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از سخن خوب تا عمل بد
محمد رضا هویدا
حکومت های افغانستان همواره سعی کرده اند سخن خوب بگویند
و وعده های خوب بدهند؛ اما در عرصه عمل بدترین عملکردها را
داشته اند .مردم فریبی و کتمان کردن واقعیت های تلخ امنیتی،
سیاســی و اقتصادی ،جزؤ فرهنگ حکومتداری در افغانستان به
حساب می آید و ســردمداران حکومت همیشه از طریق دروغ و
ارایه آمارهای خوشبینانه و جعلی تالش کرده اند به گونه ای مردم
را خاموش و نا آگاه نگه داشته و با انواع دسیسه ها ،روی کمکاری
ها و خیانت های خود سرپوش بگذارند.
این سیاست البته تا پیش از شروع جنگ های داخلی و آغاز موج
عظیم مهاجرت مردم افغانســتان به کشورهای خارج ،تأثیر گذار
بود ،چون جهل ،بی ســوادی و ناآگاهی بیش از هشــتاد در صد
مردم کشور و حاکمیت فضای دیکتاتوری ،تهدید و سانسور و نبود
رســانه های جمعی و مراکز اطالع رسانی سبب شده بود تاغالب
مردم زندگی نکبت بار و پر از مشقت خود را به عنوان یک واقعیت
بپذیرند .اما در چهار دهه اخیر که ســطح آگاهی مردم نسبت به
مسایل اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی و دینی باال رفته و به برکت
آزادی بیان و رسانه ها ،همه روزه در جریان اطالعات دقیق کشور
قرار می گیرند ،نمی شود شــهروندان را با وعده های دروغ و یا
معلومات جانبدارانه گمراه کرد.
اما حکومت ما امروز هم از همان سیاست کهنه و قدیمی حکومت
های گذشته بهره می برند و سعی می کنند ،با سخنان خوب خود
حمایت های مردمی را کمایی کند.
شهروندان افغانستان وعده ها و صحبت های سران حکومت ملی
را در زمان انتخابات شنیده اند و اکنون پس از یکسال انتظار دارند
که سران حکومت بجای وعده از عمل شــان سخن بگویند و از
کارکردهای یکساله شان گزارش ارایه کنند.
بزرگترین معضل مردم افغانســتان مســأله نا امنی
است .بدون شک پیشرفت روند صلح و مبارزه مؤثر علیه دهشت
افگنی در افغانستان از خواســت های اصلی مردم افغانستان به
شــمار می آید .ســران وحدت ملی نیز این موضوع را از اولویت
های کاری خود به حســاب آورده بود .بررســی اجمالی و کلی
رویدادهای امنیتی یکســال گذشته؛ اما تصویر خوبی از سیاست
ها و رویکردهای امنیتی کشور به نمایش نمی گذارد .انتقال سریع
و پرســش برانگیز جنگ از جنوب به شمال و ناامن شدن والیت
های نســبتا امن ،تغییر رویکرد مخالفان مسلح دو لت از جنگ
های چریکی به جنگ های جبهه ای ،تأســیس پایگاههای جدید
نظامی در مناطق استراتژیک ،ظهور قدرتمند گروه داعش و به بن
رسیدن روند صلح ،نشانه های نگران کننده ای است که ناکامی و
بی سروسامانی سیاسی و امنیتی را در کشور بر مال می سازد.
در این مورد ســازمان ملل متحد می گوید که شــمار طرفدران
«دولت اســامی» در میان گروه طالبان در حال رشد است و این
گروه در  25والیت افغانستان فعالیت خود را آغاز کرده است.
براساس این گزارش تا  70در صد این جنگجویان دولت اسالمی از
عراق و سوریه آمده اند و حاال هسته اصلی شاخه جهاد گرایان را
در افغانستان تشکیل می دهند.
 فقر و بیکاری اکنون به یک تهدید بالفعل درکشور تبدیل شدهاست و اگر حکومت نتواند این معضل را در آینده نزدیک حل کند،
بدون شک کشور به بحران اجتماعی دیگر مبتال خواهد شد.
 موج جدید مهاجرت به اروپا و فرار جوانان با سواد و تحصیلکردهاز وطن در عین حالی که ناکارایی حکومت را آشــکار می سازد،
چالش جدی در برابر توسعه کشور به حساب می آید.
 اصل عدالــت که نظام بر پایه آن بنا یافتــه ،اکنون به کلی بهفراموشی سپرده شده اســت .تبعیض و غلبه مناسبات بر اساس
تعلقات قومی و گروهی به یــک فرهنگ و یا عادت تمام عیار در
ادارات در آمده اســت .همین وعده ها ،فریب ها و ناکامی هااست
که بی اعتمادی مطلق میان دولت و مردم را به وجود آورده و روند
مشارکت سیاسی و اجتماعی را معیوب نموده و به مناسبات سالم
اجتماعی لطمه زده است.
تــا زمانی که فســاد در ادارات بیداد کند و بامــردم صادقانه و
دلسوزانه برخورد نشــود ،آغاز روند اعتماد سازی میان دولت و
مردم ناممکن خواهد بود.

مردم افغانســتان حاکمیت امارت اسالمی
طالبــان را دوران تاریــک و خفقان آور
در تاریــخ تحوالت سیاســی و اجتماعی
افغانســتان می داند .این دوران تاریک و
خفقان آور با حملــه ایاالت متحده آمریکا
و همپیمانــان غربی آن به پایان رســید و
روزنه امید در دل مردم کاشــته شد .روزنه
ای کــه فــردای بهتری را نویــد می داد.
حکومت موقت ،انتقالی و در نهایت حکومت
انتخابی  -با مشــارکت گسترده مردم در
پای صندوق های رأی  -شکل گرفت .مردم
حامد کرزی را به عنوان حاکم سیاسی خود
انتخاب نمود .اکنون بعد از گذشت چهارده
سال مشخص شده است که حاکم سیاسی
با دشــمنان مردم افغانســتان هم دست
بوده اســت و طالبــان را در ریختن خون
مردم کمک می کرده اســت .ژنرال داوود
احمدی ،فرمانده پلیس لوگر به رســانه ها
گفته اســت که حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین کشور دستور داده بود که به مرکز
بزرگ عملیاتی و آموزشی گروه طالبان در
زرغون شهر عملیات نکند .اکنون ،مشخص
شده اســت که گروه طالبان در این مرکز
حمالت بر کابل ،لوگر و برخی والیات دیگر
افغانستان را کنترل و سازماندهی می کرده
اســت .این دردناک ترین خبر ممکن برای
مردم افغانستان اســت .خبری که وجدان
تک تک شــهروندان کشور چه آنهایی که
مخالــف حامد کرزی بودنــد و چه آنهایی
که در سیزده ســال گذشته با حامد کرزی
کار می کردند را بــه درد می آورد .حداقل
تریــن تحلیل در این مورد این اســت که
حامد کرزی در دام سیاســت ورزی قومی
افتاده بود و برای حفظ قوم خود دســت به
حمایت از گروه طالبان می زد .با این حال،
فاش شدن این مســئله نشان داد که ما تا
هنوز میان دوست و دشمن تفکیک و تمایز
نیستیم.
دولت بر مبنای امر سیاسی شکل می گیرد.
محور اساسی و بنیادین امر سیاسی تفکیک
میان دوســت و دشمن اســت .نخبگان
سیاســی ما از گذشته های تاریخی قادر به
تفکیک میان دوست و دشمن نبوده است.
قتل و کشتار شهروندان کشور از سوی نظام
مرکزی شــاهد بر این مدعا است .در دوره
جدید با وجود امیدواری های زیادی مردم
اما ،نخبگان سیاســی قادر به تفکیک این
مهم نبوده است .رأی گرفتن از شهروندان
صلح جو و عادی کشــور و حاکم سیاسی
و ارگ نشین شــدن و دست دوستی دراز
کردن به دشــمنان مردم نشــان می دهد

فاش شدن پشت پرده سیاست
حامد کرزی در قبال گروه طالبان
علی قادری

که حامــد کرزی ،رئیس جمهور پیشــین
کشــور هیچ تفاوت با حاکمان سیاســی
گذشته افغانستان نداشته است .بنابراین،
امر سیاســی به عنوان مبنای شکل گیری
حکومت از ســوی حامد کرزی درک و فهم
نشده بود .او رفتار های خود را نه بر مبنای
امر سیاســی که بر مبنای منطق کور قبیله
ای و مال عمری انجام می داده است.
حمایت حامد کرزی از گروه طالبان را تنها
در چارچوب منطق قبیله ای و سیاســت
ورزی قومی قابل فهم و درک است .سیاست
او از ســال  2001تا اواخر  2007متمایل به
سیاست غربی ها در قبال گروه طالبان بود.
اما از آنجایی که گروه طالبان را قوم پشتون
تشــکیل می داد و جنگ تنها در مناطق
پشتون نشین جریان داشت و روزانه دهها

«فبشــرناه بغالم حلیم» پس ما او را به نوجوانی
بردبار و صبور بشارت دادیم.
قربانی فرزند
به زبان قرآن این داســتان شگفت انگیز چنین
آمده است:
«فلما بلغ معه الســعی قال یــا بنی انی اری فی
المنام انی اذبحک فانظر ما ذا تری»
زمانی که فرزند به مقام ســعی و کوشش رسید
یعنی به مرحله ای رســید که می توانســت در
مســائل مختلف زندگی با تالش و کوشش پدر را
یاری کند بنا به گفته بعضی مفسران در آن وقت
سیزده ساله بود.
در آن برهه از زمان حضرت ابراهیم علیه السالم
خواب عجیب و شگفت انگیزی دید (خواب انبیاء
در حکم وحی الهی اســت) و آن خواب حیرت
انگیز بیانگر شــروع یــک آزمایش بزرگ دیگر
بود .در خواب می بیند که از ســوی خداوند به او
دستور رسیده است تا فرزند برومند و یگانه اش
را با دست خود قربانی کند و سر ببرد .ابراهیم که
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بارها از کوره داغ امتحان الهی ســر افراز
بیرون آمده بود این بار نیز باید دل به دریا
بزند و سر بر فرمان حق بگذارد.
پدر تمام ماجرا را بــرای فرزند بیان می
کند آن گفتمان تاریخــی تا روز قیامت
در کتاب جاویدان مرقوم گشــته است و
این بار نیز ابراهیم از آزمایش سر افراز و
کامران بیرون آمد و این غالبا سخت ترین
و آخرین امتحان حضــرت ابراهیم علیه
السالم بود که در آن هم مانند کوهی ثابت
قدم ماند.
«قد صدقــت الرءیا إنــا کذلک نجزی
المحســنین ان هذا لهو البالء المبین و
فدیناه بذبح عظیم»
خداوند متعال قوچی بزرگ فرســتاد تا
به جای فرزند قربانی کند و ســنتی برای
آیندگان در مراسم حج و سرزمین منا و
برای تمام جهانیان به جای ماند.
اگر عمال حضرت اســماعیل علیه السالم
قربانی می شــد همانطوری که حضرت
ابراهیم تصمیم قطعی آن را داشــت بعد
از آن باید به تاســی و پیروی از ابراهیم
خون جگرگوشــه ها در کوچه و خیابانها
ریخته می شد مگر لطف الهی شامل حال
گشــت بجای فرزند دلبند قوچی بزرگ
برای ذبح عنایت گردید و به عنوان یادگار
ابراهیمی ،دین اســام و خاتم پیامبران
نه فقط آن را مشــروع قرار داد بلکه بر
احیای آن حکــم تاکید آمد که در همان
روز تاریخی دهم ذی الحجه ،عید قربان
حجاج کرام و عموم مســلمانان به شرط
استطاعت یک گوســفند سالم با شرایط
و ســن خاصی ذبح کنند( .احکام شرعی
و و تفاصیل فقهی این شــعار اسالمی در
کتابهای فقه به تفصیل ذکر شده است)
قربانی و حج که مجموعه از مناســک،
طواف و سعی ،وقوف عرفه ،منا ،مزدلفه،
رمی جمرات ذبح قربانی شکرانه و غیره
همه اینها شعائر و عباداتی هستند که در
ماه ذی الحجه ادا می شوند ،و مشروعیت
همه اینها به حضرت ابراهیم علیه السالم
بر می گردد و از ایشان به خاتم پیامبران
و اهل اسالم به ارث رســیده است چرا
که پیامبر اسالم جانشین برحق حضرت
ابراهیــم علیه الصالة والســام بودند،
آنحضرت صلی اهلل علیه وسلم با افتخار
می فرمود «أنــا دعوة جدی ابراهیم» من
ثمــره و نتیجه دعا پدربزرگــم ابراهیم
هســتم  .دعایی که هنگام تعمیر کعبه بر
زبان حضرت ابراهیــم جاری بود« :ربنا و
بعث فیهم رسوال منهم»...
در خصوص قربانی وقتی که از آنحضرت
صلی اهلل علیه وســلم ســوال می شد:
«ما هذه االضاحی؟» ایــن قربانی ها چه
هستند؟
آنحضرت صلی اهلل علیه وسلم در پاسخ
می فرمودند« :ســنة ابیکم ابراهیم علیه
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طالب و شهروند پشتون ما کشته می شد،
کرزی را بر آن داشت که در فکر صیانت از
قوم خود برآید .دقیقا بر مبنای صیانت از
قوم پشتون است که حامد کرزی از گروه
طالبان حمایت می کند و مراکز آموزشــی
آن ها را از حمالت نیرو های داخلی کشور
مصون نگه می دارد .با این حال ،مســئله
تنها به حمایت کرزی از یک مرکز آموزشی
گروه طالبان در لوگر خاتمه نمی یابد .بلکه
سیاست او در قبال گروه طالبان باعث شده
بود که والیان او به گروه طالبان دســتور
دهد که بر شهر و خانه های مسکونی راکت
پراکنی نماید .موسی خان اکبر زاده والی
پیشین والیت غزنی به گروه طالبان اجازه
داده بود بر شهر غزنی راکت پراکنی کند.
ریشه های آن به ارگ ریاست جمهوری و

به دفتر حامد کرزی می رسید.
این رفتار ها و کنش ها نشان می دهد که
نخبگان سیاســی در قبال افکار عمومی
برخورد دوگانه می کند .در مواجه با افکار
عمومی نشان می دهد که آن ها نسبت به
دشــمنان مردم افغانستان مواضع همسو
دارد اما ،در عمل و پشــت پرده سیاست
دست دشمنان مردم افغانستان در دست
شــان اســت و از هر گونه حمایت ممکن
دریغ نمی کند .این رفتــار ها دورویی و
دروغگویی و عدم پا بندی آن ها به اخالق
اجتماعی و بی تعهدی شان در قبال قانون
اساسی و مصالح علیایی کشور را نشان می
دهد.
در صورتی که اسناد موثق در دست باشد،
حامد کرزی باید محاکمه شود .نه تنها در

قبال حمایت از یک مرکز آموزشــی گروه
طالبان در زرغون شــهر والیت لوگر بلکه
در قبال خون های ریخته شده در والیان
مختلف کشــور .حامد کرزی باید پاسخ
یتیم شدن صد ها کودک ،بیوه شدن صد
ها زن و قطع نان از ســفره خانواده های
بسیاری از شهروندان این کشور را بدهد.
به خاطر سیاســت های او صد ها تن در
حمالت انتحاری کشــته شده اند و خیلی
از خانواده ها نــان آور خانواده خود را از
دست داده اند .مســئله اما به همین جا
ختم نمی شود .سیاست های کرزی باعث
به هدر رفتن میلیارد ها دالر کمک جامعه
جهانی به افغانستان شده است .پاسخ همه
این ها و خیلی از هزینه های دیگری را که
افغانســتان به خاطر سیاست های اشتباه
کرزی پرداخته است ،باید بپردازد.
سیاست های حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشــین کشــور باید درس عبرت برای
حکومت وحدت ملی باشــد .اگر حمایت
های حامد کرزی از گــروه طالبان منجر
به صلح و آتشــی گروه طالبان با حکومت
نشده است ،همسویی و روی خوش نشان
دادن به گــروه طالبان در آینده نیز منجر
به صلح و آشــتی نخواهد شد .حکومت
وحدت ملی از هم اکنون باید سیاست خود
را به صورت مشخص در قبال گروه طالبان
اعالن نماید .نه گروه طالبان خواهان صلح
است و نه حمایت های نخبگان سیاسی آن
ها وادار به صلح و وارد شدن از در آتشی
خواهد کرد .آن ها در هــر صورت ،علیه
حکومت خواهد جنگید .بهتر آن است که
گروه طالبان به خاطر حمایت ها و سیاست
اشتباه ارگ قدرتمند نشود.
در پایان باید گفت که فاش شدن حمایت
کرزی از گروه طالبان نشــان داد که او هیچ
تفاوت بــا نخبگان خون آشــام حاکمان
سیاسی گذشته افغانســتان نداشته است.
او همانند اســاف گذشته خود بانی ریخته
شدن خون های زیادی است .قدرتمند شدن
گروه طالبان نتیجه مستقیم سیاست حامد
کرزی است .کشته شدن شهروندان کشور
و نیروهای امنیتی در گوشــه گوشه کشور
نتیجه سیاســت حمایتی او از گروه طالبان
است .از این جهت ،حامد کرزی باید محاکمه
شود .او باید نسبت به تمام مسائل و رویداد
ها و خون های ریخته شده پاسخ گوید .با این
حال ،بی تفاوتی در قبال سیاست های حامد
کرزی باعث می شود که او همچنان سد راه
سیاست های ارگ در قبال گروه های دهشت
افکن و تروریست شود.

تاریخچه و فلسفه عید قربان
قسمت دوم و پایانی

اسالم» (قربانی) سنت (و یادگار) پدرتان
حضرتابراهیم علیه اسالم است.
اصحــاب پرســیدند« :فما لنــا فیها یا
رســوالهلل» ای رسول گرامی! ما را از ذبح
قربانی چه می رسد؟
آنحضرت در جواب فرمودند« :بکل شعرة
حسنة »...در مقابل هر مویی شما را یک
نیکی می رســد و در مقابل هر پشمی به
شما یک نیکی می رسد( .مشکوة)
ســیر کردن گرســنه ها :یکی از اسرار
قربانی سیر کردن گرسنه ها است قرآن
در این باره میفرماید :از گوشتهایی که
قربانی می کنید هم خودتان میل نمائید،
هم به قانع و معتــر بدهید .قانع ،فقیری
اســت که به آنچه می گیرد ،قانع است.
معتر ،فقیری اســت که عالوه بر تقاضای
کمک اعتراض هم می کند.
قربانی یادگار و خاطره ابراهیمی
خداوند متعال تمام افعال و اعمال حضرت
ابراهیم علیه السالم را پسندیده و آنها را
برای امت آنحضرت صلی اهلل علیه وسلم
مشــروع قرار داد بخصوص اعمالی که به
حج و قربانی متعلق هستند ،تا نام گرامی
آن ابر مرد تاریخ برای همیشه جاویدان
بماند و کالم ربانی در حق ایشــان صادق
آید که بعــد از بیان واقعه آزمایش بزرگ
اهلل تعالی مــی فرماید« :و ترکنا علیه فی
االخرین سالم علی ابراهیم» و نام نیک او
را در امتهای بعد باقی نهادیم .سالمتی باد
بر ابراهیم.
از زمان قدیم رســم توده ملتهاست که
جهت زنــده نگهداشــتن کارنامه های

بزرگواران و فاتحان ،دولتمردان و نامدارن
بناها ســاختمانها و مناره ها یا مجسمه
هایی به طور یادگار می ســازند ،هر چند
آنها مستحکم باشند باز هم شکار حوادث
روزگار خواهند شــد اما دین اسالم در
این سلسله بعضی اعمال را مشروع قرار
داده که با آن شــخصیت ارتباط خاصی
دارند از انجام آن اعمال نه تنها ثواب می
رسد بلکه ســیرت و زندگانی ،فداکاری
و مجاهده های آن شــخصیت در ذهن
ترســیم می گردد تا آنها را مشــعل راه
خویش قــرار داده و خود را جهت عمل و
دعوت به راه حق آماده ســازد .بخصوص
این عمل مبارک (قربانــی) یعنی مال و
متاع ،تن ،ســن و وطن همــه اینها را به
خاطر رضایت خداوند قربان کند و از آنها
بگذرد .بطور خالصه نفس و هوای انسان
مانند گوسفند کشته شود تا رضای الهی
حاصل گردد.
بعضی ناآگاه و دور از فهم و فلسفه احکام
و شعائر دینی در اجرای این حکم بزرگ
اسالمی (قربانی) چنین ایرادی می گیرند:
مبلغ هنگفتی از مســلمانان جهت ذبح
و قربانی هر ســال خرج می شود ،غیر از
گوشت خوردن و اســراف و اضاعه مال
دیگر مفهومی ندارد ،چــرا این مبلغ در
رفاه و آسایش ملتها و کشورها بکار برده
نمی شود.
ایــن نوع ایرادها ناشــی از جهالت و بی
ســوادی و دوری از فهم و فلسفه احکام
الهی است .این نوع ایرادی را می توان در
هر عبادت مالی و بدنی مطرح نمود .البته

اگر مفهوم ایمان ودین را بخوبی بدانیم،
چنین اعتراضی هرگز پیش نخواهد آمد.
و دنبال توجیهاتی پــوچ نخواهیم رفت،
مفهوم دین وایمان یعنی هر چه اهلل تعالی
از بنده مطالبه کند -آمنا و سلمنا -ایمان
آورده برای انجام وظیفه به پای خیزیم.
یک فرد مســلمان وقتی که دوســت
داشتنی و بهترین حیوانی از قبیل شتر و
گاو و گوسفند را در راه رضای خدا قربانی
می کند در واقع گویا برای تکامل روحی
و تربیت تدریجی نخســتین درسی به او
آموخته می شــود که او از قربانی نفیس
برای قربانی نفس خویــش آماده گردد
و در عیــن حال برای فقراء و مســاکین
بهترین صدقه و خیرات است که خانواده
خویش نیز از آن استفاده می کند .یقینا
در کشورهای اسالمی بین شهر نشینان و
روستائیان خانواده های بسیاری هستند
که در طول ســال یک بار هم گوشت بر
سر سفره شــان نمی بینند اگر گوشت
قربانی عادالنه طبق ســنت توزیع شود
بهترین خدمت و کمک برای خانواده های
ستمدیده خواهد بود.
چنین اعتراض ها را کســانی مطرح می
کنند که در قصرهای شیشــه های پشت
پرده نشســته با دین و مشکالت جامعه
ارتباطی ندارند .عــاوه بر این بعضی ها
شبه ی دیگر مطرح می کنند:
روزهای عیــد حیوان زیــادی به طور
قربانی ذبح می شود و این یک نوع ضرر
اقتصادی اســت که به سبب آن برثروت
حیوانــی لطمه وارد می شــود مردم به
کمبود گوشــت و دیگر فــرآورده های
حیوانی دچار می گردند.
این نوع شــبه یقینا بر اثر این است که
انســان از قدرت کامل خالق جهانیان و
مشــاهده نظم و انتظام وی غافل باشد.
نظم خداوند همیشــه در جهان این بوده
و هســت و هر چیزی که بیشــتر به آن
نیاز داشته باشــیم خداوند متعال آن را
افزونتر می گرداند وبه عوامل و اســباب
افزونی آن نعمت انسان را راهنمایی می
کند .مانند چاهی اگر آبش روزانه کشیده
شود افزونتر و پاکتر می ماند ور نه چشمه
هایش مسدود گشته و می خشکد.
قربانی آهو جایز نیســت با اینکه حالل
است؛ با این وجود نسلش در بعضی مناطق
و کشورها معدوم گشته است اما گوسفند
به مقدار وافــر هر جا و هر کجا یافت می
شود ،شتر و گاو به نسبت گوسفند کمتر
ذبح می شوند به همان میزان از گوسفند
کمتر یافت می شوند.
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