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چکیده
اعتیــاد بــه مــواد یــک مشــکل در بســیاری از کشــورها اســت کــه بــر زندگــی بســیاری از افــراد تاثیــر می گــذارد بــر فــرد معتــاد آســیب رســانده 
و خانــواده و جوامــع آنهــا را متاثــر می ســازد. در کشــورهای توســعه نیافتــه مثــل افغانســتان، اغلــب سیســتم های مناســب بــرای بازتوانــی 
ــه عنــوان پروگــرام درمانــی اصلــی اســتفاده می کننــد و یــک خــاء  معتادیــن مــواد مخــدر وجــود نــدارد. اکثــر شــفاخانه ها از ســم زدایی ب
ــف  ــا علت هــای مختل ــه ب ــه، نویســنده احتمــال مقابل ــن مطالعــه قضی ــد. در ای ــی باقــی می مان ــزرگ بیــن تقاضــا و خدمــات درمان بســیار ب

سوءمصرف مواد را مورد بحث قرار داده و راه حل هایی را پیشنهاد می کند.
کلید واژه ها: رشد نوجوان، دشواری دوران طفولیت، برنامه های آگاهی عامه، سوء مصرف مواد و فرهنگ

مقدمه
اعتیــاد بــه مــواد یــک پدیــده مخــرب اســت کــه در جوامــع مختلــف 
ــر  ــی ب ــی مبن ــت. ادعاهای ــته اس ــود داش ــن وج ــای که از زمان ه
تاثیــرات مثبــت و نیــز مضــر مــواد مخــدر بســته بــه نــوع اســتفاده از 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــی نش ــواهد تاریخ ــت. ش ــته اس ــود داش آن وج
مــواد مخــدر بــرای تــداوی مریضی هــا، کاهــش درد، از بیــن بــردن 
اســترس روانشــناختی، افســردگی، غــم و زمانــی بــرای لــذت بــردن 
ــن حــال، امــروزه  ــا ای ــودن اســتفاده می شــده اســت. ب و خــوش ب
ــور  ــه منظ ــانی ب ــردم دارای پریش ــن م ــدر در بی ــواد مخ ــرف م مص
ــت دادن  ــاد، از دس ــه اعتی ــر ب ــب منج ــان اغل ــش درد و رنج ش کاه
ــت مــرگ زودرس آنهــا می شــود )ســازمان  ــه، فامیــل و در نهای خان

صحی جهان، 2012(.
ــه  ــد ک ــان می دهن ــر نش ــای اخی ــروز، گزارش ه ــتان ام در افغانس
اســتفاده غیــر قانونــی از مــواد مخــدر در بیــن جوانــان در نواحــی 
شــهری در حــال افزایــش اســت )کاتلــر  و همــکاران، 2014؛ دفتــر 
ملــل متحــد بــرای مقابلــه بــه جرایــم و مــواد مخــدر، 2017(. 
اگرچــه بعضــی مطالعــات ایپدمیولوژیــک وجــود دارنــد کــه نشــان 
دهنــده ایــن افزایــش می باشــند، ولــی مطالعاتــی کــه در پــی درک 
ریشــه های مشــکل و نیازهــای قربانیــان مــواد مخــدر باشــند، 
بســیار نــادر هســتند )کاتلــر و همــکاران، 2014(. تاش هــای 
دولــت افغانســتان تــا حــال بــر مداخــات طبــی مبتنــی بــر 
)دولــت  اســت  شــده  متمرکــز  ناچیــز  پیگیــری  بــا  شــفاخانه 

جمهوری اسامی افغانستان و وزارت صحت عامه، 2015(.
نظــر بــه آنچــه گفتــه شــد ایده هــای مرتبــط بــا ریشــه های روانــی، 
اجتماعــی و اقتصــادی ایــن مشــکل در افغانســتان )در کل( و کابل 

)بــه طــور خــاص( هنــوز منتشــر نشــده اســت. بنابرایــن پوهنحــی 
ــا  ــت ت ــم گرف ــل تصمی ــون کاب ــی پوهنت ــوم تربیت ــی و عل روانشناس
کننــدگان  مصــرف  روی  را  کوچــک  تحقیقــی  مطالعــه  یــک 
بی خانمــان مــواد مخــدر در ناحیــه ششــم شــهر کابــل انجــام 
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ــری  ــرای پیگی ــودمندی ب ــات س ــه معلوم ــد ک ــن امی ــا ای ــد، ب ده
بیشتر به دست آید. من یکی از محققین این مطالعه بودم.

ــه منطقــه ای از شــهر کــه مصرف کننــدگان بی خانمــان مــواد  مــا ب
مخــدر جمــع می شــوند رفتیــم تــا ببینیــم اگــر کســی از آنهــا 
ــا خیــر. تاریخچــه زندگــی، منابــع  حاضــر بــه مصاحبــه می شــود ی
اعتیــاد، تاش هــا بــرای تــرک مــواد و دیــدگاه آنهــا در مــورد اینکــه 
ــود  چــه چیــزی ممکــن اســت برایشــان مفیــد باشــد، چیزهایــی ب
ایــن مطالعــه 15  در  آنهــا می پرســیدیدم.  از  کــه در مصاحبــه 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــورت گرف ــه ص ــه قضی ــا مطالع ــه ی مصاحب
ــای  ــیدن الگوه ــرون کش ــرای بی ــدن ب ــز ش ــال انالی ــا در ح دیتاه

معنی دار می باشند.
در ایــن بازتــاب فــردی، مــن روایــت یکــی از جوان تریــن مصاحبــه 
ــم را  ــم یافت ــده و مه ــیار تکان دهن ــرایط وی را بس ــه ش ــوندگان ک ش
جــدا کــرده ام. روایــت ارتبــاط بیــن مــرگ والدیــن، فقــر، ســنت های 
در  خدمــات  نبــود  و  کشــور  از  خــارج  بــه  مهاجــرت  افغانــی، 
ــتان  ــی داس ــس از بازگوی ــازد. پ ــکار می س ــروز را آش ــتان ام افغانس
ــی ـ  ــی ـ روان ــدگاه بیالوژیک ــه را از دی ــن قضی ــن ای ــوان، م ــن ج ای
بــرای  اجتماعــی مــورد بحــث قــرار می دهــم و چنــد توصیــه 
خدمــات روانــی اجتماعــی، اقتصــادی و آموزشــی کــه ممکــن 
اســت از ایــن شــرایط تراژدیــک جلوگیــری کننــد یــا تاثیــرات آنهــا را 

در آینده کمتر بسازند ارائه می کنم. 

تماس با شرکت کنندگان احتمالی
دوری  معتادیــن  از  دیگــران  جامعــه،  در  کــه  می دانســتم  مــن 
ــه  ــا ب ــه تنه ــد؛ ن ــرار می دهن ــب ق ــت تعقی ــا را تح ــد و آنه می کنن
خاطــر اینکــه تصــور می شــود آنهــا ناپــاک هســتند، بلکــه بــه 
ــرار دارد.  ــام ق ــم اس ــا تعالی ــت ب ــاد در مخالف ــه اعتی ــر اینک خاط
ــه  ــد ک ــرار دارن ــن ق ــی از ای ــرس عموم ــه در ت ــا همیش ــن آنه بنابرای
ــاس  ــا لب ــن ب ــد. م ــرار گیرن ــیب ق ــورد آزار و آس ــران م ــط دیگ توس
ســنتی کهنــه افغانــی و یــک شــال کــه مــرا گــرم می کــرد، بــه شــکل 
معمولــی و غیــر رســمی بــه محــل تجمــع آنهــا رفتــم بــه طــوری کــه 

آنها فکر کردند که من هم یکی از آنها هستم.
از  تــن  چنــد  بــا  نهایــت  در  محــل،  در  روز  چنــد  از  بعــد 
ــه  ــودم را ب ــردم و خ ــرار ک ــاس برق ــی تم ــتراک کنندگان احتمال اش
ــی و  ــی روانشناس ــی، پوهنح ــت روانشناس ــتاد دیپارتمن ــوان اس عن
علــوم تربیتــی پوهنتــون کابــل معرفــی کــردم. مــن هــدف مطالعــه 
را توضیــح دادم و گفتــم کــه می خواهــم از آنهــا و در مــورد آنهــا یــاد 
بگیــرم، تــا بتوانیــم یــک راه بهتــر بــرای کمــک کــردن پیــدا کنیــم. 
مــن یــک مصاحبــه عمقــی بــا هــر یــک از آنهــا انجــام دادم و 
یادداشــت گرفتــم. تمــام پاســخ دهنده هــا بــرای اشــتراک در 
ــه خاطــر اشــتراک  مطالعــه رضایــت داشــتند و می دانســتند کــه ب

در مصاحبه هیچ منفعتی در کار نیست.
ــورد  ــردم و در م ــتفاده ک ــی را اس ــه دوره زندگ ــرد مصاحب ــن رویک م
اینکــه کجــا کان شــده اند، اینکــه چطــور معتــاد شــدند و شــرایط 

زندگی فعلی شان چطور است پرسان کردم.

قضیه خان آقا
ــب  ــرم را جل ــا نظ ــن مصاحبه ه ــن ای ــاله در بی ــوان 18 س ــک ج ی
کــرد و بــا رضایــت کامــل وی در ایــن مقالــه و مطالعــه وی خــان آقــا 
ــت  ــان موافق ــت. او همچن ــده اس ــده ش ــتعار( نامی ــام مس ــک ن )ی
ــه  ــه قضی ــک مطالع ــرای ی ــوان ب ــات را می ت ــن معلوم ــه ای ــرد ک ک
فــردی نیــز اســتفاده کــرد. خــان بــا والدینــش و دو بــرادر خوردترش 
ــاج و  ــل ع ــر قاب ــی غی ــک مریض ــدرش از ی ــد. پ ــر کان ش در فق
کشــنده رنــج می بــرد و زمانــی کــه خــان 13 ســاله بــود مــرد. 
ــه کار کنــد چــون کان هــای  مــادرش نمی توانســت خــارج از خان
فامیــل بســیار ســنتی و معتقــد بــه پــرده بودنــد ـ یــک رســم 
منطقــه ای کــه دختــران و زنــان بعــد از بلــوغ بایــد در انــزوای کامــل 
باشــند. بــه ایــن ترتیــب خــان آقــا از زمانــی کــه پــدرش مریــض شــد 
یعنــی وقتــی وی 8 ســاله بــود در بیــرون از خانــه کار می کــرد. وی 
هــر روز بــا پــدرش بیــرون از خانــه مــی رفــت و کفــش رنــگ می کــرد 

در حالیکه پدرش در سرک ها سوداگری می کرد.
وقتـی پـدرش فـوت شـد، بـه خاطـر اینکـه خـان کان تریـن مـرد 
خانـواده بـود، مجبور شـد که خرج کفـن و دفن پـدرش را بپردازد و 
تنهـا نـان آور خـودش، مـادرش و برادرانـش شـد. در ابتـدا، وی بـه 
رنـگ کردن کفـش ادامـه داد، همانطور که همراه پـدرش در همان 
محـل قدیمـی کار می کـرد. او بـه یـاد مـی آورد کـه بسـیار درمانـده 
شـده بـود، بـه شـدت غمگین بود و بسـیار ترسـیده بود. او همیشـه 
همـراه پـدرش بـود ولـی حـاال او تنهـا بـود با ایـن همه مسـئولیت و 

کسی هم نبود که به وی کمک کند.
کنــار  در  نیســت؛  کافــی  وی  درآمــد  کــه  فهمیــد  زودی  بــه 
تشــویش های دیگــری کــه داشــت، او پــول کافــی نداشــته بــود کــه 
خــرج کفــن و دفــن پــدرش را بدهــد و فامیــل مجبــور شــده بــود کــه 
ــرج  ــه خ ــرد ک ــدا می ک ــی پی ــول کاف ــد پ ــد. او بای ــرض کن ــول ق پ
خــورد و خــوراک فامیــل را بدهــد، قرض هایــش را بپــردازد و کرایــه 
خانــه را نیــز پرداخــت کنــد. بــه خاطــر درآمــد انــدک وی، او، 
ــه  ــح داد ک ــد. او توضی ــنه بودن ــه گرس ــش همیش ــادرش و برادران م
ــادرش را  ــان و م ــد و خ ــه وی می آمدن ــه خان ــب کاران ب ــور طل چط
ــای  ــود. او از اعض ــرده ب ــت ک ــیار وحش ــد. او بس ــد می کردن تهدی
فامیــل پرســان کــرد کــه چــه بایــد بکنــد و آنهــا پیشــنهاد کردنــد کــه 
بایــد بــه ایــران بــرود تــا شــاید آنجــا پــول بیشــتری از طریــق کار در 
فابریکــه یــا کار ســاختمانی کمایــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب بتوانــد 
ــد  ــد. چن ــا را ادا کن ــم قرض داری ه ــد و ه ــه را بده ــرج خان ــم خ ه
وقتــی طــول کشــید کــه فامیــل یــک قاچاق بــر پیــدا کنــد کــه وی 
ــئولیت  ــک مس ــه ی ــت ک ــد. وی می دانس ــال ده ــران انتق ــه ای را ب
بــزرگ بــر گــردن خــود دارد و امیــدوار بــود کــه بتوانــد آن را انجــام 
دهــد. وی در یــک موتــر کان همــراه بــا یــک گــروپ بــزرگ از 
ــود. در  ــا در آن زمــان 14 ســاله ب ــد. خــان آق بچه هــا حرکــت کردن
ایــران خــان آقــا بــه ســختی کار کــرد. وی نیمــی از درآمــد خــود را 
بــه افغانســتان بــرای فامیلــش روان می کــرد و نیــم دیگــر را صــرف 
پرداختــی  و  غــذا  خانــه،  کرایــه  شــمول  بــه  خــود  مخــارج 
ــود  ــور ب ــد. او مجب ــدا می کردن ــش کار پی ــه برای ــی ک قراردادی های
کــه ســاعات طوالنــی کارهــای شــاقه را انجــام دهــد و اغلــب بــدن 
وی درد می کــرد. صاحــب کارش همیشــه وی را تحــت فشــار قــرار 



تاثیر اعتیاد بر جوانان افغان

Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas ¦ Volume 16 ¦ Issue 3 ¦ November 20183

مــی داد کــه بیشــتر کار کنــد و کار را پیــش ببــرد یــا اینکــه اخــراج 
می شــود و بایــد بــه خانــه اش برگــردد و بدهــی بیشــتری را متحمــل 
شــود. او بــه طــور فزاینــده وحشــت زده و غمگیــن می شــد و پشــت 
ــود.  ــدرش ب ــگ پ ــه دلتن ــتر از هم ــود. او بیش ــش دق آورده ب فامیل
درد وی هیــچ کــم نمی شــد؛ نــه جــان دردی، نــه غــم درون ســینه. 
وی کــم کــم دچــار مشــکات خــواب شــد و رویاهــای وحشــتناک و 

مشوش می دید.
ــی از  ــرد. یک ــی می ک ــر زندگ ــوان دیگ ــد ج ــا چن ــاق ب ــک ات او در ی
ــه او پیشــنهاد کــرد کــه مــواد  ــج وی شــد و ب آنهــا متوجــه درد و رن
مخــدر مصــرف کنــد تــا احســاس بهتــری پیــدا کنــد و ســریعتر کار 
ــه  ــدند ک ــث ش ــد و باع ــک کردن ــًا کم ــواد واقع ــدا، م ــد. در ابت کن
احســاس راحتــی و آرامــش کنــد و از غــم و ناراحتــی خــاص شــود 
و ســریعتر کار کنــد. بعــد از مدتــی، وی تقریبــًا همــه درآمــد خــود را 
ــه  ــا ب ــرد ت ــداز می ک ــر پس ان ــر و کمت ــرد و کمت ــواد می ک ــرف م ص
خانــه روان کنــد. او تمــاس بــا مــادر و برادرانــش را قطــع کــرد. بــرای 
اینکــه بتوانــد خــرج مصــرف مــواد را داشــته باشــد و پــول بیشــتری 

به خانه روان کند، وی شروع به فروش مواد کرد.
شــش مــاه بعــد از آخریــن تمــاس وی بــا فامیلــش، بــه جــرم فــروش 
مــواد دســتگیر و از ایــران دیپــورت شــد. وی بــه فامیلــش بازگشــت 
کــه پــول بیشــتری قــرض کــرده بودنــد و وضعیــت بــدی داشــتند. 
ــب وی را  ــن ترتی ــه ای ــردی و ب ــول روان نک ــرا پ ــد چ ــش گفتن فامیل
دوبــاره بــه ســرک ها فرســتادند تــا خــرج فامیــل و برادرانــش را 
ــرد و  ــت می ک ــی و وحش ــاس بیچارگ ــرک ها وی احس ــد. در س بده
بســیار مریــض شــده بــود و از همــه کناره گیــری می کــرد. بــه 
زودی وی بــرای اینکــه احســاس بهتــری کنــد بــه مــواد روی آورد. 
مــادرش بســیار عصبانــی شــد ولــی وی را از خانــه بیــرون نکــرد. در 
ــر  ــه دیگ ــورد ک ــم بخ ــدا قس ــه خ ــه ب ــرد ک ــور ک ــوض، وی را مجب ع
ــن  ــه ای ــرد ک ــر می ک ــادرش فک ــد. م ــرف نمی کن ــواد مص ــز م هرگ
کافــی اســت زیــرا وی فکــر نمی کــرد کــه اعتیــاد یــک مــرض 

است. او فکر نمی کرد که پسرش نیاز به تداوی دارد.
خــان آقــا نمی توانســت مصــرف مــواد را قطــع کنــد. بــه جــای آن، 
وی دســت بــه دزدی زد تــا پــول بیشــتری بــرای خریــد مــواد پیــدا 
کنــد و شــاید پــول بیشــتری بــرای خــرج فامیلــش کســب کنــد. بــه 
ایــن ترتیــب از وی خواســته شــد کــه خانــه را تــرک کنــد. وی تنهــا 
شــده بــود و بایــد زیــر پــل همــراه بــا دیگــر معتادیــن گــذاره 
می کــرد. ایــن مســاله باعــث شــد کــه خــان بیشــتر افســرده شــود. 
وی می گفــت کــه تــاش کــرده کــه تــداوی شــود ولــی تمــام مراکــز 
ــرای  ــار ب ــت انتظ ــان در لیس ــد. وی همچن ــر بودن ــاد پ ــرک اعتی ت

تداوی قرار دارد.
مــن بــه وی در جســتجو بــرای تــداوی کمــک کــردم. بــرای اولیــن 
بــار بعــد از مــرگ پــدرش وی احســاس می کــرد کــه تنهــا، نــا امیــد 
ــه در  ــن ک ــض ای ــه مح ــه ب ــت ک ــن گف ــه م ــت. وی ب ــده اس و درمان
ــود  ــداوی خ ــه ت ــروع ب ــود ش ــدا ش ــا پی ــاد ج ــرک اعتی ــز ت ــک مرک ی

1. Kuther

می کنــد. اگرچــه، انجــام ایــن کار بــرای وی دشــوار بــه نظــر 
ــا مــن  ــود کــه ترس هایــش را ب ــادر ب می رســید، امــا حداقــل وی ق
ــم  ــک کن ــه وی کم ــتم ب ــم توانس ــر می کن ــن فک ــازد. م ــریک بس ش
کــه تصمیــم بگیــرد کــه تــداوی را بپذیــرد و زندگــی بــدون مــواد را 
ــان  ــه وی اطمین ــر ب ــه اگ ــتم ک ــاور هس ــن ب ــه ای ــن ب ــد. م ــاز کن آغ
ــار وی  ــن در کن ــد، م ــرک می کن ــواد را ت ــه م ــی ک ــه زمان ــم ک ده
می مانــم، وی تصمیــم خواهــد گرفــت کــه بــه محــض اینکــه یــک 

تخت خالی پیدا شود تداوی را آغاز کند.

بازتاب ها در این مطالعه قضیه
ــن  ــرا ای ــردم زی ــاب ک ــه انتخ ــرای ارائ ــه را ب ــه قضی ــن مطالع ــن ای م
قضیــه مشــکات درهــم پیچیــده و دوامــدار متعــدد کــه افغانســتان 
ــران  ــا بح ــا را ب ــد و آنه ــش می ده ــت را نمای ــرو اس ــا آن روب ــروز ب ام
ــه  ــن قضی ــه ای ــازد. ارائ ــط می س ــواد مرتب ــه م ــاد ب ــده اعتی فزاین
ــا توصیه هایــی را بــرای تغییــر ارائــه  فرصتــی بــه دســت می دهــد ت
ــدان  ــی، فق ــنت های فرهنگ ــد از: س ــکات عبارتن ــن مش ــم. ای کن
ــت  ــود را از دس ــان آور خ ــه ن ــر ک ــای فقی ــرای فامیل ه ــات ب خدم
می دهنــد، کار اطفــال، نبــود فرصت هــای آموزشــی و خدمــات 
ــی کــه در ســرک کار می کننــد و مهاجــرت اقتصــادی  ــرای اطفال ب
)کاتلــر و همــکاران، 2014؛ ICF International، 2008؛ دفتــر 
ملــل متحــد بــرای مبــازره بــا جرایــم و مــواد مخــدر، 2017؛ 
ســازمان جهانــی صحــت، 2012(. ایــن مطالعه همچنیــن فرصتی 
را بــرای مــن بــه عنــوان یــک روانشــناس فراهــم ســاخت تــا عوامــل 
مرتبــط بــا رشــد و ســامت روانــی اجتماعــی طفــل را مــورد بحــث 
قــرار دهــم، عواملــی کــه اغلــب در مقــاالت موجــود در مــورد اعتیاد 

به مواد مخدر در افغانستان دیده نمی شوند.
کلمـه افغانـی بـرای Adolescence "نوجوانی" اسـت یا تـازه جوان 
شـده و بـه دوره بلـوغ اطـاق می شـود کـه بلوغ جسـمی و جنسـی 
مـا  بـه  امـروزه  مـدرن  دانـش  همزمـان،  طـور  بـه  می دهـد.  رخ 
می گویـد کـه نه تنها جسـم فیزیکـی در جریان نوجوانی رشـد قابل 
ماحظـه ای را تجربـه می کنـد، بلکـه ذهـن هم رشـد زیـاد می کند. 
کورتکـس پری فرونتـل، بخشـی از مغـز کـه مسـئول تصمیم گیـری 
منطقـی، افـکار پیچیـده و اسـتدالل اسـت نیـز جهـش ناگهانی در 
فعالیـت را تجربـه می کنـد )کوتـر1، 2017(. افـراد در ایـن گـروپ 
سـنی می داننـد کـه بـه زودی باید پا بـه مرحله بزرگسـالی بنهند که 
در افغانسـتان امـروز یـک دنیـای نامطمئـن اسـت. آنها مشـغولیت 
کان  بـرای  توانایی شـان  دنیـا،  در  جایگاه  شـان  مـورد  در  ذهنـی 
پسـرها  مـورد  در  و  درآمـد  کسـب  کـردن،  ازدواج  موفقانـه،  شـدن 
پیـدا می کننـد.  گرفتـن مسـئولیت های یـک مـرد در جامعه شـان 
والـد هـم جنـس آنها، و نیـز بهتریـن دوست شـان اهمیـت جدیدی 
برای شـان پیـدا می کنـد، همانطـور کـه آنهـا به خـود به عنـوان یک 
در  آنهـا  جدیـد  ظرفیـت  می کننـد.  فکـر  آینـده  در  بزرگسـال 
پرسـش گری، مسـتقانه فکـر کـردن و ایجـاد مهارت هـا و ایده های 
جدیـد چیزی اسـت کـه نوجوانـان را تبدیل بـه امیدهـای آینده هر 
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جامعه  ای می کند )کوتر، 2017، گوپتا1، 2018(.
ـــت  ـــدی از دس ـــه رش ـــن نقط ـــًا در همی ـــود را دقیق ـــدر خ ـــا پ ـــان آق خ
ــدون  ــان وی بـ ــود و ناگهـ ــگی وی بـ ــراه همیشـ ــدرش همـ داد. پـ
ـــن دوســـتش و بـــا همـــه مســـئولیت های فامیلـــی  مراقـــب و بهتری
روی شـــانه های جوانـــش تنهـــا می شـــود. بـــه نظـــر می رســـد 
ـــوان اســـت  ـــه وی و محافظـــت از وی نات مـــادرش از کمـــک کـــردن ب
و اعضـــای فامیلـــش فقـــط از وی می خواهنـــد کـــه مســـئولیت ها 
ــئولیت وی  ــدر مسـ ــن پـ ــن و دفـ ــی کفـ ــد. حتـ ــه دوش بکشـ را بـ
کـــه  نمی شـــود  داده  وی  بـــرای  فضایـــی  هیـــچ  می باشـــد. 
ســـوگواری کنـــد، گریـــه کنـــد و بـــه همـــراه فامیلـــش در ســـوگ 
مـــرگ عزیـــزش بنشـــیند. بنابرایـــن، وی نـــه تنهـــا پـــدرش را کـــه 
همـــراه وی در روزهـــای ســـختی کار در ســـرک بـــود از دســـت 
ــک  ــتن یـ ــرای داشـ ــدش بـ ــی اش و امیـ ــه کودکـ ــد؛ بلکـ می دهـ
زندگـــی خـــوب در آینـــده را نیـــز از دســـت می دهـــد. بـــه خاطـــر 
ـــزش و  ـــرگ عزی ـــم م ـــا می توانی ـــان، م ـــزرگ از خ ـــای ب ـــن تقاضاه ای
ـــرا  ـــم، زی ـــور کنی ـــده تص ـــک و پیچی ـــس از آن را تروماتی ـــوگواری پ س
آنهـــا همـــراه بـــا چنیـــن شـــرایط شـــدیدی همـــراه بود ه اند.اگـــر 
فامیلـــش بـــا وی ماننـــد یـــک طفـــل رفتـــار می کردنـــد، بـــه وی 
اجـــازه می دادنـــد کـــه ســـوگواری کنـــد و برایـــش حمایـــت الزم را 
ـــت  ـــم از دس ـــر غ ـــد ب ـــادر باش ـــود ق ـــن ب ـــد، و ممک ـــم می کردن فراه
دادن عزیـــز خـــود فایـــق آیـــد بـــه مـــادر و برادرانـــش بـــرای 
حمایت شـــان پنـــاه ببـــرد و بـــا گذشـــت زمـــان ایـــن مشـــکات را 
پشـــت ســـر بگـــذارد. در عـــوض، وی خـــودش را تنهـــا یافـــت در 
حالیکـــه مســـئولیت های یـــک بزرگســـال را کـــه از تحملـــش 
خـــارج بـــود را بایـــد بـــه دوش می کشـــید و از عواقـــب شکســـت 
ــو،  ــن، کاپلـ ــود )الیـ ــت زده بـ ــئولیت وحشـ ــوردن در ادای مسـ خـ
اوســـترهوف، هیـــل و پینـــوس2، 2017(. توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه 
ـــدید  ـــت تش ـــن حقیق ـــط ای ـــواری ها توس ـــن دش ـــه ای ـــت ک ـــم اس مه
ــاز را بـــه  می شـــود کـــه جســـم در حـــال رشـــد وی بیشـــترین نیـ
ــاس عصبانیـــت را  ــه احسـ ــر، 2017(. وی هرگونـ ــذا دارد )کاتـ غـ
انـــکار می کنـــد و معمـــواًل یـــک نوجـــوان کـــه از چنیـــن شـــرایط 
ــد و  ــت می کنـ ــودش را مامـ ــا خـ ــرد تنهـ ــج می بـ ــده ای رنـ پیچیـ
در  ناتوانی شـــان  خاطـــر  بـــه  دیگـــران  علیـــه  کـــه  خشـــمی 
ـــودش  ـــمت خ ـــه س ـــود دارد ب ـــکلی وج ـــر ش ـــه ه ـــت از وی ب محافظ
هدایـــت می شـــود )پیمـــان و خـــان، 2017؛ الیـــن و همـــکاران، 
ــر  ــی فکـ ــه خودکشـ ــان بـ ــن زمـ ــت در ایـ ــن اسـ 2017(. او ممکـ
ـــردن  ـــرای کار ک ـــه وی ب ـــت ک ـــی اس ـــن زمان ـــی ای ـــد ول ـــرده باش ک
ـــم  ـــوان وی را می بینی ـــود نوج ـــا خ ـــود. م ـــتاده می ش ـــران فرس ـــه ای ب
کـــه زمان هایـــی از امیـــد را تجربـــه می کنـــد و تـــاب آوری رشـــدی 
ــه  ــار بـ ــن بـ ــرای اولیـ ــه وی بـ ــرد کـ ــکل می گیـ ــی در وی شـ زمانـ
ایـــران فرســـتاده می شـــود، زیـــرا وی تصـــور می کنـــد کـــه در 
ـــورد  ـــرای خ ـــی ب ـــول کاف ـــود و پ ـــق ش ـــود موف ـــد ب ـــادر خواه ـــا ق آنج
و خـــوراک خـــود و نیـــز حمایـــت از فامیلـــش بـــه دســـت آورد 

1. Gupta
2. Layne, Kaplow, Oosterhoff, Hill, & Pynoos
3. Buil, Vanore, Majididi, Kuschminder, Marchand, & Siegel

)براگیـــن، 2012(. بـــا ایـــن حـــال، شـــرایط کار کـــودکان و 
نوجوانـــان کارگـــر در ایـــران دشـــوار اســـت مخصوصـــًا بـــرای 
ـــی  ـــا فامیل ـــی و ی ـــوق قانون ـــچ حق ـــه هی ـــان ک ـــل خ ـــی مث نوجوانان
ـــدی،  ـــور، مجی ـــل، وان ـــد )بوی ـــد، ندارن ـــت کنن ـــا محافظ ـــه از آنه ک
ـــه وی  ـــت ک ـــن حقیق ـــگل3، 2014(. ای ـــد و زی ـــمیندر، مارچان کوش
بعـــدًا قربانـــی ســـوء مصـــرف مـــواد می شـــود تـــا درد فیزیکـــی و 
روانـــی خـــود را کاهـــش دهـــد تعجـــب برانگیـــز نیســـت. بـــدون 
هرگونـــه حمایـــت عاطفـــی، واضـــح اســـت کـــه وی هیـــچ راه 
ــا ایـــن حـــال، ایـــن یـــک  برون رفـــت واقعـــی نداشـــته اســـت. بـ
ـــا وی  ـــد ب ـــازه می ده ـــن اج ـــه م ـــه وی ب ـــت ک ـــدواری اس ـــانه امی نش

صحبت کنم و من را به عنوان یک دوست می بیند.
راه روانــی اجتماعــی پیــش رو بــرای ایــن نوجــوان شــامل شــدن در 
یــک برنامــه جامعــوی اســت کــه نــه تنهــا ســوء مصــرف مــواد وی را 
تــداوی کنــد بلکــه یــک ارتبــاط گروپــی دوامــدار بــا دیگــران بــرای 
ــاط انســانی را  ــد ارتب ــق وی بتوان ــن طری ــا از ای وی فراهــم ســازد ت
ــز  ــل وی نی ــا فامی ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــد. ارتب ــاس کن ــاره احس دوب
ضــروری اســت تــا نــه تنهــا در مــورد اعتیــاد وی بلکــه در مــورد رشــد 
نوجوانــی اش بــه آنهــا آمــوزش روانــی داده شــود. مشــاوره فامیلــی 
ممکــن اســت بــه خانــواده گســترده ایــن اطفــال کــه پــدر خــود را از 
دســت داده انــد کمــک کنــد تــا درک کننــد حمایــت کــردن از ایــن 
بچه هــا بــرای رشــد کــردن بــه ســمت بزرگســالی بســیار ســودمندتر 
از تقاضاهــای فزاینــده می باشــد. چنیــن برنامــه ای بایــد یــک 
ــا فامیل هــا قــادر  بخــش انکشــاف اقتصــادی نیــز داشــته باشــد ت

باشند تا چنین حمایتی را فراهم سازند.
بــا ایــن حــال، در افغانســتان معاصــر، برنامه هــای جامــع اندکــی ـ 
اگــر اصــًا وجــود داشــته باشــدـ  بــرای نوجوانانــی کــه در ســرک کار 
می کننــد و فامیل های شــان وجــود دارد. و اقدامــات اندکــی بــرای 
حمایــت از فامیل هایــی کــه نــان آور خانــه را از دســت داده انــد 
صــورت گرفتــه اســت. عــاوه بــر ایــن، برنامه هــای درمــان اعتیــاد 
کــه وجــود دارنــد تنهــا تــداوی طبــی را فراهــم می ســازند و نیازهای 
رشــدی نوجــوان را مدنظــر نمی گیرنــد. ایــن امــر ممکــن اســت بــه 
ــه  ــد ک ــی باش ــن وزارت ــی بی ــه و هماهنگ ــی عام ــود آگاه ــر نب خاط
ــا مشــکات مــواد  مشــکات زندگــی روزمــره افغان هــای فقیــر را ب
مخــدر مرتبــط می ســازد )دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــل متح ــر مل ــه،2015؛ دفت ــت عام وزارت صح

جرم و مواد مخدر، 2017(.
بنابرایــن مــن از ایــن مطالعــه قضیــه بــه عنــوان نقطــه پرتــاب 

استفاده می کنم تا توصیه های جامع زیر را پیشنهاد کنم.

راه حل ها و توصیه ها
1( وزارت کار، امــور اجتماعــی، شــهدا و معلولیــن بایــد برنامه هایی 
را بــرای کمــک بــه فامیل هــای کــودکان و نوجوانــان کارگــر در روی 
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ســرک ها ارائــه کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن خدمــات 
ــرار دارد.  ــترس ق ــد در دس ــرورت دارن ــدان ض ــه ب ــانی ک ــرای کس ب

این برنامه ها باید شامل موارد زیر باشند.
ــز  ــوزش و نی ــاعت در روز آم ــار س ــاختن چه ــم س ــف( فراه ال
ــال کار در  ــام اطف ــرای تم ــان ب ــای فامیل ش ــا اعض ــاط ب ارتب

سرک
ب( همــکاری بــا پروگــرام غذایــی جهــان و پروگرام هایــی 
ماننــد آن بــرای فراهــم ســاختن غــذا و روغــن خوراکــی بــرای 

اطفال کار در سرک که به طور منظم به مکتب می روند.
ــان آور  ــه ن ــرک ک ــال کار در س ــای اطف ــا فامیل ه ــاط ب ج( ارتب
ارزیابــی  بــرای  داده انــد  دســت  از  را  خانواده شــان 

نیازهای شان 
•   فراهم ساختن حمایت روانی اجتماعی

ــا و  ــرای بیوه ه ــاوره ب ــه و مش ــت خان ــاختن ویزی ــم س د( فراه
ــا اعضــای  ــه محــدود شــده اند، ارتبــاط ب ــی کــه در خان اطفال
فامیــل بــرای تشــویق آن هــا بــرای اســتفاده از فرصت هــا 

جهت رشد اقتصادی و اجتماعی
ــرای بیوه هــا در  ــوی ب •   فراهــم ســاختن تعلیمــات حرف
حوزه هایــی کــه آنهــا را قــادر می ســازند کــه بــدون تــرک 
از  می توانــد  کار  )ایــن  کننــد  کســب  درآمــد  خانــه 

مهاجرت اجباری جلوگیری نماید(
بــرای  نوجوانــان  بــرای  فرصت هایــی  ســاختن  فراهــم  ه( 
شــامل شــدن در فعالیت هــای گروپــی خــارج از کار و درس از 
جملــه ورزش، تفریحــات، هنرهــای خــاق )ماننــد شــعر و 

تئاتر(، تا بتوانند از درد و رنج خود بهبودی حاصل کنند.
تمــام  در  را  مشــاوره  مراکــز  بایــد  عالــی  تحصیــات  وزارت   )2
کــه  کنــد  ایجــاد  کشــور  سرتاســر  در  عمــده  پوهنتون هــای 

مسئولیت انجام فعالیت های زیر را به عهده داشته باشند:
ــوان روز  ــه عن ــی ب ــال تحصیل ــک روز را در س ــل ی ــف( حداق ال
مقابلــه بــا اعتیــاد اختصــاص دهنــد و در آن روز ازطریــق 
کنفرانس هــا، ســمینارها و ورکشــاپ ها، آگاهــی محصلیــن را 

ارتقاء دهند.
ب( کمپاین هــا و برنامه هــای آگاهی دهــی عامــه در مــورد 

مقابله با مواد مخدر را به راه اندازند.
ج( در صــورت نیــاز، محصلینــی کــه متاثــر از خشــونت و مــرگ 
دریافــت  بــرای  را  خانواده شــان  و  هســتند  عزیزان شــان 

مشاوره فردی، فامیلی و گروپی بیمه کنند.
3( یـک کمیتـه بیـن وزارتـی در مورد سـوء مصـرف مواد متشـکل از 
وزارت صحـت عامـه، وزارت مبـارزه با مـواد مخـدر، وزارت کار، امور 
اجتماعـی، شـهدا و معلولین، وزارت داخلـه، وزارت معارف و وزارت 
تحصیـات عالـی بایـد تشـکیل شـود تـا در مـورد مسـایل مرتبط با 

سوء مصرف مواد در کشور تصمیم مشترک اتخاذ شود.
4( وزارت صحــت عامــه و وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه همــراه 

وزارت کار، امــور اجتماعــی، شــهدا و معلولیــن بایــد بــا همدیگر کار 
ــع  ــداوی جام ــای ت ــه برنامه ه ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــد ت کنن
بــرای تمــام افــرادی کــه معتــاد شــده اند، صــرف نظــر از توانمنــدی 

مالی شان، در دسترس قرار دارد.
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