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 غنی احمدزی«بی بی گل»میرمن روال
 جمهور افغانستانگوشه هایی از حیات اجتماعی خانم رئیس 

 

 
 

 با اضافات و تغیرات تایپی، لطفاً مضمون را دوباره مطالعه فرمایید
 

 درین روز ها که مطبوعات داخلی و خارجی در مورد رئیس جمهور جدید افغانستان، داکتر اشرف غنی احمدزی
هور، ـــرئیس جم مــورد خانـاز هر نقطه نظر مقاالت و خبر نشر می نمایند، جمعی هم راپور هایی در م 

اران خبرنگ مطبوعات، مینویسند که اکثراً دلچسپ و قابل غور است. البته راپور های «روال غنی احمدزی»میرمن
ه د، ولی همینکنجال و رنگ میگیر ،و مبصرین مثل همیشه با شاخ و برگ های اضافی و قسماً هم دور از حقیقت

 عمالً در حقیقت، فعالیت اجتماعی همسر خود و ، ارزشی به افغانستان ، رئیس دولت جدید۲۰باالخره در قرن 
 تمجید است.  و تقدیر احترام به مقام شامخ زن در اجتماع افغانی قائل گردیده است، قابل

با ظاهری آرام، خنده روی و با لباس ساده مقابل کمرۀ بی  «غنی روال»خانم  ایکه در اولین مصاحبۀ تلویزیونی
قش تصمیمی برای تغیر ساختمان اجتماعی ندارم، بلکه می خواهم نن اظهار داشت: بی سی ظاهر گردیدد چنی

 به منظور اقدام آنان برای امیال و آرزوهای سازندۀ شان، داشته باشم. افغان برای تشویق زنانتسهیل کننده ای 
زنان کشور وارد نمایم، بلکه در همان حلقۀ خانواده،  تاین نیست که تحوالت زیاد در حیا در حقیقت هدف من

 کوشش شود که آنها به امتیازات  قانونی خود نایل گردند. 
بوده و در کابل حضور  وی حامی و کمک گر مسائل کمپاین در انتخابات که خود عمالً  شوهرش در مورد مؤفقیت

و ااسباب خوشنودی  «احمد زی نیغاشرف »یگوید که مؤفقیت داکترداشت، م
زحمات زیادی را تا رسیدن به این مقام  نامبرده را فراهم نموده است، چونکه

 متحمل گردیده است و پالن های سازنده ای برای رفاه و بهبود مردم افغانستان
های اخیر  سال به اتکاه به تجاربی که در «روال غنی» دارد. میرمن  پیشرو

م منحیث خان اصلی اش توجه و وظیفۀ افغانستان دارد، معتقد است که  اقامت در
 حیات اساسی برای بهبود روی فعالیت های اجتماعی و کمک های رئیس دولت،

 خواهد بود.استوار  ، مخصوصاً طبقۀ زنان و اطفالاعت افغانستانضمردم بی ب
هرش ویرا در حضور مردم همسر رئیس جمهور جدید افغانستان ازینکه شو

تقدیر نمود، از وی ممنون بوده و معتقد است که این اقدام سبب تشویق کشور 
و شناخت حقوقی میگردد  شوهران افغان برای قدردانی و احترام به همسران شان

 .که قانون برای طبقۀ اناث کشور تعین نموده است
قدم های استواری برای تعیین  ،نهضت زنان سال قبل با نو آوری ۰۱۱افغانستان در حدود طبقۀ نسوان محروم 

، «غازی امان هللا»نامدار اعلیحضرت  مدبر، الیق و همسر «ملکه ثریا»توسط  خویش و پشتیبانی حقوق حقۀ
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اعم از امور معارف، صحیه و حقوق کار وفعالیت های  هطبقآن  که هر قسمت آن برای بهبود احوال ندبرداشت
ت ه است. اینکه دسهمه در صفحات تاریخ مملکت با خط جلی نقش بستوان، پالن گزاری گردیده بود متفرقۀ آن

و به ر و توطئه هایی رابرای تخریب جامعۀعمال داخلی وابسته به آن، چه نابسامانی ها دسائس  کثیف استعمار و
افغانستان نو به آزادی رسیده، و اعتالی  ، مردمیافغانی و شکست آن پیشقراوالن آزادی های فردیانکشاف 

فراهم نمودند، همه به آن آگاهی کامل داریم که در پهلوی بربادی و عقب گرایی دهه ها، حقوق زنان تا حدود 
 گردید. محافظه کاری های بیش از حد  زیادی پامال

دوران قیود و معروف زمامدار آن، یک « حبیب هللا» در دوره های سلطنت های بعد از نه ماه تاریک سقوی و
خفقان در احوال حقوق و امتیازات طبقۀ نسوان مملکت عارض گردید، زنان بسیاری از حقوق و آزادی های 
خویش منجمله حق تحصیل را ازدست دادند. این وضع تا بیشتر از دهۀ اول 

با عصر آن  در نیمۀ دومهم دوام نمود. « محمد ظاهر شاه اعلیحضرت»سلطنت 
مخصوصاً  ، دورۀ نوی آغاز گردید،کشوربی حقوق زنان رفع حجاب و تأمین نس
، در ندگردیداز حقوق زیادی برخوردار  بازهمقشر اناث در دهۀ دیموکراسی، 

از هر گوشه و کنار دختر محصلین به استقبال  و لیلیه های دختران های پوهنتون
 یو هر دو قسمت پارلمان افغانستان، یعنی مشرانو جرگه و ولس هدشمملکت باز 

جرگه با حضور زنان تعلیم یافته و دانشمند، فعال گردید. در ساحۀ کار اداری و 
سکتور های انفرادی هم چنان طبقۀ نسوان مملکت از خود کاردانی و لیاقت و 

 تا کودتای منحوس ثور دوام یافت. درخشان ند که این وضعدمسئولیت نشان دا
فظه کارانۀ خاص دولت، با اینکه نظر به سیاست محا« ملکه حمیرا»مرحومه 

در « بلقیس»فعالیت زیاد و چشم گیری نداشت ولی خودش و دخترش، شاهدخت 
و محافل مربوط به انجمن های اناث شرکت نموده و فعال بودند. زنان افغان همانطور که در سکتور امور خیریه 

ر داشت لیاقت، تا مقام ، در کار های اداری هم با نظهای خصوصی و تجارت امتیازات زیادی بدست آوردند
 عز تقرر حاصل نمودند.وزیر، 

 

البته باید گفت که زنان و دختران افغان شهری بعد از کودتای منحوس ثور به آزادی های بیشتری دست یافتند، 
ولی قسمت زیاد این حقوق به منظور پیشبرد اهداف سیاسی و تخریب عنعنات اصیل افغانی و پامال تربیت فامیلی 

و همراهان وابسته به ماسکو  «راتب زاد اناهیتای»صورت می گرفت. چنانچه با موجودیت و پالن گزاری های 
وی، دختران و زنان افغان حتی با زور و عنف به وزارت خانه ها، مجالس شبانه رهنمون گردیده و حتی با 
ارسال به اتحاد شوروی، در بازگشت با مغز شویی و بی بندوباری موجبات آزردگی و رنج فامیل هایشان را 

 بمباردمان ها، اوضاعی، اکثریت زنان افغان با مشکالت ناشی از جنگ،فراهم می نمودند. در پهلوی چنان 
آواره و دربدر گشتند،  ،ه در سرزمین های غیرگفت، ترک دیار دیگر و مصائب بیشمار زادگاه های شان ویرانی

 د.نسرگردان می باش محتاج و کامالً  هم کشور و داخل خارج خانمانی دربی  چنانچه تا امروز با فقر، بیوطنی و
 

ترجیح میدهم تا از دوره های سیاه جنگ های کابل و کشتارخونین و بمباردمان های تنظیم های جهادی و بعداً 
ی به عمل نیاورم، درین روزگاران خون و آتش، زنان افغان بدبخت ترین و مظلوم زیاد طالبان عصر حجر ذکر

ترین انسان های روی زمین شناخته شده اند. نه حقی وجود داشته نه تعلیمی و نه حد اقل آزادی برای آن بی وسیله 
و مسلمان  انسان بودنحوادث در ماحول خویش بوده اند و نه از نقطه نظر رویداد ها و  ها که شاهد خونین ترین 

 .ستکدام ارزشی داشته ا زن بینوای افغان بودن
بعد از شکست طالبان که دروازه های افغانستان نوین بروی جهان باز گردید، از هرسو خبر خوش شنیده میشد 
که به پاس مظالمی که دهه ها بر طبقۀ نسوان افغانستان وارد آمده است، دولت جدید و جامعۀ جهانی بهبودی 
اوضاع و حمایت از موقف زنان افغان را در قدم اول پالن های کاری قرار میدهد. البته باید گفت که در قسمت 

و موجودیت کمک ها در زمینه، انکشافات مثبتی صورت  ی محرومخود فامیل هازیاد  معارف، آنهم با عالقمندی
 ه اند. بلی ثلث پارلمان افغانستان راگرفته است و در سکتور های خصوصی هم زنان کار های مهمی انجام داد

بهبود  برایفعالیت وظیفوی مهمی را  نه تنها زنان تشکیل میدهند که اکثراً وظائف محوله را ببازی گرفته و هم
 ، پیش نبرده اند،ها به مقابل زنان طبقۀ اناث، اوضاع محابس زنانه، تأمین عدالت به مقابل خشونت زار حالت
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یۀ قانون احوال شخص -عفو جنایتکاران جنگی»و پامال حقوق آن طبقه مانند ن زن ستیز برعکس، در قوانی بلکه
 شاهد و شامل بوده اند! «قانون معلق نگهداشتن منع خشونت بر زنان -اهل تشیع

رئیس دورۀ جدید، حامد کرزی عمالً ثابت نمود که مراقبت و اصالح اوضاع وخیم طبقۀ اناث کشور، بی عدالتی 
 فیاوظجزئی از  مورد عالقه و حقوق زن در خانواده، اجرای عدالت به مقابل خشونت برزنان، هیچکدامو پامال 

را که قبالً  «زینت کرزی»وی نبوده و برای اثبات بی ارزشی زن در اجتماع افغانی، عمالً خانم خود میرمن
ارگ جمهوری اسیر نمود، طوریکه در سیزده سال نامبرده نه سری به  چهار دیواری داکتر طب و فعال بود، در

محابس دوزخی زنانه زد ونه از کدام یتیم خانه، مکتب و شفاخانه دیداری نمود. بدون شک ملت افغانستان و 
 گریبان اند، سختروز افزون دست به  و افغان که با مصائب غیر انسانی بیشمار مظلوم مخصوصاً طبقۀ زنان

آزرده و شاکی هستند. در حقیقت حامد کرزی به مرد  سابق، و توهین آمیز رئیس جمهوری، عمل بی معن ازین
حصه گیری زن بدون شک  .آموخت تدریس نمود و زنان آنها را عمالً  اجتماعی های افغان طریق منع فعالیت

شمار سال های متمادی رئیس دولت مخصوصاً در امور خیریۀ مملکتی که طبقۀ مظلوم اناث آن رنج و درد بی
 داکتر طب است. که ویمخصوصاً  بود،می  ، چقدر انسانی، افغانی و اسالمیرا متحمل گردیده و خشونت جنگ

د، تاریکی روشنی ای رنگ داده باش زمانی رهفغان که اگر حیات ویرا در چرخش داین بود اوضاع زن مظلوم ا
 غمبارش مستولی گردیده است.زندگانی بر  مردساالری و پامال حقوق انسانی وی، بازهم ای ظلم،

 

عارض  نور امیدیبعد از دهه های متمادی در فضای تاریک زندگی اجتماعی زن افغان  می بینیم که امروز
گردیده است. خوشبختانه رئیس جمهور جدید افغانستان به حقوق زنان و فعالیت آنان در امور اجتماعی بصورت 
کل اعتقاد دارد، فرقی نمیکند که سهم هر زنی که در محیط افغانی مصدر کاری میگردد، تا چه حد و چگونه 

همانطور که متون  است و در چوکات قانون و تعامالت اجتماعی
هردو جنس دارای  اً ون اساسی افغانستان حکم میکند، اکثرقان

حقوق مساوی هستند. روی همین مفکوره است که خانم رئیس 
از همان آغاز کار شوهرش  «روال غنی»جمهور نوین، میرمن 

برای  ست وزارت مالیه را بر عهده داشت،در افغانستان که پو
ترک نمود.  «جداً »زندگی در امریکا را فعالیت در شهر کابل، 

و  ، مادرشوی درین مدت صرف برای رخصتی و دیدار فامیل
 «روال غنی». میرمن رفت واشنگتن می لبنان و یا فرزندان به

باشد، می «بی بی گل»که لقب وی در فامیل به اساس رسوم افغانی 
به ازدواج  سال قبل ۲۱یکجا در پوهنتون امریکایی بیروت محصل بود که این آشنایی «اشرف غنی»با داکتر 

راهی افغانستان گردیده و مدت سه سال ۰۷۹۱منجر گردید و بعد از ختم تحصیالت زن و شوهر جوان در سال 
 ابپایــپ «بی بی گل -روال غنی»میرمن حقیقت در  ، در یک منزل اقامت گزیدند.در کابل با فامیل احمدزی

چه در راه کار و تحصیالت چه در امور زندگی فامیلی و داشتن دو فرزند و «اشرف غنی احمد زی» رشــشوه
فت که افتخارات دریا «جان هاپکنز و کولمبیا» در بهترین پوهنتون های ایاالت متحدۀ امریکا مانند ۀ اوند پایبل

چه در عرصۀ سالهای کار قابل اعتماد  باالخره ماستری و داکتری را نصیب رئیس جمهور جدید افغانستان نمود و
سیما »، محترمهیکی از دوستان صمیمی خانوادهاز ، همواره با وی همکار و معاون بود. «بانک جهانی»در 

خانم رئیس جمهور فعلی واقعاً در پیشبرد و  بوده، شنیدم که شاهدهمیشه ر جریان حیات این زوج که د «لودین
 ،دکتورای شوهر «تیز» یاری دادن به شوهر شخص نمونه ای بوده است، حتی در تیپ و تهیۀ اسناد تعلیمی و 

 وی بوده است.جدی دست یار فعال و همکار ، هاکتاب و رساله 
با همسر مدبر و الئقش به وی ثابت  «اشرف غنی احمدزی»سالۀ داکتر  ۲۱ک تجارب جریان حیاتبدون ش 

نمود که پیشرفت های مردان در طول زندگی با همسران شان که تقریباً نصفی از نفوس هر ملت را تشکیل 
در  به همین اساس د، علت و انگیزۀ اصلی پیشرفت و همکاری های مثبت در فامیل و اجتماع می باشد.میدهن

، دولت مشر محسوب گرددروز حلف وفاداری که یقیناً درخشان ترین لحظۀ کاری یک رئیس جمهور میتواند 
ی بی ب» وی افغانی گی، خانم خود را با ذکر لقب خانکشورش افغانستان قبل از تقبل مسئولیت و امور محوله

 شرائط را در پالن های بهبود او هبه نیکی یاد کرد وی ین معرفی نموده و ازوع، به مد، به افتخار و رسماً «گل
اخبار خارجی تبصره  شمرد. و فعال ، همگام، همراهدر آیندۀ مملکت افغان مظلوم اجتماعی زنان زار حالتو
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ولی اساسی بود و درسی برای مردان افغان که از ارزش و  کردند که این حرکت رئیس جمهور جدید کوتاه،
 در اجتماع غافل نباشند. بعد ازین، همکاری زنان شان

درین جای شکی نیست که در سیرحیات اجتماعات بشری تا امروز، زنان ستون فقرات خانواده و معاون بی چون 
ای ناشی از ترس، جهل و عقب گرایی و چرای مرد بوده اند، اینکه در دنیای امروز تعصبات و کورمغزی ه

مردساالری و عدم وجود خشونت،  دست و پای زن را در ریسمانی پیچیده باشد، همانا انگیزۀ خود خواهی، ظلم،
آن  ن و دین و شرائط زمانی بهو حقوق نیمی از اجتماع، با نادیده گرفتن امتیازاتیست که قانو ، پامال قانونعدالت

 ز دانسته است.مجاکامالً  ۀ محروم،طبق
 

تعدادی از افغانان مقیم خارج به وطن برگشتند، در  «بن»در آغاز شکست طالبان، همینکه بعد از جلسۀ غیر ملی
ار دن دینخستیاقامت به کابل آمد. در  ه منظوراولین زنی بود که ب «روال غنی احمدزی»معیت شوهر، میرمن

وی از پایتخت، البته در پهلوی تخریب بنیادی کابل زیبا که دل هر افغان نو واردی را تخریش و خاطر ویرا 
مکدر و ملول مینمود، توجه میرمن اول افغانستان به گروپ های پراگندۀ اطفالی جلب گردید که با البسۀ محقر و 

ت گدایان خردسال که اکثراً پدران نان آور خویش در کوچه و بازار سرگردان بودند. این جمیعژولیده سر و روی 
ند، برای تهیۀ لقمه نانی ادر جنگ های کابل ویران از دست داده  ،را در جنگ های خانمانسوز و در شهر کابل

ر با فروش چند عدد سگرت، قلم پنسل، پاکی و بوتل ابرای سفرۀ شب، به عوض رفتن به مکتب، در کوچه و باز
 ای آن ــزار هـــه سال ۰۱هم بعد از شدن سیل کمک ها و سرمایه های باد آورده، هنوز  با وجود سرازیر آب،

  هستند.جاده ها سرگردانویالن و  بصورت روز افزون،محتاج،  آوارگان
 ۲۱۱۲در سال  «روال غنی» میرمن اولین قدمی که وزیر مالیه بود،« احمدزی اشرف غنی»زمانی که داکتر 

 کمک و همکاری های منفعت بار و انسانی با مؤسسۀ خیریۀ همانا اقدام بهبرداشت، بعد از اقامت در شهر کابل 
کار و طرز در پهلوی مطالعۀ  او بود، چنانچه خودش تعریف نمود که علت این همکاری «آشیانه ۀاطفال کوچ»

ن بود که آن مؤسسه کامالً به همت و توجه دروس مکاتب آشیانه و نحوۀ نگهداری و جلب اطفال آواره، یکی هم ای
 . دوبتشکیل گردیده در شرائط دشوار عصر طالبان  «محمد یوسف»یک افغان به اسم انجنیرپرمشقت سالهای 

بزودی برای ترویج سیستم تهیۀ نان چاشت، البسه و سامان مکتب و ایجاد  بعد از مطالعاتی «روال غنی» خانم 
مل به ع ای به دوستان امریکایی، اقدامات جدیکلینیک صحی برای شاگردان محتاج مکاتب آشیانه، با مراجعه 

ش خو ،وریاتی که ذکر شد، تا بحال در آن تشکیل ارزشمند خیریهرآورد واین روش تهیۀ غذای گرم و بقیه ض
 مروج است.  معمول و کامالً بختانه 

به دوستانی که در داخل امریکا داشت و مخصوصاً  «اطفال آشیانه» به مؤسسۀ متداوم میرمن غنی برای کمک
واشگتن میشناخت، مراجعه نموده کوشش کرد که موقف رقتبار آن اطفال مظلوم « بانک جهانی»آنانیرا که در 

سسه پیشرفت مؤ حمایه و به تماس بودند، تشریح نموده و کار مفیدی برایرا برای بیشتر خانم هایی که با وی 
 «اطفال آشیانه»به کابل و دیدار آنان از مؤسسۀ  رضا کارزنان انجام دهد. همان بود که بعد از دعوت عده ای از 

یانه آش»رضاکاران با همراهی تعداد محدودی از خانم های امریکایی و افغان مقیم واشنگتن، مؤسسۀ کوچک
تشکیل گردید که تالش های انسانی و خیرخواهانۀ شان میتواند حد اقل یک قسمتی از مصارف این  «فوندیشن

 کامالً افغانی را تالفی نماید.بنیاد خیریۀ معارف 
زیادی که متأسفانه از مدتی عاید حال »*« امیدواریم که خانم رئیس جمهور جدید، با قطع کمک های خارجی  

گردیده است، توجه مؤسسات خیریۀ داخلی و بین المللی را به آن تشکیل مؤفق رو به  «آشیانهاطفال » مؤسسۀ
ف و درس نجات داده و به صن و خطراتی که به آن مواجه اند، سرک هاکوچه و  را از اطفال انکشاف که ساالنه 

 رهنمون میگردد، جلب نماید. مکتب
 

یک مؤسسۀ خیریه ای بودم که با اهداف همکاری با برای اینجانب که در پی تالش بعد از شکست طالبان،  
ها با حیف و میل نمودن کمک ها در افغانستان به  «ان جی او» سیاسی و جنجال هایکه مؤسسات خارجی

 مؤسسۀ یبشری آشکارا یافته ببار می آوردند، ارتباط نداشته باشد، تصادفاً به نحوۀ فعالیت»!« اصطالح نو نجات
 بانی آندر عصر تاریک طالبان، توسط  دختران پنهانی تباو تاریخچۀ سوابق متهورانۀ مک «اطفال آشیانه»

 آشناء گردیدم.  معرفی و ،«محمد یوسف» محترم انجنیر
آشیانه » فعال در که عضو «سیما لودین»م محترمه ، از قضاء با دوست افغان۲۱۱۱در چنین احوالی در سال 

همان طور که ذکر گردید، برای اولین بار آشنا  «روال غنی»بود، با فعالیت رضاکـــارانۀ مــیرمن  «فوندیشن
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وزارت  شدم. نامبرده که در تیلفون دعوت مرا برای یک مالقات ساده در منزل خودم پذیرفت، در زمان ماموریت
شوهرش، از کابل برای رخصتی به امریکا آمده و چون موتر نداشت، با استفاده از مترو این مالقات را  مالیۀ

 میسر ساخت و من اورا از استیشن ترن برای مذاکره، به خانه آوردم.
که  ماین اولین مالقات تأثیر زیادی بر من وارد نمود، در مقابل خود زن تحصیل یافته و کامالً فهمیده ایرا می دید

ود، ازینکه بپوشیده با کرتی کار زیبای نورستان  لباس ساده ایبا تواضع و شکسته نفسی آشکارایی در حالیکه 
شاگردان »برای نجات اطفال معصوم از خطرات کوچه و بازار و تالش برای جذب آن بینوایان به مکاتب 

نیت هم نمود. از کابل معلومات و پوستر م، اظهار سپاس گزاری وممنوایو تالش می نمراهی با وی هم ، «آشیانه
های زیاد اطفال را با فعالیت های هنری و صنوف مختلفۀ درسی آنها برای من هم آورده بود. او از فامیل شوهرش 
که تعدادی را میشناختم، منحیث عروس یک فامیل افغان به نیکی و لطف یاد نمود و خود را با آنها صمیمی و 

با داشتن  «روال غنی احمدزی»میرمنالقات های بعدی محدودی، متوجه گردیدم که نزدیک معرفی کرد. در م
 وتـــوی، دری و پشــلیسی، فرانسـی، انگـمعلومات وسیع و مطالعات جامع در احوال جهان امروز، به السنۀ عرب

دار می رشکسته نفسی آشکارایی برخواز حجب،  ، تکلم مینماید و از تربیت و«لسان خانگی فامیل شوهرش» 
ذیرفتن برای پ «روال غنی»فامیل شوهر به وی پیشنهاد نمودند،  که را «لگبی بی » باشد. بعد ها شنیدم که لقب

ای از  . عدهه استرفته و از وی اجازه گرفتبه لوگر  که مادر متوفایش چنین لقبی داشت،آن نزد خانمی از فامیل 
 ار در روز تحلیف، همسرش «غنی احمدزی اشرف»را که داکتر  «بی بی گل»مغرضین گمان بردند که لقب 

 وصیاتخصه چنین نبوده است. یا هللا، بر چه کبار استعمال گردیده، درحالی نده و قدر نمود، اولیکربه آن اسم یاد 
 برای انتقاد دست میگزاریم. و بی ارزشی کوچک

 

که وکال، وزرا و کارداران مهم و البته  «غنی اشرف»در زمان کار وزارت مالیۀ داکتر۲۱۱۲بهر حال، از سال 
 و داشتن موتر های قیمتی متعدد فامیل های شان، لشکر گارد های محافظتی را بر ناحق و با مصارف گزاف

به لباس و چادر سیاه بسیار  «روال غنی»برای حشمت و جالل خویش، از کیسۀ خلیفه استخدام میکردند، میرمن 
محافظ در یک موتر تویوتای دست دوم که اصالً کسی نمیدانست که وی خانم یک وزیر ساده در شهر کابل، بدون 

 یمیرفت و به یتیم خانۀ دیگری هم که در کارته سه و سرا «اطفال آشیانه» مؤسسۀ  رضاکاری بهاست، برای 
ای تدریس آن ن آشیانه بردر حد امکان را انجام میداد و کوشش می نمود که از معلمی معاونت غزنی بود هر نوع

 کمک بگیرد.هم  بینوایان
زلمی »بعد از دسیسه های مروجه که بدون شک در اکثر آنان در پهلوی مغرضین، دستان همسایگان، مداخالت

 از وزارت مالیه کنار رفت. در پهلوی وزارت های متعدد پیش «اشرف غنی»هم مؤثر بود، داکتر « خلیل زاد
مقام ریاست تعلیمات عالی را  «احمدزی»شوره و پیشنهاد خانم خود داکتربه نامبرده، به م« حامد کرزی»نهادی 

 که باعلم و امور محصلین ارتباط داشت، انتخاب نمود.
سپری نموده است، در کشور بیشترین اوقاتش را در  «اشرف غنی احمدزی»به اینطرف داکتر  ۲۱۱۲از سال

حقیقت برعکس مأمورین و کارداران عالی رتبۀ افغان، اعضای پارلمان و امثال آنان که همسران شان در خارج 
تمادی را در افغانستان عزیز زندگی پابپای شوهر، اینهمه سالهای م «روال غنی احمدزی» بسر میبرند، میرمن 

با اوضاع نابسامان طبقۀ اناث افغان و خشونتها و مظالمی که  است. این حقیقت در مورد درک و شناسایینموده 
که روزی با اقدامات و وارد میگردد، ارزش به سزایی دارد. باشد هر روز  و اطفال معصوم بر زنان مظلوم

در پناه قانون و عدالت به  یعنی زن افغان،مظلوم ترین قشر اجتماع پشتیبانی این میرمن خدمت گزار جامعه، 
 سانی و افغانی خود نایل آیند. به امید آنروز!حقوق ان

 

نداشته ام، ولی با دوستان که مقیم شهر کابل بوده تماس مستقیمی  «روال غنی»اینجانب سال هاست با میرمن
، در جریان کار ها و فعالیت های متداوم «آشیانه»مشترک و فعالیت های خیریه، مخصوصاً ارتباط با مؤسسۀ 

 وی قرار گرفته ام.
رد کمک در مو« اطفال آشیانه»بانی مؤسسۀ  «محمد یوسف» با محترم انجنیر تیلفونی وز گذشته بعد از صحبتر

دیم که عیناً تق بدست آوردم از نامبرده طریق سکیپرا از پیام مختصر ذیل ، «روال غنی»های بی شائبۀ میرمن 
 : میگردد

 ندبدا تا ،مینمود دیدن اشیانه هاي پروگرام تمام از بوده است و همكار نه اشیا به زیادی بي گل مدت )میرمن بي
 سیبأ قشر برای مت خد مصدر اند میتو اشیانه خدمات است و آیا واقعیت است که چگونه اشیانه هاي لیت فعا كه
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 اهياگ نه اشیا كرد وكار ها لیت فعا از ها دونر تا مینمود كوشش بسیار وا. نه یا شود یر اجتماع افغانستان پذ
 لفعا بي گل عضو بي. ییم نما جذب های مختلف مه برنا برأي های شان را كمك انیم نمایند که بتو پیدا درست
 كمكدر حل ان   یم، برای ما مشید مواجه ان به أدارت در كه مشكالتی و حتی بعضي یشن بوده فوند اشیانه

 گل بي بي كه بود هاي واین همه پروگرامبوده  یشگاه همراه اشیانه همراه نما انداختن براه مینمود. او در قسمت
و  انگ كننده تمویل و ها نهاد با روابط ن ایجاد نمود -ما را دایم کمک میکرد. بیشترین وظایف پابلیک ریلیشن

 را هم او انجام میداد. با احترام، محمد یوسف.( مه عا روابط

 »*«نوت: 
ه نخواست کاز شرکت کنندگان آن « حامد کرزی» کیوهموطنان ما باید آگاهی حاصل نمایند که در کنفرانس تو

اطفال بی بضاعت افغان را که در داخل سرحدات وطن جنگ دیدۀ شان با فقر و مسکنت دست به گریبان اند، 
و  که مسولیت «اطفال آشیانه»آن مؤسسۀ بنابر اقتصادی افغانستان، کمک نماید. تا بهبود اوضاعجامعۀ جهانی 

نمیتواند ازین معضلۀ درد  با قطع کمک ها، گردیده است، اطفال کوچه و بازار را متقبلوظیفۀ حمایت و تعلیم 
  !«حامد کرزی» مستثنی باشد. بازهم شهکار دیگری از  آور

تهیۀ مضمون: معلومات و مطالعات شخصی، مؤسسۀ اطفال آشیانه، نظریات و چشم دید سال های شناسایی منابع 
لس الس انجبی بی سی،  عضو آشیانه فوندیشن، مطبوعات افغانی، روال غنی، از محترمه سیما لودین با میرمن 

   تایمز و نیویارک تایمز. 
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