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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۶/۰۲/۲۲ آصفي خوشحال

 
 ډیپلوماسي ناروغه او ډیپلوماټان نیمګړي

 
کیږي چې؛ ښکلې څېره او ښکلې دریشي ولري او یو دوه له بده مرغه په افغانستان کې ډیپلوماټ هغه چا ته ویل 

 ټکی انګریزي یي زده وي.!
زه نه پوهیږم ؛ زمونږ دا ډیپلوماټان او سفیران چې د ولس له وینو تنخوا اخلي او تغذیه کیږي؛ له هیواد بهر او په 

 کور دننه یي د وګړو کوم درد دوا کړی دی؟
شي حل کوالی، د افغان کارګرانو ستونزې نه شي حل کوالی او د خپل کله چې د افغان زده کړیاالنو ستونزې نه 

هیواد د وګړو له حقوقو دفاع نه شي کوالی، له کوربه هیوادونو سره مذاکره نه شي کوالی او د خپلو وګړو هویت 
 تثبیتولی نه شي؛ نو په کوم نوم او معیار له هیواده بهر د سفیر، ډیپلوماټ او قونسل په توګه یادیږي؟

آیا له دوی نه چا ازموینه اخیستې، کومه مرجع شته چې له دوی نه وپوښتي چې تاسې څه کوئ او پخوا مو څه کړي 
دي، هیواد او خلکو ته مو څه ښیګڼه رسیدلې ده، آیا له خپلو مسولیتونو او دندو خبر یاست، آیا تاسې د افغانستان له 

، د جزا له نړیوالو حقوقو او نورو نړیوالو قوانینو څخه خبر اساسي قانون، اساسي حقونو، د عمومي نړیوالو حقوقو
 یاست؟

آیا خبر یاست چې افغانان په اسیایي، اروپایي، عربي او نورو هیوادونو کې څه ستونزې لري او څه ډول چلن 
 ورسره کیږي؟

آیا احساس لرئ آیا په زړه کې رحم لرئ، کومې تنخواګانې چې اخلۍ حاللې دي که حرامې؟ آیا ویښ وجدان لرئ؟ 
 او دا احساسوۍ چې هیواد مو؛ چې تاسې یي له برکته تنخواګانې اخلۍ؛ په کوم درد او غم اخته دی؟

دریغه چې پیاوړی، ځواب ویونکی او مشروع نظام نشته ګنې تاسې به آن د افغانستان د سفارتونو د لومړي او دویم 
 سکرتر په توګه هم نه ګمارل کیدالی.

تاسې په خپله قضاوت وکړئ؛ هغه دندې چې په قانون کې یادې شوي ؛ په بهر کې زمونږ د د مهربانۍ له مخې 
 هیواد دایمي سیاسي استازي یي لري؟ 

 د یو ډیلوماټیک پالوي دندې چې سفیر د یاد پالوي د مشر په توګه په کې شتون لري:
 ــ په کوربه هیواد کې خپل اصلي هیواد استازیتوب کول۱
 د کې د خپل هیواد د ګټو او وګړو مالتړــ په کوربه هیوا۲
 ــ له کوربه هیواد سره مذاکرات۳
 ــ په کوربه هیواد کې له قانوني الرو د پرمختګونو او شرایطو ارزونه ۴
 ــ له کوربه هیواد سره د دوستانه اړیکو پیاوړي کول۵
 

 د قونسالنو دندې
هیوادونو ته د قونسلي اړیکو ټینګیدل؛د سوداګرو د مسافرتونو ، د سوداګرۍ او د خپلو سوداګریزو پخوا به بهرنیو 

 توکو لپاره د وړ بازار موندنې او د معلوماتو ترالسه کولو په موخه کیدل.
 د پورته یاد شوي کنوانسیون د نهمې مادې پر بنسټ قونسلي مامورین په څلورو ډلو ویشل کیږي:

 ل یا جنرال قونسللومړی؛ سرقونس
 دویم؛ قونسل

 دریم؛ مرستیال قونسل
 څلورم؛ قونسلي استازی

 
 

 دندې:

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_nim_galai_diplomatan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_nim_galai_diplomatan.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ــ د اصلي هیواد د ګټو او وګړو مالتړ۱
 ــ د کوربه او اصلي هیواد تر منځ د علمي، کلتوري، اقتصادي او د ال پراخو سوداګریزو اړیکو درلودل۲
 داګریز ژوند د حاالتو او پرمختګونو څیړنهــ د کوربه هیواد د علمي، فرهنګي، اقتصادي او سو۳
 ــ د اصلي هیواد له وګړو سره مرسته ۴
 ــ په کوربه هیواد کې د مدني او رسمي اسنادو د ثبت د ادارو په توګه د خپل هیواد د وګړو ذمه واري کول۵
 ــ د کوربه هیواد په خاوره کې د خپل هیواد د وګړو او میراثونو ساتنه۶
 واد کې د بشپړ اهلیت نه درلودونکو کسانو او خپلو اصلي وګړو د ګټو مالتړ او ساتنهــ په کوربه هی۷
 ــ د خپل هیواد د وګړو لپاره د استازي حاضرول او استازیتوب کول۸
 ــ د قضایي او غیر قضایي اسنادو لیږل۹

و کې څومره شتون لري؛ اوس راځو دیته چې پورته یادې شوې ځانګړنې؛ په بهرنیو هیوادونو کې زمونږ ډیپلوماټان
 او څومره یي خپلې یادې دندې سر ته رسولي دي؟ قضاوت تاسې وکړئ.

لکه څنګه چې پورته یاد شول چې ډیپلوماټ په بهرني هیواد کې د خپل هیواد د وګړو او ګټو استازی وي نو د بیلګې 
 په توګه په څو هیوادونو کې افغان ډیپلوماټانو ته اشاره کوو.

وروستیو راپورونو له مخې څرګندیږي چې په تیر یو کال کې څه د پاسه یو لک هیوادوال مو په  لکه څرنګه چې د
هیواد کې د شته ستونزو له امله اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي او په ډیر بد حالت کې اوس د ژوند ترخې 

ماټانو څه کړي دي؟ آیا د کوم اروپایي شیبې تیروي نو پوښتنه دا ده چې د افغان ډیپلوماټ په توګه هلته زمونږ ډیپلو
هیواد سره د کډوالو د ستونزو په حل کې منډه وهلي؟ آیا د کډوالو په منځ کې یي د خپلو افغان کډوالو د هویت تثبیت 
کړی دی؟ ولې د نورو هیوادونو کډوال د افغانانو په نوم بیالبیل جرمونه ترسره کوي؟ آیا افغان ډیپلوماټان مو هلته 

 وسا ژوند او لوړې تنخواګانو په موخه استولي دي؟تش د ه
آیا په ترکیه، تاجکستان او قزاقستان کې مو د خپلو محصلینو ستونزو ته السرسی کړی دی او د دوی کوم درد مو 

 دوا کړی او که نه؟
اړوند هیواد تر آیا په پاکستان او ایران کې مو د کوم افغان کډوال درد دوا کړی دی او د کوم افغان کډوال غږ مو د 

 چارواکو رسولی دی؟
 آیا په عربي هیوادونو کې مو د خپلو افغان کارګرانو د ویزې، اقامت او کارموندنې ستونزې حل کړي دي؟

نو په داسې حال کې چې تاسې ته په بهر کې هوسا ژوند او لوړې تنخواګانې حواله دي نو ولې بیا هلته د میشتو 
 ؟افغانو کډوالو اوازونه نه اورئ

که په بهر کې د افغان کډوالو د ستونزو دحل وړتیا نلرۍ نو مهرباني وکړۍ او ارام زړه مو په سپن کاغذ استعفاوې 
ولیکئ. دلته په هیواد کې قحط الرجال نه دی راغلی، دلته ډیری داسې ځوانان په کاره پاتې دي چې په سیاست او 

 دي.ډیپلوماسۍ کې له تاسې څو برابره د وړتیا درلودونکي 
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