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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۷/۰۶/۲۰۱۷         داكتر مصطفي آریامل
 

 ارزش حیات
 

ن آحیات؛ وقایه آن، امراض و تداوي آنها و منابع إیكه حیات به  را در باره   بشر به طور روز افزون دانش خود
  .آب و زمین، افزوده است متكئ مي باشد مثل هوا،

 

، حجره بدون میكروسكوب قابل ئیحجره است. به جز در موارد استثنااز نظر بیولوژي، واحد حیات عبارت از 
 .رویت نمي باشد

 

كوچك در بدن از ملیون ها حجره ساخته شده، و دانشمندان تخمین زده اند كه تعداد مجموعي حجرات بدن به  یك غده  
ناگفته نماند كه هزار  .(بیش از صد تریلیون میرسد)در سیستم امریكا، یك تریلیون مساوي به یك هزار بلیون است

 .ملیون یك بلیون را میسازد
 

 .از القاح یك بیضه و یك تخمه به وجود مي آید اینست كه آن صد تریلیون حجرهحقیقت گیچ كننده 
 

را نمي توان  لذا ارزش حیات .حیات، حاصل تعامالت بیولوژیك نهایت مغلق بین همان صد تریلیون حجرات است
 .محاسبه كرد

 

اخانه هاي بزرگ، فابریكه عظیم یكي از شواهد فزیكي  براي برجسته ساختن ارزش حیات عبارت از موجودیت شف
 مي انجامد، LASER شعاع اتومي و ,X-Ray دواسازي، صنایع ساختن وسائل طبي كه از سوزن شروع و به

مراكز بسیار پیشرفته تحقیقات طبي و تشكیالت بزرگ حمایوي به سطح حكومات مركزي و والیات كه همه به 
 .بود و تمدید حیات مي باشندصحت، به نحوي از انحاء مصروف فعالیت براي اعاده  

یك عده از  .در ممالك پیشرفته، یك سكتور عمده فعالیت هاي اقتصادي را صنایع و خدمات صحي تشكیل میدهد
معیار ها یا شاخصه مهم جهت ارزیابي انكشاف و پیشرف در ممالك جهان عبارت از كیفیت خدمات صحي، فیصدي 

  .گام والدت و اوسط عمر مي باشدمرگ و میراطفال، ضایع شدن مادران هن
 

دیگر ممالك اروپاي شمالي از نظر كیفیت خدمات صحي، در صدر لست  حصائیه اخیر، برطانیه و یك عده  ا  قرار 
در وطن عزیز ما، اگر فساد و ناكارآیي حكومت یك معیار و شاخصه قبول شود كیفیت خدمت صحي را .قرار دارند

  .نمنیز خیلي خراب پیش بیني میك
هایي هستیم كه بعد از حادثات  صحنه قسمت خدمات صحي در وطن، ما شاهد با وجود همه كم و كاستي ها در

امبوالنس ها با چه تالش و جان بازي، سعي مینمایند تا حیات مجروحین را  انتحاري، مردم عادي، پولیس، عمله  
 .نجات دهند

 

اخانه برسند در آنجا یك لشكر از داكتر ها، نرس ها ودیگر عمله اگر مجروحین خون آلود خوش بخت باشند تا به شف
آغاز  زنده ماندن مجروحو جدال شانرا با  انتظار میرود كه همین طور باشد(،حمایوي بر سر مجروحین میریزند) 

 .مي كنند
وج خود میرسد كه یك مادر بروي جسد خون چكان یگانه فرزند برومند ااز نظر معنوي، ارزش حیات وقتي به 

عرش معلي صعود میكند و از فرط سوز و گداز از خالق  و نهیب مادر به یش میرسد در آن وقت است نعرهخو
  .طلب دادخواهي و به مخلوق انتحاري لعنت و نفرین میفرستد

نسان صالح و یك انتحاري یكي است اما در سطح معنوي، اخالقي و ا  إذعان نمایم، ارزش بیولوژیك یك  اگر بیطرفانه
 ین ترین قعر انسانیت سقوط كرده اند.ئ، انتحاري ها وحامیان شان كه دشمنان حیات هستند به پاعاطفي

 پایان
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