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و جیھانیی دیاردەیكی ختنكردن
ئاســـیا و ئفریقیا لزۆربی وتانی
ئوروپا پیەو وتانی ل بشك و
لكۆینـــوەكان بپـــی دەكرـــت،
تجیھانـــدا بون ل كس بدەیـــان
ئنجامی ل م دیاردەیـــئ قوربانی
داوە،و لدەست گیانیان ختنكردن
و نخۆشی تووشـــی ھندكیشـــیان
و منداڵ سكســـی الوازی وروژانـــی
گلـــك جاریش و نبـــوون بـــوون
بپی دەدەن. لدەســـت پاكیزەیی
ل داكۆكیكردن لیژنـــی راپۆرتكی
١٣٠-١٤٠ ملیۆن  مافكانـــی مـــرۆڤ
٧٠٠٠ حوت  ل زیاتر لجیھاندا ئافرەت
و ختندەكرن رۆژان ئافرەت ھزار
ئافرەتی  ١٥٥ ملیۆن زیاتر رژەی بـــ
رۆژان ھن، جیھاندا ل ختنكـــراو
دیاردەی ئم رووبرووی جیھاندا لـــ
وتانی رۆژئاوا لـــ تنیا دەبنـــوەو
ســـوورن  ١،٩٩ ٪ لدایكان برژەی
. منداكانیان ختنكردنی لسر
ئافرەتانی كختنی وتانی زیاترین

ل بریتین تیایدا ئنجـــام دەدرـــت
و ختنكراون ی ٪٩٧ مصــــــر كــــــ
إریتریا و عیـــراق مالی والســـودان و
راپۆرتی بپی ختنكراون.، ٪٩٠
ك جیھانی تندروســـتی ركخـــراوی
 ك ٢٠٠٥ بالكراوەتـــوە لـــ ســـای
ل ختنكـــردن زۆر برژەیكـــی
گرمیـــان و بجـــھ ناوچكانـــی
زیاتر بـــك بوبۆتوە و كركـــوك
بپی دەكات، ٦٠٪ مزنـــدەی لـــ
رۆژنامنوســـكی راپۆرتكـــی
چاوپكتنكی چنـــد ك ھۆندی
نخۆشخانكانی پزیشـــكانی  لگڵ
لوە باس ئنجام داوە، كوردســـتان
پزیشككی زمانی لســـر ك دەكات
 ٢٥ ماوەی كبۆ دەیگتـــوە كورد
كاردەكات خۆشـــخانن لـــ ســـا
بربوون ل خوـــن زۆر ژمارەیكـــی
لكاتـــی ختنكردن لـــ ئافرەتان
كوردستان نخۆشـــخانكانی ندەگ
و دان گورە لتمنی و زۆربیـــان
كردن شوو دوای پیاوەكانیان لالین
پ دەكن ختنیان زۆر كاری بـــ
خواردنی پیاوەكانیان بقسی چونك
نكراو نـــتخ دەســـت ئافرەتـــی
ك ھاتووە لراپۆرتكدا پیس،ھر
ختنكردنـــی دوورەكان ناوچـــل
ئامریكی یان ئاگر بھۆی ئافرەتـــان
لدایك بمش دەدرت تیژ ئنجـــام
و دەبت ئســـتم بوونی سروشتی
ل ھر . جنسی دەبت ساردی توشی

دیاردەی ئم ك ھاتوە راپۆرتكـــدا
تشنی  ١٩٩١ زیاتر سالی لدوایی
ل زۆر خككی ئوەی دوای كردووە
و ناوچكانـــی نیمچدورگی عرەبی
ناوەڕاستی و ئفریكا باكوری وتانی
ناو ھاتن ئرانـــوە ری ل ئاســـیا

گوندەكانی كوردستان.
یاساییوە: لرووی

وتـــان جیاوازن یاســـای ھرچندە
دەدەن سرنج بجۆرك ھریكیان
نكۆلی .بـــم ئوەی دیاردەی ئم
نتوەیك و وت ھموو لناكرـــت
ھوەستیان دیاردەی ئم لســـر
بم لـــرەدا بكورتی مكردووە، ئ
شویدەیخینروو.ھروەكللیژنی
مرۆڤ مافكانـــی ل داكۆكیكـــردن
یكگرتوەكان نتـــوە ل ركخراوی
٢٠٠٣/٢٨ لـــرۆژی ٦-٢  ببریـــاری
رۆژی بۆ دانـــاوە ســـاك ی ھموو
بۆ روبروبونوەو نھشتنی جیھانی
لكۆنگرەی ختنكردن،و دیاردەی
٦-٢-٢٠٠٨ ركخراوی  لـــ ( (جنف
ك» رایگیاند جیھانی تندروســـتی
بتندروســـتی زیان  ختنكـــردن
جـــار زۆر دەگینـــت ئافرەتـــان
دەبن توشی خون بربوون ئافرەتان
نھشتنی داوای فرمی بشوەیكی
وتان ل ھموو كـــرد دیاردەی ئم
بپی یاســـاكانیانوە.وە لرـــگای
٣ ملیۆن  ك ( (یونســـف راپۆرتـــی
بۆی . ختندەكرن نئافرەت سا

زانستدا و شرع و نوان یاسا ئافرەتان ل كردنی نتخ
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وت  ١٤ ئفریقا كیشوەری ل تنیا
یاساوە لرگای رەسمی بشوەیكی
داناوە،وە تـــاوان م دیاردەیان بئـــ
كوتونو) ) رككوتنامـــی بپـــی
بۆ كردوە واژۆیان ٧٩وت تا ئســـتا
ختنكردن، دیاردەی نھشـــتنی
یوتننامككم  رلـــ عراق بـــم
باس شایانی نبووە،ئوەی بشـــدار
و (نمســـا لـــ وتانی لھریـــك
و دانیمارك و فرەنســـا و بلجیـــكا
و ئیســـپانیا و نرویـــج و بریتانیـــا
لرگای و فرمی بشـــوەی سود)
قدەخكراوە. ختنكردن یاساوە

مژوودا: ل ختنكردن
كۆنی مژوویكـــی م دیاردەیـــئـــ
 ٣٥٠٠) ســـانی بۆ دەگڕتوە یھ
بابلییكان ســـردەمی واتا ( ق . م
لســـردەمی و  ســـۆمرییكان  و 
ئنجام دیاردەی ئم فیرعونیكانیش
ھاتنی ل پش دیاردەی دراوە،واتا ئم
ھبووە،لنتوەی ئیســـالم ئاینـــی
ئم (الیھودیـــ، جـــوو) پیـــەوی
كریستانكان بم دەكرت دیاردەی
نتخ منداكانیان جۆرك بھیچ
و گوناھی خراپ كاركی و ب ناكـــن
ل نتوەی عـــرەب ھر دەزانـــن.
ختنكردوە منداكانیـــان كۆنوە
ابراھیم پغمبر ئـــوەی ببیانووی
فرمانی بت) لسر خوای (دروودی

بدەن. ئنجام كارە ئم داوە
ئیسالمدا: ل ختنكردن

و جیـــا بیروبۆچونـــی زانایـــان
لســـر یھ بیكیان دژ تنانت
ل ھریك ختنكـــردن، دیاردەی
( اوزاعی و احمد و پشوا(شـــافعی
(تســـون) ختنكردن وای پیان

ی وایپ ( بم پشـــوا (مالیـــك
نابت نكرت نتخ ھر كســـك
گواھیدەریش ت بـــنانت وتكانی
دكتۆر ئزھر شـــخی وەربگیرـــت.
كۆماری موفتی تنتاوی، سید محمد
بیاریان ،جمعـــ علی دكتۆر میســـر
ختنكردنی حرامكردنی بـــ داوە
ل ختنكردن چونكـــ ئافرەتـــان،
داب و نیی شـــریعتی ئیســـالمدا
زیـــان فیرعونییـــ و و نریتكـــی
تندروستی ب جست و دەگینت

مرۆڤ.

پیاوان: بۆ ختنكردن كاتی
باشـــتر دەت: البار علی د. محمـــد
لرۆژی بكرت نـــتمنداڵ خ وای
 چونك ٤٠ شو تا لدایكبوونی دوای
دوور ل كۆمك نخۆشـــی مب
یكك ویزویل دەكوتوە،پرۆفیسۆر
م دیاردەیئ نھشـــتتی ل یارانی
بم  ١٩٥٧ تا ١٩٩٠ لســـانی ھر
دەلت لپرتككیـــدا لدواییـــدا 
نتخ مندالیك ھموو ویســـتپ»
نخۆشـــی لكۆملك چونك بكرت
نخۆشی و مولولكان سوربونوەی
دووردەكوتوە. میزەڕۆیی ئاوەڕۆی

ختنكردن: سوودەكانی
رووی لـــ ختنكـــردن

تندروستییوە.
بـــۆ كخۆپاراســـتن ختنكـــردن
توشـــبوونی  لـــ دووركوتنـــوە
چونك (ھوكردنـــی مولولـــكان ):
نكرت ئوا نـــتخ مرۆڤ ئگر
نابتوە خاوـــن بتواوی زۆرجـــار
بدووبارە و ( (میـــز ل پاشـــماوەی
ل جۆرك دیاردەیـــ ئم بونـــوەی

«Smegma» دروســـت ماددەی
ھوكردن خۆی برۆلی ئمش دەكات
برغیش دەكات. د. جنـــز دروســـت
٪٩٥ ل دەت للكۆلینوەكیـــدا
ھوكردن ب توشـــبوو ی مندانـــی
نكراون. نتخ كـــ مندانن لو
بیكوزدوای ولیم برۆفیســـۆر ھروەھا
ســـاڵ  ٢٠ بیســـت ماوەی بۆ ئوەی
بســـر ژیانی رۆژئاوا لـــ وتانـــی
كمی » دەت وتیكیـــدا بـــرد ل
نخۆشیكانی سكسی دەگرتوە
ھروەھا پیاوانیان. ختنكردنی بۆ
و پرۆفیســـۆر كلو دری پرۆفیســـۆر
لســـر دەكنوە جخت أولبرتـــس
توالی ل پیاو (١١٠٣) كـــ ئوەی
بوون توش ئمریكا یكگرتوەكانـــی
چووك شـــرپنجی ب نخۆشـــی
نكرابوون. نـــتخ وانـــھیـــچ ل
«كمتر دەت أولبرتس پرۆفیســـۆر
توشـــی شـــرپنجی و ئافرەتانئ
پیاوەكانیـــان كـــوا رەحـــم دەبـــن
باس شایانی ختنكراوە»،ئوەی
كاریگری ختنكردن بعشر د.تھا
تندروســـتی لســـر یخراپـــی ھ
خون بربوون گلكجـــار و ئافرەت
ھندكجـــار نخۆشـــی و روودەدات
بپی و دەكات پیـــدا خاین درژ
ك راپۆرتكی نخۆشخانی سعودی
كشلكردنپ ئافرەتان ختنكردنی
ئافـــرەت و زاوزـــی بـــۆ ئامـــری
لســـر یھ نگتیڤی كاریگـــری
جگ تووشـــی ھندكجار و ئافرەت
ئافرەت تندروســـتی باری ل خراپی
دەروونی نخۆشـــی ھندك  توشی
و ھچوونی ھیســـتیریا وەك دەكات

خرا. بشوەیكی
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