ڕێبەری سەالمەتی بۆ کەسانی هاوڕەگەزخواز )(LGBT+لە
عێراق /هەرێمی کوردستان

پێشەکی
کۆمەڵگای هاوڕەگەزخوازان )(LGBT+لە عێراق /هەرێمی کوردستان دوچاری
مەترسی لەڕادەبەدەر ئەبنەوە لەالیەن حوکمەت ،کۆمەڵگا ،کۆمەڵەی چەکدار ،وە
کەسانی کە .کە وا دەکات سەالمەتی ببێتە گەورەترین خەمی هەموو کەسێکی
هاوڕەگەزخواز )(LGBT+و ئەو چاالکەوانەی کە کار لەسەر ئەم کێشانە ئەکەن .
بەاڵم یەكێك لە گەورەترین سەرچاوەی مەترسەییەکان هەر ئەو چاالکییە
ڕۆژانانەی کەسانی هاوڕەگەزخواز )(LGBT+خۆیانن کە مەترسی ئاشکرابوون
و ڕوبەڕووی مەترسییان زیاد دەکات.
ئەم ڕێبەرییە گفتوگۆ دەکات وە زانیاری و ئامۆژگاری دەبەخشێت بۆ دابین کردنی
سەرچاوە بۆ کۆمەڵگای هاوڕەگەزخوازی )(LGBT+ناوخۆ تا یارمەتیان بدات
سەالمەتی جەستەیی و دیجیتاڵیان زیاد بکەن.

سەالمەتی
جەستەیی

سەالمەتی جەستەیی کەسانی هاوڕەگەزخواز )(LGBT+تا ئێستاش لەژێر
مەترسی گەورەدایە .وەك هەڵمەتی کوشتنی جیا جیا کە ڕێك دەخرێن،
هێرشی هەڕەمەکی لەالیەن کەسان یان کۆمەڵەی خەڵکەوە کە دژی
کۆمەڵگەی هاوڕەگەزخوازانن) ،(LGBT+وە نەبوونی پاراستنی یاسایی
لەالیەن حوکمەتێکەوە کە زۆربەی جار خۆی پێشێلییەکان ئەنجام ئەدات،
پێدانی ئامۆژگاری تەنها ڕێگەیە بۆ کەمکردنەوەی چانسی دووچاربوونی
ئەم مەترسییانە.

ڕێگای ڕۆژانەت بگۆڕە کە دەچیت بۆ خوێندنگە ،کار،
•
یان شوێنی کە .
چواردەوری خۆت بە کەسانێك بدە کە خاوەنی متمانەت
•
بن .
پشتگیری کەران دەستنیشان بکە بۆ ئەوەی لە کاتی
•
ڕووداوی ناکاودا یارمەتیت بدەن .
خۆت دووربگرە لە پیشاندانی سۆز لە شوێنی گشتیدا
•
هەتا ئەگەر وا هەست بکەیت کەس لەدەورت نییە .
چاوپێکەوتن مەکە لەگەڵ ئەو خەڵکانەی لە ئەپلیكەیشنی
•
و سایتی یەکترناسین قسەیان لەگەڵ ئەکەیت پێش دڵنیا بوون لە
ناسنامەیان.

سەالمەتی جەستەیی پێویستی بە سەرنجدان بە سەالمەتی
•
دەروونی هەیە .ئەتوانی یارمەتی زیاتر وەرگرتیت دەربارەی
ئەمە لە ڕێبەری تەندروستی سێکسی کە لە وێبسایتەکەمان
ئەدۆزرێتەوە .
خۆت فێری تەکنیکی بەرگریکردن بکە ئەگەر ئەتوانیت .
•
لەسەر هەموو ئەو ئامۆژگاری سەالمەتی دیجیتاڵیانە بڕۆ
•
کە لەم ڕێبەرییەدا دابین کراوە کە لە هەمان کاتتدا سەالمەتی
جەستەییت ئەپارێزێت .
هەمیشە ئاگاداری دەوروبەرت بە کە باسی چەند شتێکی
•
دیاریکراو ئەکەیت کە بە هەستیار دا ئەنرێن.

سەالمەتی
دیجیتاڵی

لەبەر ئەوەی کە بەشێکی گەورەی ژیانی کەسانی هاوڕەگەزخوازان
)(LGBT+لە عێراق لەسەر خەت ڕوودەدات ،دەستەبەرکردنی
سەالمەتی دیجیتاڵی شەخسی خۆمان گرنگییەکی زۆری هەیە .وە
باشییەکەی لەوەدایە کە وەکو سەالمەتی جەستەیی نییە ،وە کرداری زۆر
ئەکرێت بۆ زیادکردنی پێوانەی سەالمەتیمان.

زانیاری چوونەژورەوەت بپارێزە .زانیاری تایبەتیت مەنێرە لە ڕێگەی ئیمەیڵەوە وە هەمیشە گومان لەو
•
ئیمەیاڵنە بکە کە داوای زانیاری شەخستی ئەکەن .
وریابە کە وایفای )(wifiشوێنی گشتی بەکار ئەهێنی.ئەو هاکەرانەی لەسەر هەمان وایفاین لەوانەیە هەوڵی
•
دزینی زانیاری شەخسیت بدەن .ئەگەر پێویستت بە بەکارهێنانی ئینتەرنێت هەیە ئەتوانی ) (VPNبەکار بهێنیت
یارمەتیت ئەدات زانیاریەکانت بپارێزیت لەسەر وایفایی شوێنی گشتی .
دوای چوونەژورەوەت کە کارەکەت تەواو کرد لە ئەکاونتەکەت وەرە دەرەوە هەموو جارێك .
•
هەمیشە ڕێگەیەکی یەدەکت هەبێت بۆ گەڕانەوەی ئەکاونتەکەت کە بە زۆری ئەکرێت بە دابینکردنی ئیمەیڵێکی
•
کە ،یان ژمارەیەکی تەلەفۆن .
خۆت تۆمار مەکە بۆ ئەکاونتی نوێ بە بەکارهێنانی ئەو ئەکاونتانەی بۆ تۆڕی کۆمەاڵیەتی بەکارت هێناون .
•
هیچ لینکێك مەکەرەوە ئەگەر گومانلێکراو دیار بێت یان لەالیەن خەڵکی نەناسراوەوە بۆت هاتبێت .
•
ئەو چات/ئیمەیڵ/تۆماری تەلەفۆنانە بسڕەوە کە ئەگەری هەیە بتخەنە مەترسیەوە .
•
دڵنیا بکەرەوە کە browser cacheەکەت بسڕیتەوە ،کە دەبێتە هۆی چاودێری کردنی تۆماری چاالکیەکانت،
•
خواستی چاالکیەکانت و ئەکاونتەکانت.

ئامێرەکانت

پێش ئەوەی بیر لە ئەکاونتەکانت بکەینەوە ،دەبێت دەسپێبکەین بە
بیرکردنەوە لە سەالمەتکردنی ئامێرەکانت .ئامێرەکانت ڕێگەی سەرەکین
بۆ چوونەژورەت بۆ ناو ئەکاونتەکانت ،بەاڵم ئەکرێت لە هەمان کاتدا
هۆکاری سەرەکی بن بۆ لەدەستدانی ڕێی چوونەژورەوە بۆ ئەو
ئەکاونتانە.

مەهێڵە ئەو ئامێرانەت لەبەر چاوت ونبن .لەگەڵ خۆت هەڵیان بگرە یان لە شوێنێکی سەالمەت دایان بنێ .
•
نیشاندەری شوێنەکەت لەکار بخە لەسەر ئامێرەکانت .چاالککردنی نیشاندەری شوێن ئاسانی ئەکات بۆ
•
خەڵکانی کە کەبتدۆزنەوە هەتا ئەگەر خۆت بۆیان نەنێری .
ئامێرەکانت بپارێزە بە وشەی نهێنی/ژمارەی نهێنی .
•
هەتا پێت ئەکرێ دوورکەوەرەوە لە بەشکردنی ئامێر لەگەڵ خەڵکانی کە .
•
هەمیشە یەدەك بۆ پێکهاتەکانی ناو ئامێرەکەت دروست بکە یان لەڕێگەی بوونی هارد درایڤ کە بتوانی بە
•
سەالمەتی هەڵبگری ،یان بە بوونی ئەکاونتێکی خەزنکردن بە ئۆنالین وەکو درۆپبۆکسDropBox .
ئەنتی ڤایرۆس لە کۆمپیوتەرەکەت دابەزێنە .
•
فایل ،وێنە ،ڤیدیۆ هەڵمەگرە لە الپتۆپەکەت یان مۆبایلەکەت کە بتخاتە مەترسیەوە.
•

وشەی نهێنی
بوونی وشەیەکی نهێنی بەهێز یەکێکە لە گرنگترین بەشی سەالمەتکردنی وجودی دیجیتاڵیت ،لەبەر ئەوەی بێهاوتایی و
بەهێزی وشەی نهێنییەکەت دیاری دەکات تا چەنێك ئاسان/سەخت ئەبێت بۆ کەسانیکە کە بتوانن بچنە ناو ئەکاونتەکەت.
ئەم خااڵنەی خوارەوە چەند ئامۆژگاریەکی سودبەخشن کە باشە لەبیرت بن کاتێك وشە نهێنییەکەت هەڵەبژێریت.
وشەی نهێنییەك هەڵبژێرە کە بە الیەنی کەمەوە ٢١
•
نووسە بێت .
پیتی کاپیتاڵ ،نیشانە ،وە ژمارە بخەرە وشە
•
نهێنییەکەت .
وشەیەکی نهێنی جیا بەکار بهێنە بۆ هەر ئەکاونتێك.
•
بەکارهێنانی هەمان وشەی نهێنی بۆ هەمووی ئاسانی ئەکات
کە ڕێگەی چونەژەروە دەسبکەوێت بۆ هەموو ئەکاونتەکانت .
زانیاری شەخسی بەکار مەهێنە بۆ وشەی نهێنییەکەت
•
وەکو ڕۆژی لەدایکبوون ،ناوی بنەماڵە ،هتد.
وشە نهێنییەکانت بەردەوام بگۆڕە ٦( .مانگ جارێك)
•

نمونەی وشەی نهێنی
الواز
love2omar
بەهێز
L0v3twoom@r_321

پەسەندکردنی
دوو هەنگاوی
پەسەندکردنی دوو هەنگاوی چینێکی پاراستن زیاد ئەکات بۆ ئەکاونتەکەت .ئەم تایبەتمەندییە دەستەکەوێت لە نزیکەی
هەموو تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان و ئەکاونتی ئیمەیڵەکان .سەرەڕای بوونی وشەیەکی نهێنی بەهێز ،ئەتوانی ئەم تایبەتمەندییە
چاالك بکەیت کە وا لە ئەکاونتەکەت ئەکات نامەیەك بنێرێت بۆ مۆبایلەکەت بە کۆدێکەوە کە ئەچیتە ناو ئەکاونتەکەت.
گرنگە کە بزانیت هەرچەنە پێوانەی سەالمەتی ئەکاونتەکەت زیاد ئەکات ،هێشتا ئەبێت دڵنیا لەوە بکەیتەوە کەسانی
کە ڕێگەی چونەژورەوەیان نەبێت بۆ مۆبایلەکەت و نامەکانت.

چەندین دابینکەری خزمەتگوزاری ئیمەیڵ هەیە لە جیهاندا ،بەاڵم جی-مەیڵ  gmailتا ئێستا یەکێكە لە گەورەترینیان.
پاراستنی ئەکاونتی ئیمەیڵەکەت زۆر گرنەگە بەتایبەتی لەبەرئەوەی زۆربەی ئەکاونتەکانی کەت لەسەر ئەوە بنیات نراون.
پێوانەی سەالمەتی لە جی-مەیڵ  gmailهەموو ساڵێك لە پەرەسەندندایە .بۆ دڵنیابوون لە سەالمەتی ئەکاونتی ئیمەیڵەکەت،
ئەم خااڵنەی خوارەوە لەگوێ بگرە:

 وشەیەکەی نهێنی نائاسایی و بەهێز بەکار بهێنە .
 پەسەندکردنی دوو هەنگاوی چاالك بکە لێرە .

دابینکەری دیکەی خزمەتگوزاری ئیمەیڵ |یاهو ،هۆتمەیڵ ،ئەوانی تر|
هەردوو یاهوو Yahooوە هۆتمەیڵ Hotmailبەکارهێنانیان ئاساییە ،هێشتا خاوترن لە نوێکردنەوە وە پەرەسەندن بە
پێوانەی سەالمەتیان بە بەراوردکردن لەگەڵ جی-مەیڵ .هەروەها هەردوو یاهوو وە هۆتمەیڵ پەسەندکردنی دوو
هەنگاویان هەیە ،وە ئەگەر بەکاریان ئەهێنیت ،ئەتوانی پەیرەوی پێوانەکانی سەالمەتی دیجیتاڵی بکەیت کە لەم ڕێبەرییە
پێشنیار ئەکرێت.

لە ” “Settingsئەتوانی بڕۆیت بۆ ” “Securityئەمانەی خوارەوە بکەیت:
Login Alertsچاالك بکە کە چینێکی پاراستنە داوای چوونەژورەوە بۆ ناو مۆبایلەکەت ئەکات هەر کاتێك
•
بچیتە ناو ئەکاونتەکەت لە ئامێرێكی نوێوە .
Code Generatorتایبەتمەندیەکە کە ڕێگەت پێ ئەدات مۆبایلەکەت بەکار بهێنیت تا بچیتە ئەکاونتەکەت لە
•
ئامێری ترەوە .
Login Alertsتایبەتمەندییەکە ڕێگەت پێ ئەدات بزانیت هەرکاتێك هەرکەسێك هەوڵ بدات بچێتە مۆبایلەکەت
•
بە ناردنی ئیمەیڵ یان نامە.

ونبوونی مۆبایلەکەت یان
هەر ئامێرێکی کەت
ئاسانی ئەکات بۆ کەسانی
کە کە ئەکاونتەکانت هاک
بکەن هەتا ئەگەر
نەشچوبیتە ناو
ئەکاونتەکەنات.

با پرۆفایلەکەت
شوێنەکەت لەخۆنەگرێت،
وە نیشاندەری شوێن
لەکار بخە بۆ ئەوەی
دەرنەکەوێت کاتێك
هەرشتێك پۆست ئەکەیت.

لە کاتی دانانی هەرشتێك
بۆ پەیجەکەت یان
پرۆفایلەکەت ،هەمیشە
settingsبپشکنە بۆ
ئەوەی پۆستێك بە گشتی
نەکەیت کە ویستبێتت
تەنها هاوڕێ نزیکەکانت
بیبینن.

ئەتوانی ئیمەیڵ ،ڕۆژی
لەدایكبوون ،وە زانیاری
دیکە بشاریتەوە لە
هاوڕێکانت و کەسانی
دیکە کە ئەچنە ناو
پرۆفایلەکەت .ئەمە ئاسانی
ئەکات بۆ هاکەر کە بچێتە
ناو ئەکاونتەکەت.











زانیاری چونەژورەوە بۆ ناو ئەکاونتەکەت لەدەست
مەدە (ئیمەیڵ  +وشەی نهێنی) .
وشەیەکی نهێنی نا ئاسایی و بەهێز دروست بکە.
ئەکاونتەکەت تایبەت بکە .
پەسەندکردنی دوو هەنگاوی چاالك بکە لێرە.

زانیاری چونەژورەوە بۆ ناو ئەکاونتەکەت
لەدەست مەدە (ئیمەیڵ  +وشەی نهێنی) .
وشەیەکی نهێنی نا ئاسایی و بەهێز دروست بکە.
ئەکاونتەکەت تایبەت بکە .
پەسەندکردنی چونەژورەوە چاالك بکە لێرە.






زانیاری چونەژورەوە بۆ ناو ئەکاونتەکەت لەدەست
مەدە (ئیمەیڵ  +وشەی نهێنی) .
وشەیەکی نهێنی نا ئاسایی و بەهێز دروست بکە.
تویتەکانت تایبەت/پارێزراو بکە .
داواکردنی چونە ژورەو/پەسەندکردنی دوو هەنگاوی
چاالك بکە لێرە.

جیتسی  Jitsiوێبسایت/ئەپڵیکەیشنێکی سەالمەت و بە نهێنییە
کە بۆ تەلەفونی دەنگی و ڤیدیۆیی بەکار ئەهێهنرێت.
دەستدەکەوێت بۆ ئەندرۆید ، androidئۆ ئێس ،OSو
لینێکس Linuxئەتوانی لەسەر ئامێرەکەت دایبەزێنیت ،یان
ڕاستەوخۆ لە وێبسایتەکەوە بەکاری بهێنیت www.jitsi.org
تایبەتمەندی بەکارهێنەران دڵنیا کراوە لەبەر ئەوەی جیتسی
پێویستی بە ئەکاونت نییە.

تێلەگرام Telegramئەپڵیکەیشنێکی سەالمەت و بە نهێننیە بۆ
ئامێرەکانی ویندۆس ،windowsئەندرۆید ، androidئۆ ئێس
OS.ئەکرێت هەتا زیاتریش بپارێزرێت بە چاالککردنی قفلی
ژمارەی نهێنی ،پەسەندکردنی دوو هەنگاوی ،وە دروستکردنی
چاتی سەالمەت کە تۆماری چاتەکە لەناو ئەبات دوای کاتێکی
دیاری کراو بە هەڵبژاردەی خۆت .وە هەروەها ئەتوانی
پەسەندکردنی دوو هەنگاوی چاالك بکەیت لێرە.
وەتساپ Whatsappخەریکە سەالمەتتر ئەبێت،
بەاڵم هەڵبژاردەی سەالمەتتر هەن.

سیگناڵ Signalئەپڵیکەیشنێكە بەکاردێت بۆ نامە ،ناردنی
فایل وە تەلەفۆن کردن بە سەالمەتی .لە زۆربەی
ئەپڵیکەیشنەکان سەالمەت ترە .پێویستی بە ژمارەی
تەلەفۆن هەیە ،بەاڵم داوای هیچ زانیارییەکی شەخسی
ناکات .زانیارییەکانت و چاتەکانت هەمووی تایبەتن ،وە
دەسکاری ناکرێن لەالیەن دابنینکەری
خزمەتگوزارییەکە.

پێشنیاری بەکارهێنانی ڤایبەر  viberناکەین.
پێشنیاری بەکارهێنانیسکایپ Skypeناکەین.
هەرچەندە کیك Kikپێویستی بە ژمارەی
تەلەفۆنەکەت نییە ،بەاڵم ئاسانە شوێنەکەت
بدۆزرێتەوە.

ئەپڵیکەیشنی یەکترناسین وەکو گرایندەر ،Grindrتیندەر ،Tinderسکڕەف ،Scruffهۆڕنێت Hornetو هیتر زۆر
باڵون و بەکارئەهێنرێن لە عێراق/هەرێمی کوردستان .هەرچەندە پێشکەشکاری ڕێگەیەکی باشن بۆ دەربڕینی
ڕەگەزخوازی و پەیوەندیکردن بە کەسانیکە کە ئەزانن بەچیدا تێدەپڕیت و بەدوای چیدا ئەگەڕێیت ،بەاڵم لە هەمان
کاتدا بەکار دێت لەالیەن کۆمەڵێ خەڵکانی کەوە کە ئیستیغاللی ئەپڵیکەیشنەکە ئەکەن بۆ نیشان کردنی کەسانی
هاوڕەگەزخواز )(LGBT+بۆ هێرشی توندوتیژی.
مەنجەم  manjam.comهەروەها یەکێکە لە بەناوبانگترین وێبسایتی یەکترناسین بۆ کەسانی هاوڕەگەخوازان لە
عێراق .ئەمەش هەروەها بە زۆری بەکار ئەهێنرێت بۆ نیشان کردنی کەسانی کۆمەڵگەی
هاوڕەگەزخوازان ).(LGBT+
لەکاتی بەکارهێنانی ئەم ئەپڵیکەیشنە یان ئەم وێبسایتانە ،زۆر گرنگە دڵنیا لە ناسنامەی ئەو کەس(ان)ە بکەیتەوە پێش
ئەوەی بیانبینیت .نیشاندەری شوێنەکەت چاالك مەکە ،وە تا ئەتوانی زانیاری کەم بدرکێنە/بنێرە .
هەروەها دڵنیا بکەوە لەوەی کە زانیاری چونەژورەوەت لەدەست نەدەیت ،وە وشەیەکەی نهێنی بەهێز دروست بکە .
کە خەڵکی نوێ ئەبینی ،هەوڵ بدە لە شوێنێکی گشتی بیانبینیت لە سەرەتادا بۆ ئەوەی تێگەیشتنێك لەسەر ئەو کەسەی
ئەیبینیت بنیات بنێیت.

دەربارەی عێڕاق کویر
IRAQUEERعێراق کویر ڕێکخراوێکی تۆمارکراوی بێ-قازانجی مافەکانی مرۆڤە کە گرنگی ئەدات بە کۆمەڵگەی
هاوڕەگەزخوازان )(LGBT+لە عێراق/هەرێمی کوردستان .
 IRAQUEERعێراق کویرعێراقێك دەهێنێتە بەرچاو کە کەسانی هاوڕەگەزخواز) (LGBT+دەناسرێنەوە و خۆشی
لە ماف و ئەرکی یەکسان ئەبینن کە خەڵکانی کە هەیانە .
ئامانجی IRAQUEERعێراق کویر ئەوەیە کە بەهێزکەری کۆمەڵگەی هاوڕەگەزخوازان )LGBT)+بێت لە
عێراق/هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری ،وە بەتواناکردنی کۆمەڵگەی
هاوڕەگەزخوازان )LGBT)+بۆ ڕابەریکردنی یەکەم بەرەوپێشچوونی هاوڕەگەزخوازی) (LGBT+لە مێژووی
عێراق/هەرێمی کوردستان.

info@iraqueer.org
+46762383076 | WhatsApp & Viber
www.iraqueer.org

عێڕاق کویر بدۆزەرەوە لێرە
| Facebook | Twitter | Instagram
Snapchat | LinkedIn | Youtube

