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 ۱۰/۰۳/۲۰۲۰         اسحق نگارگر 
 

 ر راهبَر یا راهب  
 

 ه سیاسِت نشستن بر تخم های فلغد
 

 :ری گفته بودا( ب1850-1894رابرت لویی استیونسن شاعر وداستان نویس اسکاتلندی)
 
بارۀ سیاستمداران  راشد که درآن آمادگی ضروری پنداشته نمی شود." این گفته امروز دشاید سیاست یگانه حرفه ای ب "

شد صادق است و سیاستمداران مغرب زمین نیزچندان به تعلیم  شاید درروزگاراوسیاست و یا کشورهای درحال ر 
لیۀ سیاست  وتربیـــــــۀ سیاسی ضرورت نداشتند وهرکه می بود وازهرجا که می رسید می توانست به دلخواهِ  خود ح 

 ."بلی صاحب گویی" خودرا به ذ روۀ مقام سیاسی برساند وبا دربرکند
دربرخی حاالت حتی ازسواِد کـــافی هم   تجربۀ الزم ندارند و سیاستمداری دانش و  من با آنان که دربارۀ سیاست و

یده اند مطالعه نمایند وتجربه برخوردار نیستند کاری ندارم اما ازآنانی که سواد دارند انتظار دارم که درآنچه برگز
بیندوزند. به عنـــــوان یک مثال میخواهم از جناب معاون اجرائیه یادی بکنم. این عالیجناب درفاکولتۀ طب رفته بود 

به صف مجاهـــــــدین    او  وبعــــــــدها به عنواِن طبیِب چشم درشفاخانۀ نورشامل کارشده بود. اگر جنگ پیش نمی آمد و
را درربود ودرحلقه های   ولی جنگ او  چه چشم های که از فیِض طبابِت او به نوِر بینایی می رسیدندنمی پیوست 

دردنیای سیاست افتاد بدون اینکه تعلیم ویا تجربۀ  رفت وباالخره سخنگوی مرحوم مسعود شد و جنگ او جــــــــــلو
فته است بدون آمادگی سیاستمدار شد بنـــابراین همانطور که رابرت لویی استیونسن گ سیاسی کسب کرده باشد و

 .واینک یگانه حربه اش درمیدان سیاست سرتنبگی وپای بر یک موقف فش ردن است
حتی آن طــــــــور که اریستوفان کمیدی نویِس یوناِن  کشورهای درحاِل رشد ازاین گونه سیاستمداران پ ر است و

  وشما نام یونان را بردارید آن یک سیاستمدار پنهان است." باستان گفته بود: "دریونان هر سنگی راکه برداری زیِر 
  .افغانستان بگذارید

برگی که جای خودرا دارد( درجامعه ای که اکثریِت مردم ازسواد راهبَر  برخوردارنیستند سیاستمداراگر )دانش وخ 
ِن درونی وارِد میدان  نشود راهب ر بدون شک می شود. تفاوت درکجاست؟ هرکس به حکم یک انگیزه یا فــــــــــــرما 

مدعیی خدمت به مردم استند. اینان اگربه راستی انگیزۀ کمک به مردم داشته    استثناء    سیاست می َشود ولی همه بدون
دوری می گزینند زیرا خدمت به مردم چیزی نیست که سیاستمداربدون مشوره   خودرایی    و   باشند درقدم اول ازاستبداد

است که امروِز مردم بهتر ازدیروِز شان باشد وباز فردای    خدمت به مردم این  جوید.  با مردم آنرا دریابد وبدان توسل
شان بهترازامروز. سیاستمداری که قصدش خدمت به مردم باشد زنگ های کینه،نفرت ودشمنی را ازآیینۀ قلب مردم  

اده ترین راه ثروتمند آسان ترین وس  می زداید ولی سیاستمداری که انگیزه های خاِص خودرا دارد وقصدش از سیاست
راه بهبود  شدن وبر دیگران فخرفروختن است این یکی دیگر راهبر نیست بلکه راهب ر است که راه خلق را ازکاردر

اوهـــر وسیلۀ ممکن را درراه نفاق وچند دستگیی مردم به کار   درچینل منفعت خود رهنمونی میکند.  عموم می ب َرد و
راهب ران هـــــــررذیلِت ممکن رادرمیاِن مردم رواج   ف رصت سؤاستفاده می دهد. تنها به هم مشربان خود  می گیَرد و

خالصه تقوی وفضیلتهای اخالقی راک شتن  گمـــــــاشتن و میدهند. رشوت،واسطه بازی،دزداِن سرگردنه رابه کار
 .کاِرراهب ران است ونه کاِر راهبَران

ی از سالطین حتی درهمان روزگارکه مردم رمه بود وسلطان  اگر نظری به تاریخ سلطنت های قدیم نیزبیندازیم؛ برخ
شبان به نوعی بامردم درتماس می آمدند ومی کوشیدند که نیاز مبرم عصِر خود یعنی عدالت را درمیان مردم تأمین 

 "جواب آن جهان را دادن" یا خدادوستی بود. من یک حکایتِ  کنند. واما انگیـــزۀ عدالِت آنان به اصطالحِ خود شان
 :بسیار کوتاه از ِسیَــــرالملوک یا سیاست نامۀ خواجه نظام الملک نقل می کنم
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اسماعیل بن احمد راعادت چنان بودکه آن روز که سرما سخت بودې وبرف بیشترآمدې، تنها برنشستې وبه میدان  "

پیشین بر پشت اسپ بودې. ګفتې" باشدکه متظلمی به درگاه آید وحاجتی دارد واورانفقاتی ومسکنی آمدې،تا نماز
رسیدن بروی د شوارگردد وچون بداند که ما این جا  مارا نبیند.مقام کردن وتا به ما نب َودوچون به ع ذربرف وسرما

برَود." وماننِد این حکایت ها بسیار است.اندکی گفته آمد واین احتیاط   به سالمت  و   ایستاده ایم بیاید وکاِرخویش بگزارد
 ( 23")سیاست نامه فصل سوم ص  ازبهر جواِب آن جهان را کرده اند.

مهم این نیست که ماسیاستمداراِن   باشد" انگیزه ای مبتنی برخیر است.انگیزه اگر"احتیاط ازبهرجواِب آن جهان هم 
زیراهمین که سواد ودانش درجامعۀ ما عام شد ناگزیر سیاست حرفه ای میَشَودامامهم این است که   حرفه ای نداریم

 .ارندکه گریباِن خودرا از چنِگ راهب ران نجات دهند وراهبَران به وجود بی مردم بدان درجه آگاهی برسند
من یادم می آید که جناب رئیس جمهور درهنگام کمپاین انتخابات با غرور وافتخارکتابچه ای را بلند کرده فریاد می  

"حاال که بیش از یک سال از ریاسِت جمهوری شان گذشت  شب نامه زدند که "ما برنامه داریم دیگران چه دارند؟
مه آن یک را وبرمردم بیچـارۀ ماهمان مصیبِت مال نصرالدین کور شویم اگربرنامۀ این یک را دیده باشیم یا شب نا

" این دوباهم نمی سازند وتو سخت دل درد می    وطبیبی برایش گفت که:  آمده است که خربوزه وعسل راباهم میخورد
" نگفتمت که این دو با هم    شوی." وقتی از دل دردی سخت به خود می پیچید همان طبیب را بربالینش آوردند وگفت:

" حاالمثِل اینکه برنامه وشب نامه  مرا بکشند. " مال بیچاره گفت "بیا که هردوباهم ساخته اند ومیخواهند می سازند؟ن
حاالهم اگــــــر    که به چوچه بدل نشدند ولی هــردو باهم ساختند که مردِم بیچاره را بِک شند.  هردوتخم های فلغده بودند
صحنه بروند خوب است که گریبان مردم را ازاین همه راهب ران فاسد ورشوه با نام نیک از    این دوتا آرزو داشته باشند

ــــرکه همان قطاع الطریق   خوارخالص کنند که مردم این دوتارابه عنوان راهبــــَربرگ زیده بودندونه به عنوان راهبـ 
 عربی است.  
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