
 

 

 به خبرگزاری محترم پژواک؛

واشنگتن در پاسخ به پرسش های آن خبرگزاری در مورد فروریختن و تعمیر دیوار سفارت افغانستان در 

 دی سی، شرح مختصر فروریختن دیوار و ترمیم آن قرار زیر است.

سال پیش دچار انحراف شده  27دیوار سمت شرقی سفارت افغانستان در شهر واشنگتن دی سی  .1

 میالدی فروریخت.  2019مارچ سال  21بود که در نتیجه باران های شدید و طوفان مؤرخ 

سی از اوایل فروریختن دیوار تالش نمود تا با همکاری سفارت افغانستان در شهر واشنگتن دی  .2

همسایه سمت شرقی که از ناحیه فرو ریختن دیوار متضرر گردیده و در تماس با با وزارت امور 

خارجه ایاالت متحدۀ آمریکا و وکالی سفارت افغانستان که توسط مشاور وزارت مالیه معرفی 

 شده بود، به حل این مسئله بپردازد. 

پیشنهادی را برای برداشتن آوارهای فروریخته از دیوار و استناد   JGترمیم دیوار، شرکتبرای  .3

هشتاد و   88180سازی مؤقت به منظور جلوگیری از فروریختن بیشتر دیوار، به مبلغ مجموعی 

 هشت هزار و یکصدو هشتاد دالر آمریکایی ارائه نمود. 

ی وزارت امور خارجه ایاالت متحدۀ آمریکا این سفارت موضوع را با دفتر ماموریت های خارج .4

و همسایه سمت شرقی سفارت شریک ساخت. اما جانب همسایه و دفتر ماموریت های خارجی 

را قابل قبول ندانسته و خواستار  JGوزارت امور خارجه ایاالت متحدۀ آمریکا کار شرکت 

 دیوار بپردازد، شدند. قرارداد با یک شرکت معتبر که بعد از آوار برداری به اعمار اساسی

همسایه سفارت با روابط گسترده ای که با وزارت امور خارجه امریکا و تعدادی از سناتوران و  .5

نمایندگان کنگرس امریکا داشت، موضوع را سیاسی و حقوقی ساخته و به سفارت خبر داد که 

 وکیل حقوقی او موضوع را پیش می برد.

ویش که توسط مشاور وزارت مالیه معرفی شده و این سفارت موضوع را با وکیل حقوقی خ .6

قرارداد کاری اش مستقیماً با دولت افغانستان منعقد گردیده بود، مطرح نموده و همچنان خواهان 

 فرستاده شدن هیئتی از کابل جهت بررسی موضوع گردید. 

وکیل حقوقی سفارت روی چگونگی ابعاد حقوقی و تخنیکی دیوار سفارت کارش را شروع  .7

 VIKAوده و جهت سروی ساحه و مشخص ساختن ابعاد دیوار قراراردادی را با شرکت ویکا نم

 دالر آمریکایی به امضا رسانید. 12750به مبلغ 



 

 

به همین ترتیب وکیل حقوقی سفارت جهت اخذ مشوره تخنیکی،  قرار داد مشوره تخنیکی را با  .8

KCE  سی و هشت عشار هفتاد و شصت و هشت هزار و هشتصد و  68838.75به مبلغ مجموعی

 پنج دالر به امضا رسانید.

پس از آن این سفارت، با مشوره وکیل حقوقی، قرارداد انجام حفر، نمونه خاک و تست با  .9

دوازده هزار و دوصد و پنجاه دالر آمریکایی منعقد  12250را به مبلغ مجموعی  ECSشرکت 

ست آقای شاد محمد سرگند از تمام نموده است. هیئت تخنیکی فرستاده شده از مرکز تحت ریا

 جزئیات این مسایل آگاهی داشته و از پروسه نظارت می نمودند. 

ارزیابی های تخنیکی نشان داد که دیوار سمت شمالی سفارت که متصل به دیوار سمت  .10

شرقی می باشد نیز در آستانه فروریختن است. از این رو باید با اعمار دیوار سمت شرقی، دیوار 

الی نیز اعمار می گردید. در غیر آن، آوردن وسایل و کار تعمیر دیوار سمت شرقی، سمت شم

دیوار سمت شمالی را نیز فرومی ریختاند که جنجال تازه ای را بین سفارت و همسایه شمالی 

 ایجاد می کرد. 

سفارت افغانستان در شهر واشنگتن دی سی تمامی اسناد مربوط به دیوار سفارت را  .11

ریات وکیل حقوقی، وزارت امور خارجه ایاالت متحدۀ آمریکا، شاروالی محل و همراه با نظ

موقف همسایه سمت شرقی سفارت و همچنان آفرهای شرکت های مختلف جهت اعمار اساسی 

دیوار شرقی و شمالی سفارت و آسیب هایی که از فروریختن دیوار شرقی به روهرو سفارت و 

ر خارجه افغانستان ارسال نمود. وزارت امور خارجه همسایه وارد شده بود، به وزارت امو

افغانستان با در نظرداشت پیچیدگی موضوع، مسئله اعمار دیوار را به کمیتۀ ملی تدارکات ارجاع 

 نمود. 

خویش عقد قرارداد  11/6/1398( مؤرخ 3557کمیتۀ ملی تدارکات در فیصلۀ شماره )   .12

یک میلیون  1.586000ه مبلغ مجموعی جهت اعمار دیوار سفارت را ب KADCONبا شرکت 

پنجصد هشتاد و شش هزار دالر آمریکایی منظور نمود. در متن فیصله نامه کمیتۀ ملی تدارکات 

 آمده است که پروسۀ کاری تخنیکی و تطبیقی از سوی محترم سرگند نظارت و ارزیابی گردد.

مقام وزارت  21/7/1398مؤرخ  95بنا به فیصله کمیتۀ ملی تدارکات و هدایت شماره  .13

امور خارجه، این سفارت قرارداد اعمار دیوار سفارت افغانستان در شهر واشنگتن دی سی را  به 



 

 

عقد نموده و جهت اجراآت بعدی به   KADCONبا شرکت  2019اکتوبر سال  15تاریخ 

 وزارت امور خارجه ارسال نمود. 

  D9827232816518بودجه اعمار دیوار بعد از طی مراحل ذریعه چک شماره .14

به حساب سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی انتقال نمود. دلیل اینکه چرا  4/12/2019مؤرخ 

بودجه متذکره مستقیماً به حساب شرکت کدکان واریز نشده، این می باشد که قسط های 

 شرکت کدکان با توجه به پیشرفت کار اعمار دیوار و بعد از تأییدی آقای سرگند، قابل اجرا می

 باشد. 

قابل ذکر است که سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی به پاسخ دهی و شفافیت معتقد بوده و 

اسناد تمامی مراحل فوق در نزد این سفارت موجود می باشد. از خبرگزاری محترم پژواک انتظار می 

پاسخ نشر  رود تا با در نظرداشت اصول بی طرفی حقایق مطرح شده را انعکاس دهند. این سفارت به

مطالب غیر واقعی و بدون سند، حق مراجعه به ارگان های بررسی کننده قانونی مسئله را برای خویش 

 محفوظ میدارد. 

 با احترام

 گتن دی سیجمهوری اسالمی افغانستان در شهر واشن بخش مطبوعاتی سفارت
 


