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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٥ می ٢٨

  ژيک ھند از پروژۀ معدن حاجيگکيعقب نشينی سترات

  
ًقبال . الۀ خود عقب نشينی نمايد معدن آھن حاجيگک منصرف شده و از مزايدۀ دو سۀدولت ھند تصميم گرفت از پروژ

مزايده کنندگان داخلی ھم تقاضای سرمايه گذاری را در پروژۀ معدن آھن حاجيگک کرده بودند، اما دولت مزدور 

يۀ سرمايۀ الزم نشد ن بيش از دو سال، ھند موفق به تھبعد از سپری شد. کرزی بدون استحقاق ھند را  برنده اعالم کرد

  . ی پای خود را پس کشيدو به بھانۀ بی امنيت

. يۀ آن موفق نگرديدندتھطرح معدن آھن حاجيگک ضرورت به  سرمايه گذاری بزرگ دارد که کمپنی ھای ھندی در 

. کرزی و شرکاء حامی کمپنی ھای ھندی بودند تا اگر بتوانند ازين طريق در پروژه حاجيگک سرمايه گذاری نمايند

 سعی داخلیسرمايه داران . ی را از ترجيح کمپنی ھای ھند منصرف نساختمعطلی کار معدن از جانب ھندی ھا، کرز

، اما گوش  به تمويل اين پروژه نخواھند بودکردند که دولت مزدور کرزی را متقاعد بسازنند که کمپنی ھای ھند قادر

خواست که اين کشور را در   با ھند داشت و مییدانيم که دولت فاسد کرزی عاليق خاص ھمه می.  شنوا پيدا نشد

  .سرمايه گذاری بزرگ در افغانستان شريک سازد

 قابل ياد آوری است که مزايدۀ کمپنی ھای ھند خالف شرايط مزايده بود و شخص عنايت شھرانی وزير وقت معادن و 

 مزايدۀ کمپنی  کوشش نمودند کهداخلیعده ای از سرمايه گذاران .  کالنی را از جانب ھند نصيب گرديدتصنايع  رشو

که  ھندی را غير قانونی ثابت بسازند، الکن نسبت فساد در دستگاه دولت کرزی، کسی به حرف آنھا گوش نداد تا اين

وزير معادن و صنايع حکومت وحشت . خود کمپنی ھای ھند نسبت عدم موفقيت در پيدا کردن سرمايۀ الزم کنار رفتند

که عکس   معدن حاجيگک از مرحلۀ دواطلبی فراتر نرفته بود، در حالیۀژملی با خجالت و دروغ  اعالم کرد  که پرو

چون حکومت وحشت ملی ادامۀ دولت .  لت کرزی، تنھا کمپنی ھای ھند برنده اعالم شدنددر زمان دو. درست استآن 

  . فاسد و مستعمراتی کرزی است، بايد ھم دروغ بگويد و ملت را فريب دھد

  .زنجير بردگی را بشکنيدعليه غداران به پا خيزيد و 


