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مژده اي ساده دالن ،عصر جديد آمده است
دوره ي چوروچپاول وتاراج سپيد آمده است
اينان هرچه که کردند  ،نگوييد «دروغ»
ازبراي سرقت بانک باقفل وکليدآمده است
يك كليد شان اگرنگشايد دروازه هرقفل
با گروپ سالحداروباقفل جديد آمده است
مجلس ملي كه ازفحش وتمسخرشده پُر
غصه نخور دولت اخالق پديد آمده است
رفته اند آن گروپ کاله پست وچپن دار
آنكه با مشت روي ميزمي زدآمده است
گرچورکردندوچپاول شد وبردند وخوردند
غمگين مشو که با نفس پليد آمده است
عذر تقصير ،كه ما مار گزيده شده ايم
آن مار كه تا اکنون نگزيد آمده است.
سعادت منصورنادري

« اين داروندارکه ثپت اداره دولت گرديده همه دارايي خانواده نادري نيست  .ميلياردها دالرثروت وي وفاميلش
هنوزتحريرنگرديده است  .اين دارايي هاشامل صد هاهزارجريب زمين هاي زراعتي دوفصله (گندم وبرينج) ويک فصله
 ،دردوشي  ،رباط  ،دهن کيان ،لختوغي ،دره کيان ومجموع دره نيکپي ودهنه غوري ،تاتار ،چهاردار ،دره اسکار،
قصروبلدنگهاي  ،پلخمري  ،بلخ  ،تاشکند ،دره کيان ،پغمان ،شهرکابل و» ...شرکتهاي تجارتي ميگردد.
به وطن بيسودان سردبيراند
هزاران پياده دربست وزيراند
ريس ومديروچند د خت زيبا
همه درگرد وبرهاي وزيراند .
دارايي سيد سعادت ،پسرسيدمنصور نادري كسي كه مردم فقيراسماعيليه بخش ازنان خانواده اش را به اينها مي دهد .
دارايیهای سعادت منصور نادری وزيرشهرسازی و مسکن .
سيد سعادت نادری متولد  ۳مارچ  ۱۹۷۷در ولسوالی دوشی واليت بغالن است و ليسانس اقتصاد و تجارت دارد .اوازسال
 ۲۰۰۵برای ده سال رييس  SMN Investmentبوده است.
دارايیهای منقول سيد سعادت

الف ،پول نقد موجود :منصور نادری  ۱۷ميليون دالرنقد دارد و خانمش نيز  ۲ميليون.
ب ،پول نقد موجود دربانکهای داخل و خارج :نادری يک حساب بانکی درکابلبانک –افغانستان -دارد و دوحساب بانکی
درانگلستان که يکی با خانمش مشترک است و ديگری به نام خانمش میباشد ،وهمچنان يک حساب بانکی  HSBCبانک
در ُدبی .هرچند که در فورم ثبت دارايیها  ۱۹ميليون دالر پول نقد ثبت کرده است .
ج ،اشياء و زيورات :ساعت ،طال و زيورات به نام سعادت منصور نادری به ارزش سه ميليون دالر و ساعت ،طال و
زيورات بهنام خانم نادری به ارزش چهارونيم ميليون دالر در فورمه درج شده است.
د ،وسايط نقليه ۸ :عراده موتر با قيمت مجموعی  ۹۷۰هزار دالر امريکايی درج فورمه شده است .يک عراده موتر
لندکروزر ديگر هم درج شماره نهم اين بخش فورمه است اما قيمت آن در فورمه مشخص نيست.

و ،مواشی ۱۰۰ :رأس گاو به ارزش سه ميليون افغانی دردرهی کيان واليت بغالن ۵۰۰۰ ،رأس گوسفند در همان منطقه
به ارزش  ۳۵ميليون افغانی و  ۲۵۰۰رأس بُز در همان منطقه به ارزش  ۱۲ميليون و  ۵۰۰هزار افغانی.
دارايیهای غيرمنقول سيد سعادت

الف ،امالک شخصی :کلوپ دوشی دربغالن به ارزش  ۵۰۰هزار دالر ،سرای در پل محمود خان به ارزش سه ميليون
دالر ،سرای در ترهخيل به ارزش دو ميليون دالر ،باغ در قرغه به ارزش  ۱۲ميليون دالر ،خانهی مسکونی در لندن به
ارزش  ۵۰ميليون دالر ،خانهی مسکونی در ُدبی به ارزش  ۱۵ميليون دالر ،خانهی مسکونی در قبرس به ارزش دو ميليون
و  ۵۰۰هزاردالرو يک آپارتمان تجارتی درلندن به ارزش  ۲۰ميليون دالر.
ب ،امالک موروثی وغير موروثی :تعمير کتابخانهی ناصرخسرو در کابل به ارزش  ۱۶ميليون دالر ،فابريکهی شيرين
بويه درمزار شريف به ارزش پنج ميليون دالر وباغ در قرغهی کابل به ارزش سه ميليون دالر.
مالک  ۵۱درصد سهام شرکت بيمه  ICAبا سرمايهی مجموعی دوميليون دالر ،مالک  ۵۱درصد سهام شرکت افغان گولد
 مالک  ۹۰درصد سهام فاينست با سرمايهی مجموعی  ۱۰ميليون دالر ،مالک  ۵۱درصد سهام فابريکهی شيرين بويهدرمزار با سرمايهی مجموعی يک ميليون دالر.
عايدات :معاش ماهوار از وظيفهی رسمی  ۱۴۷هزار افغانی و  ۱۵۰هزاردالر ازعايد ملکيتهای غيرمنقول ۸۹۰ .هزار
دالرعايد ماهانهی خانم نادری از فعاليتهای اقتصادی و تجارت.
مصارف:
الف ،مصارف تعليم و آموزش :مجموع هزينهی تحصيلی ساالنه سه فرزند نادری که در ُدبی مصروف تعليم و تحصيل
هستند  ۹۰هزار دالر درج فورمه شده است.
ب ،مصارف امور معيشتی ۱۲۰ :هزار دالرمصارف ماهوار خانوادهی وزير شهرسازی و مسکن میباشد که از دَ رک
تجارت تمويل میشود .تحايف نگرفته و مقروضيت ندارد.
درمورد کمپني افغان کريستال چه مي دانيم؟؟؟

بعد از قضيه کابل بانک ،دومين جفا کار در حق ملت وزارت معادن است که ميلياردها دالر از پول مردم را حيف و ميل
کرده است .نفت آمو دريا با يک شرکت چينايی قرار داد شده و اين شرکت تعهد سپرده که بيش از  ۴ميليارد دالر در داخل
افغانستان سرمايه گذاری میکند که در اين صورت  ۴هزار شغل ايجاد میشد؛ اما بر اثر بیتوجهی وزارت معادن ،شرکت
ياد شده خالف قرارداد به  ۵۰۰هزار دالر اکتفا کرده است .نمک اندخوی فی تن  ۱۲۰افغانی قرارداد شده ،اما کسی
حاضر است که فی تن به  ۶۰۰افغانی اين معدن را قرار داد کند؛ معدن طال در مساحت  ۵۰۰متر مربع قرارداد شده؛ اما
شرکت استخراج کننده  ۴هزار متر مربع زمين را کاوش کرده و طاليش را استخراج میکند .اداره نورم و استندرد نيز با
يک شرکت پاکستانی قرارداد دارد که از واردات هر تن مواد نفتی  ۵دالر میگيرد؛ اما خودم حاضر استم که واردات فی
تن مواد نفتی را به  ۵۰دالر قرار داد کنم .شرکت پاکستانی ،روزانه  ۲تا  ۳صد هزار دالر سود اين قرارداد را از
افغانستان خارج میکند .تمام معادن افغانستان در اختيار زورمندان است و حکومت بهويژه وزارت معادن هيچ چيزی گفته
نمیتواند .پيش از اين؛ اشرف غنی گفته بود که با زورمندان بر خود جدی و قانونی خواهد کرد .همچنان ديدهبان شفافيت
میگويد استخراج معدن طالء قره زغن در ولسوالی دوشی واليت بغالن بهصورت غيرقانونی جريان دارد .شرکت منابع
ت است که ادارهء ديدهبان شفافيت آن را متهم به استخراج غيرقانونی ذخاير طال از معدن قره
طبيعی افغان کريستال شرک ِ
زغن واليت بغالن میکند .اعضای اين اداره میگويند ،بر اساس قرارداد شرکت منابع طبيعی افغان کرستال مکلف بود تا
پروسهء اکتشاف اين معدن را تعقيب کند ،اما اين شرکت از سه سال به اينسو خالف مواد قرارداد ،وارد مرحلهء استخراج
شده است .بر اساس سروی آنان اين کار باعث از دست دادن منابع و عايدات افغانستان گرديده است :اين شرکت فعاليتها
و استخراج غيرقانونی را در ساحه انجام داده که باعث از دست دادن منابع و عايدات برای حکومت افغانستان شده ،بر
خالف قراردا ِد که با وزارت معادن داشته ،بهجای اکتشاف به مرحلهء استخراج هم رفته و به شکل غيرقانونی معدن را
استخراج کرده است.
هشتاد درصد باشنده گان اطراف اين معدن در فقر زند گی میکنند که بايد بر طبق قرارداد در پروسهء اکتشاف اين معدن
به کار استخدام میشدند ،اما اين شرکت کارمندان خارجی را در اين معدن به کار گماشته است .امنيت ساحهء معدن از
سوی محافظين اين شرکت محدود ساخته شده است که داخل شدن به معدن و نظارت از آن را محدود ساخته است .ساحهء
معدن طالء قره زغن که در ولسوالی دوشی واليت بغالن موقعيت دارد ،متشکل از چهار کلستر طال بوده که استخراج آن
در طول دوالی سه دهه صورت گرفته است.
کمپني افغان کريستال مربوط به کيست؟؟؟

کمپنى افغان کريستال نيچرل ريسورس ،فعاليتهاى خود را به تاريخ  ۱۳اکتوبر سال  ۲۰۱۰ميالدى ،به مديريت سيد
سعادت پسر سيد منصور نادرى ،آغاز کرده است .قرارداد استخراج طالى بغالن ،ميان وزارت معادن و پطروليم و کمپنى
افغان کرستال نيچرل ريسورس ،به تاريخ  ۲۰جدى سال  ۱۳۸۹هجرى ،به ارزش  ٥۰ميليون دالر امضا شد.

همچنان سيد منصور نادری در غصب چوکیهای پارلمان زياد حسود بود و میخواست تسلط خود را از طريق گرفتن
کرسی های پارلمان از بغالن به باميان ،قندز ،کابل ،سمنگان و بدخشان توسعه بدهد .او به خاطر تحقق هدفش پول هنگفت
را تخصيص داده پسران و اقاربش را به شرح ذيل بهجاهای مختلف کانديد نمود:
سيد منصور نادری در بغالن
سيد جعفر نادری پسر ارشد سيد منصور در بدخشان
سيد فرخنده زهرا نادری دختر سيد منصور در کابل
سيد داود برادرزاده سيد منصور در قندز
از چهار نامزد خانواده نادری سه نفر (سيد منصور ،سيد فرخنده و سيد داود) در ليست وکالی برنده ظاهر شد و سيد
جعفر در نتيجه تصادم با مردم محل موجب قتل دو نفر شده ،خودش زخمی شد و فعالً زير تداوی است.
موضوع اصلی اين گزارش که از عنوان آن پيداست ،اسناد تقلب و رشوه دهی سيد منصور نادری است که بدست نهادهای
امنيتی افتاده است .قضيه تقلب و رشوه دهی سيد منصور به کميسيون انتخابات از اين قرار است که از جمله صدها هزار
دالر رشوه که سيد منصور نادری برای غصب چهار کرسی پارلمان مصرف کرده است ،مبلغ دو صد و پنجاه هزار دالر
آن بدست مسؤولين امنيت افتاده است .قضيه طوری بوده که شخصی بنام عزيز مهماندار يکی از افراد اعتمادی سيد
منصور که وظيفه تسليمی رشوت به عهدهاش بوده ،با اسناد و پول نقد توسط مسؤولين امنيتی دستگير شده است .بعد به
تعقيب آن دو نفر بنامهای شمس الدين و  ...نيز دستگير میشوند که يکی آنها در سرای شهزاده ،جای معادله اسعار
گرفتار شد .سيد منصور مبلغ پنج صد هزار ديگر را به مسؤولين امنيتی رشوت میدهد و کوشش میکند که موضوع به
رسانهها درز نکند.
شرکت کريستال غيرقانونی طال استخراج می کند

نهاد موسوم به ديده بان شفافيت افغانستان با انتشار گزارشی تحقيقی از استخراج غيرقانونی معدن طالی̎ قره ذغن̎ پرده
برداشته و اعالم کرده است که شرکت کريستال به شکل غيرقانونی طالی اين معدن را استخراج می کند.
شرکت کريستال به شکل غيرقانونی طالی اين معدن را استخراج می کند  .اين استخراج حداقل از ماه جوالی ۲۰۱۳
شروع شده و تا کنون ادامه دارد .هنوز معلوم نيست که چه مقدار طال از اين معدن استخراج شده اما ديده بان شفافيت
افغانستان می گويد که شرکت کريستال منطقه معدن را با پوشش امنيتی شديد از دسترسی دولت و حتی مردم به دور
نگهداشته است .معدن قره ذغن در ولسوالی دوشی واليت بغالن در شمال افغانستان موقعيت دارد که در اين منطقه حداقل
ده ها معدن طال کشف و شناسايی شده است .مالکان اين شرکت به شکل ابتدايی از سال های پيش طال را از اين معادن
استخراج می کردند اما در سال  ۲۰۱۱شرکت موسوم به کريستال جواز اکتشاف معدن قره ذغن را بدست آورد .براساس
قرارداد اين شرکت فقط حق اکتشاف و تحقيق را از معدن داشته است.

پروسس مخفی

مسووالن ديده بان شفافيت در کنفرانس خبری در کابل گفتند که شماری از افراد با نفوذ محلی در استخراج غيرقانونی اين
معدن دست دارند اما هويت اين افراد افشا نشده است .اين شرکت به همکاری افراد انگشت شمار به شکل مخفی از اين
معدن طال استخراج می کرد و قبل از فروش ،مواد خام معدن را برای پروسس به يک جای مخفی ديگر انتقال ميداد.
کارکنان معدن اصالً از ميزان اين اندازه استخراج و پروسس خبر ندارند ̎.استخراج غيرقانونی معادن در افغانستان همواره
خبرساز بوده است ،پيش از اين نيز گزارش های نشر شد که  ۱۴۰۰شرکت به شکل غيرقانونی به استخراج معادن از
جمله معدن ذغال و کروميت رو آورده اند .بيشتر اين شرکتها متعلق به زورمندان ،فرماندهان محلی و اعضای پارلمان
هستند .شرکت کريستال در چندين مورد قانون را نقض کرده است  .مقدار ذغال سنگ که به شکل غيرقانونی از افغانستان
استخراج و به بيرون کشور قاچاق می شود روزانه به مرز پنج هزار تن می رسد.
استخراج غيرقانونی

ديده بان شفافيت افغانستان اعالم کرده که شرکت کريستال در چندين مورد قانون را نقض کرده است .بيشتر کارمندان اين
شرکت خارجی هستند و از بيرون افغانستان استخدام شده اند .يکی از موارد اتهام که عليه شرکت کريستال وارد شده اين
است که اين شرکت زمينه بسيار اندک کاری برای ساکنان محل فراهم کرده و در آن همه تبعيض قايل شده و فقط برای
گروهی خاص از ساکنان محل زمينه کار را فراهم کرده است .به دليل پايين بودن عايدات کم مردم و کمبود فرصت های
کاری نزديک به  ۸۰درصد مردم ساحه معدن قره زغن در فقر زندگی می کنند ،در حاليکه  ۳۵فيصد ديگر مردم بسيار
فقير هستند ،اين شرکت هيچ يک از مسووليت های خود را در قسمت کاريابی برای ساکنان محل انجام نداده است̎.
ديده بان شفافيت افغانستان دريافته است که  ۷۹درصد مردها و  ۹۹درصد زنان در رابطه به کارهای اکتشاف و استخراج
شرکت کريستال هيچ معلومات ندارند .تحقيق نشان می دهد که شرکت کريستال برای انکشاف هرچه بيشتر معدن ،مردم
محل را از دسترسی به معلومات محروم نگهداشته است .از وزارت معادن مي خواهيم که روند بررسی از معادن را شدت
دهد و در مورد کارهای غيرقانونی شرکت کريستال نيز تحقيق و تصميم بگيرد .دولت و شرکت های تحقيقی بايد وارد
عمل شوند تا مقدار طاليی که از معدن قره ذعن استخراج شده ،مشخص شود.
کمپني افغان کريستال
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Sedarat Avenue, Aside from Iran embassy
Opp to National Security Office
Kabul, Afghanistan.
M: +93(0)796 266 620 / +93(0)783 636 816
T: +93 75 20 444 20
F: 0027 86 50 44 693
E: info@afghancrystal-hp.com
 وزير شهرسازی و مسکن وريس کمپني افغان کريستال،سعادت منصور نادری
 او از سال.  در ولسوالی دوشی واليت بغالن است و اقتصاد و تجارت خوانده۱۹۷۷  مارچ۳ سيد سعادت نادری متولد
....  بوده است وريس کمپنيSMN Investment  برای ده سال رييس۲۰۰۵
AFGHAN CRYSTAL CO LTD.

