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، کریمي جناب برنا -فوق العاده کشور ۀنمایند و سفیر بازدیدي جامعھ افغاني مقیم کانادا با بھ سلسلھ دید و

 گردید کھ در برگزار اتاوا پذیرایي ھاي سفارت افغانستان درتاالري  بتاریخ ده اگست محفلي شانداري در

شھرھاي  نماینده گاني از اعضاي سفارت و دیپلوماتان و، هر و نمایندۀ فوق العادسفی برنا کریمیآن 

  . لندن شرکت نموده بودند تورنتو، گالف و، شیربورگ، کیبک ستي، مونتلایر

 : طي سخناني گفتندوي  گردید و کریمي آغاز بیانیھ آقاي برنا با محفل ساعت چھارونیم عصر

ما کارمندان این سفارت بھ حیث کارکنان و خدمتگذاران، . سفارت افغانستان در کانادا، خانۀ ھمۀ شماست

گماشتھ شده ایم تا ھم در تأمین روابط دولتین وظایف خود را بھ درستی انجام دھیم و ھم پل ارتباطی و 

 .اشیمخدماتی میان ھموطنان ما کھ در کانادا و افغانستان زنده گی می کنند، ب

نماینده گی از ارزش ھای فرھنگی تاریخی و ملی افغانستان وظیفۀ ھر فرد : کید نمودندتأ جناب سفیر

این ارزش ھا کھ در طول تاریخ و با فداکاری بی مانند بزرگان ما بھ ما رسیده، نباید کم ارزش . ماست



اصل، یکی از اولویت ھای اھمیت این . جلوه داده شده و در چشم بیگانگان خوار و بیدادگر جلوه کنند

ً از ھموطنان ما این است تا در این اصل مشترک ما را  کاری این سفارت شمرده شده و امید ما خصوصا

 .یاری نموده و کمک کنند تا در معرفی ارزش ھای بی بدیل مان، یکجا کار کنیم

منابع دست نخورده،  این. سرزمین افغانستان مانند فرھنگ پربارش دارای منابع سرشار طبیعی نیز است

کشور کانادا یکی از پیشگامان . کشور مان را بھ یکی از مراکز توجۀ اقتصاد جھانی تبدیل کرده است

اولویت دیگر کاری ما تنظیم و تسھیل روابط . عرصۀ معدن و تفحصات در جھان بھ شمار می رود

برای این منظور یک . اقتصادی میان حکومت، بخش خصوصی و علمی کشور کانادا و افغانستان است

بخش کاری در سفارت اختصاص داده شده تا بھترین روابط و خوبترین سھولت ھا را در ھمآھنگی با 

ھمچنان این . وزارت معادن افغانستان برای کانادایی ھا و دیگر نھاد ھا و اشخاص متمایل بھ وجود آورد

افغان و کانادایی در ھمآھنگی با نھاد بخش در بھسازی روابط بازرگانی میان تجار و متشبثین خصوصی 

 .ھای مربوطۀ دو کشور مساعی کافی را مبذول خواھد داشت

کشور ما با وجود دشواری ھای فراوان، در دھۀ گذشتھ رشد قابل مالحظھ ای کرده و : فرمودند آقاي سفیر

حال پویایی  ھنوز ھم مطابق بھ معیار ھای بین المللی سکتور ھای زراعت، تجارت، آموزش و صحت در

ً با ایجاد ظرفیت ھای انسانی و کاری بوجود آمده است. اند ھموطنان عزیز ما کھ در . این پیشرفت یقینا

سال ھای مھاجرت توانستھ اند قلھ ھای پربار مؤفقیت را در فراگرفتن دانش در نھاد ھای نام آور آموزشی 

د و در ارتقای ظرفیت ھای کاری سھم جھان کسب کنند، یکی بعد از دیگری بھ افغانستان بر می گردن

این سفارت وظیفھ و اولویت اساسی خود می داند تا با استفاده از برنامھ ھای موجود، . خود را ادا می کنند

دوستان تحصیل کرده و با تجربھ را تشویق نماید کھ بھ میھن خود برگردند و در توسعھ و پیشرفت کشور 

 .شان سھیم شوند

کھ  مردم ھمانطوري وطن و خدمتگار و من بھ مثابھ سفیر: وطن ھمچنان تاکید ورزیدند نماینده فوق العاده

کانادا  صدھا ھموطن خویش در اکنون با تا قول داده بودم کھ سفارت خانھ مشترک تمام افغانان است و

 ما .روابطي متداوم داریم نخبگان ھموطن خود با بزرگان و گفتني ھاي شانراشنیده ایم و مالقات نموده و

 رفع مشکالت شان تالشھاي را در سھیم ساختھ و وطنداران خویش خودرا شر و خیر در تامیکنیم تالش 

  . انجام بدھیم 

سوال ھاي گوناگوني پیرامون  محفل ھرکدام بھ معرفي خویش پرداختھ و در مھمانان حاضر قبا  متعا

 خش باب ھر مشکالت جامعھ افغاني مقیم کانادا صحبت نمودند و کمکھاي خارجي و، عملکرد دولت

  .پاسخ ارایھ گردید  جانب سفیر فضایي دوستانھ از حوصلھ مندي و



استاد نصرالدین شاه پیکار، ، بخت بیگ میرزادهکوتاه آقایان  و مختصر نشست بصورت بسیار در

سفارت خواستند تا بھ  از افغاني سخنراني نمودند و معۀجا از يبرھان شیرزاد بھ نماینده گ صباح و  استاد

  . انان توجھ جدي نمایندمعضلھ ھاي افغ مشکالت و

 دوستانھ و مال  فضایي کا در جانب سفارت تھیھ گردیده بود و صرف طعام افطاري کھ از از نشست بعد

سي دقیقھ شب بھ پایان رسیده و محترم  و حوالي ساعت نو، سفیر گرفتن تصویرھاي یادگاري با افغاني با

دروازه ھاي  افغاني تا و برسم وطني مھمانان را نماینده فوق العاده کشور و کبیر برنا کریمي سفیر

  .بدرقھ نمودند خروجي محوطھ سفارت استقبال و


