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  :وردكتور عبداهللا هيواد والي غگفتگوي ويژه با 
جناب والي صاحب در قدم اول بفرماييد كه تصوير و برداشتي كه شما در عرصة بازسازي از غور يافتيد ، چه گونه  :21ماهنامة 

  تصويري است ، آيا در اين واليت كارهاي شده يا چطو؟

اطري كه غور يك واليت درجه به خ.   تاجاي كه من ارزيابي ومشاهده نمودم در واليت غور كمتربازسازي صورت گرفته است:والي غور

شهرچغچران كه مركز واليت غور است متأسفانه چهرة يك قريه را دارد و . سه است و كمك هاي را كه دولت بايد انجام مي داد،  نداده است
لي  چشمگير و پل و پلچك اعمار شده؛  و: گرچه در قراء و قصبات ، پروژه هاي مانند . طوري كه از سيمايش پيداست بازسازي نشده است

  .كافي نبوده است

شما گفتيد كه علت عدم بازسازي بيشتر درجه سوم بودن واليت است ، فكر نمي كنيد ناتواني مقامات پيشين هم در عدم  :21ماهنامة 

  جلب وجذب كمك ها از دولت و جامعة جهاني دراين رابطه  نقش داشته باشند؟

بودند ، ممكن است نظر به نيازمندي هاي همان وقت ، مطابق پالنهاي شان بازسازي هاي خوب ، قبال در اينجا كساني منصوب  :والي غور

كرده باشند؛ ولي به نظرمن پالنهاي كه در عرصه هاي عمراني و زيربنايي مي بايد صورت مي گرفت،  بايد به مشوره مردم و در مفاهمه با آنها 
در اينجا حدود هشت صد هزار نفوس زندگي مي كنند بايد در پالنهاي عام . باشدپالني مؤثراست كه مشوره مردم در آن گرفته شده . باشد

  .المنفعه نظريات مردم گنجانيده شود

  به نظرشما پالنها يا  كارهاي كه بايد در واليت غور در اولويت قرار بگيرند كدام ها هستند؟!  جناب آقاي هيواد :21ماهنامة 

براي . چرا كه در واليت غور كدام پالن زيربنايي تا هنوز ساخته نشده است.   زيادي ساخته شوددر واليت غور بايد پالنهاي: والي غور

سوم فساد اداري بايد ازبين برده شود، يعني همة اينها .  دوم بازسازي صورت گيرد.  تطبيق برنامه هاي خوب نياز است تا اول امنيت تأمين شود
  .همچنان كساني كه از دولت ناراضي هستند بايد با آنها مفاهمه و مذاكره صورت گيرد. ت بگيردبايد همزمان و يكسان با جديت وقاطعيت صور

   2ادامه صفحه 
       

زندانيان واليت غور از جاى نامناسب و عدم 
  .رسيده گى به دوسيه هاى شان شكايت دارند

 تعداد شان به بيش از يكصد تن ميرسد،ميگويند كه در اتاق  آنها كه
هاى تنگ و تاريك محبوس بوده و صرف دو تشناب وجود دارد كه 

  .استفاده ميكنند ث تشناب و هم به حيث حمام از آن هم به حي
زندانيان مى افزايند كه آنها در روى زمين و بر سر فرش به سر برده و 

سردى  به علت كمبود لحاف و كمپل، نمى توانند خود را در برابر 
  .نگهدارند

و كلكين هاى با سيم   اتاق 8،يك حويلى تنگ و  واليت غورزندان
اسب براى بيرون شدن زندانيان و گشت و خاردار دارد و حويلى من

  .گذار در آن به چشم نمى خورد
 ساله باشندة ولسوالى لعل سرجنگل واليت غور كه از 40شريف اهللا 

 18 دو سال بدينسو محبوس است، به آژانس خبرى پژواك گفت كه 
 نفر را 7 كه اصالً گنجايش  نفر در يك اتاق تنگ و تاريك و نمناك

  .نده گى ميكننددارد، به مشكل ز
روى زمين خو ميكنيم، لياف   ده  ما چپركت نداريم،: (( وى افزود

  .))كفايت نمى كنه و از خنكى اذيت ميشيم داريم، مگر همة ماره 
اين زندانى عالوه مى كند كه حمام و تشناب ، كتاب براى مطالعه و 

 وجود  فرصت براى آموختن حرفه مانند قالين بافى، نجارى و خياطى
دارد كه زندانيان حرفه بياموزندو از اين طريق يك مشت پول بدست ن

  .آورند و براى خانوادة خود كمك كنند
شريف اهللا از بى سرنوشتى خود نيز شكايت نموده، ادعا مى كند كه  

و دو سال ميشود   به اتهام قتل ، بدون موجب به زندان افگنده شده 
  . كه در حالت بى سرنوشتى به سر ميبرد

 دوسية او از محاكم ابتدائيه و استيناف غور گذشته   ميگويد كهوى
 يك و نيم سال قبل به ستره محكمه ارسال گرديده است ، اما تاحال   و

  .مشخص نمى باشد كه سرنوشت او چه خواهد شد
وى با ذكر اينكه پنج پسر و يك دختر دارد و آنها نيز بى سرپرست 

رنوالى واسطه و زور مى چله، ��و  ده محكمه : (( هستند، مدعى شد
  .)) زندان بانه كسى كه نداشته باشه مجبور اس كه ده 

   ساله باشندة چغچران مركز غور نيز ادعا دارد كه28محمد معصوم 
 سال حبس محكوم گرديده، حاالنكه او قتل نكرده 16 به اتهام قتل، به 

  .است
استيناف غور اين زندانى ميگويد كه دوسية وى از محاكم ابتدائيه و 

  .  ستره محكمه محول شده است گذشته و به
نامبرده كه از چهار سال بدينسو محبوس است، مى افزايد كه اكثر 

  .فيصله ها مطابق قانون نه، بلكه بر اساس واسطه صورت ميگيرد
را خوب ميدانند، اما از   و برخورد زندانبان ها  زندانيان ، غذاى خود

ى را حل كند و به دوسيه هاى شان دولت ميخواهند كه مشكل جا
  .رسيده گى نمايد

  6بقيه صفحه 
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جوديت قوماندانهاى مسلح محلى شكايت داشته، ميگويند كه شمارى از مردم واليت غور از مو

  .اختالفات و درگيرى بين آنها باعث تلفات مردم عام ميگردد
آنها موجوديت اين قوماندانان را مشكل عمده بر سر راه امنيت تلقى نموده، مى افزايند كه دولت 

  . نا امنى و كشتار مردم شوندبايد همچو قوماندان ها را خلع سالح نموده و ديگر نگذارد كه باعث
در سال جارى بيش از چهاربار بين قوماندان هاى محلى  قرار گفته هاى مردم و مسوولين امنيتى، 

  .درگيرى صورت گرفته و منجر به تلفات و جراحات مردم ملكى شده است
يك  بود كه پنج تن شامل  خونين ترين آن، درگيرى ماه گذشته در قرية اوشان ولسوالى شهرك

  .طفل، يك زن و سه مرد كشته شدند
 علت درگيرى اختالفات ذات البينى و شخصى بين آنها  قوماندان ها تاج ملوك نام داشت يكى اين 

مردم از اين وضعيت برآشفته شده و خواهان دستگيرى و مجازات دو قوماندان . خوانده شده بود
  .گرديدند
عبدالبصير و نادر دوقوماندان محلى ديگر در   بينبرخورد مسلحانه در ماه اسد سال جارى همچنان 

 تن به شمول يك مبلغ كميسيون مستقل 5 كشته و مجروح شدن  همين ولسوالى رخ داد كه باعث
  . انتخابات گرديد

هفتة گذشته بين مالمحمود و عطاء محمد دوقوماندان محلى ديگر در مركز غور درگيرى ديگر، 
  .آنها و يك فرد ملكي، جان باخت صورت گرفت و طى آن دونفر مسلح 

به آژانس خبرى پژواك گفت كه ) مركز غور( ساله باشندة قريه سياه چوب چغچران25محمد نبي
درگيري بين اين دو قوماندان به مال محمود و عطاء محمد در قرية آنها فعاليت دارند و مردم از  

  .اند ستوه آمده 
كارى بر ضد آنها   دولت تا حالى كوچكترين قومندان وقومندان بازي زياد اس و((:وى ميگويد 

  )).نكده
نامبرده مى افزايد كه دولت بايد همة قوماندانهاى محلى را كه باعث كشتار و آزار و اذيت مردم 

  .ميگردند، خلع سالح و مجازات نمايد
  .رى سالح مينمايندبرخى ديگر ميگويند كه زورمندان، مردم را مجبور به خريدا

قوماندانا از مردم باج ميگيرن،مردمه : (( ساله باشنده ولسوالي دولينه غور ميگويد 40محمد عثمان 
خدمت قوماندانا قرار  كه برى شان سالح بخرن و بچه هاي خوده ده  به زور مجبور مي سازن  

  .))بتن
 دست زورمندان وافراد مسلح وى ادعا ميكند كه دولت در اين ولسوالى قدرت ندارد و قدرت به

  .خود سر است 
موصوف از اين زورمندان نام نبرده، اظهار ميدارد كه همين قوماندان ها اكثريت دعواي حقوقي 

  .وجنايي مردم را به پيش برده و فيصله مي نمايند 
اين درحالى است كه سال گذشته دو زن در ولسوالى دولينه دره زده شدند و مسوول آن يك 

  .دان محلى خوانده شدقومان
به . بودند به گفتة عبدالحى خطيبى سخنگوى والى غور ، اين دو زن قبالً به زوربه شوهر داده شده

  واليت هرات فرار كرده بودند؛ اما آنها توسط  همين لباس مردانه به تن نموده و به ولسوالى چشت

   4بقيه صفحه 

  .... گفتگوي ويژه 

 طوري كه مي دانيد تفكر طالباني در غور ريشه و پايگاه اجتماعي ندارد ، پس اين نا امني :21ماهنامة 

  شود چه علتي دارد؟ هاي كه در غور ديده مي

 آنچه من احساس مي كنم ، علت عمدة نا امني ها فقراست؛  زيرا بيشتري درگيري ها بر :والي غور

سرزمين وآب ومواشي و اين قبيل حرف ها است كه اين درگيري هاي خُرد وكوچك بعداً به جنگ هاي 
  .درواقع همة اينها ازفقر وبيچارگي ناشي مي شود.  شودقومي ، گروهي وباالخره سمتي ومنطقوي تبديل مي

طوري كه مي دانيد  يك تعداد قوماندان ها به خاطر مشكالت ذات البيني و اهداف  :21ماهنامة 

شخصي كه دربين خود دارند ، در مناطق خود گاهي به درگيري هاي مسلحانه ونا امني دست مي زنند ، آيا در 
  ر و اقداماتي روي دست داريد؟اين زمينه شما كدام تدابي

بهترين كار مذاكره است وبهترين روش به خاطر ازبين بردن اين منازعات مذاكره ومفاهمه  :والي غور

تازماني كه گروه هاي متخاصم اين را احساس نكنند و در بين خود نشست نداشته باشند ، فكرنمي كنم . است

  .كه منازعات ذات البيني حل شود

اگرمي كردند . فراد مسلح غيرمسوول هيچگاه خود به خود اين احساس را پيدا نمي كنندا :21ماهنامة 

آيا دولت از لحاظ نظامي وفشار . تاحاال كرده بودند و تازه آنها منفعت خود را  در همين بي نظمي ها مي بينند
  برنامه هاي در نظردارد؟

مسوول مفاهمه و صحبت ومذاكره دولت مصمم است تا با هريك از نيروهاي مسلح غير :والي غور

نمايد ، تا اينكه يك ذهنيت براي رسيدن به صلح بين افراد متخاصم به وجود بيايد، يابه عبارت ديگر باالي 
گروه هاي درگير كارصورت بگيرد تا اينكه آماده هرگونه مذاكره ومفاهمه شوند ) روانشناسي( ژي  سايكولو

  .د بودو در نهايت راه نظامي آخرين راه خواه

طوري كه در دوره هاي قبلي ديده شده ، برخي از متنفذين محل و قوماندانها و اربابان  :21ماهنامة 

دور ، واليان را مي گرفتند و در نتيجه اقوام ومتنفذين ديگر خود را در حاشيه مي ديدند و با دولت مشكل 
  سياست شما در اين رابطه چه گونه خواهد بود؟.  پيدا مي كردند

تمام مردم غور براي من يكسان است وهر درد . نه من با هيچ كسي رابطه خاصي ندارم :ي غوروال

اگرمن بتوانم يك مشكل را در واليت غور حل كنم،  در واقع اين بزرگترين دست آورد . غوري درد من است
د كه از هر فر. براي من فرقي نمي كند كه فالن شخص ساغري است و فالن شخص اهل لعل وسرجنگل. است

متأسفانه در حكومت . هرنقطة غور باشد برادر من است و همة اين ها غوري هستند و براي من يكسان است
چنانچه در ولسوالي پسابند . هاي قبلي يك سلسله نارسايي ها وجود داشته و باالي افراد متخاصم كارنشده است

كومت بوده و تاحال اگر از جانب اراكين و دولينه ، نزاكت هاي وجود دارد كه خود نمايانگر كم توجهي ح
حكومت . وقت ، حركت صورت نگرفته من ازمردم معذرت مي خواهم وحكومت به هيچ كس طرف نيست

  .كوشش مي كند تا همواره مشكالت وچالش هاي امنيتي را ازبين مردم برچيند

 خود ولسواالن گفته مي شود كه علت و دليل نا امني ها در بعضي از ولسوالي ها :21ماهنامة 

ومسوولين بي كفايت يا جانبدار هستند كه خود شان بخشي از منازعه هستند و يا توانايي مديريت اداره محل 
 را ندارند ، اگر ثابت شود كه كدام ولسوال در چنين مسايلي دخيل است ، درآن صورت برنامه شما چه است؟

به پنج ولسوالي سرپرست داريم و اين سرپرست  ازجمله اي  ده واحد اداري در واليت غور ، :والي غور

ها از جانب واليان قبلي تعيين شده اند كه نه تنها در پنج ولسوالي بلكه در همه ولسوالي ها نياز است كه تجديد 
با در نظرداشت مشوره ومفاهمه بامردم وبه اساس لياقت واهليت، هركس كه درفالن ولسوالي . نظرشود

نجام بدهد يا برعكس ، در آن رابطه درهماهنگي با مقامات باال تصميم گرفته مؤثرباشد وكارهاي خوب ا
  .خواهد شد

در ولسوالي ها كساني هستند كه بي نظمي مي كنند و به حرف حكومت نيستند ، تصميم  :21ماهنامه 

  شما در مورد اينگونه افراد متمرد چه است؟
  4 ادامه صفحه 
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 عكس فوري از يك روز 
  يك 

 كاش حد ": با خود مي گويد . زنداني به سقف ِ اتاق خود نگاه مي كند. هوا سرد است
ساعت ديواري . "ي كردنداقل از ميانه ي اين سقف يك دريچه ي ده سانتي متري باز م

يكي از زندانبانان لحظه يي پيش او را به . نمي داند چه وقت روز است. يا مچي ندارد
  !امروز يك رقم خوش حال به نظر مي آيي: دستشويي برده و به او گفته بود 

ماه هاست .  فهميده است كه حاال روز است و نه شب" امروز"از روي همان كلمه ي 
 حاال شب ": از خود مي پرسد . ازه نداده اند كه روي آفتاب را ببيندكه به او حتا اج

 حتما روز است ، چون زندانبان گفت كه ":  و خودش پاسخ مي دهد"است يا روز؟
بعد ناگهان حافظه اش در هم مي ريزد و ديگر حتا نمي فهمد كه اصال روز و . "...امروز

 "يي برده بود فكر مي كند و معناي به زندانباني كه او را به دست شو. شب يعني چه
لحظه يي قبل . لحظه يي قبل مثل ابديت مي شود.  از ذهن اش مي گريزد"لحظه يي قبل

 هستم تا بفهمم " زمان"نسبت به كدام لحظه؟ با خود فكر مي كند كه من فعال در كدام 
 اش گويي در مغز و حافظه. پريشاني بر او غلبه مي كند. كه لحظه يي قبل يعني چه

گودالي دهان باز كرده است كه هر كلمه يي را پيش از آن كه معنايي بدهد ، در كام 
زنداني گيج مي شود و سر رشته ي هر فكر معنا داري از . خود مي كشد و نابود مي كند

سعي مي . در كف سلول كوچك خود مي افتد و نفس نفس مي زند. دست اش مي رود
 مي كند كه از ارتفاع صد هزار پايي پرتاب اش احساس. كند بي هوش شود ، نمي شود

كرده اند و او آنچنان با سرعت مي افتد كه حتا نمي تواند فكر كند كه افتادن چيست و 
  . مي خواهد فرياد بزند ، نمي تواند. او كيست و چه شد و چه خواهد شد

د كه او ناگهان دو باره كشف مي كن. در باز مي شود. كسي بر در سلول اش مي كوبد
 بيا "وجود دارد و در زندان است و سلول اش در دارد و صدايي كه مي گويد 

امروز به تو اجازه داده اند كه ده : زندانبان مي گويد.  مربوط به زندانبان است"!بيرون
  . دقيقه در حويلي زندان بنشيني و هوا خوري كني

 ***  

  دو 
ل ، مي ، جون ، جوالي ، آگست ، اپري... نهم مارچ ، دهم مارچ ، يازدهم مارچ! اوه 

سپتامبر ، اكتوبر ، نوامبر ، دسامبر ، جنوري ، فبروري ، مارچ ، اول مارچ ، دوم مارچ ، 
 روز –سوم مارچ ، چهارم مارچ ، پنجم مارچ ، ششم مارچ ، هفتم مارچ ، هشتم مارچ 

  ...اپريل... نهم مارچ ، دهم مارچ ، يازدهم مارچ . جهاني زن
***  

  سه 
  .  در هرات خودش را به آتش كشيدزني

 ***  

  چهار 
شما چرا فكر مي كنيد اين زنداني كه در باال در باره اش نوشتم ، مرد است؟ نه ، او زن 

  .است

 

  اَبر ستاره
  

        نبي ساقينبي ساقينبي ساقينبي ساقي

  
  !تو بيا ز كهكشانها به  زمين ، اَبرستاره
  !تو بيا به پهلوي من  بنَشين، ابرستاره

  توكه خوبِ خوبِ خوبي،توكه جانِ جانِ جاني
  !مَشكن دلم، دلم  را تو چنين ، ابرستاره

  رد هايم و تمام ُغصه هايمچه كنم كه د
  !سرِ سوزني نيرزد به يقين ، ابرستاره

  دو هزار  بار قسم  بخورم  كه، توبه ،  اما
  !چه كنم نشسته اينجا به  كمين، ابرستاره

  طلبِ نگاه شوخت، شده فرض كلّ عاشق
  !ولواينكه بوده باشي تو به چين، ابرستاره
  چه  قَدرخيال  باطل، چه  قدر اميدِ  بيجا

  !به گناه  گفته هايم  تو مبين، ابرستاره
  كسي گربپرسد ازمن، كه كي كرده اين چنينت

  !!يخنِ ِ  تو را بگيرم كه ، همين  ابرستاره
  

 

 
 شفقسيدعلي م

 خورشيد 

  را بگو       
  خورشيد را بگو كه بيايد به شهرِ ما

  از دامن سياهِ  شب ما ، طلوع كن
  قدقامت الصالتِ  غزل را بخوان بلند

  برخانه هاي كهگلي ما،  ركوع كن
  

  خورشيد را بگو كه بيايد به شهرما
  برچشمه سار يخزده اي ما نظركند

  دستي كََشد به روي چمن هاي منجمد
  روشن گلها ، سفركند/ سايهدرسير 

  
  خورشيد را بگو كه بيايد به شهرما

  بيند،  ز بود نبودك و از قصه هاي شهر
  افسانة  سياموي و ليتان  و نازكي

  سرمي كند به پيش تو اين بچه هاي شهر
  

  خورشيد را بگو كه بيايد به شهر ما
  پا را به شهر ما چو تو مهمانها گذاشت

   گريسته بودوقتي كه رفت هريكي بس خون
  ازداغ شهر دامن شان،  رنگ سرخ داشت

  
  خورشيد را بگو كه بيايد به شهرما

  مهمان شود به پنجره هاي  پر ازغبار
  !شب گرنماند خير، مزاحم نمي شويم

  لختي بمان كنار درختان  اين ديار
  

  خورشيد را بگو كه بيايد به شهرما
  بر روي شهرلحظة بنشين نظاره كن

  م شهر ما تپيدفرضاً اگر دلت زغ
  !فضاي شهرمرا پرستاره كن! بشكن
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  گل آفتابگردان
        )خسرو احتشامي((((

  دان تو چراغ آفتابي ، گل آفتابگر
  نكند به ما نتابي ، گل آفتابگردان

  گل آفتاب ما را ،لب كوه سر بريدند
   گل آفتابگردان؟ نكند هنوز خوابي ،

  نه گلي فقط كه نوري ، نه كه نور بوي باران
  تو صداي پاي آبي ،گل آفتابگردان

  نفس بهار دستت ، من و روزگار مستت 
   پر ازشرابي ، گل آفتابگردانيقدح

  ابي ، من و اين هواي ابري نه گلي نه آفت
  نكند به ما نتابي ، گل آفتابگردان ؟

   سر آن ندارد امشب "تو بتاب و گل بيفشان ، 
  .... ، گل آفتابگردان"كه بر آيد آفتابي 

 

 راخوانـف  
 صاحبان قلم تقاضاي همكاري م از تما21ماهنامه 

  .نموده ودر هرچاپ چشم براهء مطالب جديد شان مي باشد
 21اداره ماهنامه                                                                                                                                 



  
    

                                                                                                                                         
 

    
                                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ...گفتگوي ويژه 

مصمم هستيم تا بتوانيم از راه مذاكره ومفاهمه با افراد مسلح غيرمسوول : والي غور

 به درصورتي كه افراد مذكور حاضر. كه اوضاع امنيتي را خدشه دار مي سازند گفتگو كنيم
گفتگو نشوند و سركشي نمايند در آن صورت مجبوريم در مقابل اين افراد از اقدامات 

  .نظامي استفاده كنيم

 يك تعداد افراد وعناصر در بين پولس گفته مي شه  كه به نفع گروه :21ماهنامه 

هاي مسلح غيرمسوول يا مخالفين حكومت كارمي كنند ويا برنامه هاي پيشگيرانة امنيتي 
شما در مورد اين گونه افراد اگر واقعيت داشته باشد چه توضيحي . را افشاء مي سازنددولت 
  داريد؟

پولس ولسوالي . پولسي كه فعال داريم پولس محلي است نه پولس ملي: والي غور 

من يك پالن را روي . سه قوم خاص/متعلق به ولسوالي است و پولس مركز متعلق به دو
 يك نظامي كه مطابق معيارهاي نظامي باشد تطبيق PRT دست دارم كه بتوانم به كمك

در نظراست تا پولس واليت بادغيس را به غور وغور را به هرات و بادغيس مخلوط . بكنيم
  .نماييم تا يك پولس ملي به وجود بيايد

 به پيشنهاد نهاد هاي مدني قرار بود يك گردهمĤيي بزرگ از تمام سران :21ماهنامة 

ندان جهادي وعلماي ديني از سرتاسر واليت در مركز تشكيل شود و در آن و متنفذين وقوما
جلسه نظريات مردم گرفته شود و برنامه هاي دولت توضيح داده شود واز آنها درتأمين 

امنيت وروند بازسازي كمك خواسته شود ،اما اين كار را واليان قبلي نكردند ، شما دراين 
  باره چه نظري داريد؟

ي مصمم هستيم تا تعدادي از سران قوم و قوماندانان جهادي ، جوانان ، بل: والي غور

خانم ها وبزرگان را در يك تجمع بزرگ در مركز واليت دعوت كنيم وبتوانيم يك 
حسابدهي از كار وفعاليت هاي دولت به مردم پيشكش نماييم تا اينكه مردم بدانند كه واليت 

ون رفت از چالش ها نظريات مردم بايد جمع آوري براي بر. غور ازماست و به ما تعلق دارد
  .شود و به خاطر بهبود اوضاع بايد در يك فرصت مناسب اين كار انجام گيرد

 گفتين يكي از برنامه هاي شما ريشه كن كردن يا كاهش فساد اداري :21ماهنامة 

 بردن فساد فساد اداري باعث نارضايتي ملت از دولت شده ، بنابراين شما براي از بين. است
  چه نوع اقداماتي روي دست داريد؟

زماني كه سيستم به . در قدم اول مي خواهم كه يك سيستم ساخته شود: والي غور

تا جاي كه امكان . وجود آمد خود به خود راه هاي  فساد ، اختالس و رشوت بسته مي شود
 هاي كشفي دارد براي ازبين بردن فساد اداري كوشش مي كنم و اميد وارم كه ارگان

  .وقضايي نيز دراين رابطه ما را همراهي كنند

بعضي .  گفته مي شود يكي از مشكالت عمدة دولت ضعف اداره است:21ماهنامة 

شما در رابطه به اداراتي كه اين ضعف . از ادارات واقعا در راستاي كاري شان ضعف دارند
  ؟در ادارات شان به مشاهده مي رسد چه تغييراتي در نظر داريد

. هنوز زود است كه من در مورد تشخيص ضعف فالن اداره صحبت كنم: والي غور

هررييس ومدير بايد كارهاي خود را به وجه احسن انجام بدهد وهركس كه در اداره كار 
  5 بقيه صفحه .نكند و به جاي خود نشسته باشد بايد از كار كنار برود

  5ادامه صفحته 

  ...موجوديت قوماندانهاي 

  .برگردانده شدند پوليس دستگير و به خانواده هاى شان
  .ن حكم در محضرعام عملى شداي  دره محكوم گرديد و45خطيبى گفته بود كه هر زن به 

امر همين  وى ميگويد كه اينكار به امر قوماندانهاى سابق محلى توسط علماى كه تحت

  .قوماندانها اند؛ صورت گرفت

اين دو زن به سخنگوى والى غور از اين قوماندان ها نام نبرده، اما مردم محل ميگفتند كه 

  .دستور فضل االحد دره زده شده بودند

حكمه و كميسيون حقوق بشر غور اين عمل را به شدت تقبيح نمودند، اما فضل االحد با آنكه م

 آنها را جزاء داده   شده و از اينكه ارگانهاى دولتى ادعا ميكرد كه آن دو زن مرتكب جرم

   نتوانسته و در فساد آغشته اند، او آنها را در محضر عام به دره زدن محكوم نمود

از مشكالت در راه جمع آورى سالح از نزد قوماندان ها را كمبود غور يكى مسوولين امنيتى 

  .نيروهاى امنيتى و صعب العبور بودن اين واليت ميدانند

مل پاسوال عبدالباقي نورستاني قوماندان امنيه غور ميگويد كه تشكيالت پوليس كم است و به 

را به شكل ) ر قانونىانحالل گروپ هاى مسلح غي( همين منظور نتوانسته اند برنامة داياگ

  . درست عملى كنند

 اند وسالح خود را به دولت تحويل نكرده  نوز هم اكثريت قوماندانها درغور مسلحهوى گفت 

  .اند
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  !ي گشايش يافت كورس هاي رايگان آموزش

  
دكتور عبداهللا هيواد والي غور براي اولين بار كورس هاي آموزشي وآماده گي به ابتكار 

  .كانكور طور رايگان براي شاگردان تشنه به علم شهر چغچران گشايش يافت
وضعيت ناهنجار اقتصادي :  گفت 21عبدالحي خطيبي سخنگوي والي غور به گزارشگر ماهنامه 

 شد تا فرزندان شان از ادامه كورس هاي آموزشي در ايام تعطيل بازمانند؛ والي غوريها باعث آن
غور احساس نمود ، كه غور ، به ارتقاي ظرفيت نياز دارد ، اين خواست بايد در مغز وانديشه ي 

  جوانان ونو جوانان از طريق آموزش هاي سالم تزريق شود؛
اي كابل وهرات  مصروف تحصيل بودند همان بودكه، عده ي از محصلين غور كه در دانشگاه

 نفر شاگر اعم از طبقه 1450، حاضر شدند ، تا اين خواست را برآورده سازند؛اكنون به تعداد 
 در بخشهاي فزيك ، كيميا ، رياضي ودوره آمادگي كانكور 12 الي 7ذكور واناث از صنف 

يت به عهده گرفته كه مصارف محروقاتي وحق الزحمه ي استادان را مقام وال .مصروف اند
  .است

 ، طي سوالي به ايجاد چنين كورس ها ، از شاگردان طبقه اناث جوياي 21گزارشگر ماهنامه 
از ابتكار والي غور اظهار خوشي وقدر داني : كه در پاسخ ، شاگردان گفتند: معلومات شد

  !!مينماييم 

د چنين كورس ها ازخود چه خوب است كه افراد خيير ودلسوز وطن همواره، در ايجا:  تبصره 

  .همت نشان دهند ، تا باشد ، چالش ها ي فقر سواد برچيده شود 
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  ...گفتگوي ويژه 

 ترياك و مواد  در رابطه به جلوگيري از كشت وقاچاق:21ماهنامة 

  مخد چه تصاممي خواهيد داشت؟

. اگر مردم غور مواد مخدر كشت مي كنند، موجباتي دارد: والي غور

يعني كمك هاي كه از طرف دولت وجامعه بين المللي براي دهاقين 
به هرحال برخورد ما با . درنظرگرفته شده بوده ممكن به آنها نرسيده باشد

  .را نخواهد شدمتخلفين قاطع و روشن است و مدا

/  عمده ترين خواسته مردم غور احداث سرك كابل :21ماهنامة 

هرات از مسيرغور و اعمار بند برق پوزه ليچ مي باشد در اين رابطه چه برنامه 
  اي داريد؟

-اعمار بند برق پوزه ليچ و احداث واسفالت شاهراه كابل : والي غور

ه به هرترتيب مي شود هرات يكي از پالنهاي عمده كاري من مي باشد، ك
بايد ساخته شود وهمچنان در نظراست تا درآينده باالي احداث سرك شمال 
مركز غور الي جنوب وجنوب غرب واليت غور يعني ادامه شاهراه ابريشم 

  .بايد كارشود كه در اقتصاد مردم غور بسيارمفيد خواهد بود
 

  گزارش از چگونگي وضعيت زنان درغور 
  

تا با استفاده از حق قانوني شان كه درقوانين هر جامعه تذكر رفته است منحيث فرد فعال ومتكي  به زنان حق دارند 
حال سوال اين است . سياسي ؛اجتماعي ؛اقتصادي واداري سهم داشته باشند  اجتماع ظاهر شده ودر بخش هاي خويش در

خ اين سوال خانم ليدار عرفاني عضوي شوراي  رابطه به پاس؟ درر نموده استيشته چي تغين نسبت به گذكه زندگي زنا
 امروز وضعيت زنان غور نسبت به گذشته واليتي واليت غور چنين اظهار نظر نموده است نموده است به فضل خداوند

 به سزاي را درتمام عرصه ها دارند به همگان معلوم است كه خانم هادر ادرات دولتي وغير قابل مالحظه است وزنان نقش
 از جمله  ، وفعآل وضعيت زنان غور در قراوقصبات نسبتĤ خوب ارزيابي شده،النه ايفاي وظيفه مي نمايندا دولتي فع

نجال شريفي منشي شوراي واليتي در پاسخ اما خانم ا.اج هاي اجباري وغيره ازدو،  بد دادن ها ،كاهش خشونت عليه زنان،
 بر ديكه زنان غور از جامعه بين المللي ودولت توقع داشتنسفانه در شرايط فعلي همان طورا  متد به همين سوال گفتن

متوازن در نظر گرفته نشده ا ف  زنان را كمتر در ادارات دولتي جذب ميكند وانكش، دولت، اورده نشده به دليل اينكه 
مورزنان  ا؛ ولي خانم معصومه انوري ريس دراجتماع همواره به چشم حقارت ديده ميشوند  و زنان چه درمحافل چهاست

تصويب قانون اساسي كشور وايجاد دولت انتخابي در همه ند ،  همين سوال چنين اظهاري نظر نمود  به غور در پرسش
زنان غور طي مدت چند ؛ مده وسياسي تحوالت چشم گيري به وجود آعرصه  هاي حيات اجتماعي؛ اقتصادي ،فرهنگي 

جامعه  ياي ا همه جانبه حقوق ومزير وركشاب ها وتبليغات وسيع با تدب د ، سال اخير به موفقيت هاي زيادي نايل شدن
ل كرده به  ،  زنان به طوري واضع وصريح از حقوق حقه خويش اگاهي حاصمدني توضيع وتشريع گرديده است

تن از ران ااست جمهوري ، شوراي واليتي وپارلماني شركت نموده وهزيوصفت كانديد وراي دهنده در انتخابات ر
 عده ي اززنان تحصيل كرده وباسواد درادارات دولتي وموسسات راه اتب شدند ، مكيدون هراس وترس راهي دختران ب

هان  ا گرفته خوي از والدت هاي پي درپي سهم فعال وزنان در عرصه جلو گير  ،يافته عمآل درخدمت جامعه قرار دارند
 كارهاي اطر بهبودوضعيت زنان واليت غور  چه به خكه ، پرسيده شده خانم  انوري ، ونيز ازافرادي ساليم در جامعه اند 

 زنان كه عضوي فعال ونيمي پيگر جامعه اند سهم شان در همه عرصه هاضروري است :،  خانم انوري گفتبايد انجام شود
و  به خصوص در حلقه رهبري مديرت،  سهيم شوند مام ادارات دولتي با درنظر داشت جنسيت درنظر داريم تا زنان در ت

تصميم داريم تا زمينه كار را براي زنان از طريق ايجاد فارم هاي زراعتي مرغ داري قالين بافي وصنعت دستي ، رات ا اد
موزي را درهمه نقاط دور دست كسترش داده آ اقتصادي فاميلي را رشد دهيم وكورس هاي سواد نماشي، فراهم نموده 

نجال شريفي وليداعرفاني م  ا خاناخالق خانوادگي آموزش دهيم واما ، تدابير ابتدادي صحي ،زنان را به امور منزل 
ه ، رات كه فعآل براي زندگي زنان حاصيل شده بسنده ندانستنينماينده گان منتخب زنان در شوراي واليتي غور تغي

 دولت وجامعه بين ميدواريم كه،اد نشان نميباشاده ي  خانم هاي بيوه وبي بضاعت كه قادر به تامين اقتصادي خانوهستند؛
   . به مشكالت زنان غور رسيدگي نمايندالمللي

  عشق و ايمان تلخ  اشكِ هريرود؛

  اسد بودا                                                                                 
  تصوير درياي هريرود                                                                                               

است، از سخن گفته » ماشه سنگ«ي  ي نخستِ سايتش از رودخانه ديدم در صفحه.  سر زدم  حبيب ميزاييامروز به سايت 
                                                                              ...و شنا كردن در اين رودخانه

صدها نفر روزهاي تعطيل از سراسر . لذت خاصي دارد) پل معروف سركاري(اينكه شنا در تابستان و در اين منطقه « 
حضور بانوان در اطراف اين منطقه برايم بسيار . دهند را هدف قرار مي جاغوري براي گذاراندن يك روز خوش؛ اين مكان

حضور بانوان در اطراف اين منطقه برايم بسيار «ه من با اين سخن حبيب كه البت »!؛ باور نكردني و ناخوشايند شگفت
حضور زنان  بردن از رودخانه را دارند،   لذت  موافق نيستم، زيرا اگر مردان حق است» !خوشاينداشگفت؛ باور نكردني و ن
اگر شستشوي تن مردان با . لذت ببرنداين رودخانه   نموده و به آنان حق داد كه از شناكردن در  را نيز بايد معمولي تلقي

لذتِ خاصي «، بنا بر اين به زنان نيز بايد حق داد كه با شناكردن در رودخانه از اين »لذتِ خاصي دارد«زالل رودخانه  آب
خيالي آميخته با تلخي و رنجي  است، يك نوع نشئگي و بي» انساني كيفِ«نبايد لذت را كه يك . مند گردند بهره» تابستاني

تن زنان همان قدر تن است كه تن . گردد، تفسير مردانه كرد كه در صنف و جنس و قوم طبقه محدود نمي
كدام  شناكردن در آب رودخانه در اين گرماي تابستان، براي مرد و زن لذت آور است، بنا بر اين نبايد حضور هيچ .مردان

با اين حال . مردان دانست  حق انحصاري ن در رودخانه رادانسته و شناكرد» !خوشاينداباورنكردني و ن«انگيز و را شگفت
ام انداخت، به ياد  در سايت گذاشته است، مرا به ياد خاطرات گذشته» ماشه سنگِ«ي  ديدن عكسي كه حبيب از رودخانه

ان و در پاي هاي بي به ياد روزهايي كه همچون اوليس، انسان چرخش. كردم شنا مي» هريرود«اي  روزهايي كه در رود خانه
ها در آغوش آب زالل و صاف هريرود  كودكانه خود را از روي صخره يانورد ماجراجو، با شادي سرشار از معصوميتِ

   7                        بقيه صفحه -  چه مهربانانه اين رود مرا در بر! خير ياد آن روزها به. انداختم مي

!ه  اي ررَ بمديرانِ  

  هارون                                                                              
  برگرفته از سايت جام غور

برره سرزمين خيالي بامردمان گنس وگول . را ديده باشيم» شبهاي برره « شايد بيشترِ ما سريال ايراني 
قهاي مضِحك بسياري درآن رخ مي ورفتارهاي متناقض وخنده آور و رسم ورواجهاي عجيب وغريب كه اتفا

  .              دهد وحوادث شگفتي آوري زيادي  در آنجا درجريان مي باشد
همه تالش دارند تا آن يكي را گول بزنند؛ اما .      در برره همه گيج وخُل هستند، اين يكي بدتر از ديگري

در برره همه خود را زرنگ . فته استوقتي قضايا پيشترمي رود ديده مي شود كه سرِ خود آنها نيزكاله ر
وزيرك سراغ دارند ؛ ولي براي نشان دادن اين زرنگي به كارهاي ابلهانه ودهاتي بازي هاي عجيبي دست مي 

. در برره  زندگي دريك برهم ودرهمي گيج كننده اي فرو رفته است. در برره هيچ نظمي برقرار نيست. زنند
اگر كسي درسالي كارخوبي انجام دهد ديگري مي آيد وآن را برهم در برره تغيير وتحول سرعتي ندارد و

  .                                                     مي زند وباز وضعيت به حالت قبلي برمي گردد
دراينجا وقتي .     حاال وقتي اينجا درغور به وضعيت حاكم نگاه كني ، بي اختياربه ياد سرزمين برره مي افتي

 مجلسي وارد مي شوي مي بيني كه همه حرف مي زنند ونمي داني كه سرانجام  به حرف چه كسي بايد در
دراينجا چندين جلسه دريك روز برگزار مي شود ومديران دولتي حيران مي مانند كه در . گوش بدهي

. ها را برمي َكننددراينجا امسال نهال غرس مي كنند؛ اما سال ديگر دوباره آن. كدام يك بايد اشتراك نمايند
دراينجا هرچه ُتندي وسرشيبي است ، آنجا را نهال مي نشانند وبه تانكر و واترپمپ آبش مي دهند؛ ولي 
درجاهاي هموار وبه اصطالح زير آب ، يك نهال هم نمي نشانند وحتا درختهاي سالم را نيز آب نمي دهند 

د ؛ اما چهارده پاس ها را در رياست معارف در اينجا همه ازكمبود معلم صحبت مي كنن. وخشكش مي كنند
نزديك هم نمي گذارند وبه همان وضعيتي كه متعلم صنف دوازدهم را معلمي درس مي دهد كه فقط سه 

دراينجا از يك منطقه چندين پروژه در پالن انكشافي مي گنجانند واز . صنف سواد دارد ، ادامه مي دهند
در اينجا چاه هاي بسياري حفرمي كنند ولي چاه ها .  نمي گيرندمنطقة ديگر يك پروژه هم در پالن خويش

دراينجا جاي كه آب وجود ندارد ديوار استنادي جور مي كنند ، اما درمحلي كه آب سرك را . آب ندارند
دراينجا ايستگاه موترسرويس شهري مي سازند آنهم در سطح دومتر پايين . ازبين مي برد كاري به آن ندارند

دراينجا براي كودكان مكاتب روستاها گندم مي . درحالي كه نه بسي وجود دارد ونه مسافريتراز سرك، 
دراينجا پوليس امروز مجرم يا متهم . فرستند اما پيش از آنكه مواد به اطفال برسد در بازاز به فروش مي رسد

 وضعيتي برهم ودرهمي حاال وقتي چنين. را دستگيرمي كند ؛ اما فردا نهادهاي عدلي  وي را رها مي سازند
برقرار باشد، وقتي همه خودرا زرنگ وزيرك بدانند وبه فكر بازي دادن ديگران باشند، وقتي كسي به فكر 
آبادي وبازسازي غور نباشد، وقتي كارها همچنان درتداخل وتناقض ونابساماني باشد، وقتي هيچگونه برنامة 

منظم وبي برنامه گي وروزمره گي فزاينده اي حاكم سامان يافته اي موجود نباشد، وقتي چنين وضعيت نا
باشد وهيچ كسي به فكر ملت ومردم نباشد ؛ آيا مي توان ادعا كرد كه مديران دولتي ما، در واليت غور با 

  !!                                     مردمان برره تفاوت دارد؟؟ هرگز
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  ...زندانيان 

  
رنوال استيناف واليت غور ميگويدكه ��اما گل احمد حيدرى 

رنوالى مطابق به قانون نافذة كشور صورت ��ه هاى تمامى فيصل
رنوالى تاثير ��ميگيرد و فشار كدام زورمند و واسطه بر فيصلة 

  .ندارد
حيدرى گفت،طبيعى است كه هر مجرم ادعاى بيگناهى ميكند ، اما 

  .  مى نمايند آنچه قانون حكم كند، آنها بر اساس آن اجراآت
 قرار صالحيت   تقرر يافته ووى اظهار داشت كه تازه به اين سمت

  .رسيده گى خواهد شد رنوالى، به دوسيه هاى زندانيان ��هاى 
همچنان عطاء محمد فاروقى رييس ديوان امنيت عامة محكمة مرافعة 
غور ميگويد كه همة فيصله هاى محكمه بر اساس شواهد و اسناد 

  .صورت ميگيرد 
 تحت تاثير و او عالوه كرد كه محكمه، يك ارگان مستقل است 

هيچ ارگان و زورمند قرار ندارد و ادعاهاى را كه محبوسين 
  .دور از واقعيت است مينمايند،به 

فاروقى در مورد اينكه دوسيه هاى برخى از زندانيان از مدتى زيادى 
بدينسو به ستره محكمه فرستاده شده و تا حال فيصله صورت 

 وقت مناسب به امكان دارد كه بعضى دوسيه ها در: نگرفته؟ گفت 
  .ستره محكمه ارسال نشده باشند

اما رييس ديوان امنيت عامة محكمة مرافعة غور تاييد كرد كه 
شمارى از دوسيه هاى محبوسين غور در ستره محكمه بيشتر از مدت 

  .معين آن، باقى مى ماند
زندان غور در جايى واقع است كه در اطراف آن منازل مسكونى 

  .ميكنند شكايت  از اين وضعيت  قرار دارد و مردم محل 
:  ساله يكى از باشنده گان اين محل است وى ميگويد35غالم على 

  .))صدا ميزنن و ما را از خواب بيدار ميكنن شبانه پهره دارا (( 
وى ميگويد كه در خزان امسال دو بار زندانيان اعتصاب غذايى 

 گاز ، نمودند و نيروهاى امنيتى گاز اشك آور استفاده كردند و
  .مردم اطراف زندان را متاثر ساخت

زندان بايد در يك جايى باشه كه به مردم : (( نامبرده افزود
  .))مزاحمت نشه

سمونوال سميع اهللا ننگيالى مدير محبس غور ميگويد كه در مجموع 
قتل، اختطاف،   زن به ارتكاب جرايم 3 زندانى به شمول 107 

 محبوس اند، اما   مواد مخدردزدى ، فساد اخالقى ، قاچاق سالح و
  .مشكل جدى آنها را نبود جاى مناسب تشكيل ميدهد

 نفر، امنيت زندان را تامين ميكنند، 60وى اظهار داشت كه اكنون
 محل مناسب براى محبس اختصاص يابد، براى امنيت ،  حاالنكه اگر

  . نفرى كفايت ميكند15تشكيالت 
حبيب اهللا غالب وزير مدير محبس عالوه مى نمايد كه چندى قبل،

عدليه با نماينده هاى سفارت امريكا و تيم باز سازى واليتى ليتوانيا 
نمودند كه در سال آينده براى  و وعده  از محبس غور ديدن كرده 

  .محبس غور در محل مناسب، تعمير جديد ميسازند
سمونوال ننگيالى گفت كه آنها امكانات نسبى به شمول ترانسپورت 

زندانيان را به محكمه و مريضان را   كه توسط آن  ارنددر دسترس د
  .به شفاخانه انتقال ميدهند

يك تخته كمپل ، يك  گفتنى است كه ديروز براى هر زندانى ، 
پتو و يك بستة حمام از سوى ادارة سره مياشت واليت غور توزيع 

مشكل محبوسين را  شد كه به گفتة مدير محبس، ميتواند تا حدى 
  . رفع كنددر زمستان

 

  نبي ساقي
  

ديده مي ) چغچران( اليه هاي نازكي از ابرهاي پراكنده در آسمان آبي  فيروزكوه . هوانسبتا گرم بود) چله( روزيك شنبه دوازدهم جدي

ساعت ده ِ صبح  به دعوت رياست ارشاد، حج و اوقاف،  تعدادي از مردم به تپة عيد گاه . شد ؛ اما از برف وبارندگي همچنان خبري نبود

زآن بلندي به طرف شهر نگاه مي كردي ، برعكس سالهاي ديگر نه برفي  بر بامي ديده مي شد و وقتي ا. رفتند و نماز طلب باران اداء نمودند

چغچران در زمستان امسال مانند تابستان و پاييزش همچنان در طوفان سفيد خاكبادهاي فراوانِ موترهاي بي نمبرپليت . نه هم يخي در خياباني

ترسركي كه در بهار آينده از سوي جاپاني ها پخته خواهد شد، كم كم نفس مي كشد و رنجرهاي پوليس غرق است وبه اميد دوازده كيلوم

  .وروزهايش را به شب مي رساند

 بعد ازظهر درحالي كه هوا كامال صاف شده بود به طرف محبس حركت 3ساعت . آن روز قرار بود ، ما از زندان زنانة چغچران  ديدن نماييم

. ن ومساعدت دفتر گلوبل پارتينرز، يك مقدار البسه زمستاني هم براي زنان زنداني در نظرگرفته شده بودبه ابتكار رياست امور زنا. كرديم

بانو معصومه انوري رييس امور زنان ، عبدالغفار غوريانفر مسوول مؤسسة گلوبل ، عالوالدين محمدي : گروه بازديد كننده ، چهار تن بوديم

  .  گزارش تهيه كنم21ربين كالنش والبته من ، كه مي خواستم براي ماهنامة خبرنگار راديوتلويزيون محلي غور با دو

رياست امور زنان . هنگامي كه به كوچة محبس و به دروازه دفتر زندان رسيديم ، چند تن سرباز ودو افسر از ما به گرمي پذيرايي كردند

 دفترمحبس راهنمايي شديم ، در آنجا دگروال سميع اهللا ننگيالي آمر زماني كه به داخل ساختمان. هماهنگي هاي الزم را قبال انجام داده بود

محبس وتوقيف خانة واليت غور در داخل حياط با ما سالم وعليكي كرد و از راه باريكي كه در ديوار ايجاده كرده بودند ، ما را به حياط 

  . زندان زنانه برد

چهار اتاقه اي است كه ساختمان / محبس زنانه، تعمير سه. اجاره گرفته استدراين كوچه، آمريت محبس سه ساختمان گلي كنارهم را به 

ديوارنسبتا بلندي با حايلي از سيم . زندان مردانه  با صد وسه تن زنداني درغرب و ساختمان دفتر اداري آمريت محبس در شرق آن قرار دارد

ِگلي سه طرف ديگر كه حدود يك متر ونيم ارتفاع دارند به شدت آسيب خاردار، محبس زنانه و مردانه را ازهم جدا مي كند ؛ اما ديوارهاي 

حويلي محبس زنانه دروازة بزرگي به كوچه دارد كه ظاهراً از آن چندان استفاده هم صورت نمي گيرد . پذير ونگران كننده به نظرمي رسند

گكي در ديوار شرقي هم احداث شده كه اين حويلي را و دروازة كوچكي در شمال خود دارد كه به طرف دريا باز مي شود والبته دريچة 

متصل به ديوار غربي  حويلي،  كه محبس زنانه و مردانه را از همديگرجدا مي كند ، اتاقك مخروبه اي هم . به دفتر محبس وصل مي نمايد

 اين اتاقك خرابه از آنجا برداشته مي وجود دارد كه به سادگي ازآن مي توان به بام هاي محبس مردانه رفت وآمد كرد وخيلي بهتربود كه

  .شد

زماني كه داخل ساختمان شديم ، . در محبس زنانه سه زن،  زنداني بودند كه يك تن شان يك روز قبل از ديدار ما آنجا را ترك كرده بود

طرف چپ، اتاقي بود كه دو دروازه روبروي هم در آن دهليز وجود داشت كه در اتاق سمت راست آن دو تن خانم زنداني بودند و در 

دگروال ننگيالي آمرزندان ، آن را دفتر مي ناميد والبته اتاق ديگري هم در جانب غرب اتاق دفتر قرار داشت كه به نام كلنيك ياد مي شد و 

  .راهش از دهليزجدا گانه مي آمد

دو . جوان ويك زن مسن زنداني بودنددر اتاق سه درچهار سمت راست كه با موكت سرخ رنگ كهنة ايراني فرش شده بود يك خانم 

  .چپركت آهني با كمپل هاي درشت سربازي به شكل متقاطع در ضلع شمالي وشرقي اتاق وجود داشت ويك پايه بخاري چوبي نيزدر

  7بقيه صفحه  
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  ...قصهء زندان 

وسط اتاق گذاشته شده بود كه البته همان لحظه آتشي در آن نمي 

گلي پنجره اي هم به جنوب داشت كه آفتاب اين اتاق . سوخت

ازآن مي تابيد وبا جالي نازكي پوشانيده شده بود، اما هيچگونه نرده 

چهار رده سيم خاردار باريك در آن ديده /وحفاظي به استثناي سه

  .نمي شد

من براي چند دقيقه به زندان رفته بودم ؛ راستش را بگويم كه 

هرچند اين .  را فراگرفته بوداحساس تنهايي عجيبي سراپاي وجودم

احساسِ ناراحت كننده براي من بسيار كم رنگ بود ؛ اما ظاهراً براي 

خانم مسن مثل . زنداني ها به طور وحشتناكي عميق وسهمگين بود

بعد از آنكه . اينكه خيلي دلش از تنهايي هاي محبس تنگ شده بود

د ، بغضش چند كلمه با رييس امور زنان صحبت كرد ، طاقت نياور

او درحالي كه محكم از دست رييس . تركيد وبه گريه افتاد

امورزنان گرفته بود تقالي كمك مي كرد و مي گفت كه من بي 

زن جوان هم كه علي الظاهر سعي مي كرد . گناه زنداني شده ام

خون سردي اش را حفظ كند ، نمي توانست جلو سرازيرشدن 

                                                                  .اشكهايش را بگيرد

من كه مانند هرمعلمي .  زندان ، واقعا جاي بسيار وحشتناكي است

كمي به نصيحت كردن عادت كرده ام ، خواستم دوسه كلمه حرف 

درحالي كه سعي مي كردم . بزنم وآنها را اندكي دلداري بدهم

ت گلوي خودم گرفته زنداني شدن آنها را عادي جلوه دهم ، به شد

ما،  در حضورآمر محبس آنجا رفته بوديم . بود ودلم پرشده بود

وفرصت نيافتيم كه از زنداني ها در مورد وضعيت بود وباش شان 

چيزهاي از زبان خود آنها  بشنويم ، اما رييس امور زنان با دو زن 

  - البته در موجوديت خانم ديگري كه كارمند محبس بود-زنداني 

 ده دقيقه اي خصوصي صحبت كرد كه ما از محتواي آن حدود

  .گفتگو و درد دلهاي زنداني ها چيزي نفهميديم

زندان زنانه با آن ديوارهاي گلي كم ارتفاع ، محيط مردانة نظامي ، 
. وزنداني هاي اندك واقعا جاي بسيار نامناسب وآسيب پذيري است

ر عرصه هاي نظام كنوني وهمكاران بين المللي اش درحالي كه د
ديگر كارهاي قابل توجهي انجام داده اند، بي توجهي آنها وسكوت 
وخاموشي غيرقابل توجيهي نهادهاي مانند كميسيون حقوق بشر در 

ماية ) وهمين طور زندان مردانه( مورد وضعيت زندان زنانة چغچران
تاسف عميق است وبايد براي بهبود آن زندان چاره اي سنجيده 

احتمال وقوع حوادث ناگواري در آينده در زندان شود، در غيرآن 
 .زنانه هرگز بعيد نخواهد بود

  ...هريرود
ها برايم آواز  چيز بود، با كوبيدن بر ديوار صخره هريرود، آن روزها برايم همه. فشرد  و پر مهر امواج خويش در آغوش مي گرفت و با دستان زالل ميبر

الني «ساز چون  آهنگ» زندگيِ انگيز در ستايشِ سرود غم«و » ونجليز«، »كيتارو«، »موتسارت«، »اخب«ساخت، از  نياز مي خواند و مرا از موسيقي بي مي
آن . كنم ها را در تنم احساس مي بوسيد، هنوز لذت آن بوسه  روزها با لبان سرشار از لذت امواج، تنم را مي كه سخت دوستش دارم؛ هريرود، آن» كاريندرو

ها هميشه در رودخانه  دوست داشتم مثل ماهي. داد به من دست مي» بودن حس ماهي«كردم، و بر اساس تخيالت كودكي  نا ميها ش روزها در هريرود با ماهي
هاي جنگ، صداي مهيب تفنگ  هاي گلي كه هر از چندگاهي در آن سال هاي سرد و خيس رودخانه بخوابم و هرگز به خانه ها را در زير صخره زندگي كنم و شب

هاي پوالدين كه قلب سنگ را  تر از ابريشم، اما گلوله ، نرم تن هريرود نرم بود. ريخت، بر نگردم ها را فرو مي شكست و خاك سقف آن ا در هم ميها ر سكوت آن
هاي خيس و سرد  ن صخرهها را در ميا توانستم شب ها مي ها و خرچنگ تن نرم و اعجازآميز آن كارگر نبودند، به همين دليل اگر من همچون ماهي  بر  شكافتند، مي

هريرود برايم مطلق بود؛ هرچه جوي آب بود از هريرود . پيچيد ي گوشم نمي خراش تفنگ در پرده بودم و جيغ جان هريرود بخوابم، از تير تفنگ در امان مي
كرد، ما را  زارها را سيراب مي هريرود كشت. ستندپو ريختند، به هريرود مي ها فرو مي هاي سرد و زاللي كه از چشم كوهستان گرفتند و تمامي چشمه سرچشمه مي

هاي جسور و سخت بود و سقفش آسمان،  ها و صخره  كه ديوارش كوه  ي ي تنگ، در آن دره در آن دره. هاي گندم و شبدر را ها و مزرعه و درختان و علف
ي تنگ برايم نوعي سرود وحدت بود  صداي هريرود در سكوت آن دره. ي وجود نداشت و جز هريرود، رود خانه» له الشريك«هرچه بود هريرود بود، يگانه و 

به » .رود خانه اي جز هريرود وجود ندارد«خواند كه  چه كه جز هريرود است و همواره در گوشم اين ندا را آواز مي  بيزاري از شرك و نفي هر آن و آهنگِ
را از تن » گناهان«گونه كه يك هندو در رود خانه گنگ  شدن از گناه بود، همان  و پاكديني  هريرود ايمان داشتم و شنا كردن در آن برايم يك نوع آيين

هاي زالل شنا كنم، همچون  ها با سرشت پاك در آب كردم، تا همچون ماهي ها را از خود دور مي نمايد، من با هريرود گناهان فروشسته و خويشتن را تقديس مي
احترامي كند  البته هريرود تنها مهر نيست، خشم نيز هست، اگر كسي به آن بي. آسمان خيره شود و به روشني خورشيدشويد تا به نيلوفر آبي كه تن به آب مي

هريرود تنها شادي نيست، غصه . غرق خواهد شد، مخصوصا در فصل اول بهار كه فصلِ جنون ديوانگي آن است وهريرود لبريز است از غرور و طغيان و مستي
توان در دود تلخ  خاكي زمين جاري است، اين تلخي را مي بر تن» كوهسارجان«ريرود در حقيقت اشك تلخي است كه از چشم آسمان و اندوه نيز هست، ه

را به لذت  آور هستند و انسان اند چقدر تلخ و كيف  هريرود نوشيده هاي كه از شراب دود خشخاش! آه. اند پيدا كرد كه از هريرود هستي گرفته» هايي خشخاش«
هريرود، دياليكتيك خشم و مهر . ها را و پل هاي فرازش را كند، خانه زارها را خراب مي هريرود تنها همدلي نيست، عصيان نيز هست، كشت. برند نا و خالء ميف

هاي ساحل قلبم سيلي بزنند، با  كه امواجش بر صخره ولي به هرحال من به هريرود ايمان داشتم؛ هريرود برايم يگانه بود، بي آن. است و اشكِ تلخ عشق و ايمان
هاي با خبر  ها و از اقيانوس هايي ديگري را ديدم، و از درياچه ها رود خانه  پس از گذشت سال  .كرد آب پاك و شيرين و زالل خويش قلبم را از ايمان سرشار مي

حس كردم هرويرد تنها . م، كافر و به هريرود كفر ورزيدمشدم كه در گوشه و كنار جهان و جود دارند، كم كم نيروي شرك در دلم بيدار گشت، مشرك شد
هاي زيادي در جهان  ها و اقيانوس سارها، در ياچه ها، چشمه هريرود الشريك نيست، رودخانه. هاي بسياري در دنيا وجو دارند اي جهان نيست، رود خانه رود خانه

داند و دعوت به پرستش   پيري را پيدا كرد كه تنها روايت حق صداي خودش را مي»پشت الك«از آن پس هريرود برايم معني . براي پرستش وجود دارند
ها؟ اين تصور  چرا هريرود و نه ديگر رود خانه. كرد دانستم، نوعي فريب و توهمي كه مرا از حقيقت دور مي ستم و خودخواهي مي  چون و چرايي او را  بي

اما هنوز . وزيدم، كافرشدم و اين گناه كفرآميز مرا تا مرز نيستي و پوچي سوق داد هريرود شرك ميبه . كرد آميز مرا از هريرود كم كم بيگانه مي شرك
؟ در »شود دو قطره آب يك قطره آب به عالوه يك قطره آب، مي«ورزيدن به هريرود گناه نيست؟ آيا   آيا شرك  گفتم ايمان مطلق نشده بودم، و باخود مي بي

 شبي از قضا   .دانستم به كجا پناه برده و پاسخ اين پرسش كفرآميز را در كجا جستجو كنم زدم، نمي و پا ميبرهوت اين ترديد كفرآميز دست 
هايش يادآور فضاهاي تار و  هاي فيلم كردم؛ سينماگر معروف كه اغلبِ صحنه تماشا مي  تاركوفسكي را آندره  اثر   »)nostalogia(نوستالژيا«  فيلمي

نوستالوژيا، نه تنها يكي از بهترين اثار هنري تاركوفسكي، بلكه يكي از شاهكارهاي تاريخي . كند هايش توصيف مي  در داستانغبارآلودي است كه داستايفسكي
در بخشي . آيد ي الهام هنري به شمار مي سرچشمه و ديگران» تئو آنجلوپولوس«و » كشلوفسكي«سينما و فيلمي است كه بر بسياري از سينماگران معروف چون 

بر   تاركوفسكي آندره  تاثير اين شهود عارفانه» تر، نه دو قطره آب  بزرگ يك قطره آب= آب  يك قطره+ يك قطره آب « :هاي آن فيلم آمده بود الوگاز دي
» ترين خويش«رود را كه كرد، پايان داده و نوستالوژيايي بازگشت به هري تر مي بيگانه چنان بود كه به ترديد كفرآميز كه هر روز مرا از هريرود دورتر و من آن

گردد، آب، وحدت ذاتي دارد، آب يگانه است، ما در جهان  شناختي كه در اين فيلم مطرح مي ها در دلم آواز داد، زيرا بر اساس هستي خويشتنم است، پس از سال
ياچه و اقيانوس و چشمه و غيره تقسيم كنيم، اما اين را به رودخانه، دريا و در ممكن است ما آب. ها نداريم؛ هستيِ آب، هستيِ تشكيكي است داريم و آب آب

كند يك قطره باشد و يا يك  تابد، فرقي نمي  و غير واقعي است، آب، آب است، در هركجا و در هر زمان، آب تكثر بر نمي تقسيم صرفا يك تقسيم ذهني
يك + يك قطره آب « ي تاركوفسكي درست باشد كه يك  ن شهود عارفانهاگر اي. هايي تركيبي بيان كرد را با گزاره توان آن اقيانوس، آب، آب است و نمي

گونه كه براي اوليس، جهان  همان. هاي دنيا تصويري است از هريرود ، پس نبايد به هريرود شرك بورزم، براي من تمام آب»تر  بزرگ يك قطره آب= آب  قطره
المثل  هاي جهان است؛في ها و آب ها و رودخانه ِ چشمه هريرود، معيار سنجش. اي هريرود دارندبراي من معن هاي جهان شد، اكنون همه آب در ايتاكا خالصه مي

اي مقدس عشق و ايمان است،  ورزم، هريرود، رودخانه من ديگر به هريرود شرك نمي . شوند، و يك درياچه چندين هريرود چندين چشمه يك هريرود مي
بابا  گاه كه از فراز كوه گويم آن شهيد را مي» دختران چهل«و يارانش سروده است، » شيرين«در سوگ   را   آنسرودة كه كوه بابا اشك چشم كوهسارجان؛ سوگ

بايد اين شرك . دار ساختند ها را رنگين و لكه ي صخره گونه» هاي دوران باستان نقاشي«گاه كه خون سرخ شان، همچون  ها پرواز كردند، آن به آغوش صخره
كرد، با آب زالل عشق و ايمان شستشو داده و دو  اي كم كم مرا نابود مي و همچون مرض خوره   هريرود مدتي در روحم رخنه كرده بودپليدي را كه نسبت به

ي  هريرود مايه. اي وجود ندارد »رودخانه«است و در جهان جز او » له الشريك«ام برگردم، به آغوش هريرود كه يگانه و  باره به همان معصوميت كودكانه
هاي بسيار ديالكتيك هستي و فنا، مستي و  ها براي انسان هاي كه دود تلخ آن خشخاش  بودم ، نه تنها من، بلكه  من نمي  هريرود نمي بود، ندگي من است، اگرز

ات لخت  دام زيبا و نرم و درخشندهپوش كه با ان تن ي زيبايِ بي اي آلهه! هريرود . داشتند ي عشق و ايمان است، نيز وجود نمي حالي، شادابي و خستگي و خلسه بي
زارها را سيراب نمايي و  روي تا كشت رقصي و مستانه به پيش مي زارهاي خشن، مي هاي سخت و ريگ فراز صخره  پيچ، برـ  اي پيچا و عريان در درون دره

شاه،  زيور، گل گل: ام ه تنها، بلكه با دختران قريهدر آغوش گرمت شنا خواهم كرد، اما ن به نماز خواهم ايستاد و  هاي تشنه را، در معبد مقدست خشخاش
  .  تو نيز هستند اندام و گل آغه، كه دختران و گل  بخت گل

  شتابيم،  به آغوشت مي                                

  در آغوش گير،                                                 

   پيكر سپيد دخترانت را                                                  

  شده در غبار غربت مرا  اي گم  و تن خسته                                                        

  تلخ عشق و ايمان هريرود؛ اشكِ                                                                             
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    محمدحسن حكيمي رييس ارگان ملي واجتماعي جوانانمحمدحسن حكيمي رييس ارگان ملي واجتماعي جوانانمحمدحسن حكيمي رييس ارگان ملي واجتماعي جوانانمحمدحسن حكيمي رييس ارگان ملي واجتماعي جوانان

        !                !                !                !                جناب دكتور عبداهللا هيواد والي غور ، اسالم عليكم ورحمت اهللاجناب دكتور عبداهللا هيواد والي غور ، اسالم عليكم ورحمت اهللاجناب دكتور عبداهللا هيواد والي غور ، اسالم عليكم ورحمت اهللاجناب دكتور عبداهللا هيواد والي غور ، اسالم عليكم ورحمت اهللا
ي آرزو مي نخست مسووليت جديد تان را در واليت غور باستان ، تبريك گفته واز خداوند بزرگ به شما موفقيت وكامياب

.                                                                         كنم و پشتيباني وحمايت ارگان ملي واجتماعي جوانان غور را از برنامه هاي سازندگي واصالحي شما اعال م مي دارم
 حمايت وپيشتيباني نموده و در تمام پروسه مردم واليت غور طي هشت سال گذشته از نظام جمهوري اسالمي افغانستان قوياً

طوري كه مي دانيد تفكر طالباني وانديشه ويرانگري  در واليت . هاي ملي به صورت وسيع وگسترده اشتراك نموده اند
غور ريشه اجتماعي ندارد و اگر اوضاع واليت به صورت مناسب ومدبرانه ومسووالنه مديريت شود، هيچگونه مشكل جدي 

  .               ان نخواهد آمداي به مي
مردم در اينجا بازسازي مي خواهند ، مردم عدالت مي خواهند، مردم پيشرفت مي خواهند ، مردم امنيت مي خواهند و مردم 
ازنهاد هاي حكومتي صداقت وخدمت مي خواهند كه متاسفانه حكومت هاي محلي تا كنون نتوانسته در اين عرصه ها قناعت 

  .                                     را فراهم سازدو رضايت مردم 
مردم در واليت غور از دست فساد اداري خسته شده اند، مردم از پامال شدن عدالت خسته شده اند، مردم از مدارا و تسامح  

ين خسته شده اند و  ومردم از محافظه كاري بيش ازحد مسوول با مجرمين خسته شده اند، مردم از واسطه بازي خسته شده اند،
.                                            رفتار غير مدبرانه ومديريت غلط مقامات حكومتي هر روز بيشتر از پيش ميان مردم وحكومت فاصله انداخته است

 بدبختانه در واليان گذشته با درك سطحي وغيرعميقي كه از بافتهاي اجتماعي غور داشتند از همان روزهاي اولِ ورود ،
چنگال چارنفر به اصطالح متنفذ ، ارباب و معامله گر، گرفتار مي شدند و تا لحظة آخر فقط به ساز همان افراد مشخص دهل 
مي زدند و روز به روز عام مردم را از خود دور مي ساختند ويا اربابان ديگر را فراموش مي كردند وفاصله ها را عميق تر 

ندة دولت ونمايندة رييس جمهور در يك واليت است، والي گماشته شده  يا به اصطالحِ مردم ، نفر والي نماي. مي نمودند
والي بايد به عموم شهروندان به شكل برابر خدمت نمايد و از اهداف . خدمتِ  فالن وكيل پارلمان يا فالن قوم وقبيله نيست

كسان بسياري هستند كه به خاطر منافع تنظيمي ، حزبي، بدون شك . عالي حكومت و اراده مردم پاسداري ونگهداري نمايد
گروهي، منطقوي، قومي و شخصي خويش تالش بي امان دارند ومي خواهند اوضاع را از مسير اصلي و قانوني آن منحرف 

ني همين طور كسا. شما بايد از همين حاال متوجه اين گونه افراد باشيد. نموده وبه سمت منافع شخصي خودشان سوق دهند
هم هستند كه از درونِ دولت آگاهانه يا نا آگاهانه نقش ستون پنجم را بازي كرده و نظام را از داخل تخريب مي كنند 

از نظرما غور دو مشكل بسيار عمده دارد كه يكي مديريت نادرست . وفاصله هاي ميان ملت ودولت را بيشتر مي سازند
اگر شما به رفع اين دو نقص عمده . اطعيت الزم با مخالفان منافع مردموآلودة  امور واليت است و ديگري، عدم جديت وق

از همين اول ، تالش جدي ننماييد به زودي وضعيت از كنترول خارج شده و مخالفان مردم چشم سفيد تر وديده پاره تر 
  .     خواهندشد وپشيماني سودي نخواهد كرد

                                                                       !                              جناب آقاي هيواد
اميد واريم . واليان بسياري در غور آمده اند و رفته اند كه در حال حاضر فقط نام نيك ويا نام بدي از ايشان باقي مانده است

 به نيكويي در تاريخ غور ياد لي حنيف خان  مانند واروزي كه شما اين مسووليت سنگين را به ديگري مي سپاريد از شما هم
  .                                           گردد

               !زنده وسربلند باد افغانستان عزيز. براي شما از خداوند بزرگ موفقيت وسالمتي مي خواهم

        
 

  گزيده اخبار واليت غور 
  
دوالي واليت غوردرحاليكه جنرال محي الدين  هيوا داكترعبداهللا-

 نيزهمراه غوري ريس اركان قول اردوي ظفروبوچرقومندان ايساف 
  .دنديت زندانيان واليت  غورديدارنموعازوض ودندب

اجروبيجاشده فاميل مه 850به  تعداد مهاجرين رياست عودت -
   .سراسرواليت غورراكمك نمود

اجرين  نوع  عودت ومهسبه گفته محترم عبدالراوف غفوري ري
بوده كه بعدازسروي و شناسايي دقيق تحت   دفتر يونسياراز كمكهاي 

لبيني هاجرين كه دراثرفقرويااختالف ذات ابه  م، نظرهيت  موظف 
  850يرشنسب چغچران كه تعدادمجموعي شان به ومهاجرين شهرك ام

   .فاميل ميرسدتوزيع گرديد
 رضا بزرگان رگان  زايعلماي واليت غور عده ازبزشوراي   -

ومتنفذين نه واحداداري واليت غور ضمن تقديم مراتب تبريكات به 
  . اعالم نمودند. ا . ا . والي غور حمايت وپشتباني شانراازدولت ج 

نيروهاي هميشه بيدار رياست امنيت ملي غور اخيرا طي عمليات  -
 30ايل ،  فير ميز14اوپراتيفي مقدار مواد انفجار ناشده را كه شامل 

 فير 4 ، 7 مرمي راكت انداز ار پي جي 15عدد سرگلوله هاوان ، 
 عدد ماين ضد پرسونل ومقدار مهمات مختلف النوع را  2مرمي توپ ، 

 .از مربوطات ولسوالي دولت يار كشف وضبط كردند

نيروهاي پولس قومانداني امنيه غور يك تن را بنام فيروز فرزند  -
ه مسووليت يك گروپ مسلح دزدان جان محمد مسكونه زرتلي ك

وسارقين سازمان يافته را كه در مناطق بند بايند وبند بهاري دست به 
قطاع الطريقي ، دزدي وسرقت اموال مردم ميزدند ، باسالح دست 
داشته ي آن دستگير نمود ، همچنان تعقيب وبرسي جدي بخاطر 

  .دستگيري ساير اعضاي گروپ نيز جريان دارد


