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بکرت که   و ڕاستییه به  ئاماژه  پویسته  وه که ته ڕۆکی بابه ناو ناوه  نهوچو  ر له به
جیاجیاکاندا و   لتوره که کی گشتی و له یه شوه  به Homosexualityزبازی  گه ھاوڕه

ن  سانیش ھه کرت و زۆر که یرئه ن سه وه کی قزه یه ک دیارده وه  وه که ی خه ن زۆرینه الیه له
  م نابت له به. کرت ک تابو چاوی لئه ی وه وه ی ئه ، تاڕاده وه نه که باسکردنی ئه  بز له

  ی له وه و پشتگوخستنی و دورکردنه  و ڕاستییه بوونی ئه ھه  پۆشین لهچاو  یادمان بچت که
ی  وانه الی ئه زبازی له گه یلی ھاوڕه ست و مه ک ھه یه ھیچ شوه  ، به وه و توژینه  وه لکۆینه

  رانه و خولیا و پانه رک به من ده. ندی ناکات دانامرکنت و سنوربه  یه تیایاندا بوونی ھه
ڕی   ست و ڕگر له ربه به  ته بوونه  که  ده ندین سه بۆ چه  وه ڕته گه ی ئه گوڕیشه ڕه  کهم  که ئه

یه  ھه  وه ئمه  ر تاکک له ھه  ندی به یوه وت په مانه وێ و نه بمانه  ته، که م بابه له  وه ئاوڕدانه
 یه  زیان ھه گه یلی سکسی ھاوڕه ی مه سانه و که ژین و ئه کدا ئه ناو کۆمه  له  چونکه
Gays کن له بهه و کۆمه ش  .ره  بۆیهخه گرنگی ئه  دا به لر باسه  مه زانم بند  و چه  وه ژ

  ی دواییدا زۆرک له م سانه ت له تایبه ری، به سه  مه بخه  وه ڕووی مژووییه  تیشکک له
  یه و دیارده خیاندا به و بایهر  سه ت قورساییان خسته وه و نوسینی تایبه و توژینه  وه لکۆینه

  ماوه ک نه تکردنی خه فره یبوعار و جگای نه عه  ر و به رمھنه کی شه یه ک دیارده چیتر وه  که
کردندان،  شه قۆناغی گه  ی له وتانه  ندک له ھه  ت له نانه وتانی ڕۆژئاوادا و ته  زۆرک له  له
لک  گه  له  تاوای لھاتووه. ڕابوردوودا  کرا له بۆی ئه  کهی  و توانینه ڵ ئه گه راوورد له به به
  ت به ی تایبه و ڕکخراوه  ی یانه وه تی کردنه درت و مۆه خی زیادی پئه وتاندا بایه  له



نگانی  ستنی کۆنفرانس و ئاھه به  گاته درت، تا ئه رمی ئه کی فه یه شوه  زبازان به گه ھاوڕه
 .مریکا و ئوسترالیا وروپا و ئه کانی ئه وره گه  شاره  له  سانه

. یه دا ھه و مینه  نرینه  و له     ڵ بوونی مرۆڤدایه گه له  کی کۆنه یه زبازی  دیارده گه ھاوڕه
کانی میزۆپۆتامیا و میسری  ک شارستانییه ه و  بووه، کاندا ھه کۆنه  شارستانییه  زۆرک له له

زبازی  گه ی ھاوڕه توانینی جۆراوجۆر بۆ دیارده. گریکداکۆن و چین و وتی ھیندستان و 
تلکراو و  فره کی نه یه ك دیارده گشتی وه م به به. دا جیوازانه  گه و شارستی و کۆمه کرا له ئه

تی و  ن ئاینی ئیسالم و كریستیانه الیه ت له تایبه  کرا به یرئه ن سه وه كی قزه یه وه كرده
خ  چاوكی سوك و ب بایه  مۆش به دا تا ئه گه كۆمه  زباز له گه اوڕهمرۆڤی ھ.  وه كه جوله
ردا  سه ی ناشیاوی به كرت و نوكته پیئه  ی وام بیزی و گاته رده كریت و به یرئه سه
رناگیرت  ند وه ھه كدا پشوازی لناكرت و بیروڕای به ھیچ كۆڕ وكۆمه درت و له ئه ھه

  به  بۆیه. كرت ڵ چاوی لیئه ماكانی كۆمه بنه  ر له شروست و الدهک مرۆڤكی نا وه  چونكه
،  وه بنه ڕوویان ئه ڕوبه  وه ی ناشیاو و تونده ه مامه  ، به  وه و توانینه ی ئه ھۆ

چی  و باناچاری ملكه  وه شارنه ی خۆیان ئه قینه ستی ڕاسته زۆری ھه كان به زبازه گه ھاوڕه
ندی  یوه په  نه ده ناچاری ملئه بن و به م ئه رده ی باوی سهت یه ریتی كۆمه داب و نه

ی خۆیان  قینه ووی ڕاسته زه یل و ئاره ی مه وانه زی تردا و پچه گه ڵ ڕه گه رگیری له ھاوسه
  .    ن ده پشانئه

ی  تا ڕاده  وه ته مكاری و توندوتیژی بونه زبازان دووچاری سته گه وتاندا ھاوڕه زۆرك له  له
  له  وه كانه ژر كۆنترۆی نازییه  وتنه ی كه و وتانه مانیا و ئه ئه  ك له روه دنیان، ھهقكر

پاڵ  رپاكرد و له كان شاوی ھۆۆكۆستیان به مدا، كاتك نازییه نگی جیھانی دووه سانی جه
می  رده سه له. قوربانی تیایدا  كانیش بونه زبازه گه كاندا، ھاوڕه ج و كۆمۆنیسته ره و قه  كه جوله

  ن له كه زبازی ئه گه ی ھاوڕه وانه ر ئه سه دات به ندین وت سزای مردن ده ئستاشدا چه
  .بستانی سعودی ره  عهی ئران و  نموونه

  وتی له سوكه و ھه  وه سكی تر كرده ركه زباز یان ھه گه كوردستاندا، مرۆڤی ھاوڕه  له
و   ڕووی ناو و ناتۆره ی تر بكات ڕوبه كه زه گه یلی ڕه ی خۆی جیاواز بت و مه  زه گه ڕه

. پیان  دا ئاشناین ناو كۆمه له  وه ھۆی باوبوونیانه  زۆرمان به  كه  وه بته تانوتی جۆراوجۆر ئه
بۆ ) ر ده…(تیو و  ی ھه و وشه“ ر بكه”سی  تیوباز و منداباز بۆ كه ی ھه وشه  بۆ نموونه

چۆنتی   و له  زۆر باوه Labeling  م ناولنانه ئه. ھنرن كار ئه به“ ر بده”سی  كه
ستی  به ھا مه روه گرت و ھه ئه  رچاوه سهكان  ی تاكه وه ره نی ده و دیمه وت سوكه ھه

ك  یه تا چ ڕاده خات كه رئه ش ده وه نت و ئه یه گه ئه  سانه و كه تیكردن و بزی به سوكایه
راوزكردنیان  وی په و ھه  وه خاته انی خۆی دورئهك رزه  له  سانه كه  و جۆره ڵ ئه كۆمه



الی   بت له“ ر بده”تیڤ  ر نگه گه تی ئه تایبه زباز به گه سی ھاوڕه ر بت و كه گه ئه. دات ئه
یبوعاركی  رشۆڕی و عه وا سه وت و پبزانرت، ئه ركه ی ده كه ره وروبه سوكاری و ده كه
قوربانی   بته ئه  سه و كه و ئه  وه وته كه ی لئه رهو و زۆرجاریش ڕووداوی گه  یه وره گه
  كسانی نوان ژن و پیاودا له ھۆی پیاو ساالری و نایه  به  دیاره. سوكاری ستی كه ده به

و   پۆشكراوه رده زبازی نوان ژنان زیاتر په گه ی ھاوڕه تیدا، دیارده ی ڕۆژھه کۆمه
بۆ   كین ره ش ھۆكاری سه  مانه ئه. كرت ئه اسی لوهو ب  یه ر ھه سه ن زانیاری له گمه ده به
كوردستاندا   ر له ك ھه نه  وه كانه زبازه گه ی ھاوڕه ی ڕژه باره  بوونی ئاماركی وورد له نه
م  به.  ستدا نییه رده به ر ئاستی جیھانیشدا ئاماری وورد له سه وتانی ڕۆژئاو و له  كو له به
كاری   ی كه وانه ی ئه كی زانستی، ڕژه یه رچاوه ند سه چه كردنی نده زه پی مه  به

. ر ئاستی جیھاندا سه  له  یه% 10  نجامداوه ژیاندا ئه  كجاریش بت له زبازییان بۆ یه گه ھاوڕه
  له  بینن پیانوایه ئه  وه ڕاستییه  له  دور به  یه و ڕژه ن ئه ی تر ھه رچاوه م سه به

ر  سه كان كۆكن له رچاوه ی سه م زۆربه به.  ی گرتووه رچاوه سه  وه كانه زبازه گه ھاوڕه
كان  قینه ڕاسته  زبازه گه ی ھاوره و ڕژه  دایه% 5ژر   زبازی له گه ی ھاوڕه ڕژه  ی كه وه ئه
  .ڕناكات دا تپه% 2  له

زبازی  گه یلی ھاوڕه چۆن مه:  یه وه ئه  وه زبازییه گه ی ھاوڕه ره با بیردا بت له  م پرسیار به كه یه
  كه  یه حكومدانك ھه  دا جۆره كه ی پرسیاره چوارچوه  له  دات؟  پموایه ئه رھه مرۆڤدا سه  له

الی   ته له سوكه ژان ھه هو شل  یه وه پشته  ك ھۆكاری له كۆمه  كه یه زبازی دیارده گه ھاوڕه
كاتكدا   له.  یه كانیدا ھه دوای ھۆكاره ڕان به كردن و گه  ڕاڤه  و پویستی به  مرۆڤانه  و جۆره ئه
  كه  وتووه ركه ی دواییدا ده م سانه كانی ئه زانستییه  وه و توژینه  وه پی لكۆینه به

زباز ھیچ  گه سی ھاوڕه و كه  نییهتكی سایكۆۆجی و نادروست  زبازی حاه گه ھاوڕه
ر  گه نییه، مه  وه ته روونناس و پزیشكی تایبه ن ده الیه  ر له سه چاره  كی به پویستییه

ھۆی توانینی  به  مۆكی بت كه ڕاوكی و خه ی ده شیوه  روونی له تی ده دووچاری حاه
كۆتایی سانی   م له به  .وت كه رئه بۆی تیایدا ده  وه چاوی سوك و بزییه  ك به خه
ن  الیه  چوار سای خایاند، له  ك كه یه ی پرۆژه چوارچوه  ی پشوودا و له ده فتاكانی سه حه
وت  ركه نجامدرا، ده ئه) بوون زباز ھه گه ند ھاوڕه نیوانیاندا چه  له(  وه رونناسییه زانای ده ٣١
و  ئه  یشتنه كاندا و گه روونییه ده  زبازی و كشه گه نوان ھاوڕه  له  ك نیه ندییه یوه ھیچ په  كه

وتكی نادروست و نامۆیان ال  سوكه كان ھیچ ھه زبازه گه ی ھاوڕه زۆربه  ی كه ڕه باوه
كانی  ی تاكه كو ھاوشیوه وه، به شته وا و ج ڕیسواییان ل ناوه وت و كاری ناڕه رناكه ده

  . وه زۆر ڕووه  له  ن تری كۆمه

  :ت ئه  وه یه م باره روونشیكاری سیگمۆند فرۆید له هری د ڕابه



جگای   كه  تكیش نییه م حاه به  رنج نییه، كی جگای سه ندییه تمه زبازی تایبه گه ھاوڕه  وه دنییاییه  به” 
اری ك  ك له ك جیوازییه وه  ئمه.  وه كانه خۆشییه ی نه خانه  ینه رشۆڕی بت و ناكرتیش بیخه رم و سه شه

سانی  ناوداران و كه  وره گه  زۆر له. دات ی سكسی ڕووئه شه پاندنی گه ھۆی چه  به  نن كه سكسیدا دایئه
نجیلۆ، لیوناردو داڤینشی و  ئیفالتوون، مایكل ئه  :وانه زبازبوون له گه می كۆن و نودا ھاوڕه رده سه  زن له مه
  “.ندینی تریش چه
دیبی  ناوبانگی ئینگلیز ئوسكار واید، ئه  دیبی به ی ھناون، ئهی فرۆید ناویان وانه له  بجگه 

نسی ئارتور ڕامبۆ، شاعیری ئیسپانی  ره نسی مارسیل بروست، شاعیری ناسراوی فه ره فه
ندی ئینگلیزی ناودار  رمه ناوبانگی ڕوسی چایكۆفسكی و ھونه فیردریكۆ لۆركا، میوزیشنی به

  . ز بوونزبا گه موویان ھاوڕه لتن جۆن، ھه ئه

ھۆكاری   بنه ئه  ین كه بكه  ند و كارتكردنانه ھه و ڕه باس له  وه یه مباره ر له ھه  پویسته
  ی جیاواز، كه ز گه ڕه  ك نه خۆی ی که زه گه زووكردنی مرۆڤ بۆ ڕه یل و ئاره دانی مه رھه سه
  نجامدراوه زۆر ئه ی وه توژنه  بۆیه. كات س دیاری ئه كه وتی سكسی تاكه سوكه ش ھه مه ئه
ک  کۆمه  چت برتی بن له ڕی تئه  که  ندانه ھه و ڕه ستنیشانکردنی ئه ستی ده به مه  به
کان  فیسیۆۆجییه  نده ھه ڕه. تی یه یی کۆمه ندی فیسیۆۆجی و سایکۆۆجی و ژینگه ھه ڕه

  ت به باره سه. بت ھه  وه کانه ی مشک و ھۆرمۆنه پکھاته  ندی به یوه چت زیاتر په پئه
رباری  وتوون سه که رنه ڕوونی ده کان، تا ئستا به تییه یه سایکۆۆجی و کۆمه  نده ھه ڕه
تکی سایکۆۆجی،  ند دیراسه م چه به.  وه یانه باره  ی زانیستی له وه ندین توژنه چه

ی  مانه ئه  .وه ستی مرۆڤه نه  ند به یوه ک ھۆکاری په بۆ کۆمه  وه ڕننه گه ز بازی ئه گه ھاوڕه
  : وانه ند ھۆکارکن له چه  خۆراوه

 ک مرۆڤ لهبه  کات یدا بسوکه ھه  وه ن دایک و باوکه الیه  له  زییانه مندا ڵ  گه وتی له
و سۆز و  دوای ئه نجامدا به ئه  بت، له ی توندوتیژ ئه ه مه کرت و دووچاری ما ئه

ھاوڕێ   سکی تر چ له رکه الی ھه ڕت له گه ئه  راوهشک لی ببه  دا که ویستییه خۆشه
  .کانی ھاوکار و ھاوپشه  ری له وروبه سانی تری ده کانی یان که نزیکه

 ک مرۆڤ لهیدا ده  کاتکسی ئه منداژی سته ستدره ر، ئه سه  کرو   وا له  ته م حا
سی  ڵ که گه ن لهکبوو گیری بت، یانیش یه یی و گۆشه کات توشی داخراوه ئه  سه که
ندک  ھه. نیوانیاندا  ندی زیاتر له یوه وه لی و گردانی په ر و نزیکبوونه ستدرژیکه ده

  وه زموونی مرۆڤه م ئه که یه  یلی سکسی به ندی مه یوه ر په سه خت له ش جه وه توژینه
ستدرژی  هد  کچ که  ، چونکه جیاوازه  که ته کچان حاه  ت به باره م سه به. ن که ئه

  ی ڕقی له وه ھۆی ئه  بته ئه  بت که ری، توشی تۆقاندن ئه سه  کرته سکسی ئه
  .   وه موو پاوک ببته ھه



 ژ له که  یه وانه لهک چک ھه زبازی وه گه ھاوڕه  سانژه ست به رگرن کاتن  ناکه  و چ
سکی  توشی کهزموونی سکسیدا  ئه  زی جیاوازدا، واتا کاتک مرۆڤ له گه ڕه له 

      .زووی سکسی تر نابت بت و ئاره سکسدا ئه  ساردوس له
 هکه دان به نجامی ڕێ نه ئه  پاندن له تی چه حاوبوونی ھه ت گه کۆمه  ز له گه ردوو ڕه  

ک  ت وه ڕواه زبازی به گه ی ھاوڕه وه ڕای ئه ڕه سه. کاندا داخراوه  کی و ئاینییه خه
و  م ئه کرت، به تی ئه موو جۆرک دژایه ھه بینرت و به لکراو دهت فره شتکی نه

  .دا زیاتر بوه یانه لگه کۆمه  و جۆره له  یه دیارده

،  ئارادایه له  ندیه یوه په  و جۆره زبازی و سروشتی ئه گه ی ھاوڕه باره ڕاوبۆچوونی جیاواز له
و   و ئاڕاسته ی ئه گوره ویدان به ن و تکهپکدادا  له  وه یه وباره کان له کردنه زۆرجار ڕاڤه

نجامی  رئه ده ھا له روه ھه.  وه کۆنه دا ئه و بواره ی له رانه و توژه ی ئه ییه تۆر   سپکه ده
ر  سه به  یه ری ھه کاریگه  که  ی و بارودۆخه کان و ئه زبازه گه کانی ھاوڕه تییه تایبه  ره نه ه پا

و  ندک له ھه. زبازی گه ردوو الی ھاوڕه ندی نوان ھه یوه ی په لهجیاجیاکان و پ  ته حاه
ندکی  کاندا و ھه ھۆرمۆنه ما فیسیۆلۆجی و گۆڕانکاری له بنه ستن به به پشت ئه  کردنانه ڕاڤه

ی  ک پشتر ئاماژه وه(گرن  ئه  رچاوه سه  وه تییه یه مای سایکۆلۆجی و کۆمه ر بنه سه تریان له
ژانی  شه زبازی به  گه پشاندا ھاوڕه  له  APA مریکی  ی سایکۆۆجی ئه ه هکۆم.  )پکراوه

ڕنمایی   ز بازی له گه ھاوڕه  یه ه و کۆمه ئه  وه 1973سای   م له دا، به گرئه  وه روونییه ده
  رکرد و داوای له دهدا  (DSMIVR)کان  قییه ئه  ژانه ستنیشانکردن و ئاماری شه ده
ی  زبازانه گه و ھاوڕه روونی بۆ ئه ری ده سه چاره  سن به نه چیتر ھه  ن کرد کهرووناسا ده

  و جۆره ئه  که  پوایه  یه ه و کۆمه ئه  کانیانن، چونکه کسییه سه  خوازیاری گۆڕینی ئاڕاسته
  .  یه بھوده  ریه کاری چارسه

  …تی ماویه

 


