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صالحه واهب واصل

عبدالقیوم میرزاده
عبدالقیوم میرزاده فرزند عبدالباقی میرزاده متولد  ۱۶عقرب سال  ۱۳۳۶هجری
شمسی در یک خانواده متوسط شهری در گذر کلوله پشته شهر کابل بوده و
تحصیالت ابتداییه را در مکتب نمبر  ، ۶متوسط را در لیسه عالی نادریه و
میخانیکی کابل و تحصیالت عالی را در فاکولته های انجنیری و اقتصاد پوهنتون
کابل به پایان رسانیده است .وی در ریاست دستگاه ساختمانی بنایی تا سمت
مدیریت های ترانسپورت و پالن آن دستگاه ایفای وظیفه کرده و منحیث کدر
حرفوی در شعبات ناحیویی و والیتی حزب وطن و معاون ریاست تشکیالت
شورای مرکزی اتحادیه های صنفی افغانستان ایفای وظیفه نموده است .او
همچنان در وزارت امور خارجه افغانستان به سمت های مختلف تحلیل گر سیاسی
و امور قونسلی و همچنان بحیث جنرال قونسل افغانستان در شهر پشاور پاکستان
وظائفش را انجام داده است .از سال  ۱۳۷۹به این طرف در کشور هالند بسر
میبرد .وی تحصیالت فنی و تخصصی را دررشته معلم ادبیات و زبان هالندی
در پوهنتون «تلبورخ» کشور هالند به اتمام رسانیده و فعآل منحیث معلم زبان
هالندی درین کشور ایفای وظیفه میکند .و در کشور هلند برعالوه ماموریت در اداره باستانشناسی و حفظ آثار تاریخی ایالت
«زیالند» کشور هالند ،وظائف معلمی ،ترجمانی رضاکارانه ،کمک به مهاجرین منجمله افغانان برای فراگیری زبان و تسهیالت
رهایش و تدریس فرزندان از بدو اقامت در کشور هالند کوشیده است .عالوتا ً برای حفظ فرهنگ ،زبان و سایر خصوصیات اتنیک
افغانی در سال  ۲۰۰۱انجمن را بنام «انجمن فرهنگی افغانان ایالت زیالند» تا ٔسیس و تا سال  ۲۰۱۰سمت ریاست این انجمن را
البته با حفظ عضویت رهبری انجمن های افغانان در هالند نیز داشته و کار های مثمری را در عرصه های هنر ،فرهنگ ،آموزش
زبان ،سپورت و مصروفیت های سالم برای جوانان افغان و معرفی فرهنگ و کلتور افغانی برای کشور میزبان انجام داده است.
موصوف از جانب اداره شهر داری و ایالتی تحصیالت اختصاصی کار در امور اجتماعی و سازمانهای اجتماعی را در پوهنتون
های «اتریخت» و «امستردام» در هالند نیز به اتمام رسانیده و از سال  ۲۰۰۲تا سال  ۲۰۱۱بحیث مدیر مسؤول سایت اینترنتی
«مهر» ایفای وظیفه کرده که از وی مقاالت و تحلیل های متعدد سیاسی واجتماعی در باره اوضاع و احوال سیاسی ،اجتماعی
واقتصادی کشور ما افغانستان در رسانه ها داخلی و خارجی و در وبسایت مهر منتشر گردیده است .موصوف در نیمه دوم سال
 ۲۰۱۸م کتابی را بنام « ملت ،منافع ملی و دولت ملت در افغانستان » نوشته که آمادۀ چاپ و نشر میباشد .که موصوف در این
کتاب بنابر وضعیت ناهنجار سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و گسترش ناامنی در سراسر کشور ،افتراق و توسعۀ اختالفات گوناگون
قومی ،مذهبی ،جنسیتی و زبانی روز افزون میان مردم ،فاصله گرفتن مردم از فهم و درک منافع ملی سعی بلیغ بعمل آورده تا اوالً
وضع کشور و ریشه این نارسایی ها را با دور نمای تاریخی آن توضیح کرده و راه های برون رفت را برای مردمش نشان دهد.
و در ثانی سعی نموده خصوصیت های اساسی و مشکالت فرا روی همزیستی ،همدلی ،همنوایی مردم ما را زیر یک چتر افغانستان
شمول بنام مقدس افغان با کند و کاو و تحقق نشانی کرده ،برای مردمش معرفی کند.
ایشان در قاموس کبیر افغانستان در بخش مجمع اللغات در عرصه شامل ساختن لغات جدید با معانی دری و فارسی و ذکر ریشوی
این لغات ،نوعیت آنها در دستور زبان و شرح تفصیلی لغات مذکور در صورت لزوم دید و موارد استفاد ه ای آنها در ادبیات
زبان دری همکاری میکنند.
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