
 ەل  (+LGBT)زخوازەگڕەهاو یسانەک ۆب یتەالمەس یرەبڕێ 

 کوردستان یمێرە/ هراقێع



 یکەشێپ

 

 یکوردستان دوچار یمێرە/ هراقێع ەل (+LGBT)زخوازانەگڕەهاو یگاەڵمۆک

 ەو کدار،ەچ ەڵەیمۆک گا،ەڵمۆک ت،ەحوکم نیەالەل ەوەبنەئ رەدەبەادەڕل یترسەم

 یکێسەک مووەه یمەخ نیترەورەگ ەتێبب یتەالمەس کاتەوا د ە. کەک یسانەک

  .نەکەئ ەشانێک مەئ رەسەکار ل ەک ەیوانەچاالک وەو ئ (+LGBT)زخوازەگڕەهاو

 

 ییەچاالک وەئ رەه کانەییەترسەم ەیرچاوەس نیترەورەگ ەل كێكیە مەاڵب

ئاشکرابوون  یترسەم ەک اننۆیخ (+LGBT)زخوازەگڕەهاو یسانەک ەیژانانڕۆ

 .کاتەد ادیز انییترسەم یووەڕوبڕو 

 

 یکردن نیداب ۆب تێخشەبەد یژگارۆو ئام یاریزان ەو کاتەد ۆگفتوگ ییەرەبڕێ مەئ

بدات  انیتەارمیتا  ۆناوخ (+LGBT)یزخوازەگڕەهاو یگاەڵمۆک ۆب ەرچاوەس

 .نەبک ادیز انڵیتایجیو د ەییستەج یتەالمەس



 یتەالمەس

ەییستەج  

 رێژەل ستاشێتا ئ (+LGBT)زخوازەگڕەهاو یسانەک ەییستەج یتەالمەس

 ن،ێخرەد كڕێ ەک ایج ایج یکوشتن یتەمەڵه كە. ویەداەورەگ یترسەم

 یدژ ەک ەوەکەڵخ ەڵەیمۆک انی سانەک نیەالەل یکەمەڕەه یرشێه

 ییاسای یپاراستن یبوونەن ە، و(+LGBT)زخوازاننەگڕەهاو ەیگەڵمۆک

 ات،دەئ نجامەئ کانییەلێشێپ ۆیجار خ ەیربۆز ەک ەوەکێتەحوکم نیەالەل

 یدووچاربوون یچانس ەیوەمکردنەک ۆب ەیەگڕێ نهاەت یژگارۆئام یدانێپ

 .ەانییترسەم مەئ

 کار، ،ەندنگێخو ۆب تیچەد ەک ۆڕەبگ تەژانڕۆ یگاڕێ •

  .ەک ینێشو انی

 تەمتمان ینەخاو ەک ەبد كێسانەک ەب تۆخ یورەچوارد •

  .بن

 یکات ەل ەیوەئ ۆب ەبک شانیستنەد رانەک یریپشتگ •

  .نەبد تیتەارمیناکاودا  یووداوڕ

 دایگشت ینێشو ەل زۆس یشاندانیپ ەل ەدووربگر تۆخ •

  .ییەن ورتەدەل سەک تەیبک ستەوا ه رەگەئ تاەه

 یشنەیكیپلەئ ەل ەیکانەڵخ وەئ ەڵگەل ەکەم وتنەکێچاوپ •

 ەبوون ل اینڵد شێپ تەیکەئ ەڵگەل انەیقس نیکترناسیە یتیو سا

 .انەیناسنام

 یتەالمەس ەب رنجدانەس ەب یستیوێپ ەییستەج یتەالمەس •

 ەیربارەد تیرگرتەو اتریز یتەارمی یتوانە. ئەیەه یروونەد

 انمەکەتیبساێو ەل ەک یکسێس یندروستەت یرەبڕێ ەل ەمەئ

  .ەوەتێزرۆدەئ

  .تیوانتەئ رەگەئ ەبک کردنیرگرەب یکیکنەت یرێف تۆخ •

 ڕۆب ەانڵیتایجید یتەالمەس یژگارۆئام وەئ مووەه رەسەل •

 یتەالمەکاتتدا س مانەه ەل ەک ەکراو نیداب داییەرەبڕێ مەل ەک

  .تێزێپارەئ تەییستەج

 یکێشت ندەچ یباس ەک ەب رتەوروبەد یئاگادار ەشیمەه •

 .نێنرەدا ئ اریستەه ەب ەک تەیکەئ کراویارید



 

 یتەالمەس

 ڵیتایجید

 

 زخوازانەگڕەهاو یسانەک یانیژ ەیورەگ یکێشەب ەک ەیوەئ رەبەل

(LGBT+) یرکردنەبەستەد دات،ەوودڕ تەخ رەسەل راقێع ەل 

 ە. وەیەه یرۆز یکییەگرنگ مانۆخ یخسەش ڵیتایجید یتەالمەس

 رۆز یکردار ەو ،ییەن ەییستەج یتەالمەس کوەو ەک یەداەوەل ەیکییەباش

 .مانیتەالمەس ەیوانێپ یادکردنیز ۆب تێکرەئ

 وەگومان ل ەشیمەه ەو ەوەیڵەمیئ ەیگڕێ ەل ەرێنەم تیتەبیتا یاری. زانەزێبپار تەوەژورەچوون یاریزان •

  .نەکەئ یخستەش یاریزان یداوا ەک ەبک ەنەیاڵمیئ

 ڵیوەه ەیەوانەل نیفایوا مانەه رەسەل ەیرانەهاک وە.ئینێهەئ کارەب یگشت ینێشو (wifi)یفایوا ەک ەابیور •

 تینێبه کارەب (VPN) یتوانەئ ەیەه تێرنەنتیئ ینانێکارهەب ەب ستتیوێپ رەگە. ئنەبد تیخسەش یاریزان ینیدز

  .یگشت ینێشو ییفایوا رەسەل تیزێبپار کانتیەاریزان داتەئ تیتەارمی

  .كێجار مووەه ەوەرەد ەرەو تەکەکاونتەئ ەکرد ل واوەت تەکەکار ەک تەوەژورەچوون یدوا •

 یکەیڵێمیئ ینکردنیداب ەب تێکرەئ یرۆز ەب ەک تەکەکاونتەئ ەیوەانەڕگ ۆب تێبەه کتەدیە یکەیەگڕێ ەشیمەه •

  .نۆفەلەت یکەیەژمار انی ،ەک

  .اوننێه کارتەب یتیەەاڵمۆک ۆڕیت ۆب ەیکاونتانەئ وەئ ینانێکارهەب ەب ێنو یکاونتەئ ۆب ەکەم مارۆت تۆخ •

  .تێهاتب تۆب ەوەناسراوەن یکەڵخ نیەالەل انی تێب ارید کراوێگومانل رەگەئ ەوەرەکەم كێنکیل چیه •

  .ەویەترسەم ەنەبتخ ەیەه یرەگەئ ەک ەوڕەبس ەنانۆفەلەت یمارۆ/تەیڵمیچات/ئ وەئ •

 کانت،یەچاالک یمارۆت یکردن یرێچاود ۆیه ەتێبەد ەک ،ەوەتڕیبس تەکەbrowser cache ەک ەوەرەبک اینڵد •

 .کانتەکاونتەو ئ کانتیەچاالک یخواست



 ەب نەیبکێسپەد تێبەد ،ەوەنەیبک کانتەکاونتەئ ەل ریب ەیوەئ شێپ کانتەرێئام

 نیکەرەس ەیگڕێ کانتەرێ. ئامکانتەرێئام یتکردنەالمەس ەل ەوەرکردنیب

کاتدا  مانەه ەل تێکرەئ مەاڵب کانت،ەکاونتەناو ئ ۆب تەژورەچوون ۆب

 وەئ ۆب ەوەژورەچوون ڕێی یستدانەدەل ۆبن ب یکەرەس یکارۆه

 .ەکاونتانەئ

  .ێبن انیدا تەالمەس یکێنێشو ەل انی ەبگر انەڵیه تۆخ ەڵگەچاوت ونبن. ل رەبەل تەرانێئام وەئ ێڵەهەم •

 ۆب کاتەئ یئاسان نێشو یرەشاندین ی. چاالککردنکانتەرێئام رەسەل ەبخ کارەل تەکەنێشو یرەشاندین •

  .یرێنەن انۆیب تۆخ رەگەئ تاەه ەوەزنۆبتدەک ەک یکانەڵخ

  .ینێنه ەی/ژمارینێنه ەیوش ەب ەزێبپار کانتەرێئام •

  .ەک یکانەڵخ ەڵگەل رێئام یشکردنەب ەل ەوەرەوەدوورک ێکرەئ تێپ تاەه •

 ەب یبتوان ەک یڤهارد درا یبوون ەیگەڕێل انی ەدروست بک تەکەرێناو ئام یکانەکهاتێپ ۆب كەدیە ەشیمەه •

 .  DropBoxکسۆپبۆدر کوەو نینالۆئ ەب زنکردنەخ یکێکاونتەئ یبوون ەب انی ،یبگرەڵه یتەالمەس

  .ەنێزەداب تەکەرەوتیمپۆک ەل سۆریاڤ ینتەئ •

 .ەویەترسەم ەبتخات ەک تەکەلیباۆم انی تەکەپۆالپت ەل ەگرەمەڵه یۆدڤی ،ەنێو ل،یفا •



ینێنه ەیوش  

و  ییهاوتاێب یەوەئ رەبەل ت،ڵیتایجید یوجود یتکردنەالمەس یشەب نیگرنگتر ەل ەکێکیە زێهەب ینێنه یکەیەوش یبوون

. تەکەکاونتەناو ئ ەبتوانن بچن ەک ەکیسانەک ۆب تێبەئ ختەئاسان/س كێنەتا چ کاتەد یارید تەکییەنێنه ەیوش یزێهەب

 .تیرێبژەڵەه تەکییەنێنه ەوش كێبن کات رتیبەل ەباش ەک خشنەسودب یکیەژگارۆئام ندەچ ەوەخوار ەیناڵخا مەئ

 ٢١ ەوەمەک ینیەال ەب ەک ەرێبژەڵه كییەنێنه ەیوش •

  .تێب ەنووس

 ەوش ەرەبخ ەژمار ەو ،ەشانین ،ڵتایکاپ یتیپ •

  .تەکییەنێنه

. كێکاونتەئ رەه ۆب ەنێبه کارەب ایج ینێنه یکەیەوش •

 کاتەئ یئاسان یمووەه ۆب ینێنه ەیوش مانەه ینانێکارهەب

  .کانتەکاونتەئ مووەه ۆب تێوەسبکەد ەروەژەچون ەیگڕێ ەک

 تەکییەنێنه ەیوش ۆب ەنێهەم کارەب یخسەش یاریزان •

 .هتد ،ڵەماەبن یناو کبوون،یداەل یژڕۆ کوەو

 (كێمانگ جار ٦. )ۆڕەبگ وامەردەب کانتییەنێنه ەوش •

ینێنه ەیوش ەینمون  

 الواز
love2omar 

زێهەب  

L0v3twoom@r_321 



 یندکردنەسەپ

ینگاوەدوو ه  

 

 ەیکینز ەل تێوەکەستەد ییەندەتمەبیتا مە. ئتەکەکاونتەئ ۆب کاتەئ ادیپاراستن ز یکێنیچ ینگاوەدوو ه یندکردنەسەپ

 ییەندەتمەبیات مەئ یتوانەئ ز،ێهەب ینێنه یکەیەوش یبوون یاەڕرە. سکانەیڵەمیئ یکاونتەو ئ کانیەتیەەاڵمۆک ۆڕەت مووەه

 .تەکەکاونتەناو ئ ەتیچەئ ەک ەوەکێدۆک ەب تەکەلیباۆم ۆب تێرێبن كەیەمنا کاتەئ تەکەکاونتەئ ەوا ل ەک تەیچاالك بک

 یسانەک ەوەتەیبک ەوەل اینڵد تێبەئ شتاێه کات،ەئ ادیز تەکەکاونتەئ یتەالمەس ەیوانێپ ەنەرچەه تیبزان ەک ەگرنگ

 .کانتەو نام تەکەلیباۆم ۆب تێبەن انەیوەژورەچون ەیگڕێ ەک



. انینیترەورەگ ەل ەكێکیە ستاێتا ئ gmail ەیڵم-یج مەاڵب هاندا،یج ەل ەیەه ەیڵمیئ یتگوزارەخزم یرەنکیداب نیندەچ

نراون.  اتیبن ەوەئ رەسەل تەک یکانەکاونتەئ ەیربۆز ەیوەرئەبەل یتەبیتاەب ەگەگرن رۆز تەکەیڵەمیئ یکاونتەئ یپاراستن

 ت،ەکەیڵەمیئ یکاونتەئ یتەالمەس ەل ابوونینڵد ۆ. بیەندنداەسەرەپ ەل كڵێسا مووەه  gmail ەیڵم-یج ەل یتەالمەس ەیوانێپ

 :ەبگر ێگوەل ەوەخوار ەیناڵخا مەئ

 ەنێبه کارەب زێهەو ب یینائاسا ینێنه ەیکەیەوش.  

 ەرێل  ەچاالك بک ینگاوەدوو ه یندکردنەسەپ . 

 

 | تر یوانەئ ،ەیڵتمۆه اهو،ی| ەیڵمیئ یتگوزارەخزم ەیکید یرەنکیداب
 ەب ندنەسەرەپ ەو ەوەکردنێنو ەخاوترن ل شتاێه ،ییەئاسا انینانێکارهەبHotmail  ەیڵتمۆه ەو Yahooاهووی ردووەه

دوو  یندکردنەسەپ ەیڵتمۆه ەو اهووی ردووەه هاەروە. هەیڵم-یج ەڵگەل راوردکردنەب ەب انیتەالمەس ەیوانێپ

 ییەرەبڕێ مەل ەک تەیبک ڵیتایجید یتەالمەس یکانەوانێپ یوەرەیپ یتوانەئ ت،ینێهەئ انیکارەب رەگەئ ەو ،ەیەه انینگاوەه

 .تێکرەئ اریشنێپ

https://www.google.com/intl/ar/landing/2step/
https://www.google.com/intl/ar/landing/2step/


 :تەیبک ەوەخوار ەیمانەئ ”Security“ ۆب تڕۆیب یتوانەئ ”Settings“ ەل

 

• Login Alerts كێکات رەه کاتەئ تەکەلیباۆناو م ۆب ەوەژورەچوون یداوا ەپاراستن یکێنیچ ەک ەچاالك بک 

  .ەوێنو یكێرێئام ەل تەکەکاونتەناو ئ ەتیبچ

• Code Generator ەل تەکەکاونتەئ ەتیتا بچ تینێبه کارەب تەکەلیباۆم داتەئ ێپ تەگڕێ ەک ەکیەندەتمەبیتا 

  .ەوەتر یرێئام

• Login Alerts تەکەلیباۆم ەتێبدات بچ ڵوەه كێسەرکەه كێرکاتەه تیبزان داتەئ ێپ تەگڕێ ەکییەندەتمەبیتا 

 .ەنام انی ەیڵمیئ یناردن ەب

 انی تەکەلیباۆم یونبوون

 تەک یکێرێئام رەه

 یسانەک ۆب کاتەئ یئاسان

 هاک کانتەکاونتەئ ەک ەک

 رەگەئ تاەه نەبک

ناو  ەتیشچوبەن

 .ناتەکەکاونتەئ

 تەکەلیفاۆبا پر

 ،تێگرەنۆخەل تەکەنێشو

 نێشو یرەشاندین ەو

 ەیوەئ ۆب ەبخ کارەل

 كێکات تێوەکەرنەد

 .تەیکەئ ستۆپ كێرشتەه

 كێرشتەه یدانان یکات ەل

 انی تەکەجەیپ ۆب

 ەشیمەه ت،ەکەلیفاۆپر

settings ۆب ەبپشکن 

 یگشت ەب كێستۆپ ەیوەئ

 تتێستبیو ەک تەیکەن

 کانتەکینز ڕێهاو نهاەت

 .ننیبیب

 یژڕۆ ،ەیڵمیئ یتوانەئ

 یاریزان ەو كبوون،یداەل

 ەل ەوەتیبشار ەکید

 یسانەو ک کانتڕێهاو

ناو  ەچنەئ ەک ەکید

 یئاسان ەمە. ئتەکەلیفاۆپر

 ەتێبچ ەک رەهاک ۆب کاتەئ

 .تەکەکاونتەناو ئ



 ستەدەل تەکەکاونتەناو ئ ۆب ەوەژورەچون یاریزان 

  .(ینێنه ەی+ وش ەیڵمی)ئ ەدەم

 ەدروست بک زێهەو ب یینا ئاسا ینێنه یکەیەوش. 

 ەبک تەبیتا تەکەکاونتەئ.  

 ەرێل ەچاالك بک ینگاوەدوو ه یندکردنەسەپ. 

 ستەدەل تەکەکاونتەناو ئ ۆب ەوەژورەچون یاریزان 

  .(ینێنه ەی+ وش ەیڵمی)ئ ەدەم

 ەدروست بک زێهەو ب یینا ئاسا ینێنه یکەیەوش. 

 ەبک زراوێ/پارتەبیتا کانتەتیتو.  

 ینگاوەدوو ه یندکردنەسە/پوەژور ەچون یداواکردن 

 .ەرێل ەچاالك بک

 تەکەکاونتەناو ئ ۆب ەوەژورەچون یاریزان 

  .(ینێنه ەی+ وش ەیڵمی)ئ ەدەم ستەدەل

 ەدروست بک زێهەو ب یینا ئاسا ینێنه یکەیەوش. 

 ەبک تەبیتا تەکەکاونتەئ.  

 ەرێل ەچاالك بک ەوەژورەچون یندکردنەسەپ. 

https://www.instagram.com/developer/authentication/
https://www.instagram.com/developer/authentication/
https://support.twitter.com/articles/20170388
https://support.twitter.com/articles/20170388
https://www.turnon2fa.com/tutorials/how-to-turn-on-2fa-for-snapchat/
https://www.turnon2fa.com/tutorials/how-to-turn-on-2fa-for-snapchat/


 ییەنێنه ەو ب تەالمەس یکێشنەیکڵیپە/ئتیبساێو Jitsi یتسیج

. تێهنرێهەئ کارەب یۆییدڤیو  ینگەد یفونەلەت ۆب ەک

، و OSسێئ ۆ، ئandroid دۆیندرەئ ۆب تێوەکەستدەد

 انی ت،ینێزەبیدا تەکەرێئام رەسەل یتوانەئ Linuxکسێنیل

  www.jitsi.org تینێبه یکارەب ەوەکەتیبساێو ەل ۆوخەاستڕ

 یتسیج ەیوەئ رەبەل ەکراو اینڵد رانەنێکارهەب یندەتمەبیتا

 .ییەن کاونتەئ ەب یستیوێپ

 ۆب ەیننێنه ەو ب تەالمەس یکێشنەیکڵیپەئ Telegramگرامەلێت

 سێئ ۆ، ئandroid دۆیندرە، ئwindowsسۆندیو یکانەرێئام

OS. یقفل یچاالککردن ەب تێزرێبپار شیاتریز تاەه تێکرەئ 

 یدروستکردن ەو ،ینگاوەدوو ه یندکردنەسەپ ،ینێنه ەیژمار

 یکێکات یادو باتەئ ناوەل ەکەچات یمارۆت ەک تەالمەس یچات

 یتوانەئ هاەروەه ە. وتۆخ ەیبژاردەڵه ەکراو ب یارید

 .ەرێل تەیچاالك بک ینگاوەدوو ه یندکردنەسەپ

 یردننا ،ەنام ۆب تێکاردەب ەكێشنەیکڵیپەئ Signalڵگنایس

 ەیربۆز ە. لیتەالمەس ەکردن ب نۆفەلەت ەو لیفا

 ەیژمار ەب یستیوێ. پەتر تەالمەس کانەشنەیکڵیپەئ

 یخسەش یکییەاریزان چیه یداوا مەاڵب ،ەیەه نۆفەلەت

 ەو تن،ەبیتا یمووەه کانتەو چات کانتییەاریناکات. زان

 یرەنکیدابن نیەالەل نێناکر یسکارەد

 .ەکییەتگوزارەخزم

 ت،ێبەئ تترەالمەس ەکیرەخ Whatsappتساپەو

 .نەه تترەالمەس ەیبژاردەڵه مەاڵب

 .نەیناک viber رەبیاڤ ینانێکارهەب یاریشنێپ

 .نەیناک Skypeپیسکاینانێکارهەب یاریشنێپ

 ەیژمار ەب یستیوێپ Kikكیک ەندەرچەه

 تەکەنێشو ەئاسان مەاڵب ،ییەن تەکەنۆفەلەت

 .ەوەتێزرۆبد
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 رۆز تریو ه Hornetتێنۆڕ، هScruffفڕە، سکTinderرەندی، تGrindrرەندیگرا کوەو نیکترناسیە یشنەیکڵیپەئ

 ینڕیربەد ۆباشن ب یکەیەگڕێ یشکارەشکێپ ەندەرچەکوردستان. ه یمێرە/هراقێع ەل نێنرێهەکارئەو ب وناڵب

 مانەه ەل مەاڵب ت،ەڕێیگەئ دایچ یدواەو ب تڕیپەدێت دایچەب زاننەئ ەک ەکیسانەک ەب کردنیندەوەیو پ یزخوازەگڕە

 یسانەک ینکرد شانین ۆب نەکەئ ەکەشنەیکڵیپەئ یغاللیستیئ ەک ەوەک یکانەڵخ ەڵێمۆک نیەالەل تێد کارەکاتدا ب

 .یژیتوندوت یرشێه ۆب (+LGBT)زخوازەگڕەهاو

 

 ەل انخوازەگڕەهاو یسانەک ۆب نیکترناسیە یتیبساێو نیناوبانگترەب ەل ەکێکیە هاەروەه  manjam.com مەنجەم

 ەیگەڵمۆک یسانەک یکردن شانین ۆب تێنرێهەئ کارەب یرۆز ەب هاەروەه شەمە. ئراقێع

  (+LGBT).زخوازانەگڕەهاو

 

 شێپ ەوەتەیبک ە)ان(سەک وەئ ەیناسنام ەل اینڵد ەگرنگ رۆز ،ەتانیبساێو مەئ انی ەشنەیکڵیپەئ مەئ ینانێکارهەب یکاتەل

  .ەرێ/بنەنێبدرک مەک یاریزان یتوانەتا ئ ەو ،ەکەچاالك م تەکەنێشو یرەشاندی. نتینیانبیب ەیوەئ

  .ەدروست بک زێهەب ینێنه ەیکەیەوش ەو ت،ەیدەن ستەدەل تەوەژورەچون یاریزان ەک ەیوەل ەوەبک اینڵد هاەروەه

 ەیسەک وەئ رەسەل كێشتنەیگێت ەیوەئ ۆب تاداەرەس ەل تینیانبیب یگشت یکێنێشو ەل ەبد ڵوەه ،ینیبەئ ێنو یکەڵخ ەک

 .تێیبن اتیبن تینیبەیئ
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IRAQUEERەیگەڵمۆک ەب داتەئ یگرنگ ەک ۆڤەمر یکانەماف یقازانج-ێب یمارکراوۆت یکێکخراوڕێ ریکو راقێع 

  .کوردستان یمێرە/هراقێع ەل (+LGBT)زخوازانەگڕەهاو

 

 IRAQUEERزخوازەگڕەهاو یسانەک ەک رچاوەب ەتێنێهەد كێراقێرعیکو راقێع (LGBT+)یشۆو خ ەوەنێناسرەد 

  .ەانەیه ەک یکانەڵخ ەک ننیبەئ کسانیە یرکەماف و ئ ەل

 

 ەل تێب (+(LGBTزخوازانەگڕەهاو ەیگەڵمۆک یرەزکێهەب ەک ەیەوەئ ریکو راقێعIRAQUEER یئامانج

 ەیگەڵمۆک یتواناکردنەب ەو ،یاریشۆه یئاست ەیوەرزکردنەب ەیگڕێ ەکوردستان ل یمێرە/هراقێع

 یژووێم ەل(+LGBT) یزخوازەگڕەهاو یشچوونێوپەرەب مەکیە یکردنیرەابڕ ۆب (+(LGBTزخوازانەگڕەهاو

 .کوردستان یمێرە/هراقێع

ریکو اقێڕع ەیربارەد  info@iraqueer.org 

+46762383076 | WhatsApp & Viber 

www.iraqueer.org 

 ەرێل ەوەرەزۆبد ریکو اقڕێع
Facebook | Twitter | Instagram | 

Snapchat | LinkedIn | Youtube 

mailto:info@iraqueer.org
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