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  پيشگفتار

 ،اجتماعى سياسى هاى شخصيت از أعم گرامى گان خواننده و عزيز طنان همو به دارم وادب سلام

  ،فرهنگى

 

 

 درجه اما ندارند هم از تفاوتى كدام خود آفرینشگری در کل صورت به مرد چه زن  چه ها انسان چه گر -

 د،فر  درونى  و شخصيتی های داشته و فردی کردار و رفتار سلوك اجتماعى. رفتار و برخورد خرد، و آگاهى

  سازد می متفاوت دیگران از را او

 و ستد بيشتر هاى چالش با متاسفانه دهند مى تشكيل را جامعه پيكر نيم از بيشتر زنان كه ما كشور در

 ، گى خانواده خشونت مانند شد اور ياد زمينه در مختلف هاى خشونت از توان مى كه استند گريبان

 نانز  شخصيت ترور ، سنتى خشونت ، فرهنگى ،خشونت شوهرى زنا بستر در ،خشونت اى رسانه خشونت

 محكم ما سرزمين زنان هاى پاى وزين زنجير مشكلات اين توسط كه وغيره رمخد مواد اعتياد ، اجتماع در

 عليه خشونت از برجسته هاى مثال كه رسد مى خود  اوج به روز تا روز  ها چالش اين و است شده بسته

 در رخشانه سنگسار ، كابل در ملكزاد فرخنده بانو شهادت مانند داريم كشور از خارج و داخل در زنان

 , جرمنى هامبورگ در ، بلخى شراره بانو ترور , جوزجان ولايت در زرينه بريدن بينى و ،گوش ورغ ولايت

 كشور ولايات و ها شهر در ديگر تن صدها و هرات ولايت در           بانو. كشور زبان شيرين شاعره قتل

 به يا و كودكان هاى جازدوا و دختران فروش از اگر و است گرديده جهان و افغانستان روز اخبار سرخط مه

 به زنان اعتياد و زنان هاى معلوليت از اگر يا و سال كهن مردان زنى به سال خورد دختران دادن شوهر

 معضله صدها و زر و زور هاى قومندان توسط زيست محلات و كار محلات در جنسى وتجاوز مخدر مواد

 اين است ساخته توان نا را غانستاناف زنان كه  متمادى هاى سال طول در زنان موجود هاى چالش و

 ددانن نمى هنوز بنويسيد چگونه دانند نمى هنوز كه را زنانى هاى درد و بردارم قلم تا داد بمن را احساس

 زنان و مردان حق سواد اموزش كه دانند نمى هنوز و استند برخوردار جامعه در انسانى حقوق كدام از كه

 معهجا در كه بياموزند خود و كنند نرم وپنجه دست مشكلات با چگونه كه دانند نمى هنوز بالاخره و است

 هك سوژه بود اين باشند داشته سهم اجتماعى هاى مشاركت در و نمايند فعاليت  مشترك مردان مانند

  بنويسم  كشور مند درد مادران و زنان  هاى ناتوانى و ياس ، اشك ، درد از خواستم
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 هاى انسان كه تخنيك و علم ، تمدن و پيشرفت 21 قرن تا اينجا تا را تثماراس و بودن برده يوغ ها سال كه

 ندشناس مى را انسانيت مدرن جهان و اند گرفته  مطالعه به  سياره ملياردها با را لايتناهى فضا  امروزى

  ها انسان  تبعيض نه

 شان مادران كنار در ما اطفال استند محروم تحصيل گى زنده حق ترين معمولى از ما زنان كه دردا ولى

 ، را برهنه پا يتمان و مادران اشك و ، ،انتحار ،قتل ،كشتار جنگ دراز هاى سال ى ها درد و كشند مى درد

  بگيرم بحث به و بزنم قلم كشور زنان نام از خواستم را ها درد اين

 پيش ساله ١٥ وانىج كه  متوسطه تحصيلات اى دوره در هايم گام اغازين با عمرم هاى سال تجارب از و

 و  بر و دور  مردان وتحقير توهين ، خوردن كتك روزانه كه  ام ماحول زنان بار خشونت زندگى نبودم

 تمام در كه هاى نابرابرى بود شده تبديل زنان روزانه عادت به كه  شوهران بخصوص خانواده مردان

 تبعيض و ها نابرابرى ، اجتماعى هاى مشاركت در حتى فرهنگى ،اجتماعى،و سياسى هاى عرصه

 ىم افزود بروز روز شان هاى توانى نا به و برد مى فرو نيستى بكام را زنان بيرحمانه بشكل  جنسيت

 و دبو افغانستان مركز و ولايات از تر متمدن كه كابل شهر در حتى افغانستان ام زادگاه در همه اين  شد

  مى چشم به داشتم فاميل با زمان ان در كه كشور ولايات در اقامت و ولايات هادر سفر

 برايم  ها درد اين روز تا روز و كردم مى درك شان همجنسان از تن يك منحيث را انان هاى ودرد ديدم

 فقر و بيسوادى عليه ،مبارزه اجتماعى عدالت تامين ، جنسي نابرابرى عليه مبارزه بلندى احساس

 مردم و أطفال و زنان چگونه كه بودم ان فكر ودر اورد مى وجود به زنان خشونت عليه مبارزه بخصوص

 شان دشوار هاى روز همدرد و يار توان حدود تا دهم نجات بيسوادى و جهل و سياه دوره اين از را ما

 چند زمان كوتاه برنامه طريق از جهان مبارز زنان هاى سريال تعقيب با  دوره ان در حاليكه در باشم

 عليه مبارزين از يكى هم من و باشم فلم ان قهرمان كه كردم مى ارزو بود محدود كه تلويزيون ساعته

  باشم مبارزه اين پيشگامهاى از يكى و خشونت

 دموكراتيك سازمان گزار بنياد تام با بودم افغانستان جوانان دموكراتيك سازمان در فعال جوان من

 تلويزيون و ها رسانه طريق از را ايشه كاركرد و شدم آشنا راتبزاد اناهيتا ياد زنده نستوه بانو  زنان

  بود الگو يك برايم و كردم مى تعقيب افغانستان

 دانستم موردش در بيشتر داشتم مطالعات راتبزاد اناهيتا داكتر ياد زنده  مورد در

 بى ىو بود افراشته قامت زنستيزى دشوار شرايط در وبند قيد از زن رهايى بخاطر كه ازادامنش بانو اين 

 و ربراب حقوق با زنان و دهد نجات كننده خفه سنت بند و قيد از كشور زنان بتواند تا رزميد مى نههراسا

 ، بيسوادى با مبارزه ، روشنگرى كار باشند داشته نقش  اجتماعى ها مشاركت در اجتماعى عدالت تامين

   كرد مى بارزهم باشد داشته ارزنده نقش موسسات در  توليدى كار در زنان سهم ، مادر و طفل حق

 دوش به دوش خواستم بودم زن حقوق مدافعين  چنين جستجوى در سالى خورد از چون من كه

 بى ىو بود افراشته قامت زنستيزى دشوار شرايط در وبند قيد از زن رهايى بخاطر كه ازادامنش بانو اين 

  بپيوندم رزميد مى هراسانه

 عشرو  را زنان با كار مستقيما  كابل ولايت زنان ولايتى شوراى پيشنهاد اولين با ١٣٦٣ سال در همينكه

  كردم

 براى هم كشور از خارج در عرصه اين در امروز تا ام وتجربه كار دراز سالهاى عدالتخواهى مكتب ان از  كه

  دادم ادامه زنان خشونت عليه مبارزه زنان رهايى و ازادى

  فزونا روز هاى وچالش  دوره اين وشيرين تلخ تجارب از و

 ريس دولت و جمهوركرزى ريس سياه هاى دوره و طالبانى بخصوص مختلف هاى سياست و ها دوره در

 ، جنسى هاى استفاده و اذيت مورد بيشتر زنان كه بيان ازادى و ديموكراتيك دولت بنام كه غنى جمهور

  ، معلوليت ،و سنگسار ، خيابانى اذيت و ازار ، شخصيت ترور

 گرفتند قرار وغيره وكوب لت

 

 



 و  داخل از تحقيقاتى موثق إسناد اورى جمع با امروز و ديروز يعنى ها چالش اين جمبندى از خواستم

 هرسان در زنان شخصيت ترور از كنند مى  نرم پنجه و دست ان به أفغانستان زنان روزانه كه كشور خارج

 ، زنان كار محل و أدارت در جنسى زتجاو ، مخدر مواد اعتياد و ها زندان تا گرفته اجتماعى صفحات و ها

 ساخته متضرر را أطفال و زنان بيشتر كه جنگ توسعه و صلح نبود   زنان ،فروش اجباري هاى ازدواج

  است

 اجتماعى ،فعالين فرهنگيان از أعم كشور گان ونخبه زنان استقبال كهرمورد  ام داشته تهيه  را مقالات

 و ها ويبسايت و  گرفت قرار كشور خارج و داخل در ام وطنانهم از بيشتر تعدادى  و سياسى ،فعالين

 براى را ها مقاله اين خواستم شد سپرده نشر دست كشور خارج و داخل زنان مجلات و نشرات

 كه نمك تهيه ديباچه ندارند  بلديت هم بيشتر و استند دور انترنتى امكانات از كه وأشخاصى  هموطنانم

 ان واز داشته قرار شان دسترس به كجا هر جارو هر در كه باشد كتاب بلكه انش هاى كتابخانه تزهين نتنها

  نمايند مند سود استفاده

 دعوت كتاب اين سودمند استفاده و مقالات اين مرور جهت را عزيز هموطنان و گان خواننده شما

  نمايم  مى

 چالش قبال در  افغانستان زنان با كار اى ازموده گان نخبه از يكى منحيث را خود نقش نخست قدم در

 ثانيآ و باشم داشته افغانستان زنان هاى

 ، شان فردى اموزش و اگاهى سطح ارتفاع جهت زنان  اتفاق و اتحاد ، روشنگرى بسوى گام كتاب اين

 حقوق از دفاع و ، ترورشخصيت ، مخدر مواد اعتياد ، ،فقر خشونت عليه مبارزه و اجتماعى عدالت تامين

  باشد سالارى مرد جامعه در ما زنانه

  ودرود مهر با

 2018.26.03 جرمنى " "ولى زرغونه

 

 

 

 

 

 

 

 

    تقريظ

  " "كارمند صمد

 ( اجتماعى و ،فرهنگى سياسى  شناس كار )

 

 

 مسائلی جمله از افغانستان در جنگ دهه چهار تداوم

 تا است نگذاشته اگين زهر پديده یک عنوان به و کرده ناآرام را سرزمین این شهروند هر ذهن که است 

 آنچنان سرزمین این در نیابتی جنگ دهه چهار ببینند. را نسبی آرامش و صلح،امنيت روی مردم این

 صلح، به رسیدن اکنون که است کرده ویران را مدنی و ادبی،اقتصادی فرهنگی، هایزیرساخت

 زنده و شد كشانيده چالش به انسانيت همانا ان جوهر و انسان مقام مدت اين طی دشوار، استرویایی

 ایه خواست از دور و كننده مايوس مردم گی

 شد. بشريت امروزئ تمدن



 توانمي حق به اند شده متقِبل افغانستان زنان را سالها همه اين مصيبت و درد بيشترين كه باتاسف

 جهان اخیر تاریخ در دیگری اندک های گروه با تنها اند، شده متحمل افغانستان زنان که رنجی كه گفت

 کند. می برابری

 افتخار پر زنان عليه خشونت اصلی دلايل و زنان مشكلات و ها دشواری به كردن توجه و پرداختن

 اتتحقيق و ها تحليل ها، نوشته در همه اين مسرت كمال با كه ستايش درخور و بجا كاريست افغانستان

  است، يافته انعكاس”"ولی جان زرغونه ما عزيز ميهن جسور و مدنی،زحمتكش فعال شاعر، مبارز، بانوی

 افغانستان، زنان ديموكراتيك سازمان طريق از گسترده های فعاليت با نوجوانی از ولی زرغونه بانو

 و بوده مردمش با پيوسته اجتماعی و سياسی های نهاد ساير و افغانستان جوانان ديموكراتيك سازمان

 داده قرار خويش انسانی اهداف سرمشق را افغانستان زده جنگ انسان رفاه و سعادت بخاطر مبارزه

 انسانی،اگاهانه، بلند احساس با و نموده حس خود پود و تار با را افغانستان زنان رنج و درد وی است،

 زنان بار رقت وضع از رفت بیرون های راه بيشتر درايت با كه ساخته برجسته را زنان مشكلات كارشناسانه

 اند. نموده مشخص نگرانه اينده و باز ديد با را افغانستان

 خويش زيبای ميهن از دوری و مهاجرت دوران طالبان دولت رسيدن قدرت بر از بعد كه ولی زرغونه بانو

 و امكانات با پيوسته ، داده ادامه را هايش فعاليت هم مهاجرت ودر است شده وطن ترك به مجبور نير را

 هاى فعاليت و دارد و داشته رقرا افغانستان زنان و مهاجران خدمت در مؤثر و مفيد های كرد راه

 و ،فرهنگى سياسى هاى عرصه در كه اروپا در زنان با كار بخصوص است گذاشته بجا خود از چشمگيرى

  فعاليت اجتماعى

 اب كه برداشته اروپا در زنان با  روشنگرى كار عرصه در را بلندى هاى گام و است داشته لمس قابل هاى

 اين دبير سر منحيث و ايجاد را سبز" مرواريد " وزين سايت لازم پذیری مسوولیت و علاقمندی كمال

 درش ، زنان حقوق از صیانت منظور به  سبز مروارید ويبسايت هدف ميبرد. پيش به  را وظائف سايت

 اندازی راه خانوادگی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مختلف ابعاد در زنان جایگاه و شخصیت

  است. شده

 هب نهادن ارج و حقوق ارتقاي براي تلاش و زنان علیه خشونت با مبارزه سبز، مروارید اهداف مهمترين از

 پی در راستا، اين در و است كرده آغاز را خود كار محوريت اين با سبز مرواريد است. زنان والاي مقام

 است. مبارز زنان هايانديشه با آشنايي و بشر حقوق فرهنگ ارتقاي

 هامبورگ شهر از كه زن ندای تلويزيونی برنامه ايجاد در برجسته نقش ولی  غونهزر  بانو همچنان و

 زن  ندای تلويزيونى برنامه سازان برنامه و گان كوينده نخستين جمله از و داشت ميشد پخش جرمنی

 ميشد. محسوب

 تلويزيون اين ايجاد  هدف كه است بهار دريچه اروپايى تلويزيونى برنامه گان كننده ايجاد از يكى و

 و افغانستان موجود های بسامانی نا هاو نابرابری عليه روشنگری،مبارزه بزرگ كار بخاطر است صدای

 ها. واقعيت از سيمای

 و افغانستان موجود و گذشته از است بيانی و بوده ما فرهنگ و ادبيات معرفی تلويزيونی برنامه اين

 ميپردازد. قضايا به موجود سياسی راضأم و عقده تعصب، بدون عینی و باز ديد با و جهان

 را انها به خدمت و ما جامعه طبقات و اقشار تمام و زنان جوانان، چهره از است تصويری بهار دريچه

 ميداند. خود وظيفه و رسالت

 باشد سیمای و صدا توانسته زن" نوای " نام زير بانوان برای اختصاصی برنامه پخش و تهيه با بهار دريچه

 افغانستان. زنان والای وارزش  مقام از دفاع بمنظور مشعلی و خشونت عليه ارزهمب بخاطر

 مهر! گران خواننده

 زنان خواهی ازادی و دادخواهی راه رهرو و  مبارز بانوی های تلاش و زحمات نتیجه ”زن نوای” کتاب

 حاوی ميشد برده وارز  كه انچنان ولی زرغونه بانو های نوشته محتوای میباشد، ولی زرغونه افغانستان

 دهخوانن تنها نه انها مطالعه و بوده اموزشی و گی خانواده اخلاقی، سياسی، اجتماعی، تربيتی، های جنبه

 درك و زنان اگاهی خود برای ميشود زمينه بيشترين بلكه ميسازد اشنا افغانستان زنان مشكلات با را



 هعرص ای كننده تعيين و مهم عنصر مثابه به نزنا جایگاه و مقام برای احترام و رعايت در مردان بيشتر

 افغانستان. بنام سرزمينی سياسی و اجتماعی،اقتصادی فرهنگی، ادبی، گی زنده مختلف های

 تابك اين خوانش با تا دارم ان بر اميد خواهانم فرهيخته بانوی اين برای درخشان های موفقيت حاليكه در

 نماييد. ادا افغانستان بانوان خوشبختی  و ازادی،بهروزی برائ تانرا رسالت و نقش

 كنيم. ستايش را مادر را، زن

 

 

 كارمند صمد

  اجتماعى و فرهنگى ، سياسى شخصيت

 3.201825.0 هامبورگ

 

 

  بيوگرافى“ زن "نوای

   " مختصرم "سوانح

 دكارمن وى بأشد مى  تاجك مليت از است پنجشير ولايت از پنحشيرى محمد ميرزا ولد  ولى زرغونه بانو

 فاميل  در ميمنه شهر فارياب ولايت به1346 سال در است بوده  زنان سياسى و ،فرهنگى اجتماعى فعال

  ابتداى دوره گذشتاندن از عدب است أمده دنيا به روشنفكر

 لسانس سويه به را تحصيلاتش بقيه و است رسانيده اتمام به سوريا ليسه از عالى تحصيلات و كابل در

 دمور  در اختصاصى تحصيلات همچنان و است رسانيده پايان به درى ادبيات رشته كابل پيداگوژى از

 فارغ سرخ ديپلوم أخذ با مسكو جوانان لكمسمو عالى مكتب از نوجوانان و جوانان تربيه و اموزش

 است گرديده

 و را تحرك و تجسس كه است كشور روشنفكر فعال وزن معارف كاران كهنه جمله از حوا بى بى مادرش

  وى از بيشتر را صادقانه خدمت مردم

  است اموخته

  مقدس خدمت به را خود جوانى سالهاى بهترين كه وى

 وطن اولاد به خدمت راه در كابل شهر مختلف مكاتب در معلمه منحيث ، انكارگر  ، جوانان ، زنان با كار

 زنان ، جوانان هاى نامه تقدير و دولتى هاى مدال اخذ به اجتماعى هاى كار دوره در است نموده  وقف

   است امده  نايل   افغانستان خلق دموكواتيك وحزب

 مدت واز است شده مهاجر ديگر هموطنان زارانه مانند 1996سپتمبر در طالبان سياه دوره امدن از بعد

 فراگيرى با مهاجرت مدت در كند مى زندگى جرمنى هامبورگ در فاميلش با اينطرف به سال 19 نوزده

  مختلف هاى كورس كمپوتر، مختلف هاى كورس ، دريورى هاى كورس ، المانى زبان

 درجه به ها تصديقنامه ها ده أخذ با و هك پرداخته نرسنگ كمك ، ،انتگراسيون كفايى خود ، گى فروشنده

   مسلكى تحصيلات و است أمده نائل عالى

 نجاما رشته همين ودر است رسانيده اتمام به المان در موفقيت با المان دولتى ديپلىوم أخذ با را نرسنگ

  نمايد مى وظيفه

 سال7 ومدت كرد إيجاد خودكفا بشكل هامبورگ در را جى نمستى هندى رستورانت 2010 درسال  وى

  است داشته نقش المان ماليتى پرداخت در شركت بك مانند و است نموده مديريت

 نانز  نداى تلويزيون إيجاد به  آش كارى تجارب از استفاده با است بوده اجتماعى مسلكى كارمند كه وى

 و مظلوم نزنا صداى تا پرداخت  زنان سراسرى شوراى كارى گروپ جمع در جرمنى هامبورگ ايالت در

 و المان زنان سراسرى شوراى رهبرى هيت وعضو برساند جهانيان گوش به را كشور بار خشونت

  شد تعين اقتصاد ومسؤول دوم  معاون



 

 

  رايگان بطور همكاران پهلوى در دلسوزى با وى

   دارد چشمگير كردهاى كار

 ، ها خارجى بخش در هامبورگ سنات  إدارات با روابط تأمين با مشتركا اندگراسيون و مهاجران با كار

 كورس ، زبان ، پرداخت مهاجران أقامت مشكلات حل و اجتماعى هاى فعاليت به ديكونى ، سرخ صليب

 ار  التونا در اطفال براى درى زبان مكتب  گرفت معرفى به را بانوان از تعدادى مسللكى تخصصى هاى

 مستحق و داد فراغت درى زبانى و نوشتارى فراگيرى اب مكتب اين از را نوجوانان از تعدادى و نمود إيجاد

 ساخت. خود ان از را جرمنى هامبورك اندگراسيون سوسيال دولتى سرخ نامه تقدير

 تمام در كه كرد وطيفه إنجام ملى متحد حزب اجتماعى مسوول و اروپاى زنان مسوول منحيث را مدتى

 يزحا چشمگير هاى فعاليت به بنا كه  داشت هبرجست نقش زنان با روشنگرى كار در اروپاى هاى كشور

   است گرديده افغانستان ملى متحد حزب انشأ دارا تقديرنامه

 

 

  كشور داخل در جوانان از تعدادى با را جوزجان ولايت ، تخار ولايت جوانان هاى اتحاديه -

 جوانان كه نموده برقرار روشنگرى كار جهت كشور داخل جوانان و زنان با مستقيم هاى تماس و كرد ايجاد

  نمايند مى استفاده دوستى مردم و كشور نفع به سودمند استفاده كشور داخل در ان كارى تجارب از

 

 

  : فرهنگ بخش در

 

 

 از  زياد هاى نوشته و واشعار مقالات است كشور قلم والا فرهنگى بانوان جمله از كه ولى زرغونه بانو

  است يافته نشر اقبال انترنتى هاى سايت و كشور خارج و داخل  مختلف نشرات در كه دارد خود

  مقالات

  روشنگرى و افغانستان زنان -١

   افغانستان هاى زندان و  كشور زنان -٢

   مخدر مواد اعتياد و افغانستان زنان -٣

 فيمينيسم -٤

 افغانستان زنان عليه سفيد و سياه  خشونت -٥

  افغانستان در أطفال و زنان گداى -٦

  كشور از خارج در دوگانه فرهنگ با جوانان -٧

  نكنيد فراموش را فرخنده -٨

  روسيه عليه جنگ خيز تخته و افغانستان -٩

    شخصت ترور و افغانستان زنان وصىخص حريم به تجاوز -١٠

 افغانستان زنان مورد در من نظريات و من -١١

  افغانستان در زنان شكنى تابو و اريانا  -٢١

 به بنا مدتى كرد اغاز بانو را همكارى 2003 سال در  از كه است بانو مجله قلمى همكاران از يكى وى

 جمله از حال تا گرفت سر از را همكارى 2015 لسا در دوباره ولى شد دور همكارى از كارى معاذير

 فعاليت زنان اجتماعى هاى فعاليت و ها بازتاب صفحه مسوول و قلمى همكار منحيث و فعال همكاران

 نشر مجله اين در زنان مورد در بيشتر وى مقالات كه است  مجله در صفحه اين كنتده إيجاد خود و دارد

  است شده



 و اوار حايز هالند در بانو مجله روز سال همين هفتده در 2017 سال در وى هاى فعاليت به بنا -

 است گرديده مجله اين  تقديرنامه

 مصاحبه -   گردد مى تقديم هموطنان براى كه است نشر دست الهام موج بنام اشعاروى كتاب عنقريب

 مختلف موارد در اروپا رهوپنج بهار دريچه ، بهار هاى تلويزيون با اواخر دراين و اروپا تلويزيونى هاى

 كشور خارج و داخل انترنتى هاى سايت و ، بانو وزين مجلات در و است داده انجام فرهنگى هاى فعاليت

   نشرات هم

   است داشته

 و سياسى ها بيانيه ارايه و اروپا در سياسى احزاب و زنان هاى مشاركت و فرهنگى محفل دها در اشتراك -

   ادبى

 

 

 كمك اش وطندوستى و مردم حس بر بنا است جرمنى بريمن ايالالت مهاجران وولمس فعلا كه وى

 پردازد مى واردن تازه كمك به  عرصه اين در و دارد دوست را هموطنان با دلجوى و وهمكارى

 بانوان سبز مرواريد انترنتى سايت ابتكارإيجاد وى -

 اىه درد صداى و دارد نگه برافراشته را شورك زنان مبارزات بيرق بتواند تا داشت خود با  2017 سال در 

 و ، فوهنگى ، سياسى شخصيت از اى عهده استقبال مورد كه برساند جهانيان گوش به را ما جنگزده مردم

 است گرفت قرار  اجتماعى

 زد دست شود مى نشر بريمن و هامبورگ از كه بهار دريچه اروپاى تلويزيون إيجاد به   2017 مارچ در  -

 باشد مى تلويزيون اين سازان برنامه و مسوولين از ويكى

 تحصيلات ، مسللكى مختلف هاى رشته در همه و دارد دختر ويك پسر پنج  است فرزند شش دارى وى

 دخترش ويگانه استند خوردار بر دارى هوتل عالى تحصيلات و نظامى عالى تحصيلات ،  بانكدارى عالى

   باشد مى طياره فضاو انجينرى دانشگاه محصل

 . داريم ارزو بيشتر هاى موفقيت تحرك پر و فعال بانوى و برازنده و مهربان مادر براى

 


