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 ۵۱/۵۱/۴۱۵۲          (سی بی بی) کاوون خموش

 بانوی اول به دنبال کمک به زنان افغان
 

 

 
 االصلی است که بانوی اول افغانستان شده روال غنی اولین افغان خارجی

 

سی ظاهر شد، با ظاهری آرام، خنده روی، با  بی بی کمرۀاش با لباسی ساده جلوی  در اولین مصاحبه تلویزیونی
 .به دست جیبیموهای کوتاه و تلفون 

گل" صدا   بی او را "بی عضای فامیل اشاروال غنی چهل سال پیش، با اشرف غنی احمدزی ازدواج کرد. شوهر و 
 .زنند و شصت سال دارد  می
 

ای برای تشویق زنان به منظور پیاده  خواهم نقش تسهیل کننده تغییر ساختار اجتماعی ندارم بلکه می تصمیمی برای
 .کردن طرح ها و آرزوهای شان داشته باشم

 
بیند چون برای چنین   گوید خوشحال است شوهرش را در جایگاه ریاست جمهوری افغانستان می بی بی گل می

گوید: "آقای احمدزی برای این که رهبر این کشور شود زحمت زیادی کشیده  روزی انتظاری طوالنی کشیدند. او می
 ".های زیادی دارد  و برای آوردن رفاه و آزادی در کشور برنامه

 .ببینید لینک ذیل  درهای بیشتر از روال غنی را  عکس
 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/10/141013_k03_photos_rula_ghani.shtml 

 
افغانستان هم نامزد بود ولی پیروز نشد و در این  ۴۱۱۲اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

ماجرا بر اساس توافقی که طراحی آن به دست طوالنی و پر  انتخابات هم در دور دوم پس از روندی جنجالی،
 .افغانستان معرفی شد مریکا بود، به عنوان رئیس جمهورا

 
"آقای  گوید که  داند و می  بانوی اول افغانستان اشرف غنی احمدزی را "فردی مناسب برای موقعی مناسب" می

 .ا شده استآوردن اصالحات برای شوهرش مهی ۀتالش کرد و صلح آورد" و حاال زمینکرزی 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/10/141013_k03_photos_rula_ghani.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/10/141013_k03_photos_rula_ghani.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/10/141013_k03_photos_rula_ghani.shtml
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bbc_rola_gani_banuee_awal_ba_donbal_komak_ba_zanan_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDFbbc_rola_gani_banuee_awal_ba_donbal_komak_ba_zanan_afg.pdf


  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 

 الملل تا فوق لیسانس تحصیل کرده است روال غنی در روزنامه نگاری لیسانس دارد و در روابط بین
ای سبز دارد و برای   پشت کاخ اصلی ریاست جمهوری. باغچه ۀساختمانی دو طبقه است در محوط ۴ قصر شماره

بازرسی را طی کرد. این ساختمان که رو به روی ساختمان شورای امنیت ملی قرار  مرحلۀرسیدن به آن باید پنج 
ریاست جمهوری بود که حاال برای دفتر کار بانوی اول در نظر گرفته  بخصوصخانه های   دارد، قبال از مهمان

 .شده است
های  شدید امنیتی و دیوارروال غنی قرار است حداقل پنج سال آینده را در همین فضای نسبتا بسته، تحت تدابیر 

اش روی فعالیت های اجتماعی و   گوید کار اصلی  می .کار کند ،ضخیم ارگ که با درخت های انبوه احاطه شده
 .کمک به مردمان بی بضاعت متمرکز خواهد بود

 
 زمانی که تازه از فرانسه برگشته بود ۹۱۹۱روال غنی در سال 
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و به هر دری بکوبد چرا که تصمیمی برای  بر آید ها  جاده گوید فکر نمیکند برای کمک به زنان در  خانم روال می
ای برای تشویق زنان به منظور پیاده کردن طرح ها   خواهد نقش تسهیل کننده  تغییر ساختار اجتماعی ندارد بلکه می

 .و آرزوهای شان داشته باشد
و چند مشاور و یک هماهنگ کننده آغاز کرده و همچنان مشغول آماده سازی  معاونک روال غنی کارهایش را با ی

 .خواهد در سه ماه آینده کار خاصی انجام ندهد و فقط از مردم بشنود  گوید می  دفتر است و می
 

 زن لبنان و افغانستان
که نام اصلی مادر آقای ها متوجه شده  شوهرش را "ضیاگل" صدا می زده ولی بعد خود روال غنی هم مدت ها مادر

 ."کوکبه" استخانم  احمدزی 
گوید: "در   از نظر بانوی اول افغانستان زن بودن در زادگاه او )لبنان( و افغانستان تفاوت های زیادی دارد. او می

خانه  توانند آزادانه در  . آنها میاست لبنان زنان به حقوق خود دست یافته اند و برای شان امکانات زیادی فراهم شده
شود اما در افغانستان زنان هنوز در بسیاری از موارد حتی   و بیرون کار کنند. در لبنان به زنان ارج گذاشته می

 ".شوند  احترام هم نمی
اشرف غنی در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری افغانستان پس از مراسم تحلیف از همسرش به نام 

 .کرد. روال غنی در میان شرکت کنندگان مراسم تحلیف بودیاد کرد و از او تشکر  گل  بی بی
گوید که وقتی آقای احمدزی به طور علنی از او نام گرفت "بسیار خوشحال" شد. به نظر او آقای غنی با این   او می

 .کار به همه گفت که برای همسرش احترام قائل است و به نظر او این نشانه ای از احترام شوهرش به زنان بود
  .نم روال می گوید انتظار دارد زنان افغان احترام شوندخا

خطاب کرد؟ با لبخندی جواب داد که سه سال پس از  گل  بی بیاو را  از خانم روال پرسیدیم که چرا رئیس جمهور
خود روال غنی هم مدت ها مادرشوهرش را  باشد. گل بی بیسفرشان به افغانستان شوهرش پیشنهاد کرد که لقبش 

 ."کوکبه" است خانم ها متوجه شده که نام اصلی مادر آقای احمدزی گل" صدا می کرده ولی بعد "ضیا
 

   مریکاییالبنانِی -خانواده افغان 
 .با هم آشنا شدند و تصمیم گرفتند ازدواج کنند وهنتونپاشرف غنی احمدزی و روال در 

چون نمی خواستند  ،که دخترشان با یکی از نزدیکان یا پسران همسایه ازدواج کند داد  رجیح میخانواده روال ت
تر به افغانستان سفر کردند،  دخترشان از آنها دور شود. اما وقتی والدین خانم روال با آقای احمدزی آشنا شدند و بعد

 .به این وصلت رضایت دادند
 .نوردی عالقه داشت  ر کودکی به پیانو و از ورزش ها به شنا و کوهگوید که روال غنی د برادر خانم روال می

در آن سال پدر خانم روال با دخترش به افغانستان سفر کرد و آقای احمدزی و روال غنی پس از سه ماه نامزدی 
آمده و مریکا به دنیا اازدواج کردند. حاصل این ازدواج دختری به نام مریم و پسری به نام طارق است که در 

 .بزرگ شده اند و در همانجا مشغول کار و تحصیل اند
میراثش این باشد کنند،   در حرف ها و نظراتش آزادی کامل دارد و می خواهد وقتی ریاست جمهوری را ترک می

 .که زنان افغانستان مثل هرجای دیگر دنیا احترام شوند و آزادی داشته باشند
کشوری دیگر با تنوع فرهنگی، اجتماعی و سنتی برای خانم روال غنی که  گوید سفر از یک کشور به خانم غنی می

مریکا سپری کرده چندان دشوار نبوده و همین سبب اچهار سال در فرانسه درس خوانده و سال های زیادی را در 
 .شده تا او خود را در میان اعضای خانواده آقای احمدزی راحت احساس کند

خانوادگی او با افغان ها نزدیکی دارد و برای همین می گوید با هیچ مشکلی  اختار سپوشش، خوراک و رفتارها و 
 .رو به رو نشده است

گوید در حرف ها و نظراتش آزادی کامل   برای رسیدن به اهدافش است اما می مشکالتگل هرچند متوجه   بی بی
ان افغانستان مثل هرجای دیگر کند، میراثش این باشد که زن  دارد و می خواهد وقتی ریاست جمهوری را ترک می

 .دنیا احترام شوند و آزادی داشته باشند
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شده،  شرنکه به نام او  ظریاتنندارد و همه  عالیتفگوید که در هیچ یک از شبکه های اجتماعی  روال غنی می
 جعلی اند

 


