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خە ته نەکردنی مێینه 

له كوردستانی عێراق
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خه ته نەکردنی مێینه هه روه ک دیارده یه کیرت  که په یوه ندی به سێكسه وه  هه یه، وه کوکارێکی 
ناڕەوا و تابوو ته ماشا ده کرێت و ئافرەتان بە بێدەنگى دووچاری خه ته نەكردن دەبنەوە. 
پياوان به ده گمه ن بەشداریدەكه ن له بنبڕکردنی خه ته نه ی مێینه و له زۆربەی کاتەکاندا 

دايك دەست پێشخەری دەکات. 

لە ئاستى نێودەوڵەتیدا، بوىن خە ته نه ی مێینه له عێراق بۆ چەندين ساڵ پشتگوێخرابوو و 
خه ته نه کردن بۆ دەيان ساڵ لە كوردستانی عێراق ئه نجام دراوه.

جۆرەکانی خەتەنەکردنی میێنه

جــۆری  ١: بڕینــی بەشــێکی میتکــە یــان 
هەمــووی.

ــوو  ــان هەم ــی ی ــی هەندێك ــۆری ٢:   بڕین ج
میتکــە لەگــەڵ لێــوی بچووکــی زێ و ئــه و 

»لێوانــەی« کــە دەوری زێیــان داوە.

جــۆری ٣: بڕینــی هەندێــك یــان هەمــوو 
کۆئەندامــی زاووزێــی مێینــە، بــە میتکەشــەوە. 

پێکــەوە,  لێــوەکان  ســوچی  دورینــەوەی 
بچــووك. کونێکــی  هێشــتنەوەی 

تــری  جۆرەکانــی  هەمــوو   :٤ جــۆری 
ســوتاندن،   بڕیــن،  لەوانــە:  زیانپێگەیانــدن، 
ــی  ــاندنی ئەندام ــردن و کش ــاندن، کونک ڕوش

مێینــە. زاوزێــی 

تایبه مته ندييه كاىن خە ته نەکردنی  مێینه 

له كوردستانی عێراق

كچ به  گشتیی لەنێوان تەمەنی ٤-١٢ ساڵ  •
خه ته نه ده کرێت

جۆری یه ک و دووی خه ته نه زیاتر  •
ئه نجامده درێت

٨٠٪ى خه ته نەکردن لە مااڵن  •
ئه نجامده درێت

خه ته نەکردن لەالیەن پزیشکەوە  •
ئه نجامنادرێت
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بۆ خه ته نەکردن گوێزان به کارده هێرنێت •

زۆربەی کات بە  كۆمه ڵ ئه نجام ده درێت،  •
بەاڵم وه کو دیاردەو ڕووداوێکی ئاشکرا 

ئەنجام نادرێت.

خه ته نەکردن هەندێک جار به ته نها  •
ئه نجامده درێت

ھۆکارەکانی ئه نجامداىن خه ته نه کردنی میێنە

رێزلێنان و پاراستنی رێ وره سم و نه ریتی  •
پێشینان

نیشانه ی گه وره بوون •

پەسەندکران له کۆمەڵگەدا، بەتایبەتی لە  •
کاتی شوکردن

زیادبوونی هێز  •

پاراستنی شەرەفی خێزان •

پاراستنی پاکیزەیی و پاکوخاوێنی •

ئایین •

نزمی ئاستی هۆشیاری و پەروەردەیی •

دايك قوربانی خه ته نه بێت •

کچی ديكە ی ئه و خیزانه قوربانی خه ته نه  •
بێت

ئەندامى خێزان )پياو يان ئافرەت( باوەڕی  •
به زۆرەملێی و سودی خه ته نه ی مێینه  هەبێت.

ئاکامە نزیکخایەنەکانی خەتەنەکردنی مێینە

ــەرە —  ــە ه ــە ل ــە یەکێک ــوون، ک خوێنبەرب
ــێواندنی  ــتەوخۆکانی ش ــە ڕاس ــن ئاکام باوتری

کۆئەندامــی زاوزێــی دەرەوەی مێینــە.

حاڵەتێکــە —  شــۆک،  یــان  ڕاچڵەکیــن 
توشــبوەکە  ژیانــی  لەســەر  مەترســی  کــە 
دروســتدەکات و بەهــۆی کەمــی ئۆکســجینی 
ســەر  لەشــەوە  خانەکانــی  بــۆ  ڕۆیشــتوو 

هەڵــدەدات.

زۆربــەی —  رادەبــەدەر،  لــە  ئــازاری 
بەبــێ  خەتەنەکــردن  کاتــەکان  هــەرەزۆری 
بەکارهێنانــی بەنج/دەرمانــی ســڕکەر دەکرێــت 

کــە دەبێتــە هــۆی ئازارێکــی زۆر.

ــاوەی —  ــۆ م ــز ب ــی می ــز، گیران ــی می گیران
چەنــد کاتژمێرێــک یــان بــۆ چەنــد ڕۆژێــک 
ــە. ــی خەتەن ــە باوەکان ــە دەرئەنجام ــە ل یەکێک

بریندارکردنــی ئەندامانــی دەوروبەری، — 
مێینــە  خەتەنەکردنــی  جــار  هەندێــک 
ئەندامەکانــی  بریندارکردنــی  هــۆی  دەبێتــە 
زاوزێ  دەرەوەی  کۆئەندامــی  دەوروبــەری 
نەشــیاو  ئامــرازی  بەکارهێنانــی  هــۆی  بــە 
نەبوونــی ڕوناکــی بــاش لــە کاتــی ئەنجامدانــی 
کەســەی  ئــەو  شــارەزایی  نــە  پڕۆســەکە، 
خەتەنەکــە ئەنجــام دەدات و هەوڵــی قوربانــی 

بــۆ ڕزگاربــوون.
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ئاکامــە —  لــە  یەکێکــە  هەوکــردن، 
پڕۆســەی  نزیکخایەنەکانــی  و  ڕاســتەوخۆ 
مێینــە. زاوزێــی  کۆئەندامــی  شــێواندنی 

شــکاندنی ئێســک، بەهــۆی تونــد گرتنــی — 
ڕەنگــە  کاتــی خەتەنەکردنــدا  لــە  قوربانــی 
گوربانیەکــە  لەشــی  لــە  ئێســکێک  چەنــد 

بشــکێن. 

چاکنەبونــەوەی بریــن، ئــەو برینــەی — 
لــە ئەنجامــی خەتەنــەوە دروســت دەبێــت 
ئاســایی  برینــی  لــە  زیاتــری  ماوەیەکــی 

چاکببێتــەوە. ئــەوەی  بــۆ  دەوێــت 

ئاکامە درێژخایەنەکانی خەتەنەکردنی مێینە

کێشــەی میزکــردن، ئــەم جــۆرە کێشــانە — 
ــی  ــە کۆئەندام ــە ب ــی زەرەرگەیاندن ــە ئەنجام ل
میــزەڕۆ بەتایبەتــی کونــی میزکــردن یــا گیرانــی 

ــە. کونەکــە بــە قەمتاغــەی برینــی خەتەن

کۆئەندامــی —  بەردەوامــی  هەوکردنــی 
میــزەڕۆ، گیرانــی بەشــێک لــە کونــی میزکردن 
ــۆ  ــە هــۆی ئــەوەی میزەکــە بگەڕێتــەوە ب دەبێت
دەرەوەی  کۆئەندامــی  لــە  بەشــێک  دواوەو 
تەڕدەبێــت  بەبەردەوامــی  زاوزێ ومیزکــردن 
ــا  ــومناکردنی بەکرتی ــۆ نەش ــدەرە ب ــە یارمەتی ک

ــرۆب. و میک
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کۆئەندامــی —  بەردەوامــی  هەوکردنــی 
ــاوەوە، بەهــۆی گیرانــی نیمچەیــی  زاوزێــی ن
بەشــی دەرەوەی کۆئەندامــی زاوزێــی ئــەو 
ــان  ــی زاوزێ دەری ــە کۆئەندام ــەی ک ئیفرازان
دەدات لەنــاوەوە دەمێنێتــەوە ڕەنگــە ببێتەهۆی 
ــی. ــی بەردەوامــی ڕەحــم و بۆریەکان هەوکردن

پێــدرا —  ئامــاژەی  وەکــو  نەزۆکــی، 
زاوزێــی  ئەندامــی  بەردەوامــی  هەوکردنــی 
یــان  تــەواو  گیرانــی  هــۆی  دەبێتــە  مێینــە 
نیمچەیــی بۆریەکانــی ڕەحــم کــە یەکێکــە 
ئافرەتانــی  لــە  نەزۆکــی  هۆکارەکانــی  لــە 

. خەتەنەکــراودا

مانگانــەدا، —  ســوڕی  الکاتــی  کێشــە 
گیرانــی تــەواو یــان نیمچەیــی کۆئەندامــی 
دەرەوەی زاوزێــی مێینــە ڕەنگــە ببێتەهــۆی 
ســوڕی  ڕوودانــی  لەکاتــی  زۆر  ئــازاری 
مانگانــە لــە ئافرەتانــدا. ڕەنگــە هەندێــک جــار 
گیرانەکــە ئەوەنــدە زۆر بێــت کــە ببێتــە هــۆی 
نەبونــی ســوڕی مانگانــە لــە هەرزەکارانــدا.

گواســتنەوەی —  ئەگــەری  زیادبوونــی 
ئایــدز، خەتەنــە یەکێکــە لــە هۆکارەکانــی 
گواســتنەوەی نەخۆشــی ئایــدز کــە لەڕێــی 
ڤایرۆســی HIV یــەوە دەگوازرێتــەوە، کاتێــک 
لــە  زاتــر  بــۆ  خەتەنەکــردن  کەرەســتەی 

دەهێرنێــت. بــەکار  قوربانیــەک 

ئەگــەری —  بــەرد،  دروســتبوونی 
ــە  ــەرد ل ــە و ب ــەردی گورچیل ــتبوونی ب درووس
ــەو  ــرە ل ــی زیات ــی زاووزێ ــی ناوەوەی کۆئەندام
ــی  ــە ئەنجام ــراون، ل ــە خەتەنەک ــەی ک ئافرەتان
ــز.  ــەوەی زۆری می ــەردەوام و مان ــی ب هەوکردن

چاکبونــەوەی —  لەکاتــی  کــە  کیــس، 
هــۆی  دەبنــە  و  دروســتدەبن  برینەکانــدا 
دەردانــی ئیفــرازات و دەبێتــە شــوێنێکی شــیاو 

بــەردەوام. هەوکردنــی  بــۆ 

و  ســکپڕی  بــە  تایبــەت  زیانــەکان 
ــە  ــە یەکێک ــی مێین ــوون، خەتەنەکردن منداڵب
پزیشــکی  پشــکنینی  فاکتەرانــەی کــە  لــەو 
بــۆ کۆئەندامــی زاوزێــی دەرەوەی ئافرەتــان 
دەکات.  زەحمــەت  ســکپڕی  لەکاتــی 
ئــەو  کــە  دەریانخســتوە  توێژینــەوەکان 
ئافرەتانــەی خەتەنەکــراون لــە ئافرەتی ئاســایی 
زیاتــر ڕووبــەڕی مەترســی پێویســتبوون بــە 
خوێنبەربوونــی  و  قەیســەری  نەشــتەرگەری 
دوای منداڵبــوون و مانــەوەی درێژخایەنــی لــە 

دەبنــەوە.  منداڵبــون  دوای  نەخۆشــخانە 

ئاکامــەکان تایبــەت بە جوتبوون و ســێکس، 
ــدا زەرەری  ــە لەخەتەنەکردن ــانەی ک ــەو بەش ئ
ــە  ــە ل ــان هەی ــت ڕۆڵێکــی گرنگی پێدەگەیەنرێ
کاتــی ســەرجێیدا، خەتەنــە پێشــێلکردنی مافی 
ئافرەتــە لــە وەرگرتنــی چێــژ. کاریگەرییــەکان 
ــی  ــە ترس ــان ل ــراو خۆی ــی خەتەنەک ــۆ ئافرەت ب
ســەرجێیی  لەکاتــی  ئــازار  و  دەســتپێکردن 

ــەوە. دەبینن

بەشــێوەیەکی  دەرونیــەکان،  ئاکامــە 
ــەری  ــراو زیاترئەگ ــی خەتەنەک ــتی ئافرەت گش
توشــبونیان هەیــە بــە کێشــە دەرونیــەکان وەک 
هەســتکردن بــە تــرس، دڵەڕاوکــی، تۆقینــی 
نەمانــی  خەمۆکــی،  هــۆ،  بەبــێ  لەنــاکاوی 
ــتەکان،  ــی هەس ــزان، دەرنەبڕین ــە خێ ــە ب متامن
ــە  ــە ب ــی متامن ــی، نەبوون ــە کەم ــتکردن ب هەس

خۆبــوون و تێکچونــی خــود بینینــی.
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مێژووی کارکردنی وادی لەسەر خەتەنەكردنی

 مێینە بە پێی ساڵ

        ٢٠٠٤
تەنیا لە ئەفریقیا 

خەتەنە نییە

ــتنێکیاندا  ــە دانیش ــی وادی ل ــی گەڕۆک تیمێک
کــە  دەرکــەوت  بۆیــان  ئافرەتــان  لەگــەڵ 
ــە  ــە. تیمەک ــی هەی ــان بون ــە گەرمی ــە ل خەتەن
خولــی فریاگــوزاری خێرایــان دەوتــەوە لــە 
بــە  دەســتیکرد  وادی  لێــرەوە  گوندەکانــدا. 

کــە  دەرکــەوت  و  زانیــاری  کۆکردنــەوەی 
ناوچەیــە  لــەو  ئافرەتــان  ٥٠٪ی  نزیکــەی 

خەتەنەکــراون.

لــە یەکــەم توێژینــەوە دەربــارەی خەتەنــە، 
ــۆی ١٥٤٤  ــە ک ــە ل ــەوت ک ــۆی دەرک وادی ب
ئافرەتــی بیــرناو ٩٠٧ یــان خەتەنەکرابــوون.
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 ٢٠٠٥ 
کەمپینی 

خەتەنەکردن راگرن

 وادی دەســتیکرد بــە چاالکــی بەرزکردنــەوەی 
بەرەنگاربوونــەوەی  دەربــارەی  هۆشــیاری 
گوندەکانــی  لــە  مێینــە  خەتەنەکردنــی 
کوردســتانی عێراقــدا، ســەرەتا لــە گەرمیــان 
دەســتکرا  دیکــە.  ناوچەکانــی  لــە  پاشــان 
ــک و  ــو خەڵ ــە نێ ــە ل ــکردنی بابەتەک ــە باس ب
ــە  ــە ب ــەر خەتەن ــە س ــم ل ــەم فیل ــادا. یەک میدی
لــە  ›Handful of Ashes/ مشــتێک  نــاوی 
ەوە  ئەحمــد  نەبــەز  لەالیــەن  خۆڵەمێــش‹ 

بەرهەمهێــرنا.

٢٠٠٦ 
یەکەم کۆنفرانس

بەخەتەنــەی  دژ  کۆنفرانســی  یەکــەم  وادی 
لــە عێراقــدا ڕێکخســت لــە هەولێــر، وادی 
دژی  واژۆ  کۆکردنــەوەی  بــە  دەســتیکرد 
خەتەنەکردنــی مێینــە و بەهــاوکاری ڕێکخراوە 
کــرا  میدیایــی  کامپەینێکــی  مەدەنییــەکان 
ــە  ــی ل ــژی خێزان ــایەک دژی توندوتی ــۆ یاس ب

مێینــە. خەتەنەکردنــی  نێوانیانــدا 
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٢٠٠٧ 

واژۆکۆکردنەوەو 
رەشنوسی یاسا

ــتان.  ــی کوردس ــۆ پەرلەمان ــردران ب واژۆکان نێ
ــتەنگیەک  ــد ئاس ــەڕوی چەن ــرەدا وادی ڕوب لێ
ــەت  ــاران تەنان ــەرەتادا پەرلەمانت ــەوە، لەس بوی
بــە  و  بانەتەکــە  باســکردنی  لــە  دودڵبــوون 
ــەت  ــردەوە. حوکم ــان ڕەتک ــکرا داواکەی ئاش
تەنانــەت ئــەوەی رەتکــردەوە کــە خەتەنــە 
بوونــی هەبێــت لــە کوردســتان. لەهەمانکاتــدا 
منونــە  بــۆ  نیودەوڵەتییــەکان  الیەنــە 
رێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دانــی بــە 
واژۆکانــدا نەنــاو و ئامــادە نەبوون کوردســتانی 
عێــراق زیــاد بکــەن بــۆ لیســتی ئــەو واڵتانــەی 
خەتەنەکردنــی مێینــەی تێــدا ئەنجامدەدرێــت.

٢٠٠٩ 
راپۆرتی

 نەتەوە یەکگرتوەکان

یونامــی  رێکخــراوی  جــار  یەکــەم  بــۆ 
دەربــارەی  ئامەدەکــرد  راپۆرتیکــی 
کوردســتانی  لــە  مێینــە  خەتەنەکردنــی 
ــە  ــێفیش ب ــراوی یونس ــر رێکخ ــراق. دوات عێ
ــە  ــەر خەتەن ــە س ــی ل ــێوە راپۆرتێک ــان ش هەم
ئەنجامــدا. هەرچەنــدە ئەمــە تەنهــا راپۆرتێــک 
بــوو بــەاڵم وادی گەشــتبینبوو بــەوەی کــە ئیــرت 
خەتەنەکردنــی مێینــە بــە کێشــەیەکی ئەفریقــی 

ناونەبرێــت.

٢٠١٠
»چاودێریی مافی مرۆڤ« 

پشتگیری نواند

بەرفراوانەکــەی  توێژینــەوە  ئەنجامــی  وادی 
باڵوکــردەوە کــە لــە ٢٠٠٧ وە دەســتیپێکردبوو، 
خەتەنەکردنــی  کــە  پیشــانیدا  توژینەوەکــە 
یــەک  وەکــو  الدێــکان  و  شــار  لــە  مێینــە 
ــی  ــژەی خەتەنەکردن ــتی ڕێ ــە گش ــاڵوە، ب بەرب
چاودێــری  رێکخــراوی  بــوو.   ٧٥٪ مێینــە 
مافــی مــرۆڤ راپۆرتێکــی باڵوکــردەوە لەژێــر 
ناونیشــانی ›منیــان بــردو هیچیــان پێــم نــەوت‹ 
وادی  توێژینەوەکــەی  ئەنجامەکانــی  کــە 
دەســەملێنێت.  لــە کۆتاییــدا دەرهاویشــتەکان 
دەربــارەی خەتەنەکردنــی میینــە بــە هــاوکاری 
مرۆڤــی  مافــی  چاودێــری  ڕێکخــراوی 
خســتەڕوو کــە بــووە هــۆی فشــارێکی زۆر 
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ــە  ــتان. ل ــی کوردس ــی هەرێم ــەر حوکمەت لەس
هەمانســاڵدا وەزارەتــی تەندروســتی حوکمەتی 
ــان  ــی خۆی ــتان دۆزینەوەکان ــی کوردس هەرێم
لەســەر خەتەنــە باڵوکــردەوە کــە پیشــانیدەدات 
٪ ٤٠ ژنــان خەتەنــە کــراون. ئــەم دانپێدانــە 
یاســایەک  ئــەوەی  بــۆ  گرنگبــوو  فەرمییــە 

ــەیە . ــەو کێش ــی ئ ــۆ ڕاگرتن ــت ب دەربکرێ

٢٠١١ 
وەرچەرخانی گەورە،

 یاساکە!

خاڵێکــی دیاربــوو لــە هەڵمەتــی ڕاگرتنــی 
خەتەنــە لــە هەریمــی کوردســتان. لــە کۆتاییــدا 
لــە حوزەیرانــی ٢٠١١ دا پەرلەمانی کوردســتان 
کــە  ئەســتۆ  گرتــە  بەرفراوانــی  یاســایەکی 
بەرەنگاربوونــەوەی  یاســای  ئەویــش 
توندوتیژیــی خێزانــی ژمــارە ٨ی ســاڵی ٢٠١١ 
ژمارەیەکــی  بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ  بــوو، 
و  ژنــان  بەرانبــەر  کــە  توندوتیــژی  لــە  زۆر 
نێویانــدا  لــە  کــە  ئەنجامدەدرێــن  منــدااڵن 
پەرلەمــان  هەبــوو.  مێینــە  خەتەنەکردنــی 
دەنگــی دا بــە یاســاکە. ئەمــەش گرنگــی ڕۆڵی 
لــە چوارچێــوەی  دیموکراســییانە  پڕۆســەی 

یاســادا دەخاتــە ڕوو.

ــە  ــۆرە ل ــای لەوج ــە یاس ــە ک ــایەنی باسیش  ش
حوکمەتــی ناوەنــدی عێراقــدا بوونــی نیــە. 
وادی بــە هــاوکاری ڕێکخــراوی پەنا بــەردەوام 
ــایەکی  ــی یاس ــۆ دەرکردن ــدان ب ــە هەوڵ ــوو ل ب
ــی  ــی خەتەنەکردن ــۆ قەدەغەکردن ــەو جــۆرە ب ل
مێینــە لــە عێراقیشــدا. هەبوونــی یاســایەک 
ڕازیکردنــی  بــۆ  وادی  بــۆ  پشــتگیریەکبوو 

خەڵــک بــۆ دەســتهەڵگرتن لــە خەتەنــە. وادی 
ــە‹ ی هەڵبــژارد  ــە خەتەن ١٣ ›گونــدی خاڵــی ل
بەرەنگاربوونــەوەی  کەمپینــی  میانــەی  لــە 

ــە. خەتەن

٢٠١٢
تۆڕی هەماهەنگی بۆ 

جێبەجێکردنی یاساکە

بــە  بــەاڵم  دەرچــوو  یاســاکە  هەرچەنــدە 
جێبەجێکــردن  بەبــێ  یاســا  وادی  بۆچونــی 
هەڵمەتــی  بۆیــە  نیــە،  بایەخێکــی  هیــچ 
هەماهەنگــی  بــە  یاســاکە  جێبەجێکردنــی 
لەڕێــی  دەســتیپێکرد  حوکمەتــدا  لەگــەڵ 
ــان،  ــۆ مام ــان ب ــداری و ڕاهین ــیمیناری هۆش س
مامۆســتایان. لــە چوارچێوەیەکــی یاسایشــدا 
ڕاهینــان بــۆ پارێــزەران، ئەفســەرانی پۆلیــس 
و دادوەران لەســەر چۆنێتــی جێبەجێکردنــی 
یاســاکە ئەنجامــدرا، بەهــاوکاری بەڕێوبەرایەتی 
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بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی. ســەرەڕای ئــەم 
هەواڵنەشــدا هیــچ  حاڵەتێکــی خەتەنــە نەدرایە 

دادگا.

وادی هێڵــی گەرمی خەتەنەی دروســتکرت بۆ 
یارمەتــی کۆمەاڵیەتــی، دەرونــی، تەندروســتی 
و سێکســی ئــەو ئافرەتانەی قوربانــی خەتەنەن 
لــە کوردســتاندا. چاالکوانانــی واڵتانــی ئێــران، 
عومــان و واڵتانــی تــری ئاســیا کــە هەمــان 
ئەرێنیــان  کاردانــەوەی  هەبــوو  کێشــەیان 
ــراق  ــتانی عێ ــی کوردس ــۆ هەوڵەکان ــوو ب هەب
ــە.  ــی مێین ــەوەی خەتەنەکردن ــۆ بەرەنگاربون ب
کەمپینــی  کــە  وایکــرد  وادی  کەمپینەکــەی 
دژی خەتەنــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەراســت و 
یەکــەم   ٢٠١٢ لــە  وە  دەســتپێبکات.  ئاســیا 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  خەتەنــە  کۆنفرانســی 

ناوەڕاســت کــرا بــە سەرپەرشــتی ڕێکخــراوی 
هیڤــۆس و وادی لــە بەرلیــن.
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٢٠١٣
تۆڕی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست و ئاسیا

لــە  ›خەتەنــە  پــڕۆژەی  هیڤــۆس  و  وادی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت ڕاگرن‹یان دەســتپێکرد، 
تۆڕێکــی  دروســتکردنی  بــۆ  پڕۆژەکــە 
پەیوەنــدی بــوو بــۆ هەمــوو ناوچەکــە، بــۆ 
ــی  ــارەی خەتەنەکردن ــا دەرب ــەوەی دات کۆکردن
مێینــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و ئاســیا و بــۆ 
پێدانــی زانیاری بــە ڕۆژنامەنوســان، ڕێکخراوی 
نــا  ڕێکخــراوە  و  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە 
بیرۆکەیــەی  ئــەو  جیهانیــەکان.  حوکومیــە 
ــا  ــە ئەفریقی ــا ل ــە تەنه ــی مێین ــە خەتەنەکردن ک
بونــی هەیــە هــەر بەردەوامبــوو و چاالکوانانــی 
ئێــران، مالیزیــا، عومــان، ســەنگاپور، هندســتان 
ــان  ــە بایەخەوەگوێی ــعودی ب ــتانی س و عەرەبس
لێنەگیــرا. بۆیــە بەهیــوای ئــەوە بوویــن کــە 
ئــەم تــۆڕە لەگــەڵ کۆنفرانســەکان هێزێــک 

ببەخشــێت بــە بابەتەکــە.

 وادی زیاتــر لــە ١٠٠ ۆرکشــۆپی ئەنجامــدا 
باشــکردنی  بــۆ  خەتەنــە  مامانەکانــی  بــۆ 
بــە  وئاشــناکردنیان  تەندروســتیان  توانــای 
بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی کــە  یاســای 
ــوو  ــەدەکات. وادی بەردەوامب ــە قەدەغ خەتەن
لــە ڕاهێنــان و کۆکردنــەوەی داتــا کــە دابەزینی 
ڕێــژەی خەتەنــەی دەردەخســت بەتایبەتــی 
لــە گەرمیــان و هەڵەبجــە. وادی دەســتیکرد 
ــۆ  ــتگیری ب ــەوەی پش ــۆ دۆزین ــدان ب ــە هەوڵ ب
ــاوکاری  ــە ه ــراق ب ــی عێ ــە پەڕلەمان ــاکە ل یاس
و  یاســاکە  ڕەشنوســی  پەنــا.  ڕیکخــراوی 
نامەیەکــی کــراوە درایــە پەرلەمــان کــە گرنگــی 

ڕوندەکــردەوە. خەتەنــەی  قەدەغەکردنــی 

٢٠١٤ 
دویەم کۆنفرانسی 
ر. ناوەڕاست و ئاسیا

دووەمیــن کۆنفرانســی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
ــە  ــدرا ک ــە ئەنجام ــارەی خەتەن ــیا دەرب و ئاس
لەالیــەن هیڤــۆس و وادییــەوە ڕیکخرابــوو 
چاالکــوان   ٣٠ لــە  زیاتــر  ئامادەبوونــی  بــە 
وتویــژەر لــە عێــراق ، مـــر، ئێــران، عومــان، 
عەرەبســتانی ســعودیە، مالیزیــا، ئەندەنوســیا 
یونســێف  نوینەرانــی  لەگــەڵ  هندســتان  و 
لــە عێــراق و پــڕۆژەی ئۆرکیــدی ئینگلتــەرا 
ئەملانــی.  ی   )Terre des Femmes(و
ــەی  ــە کێش ــەوە ک ــەدا ڕونکرای ــەو کۆنفرانس ل
بکرێــت  لەســەر  کاری  دەبێــت  خەتەنــە 
باشــوری  و  ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  لــە 
ئەوکاتــە  ئەفریقــادا.  ئاســیاو  ڕۆژهەاڵتــی 
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هێــچ توێژینەوەیەکــی نیشــتیامنی نەکرابــوو 
ــە  ــارەی خەتەن ــا دەرب ــیا و مالیزی ــە ئەندەنوس ل
ئەوەیــان  پێشــنیازی  لێکۆڵینــەوەکان  بــەاڵم 
دەکــرد کــە ڕێژەکــە لــە ٨٠٪ بــۆ ٩٠٪ دەبێــت. 
کــە  ئەندەنوســیا  دەگەیەنێــت  ئــەوە  ئەمــە 
گەورەتریــن دانیشــتوانی مســوڵامنی تێدایــە 
خەتەنــەی  قوربانــی  ملیــۆن   ١٠٠ پێشــبینی 
لێدەکرێــت، کــە ئــەم ژمارەیــە لــە ناو ئــەو ١٤٠ 
ــە ڕێکخــراوی  ملیــۆن قوربانــی خەتەنەیــەی ل
نەتــەوە یەکگرتــوکان و ڕێکخراوەکانــی تــر 

باســیدەکەن هەژمــار نەکــراوە. 

کۆنفرانســەکە هەندێــک ڕاســتی جۆراوجۆری 
واڵتێکــدا  لەهــەر  خەتەنــە  دەربــارەی 
کــە  ڕونکــردەوە  ئــەوەی  کــە  خســتەڕوو 
هەرواڵتــەو پێویســتی بــە ئیشــی تایبــەت هەیە. 
ــەوە  ــەکانی داعش ــۆی هێرش ــاڵەدا بەه ــەم س ل

ــی  ــای قەدەغەکردن ــۆ یاس ــی ب وادی هەوڵەکان
خەتەنەکردنــی مێینــە لــە عێــراق ڕاگــرت.

٢٠١٥ 
هاوکاری یونسێف

ڤیدیۆیــی  وادی  یونســێف  یارمەتــی  بــە 
بەرزکردنــەوەی هۆشــیاری دژی خەتەنەکردنی 
ــە  ــە کەناڵ ــکرا ل ــە پەخش ــتکرد ک ــە دروس مێین

ناوخۆییەکانــدا.
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٢٠١٦-٢٠١٩
رۆڵی پیاوانی ئایینی

ســیمیناری  لــە  بەردەوامبــوو  وادی 
بەشــداری  بــە  هۆشــیاری  بەرزکردنــەوەی 
پیــاوان، وادی بەبەردەوامــی هانــی پیاوانــی 
کێشــەکانی  لــە  هەبێــت  دەنگیــان  دەدا 
ــاوان  ــۆ پی ــکرد ب ــی خۆش ــدا. وادی ڕێ ئافرەت
ژیانــی  و  خۆیــان  کیشــەکانی  باســی  کــە 
هاوســەریان بکــەن لــە دەرئەنجامــئ خەتەنــە. 
›گروپــی  پێکهێنانــی  بــە  دەســتیکرد   وادی 
بەســەر  زاڵبــوون  بــۆ  ژنــان‹  داخــراوی 
ــی  ــی ئەزمون ــان باس ــدا ژن ــە تێی ــەدا، ک خەتەن
خۆیــان لەگــەڵ خەتەنــە دەکــرد، گروپەکــە 

ســەرکەوتوبوو.  زۆر 

دروســتکردنی  لەســەر  ئیشــیکرد  وادی 
پەیوەنــدی لەگــەل پیاوانــی ئاینــی چونکــە 
هەرچەنــدە خەتەنــە بەیاســا قەدەغەکرابــوو 
ــی  ــو پیاوان ــە نێ ــبوو ل ــی باس ــەر جێ ــەاڵم  ه ب
ئاینیــدا. هەرچەنــدە لــە ٢٠٠٧ شــێخی ئەزهــەر 
فەتــوای قەدەغەکردنــی خەتەنــەی مێینــەی 
دەرکــرد هەوەهــا ئایەتــواڵی شــیعەش فەتــوای 
دژی خەتەنــە دا، تائێســتا باوەڕێــک هەیــە کــە 
خەتەنــە لــە حەدیســدا هاتــووە بۆیــە وادی 
ــی  ــەڵ پیاوان ــەکردن لەگ ــە قس ــەردەوام بوول ب

ئایینــی بــۆ وەســتانەوە دژی خەتەنــە.
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٢٠٢٠
گەرمیانی خاڵی لە خەتەنە

 دوای ١٥ ســاڵ لــە کەمپەیــن گەرمیــان بــە 
ــدرا،  ــە ڕاگەیەن ــە خەتەن ــی ل ــی خاڵ ناوچەیەک
لــە شەشــی شــوبات ڕۆژی بەرەنگاربونــەوەی 
باڵویکــردەوە  وادی  مێینــەدا  خەتەنەکردنــی 
کــە لــە ســاڵی ٢٠١٩ دا هیــچ کەیســێکی تــازە 

ــراوە.  ــان تۆمارنەک ــە گەرمی ل

 لــەدوای ١٦ ســاڵ کارکــردن لــەم بــوارەدا، 
ــۆی  ــە بەه ــە ک ــرەت هەی ــەزار ئاف ــەدان ه بەس
و  قورســبوە  ژیانیــان  کیشــەکانی خەتەنــەوە 
دووچــاری چەندیــن کێشــەی تەندروســتی 
لەکۆتایــی  وادی  بۆیــە  بــوون  خێزانــی  و 

ــی  ــی پڕۆگرام ــدا بەدانان ــاڵی ٢٠٢٠دا بڕیاری س
داوای  لەســەر  دا  بەســەرخەتەنە‹  ›زاڵبــوون 
ــی  ــە ڕێنامی ــتیان ب ــە پێویس ــەی ک ــەو خامنان ئ
ــەدا  ــەو گوندان ــە ل ــەم پڕۆگرام ــوو. ئ و یارمەتیب
تێــدا  خەتەنەیــان  کــە  دەدرێــت  ئەنجــام 
کێشــە  باســی  بــەوردی  کەمبۆتــەوە،  زۆر 
لــە  تەندروســتی و دەرونیەکانیــان دەکەیــن 
دەربــارەی  کاتێکــدا خامنــەکان هۆشــیارن 
شــایەنی  خەتەنــە.  زیانەکانــی  یاســاکەو 
ــای  ــۆی پەت ــاڵەدا بەه ــەم س ــە ل ــکردنە ک باس
تــری  جۆرەکانــی  خەتەنــەو  کۆرۆنــاوە 

پشــتگوێخرا. ئافرەتــان  دژی  توندوتیــژی 
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٢٠٢١ 
هەڵەبجەی خاڵی لە خەتەنە

پارێــزگای  کارکــردن  ســاڵ   ١٥ دوای  لــە 
خاڵــی  ناوچــەی  وەکــو  هەڵەبجــەش 
بەپێــی  کــە  ڕادەگەیەنیــن  خەتەنــە  لــە 
ئامــارەکان هیــچ حاڵەتێکــی خەتەنەکردنــی 
لــە  بەردەوامــە  وادی  تۆمارنەکــراوە.  مێینــە 
ــی  ــەوەی خەتەنەکردن ــی بەرەنگاربوون کەمپین

بــۆ  تیمــەکان  لەگــەڵ  بەکارکــردن  مێینــە 
و  یارمەتــی  زۆرتریــن  پێشکەشــکردنی 
پڕۆگرامــی  لەڕێــی  خامنــان  بــۆ  ڕێنامیــی 

دا. خەتەنــە‹  بەســەر  ›زاڵبــون 
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داهاتوو

کاردەکات  وادی  داهاتــودا  کارەکانــی  لــە   
بەرەنگاربونــەوەی  کەمپینــی  ئــەوەی  بــۆ 
کوردســتان  تەنهــا  مێینــە  خەتەنەکردنــی 
ــری  ــەکانی ت ــوو بەش ــو هەم ــەوە بەڵک نەگرێت
ــەوەی  ــتە توێژین ــەوە. پێویس ــش بگرێت عێراقی
بارودۆخــی  زانینــی  بــۆ  بکرێــت  نــوێ 
خەتەنەکردنــی مێینــە لە ناوەڕاســت و خواروی 
عێراقــدا. هیواداریــن و کاردەکەیــن بــۆ ئەوەی 
لــە عێــراق  بــە یاســا  خەتەنەکردنــی مێینــە 
داواکاریــن  هەروەهــا  وە  قەدەغەبکرێــت. 
ــی  ــیا و ڕۆژهەاڵت ــە ئاس ــە ل ــی خەتەن ــە بابەت ک
ناوەڕاســتیش بــە هەنــد وەربگیرێــت لــە الیــەن 

نێودەوڵەتیەکانــەوە.  کۆمەڵگــە 

ــەڵ  ــردن لەگ ــە کارک ــت ل وادی بەردەوامدەبێ
زانیــاری  پێدانــی  بــۆ  خەتەنــە  قوربانیانــی 
بانگەشــەی  لــە  هەروەهــا  وە  ڕێنامیــی  و 
کۆمەاڵیەتــی  و  یاســایی  و  هۆشــداری 
لــە  حالــەت  یــەک  هەتاوەکــو  ناوەســتین 

نەمێنێــت. عێــراق  و  کوردســتان 

دژی  وادی  بەرفراوانــی  کەمپەینــی 
کــە  ســەملاندی  مێینــە  خەتەنەکردنــی 
ئەگــەر  لەناوبربێــت  خەتەنــە  دەتوانرێــت 
جۆرێــک: بــە  بکرێــت  لەســەر  کاری 

کەمپەینی درێژخایەن و بەردەوام •

روبەروو لەناو خەڵک و کۆمەڵگەدا، بە  •
کەسانی دیاری کۆمەڵگەوە

لەکەشێکی جێیی متامنە و هاوکار •

بە بەشداریکردنی پیاوان  •

لەگەڵ ئەنجامدانی کۆبونەوەی کراوە،  •
روماڵی میدیایی و کەمپەین بۆ قەدەغەکردنی 

خەتەنەکردنی مێینە بە یاسا

هەڵەبجــەدا  و  گەرمیــان  لەناوچەکانــی 
ژمــارەکان بــون بــە ســفر، بــۆ منونە، لــە گوندی 
ئەواڵقــوت لــە گەرمیــان لــە ســاڵی ٢٠٠٤ دا لــە 

کــۆی ٢٨٠ ژن، ١٥٠ خەتەنەکرابــوون.

ــش  ــت، » پێ ــاڵ دەڵێ ــی ٢٥ س  ژنێک
ئــەوەی وادی دەســت بــە کارکــردن 
دوایــی  لــە  خەتەنەکــراوم،  بــکات 
ــی  ــم زیانەکان ــیمینارەکانی وادی زانی س
ــت  ــەرەکەم دەڵێ ــن. هاوس ــە چی خەتەن
خۆزگــە ســزای ئــەو مامانــەم بدایــە کــە 

خەتەنــەی کــردی«.

خەلیــل  ســەی  گونــدی  لــە  هەروەهــا 
دەروێــش لــە گەرمیــان لــە کــۆی ٥٧ ئافــرەت، 
ــاڵ  ــد س ــۆی چەن ــوون. بەه ٣٢ ی خەتەنەکراب
ئێســتا  گوندانــە  لــەم  بــەردەوام  کارکردنــی 
کچێــک  هیــچ  واتــە  خەتەنــە  لــە  خاڵیــن 
ــەم  مەترســیی خەتەنکردنیــان لەســەر نەمــاوە ل

گونــدە.

گونــدی  لــە  ســاڵ   ٢٠ کچێکــی 
ــت،  ــش دەڵێ ــل دەروێ ــەی خەلی س
لــە  کــردم  ڕزگاری  »زانیارییەکانتــان 
ــرت  ــوون... پیاوانیــش ئێســتا چی خەتەنەب
زۆرناکــەن بــۆ کردنــی خەتەنــە، جــاران 

ــان«. ــۆ مام ــن ب ــان بردی دەی
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دەرئەنجامەکان

یونســێف  ڕاپرســیەکی  بەپێــی  دا  لــە ٢٠١٥ 
ڕێکخــراوی هارتالنــد پیشــانیداوە کــە ڕێــژەی 
ــووە  ــدا ب ــە دابەزین ــە زۆر ل ــی مێین خەتەنەکردن
ــدا  ــەی وادی کاری هۆشــداری تێ ــەو ناوچان ل
 ٪٤٤ کــە  هەروەهــا  وە.   ٢٠٠٤ لــە  کــردوە 
تەنهــا  بــەاڵم  خەتەنەکرابــوون  دایکــەکان 

نەکــراون. خەتەنــە  کچەکانیــان   ٪١٠,٧

وادی   ٢٠٢٠ شــوباتی  مانگــی  لــە  دواجــار 
ــچ  ــان هی ــدارەی گەرمی ــە ئی ــە ل ــد ک رایگەیان
تۆمارنەکــراوە.  خەتەنــە  نوێــی  حاڵەتێکــی 
ــە  ــەش ب ــزگای هەڵەبج ــاڵی ٢٠٢١ پارێ ــە س ل
هەمــان شــێوە وەکــو خاڵــی لــە خەتەنەکردنــی 
لــە  کارکــردن  بــەاڵم  هەژمارکــراوە  مێینــە 
ناوچەکانــی دیکــە بەردەوامــە لەگــەڵ ئــەوەی 
داوا  لەبەرئــەوە  ســنوردارە.  وادی  تواناکانــی 
ــە  ــی دیک ــراوو الیەنەکان ــە ڕێکخ ــن ل دەکەی
ــر  ــۆ زیات ــوەکان ب ــەوە یەکگرت ــی نەت ــە تایبەت ب

هەوڵەکانیــان. چڕکردنــی 

 

ئەم نامیلكەیە لەالیەن:

ئيزيس ئەلجیبالی )ئینگلیزی(  

باخان جەمال )كوردی(

نورساوە
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سوپاســـی ئـــەو کەســـانە دەکەیـن کـــە وایانكـرد ئــــەم هەواڵنــە 
ــە  ــان، كــ ــی تیمەكامنــ ــتاف و ئەندامانــ ــام؛ ســ ــە ئەنجــ بگاتــ
خۆنەویســتانە لــە بارودۆخـــی ئاسایی و ســەختدا كاردەكــەن. 
سوپاســــی ئــــەو بەخشــــەر و هاوبەشــانە دەکەیــــن کــە بەبــێ 
ئــــەوان ئــــەم هەواڵنــــە بەئەنجــــام نەدەگەیشــــن: هیڤــــۆس، 
ــوڵخانەی  ــێف، کونسـ ــدا، یونیسـ ــی دەرەوەی هۆڵەنـ وەزارەتــ
 Women World Day of ،ئەڵامنیـــا لەهەولێـر، دەزگای ڕۆزێللۆ
 Clifford Chance، ،وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــــکا ، Parayer
Heartland Alliance، ســندوقی جیهانــی وااڵس و هەمــــوو 
ئــەو كەســانەی كــە بــە درێژایـی ئـەو چەنـد سـاڵە بەخشـینیان 

پێشكەشـكردوە.
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