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  گی بیلن تانیشینگ!رنهۉک عیالی نینگ بیر اېزبۉبوگونگی ایلغار ا

  

و  نینگ حیاتی، فعالیتی نجیبه ضیایی عزیزیدکتور و شاعر، قیتووچی، تحقیقاتچی ۉالی، افرهنگی و اجتماعی ایشلر فع   

 ز ۉآغیز س چهېنتگن علمی اثرلری حقیده یره

 ــــــــــــــــــــــــــــ

نبیره سی  ءالحاج قاری کمال الدین ضیایی و استاد صابره جان ضیاییلر قیزی، تانیقلی عالم و شاعر قاضی ضیاءالدین ضیا

ده توغیلدی. او، باشلنغیچ و لیسه دوری اۉقیشینی جوزجان والیت نجیبه ضیایی عزیزی سرپل شهریده ضیالی بیر عایله

ییلی تورکیه اۉلکه سینینگ سلیمان  -1998نینگ خدیجه لیسه سیده توگتدی. یوکسک تحصیلنی میالدی مرکزی شبرغان 

دیمیریل بیلیم یورتی، الهیات فاکولته سیده دوام اېتتیردی. عین زمانده، "امام خطیب" ناملی مکتبده اۉقووچیلرگه درس 

 بېرردی.

ب، ممتاز اۉقووچی صفتیده تن آلیندی. شو یوزدن اېسه، اۉشه بیلیم ده بیتیرینی اعلی درجهییلی مذکور فاکولته -2002او، 

سی، دینلر تاریخی بۉلیمیده ماسترلیک اۉقیش گه قبول قیلیندی. او، ماسترلیک دور یورتی نینگ اجتماعی بیلیملر فلسفه

 “ییلی افغانستان تورکلری نینگ دینی اینانیش و یشم لری  -2004اۉقیشینی میالدی 

(Afganistan Türklerinin Dini İnanç Ve Yaşayışları) 

"(Kuzey Afganistan örneği)" 

 عنوانلی ماسترلیک علمی موضوعنی یازیب، موفقیتلی توگتدی.

نچی ییللرده تورکیه نینگ مشهور ایلغار انقره بیلیم یورتیده فلسفه و دینلر تاریخی بۉییچه دکتورا  2005-2004نجیبه ضیایی 

(PHDدوری اۉقیشی گ )سینی آشیرماق اوچون نیشلر بیلن بیرگه، اۉز مهارت و ملکهه کیردی. او، شو دورده علمی ایزله

بیلیم یورتی یۉلگه قۉیگن اۉنلب تورلی علمی و عملی فعالیتلر و مدنی تدبیرلرگه فعال قتنشدی. کۉرستکن فعالیتلری و 

 ر آلیشگه اېریشدی.لاېریشگن موفقیتلری طفیلی بیر قنچه فخرلی آلقیشنامه و مقتاونامه

سی فعالیتلریده هم ایزچیل ایش وهمکارلیک سی مدنی کمیتهنجیبه ضیایی انقره بیلیم یورتیده اۉقیشیدن تشقری، الهیات فاکولته

لری بیلن هم دایم کلر و اویوشمهگرهانلرنینگ تورلی مدنی و اجتماعی تۉده یشاوچی افغقیلردی. شو بیلن بیرگه، او تورکیه

 اېدی.همکار 

 لیمیدن"زردشت دینی مقدس کتابی )اوستا( بۉییچه بیر تحقیقات"ۉباو، دکتورا تیزسینی فلسفه بیلیملری، دینلر تاریخی 

(Zerdüştiliğin Kutsal Kitabi (Avesta) Üzerine bir Araştırma) 

لریدن تشقری، مواد و متریاللر هلر و کتابخانتحقیقی یۉسینده یازدی. بونینگ اوچون او،تورکیه علمی مؤسسه-موضوعده علمی

گه علمی سفر قیلدی.  لنماق اوچون افغانستان و ایرانسیدن فایدههمده تېگیشلی عالملرنینگ بیلیم وتجربه ،تۉپلش و تیارلش

علمی سیدن شو عنوانلی علمی تیزسیدن موفقیتلی دفاع قیلیب، دکتورا ییلی( انقره بیلیم یورتی، الهیات فاکولته -۰۷/۱۲/۲۰۰۹)

 سینی آلیشگه اېریشدی.درجه

 ییلده توگتکن. -2000( کورسینی استانبولده ISMEKده کمپیوتر بۉییچه آلتی آیلیک )او، کمپیوتر مهارتلریگه هم اېگه. تورکیه

 دی.فارسچه، انگلیسچه و عربچه تیللرنی بیله دن تشقری تورکچه،دکتور نجیبه ضیایی آنه تیلی اۉزبېکچه

 ماقده. او، بویېرده هم علمی و مدنی فعالیتلریگه دوام اېتتیرماقده.سیده یشهیی حاضر انگلستان اۉلکهدکتور نجیبه ضیا

( نینگ مرکزی کتابخانه Oxford islamic academic centreاو، مشهور آکسفورد بیلیم یورتیده اسالمی اکادمیک سنتر)

 Leysگن. آکسفورد لیس نیوز خبرنگارلیک و اخبار چاپی )ییللر آرسیده ایشله ۲۰۲۱-۲۰۱۹سی، علمی تحقیقات و آرشیفیده 

News/ Oxfordدی.ه( بۉلیمیده ایشل 

( ده استاد Rose hill community centreییللرده آکسفورد مرکزی نینگ روز هیل انجمنی ) -2018-2017شونینگدېک، 

 دی.صفتیده ایشله

نینگ فعال عضوی، اوشبو سی )اتا( باشقروو هیئتیبیرلیگی اویوشمهگی افغانستان تورکلر دکتور نجیبه ضیایی انگلستانده

دیگن "سمان یۉلی" تیلهنینگ انترنت ترماغیدن ترقهاویوشمه یۉلگه قۉیگن اۉزبېک تیلی اۉقوو کورسلری استادی، اویوشمه

اد کتابخانه سی" ل آبدیگن "دبۉله دیادن هرهفته نشری)کهکشان( ناملی پروگرام نینگ مسؤولی و باشقرووچیسی دیر. م

 زالوچیسی هم دیر.پروگرامی نینگ اۉزبېکچه سۉ

گی افغانلر انجمنی همده تورکیه تورکلری انجمنلریده دری و دهییللر دوامیده انگلستان 2016-2012دکتور نجیبه ضیایی 

 سی استادی صفتیده اۉقووچیلرنی اۉقیتدی.استانبول تورکچه

 

 فهرستی: یاثرلر

 الف( کتابلر:

نشری، آکسفورد:  Cherwell Graphice)تورکچه(، دکتور نجیبهضیایی عزیزی،  افغانستان خلق اینانلری و اسطورەلر -۱

۲۰۲۱. 



نشری،  Golden Arts Printingک تیلی اۉقوو کتابی )تیل کورسلری اوچون(، داکتر نجیبه ضیایی عزیزی، اۉزبې-۲

 .۲۰۲۰آکسفورد 

 ب( مقالهلر:

ی آیلیک تل الهیات بیلیم یوریریم(، سلیمان دېAfganistan’da Misyonerlik Faaliyetleriفعالیتلر ) افغانستانده تبلیغی -۱

 2003 -ییل 15,83-106مجله سی 

« گی فعالیتلریافغانستانلیک اۉقووچیلر و ترکیه ده»ریکتورلیک آیلیک مجله سیده چاپ بۉلگن ی تل بیلیم یوریسلیمان دېمر -۲

 ۲۲ /۱۲ -مجله سانی،  ۲۰۰۲ -عنوانلی مقاله ییل

 اسالمی و افغانستان. هحقوق زن و مرد در جامع -۳

 (The rights of men and women in Islamic society and Afghanistan ) 

 Leys News ISSUE 151 June/ July 2018 نشریات:

 سی نکاتی پیرامون زیست زنان در داخل و خارج از کشور.ربر-۴

(A Study of Women's Lives in Afghanistan and Abroad) 

 Leys News ISSUE 153 October / November 2018-نشریات

 ۲۰۲۱ -چیلیک عزا مراسمی بۉییچه علمی تحقیق و تېکشیروو، ییلگی ییغی و أیتیماۉزبېکلرده -۵

 (.گنیلباروه سی تمانیدن آلینگن کنفرانسده یش اویوشمه)قر

 :یگن مقالهلرقیمینارلردە اۉیج( کنفرانس و س

 ۲۰۰۲ :انقره ،تورک دنیاسی عیاللر قورولتایی کنفرانسی -۱

 «افغانستان عیاللری»قاله عنوانی: م

 ۲۰۰۹: انقره ،ی سمپوزیومیجگونی و کېلهگرکیه ده دینلر تاریخی بووت -۲

 «نینگ ایزیافغانستانده زردشت دینی»مقاله عنوانی: 

گی بابر ستکهلم شهریده-سی، سویدنفرهنگی جمغرمه فرهنگی فدراسیونی )ففتا( و بیانی اجتماعی وافغانستان تورکلر  -۳

« افغانستان تورکلری»گی اطریش و امریکاده سی،گی آیدین اویوشمهمالمو شهریده-سی، سویدناویوشمه فرهنگی

 ییل -۲۰۲۱ ،می، زوم آرقه لی کنفرانسگی تورکلر فرهنگی تۉپلهدهنمارکد لری،اویوشمه

 «افغانستانده تورک معماری سی»مقاله عنوانی: 

  ۲۰۲۱ ،رادیو کتاب وضعیت زنان افغانستان از دیروز تا امروز، زوم آرقه لی کنفرانس،-۴

 «زن و جامعه»مقاله عنوانی: 

 ۲۰۲۲ ،رادیو کتاب، ( زوم آرقه لی کنفرانس1358جدی  6نگاه متفاوت به اولین ویبنار )-۵

 «جنگ و آسیب پذیری زنان و کودکان »عنوانی: مقاله 

 ۲۰۲۲ ،یللیک سیاسی و مدنی یونه لیشی، زوم آرقه لی کنفرانسینگی یوز افغانستان تورکلری نینگ سۉ-۶

 «نیفغانستانده اۉزبېک تیلی نینگ اۉرا»مقاله عنوانی: 

 

 :رنکۉاایککی نجیبه ضیایی عزیزی نینگ شعرلریدن 

 

 یمتآنه یور

 

 نینگدردینگ سېاگر یازسم 

 نینگایجاد قیلیب حالینگ سې

 تسینکېعذاب  ،قیغونگ باتسین

 ینگآقسین آه ،یانسین دردینگ

 یبنسین بغرینگ یامهسیقیل

 گنافسون بۉلسین کۉرالمه

 لرینگ سین دشمنینمهوسې

 نینگ وگیآتی یۉق دور بو سې

 ده ن یا قلبیمیا مېنده س

 لگنمنده بار بۉگ بارلیگین

 یره لندیمنگ بیلن یاره

 ینگگهېمن دشمناویات دی

 ظلمتده من، یوسف کبی

 ه مندلدیم حسرتشیدانگ بۉ

 ندی هر یانینگقاره اې-قاب

 لرینگسیز دور سنبلبلبل

 ای یاوریم ،صبریم بیلگین



 ای داوریم ،یعقوبینگ من

 مې یوسفیدیم، اچېکغربت 

 لیخانگ منز ،مېندن کېچمه

 نگ مننییشیر ککنېچدردینگ 

 نگ منلیالیییغلب یورگن 

 په عصیانیم کۉد تقدیریم

 سیز، عیبدارینگ منهمه سوچ

 یمتجنت یور ،بونگه ایشان

 ونکدردینگ درمان بۉلر بیر

**** 

 !قال دهنمې

 

 قال  دهنمې ،سېودیم سېنی

 ریگوندن بې گنیمشهاوچر

 نده سیم هر نفس آلگن

 کن می یا ساغینچ؟ېاوگی سې

 گنیم دهنفس آل -نفس

 نگیمده دیرۉز اۉک جمالینگ

 تونیمل آیدین بۉلدی گۉزه

 گل هیدین ساچگنده ساچینگ

  مهذر  بیر هر وجودینگده 

 حیران لدیۉب ،محبوسلدی ۉب

 دهتوشلریم  گن دهخلهاو

 نده قالدینگمې ،لدینگمېنده بۉ

 دهن خیالیمهر یېرده سې

 دهنگآقسه آلگینقوچیپ 

 دهلگین بارلیغیمېن بار بۉس

 سنآته اۉق ،ۉزینگ قیسیبک

 گه؟ویشیمرخصت یۉق می سې

 حیاتیم نینگ مشعله سی

 دانه سوو تامچیسی -دانه

 هر کونیم نینگ تبسمی

 قال نده مې ،یشه ندهمې

 ــــــــــــ

 مقاله اداغی

 

 

 

  



 نجیبه کتابلری حقیده 

 )مقاله گه کیریتیمه گن(

 

 

لر صفتیده دیر. بو معنوی خزینه، اعتقاد و عنعنهسی بېلگیسی نینگ مدنی درجههر بیر یورت خلقی نینگ ایشانچلری، جامعه

 اوزاق کېزلر چۉزیغیده اېسکیلردن خلق بیلن بیرگه بۉلگن و أیریم اۉزگریشلر بیلن بوگونگچه یېتیب کېلگن.

نیش باسقیچلری و نیش، بیزنی خلق تفکری، و آنگی رواجلهلرینی علمی تحقیق قیلیش و اۉرگهلری و اسطورهخلق عنعنه

 دی.یکلرینی تانیشیش و بیلیشگه کته یاردم بېرهللاۉزه

یشاوچی حاضرگی خلق آنگی و اویلریده  اوشبو کتاب آماجی و اصلی سۉراق جوابی شوندن عبارت که، افغانستان شمالیده

 ده اۉز عکسینی تاپکن؟ی یۉسین و درجهلر قهاېسکی ایشانچلر و اسطوره

یی لرگه اعتقاد؛ اسطورهتشقری بارلیقلرگه ایمالر؛ أیریم نجومی ایشانچلر و حادثهلرگه کۉره، طبیعتدن گی تاپیلمهبو کتابده

دی. بو نینگ معلوم بیر قسمینی تشکیل بېرهشخصیتلر و اولرگه باغلیق داستانلرگه ایشانچ، ملت نینگ اساطیری تورموشی

 ال بېلگیسی دیر.گی خلق اینانلری و اساطیری داستانلری تأثیری نینگ یق  نرسه، اېسکی زمانلرده

لری ده بۉلیشی طبیعی. سیدن تشقری، کېنگ اجتماعی قیرهباشقه هر بیر پدیده سینگری، ایشانچ هم بیر شخص قیره

لری گه اعتقاد قیلیب، اونگه تېگیشلی قیسقه یا اوزاق مدتلی پروگراملر توزیب، معاملهنینگ ییریک بیر تۉپلمی بیر نرسهجامعه

نیب قالیشی تعیین. نینگ مدنیتیگه أیلهنېگیزده آلینیب سازمان بېریلرگنده، او نرسه اۉشه خلق یا جامعهو تصمیملری اونینگ 

 تۉغری معلوم عالقه بۉلیشی انیق.-سیده تۉغریدنبونده، عامیانه ایشانچ بیلن مذکور قوم مدنیتی اره

نیش و بیلیش مهم فاکتلردن دیر. نچلرینی اۉرگهنیش و بیلیشده، اۉشه ملت نینگ ایشادېمک، بیر ملت نینگ مدنیتینی اۉرگه

 دی.نیشده اوشبو خزینه یخشی اسقاتهنینگ اجتماعی، سیاسی و مدنی اۉزگریشلرینی یخشیراق بیلیش و اۉرگهمذکور جامعه

 ــــــــــــــــــ

 اوشبو کتاب حقیده ایکی آغیز سۉز

 سنه له دی.اۉزبېک تیلی کېینگ تاریخگه اېگه بۉلیب، بایتیللردن بیری 

هر بیر انسان نینگ آنه تیلی، اونینگ بیرینچی و سېویکلی تیلی دیر. غربت محیطیده دنیاگه کېلگن و آنه تیللریدن اوزاقلشگن 

یدیگن اۉزبېک باله لر باله لریمیزنی چېت اۉلکه لر تیللری تاثیری آستیده قالگنلریگه گواه میز. شونده یاېکن، خارجده یشه

ک اېدی. شونگه کۉره، لبیر اۉقوو کتاب هم کېرهم آرقه لی درسلر باشله دیک. بو اوچون اۉزهاوچون اۉزبېکچه زو

بیرینچیاۉزبېکچه اۉقوو کتابینی انگلیسچه ترجمه سی بیلنیازدیم. اوشبو کتاب باله لرگه باشلنغیچ اۉرگنیشلریاوچون مولجللنگن 

 ینه اۉرگه نیب، راحت و آسان سۉزلشهبیلیشلری اېدی.یگلر اۉز آنه تیللرینی قولهدیر. بونده اساسی آماج، باله

لری تووچی و تۉلدیرووچی فکر و مالحظهلر، اۉقیتووچیلر و نظر اهللری نینگ توزهآنه-اېسلش کېره ک، بیراق حرمتلی آته

 بیلن، نقصانلر برطرف بۉلیشی انیق.

ه معارف اۉقوو کتابلری اۉقیبچیقیلدی. شونینگدېک، کتاب گه تېگیشلی بیر قنچه اۉزبېکچه کتابلر، أینیقسکتابنی تیارلشده، ساحه

لرگه امکان قدر اۉرگهتیش نظرده توتیلدی. کتاب تألیفیده مضمونلریده، اۉزبېکخلقی نینگ کلتور و تاریخینی باله

 أیریماستادلریمیزنینگ فکر و یاردملری هم آلینگن.

 

 

 

 


