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Sikhism and organ
donation ئايينى ئيسالم و بەخشينى

ئەندامى جەستە 
 Introduction to organ and

tissue donation
پێشەكييەك بۆ بەخشينى ئەندام و توێى جەستە 

بەخشينى ئەندامێك و/ يان شانەيەكى جەستە 
دیارییەکە بۆ يارمەتىدانى كەسێك كە پێويستى بە 

چاندنى ئەو ئەندامە يان شانەیە. بە چاندنى ئەندام 
و شانەى جەستە، سااڵنە ژيانى سەدان كەس بە 

درێژايى و پانتايى سكۆتلەندا ڕزگار دەكرێن يان 
باشرت دەكرێن. بەاڵم، بە تێكڕا، هەر ڕۆژە و كەسێك 

لە شانشينى يەكگرتوو كەسێك لە چاوەڕوانيى 
چاندنى ئەندامێكدا گيان لەدەست دەدات.

ئەو ئەندامانەى كەسانى مردوو دەتوانن بيانبەخشن 
دڵ و ىس و گورچيلە و جگەر و پەنكرياس و 

ڕيخۆڵە باريكە لە خۆ دەگرن. شانەى وەك زمانەى 
دڵ و ژێ و گلێنەى چاو و پێستيش دەتوانرێت 

ببەخرشێن بۆ يارمەتىدانى كەسانى تر. بە زيندوويى 
بەخشينى گورچيلەيەك يان ئێسك يان هەندێك جار 

پارچەيەك لە جگەريش هەر دەشێت بكرێت.

چى كاتێك پاش مەرگ دەتوانرێت 
ئەندام و شانەى لەش ببەخرشێن.

پزيشكان و ئەندامانى ترى سەرپەرشيتى 
تەندروستى پابەندن بە ڕاپەڕاندنی ئەو شتەی لە 
دەستیان بێت لە پێناو بە زيندوويى هێشتنەوەى 

نەخۆش. بەخشينى ئەندام يان شانە، تەنها كاتێك 
دەخرێتە بەر باس و تاووتوێ، كە هەموو هەوڵ 
و تەقەاليەك بۆ ڕزگاركردنى ژيانى نەخۆشەكە 

شكست بهێنێت. 

زۆربەى بەخشينەكانى ئەندامى جەستە پاش 
پشتڕاستكردنەوەى مەرگى كەسەكە ئەنجام 
دەدرێن. ئەو پشتڕاستكردنەوەيەش لە ڕێى 

پێوانەى دەمارزانييەوە جێبەجێ دەکرێت كە پێيىش 
دەووترێت ‘مەرگى “موورى” )بن( مێشك ‘. ئەمه 
ئەو كاتەيە كە كەسێك مێشكى تووىش پێكان يان 

زیانی توندوتيژ بووە و بە ئامێرى هەناسە پێدان 
Ventilator- ەوەيە لە يەكەی سەرپەرشتيى ورد. 

ئەو پێكانەى مێشكى ناوەندە هەستيار و گرنگەكانى 
لە موورى مێشكدا تێكدابێت كە بۆ ژيان بنچينەيني. 

ئەمە ئەوە نيە كە كەسێك دەچێتە كۆماوە يان 
بارى ژيانى ناهۆشیارییەوە. لە اليەن دوو گەورە 
پزيشكەوە كە سەربەخۆن و جيان لە تيمى ئەندام 

چاندن، لە دوو كاتى جيادا پشكنينى بە پێى ڕێسا و 
پێوەریی توندوتۆڵ ڕەچاو دەكرێت. 

كاتێك پشتڕاست كرايەوە كە موورى مێشكى 
مردووە، نەخۆشەكە هێشتا لەسەر ئامێرى 

هەناسەپێدان Ventilator- ە )ئامێرێكە كە هەوا 
دەكاتە ناو سييەكانەوە و يارمەتيى سووڕى خوێن 

دەدات بە ناو لەشدا بسووڕێت(. ئامێرەكە بە 
شێوەيەكى دەستكرد بەردەوامى دەدات بە گەياندنى 

ئۆكسجني بە ئەندامەكانى لەش. 



ئەگەر ئەمە نەكرێت، لە جياتى ئەمە، دەتوانرێت 
ئەندامەكانى لەش لە پاش ‘مردنى سووڕان 

)سیستەمی دڵ و دەمار(’ ئەنجام بدرێت، كە 
ئەمە پاش وەستانى دڵ لە لێدان دەبێت و ئەمەش 

هەناسەدان دەوەستێنێت. ئەمە كاتێك دەبێت كە 
دەستەى كلينيك لەگەڵ كەسوكارى نەخۆشەكە 

گەيشتوونەتە ڕێككەوتن لەسەر ئەوەى هيچ 
ئومێدێكى واقيعييانە نەماوە بۆ چاكبوونەوەى 

نەخۆشەكە و بڕيار دراوە چارەسەرەكانى 
لەژيانداهێشتنەوە لە نەخۆشەكە داببڕێنرێت. 

ئيسالم و بەخشينی ئەندامی جەستە
جياوازى لە بريوڕادا هەيە لە نێو موسوڵماناندا 
لەبارەى بەخشینی ئەندامى جەستە. بڕياردان 

لەسەر بەخشينى ئەندامەكانى كەسێك بابەتێكى زۆر 
كەسييە. ئەو موسوڵمانانەى دوودڵ و نيگەرانن 

لەبارەى ئەم بڕیاردانەوە لە ڕوانگەی ڕێنماييەكانى 
ئيسالمدا، دەبێت ئەم بريوڕا جياوازانە لەگەڵ خێزان 
و كەسەكانياندا، يان لەگەڵ ئيمامەكەى ناوچەكەيان 

يان پياوە ئايينييەكەى نەخۆشخانەدا، تاووتوێ 
بكەن.

بۆچوونى ئيسالمى سوننى
لە ڕووى مێژووييەوە و هەروەها لە ڕۆژگارى 

ئەمڕۆشدا، زۆر موسوڵمان باوەڕيان وايە كە 
بەخشينى ئەندامى جەستە حەرامە، قەدەغەيە. 

ئەمەش لەبەر ئەوەى لەىش مرۆڤ بە پريۆز 
دەزانرێت و پێغەمبەر موحەممەد، ساڵوى خوداى 

لێ بێت، فەرموويەتى جەستە، تەنانەت پاش 
مردنيش، هەر بە پريۆزى دەمێنێتەوە، و نابێت 

ئازارى بدرێت. فەرموويەتى ‘شكاندنى ئێسكەكانى 
مردوو وەكو شكاندنى ئێسكەكانیەتى بە 

زيندوويى.’

 بە هەمان شێوە قورئانيش دەڵێت:
‘هەر كەسێك ژيانێك ڕزگار بكات، وەكو 

ئەوەيە ژيانى هەموو مرۆڤايەتيى ڕزگار 
كردبێت.’

بەم شێوەيە، زۆر لە موسوڵمانان لەم ئايەتە ئەوە 
تێدەگەن كە بەخشينى ئەندامى جەستە كارێكى 

شايستە و مايەى ستايشە. 

لە 1995دا، ئەنجومەنى ياساى ئيسالمى 
)شەريعەت( لە بەریتانیا فەتوايەكى دەركرد کە 
دەڵێت بەخشينى ئەندامى جەستە ڕێگە پێدراوە. 
لە 2019دا “موفتى موحەممەد زوبەير بەت” لە 

ڕووى بنەماوە پەسەندی کرد کە ئەوە كارێكى ڕێگە 
پێدراوە، بەاڵم لەوەدا لەگەڵ ڕاكەى پێشرتدا نەبوو 

كە ئەندامەكان تەنها پاش ڕاوەستانى دڵ دەتوانرێت 
دەربهێنرێن، لە كاتێكدا ڕێساى يەكەم ئەوە بوو كە 

لە پاش مردنى موورى مێشك ئەندامەکان دەتوانرێن 
دەربهێنرێن. 



لەم دوادواييانەدا، لە 2020دا، شێخ دكتۆر 
ڕەفاقەت ڕەشيد لەسەر ئەم بابەتەى نووىس و 

جارێكى تر بەڵگەى هێنايەوە لەسەر دروستيى ئەو 
ڕايەى دەڵێت مردنى موورى مێشك لە تێڕوانينێكى 
ئيسالمييەوە دەكرێت بە پێناسەيەكى قبووڵكراو بۆ 

مردن بەكار بهێنرێت لە پێناو دەرهێنانى ئەندامى 
جەستە.

بە كورتى، سێ هەڵوێست لە ئيسالمى سوننىدا هەن 
پەيوەست بە بەخشينى ئەندامى جەستە لە پاش 

مردنەوە، ئەمانە بژاردەكانيانن:

ئەندامەكانى جەستەيان لە پاش مردنى موورى . 1
مێشكەوە )DBD( ببەخشن، يان لە پاش 

 )DCD( مردنى سووڕى خوێنەوە

ئەندامەكانى جەستەيان تەنها لە پاش مردنى . 2
سووڕى خوێنەوە ببەخشن

ئەندامەكانيان نەبەخشن. 	

ئەمانە هەندێك لە لێدوانەكانى ئيمام و زانا 
سوننەكانن لە سكۆتلەندا:

“گەڕان بە دواى زانياریدا لە بارەى 
بەخشينى ئەندامانى جەستەوە بۆ هەموو 

موسوڵمانێك گرنگە. خەڵك دەبێت وەك 
بژاردەيەك و وەك جۆرێك “صەدەقەى 

جاريە” )خێرى بەردەوام( بري لەمە 
بكەنەوە لەبەر ئەوەى پێويستييەكى لە 

ڕادەبەدەرى لەسەر هەيە.”
)دكتۆر “ابراهيم الواوي”، ئيمامى مزگەوتى 

)Aberdeen ئەبەردين

“تەنها لەكاتى پێويستييەكى ئێجگار زۆردا 
لە پێناو ڕزگاركردنى ژيانى كەسێكى تردا 

ڕێگەپێدراوە ببەخشيت. دەبێت كەرامەت و 
حورمەتى مردووەكە، ڕێك وەك زيندوويەك، 

بپارێزرێت.”
)مەوالنا عەبدوڕڕەحمان عابد، “مسجد الفرقان”، 

گالسگۆ(



“من شانازى دەكەم بەوەى چەندين ساڵە 
لە تۆمارى بەخشەراندا خۆم ناونووس 
كردووە. ئێستا لە هەموو كاتێك زياتر 

لەسەر ئەو باوەڕەم كە بەخشينى 
ئەندامانى جەستە زۆر گرنگە و سوودى 

گەورەى بە دواوەيە.”
)شێخ “عبدالعزيز احمد”، مامۆستا لە پەيمانگاى 

مەدينە، “صوت الهي” و ئەنجومەنى “نۆرث 
)North Lanarkshire Council ”الناركشايەر

بۆچوونى ئيسالمى شيعە
بژاردەكانى ئيسالمى شيعە بەم شێوەيەن:

1 . )DCD( تەنها پاش مردنى سووڕى خوێن
ئەندامەكانيان ببەخشن 

ئەندامەكانيان نەبەخشن. 2

لە ئێستادا دوو هەڵوێستى سەرەكى و هەڵوێستێكى 
ترى كەمرت زانراو هەن لە اليەن موسوڵمانانى 

شيعەوە. )لەبەر ئەوەى موسوڵمانانى شيعە لەسەر 
قسەى شەريعەتناسانى زيندوو دەڕۆن، زۆر 

هەڵدەگرێت ئەو هەڵوێستانەى باس كران بە گۆڕينى 
شەريعەتناسەكان، ئەوانيش بگۆڕێن(. 

ئايەتوڵاڵى سيستانى ڕێگەپێدانى ئەندام بەخشني 
لە پاش مردنەوە ناسەملێنێت )مەگەر ژيانى 

موسوڵمانێك لەسەر ئەو ئەندام چاندنە ڕاوەستابێت 
و پێى ڕزگار بكرێت(.

ئايەتوڵاڵ خامينەئى ڕێگە بە ئەندام بەخشني دەدات 
هەتا ئەو كاتەى جەستەكە وەك جەستەيەكى 

شێوێندراوى لێ نەيەت. بەخشينى ئەندامەكانى 
ناوەوەى لەش ڕێگە پێدراوە، بەاڵم بڕينى ئەندامە 

دەرەكييەكان دەبێتە شێواندنى جەستە، كە ئەوەش 
ڕێگە پێدراو نيە. 

هەڵوێستێكى سێيەمى كەمرت زانراويش هەيە 
كە هەڵوێستى ئايەتوڵاڵ مەكەڕەم شريازييە، كە 

هاوشێوەى هەڵوێستى خوالێخۆشبوو ئايەتوڵاڵى 
خوئييە و دەڵێت بەخشينى ئەندام )گەورە بێت يان 

پچووك( لە پاش مردنەوە ڕێگە پێدراوە، ئەگەر بێتو 
بە ڕوونى ويستى بەخشەرەكە بێت. 

بەشداريى خێزان
خێزان ڕۆڵێكى سەرەكى لە بەخشينى ئەندام و 

شانەدا دەگێڕێت. ئەگەر لە هەل و مەرجێكى وادا 
بمريت كە تيايدا بتوانيت بەخشەری ئەندام بيت، 
ئەوا پەرستارێكى تايبەتمەند تەماشاى تۆمارى 
NHS بۆ ئەندامبەخشان دەكات تا بزانێت ئايا 

بڕيارێكت تۆمار كردووە )بەوەى ئايا ئەندامەكانت 
ببەخشيت يان نەبەخشيت(. هەروەها قسە لەگەڵ 
خێزانەكەشت دەكەن تا بپرسن ئايا هەرگيز هيچ 

بۆچوونێكت دەربڕيوە لەبارەى ئەوەى لەگەڵ يان 
لە دژى ئەوە بیت کە ئەندامەكانت ببەخشيت و بۆ 

ئەوەى بزانن ئايا باوەڕى ئايينيت هيچ بەربەستێك 
لەبەردەم بەخشينتدا دادەنێت يان نا. 



كەواتە، بڕيارت هەرچييەك بێت، گرنگە خێزانەكەت 
بزانێت چيت دەوێت. ئەمە کارئاسانی بۆ ئەوان 

دەکات ڕێز لە بڕيارەكەت بگرن. ئەمە، سەربارى 
 NHS ئەوەش، دڵنيايى دەدات لەوەى کارمەندانی

بتوانن دڵنيا بن كە ويستى تۆ بە هەند وەرگرياوە 
لەوەى ئايا، بۆ نموونە، دەتەوێت بە پێى مردنى 

سووڕى خوێن ئەندامەكانت يان شانەکانی لەشت 
ببەخشيت نەك پاش مردنى موورى مێشك. 

ڕێز و حورمەت
دەرهێنانى ئەندامەكان و شانەكانى جەستە بەو 

پەڕى ڕێز و حورمەتەوە دەكرێن. خێزان و كەىس 
مردووەكە دەتوانن دواتر جەستەكە ببيننەوە 
و کارمەندەکان دەتوانن پەيوەندى بە پياوى 

ئايينيى نەخۆشخانەكەوە يان سەرگەورەى ئايينى 
ئەو شوێنەوە بكەن ئەگەر خێزانەكە بيانەوێت. 

نەشتەرگەريى ئەندام بەخشني لە بارى ئاساييدا لە 
ماوەى چەند كاتژمێرێكى كەمدا دەكرێت و تەرمەكە 

دەتوانرێت ڕاستەوخۆ لەپاش ئەوە بدرێتەوە بە 
خێزانەكە بۆ ناشتن و بە خاك سپاردنى. 



بڕياردان لە بژاردەكانى خۆت

هەرچييەك بۆ خۆت يان بۆ كەسە خۆشەويستەكانت هەڵبژێريت، لەالیەن کارمەندانی NHS -ەوە يان 
موسوڵمانانى ترەوە يان كۆمەڵگا هيچ بەدناوکردن یان خەوشێک بەهۆى بڕيارەكەتەوە دروست نابێت.

دەتوانيت زانیاریی زياتر لەبارەى بەخشينی ئەندام و شانە و تۆمارکردنی بڕیارکەت ، ئيرت بڕيارەكەت 
هەرچييەك بێت، لە ڕێگاى ئۆنالينەوە لە organdonationscotland.org يان بە تەلەفۆن كردن بۆ 

23 23 123 0300 ببینیتەوە

چۆن ببمە بەخشەر؟
ئەگەر دەتەوێت لە پاش مەرگتەوە هەندێك يان هەموو ئەندامەكانت و ، يان شانەکانت ببەخشيت، ئەوا 

باشرتين ڕێگا بۆ ئەوەى دڵنيا بيت لەوەى کە خێزان و كەسەكانت بزانن تۆ چيت دەوێت و ڕێز لە بڕيارەكەت 
بگرن ئەوەيە خۆت لە تۆمارى ئەندامبەخشانى NHS خۆت ناونووس بكەيت و بە خێزان و كەسەكانيشت 

بڵێيت بڕيارت چيە. دەشتوانيت لە تۆمارەكەتدا ئەوە بنووسيت كە ئايا باوەڕەكەت / ئايينەكەت گرنگە و 
دەبێت لە پڕۆسەی بەخشینی ئەندامی جەستەتدا ڕەچاو بکرێت.

چى دەبێت ئەگەر نەمەوێت ئەندامم ببەخشم؟
ئەگەر نەتەوێت ئەندامی جەستەت ببەخشيت، ئەوا گرنگە ئەم بڕيارەت لە تۆمارى ئەندامبەخشانى NHSدا 
تۆمار بكەيت و بە خێزانەكەشت بڵێيت. ئەگەر حەز بكەيت چەند ئەندامێكت يان شانەیەكت ببەخشيت بەاڵم 

هەندێکیان نەبەخشيت ئەوا لە تۆمارکردنی بەخشني ‘هەڵمەگەڕێەوە. لە جياتيى ئەوە خۆت وەك بەخشەر 
تۆمار بكە ئەمجا تەنها ئەو ئەندامە يان شانە هەڵبژێرە كە دەتەوێت بيبەخشيت.

http://organdonationscotland.org
http://organdonationscotland.org


بۆ بەدەستهێنانى زانياريى زياتر لەبارەى ئەندام و شانە بەخشينەوە و لەبارەى 
بژاردەكانت و چۆنيەتى تۆمار كردنى بڕيارى بەخشينەكەتەوە، سەردانى ئێرە بكە:

organdonationscotland.org يان تەلەفۆن بكە بۆ 
0300 123 23 23

سوپاس و پێزانني
حكومەتى سكۆتلەند حەز دەكات سوپاىس خۆی پێشكەش بەم بەڕێزانە بكات: “برشى رياض، الشيخ 

عبدالعزيز احمد فريدريكس، د. ناظم غوري، د. ساهرة دار، د. زبري احمد، الشيخ حسن رباني، الشيخ رضوان 
محمد، امام سيد رضوي، خاتوو آرام املعموري”، كۆمەڵەى سكۆتلەنديى “اهل البيت” و ئەوانەى وتەکانیان 

وەرگیراوە بۆ هاوكارييان لە ئامادەكردنى ئەم نامیلکەیەدا.
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