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  ٢٠١٥/ ٢٦/١٠  پيکارپامير: نويسنده

 آن عوامل و ُکشی خود پديدۀ

 

 جوان دردناک مرگ بمناسبت که گرديد قرائت درکنفرانسی اکتوبرامسال، ماه پنجم و بيست بتاريخ حاضر، مقالۀ
.                                                                                              دبو برگزارشده تورنتو درحومۀ" ِول آک " درشھرک " گذرگاه " راديو ادارۀ ازسوی ،)مقتدر حامد (نامراد

  که سؤال اين به پاسخ ارائۀ. ميکند ايجاب را دقيقی و عميق بررسی و بحث ازنظرتاريخی، ُخودکشی به اقدام
 مرورتحقيقات و مطالعه با اما،. دشوارمينمايد سخت ت،اس آغازشده زمان ازکدامً دقيقا بشر افراد درميان ُکشی خود پديدۀ

 گسترش با بويژه اخير، ھای سده درگذر) ُخودکشانه (اقدام و عمل اين که ميگردد استنباط چنين پسين، درسالھای علمی
            .                                                           است بوده افزايش به رو بشر، تمدنی تحوpت

 و مقاصد اعتقادھا، روی ُکشی خود عمل بشری، مختلف جوامع فرھنگی ھای خصوصيت داشت بادرنظر
 :                                      ميگيرد و گرفته صورت آتی پندارھای

 قبيله رھبر ، پادشاه مانند ھايی حضورتوتم به خويش خويشتن دست با خنجررا ًمث�،: ( غيرازخود به وفا اثبات *
.                                                    است گرديده ثبت ھا دراستطوره موضوع اين.) کردن نابود را وخود بردن فرو سينه به ... و پرستش مورد خدايان ،

 به ھا انیجاپ درميان بيشتر ُکشی، خود نوع اين شده، انجام تحقيقات بربنياد : ( شکست و ناکامی جبران* 
 افسر، ھا صد ميشود، مواجه شکست به متحدين دربرابر جھانی دوم درجنگ جاپان وقتی ًمث�،. است رسيده م�حظه
 .)                                              زدند ُکشی خود به دست جمعی دسته و داوطلبانه بگونۀ کشور، آن ارتش فرماندھان و پيلوت عسکر،

 خواھد يا و گرفته صورت اضطراری مواقع و بيشتردرامورجنگی خودکشيھا، نوع اين  :اجباری ُکشی خود* 
 را جنگی وسايط و سربازان عبورجلوپيشرفت قابل غير ِخندق ويا معبر وقتی که ميدارد بيان جنگھا تاريخ ًمث�،. (گرفت

 يا معبرو آن خويش باجسم حاضرميشوند خودی، ھای عبورنيرو راه منظورگشايش به نظامی، ازافراد تعدادی سازد، سد
 )           ھدف سوی به خودی ھای نيرو عبور غرض شوند ُپلی ديگر، بعبارۀ ويا. ُپرکنند  را خندق

 فشارھای تنگدستی، و فقر ازدواج، و درتحصيل ناکامی گی، خانواده اخت�pت مانند : گواريھای نا تحمل عدم  * 
 تحقير، و بينی کم منفی، و زشت ھای پيشآمد ناموسی، م�حظات عاطفه، و عشق ومھج اميدی، نا و تنھايی روانی،
 .                        امثالھم و اجتماعی و اقتصادی ھای بست بن روشن، آيندۀ نبود روانی، و فکری پناھگاه نبود پوچی، و ھيچی احساس

 تلفی، حق و قلدری ُبيعدالتی، و يیزورگو ستمگری، و ظلم با شخص مادامکه  :اعتراضی واکنشھای  * 
 سراغ را رفت برون راه ھيچگونه پندارخودش، به گرديده مواجه فشارھا چنين وانواع اجتماعی و شخصی ناھنجاريھای

                .                                                                                  ميزند  ُخودکشی عمل به دست آنگه نميکند،

 ميان در بيشترينه ُکشی، خود سوی به وگرايش کمبودھا چنين احساس  :محبت وفقدان اعتنايی بی مھری، بی* 
 و زشتی شده ايجاد فاصله خانواده يک درچارچوب والدين و فرزندان ميان وقتی ًمث�،. ميزند موج جوان نسل و زنان

 ھرچه فصل اين و ميکند اشغال را نوازش و ِمھر و مدارا ُو طفل جای توجھی وبی مھری بی ولعن، طعن درشتی،
 خود يا انفجار نقطۀ به درفرجام و گی شکسته دل و يأس بسوی تدريج به خوانواده جوان انجامد، نمی وصل زودتربه

 .                                                                   ميرسد ُکشی

 صاحب ھم که جوان شخص بخصوص شخص، وقتی     :اجتماعی – فرھنگی تومعض5 گی سرخورده* 
 پذيرش و استقبال مورد آنکه بجای ميزند، موج اش سينه در نگرانه آينده و انسانی ھای آرزو ھم و است استعداد

 و کين ِباد را ھايش آرزو و افکار شخصيت، گيرد، صورت وافکارش دربرابرخودش احترامکارانه برخورد قرارگرفته
 از آگنده را ماحولش و گی زنده بلند، آرزوھای صاحب و توانمند ِانسان وقتی ميگيرد، بازی به تخريش و بيرحمی

 ھای  ازصورت مملو را اجتماع وقتی مينگرد، ُکش استعداد و فکری ماندۀ وعقب منحط وفرھنگ ستيزانه زھرانسان
 تحمل قابل غير و ظلمانی درنظرش ھستی وفضای ھوا د،ياب می ملوث و مکدر وسيرتھای شده سنگ دلھای شده، مسخ
 .                                         ميشوند زنده درنھادش ُخودکشی سوی به رفتن تماي�ت و گرايشھا آھسته، وآھسته ميکند جلوه
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 ف�کت جامعۀ يک ساختاری ناھنجاريھای از ميشود ناشی که انسانی ازمعضلۀ بخش اين   :تجاوزجنسی و تحقير
 ناشی درد و شخصيتی و وجدانی درد:  ميشود مبت� سوزنده درد دو به تجاوز، قربانی وسختگير، سربسته سنتی، زدۀ

 .                                                                               اجتماعی وکنايه طعن  با توأم وحيثيتی اخ�قی ازلطمۀ

 خود سوی به قدم به قدم يا وسختگير، سنتی جامعۀ چنين دريک بخصوص تجاوزجنسی، قربانی که شده ديدهً غالبا
.                                                                           زند می قات�نه و انحرافی روانی، ھای ماجراجويی به دست يا و آورد رومی ُخودکشی
 اينک، باشيم، داشته آن در ُکشيھا خود روند و افغانستان ديدۀ ستم و جنگزده جامعۀ به نگاھی ازآنکه قبل اکنون 

 :                                                                                         منماييم ارائه جھان و درمنطقه ُخودکشی ھای رويداد ازشمار گذری زود و آمارفشرده
 ُکشی خود به دست درسراسرجھان نفر مليون يک تعداد به درھرسال، جھانی، بھداشت سازمان گزارش بنيادبر

 پنجاه ظرف که آمده گزارش درھمين .ميکشاند بودی به  را نفرخودش يک ثانيه، چھل ھر در ديگر، بعبارۀ يا. ميزنند
 تا ١٥ افراد بيشتردربين ُکشانه، خود عمل اين. است داشته افزايش درصد شصت درجھان، ُکشی خود سطح اخير، سال
 جاپان، کشورھای به مربوط ُخودکشی، آمار بيشترين ک ميگويد جھانی بھداشت سازمان. ميگيرد صورت سال ٤٥

 ُخودکشی نفرازطريق ٦٨٥ اوسط، صورت به روزانه درچين، ميگويد، که درحاليست اين. ميباشد اروپا شرق و امريکا
 و درھندوستان. ميزنند وحشتناک عمل اين به نفردست ٤٥ نفر، ھزار ھريکصد از فنلند، در و دندبن می جھان از چشم

                           .کشند می را نفرخودشان ٤٣ تا ٣٧ درھريکھزارنفر، آرام، اوقيانوس غربی کرانۀ کشورھای

 عاطفی آشکارضد ستمگريھای و نينخو ھای جنگ ب�ی بدينسو، دھه ازچند که درکشوری  :درافغانستان واما،
 تنھا نه شب ھر و درھرروز  آن مردان و زنان ميان ُخودکشی به اقدام و گرايش که دريغ با ميکند؛ بيداد انسانی وضد

 ندانم ھا، توجھی بی براساس که بيشتراينجاست تأسف جای. نيزميباشد افزايش به رو بلکه ميگيرد، صورت پيوسته
 دردست خودکشيھا آماردقيق فرھنگی، و فکری خاص شرايط حاکميت و وی احصائيه و علمی امکانات نبود کاريھا،

  .                                                                           نيست

 مرگ دوای زدن، آتش آويزکردن، حلق از اند عبارت درافغانستان کشيھا خود وسيلۀ است، مبرھن که آنجا تا
 جارحه س5ح و نمودن غرق درآب انداختن، پايين به بلند ازمنازل بلعيدن، را تابليت يا قرص مقدارزياد خوردن، شمو
 بخصوص ھا، ُکشی خود بيشترين ميرسانند، يی رسانه گزارشھای که آنجا تا. امثالھم و کردن استعمال را ناريه يا

 می صورت ...متفکرو و نويسنده و شاعر ِجوانان ربينود  يکطرف از افغانستان زنان درميان پسين، سالھای ظرف
 )                                                      .است گرفته صورت تاکنون ويا ( گيرد

 يمام، مسعود مانند جوانی ازشاعران رسيد، نشر به"  ماندگار " الکترونيکی نشريۀ درً اخيرا که ازمقاpتی دريکی
 داده پايان بارشان ُپر گی زنده به ُکشی خود راه از که شده برده ُمقتدرنام حامد و سحر شفيق دھزاد، قيس ستوده، زھرا

. اقتصادی رفاه سطح به ھم نه و دارد ربطی دانش به نه ُخودکشی : " ميخوانيم را مطلب اين ھمچنان مقاله دراين. اند
 نويسنده برخی. ايم بوده جھان درسطح ھا شخصيت ترين ومرفه  ترين باسواد انتحار شاھد عمرخويش درھمين چون
. "                                                                                               اند زده ُکشی خود به دست که اند کرده جمع را بيستم قرن مشھور ھنرمند و سخنور پنجاه و يکصد نام گان،

  :                                                     کنيم توجه اساسی و مھم نکتۀ دو به بايد پس

 ؟ ھستيم مواجه دھنده تکان و شوم پديدۀ چنين با چرا) اول

 ؟ چيست حل راه) دوم

 پديده اين بنام اکنون آنچه و ندارد طوpنی چندان سابقۀ يا سيرتاريخی درافغانستان ُخودکشی عمل که گفت بايد
 پسين سال چھل اجتماعی و نظامی سياسی، خونين ھای دگرديسی محصول عمده بصورت ميشود، ديده شورمادرک

 و جسمی معلول و ومھاجر معيوب و مرده مليونھا مانند انسانی عظيم ھای تراژيدی خونين، ھای دگرديسی اين. ميباشد
 چنين حاکميت. است آورده ارمغان به دل شکسته و اربيز و اميد نا و معتاد و وفقير يتيم و بيوه  ھزاران وھمچنان روانی

 ھای باشنده جسم و روح کشيده نيزبميان را عميقی واجتماعی سياسی گيھای پيچيده حال ناسازگاردرعين احوال و اوضاع
 رنجش ھا، بافی سفسطه ھا، نفرت ھا، دشمنی. است پيچيده درھم سخت را جوان و آگاه نسل بخصوص زمين، سر اين
 ھمه ھا، خشونت و خشم و کين ھا، بيعدالتی تحقيرھا، ھا، عقده کمبودھا، تشوشات، ھا، نگرانی ھا، واھمه قعات،تو ھا،

 .                                         اند نموده احاطه را ما وشعور ومغز قلب وھمه
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 را خودشان ،)کشور ومظلوم محروم زنان شمول به البته ( حساس سخت حال ودرعين قشردانا وقتی که اينجاست
 را حال شرايط يابند، نمی در را ھا بست بن ازچنين رفت برون راه ھيچ و يابند می تلخ سازگاريھای نا اينھمه درميان

 و تقابل بزرگ کوه اين پندارند؛ می پوچ و ھيچ را خود گی زنده و خود نيز و نگرند می تاريک را آينده و تحمل غيرقابل
.                                                                                                 کشاند می مرگ به شدن نزديک و انديشيدن سوی به را آنھا باpخره، اجتماعی و نیروا و فردی تخالف

 بايد کنيم، ابودن يا و سازيم ُکند را کشور در ُخودکشی منحوس روند بخواھيم ھرگاه که بود بجاخواھد چه پس،
 )پايان .                      (اميد ھمين به. بسازيم انسانی و مساعد منزه، را محيط

 


