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پێشەکی
تەندروستی سێکسی بارێکی نیشاندەری تێکڕای تەندروستیمانە .پشتگوێخستنی تەندروستی
سێکسیمان ڕاستەوخۆ کار دەکاتە سەر تێکڕای تەندروستیمان .وە ئێمە بۆ ئەوەی لە باری
سێکسەوە تەندروست بین ،سەرەتا پێویستە تێبگەین تەندروستی سێکسی مانای چییە و
بنچینەکانی چین .
تەندروستی سێكسی دۆخێکی ساغی جەستەیی ،عاتفی ،دەرونی و کۆمەاڵیەتییە بەرامبەر بە
سێکش؛ پێویستی بە تێگەیشتنێکی ئیجابی و ڕێزلێگیراو هەیە بۆ پەیوەندی سێکسی و باری
سێکسی /ڕەگەزخوازی  ،لە هەمان کاتدا ئەگەری بوونی تەجروبەیەکی سێکسی پڕ چێژ و بێ
ترس ،دوور لە زۆرلێکردن ،جیاکردنەوە و توندوتیژی.
زانیاری و ئەو سەرچاوانەی کە باسی باری سێکسی ،وە تەندروستی سێکسی ئەکەن لە
عێراق/هەرێمی کوردستان بە تایبەتی بە زمانی ناوخۆی زۆر سنووردارە ،وە زۆربەی کات
ناتەواوە لەبەر ئەوەی بناغەیان لەسەر نەریت و فێرکردنی کۆنە کە باسکردنی ئەو پرسیارانە بە
گوناح دا ئەنێن ،لەجیاتی ئەوەی سەرچاوەکانیان لە فاکتی زانستی پێک بێنن و لەسەر ئەم بابەتانە
لە تێڕوانینێکی بێالیەن و مافی مرۆڤانەوە بدوێن .ئەوە وایان لێ دەکات باوەڕپێنەکراو بن .جگە
لەوەی هیچ لەو سەرچاوانە زانیاری تەواو دابین ناکەن لەسەر کۆمەڵگای هاوڕەگەزخوازان
.LGBT+
لەم ڕێبەرییەدا ،هەوڵ ئەدەین کە ئەم بۆشاییە پڕ بکەینەوە بە دابین کردنی زانیاری لەسەر
بنەمای نوێترین سەرچاوەی زانستی ،وە گفتوگۆکردنی ئەو بابەتانەی کە بەزۆری هەستیارن
بەجۆرێك کە باری سێکسی مرۆڤ بە شێوەیەکی سروشتی و بەشێکی گرنگی ژیانی مرۆڤ پیشان
ئەدات کە بە هیچ جۆرێك نابێت ببەسترێتەوە بە عەیبایەتی و شەرمەزاری.

پێناسە نیشاندەرەکان
باری سێکسی
ڕەگەزخوازی
ڕەگەز ی
کۆمەاڵیەتی
ڕەگەزی
بایۆلۆجی

کرداری سێکسی
باری
ڕەگەزخوازی
هاوڕەگەزخوازی
LGBT+

بەشێکی سەرەکییە لە بوونی مرۆڤ بە درێژایی ژیانی وە کرداری سێکس،
ڕۆڵ و ناسنامەی ڕەگەزی ،باری ڕەگەزخوازی ،هەوەس ،چێژ ،هۆگری و
زاووزێ دەگرێتە خۆی.
ئاماژە بە ڕۆڵ ،ڕەفتار ،چاالکی و تایبەتمەندیەکانی پێکهاتی کۆمەاڵیەتی
ئەکات کە کۆمەڵگایەکی دیاریکراو بە دروستی دەزانێت بۆ ژنان و پیاوان.
ڕووە جیاکانی کە دەبەسترێنەوە بە ڕەگەزی دیاریکراو(پێناسی ڕەگەزی)
جیاوازی هەیە لە کۆمەڵگایەکەوە بۆ کۆمەڵگایەکی تر.
تایبەتمەندی )بایۆلۆجی (زیندەوەرزانی کەسێکە کە پێش لەدایكبوون
دیاری کراوە .بە فاکتەری بایۆلۆجی کۆنتڕۆڵ دەکرێت .لە کاتێکدا
زۆربەی خەڵك نێر یان مێن ،کەسانێك هەن کە لەنێوان هەردوو
ڕەگەزەکان ،وە تایبەتمەندی هەردوو ڕەگەزەکان لەخۆ دەگرن .ڕەگەز
دەتوانرێت بگۆڕدرێت ئەگەر تایبەتمەندی زیندەوەرزانی کەسەکە یەك
نەبن لەگەڵ پێناسی ڕەگەزی کەسەکە .ڕووە جیاکانی بوونی ڕەگەزێکی
تایبەت لە کۆمەڵگەیەکەوە بۆ کۆمەڵگەیەکی کە ناگۆڕرێت.
ئاماژە بە کرداری نواندی چاالکی سێکسی و نزیکبوونەوەی لە یەکتری
ئەکات.
ڕاکێشانێکی عاتفی ،رۆمانسی یان سێکسی بەردەوام یان نەگۆڕ بۆ
کەسانی کە.
کورتەی چەند ووشەیەك لە پیتی یەکەمی ووشەکان بە مانای
هاوڕەگەزخوازانی کچان )((Lesbianمێیان خوازیاری
مێیان) ،هاوڕەگەزخوازانی کوڕان)( (Gayنێران خوازیاری نێران)،
هەردوو ڕەگەز خوازان)(( Bisexualئەو کەسانەی خواستیان بۆ
هەردوو ڕەگەزی نێر و مێ هەیە) ،ڕەگەز گۆڕاوەکان
)((Transsexualsئەو کەسانەی کە ڕەگەزی زیندەوەرزانیان
ناگونجێت لەگەڵ پێناسی ڕەگەزیان) ،وە نیشانی +ەکە ئاماژە بە پێناسی
ڕەگەزی کە و باری ڕەگەزخوازی کە دەکات.

ئەو هەوکردنانەی بەهۆی سێکس دەگوازرێنەوە
ئەو هەوکردنانەی بەهۆی سێکس دەگوازرێنەوە کامانەن؟
ئەو هەوکردنەکانی بەهۆی سێکس دەگوازرێنەوە ئەو هەوکردنانەن کە بە گشتی بە سێکس باڵو
دەبنەوە ،بەتایبەتی سێکسی ئەندامی زێیی ،کۆمی ،و زارەکی .هەروەها دەکرێت بگوازرێنەوە بە
بەرکەوتن بە ڕووبەر یان ئامرازێك کە لەالیەن کەسێکی توشبوو بەکار هاتبێ وەکو فڵچەی ددانشتن،
دەرزی ،و ئامرازی کە .
ئەم هەوکردنانە زۆرن بێگوێدانە جۆری پەیوەندییەکە یان ڕەگەزی ئەو کەس(ان)ەی پەیوەندیت
پێەوەیان هەیە .ئەگەر بێتو لە پەیوەندییەکی هاوڕەگەزخواز یان ڕەگەزی بەرامبەرخواز بیت ،یان
هەردووکی .ئەگەر بێتو هاسەرگیر و تایبەت بە کەسێك بیت ،یان تەنیا و تاقیکار بیت؛ هەر کەسێك
کرداری سێکس بکات ئەگەری ڕوبەڕووبوونی هەوکردنی هەیە.

چەند جۆر لەو
هەوکردنانەی
بەهۆی سێکس
دەگوازرێنەوە هەن؟

 هەوکردنی سێکسی بەکتریای ئەوانەن کە بەهۆی بەکتریا ڕوو دەدەن .سووزەنەك،Gonorrhea
سفیلس ،Syphilisوە کاڵمیدیا .Chlamydiaچارەسەریان هەیە بەتایبەتی ئەگەر پێیان بزانرێت
لە قۆناغەکانی سەرەتادا .هەندێ جار ئەگەر چارەسەریان نەکرێت ،دەکرێت کاریگەری بخەنە سەر
مێشك و نەزۆکی .بۆ هەوکردنی بەکتریایی ،نیشانەکانی بەگشتی ئازار لەکاتی میزکردن ،خورانی
ئەندامی زاووزێ ،دەرکردنی جەراعات لە ئەندامی زاووزێ ،وە سوربوونەوە .وە هەندێجار ،ئەو
نیشانانە دەکرێت بە ئاسانی چاوپۆشی لێبکرێت .چاوپۆشیکردن لە نیشانەکان دەکرێت ببێتە هۆی
زەرەری تەندروستی مەترسیدار .ئەم هەوکردنانەی بەهۆی سێکس دەگوازرێنەوە دەکرێت بە
ئاسانی چارەسەر بکرێن بە وەرگرتنی دژەبەکتریا.

 هەوکردنی سێکسی مشەخۆری ئەوانەن کە لەالیەن زیندەوەری دیکەوە تووش دەبی(ئەسپێی توکەبەر
Pubic Liceو گەڕی .)Scabiesئەم هەوکردنانە چارەسەر دەکرێن لەڕێگای دەرمانی دژە-مشەخۆر.
چارەسەرنەکردنی هەندێك لەو هەوکردنانە دەکرێت ببێتە هۆی نەزۆکی و کێشە لە کاتی سکپڕیدا.
هەوکردن بەهۆی مشەخۆرەوە ،نیشانەکانی بە گشتی ئازار لەکاتی میزکردن ،خورانی ئەندامی زاوزێ،
دەرکردنی جەراعات لە ئاندامی زاوزێوە ،وە سوربوونەوەی .وە هەندێك جار ،ئەم نیشانەنە دەکرێت بە
ئاسانی هەستیان پێ نەکرێت .پشتگوێخستنی سیستمەکان ئەگەری هەیە ببێتە هۆی زیانی تەندروستی
مەترسیدار .ئەم هەوکردنانە دەکرێت بە ئاسانی چارەسەر بکرێن بە وەرگرتنی دژە بەکتریای وەرگیراو
لەالیەن پزیشکەوە.
 هەوکردنی سێکسی بەهۆی ڤایرۆسەوە بەهۆی ڤایرۆسی جیا جیاوەو ڕوو دەدات وەکو ئێچ ئای
ڤی ،HIVپاپیلۆماڤایرۆس ،HPVهێرپیز .Herpesئەمانە چارەەسەریان نییە ،بەاڵم لەگەڵ دەرمانی
هاوچەرخدا؛ ئەم هەوکردنانە دەکرێت کۆنترۆڵیان بەسەردا بگیرێت و لە زۆربەی حاڵەتدا ئەو خەڵکانەی
لەگەڵ ئەم هەوکردنان ئەژین دەتوانن ژیانی درێژ و تەندروستیان هەبێت بە وەرگرتنی دەرمانەکانیان.
وەرنەگرتنی دەرمان دەکرێت ببێتە هۆی مردن .هەرچەندە نیشانەی هەوکردنی ڤایرۆسی بە گشتی
نابینرێن ،بەاڵم کە دەرئەکەون لەرز و تا ،بێ هێزی ،و خوران دەگرنەوە.

ئێچ ئای ڤی و ئایدز

توشبوونی ئێچ ئای ڤی( HIVڤایرۆسی الوازکەری سیستمی
بەرگری لەشی مرۆڤ) تەداخولی سیستمی بەرگری لەش دەکات.
وە ئەگەر چارەسەر نەکرێت ،دەبێتە هۆی توشبوونی (ئایدز)
AIDSکە نەخۆشییەکی درێژخایەنە و ژیان ئەخاتە مەترسییەوە.

جۆرەها ڕێگە هەیە کە خەڵکی لێوەی ئێچ ئای ڤی HIVوەرەگرن .باڵوترینیان ئەوەیە کە لە کەسێك کە پێشتر
هەیبووە تووش ببیت .هەروەها ئەکرێت بگوازرێتەوە لە ڕێگەی سێکسی بێ بەرگری(بەکار نەهێنانی کۆندۆم)،
لە دایکێکی سکپڕەوە بۆ مناڵەکەی ناو سکی ،تێکەڵبوون بە خوێنی کەسێکی توشبوو ،یان بە بەکارهێنانی
کەرسەی کەسێکی توشبوو وەکو دەرزی ،فڵچەی ددان شتن ،گوێزان .
ئێچ ئای ڤی HIVهەوکردنێکی باڵوە لەناو ئەو خەڵکانەی کە چاالکن بە کرداری سێکس ،بێگوێدانە ڕەگەزی
بایۆلۆجی ئەو کەس(ان)ەی لەگەڵیدان .
ئەوی فاکتەرەی کە زۆر مەترسیدارە لەسەر ئێچ ئای ڤی HIVئەوەیە کە بە زۆری نیشانەی دیاری نییە کە
وای لێدەکات بە ئاسانی پێینەزانرێت ئەگەر پشکنینی بۆ نەکرێت.
هەرچەندە تا ئێستا چارەسەر نییە بۆ ئێچ ئای ڤی ،HIVلە زۆربەی واڵتان ئە خەڵکانەی کە (ئێچ ئای ڤی)یان
هەیە توانای وەرگرتنی دەرمانیان هەیە کە چاالکی ڤایرۆسەکە کەم ئەکاتەوە بە ڕادەیەك کە هەستی پێنەکرێت
بەمەش ڕێگە بە کەسەکە ئەدات کە ژیانێکی نۆرماڵ و تەندروست بژی .بەاڵم لەبەر ئەوەی ڕێگاکانی
چارەسەرکردن هێشتا دەسناکەون لە عێراق و هەرێمی کوردستان ،زۆربەی جار زۆر نرخیان گرانن ،زۆر
گرنگە سەرنج بدرێت بە خۆپاراستن .زۆر گرنگە کە خۆت بپارێزیت ئەگەر هەردوو کەسەکەش (ئێچ ئای
ڤی)یان هەبێت لەبەر ئەوەی سێکسی بێ بەرگری(بێ کۆندۆم) دەکرێت ببێتە هۆی تووشکردنیان بە هەوکردنی
دیکە کە تەندروستیان خراپتر بکات.

چارەسەردکن و خۆپاراستن لەو هەوکردنانەی بەهۆی سێکس دەگوازرێنەوە

زۆربەر ئەو هەوکردنانەی بەهۆی سێکس
دەگوازرێنەوە چارەسەر ئەکرێت ئەگەر لە قۆناغەکانی
سەراتایدا هەستیان پێبکرێت ،دەکرێت دەستیان
بەسەردا بگیرێت بە بەکارهینانی دەرمانی دروست.
بەاڵم چارەسەرکردن بۆ هەوکردنی گوازراوە بەهۆی
سێكس ئەبێ هەمییشە لەژێر چاودێری دکتۆردا بێت.
هەوکردنی گوازراوە بەهۆی سێكس درمین(تەشەنە
دەکەن) وە گرنگە بە شێەوەیەکی ڕاست مامەڵەیان
لەگەڵ بکرێت.
بەاڵم باشترین ڕێگە بۆ پاراستنی خۆت ڕێگە گرتنە
لێی .سێکس کردنی بەرگریدار(بە کۆندۆمەوە)،
بەکارهێنانی جۆرێکی دروستی کۆندۆم ،ڕاگرتنی زار
و ئەندامی زاو و زێ بە پاك و خاوێنی ،وە ئاگاردار
کردنەوەت بە باری تەندروستی ئەو کەس(ان)ەی
لەگەڵیانیت ڕۆڵێکی چاالك ئەبینێت لە پاراستنت لە
توشبوون.
لە عێراق/هەرێمی کوردستان کە بەدەستگەیشتنی خزمەتگوزاری تەندروستی سێکسی زۆر سنوردارە ،وە بۆ
خەڵکانی هاوڕەگەزخوازان) (LGBT+بەزۆری مەترسیدارە؛ ئەبێت کرداری پاراستنی زیاد بخرێتە بەر بۆ
کەمکردنەوەی پێداوسیتی تەندروستی .
زۆر گرنگە کە ئاگات لەو کەسانە بێت کە سێکسیان لەگەڵ دەکەیت ،وە زانینی مێژووی چاالکی سێکسیان
بزانیت .تا ژمارەیان زیاتر بن ،چانسی توشبوونی تۆ زیاترە.

کۆندۆم
هەرچەندە کۆندۆم  ٠١١%پاراستن دژ بە هەموو هەوکردنەکان دابین ناکات ،بەاڵم هێشتا بە
سادەترین و کاریگەرترین ڕێگە دادەنرێت بۆ خۆپاراستن و سنوردانان بۆ جانسی توشبوونت.
لەکاتی بەکارهێنانی کۆندۆم ،گرنگە کە لەگەڵیدا ماددەی چەورکردن بەکار بهێنیت بۆ ئەوەی دڕانی
کۆندۆمەکە ڕوو نەدات .کۆندۆم لە شوێنێکی فێنك و ووشك هەڵبگرە .کۆندۆمی نێرینەو مێینە
نابێت بەیەکەوە لە هەمان کاتتدا بەکار بهێنرێن لەبەر ئەوەی دەکرێت بەیەکەوە بلکێن یان بدڕێن.

 چۆنێتی بەکارهێنانی کۆندۆمی نێرینە
 کۆندۆمەکە
فڕێ بدە

 کۆندۆمەکە بخەرە سەری ئەندامی نێرینەکە ،وە پاڵی پێوە بنێ
بۆ خوارەوە .ماددەی چەورکەر بەکار بهێنە پێش جوتبوون.

 چۆنێتی بەکارهێنانی کۆندۆمی مێینە
. ٠کۆندۆمی نوێ
بەکار بهێنە
. ٠کۆندۆمەکە
ئامادە بکە و
بیخەرە ناو زێکەوە
پێش جووتبوون
یان سێکسی
زارەکی
. ٠کۆندۆمەکە
دەربێنە

. ٤کۆندۆمەکە فڕێ
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تەندروستی دەروونی
ناتوانین باسی تەندروستی سێکسی بکەین ،بەبێ ئەوەی باسی تەندروستی دەروونی نەکەین لە هەمان
کاتدا .ئاشکرایە کە هەردوویکیان کاریگەریان لەسەر یەکتری هەیە .
ئەو خەڵکانەی کە خۆیان بە هاوڕەگەزخواز LGBT+پێناس ئەکەن لە عێراق/هەرێمی کوردستان
دوچاری چانسی زیاتر ئەبن بۆ توشبوونی نەخۆشی دەروونی لەبەر ئەوەی بەرەوڕووی جیاکاری زیاتر،
وە ئازاردانی جەستەیی و زارەکی ئەبن ،سەرەڕای ئەو ترس و تەنیاییەی زۆربەی خەڵك تیایدا ئەژین
لەکاتێکدا بە پرۆسەی تێگەیشتن و قبوڵ کردنی پێناسی خۆیاندا ئەڕۆن .ئەمانە هەمووی هاوشانن بە
بەدڕەفتاری و ڕەفزکردنی خزمەتگوزاری لەالیەن ژمارەیەکی زۆری دکتۆری دەروونی.
هەرچەندە گەڕان بەدوای ڕاوێژکاری و یارمەتی پرۆفێشناڵ بۆ تەندروستی دەروونی هێشتا سەختە و بە
ناڕەوا دا ئەنرێت لە عێڕاق/هەرێمی کوردستان ،ئەمە مانای ئەوە نییە کە چەند شتێك نییە ڕۆژانە بکرێت
بۆ یارمەتیدانی .
هاوڕەگەزخوازی ) (LGBT+نەخۆشی دەروونی نییە .ئەم ڕاستییە سەلمێنراوە لەالیەن ژمارەیەك لە
گەورەترین دەزگای کۆمەاڵیەتی و پزیشکی وەکو (ڕێکخراوی تەندروستی جیهان) World Health
( ،Organizationپزیشکانی بێ سنوور) ،Doctors Without Bordersوە (کۆمەڵەی دەروونناسی
لوبنانی) .The Lebanese Psychiatric Societyبەاڵم داب و نەریت و فێرکردنەکان لەناو واڵتەکە
گرانی ئەکات بۆ خەڵکی کە بە زانیاری نوێ قایل بن کە دژایەتی لەگەڵ باوەڕی شەخسیان دروست بکات،
وە لەئەنجامدا ئەبێتە هۆی ڕەفزکردن و جیاکردنەوەی کەسانی هاوڕەگەزخواز)( LGBT+لەناو
کۆمەڵگەدا.
ئەمانە هەمووی لەالیەك ،ئەو کەسانەی کە خۆیان بە هاوڕەگەزخواز)( LGBT+پێناس ئەکەن پێوستە
هەوڵی زیاتر بەن بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ژینگەکەیاندا ،وە دڵنیا لەوە بکەنەوە کە ستایلی ژیانیان
تەندروستە و خۆیان دەور بدەن بە کەسانێك کە متمانەیان پێی هەبێ و بتوانن قسەیان بۆ بکەن ،لەگەڵ
ئەوەشدا کەتەکانیان بە چاالکی بەبەرهەم پڕ بکەنەوە .
ڕۆشتن بە پرۆسەی دۆزینەوەی خودی خۆیان ئەبێت گوێگرتن بێت لە ناخی خۆیان و خوێندنەوەی چەندین
سەرچاوەی باوەڕپێکراو .هەندێك کەس پێناسی خۆیان ئەندۆزنەوە لە سەرەتای ژیانیان ،کەسانی کە کاتی
زیاتریان پێویستە بۆ ئەوەی بەوە بگەن .وە هەر تاكێك بە شێوە و ڕێگای خۆیان ئەیكەن ،کات و شێوازی
دیاریکراو نییە بۆ ئەنجامدانی .
زۆر گرنگە بۆ ئەو کەسانە کە هەنگاوی چاالك بگرنە بەر بۆ باشترکردنی تەندروستی دەروونییان.
هەنگاوی بچوك وەکو دروستکردنی هاوڕێی نوێ ،کاری خۆبەخشی ،وە مەشقکردنی وەرزشی جیا جیا
ئەکرێت یارمەتییان بدات کە ناخی خۆیان دەربڕن بە شێوەی جیا جیا ،وە یارمەتیان بدات ڕووی جیای
کەسایەتیان بدۆزنەوە.

ڕەفتاری تەندروست و
ڕەفتاری مەترسیدار

مافی سێکسی
مافی سێکسی یەکێکە لە بەشە سەرەکیەکانی مافەکانی مرۆڤ ،وە پێشتر دانی پیادا نراوە لە بەڵگەنامەی نێودەوڵەتی
مافەکانی مرۆڤ کە واژۆ کراوە لەالیەن عێراقەوە .لەگەڵ ئەو فاکتەی کە چەندین بەند هەن لە دەستوری عێراق کە
ئەو مافانە ئەپارێزن .
چەند مافێکی تایبەت هەن کە گەرەنتی بۆ کراوە لە یاسای عێراقەوە وەکو مافی تایبەتمەندێتی لەناو ماڵدا ،مافی
گرتنەبەری داوای یاسایی دژ بە دەستدرێژی کردن ،مافی گرتنەبەری داوای یاسایی دژ بە تاوانی شەرەف ئەنجامدەران،
وە پاراستنی کچان بەرامبەر هاوسەرگیری زوو یان پێش وەخت .وە هەراسانی سێکسی بە هەمان شێوە باسکراوە لە
یاساکە بێجگە لەوەی لەناو هاوسەرگیری ڕوو ئەدات .
بەرهەرحاڵ ،یاسای عێراقی ڕێگە بە زۆربەی سەرپێچی ئەدا کە ڕووبات ،وە بە زۆری جێبەجێ ناکرێت هەتا ئەگەر
گەرەنتی پاراستنیش بکات ،وەکو مافی مناڵ لەباربردن بێچگە لەوەی لە کاتێکدا ژیانی ژنەکە بخاتە مەترسیەوە ،وە
دەستدرێژی کردن لەناو هاسەرگیریدا .هەروەها ،مافی وەرگرتنی تەاڵق یەکسان نییە.
کە دێتە سەر هاوڕەگەزخوازی)(LGBT+؛ یاسای عێراقی هاوڕەگەزخوزی بە تاوان دانانێت ،بەاڵم لە هەمان کاتدا
پارێزگاریان ناکات .
ئەو مافانەی کە لەالیەن سیستمی یاسایی عێراقەوە نەپارێزراوە ،لەالیەن یاساکان و کۆنگرەی مافاکەنی مرۆڤی
نێودەوڵەتی پارێزراون کە عێراق لەسەر ڕازیبوون و واژۆیان کردووە ،وە مافی ئەمانە ئەگرێتەوە:
 بەدەست هێنانی بەرزترین ستانداردی تەندروستی سێکسی کە دەسبکەوێت
 بەدواگەڕان ،وەرگرتن و ڕاگەیاندنی زانیاری دەربارەی باری سێکسی؛ پەروەردەی باری ڕەگەزخوازی
 ڕێزگرتن لە حورمەتی جەستەیی
 هەڵبژاردنی ئەو کەسەی لەگەڵیت
 بریاردان لەسەر ئەوەی چاالکی سێکسیت هەبێت یان نا .شوێنکەوتنی ژیانێكی سێکسی تەندروست و قایلکەر.
 پەیوەندی سێکسی بە ڕەزامەندی هەردووال بێت ،وە/یان پەیوەندی هاوسەرگیری بە ڕەزامەندی هەردووال بێت
 بڕیار بدەیت ئەگەر ئەتەوێ یان نا وە کەی مناڵ دروست بکەی
هەر سەرپێچییەك بۆ ئەم مافانە سەرپێچی ڕوون و ڕاستەوخۆی خۆتەرخانکردنی حوکمەتە بەرامبەر یاسای عێراقی و
پێوانەی نێودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤ ،وە خەڵکی مافی وەرگرتنی داوای یاساییان هەیە بۆ ئەوەی سەرپێچیکارەکان
بەرپرسیار بگرن.
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