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اشتراک در انتخابات و : رئیس جمهور

 استعمال رای وجیبه ملی هر هموطن ماست

جاللتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان در بیانیهء پانزده روزه رادیویی خویش 

اشتراک در انتخابات و استعمال رای را وجیبه ملی هر 

ما وقتی دین ملی را ادا کرده، : هموطن دانسته گفت

انتخابات سهم گرفته می توانیم که ثبت نام نموده و  در

 .کارت رای دهی گرفته باشیم

   ۹۱  بقیه در صفحه

سفارت افغانستان در لندن سالگرد 

استرداد استقالل کشور را در خالل 

 محفل باشکوهی تجلیل نمود

افغانستان در لندن، محفل  جمهوری اسالمی سفارت

نودو چهارمین سالروز  از جلیلتبا شکوهی را غرض 

در   ۹۰۱۱میزان  ۳۰به تاریخ  استرداد استقالل کشور

  ۱بقیه در صفحه                         .نمود لندن برگزار

 

 

 

 

H.E. Dr. Mohammad Daud Yaar, Mr. Mark Sedwill, Patrick Moody, Giles Duley and Dr. 

Shakardokht Jafari at the 94th Independence Day Anniversary in London.      25 Sep 2013                             
هیئت رهبری خالصه دیوان افغانستان در 

لندن نودو چهارمین سالگرد استرداد 

استقالل را به سفیر و اعضای سفارت 

 تبریک گفتندافغانستان 

، هیئت رهبری خالصه دیوان ۹۰۱۱سنبله  ۶بتاریخ 

 -افغانستان در لندن که یکعده از بزرگان افغانهای

سک مقیم لندن نیز حضور داشتند، به سفارت 

افغانستان در لندن آمده و نود وچهارمین سالگرد 

                                   .استرداد استقالل افغانستان را تبریک گفتند

 ۹۱  صفحه بقیه

 

 

 

 

محصل افغان در دوره دکترا با استفاده از 

دانه های جواهرات شیشه ای، وسیله 

کنترل کیفی رادیوتراپی ایجاد نموده 

 است

محصل دوره دکترای فیزیک طبی، خانم شکردخت 

جواهرات شیشه ای، راه جعفری، با استفاده از دانه های 

دوز  -کم هزینه برای نظارت وکنترول بر شعاع 

رادیوتراپی ایجاد نموده است که توسعه امکانات 

 .جدیدی است برای درمان سرطان در سراسر جهان

   ۸  بقیه درصفحه

 

 

 

 

از  ۷۵۳۱و ۷۵۳۱تجلیل از شهدای سالهای 

 سوی سفارت افغانستان در لندن

سپتمبر سال جاری محفل تجلیل  ۱۱میزان مطابق با  ۷بتاریخ 

و اتحاف دعا به روان  ۹۰۳۸و  ۹۰۳۷از شهدای سالهای 

پاکشان از سوی سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن 

با شکوه خاصی در مرکز همبستگی اسالمی افغانها واقع در 

در این محفل نورانی تعداد . غرب شهر لندن بر گزار گردید

بریتانیا، شماری از فامیلهای شهدا ، کثیری از افغانهای مقیم 

سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن 

 ۰بقیه صفحه                                         .شرکت کرده بودند

. 

 

 

 

 

 

 

اشتراک سفیر افغانستان در سیمینارانستیتوت 

 امنیت جهانی در پوهنتون دورهم 

داکتر محمد داود یار سفیـــر افغانستــــان در لنــــدن در سیمینار 

مـاه  ۱۳الـــی  ۹۸دو روزه ای شرکت نمود که از تاریخ 

 در پوهنتون « مداخله، اشغال، و بغاوت»سپتمبــــــر، تحت عنوان 

(Durham University) دایر شده بود. 

  ۴بقیه صفحه                          

 

Afghanistan Exports Increases 

by 40% in the First Quarter of 

1392                                  

                                            Page 01 

 

Afghanistan’s First Refinery 
Opens 
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Afghanistan Qualifies For 
2015 Cricket World Cup 
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هـامـرنــخـب  

 

The UK government funds £4.5 

million to increase women’s 

participation in upcoming 

election  

The UK will support more women in 

Afghanistan to take part in local and 

national elections, to build up 

democratic participation and female 

leadership. 

More on Page: 13 
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 سفارت افغانستان در لندن سالگرد استرداد استقالل کشور را در خالل محفل باشکوهی تجلیل نمود

  ۹۰۱۱میزان  ۳۴

 

در لندن   ۹۰۱۱میزان  ۳۰به تاریخ  نودو چهارمین سالروز استرداد استقالل کشور از جلیلتافغانستان در لندن، محفل با شکوهی را غرض  جمهوری اسالمی سفارت

نمایندگان نهاد در این محفل، تعداد کثیری از مقامات ارشد دولت برتانیه، سفرا و نمایندگان هیئت کور دیپلوماتیک مقیم لندن، اعضای پارلمان برتانیه، . نمود برگزار

مدعوین در موقع ورود به مجلس توسط سفیر و سایر دیپلوماتان سفارت مورد . انهای سرشناش مقیم لندن، اشتراک نموده بودندهای جامعه مدنی و یکعده از افغ

ش مهمانان در هنگام ورود، هریک بالنوبه، تبریکات خود و کشورهای متبوع خود را به مناسبت سالگرد استقالل افغانستان به سفیر و همکاران. استقبال قرار گرفتند

 .تقدیم نمودند

سپس داکتر محمد داود یار سفیر جمهوری . محفل با نواختن سرود ملی افغانستان، در حالی که مهمانان و اعضای سفارت به رسم احترام ایستاده بودند، آغاز گردید

لگرد استرداد افغانستان در لندن امتنان رئیس جمهور و مردم افغانستان، همکاران سفارت و خود را بخاطر اشتراک حضار در محفل تجلیل نود و چهارمین سااسالمی 

مایت جامعه جهانی، منجمله داکتر یار خاطر نشان ساخت که افغانستان در خالل یک دهه اخیر به همت دولت و مردم خویش و با ح. استقالل به مدعوین تقدیم نمود

  . دبرتانیه، توانسته است مؤفقیت های بزرگی را در عرصه های مختلف حیات بدست آور

خاص صدراعظم برتانیه برای افغانستان و پاکستان را عهده دار بود، به نمایندگی از حکومت مارک سیدویل معاون وزیر داخلهء برتانیه که قبالً سمت سفیر و نماینده 

سال اخیر قابل مالحظه و  ۹۱برتانیه نود و چهارمین سالروز استرداد استقالل کشور را به رئیس جمهور و مردم افغانستان تبریک گفته و پیشرفت های افغانستان را در 

نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر مسوؤلیت تأمین امنیت و رهبری تمام عملیات نظامی را در سرتاسر کشور بعهده دارند و این خود وی افزود که . مهم خواند

هدات درازمدت آقای سیدویل از تع. یک گام مهم در راستای استقالل و خود کفائی افغانها بشمار میرود که رئیس جمهوری کرزی بار ها پیرامون آن تأکید نموده اند

 .کشورش نسبت به افغانستان اطمینان داد

در پیام آمده است . را قرائت نمودپاتریک مودی رئیس دیپارتمنت افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه برتانیه پیام خانم برانوس وارسی وزیر دولت در امور خارجه 

خانم وارسی تدویر . که افغانستان پیشرفت های قابل مالحظه ای را بخصوص در عرصه حقوق زنان و توانمند ساختن قوای امنیتی افغان در تامین امنیت داشته است

وی از حمایت حکومت . غانستان برای تعیین سرنوشت آینده شان دانسترا نشانه خوبی از اراده مردم اف 4102انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی در سال 

 .برتانیه در جهت تدویر انتخابات شفاف، گسترش روابط بین دو کشور، و کمک به پروسه صلح و آشتی در کشور ،اطمینان داد

برتانیه که وسیلۀ جدیدی را برای تداوى بیماران سرطان اختراع  Surrey سپس، بر اساس دعوت سفارت، خانم شکردخت جعفرى محصل دورۀ دوکتورا در پوهنتون

اس موفقیت خانم جعفری، تقدیر سفیر افغانستان درلندن به پ. کرده است، صحبت نمود و مؤفقیت خود را نمونه خوبی از سهم فعال زنان در جامعه افغانی معرفی کرد

 .نامه ای را که از جانب سفارت تهیه شده بود، به وی تقدیم نمود

دو پا و یک دست خود را در اثر انفجار ماین در افغانستان از دست عکاس برتانوی که در هنگام فلمبرداری  Giles Duley در اخیر، بنا بر خواهش سفارت، آقای

تند از تلفات ملکی داده است، صحبت نمود و خاطر نشان ساخت که مصمم است بعد از ختم تداوی به افغانستان بر گردد و به کار خود در زمینهء ترتیب یک فلم مس

 .ادامه دهد

 .خاتمه یافتمحفل با صرف عصریه و نواختن ترانه های ملی 

 

 

 تجلیل از نود وچهارمین سالروزاسترداد استقالل افغانستان در لندن
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 سفارت افغانستاناز سوی ۷۵۳۱و  ۷۵۳۱سالهای ازشهدایگرامیداشتمراسم
 را طی محفلی گرامی داشت ۹۰۳۸و  ۹۰۳۷شهدای سالهای  یادافغانهادرلندن، اسالمیهمکاری مرکزهمبستگی اسفارت افغانستان در لندن ب

شان از سوی سفارت جمهوری اسالمی افغانستان  و اتحاف دعا به روان پاک ۹۰۳۸و  ۹۰۳۷سپتمبر سال جاری محفل تجلیل از شهدای سالهای  ۱۱میزان مطابق با  ۷بتاریخ 

 .گردید در لندن با شکوه خاصی در مرکز همبستگی اسالمی افغانها واقع در غرب شهر لندن بر گزار

. در لندن شرکت کرده بودند در این محفل نورانی تعداد کثیری از افغانهای مقیم بریتانیا، شماری از فامیلهای شهدا ، سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسالمی افغانستان

 .بعد از ظهر ادامه یافت ۱صبح آغاز گردید و با تالوت کالم اهلل مجید و سخنرانی الی ساعت  ۹۹محفل ساعت 

شهیدی عنوان کرد که در  ۳۳۳۳در آغاز برنامه، قاری عبدالوکیل، مسئول مرکزهمبستگی اسالمی افغانها با ایراد سخنانی هدف از برگزاری این مجلس را تکریم و تجلیل از 

سپس دسته جات مختلف مردم با قرائت فاتحه به روان پاک شهدا، به سفیر افغانستان در لندن و . دوران حاکمیت سیاه حزب دیموکراتیک خلق در افغانستان قربانی شدند

 .همدردی و تسلیت می نمودند فامیلهای شهدا که به عنوان عزاداران اصلی مجلس درکنار سفیر افغانستان نشسته بودند، اظهار

در این اعضای خانواده خود را دربخش دیگری از مجلس تجلیل، داکتر محمد داود یار، سفیر افغانستان در بریتانیا که خود نیز از جمله وارثین شهدا می باشد و شماری از 

ایشان با اتحاف دعا به روح بلند شهدا . حادثه از دست داده است، طی سخنانی به فلسفه مرگ و شهادت پرداخت و باسخنان مبسوطی به حوادث سالهای اخیر اشاره نمود

. اوست که به این فوز عظیم نائل می گردند خاطر نشان ساخت که شهادت توفیقی است که نصیب بند گان خاص خداوند می گردد و تنها برگزید گان و مقربان درگاه

 .مهمرین نیازهای کشور دانست داکتر یار سپس با اشاره اوضاع جاری کشور کلیه هموطنان را به عبرت آموزی از حوادث گذشته فرا خواند و اتحاد و هماهنگی افغانها را از

بعد از ظهر به وقت لندن به  ۱ر پایی نماز غائبانه جنازه شهدا پرداخته و مجلس ترحیم شهدا در ساعت در پایان بر نامه، شرکت کنند گان مجلس به ادای نماز جماعت و نیز ب

 .پایان رسید
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 "دورهم"اشتراک سفیر افغانستان در لندن در سیمینار انستیتوت امنیت جهانی 
  ۹۰۱۱میزان  ۳۳

 

مداخله، »مـاه سپتمبــــــر، تحت عنوان  ۱۳الـــی  ۹۸داکتر محمد داود یار سفیـــر افغانستــــان در لنــــدن در سیمینار دو روزه ای شرکت نمود که از تاریخ 

ت امنیت جهانی پوهنتون دورهم به عهده در این سیمینار که مهمانداری آنرا انستیتو. دایر شده بود (Durham University) در پوهنتون دورهم« اشغال، و بغاوت

 .داشت، عده ای از استادان پوهنتون های انگلستان، اعضای مؤسسات غیردولتی، و مأمورین عالیرتبهء امور امنیتی پاکستان شرکت کرده بودند

بدون سرنشین را در مناطق دو طرف خط  شرکت کنندگان سیمینار، در شمار سایر مسایل، موضوع مبارزه علیه دهشت افگنی، منجمله حمالت طیاره های

یکی از سواالت مهمی که در این سیمینار مورد بحث قرار گرفت این بود که آیا استراتیژی مبارزه علیه بغاوت در دو طرف خط . دیورند مورد بحث قرار دادند

توافق شرکت گنندکان در پاسخ بدین سوال روی این . خیر به هدفی که در نظر داشته است نایل شده است و یا (counterinsurgency strategy) دیورند

ر دو طرف خط دیورند نکته این بود که استراتیژی مبارزه علیه بغاوت بیشتر بر راه حل نظامی این مشکل تأکید داشته و بدین علت نتوانسته است ثبات کافی را د

رزه با خشونت و بغاوت در این منطقهء کوهستانی و فقیر به طرح و تطبیق یک برنامهء شرکت کنندگان روی این مطلب توافق نشان دادند که مبا. بوجود آورد

 .جامع در جهت ارتقای سطح تعلیم و بهبود وضع اقتصادی مردمان آن نیاز دارد

شرکت کنندگان معرفی کرده و سفیر افغانستان در لندن پیشرفت های چشمگیر دوازده سال اخیر افغانستان را در روشنی تجارب تاریخی تحول در کشور، به 

 .نیز با سرعت و وسعت کنونی و حتی بیشتر دوام خواهد یافت ۱۳۹۴اطمینان داد که این روند تغییر و تحول پس از سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیر ازفراغت عده ای از محصلین افغانی در بریتانیا تدویرمحفل

August 01, 2013  

 که اخیراً با کسب درجه ماستری از پوهنتون های نظامی یبا تعدادی از محصلین افغان ۹۰۱۱افغانستان در لندن بروز جمعه تاریخ چهارم اسد  کارمندان سفارتسفیر و

(Royal College of Defense Studies- RCDS)  و (Sandhurst Military Academy) در این  .بریتانیا، با کسب نتایج عالی، فارغ شده اند مالقات نمودند

محصلینی که از جانب سفارت . مل آوردمحفل، سفیر مؤفقیت فارغین نظامی افغانستان را به ایشان تبریک گفته و با اعطای تقدیرنامهء خدمت به آنها از ایشان ستایش به ع

در مقابل، فارغین از همکاری اعضای سفارت با شاگردان و { خانم فریما نوابی، آقای لیاقت علی امیری و دگرمن احمد ضیا سراج}: تقدیرنامه بدست آورند عبارت بودند از

فارعین برای آینده، و نقش جوانان  های آیندهقات، دربارهء برنامه تحصیلی فارغین، پالن در اخیر مال. کمک در راه اکمال مأموریت تعلیمی شان اظهار سپاسگذاری نمودند

 .فارغ التحصیل در ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان صحبت و تبادل نظر بعمل آمد
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 لندنبازدید جوانان افغان با سفیر افغانستان در 

August 01, 2013  

به سلسلهء دید و بازدید با افغاهای مقیم برتانیه، داکتر محمد داود یار سفیر اففانستان در لندن بروز 

جوانان و جامعهء مدنی افغانها در برتانیه مالقات ای از  با نمایندگان عده ۹۰۱۱جمعه چهارم اسد 

 .نمود

افغان در  در این مالقات که هدف آنرا بحث روی مسایل مربوط به افغانستان و وضع مهاجرین

سعیدی  برتانیه تشکیل میداد، محترم نوراهلل اتل، محترم فضل غنی، استاد سیدشاه، و آقای شمس

ت با ذوات نامبرده اظهار خوشنودی نموده و نقش جوانان و داکتر یار از مالقا. شرکت کرده بودند

. جامعهء مدنی را در معرفی فرهنگ واالی افغانستان به مردمان کشور میزبان مورد تأکید قرار داد

سفیر افغانستان در لندن، به نقش کلیدی وحدت و عدالت ملی در امر تأمین صلح و ثبات در 

 .در راه خدمت به وطن و مردم تشویق نمودافغانستان اشاره کرده و جوانان را 

در این مالقات، محترم اتل در مورد فعالیت های جوانان و روشنفکران همکار خود معلومات ارائه 

اهداف اساسی نشست های این حلقه را تحکیم وحدت ملی افغان ها، نزدیکی ": نموده گفت

علیه منافع علیای جمهوری اسالمی اقوام، و مبارزهء معقول علیه مفکوره ها و ذهنیت هائی که 

آقای اتل و همکارانش از ارتباطاط نزدیک شان  ".افغانستان براه انداخته میشوند، تشکیل می دهد

مدنی در داخل افغانستان یاد نموده و گفتند که ایشان از سالیان  -با حلقات و سازمان های فرهنگی

حدت ملی در افغانستان میان اقوام مختلف متمادی بدینسو در تالش هستند تا در زمینه ایجاد و

 .ذهنیت سازی و فعالیت نمایند

متأسفانه در جهان مهاجرت، میان ما افغانها ": سفیر با تأیید نظریات آقای اتل و همکارانش گفت

هنوز هم اشخاص و سازمان هائی وجود دارند که قشری فکر می کنند و به اشاعهء داعیه های 

اما آنچه شما و همکاران تان در پیش دارید، با اهداف عالی و . دازندسـیاسی سکتریستی می پر

من مؤفقیت شما را در . آرزوهای ملی مردم درد رسیدهء افغستان کامالً همخوان و سازگار است

 "استدعا میکنم( ج)این راه از بارگاه خداوند متعال 

ه، سفیر پیشنهاد کرد تا به منظور کمک در راه تقویت ظرفیت کاری جوانان شامل در این حلق

. یکتن از آنها به حیث همکار افتخاری در پیشبرد فعالیت های فرهنگی با سفارت همکاری نماید

این پیشنهاد سفیر مورد استقبال جوانان قرار گرفت و بنا شد که بزودی یکی از جوانان به منظور 

 .تقبل این وظیفه به سفارت معرفی شود

 

اشتراک سفیر و کارمندان سفارت در مراسم ختم 

 قرآن عظیم الشأن در مسجد افغان ها مقیم لندن

August 05, 2013  

ختم قرآن عظیم  مرکز همبستگی اسالمی افغان ها مقیم لندن مراسم

الشان را در شب بیست و هفتم به امامت شیخ القرأ الحاج استاد برکت 

در این مراسم سفیر و کارمندان سفارت در . اهلل سلیم راه اندازی نمودند

حالیکه تعداد کثیری از هموطنان ما اعم از خوهران و برادران حضور 

لشأن داکتر داود بعد از ختم قرآن عظیم ا. داشتند، نیز اشتراک نمودند

یار سفیر افغانستان به نمایندگی از سفارت و افغان های مقیم لندن از 

جناب استاد برکت اهلل سلیم و مرکز همبستگی اسالمی افغان ها درلندن 

  .بخاطر راه اندازی این ختم باشکوه قدردانی نمود

 

صلح سفیر افغانستان ابراز امیدواری کرد که به برکت این ماه پر فیض، 

و ثبات دایمی در کشور عزیز ماتامین گردیده و این ختم قرآن موجب 

همچنان سفیر و . همبستگی و اتحاد هرچه بیشترمیان افغان ها گردد

کارمندان سفارت در مراسم ختم قرآن عظیم الشأن که با حضور داشت 

لندن دایر شده  -استاد برکت اهلل سلیم در مسجد افغان ها مقیم نیسدن

مراسم با دعای و خیر و فالح مردم افغانستان و . ز اشتراک نمودندبود، نی

 .تمامی مسلمانان جهان، به پایان رسید

سفیر افغانستان درین مراسم اکیداً از جناب استاد برکت اهلل سلیم بخاطر 

تحمل مشکالت حین سفر و متعاقبأ انجام ختم قران عظیم الشان 

ه در آینده نیز جناب استاد بتوانند قدردانی کرده، ابراز امیدواری نمود ک

سفیر . افغانهای مقیم لندن را از قرائت دلنشین شان مستفید سازند

اطمینان داد که سفارت افغانستان در لندن برای تسهیل سفر جناب استاد 

 .در آینده نیز همکاری همه جانبه خواهند نمود

 

 

 

 دید و بازدید سفیر افغانستان
 مقیم بریتانیامالقات محترم داکتر محمد داود یار با افغانهای 
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هیئت رهبری خالصه دیوان افغانستان در لندن نودو چهارمین   

سالگرد استرداد استقالل را به سفیر و اعضای سفارت افغانستان 

 تبریک گفتند

September 06, 2013 

سک مقیم  -، هیئت رهبری خالصه دیوان افغانستان در لندن که یکعده از بزرگان افغانهای۹۰۱۱سنبله  ۶بتاریخ 

لندن نیز حضور داشتند، به سفارت افغانستان در لندن آمده و نود وچهارمین سالگرد استرداد استقالل افغانستان را 

 .تبریک گفتند

افغانستان در لندن به نمایندگی از سایرین صحبت نمود و  ابتدا داکتر پوپندرسنگ رئیس اجرائیوی خالصه دیوان

نود وچهارمین سالگرد استرداد استقالل افغانستان را به سفیر و از طریق سفارت به دولت و تمام هموطنان ما در 

داکتر پوپندر سنگ افزود که هموطنان اهل هنود و سک های افغان ما در . داخل و خارج از کشور تبریک گفتند

موصوف از لطف و توجه خاص جاللتمآب . ستان، آرزوی سعادت، صلح و ثبات دایمی را در کشور دارندانگل

حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان مبنی بر افزود یک کرسی برای هموطنان اهل هنود و سک افغان 

تان در لندن سالروز استقالل در مقابل داکتر داود یار سفیر افغانس .در پارلمان کشور، صمیمانه قدردانی کردند

کشور را نیز به هیئت رهبری خالصه دیوان افغانستان در انگلستان تبریک گفت و در مورد پیشینه تاریخی تجلیل 

. از این روز فرخنده و کارنامه ها و فدا کاریهای افغانها در راه کسب و حفظ استقالل در کشور ،صحبت نمود

کابینه دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در مورد افزایش یک کرسی در ایشان بنوبه خود نیز فیصله اخیر 

پارلمان کشور به هموطنان اهل هنود و سک یک گام مثبت در راه احترام و حفظ حقوق اقلیت ها در کشور تلقی 

 .کرده و آنرا به هیئت رهبری خالصه دیوان تبریک گفت

متنفذین و بزرگان خالصه دیوان افغانستان در انگلستان نیز به  در اخیر، پروفیسور موهندر پال سنگ بیدی یکتن از

نوبه خود به نمایندگی از سایرین، از سفیر و اعضای سفارت بخاطر میسر ساختن موقع تبریک گفتن به مناسبت 

سالروز استقالل کشور ابراز داشت ووعده سپرد که هموطنان اهل هنود و سک مقیم انگلستان از هیچ نوع سعی و 

هیئت رهبری خالصه دیوان، . ش در راه خدمت بوطن و حفظ فرهنگ و عنعنات افغانی دری  نخواهند ورزیدتال

یک حلقه دستار را به رسم احترام و عنعنه موجود در کشور از طرف هیئت رهبری خالصه دیوان به سفیر 

سالروز استقالل کشور نیز تسلیم افغانستان در لندن اهدا نمودند و کاپی نامه تبریکیه این اتحادیه را در مورد 

 .محفل با صرف عصریه که از جانب سفارت به اشتراک کنندگان ترتیب داده شده بود، خاتمه یافت. نمودند

سفارت افغانستان از نود وچهارمین سالروز 

 استرداد استقالل افغانستان تجلیل نمود

 مراسم تجلیل از سالروز استقالل به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

نود وچهارمین سالروز استرداد 

 استقالل افغانستان گرامی باد
 به منظورتوزیع پاسپورت و رسیدگی به مشکالت افغانهای مفیم آیرلند
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 اشتراک در انتخابات و استعمال رای وجیبه ملی هر هموطن ماست: رئیس جمهور

  ۹۰۱۱میزان  ۹۱

 

حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در بیانیهء پانزده روزه رادیویی خویش اشتراک در  جاللتمآب

ما وقتی دین ملی را ادا کرده، در انتخابات سهم : انتخابات و استعمال رای را وجیبه ملی هر هموطن دانسته گفت

 .گرفته می توانیم که ثبت نام نموده و کارت رای دهی گرفته باشیم

جوزای امسال مرحله وار، اول در مراکز تمام والیات  ۳کمیسیون مستقل انتخابات از تاریخ : هور افزودرئیس جم

 .و بعد در نواحی شهرها و ولسوالی ها از طریق مراکز ثبت نام به توزیع کارت های رای دهی پرداخته است

 ۶و روستا های ما، از تاریخ اکنون غرض فراهم نمودن سهولت های بیشتر برای مردم دهات : حامد کرزی گفت

هفته آینده، موظفین ثبت نام به توزیع کارت رای دهی به دهات و روستا های سراسر کشور میروند و  ۶میزان تا 

 .هموطنان که ثبت نام نکرده اند، نام های شانرا ثبت نموده و برای شان کارت های رای دهی میدهند

سالگی را تکمیل می کنند، هموطنانیکه از محیط هجرت  ۹۸ل آینده جوانانیکه تا انتخابات سا: حامد کرزی گفت

تازه به ده و روستا های شان عودت کرده اند، برادران و خواهرانیکه کارت های سابقه شان از نزدشان مفقود شده 

 .است، همه باید ثبت نام کنند و کارت رای دهی بگیرند

ابات و استعمال رای خود، کاندید دلخواه خود را به ریاست ما می توانیم در اشتراک در انتخ: حامد کرزی گفت

 .جمهوری، عضویت شورای والیتی و وکالت در شورای ملی برسانیم

رئیس جمهور خطاب به هموطنانیکه تا هنوز ثبت نام نکرده اند و کارت رای دهی نگرفته اند، گفت که در دهات 

کارت رای دهی بگیرند تا در انتخابات سال آینده شرکت  و قریه های شان به موظفین ثبت نام مراجعه نموده و

کرده بتوانند، به کاندید دلخواه خود رای بدهند و وطن عزیز را به ثبات بهتر و نظام و حکومتداری سالمتر 

 .برسانند

حامد کرزی در اخیر این بیانیه رادیویی از همه موسفیدان، علمای دینی و متنفذین قومی دهات و روستا های 

شور خواست که مردم قریه و ده شانرا به ثبت نام و اخذ کارت رای دهی تشویق نمایند و هم موظفین کمیسیون ک

مستقل انتخابات را در اجرای امور محوله شان یاری رسانند تا وطن عزیز ما از راه انتخابات قدم دیگری بطرف 

 .ثبات، ترقی و حکومت محکمتری در این خاک برداشته باشند

 

The UK government will fund 

£4.5 million to increase 

women’s participation in 

upcoming election 
 

September 01, 2013 

The UK will support more women in Afghanistan 

to take part in local and national elections, to 

build up democratic participation and female 

leadership. 

The new funding will encourage women to vote 

and more candidates to take part in the 2014 

presidential and provincial elections as well as 

the 2015 parliamentary elections. 

The pledge of £4.5 million to increase women’s 

participation in democracy was announced by 

Chief Secretary to the Treasury Danny Alexander 

this week during his visit to the country. 

The UK government is already one of the main 

donors helping Afghan democracy organisations 

to conduct extensive electoral observation. This 

new support is in addition to the £12 million 

already pledged by the UK government to help 

build confidence in the Afghan electoral process. 

The UK government has also pledged £47 million 

through “Girl’s Education Challenge Fund” 

program, investing in girls’ education in some of 

the poorest areas of Afghanistan. The 

programmes will support a teacher 

apprenticeship scheme that will help girls move 

from secondary school into teaching, supporting 

the next generation of girls; and will increase 

the involvement of parents and the community 

in how girls are learning; and will provide a 

‘second-chance’ literacy programme for older 

girls who missed schooling. 

The UK government is committed to ensuring 

that the gains made in recent years – including 

in education – can be built upon for the future. It 

has agreed to provide £178 million of 

development funding every year until at least 

2017. 

 

 

 انتخابات سوم
 سومین دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی
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Saffron Cultivation 
Extended to 26 Provinces 
 
The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

has cited that saffron cultivation and productions 

have received tangible growth this year as compared 

to the past. 

Majidullah Qarar, Spokesperson for the Ministry of 

Agriculture, Irrigation and Livestock (MoAIL) said 

that the concerned Ministry had succeeded in 

extending saffron cultivation in almost 26 provinces 

of the country and stated that saffron cultivated in 

western Herat province and  fourteen other provinces 

is considered to be some of the best available in the 

market. 

 “The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

has purchased saffron seeds from Herat province and 

dispatched those to other provinces. The Ministry is 

working on a plan to facilitate farmers who have 

received the seeds to promote better saffron 

production including; training courses to local 

farmers, providing better equipment such as saffron 

drying machines. Mr Qarar however pointed out that 

saffron production has given satisfactory outcomes”. 

“Currently, saffron production is not at a scale to 

support our economy. But, if the cultivation is 

extended, soon it will leave a positive mark in 

Afghanistan’s economic development”, citing the 

increase in saffron production to 4,000 kg from 500 

kg previously. 

Responding to a question with respect to the value of 

Afghan saffron in the world market, Majidullah Qarar 

said that Afghanistan has suitable land and 

conditions for the best saffron but in terms of 

production Afghanistan cannot compete in scale, with 

the world largest producers of such as Iran, Spain and 

India. 

Highlighting such claims this year an Afghan saffron 

company received an award from International 

Institute of Taste and Quality. Sayed Nabi Shinwari, 

Head of the Department of Agricultural Sciences 

stated that Afghanistan has a suitable climate for 

saffron cultivation and that Afghan saffron is known 

for its high quality worldwide.” 

 

 افزایش کشت زعفران در کشور
 

مقامات وزارت زراعت وآبیاری میگویند که کشت زغفران درکشور بیشتر گردیده وصادر آن به 

 .بیرون از افغانستان نیز افزایش یافته است 

درسال پار خورشیدی در کشور : سخنگوی وزارت زراعت به آژانس باختر گفت مجید اهلل قرار

سه هزار کیلوگرام زعفران تولید شد که نسبت به سالهای قبل آن ازدیاد قابل مالحظه را نشان 

 .کشور محالت خوبی برای کشت زغفران اند  میدهد بخش های شمال غربی

اند تا زمینه صادرات زعفران را به بیرون از به گفته سخنگوی وزارت زراعت مقامات در صدد 

بیشتر سازند درحال حاضر کشور های چین ، ایتالیا ، آسترالیا و کانادا کشورهای اندکه   کشور

زعفران افغانستان به آن صادر میشود با ازدیاد حاصالت بازارهای دیگری نیز برای خرید زعفران 

 .افغانستان مساعد خواهد شد

 ۱۳۳۳آنها یازده نمایشگاه را برای بازاریابی زعفران افغانی برگزار نموده اند ضمنا قرار میگوید که 

تن از دهقانان را دربخش کشت نوین زعفران و بهره گیری بهتر آموزش داده اند و برنامه های 

 .دیگر نیز برای افزایش تولید زعفران در نظر گرفته شده است 

کشت وتولید زعفران یاد میکند که تالش میشود تا سخنگوی وزارت زراعت درحالی از افزایش 

زعفران کشت بدیل برای خشخاش باشد و از افغانستان به عنوان کشوری یاد میگردد که بخش 

 .های خاک این کشور برای کشت زعفران مساعد است 

خاک افغانستان برای : سید نبی شینواری آمر تعلیمات زراعتی وزارت زراعت وآبیاری میگوید

 .زعفران مساعد میباشد کشت 

در افغانستان زعفران به شکل چهار قطاره که کشت میشود : او به خبرنگار آژانس باختر گفت

 .نتیجه خوب داده است 

از بهترین زعفران دردنیا می باشد وزعفران ( رنگ ، بو و مزه)زعفران افغانستان از لحاظ کیفیت

 .تندرد تعین شده درمارکیت ها است که درکشور های خارجی ارسال می شود به نورم واس

جمعاً دوصدوده متر اسکول را در  ۹۰۱۱الی  ۹۰۱۳وزارت زراعت از سال : شینواری اضافه داشت 

 .دهقان طور مجانی توزیع نموده است  ۱۳۳والیت کشور برای  ۱۶

ر همچنان مصرف کود حیوانی وکود سیاه وسفید نیز ضمیمه آن میباشد و برای اضافتر از یک هزا

 .ودوصد دهقان وپنج صد مامور زراعت آموزش مسلکی زعفران داده شده است 

زعفران در آن : سید نبی شینواری آمر تعلیمات زراعتی ریاست ترویج وزارت زراعت گفت

 .والیات کشور که آب وهوا مرطوب ندارند کشت میشود 

 .عد است اکثر خاک والیت کشور ما با داشتن چنین خصوصیت برای کشت زعفران مسا

برای دهقانان که زعفران را کشت میکنند پیاز زعفران و کود توزیع میشود و هم چنین برای 

آموزش های مسلکی برای دهقانان ماشین خشکه کن زعفران، بسته های زعفران و جنراتور نیز 

 .درنظر گرفته شده است 
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Afghanistan’s First Refinery 
Opens 
 

Kam International Oil opened Afghanistan’s first refinery in 

a joint investment between Kam Group of Companies and 

an Azerbaijani Company. The refinery has the capacity to 

refine 500 tons of petroleum daily. All production at the 

refinery will be checked and certified by Afghanistan 

Norms and Standards Authority (ANSA) and SGS Co. (a 

Swiss Company).  

The refinery was opened on Sunday, 25 August at the 

Hairatan Town of Balkh Province. Additionally, Kam 

International Oil put in place foundations for a second 

phase of the refinery with similar capital and similar 

capacity. Both refineries are expected to refine 45000 tons 

of petroleum monthly. The grand opening of the refinery 

was attended by Mr. Abdul Jamil Arez, Deputy Minister of 

Mines and Petroleum, Mr. Khan Jan Alkozay, Vice-

Chairman of ACCI, Mr. Mohammad Qurban Haqjo, CEO of 

ACCI, Mr. Mohammad Zaher Wahdat, Deputy Governor of 

Balkh Province and around 200 people including Afghan 

and Azerbaijani investors. Mr. Alkozay highlighted the 

importance of the refinery to approach self-sufficiency for 

Afghanistan. “We are able to be released from our 

dependence to neighboring countries and approach self-

sufficiency, in terms of support for our local manufactures.”  

Mr. Haqjo also stated his appreciation for the Kam Group of 

Companies for its initiatives and said that considering our 

local oil needs and existing huge natural reserves in 

Afghanistan, we need to pay serious attention to refine our 

petroleum inside the country and prevent currency flight; 

as well as create thousands of job opportunities. 

Afghanistan needs 10,000 tons of different kinds of oil 

products daily which currently are imported from 

Turkmenistan, Uzbekistan, Russia, Pakistan and Iran. In 

considering the Investment Incentive Policy which has been 

recently approved by government and the existence of huge 

natural reserves in Afghanistan, ACCI hopes that foreign 

and local investments moves to exploitation and refining 

local petroleum. 

Afghanistan Exports Increases by 40 

Percent in the First Quarter of 1392 

 

Despite rising challenges for the export sector of Afghan 

economy, the sector has shown significant improvement in 

the first quarter of 1392 Solar Year in comparison to the 

same period of last year. Based on facts and figures 

released from Export and Industries Promotion Department 

of ACCI, Afghanistan has exported goods in valued in the 

region of a 100 million USD in the first quarter of the 

current year, whereas it had exported 64 million USD 

during the first quarter of last year. Thus, indicating a 40 

percent increase in exports for the country. The exported 

goods were made up of carpets, dried and fresh fruits, 

vegetable and chemical plants, animal products, cereal, 

cotton amongst others.  The reasons behind the increase 

were understood to be a reduction of natural diseases in 

plants, a favorable climate, increase in fruits harvests and 

favorable trade transits agreements with neighboring 

states. 

Mr. Mohammad Qurban Haqjo, CEO of ACCI said: “As the 

second and third quarter of each year is a period of 

seasonal exports, we expect that our exports would increase 

further later in the year.” Ms. Najla Habibyar, Director 

General of Export Promotion Agency of Afghanistan stated 

the strengthening of exports was due in large part to the 

high quality of Afghan products and the expansion of 

exports to new markets abroad.  Mr. Mohammad Hassan, 

Head of Export Companies’ Union hoped that with the aid 

of Afghanistan’s government exports could increase further. 

The major markets for Afghanistan’s exports are Pakistan, 

India, Central Asian countries, Iran, Russia, China, EU, 

Canada, Australia and Gulf states. However, Afghanistan 

still faces multiple challenges in the export sector such as 

not having international quality control certificates, 

persistence of transit problems with neighboring states, 

lack of laboratories and cool storage facilities as well as the 

increased tariffs of foreign customs on seasonal exports. 

It is valuable to note however that imports have decreased 

by 6 percent in the same period in Afghanistan. Afghan 

traders have imported goods and services to the value of 1.9 

billion USD at the first quarter of the current year, whereas 

last year the value stood at close to 2 billion USD at the 

same period. The decrease has occurred due in part because 

of lower demands for second hand vehicles and machinery. 
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Chinese Investments Key To 
Afghanistan’s Economic Growth  
 

Expansion of diplomatic, trade, commerce and transit relations with the regional 

and ultra-regional nations have been topmost priority of government of the 

Islamic Republic of Afghanistan over the previous ten years  

since the formulation of the current political with the joint cooperation of 

international community. 

Afghanistan being in a geopolitically and geo-economically important location in 

the region has succeeded in attracting international investments and the Chinese 

have been in the forefront with vast investments on Ainak Cooper Mine project and 

Amu Darya Oil Field.  

To further attract such investments, recently President Karzai paid a three day 

official visit to China where he held wide-ranging discussions with the Chinese 

officials on a number of key issues pertaining to the region and the world. As part 

of his tour, President Karzai also signed three cooperation agreements with the 

Chinese government.  

Deputy Head of Afghanistan Chamber and Commerce and Industries (ACCI). Khan 

Jan Alakozai, described the importance of the Presidents trip to China, elaborating:  

“Undoubtedly, the signing of bilateral cooperation agreements help the two states 

to expand their economic and trade ties and it will also lay positive impacts on 

regional ties. China as an ever growing economic power in the world and with 

important Chinese companies’ investment of millions of dollars on various fields in 

Afghanistan – the agreements are bound to help Afghanistan’s economic growth.” 

With regards to Chinese investments on Ainak Copper Mine, Deputy Head of ACCI 

said that if the Chinese succeeded in Ainak Copper Mine, it will benefit both 

countries economically and we are strongly convinced about Chinese investments 

in extraction of oil and we are convinced about the lack of political motives from 

its economic activities in Afghanistan. 

Currently, the Chinese investment in Afghanistan is around $ billion and the level 

of commercial goods exchange between the two countries is very high. However, 

Mr. Alokozai stressed that the government needs to further maintain an effective 

quality control system and as most the products exported from China to 

Afghanistan lack quality. 
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President Karzai Welcomes the Afghan Football 
Team at Kabul Airport and Congratulates theme 
on their success 

 

September 12, 2013  
President Hamid Karzai was joined by a number of senior government officials and Members of 

Parliament at the Kabul International Airport to welcome home the Afghan national football team 

after a historic victory in the South Asian Football Federation’s Championship (SAFF). 

The President received and congratulated every member of the team on their arrival and wished them 

continued success. The Afghan national team bested India 2-0 securing the South Asian Football 

Federation Championships held in Nepal. 
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Afghanistan Qualifies For 2015 Cricket World Cup 

 

Afghanistan’s National Cricket team secured their route to 1105 Cricket World Cup to be held in 

Australia and New Zealand by winning three consecutive matches against the Kenyans. The Afghan 

national team has previously played in two T20 World Cup competitions; however the qualification for 

the world cup has been hailed as a tremendous achievement.  

Following entry of Afghanistan to 2015 Cricket World Cup, residents across the country flooded into the 

streets and celebrated the historic win. “I congratulate this historic win to the nation and I hope that 

Afghanistan cricket team continues winning major titles in the future as well, I appreciate the national 

traders and the government of Afghanistan for providing financial support to Afghan team, a cricket fan, 

Haidar said.” This victory comes after Afghanistan National Football Team succeeded in becoming South 

Asian Football Federation Champions in Nepal.  

 



www.afghanistanembassy.org.uk | 31 Princes Gate, London, SW7 1QQ | T:  0207 589 8891 | F:  0207 584 4801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 
 خـبـرنـامـه

www.afghanistanembassy.org.uk 
EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN 

LONDON 
لندن -د افغانستان د اسالمی جمهوریت سفارت    

لندن -سفارت جمهوری اسالمی افغانستان   

Editor 

Arif Ahmedi 
+44 (0) 207 2254756 

arifahmedi@afghanistanembassy.org.uk 

THE EMBASSY NEWSLETTER 
ISSUE NO. V0005 15 NOVEMBER 2013 


