههود ،اداری درسههی و

جملههههه مشههههکالت  از البراتههههوار

غهر   . باشد می دارالمعلمین بوده و

رفع ایهن مشهکالت جههت ارتقهای     

 سهولت های آموزشهی،  و ظرفیت ها

ه به  گیهر  ههی  هیشنهادات مشخص و

 تها  کهه  مراجع مربوطه ارایه گردیهده 

بهاقی   ن کماکهان بخش عمده آ هنوز

 7831سههال امیههدواریم در اسههت و

بهذل توجهه    مهورد  در مقامات صالحه

   4ادامه در صفحه ................. فرمایند
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 .............مصاحبه  با خانم شهاب 

چند  هر .دانش است و بی سوادی یا فقر سواد

تمام عرصه  در آمدن تحصیالت جدیدامروز با 

های مشخص که از طرف  گراموهر و زندگیی ها

آن هم  نهادهای فرهنگی حقوقی دنبال میشود با

درست آگاهی از حقوق  تا هنوز گروهی کامل و

ها قشر آسیب هذیرتر از  چون زن ؛خویش ندارند

ها  دادیم آن مشکالت که قبآل تذکرمردهاست بناً 

قرار اقشار جامعه در تاریکی از دیگر  را بیشتر

عدم آگاهی  ،بنده این است داده است تصور

مشکالت حقوقی مرد می تواند  مردم اعم از زن و

یت عمردم درچنین وض و دبه وجود آور فراوان را

باید آگاهی داده شوند که قانون برای شان چه  

حقوقی داده است یا اینک قانون چی حدودی را 

 .ن کرده استیبرای اتباع یک مملکت تعی

دید  مده زنان ازدر غور مشکالت ع :کوهفیروز

 شما چیست؟

سف در والیت غور زنان در ا تأب :خانم شهاب

ختلف با مشکالت  زیادی مواجه عرصه های م

که چرا .بیه را می دانیمتر ، در قدم اول تعلیم واند

الخص بامیباشد ارتقأی زندگی هر جامعه  اساس 

 دختران که در تربیه برای زنان و نقش تعلیم و

ش عمده دارند، ولی در تربیه اطفال خود نق

سفانه یک تعداد انگشت شمار والیت غور متأ

 اکثریت زنان و و سواد وجود دارند زنان با

 عمت سواد بر خوردار نیستند زیرادختران از ن

زنان در  تحصیل نکردن دختران و ،عمده عوامل

 تی وی، مسایل امنها این والیت را فقر فامیل

رصه در ع. مکاتب دخترانه تشکیل میدهد کمبود

 دسترسی به باید گفت که صحت و .های صحی

به این طریق حل نگردد آنها را که موضو ع آنها 

ارگانهای عدلی و قضای  به ریاست امور زنان و

 .راجع می سازیم

نظر شما دفتر حقوق بشر در والیت  از  :کوهفیروز

 خویش  موفق بوده است یا استای کاریغور در ر

 خیر؟

دفتر والیتی کمیسیون مستقل  :خانم شهاب

در والیت غور از آغاز حقوق بشر افغانستان 

دست آوردهای خوب داشته است در عالیت ها، ف

 دادن به مردم از طریق تدویرعرصه آگاهی 

داشته که این خود دلیل  جلسه ها و ،ها پورکشا

موفق بودن دفتری والیتی غور بوده است  بر

چون کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان 

یک نهاد نظارتی می  یک نهاد اجرایی نبوده و

نون اساسی چنین کی از مواد قای باشد چنانچه در

نظارت بر رعایت  ه منظوردولت ب :آمده است

آن حمایت از بهبود و  و حقوق بشر در افغانستان

ان را افغانستکمیسیون مستقل حقوق بشر 

تواند در صورت  هر شخص می .سس نمایدتا

نقض حقوق بشری خود به این دفتر شکایت 

وق حق کمیسیون می تواند موارد نقض . نماید

در  نونی راجع سازد وبشری افراد را به مراجع قا

آگاهی دادن .   ها کمک نماید ندفاع از حقوق آ

تطبیق احکام  نظارت از حقوق شان و مردم از

 الیحه ها و مقررات ،سایر قوانین قانون اساسی و

اساسی  وظایف عمده و از در رابطه به حقوق بشر

هم موفق این نهاد است که در این راستا دفتر ما 

ادامه دارد تا بتوانیم با  چنان تالش ما هم بوده و

اهداف که قانون برای ما  و نظر داشت وظایف  در

 کرده است، نیتعی

این عوامل مشهود است زمینه رفع آن به اشتراک 

نشمندان ، علما و دایل هاگیری اعضای فام سهم و

تمام اقشار  در مکاتب و دینی در مساجد، معلمان

هم بدهند برای آموزش  تجامعه دست به دس

ها همکاری  نمحروم اند با آ افراد که از سواد

فع ها ر نکالت آمل مشه صورت کاشد بنمایند تا با

  .گردد به خوش بختی دست یابند

پچنددگپ ددفپودد  پ 
پپوسدددددپ نددددگ پپ
 

اگر سواد کافی هم نداشته باشید، می توانید  -7

 .به معارف وظیفه بگیرید و دب و دوب هم بکنید

معارف جای و ماوای دو تیم است                اگر 

 چیزی به گیر آید دو نیم است

 می گو یند هولیس مجهرمین را مهی شناسهد    -8

 (ان اهلل مع الصابرین. )ولی صبرمی کنند

تعدادی ازالاباالنِ تلفوندار می خواهند کتاب  –8

خهود را بهه زودتهرین    (   I love you)المسهیج  

 .وقت بچاب برسانند

هر جا که باقی دار شدی، به غور بیها رئهیس    -4

 ! شو

اگر می خواهید از کمکهای عودت مههاجرین   -5

جرین نمهره  بر خوردار شهوید بهه شههرک مهها    

 .بخرید

شبکه روشهن بیشهتر دزد اسهت یها بعضهی       -1

دزد تا دزد است؛ ! بی شک! ) ؟!ازمسؤلین ادارات

 (بین دو دزد چیزی گفته نمی توانیم
 

 .....پروسه گزارش دهی 
مردم  قانون و برابر  در را خود

در این هروسه . غور ادا نمودند

تی،کار کهرد  دوایر دولمسؤلین 

ههالن ههای    و7831های سال 

یهک   را اداره خهود  7831سال

مرتبه در جلسه اداری والیهت  

خاص دولتی و بار به حضور اش

 رادیههو یدیگههر در اسههتدیو 

 بههه محضههر تلویزیههون غههور

 بنیاد نماینده گان ژورنالستان،

. های فرهنگی توضیح میدادند

فر  ستان و، تمام ژورنالدر آغاز

 روسه جدیدهنگیان غور، این ه

نیک گرفتند زیرا این به فال  را

مفهههوم بههاز ه بههابتکهار واقعههاً  

روزنه تازه بهروی   کردن باب و

اندیشه  ادی بیان وسربازان آز

اما بعد هها   و .بحساب می آمد

کهه ایهن هروسهه     آفتابی شهد 

 نالسهتان غهور  برای عامهه ژور 

رضایت بخش نهه بلکهه بسها    

 .گردید اوقات منجربه دعوا می
یس ئههم، بعضههی رقههرار معلههو

از  صاحبان از ضعف خهودش و 

ره وی مههورد چههالش هههای ادا

در  داده  مهی شهد،   ال قرارسؤ

کهه از کهم و کاسهتی     صورتی

  محههههههههای وی مسهههههها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از حقوقی اساسی هر انسان است  صحی خدمات

برای بسیاری  وزهن سفانه در والیت غور  تاکه متا

الخص به زنان این حقوق میسر از مردم با

ید بگویم در مورد علل عدم دانه بادردمن. نیست

ترین  رسی زنان از خدمات صحی مهم دست

در حال حاضر در :  این علل قرار ذیل بوده است

کمبود مراکز  ،اناث وجود ندارد غور داکتر از قشر

ارایه خدمات صحی برای  ،امکانات صحی   و

کیفیت عالی  زنان در بعضی از نقاط این والیت از

ضعف  ،های غلطرباو عرف و ،نیست برخوردار

مشکالت زنان  عالوه بر .اقتصادی مردم میباشد

تربیه مشکالت بغرنج  عرصه صحت تعلیم و در

ی اجباری به اشکال تری چون ازدواج ها

، به شوهر دادن دختران بدل کردن یعنی:مختلف

، نامزد کردن در زمان شیرخوارگی در طفولیت و

 نه های بسیار گزاف نیز گیریبان گیرگرفتن طویا

 ...   .و زنان در  غور میباشد

شما مراجعه کند که ه اگر یک خانم ب :کوهفیروز

شوم  من از شوهرم را ضی نیستم میخواهم جدا

 دفتر شما در مورد چی تصمیم میگیرد؟

 .بلی گاه وقت این اتفاق می افتد  :خانم شهاب

مورد این مسایل مشوره حقوقی می دهد  دفتر در

اقارب  ها و با آن یم وطلب می کن شوهر خانم را و

هاجلسات جداگانه می گیریم وکوشش  آن

 ریشه مشکالت را هیدا کنیم و تا صورت میگیرد

 چندین بار دفتر ما این کار یم کهئمیان جگری نما

ما  نتیجه بسیار خوب داده است و کرده است ورا

توانسته ایم همچو مسایل را ازطریق گفتگو حل 

 صمیمیت  زندگی وبرای تحکیم شیرازه  یم وئنما

 یم در صورتخانواده کار های مفید را انجام ده ا

  

 .خوبی داشته باشیم دستاورد های

در  انواده هاقرار معلوم در یکی از خ :کوهفیروز

توانند بدون  تبلیغ خود گفته بودید که خانم ها می

این حرف  راگ خود بیرون بروند، هراجازه از شو

کدام هشتبانی  آیا شما به نظر واقعیت دارد

 دارد؟ شرعی و قانونی

قوس سال  ه عقرب ودر ما ،تشکر :خانم شهاب

یک هروژه تحقیقاتی از طرف کمیسیون  7831

مستقل حقوق بشر در افغانستان به راه افتاد که 

تمام والیات که دفتر حقوق بشر است این در 

ت زنان متاهل یعتحقیقات که تحت عنوان وض

در این . انواده بود انجام یافت جوان که در خ

نامه ها بود هر  هروژه تحقیقاتی که بطور هرسش

که راجع به تمام  وال بودس 10کدام دارای 

در عرصه های  مختلف سوال مشکالت زنان 

این هرسش نامه  40وال در س. طرح گردیده بود

دار چنین آمده بود؛ اگر بدون اجازه فرد صالحیت 

مشاجره – 7خانه کار انجام دهید چی میشود ؟ 

 اجازه رفتن خانه والدین – 8لت کوب– 8لفظی

وال این بود یگیرد؟ سایر موارد فقط ست را ما

یی بروید اصالً ولی اینکه بدون اجازه شوهر جا

، ممکن این سوال به شکل مطرح نگردیده است

 .درست آن تعبیر نگردیده است

ها و مردهای  ام تان به زندر اخیر هی :کوهفیروز

 ؟والیت غور چیست

سالم است، سه  عقل سلیم در بدن :خانم شهاب

هستند  عامل عمده یی فقر، بی سوادی و بیماری

را  غور جامعه ما در تمام افغانستان باالخص در

 من  .زیر هوشش قرار داده است

 عقیده باشید شما هم ممکن به این یقین دارم و 

 

از طهرف   صورت می گرفهت و  

 نالستان دعای خیر،بعضی ژور

سههعادت    عنایههت و ،توفیههق

واقع  در برایش خوانده میشد،

تقدیر از دید مهردم   و با لبخند

 اظهار تشهکر و  نسبت به خود

اما اگهر از   و. ممنونیت می کرد

نالستان کسهی هیهدا   میان ژور

 مههی شههد کههه نههواقص اداره و

بههازگو مههی  ضههعف خههودش را

نفهع  ه کرد، که این کار ههم به  

نفههع اداره ه هههم بهه  دولههت و

 نفع مردم غوره هم ب مربوطه و

 است در آن اثنا منجهر بهه بهر   

یسهی  ئغضب ر و انگیختن قهر

ی کههم حوصههله مهه  ضههعیف و

نیهز   تلویزیهون غهور   و. گردید

مجبور به سانسهورکردن فلهم   

کهه  . میشهد  تهیه شهده خهود  

بهار ههم چنهین شهده      چندین

: توان گفهت  بنابرین می. است

در جا معه ای که سطح دانش  

شههعوری هایههان و عقالنیههت  

، از منطق وابسته به زور باشد و

، حرفهی در میههان  ب، قلههمکتها 

نباشد به ههیج صهورت دیمهو    

مفهوم ه زادی بیان بآ کراسی و

اصالح نظام به حسهاب نمهی   

نباید از چنین چیز ههای   و آید

 .الف زد
 

تی گارد شهوید بها   . آر. اگرمی خواهید به هی -1

 .ترجمان ها آشنا شوید

 .یعنی تیم کندن کاری. تی. آر. هی -3

هرکس در توزیع بعهدی نمهرات دکهان هها      -0

کم کند منار جام بنامش  بتواند چند بلیس دگر را

 !خواهدشد

اخبراخ  اولیا   
 

 ، شهمال و رول هیهاده  قرار است به زودی یک هُ

. ههم وصهل کنهد   ه جنوب شههر چغچهران را به   

ضهروریات بسهیار    ل هیاده رو یکهی از ساختن هُ

چران به حساب می آید که اگر چغ شهر مهم در

ساخته شود مشکالت مردم به ویژه دانش  واقعاًً

. زاویه رفهع خواههد شهد    این آموزان مکاتب از

ل هها  باب ساختن هُه  گرچه وعده های دولت در

شانی نداشته، اما امیهد مهی رود کهه    سابقۀ درخ

 جهدیت و  له را بها این بار مسهؤلین ایهن مسهأ   

ایهن   دیگری کهه در  موضوع. هشتکار هی بگیرند

باره قابل یاد آوری است ایهن نکتهه اسهت کهه     

شهمایل   ل هم به شهکل و خدای نخواسته این هُ

 فوایهد  همان هل معروف هارسال که شهرداری و

هلل چنین نیسهت  عامه ساختند نباشد، که ان شاا

 هختهه و  محکم و این بار به صورت اساسی و و

واسهت مهدتی   خ اگهر خهدا   خواهد شد و بنا بلند

ا.درازی دوام خواهد آورد
 

 

 اداره نشریه فیروزکوه
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 به مالزمان مکتب،

  کی رساند این صدا را؟

 "عدالت"رویا 
سالم به دسهت انهدرکاران    همه صد از اولتر

 انتقادخودواقعاً انگشت  نشریه فیروزکوه که

، که ایجهاب نمهوده اسهت    ادارۀ باالی هر را

مکتب  از یک بار هم اما .بدون ترس گذاشته

نکرده است  سلطان رضیه غوری مطلب نشر

اسهت چهاپ    من یک مقاله کوتاه دارم امیهد 

 :کنید

 

 .............فواید جهان سبز  

یعنی به  .خوب در خدمت آنها قرار دارند

سازند و بد سترس آنها غذای مطبوع می

همان غذای که به میل و  شان قرار میدهند

گیاهان روی  .باشد ها می خواست آن

بزرگ  زمین به شکل یک کارخانه بسیار

های  زنده جان  طبیعت، در خدمت تمام

ها  دیگر اند و هر نوع غذای که آن

 .کنند ، برای شان درست میبخواهند

الجوانب  فواید متعدد و کثیر ید تا ازبیائ

دیگری گیاهان سبز صرف نظر کرده فقط 

روی خصوصیت تولید کردن هوا صحبت 

 در اینجا از دیگر گیاهان چشم .کنیم

ها  آن هوشی نموده و به نمایندگی از همۀ

یک  :دهیم درخت را تحت مطالعه قرار می

متر مکعب  850درخت قادر به تولید 

باشد که این  آکسیجن در یک سال می

نفر  71برابر است با مقدار آکسیجن که 

نماید و در ضمن   در یک سال مصرف می

اصله  800یک هکتار زمین به تعداد 

تواند،  درخت را در بطن خود هرورده می

تار زمین هوشیده از اگر ما یک هک بناًً

حقیقت یک  درخت داشته باشیم، در

نفری را از نگاه تهیه  8800جمعیت 

. یمهوای صاف تضمین کرده ا آکسیجن یا

طوری که بدون آکسیجن یک انسان حد 

از سه دقیقه زنده تواند بیشتر  اعظمی نمی

 بماند در حالیکه بدون غذا تا یک 

ساعت زنده مانده  1ون آب تا هفته و بد

 همین خاطر است که مردمان ه ب .تواند یم

چه بیشتر هوا، صاحبان آلوده شدن هر 

هرداخت هول به درخت  مجبور بهکارخانه ها 

کنند  جبرانشانان گردند تا اضرار آلودگی را 

امروز  .لذا ارزش درخت یعنی ارزش حیات

افزایش سرسام آور  نزد همه واضح است که

ساحات سبز تا چه  تنقیصو گی هوا آلود

اندازه باعث گسترش امرا  سرطانی 

طبیعت از : دانیم که می چنان .گردیده است
اگر انسان در ساختار و . داند همه بهتر می

نظام طبیعت مداخله ننماید و هوشش گیاهی 

د رحمانه و بی انصافانه قطع و نابو را بی

ی در سطح نسازد، به یقین که هیچ حاد ثه ی

دهد بدین معنی که نی  زمین رخ نمی

گردد و نی خاکی از  سیالبی سرازیر می

ی از روی شود و نی جای جایش بیجا می

ماند  خاک بدون هوشش گیاهی باقی می

بلکه همین دست اندازی ها و بیدادگری های 

انسان است که باعث ایجاد همچو واقعات و 

در حقیقت انسان هر . شود بدبختی ها می

کند و اوست  خود می کند به آنچه را که می

زند  جفا را به های خودش می که فقط تیشه

نتیجه اعمالش  کند و و به حق خود جفا می

را خودش می بیند و محیط زیست را خودش 

چنانچه بهر . سازد با خود تنگ و تاریک می

همان ه اندازه هوشش گیاهی را نابود سازد، ب

شدت می بخشد  ها اندازه فقر را در انسان

بارندگی کاهش می  همان تناسبه یعنی ب

رود، امرا   یابد، خاک از بین می

فضا گردد،  شود، آب کم می می دامنگیرش

 شود، درجه  آلوده و تار می

  شهر قصۀ

  فیروزکوه

  چاپ شد
تهاریخ   در فیروزکوه، نوشتۀ شهر صۀق 

غههور کههه بههه قلههم نبههی سههاقی اسههتاد 

 دارالمعلمین عالی غهور بهه نگهارش در   

. آمده است، این هفته وارد بازار گردیهد 

 صههفحه و 30فیروزکهوه در  شههر  قصهۀ 

 سط مطبعهه صهنعتی و  باکیفیت عالی تو

جعبه سازی ههرات بهه چهاپ رسهیده     

مراجعه  هموطنان ما می توانند با. است

ان ایهن اثهر   به کتابفروشی های چغچر

 . ارزنده را بدست آورند
 

 :گزارشات ماه
 :  7831یکشنبه چهارم حمل * 

 .کتابخانه عامۀ والیهت غهور افتتهاح گردیهد    

 :7831سه شنبه ششم حمل * 

لد غوث الدین به اتهام حملۀ مال احمد شاه و

 .راکتی باالی شهر چغچهران دسهتگیر شهد   

 :7831چهارشنبه هفتم حمل * 

هروژه مختلف در ولسوالی لعل و سجنگل  14

 .والیت غور افتتاح گردید

 : 7831چهاشنبه هفتم حمل * 

فیض محمد آمر امنیت ملی ولسوالی دولینهه  

در والیت غور در نتیجۀ کمین افراد نا معلوم 

 . به قتل رسید 0440اعت س

 ....لی  نامۀ ارسا



 

 

 

 

 

 

 

 

 و دیزاین شهرعاطفه در طرح  با درک و

کوشند تا از  محالت هرجمعیت می وها 

مد آکسیجن را  همه اولتر مشکل کمبود

از  .داشته و در رفع آن کوشا باشند نظر 

ی که گیاه سبب است که در هر جایهمین 

آنجا حیوانی، حشره  روید، در سبزی می

، بادی یی و نیز آبی یی، خزنده یی، هرنده

 .شود و گاز کاربن دای اکسایدی هیدا می

عمل برای هر انسان باید حد اقل ده  در

درخت وجود داشته باشد تا ضرورت وی 

از بابت هوای صاف، چوب هوشش و  را

مین کند که دستک، سوخت و غیره تأ

نفری  3000بدین حساب در یک جمعیت  

 30 000به تعداد  یک محل مسکونی، 

 شوند که این تعداد می خت باید غرسدر

ها،  ها، هارک دریا ها، توانند در کنار جوی

کنار جاده ها و هیشروی خانه ها و در 

هر جای دیگری که برای یا  یبیجاهای نش

یگر امور زراعت مساعد نباشد، غرس د

در کشورهای متمدن در غرس  .گردند

نهال و حفاظت از آن بسیار زیاد ارزش 

در چین اگر کسی نهالی  نچهقایل اند چنا

را بی موجب قطع نماید، محکوم به اعدام 

ها قانونی  در بعضی از کشور. گردد می

 باشد که اگر درختی قطع می جاری می

نهال دیگر  5ه عو  آن گردد، باید ب

و هرستاری شود تا از این طریق در  غرس

توسعه و گسترش ساحات جنگلی تنقیص 

ن وجود دارد که امکا هکذا این. بعمل نیاید

 در صورت ازدیاد کارخانه های صنعتی و 

 

حرارت شب و روز تغییر می یابد و غیره 

ر که نتیجه این همه جز بد بختی و فق .وغیره

   که سر خودش چیز دیگری نیست بی هایان

زده و  عالمه و یا سر باز فقر میمیرد  انجام یا

 به سوب نامعلومی دیار غربت را اختیار می

قطه از زمین از خود اما کجا برود؟ هر ن. نماید

هیچ کس حاضر . باداری دارد صاحب و

نیست تا شخص دیگری را با ملک خویش 

 کافو کننده خودجا دهد زیرا آن ملک صرف ت

 اگر می! هس ای برادر .باشد و بس او می

خواهی فقر و تباهی به سراغت نیاید هس 

باید به نگهداری خاک خودت و هوشش 

گیاهی آن تا توان و نیرو داری بکوش و جهد 

بخرچ ده تا از دیگران عقب نمانی و محتاج 

 .به ملک و مزدوری اوشان نگردی

 کشههوری را گههر نباشههد کشههت و کههار    

 

 حاصهههلش وابسهههتگی آیهههد بهههه بهههار   

 

 گههر بخههواهی خهههود کفههایی در جههههان   

 

 در زراعهههههت بکهههههوش و علهههههم آن  

 

 در دل خهههاک سهههیه سهههیم و زر اسهههت  

 

 خاصهه خههاک مهها کههه یکسههر گههوهر اسههت 

 

 ههههر کهههه قلهههب خهههاک را بشهههکافتی  

 

 در میههههانش نههههاز و نعمههههت یههههافتی 

 

 

 

نگهاه    از مکتب سلطان رضهیه غهوری واقعهاً   

دفعهه بهه    ماچند .مواجه است معلم به کمبود

 کهس  ولهی  ریاست معهارف عهر  کهردیم   

های  صدای مارا نشنید، امسال هم مثل سال

تربیه  به قصه تعلیم و ما علمانو م قبلی مدیر

شهام بهه    صهبح تها   از مها  مدیر زیرا نیستند

ادعهای سهه    س معارف نشسته ودروازه رئی

 اسههت و چههون اوالددار دارد را خههود تایمههه

 مها  ها خواهند، بار وی نان می ش ازا اطفال

ما بهه   مدیر از تجربه تر دیده ایم که زنان با

بههی امهها بهدلیل   ایهن اداره مراجعههه نمودنهد  

 ،رفتند امیداین دروازه نا  واسطه گی شان از

سهه  یخواهیم که برای ل معارف می از هس ما

 کننهد  مدیر بهتر هیدا و ما یک اداره سالم تر

موزیم امسال به اداره هم یک چیزی بیا تا ما

مراجعه صهورت گرفتهه    چندین بار مکتب ما

لیسهه خهالی بهوده اسهت      که چوکی مهدیر 

 مهی  در مقابل ه هاکردیم هیادهرسان می اگر

صاحب مصروف دعهوی سهه    گفتندکه مدیر

 و شویم کهه سهر   می مجبور ما. است تایمه

مالزمان مکتب کی ه بگویم که ب کنیم و صدا

ایهن اداره خیانهت    که در را این صدا رساند

کلمه مالزمان بهه ایهن    از بخشید ، میاست

 سر و این اداره مدیر گرفتیم که در کار خاطر

عهر    همهین خهاطر   ت ازنداش معلم وجود

 .ه مالزمان کردیمب را خود

 

با احترام و اظهار سپاس از نشریه دوست 

 کوهداشتنی فیروز

 :7831شنبه دهم حمل * 

چهههار سههده امههوال   –در مسههیر غلمههین  

ده رفلنکوچ به سهرقت به   رمسافرین دو موت

 .شد

 :7831یکشنبه یازدهم حمل * 

کاوشها و کندن کاری های خهود سهرانه تها    

حال در مناطق تاریخی غور جریان داشهته و  

ابدات و آثار مهم تاریخی به خارج از والیت 

 .و کشور قاچاق می گردد

 : 7831یکشنبه یازدهم حمل * 

الکساندر،  سفیر کشور لیتوانیا در دیداری با 

ریحهی  مقامات غور وعده اعمار یک هارک تف

را با مساحت هشت جریب زمهین در شههر   

 .چغچران داد

 :7831چهارشنبه چهاردهم حمل * 

ی غور ده هزار نههال مثمهر و   ریاست شاروال

خریهداری و در  غیر مثمر را از والیت بامیان 

 .نقاط مختلف شهر چغچران غرس نمود

 :7831هنجشنبه هانزدهم حمل * 

مسهتوفیت والیهت غهور     7831عواید سهال  

نسبت به سهال گذشهته بیشهتر از دو چنهد     

 .افزایش به عمل آمده است

 :7831هنجشنبه هانزدهم حمل * 

 0والیت غور در یهک کهورس    بیست تن در

 .روزه ای آموزش بودیجه سازی دیدند

 :7831جمعه شانزدهم حمل * 

ملی ولسوالی دو تن به اتهام قتل آمر امنیت 

 .دولینه دستگیر شدند

 :7831شنبه هفدهم حمل * 

 .احتمال کشف معدن طال در ولسوالی لعل 
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پمددددددددددددد    

 ای بهههههدرفیق دختهههههرِ زیبههههها کجاسهههههتی ؟ 

 ی ، کجاهسهههتی ؟ راسهههتی ؟ اینجههها کهههه نیسهههت 

 نههی زنههگ ونههی مسههیج ونههه مسههکال مههی زنههی    

 کهههم مههههر وسهههرد و ردگهههم وتنهههها چراسهههتی ؟

 شهههاید کهههه بهههازنمبر خهههود کهههرده  عهههو     

 یهههها اینکههههه نههههازکردی ومههههارا نخواسههههتی ؟

 کهه مهدتی سهت     –همدم شهیرین   -ازبهرچیست ؟ 

 برجهههههههورمی فزایهههههههی وازمهرکاسهههههههتی  

 امیههههد جورنیسههههت زتههههو چونکههههه کههههامالً   

 ههههههای کهنهههههه  دل آشناسهههههتی  بهههههرزخم

 موسهههیقی ای ، سهههرود  خوشهههی ، راحهههت  دلهههی  

 کههه کمههی بههی وفاسههتی   ! حیههف اسههت نههازنین  

 مهههاهی ، شهههکوه  مکتهههب وصهههنفی ، سهههتاره ای 

 شههعری ، شههرابی ، شههاهد شهههری ، شفاسههتی     

 خوش قد وخوش قیافه وخوش تیپ وخهوش سهخن  

 خههوش رنههگ وخههوش اداسههتی وخوشنماسههتی     

 یههوارِ بخههت م خههت  د« چولههه  » هنهههان مشههوبه  

 بیهههرون بیههها کهههه آیهههه   لطهههف خداسهههتی      

پآخههر کجاسههتی کههه نمههی بینمههت بههه سههال؟       

 حهههوری؟ فرشهههته ای تهههو، مگردرفضاسهههتی ؟   

 دیشههههب بههههه اتفههههاق گههههرفتم شههههماره ای  

 آمههههد صههههدای دلکشههههی، دیههههدم شماسههههتی 

پمههزاحم شههدی توبههاز؟  : سههالم، گفتههی  : گفههتم 

پ!دوبههاره زنههگ نههزن ، چههه بالسهههتی ؟    : گفتههی  

پ...سهها» مههزاحم کیههه ، مههه  ! عزیههز ببههین: گفههتم

پ !!شهههناختم کهههه ازون شهههله هاسهههتی   : گفتهههی 

 نبی ساقی                                                        

  یورو  50  "احمد"عبدالهادی -73

 .دالر780 "یاری"عبدالطیف -70

 هایه کمپیهوتر  0 "غوری"آدرس عبدالغفور از هکذا

هایه هرنتهر،   ، سه دستگاه فکس، دواالسباب مکمل

 مقهدار  یهک  و سه کارتن سامان اضهافی کمپیهوتر،  

اسهالم قلعهه   ر بهه بنهد  فعالً  تا لوازم دفتر سامان و

لهوازم و   هروسه ارسال سامان و مواصلت ورزیده و

 تدریسی ادامه داشته قرار غیره تجهیزات دفتری و

 به بندراسالم قلعهه خواههد   هفته دیگر دو اطالع تا

مانهده بهه سلسهله     زمان وصول لوازم باقی و رسید

عافیت مالیهه گمرکهی آن بهه    ، ممقام وزارت معارف

 .شد مطالبه خواهد و وزارت محترم مالیه هیشنهاد

کتها ب   جلد صد اضافه از "رموزی"همچنان استاد

 مسهاعدت نمهوده کهه از    به دارالمعلمین عالی غور

دلسهوزانه   این اقهدام نیهک و   جناب شان به خاطر

ارتقهای   بخاطر: باید گفت .ماییمن اظهار امتنان می

موجودیت کتاب خانهه   ،استادان وظرفیت محصالن 

اساسهی داشهته جههت     نقهش عمهده و   البراتوار و

برآورده شدن این مامول اقدامات الزم روی دسهت  

فوندیشن تمهاس صهورت    سسه ایشیامؤ با .است

نموده  زمینه تهیه کتب را وعده همکاری در گرفته و

غر  جذب کمهک   سسه دیگری نیزمؤ هکذا و اند

 شده اسهت اظههار   قرارهای شان تماس هی هم بر

 .آمادگی نموده اند

 کشهور  وطنداران خارج از داده شد که تذکر طوری

مساعدت نموده اندکهه  نقداً  ذکرشدکه قبالً  مبلغ را

افغهانی آن کتهاب    هزار 45000حال  این مبلغ تا از

های ضرورت اولیه دارالمعلمین خریداری شده کهه  

 ذاشهته شهده  یک کتاب خانه کوچهک فعهالً گ   بنیاد

 امیدواریم به همکاری دوستان عزیز معارف دوست

 نیههاز آینههده کتههب مههورد خههویش در

یهههن ا در اسهههتادان را محصهههالن و

 ، همچنهان در کتابخانه داشته باشهیم 

حههدود امکههان بعضههی  نظههرداریم در

لهوازم ضهرورت اولهی یهک      سامان و

 هم باشد؛ بها  یکه ابتدای البراتوار؛ ولو

مساعدت هموطنان گرامهی خهویش   

 .جهت استفاده محصالن آماده سازیم

 کههه تشههخیص ایجههاد  همههانطوری

جملهه   والیات از و در دارالمعلمین ها

، اساسهی  ضرورت مبرم و والیت غور

معلمهان   شهدید  رفهع کمبهود   بخاطر

شهد؛   می والیات احساس مسلکی در

موسسات تربیه  دولت اقدام به ایجاد

به استقبال گهرم  که مسلماً  معلم نمود

 البتهه ایهن اقهدام    .مردم مواجه شهد 
 

عزیههزی کههه توانمنههدی اقتصههادی 

 تها  برده میشود صمیمانه آرزو دارند

این یگانه  موسسه تحصیالت عالی 

که محتهاج کمهک ههای     را غور در

ه ، دوستان اسهت مسهاعدت نمهود   

 در .سعادت دارین راکمایی نماینهد 

 طنهان کهه در  عهده همو  آن از خیرا

خارج زنده گی داشته دارالمعلمهین  

کمهک ههای   ه حال ب تا را عالی غور

، یههاری جنسههی خههویش نقههدی و

 کمهال اخهالص و   بها  رسانیده انهد 

 امتنههان نمههوده از صههمیمت اظهههار

 مههی اسههتدعا "ج"بارگههاه خداونههد

این  در را ما ، هموطنان عزیزنماییم

عظهیم   اجهر  و مزید خیر توفیق کار

 .عنایت فرماید

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالقداد فيروزكوهي  داستا        4صاحب امتياز

  40101010005 تماس/ عبدالقدير دالوري          4مدير مسئول

 abdul_ghadir_delavary@yahoo.com 4آدرس الكترونيكي

 40100884480 تماس/ عبدالشكور عزيزي  4معاون مديرمسئول 

  40101018384 تماس/ قربان كريمي                 4سردبير

 40101735015 تماس/ اخترمحمد اخگر        4معاون سردبير

 40100151080 تماس/ قربان اتاليق پور              4گزارشگر

   40103818170 تماس/ قربان حکمت   4گزارشگر در غور

  40100078038 تماس/ عبدالوقار دانشيار                    4طرح

 ferozkohm@yahoo.com 4آدرس الكترونيكي

 ضيأ الحق فيروزكوهي     4مسئول امورمالي

 هيأت تحرير              4تحت نظر

 مطبعه سهر                 4محل چاپ

  

 ......مین عالی والیت غور گزارشی از دارالمعل
توانسته بهه سههم خهویش مشهکل      دارالمعلمین غور

همکههاری  بهها بعضههی مشههکالت اداری را کتابخانههه و

جلهب   با .حدودی مرفوع نماید تا ریاست معارف غور،

 کمک های تیم بازسازی والیتی غور، بعضهی لهوازم و  

تیم بازسازی  آموزشی تهیه گردیده و ری ووسایل ادا

 .ابراز کرده اند را خود بیشتر والیتی آماده گی

و در رابطه به کمک های نقدی غوریان خارج از کشور 

دارالمعلمهین   اطالع داریهد،  همان گونه که شما: گفتند

 تمهام هموطنهان و   از تی جام غورنسایت انتر در غور

 نماینهد؛  ی مهی زندگ دوستان غوری که خارج ازکشور

کهه   نمهوده بهود   جنسی را تقاضای مساعدت نقدی و

به ایهن   کشور خارج از هموطنان عزیز الحمداهلل اکثر

 از هنهوز  که تا لبیک گفته اندخویش،  ندای هموطنان 

 کمک های نقدی شان مواصهلت ورزیهده و   این افراد

امیدواریم عده بیشتری همگام به این اقهدام معهارف   

 :نگاشته میشودیالً ذکه  .دوستی شوند

الحههاج  -8 .دالههر 800 "حیههدری"عابههد اسههتاد -7

 "ظهوری"عبدالظاهر -8 . دالر800 "اعلم"عبدالقدیر

. یورو700 "ملکزاده"عارف محمد استاد -4. یورو800

 انجینههههههر -1. دالههههههر800ضههههههیاالدین  -5

 -1. یههههههورو750 "احمههههههدی"عبههههههدالطیف

 -3. افغهههههانی1000 "عظیمهههههی"عبهههههدالکریم

فهاروق   جنرال محمهد  -0. دالر700 "اعلم"عبدالقادر

. دالر400 "سراج"سراج الدین استاد -70. دالر800

 "همهت "خلیل -78. یورو700 "ندا"نصیر داکتر-77

 -74. یهورو 800 "غهوری "عبدالغفور -78. یورو800

عبدالرحمن  انجینر -75. یورو700 "عزیز"محمد عید

. یهورو 700 "گلهزاد "توکل -71. یورو700 "رسولی"

 .یهههههورو700 "نهههههوری"مهههههدگهههههل اح -71
 

بنیاداج  نها ااا طالعیۀ

اواتحصیلاکردهارا ا   
به اطالع تمام جوانان و تحصیل کرده گهان والیهت   

غور رسانیده می شهود کهه قهرار فیصهله نشسهت      

اعضای بنیاد جوانان و تحصیل کرده  81/78/7831

گان غور تصویب شد که کمیسهیون مهؤقتی بهرای    

عضویت تشکیل شود کهه اعضهای آن   توزیع کارت 

در کابل محترم داکتهر عبهدالعلی و محتهرم داکتهر     

عبدالشکور و در هرات محترم داکتر محمهد نصهیر   

هارسا و انجینهر خیرالهدین و ههم چنهان در شههر      

چغچران محترم داکتر گهل احمهد عثمهانی، غهالم     

ربانی هدفمند، غالم جیالنی روستائی و غهالم نبهی   

میعاد توزیع  .را به عهده دارندساقی این مسئولیت 

یخ نشست اعضای بنیاد الهی ههانزدهم   راز تا تکار

بعد از خهتم هروسهه توزیهع کهارت     . ثور ادامه دارد

کمیسیون در سهه محهل مهذکور جههت برگهزاری      

 .انتخابات تشکیل شده و انتخابات صورت میگیرد

 :شرایط عضویت
و تهازه را  دو نفر ار اعضای رسمی بنیاد باید عض. 7

ش و عضهو بهرای تهال   . 8. تضمین و تأئیهد نماینهد  

یت از سهن عضهو  . 8. صداقت در بنیاد تعهد نمایهد 

کسی کهه عضهویت   . 4. هژده سال به باال می باشد

بنیاد را کسب می کند، باید عضویت احزاب سیاسی 

 .و بنیاد های مدنی و فرهنگی دیگر را نداشته باشد

 .شددرجه تحصیل باید از صنف دهم به باال با. 5

 .علمأ دینی شامل تحصیل کرده گان می باشند. 1

افغانی  50عضو تازه باید بعد از اخذ کارت مبلغ . 1

 .حق الشمول بپردازد

ا
 

مراحل اولهی بهرای دولهت     سترگ در

نمی  انتظار مشکالت نبوده و عاری از

 صورت آنی وه که همه مشکالت ب رود

ههم   ایهن را  مگهر  فوری مرفوع گردد

سهطح   داشهت کهه   دور نظهر  از نباید

موثریت موسسات تربیه معلم بهدون  

وابسته به رفع نیازمندی ههای   تردید

 معیشتی محصالن بوده می آموزشی و

جمله مشکالت دارالمعلمهین   از تواند

 لیلیهه و  تعمیهر  نبهود  توان از می غور

 نبود استادان کادری، تدریسی، کمبود

 سهامان و  ه، کمبهود نوکتابخا البراتوار

 داریهم تها   لوازم درسی بهوده تقاضها  

توجه بهه محرومیهت والیهت     دولت با

حهل مشهکالت دارالمعلمهین     در غور

  هموطنههان از .توجههه جههدی فرمایههد
 

    س سررر   چغچررر   

 شرررررررررر   مرررررررررر 
که در غور به  "هفته سرسبزی"

ابتکار مقامات والیت راه انهدازی  

شههده یکههی از خههدمات بههه یههاد 

. ماندنی و قابل تقدیر مهی باشهد  

اداره نشریه فیروزکهوه از چنهین   

اقدامات نیک سپاسگزای نمهوده  

در حفههو و و انتظههار دارد کههه  

مراقبت و آبرسهانی نههال ههای    

غرس شده توجه جدی صهورت  

از خداونههد بههزرگ بههرای . گیههرد

مسؤلین به خاطر انجام همچون 

کار های عام المنفعهه توفیقهات   

  .مزید می خواهیم
 

mailto:abdul_ghadir_delavary@yahoo.com
mailto:abdul_ghadir_delavary@yahoo.com
mailto:ferozkohm@yahoo.com

