ﭼﺮا ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ؟
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ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﻧﺎﻣﺰدی آﻣﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ “:ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ازدواج ﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان
ﻧﯿﺴﺘﯽ ”و ﺗﺮﮐﺶ ﮐﺮد؛ ﺟﻤﯿﻠﻪ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ  ۸۱ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از  ۲۱ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش او را ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮد .او ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻫﺮ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،ﻣﺎدرش او را ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪای در ﻫﺮات ﺑﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻫﺮات اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻫﺮات ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﻣﯿﻼدی ۰۰۸۱ ،ﻧﻔﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۰۰۴۱ﺷﺎن زن ﺑﻮدﻧﺪ و
 ۵۳ﺗﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻗﺪام ﯾﮏ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در ﺟﻬﺎن ،ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ  ۰۸درﺻﺪ ﻣﻮارد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺎر
زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ“ ﺑﺴﯿﺎریﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻮارد
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ”.
ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻗﺪام اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﮓآﻟﻮد و ﻏﯿﺮ
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ دﻟﯿﻞ واﺣﺪی ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻮا ﻋﻠﻢ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻻﯾﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ازدواج
اﺟﺒﺎری و ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻘﺖﺑﺎر اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ و ﻧﺎآراﻣﯽ ﺑﻮده ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ۷۸ ،درﺻﺪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ رواﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و  ۲۶درﺻﺪ
آﻧﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ازدواج اﺟﺒﺎری ،ﻋﻠﺖ روی آوردن زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﻓﺮار ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ “:آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ
زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻗﺪام آﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ از درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ وادار ﮐﺮدن ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری ،ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮدن ﺷﺎن از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ”.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ )ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ( ﯾﮏ ﺳﻮم دﺧﺘﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺶ از  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد آﺳﯿﺎ در ﺳﺎل  ۷۱۰۲اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻓﻘﺮ و ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد زﻫﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻮاد زﻫﺮی را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻖ ﺷﯿﺮزی ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ )ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن( اﺻﻠﯽ ﻫﺮات ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﮔﻔﺖ “:در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﻬﯿﻪ دارو و ﻣﻮاد
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد زﻫﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﻧﺒﺎﺷﺪ”.
ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻫﺮات ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻃﺮحرﯾﺰی ﻧﺸﻮد ،در ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ
روﻧﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎری ﻫﻤﭽﻮن دﮐﺘﺮ ﻧﺒﯿﻞ ﻓﻘﯿﺮﯾﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آن اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و دﻻﯾﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن را ﺑﺘﻮان درک ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺻﺪد ﭘﯽرﯾﺰی ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران
رواﻧﯽ اﺳﺖ .وزارت ﺻﺤﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ در ﺣﺎل ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﺎرزار آﮔﺎﻫﯽدﻫﯽ را ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﮐﺠﺎ ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
او اﻓﺰود “:ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد”.
زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و دوردﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪف آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮی از ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد و ﻣﺮدم
ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آزاری ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن

