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

شستشو کردن دماغ
در علم سایکولوژی شستشوی دماغی به باز سازی روانی ،فکری ،حقیدوی و حتی عملی یک شخص و یا گروپ از
اشخاص گفته میشود .شستشوی دماغی از تحت تا ٔثر کردن یا تشویق کردن فرق دارد و فرق عمده آن در اینست که
در تحت تاثیر گرفتن یا تشویق کردن به شکلی است که شستشو کننده به شستشو شونده علت های اینرا که چرا
مفکوره ،عمل ،طرز فکر یا خط مشی را که شستشو کننده به شستشو شونده تقدیم میکند قبول کنند ،این علت را به
طوری تقدیم میکند که گویا در قبول کردن آن درخواست یا پیشنهاد شستشو شونده احساس خوبی ،درستی ،خوشی،
صحتمندی ،کامیابی و یا به سر رسی را خواهد از آن خود کرد .در حالی که در شستشو کردن علت به شکلی پیشنهاد
میشود که گویا این کار ،فرضیه یا پیشنهاد را عملی کن در حالی که انتخاب های دیگر مورد اعتبار و قبول نیستند.
شستشو های دماغی به اشکال مختلف صورت میگیرند .خو شستشوی دماغی یک شکل از اشکال فشار اجتماعی به
حساب میرود که منجر به تغیر فکری ،حقیدوی یا عملی شخص مطلوب میگردد.
چون شستشوی دماغی حالت وخیم و پیش رفته تشویق کردن و تحت تا ٔثیر گرفتن است ،شخص و یا مضمون مطلوب
را که شستشو دماغی میکنند اکثر از محیط زیست عادی و همه روزه باید دور ساخت تا شستشو کننده در شستشوی
دماغی مطلوب نتیجه خوب به دست آرد .به این خاطر اکثر شستشو های دماغی در کشور های جنگ زده ،در زندانها
و مراکز عذاب و شکنجه خانه ها زیاد تر از محیط های آزاد و خود کفا دیده میشود .فاعل شستشو باید در کنترول
مکمل مفعول خود باشد تا جایکه وقت و اندازه خواب ،نوع او اندازه غذا ،استعمال تشناب جهت رفع حاجت و دیگر
ضروریات انسانی شخص مطلوب همه در کنترول و وقف فاعل باشد و مفعول به شکل آهسته آهسته به این قانع شود
که چاره بدون گوش کردن به فاعل شستشو کاری دماغی نیست.شستشو کننده در این موارد از کمک های خارجی و
داخلی ،قوایی دخیل در حکومت و اشخاص قادر و حاکم را به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم از خود کرده (حد اقل
قوت ها و صالحیت های ساحاتی را که مفعول در آن اجازه و امکان گشت و گذار ،افهام و تفهیم و یا داد و ستد را
دارد).
وطن زیبای ما حین سالهای متمادی که دهه ها را در بر میگیرد به شکل سیستماتیک با شستشوگران دماغی سر دچار
بوده و میباشد .به طور مثال افغانها به صورت عموم خواب راحت ندارند (یا به علت کمبود مواد غذایی صحی ،آب
صحی آشامیدنی ،کمبودی امنیت ،نداشتن کار درست ،کمبود دسترسی به ضروریات اولیه مانند زیر بناهایی یک
مملکت از قبیل وسایل ترانسپورتی ،وسایل مخابراتی ،جاده های هموار و غیره و غیره ،)....غذای درست محیا
نیست ،تشناب های عصری فقط در مرکز والیات وجود دارد آن هم به شکل ابتدائی و غیر صحی و امسال آن که به
اساس تشریح که در فوق ذکر کردم اینرا به ثبوت میرساند که قوائی داخلی و خارجی در سطح بسیار بلند با کنترول
کردن تمام ضروریان اولیه انسانی و تضریق نظریات سیاسی و فرقه بندی این کشور را تحت اثر خود قرار داده اند.
کشور باستانی ما تاریخ بسیار قدیم و بزرگ دارد ،به یاد داشته باشید که در تاریخ این کشور با زور شمشیر این ابر
مردان افغان مقابل هر عبرقدرت که با توپ و تفنگ و وسایل عصری و مدرن وقت به این خطه داخل و یا حمله ها
کرده اند جواب های دندان شکن داده اند و تمام دنیا و سران اقوام کلیدی از موجودیت طایفه افغان در حراس بوده اند
و هستند ،چون این کشور عبرمردان و شیران تاریخ را به قاره آسیا معرفی کرده است.
فهمیدن و قبول کردن این اصل در مقاومت با این شستشو گران دماغی کمکی بزرگی کرده میتواند ،زیرا در خود
علم روانشناسی این هم ذکر میشود که اثرات شستشو کردن دماغی دوباره از بین هم برده میشوند .حالت اصل و
مفکوره های پیش از شستشو کردن دماغی دوباره قابلیت رشد و نمو را در صورت دارند که شستشو شونده از محل
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و ساحه تحت حاکمیت شستشو گر دور شود و یا شستشو گر از ساحه زیست مفعول دور کرده شود ،با مرور زمان
اثرات شستشو دماغی خود به خود ضعیف و از بین برده شدنی است

منم معلول بی علت که علت هاست در بندم
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