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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١۶ می ١١
  

  حضور اشباح خبيثه در دھکدۀ ھندی و خودکشی مردم دھکده؟

  

آميزی که طی سال گذشته شاھد آن بودند، بر اين باور ساکنان يک دھکدۀ کوچک ھندی، پس از خودکشی ھای اسرار

بودند که دھکدۀ آنھا به تصرف اشباح خبيثه درآمده است، ولی پژوھشگرانی که بررسی اين وقايع را به عھده گرفته 

 . بودند به نتايج شگفت آور ديگری رسيدند

 نفر به شکل فوق العاده ای ٢۵٠٠عادل با جمعيتی م) در مرکز ھند (Khargone در منطقۀ خارگون Badدھکدۀ بادی 

  . نفر خودکشی کرده اند٨٠ تا کنون Press TVدر سال گذشته شاھد خودکشی اھالی دھکده بودند، به گزارش 

. فت که مادر و برادرش بين افرادی بودند که خودکشی کرده اندگ رئيس دھکده Rajendra Sisodiyaوديا راجندرا سيس

زندگی اش به  که رئيس پيشين دھکده بود، او نيز خود را جلوی خانه اش به دار آويخت و Jeevanپسر عمويش جيوان 

  .خاتمه داد

ت ويژه ای را به عھده داشت که برای بررسی اين أھييت کارمندان محلی مدير، يکی از Ashok Vermaآشوک ورما 

وضعيت وخيمی پيش آمده و ما بايد خيلی با شتاب دست «او اظھار داشت که .  آن گسيل شده بودایرويداھا و کشف منش

  .روستائيان اعتماد به نفس و انگيزه ندارند و مشاوره با آنھا از اھميت بسياری برخوردار است. به کار شويم
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 خانواده ای که در اين دھکده زندگی می کنند، دست کم يک نفر از ٣٢٠ا سيسوديا تأکيد کرد که ھر يک از راجندر

به گفتۀ او، افزايش فوق العادۀ مرگ و ميرھا به دليل مداخلۀ . اعضايشان را طی ھمين خودکشی ھا از دست داده اند

  .ارواح خبيثه بوده است

 یحقيقات پی بردند که اين خودکشی ھا مرتبط است به استفاده از مواد دفع آفاتبا وجود اين، پژوھشگران علمی پس از ت

  Srikanth Reddyسريکانس ردی . که به شکل گسترده در کشت پنبه در اطراف دھکده به کار برده شده است

اد آدمی باشد، و يميائی برای دفع آفات می تواند عامل افسردگی و اسکيزوفرنی نزد افرکروانپزشک گفت که مواد 

يميائی برای دفع آفات موج خودکشی نزد دھقانان کيادآور شد که در چين نيز چند سال پيش در اثر استفاده از ھمين مواد 

  .چينی اوج گرفت

. برای مردم محلی افسردگی موضوعی نيست که به سادگی بتوانند آن را شناسائی کنند« : سريکانس ردی اضافه کرد 

ً دليل روشنی بيابند، فورا آن را با سطح شناخت بوميشان  از پديده ھا توضيح می دھند، مثل حضور وقتی نمی توانند

  ».ارواح خبيثه

  . منطقۀ به ثبت رسيده در ھندوستان و  فقير ترين و خرافاتی ترين آنھاست٢۵٠منطقۀ خورگون يکی از 

  

  :لينک متن در اسپوتنيک 

-presence-suicides-inde-201605081024828925/societe/com.sputniknews.fr://https

/demoniaque  

  ترجمۀ حميد محوی

 

  :يادداشت

ھا چندی وجود داشته، در بيشتر روستا گذشته از اين که در کشور عزيز ما افغانستان، افکار خرافی نوع ھندی با تفاوت 

 جن گيری و شاخه ھای آن از اھميت بسزائی برخوردار است و نشر چنين ٢١ھای کشور، ھنوز ھم و در ھمين قرن 

ًمطلبی می تواند پاسخی به ھمچو تفکراتی باشد، با پيدايش و ازدياد عمل زشت خود کشی، که سابقا در افغانستان به 

ر چنين مطالبی می تواند ھوشداری باشد برای افراد جامعه، تا به پديدۀ خودکشی، صرف از منظر مشاھده نمی رسيد، نش

  . با دقت کامل مورد مطالعه قرار دھندبررسیمشکالت خانوادگی نظر نينداخته، بلکه عوامل ديگر را نيز حين 

 دوران رسيده جھت تزئيد سرمايه اين دقت از آن جائی الزم می گردد که از يک جانب آزمندی سيری ناپذير مشتی به

در نبود يک دولت ديگر ھای شان کشور را به آزمايشگاه تمام مواد کيميائی مجاز و غير مجاز مبدل ساخته و از جانب 

د و در نتيجه در شھر و روستا، آنچنان از مواد کيميائی مسؤول، مردم نيز از آگاھی الزم در زمينه بی بھره می باشن

  . گيرد، توگوئی آنھا کمترين اثری در تخريب بستر حيات و زندگانی انسان ندارنداستفاده صورت می
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