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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

 
 Vanguard Woman    زپيشتا  زن

     
   روشنگر. س: از  
  
  

 تھيه ٢٠٠٨ مارچ ٨ حاضر بمناسبت برگزاری محفل وشتۀنبايد به عرض برسانم که ! محترم خوانندگان    
 روح آن مرحومه  ضمن آنکه. فوت نابھنگام يکی از دوستان  برگزار نگرديد ولی اين محفل بنا به. شده بود 

   . ن برسانم مطالعۀ ھمگا به نراع آواھميت موضرا شاد ميخواھم برآنشدم تا بنا بر
            

  

 رشد روز افزون اعتياد در بين زنان واطفال در افغانستان
 

   مت شب ميکند بيداد  در  پھنای  شھر ظل"                                                                           
  " صبح ميخوانی تو اش باقصه وافسانه ای                                                                           

  
 مورد بحث  موضوع بسيار حياتی ، حساس و سرنوشت ساز برای ملت ما که امروز در رسانه ھا زياد   

دنيارا توليد  مواد مخدرمصرف % ٩٣ افغانستان یبنا به گزارشات که  است ،مخدر مواد   توليد ورشد ،ميباشد 
  .کنم  جلب ی درين رابطهھم امروز توجه شمارا به چند نکته مھم وحساسميخوامن . ميکند 

  تا  ، بيداد ميکند زھر تباه کن    به اينبالی خانماسوز اعتياد توليد مواد مخدر عالوه برکشت و در کشور ما 
  .آن مبتال نموده است  را به مردان وحتی زنان واطفال معصوم  وطن، انان جائيکه عده ای زيادی از جو

 در افغانستان از طريق رسانه ھای خبری شنيدم که  را     در چند ماه گذشته گزارشاتی از آمار معتادين زن
شمار درآخرين گزارش کميسيون حقوق بشر افغانستان . تکان دھنده بود تاسفبار و  واقعا برايم شنيدن آنھا

ر برشمرده اند واين فاجعه ايست بسيار بزرگ ودرديست ھزارنف١٢٠معتادين زن درکشوراشغال شدۀ مارا 
ختصر به علل وعوامل من ميکوشم درينجا ضمن اشارۀ م. د دردی را به تاثر فروميبر جانکاه که ھرانسان با

درافغانستان وکشورھای مانند آن داشته باشم ترويج مواد مخدر بين المللی اين اعتياد ، اشارتی به عاملين 
  . وسرنوشت ساز جامعۀ خود توجه کنيد ه با دقت به اين مطالب تکان دھندوستان شما دميدوارما

  درگذشته . از مردم در افغانستان چيز نوی نيست ستفادۀ مداوم از مواد مخدر دربين بعضیابودن يا     معتاد
د رايج بود که  سطح فرھنگ  پائين داشتنيش و ترياک در بين عده ای کمی از مردمانياستفاده از چرس يا حش

ۀ دند واز نظر جامعه به ديدکه در اثر فقر اقتصادی وفرھنگی ويا بدبختی ھای ديگر زندگی به آن دچار شده بو
معتادين  را مردم به نام شان صدا . واين ھا زوايای ناپسند فرھنگی مارا ميساخت خوب ديده نمی شدند 

رسول مثال  . مه مينمودندضمي. . .  قمارباز ونميکردند بلکه در پيشوند ويا پسوند نام شان چرسی ترياکی
  .که ھمه ماوشما به اين گونه الفاظ آشنائی داريم . . . و، رشيد بنگی  ترياکی چرسی ، ربانی

ايجاد پرابلم ھای ناشی از کشت وتوليد مواد مخدر در بين اطفال و :    آنچه امروز قابل دقت وبررسی است 
زندگی جوانان ، . . . وياچرس ش ين اعتياد به ترياک ، ھيروئين ، حشوزنان ميباشد که خطر رشد روز افز

  . اطفال وزنان را تھديد ميکند 
 دست  طی سالھای جنگ وبربادی به بين زنان بويژه آنھايکه جامعه وبخصوصدرو بيکاری فقر اقتصادی 

ز زمينه ھای ناگزيری به از دست داده اند ، يکی ارا  خود   نان آور خانۀجنايتکاران ومتجاوزين به کشور
ھيروئين  شانرا بنا به خواست جنگساالران ،  زمين ھای زراعتیدھقانان کشور  که ی در مناطق.اد است اعتي

د ترياک کشت کنند ، برداشت اين محصول نيروی کار بيشتری را نو مجبور ميشيای بين المللیو مافساالران 
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 ادۀدر اثر تماس مکرر به اين م .ادا کنندروسه سھم خودرا  درين پلذا زنان وحتی اطفال ھم بايدمی طلبد 
به مصرف آن کم کم واحتماال استفاده ازآن جھت رفع خستگی ويارفع درد ، ام بوی تيز آن مش استخطرساز و

قوی برای تسکين اساسا  اين ماده آرام بخش ومسکن  . که در نتيجه اعتياد را بوجود ميآورد عادت ميکنند 
بدبختانه ويا خوشبختانه که ولی  .اده قرار ميگيرد منظور مورد استف که در طبابت ھم به ھمين ،است  دردھا

و برای اکثرا از مردم عادی ھم اين خاصيت ترياک را از تجربه دريافته اند ولذا به عنوان مسکن و آرام بخش 
يگری در دست رس ندارند برای دوای د امکان ديگری ويا چون رفع خستگی ھای ناشی از کار شاق روزانه 

يا کمی ديرتر به سراغ  بربادکننده کار ميگيرند ودرنتيجه بالی خانمانسوز اعتياد زود ون مادۀھر مورد از ھمي
   .شان می آيد

ارگران زن  که در مزرعه ھای مختلف کار در شمال کشور عده ای از ک:" بنا به گزارشی از بی بی سی     
 آنھا، شامگاه زمانی که به خانه ۀمی مانند و به گفتا ناوقت ھای شام از خانه ھای خود دور  از بامداد تميکنند ،

   .ھای خود می روند نيز خسته از کار روز، نمی توانند به درستی از کودکان خود مراقبت کنند
 آنان شماری از اين زنان می گويند برای اينکه کودکان شان عدم حضور مادران خود را حس نکنند، به .

 . می دھند تا بيشتر ساعات روز را در خواب بگذرانند مقداری ترياک
پزشکان ھشدار داده اند که اين عمل می تواند آسيب زيادی را به کودکان وارد کند و حتی منجر به اين شود که 

 " .کودکان در سنين بزرگسالی به مواد مخدر معتاد شوند
نوادۀ خود  ساله ميباشد  مجبور است برای تا مين خا٧٠ه که شوھرش  سال٣١ حفيظهيکی ازاين خانمھا بنام   

 می . وناکافی تا ناوقت ھای از روز از اطفال خود دور باشد  و در مزرعه کار نمايدوبدست آوردن مزد ناچيز
خانواده اش کافی تامين زندگی دی که در بدل کار در مزرعه دريافت می کند برای زگويد شش کودک دارد و م

  . راه حل ديگری ھم به مشکلش نمييابد لذا به مواد مخدر پناه ميبرد ستني
 : ميخوانيم چنين وضعيت زنان ودختران افغان رادر سايت بی بی سیھمچينين در گزارش عفو بين الملل  

روبرو  زنان در واليت ھلمند به دليل ادامه نا امنی ھا و افزايش توليد مواد مخدر در اين واليت با مشکالتی "
  .ھستند 

 سال گذشته، شمار زيادی از زنان در ھلمند به دليل دسترسی به مواد مخدر به ٣، در  براساس گزارش ھا
  .استفاده از داروھای نشئه آور روی آورده اند

  . می کنند  بيشتر اين زنان می گويند به دليل مشکالتی که در زندگی خود دارند، از داروھای نشئه آور استفاده
فرزندانم شھيد شده اند؛ وضعيت . من در زندگی ام بسيار مشکل دارم: "سی، يکی از ھمين زنان می گويدھو

به ھمين دليل شبھا از داروھای خواب آور و ترياک استفاده می . زندگيم بد است و اعصابم خراب شده است
   .ت ھستمھمه استخوانھايم درد می کند و به شدت ناراح. وضعيت صحی ام خوب نيست.  کنم

 سال ۴اگر از گسترش اعتياد در کشور جلوگيری نشود، تا که وزارت صحت افغانستان ھشدار داده است 
 . درصد جمعيت اين کشور به ايدز مبتال خواھند شد۴ديگر، 

 ". مورد بيماری ايدز در اين کشور ثبت شده است٢۵٠مقامات صحی در افغانستان می گويند تا اکنون بيش از 
ی است ديگر زياددر موارديابرای زرق مواد مخدر وتفاده از سرنگ مشترک وشن اين قضيه ھم اسدليل ر   

  . که ناشی از کمبود وعدم امکانات صحی در افغانستان است 
 ساله برای ملت ما به ارمغان آورده در کنار ھزاران پرابلم ديگر اعتياد ٣٠که جنگ ي    يکی از بدختی ھاي

وحاکميت ھمه اين بدبختی ھا زمينه در فقر ناشی از جنگ دين را به ارزيابی بگيريم وقتی زندگی معتا. است 
کار ويا زمينۀ وحال ھم  پدری که ھمۀ ھستی زندگی خودرا در جنگ از دست داده . داردھای ضدمردمی 

کردن  برای فراموش انواده اش نميابد از زن و اوالد و خانه وکاشانه اش فرارميکند وبرای تامين زندگی خ
  .  پناه ميبرد  ويا مادۀ مخدر ديگریلحظات تلخ وفرسايندۀ زندگی خود به ترياک

 ئیاين جز.     امروز استفاده از مواد مخدر بويژه ھيروئين يا گرد به عنوان تفنن به خورد جوانان داده ميشود 
منان وطن ومردم زيرا دش. استداخلی مزدوروحاکمان  خارجیاوزين از سياست ھای شوم استعماگران ومتج

ھرگز نمی خواھند منافع شان در افغانستان به خطر بيافتد لذا تخدير کردن افکار جوانان وکودکان که آينده 
برای متجاوزين وعمال اده از مواد مخدر ميتواند  و منحرف کردن آنھا با استفسازان اين کشور ويران شده اند

 استعمارگران درين رابطه تجارب زيادی .لی شان باشد ادامه وضعيت فعزمينه خوبی به نھا دست نشاندۀ آ
 برای اثبات بھتر اين ادعا دوستان وعالقه مندان به اين گزارشات وسرنوشت ملت . ازمستعمرات شان دارند

رابطۀ  (ومطلب وفلم کوتاه ومستندی زير عنوانمظلوم خويش ميتوانند  به سايت کابل پرس مراجعه نمايند 
    .  فبروری به نشر رسيده است بشنوند وببينند ٢۶که به تاريخ )  CIA   و ISIغانستان ، مواد مخدر ، جھاداف

 از طرف ديگر سالھاست که گفتگوھا وبحث ھا پيرامون چگونگی جلوگيری از کشت وتوليد مواد مخدر 
ھرچند که بيشتر . ه دارد  وظاھرا مبارزه با اين پروسه اداموکشت جايگزين آن در افغانستان وجود دارد

 ھا وگل ھای ظاھرا زيبای جوانهنمايشی ن ادارۀ مبارزه با مواد مخدر اقدام به از بين بردن اووسيعتر مامور
بنابه گزارشی از . طق ديگر از سال قبل بيشتر ميگردد ايکنند ، محصول وبرداشت آن در منکوکنار م
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 توليد ميکند ودر رديف مواد مخدر جھان را ساالنه % ٩٣ستانامسال افغان فبروری ٧تلويزيون آريانا درتاريخ 
وچقدر از آن  چگونه قاچاق ميشود ودر قاچاق آن کی ھا دست دارند اينکه. اول توليد کنندگان قرار ميگيرد 

آئيژ . اسی امريکايی نوشتۀ واز کتاب افغانستان الگوی دموکردردھای دھقانان بيچاره را  به دوا ميرساند 
  : کتاب زير عنوان بھره گيری از مواد مخدرآمده است ١٠٩درص .  مميخواني

ی شنيده زمات مختلف بشمول آقای علی احمد جاللی وزير داخله حکومت موقت کرابارھا وبارھا از مق "    
به ھيروئين ايم که تفنگساالران وحتی مقامات بلند پايه ای دولتی در کاشت وبرداشت وانتقال ترياک وتبديل آن 

ھيچ ممکن نيست که بدون دخالت مقامات بلند پايۀ : " وزير داخله ميگفت . صدور آن از مملکت نقش دارند و
ل سليمی دقيقا ھمين طور است ھيچ عق." حکومتی کسی بتواند ھزاران تن ترياک و ھيروئين توليد وصادر کند 

ت ترياک ميدھد از عھدۀ چنين کاری  افغان که بخاطر لقمۀ نانی اجبارا تن به کشنميپذيرد که دھقان بيچارۀ
   ISAFويژه ای از نيروی کمک به امنيت يا  بويژه تا آنجا که از رسانه ھای گروھی ميشنويم ، نيروی .برآيد 

فقط با امکانات دولتی وپشتوانه ای قدرتھای . و شاخۀ انگليسی آن برای جلوگيری ازين کار توظيف شده اند 
سوی ديگرمواد ودستگاھھائی که ترياک  از.گستره ای به اين کار اقدام کرد  ونظامی ممکن است با چنين پھنا

به افغانستان وارد ميکنند  آن مواد ودستگاھھا را خود اروپائی ھا . را به ھيروئين مبدل ميکند ساخت اروپااست
  ".بنا سوداصلی مواد مخدر را اشغالگران ناتوميبرند نه دھقانان افغانستان . 

و چگونه مستفيد ميشوند ؟ و چرا افغانستان مورد  تباه کن کی ھا اين پرسش که از سود اين مادۀجواب     در 
  . چنين ميخوانيم نيزاين ھدف قرار گرفته است از زبان صاحب نظران و نويسندگان معتبر ديگر

بت ميکند از حکومت پنھان جھانی صح"  کانون توطئه ھای جھانی٣٠٠کميتۀ " داکتر جانکلمن نويسندۀ کتاب 
وتوطئه ھای جھانی  دارد که جھان توسط او رھبری ، گويا يک حکومت ماورای دولت ھای جھان وجود 

  :  وی در مقدمۀ کتاب مذکور مينويسد . درھمانجا برنامه ريزی ميشود 
نگليس وشخص پادشاه بنيان يافته آھسته ت پنھان جھانی از دھھا سال پيش با رھبری مستقيم دربار احکوم" 
دامه اين وی در ا. " سياری از رخ دادھای ملی وبين المللی حضور فعال داشته است  بلی پيوسته در صحنۀو

نخستين طرفداران تاسيس حکومت پنھان جھانی برای دستيابی به بنيۀ مالی نيرومندی که " :  بحث می افزايد 
خود آنان تجارت ترياک را سرچشمه تحقق ھدفھای آنان را امکان پذير سازد مقولۀ قاچاق ترياک يا به زبان 

درآمد حاصل ازين قاچاق نفرت انگيز به .قرار داده وبا فروش وتوزيع آن به درآمدھای سرشاری دست يافتند 
رار داده است بانکھا وشرکت ھای بيمه متعدد تبديل گشته وامکانات مالی واعتباری گسترده را دراختيار آنان ق

  ."مين جا بسته شد ھ جھانی درنخستين نطفۀ توطئۀ. 
 وز افزون مواد مخدر ورازھای نھفتۀ چگونگی رشد رق وبررسی صاحب نظران در زمينۀي تحق  از  

گری ھا بيشتر از ھر استعمارگر ديانگليسدست گران به اين نتيجه ميرسيم که سياستھای پشت پرده استعمار
 درمييابيم که چرا پی ميبريم و وترويج آن به منشای توليد موادمخدراينجاست که .    درين ماجرا دخيل است 
آن زير فرمانروائی طالبان  % ٨٠که باآن را ،  ھلمندواليت ناآرام زير فرمان ناتو در افغانستان انگليسھای

 منافع شان از قرار معلوم.  را ترک کنند  آنجاحاضر نيستند  دودسته چسپيده اند وبا دادن تلفات فراوان است ،
ايی يغرافبا داشتن موقعيت جضمن مساعد بودن به کشت ترياک واليت ھلمند . ر تامين ميشود درين واليت بيشت

 خوبی برای انتقال ۀ زمينھميشه وراه عبور مناسب به کشور ايران پاکستان ور  کشمناسب وھم مرز بودن با
به ومتجاوزين شی آن جنگساالران امروز نيز ازين موقعيت سوق الجي.  بوده است اجناس ومحصوالت قاچاق

 بسوی، بحيث يکی ازمجاری ، مواد مخدر از دروازۀ ھلمند انتقال .  استفادۀ شايانی را مينمايندکمک ھمسايگان
جنايتکاران ھيروئين در بانکھای جھانی برای تامينات نامشروع  آن  وکسب مليونھا دالروذخيرۀای دنيابازار ھ

   .بر بادی ملت مارا ھمراه دارد  است که  آنھانگرانۀارگران وسياست ھای شوم ويرااستعمساالر داخلی و
ھرگز ومزدوران جنايتکار آنھا استعمارگران در قالب کشور ھای دوست وکمک کننده به افغانستان    

 به کشت ترياک ميکنند  و وادار آنھا دھقانان را تشويق.ن ديگری داشته باشدز ترياک جايگينميخواھند کشت
زھای متفکر تا در آينده مغ.  مواد واميدارند زنان را  تا حدودی به استفاده ازينوجوانان واطفال و حتی 

ا ھن تا آ.آنھا بماند  تیاوسرنوشت سازی درين ديار رشد ونمو نکند واين سرزمين برای ھميشه پايگاه استحکام
ين ، ھند انکه درچ آنچن.خود ادامه دھند وتحقق اھداف دراز مدت بتوانند بھتر وبی دردسرتر به چور وچپاول 

نھا ذخاير انرژی به نظر آ. آنھا به قانون جنگل باور دارند وھمچنان عمل ميکنند  .ومستعمرات ديگرشان کردند
 آوران زور ال ديگر روبه اتمام است وبرای ھمۀ بشريت کافی نيست لذا بايد نسلھائی نابودشوند تادنيا تا چند س

    .  باشندای فردای خود بقدر کافی ذخيره داشته بر
 ٣٠٠بان اعضای کميتۀ زجان کلمن از:"  مينويسد  نوشته جان کلمن  مترجم آن٣٠٠ه      در مقدمه کتاب کميت

منابع کره زمين محدود است برای کاستن از رشد بی قاعده جميعت جھان و جلوگيری از .سخن ميگويد 
شوبھای ندازی جنگھای قومی وآايد با راه اب )مصرف کنندگان بی مصرف ( افزايش روز افزون شمار 

اگر برای لحظۀ  ". در تداوم نسل بشر اثر گزار باشدود بتوانديعی زد تا منابع موجدام سرقموضعی دست به ا
تين ، خاورميانه ، بوسنی کشورھای افريقا ، امريکای الوند ميان واقعيت ھای خونين که دربيانديشيم از پي
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 آن روداده وميدھد وشعار ھای باشگاه رم که از نھادھای ورلند وجزاي زوو ووک وين ، افغانستان ،وھرزه گ
(  جميعت که چه بروز اين رخداد ھا بيشتر در مناطقی است  ،دد آمي است به شگفت درخواھ٣٠٠کميتۀ 
  . "تمام سطوح آنھا را پوشانيده است ) کنندگان بی مصرف  مصرف

شت رار حکومت پنھان جھانی مارا با دنيای از وح    دوستان عزيز بررسی اين واقعيت ھای تلخ وکشف اس
و توسعه حکومت توسط جھان غرب زتاروزاين سياست ھای شوم  پياده شدن رووبربادی متوجه ميسازد که با 

 که جھان سوم به تباھی کشيده ميشوند ، بشر ويا بھتر بگويم مردمانی از کشورھای ھای فرامليتی آنھا 
 دليل رشد روزافزون توليد مواد مخدر ومبتاليان . است اين قربانيانھم يکی ازافغانستان  ما اشغال شدۀکشور

با تجاوز ما  شور و مردمان سلحشور وآزادۀک نفرت انگيز آب ميخورد که چشمۀين سرآن در افغانستان از
  . اند قربانی اين جنايت گرديدهمسلحانۀ امپرياليستھا 

دی عليه  جين جا يک مبارزۀمازھمارگران  اھداف شوم استعوبا افشایبۀ خود ما ھم به نويد ي پس بيا   
 استعمارگران . با چشمان باز ببينيم يت ھاراع واق آغاز کنيم ووعليه اعتياد به مواد مخدرمواد مخدرمروجين 

درکشورما بنام دموکراسی وبازسازی چه انۀ جھاد تروريست تربيت کردند امروز متجاوزکه ديروزبه بھ
 ، دوستان ما،  اوالد ما تالش کنيمتا آنجا که توان داريم و ازسوی ديگر بکوشيم  . آورده اندشومی ی ھاارمغان

بحث . شوند نبه انحراف کشيده  کنند ون پيدا عادتمخدران کن وتباه کن ينبا مواد بوھموطنان ما  اطرافيان 
در اروپا يا غرب ه  ک برای آنھايیدرعين زمان به عنوان ھوشداری استبخصوص امروز روی اين مسئله 
زمينه ھای زيادی برای مصرف اين مواد و وغرب  اروپا در. باشند ن  بيخبر از اطراف خود  کهزندگی ميکنند

ی نفرت اين بالو فقط در پايان آرزو ميکنم که نرا به وقت ديگری ميگذاريم  بحث آمعتاد شدن وجود دارد  که
  . را نکوبد  خانه ھای ما وشما وازۀدرھرگز  انگيزو تباه کن
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