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 ۲۰/۲۰/۰۲۲۲                     مترجم: دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 «افغانستان: داکتر روانی طالبان»
 

 «م(. عامل با آسیب روانی(۲۹۹۱سطر پایان عکس: جنگی های طالب در افغانستان )عکس از سال »)
 

آشکاراست که رنگ خاکستری جنگ و  در دهۀ نود لرن بیست، طالبان بدون مالحظات، لدرت را بدست گرفت.»
این موضوع را یک  -است و ضربۀ روحی وارد ساخته رسانیده  پیکار، بر جنگی های افراطی اسالمی نیزآسیب

 روانشناس، که به او اعتماد شده است، گزارش می دهد.
 

ک" او در مزار شریف، والع در شمال افغانستان، مریضان هر روز تا راهرو ها صف می در "کلینی –هامبورگ 
(، آنها را معالجه نماید. Nader Alemiگرفته اند. زنان و مردان، بطور جداگانه انتظار می کشیدند، تا "نادر عالمی" )

ت حالت روحی شکایت داشته انسان ها از افسردگی، فشار های روحی ، خواب های وهمناک، غم انگیز و نوسانا
امیدوار اند، تا روانشناس، درین دولت بحرانی در دیار هندوکش، آنها را درین آسیب ها و ضربات روحی  -اند

 تسکین نماید. 
 

داشته است، که از آنها مرالبت می نموده  ینوع دیگر مریضاناز عالمی، بکلی ر سال لبل ناد ۲۱لریب بیش از 
نمودند. می طالبان لدرت را در افغانستان، بدست خود گرفتند و برمردم مستبدانه حکومت  است: در اخیر دهۀ نود،

تالش از روانشان در  –البته تعمیل افراطی لدرت، بعضی از افراطیون اسالمیستی را، تحت فشار لرار داده است 
 کمک بوده اند.  دریافت

 

در بارۀ تجارب خود، با طالبان بحیث مریضان خود حال، بیش از یک دهه بعد تر، نادر عالمی به "بی بی سی" 
گزارش می دهد. از داکتر نمل لول می گردد: "آنها اغلباً تنها نمی آمدند، بلگه گروپ گروپ". جنگی ها با یک ورق 

در دست حضور می یافتند، که بر آن نامش وجود می داشت. آشکاراست که عالمی لبالً دیگر نوع افراطیون را  
در مورد مؤفمیت هایش هر جا حکایت می شد. لرار ادعا، عالمی یگانه روانشناس در  -می گرفته است تحت معالجه

شمال افغانستان بوده است، که به زبان طالبان، به پشتو مسلط بوده است. او گزارش می دهد: "از آنجایی که من به 
که هزاران جنگی در آن سال ها، نزد او آمده زبان آنها صحبت می نمودم، به من اعتماد می نمودند. گفته شده است، 

 اند.
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م تحت کنترول خود، درآوردند، بعد از آن هم، مناطك متصل آنرا نیز ۲۹۹۱طالبان شهر مزارشریف را در گست 
: "جنگی های زیادی بوده اند، که  می کند. عالمی حکایت نموده استتسخیر نموده اند. عمیدۀ آنها خودکشی را ممنوع 

 زد داکتر نرفته بودند." هیچگاه ن
 

بطور آشکارا، طالبان در بارۀ ضرباب و آسیب های روحی خود ها و آنچه بر آنها گذشته است، حکایت می نموده 
که هدف اصابت  یم اینستبه جبهه اعزام می شوم، آرزو اند. یکی از آنها بطور مثال گفته است: "هر مرتبه،  ولتی

جنگی ها، احساس و افکار از از این زندگی نفرت دارم." بسیاری  جا استم.اما من هنوز هم این مرمی کس شوم.
به آنها اجازه نمی دهد، که خودکشی کنند. بعضی ها فامیل های  خودکشی را آشکارا ساخته اند، اما عمیدۀ اسالمی

ر مورد آن، خود آنها فشار وارد می آورده است، که د خود را ماه های طوالنی ندیده اند. آیندۀ نا معلوم هم بر آنها
عالمی گزارش می دهد: "آنها افسرده و دلتنگ می شوند، زیرا  د.نمی گیر تصمیمنه، بلکه لوماندان های آنها، 

 ه می گذرد."چهیچگاه نمی دانسته اند، که از یک دلیمه تا دلیمۀ دیگر، 
 

فته است، با وجود آنکه اینرا هم می داکتر بیان می دارد، که او طالبان را مانند دیگر مریضان تحت معالجه می گر
دانست، که چه درد و رنج بر مردم آوردنده اند. "گاه گاهی هم می گریستند، و من تالش می نمودم، تا آنها را تسلی 

گردید، که از جانب لوماندان های، به وظایف  می کنم." یک مواظبت و مرالبت منظم طالبان، از آن جهت دشوار
معادل یک دالر، نادر علمی در ممابل معاینه و معالجه حساب می نموده است. گاه گاهی هم  جدید اعزام می شدند.

طالبان خانم ها و دختر های خود رابحیث مریض می فرستاده اند. "آنها هم چنان افسردگی و دلتنگی داشته اند، زیرا 
 بوده است."  ، نا معلومهم مردان و پدران خود را  زمان طوالنی نمی دیدند و آیندۀ آنها

 

عالمی بر اساس اظهارات خودش، هم چنان بحث روانشناس سرکرده ها و آمران طالبان نیز بوده است. یکی از 
، م(، شخص نمبر دوMullah Omar( خواسته شده است. بعد از مال عمر )Mullah Akhtarروز ها نزد "مال اختر" )

عالمی می گوید: "او آواز ها می شنیده است. او مبتال به در رهبری افراطیون اسالمیستی، شمرده می شده است. 
د و نا آرام نتخیل و واهمه بوده است. محافظین او گزارش می داده اند، که آمر شبانه گاهی به هر طرف حمله می ز

های  بوده است. آنها او را دوباره نشناخته اند. او خودش همیشه در صف ممدم جبهه لرار داشته است. در آنجا انسان
 زیادی را مرده دیده است."

 

انفجارات و فغان ها، احتماالً رهبر طالبان را دیگر رها نمی نموده است، ولتی در ممام لومانده لرار گرفته است. 
برای اینکه مؤفمانه معالجه شده می توانست، نادر عالمی مکلف بوده است تا این مال را بطور منظم و برای یک 

م، در اثر یک حملۀ ۰۲۲۲هر چند ماه طالب به جنگ بوده است. بعد در سال  ،ند. باز هممدت زمان طوالنی، ببی
 (۰۲/۲۲/۰۲۲۲ختم ترجمه )"شپیگل آنالین"، چهارشنبه، « هوائی متحدین کشته شده است.
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