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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 ----------------------------------------------------- بازداشت شدند یبه اتهام اخاذ سایدر کاپ سیدو پول

 4 ---------------------------------- کند یگذارهیدربندر چابهار سرما یرانیکشت یتواند رویافغانستان نم

 5 ------------------------------------------------------- ـمیخـود را با زبـان  بـدن شکـوفا کن ی  نبـوغ گفتـار

 7 ----------------------- کرد داریافغانستان د یاسیس یهابا چهره بارنیاول ینشست مسکو؛ مالبرادر برا

 11 -------------------------------------------------------- شد لیفطر تعط دیتا پس از ع ندگانیمجلس نما

 12 ----------------------------------------------------------------- اندزنان را هدف قرار داده یآواز رسا

 16 ------------------------------------- قراراست اولین محموله زهر مار افغانستان به خارج صادر شود

 17 ---------------------------------------- جنگند یو افغانستان م کایدفاع از امر یما برا یروهایبتلر: ن
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  خبرگزاری خامه پرس ١٣٩٨جوزا  ۷

وزارت امور داخله با پخش یک اعالمیه از دستگیری و بازداشت دو تن از 

 .ذی بازداشت کرده استمنسوبان پولیس والیت کاپیسا به اتهام اخا

ز در این اعالمیه آمده است که پولیس بخش استخبارات والیت کاپیسا دو تن ا

 .منسوبان پولیس این والیت را به اتهام اخاذی بازداشت کرده است

والیت  این دو تن زمانی که از یکی از باشنده گان ولسوالی حصه اول کوهستان این

 .ی کردند بازداشت شدنددالر امریکایی را اخذ م ۱۸۰۰مبلغ 

فتن رشوه پولیس می گوید این دو تن باالفعل دستگیر شده اند. این در حالیست که گر

 .و اخاذی در مرکز و والیات به یک عرف و عادت تبدیل شده است

شتن والیت کاپیسا در صد و بیست کیلومتری شمال پایتخت واقع شده است و در دا

 .شهره است مناظر زیبا و تاکستان های انگور

  طلوع نیوز ١٣٩٨جوزا  ۷

رانی گوید که افغانستان عضویت سازمان جهانی کشتیاتاق تجارت و صنایع، می

های توانند در ایجاد شرکتنمی گذاران کشوررو سرمایهرا ندارد از همین

 .گذاری کنندهرانی در بندر چابهار سرمایکشتی

هار در حدود سه ماه از انتقال نخستین محموله صادراتی کشور از راه بندر چاب

که با موترها از افغانستان تا بندر چابهار رسید و از آنجا با ییگذرد؛ محمولهمی

 .شدهای هندی به هند انتقال داده کشتی

https://baztab.news/source/23
https://baztab.news/source/20
https://baztab.news/source/23
https://baztab.news/source/20
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گذرد، بازرگانان کشور در بیش از یک سالی که از گشایش رسمی بندر چابهار می

های اند، اما باوجود وعدهرانی جداگانه شدههمواره خواهان ایجاد یک خط کشتی

 .استگی نشدهها رسیدهوزارت ترانسپورت، تاکنون به این خواست

تعدادی از »اره گفت: نایع در این بگوی اتاق تجارت و صجان آقا نوید، سخن

اعضای سکتور خصوصی افغانستان به خصوص اتاق تجارت و سرمایه گذاری 

ها را خریداری بکنند، اما مشکلی که در افغانستان حاضر به این شدند که کشتی

رانی جا وجود دارد این است که افغانستان تاکنون عضویت سازمان کشتیآن

 «.المللی نداردبین

رانی و گوید که برای عضویت در سازمان جهانی کشتی، میوزارت ترانسپورت

رانی جداگانه برای افغانستان در بندر چابهار درخواست داده ایجاد خط کشتی

 .استشده

نستان این پیشنهاد افغا»امام محمد وریماچ، معین وزارت ترانسپورت بیان داشت: 

در حال حاضر تعدادی  گرفته و رانی جهانی قرارمورد پذیرایی گرم سازمان کشتی

 «.چنان هندی با تاجران افغانستان در تماس استندهای ایرانی و هماز شرکت

به هند  بازرگانان کشور، برای انتقال دومین محمولۀ صادراتی از راه بندر چابهار

هار آماده شده اند و از سوی دیگر محموله وارداتی برنج هند نیز به بندر چاب

 .استرسیده

رانی افغانستان، گوید که با ایجاد خط کشتیت و صنایع، میاتاق تجار

واهند گذاران کشور منافع بزرگی از انتقال کاالها از راه این بندر به دست خسرمایه

 .آورد

  ماندگارروزنامه  ١٣٩٨جوزا  ۷

https://baztab.news/source/37
https://baztab.news/source/37
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های تفکر، تفکر شفاهی یا کالمی است. هرچند که هوِش ترین روشیکی از متداول

ا چندگانه شامل طیفی از انواع هوش، از هوش ریاضیاتی و موسیقیایی گرفته ت

گی روزمرۀ ما به هوش فضایی، هیجانی و کالمی است؛ اما شاید بیشترین وابسته

کلمات فکر کنیم و خود را با  ل داریم بامان باشد. چرا که ما تمایهوش کالمی

ایرۀ کلمات ابراز کنیم. بنابراین باید درِک خود را از زبان، به کمک گسترش د

ِت لغاِت خود تقویت کنیم. یک فرهنگ لغاِت روان و ساده باید یکی از الزاما

توان در ها میمیزهای کار باشد. از فرهنگ لغات فارسی و یا حتا دیگر زبان

عالوه تلفظ یادگیری معانی جدید و نیز مشتقات لغاِت مختلف بهره برد و به راستای

صحیحِ واژگان را آموخت. چرا که ادای درست کلمات، نشان از هوش باالی 

 .کالمی است

 بازی کنیـم .2

ترین ابزارهای یادگیری بازی روشی مهیج برای تعامل با دنیای بیرون و از قوی

ان مثال، شکسپیر یکی ، واژگان بسیاری آموخت. به عنوتوان به مدد آناست که می

رهنگ از کسانی بود که به کمک بازی با کلمات، واژگان بسیاری را تولید و به ف

یی تخت بایستید و با خود صحبت کنید، شاید به نظر لغات افزود. مقابل آیینه

ط قوِت خود ها و نقاتوان به کمِک این روش از تمام ضعفآمیز باشد، اما میجنون

 .تصویربرداری کرد

این « رانی کرد.باید با قدرت واژگان بر مردم حکم»گوید که ناپلیون بناپارت می

هاست. زبان را ها بر مغز انسانجمله نشانگِر قدرت فراواِن کلمات و اثرگذاری آن

ازی دانند، بنابراین این زره را بر تن کنیم و وارد زمین بازی شویم. بزره مغز می

یی است. باید تالش کنیم تا با تمرین بان و پرورش نبوغ گفتار، بازی پیچیدهز

 .یی برای تالش بعدی و دستیابی به موفقیت بسازیمبیشتر، از هر اشتباه پله

 الگوبرداری آگاهانه کنیم .3

نوعاِن کوشد تا از رفتار همنوازد یک انسان با رصد دقیِق محیط پیرامون خود، می

د تا راه رسم بقا و کسب قدرِت سازگاری را بیاموزد. بنابراین برای خود تقلید کن

توانیم از متخصصانی که در حرفۀ ما مشغول به کار ها، میتبدیل شدن به بهترین

توان با عالوه مینشین و گیرا دارند، الگوبرداری کنیم. بههستند و گفتاری دل

زیگران، مجریان، معلمین و گان مورد استفادۀ بامشاهده و زیر نظرگرفتن واژه
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پرورش نبوغ  .گان خود افزوددیگر سخنوران، این کلماِت خاص را به دایرۀ واژه

دانیم گان ناشناخته و کلماتی که معنای آن را نمیگفتاری در گرو آن است که واژه

ها و تعهد به یادگیری مستمر، از جمله دنبال کنیم. عشق به غلبه بر نادانسته

 .سخنوران توانمند است هایگیویژه

تر، فلسفی، علمی و سرد ارتباط ها و به ویژه کلمات سختبه عالوه باید با واژه

سازی کنیم. تری برقرار و این کلمات را با توجه به رویکرد خود متناسبنزدیک

وجوی کلماِت جدید هستند. یک نوابغ سخن، شکارچیان واژه بوده و مدام در جست

یی از توانیم خالصهلمات جدید داشته باشیم که در آن میدفترچه برای ثبت ک

های حکیمانه و پندآموز، کلمات فنی و های خواندنی، اشعار زیبا، حرفداستان

کنیم را یادداشت ها برخورد میتخصصی و انواع واژگانی که در طول روز با آن

 .کنیم

  بی بی سی ١٣٩٨جوزا  ۷

 ۸و  ٧های روسیه در روز - به بهانه صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان

شده سیاسی افغانستان و هیأتی از گروه های شناختهجوزا )خرداد( رهبران و چهره

 کنند. یطالبان دیدار و گفتگو م

های سیاسی افغانستان و طالبان در مسکو است. دیدار قبلی این دومین دیدار چهره

ال گذشته در همین شهر بهمن( س)دلو  ۱٦االفغانی در موسوم به گفتگوهای بین

  .برگزار شده بود

لبان و رئیس دفتر سیاسی طالبان در حضور مال برادر مذاکره کننده ارشد گروه طا

ها ظاهر شده قطر محور توجه نشست دو روزه مسکو است. او کمتر در رسانه

https://baztab.news/source/33
https://baztab.news/source/33
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نفری طالبان را در نشست مسکو برعهده دارد و  ۱٤بود. مال برادر ریاست هیات 

  .المللی او در این مقام استاولین سفر بین

یب این نشست مسکو بوده حکومت افغانستان غاحاضران و غایبان نشست مسکو

 است. تنها لطیف بهاند سفیر افغانستان در مسکو در سخنان کوتاهی از دولت

ز روسیه و برگزار کنندگان نشست تشکر کرده و تاکید نمود که به نمایندگی ا

  .کندوزیر امور خارجه افغانستان صحبت می

در حاشیه باس استانکزی از اعضای عیات طالبان در گفتگو با خبرنگاران ع

ای که اختیارات نشست با رد گفتگو با حکومت افغانستان گفت: "گفتگو با اداره

 .ایمندارد و دچار اختالف است" را همیشه رد کرده

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و محمد محقق معاون دوم ریاست 

سکو شرکت های دولت افغانستان هستند در نشست ماجرایی افغانستان نیز که مقام

  .اندکرده

های برجسته سیاسی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماری از چهره

هوری، افغانستان از جمله حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و نامزد ریاست جم

کریم خلیلی، فوزیه کوفی، ضرار احمد مقبل، حضرت عمر زاخیلوال، عطامحمد 

 .لمی رسول در این نشست حضور دارندنور، رنگین دادفر اسپنتا، ز

 رسد که گروه طالبان در رد گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان بیشتربه نظر می

  .غانستان دارندغنی رئیس جمهوری افنگاه به محمد اشرف

مور اسرگئی الوروف وزیر  کنیماز نقش مسکو در صلح افغانستان استقبال می

دارد. یه گفت: مسئله افغانستان راه حل نظامی نخارجه روسیه در سخنرانی افتتاح

ش در امیدوارم هر چه زودتر صلح به افغانستان بیاید. روسیه در مبارزه با داع

 .کنار افغانستان است
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جمهوری پیشین افغانستان در سخنرانی خود "روابط ما با امد کرزی، رئیسح

م مایندگی از مردخواند. آقای کرزی گفت که "به ن |روسیه از مهمترین روابط

 .کندافغانستان" از نقش روسیه در گفتگوهای صلح استقبال می

خاطر  مال عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان در سخنرانی کوتاهی از روسیه به

شده" خواند و گفت مال برادر افغانستان را "اشغال .برگزاری این نشست تشکر کرد

 .ن به پایان برسدبرای رسیدن به صلح باید اشغال افغانستا

ه بضمیر کابلوف، سفیر روسیه در افغانستان که اداره جلسه را بر عهده داشت 

بی نمایندگی از دولت روسیه خطاب به سیاسیون افغانستان گفت: امروز فرصت خو

 .دارید تا با هیأت طالبان گفتگو کنید

ط تاریخی های سیاسی افغانستان و طالبان در سخنان خود از صد سالگی روابچهره

کنندگان سابقه افغانستان و روسیه به نیکی یاد کردند. با وجودی که بیشتر اشتراک

جهادی و جنگ با ارتش سرخ شوروی سابق در دهه هشتاد را در کارنامه خود 

 .دارند

 االفغانی هستیمطالبان: آماده گفتگوهای بین

ریاست  دان انتخاباتمحمد حنیف اتمر، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و از نامز

جمهوری در این نشست اظهار امیدواری کرد که این آغاز جدی مذاکرات بین 

  .داالفغانی با حمایت دولت روسیه، آمریکا، چین و دیگر کشور های منطقه باش

شیرمحمد عباس استانکزی، عضو ارشد هیأت طالبان در نشست مسکو در گفتگو 

یه و به ت صدمین سال روابط افغانستان و روسبا خبرنگاران تاکید کرد که به مناسب

 .انددعوت دولت این کشور به مسکو سفر کرده

  ."االفغانی هستیماالفغانی گفت: "ما آماده گفتگوهای بیناو در مورد گفتگوهای بین

تنها دو زن در میان سیاسیون افغانستان در حضور کمرنگ زنان و جوانان 

پارلمان  وفی، نماینده سابق بدخشان درنشست مسکو حضور دارند. فوزیه ک

 .افغانستان و تاجور کاکر



nhttp://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

10 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 .ر هیات طالبان هبچ زنی حضور نداردد

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در صفحه رسمی 

الی جوانان در فیسبوک خود نوشته است: "حضور کم رنگ زنان و جای خ

 "!االفغانیهای بیننشست

و در فوزیه کوفی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان و از شرکت کنندگان نشست مسک

ان روی توییتر خود نوشته که "در گفتگوهای این بار میان هیأت افغانستان و طالب

که  های مردم به شکل جدی باید صحبت شود. جمهوریت، نظامیمسایل و خواست

 بر سرنوشت سیاسی خود تصمیم گیرنده باشند، تامین و حفظ حقوق برابر مردم

های ما در این دور گفتگوها خواهد بس از اولویتشهروندان به ویژه زنان و آتش

 ".بود

 رد آتش بس اما فضای دوستانه نشست

ید عباس استانکزی از عضای هیات طالبان که در حاشیه نشست به خبرنگاران تاک

  .ستابس "غیرممکن" جود حضور نیروهای خارجی آتشکرد که با و

های سیاسی افغانستان در سخنرانی خود از طالبان اما عطا محمد نور، از چهره

که  خواست که فکر شکست آمریکا و "ورود فاتحانه" به افغانستان را نکنند چرا

 ."عملی نیست"

سلیم گفت فکر "تاش کریم خلیلی، رئیس شورای صلح افغانستان نیز در سخنرانی

  .شدن" را دو جانب حکومت و گروه طالبان نکند

ند و نفره طالبان با نظم و هماهنگی بیشتر ظاهر شد ۱٤به طور کلی امروز هیات 

کرد وارد تاالر شدند که برخی از در حالی که سرگئی الوروف آنها را همراهی می

  .برخاستند رهبران افغانستان مانند حامد کرزی به احترام آنان از جا

ان از در پایان جلسه افتتاحیه امروز سیاسیون افغانستان به سمت محل هیأت طالب

 .گرفتند جمله مال عبدالغنی برادر رفتند و به هم دست دادند و یکدیگر را در آغوش
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  آژانس افغان خبر ١٣٩٨جوزا  ۷

ای در مورد انتخاب رییس و مجلس نمایندگان افغانستان بدون دستیابی به نتیجه

حل جنجال میان کمال ناصر اصولی و میررحمان رحمانی تا پس از عید فطر 

  .تعطیل شد

وز به گزارش افغان نیوز: گزارش های می رسانند که مجلس نمایندگان کشور امر

ای در مورد انتخاب رییس، جنجال میان ا( بدون دستیابی به نتیجه، جوز٧سه شنبه)

 کمال ناصر اصولی و میررحمان رحمانی تا پس از عید فطر تعطیل شد.

غاز آاعضای مجلس نمایندگان سه هفته پیش روند تعیین هیئت اداری این مجلس را 

 ای دست نیافتند.هفته به نتیجهکردند که تاکنون بعد از گذشت سه

گیری مجلس نمایندگان که بین دو رقیب اصلی برای تصاحب کرسی روند رای در

ال رای و آقای کم ۱۲۳ریاست برگزار شده بود، آقای میررحمان رحمانی با کسب 

 رود.رای بدون نتیجه پیش می ۵۵ناصر اصولی با کسب 

ی بررس نفری از هواداران و مخالفان هر نامزد برای ۲۰نمایندگان با تعیین هیئت 

 س مجلس شدند.گیری خواستار انتخاب رییروند رای

انی تمام جنجال در پارلمان بر سر یک نقطه است که در برگه رای میررحمان رحم

دومیلیون »ها به نقطه های اجتماعی و رسانهوجود دارد. این نقطه در شبکه

 معروف شده است.« دالری

https://baztab.news/source/94
https://baztab.news/source/94
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ای در این یجهن دستیابی به نتجوزا مجلس نمایندگان بدو ٧شنبه سرانجام امروز سه

 خصوص، تا پس از عید فطر به تعطیالت رفت.

 روزنامه هشت صبح ١٣٩٨جوزا  ۷

 

 ییس جمهورحسین مرتضوی، معاون سخنگوی رشاه

های مهم حقوقی را برای انین نافذه، فرصتچنان دیگر قوقانون اساسی کشور و هم

ر دزنان فراهم کرده است. بر اساس این قانون فرصت برای حضور و تبارز زنان 

 اهم شده است.های مختلف فرهای انتخابی گرفته تا ادارهها از نهادتمام عرصه

نان تاریخ افغانستان شاهد فرازوفرودهای زیادی در رابطه به جایگاه و حضور ز

های داخلی و دوره های جنگهای تلخ دورهدر ساختار حکومت بوده است. تجربه

 رود.های سیاه به شمار میطالبان جزء فصل

https://baztab.news/source/28
https://baztab.news/source/28
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های جدیدی برای حضور زنان در همه ساختارها فراهم س از توافق بُن، روزنهپ 

های اضطراری، قانون اساسی و جرگه مشورتی صلح تا جرگهزنان در لویهشد. 

 درصد حضور یافتند. ۳۰سطح 

 کنندگی میزنان از خودشان خود نماینده

ها طایی به صورت نمادین در ساختارعهای اها زنان با دریافت سمتدر گذشته

ضور قوی و اند، اما اکنون خصوصاً طی چهار سال اخیر زنان با ححضور داشته

کنند. اکنون دیگر حضور زنان نمادین و گی میمؤثرشان، از خودشان نماینده

های ها و تجربهرود، بلکه هر یک از زنان کشور با ظرفیتسمبولیک به شمار نمی

های مهم قرار گرفته و از خودشان عظیم علمی، مدیریتی و تخصص در مسند

است که مردان به جای زنان تصمیم کنند. امروز عصر آن گذشته گی مینماینده

 گی کنند.ها نمایندهبگیرند و از آن

جا با خانمش وارد هایی است که یکییس جمهور غنی از معدود شخصیتر 

اند. این حضور برای زنان کشور یک الگو و رفتار قوی و مناسب از عرصه شده

در خلق  چنان این حضورکار مشترک زنان و مردان در سطوح مختلف است. هم

 تر زنان کمک کرد.نفس بیشفضای جدید و اعتمادبه

 حضور و مشارکت فعال زنان 

اند. های ملی داشتههای گذشته نقش بارزی را در پروسهزنان کشور در انتخابات

صدی اند. فیگان زنان بودهکنندهترین اشتراکها، بیشچنان در برخی والیتهم

گر عزم و اراده زنان برای تغییر  بود. این نشانمشارکت زنان در اکثر والیات باال

چنان در شوراهای قریه حضور زنان تثبیت شده و این حضور، مؤثر و است. هم

 پررنگ است.

ی دولت، حضور زنان پررنگ است، اما بسنده و کافی گانهاکنون در تمام قوای سه

ی ادارهسارنوالی، محکمه، لوینیست. حضور زنان در شورای ملی، استره

ها، خانههای امنیتی و دفاعی، سفارتهای محلی، والیات، کابینه، بخشارگان

محسوس است. شاید افغانستان از معدود کشورهای … های مستقل وریاست

 ترین سطح قضایی کشور زنان حضور دارند.ای باشد که در عالیاسالمی
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مان ملل فغانستان در سازبرای نخستین بار سفیر افغانستان در امریکا و نماینده ا

 متحد خانم است.

های تجارت زنان نیز گذاری با ایجاد اتاقهای تجارت و سرمایهنقش زنان در بخش

های اند، گامپیشه با ابتکارهایی که به راه انداختهپررنگ است. اکنون زنان تجارت

 اند.مهمی را در بخش اقتصادی برداشته

لی نیز از شاگردان گرفته تا محصالن و های معارف، تحصیالت عادر نهاد 

 مند زنان، محسوس است.استادان این حضور شکوه

سابقه های سیاسی و قانونی حکومت از حقوق و جایگاه زنان در تاریخ بیمایتح 

ای که به زنان کشور دارد، حامی است. رییس جمهور غنی در کنار احترام ویژه

 جدی جایگاه و حقوق زنان است.

هایی که مالقات ترین گروپسفر والیتی رییس جمهور یکی از مهم ٧۰م در تما 

های شود، زنان است. در همه سفرها به مشکالت زنان توجه شده و حمایتمی

 گیرد.جدی در سطح ادارات محلی صورت می

ها و های امنیتی، معاونت والیتمروز حضور زنان در سطح معاونت نهادا 

های مختلف است. ت زنان در بخشی از شجاعت و ظرفیها نشانچنان ولسوالیهم

های فرهنگی، اکنون زنان تنها حضور مؤثر در سطح دولت نه، بلکه در عرصه

 اجتماعی، رسانه و سطوح مختلف جامعه از موقعیت قوی برخوردار اند.

  

 رفت زنان نخواهد شدها مانع پیشموجی از اتهام

ند، سیاسی و در قالب جنگ نرم و روانی مهای هدفبا تأسف که موجی از اتهام

آورد مهم حکومت وحدت ملی، آغاز شده است. این روایت که از علیه این دست

تر در کند، زنان را بیشهای سیاسی در کشور حکایت میسطح پایین رقابت

بختانه که امروز خرد جمعی، درک دهد. خوشپذیری قرار میمعرض آسیب

شود تا کسی نتواند در نقش مالی لنگ، ی زنان، سبب میچنان آواز قوسیاسی و هم

 هللا را نشانه بگیرد و ناکام بسازد.فصل ناتمام غازی امان
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هرچند که حلقات سیاسی، دقیقاً با همین هدف و در همین راستا در پی خلق 

های سیاسی اند، اما فهم و درک جامعه، مانع تطبیق این هدفهای گذشتهسناریو

 خواهد شد.

حکومت در برابر رفتار غیراخالقی جدی و مصمم است. هرگز از این نوع  

ها را توانند این نوع اتهامپوشی نخواهد کرد. مراجع عدلی میها چشمرفتار

 ی هر فرد و هر دستگاهی که باشد، با جدیت بررسی کنند.درباره

ام یک های کشور این است که به جرم اتهنتظار از فضای مجازی و رسانهااما  

نشانه  فرد، یا یک ادعای حقیقی و واهی، کلیت نظام جمهوری اسالمی افغانستان را

رفت زنان در کشور تر از همه، اقداماتی را انجام ندهند که مانع پیشنگیرند. مهم

 شود.

ها در برابر موجی از اتهام و جنگ روانی مهم است. یادتان هست که دقت رسانه

کرد. اما آیا کدام رسانه، محتوای آن دی یاد میظاهر قدیر همیشه از یک سی

نژاد در دی را دید؟ در یک مورد دیگر در کشور همسایه کسی به نام احمدیسی

ن ؟ آ… مناظره با میرحسین موسوی کاغذی را بلند کرد و گفت: بگم؟ بگم؟ بگم

ع لحظه همه فکر کدام موضوع اخالقی را داشتند، اما بعداً روشن شد که موضو

بوط به یک سند و یا مکتوب برای تحصیل خانم آقای میرحسین موسوی بوده مر

 است. اما قضاوت عامه در آن لحظه علیه موسوی بود.

گیر و موجی از حمالت و جنگ نرم همراه های نفسانتخابات پیش رو با رقابت

ثر و خواهد بود. بهتر است که در میان این موج، حقایق را فراموش نکنیم و متأ

 وب فضای توطیه و شایعه نشویم.مرغ
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 روزنامه اقتصادی وادصم ١٣٩٨جوزا  ۷

 

د. این افغانستان براى اولین بار بیش از نیم كیلو زهر مار به خارج صادر میكن 

 .یك فارم مار و عقرب در والیت هرات تولید شده است مقدار زهر توسط

پیشینه  به گفته مسووالن اتاق تجارت و صنایع هرات، فارم زهر مار در افغانستان 

شتغال نداشته كه اگر در این بخش سرمایه گذارى شود میتواند به رشد اقتصاد و ا

 .زایى در كشور مؤثر واقع شود

گفت  اق تجارت و صنایع هرات به رادیو آزادىعزیز احمد یارمند، آمر اجرایى ات

ه هزار عقرب و مار بدست آمد ٤۰۰كه این مقدار زهر تولید شده توسط بیش از 

 .است

ه وى عالوه نمود كه فارم مار و عقرب والیت هرات بیش از دوسال میشود كه ب

ارم ین فافعالیت آغاز كرده است. این فارم مجهز با البراتوار بوده اولین محموله 

 .نیم كیلو زهر است كه قرار است به خارج صادر شود

ر در همین حال آمر اجرایى اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید كه اگر زهر ما

ر میباشد افغانستان مستقیما به امریكا صادر شود بهاى فى كیلوى آن ده میلیون دال

 .كه از آن به منظور ساخت دارو استفاده میكنند

https://baztab.news/source/18
https://baztab.news/source/18
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 کلید گروپ ١٣٩٨جوزا  ۷

 

در مراسم یادبود از   سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان روز گذشته

برای  یان سربازان این کشور در افغانستان، گفت که این نیروهای امریکاییقربان

 .دفاع کشور شان و افغانستان می جنگند

با  دیوید بتلر سخنگوی نیروهای امریکایی گفته است که نیروهای آن کشور یکجا

م نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از افغانستان و امریکا می جنگند و مرد

 .ید به نیروهای شان افتخار نمایندافغانستان با

ی نموده و آقای بتلر در این مراسم هم چنان از قربانی های نیروهای امنیتی قدر دان

 .افزود که آنان برای دفاع از مردم خود شجاعانه می جنگند

ین انیروهای امریکایی روزی را به نام روز گرامی داشت از قربانیان سربازان 

 .کرده است و همه ساله این روز را گرامی می دارد کشور در جنگ نام گزاری

این سخنان آقای بتلر در مورد تداوم حضور نیروهای خارجی در حالی مطرح می 

گردد که روز گذشته در دومین نشست مسکو میان سیاسیون افغان و گروه طالبان، 

اشتراک کنندگان این نشست به شمول وزیر خارجه روسیه تاکید بر خروج 

 .ی خارجی از افغانستان داشتندنیروها

https://baztab.news/source/49
https://baztab.news/source/49

