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 14/02/2017                            م. اسحاق نگارگر

 میرهبر مانده ا بند قََدر در نیا یکور ما ز
 پاست ریشود بر کف عصا زنج نایچشم اگر ب

 (ـدلیب)
 

 عقبمانده جوامع و یرهبر یبال

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

د. دهن یباالتر از انسان نم یقدرت شیبراو سازند  یقهرمان نم لیتخ دهرکس را به مدو 

 یاسیس تبه قدر دنیرس یبرا یاسیس بحزاا یاعضا رتیبصو جوامع صاحب سواد در 

و  نندیگز یحزب بر م یبه رهبر اعضا یأر تیبه اکثررا  یآن مرد اهداف مشخصو 

باد  که یبه مجردو رسد  یم یاسیس ییخود به رهبر باز حز یندگیآن شخص به نما

در کشاند.  یم نییقدرت پا ۀکیرا از ارو نخوت در کله اش خانه کرد همان حزبش ا

دولت مادام  رهبر هچو حزب باشد  رچه رهب سواد ندارند رهبر تیکه اکثر یجوامع

د نک یبه بازماندگانش انتقال م یراثیچه بسا که مقامش به صورت مو العمر رهبر است 

 کیکه رهبر زمام امور  یما مردم رواج دارد. هنگام انیرسم هنوز هم در م نیاو 

 ینم یکس که داندیاو م رایسازد ز یرا فاسد مو درت خودش ابه دست داشته باشد نخست ق شهیهم یکشور را برا

 خود ترا به منفعو او توانند بر او اعمال نفوذ کنند  یمهمتر م یدوم قدرت هاو کند  دیرا تهدو ا یتواند مقام رهبر

 .آن سو بچرخانندو سو  نیا

ن دشم عبه نفو شده  ریخود اس مردم ندشمنا چگونه در چنگال بنا منتخ نرهبرا کهد ید یاستاد مجروح در پشاور م 

 :دیگو یاُستاد م خود به جنگ افتاده بودند. نایمدر 

 است. دهیکشان یینا شنواو  یینایبه نابو برده است و اوهام فر بگردادر را  شما منایب بمردم! آن اضطرا یا"

 ابردر بر دیرا مگذار خبریب ن. بزدالدیآماده گرد آدمخوار یآن بال رداید به منظور .دییآ رونیبد خو نشایپر بخوا از

 ،رایروند ز رونیب از شهر یو باد نبر ربه منظو که دیفُرصت مده را صبر یب نرایدلو د پا به فرار بگذارنو ا

 ورز یبا و یاگر کس .ندیافزا یاو م تقُو   بر یاز بزدل بزدالنو د سازن یآن بال را بزرگتر م یبا قهرمان قهرمانان

ر اگو د افت یم جانیبو آن بال سست د را بزرگتر جلوه ندهو ا شتنیخو نزرگ ساختب به منظورو  دیننما ییآزما

د دناو بخن بر دی. مستان را بگذارگردد یم ماریب اژدها زد،یاویگردن ندر را و ا ییبندگ ۀحلقو او نهراسد  از یشخص

 ده،یخزو با وفا، دم زنان و آزار  یب گچون س آن بال کهد ید دیآنگاه خواه کنند. یباز یو با دیکودکان را وادارو 
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مردمان است.  هراسو  میب اژدها از تیکه موجود دیبدانو  خواهد نهاد. نیزم بر شما سر یپا درو آمد د خواه دهیخز

 ".قهرمانان است ییقهرمان آن از تعظمو بندگان  ییآن از بندگ تقدر

اط عشق به افر نیا کار یوقتو ورزد  یعشق م ندیآفر یآنچه م بهو د نیآفر یم بایز یها صورت لیتخ دبه مد انسان

ه شما ک ستیها چ تمثال نیا" :دیگویخود م ربه پد دیکالم هللا مجدر  میابراه تحضر د.شو یبه تعُصب بدل م دیکش

ها  سانان دیعقاو ملموس باشند بلکه تصورات و  سوستمثال ها همه مح نیکه ا ستی" ضرور ند؟یکن یآنرا پرستش م

اقع ودر  سناملمو تتصورا ای دیعقاو ها  آن بت ۀنییآدر انسان  او بدل شوند. پرستش دمور یبت ها بهد توان یم زین

آنچه  شوسوسه به پرست ای عیتطم زور، به زیرا ن گرانیبلکه اگر زورش برسد د نینه تنها هم  پرستد. یرا مد خو

 .داردیوامپرستد  یخود م

 ۀویکه م میدان یم خام است. دد دارد که نامش خربُت وجو کی جانیب یها همه بت نیا انیمدر که  دیگو یم اُستاد

در را  یمعنوو  یماد ۀجنب یعنی یزندگ ۀدو جنب هرو سد خام است رن یخرد هم اگر به پُختگو باشد  ینارس خام م

 یراب ایو د کن یم کامالً انکار تایاز معنوو  دساز یرا مطلق م یزندگ ییماد ۀجنب یعنیجنبه  کیو  ردیگ ینظر نم

 نبطدر  را گرید تخام دو ب دخر نیاو است  جانیهو هرگونه عاطفه  دخام فاق ِخرد پالد. یم یماد لیدال زین اتیمعنو

 .انقالب است تبُ  یگریدو  شرفتیپ تب یکیپرورد که  یخود م

همه  اورِ یو  اریگذارم. تا آنگاه خدا  یم گرید تادداشی کی یبحث را برا نیا .خواند یدو را بت م هر نیاُستاد ا چرا

 ربرمنگهم نگارگ 2015 یفبرور 13وستان باد! وهللا اعلم بالصواب.د

 

 

 

 

 
 


