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  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
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 Social اجتماعی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ اگست ٠٨
  

  افزايش مصرف مواد مخدر
  ! و دولت ھای غيرمسؤول ديروز و امروز

  

ھمه روزه در رسانه ھای جمعی ديده، توليد، قاچاق، فروش و مصرف مواد مخدر در کشور ما با تأسف، طوری که 

ديدن مردان جوانان، نوجوانان و حتی زنان و . شنيده و خوانده می شود، به گونه ای نگران کننده رو به افزايش است

ًکودکان، غالبا در زير پل ھا در دريا ھای خشک، در خرابه ھای متروک، جا ھای تنگ و تاريک و در گورستان ھا 

، با وضعيت رقتبار، با شکم گرسنه و لباس ھای کھنه و مندرس، رنگ و رخ پريده، چشمان بی دور از شھر و آبادی

 دراز و اصالح نشده، بعضی خوابيده بر روی زمين گاھیفروغ، لبان خشک و ترکيده و ريش و موی چرک و ژوليده، 

و پالستيکی را به شکل خيمه نمناک، در حالی که سنگ يا کفش ھای کھنه و رنگ و رو رفتۀ خود را زير سر گذاشته 

را، به استثنای سنگ دالنی که در قدرت ھستند، چنان به درد می آورد، که ای باالی سر برافراشته اند، دل ھر بيننده 

بخواھی يا نخواھی قطره اشکی، ھر قدر ھم کوشش کنی که جلو ريختن آن را بگيری، از چشمان تان به روی گونه ھا 

  .سرازير می شود

ً دھه پيش کشت خشخاش عمدتا به قدر ضرورت برای درمان برخی از بيماری ھا، تنھا در مناطق شمال شرق تا چھار

کشور، جائی که مردم نسبت به بی توجھی دولت وقت ــ شاھانی غيرمسؤول، مانند ظاھر خان ــ به کلينک و داکتر و 

  . دارو و بيمارستان دسترسی نداشتند، مروج بود

از خشخاش ترياک می ساختند و آن را در . ھای ديگر را کسی نمی شناخت" ئين"کوکائين و ھروئين و مورفين و 

در پنج ـ شش ھزار سال پيش، به " سومر"عصری که مردم به مھتاب پياده می شدند، برای تسکين درد، مانند مردمان 

از ھمين رو برخی از مردمان . ی شدھمين استفادۀ محدود، زمانی که استمرار می يافت، به عادت تبديل م. کار می بستند

آن نواحی به مصرف دائمی آن عادت نموده بودند، اما اين عادت ھيچ گاھی چنان که امروز مبتاليان به انواع پيشرفتۀ 

فرآورده ھای خشخاش، به بيچارگی افتاده و مستمند و مستأصل شده اند، آن ھا را گرفتار تيره بختی، درماندگی، بی 

  .نی نه ساخته بودعاری و بی ساما

رواج سرتاسری اين پديدۀ منحوس از زمانی آغاز شد، که امريکائيان برای شکست نيرو ھای نظامی مھاجم روسی در 

افغانستان ــ برای پيشبرد اھداف سياسی و نظامی و جھان خوارانۀ خويش ــ تصميم گرفتند آن ھا را به مواد مخدر معتاد 

  . بسازند
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ن، به اصطالح مجاھدين را ترغيب کردند، تا در مناطق تحت نفوذ خويش به کشت گستردۀ با اين قصد، امريکائيا

مجاھدين ھم بدون انديشه به . و توزيع آن در ميان عساکر روسی اقدام کنند... خشخاش و تبديل آن به ترياک و ھروئين و

 اءرا با بی مسؤوليتی به منصۀ اجرپی آمد ھای مخرب و زيان آور اين عمل در درون کشور، اين خواستۀ امريکائيان 

  .گذاشتند

اين تاکتيک در جنگ عليه روس تا حدودی که پيش بينی شده بود، مؤثريت خويش را نشان داد، اما توليد کنندگان و 

قاچاقبران مواد مخدر که از قيمت گزاف مواد مخدر در کشور ايران و سائر کشور ھای جھان به خوبی اطالع داشتند، 

يار گذاشتن قسمتی از توليدات خود به عساکر روس، قسمت ديگر آن را به ايران و به بازارھای جھانی ضمن در اخت

  .  و قسمتی را ھم برای مصرف در داخل کشور به فروش رساندند قاچاق کردند

بعد تداوم اين عمل غير انسانی در درون کشور، که تنھا برای به دست آوردن سود سرشار صورت می گرفت، باالخره 

ھزاران خانواده، . ی را متوجه نظام اجتماعی کشور ساخته استجدئًاز تقريبا چھار دھه به جائی رسيد، که امروز خطر 

که فرزندان شان به اين مرض مھلک گرفتار شده اند، عالوه بر تحمل فشار ھای غير ضروری اقتصادی، شب و روز 

  .به نام دولت مسؤول به کمک  آن ھا بشتابدرا در اندوه و ماتم می گذرانند؛ و کسی ھم نيست که 

.  و بی رويۀ مواد مخدر در کشور، بدون شک و بی آن که گفته شود، امری است بی نھايت پريشان کنندههرواج ھدفمندان

رواج اين عارضۀ ناميمون و کشنده، که ھيچ سابقه ای بدين شکل در کشور ما نداشته است، رنجی است برای ھمه، ولی 

 يک دولت ۀ دھنده تر از اين، آن است که سوگمندانه دولتی نداريم، که بدبختی اين ھمه انسان را، به مثابرنج آزار

  .مسؤول و ملی و دلسوز جدی بگيرد؛ و در برابر اين آفت اجتماعی تصاميمی مؤثر و الزم اتخاذ کند

تۀ برخی از محققين خود آن کشور، از ً اساسا چنين انتظاری، از دولتی که دست نشاندۀ کشوری باشد، که بنا به نوش

ساليان دراز، از زمانی که در جنوب شرق آسيا حضور نظامی برجسته ای داشته، به انتقال مواد مخدر به وسيلۀ ھواپيما 

  ! ھای نظامی خويش می پرداخته و در قاچاق و تجارت آن دست داشته است، چيزی است بسيار ابلھانه

 تصميم و ارادۀ حامی و مجير يا مدافع و فريادرس هدارد، عليکه از خود ھيچ قدرتی نود دولتی چگونه ممکن خواھد ب

خود، که مشوق توليد و قاچاق و قاچاقبران، و دست اندرکاران خريد و فروش اين مادۀ ھالک و قتال، ولی سودآور 

  است، دست به مبارزه بزند؟

قصد دولت، بنا به خواستۀ امريکائيان آشفته ساختن کشور است؛ و آشفتگی در يک کشور تنھا از راه گسيل تروريست، 

ايجاد نفاق و شقاق ميان مردم، ترويج فساد مالی و اداری، ايجاد دشمنی و جنگ، سست ساختن بنيان ارزش ھای اخالقی 

ر مردم، رواج کاھلی، تن پروری، بی ھوشی، کندی حواس، تخدير روان و افکا. صورت نمی پذيرد... و اجتماعی و

خارج شدن از روند کار، خارج شدن از قطار نيرو ھای فعال جامعه، بی تفاوتی در برابر زندگی و نام و نشان و آزادی 

زندۀ ، نيز راھی است برای آفرينش آشفتگی و به تحليل بردن و نابود کردن نيروھای ملی و سا...و استقالل و کشور و

  . يک کشور

دولت دست . قبول اين فرضيه که دولت فعلی افغانستان از آسيب جدی اعتياد بی خبر است، بی حد کودکانه خواھد بود

نشانده بدون ھدايت حاميی که او را به قدرت رسانده ھيچ کاری را به شکل جدی روی دست نمی گيرد، و اال چنين امر 

قال و قيل ! گيرد؟ آن قرار نجدیً با آن چطور نمی تواند جزئی از برنامۀ واقعا مھم، نگران کننده و خطيری، و مبارزه

  !، و نمايشی استدولت در اين رابطه ھمه از روی رياء

ًدولت امريکا ھم، اگر واقعا در فکر مبارزه با مواد مخدر در امريکا، در افغانستان و در جھان می بود، چرا تا حال در 

تصور اين مطلب که دولت امريکا در امر مھار کردن توليد و تجارت ! کرده استدی اقدام نبردن آن به شکل جاز بين 

  .اين پديدۀ شوم و مھلک، يا امحای کامل آن در سطح جھان ناتوان است، برای ھيچ انسانی قابل پذيرش نيست
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ف مواد مخدر در داخل کشور ً دولت موجود در افغانستان، اگر واقعا قصد مبارزه با توليد و خريد و فروش و مصرهنيم

  . و قاچاق آن به خارج را می داشت، بايد تا حال آثار کار جدی در اين راستا از سوی آن ديده می شد

در گذشته ھای دور، شايد يک مديريت عمومی يا فوقش يک رياست در تشکيالت وزارت داخله به نام مديريت عمومی 

وز، از زمان کرزی تا امروز، وزارتی داريم به نام وزارت مبارزه با مواد امر. يا رياست مبارزه با مواد مخدر داشتيم

موفق شد آن را در سر تا سر " چوبک"طالب که قصد جدی مبازره با اين پديده و بيماری را داشت، با يک . مخدر

َخمچه"آيا قبول اين حرف منطقی است، که طالب با يک . کشور از بين ببرد خدر را در کشور از توليد و توزيع مواد م" ِ

تواند به  خويش، ھمراه با حمايت جھانی، نی و انتظامیمبين ببرد، ولی دولت موجود با سه صد و پنجاه ھزار قوای نظا

  محو مواد مخدر و نجات مبتاليان از چنگال آن دست يابد؟؟

مردم می بود، بدون شک ًاز دولت موجود نمی توان انتظاری داشت، اما اگر دولتی می داشتيم، که واقعا در فکر 

  :تصاميمی در اين زمينه می گرفت، که شامل اقدامات ذيل می بود

  .ـ مبارزۀ بی امان و قطعی و جدی ــ نه نمايشی ــ برای جلوگيری کشت و توليد خشخاش در تمام کشور١

 خارج؛ ھم چنان با  و قاچاق آن به  فروش و خريد مواد مخدر در داخل کشورهـ مبارزۀ بی امان و قطعی و جدی علي٢

  .قاچاقبران آن

ترک تدريجی؛ يعنی تجويز موقتی برخی دارو . در مراکز درمانی دولتی ـ کمک به معتادان برای ترک تدريجی اعتياد٣

، تا بھبودی کامل بيمار و قطع داروی جانشين، تحت نظارت مسؤولين طبی مراکز درمانی، در ...ھا عوض ھيروئين و

  .برنامۀ سودمند غذائی غرض اعادۀ سالمتی کامل بيمارانزمان مناسب؛ و تدوين 

ـ آموزش مردم از طريق برنامه ھای راديوئی و تلويزيونی وسيع االنتشار و مستمر برای پيشگيری از ابتأل به اين ۴

  .آفت

  .ـ توجه و رسيدگی مشابه به زندانيان معتاد۵

  .ۀ درس و تحصيل برای نوجوانان و جوانانو ايجاد زمين. ـ ايجاد اشتغال برای معتادان بھبود يافته۶

ـ نظارت و کمک به آن ھا تا اطمينان کامل، حتی بعد از آن که چنين بيماران بھبود می يابند و صاحب شغل و درآمدی ٧

  .می شوند و به آغوش خانواده ھای خود بر می گردند

  . انع، و تسھيل ازدواج جوانانمـ رفع ھر گونه ٨

ين مراقبت ھای طبی به ارزش ھای اخالقی، خانوادگی، اجتماعی و فرھنگی، و مسؤوليت ھای ـ آشنائی بيماران، ح٩

  .ايشان در برابر خانواده و اجتماع و کشور

 بيماران بھبود يافته با مسؤولين مراکز درمانی، غرض تشويق بيشتر بيماران تحت مداوا، و ۀـ سھم گيری داوطلبان١٠

  .منظور ترک سريع تر و قاطعانه تر اعتيادسرمشق قرار گرفتن برای آن ھا به 

  .ـ آشنائی آن ھا با زيان ھای اقصادی ابتأل به مواد مخدر١١

  . ـ توضيح رنج ھائی که خانواده ھا، دوستان، اقارب، خويشاوندان و ھم وطنان شان از اين ناحيه می برند١٢

  .ـ حمايت بيشتر زنان و کودکان١٣

 چنين مسائل فکر می کند؛ خود را در برابر مردم مکلف و مسؤول می داند و اما کجاست آن حکومت و دولتی که به

  رنج مردم را رنج خود می خواند؟ 

از دولت موجود و دولت ھای آينده، اگر سياستمداران موجود در رأس، يا شريک در آن ھا باشند، که چنين انتظاری 

  . دور از تصور است
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 و به مردمی که به داشتن چنين حکومتی می  نيم، که به فکر مردم ھستندچطور است، اگر لحظه ای به حکومتی فکر ک

  انديشند؟؟؟

٠۶/٠٨/٢٠١۵  

  

  

   

 

 


