
 شود مي گمركي درآمد افزايش باعث فساد از جلوگيري و امنيت تحكيم

 رود مي انتظار حال گرديد، نمي جمعĤوري درست گونه به كشور گمركات عوايد كه بود موانعي جمله از گذشته در فساد و امنيت نبود
 جمعاوري كامل و درست گونه به عوايد و گيرد صورت بيشتر توجه زمينه اين در افغانستان اسالمي امارت نظام آمدن كار روي با كه

 .گردد

 مي سوق اقتصادي توسعه و خودكفايي طرف به را كشور گردد جمعĤوري فساد از دور به و درست گونه به كشور گمركات عوايد اگر
 .شود نه آوري جمع كامل گونه به گمركات عوايد كه است شده منجر ناامني و فساد كه شد مي مطرح انتقاداتي اين از پيش. دهد

 در خوشبختانه كشور كنوني نظام تالش و است، وصل بانك افغانستان د سيستم با كشور گمركات هاي سيستم تمام حاضر حال در
 .نمايند جمعĤوري شفاف بشكل را كشور عوايد تا كوشند مي كه است ها سيستم اين از بهينه استفاده جهت

 ا.ا.ا آمدن با اما گرفت، مي پول ها راه بزرگ در موترها از گذشته در مختلف هاي گروه دهد مي نشان كه دارد وجود شواهد همچنان
 ثبات تواند مي امر اين خوشبختانه.بگيرد پول باربري موترهاي رانندگان از كه ندارد حق هيچكس و شده متوقف ها فعاليت گونه اين

 تمام بايد تاجران شد، مي گرفته موترها صاحبان از كه پولي اين از قبل كه معني اين به. نگهدارد مطلوب حد در بازارها در را ها قيمت
 .شد مي بازارها در قيمت افزايش به منجر كه نمود مي افزود خود كاالي شده تمام قيمت با را پول آن
 هاي تالش بايد اند، يافته دست امنيت به ها افغان كه حاضر حال در. باشد مي مبرم امر يك اقتصادي توسعه براي امنيت اساس همين به

 .بپردازند بيشتر تجارتي هاي فعاليت به و داده افزايش اقتصادي توسعه براي را خود

 به منجر خود نوبه به نيز اين كه كند مي هموار كشور داخل در شهروندان بيشتر گذاري سرمايه براي را راه همچنين امنيت تحكيم
 .شد خواهد كشور سراسر در شغل ايجاد و مردم زندگي در اقتصادي مثبت تغييرات ايجاد باعث درآمد افزايش. شود مي درآمد افزايش


