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دلیکوال په هکله

ډېويډ مک ډونالد

دی  ټولنپوه  هغه  ډونالډ  مک  ډېويډ 
د  هېوادونوكې  پروده  مخ  په  چې 
ورته  او  راټیټولو  د  دغوښتې  درملو 
كاري  كلنه  شل  كې  برخه  مسايلوپه 
دملګروملتونودنېشه  لري.ده  تجربه 
دمبارزې  توكواوجرمونوپرضد  يي 
)UNODC( په دفتركې دافغانستان 
درملود  د  كې  برخه  په  دپروګرام 
دراټیټولود  كچې  د  غوښتنې 
اوهمدارنګه  توګه  په  متخصص 
دمبارزې  توكوپرضد  يي  دنېشه 
سالكار  وزارتونود  روغتیا  اوعامې 

په توګه  يې كار كړې دی .

عمومي كتنه

افغانستان  كې  لسیزه  تېره  په 

ترټولولوی  دترياكواوهیرويینود 

كړ.هغه  خپل  مقام  هېواد  تولیدونکي 

دشواهدو  دي  نه  روښانه  الهم  چې  څه 

نېشه  په  خپله   په  هیواد  پربنسټ 

په  مخ  د  توكودروږدوكسانو  يي 

زياتیدونکې ستونزې سره مخامخ دی. 

تړاو،روږديوالې  توكوله  يي  نېشه  په 

ستونزوسربېره  روغتیايي   اونورو 

شي  كوالی  توكواستعمال  يي  دنېشه 

وګړي، كورنۍ اوټولنه له ګڼ شمېراقتصادي ،ټولنیزو اوقانوني ستونزوسره مخامخ كړي . 

يوازې د ناقانونه اوغیرمجازوموادواستعمال نه دی چې په نېشه يي توكو د اخته كېدوالمل 

كیږي بلکې د رواني درملو، او فارمسیوتیکي درملو لکه ُمسکنو،آرام بښونکو چې روانی 

فعالونکو اغیزو درلودونکې دي كه چیرې د ډاكټر او يا د تولیدونکې د سپارښتنې نه پرته 

وكارول شي  نو كیدای شي چې په پايله كې يې پرنشه يی توكو د اخته كیدو سبب شي.

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

برخه كې هدف د غیرې مجازوتوكو  لکه هیرويینو ،ترياكواو به لګه اندازه د چرسواستعمال 

دی،خوله شواهدوڅرګنديږي چې ډېركسان له رواني درملوهم ناوړه ګټه پورته كوي. په ۱۳۸4 

اومسکن  آرامونکې  ددرد  لکه  دي  توكي  هغه  ددرملنې  درمل   )Psychotropic(رواني
چې رواني فعالونکې اغېز ې لري او د رواني فعالوونکودرملوداسې يوه برخه جوړوي چې ذهن 

د  چې  شي  اوكېدای  كوي  اغېزه  سیسټم  عصبي  پرمركزي  توګه  په  وركونکوموادو  دبدلون  ته 

مصرف كونکي په دماغي حالت ،كړوړواوپوهه كې ډول ډول بدلونونه رامنځته كړي.
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كال كې ملګروملتونو د جرمونواونېشه يي توكوپر ضد د مبارزې 

ادارې)UNODC( اودنېشه يي توكوپرضد دمبارزې وزارت لخواد 

استعمال  غیرطبي  شويوموادود  دكنټرول  كې  لړ  په  سروې  يوې 

او هغه درمل چې پرته د ډاكټرله سپارښتنې ديوې اوږدې مودې 

كې  حال  داسې  وشوه،.په  پاملرنه  ته  ستونزې  استعمالیږي  لپاره 

هیرويینود  اوپه  ۱۵0000تنه  روږدوكسانوشمېره  ترياكود  په  چې 

روږدوكسانو شمېره ۵0000 تنه اټکل شوې  وو. په داسې حال كې 

تنه   ۱۸0000 شمېره  روږدوكسانو  درملود  فارمسوتیکي  په  چې 

د  كارونې  د  درملو  د  كال   ۱۳۸2 ښارد  كابل  د  دي۱.  شوې   اټکل 

ستونزې د ارزونې په  پايله كې دا څرګنده شوه چې ۱42۹۸ كسان 

په فارمسوتیکي درملو،۱0۷۷4 كسان په ترياكو او۷00۸ كسان په 

هیرويینو اخته دي.

اخیستنه  ګټه  ناسمه  درملوڅخه  روانی  د  كې   افغانستان  په 

بېالبېل ډولونه لري2 يوله دغوستونزو څخه د ډېرو قوي ُمسکنواو 

دی(  والیوم  يې  نوم  )تجارتي  ديازپامو  لکه  بښونکودرملو  آرام 

څخه چې  په ډېره  ارزانه  بیه اوپه پراخه كچه په ټولودرملتونونو 

او پرچون پلورنځیوكې د السرسۍ وړ دي ، داوږدې مودې اوپرته 

دډاكټرله اجازې څخه په خپل سر  كارونه ده.

په داسې حال كې چې ښايي د دغه ډول ناسمې كارونې  لپاره زيات 

دلیلونه موجود وي ، جګړوپورې اړونده بېوزلي، ټولنیز بې ځايه 

كیدل   اورواني روغتیايي ستونزې )لکه دډيرې مودې )مزمنې( 

د  اختالالت(  وروسته  څخه  صدماتو  اوله   خپګان،   ، انديښنې 

دغوستونزواصلي هسته جوړوي.

 ډېركله رواني درمل له غیرمجازه موادولکه ترياكواوهیرويینوسره 

كیږي.  كارول  په  ډول   په  دڅکلو   يا  او  زرقي  په  يوځای 

سپارښتنه  ډېره  حده  درملوله  رواني  د  واسطه  دډاكټرانوپه 

۱ د ملګرو ملتونو د نشه يي توكو او جرومونو پر وړاندې د مبارزې 

اداره)UNODC( او د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې وزارت، افغانستان:

  UNODC د نشه يي توكو د كارونې سروې ۱۳۸4) كابل: د افغانستان لپاره د
دفتر،۱۳۸4(

       

2 ،،     دټولنې د نشه يي درملو څیره ۵ مه شمیره:  په كابل كې  د نشه يې درملو 

د  ستونزې ارزونه) كابل د افغانستان لپاره د  ملکرو ملتونو د نشه يي توكو او 
      UNODC    ۱۳۸۲  جرمونو  پروګرام

لنډيزونه:
دوجوددفاعي سیسټم كمزوری كونکی اكتسابي سنډروم  :AIDS

اروپا كمیسون  :EC

دبدن د دفاعي سیسټم كمزوری كوونکی ويروس   :HIV

دتزريقي درملوكارونکي   :IDU

INCB:  دنېشه يي درملونړيواله كنټرولونکی كمیټه

لیرجیک اسید دی ايتیل امید  :LSD

نادولتي مؤسسه    :NGO

دسیروتونینود بیا اخیستنې نهی كونکۍ      :SSIRs

ملګري ملتونه   :UN

UNHCR:  كډوالوپه چاروكې  ملګروملتونو عالي كمېشنري 

ماشومانولپاره دملګروملتونووجهي صندوق  :UNICEF

UNIFEM: دښځولپاره ملګروملتونوپراختیايي صندوق

له جرمونواونېشه يي توكوسره دمبارزې په چاروكې    :UNODC
دملګروملتونو لويه اداره

د ملګروملتونو ددرملود كنټرول نړيوال پروګرام  :UNDCP

دروغتیا نړيوال سازمان  :WHO

د  هکله  په  كارونې  درملودناسمې  شوراد  سالكاره  دانګلستان 

مجاز اوغیرمجاز درملودمصرفونکو ستونزې داډول تعريفوي:

دخپلسرې  توكو  ددرملواونوروكیمیاوي  چې  كسان  هغه 

دوامداره  په  ددرملو  يا  او  نېشه  په  كې  پايله  په  كارونې 

نو  كیږي  اخته  كیدو)اعتیاد(  روږدې  اويا  كارونه 

ټولنیزې،رواني،فزيکي  اړوندې  پورې  دې  دوی 

كیږي. مخامخ  هم   ژوندكې  په  سره  ستونزې  اوحقوقي 

اوبیارغونه”،   درملنه  شورا“  سالكاره  هکله  په  كارونې  درملودناسمې 

.)۱۳۶۱، HMSO، لنډن(
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په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

اړخیزې  احتمالي  لکه  درملودزيانونواوګواښونو،  داډول  اود 

معلوماتو  باوري  د  هکله  په  روږدېوالۍ   مسمومیت،  اغېزې، 

مرسته  سره  اخیستنې  ګټه  دغوموادوناسمې  د  هم  نشتوالۍ 

كوي. دبېلګې په توګه: دراپورونوله مخې څرګنده شوې چې ډېرو 

كوچنیوماشومانوته د رواني درملو درلودونکې د ټوخي شربتونه 

اوقوي درد آرامونکي درمل  وركول كیږي.

په  يواځې  لړۍ   كارونې  ناسمې  درملود  رواني  د  دې،  له  سره 

اوان  هېوادونه  پروده  ډېرمخ  ده.  نه  محدوده  پورې  ن  افغانستا 

اوګرېوان  الس  ستونزوسره  ورته  له  هم  هیوادونه  تللې  پرمخ  څو 

يا  جوړونکو  درمل  ماهرو  او  شويو  ثبت  د  او  نسخې  دي)د 

فارمسیستانوڅخه د درملو دپیرودنې كنټرول( او د روانی درملو 

كارونه د طبی دلیلونو له كبله د يو ماهر ډاكټر تر څارنې الندې. 

داسې اټکل شوی چې په افغانستان كې له شتو رواني درملو ۸0 

په سلو كې برخه غیرمجازاوبې كیفیته دي؛ يايې تاريخ تېراوياهم 

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

داسې حال كې چې دپولوساتنه اوهېواد ته د واردېدونکو روانی 

دعامې  كیږي.  ترسره  نه  توګه  سمه  په  هم  اوكنټرول  درملوتنظیم 

انستیتیوتونودڅارنې  اوطبي  درملتونونو  د  وزارت  روغتیا 

درلودونکو  كیفیت  ټیت  د  اوهمدارنګه  اوكنټرول  ،نظارت 

فارمسي  د  موخه   په  كنټرول  د  خرڅالو   پر  درملو  تیرو  اوتاريخ  

چارو د رياست په چوكاټ كې حقوقي څانګه يې په دې وروستیو 

نورو   فساد  د  او  بډو  او  لرونکو  معاش   مګردټیټ  كړه.  جوړه  كې 

بڼو ته وړ مامورينوپه الس  د ۹000 څخه دزياتو درملتونونو څارنه 

او پلټنه  هم يوه لويه ننګونه ده. د پرچون پلورونکو،هټۍ والو، 

رواني  د  واسطه  متخصصوكسانوپه  اونوررغیر  وانانو  كراچي 

درملوخرڅالو او سپارښتنه هم تینګې  څارنې اومخنیوي ته اړتیا 

لري. 

دغیرمجازه  مستقیمًا  كونه  اووړاندې  درملوغوښتنه   يي  دنېشه 

سره  سوداګرۍ  له  اوچرسو  ترياكو،هیرويینو  توكولکه  يي  نېشه 

اړيکه لري. د رواني درملودبیو جګوالی، په بازاركې ددې درملود 

كمښت اود السته راوړلو ستونزې هغه عوامل دي چې كارونکي 

يي  نېشه  شان  اوچرسوپه  دترياكو،هیرويینو  چې  اړباسي  ته  دې 

توكوته مخه كړي كوم چې په افغانستان كې ټولنیز او طبي اوږد 

تاريخ لري.

له  ماده  دا  توګه  زياتیدونکې  په  كارونکي   اوسني  دهیرويینو 

د  او  جګوالي  د  قېمت  دهیرويینود  چې  ګډوي  درملوسره  رواني 

الس رسۍ دكمښت په صورت كې  د يو لړرواني درملوپه كارونه  

دهیرويینود ځای ناستي په توګه  زياتیږي چې دا كار ددغو موادو 

دغیر مجازه ماركیټونو پراختیا هڅوي.

ناسمې  د  درملو   رواني  لکه  درملو  مجازو  غیرو  او  مجازو  د    

دی  مخامخ  ورسره  افغانستان  چې  ستونزې  اړوند  په  كارونې 

اوږدمهاله  مبارزه  سره  پديدې  دغه  له  حلیږي  نه  كې  شپه  يوه  په 

ستراتیژۍ  اود دولت اونړيوالې ټولنې ټینګې ژمنې ته اړتیا لري. 

آن كه چېرې دترياكوجرړې هم ويستل شي بیابه هم هېواد درملو 

چې رواني درمل يې اساسي هسته جوړوي د غوښتنې له ستونزې 

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

كونې، تنظیم اوكنټرول لپاره ددولتي ارګانونوغښتلي كول اړين 

دي، الندېنیو ټکوته پاملرنه هم حتمي ده: 

توكودروږدوكسانودرملنه  يي  نېشه  په  درملنه؛  اوګټوره  غوره 

كارونې  درملودناسمې  درواني  خدمتونه،  كمونې  د  اودزيانونو 

اودرواني  جوړونکواوډاكټرانوروزنه؛  درمل  د  هکله  دزيانونوپه 

اوباوري  دكره  دټولوافغانانولپاره  هکله  په  اوګټو  بیو  درملود 

معلوماتو چمتوكونه.
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روانی  نورو  تر  بښونکو  آرام  اوبنزوديازپینو  باربیتوراتو  ډول، 

 .LSD فعالونکو درملو لکه هلوسینوجن

هغه  چې  هېوادونوپراقتصاد  پروده  دځینومخ  تړون  كال  د۱۳40 

تر السه  به يې  ترياک  او  به يې چرس، كوكا  بوټې يې چې ورڅخه 

كول سخته منفي اغېزه درلوده چې داټول په بېالبېلوفرهنګونوكې 

او  تفريحي  د  او  توګه  په  درملو  دوديزو  د  پېړيوراهیسې  له 

دغوهېوادونه  دې  له  سره  كیدل.  كارول  په  لپاره  ټولنیزوموخو 

دي،   كې  لټه  په  قوانینو  جدي  ورته  د  هکله  درملوپه  درواني  د 

مصنوعي  اوهغوهېوادونوچې  جوړولوكمپنۍ  ددرمل  دواړه 

كاوه  اوټینګاريې  كړه  جوړه  ټولنه  پیاوړې  يوه  تولیدوي،  درمل 

نړيوال تړون قوانین د يو واحد تړون په پرتله  چې د ۱۳۵0 كال  د 
ډېركمزوري وو.4

روانی  او  توكو  يي  نېشه  د  دملګروملتونوتړون  كې  حقیقت  په 

محدود  موخوپورې  اوتحقیقاتي  طبي  په  يواځې  درملومصرف 

رواني  د  پرته  ددې  چې  وغوښتل  غړوهېوادونويې  كړاوله 

مخنیوی  دې  څخه  اومصرف  توزيع  تولید،  له  درملو  فعالونکو 
وكړي.۵

دغه  شو.په  السلیک  لخوا  دملګروملتونو  كال   ۱۳۶۷ په  يوبشپړتړون   -   4

جوړولوكې  درملوپه  دهغه  ډول   همدې  اوپه  درملواوتوكو  درواني  كې  تړون 
ايي  نېشه  له  چې  وړاندې  په  اوقاچاق  موادودتولید  كارېدونکوكیمیاوي  له 
شوه. اعالن  مبارزه  سخته   ، وربښـي  قوت  ټولوجرايموته  اړوند  سره  توكو 

درملو  قانونی  غیر  د  ترس،   مايک  او  كلن  رابرتس،اكسل  ماركیوس     ۵

  .2،)۱۳۸۳ سکوپ،  درګ  لندن:  لور)  پر  كتنې  بیا  يوې  د  پالیسیو  نړيوالو  د 

دنړيوال سیاست كاري چوكاټ 

په ۱۳40 كال كې د نشه يې درملوپه هکله دملګروملتونو ځانګړی 

تړون السلیک شوڅو د نشه يې  درملو او د هغه درملو چې ورته 

او  طبي  له  پرته  البته  كړي  منع  كول  زيرمه  او  تولید  لري   اغیزې 

څیړنیزو موخو، لکه بنګ، كوكا او ترياک او دهغه دمشتقاتولکه 

په ۱۳40 كال كې د نشه يې درملوپه هکله دملګروملتونو ځانګړی 

تړون السلیک شوڅو د نشه يې  درملو او د هغه درملو چې ورته 

او  طبي  له  پرته  البته  كړي  منع  كول  زيرمه  او  تولید  لري   اغیزې 

څیړنیزو موخو، لکه بنګ، كوكا او ترياک او دهغه دمشتقاتولکه 

چې  كې  حال  داسې  په  اوهیرويینو.   مورفینو  كوكايینو،  چرسو، 

د نشه يې درملو لکه د دای اسیتیل مورفینو) هیرويین( طبي په 

كارونه د درد آرامونکې په توګه اړينه وپیژندل شوه درملوكارونه 

غیرقابل اجتناب وپېژندل شوه. نوموړی  تړون داډول بیانوي:

 په رواني درملوروږدېدل د يوكس لپاره سخت زيان اړونکي دی 

او انسان لپاره درانه اقتصادي اوټولنیزګواښونه او ويرې له ځانه 

سره لري.

ګوني  دوه  هکله  په  درملودماهیت  رواني  دمجازاوغیرمجاز 

متخصصینو  اوطبي  جوړونکو  پالیسي  سیاستوالو،  د  سیاست 

اساسي  يوه  دا  چې  څرنګه  دي.  كړې  ستونزې راپورته  جدي  لپاره 

چې  پربنسټ  ددې  شي:  كوالی  درمل  هر  كوي:  سیره  بر  را  ستونزه 

څرنګه، چېرته، څه وخت اود څه لپاره په كارول شوې، هم مثبتې 

ډاګه  په  كال   ۱۳۵0 په  لري.  اوتاوان  ګټه  هم  او  اغېزې  منفي  اوهم 

شوه چې ډېررواني درمل د ۱۳40 كال په تړون كې نه دي ځای شوي. 

د  هکله  درملوپه  درواني  ملتونه  ملګري  چې  شو  امرالمل  همدا 
تړون مسوده جوړه  كړي.۳

درملو  فارمسوتیکي   ډول  ډول  دهغه  لمړی  تړون  كال   ۱۳۵0 د 

دمهال ويش جوړونې اوكنټرول سره چې د رواني درملو په توګه 

تصنیف شوې دي لیوالتیا درلوده لکه: دامفتا مینونو- پارونکۍ 

۳ - كه څه هم  چې رواني فعالونکې او رواني  درمل اوتوكي ځینې وخت يودبل 

پرځای كاريږي، خوپه دغه مقاله كې د رواني درملواصطالح دهغودرملولپاره 
فعالونکې   روان  رسي.  مصرف  په  سم  تجويزسره  ډاكټرله  د  يواځې  چې  كاريږي 
درد  نركوتیک  چې   كاريږي  كې  برخه  وپه  مواد  دهغه  توكواصطالح 
كیږي. پلورل  څیر  په  درملو  د  چې  زوسین(   پنتا  مورفین،   ( لکه  دي  آرامونکي 

۱.         شالید 

كونکۍ  السلیک  كنوانسیونونه  تول  الندي  دغه  افغانسان 

دی) كه څه هم چې د ۱۳۵۱كال پروتوكول يې چې د ۱۳40 كال د 

تړون تعديل كوونکی دی  نه دی تصويب كړی( : 

۱۳40    د ملګرو ملتونو د نیشه يي توكو واحد كنوانسیون

كنوانسیون  درملو  رواني  د  ملتونو  ملګرو  د   ۱۳۵۱

د ملګرو ملتونو د  روانی درملو  او نیشه يي توكود   ۱۳۶۷

نا قانونه لیږد رالیږد  پر وړاندې  د مبارزې كنوانسیون 



۵

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

 )INCB( كمیټه  نړيواله   كنټرول  توكود  يي  دنېشه  كال   ۱۳۷۹ په   

چې د ۱۳40 كال دتړون له الرې د تړونونود اجرايي نظارت او نیمه 

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

غیر طبي درملو- په ځانګړې توګه د رواني درملود ناسم  يا غیر 

طبی مصرف اوپراخې الس رسۍ په هکله يې خپله ژوره انديښنه 

څرګنده كړه. دراپورونوله مخې د درملو بی نظمه او له حده ډېرې 

په  مخ  كې  هیوادونو  څو  په  الره   تګ  كولو  اوزيرمې  كارونې 

زياتېدوده اونوې ستونزې يې رامنځته كړې دي.۶  درواني درملو 

له  ډېردردونه  درمل  دا  چې  كې  حال  داسې  په  ډېرښت  دغوښتنې 

منځه وړي، د داډول درملوله حده ډېره كارونه او مصرف اوخپل 

المل  والې  روږدې  اغیزې  اړخیزې   ، مصرف  ډير  د  درملنه  سرې 
كیږي چې يو ژوره ستونزه يې رامینځ ته كړې.۷

دغیرمجازبازارپه لور د درواني  درملوانحراف:

د  انحراف   لوړد  نه  كچې  ملي  د  درملو  درواني  كې  كال   ۱۳۸۶ په 

 )INCB(څو هڅو  رپوټونه د نشه يي توكو د كنټرول نړيوالې كمیټې

.له دغوهلوځلو څخه يوه هم د چین اوافغانستان  ته رسیدلې وو  

تړون  كال  د۱۳۵0  چې  ماده  هغه  فنوباربیټولو)  ټنو  درې   د  ترمنځ 

IVمهال ويش كې  ذكرشوې ده( بل هم د هند اوناجیريا ترمنځ  د  

درد  يود  مشتقاتو  د  ترياكو  د  پنتازوسینو)  امپول   2۵0000 د 

آرامونکی دی چې د ۱۳۵0 كال تړون د Ш لېسټ كې ځای پرځای 
شوې دي( مخنیوې وو.۸

زرقي  د  هم  كې  افغانستان  په  پنتازوسین  بنسټ  پر  رپوټونو  د 

مصرف  د  درملو  غیرزرقي  د  اوهم   )IDUs(كونکو مصرف  درملود 

كوونکو)non-IDUs( له خوا كارول كیږي.۹ 

چیني  د  كمیټه  نړيواله  كنټرول  د  توكو  يي  دنشه  كال   2002 په 

وغوښتل  څخه  دولت  له  افغانستان  د  غوښتنه،  چارواكوپه 

۶    د نشه يي توكو دكنټرول تړيوالې كمیټې رپوټ ۱۳۷۹) نیويارک:  ملګرې 

ملتونه،۱۳۸0(.  

۷ مد غودس،  ) درد، انديښنه، بی خوبي ـ يو د رنځونو تسکین يوه 

نړيواله كتنه:  يوه مقايسوي بیا كتنه) د برتانیې د رواني ناروغیو حا 
ژورنال،2۱-۱۸۳،۱۳۸2،۱۵.  

نیويارک:   رپوټ)  كمیټې  نړيوالې  كنټرول  د  توكو  يي  نشه  د    INCB د   ۹   ۸

ملګرې ملتونه،۱۳۸۷(، 22.

۹  ۱0  د UNODC ، د درملو د ټولنې څیره ۵ مه شمیره.

ګرام(  كیلو  ټنو)۵000   ۵ د  ته  افغانستان  څخه  چین  له  چې 

كړي.  تايید  توب  كره  دسپارښتنې  وارداتو  د  ديازپامو)والیوم( 

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

افغانستان د چارواكو له خوا وضع شوې وه ۷۶.۶ كیلوګرامه زياته 
وه، چې وروسته له ټګماری د ثابتیدو څخه سمدستي رد شوه.۱0

افغانستان ته د دريو ټنو فنوباربیتالو او پنځه ټنو ديازيپامو  په 

درغلۍ  سره د واردولو پیژندل شوې هڅې ددې څرګندونه كوي 

سربېره  تجارت  درملوغیرقانوني  درواني  كې  هېواد  دغه  په  چې 

پردې چې جرم ګڼل كیږي- لوی كسب هم دی. داچې په دومره لويه 

كچه هېواد ته د داډول درملوله واردولو وروسته به څه پېښیږي، 

د  ياداچې  لري:  شتون  احتماله  دوه  خوبیاهم  ده.  نه  څرګنده 

افغانستان په جنګ ځپلواوبېوزله خلکوچې دخپلوورځنیوفزيکي 

او راواني كړاوونو دآرامولوپه لټه كې دي پرته د ډاكټر له نسخې 

پلورل كیږي اويا په كوڅو اوبازارونوكې د مخ پرزياتیدو افغان 

مصرف كونکولخوا د اعتیاد آوره درملوپه بڼه ورنه ګټه اخیستل 

كیږي. څرنګه چې  بازاري هیرويین په مداومه اواصولي توګه نه 

هېڅ  يې  معلومولولپاره  كچې  د  والي  سوچه  نود  كیږي،  ازمويل 

شوې  مصرف  چې  شي  كېدای  ډېرومواردوكې  په  نشته.  الره  ډول 

پر  دهیرويینو  چې  شي  كېدای  مګر  وي،  نه  هیرويین  اصاًل  ماده 

يوې  د  درملو  روانی  د  شان(  وپه  فنوباربېتالواوديازپام  )د  ځای 

لويې برخې څخه جوړ كیمیاوي مواد  وي.

درواني درملو انحراف له كورني قانوني ويش له الرې د درملو غیر 

مجاز ماركیټ ته هم يو ستونزمن كار دی، لکه بنزوديازيپین چې 

د آراموونکو درملو  دډلې څخه دی چې تر ټولو ډيره ناوړه استفاده 

ترې كیږي.  په پرمخ تللوهېوادونولکه  د امريکې متحد ايالتونه، 

كاناډا او ځینو اروپايي هیوادونوكې داډول منحرف شوې درمل 

څخه  اوانټرنېټ  پلورونکو   د  مخې  د  بازار  د  توګه   ناقانونه  په 

پیرودل كیږي. سره له دې چې په اكثريت مخ پرودې هېوادونوكې 

لکه افغانستان، كېدای شي چې په پوره اسانتیا اوپرته د ډاكټرله 

پرچون  نورو  يا  او  جوړونکو(  دوا  فارمسیستانو)  له  نسخې  

چې  وي  هم  درمل  داسې  هغه  كه  آن  شي.  ترالسه  څخه  پلورونکو 

په  شي.  وخوړل  الندې  ترڅارنې  ډاكټر  د  بايد  اويواځې  يواځې 

۱0  ۱۱  په افغانستان كې نشه يي توكې، مک دونالد،2۱۳ 
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

ډيرو مخ پروده هېوادونوكې هغه سرچینې چې وكړای شي چې  په 

غیرمجاز  په  چې  ويش  او  خرڅالو  درملو  رواني  د  توګه  اغیزمنه 

شتون  كړي  تنظیم  او  كنټرول  ده   سوداګري  ګټوره  ډېره  بازاركې 

نه لري. يوه بله ستونزه د بې كیفیته درملو لکه رواني درملوڅخه 

ناوړه استفاده اوقاچاق دی. په ۱۳۷۸ كال د يو رپوټ پربنسټ په 

افغانستان كې دننه اوپه پاكستان كې د افغان كډوالو په ټولنوكې:

 نقلي، بدل، تاريخ تېراونا ثبت شوي مواد چې په ناقانونه توګه په 

پاكستان اوهندوستان كې جوړ او بیا په غیرمجاز ډول افغانستان 
ته راوړل شوې دي.۱۱

په ۱۳۸2 كال د روغتیا نړيوال سازمان د اټکل پر بسټ دنړۍ نیږدې 

تولیديږي  كې  هند  په  درمل  تقلبي  او  كیفیته  بې  كې  سلو  په   ۳۵

دې  له  دي.  تقلبي  كې  سلو  په   ۱۱ صادراتو  درمل  د  اودهندوستان 

بالقوه توګه د  څخه څرګنديږي چې دغه كاربه ډېره زياته ګټه، په 

برخه جوړوي   كې  سلو  په   ۱۷ عايد  د كلني  درمل جوړونې صنعت 

اړوندو مجرمو ډلوته په ور په برخه كیږي.۱2 

بازار  نړيوال  په  چې   كوي  اټکل  سازمان  روغتیايي  نړيوال   

پروده  مخ  اوپه  تقلبي  كې  سلو  په   ۱0 درملوڅخه  موجوده  له  كې 

هېوادونوكې له شته درملیزوتوكوڅخه 2۵ په سلو كې نقلي، بې 

سوداګرۍ،  نړيوالې  درملود  د  توګه،  عمومي  په  دي.۱۳   كیفیته 

دمتحدو جنايي چلندونوو لکه، دبیو ټاكنه، د جوړولونا مناسبې 

دبازارموندنې  پراويي،  بی  او  درغلي  پرمهال  آزمويلو  د  الرې، 

شوو  منع  او  تېرو  اوتاريخ  چارې  الرې  اخالقي  غیر  او  ناسمې 

درملوارزانه پلورل د اسنادو پر بنسټ په مخ پر ودې هیوادونو كې 
يو لوی مصیبت دی.۱4

UNDCP ۱2 ۱۱ ،  د درملو د ټولنې څیره ۱ شمیره:  د افغانستان په ټولنو كې د نشه 

يي توكو استعمال ـ  يوه لومړنۍ ارزونه) اسالم آباد : د UNDCP   دافغانستان 
لپاره پروګرام ، ۱۳۷۸(،۹.

۱2 ۱۳  هندين اكسپرس، 2۳ زمری ۱۳۸2

شوې  پوښتل  ځله  څو    :WHO سازمان  نړيوال  روغتیا  د  درمل   نقلي    ۱4   ۱۳

ځینې سوالونه ـ ۱۳۸4 كال د غويي میاشت

http://www.wpro.who.int/media_centre/fact_sheets/fs_20050506.(
.)htm

۱4 ۱۵  جان بريت ويت، د دواجوړولو په صنعت كې  ډله ايز جرمونه) لندن:روتلیج 

او كیګن پاول، ۱۳۶۳(. 

داړتیا له كچې لوړسپارښت )تجويز( او مصرف:

انحراف  د  درملوپه  رواني  د  ددرملوغیرمجازبازارته 

سربېره،دطبي مسلکي خلکولخوا دكنټرول شويو روان فعالونکو 

درملو نامناسب تجويزهم كېدای شي چې له حده زيات اسانه الس 

رسۍ او زيات مصرف المل شي. داډول الرې عبارت دي له: پرته 

له كتنې د درملوسپارښت؛ د درملو غیر  د يو طبی مسلکي كس 

ددرملو  موخه  په  استفادې  دناوړه  سپارښت؛  مناسبه  نا  او  جدي 

په قصدي توګه ناسمه سپارښتنه؛  اوپه خپلسر ددرملو سپارښت 

مسلکي  خدماتود  ]دروغتیايي  كارول  درملوپه  د  سر  خپل  په  او 

داليل  كړنواصلي  ډول  دا  د  چې  څرګنديږي  داسې  كسانولخوا[. 

نابسیا روزنه؛  دمعلوماتونشتوالۍ؛ غیر جدي او ماليم چال  به 

نشتوالی؛  احساس  د  مسؤلیت  د  وړاندی  پر  دمسلک  چلند؛ 

يا  چلند  چال  جنايي  روږديوالی؛  شخصي  وړه؛  كړه  غیراخالق 
مستقیم امالي ګټې.۱۵

دنشه يې درملودكنټرول نړيوالې كمیټې  په مخ پر ودې هیوادونو 

كې يې د رواني  درملو د سمې طبي او څیړنیزواړتیاوو دارزونې 

په هکله د سرچینو او كارپوه د نشتوالې اوهمدارنګه دناروغانود 

په  اوكموالي  شتون  درملودنه  دمجاز  كولولپاره  اړتیاوپوره 

كمښت  مزمن  له  كاركونکو  كادري  دطبي  هم  خپله  چې  هکله- 

اونه بسیا روزنو او معلوماتوسره اړوند وو، خپله ژوره انديښنه 

پر  مخ  په  چې  ده  يې  كړې  څرګنده  همدارنګه  ده.  كړې  څرګنده  يې 

ودې هېوادونوكې درواني درملوپرېماني ددې درملو ته د اړتیا د 

زياتیدو او د رواني ناروغیو او ټولنیزو ستونزو ددرملنې په برخه 

كې د رواني درملو د ممکنه او له حده زيات غیرمجاز سپارښت 

او مصرف  المل كیږي. د ټولنیزو ستونزو درملنه تل په مخ پروده 

هېوادونو كې هم ترستوګوشوې دي:

يواځې  ستونزې   غیرطبي  ځینې  چې  شته  خطراحتمال  ددې   

دخپلونښونښانوله مخې يوډول ناروغي يا اختالل و ګڼل شي.هغه 

بی  ټولنیزوشرايطولکه  دمختلفو  چې  نښې  اورواني  فزيکي 

كوري، وزګارتیا اوديوه ډاډمن امنیت نشتوالي تراغېزې الندې 

همدارنګه  او  كیږي  انګیرل  بیلې  كیږي  لېدل  كې  كس)فرد(  په 

ټولنیز، اقتصادي اوسیاسي ريِښوته يې لږه پاملرنه كیږي.كه څه 

WHO   ،20۱۵  ۱۶ نقلي درمل



۷

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

اودرواني  جسمي  دواړه  چې  نشته  شک  هېڅ  كې  دې  په  چې  هم 

روغتیا   ستونزې ډيرو افغانانو ته د لويو كړاونو او فشارونو د 

پیدا كیدو المل دی  

د رواني روغتیا په هکله انديښنې :

ډېره  تعبیرلمنه  اوفرهنګي  تعريف  د  اختالل  درواني  چې  څرنګه 

پراخه ده، نو د اټکل له مخې دنړۍ په كچه 4۵0 میلیونه كسان د 

مغزو يا راوني اختالالتو د ځینو ډولونو څخه ځوريږي)د الکولو 

 ۱2۱ څخه  ډلې  دغې  له  اړوند(؛  كارونې   په  ناوړه  د  اونوروموادو 

له  نږدې  چې  داده  مانا  ددې  دي.  اخته  خپګان  په  كسان  میلیونه 

هروڅلورو كورنیوڅخه د يوې كورنۍ يوغړی په رواني يا مغزې 
اختالالتواخته دی.۱۶

خاطرې،  ترخې  جګړې  د  چې  هېوادونوكې  شان  په  دافغانستان 

له تاوتريخوالې څخه ډكې شخړې اوټولنیزه بې ثباتي يې زغملې 

وي، په دې ډول ناروغیود اخته كسانوكچه به لوړه وي.  دروغتیا 

نړيوال سازمان دا يې څرګنده كړې ده چې په دې ډول شرايطوكې 

لوړې  د  كورۍ  بی  كاری،  بې   ، بېوزلۍ   ، كېدنې  ښاري  له  چې  

كچې درلودونکې وي، له رواني ورغتیاسره اړوند ستونزوباندې 

كاركول ستونزمن بريښي.۱۷ 

درواني ناروغیوترټولومزمن اوخپاره حاالت په الندې ډول دي: 

وروسته  صدماتو  له  اختالالت،  خوب  د  خپګان،  انديښنه، 

نابللې  غوسه،  وي:  دا  ښايي  يې  نښې  مهمې  چې   اختالالت- 

په  شو.  يادوالی  تمركزتزلزل.  اود  كیدنه  غوسه  ژر  ژر  يادونه، 

او  تعلیمي  محدود   ، والۍ)تجريد(  ګوښې  كې  كلیوالوسیمو 

بی  د  وړو  كړو  او  روانی  د  د  چې  شي  كوالی  فرصتونه  اقتصادي 

بې  د  روغتیا  رواني  د  ولوبوي.   رول  مهم  كې  پیاوړتیا  په  نظمی 

رواني  چې  دي  نښې  اساسي  كې دپنځه  برخه  به  د درملنې  نظمیو 

فعالونکو درملو سپارښت ته اړتیا لري- لکه په زغم كې ناتواني، 

ټول  توګه  عمومي  چې  كوم  خوبي  اوبې  درد  انديښنه،  خپګان، 

يوه  په  هرچا  چې  دي  نښې  هغه  ټول  لري:دا  ځانګړتیاوې  يوشمیر 

۱۶  د روغتیا نړيوال سازمان، نړيوال روغتیايي رپوټ۱۳۸0:  د رواني 

روغتیا نوې درک، نوې هیلې) ژنیو:  د روغتیا نړيوال سازمان،۱۳۸0( 
۱۷   د روغتیا نړيوال سازمان، نړيوال روغتیايي رپوټ ۱۳۸0 

زماني مقطع كې  يې تجربه كړې دي....۱۸

د  جمهوريت  داسالمي  دافغانستان  كې،  وري  په  كال  د۱۳۸۷ 

كړه  څرګنده  مرستیال  چارو  مسلکي  د  وزارت  روغتیا  عامې 

اختالل  راوني  يوډول  يا  خپګان  له  افغانان  كې  سلو  په  چې،۶۶ 

څخه سرټکوي. راوني ناروغي اوله درملوڅخه ناسمه ګټه اخستنه 

دی.۱۹  اوګرېوان  الس  ورسره  هېواد  چې  ده  ستونزه  ترټولوبېړنۍ 

شپږ كاله وړاندې، د رواني روغتیا په هکله ملي سروې ۱۳۸۱ چې 

شوه  ترسره  هکله  غړوپه  عمرلرونکو  كلنواوپاخه  د۱۵  دكورنیو 

انديښنې،  د  وركونکو  ځواب  سلوكې  په   ۷۸ په  چې  څرګندوي   ،

كې  سلو  په   42 او  خپګان  د  ويونکو  ځواب  كې  سلو  په   ۷0 نږدې 

نښانې  نښې  داختالالتو  ورسته  څخه  پېښې  له  وركونکو  ځواب 
خرګندې كړې وې.20

همدارنګه دغې سروې وښوده چې په تیرولسوكلونوكې ۶2 په سلو 

صدمې(  پیښې)  وركونکې  ټکان  ذهنی  څلور  خلکولږترلږه  كې 

تجربه كړې دي. درواني اختالالتوپه برخه كې د كره مالوماتودنه 

د  ستونزوسربېره،  پرشته  هکله  په  ارزونې  د  هغوی  اود  شتون 

او  بېوزلۍ  كډوالۍ،  ټولنیزه  تاوتريخوالي،  ناامنۍ،  دومداره 

ورته نوروستونزوپه لرلوسره روښانه خبره ده چې  ددغه شان سیمه 

نږدې  په  ټیټول  كچې  د  ستونزوو  د  روغتیا  رواني  مزمنې  ايزې 

راتلونکې كی به ډېرستونزمن كاروي.

۱۸  حامد غودس) درد، انديښنه او بی خوبي(، ۱۵. 

۱۹  )ويريدلۍ او خپه، ډيرو افغانانو نشه يي توكو ته مخه كړې(، 

رويتر، د ۱۳۸۷ كال د غويي لومړی. 
20 2۱ باربارا لوپس كاردوزو، اولیګو بیلوخا، كارول ای ګوتوې 

كراوفورد، ارشاد شیخ، میشل ای .اولف، میشل ال ګیربر او مارک 
اندرسن،) رواني روغتیا ، ټولنیزې كړنې او له جګړې وروسته 

افغانستان  كې ناتواني( د امريکا د طبی ټولنې ژورنال ،2۹2)۵( 
 .۸4-۵۷۵ ،۱۳۸۳



۸

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

اوسنی كنټرول اوكړنالرې:

 ۱۳۵۸ په  څرګندونوپربنسټ،  چارواكود  دولتي  د  دافغانستان 

او  تولید  كورني  د  ددرملو  مخکې  يرغل  له  اتحاد  دشوروي  كال 

خرڅالو  دعامې روغتیا وزارت له خوا دنن په پرتله په ډير جدي 

توګه كنټرول او څارنه كیدله. روانې درمل په رسمي توګه يواځې 

د ډاكتر د سپارښت پر بنسټ د يو ثبت شوې درملتون څخه د الس 

رسۍ وړ وه، سره له دې “غولونکو” ډاكټرانو به دپیسولپاره نسخې 

روغتیا  عامې  د  درملتونونوموقعیت  د  چې  تردې  آن  كښلې، 

وزارت تر څارنې الندې وو، له  دې لپاره چې ډاډ ترالسه شي چې 

وړتیالري  او  تعلیم  اړين   ) فارمسیستان  پلورونکي)  درمل  آيا 

د  دي  برخمن  څخه  نسخو  چاپی  اورسمي  دولتي  له  ډاكټران  آيا   ،

روغتیا وزارت لخوا كنټرولېدل. ديوې نسخې تجويزشل افغانۍ 

لګښت درلودچې نولس افغانۍ يې د درملتون اوپاتې يوه افغانۍ 

چې  كې  حال  داسې  په  وه.2۱    اړوند  پورې  روغتیاوزارت  په  يې 

شول  كوالی  نو   يېدرلودله  پانګه  پوره  چې  وګړی  افغان  هرهغه 

رسمي  هرومرويوتن  بايد  كې  درملتون  پرانیزي.په  درملتون  چې 

محدود  دولتي  د  وو،  شوې  ګمارل  جوړونکی  دوا  اومسلکي 

يتونوسره سم بايد دغه درملتونونه يوله بله په ټاكلي واټن پراته 

په  كې  په۱۳۸۷كال  سره  وضعیت  له  كابل  د  موضوع  وای.خودا 

بشپړه توګه توپیرلري:  ډېر درملتونونه پرته له دې چې مسلکي او 

روزل شوې درمل پلورونکي)فارمسیست( ولري، په فعالیت لګیا 

دي. دښاريوسړک له  40 څخه زيات درملتونونه لري چې ګڼ شمیر 

درواني  راهیسې،  كال   ۱۳۵۸ له  دي.  پراته  څنګ  په  څنګ  آن  يې 

درملومجاز اوغیرمجاز واردول،  درواني درملو پرچون اوعمده 

سوداګرۍ  ګټوره  په  امله  له  كنټرول  عدم  د  بريده  ترډېره  پلورنه 

آلماني  ديوه  دننه  كې  هېواد  په  پورې  كال  تر۱۳۷۱  ده.  شوې  بدله 

پرانیستل  كې  كال   ۱۳4۷ په  چې  همکارۍ  په  هوخست(  شركت) 

ډير  خورا  و.  امکان  تولید  درملود  باكیفیته  ډېرو  د  وو،   شوې 

درمل د  عامې روغتیا وزارت او دولت پورې اړوند د  ابن سینا 

به   په  قانوني  خوا  له  موسسې  د  جوړولو  درملو  د    )Avecina(

2۱  - په اوس وخت كې هرډالرپنځوس افغانۍ كیږي. له ۱۳۵۹ كال وړاندې 

معادله بیه يې روښانه نه ده.

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

په  چې  ولري-   شتون  چېرې  كه  پالوي-  څارنې  د  يوشمېرمحدود 

دې وتوانیږي چې دبې كیفیته اوتاريخ تېرو، نقلي درملود قاچاق 

اړوندو  د  وزارت  روغتیا  د  وكړي.   مخنیوی  څخه   اوخپراوي 

قانونه  نا  د  درملو  روانی  د  چې   سره  ډېروهلوځلوسره  د  چارواكو 

د  درمل  داسې  الهم  شوي،  سره  تر  موخه  په  كنټرول  د  سوداګرې 

درملتونونو، نورو پرچون پلورونکو او ان د السي كراچیو له الرې  

دخلکوپه الس رسي كې دي چې بايد يواځې د ډاكټرپه سپارښتنې 

راپورونوڅخه  لسیزوله  څو  دوروستیو  شي.2۳   وپلورل  سره 

ښکاري چې رواني درمل دسیمې اوګاونډيوهېوادونولکه ايران، 

پاكستان،چین اوهند له الرې ، د ناوړه په كارونې د مخنیوي په 

میکانیزم  له   اوڅارنې  كنټرول  اغیزمن  ډول   هېڅ  له  پرته  موخه  

څخه د سیل په څیر افغانستان ته راوړل كیږي. په ۱۳۸2 كال كې  

آيا  چې  كړي  ترالسه  ډاډ  چې  لپاره  دې  د  وزارت  روغتیا  دعامې 

بیه  مناسبه  په  او  وي  باكیفیته  ګټور،خوندي،  درمل  طبي  ټول 

وړاندې كیږي كه نه؟  او آيا دغه درمل د ناروغ د اړتیا سره سم په 

خپره  پالیسي  ملي  درملو  د  كیږي؟   ويشل  سپارښت،  توګه  سمه 

كړه. داسیاست ټینګاروكړ چې درواني درملوپه څېرموادوته چې 

غواړي  دستور  ځانګړی  يې  كارونه  په  يا  دي  درلودونکې  خطر  د 

لکه زرقی ډول، اسانه الس رسۍ يولړګواښونه رامنځته كړي. نوله 

دې امله بايد په دې برخه كې ځانګړې محدوديتونه وضع شي.24 

تعديل  پېشنهادي  درملوقانون  د  كې  افغانستان  په  مهال  اوس 

كمیسون  اوروغتیا  هوساينې  دعامه  كې  مشرانوجرګه  په 

درملیزوتوكوته  تعديل   دغه  ده.  الندې  ترغوراوارزونې  لخوا 

زيرمې   خرڅالو،تولید،  كونې،  وړاندې  مصرف،  واردولو،   د 

دكنټرول او څارنې د آسانتیا  په موخه جوړ شوی دی. چې لږ ترلږه 

كال   ۱۳۸۶ له  كوي.   پېچلوستونزوبحث  پرموجوده  پرمخ  دكاغذ 

22 22 انا پیترسن او آصف كريمي ،  د افغانستان د بازار سره آشنايي:  د درملو 

د بازار يوه څیړنه) كابل د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره،۱۳۸4( 

2۳  - په 200۳ كال دروغتیاوزارت نوم په عامه روغتیا واړول شو.

24  د عامې روغتیا وزارت ، د درملو ملي پالیسي) كابل: د افغانستان 

اسالمي انتقالي دولت،۱۳۸2( 

 2.        درواني درملود وړاندې كونې اونظارت چاپېريال
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په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

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

مادې  دپنځمې  قانون  ملي  درملود  د  چې  قوانینوكمېټې  درمل  د 

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

دكنټرول مسؤلیت اوهمدارنګه دهغولمړنیوكیمیاوي موادو چې 

كنټرول  د  وارديږي  موخه  په  جوړولو  هیرويین   د  ته  افغانستان 

دنده پرغاړه لري .

دغه درمل د كنټرول شويو درملو په ډله كې دي چې د دولت د ملي 

مجازو درملو په لیست كې شامل دي. دا درمل د واردولو ځانګړی 

اجازه لیک او د نورو درملو په پرتله  په بیلو شرايطو كې زيرمه 

كیدو ته اړتیا لري.  

چې  ده  شوې  جوړه  څخه  پنځوغړو  له  كمېټه  څارنې  درملود  د 

دنېشه  كسه  دوه  دغوغړوڅخه  له  ده.  شوې  ټاكل  دڅلوركالولپاره 

كارپوه  كارپوهان،يوطبي  وزارت  د  دمبارزې  توكوپروړاندې  ي 

مالیې  اوله  څخه  وزارت  رغتیا  عامې  له  كارپوه  درملويوتن  د  او 

درواني  چې  څوک  هرهغه  دی.  كارپوه  ګمركي  يوتن  څخه  وزارت 

روغتیا  دعامې  كې  پیل  په  بايد  ولري،  واردولوهوډ  درملود 

رواني  د  او   وسپاري  غوښتنلیک  ته  رياست  فارمسی  د  وزارت 

درملودملي شورا تائید د درملودڅارنې له كمېټې د اجازه لیک  

شره يو ځای يې تر السه كړي.  د ۱۳۸۶ كال په اوږدوكې، دډنمارک، 

له هېوادونوڅخه درواني  ايران ،سويس اوهالنډ  مصر،فرانسې، 
درملود وارداتو 40 دا ډول اجازه لیکونه وركړل شوې دي. 2۵

درمل-  شو،رواني  وركړل  لیک  دوارداتواجازه  چې  كله 

را  توګه   قانوني  په  ته  هېواد  څېرچې  دنوروهغوټولودرملوپه 

په  شي،  وسپارل  ته  واردونکي  چې  دي  له  مخکې   – واردشوي 

لپاره  ازمويلو  د  لخوا  رياست   د  چارو  فارمسی   د  كې   كابل 

ګمرک كې ساتل كیږي. كه چېرې نادولتي مؤسسوداډول درمل د 

بشردوستانه اهدافوپه موخه وارد كړي وي،دمالیاتو وركړې  ته 

اړنه دي. مګرخصوصي واردونکي د څلورپه سلو كې  مالیاتو د 

دوه په سلو كې د اضافی برخې مالیې په وركړه مکلف دي. په دې 

ازمايښتونو  له  درمل  چې  كوي  نیوكه  واردونکي  وروستیوكې 

نامناسبوشرايطوكې  په  هم  اوكله  لپاره  مودې  اوږدې  د  وړاندې 

2۵  د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې وزارت،) د  ۱۳۸۶  او ۱۳۸۷كلونو  په 

قانوني ډول د وارد شويو نشه يي او رواني درملو لیستونه( 

درواني  چې  كیږي  ادعا  همدارنګه  كیږي.  ساتل  كې  ګمرک  په 

درملود وارداتوپروسه ډېره اوږده ده اوډول ډول رسمي تائیدونو 

موخه  په  چټکتیا  بهیرد  دغه  د  چې  اړتیالري  اوالسلیکونوته 

دفساد اودرغلیود رامنځته كېدواحتمال شته.

د وړاندې كونې لړۍ:

ويش او خر څالو

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

د  ته  هېواد  چې  كوي  اټکل  چارواكي  دولتي  افغانستان 

ګاونډيوهېوادونو  د  سلوكې  په  اتیا  درملو  رواني  وارېدېدونکو 

له الرې پرته له دې چې قانوني اجازه لیک ولري يا و ازمويل شي ، 

په قاچاقي توګه افغانستان ته راځي. كومه څېړنه چې په ۱۳۸4كال 

د  درمل  كې  سلو  په   ۶0-۸0 له  چې  وكړ  اټکل  شوه،  سره  تر  كې 

ته په قاچاقي توګه راوړل كیږي.2۶   خصوصي سکټورلخوا هېواد 

ادعا  معقولتره  هم  دينه  بیاله  چارواكي  وزارت  روغتیا  دعامې 

ښارونوكې  سرحدي  په  درمل  شوي  قاچاق  ډېر  داچې  هغه  كوي. 

امله ډېرلږ شمېريې كابل  پلورل كیږي اود سختومحدوديتونوله 

ته رارسیږي. 

يوشمېركارخانې  كې  پاكستان  په  چې  ښکارې  څېړنوڅخه  له 

توګه  ځانګړې  په  درمل  اوغیرسټندرد  نقلي  توګه  دوامداره  په 

دافغانستان بازارونولپاره تولیدوي– چې د پاكستان په پرتله له 
ډېرې كمې رسمي څارنې څخه برخه من دی-. 2۷

 د سرحد په سويل لويديځ واليتونو كې له پرتو۳۷ كارخانوڅخه 

شوې  جوړې  حضورپرمهال  د  اتحاد  دشوروي  شمېريې  يوزيات 

د  نوموړوسیموكې  په  دپاكستان  چې  كې  دوره  هغه  په  دي.يانې 

2۶  2۷ پیترسن او كريمي ، د افغانستان د بازار پیژندنه

2۷  جې. خان،  د پاكستان – افغانستان  د درملو ماركیټ، نه خپور شوې 

رپوټ) د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره: كابل( 

مونږ اټکل كوو چې ۸0 په سلو كې واردشوې رواني درمل بېله كوم  

ته  افغانستان  توګه  غیرقانوني  په  لیک،  اجازه  دولتي  دواردولو 

راوړل شوې دي.
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

چې  لپاره  تولید  درملود  ډول  اودداسې  ؤ  ډېرلږ  كنټرول  كیفیت 

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

لیک ته اړتیانه وه. دهغه مهال د يوه تن سوداګرپه خبره چې : 

افغانستان  استازي  خپل  اوسوداګروبه  ايزوتولیدونکو  سیمه 

په  موادو  وړ  اوغوښتنې  اړيتا  د  هلته  ترڅوچې  استول  ته 

كاوه  تولید  بسټ  پر  غوښتنې  د  يې  بیابه  خبركړي.  ځان  هکله 

اوپرخپلومحصوالتويې  د غوښتنې سره سم ټاپې) لیبل( لګولو. 

له ډېروبې كیفیته  سربېره پردې، د دغو محصوالتوپه تولید كې 

لمړنیوموادوڅخه كاراخستل كېده2۸.

د  كنټرول  لخواد  دولت  د  چې  راپورڅرګندوي  كال  د200۵ 

له  عملیات  جوړونکوخپل  درمل  پاكستاني  امله،  له  زياتوالي 

ولېږدول.2۹  ته  سیمې  قبايلي  فېډرالي  خیبردرې  د  پېښورڅخه 

درېپوټونوپربنسټ، په پاكستان كې هم د درملوسوداګري په ډول 

ډول درغلیولکه دولتي چارواكوته بډې وركول، د درملودكیفیت 

يو  د  ته  جوړونکو  درمل  ډاكټرانو  پاملرنه،  نه  هکله  په  اوكنټرول 

ځانګړې درملو د سپارښت په موخه دهڅونې او انګیزو برابرول.۳0  

يو پاكستاني رواني ډاكټرادعا كړې چې د درملود توزيع اوتجويز 

په  سوداګري  درملوكلنۍ  درواني  امله،  قوانینوله  دنامناسبو 

۱۳۸2-۱۳۸۳ كلونو كې  4۷  میلیونه ډالروته رسیږي.

درمل،  رواني  لکه  درمل  زيات   خورا  هم  كې  پاكستان  په   

راوړلووړدي.  السته  د  اونسخې  مشورې  ډاكټرله  د  پرته 

ډول  دهېڅ  دي،  نه  كسان  مسلکي  هم  ددرملتونونوكاركونکي 

دولتي ارګان لخوانه كنټرولیږي. دغه درمل جوړونکي هم درواني 

درملوپه پلورډېره اغېزه لري) لکه خوب راوړونکې او آرامونکې 

درمل(، ځکه چې ډېرزيات ناروغان د درملنې په موخه هغوی ته 
ورځي.۳۱

د فارمسی چارو د رياست د قوانینوڅانګه چې دكابل په مركزي 

دهرډول  راهیسې  كال   ۱۳۸4 له  دی،  پروت  كې  كلینیک  پولي 

2۸ جې. خان،  د پاكستان – افغانستان  د درملو ماركیټ،2  

2۹ جې. خان،  د پاكستان – افغانستان  د درملو ماركیټ،۲ 

۳0 جې. خان،  د پاكستان – افغانستان  د درملو ماركیټ، 

۳۱  مراد موسی خان،) خړې اوبه: په مخ پ رودې ټولنو كې  د درمل جوړولو 

صنايع او روان پوهان(  رواني خبر پاڼه،۳0، ۱۳۸۵، ۸۵. 

درملود پلور، ويش دڅارنې اوڅرنګوالې د كنټرول دنده پرغاړه 

كورنیوجګړو   ، ښکېالک  كلن   22 له  اتحاد  دشوروي  لري. 

اوطالبانوڅخه وروسته؛ دالمړنی دولتي ډله ده چې په افغانستان 

كې دپلورل شويواو وارداتي طبي درملود كنټرول په موخه عملي 

جاري  اوسنیو  او  كمزوروقوانینو  دولتي  د  اوچتوي.  ګامونه 

څېرډېر  په  اومتامېزول  كوالون  دمتا  سره،  مکانېزم  كنټرولي 

مركز اووالياتوكې السته  په  سره  په ډېره اسانۍ  شوي درمل  منع 

لږ ترلږه نن ورځ كه چېرې درملتونونه د داډول  منع  راوړل كیږي. 

شويودرملود خرڅالو ګام پورته كوي ، نوله يولړقانونی مجازاتو 

سره به مخامخ كیږي. 

په  كاركونکي  مسلکي   ۸0 څانګه،  قوانینو  د  مهال  اوس 

شوي  ويشل  ښارڅلوروناحیوكې  دكابل  چې  لري  كې  واک 

ده  ډله”  غبرګون  د“چټک  كسه  اته  څنګ   تر  ډلې  دغه  د  دي، 

له  چې  داده  دنده  دوی  د  ده.  موټرسايکلونوسمباله  په  چې 

اوډاډ  وكړي  خارنه  رغتونونوڅخه  ټولودرملتونو،كلینیکونواو 

ترالسه كړي چې آيا په كارول شوې طبي اسباب يې  معیاري دي 

او بې كیفیته، تاريخ تېرو اوناوړه درمل له دوی له الرې نه پلورل 

وكړي،  پلوراقدام  درملود  داډول  د  څوک  كوم  چېرې  كه  كیږي. 

څانګې   قوانینو  د  شي،  وتړل  لپاره  مودې  لنډې  د  يې  به  ملکیت 

يوه  دا  كه  شي.  وغوښتل  حساب  به  ورنه  او  شي  وروپېژندل  به  ته 

لېږل  و  ته  محکمې  يې  مجرمین  چې  ښايې  وی،  سرغړونه  لويه 

شي؛ كه چېرې سرغړونه ډېره درنه نه وي ، نوپه دې صورت كې يا 

خوپه جريمه محکومیږي يايې ملک ديوې اونۍ لپاره تړل كیږي.

بې  د  پلورونکو  درمل  د  دبیواو  درملو  د  څانګه  دغه  همدارنګه 

كفايتۍ په هکله دعامه وګړو شکاياتونو هم څیړي. په ۱۳۸۶كال 

څارونکو ادعا و كړه چې له ټول هېواده يې 200 ټنه تاريخ تېره، منع 

شوې، قاچاقي اوبې كیفیته او نقلي درمل راټول كړي اوله منځه 

داسې  څرګندونو  دكاركونکوله  دڅانګې  دقوانینو  دي.  وړي  يې 

ښکاري چې د دوی  زياتره موخه يې دنامسلکي درمل پلورونکواو 

روانی  د  توګه  ځانګړې  په  هغودرملو  لخواد  شويوكسانو  ناروزل 

درملو پلورنه بنده كړي چې يواځې بايد د ډاكټرپه مشوره اونسخه 

روغتیا  دعامې  بايد  لپاره  داپراينستلو  درملتون  د  شي.  وپلورل 

د  چارو  فارمسی  د  او  شي  وسپارل  يوغوښتنلیک  ته  وزارت 

رياست د قوانینو د څانګې لخوا مجوزترالسه كړي. داجازه لیک 



۱۱

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

كې  درملتون  په  ديپارتمېنت  كولووروسته،حقوقي  ترالسه  د 

كوي.اوس  ترالسه  ډاډ  حضورڅخه  له  خرڅونکي  درمل  دمسلکي 

مهال شااوخوا 2000 درملتونونه په كابل كې اونږدې ۹۸00 په ټول 

هېواد كې ثبت اوپه فعالیت لګیادي.۳2  ډېری له دغودرملتونونو 

طبی معلومات  او د روغتیايي پاملرنو الرښونې هم وړاندې كوي، 

په  پلوري.  درمل  د  حضورپرته  له  جوړونکو  درمل  مسلکي  اود 

داسې حال كې چې په رسمي توګه هردرملتون داسې يوه مسلکي 

پلورونکي ته اړتیا لري چې دقانوني اجازه لیک درلودونکی وي. 

مسلکي  او  وړو  د  كولولپاره  دپوره  اړتیا  ددغه  كې  هېواد  خوپه 

چې  راغلي  راپورونوكې  د   ده.  نه  بسیا  جوړونکوشمېره  درمل 

درمل جوړونکي كوالی شي چې خپل اجازه لیک ديوه میاشتني 

فیس په ترالسه كولوپه بدل كې  په درملتونونو وپلوري اودهغوی 

كارته “قانوني” بڼه وركړي.

نن ورځ په هغوټولووالياتوكې چې امنیتي شرايط اجازه وركوي، 

خوبیاهم،  لري.  شتون  میکانیزم  كنټرول  د  وزارت  رغتیا  دعامې 

ددې  امله  كاركونکوله  عايده  دكم  ډېروسیموكې  په  دهېواد 

اوتاريخ  كیفیته  دبې  كې  بدل  په  بډو  د  هغوی  چې  شته  امکان 

دافغانستان  ډېركله  كړي.  پټې  سترګې  پلورلوڅخه  تېرودرملوله 

المل  اودرغلیو  فساد  هم  پروده هېوادونوكې  نورومخ  په  غوندې 
ټیټ معاشونه ډير فرصتونه اوناسمې پالیسۍ وي.۳۳

درواني درملوبازار:

اوغیرقانوني  مستقیمووارداتو  د  درملتونونولخوا  د  خپله 

له  درمل  رواني  چې  شي  كوالی  درملتونونه  سرچینوترڅنګ، 

وسايلو  محدودوطبي  كړي.د  ترالسه  پلورونکوڅخه  عمده 

كې  تايمني  ښارپه  كابل  بازارد  پلورلواصلي  عمده  د  اودرملو 

موقعیت لري، هغه ځای چې ۱۳0 دوكانونه پکې ددرمل پلورلوپه 

د  چې  كوم  څرګندوي  مقیاس  ُكلي  بازار  كارد  دا  كارلګیادي. 

زياتوسوداګروموجوديت دسختې سیالۍ ډګرتود كړی دی. عمده 

۳2 ۳۳ د ۱۳۸4 كال د څیړنې د رپوټ پر بسټ) په هیواد كې څه د ياسه ۱۳000 

بازار  د  افغانستان  د   ، كريمي  او  پیترسن  درملتونونه(  شوې  وركړل  اجازه 
پیژندنه،۱4.

۳۳  ال . پالمیر،) بیروكراټیک فساد او د هغه عالج( ، ام كالرک )ايد( فساد: 

الملونه، پايلې او كنټرول) لندن: فرانسیس پینتر۱۳۶2(

اوقاچاقي  مالیاتومعافېدنې  له  چې  كوي  شکايت  پلورونکي 

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

هم غورځېدلې اودهغوی په سوداګرۍ يې درنه اغېزه كړې ده. 

ځان  چې  وياند  ټولنې  شوې  تاسیس  نوې  پلورلوديوې  درمل  د 

چې  وركړ  راپور  ګڼي،  تلواستازی  ګټوسا  پلورونکود  دعمده 

دامؤسسه په پام كې لري چې د درملوقاچاق ته دپای ټکی كیږدي. 

راوړل  ته  الوروهېواد  قاچاقي  له  چې  درمل  هغه   : زياتوي  دی 

كیږي،سربېره پردې چې دبیوكچه راټیټوي ،له ټیټ كیفیت څخه 

هم برخمن دي اوداكثريتو تاريخ تېروي اود مصرفونکوروغتیاته 

سخت زيان رسوي. دغه مؤسسه همدارنګه زياتوي چې كه چېرې 

درمل په افغانستان كې تولید شي، پولیسو اونور څارګرې ډلې 

نه  اغیزمنونکې  وړاندې  بر  بډو  د  لورې  له  وړنکو  قاچاق  د  به 

به په خپله  را ټیټ شي. په دې وروستیوكې  وي، د درملوقاچاق 

كړي  ترالسه  لیکونه  اجازه  تولید  د  درملو  يوشمېرشركتونود 

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

داده  موخه  لمړنۍ  ټولنې  د  پلورونکو  ددرمل  د  شي.  بسیا  پرځان 

چې ډاډ ترالسه كړي يواځې هغه درمل چې دعامې روغتیا وزارت 

له  اوهم  واردشوي  ته  هېواد  توګه  قانوني  اوپه  شوي  چک  لخوا 

لوړ كیفیت څخه برخمن دي، وپلورل شي. دهغودرملوترمنځ چې 

يواځې  وارديږي،  څخه  اوهند  چین  روسیې،  تركیې،  آلمان،  له 

څوملیتي  د  كې  پاكستان  په  چې  لري  ډېرعمومیت  درمل  هغه 

په  چې  ځکه  وي.  شوي  تولید  الندې  لیک  شركتونوتراجازه 

ارزانه  هم  اړخه  ترانزيتي  اوله  راځي  كم  لګښت  مالي  واردولويې 

بیه  معمواًل  چې  صادروي  درمل  ته  افغانستان  هم  پرېوځي.ايران 

پاكستان  له  چې  درمل  هغه  البته  وي.  نوروهېوادونوټیټه  له  يې 

داسې  چې  كیږي.ځکه  وركول  ترجیح  ډېره  ورته  وارديږي،  څخه 

درمل  د  دي)  برخمن  څخه  كیفیت   نړيوال  له  چې  كیږي  انګیرل 

لري(.  فعالیت  كې  ايران  په  شمیر  ډېركم  شركتونه  جوړولونړيوال 

هغه  بنسټ  پر  رپوټونو  د  كونکو  وړاندې  خدمتونو  روغتیايي  د 

كډوال چې له ايران څخه راستانه شوې دي ايراني درملو ته او هغه 

كډوال چې له پاكستان څخه را ستانه شوې دی پاكستانی درملو 

ته ترجیح وركوي ځکه چې دوی ورسره تر ډير حده اشنايي لري. 

د درملود پلورونکو  ټولنې د دې خبرې مالتړكاوه چې په افغانستان 
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كې د درملو د ويش او وړاندې كولو لپاره مسلکي اوروزل شوي 

فارمسیستان ډېرلږدي. څرنګه چې دډاكټرانو شمېره هم كمه ده، آن 

كه چېرې زياته هم وي، ټول خلک ډاكټرته د تلو مالي وس نه لري. 

فارمسیستان )مسلکي وي كه غیرمسلکي( ډېركله درمل بېله دې 

چې ډاكټريې سپارښت كړی وي  پر ناروغ يې پلوري. د بېلګې په 

توګه يواځې ډاكټربايد دناروغ لپاره د درملوډول او دهغه اندازه، 

كې  افغانستان  كارپه  مګردغه  وټاكي.  وخت  اودرونې  دمصرف 

په هکله ديوې څېړنې له مخې څرګنديږي چې روغتیايي لګښتونه 

عمومي  په  كیږي.  شمېرل  لګښت  لوی  دوهم  لپاره  كورنۍ  دهرې 

دكورنیوپه  فزيکي،  هم  يا  وي  رواني  كه  ناروغۍ  ټولې  توګه 
معیشت يې لويه اغېزه كړې وه. ۳4

شوه  څرګنده  داهم  څېړنې  دغې  له 

لګښتونه  دروغتیاساتنې  چې 

المل  اساسي  ترټولو  دپوراخستنې 

دكورنۍ  بنسټ  پر  كیسو  د  دی؛ 

د  ځله  ډير  او  درملنې  پر  به  شتمنۍ 

او  ګټودرملوپرپیرودلولګیدلې،  بې 

سرچینې  خپلې  خلکو  به  كې  پايله  په 

پر  درملنې  د  يا  او  درملو  ګټو  بې  پر 

په  دبېلګې  لګولې.   ډولونو  نورو 

واليتونوكې  اوهرات  لغمان  په  ډول، 

كورنیودخپل ټول عايد له ۶ څخه تر2۶ 

پر  اړتیاو  دروغتیايي  پورې،   سلو  تر 

پوره كولو لګولې وې. 

دافغانستان  چې  ده  خبره  دحیرانتیا 

فعالونکې  روان  ډېروسیموكې  په 

په  لپاره  درملنې  ناروغیود  لړ  ديو  ترياک،  لکه  اودرمل  توكي 

شان  په  والیوم  د  چې  كې  حال  داسې  په  استعمالیږي،  توګه  طبي 

او  تړاو  درملو  دې  په  شي  كوالی  كارونه  ځايه  درملوبې  رواني 

۳4 جو ګريس او آدم پین، په افغانستان  كې كلیوالې معیشت  ته بیا كتنه) كابل 

: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره، ۱۳۸۳(،۵۱ـ۵2.

په  الندې  اوسپارښت  څارنې  ترطبي  درمل  رواني  چېرې  كه 

لپاره  كونکي  دمصرف  چې  شي  كوالی  شي،  وكارول  توګه  سمه 

ستونزې  يې  كارونه  ناسمه  چې  كې  حال  داسې  په  ګټورپرېوځي.  

كورنیو  كونکو،  دمصرف  چې  شي  كوالی  رنګه  همدا  جوړوي. 

ټولنیزې  مالي،  جدي  لپاره  اوټولنې 

راوړي.  منځته  ستونزې  اوروغتیايي 

هکله  په  موضوع  ددغه  چې  څه  كوم 

كې  ټولنیزسیسټم  په  دافغانستان 

چې،  دی  دا  كوي  رامنځته  الپېچلتیا 

يي  نېشه  نه  كیږي  ګڼل  درمل  مواد  دغه 

توكي، كوم چې په اسالم كې حرام دي. دا 

ګواښوي،  الپسې  وضعیت  امردهغوی 

په  درملوڅخه  رواني  له  دوی  چې  ځکه 

ناوړه كارونه كې خپل ځانته كوم ګواښ 

په  خطرونو  د  هغوی   د  يا  او  ګوري  نه 

څخه  هغوی  نوله  پوهیږي،  نه  څه  هکله 

د  توګه  آسانه  په  اود  اخلي  ګټه  سمه  نا 

يې  نوم  په  درملو  كیدونکو”  اخیستل   “

استعمالوي. 

ارزانه  درمل  رواني  ډېر  چې  دې  له  سره 

مالي  اندازې  میاشتنې  ديازپاموديوې  د  توګه،  په  دبېلګې   ( دي 

لګښت له يوه امريکايي ډالرڅخه هم لږدی(، مګراضافي لګښتونه 

په  دكورنۍ  چې  شي  كوالی  لګښتونه  پاملرنې  اودروغتیايي 

لګښتونو ناوړه اغېزه وكړي. د ۱۳۸۳ كال د كلیوالو معیشتونو 

اوس مهال نه عملي كېږي. 

پاتې دې نه وي چې دغه عوامل يعنې د رواني درملود تجويز،تولید 

اوالتهاب  بیوټیک  انټي  درملو،  دغیررواني  وارداتومسايل  او 

ضد درملوپه برخه كې هم صدق كوي.

۳.        په افغانستان كې درواني درملوناسمه كارونه

د درملو د عمده پلورلو هټۍ
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په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

داډول غیرمجازموادوسره اړوند  نورې ستونزې رامنځته كړي. دا 

له “خطرناكو رواني درملو” څخه دناسم درک  امركېدای شي چې 

اړتیا  ته  پالیسۍ  سیاسي  ځانګړې  امله  همدې  له  چې  شي  المل 

لري.

درواني  چې  كوالی  شي  اونه  دي  نالوستي  افغانان  ډېری   

سربېره  ولولي.  الرښونې  اوړوند  هکله  په  كارونې  درملودسمې 

پردې، دا ډول الرښونې هم كېدای 

شي چې په بهرنیوژبو سره لیکل شوې وي. نوله همدې امله يې د 

ډېرو خلکولپاره لوستل ناشوني دي. له دې امله افغانان د رواني 

رواني  په  او  اړخیزواغېزو  ګواښونو،  يي  نشه  احتمالي  د  درملو 

درملو د روږدي كېدلو او تړاوپه هکله سم اوكره معلومات نه لري. 

نوم  درملود  دغورواني  د  څخه  هغوی  له  كه  چې  ده  روښانه  داهم 

پوښتنه وشي، په تکراري توګه به له ستاينیزو كلمو لکه “دخوب 

سپینې ګولۍ”، “ژېړې ګولۍ”، “د درد  ضد ګولۍ”څخه استفاده 
وكړي.۳۵

كې  افغانستان  په  چې  كوي  څرګندونه  خبرې  دې  د  شواهد  شته   

كیږي  كارول  توګه  ناسمه  په  چې  درمل  رواني  خپاره  ترټولوډېر 

عبارت دي له: 

تراماډول   ، شربتونه  لرونکي  مورفین   : لکه  درمل  ضد  ددرد 

اوپنتازوسین)سوسیګان(؛ خوب راوړونکي او آرامونکې درمل 

لکه : باربیوتراتونه، په ځانګړې توګه فنوباربیټول؛ او بنزوديازپین 

ددغو  اولورازيپام)اتیوان(.  )والیوم(  ديازيپام  لکه  آرامونکې 

دا  چې  دي  شته  ډولونه  ځانګړې  كارونې   ناسمې  د  درملو  روانی 

كیداې شي په يو وخت كې تر سترګو شي. دشته شواهدوپربنسټ، 

درواني درملودناسمې كارونې پورې اړوندې اساسي ستونزې دا 

نا  او  خوړل  دڅودرملويوځای  درملنه؛  خپلسرې  اوږدمهاله  دي: 

قانونه تزريق؛ د دا ډول درملوله حده ډير سپارښت كومه چې درانه 

اړخیزعوارض ورسره مل وي لري.

اوږدمهاله خپلسرې درملنه:  

۳۵ ۳۶،  درملو د ټولنې څیره 2 مه شمیره :د افغان كډوالو میرمنو د يوې ډلې 

آباد:  اسالم  ستونزه)  استعمال  د  توكو  يي  نشه  نورو  او  ترياكو  د  كې  مینځ  په 
UNDCP  د افغانستان لپاره پروګرام ۱۳۷۸(.

ارامونکې  بنزوديازيپین  يا  آرامونکې  راوړونکي  خوب 

د  توګه  قانوني  په  كې  افغانستان  په  ډېركله  ديازيپام،  لکه 

ډاكټرانولخوا ديو لړ رواني روغتیا مزمنو ستونزولکه انديښنه، 

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

سپارښت كیږي چې دا ټول د افغانانو په مینځ  كې انډمیک دي. 

خوبیاهم په افغانستان كې ) دډېرو نورومخ پروده ملکونوپه څېر( 

كله چې د درملود تجويزدوره پاي ته ورسیږي،كېدای شي چې په 

ډېره اسانۍ اوبېله نسخې څخه يې د درملتونو له الرې ترالسه شي 

اوپرته دډاكټرله الرښونې اوكتنې يې كارونې ته دوام وركړل شي. 

دا كاراحتمااًل هغه مهال مینځته راځي چې درمل ښه اغېزه وكړي. 

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

دډاكټرانوفیس تر200 افغانیو لګښت لري؛ چې له همدې امله كله 

چې د  رواني درملود تجويز موده پاي ته رسیږي، نېغ په نېغه له 

بازاره څخه يې السته راوړنه ارزانه له هغه ده چې بیاځلې ډاكټرته 

هغه  لپاره  اوتجويز  كتنې  ډاكټردبیاځلې  چې  ځکه  وشي.  مراجعه 

اندازه پیسې غواړي كومې چې لومړی ځل يې اخیستې وې.

داعتیاد  ټولنوكې  افغاني  په  پرينسټ  سواهدو  ايزو  كیسه  د   

درملنې له مراكزوڅخه راټول شوي شواهد څرګندوي چې، نږدې 

له هرې هغې كورنۍ چې رواني درملوته الس رسي لري، دكورنۍ 

يوغړی له آرامونکو درملوڅخه خپلسرې ګټه اخلي. وايي چې په 

درملوګټه  ډول  همدې  له  چې  عمركسان  دپاخه  دغوكورنیوكې 

چیرې  كه  لري.  درملوزېرمه  د  لپاره  مودې  اوږدې  ديوې  اخلي، 

دكورنۍ كوم بل غړی آن كه ماشوم هم وي، ناروغه شي اودرملوته 

ورته  آسانۍ  پوره  په  درمل  همدا  دوی  نو  پیداكړي،   اړتیا 

هغوسیموكې  توګه  ځانګړې  كلیوالوسیموبیاپه  په  تجويزوي. 

څخه  ترياكو  د  چې  لري  احتمال  ډير  كیږي،  كرل  ترياک  هلته  چې 

د آرامونکې په توګه استفاده وشي ځکه چې د الس رسۍ وړ دي. 

هکله  ګټوپه  آرامونکو  د  موادو  اددې  د  دواړه  اوښځینه  نارينه 

معلومات سره شريکوي اوخپل غیرطبي مصرف ته ادامه وركوي. 

چې  وكړ  اټکل   سروې  ملي  درملودمصرف  د  كې  كال   ۱۳۸4 په 

دښځینه وپه پرتله نارينه  په ورځني ډول ډېرله رواني درملو څخه 

په دوامداره توګه چې ترلسوكالوهم اوږديږي ګټه اخلي. درواني 

په   ۵0 كسانوڅخه   )۱۸0000( شمېرې  اټکلي  كارونکوله  درملود 
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سلوكې  نارينه، ۳0 په سلوكې ښځینه اوپاتې برخه يې ماشومان 

جوړوي.۳۶ پاتې دې نه وي چې دپوښتنولپاره د ښځینه وو موندنه 

دددوی د ټولنیزموقعیت له كبله ستونزمن كاردی. له همدې امله 

اټکل كیږي چې د رواني درملودكارونکود ناښکاره شمیر له كبله 

ښايي چې ښځینه و شمیر به دنارينه و په پرتله زيات وي. معمواُل 

پاملرنوپه  دروغتیايي  سره  يوبل  ډېرله  پرتله  وپه  دنارينه  ښځینه 

هکله خبرې كوي اوله همدې الرې درواني درملود كارونې اوالس 

رسي په اړه له يوبل سره معلومات شريکوي. 

مركز  واليت  دپکتیا  چې  پربنسټ  سازمان  نادولتي  ديوه 

همکاري  كې  برخه  په  درملنې  د  روږدوكسانو  د  ګرديزښاركې 

كوي،۷0 په سلو كې ښځینه مراجعین چې د روږدو كسانود درملنې 

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

داسې حال كې چې يوازې ۱۵ په سلو كې يې ترياک او۱۳ په سلو 

بلې  ديوې  كې  واليت  كندهار  په  كاراخلي.  څخه   چرسو  له  كې 

مرستندويه څانګې دمعلوماتوله مخې، د دې واليت 40 په سلوكې 

مراجعه كونکې ښځې رواني درمل، ۵0 په سلو كې ترياک، 4 په 

هیرويینوكاراخلي.  له  يې  نورې  كې  سلو  په  او4  چرس  كې  سلو 

له  كې  څانګه  په  درملنې  د  كسانو  دروږدو  واليت  خودهلمند 

سلو  په   ۶۵ درمل،  رواني  سلوكې  په   20 يوازې  حاضروښځوخڅه 

كې ترياک او لس ۱0 په سلو كې هم له هیريینو ګټه پورته كوي.

اوتولیديږي،  كوكناركرل  چې  هغوسیموكې  په  ښکاري   داسې   

سره  اسانی  په  چې  ځکه  شي،  وركړل  غورتوب  ترياكوته  هم  بايد 

دالسته راوړنې وړاو نسبتًا  ارزانه دي. هرڅومره چې په يوه سیمه 

كې دترياكوتولید ډېروي، په هماغه كچه زيات احتمال شته چې 

له ترياكوبه د درملوپرځای ډېره استفاده وشي.خوبیاهم ، داعتیاد 

څېړنه  دغه  په  چې  كوم  اند  په  كوونکې  همغږې  ديوه  درملنې 

غیرمجاز  له  چې  اونارينه  ښځې  ده،هغه  شوې  مركه  ورسره  كې 

درملوګټه اخلي، ډېرامکان لري چې دمالي لګښتونو له امله يې 

رواني درملوته مخه كړې وي:

هیرويینو  ترياكو،  توكولکه  يي  دټاكلونېشه  چېرې  كه 

مصرف  دغه  وي،نو  نه  كې  واک  په  پیسې  كافي  اوچرسولپاره 

۳۶  او د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې وزارت، افغانستان:  د نشه يي 

   UNODC.۱۳۸4 توكو د استغمال په هکله سروې

اړ  ته  اخیستنې  ګټه  څخه  درملو  هغورواني  هرومروله  كونکي 

كیږي چې ډيرې ارزانه دی ځکه چې پر هغو مالیه نه لګول كیږي 

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

همدې  له  كیږي.  مخامخ  سره  اوتور  بدنامی  لږې  د  مصرف  درملو 

امله دا كاردرواني درملوپه مصرف كې دډېر پیاوړي دلیل په توګه 

شمېرل كیږي ځکه چې دا يو درمل ګڼل كیږي نه نشه يې توكې. 

په  مرستې  د  ښځولپاره  درږدو  درملو  پررواني  ښاركې  كابل  په 

الراچول شوي پروګرام داټکل له مخې، ۳0 په سلو كې ورتلونکي 

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

رواني  له  كاروي،  ترياک  چې  يې  مراجعین  كې    سلو  په   ۷0

مرستندويه  بل  ديوه  ښاركې  همدې  كوي.په  استفاده  درملوهم 

پروګرام دراپور له مخې درواني درملو۵0 په سلو كې  كارونکې 

ديازپامو،  لکه  درملو  آرامونکو  له  بنزوديازيپینو  له  ښځې 

كلورديازپوكسیدو، لورازيپامو او اوكسازيپاموڅخه ګټه اخلي.

رواني  كسانوچې  تنوداسې   200 په  ښاركې  كابل  په  كال   ۱۳۸2 په 

درمل يې كارول يوه څېړنه ترسره شوه. دغې څېړنې وښوده چې د 

او2۸  نارينه   ۵2 كاروي-  درمل  رواني  كې   سلو  په  دغوكسانو40 

دي  )والیوم(  ديازيپام  درمل  ترټولوډېراستعمالېدونکي  ښځې- 

چې دټولو روانی درملو مصرف كونکونږدې دری په څلورمه برخه 

) ۵۹ پوښتل شويو( جوړوي. په غیرمجاز ُمسکنو لکه ايبوپروفن 

ذكرشوي،  كې  راپور  په  چې  درمل  هغه  سربېره  اوپاراستامول 
میتاكوالون، پنتا زوسین اولورازيپام دي. ۳۷

خپلسري  درملود  درواني  چې  ده  نه  سیموكې  ښاري  په  يواځې 

كارونې له ستونزې سره مخ يو.د ۱۳۸0 كال د سلواغې په میاشت 

كې ديوې څېړنې په مټ روښانه شوه چې د كلیوالو سیمو)دكابل 

ښار دخاک جبار سیمه، دننګرهارواليت حصارک ، دلوګرواليت 

كورنیوكې  سلو  په   ۱0 په  تقريبًا  كرم(  سید  واليت  اودپکتیا  ازره 

توګه  ناسمه  په  درملوڅخه  رواني  له  چې  شته  كس  يو  داسې 

په   ۳-۷ د  څخه  ډلې  دلويانوله  پربنسټ  كاراخلي.ديولړڅېړنو 

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

لورازيپام،  ديازيپام،  درمل  رواني  شوي  ياد  كې  څېړنه  دغه  په   .

   ۵،2۱UNODC،د درملو د ټولنې څیره شمیره ، َ ۳۷
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په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

میتاكوالون اوپنتا زوسین دي.۳۸ په هغه څېړنوكې چې په ۱۳۷۸ 

دافغان  كې  ايالت  سرحدي  په  لويديځ  دشمال  دپاكستان  كال 

تنوافغان   ۵0 په  كې  كمپ(  اكوړه  )نوی  پنډغالي  يوه  كډواوپه 

مېرمنوترسره شوې،په ډاګه شوه چې نیمايي  څخه زياته برخه يې 

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

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

كسانوپه خبره ددرد له آرامونکو څخه كاراخلي.۳۹ 

په دغوټولوڅېړنوكې، درواني درملودكارونې لمړنی دلیل دا وو 

فزيکي  خپلوورځنیوستونزو-  په  چې  كوي  مرسته  درمل  دا  چې 

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

بارسپک كړو. په ځانګړې توګه ديازيپام د هرې ناروغې د درملوپه 

توګه پېژني چې ډول ډول ناروغیو لکه فزيکی دردونه، انديښنه، 

او  ناخوالو  د  جګړو  د  چې  اختالالت  اودخوب  فشار  خپګان، 

ټولنیزو بدلونونو په پايله كې مینځ ته راغلې دي.  د درد ارامونکو 

درملو اوږدمهاله  په خپل سركارونه هم د داسې كسانوترمینځ دود 

ده چې د فزيکی پرهارونوله مزمنو دردونو څخه چې په هېوادكې 

داوږدمهالې جګړې اوناخوالو له امله يې زغملې دي. 

كارونه  درملوسمه  درواني  مخې  دډاكټردتجويزله  چې  هم  څه  كه 

په  آرامښت  نسبي  لپاره  مودې  دلنډې  چې  شي  اوكوالی  لري  ګټه 

درنې  ډېرې  چې  شي  كوالی  يې  كارونه  خواوږدمهاله  كړي،  برخه 

ځواب  فیصده   ۹۶ بیا  كې  څېړنه  بله  يوه  په  وزيږوي.40  ستونزې 

چې  راپوروركوي  ستونزې  ګډې  داسې  ديوې  ترلږه  لږ  ويونکي 

وركونکي  ځواب  كې   سلو  په   ۸۵ اخلي.  درملوسرچینه  رواني  له 

ستونزوته  اومالي  روغتیايي  توګه  ځانګړې  په  څوګونوستونزو 

مصرفونکي  درملو  درواني  چې  خوبیاهم،څرنګه  كوي.4۱  اشاره 

اوترياک  ،هیرويین  چرس  الکول،  لکه  احتمااًلغیرمجازدرمل 

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

كی  سیمو  كلیواله  په  افغانستان  د  شمیره:  4مه  څیره   ټولنې  د  درملو  ۳۸ 39د 

دنشه يی توكو د استعمال يوه ارزونه ـ  د جې ای آی  په نښه شوې  ولسوالې) كابل:  
.)UNDCP ۱۳۸0 د   افغانستان پروګرام

 UNDCP  ۳۹ 40 د  درملو د ټولنې څیره

40  - د دغومقالود لغتونو په برخه كې د خاصورواني درملوسره اړند ستونزوپه 

هکله اطالعات راغلي دي. 

4۱ او د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې وزارت، افغانستان:  د نشه يي توكو 
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نوددې موضوع اثبات چې كوم درمل د كومو ستونزوالمل كیږي، 

ستونزمن كاردی.

درواني درملوتزريق اودڅوډولونوګډه كارونه:

پر  چټکې  يا  او  ګډه  درملو  يازياتو  دوو  د  كارونه  دڅودرملوګډه 

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

درمل كېدای شي وړاندې له مصرف څخه له بل غیرمجازنېشه يي 

چې  شي  كېدای  اوياهم  شي  كړل  تركیب  هیرويینوسره  لکه  توک 

ديولړغیرمجازرواني درملوپه څنګ كې په جال ډول مصرف شي.

ازمويل  كې  افغانستان  په  ډېرلږ  هیرويین  بازاري  چې  څرنګه 

چې  كوي  ډاګه  په  كونکوسرچینې  پلي  مګردقانون  كیږي، 

اوفنوباربېټول  میتامېزول  ديازيپام،  لکه  درمل  يوشمېررواني 

كونکولخوا  دمصرف  اوخپله  فروشانو  دست  تولیدونکو،  د 

ډېرشمېرسیموڅخه  له  دهېواد  دي.  شوي  ورزيات  هیرويینو  په 

دتركیب  اوديازپاموڅخه  ترياكو  له  چې  كیږي  راپوروركول 

ديازيپام  ډول  ښکاره  په  دی؛   زياتیدونکی  سګرټومصرف  شوو 

سره  خوب  له  كونکي  اودمصرف  كوي  پیاوړې  ترياكواغېزې  د 

له  چې  وايي  كاركونکي  درملنې  د  كسانو  دروږدو  كوي.  مرسته 

كوڅو  ښارپه  دكابل  درمل  رواني  ډول  ډول  ګډشوي  ترياكوسره 

اوواټونوكې پلورل كیږي. څرنګه چې  كارونکي د ترياكوپه سوچه 

تمه  پیاوړواغېزو  ډېرو  ديوه  ترياكوهم  نوله  لري،  باورنه  توب 

لري. همدا رنګه داهم ويل كیږي چې كېدای شي د سركونو د سر 

پلورونکي د څوډوله رواني درملومصرف ته خلک وهڅوي دوی 

بايد كوم ډول رواني درمل  تل  لیواله دي چې ددې په هکله  چې 

له كوم ډول سره تركیب شي ترڅوچې ډېرې پیاوړې  اغېزې ولري 

سپارښتنې تر السه كړي.

بوخت  څېړنه  كسانوپه  داسې  د  مهال  اوس  چې  ډاكټران  هغه 

توكوكاراخلي،  يی   نشه  له  څنډوكې  په  په  دسړک  چې  دي 

درملو  تزريقي  اوغیر  تزريقي  ډېر  پرمخ  دسړک  چې  راپوروركوي 

له  هیرويین  داچې  يعنې  كاروي،  ګډ  درمل  كارونکي،څوډوله 

ديازيپامو يافنوباربیټولو سره تركیبوي. دسړک پرمخ لیدل شوی 

وروستنی تركیب د)ګولبتن( په نوم ياديږي اواټکل كیږي چې په 

يواځې ځان به له هیرويینونه هم پیاوړې اغېزه ولري. آويل غوندې 
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

آرام بښونکي اوحساسیت ضد رواني) د هیستامینو ضد( درمل 

وركول  توب  غوره  ورګډوي.  هیرويننو  په  تزريق  له  وړاندې  هم 

كیږي چې دلیموله اوبوڅخه د تركیبي مادې په توګه كارواخستل 

پخولو  له  هیرويینوسره  له  آويل  امپول   كې  برخه  دې  په  شي. 

چېرې  كه  ورزياتوي.  هم  والیوم  امپول  يو  كله  كله  ګډيږي،  پرته 

مقطرواوبو  يې  لپاره  اوبلنولو  نود  پوډروي،   خالص  هیرويین 

له  كال   ۱۳۸4 د  چې  دهغوڅېړنوپايلې  نشته.  اړتیا  ته  پخولو  او 

غبرګولې میاشتې څخه د ۱۳۸۵ كال ترغبرګږلې پورې په كـــابل 

ترسره  كسانوباندې  كارونکـو  درملو  زرقي  تنو   4۶۳ په  ښاركې 

له  مصرفونکي  كې  سلو  په   ۶۵ اوخوا  شا  چې  شوه،څرګندوي 

مصرف وړاندې هیرويین اوآويل سره ګډوي.42 په دغه څېړنه كې 

بدن  په  ورزياتول  موادو  ددغه  پرهیرويینوباندې  چې  شوي  ويل 

كې دهغوی جذب په بدن كې چټکوي.

د  ښايی  مصرفونکي   هیرويینوځینې  د  هم  نوروهېوادونوكې  په   

درملوتزريق ته مخه وكړي، ځکه چې اغېزه يې چټکه، ښکاره اوبیه 

يې هم ارزانه ده.4۳ په كابل كې دهیرويینوځینې مصرفونکي ادعا 

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

درملومصرفونکي  دتزريقي  چې  كله  ښکاري.44  اسانه  څکلوڅخه 

هم  اويايې  پیداكړي،  رسي  الس  هیرويینوته  چې  كړای  شي  ونه 

مالي توان ونه لري، كېدای شي چې له پنتا زوسینو)سوسیګان( 

پرېښودلونښې  درملود  ترڅود  كارواخلي،  څخه  تراماډولو  له  يا 

مهمې  ديوې  كې  افغانستان  په  دامسئله  يوسي.  منځه  له  نښانې 

السوهنې  قانوني  چېرې  كه  كوي:  ښکارندويي  ستونزې  بالقوه 

لوړه  يې   اوبیه  كمه  رسي  الس  هیرويینوته  چې  شي  بريالۍ 

42 4۳ كترين .اس ټاډ، اچ ای وی،  هیباټیت سي، او هیبټیټ بی  انتا نات  او   

نشه يي توكو په زرقي  كارونکو كې اړوندې ستونزې مابل ، افغانستان ، د 
انتاني ناروغیو پیدايښتو.۱۳،۹،۱۳۸۶

شوه،  پېښه  كې  افغانستان  په  چې  څنګه  لکه  هم  كې  اوالئوس  برما  په   - 4۳

په  اودمصرف  وكړي  ډېرښت  هرويین  شوچې  المل  كمښت  تولید  دترياكود 
الروكې يې بدلون نه يوازې داچې له څکلونه په تزريق واوښت ،بلکې د دې المل 
هم شوچې دهرويینوځای ممتا فتا مینو غوند روايي درمل ته وړكړي. 
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44  - په دغه مثال)څکلو( كې مصرفي الروته اشاره ده چې پکې نېشه يي توكي 

تر زرورق الندې اېښودل كیږي اوبیاورنه الندې اورنیسي ، لوګی يې د پیپ په 
واسطه كشوي.

ياهم  دي  تزريقونکي  كه   – مصرفونکي  دهیرويینواوسني  شي، 

ځانګړې  په  درملو،  آرامونکو  درواني   چې  ده  شونې  څکونکي- 

توګه دسوسیګان اوتراماډولو كارونې ته به مخه كړي.

 2۳۷ د  چې  راپوروروكوي  يوشمېرڅېړونکي  ښاركې  كابل  په 

وايي  كې   سلو  په   ۸۵ څخه  ډلې  درملودمصرفونکوله  تزريقي 

څخه  آرامونکې   بل  له  ډلې  له  بنزو ديازيپینو   د  يا  له والیوم  چې 

كاراخلي  بڼه  اوتزريقي  خوراكي  په  توګه  ګده  په  دهیرويینوسره 

ترڅوچې له خوب سره يې مرسته وكړي.4۵ په غیررسمي توګه اټکل 

ګولیوڅخه  تراماډول  له  مصرفونکي  كې  سلو  په   ۵0 چې  كیږي 

كاراخلي، ځکه چې ديوه پاكټ چې لس تابلیټه لري بیه يې يواځې 

ناوړه  لپاره چې ورنه  څلوېښت افغانۍ ده. خوبیاهم د داسې كس 

ستونزې  ورته  پېرودل  څخه  درملتون  كوم  له  كوي،  پورته  ګټه 

دفنوباربېټول  خلک  شوې  ازمويل  كې   سلو  په   ۵ جوړوي.نږدې 

ګولیو څخه استفاده كوي. دتزريقي درملومصرفونکي هوكړه كوي 

هیرويینوراكړه  د  مهال  اوس  امله  سختوڅارنوله  دپولیسود  چې 

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

د  ورسره  هم  يا  او  دی  نیونکی   ځای  هیرويینو  د  چې  ده  كړې 

كیږي  ويل  همدارنګه  استعمالیږي.  توګه  په  درملو  زياتیدونکې 

مصرفول.سره  سوسیګان  راغلوكډوالوهلته  څخه  ايران  له  چې 

پلورل  افغانۍ   200 په  نسخه  دځینوډاكټرانولخوايوه  چې  دې  له 

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

سوسیګانوالسته راوړنه ناشونې ده. 

شوي  لیدل  سیموكې  لروپرتو  په  دهېواد  چې  تردې  آن 

ګډو  د  درملو  څو  د  هم  بښونکی  آرام  دبنزوديازپین  چې 

مصرفونکولخواكارول شوې دي. په ۱۳۸4 كال په بدخشان واليت 

كې ترسره شوې سروې ښیي چې د ترياكود مصرفونکو 22 په سلو 

كې كسان كله ناكله د دغه مادې د پريښودلو د اغېزې دكموالي په 

خاطر،له آرام بښونکودرملوڅخه كاراخلي. دغه بې نسخې درمل 

په ايشکاشم كې له سیمه ايزوبازارونواونوروځايونوڅخه ترالسه 

كیده.4۶ 

  perse.comm ،4۵ ډاکټر محمد هلمند او ډاکټر محمد رضا

4۶ 4۷ مارک تیويس،جی .ای. پولی او فالک مهدهني، د بدخشان په 

سرحدي سیمو كې په نشه يي توكو روږديوالۍ ، افغانستان:  لړۍ  ، 
الرې او اغیزې، خپور شوې رپوټ) مابل:  د آغا خان پراختیايي شبکه( 



۱۷

په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

په همدې  كال يوبل راپورڅرګنديږي چې دشغنان په ولسوالۍ كې 

دهیرويینومصرفونکي وړاندې له څکلو څخه هیرويین له رواني 

سره   اوديکلوفینک  ديازيپامو  كلورپرومازينو،  لکه  سره  درملو 
يې ګډوي.4۷

په ۱۳۸۷ كال دكابل ښارد روږو كسانو  ددرملنې  په مركزكې د۵0 

تنو رواني درمل كارونکوترمنځ ډېری له هغوی په هیرويینوروږدي 

وو. يواځې پنځه تنه يې دتزريقي درملوكارونکي او څلوركسه هم 

دپنتازوسینو استعمالونکي وو. دتزريقي درملويوتن مصرفونکي 

ټولټال  چې  ګولۍ  والیوم  پاكټه  دری  ورځ  هره  چې  كړه  څرګنده 

حداكثرمجازې  له  داشمېره  چې  خوري،  كیږي،  ګولۍ  عدده   ۳0

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

كس درواني درملوپه وړاندې ډېرزغم ترالسه كړی اويا خوداچې 

رواني درمل بې كیفیته دي. همدارنګه ډېری مصرفونکي نارينه د 

والیوم  په كارولو اعتراف كوي اووايي چې دبیو امپول بیه يې ۱۳ 

افغانۍ ده اوديوه پاكټ  ۱0 میلی ګرامه ګولیوبیه ۱0 افغانۍ كیږي. 

دكابل ښاردمعتادينودبیا رغونې مركز يوتن كاركونکی وايي چې 

مانډاركس)متاكوالون(  درملتونونوڅخه  له  مصرفونکي  ځینې 

پېري، په داسې حال كې چې لیدل كیږي دغه درمل  د تېرو وختونو 

 : وويل  تن  يوه  ډلې  كاركونکوله  د  استعمالیږي.  ډېرلږ  پرتله  په 

كابل  په  هم  وړاندې  كاله  شل  نیږدې  اوالکول  چرس  مانډراكس، 

ډول   څرګند  په  موندنه  يې  وروسته  هغې  مګرله  كیدل  موندل  كې 

را ټیټه شوه. 

ناروغان  نارينه  مركزډېری   رغونې  دبیا  چې  كې  حال  داسې  په 

ديوه  يې  شمېركسان  دګوتوپه  يواځې  دي،  كوره  بی  او  وزګاره  

كارخاوندان اونسبتًا شتمن خلک دي. دا په دې معنی ده چې هغوی 

بايد دا توان ولري چې باكیفیته درمل وپېري. خوبیاهم، د ډاډمن 

چې  كوالی  شي  نه  ضمانت  دې  د  درلودل  معاش  اولوړ  معیشت 

مصرف كونکي دې د دغوتوكوله منګلوخالص وي. په بل عبارت 

: په افغانستان غوندې بېوزله هېواد كې بايد د درملنې د بشپړتیا 

په  فعالیتونه  لرونکي  اودعايد  فرصتونه  روزنو  مسلکي  لپاره 

4۷   4۸مارک تیوس، د نشه يي توكو استعمال په شغنان كې ) برلین:  د 

لويديزې اروپا د څیړنو  انستیتیوت،۱۳۸4(
http:// www.oei.fu-berlin.de/cscca 

دمالتړلپاره  اوكورنۍ  ځان  دخپل  چې  دېنه  له  بې  شي.  كارواچول 

لپره عايد  او  بېله دېنه چې د كورنې د مالتړ  بشپړ عايد ونلري، 

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

بشپړه درملنه هم وشي، بېرته خپل لمړني حالت ته ګرځېدای شي.

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

ګډيږي، دوی كوالی شی چې په خپله يې تزريق كړي. د۱۳۸۶ كال 

شوربازاركې  په  دكابل  ډلې  يوې  درملنې  اعتیاد  د  اوږدوكي  په 

څو  د  هغوی  له  ډېری  چې  كړه  ترسره  ښځوڅېړنه  روږدو   2۸۳ په 

نېشه  كېدونکي  مصرف  واسطه  په  دهغوی  وې.  درملو كارونکې 

لېبريوم،  الرګاكتیل،  هیرويین،  چرس،   : وله  عبارت  توكي  يي 

ترياک او والیوم. د دغې ډلې له مینځه دوولس ښځې چې له ايران 

چې  كله  او  وې  كارونکې  درملو  تزريقې  د  وې  شوې  راستنې  نه 

الس  هیرويینواوترياكوته  چې  امله  دې  له  نو  ورستدې  ته  كابل 

سوسیګانو  چې  شوې  اړې  يې  ځینې  وو،   ستونزمن  ورته  رسي 

تزريق ته مخه كړي. يوې ښځې څرګنده كړه چې هره ورځ 20 امپوله 

سوسیګان زرقوي. 

وړاندې  څخه  كابل  له  بیلګې  ډېرې  څېړنې  ددغه  چې  دې  له  سره 

درواني  لخوا  دمراكزو  خدماتو  روغتیايي  مګرد   ، شوې 

درملودتزريق رېپټونه دافغانستان له ډېروبرخو- اوښارونو- لکه 

وركړل  هم  اوكندهارڅخه  ګرديز،هرات،مزارشريف   ، ايشکاشم 

په   )  IDUs( مصرفونکې  درملو  زرقي  د  چې  هم  څه  كه  دي.  شوي 

په  احتمااًل  مګرهغوی  دي،  ناپېژانده  بريده  ترډېره  دغوسیموكې 

كابل كې درواني درملود تزريقونکو طريقې د روانی درملوڅخه 

د زياتیدونکې او يا ځای نیونکې درملو په توګه   كار اخیستنې 

ته دوام وركوي.

داړتیا له  كچې د لوړې سپارښتنې  او د تیروتنې 
ناروغۍ:

په انګستان كې په ۱۳۵۸ كال دبنزوديازپینوسپارښتنه )تجويز(

دې  د  داخپله  ورسېده.  ته  میلیونو   ۳0 كې  كال  په  يعنې  اوج  خپل 

موخه  وړلوپه  منځه  اختالالتوله  د  دخوب  چې  دی  ښکارندوی 

اكتسابي   يوه  دا  دي.  شوي  تړل  پورې  دغودرملو  په  خلک  څومره 



۱۸

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

ناروغي ده؛ “داسې يوحالت دی چې خپله دډاكټرانولخوا منځته 

چې  شي  وويل  بايد  هکله  په  دافغانستان  دی”4۸   شوی  راوړل 

دطبي  عوارضواغېزې  جانبي  درملود  درواني  ناروغی  اكتسابي 

اوپه  فارمسیستانو   ډاكټرانو،  د  چې   پايلوڅخه  له  درملنې 

درملتونونوكې په نامسلکي درمل پلورونکوپورې اړوندې دي.

لېوالتیا  ډېرتجويزته  اړتیاڅخه  درملوله  د  كې،  افغانستان  په 

لېدل كیږي، خوپه خاص ډول دانټي بیوتیکو اود درملو يو ځای 

كولو ته پرته له دې چې د هغوی ممکنه اړخیزې اغیزې په پام كې 

ونیول شي  په پراخه توګه ترسترګوكیږي. 

په ۱۳۷۸ كال كې  هلمند د ناوسد په ولسوالۍ كې  د درملودناوړه 

مصرف په هکله ديوې ځانګړې ستونزې راپوروركړل شو:

ګواښونوتشه  له  درملوكارونه  زورورو  د  لپاره  دكوچنیودردونو 

نه ده.د درملتونونوكاركونکې اوكله ناكله مسلکي فارمسیستان  

دډېرې ګټې لپاره د داسې درملوسپارښتنه كوي چې غالبًا دلوړې 
بیې لرونکي وي څو درملنه تضمین كړي.4۹

په افغانستان كې د تیروتنې اغېزو څخه دراپورته شويوناروغیوله 

ډلې څخه يوه هم دبې پروايی له امله ده. ډېرلږ شمېرهغه ډاكټران 

چې  درملتونونه  هغه  ياهم  كوي  درملوسپارښتنه  درواني  چې 

داډول درمل  پلوري ، د درملود احتمالي خطراتو، اړخیزو اغېزو 

اوخپلسرې مصرف په هکله ناروغانوته  بشپړمعلومات وركوي. 

فارمسیستانو  يا  نامتخصصوډاكټرانو  د  ستونزه  ترټولولويه 

ناسم  د  كار  دا  ده.  درملوتجويزاوسپارښتنه  د  او  تشخیص  لخوا 

ځانه  له  ګواښونه  تجويزاحتمالي  ناسم  درملود  د  او  تشخیص 

داكارد  سربېره،  ټیټوالي  درملواوكیفیت  دتقلبي  لري.۵0  سره 

مصرفونکولپاره جدي مسايل په وړاندې لري. په ځانګړې توګه د 

هغه كسانولپاره چې متخصص اواليق ډاكټرته دتلوپیسې نه لري.

4۸ 4۹ چارلس میداوار او انیتا هاردن، ناقانونه درمل؟ د خپګان ضد درمل 

او دپاک نیت دسیسې ) هالند: د اكسانت د اكادمې خپرونه،۱۳۸۳(،۳۵ 

4۹ انا ام پونت، ړانده چرګان او ټولنیز ژوې:  د افغانو ښځو  طالبانو د 

حاكمیت الند د كیسو لپاره  د ځای جوړول) پورتلند،اوريګان: میرسي 
كارپس،۱۳۸0(۶۷.

۵0  انا پیترسن او آصف كريمي ، د افغانستان د بازار پیژندنه 

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

هغولرو  په  كسان  دغه  چې  راپورڅرګندوي  هکله  په  سپارښت  د 

ورتګ  اوكلینیکونوته  مركزونو  روغتیايي  چې  كې  كلیو  پرتو 

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

او  وړي  كلیوته  درملیزمحصوالت  خپل  ورپېژني.هغوی  صفت 

پرته له دې چې د هغوی د اغیزو، سمې اندازې او اړخیزو اغېزو 

په هکله د نه پوهیدلو سره سره يې پرخلکوپلوري.همدارنګه دغو 

رېپوټونوروښانه كړه چې دننګرهارواليت دشینواروپه ولسوالۍ 

واقعی  غیر  ډول  دا  خلک  كلیوال  سلوكې  په   ۵0 شااوخوا  كې 

ډاكټرانوته ورځي.

نورو  او  مركزونو  روغتیايي  يوشمېرغیردولتي  كې  كابل  په 

خصوصي   درملنې  اعتیاد  د  ښاركې  په  چې  وكړه  ادعا  سرچینو 

د  درد  د  او  بنزوديازپینو  د   مهال  اوس  مركزونه  استوګنې  د 

آراموونکو د خواراكي اوتزريقي رژيم له الرې، په هیرويینو د اخته 

كسانو درملنه كوي. دغه مركزونه د روږدو كسانو د درملنې د يوې 

۱۵ ورځنۍ دورې لپاره 200 امريکايي ډالره اخلي چیرې چې د نشه 

ناروغانو  پرځای  هغې  د  او  وي  درده  له  پرته  كول  قطع  درملو  يي 

درملنه د نښو نښانو پر بسټ  كیږي. له دغه پیسود وركونې سره 

سم ناروغ كس ديوې شپږمیاشتنۍ دورې لپاره آرامونکي درمل 

هم ترالسه كوي؛ درواني درملو مصرفونکي څرګندوي- بېله دې 

اغېزوپه  اړخیزو  او  كیدو   روږدی  احتمالي  دغودرملود  په  چې 

په  يې  درملوپاكټ  د  يواځې  شي،  وركړل  معلومات  ورته  هکله 

پايته  تجويزدوره  ډول  ددغه  چې  كله  كیږي.  وركول  كې  واک 

ورسیږي، هغوی د درملو د قطع كیدو دنښو احساس كوي  څرنګه 

چې ددوی ددرملنې له پیل كیدو څخه وروسته د لومړی ځل لپاره 

د نشه يي توكو  څخه ځان آزاد احساسوي. نوله همدې امله هغوی 

په ډېره جدي توګه دهیرويینود بیاځلې مصرف له ګواښ سره مخ 

غیردولتي  د  درملنې  اعتیاد  درملومصرفونکود  درواني  كیږي. 

مركزونوپه هکله راپوروركوي چې، كلینیک ته دبیاځلې ورتګ 

كیږي.  ګڼل  مسؤل  مصرف  بیا  دهیرويینود  دوی  خپله  پرمهال، 

دبیا  هم  پیسې  نورې  ډالره  امريکايي   200 بايد  امله  همدې  له  چې 

درملنې لپاره وركړي. دا امرتقريبًا په ټولو مواردوكې داعتیاد په 

استمراراودوام پايته رسیږي.
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په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

له رواني )سايکوټروپیک( درملوسره اړوند ځینې 
نورې ستونزې:

ترټولوجدي  اړوند  درملوسره  رواني  له  چې  ښکاري  داسې 

داړتیا  درملنه؛  خپلسرې  اوږدمهاله  له:  وي  عبارت  به  ستونزې 

شوو  روزل  نه  او  شوو  دروزل  ډېرتجويزياسپارښتنه؛  كچې  له 

درملو  ډول  دا  د  لخوا  مسوولینو  د   درملتونونو  د  او  ډاكټرانو 

دروانی  او  وركول؛  نه  دمعلوماتو  هکله  دخطراتواوزيانونوپه 

په  كار  دا  چې   څرنګه  لکه  غیرمجازدرملوسره.  له  ګډونه  درملو 

سويلي آسیا كې ډېرعمومیت لري،

دسړک  بريده  ترډېره  بازارونوفعالیت  غیرمجازو  دمجازواو   

په  بازارونوپېژندنه  دوو  ددې  تړاولري.  بازارونوسره  دڅنډوله 

ښکاره توګه ستونزمن اوپه اسانۍ سره امکان نه لري.۵۱ 

ځینې  هکله  په  كارونې  ناسمې  درملود  پردې،درواني  سربېره 

نورې جدي اوبالقوه ستونزې هم شتون لري چې يوه يې هم دحکیم) 

د  بنسټ  پر  سپارښت  د  پوه(  كار  ګانو  دارو  اويوناني  دګیاهي 

ستروئیدونو او نورو خطرناكو روانی درملو كارونه ده.دګاونډي 

چې  دې  له  سره  سم،  راپورونوسره  درسنیوله  پاكستان  هېواد 

وركول،  درمل  ژويو  اود  ستروئید  خپلوناروغانوته  حکیمانو 

مګربیاهم خلکولېوالتیا درلوده چې هغوی ته مراجعه وكړي. ځکه 

ډېركم  ډاكټرانوڅخه  نورومسلکي  له  فیس  دمعاينې  دهغوی  چې 
و.۵2

كې   محصوالتو  دارويي  خپلو  په  توګه  دوديزه  په  حکیمان  ډېری  

كار  څخه  اوترياكو  چرسو  لکه  توكو  فعالونکو  روان  طبیعي  له 

اخلي؛ سره له دې چې تل په هغومواردوكې چې بې پروا حکیمان 

دارويي  كړو  جوړو  خپلو  په  درمل  رواني  موجوده  آسانۍ  ډېره  په 

محصوالتو كې ورزياتوي، دغه ګواښونه اساسًا هغه مهال قوت 

اخلي چې ترياكو ياهم چرسو ته الس رسي محدوده شي. په كابل 

سره  زياتوالي  كلبونوله   )Bodybuilding(جوړونې بدني  د  كې 

دغه  د  چې  شوي  خپاره  راپورونه  داسې  توګه  شفاهي  په  سم، 

ګټه  ناوړه  څخه  ستروئیدو  له  ډول  تزريقي  په  لوبغاړي  سپورټ 

۵۱ مارتین جیلسما،) د طالبانو له  تریاکو د بندیزونو څخه زده کړه( د  نشه 

یي توکو د پالیسۍ له  نړیوال ژورنال څخه، ۱۶)۲( ۱۳۸۴ ،۹۹.  
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اخلي.

اوماشومانوپه  هغولويانو  د  ستونزه  اواساسي  لويه  بله  يوه 

هکله ده چې مورفین ياد رواني درملو لرونکي ټوخی ضد شربت 

استعمالوي، چې د دا ډول شربتونو السته راوړنه ډېره اسانه ده. په 

داسې حال كې چې ممکنه ده په لمړي سركې  واقعًا د طبي موخوپه 

له  نښانو  نښو  د  ناروغۍ  د  چېرې   شي،مګركه  وكارول  غرض 

وركیدو وروسته هم وكارول شي  نو د تړاو او ډېرونورو ستونزو 

د  كسانو  روږدو  د  توكو  يي  نشه  په  شته.  ويره  كیدو  ته  رامینځ  د 

دوامداره  د  چې  ماشومان  هغه  څرګندوي،  كاركونکي  درملنې 

ددې  كورنۍ  چې  ځکه  كیږي  وړل  ته  درملتون  كې  صورت  ژړاپه 

توان نه لري چې هغه ډاكټر ته بوځي، ډېرځله آويل، فنوباربیټول 

 2 د  بايد  درمل  داډول  كوي.  ترالسه  شربت  لرونکي  فنرګان  او 

كلونو څخه  دلږ عمر ماشومانوته ور نه كړل شي مګرد استثنايي 

شرايطوپرمهال ، هغه هم دډاكټرتر ژورې طبي څارنې الندې.

درمل  ضد  درد  د  ترياكو  د  اصلي  د  افغانستان  د  مهال  اوس   

لیست  په  درملو  اساسي  د  افغانستان  د  باپرينورفین   متاډون، 

دپروګرام   درملنې  نیوونکې  ځای  د  درملو  يي  نشه  د  يواځې  كې  

او   )HIV(او د بدن د دفاعی سیستم د كمزورې كوونکې ويروس

په  مخنیوي  د  خپريږي  الرې  له  وينې  د  چې  نوروناروغیو  داسې 

موخه ځای پر ځای شوې دي. ال تر اوسه هېڅ يوې مؤسسې هم چې 

درواني درملودځاي نیونکي د پروګرام پلې كوونکې دي، د داډول 

چې  كې  حال  داسې  په  كړی.  تصديق  دی  وارداتومجوزنه  درملود 

په ۱۳۸۷ كال د نشه يي  توكو كارونکوپه هکله څېړنې څرګندوي 

چې اوس مهال په كابل كې باپرينورفین په غیرقانوني بڼه پلورل 

كېږي اود ځینوتزريقي مصرفونکو لخوا په كارول كېږي. په داسې 

حال كې چې ددغو درملو پیژندنه د زيانونو د كمولو د ستراتیژی 

يوه برخه ده چې موخه يې مصرف كونکوترمینځ د H.I.V/ ايډز د 

خپريو څڅه  مخنیوي دی، د دوی سخت كنټرول او څارنه د غیر 

او  مهم  ډير  موخه  په  مخنیوې  د  څخه  انحراف   د  ته  بازار  قانونی 

اړين وي .
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

 د۸0 په سلو كې  رواني  درمل په ناقانونه توګه هېواد ته وارديږي. 

داكار ددولتي چارواكولپاره د دغومواد ودقاچاق  او درغلیوپه 

مخننیوي كې د ستونزو سره مل وي. لکه څرنګه چې دافغانستان 

رواني  ډول  اونوروډول  هیرويینو  دترياكو،  پولې  اغیزمننونکې 

بهرڅخه  له  ډول  همدې  په   ، هواروي  بهرته  الره  توكودقاچاق 

چارواكوترمنځ  دولتي  د  هواروي.  هم  الره  درملودراتګ  درواني 

ښکیل  نور  كې  كړۍ  په  برابرولو  د  درملو  اود  فساد  خپوراداري 

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

ترياكي دارو ګانو او هم رواني درملو په  سوداګرۍ نه شلیدونکې 

دسوداګرۍ  درملوكې  اوغیرمجازه  مجاز  په  جوړوي.  برخه 

بیلیدونکې  نه  پېچلې  يوه  اړخونه  كونې  اووړاندې  دغوښتنې 

څانګه ده. دا يواځې د كوكنارو د له مینځه وړلو دسیاست موضوع 

احتمااًل  چې  دي،  اغېزې  كلیوالوكورنیو  پربېوزله  دا  او  ده   نه 

رامینځ  ډب  اخ  اوسیاسي  ثباتي  بې  څوګونې  بحران،  اقتصادي 

ته كوي، چې د پاملرنې له الرې تضمینیږي۵۳  دكوكناروپه لمنځه 

وړلوكې داوسني سیاست يوه بله پايله دا ده چې په هره كچه چې 

ددغوتوكووړاندې  كچه  هماغه  په  شي  بريالی  سیاست  نوموړی 

كول كمښت مومي، بیې لوړې ځي اوپه پايله كې د هیرويینو او 

درمل  نیونکې  ځای  يوبل  چې   اړكیږي  كونکي  مصرف  ترياكو 

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

نه لیدل كیږي. 

خطرناكو  اود  تېره  تاريخ  نقلي،  برخه  درملوډېره  دغورواني  د 

يې  اغېزه  شي  كېدای  چې  ده  لرونکې  تركیبونو  اضافي  

وي.  مضره  كچه  په  مصرف  ناوړه  دهیرويینواوترياكود 

هیرويین  اوس  چې   كسان  ًهغه  احتماال  تردغوشرايطوالندې، 

څکوي د هیرويینو د تزريق خواته مخه وكړي چې په زياتیدونکې 

لري؛   سره  ځانه  له  توكې  شوې  اضافه  د  درملو  رواني  د  توګه 

مخه  به  ته   درملوتزريق  رواني  د  كونکي  تزريق  دهیرويینوځینې 

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

۵۳ ۵۴د يويد منسفیلد او آدام پین،  د سیمې څخه پیښې: په افغانستان 

كې د كوكنارو د كركیلې  په كچه كې د بدلونونو  په هکله پوهیدل) كابل: د 
افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره،۱۳۸۶( 

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

كه  بدلونه،  لورې  د  هرډول  پرلوري  دتزريقي درملوداستعمال  ده. 

هیرويین وي يا  رواني درمل، ياد دواړوڅخه جوړشوی تركیب، د 

زرقولو د وسايلو د شريکولو له امله د اچ. آی. وي  ايډز اوهغوټولو 

يوه  له  الرې  له  دوينې  چې  خطرلري  اوپراختیا  انتقال  ناروغیود 

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

ګڼل  عامل  لېږدونکی  اصلي  ترټولو  ايډز  .وي  آی  اچ.  د  استفاده 

دعامې  موخه  په  كنټرول  د  وركړې  راكړه  درملود  درواني  كیږي. 

دكاري  سره،بیاهم  دورستیوهلوځلوسره  لخوا  وزارت  روغتیا 

دهغوی  امله  له  شتون  دنه  مکانېزم  د  كنټرول  مقراتواوغوره 

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

اوپه  لري  رسي  الس  دغودرملوته  الرې  دبېالبېلوسرچینوله  هم 

خپل سرې توګه يې مصرفوي. په مقابل كې يې كه چېرې درواني 

ولګول  مقررات  سخت  باندې  وسوداګرۍ  خرڅالو  درملوپه 

كوي  رامنځته  ګواښ  اودا  كمیږي  رسی  الس  نودرملوته  شي، 

د  خپلوستونزو  په  چې  شي  كېدای  برخه  كونکويوه  دمصرف  چې 

له  شان  اوالکولوپه  چرس  دترياكو،هیرويینو،  لپاره  بريالیتوب 

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

راز  همدا  او  درمل  مجاز  غیر  نور  او  هیرويین  كاروي  په  درمل 

راوړنه  اوالسته  لوړې  درملوبیې  درواني  چېرې  كه  درمل  رواني 

وكاروي  درمل  غیرمجاز   د  به  كونکي  مصرف  شي،  سخته  يې 

چې په ترڅ كې به يې دغیرمجاز درملود استعمال كچه لوړه شي. 

ستونزوالمل  روغتیايي  مزمنورواني  د  چې  عوامل  بنسټیز  هغه 

اټکل  كوي،  مینځته  اړتیا  د  كارونې  درملوخپلسرې  اودرواني 

كیږي چې  په دې نیږدې راتلونکې كې به له مینځه الړ نه شي. ځکه 

برخه  په  درملنې  او  اومالتړ  دالرښونې  دروږدوكسانو  هېواد  چې 

كې له لږوظرفیتونو درلودونکی دی.

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

تركیبونو حضورته قوت وربښي چې داخپله هم احتمالي زيانونه 

ورنه  كسان  هغه  مهال  اوس  چې  كوم  لري  وړاندې  په  اوخطرات 

ناخبره دي چې  په نشه يي توكو  د روږدو كسانو د درملنې خدمتونو 

بڼه  اوخطرناكه  دهیرويینونوې  توګه:  په  دبېلګې  كوي.  وړاندې 

4.      دپالیسۍ ګډون
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په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

بلورين) Crystalline( چې يواځې د كريسټال په نامه ياديږي ، په 

دې وروستیوكې په كابل، هرات اونورو سیموكې لېدل شوې دي. 

كه څه هم التراوسه معلومه نه ده چې  آيا دغه ماده درواني درملو 

درلودونکې ده؟

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

رواني درملوته د الس رسۍ  د كچې  د راټیټولو څخه بايد مخنیوی 

د  شي؛  سره  تر  سره  احتیاط   ډير  په  بايد  وړانديز  ډول  دا  وشي. 

بیولوړول او يا د الس رسۍ راټیټول بايد په تدريجي ډول سره تر 

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

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

درول به دوی د ډيرو ناوړه  نښو نښانو سره به مخامخ كړي؛  دوی 

په افغانستان كې درواني درملو دناوړه استعمال له امله د رامینځ 

مجاز  د  توګه  ځانګړې  په  بیا  لپاره  حل  پېچلوستونزود  شوو  ته 

اوغیرمجاز بازارونه ترمینځ د معامالتو له امله، هېڅ ډول بېړنۍ 

بشپړمعلومات  هم  هکله  دې  په  لري.  نه  شتون  الره  حل  اوساده 

په  درمل  رواني  شوي  كنټرول  چېرې  كه  چې  نشته  كې  واک  په 

دا  لوري  بل  خوله  ولري.  به  ګټه  ممکن  شي،  موخووكارول  طبي 

كاركېدای شي په پوره آسانۍ د اوږدمهاله خپلسرې درملنې لپاره 

الره هواره كړي اوپه پای كې له اړخیزواغېزو، نشه، اوتړاو پورې 

اړوندو ستونزو المل به وګرځي.

شمول،  په  آسیا  سويلي  د  ډېروبرخوكې  په  دنړۍ  چې  داحقیقت 

دتفريحي  كې  طب  دوديز  په  چرس  او  ترياک  راهیسې  پیړيو  له 

موخولپاره كارېدل، به ډيرځله له پامه غورځول شوي وو. متناقص 

الهم  چې  ځکه  ومنو،  توپیر  څرګند  يوه  چې  بايد  دی:  روښانه  نظر 

روښانه نه ده چې كوم څه درمل اوكوم هغه نشه يي توكي دي. دغه 

انده  له  قانون  د  دجزا  مهال  اوس  توكي  فعالونکې  روان  ستني 

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

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

د رواني درملو جدي كنټرول او څارنه به د نوموړو درملو  د واټونو 

مرسته  كې  برخه  په  راتلو  ته  مینځ  د  بازارونو  مجازو  غیر  د  دسر 

لرونکو،   كیفیت  ټیټ  د  ډلو  زيانمنونکو  په  راز  همدا  وكړي،  

كړي.   زياته  به  ويره  پلورلو  د  درملو  نقلي  او  تیرشويو،  تاريخ 

د  واټونو  د  كې  كابل  په  بنسټ   پر  يپوټونو  ر  ايزو   كیسه  ځینو  د 

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

هیرويینو په بیه كې هرډول رښتینی زياتوالی او يا د السرسۍ د 

كچې ټیټوالۍ به  روانی درملو كارولو ته به د هیرويینو كارونکو 

لیوالتیا زياته كړي. 

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

اونه هم د منلووړ دي. ۵4 

له بل لوري،فارمسوتیکي رواني درمل  د ډاكټر د سپارښتنې او 

د فارمسیست له لورې د ويش په صورت كې اوهمدارنګه دطبي 

په   ، كیږي.خوبیاهم  ګڼل  اوقانوني  مجاز  سپارښتنوپربنسټ، 

افغانستان كې ډېررواني درمل په مناسب ډول  سره سم  نه تجويز 

هکله  دې  په  مصرفونکي  شمېر  ډېرلږ  كیږي.  پلورل  نه  او  میوي  

اوږدمهاله  مهاله،  دغودرملولنډ  د  چې  كوي  السه  تر  معلومات 

ځانه  له  پايلې  كومې  تړاو  د  او  كارونه   اوناسمه  اغیزې   اړخیزې 

سره لري. 

وړاندې  يې  اوخلکوته  برابرول  اواړينومعلوماتو  كره   دګټورو، 

كې  صورت  دې  په  چې  ځکه  ده.  اړتیا  اواساسي  څرګنده  يوه  كول 

لګښتونو  دخپلوطبي  كورنۍ  افغاني  چې  امکان  موضوع  دې  د   -   ۵4

په  دهغوی  ځانګړې  په  كوي،  تهیه  ترياک  توګه  كافي  په  اوموخولپاه 
په  لرې  مراكزو  كلینیکونو،درملتونونواوروغتیايي  له  چې  هکله 
كلیواوبانډو كې ژوند كوي، داسې يوبحث دی چې رانغښتل يې د دغه 
ده.تر40  وړموضوع  خودپاملرنې  لري،  نه  امکان  كې  ځولۍ  په  مقالې 
كالودلوړعمرلرونکي ډېری افغان وګړي په ياد لري چې دترياكوله ځینو 
د  او...  درد  غاښ  ټوخلې،   ، خپلوماشومانودزكام  يې  محصوالتوڅخه 
درملنې په برخه كې كاراخست. دهغوی دډېرماشومانولپاره ، اوس مهال 
رواني درمل ددولت له نظارت پرته له ټولوګواښونو اوزيانونوسره سره د 

پورته مادې ځای نیولی دی.

۵.      مخ ته پرتې الرې:
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

له معقولې الرې كارواخلي؛  به خلک درواني درملوپه ټاكنه كې 

كه څه هم چې داموضوع په يواځې توګه نه شي كوالی چې دهغوی 

له ناسمې كارونې مخه ونیسي. مګرهغه معلومات چې دخلکوپه 

پرته  اوتائیدونو  سپارښتنو  طبي  د  بايد  كیږي،  وركول  كې  واک 

منعکس  اوزيانونه  خطرونه  احتمالي  كارونې  د  درملو  رواني  د 

كړي. كېدای شي احتمالي زيانونه يې په الندې ډول وي:  ادخیزې 

اغیزې، په درملو پورې تړاو او د اړتیا له كچې دډېرمصرف، او 

همدا راز د څو درملو د كارونې ويره او خپلسرې درملنه.

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

درملو  رواني  چې دمجازاوغیرمجاز  شي  سره  تر  بايد  ډول  داسې 

ونیول  كې  پام  په  حساسیتونه  ټولنې  دافغاني  هکله  په  دكارونې 

داحتمالي  درملودكارونې  درواني  توګه،  په  بیلګې  د  شي. 

نه  په  شي  كېدای  ګوتڅنډنه  بشپړاوجدي  هکله  خطراتوپه 

وهڅوي  كسان  ځینې  توګه  غوښتلې 

لکه  توكي  پي  نېشه  غیرمجاز  چې 

درملو  نیونکې  ځای  د   اوترياک  چرس 

څېرد  ددرملوپه  وكاروي.  توګه  په 

زيانونوپه  تجويزد  خپلسره  ترياكود 

ځانګړې  په  ګوتڅنډنې،  جدي  هکله 

كې،كېدای  برخه  دماشومانوپه  توګه 

ناوړه  د  درملو  رواني  د  هغوی  چې  شي 

كارونې په هکله دلږومعلوماتو دلرلوله 

خواته  درملواستفادې  درواني  امله 

مخه كړي.

متعادل  كې  برخه  په  روزنې  درملود  د 

چې  كې  كوم  په  دی،   ضروري  چلند 

همدارنګه  شوي  تايید  زيانونه  او  خطرونه  درملو  روانی  د 

دغیرمجازموادو سره دهغوی د اړيکو په اړوند بحث كیږي. د ډله 

ايزورسنیوله الرې د رواني درملودمصرف له احتمالي زيانونواو 

ښونیزپروګرامونه  اواوږدمهاله  دخلکوخبرول  ګواښونوڅخه 

كوالی شي چې د دغه موادود كنټرول اوپرچون پلورنې  سره اړوند 

مقرراتوپه برخه كې دعامې روغتیا وزارت له هلوځلوسره مرسته 

راولي  چټکتیا  هغوهلوځلوكې  په  شي  كوالی  همدارنګه  وكړي. 

وركونې  اوحساب  روڼوالې  د  چارواكو  دولتي   د  مهال  اوس  چې 

سیسټم د نشتوالې ،  خپاره فساد اود امنیت  د نشتوالې له امله 

ځنډيدلې دي.

په دغه ټولنیزجوړښت كې، درواني درملود سوداګرۍ د كنټرول 

ً په دې اړه  په برخه كې الس وهنه يوه پېچلې ستونزه  ده. احتماال 

ترټولوګټورګامونه هغه به وي چې درواني درملود  مصرفونکو،  

پرچون پلورونکو اوتجويزونکو سره په ارتباط كې پورته كیږي. 

له  كاركونکوروزنه  روغتیايي  نورو  فارمسیستانو  ډاكټرانو،  د 

مسلکي  كچه  په  دپوهنتون  ده.  برخمنه  څخه  اهمیت  درجې  لمړۍ 

او  رښتینې  ډېری  ځای  پر  موضوعاتو  فرعي  د  بايد  كړې  زده 

اوغیرمجازدرملو  رواني  د  لکه  راونغاړي،  بنسټیزموضوعات 

درملوداعتیاد  رواني  په  اوګواښونه،  زيانونه  اندازه،  اغېزو  د 

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

فرهنګي اړخه دافغانانولپاره مناسبې 

او وړوي. 

پوهنتون  په  چې  كې  حال  داسی  په   

كې  د فارمسیستانو په مسلکي ډول 

روزل يو ضروري دی، هغه كسان چې 

كه  دي،  كاربخت  په  درملتونوكې  په 

بايد  ياغیرمسلکي،  وي  مسلکي 

خپلوپېرودونکوته  چې  شي  وهڅول 

د  بڼه  لیکلې  ژبوپه  اودري  پښتو  په 

په  نو ښو ا ګو و ا نو نو يا ز د ملو ر د غو د

وركړي.  معلومات  اړه 

چې  دهغوشمېرپېرودونکولپاره 

بايد  فارمسیستان  وي،  نالوستي 

ډول  دا  الرې-  له  كاركونکي  دروغتیايي  كې  ټولنه  اړوند  په   –

رواني  له  چې  هغوكسانوته  توګه  خاصه  په  وركړي.  معلومات 

ګواښونه  او  زيانونه  كاراخلي  لپاره  مودې  داوږدې  درملوڅخه 

ورته تشريح كړي.

اړه  كلینیکونوپه  خصوصي  د  كسانو  روږدو  د  توكو  يي  نشه  په   

ترالسه  ډاد  بايد  هکله  دې  په  هم  او   كولو  وضع  قوانینو  دسختو 

ديوې  ددرملنې   كسانو  روږدو  د  كې  مركزونو  دغو  په  چې  شي 
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په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

برخې په توګه د رواني درملو د زياتې اندازې كارونه او ډير تجويز 

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

درملو  رواني  د  د  بايد  سکټورونه  اونادولتي  دولتي  ښکېل  كې 

د كارونکو لپاره د باكیفیته درملنې،  د بیارغونې  او د زيانونو 

د كمولوخدمتونو وړاندې كولو په موخه پانګونه وكړي. دعامې 

درواني  چې  داده  دنده  څارګرومقاماتو  اونورو  وزارت  روغتیا 

وضع  قوانین  پرېکنده  باندې  اوتوزيع  خرڅالو  تولید،  درملوپه 

مسلکي  لوړو  چې  كارواخلي  څخه  نظارت  ډول  داسې  له  كړي. 

فساد  اداري  مالتړوكړي،  يې  كې  الره  درسېدلوپه  سټنډرډونوته 

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

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

په  راوړنې   اوالسته  دخرڅالو  دهیرويینواونوروغیرمجازدرملو 

چې  شي  كیدای  توګه  ناغوښتلې  په  ګامونوډېرښت   د  وړاندې 

د  سره  هغو  د  يا  او  كارونی  درملو  رواني  د  پرځای  توكو  دغو  د 

اضافي موادو په توګه  وكارول شي.

دغه  په  ټولنه  نړيواله  كولولپاره،  عملي  السوهنود  ډول  دا  د 

موضوع دپوهاوي اړتیالرې چې په افغا نستان  درواني درملوله 

همدومره  كاركول  ستونزو  شويو  راپورته  په  څخه  غوښتنې 

قاچاق  توكوله  بهردرواني  څخه  هېواد  له  لکه  غواړي  پانګونه 

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

دغوموادو له ناسمې كارونې سره اړوند ستونزې د افغانستان 

د بشري او اقتصادي پراختیا په الره كې د نېشه يي توكودلوی 

تولیدونکي هېواد په نوم جدي خنډونه جوړوالی شي.

 دطبي درملومنل شوې طبقه بندي لکه د رواني درملو معموال 

په  چې  نوم)  جنريک  لري:  نومونه  دوه  لپاره  درملو  دهرډول   ً

توري  لوی  په  چې   ( سوداګريزنوم  او  پیلیږي(،  توري  كوچني 

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

درملوڅخه  رواني  ډلواصلي  دوو  له  ډېركله  كې  افغانستان  په 

راوړونکي  اوخواب  ُمسکنونه  كیږي:  اخستل  ګټه  ناوړه 

آرامونکې.

راوړونکې  خوب  هم  چې  دي  جوړ  څخه  درملو  هغه  ډله  دوهمه 

اوهم آرامو نکې اغېزې لري. دهغوی په مینځ  كې دوه ډوله درمل 

ډلې  دبنزوديازيپینوله  چې   ، ُمسکنونه  كمزوري  لري:  شتون 

څخه دي. اوقوي ُمسکنونه چې دباربیتوراتو او دباربیتورات 

مزمنو   د  ُمسکنونه  كمزوري  كیږي.  شمېرل  څخه  ډلې  له  ډوله  

رواني روغتیايې ستونزو لپاره چې حادې نه وي استعمالیږي 

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

كیږي.۵۵  كاروړل  په  لپاره  مانیا  او  شیزوفرني  ستونزولکه 

د  آرامونکې  پیاوړې  دغه  وړاندې  كشفولو  ديازپینوله  دبنزو 

ډېروپراخو راواني ناروغیولپاره استعمالېده.

اخیستنې  دبیا  دسیروتونینو  چې   درمل  ضد  خپګان  د  ډله  يو   

نهې كوونکې)SSRIs(نومیږي هم شتون لري، چې په افغانستان 

كې  واک  په  معلومات  ډېرلږ  هکله  په  مصرف  دناوړه  يې  كې 

دي  عبارت  يې  درملو)SSRIs(ترټولومشهور  ډول  دپورته  دي. 

سیتا  او   )Paxil(پاروكسیتین  ،)Prozac(فلوكسیتین له: 

.)Celexa(لوپرام

الف- كمزوري آرامونکې:

لري  ځانګړتیاوې  بېالبېلې  ډله  دا  درملو  فعالونکو  درواني 

استراخت  دعضالتو  راوړونکي،  خوب  ضد،  انديښنې  د   : لکه 

وركونکې او آرامونکې ؛هغوی  داسې ډول ُمسکن دي چې ټول 

مركزي عصبي سیسټم مړژواندی كوي)انحطاط(. بنزوديازپین 

درمل د اضطراب، انديښنې،  خوب اختالل  اود صرع )میرګي( په 

شان د ډېروناروغیو ددرملنې لپاره كارول كیږي. كه چېرې ديوې 

محدودې دورې)له 4-۳ اونیو( لپاره اود ډاكټرله الرښونې سره 

سم وكارول شي ښه زغمل كیږي، خوندي او اغیزمن دي او ښې 

ستونزې  آرامونکوعمومي  دبنزوديازپین  لري.  پايلې  اوګټورې 

۵۵ اندريو تیلر،  د واټونو درمل)لندن: هادر او ستوتن،۱۳۶۶(.  

په افغانستان كې درواني درملو په كاريدونکې اصطالحات : 
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دا دي: له حده زياته بې خوبي، ګنسیت، كمزورتیا او لړزيدنه.۵۶ 

تريوې میاشتې دوامداره كارونې وروسته يې په ناڅاپي توګه 

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

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

ناوړه اغېزه كوي. 

ټول بنزوديازيپین آرامونکې  درمل  د رواني او فزيکي روږدی 

والې المل كیدای شي همدا راز  د“بنزوديازيپینو د پريښودلو 

سند روم” ) سندروم  هغه نښو نښانو ته وايي چې سره يو ځای 

پیدا كیږي او د يوې ناروغۍ څرګندونه كوي(  په نوم ياديږي. په 

دغودرملود تړاو او اغېزې خطرهغه څوک ډېرله نوروګواښوي 

چې پخوا يې هم د اعتیاد ، مزمن درد، خفیفه مګراوږدمهاله 

وي.  كړي  تجربه  يې  اختالالت  مزمن  خوبۍ  دبې  او  خپګان 

چې  كې  حال  داسې  په  پرېښودنه  درملوچټکه  دبنزوديازپین 

يو اوږد مهال يعنې د څومیاشتولپاره ورنه ګټه اخیستل شوې 

وي، دالکولو او باربیتوراتونو دپرېښودو په شان نښې نښانې 

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

دعضالتو څړيکې، كانګې )استفراغ( اوخولې.

هرڅومره چې داستعمال موده اوږده وي او د درملو اندازه لوړه 

اوچتې  اندازه  هماغه  په  هم  يې  خطرنښې  د  دپرېښودلو  وي، 

وي. خوبیاهم، د سټندردې  اندازې  د اخیستلو په صورت كې 

او هم د يوه لنډ مهال مصرف څخه وروسته هم كیدای ښې چې 

را مینځ ته ښي. د بنزوديازيپینو سره  درملنه بايد تل د اندازې 

د تدريجي كمولو له الرې ودرول شي غوره به وي كه دا كار د 

ډاكټرترنظارت اوالرښونې الندې ترسره شي.

اغېزې  يوډول  اساسًا  درمل  بنزوديازيپین  ټول  چې  هم  څه  كه   

اغېزې  مهاله  اوږد  او  مهاله  لنډ  يې  ډولونه  خوبېالبېل  لري، 

څېر  په  لېبريوم  او  والیوم  د  بنزوديازپین  پخواني  لري. 

میتابولیزم) په بدن كې په نويو حجرو بدلون( يې ورو ، يعنې 

كه  وي.  زياتوساعتونو  ياهم   ۱2 يې  پايښت  اغیزې  د  چې  دا 

۵۶ ۵۷  الکس بینینجر، جورج البیرتو كوستا ای سیلوا، يان هندمارچ، 

هنس- جیرجنمويلر او كارل ريکلس، ښه كیمیا:  د والیوم د مخترع  ژوند او 
میراث لويي ستريبچ) نیويارک: ام سی ګراو- هیل،۱۳۸۳(.

كېدای  شي،  استعمال  لپاره  خوب  دآرام  او  لخوا  دشپې  چېرې 

شي چې مصرفونکی كس سهارپه سختی له خوبه ويښ شي اوپه 

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

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

شي. ژراغېزه كونکې بنزوديازپین د اتیوان او تمازيپام په شان 

كوم چې دهمدې موخې لپاره جوړشوي دي، ډېراحتمال يې شته 

چې د روږدی والې المل شي. كه چېرې د اوږدې مودې لپاره په 

توګه  ناڅاپي  په  درمل  چېرې  كه  او  شي،  استعمال  اندازه  لوړه 

ودرول شي، دپرېښودلوسختې نښې نښانې لکه دعضالتونیونه 

اواختالج) لړزه( به رامینځ ته شي. 

كې  كال   ۱۳۳4 په  اوكلوروديازيپوكسید  بنزوديازپین   لمړني 

تركیب شول. په داسې حال كې چې ديازيپام په ۱۳42 كال  اوله 

دېنه وروسته دهمدې كورنۍ د ۱2 ډولونه نور يې بازارته وړاندې 

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

سمه توګه  كارول كیږي په الندې ډول دي او ډيازيپام هم په هغه 

ډله كې راځي چې ډيرزيات استعمالیږي:

آلپرازوالم ) زاناكس ، آنپرا(	 

كلرديازيپوكسید ) لېبريوم ، لېبراكس(	 

كلونازيپام ) ريووتريل(	 

ديازيپام ) والیوم(	 

لورازيپام ) اتیوان(	 

اكسازيپام ) سیراكس(	 

تمازيپام )رسټوريل(	 

قوي ُمسکنونه: ) خوب راوړونکي آرامونکې(

ډوله  اوبربیتورات  باربیتوراتو  له  دي  عبارت  درمل  داډله 

پرتله  په  كمزوروآرمونکو  د  يې  ډوله  دواړه  چې  څخه،  درملو 

خوب  قوي  باربیتوراتونه  چې  هم  څه  كه  دي.  ک  اوخطرنا  قوي 

له  اوتاوتريخوالې  غوسې  مګرله  دي،  آرامونکې  راوړونکي 

زياتولو سره مرسته كوي اود اعتیاد لوړ قابلیت لري. په خوراكي 
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په افغانستان كې د پټودرملو ستونزهدرواني)Psychotropic(درملوناسمه كارونه

اوتزريقي ډول كارول كیږي. د يوه راپورسره سم:

داترټولو وژونکې تزريقي مواد دي چې د اعتیاد پرېښودل يې 

ډېرې خطرناكې پايلې لري.

په  شي  كېدای  موندل  كې  افغانستان  په  چې  آرامونکي  قوي   

الندې ډول دي: 

ارامونکې 	  راوړنکي  خوب  الرګاكتیل(:   ( كلرپرومازين 

درمل دي چې معموال ً په طب كې د روانې ناروغیو پرضد 

دفنوباربیټولوپه  كیږي.  كاراخستل  ورنه  توګه  په  درملو 

چې  لري  اغېزې  ورته  ته  آرمونکو  او  څېرهیرويینو 

واټونو  د  وربښي.  پیاروړتیا  ته  عملیي  ضد  دافسردګۍ 

په  مصرفونکو  زرقي  د  توكومصرفونکي  يی  دنشه  دسر 

شمول يې ګولۍ استعمالوي خوكله كله له هیرويینو سره 

تركیب كیږي اودپېچکاريو په بڼه ورنه كاراخستل كیږي.

دپرچون 	  چې  دي  درمل  اهغه  د  ماندراكس(:   ( متاكوالون 

له  سره  كیږي.  پلورل  كې  اوسړكونو  الرو  پلورنکولخواپه 

دې چې مصرف يې په دې وروستیوكالوكې كم شوی دی، 

ً له  خوالهم په افغانستان كې موندل كیږي. دا امراحتماال 

دې امله دی چې هیرويین په اسانۍ سره د السته راوړنې 

وړ دي اوبله داچې دعامې روغتیا وزارت هم دمتاكوالونو 

چې  درمل  دغه  كړي.  ځلې  هلې  پوره  وړلولپاره  لمنځه 

درملوپه  ضد  مالريا  د  كال   ۱۳۳4 په  سركې  لمړي  په 

مصرف  ناوړه  اود  اغېزې  پیاوړې  شول؛  تولید  توګه 

ډېری  شواوپه  وپیژندل  سره  چټکۍ  په  يې  قابلیت  بالقوه 

ولګول  بنډيزونه  استعمال  په  يې  لويديځوهېوادونوكې 

شول.

 	 ً معموال  چې  دي  باربیټورات  دايوډول  فنوباربیټول:  

په  سم  رېپوټونوسره  له  پیداكیږي.  بڼه  پوډرپه  سپین  د 

ډول  دا  اوله  پلورونکوګټه  د  چې  ګډيږي  هپرويینوكې 

تركیب سره اړوند ګواښونه پیاوړي كوي.

انالجیزيکونه )ددرد آرامونکې(:

دای  علوموكې  طبي  په  هم  التراوسه  چې  كې  حال  داسې  په 

پېژاند  توګه  په  ُمسکن  قوي  ديوه  هیرويین(   ( مورفین  اسټیل 

دی، د ترياكو څو نور مشتقات  لکه مورفین  اوكودئین چې له 

مصنوعي   ( مشتقات  ترياكو  د  او  راځي  ته  الس  كوكناروڅخه 

درد آرامونکې( په افغانستا كې په ناوړه توګه استعمالیږي:

كشف 	  كې  كال   ۱۳4۷ په   : تمجسیک(  بوپرينورفین) 

شول، يوډول نیمه مصنوعي، اوږدې اغیزې درلودونکې  

دترياكو دمشتقاتو آرامونکې  دي چې له تبائین څخه كوم 

درمل  دغه  جوړيږي.  ه  د  برخه  اساسي  كوكنارويوه  د  چې 

ډول  اوياتزريقي  الندې   ژبې  د   ً اومعموال  دي  نه  خوراكي 

استعمالیږي.

غیرستروئیدي 	  يوډول  ولتارن(:   ، ولتارون   ( ديکلوفناک 

التهاب ضد درمل دي چې دالتهاب اودرد لرې كولولپاره 

ورنه كاراخیستل كیږي. په ځینوهېوادونوكې يې مصرف 

د ډاكټرله مجوز اونسخې پرته مجاز دی، خوپه افغانستان 

غیرقانوني  جوړولوپرته(  اوژل  دكريم   ( مصرف  يې  كې 

شمېرل كیږي.

وړتیا 	  لوړ  استعمال  ناوړه  د  دوراجسیک(:  فنتانیل)   

لرونکی قوي رواني ُمسکن دی. 

متامیزول ) ډېپرون ، نوالجین( : د درد اوالتهاب ضد درمل 	 

دي ؛ دډېپرون اونوالجین په تجارتي نومونوتر۱۳۸۳ كال 

پورې په افغانستان كې په خورا اسانه توګه تر السه كیدل 

چې له دېنه ورسته يې پلورل دعامې روغتیا وزارت لخوا 

منع شول.  دډېپرونو پلورل په ۳0 نوروهېوادونوكې هم بند 

شوي دي. په ۱۳۵۸ كال په امريکا كې د دغه درملومصرف 

د  لکه  اغیزې  اړخیزې  اودرانه  سخت  چې  دلیل  دې  په 

 -)Agranulocytosis( كموالۍ  سايتونو  ګرانولو  د  وينې 

امله  دلرلوله  ده-  ناروغي  وژونکې  او  خطرناكه  يوډول 

دانسانانولپاره مضروپېژندل شول.
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 مورفین لرونکي ټوخی ضد شربتونه .	 

درملو 	  آرمونکو  درد   د  پارسیتامولو  د   : آمنیډول   

دا  كیږي،   پلورل  هم  نسخې  له  پرته  چې  دی  درلودونکۍ 

په  لري.  هم  اوديازيپام  كافیئن  كې  تركیب  خپل  په  درمل 

پاكستان كې يې پلورل د كافئینو په لرلوسره چې دمركزي 

عصبي سیسټم محرک ماده ده اود ديازپامو په لرلوسره چې 

دمركزي عصبي سیسټم فعالیت كمونکې ماده ده، اوهم له 

په  كارول  ځای  يو  اوديازپامو  دپاراستامولو  چې  امله  دي 

هېڅ ډول كلینیکي ناروغیوكې پکارنه دي، په ۱۳۸۵ كال 

د درمل ثبتولو كمیټې لخوامنع اعالن شول.

●- پنتازوسین ) سوسیګان(: تردې مهاله راپورونه څرګندوي چې 

له دغودرملودناوړه ګټه اخستنې ترټولو لوی عامل دادی چې د 

دګولیو  دي.  شوي  استعمال  ځای  پر  نیونکې  ځای  د  هیرويینو 

اوپیچکاريوپه بڼه  په آسانۍ ترالسه كېدای شي، هم په يواځې 

توګه اوهم له نورودرملوسره په ګډه توګه د كارونې وړدي. دپنتا 

زوسینوكارونه په ځینوهېوادونوكې منع شوې ده.په انګلستان 

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

په يوه رګ باندې اغېزه كوي اود فکراختالل رامنځته كوي.

د 	  چې  دي  درمل  رواني  مشتقاتو  د  ترياكو  د  تراماډول: 

كودئینو مصنوعی آنالوګ دی اوپه تزريقي او ټابلېت  په بڼه 

د السته راوړنې وړدي.تراماډول هغه كنټرول شوې ماده ده 

چې  د افغانستان  داساسي درملوپه لېسټ كې ځای لري. په 

ډېروهېوادونوكې پرته د ډاكټرله نسخې اوپه ځینونوروكې 

موضوع  دغه  كیږي.  راوړل  ته  الس  په  مخې  له  نسخې  د 

درواني درملو په طبقه بندي  كې ستونزې څرګندوي:

په  ګواښونو  او  زيانونو  شويو  راپورته  د  درملوڅخه  ځانګړو  د  

هکله هېڅ ډول نړيوال توافق نه شته.

ځینې نوررواني درمل:

 كلرفنیرامین مالیټ) آويل(: انټي هیسټامین د ارامونکو 	 

خواصوپه لرلوسره  كیدای شي چې  د تزريقي هیرويینو د 

اوبلنولو لپاره و كاريږي. دغه ماده له هیرويینوسره مرسته 

كوي چې په تزريقي يا تابلېټي حالت ډېرژرپه مقطرواوبوكې 

حل شي. د دې درملومصرفونکي څرګندوي چې دغه درمل 

غبرګونونوڅخه  الرژيک  يا  تحريکونکو  له  پوستکي  د 

مخنیوی كوي. 

دو تیپین هیدرو كلورايد) پرو تیادن(: يوه د خپګان ضد درمل 

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

ضد درملو په بازاركې لومړني درمل دي. 

چې 	  دي  درمل  زهرجن  خورا  )سکوپوالمین(:  هیوسین   

يوازې بايد په ډېره لږه كچه سره استعمال شي. ډېرمصرف 

يې كېدای شي چې په هذيان ويلو، شلتوب، بې سد توب  


