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ه افغانستان در بریتانیا با هییت رهبری اتحادی سید طیب جواد، سفیر جمهوری اسالمی دیدار

 محصلین دانشگاه کمبریج انگستان

ویان دانشجافغانستان در بریتانیا با رییس و چند تن از اعضای رهبری اتحادیه  جمهوری اسالمی  جاللتمآب سید طیب جواد، سفیر

در دفتر کار اش دیدار و پیرامون موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر نموده حضور شان را به دفتر کار  بریتانیادانشگاه کمبریج 

 خویش خیرمقدم عرض نمود.

 با ابراز ،ی به این سمت از سوی سایر اعضای این نهاد معتبر انتخاب گردیده استمحترم رویام خیری، رییس این اتحادیه که به تازگ

انشگاه کمبریج برای داب یک افغان منحیث رییس اتحادیه دانشجویان افغانستان در بریتانیا، از انتخامتنان و خرسندی از دیدار با سفیر 

 اکید ورزید.افغان در این دانشگاه تتشویق دانشجویان  جهت در اشبار نخست به سفیر افغانستان یاد آور شده؛ بر تالش های بیشتر 

دانشگاه  ویانی خیری منحیث رییس اتحادیه دانشجافغانستان در بریتانیا با استقبال از انتخاب آقان زمان، سید طیب جواد، سفیر در عی

 عان داشت که دستآورد های آقای خیری در اینکمبریج این افتخار و دستآورد بزرگ را برای تمام افغان ها تبریک عرض نموده، اذ

از توانایی های فوق العاده برخوردار اند و اگر فرصت برای شان فراهم گردد، می توانند  افغان ها نیز که نموده است  دانشگاه ثابت 

 در تمام امور توانایی و شایستگی شان را به اثبات برسانند.

می افغان ها به از تمابه آقای رویام، بر حمایت همه جانبه سفارت افغانستان در بریتانیا آقای جواد ضمن آرزوی موفقیت های بیشتر 

 .افغان در این کشور تاکید ورزید ویژه قشر دانشجوی
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  نو دیام هیرینهاد خ یبا اعضا ایتانیافغانستان در بر جمهوری اسالمی ریجواد، سف بیط دیس

 دیدار نمود

و  داریکار اش د نو در دفتر دیام هیرینهاد خهییت رهبری با  ایتانیافغانستان  در بر جمهوری اسالمی ریجواد، سف بیط دیس جاللتمآب

 .نمود و در رابطه به فعالیت های این نهاد بحث و تبادل نظر

ان اذع ه؛مقدم عرض نمود رینو را به دفتر کار اش خ دیام هیرینهاد خ یاعضا یآور فیجواد، در آغاز تشر بیط دیس جاللتمآب

 .کشور باز خواهد بود نیفعال در ا ینهاد ها یهمه  یبه رو ایتانیداشت که دفتر سفارت افغانستان دربر

 ییرایمتنان از پذباشد؛ با اظهار ا یم ایتانیمبارزه با مواد مخدر در بر نهیفعال در زم یانتفاع رینهاد غ کینو، که  دیام هیریخ ادیبن یاعضا

  .ندنمود هیگزارش مفصل ارا رینهاد به جناب سف نیا یاز آنها، در مورد برنامه ها و دستآورد ها ایتانیافغانستان در بر ریگرم سف

 نیافغانستان،  اذعان اضرار مواد کشنده مواد مخدر به دهاق اتیمبارزه با مواد مخدر در تمام وال یو سراسر یمل  نیکمپا یانداز راه

جوانان به رو آوردن به ورزش با الگو گرفتن از  ژهیمردم به و بیو ترغ قیگردد،  تشو یکه مواد مخدر در آنها زرع م یاتیدر وال

 یرسانه ها ونهاد ها یدعوت از تمام ن،یدهاق یبرا لیجامع جهت کشت بد یطرح ها هیورزش کشور، ارا انانمدال آوران و قهرم

ا ب دارید نینو در ا دیام هیرینهاد خ یاند که اعضا یاز اضرار کشت و پروسس مواد مخدر از موارد یده یجهت آگاه یمعتبر داخل

 .ساختند کیشر سفیر افغانستان در بریتانیا

در  هیرینهاد خ نیا یو اخالق دینی ،یمل یبا استقبال از برنامه ها ا،یتانیکشور در بر ریجواد، سف بیط دیحال، جاللتمآب س نیهم در

 داده اند و نهیزم نیکه افغانستان و مردم ما در ا یها یمحو کشت مواد مخدر، از اضرار مواد مخدر و قربان نیکمپا یجهت راه انداز

 .دیورز دیشوم تاک دهیپد نیا ینابود نهیو قاطع در زم ینموده بر مبارزه جد یآور ادیاند،  ریبا آن درگ زیدر حال حاضر ن

عدم کشت مواد مخدر و همچنان  یدر راستا نیدهاق یساز تیهمچنان از نقش رسانه ها در جهت ذهن ا،یتانیافغانستان در بر ریسف

موثر عنوان  را نو تبادل نظر نموده آن دیام هیرینهاد خ یجوانان در خصوص عدم رو آوردن به مواد مخدر با اعضا ژهیمردم و به و

 .نمود
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ورد رو آوردن جوانان به ورزش باز کند، م یتواند راه را برا یجوانان که م ریورزشکاران به سا یاز ورزش و الگو ساز شتریب استفاده

ابل نهاد را با مقامات حکومت در ک نینو وعده سپرد تا طرح ا دیام هیرینهاد خ ینموده، به اعضا ادیاز آن  ریسف یبود که آقا یگرید

 .خواهد ساخت کیشر زین

مع شان، از تعهد جا یافغانستان و صحبت ها ریگرم سف ییراینو با اظهار امتنان از پذ دیام هیرینهاد خ یاعضا گرید کباریفرجام،  در

ماده کشنده در کابل و  نیمحو کشت مواد مخدر و اضرار ا ریو فراگ یمل نیکمپا یجهت راه انداز یآغاز کار عمل نهیشان در زم

 .دادند نانیاطم ایتانیافغانستان در بر ریافغانستان به سف اتیسراسر وال

 آغاز نمود. تیکرکت کشور افتتاح و به فعال یمل میت یبا حضور اعضا درلندیدر ن 2016نو در سال  دیام هیریخ نهاد

 

 F35Bاتشه نظامی افغانستان در انگلستان از قول اردوی هوایی  دگروال سید هارون نادری

 بازدید نمود بریتانیا

ین ای بین المللی وزارت دفاع تشه هااکه از جانب مدیریت بریتانیا  F35Bاز قول اردوی قوای هوایی  دیداردر برنامه ی که به منظور 

 جمهوری اسالمی ، اتشه نظامیدگروال سید هارون نادری ،دیگر ممالک ای نظامیدر کنار اتشه هبراه انداخته شده بود،  کشور

به ایراد سخن لوی درستیز قوای هوایی بریتانیا   Steven Hillier ،برنامه این ور داشت. در جریانضنیز ح افغانستان در بریتانیا

رار خواهد مورد بررسی قدوباره   ،کشور اشاستراتیژی نظامی و دفاعی ، اروپا اتحادیه با خروج بریتانیا ازکه  نمودعالوه پرداخته، 

 گرفت.

مختصر با ایشان در مورد تجهیزات قوای هوایی افغانستان تبادل نظر دگروال سید هارون نادری در جریان مالقات تعارفی پس از آن، 

تاکید ورزید که تجهیزات و اکماالت قوای هوایی ضرورت حیاتی و مبرم در نظام دفاعی افغانستان میباشد. چون قوای امنیتی  ه نمود

در زمینه ا از لوی درستیز قوای هوایی بریتانیین بنابرا را به صورت الزم اجرا نماید و دفاعی افغانستان میتواند وظیفه دفاعی خویش

 همکاری نمود. تقاضای
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ست تجهیزات یبا وصف موجودیت مشاورین نظامی بریتانیا در افغانستان، باز هم ل افزود که لوی درستیز قوای هوایی بریتانیادر مقابل 

 امکان بتواند توجه نماید.و ضرورت های قوای هوایی افغانستان را با ایشان شریک نموده تا در صورت 

 

 فشرده دست آوردهای سه ساله حکومت وحدت ملی افغانستان 

بود که دولت افغانستان با مردم کشور تجدید میثاق نماید و دستآورد های  یجاد حکومت وحدت ملی، فرصت نیکویسومین سال ا

 سته نماید.را که در این مدت داشته است و در ذیل به بعضی آن ها اشاره شده است، برج

 ما از کجا شروع کردیم؟ -1

 دالر کسر بودجه مواجه  ونیلیم 400شکل گرفت و عهده دار شد که کشور با  یدر حال یحکومت وحدت مل

 .بود

 ر د یالملل نیما با همکاران ب یخارج استیرا به عهده گرفت، س تیولئمس یکه حکومت وحدت مل یزمان

 .ابهام قرار داشت یهاله ا

 کدام ها بود؟اولین قدم ها  -2

 کایان و امرشده افغانست فیو تعر کینشان از رابطه استراتژ کایمتحده امر االتیبا ا کیاستراتژ مانیپ یامضا 

 .باشد یم

 یآن قانون اساس یبنا نهاد که مبنا یحکومت دار یرا در عرصه ها ینیفرهنگ نو یحکومت وحدت مل، 

 .باشد یم ینهاد ساز یدر راستا یو کار جمع تیشفاف ،ییپاسخگو

 چه دستآورد ها داشته ایم؟ -3

 دیوارسا، بروکسل و راهبرد جد یهمراه شده است. نشست ها یها تیعرصه با موفق 5ما در  یخارج استیس 

 .باشد یم تیموفق نینشانگر ا کایامر

 گردد.  یم زیدالر تجه اردیلیبه ارزش شش م یگذار هیافغانستان با سرما ییهوا یبراساس برنامه چهارساله، قوا

 .داده خواهد شد لیافغانستان تحو ییهوا یها رویچرخ بال بلک هاک به ن 159به تعداد  2022تا ختم 

 خواهد شد نیدر اکثر مناطق کشور تام یدولت تیچهار ساله حاکم یتیبراساس پالن امن. 

 منطقه بدل شده است یکشور ها یبرا یبه نقطه وصل همکار تیافغانستان در عرصه تجارت و ترانز. 

 باشد یکه انجام شده در صدد کسب اعتماد دوباره مردم م یبا اصالحات ییو قضا یعدل ینهاد ها. 

 نیا یها برا یاست. تمام آمادگ یجد یولسوال یو شورا ها یانتخابات پارلمان یبرگزار یاراده حکومت برا 

 .حق مداخله در امور انتخابات را ندارد یفرد و مقام چیکار در حال انجام است. ه

 یرقب یتذکره ها عیتوز یشکسته شده است. اداره مذکور برا یبرق یتذکره ها عیتوز ریبن بست در مس 

 .کامل دارد یآمادگ

 بخش  یزسا یکیاست. با الکترون شیکه صورت گرفته است در حال افزا یکشور با اقدامات اصالح دییعوا

 .افتیخواهد  شیافزا زانیم نیا دییجذب عوا
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 جمهور و دکتور عبداهلل عبداهلل سییر ثیمنح یافغانستان که با مشارکت محمد اشرف غن یاسالم یجمهور یحکومت وحدت مل

 .سه ساله شدبیست و نهم سپتامبر سال جاری  خیبه تار هییاجرا سییر
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 تاندر مطبوعات انگلس افغانستان جوان قوای هوایی انعکاس دست آورد های مزید

 شیاکه به مناسبت نم یافغانستان دوسال قبل در مراسم یاسالم یجمهور جمهور سییر یکه  جاللتمآب محمد اشرف غن همانگونه

 تیفاع از تمامافغان جهت د ییهوا یروین شتریب تیو حما زیبود، از تجه دهیافغانستان در کابل برگزار گرد ییهوا یقوا یها ییتوانا

رد اکمال انگلستان در مو یو دفاع ینظام یها هینشر یاکنون گزارش ها ،وعده داده بودی الملل نیب اندوست یافغانستان از سو یارض

   ند.دهیوعده ها است، خبر م نیکه نشانه تحقق ا ییهوا یقوا و افزایش توانمندی دیمز

شماره اش در هفته  نیدر جهان است در آخر یو نظام یدفاع یها هینشر نیاز معروفتر یکیکه  Jane’s ینامه معتبر دفاع هفته

ر گزارش است. د دهیافغانستان به چاپ رسان یاردو ییهوا یقوا دیو اکمال مز زیتجه شرفت،یپ نهیگذشته دو گزارش عمده را در زم

 یکیکه  MDHI دالر را با شرکت اردیلیم 1.39به مبلغ  یقرارداد کایمتحده امر االتیدفاع ا وزارتهفته نامه آمده است که  نیاول ا

 یه قواآن ب یده لیو تحو یمحاربو ی کشفی، ترانسپورتی وچرخبال ها هیچرخبال است، غرض تهساخت معروف  یاز شرکت ها

 تیرا که قابل MD 530 یشرکت متذکره چرخبال ها ستاست.  بر اساس قرارداد فوق، قرار ا دهیافغانستان به امضا رسان ییهوا

د. با افغانستان قرار ده ییهوا یقوا اریباشند، در اخت یمختلف را بطور موثر دارا م یاز ارتفاعات بلند و در آب و هوا تایانجام عمل

شترک مورد م یها اتیعمل یاجرا یخواهند داشت و برا یاتیو عمل یکشف تیمامور شتریچرخبال ها ب نیاستنباط بر قرار داد فوق ا

  .استفاده قرار خواهند گرفت

 ی محاربویامه هابرن تیریافغانستان و مد ییهوا یروهایخلبانان نمسلکی به افغانستان، آموزش چرخبال ها انتقال و   دیعالوه تول بر

آنها  همه ییاجرا تیمسول   MDHI اجراء خواهند شد وشرکت 2022آگست سال  31 خیقرار داد اند که تا تار نیا گریاز موارد د

 .را به عهده دارد

فروش  نیوزارت اشاره شده است که ا نیا یدالر اردیلیم 1.39در مورد فروش  کایوزارت دفاع امر هیانیگزارش به موضوع  ب درادامه

قرارداد  نیا اکیاز مقامات وزارت دفاع امر یکیکه به قول  یافغانستان است در حال ییهوا یها رویاز ن تیحما یتنها برا یبزرگ نظام

 .گرددیم زین یشرکت نظام نیا داتیعالقمند به تول گرید یشامل کشور ها

ر و استفاده موث یچگونگ یبرا یآموزش یکه پنتاگون کورس ها دینما یمشخصاً اشاره م  Jane’s یهفته نامه دفاع یدوم گزارش

افغانستان  ینیزم یها رویافسران و ن زین نیشده است که قبل از ا دینموده، همچنان تاک ریافغان تدو انینظام یچرخبال ها را برا نیاز ا

دشمن و مواضع طالبان و  هیدر حمالت عل ییهوا یو استفاده موثر از قوا ییدرخواست کمک هوا هالزم و  نحو یآموزش ها

غان به مهارت ها را افسران اف نیداشته و ا  ینیو زم ییهوا اتیمثبت و موثر در عمل جیامر نتا نیها را فراگرفته اند که ا ستیترور

 و موفقانه پیاده می نمایند. سرعت آموخته 
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در همین مورد باید افزود که بر عالوه تقویت قوای هوایی افغانستان، عملیات هوایی قوای افغان افزایش فوق العاده یافته است. بنابر 

 ییهوا یاه اتیعمل یریحکومت بر از سرگ نیو توافق ا یآمدن حکومت وحدت مل انیاز به م پسمعلومات یافت شده این سفارت، 

در  یالملل نیب یها رویاست چنانچه نز نظر تعداد و موثریت بیشتر شده افغانستان ا یتیبا نهاد امن یدر هماهنگ یالملل نیب یها روین

سرکوب و عقب راندن  یمختلف کشور برا طقدر منا یرا تنها در ماه آگست سال جار ییهوا اتیعمل 503چوکات ناتو در حدود 

 (350) یگذشته ماننددر ماه جوال یکه در ماه ها یاز مناطق تحت کنترول شان به اجرا در آورده اند در حال یستیترور یگروه ها

 (328) ی، در معملیات (389، در جون )عملیات

 ییاز هوا اتی( عمل460) لیو در ماه اپر عملیات

صورت گرفته  یلمللا نیب یها روین یاز سو

   .تاس

 مسلح ینقش قاطع افغان ها و قوا یرو دیتاک

ه و برجست زمیترور هیافغانستان در جنگ عل

ما در  ینظام یقوت ها یساختن دست آورد ها

آنها از  دیاکمال مز یدرخواست برا یپهلو

سفارت است و نشر  نیا یکار یها تیاولو

  ید.نما یکمک م اما ر د،یدرخواست کمک مز یکار ما برا تیمثبت در موفق یگزارش ها نیچن
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 لیجلسالروز استرداد استقالل کشور ت نیسفارت افغانستان در لندن از نود وهشتم

 بعمل آورد

سپتامبر  ۲۷ خیافغانستان در لندن بتار یاسالم یجمهور سفارت

سالروز استرداد استقالل کشور با حضور  نیاز نود و هشتم ۲۰۱۷

 نیوا یآقا سن،یهر ستریمارشال ال یآقا ایتانیملکه بر ندهینما

 یفراس نماینده خاص انگلستان برای افغانستان و پاکستان، نز،یجانک

ه وزارت امورخارج هیبلند پا قاماتلندن، م میمختلف مق یکشورها

سازمان ها  ندگانیو نما نیلندن، مسئول میمق یها پلوماتید ا،یتانیبر

 میمق یاز افغانها یریکث یلندن و تعداد میمختلف مق یو نهادها

 .بعمل آورد لیتجل ا،یتانیبر

 یس آقاآغاز و سپ ایتانیافغانستان و بر یبا نواختن سرود مل مراسم

خن پرداخت.  س رادیمقدم به مهمانان به ا ریبا عرض خ ایتانیافغانستان در بر یاسالم یجمهور ریجواد سف بیط دیس

 کیهر ژهیبه مهمانان حاضر در محفل و به خصوص دو مهمان و ییجواد ضمن خوش آمد گو بیط دیس ریسف

خاص  ندهیانم نزیجانک نیاو یو آقا کیپلوماتید ئتیدر انجمن ه ایتانیملکه بر ندهینما سنیهر ستریال یآقا

 زمیه با تروردر امر مبارز ایتانیو مساعدت حکومت بر یدر امور افغانستان و پاکستان، از همکار ایتانیصدراعظم بر

دهشت  هیه علکه در مبارز ایتانیمسلح بر یروهاین انیربانق ینمود و از خانواده ها یافغانستان ابراز قدردان یو بازساز

 .نمود یاز دست داده اند سپاسگزار شان را یافگنان در افغانستان جانها

سالروز  نیوهشتم نود ایتانیاز دولت و حکومت بر یندگیبه نما نزیجانک نیو او سنیهر ستریمارشال ال انیآقا سپس

ساعدات دولت ها و م یگفتند و بر ادامه همکار کیو مردم افغانستان تبر ریاسترداد استقالل افغانستان را به سف

 .نمودند دیبه افغانستان تاک ایتانیبر
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ه اکثر مقامات ک یتابستان التیتعط امیاست که سالروز استرداد استقالل کشور مصادف است به ا یادآوری قابل

کشور همه  یاز روز مل داشتیگرام یلذا مراسم رسم باشند،یم التیلندن درتعط میمق یخارج یو سفرا ییایتانیبر

 .گرددیماه اکتوبر برگزار م لیآخر ماه سپتامبر و اوا مهیساله در ن

روز استرداد سال نیاز نود و هشتم دشتیذکر است که سفارت افغانستان در لندن به مناسبت گرام انیشا همچنان

از  یریبا حضور جمع کث ۲۰۱۷آگست  ۳۰ خیرا بتار یقربان، مراسم با شکوه دیسع دیع لیاستقالل کشور و تجل

 .در لندن برگزار نموده بود ایتانیبر میمق یافغانها
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افغان های مقیم لندن را برگزار  سفارت افغانستان در بریتانیا نشست فرهنگی بین

 کرد

جمع  زبانیم یالدیم ۲۰۱۷هشتم اکتوبر سال  کشنبهی، شام روز در بریتانیا افغانستان یاسالم یجمهور سفارت

  .لندن بود میافغان مق سندگانیشعرا و نو ،یادب یها تیازشخص یریکث

 

افغان  یرهنگف یها تیشخص ایتانیافغانستان در بر یاسالم یجمهور ریجواد سف بیط دی، محترم سبرنامهآغاز  در

ض مقدم عر ریکشور خوانده، حضور شان را در برنامه امشب خ یو فرهنگ یعلم میعظ یها هیلندن را سرما میمق

 .نمود

افغان در  ینگفره یها تیو شخص سندگانیسفارت افغانستان با نو کیروابط نزد یایبر اح دیجواد با تاک یآقا

با  یو فرهنگ یادب ینشست ها یراه انداز یبا تمام قوت در پ ایتانیلندن، اضافه نمود که سفارت افغانستان در بر

اه خواهد نمود تا با ر یسع نیپس از ا رتسفا نیافغان در لندن است و ا یفرهنگ یها تیو شخص سندگانینو

 سندگانینو ریرا با سا ایتانیافغان در بر سندگانیداستان ها و آثار نو ،یو ادب یفرهنگ یبرنامه ها نیچن نیا یانداز

 .قرار دهند ینموده، مورد نقد و بررس کیکشور شر نیدر ا
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 سندگانینو ریاز سا یندگیافغان در لندن به نما سندگانیاز نو یکی ،ینواریسوله مل ش لیعبدالوک یاز آن آقا پس

مه امشب را برنا ریحاضر در مجلس، ابتکار سفارت افغانستان در لندن در خصوص تدو یفرهنگ یها تیو شخص

 .دیردگاین سفارت  یبرنامه ها از سو نیچن نیا ریدانسته، خواستار ادامه تدو شیو قابل ستا نیدرخور تحس

  .دافغان در لندن حضور داشتن انیشاعران و فرهنگ ،یادب یها تیتن از شخص یس ، در حدوداین برنامه در

سفارت  نیا ن،یکه قرار است پس از ا گرددیبرگزار م ایتانیسفارت افغانستان در بر یاز سو یبرنامه در حال نیا

 افغان در لندن باشد. یفرهنگ یها تیشخص زبانیبار م کیماه 

 

رنامه ب قیافغان که از طر انیبا دانشحوسفیر افغانستان در بریتانیا  دارید

 دآمده ان ایتانیبه بر "نگیفنیچ"

 انیبا دانشجو یسال جار زانیم ۲8جمعه مورخ  به روز ا،یتانیافغانستان در بر یاسالم یجمهور ریجواد، سف بیط دیس

 .گو نمودو گفت داریآمده اند، د ایتانیبه بر التیجهت ادامه تحص "نگیفنیچ"برنامه خاص  قیافغان که از طر

 

 کیتبر ایتانیبر برمعت یرا به دانشگاه ها انیدانشجو نیا یابیدر نخست راه  ایتانیافغانستان در بر ریسف دار،ید نیا در

 .افغان عنوان نمود انیدانشجو نیا ریگیپ یزحمات و تالش ها جهیعرض نموده، آن را نت

 آمده استفاده شیپ یاز آنان خواست تا از فرصت ها ان،یدانشجو نیالزم به ا یمشوره ها هیجواد ضمن ارا یآقا

 .شان ادامه دهند یالزم را نموده، به تالش ها
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از آنها در  ییرایدعوت و پذبخاطر  ایتانیافغانستان در بر ریبا اظهار سپاس و امتنان از سف انیدانشجو نیادامه، ا در

 .شان صحبت و تبادل نظر نمودند ندهیآ یو برنامه ها یلیتحص یدر مورد رشته ها سفارت افغانستان در لندن،

 نمود. تیموفق یآرزو انیدانشجو نیا یتمام یبرا گریبار د کی ایتانیافغانستان در بر ریفرجام، سف در

 

از  ادبودی در محفل ایتانیافغانستان در برجمهوری اسالمی  ریجواد، سف بیط دیس

اشتراک  ییکایافغانستان شناس معروف امر یدوپر یروز وفات خانم نانس نیچهلم

 ورزید.

که  یدر محفل یعقرب سال جار ۲8به روز جمعه،  ایتانیافغانستان در بر یاسالم یجمهور ریجواد، سف بیط دیس

ر لندن برگزار در شه ییکایافغانستان شناس معروف امر یدوپر یروز وفات خانم نانس نیاز چهلم ادبودیبه مناسبت 

 نرامویو پ دهیبود، اشتراک ورز دهیگرد

  .صحبت نمود یخانم دوپر یها تیفعال

محفل که به ابتکار خانواده و  نیدر ا

 دهیگرد یراه انداز یدوستان خانم دوپر

 یها تیاز شخص یادیبود و تعداد ز

اشتراک  ایتانیافغان و بر یو فرهنگ یاسیس

 ریجواد، سف بیط دیبودند؛ س دهیورز

 تیفعال از یبا قدردان ایتانیافغانستان در بر

 یو بشردوستانه خانم دوپر یفرهنگ یها

ان، او را مرکز معلومات افغانست جادیکتاب خانه دانشگاه کابل و ا یغنامند ،یباستان یها راثیحفظ م یاستادر ر

 .اش را بابت وفات او ابراز نمود قیمردم افغانستان عنوان نموده، تاثر عم یشخص صادق و دوست واقع کی

به وصف خانم  یرضا محمد دیپارچه شعر را که توسط شاعر نام آور افغانستان س کیجواد همچنان،  یآقا

 .برنامه به خوانش گرفت نینوشته شده بود، در ا یدوپر

را  یوپرد ینسبرنامه حضور داشت، وفات خانم نا نیتن از خبرنگاران که در ا کی ،یفیشر بیحال شع نیهم در

تان که تمام مردم افغانس دیورز دیهمچنان تاک یفیشر یمتاثر کننده خوانده، او را قهرمان افغانستان خواند. آقا
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خواهد  دانیمردم افغانستان جاو یدانند و او در قلب ها یخانم دلسوز و مهربان را م نیا یارزش و قدر تالش ها

 .بود

نموده، او را انسان  انیخاطرات شان را از مالقات با او  ب ،یاز دوستان خانم دوپر یبرنامه، تعداد نیدر ا همچنان

 .مهربان و صادق خواندند

 نیها در ابا افغانستان آشنا شد و از آن به بعد بارها به افغانستان سفر کرده و سال ۱۹۵۰از سال  یدوپر ینانس خانم

 سال داشت ۹۰و در هنگام مرگ بود  ۱۹۲۷متولد سال  یکرد. خانم دوپر یکشور زندگ

که  خانم  گفته است کردیکار م یبا خانم دوپر کیوفا، مسئول مرکز منبع معلومات افغانستان که از نزد دیوح

از  یکیسنبله در  ۱۹ کشنبهیبامداد روز   قهیدق ۳:۲۰ساعت   یو کهولت سن حوال یماریب لیبه دل یدوپر

 کابل درگذشت. یها مارستانیب
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