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. استيم که بازهم ميزبان شما در کنفرانس هفته وار ميباشيمخير، خوش خانم وها وآقايان صبح شما ب :يوناما

مهمان امروزی . نظيف اهللا ساالرزی ، از دفتر سخنگوی هيات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان استم
ستند که ايشان در مورد وضعيت هسازمان غذايی جهان در افغانستان برنامه ما آقای ريک کورسينو رئيس 

دوست ما از بخش ترجمه علی رضايی در بخش ترجمه . در سرتاسر کشور معلومات خواهند دادبشری 
قبل از اينکه کنفرانس را آغاز کنيم، از همه شما تقاضا ميگردد که موبايل های تان را خاموش .  کمک ميکنند

  . و يا به حالت اهتزاز بگذاريد
  

  نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در اروپا 
اص سرمنشی ملل متحد آقای کای آيده اين هفته در اروپا مصروف مالقات با همکاران کليدی و نماينده خ

هدف از اين سفر بحث روی همآهنگی حمايت جامعه بين المللی برای افغانستان . تمويل کنندگان ميباشد
 در برلين ايشان امروز در لندن هستند، فردا در پاريس، روز چهارشنبه در بروکسل و پنجشنبه. ميباشد

 . خواهند بود
  

  هفته جهانی تعليم و تربيت
اين يک تالش بين المللی برای تاکيد بر حق اساسی ." هفته جهانی تعليم و تربيت"هفته آينده مصادف است با 

  .برای تعليم و تربيت برای همه افراد است که توسط يونسکو حمايت می شود
 ميليون کودک 72حدود ." حروميتب برای خاتمه دادن به ممناستعليم و تربيت "شعار امسال عبارت است از

 دنيا بی سواد سراسر ميليون از افراد بزرگسال در700از تحصيل در مکاتب محروم می باشند و بيشتر از 
بعضی ها به دليل معلوليت و يا جنسيت و بعضی ديگر به علت جنگ و درگيری در کشورشان و . می باشند

به داليل مختلف ميليون ها نفر از حق . قر و کار اطفال از تحصيل محروم می باشندتعداد بيشتری به دليل ف
  .اساسی خود محروم گشته اند

 همصدا شده و خواستار تالشهای بيشتر يم داشت تا با خانواده های افغانهفته آينده ما اين فرصت را خواه
  .  و تربيت شويمبرای اطمينان حاصل کردن از دسترسی تمام کودکان افغان به تعليم

اميدواريم بتوانيم هفته آينده يک مالقات رسانه ای را به همراه همه شما به يکی از مکاتب ترتيب دهيم و اين 
  . آينده در دسترس رسانه ها قرار خواهد گرفتمناسبت را گرامی داريم ومعلومات بيشتر در اوايل هفته

  

خ مواد رايش ن با افزدلهامج هتج ارزگان و بغالنل متحد به خانواده های خوراکه ملسازمان زراعت و 
  .غدايی کمک خواهد کرد

ه  از مزايای دو پروژ واليات بغالن و ارزگان مربوط و ترينکوت وره  چ ولسوالی های هزاران خانوار در

 ملل متحد که با هدف افزايش توليد مواد غذايی، کاهش آسيب پذيری نسبت  خوراکهجديد سازمان زراعت و

معلومات بيشتر را می  .بحران های غذايی و ارتقا درآمد خانواده ها صورت می گيرد بهره مند خواهند شدبه 

  .ديتوانيد  از اطالعيه مطبوعاتی به دست آور

  

  .سازمان خوراکه جهانی در زابل مواد غذايی توزيع می کند

ی برای افراد بيجا شده داخلی هفته گذشته سازمان خوراکه جهانی ملل متحد شروع به توزيع کمک های غذاي

 تن 36سازمان خوراکه جهانی به وسيله پروگرام اضطراری خود . در ولسوالی شاجوی در واليت زابل کرد

  . نفر ارائه کرد1800کمک غذايی مجانی را برای 

گر به اين افراد از پاکستان به ولسوالی شامل زی واليت زابل برگشته بودند ولی به اجبار توسط يک قبيله دي

  .اين ولسوالی در سرحد بين واليات پکتيکا و زابل قرار دارد. ولسوالی شاجوی پناه آوردند
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  اداره مهاجرين ملل متحد در فارياب مواد غذايی توزيع می کند
 226 تا به حال، اداره مهاجرين ملل متحد در چندين ولسوالی واليت فارياب به مجموع 2007از دسامبر 

که اين کمک ها شامل اقالم غير غذايی مانند کمپل، فرش . مستانی ارائه کرده استخانواده کمک های ز

پالستيکی، جمپر، صابون و بسته های خانوادگی يونيسف و مواد غذايی مانند آرد، که توسط سازمان خوراکه 

  . جهانی تامين می شود، می باشد

دشت در کندهار و مسلخ در هرات باز  خانواده، افرادی هستند که از کمپ های ژيره 226در ميان اين 

گشته اند، خانواده هايی که به دليل خشکسالی اکنون در دولت آباد سکنا گزيده اند و همچنين افرادی که از 

  . درگيری ها در قرماچ در واليت بادغيس گريخته اند

  

  ريک کورسينو، پروگرام غذائی جهان 
آمده بودم دو ماه قبل بود که در مورد درخواست جديدی که فکر ميکنم آخرين باريکه اينجا . صبح همه بخير

  . از سوی حکومت و ملل متحد در اواخر ماه فبروری صورت گرفت برايتان معلومات ارائه نمودم

  

شما شايد به ياد داشته باشيد که موضوع آن درخواست بررسی حکومت و ملل متحد بود که يک تعداد زياد از 

ند رفتن قابل مالحظه قيمت مواد اساسی غذائی ، بخصوص گندم و آرد شديدآ متاثر مردم افغانستان بنابر بل

گرديده بودند و بررسی های ما نشان داد که در طی دوازده ماه قبل از اين درخواست آن قيمت ها در سراسر 

  .  درصد بلند رفته بودند60کشور بطور اوسط الی 

  

که وضيعت در ساير نقاط جهان از چی قرار است، بنآ شما همه شما بخشی از رسانه ها هستيد و ميدانيد 

بسياری کشورها به مراتب بيشتر از اينجا از ناحيه بلند . ميدانيد که اين پديده تنها در افغانستان وجود ندارد

  . رفتن بی سابقه  قيمت غله جات عمدتآ گندم، جواری و برنج رنج ميبرند

  

چهره جديد " جديد از سوی سرمنشی ملل متحد که عبارت از شما در هفته های اخير شاهد يک اصطالح

است، بوده ايد و چيزيکه بدان اشاره مينمايد اينست که مردم آنقدر از اثر خشکسالی، سيالب وغيره " گرسنگی

حوادث طبيعی و حتی غيرطبيعی مانند جنگ متاثر نگرديده بلکه آنها از اثر بلند رفتن قيمت غله جات در 

  . تاثر گرديده و فشار بيشتر را باالی فقيرترين قشر آن جوامع وارد مينمايدسراسر جهان م

  

شما شاهد شورشهای غذائی در امريکای مرکزی، . نتايج اين تغير باالی بسياری کشورها غلبه نموده است

فکر ميکنم افغانستان اولين يا از جمله اولين . غرب افريقا، مصر و بسياری کشورهای ديگر بوده ايد

آن اقدامات منجر به ارائه . شورهای بوده که اهميت اين مشکل را تشخيص و در مورد آن اقدام نمودک

  . درخواست کمک گرديد که در اواخر ماه جنوری صورت گرفت
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 ميليون دالر 80بطور خالصه بايد گفت درخواست که در ماه های قبل صورت گرفته به ارزش نزديک به 

 مواد غذائی که سازمان غذائی جهان بخش عمده آن بود، اين درخواست شامل از نگاه کمک. امريکائی بود

 ميليون مردمی که در شهرها و دهات سراسر 2.5 تن مواد غذائی بود که برای بيش از 88000تهيه مقدار 

  . افغانستان زنده گی ميکند و از همين ناحيه متاثر گرديده بودند در نظر گرفته شده بود

  

 ميليون 78از جمله . ستم که ميتوانم گزارش دهم که اين درخواست کامآل تمويل گرديدامروز خوشحال ه

دالری که برای تهيه مواد غذائی نياز بود، ما کمک هائی از جانب مراجع مختلف بدست آورديم، در حقيقت 

ی را  ميليون دالر امريکائ70از سوی ده مراجع کمک کننده ما کمک بدست آورديم که مجموعآ در حدود 

فراهم نمودند و بيالنس آن چيزی بود که ما توانستيم از سازمان غذائی جهان در داخل قرضه بگيريم و ما 

انتظار کمک از سوی برخی ديگر از مراجع کمک کننده را در طی دو هفته آينده داريم تا اين قرضه را از 

  .آنطريق دوباره بپردازيم

  

اکه به افغانستان انتقال گرديده است و ما آنرا در شرق، در ساحه مواد خورسی هزار تن الی امروز تقريبًا 

تا .  هفته قبل آغاز گرديده است توزيع نموده ايم5کابل، و در اين اواخر در جنوب، در واليت کندهار که 

له  مردم مواد خوراکه رسانيده ايم و تنها در شهر کابل، تا الحال از جم400،000اکنون ما تقريبًا برای تعداد 

 مردم در شهر و بخش های 220،000به تعداد .  ناحيه مواد خوراکه توزيع نموده ايم15 نواحی به 20

اميدوارهستيم که نخستين دور توزيع در شهر کابل الی . عمده ساحات شهری رسيد گی صورت گرفته است

  . يکشنبه هفته آينده تکميل گردد

  

 ما سعی داشتيم تا بيشتر کمک های خود را به آسيب پذير شما شايد در جلسات گذشته بياد داشته باشيد که

ترين و نيازمند ترين قشر جامعه مبذول بداريم و طبق ارزيابی های که از طرف ما و دولت افغانستان به 

عمل آمده است، اين قشر عبارتند از فاميل های که توسط زنان سرپرستی ميگردند، فاميل های که توسط 

ردند، فاميل های بزرگ که يک نفر معاش خور دارند، و تا يک اندازه کم اما بسيار معيوبين سرپرستی ميگ

  .مهم مردمان که اخيرًا از خانه های شان بی جا گرديده و در مرکز و اطراف شهرها جا بجا شده اند

  

ی های ما اساسًا نگران رسيد گی به نيازمند.  گرديده استه منظور تطبيق در کوتاه مدت  طرحاين برنامه ب

خوراکی الی رسيدن محصوالت امسال بوديم به دليل اينکه توزيع بايد در اخير جون الی وسط جوالی 

  . صورت بگيرد

  

 ديگر که به کمک و خوراکه، ما مواد  تن مواد خوراکه که فعًال دراختيار قرار دارد30،000عالوه بر 

 برخی از فعال مصروف انعقادما . وردرديده است بدست خواهيم آ خريداری گتمويل کننده 10همکاری 

 خاصتًا، عالقمند خريداری مواد از پاکستان هستيم زيرا که در . يباشيمقرارداد های خريداری در منطقه م
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آنجا قيمت ها بطور قابل مالحظه پايينتر است و البته فاصله جهت انتقال آن و قيمت انتقال آن بسيار کم ميباشد 

  .را در پاکستان نسبت به ساير جاهای دورتر دريابيماگر بتوانيم چنين منابع 

بوده ايم،  ان های خود در هفته های گذشته نباوجوديکه ما شاهد واقعات مهم بی امنيتی يعنی حمله باالی کارو

ولی از خطر که تا حال وجود دارد بسيار خوب آگاهی داريم خاصتًا، در مناطق جنوبی کشور و به خصوص 

  . قوی که هرات را به قندهار وصل مينمايددر امتداد سرک حل

  

کشور های تمويل ت، پاسخ بسيار سخاوتمندانه خالصه اينکه، درخواست ما بسيار خوب صورت گرفته اس

، اشتراک فعاالنه دولت افغانستان که رهبری روند پالن گذاری و توزيع مواد خوراکه را بدوش دارد، و کننده

گر همکاران بشری اميد های بزرگ به ما داده است که ما را قادر خواهد کار مشترک ادارات ملل متحد و دي

  .  ساخت تا اينرا در يک مدت کوتاه مطابق پالن تطبيق نماييم

  

تعداد کمی از مردم فکر می . نگرانی ما و البته نگرانی دولت اين است که در نيمۀ سال چی اتفاق می افتد

. اعث افزايش قيمت آرد به ميزان بسيار زياد شده، از بين می روندکنند، بعضی از عواملی که در آغاز سال ب

  . گردد ماه قبل بر18اه يا  م12  دوبارا به اندازه قيم درقيمت هادارد که  کس باور نبه گونه مثال هيچ

  

 به صورت کامل احتماأل اکثر کسانی که از افزايش قيمت ها آسيب ديده اند،  مشکلمعنی اين مسئله اين است،

در پاکستان  در زمان برداشت حاصالت صرفو آنهم شايد . . ه  بلکه صرف قسما مرفوع خواهد شدن

ولی باور . معمول است شاهد باشيممان برداشت محصوالت گندم کاهش قيم را قسمی که در ز  ،وافغانستان

  . گذشته برساندداريم که اين کاهش قيمت ها آنقدر نخواهد بود که قيمت آرد را به ميزان قيمت های سال 

  

و يک نگرانی ديگر نيز وجود دارد، که اخيرأ از سوی ملل متحد و دولت مطرح شد و آن اين است که 

  . ر بار می باشد تا چه حد موثر و پ2008ی در سال محصوالت غله ا

  

 هزار تن غله 500سال گذشته ما گزارش داديم که محصوالت غله ای بسيار خوب بود و دولت تنها حدود 

اما اينکه امسال چی اتفاق . کمبود داشت، که اين کمبود در يک سال قبل تر از آن بيش از يک ميليون تن بود

ای وجود دارد که از سوی می افتد، هنوز زود است در اين مورد چيزی بگوييم، ولی يک سلسله نگرانی ه

  .  و آن اين است که انتظار ميرود محصوالت امسال در حد توقع خوب نباشدهملل متحد و دولت مطرح شد

  

وزارت زراعت همراه با سازمان غذا و زراعت ملل متحد، در ماه اپريل کشتزار ها را ارزيابی می کنند تا 

می . وضعيت در حال تغيير است. اشته باشنددر خصوص اينکه محصوالت چگونه خواهد بود، تصوری د

 زياد خوب نبود، زيرا پوشش 2008والت در سال حصسه يا چهار هفته قبل، توقع مخواهم بگويم که تا 

برفی زمستان در مقايسه با سالهای گذشته زياد خوب نبود و حتی بارندگی ها در اوايل بهار هم زياد قناعت 

  . بخش نبود
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حد کنترول اين مسئله را ادامه می دهند و سعی می کنند تا مداخالتی را انجام دهند که بنائأ دولت و ملل مت

ميتواند در کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت کمک به افغانهای آسيب ديده از افزايش قيمت ها و 

  . کسانی که می توانند در اثر کمبود محصوالت متضرر شوند، مفيد باشد

  

 بود که ميخواستم در مورد تقاضا با شما بگويم و اين مسئله عمده ای است که همه با در واقع اين چيز های

عالوه بر اين، يک سلسله مداخالت ديگری نيز وجود دارد که برای پروگرام غذا و . آن روبرو هستيم

ش ی که پيين که سيالب های بهاری با آن شدتبا توجه به ا. زراعت جهانی در اين مقطع سال طبيعی است

بينی می شد تا هنوز رخ نداده که بعيد می دانيم امسال اتفاق بيافتد، اما يک سلسله مداخالت غذايی با تمرکز 

بيجا شدگان داخلی به محالت، در بعضی از مناطق همراه با ديگر پروگرام ها انجام شده و از اين طريق به 

 و برگشت کرده اند عمدتأ از ايران  کهان عودت کنندگ از يک تعداد همچنان بهوجنگ ب و يا ناشی از سيال

  کمک می کنيم.  اصلی شان به کمک های موقتی نياز دارند سکونتتا زمان استقرار در محل

  

  . تشکر آقای ريک، اکنون آماده پاسخ به سواالت شما هستيم :يوناما

  
ت که شما چقدر مواد سوال اين اس.  تن مواد غذايی آماده شده استسی شما گفتيد که مقدار :سالم وطندار

را که در اين زمينه با شما کمک های  کشور لطف نمودهدار مواد الزم است؟ غذايی آماده می سازيد و چی مق

  بريدمی کنند نام ب

 تن بود و تا حال تمام آنچه که به 88000 مقدار مورد نظر مواد غذايی در فراخوان :پروگرام غذايی جهان

 تن فرق در اين ميان وجود 50000و به اين اساس در حدود . اشد تن می ب30000کشور رسيده است 

تنها موضوع . البته ما منابع برای بدست آوردن اين مقدار و انتقال آن به کشور را در اختيار داريم. دارد

  .تنظيم امور و مسئله لوژيستيکی آن مورد بحث است

الت متحده، کانادا، دنمارک، آلمان، سويس، کمک کنندگان ايکه به اين فراخوان پاسخ دادند عبارت از ايا

  .انگلستان، هالند، فينلند، ناروی و صندوق وجهی پاسخ به حاالت اضطرار ملل متحد می باشند

  

زمانيکه به سوی مزار شريف و هرات .  اشاره کرديد2008 شما به قلت ريزش باران در آغاز سال :ايرنا

چنين معلوم می شود که افغانستان در سال روان با کمبود جدی .  در کوه ها کمتر برف به چشم ميخوردبرويد

  آيا شما برنامه ای برای مهار کردن اين مسئله روی دست داريد؟. مواد غذايی مواجه خواهد شد

 من فکر می کنم يک توافق نظر بين تمام کسانيکه در قسمت بررسی وضعيت :پروگرام غذايی جهان

وجود دارد و آن اينکه هنوز هم قبل از وقت است که در مورد  دخيل هستند، 2008حاصالت در سال 

البته يک تعداد عوامل هست که بايد در نظر گرفته شوند، مثًال درست است . وضعيت حاصالت چيزی گفت

صورت  که سطح پوشش برف مانند سال های قبل نبود، همچنان ريزش باران آنطور که توقع می رفت

مهم است که به اين . باران در طول هفته گذشته در افغانستان ادامه داشته استشما ميدانيد که ريزش . نگرفت
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 فيصد مطمين 100ها قبل از وقوع دست به کار شويم، بخاطر اينکه ما نمی توانيم منتظر باشيم تا اينکه 

ی  بايد اقدامات را روحادثهيعنی قبل از وقوع هر نوع . شويم که مثًال ديگر امسال حاصالت خوب نيست

  .دست گرفت و من فکر می کنم که اين کاری است که امسال اتفاق افتاده است

برای اينکه در مورد اقدامات خيلی دقيق باشيم، طوريکه من قبًال ذکر کردم، راه های که ما در جستجوی آن 

ان در آنطوريکه ميدانيم حکومت افغانست. هستيم عبارت از اقدامات سريع، کوتاه مدت و دراز مدت می باشد

جستجوی راه های ممکن برای خريداری مواد غذايی اضافی برای کشور است، خصوصًا در صورت ايکه 

و دراز . در سال جاری حاصالت خوب نباشد که در اينصورت اين کار باالتر از يک کار عاجل خواهد بود

د های کيمياوی و آبياری  تخم، کوبهبود می شود که ما به آن اشاره کرديم و اين عبارت از مسايلمدت شامل 

  .بيشتر زمين ها می باشد

  

 سال گذشته با وجود داشتن حاصالت خوب، قيمت مواد غذايی دو برابر شد و امسال که يک :تمدنن يوزيوتل

سال بحرانی است، و طوريکه شما خودتان ذکر کرديد مشکالت زيادی وجود خواهد داشت و احتمال ميرود 

مات جدی را برای مهار کردن اين مشکل روی دست گرفته می که حاصالت هم خوب نباشد، شما چی اقدا

توانيد؟ ديگر اينکه چرا هميشه قرارداد ها با پاکستان عقد ميگردد در حاليکه قيمت ها در بازار های اين 

  ؟ خريداری نميشود کشور هميشه غير ثابت می باشد، چرا از ازبکستان، ترکمنستان يا تاجکستان مواد

، هنوز خواهد بودبه نظر من، برای نتيجه گيری اينکه امسال محصوالت بسيار بد  :نپروگرام غذائی جها

بايد يک مقدار بيشتر صبر کرد و آنگاه نتيجه گيری نمود، ولی دولت بدون شک سعی .  استپيش از وقت

ه مدت طوری که قبأل گفتم، سعی می کند تا در کوتا. می کند تا در برابر احتمال محصوالت کم آمادگی بگيرد

 خريداری نمايد تا موجوديت مواد غذايی در افغانستان دول ديگر مواد خوراکهبصورت مستقيم دولت از 

ايجاد  را اما برای يک مدت طوالنی تر دولت پالن هايی در نظر دارد تا يک مرکز ذخيره غله . بيشتر باشد

يگر از آن استفاده نمايد و اين طرحی  قيمت های بلند از يک سال تا سال دثابت ساختنکند که بتواند بخاطر 

هر چند اين مسئله تا هنوز . است که دولت با سازمان غذا و زراعت ملل متحد يکجا بر سر آن کار می کند

در سطح طرح است اما بدون شک اين طرح چيزيست که در کوتاه مدت و درازمدت بسيار با ارزش می 

 بايد گفت که ز هم از پاکستان خريداری می کنيم چرا هنو بخش دوم سوال شما، که ما در ارتباط به.باشد

  مصرفبهترين قيمت را برایاز  و آن اين است که بايد گذاشته اند يک شرط را  باالی ماتمويل کنندگان

 به کشور  مواد انتقال نازليعنی ما در جستجوی قيمت خوب برای مواد، هزينه.  شان استفاده نماييمکمک های

مان انتقال مناسب هستيم، زيرا ما خواهان قراردادی نيستم که مواد خوراکی را در نيمه دوم و همچنان مدت ز

پاکستان از گذشته ها پائين ترين قيمت را برای آرد در منطقه داشته و ما . دن برای ما تحويل ده2008سال 

به عنوان يک . ر نيز هستيمالبته ما در جستجوی منابع ديگ. باور داريم که اين قيمت همچنان باقی خواهد ماند

که يک مقدار مواد خوراکی را از ايران  آن اين استو نمونه واقعی، چيزی را که همين األن انجام می دهيم 

و قزاقستان خريديم، زيرا معلوم نيست که دولت پاکستان چه زمانی اجازه صادرات گندم را از کشور خويش 

 زيرا اين يگانه منبع ارزان مواد زديکه ها صورت بگيرد،درين نمی دهد، ولی فکر می کنيم که اين کار

 که محصوالت پاکستان نشان ميدهداطالعات اوليه برای معلومات مزيد شما . خوراکی برای افغانستان است
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امسال بخصوص در پنجاب از وضعيت خوبی برخوردار است و جمع آوری حاصالت در آنجا طی چند روز 

طالعاتی که به ما رسيده نشان می دهد که محصوالت امسال نسبت به سال گذشته تمامی ا. آينده آغاز می شود

  . به مراتب بهتر است

 خوب برای رويگرداندن از مواد مخدر به توليد  غله جات پاداش آيا ممکن است که قيمت بلند نرخ:رويترز

  حبوبات باشد؟

  
تفاوت بين زه که قيمت گندم افزايش ميابد،  اگر چنين شود خوب خواهد بود، بهمان اندا:پروگرام غذايی جهان

 برای آنهاييکه در کشت کوکنار پاداش آنطوريکه من ميبينم مشکل اين است که. کاهش خواهد يافتاين دو

هنوز هم راه طوالنی در . دخيل هستند، خيلی بلند تر از آن است که برای مردم دخيل در کشت گندم هستند

  .ر نمودپيش است تا بتوان اين خالء را پ

  

 هزار تن مواد خوراکی اشاره نموديد و گفتيد که 88شما در گفته های خويش به درخواست  :تلويزيون فردا

 هزار تن آن انتقال داده شده و همچنان نگرانی ها در خصوص احتمال وضعيت بد محصوالت امسال 30

کالت چه تعداد مردم با کمبود سوال من اين است که به علت اين مش. نسبت به سال گذشته را مطرح نموديد

  غذايی روبرو اند؟ 

  

اينکه ارتباط ما تا هنوز نتيجه گيری نکرده ايم و چيزی که ما می گوييم اين است، در  :پروگرام غذائی جهان

 تا زمانی که اين مسله .محصوالت امسال در مقايسه با سال گذشته خوب نباشد نگرانی هايی وجود دارد

 چه مقدار است اين ناممکن است که گفته شود ميزان کمبودی مواد انی که ما بدانيم کهمعلوم ميشود و تا زم

 آيا اين افراد در سراسر خواهند شد وغذايی روبرو مواد که چه تعداد افرادی و در کدام قسمت ها با کمبود 

چيزيست که در  اين  براينکشور اند و يا در يک قسمت و يا هم در بخش های مشخص کشور قرار دارند؟ بنا

  .  معلوم خواهد شدماه های آينده

 
  

  

 تشکر از همه شما

 
  

  


