اسد 1396

پیام سید طیب جواد
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سفارت دولت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن
افتخار دارد که اولین شماره نشریه جدید این سفارت را
خدمت شما ارائه می نماید و این مجموعه امیدوار است
که بخشی از فعالیت های سفارت و رویداد های مهم
سیاسی افغانستان و بریتانیا را در اختیار شما دوستان قرار
دهد.
این سفارت در راه تحکیم مزید روابط افغانستان با
بریتانیا ،ارایه خدمات بهتر به افغان های مقیم بریتانیا،
معرفی فرهنگ و تمدن باستانی کشور عزیزما ،تشویق افغان های مقیم بریتانیا برای سهم مزید در
انتقال مهارت ها و سرمایه های شان به افغانستان ،جلب سرمایه گزاری و کمک های منابع بین المللی،
ایجاد ارتباط مزید میان جوانان افغان مقیم بریتانیا و جوانان افغانستان و رساندن صدای رسای مردم
افغانستان در مبارزه برحق شان بر علیه تروریزم و تالش مستمر مردم ما برای ایجاد یک جامعه باز و
مرفه و نظام مبتنی بر مردم ساالری ،عدالت و اصول حقوق بشر در خدمت شما قرار دارد.
به احترام
سید طیب جواد
سفیر جمهوری اسالمی افغانستان در بریتانیا
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اعضای بنیاد فرهنگی موالنا در دیدار با سفیر افغانستان در لندن :وحدت و همدلی
افغان ها یکی از خواست های اساسی ماست!

اعضای رهبری بنیاد فرهنگی موالنا در دیدار با سید طیب جواد سفیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن،
ضمن ابراز خوشی از حضور آقای جواد به حیث سفیر افغانستان در لندن ،بر وحدت و یکپارچگی افغان ها در
داخل و بیرون از کشور تاکید ورزیدند.
سفیر افغانستان در لندن با استقبال از پیام ارزشمند بنیاد فرهنگی موالنا مبنی بر حفظ وحدت و همدلی میان افغان
ها در سراسر جهان ،اضافه کرد که بقای امروز و عظمت فردای ما وابسته به وحدت و یکپارچگی اقوام باهم برادر
افغانستان می باشد.
در همین حال آقای جواد از اعضای بنیاد موالنا خواست تا در پخش و گسترش پیام وحدت و همگرایی افغان ها
بیشتر از پیش تالش نمایند.
بنیاد فرهنگی موالنا که از دو سال بدینسو در لندن فعالیت می نماید ،حمایت همه جانبه شان را از فعالیت ها و
خدمات سفارت افغانستان در لندن ابراز داشتند.
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مالقات سفیر سید طیب جواد با مسئولین اکادمی نظامی سندهرست

سید طیب جواد سفیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن و سید هارون نادری اتشه نظامی ادولت افغانستان
در لندن با مسولین اکادمی نظامی سندهرس که یکی از اکادمی های معتبر در سطح بریتانیا می باشد ،دیدار و
گفتگو نمودند.
در این دیدار دو طرف روی همکاری های مشترک نظامی و همچنان تربیه و آموزش بیشتر نیروهای امنیتی
افغانستان در بخش های مختلف در این اکادمی تاکید نمودند.
سفیر افغانستان در لندن همچنین با دو تن از محصلین افغان که مصروف فراگیری آموزش های نظامی در این
اکادمی می باشند دیدار و پیرامون دروس آنها صحبت نمود.
اکادمی نظامی سندهرست که یکی از نهاد های معتبر بریتانیا می باشد ساالنه به تعداد  9تن از نیروهای امنیتی افغان
را به ترتیب سه نفر در هر سه ماه به این اکادمی جهت آموزش دروس نظامی دعوت می نماید.
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مالقات سید طیب جواد سفیر افغانستان در لندن با جنرال نیک کارتر لوی درستیز ارتش بریتانیا
سید طیب جواد سفیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن با جنرال نیک کارتر لوی درستیز قوای زمینی
کشور بریتانیا در مقر وزارت دفاع آن کشور دیدار نمود.
در این دیدار که دگروال سید هارون نادری اتشه نظامی افغانستان در لندن نیز حضور داشت ،سید طیب جواد از
جنرال کارتر به پاس کمک و مساعدت های نظامی ارتش بریتانیا به نیروهای امنیتی افغانستان ابراز امتنان نمود و
از تجربیات و خدمات ایشان و جنرال آلین پیرامون همکاریهای نظامی با نیروهای امنیتی افغان قدردانی نمود .سفیر
افغانستان در لندن همچنان بابت پذیرش و آموزش محصلین نظامی افغان در اکادمی های نظامی بریتانیا و مساعدت
مالی و تخنیکی وزارت دفاع بریتانیا در قسمت ایجاد پوهنتون دفاعی مارشال فهیم که معادل اکادمی نظامی
سندهرست بریتانیا است ،ابراز امتنان کرد و در مورد پذیرش تعداد بیشتر محصلین نظامی افغان در اکادمی های
نظامی و دفاعی بریتانیا ابراز امیدواری نمود.
جنرال کارتر ضمن اظهار تبریکی به سفیر افغانستان بابت انتصاب ایشان به حیث سفیر افغانستان در بریتانیا ،به ایشان
خوش آمد گفت و از معرفت با آقای جواد ابراز مسرت نمود .همچنان در این مالقات عالوه بر موضوعات مختلف
همکاری های دو جانبه ،در مورد خریداری و تهیه هلیکوپترهای نظامی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
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مالقات سفیر سید طیب جواد با معاون لوی درستیز بریتانیا

سید طیب جواد سفیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان با آقای نیکوالس ویلش معاون لوی درستیز ارتش بریتانیا
ظهر روز جمعه چهارم اگست  2017در مقر سفارت جمهری اسالمی افغانستان لندن مالقات کرد .
در این مالقات که دگروال سید هارون نادری اتشه نظامی افغانستان در لندن نیز حضور داشت ،سفیر جمهوری
اسالمی افغانستان در لندن از همکاری های نیروهای نظامی بریتانیا مستقر در افغانستان در امر مبارزه با هراس افگنی
و حمایت از نیرو های امنیتی افغان ابراز امتنان نمود .همچنین آقای جواد با اشاره به قربانی های نیروهای امنیتی
بریتانیا در افغانستان ،از معاون لوی درستیز این کشور خواست تا در زمینه آموزش خوب تر وبیشتر نیرو های امنیتی
افغانستان ،نهاد های امنیتی افغان را حمایت و همکاری نمایند.
در همین حال ،آقای نیکوالس ویلش معاون لوی درستیز ارتش بریتانیا ضمن قدردانی از تالش های سفارت
جمهوری اسالمی افغانستان در زمینه گسترش روابط سیاسی و نظامی افغانستان با بریتانیا ،از کمک های بیشتر
کشور اش در زمینه های مختلف بخصوص در زمینه فراهم آوری تسهیالت نظامی و آموزش های بهتر نظامی
نیروهای دفاعی افغان ،به سفیر افغانستان در لندن اطمینان داد.
در اخیر آقای جواد ،یکبار دیگر از کمک های مردم و حکومت بریتانیا به مردم و حکومت افغانستان اظهار سپاس
و امتنان نمود.
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مالقات با رییس کالج سلطنتی مطالعات دفاعی لندن

سید طیب جواد سفیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن با آقای سرتام فلیپس رییس کالج سلطنتی
مطالعات دفاعی لندن در دفتر کاری وی دیدار نمود.
در این دیدار تعارفی که لیاقت علی امیری مستشار و سید هارون نادری اتشه نظامی سفارت افغانستان نیز حضور
داشتند ،روی موضوعات مختلف از جمله اهدای بورسیه های بیشتر به محصلین افغان تبادل نظر صورت گرفت.
سید طیب جواد سفیر افغانستان در لندن از نقش کلیدی که فارغان این کالج معتبر در عرصه های امنیتی ،دفاعی و
روابط خارجی ایفا می نمایند یادآوری نموده ،خواستار تداوم و گسترش هرچه بیشتر این روابط گردید.
در همین حال آقای سرتام فلیپس رییس کالج سلطنتی مطالعات دفاعی لندن که قبال به حیث نماینده ویژه
صدراعظم انگلستان در افغانستان خدمت نموده است ،از بازدید سفیر افغانستان از کالج سلطنتی مطالعات دفاعی
لندن ابراز امتنان نموده ،آمادگی این نهاد علمی را در همکاری با نهاد های علمی و دولت افغانستان برای تربیه
رهبران آینده افغانستان اعالم داشت.
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هیئت رهبری انجمن متخصصین صحی افغان مقیم بریتانیا با سفیر افغانستان در لندن مالقات نمود

در این مالقات دوستانه که در دفتر کاری سید طیب جواد سفیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن صورت
گرفت ،هر دو طرف بر بهبود وضعیت صحی و بهداشتی در داخل افغانستان صحبت و تبادل دیدگاه نمودند.
همچنان در این دیدار روی چگونگی کمک و همکاری جهت بهبود سیستم صحی و نیز مدیریت امور صحی
افغانستان بحث صورت گرفت که اعضای انجمن متخصصین صحی افغان مقیم بریتانیا در این زمینه طرح ها و
پیشنهاداتی را با سفیر افغانستان در لندن شریک ساختند.
در همین حال ،سید طیب جواد سفیر افغانستان در لندن ،با تاکید بر استفاده از تجربیات سایر کشور ها در امور
معیاری ساختن فعالیت های صحی و بهداشتی نهاد های صحی افغانستان تاکید ورزیده ،از حمایت و همکاری این
انجمن ابراز امتنان نمود.
او همچنان از ارائه یک طرح کامل و جامع از سوی این انجمن برای بهبود وضعیت بهداشتی در افغانستان استقبال
نموده ،وعده سپرد که به محض رسیدن این طرح آن را با مسئولین و نهاد های ذیربط در داخل کشور شریک
سازد.
انجمن متخصصین صحی افغان مقیم بریتانیا در سال  2012تاسیس گردیده است که دفتر مرکزی آن در لندن
موقعیت دارد و تعدادی از داکتران متخصص افغان مقیم بریتانیا در راس آن قرار دارند.
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سفیر افغانستان در لندن :از ورزشکاران رشته های مختلف حمایت می کنیم!

سید طیب جواد سفیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن و آقای لیاقت علی امیری مستشار این سفارت
میان جمعی از ورزشکاران افغان مقیم بریتانیا حضور یافتند.
در چهارمین دور مسابقات فوتبال تحت نام جام اتحاد که در شهر لینکن بریتانیا برگزار گردیده بود به تعداد بیست
تیم فوتبال به رقابت پرداختند .در فرجام ،تیم مقام اول و دوم این مسابقات از سوی سفارت افغانستان در لندن
مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته ،کپ افتخاری این سفارت توسط سفیر افغانستان به آنان اهدا گردید.
سفیر افغانستان در لندن ،ضمن آرزوی موفقیت
های بیشتر برای ورزشکاران افغان در بریتانیا،
نقش ورزش را در امر مبارزه با مواد مخدر و به
اهتزاز درآوردن پرچم زیبای افغانستان برازنده
خوانده ،حمایت حکومت و سفارت افغانستان
در لندن را در جهت تداوم این مسابقات اعالم
نموده برای همه ی ورزشکاران که همواره در
میدان های مسابقات افغانستان و مردم افغانستان را سرفراز ساخته اند ،آرزوی موفقیت و پیروزی های همیشگی
نمود.
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سفارت افغانستان در لندن ،از نود هشتمین سالروز استرداد استقالل افغانستان تجلیل به عمل
آورد

در این محفل که به تاریخ  30آگست در شهر لندن برگزار گردیده بود ،تعداد زیادی از افغان های مقیم بریتانیا
و همچنان نهاد های مختلف فرهنگی افغان در بریتانیا دعوت گردیده بودند.
در آغاز ،محفل با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز گردید .پس از پخش و نشر سرود ملی کشور ،محترم
سید طیب جواد ،سفیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن ضمن خوش آمد گویی به همه ی مهمانان از
حضور و استقبال افغان های مقیم بریتانیا در محفل بزرگداشت از نود و هشتمین سالروز استرداد استقالل افغانستان
اظهار سپاس و امتنان نمود.
پس از آن محترم سید طیب جواد ،سفیر افغانستان در لندن به نمایندگی از حکومت افغانستان و سایر کارمندان
سفارت افغانستان در لندن ،فرارسیدن نود و هشتمین سالروز استرداد استقالل افغانستان و ایام خجسته عید سعید
قربان را به تمام افغان ها تبریک و تنهیت عرض نمود.
آقای سفیر ،ضمن یادآوری از تالش های غازی امان اهلل خان جهت اعاده استقالل کشور ،از تالش های او بخاطر
ایجاد یک افغانستان مرفه و مترقی نیز یاد نمود.
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سفیر افغانستان در لندن همچنان بر تداوم راه غازی امان اهلل خان و سایر افغان های که برای ایجاد افغانستان مرفه و
مستقل تالش نموده اند ،تاکید نموده از همه ی افغان ها خواست تا در راستای ایجاد وحدت و همدلی بیشتر میان
افغان ها در تمام نقاط دنیا سعی و تالش نمایند .او همچنان از آمادگی های بیشتر سفارت افغانستان در لندن در
زمینه ارائه خدمات بیشتر به افغان های مقیم بریتانیا ،صحبت نموده از تمام افغان ها خواست تا با سفارت شان در
لندن همکاری متداوم داشته ،با ارائه مشوره های نیک و خوب شان این سفارت را در جهت خدمتگذاری هرچه
بیشتر به افغان ها یاری رسانند.
این در حالیست که در این برنامه تنها افغان های مقیم بریتانیا دعوت گردیده بودند ،در حالی که قرار است در ماه
سپتامبر از سالروز استرداد استقالل کشور با حضور مقامات کشور بریتانیا و سفرای کشور های خارجی در لندن و
افغان های عزیز به گونه ویژه بزرگداشت به عمل آید.
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