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 صالحه فاروق اعتمادی
 

دخت فرزانه و دانشمند و نهایت مهربان استاد گرامی « فاطمه جان اعتمادی»قبل از آغاز کالم جا دارد در اینجا از 
به در خواستم لبیک  پوهاند دکتور فاروق اعتمادی و وطندوست نهایت قابل احترام خانم صالحه فاروق اعتمادی که

گفته و زندگی نامه هر دو ستاره درخشان سده بیست کشور ما را برایم ارسال نمودند از صمیم قلب سپاسگذاری 
 احسان لمر        متن کامل نوشته شان را در این جا خدمت شما عزیزان پیشکش نمایم.  نموده و

 

( در 1931اگست  17شمسی ـ  1310اسد  25به تاریخ )
میر امام الدین »کابل در خانوادۀ نهایت روشن ضمیر  شهری

، رئیس فابریکه گوگرد سازی در کابل دختری «خان میرزاد
متولد شد به اسم صالحه. او از جمله سومین دوره فارغ 

ش ـ  1328التحصیالن ممتازی بکلوریای لیسه عالی ماللی )
م( و از جملهٔ دومین دورهٔ فارغ التحصیالن ممتازی 1949

الٰی  1329کولته ادبیات و علوم اجتماعی دختران از سال فا
میالدی( بود }در ان وقت نسبت 1953ــ  1950ش ) 1332

 داشتن چادری فاکولته دختران از پسران جدا بود{.
موصوف مدت دوازده سال در لیسه عالی ماللی بحیث معلمه، 

 معاونه و مدیره انجام وظیفه نمود. 
با پروفیسور دوکتور غالم  م( 1956ش ـ  1335در سال )

فاروق اعتمادی ازدواج نمود که ثمر حیات شان یک دختری 
بنام فاطمه و هم داشتن هزاران شاگرد که مایهُ تسلی و سعادت 

  .آن ها است
در حالی که سرپرستی مدیریت لیسه ماللی را  1961در سال 

برای مدت دو سال نیز بر عهده داشت و در فاکولته ادبیات 
هم تدریس می کرد، بحیث رئیسه د میرمنو تولنه پسران 

)موسسه نسوان افغانستان( برگزیده شد. موسسه نسوان که از 
قشر زن و یا نصف جامعهُ کشور نمایندگی می کرد یک موسسه 
خیلی با اهمیت، با اعتبار و دارای پروگرام های وسیع تنویری 

 و خدمات اجتماعی بود.
مخالفت های شدید بعضی از اعضای کابینه که  م( نظر به صواب دید و 1975ش ــ  1354موصوف در سال )

 تحمل شنیدن حقایق تلخ ومبارزه او را نداشتند از کار بر طرف گردید.
بعد ازین تاریخ با مدت پانزده سال با گرفتن تقوای سیاسی از قبول هر گونه پُست دولتی حتٰی به سویه وزارت ابا 

بعد  1992الی  1990ات خود در خفا و در حضور ادامه داد. خانم اعتمادی در سال ورزیده، به مجاهدات و مبارز
از خروج عساکر شوروی سابق از افغانستان، در کابینه ائتالفی و غیر وابسته آقای خالقیار صدراعظم منتخب آن 

 .ه نمودوزیر غیر وا بسته و تکنوکرات( بحیث اولین وزیر کار و امور اجتماعی انجام وظیف 22زمان )
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صالحه فاروق اعتمادی که از جملهُ طرفداران 
دیموکراسی و مخالف هر گونه تبعیض و بی عدالتی ها 
بود حیات خود را وقف خدمات اجتماعی و دفاع از حقوق 
مردم و خاصتاً طفل و مادر و دختران نو جوان و جوان 

 نموده و در راه نهضت 
دریغ نکرد و زن از هیچ گونه مبارزه، ایثار و فدا کاری 

طی مسافرت ها در دور ترین نقاط مختلف کشور با ایراد 
بیانیه ها و دید و بازدید ها زنان را به حقوق و وجایب 

 .شان متوجه ساخته است
صالحه فاروق اعتمادی منحیث یک زن مسلمان واقعی و 

تعدد با استفاده از آیات متبرکهٔ قرآن مجید در برابر 
ین فرزندان و خانواده ها و که مایه نفاق در ب زوجات

بسیار پرابلم های دیگر می گردد مبارزه کرده و شعاری 
" موصوف قانون در "برای یک مرد، یک زندارد 

ازدواج را با همکاری عدهٔ از همکاران منور خود و یک 
تعداد مردان روشن فکر مورد بررسی قرار داده تعدیالتی 

پرابلم های را به منظور تأمین عدالت و از بین بردن 
عایده و مخصوصاً طالق های یک جانبه را درآن زمان 

 پیشنهاد کرد. 
 در یکی از مراسم رسمی با مرحوم سردار محمد داود خان   
 

ازدواج های اجباری و دختر فروشی ها )گرفتن طویانه گزاف و در آوردن دختران جوان و خانم اعتمادی در برابر 
ان با فهم داشتن یک تعداد زنان دیگر( واستثمار اطفال مخصوصاً نکاح صغیر و نو جوان به حبالٔه نکاح پیر مرد

منع نکاح صغیر و ع( در بارهٔ  1968ش ــ  1346و پیشنهادات به پارلمان وقت ) صغیره مجادالت پی گیر نموده
 که مورد موافقت سنا )مشرانو جرگه(  صغیره ارائه نمود

رگه( آن را رد کرد، مجادالت صالحه فاروق اعتمادی ادامه داشت و قرار داشت اما مجلس نمایندگان )ولسی ج
کوشش می کرد راه های استثمار اطفال را اعم از پسر و دختر از طُرق مختلف مسدود بسازد. نظر به شرایط 
کشور خانم اعتمادی اکثرأ با مخالفت های اعضای مجلس نمایندگان قرار می گرفت و سوال و جواب ها مدت ها 

 .می کرد دوام
دردوران حکومت چپی ها با فهم خطرات موجوده از بیان حقایق مطابق مصالح علیای کشور دریغ نکرد و از 
مبارزات خود در راه احقاق حقوق مردم دست نکشید و با بذل مساعی زمینه رهائی عدهٔ از محبوسین سیاسی را 

لم و حق تلفی ها را تقبیح می کرد و با داشتن فراهم نمود، او همواره در برابر زورگوئی ها مخالفت کرده و ظ
  .عقیده راسخ به قدرت خداوند الیزال از تهدیدات نیز هراسی نداشت

صالحه فاروق اعتمادی در تمام دورهٔ جنگ در راه تأمین صلح در کشور بذل مساعی نمود و حتٰی پُست دولتی 
  .ول کردوزارت را بعد از پانزده سال تقوای سیاسی به همین موضوع قب

خانم اعتمادی با اظهار نظر های متداوم به مبارزه پرداخت و از حقوق زنان و مردان که در مدت جنگ چندین 
ساله با قبول همه دشواری ها و خطرات بزرگ بم و راکت و گلوله در وطن باقی ماندند و در داخل کشور به 

ز حق زنانی که بحیث نان آور خانواده بیرون از نحوی از انحا برای آزادی میهن محبوب خود مبارزه کردند و ا
منزل کار می کردند جدأ دفاع می کردند. در نتیجه چون صالحه فاروق اعتمادی از چهره های ملی و مبارز و 
شناخته شده کشور بود، در منزل شخصی او عدهٔ با کلشنکوف باالیش فیر کردند اما به خواست خداوند بزرگ از 

 .نجات یافت و گلوله به پایش اصابت کرد مرگ حتمی معجزه آسا
خانم صالحه با شوهرش دوکتور فاروق اعتمادی مدت پانزده سال با وجود شرایط دشوار و ناگوار جنگ، وطن را 
ترک نکردند و مبارزات خود را در راه آزادی میهن و احقاق حقوق هم وطنان بال کشیده خود ادامه دادند تا این که 

جهت معالجه به دهلی جدید سفر کردند، در غیاب شان چپاول گران دست  1993ه دسامبر نظر به مریضی در د
اندر کار شده تمام دارائی مادی و معنوی شان را به سرقت بردند و منزل بزرگ رهایشی پدری شان را واقع شش 

به وطن را برای درک کابل به آتش کشیدند و منزل شخصی شان را حکومت ضبط کرد و با تهدید ها راه باز گشت 
 .شان نا ممکن ساخت

 14صالحه فاروق اعتمادی بعد از وفات همسر وطن دوست و مبارزش آکادمیسین پوهاند دوکتور فاروق اعتمادی )
 .به کشور سویس آمد 1995( از دهلی به تاریخ دوم سپتامبر 1995جون 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 8تر 3 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، پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې بڼې: یادونه

 

 :خدمات خانم اعتمادی
ان، جوانان، نو جوانان و اطفال و مبارزات پی گیر در برابر صالحه فاروق اعتمادی عالوه بر دفاع از حقوق زن

تبعیضات و بی عدالتی ها، تعدد زوجات، ازدواج های اجباری با عدهٔ از کشورهای اسالمی کمیسون حقوق بشر در 
ملل متحد )موصوف مدت مدیدی بحیث معاون انجمن دوستی افغانستان و ملل متحد بود و همه ساله پالیسی حکومت 

در قبال ملل متحد با ایراد بیانیه از رادیو افغانستان ابراز می کرد( و کنفرانس اسالمی و پشتیبانی ازکنوانسیون را 
رفع هرگونه تبعیض در برابر زنان و تحکیم روابط با دنیای خارج با همکاران منور خود زمینه کار را برای زنان 

عت سوزن دوزی افغانی توجه جدی نمود. با تأسیس بیشتر مساعد ساخته و در ارتقا و پیشرفت و معرفی صن
مدیریت عمومی تنویر افکار بر تعداد کنفرانس ها و سیمینار های ماهانه افزوده شد و در راه تنویر افکار زنان 
جدیت بعمل آمد و برای اولین بار کامپاین مبارزه با بی سوادی با تأسیس کورس های متعدد در نقاط مختلف براه 

شد و برای ادامه این منظور و بیداری و بکار انداختن زنان کمیته مبارزه با بی سوادی و صندوق مبارزه با انداخته 
بی سوادی تأسیس گردید. صالحه فاروق اعتمادی در ارتقای مکتب ابتدائی مؤسسه مخصوص زنان و دخترانی که 

ا تالش زیاد کرد و برای اولین بار با سن شان از سن معین مکتب گذشته بود به لیسه مسلکی و به سویه بکلوری
متخصصین فرانسوی و امریکائی، مطابق شرایط کشور، پروگرام های درسی لیسه را جهت تربیه مدد گاران 
اجتماعی و معلمان کودکستان و زنان دفتر دار از آغاز صنف دهم ترتیب نموده و در معرض اجرا قرار داد، یک 

ت ادامه تحصیل بخارج اعزام گردیدند. بمنظور رسیدگی به فامیل ها ، شفاخانه تعداد از فارغ التحصیالت لیسه جه
ها، محابس زنانه و اطفال، مکاتب، فابریکه ها و مٔوسسات خصوصی، مدیریت خدمات اجتماعی را تأسیس کرد که 

  .تحت نظر متخصصین خارجی و داخلی بکار آغاز کرد
روزی مادر در افغانستان پیشنهاد و تالش پیگیر نمود که روزی بمنظور بزرگ داشت از مقام مادر برای تأسیس 

در وطن عزیز ما تعین و شناخته شد )که  1967جون  14مطابقی  1346جوزا  24مادر برای اولین بار به تاریخ 
( و  1946جون  14مطابق  1325جوزای  24تولنه، یعنی  میرمنو مصادف است به روزی تأسیس د این روز

تعین جوائز برای مادران ممتاز و قابل  نتیجهٔ ابتكار
قدر بود. بروی آثار هنری و ادبی، سبب تشویق 

میان آمدن صد ها اثر هنری و ه مادران و فرزندان و ب
 .ادبی در باره مادر گردید

با ابتکار تأسیس صندوق مادر عدهٔ از مادران بیوه و 
مستحق که متکفل تربیهٔ فرزندان شان بودند و مادران 

به منظور .و خانواده های نیازمند مساعدت گردیدعلیل 
ارتقای جامعه و حل پرابلم های موجود با همکاری 
همکاران و زنان منور کشور صالحه اعتمادی به محل 
تطبیق قرار دادن مفکوره های دیگر خود نیز نایل آمد: 
با ترتیب مرامنامه و اساسنامٔه تأسیس انجمن میرمن 

والیات کشور که این انجمن های رضا کار در مرکز و 
 جلسه میرمن های رضا کار به ریاست شاهدخت بلقیس        .مصدر خدمات برگزیده گردید

 

تأسیس اولین مرکز حمایهٔ طفل مادر کامالً مجهز مطابق معیار های بین المللی که این مرکز عالوه بر مساعدت به 
شته کودکستان های لیسه مسلکی د میرمنو تولنه نیز طفل و مادر، برای ستاژ محصالن پوهنتون و شاگردان ر

 .استفاده می شد
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تأسیس اولین شیر خوارگاه و اولین کودکستان محل کار در کشور )در لیسه ماللی( بمنظور مساعدت به مادرانی که 
 .در لیسه مذکور انجام وظیفه می نمودند و تأسیس صندوق معلم

ر مورد اطفال و نو جوانان منحرف و نشر مسلسل آن در مجلهٔ میرمن و با درک تتبع و نگارش برای اولین بار د
این پرابلم در وطن خود، پیشنهاد و گزارش مفصل در این مورد به مقام صدارت، و تالش پیگیر جهت تأسیس 

جوانان در محلی بنام ُکره خانه در جوار محبوسان دارالتادیب و سهم در ترتیب اساسنامهٔ آن )قبالً این اطفال و نو 
روی کار آمدن دارالتادیب در تربیه مجدد و انطباق با محیط سالم اطفال و  (1) جانی و مضر جامعه حبس می شدند(

 .نو جوانان خیلی ها مقید ثابت شد
رای اطفال و خانواده ها، پیشنهاد بمقامات مربوط در مورد تربیه و بکار گماردن قاضی زن در محکمه مخصوصاً ب

 .و تربیه و تقرر پولیس زن که مورد توجه قرار گرفته و عملی شد
پیشنهاد و ترتیب گزارش در ارتباط تأسیس و اهمیت امپوریم های صنایع دستی در کشور و سهم در ترتیب 

 اساسنامهٔ آن 
رهائی عدهٔ از دختران جوان و  بررسی وضع محابس زنانه و دوسیه های محبوسان، ترتیب گزارش و تالش برای

نو جوان که نسبت ازدواج های اجباری و یا پرابلم های ناشی از تعدد زوجات محبوس گردیده بودند، تماس های 
جدی با وزارت های عدلیه، داخله و ستره محکمه )محکمه عالی قضا( و اکثراً بصورت مستقیم با قاضی القضات 

سوزن دوزی و سواد آموزی در مجابس و تأسیس کودکستان برای اطفالی  کشور. روی کار آمدن کورس های حرفه
 .که مجبوراً با مادر شان در محبس می بودند، تعین مدد گاران اجتماع برای تنویر کمک به محبوسین

با مالحظه مراسم فاتحه داری و درک مشکالت خانواده ها و مصارف گزاف و کمر شکن و بی مورد آنها پیشنهاد 
ی پیگیر در احداث و تعین صالون های فاتحه خانه زنان صورت گرفت که به زودی عملی و نهایت مفید و مساع
 .ثابت شد

با  ارائه پیشنهاد و جلب توجه وزارت صحت عامه برای کمک به جذامیان و احداث مرکز معین برای کمک های 
بوجود آمد و این انسان های محروم الزمه به آنان، مرکز مخصوص جذامیان به کمک امریکائیان در یکاولنگ 

جامعه مورد توجه و کمک قرار گرفتند و تعداد محدود جذامیان که قبالً از صندوق مادر کمک می شدند به این 
 .مرکز معرفی گردیدند

)ضد  DTP، (ضد توبرکولوز) BCGبا متوجه شدن پرابلم های صحی اطفال ناشی از عدم تطبیق واکسین های، 
س( در اطفال )مخصوصاً فلج اطفال( بیشتر دیده می شد توجه وزارت صحیه وقت جلب و این پروسه پولیو و تیتانو

 .با موافقت با انستیتوت پاستور در جریان افتاد
ع( با ابتکار تأسیس کمیته امداد، توجه حکومت و مردم و 1971.ش،  1350هنگام وقوع قحطی در والیات کشور)

ملل متحد را برای رسیدگی و کمک به قحطی زدگان جلب نموده و خود با عدهٔ  مٔوسسات ملی و بین المللی و حتیٰ 
از همکاران جدی و دلسوز و زنان منور با مواد و اجناس امدادی دست داشته به دور ترین وصعب المرور ترین 

اد الٰی نقاط به مسافرت پرداختند ) صفحات مرکزی، غورات، قادس و موریچاق و غیره و در بدخشان از فیض آب
خندود و قلعهٔ پنج در پامیر، واخان و خواهان و راه صعب المرور حضرت سعید، همچنان در لعل و سر جنگل و 
دولت یار و غیره ( مواد امدادی را دوستانه و دلسوزانه توزیع کردند، گر چه مواد و اجناس امدادی تکافوی مدت 

قحطی زدگان را فراهم ساخت و احساس کردند که در بین زیاد را نه می کرد اما این حرکت اسباب تقویهٔ روحی 
این بالی بزرگ تنها و فراموش شده نیستند. صالحه فاروق اعتمادی وضع والیات و مردم آن را بدقت مورد 
مطالعه قرار داده و گزارش مفصلی تهیه و به حکومت وقت سپرد و از بی چارگی و غربت اعم از استعداد مردم 

ه کمک ها بدان سو سرا زیر شد و خورد و بزرگ از مرگ نجات یافتند، صالحه بیاد دارد که سخن گفت تا این ک
 !....در لعل آغاز امداد با توزیع پارچه های تکفین بود

به منظور پیشرفت نهضت زن در والیات و رسیدگی به خانواده های نیازمند، نزدیکی و تفاهم و تنویر افکار زنان 
سسه نسوان در بیش از بیست والیت تأسیس گردید و زمینهٔ بازدید همکاران و زنان والیت، نمایندگی های مؤ 
 .والیات از مرکز مهیا شد

دائر کردن سمینار ها برای معلمات کودکستان های مرکز و والیات در تبادل نظر، تفاهم و نزدیکی به همدیگر رول 
  .بشری داشت

تماعی در تشکیل وزارت احیای مجدد د میرمنو تولنه سابق ) هنگام تصدی وزارت جدید التاسیس کار و امور اج
مٔوسسه نسوان( در نظر گرفته شد و برای آغاز فعالیت های مجــدد آن کـمک های مٔوسسات ملی و بیـن الـمللی 

                                                           
1
قبل از آن در محبس عمومی دهمزنگ محلی برای این أطفال برگزیده شده بود که به جای تربیت مجدد، آنها  را در   ــ  

جوار زندانیان جنائی و دیگر زندانیان جرمی }جدا از زندانیان سیاسی{ قرار دادند که برای آینده آنها نهایت خطر ناک تر از 
 احسان لمر     قبل بود. 
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جلب گردید. در کودکستان ها و شیر خوارگاه های نواحی و محل کار که مربوط وزارت شده بود در اصالح 
  .و اعاشهٔ اطفال جنگ زده توجه جدی بعمل آمدپروگرام ها 

 

  
 

در اصالح پروگرام های تعلیمی و تربیوی اطفال یتیم پرورش گاه ها و اعاشه و اباتهٔ این اطفال محروم از محبت 
اعزام اطفال به پرورشگاه های اتحاد شوروی سابق با مقاومت و جداً پدر و مادر بذل مساعی صورت گرفت، 

 .و برای بازگشت اطفالی که قبالً فرستاده شده بودند اقدامات الزم صورت گرفتده شد منع قرار دا
پروسه کار یابی برای فارغ التحصیالن یونیورسیتی و لیسه ها اعم از دختران و پسران و افراد نیازمند تقویه و 

 .توسعه داده شد. بعضی از مواد قانون کار و کار مندان به نفع مردم تغیر داده شد
قانون مربوط به فارغ التحصیالن مٔوسسات تعلیمی و تربیتی اعم از دختران و پسران با تالش های پیگیر به نفع 
جوانان تغیر داده شد و توزیع دیپلوم ها آزاد گردید. برای معلولین و معیوبین کمک های مؤسسهٔ بین المللی کار 

 .جلب گردید
 .نمایندگی های د میرمنو تولنه در والیات کشور اقدامات بعمل آمددر تأسیس ریاست های کار و امور اجتماعی و 

 

 :مسافرت ها
 

خانم اعتمادی عالوه بر مسافرت های کاری در نقاط مختلف کشور، در یک عده کشور های آسیائی، اروپائی و 
، پاکستان، هند، ) چین، ایرانمانند افریقائی و ایاالت متحده امریکا نیز مسافرت های رسمی را انجام داده است.

  .ترکیه، فرانسه، اتحاد شوروی سابق، مصر، هالند، سویس و غیره(
 

 
 چین با لئو شاوچی رئیس جمهور آن کشور خانم اعتمادی در سفر
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 اشتراک در کنفرانس ها: 
 (1960ــ اشتراک در مجمع عمومی یونسکو )

ز طرف فدراسیون بین المللی زنان و کمیته زنان ( ا1967ــ اشتراک در سمپوزیم بین المللی زنان منعقدهٔ ماسکو )
 شوروی 

      (1970ــ اشتراک در سمپوزیم بین المللی اولیا و مربیان و جوانان منعقده دهلی جدید )
 

 (،1972ــ اشتراک در کنفرانس بین المللی زنان منعقدهٔ بانکوک از طرف شورای بین المللی زنان)
اولیا و مربیان منعقده تهران تحت سرپرستی مادر ملکه خانم دیبا و شاهدخت  ــ اشتراک در سمپوزیم بین المللی

 (، 1972) شهناز پهلوی که خانم اعتمادی بحیث رئیس کمیته اول انتخاب شد
 بلغاریا از طرف فدراسیون بین المللی زنان، -ــ اشتراک در کنفرانس بین المللی زنان منعقده وارنا 

 ( 1964بشر در کابل ) ــ کنفرانس بین المللی حقوق
 (1977) ــ نماینده زنان افغان در کنفرانس بین المللی زنان در ماسکو از طرف فدراسیون بین المللی زنان

 (1991و  1990ــ اشتراک در کنفرانس بین المللی کار منعقده ژنیو)
 (1991ــ شرکت در دوازدهمین کنفرانس وزرای کار کشور های آسیا پسیفیک در چین)

 (1991شتراک در چهار مین کنفرانس وزرای کار کشور های غیر منسلک در تونس )ــ ا
ــ اشتراک در کنفرانس بین المللی زنان راجع به انکشاف اقتصادی و اجتماعی زنان دهاتی، تحت سرپرستی ملکه 

 (،1992فبیوله، فبروری )
(، 1997انستان، ایاالت متحده امریکا )ــ اشتراک در کنفرانس ها و سیمینار های بین المللی براه صلح در افغ

  (1998(، هامبورگ و بن)2002و 1998أمستردام )
 

 
 )طفل دوم دست چپ( با کال و چپن خانم اعتمادی با فاطمه اعتمادی

صالحه فاروق اعتمادی در باره وضع و پرابلم های جوانان افغانستان از نگاه خانوادگی، تعلیمی و تربیتی، 
تتبع زیاد نموده و طی چندین هفته قبل از دائر شدن سمپوزیم با رسالهٔ از خالصهٔ آن، جهت  اقتصادی و اجتماعی

نشر به تهران فرستاده شد که مخصوصاً مورد دلچسپی جوانان ایران قرار گرفته، ریسرج های نمایندگان همه 
و صد ها مضمون در بارهٔ طفل کشور ها با وقایه زیبا نشر شد. خانم اعتمادی به حسب ایجاب وظیفه صد ها بیانیه 

و جوانان و حقوق زن از نگاه اسالم، پیشنهادات و گزارشات، انتقادات و بسا موضوعات دیگر به رشتهٔ تحریر در 
آورده یا بنشر رسید و یا بمقامات و مراجع مربوط جهت غور و اجراآت ارسال کرده شد و کاپی هارا قسم یاد داشت 

حفظ کرده بود که متاسفانه خود فعالً هیچ بدست ندارد و ازین ضیاع زیاد رنج  وددر دوسیه های شخصی خ و مأخذ
 می برد. 
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مجله وزین میرمن که انعکاس دهنده فعالیت های زنان در داخل و خارج بود و در معرفی زنان تاریخ و بسا 
فاروق اعتمادی همواره موضوعات دیگر رول بسیار داشت نیز پراگنده شد. از آنجائی که سر و کار میرمن صالحه 

با مردم نیازمند کشور بوده با برخورد به مشکالت و رنج های مردم خودش نیز زجر زیاد کشیده است اما از این 
 .که توانسته شمهٔ از درد را دوا کند، مایهٔ تسلی و آرامش  ضمیر و رضائیت وجدان او است

ی معارف، مینه پال و رشتین مطال، و نشان پالم صالحه فاروق اعتمادی در دوران خدمت خود با اخذ نشان ها
 .اکادمیک فرانسه و نشان دوستی جاپان نایل آمده است

در پایان پیامی به خامۀ خانم اعتمادی گرامی به مناسبت روز مادر با تعدادی از فوتو ها از خدمات شان به حضور 
 شما پیشکش می نمایم:
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 پیامی به خامۀ خانم اعتمادی گرامی به مناسبت روز
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