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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 صالحه واهب واصل  گردآورنده:

 شعراء نخبگان و هنرمندان   بخش:
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 سعد ستارزاده مدافع حقوق زن شكريهخانم 

م در شهر  1958در سال    ( شكريه)  ملقب به  ستارزادهسعد  ه  يفخرخانم  

زيبای کابل کشور افغانستان در يک خانوادۀ روشن چشم به دنيا  

افغانستان بانک    مدير تحريرات د خان  گشود. پدرش جناب سعد الدين  

وی تعليمات ابتدائيه و   ند.و مادرش خورشيد فضل خانم خانه بود 

ل  به اتمام رسانيد. بعد از حصو  رابعه بلخى عالی  در ليسه  متوسطه را  

  شد که   ه دولتىع در يكى از شعبات  مطبشهادتنامۀ بکلوريا شامل کار  

  کسب بدون  اول را جهت کسب تجارب کاری بصورت رايگان و  سال  

در مديريت مأمورين  در   از گذشت يکسال بعد  و کرد  فعاليت  معاش

رد و نظر به درايتی که  شروع  بكار كاً بست مديريت سوانح  رسم

يكى از بورس هاى  طور مدبرانه توانست داشت و انجام وظيفه به 

وقت را از آن خود کرده به آن کشور    شوروى تحصيلی اتحاد جماهير  

خانم ستارزاده بعد از يکسال اقامت در    برای دوام تحصيل سفر نمايد.

بعد از  ن جا  آدر  مسکو به طرف اوکرائين رخت سفر بست و توانست 

شود که بعد از گرفتن ديپلوم فراغت تحصيالتش    فلسفه     ۀ شامل فاكولتگذراندن دورۀ آموزش زبان روسی  

از فاکولته، به نسبت مريضی شديد شوهرش که سردی هوای شهر کيف پايتخت کشور اوکرائين يکی  

از عوامل عمدۀ آن بود، مجبور به بازگشت دوباره به طرف تاجکستان شد. خانم ستارزاده باز هم در  

تحصيالت پرداخت و در تاجکستان شامل فاکولتۀ تاريخ شد   تاجکستان آرام ننشست و دوباره به کسب 

ادامه پيدا کرد. بعد از ختم تحصيالتش دو باره به زادگاهش برگشته   1987آغاز و الی  1980که از 

مبنی بر تجارب کاری قبلی که  

داشت، در موزيم ملی افغانستان به  

سمت مدير نمايشات موزيم ملی  

  قبول شده   در حرم سراى ارگ   کابل

وی بعد از   . كرد  آغازكار  بهو 

مدت دوسال کار در موزيم نسبت  

وخامت اوضاع سياسی و اجتماعی  

افغانستان مانند هزاران هموطن  

ديگرش مجبور به ترک وطن شد.  

خانم ستار زاده مجبور شد اين سفر  

سرنوشت ساز آيندۀ اطفالش را )دو  

دختر و يک پسر( به تنهائی طی  
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اری و وخامت وضع صحی، شوهرش قادر به همراهی آنها درين سفر شده  کند زيرا نظر به شرايط ک 

نا معلوم حركت    به سوی يک ديار نا آشنا و   سه ساله  پنج ساله و ،  با سه طفل هفت سالهنمی توانست. او  

به هالند رسيد که تا امروز درين   1991سال جنوری به اساس امکانات دست داشته در و باالخره  كرد 

  ر سه فرزندش به سر ميبرد. خانم ستار زاده بعد از چند ماه بودن در هالند با تأسف خب ا غربت سرا ب 

ی به تنهای در  و گی بر پيکر زندگی اش محسوب ميشد. رمرگ شوهرش را شنيد که صدمۀ نهايت بز

ديار غربت با مشکالت و نابسامانی های زندگی دست و پنجه نرم کرد و اطفالش را به تنهايی در رول  

نوه اش   پنج او فعالً از داشتن  و مادر پرورش کرد و هرگز به آنها احساس کمبود پدر را نداد.پدر 

همچنان لذت ميبرد که از موجوديت اطفالش ميبرد. خانم فخريه ستار زاده با داشتن بکروند باالی  

تعقيب    تحصيالتی مجبور شد در هالند دو باره از صفر شروع کند. بعد از کسب آموزش زبان هالندی و

در يکی از شفاخانه های شهر شان منحيث   2000سال های جانبی برای کاريابی توانست در  س کور

درين سمت به وظيفه اش   2004شود که الی سال  شامل كار ( Voiding asistentاسيستانت غذائی )

ى كار  پهلو دوام داد. خانم ستارزاده نظر به احساس وطنپرستانه و مردم دوستی که داشت هميشه در 

  ؤسسات مختلف کار با م  بارايگان  و پرورش اطفالش عالوه بر همکاری های افتخاری وشفاخانه 

با اتحاديه ها و انجمن های مهاجرين افغانستان مقيم هالند نيز به کمک و همکاری پرداخت،  ساالن  گبزر

مسؤول کميسيون  که امروز منحيث عضو فعال کميسيون زنان اتحاديه انجمن های افغان ها در هالند، 

انجمن باشندگان شهر آرنهم، مدير مالی و عضو هيأت مديرۀ شورای زنان افغان در هالند و يکی   زنان 

کانديدای خانواده های سرپرست اطفال بی کس  از  

(  Nidos) به نام نيدوس  در شرکت هالندی 

مصروف همکاری های رضاکارانه ميباشد. خانم  

وظايف  ستارزاده طی اين همه فعاليت ها و 

رضاکارانه ای که در طول ساليان متمادی انجام  

داده است، توانسته اوارد، و تقدير نامه های را به  

آورد که از   ت پاس ارجگزاری از خدماتش به دس

  2020آن جمله ميتوانيم از آوارديکه که در سال 

از طرف نهاد »شورای سرتاسری زنان افغان«  

افتخار نامه    در هالند است نامم ببريم و همچنان از

به خاطر زحماتش    ای زير عنوان »مادر شايسته«

انجام داده و سه    که  در تربيه و پرورش فرزندانش

فرزند با ادب و تربيه با تحصيالت عالی را به  

  2018ياد آوری کنيم و در سال    ردهجامعه تقديم ک

از تقدير نامه ای که از طرف اتحاديۀ انجمن های  

شده و باالخره از   ءاهداافغانها در هالند به او 

از طرف   2019سپاس نامه ای هم که در سال 
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کميسيون سرتاسری زنان اتحايه به خاطر زحمات ده ساله اش در فعاليت های کميسيون زنان توانسته  

 از آن خود کند، ياد کنيم.  
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