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  فصل اول
  

  :مقدمه
 ي،ده سنتيروابط درهم تن ت ويحاکم آن بخاطر ست که دريکشور افغانستان

 . شونديرنج را متحمل م ن درد ويشتريمردساالرانه زنان ب رفتار ت ويذهن
ضع نا بسامان ين مناسبات و ودرون ا در اسارت زنان  است کهيعيطب

ت جستجو ين وضعي ازييها ريا بريي، آنان را واداشته است تا مفراجتماع
آن   که دري ادهيچي زنان با درنظرداشت تمام عوامل درهم پي خودکش.ندينما

 يت شمرده مين وضعي ازييوه رهاين شيآخر ن ويکل اول  در،نقش دارد
  وي، فرهنگيراجتماعيانعطاف ناپذ  ساختار:نکهيوه بخاطر اين شياول..شود

 يت را بر روين وضعيق آمدن براياف  عالج وي تمام راهها، جامعه ماياقتصاد
 شان يد که با گرفتن هستنني بين نميا جزاي  چاره نهاآ زنان بسته است و

وه ين شيمفهوم آخر. و اسارت بار خالص کنند نا هنجار يرا از شر زندگ خود
 راه برگشت ،شدن آن صورت به مرگ منجر ن است که درين تجربه ايا در
 حاضرق يتحق ن دري بنابرا.ن مسدود است آينادرست  وي درستي داوريبرا

 يبررس ل وي تحل،هيبه تجز، يق علمي تحقيروشها تالش شده تا با استفاده از
 از يق عمدتاًن تحقيدرا. آن پرداخته شود ل دريل مختلف دخيدال عوامل و
بحث با صاحب    مشوره و، مشاهده، مصاحبهي،ا  پرسشنامه يروش ها
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س  ي بادغ،ات هراتيق والين تحقي ا.ه استن استفاده شديمتخصص نظران و
  قندهار را تحت  پوشش گرفته است   مروز ويفراه  ن

  ق يوه کار تحقيش

ق بوده که پرسش شوندگان ي محور تحقي روش پرسشنامه اقيتحقن يدرا
ل داده يده رابطه داشته اند تشکين پدي ا-پ که بايپرسشنامه نامه ها را سه ت

  )ان زنانيم   است دريمونه غالب آن خود سوزن (يان خود کشي قربان.است
 ياهل نظر از جمله پرسش شوندگان م ان و افراد مسئول ويخانواده قربان

مشاوره با افراد  ا وي مشاهده قضا،مي مصاحبه مستق،کنار پرسشنامه  در.باشد
افت ي دري برا.دي آيبه حساب مق يگر تحقي دياهل نظر از روش ها آگاه و

 يطيمح  وي فرهنگيت هايمات تالش شده است تا حساسمعلو اطالعات و
  و هاهيقر  چنانکه در.دهات درنظر گرفته شود  شهر ويواحن ت ويهر وال
 مروز و قندهار بخاطري ن، فراه،سي بادغ،هرات اتي دوردست  والي هايولسوال
 ، عنعنات خاصيوجود برخ  وي فرهنگيت هايزان بلند از حساسيت ميموجود
ان يم ع پرسشنامه دريتوز  گفتگو و، اطالعاتي به جمع آورمحقق خانم دو

 ي که امکان صحبت با افراد قرباني نواحيبرخ  در.اشخاص فوق پرداخته است
سر نبوده است يم)  شان به مرگ منجر نشده استيکه تجربه خود سوزيآنان(

 داشته اند يهن شخص که نسبت به آنها آگايک تريا نزدي ل وي فاميبا اعضا
   . صورت گرفته استصحبت
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  حوزه تحت پوشش 

 ي نوع خودسوزاًمطبوعات خصوص  زنان  دري خودکشيانعکاس گزارش ها
را واداشت تا   شود مايده ميد ده وير شني سال اخ٥ن يوسته دريآن که پ

ده انتخاب ين پديق اي تحقيات حوزه جنوب غرب را براي واليبشکل مورد
 تحت قندهار و مروزين فراه ،سي بادغ،ات هراتيق حاضر واليتحق م که دريکن

ق ي که مورد تحقي هايجمع ولسوال  در.ن پروژه قرار گرفته استيپوشش ا
  ل اند يقرار گرفته اند قرار ذ

  
 فراه شهر مرکز •
 مروزين شهر مرکز •
 هرات شهر مرکز •
  قندهار شهر مرکز •
 ه نو عقل •
  يآب کمر •
 س قاد •
 غورماچ •
 ليانج •
 گذره  •
 پشتون زرغون •
 کرخ  •
 کشک  •
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 ان گلر •
 ان يغور •
 زنده جان  •
 اوبه •
 ندند يش •
 في شرچشت •
 کشک کهنه  •
 ه افر •
 ک وباالبل •
 اناردره  •
 ه کاه عقل •
 پشت رود  •
 زرنج   •
 دامان  •
  کوت يشاول •
 ارغنداب  •
 زيخاکر •
 ونديم •
 ن بولدکيسپ •

  ويز مورد بررسين شهر از ه جات دوريقر  مناطق وي،ضمن مراکز ولسوال
   . قرار گرفته انديابيارز
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  ان يسن قربان

دارد شامل  طفل وجود  حقوق بشر ازين المللياسناد ب ف که دريبه اساس تعر
 يق کنونيآنچه که تحق.  سال سن داشته باشد١٨ از  است که کمتريکسان

 آنها% ٣٨,٧، سال ١٥ ‐١٠ان ين ميسن ان دريقربان صديف% ٩,٧دهد  ينشان م
 ٢٥  اني منيدر سنصد آنان يف% ٤٨,٤ قرار داشته و ٢٠ – ١٥ان ين ميسن در
آنان مجرد  صدي ف٦,٥ ،ان متاهليصد قربانيف٩٠,٣ . قرار داشته اند سال٢٠  ‐
 .بوده است )ا طالق داده شدهيطالق گرفته شده (صد آنان هم مطلقه ي ف٣,٢و

 تا ازدواج  شونديم واداشته ينيدر سن که دختران  دهديم فوق نشان يآمارها

  مصاحبه شموندهولسوالي
 قندهار

 زرنج

 قلعه کاه

 کنهنهکشک

 شريفچشت

شيندند
 وبهآ

 چانزنده

غوريان

 زرغونپشتون

 هرذگ

انجيل

 هراتشهر

غورماچ

 ادسق
 کمريآب

  نولعهق
نامعلوم

 فراه

 آناردانه

 باال بلوک

گلران
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 ي آمادگي جسماز لحاظ ي حتبعضاً  وي اجتماعي،لحاظ روان د  که ازنيمان
 ن ازدواج ها ويل چني دال.گران را ندارندي مشترک با ديزندگ ازدواج و

  هم دري پيکي ،ق حاضر استي موضوع مورد تحقتا آن که عمديامدهايپ
   .دي آين متن ميادامه ا

  ان يسن قربان

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % ٣,٢   ٣٠ ازباالتر
     

٢٠‐١٥     
٣٨,٧٪       

٩,٧   ١٥‐١٠٪   
       

 سن

٢٥‐٢٠  
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  فصل دوم
  

  م يرمستقي  عوامل غ)نه هاي زم–بسترها  (افته هاي

  بخش اول 

   يازدواج اجبار

 ک امر معمول وي يفرهنگ  وي بنا به سنت حاکم اجتماعيازدواج اجبار
 يق ساحوي تحق. شودي افغانستان شمرده مينواح ات ويتمام وال متداول در

 را به ي ازدواج اجبارشوندگانکثرپرسش  که ا دهديمز نشان ين پروژه نيا
ان گفته اند که ازدواج ي قربانصديف٢٢ .عوامل مهم پنداشته است  ازيکيمثابه 

 صورت گرفته و) به ازدواج شده اند وادار اًاجبار(ت شان يآنان بدون رضا
ازدواج بدل صحبت کرده  بدل پول و ازدواج در از زي نهاآن گري ديتعداد
 يگانه راه حل براي را يمات مسئول کاهش ازدواج اجبارمقا صدي ف١٥,٨.اند

دارد که  ات فراوان وجودين باره نظريدرا.  زنان پنداشته انديکاهش خودکش
ن يح عمق اي توضي برا. باشدينگونه ازدواج ها مي از متداول بودن ايحاک
م ي آوري را ميل متعلق به قرباني فامي اعضاي چند نمونه از گفته ها،رابطه

   . دانديمده ين پديگانه علت اي را يازدواج اجبارکه 
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 ينگونه شرح مي خواهرش را ايت فراه علت خودسوزيک دختر از والي  برادر
   :دهد

 يگريدکه راه  او کرد ومجبور به ازدواج  ي با فرد)خواهرم را( را يپدرم و" 
  "  زد يباالخره دست به خودسوز ،افتي نجات از معضله نيبرا
  : دهدينگونه شرح مي دخترش را ايودسوز علت خيمادر

لحاظ با  هر  درآورده بود که ازيبه ازدواج شخص) دخترش را(را   اوپدرش" 
  " زد يدست به خود سوز تارگشت و ره ويش تي براي زندگ،هم فرق داشتند

 يعني يدسالرسن خو ک عروس علت مرگ عروسش را ازدواج دري خسر
 . دانديرد مي گيتوجه قرار نم مورد خترت ديرضا آن اراده و  که دريازدواج

   :د کهي گوين باره مي درايو
درس   شود ويکه کالن م ي زماني و، به شوهر داده بوديخورد را در دختر" 
فرهنگ روزمره مروج است  آنچه در(  نمي دهد، خواند به شوهرش تنيم

 درآن وقت است که دست )اطاعت است  ويروين کلمه به مفهوم پيمعادل ا
  "  زندي ميه خودکشب
 ين ميمورد اقدامش چن ل هرات بوده دريد که از انجي گوي ميک فرد قرباني
ن کار سبب شد که من ي ا،ک شخص نا اهل دادندي به ،فقر مرا بخاطر": ديگو

  "  بزنميدست به خودکش
به نسبت  ":د کهي گويس ميت بادغيوال  دريک قربانيمورد   دريگري ديفرد

  " گر بودهي ديرا او عاشق کسي ز، زدهي به خودکش دستيازدواج اجبار
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ن آنان که علت يان بازمانده و والدي  قربانيگفته ها  بود ازيموارد فوق فرازها
 ي را ازدواج اجباري خودسوزيعنيوه آن ين شيعمده تر  ويتجربه خودکش
  . شمرده بودند
قالب  در افغانستان ي اجتماع– يروابط فرهنگ مناسبات و  دريازدواج اجبار

  :ن آن عبارت ازي کند که عمده تريدا مي گوناگون تبارز پيها
 نيت زوجيازدواج بدون رضا ئ •
 )ي الشان‐يمخ( ازدواج بدل •
 سن صغارت ازدواج در •
     يفروشدختر •
 .استفاده از قدرت ازدواج با زور سالح و •
 ا وجه المصالحه يبددادن  •

  اد يانه زيطو

 .دارد ات افغانستان وجوديتمام وال سنت است که در انه عرف متداول ويطو
 که حق دختر "مهر"ا هم چنان جنس است که برعالوه ي پول و انه مقداريطو

  وي نواحيبرخ در. ردي گيدختر تعلق م) سرپرستان(ان يا متولي و است به پدر
به   وجود دارد که منجرزان قابل توجهيبه من سنت يات افغانستان ايوال

 رفتار بد و،  عروسهايکش همانند خوديامدهايپ  فراوان ويخشونت ها
انه همان يگر طوير ديتعب  پدران دري بعضي برا. شودي مها آنيشکنجه روان

 اثبات يکه برا. دن کنيپول است که از رهگذر فروش دختران شان حاصل م
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 يک به قربان خودکشين نزديا متعلقي ن وي از والدي بعضياهن امر به حرفيا
   :مي دهيمگوش 
انه ين طويب زميم جريبخاطر ن ":دي گوي دخترش ميمورد خودسوز در يرماد

 با اقدام ، گرفته شده بوديمشکل اقتصاد  اش بخاطريدختر که هنگام عروس
باالخره دختر  به ماجرا شد و ل شوهرش که منجري فاميسو پس گرفتن آن از
  " زديدست به خودکش

را  انه گزاف دخترم که اويبخاطر طو ":دي گويمورد دخترش م  دريگريد مادر
  " را آتش زد خود  او،اجبارا به شوهر داده بودند

 کم ليبخاطرگرفتن دون ":دي گوي دخترش ميباره خودسوز  دريگريد مادر
خشو  ان عروس وي ميجاد مشاجره لفظيدختر باعث ا انه توسط پدري طويافغان
  "ده استي گرديباالخره منجربه خودسوز و
 ي مرا فشار انه اويخشووخسرس بعلت طو" :دي گوي مي از اقارب قربانيکي

 آنان سبب شد که يرين درگي ا،که شوهرش هم مهاجر بوديحال  در،دادند
  " بزنديدست به خود کش

 لکک ي ، شدمياد عروسيانه زي من با طويبل ":دي گوي خود ميگري ديقربان
  " ش کش گرفته بودندي پيهزار افغان هشتاد و
درون خانواده ها با   نا پسند را دريرفتارها  خشونت ويانه هياد زميانه زيطو

 يکيزيف  ويروان  تحت فشار گردد تا آنهايسبب م ا ساخته وي مهها عروس
   . بزننديباالخره دست به خودکش قرار گرفته و
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  ه زنان يمتداول عل ج وي رايخشونت ها

جمله  در رديت اشخاص را هدف بگيشخص ت وي که امنيروان  ويکيزيعمل ف
افغانستان  ه زنان درين رفتارها علي که ا شوديم يتلق زياعمال خشونت آم

 از شتريخانواده ها ب  خشونت در. شودي ميف تلقرمتعا ک امر متداول وي
ل که ين دليبه ا . شوديه زنان اعمال مي است که علي عموميخشونت ها
ن حوزه يت اي بخاطر محرمي شود و چون کسي مي تلقيحوزه مدنخانواده ها 
 ي روانيشکنجه ها  ويکيزي في رفتارها، آنرا ندارديابيارز  ويحق بررس
ن آنان نشان يوالد ان ويصحبت با قربان.  ماندي ميپنهان باق ده ويبگونه پوش

که   ي تا حد.اد استيافغانستان تا چه حد ز زان خشونت دري که م دهديم
قات يتحق  از.دنري بگرا  جان خودييد تا بخاطر رهان کنيزنان را مجبور م

اد وجود دارد ي زيآمارها  فراوان ويمورد خشونت صحبت ها  ما  دريساحو
  . صحبت بعنوان نمونه آمده است چند، ريز  در.ت استين واقعين ايکه مب
 خشونت حاد حاکم بر" :دي گوي خواهرش  ميباره علت خودسوز در  يدختر

  " بزنديدست به خود سوزمشاجرات با خشو سبب شده که خواهرم  خانواده و
 اندازه دخترم و ممانعت يکوب ب لت و ":د کهي گويمورد دخترش م  دريپدر
  "  بزنديمادرش سبب شد که دست به خودکش و دار پدريد او از
 برادر  خسر و، خشويبدرفتار" :دي گويت هرات مي از واليک قرباني برادر

 شده ي ويسوزسبب خود  داشتند يناانسان رفتار شوهرش که خشونت و
که کدام  يحال  در،ک بشکه نفت آوردهيواقعه شوهرش  روز  درهک چنان.است

  "  هم نداشته استيچراغ نفت
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مشاجره با  بخاطر دختر ":دي  گويت هرات ميوال  دريک قرباني مادر
که موعد ني ا با وجود،ردي گي مقرار  حد پدريکوب ب مادراندرش مورد لت و

  "  زده استي دست به خود کش،ودک شده بي نزدي قربانيعروس
 ين مي دخترش چنيمورد علت خودسوز  دريس مادريت بادغيوال از
 سبب ،کوب دخترم لت و ان خانواده شوهر ويم  دري طوالنيجنگ ها".ديگو
  "  بزنديدست به خودسوز  شود که اويم

مورد علت واقعه   است دريقربان س که مادريت بادغي از واليگريزن د
بعد  ن بردند ويب را از اد اوي زو کوبلت  اثر در: "دي گوين مي چنيخودسوز

  "  کرده استيگفتند که خودسوز ل انداختند ويش تيباال
خانواده ها  ز دري خشونت آميان آمده است که رفتارهايپرسش قربان در

 هم بعضاً  وو کوب لت يي، ناسزاگو،ني توه،ريل تحقيقب  ازييزهاي چمعموالً
  . بوده استريانواع موارد ز

  انه نسبت به زنان يدگاه ابزارگرايد

ت ي حما،زي خشونت آمي رفتارهاي،فرهنگ  ويج اجتماعيمناسبات را سنت و
 زنان موجب ي حامي مشخص حقوقيفقدان نهاد ها  از حقوق زنان ويناکاف
انجام تمام امور . سته شوديک ابزار نگريث ي شود که نسبت به زنان منحيم

ن حجم ينکه اي ضمن ا،ج استيک امر راي افغانستان منزل توسط زنان در
 تيمکلفن يا ايگو د وي آي مردان  کار بحساب نمنظر اززنان  بزرگ کار

 که از صحبت يينه به گفتگوهايزم  در.دنده -را انجام هارن کاينهاست که اآ
  :مي دهيمن آنها بدست آمده گوش يان و والديبه قربان
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برادرانش  ":دي گوين مي دخترش چنيدسوزمورد خو ت هرات دري از واليزن
خدمت زنانش   خواستند او همانند نوکر دريم) مي بچه هايعنيبرادران دخترم (

  " زدي؛ او باالخره دست به خودکشمانع ازدواج او شدند د وينما کار
وه يچون ب" :دي گوي عروسش ميمورد خودسوز ت فراه دري از واليگريمرد د
 کرد ي مي برادر شوهرش زندگههمرا  نداشت ويزي چي اقتصاداز لحاظبود و 
ت سبب شد که او دست ين وضعي ا، خواستندي از او کار منوکرمثل  زيوآنان ن

  " بزنديبه خود کش
خانه   مثل نوکر دريقربان ":دي گوين ميت فراه چني از واليک قرباني خواهر
ش وريرا هم زن ا  او،کشت ل زد ويورش طفلش را با بيا،  کرديکار م

  ." فوت نمودياز مدت سوختاند که بعد
 ک ابزاريث يداست که نسبت به زنان منحي فوق پيه گفته هايتجز از
 يا کارهاي  وي اوالددار،منزل  امورتا با استفاده از آنها شود يسته مينگر
   .رون از خانه را انجام دهنديب

   پنهان يخشونت ها ل خواست نامشروع ويتحم

ک آنان وجود دارد که ين نزديا متعلقين يوالد ان ويبان فراوان از قريگفته ها
نکه ي اکثرزنان ضمن ا. دارديم خانواده بر  دري روابط جنسيپرده از راز ها

 نامشروع ي خواست هاي قربان، هستنديکيزي في جنسي خشونت هايقربان
  وي فرهنگيت هاي بخاطر حساس. شونديز مي خانواده ني اعضايجنس
  شود وين مناسبات شگافته نمي راز ايچ گاهيامعه هج  موجود درياخالق
  در،ستي خانواده ني جنسيل خشونت هاي حاضربه بحث و تحلي کسيحت
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ن يشتري بينست که خودسوزي حاضر نشان دهنده ايقات ساحويکه تحق يحال
 روشن شدن ي برا.ن خواست نامشروع شده استي از چني ناش،انيقربان

   .ميداز پريل مي ذيموضوع به گفته ها
 بوده  سال١٨ري عروس که سنش زيمورد خودکش س دريت بادغيوال در
 و يخشونت خانواده گ ":دي گوين مي که با او صحبت صورت گرفته چنيفرد

  ".ن اقدام بزنديرفتار نامشروع خسر سبب شد که او دست به ا
روابط " :دي گوي دخترش ميمورد خودسوز  که دريس زنيت بادغيوال در

  به نامشروع برادر شوهرش سبب شد که دستيرفتارها ه وزشت خانواد
  "  زديخودکش

ن ي او چني شود علت خودسوزي ميت هرات  که مادر اندر قربانيوال  دريزن
 ، او وارد شده بوديطرف خسرش باال  که ازيي آبرويبخاطر ب ":دي گويم

  " .ن عمل زديدست به ا
 حد خانواده شوهر وش ازيظلم ب" :دي گويت هرات ميوال گر دري ديکس
  "  کندي سبب شد که خودسوزي، نا مشروع خسر ازويتقاضا
جانب خسر سبب شد که او  ازقصد تجاوز"د ي گويت هرات ميوال  دريپدر

  " بزنديدست به خودکش
 ين مورد ميا  بود دري خود سوزيکه خواهرش قربان ک دختريقول  از
گر سبب شد ي دين با کسروابط بد شوهربا او و رابطه نا مشروع داشت":ديگو

  "  بزندي دست به خودسوزيکه و
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  بخش دوم

   يعدم آگاه

ن امر يا  و. کنديکسان عمل ميجهت   موارد دريبعض عدم آن در  ويآگاه
 اتفاق يجامعه ا  دريفرهنگ  وي حقوقيهاي درست است که آگاهيصورت در
شکل را  حل ميحقوق  وي  مستحکم سنت تمام راه قانونيه هايافتد که پايب

افغانستان مصداق   دريروابط سنت ت وين امر بخاطر حاکمي ا.سد کرده باشد
 ي حقوقي که آگاهيزنان ن وي مهاجري فرهنگي تفاوت ها. فراوان دارديها

ن ي ااطبع رند وي پذيمردان را نم ان زنان وي روابط متداول م،دنفراوان دار
 يگاهآ اما عدم .ود شيه زنان ميبه اعمال خشونت عل ت و عمل  منجريذهن
 ي،نابسامان خانوادگ ت ناهنجار وي از وضعيي شود که بخاطر رهايز سبب مين

توجه به راه  نکه بدون تامل ويا اي .ندن دست بزيره به خود کشي وغياقتصاد
 يق ساحوي تحقيافته هاي .ندنن عمل دست بزيگران به ايد از ديمعقول با تقل

اشخاص مسئول واهل (رسش شوندگان پ% ٦٣,٢ که  دهديمن پروژه نشان يا
 در ن واقعه شده است وي سبب ايسواد يب  ويگفته اند که ناآگاه) نظر

باره  حوزه جنوب غرب در  ازيشتري بي که چراآمارهايگري د-پرسش
 جهل و" مقامات مسئول "پرسش شوندگان % ٤٧  رسديم زنان يخودکش
 گفته شوندگانپرسش ن يصد هميف % ٧٦ . شمرده انديعامل اصل  رايناآگاه

 بلند بردن ،ن واقعهي ازيري جلوگي شان برايقياند که راه حل سازمان تحق
ده شده که  آنان چه ياشخاص مسئول پرس که ازيوقت.  باشدي مي حقوقيآگاه
 توجه به صد آنهاي ف٥٧,٩ کند يم زيده تجوين پدي ازيري جلوگي را برايراه

  .اندگانه راه قلمداد کرده ي را يگسترش آگاه
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عامل نقش ز وجود دارد که ي نييحرف ها  فوق گفته ها ويضمن آمارها
ش يدايپ  را درارتباط به گسترش وي فرهنگيهم چنان تفاوت ها و يآگاه

   . دهديم نشان يخودکش
د ي شديتضادها" :دي گوي ميک قربانيمورد  ت هرات دري از واليفرد

ه ين قضياعث وقوع ا بيفرهنگ قشالق  با عنعنات ويفرهنگ شهر عنعنات و
 خانه قشالق در بعد در کالن شده بود و شهر در ي دختر،ده استيگرد

 را ي خواستند عنعنات قشالقي مکه آنهاني ا بخاطر، کردي ميخسرش زندگ
  " ن اقدام دست زديبه ا  او،دنل کنيش تحميباال
 شوهر که شوهر  زن ويناسازگار" :د کهي گويس ميت بادغيوال  دريمادر
ار بود سبب شد که دست بخود ي هوش ورکي ساده بود و دخترم فرد زک مردي

  "  بزنديکش
  

                        
  
  

قربانيانسطح سواد 
 عاليمکتب
 متوسطهمکتب
 ابتدايمکتب

 بيسواد
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  خود کشي، در مناطق جنوب غرب افغانستانتعلت زياد بودن نسب

                 
  

  )يقفساداخال( ي اخالقيتعارضات ارزشها

  فراوان دريست  که موجب خشونت هاي امري اخالقيتعارض ارزش ها
 ، هايکش خود. شوديم) جامعه (يحوزه عموم و) خانواده ها (يحوزه خصوص
 يشتر از جاهاي بر سنت بيجوامع مبتن  دري ناموسيقتل ها کشتن و

 ل وي وجود دارد که دالييافته هايق حاضر ي در تحق،ن موردي در.گراستيد
اد ي زيافته هاين مورد ي در.دي آي بحساب ميده خودکشيل غالب پدعوام

  .  مصاحبه شونده ها بدست آمده استيگفته ها وجود دارد که از
 رابطه نا مشروع شوهرش با يخودکشعلت ":دي گويت فراه مي از واليفرد

  "خواهرزاده اش بود
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موقع که  در  از طرف پدريقربان":دي گويت هرات ميوال  دريک قربانيخواهر 
به قتل )  که نسبت به روابط نامشروع او وجود داشتهيشک بخاطر (نامزد بوده

  ".ستده ايرس
 شوهرش به تهمت خواهرم":دي گويس ميت بادغيوال  دريک قرباني برادر
  "  وادارکرده استي به خودسوزيه رابطه دارينکه تو با بچه همسايا

  اوالدداريش از عروسيپ" :دي گويس ميت بادغيوال  بازهم دريک قرباني مادر
 يري گي بدون پ، شوديبطن نامزادش م  در-اوالد شوهرش منکر،ودشده ب
 کند که دست به يو وادارش م  سازدين تهمت دختر را آشفته ميه با ايقض

  " بزنديخود سوز
 اش ويعدم توافق با شوهر که ع ":دي گوي ميک قربانيت هرات خشو يوال در

   ." داشتيفساد اخالق

   ي خانوادگيهايريسختگ ودات ويق

 که  دهديم زنان نشان يخودسوز  ويمورد خودکش  دريقات ساحويتحق
 اغلب شان با ،کانون خانواده ها زنان درن يقابل تحس ده ويپسند رفتار باوجود
 رفتار مورد رابطه و در. بوده اند  روبروي خانوادگيزندگ در ط دشواريشرا
 شوندگانپرسش % ٩٧,٣ يتان شان پاسخ هادوس ل وي فاميان با اعضايقربان
 و رابطه حسنه اني قربان که دهديمان است نشان يک قربانيبستگان نزد که از

اعمال خشونت  ها ويريگ ديق  ويرابطه به بدرفتار اما در.د داشته انديقابل تمج
پرسش % ٣٤,١ .دارد  فراوان وجودي گفته ها و آمارهاي،زنان قربان بر
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ل ي فامي که اعضا دهديمان بوده نشان يل قرباني فاميعضاا  که ازشوندگان
 .سته داشته اندي رفتار ناشاي قربانبا
گفته اند که " يل قربانيمتعلق به فام "شوندگانصد پرسش يف% ١٤,٢ 

 فراوان ي گفته ها.ان داشته انديرا با قربان ن رفتاري بدتريشوهران قربان
 يمن فاجعه را نشان يعمق ا ن مورد وجود دارد که شدت ويز دري نيگريد

 . دهد
ار بد يمناسبات بس"د ي گوي دخترش مي خودسوزمورد هرات در شهر زا يمادر
 ي خود سوزي اموال خانه سبب شد که ويبا او بهتان دزد خشو و خسر
  ".دينما
ش ي خشويبد اخالق  ويبدرفتار" :دي گوي ميک قربانيت فراه برادر يوال از

  ."ل نبوديروس قاچ گونه احترام به عيکه ه

   ي عرفيازدواج ها

جامعه ما قبول شده پا  ک عرف دري که بعنوان ييانواع ازدواجها اشکال و
   . گذاردي آمده ميبخش ازدواج اجبار  که دريگونه ها فراتر از اقسام و



افغانستان خودكشي زنان در حوزه جنوب غرب ................................. 

 

٢٤

و دوستان ) کاکا ماما خاله وعمه( رابطه قرباني باساير اقوام 

97.3%

نامعلوم

بد

خوب

  
 يشکم مادرش گرفته تا به دختران  دختر درينامزد گونه ازدواج ها که از نيا

امد يپ. دن آوريد نکاح ميرا به ق  پدرانشان آنهايراثيک ممل طر مال وکه به خا
ن يدر.  شوديل مين قبي ازيحوادث  ويبه خودکش ن گونه ازدواج ها منجريا

 ينک مطالعه مي ما بدست آمده که اي ساحويپرسش ها  ازيمورد اطالعات
   .ميکن
مادرشوهرش  شوهر و توسط برادر" :دي گويس ميت بادغي از واليفرد

  " هبدل پول فروخته شده بود  دررا اويسوختانده شده ز
 :دي گوين مي دخترش چنيمورد علت خودسوز در مروزيت نيوال  دريزن
کاکا   پسر،ش درآمده بوديکاکا  به عقد ازدواج پسريلکسن ده سا در دختر"
که  ر سبب شدن امي ا، کندي با دختر عروسيگل سا١٣سن   خواست که دريم
  ."ند بزيت به خود کش دسيو
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  نگرش مردساالرانه نسبت به زنان 

 يعنيآن  رون ازيب خانواده ها و زنان در ت ناهنجاري از عوامل مهم وضعيکي
ت ين واقعي ا. مرد ساالرانه استيباورها  نگرش و،تي ذهني، عمويحوزه ها

   .افتي شوندگان از مصاحبه ي  برخيصحبت ها  توان دريرا م
بخاطرازدواج  ":ن آمده استي چني شخصيباره خود سوز رت هرات ديوال در

 يوند راضين پينش نسبت به اي خواست اما والدي که خود ميبا پسر دختر
 آن يبه خودسوز منجر نظرگرفته نشده و ن دختر دريا اراده اي گو،ه اندنبود
  "شد
ت مطلق يحاکم ":دي گويهرات م  دخترش دريرابطه به خودکش در مادر

مکتب  اد به درس وي خانه که صدمه زياد کارهايز انتظار  وي ويالخانواده با
  "دي گردي ويبه خودکش کرده بود منجر  وارديرفتن و

   يتفاوت سن

 از عوامل مهم يکي ي که تفاوت سن دهديم نشان يق ساحوي تحقيافته هاي
 شه درين امر که خود ري ا.حوزه جنوب غرب بوده است ها دريخود سوز

 ي سرنوشت زنان ميراني موجب و، دارديروابط سنت  ويمشکالت اقتصاد
ل ها به ي فامي بعضيخانوادگ  وي تباري،استحکام روابط قوم  بخاطر.شود
 ين صحبت هايهم چن آمارها و ن موردي درا. زننديوندها دست مين پيچن
 نا ي،تي سبب نارضاي که تفاوت سن دهديمن شان نشان يوالد ان ويقربان

  .  شودي زنان ميه خودکشباالخر  ويسازگار
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دارد که   فراوان از پرسش شوندگان وجوديگفته ها ن مورد صحبت ها ويا در
ده مهر ين پدياد ايازد مل بروز ووان عيمهم تر  ازيکين عامل بعنوان يبرا
   . گذارديد مييتا
اد ي زيتفاوت سن ":دي گويت هرات ميوال  خواهرش دريمورد خودکش  دريزن
  " بزنديبب شد که دست به خودکششوهر س ان زن ويم

 از عوامل خود يکي کند که صغارت يت هرات اعتراف ميوال  دريشوهر
   زنش بوده است يکش

 يدخالت خواهر زن موجب خود کش  وي فقراقتصاد،سن صغارت ازدواج در"
  " شد
 يعلت خودکش" :دي گوي دخترش ميمورد خودکش ت فراه دريوال در يمادر

  " کردن با امباق ها بود يدگزن  ويدخترش تفاوت سن
اد ي زيتفاوت سن ":د کهي گوي ميمورد شخص قربان مروز درين  ازي مادراندر

پنج زن   ساله بوده و٥٠شوهر   ساله و١٢ ا دختري گو کهشوهر ان زن ويم
 ي دست به خودسوزياز مدت ن زن بعدين علت اي بنابه هم،گر هم داشتهيد
  "  زنديم

   آن يرات فرهنگيتاث  ومهاجرت

رات چندگانه يم تاثير مستقي غمتنوع از عوامل يکيعامل مهاجرت بعنوان 
ن خود ي شود که اي ميشگياند  وي سبب تعارضات فرهنگيگاه .داشته است

ر هستند يب پذي آسانگريد شتر ازي زنان که بي را برايجتماع اينه زندگيزم
ز ين مورد نيا  دريق ساحوي تحقيافته هاي . سازديرقابل تحمل ميغ تنگ و
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  دريم موجب خودکشيرمستقيا غي امي که عامل مهاجرت مستق دهديمنشان 
ان يصد اشخاص مسئول گفته اند که ميف% ٧٠,٣ .ت شده استين پنج واليا
م يکه از مهاجرت به وطن بازگشته اند رابطه مستق ي با آنانيده خود کشيپد

ران يا  درد که قبالان گفته انيخانواده قربان% ٢٢ن مورد يا  در.دارد وجود
. بوده اند اروپا مهاجر آنان هم گفته اند که قبال در  ازياندک بوده اند و مهاجر
صدآنان گفته اند که يف% ٤١ان مطرح شده است ين سوال با قرباني که ايوقت

 يکشورها صدآنان گفته اند که دريف% ٥٤,٨ بوده ا ند و ران مهاجريا قبال در
   .بوده اند گر مهاجريد

  )مهاجرت شوهران(ابت شوهران يغ

 گفته ،ان بازمانده که متاهل بوده استي بشمول اغلب قربانشوندگانپرسش 
 .اب شوهران شان که مهاجربوده اند اتفاق افتاده استيغ ن عمل درياند  که ا

 شود که ي سبب ميعاطف  ويک پناهگاه روحينبود  ابت شوهران ويغ
ن يباالخره ادامه ا ل تحمل شود، ورقابي غيز خانوادگي خشونت آميرفتارها
 ت هم درين واقعي ا.دن بزني شود که زنان دست به خودکشيت موجب ميوضع
 ي خانواده هايگفته ها هم در  بدست آمده نشان داده شده است ويآمارها
  . بازماندهيقربان  افراد مسئول وي،قربان

ت يالو  ساله در٢٥ک عروس ي يمورد خودسوز ل دري فامي از اعضايکي 
ران مهاجر يا شوهرش در  سال سن داشته و٢٥ يقربان":که دي گويس ميبادغ
نفر دستانش را   دويگفته وه ب  گذشته وي اش ميسال از عروس  دو،بوده

  " را آتش زدند او گرفته و
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  فصل سوم
  

  ميعوامل مستق

   ي روانيآشفتگ

افته ي د که براساسي آين عامل بحساب مي از مهم تريکي ي روانيآشفتگ
.  نقش داشته اندي خودکشيان براياقدام قربان ما دريق مستقين تحقي ايها

 که خود معلول ي رواني هايآشفتگ  ها و يشي اعم از روان پريمشکالت روان
 خانواده ها بر بندها که در و ديق رانه وي سختگي رفتارهاي، خانگيخشونت ها

ن يا در.  گردديزنان م ر ديسوزخود ري نظي شود سبب اقداماتيزنان اعمال م
  دهديم بدست آمده نشان يق ساحويتحق  که ازييگفتگوها مورد آمارها و

 زنان حوزه جنوب ي هاياد در خودکشيکل نقش ز  دريکه مشکالت روان
  دچاريپرسش شوندگان گفته اند که قربان% ٢٠,٦ .داشته است غرب کشور

 يماري بشوندگانرسش پ% ١٥,٩ها يمارين بيان ايم از  بوده است ويماريب
 ن مورد وجوديا در زيراوان ن في گفته ها.ان نشان داده استين مي را دريروان
  .دارد
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  ويحالت عاد" :دي گوي عروسش ميمورد خودسوز ت هرات دريوال  دريفرد
  "دي گردي ويت سبب خودکشين وضعي ا،اعصاب آرام نداشت

 داشته يشکل روانم":مروز آمده استيت نيوال ک زن دري يمورد خودکش در
  ".ش درآمده استيکاکا  به نکاح پسري به شکل ارثضمناً ،است
  ويروان  ويمشکالت روح":دي گوي مي ويمورد خودکش در ک دختري پدر

  ." بزنديشب سبب شد که دست به خودکش دن دريکابوس د
 کرده است ي ساله که خودکش١٦نه زن يزم س دريت بادغيوال  دريگري دفرد
  :دي گويم
 ساله را هم جا ٤ ک پسري  سال سن داشته و١٦ ، بودهي مشکالت روانياراد"

  "گذاشته است
مشکالت " :دي گويروز ميت نميوال  عروسش دريمورد خودکش  دريفرد
 تنور را در ن مشکالت خوديبخاطرا  سال سن داشت و١٤ ، داشتيروان

  "انداخت

   يشکنجه روان و فشار

 عمدتا ، گذارديمزنان  ثرات ناگوار که بر باوجود ايکيزيز فيخشونت آم رفتار
شکنجه   اما رفتارها و. سازدي ها را فراهم نميم خودکشي مستقينه هايزم
دختران جوان اعمال  خانواده نسبت به عروسها و اکثر  که دريروح  ويروان
که آنان راه چاره را   شوديموجب م  زنان دارد ويم بااليمستق ري شود تاثيم

 به مثابه يشکنجه روان و فشار. ابديگرني ديراه ها جاها و ر ديخودکش جز در
.  شوديمخانواده محسوب   متعارف دريرفتارها  ازيکيا يه کننده يعامل تنب
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 خودآنان نشان  بعضاً وي با اقارب قربانييگفتگوها  مصاحبه ها وهنين زميدرا
 زنند ين اقدام مي که دست به ايزنان  بري روانيزان فشارهاي که م دهديم

  . باشدياد ميز چقدر
 از بعد": دي گوين مي دخترش چنيمورد خودسوز س دريت بادغيوال  دريفرد
ن بال را برسرش ي گفت که او ايم وت داشت يش شکايخشو  ازيسوز خود

  ".آورده است
 ياقتصاد بهتر از خانواده شوهر" :دي گويت هرات مي از واليک قرباني خواهر

  وي که تو دختر گاو چران هست دادهيمطعنه ‐شه يرا هم او برخوردار بوده و
  "سوختانده است را بنا بقول خود دختر او

بد  اريبس  دخترم رفتاريعلت خود سوز ":دي گو يمس يت بادغيوال در يمادر
  " را سوختاندند برادرشوهرش بود که او خشو و
 يف روانيتکل:"دي گوي خواهرش ميخودکش مورد ت فراه دريوال در يبرادر

اختالف او با زن برادرش بود   ازي خود ناشيف رواني البته تکل،عامل عمده بود
  ".دي نماي زن برادرش را مينوکر  کرد که خدمت وياحساس م و

   متمرکزيخانواده ها

ک ي يحت متعارف و ک امريافغانستان  در  متمرکزي درخانواده هاي زندگ
ا محل ي ت ويوط والمرب  متمرکزينمونه زندگ. شودي ميده تلقيسنت پسند
 .ردي گيافغانستان را فرام است که سراسر رين سنت فراگيا  شود ويخاص نم

 يزندگ( متمرکزيخانواده ها  دريان زندگيق مين تحقي ايافته هايبه اساس 
به آن  رهگذر  که ازيمشکالت خانوادگ و)  باهم ومشترک ل بطوريچند فام
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ل يان گفته اند که با فاميقربان صدي ف٦٧,٧. دارد د رابطه وجودي آي موجود
 مستقل ‐ انيقربان% ١٦,١ صرفاًن مجموعه ي از. کرده اندي ميشوهر زندگ

 ين مورد گفتگو هايا در.  کرده اندي ميپدران شان زندگبا آنان هم % ١٦,١و
   .مي آوريآنرا بعنوان نمونه م دارد که چند مورد فراوان هم وجود

 يزندگ: "دي گوي دخترش ميدکشخو مورد س دريت بادغيوال در يمادر
 خانه ي اعضاي با خشو وخسروباقي ناسازگار، شوهري با خانواده هايگروه

  "دي گردي ويسبب خودسوز
 يامور زندگ در خسر و مداخله خشو" :دي گويت هرات ميوال در يپدر

  .  بزنديد که دخترم دست به خودکشيمشترک آنان سبب گرد
 مداخله دوامدار":دي گويت هرات ميوال  خواهرش دريمورد خودکش در يزن

 ي عروس سبب شد که دست به خود کشيخانواده گ امور در خسر و خشو
   .بزند

   يخشونت خانوادگ

 ي ها بحساب مين عامل خودکشيعمده تر  ازيکي ي خانوادگيخشونت ها
 يهم چنان خشونت ها  عام وي با خشونت هاي خانگي خشونت ها.ديآ

  کامال متفاوت و، شوديمچنان خانواده ها اعمال هم  جامعه و پنهان که در
تمام  ش دريب ن گونه خشونت کم وي اي نشانه ها.اد استي زيليزان آن خيم

 ياد مي زيلي خانواده ها خيبعض زان آن دري اما م، شوديده ميخانواده ها د
 ده شده که به نظري پرسينک به قرباين نزديمتعلق ن ويکه از والد ي وقت.باشد
 چه بوده يان به عمل خودکشين دست زدن قرباني علت نخستآنها يشخص
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 ان دري را که قرباني رقماما . بوده استيآنان خشونت خانوادگ% ٤٨,٥پاسخ  
ان يصد قرباني ف٨٧,١ .است ورآ وحشت ، دهنديم ي خانگيمورد خشونت ها
 صديف ٥١.ج بوده استيرا ک امري شان خشونت يخانه ها گفته اند که در

  آنان از%٢٥ صرفاً خانواده با آنان بد بوده است و ان گفته اند که برخورديقربان
ن يعامل مورد ان دريپاسخ قربان.  بوده اندي شان راضيبرخورد خانواده ها
 خشو و% ١٩,٤ ‐طرف شوهر صد ازي ف٤٨,٨ب ي به ترتيخشونت خانوادگ

 مورد انواع  در.دن باشين ميريسا و وري کوچک هم پدر، اي هايصديف
 شده يي ناسزا گوان گفته اند که نسبت به آنهايربانصد قي ف٤٨,٨خشونت ها 

داده   قرارو کوب را مورد لت ان هم گفته اند که آنهايصد قرباني ف١٩,٤ است و
   .اد کرده اندين ير، توهيتحق از گري کم ديصديف و. اند

 :دي گوين مي خواهرش چنيمورد علت خودکش س دريت بادغيوال  دريدختر
ورش ي زن ا،ن جنگيآخر  در، خانوادهيطرف اعضا اد ازي زو کوبلت "
 دروازه را ،رون به داخل خانه آوردهيب را از او گردنش انداخته و سمان را درير
  "ان رفته استيم  ازيش قفل نموده تا قربانيبرو

 يبحث رو  ويمشاجره خانوادگ":دي گويت فراه ميوال در يک قرباني خواهر
دست  گرفت و  قرارو کوبخود مورد لت  طرف پدر اوها ازجمع کردن گله گ

  " زديبه خودکش
اب يغ در":دي گوي خواهرش ميمورد خودکش س دريت بادغيوال  دريپسر

مورد  را ، برادران شوهرش اوران رفته بودنديا  مسافرت دري براشوهرش که
نه خاکه اند سال اجازه نداده  ٣ظرف   دريحت  و دادهيم آزار قرار ت وياذ

  " شده استي ويسبب خودکش ن امريا پدرش برود و
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علت عمده  ": گفته استشوندگانپرسش   ازيکين مورد يت فراه دريوال در
  چند شبانه روز دره مدتبسته نمودن آن ب د نمودن ويق و ادي زو کوبآن لت 

علف  ش کاه ويش رويپ  و شوديمخ بسته يوان که به ميخانه به قسم ح
  ."ديرا پرنماانداخته تا شکمش 

  
  ا درخانواده تان خشونت  وجود دارديآ

                                   
  

 چه نوع خشونت در خانواده تان وجود دارد

                                 

 

 ٪١٢,٩ مواردهمه

 ٪٦,٥تحقير

 ٪٤٨,٤ ناسزاگوي

    ٪١٩,٤  کردنلت
 ٪١٢,٩نامعلوم

 ٪٣,٢  قهر
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   ياختالفات خانوادگ

 اتفاق ي زناشوهريزندگ  درمعموالًکه  ينواده گ خااختالفات ها ويناسازگار
 توان به ي گردد که ازآن جمله مياد ميزناگوار  يامدهاي افتد موجب پيم

عوامل   ازيکي به عنوان ي خانوادگيهاي ناسازگار. اشاره کرديخودکش
ن عامل ي عمده تر‐ بعنوانيق کنونيحوزه تحت پوشش تحق  دريخودکش

مصاحبه   گفتگوها و، بدست آمدهيآمارها شترين باره بي در. شده استيتلق
 يپرسش در.  کندي مين عامل تلقيرا به گونه عمده تر ن امري که ابوده ييها

 آنان ي قربانيعلت اساس  بري را مبنيل قرباني فامي اعضايکه نظرشخص
 ن امرين علت اي را عمده تريلي فاميهايآنان ناسازگار % ١٩,٩ ،خواسته اند

دارد که عامل   فراوان وجودين مورد مصاحبه هاي درا. کرده استيتلق
   . زنان قلمداد کرده استيل خودکشين دلي را عمده تريناسازگار
 با يناسازگار":دي گوي دخترش ميمورد خودکش ت فراه دريوال در يمادر
 يخودکشبه طرف شوهرش سبب شد که دست  اد ازي زو کوبلت  و شوهر
  ."بزند
 يناسازگار" :دي گوي دخترش ميمورد خودکش در يس مادريت بادغيوال در

 يتا دخترک دست به خودکش ل سبب شدي فاميه اعضايبق و خسر، خشو
  ."بزند
با خانواده اش توافق  يقربان": کهدي گويس ميت بادغيوال هم در گري ديکس
  ". شديسبب مرگ و، ن امريا  نداشت ويسازگار و نظر

  
  



 .................................افغانستان خودكشي زنان در حوزه جنوب غرب

 

٣٥

  )فقر( يعوامل اقتصاد

  فقر

ان متعلق به ين قربانيشتري که ب دهديم نشان يق ساحويتحق يافته هاي
  بري مبني سوالي قربانيخانواده ها که ازيوقت.  اند بودهريفق يخانواده ها

 که  اندصد آنان پاسخ دادهي ف٤١,٩ ،ده شدهي آنان پرسيت اقتصاديوضع
ت يصدآنان گفته اند که وضعي ف٦,٥ . آنان خراب بوده استيت اقتصاديوضع
 رابطه يخودکش و ان فقري مني بنابرا. باشدي خراب ميلي آنان خيدتصااق

 نه سازيط که عامل زميشرا بسترها و  توان دري مل آنرايوجود دارد که دال
   . شودي محسوب ميخودکش
% ٢١,١ده شده ي زنان پرسيعلت خودکش مورد که از مقامات مسئول در يوقت

پاسخ   در. کرده استي تلقيعمده خودکش عوامل مهم و  ازيکيرا  آنان فقر
مقامات % ٤٨,٧ کند ي ميخودکش شتري بياجتماع  که کدام قشريپرسش

 يمل ي را تشکيان خودکشين قربانيشتريب ريمسئول گفته اند که اشخاص فق
ن ي بلندتر‐ که فهرست شده يگريان اشخاص ديم ر ديصدين في که ادهند
 يده خودکشيترش پد از گسيريش گينه پيزم در.  دهديم را نشان يصديف

 يخودکش  ازيريگانه راه جلوگيمقامات مسئول گفته اند که  صدي ف١٤,١
 يمورد رابطه خودکش اد دري زيافته هاي . باشدي آنان مين اقتصاديمأ ت،زنان
 . کندين رابطه را برجسته مي خاص ايبدست آمده که هرکدام جنبه ها فقر و

ان يم از  ويري جلوگيانه راه براگيجاد اشتغال را يپرسش شوندگان ا  ازيبرخ
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٣٦

 يت اقتصاديوضع شت وي هم توجه به معيبرخ  دانسته اند ويبردن خودکش
  . ت دانسته اندين وضعياز  عبوريرا راه حل برا) درکل(زنان 

  

       

                       

 اقتصاد خانواده تان چطور است؟

٪٣,٢نامعلوم
 ٪٦,٥بسياربد

 ٪٤١,٩بد
 ٪٣٨,٧خوب

 ٪٩,٧ خوببسيار

 ٪٢,٦بيسواد

 ٪٢,٦روستاي

 ٪١٣,٢متاهل

 ٪٥,٣متمول

 ٪١٠,٥بيکار

 ٪٣,٩باسواد

 ٪٦,٦شهري
 ٪٥,٣مجرد

 ٪٤٨,٧فقير

 ٪١,٣نامعلوم

به نظر شما کدام دسته از افراد بيشتر اقدام به خود کشي مي کنند؟
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٣٧

  نبوداشتغال زنان 

 .افغانستان دارند خانه را در رون ازيب در حق کار زنان امکانات و  ازياد اندکتعد
 متداول نسبت به ينگرش ها دگاها وي گردد به ديبرم ن امريل اين دليشتريب

 ه که سبب فقدان مهارت ها ويترب م ويتعل نگهداشتن زنان از  دور،زنان
 م دري موانع مستقجاديهم ا بعضاً ، شوديان آنان ميم  الزم دريتخصص ها

 گفتگوها و ت ها ازين واقعي ا.فرهنگ خاص  ازخانه و‐رونيب راه کار زنان در
% ٩٣,٥ حاصل شده است ، که با پرسش شوندگان صورت گرفتهيپرسش ها

% ٣,٢ صرفاًان ين مي در،ان گفته اند که خانم خانه بوده انديصد قربانيف
رون ازخانه ي ساده بيرهابوده که آنان هم به کا  کارگر،ي قربانيخانمها

   .مصروف بوده اند
  

                                           
  ادياعت
ن مفهوم ين بدي ا.دي آي زنان بحساب ميعوامل مهم خودکش  ازيکياد ياعت

 بين ترتيشوهران شان خواسته اند، بد ادي بخاطراعتغالباًاست که زنان متاهل 
. که با آنان داشته اند رها سازند  نکبت باريزندگ هم از شرآنان و را هم از دخو

٪٣,٢   نامعلوم

 ٪٩٣,٥   خانهخانم

 ٪٣,٢کارگرساده

شغل خودتان چيست  
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 ريچشم گ قابل توجه و چقدر ادي که نقش عامل اعت دهديمافته ها نشان ي
   . باشديم

 شوهر ادياعت ":دي گويبرادرش م  دختريباره خودکش ت فراه دريوال  دريفرد
ل سبب شد که او ي فاميا کشمکش با اعض وران معتاد شده بوديا که در

  "دي نمايخودسوز  نموده وي پناهياحساس ب
 فرار ": دهديمح ين توضي دخترش را چنيت فراه علت خودسوزيوال در يپدر

 کشمکش و را در  زن که خود، شوديمآنجا معتاد  ران که دريبه ا شوهر
 دست ند، بناًءي بي نمي جز خودکشي ا راه چاره،ندي بيخشو م اختالف ننو و
  " زند ي ميبه خودسوز
بودن  معتاد ": آمده استيک قرباني يباره خودکش ت فراه دريوال بازهم در
  " .دي گردي وي اش سبب خودکشيراث پدرين ميفروختن آخر شوهر و

 گوشواره ،شوهرش معتاد بوده ":دي گوي ميک قرباني يت هرات کاکايوال در
  ". مصرف خوديفروخته برا ده وياش را از گوشش کش

 شوندگانآن پرسش  ت است که دريگانه والي فراه ،حوزه جنوب غرب رد
  به تناسب عوامل و،ل شانرايفام گريا بستگان دي شوهران و اديعامل اعت

  .برجسته کرده است گريط ديشرا
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 ثبت شده در سال ي هايخود کش  آمارسـهيل با مقايجدول ذ در
 يودکشع خي آهنگ رشد وقا١٣٨٥شش ماه اول سال   و١٣٨٤

  .ميکن يات مطالعه ميک والي غرب به تفکۀحوز زنان را در
  

  
  ت يوال

 ثبت يواقعات  خودکش
  ١٣٨٤سال   شده در

 ثبت يواقعات خودکش
ماه اول  ٦ شده در
١٣٨٥  

 يصديف
  آهنگ 
  رشد

 %  +١٢,٤٦  ٥٢  ٩٢  هرات 
  %+٨  ٧  ١٣س يبادغ
  %+٨٠  ٣٦  ١٥  فراه 
  ‐%٢٥  ٤  ١٠  مروزين

  %+٤  ٧٧  ٧٤  قندهار 

  ) هاشنهاديپ افت ها ويره(فصل چهارم 

  ي اقتصادۀ حوز

 . خانواده هاياقدامات همه جانبه در جهت رفع مشکالت اقتصاد .١
 . زنانيدرآمد  برا جاد اشتغال ويتالش در جهت ا .٢
 .يه دختر فروشيمبارزه عل  ازدواج وينه هايل هزيتالش در جهت تقل .٣
 به رفاه يابي دست در جهتيزيبرنامه ر ت ويامن  وياسين ثبات سيتأم .٤

 ي مثبت بر جاي اثري در کاهش واقعات خود سوز  توانديم يمطلوب اقتصاد
 .گذارد
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٤٠

 و ياجتماع ،يط اقتصاديشرا ت ويدر وضع) کفو( يت همسانيرعا .٥
 . کنديمن ي را تضمي خانوادگي زندگين ازدواج، سالمت فضاي طرفيفرهنگ

سطح   درقاچاق آن  امان در جهت امحاء کشت خشخاش وي بۀمبارز .٦
 .ين الملليب  ويمل
س يتأس اد به مواد مخدر وي همه جانبه به منظور کاهش اعتيزيبرنامه ر .٧

  .اتين در واليمراکز درمان معتاد

  يفرهنگحوزة  

ب يتعق  ويغي تبلق کار گستردهي از طري اجباريه ازدواج هايمبارزه عل .٨
 .يقضائ

 سطح  دري حل اختالفات خانوادگي براي مشورتيون هايجاد کمسيا .٩
 . هايولسوال ات ويوال
 برنامه يق اجراي خانواده ها از طريتالش در جهت ارتقاء سطح آگاه .١٠
  ي آموزشيها
 .ه جاتيقر  زنان در سطح محالت ويجاد انجمن هايا .١١
  ويت اثرات روحي کارشناسانه و با رعا نه هرگاه به گويع خود سوزيوقا .١٢
 در کاهش ي نقش مؤثر توانديم ،ابديق رسانه ها انعکا س ي آن ازطريروان
 .ديفا نما ينگونه حوادث ايا

 ن حقوق زنان از نظر اسالم ويين در تبي دي فعالتر علمايريسهمگ .١٣
 .رسوم جاهالنه  از تداخل عنعنات وينيراستن معتقدات ديپ
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ه در سراسر يترب م ويجهت ارتقاء سطح تعل  گسترده دريه گذاريسرما .١٤
 .کشور
 اظهار نظر دختران يت حق شرعيبن و تثيين در تبي دي علمايريسهمگ .١٥

 ي زندگي هاي در کاهش ناهنجاري عامل مؤثر توانديمدر امر ازدواج، 
  . ديعواقب دردناک آن به حساب آ  ويخانوادگ

 ي حقوقحوزة 

 به يدگي ها جهت رسيولسوال ات وي در سطح واليليجاد محاکم فاميا .١٦
 ياختالفات خانوادگ

 .ني مزدوجينکاحنامه براصدور   ازدواج ها در محاکم ويثبت رسم .١٧
  . اعاده حقوق زنان مظلوميراستا  تر محاکم دريبرخورد جد .١٨
  قاطعانه ويريگيپ  زنان وين حوادث خود سوزيد مجازات مسببيتشد .١٩

 .ينگونه حوادث از جانب مقامات قضائي انهمسؤال
 ي کند از ضرورت هاي زنان را بررسي حقوقيس زنان که دعاويجاد پوليا

 .ستا ا معهمبرم جام


