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 فساد در گمرک کابل
  

 به پائين موران از باالأ مۀھم. مانند ساير ادارات دولت مستعمراتی، گمرک کابل در فساد و و فساد پيشگی غرق است

 يک عده واسطه می کنند و پول می. شود ھيچ کار بدون پرداخت پول اجراء نمی.  گيری و خيانت اندتمصروف رشو

  .دانند که به زودی صاحب ميليون ھا دالر خواھند شد  میاپردازند که اگر بتوانند کاری در گمرک پيدا کنند زير

که رئيس جمھور  وقتی. د ترين نظام ھا در جھان معرفی نموده استبی جا نيست که ملل متحد افغانستان را يکی از فاس

تواند که فساد در ادارات در کدام سطح  و رئيس اجرائی آن به تقلب و فريب  روی صحنه می آيند، تصور شده می

  .افغانستان بيداد می کند

 ت يک منبع عايداتی برای رشوًخصوصا گمرک کابل که.  تمام دستگاه ھای دولتی غرق در کثافت و چور و چپاول اند

گروه ھای  ذينفوذ و جنگ ساالر سعی می ورزند که  افراد خود را در گمرک . خوران است، بيشتر جلب توجه می کند

 ماليه از گمرک تمقرر نمايند تا از يکطرف جيب ھای شان پر گردد و از جانب ديگر بتوانند اموال خود را بدون پرداخ

دھی حق.  خود را از گمرک بيرون آورند اموالتنا ممکن است که تاجران ملی بتوانند بدون پرداخت رشو. خارج سازند

  .بی اھميت ترين کار ھم ايجاب پرداخت رشوه را می نمايد. رسد از کاتب شروع شده و تا وزير و حتا باالتر می

تاجران . زانۀ دولت مستعمراتی ساالنه ميليون ھا دالر را از دست دھد تقلب و فساد در گمرک باعث شده است که خ

ت ندارد که آنھا را مورد أزنند و کسی ھم جر کمپرادور و ضد ملی با ھزار نيرنگ و تھديد از پرداخت ماليه سرباز می

 تاخت و تاز ادامه اکثر تاجران کمپرادور از حمايت تجاوزگران خارجی برخوردار اند و بی ھراس به. ال قرار دھدؤس

  .دھند می

 دستگاه دولت ۀھم. دھد  از پستی و ذلت دولت مستعمراتی کابل را نشان میه ایفساد در گمرک کابل يک شم

  . راه عالج ھمان قيام ملی و مردمی است. مستعمراتی غرق در خيانت و ميھن فروشی است

 

 


