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 جرگه؛ هیلو یروز برگزار نینخست
 گاهیاز پگاه تا ب 

 

 نیشهر قرنط نیگان ااز باشند یبازارها خفته و شمار ،یکابل خال یهادارد. جاده یگرینهم ثور رنگ د صبح

ها جاده نیگذار در ا و گشتگذاشته است؛  شیا به نما هاز جاده یرا در برخ یگریحالت د ،یتیامن ریاند. تداب شده

 ریمس نیعبور از ا یبرا یمرکز یلویس ۀقمبر و جاد یراه هارپروان، چ ۀگان کارتباشندممنوع اعالم شده است. 

 یبرگزار یشهر برا یهاقسمت نیترشیگوشه شهر، بلکه ب نیگان ا. نه تنها باشنداند یتیامن یروهایاجازه ن ازمندین

 .اند شده نیقرنط« صلح یجرگه مشورت هیلو»

« صلح یمشورت جرگههیلو»گان کنند شرکت تیرا مصون یتیامن ریتداب نیچن لیوزارت امور داخله دل مسووالن

اند.  گماشته اجالس نیگان اکنند شرکت تیامن نیتام یمسلح را برا یروین یکاف ۀبه انداز ند،یگویعنوان کرده م

 یجرگه مشورت نیا یکه مسووالن برگزار یچنانآن. رسد یتن م 200که آمار شان به سه هزار و  یگانکنندشرکت

 به حکومت گردهم آمده یدهمشورت یکشور برا یهاو روستا ها یگان از همه ولسوالکنندرکت ش نیاند، ا گفته

 .اند

 حوت سال گذشته صادر شد، قرار است شرکت ستمیکه در ب یجمهور غن سییر 1۶2اساس فرمان شماره  بر

افغانستان، جهت و چارچوب مذاکره با گروه طالبان را مشخص  یاسالم یخطوط سرخ جمهور جرگه نیگان اکنند

سه  یقرار است شهر کابل برا ال،ح نیشود. با ا جادیبه صلح ا وندیدر پ «یاجماع مل» کیاقدام  نیبسازند و با ا

 .را داشته باشد ینظام مهیحالت ن زین گریروز د

صلح،  یمشورت ۀجرگا انیجرگه تا پا هیلو ۀمیبه خ کینزد یها دکان ند،یگویوزارت امور داخله م مسووالن

 .مدت نخواهند داشت نیکابل را در ا یها اجازه ورود به دروازه یباربر یبسته خواهند ماند و موترها

به تجارتی  یاز دوهزار موتر حامل کاال شیدرحال حاضر ب ند،یگویارت متج یها حال، مسووالن اتاق نیا با

 .اند کابل متوقف یورود یها صلح در دروازه یمشورت جرگه هیلو یعلت برگزار

 صلح، روز دوشنبه، نهم ثور آغاز شد. جرگه یجرگه مشورت هیلو یروز برگزار نیاست که نخست یدر حال نیا

شده است. اما با وجود  میتحر یاسیس یها احزاب و چهره یشمار ،یجمهور استینامزد ر ازدهی یکه از سو یا

برگزار  زین گریسه روز د یکابل، برا کینتخ یپول ۀجرگه قرار است در محوط نیها ا و مخالفت ها میتحر نیا

 .باشد
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 ییاند. تنها از پل هوا شهر بر افراشته نیا یها را در سراسر جاده یبازرس یها ستیا یتیامن یروهاین چنانهم

 به نوبت خود مانع رفت کیوجود دارد؛ هرکنترول  محلکم سه  کابل، دست کیتخن یپول یکیتا نزد یکوته سنگ

 انیپنجم، تا پا ۀیکابل در مربوطات ناح کیتخن یپول هب کینزد یها دکان ن،یبر ا عالوه. شوند یآمد عابران م و

 .در روز جمعه مسدود خواهند ماند یجرگه مشورت نیا

صلح  یجرگه مشورت نیا میپوشش مستق یبرا یا کارمند رسانه ایپنجاه خبرنگار و  و از دوصد شیکه بآن با

هوتل  یرا به سوها وزارت امور داخله آن تیطبق هدا یتیامن یروهایاما ن اند، جرگه هیلو مهیرهسپار خ

 میمستقتا  شود یداده نم مهیخ نیخبرنگاران اجازه ورود به ا ی. برادهند یدر گردنه باغ باال سوق م ننتالیانترکان

 جرگه هیلو مهیبه داخل خ بردارانعکس از  یجرگه شمار نیا افتتاحشاهد صحنه باشند. هرچند پس از مراسم 

 .گان را ندارندکنند طرح شده، اجازه صحبت با شرکت شیاند، اما طبق برنامه از پ برده شده

صلح و  یمشورت جرگه هیلو یبرگزار ونیسیمسوول کم یجمهور، محمدعمرداوودز سییر یغن محمداشرف

 عتراضا یکه صدا خانم کیمرد و  کیاند.  نشست نیروز ا نیتنها سه سخنران نخست افیالرسول س عبدرب

 رونیب جرگه هیلو ۀمیبلند کردند، از خ افیالرسول سعبدرب یو آقا یجمهور غن سییر یشان را هنگام سخنران

 .شدند دهیکش

گان کنند خاموش ساختن اعتراض یا آزاد افغانستان با نشر خبرنامه یهارسانه کننده تیحما «ین»حال،  نیا با

خلوتگر،  بینهاد به نقل از عبدالمج نیا ۀاست. خبرنام عنوان کرده انیب یآزاد یهارا خالف مولفه اجالس نیا

 یکس چیکرده، ه نیرا تضم انیب یکه آزاد یقانون اساس 3۴بر اساس ماده »آورده است که  ین ییاجرا سییر

 «.محروم سازد شانیق قانونح نیکشور را از ا مردماعتراض مردم را خاموش کند و  یحق ندارد صدا

جمهور را  سییر یها یسخنران انیجمهور اما ابراز نظر در جر سییر یمعاون سخنگو ،یمرتضو نیحس شاه

بهتر است »نوشته است:  بوکش سیفصفحۀ جمهور در  سییر یکسب شهرت عنوان کرده است. معاون سخنگو

 نان از شرکتچاو هم« .میتفاوت قائل شو یاسیل برنامه به هدف سو حق اظهارنظر با اخال انیب یآزاد سرحد نیب

 .نظم را برهم بزنند دینبا جلسات نیگان خواسته است که در چنکنند

صلح را  یجرگه مشورت نیا یادار اتیگان هکنند شرکت ،یروز کار نیقرار بود در نخست گرید ییسو از

 که شرکت یچنانگماشته نشد. آن یمشورت ۀجرگ نیا یادار اتیگان هکنند اعتراض شرکت لیاما به دل نند،یبرگز

 سییر یمیداشتند عبدالرووف ابراه صدق یمشورت جرگهه یلو یمسووالن برگزار ند،یگو یم جرگه نیگان اکنند

 یصلح و آقا یعال یمعاون شورا یسراب بهیمجلس سنا، حب سییر اریمسلم یهادفضل ندگان،یمجلس نما نیشیپ

گان مخالفت کردند و کنند اما شرکت نند،یجرگه برگز نیا یادار اتیه یرا به عنوان اعضا یعبدالرووف انعام

 .شوند تعیین یادار اتیه نی. قرار است امروز اوردبرهم خ یروزیآن نشست د یدر پ

جرگه  یمسووالن برگزار یاز سو یادار اتیجرگه در اعتراض به انتصاب ه نیگان اکننداز شرکت یکی

ۀ به گفت« .ام امدهین یشیجرگه فرما کیشرکت در  یبرا جانیجنگ هستم و ا یمن قربان»صلح، گفت:  یمشورت

که  دشوینم دهید ازین»و  اند هکشور گرد هم آمد یهایو ولسوال هاتیمطرح از وال یها کننده، چهره شرکت نیا

 «.جرگه را به دست آورند نیا یادار اتیه تیو عضو یبه حکومت، رهبر کینزد یها چهره

جرگه  نیا سییبه عنوان ر افیالرسول سصلح، پس از انتصاب عبدرب یمشورت جرگه هیلو ۀجلس نینخست

 .افتی انیپا ،یجمهور غن سییر یصلح از سو یمشورت
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 ،یجمهور استینامزد ر 1۸ انیجا است. از م بر جرگه اما هنوز هم پا نیا یاعتراضات نسبت به برگزار 

 ریصلح را غ یمشورت جرگه هیلو ،یحکومت وحدت مل ییاجرا سییبه شمول عبدهللا عبدهللا ر یدسته انتخابات12

 .است انهیجو صلح یها در تناقض با تالش یجرگه مشورت نیا یاند که برگزار خوانده گفته یقانون

تورسن،  میحک ،یالکوز میابراه ظ،یحف هللاتیعنا وال،ینور رحمان ل ،یمیاتمر، محمد شهاب حک فیمحمدحن

 اند ینامزد12لیهللا نبو رحمت یمسعود، نورالحق علوم یاحمدول ،یابدال دامحمدیفرامرزتمنا، ش ،یفاروق نجراب

 .اند کرده میرا تحر یجرگه مشورت نیکه ا

 نیگلبد ن،یشیجمهور پ سییر ،یکشور به شمول حامد کرز یاسیچهره س ۴۵از  شیحزب و ب 13 چنانهم

نشست مخالفت  نیا یکه با برگزار اند یخارجه  از کسان ریوز یربان نیالد و صالح یانوارالحق احد ار،یحکمت

 خوانده یشین نشست را نمایصلح ا یمشورت جرگه هیلو یضمن مخالفت با برگزار زیاند. گروه طالبان ن کرده

مذاکره با  یمختلف مردم برا ندگانینما دگاهیرا در انعکاس د یجرگه مشورت نیاما، ا یجمهور غن سییاند. ر

 .گروه طالبان مهم عنوان کرده است

اند مخالف  کرده میرا تحر یکه جرگه مشورت یکسان د،یگویصلح م یمشورت جرگه هیلو یانتصاب سییچنان ر هم

 یمتفاوت یها دگاهیصلح د یبرقرار یها وهیدر باره ش هابلکه به گفته او، آن ستند؛یصلح درکشور ن یبرقرار

خواست تا  جرگههیلو گانکنند میتحرصلح از  یمشورت جرگه هیلو یانتصاب سییر اف،یالرسول سدارند. عبدرب

 .کنند هیصلح ارا شو  ر   ۀشان را در بار یها دگاهیو د ابندینشست حضور  نیا یانیدر مراسم پا

 

 

 


