
  ی آه انهو ژن تی ئه سایه آه رم له و شه ترس
  "٭  ندییان تكدراوه ندامی زایه  ئه "

  
  عید  سه مه مال حه بریڤان جه
  

  ولتوری آه  و دیارده  له آكه  یه ،"ندی منه ندامی زایه هبین ئ "ریتی نه
 و رونی و ده یی سته جه  هۆی دروستبوونی آشه  بته  ده ی آه تیه ییه آۆمه
  تی مینه سایه ر آه سه ی له وره ری گه آاریگهخۆیدا  ش خۆی له مه  ئه آه ندی٭ زایه
 آاتی  له  آهستانی خون وه ترسی نه یی و مه سته ئازاری جه جیا له. بینی ده
شكی  ی به بیینآاتی  ، روونتر بین، له وه  آایه  دته آه نجامدانی آرداره ئه
كو    ناب بهی جیاجیا  چاری ئازارو آشهردو  هه آه هندیی، منا ندامی زایه ئه
انی مانگی آه سوڕ  آات آچه  بۆ نمونهقۆناغی مردمندای  له ك داهاتودا وهآانی ژیانی  قۆناغه له
منداڵ ندی،  ستپكردنی آرداری زایه  دهری و آاتی دروستكردنی  ژیانی هاوسه آات یان له ستپده ده

   . وه داته ده رهه آان سه  آشه ، بوون
ی   دا، آشه ر ده سه ر بیاری له خوآه  به آه آه ندی مناه ندامی زایه ئه شك له بینی به  بهوه لره
ش بترازێ  وه بت، له ۆزتر  دهآان زیاترو ئا  آشه وه وانه پچه  آۆتایی نادت، به مینه
آ  ر یه ربردنی هه سه  به آی دی  واتایه به.   وه  آایه ی تر دته آانی داواتری ژیانیداآشه قۆناغه  له
آی  یه  دیارده ب،هات نهر سه ی به ساته م آاره  ئه ، آهسكی دی ژیان بۆ  آهی  انه گرنگ  قۆناغه م له

،  ندییان باوه ندامی زایه ئه له شك  به آه تر ی و آچانه آاتكدا بۆ ئه  له ،سروشتیه و ئاسایی
ستی   دوچاری هه ژنانهم   ئه. وه روبویان بۆته  آه ڕوبه و تراژیدیایه ی ئه هو  ژیانه مانای دوباره

ورپشتی بوون،  سانی ده آه ڕپكردن به بوونی باوه ها نه  روه و هه و نادنیایی رم و شه    ترس
م  س بۆ ئه  ندێ آه چی ههر  گه. یه یان هه ریاندا آشه ژیانی هاوسه و له گیرن ندكیان گۆشه هه
ی  وشه  م بواره آانی ئه م پسپۆره ، بهننه آار ده  به نه ته ی خه مان وشه ر هه  هه  رییتیه ره نهآردا
گرێ  خۆده و ئامانجكی تر له هی آرداركی جیا ی نرینه نه ته خه    چونكه ، نادروستهیان پ نه ته خه
،   بۆ مینه وه مان آرده م هه ، به هندی پیاو نی ر آرداری زایه پاشانیشدا، زیانی بۆ سه له
زیانی ر  ك هه  ووتوه آه نه رآه ی زانستیدا ده وه نجامی لكۆینه ئه له.  یه ری جۆراوجۆری هه اریگهآ
و ندا هۆه  له٭٭  ر بۆیه ندی هه ندامی زایه  هۆی تكدانی ئه بته كو ده  به یه ندروستی هه ر ته سه له
  . آرێ ند ده ناوزه"  ندی ندامی زایه تكدانی ئه" ه ب آه آانی تری جیھان آرداره هشون له

فریقادا  چل وتی ئه  له و هاتوهآار  به وه آانه ونه  آاتی فیرعهپش  لهم آرداره ئه  ئاشكرایه،
.   دا جگای باسكردنی نیه  لره   آه خۆگرتوه آی جیاجیای له یه ند شوه آرێ، چه  ده پراآتییزه

ندامی  دی ژنیان ئه وه دا نه سه و مالی له لیون و شیره و سودانسریو متیوپیا سۆمالیاو ئه له
و  ن مه ، یهوسیاو مالیزیانو نده ك ئه آانی تری ئاسیاشدا وه ندێ وته هه له.   ندیان تكدراوه زایه

هاتنی   به  ندادا هۆه لهبگومان، .  آرێ  ده  پراآتییزهآو آوردستان ل شونی تریش وه و گه ئیمارات
   بوه خای آه ته دا بابه وه سانی نه وو، لهب ئاشكرا  یه  آشهم   ئهکان ییهفریق ئه نده هناه هپ
  م آرداره دانی ئهنجام رئه  بهچیر گه. رگرت تی وه خی تایبه  بایهو آان  سیاسیه جندای حیزبه ئه
 .درێ  تاوانبار سزا دهو یه غه ده قه   و مافی مناڵ ژن مافی و  آانی مرۆڤ  بنچینهمافهی  گوره به
شاری  ڵ لهنجا منا  سای په   آه وتوه رآه  ده ی نوداآ یه وه كۆینه شدا له وه ڵ ئه گه چی له آه
آانی  نده آان آارمه وره  گه شاره  ئستاش له.٭٭٭درێ ندییان تكده ندامی زایه و تلبرخ ئه مستردام ئه



  وه ته و آۆرسی تایبه گای خولی ڕاهنانڕ ، لهو پۆلیس تی یه و آۆمه ندروستی بواری ته
مانگی دووی  له  وه یه م بۆنه ر به هه.  یه م دیارده هشتنی ئه و نه ندچۆآر آرن بۆ قه ده ئاماده

و  ندی هو هۆ نده ناهه  پهزراوو ركخراوانی ند دامه ن چه الیه  ردام له شاری رۆته ڕابووردودا له
زگاو   آارآردنی ده وه ش پكه آه  انسهئامانجی آۆنفر .ی سازدراوی ته ونهانسکی ن آۆنفر فریقییدا ئه

و ندا هۆله هل"  ندی ندامی زایه تكدانی ئه"  ی هشتنی دیارده  بۆ نه وه ره و ده ی ناوخۆییانركخراو
  م خی به  بایه  زۆر مژه  له آانی جیھان آه ناوبانگه  به تیه ساییه آه آ له یه.  بووفریقا انی ئهوت
ر  هه .ووعداوی ب وال سه  نه ناوبانگ دآتۆره ری به و نوسه ، فمینست  داوه ییه ه ند هڕد  رییتیه نه
رنجی  آردو سه  آه ی بۆ باسه م ئاماژه  بهورخانكرابو می بۆ ته  آاتكی آه م خانمه  بۆ ئه نده چه

  . شابوانی ڕاآ ئاماده
رییتی  گای نه آۆمه ی له ڕیشهوگ  ره  آه یه و آرداره  ئه مینهندی  ندامی زایه تكدانی ئه بگومان  

 توندوتیژی و نگ بروزه و زه وه وساندنه چه  له  شوازكه، می باوآساالرییدا داآوتاوه ستهسی
 جیاجیاآانی  بواره وتی له سوآه و هه ئامانجی سنووردارآردنی ئازادیی چاالآی ، به ر مینه رامبه به

   رییه روه  نادادپه م آرداره آردنی ئه پراآتیزه .لتورییدا و آه و ڕۆشنبیری تی یه ژیانی آۆمه
گۆڕو  و بیروڕا نه ، ئه انهو داهنراوآراو خت ئاماده  پشوه و بۆچوونه  بۆ ئه وه رته گه ده
  آه  یینهوتی م سوآه و هه ر سیفات سه ی له و بیارانه  دانراون، ئه ر میینه سه  له ی آه سپیوانه چه

سكی   آهك  وه آی دی میینه مانایه به.  نزیك بت وه ڕاستیه ی له وه ب ئه  به گشتگیرآراوه
ن  ك مرۆڤكی خاوه  وه ربۆیه ، هه نراوه نهو دانیپیادا آراوه ند نه سه آسان په خۆو یه ربه سه

داو پوستی  ركی الواز ده وه ه بون ی مینه آه آورتیه ، به  پاشكۆآراوه میشه  هه راوهبین توانا نههزو
و آۆنترۆی  آرت وت ده زهآانی ل ر مافه ك هه منالی آچ نه  وه لره. یه پارزگاری هه و چاودری به

  یه ندی مینه ندامی زایه ئه شك له ش بینی به نمونه. ن ده شی تكده سته  جه ن، بگره آه ژیانی ده
  .  ندییه زوی آرداری زایه ی ئاره هو و پوآانه ی وه كردنهم ئامانجی آه به
ش سان نیشاندراو  دانی فلیمك آه  آیژكی شهآاتی نیشان  له آه سه می آۆنفره  دوهشی  به له

گوزانكی پیس   به وه سترایه گوریس به ڵ به ك ئاژه  وه و یان گرتوه چهدوو پیرژن قاچی آ چۆن به
و هاواری  آاتی قیژه له. زمان سته ی بهندی منا یهندامی زا ینی ئه ب وتنه كردن آهنج ب به به
و ترس  ، گرژی وه رز بوه قیژ به  قیژه و نگی گریان دا ده آه ههۆ دا له خته وه و ساته ر له   هه آه  همنا

  ی آه نجانه  گه و آچه ا، ئهآر واو نه ستنراو ته وه آه ڕا دا آشا، فلیمه آه هر هۆ سه بای به
  .وهاتبور سه ساتیان به مان آاره ۆیان هه بوون، خ دا ئاماده آه ههۆ له

  . جھشتوه ناخدا ری قوی له م آاریگه  به راوهدنجام ی ئهمنا ر چی به  گه م آرداره  ئه دیاره
و، وب ی نه آه سهانواوآردنی آۆنفر و توانای تهبوتر ها سه  ڕووداوی بهمان  هه  خانمكی آورد آه

نزیكی چل ": ی آرد وتی آه  باسی آشه دواییدا آه   له. وه ره  ده وهوو چ  هۆی جھشتدای نیوه له
  موو ژیانمی تكداوه م، هه رم ناتوانم باسی بكه و شه ر ترس  به  له نیایی گیرمخواردوه ته  له  هسا
ی م، سانك آه ی خۆم ده سته نامۆیی جه ست به ، هه فنراوهشم ڕ ندامكی له م ئه آه ستت ده هه

یشت آات  گه ده م تنه آه ره   هاوسه  بوو آه وه تر، ئهم موی سته هه م، له م ئازاره  دیلی ئه زۆره
  . و ناخۆشیڕ  شه وهوب ش ده وه دوای ئه دوابه رزیم له بوو و ده شم گرژ ده موو له  جگا هه هاته ده

یری  و سه قیژنم   ئه م آه  ه سا4  و آچه  ئه ، یادم وه   دته و ڕوداوه ومدا ئه ناو خه و له ئستاش شه
 هاوارو فریام،  بوو بته نهس  م  آه به قیژنم،  ئهر  ههم آه ستی پیرژن ده نگاوی ده گوزانی ژه

  یه و شوه آانی ترم به هکخوش ، آ لهم و پرسیار بكه م م باسیبكهآان و آاره س ڵ آه گه وێ له مه ده
ی دایكم بگرم  خه وت یه مه  ، ده ن ه  ب، تكیبدندروست ته   آهندام  ئه یه شوهو  آ به! تك آراوه ئه

كی شاری  و خه آاندایه روو چله سه نی له مه  ته  آه م خانمه  ئه . ی بردم رده و ده بۆ به



تب، هار سه ی به ه م ڕوداو  ئه  آه نیهنھا ژن   تهو ییهری سایكۆلۆژ سه ژر چاره  لهو٭٭٭٭ سلمانیه
  .ن آانی خۆیان بكه ئاشكرا ناتوانن باسی آشه  به  آه یه كو ژنانی آوردی تریش هه به

ی یاسا ندویكر هی دانانی یاساو په  بهر  هه ندییه هڕ د م آرداره هشتنی ئه نه ودان له  ههبگومان
 ت یهق هو ع نگ ههر  گۆڕینی فه آهیش رییت ونهڕینی دابكاتدا  گۆمان هه كو له ، به وه ستته وهنا
نگاو  هه نگاو به هه.  یه وه آی  هوشیارآردنه یه خۆیدا پرۆسه  خۆی لهش  مه  ئه  آهخۆ، گرته  هد

  .وت آارآردنی ده
ی زانستی جیاجیاو  وه  لكۆینهندا هی هۆآان وره  گه شاره آاتكدا له ڕمن لهسو ده رم ی سه وه ئه

 آانی ههۆ آرێ، له  ئاسیا دهفریقاو ی ئه  ندی مینه ی زایهندام ر تكدانی ئه سه باسی چروپ له
مانكاتدا  هه ، له وه دۆزنه ری بۆ ده سه گاچاره رو وه   شیكردنه آان وه و آۆبونه انسآۆنفر

، آرێ  ده هشی مین یكالم بۆ جوانكاریی له رآاندا و گۆفاره ۆژنامهڕو   فزون له آانی ته  هنا آه له
و سمت  و ڕان وری ورگ  چه رییان آردوه گه شته  نه ن آه و ژنانه میدیا ئهسما لهنن یبینی ی ده وه ئه
و بای ژن  ژن  نۆرم بۆ به ی  آه وانه   ئایا آن ئه یه وه  ئه  لره آه و بچوآردنه، پرسیاره آردن وره گه
النی  ك میزه ر وه   هه آان آه آردنی ژنه وره مك گه ن بۆ مه آه یكالم دهڕی  وانه  آن ئه؟نن داده

و  نی عیاده ی خاوه وانه آن ئه. ستدابت ده آی سروشتی له  سیمایه  گشت چت آه  فووتكراو ده
بزنسی فۆتۆ   له ر پیاو نین آه ؟ ههر پیاو نین آان هه نداره آان، ئایا خاوه آۆمپانیای ریكالمه

نجانه   گه و آچه وانن ئه ر ئه هه.  نن آان داده زنی فۆتۆ مۆدله وهو نۆرم بۆ  ن ده یار ده ب مۆدیل 
  وه مه آه  بیر دهندجار بت، هه   پوه زیاتر گۆشتی ناب،،ئسك ییان  له سته  جه ن آه ده هانده

 نھا م تهبین آان ده  آچه آه  ، چونكه ژنه ڕقیان له  ن آه و پیاوانه  ئه ری مۆده ت داهنه به م هه ئه
  ر آچه رامبه فتاری آردن به دڕه  به یه مه م ئه ده، بینم  ده ب گۆشتو دووقاچی ی سنگ زه فه قه
ك  ی وه آه  بۆ آارهی وه ئهر به ستدا له ده  ساڵ گیانی له17نجی  وو آچكی گهمانگی پش. آان نجه گه

  نزیكی یشته زنی گه و وهوب وه تیژدا بوو، ئه توندوجمكردنكی هڕ ستۆی په  پاه ژر فۆتۆ مۆدل له
مریكی  فزونیدا دآتۆریكی ئه له پرۆگرامكی ته  مارتدا له8ڕۆژی  متر له موی سته هه له.  آیلۆ43
ندامی   ئه آه و، آچهو بڵ سا15ندی آچكی  ندامی زایه ری ئه گه شته ریكی نه ساب خه ك قه وه
  جۆرهم ئه و،و دابی وه و پچوآكردنه وه  سك آردنه یاری ته ب وه ئهر به ، لهووب ندی پ جوان نه زایه
زار دۆالری  شت هه تا هه زار هه چوار هه آرد له  باسی ده آه ك دآتۆره ر وه  هه  آه، رییه گه شته نه

 ؟ی ژن وه وسانه چه شدار نین له  تكا به میدیا سو چ ما آانی جوانكاریی  چ دآتۆرهئایا. چت تده
 هنانه  له ت جۆرك نیهو بچوك ب سك ندی ته ندامی زایه   ئه نن آه  بۆ ژنی داده  آه و نۆرمه ئه

و  ندی هندی آچانی هۆ ندامی زایه ی ئه وه سككردنه ئایا ته؟ وروپی ژنی ئه تیكردن به و سوآایه  خواره
ی منای  وه وسانه میان چه  ئه ، آه یه وه ئهر  باسمكرد هه تر پشووآه   وه ره ی سه یه ده و دیاره ئه

نج  ب به بهو  آه ی خواستی مناه وه ره ده لهو ر خوآه ن به الیه ، لهرییتیدا  نهگای آۆمه  له مینیه
و ئامری پزیشكی  تی  خۆیه آه و خواستی آچه  گای مۆدرنه آۆمه شیان له میكه و ئه درێ دهنجام ئه

،  هتی هی ری آۆمه ، قوربانی نادادوه لتووریی و آه رییت ی دابونه میان آۆیله ئه! آرێ مۆدرن ده
ریتی  باتی گۆڕینی دابونه ویان خه  ئهن،انریكالمی آۆپانیاآو سمیدیای ما میتریشیان آۆیله ئه
و میدیا،  ری ریكالم  ژر آاریگه ویته  بكه یه  نه وت آه باتی سایكۆلۆژی ده میان خه و ئه وێ ده
مان  ر هه شدا هه وه ناوه هل  و یه  شوشه  بوآهت ڕواه  بهتریشیانمی رمن، ئه و شه میان ترسنۆك ئه
  رناخات؟  ده ی مینه وه وساندنه دا چه آه ردوو بارودۆخه هه له ئایا.  یه و ترسی هه ستی نادنیایی هه
  ناهنده ی ژنانی په ن، خوازیارم چۆن آشه لیاته مه م عه ریكی ئه نج خه دان آچی گه ندا سه ه هۆ له

ندیش  هگای  هۆ ی آۆمه ی مینه   آشه مان شوه هر، ه  سه خرته ختی ده و جه ن آه باس ده
 .ر  سه ختی بخرته جه



 
  وه  بالوبۆته  ئاونه   له21-3-07 له  ته م بابه ئه ٭
  Beleidsplan Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking 2005٭
  

  Vrouwelijke genitale verminking (Amnesty International) 2004  ٭٭
 
 Vrouwelijke genitale verminking, nader bekenen (GGD 2005)٭٭٭
  

ندی  یوه په ر هاتبت  سه مان ڕوداوی به و  هه ژی ندا ده  هۆله له ر چ خانمك آه  هه ٭٭٭٭ تكایه
     یه یان هه یه و  آشه  ئه ی آه وخانمانه ك آردنی ئه  بۆ آۆمه  بكات، گرنگه  وه له م ئیمه به

b.hamasaid@chello.nl 
  

 


