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 قرض که از سر گذشت ُمرغ پلو بزن!
  

این گفته چنین  به چه مناسبت به کار گرفت؟ من از کدام وقت و نمی دانم این ضرب المثل را چه کس در

 درک می کنم که وقتی آدم در قرض غرق شود قرض بالطبع از سرش می گذرد و

ه این هی قرض گرفت بر بنا را به صاحبانش مسترد کند و تواند قرض های خود نمی

این ضرب المثل نگفته اند که از چهار گوشۀ دنیا  مرغ پلو می زند اما در می رود و

را محتاج یک لقمه ناِن ُخشک نگاهدار ولی خودت مرغ پلو  مردم خود گدایی کن و

از  صرفه جو است و اوایل گفته می شد که جناب رئیس جمهور مردی بزن! در

گیری کرده است تا به جایی که برای تنها صبحانۀ ارگ های دوران رئیِس جمهور قبلی جلو خاصه خرجی

و خوردن تخم مرغ را لغو  آن خط بطالن کشیده  جناب رئیس جمهور بر ده هزار تخم مرغ حواله بود و

 کرده است. 
 
 

 :قول خیام نیشاپوری دانم که آن صرفه جویی ها واقعاً صورت گرفته یا به من نمی
 

 " آواز دهل شنیدن از دور خوش است."

آن رئیس به جناب رئیس  آن دفتر رئیسی دارد و اما وقتی فهمیدم که رئیس جمهوِر سابق دفتری دارد و

برای آن رئیس جمهور سابق تقاضای تشکیالِت مفصِل دفتر رئیس  جمهور کنونی پیشنهادی نوشته است و

ور کنونی نیز آن تقاضا را منظور فرموده است با خود گفتم:" یا للعجب رئیس جمه نموده و جمهور سابق را

آن  همه دولت به مهمتر از آن وظیفه اقتضای پرسونل معین را بنماید و معموالً وظیفه ای باید در کار باشد و

ه منظور شود حاال کیست ب که چنین تقاضا صورت بگیرد و آن پرسونل باید ضرورت داشته باشد! خدمات و

 :که ؟د ذهن بفهماندمِن کن

 وظیفۀ این جناب رئیس جمهور سابق چیست؟ 

آیا این  و بودیجه منظور کند؟  خواهد برای آن وظیفه تشکیل و دولت به آن وظیفه چه نیاز دارد که می و

 نیز امتیاز به همین رئیس جمهور سابق یعنی جناب حامد کرزی اختصاص دارد یا هر رئیس جمهوِر دیگر

جاد ای رئیِس دفتر برای خود دفتر و ردم ریاسِت جمهوری کرد آنگاه می نشیند واینکه دو دوره بر م پس از
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اگر رئیس جمهور فعلی به مشوره  همکارانش مرغ پلو می زنند. یک ملت بیچاره خودش و چبه خر می کند و

داشت سِر  ل اگر دارو میـ  های رئیس جمهور قبلی نیاز دارد حاال من به این موضوع هیچ کاری ندارم که ک

شد آن جناب رئیِس جمهوِر قبلی  کنم که نمی کرد اما این موضوع را ناگزیر مطرح می را عالج می دکِل خو

این شیوۀ مشاوری مشاوری  از را جناب رئیس جمهور جدید در پهلوی بیست مشاوِر خود به کار می گماشت و

ندارم فقط  . اما من با وظیفۀ رئیس دفتِر او کاریدیگر داشت می گذشت یآن مشاور نیز مشاور داشت و

 وظیفۀ خود رئیس جمهور سابق را برای من بگویید که چیست؟ 

دهید خیر است اما آیا هنوز هم جامعۀ  اگر برای ما به عنوان سیل بینی که عقل چهل وزیر داریم پاُسخ نمی

ل به شما پو جهانی با شما می پذیرد که بر ملت های خود بار سنگین مالیات های گوناگون را تحمیل کند و

 ما یکخانه جنگی را به پایان برسانید اما ش هد که شما کشِت مواد مخدر، اقتصاد مافیایی، تروریزم وبد

دیروِز تان زمینۀ مرغ پلو خوری را  نکنید ولی برای دفترساالران امروز و چشاهی را هم به ملِت خود خر

 آماده نمایید؟ 

کند اگر دیگران بر  ی دیگران دراز میدانید که گدای ولخرج وقتی دسِت خیرات طلبی را به سو مگر نمی

 من امید وارم این مطبوعاِت آزاد که ما در رویش نیاورند خود از عمِل خود احساِس سر افگندگی می کند؟

 گیرد که می تواند با معاش تقاعدی که از دولت می دم به جناب حامد کرزی حالی بفرمایداخِل کشور داری

 چی هم تحفه می آرند و چی و خربوزه و و د که مردم برایش گندم خود نیز اعتراف دار آرام زندگی نماید و

پسکوچه  کوچه ها و تا مردم شعر حضرت شیخ شیراز را در دیگر دست از سِر کِل بودیجۀ دولت بردارد

 های کشور برایش ترانه نسازند که:
 

 آن شنیدستی که در صحرای غور

رتوـاد از سـتـار ساالری بیفـب  

دار راا تنگِ دنیـــــــ گفت چشم  

ــد یا خاِک گورناعت ُپر ُکنـیا ق  

 

 فاعتبروا یا اولی االبصار

ربرمنگهـم نگارگ 2015اکتوبر  72ه شنبه روز س  
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