
 

 

 کوڕان / پیاوان یەی خەتەن بوونبەردەوامیەکانی  تەندروستی – پزیشکیئاراستە  

 کوڕان / پیاوان(  یخەتەنە   وامییئابوورییەکانی بەردە  کاردا)

 کامیل ئەحمەدی 1

 پوختە

  یزانیاریدەبێ    انوەزارەتی تەندروستی و کۆمەڵگەی پزیشک  وو بەرپرس ی وەک  یدامەزراوەهەندێ  لە زۆربەی کۆمەڵگاکانی جیهاندا،  

بێنە دەرەوە   ی خەتەنەیەکالیەنە پەرەپێدانی  بانگەشە و  و لە شێوازی  باڵو بکەنەوە    لە جیهاندا  تەواو و نوێ سەبارەت بە خەتەنە 

 پرۆتۆکۆڵی بابەتی  کردنییاری د  . خەتەنە هەیە بیخەنە بەر دەم ڕای گشتی  لە سەرکە  انەی  جیاواز   ڕەخنە  و نی  او ئەو ڕوانگە جیه 

ی هەموو  لە بەر چاوگرتن، بە  سەر مندااڵن، لەوانە خەتەنەلە  نەشتەرگەرییەک  چەشنە  و ڕێنمایی گشتگیر بۆ ئەنجامدانی هەر  

تەندروستییەکان و  یاسایی  هەر    بەناچارییە    الیەنە  ئەنجامدانی  کاتی  لە  منداڵەکەش  مافی  کە  چەشنە  جۆرێک 

ییدا ر ئاستی جیهانی و ناوچهسهە  ی ڕابردوودا لیهی دهبە بەراورد لەگەڵ ئێران، لە ماوه  بگیرێت.  لە بەر چاونەشتەرگەرییەکدا  

  ی خەتەنە خەتەنە بە توندی دژایەتیئەنجامدەرانی  ی  ئێستا ژمارەیەکی زۆر و    دراوهزۆر  وڵێکی  ڵک ههی خهوههکردنشیارو بۆ  

کاڵ بەرەو  واڵتان  لە  زۆرێک  لە  خەتەنە  نەریتی  ئەنجامدا  لە  پرۆسەدا بووندەکەن،  لەم  کاریگەر  فاکتەرێکی  دەچێت.  ەوە 

و میدیا  بابەت  کردنیو چاپ یی میدیابەرباڵوی خەتەنە و ئازادییان لە سەر ئاستی  کردنیی ئەم کۆمەڵگایانە لە باسبوونکراوە

بەخشین لە بواری خەتەنەی کوڕان هەوڵی دا ئاراستە  ەوە و زانیاری کردنهەر بۆیە ئەم وتارە بە ئامانجی ڕوون   .  ئەلیکتڕۆنییەکانە

دروستی و ە تەنئاراست ت.نێبازرگانی و ئابوورییەکان بناسێبەرژەوەندییە   یبوونزاڵزانستییەکانی بواری تەندرستی و پزیشکی بە  

زاوزێ ئەندامی  کۆ ئایدز، شێرپەنجەی    وو وەک  نەخۆشیگەلێکیهەمبەر  لە    یپارێزراوڕۆڵی ئەم کارەیان لە    ییەکانی خەتەنەپزیشک

هەروەها هۆکارە وەک پیشە و  خەتەنە  ،  ەدای خەتەن ە ئابوورییەکانئاراستەوەی  کردن. لە ڕوون تاوتوێ کردووەمیزدا    کردنیو هەو

انەی کە لە باو   مۆدەئەو جوانکاری و  ینەشتەرگەری پەرەسەندنی  وو لە حاڵەتەکانی وەک ی خەتەنەبوونییەکانی بەردەوامبازرگان

دەکرێ،  یکالمی  ڕ میدیاکاندا   کۆتاییدابۆ  لە  و  کراوە  بۆ    تاوتوێ  باسەکە  لە  زیانەبەشێک  و  نەرێنییەکان  کاردا    لێکدانەوەی 

هۆ   یەکاندەروونی کرا.  ە  یخەتەنەکارەکەی  کە  ئەم    زی شێواتەرخان  بەکارهێنانی  توێژینەوەئەنجامدانی  خوێندنەوەی  ، 

کتێبخانەیی و   لە  کەڵک بەڵگەنامەیی و  بەوەرگرتن  مەیدانی  بوو ئاراستەی    توێژینەوەی  ڕێگەوە  کە    چۆنایەتی  ئەزموونی  لەم 

بە   دیمانەی  بەشداربووان  لە  پێی  ئێرانیناو  ئامانجدار  لە  خەتەنەکراوی  ژمارەیەک  و  انی  ئێران دەرەوەناوەوە  واڵتی  ی 

 . ئەنجام درا  دازانستیشارەزایانی  لەگەڵ هەندێک لە پسپۆڕان و دیمانە  هەروەها  هەڵسەنگێندران و  
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 ی کپێشه.1

بەردەوام هۆکارەکانی  گرو ی  بوونلێکدانەوەی  هەندێک  ناو  لە  کە  دەردەخا  ئەوە  جیهان  جیاجیاکانی  ناوچە  لە  پی و خەتەنە 

پێشنیا واڵتیشدا  هەندێک  لە  و  ئاینییەکان  فەرمانە  جوگرافی  ناوچەی  هەندێک  لە  خۆماڵییەکان،  نەریتە  رە نەتەوەییدا 

ی خەتەنە هەتا  بوونردەوامی و فراوانی هەر س ێ بژێرەکە لە هۆکارە کاریگەرەکانی بەبوونتێکەڵ  پزیشکییەکان و لە زۆر حاڵەتدا

ئەم دیاردە   کردنیییهی گوتارە پزیشکی و نەریتی و ئایینییەکان لە سەر دیاردەی خەتەنە و بە ئۆبژ بوونئەم حاڵەتانە زاڵ  ئەمڕۆن.

کانی  زەمینەانەوە  ئامانجی سەرەکیی ئەم وتارە ئەوەیە کە لە ڕێگەی ئەم گوتار   لە ڕێگەی هەر کام لەم گوتارانە پیشان دەدەن. 

ئەنجامدانی  شێوازی  .  تامیکانیزمەکانی دەسەاڵت تاوتوێ بک ێکهاتە و  و پەیوەندییەکەی لەگەڵ پ  خەتەنەین بە  شەرعیەتبەخش 

وەرگرتن لە توێژینەوەی مەیدانی بە ئاراستەی  بەڵگەنامەیی و کتێبخانەیی و کەڵکخوێندنەوەی  توێژینەوە، بەکارهێنانی  ئەم  

لەم ڕێگەوە ئەزموونی بەشداربووان بە پێی دیمانەی ئامانجدار لە ناو ژمارەیەک لە ئێرانیانی خەتەنەکراوی چۆنایەتی بوو کە  

سەبارەت   ناوەوە و دەرەوەی واڵتی ئێران هەڵسەنگێندران و هەروەها دیمانە لەگەڵ هەندێک لە پسپۆڕان و شارەزایانی زانستی

،  یی کۆمەاڵیەتی، نەریتی، ناسنامەلە سەر وتەزا  کاریگەری   خەتەنەپەرەسەندنی  و    بوونامبەردەو   ە: تا چەنددەبێ  پرسیارەم  بە

 ؟دادەنێت  دامەزراوە پزیشکی و تەندروستییەکان  یەوەکردنشتڕاستپلەگەل  ئایینی و چینایەتییەکان  

 کێشە  داڕشتنی  .2

بیر و ڕەگ و ڕیشەی لە  زۆر جار کە ەین  وەک دیاردەیەکی ئایینی پێناسە بک کوڕان کردنیخەتەنە نیندەتواسەرباری ئەوەی کە 

ئایینی سامیهەر  ی  باوەڕ  ئیسالمو ئایینی ج  واتە  دوو  تەندروستی  دا هەیەولەکە و  پاساوی  بەاڵم هەندێک  کرد،  کە وای  ووە 

و هەندێک کۆمەڵگەی دیکەش بگرێتەوە. هەندێک لە ئامارەکان دەریدەخەن کە   نێسنوورە ئایینییەکان تێپەڕێدیاردەی خەتەنە  

(، کە زۆربەیان موسڵمان 2016کاران،  او موریس و ه ی کوڕان خەتەنە دەکرێن )لە سەد  ٣٠واڵتی جیهان النیکەم    ٩٠نزیکەی    لە

ئەوە بە واتای لە کۆمەڵگا جیاوازەکاندا نیشان دەدەن، بەاڵم  خەتەنە    ییگرینگچەندە ئەم ئامارانە    . هەرنین  لەکەو یان جو 

نەیارێکی زۆری هەیە،   کەیبەرباڵوە  پەرەسەندنەسەرەڕای    کوڕان  کردنیخەتەنەی خەتەنە نییە.  بوونیان بەسوود  بووندروست

ناو  کاریگەرییە  لە  و  مندااڵن  مافی  پشتگوێخستنی  بە  ئاماژە  دەتوانین  لێکەوتە خراپە  یاندا  لە  بەشێک  و  دەروونییەکان 

 پزیشکییەکانی ئەم کارە بکەین. 

لە زۆربەی کۆمەڵگاکانی جیهاندا، هەندێ دامەزراوەی بەرپرس ی وەکوو وەزارەتی تەندروستی و کۆمەڵگەی پزیشکان دەبێ زانیاریی  

بردنی یەکالیەنە لە جیهاندا باڵو بکەنەوە و لە شێوازی بانگەشە و بەرەوپێش کردنسەبارەت بە خەتەنەبەڕۆژی دنیا تەواو و 

ڕوانگە جیه  کردنی یاری انی و ڕەخنە جیاوازانەی کە لە سەر خەتەنە هەیە بیخەنە بەر دەم ڕای گشتی. دبێنە دەرەوە و ئەو 

سەر مندااڵن، لەوانە خەتەنە، بە   لەنەشتەرگەرییەک گشتگیر بۆ ئەنجامدانی هەر چەشنە ری اکو ڕێ  یەکانبابەتی ەپرۆتۆکۆڵ

لە بەر چاوگرتنی هەموو الیەنە یاسایی و تەندروستییەکان ناچارییە بە جۆرێک کە مافی منداڵەکەش لە کاتی ئەنجامدانی هەر  

ە ئاماژ ە  ڕێکخراو ی  ەکارنامە  واوی لەبە تکارانە  ە  و جۆر ەنجامدانی ئەئە  وا دیار ە  و ەداخەب  نەشتەرگەرییەکدا لە بەر چاو بگیرێت.

ئێران د ەپێکراو  پڕ ە  انیبۆشایە  جۆر لەم چەشنە دەتوانین تا ڕادەیەک ئەم  ی  ەو ەنجامدانی لێکۆڵینەئە  نیا بەو تە  چوو ر ەکانی 

 .ەینەوەبک



 

 

ئەنجامه  توێژینەوانه له ئاراستەی  زۆربەی ئەم    کەخەتەنەیان لێک داوەتەوە لە ڕوانگەی زانستی پزیشکییەوە    مکه  یتوێژینەوە

شەرعییەتی خەتەنە بووه و ئەمه له حاڵێکدایه که ڕوانگه و ئاراستەی کۆمەڵگەی ئەوڕۆیی   کردنیئەرێنییەکانی ئەم کاره و پتەو

له ئاست خەتەنە هەمەجۆره. ئەم کاره که به ڕێژە و فرەیی زۆرەوه له کۆمەڵگه موسڵمان و جوولەکەکاندا بەردەوامه له هەندێ  

الیەنە له ئێراندا بۆته هۆی ئەوەی خەڵک کەمتر  ی زانیاریی گشتگیر و ڕیکالمی یەک بوونا باو نییه بەاڵم نە له ناوچەکانی جیهاند

ی زانیاریی بوونبیر له بۆچیەتیی ئەم کاره بکەنەوه چونکه ئەم وێنایه هەیه که ئەم کاره له هەموو جیهاندا ئەنجام دەدرێت. نە

کەلتوور، نەریت و ئایین له هۆکاره گرینگەکانی بەردەوامیی خەتەنە  فەرهەنگ و  ی  پێویست و گشتگیر لەمەڕ خەتەنە، بااڵدەستی

ی  بوون. بەاڵم له پاڵ هەموو ئەمانه نابێ دەوری زەخته کۆمەاڵیەتییەکان له سەر بەردەوام کۆمەڵگاکانی وەکوو ئێراننلە  له هەندێ  

که   کۆمەڵگایەکدا  له  وەرنەگرین؛  هەند  به  کاره  ئایینئەم  له  واتای  به  کوڕانی  خەتەنەنەکران  و  شوورەییه  و  دێ  دەرکران 

و باوکەکان تەنانەت ئەگەر بیریان له بۆچیەتیی ئەم بابەتە کردبێتەوه، دیسان   شخەتەنەنەکراو گاڵتەیان پێدەکرێ، دایک 

زانیاریی گشتگیر و تەواو لەمەڕ  لەم زەخته کۆمەاڵیەتییه منداڵەکەیان خەتەنە بکەن بەتایبەت ئەوەی که    کردنلەوانەیه بۆ ڕا 

زیان و ئەنجامەکانی خەتەنەشیان نەبێ و به شێوەی یەکالیەنە ڕووبەڕووی شەپۆلێک له ڕیکالمی پزیشکی و دەرمانی دەبنەوه 

و  خەسارەت  کردووه  وای  پزیشکیدا  پیشەسازیی  له  خەتەنە  بازرگانیی  زۆری  قازانجی  دەکات.  خەتەنە  سەر  له  داکۆکی  که 

ئ یاسا و ڕێسا دەرهاویشته  که  ئەوەی  بەتایبەت  بکرێت.  لێ  پزیشکانەوه چاوپۆش ی  له  له الیەن هەندێ  ەگەرییەکانی خەتەنە 

ڕێکخراوه   کردنی مۆری قبووڵت.  دەردەکرێبۆ خەتەنە  مۆڵەتی پێویستیش    دەکەن و   خەتەنە  له   دەوڵەتییەکانی ئێران داکۆکی 

انەوه بگره تا دەگاته ئەو کەرەستانەی که ڕۆژ له دوای ڕۆژ پێشکەوتووتر دەوڵەتییەکان له سەر ئەم کاره له نۆرینگه پڕجیازەک

ەتە جێگرەوەی بووندەبن، بەدی دەکرێت. ئێستا ئەو پسپۆڕانەی که له نۆرینگه ڕازاوه و جوانەکاندا مندااڵن خەتەنە دەکەن  

بەدەروونی کراوه و تێچووی خەتەنەی    بوونخەتەنەچییە کۆنەکان. ئەم کاره له چوارچێوەی نەخۆشخانەکاندا له کاتی لەدایک

لەدایک پسوولەی  له سەر  هۆی   بوونکوڕان  دەبێته  خەتەنە  ئەنجامدانی  بەالش ی  تەنیا سوودی  نه  دیاره  و  دەکرێ  تۆمار 

ئەگ  خەسارەتە  له  پزیشکان  کۆمەڵگەی  به  ەچاوپۆشیی  دەتوانێ  بەڵکوو  خەتەنە  خەتەنە    یبەرگریرییەکانی  لە  هەمەالیەنە 

درێژەدا   لە  بدات.  پێ  پەرەی  و  بکا  بۆ  فەرهەنگیبانگەشەی  ئایینی،  یاساییەکان  ڕەوادارییە  ڕێکاره  و  نەریتی  بۆ   و  بوار 

 چوونی ئامانجە بازرگانییەکانی خەتەنە خۆش دەکات.بەرەوپێش

  ڕی وکو مەک   ێبەب  مانۆڤمر   ەمێئ  ەک   ەئاندا هاتوو ر قو   ەل  ەیو ەئ  یاەڕ ر ەس  ندا،ییو ئا  ژوو ێم  ەل  ەنەتەخ  ڵیقوو   ەیش ڕیو    گڕە

و   رانک ەنەتەخئاهەنگی    ،یشکیپز   یایو ماف  ی ساز ەش یپ  ەل  ەنەتەخ  ییبازرگان  ت،یر ەو ن  بااڵدەستیی فەرهەنگ  ،ەدروست کردوو 

ی  ستەربەبکە    حاڵەتانەنییەکان لەو  اسا پێداگریی ئایینی و بۆشاییە ی  ،ەئاراو   ەت ێد  ەنگەهئا  مەئ  ینجامدانەئ  ەل  ەک   ەیداهات  وەئ

لە  ڕێزگرتن ی هێرش بکرێتە سەر  ە و نابێگرینگەم حاڵەتانە، ئەوەی بەاڵم سەرەڕای هەموو ئ .نییو چاکساز  ی انکار ۆڕ گدەم ەر ب

کە دژی مافی   ەجەستەی منداڵ کردارێک  یدان لە تایبەتترین بەش یان بۆ جەستە و تەندروستی و دەستمافی مندااڵن و ماف

 . پاساوی نییە  کلۆنجێ هیچ    بەو  مندااڵنە  

وڵێکی  ڵک هه ی خهوههکردنییدا بۆ وشیارر ئاستی جیهانی و ناوچهی ڕابردوودا لە سه یهی دهبە بەراورد لەگەڵ ئێران، لە ماوه

نجامدا نەریتی خەتەنە لە زۆرێک لە دەکەن، لە ئە  ی خەتەنە. ژمارەیەکی زۆری ئەنجامدەرانی خەتەنە بە توندی دژایەتیزۆر دراوه

بەرەو کاڵ کراوەبوونواڵتان  لەم پرۆسەدا  باسبوونەوە دەچێت. فاکتەرێکی کاریگەر  لە  ئەم کۆمەڵگایانە  و   کردنیی  خەتەنە 



 

 

 ەوەیبوونکەم  هۆی  بووەتە  کە ەبوو  بابەت و میدیا ئەلیکتڕۆنییەکان کردنیو چاپ ییئازادییان لە سەر ئاستی بەرباڵوی میدیا

ئەم لە  ڕێژەی  هەموو   کارە  ئاستی  ڕووماڵکراوەکان  سەر  ناو  سەرەکی   گۆڕانکاریی  بەاڵم.  ناوچە    بە   کۆمەڵگایانەدا  ئەم  لە 

ە بۆیهەر    . ڕووی داوە  دەزگایانە  ئەم  لەگەڵ  هاوکاری   بە  مییەکانو ناحکو   ڕێکخراوە  پشتیوانیی  و  مەتو حکو   دەستێوەردانەکانی

کۆمەڵگای    ەپێویست مەو ەۆڵینکلێ دا  یش ئێرانلە  بەی  بدرێ  یدانی  ئەنجام  مەبەستە  ئەم  ئۆ  گوتارە   الیەنەی  ەو ەبۆ   زاڵەکانی 

ئایین  ینەریتپزیشکی،   ب  ییەکانو  سەرکە  خەتەنە  ە  و پێبە  خەتەنە    پەیوەندییهەروەها  و  بااڵدەستن    دیاردەی  کهاتە 

ندییان بە خەتەنەوە هەیە لە پێناو  پەیوەانەی کە  ڕێکار ئەو  ەوە و  تکرێبمیکانیزمەکانی دەسەاڵت لە ڕێگەی ئەم گوتارانەوە ش ی  

 ڕوو.   خرێنەبکرێن و  بگەڕاندنەوەی مافی مندااڵن و مافی جەستە دەستنیشان  

 توێژینەوەییەکان   پرسیارە  -3

 چین؟  کوڕان / پیاوان  کردنیپزیشکییەکانی بەردەوامیی خەتەنە ترین کاردا و هۆکارە  گرینگ  -1

 ؟ ئاقارێکیان گرتۆتە بەر  پیاوان چ  /  کوڕان  کردنیپزیشکی و تەندروستی بۆ دیاردەی خەتەنە زانستی  ی  انڤ چاالک   -2

 چین؟  ونی بەشداربووانی ئەم توێژینەوەئەزمو   یڕەهەند و تایبەتمەندی  -3

 پێشنیارێک   دەتوانین چ پیاوان    /   کوڕان  ی  خەتەنە  کێشەدارەکانی  الیەنە  و   دەروونی  و   جەستەیی  زیانە   ەوەی کردنکەم  بۆ   -4

 بدەین؟

 پزیشکییەکانەوە کاردا    بە هۆی پیاوان    /   کوڕان کردنیخەتەنە  ییبەردەوامی  ەکان. هۆکار 4

ەین  عای ئەوە بکهئید ندەتوانی  وردترشێوەی  و بە   چەند هەزار ساڵ مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ  دیاردەیەکە کە    کردنخەتەنە 

ی جوولەکەکاندا،  بیر و باوەڕ بەشێکی پێکهاتەیی لە    بە   دامەزراندنی ئایینی جوولەکە بوو   لەگەڵ سەرهەڵدان و  دە کە ئەم دیار 

خەتەنە  هەروەها   پێشتریش  کە  بێنینەوە  بەڵگە  میسرییەکان  لە دەتوانین  فیرعەونەکان  یناو  بووە.  ب  دا سەردەمی  لە ئاو  ەمە 

ڕەخنە   زۆر  کە  ئەوەی سەرنجڕاکێشلە سەر کاتێکدایە  و  گیراوە  ئەوەیەی  ئەم  سەرەڕای    کە  ترە  پانتای  لە انە  ڕەخنئەوەی 

.  دەدەنئەنجامدانی  یان هەوڵی  ەتی  باوەڕیان پێی  سەدان ملیۆن کەسبەاڵم هێشتاش بە  ،  تر بووەزۆر فراواندا  سەردەمی مۆدێرن

 دەستەبەر دەکا، تاوتوێ دەکرێت. کە سوودە ئابوورییەکانیش  ترین کاردا پزیشکییەکانی خەتەنە  لە درێژەدا گرینگ

 لە ئایدزڕێگری و ی  راو پارێز   4-1

 لە ئەمریکا منداڵی ساوا    کردنیبەوەدا ناوە کە خەتەنە   یدان  1ەکان ینەخۆشی  کردنیو چارەسەرناوەندی ڕێگری  توێژینەوەکانی  

ئەو کە پێویستە هەموو    ئەم ناوەندە ڕایگەیاندووە   زۆر چاکە.  ەوەی ئایدز بوونبۆ بەرەنگارسوودە دەرمانییەکانی  دیکەی  جیا لە  

 ش بەاڵم پێویستە ئاماژە بەوە.  خەتەنە بکەنمنداڵە کۆرپەکانیان  بتوانن  دەبێ  یان هەیە  کوڕ   یساوامنداڵی    ەی کە دایک و باوکان

بە نەخۆشیی   بوونتووشەوەی  بوونکە تەنانەت ئەگەر کەسانی خەتەنەنەکراو لە ئەمریکا خەتەنە بکرێن، ڕێژەی کەم  بکرێ 

 
1 - Centers for Disease Control and Prevention 



 

 

لە   واڵتەدا  لەم  بەرچاوی  کەمترە  ئەفریقاهی  ئایدز  بەشێکی  چونکە  نەخۆشیی    بوونتووش،  ناوئایدز  بە  پیاوە   لە 

 . (AAP, 2012دەدات )  ڕووەم واڵتەدا  خوازەکانی ئهاوڕەگەز 

پیاوانی   سێکسییەکانی  لە پەیوەندییەڤی(  ئای)ئێچبە ئایدز   بوون ەوەی ئەگەری تووشکردنبۆ کەمپیاوان    کردنیی خەتەنە کاردا

کانی  سێکسییە لە پەیوەندییە خەتەنە یبوونڕۆڵی پارێزەر ، بەاڵم پێدەچێنموونەی هەیە تەنەکراو لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەرخە

 ە توێژینەو زۆربەی بەدی نەکراوە.  ەوەبوونکەم ئەم  داهاوڕەگەزبازانناو لە تا ئێستا هەو  پیاوانی هاوڕەگەزبازدا کەمتر بێنێوان 

کیشوەری  لە واڵتانی  ئایدز  نەخۆشیی  پیاوان و    کردنیخەتەنە نێوان    ی پەیوەندیمەڕ  بە مەبەستی لێکۆڵینەوە لە  ئەنجامدراوەکان  

بەم خاڵە    سەرنجدەبێ  . لە ئەنجامدا  نزمدایە  یێکئاستلە    تەندروستییانکەرتی  خۆیان  کە ئەم واڵتانە    دراون   ئەنجامئەفریقا  

دەبێ بە ئایدز،    بوونەوەی ئەگەری تووشکردنتایبەت بە ئامانجی کەمارەکانی پەیوەست بە خەتەنە، بەکە لە بڕیدرێ  ب  ەنگیگر 

.  رێتبەرسەرنج بدبە ئایدز لە کۆمەڵگەی    بوونتووش  و ئەگەری   مەبەستکۆمەڵگەی    ییتەندروستکەرتی  نگی بە ئاستی  یگر 

 )هەمان(. 

دەبینرێن، لەوانە    دایلینج ست و هەندێک ڕووی پەردەی  ین کە لە پێ یکۆمەڵێک خانەی چاالکی بەرگر   1خانەکانی النگەرهانس

پێشەوە و زێ  لە  )واژەن(  پێستی  پێشەوە، جگە  پێستی  هەیە  بەرگریش ی    –  پارێزەری کاردای  ەکان،  یمیکانیکی  -  پارێزەرکاردا  ؛ 

تی) توێژینەوە2016دژ،  تیالنگلی،  بەدەریییەکان  مرۆ   ونە شانەو نم  لە سەریەک  (.  پرۆتینێک  ئەم خانانە  کە  ناوی   خستووە 

لە دەکاتەوە.    خاوێنشوێنێکی دیکە  بۆ    وەخانەلە  و گواستنەوەیان    ڤایرۆسشوێنەکە لە بوونی  کە    دروست دەکەنالنگرین  

کە  حاڵێ ڕایانگەیاندووە  توێژەران  لە  هەندێک  پێستی  بوونکدا  لە  النگەرهانس  خانەکانی  ڕێگەی  تووش  پێشەوە  بە   بوونبۆ 

دەکا بەرگرییان لە خەتەنە  ئایدز  بە نەخۆشیی    بوونوە کە ڕێگری لە تووشو بەم پاساوە   دەکا خۆش    ێچ ئای ڤی  ئهەوکردنی  

ییەکان سەرەڕای ئەوەی هەڵوێستێکی لێبڕاوەیان دژ بە خەتەنەی ژنان هەیە،  تپزیشکییە نێودەوڵەسەرچاوە )هەمان(. کردووە 

کەسەکە  دەبێ  ،  خەتەنە  ڕوودانیلە  و تەنیا لەو باوەڕەدان کە پێش  کراویان نەبوو  بۆ خەتەنەی پیاوان هیچ ئاراستەیەکی دیاری 

ئەمە،  هەر  بدەن. ڕەنگە  بڕیار    کردنیجێبەجێ  سەبارەت بەەنجامەکانی بن و دواتر  ئاگاداری دەر یان بەرپرسە پەیوەندیدارەکان  و  

بووبێتە  ،  خەتەنە  ئەرێنییەکانیالیەنە    تەنیا ئاماژەکردن بەو  کۆنە  و    دێریننەریتە  الیەن لە دژی ئەم  ی سیاسەتێکی بێبوونواتە هە

  بوارەدا   لەم  یەکانپزیشکی  اوە کر ەسەند پخاڵە    لە  هەندێکپشکی  ین  ناتوان  چەندە  هەر  ،بەردەوامی و مانەوەی ئەم کارەهۆی  

 .ەینبخ پشتگوێ 

 زاوزێئەندامی  کۆ پیاوان بە شێرپەنجەی  تووشبوونی  لە    ییڕێگر .  4-2

ئەنجام دراون دانی بەوەدا ناوە کە خەتەنە  انەی  توێژینەو ئەو  ێی  تەندروستیی جیهانی بە پڕێکخراوی     ئەگەری کە لە ئەمریکا 

دەکاتەوە. هەندێکیان لەوە تێپەڕیون و شێرپەنجەی    بە شێوەیەکی بەرچاو کەمزاوزێ  ئەندامی  کۆ بە شێرپەنجەی    ی پیاو بوونتوش

کۆرپەیی و  هەڕەتی  لە    کردنخەتەنە .  ەینڕێگری لێ بکدەتوانین  کە  زانیوە  ی مرۆڤ  یەکیان بە تاکە شێرپەنجەزاوزێئەندامی  کۆ 

هۆکاری  فاکتەرەی کە  ئەو    .دەکاتکوڕان  زاوزێی  ئەندامی  کۆ شێرپەنجەی  لە  بە شێوەیەکی یەکالکەرەوە ڕێگری  مەمکەخۆریدا  

 
1. Langerhans cell 



 

 

)پێستی پری لە    انیبوونکە    یە١٨و    ١٦جۆری  ڤایرۆس ی پاپیلۆما    ەکوڕانزاوزێی  ئەندامی  کۆ   شێرپەنجەیسەرهەڵدانی   پووس 

 (. 1379بابی،  ر ئه)  خەتەنەکراوەکان زۆر زیاترەکوڕە  هی  لە    خەتەنەنەکراوکوڕانی    (یئەندامی زاوزێکۆ پێشەوەی  

بە  بەاڵم   پیاو  دەرکەوتنی  سەبارەت  زاوزێی  کۆئەندامی  سەر  پێویستە  شێرپەنجەی  بخەینە  ئەگەری  سەرنج  خاڵ:  چەند 

کۆئەندامی   شێرپەنجەیڕێگری لە سەرهەڵدانی  تاکە ڕێگای  شێرپەنجە چەندە؟ ئایا خەتەنەئەم جۆرە تایبەتەی سەرهەڵدانی 

پیاو  توێژینەوەکانەزاوزێی  لە  هەندێک  باسکراو  ؟  شێرپەنجەی  ڕوودانی  بە  یخەتەنە ڕادەی  و    ئەگەری  و  پێی   پێویست 

  (، پزیشکی نەخۆشییەکانی دڵ 1978" )1ن جێلیس ەیی"کریستکردووە.  تاوتوێ  ئەم بابەتەیان  یئابووریی ، بەراورد گێڕانەوەیەک

کۆئەندامی    شێرپەنجەیلە ڕێژەی مەرگی بە هۆی   وەهۆی کێشەکانی خەتەنە  مردنی سااڵنە بەڕێژەی  ، پێی وایە  (کاردیۆلۆژیست)

ی ئەم بووانتووشەوەی ڕێژەی بوونکەملێکدانەوەی ، بە اشئەمریکواڵتی  لە نەخۆشییەکانی مندااڵنئەنجومەنی زیاترە.  زاوزێ

ز زۆر ڕیبە تێیاندا  کردندوو واڵتی ئەمریکا و دانیمارک، وەک دوو واڵت کە ڕێژەی خەتەنە  هەرسەر ئاستی لە  جۆرە شێرپەنجە

 کردنبە بەکارهێنانی خەتەنە کۆئەندامی زاوزێی پیاو  شێرپەنجەیتووشبووانی ەوەی ژمارەی بوون، پێیان وایە ئەم کەمو کەمە

، ڕۆڵێکی یەکانتەندروستی  خووە   یکاریگەری  وو ، وەککردنهۆکارە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی گەشەکوو  ، بەڵناکرێتەوەڕوون  

 (. ٢٠١٧)دارابی،  هەبووە  دا  ڕوودانی ئەم جۆرە شێرپەنجەڕێژەی ەوەی  کردنلە کەم  بەرچاویان

 میز  کردنیخۆپاراستن لە هەو .  4-3

ییەکی زۆری  گرینگ  پیاودا  کردنیلەگەڵ خەتەنە   یەکەیکە پەیوەندیە  لەو نەخۆشیانەیدیکە    ییەکێک  2کۆئەندامی میز  کردنیهەو

ئەم جۆرە هەودراوە  پێ یەکێککردن.  مندااڵنکردنلە هەو  ە  باوەکانی  لە    یهەستیاری  بە هۆی کە    ەە  تافی ساوایی و گورچیلە 

 کردنیهەو  بە هۆی پتیسیمیا  ەخوێن و سزەختی  ی  ەوەبووندەبێتە هۆی تێکچوونی گورچیلە و بەرز   کردنبە هەو  بوونیهەستیار 

  لە سەر  خەتەنە   یکاریگەریسەبارەت بە چۆنیەتیی  کارکەوتنی درێژخایەنی گورچیلە.    لە،  گورچیلە  ئۆسکاری ،  کۆئەندامی میز

گەرم و شێدارە، دەبێتە هۆی اوەکە  کر ناوەوەی شوێنی خەتەنەکە  بەو پێیەی  دەبێ بڵێین    میز   کردنیەوەی ئەگەری هەوکردنکەم

باڵو و  مابوونبەرگری  کە  3پاتۆژێنەکاندە  ەوەی  پرۆسەیەک  هۆی ،  تەندروستی  نزم  بە  کەرتی  ئاستی  دەبێت بوونی  خێراتر 

 (.هەتاوی ی1384،  دنیاهحمئهسماعیلی و  ئی)

ناساندووە. لە هەندێک   کۆئەندامی میز کردنیهەو   ی ی کاریگەر هۆکار   بەان  کردنیخەتەنەهەندێک لە توێژینەوەکان جۆرێک لە  

انەی کردنئەو خەتەنە   بە هۆی ئیسرائیل  واڵتی  کۆئەندامی میز لە    کردنیکە ئەگەری هەو نراوە  دا دان بەوەدا  کانلێکۆڵینەوە  لە

پزیشکانی نەشتەرگەرییەوە ئەنجام   لە الیەن انەی کە کردنلەو خەتەنە ئەنجام دەدرێ خوازەکانەوە  نەریتالیەن مۆهێلە    کە لە 

کە بابەتێک  ،  ڕادەکێش ێ  یەکردنەوەبە هۆی خەتەنەکە  کردنە  ەم جۆرە هەوسەبارەت بتر کە سەرنجمان  خاڵێکی  . زیاترە  دەدرێن

و   کردنخەتەنەی نێوان  پەیوەندیلە مەڕ  جیاوازیان  ڕوانگەیەکی  ڕاکێشە کە  سەرنج  ی نەکراوە، هەندێک توێژینەوە  ی لێ زۆر باس 

ڕوو  میز  کردنیهەو مندااڵن  خستۆتە  گەورە.  چاو  فیزیۆلۆژیوەاڵمن  سااڵ لە  و    ەرامبەرب  انیی  ئێش  توندترە  ئازاربە   . زۆر 

 
1 - Gellis 
2 - Urinary Tract Infection (UTI) 
3 - Pathogens 



 

 

ناپیاوانیش    کردنیخەتەنە  ئەزموونێکی  توند،  تاقەتخەسارەتو  خۆش  ئازارێکی  و  سەر  بەخش  بە  منداڵی  پڕووکێن 

دەسەپێن خەتەنە .  ێتخەتەنەکراودا  لەوەش  تێکسەرچەشنی    دەتوانێ  کردنجگە  منداڵەکە  هۆی    بدا  خەوتنی  ببێتە  و 

ئەو کۆرپانە   لە سەر  تێبینیهەندێ  خواردنی مەمکی دایک.  ەوەی منداڵەکە لە جیهانی دەوروبەری، لەوانەش تێکچوونی  بوونجیا

کە  دەبێ کە بۆمان دەردەکەوێ   گرینگ . ئەمەش کاتێک ن مژ ب مەمکی دایکیان  توانیوە  نەیان  کردنکراون کە دوای خەتەنە  تۆمار

 زیانی بێ کۆئەندامی میز   کردنیهەو  تووشبوون بە  1ئێتیۆلۆژیککە لە پیساییدا هەن باوترین هۆکاری  لی  ک بەکتریاکانی ئێشێریچیا

حاڵەتی و    ۆرپەدا دەردەچێک  ی ەوە لە لەش میز لە ڕێگەی  شیری مرۆڤ ئۆلیگۆساکاریدی تێدایە کە  ە.  ساوایانمندااڵن و  ناو  لە  

شیری دایک لە الیەن زانایانی ئیتاڵی  یەیپارێزەرەیکاردا ناو دەبات. ئەم  ی بە شانەکانی کۆئەندامی میز لەلک ئێشێریچیانووسانی 

بۆ کچانیش کە ئەگەری   و ا بۆ کوڕان، بەڵکو یشیرپێدان نەک تەن  بە هەر حاڵ پشتڕاست کراوەتەوە.    یەوە یدییو توێژەرانی سو 

کۆئەندامی میز   کردنیبە هەو  بوونئەگەری تووش  ،ەکوڕانهی  کۆئەندامی میز چوار هێندە زیاتر لە    کردنییان بە هەوبوونتووش

لە   ی یبۆ ڕێگر   خواردنی مەمکی دایکبە بەراورد لەگەڵ    خەتەنە ڕایانگەیاندووە کە    هەندێک کەسدەکاتەوە. لە ئەنجامدا،    کەم

 (. NOCIRC،  2002)  نییە کردنی کۆئەندامی میز چارەسەرێکی نەگونجاوهەو

 سێکس ی  کارکردی لە سەر   ی خەتەنە .کاریگەری4-4

هەر چەشنە      ئایینیڕێبەرانی  ، هەندێک لە  ئەگەرییەکانی خەتەنە زیانە  پزیشکی سەبارەت بە    یچەندین تیۆری بوونی  سەرەڕای  

ڕەحمان ل بۆ نموونە عەبدو .  دەکەنەوە  ڕەتخەتەنە  بوونەوەی چێژی سێکس ی دوای ئەنجامدانی  کەملێکەوتەی نەرێنی وەکوو  

 ێ: دەڵ  سوننەزای  ڕێبەرانی ئایینمەد ڕەسووڵی، لە  محە

تەواو پێچەوانەیە،  و بگرە    و گریمانەیەکی ساختە  یەن، درۆ نابە  کردنەوە چێژ لە سێکسکردنخەتەنە  بە هۆی ئەوەی کە پیاوان  " 

کۆئەندامی    سەری چێژ. چونکە ئەو پێستەی کە    ی چێژی سێکس ی نەک کەمبوونەوەیبووندەبێتە هۆی زیاد  کردنچونکە خەتەنە 

ئەندامی  کۆ لەگەڵ بەش ی ناوەوەی  کۆئەندامی زاوزێی پیاو    سەری بوونی سێکسیدا ناهێڵێ  لە کاتی جووت دادەپۆش ێ،    زاوزێی پیاو

کۆئەندامی    چونکە لەی تەواو لە سێکسەکەی نەبات.  چێژ وا دەکا کە پیاوەکە  ئەمەش    ژن بەرکەوتنی تەواوی هەبێ وزاوزێی  

کەی،  پێچەوانە  لێی تێدەگا نەکو    پەیوەندیی سێکس ی دەکاکە هەست بە چێژی  ۆئەندامی زاوزێیە  سەری کپیاودا ئەوە    زاوزێی

 "تەواو دروست نابێت. سێکسیی  کە چێژی  ئاشکرایە   سەری کۆئەندامی زاوزێی پیاو بەم پێستە دادەپۆشرێ کاتێک  کەواتە  

ی خەتەنەکراودا  و لەگەڵ پیاوی خەتەنەنەکراو و پیاو   ەساڵ کە لە شاری کۆڵنی ئەڵمانیا خوێندکار   36تەمەن    ی ژنێکی ئێرانی

کردووە،   بە سێکس ی  ئاماژە  حاڵەتە    یەکانیسێکسی  کارکردەجیاوازیی    وێڕای  دوو  ئەم  ئەوا نێوان  هەبێ  کوڕی  ئەگەر   دەڵێ 

پدەکا  یخەتەنە  بە  تاکە، چونکە  ئەزموونی  پیاوە خەتەنەکراوەکان  خۆی،ی  کەسیێی  لەگەڵ  دەرکەوتووە سێکس  زۆر   دابۆی 

 : باشترە 

بکمن  "  ئەگەر  بەاڵم  نییە،  خەتەنە  مبێوڕم  نەک دە  یبەدڵنیاییەوە  نەریت  کەم،  ئەوەی  فەرمانێلەبەر  یان  یان  کە  ئایینییە  ی 

ئەو هۆ  لەبەر  پزیش کتەنانەت  بک انەی  ییکارە  من  اس ی دەکرێت ە  لە   بە هۆی .  ئەزموونی خۆمەوە کوڕەکەم خەتەنە دەکەم، 

 
1 - Etiologic agent 



 

 

و ئەزموونی سێکس و بووم و ئێستا لە ئەور   کۆمەڵگەیەکی موسڵمان لەدایک پیاوانی خەتەنەکراو و کردنوپا دەژیم  م لەگەڵ 

هەستیارترن، ەنەکراو زۆر  پیاوانی خەتەنانەم بینیوە.  یجیاوازی  ی خۆم ئەممن بە پێی ئەزموونپیاوانی خەتەنەنەکراودا هەیە.  

، بچووکترە و ێد  یبۆن  انکۆئەندامی زاوزێی  ، زوو تێر دەبن،ساک لێ بدەییان    ان بدەیکۆئەندامی زاوزێی  دەست لە  ناتوانی

، شلەی  ئۆرگازم  یدەگەنە قۆناغ  یشناکەن کاتێک  سێکسبە باش ی  ماندوو دەبن،    شهەروەها زوو و    ی هەیەتیرەیەکی بچووکتر 

 ".ەکەمتر ن  ییاهەستیار ، بەاڵم پیاوانی خەتەنەکراو  گەن دەبێتەوە و بۆ دەبێ  ئۆرگازم لەو توێکڵەدا کۆ

 :پێی وایە  کردووە   خەتەنەخۆی  دا  ساڵیپیاوێک کە لە تەمەنی گەورەبارەوە  لەم  هەر  

 تر دەکات. باشتر و چێژبەخشبۆ هاوبەشە سێکسییەکەت    کردنسێکس خەتەنە  

ژنانەی کە سێکسیان  ئەو    یکەسیتاکەڕێگەی ئەزموونی    پیاوان لە  یسێکسیکردی  کار   لە سەر  کاریگەریی خەتەنە دانەوەی  لێک

کردوو  دەریدەخا نلەگەڵ  کۆمەڵێک ژن    ،  بە    ی سێکسیکردی  کار کە  هەندێکیشیان   و   زانیوە باش  پیاوانی خەتەنەنەکراویان 

 : وتوویەتی  بوو بارەی مێردەکەی کە خەتەنە نەکراو ەر ل. ژنێک  هەبوو پێچەوانەیان  بۆچوونێکی تەواو  

درێژ بە شێوەیەکی ئاسایی و ئۆتۆماتیکی  بووندا  ڕەپئەستووری هەبوو کە لە کاتی  ێکی شۆڕ و  م پێستئەندامی سێکسیی مێردەکە

ئەنجامدا دوای چەند مانگکەمتر  دەبووە هۆی ئەوەی  و ئەمەش  نەدەبۆوە   تێر ت  قهدا  کە لەو ماوە  گفتوگۆ  بورووژێم. لە 

کە  نەدەبوو  بکەم  پێ  قەناعەتی  توانیم  زۆر  خۆی  م،  هاوسەرەکەم  و  من  بکات.  ئەنجامەکان  خەتەنە  دڵخۆشین. بە 

 باشترە. لە چاو جاران  نییە، بەاڵم سێکس ی ئێمە    فرێنولومێکیخاڵی هیچ  قورس بوو و ئێستا  نەشتەرگەرییەکی  

ئەندامی   کاتێک  دەبینێت.   پاڵگەخوالندن دەوری بۆ هەڵ پێستی پێشەوەلۆی دوو لۆچی دا، بوونلە کاتی جووتبێ  ڕاستیئەوەی 

 تا   کۆئەندامی زاوزێ  پێستی  ی ژن،لەگەڵ دیواری زێکۆئەندامی زاوزێی پیاو  خشانی  لێک،  ی ژن زێخزێتە ناو  دەپیاو    سێکسیی

  یەکەیدا پێستی  ەناو غەالف  لەکردندا  سێکسلە کاتی  کە    دەداکۆئەندامی زاوزێی پیاو  ڕێگە بە    و بەم شێوەڕادەگرێ  ڕادەیەک  

بکا پێشەوە  و  لەپاش  لە  ؛  ڕاستەوخۆ  ئەوەی  زێدا    بری  و  ناو  بکا  پێش  و  زێ ە  لپاش  ئەم  بدرێت  دیواری  و  خول .  خواردن 

هەرنەکەوتنە،  لێک ڕەگەز   بۆ  خۆشئاسانکردن  سێکس  ەکە دوو  و  جتر  جۆرە  ئەم  هەروەها  دەکات.  لە و تر  پێست   وڵەی 

کردن و چرکەساتی تێخزاندنی کردنی بەر لە تێخزاندن، خۆڕەحەتسێکسلە کاتی ی خەتەنەنەکراودا کۆئەندامی زاوزێی پیاو 

 : ش ی دەکاتەوەی دوایی  ئەم حاڵەتە بەم شێوە   1پسپۆڕێک .  دەگێڕێتەرەوە  ک ڕۆڵی ئاسانئەندامی سێکس ی  

، ی کراوەتەوەا سەرەوەیکە تەنەین بەراورد بکپێ بۆ ناو گۆرەوی    یشاردانگو  بەین تێخزاندن  لە پیاوە خەتەنەکراوەکاندا دەتوان

 . گنج بووە و کۆ کراوەتەوەپێشتر  پێ بۆ ناو گۆرەوییەک دەچێ کە    یشاردانگو تێخزاندن لە  لە پیاوانی خەتەنەنەکراودا،    کەچی

 پەیوەست ترە زیا  یانچێژی سێکسیبووندا  لە کاتی جووتکامیان  خەتەنەکراو یان خەتەنەنەکراو  کۆئەندامی زاوزێی  ئەوەی کە  

ی سێکس دادەنرێت. گرینگبە بەشێکی  لە پرۆسەی سێکسدا ژن کە  بۆ وێنە لەش ی ، ەکردنجگە لە خەتەنەدیکەی بە هۆکاری 

وەاڵم لە  لەوەش  دیمانە جگە  کەسانی  بە  کراودا  لەگەڵ  ی  جۆری  هەر  ئەزموونیسەبارەت  پیاو   دوو  زاوزێی  ی کۆئەندامی 
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 لە سەر خۆش ی خەتەنە  کاریگەریی    بە  یان دووکیان ئاماژەکە هەر  بەدی دەکەین  جیاواز   یئەنجام  خەتەنەکراو و خەتەنەنەکراو

ژێرلقەکانی    . وا دیارە لێرەدا تیۆرییەەی کردووەکاریگەرییە پێچەوانەک  بە  یانئاماژە  کردووە و هەم  سێکس ی  یسێکس و پەیوەندی

 .ەرەوەنپێکەوە شیکجێندەری    یسێکس و کۆمەڵناسی  یکۆمەڵناسی

دەریدەخا دەر  توێژینەوە  مەیدانییەکانی  هەوڵ    ەنجامە  تەندروستی  لە  دەدرێ کە  بواری    خەتەنە بە    ەتیشەرعی  ەوە یڕێگەی 

کە لە جیهانی مۆدێرندا سەبارەت    انە دەکایکچان، ئاماژە بەو نەخۆشی  /  دوو ڕەگەزەکەدا، کوڕان  . بە جۆرێک کە لە هەربدرێت

ڕێگری لە  خەتەنە  تاندا  ئافرهلە  کە    باس لەوە دەکرێ وتۆتەوە. بۆ نموونە  و ترس ی کۆمەاڵیەتییان لێکە  بوونبەو ڕەگەزە زۆرتر  

 وو وەکێکی  لگەنەخۆشیڕێگری لە  لە پیاوانیشدا    ونزیکییەکان  و نەخۆشییە    منداڵدان  شێرپەنجەی ملینەخۆشیگەلێکی وەکوو  

کەڵکاوەژۆیی لە بەکارهێنان و  دەتوانین  تێڕامانەوە  بە کەمێک  . هەڵبەت  دەکات  باوە زۆر  کە  کۆئەندامی زاوزێی پیاو   شێرپەنجەی

کارێکی خەتەنە وەک  کردنی  کردن و ڕەوادار لە پێناوی قبووڵ"ترس ی کۆمەاڵیەتی"  تەشەنەدان بە  تەندروستی" و    بواری ناوی " 

کە لە ڕێگەی شرۆڤەی خەتەنە و ئەوەی کە    دەدا  پزیشکی هەوڵ زانستی    .ەدی بکەینب  جێندەری ئاراستەیەکی    کۆمەاڵیەتی بە

  ییکالمڕ   کە لە قۆناغەکانی داهاتوویۆ ئەوەی  ب  کابو بەهێزی  بورووژێنێ  گشتی  زەینی  متمانەی  دەکرێ،  چارەسەر    دەرەنجامەکانی

بۆ  انانی کۆمەاڵیەتی  ڤ چاالک   توانێزیاترەوە ب  کۆمەاڵیەتییبە کاریگەریی  دانەوە بە پاساوی پزیشکی،  پێیەت یئەم شەرع  بە هۆی 

 هان بدات. بنیاتێکی کۆمەاڵیەتی  وەک  وەک کردەوەیەکی سروشتی و پێویست و نەک ئەنجامدانی خەتەنە  

 خەتەنە ناسانە سەبارەت بە  دەروون ئاراستەی   .5

لە چاو ،  کان هەیەتیکراوەلە سەر   لێکۆڵینەوە ە  بابەتبۆ    ی کەکلینیکییەکەئەزموونی و  ئاراستە  ئەو    بە هۆی زانستی دەروونناس ی  

و  کۆمەڵناس ی  زانستی   زیان  هێناوە.  زێدەتری وەدەست  ئەنجامی  دیاردەیەکی وەکوو خەتەنە  لێکدانەوەی  و لە  لێکەوتە ڕۆحی 

ئاماژە بە دەتوانین  یاندا  لە ناو   کە   کردووە   لە سەر بابەتێکە کە زۆرێک لە توێژەرانی جیهان لێکۆڵینەوەیان    خەتەنە  یدەروونییەکان

توێژەرانە لە  بکەین  2003توێژینەوەی شاین و هاوکارانی لە ساڵی   لێکەوتە  . ئەم  یان تاوتوێ دەروونییەکانی خەتەنەوتارێکدا 

یستە. بە پێچەوانەی  پێو   انەپیاو شوناس ی  تورکیا بۆ بەدیهێنانی واڵتی  کوڕان لە    کردنی. بە بڕوای ئەم توێژەرانە، خەتەنەکردووە

 لە تەمەنێکی گەورەتردا ڕوو کارە    دا خەتەنە دەکرێن، لە تورکیا ئەمکە کوڕان لە تەمەنی کۆرپەیی  ییانەیاوائەو کۆمەڵگا ڕۆژ 

دەتوانێ  ئەمەش  و  بکەوێتەوەدەروونی    یکاریگەری  دەدا  تەنانەت  لێ  یان   دەتوانێخەتەنەچی  .  نەشتەرگەری  پزیشکی 

  پێی ئەم توێژینەوە  . بەدابنێنمنداڵەکە    یتەندروستی  لە سەر  یکاریگەریکارکردی خۆیانەوە    هۆی   خەتەنەچییەکی نەریتی بێ کە بە

،  یان هەیەگرینگڕۆڵێکی  خەتەنە    و هۆکارەکانی ڕوودانیچی  و کەس ی خەتەنە  خەتەنە   کردنیتا ئێستاش نەریتەکان لە جێبەجێهە

تێپەڕ  زەمەنبەاڵم  ئاستی    ینی  سەرماناداری  کاریگەرییەکی  خوێندەواری  و  سەر   انەینەریتیی  ئاراستەو  خەتەنە    لە  بە  کە 

 (. ٢٠٠٣شاین،  نەبووە. )  دا زاڵن خەتەنە

کوڕان لە بە بڕوای فرۆید،  بەدی دەکرێت.  ی فرۆیددا  ئۆدیپگرێی    یلە تیۆریڕەهەندە دەروونناسییەکانی خەتەنە    پرشنگییەکەم  

 کردنکە بە بڕوای فرۆید خەتەنە کەوتنپیاوەتیلە گرێی و  ئەندامی زاوزێیان ڕادەکێشرێ الی بۆ  انسەرنجیدا قۆناغی قەزیب

 ییەیان پشتڕاست گرینگئەم    یشسەریاندا دەسەپێنێت. هەروەها توێژینەوەکان  بەتۆقێنەر  ، ترسێکی  ەتیکراوەیفۆرمێکی بچووک 

دا  ٢٠١٢کە لە توێژینەوەیەکدا لە ساڵی    ەوەکانی کۆدێک و هاوکارانی بکەینیاندا دەتوانین ئاماژە بە توێژینلە ناو   کە کردووەتەوە



 

 

لە هەڕەتی گەورەساڵیدا  کە  پێیان خۆش بوو  تەمەنی کەمتر لە حەوت ساڵدا    ی بۆیان دەرکەوتووە کە مندااڵنی خەتەنەکراو 

مندااڵنەوە   ڕوانگەیلە  لە تەمەنی بچووکدا  خەتەنە  هەندێک لە توێژینەوەکان دەریانخستووە کە ئەنجامدانی  خەتەنە بکرێن.  

قۆناغی ی مندااڵن لە لە سەد 26ا نزیکەی توێژینەوەدلەم خستن سەیر کراوە. وەک لە پیاوەتیو اژۆیانە ە کردەوەیەکی توندو ب

ان بچووکتر پیاوەتیی  یکۆئەندامی زاوزێبە ڕیز   وابوو   یان پێیانلە سەد  9.1و    لە سەد   10.4نزیکەی  کە  خەتەنە کراون   دایبیقەز 

و نیگەرانی لە  وەحشەت تر گرینگلەوەش .   کەوتنگرێی لە پیاوەتیگرێ بدەینەوە بە ئەم ترسە ین دەتوانکە  دەبرێ  یان ال دەبێ

پە و ، زیاتر لە گرو بووننە کرائۆدیپی خەتە یانقەزیبی کە لە ماوەی  مندااڵنەدا تاقمەلەم  ئازاری دوای خەتەنە خەتەنە و کاتی 

پێشنیار کراوە کە   دیکەشدالێکۆڵینەوەی    لە هەندێ  و دا، بەڵکو لەم لێکۆڵینەوەەنجامدا نەک هەر  . لە ئبوو   تەمەنییەکانی دیکە

 (. ٥٧، ل  هەتاوی   ی1390،  همینهخوداته )بەر هۆکاری پزیشکی    لەمەگەر  ،  نرێکب  خەتەنەمندااڵن  قۆناغە زەمەنییەدا  لەم  نابێ  

 ساوایاندا لە ا  تڕامی بوونی دروست یو مەترس  خەتەنە  .5-1

 مندااڵنی ساوا پشتڕاستیان کردووەتەوە کە کاردانەوەی    ییەکانکیمیایی، فیزیۆلۆژی و ڕەفتار   -عەسەبی  ئەناتۆمی،    توێژینەوە

خەتەنە دەکرێن سڕکردن  بێ    بەکە  ئەو کۆرپانەی    یه.ە، بەاڵم زیاتر لەوانەسااڵنئازار هاوشێوەی کەسانی گەورەبە  بەرامبەر  

دەبن،   ئازارێکی ترسناک  تووش ی  ئەگەری خنکانو بەڵکنەک هەر  زیا  و  کێشەی هەناسەدانیان  دەبێ  و  ئەم پرسەش  تر  لە و 

حاڵەتدا   کەوتۆتەوە.  هەندێک  لێ  زیادگەشکەی  کە  دەریدەخەن  پزیشکییەکان  و بوونتوێژینەوە  دڵ  لێدانی  بەرچاوی  ی 

ی لێدانی دڵ بوونهەروەها زیاد؛  ەکردنلە کاریگەرییەکانی خەتەنە   سترێس لە خوێندا یەکێکهۆرمۆنی  بەررزبوونەوەی ڕێژەی  

 خوێن  ی ڕێژەی کۆرتیزۆڵ  خەتەنەئەنجامدانی  . دوای  ەئاساییقاتی حاڵەتی    ١.٥کراوە کە    لێدان لە خولەکێکدا تۆمار  ٥٥تا  هە

کە لە سەر    ەئازاربەخشەکانهەرە  لە نەشتەرگەرییە    یەکێک  کردنخەتەنە  .بەرز دەبێتەوە  خەتەنە  قاتی بەر لەس ێ بۆ چوار  

دەدرێت  کانکۆرپە کە  ئەنجام  ڕایانگەیاندووە  توێژەران  بەرگەی  تەنانەت  .  ئاستگەورەسااڵنیش  ناگرن. ئەم  ئازارە  و  ئێش  ی 

 بە پێی ئازارە توندەکانی ئەم کارە تووش ی شۆک دەبن. "   بە هۆی دا ناگرین، چونکە  کردنلە کاتی خەتەنە  کانهەندێک لە کۆرپە

کلینیک ڕاپیپێناسە  و  )دەرزییەکان  بێهۆشکەر  دەرمانی  کاتێک  تەنانەت  توێژەران،  تاقی سڕکردن    یۆرتی  کە  بژاردەیە   باشترین 

خەتەنە وە کرا لەکاتی  بەکارکردنتەوە(  )تراما(  زیانێکی  ئەوە    دەهێنرێ   دا  بەجێ  لە سەردەروونی  دەرمانی    مندااڵن  دەهێڵێت". 

خەتەنە  هاتنی ئازاری دوای بەر لە و هەروەها لێکدژە  و کاریگەرییەکانیان اتەوە ا هەندێک جۆری ئازار کەم دەکیبێهۆشکەر تەن

دەبێتەوە.  کاریگەرییەکانیان   ڕێگەیەکی    کردنیبێهۆشت  قهکەم  وەک  نەکراوە.  پارێزراوگشتی  پێشنیار  و ێیمب)س  "بۆ کۆرپە  ر 

 (. 8:  هەتاوی    ی1393هاوکارانی،  

بیرە و   کە ئەم ڕووداوەیان لەدەرکەوتووە  بیر نییە، بەاڵم ئەمڕۆ    مندااڵن ئازاریان لەئەوە دەکەن کە  عای  هئیدهەندێک کەس  

گەیشتوونەتە ئەو   دا  شدیکە. لە توێژینەوەکانی  زیاتر هەستیار دەبن  بەرامبەر بەو ئازارانەی لە ژیاندا ڕووبەڕوویان دەبێتەوە 



 

 

، ەبێدتایبەتی شوێنی    یهەندێک گۆڕانکاریخەریکی  دەروون    دا، کاتێکییکۆرپەهەڕەتی  ئەنجامەی کە کردارە ئازاربەخشەکان لە  

 1.تێک دەدات  مندااڵنی  باری دەروونی

 ەکان درێژخایەن   یە دەروونی  خەسارەتە و   کردنخەتەنە  .5-2

لە سەردەمی منداڵیکە  بەو پێیەی   بە خەتەنە دەدا  مرۆڤەکاندا ڕوو  یئەم ڕووداوە  ناوشیارگەی لە    ، یادەوەریی پەیوەندیدار 

خەسارەتە لێکەوتەکانی ڕوون نییە. ڕەنگە  هەستەکانی ئێستا و خەتەنەێوان ن یبۆیە پەیوەندی و هەر جێگیر دەبێ مرۆڤەکاندا 

بدەروونییەکانی خەتەنە   لە    ندرێژخایەن  بە قووڵی  ئەمەش    ن ب  مرۆڤدا چەسپاناخی  یان  کە  و  دەکا  لە   انەوەی کردنجیاوا 

 ش لەو شوێنانەی کە خەتەنە مانە. جگە لەبێتدژوار    نڕووداوەکانی دیکەکە هی  ەی  انلێکەوتئەو  یان    کەسێتییەکانپڕەنسیپە  

رییە درێژخایەن و کاریگەلە  سنوور  بێ  یسۆزداری و توندوتیژیکاردانەوەی  بە ئاسایی دادەنرێت.  لێکەوتەکانیش ی باوە و  ،  باوە

کێشەی   بوون کراونەتەوە. بەگشتی ئەو کەسانەی کە تووش ی توندوتیژی    پشتڕاست  کانتوێژینەوە ن کە بە  ەنباوەکانی خەتە

 ئەم توندوتیژییانەیان لە ناخیاندا چەسپاندووە یان دژ بە دیتران بە کاری دەهێننەوە. توندوتیژییان هەیە و  

توندوتیژی ئلێکەوتەکانی  ڕەنگە   هۆی کە    یانە دەروونیخەسارەتە  و    ەم  پەیوەندییەکانی    یەەوەکردنخەتەنە  بە  ئەو   نێوانلە 

ئاماری هەڵسەنگاندنی  .  ببینرێت  هاوسەرەکانیانبۆ وێنە  خۆیان    وکاری کەس  لەگەڵ  کراون   کە لە منداڵیدا خەتەنە  یکەسانە

ژنان، هەڵسوکەوتی نادروستی پیاوان بەرامبەر بە تەشەنەسەندنی  سەر لەکاریگەریی خەتەنە لە واڵتە جیاوازەکان و   خەتەنە

توندوتیژی لە  بریتییە  س  یکە  ڕەفتاری  گۆشەگیر ەرکوتکەرانەخێزانی،  دەستدرێژیکردن،  کوشتن،  و  ،   ی هاوسەرگیریی سێکس ی 

کۆنگۆ، عێراق،    کیکراتیۆ نستان، کۆماری دیمئەڤغا بۆ ژنان بریتین لە    جیهانین واڵتانی  خراپتر لە کۆی    . دە واڵتگونجاوه  زۆرەملێ

پیاوان  کردنیە ڕێژەی خەتەنەانهەشت واڵت لەو واڵتکۆی سۆماڵ. لە  و ەینیپاڵ، سودان، گواتیماال، مالی، پاکستان، سعودی

 ە.لە سەد  ٨٠بۆ    ٢٠ێوان  نان لە  کردنیڕێژەی خەتەنەدیکەش  دوو واڵتەکەی    و  بووە   لە سەد  ٨٠لە سەرووی  

 خەتەنە   یکۆمەاڵیەتی  -   ئابووری کاردای .  6

 عا هک لە لێکۆڵینەوە زانستییەکان ئیدبەاڵم هەندێ  ئایینی هەیەهێشتا سروشتێکی  لە گشتێتیی خۆیدا    چەندە خەتەنە   هەر

کە خەتەنە کاردا پزیشکی    دەکەن  داتاهەیەو سوودی  ئابووریی    کردنیبەڵگەنامە بە  بۆ    پێویست  ی .  و   خەتەنەکاردای  زۆر 

بواری  لە    خەتەنە  ی بازرگانیبازرگانییەک بە ناوی  لە سەدەکانی ڕابردوودا و  ناس ی  خەڵکبەاڵم هەندێک داتای    بەرفراوان نین

ڕەنگە لەوە دەکا کە  باس  جوانکاریدا    یجوانکاری و نەشتەرگەریئامرازی  ئامێر و    کردنیی دروستیی مۆدێرن و پیشەساز یپزیشک

 بێت.   ئەم دیاردە  یی ئابووریداکار ڕەگ و ڕیشەی  بە هۆی    خەتەنە   یبەردەوامیهۆکارەکانی سەقامگیری و  لە  بەشێک  

ناوخۆییش بووە و هەندێک جار بەرپرسانی بااڵی سەربازی و    گرینگزۆر    خەتەنە هاتووە ئاهەنگی  وەک لە کتێبە مێژووییەکاندا  

ئاهەنگە   ئەم  و  بانگهێشت دەکران.  بۆ  ئاهەنگی خەتەنەکردنانشکۆ شان  ئەم چەشنە  بە چەند هۆکارێکەوە ە  ی  پەیوەندی 

  ی ژمارەیەکی زۆر هەڵپەڕن و نان بە  ئاهەنگ بگێڕن و    ە؛ پاشاکان دەیانتوانی چەند ڕۆژ، یەکێک لەوانە فاکتەری ئابوورییبووەهە

 
1 - Psychology Today (2015), Circumcision’s Psychological Damage, Find it: 
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/moral-landscapes/201501/circumcision-s-psychological-damage (Date 
of access: 07/11/2020  



 

 

ن شارەکەیاخۆیان مندااڵنی دیکەی  گیرفانی    لە سەرجگە لە منداڵەکانی خۆیان  میرەکان  و هەندێک جاریش پاشا و  بدەن  خەڵک  

دەکرد ڕێوڕەسمە سیمبۆلییەکەی،    .خەتەنە  لە  جیا  خەتەنە  ئاهەنگی  جار  بوونە  هەندێ  ناو  بۆ  چوونە  و  کۆمەڵگەی  پیاو 

 ی هەبووە. ش سیاسییەکەی، کاردای  ئایینی

  یانکارەی کە ئەنجامیە نەریتییەکانەوە ئەنجام دەدرا. ئەم کەسانە لە بەرامبەر ئەو  خەتەنەچیی  لە الیەنلە ڕابردوودا ئەم کارە  

مرۆڤ لە ی وەک پیشەیەک سەیر کراوە کە  ێتچو لە ڕاستیدا خەتەنە  گرت دەحەقدەستیان لە دایک و باوکی منداڵەکە وەر   دەدا

ی فێر ، لە باوک و باوباپیرانیانەوە  بووندابین دەکرد. ئەم کەسانە کە زۆربەیان خەڵکی هەمان ناوچە  خۆی  ی ژیانی  یڕێگەیەوە بژێو 

چەندە پزیشکانی   هەر  داش. لە جیهانی ئەمڕۆ کرددەی ژیانیان دابین  یبژێو مشتەرییە خۆجێییەکان  و بە ڕاکێشانی    نبوو بپیشە  ئەم  

ی  لە سەد  100ەوەی  بوونی باڵولە بەر چاوگرتنبە    بەاڵم پێدەچێ  رتۆتەوەگ نەریتییەکانیان    چییەزانکۆ جێگەی خەتەنەدەرچووی  

ەکانی گرینگلە هۆکارە    ئەم کارە بۆ پزیشکان دەتوانێ یەکێک زۆری  دارایی  سووڕانی  موسڵماناندا، الیەنی ئابووری و    لە ناو  خەتەنە 

 .بێت  سەردەمی هاوچەرخخەتەنە لە    یبەردەوامی

کۆمەڵگایەکی و لە  ەوەی بەرفراوانی خەتەنە بوونبووەتە هۆی باڵو یەکانپزیشکی ەوەی پاساوەبوونلە کۆمەڵگای ئەمریکادا باڵو

زۆر نە یەوە و وا دیارە لە داهاتوویەکی یچوونەتە ناو مشتومڕی گشت بەرباڵودا ئاستیلە سەر ئەم پاساوانە  واتە هیند،دا دیکە

ئەنجامدانی  ا ئەمریکایە کە  یبەاڵم لەم سەردەمەی ئێستادا تەن  .ەنک بە خەتەنە  پێشوازی ل  یشهیندۆسەکانکۆمەڵگەی  دووردا،  

ی  لە سەد   ٦٠خەماڵندنەکان نزیکەی    بە پێی؛  بنەمای هۆکاری پزیشکی دەزانێ  لە سەرنی و یواڵتەدا بە هۆکاری نائایلەم    خەتەنە 

  بنیاتێکی کۆمەاڵیەتییە   نییە. ئەمەش ئەوە پشتڕاست دەکاتەوە کە خەتەنەیلەم واڵتەدا بە هۆکاری نائایی کوڕە ساواکان  خەتەنە 

اری نەریتی و ئایینی گوتلە الیەن    خەتەنە حەقیقەتی  . چونکە لە کۆمەڵگا نەریتی و کەم گەشەسەندووەکاندا  سروشتی  نەک

بنیاتنانی  ی رەکاندا گوتاری پزیشکی بەرپرسیار لە کۆمەڵگا پێشکەوتووتحاڵێکدا ، لە ڵەزاسەریدا  بە و ئەم گوتارە  بنیات دەنرێ 

جیاوازییەبااڵدەستەکۆمەاڵیەتییە  ڕاستییە  ئەم   ئەمە  کە  لەوەی  جگە  با   ی.  بەم  اڵدەستەکان  گوتارە  لە    ڕاستییەسەبارەت 

فەرهەنگییە.    /  کۆمەاڵیەتینراوی  سازکراو و بنیاتدیاردەیەکی    ، ئەوە پشتڕاست دەکاتەوە کە خەتەنەدەداکۆمەڵگاکاندا نیشان  

ە بیر و باوەڕ نەریت و  لەگەڵ  پیاواندا بە بەراورد    کردنیئاماری خەتەنەهۆکارە پزیشکییەکان لە  پێشنیار و    چەندە پشکی   هەر

کەمترە  ئایینییەکان ناتوانزۆر  بەاڵم  ئەم کارە   ەینئەو کەسانە پشتگوێ بخین فرەیی  ،  پزیشکی  و  تەندروستی  بە هۆکاری  کە 

 نتۆ: رێساڵ خەڵکی شاری تۆ   ٦٢نی تەمەن  ا. ژنێکی ئێر بە پێویست نازانننییەکان  یفەرمانە ئای  یکردندەکەن. کەسانێک کە پەیڕەو 

ی ئایینی ن هیچ الیەننا م  ، ئەگەرپارێزراوتر دەبێ  وت لە ڕوانگەی تەندروستیەوەگکە پزیشکەکان دەیان   ەیبابەتئەو    هەر لەبەر" 

 "نەبووم.پەروەر  ئایینبە المەوە گرینگ نەبوو چونکە ئەوسا 

 پی و گرو  و کەس  هەندێک  خەتەنە  ئەرێنییەکانی  ئەنجامە  بە  فەرهەنگ سەبارەت و ئایین  لە هەڵقواڵو  چەسپاوی   بیر و باوەڕێکی 

کردنی لێکەوتە خراپەکانی و قبووڵ  کردنی زیانە ئەگەرییەکانی خەتەنەکۆمەاڵیەتی دەگەیێنێتە ئەو ئاستەی کە وێڕای قبووڵ

سااڵنی خەڵکی وانی   44ژنێکی ئێرانی تەمەن  دەن.دە ئەنجام  کارە ئەم پزیشکی هۆکاری  و ئامۆژگاری  بە پشتبەستن ، بەئەم کارە

 تورکیا دەڵێ: 



 

 

بە  نازانم،    هەڵبەت...    ڕەنگە ئەوەم بکردایە چونکە ئەوەم بیستووە  ەئەو زانیارییانەی کە هەم  بە پێیایە،  ئەگەر مناڵێکم هەب

نەک لەبەر ئایین و ئەمانە ەکرد  لەبەر ئەمانە خەتەنەم د،  چاکە   ڕووی تەندروستییەوە  ، لەخەتەنە چاکەزانیارییەکانی خۆم    پێی

و  چ سێکس ی بێ، جا دەکا  و ڕێگری لە زۆر نەخۆش ی  باشە ەی بیستوومە  بەاڵم ئەو  ە.نییئەوەی وتم باوەڕم بە هیچ ئایینێک  وەک 

 " کە خۆم بیستوومە.انە نەبێ  ا ئەو یتەنیان نا،    ەڕاستچەندە  تا  ، نازانم  کان دەکاشێرپەنجەڕێگری لە هەندێ لە  چ  

لە ناو چین خەتەنە کردنی زیاتری لە قبوڵ  ەوەی ڕاپۆرتی زانستی سەبارەت بە سوودە پزیشکییەکانی خەتەنە کردنگومان باڵوبێ

گومان خەتەنە تووش ی شک و  نەیارانی سەرسەختی  توانیویەتی  و النیکەم    پشکی بەرچاوی هەیەو توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگادا  

بێ  ئەوەی  بکات.   دواییدا  ڕاستی  لەم سااڵنەی  کە  دەکرێن،   کردنەوەشیار و ئەو    بە هۆی ئەوەیە  پێشکەش  کە  زانیارییانەی  و 

متمانەپێکراو لەبارەی کاریگەرییە ئەرێنی و نەرێنییەکانی    یزانیارین  بە نیاز و    ئەم بابەتەهەستاون بە لێکدانەوەی  هەندێک کەس  

 :ساڵ خەڵکی تاران  ٤٩. ژنێکی تەمەن  وەدەست بێنن  خەتەنە 

ڕووی    لەا دەبێ خەتەنە بکرێ  باش نییە، هەندێک کەس دەڵێن ن  باشە یان خراپە، دەڵێین خەتەنە   خەتەنەنەمانزانی  ئاخری  " 

.  سەرت  دەکەنە  کۆمەڵێ دێن هێرشتر  . جارێکیشتێکی باشە  کردنباشە، خەتەنە دەی  پزیشکییەوە سەملێنراوە، بۆیە دەڵێین،  

، هەر بۆیەش دەکا  ئایدزگەلێکی وەکوو  ا دەزانم کە دەڵێن ڕێگری لە نەخۆشیینازانم ئەمە باشە یان خراپ، تەن  ڕاستی  بەمن  

 . " دڵخۆشم کە س ێ کوڕەکەم خەتەنە کرد

هەندێک نەخۆش ی  ڕێگری لە  سەر  لە  خەتەنە  و کاریگەرییەکانی    ڕاپۆرتە ئەرێنییەکان سەبارەت بە خەتەنە ڕەوتی ڕوو لە زیادبووی  

مەمک    ی کردن لە شێرپەنجەی زۆر باو بە مەبەستی ڕێگری ووە هەندێک لە خانمان  وای کردشێرپەنجەی کۆئەندامی زاوزێ    وو وەک

لە  بە سەرچەشن  زاوزێ  لە شێرپەنجەی  کردنڕێگری لە    خەتەنە   یکاریگەریگریی  پیاواندا  کۆئەندامی  ببڕن   لە  . مەمکەکانیان 

 دژی الیەنگرانی ئەم بیرۆکەگرتووە و    زیشکییەکان ڕەخنەیان لەم بیرۆکەالیەنە ناپسەرەڕای ئەمەش هەندێک بە ئاماژەدان بە  

ئاراستەی بە پێی   ،لە پاڵ پرس ی پزیشکی  ەتدان بە خەتەنە یبۆ شەرعی  خەتەنەی  انیەنگر ، ال دیکە. بە واتایەکی  دەگرن   هەڵوێست

 دەهێنن.   کار   تەندروستی بە

، دکتۆر  کامرۆڤ دە  یتەندروستیهاوکاریی  البردنی    کە  ئەندامێکی زیادەیەشوێنی خەتەنە  پێستی    سەبارەت بەوەی کە دەوترێ 

 : دەڵێ  بزوێنە،مشتومڕ باسە  کە ئەم  ی ئاماژە بەوەوێڕای    1می ەئەکبەر کەر 

بایەخدار دەڵێ ئەمە  کام زانستی پزیشکی یان کام کتێبی    ؟کێ وتی.  باسێکەئەمە پێستێکی زیادەیە، ئەوە  سەبارەت بەوەی کە ئایا  " 

وا بڵێ  شت  پزیشکی بە هیچ شێوەیەک ناتوانێستی  ؟ زانپێستێکی زیادەیە و تەنانەت لەتا ئێستا نەیهەو  ی  حاڵەتی    مەڕ  وتووە 

سۆنگەی گوورانیشەوە ت لە  هەیە. ناتوانین بڵێین زیادەیە. بەاڵم تەنانەهەندێ کاردای  کە ئێمە پێمان وایە زیادەیە،  ئاپاندیست 

من ئەمە قبوڵ   ،نامێنێگووراندا  و لە ڕەوتی  زیادەیە  ئەمە    بڵێکە  بێ  ک هەییەبکەین کە لە داهاتوودا تیۆر   ی ئەوەگریمانەئەگەر  

ئەمە   بەاڵم  بخەوێنین  دەکەم،  مندااڵن  کە  ناگەیێنێ  ڕابردوودائەوە  لە  نموونە  ئەوەی    بە  بۆ  ڕێنماییە  بێ  یان  بکەن  سڕیان 

سێی پیاوانی جیهان خەتەنە نەکراون و دان بە   لە سەرن. دوو  یسەریاندا بسەپێن  ئەو جۆرە ئازارانە بەتەندروستییەکان بپارێزن  

 
 یرجینیا.  ێژی نۆڤا لە ڤزیشک و مامۆستای کۆلدکتۆر ئەکبەر کەرەمی، پ  - 1



 

 

  بکەین. دەبێ  داناکرێ ئاوا مامەڵە لەگەڵ بابەتەکان.  لە خەتەنەدا شک نابەنی ئەرێنی  ێکی و خاڵگرینگ  هیچ  دا نانێن وخەتەنە 

 ".ەوەینخاڵی ئەرێنی بۆ بدۆز ین بە زەبر و زەخت  و ناتوان بزوێنە  بووڵی بکەین کە ئەمە پرسێکی مشتومڕ ق

 جوانکاری و مۆد ازرگانیی  . ب 7

  ان یکانڵەمندا  ی ندروستەو ت  ی شکی پز   ی کار ۆ ه  ەب  ەک   نەه  ک ێسانەک   رانێئ   تەبیتا  ە ب  هانیج  ەیکید  یکانەو ناوچ  کا یمر ەئ  ەل

 ەی و ەئ  ۆی ه  ەتەبوو   وتوو ەشکێو پ  رن ێدۆ م  ێ وتر ەد  انێیپ  ەک   ەیتاناڵو   وەو ل  ینیینائا   ی کار ۆ ه  ەب  ەنەتەخ  اوبوونی. بنەک ەد  ەنەتەخ

 کا یمر ەئ  وو کەو   یوتوو ەشکێپ  ی تاناڵو   ە لکردنەوە  بە السایی  ەنەتەخ  یکانییەنێر ەن  ان ی  ی نێر ئە  ەنجامە ر ەد  ەدانێگو   بە بێ کەس    رۆ ز 

باڵووا  .  نەبک  ەنەتەخ  ان یکانەر ێن  ڵەمندا  خەتەنەبووندیارە  پێشکەوتووەکاندا    ەوەی  کۆمەڵگا  بوونە  لە  مۆدێکی  دەفرایەتیی 

کردووە.   زیاد  نموونە   کە  بینرا  داەک ەو ەنیژ ێتو   یشداربووانەب  ەل  کێ شەب  یدوانێل  ەل  ەنەتەخ  یدوا  شەمەئکۆمەاڵیەتی  بۆ 

یەتیی چۆ بە  ب  تەبار ەسبکەین کە    ە و ەنیژ ێتو   مەئ  یی گشت  ەیارنام یپرس  یمەاڵ و دەتوانین ئاماژە بە بۆچوونی شارۆمەندانی ئێرانی لە  

لبوو   انیکانڵەمندا  ەکردنینەتەخ ئاراستەی  تیەەاڵ مۆ ک  یکێدۆ م  کەو   ەنەتەخ  داەر ێ.  کارتێکراوی  پاڵ ل  ەک ەڵگایەکە  مۆ کی   ە 

  ە ک  اڵنسا ٣٤ نەمەت یرانێئ یکێ. ژنداتەد  وتووترەشکێپ یتان اڵو  ەل کردنەنەتەخبە  یشەرعێت ست،ەداڵ با ییشکیپز ئاراستەی 

 هەر لەم بارەوە وتی:   ی ژ ەد  ایتورک   ەل

لە  کارم  من  "  یان  ئایینییە  فەرمانێکی  دەڵێن  کە  نییە  ئەمەوە  ڕووی وه  مێژهبە سەر  لە  بیستوومە  بەاڵم  ئەمانە،  و  بووە  باو 

ئەورو  واڵتانی  لە  ئێستا  دەکا،  دەستەبەر  کوڕان  تەندروستیی  خەتەنەکردن  کە  سەملێنراوە  ئەمریکایی و پزیشکییەوە  و  پایی 

 "خەریکن پشتڕاستی دەکەنەوە کە خەتەنەکردن زۆر باشە ئەگەر خراپ بایە لە ئەمریکا مندااڵنیان خەتەنە نەدەکرد.

 ەڕە باو   م ەئو    کا ەجوانتر د  او یپزاوزێی    یندامەئ  ە کار   مەئ  یەوا   انێیپ  ەنەتەخ  یدارانەڕ باو   ە ل  کێندەه  ،ەنەتەخبوونی  دۆ م  ەل  ەجگ

  ی ایدون  ەل  ەیو ەئ  رەبە  ل  ،داکەڵخجەماوەری    ناوە  ل  ەنەتەخکردنی  ندەسەپ  یکانەکار ۆ ه  ەل  کێک یە  ەتەبوو   یداگشت  یاڕ   لە

  رەیس  یتیەەاڵ م ۆ کێکی  دۆ م  کەو ەگەڵ ئەوەی  ل  ەنەتەخ  ،لێک جیا ناکرێنەوە و  تێهەڵکێش ی یەک کراون    دۆ و م  یجوان   داڕۆ مەئ

  ندەسەپ ەو ییەتیەەاڵ مۆ ک  یانانڤلە الیەن چاالک  ەو ێش مەو بزاوزێ پەرەی بە خەتەنە داوە  یندامەکردنی ئجوان ک ەو   ،ێ کر ەد

 :نەیبکبارەوە    ملە  شداربوو ەب یدوو ژن  ەیقس   ەب  ە ئاماژ   نیتوان ەد  ەنموون  ۆ. بە کراو 

  ٣٥  نە مەت  یکێ". )ژن  کاتەد  پیاو جوانتر دەکا و ڕێگری لە تووشبوون بە نەخۆشییە هەوکردنییەکانخەتەنە ئەندامی زاوزێی  " 

 کرماشان(  یزگاێپار   یکەڵخ  ڵسا

 ،ڵسا  ٣٦  نەمەت  یرانێئ  یکێ". )ژنەباشتر   انیکس ێس  ی گشتە  و بچاکترە    انزاوزێی  یندامەئ  ەوەتەندروستییو    یجوان  ی وو ە ڕ "ل

 ( ایمانەڵئ  ینۆڵک  ی شار   ەل  ندکارێخو 

 کاریگەر   پێشنیارکراوی   داپەڕی   هەندێک .  8

داپەڕانەی  هەندێک   کۆمەڵگ لەو  و  ەکە  مەدەنی  دەتوانن  انان ڤچاالک ی  پزیشکیدا  و  تەندروستی  بواری  لە  کۆمەاڵیەتی  بۆ ی 

 :یەبەم شێوەبەر   بیگرنەکردنی مندااڵنی نێر  کردنەوە و نەهێشتنی خەتەنەکەم



 

 

ان بۆ پەروەردەی  کۆمەاڵیەتییەکارهێنانی توانای میدیای گشتی و تۆڕە  کجۆراوجۆری پەروەردەیی و بەارهێنانی ئامرازی  ک. بە1

 ان و بەرپرسان؛کو باو  کدایوشیارکردنەوەی  گشتی و 

لە کۆڕ و ئۆبژەییەکانی خەتەنە  لێکەوتەی  ڕووی بەڵگە و    بە خستنە  و تیشک خستنە سەر زیانەکانی خەتەنە   دەرخستن.  2

 کۆنفرانسە نێودەوڵەتییەکانی مافی مرۆڤدا؛ 

بەرهەمی    ئەوەی  و شانۆکاران بۆ  کارانبەرهەمە دراماتیکەکان بۆ ڕۆشنگەری و هاندانی سینەما  کاریگەری هێزی    قۆستنەوەی.  3

 ؛بکەن  دروست  پەیوەست بەم بابەتە

پەروەردەی لە پێناو کۆمەاڵیەتییەکان و سوودوەرگرتن لە بنکە کۆمەاڵیەتییەکانیان ژێدەرە وپە و خەڵک و گر کردنی هاوکاری . 4

 گشتی؛ 

 مندااڵن و نموونەکانی؛سەر    یەکانیئەگەریخەسارەتە  ەوەی  بوونهەڵمەتی کۆمەاڵیەتی بۆ بەرەنگاروەڕێخستنی  .  5

 ای پاراستنی مندااڵن؛ یاس   کردنیەوەی یاساکان یان دەرکردنمەتەکان بۆ هەموار و لە حکو   کردن. داوا6

ی و کۆمەڵگەی پزیش کانی ناو  کوپەو گر تاک و  ەوەی  کردنۆک و    انکو پزیش مامۆستایانی زانکۆ  کان،  ۆ کارهێنانی توانای زانک. بە7

و دیمانەی مەیدانی لەگەڵ ئەم   گفتوگۆبۆ  تراپەکان  سێکسخێزان و    ی تەندروستیبواری  دەروونناسانی   بەتایبەتناس ی  ونو دەر 

ژیانی ئاسەوار و لێکەوتەکانی خەتەنە لە ناو پانتای  پە بۆ وەدەستهێنانی زانیاریی زیاتر و هاندانیان بۆ تەرکیزکردن و تاوتوێی  و و گر 

 ؛گشتیدا  میدیای خۆیانەوە لە ناو  لە زمان  خەتەنەلێکەوتەکانی    خستنە ڕووی سێکس ی و    یو پەیوەندیێتی  هاوسەر 

 و لێکەوتەکانی؛  پەیج بۆ خەتەنەهەندێ    کردنیتۆڕی کۆمەاڵیەتی و مەجازی و تەرخان مەزراندنی  . دا8

دادهکیهاڵگۆمهکە  بە  ک   ئێران   وو کوه  گەلێکیڵگاۆمهکە  ل  -9 ئایینی  لی  گفتوگۆی هاوبهپەیوەندی  ی  ڕێگهە  نرێن،  ێوان نش ی  و 

ە  ب نهته انی خهکرفراوان و جۆراوجۆره به ڕەهەندە بۆ بینینی ئەوان ن یتواندهحەوزەی عیلمییە  وتی اڵیهۆمه کپسپۆڕانی زانستی 

منداڵی لە ڕوانگەی  هەڕەتی  گۆڕینی تێڕوانینیان بۆ منداڵ و  لە ڕێگەی  ین  ڕەنگە بتوانبدەین.    ەکارانەوە دنەخنهڕ ئاراستەیەکی  

پانتاکانی گوتاری دیکەی  تواکان و  لە فئەمە  ڕەنگە  کە  ەین  دروست بک   چاکسازی هەندێک  سەبارەت بە خەتەنە  ەوە  یکۆمەڵناسی

 . ڕەنگ بداتەوە  کۆمەڵگا  ی بااڵدەست بە سەرئایینی

لە ناو سیستەمی پەروەردە و ڕاهێنانی  انی خەتەنە  ەکئاراستە الیەنگر یان دژبەر   انی وکەهەندەڕ   و  بە خەتەنە   بوون. ئاشنا10

ئێران   دامەزراوە    ک ێک یە  ک وەواڵتی  بەرپرس کان  کەگرینگگاگرە  ۆمەڵکلە  تاکەکانی    کردنی پەروەردە  یە  وەکزەینی   ک ۆمەڵگا 

  یشیکاریو  رێتەوە  ە بکگرینگبابەتە  بیر لەم  گاگریدا  پرۆسەی کۆمەڵدرێژەی  ە لە  ک ، بەو ئامانجەی  یە ۆمەاڵیەتیکی  انان ڤک چاال

و داهاتووسازن    دایک و باوککە  داهاتوودا نیگایەکی نوێ و ڕەخنەگرانە بەم کەسانە  سەبارەت بە خەتەنە وا بکا کە لە    دروست

 ؛و دژی هێزەکە بووەستێتەوە  بگرێ بااڵدەستە  ئایینییە    ئاراستە  مبە شێوەیەک کە ئەم نیگایە بتوانێ ڕەخنە لە  ببەخش ێ،



 

 

توانابە  .  11 خۆجێیی  بەکارهێنانی  گرو ی  ناحکو و  خەتەنە  بەدواداچوونو  ومییەکان  و پە  و    بۆ  فەرمی  دامەزراوە  الیەن  لە 

خەتەنە   بارەی  ەخنەگرانە لەڕ ئاراستەی    و   لێک بدەینەوە ئەرێنی و نەرێنییەکانی خەتەنە لێکەوتە    دەتوانین   مییەکانەوەو حکو 

پێیەی  بکەین.    بەهێز ش یکە  بەو  پرۆسەی  پێیەوەدا  کردنلە  بەردیمانە    بە  کەسانی  خەتەنە وتەی  کە  نرا  بەوەدا   کردن دان 

ئەم هۆکارەش    یێکسازکراو  لەبەر   بە  کۆمەاڵیەتی  ی انانڤ چاالک   توانای   و  کۆمەاڵیەتیزەینییەتی    پێویستەکۆمەاڵیەتییە، هەر 

 . سەیر بکرێت  گرینگ

  لە ڕێگەی ئەوانەوە بۆ مندااڵن  کانو قوتابخانەکان و گواستنەوەی وانە  ی ساوایانباخچە  ڕاهێنەرانیڕێگەی ڕاهێنانی    . لە12

گەری لە ناو ۆشنڕ پەرەپێدانی وشیاری و  ها روه. ههبەینبەوە  پێش   بەرەو  مندااڵن  جەستەیتێگەیشتنی یاسایی و مافی  دەتوانین  

 کردنیموارههبواری  ۆ ئەوەی لە  بە  و هیندروستیو تهی  کی پزیش وانگهڕ ە  ل  نه تهانی خهکزیانهە  بسەبارەت  ران  و پارێزهیاساناسان  

 ؛ ساز بکەن  رانیاسادانهپەیوەندی لەگەڵ    دا انکیاسا

اوێژکاری  ڕ ناوەندی  پێویستە  بخرێتە ڕوو    زیانەکانی ئەنجامدانی خەتەنە بدرێ و زەرەر و    اندایک و باوکبە    ڕاوێژئەوەی  بۆ  .  13

 ؛بکرێتەوە  خەتەنەنۆرینگەکانی تایبەت بە  یان بنکەی زانیاری لە نەخۆشخانەکان و  

مەیدانی   ی وپیو گر توێژینەوەی   بە دامەزراوە پزیشکی و ئاینی و یاسایی و پەروەردەیی و ڕۆشنبیری و هتد پەرە  یبە بەشداری. 14

 .بدرێت  لەم بوارەدا

 کردن . ئەنجامی قسە9

 ین زانست  ەیوانامڕ ب  نەخاو   ەک  ەو ەنێکر ەد  و اڵ ب  ەو ەکێسانەلە الیەن ک  ی کەر ەس  یکەیەو ێش  ەب  کانییەشکیپز   ەرتۆ اپڕ   ەندەچ  رەه

 ە و ەنێکر ەد   واڵ ب  گاداەڵمۆ کناو    ەل  ەیی و ەنیژ ێو تو   ی زانستوتاری    ێندەهدیاریکراوی وەکوو    دەرچەی  ەلییانە  شکیپز   ەرتۆ اپئەم ڕ و  

ناوەندەکانی   ییبازرگان   یئامانج   داەدڵ  و ەه  ەک   انەیشەبانگەی ئەو  رچاو ەس  نەبەد  ی کەر ەس  ی کەیەو ێش  ەب  ەرتانۆ اپڕ   مەئبەاڵم  

 یندە"ناو   وو کە و   ییزانست  ەیزاراو   ینانێکارهەب  ەب  نەدەد  ڵ و ەه  ەندانەناو   مە. ئەو ەتێبشار   ە ن ەتەخ  ە پسپۆڕییەکانیکینیکل وو کەو 

  ن، اڵ منداکردنی  ەنەتە، خساوایانکردنی  ەنەتەخ  یکینیکل  ،ەنەتەخپسپۆڕیی    یکینیئازار، کلێبکردنی  ە نەتەخ  ،ەنەتەخپسپۆڕیی  

 ەواژ ەستەد  مەئبکەن.    ە نەتەخلەم ناوەندانەدا    انیکانەر ێن  ڵەمندائەوەی    ۆب  نەبک  ی از ڕ   کەڵ" خکینیکل  ەل  ەنەتەخ  یچوو ێت

  داربوونی داهاتبە    ەئاماژ   ەیو ەل  ەجگ  ن،ێنر ێهەد  ستەدە  ب  داڵگگو   ە" لەنەتە"خ  ەیوش  یدواە  ب  انەڕ گ   ەب  ەک بانگەشەییانە  

ە  لکلینیکە پسپۆڕییەکانی خەتەنە  زۆربەی    بوونی هەیە.  دا ەبوار   مەل  ەک   ە دەکەنتوند  ییەر ەڕکاب  وباس لە  ،ە دەکەنکار   مەئ

بابەت دادەنێن  خەتەنە  یکان ییەنێ ر هەندێ بابەت لە مەڕ خاڵە ئەخۆیان بەتایبەت ئینستاگرام ە تایبەتەکانی ماڵپەڕ و ناو الپەڕ 

جیاز و ترین  ڕۆژ بە باشترین شێواز و بەناوەندی پسپۆڕیی ئەواندا  کە لە  خەنە ناو مێشکی خەڵکەوە  دەدەن ئەو باوەڕە بو هەوڵ  

ە تایبەتەکانی پزیشکان و ئەو نۆرینگانەی کە باس کرا هەندێ بابەت لە مەڕ خاڵە ناو الپەڕ  ەل دەزگا مندااڵن خەتەنە دەکەن،

سەبارەت    مەاڵ بهەیە  بوونی  زاوزێ    یندام ەئکۆ   ەینجەرپێو ش  دزیئاکردن لە تووشبوون بە  خەتەنە وەکوو پێشگری   یکانییەنێر ئە

لەگەڵ   یشکیپز کەرتی    ییندەو ێپ  شەمە. ئتێ کر ە دێ  ل  انیباس   متر ەک   انو ناکرێتەوە ی ان و لێکەوتە خراپەکان زانیاری باڵ بە زی

ئەوە پشتڕاست دەکاتەوە و    دا ەد  شان ین  کانییەنییئافەرهەنگی /   ییساز ەش یپ  رەس  ینڵەکازا  ە و گوتار بانگەشە    ییئابوور   یایماف



 

 

  ک پەیوەندی لەگەڵ ئەوان کارداکانی ڕێو    ی هاوکار   ەو ب  ەتەاڵسەد  یکانییەژ ۆ لیۆ دیئا  ەکهاتێپ  ییر ەگیکار   رێژ   ەل  یشکیپز   ی گوتار   ەک 

بەدی    .خاتەد دەسەاڵت  لەگەڵ  زانست  پەیوەندیی  نموونەی  خەتەنە  بواری  چاالکەکانی  نۆرینگە  کاردای  لە  واتایەک  بە 

 دەکەین. 

 لە زۆر شوێنی جیهانداپزیشکییەوە  ڕووی تەندروستی و    لە  بانگەشەیەکی بەرفراوان سەبارەت بە ئەنجامە ئەرێنییەکانی خەتەنە 

کە کردووە  ئاگادارڕ   وای  لە  کردنێگەی  بێ  خەتەنە  نەرێنییەکانی    و کاریگەرییەلێکەوتە  ەوە  ئەمەقەپات  کە    یەکداحاڵێ  لە  و 

لە سوودەکانی   یاتەن  توێژینەوەبەشداربووانی ئەم  زموونی  ئە  ەنگە ببێتە هۆی مردنی کەس ی خەتەنەکراو.ڕ   تەنانەت  کردنخەتەنە 

یان ەی خۆیان  خەتەنبە هۆی  لە زۆر حاڵەتدا بەشداربووان باسیان لەو زیانانە کردووە کە    و   ابێتەوەئەم کارەدا سنووردار ن 

توندوتیژی بەرامبەر بە مندااڵن،  ازاری و  ئمنداڵ ،  ەکان جەستەییخەسارەتە  ەوەی چێژی سێکس ی،  کردن. کەمبووەمنداڵەکانیان  

پێشێلیەکاندەروونیتراما  ،  یەکاندەروونیخەسارەتە   م  کردنی،  لەو  مافی  لەگەڵ ندااڵن  دیمانە  لە  کە  خەسارەتانەن 

 بەشداربووانی توێژینەوەکەدا ئاماژەیان پێکراوە. 

و بەشێکی  دا زۆر تۆخە  میدیاییپانتای  بۆ مندااڵن لە    انەسەرمایەداریدا ڕوانگەی ئامراز   یوا دیارە لە دنیای مۆدێرنی ئابووری

ڕێزگرتن لە  پشتبەستوو بە  ئاراستەی بەاڵم، ی بەردەنگەکاننگرینگوپێکی و گر کە  ەدایک و باوک ڕوانگە، زەینییەتی ی ئەم گرینگ

کەمترە.  منداڵەکان  مافی   خۆیان  جەستەی  شەرعیبۆ  بە  ئاماژە  کە  ئایینی  گوتاری  لە  دەکا  خەتەنە بوونی  دەسەاڵتی  پاڵ ، 

دەخەن، بووەتە ی  ڕێسایانەی کە ڕێکدوو گوتاری پزیشکی و یاساییەوە، لە ڕێگەی ئەو  هەر  ەتدان بەم گوتارە لە ڕێگەی  ی شەرعی

باوک و  دایک  ئەوەی  پێیکە    خەتەنەئەنجامدانی    ،هۆی  لە دەستکاری   بە  بە جۆرێک  نێودەوڵەتییەکان   کردنی ڕێککەوتننامە 

پێشێل و  دادەنرێ   کردنیجەستە  مرۆڤ  تاوان  ،مافەکانی  وەک نرێەزانن   بار بە  باوک  و  دایک  بابەتەدا  لەم  ڕاستیدا  لە   .

دەرەتان کی نەزان و بێانێەوەر بوونوەک  چاکەی منداڵەکانیانکە خاوەنی جەستەی منداڵەکانیانن و پێویستە سااڵنێک گەورە

بۆیە  هەر  .  ندادەنرێو شیاو  بە خاوەن دەسەاڵت    و بە هۆی ئەوەی یاسای شەرع شەرعییەتیان پێ دەبەخش ێ  دیاری بکەن

ئاساییدژایەتی  بە  ڕێگەی  لە  خەتەنە  کارەکردنی  ئەم  خەتەنە    پیشاندانی  کە  کردووە  باوک    بۆوای  و  بابەتێکی  دایک  ببێتە 

ی  اۆمەڵگکدا لە  گرینگە  لەم بابەتە  کو باو   کی دایە. بژاردەدروست نەبوو پرسدارانە بۆ ئەم بابەتە  ڕوانینێکی  سەلیقەیی و دەڵێی  

ی بااڵدەست گوتاری ئایینیخۆیان سازکراوی  و ئەخالق  فەرهەنگ  ە  ک و ئەخالقدایە  فەرهەنگ    یاریگەریکئێراندا بە توندی لە ژێر  

 . کارێکی ڕەوا و سروشتییە  کردن، واتە خەتەنە بە سەر کۆمەلگان
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Medical approaches to the continuation of male circumcision 
(Economic functions of continuing the practice of male circumcision) 

 

Kameel Ahmady 

Abstract 

In most of the societies of the world, the responsible institutions such as the Ministry 

of Health and the medical community are obliged to publish the complete and up-

to-date information about circumcision in the world, and it has gone out of the mode 

of one-sided promotion and promotion of this work and different world views and 

criticisms that have been made on this practice. to be available to the public. In this 

way, it is mandatory to determine thematic protocols and comprehensive guidelines 

for performing any operation on children, including circumcision, taking into 

account all legal and health aspects, so that the rights of the child are also taken into 

account when performing any operation. Compared to Iran, considerable efforts 

have been made at the global and regional levels to raise awareness among people 

during the last decade, and now a large number of perpetrators of circumcision have 

risen to oppose it, as a result, the tradition of circumcision is practiced in many 

countries. has been decreasing. An effective factor in this process has been the 

openness of these communities in the discussion of circumcision and their freedom 

in the media, print materials and electronic media. Therefore, with the aim of 

enlightening and creating awareness in the field of male circumcision, this article 

tried to understand the scientific approaches in the field of health and medicine 

dominated by commercial and economic interests. The health and medical functions 

of circumcision have addressed the role of this practice in preventing cases such as 

AIDS, penile cancer, and urinary infections. In explaining the economic functions 

of circumcision as a job, as well as the commercial reasons for the continuation of 

circumcision in cases such as the prevalence of cosmetic surgery and popular media 

advertising fashions, and finally, a part of the discussion was devoted to examining 

the negative functions and psychological damages affected by circumcision. . The 

research method used in this study was the use of documentary and library studies 

and the use of field research with a qualitative approach, which was used to evaluate 

the experiences of the participants based on targeted interviews among a number of 

circumcised Iranians living inside and outside of country and also interviews with 

some experts and scientific experts were discussed. 
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