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 ۷جوزا ١٣٩٨

خبرگزاری خامه پرس

وزارت امور داخله با پخش یک اعالمیه از دستگیری و بازداشت دو تن از
منسوبان پولیس والیت کاپیسا به اتهام اخاذی بازداشت کرده است.
در این اعالمیه آمده است که پولیس بخش استخبارات والیت کاپیسا دو تن از
منسوبان پولیس این والیت را به اتهام اخاذی بازداشت کرده است.
این دو تن زمانی که از یکی از باشنده گان ولسوالی حصه اول کوهستان این والیت
مبلغ  ۱۸۰۰دالر امریکایی را اخذ می کردند بازداشت شدند.
پولیس می گوید این دو تن باالفعل دستگیر شده اند .این در حالیست که گرفتن رشوه
و اخاذی در مرکز و والیات به یک عرف و عادت تبدیل شده است.
والیت کاپیسا در صد و بیست کیلومتری شمال پایتخت واقع شده است و در داشتن
مناظر زیبا و تاکستان های انگور شهره است.

 ۷جوزا ١٣٩٨

طلوع نیوز

اتاق تجارت و صنایع ،میگوید که افغانستان عضویت سازمان جهانی کشتیرانی
را ندارد از همینرو سرمایهگذاران کشور نمیتوانند در ایجاد شرکتهای
کشتیرانی در بندر چابهار سرمایهگذاری کنند.
در حدود سه ماه از انتقال نخستین محموله صادراتی کشور از راه بندر چابهار
میگذرد؛ محمولهییکه با موترها از افغانستان تا بندر چابهار رسید و از آنجا با
کشتیهای هندی به هند انتقال داده شد.
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در بیش از یک سالی که از گشایش رسمی بندر چابهار میگذرد ،بازرگانان کشور
همواره خواهان ایجاد یک خط کشتیرانی جداگانه شدهاند ،اما باوجود وعدههای
وزارت ترانسپورت ،تاکنون به این خواستها رسیدهگی نشدهاست.
جان آقا نوید ،سخنگوی اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت« :تعدادی از
اعضای سکتور خصوصی افغانستان به خصوص اتاق تجارت و سرمایه گذاری
افغانستان حاضر به این شدند که کشتیها را خریداری بکنند ،اما مشکلی که در
آنجا وجود دارد این است که افغانستان تاکنون عضویت سازمان کشتیرانی
بینالمللی ندارد».
وزارت ترانسپورت ،میگوید که برای عضویت در سازمان جهانی کشتیرانی و
ایجاد خط کشتیرانی جداگانه برای افغانستان در بندر چابهار درخواست داده
شدهاست.
امام محمد وریماچ ،معین وزارت ترانسپورت بیان داشت« :این پیشنهاد افغانستان
مورد پذیرایی گرم سازمان کشتیرانی جهانی قرار گرفته و در حال حاضر تعدادی
از شرکتهای ایرانی و همچنان هندی با تاجران افغانستان در تماس استند».
بازرگانان کشور ،برای انتقال دومین محمولۀ صادراتی از راه بندر چابهار به هند
آماده شده اند و از سوی دیگر محموله وارداتی برنج هند نیز به بندر چابهار
رسیدهاست.
اتاق تجارت و صنایع ،میگوید که با ایجاد خط کشتیرانی افغانستان،
سرمایهگذاران کشور منافع بزرگی از انتقال کاالها از راه این بندر به دست خواهند
آورد.

 ۷جوزا ١٣٩٨

روزنامه ماندگار
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هوش
یکی از متداولترین روشهای تفکر ،تفکر شفاهی یا کالمی است .هرچند که
ِ
چندگانه شامل طیفی از انواع هوش ،از هوش ریاضیاتی و موسیقیایی گرفته تا
هوش فضایی ،هیجانی و کالمی است؛ اما شاید بیشترین وابستهگی روزمرۀ ما به
هوش کالمیمان باشد .چرا که ما تمایل داریم با کلمات فکر کنیم و خود را با
درک خود را از زبان ،به کمک گسترش دایرۀ
کلمات ابراز کنیم .بنابراین باید
ِ
ت
ت روان و ساده باید یکی از الزاما ِ
ت خود تقویت کنیم .یک فرهنگ لغا ِ
لغا ِ
میزهای کار باشد .از فرهنگ لغات فارسی و یا حتا دیگر زبانها میتوان در
ت مختلف بهره برد و بهعالوه تلفظ
راستای یادگیری معانی جدید و نیز مشتقات لغا ِ
صحیحِ واژگان را آموخت .چرا که ادای درست کلمات ،نشان از هوش باالی
کالمی است.
. 2بازی کنیـم
بازی روشی مهیج برای تعامل با دنیای بیرون و از قویترین ابزارهای یادگیری
است که میتوان به مدد آن ،واژگان بسیاری آموخت .به عنوان مثال ،شکسپیر یکی
از کسانی بود که به کمک بازی با کلمات ،واژگان بسیاری را تولید و به فرهنگ
لغات افزود .مقابل آیینهیی تخت بایستید و با خود صحبت کنید ،شاید به نظر
ت خود
جنونآمیز باشد ،اما میتوان به
کمک این روش از تمام ضعفها و نقاط قو ِ
ِ
تصویربرداری کرد.
ناپلیون بناپارت میگوید که «باید با قدرت واژگان بر مردم حکمرانی کرد ».این
فراوان کلمات و اثرگذاری آنها بر مغز انسانهاست .زبان را
نشانگر قدرت
جمله
ِ
ِ
زره مغز میدانند ،بنابراین این زره را بر تن کنیم و وارد زمین بازی شویم .بازی
زبان و پرورش نبوغ گفتار ،بازی پیچیدهیی است .باید تالش کنیم تا با تمرین
بیشتر ،از هر اشتباه پلهیی برای تالش بعدی و دستیابی به موفقیت بسازیم.
. 3الگوبرداری آگاهانه کنیم
نوعان
ق محیط پیرامون خود ،میکوشد تا از رفتار هم
ِ
نوازد یک انسان با رصد دقی ِ
ت سازگاری را بیاموزد .بنابراین برای
خود تقلید کند تا راه رسم بقا و کسب قدر ِ
تبدیل شدن به بهترینها ،میتوانیم از متخصصانی که در حرفۀ ما مشغول به کار
هستند و گفتاری دلنشین و گیرا دارند ،الگوبرداری کنیم .بهعالوه میتوان با
مشاهده و زیر نظرگرفتن واژهگان مورد استفادۀ بازیگران ،مجریان ،معلمین و
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ت خاص را به دایرۀ واژهگان خود افزود .پرورش نبوغ
دیگر سخنوران ،این کلما ِ
گفتاری در گرو آن است که واژهگان ناشناخته و کلماتی که معنای آن را نمیدانیم
دنبال کنیم .عشق به غلبه بر نادانستهها و تعهد به یادگیری مستمر ،از جمله
ویژهگیهای سخنوران توانمند است.
به عالوه باید با واژهها و به ویژه کلمات سختتر ،فلسفی ،علمی و سرد ارتباط
نزدیکتری برقرار و این کلمات را با توجه به رویکرد خود متناسبسازی کنیم.
ت جدید هستند .یک
نوابغ سخن ،شکارچیان واژه بوده و مدام در جستوجوی کلما ِ
دفترچه برای ثبت کلمات جدید داشته باشیم که در آن میتوانیم خالصهیی از
داستانهای خواندنی ،اشعار زیبا ،حرفهای حکیمانه و پندآموز ،کلمات فنی و
تخصصی و انواع واژگانی که در طول روز با آنها برخورد میکنیم را یادداشت
کنیم.

 ۷جوزا ١٣٩٨

بی بی سی

به بهانه صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان  -روسیه در روزهای  ٧و ۸
جوزا (خرداد) رهبران و چهرههای شناختهشده سیاسی افغانستان و هیأتی از گروه
طالبان دیدار و گفتگو میکنند.
این دومین دیدار چهرههای سیاسی افغانستان و طالبان در مسکو است .دیدار قبلی
موسوم به گفتگوهای بیناالفغانی در  ۱٦دلو (بهمن) سال گذشته در همین شهر
برگزار شده بود .
حضور مال برادر مذاکره کننده ارشد گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی طالبان در
قطر محور توجه نشست دو روزه مسکو است .او کمتر در رسانهها ظاهر شده
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بود .مال برادر ریاست هیات  ۱٤نفری طالبان را در نشست مسکو برعهده دارد و
اولین سفر بینالمللی او در این مقام است .
حاضران و غایبان نشست مسکوحکومت افغانستان غایب این نشست مسکو بوده
است .تنها لطیف بهاند سفیر افغانستان در مسکو در سخنان کوتاهی از دولت
روسیه و برگزار کنندگان نشست تشکر کرده و تاکید نمود که به نمایندگی از
وزیر امور خارجه افغانستان صحبت میکند .
عباس استانکزی از اعضای عیات طالبان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه
نشست با رد گفتگو با حکومت افغانستان گفت" :گفتگو با ادارهای که اختیارات
ندارد و دچار اختالف است" را همیشه رد کردهایم.
محمد کریم خلیلی ،رئیس شورای عالی صلح و محمد محقق معاون دوم ریاست
اجرایی افغانستان نیز که مقامهای دولت افغانستان هستند در نشست مسکو شرکت
کردهاند .
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماری از چهرههای برجسته سیاسی
افغانستان از جمله حنیف اتمر ،مشاور پیشین امنیت ملی و نامزد ریاست جمهوری،
کریم خلیلی ،فوزیه کوفی ،ضرار احمد مقبل ،حضرت عمر زاخیلوال ،عطامحمد
نور ،رنگین دادفر اسپنتا ،زلمی رسول در این نشست حضور دارند.
به نظر میرسد که گروه طالبان در رد گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان بیشتر
نگاه به محمد اشرفغنی رئیس جمهوری افغانستان دارند .
از نقش مسکو در صلح افغانستان استقبال میکنیم سرگئی الوروف وزیر امور
خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحیه گفت :مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد.
امیدوارم هر چه زودتر صلح به افغانستان بیاید .روسیه در مبارزه با داعش در
کنار افغانستان است.
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حامد کرزی ،رئیسجمهوری پیشین افغانستان در سخنرانی خود "روابط ما با
روسیه از مهمترین روابط |خواند .آقای کرزی گفت که "به نمایندگی از مردم
افغانستان" از نقش روسیه در گفتگوهای صلح استقبال میکند.
مال عبدالغنی برادر ،معاون گروه طالبان در سخنرانی کوتاهی از روسیه به خاطر
برگزاری این نشست تشکر کرد .مال برادر افغانستان را "اشغالشده" خواند و گفت
برای رسیدن به صلح باید اشغال افغانستان به پایان برسد.
ضمیر کابلوف ،سفیر روسیه در افغانستان که اداره جلسه را بر عهده داشت به
نمایندگی از دولت روسیه خطاب به سیاسیون افغانستان گفت :امروز فرصت خوبی
دارید تا با هیأت طالبان گفتگو کنید.
چهرههای سیاسی افغانستان و طالبان در سخنان خود از صد سالگی روابط تاریخی
افغانستان و روسیه به نیکی یاد کردند .با وجودی که بیشتر اشتراککنندگان سابقه
جهادی و جنگ با ارتش سرخ شوروی سابق در دهه هشتاد را در کارنامه خود
دارند.
طالبان :آماده گفتگوهای بیناالفغانی هستیم
محمد حنیف اتمر ،رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و از نامزدان انتخابات ریاست
جمهوری در این نشست اظهار امیدواری کرد که این آغاز جدی مذاکرات بین
االفغانی با حمایت دولت روسیه ،آمریکا ،چین و دیگر کشور های منطقه باشد .
شیرمحمد عباس استانکزی ،عضو ارشد هیأت طالبان در نشست مسکو در گفتگو
با خبرنگاران تاکید کرد که به مناسبت صدمین سال روابط افغانستان و روسیه و به
دعوت دولت این کشور به مسکو سفر کردهاند.
او در مورد گفتگوهای بیناالفغانی گفت" :ما آماده گفتگوهای بیناالفغانی هستیم ".
حضور کمرنگ زنان و جوانان تنها دو زن در میان سیاسیون افغانستان در
نشست مسکو حضور دارند .فوزیه کوفی ،نماینده سابق بدخشان در پارلمان
افغانستان و تاجور کاکر.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

nhttp://www.morr.gov.af 10
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

در هیات طالبان هبچ زنی حضور ندارد.
شاه حسین مرتضوی ،معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در صفحه رسمی
فیسبوک خود نوشته است" :حضور کم رنگ زنان و جای خالی جوانان در
نشستهای بیناالفغانی"!
فوزیه کوفی ،نماینده پیشین مجلس نمایندگان و از شرکت کنندگان نشست مسکو در
توییتر خود نوشته که "در گفتگوهای این بار میان هیأت افغانستان و طالبان روی
مسایل و خواستهای مردم به شکل جدی باید صحبت شود .جمهوریت ،نظامی که
مردم بر سرنوشت سیاسی خود تصمیم گیرنده باشند ،تامین و حفظ حقوق برابر
شهروندان به ویژه زنان و آتشبس از اولویتهای ما در این دور گفتگوها خواهد
بود".
رد آتش بس اما فضای دوستانه نشست
عباس استانکزی از عضای هیات طالبان که در حاشیه نشست به خبرنگاران تاکید
کرد که با وجود حضور نیروهای خارجی آتشبس "غیرممکن" است .
اما عطا محمد نور ،از چهرههای سیاسی افغانستان در سخنرانی خود از طالبان
خواست که فکر شکست آمریکا و "ورود فاتحانه" به افغانستان را نکنند چرا که
"عملی نیست".
کریم خلیلی ،رئیس شورای صلح افغانستان نیز در سخنرانیاش گفت فکر "تسلیم
شدن" را دو جانب حکومت و گروه طالبان نکند .
به طور کلی امروز هیات  ۱٤نفره طالبان با نظم و هماهنگی بیشتر ظاهر شدند و
در حالی که سرگئی الوروف آنها را همراهی میکرد وارد تاالر شدند که برخی از
رهبران افغانستان مانند حامد کرزی به احترام آنان از جا برخاستند .
در پایان جلسه افتتاحیه امروز سیاسیون افغانستان به سمت محل هیأت طالبان از
جمله مال عبدالغنی برادر رفتند و به هم دست دادند و یکدیگر را در آغوش گرفتند.
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 ۷جوزا ١٣٩٨

آژانس افغان خبر

مجلس نمایندگان افغانستان بدون دستیابی به نتیجهای در مورد انتخاب رییس و
حل جنجال میان کمال ناصر اصولی و میررحمان رحمانی تا پس از عید فطر
تعطیل شد .
به گزارش افغان نیوز :گزارش های می رسانند که مجلس نمایندگان کشور امروز
سه شنبه( ،٧جوزا) بدون دستیابی به نتیجهای در مورد انتخاب رییس ،جنجال میان
کمال ناصر اصولی و میررحمان رحمانی تا پس از عید فطر تعطیل شد.
اعضای مجلس نمایندگان سه هفته پیش روند تعیین هیئت اداری این مجلس را آغاز
کردند که تاکنون بعد از گذشت سههفته به نتیجهای دست نیافتند.
در روند رایگیری مجلس نمایندگان که بین دو رقیب اصلی برای تصاحب کرسی
ریاست برگزار شده بود ،آقای میررحمان رحمانی با کسب  ۱۲۳رای و آقای کمال
ناصر اصولی با کسب  ۵۵رای بدون نتیجه پیش میرود.
نمایندگان با تعیین هیئت  ۲۰نفری از هواداران و مخالفان هر نامزد برای بررسی
روند رایگیری خواستار انتخاب رییس مجلس شدند.
تمام جنجال در پارلمان بر سر یک نقطه است که در برگه رای میررحمان رحمانی
وجود دارد .این نقطه در شبکههای اجتماعی و رسانهها به نقطه «دومیلیون
دالری» معروف شده است.
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سرانجام امروز سهشنبه  ٧جوزا مجلس نمایندگان بدون دستیابی به نتیجهای در این
خصوص ،تا پس از عید فطر به تعطیالت رفت.

 ۷جوزا ١٣٩٨

روزنامه هشت صبح

شاهحسین مرتضوی ،معاون سخنگوی رییس جمهور
قانون اساسی کشور و همچنان دیگر قوانین نافذه ،فرصتهای مهم حقوقی را برای
زنان فراهم کرده است .بر اساس این قانون فرصت برای حضور و تبارز زنان در
تمام عرصهها از نهادهای انتخابی گرفته تا ادارههای مختلف فراهم شده است.
تاریخ افغانستان شاهد فرازوفرودهای زیادی در رابطه به جایگاه و حضور زنان
در ساختار حکومت بوده است .تجربههای تلخ دورههای جنگهای داخلی و دوره
طالبان جزء فصلهای سیاه به شمار میرود.
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پس از توافق بُن ،روزنههای جدیدی برای حضور زنان در همه ساختارها فراهم
شد .زنان در لویهجرگههای اضطراری ،قانون اساسی و جرگه مشورتی صلح تا
سطح  ۳۰درصد حضور یافتند.
زنان از خودشان خود نمایندهگی میکنند
در گذشتهها زنان با دریافت سمتهای اعطایی به صورت نمادین در ساختارها
حضور داشتهاند ،اما اکنون خصوصا ً طی چهار سال اخیر زنان با حضور قوی و
مؤثرشان ،از خودشان نمایندهگی میکنند .اکنون دیگر حضور زنان نمادین و
سمبولیک به شمار نمیرود ،بلکه هر یک از زنان کشور با ظرفیتها و تجربههای
عظیم علمی ،مدیریتی و تخصص در مسندهای مهم قرار گرفته و از خودشان
نمایندهگی میکنند .امروز عصر آن گذشته است که مردان به جای زنان تصمیم
بگیرند و از آنها نمایندهگی کنند.
رییس جمهور غنی از معدود شخصیتهایی است که یکجا با خانمش وارد
عرصه شدهاند .این حضور برای زنان کشور یک الگو و رفتار قوی و مناسب از
کار مشترک زنان و مردان در سطوح مختلف است .همچنان این حضور در خلق
فضای جدید و اعتمادبهنفس بیشتر زنان کمک کرد.
حضور و مشارکت فعال زنان
زنان کشور در انتخاباتهای گذشته نقش بارزی را در پروسههای ملی داشتهاند.
همچنان در برخی والیتها ،بیشترین اشتراککنندهگان زنان بودهاند .فیصدی
مشارکت زنان در اکثر والیات باال بود .این نشانگر عزم و اراده زنان برای تغییر
است .همچنان در شوراهای قریه حضور زنان تثبیت شده و این حضور ،مؤثر و
پررنگ است.
اکنون در تمام قوای سهگانهی دولت ،حضور زنان پررنگ است ،اما بسنده و کافی
نیست .حضور زنان در شورای ملی ،استرهمحکمه ،لویسارنوالی ،ادارهی
ارگانهای محلی ،والیات ،کابینه ،بخشهای امنیتی و دفاعی ،سفارتخانهها،
ریاستهای مستقل و… محسوس است .شاید افغانستان از معدود کشورهای
اسالمیای باشد که در عالیترین سطح قضایی کشور زنان حضور دارند.
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برای نخستین بار سفیر افغانستان در امریکا و نماینده افغانستان در سازمان ملل
متحد خانم است.
نقش زنان در بخشهای تجارت و سرمایهگذاری با ایجاد اتاقهای تجارت زنان نیز
پررنگ است .اکنون زنان تجارتپیشه با ابتکارهایی که به راه انداختهاند ،گامهای
مهمی را در بخش اقتصادی برداشتهاند.
در نهادهای معارف ،تحصیالت عالی نیز از شاگردان گرفته تا محصالن و
استادان این حضور شکوهمند زنان ،محسوس است.
حمایتهای سیاسی و قانونی حکومت از حقوق و جایگاه زنان در تاریخ بیسابقه
است .رییس جمهور غنی در کنار احترام ویژهای که به زنان کشور دارد ،حامی
جدی جایگاه و حقوق زنان است.
در تمام  ٧۰سفر والیتی رییس جمهور یکی از مهمترین گروپهایی که مالقات
میشود ،زنان است .در همه سفرها به مشکالت زنان توجه شده و حمایتهای
جدی در سطح ادارات محلی صورت میگیرد.
امروز حضور زنان در سطح معاونت نهادهای امنیتی ،معاونت والیتها و
همچنان ولسوالیها نشانی از شجاعت و ظرفیت زنان در بخشهای مختلف است.
اکنون زنان تنها حضور مؤثر در سطح دولت نه ،بلکه در عرصههای فرهنگی،
اجتماعی ،رسانه و سطوح مختلف جامعه از موقعیت قوی برخوردار اند.

موجی از اتهامها مانع پیشرفت زنان نخواهد شد
با تأسف که موجی از اتهامهای هدفمند ،سیاسی و در قالب جنگ نرم و روانی
علیه این دستآورد مهم حکومت وحدت ملی ،آغاز شده است .این روایت که از
سطح پایین رقابتهای سیاسی در کشور حکایت میکند ،زنان را بیشتر در
معرض آسیبپذیری قرار میدهد .خوشبختانه که امروز خرد جمعی ،درک
سیاسی و همچنان آواز قوی زنان ،سبب میشود تا کسی نتواند در نقش مالی لنگ،
فصل ناتمام غازی امانهللا را نشانه بگیرد و ناکام بسازد.
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هرچند که حلقات سیاسی ،دقیقا ً با همین هدف و در همین راستا در پی خلق
سناریوهای گذشتهاند ،اما فهم و درک جامعه ،مانع تطبیق این هدفهای سیاسی
خواهد شد.
حکومت در برابر رفتار غیراخالقی جدی و مصمم است .هرگز از این نوع
رفتارها چشمپوشی نخواهد کرد .مراجع عدلی میتوانند این نوع اتهامها را
دربارهی هر فرد و هر دستگاهی که باشد ،با جدیت بررسی کنند.
اما انتظار از فضای مجازی و رسانههای کشور این است که به جرم اتهام یک
فرد ،یا یک ادعای حقیقی و واهی ،کلیت نظام جمهوری اسالمی افغانستان را نشانه
نگیرند .مهمتر از همه ،اقداماتی را انجام ندهند که مانع پیشرفت زنان در کشور
شود.
دقت رسانهها در برابر موجی از اتهام و جنگ روانی مهم است .یادتان هست که
ظاهر قدیر همیشه از یک سیدی یاد میکرد .اما آیا کدام رسانه ،محتوای آن
سیدی را دید؟ در یک مورد دیگر در کشور همسایه کسی به نام احمدینژاد در
مناظره با میرحسین موسوی کاغذی را بلند کرد و گفت :بگم؟ بگم؟ بگم… ؟ آن
لحظه همه فکر کدام موضوع اخالقی را داشتند ،اما بعدا ً روشن شد که موضوع
مربوط به یک سند و یا مکتوب برای تحصیل خانم آقای میرحسین موسوی بوده
است .اما قضاوت عامه در آن لحظه علیه موسوی بود.
انتخابات پیش رو با رقابتهای نفسگیر و موجی از حمالت و جنگ نرم همراه
خواهد بود .بهتر است که در میان این موج ،حقایق را فراموش نکنیم و متأثر و
مرغوب فضای توطیه و شایعه نشویم.
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 ۷جوزا ١٣٩٨

روزنامه اقتصادی وادصم

افغانستان براى اولین بار بیش از نیم كیلو زهر مار به خارج صادر میكند .این
مقدار زهر توسط یك فارم مار و عقرب در والیت هرات تولید شده است.
به گفته مسووالن اتاق تجارت و صنایع هرات ،فارم زهر مار در افغانستان پیشینه
نداشته كه اگر در این بخش سرمایه گذارى شود میتواند به رشد اقتصاد و اشتغال
زایى در كشور مؤثر واقع شود.
عزیز احمد یارمند ،آمر اجرایى اتاق تجارت و صنایع هرات به رادیو آزادى گفت
كه این مقدار زهر تولید شده توسط بیش از  ٤۰۰هزار عقرب و مار بدست آمده
است.
وى عالوه نمود كه فارم مار و عقرب والیت هرات بیش از دوسال میشود كه به
فعالیت آغاز كرده است .این فارم مجهز با البراتوار بوده اولین محموله این فارم
نیم كیلو زهر است كه قرار است به خارج صادر شود.
در همین حال آمر اجرایى اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید كه اگر زهر مار
افغانستان مستقیما به امریكا صادر شود بهاى فى كیلوى آن ده میلیون دالر میباشد
كه از آن به منظور ساخت دارو استفاده میكنند.
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 ۷جوزا ١٣٩٨

کلید گروپ

سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان روز گذشته در مراسم یادبود از
قربانیان سربازان این کشور در افغانستان ،گفت که این نیروهای امریکایی برای
دفاع کشور شان و افغانستان می جنگند.
دیوید بتلر سخنگوی نیروهای امریکایی گفته است که نیروهای آن کشور یکجا با
نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از افغانستان و امریکا می جنگند و مردم
افغانستان باید به نیروهای شان افتخار نمایند.
آقای بتلر در این مراسم هم چنان از قربانی های نیروهای امنیتی قدر دانی نموده و
افزود که آنان برای دفاع از مردم خود شجاعانه می جنگند.
نیروهای امریکایی روزی را به نام روز گرامی داشت از قربانیان سربازان این
کشور در جنگ نام گزاری کرده است و همه ساله این روز را گرامی می دارد.
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
نیروهای خارجی از افغانستان داشتند.
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