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 ومــی  یــه وره یبکــی گــه ، یــا نــاتوانن و پیــان عــه وێ ــک نایانــه ی خــه  زۆربــه وه  داخــه      بــه
 ی سـکس تـک وشـه ماعـه جـه.  وه نـه  سکس بده ت به باره کانیان سه ساکارترین پرسیاری منداه

ختی   وه ی پش له وه  هۆی کرانه بته و ده رین له  تپه گرن که ر چاو ده  به زن له ک سنووریکی مه وه 
ر پـشیان  گـه ت ئـه نانـه شکیش ته به. یا  حه رم و رزی شه ی مندان و شکاندنی مه  و گۆچکه چاو

   یـه لـه سـه م مـه ت بـه باره هبوونی زانستی پویست س ر نه  به  له وه، نه خۆش ب ومی مندان بده
   چـوونتی جیھـانی سـکس و سکـسوالیته  شوکی رک و پک له  و ناتوانن به وه مننه تیداده
رانـی تـردا  کـان و کۆچـه  نـوان کـورده نیـا لـه  تـه ی وتـیش نـه وه ره  ده   لـه م گرفتـه ئـه. بدون

م  ر ئـه  سـه  لـه  کـه یلکـی وایـان نییـه لکـی رۆژئـاواییش مـه ی خـه ت، زۆربـه نانـه بیندرێ، تـه ده
 پمـان   کـه  حالکدایـه ش لـه مـه ئـه.  شوکی ئاسایی بـدون کانیان به ل منداله  گه  له یه له سه مه

ر و  شـنک سـه  چـه  به  رۆژانه  جیھانک که ژین، له کی سکسیدا ده  دونیایه خۆش ب یان نا، له
ویزیۆن،ئنترنـت،   تلـه  رادۆ و ، لـه یـه  سـکس هـهری رسـوورهنه ل دونیـای سـه گـه کارمان ده
کـانی رۆژئـاوایش   سیاسـییه ی حیزبه نده  پرۆپاگه ت له نانه کان، موسیقیا و ته  و گۆڤاره رۆژنامه

ی   سـکس و ونـه تا ماشن له  هه  بگره وه  سابوونه کری و بۆ فرۆشتنی زۆر شت له ر باسی ده هه
کانیان زۆر نق و  ساله  ره وایانی ئایینیش له ت پشه نانه ته. گرن رده لک وه ژنی رووت و جوان که

نـد  ر چـه  و هـه یـه رمگـای ژن و پیـاو هـه  جگـای شـه ت بـه بـاره ی خۆشـیان سـه ت و قـسه وایه ره
ــه خــوداوه ــدی عال ــه ن ــسی ل ــشه م سک ــه  پ ــسایی و راهب ــانی عی ــه   وای ــا تاریک ــان حــرام   دونی ک
  م کـاره ریکـی ئـه  نھنی یا روون و ئاشکرا خه ن و به  فیرۆ ناده بهوانیش هیچ کاتک  ،ئه کردووه
 مانـگ خـۆراکی  کانیـان بـه به ه ل مندان و ته گه وان ده ن و جار و بار ئاکاری سکسی ئه پیرۆزه

 . کانه و گۆڤاره پۆرتاژی رۆژنامه ویزیۆن و ر کانی تله رنامه به
  ت بـه باره مان کرد ئایا مندان ومی پرسیارئ خۆیان سه باس ی که و شتانه  پی ئه م به      به

نگی و یـا  ؟ ئایا ب ده وه گرنه رده  دروستی و رک و پکی وه ستی جینسی به سکس و چۆنتی هه
تـی  ماعـه  جـه نا بـه ی مندان، هانیان نادا په  ئاساییه  پرسیاره و ی دایک و باوک به وه وم ندانه

   مندان تووشی سکسی پش له شک له  به  که، ی وه  هۆی ئه  نابته مه ر ئه ا ههن؟ ئای  ببه بگانه
ترسـی   هۆی مه  نابته مه ک سیڤلیس، سووزاک، ئییدز ببن؟ ئایا ئه خۆشی جینسی وه خت، نه وه

 کان؟ وان و مناه وی ئه و تکچوونی ژیان و داهاته کان   قوتابیه زگپری کچه



ن   الیه  له وڵ جار نه مریکایی بۆ هه ی کچانی ئه66ی کوران و 72دی   سه ک له پی ئامار      به
  نیـا لـه بـن و تـه تی ژیانی جینسی ده زای چۆن  شاره وه تکی تره ماعه لکو جه دایک و باوکیان به

کـانی  ندیـه تمه  شوکی دروست فری  زانستی سکس و تایبه  به سه دره  مه وان له ی ئه10دی  سه
مانی ئنگلیس  وی پارله ره یاندنکی گروپی میانه  راگه له! بن شی خۆیان ده کانی له  جینسیه ندامه ئه

تـوانینی دایـک و  نگـی و نـه ک ئاکـامی بـده  وه م وتـه ترسی ژیانی جینسی منانی ئـه باسی مه
ی راپـۆرتی  پـ بـه. کرێ ندی و بھداشتی جنسی ده  و باس کردنی پوه وه  شی کرنه کان بۆ باوکه
دا  م وتـه شـساغی ئینگلـیس، زۆرتـرین نرخـی زگپـری کچـانی الوی رۆژئـاوایی لـه ی لـه کۆمیته

 .بیندرێ ده
یـل و ئاکـاری   باسـی ژیـان و چـۆنتی مـه  دایک بووین کـه  وتکدا له  له راستیدا، ئمه      له 

وێ باسی  یک و باوکانیش بیانهت دا نانه ێ،و یا ته دره م ده له  قه زن له ک گوناحکی مه جینسی وه
بـوونی  ، و نـه شی مرۆڤ و سـکس و سکـسوالیته  زانستی کاری له زایی له ر ناشاره  به ن له بکه

توان تا  ، چۆن رۆشنبیری کورد ده وه مننه دا ده وه  وم دانه ل مندان، له گه کولتوری وتووژ له
ریتـی   داب و نـه شـک لـه ۆندن و زانین و گۆرنی به خ نا به درن و په  نه ستووره  ئه م پسته ئه

 ! ج بن؟ ی به که تی جنسی منداله ربیه رکی گرینگی ته با، ئه کۆن نه
 دایـک  ی جینسی له له سه  مه ت به باره  منداڵ پرسیارک سه ی که و کاته دا ئه  ژیانی رۆژانه      له

 : پش  دته وه کانی ژره ته  حاله کک له دا یه وه ی هه  پله کا، له و باوکی ده
ر   سـه رکـی لـه  چ کارتکـه م پرسـیاره  ومـی ئـه  که وه کاته  ده وه مرۆڤ بیر له. شوی په -

 .ب مندال ده
 ۆم؟ قه ب چ ده م دروست و رک و پک نه که ر ومه گه ئه. خۆیی  به ب متمانه -
 ل منداڵ بکرێ؟  گه له باسی سکس  یشتووه  گه وه ئایا کاتی ئه. تدامان -

 
.  وانـی ومـه ر کـا چـاوه  پرسیارک ده م منداڵ که  ج و دروستن، به  زۆر به م پرسیارانه      ئه
تـوان  ی پرسیار و ویـستی منـداڵ ده وه وتی دروستی دایک و باوک بۆ شیکردنه سوکه ی هه شوه
 :کانی خوارێ  هؤی خاله ببته

   راگرتن به ی گوچکه  ئاماده میشه وان هه ک و باوکتی و ئهبین جی سرنجی دای مندال ده -
 .ی ومکی شیاون وه و، و دانه پرسیاری ئه

 .ن بار بکه تی ناله ماعه  یا جه  بگانه رگرتنی ومی خۆیان روو له پویست ناکا بۆ وه -
سـتی  وهـه   هـۆی متمانـه بته ب و ده تی دایک و باوک پتر ده  الی مندال رز و حورمه له -

 . وان نزیکی زۆرتر به
ر، سکـسی پـش  ی سـرکه سـته ره  داوی کـه وتنی منـداڵ لـه  که رگری له تا ڕادکی زۆر به -

ر چـاو   بـه  لـه یـه له سه م مه ب ئه ده.کا کانی جینسی ده خۆشیه خت، زگپری کچان و نه وه
  سـه دره دنـی مـهواو کر مریکـایی پـیش تـه ی الوانـی ئـه53دی   سـه  له  بۆ ونه بگرتری که

  کـک لـه  میلیۆن الو تووشی یه3   نزیک به  و سانه یه ندی جنسیان هه زموونی پوه ئه
  مریکایی لـه کانی ئه نجه  چۆاری گه  پی ئامارک س له به. بن کانی جینسی ده خۆشیه نه
  له.  ل هاوجینس یا ناهاوجینس بووه گه ندئ جنسیان له  سایدا پیوه19 تا 18نی  مه ته

 13-16نـی  مـه  تـه ندی جینـسی زووتـر و لـه ک پیوه یه  واته کاندا به ناو هاوجینس بازه
تـی وتـووژ  ی بابـه وه  بـاس کـرا کردنـه ی کـه و خاالنه  پی ئه به. کا ست پده ساندا ده

 ! ت زوو نییه بووبت قه نگ نه ر دره گه  ژیانی جینسی ئه ت به باره سه
 



ئــاژۆکی -Sexuality(  سکــسوالیته ت بــه بــاره ســهکــان   گــشتیه پرســیاره
 ) ندتی سکس، زایه

 و رۆلکـی  تـی جینـسی سـت و نزیکایـه  هـه  له ربوتره مک و مانای سکسوالیته زۆر به چه     
ــه ــرۆڤ، شــوه  ســه گرینــگ ل ــانی م ــه ی هــه ر ژی ــردن ب ــان و راســتیه ســت ک ــانی   چــۆنتی ژی ک

تـی و  حـه وین و دداری،خۆشـی و نـاره ڵ و مناڵ، مانای ئهر،ناسین و رز بۆ خۆ و ما وروبه ده
 .گێ ده... ردی و دسۆزی و  ها هاوده ر وه هه

رکــی  وه ئینــسان بوونــه. تــی مــرۆڤ ســایه  سروشــت و کــه  لــه شــکه  بــه      سکــسوالیته
 :  له  بریتییه ته م حاله و ئه)  سکسواله( جینسیه

ــه - ــه ل ــاری ل ــرۆڤ و چــۆنیتی ک ــه: ک ش، وه شــی م ــاری ل ــاوازی ک ــاو،  جی شــی ژن و پی
 .کانی جینسی، زاوزێ ندامه ئه

گـادا، جیـاوازی   کۆمه ر کامیان له چۆنیتی کار و رۆلی هه. ت، ژن یا پیاو بوون جنسیه -
 .رگیان کار و ج و به

ــــه - ــــسی ه ــــه. ســــتی جین ــــه م ــــسی ب ــــی جین ــــاوجینس یل ــــسوال( ه ــــه)همۆسک   ، ب
 ).بایسکسوال( ور دو  هه ، یا به)هترۆسکسوال(ناهاوجینس

 .ندیدان  پوه ی له  گه  له ی که سانه و که  ژیانی ئه رز گرتن و بایخدان به -
 . جوانی یشتنی مرۆڤ له ست و تگه هه -

ت   تایبـه به. ب  هزتر ده ودا به یلی جینسی له ست و مه گا، هه قی ده نی باه مه  ته کاتک منال به
ویـن و دـداری و   شوکی شیاو و ئاسـایی باسـی ئـه  به  که کهرکی دایک و باو دا، ئه  قۆناغه م  له
بـۆ منـدال . ن تی جینـسی بکـه ندی و نزیکایه  پوه  به یل ل مه گه  له سته م هه کتی وجیاوازی ئه یه
  تـوان لـه  ده  کـه  هز و ئینسانیه ستکی به هه" ویستی وین و خۆشه ئه "   که وه ب روون کرته ده

ر و  ، دۆسـت، وت، حیـزب، بیـر و بـاوه مالـه  کـچ، کـور، بنـه رزی مرۆڤ بهویستی و  خۆشه
سـتپکراو و ئاکـارکی  ێ چاوپۆشی دخواز و هـه  ئاماده  که یه و ڕاده ئینساندا خۆی بنون تا ئه

کـانی  ل راسـتیه گـه ی ئاشنایی لـه زۆر جار چیرۆک و شیعر و شوه. ودا ب  رێ ئه ند له تمه تایبه
 . ستی ناسکی ئینساندا بگێ  بزاوتنی هه رچاو له وان رۆلکی بهت  ئه ژیان

  ، کـه  هز و ئاسـاییه یل و ویستکی به وینی جینسی،مه  ئه  که وه ب روون کرته      بۆ مندال ده
سـتی  هـه.   و نـازکی سـاکاره نجـه نیـا لـه یدایی و یـا تـه یای، شه لک رۆیایی، خه جاروبار گه
وین و  لدا، ئه ر هه وین و دداری سه ستی ئه ل هه  گه ندیک له  پوه شنه رچه بی ههتوان  جینسی ده

یان  که سته ر دوو هه شدا هه  ژیانی هاوبه  له یکه وانه ئه. ست پ بکا دداریش ب ویستی جینسی ده
  ش لـه بـ بـه  یکـه وانـه ن تا ئـه به کی زۆرتریان ده لک و خۆشیه  ژیانیان که ، له یه  هه وه که  یه به
 .ستانن و هه کک له یه

   هـزی جینـسی لـه سـتکی بـه ش،هـه کانی له  پی گۆرانی هۆرمۆنه قی دا به نی باه مه  ته      له
...  و سه دره کانیان، مامۆستای مه خوشک و برای دۆسته: ک سانی دوور و نزیک وه  که منداالندا به

   به یه وه وانی پرسیاری مندال بن، باشتر ئه  ناب چاورهدا دایک و باوک یه م پله له. لدن ر هه سه
  کانی رۆژانه  رووداوه رگرتن له لک وه  که ی ویستی روحی و ئاسایی مندال و به ن و ڕاده مه پی ته

نگکـی   کاتـک ره م کـاره وتـی ئـه ستکه م ده به. ن ر بکه  سه  پش و راوژی له پرسیارک بکشنه
شی  له زا و ئاگاداری زانستی پکھاتن و کاری سروشتی  دایک و باوک شاره  که هو داته پۆزیتیڤ ده
رچی زووتر   و هه یه  خۆیندن و فر بوون هه ش پویستی به مه ئه. وان بن نی ئه مه  پی ته مندال به

 10نـی  مـه  ته  مندال له  بۆ ونه .  و ئاکامی باشتره ، قازانجی زورتره وه ندرته نگاوی بۆ هه هه
 : ب وه کانی خۆاره ب ئاگاداری خاله  سایدا ده14تا 



 .کان ندامه زاوزێ و ئاوگۆری ساختمان و کاری ئه -
 .رگری ی به ستدرژی و ئازاری جینسی و شوه ده -
 .کانی جینسی خۆشیه نه -

 
 .ر مناڵ  سه ویزیۆن وئینترنت له ری تله کارتکه

  رکی خراپیـان لـه نی منداندا نین کارتکه مه ی ته چوارچوه   له ویزیۆن که کانی تله رنامه      به
نـدی    نیـشاندانی پـوه ویزیـۆن بـه کـانی تلـه ی فیلمـه زۆربـه.  یـه واندا هه ر ژیان و ئاکاری ئه سه

  شنه  هیچ چه کشن که لک ده تگه و بابه ره  شوکی نائاسایی به جینسی ژن و پیاو، بیری منال به
 Kaiser ی  وه  پی لکدانـه به.  واندا نییه ستی روحی و سروشتی ئه  ویست و ههل گه هاوتایی له

Family Foundationنی که ویزیۆندا به ری تله کانی پربینه  فیلمه له   وه8منسی   جار پندی ج
 دیتنـی  منداالن به.  تی جینسی ژن و پیاوه وخۆ نزیکایه ر سی راسته  سه  دوو له درێ که نیشان ده

رس،   جــی ده  و بــه وه خرنــه کــانی جیھــانی منــدالیان دوور ده  ژیــان و راســتیه  لــه م فیلمانــه ئــه
  وه  داخـه لکیان به  که ی کاتی به  مال زۆربه ن و یاری له مه ته ل منداالنی هاو  گه  له رزش، کایه وه
یـری  تـی سـه عا  سه24م  نی که ال وتوویکدا به  حه مریکا، منداالن له  ئه  له بۆ ونه. روا  ڤیرۆ ده به
  ی منان  باخچه چته  ده  که وه  و کاته مریکایی له  پی ئامارک، مندالکی ئه به. ن که ویزیۆن ده تله

یـری   سـه عـاتی بـه زار سـه  هـه18   نزیـک بـه کـا واو ده  تـه سـه دره  مـه12ی   پله ی که و کاته تا ئه
   لـه مـه قـه م ره جیـاوازی ئـه.  سـه دره  مـه ت چۆته عا زار سه هه 13نیا  ب و ته ر ده ویزیۆن تپه تله

،  مریکایـه  ئـه متـر لـه  کـه6ت  ی مناالن تا پلـه سه دره  مه نه عاتی چوو  سه لمان که ک ئه وتیک وه
کـرێ  ر منـداالن پـشنیار ده  سـه ویزیـۆن لـه  ئاکامی نگاتیڤی تله بۆ پشگیری له. بی زۆرتر ب ده

ل  گـه  لـه  بکـرێ کـه و فیلمانـه یـری ئـه  سـه  و پشگیری لـه وه م کرته ویزیۆن که لهیری ت کاتی سه
 دیـوی خـۆی   دیـوی دانیـشتن بـ و منـدال لـه ویزیۆن لـه  تله باشتره.   وه نه نی مندادا نایه مه ته
  تـر بـهتکـی زۆر رفـه ویزیۆن ده یری تله سک کردنی سه ر ته  به . ب ستدا نه ر ده  به ویزیۆنی له تله

ل منـداالنی   گـه رگـرێ و کـاتی پـشوودانی لـه لککـی باشـتر وه  کـاتی خـۆی کـه دا تا لـه منداڵ ده
 .ر ب  شوکی ئاسایی و باشتر تپه  به ماه ن و بنه مه هاوته
رچـاوترین  ه هزتـرین، خراتـرین و بـ مـرۆدا، ئینترنـت بـه وتـووی ئـه  جیھانی پـشکه      له

کـانی ئـابووری،  مـه رهـه سـت هنـانی بـه  ده ند گـرتن و بـه ر، پوه به یاندنی خه ی راگه رچاوه سه
 چوار  س له  میلیۆن که450   پتر له2003تا سای .   نگی و زانستیه رهه تی، سیاسی، فه یه کۆمه
   لـه مـه قـه م ره بـ ئـه ک ده یه پی پش بین   و به  ئینترنت بووه سیان به ستره ی دونیادا ده گۆشه

رانـی  ی بینـه  ژمـاره2003 تـا 1998ی سـانی   ماوه له. یشتب  بیلیۆنک گه  دا به2005سای 
 میلیـۆن 10   دا نزیـک بـه2001 سـای  نیـا لـه  و تـه  جار زۆرتر بـووه7مانی ئینترنت تا  ئه
و  ر بـه ئینترنـت هـه.   گرتـووه وه تـهکـانی ئینترن  کۆمپانیـه کـک لـه  یه ندیان به مانی پوه ئه

ی تـای، ناخۆشـی و  رچاوه شتوان سه لک و باش ب،ده  که رچاوکی به توان سه  ده ی که شوه
 مندان ب کۆنتۆی شیاوی دایک و بـاوک  لک ب که گه ماله  بنه  له وره ساتی گه ت کاره نانه ته

یـری   و سـه ، کایـه)chat( قـه چـه مـه  ده  دیوی  خۆیان لهی کاتی ن و زۆربه که  ئینترنت ده کار به
 Search the(رانـی ئینترنـت شـی گـه  به   مندال له ی که نده وه ر ئه هه. ن که ر ده کان تپه سایته
web(گای به  وشهر ،کس بنووستـه  هـه ی سکـسی دکربـۆ .  وه زاران سـایتی جۆراوجـۆری س
 15دا  ره ر الپه  هه  له ، که یه ی ئینترنتی هه ره  الپه2740001   پتر لهAOL.com  نیا له  ته ونه

   داو خستنی منداالن لـه  جی له بۆته"  قه چه مه ده'ش، دیوی  وه  له بجگه.    سایتی سکسی تدایه
مریکـا  ئای ئـه.بی.دا، ئڤ1999 تا 1993کانی  ی ساه  ماوه  له بۆ ونه.  وه کانه  بازه ن مناڵ الیه



 داوی خۆیــان و   منــداالنیان خــستۆته وه قــه چــه مــه  رگــای دیــوی ده  لــه  کــه ســی گرتــووه  کــه179
رگرتوون  لکیان ل وه کان که  پۆرنۆگرافیه ستدرژی جینسیان ل کردوون، بو سازکردنی فیلمه ده

سـاتی  اره کـ شـنه ر چـه  هـه رگـری لـه  بۆ به یه وه باشتر ئه. ر هناون  سه یان به ی تر یان به و ده
 ئینترنت  لکی شیاو له  ژر چاودیر و کۆنتۆی دایک و باوکیان که  و بچووک منداالن له وره گه
  .رگرن وه

 پویستی و گرینگی
 2شی به/ بارهنانی جینسی مندان

  مین ئاوه دوکتور کامران ئه

 
 

  منداڵ سدرژی جینسی له ده
  خاتـه  ژیان و داهـاتووی منـداالن ده  که یه تانه و بابه لهکک   منان یه سدرژی جینسی له      ده

 درژایـی میـژووی  کی به  و مژوویه سدرژی جنسی شتکی نوێ نییه  ده وه  داخه به.  وه ترسیه مه
 . یه تا ئیستای هه  هه وه  دونیای زۆر کۆنه ئینسان له

نگـی، ئـابووری،  رهـه جیـاوازی فـهرای  ره واوی والتانی دونیـا سـه  ته سدرژی جینسی له      ده
،  ماله ی بۆچوونی بنه  شوه نیا جیاوازی له  و ته نون ر چاو خۆی ده  شوکی به تی به الیه کۆمه
ی   زۆربـه ت لـه نانـه تـه.   یـه یـه هـه لـه سـه م مه ت به باره  سه و والته گا و یاسای سزادانی ئه کۆمه

 شـوکی جیـدی و قـانوونی  ی زایینـی بـه70کـانی  ه راستی سـال وتووش تا نوه والتانی پشکه
 ئـایینی -ی ژیـانی فئـودالی  شـوه  والتـانی ئاسـیایی و ئافریقـاییش کـه ، لـه دراوه سرنجی نـه

ی   بۆنـه ت زۆر جـاریش بـه نانـه ، تـه یـه لـه سـه م مـه  ئـه ته داوه نیا سرنجی جیدیان نه  ته ،نه زاه
 .  کوشتووه حمانه یان زۆر بره که  مناله م ئاکاره شانی ئه و داپۆ ماله فی بنه ره  شه رگی له به

  به.  کراوه  نه یه له سه و مه رگری له  شوکی جیدی و ئاسایی به  به1975مریکا تا سای   ئه      له
 سای  له"مریکا سدرژی جینسی مناالنی ئه  ده یی پشگیری له وه ته ی نه کۆمیته"ی  وه پی لکۆلینه

 یا ئازاری  سدرژی جینسیان لکراوه مریکایی ده ک میلیۆن مندالی ئه  یه  نزیک به نه، سا1982
مریکـایی  زار منـدالی ئـه  هـه200  سدرژی جینسی له  ده  پی ئامارکی تر سانه به. ش دراون له
مریکـا   ئه سدرژی جینسین، له کی ده ره کچان قوربانی سه. درن ک ئازار ده یه  شوه کرێ یا به ده
دی   سـه  لـه25 تا 15لمانی رۆژئاوا   ئه  ساڵ؛ و له12ی کورانی ژر 16ی کچان و 27دی   سه له

ــان و  ــا 5کچ ــه10 ت ــه  ل ــه  س ــوران ب ــک ده دی ک ــراوه  جۆر ــسیان لک ــدرژی جین ــه.  س ــی  ب پ 
ی   ئـاواره ی که و منداالنه دی ئه  سه  له50 مندانی ئیران  رگری له ی به کانی ڕکخراوه وه لکۆلینه

  نیا له  و ته سدرژی جنسیان لکراوه ناسرن ده ده" منداالنی خیابانی" ک   و کۆالنانن و وه چه کو



ی منداالنی خیابانی پتـر   رژه2002-2003 سای   ئیسالمی ئیران، له ختی کۆماری تاران پایته
 . س بووه زار که  هه25  له

، خزم یا دۆست  ماله ی بنه ندامه ر ئه سدرژکه دی ده  سه  له90دا  ساتانه و کاره ی ئه  زۆربه      له
ندام و خزمی  ر ئه سدرژکه ی ده60دی   سه مانی رۆژئاوا له  ئه  له بۆ ونه.  و ئاشنای نزیک بووه

 6کانیـان و   و جیرانه ماه دی دۆستی بنه  سه  له30، ) ی، باوکی منداله50دی   سه له(  یه ماله بنه
ی   پـی راپـۆرتی سـانه  سـۆئدیش بـه لـه.   بـووه ناسـراو و بگانـه لکـی نـه دی خـه ه س  له7تا 

 تـا 2001تی سای   نیسبه  مناالن به سدرژی جینسی له  ده2002 سای  ، لهBRISی  رکخراوه
سـدرژی جینـسیان   ده وه ن باوکیانـه  الیـه ی لـه8 منـدال 10ر   هـه رێ، لـه  سه د چۆته  سه  له30

 . کچ بوون سدرژیان لکراوه ی ده سانه و که ی ئه10   له9 و  لکراون
واوێ   تـه ر لـه سدرژکه ی و ده دره ی پده  سایانی ساڵ درژه م ئاکاره  زۆر جار ئه وه  داخه      به
 .گرێ رده لک وه نگ راگرتنی منال و پش بردنی ئامانجی خۆی که کان بۆ بی ده شوه
 :ترسیدان  مه له زۆرتر  م مندانه     ئه
 . ژر چاودر و کۆنترۆی شیاوی دایک و باوکدا نین  له ی که وانه ئه -
 . یه ریان هه ی سرکه  ماده لکۆلی یا خووگرتوو به  دایک و باوکی ئه ی که وانه ئه -
ت و  بـه  مۆحـه ن و پویـستیان بـه کـه نیـایی ده  تـه سـتکی زۆر بـه  هـه ی کـه و منداالنـه ئه -

 . یه ویستی هه خۆشه
 . خۆیان نین رگری له سدرژی جینسی و به کانی ده  شوه زا به  شاره ی که وانه ئه -

 
 ر سدرژکه سنیشانکردنی ده سدرژی جینسی، ده کانی جۆراوجۆری ده شوه
" سـدرژی جینـسی ده" ل منـدال  گـه تـی جینـسی لـه  هـۆی نزیکایـه  ببته ر ئاکارک که  هه      به

 :  له بریتیه  م ئاکاره ئه. کوترێ ده
  ". ندامی جینسی ژنانه  رگای دم، کۆم یا ئه ل مندال له  گه تی جینسی له نزیکایه -
 .ندامی جینسی، سنگ و سمتی مندال  ئه ست لدان له ده -
 .ب) کور یا کچ بوون(تی ر جنسیه  به  هۆی ئازاری مندال له ر کار و ئاکارک که هه -

م  رم، ناۆرن باسی ئه  و شه ستی گوناه  هۆی ترس، هه  بهسدرژی لکراو ی منداالنی ده     زۆربه
سنیشانکردن و   ده کی له ره خشکی سه توان نه ن، سرنج و چاودرێ داک و باوک ده  بکه روداوه

سـدرژی  سنیـشانکردنی ده ر بـۆ ده کـانی یاریـده  نیـشانه شک لـه به.  ب یه له سه م مه رگری له به
 : یه شنه م چه  به وه ی تره رچاوه  سه روونی مندال به  ده-یتی رۆح حه جینسی یا ناره

 .ب ئیشتیایی یا زۆرخۆری ناساغ -
 .ن گریان و گرو گرتنی درژخایه -
 .ساس ستووری، گو گرتنی ب ئه ڕق ئه -
 . وانه  خۆ داکردنی شه وتن، میز به تی خه گۆرانی حاله -
 .مۆکی خه -
 . که مۆته -
 .تی سکی تایبه ا بۆ الی کهنک ی لی بۆ رۆیشتن بۆ شو ب مه -
 . ماله ندامکی بنه  دایک، باوک یا ئه دووری کردن له -
 . خۆ بردن تر له وره سکی گه ندامی جینسی که ست بۆ ئه ک ده ئاکارکی نائاسایی وه -
 .یوان ندامی جینسی ئینسان یا حه و ئه ره پکھاتنی ویستکی نائاسایی به -
 .ک قامک مژن ی وه بۆ ئاکاری کاتی مندال وه رانه گه -



 :ک کا، وه ستی پده  داک و باوک یا دوکتوری مندال هه ش که کانی  له نیشانه -
 ). ندامی جینسی ژنانه ئه( کۆم یا ناوزێ خون هاتن له •
 .ندامی جینسی می ئه رهه وه •
 .ندامی جینسی  ئش و ئازاری ئه ت کردن له شکایه •
 . ناوزێ چک  چۆڕان له •
 .ندامی جینسی ری ئه وبهور  ده بۆنی ناخۆش له •
 .رگی ژر دڕانی ج وبه •
 .ی مندال  تونکه کی پیس له بوونی له •
 .زاک ک سوو خۆشی جینسی وه نه •

 
نی روحـی  لک ناکوکی درژخایه کرێ تووشی گه سدرژی جینسیان لده  ده ی که و منداالنه      ئه
 :بن روونی ده و ده

 . و تاوانباری  گوناه ست به هه -
 . سه دره  مه  بوون له تار و فرنهف گرفتی ره -
 )چوون ورووژاوی زۆر، خرا هه( هرشی هستریایی -
 .ر ی سرکه  ماده لکۆلی یا خووگرتوویی به ئه -
 .ن مه ل منداالنی هاوته گه تی له ندی و دۆستایه  راگرتنی پوه وانی له ناته -
 . خۆ نتر له مه م ته  منداالنی که سدرژی له ده -
 ).رۆشیخۆ ف(گی رزه هه -
 . مال التن له هه -
 .تی ته سایه تکچوونی که -

 
 سدرژی لکراو ل مندالی ده گه فتار له ی ره شوه
کرێ بۆ پشگیری   مندال، پشنیار ده سدرژی جینسی له  ده  کاتی دیتن یا گومان کردن به      له

 :ر چاو بگرتری  به  له م خاالنه  ئازاری روحی مندال ئه له
 .  وه وخۆ مانه  کاوه ن و الی مندال بهبوو  نه تووره -
 .کانی مندال  وته ر کردن به  و باوه متمانه -
 .تاوان بار نکردنی مندال -
 مندال و هاندانی بـۆ روون  ویستی خۆ به ستی خۆشه  مندال، نیشاندانی هه پشتیوانی له -

 .  الی ئوه یه له سه م مه  و باسی ئه وه کردنه
تک  ر حاله  هه  دایک و باوک له بی دنیا ب که منال ده. دالی من ست هنانی متمانه ده وه -

 .ون یار و پشتیوانی ئه
  رگـری لـه  و بـه م کاره ی ئه وه  دووپات بوونه نگاوی جیدی بۆ پشگری له لھنانی هه هه -

 .شی مندال ئازاری روحی و له
 . مندال سدرژی جنسی له واوبوونی ده  ته دنیایی له -
 و شـون  وه کان بۆ لکۆلینـه تیه وله تی و ده الیه  کۆمه پۆیس و رکخراوهئاگادار کردنی  -

ر  سـدرژکه ل ده  گـه وخـۆ لـه  دایـک و بـاوک راسـته یـه وه باشـتر ئـه.  کـه له سه وتنی مه که
 .بن  نه خه ویه سته ده



 ).Psycholog(ونناس رو ها دوکتوری ده ر وه بردنی مندال بۆ الی دوکتوری منداالن و هه -
 تکچوونی  رگریکردن له کانی  پزیشکی  بۆ به ی پشکنینه  پرۆسه تی روحی مندال له ارمهی -

 .روونی مناڵ باری ده
 
 
 کانی پشگیری شوه

و، ئاگـادار کردنـی  ل ئـه  گه  له ندیکی دۆستانه  مندال و پوه  خۆیی له  به      پک هنانی متمانه
ت   تایبـه  بـه م کاره رگری له کانی به ر و شوه درژکهس سدرژی جیسی و ده  ده ت به باره مندال سه

 . یه  هه ساته  کاره شنه  چه م  پشگری له رچاوی له  ساڵ رۆلکی به11 تا 5نی  مه  نوان ته له
  گری له ی به  شوه  ئاگای له من، پویسته  که سانه م که ی ئه  رژه بی ئاگادار کرێ که      منال ده

وانـی، ئاگـادار  تـی ره حـه  هۆی ناره  ببته ر کارک که  هه ت به باره  باوکی سهخۆی ب و دایک و
 . وی نییه امی جینسی،کۆم و سنگی ئه  ئه سلدانی  س مافی ده  که ب بزان که مندال ده.کا

 کاتی دیـدار یـا مالئـاوایی و  ش گرتن و ماچ کردن له  باوه له: ک وه ماسی ب جیاوازی ته      ده
 پـشتر باسـمان کرد،بـۆ  ی کـه و خاالنـه ندامی جنسی دان و ئـه  ئه ست له ک ده خراپ وهتماسی 

ب ئاگادار کـرێ  مندال ده. رکۆ کرێ هیچ کاتک ناب مندال بۆ ماچ ندان سه.  وه مندال شین کرته
"  اوی کهو ته" ، " که وامه" ، "نا" ی  و، وشه  هۆی ئازاری ئه بته  ئاکار و کارک ده ر کاتک که هه
 .کار بن به
 
 :کانی ئینگلیسی رچاوه سه
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