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صلح و آرزوهای مردم
افغانستان
محمد رضا هویدا
روز بیست و یکم سپتامبر به نام روز جهانی صلح نامگذاری شده
اســت .این روز در حالی در کشورهای جهان تجلیل می شود که
خشونت ،کشــتار و تبعیضات ظالمانه در تعدادی از کشورها رو
به افزایش می باشد .بیش از هر کشــوری ،اما افغانستان درگیر
در جنگی ناتمام ،و در انتظار پایان یافتن خشــونتها و قتل ها و
کشــتارها ،و در انتظار استقرار صلحی پایدار و عادالنه که حقوق
انسان ها و برابری و عدالت را برای شهروندان این کشور به ارمغان
بیاورد ،راه درازی را پیموده اســت ،ولی هنوز هم در اول راه قرار
دارد و برای رســیدن به این آرزوها باید تالش پیگیرتر و عزمی
جدی تر به کار گیرد.
صلح پدیده ای اســت که وجود آن در هر جامعه و کشور برآیند
یک سلسله عوامل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است
که بدون ایجاد عوامل زمینه ســاز صلح ،آشــتی و همپذیری در
جامعه به وجود نمی آید.
صلح زمانی امکان پذیر می گردد که نهادهای سیاســی مشارکت
فعال ،عادالنــه و آگاهانه اعضای جامعــه را در فرایندهای ملی
پذیرفته باشــند .صلح وقتی تامین می شود که آزادیهای اساسی
شــهروندان به گونه ای مطلوب به رسمیت شناخته شده و به آنها
احترام گذاشته شود.
مردم زمانی به صلح دسترسی پیدا می کنند که مناسبات انسانی،
عادالنه و برابر را در روابط اجتماعی خود حکمفرما کرده باشند و
تبعیض و ستمگری را با تمام اشکال آن از بین برده باشند.
چشــم انداز صلح در شــرایطی آشــکار می گردد که نهادها و
ارزشهای فرهنگی متناسب و ســازگار با پدیده صلح در جامعه
پدید آمده باشد.
نهادهایی که برابری را تبلیغ و ترویج نمایند و ارزشهایی که مردم
را به سازگاری و همپذیری فرا بخوانند و آن را برای بقا ،آرامش و
پیشرفت کشور ضروری بدانند.
صلح وقتی ایجاد می شــود که فقر و بدبختی و بیکاری از جامعه
رخت بربسته باشد و اعضای جامعه از حداقل استندردهای زندگی
برخوردار باشند.
روز جهانی صلح در افغانســتان در حالی تجلیل می شــود که
کشتارها ،ناامنی ها و خشونت های سازمان یافته هنوز در کشور
جریان دارد و مشــارکت فعال و آگاهانه احزاب سیاسی ،نهادهای
اجتماعی و اقشار مختلف مردم در بدنه قدرت با اشکاالت و چالش
های فراوانی مواجه می باشــند و روحیه اخوت و برادری و حس
برابری همه شهروندان در جامعه نهادینه و درونی نگردیده و قوم
گرایی و منطقه پرســتی بر مبنای رویکردهــای امتیاز طلبانه به
قدرت و قوت خود باقی می باشد و رفتارها و کارکردهای افراد را
تحت تاثیر قرار می دهد.
ارزشــهای فرهنگی حاکم بر جامعه هنوز تکثرگرایی و همپذیری
اجتماعی را به خوبی برنمی تابد و ســنت ها و باورهای قبیله ای
و عشــیره ای فرهنگ و هنجارهای اجتماعی را تشکیل می دهد
و روابط و مناســبات درونی شهروندان و اعضای جامعه بر اساس
همان سنت ها و باورهای قبیله ای تنظیم می شود.
فاصله طبقاتی به شکل وحشتناک و تباه کننده در جامعه بیشتر
و عمیق تر می گردد و فقرا هر روز فقیرتر و اغنیا هر روز غنی تر
می گردد.
شکاف های طبقاتی ،نوعی آگاهی نسبی را در الیه های پایین تر
اجتماع پدید آورده و احساس تبعیض و حق کشی را دامن زده و
روحیه خصم پنداری و دشمنی را تقویت کرده است.
با این احوال چگونه می توان به صلح و ثبات و امنیت در کشــور
امیدوار بود؟ اگرچه در سطوح سیاســی تالش های زیادی برای
صلح انجام می شود و این روزها درارگ ریاست جمهوری اعضای
شورای عالی صلح تعیین می شــود تا پروسه صلح با مخالفان را
پیش ببرند؛ اما آیا چنین تالش هایی به ثمر خواهد نشســت؟ با
توجه به زمینه های نامناســب برای صلح در کشور می توان گفت
که رسیدن به صلح در کوتاه مدت بســیار دشوار و حتا ناممکن
می باشد.

امروزه یکــی از مهمترین مســئله برای
نخبگان سیاسی در رأس قدرت بی نظمی و
بی مدیریتی شهر ها به خصوص شهر کابل
است .خانه ســازی بدون برنامه شهری و
وجود اشغال های انبوه در گوشه کنار شهر
از مواردی است که شهر نشینان و نخبگان
را به سخن در آورده است .شهر کابل برای
مدتی است که شــهر دار ندارد .به همین
خاطر ،اشــغال های زیاد در گوشه و کنار
شهر انباشته شده است .این در حالی است
که حکومت مطابق قانون اساسی باید زمینه
انتخابات شهرداری شهر ها را فراهم نماید و
شهر دار های شهر ها از طریق انتخابات و با
آراء مردم انتخاب شود .در کنار این مسئله
اما ،تنها مشکل نبود شهردار نیست .بلکه
عدم پالن و برنامه شــهری از موارد عمده
و اساسی اســت که مشکالت شهری را در
کابل و دیگر شــهر ها ایجاد نموده است.
کابل در سیزده سال گذشته شاروال داشته
است اما شــاروال ها به خاطر عدم توانایی
قادر به ارائه پالن شــهری و مدیریت شهر
نبوده است .در کنار اداره شاروالی وزارت
شهرسازی نیز موفق نشده است به صورت
هماهنگ با اداره شاوالی کار نماید و شهر
ها را مدیریت نماید.
در ذیل با توضیح پدیده شــهر نشینی در
صدد آنیم مشکالت شــهر کابل را در حد
ممکن توضیح دهم.
فراگرد شهر نشینی زمانی رخ می دهد که
شــمار انبوهی از مردم ،مناطق روستایی
کشور را رها کنند و سکونتگاههای شهری
را برای زندگی شان بر پا کنند .شهر نشینی
در سراســر جهان رو به گسترش است .در
کشور های صنعتی پیشرفته ،شهرنشینی
به گونه ای تدریجی و همراه با رشد صنعت
و بارزگانی رخ داده و اکنون بیش از  70در
صد جمعیت این کشــورها را شهرنشینان
تشــکیل می دهند .ولی در کشــورهای
توسعه نیافته این گرایش به شهرنشینی بر
اثر بهبود در فنون پزشــکی و پایین آمدن
نرخ مرگ و میر و هجــوم جمعیت اضافی
روســتاها به شــهرها ،به گونه ای تقریبا
ناگهانی پدید آمده است ،بدون آنکه صنایع
نوپای شهری بتواند این جمعیت اضافی را
به خود جذب کنند .رشــد شهر نشینی در
این کشــورها جنبه ای بیمار گونه به خود
گرفته و مســائل اجتماعــی و فرهنگی و
اقتصادی خطرناکی را برای این کشورها به
بار آورده است.
شهرنشــینی پدیده ای مدرن است که بعد
از انقالب صنعتی در انگلســتان آغاز شد.
صنعتی شــدن موجب شــد که محل کار

بی نظمی و فقدان مدیریت در
شهر های کالن افغانستان
علی قادری

تغییر کند .قبل از صنعتی شــدن خانه ها
هم محلی برای زندگی و هم محل کار برای
کسب درآمد بود .شــهرها اگر هم وجود
داشت سربار مناطق روستایی و توده های
روســتایی بودند که کار کشت و زرع می
کردند و به شــهر ها سرازیر می شدند که
این مایه حیات شهرنشینان بود .به همین
خاطر نابودی شــهرها از آرزوهای دهقانان
بود.
با شهر نشینی صنعتی این رابطه معکوس
شد .یعنی مناطق روستایی به شهر وابسته
شدند .روســتا به جزئی الزم اما پیرامونی
برای نظام اقتصادی تبدیل شــد که مرکز
آن در شــهرها بود .مناطق روســتایی،
اغلب از جمعیت خالی شــد ،اکنون عمال
عرصه دیگــر از فعالیت های صنعتی برای
تجار و بانکداری شهری ایجاد شد .قدرت
اقتصادی و سیاسی در شهر مستقر گردید.

قربانی یک عبادت مالی و از شــعائر اسالم است
و در مقابل دیگر عبادت هــای مالی ویژگیهای
خاصی در بــر دارد ،با توجه بــه آن ویژگیهای
قربانی بین عبادت هــای دیگر جایگاه و اهمیت
ممتازی را حائز است.
مفهوم و معنی قربانی
از نظــر معنای لغوی «قربانــی» از لفظ «قربان»
ماخوذ اســت ،هر آن چیزی که ذریعه و وسیله
تقرب و نزدیکی اهلل تعالی باشــد آن را «قربانی»
می گویند ،آن چیز خواه ذبح حیوان باشد یا دیگر
صدقات.
بعضی از علماء هر نیکی و عمل خیر را که باعث
قرب و رحمت الهی باشد «قربانی» می نامند.
البته در عرف عام به آن حیوان مخصوص «قربانی»
گفته می شود که به خاطر رضای اهلل در روزهای
معین عید االضحی -عید قربان -مسلمانان آن را
ذبح می کنند و کلمه قربانی از لفظ قربان گرفته
شــده و چندین بار در قرآن مجید آمده است،
در اکثر مواقع مراد از آن «حیوان مذبوحه» است
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قربان عبارت از کارهای نیکی اســت که
انســان بوســیله آن بخواهد خود را به
رحمت خداوند نزدیک کند ،بنابراین عمل
نیکی که انسان انجام دهد تا بدان وسیله
خویشتن را به رحمت حق تعالی نزدیک
ســازد آن کار را قربان گوینــد؛ مانند
فرمایش رسول اکرم(ص) که فرمود :نماز
موجب تقــرب و نزدیکی هر پرهیزکار به
رحمت پروردگار است.
بدیهی اســت که مراد از تقرب به خدای
تعالــی ،قرابت زمانی و مکانی نیســت
چرا که بین خالق و مخلــوق هیچگونه
خویشاوندی وجود ندارد بلکه منظور آن
اســت که از راه طاعت و انجام کارهای
شایسته می تواند مشــمول الطاف الهی
قرار گرفته و به رحمت او نزدیک شود.
کشتن حیوان در مراسم قربانی اشاره به
کشتن نفس اماره است و مرد خداشناس
با شمشــیر برنده عقل و ایمان ،حیوان
نفس را که به طور دائم وی را به کارهای
زشت وا می دارد مقتول سازد و خانه دل
را از لوث نفس لئیم پاک گردانده ،آنرا در
راه حق و پیشگاه محبوب قربانی کند
از جمله اعمالی کــه حجاج در روز دهم
ذیحجه در ســرزمین منا انجام می دهند
کشتن شتر ،گاو و یا گوسفند و انفاق آن
به مستحقین است تا به وسیله این عمل
نیک به رحمت پروردگار نزدیک شوند که
آنرا قربانی گویند.
اسرار و حکمت قربانی
فدا کردن مــال و انفاق آن در راه خدا از
جمله اسراسر و حکمتهای قربانی است.
کشتن حیوان در مراسم قربانی اشاره به
کشتن نفس اماره است و مرد خداشناس
با شمشیر برنده عقل و ایمان ،حیوان نفس
را که به طور دائم وی را به کارهای زشت
وا می دارد مقتول ســازد و خانه دل را از
لوث نفس لئیم پاک گردانده ،آنرا در راه
حق و پیشگاه محبوب قربانی کند و حج
اکبر نماید که اگــر نفس اماره و خواهش
های او کشــته نشــوند و آرام نگیرند
هرگاه تمــام نعمتها و ثروتهای دنیوی در
اختیارش باشد و زمین و آسمان را ببلعد
باز هم سیر نمی شود و ندای هل من مزید
دارد.
در روایــات مــی خوانیــم اولین قطره
خون قربانی کــه ریخت ،خداوند گناهان
صاحبــش را می بخشــد ،اوقاتی که به
خاطر تولد نوزاد یا ورود مسافر یا دفع بال،
گوسفند ذبح می شود ،در روح و روان و
حرکت اهل خانه شور و نشاطی پدید می
آید.
به هرحال ،ذبح صدها هزار گوسفند و نحر
هزاران شتر ،یک نوع جلوه و زیبایی بوده،
مظهر روحیه ایثار دسته جمعی است که
خود از شعائر الهی است.
سیر کردن گرسنه ها :یکی از اسرار قربانی
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شرکت های مالی و صنعتی مسلط شدند و
جای مالکیت فردی را گرفتند .امروزه در
کشور های توسعه یافته روستا تا حدودی
از بین رفته است و آنچه باقی مانده است
یک مضمون نوستالژیک و ترغیب کننده
در دست آگهی نویسان تبلیغاتی است ،که
با این خیالپردازی ها ذهن شهرنشینان را
مشغول نگه می دارد.
در افغانستان اما فرایند شهر نشینی بعد
از  2001یعنی بعد از ســقوط طالبان رو به
افزایش بوده اســت .به قول بروس کوئن
این رشد به شــکل بیمار گونه بوده است.
گسترش شهر نشینی در افغانستان بیشتر
به خاطر خشک سالی های چند ساله ای
بود که مــردم را وادار کردند برای امرار
معاش به جاهــای دیگر برود .دلیل دیگر،
مهاجرت افغان ها به کشور های همسایه
بود .افغان ها با مهاجــرت ،هم با زندگی

شهری آشنا شدند و هم کسب و کاری را
آموختن که تنها در شهرها کاربرد دارد به
همین خاطر با برگشتن به کشور خود ،از
روستاها به شهرها مهاجرت کردند.
با این حال ،زمینه های کار در شــهر های
افغانستان فراهم نبوده است .نیروی کاری
به اندازه کافی در زمینه های مختلف وجود
دارد .در طول ســیزده سال گذشته کاری
در مورد رشــد صنعت در شهر ها صورت
نگرفته است .به همین خاطر ،شهر ها هم
قادر به تأمین نیاز های خود نبوده اســت
و پدیده مهاجرت ادامه پیدا کرده اســت.
از این جهت ،یکی از اساسی ترین مسائل
برای شهرنشــینیان و نخبگان کشور این
اســت که در راستای رشد صنعت و ایجاد
کارخانه ها در اطراف شهر تالش نماید .از
این طریق هم نیازمندی های شهر تأمین
گردد و هم اشتغال ایجاد گردد.

بــا این حــال ،مدیریت شــهر و کنترل
مشــکالت همانند ترافیک و جمع آوری
اشغال از مســائل دیگر است که قیافه و
چهره شــهر را خراب کرده است .ادارات
مســئول و نخبگان سیاسی باید تدبیری
برای این مشکالت نیز بسنجد در غیر آن
این مشــکالت به مرور زمان شهرنشنی و
زندگی شهری را با مشکل جدی مواجه می
سازد .از این جهت ،شهر با مشکل جدی
مواجه می گردد.
اشــرف غنی ،رئیس جمهور امیدوارم با
درک وضعیت شــهر ها تدابیــری برای
بهبود زندگی شهری روی دست گیرد .از
آنجایی که بخش از جمعیت کشور در شهر
ها زندگی می کند ،توجه به زندگی آن ها
پیامد های مثبت برای حکومتداری او دارد.
در سیزده ســال گذشته اگر کاری صورت
نگرفته است اکنون با درک مشکالت باید
کاری های روی دست گرفته شود.
فرایند شــهر نشــینی در افغانستان رو
به گســترش اســت اما هیــچ برنامه و
پالنی از ســویی دولت برای گســترش
شــهرها وجود نــدارد .در كنار رشــد
فرايند شهرنشــيني صنعت رشد نكرده
اســت .شهرنشــینی بیرویه و گسترش
پرشــتاب پدیده شهرنشینی در بسیاری
کشورها باعث بهوجود آمدن پدیدههایی
همچون حاشیهنشــینی ،زاغهنشــینی،
افزایش بیکاری و بزهکاری و مشــکالت و
ناسازگاریهای فرهنگی شده است .امروزه
مشــکالت چون بیکاری ،و تــا حدودی
بزهکاری و ناســازگاری هــای فرهنگی
در شهرهای افغانســتان بی داد می کند.
بیکاری یکی از مشــکالت جدی اســت
کــه ممکن خیل عظیــم از جمعیت را به
بزهکاری بکشاند؛ دولت و نهاد های مربوط
اگربه فرایند شــهر نشــینی توجه جدی
ننماید ممکن با مشکالت بیشتری بیکاری،
بزهکاری ،حاشــیه نشینی و زاغه نشینی
و در کل بی نظمی شــهری مواجه گردد
که مدیریت آن ســخت و دشوار خواهد
شد .بر طرف كردن بخشــي از معضالت
با رشــد صنعت ممكن مي گردد بنابراين
الزم اســت كه در كنار رشد شهر نشيني
به صنعت نيز توجه جدي شود .با توجه به
صنعت هم اشتغال می شود و هم وضعیت
اقتصادی کشور بهبود می یابد و هم بخش
از نیازمندی های کشــور مرفوع گردیده
و کشور را از وابســتگی بیشتر کشور به
تولیداتی بیرونی بی نیاز می سازد .با این
حال ،این به معنی آن نیســت که توجه به
مسائل دیگر شهر ها نشود.

تاریخچه و فلسفه عید قربان
قسمت اول

سیر کردن گرسنه ها است قرآن در این
باره میفرماید« :فکلوا منها واطعمواالقانع
والمعتر» از گوشــتهایی که قربانی می
کنید هم خودتان میل نمائید ،هم به قانع
و معتر بدهید .قانع ،فقیری اســت که به
آنچه می گیرد ،قانع است .معتر ،فقیری
است که عالوه بر تقاضای کمک اعتراض
هم می کند.این نشان دهنده بینش وسیع
اسالم است که سفارش به خود را فراموش
کنید نه دیگران را و در تقسیم گوشت و
اطعام ،پای بند تملق یا دعا و تواضع فقیر
نباشید؛ او را سیر کنید ،گرچه با شنیدن
زخم زبان باشد.
تاریخچه قربانی
ذبح قربانی جهت تقرب پروردگار از زمان
ابو البشر حضرت آدم علیه السالم شروع
شــد ،وقتی که دو فرزندش هابیل قوچی
و قابیل مقداری گندم را به عنوان قربانی
به بــارگاه خداوندی تقدیــم نمودند .به
دستور و روال آن زمان آتشی از آسمان
آمده ،قربانی هابیل را ســوخت ،که این
عالمت قبولیت بود و قربانی قابیل به حال
خود باقی ماند.در قرآن مجید این واقعه
تاریخی چنین آمده است:
«اذ قربا قربانا فتقبل مــن احدهما و لم
تقبل من االخر» (مائده )27
ترجمه :وقتی که (هابیل و قابیل ،پسران
آدم) قربانی تقدیم کردند از یکی (یعنی
هابیل) پذیرفته شد و از دیگری (قابیل)

پذیرفته نشد.بعد از آن این عمل در تمام
ادیان ســماوی به عنوان یک عبادت و
ذریعه قرب و در مناسبات و مواقع خاص
به عنوان یک دســتور و آیین جای ماند.
اینجاست که می بینم تمام ملتها اعم از
پیروان ادیان سماوی و غیر سماوی با ذبح
حیوان یا صدقه دادن پول و کاال به بارگاه
خداوندی یا معبود هــای باطل خویش
تقرب می جویند.
واقعه تاریخی بی نظیر
قربانی به عنوان شــعار دیــن و آیین و
مشروعیت آن به زمان حضرت آدم علیه
اســام بر می گردد امــا وقتی که واقعه
بی نظیر و شــگفت انگیز ،ابر مرد تاریخ
حضرت ابراهیم علیه السالم پیش آمد ،که
در آن واقعه تاریخی بی مثال ،ایشان برای
ذبح و قربان کردن یکتا فرزند برومندش
حضرت اســماعیل علیه الســام اقدام
فرمودند و پس از پیروز و نامدار شــدن
حضرت ابراهیم در آن آزمایش سخت و
تاریخی ،قربانی جایگاه و اهمیت ویژه ای
را در ادیان ســماوی کسب کرد ،چرا که
شــخصیت حضرت ابراهیم علیه السالم
برای تمام اهل ادیان ســماوی یهودیان،
مسیحیان و اهل اسالم مورد قبول و قابل
احترام است ،و آن داستان تکان دهنده
و شــگفت انگیز (قربانــی پدرارجمند،
فرزند دلبند را) درســوره صافات قرآن
مجید آمده اســت و کتاب مقدس نیز آن

را تثبیت می کند.سیرت و زندگانی تمام
انبیاء علیهم الصالة و السالم پر از قربانی
و مجاهده هاســت اما زندگانی شخصیت
ابر مرد تاریخ ،ابواالنبیاء حضرت ابراهیم
علیه الصالة والســام به تنهایی تاریخی
اســت زنده و جاویدان پر از قربانی ها،
مجاهده ها ،رنجها و مشــقتها ،هجرت ها
و دعوت ها.وقتی دعوت راه حق را آغاز
نمــود ،پدر و تمام خانــواده در مقابل او
ایســتادند .در راه توحید و یکتا پرستی
پادشاه وقت ایشــان را به آتش مجازات
کرد.باالخره او مجبور شد که راه هجرت
را پیشه کند لذا از وطن اصلی خویش در
ســرزمین عراق (بابل) به سوی فلسطین
هجرت فرمود« .و قال إنی ذاهب الی ربی
سیهدین» و گفت من به سوی پروردگارم
می روم و او مرا هدایت خواهد کرد.
دعای فرزند
تمام زندگی چشم به انتظار فرزد بود در
سن هشتاد و شش سالگی در حالت بیم
و امید به دربــار خداوندی برای فرزندی
صالح دست به دعاء شد «رب هب لی من
الصالحین» بــار الها! مرا فرزند صالحی از
بندگان شایسته عطا فرما.
خداوند نیز این دعا را مســتجاب کرد و
فرزند صالحی همچون اســماعیل به او
بشارت داد« .فبشرناه بغالم حلیم» پس
ما او را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت
دادیم....ادامه دارد.
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