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ڕێنمایی ڕاوێژکاری بۆ کەمینە ڕەگەزییەکان تایبەت بە 
 روونناسان و پزیشکانی دەروونی و ڕاوێژکاران.دە

ڕێساااگە ی بەەسە اا   ە کااۆمە دە بااۆ سروو ااوێژوکی و ااژوێ ێ ی 
مااااەوەوەوەر وە  ەسەەەوەر باااااروسوەی سیە ڕەگەزییەکاااااکی   سااااوا 
سەب ااااوە ئااااۆر  ەوەر کە  ەو یسااااەۆڕاکەر کە  ەو کۆمە ەیەیااااان 

 کۆکرسووە ەوە  ە کاوئێناکی ەۆیان ەۆببژێەن. 

سارین   ژەر  اەەزوومەکدان و ئاوکاەان وە ئەمژو  ااکی   مە ئیژا
کۆمە دەر کەمینە ڕەگەزییەکااکی   اران بای ئایش ی ەاداوەرییە   
بەسوار شوە یژوەوەکاکدا بچن و باۆ ئاوکااەان و ئاوڕێیااکی ەۆ ااکی 

 بن ەن.
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 ناسنامەی کتێبەکە:

 

 تایبەت بە دەروونناسان و پزیشکانی دەروونی و ڕاوێژکاران 

 

ئاوکارر ئەکدێک  ە : گەووی ک  ە سەرووکنا ان  ڕاوێژکاەان  یسەۆڕاکی بابە ی ڕەگەز   ەگەڵ ڕێکخستنەوە
  اکەکاکی کۆمە دەر  راکسێ ەژاڵ   راکس جێندەە  ە   ران.

 13٩٧مژەساس 

 ی داچژوکەوەر یەکەم

 کێەاکی بەەگ: شێنم

 یەڕەگەە:  ێا

 باڵوکەەەوە: کییە ی.

 باڵوبژوکەوەر  ەالیەن ئەمژو  ەو کە اکەر باوەڕیان بە زاکس  و زاکیارییە و بۆ باڵوبژوکەوەر  ەە  سەکێەن.

 یژەکدر  ەگەڵ   مە:یە

Raahnama.Farsi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

گژازەەەوەر و ە و یا سووباەە باڵوکرسکەوەر بەشێک  ەو کو بە "ڕێنمایی" بە کیازر باڵوکرسکەوەر فەەئەکگ وە سیایە ی 
 ەگەڵ جیاکارر و یا ڕە  رسکەوەر بابە ە بەەسە وەکان   ازاسە  بەاڵم  ەیاسمەکەن  ەو جۆەە ی ەها اکەسا بە س نیاییەوە 

 ن   ەو کاەە وا ا ڕێزگر ن بۆ زەحمە ەکاکی   مە. ەەچاوەکەر  امایە ی ێدە

 ەو جێدایەوە کە سروو و رسن و باڵوکرسکەوەر  ەم ڕێنماییە  ئەو ێ ی ەۆبەەەاکە بژوە  ساواکارر  ەوەین کە 
بەەئەمهێناکی  ەم کاەە بەکرەە  بەکاوکیەاکی چاالکژاکاکی ب ناور کۆمە دەر چەکد ڕەکدی   ران بزاکن  کە  ە زەحمە ی 

 ژو چاالکژاکاکی  ەم بابە ە بەئرەیان وەەگر ژوە.ئەم

mailto:Raahnama.Farsi@gmail.com
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 پێڕست:

 06 ی ەەکی

 0٧ ئە سەکداکدن و  ێ ۆ ینەوەر شژکاس و ەژا وی ڕەگەزیی 

 08 الیەکدەر  ەواکەر جیاڕەگەزەژاز ەوەریین  ە بابە ی یزیە ی سەەماکیدا

 0٩ ر ب ەین؟چۆن سەب   یر یا

 13 شژکا ی ڕەگەزیی و  راکس  ێ ەژا یوی

 14 سە ونیەان کرسکی شێژاور یان ب ێڕیارر ڕەگەزیی

 16 چاەە ەرر شێژاور ڕەگەزیی 

 1٧ مندااڵکی  ژوشێژو بە شێژاور ڕەگەزیی

 18 ی ژیسوی بەکاەئێنان  ەڕێنماییەکاکی سە ونیەاک رسکی  واکداەس

 18 سن چییە؟سەەماکی گۆڕین یان چاەە ەەکر

 21 سەەماکیی چە ەاکدن چییە؟  

 APA 25ڕێنمایی ڕاوێژکار بە کەمینە ڕەگەزییەکان بەەمەبنار  واکداەسر 

 25 ڕاگر نی کەەامە ی مەوەی

 25 کهێنی ڕاگر ن

 25 مافی سیاری رسکی چاەەکژوس

 25 ڕەزایە مەکدر  اگایاکە

 26 ێ ی کەمینەر ڕەگەزیی بزاکنسەرووکنا ان چ زاکیارییەکیان ی ژیسوە  ەباەەر کە 

 2٧ کژە  راوەر گرکدوەین بابە ەکان و ڕێنماییەکان

 2٩ ئاوی ش

 2٩ سە وەوایەکان

 35  ەەچاوەر

 3٧  ەەچاوەر  ۆکالین

 38  ەەچاوەر فاە ی
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1 . APA TASKFORCE ON GENDER IDENTITY AND GENDER VARIANCE(TFGIGV): 
2 .Stigmatized 

  

 ەو ساوار یاەا ونی مافی کە اکی بە ەژا   و شژکا ی  
 ڕەگەزر

وە ڕەگەزییە ی جۆەاوجۆە  ە مەیداکی مافی ک ژسەو ە ی   
 سەکات.

 سەاوە ە سەرێ  201٧کژێتەین کۆیی  ەو بەیاکە  ە سیسامێەرر 

 مژو کە ێک  ە ەەوە بەەمەبنار مافی بەەابەر بۆ ئە 

 بنەمار ەژا وی ڕەگەزیی  شژکا ی ڕەگەزیی  

بەیاکی ڕەگەزیی  وە  ایبە مەکدر ڕەگەزیی ئەیە.ئەروەئا  
 ئەمژو

 سەو ە ەکان یابەکد سەکات بە یەیڕەور  ەو بنەمایاکە. 

ئەکدێک  ە گرکدوەین بنەمایەکان بەیوین  ە:  ازاسر  
 بەیاک رسکی شژکاس 

 ەژا    بەیاکی ەەگەزیی  

وە  ایبە مەکدر ڕەگەزیی ەۆیان  بەبی ئیش  ر ێک  ە  زاسان  
 و جیاکارر:

 مافی بەشداربژون  ە بژاەەکاکی وەکژ یەروەەسە: 

  ەکدروو وی  مافی ئەبژوکی  نژورر  اکەکە ی. 

1. Yogyakarta, WWW.YOGYAKARTA-
TAPRINCIPLES.ORG. 
2. YP+ 10 
 مەبە    ەو  ایبە مەکدییە ڕەگەزییاکە  ە یژگیاکاە ا .3

ئەە ئەمان  ەو  ایبە مەکدییە فیزی یاکەیە ئاوڕا  ەگەڵ  
 ڕەگەز

وەکژ  ەکدامی ڕەگەزیی  کڕومۆ ۆمەکان  ئۆڕمۆکەکان     
وە  ایبە مەکدر ڕەگەزییە سووەمییەکان کە  ە  افی 
 ی دەیەوندا  اش را سەبن

بە ەیماااە سێااان کە سووچااارر سەەکااارسن  2کەمیاانە ڕەگەزییەکاااان گەووی  اای ساەاااداە
کااۆمە دەکەن. ئەر بەو ئااۆیە  ە  یسااومەکاکی  ەکدروو ااوی و  ەالیەن بنەمااا ە و 

سەەمااااان ی ەاااا ەو ژو  ە  ەواور سکیاااااسا  بەەکااااامەگە ی کژو ااااراو بااااۆ ی ااااداکی 
ەزمە دژزارر و یا ەەوی  ەوان وەکژ گەووی  ی ئە ویار بژوکی ئەیە. ئەەچەکد  ە 

یەسا   راکاادا ڕێااژەر فەەماای  ەباااەەر  ا ااوی ەەمااۆکی و ەۆکااژوەر  ەو  ەو کااۆمە دە
 ەبەەسە   کییە. وا بەەسە   سێ  کە بەی ی  اڕا وەیە  -بەئۆر  اش راکەبژوکیان

کە  ە ئەمژو شژێنێک وە  کەەۆشی بەکاوسێ   وە کەبژوکی یا ەەوی کۆمەاڵیە ی 
 ەو ڕێااژەیە بەشااێژەیەکی  ەبەەچاااو  ە ااەرێیە.  یسااومی  ەکدروو ااوی و سەەمااان 

گەااااااوی ئاوکااااااات  ەگەڵ  یەروەەسەیاااااای  ە واڵ ەکەر  اااااا مەسا بەشااااااێژەیەکی
ی ژیسوییەکاکی زورینەیە  بە ساکاکی ەزمە دژزارییەکە ی یان سەسات. ئەر بەو ئۆیە 
کەمیاانە ڕەگەزییەکااان بەشااێژەیەکی  ااایبەت  ەگەڵ ڕەفواااە  ەگەڵ  ەو  یسااومە 

  ەگەر وەکژ کەەۆش یاەژس السەر بە ەیماە کەیەن  کاسیدە سەگیرسرێن.

 ایی  ەکجااژومەکی گەوویاای سەرووکنا اااکی  ێ ۆ ینەوەکاااکی  ااەەە 200٩ ە ااا ی 
 ەمەی ا  کیەااکیدا کە  ەکیاا کەموار  ە  ای  ە  اەس  ە سەرووکنا اان و سەەچاژواکی 
زاک ۆر کۆ ێ ر سەرووکنا ی   ە بژارر کەمینە ڕەگەزییەکان و  ەزمژوکەکاکی  ەوان 
زاکیااارر ی ژیسااویان ئەیە اگژزاەشااوی کاااەگەوویی  ااایبە ی گەوویاای سەرووکنا اااکی 

بە ساەەوە  ەو ڕێاااژەیە  ە واڵ ااای  ااا مە بە  ەبەەچااااوگر نی ئاااێ ە  (200٩ەمەی اااار  
 ر زوە  ە ەژاە رە.  ژوەەکاکی فەەئەکدی  کۆمەاڵیە ی  وە کەم ژڕر یەروەەسەر

 ەم کو اابە ئەروەئااا  ە بنەماکاااکی یژگیاکاە ااا بنچینەکاااکی گەشااەی دان ڕێنمااایی 
کاای  سەرووکنا ااان ڕاوێژکاااەان  بەئاارە وەەسەگااەن   ە ااەریاکە  ااا یزیەاا اکی سەروو

یسااااەۆڕەکاکی  اااار  بە ێننااااامەر سە ااااوەر  ەکدروو ااااوی  ە   راکاااادا بە اگااااابن  ە 
ڕویەەوااەین و بە ااژوس ەین و ەا ەکااان و ساەااژازر زاکسااوی سەرووکنا اای  ە ڕەفواااە 
 ەگەڵ کەمیااانە ڕەگەزییەکاااان. بە  اگا اااازر یساااەۆڕان ئەکداوێاااک ئەەچەکااادە 

ەرر و  ا اااژوسەیی سەرووکااای و  ەکدروو اااوی بچ اااۆ ەش ب ااا    ەڕێداااار بەەاب
جە ااوەیی  ەو گااەوویە ئە دەێاا . با اا رسکی گەااوی سە ااوەوایەکاکی یسااەۆڕر 
بابە ی ڕەگەز کە  ەواکەیە بۆ ئەکدێک  ە ەژێنەەان کامۆ ب     ە ئاوی چی کۆ اایی 

 کو بەکەسا ئا ژوە.

ر کاژێتەین  ەو کو بەر  ەبەەسە وتاکدایە  بە شێژەیەکی  ەکاسیمی و  ە ەر بنەماا
ڕێنماییەکااااان و  ێ ااااۆ ینەوە ک ژسەو ە ییەکااااان  کە  ەکجااااژومەکی ڕاوێژکاااااەاکی 
سەرووکنا اای  ەمەی ااا یە ااەکدیان کاارسووە  وە ڕێ نااراور  ەکدروو ااوی جیهاااکی 

 .بەەئەم ئێنراوە

 

http://www.yogyakarta-taprinciples.org/
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 هەڵسەنگاندن و لێکۆڵینەوەی شوناس و خواستی ڕەگەزیی           

( ی ژاکەر جۆەاوجۆە  ەو 2005 ەبابە ی چۆکییە ی ئە سەکداکدکی ەژا وی ڕەگەزیی ئاوڕاییە  کییە  ا اوین ویلیامز 
  1٩8٧  کۆ من 1٩80   ا وۆەمز 1٩٧٧ن ئەیە اشیژ ی بابە ە سروو و راوە کە ئەەکامیان ەا ی الواز و ەا ی  ایبە ی ەۆیا

(  ڕێ نسونەوەر  ەو ی ژاکە باس  ەوە سەکات کە  ە ئە سەکداکدکی ەژا وی ڕەگەزر  اکەکان سەب   بە 1٩٩0کالین 
    ەاڵوبژوکی چەکد  ەو کمژوکاکەر ەژاەەوە  ەەکج بدرێ :

 ەبژارر فیزی ییەوە  ەباەەت بە ئەر ڕەگەزێک کە ئە وی . ڕاکێەاکی ڕەگەزیی ا  ەکدازەر  ەو ڕاکێەاکەر کە کە ەکە 1
 ی دەکات(

 . ئە سژوکەو ی زایەکدر ا ەزمژوکی یەیژەکدر زایەکدر  ەگەڵ ئەر ڕەگەزێک وە  ا وی ڕەزامەکدر و کا ڕەزامەکدر(2

 .ەەیا  رسکی زایەکدر اەەیا ی مێە ی کە ەکە  ە بژارر یڕو ەر  ێ سییەوە(3

  ێە ون   ۆە ن  ەباەەت بە ئەر ڕەگەزێک(.. ئە ێژاەسکی  ۆزسارر اس4

. ئە ێژاەسکی کۆمەاڵیە ی اکە ەکە چەکدر ی نۆشە کە  ەک ژ کۆمە دەسا بەکاوکیەاکی ئاوڕەگەزەژازێک  5
 سووڕەگەزەژازێک  جیاڕەگەزەژازێک بنا ەێ (.

 . ەۆکا ین اکە ەکە  ە چ کاوکیەاک ک بۆ ەۆکا اکدکی ەژا   و شژکا ی ەۆر بەکاەسەئێنی(.6

 . جۆرر ەیان و باوەڕەکان اشێژەر ەیان  ئاوبەشی ەیان  باوەڕەکاکی کە ەکە  ە بژارر ەیاکی ئاوبەش(.٧

ئەکدێک  ە  ێ ۆ ەەان باروسوەی یەیژەکدر ڕوماکتی ی کە ەکە  ە ڕابرسووسا و   سوا و ی ەێینی  ەو  ەبژارر یەیژەکدر 
 (.1٩٩0اکژ من  سائا ژویدا وە ئەروەئا ڕو ی ڕەگەزر  ەویان بە گرکگ زاکیژوە

زوە ەین  ێ ۆ ەەان  ە ەە  ەو بڕوایەن کە ساکە داکراو ەین ی ژاکەر ئە سەکداکدکی ەژا   و شژکا ی ڕەگەزیی 
گژزاەشوی ەژسر  ەو کە ەیە   ەوڕو  ێ ۆ ەەان  ەزورێک  ە  ێ ۆ ینەوەکان  ە  ەکنی ی گژزاەشوی ەۆسا بەکاریدەئێنن 

 (.2005افرگا ۆن و ئاوکاەان  

ە بەئۆر زوە ەین   بینییە فەەئەکدی و کۆمەاڵیە ییەکان. یا ەە  بە یە  یان سوو بە دە بە ندە کییە  بۆ بەو حا ەو
کمژوکە کە اکی سینداە  ەواکەیە حەز و ەژ یاکاکی ڕەگەزر ەۆیان  ەباەەت بە ئاوڕەگەزیان بچەو ێننەوە. ئەکدێک  ە 

ر ەۆیان ئەیە بەاڵم بەئۆر کەبژوکی زاکیارر بۆ  ەو جۆەە کە ەکان ڕاکێەاکی  ۆزسارر و ڕەگەزیی  ەباەەت بە ئاوڕەگەز
 ە با  رسن  ە ەژا وی ەۆیان   ەواکەیە ئیچ ات ەۆیان وەکژ ئاوڕەگەزێک باکگ کەکەن. ئەروەئا ئەکدێک  ە  رس و 
  ەەەکجامی کۆمەاڵیە ی ی یان ەۆش کییە وەکژ ئاوڕەگەزەژازیک  یان سووڕەگەزەژازێک  بنا ێنەێن. بە  ەواور  ەو
بە داکە زوە گرکدە کە سەەماک اەان بزاکن چۆن  ەو بژاەەوە یر یار ب ەن  وە  ە یر ینی ئەەجۆەە یر یارێ ی کەەژازەاواکە ەۆ 

 بپارێزن.
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 لە بابەتی پزیشکی دەرمانیدا الیەنگری ئەوانەی جیاڕەگەزخوازتەوەریی

ەزەژاز ەوەرر  ە ئە سەکداکدکدا ڕاوێژکار و سەەمان بەشێژەر کاڕا وەوەۆ  ەواکەیە ببێتە ئۆر الیەکدەر  ەواکەر جیاڕەگ
 ازار یان   نەگەیەونی  ەەساک ەەان  کە بە گەوویی کەمینە ڕەگەزییەکان یەیژەکدیدارن بۆ کمژوکە ئەبژوکی  ەو 

 ەەگیەر  ەگەڵ ڕەگەزر بەەامێەە   ەوەر بیەوکەیە کە ئەمژو جیاڕەگەزەژازن وە سەب   ئەمژو  اەەزوومەکد بن بە ئاو
کە سەرووکناس  ە  ەەساک ەرێ ی ک ە یان ییاو بپر ی کە ا ایا  ا   سوا ئیش یک ک  ەەکجی ڕاکێەاور؟( کمژوکەیە   ە 
الیەکدەر جیاڕەگەزەژاز ەوەرییە  چژوک ە وایدابن ن کە ییاوێک  ەکیا ەۆشەویسوی ڕوماکتی ی  ەباەەت بە یک ک 

.  ەوە ەرایور کا  ک سێتە ی ش کە  ەەساک ەر بەو جۆەە یر یاەە وەاڵمی کەرێنی بدا ەوە  بەەەژەسێ ی ئە   ی  رسب  
ەرایە. بۆ کمژوکە کەبژوکی  ژاکایی  ە یەیژەکدر کزی ی ک ژاکی کە ەکان  س ێە ونی بەئە ە  کە ژاکین  ە یەیژەکدر 

 یی بە ڕەگەزر بەەامێەە  گۆشەگیەر وە کمژوکەکاکی  ر.  ەگەڵ ڕەگەزر بەەامێەە  کەمێژوسر بڕوا بە ەۆ  ەەمۆکی  ب ێڕوا

یر یاەەکاکی ەژاەەوە ئەکدێک  ە یر یاەەکاکن کە  ە ەر بنەمار جیاڕەگەزەژاز  ەوەرین  ساکاکی  ەو یر یاەە ئەاڵکە  ڕێدا 
 بۆ بەیاک رسکی جۆەەکاکی  ر  ە  ەشق و کە اکی سر سەبە وی:

 بۆچی  ا   سوا ئاو ەەگیەی  کەکرسووە؟ - 
 وا ە  ا   سوا س   ئیش کەیژویسوژوە سو وی کژڕت ئەب   ا ە چاوی  ەو ن  ەگەڵ  ەەساک ەرێ ی  ێسێییەن(. -
 بۆچی حەز بە ئاو ەەگیەر کاکەی  و مندا   ببێ ؟ -

 ە زوە ەین باەەکاکدا کەمینە ڕەگەزییەکان  ە چاوی  ەو ننەکاکی یەکەم مەیلییان بۆ  اش راکرسکی ەژا   یان شژکا یان 
ییە  بۆ  ەوان قسەکرسن  ە ەە  ەو بابە ە  یان موماکەی  رسن  ەواکەیە  ەە  ببێ .  ەم گرفوە بە  ایبەت  ە ک

کۆمە دەیەکی وەکژ   ران زوە رە. سەرووکنا اک ک کە الیەکدەر جیاڕەگەزەژازر  ەوەرن  زوە ەین کا ەکان  ە مێ وور 
کێەاکی فیزی ی بە ڕەگەزر بەەامێەەەوەن  وە کا  ک  ەیاکی کە ەکە بە سوار یاشماوەر حەز و ەۆشەویسوی و یان

کایدوزکەوە یان یەیدار کاکەن بەئۆر الیەکدەر جیاڕەگەزەژاز ەوەەاکە  بە  ەکجامێ ی  ەس  ە  ەس ئە ە سەگەن.  ە 
ۆ حا ێ دا کە  ەواکەیە  ەەساک ەر بە حەزر ەۆر  ەباەەت بە ئاویۆ ی ئاوڕەگەزر ەۆر  ە  ەەسەمی قژ ابناکە یان زاک 

کیەاکی ساب   کە زیا ر  ەالیەن سەرووکنا ەکە بەکاوکیەاکی ەا ێ ی گرکگ  ەبەەچاو کاگیەێ.  ەو بایەخ ی نەساکە و 
کەسیدەگر نیان حەز و ەژ یار جیاوازر  ەەساک ەە  ەواکەیە  ەو س ساەس ب ا ەوە و ببێتە ئۆر  ەوەر کە ەژا   یان 

 ەژو بەارێوەوە. ئەکدێک  ە  ەەساک ەەان  ەواکەیە  ە قژاڵیی س ەوە ڕاکێەاکی ەۆر  ەباەەت بە ڕەگەزر ەۆر زیا ر  ە ی
بڕەکجێن و کیدەەان بن  کا  ک  ەگەڵ  ەو ڕا وییە بەەەکداە سەبنەوە  کە جۆرر ەیان و  ەزمژوکی ەیاکی  ەوان  ەکیا وەکژ 

کی ئۆشەمەکداکە یە   ەگەریش  ە مێە ی سەرووکنا ەکە  وەسر کەئا ژوە.  ەبەەامێەەسا یر یار یان کیەاکەیە
سە ژاک   وەکژ ەا ێ ی ڕووکا   ە مێە ی  ەەساک ەەسا بمێنێتەوە. وە  ەو بە بەەسەوامێژوکی ڕاوێژکارییەکە ئیژاسار 

 اکایی سیدر  ەو ی چەواکە ب ا ەوە( جۆرر یر یاەەکاکی کە اکی یسەۆڕ سامێنی  ەزمژون و ی200٧ب ات ابارباەا و ساکور 
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 کەمینە ڕەگەزییەکان بۆ ڕێنمایی ڕاوێژکاریی

 

 ە کە اااەکان کیەااااکەر وەکاااژ  ااارس و ئەکااادێک  ە  
ڕاڕایاای  ەوەر کە مەباااسا ئاااوڕەگەزەژاز کیەاااکێدرێن  
 ەوان ئەروەئاااااا  ەواکەیە  اااااەباەەت بە ەژا اااااوی 
ڕەگەزر ەۆیان  بەجۆرێ ی بەەسەوام کایدەەان بان وە 
ساواکاااارر یااااەمە ی بااان.  ەو بااااروسوەەسا  ەوەر کە 
سەب    اژوربینەوە  ە اەرر س ەڕاوکای و سەەگیاەر 

 ی ئەمیەااەیی و ڕاڕایاای کە ااەکە و ک ااژ ی و مێەاا
چەو اااکدکەوەر کاگژکجاااور  ەوب اا   کە  ەژا ااوە 

 ڕەگەزییەکەر. 

ئەەچەکاااد  ەواکەیە ئەکااادێ کە اااەکان  ە ڕا اااویدا 
ئاوڕەگەزەژازێااک یااان جااژوت ڕەگەزەژازێااک باان کە 
ەژا ااوی ەۆیااان بە  ژوکاادر سەچەو ااێننەوە  بەاڵم 
ڕاڕایااااااااای ئااااااااااوڕەگەزەژازبژون  یاااااااااان  ر ااااااااای 

اوڕەگەزەژازبژون  ە سائاااااااا ژوسا   ە ڕێاااااااژەر ئااااااا
کاڕێ ییەکاکی س ەڕاوکی و ڕاڕایی بە ەیماار ب ا   وە  ە 
کە ااااکی جیااااڕەگەزەژازیش بەشاااێژەیەکی گەاااوی 

 بەسر سێ . 

سە ونیەااااک رسکی کااااڕێ ی و ڕاڕایااای کا  اااک سێاااتە 
ی ش کە سەەماکدەە س نیااب وەوە  ەوەر کە اەکە  ە 

یارییەکاکی ی ژیس  یلەر شژکا یزاکیدا کەب   وە زاک
 ااااااەباەەت بە جۆەەکاااااااکی شژکا اااااای ڕەگەزیاااااای 
وەەگر ێ اا . سەەماااکی  ەو کە اااکە سەب اا   ەەکیاازر 
 ە ەر ب ەێ بۆ  اڕینەوەر کیەااکەکاکی س ەڕاوکای و 

 کیدەەاکی و یەرێەاکەکاکیان.

 

 چۆن دەبێت پرسیار بکەین؟

 ی ەنیاە سەکەین بۆ چژوکە ەووەەوە بۆ بابە ی شژکا ی ڕەگەزیی  ەەساک ەەان

  ەیر ینی  ەو یر یاەاکەر ەژاەەوە کە ک وەەگەن:

  ایا   سوا  ەگەڵ کە ێ ی  ایبەت  ە یەیژەکدیدا ئەی ؟  ە ڕابرسووسا چۆن؟ - 

 ەە کە  ە وەەگر نی وەاڵمی بە ی سەەماکدەە سە ژاکی یر یار ب ات چسیا

"کە ااااێک"  وە بە گژێێیساااا  بااااژوکی ڕووک اااارسکەوەر  ااااەەساک ەەەکە   بدااااات 

 ئاوبەشەکەر 

  ەو ەن  یان  راکس  یان ئاوڕەگەزە.  

 ەکا   دا کە  ەەساک ەە  ەباەەر یەیژەکدیەکاکییەوە قسان سەکاات زوە گارکدە کە  -

 ێ کە یەیژەکدیەکەر  ەو ئاوڕەگەزەژازاکەیە یان جیاڕەگەزەژازاکەیە. ەو بپر ە

  ەو بابە ە  زوە گرکدە چژوک ە  ە زماکی فاە یدا کا  ک  ەەساک ەە سەیەوێ  ە

باااااەەر ئاوبەشااااەکەر  جێناااااور   اااااور بااااۆ کە اااای  ااااێیەمی کا اماااااسە  ا ەو( 

 بەکاەسەئێنی

سەرووکناااس   ژاکااایی ی نا اای   ەگەە  ەو ڕووک اارسکەوە  ەکجااام کەسرێ ڕاوێژکااار یااان

مائیییە ی یەیژەکدییەکەر کاب  .  ەواکەیە  ە کە وژورر   راکای ڕووبەرووباژوکەوە 

 ەگەڵ  ەو جاااۆەە یر ااایاەە    بە  اااایبەت باااۆ زوریااانەر  اااەەساکی ەەاکی جیااااڕەگەزەژاز 

ماااایەر ەۆشاااەا ی کەب ااا . ئەر بەو ئاااۆیە جاااۆرێ ی سیااا ە کە سە اااژاکی  ە بااااەەر 

 یر یار ب ەی   ە ەژاەەوە سەینژو ین:ەژا وی ڕەگەزر 

 ااا   سااوا ئااا ژوە ە یاا ش کە ئە اا  ب ەیاا  کە شژکا اای ڕەگەزیاا  جیاااواز ب اا  

 ەگەڵ ەە  اای سەوروبەەت  یااان  ەکهااا  ەەەااان بااۆ یە  ڕەگەز کەب اا   یااان  ەباااەەر 

  ەوەوە سوو سڵ بی ؟

وی کە ااەکان  کااارر یەکەمیناای  ەوان کیاایە. سەرووکنا ااان و ڕاوێژکاااەان  ە  ااژوربژون  ە ااەە  ەقا ێااداکی مەیاا  و ەژا اا

  ەەکی سەرووکناس  ەکها زاکیارر سان 
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بەکە ااەکان و  ە باااەەر جۆەەکاااکی جیاااوازر ڕەگەز و ەژا ااوی ڕەگەزیاایە   ە کۆ اییاادا  ەوە ەااژسر کە ااەکەیە کە سەب اا  بە یاالەر 
  ەیە  کە بە گژکجاو  ەگەڵ باروسوەی ەۆر سەزاک    ئە ێ ێەێ .شژکا زاکی بدات وە ی نا

ئەر بەو ئااۆیە ڕاوێژکاااەان  ە ئەە جااۆەە ی نا ااە و ڕاەەیە  یااان الیەکدیااەر  بااۆ  ااەەساک ەەەکان ەۆیااارێزن  کا  ااک کە ااەکە  ە  ااا ی 
   ەو ەاا ە گارکدە   اپەڕ ب ا .  ەو با  رسکی ەیاکیە ی  مەی  و کێەی  ۆزسارر قژڵ  ەباەەت بە ئاوڕەگەزر ەۆر با ادەکات  کاب ا

ەااا ە کەم بااایەخ بە  ەیمااار ب نیاا   یااان  ەگە اای سیایە اای ب ەێاا  وە ئەوڵ  ەگەڵ گااۆڕینی  ەوسا ب اا   بەو بااۆکەیەوە  ەو ڕ ااواکەیەر 
 ەێرەوە سەب   چاویۆشی ب ەێ :

ت کەباژوە   ەو جاۆەە بەەچااو سەکەوێ  ۆ ئاوڕەگەزەژاز کی   بە  ژ چاژک ە بە ڕاسەر ی ژیسا   ەگەڵ ڕەگەزر بەەاماێەە ئە ساژکەو-
 ا اڕا وە بە  ەەساک ەرێ ی  ێسێییەن(

 چژک ە باوک   ە مندا یدا  ەسە وداوە ییاوەکان بۆ ۆ س ڕفێن بژون ا اڕا وە بە  ەەساک ەرێ ی گەر(.-
ە  ااەەساک ەرێ ی مەیاا  بااۆ ئاااوڕەگەز  ە  ەمەکاای  ااۆسا  ا اااییە ئەمااژو کەس  ە  ەمەکاای ئەرزەکاریاادا بەو جااۆەەیە  ا اڕا ااوە ب-

 ئەرزەکاە(.
کااایدەەان مەبە  ەگەە مەیلااا  باااۆ ئەەسوو ڕەگەز ئەیە سە اااژاکی ئە ێ ێەیااا   کە مەیلااا  باااۆ یەکاااڕەگەز وەال بن یااا . ا اڕا اااوە بە -

  ەەساک ەرێ ی سوو ڕەگەزەژاز(.
ۆ ەژا او   ەگەڵ ەاۆت سیااە  ەوەر کە کە ژاکی ەۆت وەکژ ییاو یان ەن ی نا ە ب ەی  یاکی جۆرێک  ە قەیراکای ڕەگەزییا  ئەیە.  ا-

 (4کییە. ا اڕا وە بە  ەەساک ەرێ ی  راکس جێندەر بە ڕەگەزر  یال 

ئەکدێک  ە کە ەکان  ەواکەیە  ە باەەر ەژا   یان شژکا ایان سووسڵ بان  وە  ە سرێژایای کا ادا باۆ وەەگر نای زاکیاارر زیاا ر  سووبااەە 
ەر ڕەگەز وە یان ەژ یار ڕەگەزر کە ئەیە   ەو کرساەە زور باڵوباژوە ەوە.   هە چنەوە. بەئۆر کەبژوکی   دەیەونێ ی سروو    ەباە

بۆ وێنا  ێ اۆ ینەوەر زوە کیەااکمان سەسات ڕێاژەر کە ااکی سووڕەگەزەاژاز ی ەاەکی ەۆیاان وەکاژ کە اێ ی ئااوڕەگەزەژاز بە ەیمااە 
ەئەر بەو جۆەە ڕێژەیەکی زوە  ە ئااوڕەگەزەژازان سێنن  بەاڵم بە   پەڕبژوکی کات س نیاسەبنەوە کە بەئەەسوو ڕەگەز مەیلیان ئەیە  و

ی ەااەکی ەۆیااان وەکااژ  ااراکس سەبیاانن. گژکجاااو ەین ئە سااژکەوت  ەگەڵ  ااەەساک ەە  ەوەیە کە ی ەااەکی بە ەوان  ااەباەەت بە 
زمژوکی ەۆیاان جۆەەکاکی ەژا وەکان وە ڕەگەزەکان ڕێنمایی بدرێ وە سوایین جاە ساوایان  ێب ەێ  ەباەەت بە ڕاکێەاکی سەرووکیان  ە

 ( بۆ کمژوکە  ەو جۆەە ی ەنیاەاکە سە ژاکن بە  ژوس وە یاەمە یدەر بن.200٧زیا ە ب ەن ابارباەا و ساکور 

 

 ەواکەیە ئە وی  ەە ێەێژاویوان ئەب    ۆ  ە حا ی  اشا راکرسکی ەژا اوی ەاۆ ی وە  ەو  ەە ێەاێژاور و سووس یایە بەشاێ ی   -
 نان  ە ەۆت بە یە ە مەبە وە ماوەیە  بدە بە ەۆت. ەووشویە  ەو یڕو ەیە  بۆ کاو ێ

 باشوە وایە  ەگەڵ کە اک ک کە ەۆیان بە ئاوڕەگەزەژاز سووڕەگەزەژاز   راکس  ی نا ە سەکەن و ژێ یان  -
 ببینی  ەزمژوکی کامیان زیا ە وەکژ  ۆ سەچێ .  ەگەڵ ب ەی  وە

  ژان حەوت بۆ سە  ە ەسر کۆمە دە  ەسەەەوەر جیاڕەگەزەژازین. ۆ  ەکدروو وی   وە ئۆکارێک بۆ کیدەەاکی کییە   ەک -
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 ەژا وە جۆەاو جۆەەکاکی ڕەگەزر وەکژ ئاوڕەگەزەژاز  سووڕەگەزەژاز  ب ڕەگەزەژاز   ەووشوین.

 ەی  شەەمەزاە مەبە و مە ر ە   ەگەڵ ەۆت ڕووڕا   بە.ئە وی  اواکێاری  کەب   وە  ەو شوەر کە ئ-

زورێااک  ە کە ااەکان  ە  ااەەە ار کا ااینی ەۆیاکاادا بە کاڕەزامەکاادر  ە ەژا اا  و شژکا اای ەۆیااان قسااە سەکەن   ەوان 
 ەواکەیە ساواکارر یااەمە ی باۆ گۆڕاکیاان ئەب ا   یاان  ەکااکەت بە ئەباژوکی زاکیاارر  بااروسوەی ەۆیاان ک اژ ی  ای با ەن. 
قێژ  رسکی  ەوەر کە یەیژەکدیدار بی   ەگەڵ گەووی  ی ساەدار یڕو ەیەکی زوە  ەەوە  کە اەکان بە ڕا اوی کیدەەاکای 
یەیامە کۆمەاڵیە یەکاکی ڕا وینە  کە  ە ڕوا ە ای قێاژ  رسکی شژکا ایاکدا  ەواکەیە  ەگە ای ڕووبەڕوو ببانەوە  یەیامەکااکی 

اکی  ر کە ئە وی یەیژەکدیداریان ئەیە. یڕو ەر شژوکا ایزاکی بە ئۆکاارر وەکژ فڕێدان  ەالیەن بنەما ەوە  وە گەوویەک
ک ااژ ی یااان سووس اای  ەواکەیە کااات بنایەک اا   ئەکاادێک  ە  ااەەساک ەەان  ە حا ێااک کە ئە ااوی  ااۆزسارر و ڕاکێەاای 

یاان ەژا اوە   ۆزسارر بۆ ەۆیان بە ڕاش اور بەیان سەکەن   ە باەەر  ەووشوی باژون و باڵوباژوکەوەر  ەو جاۆەە شژکا اە
س نیا کەبن   ەواکەیە  ەکاکەت ئە وی ەۆشیان کەزاکن  یاان  ەواکەیە کە اژاکن بیاەب ەکەوە کە  ەو جاۆەە ەیااک رسکە باژوکی 
ئەیە  ئەر بەو ئۆیە زوە ەیان  ەگەڵ ئە وی گژکائێارر قژڵ  بەئە ە  ە سوزینەوەر چاەە ەرر مەیا  و ەژا اوەکاکیان 

کە  ەوان  اەەزووەکاکی ەۆیاان بە  ژوکادر سەچەو اێننەوە  وە  ە ەەیاااڵ ی ڕەگەزیاان بە بۆ الر سەرووکناس سەچن. زوەجاە 
کاوکیەاکی بیاەوکەر شاەیواکی  یاان  اواکێاارر  ە یااس سەکەن   ەو کە ااکە  ەواکەیە سە ونیەااک رسک  ی ئە ەیاان وەکاژ 

ەەماااکدەە  ە شااژکاس یااان ەژا ااوی کاااڕێ ی  ڕاڕایاای ف ااەر وەربدااەن. ئە ەیەکاای سر کە  ەواکەیە ڕووباادات کااا   ە کە س
 ەەساک ەە  اگاسار ب   بەاڵم بەەمەبنار ئێ ی  ژور و کەری  یاان ی ەاداوەرر جیااڕەگەزەژازاکە ەوەە ئە ساژوکەوت یاان 
یەیژەکاادییەکاکی  ەو شاایب ا ەوە. بااۆ کمااژوکە سەەماکدەرێااک کە وایاادەبینی کە  ە یەیژەکاادر ک ااژان سوو یکاای  ێسااێییەن 

ەن(  -ک ار( سەکژێنێا   وە  ەوەر  ار  ەڕو ای بادەە اماشاژ  -ویدا  ە ڕو ی بە سە وەوایەر ب ەە ا اشاقیەکێک  ەوان  ە ڕا 
سەەسەکەوێ.  ە حا ێاااک کە  ەو ک ێەااااکە بەکاچاااارر باااۆ ئەماااژو یەیژەکااادییەکاکی ئاو اااەەە ئاوڕەگەزەژازەکاااان وە اوە 

کاادر کە اااکی  ااەەساک ەە سە ااژاکی زیاکاادەر ب اا   ەکاااکەت جیاااڕەگەز( بەەکاااە کیاایە.  ەو جااۆەە ی ەااداوەریاکە  ەباااەەر یەیژە
 ەگەە  ە مێەاا ی سەەماااک ەر یەیژەکاادر  اشااهاکە  ەکهااا بە ەن و ییاااو ببە ااوەێوەوە   ەگەرر ئەیە کە جۆەەکاااکی  اار  ە 

 یەیژەکدر  ۆزسارر  کزی ێژوکەوە یان زایەکدر کاوکیەاکی  ێبدات وە کا ەووشوی بە ەیمارر ب ن  .

کاەان ی ەنیاە سەکەێ   ە ئەەجۆەە ی ەداوەرییە   اەباەەت بەوەر کە کە ای  اەەساک ەر بە ڕار بە سەرووکنا ان و ڕاوێژ
 ەوان جیاڕەگەزەژازە  ەۆبپارێزن.  ەکاکەت کا  ک شایە ی ئاو ەەگیەر و ئەبژوکی مندا ێژون  زورێاک  ە  اەەساک ەەاکی 

ۆ ئااوڕەگەز  ە ەیااکی  اۆزسارر و زایەکادر  ەوان سووڕەگەزەژاز  ەواکەیە ەیاکی ئاوبەشایان ی  هێناب ا   بەاڵم ڕاکێەاان با
ڕو ێ ی یڕڕەکدی ئەب  .  اەەساک ەەاکی ئااوڕەگەزەژازیش  ەواکەیە  ەەێار فەاارر کاۆمەاڵیە ی و بنەماا ە مەیا  و حەزر 

(.  ەکاااکەت  ە   راکاادا کمااژوکەیەکی زوە 2002ئااایدینیز  -1٩٩4ەۆیااان بچەو ااێننەوە و  اماااسە بە ئاو ااەەگیەر باان اگەیناای 
ژزاەش  سەاوە کە کە اکی  راکس بەئۆر ڕێنماییە ئە ەکان وەکژ ا ەگەە ئاو ەەگیەر ب ەیا  بااش سەبیا (  امااسە بە گ

ئاو ەەگیەر کراون وە سوار  ااڵک ک بەئەباژوکی ئاو اەر و مناداڵ بەئاۆر ئە اوی کا اازر بە ڕەگەزر بایۆ ۆەیاک وە 
ێ ی گرکدی  ر کە سەب    ەبەەچاو بدیرسرێ یەرێزکارسن  ە شژکا ی مێە ی کۆمەاڵیە ی ەۆر ساواکارر یاەمە ی بژون. ەا 

بەکاەئێناکی زماک اک کە سوو جاۆەە ئەباژویی ڕەگەزیای بەئێاز ب اات.  ەوەر کە  ە کە اێ ی  راکساجێندەر یر ایار ب اەێ 
 ەواکەن  اەۆت زیا ە بە ەن سەزاکی یاەژس ییاو( کمژوکەیەکە  ەو جۆەە زماکە. ئەکژوکە سیااری راوە کەکە ااکی  راکساجێندەە

 (.APA 2015کە ەۆیان  ە قا ێی سوو جۆەەر ەن یان ییاو ی نا ە کاکەن ا
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کە  ەبااژارر بایۆ ۆەیاادا یەیژەکدیااداەە بە  اااەوارر  5 ێ ۆ ینەوەکاااکی کۆمە نا اای کیەااان سەسات کە بەیاا چەواکەر ڕەگەز
ماکااایەکی  اایال  زیاااسکەە  یەیژەکدیاادار بە فەەئەکااگ وە بەەمەبنااار  .6گەزیاایمێەااک و کڕومۆ ااۆمەکان و ئۆڕمااۆکی ڕە

کااۆمە دەیە  ک ێەااەکان و ڕو ەکاااکی ڕەگەزیاای  ە کە وژورێااک بااۆ کە وااژورێ ی  اار سە ااژاکی زوە جیاااواز ب اا . ڕەگەزەکااان 
ژ کاارل گژ اواو یژکاگ و جۆەاوجۆرن و  ە ەر یە  ڕا وەئێڵ بڕیاریان گر اژوە. ئەە  ەو جاۆەە کە سەرووکنا ااکی سکیاا وەکا

 ااکدەا باام  ەواکاایش ئااوڕابژون. ئەمااژو کە ااەکان بە چاویۆشای رسن  ە ڕەگەزر بایۆ ۆەیااان بەشااێک  ەو شااوەر کەوا بە 
شااێژەر  ااژوکنە ی بە یکاااکە یااان ییاااواکە بە ەیماااە سێاا   ئەیاااکە. ئەر بەو ئااۆیە  ەمااڕو  ە واڵ اااکی وە   ە مااان و کەکەسا 

ەر بازکەر ەن یان ییاو یان  ەک اژان یاان جاۆرێ ی سر  ە ڕەگەز ی نا اە سەکەن مافیاان ئەیە کە اک ک کە ەۆیان  ە سەەەو
 ە بە دەر کا انامەر ەۆیاکادا بە ڕەگەزر  اێیەم یاان  ای س ی نا اە با ەن. کەەۆشای بە ەیماەئێنااکی کە ااکی  اراکس 

 ەن یان ییاو سەبە و وەوە.  ێ ەژاڵ و  راکس جێندەە  ە بیەوکەیەکی ئە ەوە سێتە سەرێ کە ڕەگەز بە جۆرێ  ە 

 ەزمژوکی بەشاێک  ە گژزاشاوەکان با ای  ەوە سەکاات کە ئەکادێ کە ااکی  اراکس یاان ئااوڕەگەزەژاز کا  اک کە ڕا اوی 
سەرووکی ەۆیان  ەک ژان یاان سەەەوەر سوو جاۆەە قێژ  راوەکااکی ییااواکە یاان یکااکە سەسوزێاوەوە بەو  ەکجاامە سەگاات کە 

قێاااژ  راور ڕەگەزیااای کە  اااەباەەت بە یە  ڕەگەزن  کاچااااە سەب ااا  یەیژەکدیااادار بە ڕەگەزر   ەگەە کەباااژوکی کەریوەکااااکی
بەەامااێەر ب اا .  ەو باااوەڕە  ەەێاار کاااریدەرر  ەو شااوەر  ە سکیااار سەەەوە وە کە وااژورر زوریاانە ا ۆشاایاڵ میاادیا  ڕێ ااالم  

 ێەااەکاکی سووجااۆەەر ڕەگەزر  ە  یسااومی یەروەەسە و  ەکدروو اا ( ئەبااژوکی ئەیە  بە ژاکااا ر سەب اا . ئەەچەکاادە ک
کە وژورر کۆمە دە بە  ژاکا ە ب   فەاە  ە ەە کە ەکان کاچژوکیەکەکان زیا ر سەب    ئەر بەو ئاۆیە  ەو جاۆەە کە ااکە 
 ە واڵ اکی  ژوکە ی وەکژ   ران و یاکساوان  زیاا ر  ەواکەیە سە ونیەااک رسکی  اراکس  ێ ەاژا یوی وەربداەن وە  ەگەرر 

ەز وە گژکجاکادکی ەۆیاان   ە قاا ێی یە  یاان سوو ڕەگەز سەربا ەن. بەئاۆر کەریاوە فەەئەکدییەکااکی ڕێ نسونەوەر ڕەگ
 ەو کااۆمە دەیە کە اااکی کاااچژوکییە  یااان بە ئەبااژوکی گژماااکی ڕەگەزیاای کەمواار  ە الیەن کااۆمە دەوە ڕەچاااو سەکااەێن. 

ەیااکی س ناژازر ەۆیاان ئەب ا  ئایش کاات   ەگەر زورێک  ەو کە اکە کا  ک کە مافی ئە ێژاەسن و  ازاسر یۆشاا  و جاۆرر
 ەۆیان کاچار بە گیاکدان بە یڕو ەر ڕێ نسونەوەر ڕەگەز کاکەن.
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6- GENDER 
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 شوناسی ڕەگەزی و ترانس سێکشواڵیتی

سەرووکاای کە ااەکان  ە بااارر کا ااازر  ەبااژارر کاااریدەرر گەااوی  ااژاکج  ێاادان و جیاکااارر کااۆمەاڵیە ی  ە ااەە  ا ااژوسەیی 
ڕەگەزیااایەوە بااااس  ەوە سەکاااات کە کاااۆمە ەیە   ە ەێاااە ی ەاااداوەرر و  اااازاە  گەمە ی  ااارسن و ئەاڵواەسن و بە سرێژایااای 

 ەواکاادا بەشااێژەیەکی ماکاااساە  ەواکاادا  ە ااەەەوەیە. زاکیناای  ەو  ٩وە ەۆکااژەر 8ئەر بەو ئااۆیە ڕێااژەر ەەمااۆکی ٧ەیاکیاکاادان
کە  ەو کۆمە ە کە اکە  ە  ەەساک ەەاکی  ر الواز ەن زوە گرکدە  چژک ە یسەۆڕان یابەکد سەکات کە  اماسەیی و زاکیاارر بابە ە 

ی ژیس  بۆ ئە سژکەوت بۆ  ەو  ەەساک ەەاکە بەسە   بهێنن. وە ئۆشیاریان ی ادەسات کە  ەگەە  ە قێاژ  رسکی حەز و 
ە ی   ەواکەیە ی ەادیەر ب اات  ە  اازکرسکی یەیژەکادر سەەمااکیی بااش ەژ یار جۆەاوجۆر بژغز و کینەیەکی کە یی و  ایب

 ەگەڵ  ەو چینە  ەەساک ەەاکە.  ەو باەەسا  ەوان بەڕێدەکەکە الر یسەۆڕاکی  ار. وە  ە  ا اژوسەبژوکی ئە اوی کژکج ااور 
 (.2000مەی ا یان  ەزمژون و ئە ە  ە یەیژەکدر  ەگەڵ  ەو  ەەساک ەەاکە ەۆبپارێزن اگەوویی سەرووکنا اکی  ە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011گراک  و ئاوکاەان -٧  

2014فرسری سن گلد ن و ئاوکاەان -8  

2014ئاس و ئاوکاەان  -٩  

  راکس  ێ ەژا یوی  یوە بە کەەۆشییە   ەیماە کاکەێ. 

باڵوبژوەوە   یور ئەوا ێک  ە کا ازر بەکاور کا ازر شژکا ای ڕەگەزیای  2018دی جژکی کە  ە ماک ICD  ە کۆیی یاکزەئەمی 
یان  ەکاکەت ب زارر جێندەرر بژوکی کییە. بەگاژێرەر ڕواکینای ڕێ ناراور  ەکدروو اوی جیهااکی  اراکس جێنادەرر و  اراکس 

کەەۆشای کیایە بەاڵم بااروسوەێ ە کە  ێ ەژا یوی کە بەکاوکیەاک  ی کژێ اکا ازر ڕەگەزیی( ی نا ە کراوە. ەۆر کا ازر 
 ەواکەیە ی ژیساااوی بە یا ەەاااوی یاااان سە اااو ژەەساکی یزیەااا ی ئەیە   ەوە  ەکا   ااادایە کە  ە کاااۆیی ی ەاااور اسەیەم( 
 راکسێ ەژا یوی  ەەێر کاوکیەاکی زورێک  ە کەەۆشییەکان و ئە سژکەوت و سەروون یزیەا ی بەکاوکیەااکی بچاژوکوەین 

لەبەکدر کرابژو  بەاڵم   سوا بەشێژەیەکی گەوی  ەو کاوکیەااکە  ەیلەبەکادر کااڕێ ی سەرووکای کا ازر شژکا ی ڕەگەزر ی
( کە  ەالیەن  ەکجژومەکی یزیەا اکی سەرووکای  ەمەی اا  ە 5براوە ە سەەەوە. ی ەوەیش  ە سوایین کۆیی سر   س   مدا ا

رسکی ب اازارر ڕەگەزیاای سەابااژو. ئاوکااات باااڵو بااژوەوە  کا ااازر شژکا اای جێناادەرر جێاای ەااۆر بە سە ونیەاااک  2013 ااا ی 
ماسامێاااک کە  ەبااااروسوەی ەۆیاااان  ژوشااای ڕەکاااج و  1 ەگەڵ ڕووک ااارسکەوەر کاااژێ کە ااااکی کا اااازر  ە باااژارر جێنااادەرر

ەەمۆکیەکی کەم سەبنەوە وە  باروسوەەکە ئۆکارر    داکی ەیاکیان کەباژوبی  ەوا کاب ا  سە ونیەااک رسن وەەگاەێ  باۆ 
زوومەکدر مەی ئایە وە یاان ئە ێژاەسکای ئاوبەشای ییااوە  اەباەەت بەو حەز و ەژ یاایەر کا اازگاەە کمژوکە ییاوێک کە  اەە

 ەگەڵ سابەکاکی کۆمە دە بەکاوکیەااکی کەریوای کاۆمە دە  ەبەەچااو سەگیەێ کاوکیەاان وەەکااگەێ.  ەحا ێاک بەکاوکیەااکی 
ەەگ یااان  ڕوڵ گێااڕان بە شااێژەیەکی کا ااازر شژکا اای جێناادەرر  ە سر  اا س   ماای ی ەااژوسا مەیاا  بااۆ یۆشااینی جلااژب

 ااژوکە ی بااۆ ڕەگەزر بەەامااێەە سەبە ااوەێوەوە   بە کیەاااکەر کا ااازر شژکا اای ڕەگەزر بە  ەیماااە سێاا . بە گژزاەشااو  ی 
سروو ااوتر ئاوکااات  ەگەڵ بیااەوکەر سروو ااوی گەوویاای یزیەاا اکی سەرووکاای  ەمەی ااا کا ااازر جێناادەرر  ەکیااا بااۆ ەااۆر 

ماە کایەت مەگەە  ەوەر کە  ەوەر ببێتە ئۆر ەەماۆکیەکی سەرووکای زور باۆ کە اەکە. کلیلای کا ازر یان  ەرپێچی بە ەی
کاوکیەااان  ێاارەسا ئەیە اس ەڕاوکێیەکاای زوە( بەو حااا ەوە سەب اا   ااەەکج باادرێ  کە  ەو س ەڕاوکێاایە سەب اا  بەەاواەوور 

 ەالیەن کاۆمە دە یاان ەااکەواسە باۆ  ەو  کاڕەزایە ی سەرووکی کە ەکە ب  . کە ی چەواکەکرسکەوەر  ازار یاان قێاژڵ کەکارسن
 کە اکەر  ە ڕواکدەر کا ازر جێندەرییەوە سەچە ە نەێ     

1 Gender non-conforming individuals 
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 دەستنیشانکردنی شێواوی یان بێ بڕیاری ڕەگەزیی

دەر  ەوەیە کە اااکی  ااراکس  ێ ەااژاڵ  ە ئەەچەکااد بەشااێژەر وێژەیاای باااوەڕ وایە کە کاااڕەزایە ی  ە ااەە جە ااوە بە اا
جۆەەکاکی  ر  ە کەمینە ڕەگەزییەکان جیاسەب وەوە.  ێ اۆ ینەوە بەەسە اوەکاکی ی ەاژو کیەاان سەسات کە ااک  ی زوە  ە 
سەەەوەر ەژا ااوی ڕەگەزییااان ماااوەیەکی   پەڕبااژو  ە ئە ااوی کا ا ااژوسەیی  ەبااژارر جە ااوە و  ەکاادامی ڕەگەزییااان بە 

( .  ەو باااابە ە  ە کە واااژوەە 1٩8٧ ەگەڵ   اااا ی ی دەیەاااون گژزاەشااا  سەسەن ابالکچااااەس و ئاوکااااەان   اااایبەت و ئاوکاااات
 ااژوکە ییەکان کە زایەکااد  ااابۆیە وە  ەش  ااەەچاوەر گژکااا  سەزاکااەێ  زوە اارە. ئەە  ەو باااەەسا کەشااوەەکارێ ی   راکاای  ە 

ج کەس سەکا ای کە سوار کەشاوەەگەرر گاۆڕینی کو بەکەر ەۆیدا باکدەشەر  ەوە سەکات بەوەر بەالیەکای کەمەوە  ی ان
(  ەو  اگااسارر کارسووکە ەوە کە 138٩ڕەگەز یەشیمان بژوکە ەوە  وە زاکیژیاکە کە  ەڕا ویدا ئاوڕەگەزەژاز بژون اکۆئااکزاس 

 ە   ەواکەیە کە ەکان  ژوشی شێژاور جێندەرر بژوبن و بە کە اکی ئاوڕەگەزەژاز بە ەیماار ب اەێن   ەو ئەاڵکە  ەواکەیە
ئەە شژێنێ ی سکیاسا ببینەێ  بەاڵم  ەگەرر ئەبژوکیان  ە کۆمە دەر  ژوکە ی زیا رە  چژک ە ئەروەکژ ی ەاوە با امان 
کاارس   ەو کۆمە دەیاااکەسا  اانژوەەکاکی جێناادەرر  ااەە  و الیەکدیااەر سووجااۆەەین  وە کە اااک ک کە  ەک ژەکاادر  ەو 

یە  واکداەسەکاکی چاوسێەر  ایبەت بۆ یاەمە یاداکی کە ااک ک  نژوەە ڕاسەوە ون بە  ەەوی قێژڵ سەکەێن. ئەر بەو ئۆ
(  ە 2011مەیاا  و  ەمەکنااار زوریااان بااۆ ڕێ نسااونەوەر ڕەگەز ئەیە ی نا ااە کااراوە اگەوویاای جیهاااکی  ەکدروو ااوی  ااراکس  

ر سوار   پەڕکرسکاای ئە سااەکداکدکە ڕێ ەکاااکی سەرووکنا اای سەب اا  س نیااابنەوە کەکااا ی بڕیاااەساکەکە بااۆ کەشااوەەگەر
کە ەکە  ەبارر سەرووکیەوە  ەکدروو   وە  ژاکایی سە ونیەاک رسکی یەیامەکاکی بڕیارر ەۆر ببێ . سوایین جااە  ەو  ە 
کااۆمە ەر بچااژکوەین  ەگەەەکاااکی  ەو یڕو ااەر کەشااوەەگەرییە وە یەیامەکاااکی  ەکدروو ااوی یا ااایی  وە کااۆمەاڵیە ی 

کە اکی جۆەاوجۆە کە  ەو یڕو اەیەیان   پەڕاکادووە سیاون و و اژوێ  کەشوەەگەریی  اگاساربێ .  ەو یڕو ەیەسا  ەو  ەگەڵ 
وە  ە  ەزمژوکەکاااکی  ەوان گژێێیساا  باان.  کە ااەکە یاا ش کەشااوەەگەرر سەب اا  بەالکاای کەم یە   اااڵ ڕو اای جێناادەرر 

گ گژکجاو  ەگەڵ شژکا ی ڕەگەزر ەۆر بەەیان  ەگەڵ کاۆمە دە  اەەقاڵ ب ا .  ئەروەئاا سەب ا  الکای کەم سواکازە ماکا
ئۆڕمۆن  رایی وەەگەێ.  ەو ماوەیەسا بە  ەەقا ێژون  ەگەڵ باروسوەی ڕا وی ەیان  ە ڕو ی  ە کە ێک  ە ڕەگەزر بەەاماێەە  
سە ژاکی بە سیدێ ی ڕا وێیناکە  ەباەەت بە ڕو ەکان چاوەڕێی و شێژەر ەیان  ە قا ێی  ەو ڕەگەزەسا  اگاایی بەسە اوێ نی  

بڕیااار باادات کە  ایااا ئەروا مەیلاای بااۆ کەشااوەەگەرر بااۆ ڕێ نسااونەوەر  ەشاای ەااۆر  وە  ەسوار  ەواو کرسکاای  ەو سەوەەیە
ائە در نی مندا دان و  ژەمدان و مەمک  ە  راکسە یکەکان بە ییااو  سەەئێنااکی گاژن و ەە ااکدن  ە  راکساەکاکی ییااو بە 

 ااەربەەۆیی  ەیەکوااە بە  ەن( ئەیە یااان کااا. الیەکاای کەم سوو یسااەۆڕر  ەکدروو ااوی ڕەوان سەب اا  بەشااێژەیەکی جیااا و
 ئە سەکداکدکی باروسوەی ییژیسوی کە ەکە بۆ کەشوەەگەرر ەسونەڕوور بیەوکەکاکیان بدەن. 

ئەکاادێک  ە کە ااەکان کە  ااژورن  ە ااەر ڕێ نسااونەوەر ڕەگەز سوار   پەڕبااژوکی  ەو ماااوەیە   ەکیااا بە گااۆڕینی ڕو اای 
ە  ەبەەامێەرباژوکی ڕێدااکە یەشایمان سەبانەوە. بەو ماکاایەر جێندەرر  وە بەیاکی جێنادەەەکەیان بە ڕەزامەکادر سەگەن  و

کە ئۆڕمااۆن   رایاای وە سەەکەو ناای ئەکاادێ  ە کیەاااکەکاکی سووەماای ڕەگەزر وەکااژ اگااۆڕینی سەکااگ( وە ئاوکااات  ەگەڵ 
 ا اااژوسەیی سەبەەەااای. ئەکااادێک  ەوان باااۆ  11یۆشاااینی جلاااژبەەگ کە گژکجااااو ب ااا   ەگەڵ شژکا ااای ڕەگەزییەکەیاااان

ر  ەواور  ەش و جێندەریان کە  ەبژارر مێە یەوە بە یەیژەکدیدارر سەبیانن ی اداگەر سەکەن. بە ساەەوە ڕێ نسونەوە
بەئۆکارێک وەکژ  نژوەساریە ی یا ایی و کە وژورر  ەگەرر ەیاک رسن  ە ڕو ی ڕەگەزر س نژاز بۆ  راکسەکان کە  ە  راکادا 

 اااواکداەسەکاکی سەەمااااکی ی ژیسااا    اااپەڕ کااااکەن  بە  ەیاااان سەکەن بەکزی ەیااای کەکاااراوەیە. وە ئەر بەو ئاااۆیە  ەوان
شااێژەیەکی گەااوی ەزمە دااژزارر سەەماااکی بەەەااراو بە کە اااکی کاوکیەاااکی  ااراکس  ێ ەااژاڵ سەکا ااێنەێن بەشااایە ی 

(  ە کژا ێتییەکی الواز  ە بەەامێەە  اواکداەسە ک اژسەو ە ی 138٩الیەکی کەم یە   ێ ۆ ینەوەر ساەلی ا  ابەر و ئاوکاەان 
 ئرەمەکدن. ئەەچەکد ڕێژەر فەڕمی سەو ە ی  ە بە

 

10 . For example, https://www.theguardian.com/lifeandstyle/201٧/sep/16/transition-caused-more-problems-than-it-solved 
11 . Cross dressing 
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ەشااوەکاکی کااافەڕمی  ااەباەەت بە یەشاایماکی و ەەمااۆکی و  ەکاااکەت ەۆکااژوەر سوار  ەو زەمیاانەسا بااژوکی کیاایە بەاڵم گژزا
 یە ەکرسن بۆ کەشوەەگەرر ڕێ نسونەوەر ڕەگەز گەوائی  ە ەە  واکداەسەکاکی الوازر سەەماکییە.

 

 

 

 

 

 

راکس (  یسااومی سەەماااکی سەب اا  بااۆ کە اااکی  اا 2011بەگااژێرەر  ااواکداەەکاکی گەوویاای جیهاااکی  ەکدروو ااوی  ااراکس ا
بە ااایبەت  ەواکەر ی ەااور مناادا یان کەبااژوە  ااەباەەت بە مااائیە ی ەە اااکدکی سەەماکەکاااکی ئۆڕمااۆکی و کەشااوەەگەرر 
 اگائی بدەن   راکسەکاکی ییاو بە ەن ی ش کەشوەەگەرر   ە  ەەێار کااریدەرر ڕێاژەر بەرزر  یساوەوەین سەب ا   اەباەەت بە 

وسا  اگاااسار باان. بە  راکسااەکاکی ەن بە ییاااو سەب اا   ااەباەەت بە  ەگەرر ڕاگر ناای  ااە رمەکەیان بااۆ بەکاەئێنااان  ە سائااا ژ
شەەوەکرسکی  ژەمەکاکیان زاکیارر بدرێ .  راکسەکان کە سەەماکی ئۆڕمۆن وەەسەگەن  ە  ەگەرر ڕاگر نی بەشاەکاکی وەکاژ 

کە  ژاکااایی مناادا ێژوکیان مندا اادان و ئااێل ەسان و یااا گااژن یااان  ااامڕازر ییاااواکە  ەواکەیە سوار بەکاەکەئێناااکی ئۆڕمااۆکە
 ڕابدیەێ.

کە اکی  راکس مافیان ئەیە  اا  ەوبااەەیەوە بڕیاار بادەن   اا چ ڕاسەیە یڕو اەر سە او ارر جێنادەە   اپەڕ سەکەن   ەواکەیە 
ئەکدێ  ەوان مەیلی  ەوەیان ئەب   کە  ایبە مەکدییە سووەمییەکاکی ڕەگەزییاان سە او ارر با ەن  باۆ کماژوکە  اراکس 

ەیلیان ئەیە کە  ەکیا کەشوەەگەرر گاۆڕینی سەکاگ  یاان  ەیازەرر البرسکای مژوەکااکی سەمژچاویاان ئەب ا   وە یکەکان کە م
ەژا ویان بۆ ئە در نی یان البرسکی  امڕازر زایەکدیان کەب    کاب   کاچاار بەو کااەە ب اەێن. بەو جاۆەە بەگاژێرەر  اواکداەسە 

ە ی  ەوەر کیاایە بااۆ گااۆڕینی یەکەر شژکا اای یااان بە فەڕماای ک ژسەو ە ییەکاااکی چاااوسێەر  ااراکس ئاایش سەزگااایە  مااۆ 
کا اااااکدکی شااااارومەکدر کە اااااکی  ااااراکس  کە کەشااااوەەگەرر یااااان سەەماااااک  ی  ااااایبەت بەوان  ااااەیاکدووە. یڕو ااااەر 
ڕێ نسونەوەر ڕەگەز کاب    ە ەر بنەمار ئەمژو یان ئیش ب    بەو ماکایە کە کە اکی  راکس کاب   کاچاار ب اەێن کە  ەو 

یە بەشێژەیەکی  ەواو   پەڕ با ەن ئەە کە اێ ی  اراکس   اەباەەت بە ڕوحیاات و حەز و ەژ یاار ەاۆر سەب ا  بڕیاار یڕو ە
بدات کە  ا چ ڕاسەیە  ی ی ەۆشە   ەشی بدۆڕسرێ. بەساەەوە بەئۆکارر کە وژورر و مەزئەبی سوو  اواکداەسیی کۆ اایی  ە 

بەو ئۆیەوە بە بژوکی زورێک  ە کمژوکەکاکی ڕێ نساونەوەر ڕەگەز   سواسا  ە  یسومی سەەماکی   راکدا ڕەچاو کاکەێ. ئەر 
 و کژا یوی سەەمان  بە بەەاوەس بە  واکداەسە جیهاکییەکان شایەکی قێژ  رسن کیین.

 

 

 

  ایا سەزاکن؟ 

ئە یاوە   ەبەەچااو بداەن  ئەەچەکاد  ە ڕا اویدا  ە ک اژاکی  سەرووکنا اکی کەمئەزماژون  ەواکەیە کاڕەزامەکادر  ە جێنادەر بە
ەو سوواکە جیاوازییەکی   جەوئەرر ئەیە. جژسا  ەوە الکی زورر مندااڵن و ئەرزەکاەان کە شێژاور یان ب ێڕیارر جێنادەرر  

کیەااااکی سەسەن  ی ەاااینەر ئااایش جاااۆەە کااااڕێ ییەکی  ەکدروو اااوی سەرووکااای یاااان کیەااااکەر  اااای ۆ ی ێ ی  ااار کە 
 (.2011ەوویی جیهاکی  ەکدروو وی  راکس بە دەئێناکەوە بۆ  ەو کاڕەزامەکدییە ب   کییە اگژزاەشوی گ
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 چارەسەری شێواوی ڕەگەزیی             

شااێژاور   سااوا ی اای سەو ەێاا شژکا اای جێناادەرر کا ااراوە او  ر کا ااازر اەە ااەرر  ەو شااواکەر کە بەشااێژ ااەباەەت بەچ
 ەو کا اازیە بە جێای گاۆڕینی مەوژمڕر زوە  ە ک ژان ییەەگەەە جیاوازەکاکدا ئەیە. ئەکدێک  ەو بااوەڕەسان کە (  ڕەگەزیی

 امایەمااان ی اادا سەبااژایە بەشااێژەیەکی گەااوی  ە ڕیاازر یلەبەکاادر سر  اا س   ماادا بسااڕایە ەوە. چااژک ە وە  ی ەااور   کاااو
جێندەر بابە   ی جەوئەرییە و مەرج کیایە  ەوەر باۆ وێناا کە اێک کە  ەڕوور باایۆ ۆەییەوە وەکاژ ک ەێاک ئە  ەو ێای 
 ەڕوور کااۆمەاڵیە یی و ئە وەکاکیەاایەوە بەکاچااارر و  ەواور ەااۆر وەکااژ "ییاوێااک" بنا ااێنی. کااۆمە ەر  ەکدروو ااوی 

وویات سەکەکەوە کە  اراکس جێنادەرر و  اراکس  ێ ەاژا یوی ڕەکداداکەوەیەکە   وە  ێدەڕینە کژێیەکان  ەوە س2011 راکس 
بۆ جۆەاوجۆرر جێندەرر  ەووشوی  ئەروەئا ئیش مل ەچ کییە بۆ ی ژەەە کۆمەاڵیە ی و کەریوییەکاکی جێنادەرر و کاب ا  

  ە بژارر سەرووکنا ییەوە وە  یە ایە   ەیمار ب ەێ.

کە  ە اکەر زوریاانە و  ەو  ااازاە ڕێساااکاکیو ەۆیااان ک ااژان  ساکااان  ە جیاااوازر ە ئەکاادێک بەەسەواماان  ە ااە  ەگەڵ  ەوەشاادا 
گااۆڕینی  ئەکاادێ یان  ااژورن  ە ااەە و ئەروەئااابەەگەگاار ن  و کاو ێنااان و جیاااوازر ەۆیااان بەو ڕێساااکەیە سەەکاای سەکەن
ی  ەم جاۆەە وەەگر نای ژیس  سەکاات و سەب ا  باۆ  و یزیە ی  چاەە ەررجە وەیان و ی ژیسوی وەەگر نی ەزمە دژزارر 

 .یزیە ی وەربدەن چاەە ەررەزمە دژزاریاکە 

سا  ەالیەن ڕێ نااااراور  ەکدروو ااااوی جیهاااااکییەوە و  2018 ەگەڵ ڕاگەیاکاااادکی  یسااااوی کااااژێی کەەۆشااااییەکان  ە جااااژکی 
 اااڕینەوەر  اااراکس  ێ ەاااژا یوی  ە ڕیااازر کەەۆشاااییە سەرووکییەکاااان  بەاڵم  اااژورن  ە اااەە چااااوسێەر و یارێزگاااارر  ە 

 دروو وی  اکە  راکس  ێ ەژا ەکان   ەمەش ئەمژو ئاوکێەە ی ەینەییەکاکی ئە ژەشاکدەوە. ەک

بەڕەچاااوکرسکی بنەماکاااکی چاااوسێەر  ەی ناااو سە ااوە  رسن بە چاەە ااەەکرسن بە ئۆڕمۆکەکااان و چاەە ااەرر کەشااوەەگەرر  
کاکی چاەە ااەرر سەرووکاای ی ژیسااوە  ە ااەر بەشااداربژو  ەم یڕو ااەیەسا بەالیەکاای کەماای چەکااد جە سااەیە   ە جە سااە

وەربدەێ . بەاڵم ئەمژو  ەماکە ی ژیس  کاکات بە سەەمان چاەە اەر ب اەێن بە  اژ ئەکادێک  ەوان بە ی ای ئە اژمەەجی 
سیاری راویااان بااۆ وێنااا  ەواکەر کا اەامیااان ئەیە  ە شااێژەر اەەمااۆکی و س ەڕاوێ اای(  ەواکەیە ی ژیسااویان بە چاەە ااەرر 

شاوەەگەرییەکە سە ا  ی ێ اات  چاژک ە  اراکس  ێ ەاژا یوی بە کەەۆشای سەرووکای سەرووکی ئەب ا  یا ش  ەوەر کە
  کە ای  اراکس و بنەماا ەکەر 12 ەیماە کاکەێ  بەیا چەواکەوە حاا ە   ە کە ی ژیساوی بە  ێ اداکەوەر یەکەر گرکدیپێاداکە

.  اماااکجی 13او ی ااداکەوەی ژیسااویان بەوەیە کە  اگاییااان ئەب اا  بەو باااروسوەە و  ێ ەو ەکاااکی   ەڕوور ئاوکااارر و یا اا
 ااەەەکی سە ااو ژەەساکی سەروون یزیەاا ان بەو بااابە ە بااۆ باشااورکرسکی  ا اا  و کااژا ێتی ەیاااکی  ەو کە اااکەیە کە بە 
ەۆبەەەاکە و مەیلی ەۆیان  ەکجام سەگیەێ کە  ڕێ ارێ ی زوەەملی و کاچاەەکی ی ش کەشوەەگەریی.  اکە  راکساەکان بای 

ن سەشاای  ە ڕوور سەرووکیاایەوە  ەکدروو اا  باان یااان کەباان ا ەکهااا بە بااژوکی  ااراکس گژێاادان بە کا اانامەر جێناادەرییا
  ێ ەژا ێتی ی ژیس  بە چاەە ەرر سەرووکی کاکات(.

باۆ   اراکس  ێ ەاژا ە بەشاداەەکانکاچااەکرسکی ئەماژو   (2011ا باۆ ساکاۆکی  ە  اراکس کۆمە ەر جیهاکی ڕاگەیاکدکی ەی یب
 ێ اداکەوەر باۆ ب اەێ    ک  ەالیەن  اەەساک ەەاکەوەبەربە او ە سەگاژکجی وە کسەرووکی چاەە ەرر مل ەچێژوکیان بۆ 

ەکدرو وی سەرووکی . ی ژیسوە یسەۆڕاکی  سەەات یە  ڕا ودۆیاکەڕا وەقینە و   ەگەرر بەشدارر  ەمەش  ە  ەکجامدا کە
سوار شژکا اای ڕەگەزیاای و  ە گەڕان بە  ااەەساک ەەان  باۆ یەااویژاکی رسن  ە داکاغەکاکاا ە ئەمااژو قۆ بە اگاا و  ە ااەرپی باان
سات.  ااەەەڕار  ەوەش  ەکهاا یا ش سە او ژەەساکی یزیەا ی ڕوو سە ئاوکاارییە ەم یەاودیەر و   سەربەینای ڕەگەزیاکادا و

کاەمەکدان و سکوۆەاکی سەرووکی  ە ئێناکەسر  اماکجەکاکی  ەم قۆکاغەسا  ەیەکێ ەوە بۆ یەکێ ای سیا ە جیااوازە و   ژاکار 
ی  ەەساک ەەان  ە یەکێ یەوە بۆ یەکێ ی سی ە گۆڕاک اارر بە اەەسا سێا . وە کاا ژاکەێ و کاب ا  ئەروەئا بە ی ی باروسوە

 (.  2011ماوەیەکی کا ی و کۆک ەێ  بۆ ئەمژوان سیارر ب ەێ  ا ەکجژومەکی جیهاکی بۆ  ەکدروو وی  راکس 

12 . Clinical consideration 
13 .Trans-affirmative & psycho-education 
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 کەمینە ڕەگەزییەکان بۆ ڕێنمایی ڕاوێژکاریی

 

 مندااڵنی تووشبوو بە شێواوی ڕەگەزیی

 

 ەباەەت بە مامە ەکرسکی  ەو مندااڵکەر کە کێەاەر ڕەگەزییاان ئەیە  مەبە اوم  ەو منادااڵکەیە کە بە بەەسەوامای حەز و 
ئێەاااوا  ەکەوێ  ەوەیە   ەوەر سەەسک  ە ڕەگەزر بەەاماااێەەباااۆ کە اااێ ڕەگەزیاااان بااااوەڕر ەۆیاااان سەەسەباااڕن باااۆ گاااۆڕینی

و ڕوون  کرسارێ اای جێناادەە.  ەو یر اایاەەر کە زوەجاااە سرو اا  سەب اا   ەوەیە  ەگەە بیەوڕاکااان  ەمەڕ  ەو بااابە ە جیاااوازن
جاامی فەاارر  ە  ەک بڕیاارییەیاان بای  کێەاەیە ە بنچیانەسا چەکاد  ەم چیایە؟  ایاا  گۆڕاوە   ەوەر  ەم کە اکەسا کا  ا ااییە

 منادا ێک  ە چژاەچێاژەیەکی ئە ساژکەو ی  ایبە ادا ؟ەوەیە  باۆ  ەقا ێاداکی سایک و باوکااک ە وەکژەوەی ەواکەر سەوروبەە
 ەگەڵ ە یاڕسەکدە سەکدەکاان جلی وەرزشی  ەبەر ب اات و یااری حەزر  ێیە ی ر بۆ کمژوکە  کە ڕەفوارر  ەو کچە بچژوکە  ایا
ری رسکی جاۆرر یاارر  اایبەت یاان ئاویاارر  ەگەڵ ڕەگەزر ە کاو ێنان ئەیە؟  ایا سیاابەڕا وی ی ژیسوی بب ات   ەو  اکداکژڕ

بەەامێەر یان ئە ێژاەسکی جۆرر ڕەکگ و ڕەفوار ی ژاکەیەکی سیاری راوە بۆ کەەۆشی  ەو منادا ە؟  ەو بنەمایااکە چ کە ااک ک 
 سابینی سەکەن؟ چەکدە سە ژاکین  ە ەە  ەوان حسابیان ب ەین؟

ئەیە   ڕەگەزیاان  کایەکسااکیسەربااەەر  ەو منادااڵکەر کە ر سە او ژەەسان ئاۆ  ە ەماڕو  یر ایاەەکاکی  ەم شاێژەیە باژوە
 ەکجااام بااادرێ .  ااال  18 ەمەکاای یاا ش جێناادەر کەشااوەەگەرر گاااۆڕینی  شااو ک کە گاارکدە بیاازاکین  ەوەیە کە کاب اا  
ەاااوژوکە ە ساوە کە زوربەر منااادا ە کەزوکەکاااان کە گەی کیەاااان  ەکجامیاااان  ێ اااۆ ینەوە سرێاااژ ەایەکەکاااان یمااااەەیەکی زوە

بە  اژ  ڕەگەزەکەیاان بە  اژ سەەکەبڕیاژە  ە انکاڕەزاییا ەە  ەکهاا کە  ئ  ئەرزەکارر بەبای وەەگر نای چاەە اەرر کای ژیسا 
(  ەکهاا یمااەەیە   ە منادا ە کاڕێ ەکاان  ە 2008اباۆ کماژوکە: وا این و  کاژئین کویناز  ڕەگەزییاان کەسیاژە کێەاەر کیەاکەر

(. بە 200٩زەس سەکەن   ەکا   دا سەشی بەشێ یان ئاوڕەگەزەژاز بان ازوە  و الوەکاس ی دەیەونیاکدا بە  راکس ەۆیان کاو
  ااەەچااژک ە منااداڵ کا ژاک اا   ە  ەبەەچاااو بدیااەێن مناادااڵکە ئە ااویاەاکە  ییەااەیی سەب اا   ەو ڕەچاااوکرسکی  ەەالقاای 

بە چاەە اەرێ ی  ن کە سەیااکەوێ  ابدەیەک یاان و ڕەکادە کە اژاکن سایاک و بااوکە بای زاکیاریەکاک ەزامەکادر باداتچاەە ەر ڕ
کە بوژاک ا  یا ش  اگااییە   کەەەوە کیایە ئایش  ایبە مەکادیەکی جیاا .کای ژیس  یان زیاکێەەش مامە ەیان  ەگەڵ ب ەن

زیای  بە بەەاوەس بە کێەاەر جێنادەرییەوە سیاارر ب اات ابااین و ڕەگەب   بۆ منادا ەکان  ەڕوور جیااوازی رسکی کاائەمژارر 
 (.2012ئاوکاەان 

ئەیە  ە اەر بنەماار ڕێداەر ەا اوەوەۆ  ە ڕەفوااەە کە کێەاەر جێنادەرییان  ە مندااڵکدا  کی سەرووکنا اکە ا     ژەەسسە
 ەگەڵ  ئاو اااکرسکەوەرر ڕەگەزر مناادا ەکە و بااۆ گااۆڕینی کا اانامەکە ئەو ااێ ن   گااۆڕینی یۆشااا کائژشاایاەەکان وە  
 ەمە وە  شاااو  ی ئۆیەشاااەوە   ساااوا  اوە ەوە و بەمکااااریدەرر  ەو چاەە اااەەاکە یەوڕا ااا  کەکااار ەشااای بایۆ ۆەیااادا  

( ئە ساژکەو ی ب ەایرازەر 2011کاڕەوشوی و بی  واکداەس سە ونیەان کراوە ا ەکجژمەکی جیهاکی بۆ  ەکدروو وی  اراکس 
مناادا ەکان کاب اا  بە  ژکاادر بەرپەرچ باادرێوەوە چااژک ە  ەواکەیە  ە جیااا ی چاەە ااەر ڕێ ب ااا ەوە بااۆ  ەسە ااوداکی موماااکە 

ەۆبژون  ە مندا ەکەسا.سەب   ڕەفوار و ڕێدە کژێیەکان یەودژێ کەەەێن  ئەروەئاا  ەبەەاماێەەسا سەب ا   ەو ڕەفوااەاکە بە
بە ااااسەیی بدیاااەێن . ڕووک ااارسکەوە کژێیەکاااان جەەااا   ە اااەە کەم ااارسکەوەر ەەماااۆکی و  اااازارر منااادا ەکە و ڕاگر نااای 

ڕەگەزییدا کەباات و ئاوکاات زاکیاارر بە بنەماا ە و کاۆمە دەر ئە سژکەو   ی ب الیەکاکە اکە منداڵ بە ئیش  اڕا وەیەکی 
سەوروبەر و قژ ابناکە و گەوویی سو وان(سەکەکەوە.  ەگەڵ  ەوەشدا ئەکدێ جار بە جێدەر برسکی مندا ەکە باۆ کاۆریندە  

 ە یزیەا  رسکی  ە یڕو ەر سەەمان سایک و بابان ئە دە ون بە سامەزەاکدکی کە ێک بە کاوکیەاکی ک ژەکد  ا بەو ڕێاژەیە 
 (.2012مندااڵکی کا از وە  ازکرسکی  ەکەر کەەۆشی ەۆبپارێزن ا باینە و ئاوکاەان 
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 کەمینە ڕەگەزییەکان بۆ ڕێنمایی ڕاوێژکاریی

 

 پێویستی بەکارهێنان لە ڕێنماییەکانی دەستنیشانکردنی ستاندارد

ڕێناژێنی   اەەساک ەەاکیانو شااەەزار وەس  ەگەڵ  نەکازاکساوی کە  اژەەگر ن  ە سوزەاوەکی  باۆ یسەۆڕاکی  ەکدرو وی سەروو
 اژێ ینەوەر زاکساوی و  کاژێتەین ە اەر بنچیانەر  ئەە چەکاد  ااڵ جارێاک .  ەم ڕێنمایااکەننبەکاەسێ و  واکداەس ی ژاکەیی

و یەکێاک  ەگرکدواەین ئۆکاەەکاان باۆ باڵوکارسکەوەر  ە سەکاەێنەوە.ن زاکاکاکی جیهان باڵویسەۆڕ ەی   ەالیەن کۆسەکدیدان
ت  ە سووبااەەکرسکەوەر  ەو کێەااکەر ی ەاوە  ە ەە ا اەرر جیهاکادا  ەۆیاان بەسووە سەگارڕێنماییاکە  ەوەیە کە یساەۆڕان 

کااامیل ەر گەیندوەیناای  ەم ڕێنماییاااکە  ە   سااواسا   ڕە  ااراوە ەوە  ە ئە سااەکداکدن و سە ونیەاااک رسن و چاەە ااەریدا
( کە 15وە یلەبەکدر ک ژکە ەوەیی بیمارییەکان ا ار  ای سر ( 14  س   م ە سەرووکییەکاکە اسر کا ینەوە و  امارر کەەۆشی

یەکەمینجاااە  ەالیەن  ەکجااژومەکی سەرووکنا اااکی  ەمەی اااوە  و سووەمجاااە  ەالیەن ڕێ نااراور  ەکدروو ااوی جیهاااکییەوە 
 باڵوکرایەوە.

 دەرمان گۆڕینی یان ڕاستکردنەوە چییە؟

  ڕێێااازێ ی یااان چاکسااازر و ڕا ااو رسکەوە کا ااراوە 1٧بە کاااور چاەە ااەرر گااۆڕین   16  ااەە ەکژێ  اڕا ااوەکرسکەوەچاەە ااەرر 
 ەم چاەە اەەاکە    18کە ەکان  ە ئااوڕەگەزەژاز و سووڕەگەزەاژاز بە جیااڕەگەزەژاز زایەکدرا وەر ڕگۆڕینی  ابۆ بە ەەچژوە 
 اااە و  یواڵ اااچەکااادین و  ەمەی اااا ر بەسوار ەۆیااادا ئێناااا  ەواڵ ااای وە کااااکۆکییەکی  ژکاااد کێەمەکیەااامن  اااەەچاوەر 

یە الیەکدراکاای  ەم جااۆەە مااامە ە (.2006 سرێسااچەر و زوکەەا  ااژێ ینەوەیەکی زوە کااراوە بااۆ ئە سااەکداکدکی کاریدەریااان 
 ەم جۆەە چاەە ەەاکە بەیوین  ە ئەو دان بۆ گاۆڕینی مەیلای ( 2002یاشینۆ کار و گەوویە  اینییەکان ابەیوین  ەگەویی یارێزەە

بەەاماێەە.  ەک اژ  ەم چاەە اەەاکەسا ڕێادەر قێازەون و  ەەەو ڕەگەزریکان و ییاواکی ئااوڕەگەزەژاز بەروەئا کان و ییاوان و ئی
ئاکادان ساکاکی سەەماکی ب زئاا نەوە و ە ئەمان کا دا ب ز اوەرر وەکژ  ێداکی شۆکی کاەەبایی  ە سە   و  ەکدامی زاوزێ   

  ڕائێنااااکی کااااەامەیی کاااۆمەاڵیە ی  21  وێنااااکرسن 20ەەڕکرسن گر نەوە  ە ئااااوڕەگەزەژازر و سە اااوسووبااااەە مەەجااای ەاااۆ و
ڕێ ناراوە ( 2002ئا ادمان ر کاۆمە ی اسەرووکنا ی  سە و ژەەساکی ڕوحی وە  باکد رسن بۆ یەە اون  یەاودیەر و فەاار

کیدەەاکییەکااای زورر سەربڕیاااژە و بە   ە چاەە اااەە  یزیەااا ی و زاکساااوییە  اااەەەکیەکاکی جیهاااان  سەربااااەەر  ەم جاااۆەە
 (.200٩اگژزاەشوی وێژەیی  ەکجژومەکی سەرووکنا اکی  ەمەی ا  یاکێەەەی زاکیژەز

ان  ە ڕائێناااکی کااۆسر ڕەوشااوی کااۆمە ەر سەرووکنا اای  ەمەی اای ی ەاانیارر  ەوە سەکااات کە یسااەۆڕەکان بە  ژکاادر ەۆیاا
ا ەکجژومەکی انن باااۆ گۆڕینیااابە  اااەەساک ەەابداااەن  ە  اماااایەسان وە ەاااۆ بەسوور ن. بەسوور بداااە چاەە اااەرر گاااۆڕین

 (.2000سەرووکنا اکی  ەمەی ا 

ی سەرباااەەر  ەگەرر چاەە ااەرر گااۆڕین کە گژماکەکاااکی سەربااڕر ەکانکە اا ین اایدمۆکد فەویااد یەکێااک بااژو  ە یەکەماا
بە  اازکرسکی ڕەفواارر جیااەەگەزەژازاکە  ەگەرر ئەیە سروو ا   ئااوڕەگەزەژازربەڕار فەوید چاەە اەرر  .ئاوڕەگەزەژازان
گاۆڕینی  اەا ااوەر   ەگەررفەویاد ئەر بە گاژێرەر  ینەوەر ئە اوەکاکی ئااوڕەگەزەژازر  ەگەرر کیاایە. ب ەێا  بەاڵم  اڕ

ئێتەو ێ ەاژا ێک بداۆڕین بدارە یا چەواکەوە و  بواژاکین بەمە بەو شێژەیە  ەەکەو ژوە کە    ئاوڕەگەزەژازر  زایەکدر
 ە ڕواکااادەر  یی ساواکااااە کاب ااا .(  ەگەەچااای کە اااێک باااۆ کماااژوکەر کۆ اااا1385ەژازێاااک اشاااجا  شااا وی باااۆ ئاوڕەگەز

 ێ ساااۆ ۆەییەوە  ە ڕێااادەر قێاااژ  رسکی ئااااوڕەگەزەژازییەوە وە  شاااێژەیەکی ەیاااان  چاەە اااەرر سەەمااااکی  ەواکااای 
(. بەگژێرەر بەسواساچژوکەکاکی کینازر کازی ەر 1٩88ڕە  رسووە ەوە. یەکێ ی سی ە  ە زاکاکان  ا  ەێد کینزر بژو ا ژیس  

ئاوڕەگەزەژازن و یەیژەکدر ئاو ۆزر و زایەکدر ک ژان سوو ئااوڕەگەز زور بااو رە  ەوەر بیاەر ر کۆمە دەکان  10 ە  ەسا 
 (.1٩53  1٩48 ێدەکەێوەوە. اکینزر 

14 .Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM) 
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و کە ااژاکین بااۆ گااۆڕینی  اڕا ااوەر زایەکاادر بە  ەمااڕو بەسواساچژوکەکااان سیاادگاکاکی فەویااد و کیناازر سەرباااەەر کەگژکجاااور 
سروو اا  سەبیاانن  چاەە ااەەە سەەماکییەکااان و شااۆکەکان و  اینییەکااان بااۆ گااۆڕینی  اڕا ااوەر زایەکاادر  ەچەکاادین واڵ اای 

 ااڵ باۆ  ەو جاۆەە  18شاە واکی یا اغ کراوە  بە جۆرێ  ە زورێک واڵ ان ئەو ادان باۆ  اڕا اوەکرسکی ئااوڕەگەزەژازاکی ەاژاە 
 ە ەەاکە کایا اییە.چاە

 ە   ااراکیش  ەگەڵ بااژوکی گژزاەشااودە ێک کە  ەالیەن ەە  اااک  ەوە باکدەشااە سەکااەێن بااۆ گااۆڕینی  اڕا ااوەر زایەکاادر  
حسااێن کەحااژر کەیاس جێدااەر بەی ااارر وەزاەە اای گەشااەی دان بااۆ کاروبااارر چاااوسێەر  ەکۆ ااا ڕاگەیاکدەاوەیاادا سە اای :    ەو 

یاوازیااان ئەیە و ئاااوڕەگەزەژازان  کە   ەکهااا  ە ڕێاای شااۆ  و چاەە ااەرر زوەەملێااژە کە اااکەر کە  اڕا ااوەر زایەکاادر ج
 <<.22چاەە ەە کاکەێن  بە  ژ  ەەێر چاوسێەر ڕێ نراوەر چاوسێەیش کۆمە  وەەسەگەن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 .Gooya News: http://news.gooya.com/201٧/03/post-20٧٧.php 
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 ئایا دەزانی؟

چاەە ااەر باادەکە ەە  اک ااک بە چاویۆشاای کاارسن شااەر  ەوە سەکەن کە سە ااژاکن ئەکاادێک  ە چاەە ااەەکەەان باکدە
  ەم ڕێێااازە کاکاااریدەەە کمااژکەیەکە  ە یەااودژێ ەسااونی کەمیاانە. 1 ەوەر چ مەیاا  و  اڕا ااوەیەکی زایەکاادیان ئەیە

 بە گەاوی  و ان کیایە  اکەکاان قساەیان باۆ زایەکادر اڕا وەکرسکی   چژک ە  ە ڕا ویدا کا  ک سێتە  ەە  ڕەگەزییەکان
. سەرووکنا ان سەب ا  وریاا بان کەمینەکان سە ڕێنەوە و یەودژێ سەەەێنکە  ڕەچاو سەکەن کە   یدا مەیلی زورینە
بە یا چەواکەوە ی ژیساوە  ی ە ەو ژو کیە. ڕێێازێ ی زایەکدر  اڕا وەکرسکی  ەودژێ ەسونین یان یژوکە ب دەکگ ب

ان ڕووبەڕوور جیاکااارر و کااابەەابەرر دەن کە   یاادا کە ااەکگرکداای بەو کاوچاااکە باا  ە ااەە سەرووکناااس و یسااەۆڕەکان
 ساسەک   یان زەمینەر ئە وی گۆشەگیەر و سووەکەو نەوەر  ەو  ە بنەما ەر سروو   سەکات.

 ەمە  ە  .نەڕر  ایینیاااناادەر  ەمەکیااان گااەیندە  یااان یاا دەر کااار یااان بیەوباااوئێ ەژا ااوی ڕەگەزر  ااەەساک ەەاک 
. جەەوای  ە اەر با ەوە بە ە ەێەیدا کەکێەاێ بئەەچۆک ک ب    ئەوڵ بدە ئێ ێک  ژچێ ی مێە دا زەەیرە ب ە. 

کاسیاادەر بەەسەواماای و کێەااەکان ی ااژەر ببە ااوەوە  وە  ە  ا ااویدا کەزان مەبە وە کە  ەوەر کە  ەوان بسااڕیوەوەا 
 بدەن(.

1 . sexual orientation blind approach 

 

 ڕاستکردنەوەی خواستی ڕەگەزی خۆ بپارێزین؟ هەوڵدان بۆ بۆچی دەبێت لە دەرمان یان

ەب ا  چاەە اەر وا سەەکاکەوێا  کە بوژاک ا  کااریدەرر ئ  سا کاۆمە ەر سەرووکنا ای  ەمەری اا ڕایدەیاکاد: 1٩٩0 ە  ا ی 
وا ە گاۆڕینی  زایەکادرا اوەر ڕەەەاورە. گاۆڕینی  ااکێزی جیا ی  ژوسەە ک و  ەکاکەت  ە  زایەکدر ە ەە گۆڕینی  اەا وەر 

<< ڕوماکسییەکان و سووباەە بنیا ناکەوەر   دەیەونی  ا   ە ەۆر و شژکا ی کۆمەاڵیە ی ەۆرزایەکدر و  ۆز و ئە وە 
ە سەر ئەە چاەە اەرێک ی یسەۆڕاکی یزیە ی  ەمەی ی بەیاکنامەیەکیان باڵوکرسەو   ەکجژومەک1٩٩8 ە ا ی . (2010اسەشر 

  ڕاشایدەگەیەکن  ە  اا ی ب اات ا اوەر  ێ سای ڕێاک و ی اکڕواز ب اات یاان ی ژیساوی گاۆڕینی  اال زایەکادرا وەر ڕە  اک
ەااۆ  ەکان ی ژیسااوەسا  ێاادواکەکە  ەواو بااژو بە  امااایەسان بەوەر کە سەب اا  وە  یرەکساایپێ ی گەااوی چاەە ااەەکاە  2000

کە ەاۆ  گرکدە بۆ شاەەزایان ەوە ەەالقی و  امۆیگارر ە ڕواکدەیەکی   ەەساک ەەاکە ساکاکی  اماکجێک بۆ  ەم  بەسوور بدەن  ە
 ەم  اڕا اااوەر زایەکااادر و مەیلااای زایەکااادر  اااەەساک ەەاکیان ائەماااان  اااەەچاوە(.  ن  ەئەو ااادان باااۆ گاااۆڕینی بەسووەگااار

ان بااۆ ەو ەکااکاااریدەرر ئڕەچاااوکرسکی  ە  کە  ە گەوەەکاارسکەوە دەساتئاکااکااۆمە ەیە  یسااەۆڕاکی  ەکدرو ااوی سەرووکاای 
و باڵوکاارسکەوەر سەەمااان و بە ێناای گااۆڕینی مەیاالە زایەکاادییەکان  ە  و بەرزکاارسکەوەر چاەە ااەر زایەکاادرگااۆڕینی  اەا ااوەر 

چاژک ە  اڕا اوەکرسکی کا ی ی داکی یاەمە ی بۆ کە ەکان کە کیدەەاکی ەژا وی ڕەگەزیی ەۆیاان یاان ەە  ان  ەۆبپاارێزن. 
سیساان جەەوای کارسووە ەوە  ەوەر کە ئایش  23کۆمە ەر ەاوێژکارر  ەمەی ای بەەگەر سەکات  ە گۆڕینی. ەۆبەەۆ رزایەکد

یراکوی ێ ااای ڕائێنااااکی ی ەااانیاە کاکاااات باااۆ ڕائێناااان و  امااااسەکرسکی ڕاوێژکەرێاااک باااۆ چاەە اااەرر گاااۆڕین. ڕێژەیەکااای 
ەمەی اای بااۆ ڕابیااوەر جیهاااکی بااۆ شاای ارر سەرووکاای و کااۆمە ەر    ەبەەچاااوگیراو  ە ڕێ نااراوە ک ژسەو ە ییەکااان  ەواکە

  ەکدروو وی سەرووکی  یەیامی  ەو شێژەیان ساوە.

 بەڕار  ەو ڕێ نراواکە سەەمان گۆڕینی بەئۆکاەەکاکی ەژاەەوە زیاکێەەەە و بە ڕە  راوە  ەیماە سەکەێن:

ی  ااا   سااوا ئاایش گژزاەشااو ک  ە سەەماااکی  ااەەکەو ژو گااۆڕینی ەژا ااوی ڕەگەزر بەسە اا  کەئێنااراوە. گژزاەشاا  سەەماااک
کە اااک  ە کە باکدەشااەر سەەماااکی ەژا ااوی ڕەگەزیاای بااژوکە  ە بااژارر  ەەالقاایەوە و  ەکنیااک کا اایی  ە ەێااە ڕەەاانەر 

  ژکدسایە  موماکەو سروو وێژوکیان ڕێدە ی نەسەاوە.

23 . American Counseling Association      
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گۆڕیندا سەبن  ە سرێژایی کا دا زیا ر  ەواکای سر کێەاەکاکی وە  ەەماۆکی  ب ازارر  ە ەاۆر  کە اک ک کە  ە ەێر سەەمان  -
کەمێاااژوکەوەر  ا اااوی مومااااکە بە ەاااۆیی  کا ژمێااادر  ئە ااا  بە  ااااوان و س ەڕاوکااای  کیەاااان سەسات. ئە ساااەکداکدکی 

  ەکجژومەکی سەرووکنا اکی 

 

 ٩  8 و رسکەوەر ەژا وی ڕەگەزییدا سەبن  ەمەی ا باس  ەوە سەکات کە کە اک ک  ە ەێر سەەماکی ڕا
بەەامێەر زیا ر  ە ئاو اکاکیان کە  ەو  ەزمژوکەیان کەبژوە  کۆ ایی بە ەیاکی ەۆیان سێنن اگژزاەشوی 

 .24( 2002کۆمیوەر یسەۆڕر  ەکجژومەکی سەرووکنا اکی  ەمەی ا 

ات   واکداەسە  ەەالقی سەەماک ەرێک کە  ە ڕا وار گۆڕینی ەژا وی ڕەگەزیی  ەەساک ەەان ئەوڵ سەس
و  ێزاکین ڕە دەکا ەوە. چژک ە سەەمان ب هژوسە ب  اریدەرر و بە ی چەواکەوە زیاکهێنەە سەسات بە 

 ەەساک ەەەکان  وە بەئەسەەساکی یاەە و کا ی  ەەساک ەە.  ەو باوەەە کاسروو وەر ور  بەئێز سەکات کە 
  2002  شید ژ و شەوسە 2001و  1٩٩8سەشر    1٩82 ەو کەەۆشە و ی ژیسوی بە سەەماکە اگژکسیۆرو  

 (. 2002ئا دمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 .Report of the American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation 

  ایا بەکاەئێناکی سەەمان گۆڕینی بۆ  ەەساک ەەاک ک کە ەۆیان ساواکارن ەژا وی ڕەگەزر ەۆیان بدۆڕن  ڕێدەی دەاوە؟

   ئەر بەو یەکەمین  ەەکی سەەماکدەە  ە بەەامێەە  ەەساک ەر ڕاگر نای  ا اژوسەیی و ی ەادیەر  ە زەەەەگەیەاون بەو ب ا
ئۆکاااەە بەکاەئێناااکی سەەمااان گااۆڕینی وا ە بەکاەئێناااکی  ەکنی دە ێااک کە کاااریدەرر زاکسااوی  ەوان ساکە ااداکەکراوە. 
 ەکاکەت بە ساەژاز و بە ساواکرسکی ەاژسر کە اەکە کااڕەوا و کاا ەەالقی و کاییەاەییە. ا ەکجاژومەکی ڕاوێژکااەاکی  ەمەی اا 

2013 .) 

ری رسکی سائااا ژو  باوەڕمەکاادن کە سەەماااکدەە سەب اا  بە مااافی ئە ێااژاەسن و  یسااومی ئێناادێک بە بە اادەر مااافی سیااا
بایەەە دان و کە واژورر کەەۆشایش ڕێاز سابن ا . باۆ کماژوکە باۆ ئەکادێک  ە کە اەکان شژکا ای سینای زوە گرکدوارە  ە 

ئەبەکەیااان   ەو جااۆەە ەژا ااوی ڕەگەزیاای. بااۆ  ەو جااۆەە کە اااکە گااۆڕینی ەژا ااوی ڕەگەز  ا اااکترە  ە ڕەئااابژون  ە مەز
کە اااکە  ەواکەیە  ە ەێاار کاااریدەرر ڕابەەان و  ااەروکان و باااکدنژازاکی  اااینی ساواکااارر سەەماااکدۆڕینی باا ەن.  ەو جااۆەە 
بااروسوەەسا سەب ا  چاای ب ەیان؟ وەاڵماای  ەکجاژومەکی ڕاوێژکااەاکی  ەمەی ااا  ەوەیە  یەکەم شا  بە زماااک  ی  ااسە بااۆ 

   بۆ ئاوڕەگەزر ەۆت کەەۆشی یان السەرر کییە. وە بەو ئۆکاەە سەەمااکی زاکساوی و  ەەساک ەەان باس ب ەی  کە ەژا
ساکە داکراو بۆ  ەو بژوکی کییە.  ەکنی دە ێک کە بەکاوکیەاکی شێژە سەب    ەکیا  ەکنیک گە ای مەزئەبیانە و کاا ژاکین 

ەزمە دااژزارییە کەکەن.  ە سوار  کاااور سەەماااکی  ە ااەە سابن ااین.   ااژە  ەو جااۆەە  ەکنی اااکە بە اای مەسەن و  ەو جااۆەە
ی ە ەش رسکی  ەو وەاڵمە  ەواکەیە کە ەکە ئە   ب ات کە بە بیاەوکەر ور بایەەیاان کەساوە و  ەو مەەاقەر  ەو باۆ 
  ااژە گرکااگ کەبااژوە  بە سوار گژێێیساا  بااژوکی  ەو وەاڵمە  ەو کە ااە  ەواکەیە ساوا  ە   ااژە ب ااات کە یسااەۆڕێ ی یاای 

ەەماکدۆڕیندا چااالکی ب اات.  ەو ساواکاارییە  ەواکەیە کە ئەکادێک  ە سەەماک اارر  ازەکااە  ژوشای بنا ێنن کە  ە بژارر س
ئە وی  ژوڕەیی یان ب سەە  ەکجامی ب ات   ەباەەت بەوەر کە  ەو یلەیەسا کە یسەۆڕێ ی سی ەر یی بنا اێنن یاان کاا  

ئەیە  ە کا اکدکی  ەو جۆەە کە ااکە ەۆبپااریزن    ەکجژومەکی ڕاوێژکاەاکی  ەمەی ا سە ێ  کە  ا  ەو جێدایەر کە  ەگەرر
مەگەە  ەوەر کە  ە باروسوەی زوە  ایبەت  بەو جۆەە کە   اژە کە اەکە بنا ان  وە مومااکەر  ەواو اان ئەب ا  کە  ەو  ە 
ییش سە وە  رسن بە سەەماکەکە  ەباەەت بە جەوئەرر قێژ نەکراور  ەو وا ە سەەماکەکە وە مە ر ییە زیاکئاوەەەکااکی 
بۆ  ەەساک ەر ڕێنمایی زاەەکای و کژو اراور ا ە قاا ێی واەور بە ادەر ڕەزایە مەکادر  اگایااکە(  ێژەربدەیا .  ەکجاژومەکی 
ڕاوێژکااااەاکی  ەمەی اااا ی ەااانیاەسەسەن کە سەەمااااک ەە  ە کا ااااکدکی بااااوەڕر قێاااژ  راو و ەۆ اگاااایی  قێاااژ  رسکی ەاااۆر و 

ەوڵ  ە  ژاکا ااازر  ااەەساک ەەاک  دا باان کە بە ئۆکااارر کا اگااایی زیاااسکرسکی  ژاکاییەکاااکی ەااۆر  بەەامااێەرر سەب اا . ئ
 ی داگەر  ە ەە گۆڕینی ەژا وی ەۆیان سەکەن 
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 ە؟چیی ٢٥دەرمانی پەسەندکراو

وایااداکی کە ەژێن ارێااک  ااەەساکی بااۆ الر   ااژە کاارسووە  کە بەئااۆر زاەاوەر  ااایبە ی  ە قژ ابناااکەسا  کە جیاااواز  ەگەڵ زوریاانەر 
 ئاویۆ ەکاک وی   ە ەێر گەمەکرسن یان  ازارر  ەوان گیراوە    ژە بە کاوکیەاکی سەرووکنا ێک چی سەکەن؟

ان ڕازر ب ەن کە زاەاوەیەکی کە فێەبێ  کە یەکڕەکگ  ەگەڵ  ەواکی  ە ب    یان بۆ  ەو  ایا ی ەنیارر ی دەکەن کە زاەاوەکەر بدۆڕێ؟ ی
 ەژ ێ ی سەەماکی چاکسازر یان گۆڕینی زاەاوە ساسەک ن؟

بەشااێژەیەکی ڕەئااایی  ەق اای  ەکدروو اا  ئاایش کااام  ەو  ەکنی اااکە ی ەاانیاە کاکااات  بە یاا چەواکەوە   ااژە  ەو ەژێن اااەە یاااەمە ی 
باوەڕ ب اات و ەاۆش بژێا . ئەروەئاا یا ەەاوی و ئااکی  -بە ەگەرر  ەو جیاوازییە–ەر بە ەۆر بەرزکا ەوە.  ەۆر بە سەسکەن  ا موماک

بدەن  ە بەەامێەە کا اگایی ئاویۆ ەکاکیدا ەۆڕاگە و بەئێز ب  .  ە بەەەکداربژوکەوە  ەگەڵ ەژا وی ەەگەزیی ئەە  ەو جۆەە شێژەیەیە. 
یمار زاکیارر ابەئێزر( کە ەکە گرکگ و کاریدەە  ە ەیاکی ئەە  ەەساک ەرێ دا. ئە ساژکەو ی سەەماک ەرر سەرووکی بەکاوکیەاکی  

سەرووکنا ان  ەگەڵ بابە ی ەژا وی ڕەگەزیی سە ژاک    ە   دەیەونی  ەەساک ەەان  ە ەۆیان زوە گرکاگ ب ا . ئەر بەو ئۆکااەەیە 
ە زاکسااوییەکان و ک اادەو ە ییەکان  ە بااژارر  ەکدروو ااوی کە ئە سااژوکەو ی  ااەباەەت بە قێااژ  رسن  ەمااڕو  ەالیەن  ەواور باان 

سەرووکااای بەکاوکیەااااکی  ەکیاااا ئە ساااژوکەو   ی ڕێدەی ااادەاو  ەگەڵ ڕووبەڕوباااژوکەوە  ەگەڵ ەژا اااوی ڕەگەزیااای قێاااژ  راوە. 
ر کە  ەگەڵ باس  ەوەسەکات کە بە جێی ئەو دان  ە گۆڕینی ەژا وی ڕەگەزیی کە ەکان سەب   بەو کە اکە 26سەەماکەە ەکدکراور

ەژا وی ەۆیان ی  نەئا ژون یان  ش ا یان  ێی ئەیە  یاەمە ی بدرێن  ا بوژاکن حەز و ەژ یاکەر ەۆیان بە ەگەرر ئەبژوکی کاڕەزایی 
 (. 2002کۆمە دە  قێژڵ ب ەن اڕیوە و  رکدەاپ 

 پێویستی ئاگایی و پاڵپشتی دەروونناسان

ی ک ااژاکی ەژا ااوی ەەگەزر و شژکا اای جێناادەرر بە اگااا باان.  ەو سواکە  ەگەەچاای ڕاوێژکاااەان و سەرووکنا ااان سەب اا   ە جیاوازییەکاااک
یەیژەکدیاادارن بەاڵم  ێ جیااان. بەو ماکااایە کە  ە ااەر بنەمااار شژکا اای جێناادەرر کە ااەکان کااا ژاکی ەژا ااوی ڕەگەزیاای کە ااەکان 

ڕەگەزیی بیۆ اۆەر ک اە بەسکیائاا ێی  کێەای ییەێینی ب ەی . یان  ە بژارر  ەو بیەوکە ازر ب ەی . بۆ کمژوکە  ەواکەیە کە ێک بە 
ڕەگەزر یان  ۆزسارر  ەباەەت بە یکان ئەب ا  بەاڵم  ە ئەماان کاات بەسوار  ەوەسا ب ا  کە  ەشای بە کەشاوەەگەرر بە  ەشای یکاان 

چاوەڕواکییەکە بدۆڕێ. ئەەچەکد  ەواکەیە  ەو جۆەە ساواکارییە کابەجی ببینەێ  چژک ە ەژ یاکاکی ڕەگەزیی  ەو کە ە ئاوکات  ەگەڵ 
کە کۆمە دە  ە کە ێ ی بیۆ ۆەر ک ەر ئەیە اییاور جیاڕەگەزەژاز( بەو حا ە کە ەکە  ە بژارر سەرووکی  ەگەڵ  ەشی ەۆر ئە وی 
ب داکەیی ب ات وە شژکا ی ڕا وی و سەرووکی ەۆر بە یک ک سەزاک  .  ەو جۆەە کە اە بەکاوکیەااکی  راکسای ییااو بە ەن ا اراکس ەن( 

 راکسای – ە سوار کەشوەەگەریی ڕێ نسونەوەر ڕەگەز  ەگەە  ەو ئەروەئا بۆ یکان مەیلی زایەکدر و  اۆزسارر ئەب ا  سەکا ێنەێن. 
سەب    وە  ەگەە کێەی  ەو  ەباەەت بە ییاوان ب    راکسی یکی جیاڕەگەزەژاز بە  ەیماە سێ . وە  ە کا   دا زیاا ە -یکی ئاوڕەگەزەژاز

 بدات  راکسی یکی سووڕەگەزەژاز سەب  . ەیە  ڕەگەز مەی  و ەژ یا کیەان 

یەکێاااک  ە   دەیەاااونە ئە ەکااااکی کەوا  ەکااااو زوریااانەر ەە  ااادا بە  اااژ  ەک اااژ سەرووکنا اااان و ڕاوێژکااااەاکیش بەەچااااو سەکەوێ   
 ەزماااژوک رسن  ەڕوور ەژا اااوی ڕەگەزیااای شژکا ااای کە اااەکاکە ابەیااا چەواکەوە( بەو جاااۆەە کا  اااک کە اااەکە بەیاااان سەکاااات کە 

زر ەاۆر مەیلای ئەیە  ەواکەیە  ەگەڵ  ەو یر ایاەە ڕووبەڕووب اوەوە کە  ایاا سە ەوێ کەشاوەەگەرر گاۆڕینی ڕەگەز  ەکجاام بەئاوڕەگە
 بدەی ؟

سەرووکنا ان جیا  ە با  رسکی وەسەکارییەکاکی بابە ەکە  ەژا   و شژکا ی زایەکدر  ەواور  ەو ەااڵکەن کەوا  ەواکەیە کە ەکە  ە 
  ی بدات سەب   بە ڕووکی ی ی ب ێنەۆیدا کەش ی ب ات و یاەمە

 

25 .LGBT Affirmative Therapy 
26 . Affirmative Therapy 
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ئەروەئا سەب   بە  اگا ب   کە ەژا   بۆ ئااوڕەگەز بە س نیاایی کیەااکەر گاۆڕینی ڕەگەز کیایە.  ەالیەکای  ار  ەواور کە ااک ک کە  
رر ڕێ نسونەوەر ەەگەز  ەکجام سەسەن   ە سوار کەشاوەەگەرر جیااڕەگەزەژاز کاابن   ەوان  ەواکەیە  ە سوار کەشاوەەگەرر کەشوەەگە

ئاوڕەگەزەژاز  جیاڕەگەزەژاز  یان سووڕەگەزەژاز بن. کە اکی  راکس جێندەر یان  راکس  ێ ەژاڵ  ەواکەیە  ەباەەت بە سەرووکنا ان 
سەروون بی موماکە بن  چژک ە  ەالیەن  ەو گەوویە زیا ر کاوکیەاکی کەەۆشیان ەژاەسووە  شژکا ی  یان یسەۆڕاکی بابە ی  ەکدروو وی

کە اکی  راکس  ێ ەژاڵ یان  راکس جیندەە ئەمژو کات  ەەێر مە ر یدایە  چژک ە  یا ە   ی سابین راو بۆ  ەوان وجاژسر کیایە  
 وە ئیش یا ایە   ەوان یا ەەوی کاکات. 

بە دەکامە  یدارییە جۆەاوجۆەەکان کە  ەکیا سوو ەا ی ەن یان ییاو بژوکی ئەیە  بە شاێژەیەکی  یساوما  ک کاسیادە   ەوان کە  ەکیا  ە
سەگیەێن. بە  ژ بە شێژەیەکی بەەسەوام  ە ەیاکی ڕویاکەیاکدا بۆ بەکاەئێناکی  اسە ەین ی داویسوییەکان اوەکاژ قژ ابنااکە   اا ۆکی 

یەکاااکی زاک ااۆ  ەزمە دااژزارر یزیەاا ی  بەشاای  اوسە ااوەکان(  ەگەڵ ڕێداارە  ااەەوەکان وەرزش  ەوورر کژو ااونی بەشااە کاوەۆی
ڕووبەڕوو سەباانەوە.  یواار کێەااەر گەوەەر  ەو کە اااکە ئەبااژوکی ییەااە و ەاااکژو سەب اا   زورێااک  ەوان  ەالیەن ەێاازاکەوە یا ەەااوی 

بە  اەەوی باۆ سەەامەت یەیاداکرسن وە سیوانەوەر کاکەێن  وە بەئۆکاارر کااڕێ ی جێنادەرر وە قێژ نەکرسکیاان  ەالیەن کاۆمە دەوە  
 ااەرپەکا ڕووبەڕوو سەباانەوە. کائاوشااێژەیی بە دەکااامەر کا اانامەیی  ەوان  ەگەڵ شژکا اای جێناادەرییەکەیان ڕێدااەر یا ااایی و 
و  بیەوکرا اای  یاادارر ئەبااژوکی  ا ایەاای ییەااەیی بااۆ  ەوان  ااەە  کاارسووە.  ەو کێەاااکە سەب اا  بە باشاای  ەالیەن سەرووکنا ااان

ڕاوێژکاەان سە ونیەان ب ەێن بە ایبەت  ە کۆمە دەیەکی وەکاژ   اران کە  انژوەەکان و  انژوەە کە اییەکان ک اژاکی سوو ڕەگەز بە 
 ئۆکارر کە وژورر و مەزئەبی زور یڕ ڕەکدورە.  ەو کێەاکە سە ژاکن  ە بژارر سەرووکییەوە    دەر ب  .

ەژا ا  یاان شژکا ای ەۆیاان  ەواکەیە بە قاژاڵیی ئە اوی سرز و جیااوازر  ەگەڵ  کەمینە ڕەگەزییەکان  ە  ە  اەەە ار  اشا راکرسکی 
 ەواکی  ەیان ئەب  .  ەوان ئەکدێ جار بۆ   پەڕکرسکی  ەو ئە وە جیاوازە  ەەساک ەە سەبن بۆ الر سەرووکناس و ڕاوێژکاە  کاژڕێ ی 

ە   ای ئە اویار یاان شاێژەیەکی کاابەئێز و کاسەماارر  ئەرزەکاە  ە بژارر جێندەرر کااڕێ ییە  کە  ەکااو قژ ابنااکە بەئۆکاارر ڕوحی
سەب ا  بە  اژ   28یان زوەسارر 2٧ ەالیەن ئاو ەمەکەکاکیەوە  ار وەر ەژش ی یان جژاک ە ە منداڵ باکدی ب ەن. کە ەکیا قژرباکی  ازاە 
ن یان کااڕێ ی جێنادەرر  ەەێار کاریدەرر  وەێسی کەمینەییش بەەگە سەگەێ. کە اکی  راکس جێندەر زوە ر  ەواکەیە بەئۆکارر یۆشی

گەمەکرسکاادا باان. یسااەۆڕان سەب اا  ئەوڵ باادەن  ااا  اگا ااازر  ۆڕەکۆمەاڵیە ییەکااان وە سەورووبەەاکاای ەۆیااان بە کەشااێ ی باااش 
بداااۆڕینەوە.  ەو کااااەە  ەالیەن یەروەەسە بە بنەماااا ە و مامۆ اااوایان  گەوویااای ئااااو ەمەن و ئاوکااااەاکی کە اااەکە سێاااتە سر. یاااان بە 

ی باشور  بۆ یاەمە یدان بەو کە اکە سەب   بۆ وەەگر نی یا ەەوی کۆمەاڵیە ی  ەالیەن زاکیارر گەیاکدن بە کۆمە دەوە سێتە سەربڕین  
سر. کە اکی بنەما ە سەب   زاکیارر وەربدەن  ا ئە سژکەو   ی ئاوساڵکە و کراوە  ەباەەت بە کە ێ ی  راکس کیەان بادەن. سیااەە 

کەم ئەکداااوسایە وە  ە سوار ئەە جااۆەە چاااالکییەکی سەوروبەرر کە اااکی  ااراکس ی ەااەکی سەب اا  کە  ە اا ی کهێناای ڕاگاار ن  ە یە
ڕەزامەکاادر ەااژسر  ەو وەربدیەێاا . سەرووکنا ااان کاب اا   ە  ەگەرر وەکااژ  ژکاادو ی ر  ااەباەەت بە کە ااێ ی  ااراکس وەکااژ ەاازم و 

( سەر  ەو کە ااکە  ە 31اوە   ااوان بە ەاا ەر  اابڕوو 30تکە اکی  راکس  ەبیەب ەن  چژک ە بە ساەەوە  زاکاکی  ە ەر بنەماار کەفارە
 ەواور سکیاسا بژوکی ئەیە. بنەما ە و سایباباکی کەمینە ڕەگەزییەکان  ەگەرر  ەوە ئەیە سەرووکاس  ە ەێار فەاار بهااوێن  اا ەژا ا  

بنەما ە و  ابۆزەسەیی   اگاکرسکەوە  یان شژکا ی مندا ەکەیان بدۆڕن   ەو باروسوەە  ەگەرر  ەەالقی سەرووکنا ەکان  اەام رسکەوەر
 و ئێناکە  ەە  ەو باوەڕەر بۆ قێژ  رسکی  ەوان  کە  ئاوسە وی  ەگەڵ  ەوان سەر  ەەساک ەە.

 

 

 

 

 

2٧ . Harassment 
28 . Bullying 
2٩ . Community-based intervention 
30 .Hate crimes 
31 . Honour killing 
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سەەماااک ەەان سەب اا  بە  ەواور باااروسوەی کە وااژورر کااۆمەاڵیە ی  ااابژورر  وە کەیاسر کە  ااەەساک ەەان  ە باااروسوەێ ی 
 ایبەت سەئاوێ   ەبەەچاو بدەن  بۆ کمژوکە  ە کۆمە دەیەکی وەکژ   ران کە ەژا   بۆ ئااوڕەگەز بەئۆکاارر مەزئەبای 

ەوەر  ەوە   کاەساکەوەر کاۆمەاڵیە ی وەکاژ فڕێادان  ەالیەن بنەماا ە و سو اوان  بە  ابۆ بە ەیماە سێ   وە بەیاکی ڕووک رسک
یان  ە سە وداکی ییەەر بەسواساب  . ڕەکجێک کە کەمینە ڕەگەزییەکان بە  ەکیایی وە کە ژاکیی  ە با  رسکی  ەزماژون و 

یا ە ژە سەک ن.   سوا  ە زورێاک ئە وەکاکیان بەەگەر سەگەن   ەوان بەالر گۆشەگیەر و ئە وی جیاوازر یان ب داکەیی 
 ەواڵ ەکان کەمیانە ڕەگەزییەکاان سە اژاکن کاۆمە ە و گەوویەکااکی یا ەەاوی وە کەشاەکاکی  اایبەت بە ەۆیاان ئەب ا  وە 
 ەگەڵ کە اک ک وە  ەۆیان سیدار و و ژوێ  ب ەن. کیاازر یەیژەکاد ئەباژون بە گەووی اک  ە ەیااکی کاۆمەاڵیە ی ئەماژو 

م  ەو کیااازە  ە گەوویەکاااکی کە  ەبااژارر کااۆمەاڵیە ی  ە گۆشااەەراون وەکااژ کەمیاانە ڕەگەزییەکااان مەوەەکااان گاارکدە  بەاڵ
ڕووسەسات. چژک ە  ەوان  ە سکیایە  ەیان سەکەن کە  ۆشیال میدیا بۆ کمژوکە ڕویکامە   ە ەفزیاۆن  وە ڕێ االم و  اینەما 

 اادە اڕەئەکااد( سەکا ااێنن   ەو جااۆەە باااروسوەەسا و  ەسەبیااات  جااۆرێ ی  اار  ە یەیژەکاادر  ەشااق بە کاوکیەاااکی مەبنااا و بە
بە اگااایی  ەوەر کە اااکی  ااەر وەکااژ  ەوان ئەن وە ئە ااوەکاکی وێچژویااان ئەیە   سەشاای  ە چاااکێژوکەوەر ئە ااوی 
سەرووکی  ەوان کااریدەرر  ەرێنای سەب ا . گرکدای ئەباژوکی گەوویەکاان و کاۆمە ەر ئاو ەمەکاان باۆ کە ااکی کەمیانە 

ڵ ەەماااۆکی  سوایااای کەئاااا ژوە. یەیژەکااادر  ەگەڵ کاااۆمە ی ئاو ەمەکاااان باااۆ کماااژوکە اگەوویااای  ەگەڵ ی  هاااا ن  ەگە
سو واک ک کە ئەمژوان ئاوڕەگەزەژاز یان  راکس جێندەرن( سە ژاک    ە بەەاماێەە کااریدەرر کەرێنای ەەماۆکی کەمیانە 

بەڕێ ناراوان و بن ەکااکی ح اژمی و  وەکژ یە  زەەەەمەکد  کاریدەرر ساک  . ڕاوێژکاەان و یسەۆڕاکی کاۆمەاڵیە ی سە اژاکن
کاح ژمی یەیژەکادر بداەن  وە ئەوڵ بادەن یا ەەاوی باۆ کە ااکی  اراکس وەەگاەن. باۆ کماژوکە ەژێن اارر زاک اۆر  اراکس 
 ەبەەچاو بدەن  کە بۆ کیەوەجی بژون  ە بەشە کاوەۆیی زاک ۆ  ەگەڵ کێەاەیە  ڕووبەڕوو باژوە ەوە  سەرووکنا اێک یاان 

ی بە یە  یەیژەکاادر  ە ەفااۆکی  کامەکژو ااین یااان  ااەەساکی  ەڕوور بااۆ کژو اایندەر بەشااە یسااەۆڕێ ی باااش سە ااژاک
کاوەۆییەکە وە قسەکرسن  ەگەڵ بەرپر ان   ەوان ڕازر ب ات  ا بەکە ێ ی  راکس  ەو مافە بدرێ  کە  ە بەشی کااوەۆیی 

 ەوێادا ئە اوی  ا اایش و  ااەامی  گژکجاو  ەگەڵ ڕەگەزیی ڕەواکی ەۆر سابنەێ  یان کیەوەجی ب ەێ   وا ە جێداایە  کە
زیااا ە ب ااات. ئەکاادێک جاااە  ەو  ەکنی اااکە سە ااژاکن بەشااێژەیەکی کاڕا ااوەوەۆ یاەمە یاادەر باان   ە کمااژوکەکەر  ااەەەوە 
ئەمان یسەۆڕ سە اژاکی بە سامەزەاکادکی کاوەکادێ ی ڕێنماییادەر باۆ ئەماژو ەژێن اەەکااکی بەشای کااوەۆیی یاان  ەکااکەت 

ەوەر یەڕاوێ ی زاکیارر  اسە بەبی سە ونیەاک رسکی کە ێک یان کە اکی  ایبەت   اەباەەت بە سروو و رسن و باڵوکرسک
 ااراکس  ێ ەااژا یوی بە ەژێن اااەان زاکیااارر باادات. وە  ەو ڕێاادەیە ڕووساکاای ڕەفواەەکاااکی سیە  راکساای وە فەاااە  ە ااەە 

ب ااا ەوە. ڕا ااوە کە کە ااێک  ژاکااار کە اااک ک کە  ەبااژارر جێناادەرییەوە ئاوشااێژە کااین   ە بەشااە کاوەۆییەکااان کەموااە 
 ەوەر کییە کە بە ەکیایی یا ا و ەێرەاکی بیەوکەیای و کە واژورر  ەواور کۆمە داایە  بداۆڕێ بەو حاا ە بەو کااەە بەشاێژە 

 بچژوکاکە سە ژاک   سکیا بە جێیەکی  ا ایەوە بۆ کەمینە ڕەگەزییەکان چا  ب ات.
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 APAبەرمەبنای ستانداردەکانی  

 ەکجاااژومەکی سەرووکنا ااااکی  ەمەی اااا   اااا   ساااوا چەکااادین کاااۆیی ڕێنماااایی  اااایبەت  ڕاوێژکاااارر و ئە ساااژکەوت  ەگەڵ کەمیااانە 
میل ەیە ئەو ادەاوە  اا کاژە  راوەیەکی بە اژوس  ە ڕەگەزییەکاکی باڵوکرسووە ەوە. بە ەبەەچاوگر نی زورر ڕێژەر باڵوکراوەکاان  ەو کاا

گرکدوەین بابە ەکاکی  ەو ڕێنمااییە  ە  ینویاارر ەاژێنەەە فاە ای زماکەکاکادا ب ا .  اەەزوومەکادان باۆ ەژێنادکەوەر زیاا ر سە اژاکن بە 
و  ەواور  ەو ڕێنمایااکە   ەەساک رسن بۆ  ەەچاوەکاکی کۆ ایی کو بەکە  اەباەەت بە ەژێنادکەوەر ەێاەیکە  ە ا ییەکەر ا یندلیازر(

 ەەسان ب ەن.  ەی ش با  رسکی بابە ە  ە  ییەکاکی ڕێنمایی  ایبە ی ڕاوێژکارر و ئە سژکەوت  ەگەڵ کەمینە ڕەگەزییەکان چاژاە 
  ە  ی گەوی ڕاوێژکارر بە کژە ی باس کراوە:

-2ڕاگر ناای کەەامە اای مەوەاای.  -1کەن کە :  ەو فااۆڕمە کە  ە یەیژەکاادر  ەگەڵ  ەواور  ااەەساک ەەان سەب اا   ەبەەچاوبدیەێاا    ەوا
 (.13٩6ڕەزامەکدر  اگایاکە اگژ داەس  -4مافی ئە ێژاەسن یان سیاری رسکی چاەەکژوس. -3کهێندارر. 

 ڕاگرتنی کەرامەتی مرۆڤی

 ەگەڵ ئەە  سەرووکنا ان سەب   بە کەەامەت و بایەەی ئەمژو ەە ک ڕێز سابن ن  وە مافی بەەابەرر باۆ ئەماژو  اکەکاان یابەکاد بان.
 ەەساک ەرێک  ە سەەەوەر کەیاس  مەزئەب  ڕەکدای ی سا   جێنادەە  ەژا اوی ڕەگەزیای  میللایەت  زماان  چینای کاۆمەاڵیە ی  بااوەڕە 
 یا ییەکان  سەب   بە ڕێزێ ی  ەواو وە بەبی ی ەاداوەرر ئە ساژکەوت با ەن. ئایش  اکێاک شاایەکی  ەوە کیایە کە بە ئاۆر  ەو 

 ە  ە ەێە ی ەداوەرر و  ەکەساەکرسن بڕیارر  ە ەر بدرێ .جۆەە جیاوازییاکەو

 نهێنداری

کهێندارر  ڕەچاوکرسکی شوە شاەاوەکان  ڕاگر نی شژکاس و  نژوەە  ایبە ییەکاکی کە ەکان   گرکدوەین  واکداەسە کااەامەیی کە  ەکیاا 
دروو اااوی بە  ەیمااااە سێااا .  ەو سە اااوژوەە  ە  ە سەرووکنا ااای و ڕاوێژکاریااادا بە  اااژ  ە  ەواور ییەاااەکاکی یەیژەکدیاااداە  ەگەڵ  ەک

یەیژەکدر  ەگەڵ کەمینە ڕەگەزییەکان  ە بایەەی چەکد ئێندەیی ی  دێ . سەرووکنا ان سەب ا   اەباەەت بە ئە اویارییەکاکی کە 
ت بە  ااەەساک ەەەکان  ااەباەەت بە  اشاا رابژوکی کەەااژازەاو ەژا اا  یااان شژکا اایان ئەیە  سەب اا  زور وریااا باان.  ەکاااکەت  ااەباەە

ئەرزەکااەاکیش  ەو کهێنادارییە سەب ا  بە  ەواوە ای ڕەچاوب ەێا   ئایش ڕاوێژکارێاک ماافی  ەوەر کیایە بە بای ڕەزامەکادر ئەرزەکااە  
بابە ە  ایبە ییەکاکی  ەو  ەگەڵ  ەرپەەشویاەاکی باس ب ات. بەشێژەیەکی گەوی ڕاوێژکاەان مافیاان کیایە  اەباەەت بە ەژا ا  یاان 

 ەەان   ەگەڵ کە ێ ی  اێیەمی قساە با ەن.  ەکااکەت باۆ ساڕشاونی بابە ەکااکی  ەوان  ە ساکیەاونەکاکی شژکا ی ڕەگەزر  ەەساک
یەروەەسەییش وەەگر نی ڕەزامەکدر  ەوان وە ڕاگر نی شوە شاەاوەکان سەب   بە  ەەوتەین شێژە  ەبەەچاو بدەن. باۆ بەکاەئێناان  ە 

ینەوەر  ەواور وەسەکارییەکان کە  ەواکەیە باۆ کا ااکدکی کە اەکان بەکاربێا   زاکیارر  ەەساک ەەان  ە کاەەکاکی یەروەەسەیی و  ێ ۆ 
 سەب    ەکجام بدیەێ .

 مافی دیاریکردنی چارەنووس 

ئەە  اکێااک مااافی ئەیە بڕیااار باادات کە چااۆن ەیااان ب ااات  وە کااامە  ە ڕێداکاااکی ەیااان کە بە ەو ی ەاانیاە سەکەێاا   بەکاربهێنێاا . 
وە کە بە بەکاەئێناکی زاکیارییەکان  کە  ەباەەت بە بابە ەکاکی  ایبە ی  ەیاکی زایەکادر کە اەکە ئەیە  سەرووکنا ان ڕێدایان ی نەسەا

ئەڕەماای فەااار و ڕەزامەکدیسااازر  ئەڕەشااە یااان کاچااار بە الیەکدااەر  ە سە ااوژورێ ی  ااایبەت باا ەن. یااان  ەو زاکیارییاااکە بەکاوکیەاااکی 
ن بۆ گۆڕینی جەمسەەگیەر ڕەگەزیی ەۆر ب ا .  ەکااکەت منادااڵن و ئەرزەکااەاکیش بەکاربهێنن. ئیش کە ێک کاب   کاچار بە ئەو دا

 (.2002کاب    ەالیەن سایک و باو  کاچار بەو کاەە بن ائا دمن  

 

 



26 

  
 کەمینە ڕەگەزییەکان بۆ ڕێنمایی ڕاوێژکاریی

 

 ڕەزایەتمەندی ئاگایانە

ۆڕاکی  ەکدروو وی سەرووکای سەب ا  یا ش ئەە جاۆەە کارێاک     یەاەە بەو   دەیەونە سەکات کە  ەواور یسەڕەزایە مەکدر  اگایاکە
 ەەساک ەە  ە باروسوەی ڕێژەر بڕیاەەکان و یەیژەکدیاداەەکاکی سەەماان و یەیامەکااکی  ەو با ایان  ە اەر ب اەێ. باۆ کماژوکە کە اەکە 

ئە ساەکداکدک  ی باۆ کاراوە؟ چ  سەب   بە شێژەیەکی  ەواو بزاک    اماکج  ەو ەژ ە سەەماکییە چییە؟ چەکد جە ساەر باۆ ساکاراوە؟ چ
 ااژسێک و چ زەەەرێ اای زورر ئەیە؟  ەو جااۆەە سەەماااکە بەەمەبنااار چ جااۆەە  ااواکدارێک باڵوکااراوە ەوە  وە بەەمەبنااار کااام بناااغەر 

 (.2001زاکسوییە؟ بڕیاروایە چ  اماکجێ ی ئەب  ؟ چەکدە کات و ەەەجی بۆ ب ەێ ؟ اشڕوسر و شید ژ 

 ێویستە کە سەبارەت بە کەسێکی کەمینە ڕەگەزییەکانی بزانن؟دەروونناسان چ زانیارییەک پ

سەروکنا ااێک بااۆ  ەوەر کە بوااژاکی  ە کااا ی گرفو  اادا بە کە ااێ ی کەمیاانەر ڕەگەزیاای چ یاااەمە ییەکی ییەااەیی باادات  ی ژیسااوە 
 زاکیارییەکاکی ەژاەەوە  ەباەەت بەو بە سە   بهێنێ :

 اکە؟.ەژا وی کە ەکە بۆ کام  ە ڕەگەز و جێندەەەک -1

 شژکا ی جێندەریەکەر چییە ا ەۆر بە ییاو  ەن   راکس  یا..... سەزاک  (. -2

ەژا وی  ەو بۆ چ کە اک ک  اش را کاراوە؟ وە سەب ا   ە چ کە ااک ک بەااەسرێوەوە؟ ابنەماا ە  سو اوان  ئاوکااەان  وە ...(  ەو چ  -3
 و...(. کیدەەاکییەکی  ەباەەت بەوە ئەیە اسەەکرسن  یان  ە سە وداکی ییەە

چ فەااارێک بەئااۆر ەژا اا  یااان شژکا اای ڕەگەزیاایەکەیەوە بەەگە سەگااەێ؟ اسە ونیەاااک رسکی بن ەکاااکی س ەڕاوکێاای کەمیاانە   -4
 فۆبیا  جیاکارر  ە شژێنی کار یان ەژێندن و ...(.

 چ کە ێک یان کە اک ک ابەکاوکیەاکی شەری ی زایەکدر و  ۆزسارر(  ە ەیاکی  ەوسا ئەن؟ -5

 ا ەەوی  ەو کاماکەن؟ ابنەما ە  ەژێندکدە  یۆ ی سو وان  شژێنی کاە(.بن ەکاکی ی -6

  ە شژێنی کا ا اییدا کە ێ ی کە موماکەی  راور  ەو کە کهێنییەکاکی ەیاکی بزاک    کێیە؟ -٧

ئە سااژکەو ی بەەەکداااربژوکەوەر  ەکدروو ااا  و کا ەکدروو اا   ەو  ە کاااا ی ی ەااها نی کێەاااەیەکی گەوەە چیاایە؟ اگەیاااان   -8
ییا ەکرسن  عیباسەت   ەەاۆسان  زیااسەڕەور  ە بەکاەئێنااکی  ە  اۆل   ێ ساێ ی کا ەکدروو ا   بەکاەئێنااکی مەواسر ئۆشاێەە  

  ێنژڕین بە ەێراییەکی ڕێدای نەسەاو(.

ێاژاکە سەرووکای( ئەیە؟  ەو چژاەچ–چ چژاەچێژەیە  وەکژ اب  ارر  ئەیارر( وە کە ژاکییەکاکی اوەکژ ەاوەن ی داویساوی  اایبەت  -٩
 ەگەڵ قسەکرسن  ەباەەت بە شژکاس یان ەژا وی  ەو بە چ  ەزماژوک  ی  اکەکە ای سەەسەکەوێ؟ مەبە ا   ە  ا اوی کااریدەرر 
کە ی بەەامێەە  ە یەیژەکدیادار باژون  ە سوو گەوویای بەگۆشاە کێەاراو  باۆ کماژوکە کە ااکی ەااوەن ی داویساوی  اایبەت و کەمیانە 

ە ەاۆر بە کاوکیەااکی ئااوڕەگەزەژاز سەکا اێنی  وە چژاەچێاژەیەکی چااالکی سیااری راو ئەیە باۆ ڕەگەزییەکان<  بۆ کمژوکە کە اێک ک
ئە سژکەوت  ەگەڵ سکیار سەەەوە وە سیونەوەر ئاوبەشێ ی باش  ەەوییەکی سووبەەابەە  ەزمژون سەکاات  چاژک ە ئەەکاات باۆ 

ەیە  ئەکدێک  ە کە اکی ەاوەن ی داویسوی  ایبەت وەکاژ ئا ژچۆ ی ژیسوی بە کە ێ ە  ە  اکەکاکی بنەما ە.  ەوە  ەکیا یە  کمژوک
 کەەۆشییەکاکی سەرووکی   ە شێژەسا سیاەکاکەوێ  بەاڵم کاریدەرییەکەیان بە ەر ەیاکی کە ەکاکەوە سە ژاکی زور ب  .

 ە باژارر  بیەوکەر  ەو  ەباەەت بە مەعنەوییات و مەزئەب چییە؟  ەگەە کە ەکە مەزئەبی ب   چۆن ەژا   و شژکا ی ەۆر -10
مەزئەبییەوە سە ونیەان سەکات؟  ەگەڵ چ سیەبەرێ دا و چ  ا نداریەکی سەرووکی ڕووبەڕوو سەب اوەوە  چاۆن سە اژاکین  ەگەڵ  ەو 

  ا ندارییە یاەمە ی بدەین؟.
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 :کورتەی گرنگترین بابەتەکانی ڕێنمایی

بە اگااا باان کە جااۆرییە ی ەژا اا  و شژکا ااە ڕەگەزییەکااان ئاوکااات بەماکااار کەەۆشاای یااان کاااڕێ ی  ( سەرووکنا ااان ی ژیسااوە  ەواو1
بە ەیماااە کااایەت  سەب اا   ە باااروسوەی بەڕوی ااەین زاکیارییەکااان  ەو باااەەیەسا باان  بااۆ کمااژوکە جیاااوازییەکی ماکاااساە  ە بااژارر ەە اا ە ی 

و سووڕەگەزەااژاز  ەگەڵ کە اااکی جیاااڕەگەزەژاز بااژوکی کیاایە. ئەە مێەاا ی و  ژاکااایی ئۆشاایی  وە کا ااینی ک ااژان ئاااوڕەگەزەژاز 
سەرووکنا ێک  ەئەر یلە و  ا و  ی زاکسوی  ە ڕوور  ەەاالقەوە  ەەکای  ەوەر ئەیە کە بە اەەساک ەر یاان ساوەر ب ا  کە ەژا اوی 

 ڕەگەزر یان شژکا ی ڕەگەزر  ەو  ەەۆیدا کاڕێ ی یان کەەۆشی بە ەیماە کایەت.

ەرووکنا اااکی  ەمەی ااا ڕاوێژکاااەان و سەەماااک ەەاکی سەرووکاای ئاکاادەسات کە  ااەباەەت بە  اڕا ااوە  اشاا راکان یااان (  ەکجااژومەکی س2
شاەاوەکاکی ەۆیی یان بەئای داکە  اکەکە ی و مەزئەبای یاان کە واژورر ەاۆر  اەباەەت بە ئااوڕەگەزەژازر وە ڕو ای  ەوان  ە کاارر 

 وەر سەرووکناس ڕو ێ ی زور یڕڕەکگ  ە ئە سژکەوت  ەگەڵ  ەەساک ەەان ئەیە  ییەەییاکدا   بینییەکی ی ژیسویان ئەب  .  اڕا
 ەگەە کە ی یسەۆڕ بە ی ەداوەرییەوە بچێاتە ەوورر سەەماان کە ئااوڕەگەزەژازان کەەاۆش یاان  ەباژارر سەرووکیایەوە    چاژو یاان 

نیەااک رسکی ەۆیااکیش بەو جاۆەە  امااکجە بەئەبژوکی ی ەاینەر  اایبە ی بنەماا ەیی  ەگەرێ ای زوەە کە  ە ئە ساەکداکدن و سە و
بدەن. سەەماکدەەان سەب    ە کاریدەرر ئە ەکاکی وەکژ ی ەدۆییەکاکی  ەەۆوە و راو بە اگابن و ەۆبپارێزن   ەگەە سەەماک ارێک  ە 

 ەو بڕیاااەە کاەژس اگااار ەۆیاادا ئاااوڕەگەزەژازر کا ەووشااوی ببیناای  ەگەرر ڕێنمااایی و سە ونیەاااک رسکی ئە ە زوە  ە ااەەەوەیە . 
کا ەکدروو وە باروسوەی  ەەساک ەە    ور سەسات وە ەەماۆکی زیاا ر سەکاات.  ەم سە اوژوەە  ە سەەمااک ەەان سەیەوێ  ە کا  اک کە 
کە ژاکی بە ب الیەکدیەر بمێننەوە بە   دەیەاونی چژاەچێژەکاکیاان  اەباەەت بە  اەەساک ەەاکی کەمیانە ڕەگەزییەکاان باۆ ئاوکااەاکی 

 نمایی ب ەن. یسەۆڕر ەۆیان ڕێ

( سەرووکنا ان ی ژیسوە ئەوڵ بدەن  ا الیەکدیەییە  کە  ەالیەن بایەەە کە وژورر و مەزئەبییەکاکی کۆمە دە  ەواکدا ڕوچژوە   ە 3
 کاەەکەیان بسڕکەوە. بەو ماکایە کە  اگاسار بن کە کە ەکیا بایەەە  اکەکە ییەکان بۆ کمژوکە اباوەڕر مەزئەبییەکەیان(  بە  ژ  ەکاکەت
سیدگا ڕە می و باڵوکراوییەکااکە یاان قێاژ  راو و  اابۆ کە وژورییەکاان  کاۆمەاڵیە ی  یا اایی کۆمە دەکەیاان   ە اەە ئە ساژکەو ی 

  ەوان  ەگەڵ کەمینە ڕەگەزییەکان کاریدەرییەکی کەرێنی سەب  .

یەکاان ئەیااکە بە باشای بە اگاابن وە ( سەرووکنا ان ی ژیسوە  ە یە ەر کاۆمەاڵیە ی وە فەاارێک کە  اەەساک ەەاکی کەمیانە ڕەگەزی4
ئەوڵ بدەن کە کاریدەرر کەرێنی  ەو بیەوکە جیاکاەاکە بە کەموەین  ا   بدەیەکان. بە سەربڕین  ای باشاور  ەەکای سەەمااکدەە  ەکهاا 

  ی  ەوە کیاایە کە  ە کاوکیەااان  ێاادان بەەمەبنااار ەژا ااوی ڕەگەزر ەۆبپااارێزێ بە  ااژ  ەو سەب اا  ئەوڵ باادات کە بە ئە سااژکەو 
 بەەمەبنار قێژ  رسن کاریدەرر کەرێنی و کا اگایی و سەماەگیەر و جیاکەەەوە  ەباەەت بەو کە اکەش کەم ب ەکەوە. 

( سەروکنا ااان ی ژیسااوە  ە ی ەااداوەرییەکان وە بیااەوکە  ە قا ێاادەاوەکان ەااۆ بپااارێزن. کاب اا  بااۆ کە ااێک بەەمەبنااار ەژا ااوە 5
درێ   وە یان بە ی ەداوەرر  ایبەت  ەگە یادا ئە ساژکەوت ب اات   ەو ئە ساژکەو ە بە ڕەگەزیەکەر کاوکیەاکی کا ازر  ایبەت  ێب

ئەمان  ەکدازە کەگژکجاو  و کاسروو وە کە کە ەکان بەئۆر جیاوازییەکاکی وەکژ زمان  کەیاس  مەزئەب  ڕەکدی ی س   یان ەژا اوی 
ی ەدەیماکەر زئنی ئە ە وەکژ   سووڕەگەزەژازان بە زورر   یا ییان  بە کەەۆشییەکی سەرووکی  ایبەت  اماسە و ەاوەکدار بزاک  .

 ژوشی  ایادز باژوکە<< یاان   ئااوڕەگەزەژازان بە گەاوی  ە مندا یادا سە اودرێ ر  ێ ساییان کاراوە ە  اەە<< یاان    راکساەکان  ە 
ڕەشە ساوەکان بە گەاوی  اواکێاار و  ەشیان ب زارن<< سروو   بە ئەمان  ەکدازە کازاکسوی و کابیر ایاکەیە. کە وا گەیماکە ب اەێ   کە 

سەر کۆمە دان<<. بە ساەەوە ئەکدێک  ە یسەۆڕان بە ئەبژوکی زاکیارر ی ژیسوی زاکسوی  ەباەەت بە ەژا   و شژکا ای جێنادەرر 
ن ئە دەب ێەن کە ئەروەئا بەەمەبنار  یۆەەکاکی ەۆیان کار ب ەن.  یۆرییەکاکی وەکاژ  ەوەر کە کەباژوکی  ەرپەەشاوی ئااوڕەگەز یاا

 وێ چژو ازر

عەیبداە  ەگەڵ  ەو   ەمندا ی بژوە ە ئۆکارر ئاوڕەگەزەژازر.   سواش  ەک ژاکی ئەکدێک  ە سەرووکنا ان و یزیە اکی سەرووکی    
 زوەە کە یەیڕەور  ە بیەوکە کۆکەکان و ڕە  راوەکان  سەرووکەی ارر سەکەن.
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سەرووکنا اکی  ەمەی ا  ە یسەۆڕاکی  ەکدروو وی سەروون ساواکاارن کە ی ەاداوەرییەکاکی ەۆیاان وەالبنا ن  وە  ەگەڵ  ەکجژومەکی 
ئەریە   ە  ەەساک ەەان  بەکاوکیەاکی مەوەێ ی  ایبەت کە شایسوەر کەەامەت و ڕێزە ئە سژکەوت ب ەن  وە  ە یلەبەکادر کرسکای 

 ن.  ەوان  ەکاکەت  ە مێە ی ەۆیاکدا ەۆبپارێز

( سەرووکنا ان ی ژیسوە  ەباەەت بە کاریدەرر کەرێنی کە ی ەداوەرر جیاکارر و  ژکدو ی ر  ە اەە کاژا ێتی ەیاان وە  ەکدروو اوی 6
سەرووکاای  ااەەساک ەەاکی ئاااوڕەگەزەژازان بە اگااابن   ەو باااەەوە  ەوان سەب اا   ااەەچاوەکاکی س ەڕاوکێاای کەمیاانە  ئەە  ەو جااۆەە کە 

 (.1٩٩5 دەکەێ   بە کاوکیەاکی  ەزمژوکی  اکەکە ی کەمینە  ە کە وژورر زورینە ی نا ە کراوە امەیر   ەبەشی سە وەوایەسا با

ئەروەئااا  ەوان سەب اا   ااەباەەت بە شژکا اای سووڕەگەزەااژازر وە  ەزمااژوکی  اکەکە ااییەکاکی سووڕەگەزەااژاز  اگاییااان ئەب اا . 
کاسیاادە سەگیااەێن و بە فەڕماای کاکا ااێنەێن.  ەواکاایش  ەەێاار جۆەەئااا  چااژک ە  ەو ەژا ااوە  ەو گااەوویە  ە کەمیاانە ڕەگەزییەکااان زوە اار

 ی ەداوەریدان. 

( یە   واکداەسر زوە گرکدای  ەەالقای کەچاژوکە کااوەوەیە باۆ  ەو بابە ااکەر کە زاکساوی کاافی  ە اەە کیایە   ەو بااروسوەەسا  ەەکای ٧
ەە جااۆەە بابە  ااک ەااۆ بپااارێزێ  وە ڕێنمااایی ب ااات بااۆ ییەااەیی و  ەەالقاای سەەماااک ەرر سەرووکاای  ەوەیە کە  ە چااژوکە کاااوەوەر ئ

کە ێ ی باش. یسەۆڕاکی  ەکدروو وی سەرووکی  سەب   ئەەکات بە اگا بان  ە بەڕویە  کرسکای زاکیاارر ەۆیاان  ە زاکیارییەکااکی ڕوەر 
ا  ە  ەکنی دە ای فەڕمای کە اک سکیا   ە بابە  ک کە زاکسوی بە ەکدەیان کییە  ساواکاریی یەروەەسەیی و بەڕێژەبەرر ب ەن و وە  ەکیا

 وەەگەن  کە  ە ەریان  ێ ۆ ینەوەر وەس کراوە و بە ێیان  ە ەر وەەگیراوە. 

( سەرووکنا ان ی ژیسوە  ۆبژە ازر و یر ینی ئەە جۆەە یر یارێ ی بی یەیژەکدر  ە یڕو اەر سەەماان ەۆبپاارێزن. جاارر وایە سێاتە 8
 ئەکادێ یر اینی بە سە ا  ەاۆر  ااەەزوور یاان ەاۆر   اررٶسکی ئە وی بنجکی ش کە سەرووکنا ی جیاڕەگەزەژاز بۆ  ا ژوسەکر

 بااۆ  ااراکس  ااەەساک ەەاکی  ە ساەااژازر وە. کیاایە  ااەەساک ەە  اا ااڵر بااابە ی  ەگەڵ یەیژەکدیااداە ئاایش  ەڕا ااویدا کە سەکااات یر اایاە
کارییەکااااکی یەیژەکااادر زایەکااادر وەسە بە  اااەباەەت  ێ اااۆ ینەوە یاااان  ەشااای بە  اااەباەەت کای ژیساااوەکان وەسەکاااارییە با ااا رسکی

 ااەەساک ەرر ئاااوڕەگەزەژاز   ەویااش  ەباروسوەێااک کە  اا ااڵر فەڕماای کە ااەکە  ە ااەر بااابە ە بنەما ەییەکااان یااان س ەڕاوکێاایە. 
کمژوکەیە   ە یر یاەە بی یەیژەکدیداەەکاکە کە یسەۆڕان بۆ یر اینی ئەر یر ایارێک   اڕا اوەیەکی ییەاەییان ئەیە وە  ە منەکرسکای 

 (.200٧ی ژیس   ە کاروبارر  اکەکە ی  ەەساک ەەان   ەکیا بەو ئۆکاەە کە جیاواز یان زورینەن ەۆبپارێزن اباڕاباڕا و ساکور کا

( سەرووکنا ان سەب    ە  اڕا وەر ئەە جاۆەە بیەوکەیەکای  اکەکە ای یاان ی ەانیارێ ی الیەکدیاەر ەۆبپاارێزن  ڕاوێژکارێاک کە بە ٩
   ۆ ا ەگەە  ۆزێک یکاکە ر ئە ساژکەوت ب ەیا  س نیاام ییاوێاک  اشاه  سەب ا   وە  ەگەر یە  جااە  ەەساک ەەاکی  ێسێییەن سە ێ

 ەزمژون بەسە   بهێنی  یدر  اەەزووت بۆ یکان کامێنی (  ە ڕا ویدا بەشێژەیەکی کاڕا وەوەۆ ئەوڵ  ە گۆڕینی  ەەساک ەە سەکات. 
ە بە ەکجااام بدیااەێ  ەزمااژوکەکەر جیااا  ە کەم اارسکەوەر باااوەڕبەەۆیی  ەو جااۆەە ی ەاانیاەاکە  ەکاااکەت  ەگەر بە کییە اای ەێرەااژازاک

  ەەساک ەر وە زیاسکرسکی ئە وی اکا ا ایی بژون( بۆ  ەو کییە.

( سەرووکنا ااان سەب اا   ە ااەە ئە ااویارر و بااایەەی ڕو اای بنەمااا ە و وە کاااریدەرر  ەوان  ە ااەر ەیاااکی کەمیاانە ڕەگەزییەکااان  وە 10
اکێ ی گەر   ێسااێیەن  سووڕەگەزەااژاز   ااراکس  ە ااەە کە اااکی  ااەر بنەمااا ە زاکیارییااان ئەب اا . ڕو اای ئەروەئااا کاااریدەرر  ە ااەە  اا

یا ەەوی بنەما ە بە  ایبەت  ە باروسوەێک کە کە ێک  ە الیەن بنەما ەوە  ەەێر فەار یان جیاکاریادایە  سە ژاک ا  چاەەکژو سااز ب ا  
 وێز سەەەێن   ەەکێەیەکی زیا ەر ئەیە بەەەو ەۆکژەر. ە ەر ڕێژەر کەمینەکاکی کە  ەالیەن بنەما ەوە یەەا
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 هاوپێچکردن

 دەستەواژەکان

(  ەکدامەکاکی  ەکا ۆمیک ا ەکدامەکاکی زاوزێ   ایبە مەکدر زایەکدر یەکەم و سووەم(  باایۆ ۆەر ائۆڕمۆکەکاان( 33ەن -اییاو ٣٢زایەند
 ە ییاواکدا( و ئەروەئا گاموەکاکی کە بەەئەمی سێنن ا ە رم یان  ژەم(  XY ە یکان   XXاکڕومۆزومەکاکی گەوی  و جێنە ی ی مەو 

 (.2005سە ونیەاک ەرر ڕەگەز بە  ەیماە سێن اکاە  

کاۆمە دەیە  ایکاکە و ییاواکە( : بەگژێرەر ی نا ەکرسکی ڕێ نراور  ەکدروو اوی جیهااکی  جێنادەە   دەیەاونێ ە چنادەاور   ٣٤ جێندەر
ئەە کۆمە دەیە  ڕێسا و کۆەمێ ی  ایبەت کە بۆ ئە سژکەو ی یکان یاان ییااوان بەکااەسێ  ی نا اە سەکەن.  ەو کەریوااکە جیااوازن  ە 
کا  ک کە زورینەر ەن یان ییااو بەسکیاا سێا   یکاایە ی یاان ییااوایە ی  ەالیەن کاۆمە دەوە فێار سەبان. ئەکادێ  ە کە اەکان  ەواکەیە 

 (.2011ەگەڵ  ەو کەریواکە ئە نەکەن اڕێ نراور  ەکدروو وی جیهاکی  ازگاەاکە  

(. 2003: بە ی ااژاکەر کێەاا رسکی زایەکاادر ئەە  اکێااک بااۆ الر یکااان یااان ییاااوان سەگااژ ەێ اڕەحمااان و ویلسااژون  36خواستتتی ڕەگەزی
ێەاای کە اااکی ئاااوڕەگەز یااان کااا مەبە اا   ە ەژا ااوی ڕەگەزر  ەوەیە کە کە ااەکە  ە بااژارر زایەکاادییەوە  ااا چ  ا ااو ک  ەەکجڕاک

(. ەژا اوەکاکی ڕەگەزر گەاوی ئااوڕەگەزەژازر  جیااڕەگەزەژازر  1382ئاوڕەگەز سەبانەوە ا ە  ینیسایۆن   ا امی   بام  ئژکساما  
 سووڕەگەزەژازیی  ب ڕەگەزەژازیی.

زیاااا ە باااۆ با ااا رسکی  1٩٩٧ ە اااا ی  3٧سە اااوەوایەر ئااااوڕەگەزەژازر بە ی ااای ی نا اااەر  ەکجاااژومەکی سەرووکنا ااااکی  ەمەی اااا 
ئە ساژکەو   ی ڕووکای کە اایە ی  ەژا اوی ڕەگەزیای و ئە اوی شژکا ای کە اایە ی و کاۆمەاڵیە ی بەکااەسێ  کە  ایبە مەکاادر 
 ەوان  ەژ یار جژاکینا ین و  ەشهی ڕوماکتیک و ەژ یار ڕەگەزیی  ەکیا بۆ  ەو ڕەگەزەر کە ەۆر  ە ەرییە ی  وشەر گەر بۆ  یەاەە 

 ەگەزەژاز  وە وشەر  ێسێییەن بۆ  یەاەە بە یک  ی ئاوڕەگەزەژاز بەکاەسێ .بە ییاوێ ی ئاوڕ

 ەو سە اااوەوایەیە  یەااااەە بە کێەااای  اااۆزسارر و ڕەگەزیااای زیاااا ە بە یە  ڕەگەز ئەیە  کە ااای بایسێکشتتتوا  :  – ٣٨دووڕەگەزختتتواز
کە  ەو ەژ یاایە بە کاچاارر بە شاێژەیەکی سووڕەگەزەژاز یۆ اکسیە ی  ەوەر ئەیە کە بە ییااوان یاان یکاان یەیژە ا  ب ا   ئەەچەکاد 

ئاوکات بە جاۆرێ ی  اایبەت و بە یە   ەکادازە کیایە. بە سەربڕین  ای باشاور ەژا اوی کە ااکی سووڕەگەزەاژاز بە ەن و ییااو ئەە کاات 
ر ییاااوان  ەیە  بااازکەر کااا ی ڕووکاااسات   ەواکەیە کە ااێک  ە بااژارر  ااۆزسارر یکااان زیااا ر  ااەەکجی ڕاب ێەاای وە  ە باااەەر زایەکااد

 (.1٩٩6( کییە ا ژچ  50 -50 ەەکجڕاکێەوە ببین  . کێش بۆ الر ئەەسوو ڕەگەز بە کاچارر یەکسان ا

باوەڕر  ەەە ایی و ئە وی سەرووکای کە اەکان  اەباەەت بە ەن یاان ییااوبژوکی ەاۆیە ی  ەەەچەکاد ئاوکاات  : ٣٩شوناسی جێندەری
 (.2005 ەگەڵ ڕەگەزر بایۆ ۆەر  ەو کەب   ا اوین ویلیامز 

شژکا ی جێندەرر  ەزمژوکی  اکەکە ی  ە ەۆیان بەکاوکیەاکی ەن یان ییاوە  کە باژارێ ی بەئێاز  ە ەۆکا این  ەمندا یادا سروو ا  
 (.2000سەکات  وە زیا ر  ە ی دەیەوژواکدا بە  ژکدر  ە بەەامێەە گۆڕین ەۆڕاگرە ا یپس 

32 . Sex 
33 . Male-Female 
34 . Gender 
35 . Masculinity/Femininity 
36 . Sexual orientation 
3٧ . American Psychological Association 
38 . Bisexual 
3٩ . Gender Identity 
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ان سەەەوەر ڕەگەزیایا ئەکدێک  ە کە ان  ەواکەیە ەۆیان بەکاوکیەاکی    ەاڵوێک  ە ەن و ییاو  ئەم ەن ئەم ییااو  کە ەن کە ییااو یا
 (.2012ڕەگەزر  ێیەم( ی نا ە ب ەن  ئیش یە   ەو شژکا اکە کەەۆشی کین اکژ من و ئاوکاەان  

کاوکیەااااک  ە کە کە اااەکان بە ئە اااوەکاکیان   اااەەکج و ئە ساااژکەو ەکاکی ڕەگەزر ەۆیاااان ساسەکااا ن   : ٤٠شوناستتتی ڕەگەزیتتتی
 ە فەەئەکاگ و مەوسایەکە کە کە اەکە   یادا ەیاان سەکاات   ەو کاوکیەااکە  سروو و راوەکاکی کۆمەاڵیە ی  ەو شژکا اەیە وەەگیاراو

سە ژاکی بدۆڕسرێ  وە ماکایەکی کژێ  ە سرێژایی کات بە ەۆر بدەێ . کە ەکان بە بی کاریدەرر ئۆکاەەکاکی  ە وەکژ ئە سژکەو ی 
 (.2006  بزاکن ا اکێژم  41ە بی ەژا وی ڕەگەزرزایەکدیان  ەواکەیە ەۆیان بە ئاوڕەگەزەژاز  سووڕەگەزەژاز  جیاڕەگەزەژاز  یان ب

: بااس  ەوە سەکاات کە  ا اوی یایەبەکادر بە ئە ساژکەوت و  ەەکەکااکی کە کە واژور باۆ ییااوان و یکااکی بە سروو ا   42رڕۆڵی زایەنتد
و باۆ یە  ڕەگەز ی نا اە (. ڕو ی زایەکادر بە ئە ساژکەو دە ێک  اماایە سەکاات کە  ە باژارر کاۆمەاڵیە ی گژکجاا2006زاکیژوە ا اکێژم   

کاااراوە   ەواو ڕووکە کە کە اااەکان سە اااژاکن  ە ئااااوڕەکدی  ەگەڵ وێناکااااکی کاااۆمە دە و  ە یەیژەکااادر  ەگەڵ ڕو ەکااااکی زایەکااادر 
سە وهە دەن  بە بی  ەوەر ئیش جۆەە بەرپەەچداکەوەیە  سروو   ب    ەگەڵ شژکا ی ڕەگەزیی ەۆر  ەزمژون ب ات  باۆ کماژوکە 

بە ئە سژکەو ی ەۆر بیەوکەر قا ێی کە  ە باەەر  ژکدو ی ر و  ەەوی ییاواکە ڕە  ا ەوە بە بای  ەوەر کە گژماان  ییاوێک سە ژاکی
 (. بە ی ی  ەو  امایەیە کە ەکان سە ژاکن ڕو ی زایەکدر ەۆیان ئە ێ ێەن.2000 ە بابە ی ڕەگەز یان جێندەرر ەۆر ئەب   ا یپس  

ن بە یا ەەاوی  ەو ڕەگەزر ەۆیاان سەەسەباڕن  یەکێاک  ە بەرباڵو اەین شاێژەکاکی بەیااکی : شاێژەیەکە کە کە اەکا ٤٣بەیانی جێنتدەری
جێندەرر شێژەر یۆشین و  اەایەوی رووەسارر کە ەکەیە. بەیااکی جێنادەرر کە اەکان  ەواکەیە ئاوکاات  ەگەڵ ڕەگەزر باایۆ ۆەر 

ی کات گۆڕاکی بە ەەسا سێ   باۆ کماژوکە یۆشاینی شاا ژاە کە ەکان ببێ  یان کەب  . بەیاکی ڕەگەزیی وابە وەر کە وژوەە و بە سرێژای
 ە  ەەسەمێک  ە  ەورویا بەیاکی جێندەرر ییاواکە بە  ەیماە سەئات    سواش بە کەری  بە  ەیماە سێ . یک اک بە جلاژبەەگی  اەۆەت و 

ەیۆشاااێ  و  اەایەاااوی بە بااای  اەایەااا   ە سەەەوە ببینەێااا   بەیااااکی جێنااادەرر جیااااوازر ئەیە  ەگەڵ یک اااک کە بلاااژوس و سامەن س
ڕووەساااەەوەیە. بەیاااکی جێناادەرر  ەواکەیە یکاااکە یااان ییاااواکە یااان بە باای ڕەگەز ب اا   بەیاااکی جێناادەرر  ەکیااا  امااایە بە بەشااێک  ە 
ڕوا ە ەکان و ڕووەسارر کە ەکان سەکات وە  ەواکەیە ی چەواکەر ڕا وی شژکاس یان ەژا وی سەرووکیان کەب ا . بەیااکی جێنادەرر 

 (.2016کی ەۆ اگا یان کیژە  اگا ب   ا ەکجژومەکی یزیە اکی سەرووکی  ەمەی ا  سە ژا

ئەەکات کۆمە ێاک شاێژەر ڕوا ە ای ئە ساژکەو ەکان   ە اژار و جاژاڵکی  ەش وە ئە ێژاەسکای کە اێک  جیااوازە  :٤٤ناسازی جێندەری
سەکا ێنی. کە ەکە  ە بژارر جێندەرییەوە بە کا از  ەگەڵ  ەو چاوەڕیاکاکەر کە کۆمە دە بۆ ڕەگەزێ ی  ایبەت بە کاوکیەاکی کەری  

بە  ەیماە سێ  بۆ کمژوکە ییاواک ک کە سەکدی کزم و کەەم وە جژ ەر کا  اکەیان ئەیە. ئەروەئا یکاک ک کە بە سەکدی گڕ و سووڕەگە  
ازر جێنادەرر ئەکادێک کاات  ە   س ی گەوەە یان بە بی  ە وژوەایی  انگ  زوە ار  ە باژارر جێنادەرییەوە بە کا ااز  ەیمااە سێا . کا ا

 ااڵکی مندا یدا سیاەسەکەوێ  مندااڵکی کش کە ی داگەر سەکەن کە بە ی ژە کارر بچ ۆ ە ب ەن وا ە میز  یان مندااڵکی کژڕ کە ی اداگەر 
ی جێندەرر  سەکەن بە یۆشینی سامەن   ەوا  ژوشی کا ازر بژون.   ازر یان کا ازر جێندەرر بە ی چەواکەر بەیاکی جێندەرر یان ڕو 

 اااڕاسەیەکی زوە  ە سەەەوەر ئە ێژاەسکاای کە ااەکەیە   ە کا   اادا  ەواکەیە کە کە اااکی ئاااوڕەگەزەژاز یااان  ااراکس جێناادەە  ەبااژارر 
جێندەرر کا از بن یان کەبن  سەب    ەەکج بدرێ  کە ئەمژو کە اکی کا ااز بە سیااری راور ئااوڕەگەزەژاز یاان  اراکس جێنادەە کاین. 

وە یسەۆڕان بزاکن  ەوەیە کە یەکەم کا ازر جێندەرر بە ەۆر    چژون یان کەەۆشی بە  ەیماە کاایەت  سووەم شا   ەوەر کە ی ژیس
کە ااکی کا ااز جاژسا  ە ەژا ا  و شژکا ایان  ەالیەن کااۆمە دەوە  ە ەێار  اازاە  گەمەی  ارسن  وە کاوکیەاان ی داکادان ا ەکجااژومەکی 

 (.2016سەرووکنا اکی  ەمەی ا  
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 ەو بااابە ە  ە   سااواسا بااۆ  امااایە بە  ەواور  ەو کە اااکە بەکاااەسێ کە بە ڕووەسااار یۆشااا    تتترانس جێنتتدەر دلە دەرەوەی جێنتتدەر :
(. زورێاک 200٧وت و باوەڕر ەۆیان   ەگەڵ ک ێەەکاکی بەرباڵور جێندەرر و ڕەگەزیی بەربەەەکااکی سەکەن اباربااەا و ساکوار  ئە سژکە

 ە کە اکی سەەەوەر جێندەرر باوەڕیان بە سوواکەر یکاکە و ییاواکە کییە   ەوان کاچار بە سوار کەشوەەگەرر گۆڕینی ڕەگەز کاین.  اراکس 
ەکی کە شێژەر ەیااکی  اازاساکە  یۆشااکی س ناژاز  بەیااکی جێنادەرر وە ڕو ای ڕەگەزیای ساەژازیاان ئەیە  بە جێندەەەکان  ە کۆمە دەی

(. وشاەر  اراکس جێنادەە 2012باشی  ەگەڵ باروسوخ ەۆیان سەگژکجێنن وە حەزیان بە گاۆڕینی  ەشای ەۆیاان کیایە اکاژیە و ئاوکااەان  
 ەسێ . ئەکدێ جار بە ئە ە بە جێی وشەر  راکس  ێ ەژاڵ بەکا

کە اااک ک کە بااۆ ماااوەیەکی سرێااژ  ی ااداگەر سەکەن کە ەژازیااارن کە ەیاک ااک  ە قااا ێی  تتترانس سێکشتتوا  دخوازیتتاری گتتۆڕینی ڕەگەز :
ڕەگەزر بەەامێەە  ەزمژون با ەن  چاژک ە باوەڕمەکادن کە ڕەگەزر فیزی یاان  ەگەڵ جێنادەرێک کە  ەگەڵ باژارر سەرووکای ەۆیاان بە 

کور کاگرکەوە. ئەەچەکاد ئایش جاۆەە شاایە ی بایۆ ۆەیاک ائۆڕماۆکی یاان کڕوماۆزومی(  ە  ەشای  ەوان یەیادا یەیژەکدیدارر سەزاکن  یە
کاب  .  ەوان ی یان ەۆشە کە ڕەگەزر بەەامێەر بەسە   ب انن وە ئەر بەو ئاۆیە زوە ار  ەباارر بە سواساچاژوکی گۆڕاک اارین  ە  ەشای 

ئۆڕمۆن  رایی( یان گەاوەکی وەکاژا فا ۆیال اوی  ما او وژمی و ..( ب ا  اباربااەا و ەۆیاکدا   ەو گۆڕاک ارییە  ەواکەیە بەشەکی وەکژ ا
 (.200٧ساکور  

کە اکی  ینتەە ێ س    ەاڵویایە   ە  ەکادامی زایەکادر یکااکە و ییااواکە وە یاان  ە  ئینتەرسێکس/ نێوان ڕەگەزیی/ هرمافرۆدیت:
اەسەاوەن وە  ەوان  اا کاا ی ی دەیەاون وە  ەکااکەت سوار ی دەیەاون و بنەڕە دا ئیچیاکیان کییە. بە گەوی بەشاێک  ەو  ەکاداماکە شا

 ئەکدێک جاە  ا کۆ ایی ەیان بە ئەبژوکی  ەکدامی زایەکدر  ر  ی نازاکن.

: کۆمە ە کە اک ک کە شژکا ی جێندەرر یان ەژا وی ڕەگەزیی  ەوان جیاوازە  ەگەڵ زورینەر کۆمە دە   ەو  ٤٥کەمینە ڕەگەزییەکان 
ێاای ەۆیااان سەکەکەوە  وەکااژ ئاااوڕەگەزەژازان  سووڕەگەزەااژازان   ااراکس جێناادەەەکان   ااراکس  ێ ەااژا ەکان  ئەمااژو گااەوویەسا ج

ڕەگەزەژازەکان و بی ڕەگەزەژازان  بە سەربەرین  ی سی ە سە وەوایەر کەمینەر ڕەگەزیی  باۆ کا ااکدکی  ەواور کە ااک ک بەکااەسێ 
یااان  ە سەەەوەر کەریوەکاااکی بەەسە ااوی جێناادەرر کااۆمە دە اەن یااان ییاااور کە بە ئااۆر شااژکاس یااان ەژا ااوی ڕەگەزییاااکەوە ەۆ

 (( ئاوکێەەیەکی سی ەیە بۆ سە وەوایەر کەمینە ڕەگەزییەکان.46جیاڕەگەزەژاز( یۆ ێن سەکەن. وشەر ااکژیر

وڕەگەزەژازان  ەک ااژان : سە ااوەوایەیەکە کە بە چاااو ێ رسکی کەرێناای و جیاکااارر  ااەباەەت بە ئااا ٤٧دژە هتتاوڕەگەزخوازی دهۆمۆفۆبیتتا 
( . سیە سووڕەگەزەژازر ابار فۆبیا( وە سیە  راکسی ا راکس 2008  کاگژشی و ئاوکاەان  2004کە اکی جیاڕەگەزەژاز   امایە سەکات ائر   

 فۆبیا( ئەروەئا بە ڕیزبەکدر بە چاو ێ رسکی کەرێنی  ەباەەت بە سووڕەگەزەژازان و  راکسەکان سەەسەچی. 

: سە ااااوەوایەیەکە کە بە چاااااو ێ رسکی کەرێناااای  ە ەااااۆر  کە ااااێ ی ئاااااوڕەگەزەژاز  ااااەباەەت بە  ٤٨زی نتتتتاوەکی دژە هتتتتاوڕەگەزخوا
ئاوڕەگەزەژازر  امایە سەکات. ئەکدێ جاە  ە ەێر فەار و چاو ێ رسکی کەرێنی کە  ەالیەن کۆمە دەر جیاڕەگەزەژاز  ەوەر باۆ کە اێ ی 

گااا ڕاسە ااوی ی ەااداوەرییەکان سەب اا  کە کااۆمە دە بە شااێژەیەکی بەەسەوام ئاااوڕەگەزەژاز سە ااەی نەێ.  ەو بەشااێژەیەکی کاەۆ ا
 ەالیەن میدیا و باوەڕە گەوییەکان  ەباەەت بە ئاوڕەگەزەژازر سەەسەکات.  ە  ەکجامدا  ەو چاو ێ رسکە کەرێنییە چژاەچێژەر سەەەوە 

واکەیە  اەباەەت بە ەژا اوی ەۆیاان زوە سڕسوکاگ بان. باوەڕیی بە کاوەکی سەکات. کەمینە ڕەگەزییەکان کە  ەو گارفوە ڕەکاج سەبەن   ە
 ەوان بە  ەەوی ئە   بە شەەم یان  اوان سەکەن. بە گژێرەر  ەو ڕێژە ئە وە کەفرە ییە کە  ەو کە ااکە کە  ەالیەن کاۆمە دەوە 

ین کاەەکاااکە کە ئە ااوی ی اادەکەن  ڕا ااوە:  ەە ااژڕئێنەە کیاایە کە زا ێااژون بە ااەە سیە ئاااوڕەگەزەژازر کاااوەکی یەکێااک  ە  ااەەوە
کە اکی ئااوڕەگەزەژاز سەب ا   ەکجاامی بادەن.  ەەکێاک کە بە  اەەوی بە سە اودێ    ە  اماکجادا  ە سرێژایای کا ادا کەمێاژوکەوەر 

 (. 200٧موماکە بە ەۆیی بۆ بەەئەم سەئێنی. ابارباەا و ساکور  

 

 

45 . Gender nonconforming individuals 
46 . Queer 
4٧ . Homophobia 
48 . internalized homophobia 
4٩ . Ambivalent 
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سەەکەو اان یەکێااک  ە گرکدوااەین ڕووساوەکاااکی ەیاااکی کەمیاانە ڕەگەزییەکاااکە  وە  امااایە بە یڕو ااەیە   : ٥٠دەرکەوتتتن/ ئاشکراستتازی   
کە اااکی گرکااگ وەکااژ بنەمااا ە و سو ااوان  ئاوکاااەان  ڕوون سەکااات کە کە ااەکە ەژا ااوی ڕەگەزر یااان شژکا اای ڕەگەزر ەااۆر بااۆ 

 (.2002سەکا ەوە. وە بەو جۆەە بەشێک  ە ئەبژوکی ەۆر کە ئەەکات کاچار بە شاەسکەوەر بژوە  سەەسەەات اگەی ی  و ئەب   

ژەکادر  اۆزسارر و زایەکادر : بە کە ێک سەگژ ەێ کە باۆ یەی52 اەەزوو بۆ ڕەگەزر بەەامێەە  ئێتەو ێ ەژاڵ   ورەی  : ٥١جیاڕەگەزخواز 
 – 80 ەباەەت بە ڕەگەزر بەەامێەە ەژ یار ئەب  . بەو ماکایە کە ڕەگەزر بەەامێەە  ەەکجی ڕاسەکێەان. کە  ە ئەماژو کۆمە دەکاکادا 

 (.2006ڕێژەر کە ەکان  جیاڕەگەزەژازن ا اکێژم   ٩0

ک کە ی ااژەر  ەسای ێااژون کااۆکە  وە ەۆیااان  ە بە کە اااک ک سەگااژ ەێ کە شژکا اای ڕەگەزییااان  ەگەڵ ڕەگەزێاا : ٥٣ستتیس جێنتتدەر
چژاەچێاااژەر ی نا اااەر بەەسە اااوی کاااۆمە دە سەبینااانەوە  یکاااان و ییاواک اااک کە ڕەگەزر بایۆ ۆەیاااان ئاوکاااات  ەگەڵ شژکا ااای 

 ڕەگەزییەکەیاکە.

 ەزمااژوکی زایەکاادر ئەکاادێک  ە کە ااەکان ئە اادەب ێەن کە ئاایش کاوکیەاااک  یان  ااەباەەت بە ەۆیااان بەکاااە کەبەن  ااا بە : ٥٤گومانتتدار
 ۆزسارر ەۆیان زیاس ب ەن   ەو کە اکە گژماکداە کاوسەبەێن. گژماکداە کە ێ ە کە گژمان سەکات کە  ەگەرر ئەیە ئاوڕەگەزەژاز یان 

 (.200٧سووڕەگەزەژاز ب   بەاڵم ئێەوا  ەو باەەیەوە س نیا کییە ابارباەا و ساکور  

ە کە جێنادەر بە سواکەر ەن و ییااو سەبە او وەوە  وە  کە ااک ک کە  ەک اژان یاان : باوەڕێ  جێندەریسم یان دووانەسازی جێندەری
 ەسەەەوەر  ەو سواکەن  فڕێاادەسات یااان بە فەەامۆشاای سە ااە ەێ. جێندەریساام ئەروەئااا ی اای ەۆشااە کە  ەک ااژان ڕەگەز و جێناادەر 

( XXکە اااک ک  ە بااژارر بااایۆ ۆەی ی ەن ایەیژەکاادییەکی ئەمیەااەیی و گرکااگ بهێنێااتە گااۆڕێ  بەو ماکااایە کە باااس  ەوە سەکااات کە 
ئە سااژکەوت باا ەن یااان جلااژبەەگ بپۆشاان وە بە یاا چەواکەوە کە اااک ک کە  ە بااژارر بیۆ ااۆەی ی سروو ااو راور  55سەب اا  یکاااکە 
جیهاکادا (.  ەو بااوەڕە ئە ەیە   ەماا زوە  ە 200٧(یان ئەیە  ەوا سەب   ییاواکە ئە سژکەوت ب ەن اباربااەا و ساکوار  XYکەومۆ ۆمی ا

جێدیە بژوە.  ژاکایی  ایبە ی ئە سژکەوت یان کاەاکوەرر  جلژبەەگی و  ەکاکەت ڕەکدەکان و کە ژیە ی یاریش بۆ ڕەگەزر باایۆ ۆەی ی 
 ایبەت ەاوەکدارر سەکەن. بۆ کمژوکە  ە ەە  ەو باوەڕە یکان ئەمژو بەئە   و  ۆزسارن وە ییاوان بیر ایی و  اوەزین  شین ڕەکدی 

 (. 200٧ندااڵکی کژڕ وە یەمەیی ڕەکدی یەیژەکدیدار بە مندااڵکی کچە ابارباەا و ساکور  گژکجاو بۆ م

زورێااک  ە  یۆە ااازاکی گەوەەر  ااەەسەم    ەو بیااەوکەیە سووباااەە  ا ندااارر سەکەن کە یەکێااک  ە بەکاوباااکدوەینی  ەوان سە ااژاکین بە 
ەا بەم سەرووکسازر کۆمەاڵیە ی  امایە ب ەین  بەم باوەەمەکادە کە جژسی  با ور فەیلە ژوف و  یۆەە ازر ڕەگەزیی وە ئەروەئا  اکد

سواکەر یکاکە و ییاواکە بە سرێژایی مێ وو وە  ە کاریدەرر سوویات بژوەوەر ئەکدێ  ە چاالکی وە ساکااکی ئەکادێک  ە ڕو ە  ایبە ەکاان 
ییاااواکی یکاااکە و ییاااواکە سوو ڕەئەکاادر سە و یە   ەالیەن یکااان وە ئەکاادێک ڕوڵ  ە الیەن ییاااوان شاا  ی گر ااژوە. بەو حااا ە یکاااکی و 

کەگاارەوەن  کە ئەبااژوکی یەکیااان کاچااار بە ڕە  اارسکەوەر  ەوەر  ااە ب اا . جێناادەە  ە ااەر یە  ڕا ااوەئێڵ ڕاسەوە ااوی کە  ااەرێ ی 
ر یەیژەکدیادار بە ییاواکە و  اەەەکەر سر یکااکەیە. کە اەکان  ەواکەیە  ە ئەە جێداایەکی  ەو ڕا اوەئێ ەسا ڕابژوە اون  وە  ەوە کاچاا

کاااوسەبەێن.  اکاادروەینی وا ە  56ڕەگەزر باایۆ ۆەی ی  ەوان کاایە.  ەو کە اااکەر کەوا  ەک ااژاکی  ەو ڕا اوەئێ ە ڕاسەوە ااون  اکاادروەینی 
کە ااێک بەیە  ڕێااژە  ایبە مەکاادر و ئە سااژکەو دە ێک کە  ەالیەن کااۆمە دەر یکاااکە یااان ییاااواکە بە  ەیماەسێاا . بەم باوەڕمەکاادە 

 اکدروەینی  ە باژارر سەرووکای کە ااک  ی  ەکدروو اوتە و ی دەیەاوژو ەن چاژک ە بە  ەواور بەشاەکاکی وجژسیاان مااوەر  کە اکی
 ی دەیەونیان ساوە.  ەو ئەروەئا باس سەکات کە  ەواکەیە کە ێک ەۆر  ە بنەڕە دا ب ڕەگەز

 

 

50 . Coming out 
51 . Heterosexual 
52 . Straight 
53 .Cisgender 
54 . Uncertain or questioning 
55 . Feminine 56 .یدیرس م قراە ا و اسه مژەس Androgyny وایه برار کیز آکدروەینی یا آکدروجینی .ساەس وجژس گژکاگژکی کظرات وایه این کداەش مژەس سە 

 



33 

  
 کەمینە ڕەگەزییەکان بۆ ڕێنمایی ڕاوێژکاریی

 

 5٧ ەو وا ە بەمای زاکاا   ەو کاۆمە ە کە ااکەش بە کە ااکی جێنادەرر ب جیااوازر  بزاک   وە  ە اەە  ەو ڕا اوەئێ ە یلەبەکادر کەکاات 

ی نا ە سەکات.  ە ڕا ویدا  ەوەر بەم با ی  ە ەە سەکات ەا ێ ی زوە  اسەیە کە  ە بیرکراوە  بەم سە ێ  کە   ژە چ ڕەکدێک بپۆشن 
ساااوی ببەەەااان  یەیژەکااادیەکی مەکتیهااای و چ مۆسێااا  ق ێاااک ئە ێ ێاااەن  چ ییەاااەیە  ئە ێ ێاااەن  یاااان بە چ کە ااااک ک ەۆشەوی

 (. 1٩٩5ڕا وەوەۆر  ەگەڵ  ەکدامەکاکی ڕەگەزیی اجینیواڵ(ر   ژە کییە ابەم  

 یسومێ ی باوەڕمەکدە کە بەی ی  ەوان  ەکها مەی  و حەزر ک ژاکی یک ک و ییاوێک جێدار قێژ  رسکە.  ەو  : ٥٨جیاڕەگەزخواز تەوەری
 ساژکەوت یاان ەیاک اک  ە سەەەوەر  ەو سواکە ب ا  سە اڕێوەوە یاان حاشاار  ێادەکەێ .  ەو بیەوکەیە ئەە جاۆەە یەیژەکادییە  ئە

بیەوکەیە ئەروەئا سەب وە ئۆر بەەەینی ی دەاو بۆ کە اکی جیاڕەگەزەژاز وە کە اک ک کە  ە سەەەوەر  ەو کەریوەن  ەو ی ادەاواکە 
ە ی و ڕێ نراور ا ە  ژکدو ی ر  اش را بدارە  اا سەمااەگیەر ب ێەش سەبن.  اەوارر جیاڕەگەزەژاز ەوەرر ئە سژکەو ی سەماەگیەر ک

زیرەکاکە و ب ێەش ارر( بۆ کمژوکە  ەو باوەڕە کە ئاو ەەەکاکی ئاوڕەگەزەژاز کا ژاکن یان کاب   بە  ەرپەەشوی منداڵ  ە ە وۆ بدەن 
سوو ییاو ایان سوو ەن( سە ژاکن  ە منادا ێک  باوەڕێ ی جیاڕەگەزەژاز  ەوەرییە. چژک ە  ەو جۆەە بیەوکەیە کە ییاوێک و یک ک باشور  ە

 اگاسارر ب ەن  بەو حا ە  ەرپەەشوی کرسکی سایک و باباکە یەیژەکدییەکی  ەگەڵ ڕەگەزر بایۆ ۆەی ی کە ەکان کیایە. وە  ەواکەر  ە 
ازان  ەرپەەشاو  ی  ێ ۆ ینەکاکەوە سەەکەو ژون بااس  ەوە سەکەن کە ئااوڕەگەزەژازان سە اژاکن بە ئەماان  ەکادازەر جیااڕەگەزەژ

 ( .2001  کالە   2004باش بن ائێرت و سیڕایس  

 ە واڵ ەکەر  اا مەسا  چژاەچێژەکاااکی ئەکاادێک  ە ڕێ نراوەکااان و  یااداەە سەو ە ییەکااان یااان کەە اای  ااایبە ی   ە بااژارر بەکاەئێناااکی 
بە  ەیمااار ب نااین. کە بەئااۆر  ەو  کە اااک  ی  ااە   بااژوکی ئەیە سە ااژاکین بە کمااژوکەیە   ە جیاااڕەگەزەژاز ەوەرر  یسااوما یک

ئاو ەەگیەر بۆ کە ەکە  ژوسێک سروو   سەکات کە کە اک ک کە بە ئەە ئۆیە  ئاو ەەگیەییان کەکرسووە  ەوان ب ێەش بن. 
ئەروەئا یک  ی ئاوڕەگەزەژاز  ەواکەیە  ە شژێنی کار یاان ەژێنادن یاان  ەک اژ ەازم و کەس و براسەەەکااکی بچێاتە ەێاە یر ایاەەوە کە 

ۆچی ەۆشەویسوی کژڕر کییە  یان  ەالیەن بنەماا ەکەیەوە  ەرزەکەا  ب اەێ کە باۆچی بە  ەکادازەیەکی ی ژیسا   ە یەیژەکادر بە ب
ییاواکەوە   یکاکە<< ئە سژکەوت کاکات  ا ساەژاز یەیدا ب ات.  ەوە کمژوکەیە   ە فەاارێ ە کە کەمیانە ڕەگەزییەکاان بەئاۆر ەیاان 

 ەوەە اکە بەئە ە  ەواور کە ەکان بە جیاڕەگەزەژاز بە  ەیماە سێنێ ( سە ەی نەێ . ەگەڵ کۆمە دەر جیاڕەگەزەژاز  

کە اااک ک کە یەیژەکدیاادارن  ەگەڵ کەمیاانە ڕەگەزییەکااان  ەەێااە بااارر ئەکا ە اااەسییەکی زوە اار  ە بەەامااێەە  دڵەڕاوکێتتی کەمیتتنە  :
ی  ەوان  بە  ااااژ بە کاوکیەاااااکی  ەزمااااژوکی کاااااڕەحە ییە سەرووکیەکااااان ڕاسەگیااااەێن  کە بەئااااۆر ئەەجااااۆەە کەمییەکاااای سەرووکاااا

یەیژەکدیداەکرسکی بە گەووی ک جێ ەو ژوە.  ەو جێدیەبژوکە سە ژاکی بە کاوکیەاکی سروو او راوێ ی س ەڕاوکێای ئە اوە نەکراو  ە 
ەئێناک ک ەیاکی  ەو کە ە کاریدەرر ئەب    کە بەوە س ەڕاوکێی کەمینەیای سەگاژ ەێ. س ەڕاوکێای کەمیانە  اماایە بە یڕو اەر فەاا

سەکااات کە کە ااەکان  ە باااروسوەی بە گۆشااەکراور کۆمە داااسان  چااژک ە  ەوان ی ژیسااویان بە ئە  اارسن  ەگەڵ چژاەچێااژەیەکی 
کامیهرەباکی کۆمەاڵیە ی ئەیە. بۆ کەمینەیەکی ڕەگەزیای  ەو س ەڕاوکێایە  ەگەڵ ەیاان  ە چژاەچێاژەیەکی جیااڕەگەزەژازاکە سروو ا  

وەوایەر  ااژاکج  ێاادان  جن ااژە ڕەگەزییەکااان  بە ااەەئا ە ی  ەکااین  امێزەکااان  ک ێەااەکاکی سیە سەب اا   فەاااەەکاکی وەکااژ سە اا
ئاااوڕەگەزەژازر اکە زوەجااار بە شااێژەیەکی گەااوی  اڕا ااوە بااۆ  ەو کە اااکە بەیااان کاااکەێ(  جیاکااارر و  ااژاکج بە ئااۆر جااۆرر یۆشااین 

ڕەگەزیای ەۆیاان  ەئەو ادان  ەگەڵ بەەەکدااربژوکەوە  ەگەڵ  جیاوازییە ڕوەسارییەکان  وە کا ازر جێنادەرر شااەسکەوەر ەژ یاکااکی
ساغەکاااکی کااۆمەاڵیە ی. یااان  اارس  ەالیەن بنەمااا ە و سو ااوان کمااژوکەیەکن  ە باان ەر س ەڕاوکێاای کەمیاانە  کە سەب ااوە ئااۆر  ەوەر 

 (.2003و  1٩٩5کە ەکان چژاەچێژەر سەورووبەریان بە سیەسو وایە ی و سیایە ی   بدەن امائیاە  

 

 

 

5٧ .Undifferentiated 
58 .Heterosexism 
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 ە واڵ اای  اا مە ئەبااژوکی ئەکاادێک  ە یا اااکاکی ڕەگەز ەوەە  بااۆ کمااژوکە یا ااار یەیژەکدیاادار بە یۆشااینی یکااان  و حیجاااب 
وەرزشی  وە شژێنەکاکی کات بە اەربرسکی یکااکە و  جیاکارر بابە ەکاکی یەروەەسەیی بە یکاکە و ییاواکە  جیاکارر شژێنەکاکی

ییاواکە یان یا اار یەیژەکدیاداە  ەگەڵ ئاو اەەگیەر  میارات و  ەواکای  ار. باۆ کە ااک ک بە شژکا ای جێنادەرر جۆەاوجاۆە 
 سە ژاک    ەەچاوەر س ەڕاوکی بە  ەیمار ب  .
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 سەرچاوەی فارسی

 (1383ا .ن .س ئژکسما  ؛.ج .س بم  ؛.ا.ا ا می   ؛.س .ە ی نسژن  ات ؛.ل .ە ی نسژن  ات

 ەشد. کەر  هران  اول  جلد .سیدران برائني. و  رجمه .رواکەنا ي زمینه

 جنسی  عم   غییر موهاضیان اەجا  روکد ار مهایسه بەە ی(.138٩مەیم  ا سالورر  و  اسات  عیده مصط ژر  ؛ مهدر  ید صابەر 
 .214 -205. ص ەات  5٩قاکژکی یماەە  یزش ی مجله . ا مللی بین ا واکداەسئار به  ژجه با  هران قاکژکی یزش ی کمیسیژن به

 سە  نصصی مێاحث و بنیاسر م را. م ائی کواب کەر . هران .سوجنسی بیماەان از جرا  یک ەاطرات : ن (.بەزخ138٩شهەیاە ا زاس  کهن
 بیس  و سوم کەر کمال  ەبی . چاپ:  هران .حسینیان  یمین  رجمه .مەاوەه
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Guideline for Medical Professionals on Providing 
Counselling to LGBT Individuals 

 
Compiled by a group of psychologists, therapists and experts in the field of gender which benefited 
from the input of some members of the transsexual and transgender community in Iran 
March ٢٠١٨ 

 
 

Contact: 

Raahnama.farsi@gmail.com 
 

 
 جنسی های اقلیت به مشاوره راهنمای

 مەاوەان و رواکەنا ان یزش ان  روان ویژه
 

 جنسی  حژزه مونصصان و مەاوەان رواکەنا ان  از گەوئی  ژ ط ەائنما این
 ا   شده  هیه ایران سە  رکسجندە و   ەژال  رکس جامعه اعضار از برەی ئم ارر با

 13٩٧ کژروز
 

 :ما با  ماس
Raahnama.farsi@gmail.com  
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