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  فصل اول

  

  :مقدمه 

یست که درآن بخاطرحاکميت وروابط درهم تنيده ای سنتی ، ذهنيت افغانستان کشور

طبيعی است که  اسارت زنان  .ورفتارمردساالرانه زنان بيشترین درد ورنج را متحمل می شوند 

دردرون این مناسبات و و ضع نا بسامان اجتماعی ، آنان را واداشته است تا مفر بر ای رهایی 

 ای  کشی زنان با درنظر داشت تمام عوامل درهم پيچيدهخود. ازین وضعيت جستجو نمایند 

اولين .  درکل اولين وآخرین شيوه رهایی ازین وضعيت شمرده می شودکه درآن نقش دارد 

ساختارانعطاف ناپذیراجتماعی، فرهنگی واقتصادی جامعه ما ، تمام راه : شيوه بخاطر اینکه 

د ن چاره جزاین نمی بيننهان بسته است وآهای عالج وفایق آمدن براین وضعيت را بر روی زنا

مفهوم آخرین . نا هنجارو اسارت بار خالص کنند که با گرفتن هستی شان خودرا از شر زندگی

، راه برگشت برای داوری  شيوه دراین تجربه این است که درصورت به مرگ منجرشدن آن

 تا با استفاده حاضرتالش شدهتحقيق بنا براین در. درستی ونادرستی آن مسدود است 

ازروشهای تحقيق علمی ،  به تجزیه ، تحليل وبررسی عوامل ودالیل مختلف دخيل درآن  

دراین تحقيق عمدتآ از روش های پرسشنامه ای ، مصاحبه ، مشاهده ، . پرداخته شود

این تحقيق والیات هرات ، . مشوره وبحث با صاحب نظران ومتخصصين استفاده شده است 

  نيمروز وقندهار را تحت  پوشش گرفته است بادغيس  فراه  

  

  شيوه کار تحقيق 

 ها را    که پرسش شونده گان پرسشنامه      روش پرسشنامه ای محور تحقيق بوده      تحقيقدراین  

نمونـه  ( قربانيـان خـود کـشی    .  این پدیده رابطه داشته اند تشکيل داده است        -سه تيپ که با   

واده قربانيان و افراد مسئول واهل نظر از جمله         خان)   غالب آن خود سوزی  است درميان زنان         

ــار پرســشنامه ، مــصاحبه مــستقيم ، مــشاهده قــضایا   . پرســش شــوندگان مــی باشــد   درکن

 بـرای دریافـت     .بـه حـساب مـی آیـد       ومشاوره با افراد آگاه واهل نظر از روش های دیگر تحقيق            

واحی  والیت ون  اطالعات ومعلومات تالش شده است تا حساسيت های فرهنگی ومحيطی هر          

 چنانکه درقریه جات وولسوالی های دوردست  والیات  هرات ،       .شهر ودهات درنظر گرفته شود    

بادغيس ، فـراه ، نيمـروز و قنـدهار بخاطرموجودیـت ميـزان بلنـد از حـساسيت هـای فرهنگـی                       

ــع         ــو وتوزی ــا ت ، گفتگ ــع آوری اطالع ــه جم ــانم ب ــق خ ــاص ، دومحق ــات خ ــود برخــی عنعن ووج

دربرخی نـواحی کـه امکـان صـحبت بـا افـراد             . يان اشخاص فوق پرداخته است      پرسشنامه درم 

ميـسر نبـوده اسـت بـا     ) آنانيکه تجربه خود سوزی شان به مرگ منجـر نـشده اسـت       ( قربانی  

هی داشته اند صحبت صورت گرفته      اعضای فاميل ویا نزدیک ترین شخص که نسبت به آنها آگا          

   . است

  

  حوزه تحت پوشش 
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های خودکشی زنان  درمطبوعات خصوصآ نوع خودسوزی آن که پيوسته دریـن             انعکاس گزارش   

 سال اخير شنيده ودیده می شود مارا واداشت تا بشکل موردی والیات حوزه جنوب غـرب را                  5

بــرای تحقيــق ایــن پدیــده انتخــاب کنــيم کــه درتحقيــق حاضــر والیــات هــرات ، بــادغيس ، فــراه   

درجمـع ولـسوالی هـای کـه مـورد          . ر گرفتـه اسـت       تحت پوشش ایـن پـروژه قـرا        نيمروزوقندهار

  تحقيق قرار گرفته اند قرار ذیل اند 

  

 مرکزشهرفراه 

 مرکزشهرنيمروز 

 مرکزشهرهرات 

  مرکزشهرقندهار 

 ه نو ع قل 

 آب کمری  

 س قاد 

 غورماچ 

 انجيل 

 گذره  

 پشتون زرغون 

 کرخ  

 کشک  

 گلران  

 غوریان  

 زنده جان  

 اوبه 

 شيندند  

  شریفچشت 

 کشک کهنه  

 فراه  

 ک وباالبل 

 اناردره  

 ه کاه عقل 

 پشت رود  

 زرنج   

 دامان  

 شاولی کوت  

 ارغنداب  
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 خاکریز 

 ميوند 

 سپين بولدگ 

  

  . ضمن مراکز ولسوالی ، مناطق وقریه جات دورازشهرنيز مورد بررسی وارزیابی قرار گرفته اند 

  

  

  سن قربانيان 

المللی حقوق بشر ازطفل وجوددارد شـامل کـسانی اسـت           به اساس تعریف که دراسناد بين       

  فيـصد  %9.7آنچـه کـه تحقيـق کنـونی نـشان ميدهـد             .  سال سـن داشـته باشـد       18که کمتراز 

% 48.4 قرار داشته و     20 – 15 درسنين ميان    آنها %38.7،  سال 15 -10قربانيان درسنين ميان    

فيـصد  90.3.  قرار داشـته انـد        سال 30باالتراز% 3/2 و  سال 20  - 25فيصد آنان درسنين ميان         

   فيصد آنان هم مطلقه 3.2 فيصد   آنان مجرد و6.5قربانيان متاهل ، 

آمارهای فوق نشان ميدهـد کـه دختـران         . بوده است   )طالق گرفته شده یا طالق داده شده        ( 

ظ درسنينی واداشته ميشوند تا ازدواج نماید  که ازلحاظ روانی ، اجتمـاعی وبعـضا حتـی ازلحـا                  

ــد    ــا دیگــران را ندارن دالیــل چنــين ازدواج هــا  . جــسمی آمــاده گــی ازدواج وزنــدگی مــشترک ب

 موضوع مورد تحقيق حاضر است ، یکی پی هم درادامه این متن مـی               تاوپيامدهای آن که عمد   

  . آید 

  

  

  

  

  

قندهارشونده مصاحبه ولسوالي

زرنج

قلعه کاه
 آناردانه

 ال بلوکبا

فراه

 کنهنهکشک

 شريفچشت

شيندند

 وبهآ

 چانزنده

غوريان

گلران

 زرغونپشتون

هرذگ

انجيل

 هراتشهر

غورماچ

 ادسق

 کمريآب

 لعه نوق

نامعلوم
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  سن قربانيان 

   

  

  

  )  وعوامل مستقيم   زمينه ها–بسترها (  یافته ها  فصل دوم 

  بخش اول 

   ازدواج اجباری

  

ازدواج اجباری بنا به سنت حاکم اجتماعی وفرهنگی یک امـر معمـول ومتـداول درتمـام والیـات                   

تحقيــق ســاحوی ایــن پــروژه نيــز نــشان ميدهــد کــه . ونــواحی افغانــستان شــمرده مــی شــود 

وامــل مهــم خودســوزی ازدواج اجبــاری را بــه مثابــه یکــی ازع اکثرپرســش شــونده گــان ازدواج 

واداربـه  آ  اجبـار (  قربانيان  گفته اند که ازدواج آنان بـدون رضـایت شـان               فيصد22 .پنداشته است 

 نيـزازازدواج دربـدل پـول وازدواج بـدل صـحبت       هـا صورت گرفتـه وتعـدادی دیگرآن     ) ازدواج شده اند    

رای کـاهش    فيـصدمقامات مـسئول کـاهش ازدواج اجبـاری را یگانـه راه حـل بـ                 15.8.کرده انـد      

دراین باره نظریات فراوان وجـوددارد کـه حـاکی از متـداول بـودن               .  خودکشی زنان پنداشته اند     

برای توضيح عمق این رابطه ، چند نمونـه از گفتـه هـای اعـضای                . اینگونه ازدواج ها می باشد      

   . فاميل متعلق به قربانی را می آوریم که ازدواج اجباری را یگانه علت این پدیده ميداند

  :  برادریک دختر از والیت فراه علت خودسوزی خواهرش را اینگونه شرح می دهد 

دیگری برای نجات از معـضله      با فردی به ازدواج مجبورکرد و اوکه راه         " خواهرم را " پدرم وی را    " 

  " باالخره دست به خودسوزی زد نيافت ، 

  :مادری علت خودسوزی دخترش را اینگونه شرح می دهد 

به ازدواج شخصی درآورده بود که ازهرلحاظ بـا هـم فـرق داشـتند ،                ) دخترش را   (  اورا   پدرش" 

  "زندگی برایش تيره وتارگشت ودست به خود سوزی زد 

خسریک عروس علت مرگ عروسـش را ازدواج درسـن خودسـالی یعنـی ازدواج کـه درآن اراده                   

  : می گوید که وی دراین باره . ورضایت دخترموردتوجه قرار نمی گيرد می داند 

 
  30 از باالتر

    3.2 %

 
48.4%
20-25 

15-20 

10-15
9.7%            
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دختررا درخـوردی بـه شـوهر داده بـود ، وی زمانيکـه کـالن مـی شـود ودرس مـی خوانـد بـه                           " 

آنچه درفرهنگ روزمره مروج است معادل ایـن کلمـه بـه مفهـوم پيـروی واطاعـت                  ( شوهرش تن 

  "  نمی دهد ، درآن وقت است که دست به خودکشی می زند )است 

مـرا  " :  ل هـرات بـوده درمـورد اقـدامش چنـين مـی گویـد                یک فرد قربانی می گوید که از انجيـ        

  " بخاطرفقر به یک شخص نا اهل دادند ، این کار سبب شد که من دست به خودکشی بزنم 

بـه نـسبت ازدواج اجبـاری       " : فردی دیگری درمورد یک قربانی دروالیت بادغيس می گویـد کـه             

  " دست به خودکشی زده ، زیرا او عاشق کسی دیگر بوده 

وارد فوق فرازهای بود ازگفته های  قربانيان بازمانده و والدین آنان که علت تجربه خودکـشی                  م

  . وعمده ترین شيوه آن یعنی خودسوزی را ازدواج اجباری شمرده بودند

 اجتماعی افغانستان  درقالب های گونـاگون تبـارز          –ازدواج اجباری درمناسبات وروابط فرهنگی      

  : آن عبارت از پيدا می کند که عمده ترین

 ازدواج بدون رضا ئيت زوجين 
 ) الشانی- مخی( ازدواج بدل 
 ازدواج درسن صغارت 
     فروشی دختر 
 .از دواج با زور سالح واستفاده از قدرت 
 بددادن یا وجه المصالحه  

 
  

  طویانه زیاد 

  

ل ویـا   طویانه مقدارپو . طویانه عرف متداول وسنت است که درتمام والیات افغانستان وجوددارد           

) سرپرسـتان  ( هم چنان جنس است که برعالوه مهر که حق دختـر اسـت بـه پـدرویا متوليـان         

 وجود  به ميزان قابل توجه     دربرخی نواحی ووالیات افغانستان این سنت       .  دختر تعلق می گيرد   

 رفتــار بــد ،  فـراوان وپيامــدهای هماننــد خــود کـشی عروســها  یدارد کـه منجربــه خــشونت هــا 

برای بعضی پدران  درتعبير دیگر طویانه همان پول است کـه از             .  می شود    هانوشکنجه روانی آ  

که برای اثبات این امر به حرفای بعـضی از والـدین            . رهگذر فروش دختران شان حاصل می کند      

  : ویا متعلقين نزدیک به قربانی خودکشی گوش ميدهيم 

طویانـه دختـر کـه هنگـام        بخاطر نيم جریـب زمـين       " : مادردرمورد خودسوزی دخترش می گوید      

عروسی اش بخاطرمشکل اقتصادی گرفته شده بود ، با اقدام پـس گـرفتن آن ازسـوی فاميـل                   

  "شوهرش که منجربه ماجرا شد وباالخره دختر دست به خودکشی زد 

بخاطر طویانه گـزاف دختـرم کـه اورا اجبـارا بـه شـوهر               " : مادردیگری درمورد دخترش می گوید      

  " ا آتش زد داده بودند ، اوخودر

بخـاطرگرفتن دونـيم لـگ افغـانی طویانـه          " : مادردیگری درباره خودسـوزی دختـرش مـی گویـد           

توسط پدردختر باعث ایجاد مشاجره لفظی ميان عـروس وخـشو وبـاالخره منجربـه خودسـوزی                 

  "گردیده است 
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ه خشووخسرس بعلـت طویانـه اورا فـشارميدادند ، درحاليکـ          : " گوید  یکی از اقارب قربانی می      

  "شوهرش هم مهاجر بود ، این درگيری آنان سبب شد که دست به خود کشی بزند 

بلی من با طویانه زیاد عروسی شدم ، یک لـگ وهـشتادهزار             : "  قربانی دیگری خود می گوید    

  " افغانی پيش کش گرفته بودند 

  

 مهيـا  هـا  طویانه زیاد زمينه های خشونت ورفتارهای نا پسند را دردرون خـانواده هـا بـا عـروس         

 تحـت فـشارروانی وفيزیکـی قـرار گرفتـه وبـاالخره دسـت بـه         ساخته وسبب می گـردد تـا آنهـا      

  . خودکشی بزنند 

  

  

  خشونت های رایج ومتداول عليه زنان 

  

عمل  فيزیکی وروانی که امنيت وشخـصيت اشـخاص را هـدف بگيرددرجملـه اعمـال خـشونت                   

ف تلقـی مـی     رستان یک امـر متـداول ومتعـا       آميزتلقی ميشود که این رفتارها عليه زنان درافغان       

خشونت درخانواده ها بيشترازخشونت های عمومی است که عليـه زنـان اعمـال مـی                . شود  

به این دليل که خانواده ها  حوزه مدنی تلقی می شود و چون کسی بخـاطر محرميـت        . شود  

انـی بگونـه   این حوزه حق بررسـی وارزیـابی آنـرا نـدارد ، رفتارهـای فيزیکـی وشـکنجه هـای رو                 

صـحبت بـا قربانيـان ووالـدین آنـان نـشان ميدهـد کـه ميـزان                  . پوشيده وپنهـان بـاقی مـی مانـد        

تا حدیکه  زنان را مجبور می کند تا بخـاطر رهـایی   . خشونت درافغانستان تا چه حد زیاد است    

ازتحقيقات ساحوی ما  درمورد خشونت صحبت های فراوان وآمارهـای زیـاد       .  جان خودرا بگيرد    

  .  درزیرچندصحبت بعنوان نمونه آمده است . ود دارد که مبين این واقعيت است وج

خــشونت حــاد حــاکم برخــانواده  " : دختــری   دربــاره علــت خودســوزی خــواهرش  مــی گویــد  

  "ومشاجرات با خشو سبب شده که خواهرم دست به خود سوزی بزند 

م و ممانعــت او ازدیــدار لــت وکــوب بــی انــدازه دختــر" : پــدری درمــورد دختــرش مــی گویــد کــه 

   "پدرومادرش سبب شد که دست به خودکشی بزند 

بــدرفتاری خــشو ، خــسر وبرادرشــوهرش کــه  : "  برادریــک قربــانی از والیــت هــرات مــی گویــد 

 درروزواقعـه   سـبب خـود سـوزی وی شـده اسـت  چنانچـه             خشونت ورفتارنـا انـسانی داشـتند        

  " نفتی هم نداشته است شوهرش یک بشکه نفت آورده ، درحاليکه کدام چراغ 

دختربخاطرمشاجره با مادراندرش مورد لـت وکـوب        " : مادریک قربانی دروالیت هرات می  گوید        

بی حد پدرقرارميگيرد ، با وجودیکه موعد عروسی قربـانی نزدیـک شـده بـود ، دسـت بـه خـود                 

  " کشی زد ه است 

جنگ های طـوالنی    "  ازوالیت بادغيس مادری درمورد علت خودسوزی دخترش چنين می گوید         

  " درميان خانواده شوهر ولت وکوب دخترم ، سبب می شود که اودست به خودسوزی بزند 
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زن دیگری از والیت بادغيس که مادرقربانی است درمـورد علـت واقعـه خودسـوزی چنـين مـی                    

دراثرلت وکوب زیاد اورا ازبين بردند وبعـد بـاالیش تيـل انداختنـد وگفتنـد کـه خودسـوزی                    : " گوید

  " کرده است 

درپرسش قربانيان آمده است که رفتارهای خشونت آميز درخانواده ها معموال چيزهای ازقبيـل              

  .تحقير ، توهين ، ناسزاگویی ، لت وکوب وبعضآ هم انواع موارد زیر بوده است 

  

  

  دیدگاه ابزارگرایانه نسبت به زنان 

  

يز ، حمایت ناکافی از حقوق      سنت ومناسبات رایج اجتماعی وفرهنگی ، رفتارهای خشونت آم        

زنان وفقدان نهاد های مشخص حقـوقی حـامی زنـان موجـب مـی شـود کـه نـسبت بـه زنـان                         

انجام تمام امور منزل توسط زنان در افغانـستان یـک امـر رایـج               . منحيث یک ابزار نگریسته شود    

ن  مـردان  کـار بحـساب نمـی آیـد وگویـا ایـ               ازنظـر است ، ضمن اینکه ایـن حجـم بـزرگ کارزنـان             

درزمينـه بـه گفتگوهـای کـه از صـحبت بـه       . د نـ ده -را انجـام هـا راست کـه ایـن کا   نها آمکلفيت

  :قربانيان و والدین آنها بدست آمده گوش ميدهيم 

بـرادران دختـرم    ( بـرادرانش   " :  از والیت هرات درمورد خودسوزی دخترش چنين می گوید           یزن

  زنانش کارنماید ومانع ازدواج او شدند      می خواستند او همانند نوکر درخدمت     ) یعنی بچه هایم    

  "؛ او باالخره دست به خودکشی زد

چـون بيـوه بـود و ازلحـاظ     "  مرد دیگری از والیـت فـراه درمـورد خودسـوزی عروسـش مـی گویـد           

اقتصادی  چيزی نداشت وهمرای برادر شوهرش زندگی می کرد وآنان نيزمثل کلفـت از او کـار                  

  "ه او دست به خود کشی بزند می خواستند ، این وضعيت سبب شد ک

قربـانی مثـل نـوکر درخانـه کـار مـی کـرد ،                : " گویـد   خواهریک قربانی از والیت فراه چنين مـی         

  " .ایورش طفلش  را با بيل زد وکشت ، اورا هم زن ایورش سوختاند که بعداز مدتی فوت نمود 

تـا بـا    سته مـی شـود      نگریـ یک ابزار ازتجزیه گفته های فوق پيداست که نسبت به زنان منحيث           

  .  امورمنزل ، اوالدداری ویا کارهای بيرون از خانه را انجام دهند استفاده از آنها

  

  

  تحميل خواست نامشروع وخشونت های پنهان 

  

گفته های فراوان از قربانيان ووالدین یـا متعلقـين نزدیـک آنـان وجـود دارد کـه پـرده از  راز هـای                    

اکثرزنـان ضـمن اینکـه قربـانی خـشونت هـای جنـسی              .  روابط جنسی درخـانواده برمـی دارد        

. فيزیکی هستند ، قربانی خواست های نامـشروع جنـسی اعـضای خـانواده نيـز مـی شـوند                     

بخــاطر حــساسيت هــای فرهنگــی واخالقــی موجــود درجامعــه هــيچ گــاهی راز ایــن مناســبات 

يـل خـشونت هـای جنـسی خـانواده          شگافته نمی شـود وحتـی کـسی حاضـربه  بحـث و تحل              

 ، درحاليکه تحقيقات ساحوی حاضـر نـشان دهنـده اینـست کـه  خودسـوزی بيـشترین                    يستن
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برای روشن شدن موضـوع بـه گفتـه         . قربانيان ، ناشی از چنين خواست نامشروع شده است          

  . های ذیل می پردازیم 

 بـوده فـردی کـه بـا او           سـال  18    دروالیت بادغيس درمورد خودکشی عروس کـه سـنش زیـر            

خشونت خانواده گـی و رفتـار نامـشروع خـسر سـبب             " : فته چنين می گوید     صحبت صورت گر  

  " . شد که او دست به این اقدام بزند 

روابــط زشــت خــانواده " :  کــه درمــورد خودســوزی دختــرش مــی گویــد یدروالیــت بــادغيس زنــ

   "ورفتارهای نامشروع برادر شوهرش سبب شد که دست خود کشی زد 

" : در قربانی مـی شـود علـت خودسـوزی اور چنـين مـی گویـد                   دروالیت هرات  که مادر ان      یزن

  " بخاطر بی آبرویی که ازطرف خسرش باالی او وارد شده بود ، د ست به این عمل زد 

ظلـم بـيش ازحـد خـانواده شـوهر وتقاضـای نـا مـشروع                " کسی دیگر دروالیت هرات می گوید       

   "خسر ازوی ، سبب شد که خودسوزی کند 

ازجانب خسر سبب شد کـه او دسـت بـه خودکـشی             قصد تجاوز "  گوید   پدر دروالیت هرات می   

  "بزند

روابط بد شـوهربا او     " ازقول یک دخترکه خواهرش قربانی خود سوزی بود دراین مورد می گوید             

  " و رابطه نا مشروع داشتن با کسی دیگر سبب شد که  وی دست به خودسوزی بزند 

  

  

  بخش دوم

  عدم آگاهی 

  

 درسـت   یضی موارد درجهت یکـسان عمـل مـی کنـد  وایـن امـر درصـورت                 آگاهی وعدم آن دربع   

است که آگاهيهای حقوقی وفرهنگـی درجامعـه ای  اتفـاق بيافتـد کـه پایـه هـای  مـستحکم                       

این امر بخاطر حاکميت وروابط     . سنت تمام راه قانونی وحقوقی حل مشکل را سد کرده باشد            

 کـه   یت هـای فرهنگـی مهـاجرین وزنـان        تفـاو . سنتی درافغانستان مـصداق هـای فـراوان دارد          

د ، روابط متداول ميان زنان ومردان را نمی پذیرند وطبعآ ایـن ذهنيـت   نآگاهی حقوقی فراوان دار 

اما عدم اگاهی نيز سبب می شـود کـه   . و عمل  منجربه اعمال خشونت عليه زنان می شود       

 وغيـره بـه خـود کـشی         بخاطر رهایی از وضعيت نا هنجار ونا بسامان خـانواده گـی ، اقتـصادی              

یا اینکه بدون تامل وتوجه به راه معقول بـا تقليـد از دیگـران بـه ایـن عمـل دسـت                       . ند  ندست بز 

(  پرسـش شـوندگان   %63.2یافته های تحقيق سـاحوی ایـن پـروژه نـشان ميدهـد کـه         . ند  نبز

گفته اند که نا آگاهی وبيسوادی سـبب ایـن واقعـه شـده اسـت               ) اشخاص مسئول واهل نظر     

 دیگری که چراآمارهای بيشتری ازحوزه جنوب غرب درباره خودکشی زنـان ميرسـد              -رسشودرپ

  %76.  جهل وناآگاهی راعامل اصلی شمرده اند       " مقامات مسئول   " پرسش شوندگان    47%

فيصد همين پرسش شونده گان گفته اند  که راه حل سازمان تحقيقی شـان بـرای جلـوگيری                   

وقتيکه ازاشخاص مسئول پرسيده شده که  . وقی می  باشدازین واقعه ، بلند بردن آگاهی حق 
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 توجـه بـه گـسترش        فيـصد آنهـا    57.9ن پدیده تجویزمی کند      را برای جلوگيری ازی    یآنان چه راه  

  .آگاهی را یگانه راه قلمداد کرده اند 

وهـم چنـان   عامـل آگـاهی    نقـش   ضمن آمارهای فوق گفته ها وحرف هـای نيـز وجـود دارد کـه                

  . گی  را درارتباط به گسترش وپيدایش خودکشی نشان ميدهد تفاوت های فرهن

تضادهای شدید عنعنات وفرهنگ شهری     " : فردی از والیت هرات درمورد یک قربانی می گوید          

با عنعنات وفرهنگ قشالقی باعث وقوع این قضيه گردیده است ، دختردرشـهرکالن شـده بـود                 

 مــی خواســتند عنعنــات رکــه آنهــا خــسرش زنــدگی مــی کــرد ، بخاطوبعــد درقــشالق درخانــه

  " د ، اوبه این اقدام دست زد نقشالقی را باالیش تحميل کن

ناسازگاری زن وشوهر که  شوهریک  مرد ساده بـود و            "  مادری دروالیت بادغيس می گوید که     

  " دخترم فرد زیرک ، هوشيار بود سبب شد که دست بخود کشی بزند 

  

  

قربانيانسطح سواد 

 عاليمکتب

 متوسطهمکتب

 ابتدايمکتب

بيسواد
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  )فساداخالقی  ( تعارضات ارزشهای اخالقی

 

( تعارض ارزش های اخالقـی امریـست  کـه موجـب خـشونت هـای فـراوان درحـوزه خـصوصی                       

خـود کـشی هـا  ، کـشتن وقتـل هـای              . مـی شـود     ) جامعـه   ( وحـوزه عمـومی     ) خانواده هـا    

درین مـورد ، در تحقيـق حاضـر     . ی دیگراست   ناموسی درجوامع مبتنی بر سنت بيشتر از جاها       

دریـن مـورد    . یافته های وجود دارد که دالیل وعوامل غالب پدیده خودکشی بحـساب مـی آیـد                 

  . یافته های زیاد وجود دارد که ازگفته های مصاحبه شونده ها بدست آمده است

رزاده اش   رابطه نا مـشروع شـوهرش بـا خـواه          خودکشیعلت  "  از والیت فراه می گوید       یفرد

  "بود

افغانستانغرب  خود کشي، در مناطق جنوب تعلت زياد بودن نسب

25.0%

27.6%

47.4%

 حقوقيآگاهي

مهاجرت

جهل
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 ( قربـانی از طـرف پـدردرموقع کـه نـامزاد بـوده            : "  خواهر یک قربانی دروالیت هـرات مـی گویـد         

  " به قتل رسيده ا ست ) بخاطرشک که نسبت به روابط نا مشروع او وجود داشته 

 شـوهرش بـه تهمـت اینکـه تـو بـا بچـه               خواهرم" : برادریک قربانی دروالیت بادغيس می گوید       

  " طه داری به خودسوزی وادارکرده است همسایه راب

ود ، پــيش از عروســی اوالد دارشــده بــ" مادریــک قربــانی بــازهم دروالیــت بــادغيس مــی گویــد 

 دربطن نامزادش می شود ، بدون پی گيری قـضيه بـا ایـن تهمـت دختـر را                -اوالدشوهرش منکر 

  "آشفته می سازدو وادارش می کند که دست به خود سوزی بزند 

عدم توافق با شوهر که عيـاش وفـساد اخالقـی            : " ت خشو یک قربانی می گوید     دروالیت هرا 

  " . داشت 

  

  قيودات وسختگيریهای  خانواده گی 

  

تحقيقات ساحوی درمورد خودکشی وخودسوزی زنان نـشان ميدهـد کـه باوجودرفتارپـسندیده              

ی خـانواده گـی      ،  اغلب شان  با شرایط دشـواردرزندگ         زنان درکانون خانواده ها     وقابل تحسين   

  %97.3درمورد رابطه ورفتارقربانيان با اعضای فاميل ودوستان شان پاسـخ هـای             . روبروبوده اند 

 رابطه حسنه    قربانيان پرسش شونده گان که ازبستگان نزدیک قربانيان است نشان ميدهد که          

قربـانی ،   اما دررابطه به بدرفتاری وقيدگيریها واعمـال خـشونت برزنـان            .وقابل تمجيد داشته اند   

 پرسش شونده گان که ازاعضای فاميـل قربانيـان          %34.1. گفته ها و آمارهای فراوان وجوددارد       

  . قربانی رفتار ناشایسته داشته اندبوده نشان ميدهد که اعضای فاميل با

گفته اند کـه شـوهران قربـانی        " متعلق به فاميل قربانی     "  فيصد پرسش شونده گان      14.2% 

گفته های فـراوان دیگـری نيـز دریـن مـورد وجـود دارد کـه                 .  قربانيان داشته اند     بدترین رفتاررا با  

 . شدت وعمق این فاجعه را نشان ميدهد

مناسبات بسيار بد خسروخشوبا او     "  خودسوزی دخترش می گوید      زشهرهرات درمورد ای  مادر

  "بهتان دزدی اموال خانه سبب شد که وی خود سوزی نماید

چ گونـه احتـرام     بدرفتاری وبد اخالقی خشویش که هـي      " قربانی می گوید  ازوالیت فراه برادر یک     

  ”به عروس قایل نبود

 

  ازدواج های عرفی 

اشکال وانواع ازدواجهای که بعنوان یک عرف درجامعه ما قبول شـده پـا فراتـر از اقـسام وگونـه                     

  .  ازدواج اجباری آمده می گذارد   های که دربخش
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و دوستان ) کاکا ماما خاله وعمه( رابطه قرباني باساير اقوام 

97.3%

نامعلوم

بد

خوب

  

  

طر مال وملک   اینگونه ازدواج ها که ازنامزدی دختر درشکم مادرش گرفته تا به دختران که به خا              

پيامـد ایـن گونـه ازدواج هـا منجربـه خودکـشی             . را به قيد نکـاح مـی آورد       ميراثی پدرانشان آنها  

 ازپرسش های ساحوی ما بدست آمده کـه         یدرین مورد اطالعات  . وحوادث ازین قبيل می شود    

  . ه می کنيم اینک مطالع

 توسـط برادرشـوهر ومادرشـوهرش سـوختانده شـده زیـرا او            " فرد از والیت با دغيس می گوید        

   "ه دربدل پول فروخته شده بود

دختردرسن ده سـالگی    " : زن دروالیت نيمروزدرمورد علت خودسوزی دخترش چنين می گوید          

 سالگی بـا دختـر    13سن  به عقد ازدواج پسرکاکایش درآمده بود ، پسرکاکا می خواست که در           

  " .ند ر سبب شدکه وی دست به خود کشی بزعروسی کند ، این ام

  

  نگرش مردساالرانه نسبت به زنان 

  

یکی از عوامل مهم وضعيت نا هنجارزنان درخانواده ها وبيرون ازآن یعنـی حـوزه هـای عمـوی ،                    

صحبت ها ی  برخی     این واقعيت را می توان در     . ذهنيت ، نگرش وباورهای مرد ساالرانه است        

  . از مصاحبه شونده گان یافت 

بخاطرازدواج دختربا پسری کـه     " : دروالیت هرات درباره خود سوزی شخصی چنين آمده است          

، گویـا اراده ایـن دختـر        ه انـد    خود می خواست اما والدینش نـسبت بـه ایـن پيونـد راضـی نبـود                

  "درنظرگرفته نشده ومنجربه خودسوزی آن شد 



 15

حاکميـت مطلـق خـانواده بـاالی وی         : " ه خودکشی دخترش درهرات مـی گویـد         مادردررابطه ب 

وانتظارزیــاد کارهــای خانــه کــه صــدمه زیــاد بــه درس ومکتــب رفــتن وی واردکــرده بــود منجربــه   

  "خودکشی وی گردید 

  

  تفاوت سنی 

  

یافته های تحقيق ساحوی نشان ميدهد که تفاوت سـنی یکـی از عوامـل مهـم خـود سـوزیها                     

این امر که خود ریشه درمشکالت اقتصادی وروابط سنتی دارد . ب غرب بوده است درحوزه جنو

بخاطراستحکام روابط قومی ، تباری وخـانواده گـی         . ، موجب ویرانی سرنوشت زنان می شود        

دراین موردآمارها وهم چنين صحبت هـا ی        . بعضی فاميل ها به چنين پيوندها دست می زنند          

ميدهد که تفاوت سنی سـبب نارضـایتی ، نـا سـازگاری وبـاالخره         قربانيان ووالدین شان نشان     

  . خودکشی  زنان می شود

دراین مورد صحبت ها وگفته های فراوان از پرسش شوندگان وجوددارد که براین عامـل بعنـوان                 

  . مل بروز وازدیاد این پدیده مهر تایيد می گذارد وایکی ازمهم ترین ع

تفـاوت سـنی زیـاد ميـان زن         " :  هـرات مـی گویـد         درمـورد خودکـشی خـواهرش دروالیـت        یزن

  "وشوهر سبب شد که دست به خودکشی بزند 

   دروالیت هرات اعتراف می کند که صغارت یکی از عوامل خود کشی زنش بوده است یشوهر

  " ازدواج درسن صغارت ، فقراقتصادی ودخالت خواهر زن موجب خود کشی شد " 

علـت خودکـشی دختـرش تفـاوت        "  دخترش مـی گویـد    دروالیت فراه درمورد خودکشی     ی  مادر

  "سنی وزندگی کردن با امباق ها بود 

تفاوت سنی زیاد ميـان زن وشـوهر   "  : مادراندری ازنيمروز درمورد شخص قربانی می گوید که    

 ساله بوده وپنج زن دیگر هم داشته ، بنابه همين علـت ایـن زن                50 ساله وشوهر    12گویا دختر 

  " ودسوزی می زند بعداز مدتی دست به خ

  

   وتاثيرات فرهنگی آن مهاجرت

.  غيـر مـستقيم تـاثيرات چندگانـه داشـته اسـت              متنـوع عامل مهاجرت بعنـوان یکـی از عوامـل          

جتمـاعی را    می شود که این خـود زمينـه زنـدگی ا           گاهی سبب تعارضات فرهنگی واندیشگی    

یافته هـای  . مل می سازد  آسيب پذیر هستند تنگ وغير قابل تح      اندیگربرای زنان که بيشتر از    

تحقيق ساحوی دراین مورد نيـز نـشان ميدهـد کـه عامـل مهـاجرت مـستقيمآ یـا غيرمـستقيم                      

 فيصد اشخاص مسئول گفته انـد کـه         %70.3. موجب خودکشی دراین پنج والیت شده ا ست         

. ميان پدیده خود کشی با آنانيکه از مهاجرت به وطن بازگشته انـد رابطـه مـستقيم وجـوددارد                    

خانواده قربانيان گفته اند که قبآل درایـران مهـاجربوده انـد وانـدکی ازآنـان هـم             %22این مورد   در

وقتی که این سوال با قربانيان مطرح شـده اسـت           . گفته اند که قبال دراروپا بوده مهاجربوده اند       

فيــصدآنان گفتــه انــد کــه  %54.8و فيــصدآنان گفتــه انــد کــه قــبال درایــران مهــاجربوده ا نــد 41%

  . کشورهای دیگر مهاجربوده اند در
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  )مهاجرت شوهران ( غيابت شوهران 

  

پرسش شونده گان بشمول اغلب قربانيان بازمانده که متاهل بوده است ، گفتـه انـد  کـه ایـن           

غيابت شوهران ونبود یـک     . عمل درغياب شوهران شان که مهاجربوده اند اتفاق افتاده  است            

 کـه رفتارهـای خـشونت آميـز خـانواده گـی غيرقابـل               پناهگاه روحی وعاطفی سبب می شـود      

. تحمل شود، وباالخره ادامه این وضعيت موجب می شود که زنان دسـت بـه خودکـشی بزنـد                

این واقعيت هم درآمارهای بدست آمده نـشان داده شـده اسـت وهـم درگفتـه هـای خـانواده                     

  .های قربانی ، افراد مسئول وقربانی بازمانده 

   ساله دروالیت بادغيس می گویدکه 25ل درمورد خودسوزی یک عروس  یکی از اعضای فامي

 سال سن داشته وشوهرش درایران مهـاجر بـوده ، دوسـال از عروسـی اش مـی               25قربانی  " 

  " گذشته وبگفته وی دونفر دستانش را گرفته واورا آتش زدند 

  

  فصل سوم

   وپيشنهادات عوامل مستقيم

  

  آشفته گی روانی        

  

 روانی یکی از مهم ترین عامل بحساب می آید که براساس یافته های این تحقيق                آشفته گی 

مـشکالت روانـی اعـم از روان        . مستقيما دراقدام قربانيـان بـرای خودکـشی نقـش داشـته انـد             

 روانــی کــه خــود معلــول خــشونت هــای خــانگی ، رفتارهــای    ی هــا وآشــفتگی هــا  پریــشی

 سـوزی نان اعمال می شود سبب اقدامات نظيرخودسختگيرانه وقيدوبندها که درخانواده ها برز    

دراین مـورد آمارهـا وگفتگوهـای کـه ازتحقيـق سـاحوی بدسـت آمـده نـشان                   . درزنان می گردد  

ميدهــد کــه مــشکالت روانــی درکــل نقــش زیــاد در خودکــشی هــای زنــان حــوزه جنــوب غــرب   

 اسـت    پرسش شوندگان  گفته اند کـه قربـانی دچاربيمـاری بـوده             %20.6. کشورداشته است   

پرسش شونده گان بيماری روانی را درین ميان نشان داده اسـت             %15.9وازميان این بيماریها    

  .راوان نيزدراین مورد وجود دارد گفته های ف.

حالــت عــادی واعــصاب آرام "  دروالیــت هــرات درمــورد خودســوزی عروســش مــی گویــد  یفــرد

  "نداشت ، این وضعيت سبب خودکشی وی گردید 

مشکل روانی داشته اسـت ، ضـمنآ بـه          " ک زن دروالیت نيمروز آمده است       درمورد خودکشی ی  

  "شکل ارثی به نکاح پسرکاکایش درآمده است 

مشکالت روحی وروانی وکابوس دیدن درشـب       : "  پدریک دختردرمورد خودکشی وی می گوید     

  ."سبب شد که دست به خودکشی بزند

  :ودکشی کرده است می گوید  ساله که خ16 دیگری دروالیت بادغيس درزمينه زن فرد
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 سـاله را هـم جـا گذاشـته          4 سـال سـن داشـته ویـک پـسر          16دارای مشکالت روانی بوده ،      " 

  "است 

 14مـشکالت روانـی داشـت ،        "  فردی درمورد خودکشی عروسش دروالیت نميـروز مـی گویـد          

   . "سال سن داشت وبخاطراین مشکالت خودرا درتنورانداخت 

  

  

  فشاروشکنجه روانی 

  

رخشونت آميز فيزیکی با وجود اثرات ناگوار که برزنان ميگذارد ، عمدتا زمينه های مـستقيم              رفتا

امـا رفتارهـا وشـکنجه روانـی وروحـی کـه دراکثرخـانواده        . خودکشی ها را فراهم نمـی سـازد       

نسبت به عروسها ودختران جوان اعمال می شود تاثيرمستقيم باالی زنـان دارد وموجـب مـی                 

فـشاروشکنجه روانـی بـه      . ره را جز درخودکشی درجاها وراه های دیگرنيابد       شودکه آنان راه چا   

درایـن زمـين    .  مثابه عامل تنبيه کننده یا یکی ازرفتارهای متعارف درخانواده محـسوب ميـشود            

مصاحبه ها وگفتگوها با اقارب قربانی وبعضآ خودآنان نشان ميدهد که ميزان فشارهای روانـی               

  .م می زنند چقدرزیاد می باشد برزنان که دست به این اقدا

ــد      ــين مــی گوی ــرش چن ــورد خودســوزی دخت ــادغيس درم ــت ب ــردی دروالی بعدازخودســوزی ": ف

  "ومی گفت که او این بال را برسرش آورده استازخشویش شکایت داشت 

خانواده شوهرازاقتصاد بهتـری برخـوردار بـوده واورا         "  خواهریک قربانی از والیت هرات می گوید      

  " ميداده که تو دختر گاو چران هستی وبنا بقول خود دختر اوراسوختانده است طعنه-هميشه 

علت خود سوزی دختـرم رفتاربـسياربد خـشو وبرادرشـوهرش           : "  مادردروالیت بادغيس ميگوید  

  " بود که اورا سوختاندند 

تکليـف روانـی عامـل عمـده بـود ،      :" دروالیت فراه درموردخودکشی خواهرش می گویـد   ی  برادر

ه تکليف روانی خود ناشی ازاختالف او با زن بـرادرش بـود واحـساس مـی کـرد کـه خـدمت                      البت

  "ونوکری زن برادرش را می نماید

  

  خانواده های متمرکز

  

 زندگی درخانواده های متمرکزدرافغانستان یک امرمتعارف وحتی یـک سـنت پـسندیده تلقـی               

شود واین سنت فراگيراسـت     نمونه زندگی متمرکزمربوط والیت ویا محل خاص نمی         .می شود   

بــه اســاس یافتــه هــای ایــن تحقيــق ميــان زنــدگی   .  کــه سراسرافغانــستان را فرامــی گيــرد  

ومـشکالت خـانواده گـی کـه        ) زندگی چند فاميل بطورمشترک بـاهم       (  درخانواده های متمرکز  

ر  فيـصدقربانيان گفتـه انـد کـه بـا فاميـل شـوه              67.7. ازرهگذرآن بوجود می آید رابطه وجـوددارد      

 آنـان هـم پـدران       %16.1 مـستقل و   - قربانيان %16.1ازین مجموعه صرفآ    . زندگی می کرده اند     

دراین مورد گفتگو های فراوان هم وجوددارد که چند موردآنرا بعنوان           . شان زندگی می کرده اند    

  . نمونه می آوریم 
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اده های  زندگی گروهی با خانو   " : دروالیت بادغيس درموردخودکشی دخترش می گوید     ی  مادر

  "شوهر ، ناسازگاری با خشو وخسروباقی اعضای خانه سبب خودسوزی وی گردید 

مداخلـه خشووخـسردرامورات زنـدگی مـشترک آنـان سـبب            "  دروالیت هـرات مـی گویـد      ی  پدر

   .گردید که دخترم دست به خودکشی بزند

ــ ــد     ی زنـــ ــی گویـــ ــرات مـــ ــت هـــ ــواهرش دروالیـــ ــشی خـــ ــورد خودکـــ ــه "  درمـــ مداخلـــ

  .  مورخانواده گی عروس سبب شد که دست به خود کشی بزنددوامدارخشووخسردرا

  

  خشونت خانواده گی 

  

خـشونت  . خشونت های خانواده گی یکی ازعمده ترین عامل خودکشی ها بحساب می آیـد               

های خانگی با خشونت های عام وهم چنان خـشونت هـای پنهـان کـه درجامعـه وهـم چنـان                      

نـشانه هـای ایـن گونـه        . زان آن خيلی زیـاد اسـت        خانواده ها اعمال ميشود کامال متفاوت ومي      

خشونت کم وبيش درتمام خـانواده هـا دیـده مـی شـود ، امـا ميـزان آن دربعـضی خـانواده هـا                          

نی پرسـيده شـده کـه بـه         وقتيکـه از والـدین ومتعلقـين نزدیـک بـه قربـا            . خيلی زیاد می باشد     

بــوده پاســخ   علــت نخــستين دســت زدن قربانيــان بــه عمــل خودکــشی چــه نظرشخــصی آنهــا

 را که قربانيان درمورد خشونت هـای   ی رقم  اما    آنان خشونت خانواده گی بوده است          48.5%

فيـصد قربانيـان گفتـه انـد کـه درخانـه هـای شـان                 87.1. د ، وحـشت اوراسـت       نـ خانگی ميده 

فيصدقربانيان گفته اند که برخوردخانواده بـا آنـان بـد بـوده         51  . خشونت یک امررایج بوده است    

پاسخ قربانيان درموردعاملين   .  آنان ازبرخورد خانواده های شان راضی بوده اند         25 وصرفآ   است

خـشو وفيـصدی هـای کوچـک         %19.4 - فيصد ازطرف شوهر   48.8خشونت خانوادگی به ترتيب     

ربانيـان گفتـه انـد کـه         فيـصد ق   48.8درمورد انواع خشونت ها     . هم پدر، ایوروسایرین می باشد      

 را مـورد لـت      يصد قربانيان هم گفته اند که آنها      ف 19.4ا گویی شده است و     نا سز  نسبت به آنها  

  . وفيصدی کم دیگرازتحقير، توهين یاد کرده اند . وکوب قرارداده اند

لـت وکـوب زیـاد      " : دختری دروالیت بادغيس درمورد علت خودکشی خواهرش چنين می گوید           

ن را درگردنش انداختـه واورا ازبيـرون        ازطرف اعضای خانواده ، درآخرین جنگ ، زن ایورش ریسما         

  "به داخل خانه آورده ، دروازه را برویش قفل نموده تا قربانی ازميان رفته است 

مـشاجره خـانوادگی وبحـث روی جمـع کـردن گلـه             :" دروالیت فراه می گویـد      یک قربانی   خواهر

  "گاوها ازطرف پدرخود مورد لت وکوب قرارگرفت ودست به خودکشی زد 

 بـرای  درغيـاب شـوهرش کـه   "  الیت بادغيس درمورد خودکشی خواهرش می گویـد      پسری درو 

 وحتـی درظـرف     ، برادران شـوهرش اورامـورد اذیـت وآزار قرارميـداده          مسافرت درایران رفته بودند   

  "خانه پدرش برود واین امرسبب خودکشی وی شده است  -سال اجازه نداده که3

علـت عمـده آن لـت وکـوب     : " ان گفتـه اسـت    دروالیت فراه درین مورد یکی ازپرسش شونده گـ        

زیادوقيد نمودن وبسته نمودن آن برای چند شبانه روز درخانه به قسم حيوان که به ميخ بسته                 

  ."ميشود وپيش رویش کاه وعلف انداخته تا شکمش را پرنماید
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  اختالفات خانوادگی 

که معموآل درزندگی زنـا شـوهری اتفـاق مـی افتـد موجـب                خانواده گی    اسازگاریها واختالفات ن

ناسـازگاریها  . زیاد می گردد که ازآن جمله می توان به خودکشی اشاره کـرد              ناگوار  پيامدهای  

 -خانواده گی به عنوان یکی ازعوامل خودکشی درحوزه تحـت پوشـش تحقيـق کنـونی بعنـوان                 

دریــن بــاره بيــشترآمارهای بدســت آمــده ، گفتگوهــا  . ی شــده اســت عمــده تــرین عامــل تلقــ

درپرسـش کـه   . ومصاحبه های وجود دارد که این امررا به گونه عمده ترین عامل تلقی می کند          

آیا درخانواده تان خشونت  وجود 
دارد

 خير

 بلی 

چه نوع خشونت در خانواده تان وجود دارد

%12.9نامعلوم

 %12.9 مواردهمه

 %6.5تحقير

 %3.2  قهر

 %48.4 ناسزاگوي

   %19.4    کردنلت
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 19.9 نظرشخصی اعضای فاميل قربانی را مبنی برعلت اساسی قربـانی آنـان خواسـته انـد ،                

درایــن مــورد .  ایــن امرتلقــی کــرده اســت  آنــان ناســازگاریهای فــاميلی را عمــده تــرین علــت%

مصاحبه های فراوان وجوددارد که عامل ناسازگاری را عمده ترین دليل خودکشی زنان قلمـداد               

  . کرده است 

ناسازگاری با شوهرولت وکوب زیـاد      " دروالیت فراه درمورد خودکشی دخترش می گوید        ی  مادر

  ."ازطرف شوهرش سبب شد که دست بخودکشی بزند

ناسـازگاری خـسر، خـشووبقيه    " ت بادغيس مادری درمورد خودکشی دخترش می گویـد  دروالی

  ."اعضای فاميل سبب شدتا دخترک دست به خودکشی بزند

کـه قربـانی بـا خـانواده اش توافـق نظروسـازگاری       " کسی دیگرهم دروالیت بادغيس می گویـد   

  "نداشت واین امرسبب مرگ وی شد  

  

  فقر

 فقيـر ميدهد که بيشترین قربانيان متعلـق بـه خـانواده هـای             یافته های تحقيق ساحوی نشان      

 مبنی بروضعيت اقتصادی آنان پرسـيده شـده ،          یوقتيکه ازخانواده های قربانی سوال    .  اند بوده

 فيـصدآنان گفتـه   6.5.  فيصد آنان پاسخ داده که وضعيت اقتصادی آنان خراب بـوده اسـت              41.9

 رابطه وجود  ميان فقروخودکشیبنابراین. باشد تصادی آنان خيلی خراب می      اند که وضعيت اق   

 می توان دربسترها وشرایط که عامـل زمينـه سازخودکـشی محـسوب مـی                دارد که دالیل آنرا   

  . شود 

 آنـان فقـررا یکـی       %21.1وقتيکه از مقامات مسئول درموردعلت خودکشی زنان پرسيده شـده           

ســـش کــه کـــدام  درپاســخ پر . ازعوامــل مهــم وعمـــده ای خودکــشی تلقـــی کــرده اســـت     

 مقامــات مــسئول گفتــه انــد کــه اشــخاص  %48.7قــشراجتماعی بيشترخودکــشی مــی کنــد 

رميان اشخاص دیگری که د که این فيصدی د   نفقيربيشترین قربانيان خودکشی را تشکيل ميده     

درزمينـه پـيش گيـری از گـسترش پدیـده           .  بلنـدترین فيـصدی را نـشان ميدهـد         -فهرست شده   

ئول گفتـه انـد کـه  یگانـه راه جلـوگيری ازخودکـشی زنـان ،        فيصدمقامات مـس   14.1خودکشی  

یافته های زیاد درمورد رابطه خودکشی وفقربدست آمـده کـه           . تامين اقتصادی آنان می باشد      

برخـی ازپرسـش شـوندگان ایجـاد        . هرکدام جنبه های خاص ازین رابطه را برجسته مـی کنـد             

دکشی دانسته انـد وبرخـی هـم توجـه بـه           اشتغال را یگانه راه برای جلوگيری وازميان بردن خو        

  . را راه حل برای عبورازین وضعيت دانسته اند) درکل ( معيشت ووضعيت اقتصادی زنان 
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  نبوداشتغال زنان 

بيـشترین دليـل ایـن      . رند  تعداد اندکی اززنان امکانات وحق کاردربيرون ازخانه را درافغانستان دا         

امربرمی گردد به دیدگاها ونگرش های متداول نـسبت بـه زنـان ، دورنگهداشـتن زنـان ازتعلـيم                    

اقتصاد خانواده تان چطور است؟

%3.2نامعلوم

 %6.5بسياربد

%41.9بد
%38.7خوب

%9.7 خوببسيار

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

 %2.6بيسواد
 %2.6روستاي

 %13.2متاهل

 %5.3متمول

 %10.5بيکار

 %3.9باسواد
 %6.6شهري
 %5.3مجرد

%48.7فقير

%1.3نامعلوم
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هـم ایجـاد     الزم درميان آنان می شـود ، بعـضآ           وتربيه که سبب فقدان مهارت ها وتخصص های       

گفتگوهـا  ایـن واقعيـت هـا از      .  ازخانـه وفرهنـگ خـاص        -موانع مـستقيم درراه کـار زنـان دربيـرون         

 فيصد قربانيان %93.5وپرسش های که با پرسش شوندگان صورت گرفته ، حاصل شده است            

خانمهای قربانی  کارگربوده کـه آنـان   % 3.2گفته اند که خانم خانه بوده اند ، درین  ميان صرفآ           

  . هم به کارهای ساده بيرون  ازخانه مصروف بوده اند 

  

  

  داعتيا

ایـن بـدین مفهـوم اسـت کـه زنـان        . اعتياد یکی ازعوامل مهم خودکشی زنان بحساب می آید          

خـودرا هـم ازشـرآنان وهـم        - متاهل اغلبآ بخاطراعتيادشوهران شان خواسته اند، بـدین ترتيـب         

یافتـه هـا نـشان ميدهـد کـه نقـش عامـل              . اززندگی نکبت بارکه با آنان داشته اند رهـا سـازند          

  . جه وچشم گيرمی باشد اعتيادچقدرقابل تو

اعتيادشـوهرکه درایـران معتـاد      " :  دروالیت فراه درباره خودکشی دختربرادرش می گویـد          یفرد

ــاهی نمــوده       ــل ســبب شــد کــه او احــساس بــی پن ــا اعــضای فامي ــود ، کــشمکش ب شــده ب

  "وخودسوزی نماید

ایـران کـه    فرارشـوهربه   " : دروالیت فراه علت خودسوزی دخترش را چنين توضيح ميدهد          ی  پدر

درآنجا معتاد ميشود ، زن که خودرا درکشمکش واختالف ننـو وخـشو مـی بينـد ، راه چـاره جـز                

  "خودکشی نمی بيند، بناء دست به خودسوزی می زند 

معتـادبودن شـوهر وفـروختن      : "  بازهم دروالیت فراه درباره خودکشی یک قربـانی آمـده اسـت           

  " آخرین ميراث پدری اش سبب خودکشی وی گردید

شــوهرش معتــاد بــوده ، گــوش واره اش را از " دروالیــت هــرات کاکــای یــک قربــانی مــی گویــد 

  "گوشش کشيده وفروخته برای مصرف خود 

درحوزه جنوب غرب ، فراه یگانه والیت است که درآن پرسش شونده گان عامل اعتيادشوهران 

  .ه است ویا بستگان دیگرفاميل شانرا ، به تناسب عوامل وشرایط دیگربرجسته کرد

  

  شغل خودتان چيست
    نامعلوم

3.2% 

  انه خخانم

93.5% 

کارگرساده
3.2% 
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 وشش ماه 1384درجدول ذیل با مقایسۀ آمارخود کشی های  ثبت شده در سال 

 آهنگ رشد وقایع خودکشی زنان را درحوزۀ غرب به تفکيک والیات 1385اول سال 

  .مطالعه ميکنيم

  

  

  والیت 

واقعات  خودکشی 

ثبت شده درسال 

1384  

واقعات خودکشی 

ماه اول 6ثبت شده در

1385  

 فيصدی آهنگ 

       رشد  

  %  +12.46  52  92  هرات 

  %+8  7  13  بادغيس 

  %+80  36  15  فراه 

  -%25  4  10  نيمروز

  %+4  77  74  قندهار 

  

  

  ) پيشنهادات  رهيافت ها و( فصل چهارم  

  حوزۀ اقتصادی 

 .اقداما ت همه جانبه در جهت رفع مشکالت اقتصادی  خانواده ها .1

 .زنانتالش در جهت ایجاد اشتغال ودرآمد  برای  .2

 .تالش در جهت تقليل هزینه های ازدواج ومبارزه عليه دختر فروشی .3

تأ مين ثبات سياسی وامنيت وبرنامه ریزی در جهت دستيا بی به رفاه مطلوب  .4

 .اقتصادی ميتواند در کاهش واقعات خود سوزی اثری مثبت بر جای گذارد

نگی طرفين اجتماعی و فره,در وضعيت وشرایط اقتصادی ) کفو( رعایت همسانی  .5

 .ازدواج، سالمت فضای زندگی خانوادگی را تضمين ميکند 

مبارزۀ بی امان در جهت امحاء کشت خشخاش وقاچاق آن درسطح ملی وبين  .6

 .المللی

برنامه ریزی همه جانبه به منظور کاهش اعتياد به مواد مخدر وتأ سيس مراکز درمان  .7

  .معتادین در والیات 

  حوزۀ فرهنگی 

 .اج های اجباری از طریق کار گستردَه تبليغی وتعقيب قضائیمبارزه عليه ازدو .8

ایجاد کمسيون های مشورتی برای حل اختالفات خانوادگی در سطح والیات  .9

 .وولسوالی ها

  تالش در جهت ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها از طریق اجرای برنامه های آموزشی .10

 .ایجاد انجمن های زنان در سطح محالت وقریه جات .11
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ود سوزی هرگاه به گونۀ کارشناسانه و با رعا یت اثرات روحی وروانی آن  وقایع خ .12

 ازطریق رسانه ها

 .     انعکا س یا بد ، ميتواند نقش مؤثری در کاهش اینگونه حوادث ایفا نما ید

  سهمگيری فعالتر علمای دین در تبيين حقوق زنان از نظر اسالم وپيراستن معتقدات  .13

 .رسوم جاهالنهدینی از تداخل عنعنات  و

 .سر مایه گذاری گسترده درجهت ارتقاء سطح تعليم وتربيه در سراسر کشور .14

سهمگيری علمای دین در تبيين و تثبيت  حق شرعی اظهار نظر دختران در امر ازدواج،  .15

ميتواند عا مل مؤثری در کاهش نا هنجاری های زندگی خانوادگی وعواقب دردنا ک آن به 

  .  حسا ب آید

 یحوزۀ حقوق 

ایجاد محاکم فاميلی در سطح والیات وولسوالی ها جهت رسيدگی به اختالفات  .16

 خانوادگی

 .ثبت رسمی ازدواج ها در محاکم وصدور نکاحنا مه برای مزدوجين .17

 .  برخورد جدی تر محاکم درراستای اعادَه حقوق زنان مظلوم .18

ۀ اینگونه تشدید مجازات مسببين حوادث خود سوزی زنان وپيگيری قاطعا نه ومسؤالن .19

 .حوادث از جانب مقامات قضائی

  . به منظور رسيدگی به شکایات و قضایای مربوطه به خشونت عليه زنان ایجاد پوليس زنان

  


