
 

 

 ننهاد دموکراسی و توسعه افغانستا

 عرصه دموکراسی و توسعه افغانستانگذار اثر هایشخصیتاولین جشنواره تقدیر از 

 رگذار های تأثینهاد دموکراسی و توسعه افغانستان اقدام به راه اندازی جشنواره تقدیر از شخصیت

ای هافغانستان نموده است، که طی این جشنواره به ده تن تأثیرگذار ترین چهرهعرصه دموکراسی و توسعه 

به  6931افغانستان لقب شخصیت تأثیرگذار عرصه دموکراسی و توسعه، داده می شود. افرادی که در سال 

 این مجموعه جا گرفته، قرار ذیل اند:

 6931فغانستان طی سال جشنواره تقدیر از شخصیت های اثرگذار عرصه دموکراسی و توسعه ا

 عرصه اثرگذاری شغل اشخاص منتخب شماره

 رسانه رئیس موبی گروپ سعد محسنی 6

 حقوق بشر پژوهشگر سازمان عفو بین الملل حوریه مصدق 2

 معارف رئیس انجمن راه قلم مطیع اهلل ویسا 9

 زنان و صلح افغان زنان استعدادهای رشد رئیس مرکز ماری اکرمی 4

 آزادی بیان رئیس اجرائیه نی عبدالمجیب خلوتگر 5

 داری خوبحکومت سرپرست وزارت معادن و پطرولیم نرگس نهان 1

 حقوق طفل های سیارمسؤول کتابخانه صابر حسینی 7

 سیاست عضو پارلمان افغانستان ناهید فرید 8

 جامعه مدنی انافغانست جوانان واجتماعی رئیس موسسه تعلیمی خلیل رووفی 3

 مددکاری اجتماعی رئیس کمپ مادر لیال حیدری 61

  معیارهای تشخیص میزان تأثیرگذاری شخصیت ها مهمترین مسئله این جشنواره است، نهاد

دموکراسی و توسعه افغانستان با در نظر داشت اهداف و چشم انداز این نهاد، ده شاخصه را جهت مرور 
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توسعه در افغانستان تعیین  کرده است. این شاخصه ها، پس از مشوره با فعالیت فعالین عرصه دموکراسی و 

 کارشناسان این عرصه تعیین شده اند، که قرار ذیل اند:

 تالش جهت کاهش تبعیض بین اتباع افغانستان  -6

 افغانستان پذیری بیشتر شهروندان دیگرکوشش جهت هم -2

 در افغانستان عملکرد موثر جهت اعتالی ارزشهای دموکراتیک -9

 کشور کسب افتخارات ملی و بین المللی برای -4

  در راستای شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه تالش  -5

 حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه -1

 و حقوق اساسی شهروندان های پیگیرانه در رابطه به حقوق بشرانجام دادخواهی -7

 تالش جهت ایجاد و ترویج فرهنگ کارهای داوطلبانه -8

 شهروندان جامعه ارتقای سطح دانشجهت  کوشش -3

 کز علمی، فرهنگی کشورمرا رشد ظرفیت -61

 هر  سوم حمل در این جشنوار یک ابتکار نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان است که بعد از این

سال به ده نفر شخصیت تاثیرگذار در عرصه دموکراسی و توسعه که دست آورد داشته اند این لقب اهدا 

 میگردد.

 یادداشت:

  قرار است کتاب تحقیقی تحت عنوان دیدگاها: راهکارهای عملی موفقیت در جامعه افغانستان، در

های موفق ادامه این جشنواره از طریق مصاحبه با این چهره ها تهیه و نشر شود. در این کتاب مدل

دان بازتاب داده ها برای شهرونها، نظریات و پیشنهادات این چهرهبومی معرفی خواهد شد، دیدگاه

 های اثرگذار جدید رونمایی خواهد شد. خواهد شد. این کتاب در جشنواره بعدی با معرفی چهره
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 سعد محسنی

 ترین افغان عرصه رسانه در نسل خودشرئیس موبی گروپ: موفق 

 

 6311اپریل  29دانیم، گفته شده است که وی در ما در مورد زندگی شخصی آقای محسنی چیز زیادی نمی

متولد شده، اینکه تعلیمات خود را کجا سپری کرده و تحصیالت عالی ایشان در چه سطحی است نیز 

معلومات مؤثقی در اختیار نداریم؛ اما آنچه که مهم است و میدانیم این است که آقای محسنی بعد از سقوط 

مان امروزه از پرشنونده ترین طالبان از مهاجرت به وطن برگشته و رادیو آرمان را تأسیس کردند، رادیو آر

 تفریحی مردم افغانستان است.-رادیوهای خبری

 2114ای خود که با رادیو آرمان جای پا باز کرده بود در سال آقای محسنی در ادامه فعالیت های رسانه

تلویزیون طلوع نیوز و همینطور در همین  2161تلویزیون لمر، در سال  2111تلویزیون طلوع، در سال 

ها رادیو  اراکوزیا را زیر چوکات موبی گروپ تأسیس کرده اند، این مجموعه گروه موسقی باربُد، کابورا سال

 را نیز در خود دارد. sceneجله پرودکشن و م

ای افغانستان در نسل خودش آقای محسنی همانطور که در عنوان گفتیم، موفق ترین افغان عرصه رسانه

شخصیت جهان شناخته  611مین شخصیت تأثیر گذار از میان 94ایم، از سوی مجله ت 2166است، در سال 

 شد.
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 حوریه مصدق

 مدافع حقوق بشر

بانو مصدق می گوید 

برای تقدیر از بیش از 

دو دهه فعالیت حقوق 

بشری در سطح ملی و 

هایی زمان»المللی بین

بود که مجبور به اخذ 

های سخت تصمیم

ام. چیزهایی را شده

و با  امقربانی کرده

وجود تمام این 

 .«امگاه تسلیم نشدهمشکالت هیچ

های حقوق بشرَ ای در حوزهسال اخیر عمر خود را به فعالیت رسانه 24، حوریه مصدق فعال حقوق بشر 

ای در خانواده 6379مصدق در سال است.  ی در افغانستان و منطقه گذراندهحقوق زنان و عدالت انتقال

در شهر هرات به دنیا آمد و پس از حمله نیروهای شوروی سابق به افغانستان و  خواهکرده و آزادیتحصیل

او تا  اش به کابل رفت.ه همراه خانوادهمیالدی ب 81به خطر افتادن امنیت در شهر هرات، در ابتدای دهه 

 حوریه. در این شهر ساکن بود و پس از آن به دنبال جنگ داخلی، به پاکستان مهاجرت کرد 6335سال 

های مختلفی حضور داشته: مدیر موسسه مدیر کنسرسیوم تحقیق و های گذشته در پستمصدق سال

های کمیسیون انتخابات افغانستان، مشاور ارشد کمیسیون مستقل دادخواهی حقوق بشر، مسوول بخش رسانه

 . 2114تا  2119های حقوق بشر افغانستان و ناظر در لویه جرگه مابین سال

در پنجاه و یکمین نشست سازمان ملل درباره وضعیت زنان، نماینده افغانستان  2117سال وی همچنین در 

نیز در جریان کنفرانس پاریس پیرامون موضوع حقوق بشر و نهادهای مدنی شرکت  2118بود و در سال 
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نتشر م داشت. او بیش از صد مقاله و دیدگاه درباره حقوق بشر، حقوق زنان و عدالت انتقالی در افغانستان

الملل گر مسایل مربوط به این کشور در سازمان عفو بینبه عنوان پژوهش 2118کرده و از سپتامبر سال 

 ها درها و نهادهای مختلفی در زمینه حقوق بشر و رسانهاو بانی ایجاد سازمان. مشغول به کار شده است

 ه در داخل و خارج این کشور به دفاعافغانستان است، از جمله اولین شبکه قربانیان جنگ در افغانستان ک

جایزه  2117حوریه مصدق در سال . اندپردازد که در گذشته قربانی نقض حقوق بشر شدهاز افرادی می

های با توجه به فعالیت” گالمور“نیز مجله بریتانیایی  2166ملی حقوق بشر افغانستان را دریافت کرد. در سال 

نیز جایزه مدافع حقوق زنان سازمان  2162شجاع دنیا جای داد. او در سال زن  51او، نام حوریه را در میان 

پژوهشی درباره وضعیت  2162در سال »گوید: های خود میاو درباره فعالیت. الملل را دریافت کردعفو بین

ت اند. این مساله منجر به آن شد که دولافرادی داشتم که مکان زندگی خود را از دست داده و آواره شده

های عمومی خود در این زمینه را برای حل این مشکل تغییر دهد. تحقیق دیگرم درباره افغانستان سیاست

آمریکا به افغانستان، منجر به این شد که دولت آمریکا تحقیقاتی را در این زمینه  شهروندان قربانی حمله

 .«غان شده استهایی که منجر به مرگ شهروندان افآغاز کند؛ به خصوص درباره پرونده
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 مطیع اهلل ویسا

 رئیس انجمن راه قلم   

 6332نوامبر  4آقای ویسا متولد 

یت در ولسوالی معروف وال

در کندهار است، دوره مکتب را 

سپری  حمان بابارلیسه عالی 

قای ویسا دوره آکرده است، 

تحصیلی لیسانس خود را در 

دانشگاه پونه کشور هندوستان 

 .سپری کرده است.

آقای ویسا در دوران تحصیل نیز فعالیت های مختلف فرهنگی آموزشی با انجمن های مختلف داشته است، 

ت، ناامن در مناطق دور دس صیل شروع به تأسیس کتابخانهاما فعالیت چشمگیر وی مشخصاً بعد از ختم تح

باب کتابخانه تأسیس نموده است، در اثر تالش های آقای  68مانده افغانستان نمود که الی اکنون و عقب 

باب مکتب اطفال دوباره در مناطق ناامن افغانستان بازگشایی شده و کودکان دوباره راهی مکتب  52ویسا 

هزار جلد  691آوری شده اند، به کمک افراد خیر، تجار ملی و اهالی قریه ها آقای ویسا موفق به جمع 

کتاب دوره مکتب و توزیع آن به اطفال مستحق مکاتب شده است، آقای ویسا نشست و دید وباز دید های 

مرتب با بزرگان محالت و قریه ها دارد، از طریق این دید و باز دید ها چندین هزار بکس، کتابچه و قلم 

کمک های مالی آقای ویسا با اطفال بی بضاعت را جمع آوری و به اطفال مستحق توزیع نموده است، از اثر 

 تعداد زیاد آنها حاال توانایی رفتن به مکتب را دارند.

آقای ویسا کمپاین موترسایکل ها و توزیع کتاب را راه اندازی کرده است، او هدف از این کمپاین را ارتقای 

البراتور مجهز کمپیوتر را سطح آگاهی جامعه خصوصاً قشر بزرگسال خواند، آقای ویسا در سه محل سه 

 نیز راه اندازی کرده است، آقای ویسا فعالً مسؤولیت رهبری انجمن راه قلم را به عهده دارد.
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 ماری اکرمی

 افغان زنان هایاستعداد رشد مرکز رئیس 

 

 ماللی عالی لیسه در تعلیمات خود را گردیده، متولد کابل هجری شمسی در6955 سال در اکرمی ماری

 زا درخارج عامه اداره در کابل ماستری خود را در رشته اقتصاد رشته در راخویشدوره لیسانس  و کابل

. تجربه فعالیت و همکاری با وزارت های اطالعات و فرهنگف شبکه زنان افغان، است گرفته فرا کشور

ستقل ن مکمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون عالی مبارزه  علیه قاچاق و اختطاف انسان، کمیسیو

انتخابات و شورای عالی صلح افغانستان، چندین نهاد مدنی حقوق بشری و چندین نهاد خیریه دیگر، 

گروپهای کاری پارلمان، وزارت امور زنان، وزارت  عدلیه، مشاوریت افتخاری وزارت امور داخله و افتتاح 

 و گردانندگی رستورانت فامیلی بست را در کارنامه خود دارد.

ی افتخار عضویت در کنفرانس بن اول، لویه جرگه صلح، کسب مدال افتخار از سوی رئیس بانو اکرم

، بانو اکرمی فعالً مسؤولیت رهبری مرکز رشد استعدادهای زنان 2117جمهور، کسب مدال زن شجاع سال 

نیز  شادوستانههای حقوق بشری و انسانافغان را دارد و در کنار آن به گونه خستگی ناپذیر به فعالیت

 رسیدگی می کند.
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 عبدالمجیب خلوتگر

 رئیس اجرائیه نی

عبدالمجیب 

خلوتگر، فعال 

ای افغانستان، رسانه

کار مسلکی خود را 

با  2112در سال 

انترنیوز به عنوان 

مسؤول عمومی 

رادیو سالم وطندار 

 ای داشت.آغاز کرده است، رادیو سالم وطندار در دوره آقای خلوتگر رشد قابل مالحظه

آقای خلوتگر در موسسه جامعه باز افغانستان برای مدتی به حیث سرپرست این اداره و بیشتر هماهنگ 

 های خدمت کرده است، جایی که بستری برای رهنمائی آقای خلوتگر به نی شد.کننده دیپارتمنت رسانه

یث فه می کند، به حهای آزاد افغانستان ایفای وظیفعالً آقای خلوتگر به موسسه نی حمایت کننده رسانه

رئیس اجرائیه نی خدمات شایسته در عرصه حمایت از حقوق خبرنگاران، دادخواهی برای خبرنگاران انجام 

داده است. آقای خلوتگر عضو کمیته کاری تهیه مسوده قانون حق دسترسی به اطالعات و تهیه مسوده کد 

 ها بوده است.اخالقی رسانه

د را در رشته مهندسی از دانشگاه پل تخنیک کابل اخذ نموده، و آقای خلوتگر تحصیالت ماستری خو

ه در کابل دور نزدیک به دو سال در کشورهای برازیل، آلمان، بلجیم، هند، ترکیه و سریالنکا و ده هفته

 آموزشی خبرنگاری را سپری کرده است.

ر کارنامه دارد، او به سال تجربه فعالیت در عرصه خبرنگاری، مدیریت و آموزش را د 69آقای خلوتگر 

 زبان های دری، پشتو، انگلیسی صحبت می کند و به زبان آلمانی نیز آشنایی دارد.
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  نرگس نهان

 افغانستان رولیمطسرپرست وزارت معادن و پ

نرگس نهان بنت  بانو

الحاج محمد رفیق 

 متولد شدهدر کابل 

تعلیمات دوره است. 

مکتب و تحصیالت 

عالی دوره لیسانس 

را در کابل خود 

سپری کرده است.

  

نهان در پست های مهم دولتی به حیث رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه، معاون پوهنتون کابل در بانو 

امور مالی و اداری، مشاور ارشد پالن گذاری و هماهنگی در وزارت تحصیالت عالی، مشاور ارشد مالی و 

بانک و رئیس واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری اداری وزارت معارف، عضو شورای عالی د افغانستان 

  .اسالمی افغانستان ایفای وظیفه نموده اند

بانو نهان در رهبری و پیشبرد برنامه های موفق اصالحات ریاست خزائن وزارت مالیه، تدوین پالن پنج 

ه ارزیابی ساله استراتژیک وزارت معارف، سروی تجدید شماره گذاری کارمندان وزارت معارف و برنام

 وزارت کار و امور اجتماعی  نقش داشته است.

بانو موسس موسسه برابری برای صلح و دموکراسی بوده و آن را رهبری کرده است، از طریق این موسسه 

 های ارزشمندی برای تحقق صلح و دموکراسی انجام داده است.فعالیت
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 صابر حسینی

 های سیاربنیانگذار کتابخانه 

در بامیان  6911متولد آقای حسینی 

است، مکتب را در بامیان سپری کرده 

مدرک تحصیلی تربیت  است، دارای

آقای حسینی طبعی ادبی  .ی استمعلم

در زمینه  نیز دارد به گفته خودش

است. او ادبیات داستانی کار کرده 

در  2164های سیار را در سال کتابخانه

ت، از زمان تأسیس کتاب ها را با بایسکل منتقل میکنند و با اینکار کودکان، بامیان برای کودکان آغاز کرده اس

ایجاد ن خستگی ناپذیر شا فعالیتنتیجه این جوانان و بزرگساالن را به خواندن کتاب تشویق می نمایند. 

 .هزار جلد کتاب 96با  استای کودک زنجیرههشت کتابخانه 

حسینی فقط در مرکز بامیان منحصر نمانده و الی اکنون در ولسوالی های سیار آقای حوزه فعالیت کتابخانه

 های یکاولنگ، سیغان، شهرکابل و شهر مزار شریف نیز گسترش یافته است.
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  فرید ناهید

 عضو پارلمان افغانستان            

 
تعلیمات ثانوی  وی. ش در شهر هرات متولد گردیده استـ.ه6919ابراهیم درسال  فرید بنت محمد ناهید 

 سیاسى علوم و حقوق دانشکدهاز  6981جوبه هروى هرات سپرى کرده و درسال حخود را در لیسه م

 دانشگاهاز  ش در بخش روابط بین المللـ.ه 6983سند ماسترى خود در سال  و گردیده فارغ هرات دانشگاه

. است برخودار ساله 66 تجربه زا  در بخش اداره و مدیریت بانو فرید جورج واشنگتن دریافت کرده است.

پیش از این رهبری کرده و همین اکنون  (افغانستان براى طفل و مادر)غیرانتفاعى موسسۀ یک همچنان وی

ط ا زبان هاى درى و پشتو تسلب  .دارد برعهده را بنست خیریه فرید در کنار فعالیت های سیاسی رهبری

عنوان عضو کمیته روابط بین المللی پارلمان افغانستان و فرید به . بانو کامل و با زبان المانى آشنایى دارد

منشی موقت ولسی جرگه فعالیت کرده است. از خانم فرید به عنوان یکی از سیاست مداران جوان در حال 

 .رشد افغانستان سخن گفته می شود
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 روفی خلیل

 افغانستان جوانان واجتماعی رئیس موسسه تعلیمی               

  سال در غفاری ابوذر عالی لیسه در را مکتب دوره است، کابل در 6378 سال دسمبر 28 متولد رووفی آقای

 استاد سیورپروف تربیه و تعلیم دانشگاه روانشناسی رشته در کانکور در اشتراک با رسانده، اتمام به 2111

 به را کارشناسی دوره دوم درجه به 2161 سال در و کامیاب روانشناسی دانشگده( کابل)ربانی الدین برهان

 های برنامه و رهبری و مدیریت بخش در( ارشد کارشناسی)ماستری معادل سند دو. رسانده تمام

 .دارد دیموکراتیک

  با ایجاد مرکز اگاهی جوانان افغانستان شروع میشود که در این  2112اغاز فعالیت های از سال

وانان را ارائه مرکز برای جوانان اموزش های صحی و حقوقی وچکونکی مشارکت در فعالیت های ج

 میکردیم 

  به حیث معاون کمیته مرکزی) کمیته والیتی کابل ( ارگان ملی جوانان افغانستان  2118در سال

انتخاب شد که بشترین فعالیت های در خصوصد حرکت های مدنی ، دادخواهی برا ی حقوق شهروندی 
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های  مصروف فعالیت 2166 شهروندان و دفاع از حقوق بشری شهروندان بود که در این نهاد تا سال

 دادخواهانه بود 

 2162  با ایجاد شورای جوانان دیموکرات افغانستان  که گرفتن عضویت این شورا به طور رقابتی

بود که با سپری نمودن چند دور رقابت عضویت شورای جوانان دیموکرات که توسط انستیتیوت ملی 

در این شورا مسئوول کمیته حقوق ی و به دست اورددیموکرات های امریکا در افغانستان ساخته شده بود 

که بیشتر به کار های حقوق بشری و فعالیت واگاهی دهی در خصوص انتخابات  تعین شدبشر وانتخابات 

 .سکرتریت این شورا را نیز عهده دار بودمسئوولیت مشغول بود در ضمن 

 2162  ایجاد موسسه تعلیمی واجتماعی جوانان افغانستان یاAYSEO    این موسسه را بخاطر وارد

 که خوشبختانه تا امروز یدشدن در عرصه ساختن طرح و برنامه ها برای یک نسل فراموش شده ایجاد کرد

به ده ها برنامه های اموزشی از  این ادرس در خصوص جامعه مدنی ، سخنرانی ، مناظره ، مشارکت مدنی 

حت یک کلپ مناظره که تن ترتیب داده شده است که فعاالً ، رهبریت و مدیریت و تحقیق بر ای صد ها جوا

مدیریت این موسسه به پیش میرود ایجاد شده است که مناظره گننده کان جوان به توانای رقابت واشتراک 

 .های جهانی اموزش دیده انددر مناظره 

 2162 -2161 ی جامعه برگزاری ده ها  نشست  اموزشی پیرامون چیست جامعه مدنی برای نهاد ها

 مدنی و دانشجویان 

 2169  اشتراک در برنامه رهبران نوظهور جامعه مدنی افغانستان در این برنامه که به طور رقابتی

نموده و سال سابقه کاری در بخش های متخلف جامعه مدنی داشتند اشتراک  5فعالین مدنی که بیشتر از 

عضویت این برنامه را گرفت  خلیل روفی  خاب شدنفر انت 94که از بین صد ها نفر  به رقابت میپرداختند.

با سازمان های بین  و ایجاد شبکه سازی چیستی جامعه مدنی  ،در این برنامه اموزشهای فنی دادخواهی 

این برنامه توسط موسسه بین المللی کانترپارت به همکاری کمک های مالی  را در بر داشتالمللی وداخلی 

 یوس اید بر انداخته شده بود 

 2164  2165گرفتن عضویت شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر افغانستان و در انتخابات که در سال 

توسط مجموعه عموی این شبکه برگزار شد با گرفتن اکثریت ارائه عضو کمیته عضویت پذیری این شبکه 

 انتخاب شد

 2161 – 2167 عضو گروه کاری برای نشست بروکسل 

  از بروکسل تسهیل کننده  نشست اماده گی قبل 

 نماینده جامعه مدنی انتخابی در نشست مقامات عالی رتبه 
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  نماینده انتخابی  نشست بورد نظارت و ارزیابی 

  نماینده جامعه مدنی افغانستان در نشست بین المللی المان 

  نماینده جامعه مدنی  کنفرانس بین المللی سویدن 

  نماینده جامعه مدنی افغانستان در نشست دهلی جدید 

 2112  تا کنون در صد ها برنامه دادخواهی ، سیمنار ها ورکشاپ ها ، کنفرانس های منطقه یی و

 اشتراک نموده است بین المللی 

  خلیل روفی در چندین برنامه ملی به عنوان نماینده و سخنگوی جامعه مدنی افغانستان اشتراک

  .ت بین المللی سویدن و نشست المانورزیده است از جمله نشس
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 حیدری یالل

 مسؤول کمپ مادر 

 

اش در میان قشر معتاد به مواد مخدر شهروندان ری خانمی که با فعالیت های بشردوستانهبانو لیال حید

افغانستان، از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است، در مورد جزئیات زندگی شخصی وی اینکه چه زمانی 

چیزی نمی و کجا متولد شده، تعلیمات و تحصیالت خود را کجا و چطور و تا چه مقطعی ادامه داده، ما 

دانیم؛ اما آنچه که حائز اهمیت است این است که بانو حیدری از معدود زنانی است که دغدغه مداوا و 

میالدی تأسیس کرده است، از  2162برگرداندن معتادین به زندگی سالم را دارد، او کمپ مادر را در سال 

 اد مخدر را تداوی نموده است.آن زمان تا حاال در دوره های سه ماهه تعداد زیادی از معتادین مو

(  ان پی ای)  افغانستان متخصصان شبکه توسط بیگم تاج رستورانت و مادر کمپ مسئول حیدری لیال

 تانافغانس در زن حقوق برای مبارزه و مخدر مواد معتادان به هایش کمک و ها کار پاس به را "اسپایر" جایزه

 پیشتاز دانمر و زنان از ساالنه کندمی فعالیت امریکا و افغانستان بریتانیا، در که شبکه این. نمود دریافت

 او گینماینده به را حیدری خانم جایزه لندن، در باگ موسسه مسئول نادر، جاوید .کندمی تقدیر افغانستان

 مادر حیدری لیال .کرد یاد کننده دگرگون و دهنده توانایی رهبری عنوان به حیدری خانم از او. پذیرفت

 که (مادر اعتماد) کمپ در را سال چهل از تر باال تا چهار سن از خودش گفتهء به معتاد فرزندان که جوانی
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 حدود جریان در وی .است برگردانیده عادی گیزنده به و کرده تداوی است آن گذار بنیان و مسئول خود

 بر. ستا داشته عامه آگاهی و آنان برای اشتغال معتادین، تداوی روی را تمرکز بیشترین کارش، سال شش

 .دارد نیز اجتماعی و هنری های فعالیت عالوه


