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 )خولع، تقك بدەست ژنوە(كی راوژ بنویل پراوزی نووسين

چند سرنجك لالین پارزەر موسا قسابوە     

سو بۆ همووان، ل خاوەن ئیمتیازەوە تاآو ئو آسانی جی دەست و پنجیان دیـارە ل گۆڤـاری راوـژی ئـازیز، 
 .ئومدەوارم تاآو دت پرە بسینت برەو باشتر و چاآتر

.  ل ئامـادەآردنی بـرایك بوآـرایوە)  خولع، تقـك بدەسـت ژنوە(راوژدا، بابتك بناونیشانی ) ٢١(لژمارەی 
و پاش خوندنوەی و چاوپخشاندنك بۆ سوودك یا زیادآردنی زانیـارییآی یاسـایی ب خـونری بڕـز دەگـات و 
بهۆی ئوەی ئمش وەك پارزەرك چاومان لوەی نووسینك یان بوآراوەیك ل شونك بو ببـتوە، آـاریگری 

 .خۆی هبت، الینی آم ل هوشیاری یاسایی و برزآردنوەی ئو ئاست ل نو آۆمڵ
بم ئوەی ل نووسینآ هاتووە، نك هر پیوەندی بناونیشانآی نیی، بكو ئم بڕزەی آ ئامادەی آردووە، 
ئاوەژووی هموو بابتآانی و جۆرەآانی تقی آردووە و هموو تكی یآتری آـردووە و هیـچ یآـی پیوەنـدی 

وەی ترەوە نییئ ر .  بسـیان راستتر ل ،سی نییر یاسای باری آسم برادەرە زانیاری لئ وە آتبۆمان روون دەب
ق نییجۆرەآانی ت. 

گلییش ل دەستی نووسران دەآرت، ئگر قبووـی بـكن،آ چـۆن ئو جـۆرە بابتـان جـی خـۆی دەآـاتوە لم 
ــارە ــژ هروەك ل برگــی پــشوەی هــاتووە آ.  گۆڤ ــاری راو ــاركی گــشتیی یاســایی((چــونك گۆڤ نك ))  گۆڤ

گۆڤاركی رۆشنبیری، یا ئدەبی یاخود هر بابتكی تـر جـگ ل یاسـا، دەآرـت وەك پـشنیار هر بوآراوەیآـی 
 .یاسایی پداچوونوەی لسر بكرت، ئینجا بیاری بوآردنوەی بدرت

لــرەوە منیــش وەآــو پارزەرــك، ب مــافی خــۆمم زانــی، وەمــی ئم بــرادەرە بــدەموە و ب شــتكی ئاســایی دەزانــم، 
 .ئومدەوارم بوبكرتوە ل یآ ل ژمارەآانی داهاتووی گۆڤارە بڕزەآتان

وەمآم لوەوە دەسـت پــدەآم و دەــم، هـیـچ  
 ل ـت، جـگوە بـدەسـت ژنب ك نیـیقجۆرە ت

 ل یـاسـای بـاری ٣٤حاتك آ یـاسـا ل مـاددەی 
 بـاسـی آـردووە، ١٩٥٩ی سـاـی ١٨٨آسیی ژمـارە 

ــدی  ــن، ژنآ ب رەزامن ــی ــارەب ــی م ــات ــش لآ ئوی
پیاوەآ و لبردەم دادگا تفـویـزی ژنآ دەآـات و 
رازی دەبت ئو رپدانش لسر گرـبسـتـی مـارە 
بینآ دەنووسرت، آ تق بدەسـت ژن دەبــت 
 م مـافی ئـك ویسـتـی مـومـارەسـر آاتـر هگئ

بم خولع جیابوونوەیك نیی ب ژن، راست .   بكات
 تمـوو دەوه و خـولـع ل یكخاری هك رآۆم
 .ئیسالمییآان هی ب ئمشوە نك هر ل میسر

بۆ ئوەی هریك ل بـابتآـان جـیـا بـكـرـتوە و 
بآورتی باسی لـوە بـكم، بپــی پرەگـرافآـانـی 
ئامادەآـار، ئــمش پــی دادـیـن و قسـی لسـر 

 :دەآین

ــی  ــویت ــت ــرادەرە ویس ــی یآم ئو ب ــراف ل پرەگ
بكات، بم شتــكـی دووری ئو )   خولع(پناسی 

بابتی آردووە، هنـدـك بـابتـی تــكـھـكــش 
آترەوە نییی یوەندییان بپ آردووە آ. 

هروەك ل یاسای باری آسـیـدا هـاتـووە، )   خولع( 
 آ جـــــیـــــابـــــوونوەیآـــــی ٤٦/١لمـــــاددەی 

ئارەزوومنـدانی ل نــوان ژن و مــرد، بمـانـای 
 ـت بو دروسـتـیـش نـابـ رییالبردنی آۆتی هاوس

ل بردەم دادگـا، بـۆ راسـتـی و )   ایجاب و قـبـول( 
دەبت مردەآ شایسـت بــت ل )   خولع( دروستی 

و دەشـبــت ژنآش )   اهـل( رووی عقی و یاسایی
مبسـت بـــت ل تق خــولــعــیـیآ و دەآــرــت 
 متر یا زیاتر لآ نجام بدات بئ آخولع ردەآم

آمارەیی ژن. 
ــردنوەی داوا، آ ئم  ــی برزآ ــیت ــۆن ــارەی چ لب
برادەر باسی لوە دەآات، دەآرت هریك ل ژن یا 
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 ـت لك بنووسرستبوە و گرنرز بكرد داوا بم
 ن، آشــی دادگــای بــكــشــكدەرەوەی دادگــا و پــ
 آــت ــبس ــر ــی گ ــان ــگآ ــر ب ــان لس ــی هردووآ
 آژن و ئیلزامیـش نـیـی رجیش نییكھاتوون، مپ
ل همــوو شــتــــكــی خــۆی خــۆش بــــت، بــكــو 
 قر تســكـھـاتـنـیـان لـوەی پـشب یوەستپ

آخولعیی. 
 بیانوو دەآـات، آ باس ل م آیرەگرافی سپ ل
دەت پویست ناآات، ئم لسرەوە باسمان آرد، 
خولع تقیكی ئیتفاقیـی، دەچــت بردەم دادگـا، 
مســلآ بــیــانــووی پــ نــاوــت ل بردەم دادگــا 
پشكشی بكی یان باسی بكی، پشتر رككوتـن 
 ـتدەرەوەی دادگا، ئـیـنـجـا د وە لاوەتآراوە و ب
بردەم دادگا وەك گـرـبسـتــك آـراوە، لالیآـی 
ترەوە دادگا تماشـای زیـانـلــكوتـن یـاخـود ئـازار 
پگیشتن دەآات، داخوا مردەآی پــشـتـر پــی 
گیانددووە؟ بم دادگـا تمـاشـای ئوە دەآـات و 
مولزەمیش ئایا ئم دوو آس، یان یآكـیـان آم 
 ،تـی نـیـیهلـیو ئ یاخود ناآام تیان ش ،قع
بۆ ئو جۆرە بیاردان و جیابوونوەی یاخود ئیكراه 
 ،ئیـرادەی خـۆی نـیـی رە و بسآراوە و فشاری ل

موویان آاری دادگایه مانئ. 
لباری دانانی ناوبژیوانـك لمـجـۆرە تق لالین 

ئمیـان وارد نـیـی، ل .   دادگاوە، وات داوای خولـع
هیچ شونك باس نآراوە و ناشكرت و یاسـایـیـش 
نیی، ئم ل آاتكدا دەبت وات دانانی نـاوبـژیـوان 

 ل ٤١ئگر جیابوونوەآ بـوو و بپــی مـاددەی 
ئوە )   خـالف( یاسای باری آسی و لسر ناآۆآـی 

ئوآات دادگا بیاری دانانی ناوبژیوانــك دەدات بـۆ 
هر الیك پاش ئوەی دادگا لـكـۆـیـنوەی خـۆی 
ئنجام دەدات، بۆزانینی راستی و دروستی و بـوونـی 

 .ناآۆآییآانی نوان ژن و مرد
 وای سـئ وە دەآات آز باسی ئڕئامادەآاری ب
 مكھاتوون، ئپ آر خولعسشتر لرد پژن و م
راست و دروست، بم باسی ئوەی آـردووە ئگر 

 یـان خـۆی لمئ ،م خـولـعبوو برازی ن پیاوەآ
خۆیدا دوو شتی لیك جیاوازە و دژی یآتـرە، ئی 

دەآـرـت؟ )   خولع( ئگر پیاوەآ رازی نبت، چۆن 
 وە، آم دەداتی خـۆی وەآنووسین ئامادەآار ل
ژنآ پنا دەبات بر دادگا و بپی یاسای دادبینی 

من نازانم مبستی ! ! !   مدەنی داواآ بڕوە دەچت
 .چیی، ل یاسای دادبینی مدەنی ل آشی خولع

ــی لالین ژنوە ل داوای  ــارەی ــارەی دانوەی م لب
خولع آ ئامادەآار ل بابتكی خـۆی بـاسـی لــوە 

ئافرەتآ ن یآم ن دووەمـجـار :   آردووە، دەین 
و نهیچ جاركی تریش، ئامادەیی خۆی نیشان نادات 
و مولزەم نیی تاك الین ئو بـیـارە بـدات، بـكـو 
چنــدیــن جــار لســرەوە بــاســم آــرد آ مســلی 

 ب ویستقی خولعی پـت، )   ایجـاب و قـبـول(تبـ
ئینجا لودا دەآرت تقآ ئنجام بدرت ب زیاتر 

آمارەیی ژن متر لیا آ. 
لبارەی نمایشكردنی سوح لمجۆرە بابت، ئمجۆرە 
مرجانی تیا نیی، آ ئامادەآـار بـاسـی آـردووە و 
دادگا پنا نابات بر ئم جۆرە بیارە، بم مـانـای 
ئوە نیـی ئگر ئوان سـوـحـیـان آـرد وات ژن و 

بـكـو دادگـا .   مردەآ، دادگا رگایان ل دەگـرـت
 آ دەآات و هیچ الریشی نیـی حو سوپشتگیری ئ
ئوان پاشگز ببنوە ل بیاری خـۆیـان و بیآوە 
ژیان ببن سر و شیرازەی خزان بپچت و لیك 
بترازت، چونك ل بنڕەتدا بپـی شـرع و یـاسـا، 
هاوسرایتی نوان ژن و پیاو مبسـت لــی ئوەی 
آ پیوەندییك دروست ببـت بـۆ بردەوام بـوونـی 

 .ژیان و پاراستنی نسلی بشریت
ئو آارانی آ دادگا پی هدەستت، همووی لو 
سرچاوەوە هقووە و تئكیدی لسـر آـراوەتوە 
آ پــتوی خــــزان بــپــارــزــت و پــــكــھــاتــنوە و 
لبووردەیـی و لیك حـاـیـبـوون هبــت لنــوان 
هاوسران، بم نك بو مـانـایی آ سـوـح فرز 
بكات و ئگر منـداـیـان هبـوو دەبــت بشــوەی 

 رۆژ یـان ٦٠وجوبی دووجار سوـح بـكـات و مـاوەی 
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ــرادەرەی  ــت، هروەك ئو ب ــ ــن ــۆ داب ــان ب ــری ــات زی
ئامادەآارە باسی لوە آردووە، چونك هیچ مـاوەیك 

ستانبو مآراوە بۆ ئدیاری ن. 
ئمجارە ل پرەگرافكی تـر آبـاس ل دانـانـی دوو 
 وە باسـمـان آـرد، آشپ وە لناوبژیوان دەآات، ئ
آی و چۆن و ل چی حاتك دادگا بیاری دانـانـی 
دوو ناوبژیوان دەردەآات، بۆ چارەسرآردنی آـشـی 
نوان ژن و پیاو و من ناچارم زیـاتـر لسـری بـۆم، 
هرچندە دووبارەآردنوەی قس و جوینـی آـارـكـی 
 ــار ل ــادەآ ــام ــرادەری ئ خــراپ، بم لبر ئوەی ب
نووسینكی خۆی بابتآانی تكڵ آردووە، مـنـیـش 
بگوـرەی نـووسـیـنآی ئو پــی داچـوومتوە و 
لآام شون گڕابتوە سر باسكـردنـی بـابتــك و 
دووبارەآردنوەی، میش بهمان رگـا چـوومتوە و 
بۆی داوای لبووردن دەآم ل خونری ئازیز، پـش 
ئوەی لو پرەگــراف بــدوــم، دەــــم خــولــع هــیــچ 
پیوەندی ب ناوبژیـوان نـیـی بـۆ ئنـجـام دانـیـشـی 

نیی ویستی پمدیسان په. 
 آــشــنــی آــڵ دوو الیگردووال لنــاوبــژیــوانــی ه
ــۆی و  ــی خ ــ و لگڵ الین ــنوە، هر آس ــۆدەب آ
بپچوانش هوڵ دەدەن بۆ ئـاشـتـبـووەنوەیـان و 
گڕانوەیــان بــۆ ژیــانــی هــاوســرایتــی، بم ئگر 
نیانتوانی نوانیان چاك بكنوە و گرێ آورەآانیان 
بكنوە، ئوا ناوبژیوانآان راپۆرتك برز دەآنوە 
بۆ دادگا دەستنیشانی ئو الینان دەآن، آ دوورە 
ل پكھات و سوورن لسر جـیـابـوونوە، مـلـكچـی 
 آژەی نـاآـۆآـیـیوە نابن و درآانی ئاشتبوونوه
دیاری دەآرت بۆ هر الینـك و پــشـنـیـاری ئوە 
دەآن آ جیابوونوە چارەسری آشآی و جــی 
دەهن بۆ دادگا، بۆ بیـاردان ل داواآی بردەمـی، 
ئگر ناوبـژیـوانآـانـیـش لسـر یك هـوسـت و 
بۆچوون آۆك نبوون، ئوا دادگا ناوبژیوانـی ســیم 
. دەستنیشان دەآات و ئیـزافی ئوانـی تـری دەآـات

ئینجا ئگر سلمندرا بردەوامبوونی ناآۆآـی، بـۆی 
چاك نآراوە و ناآـرـت بـگڕـنوە الی یآـتـر بم 
شوەی آ ناآۆآن و داواش برز آراوەتوە، دەبــت 

 ــت بیــار دەدرــت و بــدەربــچــ یــاری پــبــ
 وەآر هۆی جیابوونگآتر و ئی وەیان لجیابوون
ژنآ بت بپی راپۆرتی ناوبژیوانآـان، ئوا هـیـچ 
 پـیـاوەآ ـت لت و وەری ناگـروآی ناآآییپاش
جا چ داواآار بت یا داوالــكـراو، بم ئگر هـۆی 
جیابوونوەآ و ناآۆآیـیآـان لالین هردوو الین 
بوو ئوا هر آس و ب رژەی دیـاریـكـراوی خـۆی 
 ـتویـاری دادگـا دەآبـ آان و بن ناوبژیوانالیل
ئستۆی، بمانـایآـی تـر مـارەیـی ژنآ، دابشـی 
 ل آنـدی ژنـت، چآـان دەآـرژەی نـاآـۆآـیـیر
 وەنــدە لئ رپــرســآــان بــژەی نــاآــۆآــیــیر
 ــردەآوەی مــاوە، مــــت، ئدرــ ــیآی دەب مــارەی

آوە ژنبیدات مولزەم. 
 ٤,٣,٢,١ئوانی ل سرەوە باسـكـران، همـووی 

ب هاتووە و هیچ آامیـان پیـوەنـدی ب خـولـعوە . أ
نیی. 

 آـردن لئـارەزوو ن آردنـی ژن ب شبارەی بانگل
 ب گـوای تـی آرایردەوامبوونـی ژیـانـی هـاوسـب
وتی ئم برادەرە ئامـادەآـارە، آوا دەبــت دادگـا 
 ــی ل ــت آ رق ــ ــن ــات آ دان ب ــك داوا ل ژنآ ب
ــی ژن و  ــوون ــب ــی لبردەوام ــی و رق ــردەآیت ــ م
 وە لـیـنكـۆش دوا قۆناخی لمئ آ تییردایم

 .خولع، زۆریش زەروورە راشكاوان بت
بـــۆ وەمـــدانوەی ئو توەرە و روونـــكـــردنوەی 
 داوای خولع چونـك ل نیی تم بابین شتی لدە
داوای خــولــع وەك ل پــــشــوە ئــامــاژەمــان پــــدا، 
 ـردە آوان ژن و میی نوتننامكككی رستبگر
هردووآــیــان پــــكــھــاتــوون لســر جــیــابــوونوە و 
آۆمك مرجی هی، پیوەندی ب رق و آـیـنی 
 ـویسـت بیـوەنـدی و پـو هـیـچ پ ژن و پیاو نیی
 روەك له مـكـو ئب ،نانـی نـیـیداننان و دانپ
یــاســای بــاری آســیــدا هــاتــووە، البــردنــی آــۆتــی 
هاوسرایتیی و جگیر نابت بب ئیجاب و قبـووڵ 

 ل یــاســاآ ٤٦/١ل بردەم دادگــا پپــــی مــاددە 
لگڵ چند مرجی تـر آ ل همـان مـاددە بـاس 

  .٣،٢آراوە ل بگی 


