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 پوختە

ە ونی دیدلکرێشێای پەڕرەسئێستاشدا ە لە کە وەژێکی دوور و درەژوویێمە بنەریتێکە  ی کچانەنەتەخ

ە شنەر چەهە لە بریتیی ەنەتەباوه. خهێشتاش ، ئافرەتانن و اڵکانی منداسێکسییەە کانی مافەجیاواز

ی ژنان و کانەلکردنی مافێشێک پەوە ک ،هۆکاری ناپزیشکیبە  ژنان یێندامی زاوزەکۆئە ک بێیاندنەگزیان

و  ناڵندام کانیەکۆنوانسیۆنی مافە ند بەکان و پابەوەتەی نکخراوڕێندامی ەتانی ئاڵو وە نراوەیەاگڕن اڵمندا

ە کان لەتییڵەوەودێی یاسا ناوخۆیی و نێپە ، بی واژۆی کردووهەم کۆنوانسیۆنانەل ێندەهرانیش ێئە ژنان ک

ە وەرپرسانەن بەالیە لخەتەنەی کچان ران ێئبۆ وێنە  تاندااڵوە ل ێندەهە م لەاڵب .یونەڕاپڕە م دیاردەدژی ئ

ن اڵان و منداژنە کی یاسایی لەپشتیوانییە شنەراندا هیچ چێکانی ئەیاسا و مافە لە وەم بارەو لە کراوێی لڵنکۆ

ئەوتۆ  کیەڕێداپە وەکانەندیدارەیوەپە ندەت و ناوڵەوەن دەالیە ل سارەتەەم خەئبەرەنگاربوونەوەی  و بۆاکرێ ن

او بووه، ت بەهوودییەت یان یەسیحییەئیسالم، مە ر لەبە کە رینێکی دێریتەی کچان نەنەتەت. خێدی ناکرەب

ە ک لێکەک یەو و ،ئایینە بە وەنەدەد ێگر ەنەتەکان خەگوتارە ک لێزۆرە مانەموو ئەر هەای هەڕرەس

 ن.ەدەمی دەڵەقە ی ئیسالمی لئایین بەتایبەتو  ئایینکانی ەویستییێپ
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 کی ەشێپ

 ەبە وەکان ئەگرووپە ل ێندەو ه ەنێزوبمشتومڕ کیێتەباب موو جیهانسەر ئاستی هەە لی کچان ەنەتەخ

انانی ڤکانی ژنان، چاالکەداکۆکیکارانی مافبۆ وینە  .ەی زەروورییوونبێجەبێجە ن کەکەیر دەک سێئامانج

 ێندەها هەروەف و هێکوو یوونیسەکانی وەتییڵەوەودێنە کخراوڕێانانی کۆمەاڵیەتی، ڤ، چاالکڤکانی مرۆەماف

ی ەرێگوە زانن. بەکان دەتییەڵەودێنە یمانەکردنی پێجەبێی جیندەپابە خۆیان بە کی ەتانەو حکوومەل

 مینداەینی ئڕی کچان یان بەنەتەکان، خەوەتەکخراوی نڕێی ڤکانی مرۆەی مافکان و یاساەکۆنوانسیۆن

ل ێشێن پاڵکانی ژنان و منداسێکسییەە کانی مافەتییەڕەبنە نەالیە ل ێندەهە کە کۆن نەریتێکی 1ژنانزاوزێی 

و ەموو ئەه ەی ئافرەتاننەتە( خ7991) 2ندروستیەکخراوی جیهانیی تڕێی ەناسێی پەرێگوە کات. بەد

ژنان ی زاوزێ ندامیەکۆئە ک لێشەموو یان بەه البردنییاندن یان ەهۆی زیانگە تێبەدە کدەگرێتەوە  ەوازانێش

ینی ڕب داەکی دیکەیەناسێپە ( ل3002، 3روناپزیشکین )تیلە کە کانی دیکەی یان هۆکارکەلتوورئامانجی ە ب

 امیدنەئکی کۆەرەشی دەبهەموو م یان ەکبڕینەوەی شێوازەکانی موو ەهە لە ژنان، بریتییزاوزێی  ندامیەئ

 ەتاڵوە ی کچان لەنەتە(. خ3009و هاوکاران،  4تێنێهۆکاری پزیشکی )ج  ێبە ژنان بزاوزێی 

ناو ە نیا لەفریقا، یان تەیان ئڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست تی ەتایبە کین ڵێب نو ناتوانیە یەکاندا بوونی هەراوجۆرجۆ

ەتەنەی خکدا، ەشکارییەدابە ل یندروستەکخراوی جیهانیی تڕێکانە. ەحیییسەکان یان مەکەمانان، جوولڵموس

ە لووکەب یمەیان ک هەمووی البردنجۆری یەکەم کردووه. نبەندی ێ، پۆلپۆلچوار جۆر ە لکچان 

ەڵ رمگە، لەگەانی شکەبچووک ەوێو لە لووکەمی بەیان ک هەمووالبردنی م ەیدکتۆمی(، جۆری دووهڕ)کلیتۆ

ە شنەچ رەهونی، ەعێڕن جۆری فەڵێی دێپە م کەیێە، جۆری سەیرمگەکانی شەورەگە وێل البردنی ێبە یان ب

ی ینڕقرتاندن و گۆە ری بەدروستکردنی مۆر و مۆمی داپۆشە بزاوزێ  ئەندامیی ەچبۆری یەوەکردننگەت

 ەیەوکلوەب البردنی ێبە یان بلەگەڵ رمگە، ەکانی شەورەگە وێلو یان ە رمگەکانی شەوکوبچە وێنی لێشو

ێی زاوز ندامیەئکۆر ەسە ل ترسیدارەکی مەیەوەکردە شنەر چەهبریتییە لە م ە)کلیتۆریس( و جۆری چوار

ەنەدا خەتە شنەم چەیشاندن و هتد. لڵقەڵدان، هێرزی لەکوو کونکردن، دەکی ناپزیشکی. وێستەبەم ۆژنان ب

 تەنانەکان و تماما چوو،اڵساەنانی بژلە الیەن  ەنەتەزیاتر خ ت.ێناگیرەڵک هەیەکهاتێو پە شانە شنەچ چیه

تەندروستی، جیهانیی تەندروستیی  ؛3000و همکاران، 5منیرو). رێتدەد نجامەئارایشتکاران ئ جوانکار و

3002.) 

ە دا بەایانم کۆمەڵگەدا باوه. لانیێت ەوەم کردەئە کە یەو کۆمەڵگایانەبە ستەتی وابەواوەتە بە نەتەتی خەبۆچیی

ندیی ەویەپە نساوام پاەیە. ئەه کێکارهۆ ەموو جۆرەهشی کچان ەلە ک لێشەببڕێنی کردن بۆ ەپاکان مەبەستی

ە انییسکەمای نایەر بنەسە کیان لێندەهە کهەیە ە یانم کۆمەڵگاەژوو و ئایدۆلۆژیای ئێلەگەڵ م انوخۆیەاستڕ

 ،کانەیین تیۆرەگرتووه. خاو انچمیێکانی ژنان بەکسییێسە زووەئارکردنی ڵۆڕکان و کۆنتەتییێزەگڕە

                                                           
1 - Female genital mutilation or Female genital cutting (FGM) 
2 - WHO 
3 - Taylor 
4 - Getnet 
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کردنی کچان ەنەتەخ یکیەرەی سەزێنگەئە کان بەکۆمەڵگا پیاوساالرییە ان لنی ژیکسێزووی سەی ئارڵۆڕکۆنت

ژنانی  ڵپاە ی و چوونڵساەورەگتافی ناو ە چوون سمیڕەوڕێک ێک جۆرەکاندا وەتڵەحاە ل ێندەهە زانن. لەد

م ەبۆ ئخەڵک و  ێدرەنجام دەی ئئایینو  یکەلتووری ەڕباوهۆی ە بە وەم کردەوانن. ئەڕی دێیشتوو لەگێپ

یا و ەاراستنی حتی، پێی کچەردەنی و پاراستنی پێلە: پاکداوە یان بریتییەکەگرینگترینە کا کەناچار دە وەکرد

 تەندروستی ،کانەییئایینە رمانەی بۆ فیجە، ملک(لێنان شتێبۆ چبوونی ژن )ڵەاڵحە ست بەە، دڵماەووی بنڕئاب

و ەئ (.3001، 1لیندورفررگرتنی شیربایی )ەوبۆ وێنە  ە هاوسەرگیریداکان لەئابوورییە زێنگەجوانی و ئ و

 بۆ تافیە وەتەگوازراونە وەییڵتافی منداە استیدا لڕە ن لێکرەد ەنەتەخە ی کەو کچانەئە کە یەهە ەڕباو

ە لو بوون ەنە ورەشتا گێهە ی کەناڵو منداەن. ئەکەد هاوسەرگیری وان زووترەئە یێم پەر بەی. هڵساەورەگ

، ئەحمەدی)کان ەکشانەڵهە وو لڕ ەییروونەیی و دەستەج ەتەسارەر خەبە ونەکەد دایهاوسەرمنداڵوری ەد

7291)2.  

ە وەدم کرەئیە؛ ەروونی کچان هەو د ەستەجتەندروستیی  رەسە خوازراوی لەی نەوتەکێکردنی کچان لەنەتەخ

 وەب. لەگەڵیانە ئاسەوارەکانین ەمەتا دواساتی تەجار ه ێندەو ه ێکووژەدخۆی کان ەجار قوربانیی ێندەه

ی ش و ئازارێزۆر ئ ێدرەدنجام ەوان ئەندیی ئەزامڕەێبە کردن و بهۆشێب ێبە ی کچان بەنەتەخە ی کەیێپ

 73بۆ  4وان ێنە نیان لەمەزیاتر تە کان کڵەر کچۆەسە ندروست لەناتکی ەیەژینگە زیاتر لە وەم کردەئیە. ەه

ە کن کێانتەیان ئافرەزۆرب. ەندەد ینجامەکان ئەریتییەنە چییەنەتەزیاتر خە وەم کردەئ. تئەنجام دەدرێ نەاڵسا

ە وا لە ەزموونەیئەو ئە ئەم ئیشپشتیوانیان بۆ ە و تاکە بینیوەنە وەم بارەکی پزیشکییان لێنانێاهڕە شنەهیچ چ

ان تاشین، مقەست یتیغی ڕیش ووکەرەسەی وەکە ماوەی چەند ساڵ وەدەستیان هێناوه. ئەوان بۆ بڕین کەڵک ل

و بۆ ە سیم دەدوورنەوە پەت و هەندێ جار بە ش شوێنی برینەکە بنەشتەرگەریچەقۆ وەردەگرن و پاش 

ی پزیشکی کێپاساوە شنەنیا هیچ چەتە نە وەم کردەئ. سوود لە خۆڵەمێش دەبینین دامرکاندنی ئێش و ئازارەکەی

ە و ل تێنێیەگەش دەکانی لەکییەرەس ەکارکردە ل ێندەهە ، زیان بڕێژەکەیی جۆر و ێپە کوو بەڵنییە، ب

، زۆری ئازارە نێیە، بۆ وەروونیان هەو دە ستەجتەندروستیی  رەترسیداری بۆ سەم یەوتەکێی ژیاندا لەژێدر

زینی ە، دابکردن کسێمیز کردن، دژواربوونی سە دژواری ل، زاوزێر ەسە واری خراپ لەکردن، ئاسوەه

   (. 7294، ئەحمەدیژومار )ێروونی بەۆحی و دڕتی ەسارەکسی و خێژی سێرچاوی چەب

 واڵتانیە ئەفریقا، هەندێ لکیشوەری ە ل واڵت 39ر ئاستی ەسە ل خەتەنەی کچانف، ێتی یوونیسڕاپۆڕی ێپە ب

پەنابەرەکانی دانیشتووی ە گرووپە ناو هەندێ لە هەروەها لو ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ئاسیا و  کیشوەری

ف ێسیوونی یەم دواییەکانی ئەتڕاپۆڕ باوه.ئورووپا و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ، الیاڕئوست ،یئەمریکای باکوور

قوربانی ە ژین کەدری دنیادا ەرتاسەسە ن کچ و ژن لێملو 720ی ەنزیکە ۆکڕوەئە ی کەوەل نگوزارشت

 ،3فێنیسوت )یوێبەزیاد د ەژڕێم ەکچ بن ێی دوو ملوەنزیکە ناڵی کچانن و ساەنەتەکانی خەجۆرە ک لێکەی

ە ل ەم دیاردەئدا لەم توێژینەوەو ە یەردا بوونی هاوجۆرتانی جۆاڵوە ی کچان لەنەتەخە ی کەیێو پەب(. 3074

                                                           
1 . Lindorfer 

 ەرەە فاکتلک ێکەی ەنەتەیشت کە خەنجامە گەم ئەبی کچان ەنەتەی خەخۆی لە بار ینراوەکانیوه و بەینڵکۆێلە کاتی ل رەنووس  -2

هاوسەرگیریی کانی دواتری خۆی لە بواری ەوەژینێتولە سەر ئەم بابەتە ە. ناڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی  رەکانیەکاریگ

ی گشتگیر کەیەوەژینێنگی: توەدێی بەڵەر ناوی "زایێک لە ژێبێی کتەوێوه بە شەژینێتوم ەنجام دا. ئەران ئێن لە ئاڵی منداەختەشوێپ

 وه: ەو بۆتاڵکانی ئینگلیزی و فارسی و کوردی بەبە زمان .ران"ێن لە ئاڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی ت بە ەبارەس
Ahmady, K(2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Child Marriage in Iran. Nova 

publishing. www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=62825 
3. UNICEF 



 و تیڵەوەودێی یاسا نێپە ی کچان بەنەتەخ کاندایە،ەتییڵەوەودێو ناوخۆیی و یاسا ن ییئایین یریەر کاریگێژ

 ت. ێکرەد ڤەوون و شرۆڕران ێو یاساکانی ئ ییەکانئایین

 

 داکانەتییڵەوەودێیاسا نە ی کچان لەنەتەخبە  سەبارەتی ەوانگڕم: ەکەباسی ی

 

تا ە ربگە الیاوڕکانی ئوستەییێخۆجە هۆزە ت. لێکرەدی دەب ەکانداجیاواز رزۆ ەکەلتوورە ی کچان لەنەتەخ

ی واڵت 39ر ئاستی ەسە ل خەتەنەی کچانف، ێتی یوونیسڕاپۆڕی ێپە فریقا. بەکانی ئەجۆراوجۆر ەکۆمەڵگ

 ەگرووپە ناو هەندێ لە هەروەها لو ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست واڵتانی ئاسیا و ە ری ئەفریقا، هەندێ لەکیشو

ف، ێوونیس)یە باوئورووپا و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ، الیاڕئوست ،پەنابەرەکانی دانیشتووی ئەمریکای باکوور

تانی اڵوە ل ێندێیان بۆ هەوەم کردەن ئەکەد ەنەتەکچان خە ک جڤاکانەیو ەئکشانی ەڵهە وو لڕ(. کۆچی 3072

ە ل ێندەمریکا و هەند و ئەدا، نیووزیلەنەالیا، کڕبۆ ئوست ەوەتەگواستوویانە نێوه، بۆ وەتەش گواستووەدیک

ە ی کچان لەنەتەخڕێژەیەکی سنووردارتردا ە لتوانین ەد .(3000، 1پروز )بوییل وووپایی رتانی ئواڵو

ە کخراوڕێ. (3072، 2)ایساکا و یوسفین ەدی بکەزی، پاکستان و هیند بێندۆنسیا، مالەئوەکوو کی ێتاناڵو

 تەتایبەزانن، بەتوندوتیژی دی ەنموونە ی کچان بەنەتەخ یی جیهانەشەکان و گەدۆستڤمرۆ ەچاالک

ە لک ەمایێهکا: "ەسف دەوە وەم کردەئە وێم شەکان بەوەتەکخراوی نڕێن. اڵدژی ژنان و منداە لتوندوتیژی 

ی ەناڵم ساەی کچان لەنەتە. خ"تێنەکی نزمدا دادەیەگێپە ژنان لە ک ەنکاەتییێزەگڕەبنچینەدارە ە کسانییەنای

ن ڕێئاستی وشیاری و ئاشنابوون لەگەڵ دنیای مۆدکشاندنی ەڵهبینیوه. ە خۆوە داکشانی بە وو لڕوتی ڕە دوایدا

ه. یوڕوانی گۆەفتاری ئڕو ە ناوێدی هەی کچان بەنەتەخە بسەبارەت ک ەڵی خەوانگڕە ری لکی زۆێانڕگۆ

 ەلک ەیەنموونە ی کچان بەنەتەجیهانی، خ ەیشەو گ ڤکانی مرۆەکانی مافەبوارە ل کانەچاالک ەکخراوڕێ

م ەیی و هەناوچر ئاستی ەسە م لەابردووشدا هڕی ەیەی دەماوە زانن. لەدن و کچان اڵمندادژ بە توندوتیژی 

ی  ەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی  ژوویێنجام دراوه. مەدا ئەم بوارەل گرینگی ەڕر ئاستی جیهانی داپەسە ل

ران و ەلەگەڵ هاتنی داگیرک)م ەستیی بەدەتاکانی سەرەبۆ سە وەتەڕێگەی دیاریکراو دەوێشە تان بەئافر

زانی ەکان دەیحیسیەم ەڕەدژی باوە یان بەنەتەوان خەئ .(فریقاەری ئەکیشوە سیحی لەم یئایینکارانی ەشەبانگ

ینی ەمپەک 7990و  7910کانی ەیەدە ئاراوه. ل ەی کچان هاتەنەتەی خکردنەغەدەپرسی ق یدی جیدەوێشە و ب

 7910ی ڵساە لیاند. ەاگڕتان ەی ئافرەنەتەدژی خە خۆیان لی یبەرهەڵستە ڕاشکاوانک هات و ێژنان پ

ستا ێتا ئەهە وەو کاتەل رد.بە وەڕێب بۆ ئەم مەبەستەم سمیناری جیهانی ەکەندروستیی جیهانی یەتکخراوی ڕێ

 ەکۆتایی بە ازی بکا کڕە کەتەرشتیارانی بابەرپەسی ەوەبۆ ئە ی زۆر دراوڵوەر ئاستی جیهان هەسە ل

رمی ەی فەوێشە کان بەوەتەکخراوی نڕێ یگشتیندی ەبڕکۆ 3073ی ڵساە ک لێکات ؛ننێی کچان بهەنەتەخ

ه. وەز بوونێهەبە ناڵوەم هەناساند، ئ ڤکانی مرۆەلکردنی مافێشێپە ک لەیەک نموونەی کچانی وەنەتەخ

کچان، تییەکانی ڕەەبن ەلکردنی مافێشێپە ب یژنانسێسکیی واندنی ێشنووقسانکردن و ف ێکخراوی یوونیسڕێ

ە لرباز بوون ەدتەندروستی، کسان، ەتی یەرفەدە یشتن بەستگەدکانی ەلکردنی مافێشێواردن و پەاڵه

تییانە، ەایو سووکە انڤفتاری نامرۆڕفتاری یان ڕدەنجە، بەشکە، ئکەڵکاوەژووییتوندوتیژی، برینداربوون، 

م ەموو ئەر هەهە کە وزا زانیوزکسەبارەت بە یاردان ڕکان و مافی بەترسیدارەمە ریتەر نەمبەهە پاراستن ل
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لە الیەن ە ک کەیەیاندننامەاگڕە (. ل3009ف، ێ)یوونیسدەکرێن پشتیوانی یەوە تیڵەوەودێن ییاسالە الیەن ە مافان

دژی ە کان لەوەتەن کخراویڕێە بە ستەکخراوی وابڕێندین ەو چ ندروستیی جیهانیەکخراوی تڕێ

 ریەلکێشێک پەوژنان انی لەشی ئەندامنووقسانکردنی وه، ەو کرایاڵب 3002ی ڵساە ژنان لنووقسانکردنی 

ە لپشتیوانی  ییەو ناوچ ی جیهانیەیماننامەکۆنوانسیۆن و پچەندین ها، ەروە. هنراێناس ڤکانی مرۆەماف

ە ین بەکبە توانین ئاماژەدە کۆنوانسیۆنانئەم  نموونەی ەل. دەکەن ر ئاستی جیهانەسە لە ریتەم نەشتنی ئێهەن

، یتوورکەلکان، کۆمەاڵیەتی و ەیاسا ئابووریی کان، کۆنوانسیۆنیەنی و سیاسییەدەم ەکۆنوانسیۆنی ماف

 دژی ژنان و ... .ە ک لێواردنەاڵهە شنەرچەشتنی هێهەن ی، کۆنوانسیۆنڵکانی منداەکۆنوانسیۆنی ماف

ەقی چبە  بوو ندیەیوەو پ ییەردەروە، پبەخشینزانیاریەکانی ینەمپەهاوکاری کە ، بی دواییداەناڵم ساەل

ی ەرلەگەڵ ئاپۆ ندیەیوەبۆ سازدانی پبە شێوەیەکی بەرچاو انان ڤکچان. چاالکی ەنەتەخە کانی دژ بەڕەداپ

ندروستی و ەرتی تەوه، کەر لەدەناوه. بێکار هە کوو مۆسیقا، شانۆ و فیلمیشیان بەری وەهون کەڵخ

 بە تایبەتە ککانی خۆیاندا ەییەردەروەپە رنامەبە و ل یش زۆر چاالک بوونڤی مرۆنکاەکانی مافەکخراوڕێ

 ی کچانیشیانەنەتەن، پرسی خەبەی دەوەڕێبئاسایی کی ەڵران و خەران، دادوەزێبۆ پار و ەژنان کانیەماف

لەگەڵ بە فەرمی ناسینی ئارامانەی خەتەنەی کچان وەک پێشێلکەری مافەکانی مرۆڤ  گونجاندووه.

بوو.  ەوەکردم ەدژی ئە زاندنی یاسا لەو دابکردن ەڵەاڵی گەکەئامانجە ککەمپەینێکی جیهانی بێچمی گرت 

کانی ەجۆراوجۆرە چمێبە کیی ەتی و ناوچڵەوەودێی نەیماننامەپ ێندەواژۆکردنی هە ستا بێتان ئاڵوە ک لێزۆر

تی اڵو 39کۆی ە نە، لێن. بۆ واڵکانی ژنان و منداەمافپابەندیی  ەتەگرن بوونەخۆ دە لتوندوتیژی  ن وواردەاڵه

ی دیاریکراو ەوێشە بە گرن کەخۆ دە یاسا ل ەڵێکۆم تاڵو 71ی ەن، نزیکەکەد ەنەتەکچان خە فریقایی کەئ

بۆرکینۆفاسۆ، سنێگال، ڕۆخی عاج، غینا، جیبۆتی، گینە، تۆگۆ، ە ن، لەوانەکەد ەغەدەی کچان قەنەتەخ

یۆپی سنیا، کۆماری ئەفریقای ناوەندی و میسر. جیا لەمانە، واڵتانی سنێگال، سوودان، میسر و ئێیتانزانیا، ک

دانانەکانیاندا خەتەنەی کچانیان وەک تاوان ناساندووه. زۆربەی واڵتانی ایاسا سزە و لە ناوهەنگاوی باشتریان 

کچان خەتەنە دەکەن یاسای تایبەتیان بۆ خەتەنەی کچان داناوە. لە ە رگری پەنابەرانی ئەو واڵتانەشی کەو

ە بە کە واانی تایبەتییان دلژیک کۆمەڵێ یاساێی وەک بریتانیا، سووید، نۆڕوێژ و بایووپرواڵتانی ئولە هەندێ 

ی هەندێ پێە بە حاڵێکدا، واڵتانێکی دیکەی وەک فەڕەنسە تاوان دەناسرێت. لە بە ئەم کارە پێی ئەم یاسایان

 3077ساڵی ە . لاتخەتەنەی کچان دەک بە دواداچوون بۆ پرسی مادەی یاسایی گشتیتری یاسا سزادانەکان 

کە، نیازی خەتەنەکردن دەبەن بۆ واڵتانی دیە پەنابەرانەی وا کچەکانیان بە دژی ئەو بنەماڵە دەوڵەتی ئیسپانیا ل

پێی ئەو ە بە پزیشکانی ئیسپانیا گەاڵڵەیەکیان پێشنیار دا ک 3071سەرەتاکانی ە دەست پێکرد. ل داپەڕی هەندێ

ە کەن کۆ بواژە پەنابەرەکان دەبێ پشکنیان بۆ بکرێ و بنەماڵەکانیان بەڵێننامەی ئەوە هەموو کچانی بنەماڵ

 (. 7294، ئەحمەدیکچەکانیان خەتەنە نەکەن )

 کانەییئایینما ەر بنەسە ی کچان لەنەتەخە ر بەرامبەی بەوانگڕم: ەباسی دووه

ە نەودەگەڕێنە وەران ئاخێزگەی جوگرافیایی ئەم کردەژێوون نییە. توڕی کچان ەنەتەژوویی خێی مەرچاوەس

ت ەبتایەبوونی ژنان بدووگیانە گری لڕێستی ەبەمە ب کەمیسری کۆن ە بۆ دەورووبەری ڕووباری نیل ل

ۆما و ڕکانی ەتەئێستا. شارستانییە هەزار ساڵ بەر ل 3بۆ ە و مێژووەکەشی دەبەنەوبە کار دەهێنرا کان ەکۆیل

ی گەەڵناو کۆمە خەتەنەی ئافرەتان لە ڕاستتی. ێی کچەردەنی و پێاکداوپە بە وەنەدەد ێرگە وەم کردەب ئەرەع

بەاڵم دەبێ جەخت  ،مەسیحی و هەندێ گرووپی جوولەکەی وەک بەتا ئیسڕاییل و فالشاـش باوهموسڵمان، 



ە لە و نە هاتووژنان کتێبی پیرۆز )بەڵێنی کۆن و بەڵێنی نوێ( و قوڕئان باسی خەتەنەی ە لە نە کە بکەمەو

کەواتە،  .ئاماژەی پێ کراو (3072، 1)روزی دەقە پڕبایەخەکانی جوولەکە، مەسیحی و ئیسالمیە هیچ یەک ل

ەرەپێدانی پە مەبەستی بوو ب ئاییندا کانهەندێ کۆمەڵگاە نەهاتووه؛ بەاڵم لە ەکانەوئایینە خەتەنەکردنی کچان ل

 . پاکداوێنی ئافرەتە بە پەیوەستیان کردەوە ، چوونکە بنەمایەکی پاساودەرب ئافرەتانخەتەنەی 

موو ەه ایەڕرەت باو بووه. سەهوودییەت و یەسیحییەئیسالم، مە ر لەبە کە رینێکی دێریتەی کچان نەنەتەخ

کانی ەتییویسێپە ک لێکەیە و ب ئایینە بە وەنەکەست دەیوەتان پەی ئافرەنەتەکان خەگوتارە ک لێزۆرە مانەئ

ە وەم کردەاستیدا ئڕە و لە رعی نییەی کچان واجبی شەنەتەخ زانن.ەسالمی دیی ئئایینت ەتایبەکان و بەئایین

ئیسالم  یئایین ەڕمە لە سانی ئاسایی کەکە مەای ئەڕرەیە. سەکانی ئیسالم ناکۆکی هەنەالیە ک لێزۆرلەگەڵ 

مانانی ڵها موسەروەئیمانی خۆیان، هە بە وەنەدەد ێکچان گری ەنەتەک خێجۆرە بە یەمیان هەزانیاریی ک

 ێل پشتیڵتوندی پاە زانن و بەیان دوازی ژیانی خۆێشە ک لێشەبە ی کچان بەنەتەعی خێمارگرژی شافەد

 یەنەتەخە واتەکی کچانیان بووه. ەنەتەریتی خەد نەمەتی محەزرەمی حەردەکانی سەهۆزە ک لێن. زۆرەکەد

 ەتەناوێهەی کچانی نەنەتەپرسی خد ەمەتی محەزرەگومان حێو بە ناویاندا باو بووە ئیسالم لە ر لەکچان ب

ک ەئان وڕ: "قوێنووسە"، دەشەڕەم حەر دەبە ک لێر ناوی "ژنێژە ی خۆیدا لەکەبێکتە لی لەسارا ع ئاراوە.

ا باس دێت یوونڕە رمان و یاسای بەف ێندەهە ک کێقە)دە کردووە ی ئامادنکاەکییەرەسە نوماییڕێە ک کێقەد

ندیی ەویەئاندا پڕقوە م لەاڵتان. بەبۆ ئافرە بۆ پیاوان و نە ناکا، ن ەنەتەپرسی خە ک بەیەکراوه( هیچ ئاماژ

ک ەئان وڕو قوە هاتوو ەنەرکردنی دوو الیێمای تەر بنەسە ک لەیوندییەک پەرگیریدا وەهاوسە کسی لێس

ن ەالیە لە رموودەف ەڵێبۆ کۆمە وەانەڕگە بکۆشن ەدێت ێندەکات." هەن خودا باسی دەالیە ل بەخششێک

رگری ەک بەوە کە یەی زۆر هەرموودەدا فەم بوارەل 2وه.ەننێی کچان بهەنەتەد پاساو بۆ خەمەتی محەزرەح

 ر  ضأنْ ە إ ن  ف تَْنهَکی َواَل  یضناوبانگە: "اْخف  ەی بەنەتەی خەرموودەکیان فێکەکراون. یە ڤی کچان شرۆەنەتەخە ل

ْوج ". ئافر  عْندَ  وأْحظىە ل لَوجْ  ای و و دروودی خواڵر سەمبەغێکرد، پەی دەنەتەخە دینەتانی مەئافر ەک لێتەالز 

 ەمەئە نی، چوونکێنوەۆیی نەڕدێیندا زڕبە لە کرد وریا ب ەنەتەخ کتێر کات ژنەدا "هێهۆشداری پ ێب ە سەرل

ی ەوەانێڕگ. 719شی ەب ،3ابوداود )سنن. "خوازترهڵرد دێمیش بۆ مەبۆ ژن و ه مەکردن( هەۆیی نەڕدێ)ز

ە لە ی کەیێو پەبئانی پیرۆزه. ڕقوئامۆژەکانی ی ەقینەاستڕد شانۆی ەمەتی محەزرەوشتی حڕە. (7117

ە لبووداود خۆشی ەو ئە ی گومانێجە رموودەم فەخی ئەکراوه، بایەی کچان نەنەتەخە بە ئانیشدا ئاماژڕقو

اب ری "متەید سابق نووسەس بۆ وێنەی زانایان ەرینی زۆەڕباوکاندایە. ەالوازە وەانێڕو گە رموودەی فەزومر

خن و ەبایێبە وەی کچانەنەتەخە ستن بەیوەپە ی کەرموودانەو فەموو ئەهە کە یەوەر ئەسە لالسنە" ە فق

ئیدانە ن بۆ یاەگەڵئیسالمی هۆکار و بزانایانی ە ک لێو زۆرە باس زۆر بابەتەم ەت بەبارەسکراو نین. ێپەمتمان

تی اڵوە لە قاهیر یەڕزهەلئەزانکۆی ئە ل، 3009ی ڵساە لوو. ڕە ی کچان خستۆتەنەتەناشیرینکردنی خو 

دا ەانسڕکۆنف مەل دار بوون.شەیدا بێی تئایینانایانی ناسراوی زە ک لێزۆرە چوو کە وەڕێک بێانسڕمیسر کۆنف
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 کراو بوونی نییە.ێی متمانە پەوەانێڕرمووده و گەشنە فەهیچ چ - 2

( ک 272 ـ202) جستانىێس( دىەسەئ نیا) دىەزەئ شیرەبی ڕکو سحاقەی ئڕس کوەشعەی ئڕکو لیمانبووداود سەئلە نووسینی  السنن یبێ. کت 3

سوننە  هلیەئکانی ەرمووده زۆر گرنگەرچاوه فەلە س و ەیەست حاحصک ێکەبە یێم کتەئ. رکردووهەناوی د «جستانىەس داود بىەئ» سنن ناوی بە کە

 خالق و فیقهە.ەش  ئتوەڕژووی ێ  مەڕلە بواری باو



سۆر یۆفڕ. پنائیسالمییەکی ەیەوەکردە چوونک ێبکر ەغەدەق ێبەی کچان دەنەتەخە رچوو کەک دەها فتوایەو

ووی ڕە ی کچان چ لەنەتەرکرد و وتی: "خەفتوای د داانسڕکۆنفە زنی میسر لەلی جومعە، موفتی مەع

کان، ەیسالمییها ئەترین باڵباە ت. بۆ پشتیوانی لێنێیەگەتان دەئافرە زیان بە وەییەستەجووی ڕە روونی و چ لەد

ە یاندن بەو زیانگزەرەر ، 1ری ئیسالمەمبەغێی پەرموودەی فەرێگوە بە دیترانە یاندن بەگەمان زیان نەهە ک

ژی ێتدرسەک دەو ەوەم کردەئدەتوانین کات وەت. ئێنێمەی ژنان نەنەتەخ ێبەو دە دراو نییێپەگڕێخۆ و دیتران 

 "شیاوی سزادانە.ە ین کەیری بکەستی ەایڤدژی مرۆە ل

 رانێیاساکانی ئە ی کچان لەنەتەخە ر بەرامبەی بەوانگڕم: ەیێباسی س

 ڵوەنە، هەتەی خەغەدەی یاساکانی قیهۆی الوازە ران بێتی ئاڵوبۆ وێنە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست تانی اڵوە ل

ە لە تەباب مەران ئێئە نی بگات. لێرەکی ئێنجامەئە بە یتوانیوەی ژنان نەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی لە پێناو 

هۆی ە ن بەڵێو دە کراوێی لڵش نکۆیجار ێندەو هە خراو ێتی پشتگوەواوەتە بە وەرپرسانەن بەالی

ی رەکیشوە لە پرسانم ەندی ئەناوە کە یانوو وتو ێنجام نادرەک ئەڕێهیچ داپە م دیاردەسنوورداربوونی ئ

سەبارەت بە رپرسان ەبۆچوونی ی بەوانەچێپە ب 2تی نییە.ێتەراندا بابێئە و لە یەتانی دیکاڵفریقا و وەئ

ی ەژڕێ 7294 – 77224نی اڵساە کانی لەوەینڵکۆێی لەژێدرە لر ەنووسی کچان، ەنەتەسنوورداربوونی خ

ر ەی نووسکانەوەژینێوه. توەوون کردۆتڕکانی ەرەاریگک ەرەفاکت وە کردوو ێران تاوتوێئ ەی لەنەتەخبرەوی 

 ەو زیاتر ل ەکانشاریی ەناوچە ران لێۆژاوا و باشووری ئڕۆژاوا، باکووری ڕە لە م دیاردەئە دا کەپیشان د

م ەلە وەییڵخۆشحاە بە کا کەدا دەم ناوچانەل ەنەتەخە بە ریت" ئاماژەر ناوی "نێژە لو ە دا باوکانەگوندییە ناوچ

م ەئ 3یە.ەهە وەم بارەلە وەرەرانکەدیسانیش ئاماری نیگم ەاڵب کردووە زینەدابە ووی لڕی دواییدا ەناڵسا

ە ب ستپەیوەکانی ەوەینڵۆکێناو لە و ل ن ئەنجام دراەاڵر ئاستی کەسە یدانی و لەی مەوێشە بە کە وەژینێتو

 پاشە وەژینێم توەکانی ئەنجامە. ئسەرنجڕاکێشەی ێکڵی دواییدا خاەناڵسائەم  اوەیم ەلی کچان ەنەتەخ

ە ی کچان لەنەتەخە خا کەردەدە وەئە زار دیمانەهە نجامدانی پتر لەگوند و شار و ئ 300ر ەسلێکۆڵینەوە لە 

زای ینئایهەڵگری ە ۆژاوا کڕربایجانی ەزگاکانی هورمزگان، کرماشان، کوردستان و ئازێپارە ک لێلەشگەب

زگای ێپارە ی کچان لەنەتەی خەژڕێیە، باوه. زیاترین ەسوننهلی ەزای ئئایینار چوە ک لێکەیە عی کێشاف

ە ت. لێدرەنجام دەمتر ئەکبە ڕێژەی ی کچان ەنەتەران خێکانی ئەۆژاواییڕە ناوچە م لەاڵبە هورمزگان

نزم  یواریەدنێ، ئاستی خوناوشیاریی، ئایینپاساوی ە م ناوچانەل ەنەتەنجامدانی خەکانی ئەترین هۆکارگرینگ

وونی ب تەندروستی نی وێپاکداوە ت بەبارەسە ی کەانەڕو باوەو ئە ی پیاوساالرانکەلتوورواری، ەندێخوەو ن

 (.7294دی، ەحمە)ئە یەه
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 وه و چاپ کراوه: ەتەدراوێڕرگەئینگلیزی و

Ahmadi.K.(2016). In the Name of Tradition: Female Genital Mutilation in Iran. Un CUT / VOICES Press: 

://www.amazon.com/Name-Tradition-Female-Genital  



اره. ی کچان زۆر دژوەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی  تی،ڵەوەیاسایی و د یبوونی پشتیوانیەهۆی نە راندا بێئە ل

بوونی ەی کچان و نەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی  یاسایی بۆ یبوونی پشتیوانیەکانی نەکییەرەسە هۆکارە ل

ە یەعێزای شئایینمی رەی فئایینە ی کەیێو پەبین. ەت بکاڵی ویرمەی فئایینە بە توانین ئاماژەت دڵەوەد یپشتیوانی

ی ەتانەم بابەکار خۆ لێجبەێزگای جەر و دەدا، یاسادانەوو دڕکاندا ەنشین ەسوننە ناوچە لە وەکردە شنەم چەو ئ

ان، رێئە لە م دیاردەای باوبوونی ئەڕرەسن. ەکەدە پرسانە شنەم چەی لڵن و نکۆەنادە یەهلی سوننەهی ئە ک

م ەبوونی ئ ەرمی دان بەی فەوێشە و بە کان یان تابۆکاندایەنییێندیی نهەیزبڕە لە کە کێتەی کچان بابەنەتەخ

وه. ەتێنەان درێتی بۆ ئڵەوەودێیاسایی نباری ە وەتڵەوەن دەالیە ی لەوەاستکردنڕپشتە ت. چوونکێنانرداە وەکرد

و ە ی نییتێتە، بابێرمی ناناسرەفە بوونی بە ک کێدژی شتە کردنی یاسا لێجەبێسندکردن و جەپکەواتە 

ان کەندەی ناوەت و دیکڵەوەن دەالیە لبەرەنگاربوونەوەی  گری وڕێە مەبەستی ویست بێی پەڕها داپەروەه

 انەرەدرەوێستەی دەوێشە ران بێئە ل ی کچانەنەتەخسەبارەت بە کاتی نووسین ە ر لەت. نووسێنجام نادرەئ

 ەندروستیت خۆپاراستنینانی ێاهڕنە، ەتەکانی خەزیانی ەبارەتان لەئافرە یاندن بەکوو زانیاریگەلی وەگەڕداپ

ی و ئایینزانایانی لەگەڵ  ندیەیوەها پەروەنراو و هێاهڕرانی ەدەیاریدن ەالیە لژنان ە بروونی ەو د

و ەردانی ئەنجام دا. پاش سەئی کچان ەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی  کردنیان بۆازیڕی و ئایینۆیشتووانی ڕستەد

و ە وتەکێی لەبارەی لئایینیشتبوو و زانایانی ەگ ێی کچان زانیارییان پەنەتەخە ت بەبارەسە ی کەناوچان

م ەک رچاوەی بەوێشە ی کچان بەنەتەخی ەژڕێە وت کەرکەیان کردبوو، دەشەبانگە و ناوچانەکانی لەوارەئاس

ه، یاساکانی کراوەن نی کچاەنەتەخە بە ی دیاریکراو ئاماژەوێشە ران بێیاساکانی ئە بینیوه. لە خۆوە ی بەوەبوون

ە کراوەی ندیار ەنەتەک بۆ سزادانی خەیاسایە شنەتان ناکات. هیچ چەئافرە پشتیوانی ل ەنەتەر خەمبەهە ران لێئ

و  کەینبئەندامانی لەش ینی ڕدواداچوون بۆ بە ی یاسایی بەوێشە بتوانین ەیاساکاندا دە ل ێندەهناو ە م لەاڵب

مافی ییە لە بریتە تان کەکانی ئافرەتییەرپرسایەی ماف و بەنامڕجاە بە ئاماژ ێکرەدە کی بۆ دیاری بکەین سزا

یی ەستەنی و جیەزتەندروستیی  ر قوربانیبوون، مافیەمبەهە ژنان لە یی، پشتیوانی لەستەیی جەکپارچەژیان، ی

ە مانەئ مووەر هەای هەڕرەت. سێبکر ەو داوای دییبکەین  یانزێخی یتوندوتیژ رەمبەهە ژنان لە و پشتیوانی ل

ی اڵسکاە ک ینەک شک ببێتڵەحاە مەستەئ، ێبەد ێجەبێج انەواڵپرش و بە م یاسایانەی ئەزۆرینە ی کەیێو پەب

ی ەنەتەبوونی خە ک یەتاو کەتا ئەهە واتەک .(3071، 1)علوی تێیشتبەنجام گەئە دادگا بە ل ەنەتەقوربانیانی خ

ک ەیاسای ژنانە ل تیوانیشبۆ پە ناتوانین هیوادار بین ک ێکرەد ێی لڵنکۆە وەرپرسانەن بەالیە تان لەئافر

نجام ەئە داپەڕی پێشگیرانکان ەندیدارەیوەپ ەگانڕند و ئۆەی ناوەت و دیکڵەوەن دەالیە و ل ێبکر ێجەبێج

 ت.ێبدر

 

 

 

 

                                                           
1 .Alawi 



 ئاکامگرتنباس و 

ان جکردنی ژنان و کچەملکە مەبەستی دنیادا بەکانی سووچ و قوژبنهەموو ە لە کە کەیەوەی کچان کردەنەتەخ

ە وەم کردەئ وامبوونیەردەبە ژنان خۆیان لە وساوییانەت یەوێشە بت. ێدرەنجام دەئ ەوەکەلتوورو  ئایینناوی ە ب

اتر زیە ی کەوەای ئەڕرەست. ێنرێپەسەدە وەتان خۆیانەن ئافرەالیە لە وەکردم ەبینن و ئەد گرینگوری ەد

چان ی کەنەتەخە کە انی داوپیشە وەژینێزۆر توم ەاڵب، ێدرەم دەڵەقە ی کچان لەنەتەندی خەک ناوەفریقا وەئ

ند، ەیووزیلنالیا، ڕرانی ئوستەیا، کۆچبئاس ،ێوەڕاستتی نەاڵخۆرهە و لە وەتێفریقادا سنووردار نابەئە نیا لەت

م ەرخەمتەکە شێم کەر ئەمبەهە لتر بۆیان نییە تان اڵوە کی دیکەواتایە مریکاش باوه. بەو ئئورووپا دا، ەنەک

و اڵش بەوەکردم ەئری جیهان، ەرتاسەسە ل ێی نوێکژیان ینناێکهێران بۆ پەکۆچبلەگەڵ چوونی ە بن. چوونک

ی ەوێشە تان بەئافرزۆری  کیەیەژڕێری دنیادا، ەرتاسەسە لە کە ف پیشانی داوێوه. داتاکانی یوونیسەتێبەد

انی تەی ئافرەژڕێف ێت بوون. یوونیسەسارەتووشی خە وەی کچانەنەتەهۆی خە وخۆ بەاستڕوخۆ و ناەاستڕ

 ەموو جۆرەشی کچان هەلە ک لێشەالبردنی ببۆ پاساوی ت. ێنڵێمەخەس دەن کێملو 740ە کراو ب ەنەتەخ

ە ۆمەڵگایانم کەژوو و ئایدۆلۆژیای ئێوخۆی بە مەاستڕندیی ەیوەپە و پاساوانە پاکانم ە. ئدەهێنرێتەوەک ێهۆکار

کان ەییتێزەگڕەە انییسکەمای نایەر بنەسە کیان لێندەهە دا کەوو دڕی کچان ەنەتەی خەوەیاندا کردێتە هەیە ک

 ەنەتەدانی خنجامەکانی ئەترین هۆکارگرینگە گرتووه. ل انچمیێکانی ژنان بەکسییێسە زووەی ئارڵۆڕو کۆنت

ژاری، ەواری، هەندێخوەنزم و ن یواریەندێ، ئاستی خوناوشیاریرعی، ەی و شئایینپاساوی ە م ناوچانەل

ی ەنەتە. خەوەو جوانیی تەندروستی نی وێپاکداوسەبارەت بە ە ی کەانەڕو باوەو ئە ی پیاوساالرانکەلتوور

ە ، دژواری لزاوزێر ەسە واری خراپ لەکردن، ئاسوەهکوو ئازاری زۆر، ەواری وەو ئاس ەوتەکێکچان ل

 یروونیەۆحی و دڕتی ەسارەکسی و خێژی سێرچاوی چەزینی بە، دابکردن کسێسی میزکردن، دژوار

 ڕێی بردۆتە ەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی  ی کچان،ەنەتەکانی خەوار و زیانەئاسە لە وەدانڕئاوە ب. ژومارێب

ندی ەپابە ب خۆیانە ی کەتاناڵو وەئ .داکانەتییڵەوەودێیاسا نە ل ناڵمندا –ژنان  ینکاەترین مافگرینگیزی ڕناو  

 بەرەنگاربوونەوەی جیاوازیان بۆی ەچارە گڕێر یاساکانی سوورن، ەسە و ل ننزاەدن و ژنان اڵکانی منداەماف

ە کراوەۆ نشیناری بێو پە کدا بوونی نییێئایینهیچ ە رچی لەگەی کچان ئەنەتەر. خەبە ی کچان گرتۆتەنەتەخ

ر ەسە نە، لهلی سونەزای ئئایینی ئیسالمدا، ئایینە . لرێتەوەنێهەی بۆ دئایینرعی و ەک پاساوی شێم جۆرەاڵب

ران ێئە ن و لەدەنجام دەئ انی کچەنەتەخە نراوەیەاگڕە وەالوازگێڕەوانی ەرموودەفن ەالیە لە کڕیوایی مای ەبن

ایجانی ربەهورمزگان، کرماشان، کوردستان و ئاززگای ێکانی پارەبییەزهەعی مێشاف ەنشینە سونن ەشەبە ل

گی ەییینگگرو ە خراو ێپشتگوە وەتڵەوەن دەالیە م لەاڵبە باوە م دیاردەعین، ئێزای شافئایینە ر بەسە ۆژاوا کڕ

زگای داد و ەد نەالیە لە تی نییێتەی بابێکی کۆمەاڵیەتی جێسارەخە کک ێکاتە یێم پەت. بێنادر ێوتۆی پەئ

راندا ێاسای ئیە لهیچ چەشنە یاسایەکی پشتیوانی لە ژنان ە وەم بارەو ل ێنادر ێی پگرینگکار ێجەبێزگای جەد

کانی ەی کۆنوانسیۆنێپە بە ک یەکۆمەاڵیەتیە شێم کەدژی ئە لو خەبات  ەوەنگاربوونەرەبوونی نییە. بۆ ب

 ێبەدە ناڵکچان و مندات ەتایبەبو دژی ژنان ە کسی لێسی یتوندوتیژ وونیڕی ەنموونکان ەوەتەکخراوی نڕێ

 زموونیەنانی ئێکارهە و بە نەالی ەمەهاوکاری هە ویستی بێپە انەڕم داپەئ ر.ەبە تێی جیدی بگیرەڕداپ

رترین ەگ، کاریهەمەالیەنەی کۆمەاڵیەتی ەشەی گکانەناو کۆمەڵگا و ئاراستە ان لڕبوونی گیانی گۆجیهانییە. 

ە ل ەنەتەتی خەگری و دژایڕێ یکانەکارڕێترین گرینگە ل. نییەمیشەانکاریی هڕچمگرتنی گۆێکانی بەرەفاکت

دنی بوونی کرڵقبووکوو ەکی وێلەتگەبابە ین بەبکە توانین ئاماژەران دێئت ەتایبەبڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 



ایی و ی یاسەڕنجامدانی داپەئ، ەوەکانەندیدارەیوەپ ەتخانەزارەت و وڵەوەن دەالیە ی لەکەتییێتەو بابە نەتەخ

هێنانی ی، کەلتوور ینسازیێستەت و بڵەوەن دەالیە لخەتەنەی کچان بەرەنگاربوونەوەی  گری وڕێویست بۆ ێپ

تیی تەندروس ییتگوزارەرخانکردنی خزمە، تەردەروەو پ تەندروستی بۆ ناو بواری داد،ە ویستییانێپ مەئ

ە لی ینئایۆیشتووانی ڕستەی و دئایینی زانایانی یی کۆمەاڵیەتی، پشتیوانیتگوزارەنیشتمانی و خزم

خش ەرعی بوون و ز یانبەمای ناشەر بنەسە رعی لەرکردنی فتوای شەی کچان و دەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی 

ە ڕمیدیا و تۆە سوود بینین ل ەبەستیە میی بەژی کردڕێەرنامەو ژنان، ب ی کچانەنەتەبوونی خ

ە یوشیاریبەرزکردنەوەی ئاستی تان و ەی ئافرەنەتەخی ەوەنگار بوونەرەب بواریە کان لەکۆمەاڵیەتیی

 ینسازیێستەبلە پێناو کان ەتییڵەوەنادە کخراوڕێئۆ و جینێزکردنی ئێهەکان، بەروونناسییەو دتەندروستی 

              ی کچان.    ەنەتەبواری خە خشی لەی و زانیاریبکەلتوور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سەبارەت بە نووسەر

لە زانکۆی یاسای لەندەن لە بنیاتی مافەکانی « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 

ۆرج جبنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانستە مرۆییەکان لە زانکۆی « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)ژنان 

سەبارەت بە گەشەی کۆمەاڵیەتی و نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست . توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی واشینگتۆنە

بە ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەوەکانی پێشووی ناوبراو بە زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، 

 فارسی و کوردی لە ژێر ئەم ناوانە چاپ کراون:

 )ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی مزۆپۆتامیا(؛ ت و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیاڕوانینێکی دیکە بۆ ڕۆژهەاڵ -

Etkim press (Istanbul, Turkey 2009)  

-Uncut Voices Press)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە خەتەنەی ژنان لە ئێران( کە لە الیەن  بە ناوی نەریت -

Frankfurt اوه؛و وەشانخانەی شیرازه چاپ کر 

 Nova)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن لە ئێران( باڵو بۆتەوه لە  زایەڵەی بێدەنگی -

Science Publisher, Inc., New York 2017  ؛ 

سیغە / هاوسەرگیری کاتی لە ئێران( کە دەقە فارسییەکەی لە الیەن  ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک لە سەر ئاو -

 وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی چاپ کراوە؛

ە ک )توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیری سپی لە ئێران( بە ئینگلیزی و فارسی ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -

 وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی لە مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا کە بابەتی زبڵگەڕی  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکە بە ناوی  -

 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 7292مندااڵنی لە تاران تاوتوێ کردووە و لە ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان لە ئێران( کە هەندێ وتاریشی بە  شاری قەدەغەکراودەقی  و فارسی  دەقی ئینگلیزی -

زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا لە الیەن وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ 

 کرا؛ 

ەتی )توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە شوناس و ئێتنیکای هەتا سنوور سنوورەوهو توێژینەوەیەکی ناوبراو لە ژێر ناوی لە  -

ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە کە هەندێ وتاریشی بە زمانەکانی فارسی و  1لە ئێران( کە 

 ە لەندەن چاپ کرا؛ ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا لە الیەن وەشانخانەی مێهری ل

 خەریکە چاپ دەکرێت.  جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاواندوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە -

  www.kameelahmady.comتوێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت:  

 

 

 

 

 

 

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/


 :کان سەرچاوە

ە پێشوەختەی منداالن لهاوسەرگیریی  توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە: زایەڵەی بێدەنگی(. 7291 ) کامیل ،ئەحمەدی

 شیرازهچاپخانەی  تاران: ،ئێران

انەی چاپخ تاران: لە ئێران،نان ژ ەینەتەخوی نەریت: توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە ناە (. ب7294) ، کامیلئەحمەدی

 شیرازه

World Health organization, 1997 . Femal Genital Mutilation Geneva, Switzerland: world Health 

organization 

Taylor V. Female genital mutilation: cultural practice or child abuse?. Pediatric Nursing 2003 Feb; 

15(1):31-3 

Getnet M,wakgari D,2009: prevalence and associated factors of female genital sectional study: 

BMC public Health,g:264mutilation among Somali refugees in eastern E Ethiopia: a cross 

Ahmadi.K.(2016). In the Name of Tradition: Female Genital Mutilation in Iran. Un CUT / VOICES 

Press: ://www.amazon.com/Name-Tradition-Female-Genital 

Lindorfer, S. 2007. Sharing the pain of the bitter hearts: Liberation psychology and gender-related 

violence in Eastern Africa, LIT Verlag Münster. 

Meniro G, Medsci M, Hecht B, Hopkins M. Female circumcision: at our doorsteps and beyond. 

Primery Care Update Ob/Gyn 2000; 7:231- 7 

World Health organization,2008 Eliminating female genital mutilation: an interageney statement 

UNAIDS, UNDP, UNECA, 

UNESCO,UNFPA,UNHCHR,UNICEF,UNIFEM,WHO.Geneva, Switzerland. 

UNICEF .2014. Female Genital Mutilation & Cutting [Online]. Available: 

http://data.unicef.org/child-protection/fgmc 

Isiaka, B. T. & Yusuff, S. O. 2013. Perception of Women on Female Genital Mutilations and 

implications for health communications in Lagos State, Nigeria. American Academic & 

Scholarly Research Journal, 5, 8. 

Boyle, E. H. & Preves, S. E. 2000. National politics as international process: the case of anti-

female-genital-cutting laws. Law and Society Review, 703-737. 

UNICEF 2013. Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the 

dynamics of change. New York: UNICEF. 

Rouzi, A. A. 2013. Facts and controversies on female genital mutilation and Islam. European 

Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 18, 10-14. 

Alawi, I. 2015. Female Genital Mutilation a Growing Problem in Iran. Available from: 

http://www.weeklystandard.com/blogs/female-genital-mutilation-growing-problem-iran 

http://data.unicef.org/child-protection/fgmc
http://www.weeklystandard.com/blogs/female-genital-mutilation-growing-problem-iran


World Health organization,2008. Eliminating female genital mutilation: an interageney statement 

UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO,UNFPA,UNHCHR, UNICEF, UNIFEM, WHO. 

Geneva, Switzerland. 

UNICEF. 2009. Protection against abuse, exploitation and violence: Female Genital 

Mutilation/Cutting.  

  

 

http://www.unicef.org/protection/index_genitalmutilation.html
http://www.unicef.org/protection/index_genitalmutilation.html

