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 رؤژي نةتةوايةيت ژنان

 حاميد درودي
 

ــژووية         ــةم رؤژة مث ــؤ ئ ــوويان ب ــيا پش ــةكاين دون ــةي وآلت ــة و زؤرب ــيهاين ژنان ــذؤ ذؤژي ج ئةم
ئـةم رؤژة مثـژووية، ئةم ساص رةنگ و بؤنثكي ديكةي بةخؤوة گرتووة و زؤربةي               . راگةيانـدووة 

ژي جــيهاين ژنانــدا وآلتــة پثشــكةوتووةكانيش چاويــان لــة مةســةلةي ژنــاين ئةفغانســتان لــة رؤ  
 مارس وةك ذؤژي جيهاين ژنان      ٨سـةرة ذاي ئـةوة كـة لـة سـةرةتاي سةدةي پثشوودا،              . بذيـبوو 

ديـاري كـراوة و ئةوا بؤ سةدةيةك دةچث كة ژنان بث پسانةوة بة يارمةيت پياواين پثشكوتوو و                  
ي دميوكــرات بــؤ وةرگــرتين مــايف خــؤيان تثدةكؤشــن، بــةآلم هثشــتا لــة زؤر وآليت دواكةوتــوو    

ئةو وآلتانةش كة ژنيان هثشتا لة . جـيهاندا ژنـان لـة سـةرةتايي ترين مافةكاين خؤيان بث بةشن     
قؤناخـي سـةرةتايي مـايف مرؤضـدا راگـرتووة، بة زؤري وآلتة ئيسالميةكانن كة ئثران و پاكستان                  

بـــةآلم وانـــةزانني كـــة لـــة وآلتـــة . دوو منـــوونةي هـــةرة بـــةرچاوي ئـــةم تاقمـــة چةوســـثنةرةن
. كاين جـيهاندا ئيتـر ژنان گةيشتوونةتة مايف خؤيان و هيچيان لة پياوان كةم نيية              پثشـكةوتووة 

بـة بـذواي مـن كؤمةصـگايةكي ئةوتـؤ خةباتثكي درثژتر لة يةك سةدةي دةوث، بؤ سةملاندين ئةم                  
رايـةش لـة ژثرةوة پاش ئةوةي ئيشارةيةكي كورت بة مثژووي دروست بووين ئةم ذؤژي دةكةم                

رثژي و كوشـتين ژنـان لـة يةكـثك لة پثشكةوتووترين وآلتاين جيهان              چةنـد منـوونةش لـة دةسـت       
پثش ئةوةي بذؤمة سةرباسةكة تةنيا ئيشارة    . دا دةخةمـة بـةر چاوي ئثوةي بةذثز       "سـوثد "واتـة   

بــةوة دةكــةم كــة ئــةم ذؤژة نــثونةتةوةية، لــة وآليت ســوثد دا لــة گــةص ســاآلين پثشــوو جــياوازي  
بوو كة  " ئاستريد لينگرثن "ليمةيت هةصكةوتووي سوثد    ئـةويش ناشـتين ژنـة نووسةر و ب        . هةبـوو 

 .  هةزار كةس بؤ ماصئاوايي يةكجارةكي لة ناشتنةكةيدا بةشداريان كرد١٠٠زياتر لة 
 . ئثستاش مثژووي رؤژي جيهاين ژنان

ي زايين يةوة   ١٩١٠ رؤژي نثونةتةوةيـي ژنـان هـةر لـة ئاخرين يةكشةممةي مانگي دووي ساصي               
اين گونگرةي حيزبة سوسياليستةكان لة وآلتة يةكگرتووةكاين ئامريكا دا         بـة پثشـنياري بةشـدار     

هةصــبژاردين ئــةم ذؤژةش لــة بــةر ئــةوة بــوو كــة ژنــان بــؤ يةكــةم جــار مــايف     . جثــژن گــرياوة
بـثجگة لةمـةش ذؤژي يةكشـةمة لـة ژيـاين ژنـاين كـرثكاردا گرنگـي يةكي                  . دةنگدانـيان وةرگـرت   

 لة نثوان حةوتوودا بوو، ئيتر بناغةي رؤژثك بة ناوي          زؤري هةبوو و تةنيا ذؤژي پشووي ئةوان      
ي مارسـيش بـؤ يةكـةم جـار لة مثژوودا لة            ٨بـةآلم رؤژي    . رؤژي جـيهاين ژن لـةم ساصـةوة دانـرا         

 دا بوو كة وةك رؤژي جيهاين ژنان جثژن گريا، هؤيةكةشي ئةوة بوو كة راست ئةو                ١٩١٤ساصي  
وآلتة . ي مارس ٨بةرثوة دةچوو، دةبوو بة     يةكشـةمة كـة رثورةمسـي رؤژي جـيهاين ژنـاين تثدا             

ــي     ــة ساص ــوروپاش ل ــرتووةكاين ئ ــان   ٨وة رؤژي ١٩٨٠يةكگ ــيهاين ژن ــيان وةك رؤژي ج ي مارس
 . پةسةند كرد

بـا بـزانني لـة وآلتثكـي دميوكـرات و پثشـكةوتووخواز و كـةم حةشـيمةيت وةك سوثد دا، ژنان چ                       
 :زصمثكيان لث دةچث
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نثوان دة ساصدا رادةي دةستدرثژ كردن بؤ سةر ژنان          واتة لة    ١٩٩٨ تاكوو   ١٩٨٨لة ساصي    -
 .  زيادي كردووة٤٨لة سةدا 

ديــارة . دا بيســت هــةزار و ســةد و چــوار ژن ســكااليان لــة لــثدان هةبــوو ١٩٩٨ لــة ساصــي  -
ئةمـةش تةنـيا ژمارةيةكـي كةمـة لـةو ژنانـةي كة لثيان دةدرث، چوونكوو زؤريان سكاآلنامة                  

 . نانووسن و بث دةنگ دةبن
دا لثيان دراوة و ئازاريان چثشتووة لة       ١٩٩٨ كـةس لـةو ژنانـةي كـة ساصـي            ٧٨ةدا   لـة سـ    -

اليــةن كةســثكي نزيكــي ژنةكــةوة بةذثــوة بــراوة، واتــة كةســثكي نزيكــي ژنةكــة ئــةم كــارةي   
 . كردووة

 ژن بةهــؤي لــثدان لــة اليــةن پــياوانةوة، گيانــيان لــة دةســت  ٢٠ هةمــوو ساصــثك نــزيكةي  -
 . دةدةن

 كـةس دةسـتدرثژي جنسـيان كـراوةتة سـةر كة لة             ٨٢٩٦ سـوثد دا      لـة وآليت   ١٩٨٩ ساصـي    -
 . يان ژن بوون٩٠سةدا 

ــة   - ــة دةســتدرثژي   ١٩٦٥ دانيشــتوواين ســوثد  ١٩٩٨ هــةمان ســاص وات  جــار شــكايةتيان ل
 . كردووة
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