
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ١١
 

 بحران امراض روانی در افغانستان
  

تحقيقات وزارت صحت عامۀ دولت .  سال جنگ، مردم ما را در حالت بد روانی قرار داده است٣٧بيش از 

دھد که جنگ، بی ثباتی اجتماعی و سياسی و فشار  سسات بين المللی نشان میؤمستعمراتی کابل ھمراه با بعضی م

ھزار ھا جوان اعم از پسر و دختر به مشکل . ھای اقتصادی عوامل عمده در تشديد بحران روانی مردم ما شده است

ود است، نظام ضد مردمی که مصروف زد و کند خ. شود روانی مواجه اند که ھر روز به تعداد آنھا عالوه می

 .تواند کمترين کمکی به مردم مصيبت زدۀ خود کرده نمی

بيکاری و فقر و . سال ھا جنگ  و کشتار و تجاوز بيگانگان مردم ما را سخت پريشان و دست و پاچه ساخته است

. ه است سالم اوالد شان ابعاد نوی به خود گرفته و باعث خلق بحران روانی در مردم ما شدۀناتوانی فاميل ھا در تغذي

ی متجاوزين بيگانه ھسردمداران نظام مزدور کابل نه تنھا قادر به رفع اين بحران نيستند، بلکه  ھر روز با ھمرا

صد آسيب ديدگان در  ٧۵برحسب احصائيۀ وزارت صحيۀ دولت مزدور کابل، . دھند مردم ما را در تنگنا قرار می

عملکرد . محروم زن از چھار طرف در عذاب اندجنس . دھند صد را مردان تشکيل میدر  ١۵روانی زن ھستند و 

 تر زن را به مراتب آسيب پذيرجنسمذھبيون کثيف، فشار ھای فاميلی، رسوم کھنه و خرافاتی و نبود کار و فعاليت 

به ل نوشان که بتوانند رنج خود را گل بسازند، پنج مراتغرب، تعداد الکح تجاوز امپريالييسم !!از برکت. ساخته است

مردم ما ھمچنان با استعمال مواد مخدره می خواھند که برای چند دقيقه از غم دنيا رھائی يابند، اما . بيشتر شده است

  .دانند که نتيجۀ آن خلق بيشتر نارامی روحی و تشويش و نگرانی است نمی

تواند از نيروی   پوشالی نمیل و مواد مخدره دامنگير قشر جوان اما بيکار افغانستان شده که دولتاعتياد به الکح  

 ساحات مردم و باالخص جوانان ما را به ۀخواھی نخواھی، فشار ھای روز افزون اجتماعی در کلي. آنھا کار بگيرد

  .سازد به امراض روانی سردچار میرا سوی نيستی کشانيده و آنھا 

  . وش بی وجدان مدافع آن اند سال اشغال کشور و تجاوز بيگانگان است که يک عده ميھن فر١۴اين ھم نتيجۀ 

  

 

  

 


