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 دارند، ضرورت ترجمان به کشور های دیپلومات که درحالی
 

 خواند؟ قومی تصفیه را خارجه امور دروزارت تغیرات میشود
  

 
 کنند می اقدام ها  سفارتخانه احداث به خود، منافع حفظ از دفاع و یکدیگر با  بهتر ارتباط برقراری کشورهابرای

 سفیراداره توسط که است کشور آن شدن ناختهش رسمیت به نشانه کشوردیگر یک کشوردر یک سفارت وجود
 .شودمی محسوب میزبان کشور در اش دولت سخنگوی میشودوسفیرمنحیث

 چیست؟  سفارت یک وظیفه
 :قراراست این از آنها  ترین مهم كه دارد وظیفه چندین میزبان كشور در كشور یك سفیر
 ۰خارج در كشورش منافع حفظ

 ۰ خودش دولت به را میزبان کشور نظامی ، اقتصادی ماعی،اجت سیاسی، مهم اتفاقات دهی گزارش
 .خود دولت و ملت نماینده عنوان به وملي رسمي وحضوردرمراسم قرارداد عقد احیانا  و توافق انجام و مذاكره
 .است بالعکس و میزبان کشور  دولت به خودش کشور دولت از پیام انتقال

 . میزبان وردرکش کشورخودش اتباع برای متنوع خدمات اجرای
 دیگر وظایف عده ویک وسایرین سیاحین به ویزه اعطای

 دیپلومات منحیث وآنکه دارند را کشورها  بین ارتباطی پل حیثیت ها  خانه سفارت میفرمائید مالحظه تاجائیکه
 تهداش  یاد  میشود  مقرر  آن  در  که  را  مملکتی  لسان  ویا   انگلیسی  لسان  اش  اصلی  مسلک  درجنب  است  مکلف  مقررمیشود

 .بهتر بودنش نه کرده نمیخوردوازبودنش سفارت یک درد به گنگ دیپلومات یک باشند.درغیرصورت
 میباشدچندی  انگلیسی  لسان  به  اکثرأ  وزارت  آن  ومراسالت  مراودات  وازآنجائیکه  موضوع   وحساسیت  فوق  اصل  روی

 نظر اما  نمایند اخذ انگلیسی لسان امتحان شان دادتآزمامورین هدایت امورخارجه وزارت جمهورکشوربه رئیس قبل
 .شد نه عملی امورخارجه وزارت مسؤلین طرف از مأمول این ملحوظاتی به

 ملحوظات روی که عده یک برطرفی برای نه بود شده تجویز امور بهبود برای انگلیسی امتحان اخذ میکنم فکر
 امتحان اخذ از وبعد  اقدام امر درین وزارت مسؤلین بودندوباید نموده حاصل تقرر عز ارگان درآن وشناخت ،روابط

 که وآنهایی میدادند نامه تصدیق برایش داشت بلدیت انگلیسی لسان به نیاز مطابق میکردندوآنکه سویه راتثبیت همه
 استادان  جابجاوتوسط  مختلف  های  ودرکالس  بندی  درجه  مختلف  های  سویه   به  دانستند  نمی  انتظارانگلیسی  معیارقابل  به

 آن ثمره الحال میکردندتا  راتعقیب انگیسی درس دوساعت یکی روزانه اداره مصرف وبه اداره خلدردا ماهرمسلکی
 .بود می  وبسوده ملموس اداره برای وهم مأمور برای هم

 سکرتر  صفت  به  که  داشتیم  نمی  حاذق  الدین  قیام  مانندآقای  هایی  دیپلومات  ماهمچو  فعأل  میشد  برآورده  فوق  مأمول  اگر
  نوشته  انگلیسی به است شده ومنصوب منسوب آن به که عنوانی نوشتن وحتی شده کانادامقرر ردرکشو سفارت دوم

 .هستند ها  آن دار عهده سفارت یک پرسونل که وظایفی آن اجرای به رسد چه نتوانسته،
 :cecretary Cecandاند نوشته چنین انگلیسی به راSecretary Second  حاذق الدین قیام آقای

 .است نوشتهKanada  راCanada  بازکلمه (  ودانادرکاری زیرک، استاد، ماهر، ) حاذق آقای منوال همین به
 .است نوشته غلط هم را کانادا نام حتی که ما  دیپلومات یک وسواد دانش هم این

) Afghanistan of secretary Second  را اش وظیفه موصوف ممکن کندکه فکر اگرکسی نوت:
)Canada in embassyآلمانی رادرلسان سکرتردوم۰ندارد صحت آنهم نوشته فرانسوی ویا  آلمانی انلس به 

 

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


  

 

 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 )Kanada in Botschaft Afghanistan von räSekret Zweiter(فرانسوی ودر  meèDeuxi(
 )Canada au Afghanistan ambassade'l taireésecrمیگویند. 

 روان حالت چه درکشور ببینید میکنم نشر شما  مطالعه غرض را حاذق آقای نویسی ازانگلیسی تصویر دو ذیل در
  توبه. بدترش خیروازبد به عاقبت است
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