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 رسوائی معدن حاجی گک و خيانت ملی دولت مستعمراتی کابل
شود راز ھا افشاء می  

 
، روزی نيست که رسوائی ھا و اعمال از زمان تأسيس نظام ضد ملی فعلی در کابل

اين نظام دست .  ضد ملی و ضد ميھنی حکومت مستعمراتی کابل خبر روز نگردد
نشانده نه تنھا برای تأمين امنيت و آسايش مردم کاری انجام نمی دھد، بلکه مانع عمده 
سر راه آن افغان ھای با درد می شود که ميخواھند حد اقل برای مردم خويش خدمتی 

کامالً در مورد اين نظام فاسد صدق " از خود کش، بيگانه پرست"مقولۀ .  نجام دھندا
حکومت مستعمراتی کابل ترجيح می دھد که بھترين قراد داد ھای پرمنفعت .  می کند

 ھای کالن در  اختيار اجانب قرار داده  و مزايدۀ ھم ميھنان ملی را  ترا دربدل رشو
  .به دور اندازد

  
 ٢٠اسماعيل خان در اعطای رشوت دولت آخندی ايران، جنيريتر ھای سه سال قبل، 

سال کھنۀ ايرانی را خريداری نمود و درخواست افغان ھا را در تحويل دھی جنريتر 
 ميليون دالر ١٠طبق اطالع از داخل کشور اسماعيل خان بيش از .  ھای جديد رد کرد

نی را در اختيار نظام آخندی قراد از ايرانی ھا رشوت گرفت  تا قرار داد چند صد ميليو
  .دھد

  
رسوائی ديگر موضوع معدن حاجی گک است که از طريق رسانه ھا، سايت ھا و 

با امضای .  تماس با ھموطنان در داخل دريافتم که خيانت ديگری در حال تکوين است
 با ھند، دولت کابل با نيرنگ ھای خاص سعی می" ستراتژيک"به اصطالح ۀ معاھد

 استخراج معدن حاجی گک را در اختيار دولت و کمپنی ھای ھند بگذارد و ورزد که
 را از صحنه "افغان و شرکت ھای مستقل و غير وابسته"طبق شنيدگی شرکت ھای 

که مزايده را دموکراتيک جلوه دھد، دولت مستعمراتی کابل  برای اين.  دور سازد
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افغان و غير "پنی ھای کم.  استخراج معدن حاجی گک را در مزايدۀ عامه گذاشت
 ، طبق شرايط پيشنھادی وزارت معادن و صنايع نظام کابل به ارتباط زمان، "وابسته

با .  سرمايه و تضمين،  آمادگی خود را در استخراج معدن حاجی گک نشان دادند
مشاھده و مقايسۀ نوعيت، کيفيت و ضوابط  مزايده،  تيم مشورتی ملل متحد مزايدۀ 

الکن از قرار .   را بر ھندی ھا قابل ترجيح دانسته اند"افغان ھا و کمپنی ھای مستقل"
خبرگزاری رويتر .  ن شده استيمعلوم سرنوشت مصيبت بار اين پروژه قبالٌ  تعي

در ،  از قول شھرانی وزير معادن و صنايع گزارش داد که  ٢٠١١ اکتوبر ٢۶ مؤرخ
اما از خالل گزارش رويتر .  رگ اعالم خواھد شدمبر برنده اين پروژه بزاوايل ماه نو

دو مزايده کنندۀ ھندی عامل بالقوه "رويتر می گويد که .  برمی آيد که ھندی ھا برنده اند
اگر اين گزارش درست باشد، کار مزايده ."  برای حاجی گک ظھور کرده است

  .      بوده است تمام است و جريان مزايده ھم سرتاسر فريب "افغان و مستقل"کنندگان 
  

ھندی ھا اعتراف کردند که سرمايۀ الزم را برای سرمايه گذاری در حاجی گک ندارند 
و حکومت مستعمراتی کابل خالف شرايط پيشنھادی خود، مزايدۀ ھندی ھا را قبالٌ 

 ٢٠١١ اکتوبر ٢۴ مؤرخ)   Express India(اخبار اکپرس انديا  .  پذيرفته است
  :نوشت

ھای ھندی غرض مزايده برای معدن آھن حاجی گک و اجرای اين ائتالف کمپنی  "
اين اقدام زمانی .  پروژۀ بزرگ برای کمک مالی به دفتر صدراعظم التماس نموده اند

صورت می گيرد که کمپنی ھای ھندی درک کردند که سرمايه کافی در کاوش معدن و 
) Mining Weekly (ورنال مايننگ ويکلیژ."  ساختار زيربنائی در اختيار ندارند

ائتالف کمپنی ھای ھندی غرض مزايده برای : "مبر نوشت نو٩تاريخ ھمچنان به 
 ميليون ۶٠٠ بيليون تن ذخيرۀ آھن حاجی گک در افغانستان در جستحوی ١.٨انکشاف 

شود که ھندی ھا نه تنھا ھيچ  به وضاحت ديده می."   دالر کمک از حکومت ھند است
 نداشتند، بلکه خالف  شرايط مزايدۀ حکومت دست نشاندۀ گونه آمادگی برای مزايده

افغانستان عمل کردند، با آنھم نظام دست نشاندۀ کابل روی مقاصد سياسی و تعامالت 
غير مشروع پولی، ھندی را به افغانھا و کمپنی ھای غير وابسته ترجيح داده و ممکن 

  .پروژۀ حاجی گک را در اختيار ھندی ھا قرار دھد
  

سفر کرزی به ھند، شايد اين اطمينان به ھند داده شده باشد که پروژۀ حاجی گک بعد از 
با چنين روش ضد ملی، دولت مستعمراتی .  به کمپنی ھا ھندی تعلق خواھد گرفت

 .  افغانستان خيانت ملی ديگری در حق مردم و خاک خويش انجام خواھد داد
  


