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 27/07/2017                     امل یآر یداکتر مصطف

 اتیارزش ح

دو دلیلی كه مرا واداشت تا مقالۀ ذیل را تحت عنوان "ارزش حیات" به نشر بسپارم، از یكطرف فاجعۀ نهایت وحشتناكی است 

داكتر و  1٣مریض،  ٨٥شفاخانه ولسوالی تیوره والیت غور توسط طالبان صورت گرفته و قرار راپور های اخیر كه در 

از جانب دیگر، در یك جای دور تر از وطن به خون تپیدۀ ما یعنی برطانیه، برای نجات  هشت معاون داكتر تیرباران شده اند.

اده راه افته باشد تپ و تالش دامنه دار ب رثی است و حالش وخیم میایك كودك كمتر از یكساله كه مصاب یك نوع مرض نادر 

جهان نیز صله رحم نشان داده تا آن كودك مریض را برای تداوی به ایاالت متحده های و حتی پاپ فرانسیس رهبر كاتولیك 

 انتقال دهند كه زیر یك نوع تداوی تجربوی كه در امریكا میسر است قرار گیرد

. 

 ت راه از كجاست تا به كجا.ببینید تفاو

 اینهم مقاله

باشد  ین متكئ مآات به یكه ح یآنها و منابع یآن، امراض و تداو ۀیات؛ وقایح ۀباررا در  بشر به طور روز افزون دانش خود

  ن، افزوده است.یآب و زم مثل هوا،

o كروسكوب قابل یحجره بدون م، یئاستثنابه جز در موارد  ات عبارت از حجره است. ی، واحد حیولوژیاز نظر ب

 باشد. یت نمیرو

o حجرات بدن به  ین زده اند كه تعداد مجموعیون ها حجره ساخته شده، و دانشمندان تخمیكوچك در بدن از مل ۀك غدی

  ون است(.یك هزار بلیبه  یون مساویلیك تریكا، یستم امری)در س رسد یون میلیش از صد تریب

o سازد. یون را میبلك یون یناگفته نماند كه هزار مل 

o ون حجرهیلینست كه آن صد تریچ كننده ایقت گیحق 

o  د.یآ یك تخمه به وجود میضه و یك بیاز القاح 

 ون حجرات است.یلین همان صد تریت مغلق بیك نهایولوژیات، حاصل تعامالت بیح  
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o توان محاسبه كرد. یرا نم اتیلذا ارزش ح 

 یكه هایبزرگ، فابر یت شفاخانه هایات عبارت از موجودیبرجسته ساختن ارزش ح یبرا یكیك عده از شواهد فزی 

مراكز  انجامد، یم LASERpو  ی, شعاع اتومX-Rayكه از سوزن شروع و به  یع ساختن وسائل طبی، صنایم دواسازیعظ

روف از انحاء مص یبه نحوات كه همه یو وال یبه سطح حكومات مركز یویالت بزرگ حمایو تشك یقات طبیشرفته تحقیار پیبس

 باشند. یات مید حیصحت، بهبود و تمد ۀاعاد یت برایفعال

o دهد. یل میتشك یع و خدمات صحیرا صنا یاقتصاد یت هایك سكتور عمده فعالیشرفته، یدر ممالك پ  

o خدمات ت یفیشرف در ممالك جهان عبارت از كیانكشاف و پ یابیمهم جهت ارزهای ا شاخصه یار ها یك عده از معی

  باشد. یع شدن مادران هنگام والدت و اوسط عمر میاطفال، ضا ریمرگ و م یصدی، فیصح

o  ت سی، در صدر لیت خدمات صحیفیاز نظر ك یشمال یگر ممالك اروپاید  ۀك عدیه و یر، برطانیاخهای ه یحصائاقرار

 قرار دارند.

o راب خ یلیز خیرا ن یت خدمت صحیفیقبول شود كار و شاخصه یك معیحكومت  ییز ما، اگر فساد و ناكارآیدر وطن عز

  كنم. یم ینیش بیپ

o م كه بعد از حادثات یهست ییها  صحنه  در وطن، ما شاهد یها در قسمت خدمات صح یو كاست یبا وجود همه كم

 نجات دهند.ن را یات مجروحیند تا حینما یم ی، سعیامبوالنس ها با چه تالش و جان باز ۀس، عملی، پولی، مردم عادیانتحار

 یویگر عمله حماید ك لشكر از داكتر ها، نرس ها وین خون آلود خوش بخت باشند تا به شفاخانه برسند در آنجا یاگر مجروح

 كنند. ین آغاز میات مجروحینجات ح یرا برا و جدال شان  ن طور باشد(،یرود كه هم یانتظار م) زندیر ین میبر سر مجروح

 یش میگانه فرزند برومند خویجسد خون چكان  یور ك مادر بریرسد كه  یبه اوج خود م یوقتات ی، ارزش حیاز نظر معنو

و  یكند و از فرط سوز و گداز از خالق طلب دادخواه یصعود م یعرش معل  ب مادر بهیو نه هنعرکه رسد در آن وقت است 

  فرستد. ین میلعنت و نفر یبه مخلوق انتحار

، یو عاطف ی، اخالقیاست اما در سطح معنو یكی یك انتحارینسان صالح و اك یك یولوژیارزش بم، یذعان نمااطرفانه یاگر ب

 ت سقوط كرده اند.ین قعر انسانین ترییات هستند به پایان شان كه دشمنان حیحام ها و یانتحار

 
 


