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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٢ فبروری ١٨

  

 آيا کرزی در کرسی خود ناموفق است؟
  

بدين حلقه ھای دوستان ی است که در ئ، جرو بحث ھامکث نمايمکه چرا می خواھم مختصر روی اين موضوع اين 

  : انترنتی خوانده و يا ھم به گوش می رسدو رسانه ھایکه در نشرات  دليل مطرح می گردد و يا اين

و  وی نتوانسته در اين مدت زيادتر از ده سال تجاوز امپرياليسم جنايتگستر. کرزی رئيس جمھوريست ناموفق

  .فق شود يعنی ناکام در ناکام کشور ما افغانستان به ھيچ کاری مورمتحدين جناياتش ب

را يک انسان به گفتۀ ھمکار گرانقدرم جناب   به کرزی بيچاره بپردازم و آنیکه در رد چنين اتھامات قبل از اين

 صد در "رئيس جمھوريست"کرزی : موسوی صاحب که در يکی از نوشته ھای خود در پورتال تذکر داده بودند که

  .صد موفق 

ويا ناموفق بودن کرزی در مسايل مربوط به کشور ما افغانستان بپردازم، مختصرمی پردازم که به موفق  قبل ازاين

  .  چه انسانی را می توان موفق ناميد : که به تذکر اين

و زندگی را طوری  که انسان ھدفی را در نظر می گيرد و در راه تحقق آن گام می گذارد، ناگزير شرايط کار زمانی

بعد از رسيدن به آن . نتيجه وتأثير مثبت، خود را به آن ھدف برساند  يک اختتام موفقانه بابايد عيار بسازد تا به

 می  ھدفی را که يک انسان در برھۀ زمان  به حد اکمال. آرزومند است تا مورد تأئيد، تقدير و تھنيت قرار گيرد

ی و تجارب آموخته در زندگی است که  رساند به يقين که برآورده شدن چنين مرام مستلزم اندوخته ھای مادی و معنو

 تا ،د جھت گام ھای وسيع تر در ساحات مختلف زندگین باشه اید بھترين محرک وانگيزناين اندوخته ھا می توان

موفقيت و . سعی ورزد تاھرچه زودتر به ھدفی که در نظر دارد، برسد و.  دھدءذھن خود را ارتقافردی  دبتوان

جوی ھدفی ديگر شود وکوشش می کند ھر چه  و  می شود که انسان موفق در جست ایرسيدن به يک ھدف انگيزه

که خود بخواھد زندگی اش ھدفمند در يک سمت  اکثرأ بدون اين. بيشترافکار خود را بدان جھت معطوف بسازد

ام در اجرای مر.  تخصيص می دھد،معين و مشخص کشانده می شود و ساعات خود را در اجرای کار ھای با مفھوم

خود بھترين استفاده را از آن می برد وبا کسب تجارب بيشتر زمينه ھا را برای گسترش اھداف بعدی ديگر مساعد 

بلکه . ی نمايد که فقط ھدف مورد ھدف باشدئاين بدان معنا نيست که خود را غرق در کار ھا و اندوخته ھا. می سازد
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در زندگی چنين انسان ھا اکثرأ نظم و . ن سعی می ورزدبر حفظ روابط فاميل ، دوستان و روابط اجتماعی ھمچنا

د تا قادر به ند زمينه ھا را از ھر جھت مساعد بسازنبه اين ترتيب می توان است و نسق، ترتيب و تنظيم برقرار

انسانھای ھدفمند به طور عموم شب وروز را بی مفھوم سپری نمی کنند  .دن شوشانورده شدن اھداف مورد نظرآبر

موفقيت تغييرات را در زندگی انسانھا به وجود می آورد .  از زندگی آنھا ارزش خاص خود را دارده ایظو ھر لح

ناگفته نبايد گذاشت که وقتی . شايد نتايج آن مثبت باشد و شايد ھم منفی، شايد ھم عامل خوشبختی و يا بدبختی گردد

  .چرا موفق استيک انسان موفق است که دليل موفقيت خود را بداند و بداند که 

که روی اھداف سودمند و روی منافع خلق ھا استوار باشد در نظر بگيريم را اگر جنبه ھای مثبت يک انسان موفق 

 شب و روز انرژی خود را در راه حصول اھدافی که در آن منافع خلق جھان تأمين ئیديده می شود که چنين انسانھا

 و ه روشی ھستند تا قادر شوند  تغييرات مثبت را در راه رفاجوی  راه و و در جست. می گردد، صرف می کنند

 . آرامش خلق ھای ستم ديدۀ جھان به وجود بياورند 

ی که در زندگی روزمره از ئاز صد ھا انسان موفق که در دنيا نام شان جاودانه است اگر بگذريم، به يکی از مثال ھا

ی داد که با پخش ئ کارو فعاليت ھای خبرنگار ھا و عکاس ھاطريق رسانه ھا به آن بر می خوريم، می توان تذکر از

 که یعی ويا آفاتی را که انسانھا خود عامل آن می شوند با وظايفياخبار و يا عکس ھا از صحنه ھای جنگ، آفات طب

به ايشان محول می گردد و يا خود ابتکار به خرج می دھند، در اجرای آن با قبول خطرات جانی و مالی سعی می 

در مناطق جنگ زده  و آفت زده می روند و با ھدفی که البته آگاھانه . ورزند تا وظايف محوله را موفقانه انجام دھند

فلم می گيرند عکس برداری می کنند و خبر . در پيش گرفته اند، کوشش می کنند که خود را به آن ھدف برسانند

در  .ت مردم را به سوی آنچه حقايق است جلب نمايندازپخش و انتشارآن می خواھند که نظرا. رسانی می نمايند

که انسان ھا قادر شوند ريشۀ اصلی تمام بدبختی ھا و وحشت را از پخش حقايق درک کنند می توانند به  صورتی

ت و شھامت وظايف و أ کنند تا آنھا با جرائیحيث انسانھای بادرک و يک پارچه بشريت را به سوی روشنائی رھنم

  . اين است انسان موفق با موفقيت. بندندبکار ه را در قبال برآورده شدن اميال انسانی بوليت خود ؤمس

دست می آورد، نگذارد که غرورمنفی در ه  با تمام موفقيت ھای شايانی را که ب، و باز ھم انسان موفق کسی است که

د و ملوث سالخره فااب گنجينۀ گرانبھايش النه کند در غير آن بصيرت و ادراک را غبار آلود و تيره و تار می سازد و

اجتماع است  آنموقع است که اھداف انسان مغرور روی پرنسيپ ھا و ارزشھای اصلی و اساسی که رفاه. می گرداند

  .ر به حيث يگانه ارزش جانشين ارزشھای ديگری انسانی می گردداستوار نبوده غرو

  :حال می پردازم به اصل موضوع که کرزی چرا انسان موفق است

که ما شھکاريھای کرزی را مورد مداقه قرار می دھيم نبايد با قضاوت بی رحمانۀ خود، وی را يک انسان  زمانی

 .گذار شده، بدانيموار وی  که امپرياليسم جھانی بیناموفق در وظايف

 کشور ما تجاوز نمودند سيستم ربه ھمکاری نيرو ھای سيستم امپرياليستی بامريکا که امپرياليسم خون آشام  زمانی

 خاص خود که اشغال دايمی کشور ما افغانستان و به ۀستراتيژی معين وبرنامه ھای طرح شد سرمايه داری با 

ستراتيژی تجاوز گرانه، تحکيم آن ندۀ طبقۀ حاکم را جھت پياده نمودن اسارت کشاندن مردم ما بود، کرزی اين نماي

مقام به و به کرسی ھا  سرزمين اينقدرت استعماری خود در افغانستان و منطقه  و به اسارت کشاندن طبقۀ  محکوم 

 ۀر دھاراصطالح رياست جمھوری تاج گذاری نمودند اما در حقيقت وی رابه حيث غالم حلقه به گوش و فرمانبردا

که خود را به حيث عامالن اجرائی منافع استعمار گران در آن زمان کانديد  کسانیساير در موجوديت. گماشتند خود

نموده بودند ولی امپرياليسم امريکا فرزند و يا بھتر بگويم نوکری را که در دامان خود پرورش داده بود و کامال 
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بيق ط ھرگز جلوی ت،لف و نه ھم به حيث نوکر خاين به بادارمطمئن بود که اين موجود نه به حيث فرزند ناخ

طبق شناخت بادار ازيک . پالنھای شوم آنھا را نمی گيرد ومانع برآورده شدن اميال غير انسانی آنھا نمی گردد 

 به ھمين داليل بود که وی از ،نوکرمطمئن بودند که کرزی درعمق وجدان خود اين کرکترخأينانه را پرورش داده

 امپرياليسم  کهیشود از ھمۀ وظايف قادر می ،گر کانديدھا در زمينه سبقت جسته و بعد از سپردن اين وظيفه به ویدي

پس می توان گفت  که کرزی يک انسان صد . موفقانه بدر آيد امريکا با متحدين جناياتش به وی محول کرده بودند ،

  :به اين مفھوم. در صد موفق است

موفقيت کرزی در کجا است اوال موفقيت و يا عدم موفقيت مربوط به وظايف و برنامه و حاال می بينيم که رمز 

 يک پديده قضاوت می کنيم ۀوقتی که ما در بار. بيق و اجرای آن است که بايد مورد ارزيابی قرار گيرد طچکونگی ت

ی خواھيم به عمق قضايا پی ببريم اگر م. قبل از ھمه بايد آن پديده را شگافت  و مسايل مربوط به آنرا ارزيابی نمود

 خطا بهدر غير آن . به اين ترتيب می توانيم قضاوت خود را در زمينه صادر کنيم .يم ئبايد در طرز ديد خود غورنما

  . رفتخواھيم 

ی که ازآغاز تجاوز امپرياليسم جھانی در کشور ما به وی سپرده شده بود تا امروز که ئکرزی به ھمه برنامه ھا

از ده سال می گذرد در تطبيق و اجرای آن  از ھيچ نوع فداکاری دريغ نورزيده نه تنھا کرزی بلکه ھمه دارو زيادتر 

  . دسته اش سعی می ورزيدند تا امپرياليسم جھانی را صد در صد از خود راضی نگھدارند

ال کرد که آيا امپرياليسم ؤاگر کمی به عمق مسايل قبل ازتقريبأ ده سال بپردازيم بايد از خود س: دوستان گرانقدر

 خانه سازی ، سرک سازی، ۀآيا امپرياليستھا وظيف. امريکا و متحدينش کدام وظايفی را به عھدۀ کرزی گذاشته بودند

احداث بند ھای برق، درک از دردھای خلق جنگ ديده و به خاک و خون خفته،  شفاخانه سازی، تھيۀ آب آشاميدنی ،

که درک از خواسته ھا و  را به عھدۀ کرزی گذاشته بودند و يا اين...... زاشک يتيماندرک از درد بيوه زنان، درک ا

 نمودن ستراتيژی استعماری آنھا، به خون کشاندن خلق بی پناه و بی سالح ما، فروش خاک عملیاميال امپرياليستھا، 

 تضاد ھای درون خلق، نابودی ميھن ، خيانت به منافع ملی و به ھراج گذاشتن ھستی مادی و معنوی ما ، دامن زدن

  .ارزشھای انسانی ما

 که به يک فرد و يا يک گروپ سپرده می شود ارزيابی یپس بايد موفقيت و يا عدم موفقيت را در اجرای وظايف

  . نمود

 ل فقر و بدبختی و بی خانگی و بی دوائی و بی آبی و بی برقی وده ھا بدبختی ديگروپس ما نبايد کرزی را مسؤ

  عالج  اين ھمه دردھا و آالم خلق جنگ ديده و ستم کشيده ما را امپرياليسم به کرزی محول نکرده بود که .بدانيم

 را که قبأل تذکرداده شد، یعکس کرزی وظايفه ب. امروز بسياری داد و فغان سر می دھند که کرزی ناموفق است

  :يعنی.  ل کرده و می کندطبق برنامۀ داده شده از جانب امپرياليسم جھانی موفقانه به آن عم

به درگاه فرود آوردن ظرفيت اين انسان بی وجدان و خاين به کشور و مردم در کل خدمت به امپرياليسم و سر تعظيم 

  .انسان افغانھاليون ين جنايات در جھان است و پا گذاشتن به خون معامال

       

  

        

  

   


