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دتریاکواوهيرويينود

توليدونكي هېواد مقام خپل كړ.هغه
څه چې الهم روښانه نه دي دشواهدو
پربنسټ هیواد په خپله په نېشه
يي توكودروږدوكسانو د مخ په
زیاتیدونکې ستونزې سره مخامخ دی.
په نېشه يي توكوله تړاو،روږدیوالې
اونورو روغتيايي

ستونزوسربېره

دنېشه يي توكواستعمال كوالى شي
وګړي ،كورنۍ اوټولنه له ګڼ شمېراقتصادي ،ټولنيزو اوقانوني ستونزوسره مخامخ كړي .

دليكوال په هكله

يوازې د ناقانونه اوغيرمجازوموادواستعمال نه دى چې په نېشه يي توكو د اخته كېدوالمل
كيږي بلكې د رواني درملو ،او فارمسیوتیکي درملو لکه ُمسكنو،آرام بښونكو چې روانی

ډېويډ مک ډونالد

فعالونکو اغیزو درلودونکې دي که چیرې د ډاکټر او یا د تولیدونکې د سپارښتنې نه پرته

ډېويډ مك ډونالډ هغه ټولنپوه دى
چې په مخ پروده هېوادونوكې د
درملو دغوښتې د راټيټولو او ورته
مسايلوپه برخه كې شل كلنه كاري
تجربه لري.ده دملګروملتونودنېشه
يي توكواوجرمونوپرضد دمبارزې
( )UNODCپه دفتركې دافغانستان
دپروګرام په برخه كې د درملود
غوښتنې د كچې دراټيټولود
متخصص په توګه اوهمدارنګه
دنېشه يي توكوپرضد دمبارزې
اوعامې روغتيا وزارتونود سالکار

وکارول شي نو کیدای شي چې په پایله کې یې پرنشه یی توکو د اخته کیدو سبب شي.

په داسې حالي كې چې په افغانستان كې دعامه وګړوپه اند له ناوړه كارونې او اعتیاد په

په توګه یې کار كړې دی .

برخه کې هدف د غیرې مجازوتوکو لکه هيرويينو ،ترياكواو به لګه اندازه د چرسواستعمال

رواني()Psychotropic

درمل ددرملنې هغه توكي دي لکه ددرد آرامونكې اومسكن

چې رواني فعالونكې اغېز ې لري او د رواني فعالوونكودرملوداسې يوه برخه جوړوي چې ذهن
ته دبدلون وركونكوموادو په توګه پرمركزي عصبي سيسټم اغېزه كوي اوكېداى شي چې د
مصرف كونكي په دماغي حالت ،کړوړواوپوهه كې ډول ډول بدلونونه رامنځته كړي.

دى،خوله شواهدوڅرګندیږي چې ډېركسان له رواني درملوهم ناوړه ګټه پورته كوي .په ۱۳۸۴

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

لنډيزونه:

 :AIDSدوجوددفاعي سيسټم كمزورى كونكى اكتسابي سنډروم
 :ECاروپا كميسون

 :HIVدبدن د دفاعي سيسټم كمزورى كوونكى ويروس
 :IDUدتزريقي درملوكارونكي
 :INCBدنېشه يي درملونړيواله كنټرولونكى کمیټه

كال كې ملګروملتونو د جرمونواونېشه يي توكوپر ضد د مبارزې
ادارې( )UNODCاودنېشه يي توكوپرضد دمبارزې وزارت لخواد
یوې سروې په لړ کې دكنټرول شويوموادود غيرطبي استعمال
او هغه درمل چې پرته د ډاكټرله سپارښتنې ديوې اوږدې مودې
لپاره استعماليږي ستونزې ته پاملرنه وشوه.،په داسې حال كې
چې په ترياكود روږدوكسانوشمېره ۱۵۰۰۰۰تنه اوپه هيرويينود
روږدوكسانو شمېره  ۵۰۰۰۰تنه اټكل شوې وو .په داسې حال کې
چې په فارمسوتيكي درملود روږدوكسانو شمېره  ۱۸۰۰۰۰تنه

 :LSDلیرجیک اسید دی ایتیل امید

اټكل شوې دي .1د کابل ښارد  ۱۳۸۲كال د درملو د کارونې د

 :NGOنادولتي مؤسسه

ستونزې د ارزونې په پایله کې دا څرګنده شوه چې  ۱۴۲۹۸كسان

 :SSIRsدسيروتونينود بيا اخیستنې نهی کونکۍ
 :UNملګري ملتونه
 :UNHCRكډوالوپه چاروكې ملګروملتونو عالي كمېشنري

په فارمسوتيكي درملو ۱۰۷۷۴،كسان په ترياكو او ۷۰۰۸كسان په
هيرويينو اخته دي.
په افغانستان كې د روانی درملوڅخه ناسمه ګټه اخیستنه
بېالبېل ډولونه لري 2يوله دغوستونزو څخه د ډېرو قوي ُمسكنواو

 :UNICEFماشومانولپاره دملګروملتونووجهي صندوق

آرام بښونكودرملو لكه ديازپامو (تجارتي نوم یې واليوم دی)

 :UNIFEMدښځولپاره ملګروملتونوپراختيايي صندوق

څخه چې په ډېره ارزانه بیه اوپه پراخه کچه په ټولودرملتونونو

 :UNODCله جرمونواونېشه يي توكوسره دمبارزې په چاروكې
دملګروملتونو لويه اداره
 :UNDCPد ملګروملتونو ددرملود كنټرول نړيوال پروګرام
 :WHOدروغتيا نړيوال سازمان

او پرچون پلورنځیوكې د السرسۍ وړ دي  ،داوږدې مودې اوپرته
دډاكټرله اجازې څخه په خپل سر كارونه ده.
په داسې حال كې چې ښایي د دغه ډول ناسمې كارونې لپاره زيات
دلیلونه موجود وي  ،جګړوپورې اړونده بېوزلي ،ټولنیز بې ځایه
کیدل اورواني روغتیايي ستونزې (لكه دډیرې مودې (مزمنې)

دانګلستان سالكاره شوراد درملودناسمې كارونې په هكله د
مجاز اوغيرمجاز درملودمصرفونكو ستونزې داډول تعريفوي:
هغه كسان چې ددرملواونوروكيمياوي توكو دخپلسرې
كارونې په پايله كې په نېشه او یا ددرملو په دوامداره
کارونه اويا روږدې کیدو(اعتیاد) اخته کیږي نو
دوی دې پورې اړوندې ټولنيزې،رواني،فزيكي

دغوستونزواصلي هسته جوړوي.
ډېركله رواني درمل له غيرمجازه موادولكه ترياكواوهيرويينوسره
يوځاى په زرقي او یا دڅكلو

په ډول

په کارول کیږي.

دډاكټرانوپه واسطه د رواني درملوله حده ډېره سپارښتنه

اوحقوقي ستونزې سره په ژوندکې هم مخامخ کیږي.

 1د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جرومونو پر وړاندې د مبارزې
اداره( )UNODCاو د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ،افغانستان:

درملودناسمې كارونې په هكله سالكاره شورا“ درملنه اوبيارغونه”،

د نشه يي توکو د کارونې سروې  (۱۳۸۴کابل :د افغانستان لپاره د UNODC
دفتر)۱۳۸۴،

(لنډن .)۱۳۶۱، HMSO،
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اندیښنې  ،خپګان ،اوله صدماتو څخه وروسته اختالالت) د

 ،، 2دټولنې د نشه يي درملو څیره  ۵مه شمیره :په کابل کې د نشه یې درملو
د ستونزې ارزونه( کابل د افغانستان لپاره د ملکرو ملتونو د نشه يي توکو او
جرمونو پروګرام UNODC ۱۳۸۲

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

اود داډول درملودزيانونواوګواښونو ،لكه احتمالي اړخیزې
اغېزې ،مسموميت ،روږدېوالۍ په هکله د باوري معلوماتو
نشتوالۍ هم د دغوموادوناسمې ګټه اخیستنې سره مرسته
کوي .دبېلګې په توګه :دراپورونوله مخې څرګنده شوې چې ډېرو
كوچنيوماشومانوته د رواني درملو درلودونکې د ټوخي شربتونه
اوقوي درد آرامونكي درمل وركول كيږي.
سره له دې ،د رواني درملود ناسمې کارونې لړۍ يواځې په
افغانستا ن پورې محدوده نه ده .ډېرمخ پروده هېوادونه اوان
څو پرمخ تللې هیوادونه هم له ورته ستونزوسره الس اوګرېوان
دي(د نسخې او د ثبت شویو او ماهرو درمل جوړونکو یا
فارمسیستانوڅخه د درملو دپیرودنې کنټرول) او د روانی درملو
کارونه د طبی دلیلونو له کبله د یو ماهر ډاکټر تر څارنې الندې.

تاریخ لري.
دهيرويينو اوسني كارونكي په زیاتیدونکې توګه دا ماده له
رواني درملوسره ګډوي چې دهيرويينود قېمت د جګوالي او د
الس رسۍ دكمښت په صورت كې د یو لړرواني درملوپه کارونه
دهيرويينود ځاى ناستي په توګه زیاتیږي چې دا کار ددغو موادو
دغیر مجازه مارکیټونو پراختیا هڅوي.
د مجازو او غیرو مجازو درملو لکه رواني درملو د ناسمې
کارونې په اړوند ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ دی
په یوه شپه کې نه حلیږي له دغه پديدې سره مبارزه اوږدمهاله
ستراتيژۍ اود دولت اونړيوالې ټولنې ټينګې ژمنې ته اړتيا لري.
آن كه چېرې دترياكوجرړې هم ويستل شي بيابه هم هېواد درملو
چې رواني درمل یې اساسي هسته جوړوي د غوښتنې له ستونزې

داسې اټكل شوی چې په افغانستان كې له شتو رواني درملو ۸۰

سره مل وي .په داسې حال كې چې درواني درملود ویش،وړاندې

په سلو کې برخه غيرمجازاوبې كيفيته دي؛ يايې تاريخ تېراوياهم

كونې ،تنظيم اوكنټرول لپاره ددولتي ارګانونوغښتلي كول اړين

تقلبي دي چې په قاچاقي توګه دغه هېواد ته راوړل شوې دي.په

دي ،الندېنیو ټكوته پاملرنه هم حتمي ده:

داسې حال کې چې دپولوساتنه اوهېواد ته د واردېدونكو روانی
درملوتنظيم اوكنټرول هم په سمه توګه نه ترسره كيږي .دعامې
روغتيا وزارت د درملتونونو اوطبي انستيتيوتونودڅارنې
،نظارت اوكنټرول اوهمدارنګه د ټیت كيفيت درلودونکو
اوتاريخ تیرو درملو پر خرڅالو د کنټرول په موخه د فارمسي
چارو د ریاست په چوكاټ كې حقوقي څانګه یې په دې وروستیو

غوره اوګټوره درملنه؛ په نېشه يي توكودروږدوكسانودرملنه
اودزیانونو د كمونې خدمتونه ،درواني درملودناسمې كارونې
دزيانونوپه هكله د درمل جوړونكواوډاكټرانوروزنه؛ اودرواني
درملود بیو اوګټو په هكله دټولوافغانانولپاره دكره اوباوري
معلوماتو چمتوكونه.

کې جوړه كړه .مګردټيټ معاش لرونكو او بډو او د فساد نورو
بڼو ته وړ مامورينوپه الس د  ۹۰۰۰څخه دزیاتو درملتونونو څارنه
او پلټنه هم يوه لويه ننګونه ده .د پرچون پلورونكو،هټۍ والو،
كراچي وانانو اونوررغير متخصصوكسانوپه واسطه د رواني
درملوخرڅالو او سپارښتنه هم تینګې څارنې اومخنیوي ته اړتيا
لري.
ً
مستقيما دغيرمجازه
دنېشه يي درملوغوښتنه اووړاندې كونه
نېشه يي توكولكه ترياكو،هيرويينو اوچرسو له سوداګرۍ سره
اړيكه لري .د رواني درملودبيو جګوالى ،په بازارکې ددې درملود
كمښت اود السته راوړلو ستونزې هغه عوامل دي چې كارونكي
دې ته اړباسي چې دترياكو،هيرويينو اوچرسوپه شان نېشه يي
توكوته مخه كړي كوم چې په افغانستان كې ټولنیز او طبي اوږد
3
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دنړيوال سياست کاري چوكاټ

.1

په  ۱۳۴۰كال کې د نشه یې درملوپه هکله دملګروملتونو ځانګړی
تړون السليك شوڅو د نشه يې درملو او د هغه درملو چې ورته
اغیزې لري تولید او زیرمه کول منع کړي البته پرته له طبي او
څیړنیزو موخو ،لكه بنګ ،کوکا او تریاک او دهغه دمشتقاتولكه
په  ۱۳۴۰كال کې د نشه یې درملوپه هکله دملګروملتونو ځانګړی
تړون السليك شوڅو د نشه يې درملو او د هغه درملو چې ورته
اغیزې لري تولید او زیرمه کول منع کړي البته پرته له طبي او
څیړنیزو موخو ،لكه بنګ ،کوکا او تریاک او دهغه دمشتقاتولكه
چرسو ،کوکايینو ،مورفينو اوهيرويينو .په داسې حال كې چې
د نشه یې درملو لکه د دای اسیتیل مورفينو( هیرويين) طبي په
کارونه د درد آرامونكې په توګه اړینه وپیژندل شوه درملوكارونه
غيرقابل اجتناب وپېژندل شوه .نوموړى تړون داډول بيانوي:
په رواني درملوروږدېدل د یوكس لپاره سخت زيان اړونكي دی
او انسان لپاره درانه اقتصادي اوټولنيزګواښونه او ویرې له ځانه
سره لري.

ډول ،باربيتوراتو اوبنزوديازپينو آرام بښونكو تر نورو روانی

فعالونکو درملو لکه هلوسینوجن .LSD
د ۱۳۴۰كال تړون دځينومخ پروده هېوادونوپراقتصاد چې هغه
بوټې یې چې ورڅخه به یې چرس ،کوکا او تریاک به یې تر السه
کول سخته منفي اغېزه درلوده چې داټول په بېالبېلوفرهنګونوكې
له پېړيوراهيسې د دودیزو درملو په توګه او د تفریحي او
ټولنیزوموخو لپاره په کارول کیدل .سره له دې دغوهېوادونه
د درواني درملوپه هكله د ورته جدي قوانينو په لټه کې دي،
دواړه ددرمل جوړولوکمپنۍ اوهغوهېوادونوچې مصنوعي
درمل توليدوي ،يوه پياوړې ټولنه جوړه كړه اوټينګاريې كاوه
چې د  ۱۳۵۰كال د نړيوال تړون قوانين د یو واحد تړون په پرتله
ډېركمزوري وو.
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په حقيقت كې دملګروملتونوتړون د نېشه يي توكو او روانی
درملومصرف يواځې په طبي اوتحقيقاتي موخوپورې محدود
كړاوله غړوهېوادونويې وغوښتل چې ددې پرته د رواني
فعالونکو درملو له توليد ،توزيع اومصرف څخه دې مخنيوى

دمجازاوغيرمجاز رواني درملودماهيت په هكله دوه ګوني
سياست د سياستوالو ،پالیسي جوړونکو اوطبي متخصصينو
لپاره جدي ستونزې راپورته كړې دي .څرنګه چې دا یوه اساسي
ستونزه را بر سیره کوي :هر درمل كوالى شي :ددې پربنسټ چې
څرنګه ،چېرته ،څه وخت اود څه لپاره په کارول شوې ،هم مثبتې
اوهم منفي اغېزې او هم ګټه اوتاوان لري .په  ۱۳۵۰كال په ډاګه
شوه چې ډېررواني درمل د  ۱۳۴۰كال په تړون كې نه دي ځاى شوي.
همدا امرالمل شو چې ملګري ملتونه درواني درملوپه هكله د
تړون مسوده جوړه كړي.

شاليد

3

د  ۱۳۵۰كال تړون لمړی دهغه ډول ډول فارمسوتيکي درملو

وكړي.

5

افغانسان دغه الندي تول كنوانسيونونه السليك كونکۍ
دی( که څه هم چې د ۱۳۵۱کال پروتوکول یې چې د  ۱۳۴۰کال د
تړون تعدیل کوونکی دی نه دی تصویب کړی) :
 ۱۳۴۰دملګروملتونودنیشهیيتوکوواحدکنوانسیون
 ۱۳۵۱د ملګرو ملتونو د رواني درملو کنوانسیون
 ۱۳۶۷دملګروملتونود روانیدرملو اونیشهييتوکود
نا قانونه لیږد رالیږد پر وړاندې د مبارزې کنوانسیون

دمهال ویش جوړونې اوكنټرول سره چې د رواني درملو په توګه
تصنیف شوې دي لیوالتیا درلوده لكه :دامفتا مينونو -پارونکۍ
 - 3كه څه هم چې رواني فعالونکې او رواني درمل اوتوكي ځينې وخت يودبل
پرځاى كاريږي ،خوپه دغه مقاله كې د رواني درملواصطالح دهغودرملولپاره
كاريږي چې يواځې د ډاكټرله تجويزسره سم په مصرف رسي .روان فعالونکې
توكواصطالح دهغه مواد وپه برخه كې كاريږي چې نرکوتیک درد
آرامونكي دي لكه ( مورفين ،پنتا زوسين) چې د درملو په څیر پلورل کیږي.

4

4
 يوبشپړتړون په  ۱۳۶۷كال دملګروملتونو لخوا السليك شو.په دغهتړون كې درواني درملواوتوكو اوپه همدې ډول دهغه درملوپه جوړولوكې
له كارېدونكوكيمياوي موادودتوليد اوقاچاق په وړاندې چې له نېشه ايي
توكو سره اړوند ټولوجرايموته قوت وربښـي  ،سخته مبارزه اعالن شوه.
5
مارکیوس رابرتس،اکسل کلن او مایک ترس ،د غیر قانونی درملو
د نړیوالو پالیسیو د یوې بیا کتنې پر لور( لندن :درګ سکوپ.۲،)۱۳۸۳ ،

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه
()INCB

چې له چين څخه افغانستان ته د  ۵ټنو( ۵۰۰۰کیلو ګرام)

چې د  ۱۳۴۰كال دتړون له الرې د تړونونود اجرايي نظارت او نیمه

ديازپامو(واليوم) د وارداتو دسپارښتنې كره توب تاييد كړي.

قضايي كنټرول د مسؤل په توګه رامنځته شو ،د كنټرول شويو

دغه سپارښتنه دطبي او علمي موخو له كلنۍ اړتيا څخه چې د

غير طبي درملو -په ځانګړې توګه د رواني درملود ناسم یا غیر

افغانستان د چارواکو له خوا وضع شوې وه  ۷۶.۶كيلوګرامه زياته

طبی مصرف اوپراخې الس رسۍ په هكله يې خپله ژوره اندیښنه

وه ،چې وروسته له ټګماری د ثابتیدو څخه سمدستي رد شوه.

په  ۱۳۷۹كال دنېشه يي توكود كنټرول نړیواله کمیټه

څرګنده كړه .دراپورونوله مخې د درملو بی نظمه او له حده ډېرې
كارونې اوزیرمې کولو تګ الره په څو هیوادونو کې مخ په
زياتېدوده اونوې ستونزې يې رامنځته كړې دي 6.درواني درملو
دغوښتنې ډېرښت په داسې حال كې چې دا درمل ډېردردونه له
منځه وړي ،د داډول درملوله حده ډېره كارونه او مصرف اوخپل
سرې درملنه د ډیر مصرف  ،اړخیزې اغیزې روږدې والې المل
کیږي چې یو ژوره ستونزه یې رامینځ ته کړې.

7

دغيرمجازبازارپه لور د درواني درملوانحراف:
په  ۱۳۸۶كال كې درواني درملو د ملي كچې نه لوړد انحراف د
څو هڅو رپوټونه د نشه يي توکو د کنټرول نړیوالې کمیټې()INCB
ته رسیدلې وو .له دغوهلوځلو څخه يوه هم د چين اوافغانستان
ترمنځ د درې ټنو فنوباربيټولو( هغه ماده چې د ۱۳۵۰كال تړون
د IVمهال ویش کې ذكرشوې ده) بل هم د هند اوناجيريا ترمنځ
د  ۲۵۰۰۰۰امپول پنتازوسينو( د تریاکو د مشتقاتو يود درد
آرامونکی دى چې د  ۱۳۵۰كال تړون د  Шلېسټ كې ځاى پرځاى
شوې دي) مخنیوې وو.

8

د رپوټونو پر بنسټ پنتازوسين په افغانستان كې هم د زرقي
درملود مصرف كونكو( )IDUsاوهم د غيرزرقي درملو د مصرف
کوونکو( )non-IDUsله خوا كارول كيږي.

9

په  ۲۰۰۲كال دنشه يي توکو د كنټرول نړيواله کمیټه د چيني
چارواكوپه غوښتنه ،د افغانستان له دولت څخه وغوښتل
 6د نشه یي توکو دکنټرول تړیوالې کمیټې رپوټ  (۱۳۷۹نیویارک :ملګرې
ملتونه.)۱۳۸۰،
 7مد غودس ( ،درد ،اندیښنه ،بی خوبي ـ یو د رنځونو تسکین یوه
نړیواله کتنه :یوه مقایسوي بیا کتنه( د برتانیې د رواني ناروغیو حا
ژورنال.۲۱-۱۸۳،۱۳۸۲،۱۵،
 ۹ 8د  INCBد نشه يي توکو د کنټرول نړیوالې کمیټې رپوټ( نیویارک:
ملګرې ملتونه.۲۲ ،)۱۳۸۷،
9

 ۱۰د  ، UNODCد درملو د ټولنې څیره  ۵مه شمیره.

10

افغانستان ته د دريو ټنو فنوباربيتالو او پنځه ټنو دیازیپامو په
درغلۍ سره د واردولو پیژندل شوې هڅې ددې څرګندونه كوي
چې په دغه هېواد كې درواني درملوغيرقانوني تجارت سربېره
پردې چې جرم ګڼل كيږي -لوى كسب هم دى .داچې په دومره لويه
كچه هېواد ته د داډول درملوله واردولو وروسته به څه پېښيږي،
څرګنده نه ده .خوبياهم دوه احتماله شتون لري :ياداچې د
افغانستان په جنګ ځپلواوبېوزله خلكوچې دخپلوورځنيوفزيكي
او راواني کړاوونو دآرامولوپه لټه کې دي پرته د ډاکټر له نسخې
پلورل کیږي اويا په كوڅو اوبازارونوكې د مخ پرزیاتیدو افغان
مصرف كونكولخوا د اعتياد آوره درملوپه بڼه ورنه ګټه اخیستل
كيږي .څرنګه چې بازاري هيرويين په مداومه اواصولي توګه نه
ازمویل كيږي ،نود سوچه والي د كچې معلومولولپاره يې هېڅ
ډول الره نشته .په ډېرومواردوكې كېداى شي چې مصرف شوې
ً
اصال هيرويين نه وي ،مګر كېداى شي چې دهیرويينو پر
ماده
ځای (د فنوباربېتالواوديازپام وپه شان) د روانی درملو د یوې
لویې برخې څخه جوړ کیمیاوي مواد وي.
درواني درملو انحراف له کورني قانوني ویش له الرې د درملو غیر
مجاز مارکیټ ته هم یو ستونزمن کار دی ،لکه بنزوديازیپين چې
د آراموونکو درملو دډلې څخه دی چې تر ټولو ډیره ناوړه استفاده
ترې کیږي .په پرمخ تللوهېوادونولكه د امريكې متحد ایالتونه،
كاناډا او ځینو اروپايي هیوادونوكې داډول منحرف شوې درمل
په ناقانونه توګه د بازار د مخې د پلورونکو اوانټرنېټ څخه
پیرودل كيږي .سره له دې چې په اكثريت مخ پرودې هېوادونوكې
لکه افغانستان ،كېداى شي چې په پوره اسانتيا اوپرته د ډاكټرله
نسخې له فارمسیستانو( دوا جوړونکو) او یا نورو پرچون
پلورونکو څخه ترالسه شي .آن كه هغه داسې درمل هم وي چې
يواځې اويواځې بايد د ډاكټر ترڅارنې الندې وخوړل شي .په
10

 ۱۱په افغانستان کې نشه يي توکې ،مک دونالد۲۱۳،

5

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

ډيرو مخ پروده هېوادونوكې هغه سرچینې چې وکړای شي چې په
اغیزمنه توګه د رواني درملو خرڅالو او ویش چې په غيرمجاز
بازاركې ډېره ګټوره سوداګري ده کنټرول او تنظیم کړي شتون
نه لري .یوه بله ستونزه د بې كيفيته درملو لكه رواني درملوڅخه
ناوړه استفاده اوقاچاق دى .په  ۱۳۷۸كال د يو رپوټ پربنسټ په
افغانستان كې دننه اوپه پاكستان کې د افغان کډوالو په ټولنوكې:
نقلي ،بدل ،تاريخ تېراونا ثبت شوي مواد چې په ناقانونه توګه په
پاكستان اوهندوستان كې جوړ او بیا په غيرمجاز ډول افغانستان
ته راوړل شوې دي.

11

په  ۱۳۸۲كال د روغتيا نړیوال سازمان د اټکل پر بسټ دنړۍ نيږدې
 ۳۵په سلو کې بې كيفيته او تقلبي درمل په هند كې توليديږي
اودهندوستان د درمل صادراتو  ۱۱په سلو کې تقلبي دي .له دې
څخه څرګنديږي چې دغه كاربه ډېره زياته ګټه ،په بالقوه توګه د
درمل جوړونې صنعت د كلني عايد  ۱۷په سلو کې برخه جوړوي
اړوندو مجرمو ډلوته په ور په برخه كيږي.

12

نړيوال روغتيايي سازمان اټكل كوي چې په نړیوال بازار
کې له موجوده درملوڅخه  ۱۰په سلو کې تقلبي اوپه مخ پروده
هېوادونوكې له شته درمليزوتوكوڅخه  ۲۵په سلو کې نقلي ،بې
كيفيته دي.

13

په عمومي توګه ،د درملود نړيوالې سوداګرۍ،

دمتحدو جنايي چلندونوو لکه ،دبيو ټاكنه ،د جوړولونا مناسبې
الرې ،د آزمویلو پرمهال درغلي او بی پراویي ،دبازارموندنې
ناسمې او غیر اخالقي الرې چارې اوتاريخ تېرو او منع شوو
درملوارزانه پلورل د اسنادو پر بنسټ په مخ پر ودې هیوادونو کې
یو لوى مصیبت دی.

14

 ، UNDCP ۱۲ 11د درملو د ټولنې څیره  ۱شمیره :د افغانستان په ټولنو کې د نشه
يي توکو استعمال ـ یوه لومړنۍ ارزونه( اسالم آباد  :د  UNDCPدافغانستان
لپاره پروګرام .۹،)۱۳۷۸ ،
12

 ۱۳هندین اکسپرس ۲۳ ،زمری ۱۳۸۲

 ۱۴ 13نقلي درمل د روغتیا نړیوال سازمان  :WHOڅو ځله پوښتل شوې
ځینې سوالونه ـ  ۱۳۸۴کال د غويي میاشت
(http://www.wpro.who.int/media_centre/fact_sheets/fs_20050506.
.)htm

 ۱۵ 14جان بریت ویت ،د دواجوړولو په صنعت کې ډله ایز جرمونه( لندن:روتلیج
او کیګن پاول.)۱۳۶۳ ،

6

داړتيا له كچې لوړسپارښت (تجويز) او مصرف:
ددرملوغيرمجازبازارته

د

رواني

درملوپه

د

انحراف

سربېره،دطبي مسلکي خلكولخوا دكنټرول شويو روان فعالونکو
درملو نامناسب تجويزهم كېداى شي چې له حده زیات اسانه الس
رسۍ او زیات مصرف المل شي .داډول الرې عبارت دي له :پرته
د یو طبی مسلکي کس له كتنې د درملوسپارښت؛ د درملو غیر
جدي او نا مناسبه سپارښت؛ دناوړه استفادې په موخه ددرملو
په قصدي توګه ناسمه سپارښتنه؛ اوپه خپلسر ددرملو سپارښت
او په خپل سر د درملوپه کارول [دروغتيايي خدماتود مسلكي
كسانولخوا] .داسې څرګندیږي چې د دا ډول كړنواصلي داليل
به نابسیا روزنه؛ دمعلوماتونشتوالۍ؛ غیر جدي او مالیم چال
چلند؛ دمسلک پر وړاندی د مسؤليت د احساس نشتوالى؛
غيراخالق کړه وړه؛ شخصي روږدیوالی؛ جنايي چال چلند یا
مستقيم امالي ګټې.

15

دنشه یې درملودكنټرول نړيوالې کمیټې په مخ پر ودې هیوادونو
کې يې د رواني درملو د سمې طبي او څیړنیزواړتياوو دارزونې
په هكله د سرچینو او كارپوه د نشتوالې اوهمدارنګه دناروغانود
اړتياوپوره كولولپاره دمجاز درملودنه شتون اوكموالي په
هكله -چې خپله هم دطبي كادري كاركونكو له مزمن كمښت
اونه بسیا روزنو او معلوماتوسره اړوند وو ،خپله ژوره اندیښنه
یې څرګنده کړې ده .همدارنګه څرګنده كړې يې ده چې په مخ پر
ودې هېوادونوكې درواني درملوپرېماني ددې درملو ته د اړتيا د
زیاتیدو او د رواني ناروغیو او ټولنیزو ستونزو ددرملنې په برخه
کې د رواني درملو د ممکنه او له حده زیات غیرمجاز سپارښت
او مصرف المل کیږي .د ټولنیزو ستونزو درملنه تل په مخ پروده
هېوادونو كې هم ترستوګوشوې دي:
ددې خطراحتمال شته چې ځينې غيرطبي ستونزې یواځې
دخپلونښونښانوله مخې يوډول ناروغي يا اختالل و ګڼل شي.هغه
فزيكي اورواني نښې چې دمختلفو ټولنيزوشرايطولكه بی
کوري ،وزګارتيا اوديوه ډاډمن امنيت نشتوالي تراغېزې الندې
په كس(فرد) كې لېدل كيږي بیلې انګیرل کیږي او همدارنګه
ټولنیز ،اقتصادي اوسياسي ريِښوته يې لږه پاملرنه كيږي.كه څه
15

 ۶نقلي درملWHO ،۲۰
۱

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

هم چې په دې كې هېڅ شك نشته چې دواړه جسمي اودرواني
روغتیا ستونزې ډیرو افغانانو ته د لویو کړاونو او فشارونو د
پیدا کیدو المل دی

څرنګه چې درواني اختالل د تعريف اوفرهنګي تعبيرلمنه ډېره
پراخه ده ،نو د اټکل له مخې دنړۍ په كچه  ۴۵۰ميلیونه كسان د
مغزو يا راوني اختالالتو د ځینو ډولونو څخه ځوریږي(د الكولو
اونوروموادو د ناوړه په کارونې اړوند)؛ له دغې ډلې څخه ۱۲۱
ميلیونه كسان په خپګان اخته دي .ددې مانا داده چې نږدې له
هروڅلورو كورنيوڅخه د يوې كورنۍ يوغړى په رواني يا مغزې
16

چې ۶۶،په سلو کې افغانان له خپګان يا يوډول راوني اختالل
څخه سرټكوي .راوني ناروغي اوله درملوڅخه ناسمه ګټه اخستنه
ترټولوبېړنۍ ستونزه ده چې هېواد ورسره الس اوګرېوان دى.

19

شپږ كاله وړاندې ،د رواني روغتيا په هكله ملي سروې  ۱۳۸۱چې
دکورنیو د ۱۵كلنواوپاخه عمرلرونكو غړوپه هكله ترسره شوه
 ،څرګندوي چې په  ۷۸په سلوکې ځواب وركونكو د اندیښنې،
نږدې  ۷۰په سلو کې ځواب ويونكو د خپګان او  ۴۲په سلو کې
ځواب وركونكو له پېښې څخه ورسته داختالالتو نښې نښانې
خرګندې کړې وې.

20

دافغانستان په شان هېوادونوكې چې د جګړې ترخې خاطرې،
له تاوتریخوالې څخه ډكې شخړې اوټولنيزه بې ثباتي يې زغملې
وي ،په دې ډول ناروغيود اخته كسانوكچه به لوړه وي .دروغتيا
نړيوال سازمان دا یې څرګنده کړې ده چې په دې ډول شرايطوكې
چې له ښاري كېدنې  ،بېوزلۍ  ،بې كاری ،بی کورۍ د لوړې
کچې درلودونکې وي ،له رواني ورغتياسره اړوند ستونزوباندې
كاركول ستونزمن بریښي.

د ۱۳۸۷كال په وري كې ،دافغانستان داسالمي جمهوريت د
عامې روغتيا وزارت د مسلكي چارو مرستيال څرګنده كړه

د رواني روغتیا په هکله اندیښنې :

اختالالتواخته دى.

زماني مقطع كې يې تجربه كړې دي....

18

17

درواني ناروغيوترټولومزمن اوخپاره حاالت په الندې ډول دي:

همدارنګه دغې سروې وښوده چې په تیرولسوكلونوكې  ۶۲په سلو
کې خلكولږترلږه څلور ذهنی ټکان ورکونکې پیښې( صدمې)
تجربه كړې دي .درواني اختالالتوپه برخه كې د كره مالوماتودنه
شتون اود هغوى د ارزونې په هكله پرشته ستونزوسربېره ،د
دومداره ناامنۍ ،تاوتريخوالي ،ټولنیزه كډوالۍ ،بېوزلۍ او
ورته نوروستونزوپه لرلوسره روښانه خبره ده چې ددغه شان سیمه
ایزې مزمنې رواني روغتیا د ستونزوو د كچې ټيټول په نږدې
راتلونکې کی به ډېرستونزمن كاروي.

اندیښنه ،خپګان ،د خوب اختالالت ،له صدماتو وروسته
اختالالت -چې مهمې نښې یې ښايي دا وي :غوسه ،نابللې
یادونه ،ژر ژر غوسه کیدنه اود تمركزتزلزل .يادوالى شو .په
كليوالوسيمو كې ګوښې والۍ(تجرید)  ،محدود تعليمي او
اقتصادي فرصتونه کوالی شي چې د د روانی او کړو وړو د بی
نظمی په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي .د رواني روغتیا د بې
نظمیو د درملنې به برخه کې دپنځه اساسي نښې دي چې رواني
فعالونکو درملو سپارښت ته اړتیا لري -لكه په زغم كې ناتواني،
خپګان ،اندیښنه ،درد اوبې خوبي كوم چې عمومي توګه ټول
يوشمیر ځانګړتیاوې لري:دا ټول هغه نښې دي چې هرچا په يوه
 16د روغتیا نړیوال سازمان ،نړیوال روغتیايي رپوټ :۱۳۸۰د رواني
روغتیا نوې درک ،نوې هیلې( ژنیو :د روغتیا نړیوال سازمان)۱۳۸۰،
17

د روغتیا نړیوال سازمان ،نړیوال روغتیايي رپوټ ۱۳۸۰

18

حامد غودس( درد ،اندیښنه او بی خوبي).۱۵ ،

( 19ویریدلۍ او خپه ،ډیرو افغانانو نشه يي توکو ته مخه کړې)،
رویتر ،د  ۱۳۸۷کال د غويي لومړی.
 ۲۱ 20باربارا لوپس کاردوزو ،اولیګو بیلوخا ،کارول ای ګوتوې
کراوفورد ،ارشاد شیخ ،میشل ای .اولف ،میشل ال ګیربر او مارک
اندرسن (،رواني روغتیا  ،ټولنیزې کړنې او له جګړې وروسته
افغانستان کې ناتواني) د امریکا د طبی ټولنې ژورنال )۵(۲۹۲،
.۸۴-۵۷۵ ،۱۳۸۳

7

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

.2

درواني درملود وړاندې كونې اونظارت چاپېريال

اوسنى كنټرول اوکړنالرې:

توګه را وارېدېدل 22.مګر د جګړې په هر ډول اقتصادي حالت کې

دافغانستان د دولتي چارواكود څرګندونوپربنسټ ،په ۱۳۵۸
كال دشوروي اتحاد له يرغل مخكې ددرملو د کورني تولید او
خرڅالو دعامې روغتیا وزارت له خوا دنن په پرتله په ډیر جدي
توګه کنټرول او څارنه کیدله .روانې درمل په رسمي توګه یواځې
د ډاکتر د سپارښت پر بنسټ د یو ثبت شوې درملتون څخه د الس
رسۍ وړ وه ،سره له دې “غولونکو” ډاكټرانو به دپیسولپاره نسخې
كښلې ،آن تردې چې د درملتونونوموقعیت د عامې روغتیا
وزارت تر څارنې الندې وو ،له دې لپاره چې ډاډ ترالسه شي چې
آيا درمل پلورونكي( فارمسیستان ) اړين تعليم او وړتیالري
 ،آيا ډاكټران له دولتي اورسمي چاپی نسخو څخه برخمن دي د
روغتيا وزارت لخوا كنټرولېدل .ديوې نسخې تجويزشل افغانۍ
لګښت درلودچې نولس افغانۍ يې د درملتون اوپاتې يوه افغانۍ
يې په روغتياوزارت پورې اړوند وه.

21

په داسې حال كې چې

هرهغه افغان وګړى چې پوره پانګه یېدرلودله نو كوالى شول
چې درملتون پرانيزي.په درملتون كې بايد هرومرويوتن رسمي
اومسلكي دوا جوړونکی ګمارل شوې وو ،د دولتي محدود
يتونوسره سم بايد دغه درملتونونه يوله بله په ټاكلي واټن پراته
وای.خودا موضوع د كابل له وضعيت سره په۱۳۸۷كال کې په
بشپړه توګه توپیرلري :ډېر درملتونونه پرته له دې چې مسلكي او
روزل شوې درمل پلورونكي(فارمسیست) ولري ،په فعاليت لګيا
دي .دښاریوسړك له  ۴۰څخه زیات درملتونونه لري چې ګڼ شمیر
يې آن څنګ په څنګ پراته دي .له  ۱۳۵۸كال راهیسې ،درواني
درملومجاز اوغيرمجاز واردول ،درواني درملو پرچون اوعمده
پلورنه ترډېره بريده د عدم كنټرول له امله په ګټوره سوداګرۍ
بدله شوې ده .تر ۱۳۷۱كال پورې په هېواد كې دننه ديوه آلماني
شركت( هوخست) په همكارۍ چې په  ۱۳۴۷کال کې پرانیستل
شوې وو ،د ډېرو باكيفيته درملود توليد امكان و .خورا ډیر
درمل د عامې روغتيا وزارت او دولت پورې اړوند د ابن سینا
( )Avecinaد درملو جوړولو د موسسې له خوا به په قانوني

يوشمېرمحدود د څارنې پالوي -كه چېرې شتون ولري -چې په
دې وتوانیږي چې دبې كيفيته اوتاريخ تېرو ،نقلي درملود قاچاق
اوخپراوي څخه مخنيوی وکړي .د روغتيا وزارت د اړوندو
چارواکو د ډېروهلوځلوسره سره چې د روانی درملو د نا قانونه
سوداګرې د کنټرول په موخه تر سره شوي ،الهم داسې درمل د
درملتونونو ،نورو پرچون پلورونکو او ان د السي کراچیو له الرې
دخلكوپه الس رسي كې دي چې بايد يواځې د ډاكټرپه سپارښتنې
سره وپلورل شي.

ښكاري چې رواني درمل دسيمې اوګاونډيوهېوادونولكه ايران،
پاكستان،چين اوهند له الرې  ،د ناوړه په کارونې د مخنیوي په
موخه پرته له هېڅ ډول اغیزمن كنټرول اوڅارنې له میكانيزم
څخه د سیل په څیر افغانستان ته راوړل كيږي .په  ۱۳۸۲كال کې
دعامې روغتيا وزارت د دې لپاره چې ډاډ ترالسه كړي چې آيا
ټول طبي درمل ګټور،خوندي ،باكيفيته وي او په مناسبه بيه
وړاندې كيږي كه نه؟ او آیا دغه درمل د ناروغ د اړتیا سره سم په
سمه توګه سپارښت ،ویشل کیږي؟ د درملو ملي پاليسي خپره
کړه .داسياست ټينګاروکړ چې درواني درملوپه څېرموادوته چې
د خطر درلودونکې دي یا په کارونه یې ځانګړی دستور غواړي
لکه زرقی ډول ،اسانه الس رسۍ يولړګواښونه رامنځته كړي .نوله
دې امله بايد په دې برخه كې ځانګړې محدوديتونه وضع شي.

24

اوس مهال په افغانستان كې د درملوقانون پېشنهادي تعدیل
په مشرانوجرګه كې دعامه هوساینې اوروغتيا كميسون
لخوا ترغوراوارزونې الندې ده .دغه تعدیل درمليزوتوكوته
د واردولو ،مصرف ،وړاندې كونې ،خرڅالو،توليد ،زیرمې
دكنټرول او څارنې د آسانتیا په موخه جوړ شوی دی .چې لږ ترلږه
دكاغذ پرمخ پرموجوده پېچلوستونزوبحث كوي .له  ۱۳۸۶كال
 ۲۲ 22انا پیترسن او آصف کریمي  ،د افغانستان د بازار سره آشنايي :د درملو
د بازار یوه څیړنه( کابل د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره)۱۳۸۴،
23

 - 21په اوس وخت كې هرډالرپنځوس افغانۍ كيږي .له  ۱۳۵۹كال وړاندې
معادله بيه يې روښانه نه ده.

8

23

دوروستيو څو لسيزوله راپورونوڅخه

 -په  ۲۰۰۳كال دروغتياوزارت نوم په عامه روغتيا واړول شو.

 24د عامې روغتیا وزارت  ،د درملو ملي پالیسي( کابل :د افغانستان
اسالمي انتقالي دولت)۱۳۸۲،

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

راهیسې ،دنېشه يي توكو پرضد د مبارزې وزارت په چوكاټ كې

په ګمرک کې ساتل كيږي .همدارنګه ادعا كيږي چې درواني

د درمل قوانينوكمېټې چې د درملود ملي قانون دپنځمې مادې

درملود وارداتوپروسه ډېره اوږده ده اوډول ډول رسمي تائيدونو

پراساس جوړه شوې ده ،د رواني درملو( او د نشه يي ) درملو

اوالسليكونوته اړتيالري چې د دغه بهيرد چټكتيا په موخه

دكنټرول مسؤليت اوهمدارنګه دهغولمړنيوكيمياوي موادو چې

دفساد اودرغليود رامنځته كېدواحتمال شته.

افغانستان ته د هیرويین جوړولو په موخه واردیږي د كنټرول

مونږ اټكل كوو چې  ۸۰په سلو کې واردشوې رواني درمل بېله كوم

دنده پرغاړه لري .

دواردولو دولتي اجازه لیک ،په غيرقانوني توګه افغانستان ته

دغه درمل د کنټرول شویو درملو په ډله کې دي چې د دولت د ملي

راوړل شوې دي.

مجازو درملو په لیست کې شامل دي .دا درمل د واردولو ځانګړی
اجازه لیک او د نورو درملو په پرتله په بیلو شرایطو کې زیرمه
کیدو ته اړتیا لري.

د وړاندې كونې لړۍ:

د درملود څارنې كمېټه له پنځوغړو څخه جوړه شوې ده چې

ویش او خر څالو

دڅلوركالولپاره ټاكل شوې ده .له دغوغړوڅخه دوه كسه دنېشه

په داسې حال كې چې باوري احصائيه په الس كې نشته،مګرد

ي توكوپروړاندې دمبارزې د وزارت كارپوهان،يوطبي كارپوه
او د درملويوتن كارپوه له عامې رغتيا وزارت څخه اوله ماليې
وزارت څخه يوتن ګمركي كارپوه دی .هرهغه څوك چې درواني
درملود واردولوهوډ ولري ،بايد په پيل كې دعامې روغتيا
وزارت د فارمسی ریاست ته غوښتنليك وسپاري او د رواني
درملودملي شورا تائيد د درملودڅارنې له كمېټې د اجازه ليك
شره یو ځای یې تر السه کړي .د  ۱۳۸۶كال په اوږدوكې ،دډنمارك،
مصر،فرانسې ،ايران ،سويس اوهالنډ له هېوادونوڅخه درواني
درملود وارداتو  ۴۰دا ډول اجازه ليكونه وركړل شوې دي.

25

كله چې دوارداتواجازه ليك ورکړل شو،رواني درمل-
دنوروهغوټولودرملوپه څېرچې هېواد ته په قانوني توګه را
واردشوي – مخكې له دي چې واردونكي ته وسپارل شي ،په
كابل کې د فارمسی چارو د ریاست لخوا د ازمویلو لپاره

افغانستان دولتي چارواكي اټكل كوي چې هېواد ته د
وارېدېدونكو رواني درملو اتيا په سلوكې د ګاونډيوهېوادونو
له الرې پرته له دې چې قانوني اجازه ليك ولري يا و ازمویل شي ،
په قاچاقي توګه افغانستان ته راځي .كومه څېړنه چې په ۱۳۸۴كال
کې تر سره شوه ،اټکل وکړ چې له  ۶۰-۸۰په سلو کې درمل د
خصوصي سكټورلخوا هېواد ته په قاچاقي توګه راوړل كيږي.

26

دعامې روغتيا وزارت چارواكي بياله دينه هم معقولتره ادعا
كوي .هغه داچې ډېر قاچاق شوي درمل په سرحدي ښارونوكې
پلورل كيږي اود سختومحدوديتونوله امله ډېرلږ شمېريې كابل
ته رارسيږي.
له څېړنوڅخه ښكارې چې په پاكستان كې يوشمېركارخانې
په دوامداره توګه نقلي اوغيرسټندرد درمل په ځانګړې توګه
دافغانستان بازارونولپاره تولیدوي– چې د پاکستان په پرتله له

ګمرك کې ساتل كيږي .كه چېرې نادولتي مؤسسوداډول درمل د

ډېرې كمې رسمي څارنې څخه برخه من دی.-

اړنه دي .مګرخصوصي واردونكي د څلورپه سلو کې مالياتو د

د سرحد په سويل لويديځ والیتونو كې له پرتو ۳۷كارخانوڅخه

بشردوستانه اهدافوپه موخه وارد كړي وي،دمالياتو وركړې ته
دوه په سلو کې د اضافی برخې مالیې په وركړه مكلف دي .په دې
وروستيوكې واردونكي نيوكه كوي چې درمل له ازمايښتونو
وړاندې د اوږدې مودې لپاره اوكله هم په نامناسبوشرايطوكې
 25د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې وزارت (،د  ۱۳۸۶او ۱۳۸۷کلونو په
قانوني ډول د وارد شویو نشه يي او رواني درملو لیستونه)

27

يوزيات شمېريې دشوروي اتحاد د حضورپرمهال جوړې شوې
دي.يانې په هغه دوره كې چې دپاكستان په نوموړوسيموكې د
26

 ۲۷پیترسن او کریمي  ،د افغانستان د بازار پیژندنه

 27جې .خان ،د پاکستان – افغانستان د درملو مارکیټ ،نه خپور شوې
رپوټ( د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره :کابل)

9

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

كيفيت كنټرول ډېرلږ ؤ اودداسې ډول درملود توليد لپاره چې

درملود پلور ،ویش دڅارنې اوڅرنګوالې د كنټرول دنده پرغاړه

آن په افغانستان كې يې هم مصرف تائيد شوي نه وو ،كوم اجازه

لري .دشوروي اتحاد له  ۲۲كلن ښكېالك  ،كورنيوجګړو

ليك ته اړتيانه وه .دهغه مهال د يوه تن سوداګرپه خبره چې :

اوطالبانوڅخه وروسته؛ دالمړنى دولتي ډله ده چې په افغانستان

سيمه ايزوتولیدونکو اوسوداګروبه خپل استازي افغانستان
ته استول ترڅوچې هلته د اړيتا اوغوښتنې وړ موادو په
هکله ځان خبركړي .بيابه يې د غوښتنې پر بسټ توليد كاوه
اوپرخپلومحصوالتويې د غوښتنې سره سم ټاپې( لیبل) لګولو.
سربېره پردې ،د دغو محصوالتوپه توليد كې له ډېروبې كيفيته
لمړنيوموادوڅخه كاراخستل كېده.28

ګامونه اوچتوي .د دولتي كمزوروقوانينو او اوسنيو جاري
كنټرولي مكانېزم سره ،دمتا كوالون اومتامېزول په څېرډېر
منع شوي درمل په ډېره اسانۍ سره په مركز اووالياتوكې السته
راوړل كيږي .لږ ترلږه نن ورځ كه چېرې درملتونونه د داډول منع
شویودرملود خرڅالو ګام پورته كوي  ،نوله يولړقانونی مجازاتو
سره به مخامخ كيږي.

د ۲۰۰۵كال راپورڅرګندوي چې د دولت لخواد كنټرول د
زياتوالي له امله ،پاكستاني درمل جوړونكوخپل عمليات له
پېښورڅخه د خيبردرې فېډرالي قبايلي سيمې ته ولېږدول.

29

درېپوټونوپربنسټ ،په پاكستان كې هم د درملوسوداګري په ډول
ډول درغليولكه دولتي چارواكوته بډې وركول ،د درملودكيفيت
اوكنټرول په هكله نه پاملرنه ،ډاكټرانو درمل جوړونكو ته د یو
ځانګړې درملو د سپارښت په موخه دهڅونې او انګیزو برابرول.

30

يو پاكستاني رواني ډاكټرادعا كړې چې د درملود توزيع اوتجويز
دنامناسبو قوانينوله امله ،درواني درملوكلنۍ سوداګري په
 ۱۳۸۳-۱۳۸۲کلونو کې  ۴۷ميليونه ډالروته رسيږي.
په پاكستان كې هم خورا زیات درمل لکه رواني درمل،
پرته د ډاكټرله مشورې اونسخې د السته راوړلووړدي.
ددرملتونونوكاركونكي هم مسلكي كسان نه دي ،دهېڅ ډول
دولتي ارګان لخوانه كنټروليږي .دغه درمل جوړونكي هم درواني
درملوپه پلورډېره اغېزه لري( لکه خوب راوړونکې او آرامونکې
درمل) ،ځكه چې ډېرزيات ناروغان د درملنې په موخه هغوى ته
ورځي.

كې دپلورل شويواو وارداتي طبي درملود كنټرول په موخه عملي

31

د فارمسی چارو د ریاست د قوانینوڅانګه چې دكابل په مركزي
پولي كلينيك كې پروت دى ،له  ۱۳۸۴كال راهيسې دهرډول

اوس مهال د قوانینو څانګه ۸۰ ،مسلكي كاركونكي په
واك كې لري چې دكابل ښارڅلوروناحيوکې ویشل شوي
دي ،د دغه ډلې تر څنګ اته كسه د“چټك غبرګون ډله” ده
چې په موټرسايكلونوسمباله ده .د دوى دنده داده چې له
ټولودرملتونو،كلينيكونواو رغتونونوڅخه خارنه وكړي اوډاډ
ترالسه كړي چې آيا په کارول شوې طبي اسباب یې معياري دي
او بې كيفيته ،تاريخ تېرو اوناوړه درمل له دوی له الرې نه پلورل
کیږي .كه چېرې كوم څوك د داډول درملود پلوراقدام وكړي،
ملكیت به يې د لنډې مودې لپاره وتړل شي ،د قوانینو څانګې
ته به وروپېژندل شي او ورنه به حساب وغوښتل شي .که دا یوه
لويه سرغړونه وی ،ښایې چې مجرمين يې محكمې ته و لېږل
شي؛ كه چېرې سرغړونه ډېره درنه نه وي  ،نوپه دې صورت كې يا
خوپه جريمه محكوميږي يايې ملك ديوې اونۍ لپاره تړل كيږي.
همدارنګه دغه څانګه د درملو دبيواو د درمل پلورونكو د بې
كفايتۍ په هكله دعامه وګړو شكاياتونو هم څیړي .په ۱۳۸۶كال
څارونكو ادعا و كړه چې له ټول هېواده يې  ۲۰۰ټنه تاريخ تېره ،منع
شوې ،قاچاقي اوبې كيفيته او نقلي درمل راټول كړي اوله منځه
يې وړي دي .دقوانینو دڅانګې دكاركونكوله څرګندونو داسې
ښكاري چې د دوی زیاتره موخه يې دنامسلكي درمل پلورونكواو
ناروزل شويوكسانو لخواد هغودرملو په ځانګړې توګه د روانی
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جې .خان ،د پاکستان – افغانستان د درملو مارکیټ۲،

درملو پلورنه بنده كړي چې يواځې بايد د ډاكټرپه مشوره اونسخه

29

جې .خان ،د پاکستان – افغانستان د درملو مارکیټ۲،

30

جې .خان ،د پاکستان – افغانستان د درملو مارکیټ،

وپلورل شي .د درملتون داپراینستلو لپاره بايد دعامې روغتيا

 31مراد موسی خان (،خړې اوبه :په مخ پ رودې ټولنو کې د درمل جوړولو
صنایع او روان پوهان) رواني خبر پاڼه.۸۵ ،۱۳۸۵ ،۳۰،
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وزارت ته يوغوښتنليك وسپارل شي او د فارمسی چارو د
ریاست د قوانینو د څانګې لخوا مجوزترالسه كړي .داجازه ليك

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

د ترالسه كولووروسته،حقوقي ديپارتمېنت په درملتون كې

پلورونكي شكايت كوي چې له مالياتومعافېدنې اوقاچاقي

دمسلكي درمل خرڅونكي له حضورڅخه ډاډ ترالسه كوي.اوس

درملو ،دوړاندې كونې كچه لوړه كړې ده چې په پايله كې يې بيې

مهال شااوخوا  ۲۰۰۰درملتونونه په كابل کې اونږدې  ۹۸۰۰په ټول

هم غورځېدلې اودهغوى په سوداګرۍ يې درنه اغېزه كړې ده.

هېواد كې ثبت اوپه فعاليت لګيادي 32.ډېرى له دغودرملتونونو
طبی معلومات او د روغتیايي پاملرنو الرښونې هم وړاندې كوي،
اود مسلكي درمل جوړونكو له حضورپرته د درمل پلوري .په
داسې حال كې چې په رسمي توګه هردرملتون داسې يوه مسلكي
پلورونكي ته اړتيا لري چې دقانوني اجازه ليك درلودونكى وي.
خوپه هېواد كې ددغه اړتيا دپوره كولولپاره د وړو او مسلکي
درمل جوړونكوشمېره بسیا نه ده .د راپورونوكې راغلي چې
درمل جوړونكي كوالى شي چې خپل اجازه ليك ديوه مياشتني
فیس په ترالسه كولوپه بدل کې په درملتونونو وپلوري اودهغوى
كارته “قانوني” بڼه وركړي.

د درمل پلورلوديوې نوې تاسيس شوې ټولنې وياند چې ځان
دعمده پلورونکود ګټوسا تلواستازى ګڼي ،راپور وركړ چې
دامؤسسه په پام كې لري چې د درملوقاچاق ته دپاى ټكى كيږدي.
دى زياتوي  :هغه درمل چې له قاچاقي الوروهېواد ته راوړل
كيږي،سربېره پردې چې دبيوكچه راټيټوي ،له ټيټ كيفيت څخه
هم برخمن دي اوداكثريتو تاريخ تېروي اود مصرفونكوروغتياته
سخت زيان رسوي .دغه مؤسسه همدارنګه زياتوي چې كه چېرې
درمل په افغانستان كې توليد شي ،پوليسو اونور څارګرې ډلې
به د قاچاق وړنکو له لورې د بډو بر وړاندې اغیزمنونکې نه
وي ،د درملوقاچاق به په خپله را ټیټ شي .په دې وروستيوكې

نن ورځ په هغوټولووالياتوكې چې امنيتي شرايط اجازه وركوي،

يوشمېرشركتونود درملو د توليد اجازه ليكونه ترالسه كړي

دعامې رغتيا وزارت د كنټرول میكانيزم شتون لري .خوبياهم،

دي .خوداكارډېرې مودې ته اړتيا لري چې هېواد د درملوله پلوه

دهېواد په ډېروسيموكې دكم عايده كاركونكوله امله ددې

پرځان بسيا شي .د ددرمل پلورونكو د ټولنې لمړنۍ موخه داده

امكان شته چې هغوى د بډو په بدل كې دبې كيفيته اوتاريخ

چې ډاډ ترالسه كړي يواځې هغه درمل چې دعامې روغتيا وزارت

تېرودرملوله پلورلوڅخه سترګې پټې كړي .ډېركله دافغانستان

لخوا چك شوي اوپه قانوني توګه هېواد ته واردشوي اوهم له

غوندې په نورومخ پروده هېوادونوكې هم فساد اودرغليو المل

لوړ كيفيت څخه برخمن دي ،وپلورل شي .دهغودرملوترمنځ چې

ټيټ معاشونه ډیر فرصتونه اوناسمې پاليسۍ وي.

33

درواني درملوبازار:

له آلمان ،تركيې ،روسيې ،چين اوهند څخه وارديږي ،يواځې
هغه درمل ډېرعموميت لري چې په پاكستان كې د څومليتي
شركتونوتراجازه ليك الندې توليد شوي وي .ځكه چې په

خپله د درملتونونولخوا د مستقيمووارداتو اوغيرقانوني

واردولويې مالي لګښت كم راځي اوله ترانزيتي اړخه هم ارزانه
ً
معموال بيه
پرېوځي.ايران هم افغانستان ته درمل صادروي چې

عمده پلورونكوڅخه ترالسه كړي.د محدودوطبي وسايلو

يې له نوروهېوادونوټيټه وي .البته هغه درمل چې له پاكستان

اودرملو د عمده پلورلواصلي بازارد كابل ښارپه تايمني كې

څخه وارديږي ،ورته ډېره ترجيح وركول كيږي.ځكه چې داسې

موقعیت لري ،هغه ځاى چې  ۱۳۰دوكانونه پكې ددرمل پلورلوپه
كارلګيادي .دا كارد بازار ُكلي مقياس څرګندوي كوم چې د

انګیرل کیږي چې له نړيوال كيفيت څخه برخمن دي( د درمل
جوړولونړيوال شركتونه ډېركم شمیر په ايران كې فعاليت لري).

زياتوسوداګروموجوديت دسختې سيالۍ ډګرتود كړى دى .عمده

د روغتیايي خدمتونو وړاندې کونکو د رپوټونو پر بنسټ هغه

سرچينوترڅنګ ،درملتونونه كوالى شي چې رواني درمل له

 ۳۳ 32د  ۱۳۸۴کال د څیړنې د رپوټ پر بسټ( په هیواد کې څه د ياسه ۱۳۰۰۰
اجازه ورکړل شوې درملتونونه) پیترسن او کریمي  ،د افغانستان د بازار
پیژندنه.۱۴،
 33ال  .پالمیر (،بیروکراټیک فساد او د هغه عالج)  ،ام کالرک (اید) فساد:
الملونه ،پایلې او کنټرول( لندن :فرانسیس پینتر)۱۳۶۲

کډوال چې له ایران څخه راستانه شوې دي ایراني درملو ته او هغه
کډوال چې له پاکستان څخه را ستانه شوې دی پاکستانی درملو
ته ترجیح ورکوي ځکه چې دوی ورسره تر ډیر حده اشنايي لري.
د درملود پلورونكو ټولنې د دې خبرې مالتړكاوه چې په افغانستان
11

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

كې د درملو د ویش او وړاندې کولو لپاره مسلكي اوروزل شوي
فارمسیستان ډېرلږدي .څرنګه چې دډاكټرانو شمېره هم كمه ده ،آن
كه چېرې زياته هم وي ،ټول خلك ډاكټرته د تلو مالي وس نه لري.
فارمسیستان (مسلكي وي كه غیرمسلكي) ډېركله درمل بېله دې
چې ډاكټريې سپارښت كړی وي پر ناروغ يې پلوري .د بېلګې په

اوس مهال نه عملي كېږي.
پاتې دې نه وي چې دغه عوامل یعنې د رواني درملود تجويز،توليد
او وارداتومسايل دغيررواني درملو ،انټي بيوټيك اوالتهاب
ضد درملوپه برخه كې هم صدق كوي.

توګه يواځې ډاكټربايد دناروغ لپاره د درملوډول او دهغه اندازه،
دمصرف اودرونې وخت وټاكي .مګردغه كارپه افغانستان كې

.3

په افغانستان كې درواني درملوناسمه كارونه

كه چېرې رواني درمل ترطبي څارنې اوسپارښت الندې په

په هكله ديوې څېړنې له مخې څرګنديږي چې روغتيايي لګښتونه

سمه توګه وكارول شي ،كوالى شي چې دمصرف كونكي لپاره

دهرې كورنۍ لپاره دوهم لوى لګښت شمېرل كيږي .په عمومي

ګټورپرېوځي .په داسې حال كې چې ناسمه كارونه يې ستونزې

توګه ټولې ناروغۍ كه رواني وي يا هم فزيكي ،دكورنيوپه

جوړوي .همدا رنګه كوالى شي چې دمصرف كونكو ،كورنيو

معیشت یې لويه اغېزه كړې وه.

اوټولنې لپاره جدي مالي ،ټولنيزې

له دغې څېړنې داهم څرګنده شوه

اوروغتيايي ستونزې منځته راوړي.

چې

كوم څه چې ددغه موضوع په هكله

دى؛ د کیسو پر بنسټ دکورنۍ

الپېچلتيا رامنځته كوي دا دى چې،

شتمنۍ به پر درملنې او ډیر ځله د

دغه مواد درمل ګڼل كيږي نه نېشه يي

بې ګټودرملوپرپيرودلولګیدلې ،او

توكي ،كوم چې په اسالم كې حرام دي .دا

په پایله کې به خلکو خپلې سرچینې

امردهغوى وضعيت الپسې ګواښوي،

پر بې ګټو درملو او یا د درملنې پر

ځکه چې دوی له رواني درملوڅخه په

نورو ډولونو لګولې.

ناوړه كارونه كې خپل ځانته كوم ګواښ

دبېلګې په

ډول ،په لغمان اوهرات واليتونوكې

نه ګوري او یا د هغوی د خطرونو په

كورنيودخپل ټول عاید له  ۶څخه تر۲۶

هکله څه نه پوهیږي ،نوله هغوى څخه

تر سلو پورې ،دروغتيايي اړتياو پر

نا سمه ګټه اخلي اود په آسانه توګه د

پوره کولو لګولې وې.

“ اخیستل کیدونکو” درملو په نوم يې
استعمالوي.
د درملو د عمده پلورلو هټۍ

دي ( دبېلګې په توګه ،د ديازپاموديوې مياشتنې اندازې مالي
لګښت له يوه امریکايي ډالرڅخه هم لږدی) ،مګراضافي لګښتونه
اودروغتيايي پاملرنې لګښتونه كوالى شي چې دكورنۍ په
لګښتونو ناوړه اغېزه وكړي .د  ۱۳۸۳كال د كليوالو معیشتونو
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دروغتياساتنې

لګښتونه

دپوراخستنې ترټولو اساسي المل

دافغانستان په ټولنيزسيسټم كې

سره له دې چې ډېر رواني درمل ارزانه

34

دحيرانتيا خبره ده چې دافغانستان
په ډېروسيموكې روان فعالونکې

توكي اودرمل لكه ترياك ،دیو لړ ناروغيود درملنې لپاره په
طبي توګه استعمالیږي ،په داسې حال كې چې د واليوم په شان
رواني درملوبې ځايه كارونه كوالى شي په دې درملو تړاو او
 34جو ګریس او آدم پین ،په افغانستان کې کلیوالې معیشت ته بیا کتنه( کابل
 :د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره۵۱،)۱۳۸۳ ،ـ.۵۲

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

داډول غيرمجازموادوسره اړوند نورې ستونزې رامنځته كړي .دا

خوب راوړونكي آرامونکې یا بنزوديازیپين ارامونکې

امركېداى شي چې له “خطرناكو رواني درملو” څخه دناسم درك

لكه ديازیپام ،ډېركله په افغانستان كې په قانوني توګه د

المل شي چې له همدې امله ځانګړې سياسي پاليسۍ ته اړتیا

ډاكټرانولخوا دیو لړ رواني روغتيا مزمنو ستونزولكه اندیښنه،

لري.

خپګان اوبې خوبۍ په درملنه كې دلنډ مهاله كارونې په توګه یې

ډېرى افغانان نالوستي دي اونه شي كوالى چې درواني
درملودسمې كارونې په هكله اوړوند الرښونې ولولي .سربېره
پردې ،دا ډول الرښونې هم كېداى

سپارښت كيږي چې دا ټول د افغانانو په مینځ کې انډمیک دي.
خوبياهم په افغانستان كې ( دډېرو نورومخ پروده ملكونوپه څېر)
كله چې د درملود تجويزدوره پاي ته ورسيږي،كېداى شي چې په
ډېره اسانۍ اوبېله نسخې څخه یې د درملتونو له الرې ترالسه شي

شي چې په بهرنيوژبو سره ليكل شوې وي .نوله همدې امله يې د

اوپرته دډاكټرله الرښونې اوكتنې يې کارونې ته دوام وركړل شي.
ً
كاراحتماال هغه مهال مینځته راځي چې درمل ښه اغېزه وكړي.
دا

درملو د احتمالي نشه يي ګواښونو ،اړخیزواغېزو او په رواني

خوپاتې دې نه وي چې بېوزلي هم په دې برخه كې كارنده رول لري.

ډېرو خلكولپاره لوستل ناشوني دي .له دې امله افغانان د رواني
درملو د روږدي كېدلو او تړاوپه هكله سم اوکره معلومات نه لري.
داهم روښانه ده چې كه له هغوى څخه د دغورواني درملود نوم
پوښتنه وشي ،په تكراري توګه به له ستاينيزو كلمو لكه “دخوب
سپينې ګولۍ”“ ،ژېړې ګولۍ”“ ،د درد ضد ګولۍ”څخه استفاده
وكړي.
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شته شواهد د دې خبرې څرګندونه كوي چې په افغانستان كې
ترټولوډېر خپاره رواني درمل چې په ناسمه توګه کارول کیږي
عبارت دي له:
ددرد ضد درمل لكه  :مورفين لرونكي شربتونه  ،تراماډول
اوپنتازوسين(سوسیګان)؛ خوب راوړونكي او آرامونکې درمل
لكه  :باربيوتراتونه ،په ځانګړې توګه فنوباربيټول؛ او بنزوديازپين
آرامونکې لکه ديازیپام (واليوم) اولورازیپام(اتيوان) .ددغو
روانی درملو د ناسمې کارونې ځانګړې ډولونه شته دي چې دا
کیداې شي په یو وخت کې تر سترګو شي .دشته شواهدوپربنسټ،
درواني درملودناسمې کارونې پورې اړوندې اساسي ستونزې دا
دي :اوږدمهاله خپلسرې درملنه؛ دڅودرملويوځاى خوړل او نا
قانونه تزريق؛ د دا ډول درملوله حده ډیر سپارښت كومه چې درانه
اړخیزعوارض ورسره مل وي لري.

اوږدمهاله خپلسرې درملنه:
 ،۳۶ 35درملو د ټولنې څیره  ۲مه شمیره :د افغان کډوالو میرمنو د یوې ډلې
په مینځ کې د تریاکو او نورو نشه يي توکو د استعمال ستونزه( اسالم آباد:
 UNDCPد افغانستان لپاره پروګرام .)۱۳۷۸

دډاكټرانوفيس تر ۲۰۰افغانيو لګښت لري؛ چې له همدې امله كله
چې د رواني درملود تجويز موده پاي ته رسيږي ،نېغ په نېغه له
بازاره څخه يې السته راوړنه ارزانه له هغه ده چې بياځلې ډاكټرته
مراجعه وشي .ځكه چې ډاكټردبياځلې كتنې اوتجويز لپاره هغه
اندازه پيسې غواړي كومې چې لومړی ځل یې اخیستې وې.
د کیسه ایزو سواهدو پرینسټ په افغاني ټولنوكې داعتياد
درملنې له مراكزوڅخه راټول شوي شواهد څرګندوي چې ،نږدې
له هرې هغې كورنۍ چې رواني درملوته الس رسي لري ،دكورنۍ
يوغړى له آرامونکو درملوڅخه خپلسرې ګټه اخلي .وايي چې په
دغوكورنيوكې دپاخه عمركسان چې له همدې ډول درملوګټه
اخلي ،ديوې اوږدې مودې لپاره د درملوزېرمه لري .که چیرې
دكورنۍ كوم بل غړى آن كه ماشوم هم وي ،ناروغه شي اودرملوته
اړتيا پيداكړي ،نو دوی همدا درمل په پوره آسانۍ ورته
تجویزوي .په كليوالوسيموبياپه ځانګړې توګه هغوسيموكې
چې هلته ترياك كرل كيږي ،ډیر احتمال لري چې د تریاکو څخه
د آرامونکې په توګه استفاده وشي ځکه چې د الس رسۍ وړ دي.
نارينه اوښځينه دواړه د اددې موادو د آرامونکو ګټوپه هكله
معلومات سره شريكوي اوخپل غيرطبي مصرف ته ادامه وركوي.
په  ۱۳۸۴كال کې د درملودمصرف ملي سروې اټکل وكړ چې
دښځينه وپه پرتله نارينه په ورځني ډول ډېرله رواني درملو څخه
په دوامداره توګه چې ترلسوكالوهم اوږديږي ګټه اخلي .درواني
درملود کارونكوله اټكلي شمېرې ( )۱۸۰۰۰۰كسانوڅخه  ۵۰په
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

سلوکې نارينه ۳۰ ،په سلوکې ښځينه اوپاتې برخه يې ماشومان

كونكي هرومروله هغورواني درملو څخه ګټه اخیستنې ته اړ

جوړوي 36.پاتې دې نه وي چې دپوښتنولپاره د ښځينه وو موندنه

کیږي چې ډیرې ارزانه دی ځکه چې پر هغو مالیه نه لګول کیږي

دددوی د ټولنيزموقعيت له کبله ستونزمن كاردى .له همدې امله

او تقلبي دي او به قاچاقي توګه راوړل كيږي .همدارنګه درواني

اټكل كيږي چې د رواني درملودكارونكود ناښكاره شمیر له کبله
ُ
معموال
ښايي چې ښځينه و شمیر به دنارينه و په پرتله زيات وي.

درملو مصرف د لږې بدنامی اوتور سره مخامخ کیږي .له همدې
امله دا كاردرواني درملوپه مصرف كې دډېر پياوړي دليل په توګه

ښځينه دنارينه وپه پرتله ډېرله يوبل سره دروغتيايي پاملرنوپه

شمېرل كيږي ځکه چې دا یو درمل ګڼل کیږي نه نشه یې توکې.

هكله خبرې كوي اوله همدې الرې درواني درملود کارونې اوالس
رسي په اړه له يوبل سره معلومات شريكوي.

په كابل ښاركې پررواني درملو درږدو ښځولپاره د مرستې په
الراچول شوي پروګرام داټكل له مخې ۳۰ ،په سلو کې ورتلونكي

ديوه نادولتي سازمان پربنسټ چې دپكتيا واليت مركز

كسان يې له رواني درملوكاراخلي .په داسې حال كې چې هغه

ګرديزښاركې د روږدوکسانو د درملنې په برخه كې همكاري

 ۷۰په سلو کې

مراجعین یې چې ترياك كاروي ،له رواني

كوي ۷۰،په سلو کې ښځينه مراجعين چې د روږدو کسانود درملنې

درملوهم استفاده كوي.په همدې ښاركې ديوه بل مرستندويه

په سيمه ايزه څانګه كې حضورلري ،له رواني درملوكاراخلي .په

پروګرام دراپور له مخې درواني درملو ۵۰په سلو کې کارونکې

داسې حال كې چې يوازې  ۱۵په سلو کې يې ترياك او ۱۳په سلو

ښځې له بنزوديازیپينو له آرامونکو درملو لکه ديازپامو،

کې له چرسو څخه کاراخلي .په كندهار واليت كې ديوې بلې

كلورديازپوكسيدو ،لورازیپامو او اوكسازیپاموڅخه ګټه اخلي.

مرستندويه څانګې دمعلوماتوله مخې ،د دې واليت  ۴۰په سلوکې
مراجعه كونكې ښځې رواني درمل ۵۰ ،په سلو کې ترياك ۴ ،په
سلو کې چرس او ۴په سلو کې نورې يې له هيرويينوكاراخلي.
خودهلمند واليت دروږدو کسانو د درملنې په څانګه كې له
حاضروښځوخڅه يوازې  ۲۰په سلوكې رواني درمل ۶۵ ،په سلو
کې ترياك او لس  ۱۰په سلو کې هم له هيريينو ګټه پورته كوي.

په  ۱۳۸۲كال په كابل ښاركې په  ۲۰۰تنوداسې كسانوچې رواني
درمل يې كارول يوه څېړنه ترسره شوه .دغې څېړنې وښوده چې د
دغوكسانو ۴۰په سلو کې رواني درمل كاروي ۵۲ -نارينه او۲۸
ښځې -ترټولوډېراستعمالېدونكي درمل ديازیپام (واليوم) دي
چې دټولو روانی درملو مصرف كونكونږدې درى په څلورمه برخه
(  ۵۹پوښتل شویو) جوړوي .په غيرمجاز ُمسكنو لكه ايبوپروفن

داسې ښكاري په هغوسيموكې چې كوكناركرل اوتوليديږي،

اوپاراستامول سربېره هغه درمل چې په راپور كې ذكرشوي،

بايد هم ترياكوته غورتوب وركړل شي ،ځكه چې په اسانى سره

میتاكوالون ،پنتا زوسين اولورازیپام دي.

ً
نسبتا ارزانه دي .هرڅومره چې په يوه سيمه
دالسته راوړنې وړاو
كې دترياكوتوليد ډېروي ،په هماغه كچه زيات احتمال شته چې
له ترياكوبه د درملوپرځاى ډېره استفاده وشي.خوبياهم  ،داعتياد
درملنې ديوه همغږې کوونکې په اند كوم چې په دغه څېړنه
كې ورسره مركه شوې ده،هغه ښځې اونارينه چې له غيرمجاز
درملوګټه اخلي ،ډېرامكان لري چې دمالي لګښتونو له امله يې
رواني درملوته مخه كړې وي:
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يواځې په ښاري سيموكې نه ده چې درواني درملود خپلسري
كارونې له ستونزې سره مخ يو.د  ۱۳۸۰كال د سلواغې په میاشت
كې ديوې څېړنې په مټ روښانه شوه چې د كليوالو سيمو(دكابل
ښار دخاك جبار سيمه ،دننګرهارواليت حصارك  ،دلوګرواليت

ً
تقريبا په  ۱۰په سلو كورنيوكې
ازره اودپكتيا واليت سيد كرم)
داسې یو کس شته چې له رواني درملوڅخه په ناسمه توګه
كاراخلي.ديولړڅېړنو پربنسټ دلويانوله ډلې څخه د  ۳-۷په

كه چېرې دټاكلونېشه يي توكولكه ترياكو ،هيرويينو

سلو کې كسان په منظمه توګه له رواني درملو ناسمه ګټه اخلي

اوچرسولپاره كافي پيسې په واك كې نه وي،نو دغه مصرف

 .په دغه څېړنه كې ياد شوي رواني درمل ديازیپام ،لورازیپام،

 36او د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ،افغانستان :د نشه يي
توکو د استغمال په هکله سروې UNODC.۱۳۸۴
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37

َ ،د درملو د ټولنې څیره شمیره۵،۲۱UNODC،

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

میتاكوالون اوپنتا زوسين دي 38.په هغه څېړنوكې چې په ۱۳۷۸

نوددې موضوع اثبات چې کوم درمل د کومو ستونزوالمل كيږي،

كال دپاكستان دشمال لويديځ په سرحدي ايالت كې دافغان

ستونزمن كاردى.

كډواوپه يوه پنډغالي (نوى اكوړه كمپ) كې په  ۵۰تنوافغان
مېرمنوترسره شوې،په ډاګه شوه چې نيمايي څخه زیاته برخه یې

درواني درملوتزريق اودڅوډولونوګډه كارونه:

رواني درمل په کاروي؛ له دغې ډلې يوپردري برخې وويل چې

دڅودرملوګډه كارونه د دوو يازياتو درملو ګډه او یا چټکې پر

له ديازیپامو څخه ګټه اخلي .په داسې حال كې چې د دوه پردري

له پسې کارونې ته وايې .ددې بحث موضوع جوړوي .يو رواني

كسانوپه خبره ددرد له آرامونکو څخه كاراخلي.

39

په دغوټولوڅېړنوكې ،درواني درملودكارونې لمړنى دليل دا وو
چې دا درمل مرسته كوي چې په خپلوورځنيوستونزو -فزيكي

درمل كېداى شي وړاندې له مصرف څخه له بل غيرمجازنېشه يي
توك لكه هيرويينوسره تركيب كړل شي اوياهم كېداى شي چې
ديولړغيرمجازرواني درملوپه څنګ كې په جال ډول مصرف شي.

وي كه راوني -برالسي شو او د مزمنې درواني روغتيا دروند

څرنګه چې بازاري هيرويين ډېرلږ په افغانستان كې ازمويل

بارسپك كړو .په ځانګړې توګه ديازیپام د هرې ناروغې د درملوپه

كيږي ،مګردقانون پلي كونکوسرچينې په ډاګه كوي چې

توګه پېژني چې ډول ډول ناروغیو لکه فزیکی دردونه ،اندیښنه،

يوشمېررواني درمل لكه ديازیپام ،ميتامېزول اوفنوباربېټول

خپګان ،فشار اودخوب اختالالت چې د جګړو د ناخوالو او

د توليدونكو ،دست فروشانو اوخپله دمصرف كونكولخوا

ټولنیزو بدلونونو په پایله کې مینځ ته راغلې دي .د درد ارامونکو

په هيرويينو ورزيات شوي دي .دهېواد له ډېرشمېرسيموڅخه

درملو اوږدمهاله په خپل سركارونه هم د داسې كسانوترمینځ دود

راپوروركول كيږي چې له ترياكو اوديازپاموڅخه دتركيب

ده چې د فزیکی پرهارونوله مزمنو دردونو څخه چې په هېوادكې

شوو سګرټومصرف زياتیدونکی دى؛ په ښكاره ډول ديازیپام

داوږدمهالې جګړې اوناخوالو له امله یې زغملې دي.

د ترياكواغېزې پياوړې كوي اودمصرف كونكي له خوب سره

كه څه هم چې دډاكټردتجويزله مخې درواني درملوسمه كارونه
ګټه لري اوكوالى شي چې دلنډې مودې لپاره نسبي آرامښت په
برخه كړي ،خواوږدمهاله كارونه يې كوالى شي چې ډېرې درنې
ستونزې وزيږوي 40.په يوه بله څېړنه كې بيا  ۹۶فيصده ځواب
ويونكي لږ ترلږه ديوې داسې ګډې ستونزې راپوروركوي چې
له رواني درملوسرچينه اخلي ۸۵ .په سلو کې ځواب وركونكي
څوګونوستونزو په ځانګړې توګه روغتيايي اومالي ستونزوته

مرسته كوي .دروږدو کسانو د درملنې كاركونكي وايي چې له
ترياكوسره ګډشوي ډول ډول رواني درمل دكابل ښارپه كوڅو
اوواټونوكې پلورل كيږي .څرنګه چې كارونكي د ترياكوپه سوچه
توب باورنه لري ،نوله ترياكوهم ديوه ډېرو پیاوړواغېزو تمه
لري .همدا رنګه داهم ويل كيږي چې كېداى شي د سرکونو د سر
پلورونكي د څوډوله رواني درملومصرف ته خلك وهڅوي دوى
تل لیواله دي چې ددې په هکله چې بايد كوم ډول رواني درمل
له كوم ډول سره تركيب شي ترڅوچې ډېرې پیاوړې اغېزې ولري

اشاره كوي 41.خوبياهم،څرنګه چې درواني درملو مصرفونكي
ً
احتماالغيرمجازدرمل لكه الكول ،چرس ،هيرويين اوترياك

سپارښتنې تر السه کړي.

مصرفوي خوپه څنګ كې يې له رواني درملوهم ګټه پورته كوي.

هغه ډاكټران چې اوس مهال د داسې كسانوپه څېړنه بوخت

39 38د درملو د ټولنې څیره ۴مه شمیره :د افغانستان په کلیواله سیمو کی
دنشه یی توکو د استعمال یوه ارزونه ـ د جې ای آی په نښه شوې ولسوالې( کابل:
د افغانستان پروګرام .)UNDCP ۱۳۸۰
39

 40د درملو د ټولنې څیره UNDCP

 - 40د دغومقالود لغتونو په برخه كې د خاصورواني درملوسره اړند ستونزوپه
هكله اطالعات راغلي دي.
 41او د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ،افغانستان :د نشه يي توکو
د استغمال په هکله سروې UNODC.۱۳۸۴

دي چې دسړك په په څنډوكې له نشه یی توکوكاراخلي،
راپوروركوي چې دسړك پرمخ ډېر تزريقي اوغیر تزريقي درملو
كارونكي،څوډوله درمل ګډ كاروي ،يعنې داچې هيرويين له
ديازیپامو يافنوباربيټولو سره تركيبوي .دسړك پرمخ ليدل شوى
وروستنى تركيب د(ګولبتن) په نوم ياديږي اواټكل كيږي چې په
يواځې ځان به له هيرويينونه هم پياوړې اغېزه ولري .آويل غوندې
15

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

آرام بښونكي اوحساسيت ضد رواني( د هیستامینو ضد) درمل

شي ،دهيرويينواوسني مصرفونكي – كه تزريقونكي دي ياهم

هم وړاندې له تزريق په هيرويننو ورګډوي .غوره توب وركول

څكونكي -شونې ده چې درواني آرامونکو درملو ،په ځانګړې

كيږي چې دليموله اوبوڅخه د تركيبي مادې په توګه كارواخستل

توګه دسوسیګان اوتراماډولو كارونې ته به مخه كړي.

شي .په دې برخه كې امپول آويل له هيرويينوسره له پخولو
پرته ګډيږي ،كله كله یو امپول واليوم هم ورزياتوي .كه چېرې
هيرويين خالص پوډروي ،نود اوبلنولو لپاره يې مقطرواوبو
او پخولو ته اړتيا نشته .دهغوڅېړنوپايلې چې د  ۱۳۸۴كال له
غبرګولې مياشتې څخه د  ۱۳۸۵كال ترغبرګږلې پورې په كـــابل
ښاركې په  ۴۶۳تنو زرقي درملو كارونكـو كسانوباندې ترسره
شوه،څرګندوي چې شا اوخوا  ۶۵په سلو کې مصرفونكي له
مصرف وړاندې هيرويين اوآويل سره ګډوي 42.په دغه څېړنه كې
ويل شوي چې پرهيرويينوباندې ددغه موادو ورزياتول په بدن
كې دهغوى جذب په بدن کې چټکوي.

په كابل ښاركې يوشمېرڅېړونكي راپوروروكوي چې د ۲۳۷
تزريقي درملودمصرفونكوله ډلې څخه  ۸۵په سلو کې وايي
چې له واليوم يا د بنزو دیازیپینو له ډلې له بل آرامونکې څخه
دهيرويينوسره په ګده توګه په خوراكي اوتزريقي بڼه كاراخلي
ترڅوچې له خوب سره يې مرسته وكړي .په غيررسمي توګه اټكل
45

كيږي چې  ۵۰په سلو کې مصرفونكي له تراماډول ګوليوڅخه
كاراخلي ،ځكه چې ديوه پاكټ چې لس تابلیټه لري بيه يې يواځې
څلوېښت افغانۍ ده .خوبياهم د داسې كس لپاره چې ورنه ناوړه
ګټه پورته كوي ،له كوم درملتون څخه پېرودل ورته ستونزې
جوړوي.نږدې  ۵په سلو کې ازمویل شوې خلك دفنوباربېټول

په نوروهېوادونوكې هم د هيرويينوځينې مصرفونكي ښايی د

ګوليو څخه استفاده كوي .دتزريقي درملومصرفونكي هوكړه كوي

درملوتزريق ته مخه وکړي ،ځكه چې اغېزه يې چټكه ،ښكاره اوبيه

چې دپوليسود سختوڅارنوله امله اوس مهال د هيرويينوراكړه

يې هم ارزانه ده 43.په كابل كې دهيرويينوځينې مصرفونكي ادعا

وركړه سخته شوې ده.نوله همدې امله يې رواني درملوته مخه

كوي چې له پوليسو څخه د پټېدلوله امله دنېشه يي توكوتزريق له

كړې ده چې د هیرویینو ځای نیونکی دی او یا هم ورسره د

څكلوڅخه اسانه ښكاري 44.كله چې دتزريقي درملومصرفونكي

زیاتیدونکې درملو په توګه استعمالیږي .همدارنګه ويل كيږي

ونه شي كړاى چې هيرويينوته الس رسي پيداكړي ،اويايې هم

چې له ايران څخه راغلوكډوالوهلته سوسیګان مصرفول.سره

مالي توان ونه لري ،كېداى شي چې له پنتا زوسينو(سوسیګان)

له دې چې دځينوډاكټرانولخوايوه نسخه په  ۲۰۰افغانۍ پلورل

يا له تراماډولو څخه كارواخلي ،ترڅود درملود پرېښودلونښې

كيږي ،مګردا مني چې دكابل په درملتونونوكې پرته له نسخې د

نښانې له منځه يوسي .دامسئله په افغانستان كې ديوې مهمې

سوسیګانوالسته راوړنه ناشونې ده.

بالقوه ستونزې ښكارندويي كوي :كه چېرې قانوني السوهنې
بريالۍ شي چې هيرويينوته الس رسي كمه اوبیه یې لوړه
 ۴۳ 42کترین .اس ټاډ ،اچ ای وی ،هیباټیت سي ،او هیبټیټ بی انتا نات او
نشه يي توکو په زرقي کارونکو کې اړوندې ستونزې مابل  ،افغانستان  ،د
انتاني ناروغیو پیدایښتو۱۳،۹،۱۳۸۶.
 - 43په برما اوالئوس كې هم لكه څنګه چې په افغانستان كې پېښه شوه،
دترياكود توليد كمښت المل شوچې هرويين ډېرښت وكړي اودمصرف په
الروكې يې بدلون نه يوازې داچې له څكلونه په تزريق واوښت ،بلكې د دې المل
هم شوچې دهرويينوځاى ممتا فتا مينو غوند روايي درمل ته وړكړي.
Transnational Institute, Withdrawal Symptoms: Changes
in the Southeast Asian Drugs Market, Drug and Confl ict
Debate Papers No. 16, August 2008
 - 44په دغه مثال(څكلو) كې مصرفي الروته اشاره ده چې پكې نېشه يي توكي
تر زرورق الندې اېښودل كيږي اوبياورنه الندې اورنيسي  ،لوګى يې د پيپ په
واسطه كشوي.
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آن تردې چې دهېواد په لروپرتو سيموكې ليدل شوي
چې دبنزوديازپين آرام بښونكى هم د څو درملو د ګډو
مصرفونكولخواكارول شوې دي .په  ۱۳۸۴كال په بدخشان واليت
كې ترسره شوې سروې ښيي چې د ترياكود مصرفونكو  ۲۲په سلو
کې كسان كله ناكله د دغه مادې د پریښودلو د اغېزې دكموالي په
خاطر،له آرام بښونكودرملوڅخه كاراخلي .دغه بې نسخې درمل
په ايشكاشم كې له سيمه ايزوبازارونواونوروځايونوڅخه ترالسه
كيده.
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 ۴۷ 46مارک تیویس،جی .ای .پولی او فالک مهدهني ،د بدخشان په
سرحدي سیمو کې په نشه يي توکو روږدیوالۍ  ،افغانستان :لړۍ،
الرې او اغیزې ،خپور شوې رپوټ( مابل :د آغا خان پراختیايي شبکه)

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

په همدې كال يوبل راپورڅرګنديږي چې دشغنان په ولسوالۍ كې

كارواچول شي .بې له دېنه چې دخپل ځان اوكورنۍ دمالتړلپاره

دهيرويينومصرفونكي وړاندې له څکلو څخه هيرويين له رواني

بشپړ عايد ونلري ،بېله دېنه چې د کورنې د مالتړ لپره عاید او

درملو سره لکه کلورپرومازينو ،ديازیپامو اوديكلوفینک سره

یا كوم مناسب كاراوكسب و لري ،دا احتمال شته كه چېرې يې

یې ګډوي.
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بشپړه درملنه هم وشي ،بېرته خپل لمړني حالت ته ګرځېداى شي.

په  ۱۳۸۷كال دكابل ښارد روږو کسانو ددرملنې په مركزكې د۵۰

په داسې حال كې چې رواني درمل وړاندې له تزريق په هيرويينوكې

تنو رواني درمل كارونكوترمنځ ډېرى له هغوى په هيرويينوروږدي

ګډيږي ،دوی کوالی شی چې په خپله یې تزریق کړي .د ۱۳۸۶كال

وو .يواځې پنځه تنه يې دتزريقي درملوكارونكي او څلوركسه هم

په اوږدوكي د اعتياد درملنې يوې ډلې دكابل په شوربازاركې

دپنتازوسينو استعمالونكي وو .دتزريقي درملويوتن مصرفونكي

په  ۲۸۳روږدو ښځوڅېړنه ترسره كړه چې ډېرى له هغوى د څو

څرګنده كړه چې هره ورځ درى پاكټه واليوم ګولۍ چې ټولټال

درملو کارونکې وې .دهغوى په واسطه مصرف كېدونكي نېشه

 ۳۰عدده ګولۍ كيږي ،خوري ،چې داشمېره له حداكثرمجازې

يي توكي عبارت وله  :چرس ،هيرويين ،الرګاكتيل ،لېبريوم،

اندازې څخه هم زياته ده اود دې ښكارندويي كوي چې  ،ياخودغه

ترياك او واليوم .د دغې ډلې له مینځه دوولس ښځې چې له ایران

كس درواني درملوپه وړاندې ډېرزغم ترالسه كړى اويا خوداچې

نه راستنې شوې وې د تزريقې درملو کارونکې وې او کله چې

رواني درمل بې كيفيته دي .همدارنګه ډېرى مصرفونكي نارینه د

کابل ته ورستدې نو له دې امله چې هيرويينواوترياكوته الس

واليوم په كارولو اعتراف كوي اووايي چې دبیو امپول بيه يې ۱۳

رسي ورته ستونزمن وو ،ځینې یې اړې شوې چې سوسیګانو

افغانۍ ده اوديوه پاكټ  ۱۰میلی ګرامه ګوليوبيه  ۱۰افغانۍ كيږي.

تزریق ته مخه كړي .يوې ښځې څرګنده كړه چې هره ورځ  ۲۰امپوله

دكابل ښاردمعتادينودبيا رغونې مركز يوتن كاركونكى وايي چې

سوسیګان زرقوي.

ځينې مصرفونكي له درملتونونوڅخه مانډاركس(متاكوالون)
پېري ،په داسې حال كې چې ليدل كيږي دغه درمل د تېرو وختونو
په پرتله ډېرلږ استعمالیږي .د كاركونكوله ډلې يوه تن وويل :
مانډراكس ،چرس اوالكول نيږدې شل كاله وړاندې هم په كابل
كې موندل کیدل مګرله هغې وروسته يې موندنه په څرګند ډول
را ټیټه شوه.

سره له دې چې ددغه څېړنې ډېرې بیلګې له كابل څخه وړاندې
شوې  ،مګرد روغتيايي خدماتو دمراكزو لخوا درواني
درملودتزريق رېپټونه دافغانستان له ډېروبرخو -اوښارونو -لكه
ايشكاشم  ،ګرديز،هرات،مزارشريف اوكندهارڅخه هم وركړل
شوي دي .كه څه هم چې د زرقي درملو مصرفونکې ( ) IDUsپه
ً
احتماال په
دغوسيموكې ترډېره بريده ناپېژانده دي ،مګرهغوى

په داسې حال كې چې دبيا رغونې مركزډېرى نارینه ناروغان

كابل كې درواني درملود تزريقونكو طريقې د روانی درملوڅخه

وزګاره او بی كوره دي ،يواځې دګوتوپه شمېركسان يې ديوه

د زیاتیدونکې او یا ځای نیونکې درملو په توګه کار اخیستنې

ً
اونسبتا شتمن خلك دي .دا په دې معنی ده چې هغوى
كارخاوندان
بايد دا توان ولري چې باكيفيته درمل وپېري .خوبياهم ،د ډاډمن
معیشت اولوړ معاش درلودل د دې ضمانت نه شي كوالى چې
مصرف كونكي دې د دغوتوكوله منګلوخالص وي .په بل عبارت
 :په افغانستان غوندې بېوزله هېواد كې بايد د درملنې د بشپړتيا
لپاره مسلكي روزنو فرصتونه اودعايد لرونكي فعاليتونه په
۴۸ 47مارک تیوس ،د نشه يي توکو استعمال په شغنان کې ( برلین :د
لویدیزې اروپا د څیړنو انستیتیوت)۱۳۸۴،

ته دوام وركوي.

داړتيا له كچې د لوړې سپارښتنې او د تیروتنې
ناروغۍ:
په انګستان كې په  ۱۳۵۸كال دبنزوديازپينوسپارښتنه (تجويز)
خپل اوج يعنې په كال كې  ۳۰ميليونو ته ورسېده .داخپله د دې
ښکارندوی دی چې دخوب د اختالالتوله منځه وړلوپه موخه
څومره خلك په دغودرملو پورې تړل شوي دي .دا یوه اکتسابي

http:// www.oei.fu-berlin.de/cscca
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

ناروغي ده؛ “داسې يوحالت دى چې خپله دډاكټرانولخوا منځته

نه روزل شوې ،بې تجربې او د لږو زدکړو خاوندانو لخوا د درملو

دافغانستان په هكله بايد وويل شي چې

د سپارښت په هكله راپورڅرګندوي چې دغه كسان په هغولرو

اکتسابي ناروغی درواني درملود جانبي عوارضواغېزې دطبي

پرتو کلیو كې چې روغتيايي مركزونو اوكلينيكونوته ورتګ

درملنې له پايلوڅخه چې د ډاكټرانو ،فارمسیستانو اوپه

آسانتیاوې ونه لري ،ځانونه د “ډاكټرانو يا فارمسیستانو”په

درملتونونوكې په نامسلكي درمل پلورونكوپورې اړوندې دي.

صفت ورپېژني.هغوى خپل درمليزمحصوالت كليوته وړي او

راوړل شوى دى”

48

په افغانستان كې ،د درملوله اړتياڅخه ډېرتجويزته لېوالتيا
لېدل كيږي ،خوپه خاص ډول دانټي بيوتيكو اود درملو یو ځای
کولو ته پرته له دې چې د هغوی ممکنه اړخیزې اغیزې په پام کې
ونیول شي په پراخه توګه ترسترګوكيږي.
په  ۱۳۷۸کال کې هلمند د ناوسد په ولسوالۍ کې د درملودناوړه
مصرف په هكله ديوې ځانګړې ستونزې راپوروركړل شو:
دكوچنيودردونو لپاره د زورورو درملوكارونه له ګواښونوتشه
نه ده.د درملتونونوکارکونکې اوکله ناکله مسلكي فارمسیستان
ً
غالبا دلوړې
دډېرې ګټې لپاره د داسې درملوسپارښتنه كوي چې

بيې لرونكي وي څو درملنه تضمین کړي.

49

په افغانستان كې د تیروتنې اغېزو څخه دراپورته شويوناروغيوله
ډلې څخه يوه هم دبې پروايى له امله ده .ډېرلږ شمېرهغه ډاكټران
چې درواني درملوسپارښتنه كوي ياهم هغه درملتونونه چې
داډول درمل پلوري  ،د درملود احتمالي خطراتو ،اړخیزو اغېزو
اوخپلسرې مصرف په هكله ناروغانوته بشپړمعلومات وركوي.
ترټولولويه ستونزه د نامتخصصوډاكټرانو يا فارمسیستانو
لخوا تشخیص او د درملوتجويزاوسپارښتنه ده .دا کار د ناسم
تشخیص او د درملود ناسم تجويزاحتمالي ګواښونه له ځانه
سره لري.

50

دتقلبي درملواوكيفيت ټيټوالي سربېره ،داكارد

مصرفونكولپاره جدي مسايل په وړاندې لري .په ځانګړې توګه د
هغه كسانولپاره چې متخصص اواليق ډاكټرته دتلوپيسې نه لري.
 ۴۹ 48چارلس میداوار او انیتا هاردن ،ناقانونه درمل؟ د خپګان ضد درمل
او دپاک نیت دسیسې ( هالند :د اکسانت د اکادمې خپرونه۳۵،)۱۳۸۳،
 49انا ام پونت ،ړانده چرګان او ټولنیز ژوې :د افغانو ښځو طالبانو د
حاکمیت الند د کیسو لپاره د ځای جوړول( پورتلند،اوریګان :میرسي
کارپس.۶۷)۱۳۸۰،

50
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انا پیترسن او آصف کریمي  ،د افغانستان د بازار پیژندنه

پرته له دې چې د هغوی د اغیزو ،سمې اندازې او اړخیزو اغېزو
په هکله د نه پوهیدلو سره سره یې پرخلكوپلوري.همدارنګه دغو
رېپوټونوروښانه كړه چې دننګرهارواليت دشينواروپه ولسوالۍ
كې شااوخوا  ۵۰په سلوکې كليوال خلك دا ډول غیر واقعی
ډاكټرانوته ورځي.
په كابل كې يوشمېرغيردولتي روغتيايي مركزونو او نورو
سرچینو ادعا وكړه چې په ښاركې د اعتياد درملنې خصوصي
د استوګنې مركزونه اوس مهال د بنزوديازپينو او د درد د
آراموونکو د خواراكي اوتزريقي رژيم له الرې ،په هيرويينو د اخته
كسانو درملنه كوي .دغه مركزونه د روږدو کسانو د درملنې د يوې
 ۱۵ورځنۍ دورې لپاره  ۲۰۰امريكايي ډالره اخلي چیرې چې د نشه
یي درملو قطع کول پرته له درده وي او د هغې پرځای ناروغانو
درملنه د نښو نښانو پر بسټ کیږي .له دغه پیسود وركونې سره
سم ناروغ كس ديوې شپږمياشتنۍ دورې لپاره آرامونكي درمل
هم ترالسه كوي؛ درواني درملو مصرفونكي څرګندوي -بېله دې
چې په دغودرملود احتمالي روږدی کیدو او اړخیزو اغېزوپه
هكله ورته معلومات وركړل شي ،يواځې د درملوپاكټ يې په
واك كې وركول كيږي .كله چې ددغه ډول تجويزدوره پايته
ورسيږي ،هغوى د درملو د قطع کیدو دنښو احساس كوي څرنګه
چې ددوی ددرملنې له پیل کیدو څخه وروسته د لومړی ځل لپاره
د نشه يي توکو څخه ځان آزاد احساسوي .نوله همدې امله هغوى
په ډېره جدي توګه دهيرويينود بياځلې مصرف له ګواښ سره مخ
كيږي .درواني درملومصرفونكود اعتياد درملنې د غيردولتي
مركزونوپه هكله راپوروركوي چې ،كلينيك ته دبياځلې ورتګ
پرمهال ،خپله دوى دهيرويينود بيا مصرف مسؤل ګڼل كيږي.
چې له همدې امله بايد  ۲۰۰امريكايي ډالره نورې پيسې هم دبيا
ً
امرتقريبا په ټولو مواردوكې داعتياد په
درملنې لپاره وركړي .دا

استمراراودوام پايته رسيږي.

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

له رواني (سايكوټروپيك) درملوسره اړوند ځينې
نورې ستونزې:
داسې ښكاري چې له رواني درملوسره اړوند ترټولوجدي
ستونزې به عبارت وي له :اوږدمهاله خپلسرې درملنه؛ داړتيا
له كچې ډېرتجويزياسپارښتنه؛ دروزل شوو او نه روزل شوو
ډاكټرانو او د درملتونونو د مسوولینو لخوا د دا ډول درملو
دخطراتواوزيانونوپه هكله دمعلوماتو نه ورکول؛ او دروانی
درملو ګډونه له غیرمجازدرملوسره .لكه څرنګه چې دا کار په
سویلي آسيا كې ډېرعموميت لري،

دڅنډوله بازارونوسره تړاولري .ددې دوو بازارونوپېژندنه په
51

سربېره پردې،درواني درملود ناسمې كارونې په هكله ځينې
نورې جدي اوبالقوه ستونزې هم شتون لري چې يوه يې هم دحكيم(
دګياهي اويوناني دارو ګانو کار پوه) د سپارښت پر بنسټ د
ستروئيدونو او نورو خطرناکو روانی درملو كارونه ده.دګاونډي
هېواد پاكستان درسنيوله راپورونوسره سم ،سره له دې چې
حكيمانو خپلوناروغانوته ستروئيد اود ژویو درمل وركول،
مګربياهم خلكولېوالتيا درلوده چې هغوى ته مراجعه وكړي .ځكه
چې دهغوى دمعاينې فيس له نورومسلكي ډاكټرانوڅخه ډېركم
و.

يوه بله لويه اواساسي ستونزه د هغولويانو اوماشومانوپه
هكله ده چې مورفين ياد رواني درملو لرونكي ټوخى ضد شربت
استعمالوي ،چې د دا ډول شربتونو السته راوړنه ډېره اسانه ده .په
ً
واقعا د طبي موخوپه
داسې حال كې چې ممكنه ده په لمړي سركې
غرض وكارول شي،مګركه چېرې د ناروغۍ د نښو نښانو له
ورکیدو وروسته هم وکارول شي نو د تړاو او ډېرونورو ستونزو
د رامینځ ته کیدو ویره شته .په نشه يي توکو د روږدو کسانو د
درملنې كاركونكي څرګندوي ،هغه ماشومان چې د دوامداره

دمجازواو غيرمجازو بازارونوفعاليت ترډېره بريده دسړك
ښكاره توګه ستونزمن اوپه اسانۍ سره امكان نه لري.

اخلي.
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ډېرى حكيمان په دودیزه توګه په خپلو دارويي محصوالتو کې
له طبیعي روان فعالونکو توكو لكه چرسو اوترياكو څخه کار
اخلي؛ سره له دې چې تل په هغومواردوكې چې بې پروا حكيمان
په ډېره آسانۍ موجوده رواني درمل په خپلو جوړو کړو دارويي

ً
اساسا هغه مهال قوت
محصوالتو کې ورزیاتوي ،دغه ګواښونه
اخلي چې ترياكو ياهم چرسو ته الس رسي محدوده شي .په كابل
كې د بدني جوړونې( )Bodybuildingكلبونوله زياتوالي سره
سم ،په شفاهي توګه داسې راپورونه خپاره شوي چې د دغه
سپورټ لوبغاړي په تزريقي ډول له ستروئيدو څخه ناوړه ګټه

ژړاپه صورت كې درملتون ته وړل كيږي ځکه چې کورنۍ ددې
توان نه لري چې هغه ډاکټر ته بوځي ،ډېرځله آويل ،فنوباربيټول
او فنرګان لرونكي شربت ترالسه كوي .داډول درمل باید د ۲
كلونو څخه دلږ عمر ماشومانوته ور نه كړل شي مګرد استثنايي
شرايطوپرمهال  ،هغه هم دډاكټرتر ژورې طبي څارنې الندې.
اوس مهال د افغانستان د اصلي د تریاکو د درد ضد درمل
متاډون ،باپرینورفين د افغانستان د اساسي درملو په لیست
کې یواځې د نشه يي درملو د ځای نیوونکې درملنې دپروګرام
او د بدن د دفاعی سیستم د کمزورې کوونکې ویروس( )HIVاو
داسې نوروناروغيو چې د وینې له الرې خپریږي د مخنیوي په
موخه ځای پر ځای شوې دي .ال تر اوسه هېڅ يوې مؤسسې هم چې
درواني درملودځاي نیونکي د پروګرام پلې کوونکې دي ،د داډول
درملود وارداتومجوزنه دى تصديق كړى .په داسې حال كې چې
په  ۱۳۸۷كال د نشه يي توکو كارونكوپه هكله څېړنې څرګندوي
چې اوس مهال په كابل كې باپرینورفين په غيرقانوني بڼه پلورل
كېږي اود ځينوتزريقي مصرفونکو لخوا په كارول كېږي .په داسې
حال کې چې ددغو درملو پیژندنه د زیانونو د کمولو د ستراتیژی
یوه برخه ده چې موخه یې مصرف كونكوترمینځ د  /H.I.Vايډز د
خپریو څڅه مخنيوي دی ،د دوی سخت کنټرول او څارنه د غیر
قانونی بازار ته د انحراف څخه د مخنیوې په موخه ډیر مهم او
اړین وي .

 51مارتین جیلسما (،د طالبانو له تریاکو د بندیزونو څخه زده کړه) د نشه
يي توکو د پالیسۍ له نړیوال ژورنال څخه.۹۹، ۱۳۸۴ )۲(۱۶ ،
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 .4دپاليسۍ ګډون
د ۸۰په سلو کې رواني درمل په ناقانونه توګه هېواد ته وارديږي.

سره لري ،خوله بلې خوا ارزانه دي اوالسته راوړنه يې هم آسانه

داكار ددولتي چارواكولپاره د دغومواد ودقاچاق او درغلیوپه

ده .دتزريقي درملوداستعمال پرلوري هرډول د لورې بدلونه ،كه

مخننيوي كې د ستونزو سره مل وي .لكه څرنګه چې دافغانستان

هيرويين وي يا رواني درمل ،ياد دواړوڅخه جوړشوى تركيب ،د

اغیزمننونکې پولې دترياكو ،هيرويينو اونوروډول ډول رواني

زرقولو د وسایلو د شریکولو له امله د اچ .آى .وي ايډز اوهغوټولو

توكودقاچاق الره بهرته هواروي  ،په همدې ډول له بهرڅخه

ناروغيود انتقال اوپراختيا خطرلري چې دوينې له الرې له يوه

درواني درملودراتګ الره هم هواروي .د دولتي چارواكوترمنځ

كس وبل كس ته ورځي .په افغانستان كې دتزريقي درملو څخه

خپوراداري فساد اود درملو د برابرولو په كړۍ كې نور ښکیل

استفاده د اچ .آى .وي ايډز ترټولو اصلي لېږدونكى عامل ګڼل

کسان ،دا معنی لري چې بډې او كمېشنونه په دواړو لورو هم د

كيږي .درواني درملود راكړه وركړې د كنټرول په موخه دعامې

تریاکي دارو ګانو او هم رواني درملو په سوداګرۍ نه شلیدونکې

روغتيا وزارت لخوا دورستيوهلوځلوسره سره،بياهم دكاري

برخه جوړوي .په مجاز اوغيرمجازه درملوكې دسوداګرۍ

مقراتواوغوره كنټرول د مكانېزم دنه شتون له امله دهغوى

دغوښتنې اووړاندې كونې اړخونه يوه پېچلې نه بیلیدونکې

آسانه السته راوړنه په دې داللت كوي چې ،ډېرى افغانان الاوس

څانګه ده .دا یواځې د كوكنارو د له مینځه وړلو دسیاست موضوع
ً
احتماال
نه ده او دا پربېوزله كليوالوكورنيو اغېزې دي ،چې

هم دبېالبېلوسرچينوله الرې دغودرملوته الس رسي لري اوپه
خپل سرې توګه يې مصرفوي .په مقابل كې يې كه چېرې درواني

اقتصادي بحران ،څوګونې بې ثباتي اوسياسي اخ ډب رامینځ

درملوپه خرڅالو وسوداګرۍ باندې سخت مقررات ولګول

دكوكناروپه لمنځه

شي ،نودرملوته الس رسى كميږي اودا ګواښ رامنځته كوي

وړلوكې داوسني سياست يوه بله پایله دا ده چې په هره كچه چې

چې دمصرف كونكويوه برخه كېداى شي چې په خپلوستونزو د

نوموړى سياست بريالى شي په هماغه كچه ددغوتوكووړاندې

برياليتوب لپاره دترياكو،هيرويينو ،چرس اوالكولوپه شان له

کول كمښت مومي ،بيې لوړې ځي اوپه پايله كې د هیرويينو او

نېشه يي توكوكارواخلي .سربېره پردې ،هغه کسان چې څو ډول

تریاکو مصرف كونكي اړكيږي چې يوبل ځای نیونکې درمل

درمل په کاروي هیرويين او نور غیر مجاز درمل او همدا راز

ولټوي ،د دغه تشې دډكولو لپاره د روانی درملوهېڅ ډول كمښت

رواني درمل كه چېرې درواني درملوبيې لوړې اوالسته راوړنه

نه لیدل کیږي.

يې سخته شي ،مصرف كونكي به د غيرمجاز درمل وكاروي

ته کوي ،چې د پاملرنې له الرې تضمینیږي
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د دغورواني درملوډېره برخه نقلي ،تاريخ تېره اود خطرناكو
اضافي

تركيبونو لرونكې ده چې كېداى شي اغېزه يې

دهيرويينواوترياكود ناوړه مصرف په كچه مضره وي.
تردغوشرايطوالندې ،احتماال ًهغه كسان چې اوس هيرويين
څكوي د هیرويينو د تزريق خواته مخه وکړي چې په زیاتیدونکې
توګه د رواني درملو د اضافه شوې توکې له ځانه سره لري؛

چې په ترڅ كې به يې دغيرمجاز درملود استعمال كچه لوړه شي.
هغه بنسټيز عوامل چې د مزمنورواني روغتیايي ستونزوالمل
اودرواني درملوخپلسرې كارونې د اړتيا مینځته کوي ،اټكل
كيږي چې په دې نيږدې راتلونكې كې به له مینځه الړ نه شي .ځكه
چې هېواد دروږدوكسانو دالرښونې اومالتړ او درملنې په برخه
كې له لږوظرفيتونو درلودونکی دی.

دهيرويينوځينې تزريق كونكي د رواني درملوتزريق ته به مخه

په عمومي توګه ،رواني درملوته پراخه الس رسي ،د نویو دوايي

وكړي دا كاركه څه هم له يوې خوا ډېرخطرونه اوزيانونه له ځانه

تركيبونو حضورته قوت وربښي چې داخپله هم احتمالي زيانونه
اوخطرات په وړاندې لري كوم چې اوس مهال هغه كسان ورنه

۵۴ 53د یوید منسفیلد او آدام پین ،د سیمې څخه پیښې :په افغانستان
کې د کوکنارو د کرکیلې په کچه کې د بدلونونو په هکله پوهیدل( کابل :د
افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره)۱۳۸۶،
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ناخبره دي چې په نشه يي توکو د روږدو کسانو د درملنې خدمتونو
وړاندې كوي .دبېلګې په توګه :دهيرويينونوې اوخطرناكه بڼه

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

بلورين(  )Crystallineچې يواځې د كريسټال په نامه یاديږي  ،په

به د درملنې او د درملو د تدریجي را ټیټولو فرصتونو ته چې د

دې وروستيوكې په كابل ،هرات اونورو سيموكې لېدل شوې دي.

ځانګړې او مناسبې طبي څارنې الندې تر سره شي اړتیا ولري.

كه څه هم التراوسه معلومه نه ده چې آیا دغه ماده درواني درملو
درلودونکې ده؟

د رواني درملو جدي کنټرول او څارنه به د نوموړو درملو د واټونو
دسر د غیر مجازو بازارونو د مینځ ته راتلو په برخه کې مرسته

د رواني درملو د جدي کنټرول او د بیو د رښتیني لوړولو له امله د

وکړي ،همدا راز په زیانمنونکو ډلو د ټیټ کیفیت لرونکو،

رواني درملوته د الس رسۍ د کچې د راټیټولو څخه باید مخنیوی

تاریخ تیرشویو ،او نقلي درملو د پلورلو ویره به زیاته کړي.

وشي .دا ډول وړاندیز باید په ډیر احتیاط سره تر سره شي؛ د

د ځینو کیسه ایزو ر یپوټونو پر بنسټ په کابل کې د واټونو د

بیولوړول او یا د الس رسۍ راټیټول باید په تدریجي ډول سره تر

سر د پلورونکو په الس د رواني درمل پلورل کیږي .له بلې خوا د

سره شي .د آرامونکو درملو د اوږد مهاله په خپل سرو مصرفونکو

هیرويينو په بیه کې هرډول رښتینی زیاتوالی او یا د السرسۍ د

لپاره چې نور نشي کوالی چې دا درمل و پیري ددرملو سمدستي

کچې ټیټوالۍ به روانی درملو کارولو ته به د هیرويينو کارونکو

درول به دوی د ډیرو ناوړه نښو نښانو سره به مخامخ کړي؛ دوی

لیوالتیا زیاته کړي.

 .۵مخ ته پرتې الرې:
په افغانستان كې درواني درملو دناوړه استعمال له امله د رامینځ

ناقانونه ګڼل شوي دي .نوله همدې امله يې استعمالول نه مجاز

ته شوو پېچلوستونزود حل لپاره بيا په ځانګړې توګه د مجاز

اونه هم د منلووړ دي.

اوغيرمجاز بازارونه ترمینځ د معامالتو له امله ،هېڅ ډول بېړنۍ
اوساده حل الره شتون نه لري .په دې هكله هم بشپړمعلومات
په واك كې نشته چې كه چېرې كنټرول شوي رواني درمل په
طبي موخووكارول شي ،ممكن ګټه به ولري .خوله بل لوري دا
كاركېداى شي په پوره آسانۍ د اوږدمهاله خپلسرې درملنې لپاره
الره هواره كړي اوپه پاى كې له اړخیزواغېزو ،نشه ،اوتړاو پورې
اړوندو ستونزو المل به وګرځي.
داحقيقت چې دنړۍ په ډېروبرخوكې د سویلي آسيا په شمول،
له پیړیو راهیسې ترياك او چرس په دودیز طب كې دتفريحي
موخولپاره كارېدل ،به ډیرځله له پامه غورځول شوي وو .متناقص
نظر روښانه دی :باید چې يوه څرګند توپير ومنو ،ځكه چې الهم
روښانه نه ده چې كوم څه درمل اوكوم هغه نشه یي توكي دي .دغه
ستني روان فعالونکې توكي اوس مهال دجزا د قانون له انده
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له بل لوري،فارمسوتیکي رواني درمل د ډاكټر د سپارښتنې او
د فارمسیست له لورې د ویش په صورت كې اوهمدارنګه دطبي
سپارښتنوپربنسټ ،مجاز اوقانوني ګڼل كيږي.خوبياهم  ،په
افغانستان كې ډېررواني درمل په مناسب ډول سره سم نه تجويز
میوي او نه پلورل كيږي .ډېرلږ شمېر مصرفونكي په دې هكله
معلومات تر السه كوي چې د دغودرملولنډ مهاله ،اوږدمهاله
اړخیزې اغیزې اوناسمه كارونه او د تړاو كومې پايلې له ځانه
سره لري.
دګټورو ،کره اواړينومعلوماتو برابرول اوخلكوته يې وړاندې
كول يوه څرګنده اواساسي اړتيا ده .ځكه چې په دې صورت كې
 - 54د دې موضوع امكان چې افغاني كورنۍ دخپلوطبي لګښتونو
اوموخولپاه په كافي توګه ترياك تهيه كوي ،په ځانګړې دهغوى په
هكله چې له كلينيكونو،درملتونونواوروغتيايي مراكزو لرې په
كليواوبانډو كې ژوند كوي ،داسې يوبحث دى چې رانغښتل يې د دغه
مقالې په ځولۍ كې امكان نه لري ،خودپاملرنې وړموضوع ده.تر۴۰
كالودلوړعمرلرونكي ډېرى افغان وګړي په ياد لري چې دترياكوله ځينو
محصوالتوڅخه يې خپلوماشومانودزكام  ،ټوخلې ،غاښ درد او ...د
درملنې په برخه كې كاراخست .دهغوى دډېرماشومانولپاره  ،اوس مهال
رواني درمل ددولت له نظارت پرته له ټولوګواښونو اوزيانونوسره سره د
پورته مادې ځاى نيولى دى.
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به خلك درواني درملوپه ټاكنه كې له معقولې الرې كارواخلي؛

چې اوس مهال د دولتي چارواكو د روڼوالې اوحساب وركونې

كه څه هم چې داموضوع په يواځې توګه نه شي كوالى چې دهغوى

سيسټم د نشتوالې  ،خپاره فساد اود امنيت د نشتوالې له امله

له ناسمې كارونې مخه ونيسي .مګرهغه معلومات چې دخلكوپه

ځنډیدلې دي.

واك كې وركول كيږي ،بايد د طبي سپارښتنو اوتائيدونو پرته
د رواني درملو د کارونې احتمالي خطرونه اوزيانونه منعكس
كړي .كېداى شي احتمالي زيانونه يې په الندې ډول وي :ادخیزې
اغیزې ،په درملو پورې تړاو او د اړتيا له كچې دډېرمصرف ،او
همدا راز د څو درملو د کارونې ویره او خپلسرې درملنه.

په دغه ټولنيزجوړښت كې ،درواني درملود سوداګرۍ د كنټرول
په برخه كې الس وهنه يوه پېچلې ستونزه ده .احتماال ً په دې اړه

ترټولوګټورګامونه هغه به وي چې درواني درملود مصرفونكو،
پرچون پلورونكو اوتجويزونكو سره په ارتباط كې پورته كيږي.
د ډاكټرانو ،فارمسیستانو نورو روغتيايي كاركونكوروزنه له

كه څه هم ،د دغومعلوماتو برابرول ډېرمهم دي ،مګربايد په

لمړۍ درجې اهميت څخه برخمنه ده .دپوهنتون په كچه مسلکي

داسې ډول باید تر سره شي چې دمجازاوغيرمجاز رواني درملو

زده كړې بايد د فرعي موضوعاتو پر ځای ډېرى رښتینې او

دكارونې په هكله دافغاني ټولنې حساسيتونه په پام کې ونیول

بنسټيزموضوعات راونغاړي ،لكه د رواني اوغيرمجازدرملو

شي .د بیلګې په توګه ،درواني درملودكارونې داحتمالي

د اغېزو اندازه ،زيانونه اوګواښونه ،په رواني درملوداعتياد

خطراتوپه هكله بشپړاوجدي ګوتڅنډنه كېداى شي په نه

ماهيت ،اود داسې ډول درملنې الرې چارې لټول چې بايد له

غوښتلې توګه ځينې كسان وهڅوي

فرهنګي اړخه دافغانانولپاره مناسبې

چې غيرمجاز نېشه پي توكي لكه

او وړوي.

چرس اوترياك د ځای نیونکې درملو

په داسی حال کې چې په پوهنتون

په توګه وكاروي .ددرملوپه څېرد

کې د فارمسیستانو په مسلکي ډول

ترياكود خپلسره تجويزد زيانونوپه

روزل یو ضروري دى ،هغه كسان چې

هكله جدي ګوتڅنډنې ،په ځانګړې

په درملتونوكې په كاربخت دي ،كه

توګه دماشومانوپه برخه كې،كېداى

مسلكي وي ياغيرمسلكي ،بايد

شي چې هغوى د رواني درملو د ناوړه

وهڅول شي چې خپلوپېرودونكوته

کارونې په هکله دلږومعلوماتو دلرلوله

په پښتو اودري ژبوپه ليكلې بڼه د

امله درواني درملواستفادې خواته

دغودرملودزيانونواوګواښونوپه

مخه كړي.

اړه

معلومات

وركړي.
چې

د درملود روزنې په برخه كې متعادل

دهغوشمېرپېرودونكولپاره

چلند ضروري دى ،په کوم کې چې

نالوستي وي ،فارمسیستان بايد

د روانی درملو خطرونه او زیانونه تاييد شوي همدارنګه

– په اړوند ټولنه كې دروغتيايي كاركونكي له الرې -دا ډول

دغيرمجازموادو سره دهغوى د اړيكو په اړوند بحث كيږي .د ډله

معلومات وركړي .په خاصه توګه هغوكسانوته چې له رواني

ايزورسنيوله الرې د رواني درملودمصرف له احتمالي زيانونواو

درملوڅخه داوږدې مودې لپاره كاراخلي زیانونه او ګواښونه

ګواښونوڅخه دخلكوخبرول اواوږدمهاله ښونيزپروګرامونه

ورته تشریح کړي.

كوالى شي چې د دغه موادود كنټرول اوپرچون پلورنې سره اړوند
مقرراتوپه برخه كې دعامې روغتيا وزارت له هلوځلوسره مرسته
وكړي .همدارنګه كوالى شي په هغوهلوځلوكې چټكتيا راولي
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په نشه يي توکو د روږدو کسانو د خصوصي كلينيكونوپه اړه
دسختو قوانينو وضع كولو او هم په دې هکله باید ډاد ترالسه
شي چې په دغو مرکزونو کې د روږدو کسانو ددرملنې دیوې

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

برخې په توګه د رواني درملو د زیاتې اندازې کارونه او ډیر تجویز

اوبډې خپل ټيټ حد ته ورسوي .په داسې حال كې چې قانون

امکان نه وي .ددې تر څنګ ،دروږدو کسانو د درملنې په برخه

بايد په سمه توګه پلى شي ،داهم بايد له ياده ونه يستل شي چې

كې ښكېل دولتي اونادولتي سكټورونه باید د د رواني درملو

دهيرويينواونوروغيرمجازدرملو دخرڅالو اوالسته راوړنې په

د کارونکو لپاره د باكيفيته درملنې ،د بیارغونې او د زیانونو

وړاندې د ګامونوډېرښت په ناغوښتلې توګه کیدای شي چې

د کمولوخدمتونو وړاندې کولو په موخه پانګونه وكړي .دعامې

د دغو توکو پرځای د رواني درملو کارونی او یا د هغو سره د

روغتيا وزارت اونورو څارګرومقاماتو دنده داده چې درواني

اضافي موادو په توګه وکارول شي.

درملوپه توليد ،خرڅالو اوتوزيع باندې پرېكنده قوانين وضع
كړي .له داسې ډول نظارت څخه كارواخلي چې لوړو مسلكي
سټنډرډونوته درسېدلوپه الره كې يې مالتړوكړي ،اداري فساد

د دا ډول السوهنود عملي كولولپاره ،نړيواله ټولنه په دغه
موضوع دپوهاوي اړتيالرې چې په افغا نستان درواني درملوله

په افغانستان كې درواني درملو په کاریدونکې اصطالحات :
غوښتنې څخه په راپورته شويو ستونزو كاركول همدومره

 .په داسې حال كې چې قوي ُمسكنونه نن ورځ دسختو رواني

پانګونه غواړي لكه له هېواد څخه بهردرواني توكوله قاچاق

ستونزولكه شيزوفرني او مانیا لپاره په كاروړل كيږي.

اوپراختيا څخه را والړې شوې ستونزې .په اوږد مهاله توګه ،د

دبنزو ديازپينوله كشفولو وړاندې دغه پیاوړې آرامونکې د

دغوموادو له ناسمې كارونې سره اړوند ستونزې د افغانستان

ډېروپراخو راواني ناروغيولپاره استعمالېده.

د بشري او اقتصادي پراختيا په الره كې د نېشه يي توكودلوى
توليدونكي هېواد په نوم جدي خنډونه جوړوالى شي.
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يو ډله د خپګان ضد درمل چې دسیروتونينو دبيا اخيستنې
نهې کوونکې()SSRIsنوميږي هم شتون لري ،چې په افغانستان

دطبي درملومنل شوې طبقه بندي لکه د رواني درملو معموال

كې يې دناوړه مصرف په هكله ډېرلږ معلومات په واك كې

ً دهرډول درملو لپاره دوه نومونه لري :جنريك نوم( چې په

دي .دپورته ډول درملو()SSRIsترټولومشهور يې عبارت دي

كوچني توري پيليږي) ،او سوداګريزنوم ( چې په لوى توري

له :فلوكسیتين( ،)Prozacپاروكسیتين( )Paxilاو سيتا

پيليږي) .د بېلګې په توګه «.»)diazepam(Valium

لوپرام(.)Celexa

په افغانستان كې ډېركله له دوو ډلواصلي رواني درملوڅخه

الف -كمزوري آرامونکې:

ناوړه ګټه اخستل كيږيُ :مسكنونه اوخواب راوړونكي
آرامونکې.
دوهمه ډله هغه درملو څخه جوړ دي چې هم خوب راوړونكې
اوهم آرامو نكې اغېزې لري .دهغوى په مینځ کې دوه ډوله درمل
شتون لري :كمزوري ُمسكنونه  ،چې دبنزوديازیپينوله ډلې
څخه دي .اوقوي ُمسكنونه چې دباربيتوراتو او دباربیتورات
ډوله له ډلې څخه شمېرل كيږي .كمزوري ُمسكنونه د مزمنو
رواني روغتيایې ستونزو لپاره چې حادې نه وي استعماليږي

درواني فعالونکو درملو دا ډله بېالبېلې ځانګړتیاوې لري
لكه  :د اندیښنې ضد ،خوب راوړونكي ،دعضالتو استراخت
ورکونکې او آرامونکې ؛هغوى داسې ډول ُمسكن دي چې ټول
مرکزي عصبي سيسټم مړژواندی کوي(انحطاط) .بنزوديازپين
درمل د اضطراب ،انديښنې ،خوب اختالل اود صرع (ميرګي) په
شان د ډېروناروغيو ددرملنې لپاره كارول كيږي .كه چېرې ديوې
محدودې دورې(له  ۳-۴اونيو) لپاره اود ډاكټرله الرښونې سره
سم وكارول شي ښه زغمل کیږي ،خوندي او اغیزمن دي او ښې
اوګټورې پايلې لري .دبنزوديازپين آرامونکوعمومي ستونزې
55

اندریو تیلر ،د واټونو درمل(لندن :هادر او ستوتن.)۱۳۶۶،
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
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چېرې دشپې لخوا او دآرام خوب لپاره استعمال شي ،كېداى

تريوې مياشتې دوامداره كارونې وروسته يې په ناڅاپي توګه

شي چې مصرفونكى كس سهارپه سختى له خوبه ويښ شي اوپه

درول په شخص كې په خپل ځان نه ویسا  ،بې قراري اوبې خوبي

هوښ پاتې كېدل به ورته ستونزمن پرېوزي .كه چېرې دغه درمل

رامینځته کوي .دغه درمل په ياد (حافظه) اوتمركزباندې هم

د ورځې لمخې وكارول شي ،د ستړيا اومړاوي توب المل کیدای

ناوړه اغېزه كوي.

شي .ژراغېزه کونکې بنزوديازپين د اتيوان او تمازیپام په شان

دا دي :له حده زیاته بې خوبي ،ګنسیت ،كمزورتيا او لړزيدنه.

ټول بنزوديازیپين آرامونکې درمل د رواني او فزيكي روږدی
والې المل کیدای شي همدا راز د“بنزوديازیپينو د پریښودلو
سند روم” ( سندروم هغه نښو نښانو ته وايي چې سره یو ځای
پيدا کیږي او د یوې ناروغۍ څرګندونه کوي) په نوم ياديږي .په
دغودرملود تړاو او اغېزې خطرهغه څوك ډېرله نوروګواښوي

كوم چې دهمدې موخې لپاره جوړشوي دي ،ډېراحتمال یې شته
چې د روږدی والې المل شي .كه چېرې د اوږدې مودې لپاره په
لوړه اندازه استعمال شي ،او كه چېرې درمل په ناڅاپي توګه
ودرول شي ،دپرېښودلوسختې نښې نښانې لكه دعضالتونيونه
اواختالج( لړزه) به رامینځ ته شي.

چې پخوا يې هم د اعتياد  ،مزمن درد ،خفيفه مګراوږدمهاله

لمړني بنزوديازپين اوكلوروديازیپوكسيد په  ۱۳۳۴كال کې

خپګان او دبې خوبۍ مزمن اختالالت یې تجربه كړي وي.

تركيب شول .په داسې حال كې چې ديازیپام په  ۱۳۴۲كال اوله

دبنزوديازپين درملوچټكه پرېښودنه په داسې حال كې چې

دېنه وروسته دهمدې كورنۍ د  ۱۲ډولونه نور یې بازارته وړاندې

يو اوږد مهال یعنې د څومياشتولپاره ورنه ګټه اخیستل شوې

شول .هغه درمل چې په افغانستان كې ترټولوډېره ناوړه او په

وي ،دالكولو او باربيتوراتونو دپرېښودو په شان نښې نښانې

سمه توګه كارول کیږي په الندې ډول دي او ډیازیپام هم په هغه

لري چې عبارت دي له :دمیرګي ياصرعې په شان حملې ،لړزه،

ډله کې راځي چې ډیرزیات استعمالیږي:

دعضالتو څړیکې ،كانګې (استفراغ) اوخولې.

•آلپرازوالم ( زاناكس  ،آنپرا)

هرڅومره چې داستعمال موده اوږده وي او د درملو اندازه لوړه

•كلرديازیپوكسيد ( لېبريوم  ،لېبراكس)

وي ،دپرېښودلو د خطرنښې يې هم په هماغه اندازه اوچتې

•كلونازیپام ( ریووتریل)

وي .خوبياهم ،د سټندردې اندازې د اخیستلو په صورت کې
او هم د يوه لنډ مهال مصرف څخه وروسته هم کیدای ښې چې
را مینځ ته ښي .د بنزوديازیپينو سره درملنه بايد تل د اندازې
د تدريجي كمولو له الرې ودرول شي غوره به وي كه دا کار د
ډاكټرترنظارت اوالرښونې الندې ترسره شي.
ً
اساسا يوډول اغېزې
كه څه هم چې ټول بنزوديازیپين درمل
لري ،خوبېالبېل ډولونه يې لنډ مهاله او اوږد مهاله اغېزې
لري .پخواني بنزوديازپين د واليوم او لېبريوم په څېر
میتابولیزم( په بدن کې په نویو حجرو بدلون) یې ورو  ،يعنې
دا چې د اغیزې پایښت یې  ۱۲ياهم زياتوساعتونو وي .كه
 ۵۷ 56الکس بینینجر ،جورج البیرتو کوستا ای سیلوا ،یان هندمارچ،
هنس -جیرجنمویلر او کارل ریکلس ،ښه کیمیا :د والیوم د مخترع ژوند او
میراث لویي ستریبچ( نیویارک :ام سی ګراو -هیل.)۱۳۸۳،
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•ديازیپام ( واليوم)
•لورازیپام ( اتيوان)
•اكسازیپام ( سیراكس)
•تمازیپام (رسټوريل)

قوي ُمسكنونه ( :خوب راوړونكي آرامونکې)
داډله درمل عبارت دي له باربيتوراتو اوبربیتورات ډوله
درملو څخه ،چې دواړه ډوله يې د كمزوروآرمونكو په پرتله
قوي اوخطرنا ك دي .كه څه هم چې باربيتوراتونه قوي خوب
راوړونكي آرامونکې دي ،مګرله غوسې اوتاوتریخوالې له
زیاتولو سره مرسته كوي اود اعتياد لوړ قابليت لري .په خوراكي

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني()Psychotropicدرملوناسمه كارونه

اوتزريقي ډول كارول كيږي .د يوه راپورسره سم:

انالجيزیكونه (ددرد آرامونکې):

داترټولو وژونکې تزريقي مواد دي چې د اعتياد پرېښودل يې

په داسې حال كې چې التراوسه هم په طبي علوموكې دای

ډېرې خطرناكې پايلې لري.
قوي آرامونكي چې په افغانستان كې موندل كېداى شي په
الندې ډول دي:
•كلرپرومازين ( الرګاكتيل) :خوب راوړنكي ارامونکې
درمل دي چې معموال ً په طب كې د روانې ناروغیو پرضد
درملو په توګه ورنه كاراخستل كيږي .دفنوباربيټولوپه
څېرهيرويينو او آرمونکو ته ورته اغېزې لري چې
دافسردګۍ ضد عمليي ته پياروړتيا وربښي .د واټونو

اسټيل مورفين ( هيرويين) ديوه قوي ُمسكن په توګه پېژاند
دى ،د تریاکو څو نور مشتقات لكه مورفين اوكودئين چې له
كوكناروڅخه الس ته راځي او د تریاکو مشتقات ( مصنوعي
درد آرامونکې) په افغانستا كې په ناوړه توګه استعماليږي:
•بوپرینورفين( تمجسيك)  :په  ۱۳۴۷كال کې كشف
شول ،يوډول نيمه مصنوعي ،اوږدې اغیزې درلودونکې
دتریاکو دمشتقاتو آرامونکې دي چې له تبائين څخه كوم
چې د كوكنارويوه اساسي برخه د ه جوړيږي .دغه درمل
خوراكي نه دي اومعموال ً د ژبې الندې اوياتزريقي ډول

دسر دنشه يی توکومصرفونكي د زرقي مصرفونکو په

استعماليږي.

تركيب كيږي اودپېچكاريو په بڼه ورنه كاراخستل كيږي.

•ديكلوفناك ( ولتارون  ،ولتارن) :يوډول غيرستروئيدي

شمول يې ګولۍ استعمالوي خوكله كله له هيرويينو سره

•متاكوالون ( ماندراكس) :د اهغه درمل دي چې دپرچون
پلورنكولخواپه الرو اوسړكونو كې پلورل كيږي .سره له
دې چې مصرف يې په دې وروستيوكالوكې كم شوى دى،

التهاب ضد درمل دي چې دالتهاب اودرد لرې كولولپاره
ورنه كاراخیستل كيږي .په ځينوهېوادونوكې يې مصرف
د ډاكټرله مجوز اونسخې پرته مجاز دى ،خوپه افغانستان
كې يې مصرف ( دكريم اوژل جوړولوپرته) غيرقانوني

خوالهم په افغانستان كې موندل كيږي .دا امراحتماال ً له

شمېرل كيږي.

وړ دي اوبله داچې دعامې روغتيا وزارت هم دمتاكوالونو

• فنتانيل( دوراجسيك) :د ناوړه استعمال لوړ وړتیا

دې امله دى چې هيرويين په اسانۍ سره د السته راوړنې
لمنځه وړلولپاره پوره هلې ځلې کړي .دغه درمل چې
په لمړي سركې په  ۱۳۳۴كال د مالريا ضد درملوپه
توګه توليد شول؛ پیاوړې اغېزې اود ناوړه مصرف
بالقوه قابليت يې په چټكۍ سره وپیژندل شواوپه ډېرى
لويديځوهېوادونوكې يې په استعمال بنډيزونه ولګول
شول.
•فنوباربيټول :دايوډول باربيټورات دي چې معموال ً
د سپين پوډرپه بڼه پيداكيږي .له رېپوټونوسره سم په
هپرويينوكې ګډیږي چې د پلورونكوګټه اوله دا ډول
تركيب سره اړوند ګواښونه پياوړي كوي.

لرونكى قوي رواني ُمسكن دى.
•متاميزول ( ډېپرون  ،نوالجين)  :د درد اوالتهاب ضد درمل
دي ؛ دډېپرون اونوالجين په تجارتي نومونوتر ۱۳۸۳كال
پورې په افغانستان کې په خورا اسانه توګه تر السه کیدل
چې له دېنه ورسته يې پلورل دعامې روغتيا وزارت لخوا
منع شول .دډېپرونو پلورل په  ۳۰نوروهېوادونوكې هم بند
شوي دي .په  ۱۳۵۸كال په امريكا كې د دغه درملومصرف
په دې دليل چې سخت اودرانه اړخیزې اغیزې لكه د
وینې د ګرانولو سایتونو کموالۍ (-)Agranulocytosis
يوډول خطرناكه او وژونكې ناروغي ده -دلرلوله امله
دانسانانولپاره مضروپېژندل شول.
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

• مورفين لرونكي ټوخى ضد شربتونه .
• آمنیډول  :د پارسیتامولو د درد

چې د افغانستان داساسي درملوپه لېسټ كې ځای لري .په
آرمونکو درملو

درلودونکۍ دی چې پرته له نسخې هم پلورل کیږي ،دا
نویسنده :ډېويډ مک ډونالد

درمل په خپل ترکیب کې كافيئن اوديازیپام هم لري .په

ډېروهېوادونوكې پرته د ډاكټرله نسخې اوپه ځينونوروكې
د نسخې له مخې په الس ته راوړل كيږي .دغه موضوع
درواني درملو په طبقه بندي کې ستونزې څرګندوي:

پاكستان كې يې پلورل د كافئينو په لرلوسره چې دمركزي

د ځانګړو درملوڅخه د راپورته شويو زیانونو او ګواښونو په

عصبي سيسټم محرك ماده ده اود ديازپامو په لرلوسره چې

هكله هېڅ ډول نړيوال توافق نه شته.

دمركزي عصبي سيسټم فعاليت كمونكې ماده ده ،اوهم له
دي امله چې دپاراستامولو اوديازپامو یو ځای كارول په

ځينې نوررواني درمل:

هېڅ ډول كلينيكي ناروغيوكې پكارنه دي ،په  ۱۳۸۵كال

• كلرفنيرامين ماليټ( آويل) :انټي هيسټامين د ارامونکو

د درمل ثبتولو کمیټې لخوامنع اعالن شول.

خواصوپه لرلوسره کیدای شي چې د تزريقي هیرويينو د

طراح گرافیک :عبدالوکیل وسیم

● -پنتازوسين ( سوسیګان) :تردې مهاله راپورونه څرګندوي چې
له دغودرملودناوړه ګټه اخستنې ترټولو لوى عامل دادى چې د
هيرويينو د ځای نیونکې پر ځای استعمال شوي دي .دګوليو
اوپيچكاريوپه بڼه په آسانۍ ترالسه كېداى شي ،هم په يواځې
توګه اوهم له نورودرملوسره په ګډه توګه د كارونې وړدي .دپنتا

اوبلنولو لپاره و کاریږي .دغه ماده له هيرويينوسره مرسته
كوي چې په تزريقي يا تابلېټي حالت ډېرژرپه مقطرواوبوكې
حل شي .د دې درملومصرفونكي څرګندوي چې دغه درمل
د پوستكي له تحريكونكو يا الرژيك غبرګونونوڅخه
مخنيوى كوي.

زوسينوكارونه په ځينوهېوادونوكې منع شوې ده.په انګلستان

دو تیپین هیدرو کلوراید( پرو تیادن) :یوه د خپګان ضد درمل

كې يې سپارښتنه له دې امله بنده شوې چې په غلطۍ سره دزړه

دي چې د اندیښنې ضد خواصو درلودنکی دی او د هند د خپګان

په يوه رګ باندې اغېزه كوي اود فكراختالل رامنځته كوي.

ضد درملو په بازارکې لومړني درمل دي.
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•تراماډول :د تریاکو د مشتقاتو رواني درمل دي چې د

• هيوسين (سكوپوالمين) :خورا زهرجن درمل دي چې

كودئينو مصنوعی آنالوګ دی اوپه تزريقي او ټابلېت په بڼه

يوازې بايد په ډېره لږه كچه سره استعمال شي .ډېرمصرف

د السته راوړنې وړدي.تراماډول هغه کنټرول شوې ماده ده

يې كېداى شي چې په هذیان ویلو ،شلتوب ،بې سد توب

