
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٠٨
 

 امپرياليسم برتانيه و قاچاق مواد مخدره
ين اًقيما دست داشته و ازگزارشھا حاکيست که دولت استعماری انگليس در قاچاق مواد مخدره در واليت ھلمند مست

ًقاچاقبران داخلی و طالبان ھم شريک جرم اند و مشترکا عايد سرشار از قاچاق . شود طريق ميليون ھا دالر نصيب می

ًناظران امور می گويند که امپرياليسم برتانيه مصارف نظامی خود را قسما از . مواد مخدره را ميان شان تقسيم می کنند

شود که دو قدرت امپرياليستی در افغانستان يعنی  برخورد منافع بعضی اوقات باعث می. نمايدھمين طريق تمويل می 

  .امريکا و برتانيه با ھم در تصادم قرار گيرند

روی ھمين دليل . ھلمند يکی از مناطق پرمنفعت در کشت ترياک و تجارت غير قانونی مواد مخدره محسوب می شود

تمرکز فعاليت ھای خود را در ھلمند گذاشته اند که گاه " صغير"مريکا و برتانيای است که متجاوزين خارجی باالخص ا

بر حسب گزارش ھا، امريکا و برتانيه از طريق . گاه سر تقسيم منافع بين شان حتا تصادمات نظامی صورت می گيرد

مخدره، مواد ناياب زمين و يورانيوم عالوۀ مواد ه ب.  شوند قاچاق مواد مخدره در افغانستان، بيليون ھا دالر صاحب می

مبارزه با تروريسم وظيفۀ فرعی امپرياليسم است آنھم در . تواند بھترين انگيزه برای ماندن در افغانستان باشد ھم می

گرفت نقش اساسی دارند و با نيرو  ين داد و اقاچاقبران داخلی در. که مانعی در منابع عايداتی اش پديد گردد صورتی

شود که تفاھم ضمنی بين طالبان  و دولت برتانيه و  امريکا در خصوص  گفته می. ياليستی ھمکاری می نمايندھای امپر

سه ھفته قبل در يک خانه در "نظر به اعتراف يک پوليس موظف در کابل، .  قاچاق مواد مخدره به وجود آمده است

او گفت که .  شد که مربوط به سفارت انگليس بود ھزار کيلو گرام مواد مخدره کشف۵منطقۀ شيرپور کابل، به مقدار 

ئيد کرد که بعد ار أپوليس نامبرده ت".  قرار بود محمولۀ مواد مخدره در ھمان روز به سفارت انگليس انتقال داده شود

  .رديابی، فھميده شد که محموله ھای مواد مخدره ذريعۀ الری ھا از ھلمند به کابل آورده شده بود

عالوۀ غارت مواد طبيعی کشور ھای اشغال ه ب. رکشور ھای اشغال شده فعاليت دارندد جھات ۀدر ھمامپرياليسم غرب 

  .  شده، مردم محلی را معتاد به مواد مخدره می سازند تا خود مستفيد شده و حاکم بر سرنوشت مردم دايم الخمر گردند

  

 

 

 
 


