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Wexto ke ima inê teberê 
welatî gereka eno mektûb 
tim ima dir bo. ima e kenê 
bi hawayêko akerde aîleyê 
xwu ra vajê ke Almanya de 
sunetkerdi ê cînîyan (FGM) 
sûc o.

Zasaki
PROBLEMÊ TO ESTÊ?

Eger derheqê sunetkerdi ê cînîyan de problemê 
ima estbê, ima e kenê semedê îdetê vera cînîyan 

de bi telefon yan zî bi hawayê online muracatê 
telefonê ardimî yê dewlete bikerê. Telefonê ardimî bi 
17 ziwanan roje 24 saetî êwirmendî pê kê  keno.

Enê belgeyî belgeyanê xwu yê 
seyahetî yê bînan dir ba  muhafeze 
bike, wexto ke ima irê teberê welatî, 
bi eno qeyde wa tim ima dir bo.
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SUNETKERDI Ê ORGANÊ CÎNSÎ YÊ CÎNÎYAN 
(FGM) ÇI YO?

Sunetkerdi ê Organê Cînsî yê Cînîyan FGM (Female 
Genital Mutilation) sedemanê tibî ra teber temamen 
yan zî qismen hetê teberî ra sunetkerdi ê organê cînsî 
yê cînîyan o. Eno îhlalkerdi ê heqanê merdiman o.

SUNETKERDI Ê ORGANÊ CÎNSÎ YÊ CÎNÎYAN 
SIHETÎ RÊ ZERAR O

FGM seraserê heyatî de muhtemel o ke tim bibo 
sedemê xeripîyayi ê sihetî. Enê karî ver mimkun o ke 
keynayî enfeksîyon bigêrê yan zî iyayi ê gwunî ver 
bimirê. Zafê cînîyan seraserê heyatê xwu de dej biancê 
û nêwe îyê daîmî yê bedenî û psîkolojîkî biancê, sey 
nimûne:

Wextê îdrarî de bidejê û demê têkilîya cînsî de 
nêe kê mîza xwu bigêrê, ancî demê edetî de ra tê 
mi kuleyanê giranan bêrê
Mesane û rehîm de enfeksîyon virazîyo.

Beno ke enê netîceyî zî bibê:

Qisirbiyayi , wextê welidîyayi î de mi kuleyî 
vejîyê yan zî bikewê deprasyon.

Keynayî gereka wina bêrê pîlkerdi  ke bie kê 
vera te ebusê ke bitûnîya bedenê înan xeripnenê 
de xwu muhafeze bikerê û bêrê muhafezekerdi . 
Kesê ke tutan suîstîmal kenê û heqanê cînîyan 

îhlal kenê, wezîfeyê hukmatî yo ke înan tehqîq û 
ceza bikero.

SUNETKERDI Ê ORGANÊ CÎNSÎ YÊ 
CÎNÎYAN HIQÛQÊ MIYANNETEWEYÎ 
Û ALMANYA ÎHLAL KENO

FGM Almanya de sûc o. Her keso ke organê 
cînsî yê cînîyan sunet bikero yan zî biwazo 

enê karî bikero beno ke 15 serrî cezaya 
hepisî bigêro. Eno kar teberê welatî de 

bibo zî sûc eynî hesibîyeno.

Zere yan teberê welatî de, ebeweynê ke tutanê 
xwu marûzê enê karê ke beno sedemê seqetîyanê 
genîtalan kenê yan zî sewbîna kesan te wîq kenê zî 
do bikewê tehqîqatî ver.

Sunetkerdi  yan zî te ebusê sunetî do bibo sedem 
ke dewlete keyna bi hawayêko muweqet yan zî daîmî 
aîle ra dûr bifîno, beno ke ebeweynî heqê xwu yê 
welayetî zî bikerê vindî.

Eger ceza bigêrê, ebeweynê ke wetenda ê Almanya 
nîyê, enê ra teber, beno ke heqê ciwîyayi ê Almanya 
de bi hawayêko muweqet yan zî daîmî bikerê vindî
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