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 خيانت ملی حامد کرزی و وحيدهللا شھرانی

 معدن حاجيگک به ھند فروخته شد

 

رزی رئيس حکومت مستعمراتی کابل و وحيدهللا شھرانی وزير دست آمده از کابل، حامد که طبق معلومات و اسناد ب

.  شدندديگری نيز معادن اين نظام فاسد باالخره معدن حاجيگک را به ھند فروخته و مرتکب خيانت عظيم ملی  

داد به جائی نرسيد و نظام مستعمراتی خارجی در نواقص اين تصميم و قرارشکايات ساير کمپنی ھای داخلی و 

کيد نمود که اين يگانه خيانت ملی نظام مستعمراتی کابل نيست و أبايد اينجا ت. که خواست عمل نمود ھمانطوری

  .خيانت آخر ھم نخواھد بود

ئيد گذاشت و جريان مزايده و أدر واقعيت، سفر سال گذشتۀ حامد کرزی به ھند به سرنوشت معدن حاجيگک مھر ت

برحسب شايعات قوی که در .  و يا خارجی فريبی بيش نبودتقاضای درخواستی ھا از ساير کمپنی ھای داخلی 

 و تثبيت اين قرارداد به نفع ھند ءفضای پر از فساد کابل در گردش است، حامد کرزی و وحيدهللا شھرانی برای اجرا

ناگفته نبايد گذاشت  که حامد کرزی در ھند درس .  دست آورده انده مبلغ کالن پول و تحايف از مقامات ھندی ب

اين تحفه ای بود که کرزی و شھرانی به ھند دادند و .  وانده و با مقامات استخباراتی ھند از نزديک در تماس بودخ

  . دست آوردنده کميشن خود را ب

بر مبنای اسناد مختلف داخلی و خارجی به شمول جرايد ھند که نزد اينجانب موجود است، ھند اصالٌ نتوانست 

باآنھم عقد معامالت .   وزارت معادن نظام مستعمراتی کابل پيش کرده بود، تکميل نمايدشرايط ابتدائی مزايده را که

که نظام مستعمراتی اين خيانت ملی  برای اين.  ضد ملی و مخفی، امتياز استخراج معدن حاجيگک را به ھند سپرد

نادائی در آغاز اعالم نمود که الکن کمپنی کا.  را طبيعی جلوه بدھد، يک قسمت کار را به يک کمپنی کانادائی سپرد

خنده .  پس ھند اين قسمت کار را ھم صاحب شده و معدن حاجيگک کالٌ در دست ھند خواھد افتاد.  فوالد نمی سازد

  : که، ھند ھم شرايط خود را پيش کشيده آوراين

ونيت حاکم بوده و شرايط مارکيت درست باشد يکه مصدوم، در صورت.  اول، برای تحقيقات سه سال ضرورت دارد

ونيت در افغانستان أمين امنيت و مصداند که ت يک طفل ھم می.   سال ضرورت است که ھند فوالد بسازد١٢و سوم، 
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ھند خوب از داخل افغانستان آگاه است و می فھمد که  .  فعلی کار ساده نيست و بازار يابی ھم مشکالت خود را دارد

تواند برآورده سازد، پس تا ساليان متمادی ھند در چور و چپاول  ادی اش را افغانستان ھرگز نمیشرايط پيشنھ

  .  ثروت ملی افغانستان دست آزاد خواھد داشت

نمود که به أت نشکايات زيادی در مورد قرارداد معدن حاجيگک با ھند از ھر سو بلند شد اما ھيج مقام ذيصالح  جر

وزرای اقتصاد و تجارت نظام مستعمراتی بعد از الف و گزاف و وعدۀ تحقيق  .  ض نمايداين معاملۀ ضد ملی اعترا

 خود را از صحنه کنار کشيده و ھيچ  کاری کرده نتوانستند زيرا ميدانند که با کمترين مخالفت از اً در موضوع، بعد

د از گفت و شنود ساختگی عملکرد ولسی جرگه ھم از جريان مزايده آگاه ساخته شد که بع.  وظيفه برکنار خواھند شد

رود که موقف ملی اتخاذ نمايند زيرا اکثريت آنھا خود  از وکالی ضد ملی توقع نمی.  ئيد کردندأوزير معادن را ت

 موضوع  را به داراالنشای شورای وزيران "مبارزه با فساد اداری"نام ه  به ایباالخره ادار.  معاشخور اجانب اند

  : جواب بيربط  از جانب داراالنشای شورای وزيران  صادر گرديدارجاع نمود  که چنين
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شوند که چه خيانت ھای بزرگی را نظام مستعمراتی کابل مرتکب شده و چطور  ينجا متوجه میاھم ميھنان ما در

موده و در دھند و خود بعداٌ از کشور فرار ن ثروت ملی افغانستان را يک تعداد خاينان و اجنبی پرستان به باد فنا می

اما يک چيز را حامد کرزی و وحيدهللا .  يک کنج دنيا با پول ھای دزدی شده زندگی فرعونی را به راه می اندازند
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شھرانی و ساير دارودستۀ دزدان بايد  بدانند که در صورت استقرار يک نظام ملی و مردمی، اين خاينان در ھر 

 !منتظر باشيد .   سزای اعمال ضد ملی خود برسندجائی که پنھان  باشند به کشور آورده شده تا به

 


