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 ۰۷/۰۷/۲۰۱۸                                         آریاملضیه مر

 
 دو روي خیر و شر ساینس دان، ساینس و تكنولوژي!

 
 

 به سوانح دو ساینس دان ذیل توجه فرمایید و فكر میكنم ادعاي"دو روي شر و خیر" را به كرسي مینشاند.
 

 روي شر:
 

 الفرد نوبل مخترع دینامیت وقتي به قوت تخریبي آن متوجه شد از اختراعش پشیمان گردید.
 

  روي خیر
 

 براي كفاره، همه دارایي خودرا وقف صلح و علم نمود و موسسه مشهور جایزه صلح نوبل را تهداب گزاري شد.
 

 روي شر:
 
 Oppenheimer ،بعد از آنكه اولین انفجار تجربوي سالح ذروي را در  ساینس دان ارشد و پدر بم اتوم امریكا

زده   ایالت نیومكسیكو مشاهده كرد شدت آتش، دود، باد و قوت بسیار مدهش و تخریبي آن بم، اوپنهایمر را بهت
 ساخت و گفت كه:

 
 "حاال من مرگ و تباه كننده جهان شده ام".

 
 روي خیر:

 
 وگیري از انتشار وكنترول اسلحه ذروي به سر برد.وي باقي حیات خودرا در راه مبارزه براي جل

 
روي نیت خیر بوده است خصوصأ در ساحات طب، دواسازي،   اكثریت اختراعاتي كه تا بحال صورت گرفته 

 زراعت، مخابرات وساختماني و غیره.
 

دست داده  رشته وسیع نظامي و وكسب و كار جنگ  از استثنائات بسیار عمده و برجسته اختراعاتي ست كه در
 است.

 
 ممالك بزرگ صنعتي و خصوصأ مسلح با اسلحه ذروي، مراكز عظیم تتبع، تجربه و تولید سالح هاي نو را دارند.

 
شد و پسانتر راه خودرا در طبابت،   اینك چند اختراع عمده نظامي كه در اول به مقصد شر و تباهي به كار گرفته

مخابرات، توپوگرافي، هواشناسي و غیره خدمات بشري باز كرد و براي بهتر ساختن صنایع، تفحصات كیهاني، 
 زندگي در ساحات مختلف، از آن استفاده هاي شایان بعمل آمد.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aryamal_m_shar_aw_kheir_technology.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aryamal_m_shar_aw_kheir_technology.pdf


  
 

 

 4تر 2 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

 

1. Nuclear Medicine طب ذروي 
 

یز از ، ساینتست ها به فكر استفاده صلح آم1945  بعد از اختراع و تولید بم اتوم و استعمال آن باالي جاپان در
 انرژي ذروي شدند.

و معادل آن در دیگر ممالك   American Medical Associationاز مدت بیش از بیست سال باینطرف، 
به حیث یك تخصص جداگانه در طب پذیرفته اند كه توأمیت تنگاتنگ با رشته كانسر   پیشرفته رشتهء طب ذروي را

 تشخیص، تجویز و تداوي تحت عالج قرار میدهند. داشته و مریضان كانسر را در سه مرحله Oncologyیا 
 

كسیكه تخصص در طب ذروي دارد نه تنها فزیك ذروي را به سطح بلند مي آموزد در كاربرد ماشین ها و آالت 
پیشرفته به ارتباط تشخیص و تداوي امراض خصوصأ سرطان ها، در تجویز مقدار اشعه ذروي باالي مریض، 

براي استفاده از طریق زرقي یا خوردني، صالحیت اختصاصي  Radioisotopeها تعیین مقدار رادیو ایزوتوپ
 بلندي را دارا میباشند.

 
 توجه فرمایید؛

 
را میسازد مدد  Thyroxineبراي پشتوانه دادن ادعا، از قصهء ماده آیودین كه هسته فلزي هرمون جاغر یا 

 میجویم.
 آن هرمون براي میتابولیزم سالم نهایت ضروري است.

 بلند برود عوارض بدي را تولید خواهد كرد. Thyroxineاگر غده جاغر مصاب سرطان شود و تولید 
است كه شعاع ذروي از خود بیرون میدهد و  Iodineیكي از طرق تداوي سرطان جاغر تجویز یك نوع 

Radioactive Iodine 131 .نامگزاري شده است 
به مریض تطبیق میشود غده جاغر آنرا جذب كرده و شعاع ذروي به مجردیكه آن ماده از طریق زرقي یا خوردني 

 زاده از آن حجرات سرطاني را در غده "بمباران ذروي" میكند.
 

است كه چندین سال قبل در طبابت مورد استفاده قرار  Radioactiveآیودین نوع مذكور یكي از اولین مواد 
 گرفت.

 ( قرار دارد.Oncologistsمتخصصین سرطان)حاال مواد رادیو اكتیو بسیار متنوع در دسترس 
 
 . از انرژي عظیم كه در هسته اتوم نهفته است براي تولید برق نیز استفاده میشود.2

 فرانسه از ممالك پیش تازي است در داشتن تعداد زیاد توربین هاي برق ذروي مقام بلنددارد.
 
آب شیرین كه از سالها باینطرف مورد استفاده است . تصفیه گاه هاي بزرگ اتومي براي فلتر كردن آب شور به 3

 اما به نسبت قیمت بسیار گزاف، بازار چنداني ندارد.
 عربستان سعودي و چند كشور خلیج با پشتوانه پترودالر توانسته اند چند مركز تصفیه را خریداري نمایند.

 
و دیگر ممالك را متقاعد به استفاده از آب شور بحري تغییرات فاحش اقلیم و خشكسالي هاي متناوب، ایاالت متحده 

 خواهد ساخت.
 

 انواع استفاده صلح آمیز از انرژي اتوم بسیار وسیع است، به اجازه شما با آنچه گفته آمد اكتفا میكنم.
 

4. LASER: 
 
 

 لیزر یك شعاع ساخته بشر است كه در طبیعت وجود ندارد یا تا هنوز وجود آن كشف نشده است.
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 مه لیزر ساخته از مخففات ذیل است:كل
Light Amplification for Stimulated Emission of Radiation. 

 
متوجه شدیدو توپ هاي  LASER، البراتوار هاي نظامي عظیم شرق و غرب به قوت تخریبي 1960در اواسط 

  لیزر را اختراع كردند.
بي، پیچیدگي هاي لوژستیكي و تطبیقي از اولیت هاي صدمات جان  گویند اتحاد شوروي پیشقدم بود اما به نسبت

 نظامي برافتاد.
جنگي دوباره باال گرفته و ایالت متحده توپ هاي لیزر را باالي كشتي   LASERدرین اواخر خواندم كه عالقه به 

 هاي جنگي خویش نصب كرده است.
 

  ناگفته نگزرم كه لیزر قدرت برندگي باالتر از المس را دارد .
 

بزودي در صنایع موزیك، ویدیو، ماشین هاي چاپ، طبابت، سنگ تراشي و خاصتأ  LASERاما 
Nanotechnology .راه خودرا باز كرد 

 
 
 

تولیدات متنوعه در مغازه هاي  Barcodeدر امریكا عبارت از خواندن  1975اولین استفاده عملي آن در سالهاي 
فروش فراهم كرد و در سالهاي بعدي، موارد استعمال آن غذافروشي بود كه سهولت و سرعت زیادي در خرید و 

 بسیار وسعت یافت و جهاني شد.
 

است كه نزدیك  Excimer Laserبسا فیض ها گرفت و برجسته ترین آنها  LASERطبابت نیز از 
 ( و دیگر معیوبیت هاي دید را اصالح مینماید.Myopiaبیني)

 
را در شبكیه چشم نشان میدهند نیز توسط لیزر تداوي شده  مریضاني كه مراحل پیشرفته آسیب هاي مرض شكر

 میتواند.
 ,Excimer ،Argon laser ،Krypton, Blueانواع مختلف لیزر در طبابت بكار میرود و مهمترین آنها

Green  وYAG .لیزر اند 
 استفاده هاي دیگر لیزر در طبابت چنین خالصه شده میتواند:

 سوختاندن تومور ها و سرطان هاي كوچك و ناحیوي.-
 پارچه پارچه كردن سنگهاي مجراي إدرار .-
 برداشتن زخ ها و دانه هاي جلدي، آرایش و زیبا سازي.-
 توسط لیزر. cataractبرداشتن  -
 

5. GPS یا Global Positioning System 
 فكر میكنم كمي توضیح الزم است.

در دهه هاي هفتاد وهشتاد، مسابقات تسلیحاتي بین بالك هاي غرب و شرق بقیادت ایاالت متحده و اتحاد جماهیر 
 شوروي وقت بسیار اوج گرفت.

اتحاد شوروي دوكتورین اسلحه ستراتیژیك خودرا روي انگیزه اینكه هر قدر سالح بزرگ باشد قوت تخریبي آن تباه 
 د بود و در چانه زني هاي سیاسي امتیاز خواهند گرفت.كن تر و رعب و ترس آور تر خواه

 
یعني اسلحهء  Smart Weaponامریكا روش مخالف آنرا به پیش گرفت و راكت ها و بم هاي ذروي خورد نوع 

 "هوشیاریا چابك كار" را انكشاف داد.
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و دره ها پرواز   كنترول میشود در ارتفاعات خیلي پائین GPSكه توسط  Cruise Missilesراكت هاي نوع 
كشف شده نمیتواند و همچنان دقیقا به هدف اصابت میكند كه در نتیجه، شوروي را دست و   توسط رادار  كرده و

 پاچه كرد.
به نسبت عدم تحمل مصارف مسابقات تسلیحاتي در عهد زمامداري رونالد ریگان رئیس جمهور امریكا و   سرانجام،

 الي اتحاد شوروي در هم شكست.شكست در جنگ افغانستان، طلسم و هیو
 

 به هدف رهنمایي میشد. GPSتوسط سیستم  Cruiseراكت هاي 
 

 نظامي و نوع مورد استفاده عامه با هم مشابه اند. GPSاز نظر پرنسیب هاي فزیك، 
 

و انواع استفاده هاي دیگر  Google mapsها،  Smartphoneحاال بیش از چند بلیون تلفون هاي دستي یا 
را اختراع  Cruise Missileمیباشند و همه باید مرهون ساینتست و انجینیران نظامي باشند كه  GPSه متكي ب
 كردند.

 
اختراعات دیگر كه از بستر جنگ برخاسته اند و بعد ها به حیت اوالد صالح در خدمت بشر در آمده اند قرار ذیل 

 اند:
 
كشف طیارات و كشتي هاي دشمن قبل از نزدیك شدن  ( كه در جریان جنگ دوم اختراع شد و درRadar. رادار)1

به هدف كمك میكرد، حاال در تمام میدان هاي هوایي جهان براي رهنمایي طیارات مسافر بري، حمل و نقل و 
 نظامي از آن استفاده هاي شایان میشود.

السیر ملكي فضا جنگ دوم انكشاف داده شد، طیارات جت سریع   . جت: به بركت تكنولوژي جت كه در جریان2
 را تسخیر كرد.

جرمني و اتحاد جماهیر شوروي تفوق   . راكت: در انكشاف راكت ها براي تخریب اهداف دور در جنگ دوم،3
از آن براي پرتاب اقمار مصنوعي به فضا، فرود آوردن انسان به ماهتاب   از چندین سال باینطرف  داشتند.

 و میشود.  تفحصات كیهاني استفاده شده  و
4. Digital photography: 

ایاالت متحده و اتحاد شوروي در اوج درگیري هاي جنگ سرد، اقمار مصنوعي مخابراتي شانرا مجهز با قابلیت 
Digital Photography.نمودند. همان تكنولوژي امروز جهان فن عكاسي و تبادالت آنرا تسخیر كرده است . 

5. Internet. 
مركز قومانده قواي ستراتژیك امریكا در پنتاگون یعني وزارت دفاع در دهه شست، تصمیم گرفت كه چندین مراكز 

 قومانده را در موقعیت هاي مختلف امریكا احداث كند.
پالن این بود كه اگر یك یا دو مركز در اثر حمله دشمن سقوط كند مراكز دیگر از طریق ارتباط إنترنتي آنأ فعال 

 .میشود
 

شبكه إنترنتي جهاني امروز كه ما از آن برخودار هستیم و كره زمین را به یك كلبه تبدیل كرده است نیز ریشه در 
 البراتوار هاي نظامي دارد.

 
 رو آوردند.  و به صلح و كار خیر  بسا اختراعات دیگري هم هستند كه میدان جنگ را ترك كردند

 
 با احترام
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