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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۰/۱۱/۲۴

قمر یلدا کرزی

خشونت

یک پدیده شوم و نا پسند است که سبب انزجار و نفرت اکثریت مردم ،جامعه ومحیط است و در هر کجای که باشد
از محیط کوچک خانه تا یک اجتماع و سیع میتواند سراغ شود .متآسفانه اکثرا ّ در جوامع عقبانده و کم سواد که با فقر
اقتصادی و دانش و تعلیم و تربیت اجتماعی مبتال اند به وضاحت دیده میشود ،خشونت در تمام جهان وجود دارد و
به عنوان ابزاری برای کنترول استفاده میشود .دانشمندان با تحقیقات و بررسی های زیاد رفتار تهاجمی خشونت را
ذاتی میدانند اما امروز دانشمندان روانشناسی آنرا قابل حل و پایین شدن از قلهٔ خشم و غضب را هوشیاری و مؤفقیت
میدانند .هر گاه عقل و منطق آگاهانه عمل کنند جای برای پرخاشگری و خشونت باقی نمی ماند .
تاریخ  ۲۵نومبر سال  ۱۹۸۱این روز به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شد .مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در  ۱۷اکتوبر  ۱۹۹۹نامگذاری این روز را به عنوان روز جهانی علیه خشونت تصویب کرد.
زورمندان و صاحبان امتیازات مادی و استفاده جو از هر نوع زور فزیکی به منظور قرار دادن دیگران به سخترین
شرا یط و تحمیل هر نوع شکنجه و دهشت و ظلم متوسل میشوند متأسفانه اعمال خشونت در بین یکتعداد مردان نوع
از غرور و برتری خواهی به شمار می آید در حالیکه اجبار و خشونت وقتی تبارز میکند که شخص قادر به انجام
یک عمل از راه صلح و بدون خشونت نیست لذا به خشونت متوسل میشود خشونت های آگاهانه و غیر آگاهانه در
محیط فامیل از طرف اعضای مقتدر فامیل مثل پدر ،برادر ،کاکا و یا ماما و پسران ایشان که به خود حق میدهند در
امور زندگی خانواده مداخله مینمایند و باعث بوجود آمدن فضای مختنق و خشونتبار میشوند که حتی قتل و جرح و
کتک وغیره میشود نتیجه بررسی خشونت در برابر زنان نشان میدهد که در هر  ۱۸ثانیه یک زن مورد آزار و
اذیت قرار میگیرد .زنان در زمان حمل داشتن هم مصؤنیت از خشونت ندارند و اکثراً باث کتک و حمله های فزیکی
و یا شکنجه های روحی و روانی باعث سقط جنین مادر شده است .خشونت های تهدید آمیز و خصمانه در مقابل
دختران جوان که سبب ترس و هراس شده باعث میگرد تا خود سوزی ها ،حلق آویز ها و خود کشی ها صورت
بگیرد .متاسفانه خشونت ها اکثرا ً پنهان و در چاردیواری خانه مدفون میماند و بسیاری ازین خشونت ها را جزٔ زندگی
شمرده و عادی میدانند این طرز تلقی به مرد زیاد تر جرآت میدهد تا خشم و قهر خود را بدون ترس و هراس بیشتر
سازد و میداند که مرجع قانونی به شکل جدی و دلسوزانه وجود ندارد که بررسی کند .تجاوز به همسر ،ازدواج

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اجباری ،ازدوج های قبل از بلوغ و رشد ،ترجیح دادن پسر نسبت به دختر ،اسید پاشی به زنان و دختران که خشونت
غیر قابل عفو است این یک جنایت سریع است ،که زیبایی و سیمای یک فرد را صدمه میرساند .بد رفتاری ها با بیوه
سو جنسی از حالت مدنی اینها و غیره ،بکار
ها یا خانم هائیکه نظر به مشکلی از شوهران شان جدا شده اند استفاده ٔ
بردن الفاظ رکیک به زنها ،نگاه به عنوان ابزار جنسی ،احساس مالکیت به زن ،خواهان نا برابری حقوقی زن و
همه خشونت علیه زن است.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

