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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  

  
 ۲۹/۰۷/۲۰۲۰ قیس کبیر

 
 در قاموس کبیر افغانستان  نجیبه توخی بهمنش داکترٔه نام یزندگ

 
افغانستان   کبیر  تضمینقاموس  کنار  جغرافیه، شرح    در  تاریخ،  اللغات،  مجمع 

دیگر مسائل  بسی  و  تا    ،  افغانستاناقتصاد  دارد  اصیل  ارزخدمتگتعهد  و   ان 
تا   زدکشور برجسته سا«  هنرمندان  و  سندگانیشعراء، نو»  در کنار  را     طندوست

بتوانند راه وطندوستی را در پیش  محترم  نسل های آینده به پیروی چنین ذوات  
،   آشنایی  بدون ارتباطاتمسؤولیت خود می داند که    کبیر افغانستانقاموس    کیرند.

ارزندۀ ت  ارا که خدمملی  شخصیت های  باید  شخصی،    حب وبغض  و    ییضع تب
   ملت خود معرفی کند.    ه تمام اند، ب انجام داده  به جامعهٔ 

 

  :ات خدم

بعد از اینکه بمناسبت بدنیا آمدن و تربیت اطفال خود  ،    نجیبه توخیخانم برجسته داکتر   

به کار مسلکی   ۱۹۸۸از سال     و اموختن زبان المانی از کار مسلکی خود دور مانده بود

در اول در شفاخانه و بعدا همرای با همکاران در یک معاینه خانه    ،آغاز نمودخود دوباره  

 . خصی خود به حیت دکتر طب عمومی و اکوپونتور اجرای وظیفه مینمایددر معاینه خانه ش   تا حال  ۲۰۰۰مشترک و از جوالی 

 

در    خدمتسال بقصد    ۲۲بعد    ۲۰۰۲مندی و احساس مسئولیت مقابل وطن و هموطن خود در ماه جوالی سال   نظر به عالقه 

در کابل بطور کمکی به    داشت به کابل سفر نمود که چار هفته در شفاخانه رابعه بلخی   نام  «موندیال  لمیدیک »چوکات پروژه که  

 افسردگی   مرض مخصوصا تداوی زنان که به اثر جنگ و خشونت هایی فامیلی و اجتماعی به ، نمود ایفای وظیفهحیث داکتر 

 روانی دچار شده بودند. 

 

به این طرف ساالنه یک تا دو مرتبه به   ۲۰۰۴تکرار نمود از سال    ۲۰۰۳سال  در    همچنان  ثمر بخش را خانم نجیبه  این سفر  

هایی بی بضاعت را  ضار هفته به شکل رضا کارانه مری هسفر نموده ودر شهر پلخمری والیت بغالن دو تا چ  داوطلبانه  افغانستان

از پروژه کمک بمکاتب    ۲۰۰۷( از سال  نموده استبا ادویه که خودش از آلمان جمع  البته    معاینه و تداوی مینماید )رسیدگی ،  

اکتفاء میکرد تا  در اول تنها با تهیه کردن میز چوکی،تخته سیاه خیمه و ساختن تشناب ها  وبه کار افتاد.    شروع  جانب نجیبه توخی  

 به پایان  رسید. تعمیر مکتب  اعمار ۲۰۱۴در سال  اینکه

با کمک هایی که  روی اطمینان به     Hilfe ,die ankommt -Afghanistan  بناکردن اتحادیه بنام  ۲۰۰۹سال    در ماه آپریل

  ۹۴ال  اتحادیه یاد شده فوق تا ح تالشهای شباروزی خانم نجیبه  رمبتنی ب البته   رسانده میشد بکار افتاد  مستحقیق  در افغانستان  

 . داردفعال عضو 

 

هایی که به خاطر ناتوانی بدون    حفر چاه های نیمه عمیق برای قریه جات و ساختن دروازه و کلکین ها برای فامیل  ۲۰۱۶از سال  

 زندگی میکردند.بی سر پناه بام، کلکین و دروازه در چاردیواری 

 

 . آنها را صورت بخشید  تب اطفال اتداوی و احتیاجات مکبی بضاعت بشکل پول نقد و مصرف     فامیل  ۹۰کمک های ماهانه برای  

خدمات انسانی  وملی اورا در بر میگیرد. این خانم بی ادعا و فروتن تمام    بی بضاعتناتوان و  یع مواد خوراکی به فامیل هایی  زتو

 خدمات اش را بدون آوازه ودروازه انجام داده است. 

 

  ی بی بضاعت بشکل دادن ادویه پرداختن مصرف تداوی و عملیات در شفاخانه ها   کمک های طبی برای مریضانبخصوص  

 نیز به عهده گرفته است .  در المان  شان در خانه شخصی خود غو مریض افافغانستان و نگهداری و مراقبت اطفال زخمی  

   ی نمود.و احترام گزار  یقین میتوان یکی از مادران فداکار افغان شناخته او را ب با توجه به خدمات ارزنده  خانم نجیبه توخی 

 

   زندگی نامه :

 

محترم عین  والدین موصوفه  ن ازمربوطات قطغن  است،   در دهنه غوری والیت بغال  ۳۱.۱۲.۱۹۵۱  سال  خانم نجیبه توخی متولد

 میباشند. مادر ایشان ، خانم  صدیقه ظاهریه محترم و پدر الدین خان توخی  
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 ۲تر ۲ له : د پاڼو شمیره

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

 

 

در پلخمری    ۱۳۴۰شش سال اول زندگی را در دهنه غوری، ولسوالی دوشی و چهاردرۀ  قندوز و رستاق سپری نموده در سال  

 ۱۳۵۰قندوز و بغالن سپری نموده و لیسه را در ماه جوزا سال  ،  در پلخمری     سطه مدرسه راشامل مکتب شده دوره ابتدایی و متو 

جون   جمله    ۱۹۷۰مطابق  در  پلخمری  شهر  حوا«  »لیسه  رسانید  نفر  هفتاولین  در  بپایان  حوا«  »لیسه  التحصیالن   فارغ 

 پایان داد. میالدی  ۱۹۷۸- ۱۹۷۱هـ ش و۱۳۵۷تا ۱۳۵۰از ماه سنبله  رادوره فاکولته 

 

دوره تحصیل به مناسبت موافق نبودن با حکومت کمونیستی دوران کارمل تحت فرماندهی لشکر شوروی  ناچار    دادنبعد از پایان  

 وطن را ترک نمود. 

  

سبت آغاز جنگ  در ایران ترک ایران بمنا  ۱۹۸۰اکتوبر    ۲۱مهاجرت به ایران و  بتاریخ  ۱۹۸۰سال    (Mayماه می)    ۲۵بتاریخ 

مهاجرت در آلمان منحیث    ۱۹۸۰نوامبر سال    ۲۴بعد از یکماه سفر بطرف ابوظبی ، بتاریخ   ، سفر کرد  و عراق بطرف پاکستان

 . پناهنده مقیم گردید

 میباشد. دو نواسهو   زحل و سدره ،زهره بنامهای مادر سه دختر توخی  خانم نجیبه

 . محسوب کردافغان  ی تریزا ادرمیتوان م یقین ه ب راخانم نجیبه توخی 

 

 ی توخ نجیبهمیرمن بیوگرافی 

 

 

 پایان
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