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 ؟بگيرد تصميم اش مرگ مورد در دارد حق انسان آيا
 هست انسان که است مسلم حقيقت يک اين.باشيم داشته مسآله اين به مذهب از بيرون نگاه يک بيايد
 انسان اگر .است زندگی کيفيت آن از تر شيرين و است شيرين خيلی هم زندگی .دگرد نيست تا شده

 و روحی لحاظ از حتی نيست بخش لذت برايش زندگی بدهد، دست از امکانات تمام با را زندگی کيفيت
 برده بکار اش زندگی کيفيت نمودن بهتر برای را اش تالش تمام و نباشد مريضی به مصاب هم روانی
 و دوستان ، ميدهد خرچ به تالشی بداند، متعلق جامعه و مردم بين در را خود تواند نمی رديگ باشد،

 از باالخره و   آورد نمی بدست مطلوب نتيجه  متآسفانه اما نمايند می رهنمايی و کمک را او خانواده
 تیح .ميگردد مرگ خواستار و ببندد سفر رخت بايد وی که ميدهد ُزخ برايش احساس وجودش داخل

 .کن آسانی بااليم تو خدايا :ميگويند معروف قول به
 

 
  شد؟ قايل بايد احترام انسان اين خواست آيابه:که اينجاست سوال

 تصميم هم اش مرگ مورد در دارد حق انسان که  گفت و شد قايل احترام خواست اين به احيانآ اگر 
 و ميزند خودُکشی به دست و ميرساند آسيب خود به فرد که ميگردد وانمود چنين شک بدون  ، بگيرد

 حالت نوع اين انجام سر . بزند  کاری چنين به دست النفس ضعيف انسان هر است ممکن اين از پس
 :ميشود کشانيده جهت دو به
 دميزن خودکشی به دست انسان اين يا-  ۱
 و  اند يافته بنا شريعت اساس بر قوانين  ما جامعه در.ميدهد ادامه اش زندگی به ناراضی يا و- ۲

 رنگ بالد گردد مطرح انسان اختيار از سخن  وقتی . کشاند می حاشيه به خودش اختيار از را انسان
 در .ميگردد محسوب القتل واجب و کافران جمله مذکوراز فرد و آيد می ميان در الحاد و کفر  مسائل
 در را تصاميم ميتواند خرد و فردی،عقل آزادی اصول مبنای بر و است خداگونه موجود انسان حاليکه

 کشور ترين پيشرفته از يکی که هالند کشور در اما.نمايد اتخاذ هم اش مرگ حتی و اش زندگی مورد
 قرار جهان اول های رده در صحی امور وارائيه نظم در  خصوص به ميگردد محسوب جهان های
 وجود آن در تغيير امکانات و شده نهاده بنا مردم خواست به نظر اخالقی مسايل مورد در قوانين دارد
 يا آرام مرگ بدينسو سال ۲۰ تقريبآ مدت از که باشيد داشته اطالع يکتعداد شايد .دارد

    hanasiaEutدارد را اساسی نقش ،داکتر خواست اين اجرای در البته که .گرديده قانونی رسمآ. 



 
 

 تکميل ” اسم به  دارد جريان ديگری قانونی باره در گفتگو و بحث بدينسو سال سه مدت از اما و
 يک کمک به  شخص ميتواند روانی و روحی معاينات تکميل از بعد و .نمودند نامگذاری »زندگی
  قانون اين چارچوب در که دهد مهخات خود زندگی به پرستار يک هم يا و فاميل اعضای يا دوست
 ارايه سنا مجلس به و ميرسد تصويب به پارلمان توسط زودی به قانون اين .دارد کمتر نقش  داکتر

  گرديد خواهد
 


