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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٠٧
 

 شيوع فساد در گمرک اسالم قلعه
مورين گمرک أ م. ستانی در گمرک اسالم قلعه  به سطح باالئی خود رسيده استتطبق گزارشھا، فساد، دزدی و رشو

 .   اسالم قلعه در بدل انجام کار، از افراد و تاجران بدون ھراس تقاضای پول می نمايند

تعدادی از دريوران  وسايل نقليه در واليت ھرات نسبت به موجوديت فساد در گمرک اسالم قلعه به مقامات مربوطه بار 

مورين گمرک اسالم قلعه از أشود  که م گفته می. استھا شکايت نموده، الکن ھيچ کسی به شکايت آنھا توجه نکرده 

 تمورين رشوأمردم معتقدند که م. ر و تبديل آنھا نيستيحمايت افراد با نفوذ در ھرات برخوردار اند و کسی قادر به تغي

ران اظھار می يودر. خوار گمرک اسالم قلعه قسمتی از درآمد غير قانونی را به حمايت کنندگان خود تقديم می کنند

خير در أنمايند که موجوديت انسان ھای فاسد و فرومايه در اسالم قلعه درد سر ھای جدی برای آنھا خلق نموده و باعث ت

 گمرکات مھم کشور به شمار رفته که صد  ھا ميليون ۀ ھرات از جملۀگمرک اسالم قلع. تحويل اموال گرديده است

  .سرازير شودمی بايد ور  کشۀافغانی از عوايد اين گمرک به خزان

دولت مستعمراتی افغانستان از فاسد وقتی .  تجريدی مورد غور قرار گيرده اداری اسالم قلعه نبايد به نحوفساد در دستگا

 افتاده از مورين گمرک يک منطقۀ دورأتوان متوقع بود که در يک نظام کثيف، م  چطور می،در جھان استدولتھا ترين 

 ر يک رئيس جمھور  دست نشانده با رئيس جمھور دست نشاندۀ ديگر، فساد ريشه کن نمیيا تغيون باشند؟  بفساد مص

و آزاد ساختن کشور از شر اھريمنان داخلی و افغانستان سرتاسری مردم و  همبارزۀ ھمه جانب ،عالج اساسی. شود
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