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مسافرتی به شهر داالس ایالت تکساس، به دعوت خانم  «بی بی گل»اطالع داشتم که محترمه روال غنیبا اینکه 
همسر رئیس جمهور پیشین امریکا داشته است، نمیدانستم که آیا توقفی در واشنگتن خواهد نمود و  «لورا بوش»

 هم دیداری می نماید؟ «اطفال آشیانه»با اعضای رضاکار مؤسسۀ خیریۀ 
فروری بصورت کامالً غیر رسمی در منزل یکی از اعضای رضاکار  ۱۸ت این مالقات به شام روز در حقیق

صورت گرفت. خانم اول افغانستان که بر حسب عادت بصورت بسیار ساده و بی پیرایه لباس پوشیده بود با همان 
 دفتر وی می باشد، او سلبخند همیشگی دوستانه هر کدام را به آغوش کشید و صرف خانم جوان افغانی که رئی

 می نمود. را همراهی
بودند که خود خانم  «مؤسسۀ آشیانه»اعضای آن مجلس کوچک که مخلوطی از زنان رضاکار امریکایی و افغان 

در حقیقت بنیان گزار آن تشکیل در گروپ کوچک رضاکاران واشنگتن محسوب می گردد، همه  «روال غنی»
دیای امریکا تا حدودی مطلع بودند. بدین ترتیب گرچه جای سواالت متفرقۀ از جریان چند مصاحبۀ نامبرده در می

زیادی مخصوصاً در مورد زنان افغانستان که وی علم بردار حقوق و قانون مندی در زمینۀ حیات اجتماعی آنان 
 تم:ان داشبود، ولی با آنهم پرسش هایی مطرح گردید. اینقلم مختصراً دو سوال ذیل را بینزیاد محسوب میگردد، 

مظلوم  در زمینۀ حمایت و حفظ حقوق پامال شدۀ زنان  هایی ن، شما و داکتر صاحب غنی چه پالنروال جااول: 
 در افغانستان دارید؟

یبانی عملی حقوق زنان و پشتو شناسایی  ینکه تثبیتدر شرائط موجوده فشار بیشتر باالی قانونیت است تا اجواب: 
پامال حقوق و مزایای آنان را گرفته و در نتیجه مظالم درین زمینه رو به تقلیل برود. از آن منبعد و بتدریج جلو 

البته کمپاین وسیع در اطراف و والیات برای حمایه و شناسایی حق زن افغان از لحاظ اسالمی وقانونی به شدت 
 شروع شده است.

عۀ آن به فامیل ها و زنان بیوه وسائل که ذری «میکرو فینانس»روال جان، در مورد انکشاف پروگرام های دوم: 
تنظیم یک وسیلۀ معیشت و ایجاد نوعی قرضه های کوچکی به منظور خود کفایی و نجات از فقر کمک میگردد، 

 داکتر صاحب غنی با تجارب بانک جهانی، آیا فعالیت وسیعی ای را در پالن دارد؟
الت زیاد در سیستم خاص بانکی و ابتیاع قرضه ، مشک«میکرو فینانس»متأسفانه سد راه پروگرام های جواب: 

در افغانستان می باشد، طوریکه میدانید در حال حاضر اموربانک داری با مشکالت و نابسامانی های فراوانی 
سر دچار است که فساد اداری بار آورده. البته کمک های بین المللی و مؤسسات انفرادی درین زمینه موجود 

 می باشند. است که تا هنوز کافی ن
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در آن مجلس کوچک ضمن صحبت یکی از خاطرات جالبی را که بر او اثر گذاشته بود،  «روال غنی»خانم 
 چنین بیان نمود:

باعث میگردد تا روزانه تعدادی اعم از زنان و  «در باز»ضمن مالقات ها در دفتر کارم که درحقیقت پالیسی
ان مراجعه نمایند، مرد نیمه سالخورده ای از یکی از مردان هموطن برای دیدار و مطرح نمودن مشکالت ش

والیات پشتو زبان بدیدارم آمد و خواهشاتی در مورد مشکالت معارف و امور صحی داشت. در حین صحبت 
بمن گفت نمیدانم شما را چی صدا بکنم؟ خانم اول، بی بی گل یا که نام دیگری الزم است؟ قبل از جواب من، 

سوال نمودم که روال جان بنامد. من  «خوری»فیصله نموده است که اگر اجازه باشد مرا  اضافه نمود که وی خود
با وی صحبت می نمودید، پاسخ داد که مخاطب وی پشتو حرف میزده و او به دری جواب میداده را  چه لسانی

  است که هیچ مشکلی در مذاکره ایجاب نمی نمود. 
 

صاحبه های فراوانی با مطبوعات امریکایی در مورد اوضاع زنان درین مسافرت م «روال غنی»البته محترمه 
افغان و قدرتمندی آنان و شرائط موجودۀ افغانستان داشته است که یکی آن بصورت پخش ویدیو از افغان جرمن 
آنالین هم صورت گرفت. درین مختصر با استفاده از چند پروگرام مطبوعاتی نامبرده، گلچینی که بیشتر به 

 موقف زنان در افغانستان ربط میگیرد، میپردازیم: موضوع و
واشنگتن  در «مرکز تعلیمات ستراتیژیک بین المللی»قسمت مهم مصاحبۀ خانم اول افغانستان با مؤسسه ای بنام 

این بود که چرا همسر رئیس جمهور پیشین،  «روال غنی»صورت گرفت. یکی از سواالت مهم از محترمه 
با اینکه داکتر طب هم بود هیچگاهی در اجتماع افغانی ظاهر نگردید و رول فعالی نداشت  «زینت کرزی»خانم

در حالیکه خود او از همان آغاز در امور اجتماعی مملکت فعال گردیده است؟ پاسخ چنین داده شد که امید است 
ولۀ حیث یک مادر وظائف محمدوعین نا امید نگردند اگر بگویم که شاید خانم کرزی بیشتر ترجیح داده است که من

خویش را سربراه نماید و من اورا مالمت نمی نمایم چون حق انتخاب را داشته است. )اینقلم به نمایندگی از مردم 
خود دقیقاً خانم افغانی را که مقام واالی داکتری هم داشته است، مورد مالمتی قرار داده و میدهم که یک روز در 

ها مؤسسۀ خیریه، کمپ های بی جاشدگان و عودت یافتگان و امثالهم، خانم جناب  یک شفاخانه، یتیم خانه، صد
با خدم و حشم آنقدر دشوار بود که وی چنین یک جای « ؟!»رئیس جمهور تشریف نبرد. یعنی آیا وظائف مادری

م که در مقااضافه نمود که وی معتقد نبوده  «محترمه روال غنی»پای منفی در تاریخ باقی گزارد؟(.  بهر حال، 
 خود از فعالیت دست کشیده و در عوض تا شب منتظر آمدن شوهری بماند که همیشه عاشق کار زیاد بوده است:

« نیداکتر غ»زندگی من با مالقات با مردم افغانستان از مناطق مختلفه رنگ میگیرد، دفتر من که به تشویق 
نفر عضو دارد که  ۷زیرش مراجعین داشته باشم، تشکیل گردیده و خود هم تصمیم گرفتم که یک پالیسی برای پ

من بزرگترین شان هستم. مراجعین می دانند که دفتر توان مالی کمک به آنان را ندارند ولی دانستن مشکالت و 
آگاهی به تقاضاهای شان برای بهبودی مثالً معارف، صحیه یا وضع زنان، برای من یک وظیفۀ آموزنده می باشد 

هر زمینه مشوره و معلومات ارائه مینماییم. باید اضافه کنم که عده ای را کنجکاوی هم به دفتر و خوشوقتم که در 
من رهنمون میگردد که چون قبالً همسر رئیس دولت را با فعالیت روزمره ندیده اند، میخواهند از نزدیک ببینند 

عقولی با دفاتر دولتی داشته باشند، که مثالً من چه نوع فعالیتی دارم. اگر درین دیدار ها مراجعین مشکالت م
 بصورت محدود رسماً وسیلۀ مالقات را دفتر من روبراه مینماید.

از خانم اول افغانستان سوال شد که که چه نتیجۀ مثبتی را درین دیدار های مردم گوناگون بدست آورده است؟ در 
شخصیت و ارادۀ بسیار محکم هستند که مرحلۀ اول متوجه گردیدم که تعداد زیادی از زنان مالقات شده دارای 

میدانند که با تصمیمات برای پیشبرد اهداف شان چگونه پیش بروند و از منابع مختلفه برای پیشرفت، استفادۀ 
اعظمی نمایند. باید گفت که تالش و پایداری زنان افغان بسیار قابل دقت است و نمیدانم که چرا میدیا و مطبوعات 

 ۀ مهم، خاموش هستند.افغانی در چنین زمین
در مالقات ها تعداد زیادی از زنان اطراف هم حصه می گیرند و اکثراً شکایت دارند که آنان فراموش گردیده و 
کسی به سراغ شان نمی آید. گویا که یک خالء بین شهر و اطراف آن موجود است. البته باید در نظر داشت در 

بیشتر معلمین مکاتب مرد هستند، تعصب فامیل  ل میدهند، چونکهف را دختران تشکیشاگردان معار ۴۰%حالیکه 
های اطراف سبب میشود که دختران را از مکتب منع نمایند. درین زمینه کوشش می شود که وسائل جدی تعلیم 
معلمین زن در هر منطقه، این معضله را تا حد زیادی مرفوع گرداند. ناگفته نماند که یکی از مشکالت مشابه، 

 مسئلۀ کمبود امنیت برای دختران مکاتب و ایجاد خطرات برای آنان می باشد.  همانا
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سوال شد که در مورد باالپوش زیبای کار دست و خامک دوزی آن چه نظر دارد؟  «روال غنی»از محترمه 
نعت ا صپاسخ داد که مؤسساتی را که در افغانستان زنان تشکیل و اداره می نمایند واقعاً قابل قدر است، نه تنه

کار دستی بصورت وسیع انکشاف نموده، بلکه ایجاد فابریکه، ادارۀ فارم های میوه و ترکاری، مؤسسات نساجی 
و تعداد زیاد دیگر، صنایع قیمت داری هستند که به مدیریت و اختیار زنان در هر منطقه ای فعالیت می نمایند. 

و کامیاب هستند. این تشریحات تاحدی قدرتمندی و  زنان کارکن، مدبرگزاری های مختلفه در تجارت و سرمایه 
تنها باید کمک، آن قشر نهایت مهم اجتماع  ا در مملکت به نمایش می گزارد کهحقوق زنان رشناخت  استفاده از 

 رهنمایی و تشویق گردند و جلو پیشرفت شان گرفته نشود.
ند، ولی شکایت شان از تبعیض قائل شدن است که باور نمایید که خانم های افغان اگر اراده نمایند، کامیاب میشو
 در دوایر دولتی صورت میگیرد. های شان با آنها رویۀ متفاوت در بانک ها و امور قرضه و اجرای کار

 

اشتراک نموده بودید، اظهار شده است که زنان افغان باید در  «اسلو»سوال شد که چندی قبل که در کانفرانس
سایۀ حقوق اسالمی، امتیازاتی که در گذشته داشته اند، دوباره بدست آورند، تشریح درین زمینه چه می باشد؟ 

 چنین بود که بلی، از زنان افغان خواهش نموده ام که حقوق و امتیازاتی را که قبالً  «خانم غنی»جواب محترمه 
در افغانستان منحیث یک مملکت اسالمی داشته اند دوباره کمایی نمایند، چونکه تاریخ اسالم مخصوصاً در دهه 
های اول رول و اشتراک زنان را در امور اجتماعی به صراحت نشان می دهد. پیامبر اسالم خود با یک خانم 

انتخاب شریک زندگی اش را داشت. خود باشد ازدواج نمود و دختر ایشان حق  «بی بی خدیجه»تجارت پیشه که 
داشتم، مادر کالن ها دارای قدرت و مشترک  با فامیل شوهرم زندگی، گ های خونین در افغانستانمن قبل از جن

قابل احترام بودند، در حالیکه خانم های جوانان همه به تحصیل و کار های مختلفه اشتغال داشتند. در اجتماع هم 
شهر ها با کلتور محلی به زنان حق کار در بیرون منزل را میداد، در شهر هم، زنان به در حالیکه حیات بیرون 

تحصیل و فعالیت های گوناگونی دسترسی داشتند. متأسفانه اسالمی که امروز به جوانان تعلیم داده میشود، با 
روش اصلی شباهت  اساسات بنیادی آن  کامالً متفاوت است، کار هایی که زیر نام اسالم صورت می گیرد با

 نداشته و چیز دیگریست.
روزی در مورد اصول و حقوق اسالم برای زنان سخنرانی داشتم، در زمینه به موضوعی اشاره نمودم که قابل 

ماه بین اطفال آنان فاصله بیاید تا طفل و  ۳۰قدراست، بلی در اسالم زنان حق دارند که برای حفظ صحتمندی، 
 د ببرند.  مادر ازین روش پسندیده سو

، همسر ترقی خواه مدبر و با کفایت «ملکه ثریا»از خانم اول افغانستان سوال شد که او در مورد فعالیت و موقف 
ک ی «ملکه ثریا»در افغانستان، چه عقیده دارد؟ نامبرده پاسخ داد که وی معتقد است که  «امان هللا خان»امیر 

ی افغان در سومین دهۀ قرن بیست بوده است که با تعمیم و شخصیت مهم و نمونۀ یک زن تحصیل یافته و مترق
خدمات و کار های فوق العاده ای برای مردم  صحیه و نو آوری های اجتماعی مصدرپشتیبانی معارف و امور 

خود، مخصوصاً زنان افغانستان گردیده است. بلی اینکه شوهر من و هزاران مرد و زن افغان امکانات تحصیالت 
پوهنتون داشته اند، همه میراث راهنمایی های آن عصر بوده است، چنانچه شاگردان افغان که به را تا درجۀ 

اصرار  «ملکه ثریا»امریکا برای ادامۀ درس می آمدند، با سویۀ خوب در پوهنتون های آن قبول میشدند. چون 
 و متخصصین برای تعلیم وداشت تا همه مردم افغانستان تعلیم یافته شوند، حتی در آن عصر مأمورین مسلکی 

تربیۀ مردم کوشش های زیادی می نمودند که یقین است خدمات با ارزشی را برای نسل های بعد انجام دادند که 
 به ذات خود قابل قدر و افتخار می باشد.

 مبه همین دلیل است که ارزش معارف در افغانستان جای خود را یافته و زنان افغان از تاریخ، جغرافیه و علو
مملکت شان  کامالً مطلع گردیده اند و زمانیکه بخواهند تعلیم یافته گردند، باید ممنون این زن نامی و مترقی 

 تاریخ افغانستان باشند.
 

 حین مسافرتش به واشنگتن.  «روال غنی»این بود گلچینی از بیانات مختلفۀ خانم اول افغانستان محترمه 
سی که برای شناخت قدرتمندی زنان افغان در واشنگتن برگزار گردیده در ماه اپریل سال گذشته در مجلنوت: 

بود و با این قلم بیاناتی در زمینه ایراد نمود، عکس  «والیت کنر»بود، یکی از خانم های جوان افغان که از 
سخنان  یرا تهیه کرده بود که پهنای دیوار مقابل بینندگان را احتوا مینمود، و «ملکه ثریا»بزرگ و زیبایی از 

خویش را با اشاره به عکس شکوهمند روبرو چنین آغاز نمود: من از سرزمینی می آیم که عکس ملکۀ با قدرت، 
 خیرخواه، معارف پرور، با کفایت و مردم دوست آنرا به مقابل تان مشاهده مینمایید!  
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