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 !داده است یئرا به ماجراجو شیجا استیوتأُمل درس یُخبرگ
 

 ومعـــذور است دهـــدیم یحق را به قو  ُکش که ازحق دور است فیضع یایُدن
 به دست آرکه حق بازور است رَو زور  یــنــه کُ ــُسخـن زحق وباطل چ وستهیپ
 (یزدی ی)فرخ          

 

 یدرس یحاو استمدارانیس یدارد که برا «رانیرونخچیش»ــوان  رعنـیز یداستان یواول مثن دفتر   در موالنا حضرت  
ب کس یکه بدون تالش  سلطان برا خواهـدیم رانینخچ که سلطان جنگل است از ریآن داستان ش در عبرت آموزاست.

 ریصاحب تدب یاست ول فیضع که رسدیم یبسازد.نوبت به خرگوش را طعمهٔ خود رآنانیتا ش خود بروند یروز
رد م عقل و یخوب در تیب چند موالنا و یوخردمند  :دیگویجمله م از پردازد و یخ 

 

 انست علمـجمله عالـــَم صورت وج عــــــــــلم مانستیلک  سلـم م  ـاتَ ـخ
 وَخلق  کوه ودشت ـــــاهایَخــــلق  در گشت چارهیـب ـرُهن نـیرا ز یـآدم

 رصفـــرا وجوشگ  بحر دــهنــزون همچـوموش رترسانیوش زوپلنگ
 ستیا حــَذَر عـــــــاقل کسـب ییــآدم ستیرا ُدشمن  پنهـــــــان بس یآدم

 

د پُرس یرا م رشیاو سبب  تأخ خشم از با ریش و َرَودیم رینزد  ش ریعاقل با تأخ یول فیکه خرگوش  ضع خالصه
النه  حضرت  سلطان  تر از یقو یریجنگل ش که در دیگویم شیاستفاده نموده برا ریوغرور ش ینیوخرگوش از خودب

خود است از  یکه مغرور  قوت  بازو ریش نزد  او بروند و و ندیایکه نزد شما ن خواهدیم رانیازنخچ است و دهیگز
چاه را او خرگوش و پُرسدیرا م خود ف  یخرگوش محل حر تیکه آن ش ندینش یرمیوخود برشانهٔ ش بََردیم یبرسر   ازهر 

مغروریش نشان بدهد و شیبرا جنگل را النه کرده در ست ا فیکه حر پندارد یم ندیب یچاه م در را خود ر  یتصو که ر 
 :داستان نیچند درس ازا نکی.اابندی یم ییرها زور از ُظلم و رانینخچ بیتتر نیبد و اندازد یدرچاه م را خود

 

 که آور زور هر نیبنابرا است. زین ریپذ بیآس زور  مطلق ندارد و یدارد ول زور جهان  ما در آور زور هر ـ1
خره وباال افتی توانیدلها راه نم خانهٔ  در تواندیبََرد که به زور نم یم ادی کند از دایخانهٔ دلها راه پ در زور به خواهدیم

 .دهدیم یگواه امر نیدوم برا اول و یعموم ی.جنگهاکنندیشرش را دفع م و شوندیآور متحد م برابر  زور در فانیضع
 

 نیتلق باال نقل کردم عمالً  را که من در یزدی یفرخ یکمزوران  جهان همان رباع یبرا میمستق ریغ آور زور ـ2
 در زر بازوان و در زور آنکه و چـرخدیپُر م سهٔ یک و بازو یروین بر زور ظلم و بر یمبتن جهان اریکه مع کندیم
 ها کشور گرید گرفتینم کار دیتهد شانتاژ و آواز زور که اگر دینما زور ظلم و رفع خود از تواندینم ندارد انیهم
 .کردندینم یاتوم یرویرا صرف  انکشاف  ن خود یمل دیعا
 

 یستیترور یحت ای و یعیـه دست  حوادث طبکــ همه جهان نشان داد یجاپان برا در یحادثهٔ سونام و لیتجربهٔ چرنوبـ ۳
 یمحل در دیوجه نبا چیکند پس عاقل به ه رانیو ــــزیرا ن کننده دیتول کشور   دربند را آزاد کند و یوپای د نیا تواندیم

 .اشدشده ب ـــاریع یاتوم یراکتها بسترش  ریکه ز بخوابد
 

 ؛یزرقاوبود.ابومصعب ال خواهد نینه آخر بود و یستیترور و ییحادثهٔ زورگو نینه نخست یمانیُکشته شدن قاسم سل ـ۴
 همه نشان داده است که ترور؛ یالبغداد هللا ترور   ترور  ُمال داد اُسامه بن الدن؛ ؛ ترور2۰۰1سپتمبر ازدهمی حادثهٔ 
 گرید وانیح چیشود که ه ینم دار حهیما جر یانسان حساس  چرا ا دانمینم دهدیانتقام؛ انتقام چوچه م و دیَ زایم ترور
 که درفش عـــدالت را توانندیملل متحد  ما نم ما و ی.چرا مقامات عدلستیانسان سرگرم ُکشتن همنوعان  خود ن مانند

وزان جنگ افر گذشته بر ضد که جهان در ریگذشته ها به خ اد  ی را به پنجهٔ عدالت بسپارند. ستیترور برافرازند و
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سرپنجٔه  امروز یمجازات کرد ول جنگ محاکمه و بعد از مدتها ینشد بلکه همه را حت ترور متوسل به قتل و یناز
خود مردم  ص  یبه تشخ انیمحاکم وعدالت زورگو یفَلَج ساخته است. امروز به جا محاکمه را عدالت و یزور پنجه ها

 نیا که در یوا ی. امیُکشیما بازهم م دیافتاد امکه اگر به فکر انتق کنندیم دیتهد شند وکُ  یوم کنندیرا محکوم به قتل م
 .قانون استعدالت و یها پنجه شودیآنکه شکسته م انصاف است و شودیآنکه ُکشته م یول شودیُکشته نم زمیترور انیم
 

 یایفصل قضا و حل تا درآوردند  به وجود را مؤسسهٔ ملل  متحد یتجربهٔ جنگ  دوم جهان از بعد استمدارانیس ـ۵
 کیبَ  آن سازمان را کامالً فلج و زور سرپنجهٔ  نکیا یکنند ول را سد جلو جنگ ها و رندیبگ یاریآن  متنازع جهان از

 یم ریثابت کند که آنانکه ش و دیَ ایب یتا جنگ غُرندیم ریش یهم ه استمدارانیس بدل کرده است و زور ک  یگو یبل
 .تنها بُزغاله بودند دندیرغُ 
هٔ جنگ و کوبنـدیم یخـودسر و غـرور نهٔ یدست برس دارند رأس قرار که در یاستمدارانیبدبختانه س یآر  و سرپنج 

را درقاعدهٔ  ها چکارهیه  ما یصدا شان رخت بربسته است و ان  یم وتأُمل از یُخبرگ و دهندینشان م یئماجراجو
ته َجس رونیب شیخو یاز قفس ها گانپلن و رانیکرده اند که در آن ش یباغ  وحش هیجهان را شب و شنوند یجامعه نم

 وحشت کرده اند. جهان را گرفتار ترس و و
 وهللا اعلم بالصواب 

 برمنگهم 2۰2۰ یجنور۷نگارگر
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