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تفُکر واستدالل جامعه   یرو یحمله بر ن حمله بر مکاتب وُکشتن معلمان
 !است

 
 

 کنندیاند که تصور م  دهیگرد  ینیتعصب وخود ب  یاسالم به ناِم دفاع از اسالم چنان گرفتاربال  یایاز دن  یبخش  بدبختانه
خودرا بر همه بقبوالنند ومردم را با ارعاب ودهشت بدان سو    دید  ۀویتوانند ش  یدرمکاتب م  یبا بُکش ِبُکش وبم گذار

به نام  ایریجیکشند وآنجا در نا یمعلمان واداره کنندگاِن مکاتب را م اندرافغانست نجایسوق بدهند. ا خواهندیه خود مک
چشمان کورشده از تعصب را به   نیتواندایم یبندند. چه کس ی مردم م ی علم وتجربه را بررو ۀبوکو حرام درواز

شناسد.  ینم رامشترِک انسانهاست که شرق وغرب  ۀتجرب هیوترب میبفهماندکه تعل شانیکند وبه ا نایاستدالل ب یروین
ابن   ، یالخوارزم ان،یچون جابر بن ح ی رجال ی وخودرا با نام ها کردندیاسالم باز م یایعلم را دردن خیاگر تار نانیا

 دندید یوم کردندیرا باز م دی مجکردند وضمناً کالم هللا یآشنا م گرانیود نایس ثم،ابنیه ،ابنیرونی،الب یاسحاق الکند
شما  ی!" وقتدیاوریتان را ب لی:"بگو دلدیگو یوم دهدیدستور م قتیحق روانِ یخود به پ مِ کال یکه خداوند در جا به جا

است.  یسردرگم یایامروز دن یای. دندیبا استدالل وحجت ومنطق سروکار دار دیخواهیشان را م لِ یدل گرانیاز د
مواِد  دیتول یها ی.کمپنمیکه عقل خودرا در گرو شان بگذار خواهندیگوناگون از ما م یها زهیمتخصصان با انگ 
وخالصه که )مِن(  میوبخور میآنان بخر ۀوبه اراد میکنند اعتماد کن یکه به آنچه اعالن م خواهندیگوناگون از ما م

 یم ریورور برِق شمش بُردیم شیازپ یکار خیوجهالت درتار ی.اگر تعصب،سرزورمیآنان بگذار ارِ یخودرا دراخت
  یاند زنِگ تعصب وکور فکر دهیکه کوش یوخردمندان امبرانیناِم پ یبه جا  خ یتاررا نگاه دارد  یتوانست نظام بردگ

نام  ردیبگ  میخود تصم ۀوبااراد شدیندیب شیوبه انسان مجاِل آن را بدهندکه با عقِل خو ندیرا از مغز انسان بزدا
 :روشن کنم یعرِض خودرا با مثال بگذار.کردیودکتاتوران وبرده سازان را ثبت م ربافانیزنج

 
. شما فگندیمختلف از بام فرو ب یها وهیاورا به ش خواهدیم یگریاست ود ستادهیا یکه بربام دیرا تصور کن یمرد

.حاال آن ندازدیخودرا از بام فرو ب  لیکه بپُرسد به چه دل  دیاست انتظار دار  ستادهیکه بر بام ا  یبدون گفت وگو از مرد
ً یاح ایخود  رِ یخ دنشودر فروافگن فگندیاورا از بام فرو ب خواهدیکه م اورا قانع   نکهیا یاورا در نظر دارد برا ریخ انا

  ن یاو درکجاست وازا ر یکار خ ن یه دراک دیبا استدالل به او بگو کیدو کار بکند  دیبا فگندیبسازد که خودرا از بام ب
اورا   خواهدیکه م یدمر ی جا مسلماً استدالل وجود ندارد ول ن یرسد. درا یم یچه نغع  گران یخودش ود ی عمِل او برا

بلکه وسوسه است. مثالً   ستیاستدالل ن  وهیکند وآن ش  یاستفاده م  گرید  یا  وهیاز ش  فگندیوادارد که خودرااز بام فرو ب
 : دیممکن است به او بگو

تو  یبر رو یهفتاد حوِر بهشت ایکنند و یم شیترا ستا یواز جان گذشتگ  یمردم دالور یاگرخودرا ازبام فرو افگن
لحظه دقت    کیوسوسه استند که اگر طرف ِوسوسه    یول  ستندیهم استدالل ن  یک یها    نی... ارهیکنند وغ  یم  ازآغوش ب

 بطالنش را ثابت کند. ندتوایکند م
 د:از وسوسه گر بپرس یعنی 
 یبر رو  یکه هفتاد حور بهشت  ییگو  یم  لیتو به چه دل  ایکنند؟    یم  شیمرا ستا  یکه مردم دالور  یدانیتو از کجا م(۱

 دکننیمن آغوش باز م
را   گرانیمعموالً آنان که د ؟یدانینعمت نم نیچرا خودرا مستحق ا یخود اعتقاِد استوار دار ییگو یاگر بدانچه م (۲

 یکه در جوان دیآ یم ادمیکنند.  یوسوسه استفاده م یها وهیاستدالل از ش یکنند به جا یدعوت م یانجام عمل یبرا
شوم  یکنم ملتفت م ی . حاال که بدان روزگار فکر مدادم یسخِن واعظان گوش م هرفتم وب یخانه م هیدرماه محرم تک 

 

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


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

شد وکمال واعظ   یشاعران خوانده م گریود یدردناک موالنا محتشم کاش یها هیه مرثکه درآن گونه مجالس چه گون
که  دیکن هیگر دینک هیگفت:"گر یآرم که م یم ادیرا به  ی کردن وادارد. واعظ هیگر شتربهیبود که مردم را ب نیدرا

 .وسوسه است کیپیت ۀنمون نیکند." وا یتان را حضرت فاطمة الزهرا در بوتل جمع م یاشک ها
است  دهیگرد نییَشَو دکه حرا م وحالل از جانب خدا تع دهیاست که اگر از بوکو حرام پُرس نیبحث ا ن یاز ا منظورم

را کسب کرده    تیصالح  نیواز کجا ا  یستینشده است پس تو ک  میتحر  امبرشیگاه از جانِب خدا)ج( وپ  چیگرفتن ه  ادیو
که   یده یحق نم گرانید یبرا یول ییبربا گرانیاز د را یعِت زندگانبا تفنِگ ساخت غرب خل یتوانیکه خود م یا

 .ُجز سکوت ندارد یاومسلماً جواب ؟یحرام بودن بزن ۀندارد تاپ یوشرق یعلم که غرب نیوبر جب اموزندیعلم ب
کنند وچشم بسته به دنباِل  یاستدالل م اموزندیمردم علم ب یوقت دانندکهینندمیبیم گرانید ِرخودرادرجهلیکه خ آنان

استدالل از وسوسه    یکه به جا  یکسان  یحنا  جهیشناسند ودرنت  یاستدالل ووسوسه را باز م  انیوفرق م  روندینم  گرانید
  ایآ ی بندند ول یسوزانند ومعلمان را به گلوله م یرا م کاتباست که م ل یدل نیشود به هم یم رنگیب رندیگیکار م

بتوانند راه را   ِرآنینظ ی محمد)ص( ببندند که بوکو حرام وگروه ها تیکه راه را برحقانابولهب وابوجهل توانستند 
 علم ببندند؟  تِ یبرحقان
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