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{ قسەیەک لەگەڵ خوێنەران

لەوانەیە بۆ هەموو ئێوە پێشهاتبێت ،کە لە سەردانتان بۆ الی دەروونناس ،یان ڕاوێژکار،
یان تەنانەت پزیشکی دەروونی ،کردبێت ،تا سەبارەت بە بابەتێکی تاکەکەسی قسە بکەن،
یان هاوبیری وەرگرن .لەوانەیە ئەو سەردانە بە هۆی هەستی خەمۆکی ،یان دڵەڕاوکێ
بێت ،یان کێشە لەگەڵ کەسێک لە بنەماڵە ،یان بەسەرهاتێکی تاڵ لە ژیانتان ،یان بە هۆی
دوودڵی سەبارەت بە خواستی ڕەگەزیی ،یان شوناسی جیندەریتان .لە زۆرتری ئەو کاتانەدا،
بە شێوەیەکی درووست نەتاندەزانی چ چاوەڕوانییەکتان هەبێت .لەوانەیە لە ئەزموونی
یەکەم گێژبووبن ،وە لەوانەیە لە ئەزموونەکانی دوایی ئەو هەستە سەرلێشێواوییەش
لەگەڵتان بووبێت .لەوانەیە کاتێک بۆ خەمۆکی ،یان کێشەی بنەماڵەیی دەچن بۆ الی

ڕاوێژکار ،بەئاگاییەوە قسەیەک لەسەر شوناس یان خواستی خۆتان بە زمان نەهێنن ،تا

نەبادا لە ژێر بنجکۆڵی ناپێویستدا یان خراپتر لەو دەمارگیری یان تاوانباری بڕیارتان لەسەر
بدرێت .هەندێک جار دەگونجێ بە مافەکانتان بە ناونیشانی سەردانکەرێک بۆ الی
پسپۆڕی تەندرووستی دەروونی ئاشنا نەبووبن .ئەو جۆرە گرفتانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە
مافی زۆرێک لە کەسانی کۆمەڵگەی کەمینە ڕەگەزییەکان و جێندەرییەکان لە ئێراندا لە
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بنکەکانی ڕاوێژکاری و کلینیکەکانی دەمار و دەروون بچێتە ژێر باری بێ سەرنجی و
فەرامۆشییەوە ،وە یان بە شێوەیەکی ڕاستی ڕەت بکرێتەوە .زۆرێک لە کەسانی کۆمەڵگەی
کەمینە ڕەگەزییەکان ئەزموونی ئەرێنیان لە سەردان بۆ دەروونناسان ،ڕاوێژکاران،

پزیشکانی دەروونیان نییە .ئەو ئەزموونە نەرێنیە دەبێتە هۆی ئەوەی کە تەنیا کەمینە
ڕەگەزییەکان ،ئیتر مەیلیان بۆ سەردان بە پسپۆڕانی تەندرووستی دەروون لەکاتی پێویست
یان تەنگوچەڵەمەی ڕۆحی نەبووبێت ،بەڵکو نەخستنەڕووی داواکاری کاردانەوە ئامێز بۆ
الی ئەو پسپۆڕانە ئەوانیش بێ وەاڵم دەهێلێتەوە .لە ئەنجامدا ئەوان چ بە شێوەیەکی
تاک چ بە شێوەیەکی کۆمەڵی بە ناونیشانی سستییەک چاالکی جدی وە کاریگەر بۆ چوونە
سەرەوەی زانیاری و ئاگایی خۆیان ناکەن .ئامانج لە نووسینی ئەو ڕێنماییە ئاشکراکردنی
سەردانکەرانی پەلکەزێڕینە ،لەگەڵ مافی سەرەتایی و سەرەکی خۆیان بە ناونیشانی
کەسێک لە کۆمەڵگەی کەمینەی ڕەگەزیی ،لەگەڵ هەڵسوکەوتی دەروونناسان و
پزیشکانی دەروونی و ڕاوێژکارانە .بەو ڕێژەیە تاک تاکی ئەو کەسانە لە ڕووبەڕووبوونەوە
لەگەڵ پێشێلکردنی مافیان دەتوانن بە جێگەی بێدەنگی تانە بکەن ،وە لە دەرمانی
بێکاریگەر یان زیانئاوەر بگەڕێنەوە .بە ئارامی وە بە بەرزبوونەوەی ئەو زانیارییە تاکیانە،
کەسانی کۆمەڵگەی کەمینە ڕەگەزییەکان توانایی ئەوەیان دەبێت پسپۆڕانی ئاگا و
ناسراوی ڕۆژ لەگەڵ کەسانی بێ زانیاری دەستنیشان بکەن و جیای بکەنەوە ،وە لەسەردان
بۆ ئەوان خۆبپارێزن ،ئەزموونی خۆیان لە ئەستۆی ئەوانی تریش بەش بکەن .ئەو
هەوڵدانە ئەویش لە بارودۆخێک کە بەداخەوە هیچ جۆرە چاودێریەکی ئەخالقی وە
پیشەیی لەسەر کاری ئەو پسپۆڕانە بوونی نییە ،دەتوانێت سوودمەند وە کاریگەریی
هەبێت.
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 { مافی گشتی من لە ژووری دەرمان بە ناونیشانی
سەردانکەرێک چییە؟
هەر کەسێک لە دەرەوەی خواستی ڕەگەزیی و شوناسی جێندەری بە ناونیشانی مرۆڤێک،
لە کاتی چوونەژوورەوە بۆ هۆدەی دەرمانی ڕاوێژکار ،دەروونناس یان پزیشکی دەروونی،
مافی هەیە .ئەو مافانە گشتین ،وە دەبێت لەگەڵ پەیوەندی لەگەڵ تەواوی سەردانکەران
ڕەچاو بکرێت .لە درێژەدا لەگەڵ ئەو مافانە ئاشنا دەبین.
 -١مافی ڕێزگرتن بۆ سەردانکەر هەر ئەو جۆرەی کە هەیە :چ جیاوازیی نییە لەوەدا کە ئێوە
لە چ پلەیەکی کۆمەاڵیەتیدان ،یان بارودۆخی تەمەنی ،و چینایەتی .بە هەر پیشەیەک و
ژیاننامەیەک ،کاتێک سەردانی دەرمانکارێک دەکەن ئەوە سەرەتاییترین مافی ئێوەیە کە
بەناونیشانی مرۆڤێک ڕێزتان لێ بگیرێت .ئەڵبەتە ئەگەری ئەوە هەیە کە هەڵسوکەوت
یان ڕەفتاری ئێوە لەالیەن دەرمانگەرەکەتان بە ڕاشکاویی ڕەخنەی لێ بگیرێت ،بەاڵم ئەو
مافی نییە کەرامەتی مرۆڤانەی ئێوە لە هیچ بارودۆخێکدا بباتە ژێر پرسیارەوە.
 -٢مافی هەبوون لەهەڵسوکەوتی بەرابەری و بێ جیاکاری :مافتان هەیە لە دەرەوەی
نەژاد ،زمان ،مەزهەب ،میللییەت ،خواستی ڕەگەزیی ،شوناسی جێندەری ،چینی
کۆمەاڵیەتی ،وە ڕابردوویی بنەماڵەیتان لە خزمەتگوزاری پسپۆڕانێک کە سەردانی دەکەن،
بەهرەمەند بن .ئەگەر بەڵگەیەک سەبارەت بە هەڵسوکەوتی جیاکاری بوو ،ئەوا ناچار بە
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بەرگەگرتنی کەشەکە نین .وە ئێوە مافتان هەیە کە تانە بدەن یان تەنانەت سەردانی
بااڵدەستان بکەن و شکات بکەن.
 -٣مافی ڕاگرتنی زانیاری و سنووری تاکەکەسی :کەسێک جیا لە ڕاوێژکارەکەتان مافی نییە
بە ناوەڕۆکی زانیاری تاکەکەسی دۆسیەی ئێوە ئاگادار بێت ،خەزنی دەنگ ،وە ڤیدیۆی بە
بێ ئیزنگرتن یان ئاگا لێبوونی ئێوە قەدەغە و ناپیشەییانەیە .هەندێک کات ڕاوێژکاران بۆ
چاکبوونی کوالێتی دەرمان ،بە باسکردنی وردەکارییەکانی پەیوەندیداری ئێوە لەگەڵ
ئوستادەکان یان سەپەرڤایزەرەکان لەوان ڕاوێژی پیشەیی وەربگرن ،کە ئەو کارە کە
شکاندنی نهێنی ڕاگرتن نییە .هەروەها ئەگەر ئێوە نییەتی خۆتان بۆ زیان گەیاندن (کردەوە
توندوتیژیەکان) بە خۆتان یان کەسێکی تر لە دانیشتنێکی ڕاوێژکاری باس بکەن ،ڕاوێژکاری
ئێوە ڕێگاپێدراو بە باسکردن یان ئاشکراکردنی ناوەڕۆکی قسەکانتان (تەنیا لە کاتی مەترسی
زیان یان کردەوەی توندوتیژی) بۆ تاکێک لە بنەماڵەتان ،یان سەردانکەری یاسایی بە
مەبەستی ئاگاداری لە گیانی ئێوە وە یان کەسێکی ترە .سێیەمین بارودۆخێک کە دەتوانێ
زانیارییەکانی ئێوە ئاشکرا بکات لە بەرامبەر دادگادایە .دادگا لەوانەیە لە کاتێکی زۆر تایبەتی
یاسایی (وەکو دۆسییەکانی تاوان یان دەستدرێژی) لە دەرمانکەری کەسی بەرامبەری
دۆسیەکە داوا بکات زانیاری تایبەتیان لە ئەستۆی دادوەر بنێت .ئەگەر هەرزەکار (لە ژێر
تەمەنی یاسایی) دا بێت ،لەوانەیە دەرمانگەر بە پێویستی بزانێت هەندێک خاڵ سەبارەت
بە بابەتەکانی ئێوە لەگەڵ سەرپەرشتانی ئێوە باسی لەسەر بکات .بەاڵم لە پێش ئەو کارەدا
دەبێت بە دڵنیاییەوە لە ئێوە مۆڵەت وەربگرێت وە بۆتان باس بکات کە بۆچی
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ئاگادارکردنەوەی ئەوان گرنگە .جیا لە خاڵەکانی کە باسکرا دەرمانگەر لە هیچ نموونەیەک
مافی باسکردنی نهێنی و زانیارییەکانی سەردانکەرانی نییە.

 -٤مافی ئاگایی لە پڕۆسەی دەرمان :ئێوە
مافدارن دوای یەک تا سێ دانیشتنی
سەرەتایی (کە بە دانیشتن بەئەژمار بێن) بە
شێوەیەکی ڕوون سەبارەت بەو نموونانەی
خوارەوە

دەبێت

بزانن.

دەرمانگەر

چ

بە ئاماژە بەوەی لە ئێران ئەگەری ئەوە

هەیە کە بنکەکانی یاسایی لەو زانیارییانە

بۆ تاوانبارکردنی کەسەکە بەکار بێنن،
پێشنیار دەکەین لە پێدانی زانیاری

ناپێویست بە تایبەت ناوی کەسانی تر لە
دانیشتنەکانی ڕاوێژکاری خۆ بپارێزن.

کێشەیەکی لە ئێوەدا دەستنیشان کردووە؟
ناوی کێشەی ئێوە یان نەخۆشی ئێوە چییە؟ بە چ هۆکارێک ئەگەری درووستبوونی
هەیە؟ چ حاڵەتێکی هەیە (بەرەو پێش دەچێت یان جێگیر دەبێت؟) ڕێگاچارەکان وە
خاڵەکانی دەرمانی پێشڕوو کامانەن؟ کام هەڵسوکەوتی دەرمانی بڕیارە تێپەڕ بێت؟
ئامانجی دەرمان بە گەیشتن بە کام ئاستە؟ (ئایا باشبوونی تەواو بوونی هەیە؟ یان
پێشکەوتنی ڕێژەیی؟) ئەرکی ئێوە لە تێپەڕبوونی دەرمان یان البردنی کێشە چ شتێکە؟
تەواوی دەرمان بە نزیکەی چەندە کات دەخایەنێت؟ چەند دانیشتنی ڕاوێژکاری پێویستە؟
نێوانی دانیشتنەکان چۆناو چۆن دەبێت؟ تێچوونی هەر دانیشتنێک چەندێکە؟ ئەو
بابەتانەی کە لەسەرەوە باسکرا دەبێت لە ئەگەری ڕێکەوتنی دووکەسە ڕووناک بێتەوە.
لەوانەیە دەرمانگەر شێوەی دەرمانێک کە لە مێشکیدایە بە دیاریکراوی باسنەکات بەاڵم
زانینی ئێوە بەوانە مافێکی سەرەتاییە وە دەتوانن لەو بارەوە پرسیاری لێبکەن ،وە
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داواکاری زانیاری زیاتربن .هەروەها دەتوانن داوابکەن لەسەر بابەتێک زیاتر قسە بکات ،بۆ
نموونە بڵێن (بە ڕای من یەکێک لە هۆکارەکانی هەستی تەنیاییم الوازی من لە پەیوەندی
نێوان تاکەکانە ،وە پێمخۆشە لەسەر ئەو الوازییە کار بکەین) .بەو شێوەیە لەهەمان کاتی
دەستپێکردنی دەرمان داواکارییەکانتان چاوەڕوانییەکانی خۆتان لە دەرمان دەستنیشان
بکەن ،ئەگەر دەرمانگەر بە هۆکارێک بتوانێت ڕێژەی دانیشتنەکانی ڕاوێژکاری کەم یان زیاد
بکات ،وە نێوانی دانیشتنەکان کەم یان زۆر بکات ،ئەرکە لەسەر ئەو سەبارەت بە
هۆکارەکانی لەگەڵ ئێوە وتووێژ بکات.
 -٥مافی تەواوکردنی دەرمان لەکاتی دڵخواز :تەنانەت ئەگەر لە ڕابردوو سەبارەت بە
پڕۆسەیەکی دەرمان یان ڕاوێژکاری بیست جار دانیشتن ڕێکەوتنتان کردبێت ئێوە گفتتان
بۆ مانەوەی ناچاری لەودا نین .ئێوە مافتان هەیە کە هەرکات بڕیار بدەن ئەنجامی
ڕاوێژکاری یان دەرمان بە کۆتایی بگەیەنن ،وە لە بەردەوام بوونی ئەو پاشەکشێ بکەن .بە
بێ ئەوەی کە جیا لە ئەرکی ئاگاکردنەوە لە بڕیارەکەتان ئەرکی دانانی کەمترین
ڕوونکردنەوەیەک لەو بارەیەوە لەسەرشانتان نییە .هەرچەند پێشنیار دەکرێ ئەگەر
کەموکوڕییەک لە پڕۆسەی دەرمان هەست پێدەکەن یان هەستێکی باشتان پێی نییە
دوای بەجێهێشتنی دەرمان ،سەبارەت بەو وتووێژ بکەن ،بەاڵم ئەگەر ئەو کارە هەستی
تاوانباری لەخۆتاندا درووست دەکات ناچار نین.
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 -٦مافی باسکردن لەسەر سکااڵی فەڕمی :هەریەک لە ئێمە کاتێک بۆ ڕاوێژکار و
دەروونناس سەردان دەکەین یەک یان دوو نموونەی فەڕمی بەناونیشانی هۆکاری فەڕمی
سکااڵکەمان یان کێشە گشتیەکەی کە پێمان خۆشە چارەسەر ببێت دەخەینە ڕوو.
بەشێوەیەکی سرووشتی چاوەڕوانی ئەوەمان هەیە لە کۆتایی پڕۆسەی دەرمان ئەو
گرفتانە چارەسەر بووبن .ئەگەر بیردەکەنەوە لە پڕۆسەی دەرماندا ڕاوێژکار لە خەتی
سەرەکی خۆی الیداوە یان سەبارەت بە بابەتی ناپەیوەندیدار قسەدەکات مافتان هەیە
سەبارەت بە چۆنیەتی ئەو پرسیار بکەن.
خاڵ :زۆرکات دێتە پێش کە هێندێک لە دەرمانگەرانی نائاگا لە ئێران بەبێ ئەوەی کە ئێوە
داواکاریتان لێ کردبێت لەسەر خواست یان شوناسی جێندەریتان تەرکیز دەکەن ،وە
بیانەوێ سەبارەت بە ئەگەری گۆڕان یان دەرمانی ئەو بدوێن .لە حاڵێکدا کە ئێوە بە
هۆکارێکی تر بۆ نموونە بۆ چارەسەری خەمۆکی یان دڵەڕاوکێ سەردانتان کردبێت .هیچ
کات بەوان ئەو مۆڵەتە نەدەن ئەوە مافی ئێوەیە کە لەهەمان دەورووبەردا کە داوای
یارمەتیتان کردووە ،ڕاوێژکاری وەربگرن .ئەگەر لە ساڵۆنی جوانکاری داواکاری
کورتکردنەوەی قژ بن ،وە ئارایشتگەرەکەتان بیەوێ ڕەنگی قژتان بگۆڕێ

چ کاردانەوەیەک نیشان دەدەن؟ هەمان هەڵسوکەوت پێویستە بۆ ئەو دەرمانگەرە
نیشان بدەن .بەو بڵێن کە کێشەتان لەگەڵ خواست یان شووناسی ڕەگەزیتان نییە ،یان بە
ڕاشکاوانە پێی بڵێن کە ئەو دەرمانە نافەڕمی و بە ڕۆژ نییە.
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 -٧مافی وەاڵمنەدانەوە بە پرسیارەکان کە سەردانکەر لەگەڵیان ئاسوودە نییە :ئێوە ناچار
نین وەاڵمی پرسیارێک بدەنەوە کە بەڕای ئێوە بە بابەتی تاکەکەسی ئێوە بە ئەژمار دێت.
یان پرسیارێک کە وەاڵمدانەوە بۆ ئێوە دەرد ناکات ،وە باری دەروونی سەختی پێوەیە .لە
هەندێک کاتدا لەوانەیە دڵتان بیەوێ وەاڵمی پرسیار بدەنەوە بەاڵم ئێستا لە بواری
هەیەجانییەوە ئامادە نەبووبن ،یان پێویستتان بە کاتێکی زۆرتر بێت تا لە ئامادەبوونی
ڕاوێژکارەکەتان هەستی ئاسایش و دڵنیایی تەواوتان هەبێت .لەو بارودۆخەدا دەتوانن
ڕێک ئەو بابەتە بگوازنەوە بۆ ئەو وە لەکاتێکی تر وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەنەوە .هەندێک
جار ئەگەری ئەوە هەیە کە پرسیارەکە ناپەیوەندیدار و کینەییانە ببینن ،بە تایبەت ئەگەر
پەیوەندییەکی لەگەڵ بابەتی ڕاوێژکاری نەبێت .بۆ نموونە ئەگەر ئێوە بە هۆی الوازی
زاکیرەتان داواکاری ڕاوێژکاری بوون ،وە ڕاوێژکار بیەوێ سەبارەت بە وردەکارییەکانی
پەیوەندی زایەندی ئێوە وە هاوبەشەکەتان بزانێت .لەو جۆرە بارودۆخەدا دەبێت جدی و
ڕاشکاوانە بەبێ ڕووپامایانە ڕابگەیەنن کە ئەوە سنووری تاکەکەسی ئێوەیە وە پرسیاری
داڕێژراو بێ پەیوەندییە لەگەڵ بابەتی ڕاوێژکارییەکە.
 -٨مافی داواکاری چاودێری لە دەرمان :ئێوە مافتان هەیە کە داوا بکەن کە
دەرمانگەرێکی تر پڕۆسەی دەرمانی ئێوە و دۆسیەکەتان لە ژێر دووبارە پێداچوونەوە بدات
و وە سەرنجی ئەویش بزانن.

15



} خاڵە تایبەتییەکان سەبارەت بە خواستی ڕەگەزیی و

شوناسی جێندەری



ئایا دەروونناس یان پزیشکی دەروونی دەتوانێت بە من بڵێت یان ئاماژە بکات بەوەی

کە خواستی ڕەگەزیی من چییە؟
بە گشتی زۆرترین کەسەکان سەبارەت بە خواستی ڕەگەزیی خۆیان بەئاگایی خۆیان دەزانن (واتە بەبێێ
نێوەند) هەیانە .ئاگایی خۆیان یانی هەستێک کە بۆ کەسەکە بە ڕوونێی ئاشێکرا دەکێات ،هەر ئەو جێۆرە

کاتێک دڵشادین بێۆ خۆمێان لە هەسێتی شێادیمان ئاگێادارین ،وە پێویسێت بەوە ناکێات کە کەسێێک لە
دەرەوە ئێمە ئاگادار بکاتەوە کە خۆشحاڵین .بەڵکو هەستی شادی بە بێێ نێوەنێد لە دەروونێی خۆمانێدا

هەست پێێ دەکەیێن .بەو ڕێێژەیە زۆرتێری کەسێەکان ئێارەزووی مێشێکی و هەیەجێان بێۆ هێاوڕەگەز بە

ڕوونێێاکی لەخۆیانێێدا دەرک دەکەن .بەو حێێاڵەوە لە کێێۆمەڵگەیەکی وەکێێو ئێێێران کە دەستگەیشێێتن بە
زانیێێاری ڕەگەزیێێی سێێنووردارە ،لەوانەیە هەمێێوو کەسێێێک شانسێێی ئەوەی نەبێێێت کە لە بنەماکێێانی

هەبوونی خواستە ڕەگەزییە جۆراوجۆرەکان بەئاگا بێت .هەروەها چەوساندنەوەی ئەو جۆرە ئارەزووانە

بە هۆکێێاری زاڵبێێوونی بیرۆکەکێێانی مەزهەبێێی بەربێێاڵوە .بەو جێێۆرە ئەگەر ئێێێوە سێێەبارەت بە خواسێێتی
ڕەگەزیتان دوودڵ بن دەروونناس بە پرسیارکردن سێەبارەت بە هەسێتەکانی ڕەگەزیێی یێان خەیاڵەکێانی

زایەنێێدی ئێێێوە وە هەروەهێێا پێشێێینەی ڕەفتێێاری زایەنێێدیتان یێێارمەتی ئێێێوە دەکێێات تێێا خۆتێێان بە وردتێێر

هەڵسەنگێنن .لە ڕاستیدا ئەرکی دەروونناس زانیاریدان بە ئێوە جەوهەری خواستی ڕەگەزیێی بێۆ ئێێوە
سەبارەت بە خواستی ڕەگەزیتانە ،بۆ نموونە کەسێکی دووڕەگەزخێواز لەوانەیە لە تەمەنێی هەرزەکێاری
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بۆ هەردوو ڕەگەز مەیلی هەبێت بەاڵم بەردەوام بە هۆکاری ترس و شەرم مەیل بۆ هێاوڕەگەز لە خۆیێدا

چەوساندووەتەوە ،چونکە وا وێنا دەکات کە مەیل بۆ هەردوو ڕەگەز جۆرێێک لە الدان یێان زیێادەڕوویە.
لەو بارودۆخە دەروونناس دەتوانێت بە پێدانی وێنایەک لە شوناسێی کەسێێکی دووڕەگەزخێواز یێارمەتی

کەسەکە بدات کە بۆ ناونیشانی خۆی قاڵبێک پەیدا بکات وە پڕۆسێەی شوناسێی جێنێدەری خێۆی تەواو

بکات  .سەرنج بدەن کە هیچ پسپۆڕێک مافی ئەوەی نییە کە بیرۆکە و ئایدۆلۆژی سەبارەت بە خواسێتی

ڕەگەزی و شوناسێێی جێنێێدەریتان بەسێێەرتاندا بسێێەپێنێ .بە دەربڕینێکێێی باشێێتر هەر تاکێێێک دەبێێێت لە
درێژایی کاتی خۆی بەو ئامانجە بگات کە چ شوناس یان خواستێکی هەیە .پسپۆڕ تەنانەت دەتوانێت بە

چوونەوە بە شایەتەکان و هۆکارەکان کە لە کاتی ڕاوێژکاری لەگەڵ ئێوە بەدەسێتی دەهێنێێت بیێرۆکەی

خۆی بە شێوەیەی ئەگەرێک بەیان بکات .بۆ نموونە دەتوانێت

بە ئێوە بڵێت << بە ئاماژە بەوەی کە هەموو خەونەکانی ڕەگەزی تۆ لە پەیوەندی لەگەڵ هاوڕەگەزدا وە
هەر چەنێێێد جارێێێێک کە لەگەڵ هێێێاوڕەگەزت پەیوەنێێێدی زایەنێێێد ت هەبێێێووە ،چێێێێژی زایەنێێێدی زۆرت
وەرگرتێێووە ،وە پەیوەنێێدی سێێۆزداری تێێۆ تەنیێێا بەسێێتراوەتەوە بە هێێاوڕەگەز وە لەوالشێێەوە مەیلێێێک بێێۆ

پەیوەندی ڕەگەزی بەرامبەر بوونی نییە ،ئەگەری هەیە هاوڕەگەزخواز بیت>>

بەاڵم ناتوانێت بە ئێوە بڵێت تۆ <<سەد لە سەد هاوڕەگەزخوازی>> یان <<ئەوە هەموو تەڵقینێێکە کە

بە خێێێۆتی دەکە ێێێت ،کە هێێێاوڕەگەزخواز نیێێێت ،وە ئەگەر هاوسێێێەرگیری بکە ێێێت ئەو مەیێێێلەی تێێێۆ بێێێۆ

(هاوڕەگەز) لە بەین دەچێت>>

پڕۆسێێێەی شێێێوناس پەیێێێدا کردنی کەسێێێێک بە شێێێێوەیەکی هەنگێێێاو بە هەنگێێێاو دەچێێێێتە پێێێێش،

دەوروبەرەکەت دەتوانێت زانیاری بدات بە ئێوە بەاڵم لە کۆتاییێدا ئێێوەن کە شێوناس و ڕەگەزی خۆتێان

دەبیننەوە و پێناسە دەکەن.
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ئایا دەروونناس یان پزیشکی دەروونی مافی هەیە کە خواستی من بۆ

هاوڕەگەز بە ناونیشانی نەخۆشی دەرمان بکات؟
نەخێر ،خواست بۆ هاوڕەگەز یەکێک لە جۆرەکانی ئاڕاستەکانی ڕەگەزییە ،کە پێنج تا دە
لەسەدی کۆمەڵگایەک لە تەواوی سەردەمەکاندا بوونی هەبووە ،بە گریمانەی ئەوەی
تا ئەو سااڵنەی ڕابردوو ئەو ڕەنگاوڕەنگیە سرووشتیەی لە کێشان و هەڵسوکەوتی
مرۆڤ بە هەڵە وەک نەخۆشی بە ئەژمار دەهات .لە ماوەی نیو سەدەی ڕابردوو لە
دوای لێکۆڵینەوە بەردەوامەکان تەواوی ڕێکخراوە دانپێدانراوەکانی نێودەوڵەتی ،بۆ
نموونەی ڕێکخراوی تەندرووستی جیهانی ،وە ئەنجوومەنی دەروونناسانی ئەمریکا بە
شێوەیەکی فەڕمی ڕایانگەیاند کە ئیدی کەسانی دوو ڕەگەزخواز و هاوڕەگەزخواز وەکو
نەخۆش یان سەرپێچیکاری نەریتی بە ئەژمار نایەن .لە ڕاستیدا ئەزموونی سااڵنێک
لێکۆڵینەوە نیشانیدا کە خواستی ڕەگەزیی بەرامبەر گۆڕان بە سەختی خۆڕاگرە .ئەگەر
کاتی سەردان بۆ الی کەسێک ئاگاداربوونەوە کە ئەو خواستی ئێوە وەکو نەخۆشی

دەبینێت ،یان نییەتی جێبەجێکردنی هەر جۆرە تەکنیکێکی دەرمانی (لە ڕەفتار
دەرمانییەوە بیگرە تا پاککردنەوەی مێشکی ،لە شۆک تێراپییەوە بیگرە تا هیپنۆتیزم)
لەسەر ئێوەی هەیە ،مافتان هەیە (وە دەبێت) تانە لەو بدەن ،پێشبنیار دەکرێت کە
دەرمان بەجێ بهێڵن چونکە ئەو جۆرە کاردانەوە نیشان دەدات ئەو کەسەی کە
سەردانتان کردووە الیەنی کەم بۆ ماوەی نیو سەدە لە زانیارییەکانی ڕۆژی دنیا لە
چوارچێوەی خۆی لە دوایە ،دەسەاڵتی پێویست بۆ یارمەتی ئێوەی نییە .پێشنیارکردنی
هەر دەرمانێک بە بیانووی چارەسەر یان خواستی ڕەگەزیی لە واڵتە پێشکەوتووەکان
قەدەغە و نایاساییە ،وە کەسانێک کە بانگەشەی چارەسەری هاوڕەگەزخوازی دەکەن
درۆزن و دووڕوون یان زانیاری پێویستیان نییە.
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ئایا دەرونناس مافی ئەوەی هەیە کە من بۆ هەڵبژاردنی جێندەرێک یان

خواستێکی ڕەگەزی تایبەت بخاتە ژێر فشارەوە؟

نەخێر <<تۆ تەکلیفت لەگەڵ خۆتیش دیار نییە>> ئەو ڕستە باڵوبووەوەیە لەنێوان
پسپۆڕانی نائاگا و وە نابەرپسیار کە دەرکێکی ڕاست سەبارەت بە بابەتەکانی جێندەرییەوە
نییە ،جێندەر و خواستی ڕەگەزیی بابەتێکی دووجۆرە نییە ،بەڵکو هەردوو لەسەر یەک
ڕاستەهێڵن .لەوانەیە کەسەکە نە خۆی بە ژن بزانێت نە پیاو بەڵکو جێندەری سێیەم بۆ
خۆی بە گونجاو بزانێت ،یا خۆی لە شوێنبێک لە نێوانی ئەو ڕاستەهێڵەدا پێناسە بکات ،کە
سەرێکی هاوکات لەگەڵ ژنانە پێناسە دەکرێ ،سەرێکی دیکەشی لەسەر بنەمای پیاوانە
پێناسە دەکرێ .هەروەها کە زۆرێک لە
کەسەکان

ناچار

بە

شێوەیەکی

ڕەها

هاوڕەگەزخواز یان جیاڕەگەزخواز نین ،ئەوان
خۆیان لە شوێنی نێوەڕاستی ئەو دووانە پێناسە
دەکەن ،هیچ پسپۆڕێک مافی نییە کە ئێوە
ناچار بکات کە لەنێوانی ئەو دوو جۆرە یەکێکیان

نەخێر ،بە گوێرەی کۆتا لێدوانی

ڕێکخراوی

تەندرووستی

جیهانی

ترانس سێکشواڵیەتی (وشەیەک کە

لەو ماوەیەدا کەمتر بەکار دەهێنرێت)

هەڵبژێرن ،چونکە کە لەسەرەتا دوو جۆرە
تەوەری جێندەری وە خواستی ڕەگەزیی هەڵەیە.



ئایا ترانس بوون نەخۆشی یان ناسازییە یان پێویستی بە دەرمانە؟

ترانس جێندەریست ئیتر نەخۆشی یان ناسازی بە ئەژمار نایەت ،دەستەواژەکانی وەکو
(ناسازی ،بێزاری ڕەگەزیی یان ناسازی شوناسی جێندەری) لە دونیای دەروونناسی و
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پزیشکی دەروونی مۆدێرن متمانە پێنەکراوە .لەسەر ڕووداوە نوێیەکان ترانس بوون
(یان هەمان ترانس سێکشواڵییەتی) تەنیا جۆرێک ناهاوسەنگی جێندەرییە کە لە کاتی

حەزی کەسەکە ڕێگا پێدراوە بۆ وەرگرتنی خزمەتگوزاری پزیشکی .بەو مانایە ،بە پێی
ئارەزوو ناسازگاری لەگەڵ ئەوەی کە کۆمەڵگە بە ناونیشانی نەریتی کۆمەاڵیەتی یان
جێندەرێکی تایبەت بە ئەژمار دێنێت نەخۆشی یان ناسازیی پێناسە ناکرێ .بەاڵم ئەگەر
ئەو جۆرە کەسە پێی خۆش بێت کە هۆڕمۆن وەربگرێت یان ڕووخسار و لەشی خۆی
لەگەڵ ئەو جێندەرەی کە خۆی پێناسە دەکات هاوتەر ب بکات ،سیستمی
خزمەتگوزاری تەندووستی لەسەری ئەرکە کە خزمەتگوزاری پێ بدات .هەموو کەسانی
ترانس مافیان هەیە لەو بوارەوە بڕیار بدەن کە تا چ ڕادەیەک کە مەیلیان هەیە کە
پڕۆسەی ڕێکخستنەوەی جێندەر تێپەڕ بکەن .لەوانەیە هەندێک لەوان تەنیا ئارەزوو
بکەن کە تایبەتمەندییەکانی دووەمی ڕەگەزییان بگۆڕن بۆ نموونە ژنانی ترانس ئەوانەی
کە پێیان خۆشە کە تەنیا نەشتەرگەری گۆڕینی دەنگ یان لەیزەری دەموچاو بکەن ،وە
حەز بە هەڵگرتنی ئەندام یان بەشێکی زاوزێیان نەبن ،نابێت ناچار بەو کارە بن.
هەروەها پیاوانی ترانس کە تەنیا ڕازی بە نەشتەرگەری خاڵیکردنی مەمک دەبن ،نابێت
بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەرییەکانی تر بچنە ژێر فشارەوە .لەسەر ستانداردەکانی
چاودێری نێودەوڵەتی کەسانی ترانس هیچ کەس یان بنکەیەک ڕێگەی پێنەدراوە هیچ
جۆرە دەرمانێک بەسەر ئەو کەسانەدا داسەپێنن .پڕۆسەی ڕێکخستنەوەی جێندەر
نابێت لەسەر بنەمای <<هەموو یان هیچ بێت>> .بەو مانایە کە کەسانی ترانس نابێت
ناچار بکرێن کە ئەو پڕۆسەیە بە شێوەیەکی تەواو تێپەڕ بکەن ،یان تەنانەت مافی
چوونە ناو ئەو پڕۆسەیە پەیدا بکەن .هەر کەسێکی ترانس بە پێی ڕۆحیات و خولیاکانی
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خۆی دەبێت بڕیار بدات تا چ ڕادەیەک پێی خۆشە لەشی بگۆڕێت وە لە چ کاتێکدا ئەو
پڕۆسەی گۆڕینە یان ڕێکخستنەوەیە ڕابووەستێنێت.



من ترانسێکم وە پێم خۆش نییە نەشتەرگەری خوارەوەی لەش (ئەندامی

زاوزێ) ئەنجام بدەم ،بەاڵم پزیشکی دەروونی بە منی گوتووە کە بۆ گۆڕینی
ناسنامەی شوناسیم ناچارم ئەو کارە ئەنجام بدەم ،ئێستا دەبێت چی بکەم؟
بە داخەوە لە ئێێێران بێێۆ گێێۆڕینی بەڵگەکێێانی شوناسێێی ،کەسێێانی تێێرانس ناچێێار دەبێێن کە
نەشتەرگەری قورس و زیانئاوەر و بێ هۆکار ئەنجام بدەن چونکە یاساکانی ئێێران تەنهێا دوو
ڕەگەزی ژن و پیێێاو بە فەڕمێێی دەناسێێێێت ،وە ئامڕازەکێێانی دەستنیشێێانکردنیش ئەنێێێدامی
زاوزێی کەسەکە بە بنەمێا دەگێرن  ،کە ئەو جێۆرە سیاسێەتە هاوکێات لەگەڵ ڕەتکێردنەوەی

یاسا نێو دەوڵەتییەکان لە بواری چاودێری کەسانی تێرانس بە ئەژمێار دێێت .بە پێێی ئەوەی
کە نەشتەرگەرییەکانی گۆڕینی جێندەر بە لێکەوتەکانی کاریگەری هەمیشەیی و نەگێۆڕە وە
بە بەکارهێنێێێێانی تەکنیکگەلێێێێی هێرشێێێێبەری و نێێێێا شایسێێێێت بە گەڕانەوە ،ڕازی بێێێێوون بە
نەشتەرگەری ناچاری کە لە ڕاستیدا جۆرێێک لە خەسێاندنکارییە پێشێنیار ناکرێێت .لەوانەیە
باشتر بێت کەسانێک مەیلیان بێۆ نەشێتەرگەریی گێۆڕینی ڕەگەزیێان نیێیە بژاردەگەلێی تێر لە
پێشێێێڕوو دانێێێێن ،بێێێۆ نمێێێوونە ئەگەر بە هۆکێێێاری نێێێاڕێکبوونی پەڕاوکێێێانی شوناسێێێیان ،لە
شێێوێنەکانی وەکێێو شێێوێنی کێێار یێێان خوێنێێدن نێێاتوانن بە پۆشێێش و شوناسێێی دڵخوازیێێان
دەرکەون ،لە شێێێوێنەکانی کەمتێێێر فەڕمێێێی کە پاڵپشێێێتی زیێێێاتر وەردەگێێێرن (بێێێۆ نمێێێوونە
میوانییەکانی دۆسێتانەیی و بنەمێاڵەیی) بەو جێۆرە هەڵسێوکەوت بێکەن .بە گێۆڕینی نێاو و
جۆری پۆشش ،وە لەوانەیە یێارمەتی وەرگێرتن لە پسێپۆڕێکی هۆڕمێۆنی بێۆ کەمکێردنەوەی
تایبەتمەندییەکانی ڕەگەزیی دووەم ،کە بێۆ کەسێەکە گونجێاو نیێیە ،لەوانەیە ئەو هەسێتی
ڕەزایەت و ئارامی ڕێژەیی بەدەست بهێنێت.
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دەروونناس پێمی گوت من وەکو کچانی تری گەنج مەیلم بۆ ئارایشت و

نینۆک دانان نییە ،وە ئارەزووی جلوبەرگی بووکێنی وە دایکبوونیش ناکەم،
ئەگەری هەیە ترانس سێکشواڵ بم ،یان بە هەبوونی ئەو جۆرە بەڵگانە

دەتوانین لەسەر کەسێک ناوی ترانس سێکشواڵی دابنێین؟

نەخێر ،بە هیچ جۆرێک ،زۆرێک لە کەسێەکان لە بێواری جێنێدەرییەوە ناسێازن .ناسێازی
جێندەری واتە شێێوەکانی ڕووخسێاری و هەڵسێوکەوتەکان ،ئەدا و جێواڵنەوەی لەشێی،
وە هەڵبژاردنەکێێێانی کەسێێێێک جیێێێاواز لەگەڵ ئەو پڕانسێێێیپانەیە کە کێێێۆمەڵگە لەو بە
ناونیشێێێانی ڕەگەزێکێێێی تێێێایبەت هەیێێێانە .کەسێێێەکان لە بێێێواری جێنێێێدەری ناسێێێاز بە
شێێێێوەیەکی خودئاگێێێا یێێێان ناخودئاگێێێا بە حەز و هەڵسێێێوکەتەکانیان نەر ێێێت و کڵێشێێێە
جێندەرییەکان دەبەنە ژێر پرسیارەوە .بۆ نمێوونە پیاوانێێک کە دەنگێی گڕیێان هەیە یێان
ئارەزوومەند بە منداڵدارین لەوانەیە بە دیدی زۆرێێک لە کەسێانی کێۆمەڵگە بە ناسێاز بە
ئەژمار بێن .منداڵە کوڕەکان کە یاری بە بێووکەڵە یێان کەلوپەلەکێانی ژووری جێشێتجانە
هەڵدەبژێرن ناسازن .ناسازی جێندەری هیچ زانیاییەک سێەبارەت بە خواسێتی ڕەگەزی
و شوناسێێی جێنێێدەری کەسێێەکان نێێادات بە ئێێێمە .زۆرێێێک لە کەسێێانی ناسێێاز هەمێێان
جێندەری (سیز جێندەرن) هەنێدێک جیێاڕەگەزخواز ،هەنێدێک هێاوڕەگەزخواز ،یێان دوو
ڕەگەزخوازن .زۆرینەی کەسانێک کە شوناسی خۆیان وەکو تێرانس دەناسێێنن ،لە بێواری
جێنێێێێدەرییەوە ناسێێێێازن بەاڵم ئەوە بەو مانێێێێایە نیێێێێیە کە هەرکەسێێێێێک بە ناسێێێێازی
جێندەرییەوە بە ترانس ببینین .لەسەر ئەوە ئەگەر پسپۆڕێک ناسازگاری جێندەری تەنیێا
بە ناونیشانی بەڵگە بۆ دەستنیشانکردنی شوناسێی ترانسێێک بڕیێار بێدات ،تووشێی هەڵە
بووە.
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ئایا تەکنیکێک هەیە کە شوناسی ترانس بوون لە خۆمدا دەستنیشان

بکەم؟
کەسێێێێانی تێێێێرانس باوەڕمەنێێێێدن کە بەڕەگەزێێێێێک جیێێێێا لە ڕەگەزی بێێێێایۆلۆژی خۆیێێێێان
پەیوەندیدارن ،یان بە دەربڕینێکی تر جێندەری خۆیان لەسەر بنەمای ڕەگەزیێی پێناسێەکراو
لەکاتی بە دنیا هاتنیان وە لەشی بایۆلۆژیکیان پێناسە ناکەن .ئەوان بەو ڕەگەزەی کە بە دنیێا
هێێاتوون هەسێێتی ڕاحەتێێی نێێاکەن وە هەمیشێێە خۆیێێان لە مێشێێک و ڕەفتێێاری کەسێێێک لە
ڕەگەزی تێێێر دەبیێێێنن ،وە هەوڵێێێدەدەن کە خۆیێێێان و هەڵسێێێوکەوتیان و ئامادەبوونیێێێان لە
کۆمەڵگەش وەکو ئەو باوەڕە دەربخەن .ئەو باوەڕە لەوانەیە لە منداڵییەوە دەسێت پێبکێات
وە لە کاتی پێگەیشتن بە لێووتکە بگێات ،هەرچەنێد زۆرێێک لە تەمەنێی سێەرووتر خۆیێان بە
ناونیشێێانی تێێرانس پێناسێێە دەکەن .نێێاڕازی بێێوون لە ڕەگەزی بایۆلۆژیێێک وە هەوڵێێدان بێێۆ
گێێۆڕینی تایبەتمەنێێدییەکانی ڕەگەزیێێی یەکەم یێێان دووەم یێێان هەردووکیێێان چ بە شێێێوەی
گشێێتی یێێێان بە شێێێێوەی ڕێژەیێێی زۆرتێێێر لە کەسێێێانی تێێرانس بە دیێێێدێت ئەوان هەروەهێێێا
ئارەزوومەنێێدن کە لە کێێۆمەڵگە کە بە پۆشێێش و ڕۆڵێێی کێێۆمەاڵیەتی پەیوەندیێێدار لەگەڵ
جێنێێێدەرییان پێناسێێێە بکێێێرێن کە خۆیێێێان بەو دەشێێێوبهێنن .هێنێێێێک لە کەسێێێانی تێێێرانس
نێێاڕەزایەتی لە لەش بە شێێێوەیەکی سێێەختتر ئەزمێێوون دەکەن ئەوان لەوانەیە ئەوە بەیێێان
بکەن کە لە ئەندامەکانی زاوزێیێان بێێزارن ،یێان توانێایی چێێژ وەرگێرتن بەو ئەنێدام و لەشێە

نەبن ،لە حاڵێک کە گرووپێکێی تێر لەوانەیە هێیچ جێۆرە نێاڕەزایەتییەک لە لەش و ئەنێدامی
زاوزێیان نەبێت .وە حەز بەوەش نەکەن کە گۆڕانکاریەک لە لەشێیان بێکەن بەڵکێو تەنهێا بە
گێێێۆڕینی جلێێێوبەرگ و بەیێێێانی جێنێێێدەرییان یێێێان سێێێازکردنی گۆڕانکێێێارییەک لە لەشێێێدا وە
تایبەتمەندییەکانی دووەمی ڕەگەزیی خۆیان بە ئاسوودەیی بێگەن .کەسێی تێرانس الیەنێی
کەم بە ماوەی دوو ساڵ سێەبارەت بە گواسێتنەوە بە ڕەگەزێکێی تێر (یێان ڕێکخسێتن لەگەڵ
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ڕەگەز و شوناسی لەخۆتێگەیشتنیان) یان گێۆڕینی تایبەتمەنێدییەکانی لەشێیان ئێاڵۆزییەکی
بەردەوام هەست پێ بکەن .بە گشتی تایبەتمەنێدییەکانی بێایۆلۆژیی یێان لەشێیی دەبێێتە

هێێۆی درووسێێتبوونی هەسێێتی دڵەڕاوکێێێ و فشێێاری بەردەوام ،بێێۆ نمێێوونە کەسێێێک کە بە
ڕەگەزی پیاو ( بە تێکەاڵوی کڕۆمۆسمی ئێکس ئێدرێک) بە دنیا دێت بەاڵم لە ڕیێش دەنگێی
گوڕ یان ئالەتی پیاوانە (کێێر)ی خۆیێان ڕەزایەتیێان نەبێێت و ئارەزوومەنێد بێن هەنێدێک یێان
تەواوی ئەو تایبەتمەندیانە بە شێوەیەکی ڕێژەیێی یێان گشێتی بگێۆڕن .بە داخەوە لە زۆێێک
لە نموونەکان تەنیا بە هۆکاری جۆری هەڵسێوکەوت و خولیێا پێناسێەکراوەکان وە چەسێپاو
بۆ ڕەگەزێک ،وە ناهاوسەنگی ئەوان لەگەڵ جێندەری کەسێەکە بە تێرانس نێاوی دەبەن وە
پڕۆسەی گۆڕین یان ڕێکخستنەوەی ڕەگەزیی بەو پێشنیار دەکەن.
_________
۱ Gender nonconformity



من نێرینەم ،وە پێم خۆشە لەگەڵ نێرینە پەیوەندی ڕەگەزیی و سۆزداریم

هەبێت ،وە هەروەها ئارەزوومەندم بە چێشتلێنان و ڕازاندنەوە و کاروباری
ماڵەوەم .ئایا ئەو تایبەتمەندیانە نیشانەی ترانس بوونن؟
نەخێر ،خواستی ڕەگەزیی سەبارەت بە هاوڕەگەز ناتوانێت بەڵگە بۆ دەستنیشانکردنی
شوناسی جێندەری بێت .حەز و خولیا و چاالکییەکان جێندەریان نییە! هیچ کەس بۆ
چێشتلێنان یان چاککردنەوەی ئۆتۆمۆبێل لە ئەندامی زایەندی کەڵک وەرناگرن .بە پێی
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ئەوە خستنەوەی جۆرە چاالکییەکی تایبەت بۆ ڕەگەزێکی تایبەت هەڵە و وەرگیراو لە
کڵێشەکانی دژە جێندەرییە.



ئایا سەرپێچی نەکردن لە نەریتەکانی نەخۆشییە یان ناسازگارییە؟

نەخێر ،نەریتەکانی جێندەری پیرۆز نین ،سەرپێچیکردن لەوانیشبە ڕەهایی نیشانەی
سەالمەت و سرووشتی بوون نییە .پابەندبوونیش لەوان بە ناسازگاری بە ئەژمار نایەت ئەو
نەر ت و کڵێشانە لە درێژایی کات و مێژوو و شوێن گۆڕانکارییان بەسەردا دێت .بۆ نموونە
هەر ئێستا واتە لە سەدەی بیست و یەک پۆشینی شەڵوار لە هەندێ واڵتی وەکو سۆدان بە
سەرپێچیکردن لە نەریتەکان بە ئەژمار دێت ئایا ئەوە بەو مانایە دێت کە ژنانی شەرواڵ
پۆشی سۆدانی ناسرووشتی یان نەخۆشن؟ بێگومان نەخێر .وشەی نەر ت تەنیا بە مانای
ڕێسایەکە کە زۆرینەی کەسانی ڕەگەزێک ڕەچاوی دەکەن ،کاتێک دەگوترێ کە پۆشینی
شەرواڵ بۆ ژنان لە سوودان نەریتە ئەوە تەنیا بەو مانایە کە زۆرینەی ژنانی ئەو کۆمەڵگەیە
شەرواڵ پۆش نین .هۆکاری سازکردنی ئەو نەریتە یاسای جیاکاری و نابەرامبەری دژی
ژنانە ،درووست وەکو یاسای سەرپۆشی زۆرە ملی لە ئێران لە دوای کودەتا.



ئایا ئەگەری ئەوە هەیە بە هەڵە تڕانس بوونی من دەستنیشان بکەن وە

دوای نەشتەرگەری گۆڕین یان ڕێکخستنەوەی جێندەر ،پەشیمانی بکێشم؟
بەڵێ ،ئەو ڕووداوە لە کۆمەڵگەی سوونەتی وەکو کۆمەڵگەی ئێران کە جێندەر بە
بەشێوەی دوو جۆرەیی و کڵێشەیی پێناسە دەکرێ ،زانیارییەکی کەم سەبارەت بە جێندەر
و سێکشواڵیەتی باڵوبووەتەوە ،وە یاسا و کۆمەڵگەی نائاگا لە بەرابەر سەرپیچی لە لە
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نەریتەکانی جێندەری خۆڕاگری نیشان دەدەن ،بە داخەوە ئەگەری هەیە ڕووبدات .ئێمە
لە منداڵی بە شێوەیەکی گشتی لە ژێر کڵێشەکانی جێگیرکردەنی دوو جۆرەی ڕەگەزییدا

بووینە ،کە لە سیستمی پەروەردەیی کتێبەکان ،میدیا و ڕێکالم بە شێوەیەکی بەرچاو
بەرهەم دێت .ئەو کڵێشانە بەردەوام جێندەر بە دوو جۆری تەنیا ژن و پیاو وە بە ڕووخسار و
شێوە و هەڵسوکەوتی جێگیر و نەگۆڕ پێناسە دەکەن .وە مەیلەکانی زایەندی تەنیا بۆ
جیاڕەگەزخوازی دادەتاشن ،هەر بەو هۆکارە زۆرێک لە کەسان کاتێک ڕاستییەکەی خۆیان
هاوکات لەگەڵ وێنە کڵێشەییەکانی بەردەست یەکجۆر نابینێت ،ئەگەری هەیە بە هەڵە
وێنا بکات ،ئێستا کە من بە شێوەیەکی ترم ،وە جۆرێکی تر هەڵسوکەوت دەکەم (ئەگەر
وایە من پەیوەندیدار بە ڕەگەزێکی ترم) (ئەگەر من شێوەی کچانە نادەم ،کەواتە من کوڕ
بە ئەژمار دێم) (ئەگەر من بە ناونیشانی کچێک پێم خۆشە لەگەڵ کچێکی ترە پەیوەندی
سۆزداری و زایەندیم هەبێت کەواتە دەبووایە من بە کوڕ بە دنیا بهاتبام) بەاڵم ئەو
ئامانجگیرییانە نادرووستن .لێکۆڵینەوە نوێیەکان نیشانیان داوە کە مێشکی مرۆڤ بێ
جێندەرە ،وە ئەوە باوەڕە کۆمەاڵیەتییەکان و ژینگەی دەوروبەرە کە هێندێک لە
هەڵسوکەوتە تایبەتەکان بە ناونیشانی ژنانە و پیاوانە دەچەسپێنن و بەسەر ئێمەدا
دەسەپێنن.



دەرمان گۆڕینی یان چاکسازی چییە؟

هەر جۆرە هەوڵدانێک لەالیەنی پسپۆڕێک بگرە لە ڕاوێژکار  ،دەروونناس ،دەرمانگەر ،یان
پزیشکی دەروونی لە ڕاستای گۆڕینی خواستی ڕەگەزیی یان شوناسی جێندەری کەسەکان
ئەنجام بدرێت ،دەرمان گۆڕینی یان چاکسازی ناودەبرێت .لەو سااڵنەی ڕابردوودا
لێکۆڵینەوەیەکی زۆر بۆ هەڵسەنگاندنی کاریگەری ئەو جۆرە دەرمانە ڕەتکراوانە وە
کۆنبووانە ئەنجام دراوە وە ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوانە باس لەوە دەکات کە خواستی
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ڕەگەزیی و شوناسی جێندەری کەسەکان بە هیچ جۆرە تەکنیکێک گۆڕانکاری بەسەردا
نایەت .ئەنجوومەنی دەروونناسانی ئەمریکا ئەو جۆرە دەرمانەیان بە زیانبەخش و

مەترسیدار دەستنیشان کردووە ،وە سەبارەت بەوان هۆشیاریان داوە .دەرمانەکانی
گۆڕینی لە زۆرێک لە واڵتە پێشکەوتووەکانی دنیا قەدەغە و نایاساییە.



دەرمانگەرانی گۆڕینی یان چاکسازی لە چ تەکنیکگەلێک بەهرە

وەردەگرن؟
تەکنیکەکانی بەکارهێنراو لە چارەسەری گۆڕان جۆراوجۆرە ،بۆ وێنا تەکنیکەکانی وەکو:
 -١دارودەرمانی هەر نووسراوەیەکی دەرمانی پزیشکی دەروونی ،بۆ نموونە دژە خەمۆکی،
دژە دڵەڕاوکێ ،وە دەرمانەکانی دژی گرژبوون ،وە دژی شێتی لەخۆدەگرێت کە بە نییەتی
سازکردنی گۆڕانکارییەک لە خواستی یان شوناسی جێندەری ئەنجام بگیرێت.
 -٢پێشنیاری شۆکی کارەبایی.
 -٣هەڵسوکەوت دەرمانی ،بۆ نموونە کاتێک دەرمانگەر لەئێوە داوادەکات کە لەگەڵ
کەسێک لەگەڵ ڕەگەزیی بەرامبەر پەیوەندی دۆستایەتی یان زایەندی ساز بکەن.
کاتێک دەرمانگەر پێتان بڵێت بە خولیای سێکس لەگەڵ ڕەگەزیی بەرامبەر دەستپەڕ بکە.-کاتێک دەرمانگەر لێتان داوا دەکات کە لەکاتی وروژانی بیرۆکە هاوڕەگەزخوازییەکان

وێنەیەکی ئێڵنج ئاوەر وە یان قێزەون بە مێشکتاندا بێنن تا لە ئێوە دا سەبارەت بە
هاوڕەگەز بێزاری ساز ببێت.
کاتێک دەرمانگەر لێتان داوا دەکات بە ناونیشانی ترانسێک جلوبەرگێک بپۆشن یانجۆرێک هەڵسوکەت بکەن کە پێچەوانەی هەڵبژاردەی ئێوە بێت (بۆ نموونە لەوانەیە ئەو
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جۆرە دەرمانگەرە بە پیاوێکی ترانس پێشنیار بکات کراسی ژنانە بپۆشن ،ماکیاژ بکەن،
نینۆک لێبدەن ،وە پێاڵوی پاشنە بەرز لەپێ بکەن).
 -٤شیکاری کاتێک دەرمانگەر مەیلی ئێوە بۆ هاوڕەگەز بە کاتی منداڵی یان پەیوەندی
لەگەڵ دایک و بابتان پەیوەندیدار دەکات یان هەوڵدەدات پێتان بسەلمێنێت کە
هاوڕەگەزخواز بوونتان بچەوسێننەوە .هەروەها ئەگەری هەیە شوناسی جێندەری ئێوە
جدی نەگرێت،.وە هەوڵبدات پێتان بسەلمێنێت کە بە خولێک شیکاری دەتوانێت لەگەڵ
ڕەگەزتان ئاشتی بەرپا بکات.
-٥دەرمانی مەعنەوی ،کاتێک دەرمانگەر بە ئێوە پێشنیاری ئەخالقی و مەزهەبی بدات

وەکو بانگەشە بۆ عیبادەت و نوێژ و ڕۆژوو ،سازکردنی هەستی گوناهباری وە پێشنیار بە
هاوسەرگیری.
ئایا دەروونناسان یان پزیشکانی دەروونی مافیان هەیە بە بێ مۆڵەتی من ،سەبارەت بە
خواستی ڕەگەزیی و شوناسی جێندەری من ،لەگەڵ سەرپەرشتانم قسان بکات؟
نەخێر ،بە بێ مۆڵەت و ڕەزامەندی ئێوە دەروونناس یان پزیشکی دەروونی ،یان ڕاوێژکار
مافی ئەوەی نییە ،هیچ یەکێک لە نهێنییەکانی ئێوە بۆ سەرپەرشتان یان ناسیاوانی ئێوە
ئاشکرا بکات .ئەو جۆرە هەڵسوکەوتە دژی یاسا پیشەییەکان وە دەرمانی دەروونی وە

تەنانەت بۆی هەیە سکااڵ و بە دواداچوونی بۆ بکرێت .بە ناونیشانی سەردانکەرێک مافتان
هەیە لە کەشێکی ئاسایشیدا لە بواری بابەتەکانی تایبەتیتان لەگەڵ دەرماگەری
دەروونیەکەتان قسان بکەن .وە لە هەمان کاتدا دڵنیا ببنەوە کە وتەکانی ئێوە نهێنگەرانە
دەمێنێتەوە .بەو جۆرەی کە وتمان بە پێی کێشەکانی کۆمەڵگەی ئێران وە نەبوونی
یاساکانی پاڵپشتی باشتر وایە لە باسکردنی نهێنییەکانی ئەوانی تر ،ناوبردنی کەسانی تر و
زانیارییەک کە بۆ وەرگرتنی ڕاوێژکاریتان پێویست نییە ،خۆ بپارێزن.
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ئایا دەروونناس یان پزیشکی دەروونی مافی هەیە سەبارەت بە

وردەکارییەکانی پەیوەندی زایەندی پرسیارم لێ بکات؟
دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی بە چ ئامانجێک سەردانی پسپۆڕتان کردووە ،بۆ نموونە ئەگەر بە
هۆکاری دوودڵی خواستی ڕەگەزیی یان شوناسی جێندەریتان سەردانتان کردووە ،ئەگەری
هەیە دەروونناس پرسیارتان لێبکات سەبارەت بە خولیاکانی زایەندیتان ئەزموونەکانی
زایەندیتان ،ڕەگەز یان جێندەری هاوبەشەکەتان ،یان ئەوەی کە ئایا بە ئاسوودەیی
زایەندی یان ئۆرگازم ،ئەزموون دەکەن یان نا .هەروەها ئەگەر لەگەڵ کێشەیەکی وەکو
بێمەیلی زایەندی سەردانتان کردبێت بۆی هەیە دەروونناس سەبارەت بە ئارەزووەکانی
زایەندی و ڕێژەی دەسپەڕتان پرسیار بکات .بەو حاڵەوە ئەو مافی نییە پرسیارتان لێبکات
سەبارەت بە وردەکارییەکانی وەکو لەسێکسدا چ ڕۆڵێک دەگێڕن ،یان بە کام پۆزێشنی
سێکسی ئارەزوومەندن ،یان لەگەڵ هاوبەشەکەتان زۆری پەیوەندی زار و یان  .....پێشنیار
دەکرێت بە هەستی دەروونی خۆتان متمانە بکەن وە لە هەر شوێنێک کە هەستان کرد ئەو
کەسەی کە بۆ داواکردنی یارمەتی سەردانتان کردووە لە حاڵی شکاندنی سنوورە
تایبەتییەکانی ئێوە بنکۆڵییەکی زیادەڕۆیانە یان ناپێویستە سەبارەت بە بابەتەکانی سێکسی
ئێوە دەکات ،ئەوە ئێوەن کە دەبێت ئەو ڕاگرن ،لەبەرامبەر هەر پرسیار یان نیگایەک ،کە
ئێوە ناڕەحەت دەکات .یان سوژەیەکی سوسەیی و ناپیشەیی بڕیار بدات پێویستە لە
بەرامبەریدا توند و یەکالکەرەوە بووەستن لەو نموونانە دەتوانن بە ڕێزدارانە ئاماژە بکەن
کە پرسیارەکە ناگونجاو و بێ پەیوەندییە بە بابەتی سەرەکی ڕاوێژکارییەکە ،وە حەز بە
وەاڵمدانەوەی ناکەن.
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دەروونناسان و پزیشکانی دەروونی لە چ کاتێکدا مافی پشکنینی منیان

هەیە؟
دەروونناسان لە ژێر هیچ بارودۆخێکدا مافی پشکنینیان نییە ،تەنیا دەروونناسانی شێالن
ئەویش لە بارودۆخی دەگمەندا ،بۆ نموونە لە هەڵسەنگاندنی ناسینی دەمارەکان
(نموونەیەک وەکو پشکنینی لێدان لەسەر یان جەڵدە) ئەگەری هەیە پشکنینێکی سادە بۆ
پێوانەکردنی جوڵەکانی تروکانی چاو ،دەستەکان و بازووەکان ئەنجام بدەن .پشکنینەکانی
بەشەکانی تری لەش بۆ نموونە شوێنەکانی ئەندامی سێکسی لە چوارچێوەی زانیاری و
پسپۆڕی هیچ دەروونناسێک و ڕاوێژکارێک نییە .دەروونناسانی پەیوەست بە ڕێکخراوی
پزیشکی یاسایی تەنیا لە بارودۆخیک کە کەسەکە داواکاری گۆڕینی جێندەر بێت (پێشوو
دوای نەشتەرگەری ئەندامی سێکسی) ئەگەری هەیە پشکنینی ئەندامی سێکسی
داوابکەن .پشکنین دەبێت لەئامادەبوونی خودی سەردانکەرەکەو پزیشکەکە ئەنجام
بدرێت (مەگەر ئەوەی کە لەسەر داخوازی ئەو کەسێکی تر بۆ نموونە پەرستاریش
ئامادەیی هەبێت) کەسەکە مافی هەیە بە ئامادەبوونی کەسانی تر وەکو بەردەستان و
کەسانی بنەماڵەی خۆی لە کاتی پشکنینی لەشی ،تانە بدات .کەسێک ناتوانێ ئێوە ناچار
بکات لە ئامادەبوونی کەسانێک کە لەگەڵ ئەوان ئاسوودە نین ،پۆشاکەکانتان البەرن.



هاوپێچی زانیارییە تەواوکارییەکان بۆ ئارەزوومەندان:

ئەگەر لە پەیوەندی لەگەڵ دەرمانکارێکی دەروونی یان ڕاوێژکارێک ئاگاداربوونەوە کە ئەو
خواست یان شوناسی جێندەری ئێوە ناسرووشتی یان بە ناونیشانی نەخۆشییەک بە ئەژمار
دێنێت دەتوانن بە چوونەوە سەر بەڵگەکانی ئەو دوو سەرچاوەی خوارەوە بیرۆکەی ئەو
ببەنە ژێر پرسیار وە پێی نیشان بدەن کە دەربڕینەکەی هەڵەیە .ئەڵبەتە هەوڵدان بۆ
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ڕازیکردنی کەسانی دەمارگیر تەنانەت بە چوونەوە سەر بنکە زانستییەکانیش لەوانەیە بێ
سوود بێت .بەو حاڵەوە لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو دەرمانگەرانە پێش

جێهێشتنی دەرمان خراپ نییە بەوان نیشان بدەن کە لە چوارچێوەی کاری ئەوان زانیاری و
ئاگایی پێویستتان هەیە.



پلەبەندی نێودەوڵەتی نەخۆشییەکان (ئای-سی-دی)٢

پلەبەندی نێودەوڵەتی نەخۆشییەکان و کێشەکانی پەیوەندیدار بە تەندرووستی (ئای-
سی-دی) لیستێکی پلەبەندی پزیشکییە کە لەالیەن ڕێکخراوی تەندرووستی ()ICD
جیهانیەوە کۆکراوەتەوە و باڵکراوەتەوە .ئەو پلەبەندییە ڕێنماییەکی زانستی بۆ پسپۆڕانی
تەندرووستی لە سەرانسەری جیهاندا کە بە بەرمەبنای ستانداردەکانی ڕۆژ هەر ماوەیەک
جارێک نوێ دەبێتەوە .لە ئێستا زیاتر لە سەد واڵتی دنیا لەو ڕێنماییە زانستیانە بەهرەمەند
دەبن .ڕێکخراوی تەندرووستی جیهانی لەساڵی  ١٩٩٢هاوڕەگەزخوازی لە پلەبەندی
نەخۆشییەکان سڕییەوە .ئەوەی کە لە نووسراوەی ئەو پلەبەندییەدا بە ناونیشانی
ڕوونکردنەوە

ئەو ڕستەیە بوو (خواستی ڕەگەزیی تەنیا بۆ خۆی بە ناسازییەک بە ئەژمار نایەت) لەو
ماوەیەی ڕابردوو لە جوونی ٢٠١٨
٢.International classification of diseases
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یانزەهەمین پێداچوونەوەی ئەو ڕێنماییە بۆ بەردەستی گشتی و هەمەالیەنە دانراوە ،لەو
پێداچوونەوەدا پلەی دەستنیشانکردنی ترانسسێکشواڵیەتی بەناونیشانی نەخۆشیی
سڕایەوە.
لەو کۆپییەدا ترانس جێندەریسم وە ترانس سێکسواڵیەتی بە ناونیشانێکی نوێ <<ناسازی
جێندەری>> ناسێندرا کە بۆ خۆی ناڕێکی یان نەخۆشی بە ئەژمار نایەت ،بەڵکو
بارودۆخێکە کە پێویستی بە پاڵپشتی یان دەستێوەردانی پزیشکی دەکات.

لەسەر لێدوانی ڕێکخراوی تەندرووستی جیهانی ٣جیا لە ناسازگاری لەگەڵ ئەوەی کە
کۆمەڵگە بە ناونیشانی نەریتی کۆمەاڵیەتی جێندەری دەیچەسپێنێت ،ناسازی یان
نەخۆشی نییە .ئەگەر کەسێک خەمۆکی دەروونی شایەن بە سەرنجدان یان ناڕەزایەتی
سەبارەت بە لەش و ئەندامی سێکسی هەبێت یان پێداگری بکات لە ڕۆڵی ڕەگەزی
بەرامبەردا ژیان بکات دەتوانێت بەو ڕادەیەی کە پێیخۆشە خزمەتگوزاری و چاودێری
پزیشکی وەربگرێ ،تا وێنای مێشکی داخواز لە خۆی بەدەستبێنێت وە بە هەستی ئارامی
دەروونی بگات.
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دەروونییەکان (دی ئێس ئێم)٤
ئەو ڕێنماییەش نامیلکەیەکی پیشەییە کە بە تایبەتی باس لە پلەبەندی نەخۆشییەکان وە
کێشەکانی پزیشکی دەروونی دەکات و وە هەرچەند ساڵ جارێک لە الیەن ئەنجوومەنی
پزیشکانی دەروونی ئامریکا ٥نوێ دەبێتەوە ،تا بە پسپۆڕانی بابەتی تەندرووستی دەروون لە
دەستنیشانکردنی چارەسەری دەرمان یارمەتی بدات .ئەو ئەنجوومەنە لە دیسامبەری
 ١٩٧٣دا هاوڕەگەزخوازی لە پێڕستی نەخۆشییەکان سڕییەوە .لە پێش ئەودا لە ئۆکتۆبەری
هەمان ساڵدا کۆمیتەی فیدڕاڵی پزیشکانی دەروونی ئوسترالیا و نیوزلەندا دەنگیان دا بە

سڕینەوەی هاوڕەگەزخوازی لەپێڕستی نەخۆشییەکاندا .لە ساڵەکانی دوایی ئەو
ئەنجوومەنە وە هەروەها ئۆرگانی نێودەوڵەتی کە لە بواری تەندرووستی دەروون
لێکۆڵینەوە دەکەن وەکو ئەنجوومەنی ڕاوێژکاری ئەمریکا ٦وە هەروەها ئەنجوومەنی
دەروونناسی ئەمریکا ٧بەیانییەکی هاوشێوەی لە پەسەندکردنی تەندرووستی خواست بۆ
هاوڕەگەز باڵویکردووەتەوە .لەساڵی  ١٩٩٠ئەنجوومەنی پزیشکانی دەروونی ئەمریکا
ڕایانگەیاند (وا نایەتە بەرچاو دەرمان بتوانێت کاریگەرییەکی لەسەر گۆڕینی خواستی
ڕەگەزی کەسەکان هەبێت وە تەنانەت زیاتر زیانئاوەرە تا سوودمەند ،گۆڕینی خواستی
ڕەگەزیی یانی گۆڕینی سۆزداری و هەستەکانی ڕۆمانسییەتی زایەندی و وە
دووبارەکردنەوەی چوونەوە بە خۆیدا و شوناسی کۆمەاڵیەتی خۆی) .لە ساڵەکانی دووایش
ڕێنماییەکانی پسپۆڕی بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ سەردانکەرانی هاوڕەگەزخواز،
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باڵودەبێتەوە تا پسپۆڕان فێربن کە هەڵسوکەوتێکی گونجاو و پیشەیی وە بەبێ جیاکاری
.لەگەڵ ئەو سەردانکەرانەیان هەبێت

٣.)World Health Organisation((WHO
)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM . ٤
American psychiatric association . ٥
American Counseling. Association ٦
٧ .American psychological association .
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