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 !گنجشِک ناگرفته پیسه ره پنج تا

 

 

 !من به مردم خدمت میکنم اما درمقاِم دلخواِه خود

 
 تاریخ طبری ازقول ابوموسی اشعری حکایت میکندکه دوتن ازوابستگان ابوموسی اشعری به حضورنبی کریم

ماهیچ مقام را به چنان »ویکی ازآندوازحضرت رسول تقاضای والیت میکند واودرپاُسخش میگوید: میرسند ()ص
ومیفهماندکه حکومت نبی کریم)ص(بااین گفته به ا حضرت «شخص نمیدهیم که او خود خواهان آن مقام است

اشخاص را به فرماِن ضرورِت جامعه وکفایت کاری اشخاص به وظیفه می گمارد ولی آن که خود میخواهد وظیفه 
ای رااشغال کند ممکن است انگیزه اش جاه طلبی باشد وبه حکم همین جاه طلبی خودرا برترازدیگران ببیندوشغل 

 .به آرزوهای خودبدل کندرابدوِن کفایِت الزم اشغال وبه وسیلهٔ رسیدن 
 را این روزگاِرماعجب روزگاری شده است که درآن مردم نه تحصیِل خودرا درنظر میگیرندنه رابطهٔ تحصیِل خود

 برخوردار خود بامقامی که میخواهند تشخیص میدهند وبه خاطر نفوذ واقتداِر خودویابه دلیل اینکه درمیاِن قوم
انتخابی  تکتِ  یگذارندوحتی آنرا شرِط پیوستِن خود به این یا آن به اصطالحازاعتباراستند برمقامی انگشِت انتخاب م

 .میسازند
فرض ماهمه براین است که احزاِب سیاسی که ازنوعی دسپلین حزبی برخورداراستند وباافرادی که به طوِرنسبی 

سوق بدهندتکیه وحدت عقیده دارند ومیخواهند جامعهٔ خودرا به مقتضای هدفی که دارنددرجهتیکه میخواهند
دارند.درَجَریان هژده سال گذشته دورئیس جمهور کـه برکرسی اقتدارنشستندازحزب ومبارزهٔ حزبی میترسیدندوحتی 

تشکل احزاِب سیاسی رابرضِدمنافع ملی انگاشتندودرصددمتحدان موقت ومذبذب افتادندوبیصالحیت ترین اشخاص 
 دوزی بود زمین های مردم ودولت ازجانب این مقامات اشغالرا درباالترین مقامات گماشتند وچون هدف ثروت ان

وقتی یک فرد صالحیِت اجرائی کاری را که میکند  .موادمخِدرنیزمجازگردید وبلندمنزل هااعمارشدوحتی کشتِ 
ندارد؛ رندان کارُکشته وبه قول اقای امان اشکریزمیرزا قلم های که مارخورده اند وبه اژدها بدل شده اندبه کرسی 

ستن این آمران ناآشنابا کارراجشن میگیرندونتیجه این که رشوت حـــــق پدرومیراث مامــوران میشودوآمـــــِربی نش
 .تجربه بنده بی دخل است گفته هرچه را جلوش نهادند امضا می کند

نـــــــام های  اما چون احـــــزاب سیاسی با هویِت مستقل حزبی عمالً وجود ندارد تیم های به اصطالح انتخاباتی به
اِکس؛ وای وزیت تشکیل میشوند ویگانه معیار تشکیل مقام های معاونیِت ریاسِت جهمـــــــور ومقام رئیس اجرائیه 

است که خود بدترین بدعِت حکومِت به اصطالح وحدِت ملی بود .اکنـــــون این تیم ها غیرازتوسعهٔ بدوِن لزوم 
یکا پنجاه ایالت دارد ولی کارش با یک معاوِن رئیس جمهور به سامان است بیروکراسی کاری دیگر ندارند. امــــر

ولی درکشوِر ما که ممکن به اندازهٔ یک ایالِت امریکا باشد رئیس جمهور دو معاون دارد وبیش ازچهل پنجاه 
پایین  مشاوروبازرئیس اجرائیه نیزدومعاون دارد وچندین مشاوروبـــازهرمعاون چندین مشاور وبه همین ترتیب

 .بیایید که هر وزیر نیز چندین سخنگو دارد
یکی هم به این مردم بیچاره که از صبح تا شام برای یک لقمه نان جان میکنند ونیِم آن یک لقمه نان را هم دولت 

برای خاصه خرجی های خود ازآنان تکس میگیرد وپولک شان را درکام نهنِگ بیروکراسی می ریزد نمیگوید که 
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را ازکدام مدرک میپردازد.اگر بازهم همین گونه دولت سازی میکنید که عدمش صدبار بهترازوجودش  این همه پول
است. اگرکمک های خارجی قطع شدکه من امیدوارم هرچه زودتر قطع َشَوداین دریای نیل را که هر روزیک 

ع عواید داخلی یعنی جیِب مردم عروِس آراسته وزیبارا را فرومی بلعدازکدام منبع عایِدداخلی تأمین میکنند؟ ازمنب
 «!ُمنډی به الال وهی ُکچ)مسکه( به عبدهللا وهی»آری

آوازه هامیرساندکه دریکی ازاین تیمها ګفتــــــــه میشودکه مقام صدارت رابرای یک فردتضمین وعکسش 
نه ولی تشریفات رانیزدرپوسترهای انتخاباتی الصاق کنند. حاال معلوم نیست که آن تیم به آرزوی خود میرسد یا

وپخش عکس های رنگه خود نیزازلوازم نشئه قدرت است وهمین جاست که آدم به یاد آن شکارچی می افتد که پنج 
دانه گنجشک ناگرفته رابه یک پیسه میفروخت.بیچاره مردم افغانستان که هماننِدبیدل رفیِق وحشتِت شان غیر از داغ 

 :دل نیست.آری
 

 مدرین ُغربت سرا خورشیِد تنهاگرد را مان   دل نمیباشد رفیِق وحشِت من غیــِر داغِ 
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