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 ۶۰/۶۰/2۶1۲          خوشحال آصفي
 

 آس په وزارت کې
 ؟په بهرنیو چارو وزارت کې څه روان دي

 

که څه هم د ملي یووالي حکومت له پیله په دغه حکومت کې سیاسي نادرې پیښې ډیرې ترسره شوي دي خو په 
وروستیو کې په کابل کې د ترکیې سفیر د افغانستان په حیثیت او اساسي قانون سیاسي ملنډې وهلې دي. تیره ورځ په 

د ترکیې سفیر د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خالف، د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته په داسې ننوتلی چې  کابل کې
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت مامورین هره ورځ له څلورو تالشیو په تېرېدو  پر آس سپور و.

افغانستان سفیران د بهرنیو چارو وزارت په  سره پلي له عادي دروازې تیریږې. همداراز په نورو هیوادونو کې د
 داخلي ساحه کې حتی د پلي تګ جرات نه لري.

 

اوښ ته یې ویلي و چې غړۍ دې کږه ده، اوښ ویلي کوم ځای مې سم »سمه ده چې د هغه متل په مصداق چې  دا
ملنډې وهل دي، په  ؛ د ملي یووالي حکومت هم شړېدلی دی؛ خو د ترکیې د سفیر وروستی کار په افغانستان«دی؟

. آیا دلته ولسمشر چې پوښتنه تان په اساسي قانون ملنډي وهل ديپه ټوله کې د افغانس ډیپلوماسۍ ملنډې وهل دي او
یې وکړي؟ دلته حکومت شته؟ دلته څوک ډیپلوماسي پیژني؟ دلته په بهرنیو چارو وزارت کې زمونږ ډیپلوماتان څه 

آیا مونږ په دغه وزارت کې داسې څوک لرو چې د ترکیې سفیر ته  سۍ پوهیږي؟کوي؟ آیا دوی په قانون او ډیپلوما
 ځواب ورکړي چې ډیپلوماسي نرمه ژبه ده او خرو او آسونو ژبه نه ده؟

 

 شپړتیاب ځمكنۍ ګټو، ملي دخپلواكۍ، سیاست خارجي هېواد د دولت»د افغانستان د اساسي قانون اتمه ماده ده چې وایې: 
ي د اساس«. تنظیموي پربنسټ برابرۍ د دحقوقو او درناوي اړخیز دوه ګاونډیتوب، ښه كولو، نه مداخله ساتلو، په

قانون همدغې مادې ته په کتلو د ترکیې سفیر د افغانستان پر حیثیت او اساسي قانون ملنډې وهلي دي. خو هغوی چې 
چې په بهرنیو چارو وزارت د حکومت په راس کې دي، هغوی چې زمونږ بهرنۍ پالیسي جوړوونکي دي او هغوی 

کې په لکونو افغانۍ تنخواوې اخلي؛ آیا دوی د اساسي قانون اتمې مادې ته په کتو، د خپل هیواد د ساتلو لپاره کوم 
غوبل  چې د دغېڅوک شته  وزارت کېیا په بهرنیو چارو  يد بهرنیو چارو وزارت وزیر لر زمونږ آیا اقدام وکړ؟
 کړي؟مخنیوی و ياو رسوای

 

په دغه وزارت کې د نور فساد تر څنګ یواځې  دې ورهاخوا دغه وزارت په لویه کچه په فساد کې ډوب دی.له 
ناقانونه ګمارنې هغه څه دي چې دغه وزارت په کې ډوب دی. هغه کسان چې په دې وروستیو کې په بهرنیو چارو 

لومو کې دوکتورا، ماسټري او یا کم وزارت کې مقرر شوي دي؛ آیا کوم څوک یې په حقوقو، دیپلوماسي او سیاسي ع
 تر کمه لیسانس لري؟ آیا دوی د ډیپلوماسي په الف او ب خبر دي؟

 

و په ډیری سفارتونو او ډیپلوماټیک نه هیڅکله نه. دوی نه یواځې دا چې د ډیپلوماسي پر پوله نه دي تیر شوي بلکې
ژبو پښتو او دري ژبو روان لیکل او لوستل نشي ارګانونو کې د ملي یووالي د حکومت ډیپلوماټان د هیواد په رسمي 

کولی، انګلیسي او نورې نړیوالې ژبې خو پر ځای پرېږده. دوی په دغو لوړو پوستونو یواځې خپل وخت تیروي او 
 ډالري تنخواګانې هضموي او بس.

 

یکلې بهرنی سیاست په لآیا د سیمې او نړۍ د لویو قدرتونو پر وړاندې زمونږ په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان 
 بڼه شتون لري؟

 

له ډیره مطرح شوې ده؛ زمونږ د بهرنیو چارو وزارت په تر ټولو بده یې ال دا چې په وروستیو کې چې د ډیورنډ مس  
غوږونو کې پلتې ایښې دي او ډیپلوماټانو مو ځانونه په کڼو او ړندو وهلي دي چې دوی نه څه اوري او نه څه ګوري. 

 له کې دغه وزارت ولې چوپ پاتې دی؟ په دغه ملي مس  
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آیا زمونږ په بهرنیو چارو وزارت کې څوک شته چې خپله دنده وپېژني او افغانستان چې اوس د سیمې د لویو قدرتونو 
تر منځ د سیالۍ په ډګر بدلېدونکی دی؛ په دغه حساس وخت کې خپل مسولیت ادا کړي او روسیې، امریکا، ایران، 

 تان او نورو ته قناعت ورکړي او د افغانستان په ګټه البې ګیري وکړي؟پاکستان، سعودي عربس
د هیواد په رسمي ژبو لیک او لوست آیا زمونږ ډیپلوماټان له خپلو اصلي دندو خبر دي؟ آیا زمونږ ډیپلوماټان چې 

په انګلیسي او نورو نړیوالو ژبو په نورو هیوادونو کې د افغانستان له ملي ګټو او بهرني سیاست نه دفاع  ؛کولی نشي
 آیا په ترکیه کې افغان سفیر دومره جرات لري چې بهرنیو چارو وزارت ته په آس سپور ورشي؟ وکړي؟

 

چې په لوړو څوکیو یې کېنولي دي څوک شته چې د بهرنیو چارو له ښاغلي وزیر نه پوښتنه وکړي چې دوی دا کسان 
او ډالري معاشونه اخلي؛ د کوم معیار، قانون او پرنسیب له مخې او که د ګوند، مذهب، ژبې، سمت او اړیکو له مخې 

 ټاکلي دي؟
 

  آیا د بهرنیو چارو وزارت دا اوسنی ویاند او مرستیال یې په پښتو ژبه لیکل او لوستل کولی شي ؟
تان ښاغلي ولسمشر اشرف غني ته وړاندیز دا دی چې ګرانه ولسمشره! تاسې په خپله د دغه په پای کې مو د افغانس

وزارت کارونه او څرنګوالی وڅیړئ. هغه کسان چې په دغه وزارت کې په لوړو او ټیټو څوکیو مقرر شوي دي؛ 
تاسې ښاغلی د دوی  خپله ترې یو ځل ازموینه واخلئ چې د ډیپلوماسۍ په الف او ب هم خبر دي او که نه؟ه تاسې پ

فکري قوت او پوهه وارزوئ چې څومره په قانون، سیاست، دیپلوماسي، په رسمي ژبو بلدتیا او د دغو څوکیو وړتیا 
ل په څوکۍ پریږدئ او د بیکاره هغه څوکۍ ته یو اهل او په هیواد مین او لري؟ وروسته له ازموینې مو بیا د کار اه

 ئ.له نړیوالو اصولو باخبره شخص وټاک
 

 پای
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