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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  

  
 ۲۳/۰۵/۲۰۱۸ قاموس کبیر افغانستان

 
 قاموس کبیر افغانستانرابطه با  ٔه میرمن نصیبه اکرم حیدرینامیزندگ

 

قاموس کبیر افغانستان ضمن اینکه به مسائلی، مانند مجمع اللغات، تاریخ، 
، فرهنگیجغرافیه، اقتصاد و بسی مسائل دیگر می پردازد، شخصیتهای 

 سندگان، یشعراء، نوخدمتگذار و افغانستان دوست را تحت کتگوری »
جرمن آنالین   – پورتال افغان آنالین می سازد.  « هنرمندان و خدمتگزاران

یض و کینه های عببدون ارتباطات شخصی، تمسؤولیت خود می داند که 
کرده اند، برای ملت   خدمت به جامعهٔ افغانیی را که  ئشخصی، شخصیت ها

   خود معرفی کند.   

 

در  وی  تیطفول هٔ آمد و مرحل ایدر کابل بدن ۱۹5۳سال  ی ماه جد ۱6دراو 
و به پاس همان عشق در   گرفتآغوش خانواده از چشمه سار محبت رنگ 

.  د ارذجز آن از خود بجا گ  یزیچ  دخواهیو نمشد  راه محبت به انسان در تالش  
متعدد شهر به شهر وطن همراه با پدر  یسال مکتب را با سفر ها ۱۲ او

و از  دسال به اتمام برسان ۹در  تو خانواده، توانس یدری حامان هللا دیشه
و رشتۀ ژورنالیزم   شد  اتیادب  ځیو شامل پوهن  دهیفارغ گرد  یبلخ  هٔ رابعهٔ  سیل

را بحیث شاگرد ممتار پوهنتون به اتمام رسانید. در انتظار شمول در کدر  
پوهنتون در شعبۀ نشرات پوهنتون بکار آغاز نمود و از آنجا به دفتر فرهنگی 

به   ۱۹74در سال  ویمور گردید. أوزارت امور خارجه به انجام وظیفه م
بدبختی   خاطریکسال بعد از برگشت به  او  بورس تحصیلی به آسترالیا رفت و در رشتۀ زبان و سکرتریت تحصیل نمود.  

شناخت بحیث پناهنده از مقام از  همسان دیگران مجبور به ترک وطن شد و بعد  دم وارد کردند،  به مخلق و پرچم    که  های
 لیا برگردد. کمسیون عالی پناهندگان ملل متحد، توانست دوباره به آسترا

دراین برگشت وظیفۀ اساسی وی نجات دگران بود و توانست برای نجات هموطنان دست و آستین باال زند و عدۀ کثیری 
مجرمین جنگی افغانستان به  داخل شدناز هموطنان را از بی سرنوشتی نجات ببخشد و هم سدی مقاومتی را در مقابل 

 آسترالیا تشکیل داد. 
از درس برداشت و نه از کار و نه از خدمات اجتماعی و گردانندگی پروژه های خیریه و امداد  دست نه خانم حیدری 

 برای اعمار مجدد وطن. 
 به اخذ دیپلوم همآهنگ سازی ۲۰۱۳به اخذ دیپلوم  خدمات اجتماعی و در سال   ۲۰۱۲در زمینۀ تحصیالت در سال 

 فق گردید.واجتماعات م
بحیث مدیر عایدات، در سال   (ACNielsonسال در موسسۀ ) ۲۹ مدت برای ۱۹7۹سال از  او در زمینه های کاری،

رسیدگی به   بود.  SSI بحیث کواردنیتور تحقق خدمات بشری در موسسۀ جهانی استقرار بین المللی ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۱
  2018در سال  موسسات خیریه،    ی عالوه از سهم در بسساخت و    شبدورادامۀ کار در رشتۀ تحصیلی اش  نیازمندان از  
گذاشت و گردانندگی اش را خود عهده دار ( را  (Project Humanity Australiaموسسۀ  تهداببدست خود 

 گردید. 
در قسمت وظایف بعد از وقت کاری: برای سالیان متمادی بحیث ژورنالست و برودکاستر پروگرام های زبان های دری  

نویس فلم های مستند در تلویزون  تا حال مترجم وقایع هفته و پا  ۱۹۹۲و از سال    (SBSو پشتو در رادیوی ملی آسترالیا )
 son of a Lion , Landmine a love storyآسترالیا )اس ب اس(.  دو فلم مستند ترجمه شدۀ وی:  ملی
 جوایز جهانی گردید.  هٔ برند
 مفردات ذیل را نام برد:  انومیتوظایف خیریه وی جملهٔ در 
 درافغانستان، Austcareسال خدمات ماین پاکی با موسسۀ  ۱4
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 ۳تر ۲ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 اعمار مکتب بهسود، 
 چاریکار، و مرادبیگ هٔ عایجاد کتابخانه های قال

بکس جادویی برای اطفال و هم پروژه های کوتاه مدت در پوهنتون هرات و شفاخانۀ طفل اندیراگاندی در کابل و   
 طی در وطن نام برد. حیالب زده ها و قکمک به س

 
، عضو  Refugee Community Association of Australia  انجمن  معاون  وظایف دایمی خیریهدر زمینۀ    وی

کتابخانۀ سیار   Hadia Foundation، یکی از دایکتران موسسه   Soroptimist Internationalرضاکاران    انجمن
 .   .)مسکا( در افغانستان

«  dic.com-http://www.afghanافغانستان کبیر قاموس » تا حال  یکی از همکاران ۲۰۱5از سال موصوف 
. بعدآً برای مدتی در بخش  ردیدآغاز گ  Excelبه   wordازلغت  ۱۱۳۳6ورود دیجیتال شده  همکاری وی با .میباشد

را  و از دو سال به اینطرف ترجمۀ انگلیسی لغات  همکاری نمود. تلفظ و هم ادخال لغات از کتاب "عبدهللا افغانی نویس" 
در  نماید و در ضمن  ترجمه  هزار لغت را از پشتو و دری به انگلیسی    6که تا به حال توانسته بیش از  روی دست گرفت  

 مینمایند.  ءدر قسمت تلفظ کلمات سهم خویش را ادان افغانستابخش ادغام صوت در قاموس کبیر 
 به اخذ جوایز ذیل نایل آید:  در تالش های بشری او توانسته 

 ،  AC Neilsen شبرد کار به مرحلۀ ارزشمندپ هٔ : جایز۲۰۰5
 کمیته جوانان افغان، از تجلیل: ۲۰۱۱
 Refugee Commission of Australia,جایزۀ بهترین خدمتگار اجتماعی  : ۲۰۱۳
 ،  Zonta Internationalفق وزن م هٔ جایز   : ۲۰۱۳
 ،Australian Leadership Centre for womanجایزه "زن در مقام رهبری"     :۲۰۱4
 فدرال" کاندید مقام آسترالیایی سال "دولت  : ۲۰۱5
 و تقدیر نامۀ انجمن همکاری افغانان  : ۲۰۱۹
 سفارت افغانستان در آسترالیا.  هٔ تقدیر نام : ۲۰۱۹

 
ادبیات قدیم   ن ازآداراست و او در این راه سبک خودش را دارند ن نصیبه اکرم حیدری عالقۀ مفرطی به نگارش میرم

 میگیرد. رنگوطن 
به نوشتن عالقمندم ساخت و هرگاهیکه ره آوردم برای پدر  و مادر و خانواده خودش میگوید: " از کودکی تشویق پدر

تقدیم دارم. و این سخنرانی ها  دلنشین بود، مرا بدان وامیداشت که در برابر خانواده بایستم و ره آوردم را برای خانواده 
روی ستژ روز های  افت و گویندۀ کوتاه مرا با وزن کالم آشنا ساخت و رفته رفته مقاالت من به صنف و مکتب راه ی

 شدم.    SBS برودکاستر رادیوی ب و پوهنتون کابل و باالخره مکتکنفرانس های 
آثار ترجمه  ، )ترجمۀ شجاع الدین شفا( زبان و ادبیات مرا به مطالعۀ آثار دیگران خواند. نغمه های شاعرانۀ المارتین

وقتی متوجه شدم که من مطلق یک کاپی از سبک نوشتار  پیچید که یک  دمرا آنقدر در خو ویکتورهوگو و تاگورشده از  
 لذا دست از نوشتن برداشتم و  .این آثار ترجمه شده ام و اینرا خوب میدانستم که در سایۀ هنرمند دیگری نمیتوان درخشید

زبان   4 ی که به وو ر خود غرق مینمود کمک کاکای توانمند خود عبیدهللا حیدری که سبک نوشتار بس زیبایش مرا د به
 ترجمۀ آثار دیگران می پرداختم و آنرا برای نشر به مجالت ژوندون و اردو میفرستادم.، به ط کامل داشتتسل
در دلم جوشید    ، با دیدن خوابی اولین شعرخود  با درد و اندوه شهادت نابهنگام پدر جوان و برادر نو جوانسالگی    ۱7در  

 و در تاریکی همان شب بروی صفحه ریخت:
 شاد روحت پدرا من ز خدا میخواهم             از خدا عفو ترا من به دعا میخواهم 

 مرغ اقبال تو بودی ز سر ما رفتی             باعث فخر تو بودی ز بر ما رفتی 

 پرسیدی و دادم بتو با اشک جوابدیدمت ای پدرا! من بخدا دوش بخواب         حال 

 ... خانه روشن به تو بود لیک شبستان گردید      خاره زار ای پدرا این همه بستان گردید

 

بگویم  برای نوشتن فرصت کم داشته ام و آن گهگاهی که فرصت دست میدهد و شعری در دلم میجوشد، صادقانه اگر 
انسان  آسایش ن آن آمده های دل را نمیتوانم به مهمانی بخوانم، زیرا برای آنرا حوالۀ قلم میکنم ولی اکثر اوقات م
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 ۳تر ۳ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

چه را از دست میدهم  برای غمخواری دیگران خودم   تقالءدر خوب میدانم که اینرا در تالشم و  ی دیگردیگری و کار
 .و این خود جفایست در حق صدای دل و احساس من که باید با دیگران شریک اش کنم

 نام " غروب غربت" در کابل به چاپ رسید."ه ب اوخورشیدی اولین مجموعۀ شعری  ۱۳۸4در سال  

موالنا از ایران و آثارش برای  گویا که  و در هشصدمین سالگرد موالنا جالل الدین بلخی برای رد ادعای ایرانیانا
 .ثبت نمود ،استنامه و اشعار موالنای بلخ یگنوا را که زندنی  CD فارسی زبانان است،

 

 

 بیوگرافی و آثار مکمل میرمن نصیبه اکرم حیدری 

 

 

 پایان
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