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 و اثرات آن بر جامعه گجن
 

در یک جامعه میتواند باعث قوی شدن اقتصاد یک دولت و یا حکومت در آینده کوتاه  گدر حالیکه موجودیت جن
ان اراضی آن گبر جامعه و باشنده  گر اثرات جنگمدت شود و اقتصاد آنرا به صورت عمومی تکیه خوب دهد، م

همچنان منفی و مضر بر سیاست، اقتصاد کلی  گآثرات جن دولت، خیلی ها منفی و رقت بار میباشد.حکومت و 
و  انگ، سیاست های خارجی کشور تغیر میکند و روابط بین همسایه گدر نتیجه جنکشور و اجتماع تمام میشود.

 ر ضعیف و ضعیف تر میشود.گر در قسمت تجارت و ابعاد دیگکشور های دی
 

 عواقب بد آن میتواند اضافه شدن قرضداری به سطح کشور، رفته باشد،گمان سوز در خان گیک مملکت جن وقتی در
ذاری داخلی و خارجی در مملکت گکمبودی در سرمایه  مشکالت مالیاتی حکومتی، اضافه شدن نرخ ها در بازار عام،

 ود،دیده اضافه تر میش گان کشور جنگباشنده در کشور مالیات بر  گو غیره را معرفی کند. در اکثر موارد، حین جن
 بوقع پیوسته میتواند. ر مشکالت بعدی است که از سبب بلند رفتن مالیات درآمد، بعداً گاین خود نمایان

 
و میر هموطنان )چی  گمر ورده است،آن امسلحانه در کشور عزیز ما به می گکالنترین مشکلی را که موجودیت جن

ضعف اقتصادی در نتیجه از بین رفتن سرمایه مرکزی همه اوالد همین وطن اند(،ر،گییکطرف مفکوره و چه طرف د
ی مشقت بار، بی گزنده  و همچنان در نتیجه کم شدن بازار های تجارتی در کشور در صورت فقدان صلح و امنیت،

افه شدن و عمومی اض ری،اضعف اداری، بوجود آمدن و امتداد پیدا کردن فساد اد بی کاری، بی سرنوشتی، سوادی،
زده  گهم اثرات خود را بر مردم این کشور جن گشدن انتانها و امراض در جامعه )حتی امراض که بعد از ختم جن

ری که ارتباط با حالت بعد از گروانی، فکری، دیپریشن و امراض مختلف دی میتواند بمانند مانند امراض روحی،
خانه شدن هموطنان ما در داخل کشور و حتی علت بیرون رفتن از مهاجر شدن و بی و شرایط وخیم را دارد(، گجن

بوجود آمدن آینده وخیم از طریق کثیف سازی محیط و آب و هوا کشور و غیره را میتوان از جمله  خاک عزیز،
 ی در کشور حساب کرد. گمشکالت جن

 
لی افراد و اشخاص و یا نهادهای و اهی باشد،گمیتواند یک تجارت خوب از ن گچنانچه در مقدمه یاد آور شدم، جن

ولی مشکالت  شتان دست حساب شده میتوانند.گدست آورد خوب و مفاد میبردارند خیلی کم و با ان پولجنگ که از این 
ورده آشت شمار که با خود گتر و به مراتب منفی تر است از مثبت های انگبه بار میآورد بزر گرا که جن

لت اقتصادی کشور را به شکل کوتاه مدت بهتر سازد، کمک های مالی و موجودیت میتواند حا گموجودیت جنمیتواند.
ذاری بین المللی را گیری نظامی و کمک های طبی متیوانند پول و سرمایه گاه سیاست، درگدست های خارجی از ن

ده ذاری در بخشهای اردو و نظامی و چهار چوب صحی و طبی کشور اضافه تر شگبه کشور رو دهد، سرمایه 
( به طرف منفی در کشور میتواند یا به طرف مثبت و یا )اکثراً  گنتیجه جن اه طویل المدت،گمیتواند، ولی در دید

ر در آخر باعث انکشاف اقتصادی آن گجهانی بر امریکا و بعضی کشور های دی گبه طور مثال نتیجه جنبرود.
 ردید. گکشور ها 

 
که به سطح بلند تولید شده اند و میتوان امروز در شکل مثبت از آن ر فکر کنیم، اکثر تکنالوژی های موجوده گا

می بود ن گر جنگدر کشور ها تولید و ترتیب شده اند، در حقیقت ا گو یا به علت جن گاستفاده کرد، در شرایط جن
 را خوب گاین به این معنی نیست که موجودیت جنما امروز ممکن دست دست رسی به انترنت هم نمی داشتیم.
یر است، از شرایط که گخانمان سوز در کشور در گمیدانم، دلیل و مقصد این در این نوشته این است که چون جن

را یک اقتصاد قوی و آینده خوب و آرام برای هموطنان خود  گدر آن هستیم باید استفاده درست کرد و نتیجه این جن
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این تنها در صورت  کشور خویش را رقم زد.رفت و آینده گمیتوان در صورت ساخت، که از علم و فهم کار 
به اشتباه خود قانع و به مفکوره های که علت ضعف همفکری و پذیر و همدست باشیم.پذیر است که همنوع امکان 

 همدلی ما میشود خاتمه دهیم.
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