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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

جمعیت ژورنالیستان افغان در خارج از کشور

2۰2۰/۰۸/2۴

حقایق کار سفارت افغانستان در برلین
و جنرال قونسلی های مربوط آن
خواهران و برادران ارجمند وطندوست در سفارت کبرای جمهوری اسالمی افغانستان در برلین و
جنرال قونسلی های افغانستان در مونشن و بن سالم!
از تصمیم عالی تان سپاسگزاریم تا با عرضه خدمات قونسلی بیش از  ۸۰۰نفر روزانه به هموطنان
مهاجر خویش در سه نمایندگی واضح ساختید که انسان های جامعه ساز  ،با اراده و صادق مثل شما
ها ،همچون کوه بابا ثابت قدم اند و هیچ بادکی نمیتواند در ثبات شما ها تاثیر گذار باشد .اشخاص
صادق خایف نیستند بلکه اشخاص خائین خایف اند.
کسانیکه در سفارت خانه ها و جنرال قونسلی های کشور خدمات قونسلی را به شرکت های
خصوصی ،افراد و اشخاص سپرده بودند و از آن بازار سر چوک ساخته بودند و سفارتخانه ها و
جنرال قونسلی ها را تا سطح دوکان های شخصی تنزیل داده بودند  ،اینک بزرگان سفارت افغانستان
در برلین و جنرال قونسلی ها آن نشان دادند که زمان کمشن کاران گذشته است.
مردم افغانستان از شما شکر گزاراند که دوباره سفارتخانه ها را در خدمت مردم نجیب افغانستان
قرار میدهید ،کمشن کاران حرفوی سراسیمه شده اند .از ینرو در تالش اند که با هر جعل و مغالطه
کاری و اتهامات و سر وصدای های که شده ،میخواهند تبلیغات منفی بر مبنای دروغ و جعل را
بیشتر کنند تا مردم را بیشتر فریب داده باشند .کمشن کاران حرفوی میخواهند دوباره سفارتخانه ها
را برای داد وستد معامالت پس پرده ها بر گردانند.
به این سیاه کاران باید فهمانده شود که افغانستان در کل و بخصوص وزارت امور خارجه در خارج
از کشور ثابت خواهد کرد که سطوح بازاری کمشن کاران را از حریم سفارتخانه ها و جنرال قونسلی
ها طرد و حیثیت از دست رفته سفارتخانه ها و جنرال قونسلی ها را دوباره احیا و تامین خواهند
کرد.
اراده سفارت کبرای جمهوری اسالمی افغانستان در آلمان و جنرال قونسلی های ان که با خدمت
صادقانه و تالش کاری در خدمت هموطنان قرار دارند و در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا به
عرضه خدمات قونسلی می پردازند  ،می ستایم که در برابر دوره گرد های زالو صفت که از حریم
سفارت سو استفاده میکردند ،اقدام جدی و اساسی نموده است ،نتیجه این اقدام را در زوزه های
دروغ دشمنان افغانستان بوضاحت می بینیم و می شنویم.
باید یاد اور شد از سال  2۰1۶بیش از  2۶۰هزار افغان به آلمان پناهنده شدند که اکثریت هموطنان
ما به دالیل مختلف فاقد اسناد قانونی از جمله تذکره اند رسیدگی به مشکالت این هموطنان و طی
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مراحل اسناد شان در داخل افغانستان ایجاب زمان را مینماید که خارج از ساحه کاری سفارت و
جنرال قونسلی ها افغانستان است.
جمعیت ژورنالیستان افغان در خارج از کشور اقدام جدی سفارت کبرای جمهوری اسالمی افغانستان
را در برلین پایتخت آلمان و جنرال قونسلی ها آنرا ،بفال نیک گرفته اقدامات عالیه ایشانرا را منحیث
یک رسانه مسوول ،پشتیبانی می نماید.
در راه تحقق یک افغانستان آباد آزاد.
جمعیت ژورنالیستان افغان در خارج از کشور
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