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 مننلیک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د مل�رو ملتونو د او جرایمو پر ضد پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو د وضعیت ارزونھ د مخدره توکو 
د �ی�نو او خو��ت د تحلیل �ان�ې، البراتوار او ساینسي برخې لھ خوا د دوی د مشر جس�یس  )UNODCدفتر (

  �ی�ي د �ارنې الندې چمتو شوې ده. 
 

 اصلي �یم
 

  �ی�نھ، د �ی�نې چمتوکول او تسوید
  عبدالصبور مومند (ملي مشاور)

  )SMARTنتاشا ایشینجر (ویانا 
 

  ن�یوال �یم SMARTد 
  سبرینا لیویزیانوس

  ایفیا�وو سوسن
  ا�اتا رایبرسکا

 
  د �رافیک ډیزاین او نقشې

  سوزاني کونین
 کریستینا کتنیګ

 
) پرو�رام SMARTد مصنوعي مخدره توکو د �ارنې، تحلیل، راپور ورکولو او خو��تونو ( UNODCد 

  غواړي چې د کاناډا لھ حکومت �خھ مننھ وک�ي چې د دې راپور چمتو کول یې شوني ک�ل. 
 

ن�یوال پرو�رام د افغانستان د حکومت او ورسره ت�لیو ادارو د چارواکو او  SMARTد  UNODCد 
  متخصصینو لھ خوا د وړاندې شوو ارز�ت لرونکو ھمکاریو �خھ ھم ډیره مننھ کوي. 

 
د ډیرو نورو کارکوونکو لھ تخصص او کار �خھ ھم  UNODCپھ نوموړي راپور کې پھ ویانا او افغانستان کې د 

  شوې ده. ��ھ اخیستل 
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 لن�یزونھ
 
ANF د افغانستان د مخدره توکو پر ضد �واک 

ANDUS د افغانستان د مخدره توکو کارولو ملي سروې 

ANUDUS د افغانستان پھ �اري سیمو کې د مخدره توکو کارولو ملي سروې 

ARCS  د افغانستان د سرې میاشتې �ولنھ 

ATS ډول محرکونھ - د امفیتامین 

CARICC  مرکزي اسیا د مالوماتو او ھمغ�ۍ سیمھ ییز مرکزد 

CJTF  د جزایي عدالت �اسک فورس 

CND د مخدره توکو پر ضد د مبارزې ریاست 

CNPA د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې  پولیس 

DDR  د مخدره توکو د غو�تنې د کمولو ډیپار�من� 

DRC  د مخدره توکو د تنظیم کمی�ھ 

INCB  د مخدره توکو د کنترول ن�یوال بورډ 

MCN د نشھ یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت 

MDMA ٣،۴-  میتایلین دای اوکسایمیتامفیتامین 

MOI د کورنیو چارو وزارت 

MoPH د عامې روغتیا وزارت 

NPS نوي اروا �ر�وونکې مادې 

OSD د �ولنیزې پراختیا اداره 

PCU  موادو د کنترول واحد لوم�نیود 

SHRO د شھامت روغتیایي اداره 

UNODC د مخدره توکو او جرایمو پر ضد د مل�رو ملتونو دفتر 
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 �تونھکوونکي یادتشریح 
 
کومې پولې او نومونھ چې �ودل شوي او ھغھ �ایونھ چې پھ نقشو کې کارول شوي د مل�رو ملتونو رسمي توشیح 
یا د منلو استازیتوب نھ کوي. پھ �کو �ودل شوې کر�ھ پھ جمو او کشمیر کې د کنترول کر�ې تقریبي استازیتوب 

و کشمیر وروستي وضعیت باندې ال تر کوي چې د پاکستان او ھندوستان لھ خوا پرې ھوک�ه شوې ده. د جمو ا
اوسھ د دواړو خواوو لھ لوري ھوک�ه شوې نھ ده. د بشپ�و جزئیاتو د �ودلو د ستونزې لھ املھ متنازعھ پولې 

  (ھندوستان/ چین) د متقابلو کر�و پھ ب�ھ �ودل شوي دي. 
 

تریت د ھی� ډول نظر یا پھ دې خپرونھ کې کارول شوي �ایونھ او وړاندې شوي مواد د مل�رو ملتونو د سکر
لیدلوري استازیتوب نھ کوي چې د کوم ھیواد، سیمې، �ار یا ساحې، یا یې د چارواکو پھ حقوقي حیثیت پورې  
اړوند وي، یا د دوی پھ سرحدونو او د پولو پھ نامحدودیت پورې ت�لي وي. ھیوادونو او سیمو تھ پھ ھغو نومونو 

  راغون�ولو پر مھال ورتھ پھ رسمي تو�ھ کاریدل.  باندې مراجعھ شوې ده چې د اړوندې ډی�ا
  

 
الندې یاد�تونھ مشخص اصطالحات، سیمھ ییز �ایونھ، د مالوماتو سرچینې او مودې رو�انھ کوي چې پھ دې سند 

  کې ور�خھ ��ھ اخیستل شوې ده. 
 

ډولھ محرکونھ یوه ډلھ مواد دي چې لھ مصنوعي محرکونو -امفیتامین –) ATSډولھ محرکونھ ( -امفیتامین
او  MDMAډول مادې (لکھ - خو��(پاروونکو) �خھ جوړ شوي دي، چې امفیتامین، میتامفیتامین، میتکاتینون، او 

  د ھغھ پھ �یر مواد) پھ کې شامل دي. 
 

میتامفیتامین پھ جوړولو کې کارول کی�ي لوم�ني کیمیاوي توکي چې د امفیتامین او  –لوم�ني مواد  ATSد 
او د  MDMAدي. لوم�ني کیمیاوي توکي چې د   )P-2-Pپروپانون (-٢-فینایل- ١ایفیدرین، سیوډوایفیدرین او 

پھ جوړولو کې ور�خھ کار اخیستل کی�ي، سافرول (د سافرول لرونکو تیلو پھ  MDEAاو  MDAھغھ د مشابھ 
) دي. لھ دې MDP-2-P-3,4پروپانون (-٢-میتایلین ډای اوکسیفینایل -٣،۴او  ب�ھ کې ھم)، ایزوسافرول، پیپرونال

ل� قانوني کارول کی�ي، پھ داسې حال کې چې سافرول، ایزو سافرول او  MDP-2-P-3,4لوم�نیو موادو �خھ 
�رۍ �خھ لھ قانوني سوداپیپرونال پھ �ولھ ن�ۍ کې پھ کیمیاوي او طبي فابریکو کې کارول کی�ي او لھ ھمدې املھ 

  پھ اسانھ منحرف کیدالی شي. 
 

پھ دې راپور کې د افغانستان لپاره احصائیوي ترالسھ شوي مالومات د افغانستان د مخدره توکو پر  –د ډی�ا مودې 
ضد مبارزې پولیسو د افغان رسمي جنترۍ لھ ھجري کلونو سره وړاندې ک�ي دي. د افغانستان د رسمي جنترۍ پر 

 ٢٠١٣دی،  ١٣٩١مارچ  ٢٠١٣مارچ/ ٢٠١٢دی،  ١٣٩٠مارچ پھ ھجري کال کې ٢٠١٢مارچ/ ٢٠١١بنس�، د 
  کال دی.  ١٣٩٣مارچ پھ ھجري کال سره  ٢٠١۵مارچ/ ٢٠١۴دی، او  ١٣٩٢مارچ  ٢٠١۴مارچ/

 
�روپ نور مواد لري، خو پھ اصل کې -یا د خو�ي MDMAھغھ تابلیت یا �ول� دي چې  – )Ecstasy( خو�ي

  پھ نوم یادی�ي.  "خو�ي یا وجد"ډیر نور مواد لري، چې د 
 

ین پھ افغانستان کې پھ دوه عمده ډولونو د السرسي وړ دي: تابلیت او کرستلي ب�ھ. ممیتامفیتا -میتامفیتامین
میتامفیتامین تابلیتونھ پھ عمومي تو�ھ ل� خالص وي او د میتامفیتامین تر�نګ، کیدای شي نور بیالبیل مواد ھم 

ن پھ عمومي تو�ھ لھ تابلیتونو �خھ پھ ډیره خالصھ ب�ھ موندل کی�ي. اوسمھال ولري. کرستلي میتامفیتامی
  جدول و�ورئ).  �١پرکی،  ١میتامفیتامین پھ افغانستان کې د بیالبیلو کو�ھ یي نومونو الندې پلورل کی�ي (

 
د ناوړه ��ھ اخیستنې مواد دي چې پھ خالصھ ب�ھ یا د چمتووالي پھ ب�ھ  NPS (– NPSنوي اروا�ر�وونکي مواد (

د  ١٩٧١واحد کنوانسیون یا د سایکوتروپیک موادو پھ اړه د  ١٩۶١کې وي، چې د مخدره توکو پھ اړه د 
ې کنوانسیون لھ خوا نھ کنترولی�ي، خو عامې روغتیا تھ ستر �واښ پی�والی شي. پھ دې عبارت کې، اړینھ نھ ده چ
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د (نوي) اصطالح دې کومو نویو اختراعاتو تھ اشاره وک�ي خو ھغو موادو تھ اشاره کوي چې پھ ن�دې وختونو 
  کې د السرسي وړ �ر�یدلي دي. 

 
چې پھ مستقیمھ تو�ھ د �ی�ې مانا ورکوي، �کاري چې پھ افغانستان کې د "شیشھ" د دري اصطالح   -شیشھ 

  ي. �ایي چې نوموړې اصطالح د مادې �ی�ھ یي شکل تھ اشاره کوي. لپاره عام کو�ھ یي نوم و میتامفیتامین
 

د یو ډول مخدره پاروونکي اغیز لرونکي توکي کو�ھ یي نوم دی چې پھ افغانستان کې  "تابلیت کا" -تابلیت کا 
 پلورل کی�ي. داسې �کاري چې نوموړی نوم د یو ل� تابلیتي تولیداتو لپاره کارول کی�ي چې د مخدره توکو پھ

د کو�ھ یي نوم الندې پلورل کی�ي کیدای  "تابلیت کا"بازار کې پلورل کی�ي. شونې ده چې ھغھ تابلیتونھ چې د 
، یا یو ل� نور مواد ولري. د عدلي طب مالوماتو پھ نشتون کې، پھ افغانستان کې د MDMA، میتامفیتامینشي 

  نھ ده.  پھ نوم پلورل کیدونکو تابلیتونو من�پان�ھ رو�انھ "تابلیت کا"
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 پیژند�لوي
د افغانستان د اپینو مارکی� پھ کلن� تو�ھ پھ �ولھ ن�ۍ کې د غیر قانوني تولید شوي اپین تر �ولو لویھ برخھ 

.  د اپین د غیر قانوني مارکی� د دوامداره حاکم شتون تر�نګ، اوسني راپورونھ �یي چې پھ افغانستان او 1تولیدوي
لویدی�ھ او مرکزي اسیایي سیمھ کې د مصنوعي مخدره توکو شتون ډیر لوړ شوی دی. پھ - پھ �ولھ کې پھ جنوب

قامو کې د تل پھ �یر د پام وړ تحلیلي �ولھ کې، پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو اړوند مالوماتو او ار
خالی�اوې شتون لري. ددې راپور اصلي موخھ پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو د تولید، کارولو او قاچاقو 

  د کچې پھ اړه یوه لوم�ن� کتنھ وړاندې کول او د ال ډیرو �ی�نو لپاره د مھمو سیمو پھ ن�ھ کول دي. 
 

باندې پوھیدل یوا�ې پر افغانستان د تمرکز لھ الرې نھ شي ترسره کیدالی. بلکې، دا  د مصنوعي مخدره توکو پدیده
لویدی�ي او مرکزي اسیا پھ پراخھ چوکاټ کې پھ -پھ ھیواد کې د مصنوعي مخدره توکو ھ�وونکي د جنوبراپور 

پوه شو. ددې رسید��  �وتھ کوي �و پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو تازه راپورتھ کیدل او بنس�ونو باندې
پر بنس�، د سیمھ ییز لیدلوري وړاندې کول پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو د وضعیت پھ اړه د یو بشپ� 

  ان�ور پھ وړاندې کولو کې مرستھ کوي. 
 

کې  پھ دې راپورددې راپور  د �ی�نې بھیر کې د مالوماتو لھ بیالبیلو سرچینو او ل�یو �خھ کار اخیستل شوی دی. 
ډیر وړاندې شوي مالومات او ډی�ا د سیمھ ییزو �ی�نو لھ موادو �خھ اخیستل شوي چې د اتو میاشتو مودې پھ ترڅ 

والیتونو تھ ماموریتونھ شامل دي، چې ھلتھ لھ  ۵کې را غون� شوي ول. پھ سیمھ ییزو �ی�نو کې پھ افغانستان کې 
او پھ دولتي ادارو کې د قانون پلي کوونکو چارواکو، د مھمو مالومات ورکوونکو، د مخدره توکو کاروونکو  ١٠٠

روغتیایي خدمتونو مرکزونو او د مخدره توکو د درملنې وړاندې کوونکو سره مرکې ترسره شوي دي (ضمیمھ 
و�ورئ). د مالوماتو ددې بیالبیلو سرچینو سره رسمي راپورونھ ھم مل دي چې ملي راغون� شوي مالومات او ډی�ا 

  ل دي. ھم پھ کې شام
 
 
 
 
 

  

                                                 
، ٢٠١۶)، د ن�ۍ د مخدره توکو راپور UNODCملتونو دفتر (د ال ډیرو مالوماتو لپاره د مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو  1

)، پھ افغانستان کې د مخدره توکو د کارولو اغیز UNODC؛ د مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر (٢٠١۶نیویارک، می 
 و�ورئ. ٢٠١۴پھ کاروونکو او د دوی پھ کورنیو باندې. ویانا، اپریل 
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 پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو وضعیت .١
 

 د مصنوعي مخدره توکو لپاره متفاوت بازار
. د افغانستان د مخدره توکو 2پھ افغانستان کې پھ دوه عمده ب�و د السرسي وړ دي: تابلیت او کرستلي ب�ھ میتامفیتامین

تابلیت پھ افغانستان کې پھ عمومي تو�ھ  میتامفیتامینلیدلي چې د پر ضد د مبارزې پولیسو طبي عدلي البراتوار 
تر �نګ، یو ل� نور بیالبیل مواد لري لکھ ډیکس�رومیتورفان،  میتامفیتامینډیر ل� خالص وي، او د 

    .4پھ عمومي تو�ھ لھ تابلیتي ب�ې �خھ ډیر خالص وي میتامفیتامین. کرستلي 3ډایفینھایدرامین، کافین او پاراس�امول
 

جدول و�ورئ). د افغانستان پھ  ١د بیالبیلو کو�ھ یي نومونو الندې پلورل کی�ي (پھ افغانستان کې  میتامفیتامین
ھرات، کابل، مزار او نن�رھار والیتونو کې، د روغتیایي خدمتونو او د مخدره توکو درملنې وړاندې کوونکي 

لپاره پھ کو�ھ یي نومونو  میتامفیتامینلپاره عام کو�ھ یي نوم دی. پھ کابل کې، د  میتامفیتامیند  "شیشھ"وایي چې 
ده، شامل دي. پھ نن�رھار  "د خدای او�کھ/ د مینې او�کھ"چې مانا یې  "اشک خدا/ اشک لیلی"یا  "نخ"کې 

ره توکو درملنې دی. پھ مزار شریف کې، ھمدا ډول د مخد "یخ"لپاره کو�ھ یي نوم  میتامفیتامینوالیت کې، د 
لپاره عمومي کو�ھ یي نوم دی، چې تصادفاً پھ افغانستان کې د  میتامفیتامیند  "نبات"وړاندې کوونکي وایي چې 

  .  5خوږې د یو مشھوره بران� نوم ھم دی
 

 )٢٠١۶مارچ د مخدره توکو درملنې وړاندې کوونکو پھ وینا د میتامفیتامین لپاره کو�ھ یي نومونھ (لھ جنوري تر  جدول:  ١

پھ درې کې کو�ھ 
 6یي نوم

پھ ان�لیسي کې کو�ھ یي 
 نوم

ھغھ والیتونھ چې نوموړې  د سیمھ ییزې اصطالح مانا
 اصطالح پھ کې کارول کی�ي

 ھرات، کابل، مزار، نن�رھار �ی�ھ Sheesha شیشھ

 نن�رھار یخ Yakh یخ

 کابل  Nakh نخ

 اشک خدا یا اشک
 لیلی

AshkKhuda/Ashk 
lily 

 کابل خدای او�کھ/ د لیلی او�کھد 

 مزار یو ډول خواږه  Nabat نبات
، جنوري د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�پھ کابل او نن�رھار والیتونو کې لھ خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مخدره توکو د درملنې وړاندې کوونکو سرچینھ: 

٢٠١۶  

 
پھ افغانستان کې د مخدره توکو د درملنې وړاندې کوونکو مرکزونو (ضمیمھ و�ورئ)د وړاندې شوو مالوماتو او د 

، "نخ"، "شیشې"مخدره توکو د کاروونکو لھ خوا د کارولو د تشریح شوو اغیزو پر بنس�، داسې �ر�ندی�ي چې د 
تر کو�ھ یي نومونو الندې پلورل کیدونکي مخدره توکي ر�تیا ھم  "نبات"، او "اشک لیلی"، "اشک خدا"

دي. خو د مخدره توکو د درملنې وړاندې کوونکي او د مخدره توکو کاروونکي د نوموړو مخدره توکو  میتامفیتامین
اره د کیمیاوي من�پان�ې د تشخیصولو لپاره کوم تحلیلي یا تجزیھ کوونکي وسایل نھ لري نو �کھ ال ھم د شک لپ

پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو لپاره ډیر زیات بیالبیل کو�ھ یي نومونھ شتون لري او لھ �ای شتھ. 
ھمدې املھ د مصنوعي مخدره توکو د کارولو او درملنې ډی�ا د پوھاوي لپاره ھ�ې ډیرې پیچلې دي. لھ ھمدې املھ، 

نې لپاره ارقام کیدای شي پھ ھیواد کې د مصنوعي پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو د کارولو او درمل
  مخدره توکو د کره حد �ودنھ ونھ شي ک�ای او باید پھ احتیاط ورسره چلند وشي. 

                                                 
توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د لوم�نیو موادو د کنترول واحد لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�، جنوري د افغانستان د مخدره  2

٢٠١۶ . 
، ډسمبر لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�د عدلي طب البراتوار  د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسوپھ کابل کې  3

٢٠١۵  
، ډسمبر لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�د عدلي طب البراتوار  انستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسود افغپھ کابل کې  4

٢٠١۵ 
د وړاندې شوو مالوماتو پر پھ نوموړو والیتونو کې لھ خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مخدره توکو د درملنې وړاندې کوونکو  5

 یدل شوو ادارو د لست لپاره لوم�ۍ ضمیمھ و�ورئ)(د ل ٢٠١۶، جنوري بنس�
 دري د افغانستان لھ عمده ژبو �خھ یوه ده. 6
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پھ  "کولمبیایي شیشې"د مخدره توکو ډیرو کاروونکو پھ مرکو کې د یوې مادې د کارولو پھ اړه خبر ورک� چې د 

ھ چې ددې سپار�تنھ وک�ي چې نوموړي توکي پھ کولمبیا کې تولید . داسې ھی� کوم ثبوت نشت7نوم پلورل کی�ي
پلي کوونکي چارواکي پھ دې باور دي چې  خلي، او پھ افغانستان کې د قانونشوي، یا لھ ھغھ �ایھ سرچینھ ا

  . 8لپاره یو بل کو�ھ یي نوم دی میتامفیتامیند  "کولمبیایي شیشھ"
 

) تھ پھ پاملرنې، د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د عدلي ATSډولھ پاروونکو (-نورو امفیتامین
کال کې پھ افغانستان کې نیول شوي  ٢٠١۵لرونکي تابلیت پھ  MDMAاو  میتامفیتامینطب د البراتوار پھ وینا، د 

  . 9یول شوي ديلرونکي ول پھ کابل او کندز والیتونو کې ن MDMAدي، چې د ھغوی لھ ډلې ډیر �ابلی�ونھ چې د 
 

پھ  "تابلیت کا"پھ ن�دې وختونو کې پھ افغانستان کې د غیرقانوني مخدره توکو بازار کې یو بل مخدره توکی چې د 
. د ا�کل شوې پاروونکې اغیزې لھ مخې، د قانون پلي کوونکي 10کو�ھ یي نوم یادی�ي، را�کاره شوی دی

ندې پلورل کیدونکي تابلیتونھ کیدای شي میتامفیتامین، د کو�ھ یي نوم ال "تابلیت کا"چارواکي ان�یري چې د 
MDMAکھ �ھ ھم، تر اوسھ پورې، د عدلي طب کوم ثبوت شتون نھ لري چې د 11، یا یو ل� نور مواد ولري .

  کیمیاوي ترکیب تائید ک�ي.  "تابلیت کا"
 

 د میتامفیتامین صنعت او قاچاق
د ضبط کیدلو پھ اړه زیات شمیر راپورونھ ورکول شوي دي. د  میتامفیتامینپھ ن�دې کلونو کې، پھ افغانستان کې د 

ھجري کلونو کې)، پھ افغانستان کې د  ١٣٩٣-١٣٩٠کال د مارچ ترمن� ( ٢٠١۵کال د مارچ او  ٢٠١١
 ١٣٩٠مارچ ( ٢٠١٢مارچ/  ٢٠١١د انفرادي ضبط کیدنو قضیې  پھ کلن� تو�ھ (ضمیمھ و�ورئ) د  میتامفیتامین

قضیو تھ  ١۵٣ھجري کال) کې  ١٣٩٣مارچ ( ٢٠١۵مارچ/  ٢٠١۴ قضیو �خھ پھ ٢کې) لھ یوا�ې  ري کالھج
  .  12لوړې شوي دي

 

                                                 
پھ کابل لھ خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مخدره توکو د درملنې مرکزونو کې د مرکھ کوونکو د مخدره توکو د کاروونکو   7

 ٢٠١۶، جنوري بنس�د وړاندې شوو مالوماتو پر او ھرات  والیتونو کې 
، ډسمبر لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�د عدلي طب البراتوار  د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسوپھ کابل کې  8

٢٠١۵ 
، ډسمبر پر بنس�لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو د عدلي طب البراتوار  د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسوپھ کابل کې  9

٢٠١۵ 
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مخدره توکو د درملنې مرکزونو کې د مرکھ کوونکو د مخدره توکو د کاروونکو لھ خوا پھ ھرات   10

 ٢٠١۶والیت کې د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�، جنوري 
لي طب البراتوار لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�، پھ کابل کې د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د عد 11

 ٢٠١۵ډسمبر 
 ٢٠١۶مارچ - جنوريپر بنس�، ې ډی�ا لھ خوا د وړاندې شو پولیسود افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې  12



10 
 

 ١٣٩٣- ١٣٩٠مارچ ( ٢٠١۵ –مارچ  ٢٠١١پھ افغانستان کې د میتامفیتامین د ضبط شوو انفرادي قضیو شمیر، شکل:  ١
  ھجري)  

 
 ٢٠١۵مارچ - ٢٠١١مارچ پر بنس�، ې ډی�ا د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوا د وړاندې شو سرچینھ

 

کیلو�رامو �خھ �ی�ھ پاتې  ١۶د لوړ شمیر ضبط کیدنو سره سره، پھ �ولھ کې د دوی کلن� اندازه لھ  میتامفیتامیند 
کلونو کې) پھ افغانستان کې د ضبط  ١٣٩٣- ١٣٩٠ن� (کال د مارچ تر م ٢٠١۵کال د مارچ او  ٢٠١١د شوې ده. 

 ١٣٩٠مارچ ( ٢٠١٢مارچ/  ٢٠١١و مجموعي اندازه، پھ کلن� تو�ھ �کتھ او پورتھ کیدلھ. د میتامفیتامینشوو 
 ١د ضبط کیدلو اندازه لھ  میتامفیتامینھجري کال) تر من� د  ١٣٩١مارچ ( ٢٠١٣مارچ/  ٢٠١٢ھجري کال) او 

 ٢٠١۴کیلو تھ پورتھ شوه او پھ  ١۶ھجري کال) کې  ١٣٩٢مارچ ( ٢٠١۴مارچ/  ٢٠١٣ھ کیلو �کتھ وه، خو پ
  کیلو�رامو تھ را�کتھ شوه.  ۵ھجري کال) کې ن�دې  ١٣٩٣مارچ ( ٢٠١۵مارچ/ 

 
 ١٣٩٣-١٣٩٠مارچ ( ٢٠١۵ –مارچ  ٢٠١١ضبط شوې اندازه،  راپور شوېپھ افغانستان کې د میتامفیتامین شکل:  ٢

  ھجري)  

 
 ٢٠١۵مارچ - ٢٠١١مارچ پر بنس�، ې ډی�ا د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوا د وړاندې شو سرچینھ
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ھجري کلونو  ١٣٩٣- ١٣٩٠مارچ ترمن� ( ٢٠١۵مارچ او  ٢٠١١د ضبط خبرونھ د  میتامفیتامینپھ �ولھ کې، د 
لویدی�ھ برخھ - ر یې د ھیواد پھ لویدی�ھ یا جنوبکې ورکول شوي دي، چې ډی  13والیتونو ١۵کې) د افغانستان پھ 

 نقشھ و�ورئ).  ١کې پراتھ دي (
 

 –مارچ  ٢٠١١د ضبط راپورونھ پھ کې ورکول شوي دي،  میتامفیتامیند افغانستان ھغھ والیتونھ چې د نقشھ:  ١
  ھجري) ١٣٩٣- ١٣٩٠مارچ ( ٢٠١۵

  

 
 ٢٠١۵مارچ -٢٠١١مارچ پر بنس�، ې ډی�ا د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوا د وړاندې شو سرچینھ

زیتوب کوي. پھ �کو یاد�ت: کومې پولې چې پھ دې نقشھ کې کارول شوي د مل�رو ملتونو رسمي توشیح یا د منلو استازیتوب نھ کوي. ډش کر�ې د نامشخصو پولو استا
روستي کر�ھ پھ جمو او کشمیر کې د کنترول کر�ې تقریبي استازیتوب کوي چې د پاکستان او ھندوستان لھ خوا پرې ھوک�ه شوې ده. د جمو او کشمیر و�ودل شوې 

  وضعیت باندې ال تر اوسھ د دواړو خواوو لھ لوري ھوک�ه شوې نھ ده.

 
 

ھجري کلونو کې)، ھرات والیت کې، چې د افغانستان پھ  ١٣٩٣-١٣٩٠مارچ تر من� ( ٢٠١۵مارچ او  ٢٠١١د 
ي دي، چې د ضبط تر �ولو ډیر راپورونھ ورکول شو میتامفیتامینلویدی�ھ برخھ کې پروت دی، پھ ھیواد کې د 

ضبط د ډیرو نورو قضیو پھ اړه ھم د  میتامفیتامینقضیو تھ رسی�ي. پھ ورتھ موده کې، د  ١٧٧مجموعي شمیر یې 
قضیې پھ  ١۶قضیې پھ فراه والیت کې، او  ١٨قضیې پھ کابل والیت کې،  ٣٢راپورونھ ورکول شوي دي چې 

 ١٣٩٣-١٣٩٠مارچ ترمن� ( ٢٠١۵مارچ او  ٢٠١١کندھار والیت کې وې.  د افغانستان پھ نورو والیتونو کې د 
  کمو قضیو پھ اړه خبر ورکول شوی دی. د  ١٠د ضبط تر  میتامفیتامینکلونو کې) د 

 
 
 
 

                                                 
ا، لو�ر، نیمروز، پکتیا او پروان پھ دې والیتونو کې بادغیس، بغالن، بلخ، فراه، فاریاب، غور، ھلمند، ھرات، کابل، کندھار، کاپیس  13

 شامل دي. 
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مارچ  ٢٠١۵ –مارچ  ٢٠١١پھ افغانستان کې د میتامفیتامین د ضبط شوو انفرادي قضیو شمیر، پھ والیتونو سره، شکل:  ٣
   ھجري)   ١٣٩٣- ١٣٩٠(

 
مارچ. ٢٠١۵ –مارچ  ٢٠١١سرچینھ: د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�،   

 
اندازه ډیره ل�ه ده، چې ویل کی�ي  میتامفیتامینضبط شویو  د تر اوسھ پورې، پھ افغانستان کې د راپورونو لھ مخې

کیلو �رام پورې دي او یوا�ې دریو قضیو کې یې  ٠،٠١و�رام �خھ تر کیل ٠،٠٠١زیاتې ضبط کیدنې لھ  ٢٠٠لھ 
د سترو ضبط کیدنو پھ اړه کم راپورونھ  میتامفیتامین کیلو �رام �خھ زیاتھ وه. پھ داسې حال کې چې د  ١اندازه لھ 

، د ھغو ورک�ل شوي دي، د وړو اندازو دا ستر شمیر د کو�و پھ کچھ د ضبطولو �ر�ندوی دی. د بیل�ې پھ تو�ھ
�لھ کارونې پورې کار  �١٠رام تر  ١ "شیشې"مخدره توکو د کاروونکو پھ وینا چې مرکې ورسره شوي دي، د 

    . 14کوي
 

مارچ  ٢٠١۵ –مارچ  ٢٠١١پھ افغانستان کې د ضبط شوو میتامفیتامین اندازه چې راپور یې ورکول شوی دی، شکل:  ۴
 ھجري کلونو کې)   ١٣٩٣-١٣٩٠(

 
 مارچ ٢٠١۵ –مارچ  ٢٠١١سرچینھ: د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د مالوماتو پر بنس�، 

 

                                                 
د افغانستان پھ ھرات، کابل، مزار او نن�رھار والیتونو کې د مخدره توکو د کاروونکو لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�،   14

 .٢٠١۶مارچ  –جنوري 
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  پھ افغانستان کې ضبط شوي میتامفیتامینشکل:  ۵
  

 
 .٢٠١۵سرچینھ: د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د عدلي طب البراتوار پھ کابل کې، ډسمبر 

 
تو�ھ، د میتامفیتامین د قاچاق ستونزه ډیر کم وختونھ د مخدره توکو پھ اړه ملي بحثونو کې شاملھ وي. د پھ عمومي 

میتامفیتامین ضبط کیدنو تھ پھ دوامداره تو�ھ پھ افغانستان کې د والیتي محاکمو لھ خوا �واب ویل کی�ي. د دې پھ 
چ تر من� پھ افغانستان کې د ضبط شوو کال د مار ٢٠١۵کال د مارچ او  ٢٠١١پام کې نیولو سره چې د 

، نو �کھ کیدای شي میتامفیتامین د افغانستان د 15کیلو �خھ زیاتھ ده ٢٠میتامفیتامین مجموعي اندازه یوا�ې لھ 
  . 16جزایي عدالت �اسک فورس تر پاملرنې الندې نھ وي راغلي چې تر ډیره پھ سترو قضیو تمرکز کوي

 
ې ستره اندی�نھ ��ل کی�ي او لوړې سزا�انې ورتھ �اکل کی�ي. د میتامفیتامین د د ھیروینو قاچاق پھ افغانستان ک

قاچاقو لباره سزا د ھیروین، مورفین، اپین، کوکایین یا چرسو لھ قاچاق �خھ د پام وړ اندازه کمھ ده. دا ھم کیدای 
چې میتامفیتامین د ھغو مخدره توکو د قاچاقو پھ نسبت کمھ  امین پھ قاچاقو کې یو �ھ برخھ لريشي د میتامفیت

  . 17پاملرنھ راجلبوي چې قانون ورتھ سترې سزا�انې �اکلي دي
 
 
 
 
 

                                                 
لھ خوا د وړاندې شوو  پر ضد د مبارزې پولیسو د افغانستان د مخدره توکود افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت او  15

 ٢٠١۶مارچ -، جنوريمالوماتو پر بنس�
پھ کابل کې د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د عدلي طب البراتوار لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�،  16

 ٢٠١۵ډسمبر 
لھ مخې، د میتامفیتامینو پھ اړه د نشھ یي ��اک او مخدره توکو پر ضد د مبارزې د دې راپور د لیکلو پر مھال د السرسی وړ مالوماتو  17

�رامھ موادو د قاچاق لپاره پھ یوې  ٢۵٠مادې د جریمې چوکاټ  ددې مادې الندې د  ۴٧ماده حکم کوي. د د  ۴٧،  ٢٠١۴جون  ١۴قانون 
 ۴٢اچاق لپاره د سزا چوکاټ لھ دریو تر پن�و کلونو بند پورې دی (�رامھ ھیرویینو د ق ٢۵٠میاشتې بند سره پیلی�ي. پھ پرتلیزه تو�ھ، د 

 ماده)
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 د ضبط کیدنو د ډی�ا د تحلیل نن�ونې
داسې �کاري چې د والیت پر بنس� د ضبط کیدنو د راپورونو سیستمونھ د مخدره توکو پھ پن�و ک��وریو پورې 

.  پھ والیتي کچھ، د ضبط شوو میتامفیتامین او نورو 18پین، مورفین، ھیرویین، چرس او اسیدونھمنحصر دي: ا
مصنوعي مخدره توکو پھ ن�ھ کولو او راپور ورکولو کې یوه اندازه محدودیتونھ شامل دي. اوسمھال، پھ والیتي 

ضبط کیدنو د راپور ورکولو ھی�  کچھ د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لپاره د مخدره توکو د
معیاري ب�ھ شتون نھ لري. د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د وینا لھ مخې د افغانستان پھ �ینو 

د ضبط کیدنو د راپور  ATSوالیتونو کې، پھ والیتي کچھ د ضبط کیدنو د راپور ورکولو میکانیزمونھ ډیر وخت د 
د افغانستان د مخدره توکو پر ضد .  پھ پایلھ کې، پھ �ینو والیتونو کې 19لې نھ وړاندې کويورکولو لپاره کافي وسی

و ضبط کیدنې د اپین یا ھیرویینو د ضبط کیدنو تر ک��ورۍ الندې میتامفیتامینو ادارې د شکمنو پولیسد د مبارزې 
کیدنې ډی�ا لست کول کیدای شي .  د مخدره توکو د نورو ک��وریو الندې د مصنوعي مخدره توکو د ضبط 20ثبتوي

د افغانستان پھ �ینو والیتونو کې د مصنوعي مخدره توکو د وضعیت پھ ناسمھ تو�ھ �ودلو تھ الره ھواره ک�ي او 
ضبط کیدنې پھ سمھ تو�ھ راپور نھ ک�ل شي. لھ ھمدې املھ، اوسمھال د افغانستان لپاره د  میتامفیتامیند 

د وضعیت د حد  میتامفیتامینسي وړ ډی�ا �ایي پھ بشپ�ه تو�ھ پھ ھیواد کې د د ضبط کیدنو د السر میتامفیتامین
  �کاروندویھ و نھ اوسي. 

 
 

کې، پھ  ٢٠١٣د غیر قانوني صنعت پھ اړه ھم خبر ورکول شوی دی. پھ  میتامفیتامینپھ ن�دې کلونو کې، د 
. د دولتي چارواکو د لیدلوري پر 21د صنعت تائید شوی وو میتامفیتامینافغانستان کې، د نیمرزو والیت کې د 

 –ل� تر ل�ه یوه برخھ یې  –کیدای شي  میتامفیتامینبنس�، داسې ن�ې ن�انې شتھ چې پھ افغانستان کې ضبط شوي 
د ھیواد د ننھ تولید شوي وي، خو کیدای شي چې د لویدی�ې پولې لھ الرې د ایران د اسالمي جمھوریت �خھ 

افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو پھ وینا، پھ ھرات والیت .  پھ ھرات کې د 22راوړل شوي وي
  . 23د احتمالي صنعت ن�ې ن�انې ھم لیدل شوې دي میتامفیتامینکې د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 ٢٠١۶مارچ کې د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�،  بلخپھ  18
- فبروري د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�،  کې د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوااو ھرات والیتونو  بلخپھ  19

 ٢٠١۶مارچ 
 

 ٢٠١۶مارچ کې د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�،  بلخپھ  20
 

مل�رو ملتونو دفتر  د مخدره توکو او جرایمو لپاره د، پھ افغانستان کې د د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیس 21
)UNODC،( لھ خوا تائید شوی 
 

 ٢٠١۶فبروري کې د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�،  ھرات والیتپھ  22
 

 ٢٠١۶فبروري کې د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�،  ھرات والیتپھ  23
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  پھ افغانستان کې د میتامفیتامین پھ یوه شکمن مخفي البراتوار کې کشف شوي وسایل او لوم�ني مواد شکل:  ۶

 
 ٢٠١۵ډسمبر پر بنس�، ې ډی�ا لھ خوا د وړاندې شو د عدلي طب البراتوار د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسوپھ کابل کې  سرچینھ

 
 
کھ �ھ ھم تر اوسھ پورې پھ افغانستان کې پھ رسمي تو�ھ د میتامفیتامین د یوا�ې یو ویجاړ شوي البراتوار خبر 

صنعت لپاره د خطر عوامل لکھ د لوم�نیو موادو السرسی تر اوسھ پورې  ورکول شوی دی، د میتامفیتامین د
�نھ ایفیدرین را واردوي، چې  �٠،٠۵نھ سیودوفیدرین او  ٠،٣شتون لري. پھ کلن� تو�ھ، افغانستان پھ قانوني تو�ھ 

درین د درمل . لھ دې سره سره، ایفیدرین او سیودوایفی24دواړه د میتامفیتامین لپاره لوم�ني یا خامھ توکي دي
جوړونې د چمتووالي پھ ب�ھ کې د س�و پر ضد درملو پھ تو�ھ پھ �ول ھیواد کې پھ پراخھ کچھ د السرسي وړ دي. 
پھ افغانستان کې د مخدره توکو د تنظیم کمی�ې پھ وینا، احتمال شتھ چې د دولت د سھم تر�نګ، ډیره اندازه یې 

صنعتونو کې د نوموړو  ATSي، چې کیدای شي پھ غیرقانوني ھیواد تھ د ناکتنرول شوو پولو �خھ را دننھ کی�
ي اومھ کیمیاو ATS. کھ �ھ ھم، پھ افغانستان کې د 25کیمیاوي موادو د کارولو لپاره د انحراف سبب و�ر�ي

اومھ کیمیاوي موادو د  ATSپھ اړه مالومات محدود دي او تر اوسھ پورې لھ قانوني سودا�رۍ �خھ د  وادوم
  خبر نھ ورک�ل شوی او نھ نوموړي کیمیاوي مواد چیرتھ ضبط شوي دي.  انحراف ھی� کوم

 
م را قاچاق شي. کیدای شي افغانستان تھ لھ نورو ھیوادونو �خھ ھ میتامفیتامیند متخصصینو د لیدلوري پر بنس�، 

- جنوباو نور مواد لري افغانستان تھ د  میتامفیتامینچې ھغھ ضبط شوي تابلیتونھ چې  متخصصین �ومان لري
  . 26لویدی�ې او مرکزي اسیا او اروپا �خھ را قاچاق شوي دي

 
پھ عمومي تو�ھ، ډیرو مالوماتو تھ اړتیا ده چې افغانستان تھ د مصنوعي مخدره توکو پھ محرکونو او ھغھ حد باندې 

  د ھیواد د ننھ تولیدی�ي.  میتامفیتامینپوه شي چې  تر ھغھ پورې 
 
 
 

                                                 
د ن�یوالو مصنوعي مخدره توکو ارزونھ:  )،UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر (د ال ډیرو مالوماتو لپاره   24

 ٢٠١۴نیویارک، می  روا�ر�وونکې مادې، ډولھ پاروونکي او نوي ا- امفیتامین
، لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس� د لوم�نیو موادو د کنترول واحد د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو  25

 .٢٠١۶جنوري 
 .٢٠١۶، جنوري لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�د افغانستان د مخدره توکو د تنظیم کمی�ې   26
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 د میتامفیتامین بیې

. د افغانستان د مخدره توکو پر 27پھ ھیواد کې پھ وړو اندازو او نسبتاً لوړو نرخونو د السرسي وړ دي میتامفیتامین
 ١٠،٠٠٠عمده نرخ د یو کیلو�رام لپاره لھ  میتامفیتامینضد د مبارزې پولیس خبر ورکوي چې پھ افغانستان کې د 

پھ داسې حال کې چې د ھمدومره ھیرویینو عمده نرخ لھ امریکایي ډالرو پورې دی،  ١۵،٠٠٠امریکایي ډالرو تر 
  . 28امریکایي ډالرو پورې دی ٧٠٠٠امریکایي ډالرو �خھ د  ۵٠٠٠

 
 یو ل� پراخھ" د ې"شیشکې د  ٢٠١۶پھ افغانستان کې د مخدره توکو کاروونکي چې مرکې ورسره ترسره شوي پھ 

ډول بیې شتون لري. پھ ھرات، کابل، مزار او نن�رھار پھ اړه خبر ورکوي، چې د یو والیت د ننھ بیالبیل نرخونو 
امریکایي  ٣۶،۴ –امریکایي ډالرو  ۶،۵افغانیو پورې ( ٢۵٠٠-۴۵٠نرخ لھ  "شیشې"والیتونو کې د یو �رام 

  جدول و�ورئ). کھ �ھ ھم پھ الندې جدولونو کې د نرخونو ډی�ا د شفافیت لپاره تعدیل شوې نھ ده.   ١ډالرو ) دی (
  

دی  ینرخ چې پھ افغانستان کې د مخدره توکو کاروونکو لھ خوا ورک�ل شو "شیشھ"پھ افغانیو د یو �رام جدول:  ٢
 )٢٠١۶مارچ - (جنوري

 د یو �رام نرخ (پھ افغان�) �ای والیت

 1200 کو�ھ سن�ي کابل

 800-600 کو�ھ سن�ي کابل

 2200 – 500 کو�ھ سن�ي کابل

 1200 کو�ھ سن�ي کابل

 1500 بستره روغتون ١٠٠ ھرات

 800 بستره روغتون ١٠٠ ھرات

 2500- 1500 بستره روغتون ١٠٠ ھرات

 800 روغتون  OSD ھرات

 500 روغتون  SHRO ھرات

 1000- 800 جالل اباد روغتون نن�رھار

 700 جالل اباد روغتون نن�رھار

 1000-450 جالل اباد روغتون نن�رھار

 800 – 700 مزارد عامې روغتیا وزارت  مزار

 
. یاد�ت: ٢٠١۶مارچ - جنوريسرچینھ: پھ افغانستان کې، پھ ھرات، کابل، مزار او نن�رھار والیتونو کې د مخدره توکو کارکوونکو لھ خوا د وړاندې شوې ډی�ا پر بنس�، 

 راغبر�وي.ھره یاده شوې بیھ پھ یوه مرکھ کې د مخدره توکو د کاروونکي فر لھ خوا وړاندې شوې بیھ 
وموړې ډی�ا پھ کې کال د مارچ پھ لوم�ۍ نی�ھ د اسعارو د تبدیل� نرخ سره سمې د مالوماتو لپاره وړاندې شوې دي (چې د ھغھ وخت لپاره مناسبھ ډی�ا ده چې ن ٢٠١۶بیې د 

 راغون�ه شوې وه). اصلي نرخونھ پھ افغانیو کې بیان شوي دي.

 
پھ افغانستان کې، پھ ھرات، مزارشریف او نن�رھار والیتونو کې، د مخدره توکو کاروونکي خبر ورکوي چې د 

 ٢امریکایي ډالرو) پورې وي ( ١،۵- امریکایي ډالرو  ٠،٣افغانیو ( ١٠٠-٢٠د یوې نسخې پلورلو بیھ لھ  "شیشې"
  جدول و�ورئ). 

 
 
 
 

                                                 
 ٢٠١۶پھ ھرات والیت کې د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�، فبروري   27

 
پھ کابل کې د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د عدلي طب البراتوار لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�،   28

 ٢٠١۵ډسمبر 
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پھ افغانستان کې د مخدره توکو کاروونکو لھ خوا ورک�ل شو دی  نرخ چې "شیشھ"پھ افغانیو د یوې نسخې جدول:  ٣
 )٢٠١۶مارچ - (جنوري

 

 د یوې نسخې بیھ (پھ افغان�) �ای والیت

 100-50 د جالل اباد روغتون نن�رھار

 100 بستره روغتون ١٠٠ ھرات

 50 روغتونبستره  ١٠٠ ھرات

 50 روغتون  ARC ھرات

 50 – 20 روغتون   OSD ھرات

 50 روغتون   SHRO ھرات

 50 د عامې روغتیا وزارت، مزار مزار

 100 د عامې روغتیا وزارت، مزار مزار

 
. یاد�ت: ٢٠١۶مارچ - وړاندې شوې ډی�ا پر بنس�، جنوري سرچینھ: پھ افغانستان کې، پھ ھرات، کابل، مزار او نن�رھار والیتونو کې د مخدره توکو کارکوونکو لھ خوا د

 ھره یاده شوې بیھ پھ یوه مرکھ کې د مخدره توکو د کاروونکي فر لھ خوا وړاندې شوې بیھ راغبر�وي.
لپاره مناسبھ ډی�ا ده چې نوموړې ډی�ا پھ کې کال د مارچ پھ لوم�ۍ نی�ھ د اسعارو د تبدیل� نرخ سره سمې د مالوماتو لپاره وړاندې شوې دي (چې د ھغھ وخت  ٢٠١۶بیې د 

 راغون�ه شوې وه). اصلي نرخونھ پھ افغانیو کې بیان شوي دي.

 
د نرخونو پراخھ توپیرونھ کیدای شي د مخدره توکو پھ مارکی� کې د السرسي وړ  "شیشې"پھ افغانستان کې د 

چې مرکھ  وونکيکار مخدره توکو �ینېبیل�ې پھ تو�ھ، د تولیداتو پھ تصور شوي کیفیت پورې اړه ولري. د 
د لوړ کیفیت لرونکې ده او لھ ھمدې املھ د مخدره توکو پھ  "کولمبیایي شیشھ"ورسره شوې پھ دې باور ول چې 

. پھ افغانستان کې د یوې مادې د بران� کولو 29لھ نورو ډولونو �خھ پھ لوړه بیھ پلورل کی�ي "شیشې"مارکی� کې د 
ت�ل کومھ غیرمعمولي خبره نھ ده او د اسیتیک انھایدراید د بیالبیلو فرض شوو کیفیتونو  لپاره پھ بل ھیواد پورې

پھ نوم بران� شوي دي، پرتھ  "کوریایي"یا  "جرمني"، "چینایي"لپاره ھم پھ دې اړه خبر ورکول شوی دی، چې د 
  . 30لھ دې چې نوموړي مواد لھ یادو ھیوادونو �خھ کومھ سرچینھ واخلي

 
 افغانستان کې د میتامفیتامینو کارول او درملنھپھ 

د کې،  ٢٠١٢کارول محدود دي. پھ  میتامفیتامیند مخدره توکو د کارولو د �ی�نو لھ مخې، پھ افغانستان کې د 
 ١١)، چې پھ افغانستان کې د ANUDUS( افغانستان پھ �اري سیمو کې د مخدره توکو کارولو ملي سروې

سلنھ �خھ کمو کسانو  ١کسانو ترسره شوه، وموندلھ چې لھ  ۵،٢٣۶و کې پھ والیتونو پھ مرکزي �ارون
.  د مخدره توکو د دوه سروې �انو د ��و پایلو پر بنس� چې د افغانستان پھ �اري او لرې 31کارول میتامفیتامین

لو ملي د افغانستان د مخدره توکو کاروکسانو ترسره شوې،  ١٠،۵۴٩کال کې پھ  ٢٠١۴-٢٠١٢پرتو سیمو کې پھ 
پھ افغانستان کې د تر �ولو ل� کاریدونکو مخدره توکو �خھ دي  ATS) دا سې ا�کل ک�ه چې ANDUS( سروې

پھ  ATS. د مخدره توکو د کارولو پھ دې �ی�نھ کې، 32سلنھ وه ٠،۵کارولو کچھ  ATSچې د لویانو ترمن� د 
  یشل شوي نھ ول. ډولھ پاروونکو باندې و-، امفیتامین او نورو امفیتامینمیتامفیتامین

 

                                                 
، جنوري لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�پھ افغانستان کې پھ ھرات، مزار او نن�رھار والیتونو کې د مخدره توکو کاروونکو   29
 . ٢٠١۶مارچ  –

د مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو وزارت او د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې د افغانستان اسالمي جمھوریت،   30
 .٢٠١١کابل، فبروري د افغانستان د اپین د نرخ �ارنې میاشتینی راپور،  )،UNODCو دفتر (ملتون

د غو�تې د  INLد امریکا د متحده ایالتونو د بھرنیو چارو وزارت، د ن�یوالو مخدره توکو او قانون پلي کولو د چارو ریاست، د   31
  . ٢٠١٢راکمولو پرو�رام �ی�نې لن�یز، د افغانستان پھ �اري سیمو کې د مخدره توکو د کارولو سروې، ډسمبر 

د مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو وزارت او د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت،   32
 .٢٠١۵فغانستان کې د مخدره توکو د کارولو ملي سروې پھ ا )،UNODCملتونو دفتر (
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کھ �ھ ھم، د قانون پلي کوونکي ادارې، د روغتیایي خدمتونو وړاندې کوونکي او د درملنې مرکزونھ د افغانستان 
. پھ ن�دې کلونو کې، د 33پھ �ینو برخو کې د مصنوعي مخدره توکو د کارولو د ا�کل شوي زیاتوالي خبر ورکوي

کزونو د مخدره توکو د ھغو کاروونکو د شمیر د زیاتوالي پھ اړه خبر افغانستان پھ �ینو والیتونو کې د درملنې مر
د کارولو لپاره یې لھ دوی �خھ د درملنې غو�تنھ ک�ې ده. د افغانستان د عامې  میتامفیتامینورک�ی دی چې د 

یتونو پھ فراه، جوزجان، کندز او نیمروز وال 34کاروونکي ٩٠٨ میتامفیتامینروغتیا وزارت د سوابقو پر بنس�، د 
. د دې 35کال پھ موده کې  د درملنې لپاره پھ دولتي روغتیایي مرکزونو کې ثبت شوي دي ٢٠١٢او  ٢٠١١کې د 

پھ پام کې نیولو سره چې د ثبتولو اوسنی سیستم د ډیرو مخدره توکو کارول پھ بر کې نھ نیسي، پھ عمومي تو�ھ باید 
  د درملنې د ارقامو سره پھ احتیاط چلند وشي. 

 
د درملنې د ثبتونو ستر شمیر پھ کندز والیت کې چې د افغانستان پھ شمال ختی� کې  میتامفیتامینتر اوسھ پورې، د 

پروت دی، او نیمروز والیت کې چې د افغانستان پھ جنوب لویدی� کې پروت دی د درملنې د مرکزونو لھ خوا 
ولتي مرکزونو پھ کندز او نیمروز والیتونو کې . د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د درملنې د36راپور شوي دي

پھ  ٢٠د درملنې لپاره د نویو ثبتونو شمیر د  میتامفیتامینکال کې د  ٢٠١١پھ میاشتن� تو�ھ پھ من�ن� کچھ پھ 
د درملنې لپاره د میاشتنیو نویو ثبتونو من�ن� شمیره پھ  میتامفیتامینشاوخوا کې �ودلی وو. پھ داسې حال کې چې د 

تنو تھ را �کتھ شوې وه، پھ کندز والیت  ١٠ې د نیمروز والیت د درملنې پھ دولتي مرکزونو کې ن�دې ک ٢٠١٢
  نویو ثبتونو د زیاتوالي خبر ورک�ی وو.  ٢۵کې د درملنې مرکزونو پھ ورتھ کال کې پھ من�ن� تو�ھ د 

 
 

ملنې مرکزونو کې د میتامفیتامین د درملنې د افغانستان پھ �اکلو والیتونو کې د عامې روغتیا وزارت پھ دولتي درشکل:  ٧
  )٢٠١٢- ٢٠١١لپاره د نویو ثبتونو من�نی شمیر (

 
پھ . یاد�ت: ٢٠١۴، ډسمبر ٢٠١٣وزارت، د افغانستان د مخدره توکو راپور د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې د افغانستان اسالمي جمھوریت، سرچینھ: 

 ډی�ا پر بنس�، دا رو�انھ نھ ده چې ایا ھغھ کسان چې میتامفیتامین یې کارول نور مخدره توکي یې ھم کارول. افغانستان کې د درملنې د اوسن�

 

                                                 
د ؛ ٢٠١۶، مارچ لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس� یسوپول ېد افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزپھ بلخ والیت کې  33

، جنوري شوو مالوماتو پر بنس�لھ خوا د وړاندې  د لوم�نیو موادو د کنترول واحد افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې پولیسو
٢٠١۶. 

پھ افغانستان کې د درملنې د اوسن� ډی�ا پر بنس�، دا رو�انھ نھ ده چې ایا ھغھ کسان چې میتامفیتامین یې کارول نور مخدره توکي یې  34
 ھم کارول. 

د ، ١٣٩١- ١٣٩٠د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مخدره توکو د غو�تنې راکمولو ډیپار�من�، (د میاشتن� درملنې سوابق)،  35
 . ٢٠١۴ډسمبر ، ٢٠١٣د افغانستان د مخدره توکو راپور وزارت، افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې 

ډسمبر ، ٢٠١٣د افغانستان د مخدره توکو راپور وزارت، توکو پر ضد د مبارزې  د افغانستان د مخدرهد افغانستان اسالمي جمھوریت،  36
٢٠١۴. 
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کې، د افغانستان پھ �لورو والیتونو کې پھ دولتي روغتیایي مرکزونو کې د میتامفیتامین د درملنې لپاره  ٢٠١١پھ 

سلنھ برخھ جوړولھ چې  ١٣،١ثبت شوو کسانو لھ جملې �خھ ثبت شوو کسانو د مخدره توکو د درملنې لپاره د نویو 
کې، پھ نوموړو  ٢٠١٢وروستھ، پھ . 37د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لھ خوا یې راپور ورکول شوی دی

�لور والیتونو کې پھ دولتي روغتیایي مرکزونو کې د میتامفیتامین د درملنې لپاره ثبت شوو کسانو د مخدره توکو د 
  .38سلنھ برخھ جوړولھ ٧،٧لپاره د نویو ثبت شوو کسانو لھ جملې �خھ درملنې 

 
د درملنې  د میتامفیتامیند افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت د یو راپور لھ مخې، پھ افغانستان کې 

و�تنې راکمولو .  د بیل�ې پھ تو�ھ، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مخدره توکو د غ39ډی�ا �ولشمولھ نھ ده
درملنې لپاره د مخدره توکو د ثبت شوو کاروونکو شمیره د �ولو والیتونو  د میتامفیتامین�ان�ھ خبر ورکوي چې 

د درملنې لپاره د ډی�ا محدود السرسی د �و دالیلو لھ املھ کیدای شي  د میتامفیتامین. 40لپاره د السرسي وړ نھ ده
د درملنې لپاره کمزوري  د میتامفیتامیند کارولو کم خپریدل او  میتامفیتامین دچې د افغانستان پھ �ینو والیتونو کې 

یا نیم��ي سوابق درلودل پھ کې شامل دي چې د ھغې الملونو کې بیا د �و ډولھ مخدره توکو کاروونکو پھ ثبت 
  . 41کولو کې ستونزې او اختالفات شامل دي

کاروونکي نوموړي مخدره توکي لھ ھیروینو سره  میتامفیتامیند داسې �کاري چې پھ افغانستان کې یو ستر شمیر 
�� کاروي. دا د درملنې ارقام نور ھم پیچلي کوي، �کھ چې دا د �و ډولھ مخدره توکو د کارولو د تفسیر لپاره 

 وړاندوینھ نھ کوي. 
 

  البیلې طریقېد مصنوعي مخدره توکو د کارولو ډولونھ: د �وډولھ مخدره توکو کارول او د اداره کولو بی
ډیر وختونھ لھ ھیرویین سره ��ه کارول  "شیشھ"پھ افغانستان کې د مخدره توکو کاروونکو سره مرکې �یي چې 

کارول یې ددې لپاره پیل ک�ي  "شیشې".  د ھیرویینو د ډیرو کاروونکو پھ اړه خبر ورکول کی�ي چې د 42کی�ي
د احتمالي تکیھ پھ اړه خبر نھ لري.  "شیشې"چې دوی د  چې پھ ھیرویینو تکیھ باندې برالسي شي پھ داسې حال کې

و پر سره پھ ��ه کاروي. د مخدره توکو د کاروونکو د مرک "شیشې"کاروونکي ډیر وختونھ ھیرویین لھ  "شیشې"د 
  �کاری�ي.  ھعام هډیر – "شیشھ"لوم�ی ھیرویین او پھ وروستیو پ�اوونو کې  – بنس�، د کارولو د پیل دا ل�ۍ

 
ډولھ مخدره توکو د کارولو پھ ھغو حالتونو کې چې ھیرویین او نور پاروونکي لکھ میتامفیتامین پھ کې شامل د �و 

وي، د مخدره توکو کاروونکي کیدای شي ھ�ھ وک�ي چې د مخدره توکو منفي اغیزې پھ ورتھ وخت او یا پر لھ 
غیزې ولري (د مخدره توکو د شدیدو پسې تو�ھ د اضافي مخدره توکو پھ کارولو سره راکمې ک�ي چې مخالفې ا

کارول د میتامفیتامین . 43 جدول و�ورئ، لکھ ھیرویین، لھ امفیتامین او میتامفیتامین سره) ۴اغیزو د کتنې لپاره 
لویدی�ې اسیا پھ نورو برخو لکھ د ایران اسالمي جمھوریت کې ھم د مخدره توکو د کاروونکو - ھمدا ډول د جنوب

.  داسې راپورونھ ورکول شوي 44توکو د کارولو د یوې نوې ب�ې پھ تو�ھ تشریح شوي دي ترمن� د �و ډولھ مخدره
کارولو د ایران پھ اسالمي جمھوریت کې د درملنې پھ مرکزونو کې د اپین کاروونکو د میتامفیتامین دي چې 

                                                 
ډسمبر ، ٢٠١٣د افغانستان د مخدره توکو راپور د افغانستان اسالمي جمھوریت، د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت،  37

٢٠١۴. 
د ، ١٣٩١- ١٣٩٠د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مخدره توکو د غو�تنې راکمولو ډیپار�من�، (د میاشتن� درملنې سوابق)،  38

 .٢٠١۴ډسمبر ، ٢٠١٣د افغانستان د مخدره توکو راپور وزارت، افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې 
ډسمبر ، ٢٠١٣د افغانستان د مخدره توکو راپور توکو پر ضد د مبارزې وزارت، د افغانستان اسالمي جمھوریت، د افغانستان د مخدره  39

٢٠١۴. 
ډسمبر ، ٢٠١٣د افغانستان د مخدره توکو راپور د افغانستان اسالمي جمھوریت، د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت،  40

٢٠١۴. 
ډسمبر ، ٢٠١٣د افغانستان د مخدره توکو راپور د افغانستان اسالمي جمھوریت، د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت،  41

٢٠١۴. 
ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د  لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�د راپور دا برخھ د مخدره توکو د کاروونکو  42

 . ٢٠١۶فبروري - و کې پھ بلخ، ھرات، او کابل والیتونو کې ثبت شوي دي، جنوريدرملنې مرکزون
، ٢٠١۶د ن�ۍ د مخدره توکو راپور  )،UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر (د ال ډیرو مالوماتو لپاره  43

 و�ورئ.  ٢٠١۶نیویارک، می 
اړوند سایکوزس: پھ ایران کې یوه نوې روغتیایي نن�ونھ)،  - نوروزي (د میتامفیتامین زھرا ا.مھرجردي، االسدایر م. بار او علي رضا 44

 ) و�ورئ.  ٢٠١٣د فارمسي علومو دارو ژورنال (
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کارول د دوی پھ  ین د میتامفیتامناروغانو باندې منفي اغیزه ک�ې ده چې ھغوی پھ ناسمھ تو�ھ دا باور لرلو چې 
مخدره توکو باندې د تکیھ او ورسره ت�لو نورو ستونزو پھ کنترولولو کې مرستھ کوي لکھ ژور خپ�ان او جنسي 

د اپین، امفیتامین، کارک�نھ او د دوی فزیکي انرژي، پاملرنھ او تمرکز زیاتوي او د دوی �ولنیزې اړیکې لوړوي (
 د میتامفیتامین. د اپین کاروونکو تر من� 45جدول و�ورئ ۵غیزو د کتنې لپاره او میتامفیتامین د کارولو د ناعالجھ ا

د ورتھ کارولو سره چې  د میتامفیتامیند کارولو دا طریقھ پھ افغانستان کې د ھیرویینو د کاروونکو ترمن� 
  راپورونھ یې ورکول شوي موازي ده. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
پھ ایران کې د میتامفیتامین کارولو او میتادون ساتلو درملنھ د مخدره توکو د "شوان، شریعتراد، معصومھ معارفیان او حامد اخیاري،   45

)، ٢٠١٣( ۶، ��ھ ٢۴، د مخدره توکو پالیس� ن�یول ژورنال، جلد "کیدلو د درملنې شبکھ کې یوه را برسیره کیدونکې ستونزه دهروږدي 
  .١١۶تر  ١١۵مخ 
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  امفیتامین او میتامفیتامینو د کارولو غو�تونې او ناغو�تونې سختې  اغیزېد اپینو، جدول:  ۴
  
  

 د امفیتامین او میتامفیتامین کارول د اپین لرونکو مخدره توکو کارول

 ناغو�تونې سختې اغیزې غو�تونې اغیزې ناغو�تونې سختې اغیزې غو�تونې اغیزې
د روغتیا او خو��  •

 احساس
�رمي، قناعت، لھ  •

احساساتي او فزیکي ست�یا 
 �خھ ارام لریوالی

انالجیزیا (لھ درده  •
 سکون)

خوبوړی، د تمرکز د توان  •
لھ السھ ورکول، د عاطفې لھ 

السھ ورکول، د فزیکي 
 فعالیت کموالی

د استفراق احتمال او  •
 استفراق کول

د تنفس احتمالي کموالی،  •
 چې د م�ینې سبب �ر�ي

 احتمالي پاروونکې اغیزې •
 د ستر�و د تور تن�یدل •

د فزیکي او رواني  •
 روغتیا احساس، خو�ي

 رواني او فزیکي پارونھ •
زیات او اوږد خبرداری  •

 او انرژی
پھ السي یا پوھنیزو  •

کارونو کې د کارک�نې 
 زیاتوالی

 لھ لوږې �خھ مخنیوی •
د زړه د ضربان او وینې   •

فشار لوړول، د ساه 
 اخیستلو تیزوالی

تیروتنھ کوونکی، �ینې  •
 وختونھ متشدد سلوک

لھ اندازې لوړ ھیجان،  •
بې خوبي، ډیرې خبرې 

کول، ناارامي، خار�ت، 
 وھمونھ

تشنج، نا�اپي ناروغ�، د  •
زړه بې واره ضربان او/یا 

د زړه دریدل، مغزي 
 خونریزي 

 سیروتونرژیک سندروم •
 د ستر�و د تور خرابیدل •

 

 

 .٢٠١۶، دریمھ ��ھ، نیویارک، مارچ او مالومات د مخدره توکو پھ اړه ویپان�ھ )،UNODCاو جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر (د مخدره توکو سرچینھ: 

 
 

  د اپین لرونکو مخدره توکو، امفیتامین او میتامفیتامین د کارولو ناعالجھ  اغیزېجدول:  ۵
 د اپین لرونکو مخدره توکو ناعالجھ اغیزې

 میتامفیتامین د کارولو ناعالجھ اغیزې د امفیتامین او 
 د زغم چ�کھ پرمختیا او او فزیکي او رواني تکیھ •
پھ پوزه کې د جوړ�تونو خرابوالی کھ چیرتھ بوی  •

 ک�ل شي یا د پوزې لھ خوا تنفس ک�ل شي
 کھ و�کول شي نو د تنفس ستونزې راپیداکوي •
 سوءتغذیھ، د وزن لھ السھ ورکول •
 چوپتیا، د عاطفې لھ السھ ورکولناعالجھ  •
 قبضیت •
 د حیض غیرمنظمې دورې •
د ترک سندروم (ست�ي کیدل، اسھال، د پوزې  •

بھیدل، ل�زه، ویره، تبھ، ساړه، نھ کنترولیدونکي 
 ل�زیدل او خولې، ھمداسې نور.)

 پیاوړې رواني تکیھ •
 د زغم پرمختیا •
 سوءتغذیھ، د وزن لھ السھ ورکول •
عاطفې لھ السھ ورکول، د خوب نھ کولو لھ  سردر�مي، د •

 السھ مغشوشھ ست�یا
پھ دوامداره کارولو سره، پارانوئید سایکوزس تھ ورتھ حالت  •

 تھ �ر�ي (چې د امفیتامین سایکوزس پھ نوم پیژندل کی�ي)
د ترک پھ وخت کې کیدای شي ډیر زیات خوب یا ژور خپ�ان  •

 سره مخ شي

 

 
 .٢٠١۶، دریمھ ��ھ، نیویارک، مارچ او مالومات د مخدره توکو پھ اړه ویپان�ھ )،UNODCجرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر ( د مخدره توکو اوسرچینھ: 
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کاروونکي د �وډولھ مخدره توکو د کارولو بیالبیلې طریقې لري (الندې د دریو مرکو  "شیشې"پھ افغانستان کې د 
لھ کارولو وړاندې د  "شیشې"ډیرو کاروونکو د  "شیشې"د نقل کولو لن�یزونھ و�ورئ). پھ داسې حال کې چې د 

رویین پھ مخالف او ھی "شیشھ"ھیرویینو د کارولو خبر ورکولو، ډیرو نورو کاروونکو ھم ھمداسې ویل چې دوی 
ډیرو کاروونکو ویل چې دوی ډیر وختونھ شیشھ او ھیرویین پھ ��ه  "شیشې"ترتیب کې کاروي. پھ مرکو کې د 
  سره پھ پرلھ پسې تو�ھ کارولي دي. 

 
کاروونکو ویل چې دوی نوموړې ماده د ادارې لھ بیالبیلو الرو �خھ کارولې ده. د  "شیشې"پھ افغانستان کې د 

د دریو  ډیر وختونھ �کول کی�ي (الندې و�ورئ، "شیشھ"مخدره توکو کاروونکو سره ډیرې مرکې �یي چې 
ش کولو لھ د پوزې لھ الرې تنفس او ک "شیشھ"مرکو د نقل کولو لن�یزونھ)، �و �ینو کاروونکو بیا ویلي چې دوی 

 الرې کارولې ده.  
 

مرکو نقل شوي  ٣د افغانستان پھ ھرات والیت کې د مخدره توکو د درملنې پھ مرکزونو کې لھ ناروغانو سره د 
 لن�یزونھ

 
 مرکھ ١

کلونو  ۵کالھ مخکې ما د کنابیس کارول پیل ک�ل، چې لھ ھغھ وروستھ بھ مې کلھ کلھ اپینو تھ مخھ کولھ. تر  ٢٠
 ١٠پورې مې دواړه کنابیس او اپین کارول. لھ ھغھ وروستھ مې د ھیرویینو کارول پیل ک�ل چې دا دی اوس یې 

کارول پیل  "شیشې"ھم کاروم. ما �کھ د  "ھشیش"کلونو راھیسې، زه  ٣کالھ کی�ي چې ھیرویین کاروم. د تیرو 
ک�ل چې خلکو راتھ ویل چې دا بھ زما لھ بدن �خھ مورفین وباسي او زما سره بھ پھ پاکیدلو کې مرستھ وک�ي. زه 

 نھ پوھیدم چې زه بھ وروستھ پھ ھیرویینو او شیشې دواړه باندې تکیھ ولرم. 
 

وم او بیا ھیرویین کاروم. پھ عمومي تو�ھ، زه شیشھ د ور�ې کار "شیشھ"زه شیشھ �کوم. ډیر وختونھ، زه لوم�ی 
 �لھ کاروم. د ھیرویین او شیشې �� کارول ماتھ ډیر خوند راکوي.  ٣دوه �لھ او ھیرویین د ور�ې 

 
 مرکھ ٢
کلونو راھیسې، شیشھ ھم  ٢کالھ مخکې مې د ھیرویینو کارول د بیوزل� او غربت لھ املھ پیل ک�ل. لھ تیرو  ٣

ماتھ د پوستکي حساسیت راکوي او لھ خوب �خھ مې منع کوي. کلھ چې زه شیشھ کاروم، زه ډیر  "شیشھ"کاروم. 
وختونھ د ژورې اندی�نې احساس کوم او یو �ل مې وھم لیدلو چې یو �وک راباندې حملھ کوي. زه ډیر وختونھ 

ې کوونکې ده. کلھ چې زه یوا�ې لوم�ی ھیرویین او بیا شیشھ کاروم. پھ پیل کې زه نھ پوھیدم چې شیشھ ھم روږد
ھیرویین کاروم، نو د شیشې لپاره مې غو�تنھ ډیره لوړه وي. کلھ چې دواړه کاروم، ھیرویین او شیشھ، دا زما پھ 

 مغز باندې ل� اغیز کوي. زه ډیر وختونھ شیشھ پھ یو پایپ سره �کوم. 
 

 مرکھ ٣
ډیر کلونھ وشول چې زه ھیرویین �کوم. دا ډیر وخت ماتھ خوب راولي او ما �ن�س کوي. پن�ھ کالھ مخکې، زما 
یوه د تره لور چې ھغھ ھم د مخدره توکو روږدې ده، وویل چې زه باید شیشھ و�کوم، �کھ چې ھغھ �وک نھ 

کوي. کلھ چې زه شیشھ و�کوم، زه  روږدی کوي.  خو شیشھ ستا غا�ونھ خرابوي، ذھن دې خرابوي او پارانوائید
 لھ ھر چانھ کرکھ لرم، حتی لھ خپل می�ه نھ مې ھم کرکھ لرم. 

 
زه ډیر وختونھ شیشھ �کوم. زه لوم�ی شیشھ کاروم او بیا ھیرویین کاروم. پھ یوه ورځ کې، زه ډیر وختونھ شیشھ 

لھ ھیرویینو اروم نو بدن مې درد کوي. �لې کاروم. کھ زه لھ ھیرویینو پرتھ یوا�ې شیشھ وک ٣او ھیرویین دواړه 
  �خھ زما میالن د شیشې لپاره ډیر پیاوړی دی او زه یې پھ ویره کې اچولې یم. 
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  پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو لپاره د غو�تنې د ارزولو پر وړاندې نن�ونې
د ثبت کولو د �ینو قضیو پھ اړه پھ  کھ �ھ ھم پھ افغانستان کې د درملنې مرکزونو د میتامفیتامین د درملنې

موندلې ده چې پھ نوموړې ډی�ا کې د پام وړ محدودیتونھ شتون  MCNوروستیو کلونو کې خبر ورک�ی دی، خو 
پھ افغانستان کې د درملنې د مرکزونو �خھ د ثبتونو پھ ډی�ا کې د مخدره توکو ھغھ لري. د بیل�ې پھ تو�ھ، 

د کارولو د درملنې لپاره ثبت شوي دي، چې داسې فرض کی�ي چې  "کرستل"کاروونکي شامل دي چې د 
د (شیشھ یي) میتامفیتامین  "شیشھ"ژباړه ده، ددې مانا دا ده چې  "شیشې"پھ مستقیمھ تو�ھ د دري د �کي  "کرستل"

یوه اصطالح ده چې پھ عمومي تو�ھ د ھغو ھیرویینو  "کرستل"پھ افغانستان کې، . 46لپاره ھم کارول کیدالی شي
د  "شیشھ"خو، ددې پھ پام کې نیولو سره چې لپاره کارول کی�ي چې پھ فرضي تو�ھ د لوړ کیفیت لرونکي وي. 

ایران پھ اسالمي جمھوریت کې د میتامفیتامین لپاره عام کو�ھ یي نوم دی، ددې ارزونې پھ چوکاټ کې مرکھ 
لپاره عام کو�ھ یي نوم  میتامفیتامیندې باور دي چې نوموړې اصطالح پھ افغانستان کې د  کوونکي متخصصین پھ

دی. باید پھ یاد ولرل شي چې پھ افغانستان کې د درملنې مرکزونھ ھی� ډول وسایل نھ لري چې د حقیقي مادې یا د 
درملنې مرکزونھ خپل د درملنې .  پھ ھیواد کې د 47مخدره توکو ترمن� د کارول کیدونکو موادو پھ اړه یقیني شي

پرو�رامونھ پھ بشپ�ه تو�ھ د ھغو عالیمو او ن�و ن�انو پر بنس� عیاروي چې د مخدره توکو پھ ثبت شوو 
  . 48کاروونکو کې لیدل شوي وي

 
د  میتامفیتامیند درملنې د ارقامو د تفسیر د ستونزو تر�نګ، یوه د پام وړ خالی�اه دا ده چې د عامو خلکو ترمن� د 

کارولو د عمومي خپراوي پھ اړه �ھ پوھاوی شتون نھ لري. بیا ھم، د السرسي وړ ډی�ا پھ افغانستان کې د درملنې د 
د مارکی� د وړاندې شوي تحلیل پر بنس�، �ایي  میتامفیتامینارز�ت �یي، چې د  میتامفیتامینغو�تنې لپاره د 

  دوام وک�ي. 
 

د  میتامفیتامینتماتیکو مالوماتو تھ اړتیا لیدل کی�ي چې پھ افغانستان کې د پھ �ولھ کې، �ھ �ولشمولھ، مفصلو او سیس
د کارولو شتون  میتامفیتامیندا ارزونھ پھ افغانستان کې د ستونزې خاصیت او اندازه مالومھ ک�ي. د اوس لپاره، 

ملنې مرکزونو پورې �ر�ندوي، پھ �ان��ې تو�ھ د ھیرویینو د کاروونکو ترمن�. دا مالومات د مخدره توکو د در
  اړه لري او د مخدره توکو د پالیسیو د جوړولو لپاره ��ورې الر�وونې وړاندې کوي. 

  

                                                 
ډسمبر ، ٢٠١٣د افغانستان د مخدره توکو راپور د افغانستان اسالمي جمھوریت، د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت،  46

٢٠١۴. 
ډسمبر ، ٢٠١٣د افغانستان د مخدره توکو راپور د افغانستان اسالمي جمھوریت، د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت،  47

٢٠١۴. 
 –، جنوري لھ خوا د وړاندې شوو مالوماتو پر بنس�پھ افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د مخدره توکو درملنې وړاندې کوونکو  48

 . ٢٠١۶مارچ 
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 پھ جنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې  مصنوعي مخدره توکي .٢
 

پھ اړه لھ یو شمیر موندنو سره سره، ډیرې پو�تنې شتون لری چې بې �وابھ پاتې  میتامفیتامینپھ افغانستان کې د 
د مخدره توکو مارکی� پھ  پھ افغانستان کېمارکی� اندازه �ومره ده؟ ایا د  میتامفیتامیند  پھ افغانستان کېدي: 

ستونزه تر کومھ  مفیتامینمیتازیاتیدونکې تو�ھ �وډولھ کیدونکی دی؟ پھ ھیواد کې د نورو مخدره توکو پھ ت�او د 
تر ډیره پورې پھ سیمھ ییزه تو�ھ دي او کھ پھ سیمھ کې لھ نورو ھیوادونو �خھ  میتامفیتامینبریده ده؟ او، ایا 

 سرچینھ اخلي؟ 
 
کھ �ھ ھم  پھ دې راپور کې لوم�ن� وړاندې شوې ارزونھ دې پو�تنو تھ ھر اړخیز �وابونھ نھ شي وړاندې کولی، 

وضعیت پھ اړه کیدای شي د سیمھ ییزې محتوا پھ نیولو سره پھ غوره تو�ھ  میتامفیتامیند  کې پھ افغانستانخو 
�ر�ندوي چې افغانستان پھ سیمھ کې پوھیدالی شي. د قاچاقو، کارولو او صنعت پھ اړه سیمھ ییزه ډی�ا او مالومات 

ن لري. پھ جنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا پھ اړه پھ کې زیاتھ اندی�نھ شتو میتامفیتامینیوا�ینی ھیواد نھ دی چې د 
شتون ډیر زیات دی او کیدای شي لھ  میتامفیتامینکې نور ھیوادونھ، لکھ د ایران اسالمي جمھوریت کې د 

    لھ سختې ستونزې سره مخ وي.  میتامفیتامینافغانستان �خھ د 
 

  مرکزي اسیا ھیوادونھپھ دې راپور کې تر پو�� الندې نیول شوي د جنوب لویدی�ې او نقشھ:  ٢
  

 
زیتوب کوي. پھ �کو یاد�ت: کومې پولې چې پھ دې نقشھ کې کارول شوي د مل�رو ملتونو رسمي توشیح یا د منلو استازیتوب نھ کوي. ډش کر�ې د نامشخصو پولو استا

ان لھ خوا پرې ھوک�ه شوې ده. د جمو او کشمیر وروستي �ودل شوې کر�ھ پھ جمو او کشمیر کې د کنترول کر�ې تقریبي استازیتوب کوي چې د پاکستان او ھندوست
  وضعیت باندې ال تر اوسھ د دواړو خواوو لھ لوري ھوک�ه شوې نھ ده.

. 
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 پھ جنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې د میتامفیتامین وضعیت

او  ٢٠٠٧لرونکی دی. د  میتامفیتامینمارکی� تر ډیره پورې د  ATSپھ جنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې د 
سلنھ جوړولھ چې پھ سیمھ کې  ٩٣لھ �ولو ضبط کیدنو �خھ  ATSضبط کیدنو د  میتامفیتامینکال ترمن�، د  ٢٠١۴

 ATSسلنھ یې جوړولھ او بیا د نامشخصو  ۶امفیتامین ضبط کیدنې وې چې یې خبر ورکول شوی وو، ور پسې د 
  سلنھ یې جوړولھ.  ١موادو ضبط کیدنھ وه چې 

 
  )٢٠١۴- ٢٠٠٩ضبط کیدنې، د مادې پر بنس� ( ATSپھ جنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې د شکل:  ٨
  

 
 . ٢٠١۴- ٢٠٠٩د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ،  )،UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر (سرچینھ: 

 
�نو  ١،۵ستر مقدار پھ جنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې ضبط شوي دي. لھ  ATSد کلونو پھ تیریدو سره، د 

ATS  کې یې لھ ضبط کیدنو �خھ خبر ورکول شوی وو، د  ٢٠١٠او  �٢٠٠٩خھ چې پھATS  ضبط کیدنې پھ
�نو �خھ پورتھ پاتې شوې. پھ  ٣،۶کې لھ  ٢٠١٣او  �٢٠١٢نو تھ پورتھ شوې او پھ  ۴کال کې ن�دې  ٢٠١١
  �نو تھ راولویدلھ.  ٢،٧د ضبط کیدنو کچھ شاوخوا  ATS کې، د ٢٠١۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امفیتامین
6%

میتامفیتامین
93%

ATSنا مشخص 
1%
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  )٢٠١۴-٢٠٠٩ضبط کیدنې، د مادې پر بنس� (راپور شوې  ATSپھ جنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې د شکل:  ٩
 

 
 . ٢٠١۴- ٢٠٠٩د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ،  )،UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر (سرچینھ: 

 
د ضبط کیدنو ستر مقدار پھ ھغو  ATSکلونو ترمن� د  ٢٠١۴او  ٢٠٠٩پھ جنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې د 

کال لھ  ٢٠٠٩ضبط کیدنو پورې ت�لی دی چې د ایران پھ اسالمي جمھوریت کې یې خبر ورکول شوی دی. د 
پھ ورک�ل شوي چې راپورونھ یې  د کلنیو ضبط کیدنې میتامفیتامیناستثنا سره، د ایران پھ اسالمي جمھوریت کې د 

د ضبط کیدنو ستره برخھ جوړوي. د ایران پھ اسالمي جمھوریت کې د  ATSجنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې د 
کال کې  ٢٠٠٧ضبط کیدنې چې راپور یې ورک�ل شوی د پام وړ اندازه لوړوالی پھ کې راغلی چې پھ  میتامفیتامین

شو کې پھ لوړه کچھ پاتې  �٢٠١٢نو تھ لوړ شو او ھمداسې پھ  ٣،٩کال کې  �٢٠١١ن �خھ کم وو او پھ  ٠،٠١لھ 
  �نو تھ راکم شو.   ٢،۵کې  �٢٠١۴نھ وو، خو پھ  ٣،٧کې  �٢٠١٣نھ وو او پھ  ٣،۴چې 

 
  )٢٠١۴-٢٠٠٩ضبط کیدنې (راپور شوې  میتامفیتامینکې د  د ایران پھ اسالمي جمھوریتشکل:  ١٠

 

 
 . ٢٠١۴- ٢٠٠٩د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ،  )،UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر (سرچینھ: 
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کې، پھ پاکستان کې ھم د امفیتامین پھ ضبط کیدنو کې د پام وړ اندازه زیاتوالي پھ اړه خبر  ٢٠١۶او  ٢٠١۵پھ 
کیلو�رامو �خھ پھ  ٢٠کې لھ  ٢٠١۴او  ٢٠١٣پھ ورکول شوی. پھ پاکستان کې د مخدره توکو پر ضد �واک 

�نو (لوم�ن� شمیرې) تھ د امفیتامینو د ضبط د زیاتوالي خبر ورک�ی  ٢،۶کې  �٢٠١۶نو تھ او پھ  ٢،٩کې  ٢٠١۵
دی. کھ �ھ ھم پھ پاکستان کې د میتامفیتامینو د ضبط کچھ پھ نسبتي تو�ھ �ی�ھ پاتې شوې ده، د مخدره توکو پر ضد 

�ن  ٠،١کال کې (لوم�ن� شمیرې)  �٢٠١۶نو �خھ �ی�و ضبط کیدنو �خھ پھ  ٠،٠٢کال کې لھ  �٢٠١٣واک پھ 
 �خھ زیاتو ضبط کیدنو تھ د پورتھ کیدلو خبر ھم ورک�ی دی. 

 
  )٢٠١۶-٢٠١٣ضبط کیدنې (راپور شوې  میتامفیتامینامفیتامین کې د  پھ پاکستانشکل:  ١١

 

 
د ملي ".  د مخدره توکو پر ضد �واک، ٢٠١۴- ٢٠٠٩د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ،  )،UNODCد مل�رو ملتونو دفتر (د مخدره توکو او جرایمو لپاره سرچینھ: 

  لوم�ن� ډی�ا ده. لپاره ډی�ا  ٢٠١۶کې د السرسي وړ ده؛ یاد�ت: د  http://anf.gov.pk/national_seizure_data.php، پاکستان، پھ "ضبطونو ډی�ا

 
ترمن�، د مخدره توکو پر ضد �واکونو لھ خوا د انفرادي ضبط کیدنو پھ اړه د ورک�ل شوو  ٢٠١۶او  ٢٠١۴د 

یو  پھ لرې پرتو سیمو کې ضبط شوي او میتامفیتامینراپورونو پر بنس�، پھ کم شمیر او پراخھ کچھ امفیتامین او 
ستر شمیر پھ کمھ کچھ پھ ھوایي ډ�رونو او بندرونو کې پھ سترو �ارونو لکھ اسالم اباد او کراچ� کې ضبط شوي 

  . 49دي
 

د سترو ضبط کیدنو خبر  �ATSنو نامشخصو  ٠،٢کال کې د ن�دې  ٢٠١٢ددې تر�نګ، پھ قزاقستان کې پھ 
د وړو  "خو��"کلونو ترمن� ھم پھ قزاقستان کې د امفیتامین او  ٢٠١۴او  ٢٠١٢ورکول شوی دی. ھمدا ډول د 

  . 50کیلو�رامو �خھ کمې وې ۴اندازو د ضبط کیدلو خبر ورکول شوی وو، چې لھ 
 

مارکی� د اندازې �اکلو لپاره کافي  د ATSد جنوب لویدی�ې او مرکزي اسیا لپاره د کارولو د ارقامو پر بنس� د 
د کارولو سیستماتیکې �ی�نې شتون نھ لري. کھ �ھ  ATSډی�ا شتون نھ لري. د ایران د اسالمي جمھوریت لپاره د 

د لھ من�ھ وړل شوو البراتوارونو سره،  میتامفیتامینھم، د ضبط شوو میتامفیتامین د سترې کچې ضبط کیدنو او د 
کال کې، د متخصصینو لیدلوري د ایران پھ  ٢٠١۴ني مارکی� د پام وړ ن�ې ن�انې شتھ. پھ د کور میتامفیتامیند 

پھ ھیواد کې لھ امفیتامین وروستھ دویمھ شمیره تر �ولو ډیر  میتامفیتامیناسالمي جمھوریت کې دا پھ ډا�ھ ک�ه چې 

                                                 
.  د مخدره توکو ٢٠١۴- ٢٠٠٩د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ،  )،UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر (  49

؛ د کې د السرسي وړ ده http://anf.gov.pk/national_seizure_data.php، پاکستان، پھ "د ملي ضبطونو ډی�ا"پر ضد �واک، 
پاریس پک� ابتکار، د مخدره توکو د  )،UNODCملتونو دفتر ( �رولپاره د مل یمود مخدره توکو او جراافغان اپین سودا�رۍ پروژه، 

 نومبر کې الستھ راغلي دي.  �٢۴ارلو بنس�، پھ 
 . ٢٠١۵ھمغ�ۍ سیمھ ییز مرکز سره د مستقیمو اړیکو لھ الرې د وړاندې شوې ډی�ا پر بنس�، سپ�مبر د مرکزي اسیا د مالوماتو او   50
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ین لرونکو مخدره توکو پھ عمومي تو�ھ پھ ھیواد کې لھ اپ ATSدي، پھ داسې حال کې چې  ATSکاریدونکي 
لھ دې ھاخوا، د . 51وروستھ پھ ورتھ کال کې د مخدره توکو تر �ولو ډیر کاریدونکی �روپ پھ ن�ھ شوی وو

کارولو کې پھ ستره میتامفیتامین کې پھ ھیواد کې د  ٢٠١٣کې او بیا پھ  ٢٠١٢متخصصینو د لیدلوري لھ مخې، پھ 
کال کې د  ٢٠١٢پھ اړوند م�ینھ کې د زیاتوالي پھ اړه ھم  - ATSسربیره پر دې، د  .52کچھ زیاتوالی راغلی دی

کارولو لپاره د درملنې ترالسھ کوونکو  ATSدی او پھ ھیواد کې د تصور شوی ایران پھ اسالمي جمھوریت کې 
  . 53خلکو پھ شمیر کې ھم زیاتوالی راغلی دی

 
د مارکی� بشپ� برید ال ھم رو�انھ نھ دی. پھ پاکستان کې د مخدره  ATSپھ جنوب لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې د 

پھ حقیقت کې پھ نوموړي ھیواد کې خلک کاروي، کھ �ھ د اپین لرونکو او  ATSتوکو کارولو سروې و�ودلھ چې 
کې  کنابیس پھ پرتلھ پھ کمھ کچھ کارول کی�ي. پھ داسې حال کې چې د ن�یوال کنترول الندې مخدره توکو پھ ھیواد

پھ  میتامفیتامینکلونو ترمن� عمر لرونکو خلکو ترمن� حاکمیت درلود،  ۶۴کلونو او  ١۵سلنھ کاریدلو سره د  ۶پھ 
د کارولو کلن� کچھ پھ  ATS. د 54سلنھ کارول کیدلو ٠،٠٨پھ کلن� تو�ھ  ATSسلنھ او  ٠،٠٢کلن� تو�ھ پھ 

� کې د افغانستان او د ایران د اسالمي جمھوریت سره بلوچستان ایالت کې تر �ولو لوړه وه چې د پاکستان پھ لویدی
   55 پھ پولھ پروت دی.

 
د کارولو د خپریدلو �ینې ن�ې ن�انې شتون لري. د مخدره توکو د  ATSپھ قزاقستان کې، د زده کوونکو تر من� د 

کې ترسره شوه د �ول  ٢٠١٢کلونو ترمن� عمر لرونکو زده کوونکو ترمن� پھ  ٢۴او  ١۶کارولو سروې چې د 
سلنھ او د �ول وخت لپاره د امفیتامین (لھ خو�� پرتھ)  ٢،٣د کارولو حاکمیت �یي چې  "خو��"وخت لپاره د 

، خو لھ کنابیس سلنھ دی ٠،٨سلنھ دی، چې دواړه د کوکایین لھ کارولو �خھ لوړ دي چې  ١،٠حاکمیت چې  کارولو
سلنھ دي. ددې تر�نګ، د نوموړي کال لپاره د سروې پایلو د �ول وخت لپاره د ارام  �١١،٢خھ �ی� دي چې 

  . 56سلنھ وو ٢،١، لھ کارولو �ی� "خو��"ب�ونکو او خوب راوړونکو د کارولو حاکمیت و�ود چې د 
 

او امفیتامین  "خو��"پھ ن�دې کلونو کې، ھما ډول د جنوب لویدی�ې او مرکزي اسیا پھ �ینو ھیوادونو کې د 
کې امفیتامین پھ تاجکستان او پاکستان کې  ٢٠١۴کارولو ن�ې لیدل شوي دي. د متخصصینو د لیدلوري لھ مخې، پھ 

  . 57پھ تو�ھ پھ ن�ھ شوي دي ATSتر �ولو د ډیر کاریدونکي 
 

کارولو عمومي  ATSتر اوسھ پورې، پھ جنوب لویدی�و او مرکزي اسیایي ھیوادونو کې د عامو خلکو ترمن� د 
پھ پراخھ کچھ شتون �یي. لھ ھمدې املھ،  ATSخپریدل مالوم نھ دي. بیا ھم، د السرسي وړ ډی�ا پھ سیمھ کې د 

  د مارکی� پھ اړه رو�انھ پوھاوی ولرو.  ATSې پھ سیمھ کې د نورو مالوماتو او ډی�ا تھ اړتیا ده چ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ٢٠١۴)، د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ، UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر (  51
  ٢٠١٣او  ٢٠١٢)، د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ، UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر ( 52
  ٢٠١٢)، د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ، UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر ( 53
دفتر د مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو وزارت، د پاکستان د احصائیې اداره، د مخدره توکو پر ضد د مبارزې  54

)UNODC،(  ٢٠١٣ ،٢٠١٣پھ پاکستان کې د مخدره توکو کارول. 
د مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر وزارت، د پاکستان د احصائیې اداره، د مخدره توکو پر ضد د مبارزې  55

)UNODC،(  ٢٠١٣ ،٢٠١٣پھ پاکستان کې د مخدره توکو کارول. 
 ٢٠١٢)، د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ، UNODCد مل�رو ملتونو دفتر ( د مخدره توکو او جرایمو لپاره 56
)، د تاجکستان او پاکستان لپاره د کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ، UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر ( 57

٢٠١۴  
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 لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې د میتامفیتامین صنعت- پھ جنوب
غیرقانوني صنعت پھ اړه تر ډیره پورې د ایران پھ اسالمي  ATSلویدی�ھ او مرکزي اسیا کې، د - پھ جنوب

البراتوارونو د لھ من�ھ  ٢١۴د  میتامفیتامیني ھیواد د کې، نوموړ ٢٠١٢جمھوریت کې خبر ورکول شوی دی. پھ 
کال کې یې د  ٢٠١۴البراتوارونو تھ لوړه شوې وه او پھ  ۴۴۵کې دا شمیره  ٢٠١٣وړلو خبر ورک�، چې پھ 

.  د قانوني موخو لپاره د کیمیاوي موادو پھ ستره کچھ 58نورو البراتوارونو پھ اړه خبر ورک� ٣۴٠د  میتامفیتامین
د صنعت لپاره منحرف کیدالی شي، د ایران پھ اسالمي جمھوریت کې د  ATSشتون لکھ سیودوایفیدرین، چې د 

�نو  ۵۵کې، نوموړي ھیواد د قانوني اړتیاوو لپاره د سیودوایفیدرین د  ٢٠١۴السرسي وړ دي. د بیل�ې پھ تو�ھ، پھ 
  . �59نھ وو ۵کې دا مقدار  ٢٠٠۶رک�ی وو چې پھ راپور و

 
د غیر قانوني مخدره توکو د صنعت پھ اړه ډی�ا �یي چې د مصنوعي مخدره توکو صنعت کیدای شي پھ مرکزي 

کې لھ من�ھ  ٢٠٠٨یو البراتوار پھ  میتامفیتامیناسیا کې نورو ھیوادونو تھ ھم خپور شوی وي. پھ قزاقستان کې، د 
کال کې پھ قرغزستان کې لھ من�ھ وړل شوی  ٢٠٠٧ھغھ مخکې د میتاکاتینون یو البراتوار پھ یوړل شو، چې لھ 

  ھی� ډول البراتوارونھ پھ مرکزي اسیا کې کشف شوي نھ دي.  ATSوو. کھ �ھ ھم، لھ ھغھ را وروستھ، د 
 
پھ پاکستان کې د سیودوایفیدرین لپاره د کلن� قانوني لوړې اړتیا پھ پام کې نیولو سره، داسې خطر موجود دی چې 

د غیر قانوني صنعت لپاره منحرف کیدالی شي. د راپورونو لھ مخې د سیودو  ATSدا دواړه مواد پھ سیمھ کې د 
 �٢٠١۴نو تھ لوړه شوه او پھ  ۴٨کال کې  �٢٠١٢ھ پھ  �نو ١٠کال کې لھ  ٢٠٠٧ایفیدرین لپاره د پاکستان اړتیا پھ 

. د ضبط کیدنو راپورونھ پھ سیمھ کې لھ قانوني �60نو سره ھمداسې پھ لوړه کچھ پاتې شوه ٢٩،۵کال کې پھ 
سودا�رۍ �خھ د لوم�نیو موادو د انحراف �ر�ندونھ کوي. د ایران د حکومت لھ خوا د یو شمیر پی�و پھ اړه د 

 ٠،۵کې خبر ورکول شوی وو چې لھ پاکستان �خھ د قاچاق شوو ایفیدرینو  ٢٠١١وال بورډ تھ پھ مخدره توکو ن�ی
مارچ راھیسې د ایفیدرینو د سترې کچې قصدي انحراف پھ اړه  ٢٠١٢.  پھ پاکستان کې، د �61نھ پھ کې شامل ول

لپاره ال ډیرو مالوماتو او  د صنعت پھ خو��تونو د پوھیدلو ATSپھ سیمھ کې د . پھ �ولھ کې، 62ھم پل�نې شوي دي
  ډی�ا تھ اړتیا لیدل کی�ي. 

  

                                                 
UNODCد مخدره توکو او جرایمو لپاره د مل�رو ملتونو دفتر ( 58 ان د اسالمي جمھوریت لپاره کلني راپور پو�تنلیک �وابونھ، )، د ایر

٢٠١ -  ٢٠١٢۴  
 

لوم�ني مواد او کیمیاوي توکي چې ډیر وختونھ د مخدره توکو او سایکوتروپیک موادو پھ د مخدره توکو د کنترول ن�یوال بورډ،   59
 . ٢٠١۵نیویارک، مارچ ، ٢٠١۴غیرقانوني صنعت کې کارول کی�ي 

لوم�ني مواد او کیمیاوي توکي چې ډیر وختونھ د مخدره توکو او سایکوتروپیک موادو پھ د مخدره توکو د کنترول ن�یوال بورډ،   60
لوم�ني مواد او کیمیاوي ؛ د مخدره توکو د کنترول ن�یوال بورډ، ٢٠١٣نیویارک، جنوري ، ٢٠١۴غیرقانوني صنعت کې کارول کی�ي 

 .٢٠١۵نیویارک، مارچ ، ٢٠١۴توکو او سایکوتروپیک موادو پھ غیرقانوني صنعت کې کارول کی�ي توکي چې ډیر وختونھ د مخدره 
لوم�ني مواد او کیمیاوي توکي چې ډیر وختونھ د مخدره توکو او سایکوتروپیک موادو پھ د مخدره توکو د کنترول ن�یوال بورډ،   61

 .٢٠١٣نیویارک، جنوري ، ٢٠١۴غیرقانوني صنعت کې کارول کی�ي 
لوم�ني مواد او کیمیاوي توکي چې ډیر وختونھ د مخدره توکو او سایکوتروپیک موادو پھ د مخدره توکو د کنترول ن�یوال بورډ،  62

 .٢٠١٣نیویارک، جنوري ، ٢٠١۴غیرقانوني صنعت کې کارول کی�ي 



30 
 

 وروستي مالحظات .٣
 

لویدی�ھ او مرکزي اسیا کې د مصنوعي مخدره توکو مارکی� کې د زیاتیدونکو - پھ �ولھ کې، پھ افغانستان او جنوب
فعالیتونو ن�ې ن�انې لیدل کی�ي. کھ �ھ ھم ډی�ا او مالومات ډیر ل� دي، خو د قانون پلي کوونکو چارواکو، د 

و پھ افغانستان کې د مخدره توکو د کاروونکو مخدره توکو د درملنې وړاندې کوونکو، د عدلي طب متخصصینو ا
د صنعت او د ھیواد  یتامفیتامینمراپورونھ د مصنوعي مخدره توکو لپاره د اختالفي مارکی� پھ لور اشاره کوي. د 

د ضبط کیدنو د شمیر زیاتوالی، دا  میتامفیتامینپھ �ینو برخو کې د درملنې پھ ثبتولو کې لھ زیاتوالي سره د 
  وي چې مصنوعي مخدره توکي پھ افغانستان کې د زیاتې اندی�نې وړ دي. سپار�تنھ ک

 
پھ افغانستان کې د مخدره توکو د شتون پھ پام کې نیولو سره، دا اړینھ ده چې د ډی�ا راغون�ول او �ارل لوړ ک�ل 

دي. خو، د  شي. د اپین لرونکو مخدره توکو اړوند د راپور ورکولو میکانیزمونھ پھ افغانستان کې تاسیس شوي
د ضبط اړونده ډی�ا کیدای شي د قانون پلي کوونکو ادارو ترمن� د راپور ورکولو د نامطابقت لرونکو  میتامفیتامین

ب�و لھ املھ نیم��ې وي. پھ افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو وضعیت تھ د ھر اړخیزې کتنې د تاسیسولو 
  دی. لپاره د راپور ورکولو یو معیاري میکانیزم اړین 

 
کو�ھ یي نومونھ پھ افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او درملنې وړاندې  میتامفیتامینپھ �ان��ې تو�ھ، د 

کوونکو پر وړاندې یوه ستره نن�ونھ ده. کھ �ھ ھم ددې ارزونې پھ چوکاټ کې مرکھ کوونکي متخصصین پھ دې 
م کو�ھ یي نوم دی، پھ افغانستان کې د درملنې لپاره عا میتامفیتامینپھ افغانستان کې د  "شیشھ"باور دي چې 

مرکزونھ ھی� ډول وسایل نھ لري چې د حقیقي مادې یا د مخدره توکو ترمن� د کارول کیدونکو موادو پھ اړه یقیني 
شي. لھ ھمدې املھ، پھ ھیواد کې د بیالبیلو کو�ھ یي نومونو الندې د پلورل کیدونکو مخدره توکو پھ اړه نورو 

او نورو مصنوعي مخدره توکو د  میتامفیتامینھدو او د عدلي طب مالوماتو تھ اړتیا لیدل کی�ي چې د ساینسي شوا
  کارولو برید مشخص ک�ل شي. 

 
د من�پان�ې او خالص والي  "شیشې"پھ ھیواد کې د مصنوعي مخدره توکو د مارکی� د خاصیت پوھیدلو لپاره، د 

ا ده. د عدلي طب البراتوارونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ترمن� د پھ اړه د عدلي طب ډی�ا او مالوماتو تھ اړتی
 مالوماتو شریکولو زیاتوالی ددې ستونزې پھ �وابولو کې مرستھ کوالی شي. 

 
د مصنوعي  ېپھ افغانستان کد مصنوعي مخدره توکو د درملنې اړوند ډی�ا ھم محدوده پاتې ده. ددې لپاره چې 

د وضعیت د کچې پھ اړه یوه پل�نھ ولري، د روغتیایي خدمتونو وړاندې کوونکو او د درملنې مرکزونو  مخدره توکو
او ھمدا ډول د غیرقانوني مخدره توکو اړوند سوابق وساستي. د �و  د مصنوعي مخدره توکولپاره اړینھ ده چې 

و�ھ ډیر اړین دي. د مخدره توکو د ډولھ مخدره توکو د کارولو د طریقو پھ اړه د ډی�ا راغون�ول پھ �ان��ې ت
کارولو دا ډول د روغتیا او درملنې وړاندې کوونکو لپاره جدي نن�ونھ ده او د اغیزناکو �وابونو د طرحھ کولو 

  لپاره ال ډیرو مالوماتو او ډی�ا تھ اړتیا لیدل کی�ي. 
 

ورو مخدره توکو لکھ ھیرویینو او لپاره د ن میتامفیتامیند مخدره توکو د کنترول پھ اړه اوسني ملي قوانین د 
کوکایینو پھ پرتلھ د ډیرې کمې سزا وړاندوینھ کوي. ددې راپور د لیکلو پر مھال، د مخدره توکو د کنترول پھ اړه 

  ملي قانون کتنھ �ن�یدلې وه. 
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 لوم�ۍ ضمیمھ
 

 و ادارو لستشو لیدلپھ افغانستان کې د 
 نی�ھ والیت واحد اداره

UNODC U04  ٢٠١۵ډسمبر  ٧ کابل پروژه 
 �تنېد مخدره توکو د غو د عامې روغتیا وزارت

 ډیپار�من�د کمولو 
 ٢٠١۵ډسمبر  ١٣ کابل

د افغانستان د مخدره توکو  د کورنیو چارو وزارت
پر ضد د مبارزې  پولیسو 

 البراتوار

 ٢٠١۵ډسمبر  ٢٩ کابل

د کو�ھ سن�ي مخدره توکو  د عامې روغتیا وزارت
 د درملنې مرکز

 ٢٠١۶جنوري  ۴ کابل

خوشحال خان د درملنې  د عامې روغتیا وزارت
 مرکز

 ٢٠١۶جنوري  ٧ کابل

د نشھ یي توکو پر ضد د 
 مبارزې وزارت

د مخدره توکو دتنظیم 
 کمی�ھ

 ٢٠١۶جنوري  ١٣ کابل

د نن�رھار د مخدره توکو  د عامې روغتیا وزارت
 د درملنې مرکز

 ٢٠١۶جنوري  ٢١ نن�رھار

 ٢٠١۶جنوري  ٢٠  PCU چارو وزارتد کورنیو 
د ھرات د مخدره توکو د  د عامې روغتیا وزارت

 درملنې مرکز
 ٢٠١۶فبروري  ١ ھرات

د افغانستان د سرې  د عامې روغتیا وزارت
 میاشتې �ولنھ

 ٢٠١۶فبروري  ٢ ھرات

د شھامت روغتیایي او  د عامې روغتیا وزارت
 �واکمنووونکې اداره

 ٢٠١۶فبروري  ٢ ھرات

 ٢٠١۶فبروري  ٣ ھرات د �ولنیزې پراختیا اداره عامې روغتیا وزارت د
د افغانستان د مخدره توکو  د کورنیو چارو وزارت

 پر ضد د مبارزې  پولیس
 ٢٠١۶فبروري  ۴ ھرات

د نشھ یي توکو پر ضد د 
 مبارزې وزارت

د مخدره توکو پر ضد د 
 مبارزې  ریاست

 ٢٠١۶فبروري  ۴ ھرات

ضد د  د نشھ یي توکو پر
 مبارزې وزارت

 ٢٠١۶مارچ  ٢ کابل د �ی�نو ریاست

د نشھ یي توکو پر ضد د 
 مبارزې وزارت

د مخدره توکو د پالیس� او 
د غو�تنې د کمولو 

 ډیپار�من�

 ٢٠١۶مارچ  ٧ کابل

د مخدره توکو د درملنې  د عامې روغتیا وزارت
 مرکز

 ٢٠١۶مارچ  ١۵ بلخ

د درملنې  د مخدره توکو د شھامت روغتیایي اداره
 مرکز

 ٢٠١۶مارچ  ١۵ بلخ

د مخدره توکو د درملنې  نجات
 مرکز

 ٢٠١۶مارچ  ١۵ بلخ

د افغانستان د مخدره توکو  د کورنیو چارو وزارت
پر ضد د مبارزې  پولیس 

 والیتي دفتر

 ٢٠١۶مارچ  ١۶ بلخ

د نشھ یي توکو پر ضد د 
 مبارزې وزارت

د مخدره توکو پر ضد د  
 والیتي دفترمبارزې  

 ٢٠١۶مارچ  ١۶ بلخ
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 دویمھ ضمیمھ
 

 پھ افغانستان کې د ترسره شوو مرکو شمیر
 

د مرکھ کوونکو  ھغھ ډلھ چې مرکھ ورسره شوې ده والیت
 شمیر

 کابل

 9 د خوشحال خان د مخدره توکو د درملنې مرکز درملنې وړاندې کوونکي 

 6 کوونکيد کو�ھ سن�ي د مخدره توکو د درملنې مرکز درملنې وړاندې 

 3 پھ کابل �ار کې د مخدره توکو د درملنې مرکزونو کې ناروغان

 ھرات

 18 درملنې وړاندې کوونکيد مخدره توکو د ې کې د شھامت روغتیایي ادار 

بستره روغتون کې د مخدره توکو د درملنې  ١٠٠د عامې روغتیا وزارت 
 مرکز درملنې وړاندې کوونکي

9 

 درملنې مرکز درملنې وړاندې کوونکي د مخدره توکو د ARCد 
 

8 

 د مخدره توکو د درملنې مرکز درملنې وړاندې کوونکي OSDد 
 

8 

پھ ھرات �ار کې د مخدره توکو د کاروونکو د درملنې مرکزونو کې 
  ناروغان

4 

مخدره توکو درملنې مرکز کې د مخدره توکو د کارولو لپاره  OSDد 
 ندرملنھ ترالسھ کوونکي ناروغا

4 

مخدره توکو درملنې مرکز کې د مخدره توکو د کارولو لپاره  ARCد 
 درملنھ ترالسھ کوونکي ناروغان

2 

مخدره توکو درملنې مرکز کې د مخدره توکو د کارولو لپاره  SHROد 
 درملنھ ترالسھ کوونکي ناروغان

2 

 بلخ

 9  مزار، نجات د لویانو د مخدره توکو د درملنې مرکز 

شھامت روغتیایي او �واکمنوونکي ادارې د مخدره توکو د  مزار، د
 درملنې مرکز

8 

بستریز مخدره توکو د درملنې  ١۵٠مزار، د عامې روغتیا وزارت د 
 مرکز

4 

بستریز مخدره توکو درملنې مرکز  ١۵٠د مزار د عامې روغتیا وزارت د 
 ناروغانکې د مخدره توکو د کارولو لپاره درملنھ ترالسھ کوونکي 

6 

 نن�رھار

 7 د عامې روغتیا وزارت د مخدره توکو د درملنې مرکز 

 3 پھ نن�رھار کې د مخدره توکو د کارولو د درملنې مرکزونو کې ناروغان
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 دریمھ ضمیمھ
 

ھغھ موضوعات چې پھ نیمھ جوړو شوو مرکو کې د مخدره توکو د درملنې وړاندې کوونکو سره تر پو�� 
 شوي دي:الندې نیول 

 
 ) تر کوم بریده پورې ستاسو پھ سیمھ کې د السرسي وړ دي؟ ATSامفیتامین ډولھ پاروونکي ( .١
 کارولو لپاره تداوي کی�ي؟ ATSستاسو د مخدره توکو د درملنې مرکز کې �ومره کسان د  .٢
 د کارولو طریقې کومې دي؟ ATSد مخدره توکو د کاروونکو ترمن� د  .٣
 و عامې ب�ې کومې دي؟د کارولو لپاره تر �ول ATSد  .٤
 د کارولو المل �ر�یدلي دي؟ ATSتاسو کوم عمومي عوامل لیدلي دي چې د  .٥
 کوم ډولونھ د السرسي وړ دي؟ ATSستاسو پھ سیمھ کې د  .٦
 لپاره کو�ھ یي نومونھ کوم دي؟ ATSستاسو پھ سیمھ کې د  .٧
وونکو لپاره ��وډي رامن� تھ لپاره بیالبیل کو�ھ یي نومونھ د مخدره توکو د درملنې وړاندې ک ATSایا د  .٨

 کوي؟
 کاروونکو کې د ترک کومې ن�ې ن�انې لیدل کی�ي؟  ATSستاسو د درملنې مرکز کې د  .٩

 
 سره تر پو�� الندې نیول شوي ديمخدره توکو کاروونکو ھغھ موضوعات چې پھ نیمھ جوړو شوو مرکو کې د 

 :میتامفیتامین د کارولو پھ اړه خبر ورکوي چې د
 
 

 ، او پھ �ان��ې تو�ھ میتامفیتامین د السرسي وړ دي؟ATSپھ �ومره پراخھ کچھ  .١
 لپاره کو�ھ یي نومونھ کوم دي؟  میتامفیتامیناو  ATSستاسو پھ سیمھ کې د  .٢
 کوم ډولونھ د السرسي وړ دي؟ میتامفیتامیناو  ATSد  .٣
 کاروئ؟ میتامفیتامینتاسو پھ �ومره وخت کې  .٤
 ل کاروئ؟پھ �ھ ډو میتامفیتامینتاسو  .٥
 چیرتھ پلورل کی�ي؟ میتامفیتامیناو  ATSد کو�و پھ کومو بیو او  .٦
 کارولو تھ اړ ک�ئ؟  میتامفیتامینھغھ کوم عوامل دي چې تاسو یې د  .٧

 

کو سره تر پو�� الندې نیول شوي مخدره توکو لھ چاروا ھغھ موضوعات چې پھ نیمھ جوړو شوو مرکو کې د
 دي:

 
 

 تر کوم بریده د السرسي وړ دي؟ میتامفیتامین /ATSستاسو پھ سیمھ کې  .١
 /ATSضبط شوي دي؟ کھ ھو، �ن�ھ او پھ �ومره وخت کې  میتامفیتامین /ATSایا ستاسو پھ سیمھ کې  .٢

 ضبط کی�ي؟ میتامفیتامین
 د ضبط کیدنو د راپور ورکولو بھیر �ھ ډول دی؟ میتامفیتامین /ATSد  .٣
 پھ کومھ بیھ پلورل کی�ي؟  میتامفیتامیناو  ATSنستان کې ستاسو پھ سیمھ کې او پھ عمومي تو�ھ پھ افغا .٤
 او میتامفیتامین ستاسو سیمې/ افغانستان تھ را قاچاق کی�ي؟  �ATSن�ھ او لھ کوم �ایھ  .٥
د کارولو او قاچاق کولو لپاره د �واب ویلو حقوقي چوکاټ �ھ  میتامفیتامین/ ATSپھ افغانستان کې د  .٦

 ډول دی؟ 
د کارولو او قاچاق کولو لپاره د �واب ویلو د پالیس� رسید�ي �ھ  میتامفیتامین/ ATSپھ افغانستان کې د  .٧

 ډول ده؟ 

 


