به خبرگزاری محترم پژواک؛
در پاسخ به سواالت تعقیبی شما احتراماً نگاشته می شود؛
 .1وکیل حقوقی همسایه ،توسط خود همسایه تعیین شده است .مشاور حقوقی وزارت مالیه وکیل حقوقی برای
سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی معرفی کرده است.
 .2آفر ابتدایی شرکت  JGبه صورت تخمینی  68100دالر آمریکایی ارائه شده بود ،که شامل پاک کاری و
استناد سازی مؤقت می شد .البته این رقم به صورت تخمینی بدون شامل شدن فیس های چون اجازه نامه
کار ارائه شده بود .آفر بعدی توسط شرکت یاد شده که شامل پاک کاری ،استناد سازی و همچنین اخذ
اجازه نامه کار می شد به مبلغ مجموعی  88180دالر آمریکایی ارائه گردیده بود.
 .3شرکت  JGخواستار ارائه مصئونیت خط ( )Indemnityتوسط سفارت و همسایه شرقی بود .تا در
صورتیکه در جریان کار و یا بعد از آن ،اگر ملکیت سفارت یا همسایه آسیب بیشتر ببیند ،آن شرکت
مسئوولیت ندارد و همسایه و سفارت نمی توانند علیه او اقامه دعوی کنند .همسایه سمت شرقی حاضر به
ارائه مصئونیت خط نگردید .به این دلیل همسایه و اداره ماموریت های خارجی وزارت امور خارجه ایاالت
متحدۀ آمریکا آفر شرکت  JGرا که راه حل مؤقتی ارائه می نمود را رد نموده و تأکید به راه حل دایمی
اعمار دیوار می کردند.
 .4مطابق قوانین و مقررات کشور میزبان اعمار یک محل تخریب شده مراحل مختلفی را سپری می نماید ،به
خصوص اگر جنبه حقوقی و دخیل بودن اشخاص مختلف حقوقی در آن مطرح باشد .از سوی دیگر
مقررات شاروالی واشنگتن دی سی شرکت های تعمیراتی را قبل از اینکه به اعمار محل تخریب شده
بپردازند ،ملزم به سنجش ابعاد مختلف تخنیکی محل تخریب شده می نمایند که شامل سروی ،حفر محل و
تست خاک ،مشوره تخنیکی و  ...غیره میگردد .هر کدام از این خدمات را شرکت های جداگانه انجام
میدهند .تمامی قرارداد های صورت گرفته قرار ذیل می باشند:
 قرارداد سروی با شرکت  VIKAمبلغ  12750دالر آمریکایی. قرارداد انجام حفر نمونه برداری خاک و تست آن با شرکت  ECSمبلغ  12250دالر آمریکایی. قرارداد مشوره تخنیکی با شرکت  KCEبه مبلغ  50000که با پبشچیده تر شدن موضوع و اجرای اضافهکاری به مبلغ  64834.75دالر آمریکایی رسید ( .در پاسخ قبلی اشتباهاً  68834.75دالر آمریکایی ذکر
شده بود)
 -قرارداد اعمار دیوار با شرکت  1.586000 KADCONدالر آمریکایی.

 .5آقای برکت اهلل رحمتی مستشار این سفارت مسئوولیت پیشبرد امور دیوار سفارت را به عهده داشتند ایشان
تا هنگامی که از سوی وزارت امور خارجه به کابل فراخوانده شدند ،در تمامی مراحل قراردادها مسئولیت
را به عهده داشتند.
 .6مصابق فیصله نامه کمیتۀ ملی تدارکات ،آقای څرگند مسئوولیت نظارت تخنیکی و اجرایی دیوار سفارت را
عهده دار گردیده و از پروژه اعمار دیوار نظارت مینمایند .آقای حارث انصاری از جانب وزارت امور خارجه
طور خدمتی به این سفارت معرفی شده بود و بعد از سپری شدن مدت تقریباً یک و نیم ماه دوباره به کابل
فراخوانده شد .سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی ،مانند سفارت های افغانستان در دیگر کشورها ،مراحل
اداری کارمندانی را که به کابل فراخوانده میشوند تا خریداری تکت برگشت انجام میدهد ،اما نمیتواند
کارمند را مجبور به بازگشت و یا دیپورت کند.
با احترام
بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در شهر واشنگتن دی سی

