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 ۰۳/۰۶/۲۰۱۸                                       مصطفي آریامل

 
 جناب محترم دكتور اسحاق جواد!

 
داكتر صاحب محترم شما بهترین عواطف بشري خویش را در نوشته خویش انعكاس داده اید و عنوان "سوراخ هاي 

 قلبي قومي" را كه انتخاب نموده اید دل سنگ را نرم میكند.
 

براي یك طبیب دلسوز كه مي بیند مریض قابل عالج است اما دوا و وسائل تداوي در دسترسش نیست بسیار آزار 
 مام میشود.دهنده ت

 
نوشته داكتر صاحب وضع رقت مریضاني را كه تداوي شان در داخل وطن ممكن نیست بسیار دلسوزانه بیان میكند 

 و التماس شان از مردم براي كنار گزاشتن نفرت انگیزي شایان حمایت، همنوایي و تقدیر میباشد.
 

 انب زندگي و خاصتأ طبابت رخ میدهد.در جهان امروز، نوآوري ها و راه هاي بكر عرضه خدمات در همه جو
 

! ها یا طیارات خورد و بزرگ Droneامریكا در باره  Timeدیشب یك مقاله جالب را در نشریه اخیر مجله 
 نظامي و خدمات ملكي، طبي و تفریحي كه بدون سرنشین بوده و از دور كنترول میشوند خواندم.

 
!Drone ت.در دیكشنري زنبور عسل نر ترجمه شده اس 
 

 مقاله خیلي طویل است و صرف چند پاراگراف مرتبط به خدمات طبي را ترجمه مینمایم.
 

 عنوان:
 

 ها نجات دهندهء حیات اند Droneاین 
 

 سرگزشت مریض:
 

 دخترك دوساله از تب و درد شدید مینالید.Ghislaneبراي چندین روز 
 افریقا بردند. Rwandaوالدینش اورا به یك كلینیك محلي در مناطق مركزي 

مصاب یك نوع حاد مالریا است كه  Ghislaneیك نرس آن كودك مریض را معاینه كرد و به والدینش گفت 
 حجرات سرخ خونش را شدیدأ آسیب رسانده است.

امبوالنس را احضار كردند و در موقعي كه مریض  متاسفانه ما درین كلینیك كدام كمكي برایش كرده نمیتوانیم اما
 از حركت مانده بود. Ghislaneرسیدند  Kabgayiخوردسال و مادرش به شفاخانه 

 
 یا زرق خون را پیشنهاد كردند. Transfusionنرس ها به مقصد یك سعي نهائي، به مادرش 
 مادرش كه بهت زده و متردد بود قبول كرد.
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  Technician مصروف نوشتن تقاضا در صفحه كامپیوتر براي دو البراتوار ،Point  خون نوع صفر بود اما
چاره جوبي  Ghislaneبانك مركزي خون در پایتخت یك و نیم ساعت با موتر فاصله دارد و عاجل بودن وضع 

 دیگري را إیجاب میكرد.
 

توسط  Ghislaneن طرف ضرورت بعد از دقایق كوتاه، زنگ تلفون شعبه عاجل به صدا درآمد و مژده داد كه خو
Drone .در راه است و بعد از شش دقیقه خواهد رسید 

 
 البراتوار فرود آمد. Parking Lot، وجد و هیجان بر انگیخت و در Droneدر وقت معین، صداي زنبور مانند 

 یك پارسل از درون بیرون شد كه حاوي دو بسته خون بود.
را سیراب  Ghislaneدر چند دقیقه كوتاه از طریق ورید، بدن بي حركت به عجله به شعبه عاجل انتقال یافت و 

 كرد و آن كودك بي جان چشمانش را باز نمود.
 

اولین مریضي در جهان است كه حیات  Ghislaneرخ داد و  2016دسمبر  21آن نجات بي سابقه به تاریخ 
 میداند. Droneخودرا مرهون 

 
كمفرما شود و سرمایه هاي بشري و مادي ما نه در راه كشتار و تخریب امیدوارم روزي در وطن عزیز ما صلح ح

 بلكه براي آباداني و رفاه به كار افتد و دامنه تراژدي هاي جان فرسا برچیده شود.
 

 با احترام 
 

 مصطفي آریامل
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