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 09/07/2016               حنیف رهیاب رحیمی

  بگیریدش که گنج اس بخدا

 شیرینی و حق نی رشوت گیری تحت نام های بخششی،یع خالی ساختن جیب های مردم دزدی از خزانه  بیت المال،

د رفته که اگر فرد با وجدانی در کشور به میزانی بلنو دارایی های دولتی  های جامعه  جهانی وحیف و میل کمکالزحمه 

 روی کنند که دیگر  وپ فوتبال طوری شوتش میت، مانند را نکندها دولت این کار  یکی از اداراتدر  پیدا شود و

 را نبیند.میدان 

را وادار ساخت که کشور ما را از لحاظ فساد جهان  نظاره گرشرمناک بعضی انجمن های عیب جو و این وضعیت 

کدام قِران و جا هم نهماسوم نمره بسازد. گرچه به نظر من  ،اداری، رشوت و دزدی و چور چورکان، در سطح جهان

 درجه اول در بین تمام نه شاید مفسد  ند وگره او درجه  کدام کشور دیگر را به افغانستان داد هتنگه تا و باال شد

یعنی از چپراسی گرفته تا  که چه حال است ما می شدیم چون بخود ما خوبتر از دیگران معلوم است ،نجهاهای کشور

 .رئیس جمهور هر کدام شان به سهم و اندازه  شان در فساد سهم دارند

 تفساد و بی بازخواستی در ادارا ما باالخره همه جهان و مردم کشور به این نتیجه رسیدند کهکشور  مورددر اینکه 

دیمی و نوشتار ق طرزدر کتابی با ها قبل  سال یک مطلبی به یادم آمد که، که در تاریخ نظیر نداشتهست حدیه دولتی ب

 ، نام کتاب و جزئیات بیشتر آن فراموشمدیگر دالیل متعددشت زمان و گذ خوانده بودم و متأسفانه به علتبسیار زیبا 

نقرار . قصه ازیپردازم که در شرایط کنونی خالی از دلچسپی نخواهد بود خودم می به قلم تنها به بیان قصه، ده ناچارش

 است:

 دربارعیاشی عیش وکه  یکی شان بوده(الرشید هارون، مامون و امین  از جمله  ) گویند در زمان یکی از خلفای اموی»

ر حال دیا بیت المال خلیفه  خزانه   و دولت و دولتمردان بلند رفتآن مصارف  در نتیجه   رسیده بود، به حد افراطخلیفه 

اه ر کردن بیت المالجمع آوری پول و پر فرا خوانده شدند تا بخاطر اراکین دولتیی کاردان و وزرا  خالی شدن بود.

 ا دانستند که ازاین رهم چاره  ، در پهلوی سایر تصامیم، یک راهفراوان پس از جر و بحث ها و مذاکرات  یابند.حلی ب

 جمع آوری شود.و یا مالیه قه  تحت فرمانروائی، مبلغ پنج دینار بطور جریمه عالهر شخص معیوب در 

برای این کار در هر بزودی بیرحم  و مامورین خدا نترس بگوش خاص و عام رسانیده شد، فورا  و قانون تصویب 

پنج وب و معلول را اشخاص معی ،ار نمودهگشت و گذند که در طول روز در شهر، بازار و کوچه ها منطقه گماشته شد

 ند.جریمه  نقدی نمایدینار 

خاطر کوری ه کور است. نزدش رفت و گفت ب دید که یک چشمشاز دور شهر شخصی را یک یکی ازین مامورین در 

 طا شد و گفت:ود شو. مرد یک چشمه وار خچشمت باید پنج دینار به خزانه  دولت جریمه بدهی. هله ز

 جججریمه ره از ککککککجا کنم؟نان خخخخوردن خخخوده ندارم، پول مه نننممم -
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 2از 2

  مور گفت : ما

 یعنی ده دینار باید بپردازی. دو جریمه  خو اینه تتله هم هستی پس -

دست  متوجه شد که یک مامور موصوفدفعتا  اشت، بنای دست اندازی را گذ با او مامورچون شخص پول نداشت 

 شروع نمود. های وی و به تالشی جیب جریمه کرد بیچاره را پانزده دینار شخص نیز فلج است بناء  

 :فریاد زدمامور  ا  کاله مرد مظلوم از سرش افتاد ، دفعتکش و گیردر اثر دست اندازی و 

 اینه َکل هم هستی زود شو بیست دینار بده وگرنه بندی ات میکنم. -

 بنای گریز را گذاشتفورا   طرف دیگر شد نترسی روبرو است تا هوش مامور  دید با شخص بسیار ظالم و خدا مرد که

 . اینبار مامور دید که یک پای شخص هم لنگ است.تا از دست این ظالم خود را نجات دهد

 زد:می در حال فرار بودند صدا  کسانیکه نزدیک آن شخِص در حال گریز بود و مامور باالی لنگ لنگان مرد 

 «بگیریدش که گنج اس بخدا گنج!!! -

های قبرستان بجان مردم  کرم جمع آوری مالیه چون ینهمان مامور ن بیرحم دولت مانندبینم، کارمندا حاال که می

به  و پوست و گوشت شانرا میخورند ،چسپیده رنددااقتصادی و فامیلی ده نوع مشکل خت، نادار، بیچاره که هرکدام بدب

 روند. جریمه کرده می ،هر بهانه و وسیله ای که ممکن است آنها را بدون انجام کدام عمل جرمی

 و سال قبل تا کنون در سینه  تاریخ حفظ مانده یعنی حدود چهارده صد خلفای امویطوریکه داستان باال از زمان  همین

های سال مورد  آینده برای سال امروزی هم درن ئخارنامه های دولتمردان ، کادشو حاال بطور استهزاء از آن یاد می

 مؤرخین خواهند نوشت: قرار خواهد گرفت. فرزندان آینده  این خاک قضاوت و تمسخر

خاطر ه کشور های دنیا ب ،سال حکمرانی کرد، در طول این مدت 1۳نام حامد کرزی ه در آن زمان که شخصی ب... » 

ها را حامد کرزی  فیصد این کمک ۸0اقتصادی و اجتماعی افغانستان بلیون ها دالر کمک کردند ولی  زیر بناهایبهبود 

و در بهبود وضع مردم  به حساب های بانکی خود شان ریخته دزدی کردندبا رفیقان نزدیک و اعضای خانواده اش 

 فت.بیچاره و غریب و ساختمان زیر بناهای اقتصادی کشور کوچکترین کاری صورت نگر

 و رأی جمع آوری شددو چند نفوس موجود کشور از بس تقلب شد، شد و درین انتخابات بعد از حامد کرزی انتخابات 

و نارضایتی های کاندیدها، شخص خیر خواهی از امریکا در  ی چند ماههها و کشمکش ها درنتیجه پس از جنجال

 تقسیم نمود واشرف غنی و عبدهللا که هردویش داکتر بودند  های نامه ب قدرت را به دو کاندید طیاره سوار شده آمد و

افغانستان یکی از جمله  سه فاسد ترین  ،در ظرف دو سال اول این دو شخص ،یهایروایی  با کار غایله فرو نشست.

 «کشور جهان شناخته شد باقی شما قضاوت کنید...

دیگران را در مورد پدران و  ه و نیش زبانکنای عن، لعن،باید رنج طکه  خواهند بوداینها  بیچاره این نوه و نبیره  و 

 بیامرز شان متحمل شوند.  نیاکان خدا

                                           به حال اینها. هــــــــه ؟ !! افسوس

 ) پایان(

 

 

 


