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 23/05/2019          نیام میفه

 اول جوزا: شهر کابل چهره تازه گرفته است

شهر  یعموم یها از جاده یبر تن کرده است. شمار ینظام ۀماه جوزا شهر کابل لباس شب اولین روززمان با هم

 مردمبه گوش  یجمهور استیاز نامزدان ر یهشدار شمار نیطن شیپ نیچند از ا بسته اند. هر کیتراف یبه رو

روز روانه  نیا صبحساعات  نیطبق معمول در نخست یتدول یداران و کارمندان نهادهاحلقه بربسته بود، اما دکان

 .کار اند

نقش بسته است. سه  فانمیدردر چهره هم دیام. ترد شده ینیل یاز موترها یکیقصر داراالمان سوار  یکینزد از

 چیبسته؟ ه ایزمزمه دارند که راه باز است  گریاند، با همد موتر کروال نشسته آخر تیمرد نسبتاً تنومند که در س

 یروهاین« .رسانم یکه راه باز باشد شما ره م ییدر تا جا هیب» دیگو یراننده م تواند،یداده نم یاما پاسخ قطع یکس

 سیپول ینجرهایدور از هم ر یها اند و در فاصله ستادهیدست به ماشه ا یلومتریپنج ک ۀجاد نیدر کنار ا یتیامن

 .مستقر شده اند زین

 یم ها یدهمزنگ موترها قطار اند. راننده موتر در پاسخ به زمزمه سوار یتا چهارراه هیبیحب سهیل یکینزد از

که ظاهراً مامور دولت است پس از چند  ها یاز سوار یکی. میشهر برو یسو دهند یفکر کنم اجازه نم د،یگو

که  پرسد یشدن از راننده م ادهیپس از پ ده،یبه خانه برگردد. او چون به مقصد نرس ردیگیم میلحظه انتظار تصم

 ر؟یخ ایرا بپردازد و  هیکرا ایآ

شهر  یکه به سو اشخاصاز  یکی هیکرا یافغان 20است که حالت شهر در اول جوزا با پرداخت  یدر حال نیا

 زین زنند یکه رونق بازارها را رقم م یداران و دکان یاز کارمندان دولت یادی. شمار زابدی ینم انیروانه است پا

دهمزنگ  یبه راهم تا چهارراه روها ادهیاز پ یشکربرگشتند. با ل شان یها راه به خانه ریبه سبب بسته بودن مس

 یم ها ادهیموترها بسته است؛ تنها پ یبه رو یبزرگ رنگ یآب نریدهمزنگ با کانت ی. چهارراهدهم یادامه م

 .شهر بروند یبه سو توانند

در نقاط مختلف شهر پس از آن حاکم شد  یساعات یبرا «ینظام شبه» تیوضع نیبلکه ا داراالمان، ریتنها مس نه

 یجمهور غن سییر یروز کار نیرا آخر« اول جوزا» شیپ نیاز ا یجمهور استینامزد انتخابات ر 12که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  خواندند.

 .خواهند زد یدست به اعتراضات مدن رود،از سمتش کنار ن یغن یاند که اگر آقا چنان هشدار دادههمآنها 

بلکه  ست،یها بسته ن جاده ند،یگویشهر م یها در جاده راتییتغ نیبا وجود ا یتیامن یحال، مسووالن نهادها نیا با

 ،یمیدست گرفته شده است. نصرت رح یرو دیشد یتیامن ریتداب یاحتمال یها ییمایراهپ یانداز راه لیبه دل

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_share_kabul_tshehre_taza.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_share_kabul_tshehre_taza.pdf


  
 

 

 3از 2

 کی یبرگزار لیبه دل تختیپا یها از جاده یصبح گفت که شمار ۸وزارت امور داخله، به روزنامه  یسخنگو

 .دوباره باز شده است یاما پس از ساعات روز چهارشنبه بسته شد، صبح یتظاهرات احتمال

متضرر ساخت.  زیاول جوزا، رونق بازار را ن صبح نیها در نخستاز جاده یهم، بسته بودن شمار ییسو از

کابل مصروف فروش  ییبابرشاه سنتر در جاده آسما تیاش در مارک ساله 1۷ساله که با دختر  ۴2خانم  با،یفر

 دیگویم بای. خانم فرزند یم نسخ گرشید یها یدر روز چهارشنبه و نگران شدیمحصوالت است، از کاهش عا

که او را بگذارند به فروش محصوالتش ادامه دهد و نفقه خانواده شش  نیاز دولت ندارد، به جز ا ییتقاضا چیه

 نیبه شهر، دروازه ا یمنته یرهایبسته بودن مس لیبه دل دیگو یم بایکند. سحر، دختر فر نیرا تام اش ینفر

فروش او و  زانیکه امروز در شهر حاکم است م یتیوضع د،یگوی. سحر مردقرار دا باز مهیدر حالت ن تیمارک

 ترشیب دارانیوقت روز تعداد خر نیدر ا گرید یعاد یدر روزها»مادرش را متاثر ساخته است. به سخن او: 

 «.بود فروش ما نسبت به امروز بهتر روزیو حتا د بودیم

 شود، یرفتن رونق بازار م نیکه منجر به از ب یا یاسیس مشکالتکه از ستندین یگانو سحر تنها فروشند بایفر

کشور  یاقتصاد تیوضع ،یجمهور استیارگ و نامزدان انتخابات ر انیموجود م مشکالت. بلکه شوند یاثر ممت

 اش یامروز دیاز کاهش مقدار عا زین استکاران شهر  ساله که از کسبه ۶1حضرت  م. غالسازدیرا دگرگون م

هم  هیروپ کیاما امروز تا چاشت  کنم، یکار م یافغان 1۵0تا  ۵0 نیهمه روزه ب»: دیگو یدارد. او م تیشکا

 یفراتر فکر کند، کراچ اشیگزند ی هیاول یازهایکه ظاهراً تا کنون نتوانسته از حلقه ن رمردیپ نیا« ام.کار نکرده

دست  روزش را به به سخن او، با آن خرج شبانه رایز ند،کیعنوان م تشیملک نیمندتر زشرا ار اشیدست

خدا کند صلح به »: دیافزا یاما م ست،یشهر در چ راتییتغ یکه سبب اصل داند یسال نم مرد کهن نی. اآوردیم

 «.میمشکالت خالص شو نیاز ا بانیو ما غر دیایب ریخ

. اند ستادهیا شانیهنوز هم بر موقف قبل یغن یجمهور سییو ر یجمهور استیحال، اما نامزدان ر نیبا ا 

انتخابات  یمحکمه طبق معمول تا برگزار ستره ۀصلیبر اساس ف یاند که محمداشرف غن ارگ گفته انیسخنگو

حال به کارش ادامه خواهد داد.  برجمهور  سییانتخابات به عنوان ر نیا یینها جیو اعالم نتا یجمهور استیر

جمهور را خالف قانون  سییکار ر دیتمدبر  یمحکمه مبن ستره صلهیاما ف یجمهور استینامزدان انتخابات ر

محمد  ان،یم نیآغاز خواهند کرد. از ا ندهیآ یرا در روزها شان یها ییمایپ اعتراضات و راه ند،یگو یدانسته م

در  یجمهور استیبا آن که نامزدان ر د،یگویصبح م ۸اتمر به  فیمحمدحن یدسته انتخابات یسخنگو ،یواعظ

به ادامه کارش  یخواستند که خالف قانون اساس یغن یمتعدد از آقا یها مختلف و با نشر خبرنامه یها هیانیب

 ام»نکرد. او افزود:  یقانون اساس یبه خواست نامزدان و محتوا ینیتمک چیه یغن یاصرار نورزد، اما آقا

رات در سطح کابل و تظاه یانداز : از جمله تجمعات، تحصن و راهمیدست دار یرا رو یادیز یها برنامه

 «.پا کنند ریافغانستان را ز یقانون اساس دیکه نبا میملت را به گوش ارگ برسان یتا صدا گرید اتیوال

 یجمهور استینامزدان ر یشورا دیگویم لیهللا نبرحمت یانتخابات ی دسته یسخنگو ،یانیمحمدعارف ک چنانهم

 یند، اما برا ادست نگرفته یرو یاعتراضات مدن یانداز راه یبرا یا برنامه چیروز ماه جوزا ه نیدر نخست

 یانداز افزود، در صورت راه یانیک یاهستند. آق یقانون یهانهیگز یدر حال بررس یاز قانون اساس یپاسدار

 یدسته انتخابات نیا یخواهند گذاشت. سخنگو انیرا طبق قانون در م یتیامن یروهایها و ن نهاد ،یهر اقدام مدن

مانع  هیبه قانون احترام بگذارند و با استفاده از قوه قهر یبعد یدر روزها خواهدیم یتیامن ینان از نهادهاچهم



  
 

 

 3از 3

 یحضرت کراچدار و غالم دکان یبایمثل فر مردم است که یدر حال نیآنان نشوند. ا یمدن اتاقدام یاندازراه

 .خواهد کرد ییوارچه حالت بر شهر حکم یبعد یدر روزها دانندینم وان

 

 

 

  

 


