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 مانده وامعِ عقبــج و یرــبــره یالــب
 

 میر مانده اـبـبنِد ره د ر درـق   نیا یکور ما ز
 

 پاست رِ یشود بر کف عصا زنج نایچشم اگر ب
 

 (دلـیب)
 

 ستندین یرهبر پرست یهمانند جوامع عقب مانده گرفتار بال اند دهیآموزش برخوردار گرد سواد و ضیکه از ف یجوامع 

 جوامع صاحب سواد و دهند. در یباالتر از انسان نم یقدرت شیبرا سازند و یقهرمان نم لیکس را به مدِد تخ هر و

 اعضا یأر تیبه اکثر را یآن مرد اهداف مشخص و یاسیس به قدرت دنیرس یبرا یاسیس احزاب یاعضا رتیبص

 هک یبه مجرد رسد و یم یاسیس ییخود به رهبر از حزب یندگیآن شخص به نما و نندیگز یزب بر مح یبه رهبر

 کشاند.  یم نییقدرت پا ۀکیرا از ار باد نخوت در کله اش خانه کرد همان حزبش او

چه بسا  دولت مادام العمر رهبر است و رهبر هچ حزب باشد و چه رهبر سواد ندارند رهبر تیکه اکثر یجوامع در

 ما مردم رواج دارد.  انیدر م رسم هنوز هم  نیا و کند یبه بازماندگانش انتقال م یراثیکه مقامش به صورت م

 سازد یرا فاسد م به دست داشته باشد نخست قدرت خودش او شهیهم یکشور را برا کیکه رهبر زمام امور  یهنگام

توانند بر او اعمال نفوذ  یمهمتر م یدوم قدرت ها کند و دیرا تهد او یتواند مقام رهبر ینم یکس که داند یاو م رایز

 .آن سو بچرخانند سو و نیخود ا را به منفعت او کنند و

 دشمن به نفع شده و ریمردم خود اس رهبران نا منتخب چگونه در چنگال دشمنان که دید یاستاد مجروح در پشاور م

  فتاده بودند.خود به جنگ ا انیم در
 

 :دیگو یمح وبهاء الدین مجر استاد

 خواب از است. دهیکشان یینا شنوا و یینایبه ناب برده است و اوهام فرو گرداب را در شما نام یب مردم! آن اضطراب یا" 

 گذارندپا به فرار ب او در برابر دیرا مگذار خبریب بزدالن . دیآماده گرد آدمخوار یآن بال دارید به منظور .دییآ رونیب خود شانیپر

تر آن بال را بزرگ یبا قهرمان قهرمانان را،یروند ز رونیب از شهر یو با نبرد به منظور که دیُفرصت مده را صبر یب رانیدل و

 تنشیخو به منظور بزرگ ساختن و دیننما ییآزما زور یبا و یاگر کس .ندیافزا یاو م ّوتـقُ  بر یاز بزدل بزدالن و سازند یم
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 زد،یاویگردن ن را در او ییبندگ ۀحلق او نهراسد و از یاگر شخص و افتد یم جانیب آن بال سست و گتر جلوه ندهدرا بزر او

ون چ آن بال که دید دیآنگاه خواه کنند. یباز یو با دیکودکان را وادار و او بخندند بر دی. مستان را بگذارگردد یم ماریب اژدها

  خواهد نهاد. نیزم بر شما سر یپا در آمد و خواهد دهیخز ده،یخز با وفا، دم زنان و آزار و یب سگ

 هراس مردمان است.  و میب اژدها از تیکه موجود دیبدان و

 ".قهرمانان است ییقهرمان آن از عظمت بندگان و ییآن از بندگ قدرت

به  دیعشق به افراط کش نیا کار یوقت ورزد و یعشق م ندیآفر یآنچه م به و ندیآفر یم بایز یها صورت لیتخ به مدد انسان

 "د.شو یتعُصب بدل م

  :دیگو یخود م به پدر دیکالم هللا مج در میابراه حضرت

ت ملموس باشند بلکه تصورا و سوستمثال ها همه مح نیکه ا ستی" ضرور ند؟یکن یکه شما آنرا پرستش م ستیها چ تمثال نیا"

 در ناملموس تصورات ای دیها وعقا آن بت ۀنییآ انسان در او بدل شوند. مورد پرستش یبت ها به تواند یم زیها ن انسان دیعقا و

 پرستد. یرا م واقع خود

 .داردیوامپرستد  یآنچه خود م وسوسه به پرستش ای عیتطم زور، به زیرا ن گرانیبلکه اگر زورش برسد د نینه تنها هم

  :دیگو یمح مجروبهاء الدین  استاد

ِد خام است.ـبُت وجود دارد که نامش خِ  کی جانیب یها همه بت نیا انیدرم" خرد هم  باشد و ینارس خام م ۀویکه م میدان یم ر 

 ۀبجن یعنیجنبه  کی و ردیگ ینظر نم را در یمعنو و یماد ۀجنب یعنی یزندگ ۀدو جنب هر سد خام است ونر یاگر به پُختگ

ِد خام فاقدـخِ  پالد. یم یماد لیدال زین اتیمعنو یبرا ای و کند یم کاماًل انکار اتیاز معنو و دساز یرا مطلق م یزندگ ییماد  ر 

الب بُِت انق یگرید و شرفتیبِت پ یکیپرورد که  یخود م بطن در را گریخرِد خام دو بِت د نیا است و جانیه گونه عاطفه و هر

 ".است

 ؟ خواند یدو را بت م هر نیامجروح  استاد چرا

   اعلم بالصواب.وهللا دوستان باد!  همه  اوری و اریتا آنگاه خدا  گذارم.  یم گرید ادداشتی کی یبحث را برا نیا
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