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  يک تن از ھواداران پورتال: فرستنده

١٨.٠۶.١٠  

  

  ی دالرارديلي ھزار مکي یکشف نظام

  "وميتيل" کشف معدن اعالم

   اشغال افغانستان برداشتلي از دلپرده
   

   

ه " وميتيل" کشف معدن خبری  کوتاه خبراري بخش بسکيلمان، روزگذشته در ا " WDR2 "وي راد در افغانستان را ب

 کايارتش امر:  گفتوي رادنيا.  جھان اعالم داشتی ھای زبان و خبرگزاری فارسیوھاي متفاوت از تمام رادیگونه ا

استمي سی برامويتينه تنھا از ل. در افغانستان کشف کرده است" وميتيل" معدن بزرگ کي امپی ھ رقي دقیوتري ک  ني ت

 در سالح مي چرخش عظکي را در حد ی تحول بزرگ،ی جنگی فلز در سالح ھاني شود، بلکه کاربرد ایاستفاده ھا م

  . بوجود خواھد آوردی جنگیھا

اپ و اتومبی ساختن تلفن ھای براوميتيازل.  بودیوي در کشور بولوميتيتاکنون تنھا معدن ل الي ھمراه، لب ت  ی برقی ھ

 ی ھایماري بی داروھا براني از نادرتریکي دي تولی براني شود و ھمچنی آنھا شروع شده استفاده مدي تولیکه به تازگ

  .شودي از آن استفاده میعصب

شد و ھگري دی بخش خبرنيا زارچي تکرار ن ان چنی خبرگ ه ني در جھ اره سه نکت ر ادي شفاف در ب اال خب  شده درب

ابره نک اربرد در س -١: ردمخ امپستميک اربرد در تول-٢،یوتري ک امدي ک الح نظ ش -٣ و ی س ط ارت شف آن توس  ک

  .کايامر

 ھا، ارزش ی که خبرگزار،یکائي ژنرال امرکي کشف توسط ني معدن و اعالم اني ای تصاحب نظامیعنينکته سوم، 

رد زي خبر کوتاه خود اضافه ناني پا درکور مذیويالبته راد.  دالر برآورد کرده اندارديلي ھزار مکيآن را بالغ بر   ک

ستان شود، اني از ای از درآمد ناشیکه اگر بخش اندک ه ني معدن صرف امور افغان رشرفتهي از پیکي کشور ب  ني ت

  . خواھد شدلي منطقه تبدیکشورھا
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ارا جمھور سي رئشي کننده سه ھفته پري گزارش، آن اعتراف غافلگني و با ابي ترتنيبد اریلمان اعتب  ی مداي پیخي ت

ساني می جاری مصاحبه با بحث ھاکيلمان در افغانستان، در ا ی نظامیروھاي از ندي پس از بازدیو. کند  وني فراک

منافع :  کنند، گفتیلمان در افغانستان انتقاد ما کشور که نسبت به حضور ارتش نيلمان و مطبوعات اا ی پارلمانیھا

  . کشور در افغانستان حضور داشته باشدني کند که ارتش ای مجابيلمان اا یاقتصاد

 مقابله ی و ناتو در افغانستان را براکايلمان و امرا ی که حضور نظامیغاتي تبلی جمله، با تمام گفته ھا و نوشته ھانيا

ا ترور ده توجسميب ان و القاع ای مهي و طالب د مغ رده از ماھرتي کنن اجرای واقعتي داشت و پ امی م غال نظ  ی اش

ان شدني جمھور اسيلمان به رئا اظھار نظر، فشار محافل قدرت در نيدنبال ھمه ب. داشتافغانستان بر  دي کشور چن

  . بودري نظیلمان با که در یحادثه ا. بود که او ناچار شد از سمت خود استعفا بدھد

ستان اعالگريدر افغانستان را در کنار د" وميتيل" معدن ی جھان کشف نظامی ھایخبرگزار دم معادن افغان از .  کردن

  . دالر برآورد کردندارديلي ھزار مکيجمله مس، آھن، طال و الجورد و ارزش مجموعه آنھا را تا 

داد مرزھای و شرقیبخش اعظم معادن کشف شده در افغانستان در مناطق جنوب ستان و در امت ا ني ای افغان  کشور ب

  .ارد د قرارند، که طالبان در آنھا فعال ای ھمان نقاطیعنيپاکستان، 

شان م ديشواھد ن ه پس از فروپاشدھ اد شوروی ک ا،ی اتح اتي تحقجي نت  کشور در طول حضور ني ای شناسني زمق

 ی ھای ھا افتاده و از جمله دالئل اشغال شتابزده افغانستان که ماجراجوئیکائيدست امره ارتش سرخ در افغانستان، ب

ستان زم ان در افغان ت طالب هيحکوم ومهي توجن ار عم ان  ی افک راراجھ س از بررسی ب اخت پ راھم س  ني ای آن ف

  . و اسناد صورت گرفتقاتيتحق

الني مھرسکوت را نشکسته است و اکايافغانستان امر" گاز"ھنوز درباره  ان حضور ارتش ی درح ه از زم  است ک

 انستانگاز افغ از یبخش.  گاز وجود داردمي کشور ذخائر عظني اعالم شده بود که در شمال اًسرخ در افغانستان رسما

  . افغانستان رسانده شده بودتختي گاز تا کابل پایدر ھمان دوران استخراج شده و با لوله کش

ايتوسط ارتش امر" وميتيل"اعالم اخبار مربوط به کشف معدن  امال آشکار گري دني و ھمچنک ستان ک ادن در افغان  مع

هي مربوط به ھزیساخت که بحث ھا ستان و ھمچنکايش امراصطالح کمرشکن حضور ارته  بن اتو در افغان  ني و ن

اي کشته شدن سربازان امرليدله  بی اروپائی و کشورھاکاي امری مربوط به فشار افکار عمومیبحث ھا اتو در ک  و ن

  . فاصله دارددھدي داده و می آنچه در افغانستان روتي و ماھتي از واقعی کشور، تا حدنيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


