
  يبسمه تعال

  !يخوديب يها، حرفينخود يمغزها

  

شرفته و يگر پيد يدرمانده هستند و بعض و نقدر عقب افتادهيازکشورها ا يپرسم چرا واقعا بعضيوقتها از خودم م يبعض
  سنبل دانش؟  يسنبل جهالت و برخ يقدرتمند؟ چرا برخ

 قا درکيعم يکنيملتها مطالعه م يدر احواالت برخ يوقت يعني". قيق، هرچه اليخال"افتم که ينگونه ين سوال را ايجواب ا
را ندارند که در مقابل خود  يانهيچ آينکه هيا از همه بدتر هم. اندشتر از آنچه هستند نبودهيب يزيق چيکه آنها ال يکنيم

  ".در جهل مرکب تا ابد الدهر بمانند"ن خاطر ينند و به هميرادات خود را ببيبگذراند و ا

چوقت يشوند هيت را شامل مينفر جمع ونيليم ۳۶۰ا با يکشور دن ۲۳که  يعرب يکردم که چرا کشورهايشه فکر ميمثال هم
- يزشت در آنها م يعادتها يمتوجه برخ يفور يليخ يشويک با آنها آشنا مياز نزد يوقت. از اعراب ندارند يا محليدر دن

  :افتيتوان يت را از همه نامطلوبتر ميخصوص دو. ستيني آنها جدا شدن که ظاهرا هرگز از يشو

هنوز باور  ۲۱آنها در قرن .فناوري داشت موفقيت در دنياي امروز بايد علم و يکنند که براينم چوقت درک نکرده ويه -۱
   .شوديک کشور مي يمنجر به استقالل و سربلنداست که  ي، تنها ابزار)يو بخصوص دانش مهندس( دانش اند کهنکرده

اي باعث شده که همواره در حال نزاع با يکديگر باشند و حاضر شوند براي قبيله هاي بيجاي قومي وتفکرات و تعصب -۲
هاي طوالني مدت وارد منازعات و درگيري) هرچند جرم سنگيني مرتکب شده باشند(دفاع از يک عضو خاطي قبيله خود 

   . توان ديدبين کشورهاي مختلف عربي ميهمين تعصبات نابجا را امروزه در نمونه بزرگتر . ندشو

ها ودانشمند شدن به جوانان کشور خود را بجاي هدايت به سمت دانشگاهآنها اين دو ايراد بزرگ همواره باعث شده که 
پايان هدايت کنند و تمام ثروت ملي خود را صرف خريد تسليحات نظامي سوز و بيهاي خانمانسوي برادرکشي و نزاع

  .نمايند

وجود ندارند که به مردمشان گوشزد  يافراد يعنياند يدر مقابل خود ندارند تا اشکاالتشان را بنما يانهينها آيگر، ايز طرف دا
-ين مشکل ميتازه متوجه ا يکنيلکرده آنها برخورد ميافراد تحص يبا برخ يوقت. اشتباه استو رفتارشان کنند که راهشان 

. نکه بخواهند مردم خود را متنبه کننديزشت خود هستند چه رسد به ا يغرق در عادتهار گلو يکه آنها خودشان تا ز يشو
داشتم که البته  ييآشنا يمختلف عرب يسانس از کشورهايو فوق ل يان دکتريدانشجو يل با تعداديمن در دوران تحص

شوند، به موضوع يها دور هم جمع مآن از يتعداد يوقت. کردنديل ميتحص!! و سرگرم کننده يفنر يغ يهادر رشته عمدتا هم



 يهايدر مورد گوشآنها  يدرصد از صحبتها ۵۰ .يشويآنها م" ينخود يمغزها"متوجه  يکنيآنها که توجه م يصحبتها
ه يدرصد بق ۵۰و  اندگرفتهبا آنها ساعت گذشته که  ۲۴ يو عکسها آنهاسه يو مقا انددهيکه خر است يمتيد و گرانقيجد

 که هم يعلم و ياز مباحث درس!. اندانداخته يکه با آنها آشنا شده و با آنها عکس سلف ييدخترهاو . سصحبتها در مورد 
- بازيگويا اين اسباب. ديتوان ديفاصله دور در وجود آنها م بودن را از يمغزنخود بودن و ياعقده. يشنوينم ياصوال بحث

آنها  اندوزي درهيچ حرص و ولعي براي علم. تا سرگرم باشند نداساله ريخته ۵هاي الکترونيکي را جلوي تعدادي کودک 
 شان را به هم نشانيهاکه اگر هم تبلت يديديم يتناميو و يوانيو تا ينيچ يدانشجو يريدر عوض تعداد کث .توان ديدنمي

  .دادنديد انجام ميکه بابود  يدرس يهابلکه پروژه...  يدادند نه برايم

نها يا. شونديگردند احتماال استاد دانشگاه ميبه کشور خود برم يعرب وقت ن دوستانيب اکه خُ منکيها فکر معموق يبعض 
طبقه  يوقت. !!؟کشور خود شوند شرفت مردم ويند تا باعث پيخودشان بگو ينسل بعددانشجويان و دارند که به  يزيچه چ
 ر کارها ويدرگمغز نخودي و نجور يرا اد باشند يبا ن قشر مردمين و بهتريترک مملکت را که جزء عالميلکرده يتحص

... و ۲۳و  ۲۲به نظرم که اگر اينها وارد قرن  .توان داشتيآنها م ه مردميبق از يتظارنگر چه ايد ينيبيم يخوديب يحرفها
    .   نفهمند که اشکال کارشان در کجاست خود باشند و هرگز هاي پوچسرگرمي بشوند همچنان سرگرمِ هم

       

  اسب خرد از گنبد گردون بجهاند    کس که بداند و بداند که بداند آن

  خفته نماند يدار کنندش که بسيب    کس که بداند و نداند که بداند آن

  ش به منزل برسانديخو خرک لنگان    کس که نداند و بداند که نداند آن

  در جهل مرکب ابدالدهر بماند    کس که نداند و نداند که نداند آن

  زنده بماند ين جانوريف است چنيح   آنکس که نداند و نخواهد که بداند

  

بايد همواره اشکاالت خود را بفهميم و به ديگران هم گوشزد کنيم و در (!) پس براي اينکه حيف نباشد که زنده بمانيم 
  .تالش کنيمباهم  يگمهجهت رفع آنها 

 


