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 نیکار سفارت افغانستان در برل قیحقا

 نآ مربوط یها یجنرال قونسل و
 

و  نیان در برلافغانست یاسالم یجمهور یبرادران ارجمند وطندوست در سفارت کبرا خواهران و
 ! افغانستان در مونشن و بن سالم یها یجنرال قونسل

نفر روزانه به هموطنان  ۸۰۰از  شیب یتا با عرضه خدمات قونسل میتان سپاسگزار یعال میتصم از
اراده و صادق مثل شما  جامعه ساز ، با یها که انسان دیساخت واضح یندگیدر سه نما شیمهاجر خو

 گذار باشد. اشخاص ریدر ثبات شما ها تاث تواندینم یبادک چیها، همچون کوه بابا ثابت قدم اند و ه
 .اند فیخا نیئبلکه اشخاص خا ستندین فیصادق خا

 یرا به شرکت ها یکشور خدمات قونسل یها یدر سفارت خانه ها و جنرال قونسل کهیکسان
ن بازار سر چوک ساخته بودند و سفارتخانه ها و آفراد و اشخاص سپرده بودند و از ، ایخصوص

ان بزرگان سفارت افغانست نکیداده بودند ، ا لیتنز یشخص یها را تا سطح دوکان ها یجنرال قونسل
 .ن نشان دادند که زمان کمشن کاران گذشته استآها  ین و جنرال قونسلیدر برل

افغانستان  بیشکر گزاراند که دوباره سفارتخانه ها را در خدمت مردم نجافغانستان از شما  مردم
در تالش اند که با هر جعل و مغالطه  نروی شده اند. از مهیسراس یکمشن کاران حرفو د،یدهیقرار م

دروغ و جعل را  یبر مبنا یمنف غاتیتبل خواهندی، مکه شده یها یو اتهامات و سر وصدا یکار
تخانه ها دوباره سفار خواهندیم ی. کمشن کاران حرفوداده باشند بیفر شتریکنند تا مردم را ب شتریب

 . داد وستد معامالت پس پرده ها بر گردانند یرا برا

فهمانده شود که افغانستان در کل و بخصوص وزارت امور خارجه در خارج  دیکاران با اهیس نیا به
 یسفارتخانه ها و جنرال قونسل میکمشن کاران را از حر یزاراز کشور ثابت خواهد کرد که سطوح با

 خواهند نیو تام ایها را دوباره اح یاز دست رفته سفارتخانه ها و جنرال قونسل تیثیها طرد و ح
 .کرد

ان که با خدمت  یها یلمان و جنرال قونسلآافغانستان در  یاسالم یجمهور یسفارت کبرا اراده
کرونا به  روسیو وعیسخت ش طیدمت هموطنان قرار دارند و در شرادر خ یصادقانه و تالش کار
 میزالو صفت که از حر یکه در برابر دوره گرد ها میستا یپردازند ، م یم یعرضه خدمات قونسل
 یاقدام را در زوزه ها نیا جهی، نتنموده است یو اساس ی، اقدام جدکردندیسفارت سو استفاده م

 .میشنو یو م مینیب یدروغ دشمنان افغانستان بوضاحت م

هموطنان  تیلمان پناهنده شدند که اکثرآهزار افغان به  2۶۰از  شیب 2۰1۶اور شد از سال  ادی دیبا
 یهموطنان و ط نیبه مشکالت ا یدگیاز جمله تذکره اند رس یمختلف فاقد اسناد قانون لیما به دال
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و  فارتس یکه خارج از ساحه کار دینمایزمان را م جابیانستان امراحل اسناد شان در داخل افغ
 .ها افغانستان است یجنرال قونسل

ان افغانست یاسالم یجمهور یسفارت کبرا یاقدام جد در خارج از کشور جمعیت ژورنالیستان افغان
 ثیا منحر شانرایا هیگرفته اقدامات عال کی، بفال ننراآها  یلمان و جنرال قونسلآ تختیپا نیرا در برل

 . دینما یم یبانی، پشترسانه مسوول کی

 .آزادافغانستان آباد  کیراه تحقق  در

 در خارج از کشور جمعیت ژورنالیستان افغان
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