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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       دکتور شهير نثاری :ليکوال  ١٦-٠١-٢٠١١  ني
  

  مسئوليت پذيری؛ ضرورت جدی در کشور
  

  .موجود در کشور، احياء و ترويج فرهنگ مسئوليت پذيری استمشکالت يکی از راه حل های بنيادی اکثر 
 روزی حين  عبور از جاده يی در شهر   « :يکی از دوستانم  که در يکی از کشور های غربی زندگی ميکند، گفت 

پياده شده از .  کردمتصادموترم با زباله دانی که کنار جاده نصب شده بود، ) در شهر کوچکی که زندگی ميکند( 
بسيار اندکی خراشيده شده و کمی از جايش بيجا شده بود، با اندکی ! بلی. نزديک ظرف زباله دانی را مشاهده کردم

  .»جاشدجا به حرکت دوباره 
خوب، چون همه چيز درست بود، .  دقيق متوجه صحنه هستندۀنم و آقای سالخوردآنطرف جاده متوجه شدم که خا« 

همينکه حرکت کرده محل را ترک کردم در راه در فکر فرورفته با خود خود . برگشتم به موتر و راه ام را گرفتم
!  ود  جريمه شوم  نش،  خوب بود دفتر نظم عامه را که در همان محل موقيعت دارد در جريان حادثه ميگذاشتم،گفتم

 که شاهد صحنه ۀهمينکه داخل دفتر مربوطه شده، ديدم همان خانم و آقای سالخورد.  برگشتم،بهر حال دلم آرام نگرفته
  . . . . » بودند، زودتر از من از چندوچون قضيه به مامور موظف تعريف ميکردند 

  :و اما ادامه بحث  
قی چه تعريفی دارد و به چند بخش دسته بندی شده است، يک بحث  تخصصی و حقو،اينکه مسئوليت از ديدگاه علمی

  .کامًال جداست
آنچه از عبارت مسئوليت پذيری در زندگی روزمره و در جوامع بشری برداشت ميشود، مسئوليت همانا پاسخگويی و 

  . يا به عهده گرفتن کاری است
معياری رشد انسان ها بوجود آمده، وابستگی  مسئوليت پذيری کدام امتياز ارثی نبوده بلکه در روند درست و 

يعنی در نظام که کار ميکنيم، در اجتماع که زندگی ميکنيم جهت پيشبرد امور همه به شکل . اجتماعی را نشان ميدهد
  .قانون و چه از لحاظ  اجتماعی در برابر يکديگر پاسخگو هستيمچوکات از اشکال چه در 

ميزان و معيار معين در فعاليت های انسانی، عامل اساسی پيشرفت در کار که همين احساس پاسخگويی و موجوديت 
  .و زندگی مردم بوده، باعث رشد و پيشرفت جامعه ميگردد

با تاسف در کشور ما همانطوريکه بدبختی ها و نابسامانی های چند دهه اخير تمامی زير بناهای اساسی و حياتی 
.  گ مسئوليت پذيری و احترام به قانون را نيز در بنياد صدمه زده استاز بين برده است، فرهن کشور و نظام ما را

ست که کشور ما بدبختانه امروز در چينين وضعيت ناهنجار و باری ها و قانون گريزی ها و در نتيجه همين بی بند
  .بحرانی قرار گرفته و مردم ما همه روزه قربانی سرو مال ميدهند

 جهانی و حضور و فعاليت های ۀسال اخير و با وجود امکانات بيش آمده توسط جامعدرين ميان  بعد از تحوالت چند 
سف نه اينکه فرهنگ مسئوليت پذيری و احترام به قانون احيا نشده بلکه تا جايکه ديده شده  أ مدنی با تۀچشمگير جامع

  .باری همچنان گسترده تر شده است و است ميزان قانون گريزی و بی بند
باری ها موجود، مسئولين  و  اين قانون گريزی ها و بی بندۀوجه شويم در اکثر موارد عامل اصلی هموقتی دقيقتر مت

  .نظام اند
ت و کمسيون ها أو تشکيل و راه اندازی اين همه هيبا وجود سرو صدا ها و های هوی دولت در راه مبارزه با فساد 

ت آلوده به  اخير هيچ يک از مقاماۀ در طول يک ده، روز بر تعداد آنها افزوده ميشودرنگارنگی که با گذشت هر
  . دستگير و يا مجرم شناخته نشده جهت مجازات به پای ميز محاکمه کشانده نشده انداً فساد گردن ُکلفت رسم

، فقر و بيکاری کمتر کسی با توجه به ميزان باالی بی سوادی امروز وقتی مردم اين وضعيت را مشاهده ميکنند و  
، در اکثر موارد دم را غنيمت شمرده و با بی نهايت بی افراد جامعه خود را مسئول دانستهانون و ساير در برابر ق

  .، انجام ميدهندباری هر آنچه از دست شان برآيد و پروايی و بی بند
انا باری و از زير بار مسئوليت گريزی مردم، هم و  بی بندۀ، يکی از عوامل عمداينجاست که بطور يقين ميتوان گفت

  . مسئولين نظام استۀاستفاد قانون شکنی و سوء
استفاده و قانون گريزی به بسيار سادگی از زير بار ء وقتی مردم می بينند که مامورين ارشد نظام با آنهمه سو

مسئوليت های بزرگ شانه خالی کرده با جرايم سنگين و پشتاره های ميليونی به بسيار سادگی به شکل از اشکال 
و يا هم در نهايت پا به فرار مينما يند، ديگر کمتر کسی را احساس مسئوليت پذيری و ترس از حساب معاف گرديده 

  .ستادر سر 
  پايان


