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   عبدالقیوم میرزاده

هجری  ۱۳۳۶عقرب سال  ۱۶متولد  رزادهیم یفرزند عبدالباق رزادهیم ومیعبدالق

در گذر کلوله پشته شهر کابل بوده و  یخانواده متوسط شهر کیدر  شمسی

و  هینادر یعال سهی، متوسط را در ل ۶را در مکتب نمبر  هییابتدا التیتحص

و اقتصاد پوهنتون  یریانجن یرا در فاکولته ها یعال التیکابل و تحص یکیخانیم

ا سمت ت ییبنا یدستگاه ساختمان استیدر ر یواست.  دهیرسان انیکابل به پا

کدر  ثیمنح وکرده  فهیوظ یفایترانسپورت و پالن آن دستگاه ا یها تیریمد

 التیتشک استیحزب وطن و معاون ر یتیو وال ییویناح اتدر شعب یحرفو

و ایفای وظیفه نموده است.  اافغانستان  یصنف یها هیاتحاد یمرکز یشورا

 یاسیگر س لیمختلف تحل یدر وزارت امور خارجه افغانستان به سمت هاهمچنان 

جنرال قونسل افغانستان در شهر پشاور پاکستان  ثیو همچنان بح یو امور قونسل

هالند بسر در کشور  به این طرف ۱۳۷۹. از سال وظائفش را انجام داده است

 هالندیزبان  و اتیرا دررشته معلم ادب فنی و تخصصی التیتحصوی . میبرد

معلم زبان  منحیثو فعآل  دهیسانبه اتمام ر هالند کشور «لبورخت»در پوهنتون 

 التیا یخیو حفظ آثار تار یدر اداره باستانشناس تی. و در کشور هلند برعالوه مامورکندیم فهیوظ یفایکشور ا یندر هالندی

 التیزبان و تسه یریفراگ یمنجمله افغانان برا نیکمک به مهاجر، رضاکارانه یترجمان، یمعلم الند، وظائفکشور ه «الندیز»

 کیاتن اتیخصوص ریحفظ فرهنگ، زبان و سا ی. عالوتاً براکوشیده است هالندفرزندان از بدو اقامت در کشور  سیو تدر شیرها

انجمن را  نیا استیسمت ر ۲۰۱۰و تا سال  سیتأس «الندیز التیافغانان ا یانجمن فرهنگ»انجمن را بنام  ۲۰۰۱در سال  یافغان

هنر، فرهنگ، آموزش  یرا در عرصه ها یمثمر یداشته و کار ها زین هالندافغانان در  یانجمن ها یرهبر تیالبته با حفظ عضو

داده است.  جامان زبانیکشور م یبرا یافغان و کلتور فرهنگ یجوانان افغان و معرف یسالم برا یها تیزبان، سپورت و مصروف

پوهنتون را در  یاجتماع یو سازمانها یکار در امور اجتماع یاختصاص التیتحص یالتیو ا یره شهر دارموصوف از جانب ادا

 ینترنتیا تیول ساؤمس ریمد ثیبح ۲۰۱۱تا سال  ۲۰۰۲از سال و  دهیرسان اتمامبه  زین در هالند« امستردام»و  «ختیاتر» یها

 یاجتماع ،یاسیاحوال س در باره اوضاع و یواجتماع یاسیمتعدد س یها لیمقاالت و تحلوی از  کهکرده  فهیظو یفایا «مهر»

دوم سال  مهیاست. موصوف در ن دهیمهر منتشر گرد تیو در وبسا یو خارج یکشور ما افغانستان در رسانه ها داخل یواقتصاد

 نیکه موصوف در ا میباشد.چاپ و نشر  که آمادۀ نوشته « ملت در افغانستان  تو دول یملت، منافع مل» را بنام  یم کتاب ۲۰۱۸

اختالفات گوناگون  توسعۀدر سراسر کشور، افتراق و  یو گسترش ناامن یاقتصاد ،ی، اجتماعیاسیناهنجار س تیکتاب بنابر وضع

بعمل آورده تا اوالً  غیبل یسع یدرک منافع ملمردم، فاصله گرفتن مردم از فهم و  انیروز افزون م یو زبان یتیجنس ،یمذهب ،یقوم

نشان دهد. مردمش  یبرون رفت را برا یکرده و راه ها حیآن توض یخیتار یها را با دور نما یینارسا نیا شهیوضع کشور و ر

چتر افغانستان  کی ریما را ز مردم ییهمنوا ،یهمدل ،یستیهمز یو مشکالت فرا رو یاساس یها تیخصوصسعی نموده   و در ثانی

 .کند یمردمش معرف یبرا ،کرده ینشان و تحقق و کاو شمول بنام مقدس افغان با کند

 ویجدید با معانی دری و فارسی و ذکر ریش اتلغ ساختنمجمع اللغات در عرصه شامل   نستان در بخشاایشان در قاموس کبیر افغ

در ادبیات ها آن ه ای استفادو موارد  ذکور در صورت لزوم دیدلغات م تفصیلی شرح   در دستور زبان و ها، نوعیت آنتااین لغ

 میکنند. یکارهمزبان دری 
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