
 سته    رده رستیدا سه ز په گه ڕه                      تورآیا له
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  .رتره تر و ماورانكه رست ترو دڕنده په فریقاش آۆنه رستی باشووری ئه زپه گه                 تورآیا له ڕه
  ئیسماعیل بشكچی

  
 زۆر آردنی ژنانی آوردله تورآیا به) عقیم(نازا آردنی

  
آر و   پارزگای دیاربه ی له واده رژی و ڕكخستنی خانه رنامه بوو الفی بهك  یه تی تورآیا ماوه وه ده
آار  به رانی مافی مرۆڤ  بجگه له ی پارزه پی وته هی تورآیا ب یه رنامه م به م ئه دا، به ری لده وروبه ده

، هبوو نهی دانیشتوانی آورد هیج شتكی تر  هنانی شوازكی فاشیستیانه بۆ آۆنترۆكردنی ژماره
 )IHD( ڕاپۆرتكی ڕكخراوی مافی مرۆڤ )Frankfurter Rundschau(ر ڕوندشاو ی فرانكفۆرته ڕۆژنامه

  دا چون بۆ گوندی آرماسیرت2002مانگی شوباتی  سی له گروپكی س آه:  وه تیایدا ئه بو آردۆته
)Kirmasirt( یان وتووه  و گونده ژنانی ئه ندروستی بوون ، به تی ته زاره ندی وه آارمه م گروپه آه ئه

له پنج مناڵ  ن آه و ژنانه بده تی ئه ی یارمه وه وه هاتوون بۆ ئه آره وان مامانن و له دیاربه ئه آه
  ردانی ش ژنان سه سته به م مه بۆ ئه. ب ی چیتر منایان نه وه ن بۆ ئه آه رنماییان ئه یه ، زیاتریان هه

 .ستن به ئهدانیان  ی هلكه  زیان جۆگه ب بچوك و آی رییه رگه شته نه ن به آان بكه عیاده  )آلینیك( 
. وه نه آه دانیان ئه ی هلكه ری جۆگه رگه شته مان نه وا به هه و ژنانه ویستیان منایان بب ئه  ئهآاتكیش

یان  ریه رگه شته م نه وت ژن ئه دات، حه آان ئه  آورده ری و هاتووچۆی ژنه رگه شته ی نه تی تورك پاره وه ده
رانی مافی  پارزه. وتووه  آه نه س فریایان ردو ئازاركی زۆر بوون و آه م پاشان تووشی ده به بۆ آراوه،

ی گونجاوی بۆ  ن آه تورآیا ڕگه ئه ی تورآیا گرتووه و م شوازه ی توندیان له خنه مرۆڤ له تورآیا ڕه
لیاته  مه م عه ئه گوتوون آه ووتووه پیان نه  نهژنانی آورد یان به)  منع الحمل(مناڵ بوون  پشگیری له

ی یاسایه چونكه پرس و ڕا به  وانه م آاره پچه ها ئه روه آی ژنان، هه آجاره بته هۆی نازا بوونی یه ئه
  .نازاآراون یه م شوه ند ژنی آورد به آراوه، بۆیه تاآو ئستا نازانرێ چه  نه و ژنانه مردی ئه

ك  نه نجام بدرێ، آی یاسایی ئه یه شوه ب به م ئه واده آاركی چاآه به  ڕكخستنی ژیان و خانه
ج آردنی پالنی  به ج ستی به وه د  آانه90 تی تورآیا له وه وه ب، ده پشته ستكی سیاسی له به مه
ك یی تور وه ته نی ئاسایشی نه نجومه ی آه ئه وه آردنی ژنانی آورد آردووه پاش ئه) عقیم(زۆر نازا به

  .ر تورآیا ره بۆ سه ته ش خه مه  زیادبووندایه ، ئه ی دانیشتوانی آورد له یاند آه ژماره ڕایگه
  شی فارسی  به-مان  دای ئه ڕادیۆ سه
   فارسی–ڕی پیك ایران   ماپه

   
و  تاقیگه آان آوردستانیان آردووه به ره فاشیه و ڕابن مرۆڤ دۆستان بزانن چۆن داگیرآه  خه له

  .ن  آه آانمان ئه ر ئینسانه سه وه له تاقیكردنه
ی  آه ته ی میلله مانهم زا باسكردنی ئه زانن به ی وائه وانه ئهی  ڕم ، ئه  برای آوردی خۆشباوه و ڕابه خهله 
   .ب دار ده آه ان به بیری ناسیۆنالیستی لهی آه ان آۆمۆنیستیهخۆی

  بدول ردی عه  هه
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