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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 ۹۰/۹۰/۴۹1۲                رزاق مأمون

 "لویه جرگه"ۀ خیم پیروزی بی نظمی در
 

 است.خارج از قاعده رو به رو  دکترعبدهللا در مناسبات درونی تیم اصالحات، با چندین موج گرایش های سلیقه ای، شخصی و

 

سرطان( متأسفانه کمافی السابق فاقد ترتیبات الزم بود و ایشان  1۰لویه جرگه، ) ۀسخنرانی دکتر عبدهللا در خیم
، خودش را با سخنان مشابه به فریاد های چوب یک موضوع محوری چهار واضحاً بدون تمرکز قبلی روی

صالحات زیر سقف محل سخنرانی، با بی کتله هایی از هواداران تیم ا بریده بریده و کم تأثیر خسته کرد. 
به رهبر تیم  کمال بی پروایی درو تاب خورده؛ شعار ها، درخواست ها و احساسات خود را  نظمی پیچ 

اه به طور مقایسه یک نگاصالحات فریاد می کردند و عواملی وجود نداشت تا جماعت مزبور را مدیریت کند. 
به ما بدهد. چنان چه یکی از تفاوت های  انتباه متفاوتی اندهای دکترغنی )تیم رقیب( می تو کانفرانسای به 

در سطوح کوچک و بزرگ  مدیریت عدم پای بندی به نظم پذیری و پای بندی وبارز بین دو تیم رقیب، همین 
 کابل!( ستدیوم و کمپاین دکترعبدهللا در است. ) به عنوان مثال، تجمع تبلیغاتی دکترغنی درهلمند

 
مشورتی و سازمان یک گروه  ودش را سزاوار رهبری نظام و دولت معرفی می دارد، لزوماً تیم انتخاباتی که خ

باید فعال باشد که در مانور های زنده با حضور هزاران نفر و چشم  گان تبلیغاتی دایم در کنار دست رهبردهند
 و مؤثری را به وجود بیاورد. چشم اندازی آبرومندبین های رسانه ها،  دور

 
مدت  یزه های مناسبات مدرن، نظم و قواعدی است که کار آیی یک نهاد یا دستگاهی را در درازیکی از مم

ه اجتماعی ب سیاسی وو گوی  تحقق می بخشد. نظم و بی نظمی در فرهنگ امروزی از مباحث کلیدی در گفت
 ید میاساسی )نظم و مدیریت( تأک واقع به عنصر شمار می رود. وقتی ما از نظام سازی سخن می گوییم، در

خود  ۀشماری از همراهان، بنا به ارادلویه جرگه زمانی به اوج خود رسید که  ۀخیم گی درورزیم. به هم ریخت
؛ سرش پیچید دیگری دستاری برمی گذاشت؛  سر سخنران یکی کاله برشان، در جایگاه سخنران ظاهر شده؛ 

های عبدهللا را برای جمع بندی نکات  کسانی هم بیخ گوشش پچ پچ کرده و سفارش هایی می دادند و درخواست
گفت: هللا اکبر. گروه دیگر مثل این که  اهم بی پاسخ گذاشتند. یک گروه وسط حرف عبدهللا می رفت و می

 صاحب ... بگی دگه اعالم کو به خیر... خالصش کو. ها... داکترکسی را روی خیایان صدا بزنند؛ می گفت: 
 نشد و بعد از آن که فرمایشات صالح الدین ربانی که به گوش عبدهللا زمزمه شد و جوابی در اکتفابه این هم 

ازتی حاصل کرده باشد، بدون آن که از عبدهللا اج قبلی و ۀفیصل خور نیافت، یک مولوی، برخالف قواعد و
 را از طرف خود اعالم کرد!« موازی»آمد و دولت  میکروفونعقب 

 
و باید موضوع اعالم یا عدم  کردهن والی بود که دکترعبدهللا پیوسته صدا می زد که جان کری تلفاین درح

 را تا روز جمعه به تأخیر بیاندازیم.« جدید»اعالم حکومت 
 

را  جامعه ای با چنین هنجار رفتاری چه گونه می توان قبول کرد که چنین یک جریان سیاسی بتواند دولت و
است. سکون  نظم و ۀتشن دیوارش، رنج و فروپاشی می بارد و و ه ای که از دررهبری و مرمت کند؛ جامع
 یعکس العمل ها ها و عمل چهارچوب پذیری را در است تا حدنگهداری و نیافته تیم اصالحات هنوز فرصت

 مدارا به کار است. خود به نمایش بگذارید؛ گویا زمان زیادی برای مشق مدیریت و
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