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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٠۵
 

 فساد در قرار داد ھای معادن
اين سازمان اظھار می نمايد که دولت فاسد در کار . سازمان شفافيت در  افغانستان از فساد ھمه جانبه حکايت دارد

افغانستان در مجموع يکی از فاسد ترين کشور . و اين باعث فساد در امور معادن شده استمعادن به کلی ناکام شده 

نظام مستعمراتی کابل کامالً در فساد و فساد پيشگی غرق بوده و ھيچ دفتر پاک در . ھای جھان شناحته شده است

با اين نوع انسان .   افراد استتمام ارگان ھای دولت مشتمل  از خاين ترين و ناپاک ترين. افغانستان سراغ نمی شود

  .توان افغانستان را به شاھراه ترقی سوق داد ھای کثيف، چطور می

طبق گزارش ھا، فساد گسترده وزارت معادن را فرا گرفته و در نتيجه، اين وزارت به يک فساد خانه مبدل شده 

ده و بودجۀ تخصيصی را مصرف شود که کار ھا درين وزارت در دو سال اخير به کلی فلج بو گفته می. است

چانه زدن . يکی ار داليل سستی در کار، موضوع قرار دادی ھاست که شامل رشوه ھای بزرگ می شود. نکرده اند

. سر مقدار رشوت خصوصاً در کار معادن باعث شده است که ھيچ پروژۀ انکشافی معادن به مرحلۀ اجراء در نيايد

 اتی ھمه در دادوستد حفر معادن اند و ميليون ھا دالر رشوه باال و پائين میاز وزير گرفته تا وکيل شورای مستعمر

 تو گوئیشود   مردم تعلق می گيرد، اما در وزارت معادن طوری معامله میۀمعادن مال ملت است که به ھم. شود

 مشوق اين عمل دست متجاوزين ھم در فساد داخل است و در واقعيت. معادن کشور از کدام فرد يا افراد خاصی باشد

  .ھستند

  .  ادامه خواھد يافت ھائیکه افغانستان در اشغال باشد، چنين مصيبت تا زمانی
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