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  )نوشته از جمال(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان  

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢۶
  

   ضد زحمتکشانۀجنگ ھای غارتگران
   سبب افزايش بيماری روانی در زحمتکشان

  

کارگران، دھقانان، (بار اصلی جنگ را زحمتکشان.  قربانيان اصلی جنگ ھای غارتگرانه ھستندزحمتکشان کشور ما

می کشند، در حالی که سود و منفعت جنگ نصيب طبقات غارتگر مثل ...) معلمان، نجاران، داکتران، آھنگران و

  .سرمايه داران و فيوداالن می گردد

 ناتوئی، نوکران داخلی، طالبان – طرف چپاولگران امريکائی خصوص جنگ کنونی که ازه جنگ ھای غارتگرانه و ب

که سبب فجايع فراوان شده است، سطح بيماری روانی را در ميان زحمتکشان نيز  و داعشيان راه اندازی شده، ضمن اين

  .افزايش داده است

ده ميليون افغان را به ده ھا سال جنگ، بمباری و گرسنگی، « اخير خود مطلبی تحت عنوان ۀ نيوزويک در شمارۀمجل

نشر کرده که در آن تذکر رفته است که در حدود يک بر سه نفوس افغانستان با » تکاليف روانی دچار ساخته است

 دولت کنونی در روز جھانی صحت روانی ۀلين وزارت صحت عاموھمين گونه، مسؤ. رو ھستنده مشکالت روانی روب

ه  درصد مردان افغانستان با مشکالت روانی و افسردگی روب۵٩نان و  درصد ز٧۴اعالن کردند که ) نوزدھم ميزان(

  .رو ھستند

که جنگ استعمارگرانه با قتل  از آنجائی.  وضعيت اسفناک و فاجعه بار زحمتکشان افغانستان استۀآمار فوق نشاندھند

 و جرم ھای جنائی ھمراه می باشد و ءعام، شکنجه، تھديد، توھين، تحقير، اسارت، فقر، ناداری، گدائی، اعتياد، فحشا

ًقربانيان اين فجايع و بالھا نيز زحمتکشان می باشند، طبعا اين فجايع بر روح و روان زحمتکشان اثرات منفی می گذارد 

  . و آنان را به بيماران روانی تبديل می کنند

بلکه مبتال شدن زحمتکشان به بيماری غارتگران برای کسب منفعت و سود شان نه تنھا که پروای زحمتکشان را ندارند، 

زيرا وقتی زحمتکشان به بيماری روانی و روحی مبتال می شوند به انسان ھای . ھای روانی را به سود شان می دانند

خسته، معتقد به باورھای کاذب، نگران، دلخور، بی حوصله، بی عالقه به امور زندگی و ناتوان تبديل می شوند که 

 نه تنھا که به فکر ئیه سود غارتگران و به ضرر جنبش ھای زحمتکشان ھستند، زيرا چنين انسان ھاچنين انسان ھائی ب

  .س و نااميدی تشويق می کنندأرھائی شان نمی افتند، بلکه ديگران را نيز به ي
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 و معتقد به مند به مبارزه، با انرژی، اميدواره زحمتکشان برای رھائی شان از ستم و غارت، به انسان ھای فعال، عالق

ًانسان ھای فعال می توانند راه نجات زحمتکشان را ترسيم و برای آن عمال کار و . باورھای نو و حقيقی نياز دارند

بر زحمتکشان است که به کمک آن عده از زحمتکشانی که به اثر جنگ ھای غارتگرانه به بيماری ھا و . مبارزه کنند

  . آنان را به نيروی فعال و اميدوار برای رھائی شان از ستم و غارت تبديل کنندمشکالت روانی مبتال شده اند، بشتابند و

  

 

  


