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 ۰۹/۰۵/۲۰۲۰             منصور فیمحمد شر

 

 اول افغانستان ی، بانویبه کارنامه پنج ساله بانو روال غن ینگاه
 

 میهللا الرحمن الرح بسم
در  ی" تا اندازه ا یمحمد اشرف غن یجمهور استی"افغانستان در دوره اول ر یمقاله ها یعنی یقبل یمقاله ها در

بار به طور فشرده در  نینوشتم و ا یجمهور محمد اشرف غن سیجاللتماب رئ یستودن یها تیمورد زحمات و فعال
 یجمهور استیدوره اول ر یط شانیا شمندارز یها تیو فعال شانی، دفتر ااول کشور یمورد جاللتماب بانو

 . سمینویم
 

 
 

 : نامهیزندگ
 I’Institut d’Etudes Politiquesاز پوهنتون  ۱۹۶۹به جهان گشود ، در سال  دهیدر لبنان د یروال غن بانو
 یئکایاز پوهنتون امر یاسیاول را در رشته مطالعات س یماستر ۱۹۷۴و در سال  سانسیل سندفرانسه  سیپار

 بدست آورده اند . ورکیویدر ن ایکولمباز پوهنتون  زمیدر رشته ژورنال ۱۹۸۳را در  شیدوم خو یو ماستر روتیب
به عنوان داوطلب در  یداشته اند منجمله مدت یمختلف فیشوهرشان وظا یجمهور استیقبل از ر یروال غن بانو

 نموده اند. فهیوظ یفایا یبانک جهان یشبکه خانوادگ
در رشته  میاست. مر ارکیویساله و متولد ن ۳۶ ،یغن میاول دو فرزند دارند ، بانو مر یجمهور و بانو سیرئ

 تواندینموده است و م لیاش را تکم تالیتحص یبه درجه ماستر ارکیوین نیاز پوهنتون بروکل یریتصو یهنرها
 .صحبت کند ایبه هفت زبان زنده دن

قاموس افغانستان نوشته است که در آن  ای" کانیبنام "افغانستان لکس یکتاب یجمهور غن سیبا پدرش، رئ یغن میمر
شده که شامل هفتادو دوبخش است و  دهیمجدد گنجان یایافغانستان را در حلقه اصالحات، انقالب، سقوط و اح خیتار

 شینما یریبه بشکل تصو ارکیوین یشگاهیدر نما میکتاب را بانو مر نیدوازده بخش ا
 (۱شده بود . ) گذاشته
به افغانستان آمد و به عنوان  یطارق غن کردندیم فهیوظ یفایا هیمال ریبه عنوان وز یکه محمد اشرف غن یهنگام

 افغانستان آشنا شد. دهیچیپ طیبا شرا کیافغانستان به کار پرداخت و از نزد هیپدرش در وزارت مال اریدست
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 یبرنامه شفاف و پاسخگو برا کی هیسازمان بشردوستانه در جهت ته کیبا  یبه همکار ،یلیاز فارغ التحص پس
 پرداخت . یبیکشور ل
 (۲)"سورس" را در مقطع دکترا به دست آورد  ادیبن هیافغانستان است که توانست بورس محصل یاو از جمله س همچنان

 

 :اول یدفتر بانو شیگشا
و پس از مشورت  ۱۳۹۳سال  یجمهور استیدر انتخابات ر یجاللتماب محمد اشرف غن یروزیروال بعد از پ بانو

 کرد . جادیا یجمهور استیاول در ارگ ر یبانو یها تیانجام مسئول یبرا یجمهور، دفتر سیبا رئ
 

 :جمهور سیرئ اریهم
اول در  یبانو غیدر یب تیتا کنون از حما یجمهور استیر یها روز نیاز اول یجمهور محمد اشرف غن سیرئ

جمهور حقوق زنان  سیاول همانند رئ ی، بانوبرخوردار بوده است یها و حفظ دستاورد یدفاع از منافع مل یراستا
 . داندیقابل معامله م ریرا خطوط قرمز و غ یو دستاوردها یو منافع مل

 

 :باز یدرها استیس
مالقات و مشکالت  شانیبا ا توانندیم یهمه اقشار جامعه باز است و مردم به راحت یاول به رو یدفتر بانو یدرها

 بگردانند . کیشر شانیکشور را با ا یها یو کمبود
 

 :شودیم میاول به چند بخش مختلف تقس یدفتر بانو یها تیفعال
 

 :و گسترش سواد یسواد آموزبخش  در
 سواد  یایدر مورد مزا یده یآگاه
 شده بود . هیاول ته یبانو یکه از پول شخص هیهزار جلد کتاب و همچنان قرطاس ۳ یاهدا
  هیو قرطاس یسواد آموز یهزار جلد کتاب الفبا یاهدا
از  ریدارند و تقد یگسترش سواد در افغانستان نقش موثر نهیکه در زم یسواد آموز یشائبه از نهادها یب تیحما

 آنان .
 

 :مهاجران
 .گردندیکه به وطن بازم یاز مهاجران یرسم استقبال

که به وطن بازگشته  یها مهاجر به صد یاول و ارائه خدمات صح یجمهور و بانو سیرئ ینقد یکمک ها یاهدا
 اول . یاند توسط دفتر بانو

 مهاجران افغان  رشیبه پذ ییاروپا یکشورها ریمتقاعد کردن مقامات آلمان و سا یلمان برااول به آ یبانو سفر
 

 :یبخش فرهنگ در
 سازان افغان لمیف یها لمیف شیو نما ینقاش یفرهنگ شگاهینما ری، تدو یهنر یاز اقدامات فرهنگ تیحما
 ینیدر بخش گسترش فرهنگ شهرنش یمستند و هنر یها لمیجشنواره ف ریاز تدو تیحما
 سازان برتر  لمیبه ف زینامه و جوا ریتقد یو اعطا میسمپوز لمیجشنواره ف نینخست ریتدو

 

 :بخش سالمت در
 یدر مورد ضررها یاز کودک و مادر ، آگاه تیحما ی، برگذارو رحم هیدر مورد سرطان ثد یده یآگاه ــ ۱

 مواد مخدر 
 مرکز  نیاول به ا یبانو یاز حساب شخص یهزار دالر ۱۰ن ، کمک مرکز مجادله با سرطا جادیا ــ ۲
 و البراتوار شفاخانه استقالل صهیمجهز تشخ پارتمنتید جادیاز ا یبانیپشتــ  ۳

که درمان آنها در داخل  ییها ضیصعب العالج و مر یها ضیاول در بخش درمان مر یکارها بانو نیاز ا گذشته
 کرده اند . یادیز یو فرستادن آنها به خارج از کشور تالش ها ستین ریکشور امکان پذ

درمان به خارج از کشور فرستاده شده  یاول تاکنون ده ها کودک معلول برا یبانو غیدر یب یها تیحما هیسا در
 اند .
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 :انیب یاز آزاد تیحما
نستان بوده و خبرنگاران به در افغا انیب یآزاد انیحام نیدو تن از بزرگتر یجمهور غن سیاول و رئ یبانو

 اول برخوردار هستند . یبانو غیدر یب تیخصوص خبرنگاران زن از حما
از خبرنگاران  تیاول به صندوق حما یجمهور و جاللتماب بانو سیاز طرف جاللتماب رئ یافغان ونیلیپنج م کمک
 . ستیستودن
اول کشور از  یبانو تیاز حما یقدردان یاز خبرنگاران برا تیحما یصندوق مال یرهبر ئتینماند که ه ناگفته

 اهدا کرده اند . رنامهیتقد شانیخبرنگاران به ا
 

 :زنان
 کرده اند ، دیبر نقش مهم بانوان در جامعه تاک شهیروال هم بانو
 یبانو یاول برگذار شده است و تالش ها یزنان از طرف دفتر بانو میسمپوز نیاول تاکنون چند یابتکار بانو به

 ادامه دارد . ریناپذ یزنان افغان به آنان به طور خسته گ یو اسالم یبازگرداندن حقوق قانون یاول برا
 در کشور مورد توجه قرار گرفت . یتالش ها بود که نقش مهم زنان در بازگرداندن صلح سرتاسر نیهم هیسا در

 اول قرار دارند . یبانو تیخانه دار همه مورد حما ایو  یافغان چه خبرنگار ، نظام زنان
 نیب لوفرین یالملل نیب زهیجا ۲۰۱۶از زنان در سال  تیحما یاول در راستا یبانو یاز تالش ها یپاس قدردان به

 اهدا شد . شانیبه ا ییایآس ادیاز طرف بن یالملل
 

 :با موادمخدر مبارزه
 اول قرار دارد ، یبانو یشوم مواد مخدر در صدر کارها دهیپد با مبارزه

اول شروع شد و از آن زمان تاکنون  یبانو یاز سو ۲۰۱۵مبارزه با مواد مخدر در سال  یبرا یمل جیبس روند
 . کندیموادمخدر با آن مبارزه م یدر مورد ضررها یده یآگه قیاول از طر یدفتر بانو

 

 :سرپرست یو توجه به کودکان ب تیحما
از سال  دهیکار پسند نی، ا فرستندیم ییایسرپرست پرورشگاه ها هدا یکودکان ب یبرا یمذهب ادیاول در اع یبانو

 انقطاع ادامه دارد . یتاکنون ب یجمهور غن سیرئ یجمهور استیاول ر
 یحاال به کارها نیز همجامعه و جهان باشند ا یبرا یدیمف یانسان ها ندهیکودکان در آ نیآنکه ا یآن گذشته برا از

 قیمسکن را تشو هیو ته نیعالالد یاول کودکان  پرورشگاه ها یمثال کارمندان دفتر بانو شوندیم قیتشو دهیپسند
 مراقبت کنند . شانیکردند که نهال بنشانند و شخصا از نهال ها

 

 : از جوانان تیحما
جوانان بر  یرهبر نهیتا زم کوشدیاول م یاول برخوردار هستند ، بانو یکامل بانو تیافغان از حما جوانان

 کند . ایافغانستان را در دراز مدت مه
 آنها و به خصوص مخترعان جوان افغانستان است . یاول از جوانان کشور باعث دلگرم یبانو تیحما
 یلقب "حام یمراسم یاول ط یبانو تیاز حما یجوانان افغان بخاطر سپاس گذار یاجماع جهان نیمخترع تهیکم

 اول اهدا کرد . یجوانان" جوانان را به بانو
 

 : نیدروغ غاتیتبل
دشمنان دولت افغانستان  یکه از سو رندیگیقرار م ییبه طور منسجم هدف توطئه ها شانیاول و دفتر ا یبانو

 . شوندیم یطراح
که در تضاد با  ییو متن ها دیبه اوج رس ۲۰۱۸شروع شد و در سال  ۲۰۱۶اول ازسال  یبانو هیبر عل پروپاگندا
 . شدیمردم دست به دست م نیاول پخش و ب یبه نام بانو یقرار داشت از طرف اشخاص ناشناس یوحدت مل

 

 : پروموت پروژه
مصرف  اریو اخت شدیم قیدر افغانستان تطب USAID ییکایپروژه از طرف اداره امر نیا یکیپروموت  پروژه

 نداشتند . ینقش چیافغانستان در آن ه یاسالم یبود و دولت جمهور USAIDپروژه با  نیتمام بودجه ا
 پروژه هشدار داده بودند . نیا یها ییاول بارها در مورد نارسا یناکام شد که بانو یپروموت در حال پروژه

 یکشورها یدارمصارف ا یبرا یجامعه جهان یدرصد کمک ها ۷۰اول قبال گوشزد کرده بودند که  یبانو همچنان
 مورد شده بودند . نیدر ا یجد یو خواهان بازنگر شودیم نهیکمک کننده هز

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 4 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

 

اول  یبه نام بانو یاشاره ا نیپروژه را ذکر کرد که در آن کوچکتر نیا یناکام لیدال یگزارش یط گاریس موسسه
موضوع را  نیتالش کردند که ا گاریبدون توجه به گزارش س یاشخاص اینشده بود ، اما شخص و  شانیدفتر ا ایو 

 ربط بدهند . شانیاول و دفتر ا یبه بانو
 اول ساختند  یرا به نام بانو یمتعدد یپروموت صفحات جعل هیاز تالش ناکام در قض پس

 برشنا
 

 :منابع
Firstladi.gov.af 

Office of first ladi of afghanistan . 
 : گرید منابع

 ۱۳۹۴،۱،۲۴انتشار  خیتار voa ینور الیبه قلم ژ ست؟یک یجمهور غن سیدختر رئ_۱
 یبانک اطالعات رجال / طارق غن_۲
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