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 رشد روز افزون اعتياد در بين زنان و اطفال در افغانستان
 

  "صبح ميخوانی تو اش باقصه وافسانه ای  ظلمت شب ميکند بيداد  در  پهنای  شهر " 
  

ياد مورد بحث ميباشد ،     موضوع بسيار حياتی ، حساس و سرنوشت ساز برای ملت ما که امروز در رسانه ها ز
من . مصرف مواد مخدر دنيارا توليد ميکند% ٩٣ است ، که بنا به گزارشاتی افغانستان مخدر مواد  رشد و توليد

 . حساسی درين رابطه جلب کنم  را به چند نکته مهم و ميخواهم امروز توجه شما
 اعتياد  به اين  زهر تباه کن  بيداد ميکند ،  بالی خانماسوز عالوه برکشت خاشخاش و توليد مواد مخدر در کشور ما 

  .تا جائيکه عده ای زيادی از جوانان ، مردان وحتی زنان و اطفال معصوم  وطن را به آن مبتال نموده است 
     در چند ماه گذشته گزارشاتی از آمار معتادين زن را در افغانستان از طريق رسانه های خبری شنيدم که برايم 

درآخرين گزارش کميسيون حقوق بشر افغانستان شمار معتادين زن .  واقعا تاسفبار و تکان دهنده بودشنيدن آنها
هزارنفر برشمرده اند و اين فاجعه ايست بسيار بزرگ و درديست جانکاه که هرانسان ١٢٠درکشوراشغال شدۀ ما را 

لل و عوامل اين اعتياد ، اشارتی به من ميکوشم درينجا ضمن اشارۀ مختصر به ع. با دردی را به تاثر فروميبرد
عاملين بين المللی ترويج مواد مخدر درافغانستان و کشورهای مانند آن داشته باشم اميدوارم شما دوستان با دقت به اين 

  .مطالب تکان دهنده و سرنوشت ساز جامعۀ خود توجه کنيد 
درگذشته  استفاده . دم در افغانستان چيز نوی نيست     معتاد بودن يااستفادۀ مداوم از مواد مخدر دربين بعضی از مر

از چرس يا حشيش و ترياک در بين عده ای کمی از مردمانيکه  سطح فرهنگ  پائين داشتند رايج بود که در اثر فقر 
اقتصادی و فرهنگی و يا بدبختی های ديگر زندگی به آن دچار شده بودند و از نظر جامعه به ديدۀ خوب ديده نمی 

معتادين  را مردم به نام شان صدا نميکردند بلکه در پيشوند و . و اين ها زوايای ناپسند فرهنگی ما را ميساختشدند 
مثال رسول چرسی ، ربانی ترياکی ، رشيد بنگی  . ضميمه مينمودند . . . يا پسوند نام شان چرسی ترياکی قمارباز و

  .ريم که همه ما و شما به اين گونه الفاظ آشنائی دا. . . و
ايجاد پرابلم های ناشی از کشت و توليد مواد مخدر در بين اطفال و زنان :    آنچه امروز قابل دقت و بررسی است 

زندگی جوانان ، اطفال و زنان . . . ميباشد که خطر رشد روز افزون اعتياد به ترياک ، هيروئين ، حشيش ياچرس و
  . را تهديد ميکند 

عه و بخصوص بين زنان بويژه آنهايکه  طی سالهای جنگ و بربادی به دست فقر اقتصادی و بيکاری درجام
جنايتکاران و متجاوزين به کشور نان آور خانۀ  خود را از دست داده اند ، يکی از زمينه های ناگزيری به اعتياد 

ن ساالران و در مناطقی که دهقانان کشور  زمين های زراعتی شانرا بنا به خواست جنگساالران ، هيروئي. است 
مافيای بين المللی مجبور ميشوند کوکنارکشت کنند ، برداشت اين محصول نيروی کار بيشتری را می طلبد لذا زنان و 

در اثر تماس مکرر به اين مادۀ خطرساز و استشمام بوی تيز آن . حتی اطفال هم بايد درين پروسه سهم خود را ادا کنند
خستگی و يارفع درد ، کم کم به مصرف آن عادت ميکنند که در نتيجه اعتياد را و احتماًال استفاده از آن جهت رفع 

اساسًا  اين ماده آرام بخش و مسکن  قوی برای تسکين دردها است ، که در طبابت هم به همين . بوجود ميآورد 
اين خاصيت ترياک را ولی بدبختانه و يا خوشبختانه که اکثرا از مردم عادی هم . منظور مورد استفاده قرار ميگيرد 

از تجربه دريافته اند و لذا به عنوان مسکن و آرام بخش و برای رفع خستگی های ناشی از کار شاقه روزانه چون  
امکان ديگری و يا دوای ديگری در دست رس ندارند برای هر مورد از همين مادۀ بربادکننده کار ميگيرند و درنتيجه 

  .  کمی ديرتر به سراغ شان می آيدبالی خانمانسوز اعتياد زو د و يا
  

 در شمال کشور عده ای از کارگران زن  که در مزرعه های مختلف کار ميکنند، : "     بنا به گزارشی از بی بی سی 
 آنها، شامگاه زمانی که به خانه های خود می ۀاز بامداد تا ناوقت های شام از خانه های خود دور می مانند و به گفت

   .ه از کار روز، نمی توانند به درستی از کودکان خود مراقبت کنندروند نيز خست
شماری از اين زنان می گويند برای اينکه کودکان شان عدم حضور مادران خود را حس نکنند، به آنان مقداری 

 . می دهند تا بيشتر ساعات روز را در خواب بگذرانند ترياک
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آسيب زيادی را به کودکان وارد کند و حتی منجر به اين شود که پزشکان هشدار داده اند که اين عمل می تواند 
 " .کودکان در سنين بزرگسالی به مواد مخدر معتاد شوند

 
 ساله ميباشد  مجبور است برای تا مين خانوادۀ خود و بدست ٧٠ ساله که شوهرش ٣١ حفيظه  يکی ازاين خانمها بنام 

 می گويد شش .روز از اطفال خود دور باشد  و در مزرعه کار نمايدآوردن مزد ناچيز و ناکافی تا نا وقت های از 
 راه حل خانواده اش کافی نيستتامين زندگی دی که در بدل کار در مزرعه دريافت می کند برای زکودک دارد و م

 .ديگری هم به مشکلش نمييابد لذا به مواد مخدر پناه ميبرد 
  

 :ان و دختران افغان را در سايت بی بی سی چنين ميخوانيم وضعيت زنهمچينين در گزارش عفو بين الملل  
 

  .زنان در واليت هلمند به دليل ادامه نا امنی ها و افزايش توليد مواد مخدر در اين واليت با مشکالتی روبرو هستند " 
ه استفاده از  سال گذشته، شمار زيادی از زنان در هلمند به دليل دسترسی به مواد مخدر ب٣براساس گزارش ها ، در 

  .داروهای نشئه آور روی آورده اند
 هوسی،  .بيشتر اين زنان می گويند به دليل مشکالتی که در زندگی خود دارند، از داروهای نشئه آور استفاده می کنند

 فرزندانم شهيد شده اند؛ وضعيت زندگيم بد است و. من در زندگی ام بسيار مشکل دارم: "يکی از همين زنان می گويد
وضعيت صحی ام . به همين دليل شبها از داروهای خواب آور و ترياک استفاده می کنم . اعصابم خراب شده است

  .همه استخوانهايم درد می کند و به شدت ناراحت هستم . خوب نيست
 ۴ سال ديگر، ۴وزارت صحت افغانستان هشدار داده است که اگر از گسترش اعتياد در کشور جلوگيری نشود، تا 

 .رصد جمعيت اين کشور به ايدز مبتال خواهند شدد
 ". مورد بيماری ايدز در اين کشور ثبت شده است٢۵٠مقامات صحی در افغانستان می گويند تا اکنون بيش از 

   دليل روشن اين قضيه هم استفاده از سرنگ مشترک برای زرق مواد مخدر و يا در موارد زياد ديگری است که 
  .  امکانات صحی در افغانستان است ناشی از کمبود وعدم

.  ساله برای ملت ما به ارمغان آورده در کنار هزاران پرابلم ديگر اعتياد است ٣٠    يکی از بدختی هاييکه جنگ 
وقتی زندگی معتادين را به ارزيابی بگيريم همه اين بدبختی ها زمينه در فقر ناشی از جنگ و حاکميت های 

همۀ هستی زندگی خود را در جنگ از دست داده و حال هم کار و يا زمينۀ برای تامين پدری که .  ضدمردمی دارد
زندگی خانواده اش نميابد از زن و اوالد و خانه و کاشانه اش فرارميکند و برای فراموش کردن لحظات تلخ و 

  . فرسايندۀ زندگی خود به ترياک و يا مادۀ مخدر ديگری پناه ميبرد 
اين جزئی از . ز مواد مخدر بويژه هيروئين يا گرد به عنوان تفنن به خورد جوانان داده ميشود     امروز استفاده ا

زيرا دشمنان وطن و مردم هرگز . سياست های شوم استعماگران و متجاوزين خارجی و حاکمان مزدورداخلی است
ن و کودکان که آينده سازان اين کشور نمی خواهند منافع شان در افغانستان به خطر بيافتد لذا تخدير کردن افکار جوانا

ويران شده اند و منحرف کردن آنها با استفاده از مواد مخدر ميتواند برای متجاوزين و عمال دست نشاندۀ آنها زمينه 
برای . استعمارگران درين رابطه تجارب زيادی ازمستعمرات شان دارند . خوبی به ادامه وضعيت فعلی شان باشد 

ادعا دوستان و عالقه مندان به اين گزارشات و سرنوشت ملت مظلوم خويش ميتوانند  به سايت کابل اثبات بهتر اين 
)  CIA   و ISIرابطۀ مواد مخدر ، جهادافغانستان ، (پرس مراجعه نمايند و مطلب و فلم کوتاه و مستندی زير عنوان 

 .     فبروری به نشر رسيده است بشنوند و ببينند ٢٦که به تاريخ 
ز طرف ديگر سالهاست که گفتگوها و بحث ها پيرامون چگونگی جلوگيری از کشت و توليد مواد مخدر و کشت  ا

هرچند که بيشتر و وسيعتر ماموران . جايگزين آن در افغانستان وجود دارد و ظاهرا مبارزه با اين پروسه ادامه دارد 
جوانه ها و گل های ظاهرا زيبای کوکنار ميکنند ، محصول و ادارۀ مبارزه با مواد مخدر اقدام به از بين بردن نمايشی 
 فبروری امسال ٧بنا به گزارشی از تلويزيون آريانا درتاريخ . برداشت آن در مناطق ديگر از سال قبل بيشتر ميگردد 

ه قاچاق اينکه چگون. مواد مخدر جهان را توليد ميکند و در رديف اول توليد کنندگان قرار ميگيرد  % ٩٣افغانستان
ميشود و در قاچاق آن کی ها دست دارند و چقدر از آن دردهای دهقانان بيچاره را  به دوا ميرساند از کتاب افغانستان 

 کتاب زير عنوان بهره گيری از مواد مخدرآمده ١٠٩درص . آئيژ ميخوانيم . الگوی ديموکراسی امريکايی نوشتۀ و
  :است 
لف بشمول آقای علی احمد جاللی وزير داخله حکومت موقت کرزی شنيده ايم که بارها و بارها از مقامات مخت     " 

تفنگساالران و حتی مقامات بلند پايه ای دولتی در کاشت و برداشت و انتقال ترياک و تبديل آن به هيروئين و صدور 
ند پايۀ حکومتی کسی هيچ ممکن نيست که بدون دخالت مقامات بل: " وزير داخله ميگفت . آن از مملکت نقش دارند 
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دقيقا همين طور است هيچ عقل سليمی نميپذيرد که دهقان ." بتواند هزاران تن ترياک و هيروئين توليد و صادر کند 
بويژه تا آنجا که از . بيچارۀ افغان که بخاطر لقمۀ نانی اجبارا تن به کشت ترياک ميدهد از عهدۀ چنين کاری برآيد 

  و شاخۀ انگليسی آن برای  ISAFنيروی ويژه ای از نيروی کمک به امنيت يا رسانه های گروهی ميشنويم ، 
فقط با امکانات دولتی و پشتوانه ای قدرتهای نظامی ممکن است با چنين پهنا و . جلوگيری ازين کار توظيف شده اند 

ن مبدل ميکند ساخت از سوی ديگرمواد و دستگاههائی که ترياک را به هيروئي. گستره ای به اين کار اقدام کرد 
بنا سود اصلی مواد مخدر را . آن مواد و دستگاه ها را خود اروپائی ها به افغانستان وارد ميکنند .  اروپااست

  ."اشغالگران ناتوميبرند نه دهقانان افغانستان 
ان مورد اين     در جواب اين پرسش که از سود اين مادۀ تباه کن کی ها و چگونه مستفيد ميشوند ؟ و چرا افغانست

  .هدف قرار گرفته است از زبان صاحب نظران و نويسندگان معتبر ديگرنيز چنين ميخوانيم 
از حکومت پنهان جهانی صحبت ميکند ، گويا "  کانون توطئه های جهانی٣٠٠کميتۀ " داکتر جانکلمن نويسندۀ کتاب 

و توطئه های جهانی درهمانجا برنامه يک حکومت ماورای دولت های جهان وجود دارد که جهان توسط او رهبری  
  :  وی در مقدمۀ کتاب مذکور مينويسد . ريزی ميشود 

حکومت پنهان جهانی از دهها سال پيش با رهبری مستقيم دربار انگليس و شخص پادشاه بنيان يافته آهسته ولی " 
وی در ادامه اين بحث می " . پيوسته در صحنۀ بسياری از رخ دادهای ملی و بين المللی حضور فعال داشته است 

نخستين طرفداران تاسيس حکومت پنهان جهانی برای دستيابی به بنيۀ مالی نيرومندی که تحقق هدفهای آنان : " افزايد 
را امکان پذير سازد مقولۀ قاچاق ترياک يا به زبان خود آنان تجارت ترياک را سرچشمه قرار داده و با فروش و 

درآمد حاصل ازين قاچاق نفرت انگيز به بانکها و شرکت های بيمه . اری دست يافتندتوزيع آن به درآمدهای سرش
نخستين نطفۀ توطئۀ جهانی . متعدد تبديل گشته و امکانات مالی و اعتباری گسترده را دراختيار آنان قرار داده است 

  ."درهمين جا بسته شد 
 افزون مواد مخدر و رازهای نهفتۀ سياستهای     از تحقيق وبررسی صاحب نظران در زمينۀ چگونگی رشد روز

پشت پرده استعمارگران به اين نتيجه ميرسيم که دست انگليسها بيشتر از هر استعمارگر ديگری درين ماجرا دخيل 
پی ميبريم و درمييابيم که چرا در افغانستان انگليسهای زير به منشای توليد موادمخدر وترويج آن اينجاست که . است

آن زير فرمانروائی طالبان است ، دو دسته چسپيده اند و با دادن  % ٨٠تو واليت ناآرام هلمند را ، باآنکه فرمان نا
واليت . از قرار معلوم منافع شان درين واليت بيشتر تامين ميشود . تلفات فراوان حاضر نيستند  آنجا را ترک کنند 

غرافيايی مناسب و هم مرز بودن با کشور پاکستان  وراه هلمند ضمن مساعد بودن به کشت ترياک با داشتن موقعيت ج
امروز نيز ازين . عبور مناسب به کشور ايران هميشه زمينۀ خوبی برای انتقال اجناس و محصوالت قاچاق بوده است 
 انتقال مواد مخدر. موقعيت سوق الجيشی آن جنگساالران و متجاوزين به کمک همسايگان استفادۀ شايانی را مينمايند

از دروازۀ هلمند ، بحيث يکی ازمجاری ، بسوی بازار های دنيا و کسب مليونها دالرو ذخيرۀ آن در بانکهای جهانی 
برای تامينات نامشروع جنايتکاران هيروئين ساالر داخلی و استعمارگران و سياست های شوم و يرانگرانۀ آنها است 

  . که بر بادی ملت ما را همراه دارد 
 در قالب کشور های دوست و کمک کننده به افغانستان و مزدوران جنايتکار آنها هرگز نميخواهند    استعمارگران

آنها دهقانان را تشويق و وادار به کشت ترياک ميکنند و جوانان و اطفال و . کشت ترياک جايگيزن ديگری داشته باشد
ده مغزهای متفکر و سرنوشت سازی درين ديار تا در آين. حتی زنان را  تا حدودی به استفاده ازين مواد واميدارند 

تا آنها بتوانند بهتر و بی دردسرتر به چور . رشد و نمو نکند و اين سرزمين برای هميشه پايگاه استحکاماتی آنها بماند 
آنها به . آنچنانکه درچين ، هند و مستعمرات ديگرشان کردند. و چپاول و تحقق اهداف دراز مدت خود ادامه دهند 

به نظر آنها ذخاير انرژی دنيا تا چند سال ديگر روبه اتمام است و . ون جنگل باور دارند و همچنان عمل ميکنند قان
برای همۀ بشريت کافی نيست لذا بايد نسلهائی نابودشوند تا زورآوران  برای فردای خود بقدر کافی ذخيره داشته 

  .  باشند
 سخن ٣٠٠جان کلمن اززبان اعضای کميتۀ :" ن  مترجم آن مينويسد  نوشته جان کلم٣٠٠     در مقدمه کتاب کميته 

منابع کره زمين محدود است برای کاستن از رشد بی قاعده جميعت جهان و جلوگيری از افزايش روز افزون . ميگويد
زد بايد با راه اندازی جنگهای قومی و آشوبهای موضعی دست به اقدام سريعی ) مصرف کنندگان بی مصرف ( شمار 

اگر برای لحظۀ بيانديشيم از پيوند ميان واقعيت های خونين ." تا منابع موجود بتواند در تداوم نسل بشر اثر گزار باشد
که درکشورهای افريقا ، امريکای التين ، خاورميانه ، بوسنی و هرزه گوين ، افغانستان ، کوزوو و ايرلند و جزو آن 

 است به شگفت درخواهيد آمد ، چه بروز اين ٣٠٠ه از نهادهای کميتۀ روداده و ميدهد و شعار های باشگاه رم ک
  . "تمام سطوح آنها را پوشانيده است ) مصرف کنندگان بی مصرف ( رخداد ها بيشتر در مناطقی است که جميعت 
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   ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

    دوستان عزيز بررسی اين واقعيت های تلخ و کشف اسرار حکومت پنهان جهانی ما را با دنيای از وحشت و 
بربادی متوجه ميسازد که با  پياده شدن روزتا روز اين سياست های شوم توسط جهان غرب و توسعه حکومت های 
فرامليتی آنها ، بشر و يا بهتر بگويم مردمانی از کشورهای جهان سوم به تباهی کشيده ميشوند  که کشوراشغال شدۀ ما 

زون توليد مواد مخدر و مبتاليان آن در افغانستان ازين دليل رشد روزاف. افغانستان هم يکی ازاين قربانيان است 
سرچشمۀ نفرت انگيز آب ميخورد که کشور و مردمان سلحشور و آزادۀ ما با تجاوز مسلحانۀ امپرياليستها قربانی اين 

  .جنايت گرديده اند 
رزۀ جدی عليه مروجين مواد     پس بياييد ما هم به نوبۀ خود و با افشای اهداف شوم استعمارگران ازهمين جا يک مبا

استعمارگران متجاوز که ديروزبه . مخدر و عليه اعتياد به مواد مخدر آغاز کنيم و واقعيت ها را با چشمان باز ببينيم 
. بهانۀ جهاد تروريست تربيت کردند امروز درکشورما بنام ديموکراسی و بازسازی چه ارمغانهای شومی آورده اند 

ا آنجا که توان داريم تالش کنيم  اوالد ما ، دوستان ما ، اطرافيان  وهموطنان ما با مواد بنيان ازسوی ديگر بکوشيم و ت
بحث روی اين مسئله بخصوص امروز درعين زمان . کن و تباه کن مخدرعادت پيدا نکنند و به انحراف کشيده نشوند 

در اروپا . که بيخبر از اطراف خود  نباشند به عنوان هوشداری است برای آنهايی که در اروپا يا غرب زندگی ميکنند 
و غرب زمينه های زيادی برای مصرف اين مواد و معتاد شدن وجود دارد  که بحث آنرا به وقت ديگری ميگذاريم و 

  . فقط در پايان آرزو ميکنم که اين بالی نفرت انگيزو تباه کن هرگز دروازۀ خانه های ما وشما را نکوبد 
  
  پايان

 


