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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه ل، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئه رالي

  م١٣/١٠/٢٠٠٩                               ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعت سويس

  
  

   به هيروئين می باشندمعتاد اکثراً  نباز گشت کنندگان افغا
  ارزه داردبان مواد مخدر ممعتادبزرگترين توليد کنندۀ هيروئين خام با مشکل ازدياد شمار 

 
 و پاکستان باز بسياری از مهاجرين افغان که از ايران.  مواد مخدر دست و گريبان استافغانستان با ازدياد مشکل

صحنه های مواد مخدر در اطراف اينها هرروز بيشتر به سرعت در .  به هيروئين می باشندمعتادگشت می کنند 
   .توسعه است

  

    
  

  نگر، کابليآندری شپال نامه نگار،
  

ر  عمارت شش منزلۀ کانکريتی د يکدراين مرکز . مرکز اعادۀ صحت در چهل ستون کابل منظر خوش آيند ندارد
. ، جا دارد به مالحظه می رسد در آنعاليم تخريب جنگکه ،  در جنوب غرب کابلريکک فابساحۀ متروک ي

. را ترميم نمايدۀ آنيا پوشش نيمه سقوط کردو  ديوارها  را درسوراخهای مرمی، تا  ه زحمت نگرديد اينقبلهيچکس مت
 که به اوضاع ان هيروئينمعتادل باعث اذيت عماين . صرف کلکين ها به صورت مؤقتی با پالستيک بسته شده اند

ياد "  کابل -جای سوزن"ها الی حال در مرکز کلتوری روسيه که بنام اکثر اين. بدتر ازاين عادت کرده اند، نمی شود
مانند حيوان در خرابه ها روز گذرانی داشتند، و از طرف ادارات دولتی در  هيروئين معتاددر آن هزاران  و می شود 
ان در مرکز اعادۀ صحت که جديداً  افتتاح گرديد، جای معتاداين چند نفر از . ن مسدود گرديد، به سر می بردندماه جو
  .يافتند

  

  بدون آينده
وقتی که طالبان در افغانستان قدرت را در « : او قصه می کند.  ساله بوده و محمد نام دارد٢٥  معتادانيک تن از

 ی کار نهايت مشکل و دور باليکن. آنجا در يک فابريک کار يافتم. مهاجرت کردمدست گرفتند با برادرانم به ايران 
هيروئين و مبتال به استعمال تقريباً  همه کارگران  فابريک .  دامنگيرم گرديده بودزيادبد بختی  احساساز خانه و جای 

روزانه )  دالر١،٥تقريباً  (ر ريال  هزا١٥محمد در ايران » .که بآل خره من هم با آن شروع کردمآن بودند يا تزريق 
 به هيروئين برايش مشکل مالی خلق اعتياداز اين لحاظ . عايد داشت و سوم حصۀ آنرا به مصرف هيروئين می رسانيد

چون وی در اين جا کاری . و در کابل به فاميل خود پيوستاخراج گرديد ولی او سال گذشته جبراً  از ايران . نمی کرد
و فاقه کشيده می مرد جوان .  کرد می را ايجاد بودن به هيروئين همه روزه برايش مشکل بزرگترمعتاد يافته نتوانست،

  .تا ترک اعتياد نمايدبآلخره پدر و برادرانش وی  را مجبور نمودند گويد، 
 از که در يک اطاق کمترداخل شده است او از سه هفته به اين سو در يک شعبۀ قرنطينِ  مرکز اعادۀ صحت کابل 

آنها با سرهای تراشيده و . را گذشتانده اندمرحلۀ مشکل چنين همۀ اين ها .  نفر مرد ديگر جای دارد٩ متر مربع با ٢٠
در مقايسه با ده نفر ديگر که در اطاق پهلو اين ها . لباس ژوليدۀ آبی رنگ به تن هنوز هم  قابل ترحم جلوه می کنند

با چشم های راه کشيده و نفسکشان روی توشک های شان افتيده اند،  تفاوت بیو  ،تازه به ترک اعتياد شروع کرده اند
  .دنبهتر به نظر می رسمتناسباً  وضع با 
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م مليون ها ٢٠٠١بعد از سقوط طالبان در سال .  به مواد مخدره گرديده اندمعتاداکثر رفقای هم اتاق محمد در هجرت 
م سياست مهاجرين را ٢٠٠٨تهران از شروع سال ( ن کشيده شدند افغان مهاجر به رضا يا اينکه چون جبراً  از ايرا

طارق مدير . در بکس های خود همراه آوردندها گويا مشکل مواد مخدر را ناي. به ميهن خود باز کشتند) شدت بخشيد
ان مواد مخدر به صورت سرسام معتاد برای ترک اعتياد، می گويد، در دوسال اخير شمار نجاتمؤسسۀ غير دولتی 
م به اين سو درشعبۀ وقايه از اعتياد به مواد مخدر و ترک آن ١٩٩١معالج که از سال دکتور . آور باال گرفته است

 ِ افغانستانبسياری از اينها در. شکيل می دهدان را بازگشت کنندگان تمعتاد% ٩٠وظيفه دار است، اظهار می دارد که 
کارشان با  و سر. به کوچه گردی گرفتار شدنديگر شهرهای بزرگ در کابل و دو محتاج و فقير کار يافته نتوانستند، 

  روز به روز به آن،اشخاصِ  کنار مانده از اجتماع و خصوصاً جوانان بی کاراکنون معتادين مواد مخدر افتيد که 
  . عالوه می گردند

  

  به مواد مخدر عادت می کنند دوباره  از تارکين اعتيادبسياری
من بی کار بودم و تمام روز را با رفقايم « :  قصه می کند، ترک اعتياد می نمايد جاکساله که با محمد ي١٨مير نام َس

انتظار می کشند و به اينطور من هم وقتی به ) Dealer(در هر کنج و کنار امروز ديلرها . در جاده ها گم می کردم
د مخدر بوده اند و در اثر آن مردانی که در گروپ محمد سالهای دراز معتاد به موا» . کردمدود کردن هيرئين شروع

  بهبه امراض گوناگون که از چهره های شان معلوم است مبتال گرديده اند، همه خوشنود استند که ترک اعتياد
 روز اول نهايت مشکل تمام شد ولی اکنون همه، ١٠ سال دارد می گويد، ٣٥ ابراهيم که . در پيش گرفتندهيروئين را

 خجالت زده عالوه د،نزياد ديده می شو" دنبلها "سرشدرمرد الغر اندام که . داريم نسبت به قبل، در وضع بهتر قرار 
او آرزو دارد بعد از عالج به . ه اندبودگرانی  به حيث معتادين به مواد مخدر برای فاميل های شان بار که می کند،

است که کاری داشته و زندگی بزرگترين خواهش ابراهيم اين . نزد اطفال و خانمش بر گردد و از آنها سرپرستی نمايد
شمار بی کار در افغانستان در حال به بيش . و لی او هراس دارد که به اين آرزويش نايل نگردد. را دوباره آغاز نمايد

  .بالغ می گردد% ٤٠از 
   شمار همتأسفان« :  می گويد، از معتادين بر رسی می کند اعادۀ صحتخدمت گذار اجتماعی ، رضا، که در مرکز

از همه بيشتر مهم اين است که مردان معتاد بعد از معالجه .  دوباره معتاد می شوند، بسيار بلند استفی صدی آنهايکه
خاصتاً  برای آنهايکه چيزی نه آموخته و در کنار ، نستان پيدا شدن جای کار تقريباً ليکن در افغا. کار يافته بتوانندبايد 

عتادين، با اشخاصيکه او در تماس است از سواد بی م% ٩٥رضا می افزايد که » .ناممکن است، اجتماع زندگی دارند
 او مشکل .  به هيروئين مراجعه می کنددوبارهمعالجه شدگان % ٧٥به اساس تخمين  طارق سليمان، طبيب، . بهره اند

مطالعات از اروپا و امريکا می . يستندراز مدت از معالجه شدگان ميسر در کالن را در اين می بيند که نظارت 
دوسال از نظر روانی و اجتماعی تحت نظارت قرار داشته باشند تا ترک اعتياد از بايد اقالً   مريضان رسانند که 

 ماه مانده ٢ در چهل ستون يک مريض در نهايت عادۀ صحت ولی در مرکز ترک ا.هيروئين مؤثر ثابت شده بتواند
  .ستکوتامی تواند که اين بسيار 

  

   ديرزمان ناديده گرفته شدمواد مخدر مشکل
مخدر از کنترول مواد مشکل « :  که از مدتی معتادان مواد مخدر را بر رسی می کند، می گويد کوشاندکتو وحيداهللا

، هرچند حکومت بآلخره بيدار شده است و يک ».نستان آنرا مدت ها  ناديده گرفتاجتماع افغاخارج گرديد زيرا 
  .ياد کمتر جدی گرفته می شودينی کرده با آن هم مشکل اعتدپارتمنت مربوط را در وزارت مبارزه با مواد مخدر پيشب

ً  برای معتادين مؤسسات« : عالوه می کندتنقيد کنان دکتور متذکره   ١٠٠ امروز در کابلتنها .  درک نداردِ تقريبا
  مرکز وجود دارد که در آنها مجموعًا چند نفرمحدود تحت معالجه٨زندگی می کند و صرف ) Junkies(هزار جنکی 

 اوضاع بحرانيتر می در واليات ديگر. می باشد  سنگ داغ روی قطره آبِ اين مانند . قرار گرفته شده می توانند
را فابريک متروک   عمارتنجاتمؤ سسۀ . ی معتادان مواد مخدر اصالً  و جود ندارندا مراجعه برکزآنجا مرا. باشد

.  با يک مؤسسۀ ديگری افغان اداره می کندبه اجازۀ حکومت به اختيار گذاشته توانست و کلنيک ترک اعتياد را
از طرف مؤسسات مختلف خارجی کمک مالی اخذ می  توضيح می دارد که اين پروژه نجات مدير اداری نسليما
مانع بزرگ اين است که اکثر مؤسسات کمکی منبع مالی را صرف برای يک سال به دسترس می گذارند که . نمايد

  .زه نداده و کار را زياد به مشکل مواجه می کنديک پالن گذاری دراز مدت را اجا
  

  ی آيداز هر کنج و کنار به دست م
اوپيوم توليد ) Office on Drugs and Crims UNODC(ر و جنايات به اساس دفتر ملل متحد برای مواد مخد

 از جمله  واليت٢٠.  تن تقليل يافته است٦٩٠٠به % ١٠ در مقايسه به سال گذشته ٢٠٠٩ در افغانستان در سال خام
هيروئين جهانی می % ٩٠با آن هم افغانستان توليد کنندۀ . شده اند" خاشخاش پاک" واليت افغانستان اکنون از ٣٤



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 بعد از اينکه از مورفينهيروئين، مسکن نيمه مصنوعی بوده که در عمل کمياوی از . (  که استهالک می گرددباشد
  از قسمت بسيار قليل. دنيدات مواد مخدر افغانستن اکثراً  صادر می گردتول. )، توليد می گردد جداشده باشد پيوم خاماو
در کابل .  در مارکت داخلی باقی مانده و با نازلترين قيمت عرضه می گردد، خاصتًا آنچه ارزان دستگيری می کند،آن

 می نزريق يا  ودوديا د می شود يا  " brown sugarبراون شوگر" کيفيت را که بنام هيروئين بسيار بیين زياد معتاد
مرتبۀ اول اين ماده را می توانند بسيار نازل به دست آرند به طوريکه اشخاص مفلس سليمان می گويد، در اول . کنند
گرفتن مواد مخدر  سه مرتبه  بهروزانهعادت کند وقتی کسی به آن .  تمام گردد)دو دالر(يکصد افغانی ممکن آن 

 اکثر معتادين از اين لحاظ به بيراهه کشانيده می . قيمت تمام می شودضروزت دارد که البته به تناسب افغانستان بسيار
  .شوند و يا فاميل های  خود را به تباهی می رسانند

هزار افغان معتاد به هيروئين يا اوپيوم ٢٠٠ بيش از ٢٠٠٥ بر اين است که در سال حاکی UNODCيک مطالعۀ 
 سال اخير شمار معتادين دو چند شده ٤ در متخصصين عقيده دارند که. مطاالت مجدد در زمنيه جريان دارد. بوده اند
ً  ازدياد يافته استشمار مبتاليان در همين مدت . باشد     به اساس ادارۀ تحت نظر ملل متحد .  به هيروئين واضحا
يعنی به است که بيشتر % ٥در افغانستان اين شمار . تمام نفوس جهان مبتال به اعتياد هيروئين می با شد % ٠،٣
  . می رسد% ١،٤

ً  يک طبيب به چشم می رسد، اوپيوم  به رسوم و عنعنات افغانهامطابق ً  در مناطق دهاتی ، جائيکه ندرتا ، خاصتا
 نگاه می شود  به صورت احتياطی در اکثر خانواده ها يک پارچه هيروئين.  به حيث مسکن استعمال می گرددً معموال

 از افغانها آسيب های به بسيارسال جنگ ٣٠ضمن .  جويده شود همکه در هنگام مريضی دود گردد و يا می تواند
.  می گردنداعالجکه همچنين با اوپيوم هستند و به هراس و ترس روانی  و با مشکل ديگری مبتال  روحی رسيده است

 ،گردد رقابت کنندگان به بازار عرضه می طرفچون اکنون هيروئين هرروز بيشتر به مقدار زياد و به نرخ نازل از
همزمان مواد .  اکنون به آن عادت کرده اند اوقات هيروئين را استعمال می کردنداشخاص زياد که قبالً  بعضیو 

  .  باال می رود آنمخدر بيشتر عوض اينکه دود گردد، تزريق می شود و به اين صورت مقدار استهالک
  

  هالند در مورد ترک اعتياد فکر می کند
.  به بعد تمديد گردد٢٠١٠گ نبايد از سال توظيف قوای هالندی در افغانستان نظر به خواست پارلمان در دنها

 ودو از سه اوپوزيسيونهمه اعضای  اکتوبر به بحث گرفته شد، از طرف ٦درخواست مربوط که روز سه شنبه 
  .حزب حکومت مورد تائيد قرار گرفت

  
  پايان

  


