)د چاپ حق پاڼه (خپروونکی
:خپروونکی
)د اعتیاد (روږدیدل
)DHS e.V.( د اعتیاد (روږدیدل) دپوښتنی په اړه د آلمان اصلي دفتر
Postfach 1369, 59003 Hamm
Tel.: +49 2381 9015-0, Fax +49 2381 9015-30
info@dhs.de, www.dhs.de

:خپروونکی

Dr. Raphael Gaßmann
Christa Merfert-Diete

:د خپروونکی مشاور

Kerstin Brauer, Mudra Nürnberg
Rosalinde M’Bayo, Afrikaherz – VIA Berlin
Hans-Günter Meyer-Thompson, Asklepios Klinik Hamburg Nord
Ochsenzoll, Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, Ambulanz Altona
Torsten Schaaf, Jugendberatung und Jugendhilfe e. V. Frankfurt am Main
Norbert Teutenberg, SKM Köln
Nida Yapar, SUCHT.HAMBURG

:تصویر او متن

Gisela Haberer

:)ژباړونکی (ترجمه

Ethno-Medizinisches Zentrum e. V., Hannover
Bezhan Hayatullah )(بیژن حیات الله

:)دیزاین (تنظیم

Volt Communication GmbH

:چاپ

Lensing Druck, Ahaus

:ګڼه

Auflage 01/2019, 1.40.01.2019

:د سپارښتنی شمیره

33223004

: تاسی کوالی شی دا رساله (خبرپاڼه) فرمایش ورکړی،دا کتابچه وړیا دی

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V., Postfach 1369
59003 Hamm, (info@dhs.de)

او

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 50819 Köln
)order@bzga.de(.

.دا خبرپاڼه (رساله) د اخیستونکی او یا د دریم کس لخوا در خرڅولو نه دی

د فدرال د روغتایي پوهنی مرکز لخوا او د فدرال روغتیایی وزارت په نمایندګی کی تمویل شوی
.دی

دلته تاسومرستې ترالسه کوئ !
تاسی د خپل د سمیه يی مشوری مرکزونه دلته
پیدا کولی شی:
www.suchthilfeverzeichnis.de

دا څنکه پیدا کیږي ،په دریارلسم 1٣پاڼه کې څرګند
شوی ده.

د اﻋتیاد (روږدي) او نشه يي توکو د مالومات شمیره

(یوازی په آملانی ژبه)
ټیلیفون:
(لګښتونه  0.14 :ایرو /په یوه دقیقه کی له فیست نتز څخه ،له موبایل څخه
 ٠٫٤٢ایرو په یوه دقیقه کی .د  NEXT IDشبکی څخه مالتړ کیږی.
له دوشنبه – شنبه ورځ پوری له  24 – 0بجی پوری
01805 313031

)Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS

(یوازې په آملانی ژبه)

Postfach 1369, 59003 Hamm
Tel. +49 2381 9015-0, Fax +49 2381 9015-30
info@dhs.de, www.dhs.de

مالومات او موادونه تاسیته وړاندی کوی ،د مرستی وړاندیزونه د ستاسی په
نژدی سیمه کی رشیک کوی.
مرکز اصلی در آملان برای سواالت راجع به اعتیاد
د ټیلیفونی مالوماتو شمیره+49 2381 9015-0 :
(د Hammerسیمه ایزې شبکه دتیلیفونی اړیکی لپاره دستاسی د ټیلیفونی
شبکی رشکتونو قیمت رسه سم)
له دوشنبی څخه تر پنجشنبی له  ٩څخﺦ تر  1٧بجی پوری
جمعه له  ٩څخه تر  15بجی پوری

BZgA-Infotelefon zur Suchtvorbeugung

(یوازی په آملانی ژبه)
تیلیفون +49 221 892031 :
(د Kölnerسیمه ایزېشبکه د تیلیفونی اړیکی لپاره د ستاسی د ټیلیفونی شبکی
رشکتونو قیمت رسه سم)
له دوشنبی څخه تر پنجشنبی له  1٠څخﺦ تر  ٢٢بجی پوری
له جمعه څخه تر یکشنبه پوری له  1٠څخه تر  18بجی پوری

۲۰

تاسو ته اجازه ورکول کیږي چې
ښه کارونه وکړئ
تاسو لږ پیسې لرئ.
تاسی لږ ملکیت او جایداد (شتمني) لرئ
خو :تاسو زیات وخت لرئ.
د خپل روغتیا ته یو څه وکړئ.
تاسو ځان ته او دخپل کورنۍ لپاره ښه کار کوئ.
تاسو ځان روغ ساتلی شئ.
داسېتاسو خپل ژوند او راتلونکي الس ته راولئ
تاسو څه روغ (پیاوړتیا) سايت؟
ایا تاسو کمی الرئ (څرنګوالی) ګور ،ترسو همدا اوس هغه کار تررسه کړئ؟
بیا هغه کار رسته ورسوئ .همدا نن.
که تاسو د یو کار رسته رسولو له وجه ناامیده او خپه یاست:
ایا تاسی یو داسې کس پیژنئ ،چېتاسو وکوالی شئ ور رسه خربې وکړئ.
کله کله دا هم مرسته کوي چې بل کس ته خپل ستونزې ووایو.

1٩

رشید  ۲۶کلن
„زه په آلمان کې هم کوالی شم فوتبال لوبه وکړم .د فوتبال په لوبه کی زه د
خپل اندیښنو په اړه فکر نکوم .زه ښه کوم“.

۱۸
د تولو امکاناتو څخه ګته واخلئ
په آملان په ډېرو ځایونو کې د کډوالو لپاره د مرستې ډلې (ټیمونه) دي.
مرستیاالن اکرثه دا غوښتنه لري چې یو څه باندې یوځای کار وکړي:
په ګده به پخه کړو او ویخورو،
په ګده چکرته الرشو،
یوبل رسه خربې وکړو،
سندره به ووایو او نقايش به وکړو.
ډېرسپورټ کلوبونه هم کډوالوته خالص دي ،اکرثه کډوالو کوالی يش چې په وړیا
توګه ګدون وکړي .د مثال په توګه :د فوټبال لوبه او یا جمناسټیک.
همدا رنګه په ځینو استوګنځیو کې داسې وړاندیزونه شته .په ځینو استوګنځیو
کې ګدوالو ته اجازه ورکول کیږي چې په کارونو کې برخه واخيل.
دا ښه ده چې منطقي او مقول کار وکړو.
د دې ډول وړاندیزونو په اړه پوښتنه وکړئ او په کې برخه واخلئ.
په داسې کولو رسه تاسو د نورو فکرونو خوا ته ځئ.
داسې تاسو ښه او دوستانه خلک پیژين.
داسې تاسو کوالی شئ چې مشق او مترین وکړئ ترسو په آملاين ژبه باندې
وغږیږئ او وپوهیږئ.
داسې تاسو ښه تجربې به ولرئ.

داسې ښکلي تجربې ښه دي .دوی د نشه يي توکو
څخه غوره او لوړول دي.

۱۷
یوه مشوره دچټک درملنه نه ده
مشوره خربې اترې دي.
.
ځینې هیله لری چې دا خربې اترې ژر تر ژر ټولی ستونزې حل کې.
خو د نشه ايي موادو ستونزې ډېر کم زر حل کیدای يش.
نشه يي توکي کوالی يش تاسو معتاد و ناروغه کړي.
ناروغیي وخت ته اړتیا لری ترڅو چې روغ او جوړ يش.
د نشه يي توکو اعتیاد (روږدیدل) یوه ناروغي ده،که چیرې د دې پوهیدل ځینې
کسانو ته ستونزمن کار وي.
د دې ناروغۍ له ملنځه وړلو لپاره سړی ډېروخت ته اړتیا لري.
دا یوازې بریايل کیږي چې تاسو فعاله برخه واخلئ.
تاسی باید پخپله وغواړئ چې ځان خپلواکه کړئ.

„ په پیل کی ما ونه غوښتل چی مشورې واخلم.
يوه خبرې اترې څه ګته لری (څه راوړی)؟
خو مګر زه حیران وم.
ما ډیر ښه مشوری ټرالسه کړه.
زه یو ځل بیا ځانه ته یو آینده ګورم" .
علی ۵۲ ،کلن
د روغتیا لپاره لومړی ګام دا دی چې ،د نشه يي توکو ستونزو په اړه په آزاده
توګه خربې وکړئ.
د بېلګه په توګه ،لومړی یوه مشاورې/مشاور رسه.
دا وخت نیيس تر څو تاسو روغ او جوړ شئ.
خو صرب او ګدون د دې ارزښت لري.
مشوره لومړی ګام ده ،ترڅو تاسو خپلواک ،روغ او جوړ شئ .مشوره د خپلواک
کیدل او روغیدل لومړی ګام دی.

۱۶
برابره ارزښتونه (برابروالی)
په آملان کې سړي او ښځې یو ډول حقوق لري.
دوي یو ډول ښوونځیو ته ځي او په یو ډول ټولګیو کې کیني.
دوي یو ډول روزنه تر السه کوي.
دوي په یو ډول لیسو(کالجونو) کې درس وايي.
دوي یو ډول روزنیزه سابقه لري.
سړي او ښځې په آملان کې ډېر له یو بل رسه رسوکار لري.
دوي له یو بل رسه ډېرې خربې کوي.
دوي د یو بل په اړه ډېر پوهیږي.
نو ځکه سړي کولی يش له ښځو مشوره تر السه کړي او ښځې کولی يش له سړیو
مشوره تر السه کړي.
سړي او ښځې د مشورو په ځایونو کې کار کوي .په ځینې د مشوره ورکولو
مرکزونوکې یواځې ښځې کار کوي.

کﱰینا  ۴۸ ،کلن
„ زه ډیری ښځې او نارینۍ سره مرسته کړی ده.
اعتبار وکړه.
تاسو کوالی شی چی ما سره په آزاده توګه (ښکاره) خبری وکړی .زه نورو ته
هیڅم نه وایم“.

۱۵
په مشوره کې څه کیږي (څه پیښیږي)؟
په پیل کې د نشه يي توکو رسه ستاسې ستونزې په اړه دی .تاسو کمې ستونزې
لرئ؟
د کوم وخت څخه راهیسې تاسې دا ستونزې لرئ؟
تاسو کمه اړونده الملونه ګورئ؟
بیا د هغه په اړه چې څه باید ويش؟ یوځای ورباندئ فکرکیږئ.
تاسو رسه څه مرسته کوالی شئ؟
ایا یوه مشوره کايف ده ؟
ایا نورو مشوروته اړتیا ده؟
ایا درملنې ته هم اړتیا ده ؟
د مثال په توګه  :د یو ډاکټر لخوا؟
مشاورین تاسوته څرګند او ښکاره کوي ،نور کومې مرسټې ممکن دي .تاسې
کوالی شئ د یوه هغه اداره چې د روږدی کسانو رسه مرسته کوی لیدنه وکړي.

„ مونږ یوځای ورته الری چاری لتوو ،ترڅو چی ستاسی حالت بیا ښه شی“.
ادیب ۴۶ ،کلن
ایا تاسې ال تر اوسه پورې د خپل د پناه غوښتنې ځواب او پریکړه په مته
یاست؟
حتی په دې وخت کې تاسې کوالی شئ هغه اداره چې د روږدي کسانو رسه
مرسته کوي لیدنه وکړئ.
حتی په دې وخت کې تاسو د نشه يي توکې په اړه د مشورې حق لرئ.
تاسو کوالی شئ څو ځله مشوره واخلئ.
ایا تاسو په آملان کې د پاټې کیدو حق لرئ؟
بیا تاسو د یو بلې درملنې هم حق لرئ.
ایا تاسی د مشاورین/مشاور رسه یوازې په خربې اترې کې ستونزې لرئ؟
بیا تاسی کوالی شی چی یو بل مشوری مرکز ته الرشی.

۱۴
داسې تاسوکوالی شئ چې مشوره
واخلئ
دخپل د خوښې مشوری مرکز ته تلیفون وکړئ.
پوښته وکړئ :څوک زما په ژپه خربې کوي؟ خپل ژبه ورته ووايئ .کیدای يش
تاسو یو نوم واورئ.
پوښته وکړئ :کله زه کوالی شم دا سړی رسه خربې وکړم؟ کیدای يش تاسو یو
نیټه او وخت واورئ.
په ښوغتل شوي ورځ او وخت کې یو ځل بیا اداره ته تلیفون وکړئ.
د سړی نه پوښته وکړئ :زه کله درته راتلی شم؟ په غوښتل شوي ورځ او وخت
کې مشورې ته الرشئ .تاسو باید په وخت وئ.
نو بیا د روږدو (معتاد) کسانو مشاور تاسو لپاره کايف وخت لري.

ایا د مشورې مرکزونه ډېرلرې دي؟
په هغه صورت کې د خپل په سیمه کې د مشورې مرکزونه ولټوئ.
بیرته آنالین پلټني ته الرشئ .یوازې د مشوري مرکز او ځای ولیکئ .د پلټنه
( )Suchenباېدې کلیک وکړئ .تاسوپه سیمه کې پټه (آدرس) ترالسه کوئ.
الرشئ او پوښتنې وکړئ :تاسې کله کوالی شئ ماته مشوره راکړئ؟ مشاورې/
مشاورین په خوښی چمتو دي ،چې په اشاره ،سمبولونو او انځورونو رسه خربې
وکړي .تاسې کوالی شئ چې یو ژباړونکی (ترجامن) ځان رسه يي راوړئ.
تاسې کوالی شئ هغه ادارې ته چې د روږدي کسانو رسه مرسته کوي ،والرشئ،
پرته له پخواين تلیفوين اړیکو رسه .دا د اړیکو کافې ( ، )Kontakt-Cafésد اړیکی
ځایونه ( )Kontakt-Stellenاو یا د اړیکو دکانونه ( )Kontakt-Lädenپه نوم
یادیږی.
هلته تاسې کوالی شئ چې خلک د خربې کولو لپاره پیدا کړئ.

۱۳
او یا تاسې پخپله دا پاڼه په انټرنټ کې ولټوئ:

www.suchthilfeverzeichnis.de
 Online-Sucheباندې کلیک وکړئ.

هلته دا پوښتنه ولولئ:

“?„Welche Art der Einrichtung / des Dienstes suchen Sie

„تاسوکوم ډول ادارې او خدمات لټوئ؟“
انتخاب وکړئ „ :د مشورې مرکز“ او یا „هغه اداره چې د روږدي کسانو
رسه مرسته کوي“.
„Beratungsstelle“ oder „niedrigschwellige
Einrichtung“.

الندې دا پوښتنه ولولئ:

“?„Wo soll sich die Einrichtung befinden

„ دا اداره چیرته موقعیت لري؟“

PLZ ............................ Ort ............................

د الندې بکس „  Ortیعنی ځای“ د ځای نوم چې„تاسوغواړئ مشوره
ترالسه کړی ولیکئ.
بیا تاسو الندې پوښتنې ته الرشئ:

“?„In welcher Sprache möchten Sie beraten werden

„ په کوم ژبه تاسې غواړئ مشوره تر السه کړئ؟“
خپل مورنې ژبه انتخاب کړئ او یا یو بله ژبه چې تاسې به يي پوهیږئ.
تاسې هم کوالی شئ چې “ „Kombinierenکلیک وکړئ .بیا تاسې
کوالی شئ ډیرو ژبو ولتوې.
اوس د پانې په پای کی د „ لتول“ باندې کلیک وکړئ.

“„Suchen

اوس په پورتني خطونو کې ښکاره کیږي:

“„Es wurden XX Einrichtungen gefunden.
„د  XXادارات (تاْسیسات) ومندول شو“.

الندې د پایلې (نتیجه) لیست باندې کلیک وکړئ.
“„Ergebnisliste anzeigen

“تاسې کوالی شئ چې د مشورې مرکزونو او د مشاورین پته چې ستاسو
د پام وړ په ژبو خربې کوي تر السه کړئ.

۱۲
تاسوڅنګه کوالی شئ خبرې اترې
وکړئ
ډیر د روږدو کسانو مشاوری /مشاورین یوازی په آملانی ژبی خربی کوی.
کیدای شی تاسی یو ژباړونکی (ترجامن) ته اړتیا ولری.
تاسی څوک پیژنې  ،چی هغه باندی اعتبار ولری؟
یوسړی چی د ستاسی په ژبه او د آملانی په ژبه خربی وکړی؟ بیا دا کس ځان
رسه مشوری ته راولې.
کیدای شی ستاسی ترجامنی وکړی  ،او تاسی ته د لیدلو وخت ونیسۍ.
د مشورۍ مرکزونه کوالی شی تاسو ته ژباړونکی (ترجامن) وغواړی.
مګر کیدای شی تاسی باید ژباړونکی ته پیيس ورکړی.
کیدای شی تاسی ژباړونکی ونه پیژنۍ.
مګر :یوازی د روږدو کسانو( د معتادینو) مشاور هیڅوک ته څه نه وایي.
یو ژباړونکی کیدای شی چه د چوپتیا (محرمیت ،راز) په ساتلو کی مجبور او
مکلف نه وی.
هغه ښایي خربی د مشوره څخه نوروته ووایي.
هرڅه نه مخکی په پیل کی ښه ده چی دا واضﺢ کړی  ،چی تاسی ژباړونکی
(ترجامن) باندی اعتبار لری.
بیا تاسی کوالی شی په مشوره کی ښکاره (په آزاده ډول) خربی وکړی.

تاسو په دې ډول مرسته تر السه
کولی شئ
تاسې السی تلیفون (موبایل) لرئ ،کوالی شئ چې د
انټرنټ څخه استفاده وکړئ؟
بیا خپل السی تلیفون د دې کو ار -کوډ
( )QR-Codeپه مقابل کې ونیسې.

سمیر ۳۲ ،کلن
"زه دملګری په اړه دیراندیښمن یم.
هغه په یو ځل کې شراب او سګریټ هم څښی.
په نیکمرغې زه د مشوره څخه با خبره شوم.
زه کوالی شم ټولې پوښتنی په اړه پوښتنه وکړم".

تاسوکوالی شئ په ښکاره خبرې وکړئ.
تاسوکوالیئ شی هر څه چې تاسې اندیښمن کوی ووايئ.
تاسو کوالی شئ حتی دا ووايي ،کله چې تاسې د پولیسو رسه د نشه يي توکو له
کبله ډار هم ولرئ.
د روږدو کسانو مشاوری او مشاور پولیسوته هم څه نه وایي.
تاسوباید د جریمی څخه ډار (ویره) ونه لرې ،د دی لپاره چې تاسو په مشوره
کې ناوړه او یا منع شوي خربې کړي دي.
تاسوباید د دیپورت (شړل) څخه ډار ونه لرئ ،د دی لپاره چی تاسی په مشوره
کې ناوړه او یا منع شوي خربې کړي دي.
تاسود هرڅه په اړه یوځای فکر کوئ او ګورئ چی تاسو څه کوالی شئ.

۱۰
تاسومرستې ته اړتیا لرئ
ایا تاسې د نشه يي توکو رسه ستونزي لرئ؟
نو بیا تاسی کوالی شی چی مشوره واخلئ.
ایا تاسواندیښمن یاست ،چی یو خپلوان او یا ملګری د نشه يي توکي رسه
ستونزي ولرئ.
همدا ډول هغوی هم کوالی يش چی مشوره واخلئ.
دلته په آملان کی داسې ډول ستونزي لپاره متخصصونه شته .دوی د روږدی
مشاورین په نوم یادیږی .دوی د تولنیزچارو ،د روانی او یا د روغتیایي په برخه
کې زده کړه کړي دی .دوی پوهیږي ،څنګه نشه يي توکې اثر کوي.
دوی پوهیږي څه مرسته کوي  ،کله چې نشه يي توکې او یا داروګان ستونزې
رامنځته کړي.
تاسی د هغوی څخه مشوره تر السه کوالی شئ.
تاسوباید خپل نوم ورنکړئ.
د غوښتنۍ په صورت کی ،دا مشوره نامعلوم (بې نومې) پايت کیږی.

تاسې کوالی شئ باور (اعتبار) وکړئ
تاسې یوبل رسه د راز په توګه ( خصوصی یا محرمانه) خربې کوی.
د روږدو کسانو مشاورې /مشاور هیڅوک ته څه نه وایي.
دوی مکلف دي چې د نوروخلکو په مقابل دا چوپتیا (محرمیت) وسايت :حتی د
حکومتيچارواکو په مقابل.
همدارنګه د کورنۍ غړي ،ملګري/ملګرو په مقابل کې.
د روږدو کسانو مشاورین چاته څه نه وايي ،کله چېتاسو کورنۍ هغوي نه
پوښتنه وکړي.
دا خربې بهر ته نه ځي.
دا خربې اتري له هیچا لخوا نه بې ځایه کیږي (نه اوریدل کیږي).
د روږدو کسانو مشاورې /مشاورنو خپلواک (بې طرفه ) دي.
دوی دولت ته کار نه کويل.
دوی تاسوته کار کوي.

۹
تاسو څه احساس کوئ؟
دا څنګه ده  ،چې تاسې نشه يي توکو وانخلئ؟
کوالی شی چي خوب وکړئ؟
تاسوخويل (خوله) کوئ؟
ایا ستاسې السونه رپیږئ؟
ایا تاسو ناروغ یاست؟
ایا تاسو ویره (ډار) لرئ /ډاریږئ؟
ایا تاسو کم زوری احساسوی؟
کیدای يش تاسې دا احساسات ولرئ ،ځکه چې تاسې د بیرته راستنیدو (لیږدول)
څخه داریږی .نوبیا تاسی یې قانونی مالتړ ته اړتیا لرئ.
کیدای يش تاسې دا احساست ولرئ ،ځکه چی نشه يي توکو ته الس لرسی نلرئ.
بیا تاسوفکر کوئ:
ایا تاسوممکن ډېروخت او یا ډیر نشه یي توکي واخلی؟
بیا کیدای شی مرستي ته اړتیا ولری.

ځینې وختونه یو بل کس سره خبرې اترې هم
مرسته کوی

په آملان کی د مشوری مرکزونه د خلکو لپاره  ،چی د نشه يي توکي رسه
ستونزې لری موجود دی.

۸
نشه يي توکي ستونزې جوړوي
ډېر خلک په منﻈم توګه نشه يي توکې اخيل .ځینې خلک د دې توکو رسه
روږدی (معتاد) کیږی .بیا دوی تل دی نشه يي توکو ته ډیر اړتیا لری ،ترسو
یوڅه احساس وکړی .د دوی بدن مخدره موادو ته ﴐورت لري .پرته له نشه يي
توکو نه دوی ناروغه کیږي  .يوازي په یو يش باندې فکر کوي چی هغه نشه يي
توکي دی.
د هغي تولې اندیښنې د نشه يي توکې په شاوخوا اړول کیږيي.
زه دا څنګه ترالسه کړم ؟
زه څنګه پیيس ورکړم؟
نور هر څه بې ارزښه کیږي.
حتی خپل کورنۍ.
دا نشه يي توکي په پیل کې بدن ته تغیرورکړی ده.
نو بیا ذهن او روح ته.
بیا سړی روږدی کیږي.
ځینې درملونه هم تاسی روږدی (معتاد) کوی.

فرح ۳۶ ،کلن
" زه د خوب کولو لپاره ګولی اخلم.
مګر زه شپه او ورڅ ستړی یم.
تل یوازی ستړی.
مګر پرته له ګولی څخه ،نور ستړی نه یم".

۷
داسېنشه يي توکي قانون منع کوي
په آملان کې د متباکو او الکول السته راوړل (لرل) او معامله کول اجازه شته .لرل
او معامه کول د نورو نشه يي توکو په آملان منع دي .په دې کې چرس (واښه) ،
بنګي ،تریاک (اپین) هیروین همداسې د بوټی ګد (واښه ګد)نشه کوي .د داسې
نشه يي توکي اخیستل او خرڅول منع دي .سړی اجازه نلري چې دا نشه يي
توکي ځان رسه يي ولري .ټول منع شوي نشه يي توکي د مخدره توکو په قانون
کې ذکر شوي دي .منع شوي (نا مرشوع) نشه يي توکو د غیرقانوی مخدراتو په
نوم یادیږي .پولیس کوالی يش هغه خلک چې نشه يي توکي ځان رسه لري ،اخيل
او بیرته خرڅوي توقیف کړي.
دا کوالی يش چې د ټورلګون (شکایت) او د جریمه سبب وګرځي.
کیدای شی جریمه لپاره باید پیيس ورکول يش.
کیدای يش سړی زندان ته الريش.
د کډوالو لپاره کوالی يش چې نورې ستونزې او ناوړه پایلی ولری :دوی ممکن
یوازېد یو محدودیت په اساس په آملان کې پاتې يش.
دوی کیدای يش آملان څخه ووځي.

نشه يي توکی هیڅ ستونزې حل کوالی نشی.
دوی ستونزې جوړوی.
درمل

درملو یو ځانګړی او اسايس قانون لري .ډېرو درملو باید د یو ډاکټر لخوا
د نسخه رسه ورکول يش (تجویز شی) .د مثال په توګه د نشه يي توکو
څخه جوړشوي ګولۍ ،د خوب ګولې او د آرام کولو ګولۍچې پکې د
بینزودیازیپین فعال ماده موجود وي.

۶
قانونونه او مقرراتو

قانون دا نشه يي توکو ته اجازه ورکوی
شراب (الکول)
په آملان کې لویان اجازه لري چې رشاب (الکول) وڅښي .په آملان کې
سړی له اته لس ( )18کلنې څخه وروسته بالغ کیږي .الکول په ډېروه
څښاکونو کې موجوديدي :د مثال په توګه په الکويل مرشوباتو کې لکه
رشاب ،بییر ،ځینې الکويل څښاکونو اوکاکټیل (یو ډول الکويل څښاک
دي) .مګر د الکول څښلو لپاره قانون موجود دي .نو دمثال په توګه
هیڅوک اجازه نلري چې د نشه په حالت کې موټر او یا بایسکیل
وچلوي .هیڅوک اجازه نلري چی په نیيش حالت کې د یو بندیز
رسغړونه وکړي ،داسې چې نورو خلکو ته زیان ورسوي.
د ماشومانو او تنکې ځوانانو ته ځانګړی قانون عميل او شمیرل کیږي:
د اته لس ( )18کلني څخه کم عمره ځوانان اجازه نلری چی قوی الکويل
مرشوبات  ،لکه وډکا ،ویسکي ،او یا کاکټیل (یو ډول الکولی مرشوب/
څښاک) واخيل او په عامه توګه په رستورانونوکې وڅښی .د شپاړس
( )16کلنی څخه کم عمره ځوانان هم اجازه نلری چې نور الکويل
مرشوبات لکه بییر ،رشاب او زیکت (الکولی مرشوب) واخيل او په
رستورانونو کې په عامه توګه وڅښي.
تمباکو
لویان (بالغ ځوانان) په آملان کې اجازه لری چې متباکو واخيل او وڅکي،
د مثال په توګه سیګریټ او چلم (شیشه) .د اته لس ( )18کلني څخه کم
عمره تنکي ځوانان نه يش کوالي چې متباکو واخيل او په عامه توګه يې
وڅکي .په ډیرو ځایونو او د کارځایونو کې سګریټ څکل منع دی.
د اته لس ( )18کلنی څخه زیات عمره نارینه او ښځینه په آملان کی پخپله
پریکړه کوی.
ایا زه غواړم الکول وڅښم؟
ایا زه غواړم سیګریټ او چلم وڅکم؟
هرڅوک اجازه لری چی ووایي هو یا نه .

5
له نشې نه وروسته ؟
د نشه نه وروسته ډیر خلک بد (ناوړه) احساس کوی.
ځینې رس درد لري.
ځینې ناجوړه وي.
ځینې باید قی (ګرځول) وکړي.
د نشه نه وروسته ،تولی اندیښنی بیرته راځي.
ځینې وختونه د پخوا نه هم بدتر.
په ډیورو هیوادونو ،فرهنګونو ،او یا مذهبونو کی نشه يي توکي منع دی .خو بیا
هم ځینی خلک هغوی نه استفاده کوی ،او ځان ته مالمتیا (تور) جوړوی.
دوی بد احساسوي.
ځکه چې دوی د یو بندیز رسغړونه کړی ده.
په دې ډار (ویره) اضافه کیيی:
دوی یو نا مرشوع (غیرقانويی) کار کړی ده.
ایا کوم چا لیدلی ده ؟
ایا کورۍ په دی پوی شوي ده ؟
بیا کورنی د ده په اړه څه وایي؟
نشه د سړی سلوک (چلند) بدلوي.
ځینې وختونه سړی نور خلک زیان رسوې او ځوروي.
بیا وروسته له دی نه خواشینی کیږي.
ځینې وختونه سړی پخپله ځان ژوبل کوي.

"ما شراب (الکول) څښلی ده.
په وار وار  ،زما مور ممکن په دی پوه نشې".

متین ۲۴ ،کلن

نشه څه ته وایي
د نیيش په حالت کې انسانانو ته نړۍ بل رقم ښکاره کیږي .رنګونه ،خوند
(بوییدل) ،شورماشور،غږونه (اوازونه) ،او شکلونه کیدي شی چې تغییر وکړی.
ښایي (شاید) تاسئ هغه شیان ووینئ چی هلته شتون نلري .ځینې خلک داسی
احساس کوي چې د نیيش په حالت کې په ښه توګه شیان لیدلی يش او ښه غوږ
نیولی يش .ځینې خلک یوازې خوار (بی وزلی) او ګنګس وی .اکرثه د نیيش په
حالت که حرکتونه نا منﻈم ،بی ثباته کیږي.
ځینې خلکدنشه رسه „مست “ کیږي.
بیا هغوی هیڅ يش ته هم نه رسیږي.
نورو خلکو ته هم.
مګر پرته له اندیښنې ،ډار ،او دردونو څخه.
نشه يي مواد لکه الکول (رشاب) ،چرس ،تریاک ،او هیرویین کوالی شی خلک
نشه او مست کړی .نو په دی دلیل د نشه يي توکو په نوم یادیږی .خلک د ډول
ډول نشه يي توکو غوښتنه کوی ،ترسو ځان نشه کړی .ځینې وګړی (خلک) له
نشه يي توکوله استعامل څخه وروسته روږدي ( یا معتاد) کیږی .له همدی کبله
دوی ته مخدره مواد وایي .ځینې درمل هم کولی يش چی سړی معتاد کړی ،د
مثال په توګه د خوب ګولی او یا د آرام کولو ګولی د بنزودیازیپین اصلی (فعال)
مادی رسه.

سمیرا ۳۷ ،کلن
" زما زوی اکثر وختونه عجیبه ښکاری.
هغه یوازی هلته څملی ،سترګی پتوی او بل کم ځواب نه ورکوی.
زه د هغه په اړه دیر اندیښمن یم"

٣
تاسې غواړي آزاد اوسئ
تاسونه غواړئ اندیښنی ولرئ.
تاسونه غواړی دردونه ولرئ.
تاسوغواړئ هیرکړئ چې څه شی تاسې اندیښمن کوئ.
هرڅه بایدسم يش.
ستاسوکورنۍ باید ښه اويس.
تاسوغواړئ ښه احساس وکړئ.
هغې لپاره تاسې د تښتیدلو خطر ومنلوو.

"یوملګر يماته اجازه راکړه چې د یو څه هڅه وکړم.
ما په اخیره کې ښه احساس وکړ .بدبختانه یوازې دلنډ وخت لپاره" .
سام ۲۴ ،کلن
ځینې خلﮏ وایي:
دلته دښه احساساتو لپاره درملنه شته .
تاسوغوښتنه کوئ چې داډول درملنه واخلئ.
دمثال په توګه،الکول،چرس (کانابیس)،اپین(تریاک)،هیرویین.
مګرهرڅوک په مختلف ډولعکس العمل ښکاره کوي
که هغه دا درملنه واخلي.
ځینې ځان بې غمه (سپک) ،مهربان و آراماحساسکوي.
نوریې ځان ویریدلی اوبې وزله (خوار) احساس کوي.
ځینې یې په خندا اوحیرانه کیږي.
نوریې نا امیده (ماْیوس) یاغمجن کیږي.
ځینې حتی دڅودقیقو لپاره ځان خوشحاله احساسوي.
شایدټول اندیښنې(تشویشونه ) دلنډ مهال لپاره لرېشي.
ځینې یې دخپل شاوخواهرڅه هېروي.
نوریې ګرم( تبجن ) ،جګړه ماراو یا بریدکونکی کیږي
کیدی شي دوی ځان اونورو ته زیان ورسوي.

دوی په هیڅ ځای
كې ژوند نه كوي
تاسې جرمني ته راورسیدلئ.
خوتاسې هرهورځ له ځانه پوښتنه کوئ:
ایا زه به په آملان کې پاتې شم؟
آیا ماته به دلته د کار اجازه راکړل يش؟
ایا زماکورنۍ به دلته نوی کورپیداکړی؟
کیدای يش چېتاسې د ډیروخلکورسه په یو تنګه کوته کی ژوندوکړئ
د هرڅه راتلونکی به نامالومه وی
اندیښنه لری.
تاسو نه پوهیږئ ،چې تول وخت څه بایدوکړئ.
دا ستونزمنه ده چې یوازی انتﻈاروکړو.

دانیل ۳۶ ،کلن
"خپله کورنی څه وخت بیا ووینم ؟
ایا زماعزیزان التراوسه ژوندې دي؟
زموږ ژوند څنګه روان دی؟
دا اندیښنه ما شپه او ورځ ځوروی " .

دالکول اونورونشه يي
توکي په اړه مالومات

مشوره اومرسته

Paschtu

