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ﺧﺑرﮔزاری ﭘژواک

ﺧﭘﻠواﮐﯽ
ﺷﻧﺑﮫ  ٢٠ﺟون ٢٠٢٠

ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ،ﭼﻧدﯾن ﺣﮑم ﺑراى ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت

ﮐﺎﺑل)ﭘژواک ٣٠ ،ﺟوزا  :(٩٩ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎى ﭘژواک ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺷﺎروال ﺟدﯾد ﮐﺎﺑل ،اﺣﮑﺎﻣﻰ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻏﺻب ﻣﻠﮑﯾت
ادارات دوﻟﺗﯽ ،ﺳﺎﺣﮫ ﺳﺑز و زﻣﯾن ھﺎی اﺳﺗﻣﻼک ﺷده دوﻟﺗﯽ ،ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﺗﺎﺟران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ
ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت.
ﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠطﺎﻧزوی ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣ﺣﻣل  ١٣٩٩ﺑر اﺳﺎس ﻓرﻣﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد
ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس اﺳﻧﺎدى دﺳت داﺷﺗﮫ از آﻏﺎز ﮐﺎرش ﺗﺎ اﮐﻧون دو ﺣﮑم ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت.

اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژواک ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠطﺎﻧزوی ،درﻣرﺑوطﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ دوازدھم
ﺷﮭرﮐﺎﺑل ﺑراى ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺧﺻوﺻﻰ اﻣر ﻓوق اﻟﻌﺎده داده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎﻻی زﻣﯾن ﻣﻌﺎرف ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻋﻣﺎر ﮐﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎى ﭘژواک ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺳﻠطﺎﻧزوى در ﻣرﺑوطﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺷﺗم ﻧﯾز ﺑرای ﺷﻣﺎرى از وﮐﻼى
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ،اﻣر ﻓوق اﻟﻌﺎده اﻋﻣﺎر ﭼﮭﺎر دﯾواری ﺑﺎﻻی  ١٢ﺟرﯾب ﺳﺎﺣﮫ ﺳﺑز و اﺳﺗﻣﻼک ﺷده را ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت.
اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻏﻧﯽ ،ﺑﺎرھﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ دوﻟت در ﺟﻠوﮔﯾری از ﻏﺻب زﻣﯾن ﺟدی اﺳت؛ اﻣﺎ
ﺑﺎ آن ھم ﻣﺳﺋوﻻن ادارات زﯾرﺑط از ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎ و ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی دوﻟﺗﯽ از ﺳوی ﻣردم و ﺑﮫ ﺧﺻوص زورﻣﻧدان
اﻧﺗﻘﺎد ﮐرده و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻔظ ﺳﺎﺣﺎت در ﺷﮭرھﺎ و ﭘﯾﺎده ﮐردن ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل
ﺟدی ﻣواﺟﮫ اﻧد.
اﺣﮑﺎم اﻋﻣﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﻻی ﻣﻠﮑﯾت وزارت ﻣﻌﺎرف:
در ﯾﮑﯽ از ﺳﻧدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژواک ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،رﺋﯾس »ﺷرﮐت اﺣﺳﺎن ﷲ ژوﻧدی« ﻋرﯾﺿﮫ ی را ﻋﻧواﻧﯽ
رھﺑری ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد ﺷرﻋﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﻗﺑﯾل ﺳﻧد ﻣﻠﮑﯾت ،ﻧﻘﺷﮫ وﯾزه ﺷده ،ﺳﮑﯾﭻ ﻧﮭﺎﯾﯽ
و اﻣر اﻋﻣﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﺑدﺳت دارد؛ اﻣﺎ ﻗطﻌﮫ ﻧظﺎﻣﯽ  ۴٠٩ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻧﺎﺣﯾﮫ  ،١٢ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر و ﻣوﺟب آزار و
اذﯾت ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل آﻧﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
اﻣﺎ وزارت ﻣﻌﺎرف ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻠﮑﯾت در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت .
ﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠطﺎﻧزوی ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻋرﯾﺿﮫ ﺷرﮐت ﻣﺗذﮐره ﭼﻧﯾن ھداﯾت داده اﺳت» :ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد!
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣرﺑوطﮫ )دوازدھم( و ﻗطﻌﮫ  ۴٠٩ﻧﻔری و ﮐﻧﺗرول ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت ﻣذﮐور دارای
ﻣﮑﺗوب و ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای اﻋﻣﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣزاﺣم ﮐﺎر ﺑﻼک  ١۴ﻧﺷوﯾد«.
اﻣﺎ ﭼﻧد روز ﺑﻌد ،رھﺑری ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل در زﻣﯾﻧﮫ،ﺣﮑم دوﺑﺎره ﺻﺎدر ﮐرده ﮐﮫ درآن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت » :روی ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﻠﺣوظﺎت ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھداﯾت داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻟﯽ اﻣر ﺛﺎﻧﯽ از ھرﮔوﻧﮫ اﺟراآت در زﻣﯾﻧﮫ ﺧود داری ﮐﻧﯾد «.و
ﺑﺎ اﯾن اﻣر ﮐﺎر را دو ﺑﺎره ﻣﻌطل ﻗرار دھﯾد.
اﻧﺟﻧﯾر زﻣری ﮐوﭼﯽ ،رﺋﯾس ﻧﺎﺣﯾﮫ دوازدھم ﺷﮭرﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ آژاﻧس ﺧﺑری ﭘژواک ﮔﻔت ﮐﮫ زﻣﯾن ﻣﻠﮑﯾت وزارت ﻣﻌﺎرف
اﺳت؛ اﻣﺎ ﺻﻔت ﷲ ژوﻧدی ﺗﻼش دارد ﺗﺎ در آن ﻣﺎرﮐﯾت اﻋﻣﺎر ﮐﻧد.
وی ،ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾن ﮐﮫ ﻣﻠﮑﯾت ﻣﺗذﮐره ﻣﺷﮑﻼت ﻓراوان ﺣﻘوﻗﯽ دارد ،ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن زﻣﯾن دﻋواﯾﯽ ﺑوده و دوﺳﯾﮫ آن ﺻدھﺎ
ورق اﺳت.

ﻣوﺻوف ﻋﻼوه ﮐرد» :از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو ﺑﺎﻻی زﻣﯾن دﻋوا وﺟود دارد و دوﺳﯾﮫ آن ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ tﺎرﻧواﻟﯽ رﻓﺗﮫ و
ﺑﺎﯾد ﻣﺣﮑﻣﮫ در اﯾن ﺧﺻوص ﺗﺻﻣﯾم اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد«.
رﺋﯾس ﻧﺎﺣﯾﮫ دوازدھم ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭘس از اﻧﺗﻘﺎد رھﺑری ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷرﮐت اﺣﺳﺎن ﷲ ژوﻧدی
از ﺳوی ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﻣﺗوﻗف و اطراف آن ﺟﺎل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
اﻣﺎ ﻧورﯾﮫ ﻧزھت ،ﺳﺧﻧﮕوی وزارت ﻣﻌﺎرف ﺑﮫ ﭘژواک ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﻠﮑﯾت ھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ادارات ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ
ھﻣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اداره ﺷﮭرﺳﺎزی و اراﺿﯽ ﻣﯽ ﺷود.
وی اﻓزود» :ﻓﻌ ً
ﻼ ﯾﮏ ﺑﺣث ﻣطرح اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠﮑﯾت ھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ادارات ﻧﯾﺳت و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت
و ھر اداره ای ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ﻋﺎﺟل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد«.
اﺳﻧﺎد اﺟﺎزه اﻋﻣﺎر ﭼﮭﺎردﯾواری ﺑرای وﮐﻼی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ،ﺑﺎﻻی زﻣﯾن اﺳﺗﻣﻼک ﺷده دوﻟﺗﯽ:
ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﻧد دﯾﮕر ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژواک ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ اﺳم ﻧﺻﯾب ﷲ ﻓرزﻧد اول ﺧﺎن طﯽ ﻋرﯾﺿﮫ
ای رﺳﻣﻰ ﺧواﺳﺗﺎر اﺟﺎزه اى اﻋﻣﺎر ﻣوازی دوازه ﺟرﯾب زﻣﯾن واﻗﻊ ﺟﻧوب ﺣوزۀ ھﺷﺗم اﻣﻧﯾﺗﻰ ﭘوﻟﯾس ﮐﮫ درج ﻗﺑﺎﻟﮫ
ﺷرﻋﯽ ﻧﻣﺑر  ١٣٨٢/١٠١٠ﻣورخ  ٣٠ﺛور  ١٣٨٢واﻗﻊ ﻗﻠﻌﮫ ﭼﮫ ﺧﻣدان ﻣرﺑوط ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺷﺗم ﺷﮭرﮐﺎﺑل ﻣرﺑوط ﺑﮫ وی
اﺳت و زﻣﯾن ﯾﺎدﺷده ﺑدون ﭼﮭﺎر دﯾواری اﺳت و ﺗﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣودن اﺳﻧﺎد ﺧواھﺎن اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ زﻣﯾن ﻣﺗذﮐره ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠطﺎﻧزوی ،ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ،ذرﯾﻌﮥ ﺣﮑم ﺷﻣﺎره  ١٦١ﻣورخ  ١٣٩٩ /٢/٢٨ﺧوﯾش ﭼﻧﯾن ھداﯾت
داده اﻧد » :ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد! ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣرﺑوطﮫ و ﻗطﻌﮫ  ۴٠٩ﻧﻔری در ﺣﺻﮫ اﻋﻣﺎر ﭼﮭﺎر دﯾواری ﺗﺎ دوران ﺗﮑﻣﯾل اﺳﻧﺎد
ﻣﺟوز اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣوﻗت اﺟراآت ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد«.
وﺑﻌدا از ﺟﺎﻧب ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﻣﺟددا ﮔزارش ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻠﮑﯾت ،روﺷن ﺷدن اﺳﺗﻣﻼک و ﻋدم اﺳﺗﻣﻼک و ﭼﮕوﻧﮕﻰ
ﺣﺎﻟت ﭘﻼﻧﻰ ﺳﺎﺣﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﺎرواﻟﻰ ﮐﺎﺑل ارﺳﺎل ﺷد.
ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﺗرول ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،در ﮔزارش دﯾﮕری ﻋﻧواﻧﻰ ﻣﻘﺎم ﺷﺎرواﻟﻰ ﮐﺎﺑل در ﻣورد ﺳﻧد ﻣﺗذﮐره ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر ﻧظر
ﮐرده اﺳت» :طوری ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﻣورد ﻧظر از ﻧزدﯾﮏ ﻣﺷﺎھده ﮔردﯾد ﻋﺑﺎرت از ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ زﻣﯾن ﭼﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از
دو ﺳﻣت ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت دوﻟﺗﯽ )ﺗﻌﻣﯾر ﺣوزه ھﺷﺗم اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺗﻌﻣﯾر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ( و در دو ﺳﻣت دﯾﮕر ﺑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ زﻣﯾن
ھﺎی ﭼﻣﻧﯽ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺧودﺳر ﻣﺗﺻل اﺳت و طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺗﻣﺎدی از اﺛر ﺗﻼش و اﺟراآت ﭘﯾﮕﯾر ﭘرﺳوﻧل
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﺟﻠو اﻋﻣﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺧودﺳر ﺗﺎ ﺣﺎل در ﺳﺎﺣﮫ ﻣورد ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت«.

ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﺗرول ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،در اداﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺻوص ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺗذﮐره ﻗﺑ ً
ﻼ ﺗﯾم ﺳروی رﯾﺎﺳت طرح و ﺗطﺑﯾق
ﮐروﮐﯽ ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗرﺗﯾب ﻧﻣوده و ﺑﮫ وﻟﺳواﻟﯽ ﺑﮕراﻣﯽ ﻗرار ﻣﮑﺗوب ﺷﻣﺎره ) (٣٨ﻣورخ ٧ﺣﻣل  ١٣٩٩ﻗرار را در
ارﺗﺑﺎط ﺳﻧد ﻋرﻓﯽ ارﺳﺎل داﺷﺗﮫ و از ﻗﯾدﯾت دﻓﺗری زﻣﯾن ﺑﮫ اﺳﻣﯽ ﻏﻼم ﻓﺎروق ﺗﺻدﯾق ﻧﻣوده اﺳت؛ وﻟﯽ ﭘﯾراﻣون
ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻠﮑﯾت و ﺗطﺑﯾق ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﺎﺣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺷﺧص اراﺋﮫ ﻧﮑرده اﺳت .ﻓﻠﮭذا درﻣورد ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻠﮑﯾت ﮐﮫ ازﺟﻣﻠﮫ
وظﺎﯾف اداره ﻣﺣﺗرم اراﺿﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷد ﻣﺳﺎﯾل اﺳﺗﻣﻼک ﮐﮫ وظﺎﯾف رﯾﺎﺳت اﺳﺗﻣﻼک وھﻣﭼﻧﺎن ﭼﮕوﻧﮕﻰ ﺣﺎﻟت ﭘﻼﻧﻰ
ﺳﺎﺣﮫ ﮐﮫ ﺟز وظﺎﯾف رﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗرم طرح و ﺗطﺑﯾق ﺑوده ؛ ﻧﯾز ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﯾﮫ ﻧﮕردﯾده اﺳت.
ﮐﮫ ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل طﻰ ﺣﮑم ﺷﻣﺎره  ١٩٩ﻣورخ  ١٣٩٩/٣/١١ھداﯾت داده اﺳت) :اﻟﻰ ﺗﮑﻣﯾل دورۀ اﺳﻧﺎد اﺟﺎزه ﮐﺎر
ﺑراى ﺳﺎﺧت ﭼﮭﺎر دﯾوارى داده ﺷود (.
اﻣﺎ ادارات ذﯾرﺑط ﺷﺎرواﻟﻰ ﮐﺎﺑل ﺑراى ﺳوﻣﯾن ﺑﺎر ﺟزﯾﯾﺎت را درﺧﺻوص اﯾن ﻣوﺿوع ﻋﻧواﻧﻰ ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺷرح
زﯾر ﺷرﯾﮏ ﮐرده اﻧد  ...... ):ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗﺑﻼ در ﻧظر اراﯾﮫ ﺷده اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣرﯾر ﮔردﯾده راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻠﮑﯾت و
اﺳﺗﻣﻼک ﺳﺎﺣﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺷﺎﺧص ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﻠﮑﯾت ﻣﻲ ﺑﺎﺷد .ﺛﺎﻧﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ زﻣﯾن
اﺣﺎطﮫ داﺧل ﻣﺣوطﮫ ﻣراﻗﺑت ﺑﻌدى ﺑراى ﭘرﺳوﻧل ﺷﺎرواﻟﻰ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت اﯾﻧﮏ ﻣوﺿوع ﻣﺟددا ﺣﺿور ﻣﻘﺎم ﻣﺣﺗرم
ﻋرض ﺷد(
ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل طﻰ ﺣﮑﻣﻰ ﻣﺟدد ﺷﻣﺎره  ٦٣٢ﻣورخ  ١٣٩٩/٣/١٢ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ) :ﻣﻼﺣظﮫ ﺷد ،رﯾﺎﺳت ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣرﺑوطﮫ
ﺑﻌد ازﺟﻣﻊ آورى ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻣﻠﮑﯾت ،ﺣﺎﻟت اﺳﺗﻣﻼک ﺳﺎﺣﮫ وﭼﮕوﻧﮕﻰ ﺣﺎﻟت ﭘﻼﻧﻰ ﺳﺎﺣﮫ در ھﻣﮑﺎرى رﯾﺎﺳت
ھﺎى ذﯾرﺑط و اداره ﻣرﺑوط اﺻوﻻ در روﺷﻧﻰ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﮔزارش اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد(.
اﻣﺎ ﭼﻧد روز ﺑﻌد ،ﺑﺎ ﺻدور ﯾﮏ ﺣﮑم دﯾﮕر ﭼﻧﯾن ھداﯾت داده اﺳت» :ﺑﻧﺎ ً روی ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻠﺣوظﺎت ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ھداﯾت داده ﻣﯽ ﺷود اﻟﯽ اﻣر ﺛﺎﻧﯽ از ھرﮔوﻧﮫ اﺟراآت در زﻣﯾﻧﮫ ﺧود داری ﮐﻧﯾد «.و ﺑﺎ اﯾن اﻣر ﮐﺎر را دو ﺑﺎره ﻣﻌطل
ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد.
در اﺧﯾر اﯾن ﻣﮑﺗوب ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮔردﯾده اﺳت) :ﻗرارﯾﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٩/٣/١٩ازﺳﺎﺣﮥ ﻣورد ﻧظرﺑﮫ
ﻣﻧظورﺟﻠوﮔﯾرى ازﺧودﺳرى ﮐﻧﺗرول ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد ،در ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺗذﮐره از طرف ﻋﺎرض و ﺷرﮐﺎى ﺷﺎن در ﻣوﺟودﯾت
اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﺣﺎﻣﻰ ﺷﺎن ﺗﺣرﮐﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻰ "ﺳﻧﮓ ﮐﺎرى ،اﺣﺎطﮫ ﺳﺎﺣﮫ " ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده رﺳﯾد و ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾرى
وارد ﻋﻣل ﺷدﯾم در ﻣوﺟودﯾت ﺗوﻟﻰ ﻣوظف ﻗطﻌﮫ ﻧظﺎﻣﻰ ﺷﺎرواﻟﻰ ﮐﺎﺑل و ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﯾم
ﺗﺧرﯾب ﺷﺎن؛ اﻣﺎ ازﺟﺎﻧب اﻓراد ﺑﺎﻻى ﮐﺎر" اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﻋﺎرض واﻓرادى دﯾﮕر ﮐﮫ ازﺟﺎﻧب ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻣﺳﻠﺢ ھﻣراھﻰ
ﻣﯾﮕردﯾدﻧد " ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻟﻔظﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾم (.
آژاﻧس ﺧﺑری ﭘژواک ﺑﺎ ﻓﺎﯾق ﺗﺳل ،رﺋﯾس ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺷﺗم ﺷﮭرﮐﺎﺑل ،ﻣﮑرراً ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷد؛ اﻣﺎ وی از اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در
اﯾن ﺧﺻوص ﺧودداری ﮐرد.

اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺷﺗم ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺧواﺳت ﻧﺎﻣش در ﮔزارش ذﮐر ﻧﺷود ﺑﮫ ﭘژواک ﮔﻔت ﮐﮫ زﻣﯾن اﺳﺗﻣﻼک
ﺷده ،ﻗﺑﺎﻟﮫ ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻧد ﻋرﻓﯽ دارد.
او ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد ،ھرﭼﻧد ﻣﺳووﻻن ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺷﺗم ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ ﮐﺎر اش را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﻧد؛ اﻣﺎ طرف ﻣﻘﺎﺑل از زور
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣﺎﻣور اﺣﻣدزی ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﺑﻐﻼن در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐﺎی زﻣﯾن ﯾﺎدﺷده اﺳت ،ﺑﮫ آژاﻧس ﺧﺑری ﭘژواک
ﮔﻔت» :ﻣن ﮐدام زﻣﯾن و ﮐدام ﻣوﺿوع در ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﻧدارم و زﻣﯾﻧﮫ ﯾﺎد ﺷده ھم رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻧدارد«.
وی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﻣردم در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ،ﭘل ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردم و دوﻟت اﺳت ،ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺳراﺳر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﮐﻠﯾن دارد و ﺑﺧﺎطر ﺣل ﻣﺷﮑل ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ و ﺑﺎﻻی زﻣﯾن رﻓﺗﮫ ﺑود.
او ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد» :ھرﮐس ﺑﺧﺎطر ﺣل ﻣﺷﮑﻠش ﻧزد ﻣن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد ،ﻣﺟﺑور اﺳﺗم ﮐﮫ ھﻣراه ﺷﺎن ﺑروم و ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺷﺎن
رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧم«.
ﺷﺎﭘور ﺣﺳن زوی ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﻟوﮔر در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐﺎی  ١٢ﺟرﯾب زﻣﯾن در ﻧﺎﺣﯾﮫ
ھﺷﺗم ﺷﮭر ﮐﺎﺑل اﺳت ،او ھم ﺷرﯾﮏ ﺑودن اش را در زﻣﯾن رد ﮐرده و ﮔﻔت ﮐﮫ در ﻣورد ﺟﻧﺟﺎل زﻣﯾن در ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺷﺗم
ﺷﮭرﮐﺎﺑل ﺷﻧﯾده اﺳت.
ﻣوﺻوف اﻓزود» :ﻧﮫ در زﻣﯾن ﺷرﯾﮏ اﺳﺗم و ﻧﮫ ھم ﺑﺎﻻی زﻣﯾن رﻓﺗﯾم؛ اﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾن ﺷرﯾﮏ اﺳت ،آﻧﮭﺎ
را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم«.
ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﯾش ﺗر زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ،اﺳﺗﻣﻼک ﺷده و ﺳﺎﺣﮫ ﺳﺑز از ﺳوی اﻓراد ﭘوﻟدار و ﻗدرﺗﻣﻧد
ﻏﺻب ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﺳرﭘﻧﺎه روﺑرو ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻧﻌﻣت ﷲ ،ﯾﮑﺗن از ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت زﻣﯾن ھﺎ ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﺳﺋوﻻن
ﺷﺎرواﻟﯽ ﻏﺻب ﻣﯽ ﺷود.
وی ،ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾن ﮐﮫ ﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠطﺎﻧزوی ،از روزی ﮐﮫ ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت ،ﮐﺎرھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ را
ﺷروع ﮐرده اﺳت ،ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﻗرار ﺷﻧﯾدﮔﯽ ،ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل از آﻏﺎز ﮐﺎر ﺗﺎﮐﻧون ،ﭼﻧدﯾن ﺟرﯾب زﻣﯾن را ﺑرای دوﺳﺗﺎن
و ﺗﺎﺟران ﮐﮫ ﻣﻣﮑن از آﻧﮭﺎ ﭘول ﮔزاف ﻧﯾز ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗوزﯾﻊ ﮐرده اﺳت.

ﮐرﯾم ﷲ ،ﯾﮑﺗن دﯾﮕر از ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از اﻓزاﯾش ﮐﺎرھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﯾف و ﻣﯾل ﭘول ھﺎی ﮐﻣﮏ ﺷده
ﺑرای ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ،ﺗوﺳط ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل ،ﮔﻔت ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ھم زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ از ﺳوی زورﻣﻧدان ﻏﺻب ﻣﯾﺷد؛ اﻣﺎ
اﮐﻧون ﺧود ﺷﺎروال ،اﻣر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻏﺻب زﻣﯾن ﻣﯽ دھد.
ﺣﺷﻣت ﻧﺎﺻری ،ﺳﺧﻧﮕوی وزارت ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﺳﮑن ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ،ﺻﻼﺣﯾت دارد ﮐﮫ
ﺑدون ﻣﺷوره وزارت ﺷﮭرﺳﺎزی ،ﺑرای اﻓراد ﺣﮑم اﻋﻣﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﺑﺎﻻی زﻣﯾن ھﺎی اﺳﺗﻣﻼک ﺷده ﺑدھد ،ﮔﻔت ﮐﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن وزارت ﺑﯾﺷﺗر در ﺳﺎﺣﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ﺷﮭری اﺳت و زﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ در ﻣﺣدوده ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن
ﺷﮭری ﻗرار دارﻧد ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود.
وی ،ﺗﺛﺑﯾت ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾت ،ﻗﯾﻣت ﮔذاری و آﻣﺎده ﺑﮫ اﺳﺗﻣﻼک زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ را ﻣرﺑوط ﺑﮫ وزارت ﺷﮭرﺳﺎزی ﺧواﻧده
و ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭘس از آن اﻣور اﺳﺗﻣﻼک ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎره و  ...ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣوﺻوف ،ﺑﮫ آژاﻧس ﺧﺑری ﭘژواک ﮔﻔت ﮐﮫ در وﻻﯾت ﮐﺎﺑل ،ﺣدود  ١٠٠ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ ﺗﺣت ﻋﻣل ﻏﺻب
ﻗرار دارد؛ اﻣﺎ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻋﻣل اﺳﺗرداد زﻣﯾن ھﺎی ﻏﺻب ﺷده آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
ﻣوﺻوف ،از اﺳﺗرداد ﺑﯾش از  ١٠ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ ﻣرﮐز و وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی وﻻﯾت ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﺧﺑر داده و ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻓﻌ ً
ﻼ ھم روﻧد اﺳﺗراد زﻣﯾن ھﺎی ﻏﺻب ﺷده دوﻟﺗﯽ ﺟرﯾﺎن دارد.
او ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻓﮭرﺳت  ١۵٨٣٢ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻏﺻب زﻣﯾن در ﺳراﺳر ﮐﺷور ،آﻣﺎده و ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺑل ﺟﮭت
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ارﮔﺎن ھﺎی ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺷرﯾﮏ ﺷده اﺳت.
ﺷﻣﺎری از اﻋﺿﺎی وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ،ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل را در ﮐﻧﺎر ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﯾف و ﻣﯾل ﭘول اﺧﺗﺻﺎص
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻣﺗﮭم ﮐردﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر اﺳﺗﺟواب او ﺑﮫ ﻧﺷﺳت ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن ﺟرﮔﮫ ﺷد ه اﻧد.
ﻣﻧور ﺷﺎه ﺑﮭﺎدری ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ھرات در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﺗوزﯾﻊ ﻧﺎن ﺧﺷﮏ ﺑرای
ﻣردم اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آن ﺣﯾف و ﻣﯾل ﺷده اﺳت .
وی اﻓزود ،ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫ ارزش  ۴۶ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﺎن ﺧﺷﮏ ﺗوزﯾﻊ
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ دور از ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣوﺻوف ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ،ﺑﺧﺎطر ﺣﯾف و ﻣﯾل ﭘول ھﺎی ﮐﻣﮏ ﺷده ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن و ﮐﺎرھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ دﯾﮕری
ﮐﮫ در اﯾن ﻧﮭﺎد ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻓراﺧواﻧده ﺷود.

ﺷﻣﺎری از اﻋﺿﺎی دﯾﮕر اﯾن ﺟرﮔﮫ ﻧﯾز ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﯾف و ﻣﯾل ﭘول ھﺎی اﺧﺗﺻﺎص
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ﻣﺗﮭم ﮐردﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر اﺳﺗﺟواب ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ﺷدﻧد.
ﻣﯾر رﺣﻣﺎن رﺣﻣﺎﻧﯽ رﯾﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ روﺳﺎ در ﻣورد ﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠطﺎﻧزوی ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل
ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ در ﮐدام ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﺟواب ﺷود.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ رﺣﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن داده ﺷود و ﺟﻠو ﺣﯾف و ﻣﯾل ﭘول ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
دﯾدﮔﺎه ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل در ﺧﺻوص ﺻدور ﺣﮑم ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ:
اﻣﺎ ﻣﺣﻣد داوود ﺳﻠطﺎﻧزوی ،ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﭘژواک ﮔﻔت» :ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اول ﺑدﺳﺗرس ﻣﺎ ﻗرار داده ﺑودﻧد ،ﻏﻠط ﺑود
و او اﻣری ﮐﮫ ﺻﺎدر ﺷده ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﮐردم ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﭼطور ﺻﺎدر ﺷده و در روﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،و ﻣﮫ ھﻧوز
ﯾﻘﯾن ﻧدارم ﮐﮫ اﯾن اﻣر را ﻣن ﺻﺎدر ﮐرده ﺑﺎﺷم و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺷود«.
وی ﻣﯽ ﮔوﯾد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺑر ﺷد ﯾﮏ اﻣر اﺟﺎزه اﻋﻣﺎر در ﻧﺎﺣﯾﮫ دوازدھم و ﯾﮏ اﻣر اﺟﺎزه اﻋﻣﺎر دﯾﮕر در ﻧﺎﺣﯾﮫ
ھﺷﺗم وﺟود دارد ،ﺑﺧﺎطر ﻣﺗوﻗف ﺷدن آﻧﺎن ،اﻣر ﺻﺎدر ﮐرد ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﺗوﻗف ﺷود.
ﻣوﺻوف ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ اﻣر اوﻟﯽ از وی اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﮔﻔت» :ﻧﺧﯾر ﻣن آن )اﻣر اوﻟﻰ( را ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺳﭘرده ام
ﺗﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﺷود ﮐﮫ ﭼطور ﺻﺎدر ﺷده و ﺗﺣت ﺗﺣﻘﯾق اﺳت و ﺑﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ ﭘروﺳﮫ )ﮐﺎر اﻋﻣﺎر( آﻏﺎز ﻧﺷود ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻣر
دادم ﮐﮫ ﭘروﺳﮫ )ﮐﺎر اﻋﻣﺎر( ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﺑد ،ﺑل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﮓ و ﺧﺷت آورده ﺑودﻧد ،ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷدﯾم«.
ﺷﺎروال ﮐﺎﺑل ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺗن و اﻣﺿﺎء ﯾﯽ دو ﺣﮑم ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر اﻋﻣﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ﻧﺎﺣﯾﮫ دوازدھم و ھﺷﺗم
ﺻﺎدر ﺷده ،ﺟﻌﻠﯽ اﺳت؟ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در اﯾن ﺧﺻوص ﺗﺣﻘﯾق ﺷود ،اواﻣر ﻧﺧﺳت ﺑرای اﻋﻣﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎﻗط
ﺷده و اﻋﺗﺑﺎر ﻧدارد.
ﺳﻠطﺎﻧزوی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻧﺎن ﺧﺷﮏ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدان درﺷﮭرﮐﺎﺑل ،ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻧﺎن ﺗﻣﺎم ﻗوای ﺑﺷری
ﺷﺎرواﻟﯽ ﮐﺎﺑل را ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺷﺎن ﺑﮫ  ٣۵٠٠ﺗن ﻣﯾرﺳﯾد ﺑﮫ ﺧود ﺟذب ﮐرده ﺑود و از اﯾن ﭘروﺳﮫ ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐردﻧد.
وی ﮔﻔت ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺎرواﻟﯽ ،ﺷورای ﻣﺗﻧﻔذﯾن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ،و  ...ﻧﯾز از ﺗوزﯾﻊ ﻧﺎن ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐردﻧد و
اﯾن روﻧد ﺑﮕوﻧﮫ ﺷﻔﺎف ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.

