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اطلعیه مطبوعاتی
! هموطنان گرامی

 در خلل دو هفته  اخیر دو مضمون مغرضانه و دور از واقعیت در ارتباط با عکس العمل سفارت افغانستان در فرانسه در مقابل یک
 کارمند سابق از طریق سایت انترنتی ( افغان جرمن) به نشر رسیده است که ایجاب پاسخ مفصل تر را مینماید تا نشود خواننده گان آن

مضامین در ابهام قرار گرفته و قضیه بطور یک جانبه وعاری از قضاوت سالم مطرح گردد.
 در مضمون اولی بدون نام و نشان ( که در عین زمان از جانب شخصی معلوم الحال بنام ولی نوری از طریق ایمیل به عدۀ از افغانها
 تکثیر گردیده بود) قضیۀ اخراج سکرتر دوم اسبق سفارت فیصل محمدی بطور مجمل پیشکش گردیده است که سوالت زیادی را در
 ذهن خواننده بجا میگذارد. چند روز بعد در مضمون دومی شخصی تحت نام مستعار محمد عزیز ( که به گمان اغلب و بنابر سبک
 نوشته خود فیصل محمدی میباشد) به جفن گویی و ادعا های بیمورد ادامه داده و سعی مذبوحانه بخرچ داده است تا دولت، وزارت

  نماید. گویا به زعم"  خشونت بار"امور خارجه، سفارت، شخص سفیر  و حتی مقامات امنیتی فرانسه را متهم به تخلف کاری ورفتار
 خود شان سفیر ظالم مانع ورود کارمند مظلوم درمحل کار گردیده و پولیس فرانسه با رفتار زشت علیه این کارمند عمل نموده است.

مرحبا بر ابتکار و تعقل این دو سناریو ساز ماهر. 

!هموطن عزیز

قبل از اینکه به تفصیلت بیشتر بپردازیم به سه نکته اساسی اشارت میرسانیم:
  - سفارت افغانستان منحیث یک نمایندگی سیاسی کشور در خارج جز یک ارگان دولتی میباشد و تمام امور آن در چوکات قانون و1

 مقررات و دور از علیق شخصی با استیذان از مرکز و مقامات ذیصلح دولتی صورت میگیرد. قضیه فیصل محمدی نیز جز
 اقدامات وتصامیم مقامات دولتی در مرکزاز طریق ومجرای سفارت تعقیب ومطرح گردیده است وذرهء از آن جنبه شخصی، سیاسی
 ویا قومی قسمیکه این دو سناریوساز پاریسی سعی دارند ترسیم نمایند، ندارد وهم داشته نمی تواند. مشکل درتصمیم سفارت ویا با
 مقامات فرانسوی نیست، بلکه اصل قضیه با رفتار،روش وتمرد واضح شخص سکرتر اسبق در مقابل دساتیر وهدایات مکرر وصریح
i که مقامات امنیتی فرانسه نیز در یک کشور قانونمند در چوکات مقررات دولتی مسوولنه عمل  مرکز وسفارت بوده است . یقینا
 مینمایند و هدایات خویش را نه از سفیر یک کشور خارجی بلکه از مقامات کشور خود دریافت میدارند. نباید فراموش کرد که وارد

آوردن اتهامات بیجا و بیمورد علیه مقامات دولتی میتواند عواقب ناگوار در قبال داشته باشد.

 - دوسیۀ فیصل محمدی دارای دو بعد میباشد که ما در این نوشته صرفاi بر بعد اداری ومنابع بشری آن تأکید مینمائیم و در فرصت2
 دیگری بر بعد دومی آن که شامل سوابق کاری ، رفتار وروش نامبرده بحیث " دیپلومات " در خلل چهارسال گذشته بوده است

تمرکز خواهیم نمود.

 - توضیحات و قضاوت این سفارتکبرا مانند ادعا های دو سناریو ساز ماهر میان تهی، بی اساس و غرض آلود نبوده، بلکه موقف و3
حرف ما مدلل، مستند و استوار بر شواهد و مدارک معتبر میباشد.

      از لحاظ بعد اداری و منابع بشری قضیه، بخشی از مطالب درج شده راجع به ماموریت سکرتر اسبق را که مکاتیب و مدارک
 رسمی آن درج آرشیف سفارت و ریاست اداری وزارت امور خارجه میباشد به منظور شفافیت و تنویر اذهان عامه خدمت هموطنان

بر مبنای کرونولوژی یا تاریخ وار آن پیش کش مینماییم.
   

  بحیث سکرتر دوم در سفارت افغانستان در پاریس مقرر گردید و بعد از مدتی از جانب1384  فیصل محمدی در برج قوس سال 
 سفیر آن زمان مسئولیت بخش قونسلی را عهده دار شد. مقررات دورۀ ماموریت دیپلوماتهای بدین رتبه دارای موعد سه ساله میباشد،

  خاتمه یابد بنابر پدیده کرونییزم سیاسی یعنی وارد آوردن فشار توسط واسطه1387ماموریت موصوف که میبایست در برج قوس 
 سیاسی در مرحله اول برای سه ماه و در مرحله دوم برای شش ماه در حالیکه مقامات وزارت امور خارجه مخالفت خود را ابراز

 1388 مقام وزارت ختم وظیفه موصوف از اول حمل 3300نموده بودند تمدید شد. این در حالیست که حسب هدایت مکتوب شماره 
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  تمدید و2009 سپتمبر 22 مطابق به 1388 سنبله 31 برای مدت ششماه دیگر یعنی الی 3880منظور شد ولی بعداi ذریعه مکتوب 
 واسطه کار خود را نمود. ماموریت وی در حالیکه ده ها مامور مستحق دیگر انتظار تقرر خود را داشتند، تمدید گردید. با فرا رسیدن

  سپتمبر طی مکتوب شماره16ختم دوره شش ماهه، سفیر جدید در پاریس بعد از دریافت هدایت مقامات وزارت امور خارجه بتاریخ 
  به وی ابلغ داشت و ضمناi هدایت داده شد تا تمامی1388 سنبله 31 عنوانی فیصل محمدی ختم وظیفه مجدد وی را برابر با 1116

 اسناد و مدارک مربوط به بخش قونسلی راکه شامل پاسپورت های سفید، استیکر ها، یک طغرا مهر و سایر لوازم دیگر میشد به یک
 هیئت دو نفری کارمندان دیپلوماتیک سفارت تسلیم دهد. علوتاi از فیصل محمدی خواسته شد تا با تصفیه حسابات باقیداری مربوط

  یورو که توسط سفیر اسبق برای پرداخت کرایه خانه وی صورت گرفته بود اقدام ورزیده و همچنان با مسترد2300قرضه بالغ بر 
 نمودن کارت اقامت موقتی دیپلوماتیک خویش تاریخ بازگشت خود را جهت خریداری تکت طیاره یک طرفه در خلل چند روز ابلغ

بدارد.

هموطن عزیز !

 از آن روز تا حال که بیش از یک ماه سپری میشود فیصل محمدی با گستاخی، بی پروائی و تمرد عمل نموده و هیچ یک از هدایات
 مرکز و یا سفارت را در ارتباط به ختم وظیفه خویش و دوره تسلیمی به منصه اجرأ قرار نداده است. زمانیکه وی حاضر به تصفیه
 حساب خود نگردید،  سفارت با استیذان از مرکز مجبوراi مبلغ باقی داری را از معاش ماه سنبله وی حذف نمود. با فرا رسیدن پایان

  سپتمبر نه تسلیم دهی صورت گرفت، نه تصفیه حساب و نه آمادگی برگشت به وطن. با آن هم سفیر22وظیفه فیصل محمدی بتاریخ 
  سپتمبر25 سپتمبر برای وی سه روز مهلت داد تا به وظیفه خویش خاتمه دهد. بتاریخ 24 مورخ 1167بعد از صدور مکتوب شماره 

 در حضور سه تن از کارمندان سفارت سفیر برای بار آخر وجایب و مسئولیت های فیصل محمدی را به وی یاد آور گردید و به
i توسط یادداشت دیپلوماتیک بتاریخ  سپتمبر به اطلع وزارت امور خارجه فرانسه23اطلع اش رسانید که ختم وظیفه اش رسما   

 رسانیده شده است. علوتاi برایش گوشزد گردید تا زمانیکه آماده تسلیم دهی نباشد از ورودش به محوطه سفارت منبعد منحیث کارمند
اسبق ممانعت خواهد شد.

  سپتمبر فیصل محمدی میخواست به وظیفه قبلی خود باوجود ختم28 وبیست دقیقه صبح روز دوشنبه 9بناi زمانیکه حوالی ساعت 
 وظیفه وخلف هدایت مقامات وزارت امور خارجه ادامه دهد و به زورگویی، اهانت و تهدید متوسل گردیده خود را تحمیل نماید. مقام
 سفارت از پولیس فرانسه تقاضا نمود تا وی را از قرب وجوار سفارت دور سازد تا مانع رفت و آمد مراجعین نگردد و در کار های

سفارت باعث سکتگی نشود.

 در اخیر، با سپردن قضاوت منصفانه به خوانندگان و هموطنانیکه در جریان این قضیه هستند علوه میداریم که از آن روز تا حال
  به امضأ رئیس اداری وزارت خارجه هدایت سریع داده شده است تا373 به امضأ معین سیاسی و شماره 3729ذریعه مکاتیب شماره 

 با ختم وظیفه و تصفیه حسابات هرچه زودتر فیصل محمدی به کابل برگردد. ولی نامبرده نه تنها این هدایات را نادیده گرفته است بلکه
 با هم دستی یکتن از افغانان مقیم پاریس سعی مینماید تا ماجرای را با استفاده از سناریوی اغوا کننده برپا نماید و اذهان را مغشوش

نموده از آن نفع ببرد. این بود خلصه بعد اولی قضیه اداری سکرتر اسبق.
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