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 !گنجشِک ناگرفته پیسه ره پنج تا
 

 !من به مردم خدمت میکنم اما درمقاِم دلخواِه خود

 )ص( ریمنبی ک وابستگان ابوموسی اشعری به حضور تن از که دو کندقول ابوموسی اشعری حکایت می از تاریخ طبری

 پاُسخش میگوید: در او کند و والیت میحضرت رسول تقاضای  از آندو یکی از و رسند می

 «دهیم که او خود خواهان آن مقام است هیچ مقام را به چنان شخص نمی ما»

اری کفایت ک که حکومت اشخاص را به فرماِن ضرورِت جامعه و فهماند می این گفته به او با )ص( حضرت نبی کریم

اشغال کند ممکن است انگیزه اش جاه طلبی  ای راخواهد وظیفه  اشخاص به وظیفه می گمارد ولی آن که خود می

یدن به وسیله  رس بدوِن کفایِت الزم اشغال و شغل را و دیگران ببیند از را برتر به حکم همین جاه طلبی خود باشد و

 .بدل کند به آرزوهای خود

نه رابطه  تحصیِل  گیرند نظر می را در آن مردم نه تحصیِل خود عجب روزگاری شده است که در ما این روزگارِ 

 میاِن قوم خود به دلیل اینکه در یا و اقتداِر خود به خاطر نفوذ و خواهند تشخیص میدهند و که می مقامی با را خود

حتی آنرا شرِط پیوستِن خود به این یا آن به اصطالح  و مقامی انگشِت انتخاب میگذارند استند بر اعتبار از برخوردار

 .سازند تکِت انتخابی می

 افرادی که به طورِ  با استند و نوعی دسپلین حزبی برخوردار این است که احزاِب سیاسی که از همه بر فرض ما

 سوق بدهند خواهند که می جهتی در میخواهند جامعه  خودرا به مقتضای هدفی که دارند نسبی وحدت عقیده دارند و

 مبارزه  حزبی می حزب و از نشستند کرسی اقتدار ره بجمهور ک رئیس َجَریان هژده سال گذشته دو در دارند. تکیه

 بی و مذبذب افتادند متحدان موقت و صدد در و منافع ملی انگاشتند ضدِ  بر حتی تشکل احزاِب سیاسی را و ترسیدند

 دولت از چون هدف ثروت اندوزی بود زمین های مردم و باالترین مقامات گماشتند و صالحیت ترین اشخاص را در

 .گردید مجاز نیز مخِدر حتی کشِت مواد و شد اعمار منزل ها بلند مقامات اشغال وجانب این 
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 2از 2

 یم هایمیرزا قل قای امان اشکریزآقول ب ُکشته و کند ندارد؛ رندان کاروقتی یک فرد صالحیِت اجرائی کاری را که می

که  ننتیجه ای و گیرندجشن می را با کار آشنا به کرسی نشستن این آمران نا به اژدها بدل شده اند خورده اند و که مار

 .کندمی ءچه را جلوش نهادند امضابی دخل است گفته هربی تجربه بنده  رِ مآ و شودوران میمما میراث و ق پدررشوت ح

های اِکس؛ وای امبه ن های به اصطالح انتخاباتیمستقل حزبی عمالً وجود ندارد تیمزاب سیاسی با هویِت چون اح اما

مقام رئیس اجرائیه است که خود  ور وجهم های معاونیِت ریاستِ یگانه معیار تشکیل مقام میشوند و تشکیل زیت و

  .دبو بدترین بدعِت حکومِت به اصطالح وحدِت ملی

 ریکا پنجاه ایالت دارد ولی کارش با یکراسی کاری دیگر ندارند. امروکتوسعه  بدوِن لزوم بی از ون این تیم ها غیراکن

کشوِر ما که ممکن به اندازه  یک ایالِت امریکا باشد رئیس جمهور دو  وِن رئیس جمهور به سامان است ولی درمعا

معاون  هر ازب و چندین مشاور معاون دارد و دو رئیس اجرائیه نیز باز و چهل پنجاه مشاور بیش از معاون دارد و

 .چندین سخنگو دارد همین ترتیب پایین بیایید که هر وزیر نیزب چندین مشاور و

نیِم آن یک لقمه نان را هم دولت  کنند و یکی هم به این مردم بیچاره که از صبح تا شام برای یک لقمه نان جان می

گوید  کام نهنِگ بیروکراسی می ریزد نمی پولک شان را در گیرد و آنان تکس می برای خاصه خرجی های خود از

 بار بهتر کنید که عدمش صد اگر بازهم همین گونه دولت سازی می ردازد.پ کدام مدرک می که این همه پول را از

این دریای نیل را که هر  که من امیدوارم هرچه زودتر قطع َشَود کمک های خارجی قطع شد وجودش است. اگر از

داخلی تأمین می کدام منبع عاید از می بلعد فرو را زیبا یک عروِس آراسته و روز  عواید داخلی یعنیکنند؟ ازمنبع  ِِ

 «!)مسکه( به عبدهللا وهی ُمنډی به الال وهی ُکچ» جیِب مردم آری

 یزن عکسش را تضمین و برای یک فرد که مقام صدارت را شود ه میفتها ګ این تیم یکی از که در رساندمی آوازه ها

خش پ نه ولی تشریفات و د یاپوسترهای انتخاباتی الصاق کنند. حاال معلوم نیست که آن تیم به آرزوی خود میرس در

یاد آن شکارچی می افتد که پنج دانه گنجشک ه قدرت است وهمین جاست که آدم بلوازم نشئ از های رنگه خود نیزعکس

 :آری ت.داغ دل نیس از غیر ِت شانوحش رفیقِ  بیدل همانندِ  که افغانستان مردم بیچاره فروخت.یک پیسه میب گرفته را نا

 باشد من غیــِر داغِ دل نمیرفیِق وحشِت 

 گرد را مانم درین ُغربت سرا خورشیِد تنها

 برمنگهم 2019فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگردوم آگست 

** * ** 
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