
 

 

 

 د بشر د حقونو ډاکټران

 غبرګولى(۱۹۹۴می)د  ۲۰۱۵د 

 

 د بکارت پردې معاینات:

 لريرښتنی، علمي او طبي اساس نه 

د بکارت پردې)غشا( د معاینې اعتبار چې موخه یې د ښځو د احتمالي بکارت ثابتول  وینا د فورینزیک دا لنډه )علمي ـ عدلي(

ې چې د جنسي تیري په څیر پېښو کې باره ک په اړتیاوود معایناتو نسایي ټولو هغو د  خو دا وینادي، تر څیړنې الندې نیسي. 

طبي او عدلي معاینې ته اړتیا پېښېږي تر بحث الندې نه نیسي، ځکه د هغې د ترسره کولو لپاره کوم منل شوی بین المللي 

    1چوکاټ شته.

عاینې په ارت د پردې د مپه دې وروستیو لسیزو کې چې په بېالبېلو هېوادونو کې ګڼې طبي څیړنې شوي دي، ښیي چې د بک

مټ، اندازه، مورفولوژي، اناتومي شکل او حالت ) موجودیت یا نه موجودیت( چې وښیي ښځې د مهبل له الرې د دخول 

لري. خو له دې سره سره  د بکارت پردې په اړه عمل تجربه کړی دی یا نه دی کړی، هیڅ رښتنی، علمي یا طبي اساس نه

رضایت جبر، زور او ګواښ له الرې ترسره کېږي. دا ډول معاینات له رواني او په ځینو  ارزونې، تر ډېره د ښځو د نه

شوي معاینات له طبي پلوه   برخو کې ښایي د جسمي پلوه د ښځو او نجونو لپاره په زیان تمامې شي. دې ته په پام چې یاد

ول د دوی د مسلکي اخالقو خالف عمل غیرضروري دي، نو د ډاکټرانو او روغتیایي متخصصینو له خوا د هغې ترسره ک

 2ګڼل کېږي.

 د بکارت پرده: د بکارت فرضي نښه

په هغو کلتورونو کې چې د نجونو لپاره د بکارت پرده مهمه ګڼل کېږي، د بکارت فرضي نښه )سالمه غشا( او د واده په 

حال کې چې ګڼو طبي او علمي  کېږي. په داسې« څیرې»بستره کې د وینې موجودیت دی، چې د لومړني مقاربت پر مهال 

 مطالعاتو دغه فرضیات رد کړي دي او د دغه باورونو په مالتړ هیڅ عملي سند نه دی وړاندې شوی. 

 د بکارت پردې اناتومي

) داسې اضافه شی چې د عمر په تېریدو   vestigial membraneد بکارت پرده یوه د بدلیدو په حال کې اضافي شی دی 

وړوکی کېږي( چې د جنین پیژندنې له نظره، د مهبل دوه په درې پاسنۍ برخه او یو په درې د هغې الندنۍ برخه د مونث 

جنین د انکشاف پر مهال سره جال کېږي. د تولد پر مهال د بکارت پرده پرانیستل کېږي او د اکثره ښځینه نوزیږیدو د تناسلي 

لې بهرنۍ خواته میالن پیدا کوي. د بکارت پردې نسج د معمول سره سم د زیږیدو پر مهال کوچنی کېږي او یوازې یو څو ا

میلي متره پاتې کېږي، چې په ماشومانو کې د شکل او څرنګوالي له پلوه د هغې اندازه او انعطاف متفاوت وي، چې د یوې 

په ځوانو نجونو کې د بکارت پرده د میاشتني عادت د رفع کولو  3حال کې وي. ښځې د ژوند په موده کې د تغییر او بدلیدو په

لپاره یو منفذ یا سوری لري چې د هغې اندازه معموال سره فرق لري. د بکارت پردې اندازه او شکل عمر او جنسي ودې 

(tanner stages)4  تر څو سانتي مترو دوام کوي. او هورموني حالت ته په پام فرق کوي، چې له څو میلي مترو پیلیږي او

 5په لویوالي کې د بکارت پرده په پراخه توګه مختلفې بڼې او اندازه ځان ته ځانګړې کوي.

(، شونډې، تراړه او polypsد بڼې او اندازې سربېره، د بکارت پرده نور خصوصیات او فرقونه هم لري، لکه جوتتوب، )

فورمولوژۍ له نظره پراخ تفاوته موجود دي، په کار ده چې هغه څوک  څیرېتوب هم لري. دا چې د بکارت په پرده کې د
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چې طبي عدلي نسایي معاینات ترسره کوي، نه یوازې د فزیکي خصوصیاتو په اړه بلکې د هغې علمي محدودیتونو په اړه 

 هم پوه اوسي، کوم چې په دغه ډول معایناتو کې لیدل کېږي. 

 بهېدنه وینه

جبري دخول او د خویه کوونکو  6نه پرده ده، حتا که چېرې څیرې هم شي ښایي خونریزي ونه لري.د بکارت پرده یوه کم خو

موادو نه کارول، د مهبل دیوال ګرولی او زیانمولی شي، چې له امله یې کېدای شي د خوب پر بستره وینه ولیدل شي، نه دا 

ه ښځه د معمول سره سم د وینې بهېدنې تمه ونه د لومړني مقاربت وروسته باید یو 7چې د بکارت پرده ورسره ټپي شي.

کال کې ترسره شوه، ښیي چې په دغه ۱۹۷۸د ښځو د جنسي مقارت د لومړنۍ تجربې په اړه چې کومه څیړنه په  8لري.

سلنو ویلي چې هسې ۳۵سلنو په خپل لومړني مقاربت کې وینه نه درلوده، پاتې ۴۴سروې کې د هرو سلو ښځو په منځ کې 

کال کې یې پایلې خپرې شوې راغلي دي چې ۲۰۰۸په هالنډ کې د یو ترسره شوي تحقیق چې په  9ي یې درلوده.لږه خونریز

سلنه یې په لومړني جنسي ۴۰ښځو نه چې د مختلفو فرهنګونو پورې یې تړاو درلود ۴۸۷په په څیړنه کې د شاملو ټولو 

کال کې د یو بریتانیایي ډاکټر له خوا ترسره شوه، ۹۹۸۱په یوې بلې څیړنې کې چې په  10مقاربت کې خونریزي نه ده لیدلې.

طبي ادبیات، د واده په  11سلنه په خپل لومړني مقاربت کې وینه نه درلوده.۶۳ښځینه همکارو ډاکټرانو نه یې ۴۱ښیي چې د 

او د  نکوشپه د جنسي مقاربت له امله په مهبل کې وینه راتلل بېالبېلو عواملو پورې تړي، لکه جبري دخول، خویه کوو

 12عفونت ضد موادو نشتوالی.

 د بکارت پردې څیریدل 

په نابالغو نجونو کې مهبل او د بکارت پرده د ځوانو نجونو او ښځو په نسبت وړه او ډېره لږه ارتجاعي وي، د دخول له امله 

رده ښایي ستره شي د بلوغ وروسته د نجونو د بکارت پ 13رامنځته شوې تروما او ښایي الملونه یې واضح او روښانه وي.

او مهبل ته د دخول عمل د ډېر لږ زیان المل شي. ددغسې ښځو ډېره وړه برخه کې ښایي مهبل ته د خول له امله رامنځته 

ځوانو حامله نجونو له منځه یوازې ۳۶کال په څیړنو کې طبي کارکوونکو وکوالی شوای ۲۰۰۴شوي صدمه ولیدل شي. د 

یوه بله څیړنه چې په ځوانو نجونو کې یې د  14عمل قطعي نښې نښاني ثابتې کړي.  د دوو د بکارت په پرده کې د دخول

بکارت پردې مورفولوژي چې په رضایت سره یې د مقاربت مخینه درلوده، د سابقې پرته یې جنسي مقاربت ورسره مقایسه 

سلنه داسې وي چې د ۵۲غوی کړ، دلته وموندل شوه هغه کسانو چې په مخکني مقاربت اعتراف کړی و، په واقعیت کې د ه

 15بکارت پرده یې روغه وه.

د جنسي تیري د قربانیانو څیړنه داسې شواهد زموږ مخې ته ږدي چې د بکارت پرده ښایي د جبري دخول وروسته هم 

کال کې خپره شوه، پکې څرګنده شوه چې د هغو ۲۰۰۱تخریب نشي او یا ښایي جدي صدمه ونه ګوري. هغه څیړنه چې په 

سلنه یې چې پخوا تر دې یې جنسي مقاربت نه درلود د بکارت ۱۹کلونو ترمنځ د جنسي تیري قربانیانو نه یوازې د ۱۹او  ۱۴

کال کې یوه بله پراخه څیړنه چې ټولې هغه ښځو پکې برخه اخیستې ۱۹۹۸په  16پرده یې له سخت زیان سره مخ شوې ده. 

سلنه ښځو د بکارت پرده له جنسي ۹.۱ل شوه چې یوازې د وه چې ادعا یې کوله جنسي تیری پرې شوی دی، دلته وموند

ددغې څیړنې لیکوونکي دې پایلې ته ورسیدل، چې د ښځو یوه عمده برخه یې دې ته  17عمل نه وروسته تخریب شوې وه.

لته د په نه پام چې مخکې یې جنسي تجربه درلوده، دوی د اجباري دخول پر مهال په تناسلي اله کې کومه صدمه نه ده لیدلې.

د یادونې وړ بولم چې دا لنډه طبي عدلي وینا د هغو ازموینو په اړه بحث کوي چې د یوې ښځې مخکینۍ او وروستۍ جنسي 

رابطه معلوموي. که چیرته د جنسي تیري او ناوړه استفادې ادعا موجوده وي، دلته نو بیا پکار ده په بشپړه توګه طبي عدلي 

  18ازمایښتونه ترسره شي.

دې، د بکارت پرده په طبیعي توګه پرته له دې چې د هغې له تروما کومه نښه او شواهد پاتې شي ښایي د څو سربېره پر

حتا یو باتجربه ډاکټر ته هم ښایي ګرانه وي چې د یوې رغیدلې د بکارت پردې او په  19ورځو په تیریدو بېرته جوړه شي.

په  20زیان ور اوښتی وي، ترمنځ تفکیک وکړای شي.قسمي توګه د یوې تخریب شوې بکارت پردې چې په سطحې توګه 

ډېری مواردو کې د بکارت پردې ظاهر او د جنسي مقاربت د واقعي سابقې ترمنځ هیڅ ارتباط نشته. )خو د پام وړ استثنا بیا 

 21په نابالغو نجونو د جنسي تیري د تشخیص په برخه کې ښایي وي(

وي، ښایي پرته د جنسي مقاربته د نورو عوامولو له کبله لکه د ځیني شیانو همدارنګه دا چې د بکارت پرده له خطر سره مخ 

 22دخول، تصادفي تروما او جراحي عمل پورې وتړل شي.



دغه باور چې د بکارت په پرده کې تغییر ګني د دخول څرګندونه کوي، بیخي ناسمه ده. تر دې اندازې چې د یوې سالمې 

 لو په معنا اخلي بیخي ګمراکوونکې خبره ده.بکارت پردې لرل د جنسي اړیکې د نه لر

پایله دا چې، د بکارت د پردې معاینات نشي کوالی معلومه کړي چې د بکارت پردې یا مهبل ته یې د کوم نارینه تناسلي اله 

 23یا کوم بل شی ورننوتی دی او تخریب شوې ده، اصل کې دا معاینات هیڅ تشخیصي، طبي او عدلي ارزښت نه لري.

 مالحظه اخالقي

لکه څرنګه چې علمي ټولنې او روغتیایي پالنو په پراخه توګه څرګنده کړې او منلې ده چې د بکارت پردې معایناتو لپاره 

هیڅ کوم علمي او طبي دلیل نشته چې معلومه کړي د یوې ښځې مهبل کې دخول صورت نیولی که نه دی.  دغه معاینات 

 ږي، د طب او بشري حقونو له نظره یې جدي اندېښنه پیدا کړې ده.چې ډېری یې د ښځې د ارادې خالف ترسره کې

د بکارت پردې لپاره جبري معاینات، د غیر انساني، بي رحمانه کړنو یوه ډېره سپکوونکې بڼه ده، چې د بشر د حقونود 

ونکو یر انساني او سپکونړیوالې اعالمیې، د سیاسي او مدني حقونو د بین المللي تړون او د شکنجې، بي رحمانه مجازاتو او غ

د تثبیت لپاره د بکارت د « بکارت»هغه شرایط چې هلته په کې د یو چا د  24کړنو په ضد کنوانسیون کې منع شوي دي.

د شکنجې او نورو ناوړه، غیر انساني او  25پردې معاینات ترسره کېږي، دغه عمل کېدای شي یو ډول شکنجه وګڼل شي.

ملتونو ځانګړی رپوټ کې د بکارت معاینه د یو ځانګړې جنسیتي شکنجې په توګه پیژندلې سپکوونکو کړنو په اړه د ملګرو 

په قضیه کې د اروپا د بشري حقونو  [salmanoglu and polattas] 27د ترکیې په خالف د سلمانګلو او پوالتاس 26ده.

اني ېر بد چلند او د شکنجې، غیرانسمحکمې څرګنده کړه چې تر توقیف الندې دوو ښځو باندې د بکارت معاینات ترسره کول ډ

 او سپکوونکو کړنو د ممنوعیت څخه سرغړونه ده ـ کوم چې د اروپا د بشري حقونو کنوانسیون کې درج شوي دي.

سربېره پردې دغسې جبري معاینات ـ تر هر رنګه شرایطو الندې ـ نه دا چې شکنجه ده بلکې جنسي تیری هم ګڼل شوی 

[ castro prison v.peru-Miguel castro] 28زندان کې ـ د پیرو خالف د کاسترو په زندان کېدی. د میګل کاسترو په 

د بشر د حقونو د بین االمریکایي محکمې د څرګندونو له مخې، د مهبل یا وجینا د معاینې لپاره د یوې زنداني لیږل چې هلته 

ام جنسي تیری او د هغه اثراتو ته په پ» وته ترسره شوه د یو شمېر کسانو له خوا دا معاینه د پولیسو په یو مرکز کې په  ګ

همدارنګه د بشري حقونو په امریکایي کنوانسیون او د بین االمریکایي کنوانسیون کې د مندرج انساني « شکنجه ګڼل کېږي

 29چلند چې د مجازاتو او شکنجې د مخنیوي لپاره دی، ورنه سرغړونه شوې ده.

ایناتو لپاره مجبوریږي، نو له همدې امله دا معاینات د مدني او سیاسي حقونو د بین المللي دا چې یوازې ښځې د بکارت د مع

، د ښځو پر وړاندې د 31، د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونود بین المللي تړون30کنوانسیون د عدم تبعیض له مفادو

سره په ټکر کې دی. ښځو سره د  33الې اعالمیې، د بشر د حقونو د نړیو32تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د کنوانسیون

تاوتریخوالي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د هغې عللو او عواقبو ته په کتو په تازه اقدام کې د 

بکارت معاینات د ښځو لپاره د یو جدي نقض په توګه مطرح کړی دی چې هلته د ښځو خصوصي حریم د ساتنې حق نقض 

کې ورنه یادونه  35، د بشر د حقونو په نړیواله اعالمیه34، کوم چې د مدني او سیاسي حقونو په بین المللي تړونشوی دی

په ټولنه کې د ښځو ځواکمنتیا د بشپړو او برابرو ښارونډو »  شوې ده.  هغه څرګنده کړې ده چې دا کار ددې المل کېږي چې 

  36«.په توګه کمزوري شي

 پایله

لپاره د ښځو د بکارت پردې معاینه هیڅ ډول کلینکي او علمي ارزښت نه لري. د دغه رنګ معایناتو ترسره د بکارت د تثبیت 

کول چې د یوې ښځې جنسي حالت معلوم کړي که هغه په هر مقصد وي، د طبي او حقوقي معیارونو نه سرغړونه ده، چې 

ایي متخصیصن چې له هغوی نه غوښتل کېږي د یوې په دغه لنډې وینا کې پرې خبره وشوه. نو پر همدغه اساس هغه روغتی

 ښځې د بکارت د تثبیت لپاره د بکارت د پردې معاینات ترسره کړي، باید دهغې ترسره کولو ته حاضر نشي.
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