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 خليل رومان: وشتهن
 

  دوآرآتر مقابل همی و احمدزیتأملي بر یك نظر، آرز
 

در این روزها داآتر اشرف غني احمدزي سابق وزیر ماليه و عضو آابينه اداره انتقالي افغانستان آه همكار نزدیك 
 . را در رسانه معتبر دنيا مطرح آرده استیآقاي آرزي در آابينه مذآور بود، نظریات

 
 را یجریانات را از نزدیك مشاهده نموده و خاطرات  و  آابينه مصروفيت داشتم ی آه درآن دوره در داراالنشا  نگارنده

در این نوشتار سعی می    .  هریك از وزیران به یاد دارم     اجراآت از چگونگي مجالس، اظهارات، موضعگيري ها و  
قای احمدزی بياورم و قضاوت خود را در ورزم پاره از این خاطرات را در باره آرآتر های آاری آقای آرزی و آ

 .این باره بيان دارم 
 

 آرآتر، خصلت و برخورد
 

 شخصيت مالیم، دارای قدرت مهار آننده، نيروی سازش و آار در هر شرایط با هر یك از گروه        :آقای حامدآرزی
 اجتماعی افغانستان این سجيه در این مرحله حيات. ها، شخصيت ها، نمایندگان اقوام و گروه های اجتماعی است

شرایط گذار از جنگ، ایجاد جو اعتماد و تأمين همبستگی برای همكاری درازمدت و  . بسيار مفيد پنداشته می شود
او با همه خوب برخورد می آند، باور    . آمادگی در مساعد ساختن زمينه تساند ملی از ضروریات مهم این مرحله است     

رفاقت را دوست دارد و سعی      . ا و ناتوانی های خود را سریع آشكار می سازد  خود را زود انتقال مي دهد، توانایی ه    
مسایل را از دیگران پنهان نمی آند، اما آسانی آه او را به منظور های     . می آند باهمه رفيق، دوست و محرم باشد 

از ته دل می  .  داردآار را دوست. مختلف از جمله ابقای مقام و پيشبرد آجنداهای شخصی غافل می سازند، آم نيستند
خواهد موفقيتی بدست آورد، ليكن در انتخاب همكاران الیق،  سازماندهی عملی و اداره یك آار مشخص بخت زیاد          

 . استفاده ميكنند و نميتواند ميكانيزم اعتماد توأم با آنترول را مرعی بدارد پيوسته از اعتمادش سوء  . ندارد
 

سيستم رایج در اداره وی استعماع گزارش های شفاهی و ارائه بيانيه های  . از آار پالنی و برنامه یی خسته می شود
 .شفاهی است آه بدون پيگيری الزم یا در نيمه راه توقف می آند یا اصًال به راه انداخته نمی شود  

اهل مشوره  . شخصًا به امور دور وبرش اعم از آوچك و بزرگ رسيدگی می آند و به آسی استقالل عمل نمی دهد
گاهگاهی از مشاوره زیاد به بالتكليفی  . ت، همزمان نظریات متضاد را با توجه به نحوه ادای آن تایيد می آند   اس

به ميكانيزم منجمنت سلسله مراتبی و داشتن حزب یا گروه        .  عجيب می رسد و خود طرحی برای آن پيشبين نمی شود    
از .  است، اما زود زود بر مسایل خرده می گيردشوخ مزاج و طنز گو. طرفداران یك نظریه مستقل عالقه مند نيست 

خوشباوری و اعتماد بيش از حدالزم از     .   قلب پاك و ظریف دارد . آسی نمی رنجد و رنجش ها را فراموش می آند  
آمتر اتفاق می افتد به آسی وظيفه یی بدهد و نتيجه آن را مطالبه آند،  گزارش بگيرد و راهنمایی . ضعف های اوست

را می پسندد و هيچگاه بدون همكاران و دوستان به تنهایی آار نمی آند به هر طرف می رود، چند تن او     علنيت . آند
 .را بی سبب همراهی می آنند

 
.   نرمی و بی آالیشی آقای آرزی را دارد، با مسایل تخنيكی ارزش زیاد می دهد ضد خصوصيت : آقای داآتر احمدزی 

 .دیگران وقعی نمی گذارداما به نظریات . قدرت تحليل بيشتر دارد
. عقيده خود را با هر نوع زوری می قبوالند  . عصبانيت، تندی مزاج و توهين طرف مقابل را خوب عملی می آند 

قدرت آار با دیگران را  . از خيانت و اختالس بيزار بوده به رفع آن تالش سخت گيرانه می آند  . صاف و صادق است 
به برخورد های ميكانيكی  . ز جمله دوستان و رفقایش انتخاب نكرده باشد   به خصوص اشخاص همكار را خود ا   . ندارد

سعی می آند دست آورد های خود را بزرگ جلوه دهد و بر          . مند است ق بدون در نظرداشت شرایط به خصوص عال    
 . بار بار وعده می دهد اما آمتر به اجرای آن می پردازد  . دیگران فخر بفروشد

ه سواالت مشخص عملی مواجه می گردید وعده می داد آه در مجلس آینده با طرح زمانی آه در مجالس آابينه ب
.  سفر های خارجی و مسایل عمده دیگر باعث رآود آن می گردید     . جامعی حاضر می شود ليكن آمتر چنين می شد  

ا با دقت زمانی آه باالی پروژه یی آار می آرد،  از لحاظ تخنيكی خوب سنجيده می بود و آوچكترین ظرافت ها ر    
برموفقيت های خود مغرور می بود، خنده قهقه را حتی در جلسات آابينه دریغ نمی آرد، بدون آنكه   . ارزیابی می آرد

در هنگام سبك و  . پرخاش گری و یك دندگی تا سرحد جنگ و جدال خصلت او بود . دیگران او را همراهی می آردند
لری امریكا به افغانستان در حالی آه زلمی خليلزاد و بعضی      سنگين آردن و توزیع تخصيص های آمك یك مليارد دا    

امریكایيان دیگر نيز حضور داشتند، بر معين وزارت آب و برق و مخصوصًا معين وزارت معارف چنان تاخت آه 
بعدها معين معارف در مجلس آابينه تقاضای . از استعمال سخنان رآيك با صدای بلند تا سرحد چيغ زدن اجتناب نكرد 
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باری گل آقاشيرزی در پی برخوردهای لفظی بر سر عدم اجرای  . ذرت خواهی آرد و تهدید به استعفا نمود مع
دور راندن اجرای تخصيص منسوبان    . تخصيص او را تهدید آرد و آار با پا درميانی آقای آرزی به پایان رسيد   
  .تنقيص شده وزارت دفاع و تظاهرات پی در پی آنان از آار های ناآام اوست

یكی از اقدامات داآتر احمدزی توزیع نادرست و ظالمانه آار . هردو در شناسایی اداره افغانستان موفقيت چندان ندارند
 .و امتيازات دالری به اشخاص گمنامی آه از خارج آورده می شد، است 

ه بودند، بعد از تبدیلی وی از       دو معين وزارت ماليه و چند تن آارمند بلندپایه آه با معاشات و امتيازات بلند استخدام شد    
دادند    حتی اعتراض آنان استعفا . پست وزارت، راهی دیار اولی شدند و وطندوستی و مردم دوستی شان به پایان رسيد     

 .و رفتند
 

 جمعی از صفات هردو شخصيت
 

 آوه های  زیرا بدنبال مجالس بن درحالی آه در  . در آقای آرزی بخوبی ثابت نمی شود این معيار: انگيزه قدرت
انگيزه قدرت خواهی در داآتر اشرف غنی احمدزی به صورت واضح      . ارزگان بود، رئيس اداره موقت اعالم گردید 

جریان اخير در اداره موقت نشان داد آه آقای آرزی تا اندازه یی خواهان حفظ و تداوم قدرت است، . مشاهده می شود 
 .اما داآتر احمدزی به زودی به باخت روی آورد 

ضریب ها و معيار های مشخص  . تقریبًا هر دو از تجربه طوالنی آار در افغانستان محروم اند: به و دانشتجر
لذا شناخت تجربی از اوضاع دگرگون شده افغانستان در موفقيت  . بيرونی آنها را به یكبارگی به مقامات بلند رسانيد

آینده را تضمين می آند گزینش همكاران خوب، اهل   مهمترین چيزی آه موفقيت . آنان نقش مهمی می توان داشته باشد 
آقای آرزی از انتخاب . تقسيم آار به اهل تجربه و تلقين تعهد به آاميابی در اداره نقش مهم دارد . آار و با تجربه است

قلدری ها و  اداره های مصلحت گرا، سهميه یی و ناهمگون و همچنان سكوت در برابر   .  آادرهای معياری هراس دارد
در نتيجه هر اداره اعم از بزرگ و آوچك به نحوی . ورگویی های دیگران او را رد حصار محدودیت ها قرار داد  ز

در نقطه مقابل آقای احمدزی بر گروه رفقا، دوستان و     . سياسی شد و این سياسی سازی در تاروپود اداره افغانستان تنيد   
 انتخاب آادرهای وطندوست خارج دایره روابط در هر     عنصر عمده تخصص، ارتقا و .  اعضای افغان ملت بسنده آرد
 . دو شخصيت فراموش شده بود 

 
بسياری ها او . در آقای آرزی در مراحل اوليه حكومت داری خویشتنداری و اداره نفس نمایان بود: مزاج و طبيعت

در عين حال او از صحت      . را به سبب خویشتن داری زیاد انتقاد می آنند آه توازن و حد معين را مراعات نكرده است    
شنيده می . صحت همان طوری آه غنيمت بزرگ الهی است در احراز موفقيت نقش بارز دارد . خوب برخوردار است

اما آقای داآتر متأسفانه چنانكه اشاره شد،  . شود آه در این اواخر بی سبب قهر می شود و زود زود سرزنش می آند
. عالوه بيماری آزار دهنده مانع او در اجرای آار های مشكل استتند مزاج، متعرض، معترض و خشن است، بر 

به هرحال الزامًا صحت و برخورداری از      . گرچه این مأمول در حالت صحت بودن آقای آرزی نيز برآورده نمی شود     
 . سالميت روحی و روانی به شخصيت های مطرح تعادل می بخشد

 
نقص آار در این  . او با شجاعت تصميم می گيرد و عملی می آند . آقای احمدزی از این رهگذر امتياز دارد: شجاعت 

اما آقای آرزی در هر تصميم محتاط . گاه این تصاميم مضر نيز از آب بدر می شوند. است آه هرگز مشوره نمی آند
گاهگاهی آه خود بحيث رئيس جمهور منتخب دارای جمع صالحيت های قانونی و مشروع است اما شكوه و    . است
اما  . بطور مثال چندین بار از موجودیت رشوت، اختالس و فساد اداری در جلسات آابينه بحث نمود . ت می آندشكای

. تهدید به برطرفی نمود. اطرافيان خود را آه زمين های شيرپور را گرفته بودند. رشوت نيز چندین بار صعود آرد
فردای آن شب یكی از این چهار تن را با اعطای . شبی حتی حكم برطرفی چهار تن را مطالبه آرد ولی عملی نساخت 

چندی بعد برای یكی دیگر از آنان یك عراده موتر لوآس با عجله خریداری       . معزز داشت" دستان بابای ملت"نشانی از
 .او تصاميم خویش را تحت تاثير اشخاص ذی نفوذ داخلی و خارجی تغيير می دهد . آرد

 
در . حتی نزدیكان و همكاران او دلخوش نيستند  . دم و مامورین شانس نداردآقای آرزی در آسب اعتماد مر: اعتماد

اداره بر روابطی زیاد تكيه دارد آه یا شخصًا ایجاد آرده است و یا از جانب مقامات و دستگاه های موثر باالی وی،             
ر ابتدا مردم از    د. در صدد توسعه همدستان از راه ضوابط، صداقت، آاردوستی و مثالهم نيست          . معرفی شده باشد

.  جانبی برای اینكه از اداره طالبان نفرت داشتند و از جانب دیگر با وعده هایی آه ارائه می شد به وی اعتماد آردند            
او شانس خوب داشت و دارد تا از این فضا استفاده می آرد و آن را با مشوره بيشتر و توجه بيشتر به آنان گسترش  

آقای داآتر تا حد زیادی بنابر تندی و .   شود این اعتماد رو به آاهش نهاده است  اما چنان آه مشاهده می  . می داد
در هر حال هردو در صدد اند اعتماد خارجيان، به خصوص دستگاه های         . خشونت از این خصيصه برخوردار نيست   

جمهوری استفاده ابزاری این آه از اعتماد مردم برای انتخابات ریاست  . اثر گذار در ایاالت متحده امریكا را جلب آنند 
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 .های معقول آنان فراموش گردیده است، به شدت نگران آننده می باشد  شده و متعاقبًا خواسته و نيازمندی
هنوز هم آه تجربه چند . آقای آرزی بحيث شخص اول آشور ابتكار را به آندی عملی می آند  : ابتكار و ترقی خواهی

احتياط زیاد بر وی مستولی   . ت و به سرعت تحولی در اداره ایجاد نمی آندساله را پشت سرگذاشته بسيار آرمانگرا اس
در دستگاه دولت همكاران امردهی و اما آقای احمدزی به نوآوری های تقليدی و آاپی شده، خودنمایی و تبارز        . است

 فاقد آرزمای او در امور تخصصی و تخنيكی مهارت زیاد به خرج می دهد اما به شدت     . غرور بی جا اهميت می دهد 
 .رهبری های بزرگ است

 
آقای آرزی ميل .  اما این خصلت در هرجا و هرآس مشاهده نمی شود    . شنيدن اهميت بخصوص دارد  : گوش شنوا 

در حالی آه آقای داآتر احمدزی هرگز گوش  . شدید به شنيدن دارد اما همان ميزان را در فراموش آردن بكار می برد    
 . دازدشنوای خویش را به آار نمی ان 

 
 پایان

 
 . از روزنامه ملی انيس اقتباس و تلخيص شده است : یادداشت


