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    فراموش شدن جنبه های:  ن نستا فغا جمیعت آسیب دیده ا    

                                            جنگ افغانستان به رهبری ایاالت متحده امریکا  منفی      

Afghanistan’s  Traumatized  population  : the  forgotten  

downsides  of  the  US  led  Afghan  War           

                                                       اختالت روانی ومهاجرت                      

Mental  disorders  and  Migration                                                                              

                                                                                                                                                                       
نه که  ری وحمالت مسلحا ر های انتحا افغانستان  برخی از انفجا درجریا ن جنگ       

وترس  واندوه  صورت میگیرد  اکثر مردم ناشی از همچو انفجارات درگیر وحشت ،غم 

                        .                                                                            شی از آن محکوم بمرگ میشوند شده  که بعضی ها نا

نیستی  به هرباریکه انفجار انتحاری صورت میگیردویک ویا چند نفر ازهمشهریا ن را  

ملیون شهروند ( 53)مجروح وبعدًا بکام مرگ فرو میبرد  به را میکشاندویا دهها نفردیگر

 آسیبی که باوجود عدم شناخت از شخص ویا ازاشخاص قربانی.ند افغانستان آسیب میرسا

ءثر واندوهگین سف ومتا ذاشت آنها متاگان به نسبت درگ نی شد شده واقارب نزدیک قربا

.                                                                                                        میشوند بویژه آنهایکه از فرهنگ جنگ خسته شده اند

که توام با غم دراین کشور  تقریباً همه افراد اعم از سالمندان وکودکان  عادت کرده اند    

                                    انتحاری  میپردازندواندوه به تماشای سربریده هاوسرازتن جدا شدگان قربانیان انفجارات 

وارد را پوشش نمیدهند چنان تعداد زیادی از مواردی را که رسانه های همه گانی  آن م   

است که وابستگا ن قربانیا ن جنگ به علت افسرده گی  واضطراب سنگین  دفعتاً گرفتار 

به سکته قلبی و مغزی شده وازبین میروند واگر احیاناً زنده هم بمانند  مبتال به بیماریهای 



                                                                        .                                          وخیم وصعب العالج میشوند

به   ویا آسیب رسیدگی که آسیب زاییست رسیده  حاکی از آن است  حسب گذارشات بد  

( 0880)که در اثر انفجارات انتحاری وبمب گذاری طی سالهای بین ن وابستگان و متعلقی

که بعدًا محکوم بمرگ   شده گذارش داده (088888)در حدود  صورت گرفته( 0802)تا 

                                                                                                                                               . شده اند 

 تحاری  همسر وفرزندجار انفدراثر یک انکی از شهروند کابل  هفت سال قبل فاطمه ی    

وبعد از سردگی وتشویش مبتال به سرطان شد به علت افخودراازدست داد وتا دوسال بعد 

که او یکی از هزران  انسان  مبتال به این .ن  بست  چشم ازجهایگر سپری شدن دوسال د

تعدا زیاد از مردم  به نسبت مبتال  که یعنیکه جان خودراازدست داد  سرنوشت وخیم بود

مبتال به  امرض گوناگون  ن خویش  ست رفتگا دضطراب وتشویش  وغم  و ا ندوه ازابه 

                                                                                                                                                . وخیم صعب العالج شده وبعدا  از جها ن چشم بسته ومحکوم بمرگ شده اند

وغیر   نا شی از حوادث  المنا ک  همین اکنون مواجه به آسیب ویا   جمیعت آسیب دیده

ن  هستند   نستا این مردم افغا نستا ن گرنگی میکند که بر شا نه های مردم افغا ملقابل تح

 ستی  نوس فقر ، تنگد گی میکنند  بلکه در اقیا زندرسنگین  جنگ  که نه تنها درتحت فشا

و روانی  روحی  ری های بیما ری ،  بیکا  بلکه بته  که  نه تنها  فقرال دست وپا میزنند 

مخدره  ونا امنی که ریشه های این همه مبتال به اعتیاد مواد  خشونت جنسی  ،خشونت ، 

درعمق جامعه افغانی گسترش یافته است مردم افغانستان را دچار نا امیدی مانی ها  نابسا

زیراکه  : ویا س ساخته است  بخصوص  افسرد گی عمیق در افغان ها  قابل توجه است  

اشتیا قی  به عقب آنها  برای مشاغل ثانوی از خود بی میلی نشان میدهند وبه  نسبت بی 

وبجلو درحرکت نمی افتند بلکه ترجیح  میدهند که در خا نه بما نند  وخودرا در کارهای 

.                                                                                                          خانه های شان مصروف سازند 

ا شی از جنگ  وخشونت  والمناک ن  تاءثر اور  ن حوادث ید د افغان ها معمواًل بعد از    

درخواب هنگام  شب   چشم دید های خودرا نی  نه های همگا بع رسا مناوکسب آگاهی از

یک محصل پوهنتون  که باید قبل از همه  توجه به مطا لعه :مثاًل  بگونه مثال  -می بینند

گریبان  ت اجتماعی وجنگی  د ست به داشته باشد ولی برعکس درجنگ ومبارزه با اختال

ثر کودکان ونوجوانان  یتیم  افغان به نسبت که نان آور  برای میبا شد واز سوی دیگر  اک

خانواده های  خود هستند ازدرس وتحصیل  محرو می ما نند  وبرای بد ست آوردن  یک 

عظیم د ست  لقمه نا ن  خودرا  درمعرض انواع شرارت ها  قرار میدهند وبا مشکالت  

.                                                                                                      وپنجه نرم میکنند 

درکابل ودراکثرمراکز   دماغی  صحت  ندوکتورا  نه های ینه خا اکثر کلینک ها ومعا    

مطالبه  ازبیماران پول زیاداین دوکتوران   به نسبت آنکهوالیات وشهر های بزرگ کشور

روانی   روحی  امراض  به مبتال   مریضان جعه انه های شان با مر اکینند ، معاینه خنم



واختالالت دماغی  پر ومملو میگردد همچنان قابل یاد آوری است و آن اینکه  شهروندان 

د  که بعد از تماشای کابل  عادت های عجیب وغریب  ناشی از جنگ ها را کسب کرده ان

انفجارات انتحاری  وبم گذاری های مرگبار  تن وجان شان  گرم میشو  یعنی که ضربان 

نه  با یکد یگر با  حسن نیت رفقیا ای حادثه قلب شان  بیشتر وسریعتر میشود  ودرصحنه 

چو  وچنان مینما یا نند ویا وانمود میسازند که آنها درهممیکنند برخالف زمان قبل برخورد

لحظات  بعد از مرگ ومیر  بسیاری از همشهریان وهموطنان  شا ن احساس غمشریکی 

وهمد لی  می کنند وچنان پنداشته میشود  که آنها  با ذهنیت های تا زه رفیقا نه  تازه تولد 

تا جا یکه بسیا ری از  افراد مسن  وسا لخورده گان  تالش  بخرچ میدهند  تا . شده باشند

ی حمالت مرگبا ر با همشهریان  اندوهگین شان  درمحل حادثه  با زبان درمورد چگونگ

نا امن وناگوار     البته که به نسبت  همچو  حاالت. نرم و مهربا نا نه سخن به لب آورند 

که چرا افغانستان  در آتش  له مند وناراض هستندا ن  از اولیای کشور گنست کل ملت افغا

ود نیای  مدرن  ودرحا ل  توسعه  تکنالوژی میسوزند؟  جهنم  دراین عصر انکشا فا ت 

مردم افغانستان دراین برهه از زمان  بمردمان وبه مسو لین صا دق  وپا ک نفس احیاج 

نگ جاری  معلومات همه جانبه بدهند ا را در مورد علل وعوامل واسرار جدارند  که آنه

نه های  اجتما عی وهمگا نی وبر زخم های شان ملهم گذارند بخصوص توقع آنها از رسا

 .                                                                  است  که مردم را دراگاهی قرار دهند   تا حد اقل  که باعث کاهش نگرانی آنها شوند

                                                                                                               
در رخداد آسیب پذیری هرچه گسترده تر تازه درکابل  که چندی قبل  بوقوع  پیوست       

جمهور    ریس اشرف غنیوتعدادازهمشهریان کا بل راآغشته بخوان نیست ونابود ساخت 

افغانستان در مورد اهداف  بخاطر شکست   بمردم  طی سخرانی اش در خطابن افغانستا

 بدرقه شد« تمسخر واستهزا»  مردم به ن او از طرف  دادن تروریزم سخن زد که سخنا

حتی ستیزه  اخیر خود  به  شورای صلح ادعا کرد  که حکومت او نرانی درسخچونکه او

داند  وآنها را شکار ونیست  ونابود  خواهد جویان را  به سوراخ های شان  بازخواهد گر

به  گانه تلویزیونی  جداسی افغان دریک  پا سخ  سیایکی از آگاهان امور احمد سعیدکرد 

برای ریس جمهور ما  کا فی  خواهد بود  :  نظرات ریس جمهور واکنش نشان داده گفت 

که اگر حد اقل  بتواند جلو بمب گذاری ها و انفجارات انتحاری  را درکابل بگیرو و یا 
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         مها ر کند ؟                                                                                     

وزارت صحت عامه افغانستان و دفتر نمایند گی سازمان صحی جهان (  0880)درسال  

منتشر کرد ند  که  بر طبق  گذارش آنها   ت خودرا  لعا در کابل  نتایج بر رسی ها ومطا

درصد از شهروندان افغانستان مبتال به اختال الت  روحی وروانی ودماغی  ( 08)بیش از 

. لوی آن ازناامنی وفقروتنگد ستی واعتیاد به مواد مخدره نیزرنج میکشند میباشندکه درپه

این فیصدی ونسبت  بد ست آمده  ممکن ا ست  که  به نصف   کاهش یافته با شد  چونکه 

شورشیان تابحال  بطور گسترده  به وخا مت ونا امنی اوضاع  به  نسبت فصل سرما  نه 

                                                                                                                                       .                     پرداخته اند 

استعمال  مواد شیمیا یی  یا ردن  واز مشکالت روانی ناشی از بکارب برخیزسوی هم ا    

نیروهای   توسط  رجی وبویژه می خا ظان  نیروهای  در هر مرحله ای  از زمان  توسط

شد   بامینیز به بعد ( 0880)سال بخصوص ازن  نستا نظامی ایاالت متحده امریکا درافغا

بش  بخصوص معیوبیت های  نوتولدان  که مادران شان در هنگام  حمل به تششعات  وتا

روبر شده اند    ن  نستا فغا ا  طق  مختلف یی درمنا های  امواج مضره سالح های شیمیا

که توسط امریکا یی ها  در ( بمب مادری) بگونه مثال  با پرتاب  بمب عظیم الجثه  بنام 

یر وسنگرهای گروه مربوط به  دیپو ها وذخا  ن  باالی نستا فغا والیت شرقی ننگرهار ا

ت   گذارشا -باعث تخریب آن مناطق شد  ید که  پرتاب گرد( آی اس آی اس )داعشی ها 

  اکنان آن مناطق اختال التکه به سست  کی از آن ا دری حا از پرتاب این بمب ما رسیده

سوء  این   ثیرات از تا  شی همه گیاهان  آن محل  نیز ناروانی را بار اورده  تا جا یکه 

لوث گردیده  وزمین های زراعتی  آن بخش از کشور  دیگر قابل زراعت  مبمب مادری 

                                                                                                                                           .              نمی با شد

جنگ همچنین  میتواند  که مسول تحقق  بی عدالتی ،  بیسوادی ، وبیکاری  وعدم           

ت اجتماعی وسیاسی واقتصادی  جامعه  باشد  انکشاف وتوسعه در همه بخش های ازحیا 

رابرای   زمینه م  وسرانجاتسهیالت دسترسی به صحت وسالمت را از بین  ببرد   وهمه

ماغی   روحی  ود  ری های گوناگون واز جمله تشوشات یمی ویا همه گیری به بیما ایپید

                                                                                                                                     .زد  مساعد سا

دریک گذارشی که از طرف یک منبع خبر رسا نی الجزایره  بدست نشر سپرده شده      

ه گیها درشهرکابل در امبوالنس ا ست درآن آمده است که به نسبت وحشتی که دراین تاز

انفجار انتحاری صورت گرفت مردم شهر را دچار وحشت ساخت  تاجا یکه اکنون اکثر 

باشند گان شهرکا بل ادرس مکمل خودر با تلیفون خا نه ومحل کار  ونشانی گروپ خون 

خود دریک پارچه کاغذ می نویسند و آنرا درجیب ویادر کیسه  جیبی پول خود میگذارند 

آنهم بخا طر گرفتن اهتما ما ت در صورتیکه  اگر هنگام تصا دف ود ید ن لطمه بخود و

شان ضرورت افتد ویا اگر دریک حمله تروریستی جا ن ببا زند تا که   فا میل شا ن زود 



                                      .                                                                                           مطلع شود 

همراه با پرابلمهای وآسیب های روانشناختی  ناشی از  درگیری های  مسلحا نه موضوع  

قابل بحث مهاجرت وبیجا شدن از خانه وکاشان است  ، چنانچه  که در سالهای قبل  وبعد 

رشان  خارج شد ند  بخش بزرگی از جمیعت افغا نستا ن  الزاماً از کشو(  0802)از سال 

اً در کا بل  که شاید باور کردنی نباشد  از اینکه  با هر حمله تروریستی خونین  خصو ص

وساکنان شهر همه وقته  در صد د  یا فتن راههای  امن موجب  مهاجرت شهریان میشود 

واز سوی  د یگر گذ ارشا ت میرسا ند  که .  وفرار از خشونت  به مهاجرت می اندیشند 

اد از پناهندگا ن  افغان دراین روزها  توسط دولت الما ن  از جرمنی  اخراج  میشوند تعد

چونکه مقا ما ت   المان را عقیده براین ا ست  که در ا فغا نستا ن  تا  اندازه ای  ا منیت 

منصفا نه وجوددارد حالنکه   اکثر مردم  در  بمب گذاری های اخیر زخمی وعده ای هم 

           .                                                                                                                            ت دادندجان خودرا ازدس

 (Brain Drain)تخلیه ویا فرار مغز ها  تجربهدستخوش باید گفت که افغانستان اکنون     

جوانان  نسل کنونی کشور بفکر ترک  میهن  خود ازنسل جوانان خود است چونکه اکثر 

هستند  وذهن خودرا  به نسبت  فارغ از حوادث ورویدا های  همچو اخیری که در کا بل 

                                                                           .                                                                                صورت گرفت  بخاطر زندگی درخارج  ازکشور متمرکز ساخته اند 

از سوی دیگر رسا نه های  افغا نستا ن  بیشتر شبیه   به روش رسا نه های  جر یا ن     

دگی ایاالت  ت نا بخشو رسانه های  غربی  در مورد جنایا هاصلی غرب هستند  آنچنانیک

ن  مردم کتمایق را از نظر خاموش هستند  وحقاومتحدان  آن کشور تو وناامریکا  متحده

ن ها  بگونه ای  کور کورانه میکنند وهمه رسانه ها بشمول اخبار وروزنامه ها وتلویزیو

کشور را درپیش   ین آن ایاالت متحده امریکا ودیگر متحدسلوک وروشهای رسا نه های 

نه یا نا خواسته  گذارش های نا درست ودور ورسا نه های افغان  بطور آگاها  گرفته اند 

از واقیعت را  بخا طر درتا ریکی قرار دادن مخا طبین افغان خود  بد ست نشر میسپارند  

.                                                که این خود راه را برای ضا یعات وتلفات وفرار ومهاجرتهای جوانان هموار میسازد

ال  رسانه های افغانی  و دولت درهماهنگی  با متحدان  غربی خود  با احتیاط با اینح     

 .  دنتالش بخرچ میدهد تا اثرات این تراژیدی ها  زا از نظر انظار عامه مخفی نگه بدار

وقت شده  نا  کنونا   وحکومت ن ها  ست  افغا نی  بد نه های همگا مگر برای  رسا     

بنی من را   نستا مردم افغا  طبه د قا ت ولو راستین خود اعتما ابا تبلیغاست  که بتوانند 

.                                                                                        کند  و یا آوردن صلح وخشونت زدایی  جلببر تامین 

استفاده  از رسانه ها ی  ف وتاءثر دراینجا است  که در کنار مزایا وبردنمایه تاس        

اجتماعی و برای روشنگری مردم  اخبار جعل ونادرست وناگوار وبهوده در روزنامه ها 

دراذهان    ونا امنی را ید از ترس  که موج جدس بوک ها  به نشر سپرده میشود ودر فی

                    .                                   مردم  ترزیق  وآنها را به تحریک  سوق میدهند



که آیا رسا نه های  کشور  به جنگ    است  این حاالنکه  مسله اسا سی  این موضوع     

های  خونین وارد شده اند ویا درگیراند  ویا که باید  تصاویر خشونتبا ر جنگ  وویرانی 

  هارا بطریقی که موجب خشم عموم مردم میشود بخش کنند؟ دولت ورسانه های افغانستان

دوم موافق باشند  زیرا این امر  خود باعث  ( نه)وبرخی فعاالن ممکن است با گفتن  یک 

اختال الت روانی ومهاجرت ها میشود که یک پاسخ کاماًل پوچ ومیان تهی چیزی دیگری 

               .                                                                                            نیست 

در واقع  این پیشنهاد  وبهانه برای پنهان کردن  جنایات جنگی است  یعنی با نادیده       

تحریک  ومساعد    برای گرفتن  منافع  ونشان نه دادن  وضیعت واقعی که خود کمکی  

یت امر به  ساختن قربانی  برای شورش ، خیزش  وجنبش های انتقادی است  که درنها

.                                                                    شد  نفع  خود ملت  میتواند با  به یک حساب

                                             «0262-20-61»یم سالمها   با تقد ----------------------------------

  


