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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٦                             نصيراحمد ــ  مهمند  
                                          

  عوامل آن و انحراف جوانان اعتياد و
 

مصيبت  يک آفت تباه کن و مواد مخدر و انحراف جوانان در جامعه منحيث يک مشکل جدی  و اعتياد به مسکرات و
اجتماعی در مرحله  تکليف فردی و يا مشکل و مداوا با هرمرض و ما ميدانيم که جهت مجادله و. باردرآمده است

و علت آن مکشوف و رد يابی نشود  أمی پردازند، زيرا تا زمانيکه منشعلل آن   به تشخيص و بررسی ريشه ونخست
  .درمان آن مقدور نخواهد بود در يافت راه حل و

 و مخدر ، اعتياد به موادآنرا پياپی خواستن است به چيزی و رفتن دوامدارگخو  اعتياد از نظر لغوی به معنی عادت و
 عوامل هرکدام به صورت مستقيم و اين .مل متعدد توام باهم بوجود می آيدعوا يزه ها وگاثران در مسکرات نيز

لذا . ذاردگاثرمي اشاعت اعتياد و انحراف دست بهم داده و غيرمستقيم و با درجه و پيمانه های متفاوت تا ثيرات در
زمينه  اعتياد کشانيده شود و نحرافی ويزه های مختلف است که باعث می شوند شخص به راه اگان مجموع عوامل و
ه اعتياد فت کگبران ميتوان  بنا. ی و حتی سياسی را ببار آوردگ، فرهناقتصادی ،محيطی ، جسمی وهای نا سالم روانی

نخست  لذا بجا خواهد بود تا. ل عد يده است که به آن جان ميدهد، بلکه مجموعه يی ازعواممعلول عامل واحدی نبوده
  . عد به شناسايی عوامل آن بپردازيمب برضررهای آن نموده ومکث کوتاهی 

جانب دانشمندان علوم  تحقيقا تيکه از همچنان ريسرچ ها و سايکالوژی و به اساس نظريات متخصصين علوم طب و
عوارض اعتياد به . اجتماعی دارد مواد مخدر ضررهای فراوان فردی و اجتماعی به عمل آمده اعتياد به مسکرات و

آنچه  از چنذين برابر شخص معتاد ، نيروی بدنی خود رالحاظ روانی توهم ايجاد ميکند فرد معتاد از در د مخدرموا
، خياالت وجذبات ی، بی خوابیگنارامی های مختلف روانی، افسرد.رعکس آن اهی هم ب گميکند و هست باال ترتصور

  . را درشخص معتاد بوجودمی آورد ی فکری ، يادفراموشی  وغيره گندگزجردهنده، تنبلی تشتت و پرا
گر، ضعف ، سوزس جگی، قبضيت دايمی، نفس تندرجسم امکان ضعف واراعتياد به مواد مخدرگونه اثرات ناگهمين

تولد کودکان  سقط جنين و ،اختالالت ريوی، سرطان ريه تکاليف کليه و ، بی ميلی به غذا، بيماری ها وکبد، زردی
  . را سبب ميشودضا يا مرده در زنان ناقص االع

 عالی و روح واخالق، ،داشتن عقل ر بخاطرگموجودات دي از حيوانات و منزلت انسانها ما ميدانيم که مقام و
اومی زدايد و ارزشهای  وجود انسان از انه سرمايه امتيازگبه حيث ي مخدرات که عقل را مسکرات و .نيکوتراست
نظمی باشد که درينصورت فقط  د نميتواند تابع هيچ قانون ومعتا. غريب ميسازد اجتماعی اورا تهی و اخالقی و

همين جهت  از. رددگبی شعور مي مرتعش و ، لرزان وبادی ميماند، ديوانه، مست، بی اراده ازانسان صرف هيکل و
صميميت به زن يا  ی، محبت وگ انسانی خانوادۀعاطف.مست ها انحراف اخالقی بيشتراست معتادان و است که در

  .گرددزايل مي او اجتماعيش از ايفای مسووليت های فردی و فرزندان و و شوهر
مخل  منافی و. آدم کشی است به مواد مخدر يک نوع قتل و اجتماعی همه ميدانيم که اعتياد نظر به همين صورت از

 ۀيکه وسيلرخاطب  آنرا نهی کرده وً ، که آيين اسالم صريحاگيردجامعه قرار مي و ، محيط آرامش خانواده ، امن ونظم
 رابطه مينويسد در» benthomبنتام «ليسیگدانشمند ان.  محسوب نموده استگزربناه گآلوده ساختن اجتماع است آنرا 

درکشور های جنوبی ديوانه و  ابله و ولی و مخدرات در کشور های شمالی انسان را کودن وهمشروبات الک« که
را تحريم  مواد مخدر ولی وهآيين اسالم تمام انواع نوشابه های الک« دانشمند موصوف می افزايد که  .مجنون ميسارد

  . »ن يکی از امتيازات اسالم ميباشداي کرده و
، جرح معتادين مواد مخدر بيشتر ضرب و ست ها ويولهجنايات الک آمار جرايم و منتشره احصاييه و طبق اخبار

  . ال مستی و بی خودی روی ميدهددر ح ً رديده که اکثراگمداد لقتل ق سرقت  تجاوزات جنسی و
آن ساالنه  تعقيب جرايم ناشی از مصارف تداوی امراض و. توليد را کاهش ميدهد و  هم نيروی کاراز نظر اقتصادی

بين کشورها  ی رواج بيشتراعتياد درگلحاظ فرهن از. دولت ها را صرف آن ميکند و فت خانواده هاگمبالغ هن وقت و
محو  تضعيف و شده با ی شخصيت افرادگفرهن بين رفتن نيروی جسمانی و اعث ازبخصوص در بين نسل جوان ب

خاموش  قدرت اراده، تصميم و همت جوانان را .رددگصحنه اجتماع مي ی موجب اخراج شان ازگهويت فرهن
 ودبه يک موجود عاطل و باطل مبدل ميکند که خ آنهارا شرف را در روح جوانان معدوم و  حس استقالل و، ميسازد

 بيدار تعليم يافته فعال و  جامعه بيشتر به قشر جوان وگ يگزيرا فرهن. ی يک جامعهگصدمه ايست به پيکر فرهن
  .  داردءاتکا ی وگپرتالش و پيشرفته بست

ی آنرا گ مشتريان هميشً معموال. مسکرات از نظر سياسی است و به مواد مخدر اعتياد ضرر رگدي جهت خطرناکتر
رو به انکشاف يک  کشورهای عقب مانده و در مخدر قاچاق مواد ترويج و.  عايد تشکيل ميدهدکم مستضعف و افراد
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تالش های ناميمون سيا ستمداران برای وابسته ساختن کشورهای متذکره   اتفاقی نيست، بلکه محصول کوشش وۀپديد
 .مينمايند سرازير به کشورهای خودهمه ساله مليارد ها دالر را  فروش آن به جوامع مذکور ناحيه قاچاق و است که از

بيشتر  اين جريان را ۀشتسر ر و مواد مخدرهستند به مسکرات و معتاد رفتار وگاز مردم جهان  امروز مليونها نفر
اهداف نا مشروع  دست يابی به اغراض و ردانان سازمانهای جاسوسی برای تحقق وگکار ،حکومت سازان سرمايه

مواد  تباهی ملتی هيچ عاملی بهتراز تصاحب و تضعيف و مملکتی و تسخير اند که درآنها معتقد . شان بدست دارند
، يک چلم چرس و يک بوطل مشروب م ترياک وهيرويينراگبرای مغلوب ساختن ملتها يک کيلو  .مخدرنيست

 سابق طی تجاوز شوروی عملی آنرا در ما مثالهای دقيق و. ثر تر استؤهزاران توپ م ولی از چندين تانک وهالک
 ملت غيورافغان و معتادين قدرت تباهی مردم شاهديم که مملکت و ان وگانگديوان تاکنون وجود عمال هوس ران و

يک  و»  بی کا، جی،«فدای ودکای روسی و ماه روی های جان هزاران انسان را معنوی و بنياد مادی و همه هستی و
تجربه کرديم که بيش از  ذاشتندگ ردرکشورگجنايات دي وجرم  پهلوی صد ها  آنرا درِء بناگسن چلم چرس نمودند و
عادل « :که ، ملت افغان زمزمه ميکندذاشته اندگمعتتاد امروز باردوش ملت را بميراث  معيوب و دومليون معلول و

  .» وقاعده زشت ازوبماند  نام نيکو اختيارکرد     ظالم بمرد برفت و
 مسلمًا اجتماع بود که مسکرات در ابعاد شخصيت انسانی و  مواد مخدر وفته آمديم اثرات سوءگ يکه برشمرديم وئتاجا

 علل و اسبابی است که ذريعه فالسفه و ۀخودی خود بوجود نمی آيد بلکه زادو روی آوردن به آن به  اين انحرافات
ريّشه آن   وأ منشمعضله تحقيق و ريسرچ انجام شده، له وأط و افالطون تا ايندم روی اين مسدانشمندان زيادی ازسقرا

 دانشمنان به عوامل و و ه جمهورعلماگنظريات ارايه نموده اند  بررسی و پهلوهای مختلف موضوعرا رد يابی و
 محيط ماحول خويش آنرا مشاهده و ی روزمره وگما عمال نيز در زند و اتفاق نظر دارند ذاشته وگشت گاسباب ان

  : مرکز مينماييمتجربه ميکنيم که اختصارا به نمونه های ازآنت
خانواده ايکه روابط . که شخصيت فرد دران پی ريزی ميشودانه کانونيست گ خانواده ي:جدال ميان خانواده ها نزاع و
احساس مسووليت استوار باشد، طفلی که دران  صميميت و اعضای آن بخصوص والدين برمبنای محبت و و افراد

 نزديکی و ، همين حب ورفتهگرم انس وخوگ  فضای آرام و ت وصميمي محبت و  ميشود باگبزر خانواده متولد و
 فاصله و ، مانع دوری ورديدهگی طفل يا جوان به خانواده گوابست کشش و جذب و ،انتظام موجب استحکام عاليق

فضای خانواده  ،رديدهگولی برعکس در محيط خانواده ايکه اين اصل رعايت ن. باالخره فرار وی از خانه ميشود
رم را مختنق گکانون  ين فضا ودديکتاتورمآبانة وال بيروح فاقد پيام و و، دسپلين خشک وگوومگ، بجدل ، نزاع ومکدر

ً بن. يرميسازدگدل  وگمحيط رابرای اوالد هاتن و جاهای  و  چار بخاطر رهايی از چنين وضع اوالد هابه چيزهاا
همدم  می بسربرده در صدد مونس وگدر شرايط سردر سسته شده گی شان از خانه گرايش و وابستگ، رپناه ميبرندگدي

يکنند تا به سرحد اعتياد آورده به اصطالح غم غلط م و به مسکرات و مواد مخدر رو ردندگبيرون از خانواده مي
 .وانحراف

 ونه مسايل خانمانسوز وگيری از ينگجلو اپوی راه های بيرون رفت وگازينرو وقتی در موضوع عميق ميشويم و در ت
ی تاکيد گنظريات بر پهلوهای مادی زند مبادی و باه کن اجتماعی می براييم مشاهده ميکنيم که در بيشترين اصول وت

عملی  ه نظری وسينجاست که درمقاي ااز ، وارزشهای معنوی آن ذاشته ميشود تا پهلوها وگارج  يرد وگصورت مي
ر ئراهی است به بهترين وجه مانند سامگاجی بشريت ازاسالم که ن ی سازگبوضاحت تمام درميبابيم که آيين مبين زند

پدران، مادران،  اوالد، آغاز و مرد وصلت زن و که از خانواده را تشکيل خانواده اهتمام زياد نموده و عرصه ها در
، فضای تر را تشکيل ميدهدگجمعيت های بزر و هسته اجتماع  و ر اقارب وسعت می يابدئبرادران، خواهران و سا

  .تاکيد مينمايد  مراتب را در آن توصيه وۀسلسل پرازمحبت و رعايت آداب و اخالق حميده و  وصميمی
اجتماع بوجود می  ه ازنظر معنی و ماده غنی باشد هميشه خوشبختی را هم در خود وهم درکبطور اختصار خانواده اي

ماحول  ما در محيط و فوق ذکر رفت و  دربرمبنای ماده استوار باشد مثليکه خانواده ايکه از نظر معنی تهی و آورد و
مصيبت های  ، بی بندباری ویگامگخود ، خود سری و، بدبختی، فسادمشاهده ميکنيم مالحظه و خود مثالهای زنده آنرا

فقدان يک نظام  انحرافات را ميتوان در ناهنجاری ها و  بسياری ازۀسرچشم لذا منشاء و.  را بار ميآوردگبزر
احوال خود ما  مملکتی ما برطبق اوضاع و ازهمين جاست که نظام سياسی و« .ده جستجو کردسالم خانوا صحيح و

 شاره مينمايم غافل ازاکشور ی  حاکمان لشکری و شت سبابه به مالمتی سازمان ها وگان وقتی ما با. »بوجود می آيد 
محصول  که اين بارمالمتی ها اردشت قات شده دست به مالمتی به طرف خود ما اشاره دگآنيم درعين زمان که سه ان

ت که چنين حالت را بار آورده دسپلين اس ی وسوء اداره وگپرورش خانواده  غفلت و بی التفاتی به کانون تربيت و
  .است
غربت و  تنبلی ها، فقر و همه بيخبری و نهاما مسلما. اعتياد است ر انحراف وگعامل دي ناداری دستی وگ تن،فقر
 برای انسان و حاليکه دين اسالم يک دين اجتماعيست و پذيری ها را به اسالم تحويل ميدهيم، درانزوا  يری وگوشه گ

ات بخش به بهترين اين عامل را نيزاين آيين نج ،چوکات های رهنمودی ارايه مينمايد ی بهتروی قوانين وگزند
داشتن  مرفه و ی خوب وگک زندي يری ازگ، بلکه بهره دانستهد ستی را پسند يده نگتن و ، فقرصورت روشن کرده

 مشروع باشد معنوی را مطابق به معيارهای موضوعه که محصول دسترنج حالل و تسهيالت مادی و تامينات و
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خداوند  دستی ازگتن و ازفقر» ص«روايت موجوداست که پيغمبراکرم محمد مصطفی.  نعمات پاکيزه دنيا ميداندۀازجمل
زيرا وقتی . وانحراف محسوب ميشود عوامل اعتياد ر ازگمادی است که يکی دياين فقر  ، بناًءستهتعالی پناه می ج
امکان مالی نداشته باشد،  اه توان وگهر است جهت ابقای حيات خويش ضروريات اوليه را تهيه کند و انسان مجبور

يد که اين توسل ميجورديده براه های غيرمشروع گحالل مساعد ن و طريق مشروع  زمينه های تهيه احتياجات از
  .اعتياد بشمار می آيد آغاز انحراف و روع خودشتوسل های نام

يک  ، خانواده که تهداب واعتياد دانسته شده عوامل انحراف و نيز از شوهر يک حانواده جدايی ميان زن و طالق و
 ، تعاون ومحبتينان، اه دين مبين اسالم استقرار، سکون، آرامش و اطمگاز ديد ، نيزواحد اجتماعی بافت شده است

 پيامبرجليل القدر سه مرتبه ۀ که نظر به فرموداصل محوری مادری استدرآن  و پود آنراتشکيل ميدهد و رفاه تار
 از ايجاد فضای پر و پرورش اوالد تربيت و تدبيرمنزل،. واالتر است احترامش نسبت به پدر بيشتر و حقوق و

ذاشته شده که نامبرده گبه عهده مادر  ک مادرمحسوب شده واساسی ي صميميت از وظايف عمده و و مهر عطوفت و
پرورش اوالد صرف ميکند  سعادت و تامين رفاه و  در راه  اختيار دارد عطوفت فطری هر آنچه در وسع و و برمهر

ن آيي  ازهمين جهت است که درو پاداش انجام ميدهد، ونه توقع وگبرابراوالد بدون هيچ در را ی ناپذيرگخدمات خست و
 از نيت بخشيده ومصو زن را عزت و ذاشته شده وگ» پدر« اوالد بدوش مرد قوانين عدالت پروراسالم نفقه زن و و

خاطر آرام به  بکمال اطمينان و تا. زحمت خارج ازمنزل به منظور کسب معاش فارغ ميسازد و ران کارگزيربار
 جتماعی است بپردازد نيرواذاری گواقع تهداب  در و  بس خطيرۀظيف پرورش اوالد که و تربيت و امورمنزل و بهبود

انحصار برای زن به رغم  اين به هيچ وجه محدوديت و. اختيار داشته باشد فرصت کافی برای انجام اين وظايف در و
امتياز خاصی است برای زن  حقوق و بلکه حرمت و ،ستراسالم شمرده نشدهگآيين عدالت  بی خبران از مخالفين و

  . »رجهان را گبا دست دي هواره را می جنباند وگزن با يکد ست « : فته اندگاست که برهمين مبنی .
 شوهر خود زن و ، عالوه ازازهم می پاشد طالق اثر جدايی و آرام در صميميت و رم محبت وگراين کانون گ ابناًء

، تالشدهمصايب بی شمار مب جسمی و و ذلت ذهنی و نارامی ها پرعقده شده به پريشانی و رين نيزئسا اوالدها و
  . اخالقی وغيره روبياورند فساد مخدرات و برای به اصطالح غم غلط کردن به استعمال مسکرات و ذيرميشوندگنا

عواملی   ساالن نيز يکی ازگطفال و نوجوانان و جوانان وحتی بزر ارمی سالمگسر نداشتن مصروفيت و بيکاری و
ظم و. رددگمسکرات مي است که باعث انحراف واعتياد به موادمخدر و احساس  فاميل هاييکه دارای برنامه  

بيکار  تنبل و باطل و  شان عاطل وۀکه اوالد يا اعضای خانواد اهی اجازه نميدهندگانديشه باشند هيچ مسووليت و
  .يری بعمل آورندگبيکاری اعضای فاميل جلو ازعطالت و تا باربيايد، بلکه پيوسته تالش ميورزند

زيرا .  انحراف انسان محسوب ميشودگر از عوامل بزرگيکی دي نااهل رفقای بد و دوستان و ونه همنشينی باگهمين
چنانيکه . يردگنشينان خود ميصفات خودرا از طريق دوستان وهم عادت و ، خوی وانسان بخش زيادی از افکار

 به اثبات رسيده است که نقش دوسستان. رفته ميتواندگارزيابی قرار  شخصيت فرد از روی دوستانش مورد. ويندگمي
    : فته اندگر گبه همين مناسبت جای دي. ک انسان  از هر عاملی مهم تر استنشينان در خوشبختی و بدبختی يهم و
 .»وزه را از پا کشيدن نا صواب است، يا آب را ناديده مآن مده ، دست باامتحان تا نکنی دوست«

از همه بيشتر هم  و پوستر ها، عکسها و ا، سينمو تلويريون ريست مانند راديوگعامل دي سايل اطالعات جمعی نقش و
عقايد  سترش افکار وگ که در مخزن فساد نج اسرار وگاين   ،انترنت کمپيوتر و مضرتر هم خطرناکتر و مفيد و
آموزنده  برنامهای نافع و رامها وگاعضای فاميل تو سط والدين به پرو و ر اوالدهاگا .ثر واقع ميشوندؤبسيارم

رغيب وکنترول نشو نيمه عريان   عکسها، فلمهای مبتذل برهنه وۀمشاهد پخش و که نشر و ً ، يقيناندرهنمايی، تشويق 
 فساد اخالقی و ارتکاب معاصی و نيز به طرف انحراف و  ساالن را گآداب جوانان حتی بزر منافی اخالق و و

  جرايم می کشاند 
  پايان

 
 

  


