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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۲/۲۷

احسان

خشونت های روانی گروه مسلح طالبان
گاهی گروه های مسلح برای نشان دادن توانایی های خود خشونت های را بکار میگیرند که اثرات روانی فراوان در
افکار و رفتار مردم ایجاد میکند که از آن به نام خشونت روانی یاد میشود .گروه مسلح طالبان چنان اعمال وحشیانه
ای را در مقابل مردم افغانستان انجام داده اند که خاطرات سیاه این گروه تا دهه های بعد نیز در افکار و اذهان مردم
باقی خواهد ماند .گروه مسلح طالبان برای این که در افکار عموم باقی بمانند و اثرات روانی فراوان را بر مردم وارد
نمایند .معمولا از حمالت انتحاری ،ماین های کنار جاده ای ،سر بریدن مردم استفاده میکنند در چند سال اخیر که این
گروه توان مبارزه رو در رو را با نیرو های امنیتی کشور از دست داده اند اماکن عمومی و مراکز نظامی ،دولتی و
حتی محالت عام را مورد هدف قرار میدهند طالبان با چنین اعمال خود نهایت خشونت روانی را در میان اتباع
افغانستان بوجود آورده اند.
در ماه اخیر که مذاکرات صلح میان گروه مسلح طالبان و ایالت متحده آمریکا در جریان است این گروه با انجام
حمالت انتحاری و عملیات های نظامی تالش نمودند که امتیاز گیری بیشتر نمایند و برای این کار خود دست به
خشونت بیشتر زدند که درنهایت خشونت های روانی زیادی را بر مردم کشور وارد نمودند .این گروه با حمله بر
اماکن عمومی و کشتار غیر نظامیان و رسانه ای کردن آن توسط رسانه های جمعی و به ویژه شبکه های اجتماعی
افکار عمومی را تحت تاثیر قرار میدهند .گروه مسلح طالبان هدف از انتشار تصاویر قربانیان و حمله های انتحاری
را برهم زدن تعادل روانی جامعه اعالم کرده اند .از این جهت است که طالبان و دیگر گروه ها ی مسلح از حمله
های انتحاری مداوم کار میگیرند و با پخش صحنه های خونبار و غیر انسانی در شبکه های اجتماعی تالش میکنند
تا موجی از فشار روانی را علیه مردم ایجاد کنند و مردم از این وضعیت به تنگ آیند و کم کم افکار عمومی علیه
دولت تحریک شده و تقابل بین دولت و مردم شکل گیرد .طبیعی است که اگر دولت در جهت مهار و جلوگیری از
عملیات های تروریستی یک راهکار جدی نسنجد و این وضعیت ادامه یابد و به دغدغه های افکار عمومی مبنی بر
مبارزه جدی با گروه های چون طالب پاسخ لزم داده نشود .فاصله و بی اعتمادی بین دولت و مردم بیشتر میشود.
افکار عمومی علیه دولت تحریک خواهد شد و مردم که قربانی عملیات های طالبان اند به نحوی دولت را در بوجود
آوردن این وضعیت مقصر میدانند در حالی که دولت سالنه میلیون ها دالر را جهت درمان قربانیان جنگ ناشی از
خشونت روانی به مصرف میرساند و همین گونه جلو خیلی از اعمال گروه طالبان را میگیرد که موجب خشونت
های روانی میشود.
طالبان خشونت های روانی را چنان بر مردم روان داشته اند که دیدبان حقوق بشر در سال  ۲۰۱۴اعالم کرد حکومت
افغانستان در بخش فراهم سازی امکانات و خدمات روانی اجتماعی یا صحت روانی برای افراد دچار مشکالت
روحی روانی ناشی از جنگ ها و منازعات مسلحانه کم آورده است.
بیشتر از نصف جمعیت افغانستان به شمول قربانیان خشونت ناشی از جنگ ها و منازعات مسلحانه به نحوی از
مشکالت روانی ،افسردگی بی ثباتی عاطفی و امراض روحی روانی ناشی از جنگ رنج می برند که ادامه جنگ
از سوی طالبان عامل عمده آن میباشد.
جاناتان پیدنالت از محقق منازعات و بحران سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد خشونت های روانی متعقد است دهه
ها جنگ و منازعات مسلحانه باعث شده است تا مردم افغانستان از زخم های عمیق روحی روانی و فزیکی رنج
ببرند .او تاکید میکند هر چی فوری لزم است تا خدمات صحت روانی موجود جهت حمایت از افغان های دچار به
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مشکالت روانی ناشی از جنگ ،خشونت ها ،حمالت انتحاری توسعه داده شده و از تاثیرات دراز مدت این مشکالت
افسردگی ها که باعث بحرانی تر شدن وضعیت قربانیان و خانواده های آنان و همچنین وضعیت اجتماعی مردم
افغانستان میشود جلوگیری به عمل آید.
طالبان با ادامه جنگ و خشونت های روانی بخاطر رسیدن به اهداف خود از هیچ نوع رنج و درد در مقابل مردم
افغانستان دریغ نکرده اند و اکنون همچنان این خشونت ها جریان دارد و هیچ تضمین وجود ندارد که این گروه بعد
از صلح از انجام این خشونت ها دست بردارند.
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