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 ۹۲/۰۱/۹۱۰۰         : غوث جانبازترجمه

 ، دارائی اجتماعی و دارائی ملیفردی دارائی
 : عبدالغفور لیوالنویسنده

 

دارائی )ملکیت( ارزش های مادی و معنوی را میگویند که یک شخص، جامعه یا کشوری حق تصاحب یا ملکیت آنرا 

 قانون داشته باشد. به مطابق

 هم های اهمیت دارند. دارائی خیلی  بناء  ه میشود، انسانها کار گرفتبهبودی زندگی  برایاز ارزش های مادی و معنوی   

 .می گیرندوجود دارند که به همه بشریت تعلق 

 ولی هدف ما چیست؟  

دیگر: عامه و  آشنائی داریم، در عین حال  با دو نوع دارائی  ما در افغانستان صرف با امالک  و دارائی های فردی  

 ملی  آشنا نیستیم.

یت این است که ما  آنقدر پروای آنرا هم نداریم، و این بدبختی ما است. ملکیت های فردی معموال  به  شخص یا واقع 

خانه، زمین، باغ، موتر، کتاب، قلم، گاو، پول...، یعنی هر آنچه که یک  مانند تعلق میداشته باشد، به طور مثال ایخانواد 

 شد.تصاحب حقوقی آنرا دارا با ای شخص یا خانواد 

 تسهیالت پارک، سرک، درختها، :داز آن استفاده کن (community)از انسانها  عکه مجمو گویند دارائی عامه اشیای را 

 شهری، نل آب، پمپ، مسجد، پل و سائر ارزشهای که برای ما افغانها آنقدر ارزش ندارند.

آنها مستفید می  از ور تعلق دارند و یک ملتاند که به یک کش دارائی های ملی در برگیرندۀ  ارزشهای  مادی و معنوی 

، جنگلها، آب های ایستاده یا جاری، فضا، آثار تاریخی، مراکز توریستی وغیره، اراضی کشور ،صحراها: معادن، گردد

 که ما افغانها در برابر آنها الی ارتکاب جنایت نیز پیش رفته ایم.

 ری پسندیدۀ  نیست و مردم آنرا کم عقلی و بی پروائی میپیندارند.بی اعتنائی و بی احتیاطی در برابر ملکیت شخصی کا  

 تخلفات در برابر ملکیت های عامه جرم محسوب میگردد و متخلفین مطابق مندرجات قوانین مجازات میشوند.  

 ضرر رسانیدن به دارئی های ملی خیانت ملی محسوب گردیده و مرتکبین به جزاهای سنگین محکوم میشوند. 

 میکنیم؟ برابر دارائی های متذکره چگونه  برخورد ینیم که ما افغانها در حال بب

، البته گاه گاهی تا سرحد بخیلی ائی شخصی خود را خیلی دوست داریم و آنرا به خوبی حفظ و نگهداری میکنیمدار 

تا قتل خویشاوندان  به علت داشتن حرص تصاحب دارائی ها و زمین های میراثی میکشیم؛  بعضی از ما افغانهاعربده 

. در کنند مییک بلست زمین سرهای یکدیگر را از تن جدا  برای رند وانیز پیش میروند، کرد و پتی را ناموس میشم

میبخشیم که دیگر جای برای شیشه ها و نگینه  یئشهر ها ما افغانها منازل و حویلی های خویش را تا حدی زینت و زیبا

حتی زحمت دور کردن یک سنگچلی را که در کوچه افتیده باشد به  ما دیوارهای منازل اما در آنسوی ها باقی نمیماند.

در دهکده ها  خود نمیدهیم، چون فکر میکنیم که این ملکیت ما نیست، در اینجا هم از افراط و تفریط کار میگیریم!

خانه، هدیره، سرک، پل، چشمه وضعیت کم و بیش بهتر است : آنجا حشرها بر پا میشوند، مساجد، جوی ها، آسیاب، شفا

محافظت و نگهداری میشوند اما به طور نهایت فرتوت و عقب مانده. در های آب آشامیدنی و سائر ملکیت های عامه 

 عین حال بی اعتنائی ها در برابر ملکیت های عامه در میان باشندگان شهرها فاجعه آور گردیده است.

هستیم که مکاتب خویش را  یگانه ملتی در جهانما  . دارائی های ملی ما استولی جفای از همه بزرگتر ما در برابر   

آتش میزنیم، یا مانع به آتش کشیدن آن نمیشویم، به دلیل اختالفات سیاسی سرک ها و پل ها را منفجر میسازیم، آثار 

از بین سازیم و بعضا  بخاطر زده، تونل سالنگ را منهدم می را تخریب و دست به چور و چپاول موزیم ها تاریخی بامیان 

 بر پشت خویش به داخل وطن انتقال میدهیم... همسایهکشور ن را از یا، باروت و مبردن بند ها و برجهای برق

 چرا اینطور هستیم؟   

شرفت و پی نبرده ایم و درک نمیکنیم که بدون پی و ملی   عامههای هنوز به ارزش دارائی که  نستایمشکل اساسی ما در

 ، رفاه و ترقی فردی ناممکن است.عامهرفاه سی به دستر

، بلکه انکشاف و توسعه تنها مکلفیت و مسوولیت حکومت نبوده ،یدرک نمیکنیم  که حفاظت، نگهدار ما هکذا تا هنوز

این مردم و ملت است  که حکومت ها را به میان می  سیدیموکرانظام چون در کشورهای  وجیبۀ ملت و مردم نیز است؛

. در اصل این ملت است که حکومت را راهنمائی مینماید تا کدام کار و از فعالیت های آنها نظارت بعمل می آورند آورند

 ود، دارائی عامه رونق هرچه بیشتردارائی ملی حفاظت شها صورت بگیرند و از اجرای کدام آنها خود داری شود، 

 یغما ببرند!، مثال  گذاشته نشود تا همسایگان آبهای ما را به بنماید

 ملت و مردم تا کدام حد از عهدۀ این کار برآمده اند؟  

 شاید هیچ، یا بسیار اندک.   
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ما عادت داریم خانه های خویش را با دقت تمام جاروب نمائیم و آنها را منزه نگهداریم، اما کوچۀ که در عقب خانۀ ما 

ت که از بابت آن کودکان ما حتی در خانه های پاک و منزه ت و مواد فاضله اساقرار دارد  آنقدر  نامرتب، مملو از کثاف

 به بیماری مبتال میشوند.

در میان  تا ،دشبخمی همسایگان و دشمنان ما را جرئت بی اعتنائی و بی کفایتی ما در برابر دارائی های عامه و ملی   

باروت و پول میدهیم تا مکاتب خویش  هاآن قوم ساده و بی خبری است، به این افغانها  عجیب  " :دوینگب خود با تمسخر

معنوی و   ثروت های از موجودیت  ، مخصوصا  نباید گذاشت تادنن، تا دیگر از هیچ چیزی آگاهی پیدا نکندرا آتش بزن

 ، در آن صورت ما چی خواهیم کرد..."دنخود پی ببر مادی 

 راه حل :  

. کیف ندـتنو جرگه( صرف مصروف سیاست بازی هسشماری از وکالی مردم در شورای ملی )ولسی جرگه و مشرا  

شان دور کرده است؛ انتظار میرود که وکالی  خاطرکرسی، پول  و سائر منافع شخصی، اهمیت منافع ملی را از 

 هرچهۀ دارائی های عامه و ملی در راه حفظ و توسع نمایند و توجه داشته باشند که شورای ملی از امور حکومت نظارت

 .سیمشنامی . بدین ترتیب ما مسوولین نظارت را در دولت نمایدفعالیت  بهتر

، پالنگذاری، میکانیزم تطبیق، انکشاف، توسعه و حفظ دارائی های عامه و ملی را کار حکومت قوۀ اجرائیۀ ستراتیژی 

روع از دارائی های  استفادۀ نا مشو از قوانین مخربین و متخلفین  راستا فعالیت مینماید؛ قوۀ قضائیهایجاد نموده در این 

 .می رساند جزابه  لزومرا تحت تعقیب قرار داده، در صورت  عامه

عامه مسقیما   مسوولیت بزرگ را خود ملت نیز به دوش دارد؛ در صورتیکه ملت در ایجاد دارائی های بهر صورت اما

 در سلوک هد گرفت. فلهذا در کار است تاخوادر حفظ و بهبودی آن نیز سهم  که  اشتراک داشته باشد، شکی نیست

آیند،  ، در شهرها شوراهای شهری به میان، عنعنۀ به راه اندازی حشر ها ترویج گرددتجدید نظر به عمل آیدکلیوالی 

یاد میشوند. شوراهای متذکره دوشادوش  Community Councilیا   City Hallچیزی که در سائر کشورها به نام های 

 الیت نموده و وظیفۀ آنها نظارت و توسعۀ دارائی های عامه میباشد.شاروالی ها فع

 یک مثال کوچک :

ه و ساحۀ ی کوچگاکیزپفیصد آنرا برای بهبودی و  ۰۱الی  ۵هرگاه هر باشندۀ شهر از مجموع  مصارف خانوادۀ خود از 

که از بابت نامیمونی محیط  یامراض همحاسب یکبه اساس  شهر آباد میشود. ،دورا دور منزل خود به مصرف برساند

شود برای بهبودی  یس داکتران و ادویه در نظر گرفتهزیست عاید حال مردم میشوند، اگر مبالغ که برای  پرداخت ف

محیط زیست مصرف گردند نه تنها امراض و بیماری ها از بین خواهند رفت، بلکه تجربۀ خوبی خواهد بود برای نسل 

 آینده.

شهر باکو دیدن میکردم، در حقیقت این باکوی قدیم بود که  " قلعۀ کهنۀ " یا ر باالحصا ن ازباری در کشور آزربایجا

این کار به دست خود مردم  .و کوچه ها را با سنگ ها فرش کرده بودند ش به آنجا سنگ ها را انتقال دادهمردم سده ها پی

کار شاید خصوصیت شرقی ها باشد، عکس  من در آن لحظه با خود فکر کردم که این ، نه حکومت.صورت گرفته بود

ی نیز اروپا پارۀ از کشورهای  را برداشتم تا با خود داشته باشم. چندی بعد کوچه های مشابه را درها  های این کوچه

ی خویش مهم و با ارزش دانسته دارائی های عامه را مانند دارائی های شخصملت های بیدار  :مک کرددر و  مشاهده 

ود اندیشیدم که در افغانستان بیشتر از هر جای دیگر سنگ و کوه وجود دارد، پس چرا سرکها و کوچه های من با خ اند.

با عالمات ذیل میتوان  ار" کابل  :دستند؟ یک طنز رادیوی به یادم آمما اینقدر زشت، مملو از کثافات و پوچاق ها ا

قتیکه باران میبارد از آن گل و الی باد میشود." ما چرا " زمانیکه آفتاب میدرخشد از آن خاک باد  میشود، و و :شناخت

با سنگ های بدون مصرف کوچه و برزن خویش را فرش نکردیم؟ نهال های سبز را غرس ننمودیم؟ شاید سوال پیدا 

این صرف مثال های است که  :تاینقدر میپیچم، جواب من این اس شود که من چرا دور موضوع سرکها و کوچه ها

 آیند...بخاطرم می 

ما دربرابر دارائی های عامه و ملی بی خبر، بی تفاوت و بدتر از همه مالمت هستیم. در شهرها پارک نداریم، در قریه 

جات کلینیک و مکتب نداریم، در شهرها ناپاکی به حدی رسیده که دیگر نفس کشیدن را مشکل ساخته است، چه در 

 ی مواجه هستیم.شهرها و چه هم در قریه جات با مشکل آب نوشیدن

ما شاید به مثابۀ یک ملت هر آنچیزی این وطن را از خود بشماریم؛ در عین حال جنگ های طویل المدت و خانمانسوز   

خانۀ خود بدانیم یا هم گور خود به دور ساخته  درک این احساس که افغانستان را جرت های پی در پی ما را از او مه

ث آن شده اند تا این وطن را زیاد از خود ندانیم، بسیاری از ما در دادند باع فاجعه انگیزی که رخحوادثی   است.

طرز تفکر را در  ه های را برای خویش  در نظر گرفته اند تا در روز بد به آنجا فرار کنند. اما، نه! اینمهاجرت ها کلب

شش ها باید بخاطر همین سرزمین خود باید نابود بسازیم، و بپذیریم که منبعد احتیاجی به ترک وطن نیست، همه کو

 صورت بگیرند، در جای اول باید افغانستان قرار داشته باشد!

الزم است تا ما خود همۀ سهولت های را که در کشورهای همسایه وجود دارند و ما را به آنطرف میکشانند در وطن 

و ملی نیز داشته باشیم، آنها را  ایجاد نمائیم. برای خوشبختی ملت در پهلوی ملکیت های شخصی، امالک عامهخود 

برق، گاز،  :نت که دیگر بخاطر سهولت های همچونصورت اسایآنها حفاظت کنیم و توسعه دهیم. در از  رونق دهیم، 
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است تا  نای اهیم دوید. قبل از همه راه حل درترانسپورت، سرک، شفاخانه و... به پیشاور، اسالم آباد، مشهد و تهران نخو

فکار خویش تغییر بیاوریم، اصالح را از خود شروع نمائیم؛ ملت های بیدار دارائی های متعلق به خود را در اذهان و ا

 مستقالنه نگهداری میکنند.

خصیت های مطبوعات و ش جوامع مدنی، ، وزارت اطالعات و کلتور، شوراهای سطوح مختلف،شاروالی ،شورای ملی 

 :دپذیرفته شده مکلف هستن

 ئی های عامه و ملی ارائه نمایند؛دارا را از تعریفی .۰ 

 تپ و تالش کنند؛ و ملی طر تبلیغ و ترویج ارزش و اهمیت دارائی های عامهبخا .۹

قرره ها، میکانیزم و ی های متذکره قوانین، لوایح، مئارایجاد، بهبودی، حفاظت، استحکام و توسعۀ دا ظورمن به .۳

 تبلیغ و معرفی گردند؛ ،عاصول وض

 ؛ین بسازدت خود و ملت را معاید در این میان سهم خود را هویدا و مسوولیش حکومت .۴

ستی درج گردند، تا نسل ، توجه به امالک عامه و احساس وطندوهای ملی ئینصاب تدریسی مکاتب ارزش دارا در .۵

 حد اقل از این ارزش ها آگاهی داشته باشند؛های بعدی 

 حشر باید باال بروند؛ ترک، مثال  ه راه اندازی کار های مشگی بارزش فرهن .۶

الزم است تا فعالیت های وسیع تبلیغاتی و ترویجی به راه بی افتند و به  ی های عامه و ملیائور معرفی دارظمن به .۷

 کشتی افغانستان، هیچکسی از ما جان به سالمت نخواهد برد. غرق شدن مردم تفهیم گردد که در صورت

 آن بخش هذا را خاتمه میدهم : فکاهی به خاطرم آمد که با ذکر

 "یا هللا خیر!" :شسته بود ناگهان با وارخطائی گفت"شخصی سادۀ مسافر طیاره بود، حین پرواز کسیکه در پهلوی او ن-

 اق افتاده؟"چیزی اتف" خیریت است برادر،  :دشخصی ساده از او پرسی

یاره از کار باز مانده!" شخص ساده بدون آنکه از این " پیلوت اعالن کرد که یکی از انجن های ط :تآندیگر با هیجان گف

ۀ وارخطایش میگیرید، از وی بابت تشویشی به خود راه داده باشد در چوکیش خود را بهتر جا بجا کرد و دید که همسای

 " ترا چی شده که گریه میکنی؟" :دپرسی

"  :تساده در حالیکه میخندید گف یکند." شخص" پیلوت میگوید که انجن دیگر هم از کار ماند و طیاره سقوط م :تاو گف

 بالیم در پسش که سقوط میکند، این طیاره مال من نیست."

 

 خدا نخواهد تا ما همه اینطور ساده باشیم!

 ستان سقوط میکند، ما میخندیم...افغان

 فااعتبرو یا اولی االبصار

 
 


