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  از فراه–سميع 
  ٢٠١٧ دسمبر ٠۶

  

  فساد در گمرک و بندر شيخ ابونصر فراھی بيداد می کند
زنند به  اند و ھرچه بيشتر دست و پا میس تا ذيل در گنداب خيانت، جنايت و فساد غرق أدولت ھای فاسد و گنديده از ر

ی دھند، ئی که بتوانند خود را از اين لجن رھائتوقع از چنين دولت ھا. ھمان اندازه بيشتر در اين گنداب غرق می شوند

ی ئاست که توسط امريکا» ملی«يکی از اين دولت ھای غرق در گنداب فساد، دولت وحشت . خواب و خيالی بيش نيست

مامی مصارف نظامی، بودجۀ انکشافی و بيشترين قسمت بودجۀ عادی آن توسط باداران غربی شان پرداخت ھا ايجاد و ت

  .می گردند

ی که اين دولت وابسته بر سر مردم بيچارۀ ما آورده، يکی ھم فساد اداری است که به يک ئدر کنار ساير بدبختی ھا

دھند، ديده نمی شود و با بسيار  که انجام می نزد کسانیفرھنگ تبديل گرديده و ھيچ شرم و ننگی از انجام دادن آن 

گرفته تا افتخار و بدون ترس در تمامی ادارات دولت پوشالی از کابل گرفته تا فراه و از فراه گرفته تا بلخ و از بلخ 

ی از ئای رھاد که برن به اين باور باشه ایشايد عد. زنند  نقاط افغانستان دست به فساد میاننگرھار و خالصه در اقص

که دولت گنديده، فاسد و دست نشانده وجود داشته  اين پديدۀ شوم راه حل وجود دارد، اما واقعيت امر اين است تا زمانی

باشد و مشتی دزد، قاتل، خاين، وطن فروش و مزدور رھبری اين حکومت فاسد را به دست داشته باشند، ھيچ راھی 

نبايد .  اريکۀ قدرت تکيه زده اندررد، چرا که عامل اصلی فساد کسانی اند که بی از اين پديدۀ شوم وجود ندائبرای رھا

  . توقع داشته باشيم که افراد فاسد و دزد سر عقل آمده و جامعه به طرف بھبودی می رود

ابونصر فراھی است که از والی گرفته تا کارمند پائين رتبۀ گمرک از به ھر حال يکی از منابع بزرگ فساد، بندر شيخ 

ليون ھا افغانی را يی ھا روزانه مئاين کندوی عسل به سھم خود استفاده می برند، کارمندان پائين رتبه مبالغ اندکی و باال

نستان می گردد يکی از پر رفت  درصد اموال وارداتی ايران از آنجا وارد افغا٧۵اين بندر که بيش از . به جيب می زنند

 موتر حامل اموال وارداتی وارد فراه ٢٠٠ تا ١۵٠روزانه به طور اوسط بين . رود و آمد ترين بنادر کشور به شمار می

  .می شوند

 درصد آن طی مراحل گمرکی گرديده و ۴٠از مجموع موتر ھای حامل اموال وارداتی که وارد فراه می شوند، کمتر از 

البته نبايد . گمرک نگرديده و از راه ولسوالی انار دره به ساير واليات انتقال داده می شوندوارد  درصد آن ۶٠بيشتر از 

گذرند به عھدۀ طالبان اين نوکران  ی که از مسير ولسوالی اناردره میئوليت اسکورت موتر ھاؤفراموش کنيم که مس

  . اج می گيرند ھزار افغانی ب۵٠ايران و روسيه اند که از ھر موتر مبلغ 
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 و را می پردازند یگمرکعوارض » ملی«ی که چه توسط مفسدين دولت وحشت ئدر ھر دو صورت، صاحبان موتر ھا

 فرار کرده و توسط طالبان تا سرک عمومی اسکورت می گردند، محکوم به پرداخت مصارف پرداخت محصوليا از 

ار پرداخت مصارف اضافی را حمل نمايند، چراکه تاجر در اضافی اند که در ختم روز اين مردم بيچاره است که بايد ب

 که مصرف کند، آن مصرف را روی کاال ھای وارداتی اضافه ه ایاو به ھر انداز. ھيچ صورتی متضرر نمی گردد

  .رساند دھد به فروش می نموده و با عالوه نمودن مفاد به مستھلکين که اکثريت آن را توده ھای بيچارۀ ما تشکيل می

  

 

  


