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  لن６ه سريزه

  قدرمنه لوستونكيه!
په بهر كې د لوړو زدكړو، مهاجرت ژوند او بيالبيلو كارونو څخه وروسته، 

 كې بېرته افغانستان ته راستون شوم. په ننګرهار پوهنتون 2009زه په كال 
كار پيل وكړ. د و د خپرولو د پنځو درسي كتابونكې مې په  طب پوهنځي

و د لوړو زدكړو وزارت ته والړم او دغه كارون بيا زهدې كار په بنسټ 
درسي  258په دغه موده كې دوام لرى.  پورې تر نن پراختيا وموندله او 

وترينري، فارمسي، هم په نورو رشتو لكه ، خو اتره په طب يكتابونه، ز
او زراعت كې خپاره  رناليزم، اقتصاد، ژونسينري، سايانجروانشناسي، 

  .ع كړي ديېا توګه توزياو ټولو پوهنتونونو ته په وړ
ته د افغانستان پوهنتونونو او  يلوستونك په دې تولګه كې تاسو ګران

 كال پورى د 2017نه تر  2010 كې له يوې خوا د(ل. ز. و.) رت الوړو زدكړو وز
سي كتابونو او اړونده معلومات، په بېالبېلو رسنيو كې د درخپلو هلو ځلو 

نظرونه او د خپل كار او وظيفى اړونده او له بلې خوا مسايلو راپورونه 
  مشورې وړاندى كوم. 

  لږ تر لږه درې  ګټې ولري: كيداى شى دا كار 
 تاسو ته به معلوم شي، چې په دې اته كلونو كې ما هلته څه كړى دي . . 1

محصلينو د حالت او يو شمير  د افغانستان د پوهنتونونو او د وزارت او. 2
 چلنجونو سره به معرفى شئ .

زموږ د  همدا له دې معلومات او مشورو څخه د لوړو زدكړو مسوولين. 3
  !په همدې هېله  ګټه واخلي .څه  راتلونكي نسل په روزلو كې 

  2017يحيى وردك، كابل 
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  چپ＂ر، کتاب که ان＂رني؟
  

آيا دا خبره به څوك ومني، چې د افغانستان اكثره محصلين درسـي كتابونـه   
نه لري او پر ځاى يې لس او شـل كالـه پخـواني چپټرونـه (پـر يـوه موضـوع يـا         

څخه ژباړل شوي نوټونـه) د  مضمون د استاد ليكل شوي مطالب او يا كتاب 
  يوازينيو درسي موادو په توګه كاروي؟

، خو كه مې پـه كابـل او ځينـو واليتونـو كـې      هو؛ مابه هم داخبره نه واى منلې
  خپلو سترګو دغه حالت، چې سړى په ژړا راولي، نه واى ليدلى.ه پ

دېـرش ورقـې د پالسـتيكي     - محصلين ليدل كېږي، چې په السونو كې يې شل
وړي او راوړي، هغـه پـه مېخـانيكي ډول حـافظې تـه سـپاري او بيـا         پوښ سـره 

  يې په ازموينه كې ليكي، چې په همدې ډول بيا هم كاميابېږي.
حال دا چې؛ په نورو هېوادونو كې له محصـلينو سـره لـوى لـوى كتابونـه وي      

  او په اوونۍ كې څو ځله كتابتون ته ځي او راځي.
ټكنـالوژۍ او څېړنـو د السـته راوړلـو      په نوره نړۍ كې پوهنتون د نـوي علـم،  

اساسي مركز ګڼل كېږي، خو له بـده مرغـه د افغانسـتان پـه پوهنتونونـو كـې       
ســتل يمــې پېــړۍ لــه درســي مــوادو څخــه ګټــه اخ20مــه پېــړۍ كــې هــم د 21پــه 

  كېږي.
كه څه هم ځينو قدرمنو استادانو پخپلو رشتو كې كتابونه ليكلـي، ژبـاړلي او   

  ر استثنائي او يوازې په ځينو رشتو كې شوي دي. چاپ شوي هم دي، خو داكا
په دې ديارلس كلونو كې سيستماتيك كار د نويو معياري درسي مـوادو د  

  جوړولو لپاره تر اوسه نه دى شوى. 
رشتو كې درسي نصاب پـه څـو    50خوا سږ كال، په ه د لوړو زده كړو وزارت ل

بـده مرغـه، چـې     ټوكو كې چاپ شو، چې دا يو لومړى مثبـت ګـام دى، خـو لـه    
  دغه نصاب پر ټولو رشتو نه پلى كېږي.

دا چـې نصـاب د تــدريس پـه پـالن او چوكــاټ كـې ښـه والــى راولـي، بايـد لــه         
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کـه بې له کتابه یو محصل داسـې دی، ل«

 »یو عسکر چې وسله و نه لري.

  یوه پخوان# یونا" مقوله

 

نصــاب څخــه وروســته پــر هــر تدريســي مضــمون د اســتاد او محصــل پــه ژبــه  
كتاب ولري، چې استاد بـه د نصـاب پـه چوكـاټ كـې دغـه كتـاب تـدريس او         

  ي.محصل له هغه څخه زده كړه وكړ
كتـابونو او انټرنيـټ څخـه     انګليسـي  لـه ځينې بيا دا وړانـديز كـوي، چـې ولـې     

ــول اســتادان او          ــوږ ټ ــه زم ــر اوس ــو ت ــي، خ ــه اخل ــه ن اســتادان او محصــلين ګټ
ژبـه دومـره بلـدتيا نـه لـري، چـې ورڅخـه پـوره اسـتفاده           انګليسيمحصلين په 
  وكړاى شى.  

زرګونــو كلونــو انټرنيــټ بــه هيڅكلــه د كتــاب ځــاى ونــه نيســي، ځكــه چــې د  
ــوهې د   ــې د پــــ راهيســــ
انتقـــــــال او زده كـــــــړې 
ــو   ــر ټولـ ــاب تـ ــاره كتـ لپـ

  غوره وسيله ده. 
نــه تــر  2003مــا خپلــه لــه 

په موسسه كې په آسيا، افريقـا او التينـې امريكـا     InWEntكال پورې د 2005
انو لپـاره د اچ آى وي/ اېـډز پـه هكلـه د انټرنيـټ لـه الرې كـورس        ډاكټركې د 

  په حيث كار كړى دى.(Tutor)نماجوړ او عمالً د ره
داسې پرمختللـي هېـواد، لكـه جرمنـي كـې اوس هـم پـه دغـه برخـه كـار او           ه پ

زياتېږي، خو دې د حضوري درس ځاى هلته نه دى  E-learningڅېړنه كېږي، 
  .نيولى. د پخوا په شان اكثر درسونه په موسساتو كې په حضوري ډول دي

كــال پــه كــال د ګټــه   څخــهالوژۍ پــه افغانســتان كــې كــه څــه هــم لــه نــوي تكنــ   
ــا       ياخ ــر اوســه هــم د برېښــنا دنشــتوالي ي ــاتېږي، خــو ال ت ســتونكو شــمېر زي

  تخنيكي ستونزو له امله انټرنيټ دوامداره كار نكوي.
بله ستونزه د ژبې ده، كه څه هم تدريس د انټرنيټ له الرې هـم امكـان لـري، خـو     

ې پوه شي او بيـا دغـه   بايد درسي مواد پداسې ژبه برابر شي، چې محصلين پر
ــه الرې هغــه موسســې او كســان كورســونه        ــه بهــر كــې هــم د انټرنيــټ ل مــواد پ
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دايرولى شي، چې خپل درسي مواد يې پخپلو ژبو برابـر كـړي وي، بيـا يـوازې     
  ډول دغه د موادو يوه برخه د انټرنيټ له الرې مينه والو ته وړاندې كوي.

ارزانه نه؛ بلكې نـور هـم قيمتـه     بله مسئله داده، چې د انټرنيټ له الرې درس
  وي. دا پوره تخنيكي امكانات لكه برق، كمپيوټر او انټرنيټ غواړي.

موجــود وي او دغــه متنونــه بيــا داســې پــه  (Content) بــل بايــد درســي مــواد
  كمپيوټر كې ځاى پر ځاى شي، چې محصل ورڅخه ګټه واخستلى شي.

يـو او وېـډيو څخـه بـه     يوازې ټول متن ليكل بې لـه چـارتونو، عكسـونو، اوډ   
  .ډېر ستړى كوونكى وي

په دې برخه كې تر اوسه موږ په ټول افغانستان كې، حتـى يـوه متخصصـه او    
  يوه مسلكي موسسه نه لرو، چې دا كار وكړي او يا يې كړى وي.

ژبه كـې ځينـې پرمختللـي كورسـونه شـته، خـو د هغـه چـا لپـاره           انګليسيپه 
  دي، چې په دې ژبه پوره مسلط وي.

 پــه نامــه آناليــن پروګــرام د GLPلــوړو زده كــړو پــه وزارت كــې كلونــه مخكــې د د 
USAID .له خوا عملي شو، چې د هغو له تجربو څخه بايد كار واخيستل شي  

كه څه هم هغوى زياتې پيسې مصـرف كـړې، خـو دومـره موفـق نـه وو او هغـه        
  انتظار يې پوره نه كړ.

و لپــاره درســي كتابونــه د پــه نــوره نــړۍ كــې هــم پــه هــره برخــه كــې د محصــلين 
مســلك د زده كولــو لپــاره بنيــادي رول لــري، پــه هــر مضــمون كــې هــر كــال د    
ــي ســټنډرډ        ــين الملل ــږي او ب ــه ليكــل كې ــانو لخــوا كتابون اســتادانو او پوه

  كتابونه ژباړل كېږي.
د هر پوهنتون كتابتون هر كال يو زيـات شـمېر كتابونـه د خپلـو محصـلينو د      

ژبه اخلي او محصلينو ته يـې   انګليسيي او هم په ضرورياتو پر اساس په مل
رسوي، په هر پوهنتون كې دننه يا ورته نږدې كتابپلورنځي شته، چې بيـا دا  

  كتابونه محصيلينو ته رسوي.
  راځئ؛ موږ هم همدا كار وكړو!
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آيا زموږ كوم پوهنتون دا كار كوي؟ موږ په يو پوهنتون كې په يو كال كې په 
  ذبوو، خو آيا څومره كتابونه ورته آماده كوو؟زرګونو نوي محصلين ج

ــابونو د       ــۍ بوديجــه كــې د كت ــه كلن ــو پ ــده مرغــه وزارت او د پوهنتونون ــه ب ل
  ژباړې، تاليف او چاپ لپاره پيسې نه دې منل شوي.

ــه      صــنف، اســتاد او كتــاب د زده كــړو بنســټ دى، خــو بيــا آناليــن تــدريس ب
  څلورم منزل وي.

  نور منزلونه پرې جوړ كړو. راځئ! چې لومړى تهداب او بيا
  وړانديزونه:

د وزارت او هــر پوهنتــون پــه بوديجــه كــې بايــد د تــاليف، ژبــاړې او چــاپ    -
  لپاره يوه برخه مشخصه شي.

د تدريسي كتـابونو ملـي پروګـرام پـه نامـه دې د لـوړو زده كـړو پـه وزارت          -
كــې يــو لــوى پروګــرام پيــل او دغــه پروګــرام دې د وزارت د كــارونو پــه         

 بونو كې ونيول شي.لومړيتو

  هركال بايد سل نوي درسي كتابونه چاپ او پوهنتونونو ته وركړل شى. -
  د وزارت په بوديجه كې دې دغه پرګرام ته مالي امكانات برابر شي. -
ــه NTPد تدريســي كتــابونو ملــي پروګــرام (   -  DAAD, USAID ) لپــاره دې ل

  او نورو څخه مرسته وغوښتل شي. نړېوال بانك
هر مضمون چې زموږ په پوهنتون كې تدريسېږي، بايد  هدف بايد دا وي، -

  كريكولم او لږ تر لږه يو درسي كتاب ولري.
دغه نوى جوړ شـوى كتـاب دې، هغـه اسـتادانو تـه ور وپېژنـدل شـي، چـې          -

  ددې مضمون تدريس كوي.
زموږ د پوهنتونونو او پوهنځيو كتابتونونـه اوسـمهال د كتـابونو د ګـدام      -

  ايد عاجل تغير وركړو.په څېر دي، دغه حالت ته ب
 ) كار وكړي.Librarianپه كتابتونونو كې بايد حد اقل يو مسلكي كارمند ( - 

  هر كتابتون دې هر كال د نويو كتابونو د اخستلو لپاره معينه بوديجه ولري. - 
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-   
-   
-   

  
 د درسي کتابونو ملي پرو－رام وړانديز

  
 د چپټرونو او لكچر نوټونو مېتود بايد پاى ته ورسول شي.  -

خـوا نـوي كتابونـه    ه هره برخه كې بايد د پوهنتونونـو د اسـتادانو لـ    په  -
  وليكل او وژباړل شي.

هر كال بايد سل كتابونه چاپ شي، په دې توګه به پنځه سوه كتابونـه    -
  په پنځه كالو كې چاپ شي.

  هر درسي مضمون بايد لږ تر لږه يو درسي كتاب ولري.    -
 نه تيار شي.د ټولو درسي خونو لپاره بايد پروجكتورو  -

  
  سپار＊تن３

  د لوړو زده ک７و وزارت ته:
  پيلول.» تدريسي كتابونو ملي پروګرام«د   -
  د پروګرام اعالنول د لوړ لومړيتوب په حيث.  -
كتابونه  په خپل مسلك كېاستادان بايد وهڅول شي، چې   -

 وژباړي، وليكي او چاپ يې كړي.
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  استادانو ته:
  تنه وكړي او موږ ته يې را ولېږي.خپلو كتابونو بياكه استادان بايد پ  -
ژباړي او د چاپ يې استادان بايد نوي درسي كتابونه وليكي، و  -

  لپاره يې تيار كړي.
  ) ته:DAAD, USAID & World Bankمرسته کوونکوو ( -
  مالتړ.» تدريسي كتابونو ملي پروګرام«د  -
 د كتابونو د چاپولو لګښت وركول.  -

  
  کال لپاره وړانديز ٢٠١٨د 

  طبي درسي كتابونه چاپ شي. 50بايد زده كړو وزارت لخوا  لوړود   -
ــانو   - ــي     10000د دوه ډي وي ډي ګـ ــي درسـ ــول طبـ ــې ټـ ــانې، چـ ــاپي ګـ كـ

 كتابونــه بــه پكــې شــامل وي، د طــب پوهنځيــو هــر زده كــوونكي تــه و 
  وېشل شي.

 غير طبي درسي كتابونه به چاپ شي. 100  -

  
 

���  

  
 

يو محصل بې له کتاب داسې دی لکـه يـو عسـکر 

  بې له وسلې.

  يونا" وينا
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  تدريس په ان／ليسي که ملي ژبو؟
  

ر بهرنــي او افغــاني متخصيصــن، كلــه چــې د افغــاني پوهنتونونــو د يــو شــمې
ســويې ټيټــوالى او د نويــو او معيــاري درســي كتــابونو كمــوالى ووينــي، نــو  

سـي ژبـې   يسمدالسه دا وړانديز كوي، چې اسـتادان او محصـلين دې د انگل  
  ژبه شي. انګليسيله كتابونو څخه گټه واخلي او تدريس دې په 

لې د حـل الره هـم معقولـه    ه صـحيح ده او د مسـئ  ليو كتنكه څه هم د د غو ښاغ
  ده؟ ښكاري، خو آيا دغه د حل الره عملي شوې

ټول افغاني مؤسسات د دېرش كلنو جګړو لـه املـه لـه نړيـوال علمـي كـاروان       
  څخه وروسته پاتي شوي دي.

او هـم پـه پوهنتونونـو كـې      په اتياېمه لسيزه كـې د افغانسـتان پـه ښـوونځيو    
ما پخپلـه لـه نهـم    ،گلېسي نه؛ بلكې روسـي ژبـه تـدريس كېدلـه    بهرنۍ ژبه ان

  ټولګي تر دولسم ټولگي پورې روسي ژبه لوستې ده.
ــه پخــواني         ــات شــمېر اســتادانو پ ــو زي ــانو او ي ــو افغان ــه زرګون همداشــان پ
شـوروي اتحــاد كـې لــوړې زدكـړې كــړي دي، چـې همــدا اسـتادان اوس هــم د      

 تدريس كوي. افغانستان په ډېرو پوهنتونونو كې كار او

ژبـې درسـونه دومـره ښـه      انګليسـي له بلې خوا زمـوږ پـه ښـوونځيو كـې هـم د      
ژبـه   انګليسـي ټولګي فـارغين دې وكـوالى شـي پـه      12كيفيت نه لري، چې د 

  ژبې له كتابونو څخه پوره ګټه واخستى شي. انګليسيدرس تعقيب او د 
برخـه كـې   سرچينو څخـه د ګټـه اخسـتلو د سـويې پـه       انګليسيبله ستونزه له 

 انګليسـي موجوده ده، له بده مرغه زموږ استادان او محصلين كه څـه هـم پـه    
ژبه پـوه شـي، خـو هغـه درسـي كتابونـه چـې پـه نـورو هېوادونـو كـې تـدريس             
كېږي، ښايي پرې پوه نه شـي؛ ځكـه چـې زمـوږ د محصـلينو او پـه بهـر كـې د         

 محصلينو سويه توپير لري.
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ــې چــې د ښــوونځي ژبــه      ــه هېوادونــو ك ــه هغ ــې  پ ــه ده، زيــاتره   انګليســيي ن
نه؛ بلكې پخپلو ملي ژبو تدريس وركوي او يـو   انګليسيپوهنتونونه يې په 

 كم شمېر موسسې شته، چې لوړې زده كړې يې په انګرېزي ژبه وي.

ده، د پوهنتونونـو   انګليسـي يوازې هغه هېوادونه چـې د ښـوونځيو ژبـه يـې     
د او نه هم محصـل د ژبـې   وي، پداسې حالت كې نه استا انګليسيژبه يې هم 

پـه ښـوونځيو كـې زده او     انګليسيمشكل لري؛ ځكه چې دوى له وړاندې نه 
 پوره تسلط پرې لري.

 انګليسـي كه څه هم دا خبره صـحيح ده چـې د نړيـوالې پـوهې تـر السـه كـول د        
يـې   انګليسـي ژبې له الرې آسانه دى، خو دغه كار هغه څوك كوالى شي چې 

 شي.ستى يزده او ترې ګټه واخ

ژبـه تـدريس پـه وړانـديز      انګليسـي د افغانستان په ځينو پوهنتونونو كې په 
ژۍ پـه جوړولـو، عملـي كولـو او     ياو فرمان نه؛ بلكـې د يـو منځمهالـه سـترات    

 دوامداره كار له مخې امكان لري.

 انګليسـي د دغې ستراتېژۍ په پايله كـې بايـد د دولسـم ټـولګي فارغـان پـه       
ژبـه   انګليسـي ونو ټول ځـوان اسـتادان بايـد پـه     ژبه پوره مسلط او د پوهنتون

تدريس وكړاى شي، نو وروسـته بـه پـه انګرېـزي ژبـه د تـدريس مهـم شـرايط         
 پوره او دغه وړانديز عملي كېداى شي.

بايد زموږ پوهنتونونه په ملي ژبو تـدريس تـه دوام وركـړي او هـم      له دې پرته
محصلينو پـه اختيـار كـې    بايد ژر تر ژره په ملي ژبو كتابونه تيار، چاپ او د 

 .وركړل شي

بايد د انګليسي ژبې له الرې پر نړيواله پوهـه  اوسمهال زموږ استادان 
ځان پوه او بيا محصلينو ته د دوى په ژبـه او د دوى لـه سـويې سـره سـم      

  درسي مواد چمتو كړي.
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 ليسانس که ماستري؟

  
زو كـې د علـم   پوهنتون د پوهې د السته راوړلو لپاره جوړېږي، په وروستيو لسـي 

كچه دومـره زياتـه او پراخـه شـوېده او هركـال ال نـوره هـم لـوړېږي، چـې پخـوا پـه            
پېړيو كې دومره پوهه نه زياتېدله. په ډېرو هېوادونو كـې پـه منځنيـو ښـوونځيو     
ــه ټــولنيزو او ساينســي څــانگو وېشــل       كــې رشــته بنــدي پيــل او زده كــوونكي پ

ې د يــوې څــانگې يــا مســلك  كېــږي، بيــا پــه پوهنتــون كــې پــه ليســانس دوره كــ  
عموميات لوستل كېږي، په دې معنـى چـې ليسـانس درلـودونكى هـم نـن سـبا د        

خپـل مسـلك حـاكم او پـه خپلـواك      ه پوره تخصصي پوهې خاوند نه دى، چـې پـ  
  ډول پكښې كار وكړي.  

همــدا دليــل دى چــې زيــاتره ليســانس درلــودونكي اوس پــه نــړۍ كــې بيــا د خپــل  
ې ماسـتري كـوي او پـه دې توګـه پـه يـوه ټـاكلي        مسلك په يـوه ځـانګړې برخـه كـ    

څانګه كې داسې پوهه ترالسه كوي، چې لـه ليسانسـه وو سـره تـوپير او ورڅخـه      
لوړوالى لري، همدا دليل دى چې ورته كار پيدا كېږي او هماغـه كـار بيـا پـه ښـه      

  توګه ترسره كوالى شي.  
ې همـدا شـان   ې او مالـدارۍ، طـب او نـورو برخـو كـ     زموږ ټولنه پـه اقتصـاد، كرنـ   

مسلكي كادرونو ته اشد ضرورت لري، چې پخپل مسلك پوره حاكميت ولـري  
او دغـه حاكميــت يـوازې د يــو پوهنتــون پـه لوســتلو نــه؛ بلكـې د نــورو زده كــړو،     

خـو لـه بـده    ننګ، ماسترۍ او دوكتورا په درلودلو سـره مـوږ حاصـلولى شـو،     ېټر
ال تـر اوسـه ډېـرې كمـې      د ماسترۍ او دوكتورا زده كړې په افغانستان كـې  مرغه
  دي.   

كــه څــه هــم هــر كــال د پوهنتونونــو اســتادان، دولتــي كارمنــدان او يــو شــمېر نــور  
افغانان په بهرنيـو هېوادونـو كـې د ماسـترۍ او دوكتـورا زده كـړې كـوي، خـو د         
هغــوى تعــداد ډېــر كــم دى او د افغانســتان د كــاري ماركېــټ اړتيــا نــه شــي پــوره   

چـې زمـوږ پـه پوهنتونونـو كـې د ماسـترۍ او        ر دهنو له همدې كبلـه پكـا  كوالى، 
  دوكتورا زده كړې پيل شي.
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پوهنتونونـــو كـــې د  دولتـــي او خصوصـــيد همـــدى اړتيـــا پـــر بنســـټ پـــه ځينـــو 
 پيل شويدي.پروګرامونه ماسترۍ 

د دغو زده كړو لپاره بايد د يوې مشخصې ستراتېژۍ او پروګرام پر اسـاس ټـول   
ــ   ــالي امكانـ ــاوې، مـ ــر بنـ ــه زېـ ــرايط، لكـ ــه،  شـ ــي كتابونـ ــولم، درسـ ات، كوريكـ

 البراتوارونه، د څېړنې امكانات او عملي او اكاډميك كادرونه چمتو شي.

اسـتادان كـم وي، دوى بايـد همـدا اوس      PhDكه په يو پوهنتون يا پوهنځي كې د 
لپـــاره بهـــر تـــه ولېږي،كلـــه چـــې دوى بېرتـــه راســـتنېږي،   PhDخپـــل اســـتادان د 

 دان دې وګمارل شي.قراردادي افغاني او بهرني استا

زمــوږ لــه ځينــو پوهنتونونــو او پوهنځيــو ســره بهرنــي هېوادونــه او يــا بهرنــي         
پوهنتونونـه مرسـتې كـوي، مـوږ بايـد لــه دغـه چـانس او امكانـاتو څخـه د خپلــو          

 ماستري پروګرامونو په جوړولو كې ګټه واخلو.

حتـى   له دغو پوهنتونو سره بايد په ګډه توګه د ماسترۍ پروګرامونـه جـوړ شـي،   
يوه برخه يې دلته او نوره برخه يې په بهر كې اجرا شـي او هـم دې بهرنـي اسـتادان     

په جوړولو او هم په تدريس كـې فعالـه ونـډه     PhDراشي او دلته دې د ماسترۍ او 
  واخلي.  

كــه څــه هــم ځينــې بهرنــي پوهنتونونــه اوس د افغانســتان لپــاره ماســتران تربيــه     
ــې     ــه خپل ــي هېوادون ــې كمــې كــړي،    كــوي، خــو كــه بهرن ــا ي مرســتې ودروي او ي

طبيعي ده چې دغه پروګرامونه به هـم بنـد شـي او بيـا بـه زمـوږ ماسـتران نـه روزل         
ــ  ــو       ه كېــږي. پ ــه داده، چــې د بهرني ــوه ګټ ــو ي ــواد كــې د ماســترۍ جوړول ــل هې خپ

 ې واخلي.رتله به زيات شمېر ښځينه برخه پكپروګرامونو په پ

ستان سـره د مرسـتې پـه نامـه كـومې پيسـې       يوه بله ګټه يې دا هم ده، چې له افغان
چې بهرنيو پوهنتونونو ته وركول كېږي، ډېرې زياتې دي او په دغـو پيسـو دلتـه    
په افغانستان كې هم زېربناوې او هم درسي مواد برابرېـدالى شـي او همدارنګـه    
استادانو ته به د ټاكلي حق الزحمه وركولو امكانات برابر شي او پـه دې توګـه بـه    

پيســې لـه هېــواد نـه بهــر نـه؛ بلكــې همدلتـه بــه خـرڅ او پــه دوران كـې بــه        دا ټـولې 
  ولوېږي.
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  د لوړو زده ک７و ارز＊ت  لپارهد ه５واد راتلونکي 

  
ډېــر بــه مــو اورېــدلي وي، چــې ځوانــان د يــوې ټــولنې راتلــونكى جــوړوي          

  او ځوانان به زموږ راتلونكي مشران او رهبران وي.
پـــه رښـــتيا ســـره ځوانـــانو، يعنـــې د  ده، خـــو مـــوږ ســـمهدا خبـــره كـــه څـــه هـــم 

ــر دې     ــوو او پـ ــومره ارزښـــت وركـ ــه څـ ــونكي تـ ــواد راتلـ ــولنې او هېـ ــې ټـ خپلـ
څــومره پانګونــه كــوو؟ د يــوې ټــولنې مشــران هغــه وخــت ښــه او مســلكي          
ــيل       ــه تحصـ ــې ښـ ــت كـ ــه وخـ ــوانۍ پـ ــې دوى د ځـ ــي، چـ ــدالى شـ ــران كېـ مشـ
ــاري        ــړي وي او كـ ــړې كـ ــلكي زده كـ ــې مسـ ــې يـ ــته كـ ــه رشـ ــړى وي، پخپلـ كـ

  يې هم تر السه كړي وي. تجربه
ــې         ــار ك ــه كت ــو پ ــه كچــه د هغــو هېوادون ــه نړيوال ــده مرغــه افغانســتان پ ــه ب ل
راځـــي، چـــې پـــر خپـــل راتلـــونكي نســـل ډېـــره كمـــه پانګونـــه كـــوي، يعنـــې   

 خپلو لوړو زده كړو ته يې كمه پاملرنه او ډېره لږه پانګونه كړې ده.

ــولنې  ــ     د يــوې ټ ــه پرمختــګ كــې د علمــي او مســلكي كــدرونو ون ــره پ ډه ډې
ــم او     ــې د علــ ــتيو كلونــــو كــ ــه دې وروســ ــه پــ ــانګړي توګــ ــه ځــ ــه ده، پــ مهمــ
ټكنــــالوژۍ پــــه چټــــك پرمختــــګ ســــره د مســــلكي او لــــوړو زده كــــړو        

  ارزښت ال نور هم زيات شوى دى.
ــر   ــه ټـــولنې چټـــك پرمختـــګ كـــوي چـــې د نـــړۍ پـ ــمبال   هغـ نـــوې پـــوهې سـ

و او د ټـــولنې پـــر بنســـټيز  ) (Innovationچـــې پـــه نوښـــتونو    ځوانـــان ولـــري، 
  ستونزو پوه او د حل الرې چارې يې پيدا او عملي اقدام وكړي.
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يـــو دولســـم لوســـتى، لـــه مســـلكي او لـــوړو زده كـــړو پرتـــه دومـــره اغېـــزمن  
نــــه دى؛ ځكــــه چــــې هغــــه يــــو مســــلكي كــــار نــــه شــــي تــــر ســــره كــــوالى،    
ــوړې          ــې ل ــه چ ــه پرتل ــا پ ــه چ ــد د هغ ــو نالوســتي عاي ــه او د ي همدارنګــه د هغ

ــوپير    ــړي وي، تـ ــې كـ ــړې يـ ــر    زده كـ ــه ډېـ ــم ورتـ ــول هـ ــدا كـ ــار پيـ ــري او د كـ لـ
  ګران دى.

پــــه وروســــتيو كلونــــو كــــې لــــه بــــده مرغــــه افغــــان حكومــــت او نړيــــوالې   
ټـــولنې ونـــه شـــواى كـــړاى، چـــې پـــه افغانســـتان كـــې د لـــوړو زده كـــړو د         

  ارزښت په تناسب كار او پانګونه وكړي.
ــد زمــوږ پوهنتونونــو تــه، چــې زمــوږ            نــو لــه همــدې كبلــه افغــان دولــت باي

ــو ــړي،    راتلـــ ــه وكـــ ــه پاملرنـــ ــږي، ال زياتـــ ــې روزل كېـــ ــران پكښـــ نكي مشـــ
   امكانات برابر كړي.هغوى ته ال زيات مالي 

ــوي او ال نـــورو زيـــاتو محصـــلينو       ــات وهڅـ ــو اســـتادان ال زيـ د پوهنتونونـ
ــړي، چــې دوى          ــرايط برابــر ك ــړو مناســب ش ــو كــې د زده ك ــه پــه پوهنتونون ت

  ه وړاندې شي.هم په تيوريكي او هم پر عملي پوهه سمبال ټولنې ت
ــه افغانســـتان كـــې د پرمختـــګ او     ــه څـــو كالـــه وروســـته پـ ــه بـ ــه پانګونـ دغـ

  ښې ادارې په رامنځته كولو كې ډېرې مثبتې اغېزې ولري.
پوهنتـــــون؛ يعنــــــې د پرمختــــــګ موتـــــور، پوهنتــــــون يعنــــــې د هېــــــواد   

  راتلونكي متخصصين او مشران.
ــوړې      ــه لـ ــې مـــوږ تـ ــد چـ ــه ده، بايـ ــونكې مهمـ ــواد راتلـ ــه د هېـ ــوږ تـ ــه مـ زده كـ

 كړې هم مهمې وي!
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 افغان ـ جرمن پوهنتون په کابل ک３

  
هغو  كاله مخكې د امريكا او پخواني شوروي اتحاد ترڅنګ، له 50المان 

، ۍچې د افغانستان په لوړو زده كړو كې يې تر نورو لومړ هېوادونو څخه ؤ
 او اوږد مهاله مرستې كړې دي. اغېزمنې

بل پوهنتون كې د آلماني ژبې د تېرې پېړۍ په شپږمه لسيزه كې په كا
ديپارتمنت جوړ او د ساينس او اقتصاد له پوهنځيو سره يې علمي همكاري 

  پيل شوه.
كابل ته به يو زيات شمېر الماني پروفيسوران راتلل او دلته به يې په درسي 

  صنفونو كې درس وركاوه.
بونه د افغان محصلينو لپاره به له افغاني استادانو سره په ګډه درسي كتا

  ليكل كېدل.
المان د پوهنځيو لپاره د تعمير جوړولو، د البراتوارونو په تجهيزولو، 

ستله، هر كال به يكوريكولم او درسي كتابونو په چاپولو كې فعاله ونډه اخ
يو شمېر استادان د بوخوم، بُن او كِلن پوهنتونونو ته په اقتصاد او ساينس 

  لېږل كېدل. كې د ليسانس، ماسترۍ او دوكتورا لپاره
د الماني او افغاني پوهنتونونو ترمنځ د دغو اكاډميكو همكاريو په نتيجه 
كې د كابل پوهنتون يادو پوهنځيو ته هم زېربناوې جوړې شوي، ټول 
تدريسي شرايط برابر او په ډېر ښه كيفيت سره درسونه پيل او دوام يې 

 وموند.

كال ز 2002ي وځنډېده او په مله، دغه همكاراد خرابېدو او جګړو له  حاالتود 
كې يو ځل بيا پيل شوه، په تېره بيا په وروستيو لسو كلونو كې د الماني 
ژبې، اقتصاد، ساينس او كمپيوټر ساينس پوهنځيو سره ګډ پروګرامونه 

 يوځل بيا پيل شول.
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پردې په طب، انجينرۍ او فارمسي كې هم يوڅه لنډ مهاله مرستې د  برسېره
  . خوا وشوېه المان ل

يو شمېر ماستران  كېپه وروستيو كلونو كې د دغو همكاريو په چوكاټ 
په اړوندو پوهنځيو كې د درسي كيفيت په لوړولو كې تر  وروزل شول، چې

ټولنه له نړيوال  ي، خو له يوې خوا د افغانستان علمؤ اغېزمن ېانداز ېيو
او لم علم څخه دېرش كاله وروسته پاتې شوې وه او له بلې خوا نړيوال ع

پرمختګ او پراختيا كړې ده، له خورا هم په وروستيو لسيزو كې ټكنالوژۍ 
همدې كبله زموږ پوهنتونونه زېربناوو، البراتوارونو، كوريكولم، درسي 

، ماسترۍ او دوكتورا په سويه Updateموادو برابرولو او هم د استادانو د 
  لري. ال زياته اړتياروزلو كې 

جرمن پوهنتون په جوړولو كې تحقق  - ي افغاندغه ټول كارونه د يو نو
 موندلى شي.

د ټولو تحصيلي امكاناتو برابرول اوسمهال  بنسټ،د نوي اساسي قانون پر 
پوهنتونونو د جوړېدو له الرې هم  خصوصيد بهرنيو هېوادونو لخوا د 

  ممكن شوي دي.
ې به د افغانستان امريكايي پوهنتون يې لومړنۍ بېلګه ده او په راتلونكي ك

 ترك پوهنتون هم جوړ شي. - افغان

په تېرو وختونو كې د المان د اكاډميكو همكاريو او د افغانستان د اړتياوو 
كېداى شي دغه نوى پوهنتون الندې پوهنځي ولري:  ،لو سرهلركې  پامپه 

  او عامه اداره. ، كانونهريساينس، طب، كمپيوټر ساينس، انجني اقتصاد،
، علمي او دوستۍ په اړيكو كلنېسل  د تېرېلمان دا به د افغانستان او ا

 اكاډميكو همكاريو كې د يو نوي فصل پرانستل وي.

هيله ده سلمه كليزه ده او  اړيكوكال كې له المان سره د افغانستان د  2015په 
د دواړو  مهالجرمن پوهنتون د دغې كليزې د نمانځلو پر  -د افغان چې 

    شي.خوا اعالن ه هېوادنو د مشرانو ل
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  د لوړو زده ک７و ＇７５نيز مرکز

  
د يوې ټولنې په پرمختګ او راتلونكي كـې فـوق العـاده مهـم      لوړې زده كړې

پوهنتون د ټولنې موتور او د راتلونكو علمي، اكـاډميكو او لـوړو    رول لري.
ــاى دى.     پوهنتــون دى چــې لــه    سياســي، ټــولنيزو كارپوهــانو د جوړېــدلو ځ

ونـو كـې د ليسـانس، ماسـتر او دوكتـور پـه       خپلـو پروګرام ه ځوانانو څخـه پـ  
ــولنې او       ــواد، ټ ــا دغــه متخصصــين د هې ســويه متخصصــين روزي، چــې بي

 اقتصاد په پرمختګ كې بنسټيز رول لوبوي.

په وروسـتيو ديارلسـو كلونـو كـې، كـه څـه هـم زمـوږ لـوړو زده كـړو پـه كمـي             
لحاظ يو څه پرمختګ كړى، خو اوس هم له زياتو ننګونو سـره مخـامخ دى،   
چې د نه پاملرنې په صورت كې به پـه نـږدي راتلـونكي كـې دغـه سـتونزې لـږ        

  نه؛ بلكې ال نورې هم زياتې شي.
پـــه  د مثــال پــه ډول، كــال پــه كـــال د دوولســمو ټولګيــو فارغــان زيــاتېږي.        

داسـې حـال كـې چـې     ه كال كې به موږ نږدې څلور لكه فارغـان ولـرو، پـ   1394
زې يـو لـك جـذب اوپـاتې     زموږ دولتي او خصوصي مؤسسې اوسـمهال يـوا  
 نور، له لوړو زده كړو څخه بې برخې پاتې كېږي.

زموږ په پوهنتونونو كې د افغانستان د كاري ماركېټ لپاره مسلكي كسـان  
نه روزل كېږي او زمـوږ لـوړې زده كـړې زيـاتره د ليسـانس تـر حـد پـورې دي،         

 خو د ماسترۍ او دوكتورا زده كړې ډېرې كمې دي.

دريس كيفيت به څنګـه لـوړ شـي؟ د اسـتادانو د ظرفيـت      پوښتنه داده چې د ت
لوړولو لپـاره لنـډ مهالـه پـرو ګرامونـه ښـه دي او كـه د ماسـترۍ او دوكتـورا          

وشــي كــه پــه ملــي ژبــو؟ آيــا مــوږ درســي  انګليســيپروګرامونــه؟ تــدريس پــه 
ــه؟         ــانكور دې وي كن ــن وي؟ ك ــول دې انالي ــه ټ ــرو او ك ــه ضــرورت ل ــاب ت كت

ــه وزارت څخــه   ــانكور دې ل ــه دى؟      ك ــې څ ــاوان ي ــه او ت ــه؟ ګټ ــرې شــي او كن ل
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خصوصي تحصيالت، النور هم پراخ شي او كـه اوسـمهال تـر انـدازې زيـات      
  خصوصي مؤسسات لرو؟

دا او داسې نورې پوښتنې بايد د يو چا د شخصي غوښتنې او نظر پر اساس 
نه؛ بلكې د دقيقو مطالعاتو، څېړنو، ارزونو او تجربو (ملي او بين المللـي)  

لـه بـده مرغـه، نـه زمـوږ د لـوړو زده        اساس او په نظر كې نيولو سـره وشـي.  پر 
كړو په وزارت او نه هم زموږ پـه پوهنتونونـو كـې پـه دې اړونـد كومـه څېړنـه        

  شوې او نه هم كېږي.
پـه وروسـتيو ديارلســو كلونـو كـې د لــوړو زده كـړو پنځـه وزيرانــو كـار كــړى        

ــه د     ــو ت ــر كــاري پروګرامون ــل وزي ــوه د ب ــر ي ــې   دى، ه ــه ي ــه؛ بلكــې پخپل وام ن
د پورتنيـو ټكـو    لومړيتوبونه ټاكلي او خپل پروګرامونه يې پرمخ بېولي دي.

په پام كې نيولو سره وړانديز كوو، چې په افغانستان كې د لوړو زده كړو پـه  
هكلــه دې يــو څېړنيــز مركــز جــوړ او د تحصــيالتي څــانګو د ځانګړتيــاوو پــر  

نـدو ارګـانونو سـره د مشـورو لـه الرې      بنسټ دې څېړنې پيل او له دولتي اړو
 دې د دولتي مركزي پالن پر بنسټ په كار پيل وكړي.

چې دا به د لوړو زده كړو لپـاره د يـوې اغېزمنـې تحصـيالتي      وموږ ډاډمن يو
پاليسۍ پيل وي، چې له نورو هېوادونو څخه د كـاپي شـويو موډلونـو څخـه     

   ي وي.په خپلواكه، اغېزمنه، ملي، علمي او تحصيلي پاليس
موږ بايد د افغانستان د لوړو زده كړو ستونزې يوازې د بهرنيو موډلونـو پـه   
راوستلو او كاپي كولو نـه؛ بلكـې مـوږ پخپلـه او د بهرنيـو متخصصـينو پـه        
همكاريو وڅېړو او د حل پر الرو چارو يې يـو لـه بـل سـره خبـرې وكـړو او بيـا        

   پالن جوړ او عملي كړو.
ستو سـره دا  ينو له تجربو او مشورو څخه به په ګټه اخپرته، د ځينو هېوادو له شك

 علمي ملي پاليسي بشپړه او په برياليتوب عملي شى.

 

� 
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  نظري او عملي زده ک７ې
  الزم او ملزوميو د بل 

  

څلور كاله مخكې مې د ننګرهار انجنيري پـوهنځي تـه يـو انجنيـر د يـو مسـلكي       
ته يو محصـل الس پورتـه   پرېزنټېشن لپاره دعوت كړى وو، دلته لكچر نه وروس

كړلــو، ويــې ويــل چــې دا لــومړى ځــل دى، چــې داســې علمــي او د عملــي كــارونو  
لپـاره مهمــې خبــرې دى اوري، حـال دا چــې دى د دې پــوهنځي پـه پــنځم سمســتر    
كې درس وايي، تـر اوسـه يـې يـوه خښـته هـم پـه الس كـې نـه ده نيـولې. كـه مـوږ د             

ــو درســونه ارزيــابي كــړو، پــه رښــتيا     ــه زيــاترو رشــتو كــې    پوهنتونون ســره هــم پ
محصلين عملي كار پـه البراتـوار او يـا سـاحه كـې نـه كـوي او همـدا يـې يـو مهـم            
علت دى، چې بيا وروسته له فراغت نه په عملي ډګر كې كار نه شي پيـدا كـوالى   

  او يا كار نه شي كوالى او كه يې وكړي هم، نو كيفيت يې ډېر خراب وي.
ونونو مسوولين استادان البراتوارونه فعـال او  ځكه نو په كار ده، چې د پوهنت

  محصلينو ته په عملي توګه درسونه وروښيي.
كله چـې زه پـه چكوسـلواكيا كـې د طـب محصـل وم، مـوږ د سـهار لـه اتـه بجـو            

بجو پورې نظري درسونه او لكچرونو درلودل او هـره ورځ وروسـته    12څخه تر 
سـي خونـو او البراتـوار    له غرمې څخه په لومړيـو سمسـترونو كـې پـه عملـي در     

كې عملي كارونه ترسره كول، پـه وروسـتيو سمسـترونو كـې نيمـه ورځ نظـري       
ــه     ــو پـ ــه كولـ ــالعې او معاينـ ــه مطـ ــيو پـ ــانو د دوسـ ــه ورځ د ناروغـ درس او نيمـ

او پـه دې توګـه بيـا بـه مـو پـه         روغتون كې د ناروغانو سره عملى درسونه ويـل 
ــې ســره      ــو، چــې دې طريق ــار كول ــدې ك ــې وربان ــل ك ــرې     عم ــر ښــه ســر پ ــو ډې م

  خالصېدو او هم به هغه تيوريكي درسونه ښه په حافظه كې پاتې كېدل.
د مثال په ډول كله مو چې د زيړي ناروغي لوسـتله، نـو بيـا بـه زمـوږ د عملـي       
كارونو رهنما استاد د زيړي په ناروغۍ يو اخته ناروغ ته وروسـتلو، د هغـه   

م راښـكاره كـړل، البراتـواري    په وجود كې به يې موږ تـه د دې نـاروغۍ عاليـ   
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معاينات به مو يې وليدل او د ناروغ تاريخچـه بـه مـو ورڅخـه واخسـتله، پـه       
همدې شان به بيا د زيړۍ ناروغۍ په اړوند دغـه نـاروغ راپـه يـاد شـو او ډېـر       

  شيان به مو زده او په حافظه كې پاتې شول.
وســه نظــري او  زمــا وړانــديز افغــان اســتادانو او مســوولينو تــه همــدا دى، چــې تــر 

عملي درسونو باندې كوښښ وكړي او  په خپلو درسـي پالنونـو او تقسـيم اوقـات     
كې ځاى وركړي، يوازې په لكچر نوټ او چپتر بانـدې اكتفـا ونـه كـړي؛ ځكـه چـې       

  نه شو تربيه كوالى. ډاكټريوازې په لكچر او چپټر باندې موږ صحيح انجنير او 
  زوم دي!نظري او عملي درس يو د بل الزم او مل

خو تر اوسه ځينې طب پوهنځي كدري روغتون، چېرته چې د طب محصـلين  
د مريض په سر عملي زده كړې وكړي نه لري، دغه حالت هـيڅ د منلـو نـه دى،    
بايد زر تر زره حل شي. هر طب پوهنځى بايـد هـرو مـرو فعـال او مجهزكـدري      

  روغتون ولري.
تـه يـو سـفر درلـود. دغـه       كال دسمبر مياشت كې مى د كنر پوهنتـون ز  2015د 

ساينس پـوهنځى پـه    رټپوهنتون كې ما په خپلو سترګو وليدل، چى د كمپيو
 ېاو يـواز  ېر هم نلـرى. يـواز  ټهمدى كال فارغين وركوى، خو يو پايه كمپيو

استادانو تيوري درس وركـاوه او هـېڅ ډول عملـي كـار يـى پـه محصـيلنو نـه         
  نشوكوالى. دغه حالت د زغملو نه دى!

كيفيــت نــه پــه وركشــاپونه، نــه پــه ارزيــابي او يــا تضــمين كيفيــت     د درســي 
  !يدالى شېلوړ ېكميتو باند

ــه      ــو ترڅنــګ پ ــد د اســتادانو د ظرفيــت لوړول ــو كــې باي زمــوږ پــه پوهنتونون
  و برخو زيات تأكيد او كار وشي:ېيدر

  كوريكولم او درسي كتابونه-1
  په البراتوار كې عملي تجربې -2 

ډول روغتون كې د ناروغ بستر ترڅنګ)  په ساحه  (د مثال په -3
 توګه به  د لوړو زده كړو كيفيت لوړ شي. ېعملي زده كړى. په د
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  علمي مجل３!؟
  

څو كاله مخكې مې د ننګرهار پوهنتون د مجلې مسئول مدير سره، د دغه 
پوهنتون په مجلې (پوهه) كې، زموږ لخوا د چاپ شويو كتابونو به اړه د يو 

يا مخكتنې خبرې كولې، ما تعجب وكړ چې ده  مضمون، معلومات او
وويل: دا يوه علمي مجله ده او يوازې علمي مقالې په كې  چاپيږي. ما ورته 
وويل لطفاً ته بهرنۍ علمي مجلې وګوره، تقريباً د ټولو په اخر كې به د 

) Book Reviewاړوندو مسلكونو د نويو خپاره شويو كتابونو په اړه مقالې (
  دې خبرې او وړانديز تر ننه پورې څه اغيزه نه ده لرلې.لري. خو زما 

د افغانستان ځينى خصوصي پوهنتونونه هم مجلې چاپوي. د دولتي 
پوهنتونونو په پرتله د دغه مجلو د چاپ كيفيت ښه دى، زياتره يې رنګه 
وي او هم د محصلينو او عالقمندانو لپاره د پوهنتون د رشتو، السته 

عاتو په اړه په كې نوې خبرې چاپيږي، چې زياتره يى راوړنو او نويو موضو
  د اشتهار بڼه لري او د استادانو علمي مقالې په كې كمې ليدل كيږي. 

ښه به دا وي چې لكه د دولتي پوهنتونونو د مجلو په څېر دلته هم د 
استادانو علمي مقالې نشركيدالى. زما بل وړانديز دا دى چې د دولتي 

د خصوصي پوهنتونونو په څېر بايد په زړه پورې او پوهنتونونو مجلې هم 
  ګټور معلومات خپاره كړي.

مجلې تقريبا يوازې د استادانو علمي مقالې نشروي، ځكه چې دغه استادان 
د خپلو علمي رتبو لپاره د داسې مضمونونو نشرولو ته اړتيا لري. له دې امله 

يسې وركوي. د مثال همدغه استادان "مولفين" د دغو مطالبو د چاپ لپاره پ
په ډول كه يو استاد د دڅلورو پاڼو مقاله لري هغه د څلورو او بل استاد شپږ 
پاڼې مقاله لري د شپږو پاڼو پيسې وركوي. اصلي هدف د مجلو د نشر هم 

  همدا دى، چى د استادانو لپاره د چاپ نويو مقالو شمير پوره شي.
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  وړانديزونه: 
د سل نه تر درى نيم سوو پورى، چى دغه  تيراژ يى هم ډير كم دى، يعنى -1

  تيراژ بايد لوړ شي. 
ـ د هر پوهنتون په بوديجه كې بايد د مجلې لپاره يوه برخه مشخصه شې، 2

  تر څو مجلې په خپل وخت او پر له پسى چاپ شي. 
ـ د كابل طبي پوهنتون لخوا (افغان طبى مجله) او ننګرهار طب پوهنځى  3

غې او نورى طبي مجلې دى سره يو ځاى شى او لخوا (طب پوه) چاپيږى. د
بيا دى ټولو طب پوهنځيو ته واستول شي، تر څو  تيرايژ يى لوړ او زيات 

  شمير لوستونكي او ګټه اخستوكي ولرى. 
مجلې بايد نورو پوهنتونونو او پوهنځيو ته په ټول افغانستان كې  -4

مثال په ډول وويشل شي، تر څو  اكاډيمكې او علمي اړيكې تڼګې شي، د 
د كابل طبي پوهنتون مجله بايد د هېواد ټولو دولتي او خصوصي 

  خصوصي) چې د طبي پوهنځي لري وليږل شي. 27دولتي،  8پوهنتونونو (
د علمي مقالو ترڅنګ بايد د لوستونكو او استادانو لپاره د اړوندو رشتو  - 5

پر ځاى شي. د مهم او ګتور خبرونه، په زړه پورى مطالب هم په مجله كې ځاى 
مثال په ډول، كه په يوه نوې رشته كې لنډ مهاله كورسونه، ماسټري يا دوكتورا 

  پروګرام پيل كيږي، ښه ده چې په دې اړه په كې معلومات خپاره شي.
ـ څرنګه چى بايد په دغو مجلو كى څېړنيزى مقالې خپرى شى، نو په كار 6

)  او مهم معلومات په Research Methodology( ده چى د څېړنو الرښودونه
  كښى نشر ته وسپارل شى.  

ـ د بهرنيو سټنډرډ او هم د افغاني استادانو د نويو كتابونو پيژندنه او نقد 7
Book Review  په كې وشي. د نړى په ټولو علمي مجلو كې د مجلې په پاى

  كې دغه برخه يوه په زړه پورې برخه وي!
هنتونونو په ويبسايتونو كې خپرى شي، د پوهنتونونو مجلې بايد د اړوندو پو - 8

تر څو ال زيات شمير استادان او محقيقين ورڅخه ګته واخلى. همدا شان كيداى 
  شى په ځانګړى سايت كې د نورو كتابونو او مونوګرافونو سره خپرى شي. 
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  ورکشاپونه او تش په نامه پروژې!؟

  
بېال بېل سمينارونه، د لوړو زده كړو په وزارت او پوهنتونونو كې زيات شمير 

 وركشاپونه او ميتنګونه د درسي كيفيت لوړولو، د مجازي زده كړې

 )E-learning .تدريس په انګليسي ژبه، جندر او د ښځو حقوقو الندې جوړېږي ،(
همدا شان په دې نامه ځينې پروژې هم پلې كېږي، چې په لس ګونو ميليونونه 

  ډالره پرې لګول كېږي.
ارمندان، په وزارت او پوهنتونونو كې هم په خوښۍ سره په زموږ مسئولين او ك

دغه وركشاپونو كې ګډون كوي، ځكه چې دغه شان غونډې زياتره د بهرنيو 
  ادارو په مالي مرسته جوړېږي.

ښه پرېمانه ډوډۍ، چاى او كلچې هم پكې وي، چې زياتره برخه يې پاتې كېږي. 
ځينې وخت خو  پور جوړ شي.ډېر عكسونه او فلمونه واخيستل شي، ښايسته را

داسې هم كېږي، چې د ځينو مؤسسو كار او پروژې يوازې همدا په غونډو 
جوړولو خالصې شي، نوره كومه الس ته راوړنه نه لري او هم د ډېرو داسې 
سمينارونو او پروژو څخه كومه دوامداره ګټه زموږ پوهنتونونو، استادانو او 

خكې په دريو بېالبېلو داسې غونډو كې محصلينو ته نه رسېږي. ما څو كاله م
چې د نصاب په هكله جوړې شوې وې، په لوړو زده كړو وزارت تاالر كې برخه 
واخيستله، په درېيو غونډو كې ډېرو ويناوالو (معين، عمومي رييس، رييس 
او څو استادانو) هماغه خپلې خبرې او پرېزنتېشنونه تكرار كړل. د بېالبېلو  

څخه هم رييسان او علمي معاونين راغوښتل شوي وو،  واليتي پوهنتونونو
هغوى ته د الرې مصارف، ورځني مصارف او هم د اوسېدلو مصارف وركړل 

  شول، خو مصارف زښت زيات وو او مؤثريت يې ډېر كم.
) د 2020- 2015همدارنگه د لوړو زده كړو وزارت د نوي ستراتيژيك پالن (

ينارونه ونيول شول، خبر شوم چې د جوړولو په خاطر هم يو شمېر همداسې سم
پالن د جوړولو لپاره كومه تخصيص شوې بوديجه ټوله نه وه مصرف شوې، نو 
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بيا صاحبانو دا بهتره وګڼله چې د ستراتيژيك پالن په هكله به د نظر څرګندونې 
او مشورو سمينار ونيسي. له بده مرغه كلونه نور هم تېر شول خو تر نن (نومبر 

زده كړو وزارت ستراتيژيك پالن چې د لوړو زده كړو او د ) د لوړو 2016
راتلونكې لپاره تر ټولو مهم سند دى، نهايي نه شو. د نړيوال بانك لخوا د پالن 

  ميليون ډالر مصرف شوي.  2,6*جوړولو لپاره 
همدا شان له بده مرغه د افغانستان په بېالبېلو ادارو كې يو زيات شمېر پيسې 

ونو او  وركشاپونو باندې مصرفېږي او هم يو زيات شمېر لوړ په بې ځايه سمينار
رتبه مامورين په دغه سمينارونه كې مصروف دي او خپل اصلي كارونو ته وخت 

  نه لري، چې ورباندې فكر او اجراآت وكړي.
اصال بايد په يوه برخه كې يوه پروژه د هغه برخې د ستونزو د جامع تحليل او 

  ي.ارزونې څخه وروسته پيل ش
پروژه يعنې د معين هدف يا اهدافو السته راوړلو لپاره معين كارونه (ګامونه) 
په معين بوديجه او معين وخت كې دي، خو ځينې خلك داسې فكر كوي، چې 

  پروژه يعنې پيسې مصرفول او هغه هم بې له كوم هدف او السته راوړنې څخه!
شخاصو او ادارو سره كه موږ يوه ستونزه لرو، بايد دا وڅېړل شي، د مربوط ا

خبرې وكړو او د حل عملي الرې چارې يې وسنجوو او بيا دغه مشكالتو د حل 
لپاره يوه پروژه پېشنهاد كړو او د پروژې په پلي كولو ستونزې حل او خپل هدف 
ته ځان ورسوو. د اړونده ادارو او خلكو لخوا د پيل شويو كارونو او د حل الرو 

برياليتوب كې مهم رول لري، نه دا چې بېخي نوى  چارو څخه مالتړ د پروژې په
شيان، چې هېڅوك يې نه پېژني، په پروژه كې عملي شي. دلته به زه خپل مثال 

  راوړم:
ما اووه كاله مخكې د ننګرهار طب پوهنځي كې د محصلينو يو اساسي مشكل 

دېرش كلونو پخواني په الس ليكل شوي چپترنوتونه د - وليد، دلته دشل
  درسي موادو او درسي كتابونو په څېر ورڅخه ګټه اخيستل كېده.يوازيني 

په زياتره برخو كې حتى محصلينو چپترونه هم نه درلودل او هر څه به چې استاد 
په صنف كې ويل، هغه به يې د ځان سره نوټ كول او په ميخانيكي ډول به يې 

نو په ځواب حافظې ته سپارل او بيا به يى په آزموينه كې همدغه شيان د پوښت
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كې ليكل. استادانو هم يوازې د خپلو درسونو او چپترونو په محدوده كې 
سوالونه راوړل. په دې شان د زياترو محصلينو په زياترو موضوعاتو سر نه 
خالصېدلو او درسي كيفيت دلته ډير ټيټ و او همدا يې يو مهم علت و، چې د 

نه پوهېدل او ښه  طب څخه فارغ شوي ځوان ډاكټران په ډېرو موضوعاتو
  مسلكي ډاكټران نه وو.

د دغه مشكل له ليدلو، ارزولو څخه وروسته ما د محصلينو، استادانو، د طب 
پوهنځي رييس او معاون بيا د پوهنتون رييس او معاونينو او هم په كابل 
پوهنتون او كابل طبي پوهنتون كې د دغو موضوعاتو  له څېړلو څخه وروسته، 

چاپولو پروژه پيل كړه. په دې لړ كې  له دوولسو څخه زيات  د درسي كتابونو د
شمېر استادان حاضر شول، چې به له كومې مادي مرستې او مالتړ څخه خپل 

) كړل، موږ ته يې updateچپترنوتونه نوي كړي، تايپ كړي، كتابونه يې نوي (
په  عنوانه درسي كتابونه چاپ او د ټولو پوهنتونونو 225وسپارل، چې تر اوسه 

اختيار كې وركړل شول او هم د انټرنېت له الرې هر څوك كوالى شي په وړيا توګه 
  ورڅخه ګټه واخلي.

زما د دغې مثال يادولو هدف دا دى، چې په همدې شان موږ بايد د لوړو زده كړو 
بېالبېلې برخې مطالعه كړو، وڅېړو، وارزوو ، د محصلينو، استادانو او 

و او د هغوى سره په ګډه د حل الرې چارې ورته كارمندانو سره پرې بحث وكړ
پيدا كړو، نه دا چې موږ ته بهرنيان راشي، چې تاسو دغه يا هغه شي ته ضرورت 
لري او بيا پكې په ميليونونه ډالر مصرف شي، چې نه د محصل، استاد او 
پوهنتون لومړيتوب وي. دمثال په ډول د جندر او ښځو تر عنوان الندې په 

  كلونو كې په لسونو ميليونه ډالر ولګېدل. 15وروستيو 
زموږ ښځينه محصلينو لپاره په يو لوى پوهنتون كې تر څه مودې مخكې يو 
ښځينه تشناب هم شتون نه درلود، حال دا چې د ښځينه محصلينو  او جنډر په 

  نامه ډېر مصارف كېدل او كېږي.
و انټرنېټ ( حتى په همدا شان زموږ په پوهنتونونو كې التر اوسه دوامداره برق ا

په نامه پروژې پيل كوو او دلته  E-learningوزارت كې) نشته، خو موږ لګيا يو د 
  او هلته سمينارونه نيسو او په ميليونونو ډالر په دې نامه مصرفوو.



 

 

25  

زما وړانديز دا دى، چې راشئ محصل ته ورشو چې څه مشكل لري، استاد ته 
يپارټمنټونو ته ورشو، چې څه شيانو ورشو او ورڅخه وپوښتو چې څه غواړي، ډ

ته ضرورت لري، او له هغې وروسته بيا پروژې جوړې كړو او پيسې مصرف 
  كړو!

خپلو نړيوالو مرسته كوونكو ته د خپلو مشكالتو د رفع لپاره خپل وړانديزونه 
  او پېشنهادونه د پروژو په چوكات كې وركړو.

ل نه دى ليدلى، چې د خپلو تر اوسه ما په وزارت يا پوهنتون كې كوم مسئو 
اړوندو كارونو او چلېنجونو د رفع كولو لپاره يې پروپوزل وړاندې كړى وي. د 
يوه پوهنتون معاون د بهرنيانو سره په يوه غونډه كې د دې سوال چې تاسو 
پوهنتون لومړنۍ ستونزې څه دي چې موږ بيا په دې هكله فكر او كار وكړو؟ 

ون هر شي ته ضرورت لري، كه تاسو يو جنس، يو داسې ځواب وكړ: "زموږ پوهنت
قلم هم مرسته كوالى شى، نو ويې كړئ. موږ هر شي ته ضرورت لرو." هغه بهرنى 

  هك پك حيران شو او بيا هېڅ هم ونشول.
وزارت، پوهنتون، وزير او رييس پوهنتون بايد د خپلې ادارې كار لپاره يو 

vision خپل مسئوليت په وخت كې د خپلو  ولري. څه غواړم په خپله اداره كې د
همكارانو، مرسته كوونكو په مرسته، د خپل وزارت يا پوهنتون لپاره تر السه 
كړم. د دې لپاره خپل كاري پالن جوړول پكار دي. نه دا چې هره ورځ راشه، په 
څوكۍ كېنه، ورقې چې راځي امضاء كوه يې، غونډو او دعوتونو ته غوښتل 

  كېږه.
واكو تر ټولو مهم دنده دا ده، چې د ټولو كار كوونكو  لپاره د كار د لوړ پوړيو چار

شرايط برابر كړي. د ورځينيو كارونو تر څنګ  ښه كار وكړي، په خپلو كاري 
 برخو كې وارزول شي او نوښتونه رامنځته كړي.

  
 2016، كابل، نومبر ي و 

  
  اساس. رپ ود لوړو زده ک^و پراختیایي پرو]رام کارمند د شفاهي معلومات  *
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  ساف＂و４ر لوم７ی که هارډو４ر؟

  

په توګه د افغاني او سالكار   CIM-Expertپه لوړو زده كړو وزارت كې د 
پوهنتونونو لپاره د كار په موده كې ما له  آلماني، امريكايي او نورو مرسته 
كوونكو ټولنو او مؤسسو سره ډېرې خبرې اترې درلودې. دوى بيا بيا ويل چې 

و لومړى غواړي استادانو ته د دوى په هېوادونو كې، په درېيم دوى تر ټول
هېواد لكه تركيه يا هندوستان كې او يا په افغانستان كې د ننه لنډ مهاله 

  روزنې وركړې.
د لوړو زده كړو وزارت او د پوهنتونونو استازي د زېربناوو لكه درسي خونې، 

كمښت شكايت كوي.  څوكۍ، البراتواري وسايل، كتابونه او درسي موادو د
دوى وايي چې له دې اړين چاپېريال څخه پرته استادان په اغېرناكه توګه تدريس 
  نه شي كوالى او محصلين هم له دوى څخه په پوره اندازه ګټه نه شي اخيستالى.

خصوصي  94دولتي او  34زره نارينه او ښځينه محصلين په  300اوسمهال 
زره د دوولسم  400راتلونكى كال به  پوهنتونونو كې په زده كړو بوخت دي.

زره زده  100ټولګي فارغانو له ډلې څخه ډېر لږ پوهنتونونو ته الره پيدا كړي (
كوونكي دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته). له بده مرغه د محصلينو دا لوى 
شمېر به نور هم د پوهنتونونو د كيفيت د خرابوالي المل شي. د پوهنتونونو 

كنفرانس كې شكايت كوي چې پوهنتونونو ته په ډېر شمېر  چارواكي په هر
سلنه پورې لوړ دي. د بېلګې  100- 50محصلين راځي چې د دوى له ظرفيت څخه 

تنه ور  2000تنه محصلينو ځاى ولري هغه ته  1000په توګه كه يو پوهنتون د 
پېژندل كېږي، پرته له دې چې دوى ته مخكې له مخكې خبر او پالن وركړل شي 

و يا ورته اضافي استادان، څوكۍ، مېزونه او نور ...تيار شي، نو له همدې ا
امله ډېرى مسوولين او استادان د تدريس د كيفيت له ټيټوالي شكايت كوي. 
د سياسي داليلو له امله او د دې لپاره چې دا ځوان ګډون كوونكي په آرام 

ې دوهم او كېني، نو دوى دولتي يا خصوصي پوهنتونونو ته لېږل كېږي چ
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درېيم چانس وركړل شي. په پوهنتونونو كې د محصلينو د شمېر ډېرښت د 
زده  400000كال كې  2014دوولسم ټولګي د فارغانو په شمېر پورې تړلى دى. په 

كوونكي په كانكور آزموينه كې ګډون كوي، خو دولتي پوهنتونونه يوازې د 
ر كال په همدې ډول د محصلينو د جذبولو ظرفيت لري. دا حالت به ه 40000

  زياتېدو په حال كې وي.
له بده مرغه هغه مسوولين چې په افغانستان كې دي يا له هېواده د باندې 
دي، د دې وضعيت په اړه كومه اندېښنه نه لري. دوى يوازې خپل ورځني 
كارونه تر سره كوي، خو راتلونكې ته پاملرنه نه كوي. د ظرفيتونو د كمښت 

كال  1392و پروسو له امله د لوړو زده كړو وزارت په او د بيوروكراتيك
سلنه پراختيايي بوديجه لګولې ده. ځينې  50) كې يوازې 2013/2014(

نړيوالې مرسته كوونكې موسسې ډېرې پيسې لګوي، خو د پوهنتونونو 
اړتياوې نه شي پوره كوالى او يا يې اړتياوې تر هغه وخته پوره وي چې 

وژو د پايدارۍ په اړه زياتې خبرې كېږي، خو بوديجه شتون ولري. د پر
ډېرې يې د كار په جريان كې قطع كېږي يا د پروژې له ختمېدو سره هر څه 

په كابل او نورو واليتي  USAIDپاى ته رسېږي. د بېلګې په توګه 
پوهنتونونو كې د انګليسي ژبې د زده كړې كورسونه حمايه كول او د هغو 

ړولې. دوى په پوهنتونونو كې د انګليسي لپاره يې خپلې زېربناوې جو
ديپارتمنتونو سره همكاري نه كوله او د هغوى د جوړښت او ظرفيت مالتړ 
يې نه كاوه تر څو د بوديجې له پاى ته رسېدو وروسته يې هم دوام كړى واى. 

) په رامنځته E-learningبله بېلګه يې دا ده چې د الكترونيكي زده كړو (
سې لګول كېږي. له بده مرغه تر اوسه دا كار هم نه دى كولو باندې ډېرې پي

بريالى شوى ځكه چې هر استاد او محصل انټرنټ ته السرسى نه لري او نه 
هم ټول له انګليسي سره بلدتيا لري. دا پروګرامونه د يو څه مودې لپاره د 
پوهنتون له چوكاټه د باندې روان وو، خو ډېر يې اوس بېرته د پخوا په شان 

  (هېڅ په الس نه دي راغلي او هېڅ يې له السه نه دي وركړي).دي 
الكترونيكي زده كړې او لنډ مهاله روزنې د يو كور د وروستي پوړ مثال 
لري چې د هغه لپاره موږ لومړي پوړ او الندېنيو پوړونو ته اړتيا لرو. له 
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شك پرته درسي خونې، زېربنا، وسايل، البراتوارونه، د كاري ماركېټ 
سمې زده كړې، د كتابونو د ذخيرو پر ځاى په پوهنتونونو كې د سره 

  كتابتونونو فعالول او د درسي كتابونو چاپول لومړني پوړونه دي.
دېته بايد اړتيا پېښه نه شي چې د دې ټولو لپاره له مرسته كوونكو څخه 
غوښتنه وشي، بلكې چارواكې بايد له ماليې وزارت څخه د بودېجې غوښتنه 

بيا يې په پورته ياد شويو موخو باندې مصرف كړي. يوازې په هغه وكړي او 
صورت كې چې وزارت يا پوهنتونونه د كوم دليل له مخې دا كار ونشي كوالى 
بيا دې له مرسته كوونكو څخه غوښتنه وشي تر څو ضروري زېربنا تيار كړي. دا 

خبره دا ده  د حيرانتيا په دې مانا ده چې هارډوېر لومړى او سافټوېر وروسته.
نور پروګرامونه هم په پالن كې  e-learningچې د نيږدې راتلونكې لپاره د 

دى. زه په سمالسي توګه سپارښتنه كوم مخكې له دې چې په دې برخه كې 
  نوي پروګرامونه پيل شي، بايد مخكينۍ پروژې په غور سره وارزول شي. 

اني ژبو ته وژباړل شي تر ټولو وړاندې بايد د كورسونو مواد او كتابونه افغ
او هغو ته نوره پراختيا وركړل شي. وروسته كوالى شو هغه په ډېجيټل 
شكل سره (په آفالين توګه په سي ډي او ډي وي ډي كې او همدارنګه په 

  آنالين توګه) د السرسي وړ وګرځول شي.
 مېليونه 34) يو پيغام تر السه كړ چې د پوهنې وزارت به 2014، 1ما نن (اكتوبر 

كتابونه په ټول هېواد كې لومړنيو ښوونځيو ته ووېشي. د ياد وزارت وزير 
ميليونه يې په افغانستان كې چاپ شوي او پاتې برخه يې د  10وويل چې 

USAID  كلونو  15په مالي مالتړ سره په اندونيزيا كې چاپ شوي دي. په تېرو
مريكايي ډالرو ميليون ا 119كې د مختلفو ټولګيو مختلف العنوان كتابونه د 

په لګښت د امريكا، ډېنمارك او نړېوال بانك له لوري چاپ شوي دي. خو د 
طبي  157پوهنتونونو درسي كتابونه په كوم حالت كې دى؟ زما په هڅو د 

عنوانه كتابونه هم نه دي  100درسي كتابونو په استثنا په ټولو رشتو كې حتى 
  ټوكه دى. 1000چاپ شوي چې د هر كتاب تر ټولو لوړ تيراژ 

 

  2014اكټوبر  1كابل،  ي و،
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  ＊وونيزپه پوهنتون ک３ زده ک７ې د 

  ستم يوه مهمه برخه دهيس 
  

  ن３ نظرونهيو په اړه ＄يسي３ د زده ک７و او پوهنتونونو د پالپه افغانستان ک
  

) په افغانستان كې ښوونځي 1000=  كال 2001د طالبانو له واكمنۍ وروسته (
). افغان حكومت ښوونځي 17000= كال  2014ل (ډېر شمېر ښوونځي جوړ شو

او نړېوالې ټولنې هڅه وكړه چې ډېرو هلكانو او نجونو ته د ښوونځيو 
امكانات برابر كړي. د طالبانو د واكمنۍ پر مهال ډېرو لږو نجونو ته اجازه 

  وركول كېده چې په لومړنيو ښوونځيو كې لوست وكړي. 
و ډېرو بهرنيو مرسته كوونكو ډېر د افغانستان ولسمشر، د پوهنې وزير ا

ځله په نړېوالو كنفرانسونو كې په وياړ سره د زده كوونكو د زياتېدونكي 
شمېر يادونه كوله تر څو د خپل  سياست او حمايت برياليتوب خلكو ته 

ميليون څخه زياتو ښځينه او  11وښيي. په دې وروستيو مياشتو كې هم له 
زده  ميليون 1= كال  2001ه وشوه (نارينه زده كوونكو د شمېر يادون

  ).كوونكي
خو د دې ځوانو زده كوونكو له فراغت وروسته يې د راتلونكې په اړه ډېر 
فكر نه دى شوى چې آيا دوى به د كوم مسلك د زده كړې يا پوهنتون ته د 
تلو چانس تر السه كړي كه نه؟ دا يو ساده سوال نه دى: آيا مېليونونه كسان 

ندې تر السه كړي؟ آيا دوى به نورو زده كړو ته السرسى به وكوالى شي د
پيدا كړي او دنده به تر السه كړي تر څو د ځانونو او كورنيو لپاره پيسې 

  وګټي؟
كال كې اوس كابو اته مېليونه  2014كاله وروسته په  13له هغه مهاله 

زره زده كوونكي له  200نجونې او هلكان زده كوونكي لرو. اوس هر كال 
لسم ټولګي فارغېږي چې د نورو زده كړو هيلې هم لري خو ټول په دوو
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مسلكي كالج يا پوهنتون كې د زده كړو چانس نشي تر السه كوالى. په ټول 
دولتي پوهنتونونه كوالى شي د دې شمېر فارغينو څلورمه  32هېواد كې 

زره تنه) ومني او پاتې نور يې بايد يا په خصوصي پوهنتونونو  50برخه (
  په لوړه بيه ګډون وكړي او يا به له لوړو زده كړو بې برخې پاتې وي. كې 

افغانستان په تېرو ديارلسو كلونو كې پر ابتدايي زده كړو باندې اساسي 
تمركز درلود، خو مسلكي ښوونځي او پوهنتونونه يې له پامه غورځولي 
وو. ددې پالېسۍ پايله دا ده چې د دوولسم ټولګي د فارغانو شمېر 

تېږي، خو پوهنتونونو ته الره نه شي موندالى. په دې هېواد كې حتى د زيا
  پوهنتونونو فارغين د دندې پيدا كولو په برخه كې ستونزې لري. 

د دې حالت يو سبب په پوهنتونونو كې د درس د كيفيت ټيټوالى دى چې په 
هغه كې د كاري ماركېټ اړتياوې په نظر كې نه نيول كېږي. بل المل يې دا 

ى چې په افغاني پوهنتونونو كې يوازې نظري تدريس ترسره كېږي ځكه د
چې البراتوارونه نه لري او محصلين عملي زده كړې او تړېننګونه نه تر السه 

  كوي. 
له عملي مهارتونو پرته دا فارغين نه شي كوالى چې د ډاكټرانو يا 

دې تر سره انجنيرانو په توګه كار وكړي نو له همدې امله ډېرى يې داسې دن
كوي چې د دوى له تحصيلي څانګو سره كامالْ توپير لري. همدارنګه د 
  علمي كادرونو د بې كارۍ كچه هم په چټكۍ سره د زياتېدو په حال كې ده. 
 ډېر ناروغان د معايناتو او درملنې په موخه له هېواده بهر ځي. ولې؟ ځكه

  په افغانستان كې ښه روزل شوي ډاكتران نه شته.  چې
لې د دې هېواد ډاكټران په دې بد حالت كې دي؟ ځكه د طب برخې و

محصلين هغه په الس ليكل شوي نوټونه د درسي موادو په توګه كاروي 
چې لسيزې پخوا ليكل شوي وو، دوى په البراتوار كې د عملي كار تجربه 
نه لري او د ناروغ د بستر تر څنګ يې روزنه نه ده تر السه كړې. افغانستان 

په دې او نورو برخو كې د روزنې د كمښت پايلې په ښه توګه تشخيص  بايد
  كړي. 



 

 

31  

  د دې لپاره چې دوامداره السته راوڼې ولرو، بايد تغيرات رامنځته شي. 
همدرانګه د دې لپاره چې د پام وړ پرمختګونه تر السه كړو بايد د 

پكې افغانستان د زده كړو پاليسي په غور سره بيا وكتل شي او بدلونونه 
راوستل شي. د هېواد د پرمختګ په برخه كې بايد د مسلكي زده كړو او 

  پوهنتونونو ارزښت له پامه و نه غورځول شي.
زره بهرني كاركوونكي كار كوي، ځكه دلته په  100په افغانستان كې تقريباْ 

كافي اندازه مسلكي خلك نشته. كه څه هم هر كال د زده كړو په برخه كې په 
ونه پيسې لګول كېږي، خو بيا هم د مسلكي كاروونكو شمېر سلګونو ميلي

كم دى د بېلګي په توګه د سېول انجنيرۍ، سړك جوړونې، مخابراتو او 
ډېرو نور رشتو كې. ډېر بهرني استادان (چې اكثره يې پاكستاني او هندي 

خصوصي پوهنتونونو نه زياتو كې تدريس  85دي) په افغانستان كې له 
  كوي.

پورې محصلين بهر ته د زده كړو په موخه لېږل كېږي، خو دا  2000هر كال تر 
شمېر د دې هېواد لپاره چې نفوس يې تر دېرش مېليون زيات دى او دېرشو 
كلونو جګړې ځپلي دى، بسنه نه كوي. دلته ښه روزل شويو او مسلكي 

  خلكو ته اړتيا ډېره زياته شوېده.
ې كوي افغانستان خپلو غوره د هغه محصلينو سربېره چې په بهر كې زده كړ

پوهنتونونو ته اړتيا لري تر څو د اليقو كارپوهانو او مديريتي كاركوونكو 
په برخه كې شته اړتياوې پوره كړي. دا پوهنتونونه بايد نړېوالې علمي 
تجربې افغانستان ته راوړي  او دلته يې په ټول هېواد كې ټولو نارينه او 

له دې سره به ښځينه محصلينې هم  ښځينه محصلينو ته ور زده كړي.
وكوالى شي چې عملي نړېوالو زده كړو ته السرسى ولري، ځكه دوى د 
كلتوري او كورنيو داليلو له كبله نشي كوالى چې له هېواده بهر زده كړې 

  وكړي.
هغه پيسې چې د زده كړو په برخه كې لګول كېږي بايد په متوازنه توګه 

په حرفه يى زده كړو او پوهنتونونو  مصرف شي يعنې زياتې پيسې بايد
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ولګول شي. دا غوښتنه له حكومت، پوهنې وزارت، د لوړو زده كړو وزارت 
او همدارنګه نړېوالې ټولنې او مرسته كوونكو هېوادونو څخه كېږي چې 

  اوسنى حالت د پرمختګ پر لوري بوزي.
ب كه څه هم پخواني ولسمشر حامد كرزي څو ځله يادونه كړې وه، خو د ط

او انجنيرۍ په برخو كې د پرمختګ پاليسۍ ته د مسوولينو او مرسته 
كوونكو ادارو لخوا پوره پاملرنه نه ده شوې. ځينو مرسته كوونكو د دوى د 

  موجوده پيسو د لګولو او كار لپاره مناسبه ساحه پيدا كړې ده.
په افغانستان كې يو وزارت (پوهنې وزارت) د لومړنيو او حرفه زده كړو 

وول دى او بل يې (لوړو زده كړو وزارت) د پوهنتونونو مسوليت لري. له مس
همدې امله د دوى تر منځ اړيكې او همغږي ډېر اړين دي چې بايد پراختيا 
ومومي. دا دواړه وزارتونه بايد له يو بل سره خبرې اترې وكړي، حتى كه 

ګډه  اوسنى حالت هم نه بدلېږي بيا هم دوى بايد د زده كړو لپاره يوه
  ستراتيژي جوړه كړي.

يوازې ښه روزل شوي محصلين (نه يوازې لېسانس بلكې همدارنګه د 
ماسټرۍ او دوكتورا پروګرامونه) كوالى شي په اقتصادي پرمختګ، 
نوښت، پيلولو او اغېزناك مديريت كې فعاله ونډه واخلي او د هېواد 

  راتلونكې ستونزې حل او فصل كړي.
فغانستان كوالى شي په نيږدې راتلونكې كې په دا يوازينۍ الره ده چې ا

  خپلو پښو ودرېږي. 
بايد داسې حالت ته ورسول شي چې له نړېوالو لوړې زدكړې افغانستان د 

د خپلو ، د ننه په خپلو تحصيلي بنسټونو كېمعيارونو سره سم په كور 
كارپوهان او د ملك د بېالبېلو اړتياوو لپاره خپل استادانو په وسيله 

  ان وروزي.مدير
  كال 2016ي و، كابل، 

�  
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  طبي درسي کتابونه ٢١۴کDVD  ３په 

  په افغانستان ک３ د ډيجي＂لي کتابتون لپاره
  لوم７ی اغ５زمن －ام

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
نــو لــه ډلـې څخــه ګڼــل كېـږي چــې ډېــر كــم   وهېواد وافغانسـتان پــه نــړۍ كـې د هغــ  

پكــې  اوخوا كــېټوكــه پــه شــ 1000كتابونــه، هغــه هــم پــه ډېــر كــم تيــراژ معمــوالً د   
چاپېږي. د نوې تكنالوژۍ په مرسته په نوره نړۍ كې اوس ورځ پـه ورځ هـر چـاپ    

  شوى كتاب په ډيجيټل فارمټ كې هم تر السه او لوستل كېږي.
د دغه نوښت لـه الرې كتابونـه پـه ډېـره آسـانه او ارزانـه توګـه نـورو مينـه والـو تـه            

ــ    ــه همــدې كبلــه زمــوږ ل ــو ل ــه پــه   طبــي 214خــوا ه رســېدلى شــي، ن درســي كتابون
، پښـــتو او دري ژبـــو چـــې زيـــاتره يـــې د افغانســـتان د بـــېال بېلـــو        انګليســـي

پوهنتونونـــو (كابـــل، ننګرهـــار، خوســـت، كنـــدهار، هـــرات، بلـــخ، كاپيســـا) د 
 مريكا كې د پوهـانو لـه خـوا ليكـل شـوي.     استادانو او يو شمېر يې په جرمني او ا

د ټولـــو طـــب پوهنځيـــو پـــه دوو ډي وي ډي ګـــانو كـــې ثبـــت، چـــاپ او د هېـــواد 
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 كتابتونونو ته وركړل شول.

طبـي   214په دې توګه هـر اسـتاد، محصـل او مينـه وال پـه ډېـره آسـانۍ سـره يـاد          
درسي كتابونو ته السرسى پيدا كوي، هغه په سمالسي توګه پـه خپـل كمپيـوټر    

 كې كتلى او په مكمل ډول لوستلى شي. دغه ټول كتابونه په

 (www.ecampus-afghanistan.org) سايټ كـې هـم د نـړۍ پـه هـر ګـوټ كـې كتلـى         وېب 

 يې ډاونلوډولى شي. ستنې لپارهيشي او همدارنګه په كمپيوټر كې د ګټې اخ

كــه څــه هــم د لــوړو زده كــړو وزارت، پوهنتونونــه او مرســتندويه ټــولنې دلتــه لــه   
Digital Library خپلو پالنونو، پروژو او پروګرامونو كـې تـل يادونـه كـوي     ه څخه پ

په دې نامـه پـه تېـرو كلونـو كـې يـوه انـدازه پيسـې هـم لګـولي دي، خـو             USAIDو ا
اكثــراً پــه دغــو پــروژو كــې افغــاني او د افغــاني ليكواالنــو كتابونــه نــه؛ بلكــې د   
بهرنيـــانو كتابونـــه را ټـــول او يـــا هـــم يـــوازې نـــورو ډيجيټلـــي كتـــابتونونو تـــه د 

ــه  ه وېــــبلينكونــــو رســــول دي. دغــــه مســــاله د لــــوړو زده كــــړو وزارت پــــ   پاڼــ
www.mohe.gov.af         كې هم ليدلى شـئ، دلتـه بيـا پـر الكترونيكـي كتـابتون كليـك

 وكړئ.

زما وړانديز د لوړو زده كړو وزارت، پوهنتونونو او محترمو استادانو ته دا 
دى، چې ټول خپل ليكل شوي كتابونه او نورې ليكنې په الكترونيكى ډول په 

CD  يا كه زيات وي پهDVD سايټونو كې  لو پوهنتونونو په وېباو هم د خپ
  خپاره كړي. 

څرنګه چې په افغانستان كې د چاپ شويو كتابونو تېراژ معموالً زر ټوكه وي، 
د اړونده رشتې يا مضمون ټولو استادانو، محصلينو او مينه والو ته نه شي 
رسېدالى، نو كه هر درسي كتاب په الكترونيكي ډول هم خپور شي، هر نوى 

ولو استادانو، محصلينو او عالقمندانو ته په ټول افغانستان كې په كتاب به ټ
 چې ترې ګټه واخلي. ږياسانه توګه او په لنډ وخت كې ورسې

دغه كار به د زده كړو د كيفيت په ښه كولو كې مرسته وكړي او د افغاني 
پوهنتونونو او پوهانو تر منځ اكاډميكې اړيكې او ګډ عملي كارونه به هم 

  ي.ګړندي كړ
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  د نن／رهار پوهنتون لپاره تر کار الندې
  او وړانديز شويو پروژو لن６ معلومات

  كال 2010جالل آباد، درونته 
  . د طبي تدريسي كتابونو چاپول:1

د افغانستان په تعليمي موسسو كې د اسـتادانو د مسـلكي زده كـړو د ټيټـوالي     
غـې  د د ي كتـابونو كمـى او نشـتوالى يـوه اساسـي سـتونزه ده.      ترڅنګ، د مسلك

يــو كـال راهيســې د افغــان او المـاني طبــي پرســونل    لــهد حــل لپــاره مـې   سـتونزې 
پـه تمويـل    ډي) ېا ې(ډي اچتري ټولنې او د المان د اكاډميكو همكاريو ټـولنې  

 سره د ننګرهـار طـب پـوهنځي پنځـه تدريسـي كتابونـه (هـر يـو زر ټوكـه او لـه هـر           
 يتابونو ټوله محتوا بـه د طـب پـوهنځ   ټوك سره يوه سي ډي) چاپ كړل. د دغو ك

ــ  ــون پ ــب راو پوهنت ــږي، چــې د        وې ــه شــكل خپرې ــي ډي اف) پ ــم د (پ ــې ه ــاڼو ك پ
ان هـــم تـــرې ګټـــه ډاكټـــرافغانســـتان پـــه نـــورو ســـيمو كـــى محصـــلين او ځـــوان  

  ستلى شي.يواخ
د  هـم وركـړل شـي.   نـدهار او كابـل پوهنتونونـو تـه     كسل سل كتابونه بـه خوسـت،   

  نور كتابونه انتخاب شوي او استادان ورباندې كار كوي. 15كال لپاره  2011
د المان د اكاډميكو همكاريو ټولنې لـه مـوږ سـره د لګښـت وركولـو وعـده كـړې        

كال په جنورۍ كې د دغه كار د تنظيم لپاره كابل او ننګرهـار تـه سـفر     2011ده او د 
ــو او تشــنابونو   پــردې، د طــب پــوهنځ  برســېرهكــوم.   ــرميم، رنګول ي د ليليــې د ت

  ، د نورو په لټه كې هم يو.  يد ېكړ ېلپاره مو لس زره ايرو راټول
  ) درس وركول:لټي مېډياو. عصري (م2

د ننګرهار طب پوهنځي كې اوسمهال ټول درسونه يوازې تيورتيـك او د لكچـر   
  مر) شته.يپوهنځي كې يوازې يو پروجكټور (ب بڼه لري او په ټول

مــوږ د افغــان او المــاني طبــي پرســونل چتــري ټــولنې او د المــان د اكــاډميكو        
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پــه تمويــل ســره لــه لېــوال كمپيــوټر څخــه شــپږ    ډي) ېا ېټــولنې (ډي اهمكــاريو 
ستي او ژر به د ننګرهار طب پوهنځي پـه هـره تدريسـي خونـه     يپروجكټورونه اخ
  كې نصب شي.  

ه او پـر كمپيـوټر د تدريسـي    وروسته له هغه استادانو ته د پروجكټـور پـه كارونـ   
  نګ وركوو.  ېنموادو جوړولو كې ټر

. د المــان هايــدلبرګ پوهنتــون د عــامې روغتيــا انســتيتيوت او      3
  ننګرهار طب پوهنځي عامې روغتيا ديپارتمنت تر منځ تواميت:

انســتيتيوت مســوولينو عالقــه   د المــان هايــدلبرګ پوهنتــون د عــامې روغتيــا 
نځي عــامې روغتيــا ديپارتمنــت ســره د نــوي چــې لــه ننګرهــار طــب پــوه ښــودلې

تعليمــي نصــاب پــه جوړولــو او عملــي كولــو، د دواړو پوهنتونونــو د اســتادانو   
ــو كــې       تــګ راتــګ او پــه ننګرهــار كــې د عــامې روغتيــا د كورســونو پــه جوړول
ــا      ــامې روغتيـ ــوهنځي عـ ــار طـــب پـ ــا د ننګرهـ ــړي.  مـ ــار وكـ ــډ كـ ــاري او ګـ همكـ

اشــت كــې درې ورځــې څېړنــه وكــړه او د  كــال د اكتــوبر مي 2009ديپارتمنــت كــې 
نوامبر په نهمه نېټه مې د هايدلبرګ پوهنتون د عامې روغتيـا انسـتيتيوت كـې    

هــم لــه  ډي) ېا ې(ډي امعلومــات وركــړل. د المــان د اكــاډميكو همكــاريو ټولنــه  
  دغه همكارۍ نه خپل مالي مالتړ ښكاره كړى دى.  

  :. په ننګرهار كې د پالستيكي جراحۍ نوې څانګه4
ايمـل صـافي    ډاكټـر د بن پوهنتون يوهانيتر روغتون د پالستيكي جراحۍ شف 

پــه مرســته د ننګرهــار پوهنتــون روغتــون كــې د پالســتيكي جراحــۍ د جوړولــو  
  پروژه په نظر كې نيول شوېده.

  دغه څانګه به په الندې برخو كې كار كوي:
  د بيا جوړولو او ښكال جراحي - 
  د الس جراحي - 
  د پښو جراحي - 
  د سويو جراحي. - 
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ــه ننګرهــار كــې د دغــې څــانګې لپــاره           ــې پــروژې موخــه بــه دا وي، چــې پ د دغ
چـې پـه دغـو برخـو كـې ناروغـان        فنـي پرسـونل تيـار كـړى شـي      لوازم او شرايط،

  دلته په مستقله توګه تداوي شي.  
كـال كـې د يوهــانيتر روغتـون پالسـتيكي جراحــۍ      ز 1997مـل صــافى  يا ډاكټـر 

ــر ننــڅانګــه پخپلــه جــوړه كــړې   ــهده  پــورې يــې پــرمخ بيــايي.   هاو ت ــو   ل شــلو كلون
افغانـان   ان كـې هـر كـال يـو زيـات شـمېر نـاروغ       راهيسې په پاكستان او افغانست

  تداوي كړي دي. 
  . د كمپيوټر ساينس ديپارتمنت:5

كمپيوټر البراتوار لـه څـو زړو كمپيـوټرو، بـې لـه پروجكټـور او       د يوازې يو دلته 
  ل.بې له انټرنيټ څخه ما وليد

د نويو تخنيكي امكاناتو ترڅنـګ، د اسـتادانو مسـلكي روزنـه او د محصـلينو      
  لپاره مسلكي كتابونه او يو مسلكي كتابتون ډېر عاجل ضرورت ګڼل كېږي.

مـا پـه    ټـي كمپنيـو توجـه جلـب شـي.      ىچـې د ځينـو آ   يپه دې برخه كـې كېـداى شـ   
وال ټــد او لېــېافغانســتان كــې د ســيمنس كمپنــۍ، پيوســتون نيــټ وركنــګ لم   

او ټولـو د همكـارۍ او ګـډ كـارونو تـه عالقـه او چمتـو         ېـدي ېټد سره خبرې كړلم
  والى ښودلى دى.  

  . د سولر (شمسي) انرژۍ نوى مضمون:6
نظــر ســلطانزي او ډيپلــوم   ډاكټــرر كليمنــټ شــوارس، يــنډاكټــر انجپروفيســور 

ر انرژۍ متخصصـين او پـه دې برخـه    ر محمد اختري، چى درې واړه د سولنيانج
 يرد ننګرهــار پوهنتــون انجنيــ چــې ، چمتــو ديكلونــو كلونــو تجربــه لــري  د ېكــ

اسـتادانو او محصـلينو    لهپوهنځي كې د سولر انرژۍ مضمون رامنځته كړي او 
سـره پــه ګـډه د افغانســتان شــرايطو لپـاره مناســب شمســي وسـايلو پــه تــدريس،     

 څېړنه او جوړولوكې مرسته وكړي.

  . د الماني ژبې تدريس:7
لين او استادان هر كال د مختلفو پروژو په چوكاټ كـې المـان تـه    يو شمېر محص
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كـې د المـاني ژبــې زده    سـيمو راځـي، خـو تـر اوسـه پـه ننګرهـار واليـت او شـرقي         
چــې د ادبيــاتو او ژبــو پــوهنځي كــې   كــار دهڅ امكانــات نشــته، نــو پــه  ېكولــو هــ

  الماني ژبه هم تدريس شي.
ــين      ــې او ب ــې د ژب ــامبورګ ك ــه ه ــا پ ــد م ــه دې اړون ــوري ښــوونځي مشــر    پ الكلت

كلونـو راهيسـې د هـامبورګ افغانسـتان      15اماديوس هيمپل (له چـا سـره چـې د    
اوونۍ جوړوم) خبـرې كـړي او هغـوى چمتـو دي، چـې د هـامبورګ لـه تخنيكـي         

  پيل كړي.   ېد الماني ژبې تدريس په ننګرهار كپوهنتون سره په ګډه 
  . له اقتصادي سكتور سره ګډ كار:8

ــه د   ــاتو پيــدا كــول، د اقتصــادي شــركتونو توجــه     پوهنتــون ت ــو مــالي امكان نوي
د مثـال پـه ډول پـه     ،ګـډ كـار امكانـات هـم بايـد ولټـول شـي       جلبول، همكـارۍ او  

پلورنځيـو، انټرنيـټ كـافي او د     لينو ليليو ته نږدې د كتـاب و د محصپوهنتون ا
نو او كمپيوټر كورسونو ته امكانات برابرول. دا به له يـوې خـوا د محصـلي    او ژبو

  له بلې خوا د شركتونو په ګټه وي او دوى به ال نورې پانګونې ته وهڅول شي.  
  :. د نويو مالي منابعو پيدا كول9

افغانستان ته نن سـبا ډېـرې پيسـې راځـي او لـه بـده مرغـه يـوه برخـه يـې د ښـو او            
ګټورو پروژو د نشتوالي له كبله همداسې پاتې كېږي، نـو پـه كـار ده چـې هـم پـه       

ــوړو زدكــړو، اقتصــاد او مــاليې     محلــي ســ  طحه (واليــت)، مركــزي ســطحه (د ل
وزارتونو) او هم د بهرنيو او بـين المللـي ټولنـو (لكـه يـو اس آى ډي، پـي آر ټـي،        

...) تــه د بېالبېلــو پــروژو وړانديزونــه (پروپوزلونــه) ډي ېا ېډي اجــي ټــي زيــډ، 
  جوړ شي.

  د پروژو تداوم:
ه د اړونـدو مسـوولينو پـه مشـوره او پـه      چې ټولې پروژې ب نيول شوي په نظر كې

خپلـه  ه چې له يوې مودې وروسـته مسـوولين وكـوالى شـي، پـ      ګډه تر سره كېږي
  دغه كارونه پرمخ بوځي.
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  د المان فدرالي جمهوريت ته 

 سفر او کارونو راپوريوه د 

  
  2010اكتوبر  27 -سپتمبر  8

  :فهرست
  ډي. ېا ې. بن ښار، ډي ا1
  ټي زيډ/سيم مركزي دفتر.. فرانكفورت ښار، جي 2
  . هايدلبرګ ښار، د هايدلبرګ پوهنتون د عامې روغتيا انستيتيوت.3
مينار: افغانـان څرنګـه كـوالى شـي چـې د افغانسـتان د       ي. فرايبورګ ښـار، سـ  4

 روغتيايي سيستم په بيا جوړلو كې ونډه واخلي؟

كـاريو  . ايشبورن ښار، د المان د روغتيايي اقتصاد د ټولنې د مرسـتو او هم 5
 مسلكي سيمينار.

ــه   6 . بـــاد هونيـــف ښـــار، د بـــين المللـــي پرمختيـــايي زده كـــړو دولتـــي موسسـ
 (اينوينټ).

  . كونيګز وينتر ښار، د و ينبيك فونډيشن.7
  . بن ښار، د بين المللي پرمختيايي زده كړو دولتي موسسه (اينوينټ).8
  . بن ښار، د المان غږ راډيو د افغانستان سرويس.9
 .ال بېلې اړيكېنورې بې. 10

  :ډي ېا ې. بن ښار، ډي ا1
ــان ــه (ډي ا  د المــ ــاريو موسســ ــاډميكو همكــ ــتان د  ېا ېد اكــ ډي) د افغانســ

كوفپر، ښاغلى ګيرولـد) او پـه المـان كـې د      ډاكټرلين ( ښاغلى وؤڅانګې مس
افغان طبي پرسونل چتري ټولنې د مشرتابه غړي ښاغلي همپـل پـه ګـډون، مـا     
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په وزارت كې د كار او دفتر جوړولـو او د بلـخ    ،ېد افغانستان د عمومي وضع
پوهنتون او د بلخ طب پوهنځي ته د بلخ پوهنتون د الماني پروفيسـور فينكـي   

ل ښـاغلي ارسـاليي سـره د ګـډ     ووئډي) مسـ  ېا ېااوپه افغانستان كې له (ډي 
او دا يـې   هكـړ سفر راپور وركړ.  دوى له دغه ګډ سفر څخه خپله خوښي څرګنـده  

په راتلونكي كې هم همداسې د المان لخـوا چـې كـوم كارونـه د     وغوښتل، چې 
  ډي په جريان كې وي.   ېا ېه خوا كېږي، ډي اجي آى زيډ ل

، هغـه مـې پـه المـاني ژبـه      ماتـه ليـك راكـړ شـوى و     خوا، چـې ه د بلخ پوهنتون ل
ترجمــه او هغــوى تــه وســپاره. پــه دغــه ليــك كــې د بلــخ طــب پــوهنځي د پنځــو   

ــه ټولــو څلــورو      اســتادانو د تدريســي كتــا   ــاپولو او د طــب پــوهنځي پ بونو چ
  تدريسي صنفونو كې د يو يو پروجكټور غوښتنه شوې وه.

  هوكړه وكړه.   يډي زما سره په دې مورد كې سمدالسه شفاه ېا ېډي ا
دوى له ما څخه هيله وكړه، چـې ددې لپـاره يـو پروپـوزل ولـيكم او دوى تـه يـې        

ې رسمي ځواب هم راغـى. همـدا شـان    ور واستوم، چې ما دا كار وكړ او پرون ي
د كنـــدهار د طـــب پـــوهنځي د غوښـــتنې پـــر اســـاس د دوى لپـــاره هـــم د پنځـــه  
تدريسي كتابونو د چاپ او د څلورو پرجكټورونـو پروپـوزل دوى تـه وړانـدې     

ننګرهـار   5كندهار او  5بلخ،  5تدريسي طبي كتابونو ( 15شو. په ټوليزه توګه 
  كنــــــدهار تــــــه) بــــــه    4بلــــــخ او  4تــــــه) چــــــاپ او اتــــــه پروجكټورونــــــه (   

  ان شاء اهللا سږ كال تر السه شي.  
ما دوى تـه پـه ټـول افغانسـتان كـې د طـب لـه پوهنځيـو سـره د كتـابونو چـاپ،            

پونو، د يرۍ سكالرشــټمــان تــه د افغــاني اســتادانو د ماســ  پروجګټورونــو، ال
كدري روغتونونو جوړول او د دغو روغتونونو سمبالول د عاجل ضـرورت پـه   

ــره   توګـــه وړ انـــدې كـــړل.  د دوى لـــه عالقـــې څخـــه وروســـته پـــه دې توافـــق سـ
ورسېدلو، چې په ډېر لنډ وخت كې به له طب پوهنځيو سره د مرستې يـو پـالن   
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  (كانسپټ) جوړوو او دوى ته به يې وراستوو.  
دغـه كاغـذ جـوړ او دوى تـه     ما بيا همدغه وظيفه تر سـره او پـه المـاني ژبـه مـې      

ډي او المـــان، لكـــه د  ېا ېشـــي چـــې ډي ا پـــر دې اســـاس كېـــداى .ورولېږلـــو
افغانستان د نورو پوهنځيو په شان، د طب لـه پوهنځيـو سـره خپلـه مرسـته او      

  همكاري په سيستماتيكه توګه پيل او دوام وركړي.  
  . فرانكفورټ ښار، جي ټي زيډ/سيم مركزي دفتر:2

 د فرانكفورټ په ښار كې د جـي ټـي زيډ/سـيم مركـزي دفتـر وربللـى وم، چـې د       
افغانستان د څانګې له كار كوونكيو سره ليدنه كتنه او زمـا د كـار او دفتـر پـه     

ــي         ــږدې معرف ــه ن ــره ل ــه همكــارانو س ــم ل ــړم او ه ــات ورك ــه معلوم او دغــه  هكل
  سسه، چې زما سره مرسته كوي، له نږدې نه وګورم.مؤ
. هايــــدلبرګ ښــــار، د هايــــدلبرګ پوهنتــــون د عــــامې روغتيــــا  3

  انستيتيوت:
كـولكر   ډاكټررۍ پروګرام مشر ټت په عامه روغتيا كې د ماسستيتيوددغه ان

ــولنې د        ــي پرســونل چتــري ټ ــه المــان كــې د افغــان طب ســره د ښــاغلي همپــل (پ
كلونـو   15مشرتابه غړي) په ګډون خبرې وشوې. له دغه انستيتيوت سـره زه د  

او  يد يه روغتيا او حاروي طب دلته لوستلراهيسې ارتباط لرم او ما هم عام
ټولـو پخـوانى   تـر  يمې نړۍ هېوادونو كې د عامې روغتيا په جرمنـي كـې   د درې

او معتبــر ځــاى بلــل كېــږي.  دغــه انســتيتيوت چمتــو دى، چــې د افغانســتان د  
 4- 3هــر كــال  څخــه بېالبېلــو طــب پوهنځيــو د عــامې روغتيــا د ديپارتمنتونو 

رۍ پروګــرام ټمــا د ماســرۍ پــه پروګــرام كــې ونيســي.  ټاســتادان د خپــل ماســ 
، د دوى د لګښـتونو لپـاره   ات او كوريكولم له ځان سـره كابـل تـه راوړل   معلوم
  ډي سره ابتدايي خبرې هم شوي دي.  ېا ېله ډي ا

. فرايبــورګ ښــار، ســيمينار: افغانــان څرنګــه كــوالى شــي، چــې د  4
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  افغانستان د روغتيايي سيستم په بيا جوړلو كې ونډه واخلي؟:

  نل چتري ټولنه.جوړوونكى: په المان كې د افغان طبي پرسو
د ننګرهار د طب پوهنځي لپاره د كتابونو د چاپ او وېـش پـه هكلـه او د نـورو     
پوهنځيــو لپــاره ددغــې پــروژې د غځولــو پــه هكلــه مفصــلې خبــرې وشــوې. پــه  
تدريسي پروسه او د كيفيت د لوړولو لپاره په افغاني ژبو د مسـلكي كتـابونو   

ې دغـه پـروژې تـه دې دوام    ارزښت خورا مهم وګڼل شو او په دې بحث وشو، چ
انـو هـم د   ډاكټراو پراختيا وركـړ شـي. همـدا شـان پـه المـان كـې مېشـت افغـان          
ې لــه نــوي ملكــي نويــو كتــابونو د ترجمــې وعــده وكــړه.  دلتــه پــه مزارشــريف كــ

كوونكو سره په دغه روغتون كې د طب محصلينو لپـاره د  روغتون الماني كار
  ې.  عملي زده كړو شرايط برابرولو خبرې وشو

. ايشبورن ښار، د المان د روغتيـايي اقتصـاد د ټـولنې د مرسـتو     5
  :يو مسلكي سيميناراو همكار

مشـر او د ګرايفســوالد پوهنتــون اســتاد  لــه دغــې ټــولنې  زه دلتـه پــه تېــره بيـا د  
فليسه سره د طب پوهنځيو د ارزيابۍ لپاره د الماني او بـين   ډاكټرپروفيسور 

ــه ه   ــتلو پـ ــانو راوسـ ــي متخصصـ ــاره دوه   المللـ ــار لپـ ــدم. ده ددې كـ ــه وغږېـ كلـ
متخصصــين (پروفيســور ګــورتلير او پروفيســور نيارانګــه) را وپېژنــدل او      
ورسره په اړيكه كې يو.  دلته د جي ټي زيډ د روغتيا د څانګې له مشـر سـره هـم    

  خبرې وشوې او هغه هم د همكارۍ وعده وكړه.  
ــړو     6 ــايي زده ك ــي پرمختي ــين الملل ــاد هونيــف ښــار، د ب ــي . ب دولت

  موسسه (اينوينت):
دلته د پرمختګ، منجمنټ او پروژو جوړولو په يـو دوه ورځنـي سـيمينار كـې     

  د ګډون لپاره زه د جي ټي زيډ/سيم لخوا معرفي شوى وم.
ان چې بهر ته د كار لپاره لېږل كېـږي، دلتـه   ياو ټول المانو ر ګټور سمينار دا ډې
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  د اماده ګۍ لپاره ټرينينګ وركول كېږي.  
  ونيګز وينتر ښار، د وينبيك فونډيشن:. ك7

دغــه موسســه لــه كلونــو راهيســې د افغانســتان پــه بېالبېلــو واليتونــو كــې د          
اندوسكوپي كورسونه جوړوي او بيا پـه ځينـې روغتونونـو كـې د انډوسـكوپي      
د څانګې په جوړولو كې هم مرسته كوي. ما د فونډيشن مشرې مېـرمن وينبيـك   

ونونو كـې د انډوسـكوپي د څـانګو جوړولـو او د     ته د افغانستان په كدري روغت
استادانو د ټرېننګ وړانديز وكړ، چې دې عالقه وښودله او د نـومبر پـه مياشـت    

  اتو به خبرې وشي.  زئيځي او په ال نورو جكې مېرمن وينبيګ كابل ته را
. بـــن ښـــار، د بـــين المللـــي پرمختيـــايي زده كـــړو دولتـــي مؤسســـه   8

  (اينوينت):
ې د روغتيـا څـانګې او د افغانسـتان مربـوطې څـانګې لـه       ددغـې دولتـي مؤسسـ   

مسؤولينو سـره مـې د افغانسـتان د طـب پـه پوهنځيـو كـې د ټرېنينـګ پـه هكلـه           
) پـه دغـه مؤسسـه كـې كـار (د      2007 – 2002خبرې وكـړې. مـا پـه خپلـه پنځـه كالـه (      

پرمختــګ پــه لــور هېوادونــو كــې د ځوانــو ډاكټرانــو لپــاره د اناليــن كورســونو     
  ه افغانستان كې د موسسې له پروژو سره همكاري) كړى دى.جوړول، پ

خپلو كې به مشـوره  ه چې زما كانسپټ به وګوري، پ دوى له ما سره وعده وكړه
  وكړي او په راتلونكي كال كې به د ګډو كارونو په هكله سره خبرې وكړو.  

  . بن ښار، المان غږ راډيو د افغانستان سرويس:9
راډيـو د افغانسـتان سـرويس مشـر ښـاغلي رتببيـل       ) ېويل ېد المان غږ (ديوچ

ــه راډيـــو او انټرنيـــټ كـــې د افغانســـتان د لســـو    ــره د دوى پـ آهنـــګ شـــامل سـ
پوهنتونونو معرفي په اړوند خبرې وشـوې. دوى بـه د افغانسـتان پـه بېالبېلـو      
واليتونــو كــې خپلــو همكــارانو تــه دنــده وركــړي، چــې د افغــاني محصــلينو او  

بېل پوهنتونونه معرفي او بيـا د راډيـو او انټرنيـټ لـه     استادانو په مرسته بېال
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ــه هــم افغانــان او هــم ا     ن د لمانيــاالرې خلكــو تــه معرفــي او نشــر شــي.  دا كــار ب
، برياوو او سـتونزو تـه متوجـه او    ېافغانستان پوهنتونونه او د هغوى د وضع

  د مرستو او همكاريو باعث شي.  
  . بېال بېل نور تماسونه:10

المــان د بهرنيــو چــارو وزارت لــه افغانســتان ســره د مرســتو د   پــه بــرلين كــې د  
ل او ېـ ول ښاغلي بلديان سره د ليدلو وخت پيدا نـه شـو، نـو د ايم   ؤبرخې له مس

دوى پـه تېـره    فون له الرې مو د يو بل د كارونو پـه اړونـد معلومـات وركـړل.    ټېل
 بيا د افغانستان په شمال كې د ګډو كارونو عالقه وښودله.  

مديسين ټولنې له مشر پروفيسور شتاهل سـره د بلـخ طـب پـوهنځي او د      د وايزين
لـه دوى سـره پـه كتنـه او      وشـوه. بلخ د لشمانيا او مالريا مركز په پروژه كـې مشـوره   

ــاط  ــې ارتبـ ــنكـ ــارونو - د بـ ــولن ښـ ــت كـ ــو  مېشـ ــېال بېلـ ــتان د بـ ــان د افغانسـ افغانـ
ي كتـابونو ژبـاړې   او پخپلو مسلكونو كـې د المـان   وپوهنتونونو په اړوند معلومات

ــه بيليفلــد پوهنتــون    وهڅــول شــولتــه  .  د المــان د عــامې روغتيــا ټــولنې مشــر او ل
او په المان كې افغان اسـتادانو د عـامې    وشوې پروفيسور ډاكټر رازوم سره خبرې

 چمتووالى وښود.ته او ګډ كار  ېروغتيا په مضمون كې مرست

نـاى بيـرګ    ډاكټرول ښاغلي ئد ادارا په نامه غير دولتي ټولنې د ارتباط له مس
سره په دې اړوند خبرې وشوې، چې د افغانستان له كـدري روغتونونـو سـره د    
المـاني روغتوتونونـو اړيكــې ټينګـې او لـه افغــاني كـدري روغتونونـو ســره د       

 الماني كدري روغتونونو مرستې او ګډ كار ته الره هواره شي.

ښاغلى كاسپر سره د هـامبورګ  د هامبورګ په ښار كې د البرتينين فونډيشن مشر 
 .تر سره شو د البرتينين په كدري روغتون كې د يو شمېر استادانو مسلكي ټرېننګ

انو لپاره په المـان كـې د   ډاكټريو تعداد افغاني د فونډيشن حاضر دى، چې دا 
  زده كړو زمينه برابره كړي.
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 په لوړو زده ک７و وزارت ک３ د يحيی وردګ 

  ٢٠١٧-٢٠١٠لن６ کاري راپور 
 

فارمسي، وترينري،  د ۵٠طبي او  20٨عنوانه درسي كتابونو ( 258د  - 
انجنيري، ساينس، اقتصاد، تعليم وتربيې، ژورناليزم،  روانشناسي،

ځمكپوهنې او كرنې پوهنځيو) چاپول چې د كابل طبي پوهنتون، كابل 
پوهنتون او د نورو پوهنتونونو لكه ننګرهار، خوست، كندهار، هرات، 

اپيسا د طبي پوهنځيو د استادانو لخوا په پښتو، دري او بلخ او ك
انګليسي ژبو ليكل شوي دي، په دې ډله كې د يو شمېر بهرنيو ليكواالنو 

 كتابونه هم شامل دي.

جلدو څخه زيات كتابونو چاپول له سي ډي ګانو سره چې  27000ټولټال له  - 
 د كتابونو ټوله منځپانګه (محتوا) پكې شامله ده

ي كتابتون په ډول د ټولو چاپ شويو درسي كتابونو خپرول په د برېښناي - 
جرمني كې د بوخوم پوهنتون د پورټال (انټرنټي پاڼې) له الرې 

www.ecampus-afghanistan.org 

د يادو ټولو كتابونو وېشل په ټول افغانستان كې دولتي او خصوصي  - 
زارت، طب پوهنځيو او يو شمېر نورو ادارو ته (لكه د عامې روغتيا و

 ځينې روغتونونه، د علومو اكاډمي، عامه كتابتونونه او نور...)

د چاپ لپاره د سلو (پنځوس طبي او پنځوس غيرطبي) درسي كتابونو  - 
 تيارول
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چاپ شويو كتابونو محتوا  214د ډي وي ډي ګانو خپرول او وېشل چې د  - 
 پكې شامله ده

ابونو محتوا چاپ شويو كت 214د ډي وي ډي ګانو خپرول او وېشل چې د  - 
 پكې شامله ده

د ننګرهار، خوست، كندهار، هرات او بلخ پوهنتونونو د طب پوهنځيو  - 
 ټول ټولګي په پروجكټورونو سره سمبالول

آلماني او  10د لوړو زده كړو وزارت او د كابل او بلخ پوهنتونونو ته د  - 
افغان سالكارانو په جلب او راوستلو كې سال مشوره، مرسته او - آلماني

 رښوونهال

 بېال بېلو مقالو او وړانديزونو ليكل: 12لوړو زده كړو په اړه د  د - 

 چپټر، كتاب كه انټرنيټ؟ •

طبي درسي كتابونه، په افغانستان كې د ډيجيټلي  214كې  DVDپه  •
 كتابتون لپاره لومړى اغېزمن ګام

 تدريس په انګليسي كه ملي ژبو؟ •

 لېسانس كه ماسټري؟ •

 زده كړو ارزښتد هېواد راتلونكي ته د لوړو  •

 جرمن پوهنتون په كابل كې - افغان •

 د لوړو زده كړو څېړنيز مركز •

 نظري او عملي زده كړې الزم او ملزوم •

 علمي مجلې!؟ •

 وركشاپونه او تش په نامه پروژې!؟ •

 په پوهنتون كې زده كړى د تحصيلي سيستم يو مهمه برخه ده •

  سافټوېر لومړى كه هارډوېر •
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  زده ک７ېلوړې  په افغانستان ک３ طبي

  
اوسمهال په افغانستان كې يو طبـي پوهنتـون (كابـل طبـي پوهنتـون) او اوه      

 كنـدز،  دولتي طب پـوهنځي (ننګرهـار، خوسـت، پكتيـا، كنـدهار، هـرات،      
ــې       ــه دغــو موسســو ك ــري، پ ــخ او كاپيســا) شــتون ل ــه   8575بل محصــلين پ

  درسونو بوخت دي.
ــې    ــو ك ــه وروســتيو كلون ــول افغان    30پ ــه ټ ــوهنځي پ ــې  خصوصــي طــب پ ســتان ك
  اوه ويشت زره محصلين درس لولي. تاسيس شوي، چې دلته

كـال   2005كال كـې لـومړى د طـب پـوهنځى جـوړ شـوى، چـې بيـا تـر           1932په 
  كابل پوهنتون په چوكاټ كې يوه پوهنځۍ وه.د پورې 

كال د كابل طبي پوهنتون په نامـه تبديلـه شـوله، چـې      2005په  ۍدغه پوهنځ
  ستوماتولوژي، نرسنګ او عامه روغتيا. څلور پوهنځي لري: معالجوي،

ــري: علــي آبــ        ــور كــدري روغتنونــه ل ــل طبــي پوهنتــون څل اد، ميونــد، د كاب
ــترګهســـــتوماتولوژي او  ــه  .ســـ ــلين ( 2647دلتـــ ــان او  ٪60,78محصـــ هلكـــ

ــولي،   38,83٪ ــونې درس لـ ــتادان او  213نجـ ــاركوونكي  188اسـ اداري كـ
  * دلته مصروف دي.

  نن／رهار طب پوهن％ی:
ــه  ــل ن ــه كاب ــه كــال   ل ــكــې د افغانســتان دو  1963وروســته پ ــه  ي ــوهنځى پ م طــب پ

ان ټـولنې تـه وړانـدې كـړي     ډاكټـر  3500ننګرهار كې جـوړ شـو، چـې تراوسـه يـې      
اسـتادانو   102نجونـه) تـه د   ٪15,08محصـلينو (يـوازې    988دي.اوسمهال دلتـه  

  اداري كار كوونكي. 17خوا درس وركول كېږي، يو كدري روغتون لري او ه ل
  پوهن％ی:  بلخ طب

ــه  ــوې،   1987پـ ــوړه شـ ــې جـ ــال  كـ ــمهال    2048كـ ــړي، اوسـ ــارغ كـ ــې فـ ــران يـ ډاكټـ
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  استادانو له خوا درس وركول كېږي، كدري روغتون نه لري. 61محصلين د 1362
  

  د افغانستان  دولتي طبي پوهن％ي او محصلين
 

  نو تعداديد محصل  پوهنتون نوم د  شماره
  2647  د كابل طبي پوهنتون  1
  988  ننګرهار    2
  481  البيرونى  3
  1362  بلخ  4
  480  خوست  5
  1343  هرات  6
  428  ندهارك  7
  617  پكتيا  8
  229  كندز  9

  7812  مجموعه

  د افغانستان خصو請ي طبي پوهن％ي
  پوهنتون   تيوال  شماره

  كابل  1

  كاتب  پوهنتون - 1
  ملي لوړو زده كړو موسسه   -2
  كابل خاتم النبيين پوهنتون - 3
  ندعوت پوهنتو -4
  چراغ لوړو زده كړو طبي موسسه - 5
  زاول لوړو زده كړو موسسه - 6
  افغان پامير لوړو زده كړو موسسه – 7
  افغان سويس لوړو زده كړو موسسه - 8
  نعمان سادات لوړو زده كړو موسسه - 9

  هرات  2

  غالب خصوصي پوهنتون- 1
  جامي لوړو زده كړو موسسه -2
  هريوا لوړو زده كړو موسسه - 3
  وړو زده كړو موسسهعاطفي ل -4
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  مزار شريف  3
  موالنا جالل الدين پوهنتون- 1
  آريا پوهنتون -2
  تاج لوړو زده كړو موسسه - 3

  ننګرهار  4
  آريانا لوړو زده كړو موسسه- 1
  سپين غر لوړو زده كړو موسسه -2
  روښان لوړو زده كړو موسسه - 3

  هلمند  5
  د هلمند وادي لوړو زده كړو موسسه- 1
  و زده كړو موسسهاراكوزيا لوړ -2
  بست خصوصي پوهنتون - 3

  ميرويس نيكه موسسه- 1  كندهار  6
  ماللۍ لوړو زده كړو موسسه -2

  احمد شاه ابدالي لوړو زده كړو موسسه - 1  خوست  7
  حكيم سنايي لوړو زده كړو موسسه – 1  بغالن  8
  دانش لوړو زده كړو موسسه - 1  پروان  9

  مسلم لوړو زده كړو موسسه- 1  غزنى  10
  شعبه دوم خاتم النبيين پوهنتون -2

  
  د زياترو طب پوهن％يو اساسي ستونزې دا دي:

  د يو نوي واحد درسي نصاب نشتوالى او يا نه تطبيقوالى -
  »لكچر نوټ«تدريس په زاړه مېتود  -
  د نويو درسي كتابونو نشتوالى او كموالى -
  انټرنيټ، نويو درسي موادو او كتابونو ته كم السرسى -
  راتوارونه غير فعال دي او محصلين هيڅ شى په كې نه شي زده كوالىالب -
  ځينې پوهنځي حتى تدريسي روغتون نه لري -
  محصلين ډېر كم وخت د مريض په بستر او روغتون كې عملي زده كړې كوي. - 
  

  * دا ارقام د لوړو زده كړو وزارت د احصائيې مديريت څخه ترالسه شوى.
 2016كابل،اپريل 
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  په چاپ شويو کتابونو ک３ زموږ لخوا سريزه
  

  نو!يقدرمنو استادانو او ګرانو محصل
كـې د درسـي كتـابونو كمـوالى او نشـتوالى لـه        ونـو د افغانستان په پوهنتون

  لويو ستونزو څخه ګڼل كېږي.
ته السرسى نـه لـري، پـه     معلوماتو ونوين ير استادان او محصلشمې اتيو زي
 ګټـه اخلـي،  څخـه   نـو او چپترو نواو لـه هغـو كتـابو    س كـوي يتود تـدر ړه مېزا

  ت فوتوكاپي كېږي.يفيك ټيټچې زاړه دي او په بازار كې په 
، كاپيســا ،مــوږ د ننګرهــار، خوســت، كنــدهار، هــرات، بلــخ   ېتراوســه پــور

نه مختلف عنوا ٢۵٨او كابل طبي پوهنتون لپاره  ، كابل پولى تخنيككابل
ــاينس،     ــه د سـ ــي كتابونـ ــي تدريسـ ــر طبـ ــي او  غيـ ــطبـ ــري، فارمسـ ي، وترينـ

او زراعـت  ښـوونې او روزنـې    ژورنـاليزم،  ،انجينـري، اقتصـاد  رونشناسي، 
غيـر طبـي    اوطبـي   ١۴0 ،همكاريو ټـولنې  علميلمان د آد طبي  ٩۶(پوهنځي 
او  د آلمـاني غيـر طبـي    ٧ ،افغان ماشومانو لپاره د جرمني كمېټـې د كتابونه 

د كـانراد   ٨، ګريلد آلمـان قونسـ   كـې په مـزار   ٢ ،افغاني پوهنتونونو ټولنې
 ١،بنسـټ لخـوا   يد سـاف  ١، لخوا Afghanistan-Schulen د  ٢ ،ادناور بنسټ

  .چاپ كړي دي په مالي مرسته )نور د ميخايل كلېت ٢او  ېډد سلواك ا
ده اړونــد يــادونې وړ ده چــې نومــوړي چــاپ شــوي كتابونــه د هېــواد ټولــو        

  پوهنځيو ته په وړيا توګه وېشل شوي دي.
ــول  ــه    ټ ــه ل ــاپ شــوي كتابون ــو www.ecampus-afghanistan.orgچ ــاې خــه څ ڼېب پ

  .كوالى شئډنلوواډ
ســره كېــږي، چــــــــې د افغانســتان د لــوړو زده حــال كــې تر ېداســه دا كړنــې پــ

) كلونو په ملـي سـتراتيژيك پـالن كـې راغلـي      2014  – 2010كــــړو وزارت د (
  دي چې:

د لوړو زده كړو او د ښوونې د ښه كيفيت او زده كوونكو ته د نويـو، كـره او   «
ــو د         ــه دري او پښــتو ژب ــې پ ــه ده، چ ــاره اړين ــو لپ ــاتو د برابرول علمــي معلوم

لپـاره   ريفـورم ي نصـاب د  شي، د تعليمـ درسي كتابونو د ليكلو فرصت برابر 
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و ژبــاړل مـواد  يســدراو پښــتو تـه د كتـابونو او    ي ژبــې څخـه دري انگرېـز لـه  
نه  استادانامكاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلين او  دغواړين دي، له 

  .»پيدا كړيالسرسى شي كوالى عصري، نويو، تازه او كره معلوماتو ته 
، استادانو او محصلينو د غوښتنې پـر  نود لوړو زده كړو وزارت، پوهنتونو

ې او نـ ري، كرس، انجينـ سـاين تـه لكـه    دا پروګرام غير طبي برخـو  موږاساس 
او پوهنځيــو د  نــو، چــې د مختلفــو پوهنتونووغــزاوه نــورو پوهنځيــو تــه هــم

  اړتيا وړ كتابونه چاپ شي.
سـره   نـو موږ غواړو د درسي كتابونو پـه برابرولـو سـره د هېـواد لـه پوهنتونو     

  مرسته وكړو او د چپټر او لكچر نوټ دوران ته د پاى ټكى كېږدو.
څـه نـا   د موسساتو لپـاره هـر كـال    و ، چې د لوړو زده كړد دې لپاره دا اړينه ده

 .كتابونه چاپ شيدرسي عنوانه  100 څه

خپلـو مسـلكي برخـو كـې نـوي      ه ، چـې پـ  وله ټولو محترمو استادانو څخه هيلـه كـو  
نوټونـه   كتابونه وليكي، وژباړي او يا هم خپل پخواني ليكل شوي كتابونه، لكچر

راكړي، چې په  يې په واك كې موږز، يار كړيډيټ او د چاپ لپاره تېاو چپټرونه ا
وروسته يې د اړوند پـوهنځي اسـتادانو او محصـلينو تـه پـه      ښه كيفيت چاپ او 

    .واك كې وركړو
لـه مـوږ    او نظريـات  ټكو په اړوند، خپل وړانديزونـه  يادو شويو همدارنګه د

  . زمن ګامونه پورته كړوېپه دې برخه كې اغپه ګډه  چې، سره شريك كړئ
چې د مؤلفينو او خپروونكو لخوا پـوره زيـار ايسـتل شـوى      ده،ړ ادونې ود ي
چــې د كتــابونو محتويــات د نړيوالــو علمــي معيــارونو پــر اســاس برابــر   ،دى

ــم شــي، خــو   ــا ه ــداى شــ  بي ــو  كې ــه محت ــاب پ ــې او    اي د كت ــې تېروتن كــې ځين
يـو، چـې خپــل   و لـه درنـو لوســتونكو څخـه هيلـه مــن     ، نــوليـدل شـي  سـتونزې  

چــې پــه  ،بڼــه راولېــږي ېاو يــا مــوږ تــه پــه ليكلــ ليكــوال وكې نظريــات او نيــ
  راتلونكي چاپ كې اصالح شي.

  

، د افغان ماشومانو لپاره د جرمنـي  )DAAD(همكاريو ټولنې  علميلمان د آد 
پوهنتونونــو آلمــاني او افغـاني   د ،ر ايـروس ټــكمېټـې او د هغـې لــه مشـر ډاك   

 (Afghanistan-Schulen) دپــه مــزار كــى د آلمــان قونســګري او ، )DAUG( ټــولنې

 ولوڅخـه ډېـره مننـه كـوو، چـې د كتـابونو پـه چـاپ        ه ټولنـو  ياو نورو مرستندو
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   كې يې له موږ سره مالي مرستې كړي دي.
 CIM(Center for International() لـه دفتـر او   GIZ( زېډآى  ېد جپه ځانګړي توګه 

Migration & Development        ونــو كــې پــه   كل واوچــې زمــا لپــاره يــې پــه تېــرو
  مننه كوم.د زړه له كومې هم  ي دي،افغانستان كې د كار امكانات برابر كړ

علمـي معـين   ، داكتـر عبـداللطيف روشـان    وزيـر سرپرست له د لوړو زده كړو 
احمـد   معـين ري امـالي او اد ، يديپلوم انجنير عبـدالتواب بـاالكرز  پوهنمل 

او اســتادانو  رييســانولــه پوهنځيــو او  ونــوپوهنتون ټــولد  ،طــارق صــديقي
ورسـره  يـې  او مرسـته   لېهڅـو يې لړۍ  څخه مننه كوم، چې د كتابونو د چاپ

  .ړې دهك
څخه ډېـر مننـدوى يـم او سـتاينه يـې كـوم، چـې خپـل د          ينوله مؤلف ونوكتابد 

  كلونو كلونو زيار يې په وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاندې كړ. 
څخـه  فهـيم حبيبـي    او عزيـز  هر يو حكمـت اهللا  همدارنګه د دفتر له همكارانو

نه ستړي كېـدونكي هلـې   هم مننه كوم، چې د كتابونو د چاپ په برخه كې يې 
  ځلې كړي دي.

  ر محمد يحيى وردګټډاك
   2017كابل، ، سالكارد لوړو زده كړو وزارت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  2015كابل،  كې زما د كار دفتر  د لوړو زده كړو وزارت
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 ود افغانستان له طب پوهن％ي

 سره د مرست３ پرو－رام 

  
كال پورې د مزار شريف، ننګرهـار او هـرات طـب    ز  2012كال څخه تر  2009له 

د ليدنې پر مهال او هم د لـوړو زده كـړو پـه وزارت كـې د كـار       پوهنځيو څخه
په جريان كـې مـا احسـاس كـړه، چـې د هېـواد د طـب پـه پوهنځيـو كـې ډېـرې            

  ستونزې موجودې دي.
طب پوهنځيو رييسانو،اسـتادانو او محصـلينو هـم د    د خوست او كندهار د 

  لوړو زده كړو په برخه كې له ستونزو څخه شكايت كاوه.
يـو لـړ   پـر  خصوصـي پوهنتونونـو كـې    په لوړو زده كړو د او پوهنتون كابل  په

ه، تـر اوسـه هـم ځينـو د لـوړو زده كـړو مؤسسـو د نړيـوال         برسـېر پرمختګونو 
  مرسته نده تر السه كړې. څخه ARTF2او  SHEP1بانك له پروژو 

لـه اسـتازو سـره د ليـدنې پـر مهـال، دوى لـه خپلـو پوهنځيـو           دې پوهنځيو د
سره د اكاډميكو مرستو غوښـتنه وكـړه، پـه دې پوهنځيـو كـې د زېـر بنـاوو،        

  توارونو، تكړه او مجربو استادانو كمى احساسېږي.ادرسي موادو، البر
  پر اساس پر مخ روانې دي. د تدريس چارې د زاړه او وروسته پاتې سيستم 

زاړه  اًتــود څخــه ګټــه اخلــي او اكثــر اســتادان يــوازې د لكچــر وركولــو لــه مې 
  نوټونه او لكچرنوټونه محصلينو ته وېشل كېږي.

سـتل  يله عصري او پرمختللي مېتود څخه د تدريس په چارو كـې ګټـه نـه اخ   
 كېــږي او د محصــلينو لپــاره دا فرصــت او چــانس هــم نشــته، چــې د نــاروغۍ 
تشخيص او عالج له نږدې ځايه په روغتون كـې د رنځـور ترڅنـګ پـه عملـي      

                                                 
1 .SHEP پروګرام) ېلپاره د نړيوال بانك د تقوي (د لوړو زده كړو  
2.ARTF پانګونه ې(د افغانستان لپاره د نړيوال بانك د بيارغاون(  
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  توګه وويني او په عملي ډول سره يې زده كړي. 
ژيك پالن له مخـې بـه پـه راتلونكـو څلـورو      يد لوړو زده كړو وزارت د سترات

كلونو كې د طب پوهنځيو د محصلينو شمېره دوه برابره شي، چې د نوموړو 
  نو سره مخامخ دي.ويو لړ ننګوپوهنځيو چارواكي له 

 .دوى نه شي كوالى چې د محصلينو لپاره د درس ويلو ښه زمينه برابـره كـړي  
له همدې امله د طبي ظرفيتونو او كدرونو د روزلو لپـاره لنـډ مهالـه او اوږد    

  مهاله پروګرامونو جوړول اړين دي.
د معياري طبي  د ماهرو او تكړه استادانو د نه شتون له امله د افغانانو لپاره

  خدمتونو برابرول شوني نه دي.
كوم پروګرامونه، چې په وروستيو كلونو كې عملي شوي دي، لنډ مهاله وو 
او هم له تطبيق كېدو وروسته تعقيب شوي نه دي، دا ډول پروګرامونـه بايـد   
دوامداره وي، چې د هېواد د طب پوهنځيو اړتيـاوې پـوره كـړي او پـه ورتـه      

ي پروژې برابرې او پلې شي، چې له يـوه اړخـه دوامـداره    ډول بايد پرمختياي
وي او له بلې خوا د طب پوهنځيـو د اوسـني وضـعيت او سـتونزو پـر اسـاس       

  وي.
څارنـه او ارزونـه وشـي او الزمـه     له طبي پـروژو   ترڅوپر دې اړينه ده،  برسېره

  چې له ملي او نړيوالو بسپنه وركوونكو سره په همغږۍ پلې شي. ده
توګه يوه پروژه د كندهار طـب پـوهنځي كـې د نمـونې پـه ډول پـه        د بېلګې په

الره واچول شي او بيا دا سلسله د هېواد د نورو پوهنتونونـو طـب پوهنځيـو    
  ته وغځول شي.

كې د درسي كتـابونو كمـوالى لـه لويـو سـتونزو       نود افغانستان په پوهنتونو
  څخه ګڼل كېږي.

ماتو ته السرسى نـه لـري، پـه    يو زيات شمېر استادان او محصلين نويو معلو
زاړه مېتود تـدريس كـوي او لـه هغـو كتـابونو او چپټرونـو څخـه كـار اخلـي،          

  چې زاړه دي او په بازار كې په ټيټ كيفيت فوتوكاپي كېږي.
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كال راهيسې موږ د طـب پوهنځيـو د   ز  2010د دې ستونزو د هوارولو لپاره له 
ې مــوږ د ننګرهــار، درســي كتــابونو د چــاپ لــړۍ پيــل كــړې او تراوســه پــور  

خوســـت، كنـــدهار، هـــرات، بلـــخ اوكاپيســـا طـــب پوهنځيـــو او كابـــل طبـــي 
 30بـېال بېـل طبـي تدريسـي كتابونـه چـاپ كـړي دي او د         176پوهنتون لپاره 

  چارې پيل شوي دي. نورو طبي كتابونو د چاپ
د يـــادونې وړ ده، چـــې نومـــوړي چـــاپ شـــوي كتابونـــه د هېـــواد ټولـــو طـــب   

  وګه وېشل شوي دي.پوهنځيو ته په وړيا ت
د هېواد د طب پوهنځيو محصلين او استادان له ډېرو ستونزو سـره مخـامخ   
دي، تـازه درسـي مـوادو او معلومـاتو تـه نـه السرسـى او لـه هغـو كتــابونو او          

ســـتل، چـــې پـــه بـــازار كـــې پـــه ډېـــر ټيـــټ كيفيـــت   يچپټرونـــو څخـــه كـــار اخ
  پيداكېږي، ددې برخې له ځانګړو ستونزو څخه ګڼل كېږي.

خـوا ليكـل شـوي دي، بايـد     ه همدې كبله هغه كتابونـه، چـې د اسـتادانو لـ    له 
  راټول او چاپ كړل شي. 

انـو تـه اړتيـا    ډاكټرد هېواد د اوسني حالت په نظر كې نيولـو سـره مـوږ تكـړه     
لرو، چې وكوالى شي په هېواد كې د طبي زده كـړو پـه ښـه والـي او افغانـانو      

  كې فعاله برخه واخلي. ته د با كيفيته خدمتونو په وړاندې كولو
 له همدې كبله بايد د طب پوهنځيو ته زياته پاملرنه وشي.

اســتادانو او محصــلينو د غوښــتنې پــر اســاس پــه   ، د لــوړو زده كــړو وزارت
اقتصـــاد، راتلــونكي كــې غــواړو، چــې دا پروګـــرام غيــر طبــي برخــو لكــه         

لفـو  ې او نورو پوهنځيـو تـه هـم پراخـه كـړو او د مخت     نيري، كرساينس، انجن
  پوهنتونونو او پوهنځيو د اړتيا وړ كتابونه چاپ كړو.

  د طبي درسي كتابونو چاپ:. 1
ننګ په موخه المان ته راغلـي وو، ټـول پـه دې نظـر     ېان، چې د ټرډاكټرافغان 

  وو چې په افغانستان كې د لوړو زده كړو په برخه كې ستونزې موجودې دي.
مــوادو كمښــت، دمجهــزو  د تكــړه او مــاهرو اســتادانو نشــتوالى، د درســي   
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البراتوارونو نشتوالى او د نويو او درسـي كتـابونو نشـتوالى هغـه سـتونزې      
  دي، چې محصلين ورسره مخامخ دي.

ژبه يوازې يـو څـو   د واليتونو د طب پوهنځيو په كتابتونونو كې په انګرېزي 
  مسلكي نوي كتابونه وجود لري.

ډېره بريده نه پـوهېږي، نـو    همدا راز استادان او محصلين په انګرېزي ژبه تر
ــي او         ــه واخل ــابونو څخــه ګټ ــزي كت ــه انګرې ــه شــي كــوالى ل ــه ن ــه همــدې امل ل

  همدارنګه نويو او تازه كتابونو او درسي موادو ته السرسى نه لري.
ان ولرو، نو چارواكي بايـد د  ډاكټرد دې لپاره چې په راتلونكي كې مسلكي 

  ملرنه وكړي.درسي موادو او وسايلو برابرولو ته پوره پا
ژيك پـالن  يپـه سـترات   ز كلونو 2014 – 2010د هېواد د لوړو زده كړو وزارت د 

  كې داسې راغلي: 
ــاتو   « ــه نويـــو معلومـ د تـــدريس او ښـــوونې د علمـــي كچـــې د لوړتيـــا او ورتـ

تيارول، د محصلينو لپاره دقيق، موثق او علمي معلوماتو د برابرولو لپـاره  
نه برابره شي، نـو د نصـاب د معيـاري كولـو     دري او پښتو ژبو دا زمي بايد په

سي څخـه دري او پښـتو تـه كتابونـه او مجلـې وژبـاړل       يپه موخه بايد له انګل
پورتــه امكانــاتو پرتــه امكــان نــه لــري، چــې اســتادان او         دغــو شــي، نــو د 

ــو او مــډرن       ــو، پرمختلل ــو برخــو كــې نوي محصــلين دې وكــوالى شــي پــه ټول
  »معلوماتو ته السرسى پيدا كړي.

خپلـو مسـلكي   ه ټولو محترمو استادانو څخه هيله كوو، چې پ له
برخو كې نـوي كتابونـه وليكـي، وژبـاړي او يـا هـم خپـل پخـواني         
ليكل شوي كتابونه، لكچر نوټونه او چپټرونه ايـډېټ او د چـاپ   

   لپاره تيار كړي.
زموږ په واك كې يې راكړي، چې په ښه كيفيت چاپ او وروسته يې د اړونـد  

  دانو او محصلينو په واك كې وركړو.پوهنځي استا
همدارنګــه د يــادو ټكيــو پــه اړه خپــل وړانديزونــه او نظريــات زمــوږ  ســره        
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  شريك كړئ، چې په ګډه په دې برخه كې اغېزمن ګامونه پورته كړو.  
لـه ګرانـو محصــلينو څخـه هــم هيلـه كــوو، چـې پـه يــادو چـارو كــې لـه مــوږ او         

  ښاغلو استادانو سره مرسته وكړي.
ــه وزارت او  د المــا (د المــان اكــاډميكو همكــاريو   DAADن د بهرنيــو چــارو ل

عنوانـه طبـي كتـابونو     95ټولنې) څخه مننـه كـوم، چـې تراوسـه پـورې يـې د       
  ستى دى.يمالي لګښت پر غاړه اخ
د المــان د ، (.DAMF e.V) انــو عمــومي اتحــاديېډاكټرپــه المــان كــې د افغــان  

ځي، د نوموړي پوهنځي استاد ) د طب پوهنMainz/Germanyماينز پوهنتون (
 Drاو   Dieter Hampelزلمـي توريـال، د افغانيـك لـه موسسـې، ښـاغلو        ډاكټـر 

Juergen Kanne        څخه هم مننه كـوم، چـې د طبـي كتـابونو د پـروژې پـه اداري او
  تخنيكي چارو كې يې له موږ سره مرسته كړې ده.

د طـب پوهنځيـو    عنوانه نور طبي كتابونـه هـم د هېـواد    30په پام كې ده، چې 
  لپاره په روان كال كې چاپ كړو.

لــه مشــر  (Kinderhilfe-Afghanistan)د افغــان ماشــومانو لپــاره د جرمنــي كمېټــې 
 60ننګرهـار د طـب پـوهنځي     ډېره مننه كوو، چـې د  څخه هم Dr. Eroesښاغلي 

  ستى دى.يعنوانه طبي كتابونو د چاپ لګښت يې پر غاړه اخ
عنوانــه نــور طبــي كتابونــه هــم د ننګرهــار   20كــې همــدا راز بــه پــه روان كــال 

  پوهنتون د طب پوهنځي لپاره د نوموړي په مرسته چاپ شي.
 Center for International( CIMلـه دفتـر او   ) GIZ(1ډ ېـ آى ز په ځـانګړې توګـه د جـي   

Migration and Development ( يا د نړيوالې پناه غوښتنې او پرمختيا مركز، چې
تېـرو پنځـو كلونـو كـې پـه افغانسـتان كـې د كـار امكانـات           زما لپـاره يـې پـه   

  برابر كړي دي، هم مننه كوم.
عبيـداهللا عبيـد، علمـي    ډاكټرد لوړو زده كړو له محترم وزير ښاغلي پوهاند 

معين ښاغلي پوهنوال محمـد عثمـان بـابري، مـالي او اداري معـين ښـاغلي       

                                                 
1. GIZ د آلمان د نړيوالو مرستو موسسه  
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و لــه ښــاغلو ګــل حســن وليــزي، د پوهنتونونــو او پوهنځيــ  ډاكټــرپوهنــدوى 
رييسانو او استادانو څخه مننه كوم، چې د كتابونو د چاپ لړۍ يې هڅـولې  

  او مرسته يې ورسره كړې ده.
 د مولټي مېډيا په كارولو سره تدريس:. 2

كــال كــې، د ننګرهــار او بلــخ پوهنتونونــو پــه طــب پوهنځيــو كــې    ز  2009پــه 
چـارو كـې پـه     ، چـې پـه درسـي   ويوازې يوه يوه پايه پروجيكټورونه موجود و

خــوا پــه ه ســتل كېــده او د ټولــو اســتادانو لــيټولــو وختونــو كــې تــرې ګټــه اخ
  تيوريكي بڼه تدريس ترسره كېده.

په مرسته وكوالى شول، چې د ننګرهار، خوست، مزارشـريف،   DAADموږ د 
كندهار او هرات د طب پوهنځيو په ټولـو درسـي خونـو كـې پروجيكټورونـه      

  نصب كړو.
ــل ط  ــا  همدارنګــه د كاب ــون، پكتي ــي پوهنت ــون ب ــې د    پوهنت ــه كاپيســا ك او پ

ــ  ــب پوهنځيـ ــون د طـ ــي پوهنتـ ــو   والبيرونـ ــو د برابرولـ ــاره د پروجكټورونـ لپـ
دفتـــر تـــه لېږلـــې او لـــه  DAADچـــې مـــوږ دغـــه غوښـــتنه د  غوښـــتنه شـــوې ده

  منظورۍ وروسته به عملي شي.
 د اړتياوو ارزونه:. 3

پـه مختلفـو پوهنتونونـو    په تېرو وختونو كې مختلفو خيريـه ټولنـو د هېـواد    
  كې د لوړو زده كړو د پياوړتيا لپاره ځينې پروژې عملي كړي دي.

دغه پـروژې د بهرنيـو هېوادونـو د متخصصـينو د تجربـو پـر اسـاس ډيـزاين         
  شوي دي، چې زياتره دغه پروژې دوامداره او پاتې كېدونكې نه وې.

د راتلونكـو   ددې لپاره، چې له اوسني حالت څخه مو ښه ارزونـه كـړې وي او  
ستونزو لپاره مو تيارى نيولى وي، بايد د طب پوهنځيو د اوسني وضـعيت  
څېړنه وشي، نو ددې كار لپاره د طبي روغتيـايي زده كـړو جرمنـي او نړيـوال     
متخصصين بايد د هېواد له طب پوهنځيو څخه ليدنـه وكـړي او د لـوړو زده    

همكــاريو ټــولنې،  كــړو وزارت او نړيوالــو ټولنــو لكــه د المــان د اكــاډميكو  
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 ود متحـــد ا، د امريكـــ(WHO)نړيـــوال بانـــك، نړيـــوال روغتيـــايي ســـازمان 
او نورو مرسـته وركوونكـو ټولنـو     (USAID)تو د نړيوالې پراختيا ادارېاياال

ســره تــر ليــدنو او مشــورو وروســته نــورې نــوې پــروژې ډيــزاين او د هېــواد د  
  لوړو زده كړو په موسسو كې عملي كړي. 

  پوهنځي لپاره مسلكي كتابتون: . د طب د هر4
د طب پوهنځيو د كتابتونونو له ليدنې راته معلومه شوه، كـوم كتابونـه چـې    

  په نوموړو كتابتونونو كې موجود دي، ټول زاړه او له وخته تېر دي.
ــد د ــه   دغــوباي ــاره پ ــو مهمــو او مســلكي    انګليســيپوهنځيــو لپ ــه ټول ــه پ ژب

سـتل شـي او د كتـابتونونو پـه     يمضمونونو كې نړيوال معياري كتابونـه واخ 
واك كې وركړل شـي، چـې اسـتادان د هغـه لـه مخـې خپـل درسـي مـواد جـوړ           

  كړي او محصلين هم ور څخه ګټه واخلي.
 . په البراتوارونو كې عملي كار:5

لكــه څرنګــه چــې ليــدل كېــږي د طــب پــه پوهنځيــو كــې ډېــر كــم البراتوارونــه   
سايلو سره سمبال نه دي چـې  موجود او فعال دي، چې هغه هم په پرمختللو و

  داسې حالت كې عملي تدريس ممكن نه دى. ه پ
ددې لپاره چې محصلين وكوالى شي نظـري درسـونه پـه ښـه شـان زده كـړي،       
ددې اړتيــا شــته چــې موجــود البراتوارونــه پــه پرمختللــو وســايلو ســمبال او   
ورغول شي او د هېواد په هغه طب پوهنځيو كـې چـې البراتوارونـه نـه شـته،      

 وي البراتوارونه جوړ شي.ن

 كدري روغتونونه:. 6

ځينې طب پوهنځي كدري روغتونونه نـه لـري او يـا هـم لـه نـورو روغتونونـو        
كه محصلين . حالت هم بايد بدلون ومومي دغهسره كومه اړيكه نه لري، چې 

پـه   ډاكټـر ټريننګ نه شي او عملي زده كړې ترالسه نه كړي، نـه شـي كـوالى د    
ددې كار لپـاره بايـد هڅـه وشـي، چـې د       او عالج وكړي.توګه مؤثر تشخيص 

ــورو         ــه ن ــا هــم ل ــو كــدري روغتــون جــوړ شــي او ي ــه هــر پــوهنځي كــې ي طــب پ
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روغتونونو سره تفاهم ليك السليك شي، چـې محصـلين د سـيتاژ پـه دوره     
  كې خپلې عملي زده كړې د ناروغ د بستر ترڅنګ ترسره كړي. 

  . ستراتېژيك پالن:7 
په راتلونكـو څلـورو   به زارت د ارقامو په پام كې نيولو سره د لوړو زده كړو و

لـه   .كلونو كې د هېواد په پوهنتونونو كې د محصلينو شمېره دوه برابـره شـي  
همدې امله د لوړو زده كړو وزارت په پـام كـې لـري، چـې هـر پوهنتـون او هـر        

ن ژيك پاليكال ستراتز  2014تر  2010پوهنځى بايد د لوړو زده كړو وزارت د 
په رڼا كې د خپل ځان لپاره ستراتېژيك پـالن برابـر كـړي او د لـوړو زده كـړو      

  وزارت او نړيوالو بسپنه وركوونكو سره يې شريك كړي. 
د ستراتېژيك پالن جوړېـدل او عملـي كـول د هېـواد د طـب پوهنځيـو لپـاره        
ډېر زيات اړين دي، چې د هغه په رڼا كې د هېواد د لوړو زده كړو موسسـې د  

زده كړو وزارت او بسپنه وركوونكو هېوادونو سره راتلـونكې پـروژې    لوړو
   عيارې او عملي كړي.

  2015كابل،  
 

 

زما وړانديز دا دى، چې راشئ محصل ته ورشو چې څه مشكل لري، استاد ته 

ورشو او ورڅخه وپوښتو چې څه غواړي، ډيپارټمنټونو ته ورشو، چې څه شيانو 

ته بيا پروژې جوړې كړو او پيسې مصرف ته ضرورت لري، او له هغې وروس

  كړو!
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  كابل طبي پوهنتون  پوهندوى داكتر بشير نورمل  امبريولوژى عمومى انسان 107

پوهندوى دوكتور غالم سخى   مراض يورولوژىا 108
  كابل طبي پوهنتون  حسنى

  كابل طبي پوهنتون  پوهاند دوكتور نجيب اهللا امرخيل  كمك هاى اوليه 109
  هرات  پوهندوى داكتر حسن فريد  امراض نسايى 110
  خوست  برى صديقي ډاكټرپوهاند   هستالوژي 111
  ستخو  پوهاند دوكتور برى صديقي  امبريولوژي 112

113 

انستيزى براى كشورهاى رو به 
  كابل طبي پوهنتون  دانيل دى موس  (انګليسى/درى) انكشاف، جلد اول

  خوست گل سيما ابراهيم خېل قادريډاكټر  عمومي جراحي 114

115 

انستيزى براى كشورهاى رو به 
 انكشاف، جلد دوم
  (انګليسى/درى)

  كابل طبي پوهنتون  دانيل دى موس

  خوست  ګل حسن وليزىدوكتور پوهنمل  د اليفاتيك برخهعضوي كيميا  116
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  ننګرهار بشير دوديال پوهاند  احصائيه  117
 ننګرهار  سميع اهللا حيات ډاكټرپوهندوى   د كوچنيانو خوارځواكي 118

 ننګرهار دوكتور محمد صابر كالسيك او مالكيولي جنتيك 119

م سخي غال ډاكټرپوهنوال   تصويري يا ترسيمي راډيولوژي 120
 ننګرهار  رحمانزى

121 

د داخلې بېړنۍ پېښې او د بحران 
 ننګرهار  حفيظ اهللا اپريدى ډاكټرپوهنوال   څارنه

 ننګرهار  سيد شال ډاكټرپوهندوى   اورتوپيدي 122

محمد عارف  ډاكټرپوهنمل   د عامې روغتيا اساسات او اداره 123
 ننګرهار  رحماني

براهيم خېل دوكتور ګل سيما ا  طبي ترمينولوژي 124
 ننګرهار  قادري

 ننګرهار  سيد رفيع اهللا حليم ډاكټرپوهنوال   هلمنتولوژي 125

 ننګرهار  مسيح اهللا مسيح ډاكټرپوهنمل   وراثت او ډسمورفولوژي 126

127 

د بېړنيو پېښو د درملنې الرښود 
 ننګرهار  ايمل شېرزى ډاكټرپوهنوال   (انگليسي)

 ننګرهار  ناصر خان كامه وال ډاكټرندوى پوه  د نوي زېږېدلي ماشوم څارنه 128

خليل احمد  ډاكټرپوهندوى   د سيستمونو پتالوژي 129
 ننګرهار  بهسودوال

 ننګرهار  حقيق اهللا چارديوال ډاكټرپوهنمل   په ماشومانو كې توبركلوز 130

131 

د اتونوم او مركزي عصبي سيستم 
 ننګرهار  غالم ربي بهسودوال ډاكټر  فارمكولوژي

132 

نځي نصاب او نګرهار طب پوهد ن
 ننګرهار  ننګرهار طب پوهنځى  )يدرسي مفردات (انګليس

133 

د درملو د استعمال عملي الرښود 
 ننګرهار  مالټې ايل وان بلومرودر ډاكټر  / پښتو)ي(انگليس

 ننګرهار  پوهاند دوكتور خيرمحمد ماموند  عمومي كيميا 134

135 

(هډوكي،عضالت  I اناټومي
 ننګرهار  محمد ناصر نصرتي ډاكټرمل پوهن  اومفاصل)

سيد قمبر علي  ډاكټرپوهنوال   فارمكولوژي، دوهم ټوك 136
 ننګرهار  يحيدر

137 

حاد اپنديسايتيس، تفريقي 
  تشخيص، اختالطات او تداوي

فيسور دوكتور محمد شريف وپر
  خوست  سروري
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 ننګرهار  محمد حسين يار ډاكټرپوهنوال   عمومي اناتومي 138

 ننګرهار  محمد حسين يار ډاكټرپوهنوال  ولوژيامبري 139

140 

عصبي سيستم، حسي غړي او 
 ننګرهار  ناصر نصرتي ډاكټر  اندوكراين غدوات 

 ننګرهار  ناصر نصرتي ډاكټر  طبي امبريولوژي 141

142 

د ماشومانو د ناروغيو عملي 
 ننګرهار  وان بلومرودر -مالټي ال ډاكټر  (انګليسى / پښتو)  الرښود

 ننګرهار  وان بلومرودر -مالټي ال ډاكټر  طبي عامو ستونځو عملي الرښود د 143

144 

د رواني روغتيايي ستونزو عملي 
 ننګرهار  سيان نيكوالس  . (انګليسى)الرښود

 ننګرهار  محمد سمين ستانكزى ډاكټر  نشه يي توكي او اړونده ناروغۍ 145

 ارننګره  عظيم عظيمي دوكتور محمد  د شحمياتو استقالب 146

  ننګرهار  عبدالبصير منگل ډاكټرپوهندوى   عصبي جراحي  147

148 

سرطان او د چاپيريال راديو 
  اكټيويټي

نظر محمد سلطانزى  ډاكټرپوهنوال 
 ننګرهار  ځدران

 ننګرهار  سيد مليار سادات ډاكټر  بېړنۍ طبي درملنې 149

 ننګرهار  دوكتور احسان اهللا احسان  د تنفسي جهاز فزيولوژي 150

 ننګرهار  عبدالستار نيازى ډاكټر  نيونتولوژي 151

 ننګرهار  بالل پاينده ډاكټرپوهنمل   عصبي ناروغۍ 152

 (ECG)د زړه برقي ګراف  153
سيد عبداهللا  ډاكټررنځوروال 

 ننګرهار  سادات

 ننګرهار  محمد يونس سلطاني ډاكټر  الټراسونډ 154

 ننګرهار  محمد نعيم همدرد ډاكټر  د شكرې ناروغي 155

 ننګرهار  ناصر جبارخېل ډاكټر  فزيكي تشخيص 156

 ننګرهار  نجيب اهللا خليلي ډاكټرپوهندوى   تلويزيوني آزموينې 157

 ننګرهار  پوهنمل دوكتور محمد ناصر نصرتي  د هضمي سيستم اناتومي 158

 ننګرهار  پوهنمل دكتور محمد ناصر نصرتي  د بولى تناسلي سيستمونه اناتومي 159

 ننګرهار  پوهنمل دكتور محمد ناصر نصرتي  د وينې د رګونو اناټوميد زړه او  160

پوهندوى دوكتور فضل الرحيم   عصبي جراحي 161
 ننګرهار  شګيوال

 ننګرهار  يپشتنه بناي  بيوفيزيك 162

163 

ف ند كوچنيانو ناروغۍ د پنځم ص
 ننګرهار  عبدالستار نيازى ډاكټرپوهاند   لپاره لومړى سمستر
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164 

د جهازاتو معمولي د كوچنيانو 
 ننګرهار  عبدالستار نيازى ډاكټرپوهاند    I ناروغۍ

165 

د كوچنيانو د جهازاتو معمولي 
 ننګرهار  عبدالستار نيازى ډاكټرپوهاند   IIناروغۍ 

 ننګرهار  پوهنوال داكتر حفيظ اهللا اپريدى  انتاني ناروغۍ 166

167 

داندوكراين، زړه، رګونواو 
 ننګرهار  احسان اهللا احساندوكتور   پښتورګو فزيولوژي

 ننګرهار  عجب ګل مومند ډاكټررنځوريار   د جراحي انكال 168

169 

د ځيګر ويروسي التهاب (طبي 
 ننګرهار  دوكتور محمد اسحاق شريفي  تشخيص او درملنه)

 ننګرهار  دوكتور محمد اسحاق شريفي  مالريا 170

 ننګرهار  پوهنوال دوكتور غالم جيالني ولي  طبي پرازيتولوژي 171

 ننګرهار  پوهنوال دوكتور ګل سالم شرافت  وراثت 172

 ننګرهار  پوهاند دوكتور احمد سير احمدي  I د كوچنيانو ناروغۍ 173

 ننګرهار  پوهاند دوكتور احمد سير احمدي  IIد كوچنيانو ناروغۍ  174

 ننګرهار  بالل پاينده ډاكټر  عقلي ناروغۍ 175

176 

 - فزيكي كيميا دوهم جلد
 ننګرهار  حبيب اهللا نوابزاده  يناميكترمود

  ننګرهار  پوهندوى سيد بها كريمي  كسرونه خلعې  177
  ننګرهار  پوهندوى دوكتور نجيب اهللا امين  د ماشومانو ساري ناروغۍ  178

پوهندوى دوكتورس تورپېكۍ   نسائي ناروغۍ  179
  ننګرهار  اپريدۍ

  خوست بادشاه زار عبداليپوهنوال دوكتور  د ګېډي د ملحقاتو د جراحي ناروغۍ  180

د ماشومانو د معدې معايي سيستم   181
 او ينې ناروغۍ

  خوست پوهنمل ډاكټر ولي ګل مخلص

پوهاند دوكتور خليل احمد   دوهمه برخه سيستميك پټالوژي  182
  ننګرهار  بهسودوال

پوهاند دوكتور خليل احمد   د سيستمونو هستالوژي  183
  ننګرهار  بهسودوال

پوهاند دوكتور خليل احمد   لوژىعمومي هستا  184
  ننګرهار  بهسودوال

  ننګرهار وال ډاكټر سيد انور اكبريپوهن  د پوستكي ناروغۍ  185
  ننګرهار  پوهنيار دوكتور يما صديقي  د ټټر اناتومي  186

187 
 رهنماى عملى مشكالت عام طبى

  بلخ  داكتر مالټى ال وان بلومرودر  (درى)
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188 
او  ېازموين يراديولوژ

  ېغتياونارو
 يپوهنوال داكتر غالم سخ

  ننګرهار  رحمانزى

189 
وژى او كوچنيانود د نيونتال

  ننګرهار  پوهنوال دوكتور منصور اسلم زى  هندبوك يناروغيو كلينيك

  ننګرهار  يپوهاند عبدالحى مومن  د طبابت لنډ تاريخ 190
 ننګرهار  پوهنيار هدايت اهللا  ميخانيك او د نور فزيك 191

 ننګرهار  پوهنيار هدايت اهللا يكد برق فز 192

 ننګرهار  پوهنمل جماعت خان همت يعمومي بيولوژ 193

194 
د تنفسى سيستم او د زړه 

 ننګرهار  پوهاند دوكتور سيف اهللا هادي  روماتيزمل ناروغۍ

 ننګرهار  پوهنوال سيد قمبر علي حيدري  دريم ټوك يفارمكولوژ 195

 ننګرهار  د آصفپوهندوى دوكتور محم  يپتالوژ يعموم 196

 ننګرهار  پوهاند داكتر شريف اهللا  يطبي فزيولوژ 197

198 
اساسات او  يد پالستيك جراح

 ننګرهار  يدوكتور سيد الفت هاشم  تخنيكونه

  ننګرهار  پوهندوى الفت شيرزى عمومى بيولوژى  199
  ننګرهار   يپوهنيار دوكتور يما صديق  د عصبي سيستم اناټومي  ٢٠٠

٢٠١  
، پېژندنه، درملنه د سينې سرطان

  او مخنيوى
پوهنوال ډاكتر نظر محمد سلطانزى 

  ننګرهار  ځدران

٢٠٢  
د وينې حجرو، تنفي جهاز، هضمي 

  ننګرهار  پوهنوال دوكتور جنت مير مومند  جهاز، او نوو زېږېدلو فزيولوژي

  خوست پوهندوى ډاكتر حميداهللا حامد  د سينې بطن او حوصلې اناټومي  ٢٠٣

٢٠۴  
او د تاريخچې  فزيكي تشخيص

  ننګرهار  پوهاند ډاكتر شريف اهللا   اخستنه

٢٠۵  

د ځانګړو حسيتونو، پوستكي، 
اوتونوميك او مركزي سېستم 

  فزيولوژي

پوهنوال دوكتور محب اهللا 
  ننګرهار  شينوارى

  ننګرهار  پوهنوال سيد قمبر على حيدرى   د درملو بدى اغيزى  ٢٠۶
  كال طبي پوهنتون  ريالى حكيمىپوهنيار داكتر تو  جراحى عمومى اطفال ٢٠٧

٢٠٨ 
معاينات كلينيكى اطفال بطور 

 ساده

پوهندوى دوكتور سيد نجم الدين 
  كابل طبى پوهنتون  جالل 
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  )٢٠١٧–٢٠١۵( چاپ شويو کتابونو ليستغير طبي  د. ٢
  

ېره
شم

  

 پاڼې  پوهنځى  ليكوال  د كتاب نوم

  341  ساينس  پوهاند ګل محمد جنتزى  عمومي رياضيات ٢٠٩

٢١٠ 
ــومي    ــياتو عمــ ــالي رياضــ عــ

 227 ساينس  محب الرحمن جنتي   كورس

 191 ساينس حميداهللا يار  Iعالي كلكولس رياضي  ٢١١

 331 ساينس نظر محمد  IIعالي كلكولس  ٢١٢

 260 ساينس پروفيسور لطف اهللا صافى   د نفوسو جغرافيه ٢١٣

٢١۴ 

  IIكيميا  يفزيك

محلولونــــه او  يالكتروليتــــ
  كيميا الكترو

پوهانــد دوكتــور خيــر محمــد     
 234 ساينس  ماموند

٢١۵ 

  IIIكيميا  يفزيك

يـــــــــــاوي كنتــــــــــــك او  كيم
او  يكتلسـس، كرومـاتوګراف  

  اسپكتروسكوپي 

پوهانــد دوكتــور خيــر محمــد     
 227 ساينس  ماموند

٢١۶ 
  د ژويو فزيالوژي

  
پروفيســور غنچــه ګــل حبيـــب     

 صافى
 340 ساينس

٢١٧ 
د ودانيــو د تودولــو تخنيــك  

 360 انجينري يغالم فاروق مير احمد ډاكټر   سون تخنيك دلومړى برخه 

 230 ساينس  پروفيسور عبدالغياث صافى   د متيورولوژي مبادي ٢١٨

٢١٩ 
معيـــار هـــاى جديـــد اعمــــار    

 155 انجينري  ىانجنير محمد عمر تيمور  ساختمان

٢٢٠ 
 يالجبـــر او د عـــددونو تيـــور

 200 ساينس سطان احمد نيازمن   برخه ۍلومړ

 150 انجينري پوهاند عارف اهللا مندوزى    وند چاپېريالد ژ  ٢٢١

٢٢٢  
ــرژى در   چگــونگى مصــرف ان

  280 انجينري  ىانجنير محمد عمر تيمور  ساختمان هاى رهايشى
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٢٢٣ 

د اوســـــــــــپيز كـــــــــــانكرېټي 
صنفي كـار   يعناصرو د لومړ

  متوديكي الرښود

ــر    ــوم انجنيـــ ــدوى ديپلـــ پوهنـــ
 150 انجينري  عبادالرحمن مومند

  239 انجينري   يپوهنوال محمد اسحق رازق  ميخانيك تود جامدا  ٢٢۴

٢٢۵  
ــو ــا يعضـــ ــوال  -كيميـــ كړيـــ

 تركيبونه

پوهانــد دوكتــور محمــد غــوث  
  270 ساينس  حكيمي

٢٢۶ 
د ودانيو د جوړولو مهندسي 

 اساسات لومړى ټوك

ــداهللا    ــر اســــ ــوم انجينيــــ ديپلــــ
 360 انجينري  ملكزى

٢٢٧ 
د ودانيو د جوړولو مهندسي 

  اساسات دويم ټوك
ــداهللا   دي ــر اســــ ــوم انجينيــــ پلــــ

 360 انجينري  ملكزى

 465 ساينس  محمد طاهر كاڼى    I كيميايي عنصرونه ٢٢٨

 465 ساينس  محمد طاهر كاڼى    II كيميايي عنصرونه 229

230  

ــارت   ــاد او تجــــــــ د اقتصــــــــ
-اصــــــطالحات (انګليســــــي

  پښتو تشريحي قاموس)

پوهنيار عبداهللا عـادل او امـان   
  460  اقتصاد  اهللا ورين

  270  ساينس  ډاكټر عبداهللا مهمند  طي الجبرخ  231

232  
روان شناســـى و ضـــرورت آن  

روان   اعظم دادفر  در جامعه افغانستان
  190  شناسى

  430  اقتصاد  ولى محمد فائزپوهاند   مبادى اقتصاد زراعتى  233

234  
اساسات هندسه ترسيمى 

تعليم   پوهنوال سيد يوسف مانووال  مسطح
  350  وتربيه

235  
جهيزات تاسيسات و ت

  187  انجينري  انجنير محمد عمر تيمورى  تخنيكى ساختمان

236  
تيورى و سياست بودجه 

  عامه
پوهنوال داكتر سيد محمد 

  350  اقتصاد  ټينګار

پوهنوال دوكتور ماسټر   د راديويي خپرونو توليد  237
  490  ژورناليزم  يواحد

238  
د خاورې تخريب او د 

  160  زراعت  اشميپوهنيار محمد حنيف ه  ريال ككړتياېچاپ

پروفيسور داكتر ديپلوم على   حيوانات مفصليه  239
  160  ساينس  آقا نحيف

240  
عضوي كيميا د اروماتيك 

  او هيتروسيكليك برخه
پوهنوال ډاكتر ګل حسن 

  ۴١٣  كيميا  وليزى
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  ٣٣٠  عامه اداره  پوهاند محمد بشير دويال   ژې تحليل او مديريتد پرو  241

242  
، ندسهكلكولس او تحليلي ه

  لومړى برخه
پوهندوى سيد شير آقا  

  ٣٧٠  ساينس  سيدي

243  
د كرنيزو محصوالتو بازار 

  ٢۴١  زراعت  پوهاند محمد طيب   موندنه 

  ۴٢۴  انجنيري  اسد اهللا ملكزى  انرژي سمپا كوونكي ودانۍ  244

245  
فزيكى كيميا ګازونه او 
  ٢٧٣  ساينس  پوهاند خير محمد ماموند  كيمياوى ترموديناميك

  ٣۴١  ساينس  پوهاند لطف اهللا صافى    حياتى جغرافيه  246

٢۴٧  
د رياضي په هكله خبرې 

  ١٧٠  ساينس  سلطان احمد نيازمن  اترې

  ۴٢٣  انجنيري  پوهنوال محمد اسحق رازقى   د انجنيرى ميخانيك  ٢۴٨

٢۴٩  
، كلكولس او تحليلي هندسه

  دوهمه برخه
پوهندوى سيد شير آقا  

  ۴٣١  ساينس  سيدي

٢۵٠  
رافى با اساسات كارتو گ

  توپوگرافى
پوهنوال دوكتور محمد طاهر 

  ٢۴۵  ساينس  عنايت

  ۴٢۵  انجنيري  پوهنمل بهرام اميرى   د موادو مقاومت  ٢۵١

٢۵٢  
اطالعاتو ته د السرسي الرې 

  ۴٠٢  ژورناليزم  دانش كړوخيل   چارې

  ٣٧٢  انجنيري  زلمى خالقى   د فاضله اوبو انجنيري  ٢۵٣

٢۵۴  
اقتصادي جيولوجي 

  فلزي كانونه)-پوهنه(كان
ف اهللا يپوهاند دوكتور شر 

 سهاك
  ۴٨۴  ساينس

  ٢١٢  ساينس  محمد نعيم نسين  ګرم شدن كره زمين  ٢۵۵

٢۵۶  

ګروه هاى اجتماعى بسته 
(مطالعه جامعه شناختى 

  سكتها)
علوم   داكتر احمد سير مهجور

  ٢۴۵  اجتماعى

٢۵٧  
الجبر او د عددونو تيوري 

  ٢١٩  ساينس  سلطان احمد نيازمن  دوهمه برخه

٢۵٨  
اعمار ساختمانها (اساسات، 

  مواد و سيستم ها)
پوهندوى ديپلوم انجنير امان 

  ٢٨٠  انجنيري  اهللا فقيرى
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 وپه نن／رهار ک３ د چاپ شوي

  ر ا４روس سره＂کتابونو و４ش،له ډاک
  

  2011/04/12راپور، 
  
  اېــــــــروس: ډاكټــــــــر -

   (په آلماني ژبه)
 روسېـ ا رټاكډ: ژباړه -

ې د ډېر خوشاله دى چـ 
ــون   ــار پوهنتـــ ننګرهـــ
ــه    ــوهنځي تـــ ــب پـــ طـــ
راغلــى دى. وايــي چــې 

. يځي او اسـتادانو سـره پېژنـدګلوي لـر    و او دغـه پـوهن   ىدلته پخوا هم راغل
لې لپـاره دى چـې هغـه د تدريسـي     تاسو راتګ د يوې ډېرې مهمې مسـئ س نن

كتابونو د چاپ او توزېع محفـل دى. دغـه كـار يـا پـروژه څـو كالـه مخكـې لـه          
ل شوې ده او اوس يې يو ملي كركټر غوره كړى دى، ځكـه چـې   ننګرهار نه پي

اوس ستاسو كتابونه له ننګرهار نه هرات او د افغانستان ټولـو واليتونـو تـه    
نـه  ده  لـه تـه راځـي.   پـوهنځي  تللي دي او هم د نورو واليتو كتابونه دلتـه طـب   

ف يــې پــه غــاړه  كتــابونو د چــاپ مصــار مننــه وكــړه چــې پــه آخــرو كــې د دغــو 
  پروسې سره يې كمك كړى دى. تي دي او له دغېاخيس

  اېروس: (په آلماني ژبه) ډاكټر -
ــر -  ــاړه) يحيــى وردګ ډاكټ ــرې     (ژب ــل ســره خب ــو ب ــه ي : دوى چــې مخكــې ل

صاحب اېروس پوښتنه وكړه چې آيا تاسو پخوا هم د پښتو  ډاكټروكړې، 
تدريسي طبي كتابونه درلودل؟ پـه ځـواب كـې ورتـه وويـل شـول چـې هـو         
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وو خو په دغسې سيستماتيك ډول نه وو او په دغسـې كيفيـت    پخوا هم
باندې نه وو او په دومره لوړه اندازه بانـدې نـه وو. دغـه پروسـه چـې پيـل       

پـه دې  . شوېده اوس بيخي په يو نوي كيفيـت او پـه ډېـر جـديت بانـدې ده     
څـه رقـم پـر مـخ بېـولى      دا باندې موږ او تاسې بايد په كډه فكر وكړو چـې  

دې بـه پـه آينـده كـې پيسـې       كې چې يو دوامداره كـار وي. د  شو، په آينده
څوك وركوي؟ يا يې داسې كـړو چـې لـه شخصـي الرې نـه چـاپ شـي او د        

  آيندې لپاره به يې موږ او تاسو په كډه فكر وكړو.
  اېروس: (په آلماني ژبه) ډاكټر -
ژبــاړه: مــا دوى تــه وويــل چــې ددې پــروژې يــوه فايــده هــم پــه دې كــې ده چــې مــوږ    - 

كمو پيسو بانـدې كـه دا سـړى مقايسـه كـړي لـه هغـو كمكونـو          ووكوالى شو په ډېر
سره چې په دې لسـو كـالو كـې پـه مختلفـو سـاحو كـې د جهـان نـه اخيسـتي دي كـه            

كمو پيسو باندې شوي دي، نـو پـه دې لحـاظ بانـدې هـم دغـه        ومقايسه كړو په ډېر
و كې هـم دا سـوال ځـواب    پروژه ډېره مهمه او مفيده پروژه ده. ما په هغه مخكې خبر

كړو چې ددې پروژې د دوام لپاره به مونږه خپله فكر كوو چې په څه قسـم سـره دوام   
پيدا كړي، خو په هر صورت دا نوى د اېډېشـن سيسـتم دى چـې دا وړانـدې بـوزي.      

پـه  كمـك نـه ډېـره زياتـه مننـه كـوو او        لهستاسو  له ده نه مې غوښتنه وكړه چې مونږ
  ال زياتو كمكونو غوښتونكي يو.ستاسو د دې برخه كې 

ــر - ــومړى مېــرمن      ډاكټ ــه. ل ــه نام ــوى او بښــونكي خــداى پ يحيــى وردګ: د ل
صاحب اېروس، رييس صاحب د پوهنتون او رييس صاحب  ډاكټراېروس او 

د طب پوهنځي،  ډېرو قـدرمنو اسـتادانو او ګرانـو محصـلينو (كـه زنانـه دي       
ه د دوه هفتـو مخكـې خبـره كلـه     . زه هغـ مردانه) ټولو ته ښه راغالست وايمكه 

چې وزيران هم راغلي وو، كه څه هم ځينـو تـه شـايد تكـراري وي، خـو دغـه د       
كالـه   ېكار شـروع او  اصـلي موتـور زمـا د كـار هغـه حالـت و چـې مـا دلتـه در          

طــب پــوهنځي كــې وليــدو، ليليــې تــه كــوز شــوم، بيخــي ژړا راتــه پــه مخكـې  
هغـوى خـواره واره ورقـې راتـه     راغله او بيا له محصـلينو سـره چـې كېناسـتم     
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ل چې دا واقعاً شل دېـرش  يوښودلې چې په الس ليكل شوې وې او دا يې وو
خو هغه  ،كاله پخوا ليكل شوي دي او ځينو تداويو كې حتا تغير راغلى دى

ل چـې دغـه پـه چپتـر     يـ تداوي په هغه كې نه وه نو استاد په لكچر نـوټ كـې و  
 لـه  و بلـه دوا اسـتعمال كـړئ. يعنـې    كې چـې دوا ده دا تاسـو مـه اسـتعمالوئ ا    

دې په خاطر ما هغـه وخـت لـه     نه ځينې داسې زاړه وو، نو دنو لكچرنوټو غود
ځان سره تصميم  ونيو چـې كـه امكـان يـې وي زه خپلـه پـه ښـه كولـو كـې كـار           
وكړم، ولې ما خپله پنځـه ويشـت كالـه پـه خـارج كـې درس ويلـى او كـار مـې          

نوره دنيا كې چې يو شى وليكـل شـي، چـاپ    كړي. دا يو ډېر آسانه كار دى په 
د لـوړو زده كــړو  شـي او محصـل تــه وركـړل شــي، نـو همغــه سلسـله وه چــې زه      

او كار مو پيل كړ چې نتيجه يې همدغه شوه چې فعالً تاسـو   وزارت ته راغلم
 يې هلته ګورئ چې يوشپېته طبي تدرسي كتابونه مو چاپ كړي دي. 

رمو استادانو نه ډېر زيات منندوى يـم چـې   په دې كې زه په اول قدم كې له محت
دوى په ما باندې او په دغه كار باندې يې اعتماد او باور وكړاو خپـل كتابونـه   

شلو دېرشو كالو زحمت يې زما په اختيار كې راكړ، لكه پوهانـد   - يعنې د لسو
صاحب ظفرزى چې زما چـپ الس تـه ناسـت دى هغـوى څلـور طبـي كتابونـه تـر         

او ان شاء اهللا په يو بـل بانـدې هـم كـار كـوي. همداسـې تـر        اوسه چاپ شوي دي 
صاحب رحمانزى دى چـې دوه كتابونـه مـو يـې چـاپ كـړي دي.        ډاكټرڅنګ يې 

صاحب دل، جبار خېـل او همداسـې نـور چـې د      ډاكټرصاحب قمبرعلي،  ډاكټر
دى، مـوږ فقـط وسـيله     ځينو كتابونه تاسو دلته وينئ. اصـلي كـار اسـتاد كـړى    

دا كتاب او مواد راواخلو، چاپخـانې تـه يـې وكـړو، د يـو چـا        ګرځېدلي يو چې
ــې اصــلي           ــه وكــړو، يعن ــه يــې اســتاد او محصــل ت ــه كمــك وغــواړو او بېرت ن
كرېډېټ يې واقعاً د استاد دى. په آينده كې هم كه (دا خبره ددې لپاره كـوم چـې   
كه يو كتاب چاپيږي يا نه چاپيږي مسوليت به يې د استاد وي، كه استاد مـوږ  

ه كتاب راكـړي مـوږ يـې چـاپولى شـو، مـوږ بـه امكانـات ورتـه پيـدا كـړو. كـه             ت
استاد كتاب و نه ليكي نو موږ هېڅ هـم نـه شـو كـوالى) نـو ددې پـه خـاطر ددې        
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پروژې اصلي قهرمان، يا كرېډېټ زما پـه نظـر بايـد مـوږ همدغـه اسـتادانو تـه        
دا يوشـپېته   وركړو چې په وړيا توګه يې (زه بايد دلتـه يـاد كـړم) تـر اوسـه چـې      

كتابونه چاپ كړي خالف د نورو پـروژو چـې پـه هـره صـفحه لـس ډالـره وركـول         
  پروژې موږ يوه روپۍ هم هېچا ته نه ده وركړې. شوي دي، ددغې

اوس راځم په لنډه توګه دغه پروسې ته. هغه استادان چـې خبـر نـه وي، مـوږ يـوازې      
د ليكـوال موافقــه  او يـوازې تدريسـي او ممـد تدريسـي كتابونــه چـاپوو، ددې بايـ      

 ، رييس پوهنځى او ريـيس پوهنتـون موافقـه وكـړي چـې     آمر  ديپارتمنتد وكړي، 
صـاحب اېـروس پـه هكلـه زه بايـد       ډاكټـر دي. د ما دغه فورمې هم دلته برابرې كـړې  

دومره ووايـم چـې يـو نـيم يـا دوه كالـه مخكـې مـوږ دلتـه سـره وليـدل، مـا چـې دغـه               
رتـه تشـرېح كـړ تاسـو بـاور وكـړئ چـې همغـه         كتابونه ورته وښودل، دا مـې لـږ څـه و   

ثانيه يې وويل چې دا ښه كار دى، زه درسره كمك كوم، نو همغـه وو چـې تـر اوسـه     
پــورې د دوى او د دوى د موسســې پــه مرســته د ننګرهــار ديــارلس كتابونــه چــاپ    

صـاحب   ډاكټـر شوي دي. زه د دوى نه يو ځل بيا هم مننه كـوم. دلتـه بايـد ووايـم چـې      
پله، كار او موسسه يې لـه پخـوا نـه پېـژنم، لـس پـنځلس كالـه كيـږي.         اېروس دى خ

تاسو به خبر وى چې نورې پروژې داسې جوړيږي يا پيسې يـې پيـدا كيـږي چـې پـه      
خوا تخصيص كيږي او تـر څـو چـې دلتـه رارسـېږي      ه ميليونو ډالر يا ايرو د دولت ل

ــا فيصــده يــې مصــرفيږي. د      ــا اتي ــا اوي ــروس م  ډاكټــرنيمــايي ي وسســه صــاحب اې
 هغه به خپله كېداى شي تاسو كه سوال لرئ (ځواب كړي).   .دولتي پيسې نه اخلي

زه خپله داسې تجربه لرم، درې كاله مخكې موږ يو محفل په بـن ښـار كـې جـوړ     
كړ. مېرمن، آښي او فاميل مو ډوډۍ پخه كړه. ده (اېروس) هلته خبرې وكـړې د  

فره آلمانيان او افغانان چـې  افغانستان په هكله، موږ ټولو او پنځوس شپېته ن
راغلي وو، هغوى لس يا شـل ايـرو مېـرمن يـې هلتـه ناسـته وه او پـه يـوه كاسـه          
كې موږ يو بل ځاى دا پيسـې ټـولې را جمـع كـړې، فكـر كـوم شـپږ يـا اووه سـوه          
ايرو شوې چـې خلكـو وركړلـې او مـوږ افغـاني ډوډۍ خرڅولـه پـه پنځـه ايـرو،          

يرو او دغه پيسې مو راټولې كـړي دي او  تروې (شړومبې) مو خرڅولې په يوه ا
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دوى تـه مــو وركـړې. هغــه وخــت د كتـابونو د ننګرهــار مســأله هـېڅ نــه وه يعنــې     
تاسې چې متيقن وى چې دا ميليونونه نه دي چې كېـداى شـي پـه ځينـو پـروژو      
كې وي، دا يې په يـوه يـوه ايـرو بانـدې (ټولـوي)، بيـا يـوه بلـه خبـره داده چـې د           

كيـد  وس څوك (په غاړه اخلي). دوى دا تأو چې دا به ادوى د راتګ مصارف و
وېدي خپــل وكــړ، زمــا خپلــه پــه يــاد دي، چــې د دغــه پيســو نــه چــې را ټــولې شــ  

دا زمــا  مخلــص وو. دوى تـر دې انــدازې پـورې   مصـارف نــه اخلـم، يعنــې حتــى  
خپله تجربه ده چې زه خپله پـه دې پروسـه كـې وم چـې دوى دومـره امانتكـار او       

  لوي او يو دوې ايرو راټولوي او دلته يې مصرفوي.په زحمت يې راټو
) كتابونه چاپوو، په دې كـې زر سـي ډي هـم شـته دي. زيـاتره برخـه يـې        1000موږ زر (

موږ ننګرهار ته فعالً وركړي دي. هر محصل ته يې پـه وړيـا توګـه توزېـع كـوو او ان      
كـړي (ځكـه    شاء اهللا هغه محصلين چې تر اوسه پورې يې دا كتابونه نه دي تـر السـه  

  تعداد د تاسو محصلينو هم زيات شوى دى) دوى به هم دا كتابونه تر السه كړي.
نور زما غوښـتنه دغـه ده او نظـر مـې دغـه دى چـې واقعـاً پـه افغانسـتان كـې زمـوږ            
محصلين سبا ما به هم تداوي كوي زموږ اوالدونـه بـه هـم تـداوي كـوي او تاسـو بـه        

كه سرمايه ګزاري وكـړو پـه دوى بانـدې هغـه     تداوي كوي، نو د دې لپاره هر څومره 
په يو رقم موږ ته بېرته را ګرځي او زما خواهش همدغه دى چې تـر هغـه    نه په يو رقم

ــا    ــم ي ــه چــې زه ي ــروخت ــرم       ډاكټ ــري، تاســو محت ــات ل ــه امكان ــروس دغ صــاحب اې
استادان خصوصاً هغه استادان چې تدريسـي كتابونـه يـې تـر اوسـه نـه دي ليكلـي        

ر وكـا، تجديـد يـې    ا ليكلي دي، هغه بېرته اېډېټ كـا لـه سـره پـرې كـا     او يا يې پخو
كاپي په توګه په ډېره عاجله توګه موږ ته راورسوي، تر څـو لكـه    ټكا او هغه د ساف

  همدغسې چې دا ديارلس كتابونه چاپ شول دا هم چاپ شي.  
 دغه امكانات يا چانس چې نن شته دى شايد سبا ته نـه وي، نـو ددې پـه خـاطر زمـا     

يو ځل بيا همدغه دى چې هغه محتـرم اسـتادان چـې خپـل كتابونـه يـې تـر        خواهش 
تــر څــو لكــه ســپارلي، هغــه كتابونــه مــوږ تــه راكــړي  اوســه پــورې مــوږ تــه نــه دي را 

لـف تـه محفـوظ    ؤهمداسې چې دا نور چاپ شول دا هم چاپ شي. ددې حقوق ټول م
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 ډاكټـر اوس بـه لـه    فعـالً. يعنې موږ په دې كومه خپله ګټه نه لرو. نور تشكر كـوم   يد
  صاحب اېروس نه خواهش وكړو چې خپلې خبرې وكړي.

  اېروس: (په آلماني ژبه) ډاكټر - 
ژبــاړه (يحيــى وردګ): ډېــر قــدرمن د ننګرهــار پوهنتــون ريــيس، قــدرمنو         - 

ډېر زيات خوشحاله يم چې يو ځل بيا دلته تاسو تـه د ننګرهـار طـب     ،استادانو
  ن سره مې.پوهنځي ته راغلى يم، له مېرم

مـيالدي كـال كـې     2003زه په ياد لرم چې لـه ريـيس صـاحب د پـوهنځي سـره پـه       
هغــه وخــت چــې افغانســتان او د طــب پــوهنځي وضــعه ډېــره خرابــه وه، زه دلتــه 
راغلــى وم، لــه دوى ســره مــې پــه دې بانــدې خبــرې وكــړې چــې دى او د دوى         

ســره تاســو ســره او د طــب پــوهنځي   لــهموسســه څرنګــه كــوالى شــي چــې دلتــه  
مرســته وكــړي او د همغــه خبــرو نــه وروســته بيــا (وايــي) مــوږ يــوه كمــه انــدازه   

چـې ترجمـه وكـړم اسـتاد محتـرم      (مخكې له دې نه  مرسته له تاسو سره كړې ده.
صاحب ته ښه راغالست وايم، او ښاغلى زريـن انځـور د افغانسـتان د     يبختان

أسـفانه شـروع   ملي راديو تلويزيون عمومي رييس ته، هـر كلـه راشـئ! مـوږ مت    
  كړې ده، خو ان شاء اهللا اصلي خبرو ته اوس ورو ورو راځو.)

صاحب اېروس وويل چې زما رابطه له افغانستان سره نوې نـه ده. ډېـر كلونـه     ډاكټر
پخوا هغه وخت چې افغانستان ته روسـان راغلـي وو يعنـې پـه اتيايمـه لسـيزه كـې        

هغـه وخـت چـې افغانسـتان كـې      دى د آلمان نه افغانستان او پاكستان ته راغلى و، 
جنګ و، ده د افغانستان په مختلفو خصوصاً شـرقي سـيمو كـې، خوګيـاڼيو كـې،      
او كومې بلې ولسوالۍ تـه وايـي لـه پاكسـتانه بـه راتلـو، دلتـه بـه يـې ماشـومان او           
نور مريضان تداوي كـول او پـه دغـه وخـت كـې لكـه انجنيـر صـاحب عـالم، چـې تـر            

همغـه وختــه د دوى ملګــرى دى. لــه افغانســتان  اوسـه پــورې ورســره همكــار دى لــه  
فـاميلي روابــط لـري او ځــان د    يمو كـې دلتــه ډېـر حتــى  سـره خصوصـاً پــه شـرقي ســ   

ين ګڼي او يا له افغانانو او افغانستان سـره د مينـې پـه شـان ښـه نظـر       يافغانستان م
  او روابط لري.
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  د بيل／３ په تو－ه تصديقونه＇و 
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 ＇و نمون３  مکتوبونهد ل８５ل شويو 
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  فورمهد چاپولو درخواست د کتابونو 
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 د كتابونو د چاپ لپاره بايد الندې 

  ！كي په پام ك３ ونيول شي
ــاب د چـــا   .1 ــه صـــحيح او مكمـــل      د كتـ ــزي فورمـــه  پـ ــاره بايـــد انګريـ پ لپـ

ــوم  ــه شــــي! د كتــــاب نــ ــوال ، د كتــــاب د صــــفحو تعــــداد ، ډول ډكــ د ليكــ
ــوم  ېفـــون شـــمېلټنـــوم، الســـليك،  ــر نـ ــه د ديپارتمنـــت د آمـ ره او همدارنګـ

د پـــوهنځي د ريـــيس نـــوم او الســـليك      ،او الســـليك، د پـــوهنځي مهـــر   
 او هم د پوهنتون د رييس نوم، السليك او ټاپه پرې واخيستل شي. 

ــاب     .2 ــل او ورډ فايــــل) او د كتــ ــاپي ( پــــي ډي اف فايــ ــافټ كــ ــاب ســ د كتــ
  اكړل شي.چاپ شوې بڼه (هارډ كاپي) ټول  مونږ ته ر

ــه      .3 ــد پ ــاب باي ــعســايز ي A5كوښــښ وشــي چــې كت ــد   ن ــې باي ــاب ورق ې د كت
 .وي اې پنځه فارمت (نيمه مخ) كې

ــد    .4 ــه هــر كتــاب باي ــه كــې د كتــاب      ډول جــالپ ــوه پاڼ ــه ي ــه پ ــزي ژب ــه  انګري پ
 .ولري )آبسټركټ( لنډيز

ــد    .5 ــاب بايـــ ــوګرافي  كتـــ ــف بيـــ ــه   اود مؤلـــ ــري. كـــ ــوير ولـــ ــوال تصـــ ليكـــ
ګڼــو چــې پــه هــر كتــاب كــې د مؤلــف د        نــو مــوږ ښــه   ي،مخالفــت و نــه لــر  

  آدرس وليكل شي.تيليفون شمېره او ايميل 

ــه       .6 ــونږ تـ ــد مـ ــه بايـ ــوې بڼـ ــالح شـ ــوې او اصـ ــډيټ شـ ــتې ايـ ــاب وروسـ د كتـ
ــې  ،وســـپارل شـــي ــاب يعنـ ــږي   د كتـ ــپارل كيـ ــه سـ ــاپ تـ ــې چـ ــه فايـــل چـ هغـ
ــه واړول پـــي ډي ايـــفبايـــد مكمـــل  ــه    تـ ــه بڼـ شـــي او د يـــو فاينـــل كتـــاب پـ

  .مونږ ته وسپارل شي
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كــه ډېــر فونټونــه ولــري كيــداى شــي      كتــاب بايــد يــو فونــټ ولــري.      ټــول  .7
 .موږ له ستونزې سره مخامخ كړي

يـــا د كتـــاب پـــه  نـــوم بايـــد د كتـــاب پـــه شـــا انګريـــزي مؤلـــف او د كتـــاب   .8
 .باندې وليكل شيپښتۍ 

كـــــه ستاســـــو كتـــــاب د لـــــوړو زده كـــــړو وزارت د اكـــــاډميكو چـــــارو د    .9
مكتـــــوب هـــــم د هغــــه  خـــــوا پــــاس شـــــوى وي، نـــــو  ه انســــجام ادارې لـــــ 

 راواستول شي.

ــاب    .10 ــد كت ــل او باي ــمكم ــ   ېه ــري، پ ــه ســتونزه ونل ــىدې مه څ كوم چــې د  عن
 كتاب برخې كمې نه وي.

چـــې دغـــه  رنګـــه عكســـونه ولـــري نـــو هيلـــه منـــد يـــو كـــه ستاســـو كتـــاب   .11
ــميمه         ــوچني ضـ ــې د كـ ــر كـ ــه آخـ ــاب پـ ــه د كتـ ــال توګـ ــه جـ ــا پـ ــونه بيـ عكسـ

عكســونه پــه  دااتلــس پــه شــكل جــوړ او مــوږ بــه يــې بيــا رنګــه چــاپ كــړو.     
  .ئفايل كې موږ ته راوليږجال يو 

  .ولري رته ټول ذكر شوي ټكي بايدپو ،كوم كتابونه چې مونږ چاپوو
   مننه كوو!مخكى ته مخه له همكارۍ مو 

  
 2013ي و، كابل، 

  
د الزيــــاتو معلومــــاتو، پوښــــتنو او د كتــــابونو د يــــو څــــو نمونــــو ترالســــه   

وږ دفتــــر ســــره تمــــاس كولــــو لپــــاره  پــــه لــــوړو زدكــــړو  وزارت كــــې  زمــــ 
  ونيسئ.  
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 په چاپ شويو کتابونو ک３

  (يوه نمونه) د وزارت پيغام 
  

د بشـــر د تـــاريخ پـــه مختلفـــو دورو كـــې، كتـــاب د 
ــم رول      ــر مهـ ــې ډېـ ــو كـ ــاتلو او خپرولـ ــو، سـ ــته راوړلـ ــه السـ ــوهې پـ ــم او پـ علـ

  لوبولى دى.
درســـــي كتـــــاب د نصـــــاب اساســـــي برخـــــه جـــــوړوي، چـــــې د زده كـــــړې د 

  كيفيت په لوړولو كې مهم ارزښت لري.
لـــه د نړيوالـــو پېژنـــدل شـــويو معيـــارونو، د وخـــت د غوښـــتنو  لـــه همـــدې ام

او د ټـــولنې د اړتيـــاوو پـــه نظـــر كـــې نيولـــو ســـره بايـــد، نـــوي درســـي مـــواد  
  او كتابونه د محصلينو لپاره برابر او چاپ شي.

لــه ښــاغلو اســتادانو او ليكواالنــو څخــه د زړه لــه كــومې مننــه كــوم، چــې          
خپلــــو ه وږدو كــــې يـــې پـــ  دوامـــداره زيـــار يـــې ايســــتلى او د كلونـــو پـــه ا     

ــي   ــې درسـ ــانګو كـ ــدو څـ ــأ  اړونـ ــه تـ ــي  كتابونـ ــل ملـ ــاړلي دي، خپـ ليف او ژبـ
  كړى دى او د پوهې موتور يې په حركت راوستى دى.  پور يې ادا

لـــه نـــورو ښـــاغلو اســـتادانو او پوهـــانو څخـــه هـــم پـــه درنښـــت غوښـــتنه          
ــوي درســـي كتابونـــه او درســـي          ــدو برخـــو كـــې نـ ــوم، چـــې پخپلـــو اړونـ كـ

ــر   ــواد براب ــه        م ــو محصــلينو پ ــاپ وروســته د ګران ــه چ ــې ل ــړي، چ ــاپ ك او چ
ــي     ــو او د علمــ ــه لوړولــ ــت پــ ــړو د كيفيــ ــي او د زده كــ ــړل شــ ــې وركــ واك كــ

  پروسې په پرمختګ كې يې نېك ګام اخيستى وي. 
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ــلينو د     ــو محصـ ــې د ګرانـ ــولي، چـ ــده بـ ــه دنـ ــړو وزارت دا خپلـ ــوړو زده كـ د لـ
كــې معيــاري  علمــي ســطحې د لوړولــو لپــاره د علومــو پــه مختلفــو برخــو        

  او نوي درسي مواد برابر او چاپ كړي.
ــيس         ــه ري ــې ل ــي كمېټ ــاره د جرمن ــان ماشــومانو لپ ــاى كــې د افغ ــه پ ــرپ  ډاكټ

ــار    ــوږ همكـ ــروس او زمـ ــرايـ ــې د      ډاكټـ ــوم، چـ ــه كـ ــه مننـ ــى وردګ څخـ يحيـ
  كتابونو د خپرولو لپاره يې زمينه برابره كړې ده. 

و پراختيــــا يــــم، چــــې نومــــوړې ګټــــوره پروســــه دوام وكــــړي ا هدهيلــــه منــــ
ــږدې را   ــه ن ــاره    ومــومي، چــې پ ــر درســي مضــمون لپ ــې د ه ــونكي ك ــر   تل ــږ ت ل

  لږه يو معياري درسي كتاب ولرو.
  په درنښت

  1396كابل، ، وزير سرپرست د لوړو زده كړو، داكتر  عبداللطيف  روشان
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  ته آنالين السرسی  درسي کتابونو افغان
  

 258و طبي پوهنتونونو كال راهيسې موږ د افغانستان د مختلفز 2010له 
عنوانه درسي كتابونه چاپ كړي دي. دا ټول چاپ شوي كتابونه په پي ډي 

څخه   www.ecampus-afghanistan.orgشكل سره له  (PDF)  اف
  ډاونلوډېدالى شي.

eCampus Afghanistan  په افغاني پوهنتونونو كې د تدريس او زده كړې
  دى. platformلپاره د انټرنېټ په ملتيا يو عمومي 

   كې لومړني مراحل: eCampus Afghanistanپه 
   راجسترول: •

  :د راجسترولو لپاره الندې مراحل بايد تر سره شي
1. afghanistan.org-www.ecampus  .ته مراجعه وكړئ 

 باندې كليك وكړئ. ”Create Your Account“په  .2

 

 
 

يې  submitپه فارم كې غوښتل شوي معلومات تكميل كړئ او  .3
 نوټ: آى ډي او پاسورډ مو په ياد ولرئ).كړئ (
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 تاسې به ذكر شوي ايميل آدرس ته يو ايميل تر السه كړئ. .4

په ايميل كې مو د در لېږل شوي لېنك په واسطه خپل اكونټ  .5
 تاييد كړئ.

 كې راجستر شوي ياست. eCampus Afghanistan اوس تاسې په  -

و پاسورډ په له راجستر وروسته هر وخت كوالى شئ چې د آى ډي ا -
 داخلولو سره خپل اكونټ ته ننوزئ.

   د درسي كتابونو لېست ته ننوتل: •
1. eCampus Afghanistan .ته د ننه شئ 

 Textbooks in Dari, Pashto and English for all (Download) (2) 200په  .2
  باندې كليك وكړئ.

 

 
 

 

 هرې برخې ته د ننوتلو لپاره په هغه كلېك وكړئ .3
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4.  )Medical Textbook/ Miscellaneous Textbook( 

 

 

او د نورو رشتو د  Medical Textbooksد طبِي كتابونو لپاره په  .5
 باندې كلېك وكړئ. Miscellaneous Textbooks كتابونو لپاره په 

  

  ټول غيرطبي كتابونه                          *  ټول طبي كتابونه*
 

  

غيـر طبـي كتـابونو تـه السرسـى       وپه دې توګه تاسو ټولـو چـاپ شـويو طبـي ا    
 .لرئ
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  راپور  چاپولو د کتابونو طبي د ک３ کال ز٢٠١١په 

  
په افغانستان كـې شـپږ طـب پوهنځيـو تـه شـل بـېال بېـل طبـي كتابونـه (ټـول            

  جلده كېږي) له سي ډي سره مل توزيع شول. 29000
خـــوا تمويـــل شـــوې، ټـــول كتابونـــه د ه ( ډي، آ، آ، ډي ) لـــ  DAADدا پـــروژه د 

ــو ( بلــخ، كنــدهار، ننګرهــار او خوســت ) د    اف غانســتان د څلــورو پوهنتونون
  .وخوا په پښتو او دري ژبو ليكل شوي وه استادانو ل

  اوسنی حالت:
پـــه افغانســـتان كـــې د پوهنتونونـــو محصـــلين يـــو لـــړ ســـتونزې لـــري، چـــې   
محصلين په دوديز ډول لكچر نوټونه اخلي اودا نوټونه زياتره وخـت پرتـه لـه    

د پوهنتونونـو او   مرستې او نور اړونده توكو څخه وركول كېـږي. كوم عملي 
نار خونې او البراتوارونه په يـو بـد حالـت كـې     يپوهنځيو لكچر هالونه، سيم

خـوا  ه زده كونكي يوازې لكچر نوټونه اخلي او يا دوى تـه د اسـتادانو لـ    دي. 
 هنكـو لـ  وپه الس ليكل شوي مـواد وركـول كېـږي، دا لكچـر نوټونـه د زده كو     

  خپل مالي لګښت فوتوكاپي كېږي او كله ناكله يې په الس ليكي.ه خوا پ
دې وراخوا د فوتو كاپي كيفيت هم ښه نه دى او همدا راز هغه مـواد، چـې   ه ل

  په لكچر كې استعمالېږي د وخت څخه تېر (زاړه) دي.
  د چاپ شوو کتابونو کموالی:

مـواد چـاپ    سـتونزې يـوه برخـه حـل شـي، وخـت پـر وخـت تـازه          ېدغ دا چې د
چـې لـه مخـې يـې د ننګرهـار د       شـوه  ز كال كې يوه پروژه پيـل 2009شي، نو په 

خـوا  ه لـ  DAADد خوا ليكل شوي طبـي كتابونـه،   ه انو لطب پوهنځي د استاد
  وه. ههم مل )CD(چاپ شول چې د هر كتاب سره يوه سي ډي 

ل دا كار د افغانستان د نـورو پوهنتونونـو او پوهنځيـو لـه خـوا مثبـت وارزو      
شو او غوښتنه وشوه، چې د هغـوى درسـي مـواد دې هـم چـاپ كـړل شـي او د        
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  افغانستان ټولو پوهنتونونو ته ووېشل شي.
  له افغانستان سره د اکاډيميکو مرستو مالت７:

خـوا د څلـورو پوهنتونونـو    ه نـور كتابونـه هـم داسـتادانو لـ      20ز كـال كـې،   2010پـه  
ه لـ  DAADد او چاپچـارې يـې    (بلخ، كندهار، خوست، ننګرهـار) څخـه تيـار شـول    

پروژې تخنيكي او اداري چارې پـه المـان كـې د افغـان      ېددغ خوا تمويل شوې. 
ــ ) DAMF(طبــي ډلــې  دغــه چــاپ شــوي   خــوا ترســره شــوي.  ه او افغانيــك ټــولنې ل

كتابونه او سي ډي ګانې، پرته له كومې بيـې، د اړونـده پوهنتونونـو او پروګـرام     
مفكـوره پيـدا شـوه چـې دغـه سـي ډ ي ګـانې او         هدغبيا  محصلينو ته وركړل شو. 

ټـول كتابونـه د پـي ډي     پاڼه كې پر ليكه شي. ددوى خپاره شوي كتابونه، په وېب
بايــد وويــل  څخــه ښــكته كېــدلى شــي. www.ecampus-afghanistan.orgايــف پــه بڼــه د 

د عملـي   شي، چې د ننګرهار، خوست، كندهار او هـرات لـه طـب پوهنځيـو سـره     
  ه پروجيكتورونه په ټولو صنفونو كې نصب كړل شول.  لكچر په موخ

  نورې غو＊تن３ او اړتياوې:
ــه  ــو، طـــب پوهنځيـــو د   2011پـ ــه افغـــاني پوهنتونونـ ــې د پنځـ ــورو  30ز كـــال كـ نـ

ــابونو اود  ــي كتــ ــوهنې،    20تدريســ ــاتو، ژبپــ ــتنه د ادبيــ ــابونو غوښــ ــورو كتــ نــ
ــه برخــه       ــدنې او ســاينس پ ــدنې، لرغــون پېژن ــرۍ، ســاينس، ټولنپېژن كــې انجين

دغه ستره اړتيا د نورو زيـاتو مرسـتو غوښـتونكې ده، چـې دغـه پروګـرام        وشوه.
په بريالي ډول دوام ومـومي، څرنګـه چـې د تدريسـي كتـابونو ليكـل او چـاپول،        
په بېال بېلو تدريسي برخو كې يوه لويه اړتيا ده، هيلـه مـن يـو چـې دغـه كـوچنۍ       

د نـوي كتابونـه   ځيـو كـې بايـ   پروژه په يو ملي پروګرام بدله شـي او پـه ټولـو پوهن   
په تدريس كې تـرې ګټـه واخسـتل شـي او پـه دې هيلـه       وليكل او چاپ شي ترڅو 

ــه  ــې دغـ ــو، چـ ــړو د وزارت  يـ ــوړو زده كـ ــرام د لـ ــړ او د  پروګـ ــو مالتـ د پوهنتونونـ
ســي ډي  29000او  وكتــابون 29000( ودغــ د مرسـتندويه ټولنــو لخــوا تمويــل شـي.   

 يورو شوى دى.پنځوس زره  50000€ګانې ) ټول لګښت 
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  عنوانه  ۵٠کال ک３ د ز ٢٠١٢په 
  طبي کتابونو د چاپ راپور

  
كــال كــې پيــل شــوې وه،      2012طبــي كتــابونو د چــاپ پروســه چــې پــه       50د 

  په برياليتوب سره پاى ته ورسېده.
دغــه كتابونــه د كابـــل طبــي پوهنتـــون او د پنځــو واليتونـــو (بلــخ، هـــرات،      

ــا) د طــــب پوهنځ  ــ كنــــدهار، خوســــت او كاپيســ ــتادانو لــ ــو د اســ ــوا ه يــ خــ
  ليكل شوي دي. 

ــه     ــې پ ــابونو ځين ــه كت ــه      1000د دغ ــې پ ــور ي ــې ن ــو كــې او ځين ټوكــو  2000ټوك
  كې په پښتو او دري ژبو چاپ شوي دي.

ــ    ــوهنځي لـ ــو كتـــاب د كنـــدهار د طـــب پـ ــه يـ ــور ه لـــه دې جملـــې څخـ ــوا او دوه نـ خـ
 كتابونـــه (د مـــخ پـــر ودې هېوادونـــو لپـــاره د انســـتېزۍ اساســـي الرښـــود) تـــر        

  ژبه چاپ شوي دي.   انګليسينامه الندې په دوه ټوكو كې په 
ــل ډيمـــوس        ــالم ډانيـ ــايي عـ ــوه امريكـ ــتېزۍ د يـ ــاب د انسـ ــتېزۍ كتـ د انسـ

خــوا پــه انګرېــزي ژبــه ليكــل شــوى او د يــوه ټــيم لخــوا، چــې پــه هغــه كــې    ه لــ
ــه ژبـــــاړل    انســـــتزيولوګان او طبـــــي ژبـــــاړونكي شـــــامل وو، دري ژبـــــې تـــ

) ژبـــو ترتيـــب شـــوى او د كابـــل  انګليســـيشـــوى دى او كتـــاب پـــه (دري او 
  طبي پوهنتون لخوا تاييد شوى هم دى. 

ــار كـــې چـــاپ شـــول او     ــه ښـ ــه درېيـــو مطبعـــو كـــې د كابـــل پـ ــه پـ نومـــوړي كتابونـ
ــو       ــب پوهنځيـ ــو د طـ ــده واليتونـ ــون او د اړونـ ــي پوهنتـ ــل طبـ ــا د كابـ ــته بيـ وروسـ

  ته ووېشل شول.  
د طـــب خصوصـــي    د يـــادونې وړ ده، چـــې د نومـــوړو كتـــابونو يـــوه يـــوه كـــاپي      
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پوهنځيـــــو او نـــــورو اړونـــــده ادارو، لكـــــه د روغتيـــــا وزارت، روغتونونـــــه، د  
ــابتون، د پــــوهنې وزارت د څېړنــــو او ســــاينس       ــل پوهنتــــون عمــــومي كتــ كابــ
مركــــــز، د كابــــــل پوهنتــــــون د افغانســــــتان مركــــــز، د علومــــــو اكــــــاډمي او د 

  افغانستان د څېړنو او ارزونې واحد ته وركړل شول.  
پروســـــه, د مؤلـــــف لخـــــوا د غوښـــــتنليك پـــــه ډكولـــــو او  د كتـــــابونو د چـــــاپ
ــږ  ــل كېـ ــو پيـ ــده     يرالېږلـ ــه د اړونـ ــه فورمـ ــا دغـ ــته بيـ ــې وروسـ ــ دچـ ــت لـ ه يپارتمنـ

خـــوا تـــر تاييـــد ه خـــوا تاييـــد كېـــږي او همـــدا راز د اړونـــده پـــوهنځي د ريـــيس لـــ 
خـــوا تاييـــد، تصـــديق او الســـليك كېـــږي، د  ه وروســـته د پوهنتـــون د ريـــيس لـــ 

 ره خوندي دي.  چاپ ټول حقوق له مؤلف س

كلـــه چـــې مـــوږه د كتـــاب ســـافت كـــاپي او د غوښـــتنليك فورمـــه تـــر الســـه   
ــ د كتــــاب د پــــوښ ډيــــزاين او فارمــــت پيلــــوي او كتــــاب د    هكــــړو، مطبعــ

  چاپ لپاره برابروي.
د اړونـــده كتـــاب پرنـــټ اوټ، مؤلـــف تـــه د هغـــه د نظـــر د اخســـتلو او مـــرور 

ــټ اوټ      ــابونو پرنـ ــه د كتـ ــې وختونـ ــږي، ځينـ ــتول كېـ ــاره اسـ ــده  لپـ ــه اړونـ لـ
مطبعــو نــه زمــوږ دفتـــر تــه رارســېږي او حتـــى دوه يــا درې ځلــې د اصـــالح        
لپــاره مؤلفينــو تــه لېــږل كېــږي، كلــه كلــه دغــه پروســه ډېــر وخــت پــه بــر كــې      

ــږ    ــاره برابرېــ ــاپ لپــ ــاب د چــ ــاالخره كتــ ــي او بــ ــړو د   ي.نيســ ــوړو زده كــ د لــ
وزيـــر پيغـــام او زمـــوږ د پروګـــرام پـــه اړونـــد معلومـــات پـــه هـــر كتـــاب كـــې  

ــاپ ــوي       چــ ــاپ شــ ــول چــ ــري او ټــ ــي ډي لــ ــوه ســ ــاب يــ ــر كتــ ــوي دي، هــ شــ
ــ  ــون لـــ ــوخم د پوهنتـــ ــه د بـــ ــه ه كتابونـــ ــوا پـــ  www.ecampus-afghanistan.orgخـــ

وېبپاڼـــه كـــې اچـــول كېـــږي او پـــه آســـانۍ ســـره لـــه نومـــوړې وېبپـــاڼې څخـــه  
 ډاونلوډ كېداى شي. 

د لـــوړو زده كـــړو د موسســــو د غوښـــتنې پــــر اســـاس پــــه راتلـــونكي كــــې      
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  عنوانه طبي كتابونه چاپ كړو.  100چې هر كال  ددې اړتيا شته،
مـــــوږ همــــــدا اوس د دېرشـــــو كتــــــابونو د چـــــاپ لپــــــاره غوښــــــتنليكونه او د    
كتــابونو ســافټ كاپيــانې تــر الســه كــړي دي او مــؤلفين پــر نــورو كتــابونو كــار           

 كوي، چې په نږدې راتلونكي كې به زموږ دفتر ته را ورسېږي.

كــال كــې هــم دوام وكــړي او      2013مــوږ هيلــه منــد يــو چــې دغــه پــروژه پــه        
ــه چــې پــه     ــه چــاپ څخــه    2012مــوږ بــه وتــوانېږو، ټــول هغــه كتابون كــال كــې ل

 ته تيار دي، چاپ كړو. ولوپاتې شوي دي او چاپ

ــه وزارت او   ــارو لــــ ــو چــــ ــان د بهرنيــــ ــاډميكو  DAADد المــــ ــان اكــــ (د المــــ
عنوانـــه طبـــي  95همكــاريو ټـــولنې) څخـــه مننـــه كـــوم، چـــې تراوســـه يـــې د  

  ستى دى. يالي لګښت پر غاړه اخكتابونو م
د طــــــــب پــــــــوهنځي، د  )Mainz/Germany(د المــــــــان د مــــــــاينز پوهنتــــــــون 

ــتاد   ــوهنځي اسـ ــوړي پـ ــرنومـ ــاغلي   ډاكټـ ــال، ښـ ــي توريـ  Dieter Hampelزلمـ

او افغانيـــك موسســـې څخـــه هـــم مننـــه كـــوم، چـــې د كتـــابونو پـــه اداري او  
  تخنيكي چارو كې يې له موږ سره مرسته كړې ده.

 Center for( CIMلــــه دفتـــر او  ) GIZ(وګـــه، د جــــي آى زيـــډ   پـــه ځــــانګړي ت 

International Migration and Development (  ــتنې او ــاه غوښـ ــوالې پنـ ــا د نړيـ يـ
ــه        ــې پــ ــو كــ ــرو دوو كلونــ ــه تېــ ــې پــ ــاره يــ ــا لپــ ــې زمــ ــز، چــ ــا مركــ پرمختيــ

  افغانستان كې د كار امكانات برابر كړي دي، هم مننه كوم.
  

  

�  



 

 

110  

  
  ت سازمان درې د سميلوړو زده ک７و وز

  ن／ار وک７يا ！يو پر پراختيکو همکارياکاډم 
  

  1394اسد،  21
  www.mohe.gov.af/news/ps/510منبع: 

  

لـــوړو زده كـــړو وزيـــرې د ايـــران هېـــواد د انســـاني علومـــو د مطـــالعې او         
ــې،          ــه ك ــه ليدن ــأت ســره پ ــديره هي ــه م ــدوين ســازمان (ســمت) ل ــابونو د ت كت

ان د علمـــي او اكـــاډميكي  لـــوړو زده كـــړو وزارت ســـره د نومـــوړي ســـازم    
  .فعاليتونو پر پراختيا ټينګار وكړ

ــدې       ــور فريـ ــوال دوكتـ ــرې پوهنـ ــړو وزيـ ــوړو زده كـ ــې د لـ ــه كـ ــه ليدنـ ــه دغـ پـ
مومنــــد د يــــاد ســــازمان لــــه تيــــرو مرســــتو څخــــه چــــې د كابــــل پوهنتــــون  

عنوانــــه كتــــابونو پــــه  65مطبعـــې پــــه تجهيــــز، د پوهنتونونــــو اســـتادانو   
ــورو برخــو   ــه اړونــدو ن ــادو     چــاپولو او پ ــه ي ــه وكــړه او پ كــې ترســره كــړي منن

  .اكاډميكو برخو كې د ورته همكاريو غوښتونكې شوه
ــې د نومـــوړي          ــو كلونـــو كـ ــه تيـــرو څـ ــازمان اســـتازي پـ ــته د يـــاد سـ وروسـ
ــړل او د      ــات وركـــ ــه اړه معلومـــ ــاليتونو پـــ ــويو فعـــ ــره شـــ ــازمان د ترســـ ســـ
ــزاين، د     ــابونو د ډيـــ ــاليف، كتـــ ــو، تـــ ــاب ليكلـــ ــدوين، كتـــ ــابونو د تـــ كتـــ

ــ  ــو كـ ــوړو زده    مطبعـ ــې د لـ ــو كـ ــور برخـ ــو او نـ ــو لوړولـ اركوونكو د ظرفيتونـ
  .كړو وزارت كاركوونكو د روزنې ژمنه وكړه

ــه داســـــې حـــــال كـــــې ده چـــــې تيـــــره ورځ د هېـــــواد د پوهنتونونـــــو د    دا پـــ
ــتادانو  ــږي، د     21اسـ ــده كيـ ــوه جلـ ــه سـ ــه، چـــې لـــس زره پنځـ ــه كتابونـ عنوانـ

رل شـــول او يـــوې مـــخ كتنـــې پـــه تـــرڅ كـــې لـــوړو زده كـــړو وزارت تـــه وســـپا  
عنوانــــه نــــور كتابونــــه د نومــــوړي  44همدارنګــــه پــــه تيــــرو كلونــــو كــــې   

  سازمان له خوا چاپ او لوړو زده كړو وزارت ته وركړل شوي دي.
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 په لوړو زده ک７و وزارت ک３ د 

 کتابدارۍ په اړه ورکشاپ جوړ شو

 

  1384غبرګولى، 11
http://mohe.gov.af/news/da/398   ژباړه له: منبع او  

  

كابــــل، ننګرهــــار او هــــرات پوهنتونونــــو د مهمــــو روزونكــــو لپــــاره د       د 
كتابـــدارۍ د زده كـــړې پـــه اړه پـــه لـــوړو زده كـــړو وزارت كـــې وركشــــاپ        

  داير شو.

دا وركشــــاپ د يــــادو پوهنتونونــــو د كتــــابتونونو د روزونكــــو د ظرفيــــت  
ــه د    ــه موخـ ــو پـ ــو څخـــه د      USAIDلوړولـ ــته او  د پوهنتونونـ ــالي مرسـ ــه مـ پـ

ــري   ــړ او بشــ ــا ادارې  مالتــ ــواك د پياوړتيــ ــه    USWDPځــ ــارۍ پــ ــه همكــ پــ
  الره اچول شوى دى. 

د لـــوړو زده كـــړو وزارت علمـــي مرســـتيال پوهنـــوال محمـــد عثمـــان بـــابري  
ــه     USWDPادارې او  USAIDد  ــګ كتابتونونــ ــر څنــ ــې تــ ــه د مننــ ــر څخــ دفتــ

او كتابـــداري د تحصـــيلي بنســـټونو اساســـي تـــوكي وبلـــل او زياتـــه يـــې        
ــه پام   ــړه: كتــــــابتونونو تــــ ــوړو زده كــــــړو د بنســــــټونو د    كــــ لرنــــــه او د لــــ

ــې د      ــه دي چــ ــو څخــ ــه لومړيتوبونــ ــزول د دې وزارت لــ ــو مجهــ البراتوارونــ
تېــرو څـــو كلونــو پـــه تـــرڅ كــې پـــه دې برخــه كـــې د پـــام وړ كارونــه تـــر ســـره      

  شوي دى.

نومـــوړي وويـــل چـــې كتابـــداري د پوهنتونونـــو او تحصـــيلي مؤسســـو د       
تونونو رامنځتــه كــول او  څېړنــو پــه برخــه كــې مهــم رول لــري، چــې د كتــاب       
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ــا     ــه اړتيــ ــاملرنې تــ ــؤلينو جــــدي پــ ــو د مســ ــز د پوهنتونونــ د هغــــوى تجهيــ
  لري.

وروســــته د پوهنتونونـــــو څخــــه د مالتـــــړ او بشــــري ځـــــواك د پياوړتيـــــا    
ادارې مشــر وحيــد عمــر د موضـــوع پــه اړونــد خبـــرې وكــړې او ويــې ويـــل        
ــاوې    ــواد د پوهنتونونـــــو اړتيـــ ــه دې وركشـــــاپ كـــــې د هېـــ چـــــې مـــــوږ پـــ

او د دې اړتيـــاوو د پـــوره كولـــو لپـــاره بـــه ځـــانګړي پروګرامونـــه   وپېژنـــدې
  په كار واچوو.

ــو د     ــه او د پوهنتونونــ ــزمن وبالــ ــاپ اغېــ ــډونوالو دا وركشــ ــه ګــ همدرانګــ
كتابــــدارۍ د سيســــتم د ال ښــــه والــــي لپــــاره يــــې وړانديزونــــه او نظرونــــه  

  وركړل چې د مسؤلينو لخوا ورسره د همكارۍ ژمنه وشوه.

ــو  ــرام د يـ ــو      د دې پروګـ ــه ورځـ ــاپ د پنځـ ــاد وركشـ ــا، يـ ــه وينـ ــؤل پـ ــن مسـ تـ
ــابتونونو    لپـــاره دوام وكـــړ چـــې د هېـــواد د لـــوړو زده كـــړو د بنســـټونو د كتـ

  نور روزونكي به يې په نورو پروګرامونو كې ګډون وكړي.
  

���  
   

 

 

ــــــره.   ــــــې وک ــــــرې، وریج ــــــالن ل ــــــاره پ ــــــال لپ ــــــو ک ــــــه د ی   ک

ـــــــېنوه. ـــــــې ک| ـــــــرې، ون ـــــــالن ل ـــــــو پ ـــــــو کلون ـــــــه د لس   ک

  کــــــــه د ســــــــلو کلونــــــــو پــــــــالن لــــــــرې، انســــــــان وروزه.

  

  وانگتيس [چینايي فیلسوف، چ

 (له میالد نه وړاندې �لورمه پې^ۍ)]
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ال او يران ته د لوړو زده ک７و وزارت د علمي مرستيا

 راپورد سفر  ر پوهنوال محمد عثمان بابري ديسرپرست وز
  وه برخهي

  1394، غوايى 28
  http://www.mohe.gov.af/publications/da/459ژباړه له: منبع او 

 

) د علومــــو، NAMنــــوربخش وويــــل چــــې د عــــدم انســــالك خوځښــــت (     
ــې      ــډو كـ ــه ځنـ ــرانس پـ ــي كنفـ ــو د درې ورځنـ ــت د وزيرانـ ــالوژۍ او نوښـ ټكنـ

ــو     ــور مختلفـ ــر او د نـ ــت وزيـ ــړو وزات د سرپرسـ ــوړو زده كـ ــو د د لـ هېوادونـ
ــنځ     ــر مـ ــؤلينو تـ ــو د مسـ ــي مركزونـ ــو علمـ ــو او مختلفـ ــو، پوهنتونونـ وزيرانـ
اغېزنــــاكې ليــــدنې او خبــــرې اتــــرې وشــــوې او د مطــــالعې او تــــدوين د        
ــرڅ كــــې د          ــه تــ ــتې پــ ــوې ناســ ــره د د يــ ــؤالنو ســ ــه مســ ــمت) لــ ــولنې (ســ ټــ
ــابونو د چــــاپولو      ــتادانو د كتــ ــو د اســ ــاني پوهنتونونــ ــارۍ او د افغــ همكــ

ــو تفــا   ــه ي ــه اړه پ ــو     پ ــدې موافقــه وشــوه چــې د هغــه د علمــي كول هم ليــك بان
ــوې. د لــــوړو زده كــــړو وزارت سرپرســــت        لپــــاره ځــــانګړې پرېكــــړې وشــ
ــيس        ــاتو رئـ ــراتو او اطالعـ ــابري او د نشـ ــان بـ ــد عثمـ ــوال محمـ ــر پوهنـ وزيـ
ــه دې درې     ــوربخش لـــــ ــدالعظيم نـــــ ــدوى عبـــــ ــد پوهنـــــ او د وزارت ويانـــــ

ــه  6كــــال د كــــب د مياشــــتې پــــه   1393ورځنــــي ســــفر وروســــته د  مــــه نېټــ
  بېرته هېواد ته را وګرځېدل.

  

� 

  



 

 

114  

  

 نو ته ديد نن／رهار پوهنتون محصل

 طبي درسي کتابونو و４ش 

 

  2015فبرورى، 
د درسي موادو كمښت 
په افغانستان كې د لويو 
ستونزو له ډلې څخه ګڼل 
كيږي او د زده كړو پر 
وړاندې لوى خنډ دى 

  چې ال هم شتون لري.
ننګرهار ته د كاري سفر 

جريان كې مو پرېكړه  په
) كې مو 2014عنوانه طبي درسي كتابونه چې په تېر كال ( 40وكړه چې هغه 

  ټوكه وو، محصلينو ته ور ووېشو. 40000چاپ كړي وو او شمېر يې 
ټوكه كتابونه ننګرهار ته ولېږدول  19842د چاپ شويو كتابونو له ډلې 

  شول او د كرېكولم سره سم په ټولګيو كې ووېشل شول.
محصلين  215په لومړي ټولګي كې چې درې ګروپونه (الف، ب، ج) او 

كتابونه ووېشل شول. په دې توګه هر محصل ته اووه عنوانه  1505لري، 
كتابونه (اناتومي اول ټوك، طبي امبريولوژي، امبريولوژي، د جهازاتو 
اناتومي، د شحمياتو استقالب، د تنفسي جهاز فزيولوژي او طبي 

  اړتيا او كريكولم پر بنسټ وركړل شول. ترمينالوژي) د
محصلين چې د درسي كتابونو له نه شتون څخه يې شكايت كاوه، د يادو 
كتابونو په ترالسه كولو سره ډېر خوښ شول او د افغان محصلينو د زده كړو 

  د كچې د لوړولو لپاره د ورته پروژو د دوام غوښتنه يې وكړه.
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ټوكه كتابونه  1034تنه دى،  94يې د دويم ټولګي محصلينو ته چې شمېر 
عنوانه كتابونه (عمومي كېميا، احصاييه،  11وركړل شول. هر محصل ته 

وراثت او دسمورفولوژي، طبي ترمينولوژي، اناتومي دريم ټوك، د 
جهازاتو اناتومي، امبريولوژي، د شحمياتو استقالب، فزيكي تشخيص، 

   ي) وركړل شول.د تنفسي جهاز فزيولوژي او د سيستمونو پتالوژ
  

ټوكه كتابونه وركړل شول چې هر  742تنه محصلينو ته  108د دريم ټولګي 
محصل ته اووه ټوكه (وراثت او دسمورفولوژي، د سيستمونو پتالوژي، د 
جهازاتو اناتومي، فزيكي تشخيص، هلمنتولوژي، طبي ترمينولوژي او 

   احصاييه) ورسېدل.
عنوانه كتابونه (د سيستمونو  8و ته تنه محصلينو هر ي 115د څلورم ټولګي 

پتالوژي، د عامې روغيتا اساسات او اداره، تصويرى يا ترسيمي 
راديولوژي، د اتومونو او مركزي عصبي سيستم فارمكولوژي، 
هلمنتولوژي، فارمكولوژي دوهم ټوك، فزيكي تشخيص او التراسونډ) 

  ټوكه كتابونه كيږي. 920وركړل شول چې ټولټال 
عنوانه كتابونه (وراثت او  19تنه محصلين لري  134ته چې  پنځم ټولګي

دسمورفولوژي، د عامې روغتيا اساسات او اداره، په ماشومانو كې 
توبركلوز، د كوچنيانو خوارځواكي، د نوي زيږېدلي ماشوم څارنه، د 
بيړينو پېښو د درملنې الرښود، د درملو د استعمال عملي الرښود، نشه يى 

ناروغۍ، د طبي عامو ستونځو عملي الرښود، د توكي او اړونده 
ماشومانو د ناروغيو عملي الرښود، د رواني روغتيايي ستونځو عملي 
الرښود، بيړنۍ طبي درملنې، حاد اپنديسايتس تفريقي تشخيص 
اختالطات او تدواي، د زړه برفي ګراف، التراسونډ، سرطان او د چاپېريال 

ې ناروغي او نيونتولوژي) د راديواكتيويټي، عصبي ناروغۍ، د شكر
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كتابونه  2540اړتيا او كريكولم سره سم وركړل شول چې په ټوليزه توګه 
  كيږي.

بل مهم كار چې موږ تر سره كړ دا وو چې د شپږم ټولګي له محصلينو سره 
مو په روغتونونو كې وكتل چې د ستاج دورې عملي زده كړې يې كولې او د 

تنه محصلين د ستاج  120ات وركړل. ټولټال كتابونو د وېش په اړه مو معلوم
  په دوره كې په زده كړو بوخت وو.
عنوانه كتابونه (بيړنۍ طبي درملنې، حاد  10د ستاج دورې محصلينو ته مو 

اپنديسايتس تفريقي تشخيص اختالطات او تداوي، التراسونډ، سرطان 
بي او د چاپېريال راديواكټيويټي، د شكرې ناروغي، نيونتولوژي، د ط

عامو ستونځو عملي الرښود، د ماشومانو د ناروغيو عملي الرښود، د 
رواني روغتيايي ستونځو عملي الرښود او نشه يى توكي او اړه ناروغۍ) 

 ټوكه كتابونه كيږي. 1200وركړل چې په ټوليزه توګه 

 

  
 

كومه حق د ننګرهار طب پوهنځي استادان د خپلو چاپ شويو كتابونو سل ټوكه ترالسه كوي. نور 
.الزمه نه وركول كيږي، خو دوى په ډير اخالص سره درسي كتابونه ليكي
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 عنوانه ٢٠کواالنو ته د ينو او ليمحصل

 طبي کتابونو د و４ش پرو－رام 

 

 

د شل عنوانه طبي كتابونو، چې د ننګرهار پوهنتون د استادانو او ځينې 
رهار پوهنتون د نورو ليكواالنو لخوا ليكل شوي وو، د وېش پروګرام د ننګ

طب پوهنځي په كتابتون كې نيول شوى وو، پروګرام د قرآن كريم د څو 
  مباركو آياتونو په تالوت سره پيل شو.

د معاون صاحب چاردهي وال، انجنير صاحب عالم او نورو استادانو لخوا 
د هر اړخيزو معلوماتو وركولو وروسته، ياد پروګرام د الندنيو وړانديزونو 

نو ته د كتابونو په وركولو او انځورونو اخيستلو سره پاى ته او ليكواال
  ورسېد.

  ډاكتر ايروس ته د ننګرهار د طب پوهنځي وړانديزونه:
  ـ د طب پوهنځي د ودانۍ جوړول او رنګول 1
  د تدريس لپاره د پروجكټورونو نصبول -2
  انټرنټ او مسلكي كارمند د هغه له حقوقو سره -3
  ور د هغه له حقوقو سرهد كتابتون لپاره مام -4
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  د كتابونو د عكسونو او ګرافونو رنګه چاپول -5
د پخوا په شان فارغېدونكو اول نمره ګانو ته د يو لپټاپ كمپيوټر  -6

  وركول
په پاى كې د هر ليكوال څخه د تصديق په اخيستلو سره د دوى د كتابونو 

  جلده كتابونه وركړل شول. 100څخه 
محصلين  109وېش له پنځم ټولګي څخه چې راتلونكې ورځ د كتابونو 

  لري، پيل شو او د كرېكولم سره سم كتابونه وركړل شول.
  هغه كتابونه چې پنځم ټولګي ته وركړل شول په الندې ډول دي:

د كوچنيانو د جهازاتو معمولې ناروغۍ لومړى ټوك، ډاكتر  – 1
  عبدالستار نيازى

يم ټوك، ډاكتر عبدالستار د كوچنيانو د جهازاتو معمولې ناروغۍ دو – 2
  نيازى

د كوچنيانو ناروغۍ لومړى سمستر پنځم صنف لپاره، ډاكتر  – 3
  عبدالستار نيازى

  عصبي جراحي، ډاكتر فضل الرحيم شګېوال – 4
  عقلي ناروغۍ، ډاكتر بالل پاينده – 5
  د كوچنيانو ناروغۍ لومړى ټوك، پوهاند ډاكتر احمد سير احمدي – 6
  وغۍ دوهم ټوك، پوهاند ډاكتر احمد سير احمديد كوچنيانو نار – 7
  جراحي انكال، ډاكتر عجب ګل مومند – 7

ياد كتابونه د محصلينو د حاضري اخيستلو له مخې او د هر يوه له 
  السليك اخيستلو سره ټولو محصلينو ته وركړل شول.

د وېش د سلسلې په دوام سره كتابونه د ټولګيو په ترتيب سره محصلينو ته 
  شول. ووېشل

محصلين لري الندې كتابونه د درسي كرېكولم  118څلورم ټولګي ته چې 
  سره سم ووېشل شول:
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  انتاني ناروغۍ، پوهاند ډاكتر حفيظ اهللا اپريدي – 1
د ځيګر ويروسي التهاب طبي تشخيص او درملنه، ډاكتر محمد  – 2

  اسحاق شريفي
  تلويزيوني آزموينې، ډاكتر نجيب اهللا خليلي – 3
  ريا، ډاكتر محمد اسحاق شريفيمال – 4

په همدې توګه د ډاكتر غالم جيالني ولي كتاب (طبي پرازېټولوژي) د 
  محصلينو ته وركړل شول. 116درېيم ټولګي 

تنه وو د ډاكتر احسان اهللا احسان كتاب  80د دويم ټولګي محصلينو ته چې 
  (د اندوكراين، زړه، رګونو او پښتورګو فزيولوژي) ووېشل شو.

تنه وو الندې  200ړي ټولګي د دوو څانګو محصلينو ته چې ټول د لوم
  كتابونه وركړل شول:

  بيوفزيك، پښتنه بنايي – 1
  د هضمي سيستم اناټومي، ډاكتر محمد ناصر نصرتي – 2
  د زړه اناتومي، ډاكتر محمد ناصر نصرتي – 3
  د بولي او تناسلي سيستم اناتومي، ډاكتر محمد ناصر نصرتي – 4

تنه وو، د  242پي سي بي څانګې محصلينو ته چې شمېر يې  باالخره د
  الندې كتابونو په وركولو سره د وېش دا لړۍ پاى ته ورسېده.

  وراثت، ډاكتر ګل سالم شرافت – 1
  فزيكي كېميا، حبيب اهللا نوابزاده – 2

هېره دې نه وي چې ننګرهار پوهنتون ته ټول لېږل شوي كتابونه نه دې وېشل 
اتلونكو دورو د محصلينو لپاره په كتابتون كې ساتل شوي، بلكې د ر

  2015اكتوبر،  شوي دي.
 

� 



 

 

120  

 ري، اقتصاد او زراعتينس، انجنيد سا

 چاپ کتابونو عنوانه ٢۴په برخو ک３ د  

  

  
د كتابونو لپاره اړتيا، د هغوى كمښت او د محصلينو، پوهنتونونو او 

ونو د چاپ پروسه له استادانو د غوښتنو له امله موږ هڅه وكړه چې د كتاب
طبي كتابونو څخه نورو رشتو لكه ساينس، انجنيري، اقتصاد او زراعت 
ته هم وغځوو. له نېكه مرغه د روان ميالدي كال په اوږدو د هېواد د دولتي 

عنوانه بېال بېلو طبي كتابونو د چاپ په لړ كې د  176پوهنتونونو د 
عنوانه غير طبي  24د ساينس، انجنيري، اقتصاد او زراعت په برخو كې 

  .كتابونو په چاپ بريالي شوو
طبي كتابونو د چاپ په دوام چې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني  80د 

 20په مالي مرسته چاپ شوي وو،  (Kinderhilfe-Afghanistan) كميټې
  .عنوانه غير طبي كتابونه هم چاپ شول

تابونه هم چاپ كړو همدا راز موږ هڅه كوو چې د نورو رشتو د اړتيا وړ ك
  .او تر يوې اندازې د افغان محصلينو اړتياوې پوره كړو

ياد ټول طبي او غير طبي چاپ شوي كتابونه مو ټولو پوهنتونونو، 
كتابتونونو، د لوړو زده كړو خصوصي موسسو، روغتونونو، ليكواالنو 
او افغان ډاكترانو ته په وړيا توګه وركړي دي. همدارنګه هر څوك كوالى 

  www.ecampus-afghanistan.org ي دا ټول طبي او غير طبي كتابونه لهش
  .پورټال څخه په وړيا توګه ډاونلوډ كړي

اړتيا ليدل كيږي چې د افغان او نورو ليكواالنو د درسي كتابونو چاپ او 
نشر د لوړو زده كړو وزرات په يوه منظم سيستم كې شامل شي تر څو منظم 

امكان تر حده هڅه وشي چې د پوهنتونونو د فعاليتونه ولري، يعنې د 
محترمو استادانو لكچر نوټونه، زاړه كتابونه او نور درسي مواد چاپ او د 

  .پوهنتونونو، ليكواالنو او محصلينو تر السونو ور ورسول شي
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درسي موادو، چې د زده كړې بنسټيز توكي دي، له بده مرغه زموږ په 
ايطو او د چارواكو او مسؤلينو د نه هېواد كې د اقتصادي فقر، ناسمو شر

پاملرنې له كبله محصلين او استادان له جدي ننګونې سره مخ كړي دي، په 
دې اساس په هېواد كې د لوړو زده كړو بنسټ خورا ضعيف دى او دا 

  .ستونزه ال تر اوسه پر ځاى پاتې ده
د درسي موادو كمښت او نه شتون، په ځانګړې توګه د كتاب په شكل چې 

ه ملي ژبو پښتو او دري ليكل شوي وي، په افغانستان كې د پرمختګ او پ
علمي سطحې د لوړولو د خنډونو له ډلې څخه دي، له دې كبله د معياري 
لوړو زده كړو د درلودلو لپاره د هر مضمون او تحصيلي رشتې پورې اړوند 

  .كتابونو شتون اړين برېښي
محصلينو غوښتنه ده شتون نه لري له بده مرغه معياري كتابونه چې د وخت او 

او يا كه چېرې شتون هم ولري د ټول هېواد د محصلينو اړتياوې نه شي پوره 
كوالى، همدا راز هغه كتابونه چې په بهر كې چاپ شوي دي او ليكواالن يې 
بهرني دي په بازار كې په ټيټ كيفيت او لوړه بيه پلورل كيږي، نو په ډېره لږ 

  .تابونو د پېرلو او ګټه اخيستلو توان لريشمېره محصلين د دې ك
په هېواد كې د داسې حالت په ليدلو سره موږ الس په كار شوو او په 
ځانګړې توګه د طب په برخه كې مو كار وكړ تر څو تر يوه حده د محصلينو 

عنوانه طبي او غير طبي كتابونه د  200اړتياوې پوره كړو. تر دې مهاله موږ 
نونو لپاره چاپ كړي دي، خو سره له دې، دې چاپ افغانستان د پوهنتو

شويو كتابونو د محصلينو ټولې اړتياوې نه دي پوره كړې كه څه هم تر يوې 
  .اندازې پورې ګټور تمام شوي دي

په پاى كې د لوړو زده كړو له وزارت او نورو مرسته كوونكو بنسټونو څخه 
راكړي تر څو د  هيله كوو چې له موږ سره په دې الره كې د مرستې الس

پوهې او زده كړې د خپرولو، چې جاري صدقه ده، بنسټيز كار تر سره كړو 
 .او د لوى خداى (ج) له دربار څخه عظيم اجر تر السه كړو

  
  2015كابل، ډسمبر 
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 رطبي کتابونو و４شيپه نن／رهار پوهنتون ک３ د غ

  2016فبرورى، 
  

وا ليكواالنو او د ننګرهار پوهنتون او ډاكتر يحيى وردګ د دفتر لخ
  محصلينو ته د كتابونو د وېش د پروګرام لنډيز په الندې توګه دى:

په دې پروګرام كې د ننګرهار پوهنتون علمي مرستيال ډاكتر ناصر كامه 
وال، حاجي عالم (د ډاكتر اېروس استازي)، ډاكتر يحيى وردګ، د 

شوي  ساينس پوهنځي رئيس او نورو هغه ليكواالنو چې كتابونه يې چاپ
وو ګډون كړى و. دوى د درسي كتابونو د چاپ د پروسې په اړه خپل مالتړ 
او خوښي څرګنده كړه. همدارنګه دوى د يادې پروژې په اړوند ځيني 

  وړانديزونه هم درلودل.
د پروګرام ګډونوالو په نوبت سره خبرې وكړې. تر ټولو د مخه د ننګرهار 

ال غونډې ته وينا وكړه او ياده پوهنتون علمي مرستيال ډاكتر ناصر كامه و
ويل چې دې كار د پوهنتونونو استادان  پروژه يې ډېره مهمه وبلله. ده

وهڅول چې پر خپلو كتابونو له سره كتنه وكړي او چاپ يې كړي. نوموړي د 
چاپ شويو درسي كتابونو د كيفيت ستاينه هم وكړه. ډاكتر كامه وال د 

هنتون د استادانو په استازيتوب د خپلو خبرو په پاى كې د ننګرهار پو
  ډاكتر اېروس له مؤسسې او ډاكتر يحيى وردګ څخه مننه وكړه.

ورپسې ډاكتر يحيى وردګ د پوهنتونونو د درسي كتابونو د چاپ د 
پروسې په اړه هر اړخيز معلومات وركړل. له دې وروسته هغه استادانو چې 

نماينده حاجي عالم په كتابونه يې چاپ شوي وو ډاكتر اېروس ته د هغه د 
الس ستاينليكونه واستول. په همدې ترتيب د پروګرام په جريان كې د چاپ 

  ټوكه وركړل شول. 100شويو كتابونو هر ليكوال ته د خپلو كتابونو 
استاد محيب الرحمن جنتي هم په خپل نوبت سره خبرې وكړې او د كتابونو 

وموړي وويل چې د پوهنتونونو ياده پروژه يې له نور پروژو سره پرتله كړه. ن
د كيفيت د لوړولو په موخه ځينې پروژې په كار اچول شوې وې خو د 
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محصلينو او استادانو لپاره ګټورې نه وې. د ښاغلي جنتي له نظره دا پروژه 
چې د ډاكتر يحيى وردګ له خوا پر مخ وړل كيږي د نورو پروژو پرتله ډېره 

ارزښت په اړه وويل چې لكچرنوټونه  مهمه ده. ده همدارنګه د دې پروژې د
هېڅكله د درسي كتابونو په شان اغېزمن كېداى نه شي. ښاغلي استاد 
همداراز زياته كړه تر هغه چې د لوړو زده كړو سيستم سم نه وي زموږ د 
هېواد بيارغونه ناممكنه ده. استاد جنتي د خپلو خبرو په پاى كې وړانديز 

لسم نمره محصلينو ته بايد د كتابونو د وكړ چې د هر ټولګي د لومړي تر 
  ډالۍ كولو لپاره مالي لګښتونه برابر شي.

په همدې ترتيب استاد پوهاند عارف اهللا مندوزي هم د افغانستان د 
پوهنتونونو لپاره د درسي كتابونو د چاپ د پروژې د ارزښت په اړه خبرې 

كتابونو د وكړې او له ډاكتر اېروس او ډاكتر يحيى وردګ څخه يې طبي 
چاپ تر څنګ غير طبي كتابونو ته د د دې پروسې د غځيدلو له امله مننه 

  وكړه.
ورپسې د ننګرهار پوهنتون علمي مرستيال د ډاكتر اېروس لپاره د هغه 

  استازي حاجي عالم ته مننليك وركړ.
د پروګرام د پاى په شېبو كې آزادې خبرې اترې وشوې او په ترڅ كې يې د 

ون د كيفيت د تضمين مسوول وړانديز وكړ چې ياده پروژه د ننګرهار پوهنت
طبي او ساينسي مضامينو تر څنګ ټولنيزو علومو ته هم وغځول شى. د 
دې وړانديز په ځواب كې ډاكتر يحيى وردګ وويل چې دى له دې نظر سره 
موافق دى تر څو د هر مضمون لپاره يو كتاب موجود وي، خو د ده په وينا 

اندازه بوديجه شتون نه لري. له دې سره سره نوموړي د اوسمهال كافي 
پوهنتونونو استادان وهڅول تر څو په هره برخه كې كتابونه وليكي نو 

  ښايي په راتلونكي كې په تدريجي توګه هغه هم چاپ شي.
ډاكتر يحيى وردګ وويل چې د دوى كار د نورو مؤسسو د پروژو په شان نه 

ه كار ګمارو او وروسته بوديجه ورته پيدا دى. ده وويل: موږ لومړى خلك پ
  كوو، خو نور چې بوديجه په الس كې لري د كاري ساحو په لټه كې دي.
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ښاغلي وردګ هيله څرګنده كړه چې دوى به په راتلونكي كې وكوالى شي د 
  نورو برخو كتابونه هم چاپ كړي.

ه. د د پروګرام په پاى كې ځينو محصلينو د يادې پروژې د دوام هيله وكړ
مننې كولو تر څنګ دوى د هر محصل لپاره په سى ډي كې د كتابونو د 

  سافټ كاپي غوښتنه هم وكړه.
دا پروګرام د ډاكتر يحيى وردګ او نورو هغو كسانو په ستايلو سره پاى ته 

  ورسېد چې د كتابونو د چاپ په برخه كې يې هلې ځلې كړېدي.
اينس، كرنې، انجنيري له پروګرام ورسته، چاپ شوي درسي كتابونه د س

  او نورو پوهنځيو او همداراز كتابتونونو ته ووېشل شول.
د وېشل شويو كتابونو نومونه او شمېر په الندې جدولونو كې ليكل شوى 

  دى:
  الف. د ساينس پوهنځى

  شمېر  ليكوال  د كتاب نوم  ګڼه
  105  عارف اهللا مندوزى  چاپېريالي انجنيري  1

محمد پوهاند ډاكتر   عضوي كيميا  2
  175  غوث حكيمي

  277  محيب الرحمن جنتي  د عالي رياضياتو كورس  3

كيمياوي عنصرونه لومړى   4
  ټوك

  235  محمد طاهر كاڼى

  233  محمد طاهر كاڼى  كيمياوي عنصرونه دويم ټوك  5
  191  نظر محمد  عالي كلكولس دويم ټوك  6

ډاكتر خير محمد   فيزيكي كېميا دويم ټوك  7
  280  ماموند

ډاكتر خير محمد   كېميا درېيم ټوك فيزيكي  8
  272  ماموند

  210  حميداهللا يار  1عالي كلكولس رياضي   9
  159  غنچه ګل حبيب صافى  د ژويو فزيولوژي  10
  255  عبدالغياث صافى  د ميتريولوژي اساسات  11
  155  محمد اسحاق رازقي  د جامداتو ميخانيك  12
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  15  لطف اهللا صافى  د نفوسو جغرافيه  13

انيو د تودولو تخنيك د ود  14
  لومړۍ برخه د سون تخنيك

ډاكتر غالم فاروق 
  15  ميراحمدي

معيارهاى جديد اعمار   15
  ساختمان

انجنير محمد عمر 
  15  تيموري

چگونگى مصرف انرژى در   16
  ساختمان هاى رهايشى

انجنير محمد عمر 
  15  تيموري

17  
د اوسپنيزو كانكرېټي 
عناصرو د لومړي صنفي كار 

  الرښود مېتوديكي

انجنير عبادالرحمن 
  15  مومند

د ودانيو د جوړولو مهندسي   18
  اساسات لومړى ټوك 

دېپلوم انجنير اسداهللا 
  15  ملكزى

د ودانيو د جوړولو مهندسي   19
  اساسات دويم ټوك

دېپلوم انجنير اسداهللا 
  15  ملكزى

  
  ب: د ښوونې او روزنې پوهنځى

  شمېر  ليكوال  د كتاب نوم  ګڼه

د عددونو تيوري  الجبر او  1
  لومړۍ برخه

  64  سلطان احمد نيازمن

پوهاند ډاكتر محمد   عضوي كېميا  2
  80  غوث حكيمي

كېمياوي عنصرونه لومړى   3
  ټوك

  56  محمد طاهر كاڼى

  56  محمد طاهر كاڼى  كېمياوي عنصرونه دويم ټوك  4
  88  نظر محمد  عالي كلكولس دويم ټوك  5

محمد  ډاكتر خير  فيزيكي كېميا دويم ټوك  6
  140  ماموند

ډاكتر خير محمد   فيزيكي كېميا درېيم ټوك  7
  140  ماموند

  70  حميداهللا يار  1عالي كلكولس رياضي   8
  144  غنچه ګل حبيب صافى  د ژويو فزيولوژي  9
  15  لطف اهللا صافى  د نفوسو جغرافيه   10
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  ج: د انجنيري پوهنځى
  شمېر  ليكوال  د كتاب نوم  ګڼه

ډاكتر محمد پوهاند   عضوي كيميا  1
  80  غوث حكيمي

  140  محيب الرحمن جنتي  د عالي رياضياتو كورس  2
  83  محمد طاهر كاڼى  كيمياوي عنصرونه دويم ټوك  3
  40  غنچه ګل حبيب صافى  د ژويو فزيولوژي  4
  90  لطف اهللا صافى  د نفوسو جغرافيه  5

د ودانيو د تودولو تخنيك   6
  لومړۍ برخه د سون تخنيك

ق ډاكتر غالم فارو
  380  ميراحمدي

معيارهاى جديد اعمار   7
  ساختمان

انجنير محمد عمر 
  330  تيموري

چگونگى مصرف انرژى در   8
  ساختمان هاى رهايشى

انجنير محمد عمر 
  342  تيموري

9  
د اوسپنيزو كانكرېټي 
عناصرو د لومړي صنفي كار 

  مېتوديكي الرښود

انجنير عبادالرحمن 
  440  مومند

مهندسي د ودانيو د جوړولو   10
  اساسات لومړى ټوك 

دېپلوم انجنير اسداهللا 
  504  ملكزى

د ودانيو د جوړولو مهندسي   11
  اساسات دويم ټوك

دېپلوم انجنير اسداهللا 
  440  ملكزى

  288  عارف اهللا مندوزى  چاپېريالي انجنيري  12

الجبر او د عددونو تيوري   13
  لومړۍ برخه

  128  سلطان احمد نيازمن

  138  نظر محمد  يم ټوكعالي كلكولس دو  14
  136  حميداهللا يار  1عالي كلكولس رياضي   15

كيمياوي عنصرونه لومړى   16
  ټوك

  111  محمد طاهر كاڼى

  187  محمد اسحاق رازقي  د جامداتو ميخانيك  17
  د: د ننګرهار پوهنتون كتابتون

  شمېر  ليكوال  د كتاب نوم  ګڼه
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  24  عارف اهللا مندوزى  چاپېريالي انجنيري  1

پوهاند ډاكتر محمد   وي كيمياعض  2
  56  غوث حكيمي

  7  محيب الرحمن جنتي  د عالي رياضياتو كورس  3

كيمياوي عنصرونه لومړى   4
  ټوك

  70  محمد طاهر كاڼى

  19  نظر محمد  عالي كلكولس دويم ټوك  5
  29  غنچه ګل حبيب صافى  د ژويو فزيولوژي  6
  39  عبدالغياث صافى  د ميتريولوژي اساسات  7
  14  محمد اسحاق رازقي  اتو ميخانيكد جامد  8
  24  لطف اهللا صافى  د نفوسو جغرافيه  9

د ودانيو د تودولو تخنيك   10
  لومړۍ برخه د سون تخنيك

ډاكتر غالم فاروق 
  17  ميراحمدي

معيارهاى جديد اعمار   11
  ساختمان

انجنير محمد عمر 
  31  تيموري

چگونگى مصرف انرژى در   12
  ساختمان هاى رهايشى

محمد عمر  انجنير
  43  تيموري

13  
د اوسپنيزو كانكرېټي 
عناصرو د لومړي صنفي كار 

  مېتوديكي الرښود

انجنير عبادالرحمن 
  40  مومند

د ودانيو د جوړولو مهندسي   14
  اساسات لومړى ټوك 

دېپلوم انجنير اسداهللا 
  26  ملكزى

د ودانيو د جوړولو مهندسي   15
  اساسات دويم ټوك

دېپلوم انجنير اسداهللا 
  26  ملكزى

  

  هـ: د وترنري پوهنځى
  شمېر  ليكوال  د كتاب نوم  ګڼه

پوهاند ډاكتر محمد   عضوي كيميا  1
  80  غوث حكيمي

  138  نظر محمد  عالي كلكولس دويم ټوك  2
  40  غنچه ګل حبيب صافى  د ژويو فزيولوژي  3
  90  لطف اهللا صافى  د نفوسو جغرافيه  4
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د ودانيو د تودولو تخنيك   5
  سون تخنيكلومړۍ برخه د 

ډاكتر غالم فاروق 
  190  ميراحمدي

معيارهاى جديد اعمار   6
  ساختمان

انجنير محمد عمر 
  175  تيموري

چگونگى مصرف انرژى در   7
  ساختمان هاى رهايشى

انجنير محمد عمر 
  128  تيموري

8  
د اوسپنيزو كانكرېټي 
عناصرو د لومړي صنفي كار 

  مېتوديكي الرښود

انجنير عبادالرحمن 
  77  مومند

د ودانيو د جوړولو مهندسي   9
  اساسات لومړى ټوك 

دېپلوم انجنير اسداهللا 
  20  ملكزى

د ودانيو د جوړولو مهندسي   10
  اساسات دويم ټوك

دېپلوم انجنير اسداهللا 
  30  ملكزى

  
  و: ليكواالن

  شمېر  ليكوال  د كتاب نوم  ګڼه
  100  عارف اهللا مندوزى  چاپېريالي انجنيري  1
  100  محيب الرحمن جنتي  كورس د عالي رياضياتو  2
  100  نظر محمد  عالي كلكولس دويم ټوك  3
  100  حميداهللا يار  1عالي كلكولس رياضي   4
  100  غنچه ګل حبيب صافى  د ژويو فزيولوژي  5
  100  محمد اسحاق رازقي  د جامداتو ميخانيك  6

7  
د اوسپنيزو كانكرېټي 
عناصرو د لومړي صنفي كار 

  مېتوديكي الرښود

عبادالرحمن  انجنير
  100  مومند
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  ته ليک ＊اغلی اشرف غني جمهور رييس
  

  سالمونه او احترامات وړاندې كوم.
زموږ په تعليمي او تحصيلي سيستم كې درسي كيفيت ته توجه او د هغه 
لوړوالى ستاسو د غوښتنو څخه وو. درسي كتاب د درسي كيفيت په لوړولو 

  كې د استاد ترڅنګ اساسي رول لوبوي.
د ښوونځيو لپاره كلونه مخكې دكتابونو يو پروګرام جوړ او د هر مضمون 

  لپاره يو كتاب وليكل او چاپ شو، چې دا لړۍ دوام لري.
له بده مرغه زموږ په پوهنتونونو كې همدا اوس هم د تېرې پېړۍ چپترونه 

  تدريس كېږي او هيڅ يو سيستماتيك كار نه دى شوى.
) يو ز2012- 2010ا پر بنسټ د المان په مرسته (ما پنځه كاله مخكې د دغه اړتي

كوچنى پروګرام (د پوهنتونونو لپاره د درسي كتابونو چاپول) پيل او تر اوسه 
مو دوه سوه عنوانه بېال بېل درسي كتابونه (طب، انجينري، ساينس) برخو كې 

  چاپ او په وړيا توګه په ټولو پوهنتونونو كې محصلينو ته وركړل.
)كې مو د يوه كوچنۍ الماني موسسې ز2015- 2012درېيو كلونو ( په دې وروستيو

ما په دې اړه څو ليكنې كړي دي  په مرسته د ننګرهار لپاره سل كتابونه چاپ كړل.
  او يو وړانديز (د درسي كتابونو ملي پروګرام) چې ددغه ليك سره مل دي.

خواست دا دى، زما در .د محصلينو لپاره درسي كتابونو ته بايد جدي پاملرنه وشي
چې د لوړو زده كړو وزارت په همكارۍ د المان يا نورو مراجعو څخه په جدي توګه 

  غوښتنه وشي، ترڅو د هر درسي مضمون لپاره حد اقل يو درسي كتاب چاپ شي.
زما په اند دغه كار به په  لږ وخت كې په پوهنتونونو كې د درسي كيفيت په 

  لوړلو كې اساسي رول ولوبوالى شي.
تو او جرمن پوهنتون) هم ستاسو د معلوما- دا شان خپل يو وړانديز (افغانهم

  تو لپاره در استوم.د امكان په صورت كې د اجراآ
  په درنښت

 7/11/2015يحيى وردك، په لوړو زده كړو كې سالكار، كابل،  ډاكټر
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  )شنين＂ز４پرد پروس３ لن６يز (
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  برخه در４يمه
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 د افغاني پوهنتونونو درسي توکي

 زاړه دي، نو＊ت غواړي 

  
  مصطفى سالك/ كابل
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2011/01/110115_hh-afg-univ-syllabu.shtml?print=1 

  
ــوړو زده   ــتان د لـــــ د افغانســـــ
ــې   ــارو وزارت داســـ ــړو چـــ كـــ
هڅــې يــې پيــل كــړې، چــې پــه   
وينــا يــې موخـــه يــې پــه دغـــه     
ــړو   ــوړو زده كـ ــې د لـ ــواد كـ هېـ

 معياري كول دي.

ــه    ــول او پــ ــوي كــ ــاب نــ د نصــ
ــه د ال     ــوونكو تــ ــې ښــ ــر كــ بهــ
نـــــــورې زده كـــــــړې زمينـــــــه   
ــو    ــدغو هڅــ ــه همــ ــرول لــ برابــ

 څخه بلل كېږي.

ــړو    ــوړو زده كـ ــې د لـ ــي چـ ــارواكي وايـ ــوي  چـ ــول او نـ ــاري كـ د جوړښـــت معيـ
 كول به تر درېيو كلونو ډېر وخت ونيسي.

پــــه پوهنتونونــــو او د لــــوړو زده كــــړو پــــه نيمــــه عــــالي موسســــاتو كــــې د  
ــوړو زده       ــى د لــ ــو لږوالــ ــوونيزو توكيــ ــى او د ښــ ــاب زوړوالــ ــوونيز نصــ ښــ

 كړو د معياري كولو په برخه كې تر ټولو ستره ستونزه بلل كېږي.

ــ   ــو تـ ــون يـ ــل پوهنتـ ــوونكي   د كابـ ــي، ښـ ــعيب وايـ ــد شـ ــوونكى احمـ ن زده كـ

پوهاند حميداهللا امين دا  ،كابل پوهنتون مشر د
د افغانستان د پوهنتونونو نصاب  ېچ ،خبره مني

 ټولوطرحه به دغو  ېخو وايي نو ى،د ړزو ډېر
 ووايي ځوابستونزو ته 
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 ورته د لسگونو كلونو زاړه ښوونيز درسونه تدريسوي.

ــو او د     ــو پوهنتونونـــ ــړو وزارت د ټولـــ ــوړو زده كـــ ــتان د لـــ اوس د افغانســـ
سســـو مشـــران كابـــل تـــه راغوښـــتي، چـــې  د نيمـــه عـــالي مؤ لـــوړو زده كـــړو

ړه خبــرې ورســره د شــته ســتونزو او د لــوړو زده كــړو د معيــاري كولــو پــه ا       
 وكړي.

د افغانســــتان د لــــوړو زده كــــړو وزيــــر ســــرور دانــــش وايــــي، چــــې پــــه دې 
ــوړو زده كــړو         ــې د ل ــه ي ــه اړه ب ــوه طرحــه جــوړه كــړې ده چــې پ ــې ي برخــه كــې ي

 له استادانو سره مشوره وشي او بيا به پلي شي:

ډېـــر پـــام بـــه د لـــوړ زده كـــړو كيفيـــت او هغـــو پـــروژو تـــه وي، چـــې پـــر دې   «
ــر لوړولــــو  اړه يــــې لــــرو، زمــــوږ  ــه د كيفيــــت پــ د دوه درې ورځــــو خبــــرې بــ

ــو      ــه ټولــ ــړو لــ ــوړو زده كــ ــه د لــ ــوږ بــ ــډې وي، مــ ــره   25راغونــ ــو ســ موسســ
ــه هغــو كســانو ســره       همغــږي پيــدا كــوو،  ــو او ل ــرې اخل ــه ت ســال او مشــوره ب

ــه           ــه مخــه پ ــالن ل ــوي چــې د پ ــي ك ــروژې پل ــدا كــوو، چــې دا پ ــه همغــږي پي ب
  »يم كال كې دا پروژې پلې شي. 90

ــوړو ز ــوونيز  د لـــ ــړو د ښـــ ده كـــ
ــې   ــم ددغـ ــول هـ نصـــاب نـــوي كـ

    .طرحې يوه برخه ده
د كابــــــل پوهنتــــــون مشــــــر،    
پوهانـــــد حميـــــداهللا امـــــين دا 
ــې د   ــي، چـــــــــ ــره منـــــــــ خبـــــــــ
ــتان د پوهنتونونــــــو   افغانســــ
نصــــــاب ډېــــــر زوړ دى، خــــــو 
وايــــي نــــوې طرحــــه بــــه دغــــو 

كابـــــل پوهنتـــــون يـــــو تـــــن زده كـــــوونكى احمـــــد   د
ــعيب وايـــي ــوونكي ،شـ ــو  و ښـ ــه د لســـگونو كلونـ رتـ

 درسونه تدريسوي. ښوونيز ړهزا
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 ټولو ستونزو ته ځواب ووايي:

ــال او   « ــد د مهـ ــې بايـ ــه زاړه دي، چـ ــوږ كريكولمونـ ــ 21زمـ ــتنو پېـ ړۍ د غوښـ
ــو   نـــوي شـــي. پـــه رڼـــا كـــې همـــدا راز كتابتونونـــه بايـــد كمپيـــوټري شـــي، نـ

كمپيوټرونـــه بايـــد ډېـــر شـــي، مـــوږ بايـــد لـــه هغـــو اســـانتياوو او ښـــوونيزو 
 توكيــو نــه گټــه واخلــو، چــې پــه يوويشــتمه پېــړۍ كــې پــه ټولــه نــړۍ كــې           

ــه دود دي. ــوږ البراتوارونـ ــرو،    ،مـ ــه لـ ــوكي نـ ــوونيز تـ ــه او ښـ ــم كتابتونونـ سـ
دا ټــول بايــد لــه يــوه مخــه ســم كــړل        ،تــاب د چــاپ اســانتيا هــم نــه لــرو     د ك

 »شي.

ــي     ــول او د علمــ ــوره كــ ــوونيزې الرې غــ ــرې ښــ ــره برابــ ــه دود ســ ــې لــ د ورځــ
ــړو       ــوړو زده كـ ــه د لـ ــو تـ ــو هېوادونـ ــه بهرنيـ ــه موخـ ــو پـ ــه كولـ ــويې د پورتـ سـ

 ښوونكي استول هم د يادې شوې طرحې برخې بلل كېږي.

راروان لمريــز كــال كــې پلــې شــي، چــې   ټاكــل شــوې ده، چــې دغــه طرحــه پــه   
 مالي لگښت يې نړيوال بانك پرغاړه اخستى دى.

چـــارواكي هيلـــه مـــن دي، چـــې دا بـــه د لـــوړو زده كـــړو د معيـــاري كولـــو پـــه  
ــرو كلونــو           ــواري ډې ــو ســتونزو ه ــي د ټول ــو واي ــور گــام وي، خ ــو گټ ــوري ي ل

 او ميلونونو ډالرو ته اړتيا لري.

 

  
   

 

 

  ډېر کار ې، ل& خرب   
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  د طب پوهن％يو په درسي کتابونو سره 
  د سمبالولو ه）３ دوام لري

  
  2012اپريل 28شنبه، 

  مخ 3افغانستان ټايمز، 
  

خـوا د افغانسـتان د مختلفـو پوهنتونونـو لـه      ه كابل: د لـوړو زده كـړو وزارت لـ   
) DAAD(استادانو سره په ګډو فعاليتونو او د المان د علمي همكـاريو د مركـز   

ــو   اد د ټولـــو طـــب پوهنځيـــو د پـــه مـــالي مرســـته هڅـــې دوام لـــري، چـــې د هېـ
  محصلينو لپاره درسي كتابونه چمتو كړي.

يحيــى وردك وايــي، چــې د درســي      ډاكټــر د لــوړو زده كــړو وزارت ســالكار   
ــه، د عصــري       ــه زاړه لكچرون ــوادو پرت ــدلو وړ درســي م ــابونو كمښــت،د لي كت
سـيمينارخونو او البراتوارونــو كمښــت پــه افغانســتان كــې د محصــلينو لپــاره  

  ې دي.لويې ننګون
پـه   DAADله همدې كبله د لـوړو زده كـړو وزارت د اسـتادانو پـه همكـارۍ او د      

مــالي مالتــړ ســره د طــب پوهنځيــو لپــاره د درســي كتــابونو چــاپولو تــه زمينــه   
  برابره كړه او په ټول هېواد كې له پورته يادو ننګونو سره مبارزه كوي.

و بيـا كتنـې وروسـته    نوموړي څرګنده كړه، چې د لكچر نوټونو له بډاى كولـو ا 
ته د دوى د مالي مرسـتو   )DAAD(به دغه پروژه د المان د علمي همكاريو مركز 

  لپاره وړاندې شي.
ــو          ــدازه چــاپ او ټول ــافي ان ــه ك ــه پ ــاب ب ــر كت ــړه، چــې ه ــه ك ده همدارنګــه زيات

  پوهنتونونو او محصلينو ته به په وړيا توګه وكړل شي.
ت د پراختيا او په ټـول هېـواد كـې    ددغه معياري كتابونو چاپول د علمي ظرفي

  د پوهنځيو او محصلينو د پرمختګ لپاره په الره اچول شوي دي.
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نوموړى په ټينګار سره وايي، چـې د درسـي كتـابونو چـاپ بـه يـوازې تـر طبـي         
پوهنځيو پورې محدود نـه وي، بلكـې پـه نـږدې راتلـونكي كـې بـه د لـوړو زده         

  ځول شي.خوا نورو پوهنځيو ته هم وغه كړو وزارت ل
ده زياته كړه چې له هر كتاب سره يوه سي ډي مله ده او همدارنګه هـر كتـاب پـه    

PDF  شكل سره پهwww.ecampus-afghanistan.org  پاڼـه بانـدې هـم د السرسـي      وېـب
ــه      وړ دى، نــو هــر محصــل كــوالى شــي پــه آســانۍ ســره د كتــابونو مجمــوعې ت

  السرسى ولري.
دېخوا، لـه  زكـال راپـ   2009ښـت لـه   نو غـه يحيى وردك څرګندوي، چـې د  ډاكټر

كله نه چې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي پنځـه اسـتادان د طبـي كتـابونو     
څخه مالي مرسـته   DAADد ليكلو په حال كې وو او د هغوى د چاپ لپاره يې له 

  تر السه كړه، دوام لري.
دغه پروژې د ټول افغانستان له پوهنتونونو څخه مثبـت نظرونـه تـر السـه كـړل      
  او همدا راز نورو پوهنتونونو هم د دوى د درسي موادو د چاپ غوښتنه وكړه.

نـور درسـي كتابونـه د څلـورو مختلفـو       20كال كې ز 2010دى څرګندوي، چې په 
خـوا وليكـل   ه پوهنتونونو (بلـخ، كنـدهار، خوسـت او ننګرهـار) د اسـتادانو لـ      

  شول.
محصـلينو تـه وركـړل    بېالبېـل طبـي كتابونـه چـاپ شـوي او       60تر اوسه تقريبـاً  

  شوي دي.
دا كتابونـــه د كابـــل، ننګرهـــار، خوســـت، هـــرات، بلـــخ، كنـــدهار، پكتيـــا او   

  كاپيسا په طب پوهنځيو كې وېشل شوي دي.
عبيـداهللا عبيـد    ډاكټـر مه نېټه، د لوړو زده كړو وزيـر  4كال د اپرېل په  ز 2012د 

  ليدنه وكړه.عمر زاخېلوال له ننګرهار پوهنتون څخه  ډاكټراو د ماليې وزير 
ــد        ــين پوهان ــالي او اداري مع ــال، م ــر مه ــابونو د وېشــلو پ ــه د كت محصــلينو ت

نــوربخش، د پــالن او پاليســۍ ريــيس  ښــاغلىخيشــكى، د انتشــاراتو ريــيس 
  .وهم موجود و محمد صابر  ډاكټرمحمد مهرور او د ننګرهار پوهنتون رييس 
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لمــان د مرســتو مــه نېټــه د افغــان ماشــومانو لپــاره د ا  11د همــدې مياشــتې پــه  
، د غـاړه اخيسـتى و   بېالبېلو طبي كتابونو مالي لګښت يې پر 13مشر، چې د 

  ننګرهار له طب پوهنځي څخه ليدنه وكړه.
نومــوړي لــه اســتادانو او محصــلينو ســره وكتــل او محصــلينو تــه يــې كتابونــه   

  ووېشل.
ده له افغانسـتان ټـايمز سـره پـه يـوه مركـه كـې وويـل، چـې اوسـمهال د طـب او            

ورو پوهنځيو (انجينري، ساينس، ټولنيز علومـو، لرغونپـوهنې، او طبيعـي    ن
څخــه زيــاتو نــورو درســي كتــابونو د ليكلــو چـــارې د        45علومــو) لپــاره لــه    

  خوا دوام لري، چې ډېر ژر به ترسره شي.ه مختلفو پوهنتونونو د استادانو ل
پــاره د د كتــابونو د چــاپولو او د هغــوى ل«پــه ټينګــار ســره وايــي  وردګ ډاكټــر

  »بوديجې د پيدا كولو لپاره موږ د نورو الرو چارو په لټه كې يو.
د دا ډول پروژو او د معياري كتابونو چـاپول، د لـوړو زده كـړو او پوهنتونونـو     

محصلين بـه   6000د پرمختګ په لوري يو ګام دى، چې تقريباً د طبي پوهنځيو 
تلـونكي كـې د ناروغـانو    دا به د دوى په ښه روزنـه او پـه را   ورڅخه ګټه واخلي.

  په ښه درملنه كې مرسته وكړي.
خپلـو  ه نوموړي په پاى كې وويل، چې له ټولو اسـتادانو څخـه هيلـه لـرم چـې پـ      

 رشتو كې نوي كتابونـه وليكـي، د چـاپ لپـاره يـې زمـوږ پـه واك كـې راكـړي،         
  .ووورس چې د ټولو پوهنځيو محصلينو ته 

د نويو كتـابونو د ليكلـو ترڅنـګ    همدارنګه له استادانو نه غوښتنه كوو، چې 
نور كتابونه وژباړي او پر خپلـو پخوانيـو كتـابونو، لكچرنوټونـو او چپټرونـو      
بيا كتنه وكړي، د چـاپ لپـاره يـې چمتـو كـړي او تـر مـوږ يـې را ورسـوي، مـوږ           

  دوى ته د با كيفيته ترتيب او چاپ ډاډ وركوو.
  

�  
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  د نن／رهار طب پوهن％ي 

  شولته درسي کتابونه ورک７ل 
 

  ننګرهار ملي تلويزيون
  2013جنوري، 

  

د افغــان ماشــومانو لپــاره د المــان د مرســتندويه ټــولنې پــه مــالي مرســته         
د ننګرهــــار پوهنتــــون د طــــب پــــوهنځي د يــــو شــــمېر اســــتادانو بېالبېــــل   

كـــــال د جنـــــوري  2013طبـــــي كتابونـــــه چـــــاپ او د چهارشـــــنبې پـــــه ورځ د 
ســتنې لپــاره وركـــړل   مياشــتې پــه نهمــه نېټــه دغــه پــوهنځي تــه دګټــې اخ        

  شول.  
  رپوټ: 

د افغـــان ماشــــومانو لپــــاره د المــــان هېــــواد د مرســــتو ټــــولنې د ننګرهــــار  
پوهنتــــون د طــــب پــــوهنځي د يــــو شــــمېر اســــتادانو اوه عنوانــــه بېالبېــــل  
ــار     ــې د ننګرهــ ــنبه يــ ــمبال او چهارشــ ــه ســ ــه ګاڼــ ــاپ پــ ــه د چــ طبــــي كتابونــ

ــه و       ــرڅ كــې پ ــه ت ــډې پ ــوې غون ــوهنځي كــې د ي ــه طــب پ ــا ډول پوهنتــون پ ړي
  ددغه پوهنځي په واك كې وركړل.

ــه   ډاكټــــرد لــــوړو زده كــــړو وزارت ســــالكار  يحيــــى وردګ پــــه وينــــا، دغــ
ــه اوه زره ټوكـــه د  ــه ټـــوليزه توګـ ــه اوه زره  يكتابونـــه پـ ، چـــې ترڅنـــګ يـــې پـ

ســـي ډي ګـــانو كـــې د كتـــابونو ليكنـــۍ برخـــه هـــم لـــه كتـــاب ســـره يـــو ځـــاى  
  وركړل شوه.  

ــاب     ــه كت ــه ددغ ــوهنځي ت ــار طــب پ ــډه كــې، چــې    ننګره ــه غون ــړې پ ونو د ورك
ــ    ــوهنځي مســ ــب پــ ــون د طــ ــار پوهنتــ ــه  ؤد ننګرهــ ــتادانو برخــ ولينو او اســ

لرلـــــه د ننګرهـــــار واليـــــت مرســـــتيال محمـــــد حنيـــــف ګرديـــــوال، ددغـــــه  
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ــه د         ــه دې ســره ب ــې كــړه، چــې پ ــه ي ــه چــاپ خوښــي وښــوده او زيات ــابونو پ كت
  محصلينو په علمي سويه كې مثبت بدلون راشي.

محمـــد صـــابر مومنـــد وويـــل: پـــه دغـــه  ډاكټـــرريـــيس  د ننګرهـــار پوهنتـــون
ــابونو او      ــې د كتــ ــتونزه، چــ ــه ســ ــلينو هغــ ــې د محصــ ــه يــ ــره بــ ــابونو ســ كتــ

  .درسي موادو د كمښت په برخه كې يې لرله تر يوه حده حل شي
ده د افغـــان ماشـــومانو لپـــاره د المـــان د مرســـتو ټـــولنې لـــه دغـــه ســـترې         

  وام هيله وكړه.مرستې مننه وكړه او په راتلونكي كې يې ترې د د
ايــروس  ډاكټــرد افغــان ماشــومانو لپــاره د المــان د مرســتو ټــولنې مشــر،       

وويـــل: دوى پـــه دې هڅـــه كـــې دي چـــې افغـــان محصـــلينو تـــه درســـي مـــواد 
برابــر كــړي، چــې پــه همــدې تــرڅ كــې يــې تــر دې دمــه شــل بېالبېــل طبــي             
كتابونـــه، چـــې د ننګرهـــار د طـــب پـــوهنځي اســـتادانو لخـــوا ليكـــل شـــوي   

ــ  ــاپ كـ ــار      دي، چـ ــې ننګرهـ ــمول يـ ــه شـ ــابونو پـ ــه كتـ ــه اوه عنوانـ ړي او ددغـ
  طب پوهنځي ته په واك كې وركړي. 
يحيـــى وردګ پـــه وينـــا، پـــه دغـــه   ډاكټـــرد لـــوړو زده كـــړو وزارت ســـالكار 

ــمې      ــاروغۍ، د هاضــ ــتكي نــ ــم، د پوســ ــدونو هضــ ــې د قنــ ــابونو كــ اوه كتــ
جهـــــاز نـــــاروغۍ، د كوچنيـــــانو نـــــاروغۍ، غـــــوږ پـــــزې او ســـــتوني او د  

ــامينو ــار د     ويټـ ــې د ننګرهـ ــامل دي، چـ ــه شـ ــاروغيو كتابونـ ــوالي نـ نو د كمـ
ــب پــــوهنځي اســــتادانو    ميــــر محمــــد   ډاكټــــريحيــــى فهــــيم،   ډاكټــــرطــ
ــوم   ــاورين، مرحـ ــحاق خـ ــراسـ ــرزي،    ډاكټـ ــد ظفـ ــينواري، پوهانـ ــداهللا شـ اسـ

  عبدالستار نيازي ليكلي دي. ډاكټرايمل شېرزي او  ډاكټر
ټوكــه چــاپ شــوي او    د نومــوړي پــه وينــا، دغــه كتابونــه هــر يــو يــې زر زر       

ــوهنځي   ــب پـ ــار طـ ــه ننګرهـ ــېرهپـ ــب    برسـ ــي طـ ــورو دولتـ ــواد نـ ــې د هېـ ــه يـ بـ
پوهنځيــو تــه واســتوي، چــې محصــلين تــرې ګټــه واخلــي. ده وويــل: دغــه          

  كتابونه به د لوړو زده كړو د كيفيت په لوړوالي كې ګټور تمام شي.
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  د افغانستان د لوړو زده ک７و وزارت نن د ه５واد 
 درسي نصاب اعالن ک７د پوهنتونونو نوی 

  
 مشال راډيو

  26.03.2013:نېټه
http://www.mashaalradio.org/content/news/24939265.html 

  
ــې         ــډه كـ ــري غونـ ــوه خبـ ــه يـ ــن پـ ــد، نـ ــداهللا عبيـ ــر عبيـ ــړو وزيـ ــوړو زده كـ د لـ

ــو هېوادو   ــاب د بهرنيـ ــه نصـ ــې دغـ ــل چـ ــره   وويـ ــارونو سـ ــه درســـي معيـ ــو لـ نـ
  برابر دى.

نومـــوړي زياتـــه كــــړه چـــې د ټولـــو پوهنتونونــــو او پوهنځيـــو پـــر درســــي       
ــر همـــدې           ــوړ شـــوى او پـ ــاب جـ ــوې او نـــوى نصـ ــه شـ ــه ســـره كتنـ ــاب لـ نصـ

  .اساس غواړي، چې درسي پروګرامونه پرمخ بوځي
ــې د      ــوي، چــ ــكايت كــ ــوونكي شــ ــو زده كــ ــرو پوهنتونونــ ــمهال د اكثــ اوســ

 .زاړه دي درسي نصاب مواد يې

 

  
 

د ننګرهار طب پوهنځي كې دغه ديرش كلن زاړه چپترونه تدريس كيدل، چى بيا 
 .قدرمنو استاذانو آپديت، ورڅخه كتابونه جوړاو موږ چاپ او تقسيم كړل
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  يو شم５ر زړه سواندي افغانان د خپل ه５واد
 له روغتيايي سيستم سره مرسته کوي

  
  له هېواد ورځپاڼې څخه 

 2013/4/3مه د  14ل. د وري  1391د ، حيات اهللا حليم

  
د افغانستان اقتصاد دمګړۍ په ټولو نظامي، فرهنګـي او سياسـي برخـو كـې د     

دغه مرستې په پورتنيو ټولو برخـو كـې د زمـانې    نړيوالو په مرستو والړ دى، خو 
مـاهرو كړيـو ددې مرسـتو بهيـر د ځـان پـه        په تېرېـدو سـره د فسـاد قربـاني شـوي.     

لوري كړ او بيا يې په مليونونو ډالره له ملكه و اېستل او په بهرنيـو ملكونـو كـې    
څه موده د مخه پخپلـه جمهـور ريـيس هـم دغـه ټكـي تـه         يې پرې پانګونې وكړې.

ارې سره پر دغو كسانو غږ وكـړ، چـې پيسـې د بانـدې مـه وړئ او هيلـه يـې        په اش
تـــرې وكـــړه چـــې پخپـــل هېـــواد كـــې ســـرمايه ګـــزاري وكـــړي او دا ګټـــه پخپلـــو  
هېوادوالو ولوروي، خو كه دغو سپين سترګو كسانو د هيچا خبـره و نـه منلـه او    

  .دا د هغوى خپل كار دى .په ډېره بېرحمۍ يې پيسې له ملكه يوړې
ه مقابــل كــې يــې داســې زړه ســواندي هېــوادوال هــم لــرو، چــې د پورتنيــو     خــو پــ

بېرحمو كسانو پـر خـالف يـې د نړيوالـو مرسـتې پخپـل الس ملـك تـه راوړي او         
پرته له دې، چې راوړل شوې مرسـتې ددغـه راز هـوس بـازانو د هوسـونو قربـاني       

زړه پخپل الس يې د خپلو هېوادوالـو پـه درد دوا كـوي چـې يـو هـم لـه دغـو          ،شي
محمـــد يحيــى وردګ دى، چـــې د هېــواد طبـــي    ډاكټــر ســواندو هېوادوالــو نـــه   

چــې پــه دغــه پروګــرام كــې پــه   ىخــدماتو تــه يــې لــه بهــر نــه داســې پروګــرام راوړ  
نړيوالو معيارونو برابر د عصري او پرمختلليو وسايلو په ذريعـه تدريسـي نـوى    

  مېتود پر مخ وړل كېږي.  
كــړو پــه وزارت كــې د هېــواد د شــپږو  يحيــى وردګ، دمګــړۍ د لــوړو زده ډاكټــر

پوهنتونونو (كابل، ننګرهار، هرات، كندهار، بلخ، خوست) د طـب پوهنځيـو د   



 

 

149  

اســتادانو علمــي او څېړنيــز اثــار د طــب د محصــلينو د پــوهې د كچــې د لوړولــو   
كـال پـورې    2011كـال نـه تـر     2010لپاره په دري او پښتو ژبو چاپوي، چـې يـوازې د   

ونو لپاره په بېالبېلو رشتو كـې شـپېته ډول ډول كتابونـه،    يې د نوموړو پوهنتون
چې هر يو يې زرهاوو ټوكو ته رسېده چـاپ كـړي او د يـادو پوهنتونونـو پـه واك      

تـر دې د مخـه د افغانسـتان د طـب د پوهنځيـو محصـلين او        كې يـې وركـړي دي.  
؛ ځكـه چـې پخـواني مـواد پـه زړه طريقـه او       واستادان له ډېرو ستونزو سره مـخ و 

د درســي كتــابونو د  بــې كيفيتــه كاغــذ چــاپ او پــه ورتــه مېتــود تــدريس كېــدل.  
چاپ ترڅنـګ، چـې ددغـه پروګـرام يـوه پـروژه ده؛ بلكـې لكـه د مخـه چـې وويـل            
شول په نوي مېتود او عصري او پرمختلليو وسايلو په كارولو سـره د تـدريس د   

ضـعيت او  چارو مخته وړل او همدارنګه په ملك كې د طبي تدريس د اوسـني و 
كيفيت شننه او د اړتياوو ارزونه، په هـر طبـي پـوهنځي كـې كتـابتون او كـادري       
روغتونونـــه، چـــې پـــر هغـــو بايـــد محصـــلين پـــه علمـــي ډول ټريننـــګ شـــي او د  

ــه شـــامله ده  ــې   .ســـتراتيژيك پـــالن برخـ ــالي لګښـــت د يـــوې داسـ ــابونو مـ د كتـ
هڅـول   يحيى وردګ لخـوا دې كـار تـه    ډاكټرموسسې لخوا وركول كېږي، چې د 

  شوي او افغانستان ته راوستل شوې ده.  
يحيى وردګ او دده نه ستړې كېدونكې هڅې نه واى، نو زمـوږ هېـواد    ډاكټركه 

به په طبي ډګر كې له داسې سترې شتمنۍ، چې د طبي كتـابونو چـاپ او د نـورو    
محمـد يحيـى وردګ    ډاكټـر پخپلـه   الزمو اسانتياوو شتون دى، بې برخـې واى.  

ــه     2012او  2009وايــي: لــه  كلونــو تــر مــنځ مــې د ننګرهــار او مــزار شــريف د طــب ل
ــرې        ــوهنځي ډې ــړه، چــې نومــوړي پ ــړه او دا مــې احســاس ك ــه وك ــو ليدن پوهنځي

ددغو پوهنځيو استادان د ليدنې پر مهال د خپلو پوهنځيـو لپـاره    ستونزې لري. 
د اكاډميكو او رغنيزو مرستو غوښـتونكي شـول او د ليـدنې پـه تـرڅ كـې دا هـم        
وليدل شول، چې استادان د تدريس چارې پـه زاړه او وروسـته پـاتې سيسـتم پـر      

  مخ بيايي او د ليكچر له مېتود نه ګټه اخلي.  
ددې ستونزې د اوارولو لپاره موږ د تېرو دوو كلونو په ترڅ كې د طـب پوهنځيـو   

  لپاره د كتابونو چاپولو او د نور عصري سيستم هلې ځلې پيل كړي.
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  سی محصلين مشکالت کتب در

  پوهنتون های افغانستان
  

  2013يحيى وردك مركه، بن ښار، سپتمبر  ډاكټرله المان غږ راډيو سره د 
http://dw.de/p/19eHD  

  

 

  
  
  
  
  
  

در برنامه امروز، گزارش هاى از واليات هـرات و خوسـت در مـورد مشـكالت     
در  محصلين در افغانستان در زمينه دسترسى به كتب و مـواد درسـى داريـم و   

همـين رابطـه بـا آقـاى داكتـر يحيـى وردك مشـاور و متخصــص ادارى وزارت        
تحصيالت عالى افغانستان و رييس موسسۀ افغانيك را در استديو با خـود  
  داريم و به سواالت شما شنوندگان عزيز در همين رابطه پاسخ خواهند گفت:

  سالم خدمت شما آقاى وردك و خوش آمديد. - 
ــز در     وعلــيكم الســالم، مــن هــم  -  ــه شــنوندگان عزي ــن ب ســالم هــاى خــود را از ب

  افغانستان و در هر جاى دنيا كه هستند ميگويم.
  وردك صاحب زموږ خپرونې ته ښه راغالست. - 
  مننه. - 

پوښتنه: وردك صاحب كه په لـومړي سـر كـې دا راتـه وواياسـت، چـې تاسـې د        
ه ډول درسي موادو او كتابونو په برخه كې د محصلينو دغه ډول مشـكالت څـ  



 

 

151  

  ارزيابي كوئ؟
ځواب: درې كاله مخكې، كله چې زه د افغانسـتان ځينـو پوهنتونونـو تـه تللـى      
وم، هلته ما محصلين وليـدل، چـې شـل دېـرش كلـن پخـواني لكچـر نوټونـه او         

خپلـه فوتوكـاپي كـوي او لـه     ه خپل الس ليكل شوي درسي مواد پـ ه چپټرونه پ
حالـت زه ډېـر خپـه كـړم،     دغـه   هغو څخه منحيث درسـي مـوادو اسـتفاده كـوي.    

حتى ما وژړل، نو بيا ما تصميم ونيـو، چـې زه بـه د درسـي مـوادو پـه برخـه كـې         
كار كوم او له هغې راهيسې زه د افغانستان د لوړو زده كړو په وزارت كې كـار  

طبـــي درســـي كتابونـــه چـــاپ كـــړي دي او د   116كـــوم او تـــر اوســـه پـــورې مـــو  
  ول.افغانستان ټولو طبي پوهنځيو ته مو ورس

سوال: بلى آقاى وردك، شما گفتيد كه كتاب هاى چاپ شـده، آيـا ايـن كتابهـا     
ــوده، اگــر دريــن رابطــه روشــنى             ــاليف و يــا تــر جمــه شــده و بــه چــه تعــداد ب ت

  بياندازيد؟
سـت و هـم ترجمـه،    ه ما تا حال چاپ كـرديم هـم تـاليف ا   واب: بلى، كتابهاى كځ

پوهنتـون هـاى مختلـف     از طـرف اسـتادان   ٪90اكثريت ايـن كتابهـا در حـدود    
افغانستان مثالً ننگرهار، خوسـت، كابـل، هـرات و بلـخ تـاليف شـده انـد، كـه         
اين استادان بيست الى سى سال تجربۀ كارى دارند. اينهـا در طـول همـين كـار     
خود كتابها ومواد درسى را جمـع اورى نمـوده و تـاليف كـرده و بعـدا بـراى مـا        

اى كابـل بـرده و چـاپ ميكنـيم. و بعـد از      ميسپارند و ما اينها را در چاپخانه ه
ــد روان       ــوهنځى طــب دارن ــت پ ــه تمــام پوهنتونهــاى افغانســتان كــه اكثري آن ب

تيراژ ايـن كتابهـا هـزار الـى دو هـزار جلـد ميباشـد وهـر كتـاب داراى           ميكنيم.
محتواى كتاب باالى سـى دى بـوده و تمـام كتابهـا      ميك سى دى بوده، كه تما

ميشـود كـه در    www.ecampus-afghanistan.orgكـه بنـام   را از يك صفحۀ انترنيتـى  
  تمام افغانستان و در تمام دنيا داونلود شود.

ګرانو اورېدونكو څومياشـتې مخكـې د لـوړو زده كـړو وزارت اعـالن وكـړ،        - 
چې د هېواد ټولو پوهنتونونو ته يې يو نوى نصاب برابـر كـړى دى او د كـال پـه     

  كړي.پيل لومړي سمستر كې به يې تدريس 
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په دغه نصـاب كـې د طـب پـوهنځي لپـاره هـم ځينـې كتابونـه شـامل و، چـې لـه            
كـى د   ځنورو نړيوالو ژبو څخه ورتـه ژبـاړل شـوي، خـو د هېـواد پـه سـويل ختـي        

خوســت شــيخ زايــد پوهنتــون د طــب پــوهنځي محصــلين اوس هــم د يــو شــمېر   
د مسلكي كتابونو په برخه كې ستونزې لري، دا چـې دا څـه ډول سـتونزې دي،    

  فريداهللا ظاهر په رپوټ كې به ورته غوږ شو.
د دغه پوهنځي يو شمېر محصلينو المان غږ راډيـو تـه وويـل، چـې پـوهنځي       - 

پرتـه نـور نـه دي     خو دوى ته له څو ته يې يو تعداد كتابونه له كابله را رسېدلي،
وركړل شـوي او پـه كتـابتون كـې سـاتل كېـږي، دغـه محصـلين وايـي، ال هـم د           

مسـلكي كتـابونو لـه كمبـود سـره مـخ دي او اړ دي، چـې يـا لـه           طـب پـوهنځي د  
چپټــرو اســتفاده وكــړي او يــا هــم د ښــار لــه شخصــي كتــابپلورنځيو پــه پيســو   

  كتابونه را ونيسي.
ــد پوهنتــون د طــب پــوهنځي د دو    - محصــل م كــال يــمحمــد اســالم د شــيخ زاي

  محصل يم.
ي، د مثـال پـه   محصلين د كتابونو په برخه كې له يـو شـمېر سـتونزو سـره مـخ د     

ډول له مايكرو بيولوژي څخه بايد شروع كړم، دلته په كتابخانه كې داسـې يـو   
كتــاب نشــته، چــې هغــه لــه مــايكرو بيولــوژي څخــه نماينــده ګــي وكــړي، چــې    
محصلين ورڅخه استفاده وكړي، نو هغه كتابونـه چـې دي كنـه، اسـتاد چپټـر      

په برخه كې هـم، د   د فزيولوژي راكوي، همدغه چپټر چې دى، موږ همغه وايو.
كابل پوهنتون استاد يو كتاب ليكلى دى، دلته په كتابخانـه كـې هغـه نشـته،     

  موږ يې له بازار څخه په پيسو رانيولى دى.
د شيخ زايد پوهنتون د طب پوهنځي د درېيم صـنف يـو شـمېر محصـلين بيـا       - 

شكايت كوي، كوم كتابونـه چـې د اړونـد وزارت لـه لـوري ور تـه رالېـږل شـوي         
، اســتادانو د هغــه د تــدريس پرځــاى چپټــر جــوړكړى دى، چــې لــه كتــابونو  دي

يوازې د ازادې مطالعې په توګه ګټه اخلي او د كتـاب موضـوع د اسـتادانو لـه     
  تدريس سره ډېر توپير لري.
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كوم اسـتاد چـې مـوږ تـه درس وايـي هغـه او دغـه كتـاب داسـمون نـه خـوري،             - 
خپله كتـاب جـوړ كـړى،    ه ي، هغه پيعنې دا چې استاد موږ ته هيڅ كتاب نه واي

  لس كلن چپټر يا پنځه كلن چپټر ټولو مضامينو كې هم داسې دى.
په يو مضمون كې نه، دوه كې نه دى، همغه پخـوانى چپټـر چـې اسـتادانو كـوم      
ليكلى دى، هغه چپټر تدريس كېږي، هو بلكل دا كوم چې وزارت وايـي، چـې   

څ سـمون نـه   ېه همغـه درس سـره هـ   موږ كتابونـه را اسـتولي دي او دا كتابونـه لـ    
  خوري.

ــوړو زده كــړو وزارت څخــه        -  ــه ل ــه عــين حــال كــې ل دخوســت د طــب محصــلين پ
كتابونـه هـم ورتـه راولېـږي؛ ځكـه پـه        انګليسـي غواړي، چې په ځينـو برخـو كـې    

وينا يـې هغـه علمـي موضـوعات، چـې پـه يـادو كتـابونو كـې شـته، پـه پښـتو او             
ه ورتـه وخـت كـې د طـب پـوهنځي ريـيس       دري كتابونو كې نه شي موندلى، خو پ

جهان شاه تڼى له دې امله له المان غږ راډيو سره له خبرو كولـو ډډه وكـړه، چـې پـه     
وينــا يــې وزارت تــه يــې پــه بيــا، بيــا د كتــابونو او د پــوهنځي د اړونــدو ســتونزو  
رسمي مكتوبونه لېږلي دي، خو تر اوسه هيڅ غور پرې نـه دى شـوى، پـه همـدې     

، چې د يادو ستونزو په اړه د خوست د شيخ زايد پوهنتـون لـه   حال موږ وغوښتل
رييس پوهندوى محمد رسول باوري سره خبرې وكړو، خـو هغـې تـه پـه رسپشـن      

  كې نږدې يو ساعت انتظار شو، خو د مركې لپاره يې وخت رانكړو.
محصـلين پـه كـې زده كـړه      7500پـوهنځي لـري او كـابو     15شيخ زايـدپوهنتون  
تنه انجونې هـم   90اد د بېلو بېلو سيمو ځوانان دي او نژدې كوي، چې دا د هېو

  د ياد پوهنتون په بېلو بېلو پوهنځيو كې په زده كړوبوختې دي.
پوښــتنه: بلــې، وردك صــاحب د خوســت رپــوټ مــو واوريــدى، تاســې پــه دې     

  هكله څه واياست؟
ځواب: لومړى خو دا بايد ووايم، چـې د مـايكرو بيولـوژي مضـمون، چـې مـوږ       

ــه زمــوږ د       درې ك ــد، چــې اوس برحال ــور عبيــداهللا عبي ــه د پوهانــد دوكت تابون
ټوكو كې او دا مو ټولو پوهنتونونـو   2000وزارت وزير دى، چاپ شوي دي، په 
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ــومي او مــايكرو       ــوژي ده، مــايكروبيولوژي عم ــي دي، چــې پرازيتول ــه لېږل ت
همدا شـان عمـومي مـايكرو بيولـوژي د شـاخص چـاپ        بيولوژي خصوصي ده.

بلـه مـايكرو بيولـوژي د پوهانـد محمـد جمعـه حنيـف چـاپ كــړې ده،         كـړې ده،  
صـابر، چـې    ډاكټـر اساسات پرازيتولوژي د يوسف مبارك او پرازيتولـوژي د  

  په يو مضمون كې موږ دومره كتابونه چاپ كړي دي او دا مو تقسيم كړي دي.
زره د طـب محصـلين مـوږ لـرو، نـو متأسـفانه        7تـر   6دا چې پـه افغانسـتان كـې    

دا داسـې كېـږي، چـې مـوږ      كوالى، چـې هـر محصـل تـه يـو كتـاب وركـړو.       نشو 
زياتره كتابونه، كتابخانو ته وركوو، بيـا محصـل بايـد د سمسـتر پـه پيـل كـې        
ــه          ــاب بېرت ــړ، كت ــې ورك ــې چ ــا امتحــان ي ــي، بي ــه واخل ــاب، د كتابخــانې ن كت

  كتابخانې ته وركړي، دا يوه مسله.
يق وكـړ، چـې كتابونـه رسـېدلي     دوېمه مسله دا ده، ښه ده چې دوى خپله تصـد 

دي، خو دا چې د دوى استادان د دغه كتابونو پر عوض پخواني چپټرنـو ټونـه   
اســتفاده كـــوي دا بايــد دوى خپلـــه ادارې تــه ووايـــي او همدغــه اســـتادان او     
ــه    مســـوولين يـــې، يعنـــې ريـــيس د پـــوهنځي او ريـــيس د پوهنتـــون بايـــد دغـ

ــو درســي مــوادو     او ســتندرد موادوڅخــه  اســتادان دېتــه وهڅــوي، چــې د نوي
  استفاده وكړي.

بلى آقاى وردك، يكى از شـنوندگان از واليـت بلـخ در همـين رابطـه سـوال را        - 
  مطرح كرده اند:

ــرحيم، يكــى از محصــلين     -  ــرحمن ال ــونبســم اهللا ال ــن از    پوهنت ــخ هســتم، م بل
مهمان برنامه سوال دارم كه آيا منابع درسى اى كـه از خـارج بـه زبـان هـاى ملـى       

جمه ميكنند، آيا وزارت تحصيالت عالى باالى اينها نظارت دارنـد ويـا   ما تر
  خير؟

بلى، من براى شما بايد عرض بدارم، كـه تنهـا يـك قسـمت كمـى از ايـن        - وابځ
كتابها ترجمه شده، مثالً يك كتاب است كـه راهنمـاى اساسـى انسـتيزى بـراى      

يكطـرف ان  كشور هاى رو به انكشاف، اين كتـاب را طـورى چـاپ كـرده ايـم كـه       
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انگليســى اســت و همــان تكســت اصــلى اوريجنــل ان طــرف دســت چــپ ان درى    
اكثريت كتابهاى را كه ما چاپ كرديم و بـه دسـترس شـاگردان افغانسـتان      است.

ــوهنځى طــب افغانســتان        ــاليف همــين اســتادان پ ــا نوشــته وت ــم، انه ــرار دادي ق
يس هــر كتــاب تصــديق ميشــود از طــرف آمــر ديپارتمنــت مربــوط، ريــ    هســتند. 

پوهنځى مربوط و رئيس پوهنتون مربوط، آنها تصديق ميكنند، كه ايـن كتـاب   
درست نوشـته شـده اسـت و ايـن كتـاب قابـل اسـتفادۀ محصـلين اسـت و بـه درد           

  محصل ميخورد، بعد از آن ما اقدام به چاپ وتوزيع آن ميكنيم.
هـم  صاحب، تاسې د كتابونو ژباړې ته اشاره وكړه، خو بيا  ډاكټربلې، تشكر  - 

ځينې محصلين د ژباړې په بر خه كې ځينې مشكالت لري، لكه دغه خـور چـې   
  موږ ته وايي:

صاحب نه دا پوښتنه كوم، چـې دا كتابونـه چـې دوى ترجمـه كـړي       ډاكټرزه له  - 
دي، له دېنه محصلين په پوره توګه اسـتفاده نـه شـي كـولى، يعنـې مطلـب مـې        

ته داسـې يـوه نقطـه پكـې     داسې دى، چې له يـو دوه درې جملـې ويلـو نـه وروسـ     
راځــي، چــې محصــل پكــې بنــد پــاتې كېــږي، بيــا مجبــور دى، چــې هغــوى           

تكست بوكونو تـه مراجعـه وكـړي، خپـل مشـكل لـه هغـې نـه او يـا د           انګليسي
انټرنيــټ لــه الرې موضــوع ګوګــل كــې واچــوي او هغــه ځــاى نــه ســرچ وكــړي او  

  صاحب څه نظر لري؟ ډاكټرموضوع ځانته پيدا كړي، په دې اړه 
ځــواب: د دوى دغــه تشــويش د هغــه كتــابونو پــه هكلــه پرځــاى دى، چــې يــا پــه  
خارج كې يا په داخل د افغانستان كې يو په يـو د خـارجي منـابعو نـه ترجمانـان      
يې ترجمه كوي، چې هغه د مسلكي ترمينالوژي باندې نه پـوهېږي، پـه داسـې    

دغـه  مواردو كې دغـه مشـكل شـته دى، چـې دا بايـد حـل شـي، زمـوږ كتابونـه          
ژبـه كـې دى او يـو     انګليسيمشكل نه لري، زموږ حتى دري كتابونه مكمل په 

دى او  انګليسـي كتاب مو داسې دى، چې يوې خواته يـې هغـه اصـلي مـتن پـه      
  بلې خواته يې دري متن دى، چې په دې كې دغه مشكل نشته.

هـرات مگوينـد، تـا اكنـون     پوهنتـون  بلى آقـاى وردك، شـمارى از محصـلين     - 
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كتابى به زبان هاى درى و پشتو از طرف وزارت تحصيالت عـالى در  هيچ نوع 
در همين رابطه همكار ما هوشنگ هاشمى از  دسترس آنها قرار نگرفته است.

  واليت هرات گزارشى دارند كه باهم ميشنويم:
ــون در محصــلين شــمارى از  -  ــاى    پوهنت ــاب ه ــت كت ــرات، از عــدم موجودي ه

يگوينـد كـه مسـووالن بـه ايـن مشـكل       مسلكى به حد كافى شكايت دارنـد و م 
پوهنتـون  انجينـرى   پـوهنځى سال سـوم   محصلنظير احمد توجه جدى ندارند.
بــه درى و پشــتو بســيار كتــاب كــم اســت و بــه فارســى ايرانــى   هــرات ميگويــد:

  است.
كتابهاى كه به درد بخور باشد خيلى كم است، بعضى لغـت هـاى دارنـد كـه مـا      

يشــتر بــه زبــان انگليســى اســت، كتــاب هــاى بــه انهــا اشــنايى نــداريم و ديگــر ب
مسلكى خيلى است، ولى آنقدر كه بتوانيم اسـتفاده نمـاييم نيسـت و يـا از هـر      
كتــابى اگــر يــك و يــا دو دانــه باشــد، مــثالً بعضــى كتابهــاى بخــش البراتــوار   
ــه دســترس         ــا ب ــه باشــد، ام ــه در تمــام فاكولت ــا دو دان ــك وي هســتند، شــايد ي

لى بچـه هـا اسـت از اطـراف كـه بيچـاره هـا پـول         خي استادان و شاگردان نيست.
ندارنــد وايــن جــا كــه مياينــد، خــرچ ومصــرف اطــاق را حســاب نمــوده و كتــاب  

 خريدن براى آنها مشكل ميشود.

هرات عدم توجـه بـه    پوهنتونهاى  پوهنځىاين در حاليست كه در شمارى از  - 
  بوجود آورده است. محصلينكتابخانه ها، مشكالتى را براى 

  هرات ميگويد: پوهنتونكمپيوتر ساينس  پوهنځىعازم محصل پرويز 
كتابهاى را داخل كتابخانه گذاشته، ولى متأسفانه مـا كتابـدارى را نـداريم،    

ول كتابخانه است ما نداريم، متاسفانه اين بـى تـوجهى رياسـت    ؤكسى كه مس
 پوهنتون است. 

  فرهاد نيكزاد محصل پوهنځى طب ميگويد:
ى بر مشكالت محصالن، چند برابر افزوده است، محدوديت كتابهاى مسلك

  تعداد كتابها كمتر از چيزى است كه براى تمام محصلين برسد.
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ــراى      ــه تكســت بــوك مــا از يــك مضــمون داشــته باشــيم و طبعــاً ب شــايد ده دان
بيشتر از ده نفر كفايـت نميكنـد و مجبـوريم كـه يـك كتـاب از آن گرفتـه و آنـرا         

نيم، چون به هر صنف حدوداً صد نفـر و يـا هشـتاد    كاپى نماييم و آنرا انتشار ك
  محصل در يك صنف است.

هــرات، مشــكل محــدوديت كتــاب  پوهنتــوننـذير احمــد ســكندرى، معــاون   - 
را رد كــرده و او ميگويــد در ســال جــارى بــيش از بيســت هــزار   پوهنتــوندريــن 

  جذب شده است. پوهنتونجلد كتاب، بيش از پنجصد عنوان درين 
ــاخود داشــته      مــا نميتــوانيم  -  ــدهيم، كــه ب ــه محصــلين ب ــريم، ب كــه كتــاب را بب

  باشند. اكثراً محصلين در قسمت حفظ كتاب كوشا نيستند.
كتابها از لحاظ مسايل نگهدارى بـه مشـكل مواجـه انـد، امـا كتابهـا همـه بـه         
كتابخانه هـاى اختصاصـى كـه مـا در هـر پـوهنځى داريـم و كتابخانـه عمـومى          

باشيد در آنجا كتابدارهاى ما هستند كه از آنها پوهنتون هر وقت كه خواسته 
  استفاده كنند.

هـرات ميگوينـد، كشـورهاى مختلـف، بـه ويـژه امريكـا         پوهنتـون مسووالن  - 
والمان در قسمت تهيه كتـاب هـاى مسـلكى در طـى ده سـال اخيـر كمـك هـاى         

  زيادى را نموده اند.
مبنــى بــر   بلــى آقــاى وردك، شــما گــزارش را شــنيديد، آيــا كــدام پروگــرام        - 

  خريدارى كتاب براى كتابخانه هاى پوهنتون داشته ايد و يا در آينده داريد؟
واب: اول بايد بگويم كه محصلين عزيز راست ميگويند، واقعاً افغانسـتان  ځ

و پوهنتون هـاى افغانسـتان اشـد ضـرورت بـه كتابهـاى بـه زبـان درى و پشـتو          
رجى و انگليســـى دارنــد، متأســفانه اكثريـــت محصــلين مــا بـــه زبانهــاى خــا      

نميدانند و كتابهـاى انگليسـى هـم وجـود نـدارد و يـا اگـر وجـود دارد، خيلـى          
قيمت هستند، به اين خاطر بايد در پهلوى پروگـرام كتابهـاى طبـى، كـه مـا از      
سه سال به اينطرف بااليش كار كـرديم و يـك تعـداد چـاپ شـده و در دسـترس       

ــر ط    ــاى غيـ ــش هـ ــام بخـ ــد در تمـ ــرار دارد، بايـ ــلين قـ ــوم  محصـ ــثالً علـ ــى، مـ بـ
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اجتماعى، تاريخ، ادبيات، علوم طبيعى، ساينس و در تمام رشتۀ كه تدريس 
ميشوند، در افغانستان بايد يـك كتـاب درسـى بـه زبـان درى و پشـتو وجـود        

خوشبختانه در بخش معارف، وزارت معارف از چنـدين سـال بـه     داشته باشد.
ول الـى صـنف   اينطرف يك پروگـرام وسـيعى چـاپ كتـب درسـى را از صـنف ا      

دوازده در تمام مضامين شروع كرده بود و در همين چند سـال اخيـر كتابهـا بـه     
تمام مكتب هاى افغانستان توزيع شده و حتى كتاب رهنماى معلم هـم در ايـن   

ــرار دارد.    ــه دســترس معلمــين ق ــام     اواخــر چــاپ و ب ــراى تم ــد ب همــين طــور باي
درسـى را در تمـام    پوهنتون هـاى افغانسـتان، يـك پروگـرام ملـى كتـاب هـاى       

  رشته ها داشته باشيم، مثليكه محصلين گفتند، نظر من همينطور است.
در كيفيت تدريس رول عمـده را اسـتاد و كتـاب درسـى دارد، جاييكـه كتـاب       
درسى وجود نداشته باشد، در آنجـا محصـل بيچـاره نميتوانـد درس را خـوب      

وجـود نميايـد و   ياد بگيرد و درس را كه خوب ياد نگرفت، يك داكتـر خـوب ب  
داكتر خوب كه نداشتيم، پس مريض هاى ما تداوى نمى شود و بايد بـه خـارج   

  بروند.
پيامونوتــه ورشــو او وابــه ورو، چــې زمــوږ دغــه       بيــا بــه هــم د اورېــدونكو    - 

  اورېدونكى څه وايي:
بسم اهللا الرحمن الرحيم. زما نوم محمد خالد د ننګرهـار اوسـېدونكى يـم، لـه      - 

ــر ــه  ډاكټـ ــاحب څخـ ــه    صـ ــاره پـ ــلينو لپـ ــو محصـ ــې د دغـ ــته دا ده، چـ ــا پوښـ زمـ
پوهنتونونو كې كوم كتابونه ژباړل كېږي، كنه د دې لـړۍ بايـد، چـې د تـر ډېـره      
وغځــول شــي، خــو مــوږ لپــاره مهمــه دا ده، چــې مــوږ لپــاره همغــه مســلكي          
كتابونه، يعنې د طب پوهنځي لپاره، چې كـوم كتابونـه اړيـن او ضـروري دي،     

  ژباړل شي.بايد هم هغه ورته و
دا مهمــه نــه ده، چــې دوى دې د جلــدونو شــمېر تــر دوه زره او درې زره پــورې       
رسوي، كنه يو كتاب دې وژباړي، خو پـه صـحيح طريقـه سـره، چـې محصـلين       

  په ښه توګه ورنه استفاده وكړي.
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ځواب: زموږ دغه محصل رښتيا وايي، بايد همدغه لړۍ وغځـول شـي، يعنـې    
غـو برخـو كـې چـې كتابونـه تراوسـه نـدي ترجمـه         پراختيا پيدا كړي، يعنې په ه

شوي، نه دي چاپ شوي بايد چاپ شى او دوى بلـه مسـئله د كيفيـت هـم مهمـه      
ده، بايد او بايد ښه كتاب وژباړل شي، ښه كتـاب چـاپ شـي او كيفيـت تـه يـې       

  توجه وشي، پوره ورسره موافق يم.
شـده وكـى   بلى آقاى وردك، مصارف كتابهاى كه شما چاپ كرده ايـد چقـدر    - 

بـا   DAADسسه همكارى هاى اكادميك المـان  ؤتمويل كرده، من فكر ميكنم م
  شما همكار بوده اند؟

ــ ــك    ځـ ــرمن اكادميـ ــا جـ ــدم اول دى اى اى دى، يـ ــاپش در قـ ــورد چـ واب: در مـ
اكسچنج سـرويس بـا مـا همكـارى كـرده انـد، كـه اكثريـت كتابهـا بـا مصـارف            

ر دو سـال اخيـر يـك    همين مؤسسه چاپ شـده اسـت، دريـن اواخـر خصوصـاً د     
افغانســتان)، كــه رئــيس آن داكتــر ايــروس  - مؤسســۀ ديګــر بــه نــام (كنــدرهلف 

است، آنها در بخش چـاپ كتـب درسـى بـراى ننگرهـار، چـون آنهـا پـروژه هـاى          
درين جا بايـد بگـويم، كـه مصـارف فـى       تعليمى دارند با ما همكارى كرده اند.

  رف چاپ كتاب است.ست، اين فقط مصااكتاب تقريباً دو الى سه ايرو 
ليف اين كتابها و يا حق الترجمۀ اين كتابها حتى يك افغـانى  أما براى حق الت

هم به استادان و به مؤلفين نـداده ايـم، بـه خـاطر اينكـه آنهـا معـاش ميگيرنـد،         
براى تدريس وتهيـۀ مـواد درسـى فعـالً يكصـدو شـانزده كتـاب طبـى را چـاپ          

از تاب غير طبى بنام كتاب رياضـيات  وتقسيم كرده ايم و درين اواخر اولين ك
كوشـش مـا همـين اسـت، كـه در بخـش چـاپ كتـب          چاپ شد.پوهنتون خوست 

طوريكه شـما شـنيديد    غير طبى هم اگر امكانات پيدا شود، كه ما چاپ كنيم.
از محصلين عزيز ما كه ايشان اشد ضرورت دارند كه در بخش هاى غير طبـى  

  هم كتاب چاپ شود.
لــه بلــې خــوا د پوهنتونونــو د تجهيزولــو او د كتــابونو د بلــې وردك صــاحب،  - 

 چاپولو په برخه كې د عالي تحصيالتو لـه وزارت سـره د نړيـوال بانـك لـه خـوا      
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ــابونو        5000000( ــو ېيســو څخــه تاســو د كت ــه دغ ــا ل ــرو مرســته شــوېده، آي ) ډال
  چاپولو په برخه كې ګټه اخستې ده او كه څنګه؟

ږ د بانك جهـاني لـه پيسـو څخـه اسـتفاده      ځواب: متأسفانه؛ تر اوسه پورې مو
نه ده كړې، پروسږ كال موږ يو پېشنهاد وكړ چـې بانـك جهـاني دا ومنلـه، خـو      

زمـا هيلـه او    متاسفانه دغه كتابونه د ځينو بروكراسـيو پـه خـاطر چـاپ نشـول.     
اميد هم همدغه دى چـې زمـوږ وزارت او د افغانسـتان نـورې وزارتخـانې چـې       

دغه وزارتخانو سره چې يو پروګـرام ورتـه جـوړ شـي      نړيوال كومكونه كوي، له
ډېـر پرځـاى كـار وي، كــه د نړيـوال بانـګ لـه پيسـو څخـه د نــورو          ، او دا بـه ډېـر  

برخو ترڅنګ د درسي كتابونو د چـاپ پـه هكلـه اسـتفاده وشـي، دا بـه ډېـر پـر         
دغه پيسې د همدې لپاره وركول كېږي، دغه وزارت ته چـې   ځاى استفاده وي.

ريس جــګ كــړي او بهتــرين وســيله د كيفيــت د درس د جګولــو د  كيفيــت د تــد
  دى. كتابونو چاپ

بلــى آقــاى وردك، آيــا كتابهــاى كــه از ســوى وزارت چــاپ ميشــود، فقــط در   - 
اختيار مراكز تحصيالت عالى دولتى قرار ميگيرد؟ يا كه مراكـز تحصـيالت   
عــالى خصوصــى هــم ميتواننــد از اينهــا اســتفاده كننــد، يــك بخــش؟ و بخــش  

  يگر، آيا در ديگر كتابخانه ها به فروش ميرسند يا خير؟د
ــه      ځــ ــا اكنــون چــاپ كــرده ايــم، بخــش اعظــم اينهــا ب واب: كتابهــاى را كــه مــا ت

كتابخانه هاى پوهنتون هاى دولتى قرار گرفته و پوهنتـون هـاى كـه پـوهنځى     
طب دارند، مثل پوهنتون طبى كابل، پوهنتون بلخ، هرات، قندهار، پكتيـا،  

در افغانستان يك سلسـله پـوهنځى   درين اواخر  رهار والبيرونى.خوست،ننگ
هــاى طــب و پوهنتــون هــاى خصوصــى هــم ايجــاد شــده، كــه مــا دو ســه جلــد هــر 
كتاب را به همين پوهنځى هاى طب خصوصى هم در اختيـار آنهـا ميګـذاريم،    
چون همانجا هم داكتر تربيه ميشود، مثالْ حتى در بعضى واليات افغانسـتان  

هـرات، قنـدهار، در خوسـت هـم پـوهنځى هـاى طـب خصوصـى وجـود          در بلخ، 
مـا از هـيچ كـس يـك پـول هـم نګرفتـه         دارند، ما همراى آنها همكارى ميكنيم.
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در پهلوى ايـن   ايم و بطور رايګان به تمام اينها در اختيار اين ها قرار ميګيرد.
ما به يك سلسله ارګان هاى ديګرى هـم يـك، يـك نمونـه كتـاب را ميـدهيم،       

ــث ــاى افغانســتان ماننــد       م ــه، يــك سلســله شــفاخانه ه الْ وزارت صــحت عام
چهارصــد بســتر، بــه اكــادمى علــوم يــك، يــك نمونــه ايــن كتابهــا را روان          

  سسات ديګرى را، منتها به شكل نمونه.ؤميكنيم، يك سلسله م
بلــې وردك صــاحب، كــه پــه آخــر كــې دا راتــه وواياســت، آيــا د دغــو كتــابونو   - 

سـو وزارت لخـوا كــوم امتيـاز ورتـه وركــول كېـږي، كــه      مؤلفينـو لپـاره هــم ستا  
  څنګه؟

ځـواب: پــه افغانسـتان كــى سيســتم داسـې دى چــې يــو اسـتاد كتــاب چــاپوي،     
كتــاب ليكــي، د هغــې د علمــي رتبــې لپــاره يوضــرورت دى او كــه دا كتــاب د    
انسجام امور اكادميك لخوا تأييد او منظـور شـي، دى يـو علمـي رتبـه اخلـي       

مـوږ لخـوا نـه دوى تـه فقـط پنځـوس جلـده كتابونـه وركـول          ز دا يو امتيـاز دى. 
  كېږي، منحيث تشكري، دوى ته هيڅ نوع پيسې موږ نه دى وركړى.

ــه مشــاور او اداري متخصــص محتــرم      -  د عــالي تحصــيالتو پــه وزارت كــې ل
يحيى وردك څخه يـوه دنيـا مننـه، چـې پـه ډېـره حوصـله منـدۍ سـره يـې            ډاكټر

  ه ځواب وركى.زموږ او د اورېدونكو پوښتنو ت
ځواب: ستاسو څخه هم يوه نړۍ مننه، چې زه مو دلته سـتديو تـه راوبللـم او پـه     
دغه موضوع كـې زمـا غـږ او د محصـلينو غـږ او د كارپوهـانو غـږ مـو خلكوتـه          

  ورسوله.
  

  .هر دريس مضمون باید دريس کتاب ولري

  ی و  ريس خونه باید پروجک�ور ولري.هره د
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  عنوانه  ١١۵د طب په برخه ک３ 
  نوي کتابونه چاپ شوي

 

 09.09.2013 :نيټه

  http://dw.com/p/19eHD :لنډ لينك، هاجره حركت ه:ليكوال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــه هېــــواد د اكــــادميكو تبــــادلو د    د المــــان د بهرنيــــو چــــارو وزارت، د دغــ
مرســـتندويه ټـــولنې  Kinderhilfe او د المـــانۍ (DAAD) خـــدماتو د ادارې

درســــي كتــــابونو چــــاپ كــــړي، خــــو  116پــــه مرســــته پــــه افغانســــتان كــــې 
 محصلين د ال ډېرو مرستو غوښتنه كوي.

ــاني اال ــو افغــ ــاني يــ ــله المــ ــرصــ ــى ورد ډاكټــ ــو  ګيحيــ ــورو كلونــ ــه څلــ ، لــ
راهيســـې پـــه افغانســـتان كـــې د روغتيـــا پـــه برخـــه كـــې د محصـــلينو لپـــاره 
ــه پښــــتو، دري او        ــالي مالتــــړ پــ ــه مــ ــو پــ ــاني مرســــتندويه موسســ د المــ

  ژبو كتابونه چاپوي.   انګليسي
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ــه كــې يــې هغــه وخــت پــه كــار پيــل           ګښــاغلى ورد وايــي، چــې پــه دې برخ
تان تـــه د خپـــل ســـفر پـــر مهـــال دې موضـــوع تـــه متوجـــه وكـــړ، چـــې افغانســـ

ــه         ــر كتابونــ ــه تېــ ــه وختــ ــر زاړه او لــ ــې ډېــ ــو كــ ــه پوهنتونونــ ــې پــ ــو، چــ شــ
 .تدريسېدل

 

  
  
  
  
  
  

د چــاپ شــويو كتــابونو لــه ډلــې څخــه يــوازې لــږ شــمېر يــې لــه نــورو ژبــو             
پښـــتو او دري تـــه ترجمـــه شـــوي دي او پـــاتې نـــور يـــې ټـــول د افغانســـتان د  

ــه كا  ــو او پـ ــب پوهنځيـ ــتادانو    طـ ــون د اسـ ــو د پوهنتـ ــي علومـ ــې د طبـ ــل كـ بـ
 ليكل شوي اثار دي.

  له دويچه ويله سره په يوې ځانګړې مركه كې وويل: ګښاغلي ورد
مــوږ تــر اوســه پــه دې توانېــدلي يــو، چــې د افغانســتان د طــب پوهنتــون         «

[د كابــــل د طبــــي علومــــو پوهنتــــون] او نــــورو واليتونــــو طــــب پوهنځيــــو  
د هـــر كتـــاب   «هغـــه زياتـــه كـــړه:   » چـــاپ كـــړو  عنوانـــه كتابونـــه    116لپـــاره 

، پښـــتو او  انګليســـيتيـــراژ لـــه زرو نـــه تـــر دوه زرو پـــوري دى، چـــې پـــه       
 »دري ژبو چاپ شوي دي.

چــاپ شــوي كتابونــه ټــول د روغتيــا پــه برخــه كــې دي او د افغانســتان پــه         
بېالبېلـــو واليتونـــو كـــې د طـــب محصـــلين كـــوالى شـــي لـــه هغـــوى څخـــه د   

 ه توګه كار واخلي.درسي كتابونو او منابعو پ
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ــلينو ځينـــې     ــره د افغـــان محصـ ــابونو لـــه چاپېـــدو سـ ــم د دغـــو كتـ ــه هـ كـــه څـ
ــې د      ــابتونونو كـ ــه كتـ ــم پـ ــلين اوس هـ ــو محصـ ــوي دي، خـ ــل شـ ــتونزې حـ سـ

 درسي كتابونو او منابعو له كمښت څخه سر ټكوي.

 »زموږ كتابونه بايد پر نړيوالو معيارونو برابر وي.«

و اســـــتادان او محصـــــلين وايـــــي، د افغانســـــتان د بېالبېلـــــو پوهنتونونـــــ
چــــې د كابـــــل د طبـــــي علومـــــو پوهنتـــــون او پـــــه واليتونـــــو كـــــې د طـــــب  

  پوهنځيو ته بايد خاصه پاملرنه وشي.
د ننګرهـــار د طـــب پـــوهنځي د وروســـتي كـــال محصـــله معصـــومه فـــاروقي  

ــره    «وايــــي:  ــه داســــې پوښــــتنو ســ ــال لــ مــــوږ زيــــات وخــــت د درس پــــر مهــ
ــامخ ــې ور   ك مخــ ــو كــ ــر نوټونــ ــه لكچــ ــې پــ ــږو، چــ ــو   ېــ ــه شــ ــه نــ ــه ځوابونــ تــ

مونـــدالى، لـــه همـــدې كبلـــه مـــوږ داســـې كتـــابونو تـــه اړتيـــا لـــرو، چـــې           
 »ورڅخه د منابعو په توګه كار واخلو.

هـــم لـــه دې ســـتونزې خبـــر دى، هغـــه وايـــي چـــې د المـــان پـــه   ګښـــاغلى ورد
ــان محصـــلينو          ــده پـــورې د افغـ ــر يـــوه حـ ــويو كتـــابونو تـ ــته چـــاپ شـ مرسـ

  اړتيا شته.ستونزې حل كړي دي، خو ال ډېر كار ته 
ــر ــاتوي:  ډاكټـ ــون او د     «وردك زيـ ــه پوهنتـ ــو پـ ــي علومـ ــې د طبـ ــل كـ ــه كابـ پـ

ــته، چــې بايــد           ــم ډېــرې تشــې ش افغانســتان پــه طــب پوهنځيــو كــې اوس ه
 »ډكې شي.
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وايــــي، چــــې لــــه څلــــورو كلونــــو راهيســــې د افغانســــتان د   ګورد ډاكټــــر

 116لــــوړو زده كــــړو پــــه وزارت كــــې كــــار كــــوي او تــــر اوســــه پــــورې يــــې   
  نوانه كتابونه چاپ كړي دي.ع

هــم لــري، چــې    (CD)د هغــه پــه خبــره، هــر چــاپ شــوى كتــاب يــوه ســي ډي         
ــه ځــان         ــم ل ــه ه ــه ډيجيټــل بڼ ــه پ محصــلين و كــوالى شــي چــاپ شــوي كتابون

  سره ولري.
ــه       ــور يــې پ ــه انگليســې او ن ــه ډلــې څخــه درې يــې پ د چــاپ شــويو كتــابونو ل

 پښتو او دري ژبو چاپ شوي دي.

نو لــه ډلــې څخــه يــوازې لــږ شــمېر يــې لــه نــورو ژبــو          د چــاپ شــويو كتــابو  
پښـــتو او دري تـــه ترجمـــه شـــوي دي او پـــاتې نـــور يـــې ټـــول د افغانســـتان د  
ــتادانو      ــون د اسـ ــو د پوهنتـ ــي علومـ ــې د طبـ ــل كـ ــه كابـ ــو او پـ ــب پوهنځيـ طـ

 .ليكل شوي اثار دي

اوس هـــــم د افغانســـــتان د پوهنتونـــــو اســـــتادان او محصـــــلين لـــــه ډېـــــرو 
  ستونزو سره مخامخ دي.

پـــه داســـې حـــال كـــې، چـــې ډېـــر شـــمېر نـــوي علمـــي كتابونـــه پـــه انگلېســـي  
ــتادان لـــه دې         ــان محصـــلين او اسـ ــر شـــمېر افغـ ــل شـــوي دي، ډېـ ــه ليكـ ژبـ
ژبـــې ســـره اشـــنايي نـــه لـــري او لـــه دې كبلـــه نـــه شـــي كـــوالى، چـــې لـــه نويـــو  

  كتابونو څخه گټه پورته كړي.
  

� 
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 د ه５واد د طبي پوهنتونونو د محصلينو د

  تونزې مخ په لرې ک５دو ديدرسي کتابونو س
  
 له هېواد ورځپاڼې څخه

  حيات اهللا حليم 
  مه2013/11/3مه د 12د لړم 1392: نېټه

  
افغانســتان دمګــړۍ، پــه ټولــو رفــاهي برخــو كــې د نړيوالــو مرســتو تــه اړ         
دى؛ ځكـــه د پنځـــه دېـــرش كلنـــې تپـــل شـــوې او خپلمنځـــي جګـــړو لـــه املـــه 

ــې اوس د   ــړېد، چــ ــې وشــ ــاد داســ ــې اقتصــ ــو م يــ ــرو  نړيوالــ ــاردونو ډالــ ليــ
  . مرستو باوجود هم په پښو نه درېږي

كــه خبــره لــه شــف شــف نــه شــفتالو تــه راوباســو، دغــه مرســتې پــه پورتنيــو       
ــوا ددې     ــې د فســــاد قربــــاني شــــوې او د مــــاهرو كړيــــو لخــ ټولــــو برخــــو كــ
مرســتو يــوه برخــه پــه خــاص مهــارت لــه ملكــه د بانــدې و اېســتل شــوه او           

لډنګونــه جــوړ شــول او هيچــا لــه چــا  پــه څــه يــې پــه كابــل كــې اســمان څكــي ب  
ونــه پوښــتل، چــې دا پيســې ده لــه كومــه كــړې او نــه يــې ددغــه فســادونو           
ــه ونيولـــه؛ ځكـــه هماغـــه كســـان پـــه فســـاد كـــې را ښـــكېل ول چـــې د          مخـ

  .ؤفسادونو كنترول يې پر غاړه 
ــواندو      ــو شـــمېر زړه سـ ــا زمـــوږ يـ ــې يـــې بيـ ــه مقابـــل كـ پـــه هرصـــورت خـــو پـ

ــ   ــتې تـ ــوالې مرسـ ــو دا نړيـ ــه را    هېوادوالـ ــواد تـ ــدې هېـ ــديريت النـ ــل مـ ر خپـ
ــوس      ــه راز هــ ــې ددغــ ــتې يــ ــوې مرســ ــې راوړل شــ ــه دې، چــ ــه لــ وړې او پرتــ
ــه      ــو پـ ــو هېوادوالـ ــې د خپلـ ــل الس يـ ــي، پخپـ ــاني شـ ــونو قربـ ــازانو د هوسـ بـ
ــه د        ــو نـ ــوادو الـ ــواندو هېـ ــه زړه سـ ــه دغـ ــم لـ ــو هـ ــې يـ ــړې، چـ ــو دوا كـ دردونـ
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ــالكار او اداري متخصـــــص   ــړود وزارت ســـ ــوړو زده كـــ ــرلـــ ــد  ډاكټـــ محمـــ
يحيــــى وردګ دى، چــــې د هېــــواد طبــــي پوهنتونونــــو تدريســــي خــــدماتو  
ــو     تـــه يـــې داســـې پروگـــرام راووړ، چـــې لـــه مخـــې يـــې پـــه همدغـــه پوهنځيـ
كـــې پــــه نړيــــوال معيــــارونو برابــــر د عصــــري او پرمختلليــــو وســــايلو پــــه  
ــه    ذريعـــه دا تدريســـي نـــوى مېتـــود پـــر مـــخ وړل كېـــږي، ددې فعـــاليتونو پـ

ــاره د    ــو د پوښـــتنو لپـ ــډه ماتـــه       ډاكټـــراړه مـ ــخ تـــه ګونـ ــد يحيـــى و مـ محمـ
  كړه، چې هغه په پيل كې وويل:

ــى وم        ــه تلل ــو ت ــو هنتون ــو پ ــواد ځين ــه چــې زه د هې ــه د مخــه، كل ــه  څــو كال هلت
مــــې وليــــدل، چــــې محصــــلين پــــه ګوتــــو لــــه ليكــــل شــــويو دېــــرش كلنــــو  
پخوانيــو چپټرونــو نــه كــار اخلــي هغــه لــه يــو بــل ســره تبادلــه كــوي او يــا            

ــوږ د   فوتوكــــاپي تــــرې باســــي دا   ــه زمــ ــه وه؛ ځكــ ــره نــ ــا خبــ ــه د حيرانتيــ څــ
ــړم، ان         ــه ك ــر خف ــت زه ډې ــه حال ــو دغ ــدا و، خ ــات هم ــول او ايجاب ــولنې معم ټ
ومـــې ژړل، بيـــا مـــې هـــم لـــه ځـــان ســـره قـــوي پرېكـــړه وكـــړه چـــې زه بـــه ددې   
ــېال         ــه ب ــر اوســه مــې پ ــار شــوم او ت ــه ك ســتونزې دكنتــرول غــم خــورم، الس پ

ــې   ــو كـ ــو برخـ ــه د  136بېلـ ــي كتابونـ ــه طبـ ــه    عنوانـ ــو تـ ــب پوهنځيـ ــواد طـ هېـ
  چاپ كړل.

ــه بهرنيــو       ــه ل ــا دا چــاپ شــوي كتابون ددې پــو ښــتنې پــه ځــواب كــې، چــې اي
ذرايعـــو نـــه ژبـــاړه او كـــه د هېـــواد د طبـــي پوهنتونونـــو د اســـتادانو ليكـــل   

ــاغلي   ــار دي، ښـ ــوي آثـ ــرشـ ــې    ډاكټـ ــه چـ ــه كتابونـ ــل: هغـ ــى وردګ وويـ يحيـ
او بهرنيــو   تراوســه پــورې مــوږ چــاپ كــړي دي، لــس ســلنه يــې لــه داخلــي         

ــو     ــاړه ده، خ ــه ژب ــو ن ــواد       90ذرايع ــا دهې ــه بي ــاپ شــوي كتابون ــه چ ــلنه دغ س
ــه دي،      ــوي كتابونـ ــاليف شـ ــتادانو تـ ــه اسـ ــو دهغـ ــي پوهنتونـ ــو طبـ د مختلفـ

  چې هر يو يې له شلو نه تر دېرشو كلونو پورې كاري تجربه لري.
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ددې پــو ښــتنې پــه ځــواب كــې، چــې دغــه چــاپ شــوي كتابونــه بيــا هــم د             
ــلينو  ــب محصـ ــمېر    طـ ــو شـ ــون يـ ــي پوهنتـ ــت د طبـ ــېږي او دخوسـ ــه رسـ ــه نـ تـ

ــر ارزښــت        ــه ډې ــه دوى ت ــري، چــې دغــه چــاپ شــوي كتابون ــه ل محصــلين ګيل
تـــه  لـــري، خـــو ددوى پوهنتـــون تـــه ډېـــر كـــم رســـېدلي دي، اســـتادان دوى  

ــه         ــې دا كتابونـ ــراژ تاسـ ــوم تيـ ــه كـ ــوي! پـ ــدريس كـ ــو تـ ــه چپټرونـ ــم لـ ــا هـ بيـ
  چاپوئ؟

ــه طبـــي پو  ــل: د هېـــواد پـ ــپږو زرو  ښـــاغلي وردګ وويـ ــه شـ ــو كـــې لـ هنتونونـ
نـــه تـــر اوو زرو پـــورې محصـــلين درس وايـــي او دا لـــه توانـــه لـــوړه ده، چـــې  
ــي        ــه طب ــه، چــې پ ــو كتــاب ورســېږي، خــو مــوږ هغــه كتابون ــه ي هــر محصــل ت
ــه         ــال پ ــراژ چــاپوو، د مث ــوړ تي ــه ل ــه محسوســه ده پ ــا ورت ــره اړتي ډګــر كــې ډې

لـــــوژي توګـــــه د مـــــايكرو بيولـــــوژي، پرازيتولـــــوژي، اساســـــات پرازيتو 
ــړ كــې دوه دوه زره ټوكــه چــاپ شــوي دي           مضــامين هــر يــو يــې دچــاپ پــه ل

  او د هېواد طبي پوهنتونونو ته لېږل شوي دي.
ــاب         ــول كتـ ــل د ټـ ــره مـ ــابونو سـ ــويو كتـ ــاپ شـ ــه چـ ــې لـ ــا، چـ ــه وينـ ــه پـ د هغـ
ــې ده او          ــنځ ك ــه م ــاب پ ــم شــته او ســي ډي د كت ــې ه ــه (ســي ډي) ك ــوا پ محت

ــه كــې د      ــه دنن ــاڼې پ ــي پ ــر نيټ ــوه انټ ــم د ي ــې     ه ــواد ك ــول هې ــه ټ ــه پ ــه كتابون غ
ــه اســتادان او         ــړه، چــې ك ــه ك ــى وردګ زيات ــو يحي ــداى شــي، خ ــوډ كې ډاونل
زده كــــوونكي لــــه دغــــه كتــــابونو د كتــــابتونو لــــه الرې ســــمه اســــتفاده        

  استفادې ته رسېږي. وكړي، د ټولو
ددې پـــو ښـــتنې پـــه ځـــواب كـــې، چـــې دغـــه كتابونـــه، چـــې ستاســـې لخـــوا   

ونــــو او ادارو برســــېره خصوصــــي   چــــاپېږي، پــــه دولتــــي طبــــي پوهنتون   
  طبي پوهنتونونو ته هم رسېږي كه نه؟ ښاغلي يحيى وويل:

ــه! د ن  ــې نـــ ــخ،  ولـــ ــل، بلـــ ــار، كابـــ ــت او  كنګرهـــ ــا، خوســـ ــدهار، پكتيـــ نـــ
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البيرونـــي پـــه طبـــي پوهنتونوبرســـېره د طـــب خصوصـــي پوهنتونـــو تـــه هـــم   
ــه مـــوږ رســـوو، ځكـــه چـــې دوى هـــم    ــه ډاكټـــرڅـــو څـــو ټوكـــه كتابونـ ان تربيـ

پلــوه مــوږ لــه هيچــا نــه د كتــاب پــه مقابــل كــې پيســې نــه            كــوي او لــه بــل  
اخلـــو، دايـــوه وړيـــا طبـــي خـــدماتي پروســـه ده او طبـــي پوهنتونونـــو تـــر         
ــابونو       ــم ددې كتـ ــه هـ ــا وزارت تـ ــامې رو غتيـ ــو او د عـ ــوږ روغتونـ ــګ مـ څنـ

  بېلګې ورلېږو.
ــك لخــوا د         ــوال بان ــه وپوښــتل شــول، چــې دنړي ــى وردګ ن ــه يحي ــه چــې ل كل

ــاره   ــاپ لپــ ــابونو د چــ ــه    كتــ ــابو پنځــ ــره كــ ــه وزارت ســ ــړو لــ ــوړو زده كــ د لــ
ــه           ــه دا كتابون ــه پيســو ن ــه دغ ــم ل ــا تاســې ه ــره مرســته وشــوه، اي ــه ډال مليون

  چاپوي، كه كوم بل مدرك لري؟
ــرد  ــې       ډاكټـ ــا يـ ــړي او يـ ــاپ كـ ــوږ چـ ــې مـ ــه چـ ــوم كتابونـ ــا: كـ ــه وينـ ــى پـ يحيـ

ــه ده اخســتې،          ــه ن ــه ګټ ــه پيســو ن ــك ل ــوال بان ــوږ د نړي ــې م ــه دې ك چــاپوو پ
ــم   ــه هـ ــه څـ ــره      كـ ــم را سـ ــوى هـ ــړ او هغـ ــديز وكـ ــه وړانـ ــك تـ ــوال بانـ ــوږ نړيـ مـ

ومنلـــه، خـــو د ځينـــو بروكراســـيو لـــه وجـــې پـــه دغـــه پروســـه خاشـــه واچـــول  
  .شوه او ددوى په پيسو زموږ كتابونه چاپ نه شول

ــه      ــوږ دغ ــا، چــې م ــه وين ــه پ ــادميكو     136دهغ ــان د اك ــه د الم ــه كتابون عنوان
ــه ا      ــې ل ــګ ي ــه مرســته او ترڅن ــولنې پ ــان ماشــومانو ســره د   همكــاريو د ټ فغ

  الماني كومېټې لخوا د مرستو پواسطه د چاپ لګښت تمويلوو.
د مركـــې پـــه وروســـتيو كـــې ښـــاغلي محمـــد يحيـــى وردك وويـــل، چـــې         
ــوړو      ــو د لــ ــو د اوالدونــ ــو هېوادوالــ ــه او ارزو د خپلــ ــوازينۍ هيلــ ــوږ يــ زمــ
ــې ددوى      ــرول دي، چــــ ــې برابــــ ــالمې زمينــــ ــوې ســــ ــاره د يــــ ــړو لپــــ زده كــــ

  يتونه يې كم شي.دسي محدوظرفيتونه لوړ او در
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 ول３ په زر－ونو افغان ناروغان د

  درملن３ لپاره هند او پاکستان ته ＄ي؟ 
  

  شمس نجيب ډاكټر، 2014جنوري  4، اوټ لوك افغانستان ورځپاڼه
  

زموږ په طبي پوهنځيو كې استادان څلوېښت كاله پخواني چپټرونه او زاړه 
رسـي او تدريسـي مـوادو تـه     ژباړل شوي درسي كتابونه كاروي. دوى نويـو د 

  السرسى نه لري. د دوى د امتحان طريقه هم د مخكينۍ پېړۍ په شان ده.
د آزموينــو طريقــه محصــلين مجبــوروي چــې چپټرونــه د مفهــوم لــه پوهېــدلو  
پرته حفظ كړي. دې ته انځـوريزه حافظـه هـم ويلـى شـو. د انځـوريزې حـافظې        

ې معلومـات او پوهـه تـر    اغېزه په طبي پوهنتونونـو كـې د اندېښـنې وړ ده چـ    
ــوازې د         ــږې. محصــلين ي ــاتې كي ــه پ ــن كــې ن ــه ذه ــه د محصــلينو پ ــره وخت ډې
آزموينو لپاره تيارى نيسي چې دا كار د دوى له علمـي او مسـلكي بريـا سـره     

  زياته مرسته نه كوي.
زموږ د طبي زده كړو په سيستم كې يوه بله ستونزه د عملي كارونو د فرصـت  

م كـال او همدارنګـه د كلينيكـي عملـي دورې     يـ و دونه شتون دى (په لومړي ا
په جريان كې). محصلين يوازې تر تيوريكي (نظري) زده كړو پورې محدود 
شوي دي او ډېر كـم تشـخيص كـوي. اوسـنى سـاينس غـواړي چـې محصـلين         
بايد په ټولګي كې د كېناستو او چپټرونو د حفظ پر ځـاى تـر ډېـره پـه عملـي      

طبي پوهنتونونه يا پوهنځي عملي پرمختـګ   كارونو كې ونډه واخلي. ننني
ده چـې پـه ټـولګي     اساسي تمركز بولي. دا په دې معنـى  د دوى د پروګرامونو

كـې د لكچــر وركولــو تـر څنــګ بــه محصــلين پـه مســلكي توګــه د روغتيــايي    
مسلكي شخص په ډول د تشخيص كولو فرصت تر السـه كـړي او دوى بـه پـه     

  السه كول پيل كړي. زياته اندازه خپله د عملي تجربې تر
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  يو سلو ＇لو４＋ت طبي درسي کتابونه چاپ شوي 

  
   د آزادۍ راډيويي مجله

  http://pa.azadiradio.mobi/a/25411497.htmlډاونلوډ لينك:

  1393/03/16: نېټه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  سالم عليكم! ا

د مجلــې پــه پيــل  اســداهللا غضــنفر يــم، آزادي راډيــويي مجلــه وړانــدې كــوم:  
ډاګتر يحيى وردك سره مفصـله مركـه لـرو، چـې د ده پـه      كې له شوې خپرونه 

عنوانـه   140مشرۍ، پروژې تر اوسه پورې د افغانستان د پوهنتونونو لپـاره  
  طبي كتابونه چاپ كړي دي.

يحيى وردك، د لوړو زده كـړو پـه وزارت كـې د طبـي      ډاكټراسداهللا غضنفر: 
د چـاپ شـويو كتـابونو    كتابونو د چاپ پروژه پرمخ بيايي، دى د دې پـروژې  

  .او د راتلونكو پالنونو او اندېښنو په اړه خبرې راته لري
ــور كــالو راهيســې د لــوړو زده كــړو پــه         ډاكټــر يحيــى وردك وايــي: زه د څل
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طبـي درسـي    140پـه دغـه وخـت كـې مـو       وزارت كې منحيث مشاور كار كـوم. 
د كتابونــه چــاپ كــړي دي، البتــه د كتــابونو د چــاپ مصــارف پــه المــان كــې    

مـك  ر كوپـه نامـه يـوه مؤسسـه ده، چـې هغـو ډېـ        DAADاكاډميكو اړيكـو يـا   
سســه ده، د افغــان ماشــومانو لپــاره د جرمنــي ؤكــړى دى او يــوه بلــه المــاني م

  سسو لخوا نه تمويل شوي دي.ؤكمېټه چې اكثريت كتابونه د دغه دوو م
، دغه كتابونه اكثريت يې د افغانستان د مختلفو پوهنتونونـو، لكـه د كابـل   

ننګرهار، خوست، كندهار، هرات، بلخ او كاپيسا پوهنتونونـو د اسـتادانو   
ژبـو ليكـل شـوي دي او مـوږ يـې چـاپ        انګليسـي دي چـې پـه پښـتو، دري او    

څلـور كالـه مخكـې كلـه چـې زه افغانسـتان تـه لـه شـلو كلونـو مهـاجرت             كوو.
وروســته راغلــم، مــا د ننګرهــار پــه طــب پــوهنځي كــې شــاګردان، محصــلين  

دېـرش كلـن پخـواني پـه الس ليكلـي نوټونـه چـې دوى         -ې دوى شـل وليدل چ
ــوټ ورتــه وايــي، ورڅخــه اســتفاده كولــه.      دغــه زاړه كاغذونــه دوى   لكچرن

پخپــل مصــرف بانــدې فوتوكــاپي كــول او دا هماغــه يــوازيني مــواد، درســي  
، چې دوى ورنه اسـتفاده كولـه، نـو دغـه وضـعې زه ډېـر خفـه كـړم او         وومواد 

يم ونيو چې زه به فقط په دغـه برخـه كـې كـار كـوم، نـو       همغه و، چې موږ تصم
همغـه و، چـې بيـا لــه المانـانو سـره مــو خبـرې وكـړې، هغــوى زمـا سـره مالتــړ          

ستل او هم د لـوړو  ياعالن كړ او د كتابونو څه مالي مصارف يې پر غاړه واخ
زده كړو په وزارت كې يې ماته د كار او ځاى امكانات برابر كړل او دغـه كـار   

عنوانه كتابونه چاپ شوي دي، چـې د هـر    140ع كړ، چې تر ننه پورې مو شرو
له هر كتاب سره د كتاب په داخل كې همغه د  ټوكه چاپېږي. 1000/2000كتاب 

پـه شـكل هـم شـته او دغـه ټـول        PDFكتاب ټوله محتوا پـه يـوه سـي ډي كـې د     
ه لـ  مركـز  ITكتابونه موږ د جرمني بوخم پوهنتون تـه لېـږو او هلتـه د هغـوى د     

ســايټ كــې  پــه نامــه يــو وېــب www.ecampus-afghanistan.orgخــوا نــه دغــه ټــول د 
كتابونـه   140اچول كېږي، چې هر څوك په ټوله دنيا كـې كـوالى شـي همدغـه     

 خپل كمپيوټر كې ډاونلوډ كړي.ه په مكمله او په وړيا توګه پ
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  اسداهللا غضنفر: اوكه په چاپي بڼه څوك وغواړي، هم شته په بازار كې؟
يحيى وردك: په چاپي بڼه موږ دا په بازار كې نه خرڅـوو، دا مـوږ پـه لـومړۍ     
مرحله كې د افغانستان طـب پوهنځيـو تـه وركـوو او يـو شـمېر كتابونـه مـوږ         
اكاډمي علومو ته، د عامې روغتيا وزارت او ځينو روغتونونـو تـه وركـوو،    

  په بازار كې نه خرڅول كېږي.
ردك! د معـارف د كتـابونو پـه برخـه     صـاحب يحيـى و   ډاكټراسداهللا غضنفر: 

سســو د كتــابونو پــه ؤكــې يــو نظــر موجــود دى او دا نظــر د لــوړو زده كــړو د م 
حصه كې هم شته، يو كتاب كه ليكل كېږي، نـو درې اړخـه بايـد پـه نظـر كـې       
 وي، يو خو پخپله هغه علم دى، فرضاً د فزيـك يـو كتـاب ليكـل كېـږي، نـو      

مېټـه ليكـي، نـو دوى بـه پـه فزيـك       هغه څوك چې كتاب ليكي يا يې كومه ك
  باندې پوهېږي.

  يحيى وردك: بلې.
  خپله له پيداګوژۍ سره تعلق لري.ه اسداهللا غضنفر: بل اړخ يې پ

يو كتاب دى، فرضاً د اتم صنف د زده كونكي لپاره ليكل كېږي، يا د طـب د  
لومړي كال د محصل لپـاره ليكـل كېـږي، دلتـه دې تعليمـي اړتيـاوې هـم پـه         

يول كېږي، دغه بيا له علم پرته، يا د فزيك د علـم پرتـه يـو بـل علـم      نظر كې ن
  دى. د پيداګوژۍ چې ضرورت دى ورته، چې تعليم او تربيه څه غواړي؟ 

او درېــيم اړخ دا دى: يــو كتــاب بــه د تعلــيم و تربيــې د علــم پــه معيــارونو هــم    
 ليكل شوى وي او هغه د علم معيارونـه او غوښـتنې بـه هـم پـه نظـر كـې نيـول        
شوي وي، خو يو كتاب وضوح هم غواړي، ليكـوالي هـم غـواړي، داسـې يـو      

  متن بايد وي چې هغه د فهم وړ وي، دا بيا يو درېيم مهارت شو.
ويل كېږي، چې د افغانستان تدريسـي كتابونـه داسـې كتابونـه پكـې لـږ دي       

  چې دا درې واړه ځانګړنې پوره ولري او په الزمه اندازه ولري.
كتابونه چاپوئ، آيا له معياره يې مطمين ياست، د دغـو  تاسو څنګه؟ تاسې 

  درېيو واړو معيارونو؟
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يحيى وردك: د معارف په هكله زه بايد دوى په اول كـې وسـتايم، ځكـه چـې     
   دوى يو كار، يو لوى كار شروع كړ.

راغلو زموږ يا د لوړو زده كړو د كتابونو په هكله، زموږ كتابونه لكه ما چـې  
چـې زه د افغانسـتان د    ،كتابونـه دغسـې پـرمخ بيـايم     مخكې وويـل، زه دغـه  

تـه تشـويقوم، چـې دوى دغـه خپـل       پوهنتونونـو اسـتادان، پروفيسـوران دې   
لكچرنوټونه، خپل يادداشتونه يا خپل كتابونه له سره يو نظر پـرې وكـړي او   
هغه د طب له نويو السته راوړنو او معيارونو سره برابـر كـړي او بيـا يـې مـوږ      

د مثـال پـه توګـه، دلتـه مـا ځينـې نمـونې راوړي، دلتـه دغـه دوه           ته وسـپاري. 
كتابونــه، يــو كتــاب عضــوي كيميــا ده، چــې دغــه پوهنــوال صــاحب وليــزي     

خپلــه رشــته كــې تــر دوكتــورا پــورې ه ليكلــى دى، ده خپلــه پــه جرمنــي كــې پــ
تحصيل كړى دى او څو كاله يې په كابل پوهنتون كې هـم درس وركـړى دى،   

  و كې.په دې وروستيو كلون
پخوا هم مخكې له دې نه، چې دى خـارج تـه والړ شـي، دى د كابـل پوهنتـون      
استاد وو، نوموړي د افغانستان تعليمي نصاب په چوكاټ بانـدې او همغـه   
مسلكي اصطالحاتو باندې چې دى هم پوهېږي او زموږ محصل هم پوهېږي 

   دغه كتاب يې ترتيب كړى دى.
ر عبيداهللا عبيد دى، چې د لـوړو زده  همدا شان دا بل كتاب د پوهاند دوكتو

كړو وزير دى، دا پخپله استاد پاتې شوى دى، كلونه، كلونه د كابل طـب پـه   
پوهنتون كـې د مـايكروبيولوژي كتابونـه يـې ليكلـي دي، دا دوه درې وارې      

په دغو كتابونو كې ان شـاء اهللا   له سره چاپ شوي او له سره ايډيټ شوي دي.
كتابونو كې موجود دي نشته او يا ډېـر كـم دي؛    دغه مشكالت، چې په نورو

ځكه دغه كتابونه داسـې يـو بـې تجربـه اسـتاد نـه دي ليكلـي، يـا يـو پـه يـو د            
خـوا نـه دي ترجمـه شـوي؛ ځكـه چـې دوى خپلـه        ه خارجي منبع نه د يو ژباړن ل

لس، پنځه لس كاله د استادۍ د تدريس تجربه لري، نو هر اسـتاد چـې لـس،    
ه تجربه د تدريس ولري ان شـاء اهللا هغـه د پيـداګوژۍ لـ    شل كاله  آنپنځلس، 
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خوا نه هم هغه معيارونه يې په نظر كې نيولي دي او دغه اسـتادان پـه كتـاب    
  ليكلو كې تجربه هم لري، دوى ډېر كتابونه ليكلي دي.

 140يحيى وردك، تاسو چـې كـوم كتابونـه يـادوئ دا      ډاكټراسداهللا غضنفر: 
مـو سـره تعلـق لـري، داسـې ښـكاري ستاسـو لـه         عنوانه، دا ټـول لـه طبـي علو   

  خبرو؟
  يحيى وردك: بلې، هو.

اســداهللا غضــنفر: د افغانســتان پوهنتونونــه، خــو پــه نــورو څــانګو كــې هــم د   
كتــابونو د كمــي مشــكل لــري، د لــوړو زده كــړو وزارت، چــې تاســو هلتــه          
سالكار ياسـت، نـورو پوهنځيـو تـه هـم د كتـابونو پـه برخـه كـې څـه پروګـرام            

  لري؟
حيى وردك: د افغانستان په ټولو برخو كې، كـه دا طبعـي علـوم دي، كـه دا     ي

ــابونو اشــد ضــرورت دى.     ــوم دي، د درســي كت ــاعي عل ــا پېشــنهاد   اجتم زم
خپـل پاسـني يـا    ه وزارت ته، همدغه دى، چې دغه چاپ د درسـي كتـابونو پـ   

Top Priority          كې ونيسي؛ ځكـه چـې پـه كيفيـت د تـدريس كـې واقعـاً اساسـي
ــري. رول تدري ــر    ســي كتــاب ل متأســفانه د پوهنتــون اســتادان او محصــلين ت

ژبه نه پوهېږي، نو په كار ده چې خصوصاً پـه پښـتو    انګليسياوسه، ټول په 
  او دري ژبو موږ درسي كتابونه په ټولو برخو كې ولرو.

ــراســداهللا غضــنفر:   ــال،      ډاكټ ــه وړم ك ــال و، ك ــر ك ــى وردك، تې صــاحب يحي
ري او طـب پـوهنځي كـې    نيـ كړ، چې پـه انج جمهور رييس حامد كرزي حكم و

دې پــه انګرېــزي ژبــه زده كــړې شــروع شــي، بيــا ځينــو خلكــو پــه رســنيو كــې    
مخالفت هم وكړ، مخالفت يې يو دا و، چې ممكن دوى په دې پردۍ ژبـه پـوه   
ــي        ــو قســم د مل ــو خلكــو ي ــدې فشــار دى او ځين ــه محصــل بان ــه شــي او دا پ ن

و پـه مقابـل كـې بيـا ويـل كېـدل چـې        احساساتو په بنياد هم دا خبره كولـه، خـ  
اوسنى ساينس په انګرېزي ژبه دى، په انګرېزي ژبه كې په هره ساحه كـې پـه   

ران نيـ ان، زمـوږ انج ډاكټـر زرګونو كتابونـه پيـدا كېـږي، كـه زمـوږ       ،زرګونو
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زموږ نور متخصصـان د انګرېـزۍ غونـدې يـوه نړيوالـه ژبـه زده نـه كـړي، نـو          
نه د همېشه لپاره محـروم پـاتې وي، خـو پـه     دوى به د علم له يوې لويې برخې 

هر حال؛ دا كار خو پيل شو، نو ستاسـو دغـه او دغـه كـار، چـې حامـد كـرزي        
  يې حكم كړى دى، يو څه تفاوت نه سره لري؟

يحيى وردك: دغه كار كه اصوالً ښه دى، زه يې طرفدار يم، خو دا د يـو فرمـان يـا    
ه كـار دى، لـومړى مـوږ بايـد پـه      تـه يـو پـالن پـ     يو حكم په صادرولو نه كېږي، دې

كيد وكړو، چې يو څوك چې له دولسـم صـنف   ر تأژبه ډې انګليسيمعارف كې په 
لسـم پـاس چـې    ويـې زده وي، دغـه دو   انګليسـي نه فـارغېږي بايـد روانـه مكملـه     

زموږ پوهنتون ته راشي بيا كېداى شي، چـې ځينـې پـوهنځي چـې پـه انګليسـي       
  ه دوام وركړي.  ژب انګليسيوي، دى خپل تحصيل ته په 

  اسداهللا غضنفر: لكه په هند او پاكستان كې؟
  يحيى وردك: هو، لكه په نورو ځايونو كې.

ــوازې        ــا پــه نظــر زمــوږ محصــلين كــه مــوږ ي ــه، زم ــه هكل ــو د كتــابونو پ راغل
كتابونه وركړو، دوى هغسې استفاده ځينې نه شي كوالى، لكـه د   انګليسي

پـر دې   برسـېره ه وليكل شي، خـو  خپلو ژبو پښتو او دري چې كتابونه دوى پ
د يـو كتـاب تاسـو يـې وګـورئ،       هم زه به تاسو ته دلته نمونه يې مـا راوړې ده. 

ــې    ــه ي ــې پــه دري ده، مــوږ دغســې     انګليســيچــې يــوې خــوا ت ده، بلــه خــوا ي
 انګليسـي كتابونه هم چاپ كړي دي، زموږ يو بل كتـاب دى، چـې مكمـل پـه     

هنتون كې استاد دى، نو په كراره ليكل شوى دى، دا پخپله د ننګرهار په پو
مــوږ، مــثالً كــه نــوي  ژبــې تــه عملــي كــار وكــړو. انګليســيكــراره بايــد مــوږ د 

استادان د طب پوهنځيو او انجينري لپاره نيسو، يو شـرط يـې بايـد دا وي،    
ژبـه پـوه شـي او تـدريس وكـوالى شـي، كـه مـوږ          انګليسيچې دوى په روانه 

سـتادانو بانـدې ومنـو، ان شـاء اهللا     لس، پـنځلس كالـه پـورې دغـه شـرط پـه ا      
ژبه كړو، خـو   انګليسيكوالى شو تر لسو كلو پورې زموږ ځينې پوهنځي په 

دا په يو وار نه كېږي، دا په حكم نـه كېـږي دا سيسـتماتيك كـار او پـالن تـه       
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  ضرورت لري او د دې پالن او كار عملي كولو ته ضرورت شته.
په افغانستان كې په تېرو لسو صاحب يحيى وردك!  ډاكټراسداهللا غضنفر: 

كلونو كې نړيوالې ټولنې په مختلفـو برخـو كـې مرسـتې وكـړې، لـه افغانـانو        
ســره مــالي مرســتې، اقتصــادي مرســتې، تخنيكــي مرســتې، خــو اوس چــې   
بهرني عسكر وځي، نو په ډېرو ساحو كې دا وېره موجوده ده، چې دوى به لـه  

  ې كمې كړي.افغانانو سره مرستې بندې كړي، يا به يې ډېر
د افغانستان پوهنتونونو ته، خو د كتابونو ډېر ضرورت دى او تاسـو پـه دې   
موضوع الښه پوهېږئ، څنګه چې تاسو كومه پروژه روانه كړې ده، كـوم كـار   

عنوانه طبي كتابونـه چـاپ كـړي دي، دا    140مو روان كړى دى او تر اوسه مو 
 ګه دى؟به په راتلونكو كلونو كې هم دوام ومومي، وضعيت څن

يحيى وردك: وضعيت متأسفانه ښه نه دى، دوى هم داسې متزلزله دي، چې 
خپل كومكونه به تر كومې اندازې پورې وكـړي او د دغـه كومكونـو لپـاره د     
دوى دفترونه بايد دلته وي، د دوى د پروژو يو څـه عملـي كـول او كنتـرول د     

كي خلـك او  دغو هېوادونو د خپل سټاف او خلكو له خوا كېږي، كه دغه مل
دفترونــه دلتــه امكــان د موجوديــت يــې نــه وي، يــا د خطــر احســاس وكــړي،    

اتيــك ډول د هغــوى شــايد وتــړل شــى، دا دفترونــه چــې وتــړل شــول، پــه اتوم 
   .  دوى كومكونه به كم شي

دا يو اړخ د مسئلې دى، بـل اړخ د مسـئلې دا دى، چـې دا بهرنـي هېوادونـه،      
غانستان اړتياوې په نظر كې نه چې كومك كوي، دا دغسې سل په سلو د اف

نيســي، لــه يــوې خوانــه او لــه بلــې خوانــه زمــوږ حكومــت او زمــوږ ادارې هــم   
ضعيفې دي، چې هره اداره يا هر وزارت په همغـه خپـل سـكتور او برخـه كـې      
داسې يو پالن، پروګرام او اكشن پـالن نـه لـري، د بهرنيـانو لپـاره چـې پـوره        

خپـل سـكتور كـې يـې مشـكالت او      دغه خپل سكتور يې تحليل كړى وي، پ
هر څه ورته معلـوم وي او دغـه هـم ورتـه معلـوم وي، چـې دغـه دغـه كارونـه د          

  افغانستان په ګټه دي.
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خارجيان راشي، بس همغه يو څه پروژې چې لري، يا پروګرام چې لري، هغـه  
حكومــت تــه وړانــدې كــړي، يــا مربوطــه ادارې تــه، يــا وزارت تــه، هغــوى هــم 

  او بس پيسې مصرفېږي. موافقه ورسره وكړي
ان ډاكټـر د مثال په توګه، په طب برخه كې هر كال جرمني ته يو شمېر افغاني 

عملي كـار نـه شـي كـوالى،      ډاكټرلېږل كېږي، هلته په جرمني كې يو خارجي 
  چې هغه په مريض باندې كار وكړي.

  اسداهللا غضنفر: اجازه نه لري؟
ا كـوالى شـي يـو تشـخيص يـا يـو       يحيى وردك: اجازه نه لري، هيڅ نوع، هغه تنهـ 

ــوږ افغــان        ــه شــي ايښــودى، زم ــدې الس ن ــريض بان ــريض وګــوري، م ــرم ، ډاكټ
ان، د جرمني نه راځي، په دغه بانـدې پـه هـر    ډاكټرهمداسې يو شمېر استادان يا 

چې جرمني تـه ځـي تقريبـاً لـس پـنځلس زره ايـرو مصـرفېږي، چـې دوى دا          ډاكټر
وږ كـه دلتـه دغـه پيسـې را واخلـو او پـه       پيسې په دې باندې لګوي؛ حال دا چې م

دغسې يو پروګرام يا پروژه باندې يې ولګـوو، لكـه د كتـابونو پـه چـاپ بانـدې،       
تاسـو وګـورئ، مـوږ     . تقريباً دوه يا درې ايرو مصرفېږيموږ په هر كتاب باندې ز

په دغه لـس زرو بانـدې تقريبـاً درې زره شـاوخوا كتابونـه چـاپوو.  دا كتابونـه يـو         
شويقوي، يو دغـه شـى پـه افغانسـتان كـې پـاتې كېـږي، اوس شـل كالـه          استاد ت

  وروسته هم دغه كتاب به په همدغه ملك كې پاتې وي.
  اسداهللا غضنفر: او په زرګونو خلك ترې استفاده كوالى شي.

يحيى وردك: او نور خلك ترې استفاده كوي، په ټول افغانسـتان كـې ترېنـه    
ان لېـږو، جرمنـي تـه د دوه درېيـو هفتـو      رډاكټاستفاده كېږي او دا كه موږ دا 

لپاره به يو وركشاب مؤثره هم وي، خو هغه اوليـت   ډاكټرلپاره صحيح ده، د 
  يا لومړيتوب، چې موږ بايد چاپ د كتاب ته وركړو، مدنظر كېږي نه.

اسداهللا غضنفر: كه بېرته ستاسـو د كتـابونو پـروژې تـه راشـو، څنګـه پـه دې        
  تابونو چاپ ته ادامه وركوئ او كه نه؟راتلونكو وختونو كې هم د ك

يحيى وردك: دغه كار په ټپه نـه دى والړ، همدغـه اوس هـم زمـوږ د كتـابونو      
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چاپ روان دى، تېره هفته زه په چاپ خانه كې ومه، موږ په دې ورځـو كـې پـه    
كتابونـه چـې    140يو نوي فكر باندې كار كـوو، هغـه دغـه دى، چـې دغـه ټـول       

فغانستان كې مو تقسيم كـړي دي، دا مـوږ غـواړو    موږ چاپ كړي او په ټول ا
ــي ډي اف      ــانو كــې د پ ــا دوه ډي وي ډي ــوه ي ــه ي ــدې   ) PDF(چــې پ ــه شــكل بان پ

ډ كړو او دا بيا د افغانستان ټولو طب محصلينو تـه  راغونډ كړو او دا ريكار
كتابونه به په ډېر واړه حجـم   140د دې ښه والى په دې كې دى، چې دا  وركړو.

خپـل كمپيـوتر كـې ولـرالى شـي، هـر څـوك يـا هـر          ه ك يـې پـ  كې، چـې هـر څـو   
خپل جېب كـې همدغـه   ه يا طب محصل يا استاد يې په لپټاپ، حتى پ ډاكټر
دغه به ان شاءاهللا پـه كيفيـت د درس كـې مهـم رول      كتابونه به ورسره وي. 140

ان منحيـث د رفـرنس لـه دې نـه اسـتفاده وكـوالى       ډاكټـر ولري او هم بـه ځـوان   
  شي.

  كامياب اوسئ. غضنفر:اسداهللا 
  

���  
  
  

د دې پـــر 8ـــای چـــې د <ـــوونې الرې چـــارې 8نـــ7ن5 يش، بايـــد   

دريس کتابونــه ولــرو، ترFــو د <ــوونې الرې چــارې د حفــظ کولــو او 

ــرو  ــه ډلبنــدۍ، خــربو ات ــو پ تکــرار پر8ــای انتقــادي تحليــل او د فکرون

  او عمل بدل يش.

  ه او پرمختياپه افغانستان کې د <وونې او روزنې بيا رغاون

  پالييس، موخې او اسرتاتېژۍ

  د افغانستان د <وونې او روزنې خپلواک عايل کميسيون

  )۲۰۰۳( ۱۳۹۲-کابل

  د يونسکو په مرسته
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  :ر کال د کتابونو لپاره زر ډالرهه

  د افغانستان نامجهز پوهنتونونه
  

  مقالې ژباړه AANد 
  ليكواله: كريسټين رورز 

  2014نومبر،  23نېټه: 
د افغانســـتان پـــه  
ــې  ــو كـ پوهنتونونـ

ــلين  ــم محصــ ال هــ
مناســـــب درســـــي 
 كتابونـــه نـــه لـــري.
اســتادان دوى تــه  
تــــــش پــــــه نامــــــه 

ټرونــه، چــې لــه چپ
لـه بـل پلـوه     وركوي. ،لكچرنوټونو او تېر وخته كتابونو څخه كاپي شوي دي

پــه څېــر پــاتې انبــارونو  بــوديجېكتابتونونــه، د اهــداء شــويو كتــابونو د بــې 
ــه    شـــوي دي، چـــې زيـــاتره يـــې د اړتيـــاوو، تعليمـــي نصـــاب او لكچرونـــو لـ

سـره چـې زده    سـره بهرنـۍ مـداخلې   كلونـو   13له  .سر نه خوريمحتوياتو سره 
حالـت دوام   دغـه كړې يې د يوه بريالي پړاو په توګه ګڼلي دي، ولـې تـر اوسـه    

ــدريس د     ــړو او تـ ــويو زده كـ ــډېټ شـ ــبو او اپـ ــټين رورز د مناسـ ــري؟ كريسـ لـ
چــې دغــه موانــع   او ښــيي  ســرچينو درې بنســټيز خنډونــه تحليــل كــړي دي    

ديجـو  (خنډونه) له نورو موضوعاتو، لكه د تعليمي نصاب اصالح كـول، بو 
ــري.       ــه همغــږۍ ســره څــه اړيكــه ل ــه لومړنيــو او منځيــو ښــوونځيو ســره ن  او ل

، وړانديز شوې حـل الرې راښـيي  نوموړې د استادانو او سالكارانو له لوري 
رورز  چې باالخره به محصلين پـه مناسـبو درسـي كتـابونو سـره سـمبال كـړي.       
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تيژيك وايـي: لــه بـده مرغــه، نــه د لـوړو زده كــړو راتلــونكى پنځـه كلــن ســترا    
پالن او نه هم پـه دې برخـه كـې لويـو مرسـته كوونكـو دې سمالسـي اړتيـا تـه          

  پاملرنه كړې.
كتابونــه يــا پــه ځــانګړې توګــه د كتــابونو كمښــت ښــيي، چــې تــر اوســه د           

چې په  داسې حال كېپه  افغانستان په لوړو زده كړو كې څه كمى شتون لري.
ونه پوهنتونونـو تـه   نوره نړۍ كې محصلين له كتـابونو څخـه ډك درانـه بكسـ    

كـې لـه څـو     ي كڅـوړه افغـان محصـلين پـه يـوه پالسـتيك     خو وړي او راوړي، 
د حيرانتيـا خبـره نـه ده؛     كاپي شويو پاڼو پرته نور څه پوهنتونونو ته نه وړي.

ــه    ــه حقيقــت كــې ل كلنــې هڅــې او كوښــښ ســره چــې د زده كــړې د     13ځكــه پ
  .د السرسي وړ نه دي د زده كړو ډېر موادپرمختګ په الر كې شوي، بيا هم 

كال د سپټمبر په مياشت كې په كابل پوهنتون كې له محصـلينو سـره    2014د 
  څو ناڅاپي خبرې اترې:

اقتصـاد پــه اړه د  م سمسـتر محصــل د مكرو يـ د اقتصـاد پــوهنځي د دو  تمـيم 
كې  ي دوسيهپالستيكرنګه په آبي نوموړى لكچر لپاره ټولګي ته روان دى. 

د وزارت له خوا تيار شوي كتـابګوټي (رسـالې)   اړه اساساتو په د اقتصاد د 
مضـمون پـه اړه   د يـاد  دده په وينـا،   .لريكاپي شوې پاڼې په الس كې  20څخه 

مـوږ لـه همـدې څخـه     «د نورو كتابونو سپارښتنه ورته نه ده شوې، دى وايي: 
  »چې د زده كړې لپاره څه ته اړتيا لرو. زده كړه كوو، كه څه هم موږ پوهېږو

دى لـه پوهنتونـه   . ري) پوهنځي محصل دىنيول د رياضياتو (انجمحمد رس
پـه  «د باندې د انټرنيټ كلپ پـه لـوري د تـګ پـه حـال كـې دى او غـواړي چـې         

د  پــه اړه اناليــن پلټنــه وكــړي. » يوي مســايلو كــې د ګــراف اســتعمال ئاحصــا
كتابونــه نــوي يې پــه اړه دوه ئد دوى ديپارتمنــت د احصــانومــوړي لــه قولــه، 

محمـد   غه څه چې دى ورته اړتيا لري، په دغه كتـابونو كـې نشـته.   لري، خو ه
رســـول شـــكايت كـــوي، چـــې د محصـــلينو لويـــه ډلـــه د اســـتاد پـــه شـــاوخوا  

تحليـل، تفاضـلي رياضـي    مخـتلط  راټولېږي؛ ځكه چې د تحليلي هندسـې،  
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  شته.نورو مضامينو په اړه كتابونه ن او ډېرو
و دوى زمــوږ لپــاره نــوي مــوږ ډېــر اليــق اســتادان لــرو، خــ«يــو محصــل وايــي: 

دوى وايي چې كمپيوټرونو تـه السرسـي نـه    . درسي مواد نه شي چمتو كوالى
ژبـه هـم پـه     انګليسـي لري او نه شي كوالى درسي مواد پيدا كړي او دوى پـه  

  »كافي اندازه صالحيت نه لري، چې زموږ لپاره درسي مواد وژباړي.
ل دى، د فوتو كاپي م سمستر محصينقيب الرحمن د وترنرۍ پوهنځي د دوې
پـه اړه د  » وترنري طبـي اصـطالحات  «د دوكان د خرڅالو مېز ته والړ دى او د 

د دغـه پـاڼو پـر پښـتۍ      استاد لخوا راټولو شويو دېرشو پاڼو غوښـتنه كـوي.  
)Cover (   هغــه كتاب/كتابونـــه نـــه دي څرګنـــد، چــې دغـــه معلومـــات ورڅخـــه

رګو كېږي، د بېلګې ددې پاڼو محتويات ډېر ساده تر ست ستل شوي دي.ياخ
ويـل   Coopپه توګه د حيواناتو كور (يا د اوسېدو ځاى) تـه پـه انګليسـي كـې     

نقيب الرحمن وايـي، چـې د پـوهنځي كتـابتون ښـه سـمبال شـوى دى،         كېږي.
  دي او دى ورباندې نه پوهېږي. انګليسيخو زياتره كتابونه يې 

 ؟３ ＇ه ديياو ستونزې  ول３ افغان محصلين مناسب درسي کتابونه نه لري

ــې د    ــو كــ ــاني پوهنتونونــ ــه افغــ ــنيو پــ ــوادو د  اوســ ــي مــ ــړو او درســ زده كــ
تـر   .خواشينوونكي حالت لوى او بنسټيز المل لوړو زده كړو ته نه پاملرنـه ده 

كال پورې نه بسپنه وركوونكـو او نـه هـم افغـان حكومـت پـه دې برخـه         ز 2010
چټكـۍ سـره   پـه   له بلې خوا د محصلينو شمېر هـم  .لودهكې كومه لېوالتيا در

دا ځكه چې افغان حكومت او نړيـوالې ټـولنې پـه كلونـو      . دىزياتېدو  رمخ پ
كـه څـه   دا كـار   كلونو لومړنيو او منځنيو ښوونځيو ته زياته پاملرنه كـړې ده. 

)، خـو دې ټكـي تـه يـې     1( دغه سكتورونو د بريـاليتوب سـبب شـوى دى    دهم 

                                                 
تګ د تمركز او په همدې حـال د سـاتلو لپـاره     رپ نجونواښوونځيو ته د ماشومانو ، په ځانګړي ډول . 1

كال كې له يو ميليون څخه كم افغان ماشومان  2001ه كتنه وشي. په د دوى مخكيني تعداد تمناسبه ده 
ميليـون هلكـان او    5,2ميليـون تـه زيـات شـو (      8,5كې  2012/2013د دوى تعداد په ، ښوونځيو ته تلل

نجونې). له دې جملې څخه له يو ميليون نه زيات نوي شامل شـوي زده كـوونكي دايمـي    اميليون  3,3
لومړني ښوونځي  له مخې د  Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010/11ناسوب دي. د 
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 ،زيات فـارغين وركـوي   ېكړې، چې دغه سيستم تر هغې اندازپاملرنه نه ده 
  .چې پوهنتونونه يې ظرفيت لري

چــــې د هېــــواد د لــــوړو زده كــــړو د اوســــني   يــــوه داخلــــي ارزونــــه USAIDد 
) د اجرا پـه اړه ده، لـه ثـانوي زده كـړو څخـه د      ز2014-2010ستراتيژيك پالن (

 ٪36، او 2013پـه   ٪59، 2012په  ٪36فارغينو د شمېر زياتوالى څرګندوي (
چې له دې ډلې څخه تقريباً ټـول هيلـه لـري لـوړې زده كـړې تـر        )،كې ز2014په 

كـال د ډسـمبر مياشـتې تـر پايـه پـه افغـاني         ز 2003د څخـه   2002له  السه كړي.
ــه     ــو كــې د محصــلينو شــمېر ل ــات   123،524څخــه  31،203پوهنتونون ــه زي ت

پـر دې اسـاس، پوهنتونونـو تـه د ازمـوينې (كـانكور) وركوونكـو زده         شوى.
  ).1( هر كال په لسګونو زره زياتېږي كوونكو شمېر

ــه او د لــــوړو زده كــــړو   34د لــــوړو زده كــــړو وزارت او  دولتــــي پوهنتونونــ
مؤسسې نورو محصـلينو تـه پـه فضـا برابرولـو كـې ناچـاره دي، خـو دوى پـه          

دا اصـالحات   كـړي. هـواره  ګډه سره هڅه كوي، چې د ستونزو يوه اوږده لړۍ 
كيفيـت  د ړو لپـاره نامناسـبې زېربنـاوې،    په ډېرو واليتونو كې د لـوړو زده كـ  

، د نا تمامې درسـي برنـامې جوړونـه، د اسـتادانو ظرفيـت جوړونـه،       تضمين
په پوهنتونونو كې زده كړو ته د ښـځو السرسـى، پوهنتونونـو تـه د ازمـوينې      
(كانكور) له درغليو ډك سيستم د بيـا منظمولـو سـتونزې او د پوهنتونونـو     

  .كې نيسي علمي او مالي خپلواكي په بر
ليست څخه ځينې موضـوعګانې   ښايي دا د حيرانتيا خبره نه وي، چې له دې

دي، چـې لـه    ېيا هم د راتلونكي لپاره ځنـډول شـو  او  ې، هېرې شوېلرې شو
                                                                                                       

 UNESCO 2013/14ســلنه ماشــومان ښـوونځيو تــه ځــي. پـه دې اړه نــور پــه    55يـوازې  عمـر لرونكــي  

Monitoring Report .كې لوستلى شئ 

 ېفـارغينو شـمېر در  كلونو تر منځ به د ښوونځيو د  2015او  2011د  .ۍ سره پورته ځيكتقاضا په چټ.  1
. زموينه كې ګډون درلوداپه شاوخوا كې افغان ځوانانو د كانكور په  117،000كې د  2011په . برابره شي

 250،000كـې   2014پـه  ، وه 175،000كـې دا شـمېره    2013د لوړو زده كړو وزارت د يـو ويانـد پـه وينـا پـه      
 AANلـوړو زده كـړو وزارت يـو ويانـد      لكه څرنګه چـې د و. افغان ځوانانو په كانكور كې ګډون كړى و

 پورې زده كوونكي په كانكور كې ګډون وكړي. 300،000كال كې به تر  2015ته وويل، په 
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هغـــې ډلـــې څخـــه د نويـــو او د السرســـي وړ درســـي مـــوادو چمتـــووالى يـــوه  
  موضوع ده.

مرستو په بڼـه او يـا لـه    د كتابونو تالش ډېر وخت بې پالنه، په كمه اندازه، د 
. كه څه هم په ځينو حاالتو دا بهرنيو پوهنځيو سره د شراكت په ډول پاتې دى

ټولـو پوهنځيـو   ، خو هېڅكله هم نشي كوالى چـې  دي هڅې هيله بخښونكې
لـه همـدې كبلـه    او مركزي كتابتونونو تـه كـافي انـدازه كتابونـه چمتـو كـړي.       

ه بـې پالنـه وي او د محلـي    هغه څه چـې محصـلينو تـه تـدريس كېـږي، ډېرځلـ      
استادانو په مهـارتونو او ماخـذونو پـورې اړه لـري، چـې دا د زړو، تـر وخـت        
تېرو او بې پالنه درسي موادو اوسنى اسـتعمال نـور هـم كـړكېچن كـوي او د      
هغــه محصــلينو پــه فــارغولو كــې مرســته كــوي، چــې پــه بېالبېلــو بــې پالنــه    

  ډولونو روزل شوي دي.
كـې داسـې   » د هېـواد د لـوړو زده كـړو لنـډيز    «ل بانـك  كال كـې نړيـوا   2007په 

درسي مواد او ښوونيز او روزنيز مېتودونه په پوره توګه له دوده «...بيانوي: 
لوېـــدلي دي... د اړينـــو ښـــوونيزو او روزنيـــزو (پيـــداګوژيك) مېتودونـــو د 
ــه، ژورنالونـــه او        ــى، درســـي كتابونـ ــه السرسـ ــه انټرنيـــټ تـ ــاتو (لكـ امكانـ

راتواري موادو) د رانيولو لپاره د مرستو منابع په الس كـې  ازمايښتي يا الب
 چـې بايـد د زده كـړې مركـزي برخـه وي      هغـه څـه  ال هم په اوه كلونو كې  »نشته.

د وزارت او  (نـــوي، معيـــاري او د السرســـي او پوهېـــدلو وړ درســـي مـــواد) 
كېـږي،  داسـې انګېـرل   خـوا  ه پوهنتونونو او همدارنګه بسـپنه وركوونكـو لـ   

پــه سيســتم كــې د ال نــورو   .وروســته بــه يــې پــه اړه اقــدام وشــي  ې چــې ګــواك
  .دياساسي خنډونه باقي پاتې وړاندې مناسبو درسي كتابونو پر 

  بوديجه :لوم７ی خن６
چـې دوى د   ) وايـي 1( د كابـل پوهنتـون اداري هيئـت    .ى خنـډ بوديجـه ده  لومړ

                                                 
لــه  وړد خپلـو زده كـ   ېپــه كابـل پوهنتـون كــ   Thomas Rutting ړىغــ ېد افغانسـتان د شـنونكو شـبك   

 ېزيـ او خت ېزيديـ لو ېرډېـ ؤ.  هښمركزي كتابتون خورا  ېكال ك ١٩٨٣په  ېكوي، چ ادونهي خهڅوخت 
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هنځي همـدا راز پـو   .پوهنتون د مركزي كتابتون لپاره يوه افغانۍ هم نه لـري 
د نـورو واليتونـو د   . هم پيسې نـه لـري، چـې كـوچني كتابتونونـه چمتـو كـړي       

  پوهنتونونو كتابتونونه هم ورته حالت لري.
ولـې حالـت دا ډول دى؟   چې  ره يوه بررسي ښييد وزارت له يوه مالي مدير س

تـر ټولـو    .د لوړو زده كړو لپاره اوسنۍ بوديجه پـه درېيـو برخـو وېشـل كېـږي     
 2،200،000،000مليونــه ډالــرو پــه شــاوخوا كــې (  37،898،400لويــه برخــه د 

ــانګړې شــوې ده.    ــاره ځ ــانۍ) د معاشــونو لپ ــه   افغ ــه برخ  30،792،400دوېم
ــره (  ــايي ډالـ ــاره    1،787،500،000امريكـ ــلينو لپـ ــو، محصـ ــانۍ) د ليليـ افغـ

ــتونه      ــورو لګښـ ــنا او نـ ــو، برېښـ ــو، اوبـ ــر لوازمـ ــوادو، د فرنيچـ ــواركي مـ خـ
افغـانۍ) د   12،500،000ره (امريكايي ډال 215،332درېيمه برخه  تشكيلوي.

  .لګول كېږياو ترميمولو لپاره خريداريو كوچنيو
ددې بوديجې د دوېمې برخې، په يوه فرعي كټګوري كـې د كتـابونو د چـاپ    

 2،000،000ډالــرو پــه انــدازه (   34،453دا د  لپــاره يــوه برخــه ټاكــل شــوېده.    
پوهنتونونــو لپــاره   34 افغــانۍ) يــوه ډېــره كــوچنۍ برخــه ده، چــې د ټولــو      

خستلو لپـاره  ځانګړې شوېده؛ په دې توګه د هر پوهنتون لپاره د كتابونو د ا
څ قـانون نشـته، چـې پوهنتونونـه     ېدې لپـاره هـ   د .يد يډالره ټاكـل شـو   1،000

مكلف كړي، چې په رښـتيا سـره دغـه بوديجـه پـر كتـابونو ولګـوي، دوى دا        
) بانـــدې واو داســـې نــور پيســې پـــه نــورو مـــوادو (لكــه قرطاســـيه، تختــې     

ښــايي د  .مصــرفوي او يــا يــې بېرتــه د لــويې پيمــانې اړتيــاوو تــه راجــع كــوي  
  .به لګول كېږيبرېښنا د بيلونو او يا د ليليو لپاره 

خت پر اهـداء شـويو   له همدې امله د افغاني پوهنتونونو كتابتونونه زياتره و

                                                                                                       
لـه كتـابتونونو او    وځيـ د مختلفـو پوهن  وادونـو ېدرلـودل. مختلفـو ه   يـې او افغـاني كتابونـه    يېاتحاد

مـواد د   اترهيـ وايـي ز  ړى. نومـو ېكـول  ېمرسـت  ېكـ  زويلسـ  وڅـ  روېـ مركزي كتـابتون سـره پـه ت    دارازهم
حزب وحدت له  ېچ ل،ړوال هځهغه مهال له من ېپه دوران ك نويد مجاهد ځكلونو تر من ١٩٩۶او  ١٩٩٢

 ارهلپـ  رمولـو ګد  ېبه د ژمي په موسم كـ  ويالګياو جن ستهيكار اخ هګپه تو ډېد نظامي ا خهڅكتابتون 
 منظم شول. رتهېب ېك ۍد طالبانو په واكمن يې ېاو پات ولځكتابونه سو
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تـون د مركـزي   د كابـل پوهن يـوه ورځ  په تېـرو اوونيـو كـې     .مرستو تكيه كوي
دا  وښـودل. راكتابتون د كتابدار مرستيال همايون نوي را رسېدلي كتابونـه  

دفتـر پـه مـنځ كـې د د يـوه      ر د په شاوخوا كې و، چـې د كتابـدا   250كتابونه د 
ــر ســـر كـــوټ شـــوي و.  ــه پـــه كابـــل كـــې د  «همـــايون وويـــل:  مېـــز پـ دا كتابونـ

خـوا راوړل  ه لـ  سفارتونو، لـه بهـر څخـه د نېـك انـدو خلكـو او يـا موسسـاتو        
ه په ډاډ سـر ډېر كتابونو ته له دې جملې څخه  »شوي او يا را استول شوي دي.

 Awakening Your(وښــودل شــو، د را لــومړى كتــاب چــې  .بــې ګټــې ويلــى شــو

Child’s Natural Genius (    كتاب فارسي (ايراني) ژباړه وه، چې پـه كتـابتون كـې
و دا به غوره وي، چې له ځـان  د اروا پوهنې په برخه كې كېښودل شي، خبايد 

  .م الس كتابونو په ګدام كې كېښودل شييسره د مرستې په برخه كې د دو
اقتصـــاد پـــه اړه يـــو قـــاموس و، چـــې پـــه د دوېـــم كتـــاب د ټـــولنيز ماركېـــټ 

فرانسوي ژبه په افغانستان كې په پراخه كچه نه  .فرانسوي ژبه ليكل شوي و
ستل شـو، پـر   يله كوټ څخه را واخچې د كتابونو  درېيم كتاب كارول كېږي.

د  Nuremberg-Erlangenهغه د لګول شوې ټاپې څخه ښكارېده، چې د جرمني د 
دا  .خــوا تــرك شــوى وه پوهنتــون د كتــابتون لــ

ــوې      ــه ي ــه اړه ل كتــاب د ســوداګرۍ د اصــولو پ
ــيم جلــد و، چــې    ــور د سلســلې څخــه درې هغــه ن

ــه د     ــتان تـ ــه افغانسـ ــي څخـ ــه جرمنـ ــه لـ  جلدونـ
دا كتـاب هـم    .ل له السه وتلي ووراوړلو پر مها

  په جرمني ژبه ليكل شوى و.
پر داسې بې پالنه مرستو باور، كتابتونونـه د  

ګرځـــوي؛ ځكـــه  نو لپـــاره بـــې معنـــىمحصـــلي
كتابونه د اسـتادانو لـه لكچرونـو او ازمـوينې     
ــې      ــاى ك ــه پ ســره، چــې محصــلين د سمســتر پ

  ورسره مخ كېږي، سمون نه لري.
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 مـوږ پـه  «دا حالت پـه لنـډه توګـه داسـې بيـانوي:       د كتابدار مرستيال همايون
موږ په كـافي انـدازه د نويـو كتـابونو كـاپي       .كافي اندازه نوي كتابونه نه لرو

دري او پښتو ژبو كتابونـه نـه    موږ په كافي اندازه پهاو همداراز  نه لروګانې 
ــه لــري، چــې پــر هغــه     انګليســيزمــوږ محصــلين پــه  . لــرو ژبــه پــوره بلــدتيا ن

  »پوه شي، چې موږ يې په الس كې لرو.كتابونو 
كـاپي  فوتوتر دې غوره يا ډېر عام كتابتونونـه، د كابـل پوهنتـون شـاوخوا د     

ــه دي ــا     .دوكانون پــه دې دوكــانونو كــې اســتادان او محصــلين د دوى پــه وين
چپټرونه السته راوړي، چې له كتابونو څخه ځينې برخـې كـاپي شـوي دي او    

له محصـلينو نـه تمـه كېـږي، لـه هغـو        ه دي.يا په الس ليكل شوي لكچرنوټون
څخه ګټه پورته كړي او يا يې هم حافظې ته وسپاري، د تـدريس او زده كـړې   

په پراخه كچه پـه افغـاني پوهنتونونـو كـې     ال هم دا دوديزه يا پخوانۍ طريقه 
دا حالـت ورو ورو د لـه    كارول كېـږي، خـو د ځوانـو اسـتادانو پـه راتـګ سـره       

حســيب «رۍ پــوهنځي دروازې تــه نــږدې نيــد انج دى.منځــه تلــو پــه حــال كــې 
 700-600د بېلګــې پــه توګــه (دا چــې پــه انځــور كــې ليــدل كېــږي) » فوتوكــاپي

ډېـرې  دا ګونو محصـلين راځـي، چـې د علـم     سـل هره اوونۍ پـه   چپټرونه لري.
زيـاتره   .وپېري چې هر پاڼه يې يـوه يـا دوه افغـانۍ قېمـت لـري     كوچنۍ برخې 

له كومو كتـابونو څخـه اخسـتل شـوي دي، چـا       چى ينه و هم مالومهوخت دا 
  ؟يدا نوټونه راټول كړي دي او د لومړي ځل لپاره څه وخت ليكل شوي د

  نه شتون＃ د ＇７５ن３ د کلتور او عالق３ د استادانو ترمن :م خن６يدو
د زده كړو په سيستم كې د نويو كتـابونو پـر وړانـدې دويـم خنـډ هغـه څـه دي        

ــابري   دد لـــوړو زده كـــړو وزارت چـــې  ــان بـ د «يـــې علمـــي چـــارو معـــين عثمـ
  بولي.» د كلتور نه شتون استادانو ترمنځ د څېړنې

عثمــان بــابري د  .يــو تخنيكــي او بشــري عامــل وجــود لــري  پــه دې برخــه كــې  
افغانستان د لويو لويو استادانو او ساينسپوهانو په اړه وايي، چې ډېـر يـې   

د څــو لســيزو لپــاره لــه د كمونســتانو پــه رژيــم كــې لــه منځــه والړل، پــاتې يــې 
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علمي بدلونونو څخه لرې پاتې شول او زياتره يـې تـر دې وروسـته د تـدريس     
نـوي  او  دوى بايد خپلې رشتې بيا ځلې ولولي«بابري وايي:  .تيا نه لريلېوال

چې دوى هېڅ حركـت  ښكاري داسې چاپ كړي، خو  موادتدريسي او درسي 
مجلــې لپــاره پــه   »ن ټولنــهد پــوهنځي او پوهنتــون د پــال «نومــوړي  .»نــه لــري

مقالـه كـې د داخلـي جګـړو او طالبـانو پـه وخـت كـې د افغانسـتان          وروستۍ 
دى په دې ليكنـه كـې د زيـاتره اسـتادانو او اداري      پوهنتونونو ته كتنه كړې.

بيـانوي، چـې تـر اوسـه هـم پـه دې سيسـتم كـې         الملونه هيئت د داخلي تمركز 
  محسوسېږي.
  بابري ليكي:

ن او محصلين ځورول كېدل او ځينې وختونه نيـول كېـدل   استادان، كارمندا
علمـي ژونـد پـه شـدت      .ېنو ساحې په ناوړه توګه ويجاړې شواو د پوهنتونو

ــار او  وي مشـــرۍ، د پيـــروۍ د غوښـــتنسياســـبدلېـــدونكې ســـره د  او د فشـ
د سياسـي السـوهنې، فكـري     تهديدونو د وېـرې تـر اغېـزې النـدې راغلـى و.     

للو او د تحقيق لپاره د سرمايې د كمښت له كبله تحميل، د عالقې له منځه ت
تحقيق په مكمله توګه پاى ته ورسيد... نظام په نورو طريقو له ماتې سره مـخ  
شوى و... ايډيالوژي، سمت پرستۍ او قوم پرستۍ په تصميم نيونه كې ډېـر  

او په دې توګه د جګړې اغېزې وغزېدې، لكه: د حملو وېره،   درلودمهم رول 
بمبارۍ، وژنـه، زياتېـدونكي جنايتونـه او د زيـاتره اسـتادانو او       ترهګريزې

دا د هغه خلكو چې په جګړه كې يـې هوسـاينه او د    . كارمندانو داخلي تمركز
دوى تـر هرڅـه زيـات د      .ؤژوندانه وسـايل لـه السـه وركـړي و، د ژونـد حالـت       

  خپلو ځانونو ساتلو ته متوجه وو.
ني دودونه، تر هر څه ډېر مهم شـول،  په دې وخت كې د مركزي واكمنۍ پخوا

چــې ټيــټ پــوړي مــامورين بــه يــې د پرېكــړې لــه نيولــو وېــرول او لــوړ پــوړي     
سر بېره پر دې عمده اختالفات  چارواكي يې درانه او قدرتمند حاكمان كړل.

و، لكــه دينــي اختالفــات، پــه زده كــړه كــې د مفكــورې ونــډه او پــه   وموجــود 
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فشار چې غوښتل يې ښځې لـه پوهنتونونـو   لوړو زده كړو د ځينو كړيو لخوا 
ــړي.      ــه ك ــډه كم ــې د دوى ون ــه ك ــه ټولن ــو د   څخــه وباســي او پ ــو عوامل دې ټول

تغيراتو لپاره هيله مندي ډېره محدوده كړه او د بدلون فرصـت يـې تقريبـاً لـه     
  نشت سره برابر كړ.

چـې زيـاتره   (سـره  د بوديجې له كمښت او د مرسته كوونكو له محدود مالتـړ  
پــر ، د بريــاليتوب )وركــړل شــوې لومړنيــو يــا ثــانوي زده كــړو تــه     مرســتې 
  كوچني مخالفتونه ډېر لوړ وو.وړاندې 

ري، ځمكپوهنه او فارمسي پوهنځيو كې لوى بدلونونه (ډېـر  نيبابري په انج
البراتوارونه او غوره استادان) ستايي، خو دا مني چې تر اوسه هم پـه كابـل   

ولـو لـوى او پرمختللـى پوهنتـون دى)     پوهنتون كې (چـې پـه هېـواد كـې تـر ټ     
دا نوټونـه دوى   .تدريس كويداسې استادان شته، چې له لكچرنوټونو څخه 

او پـه سـختۍ سـره    څو لسيزې پخوا راټول كړي، په څو څو ځلـه كـاپي شـوي    
  .لوستل كېداى شي
د لـوړې درجـې اسـتادانو شـمېر     په دولتي پوهنتونونو كې په ورته وخت كې 

ظرفيت كمزورى كـوي، چـې څېړنـه وكـړي      د استادانوهم  المل دانو كم دى، 
  او نوي درسي منابع را ټول كړي.

ــه  ــالي كميســيون(      2013پ ــې د خپلــواك ع ــې د ښــوونې او روزن ) يــو 1كــال ك
د لـوړو زده كـړو وزارت لـه هڅـو سـره      «پخواني مشـر سـيف صـمدي ليكلـي:     

ي انـدازه  سره، په تېرو څو كلونو كې د پوهنځيو د استادانو وړتياوو په كـاف 
  »پراختيا نه ده كړې.

پــه شــاوخوا كـې نــوي اســتادان وګمــارل   500تېــر كـال د  «وايــي: همـداراز  دى 

                                                 
مړيتـوب كـې   په مالتړ د افغـان حكومـت پـه لو    UNESCOسيس شو او د أكال كې تز 2002په  بنسټ دا.  1

په هېواد كې د زده كړو د سيستم د بيا رغونې او نـوي كولـو لپـاره اړينـې پاليسـۍ      چې را منځته شو، 
په غونډو كې افغان روزونكي، روڼ اندي، له نورو هېوادونـو څخـه   . وركړيپراختيا ته  ۍاو ستراتيژ

سـيو اسـتازي سـره    اجنملګـرو ملتونـو د نـورو    د زده كړو متخصصين، نړيوال بسپنه وركوونكي او د 
 يو ځاى شول.
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شول، چې يوه يې هم دوكتورا نه درلوده، بلكـې زيـاترو يـې يـوازې ليسـانس      
ن اسـتادان د تقاعـد عمـر    كال كې ډېر شمېر مشرا ز 2012پردې په سربېره . وو

مسـلكي وړتيـا بـه د لـوړو زده كـړو وزارت       د استادانو ترفيـع او  .ته ورسېدل
  .» ولريلپاره د لويې ننګونې په توګه دوام 

) ٪57چې په افغـاني پوهنتونونـو كـې زيـاتره اسـتادانو (      ښييشمېر اوسنى 
 5سلنه ماسـتري او   38دي، يوازې  يوازې د ليسانس تر كچې زده كړې كړې

  سلنه استادان د دوكتورا درجې لري.
يقاتي يا د ماسـترۍ او دوكتـورا بورسـونه (د بېلګـې پـه      يو زيات تعداد تحق

خــوا) چــې پــه بهــر كــې د  ه لــ UNESCO، نړيــوال بانــك او USAID, GIZتوګــه د 
ــه     ــي د نااليقـ ــوالى شـ ــي وړ دي، كـ ــاره د السرسـ ــتادانو لپـ ــلينو او اسـ محصـ
كارمندانو دوره او د نوي تحقيق كمښت پاى ته ورسوي، نو پـه دې توګـه بـه    

د وزارت يو سالكار احمد سـمين، چـې د    را منځته شي.مناسب درسي مواد 
بـه   2014-2010لوړو زده كړو لپاره يې د نوي پنځه كلـن سـتراتيژيك پـالن (لـه    

دا خلك به په پنځه كلونو كې «پلى شي) په جوړولو كې مرسته كړې، وايي: 
  »په افغانستان كې د تدريس بڼه بدله كړي.

اد پــوهنځي تــه د المــان لــه بــوخم  د بېلګــې پــه ډول د كابــل پوهنتــون د اقتصــ 
پوهنتون څخـه، چـې د جګـړو نـه وړانـدې د كابـل پوهنتـون پخـوانى همكـار          

  دى، اته تنه نوي استادان له ماسترۍ درجو سره راغلل.
كه څه هم ښايي په بورسونو باندې ټول تللي كسان بېرته په علمي برخه كې د 

ــه شــي او همدارنګــه    ــاره را ن ــو لپ ــ د  كــار كول ــادمــاغونو پ  Brain Drain رواز ي

(بهرنيو هېوادونو ته د پوهانو تلل او هلته مېشت كېدل) هم تر يوه حده دغـه  
  ځواك له منځه وړي.

AAN  تــه يــوې ســرچينې وويــل، چــې دFulbright پــه بورســونو بانــدې  پروګــرام
چې افغانستان ته د راګرځېدو پر ځاى په متحده اياالتو كې پناه تللي كسان 

سلنې ته زيات شـوي   35سلنې څخه اوس  25كال كې له ز 2013شوي دي، په 
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كال كې د لوړو زده كړو په اړه د نړيـوال بانـك د يـوې    ز 2013همداراز په  دي.
زيـاتره افغـان محصـلين، چـې     «ارزونـې ليكواالنـو يادونـه كـړې:     هر اړخيزې 

سفر كوي، نه شي كوالى بېرته راوګرځي، نو په بهرنيو هېوادونو كـې  بهر ته 
  »يدا كوي.دندې پ

دا ليكواالن يوه ضرورت ته اشاره كوي، چې بايد د تحصيلي رتبو يـا دې تـه   
واد كــې دننــه د لــوړو زده كــړو پــه ورتــه پروګرامونــو يــوه پراخــه لــړۍ، پــه هېــ 

ــره لــرې خبــره ده   مو دا مهــال افغانســتان  . سســاتو كــې چمتــو شــي، خــو دا ډې
، كمپيــوټر لــري، (لكــه پــه فزيــك  پروګرامونــهيــوازې لــږ شــمېر د ماســترۍ  

ــه او       ــازو موندن ــو او ګ ــدرولوژي، د تېل ــه، هاي ــه، كانون ســاينس، ځمكپوهن
ــتو    ــه دري او پښـ ــې) او لـ ــه كـ ــوونه او روزنـ ــتنه او ښـ ــانګو راويسـ ــه د څـ پرتـ

  نه لري.پروګرام هېڅ په برخه كې دوكتورا 
  ژبه :در４يم خن６

د محصلينو لپاره د نويو او غوره درسي كتابونو او نـورو اپـډيټ شـويو (پـر     
پـه دري او پښـتو ژبـو ډېـر      .ژبـه ده  خت) منابعو په مخ كې تر ټولو لـوى خنـډ  و

كم با كيفيته درسي مواد شته، په داسې حـال كـې چـې د محصـلينو او همـدا      
ژبې وړتيا له انګليسي درسي مـوادو څخـه د ګټـې     انګليسيراز استادانو د 

  اخستنې لپاره كمزورې ده.
د رايجولـو پـه   اسطه په پراخـه كچـه   مواد د نړيوالې ټولنې په و انګليسيخو 

مرسـته كـوونكي   زياتره سكتور په بيا جوړونه كې  غه د ؛ ځكه دحال كې دي
ژبـه د كـار كولـو     انګليسـي ژبـې دي او يـا پـه     انګليسـي نړيوال سـالكاران يـا   

  ).1پوره بلدتيا لري(
                                                 

سالكارانو ځينې وختونه له ايران څخه د كتابونو د اخستلو الرښوونه كړېده؛ دا كتابونه په رښـتيا  .  1
كتـابونو   رچـې د ګاونـډيو هېوادونـو پـ    ، خـو  هم د افغاني پوهنتونونو د كتابونو لويه برخه تشـكيلوي 

ــې بــاوري شــتون لــري   ــو اســتا . بانــدې ژوره ب ــولنيزو علومــو   ،دان شــكايت كــوي د پوهنتونون چــې د ټ
لكه اقتصاد  رشتواو د ځينې نورو تخنيكي كتابونه فكري اغېزې لري او سياسي بڼه وركړل شوې ده 

 لپاره د دې كتابونو ژبه ډېره متفاوته او مشكله ده.
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) لري، چـې پـه دې وروسـتيو    ې(تدريسي برنام Syllabiزياتره نوي علمي اثار 
، نـو لـه همـدې كبلـه د     ېيمي نصاب سره يو ځاى را منځته شووي تعلكې له ن

  اثارو مهمې برخې په بر كې نيسي. انګليسي
وړتياوې په كې كمـې وي او   انګليسي، چې دا برنامې د داسې سيستم لپاره
سلنه په شاوخوا كې ټول افغانان، حتـى پـه    50په داسې يو هېواد كې، چې د 

(د نويو ځوانـانو   ګټورې نه دي ،ه شي كوالىدري او پښتو لوستل او ليكل ن
تـر   15 –سـلنه او د ځوانـانو    31,4د سـواد كچـه تـر اوسـه      – كلن يا زيات 15 –

  سلنه). 47يوازې  –كاله  24
له تېر كال را په دېخوا، په ځينو پوهنځيو كـې اسـتادانو تـه امـر شـوى، چـې       

ي توګـه پـه   دا كـار پـه ځـانګړ    ژبـه تـدريس كـړي.    انګليسيپه مضمونونه ټول 
هغــه پوهنځيــو كــې پلــي كېــږي، چــې وزارت او بســپنه وركوونكــو د زيــاتو    
اړينو رشتو په حيث درك كړي دي، لكـه انجينـري، كمپيـوټر سـاينس، طـب      

لخوا د لوړو زده كـړو   UNESCOكال كې د ز 2005په  او عامه اداره او پاليسي.
وړانـديز   ژبـه د تـدريس   انګليسـي وزارت لپاره پـه پرمختيـايي پـالن كـې پـه      

د پوهنځيو پرمختګ او تحصيلي برنامه وده كـوي، چـې پـه ټاكـل     («شوى و 
ــو كــې    ــو او پوهنځي ــدريس  انګليســيشــويو پوهنتونون ــې د ت ــه  د ژب ــه توګ پ

  »)وكاروي.
پــه دې برخــه كــې د پخــواني ولسمشــر حامــد كــرزي، بيــا بيــا غوښــتنې بايــد   

ژبـــه تـــدريس وشـــي، چـــې  انګليســـيوســـتايل شـــي، چـــې غوښـــتل يـــې پـــه 
كرزي د بېلګې پـه ډول د هنـد، ايـران     تصادي پرمختګ ته الره هواره شي.اق

او پاكستان يادونه وكړه، چې په طب او نورو مهمو برخو كې يې پر زده كـړو  
  زيات پرمختګونه كړي دي.يې د نړيوال تمركز له الرې 

د افغان فارغينو (چې په نړيوالو سياليو كې ګـډون كـوي) راتلـونكي تـه     خو 
چې افغان محصلين تر اوسه دې حالـت   ، دېته پاملرنه نه ده شوېهپه كتو سر

ته نه دي رسېدلي او ښايي تر لسو نورو كلونو پـورې هـم و نـه رسـېږي؛ ځكـه      



 

 

193  

ــر اوســه    انګليســيپــه لومړنيــو او منځنيــو ښــوونځيو كــې د    ــې تــدريس ت ژب
پــه  نيمګــړى دى او داســې زده كــوونكي فــارغوي، چــې يــوازې كــوالى شــي   

لـه ټولـو هغـو محصـلينو      .ينوم يې څه دى او د كوم ځاى د ،اييوو انګليسي
څخه، چې په كابل پوهنتون كې ددغه څېړنې پـر مهـال ورسـره خبـرې شـوي،      

  ژبه ساده خبرې اترې وكړي. انګليسيى، چې په كول اىنيمايي يې نه شو
ته وويـل،   AANد معلوماتي ټيكنالوژۍ د شپږم سمستر يو تن محصل رحيم 

ــه  چــې د دوى اســتادان   ــه پ ــه كــوي؛ ځكــه دوى    انګليســيهېڅكل ــدريس ن ت
پــوهنځي تــه درې «نومــوړى وايــي:  غــواړي، چــې مــوږ يــې پــه درس پــوه شــو. 

خبرې نـه شـي كـوالى،     انګليسيبرخې محصلين له والياتو څخه راځي او په 
زياتره يې ډراپ (له پوهنتون څخه ايستل) كېږي؛ ځكه استادان پـه ټـولګي   

وي او  انګليسـي مواد يې زياتره وخت په  كې په دري خبرې كوي، خو درسي
  »محصلين نه شي كوالى له هغو څخه ګټه پورته كړي.

  .نوى تعليمي نصاب، نوي درسي پروګرامونه ــ ال هم كتابونه نشته
په سيستم كې دننه چيلنجونه (ننګونې) او د مسوول اداري هيئـت كمـزوري   

، چـې د  ون لـري شـت په چټكۍ سـره نـه حـل كېـږي، خـو ددې لپـاره يـوه مرحلـه         
ــوال دى.    ــر هغــه د ټينګــار لې ــو كــې     وزارت مرســتيال پ ــو كلون ــرو درېي ــه تې پ

ــورو    ــه زيـــاتو پوهنځيـــو فشـــار راووړ، چـــې د نـ وزارت د كابـــل پوهنتـــون پـ
پخـواني تعليمـي نصـاب بيـا      رنو د الرښود په حيث د څو لسـيزو پـ  پوهنتونو

ړون كې تر دا موضوع د اوسني پنځه كلن ستراتيژيك پالن په ت كتنه وكړي.
پوهنځيو دا كار سر ته رسولى دى، چې دا  52 .ؤګار شوى جز نټولو زيات ټي

د  نـوى تعليمـي نصـاب    سلنه تشـكيلوي.  35شمېره د ټول هېواد د پوهنځيو 
علمي آثارو فهرست يا تدريسي برنامه پـه بـر كـې نيسـي، امـا هغـه پـوهنځي        

نـه  يـې  توګـه  چې نوى تعليمي نصاب او تدريسي برنامـه لـري، هـم پـه قطعـي      
دا برنـامې ډېـرې پېچلـې دي او    استادان شكايت كـوي، چـې    .دي اجراء كړي

دوى اړين درسي مواد، كتابونـه او مرسـتندويه وسـايل نـه لـري چـې لـومړى        
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  يې دوى زده كړي او بيا يې محصلينو ته تدريس كړي. 
د كابل پوهنتون د رياضياتو ديپارتمنت استاد انور غوري وايي، چې د تېـر  

ــوى تعليمــي نصــاب  راهيســې د دوى ديپارتمنــت پــه نظــري ډول ســره   كــال  ن
وي، خــو پـه حقيقــت كــې اسـتادان نــه غــواړي، چـې مخكينــي درســي    تدريسـ 

مــواد او موضــوعات بــدل شــي؛ ځكــه نــوي مــواد، چــې د نصــاب پــه درســي     
  پروګرام كې يې سپارښتنه شوې، د دوى لپاره نا اشنا دي.

وايي، چې پـوهنځى يـې لـږ تـر لـږه       رييس سيد محمد ټينګار پوهنځيد اقتصاد 
د نصاب د هر نوي كتاب يوه نمونه لري، خو دا كتابونـه د اسـتادانو پـه دفترونـو     
كې د قلف او كيلۍ تر شا خوندي دي، چې دغه ارزښتناك كتابونه د محصـلينو  

(همـدا   خوا د كاپي كولو لپاره د وړلـو پرمهـال لـه خرابېـدو څخـه وسـاتل شـي.       ه ل
كېږي، چې د پوهنتـون لـه كتـابتونونو څخـه د غـال شـويو       راز لسګونه كلونه 

موجود دى.) له همدې امله علم يـوازې تـر اسـتادانو    ګرم بازار كتابونو لپاره 
  محدود شوى دى او محصلين تحقيق ته نه هڅول كېږي.

په ژورنالېزم پوهنځي كې هم استادان په الماريو كې د نويو كتـابونو يـوه يـا    
يـوه   خپلو پيسو يې را نيـولي دي. ه د دوى په وينا پدوه كاپي ګانې لري، چې 

سـتلو لپـاره پيسـې نشـته، نـو      يد زيـاتو كتـابونو د اخ  «ته وويـل:   AANاستاد 
له بلې خـوا، حتـى كـه چېـرې كتابونـه       »هغه څه چې موږ يې لرو بايد ويې ساتو.

په بازار كې موندل كېږي، محصلين يې د اخستلو لپاره ډېرې پيسـې نـه لـري پـه     
نـه  كتابونـه پـه بـازار كـې     نړېـوال  حال كې چې د ځانګړو موضوعاتو پـه اړه  داسې 
(دا يو بل دليل دى، چې بايد پـه پوهنتونونـو كـې لـه كتـابونو څخـه پـر ډكـو          .شته

كتـابتونونو ټينګــار وشــي، چـې هــر څــوك وكـوالى شــي لــه لګښـت پرتــه درســي     
بونه، چـې پـه   له دې كبله هغه كتا كتابونو او نورو ماخذونو ته السرسى ولري.)

وي، بايـد چپټـر پـه    محصلينو ته تدريس ژورنالېزم پوهنځي كې يې استادان
زيـات  محصلين نـه شـي كـوالى، لـه هغـه څـه       نو  چپټر يې دوى ته كاپي كړي،

همـدا حالـت پـه نـورو پوهنځيـو كـې        ولولي، چې اوسمهال ورته تدريسېږي.
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  هم جريان لرى.
ــه ليكــوال نعمــت ابراهيمــي، د    AANد  ــن مېلم ــو ت ــړو    ي ــوړو زده ك شخصــي ل

 2013مؤسســاتو او دولتــي پوهنتونونــو د پرتلــې پــه اړه پــه يــوه ليكنــه كــې د  
كال د فارغ التحصيل يادونه كـوي، چـې ويـل يـې د تحصـيل پـه څلـور كلـن         ز

  پروګرام كې له دوى څخه د يوه كتاب د پوره لوستلو غوښتنه هم نه ده شوې.
دا چـې دغـه    .حالت ښـه نـه دى  ليسي پوهنځي كې هم حتى په اداره او عامه پا

دې پـوهنځي سرپرسـت ريـيس     پوهنځى د اړينو رشتو لـه ډلـې څخـه دى او د   
عبـداللطيف رحمــاني يــو تكــړه ځــوان دى، نــو د نړيــوالې ټــولنې د خوښــې وړ  
پوهنځى دى، له دې كبله د نورو پوهنځيو په پرتله زياته پاملرنه ورته كېږي 

خـوا دوه اړخيـزې همكـارۍ    ه ونو لـ او د بسپنه وركوونكو او بهرنيو پوهنتون
ورســره كېــږي، خــو ددې پــوهنځي د ريــيس پــه وينــا، دا پــوهنځى تــر اوســه     

ژبه لري، ځينې په دري او پـه پښـتو ژبـه     انګليسيسلنه كتابونه په  60يوازې 
  د كتابونو شمېر كابو په نشت حساب دى.

نو د محصـلينو لپـاره پـه دري او پښـتو ژبـو د نويـو درسـي كتـابو        «دى وايي: 
  »چمتو كول د لومړيتوب حق لري.

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

 

  د كابل پوهنتون ترڅنګ د فوتو كاپۍ دوكان
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  سره به د كتابونو شمېر زيات شي؟ ال ډېر مالتړله د لوړو زده كړو آيا 
ــه       ــه پام ــه ل ــوړو زده كــړو پ ــره داده، چــې بســپنه وركــوونكي د ل د خوښــۍ خب

ې حال كې، چـې افغـان   غورځول شوې برخه كې خپلې هڅې زياتوي، (په داس
سـلنې   2دولت تر ننه پورې د لوړو زده كړو په برخه كې د دولتي لګښتونو لـه  
سـلنې   13څخه كمـه پانګـه اچونـه كـوي او پـر لومړنيـو او ثـانوي زده كـړو لـه          

  زياته پانګه اچونه كوي).
كــال پــه ډســمبر مياشــت كــې د لــوړو زده كــړو وزارت او لــه  ز 2009كلــه چــې د 

UNESCOبانك او  ، نړيوالUSAID      څخه سـالكارانو د لـوړو زده كـړو لـومړنى
 264د پلـي كولـو لپـاره د     هتيژيك پـالن معرفـي كـاوه، دوى د هغـ    ملي سـترا 

  ميليونه امريكايي ډالرو په شاوخوا كې د بوديجې وړاندوينه كړې وه.
ميليونه ډالـره) السـته راغلـي     111سلنه ( 20كال تر پايه پورې يوازې ز 2013د 

لپاره، چې دا پيسې له كومه السته راغلې او په څـه بانـدې ولګـول     ددې«وو 
لكه څرنګه چې مخكې يادونه وشوه، دا ځكه چې بسـپنه   .») وګورئ1( شوې

پـر لومړنيـو او ثـانوي زده كـړو پانګـه اچـونې تـه تـرجيح          )Donors(وركوونكو 
                                                 

ه يـوه  تـر عنـوان النـدې پـ    » د افغانستان لوړې زده كړې: د كيفيـت، لياقـت، او بـدلون لپـاره مبـارزه     «.  1
مجلـې لپـاره عثمـان بـابري او د لـوړو زده       Society for College and University Planning د مقاله كـې 

چــې حتــى د لــومړي ســتراتيژيك  ،څرګنـدوي  Fred Haywardســالكار  يپخــوان USAIDكـړو لپــاره د  
منـدي نـه   پالن تر پيله پورې بسپنه وركوونكـو د لـوړو زده كـړو پـه برخـه كـې پانګـه اچـونې سـره عالق         

 هميليونـ  20كال تر نيمايي پورې نړيواله بوديجه په تفصيل سره داسـې بيـانوي:   ز 2013دوى د . درلوده
خـوا  ه د ناټو لـ  هامريكايي ډالر هميليون13مقدماتي بوديجه د نړيوال بانك له لوري،  هامريكايي ډالر

لخـوا پـه كابـل     USAIDد  هلـر امريكـايي ډا  هميليونـ  8ټ سره د پوهنتونونو د نښلولو لپـاره،  يله انټرن
ــ 27پوهنتــون كــې د تعميراتــي كــارونو لپــاره،    ــر  هميليون  2,1پــه مرســته، او   ARTFد  هامريكــايي ډال

  د ولسمشر د دفتر له لوري د پوهنځيو د پرمختګ لپاره. هامريكايي ډالر هميليون
داسـې وزارت  توګـه  د   كېداى شي زياته بوديجه په مناسبه او دوامـداره آيا چې  ،دا يوه بله پوښتنه ده

وان دى، ېله نه شتون سره الس او ګرمديرانو له لوري په مصرف رسېدلې وي، چې تر اوسه هم د اليقو 
، پـه  شـتون لـري  پوهنتونونو لخوا، چې فساد پكې پـه پراخـه كچـه     لرونكو مديريتخراب د نسبتاً او 

 وي. يلګښت رسېدل
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 هم د لوړو زده كـړو پـر نسـبت لومړنيـو زده كـړو تـه      وركوله او افغان حكومت 
او همدارنګــه د وزارت پــه مقــام كــې د زيــاتو پيســو پــه     لومړيتــوب وركــاوه

  اداره كولو كې بې باوري هم ددې سبب شوه.
، چې په دې برخه كې تر ټولـو  USAID) او 1( له دې سره سره اوس نړيوال بانك

ــروژې        ــې پ ــاره خپل ــو لپ ــو كلون ــوونكي دي، د راتلونكــو څ ــوى بســپنه ورك ل
 60ه تېـرو اتــو كلونـو كـې يـې پـر لـوړو زده كــړو       نړيـوال بانـك (چـې پـ     پيلـوي. 

ميليونـه ډالـره    100لپـاره  ميليونه ډالره لګولي دي) د راتلونكو پنځـو كلونـو   
تـه وركـړل شـوي     ARTF، چـې د بسـپنه وركوونكـو د ټـولنې لخـوا      ويچمتو ك

ددغه پروژې پيسې به د دولت د راتلونكي پنځه كلن ستراتيژيك پـالن   دي.
و برخو د پلي كولو لپاره په كار واچول شـي؛ د ځـانګړو   ) د ځينز2015-2019(

موخو د السته راوړلو سره به په تدريجي توګه پـه وزارت او پوهنتونونـو هـم    
  ولګول شي.
 )USWDP(د پوهنتونونو مالتړ او د بشري ځـواك انكشـاف    USAIDله بل پلوه 

  ميليونه ډالره پانګه اچونه كوي. 92پر نوي پنځه كلن پروګرام 
نه دا ده، چــې آيــا دغــه زياتېــدونكى مــالي مالتــړ بــه د اســتادانو او        پوښــت

محصلينو لپاره د نويو او السرسي وړ درسي او تدريسي منابعو پـه كمښـت   
  كومه اغېزه وكړي، كه څنګه؟

  دى.» نه«، چې ځواب يې داسې برېښي
پټمبر كې د مركو په ترڅ كـې منلـې، چـې    په سز  2014كاركوونكو د  USAIDد 

ې پـروژه بـه پـه درسـي او تدريسـي مـوادو تمركـز ونـه كـړي، بلكـې           د دوى نو
                                                 

ارت په انكشافي پالن كـې لـه وړانـدې نـه خبـردارى      د لوړو زده كړو وز UNESCOكال كې ز 2005په .  1
چـې پـه لومړنيــو او منځنيـو ښـوونځيو كــې د زده كـړو لـه چټــك زياتېـدونكي عمـومي ملــي          ،وركـړى 

 Urs Schradeكال كـې  ز 2013د لوړو زده كړو تقاضا ډېر ژر موجوده فضا ډكه كړي. په  ،پروګرام سره به

 2012ال تـر اوسـه (  « :كـړو پـه اړه پـه يـوه مقالـه كـې ليكلـي        د افغانستان د لوړو زده Michael Daxnerاو 
نومــوړي  »كالــه پــورې) افغــان حكومــت لــوړو زده كــړو تــه پــه لومړيتوبونــو كــې ځــاى نــه دى وركــړى.    

كلونو تر منځ اصالحاتو ته د نـه پـاملرنې يادونـه كـوي، چـې پـه       ز  2009او  2005ليكواالن همدارنګه د 
 تون له كبله وه.وزارت كې د قاطع رهبريت  د نه ش
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دوى په پام كې لري، چې ددې پر ځاى به د رهبريت او اداري برنامو په مالتړ 
پــه افغــاني  تــر څــو  تمركــز كــوي، چــې دا بــه لــه دوى ســره مرســته وكــړي،        

تـه وده  تضـمين  پوهنتونونو كې د اعتماد سيستم رامنځتـه كـړي، د كيفيـت    
خپــل ځــان ر مــالي سيســتمونه الســته راوړي، چــې پوهنتونونــه پــ وركــړي او 
  بسيا شي.

له بلې خوا، نړيوال بانك د دوى په پنځـه كلنـه پـروژه او هـم د لـوړو زده كـړو       
په نوي ستراتيژيك پالن كې درسي او تدريسي منابع په پام كـې لـري، چـې    

ــه غيــر  دا د لــوړو زده كــړو پــه پرمختــګ كــې مرســته كــوي؛ امــا دا هــر      څــه ل
بسپنه وركوونكي او وزارت هم لـه  ښكاري چې  سېدا مستقيمې الرې كوي.

  څو مرحلو څخه صرف نظر كوي.
چې پـر دې دواړو (پنځـه كلنـه پـروژه او د لـوړو زده       پر ويناد هغه كارپوهانو 

ــوي    ــار كـ ــدې كـ ــالن) بانـ ــتراتيژيك پـ ــړو سـ ــه ، كـ ــونكپـ ــن   يراتلـ ــه كلـ پنځـ
هــم شــامل وي، چــې مــواد د مجــازي زده كــړو ډېــر بــه كــې ســتراتيژيك پــالن 

بهرنيــو  پــه بــر كــې نيســي.زده كــړې نړيــوال ډيجيټلــي كتابتونونــه او اناليــن 
شي، چې په افغانستان كې څانګې پرانيزي، تمـه   لپوهنځيو ته به بلنه وركړ

لـه واشـنګټن او   په هغه لكچرونو كې برخه واخلي چـې  ده افغان محصلين به 
د هغــوى د پوهنتونونــو لخــوا لــه او برابرېــږي بــرلين څخــه د اســتادانو لخــوا 

ژبـه ډيجيټلـي او    انګليسـي انالين درسي موادو څخه به ګټه واخلي، خـو پـه   
نړيـــوال راتلـــونكى تـــدريس او زده كـــړې مناســـب ګـــام نـــه برېښـــي؛ ځكـــه د   
محصلينو او استادانو ستونزې په پـام كـې نـه دي نيـول شـوي، چـې دوى نـه        

سـتل  ياو پـرې پـوه شـي (اخ   نوي تعليمي نصاب كتابونه ولولي د شي كوالى 
  يې بېله خبره ده).

الكترونيكي زده كړه له الكترونيكي منابعو سره هغه وخت د پلـي كېـدو وړ   
ــتادانو د   ــلينو او اسـ ــې د محصـ ــيده، چـ ــب   انګليسـ ــاوې، مناسـ ــې وړتيـ ژبـ
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) چمتو وي؛ پـه داسـې حـال كـې چـې لـه       1انټرنيټ او همدارنګه اړين وسايل(
ــه يــادو اســان ــرمنځ د   .شــته تياوو څخــه يــوه هــم ن د محصــلينو او اســتادانو ت
ژبې د وړتياوو د كمښت په اړه د پوښتنې په ځواب كـې وزارت او   انګليسي

ژبه به په نوي پنځه كلن پالن كې  انګليسيبسپنه وركوونكو ډاډ وركړ، چې 
كه څه هم دا موضوع د تېر ستراتيژيك پالن يـوه   يوه ستراتيژيكه رشته وي.

ــل  ــې ويـ ــه كـ ــې پـ ــه وه، چـ ــه هڅـــول «شـــوي وو:  برخـ ــږيپوهنتونونـ ــې كېـ ، چـ
ولـولي   انګليسـي محصلينو ته فرصتونه برابر كړي، چې په لـومړي كـال كـې    

او كه چېرې له وړاندې نه ورسره بلدتيا نه لـري، نـو د زده كـړو پـه جريـان كـې       
  »ته دوام وركړي. ېزده كړژبې د انګليسي هم دې 

ن د اجراء د څرنګوالي پـه  كال د جنوري په مياشت كې د پالز  2014كله چې د 
د زيـات  د يوې داخلي ارزونې پـه تـرڅ كـې د ټاكـل شـوي هـدف (       USAIDاړه د 

) ارزونــه شــمېر محصــلينو لپــاره د انګليســي ژبــې د تــدريس پــالن جــوړونې 
پـه   .چې د دې كـار لپـاره بوديجـه پـه الس كـې نشـته      دا ترې جوته شوه وشوه، 

  ه فعاليت كوي.دې برخه كې يوازې موجوده بنسټيز پروګرامون
معلومــاتي ټكنــالوژي، چــې ډيجيټلــي منــابعو تــه د السرســي اســانتياوې       

  د وسايلو مالي لګښت به څوك وركوي؟   برابروي، هم ورته حالت لري.
بســپنه وركوونكــو پــه تېــر كــې د پــام وړ بوديجــه د لــوړو زده كــړو د وســايلو   

                                                 
ټ يـ چې د وزارت د چارواكو په وينا په وزارت او پوهنتونونو كې ټول دفترونه لـه انټرن  ،سره له دې.  1

 ،سره نښلول شوي دي، خو په كابل پوهنتـون كـې چـې د هېـواد پـه سـطحه تـر ټولـو لـوى پوهنتـون دى          
كـې هـېڅ   وكـړه پـه زيـاترو    د اسـتادانو لـه دفترونـو مـو ليدنـه      لكه څرنګه چـې   .حقيقت بل ډول ښكاري

كـې پـه منځنـي ډول د     له مخې په ټول هېـواد د يوې تازه ارزونې ږي. ېلپټاپ يا كمپيوټر نه تر سترګو ك
د ښـارونو  ښه يې چې  ي،زياتره يې په هغه پوهنتونونو كې د رسېږي.سر يو كمپيوټر  رمحصلينو پ 29

لكه څرنګه . ونو په پوهنتونونو كې ديواليتدي د ټيټ كيفيت لرونكي يې د لرو پرتو په مركزونو كې 
 ACKUپرمختللو وسايلو څخه د ګټه اخستنې لپاره سـرعت اړيـن دى، اوسـمهال پـه       لهچې د څېړنې 

(Afghanistan Center of Kabul University)            كـې، چـې ښـايي پـه كابـل پوهنتـون كـې تـر ټولـو غـوره
پوهنتـون سـره لـه نښـلول شـوي       Arizona لـه  چـې  ،فايـل سـاعتونه وخـت نيسـي     PDFټ وي، يـو  يـ انټرن

چې د فـايلونو سـايز كـم     ،خپل همكار ټينګار كوير څخه ډاونلوډ شي. دا مركز اوس پ) Server(سرور 
 ستنې وړ وي.يد افغان محصلينو او يا لږ تر لږه په كابل كې د محصلينو لپاره د كار اخ تر څو ،كړي
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ا اوسـمهال  (كمپيوټرونه، فرنيچر او تعميرات) پر بيا رغونـه لګـولې ده، امـ   
ــه برخــه كــې پانګــه       دوى هــم ددې كــار لپــاره دوه زړي دي، چــې د هــارډوير پ
اچونه وكړي، په داسـې حـال كـې چـې ډېـر زيـات وسـايل خـراب شـوي دي او          

  هېڅوك نه توانېږي، چې ترميم او لګښت يې پر غاړه واخلي.
سـتراتيژيك پـالن ټـولې برخـې تمويـل       هـم نشـي كـوالى چـې د    نړيوال بانك 

كـه مـوږ رښـتيني واوسـو، يـوازې د يـو       «وويـل:  برخې يوه كارپوه  د دې كړي.
پوهنځي (له كتابتون، البراتوار او نورو ورته شـيانو سـره) بشـپړه رغونـه لـږ      

  »ميليونه ډالره لګښت لري. 20تر لږه 
ددې پـروژې پـه   تـه وويـل چـې     AANيو تن چـې د پـالن مسـوده يـې ليـدلې وه      

  ګړې يادونه نه ده شوې.سند كې د درسي او تدريسي سرچينو ځان
ه رحه كړې، چې وزارت او پوهنتونونپروژه په داسې توګه طا نړيوال بانك د

، چې پـه نـوي پنځـه كلـن سـتراتيژيك پـالن كـې د        په خپله خوښه كوالى شي
 لـويې يـوازې   .ولګـوي اهدافو د پلي كولو لپاره د پـروژې پيسـې پـه څـه ډول     

لـه  دي. ټاكل شـوې يې موخې لو 14 ، چې په هغه كېديېالرښوونې وركړل شو
يـې  ، چې وزارت او پوهنتونونـه  تشكيلېږيموخې هغه نورې ټولې هغو سره 

    .نورو پيسو په كار اچولو ته الره هواره شيد تر السه كړي تر څو بايد 
كه وزارت يا پوهنتونونه د كتابونو اخسـتل، ژبـاړل   : «ته وويل AANيو كس 

اړيـن بـولي، نـو دوى ددې    لپـاره  د السـته راوړلـو   يا چاپول د ځـانګړي هـدف   
سـره چـې مخكـې يـې يادونـه      سـتونزو  له ډېرو ، خو »ولو كې آزاد ديكار په ك
 ونــــووزارت يــــا د پوهنتونچــــې آيــــا  دا د پوښــــتنې وړ موضــــوع دهوشـــوه،  

ګڼي، چې پـه تېـرو څـو كلونـو كـې ورتـه       وپه هغه څه تمركز غوره به چارواكي 
  ده شوې كه څنګه؟پاملرنه نه 

  ک３ د حل الرې: په راتلونکي
، چــې اوس د پــورې تړلــې هغــه بشــري ځــواك   ې پــه د افغانســتان راتلــونك 
ټول افغان ځوانان د كـار لپـاره د پوهنتـون درجـې تـه       جوړېدو په حال كې دى.
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اړتيــا نــه لــري، خــو هغــوى چــې اوس پوهنتونونــو تــه ځــي، بايــد پــه اړونــدو    
اسـې نـه   امـا اوسـنى حالـت د    ،و كې د متخصصينو پـه توګـه فـارغ شـي    څانګ

دى؛ ځكه د ډېرو مضمونونو لپاره په هغـو ژبـو چـې محصـلين پـرې پـوهېږي       
په تېرو كلونـو كـې د لـوړو زده كـړو د اصـالحاتو       كم شمېر نوي كتابونه شته.

هڅو تناقض منځته راوړى دى، يعنې هغه څـه چـې پـه نويـو سـاختمانونو او      
  زاړه دي.ال هم نويو پوهنځيو كې تدريسېږي 

او پښتو درسي كتابونو لپاره بوديجه نـه ده ټاكـل شـوې او    په تېر كې د دري 
داسې هم نه ښكاري، چې په راتلونكي كې بـه دې كـار تـه لومړيتـوب وركـړل       

ــې   شــي، ــه داســې حــال ك ــوونكي     پ ــړو چــارواكي او بســپنه ورك چــې د زده ك
پـه اړه  مجـازي نـړۍ او ډيجيټلـي منـابعو     د غواړي د الكترونيكـي زده كـړې   

زيـات وخـت   لـه دې  ا ددغه لوړ خيال په حقيقت بدلول بـه د  ام ګام پورته كړي.
  ونيسي، چې د محصلينو څو راتلونكې دورې يې لري.

ــو او منځنيــو ښــوونځيو كــې د     ــه لومړني ــه پ ــدريس د   انګليســيدا ب ــې د ت ژب
طريقې يوې منظمې بيا رغونې تـه اړتيـا ولـري، (د ال زيـاتو ښـوونكو روزل،      

داسې زده كوونكي وروزي، چې  تر څو او كليوالي سيمو ته د هغوى لېږل)،
ــه ډيجيټلــي ســرچينو څخــه ګټــه واخلــي او     انګليســيوكــوالى شــي د  ژبــې ل

همدارنګه ددې كار لپاره د هارډوير او استادانو د روزنې په برخه كـې خـورا   
ښـايي دا هـر څـه پـه چټكـۍ سـره رامنځتـه نـه          لويې پانګه اچونې ته اړتيـا ده. 

يـې ښـايي هـېڅ تـر سـره نـه شـي؛ ځكـه د         شي، ددې هڅـو لـه ډلـې څخـه ځينـې      
پـه پـالن كـې ټولـو     تـر څـو   راتلونكو پنځه كلونـو لپـاره بوديجـه كـافي نـه ده،      

  تفصيل شويو طرحو ته پاملرنه وشي.
دا ټول موضوعات د سيستم پرمختګ له ستونزو سره مخ كوي، چـې ښـايي   
په لرې راتلونكي كې يا فعاليت وكړي او يـا يـې هـم ونكـړي، پـه داسـې حـال        

  دي. ېنننۍ اړتياوې له پامه غورځول شو كې، چې
ــامې    ــوي تعليمــي نصــاب او درســي برن ــه ن ــه  كېــداى شــي   ســره ل دغــه تشــه پ
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پـه ټـول هېـواد     چـې  ،له داسـې الرې ډكـه شـي    اسانۍ، چټكۍ او ارزانه توګه
شـي چـې د ټولـو    چمتـو   هكتابتونونـ شـي او داسـې   معيـاري    درسي مـواد كې 

، پــه دې ډول بــه د شــمېر كتابونــه ولــري كــافياو محصــلينو لپــاره اســتادانو 
  شي. هله منځه والړطريقه وروسته پاتې د تدريس چپټرونو 

دا بايــد پــه راتلــونكي پنځــه كلــن ســتراتيژيك پــالن كــې يــو اجبــاري شــرط    
بوديجـو يـوه برخـه د محصـلينو     خپلـو   وګرځول شي، چې ټول پـوهنځي دې د 

ي تعليمـي نصـاب او   لپاره د هغه منابعو په چمتو كولـو ولګـوي، چـې پـه نـو     
 انګليسـي لـه  يې درسي برنامه كې يې سپارښتنه شوېده او ددې تر څنګ دې 

  ولګوي.هم پر ژباړلو كتابونو څخه دري او پښتو ته د 
د ضروري اندازه پيسو پـه  لږ تر لږه افغان حكومت بايد په كلنۍ بوديجه كې 

ي چـې د  ښـايي دا هـم د فكـر وړ و    .مرسـته وكـړي  په دې كـار كـې   زياتولو سره 
كابـــل د پوهنځيـــو اوســـنۍ درســـي برنامـــه پـــه نـــورو واليتونـــو كـــې د هغـــو  

تعليمـي نصـاب بيـا     رعيار وګرځول شي، چې تر اوسه يـې پـ  پوهنځيو لپاره م
د درسـي مـوادو   د زړو او لـه وختـه تېـرو    نـو پـه دې توګـه بـه     كتنه نه ده كـړې،  

  كارولو مخنيوى وشي.
و لــږ تــر لــږه د كتــابونو د مخكينــي بســپنه وركــوونكي او حكــومتي راپورونــ

مجموعو او درسي او تدريسي موادو ارزښت منلى دى (د بېلګـې پـه توګـه،    
د هېواد شـموله پـالن   «پاڼه كې راغلي دي:  31/32د نړيوال بانك د راپور په 

ســيس، چــې پــه هغــې كــې اداري هيئــت او محصــلين كــوالى شــي هــر ډول    أت
د كتـابونو او ژورنـالونو   الكترونيكي درسي موادو ته السرسى ولرى، بايـد  

په هارډ كاپي ګـانو بانـدې لـه مناسـبې پانګـه اچـونې سـره مـوازي و اوسـي؛          
به له هغې يو څه وخت وړاندې وي چې علمي ټولنه ــ پـه ځـانګړي   كار ځكه دا 

ــان ډول پخــواني  ـــ پوه ــار    وـ ــابعو ك ــابونو او من ــه الكترونيكــي كت غــواړي پ
  “).وكړي

ــې    ــه دي پل ــر اوســه ن ــه     دا سپارښــتنې ت ــل پوهنتــون كــې ل ــه كاب شــوي، خــو پ
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اســتادانو ســره د خبــرو اتــرو پــر مهــال د دوى لــه نظريــاتو څرګنــدېږي، چــې د  
  مالتړ وړ دي.
ابونو د پـه كـار اچولـو    نوښت يې يوه بېلګـه ده چـې د ملـي كتـ     ګد يحيى ورد
نوموړى په تېرو څو كلونو كې يوازينى شـخص دى، چـې د څـو     .غوښتنه لري

رسـي كتـابونو سـره لـږ تـر لـږه د لويـو پوهنتونونـو د         مضمونونو په معياري د
يعنې دا كتابونـه پـه هغـو ژبـو ليكـل شـوي چـې         سمبالولو منظمه هڅه كوي،
  محصلين ورباندې پوهېږي.

هغـه  وردك د لوړو زده كړو وزارت سالكار دى، كه څه هم په لومړيو كـې يـې   
يې پيسـې  نه وه ټاكل شوې چې د آلمان د حكومت لخوا دنده په ښكاره توګه 

، تر څـو  چې د پوهنتونونو لپاره كار وكړي پرېكړه وكړهده ، نو وركول كېدي
، په داسې ركړياو هغوى ته پراختيا وتر السه كړي درسي او تدريسي مواد 

بوديجـه  نـه د بسـپنه وركوونكـو لخـوا او نـه هـم د وزارت لخـوا        حال كـې چـې   
  وركړل شوې وه.

د افغان استادانو په دري او ه ګده پيحيى وردك له استادانو او وزارت سره 
لـه   پښتو ليكل شـوي كتابونـه او يـو شـمېر نړيـوال معيـاري كتابونـه وټاكـل.        

پـه موخـه يـې سـفرونه     پيسـو د غوښـتلو   وينـا، د   روروسته، د نوموړي پ ههغ
سسو او بهرنيو علمي ټولنو څخه د له نادولتي مو، چې )Begging Tours(وكړل 

نوموړي پـه دې توګـه    . پ لګښتونه السته راوړيدغه كتابونو د ژباړې او چا
نوي درسي كتابونه ګټه اخستنې تـه سـپارلي دي، چـې زيـاتره يـې طبـي        152

  دي (ښاغلي وردك طب لوستلى دى).
او پـه بلـه خـوا     انګليسـي د يادو كتابونو له ډلې څخه، ځينې يې پـه يـوه خـوا    

و مضـمونونو د  كار پر بله ژبـه د ليكـل شـوي    دغهدري يا پښتو متن لري، چې 
وردك د دغــه منــابعو د چمتــو كولــو لــه كبلــه د    پوهېــدلو يــوه ګټــوره الره ده. 

  تر السه كړي دي.هم واليتونو د پوهنتونونو له رييسانو څخه مننليكونه 
او ې پـاڼې  كـاري دفتـر كـې زيـات شـمېر ليكـل شـو       همدا راز نوموړي پخپـل  
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چاپ غوښتنه كـړې   نړيوال درسي كتابونه لري، چې پوهنځيو يې د ژباړې او
دې كتابونو د چاپ لپاره تر اوسه پيسـې السـته    دنوموړي چې  سره له دې ده.

  نه دي راوړې، په هر حال، دا به له سمندر څخه يو څاڅكى وى.
ــي    «وايــي: يحيــى وردګ  ــو مل ــو لپــاره د درســي كتــابونو ي مــوږ د پوهنتونون

د وروسـتيو او بـا   دې نظر دى، چې د اسـتادانو  پر دى  »پروګرام ته اړتيا لرو.
ح شويو كتابونو تـر څنـګ بايـد د هـر مضـمون لپـاره لـږ تـر لـږه          ېكيفيته تصح

پنځه نړيوال معياري كتابونه وټاكـل شـي او دري او پښـتو تـه وژبـاړل شـي،       
چې له استادانو سره د دوى د كتابونو په اپډېټ كولـو كـې مرسـته وكـړي او     

غـان محصـلينو لـه وړتيـاوو     بيا له هغه منابعو څخه په ګټه اخستنې سـره د اف 
  او اړتياوو سره سم خپل كتابونه چاپ كړي.

منــابعو چمتــو كــول، لــه      انګليســيچــې يــوازې د نړيوالــو او     وردك وايــي
استادانو سره د دوى د رشتو په بيا لوستلو او د تدريس په اصالح كولو كې 

دوى به په هر حال كې يوازې هغه كتابونـه كـاروي، چـې پـرې      مرسته نه كوي.
  خپله ليكلي دي.ه ستې او يا يې پيكې يې ونډه اخ تيارولوپوهېږي، په 

چې استادان تابونو ملكيت مهم دى، په دې معنى د وردك په وينا: د خپلو ك
ــو درســ  ــه د نوي ــو اهــدا خــوښ كــړي   ي كتــابونو كــارول ب شــويو ء او د پخواني

  )1كتابونو په شان به يې له پامه و نه غورځوي.(
يف رحمـاني نوښـت هـم    ارې پوهنځي د رئيس عبداللطد عامه پاليسۍ او اد

                                                 
ــل پوهنتــون د اقتصــاد پــوهنځي لپــاره د جرمنــي   .  1 ــه    د كاب ــوخم پوهنتــون لخــوا ل ــاتو څخــه 30د ب  زي

چـې د دوى اسـتادان دا كتابونـه     :يس ټينګـار وايـي  يـ ددې پـوهنځي ر . كتابونو ژباړل يې يوه بېلګـه ده 
چـې   ئ،تاسو داسې كسانو ته اړتيا لـر «دى وايي:  چې په ټيټ كيفيت ژباړل شوي دي. ،ځكه نه كاروي

پــه موضــوع پــوه او ځــانګړي   چــېكــوالى شــي، لمــاني او پښــتو/دري ژبــو بانــدې روانــې خبــرې و اپــه 
تـه وويـل داسـې     AANڅـارونكي  يـو  موضـوع  ددې  »خو دا كار نـه دى تـر سـره شـوى.    ، كتابونه وژباړي

دې املـه اسـتادان هـم د داسـې     همـ چې د دې پروسې د ترك كولو احساس هم شتون لـري، لـه    ،ښكاري
كـې  تيـارولو  حتوياتو نه پوهېږي او پـه  م رچې دوى يې پ ،نه لري يعالقه مندكتابونو له كارونې سره 

. اوسمهال دا كتابونه د پـوهنځي پـه كتـابتون كـې اېښـودل شـوي او       وي اخيستېهم كومه ونډه نه يې 
 استادانو له پامه غورځولي دي، نو له همدې كبله محصلين هم ورته پاملرنه نه كوي.
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نوموړي له نورو پوهنځيو څخه هغه استادان راټول كړي، چې  .وړ دىغور د 
پـه ګـډه سـره لـه     تـر څـو   د دوى اړوند مضـامين تدريسـوي،   په ټول هېواد كې 

نوي تدريسي برنامې څخه كتابونه وټاكي او په ډله ييزه توګـه يـې پـه داسـې     
  مالتړ كوي.هغو سبتاً تكړه همكاران به د ضعيفو ډول وژباړي، چې ن

د ده په وينا، دا كار له استادانو سره له نويو معلوماتو څخه په خبرېـدلو كـې   
توليد شويو كتابونو د ملكيـت پـه برخـه كـې هـم      مرسته كوي او همدارنګه د 

  .مرسته كوي
اره د نوموړى تر دې مهاله نه پوهېږي، چې د ټولو پوهنځيو د كتابتونونو لپـ 

ــه        ــه كومــه الســته راشــي، خــو هيل ــه ل كــافي شــمېر كتــابونو د چــاپ پيســې ب
څرګنــدوي، چــې د ده طريقــه بــه د تــدريس لــه لــوړ كيفيــت ســره نــه يــوازې پــه   
كابــل، بلكــې نــورو واليتونــو كــې هــم مرســته وكــړي او د كيفيــت تيــت پــرك   
سطحه به منظمه كړي. لـه دې څخـه څرګنـدېږي، چـې دا كـار د يـو الرښـود پـه         

  ل په نورو پوهنځيو هم پلي كېداى شي.ډو
  ): ٢٠١۶می  ٢٠( منبع

https://www.afghanistan-analysts.org/one-thousand-dollars-for-books-per-year-

afghanistans-undersupplied-universities/ 
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   :په پوهنتونونو ک３ د درسي کتابونو کم＋ت

 محصلين تراوسه د درسونو د زده ک７ې لپاره

  زاړه په الس ليکل شوي نو！ونه کاروي 
  
  افغانستان ټايمز

  مه30مارچ  2015مه د 10حمل 1394د : نېټه
  

كابل: د افغانستان په پوهنتونونو كې محصلين د درسونو د زده كـړې لپـاره   
دوى لپـاره   تر اوسه زړې په الس ليكل شوې پاڼې او نوټونـه كـاروي؛ ځكـه د   

  رسي كتابونه د السرسي وړ نه دي.په دولتي پوهنتونونو كې چاپ شوي د
اســتادان او محصــلين پــه دې بــاور دي، چــې د درســي كتــابونو كمښــت او د  
واحد درسي نصاب نـه شـتون، پـه پوهنتونونـو كـې درسـي سيسـتم اغېـزمن         

  كړى دى.
له دې امله د مختلفو پوهنتونونو محصلين مختلف نصـابونه تعقيبـوي، پـه    

ــو كــې دوې، درې لســيزې  پخــوا زاړه پــه الس ليكــل شــوي   ځينــو پوهنتونون
كتابونه محصلينو ته ور وېشل شوي دي، چې په څو كلونو كې يو ځل هـم نـه   

  دي اپډېټ شوي.
محصــلين غوښــتنه كــوي، چــې دغــه پــه الس ليكــل شــوې پــاڼې اپــډېټ،           
پرمختللــي او د درســي كتــابونو پــه شــكل چــاپ شــي، چــې د باكيفيتــه او ال   

  ې مرسته وكړي.غښتلي درسي سيستم په منځته راوړلو ك
د ننګرهار پوهنتون د اقتصـاد پـوهنځي يـو تـن محصـل مليـار داسـې وايـي:         

زياتره استادان تر وخت تېر او زاړه چپټرونه او لكچر نوټونه تـدريس كـوي   «
دې ســـبب شـــوى، چـــې محصـــلين پـــه درســـي سيســـتم كـــې لـــه نويـــو   او دا د

بــدلونونو او پرمختګونــو څخــه لـــرې و اوســي، محصــلين لــه حكومـــت او       
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اړونده ادارو نه هيله لري، چې دغه زړو پـه الس ليكـل شـويو پـاڼو تـه د پـاى       
ټكى كېږدي او پر يو واحد او نوي كريكولم (نصاب) باندې كار وكړي، چې 
په افغاني پوهنتونونو كې د با كيفيته زده كړو په رامنځته كولو كې مرسـته  

  »وكړي.
  د وايي:  د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي يو محصل وفامحم

ــه الس      « ــو كــې اســتادان زاړه او پ ــه پوهنتونون ــواد پ دا رښــتيا ده، چــې د هې
ليكــل شــوي نوټونــه د درســي مــوادو پــه توګــه كــاروي، لــه كلونــو راهيســې     
درسي مواد نه دي نوي شوي، هغه موضوعات چې مـوږ يـې پـه پوهنتونونـو     

ســتنې، كــارونې او عملــي يكــې زده كــوو، پــه كــاري ماركېــټ كــې د ګټــې اخ 
ولو وړ نه دي، يعنې درسي نصاب د كاري ماركېټ د اړتياوو پـر بنسـټ نـه    ك

  »دى جوړ شوى.
نوموړي ټينګار وكړ، چې درسي نصاب بايد د نننۍ نړۍ له اړتيـاوو او نـوې   

  ټكنالوژۍ سره سم جوړ شي.
موږ د استادانو له زړو او په الس ليكل شـويو پـاڼو او نوټونـو    «ده زياته كړه: 

دغه درسي موادو په بـدل كـې معيـاري او     يو، كه چېرې دسره په ستونزه كې 
نوي درسي كتابونه راوړل شي، دا به د استادانو، محصـلينو او ټـول درسـي    
سيســتم لپــاره غــوره وي، چــې د كيفيــت او ښــه والــي پــه لــور حركــت وكــړي،  
اړونده ادارې بايد دا موضوع جدي ونيسي او دغه په الس ليكل شويو پاڼو 

و نوي چاپ شـوي درسـي كتابونـه راوړي، دا بـه د زده كـړو      پر ځاى معياري ا
كيفيت ته پرمختګ وركړي او محصلينو ته به وړتيا وركړي، چې هغه پوهه 
چې دوى يې په پوهنتونونو كـې السـته راوړي، د كـار پـه عملـي ډګـر كـې پـه         

  »ګټوره توګه وكاروي.
ټولـو پـه   نوموړي د خپلو خبرو په دوام كې وويل، چـې پـه پوهنتونونـو كـې د     

خوښه درسي نصاب نشته، نو له همدې امله هر پوهنتون او حتـى هـر اسـتاد    
  د محصلينو لپاره مختلف كريكولم او درسي مواد لري.
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د استادانو لپاره دا ډېر ستونزمن كار دى، چې خپل درسـي مـواد   «ده وويل: 
اپډېټ كړي، كه چېرې ټولو استادانو ته يو كريكولم وركړل شـوى واى، بيـا   

كوالى شو، چې پر هغه په ګډه كار وكړي او هغـه كـال پـه كـال، مياشـت       دوى
  په مياشت او حتى هره اونۍ اپډېټ كړي.

په داسې حال كې به د استادانو لپاره ممكنه وه، چې د اړتيـا پـه صـورت كـې     
د نورو اسـتادانو پـه ګـډه همكـارۍ د دوى درسـي مـواد پـه يـو كتـاب كـې را           

  »غونډ او اپډېټ كړي.
ــاداهللا ناصــري،     د ننګرهــا ــن اســتاد عب ــو ت ر پوهنتــون د اقتصــاد پــوهنځي ي

ژبــې ســره د افغــان اســتادانو  انګليســيافغانســتان ټــايمز تــه وويــل، چــې لــه 
نابلــدتيا د هغــه ســتونزو لــه ډلــې څخــه ده، چــې د زده كــړې سيســتم تــه زيــان    

  رسوي.
لكــه څرنګــه چــې مــوږ پــوهېږو، مــوږ پخپلــو ملــي ژبــو كــې  «نومــوړي وويــل: 

ي او كافي كتابونه نه لرو، نو موږ اړ يو، چې خپل درسي مـواد لـه   اپډېټ شو
ماخذونو څخه اپډېټ كړو، خو له بده مرغه، د پوهنتونونو زياتره  انګليسي

منــابعو څخــه  انګليســياســتادان نــه شــي كــوالى چــې خپــل درســي مــواد لــه   
  »اپډېټ كړي.

ــه ســتونزه ده، چــې د      ــدلون بل ــه مضــمونونو كــې ب دوى د د اســتادانو لپــاره پ
درسي موادو د نوي كولو مخه نيسي، په پوهنتونونو كې استادانو تـه دا نـه   

د بېلګــې پــه توګــه، كچېــرې يــو  .ده څرګنـده چــې كــوم مضــمون تــدريس كـړي  
استاد د يو سمستر لپاره يو مضمون ونيسي، هغه ته پـه راتلـونكي سمسـتر    

  كې بل مختلف مضمون وركول كېږي.
تو كې استادان نه شـي كـوالى، چـې د دوى    ښكاره خبره ده چې په داسې حاال
  درسي موادو ته پراختيا وركړي.

زياتره په الس ليكل شوې پاڼې هېڅ ماخذ نه لـري او دا ښـكاره    پردې برسېره
ــابعو څخــه اخ     ــه كومــو من ــه ده، چــې دا درســي مــواد ل ســتل شــوي دي، دا  ين



 

 

209  

ستونزه د محصلينو مخه نيسي چې هغه اصـلي سـرچينې تـه السرسـى ولـري      
 دا مواد ورڅخه تيار شوي دي.چې 

په داسـې حـال كـې چـې معيـاري درسـي كتابونـه اصـلي ماخذونـه لـري، چـې            
محصلين په دې توانوي چې د اړتيا په صورت كې د مضمون اصلي منبـع تـه   
السرسى ولري، په عمومي توګه د چاپ شويو درسي كتابونو كمښت تقريباً 

  په ټولو دولتي پوهنتونونو كې جدي ستونزه ده.
كله چې يو استاد له داسـې كتـاب څخـه تـدريس كـوي، چـې محصـلين ورتـه         
السرســى نــه لــري، پــه دې صــورت كــې د الس ليكــل شــويو نوټونــو او درســي 
ــه همــدې كبلــه د باكيفيتــه درســي       كتــابونو تــر مــنځ هــېڅ تــوپير نشــته، نــو ل
سيستم لپاره له اړونده دولتي ادارو او هغه غير دولتي مؤسسـو څخـه، چـې    

ه كې كار كوي غوښتنه كېږي، چې له استادانو سره مرسته وكـړي  په دې برخ
چـــې د دوى اپـــډېټ شـــوي كتابونـــه پـــه كـــافي تعـــداد ســـره چـــاپ شـــي او د   

  پوهنتونونو د ټولو محصلينو لپاره د السرسي وړ وي.
ــه د درســي      70تقريبــاً  ســلنه اســتادان تــر اوســه پــه الس ليكــل شــوي چپټرون

سسـې  دې برخـه كـې ګمـارل شـوې مو     مت يـا پـه  موادو په توګه كاروي، حكو
كوالى شي، چې په كافي اندازه د درسي كتـابونو د چـاپ لـه الرې پـه هېـواد      

  كې د زده كړو كيفيت ته پراختيا وركړي.
  يحيى وردك وايي:   ډاكټرد لوړو زده كړو وزارت سالكار 

دې لپاره چې پـه پوهنتونونـو كـې د تـدريس كيفيـت تـه پراختيـا وركـړو،          د«
لو ته اړتيا ده، چې د افغان محصلينو لپاره په ملي ژبو (پښـتو او  ډېرو هلو ځ

دري) په زرګونو اپډېټ شوي كتابونه چاپ شي؛ ځكـه تـر اوسـه پـه زرګونـو      
محصلين معياري درسي كتابونو ته السرسـى نـه لـري، چـې دا د تـدريس پـه       

  »سيستم منفي اغېزه لري.
وسنيو تر وخت تېـرو  نوموړي زياته كړه چې د نويو درسي كتابونو كمښت، ا

تدريسي مېتودونـو او درسـي مـوادو د افغانسـتان د پوهنتونونـو تدريسـي       
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  سيستم له لويې ستونزې سره مخ كړى دى.
همدارنګه نوموړي د درسي سيستم په عصري كولو او د محصـلينو لپـاره د   

  نويو معياري كتابونو په تيارولو ټينګار وكړ.
ې مـوخې تـه ورسـېږو، مـوږ تـر اوسـه       دې لپـاره چـې د   د«ده همدارنګه وويل: 

عنوانه درسي كتابونه د افغاني پوهنتونونـو لپـاره چـاپ كـړي دي، خـو       157
دا به څنګه وكوالى شـي چـې د زيـاتو مضـامينو او زرګونـو محصـلينو لپـاره        

كال كې پيـل شـوه، زيـاتره تمركـز يـې د      ز 2009دغه پروژه چې په  .بسنه وكړي
ي كتابونو و، په داسې حال كې چې په ورتـه  هېواد د پوهنتونونو لپاره پر طب

شــكل نــورې رشــتې، لكــه ټــولنيز علــوم، ادبيــات، تــاريخ او نــور هــم درســي   
  »كتابونو ته اړتيا لري.

سلنه چـاپ شـوي كتابونـه د     90د كتابونو د بڼې په هكله ده څرګنده كړه، چې 
ژبـه   انګليسـي پوهنتونونو د استادانو لخوا ليكل شـوي دي او پـاتې يـې پـه     

  دي.
هر كتاب يوه سي ډي لري، چې هماغـه كتـاب د پـي ډي ايـف پـه شـكل پكـې        

ــه    ــاً د هــر كتــاب ل ــر  1000موجــود دى، تقريب ــه    2000ت جلــده چــاپ شــوى دى، پ
ــو       ــب پوهنځيـ ــواد د طـ ــه د هېـ ــداد كتابونـ ــې دا تعـ ــت كـ ــا  6000حقيقـ  7000يـ

دې كتـابونو الكترونيكـي بڼـه د     محصيلينو لپاره بسنه نه كوي، خو بيا هم د
PDF     ــه ــاره پـ ــا لپـ ــر چـ ــكل د هـ ــه شـ ــه د  www.ecampus-afghanistan.org  پـ وېبپاڼـ

  السرسي وړ ده.
ــاتره محصــلين او اســتادان د   « ــده مرغــه زي ــه ب ــه     ل ــري، چــې پ ــه ل ــا ن دې وړتي

ــو       انګليســي ــو (پښــتو او دري) نوي ــي ژب ــر مل ــولي او دوى پ ــه ول ــه كتابون ژب
كچــر نوټونــو نــه ګټــه كتــابونو تــه اړتيــا لــري، نــو ځكــه دوى لــه زړو پــاڼو او ل 

  »اخلي.
نوموړي يو ځل بيا ټينګار وكـړ، چـې پـه عمـومي توګـه پـه هېـواد كـې د طـب          
پوهنځيو لپاره د زياتو نورو كتابونو ژباړلو او چاپولو ته اړتيا ليدل كېږي، 
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  چې استادان په دې وتوانېږي چې زاړه درسي مواد په نويو بدل كړي.
ــابون 157دغــه  د ــه اړه  كت ــل پ ــرډاو د تموي ــى وردګ كټ ــل، چــې   يحي  95ووي

 60لــه لــوري او ) DAAD(كتابونــه د المــان د علمــي همكــاريو د خــدماتو مركــز 
  له لوري تمويل شوي دي. Kinderhilfe-Afghanistanكتابونه د 

د كتابونو ليكواالنو ته هيڅ حق الزحمه يا امتياز نه دى وركړل شوى، بلكـې  
كتابونــه د ليكــوال  400ال تــه، كتابونــه هــر ليكــو 100-50د ســتاينې پــه توګــه 

نور په افغانسـتان كـې ټولـو اوه طبـي پوهنځيـو تـه وركـړل         50پوهنځي ته او 
  شوي دي.

پر دې په پالن كې ده، چې د دوه ډي وي ډي لـس زره   برسېرهده زياته كړه چې 
كاپي ګانې، چې ټول چاپ شوي طبي كتابونه د پي ډي ايف په فارمـټ پكـې   

پـه دوو ډي وي ډي ګـانو كـې د     .ور ووېشـل شـي  موجود دي، محصـيلينو تـه   
چاپ شويو كتابونو مجموعه به محصـلين او اسـتادان وتوانـوي، چـې ټولـو      

  خپلو كمپيوټرونو كې السرسى ولري.ه كتابونو ته پ
دې لپـــاره چـــې د ښـــوونځيو فـــارغين پـــه   كيـــد كـــړ، دأنومـــوړي همـــداراز ت
ادو څخـه د ګټـه   ژبـه لـه كتـابونو او درسـي مـو      انګليسـي پوهنتونونو كـې پـه   

ژبـې د كيفيـت د    انګليسـي ستنې وړتيا ولري، په ښـوونځيو كـې بايـد د    ياخ
  ښه والي لپاره جدي پاملرنه وشي.

نـه د نـورو درسـي كتـابونو د چـاپ پـه اړه وپوښـتل         كله چې له ښاغلي وردګ
شــول، ده وويــل چــې كــه څــه هــم وزارت او اړونــده ادارې ددغــه پروګــرام پــه    

د كتــابونو د چـاپ د پروســې د دوام لپــاره كــافي  ارزښـت پــوهېږي، خــو دوى  
بوديجه نه لري، نو له همدې امله كه چېرې بوديجې تـه السرسـى پيـدا شـي د     
درسي كتابونو د چاپ پروګرام بـه وكـوالى شـي، چـې پـه پوهنتونونـو كـې د        

  محصلينو لپاره نور غوره او معياري درسي كتابونه تيار كړي.
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  د درسي کتابونو په هکله

  ريانا ！لو４زيون سره مرکهله آ
  
  منبع: آريانا تلويزيون 

  2015/05/02تاريخ: 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سهار ژوند خپرونه ده، يو ځل بيـا زه خوشـحال آصـفي ستاسـو پـه درانـه چـوپړ        
  كې يم.

د خپرونې دوېمه برخـه ده، نـن بيـا هـم د دې ويـاړ لـرم، چـې يـو تكـړه افغـان زمـوږ            
، چـې  وردګ صاحب محمـد يحيـى   ډاكټرسره په خپرونه كې شته، جناب محترم 

دوى د پوهنې په برخه كې او د لوړو زده كړو په برخه كې ډېـر زيـات كارونـه كـړي     
ــه    .دي، چــې د دوى كړنــې واقعــاً د ســتايلو وړ دي  ــه دا كتابون تاســو زمــا مخــې ت

ــه چــا      ــه چــا ليكلــي دي، چــا چــاپ كــړي دي، دا كتابون ګــورئ، دا چــې دا كتابون
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  او داكتابونه ولې موږ د مېز پر سر ايښي دي؟   الخره را ټول كړي دياب
ــرنـــن مـــې وغوښـــتل، چـــې   ــه   ډاكټـ صـــاحب محمـــد يحيـــى وردګ خپرونـــې تـ

  د ده پر كړنو خبرې اترې ولرو. راوغواړو، د ده په ژوندليك باندې،
  صاحب ډېره مننه، ښه راغالست ستړي مه شئ. ډاكټر

ــ    ــا ټلوېزي ــه يحيــى وردك: زه هــم خپــل ســالمونه تاســو او د آريان ون ليــدونكو ت
  وړاندې كوم.

خوشحال آصفي: مننه، زه به چاى هم درته وا چومه، دا خپلـه پوښـتنه بـه داسـې     
  چې له سفر څخه يې پيل كړې. صاحب ډاكټرمطرح كړم، 
صاحب محمد يحيى وردګ چېـرې زېږېـدلى، لـومړنۍ     ډاكټرچې  ىپه دې معن

كــړي دي، زده كــړې يــې چېرتــه كــړي، لــوړې زده كــړې يــې كــوم پوهنتــون كــې     
لومړني كارونه چې تاسو كړي دي، لومړنۍ دنده چې تاسو تر السـه كـړې ده او   
دا كتابونــه مخكــې چــې مــا يادونــه وكــړه، ستاســو نــورو كړنــو تــه پــر هغــې پــر   

  جزئياتو خبرې وكړئ.
: تشكر صيب، زه خپله په وردګو واليت كې زېږېدلى يـم. درس او  وردګ يحيى

كابل كې كړى، سپين كلي مكتـب كـې پـه     لسم صنفه پورې پهوتعليم مې تر دو
شش درك كې او آخري څلـور كالـه مـې پـه حربـي ښـوونځي كـې ويلـي دى، بيـا          
مــې يــو دولتــي بــورس واخســت چكســلواكيې تــه او هلتــه مــې معــالجوي طــب  
لوستى دى (يا عمـومي طـب)، لـه هغـې نـه وروسـته بيـا جرمنـي تـه تللـى يـم او            

 Publicو كار مـې كـړى دى، بيـا مـې پـه      تقريباً شل كاله مې هلته ژوند كړى دى ا

Health ورته وايي Health Management  اوHealth Education    يعنې عامـه روغتيـا او
اداره صحت عامه او صحي زده كړو كې مې نـور درس ويلـى دى او پـه جرمنـي     

  كې مې كار كړى دى.
اوس پنځــه كالــه كېــږي، چــې د لــوړو زده كــړو وزارت ســره همكــار يــم او هغــه    

صلي كار او ډېر زيات كار مـې چـې دلتـه د پوهنتـون د اسـتادانو، د لـوړو زده       ا
درسـي كتـابونو د چـاپ او     كړو د وزارت په همكارۍ كړى دى، هغه مـو دغـه د  
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  تكثير په برخه كې كړى دى.
صـاحب ښـاغلي احسـان اهللا آرينـزي سـره ناسـت        ډاكټـر خوشحال آصفي: پـرون  

پر همدغه كتـابونو يـاده شـوه ـ ستاسـو       وم، زه د دوى كورته ورغلى وم او خبره 
  پر كارونو، تاسو واقعاً پخپل مسلك كې زيات كار كړى دى.

كتابونه ما وليدل، دا كتابونه د چـا دي، چـا ليكلـي دي، چـا چـاپ كـړي دي او       
  تاسو په دې برخه كې څه ونډه لرئ، څه نقش لرئ؟

ــى ورد ــه راشــم، ز     ګيحي ــابونو ت ــې زه كت ــه، چ ــه دې ن ــ : مخكــې ل ــه دغ ــو ه ب ه څ
ما چې د كتابونو كار پيل كـړ، هـم لـه دغـه ځايه؛ځكـه      . ميچپټرونه تاسو ته و ښ

  چې پنځه كاله مخكې ما وليدل، ما ډېر تعجب وكړ.
  خوشحال آصفي: دا خو ډېر زاړه دي.

دا پـه ځينـو    .شـوي وو ليكـل  : هو، همدغه ځينـې يـې حتـا پـه الس     ګيحيى ورد
لـه بـده    .وي درسـي كتابونـه و  پوهنتونونو كې، پـه ځينـو مضـامينو كـې يـوازين     

شـل كلـن زړو لكچـر     - مرغه تر اوسه پـورې هـم پـه ځينـو رشـتو كـې داسـې لـس        
چـې بايـد پـه     يـو نوټونو څخه استفاده كېږي، نـو همغـه وو چـې مـوږ تصـميم ون     

دغــه برخــه كــې كــار وكــړو؛ ځكــه چــې پــه يوويشــتمه پېــړۍ كــې مــونږ بايــد د      
تاسـو بـاور    فاده ونـه كـړو.  پخوانۍ پېړۍ له كتابونو، درسي مـوادو څخـه اسـت   

وكړئ، چې اوس هم په ځينو پوهنتونونو كې له همداسـې لكچـر نوټونـو څخـه     
  استفاده كېږي.

  خوشحال آصفي: او درس وركول كېږي.
. دا خو يـو زاړه دي، معيـاري هـم نـه دي    . : هو، درس ور كول كېږيګيحيى ورد

  چې... ځينې يې له ما سره په دفتر كې شته دي، نو په همغه اساس وو
  خوشحال آصفي: دغه نوټونو تاسې ته انګېزه دركړه؟

: هو، هـو، كـار لـه دغـه ځايـه شـروع شـو، يعنـې ماتـه حتـى تـر ژړا            ګيحيى ورد
  پورې راغله.

  خوشحال آصفي: دا تاسو وليدل، بيا مو كار پيل كړ.



 

 

215  

يحيى وردګ: هو، بيا مو وليدل، چې ځينې استادانو هم كتابونـه ليكلـي دي،   
ورته چاپوي او يا په چاپ كې، په ټايپ كې، په ډيزاين كې يـې   خو څوك يې نه
  ستونزې لري.

موږ بيا له وزارت سره، لـه پوهنتـون سـره، لـه اسـتادانو سـره وليـدل وغږېـدو،         
اول مـو پنځـه كتابونـه چـاپ كـړل، بيـا شـل شـول،          تشويقول.دوى ورو ورو مو 

  بيا دېرش شول همداسې ورو ورو دغه استادان تشويقېدل.
 ،چې په ښه توګه چـاپ شـو   يدچې هغه ول يېستاد به يو كتاب راوړو بيا به يو ا

  تقسيم شو او ټول افغانستان ته ورسېدو، بيا به يې نور كتابونه هم راوړل.
   خوشحال آصفي: دا ټول كتابونه تاسو چاپ كړي؟

: هو، دا كتابونه ټول موږ د لوړو زدكړو په وزارت كې چـاپ كـړي   ګيحيى ورد
  دي.

   آصفي: ستاسو په شخصي مصرف؟خوشحال 
  شوي دي.چاپ : نه، زما په همكارۍ او منجمنټ ګيحيى ورد

  خوشحال آصفي: اصل كار تا كړى دى، چې دوى مو وهڅول.
: اصل كار خو دغـه محترمـو اسـتادانو كـړى دى؛ ځكـه چـې دغـه        ګيحيى ورد

كتابونه د دوى د لـس، شـل او يـا د دېـرش كلنـې پـوهې تجربـې الس تـه راوړنـه          
مــوږ فقــط داســې كــړى دي، دغــه كتابونــه چــې دوى ژبــاړلي   ، نتيجــه يــې ده.ده

دي، دوى ليكلى دي، دا مو را غونډ كړي دي، دا مو چاپخـانې تـه لېږلـي دي،    
پيـداكړى دى، بوديجـه مـو پيـدا كـړې ده، دا مـو بېرتـه         (Fund) دوى ته مـو فنـډ  

مـو د   استاد ته وركـړي دي، دا مـو همغـه مربوطـه پـوهنځي تـه وركـړي دي، دا       
  ټول افغانستان د طب پوهنځيو ته تقسيم كړي دي.

صـاحب، پـه دې كـې څـومره نـوي موضـوعات دي،        ډاكټـر خوشحال آصفي: نـو  
   تاسو يادونه وكړه، له پخوانيو چپټرونو څخه؟

  : په دې كې ډېر نوي موضوعات دي.وردګ يحيى
  ؟خوشحال آصفي: مثالً
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را وباسـئ... دا يـو بـين المللـي      دغـه دوه كتابونـه   ... : زه به تاسو تـه وردګ يحيى
  ستندرد كتاب دى، چې په انستيزۍ كې يو امريكايي مؤلف ليكلى دى.

خوشحال آصفي: رهنماى اساسـى انسـتيزى بـراى كشـور هـاى روبـه انكشـاف        
  درى، انګليسى.

: هــو، دا همــدا اوس پــه افريقــا، آســيا او  التــين امريكــا پــه ډېــرو وردګ يحيــى
  .پوهنتونونو كې تدريس كېږي

  خوشحال آصفي: دا نوي مواد دي.
دا زمـوږ او تاسـو    ى.دېرش نورو ژبو باندې هم ترجمـه شـو  : دا شل وردګ يحيى
تاسو يې كه دا يـوه ورقـه واړوئ،    ى.د ىغانانو لخوا په دري ژبه ترجمه شود اف

...  انګليسـي ، يوې خواته يـې مكملـه   اب موږ په دواړو ژبو چاپ كړى دىدا كت
 چاپ شوې، همدا صفحه په دري هم چاپ شـوي ده.  سيانګليدا صفحه چې په 

ژبـه هـم پـه دري ژبـه هغـه تـر        انګليسـي مكمل دوه جلـدو كـې دى، يعنـې هـم پـه      
ټولو نوي السته راوړنې تر ټولو نوي درسونه په كې ځاى پـر ځـاى شـوي دي او    

چــې تاســو پخــواني لكچــر   تــه هڅــوو، همــدا شــان مــوږ دا خپــل اســتادان دې  
ه نويو كتابونو سره يې نوي كړي، ټايپ يې كړي، بيا يـې  ، لئكړه اپډېټ نوټون

خپله استادان هم هڅـوي، چـې خپـل درسـونه     ه دغه پ. راوړي چې چاپ يې كړو
  .تقسيم كړونوي كړي او بيا يې موږ ته راوړي او په ټول افغانستان كې يې 
  خوشحال آصفي: دا (سي ډيانې) د څه شي دي وردګ صاحب؟

چـې مـوږ پـه افغانسـتان      ب چاپوو، په دې خـاطر : موږ چې هر كتاوردګ يحيى
كې اوس څه كم شل زره په دولتي او شخصي طب كې محصلين لرو، نو پـه دې  

كه تاسو يـو  ... دا هر چاته نه رسېږي، په دې هر كتاب كې  خاطر زر جلده چاپوو.
مـوږ دا مكمـل كتـاب، مـنځ كـې يـوه سـي ډي ده، دا مكمـل         ... كتاب را واخلـئ  

ســـافټ يــې كــوالى شـــي    ه ســـي ډي كــې هــم اچــولى دى.   شــكل پــ   PDFكتــاب  
محصلين واخلي، په كمپيوټر كې يې واچوي، بـل تـه يـې وركـړي، چـې زيـاتره       

  خلكو (محصلينو) ته ورسېږي.
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درېيم كار چې موږ كوو، دغه موږ د جرمني د بوخم پوهنتون تـه لېـږو، همدغـه    
پــه   www.ecampus-afghanistan.orgســافټ كــاپي بيــا يــو وېبســايټ پــه نامــه دې       

مكمله توګه هلته پورته كېږي او هرڅوك يې كوالى شـي، چـې خپـل كمپيـوټر     
  ته ښكته كړي.

ته زموږ او تاسو يو محصل تـرابليس ليبيـا نـه ايمېـل      دا درې ورځې مخكې ما
را لېږلى و، چې دى زموږ د كتابونو نـه خبـر شـوى، بيـا مـا همغـه معلومـات ور        

  كړې.ولېږل، چې ته كوالى شې ټول ډاونلوډ 
راغلم دغه تاسو چـې پوښـتنه وكـړه د (ډي وي ډي)، مـوږ بيـا دغـه ټـول سـافت         

  .كړي ديكتابونو په دوو ډي وي ډي كې جوړ  140كاپۍ د 
  خوشحال آصفي: دا خو ډېر ښه كار شوى دى.

مكمــل طــب، چــې پــه ابتــدا كــې دوى كيميــا،  لكــه  يحيــى وردك: دا داســې ده
نـاټومي هسـتولوژي همداسـې    فزيـك، بيولـوژي ځينـې مضـامين لـولي، بيـا ا      

دا چـې يـو محصـل تـه وركـړو، يعنـې مكمـل         سمستر وار موږ ټـول اچـولي دي.  
  طب يې په جېب كې دى، يا پخپل كمپيوټر كې دي.

صــاحب، دا پــه افغانســتان كــې چــې  وردګ خوشــحال آصــفي: يــوه بلــه پوښــتنه
تشــخيص اوس درســت نــه كېــږي او دوى ځــي پاكســتان تــه او د افغانســتان د   

ډګر همدا اوس هم پاكستان دى، دا خو ته هم منـې زه يـې هـم مـنم، ټـول      طبابت 
خلــك يــې هــم منــي، د دې وجــه څــه ده؟ چــې دوى پــه پوهنتــون كــې تــل دا زاړه   
نوټونه لوستلي دي، تل نظريه ده، تل تيوري ده او د عمـل پـه ډګـر كـې يـې كـار       

 ېه شـ نه دى كړى، په نويو موضوعاتو باندې نه پوهېږي، تـه حـد اقـل بايـد پـو     
چې نن په امريكا كې ستا په ګاونډيو هېوادونو كې نـوى څـه شـى راغلـى دى،     

  څه كړم، چې شل كاله مخكې راته ببواللې ووايي. ډاكټرزه به هسې 
دى، چـې   : بېخـي تاسـو درسـت وايـئ، يـو مهـم فكتـور يـې همـدا         وردګ يحيى

متاسـفانه پـه تيـوري برخـه كـې هـم پـه عملـي          ،زموږ د طب محصلين متاسفانه
تاسو پخپلـه ورتـه اشـاره وكـړه، زه      ېږي.رخه كې پوره او په ښه توګه نه تربيه كب
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بر عكس وايمـه، كـه مـوږ محصـل تـه پـه اول صـنف كـې دوېـم صـنف كـې پـوره             
درسي مواد نوي صحيح مواد برابر كړو او دا په داسې ژبه په داسـې فـورم كـې    

  چې دوى پرې پوه شي، دغه ډېره مهمه ده. ورته برابر كړو
ــه  ــوږ         نګليســياپ ــواد شــته، خــو متاســفانه زم ــې م ــې ځين ــټ ك ــه انټرني ــې پ ك

 ړوچـې دا مـوږ ورتـه برابـر كـ      .ږياستادان او زموږ محصلين ټول نـه پـرې پـوهې   
  تيورتيكي اساس پاخه راشي.چې هغوى په 

چې موږ بيا دغـه محصـلينو تـه كـدري شـفاخانې ولـرو چـې دوى         څنګد دې تر
چې د مريض د بستر تر څنـګ هغـه زړه    درې، څلور كاله عمالً هلته كار وكړي،
  تربيه كېږي. ډاكټرواوري پوز واوري ، داسې زموږ ښه 

خوشحال آصفي: يوه بله ښېګڼه داده چې دا هم پـه پښـتو دي، هـم پـه دري دي،     
دي، هم هغه څوك چې په پښـتو پـوهېږي، كېـداى شـي هغـه د       انګليسيهم په 

نۍ ژبـه يـې دري فارسـي    هغې نه په پښتو ګټه پورته كړي، هغه څوك چـې مـور  
  ده، هغه كېداى شي په فارسي ولري.

ژبه هـم بلـد شـي؛ ځكـه چـې پـه نـور         انګليسيهم ښه ده؛ ځكه چې په  انګليسي
كنفرانسونه وركوي او د هغوى له تجربو څخه ګټـه   انګليسيهېوادونو كې په 

ــو بانــدې دي، پښــتو،     او  انګليســيپورتــه كــوي، يعنــې دا پــه ټولــو درېيــو ژب
  خپله كړى دى، كه نه مخكې ليكواالنو كړى دى؟ه كار تاسو پدري، دا 

... يحيى وردګ: نـه، مـوږ دغـه كتابونـه نـه دي ترجمـه كـړي، ځينـې مـؤلفين دي         
ژبـه د انتـاني    انګليسـي هغه په  په كندهار كې درس وركوي حتى يو مؤلف دى

بـل مؤلـف د هـرات دى،     ى.ناروغيو يو كتاب ليكلى دى، مـوږ دا چـاپ كـړى د   
بل مؤلف  ى.دري ليكلى دى، موږ راوړى دى دا مو په دري چاپ كړى د هغه په

مـوږ  . دى، هغه مو په پښتو چـاپ كـړى دي   د ننګرهار دى، په پښتو يې ليكلى
 ېځكـه چـې نـور هـم ځنـ     ، داسې كوو، چې داكتابونه نـورو واليـاتو تـه هـم لېـږو     

 په يوه مسلك كې چې يـو كتـاب پـه يـوه واليـت كـې چـاپېږي،        استفاده وكړي.
بايد هم مسلكان يې او نور طب پوهنځي استادان هم له هغو نـه خبـر شـي او لـه     



 

 

219  

  هغو نه استفاده وكړي.
صاحب، يو بل كتـاب بـه ستاسـو پـه خوښـه       ډاكټرخوشحال آصفي: بله پوښتنه 

دلته ليكلي دي، د كوچنيانو ناروغۍ دوهـم   لبته اجازه باندې را واخلم، مثالًا
وازې پنځـه، سـل يـا زر؟ پـو ښـتنه مـې دا       ټوك، څو جلده دا چاپ شـوى دى؟ يـ  
  ده، چې له هر يو نه څو جلده چاپېږي؟

: دغه كتاب چې ستاسو په الس كـې دى، دا زر جلـده چـاپ شـوى     وردګ يحيى
  دى.

  خوشحال آصفي: دا په ټولو پوهنتونونو د افغانستان كې كارول كېږي؟
پخـوا مـو   . .. ي ډيـانې ورسـره دي، د دې يـوه برخـه    : هو، زر دانې سوردګ يحيى

چـې دغـه    يـم زه بايد دلته ووا. مؤلف ته وركوو وركول اوس سل كتابه  پنځوس
ټــول كتابونــه چــې چــاپ شــوي دي، مؤلفينــو تــه، محترمــو اســتادانو تــه مــوږ     

دغـه د دوى د كلونـو كلونـو     .كومې اضافي پيسې يا حـق الزحمـه نـه ده وركـړې    
ر كـې وركـوي او   زحمتونه دي چـې پـه وړيـا توګـه يـې زمـوږ د وزارت پـه اختيـا        

ځينــې نــور  .غــواړي چــې دغــه پوهــه دخلكــو، د ټــولنې پــه خــدمت كــې و اوســي 
چـې د هغـه تيـراژ دوه زره دى، جمـع دوه زره سـي ډي او       شـته دي  كتابونه زموږ

زما ارمان هم دغه دى، چې هر مضمون چې تدريسـېږي   ...همداسې موږ غواړو
  بايد درسي كتاب ولري.

  صاحب؟ ډاكټرټولو پوهنتونونو ته خوشحال آصفي: دا څنګه رسوئ، 
: زمـــا دفتـــر پـــه لـــوړو زده كـــړو وزارت كـــې دى، هلتـــه مـــوږ لـــه  وردګ يحيـــى

پوهنتونونو سره ارتباط لرو او هلته مسوولين يې، نمايندګان يـې، راځـي بيـا    
دا پـه تېـره بيـا مـوږ اتـه دولتـي طـب پوهنځيـو تـه          . دا كتابونه موږ ورته سـپارو 

كتيا، كندهار، هرات، بلخ، كاپيسا او كابـل  رسوو، چې ننګرهار، خوست، پ
  دي.

ــو تــه څنګــه،    صــاحب؟ دوى هــم   ډاكټــرخوشــحال آصــفي: شخصــي پوهنتونون
  راځي؟
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: شخصى پوهنتونونه هم زيات شوي دي، هـم ورو ورو زيـاتېږي،   وردګ يحيى
 ډاكټـر هغو ته هم يو جلد دوه جلده وركوو؛ ځكه چې هلته هـم د دې وطـن لپـاره    

  تربيه كېږي.
  ل آصفي: مفت يې وركوئ؟خوشحا
ــي    وردګ يحيـــى ــوو، شخصـ ــه وركـ ــو تـ ــاتره يـــې دولتـــي پوهنتونونـ ــو، زيـ : هـ

پوهنتونونه هم زيات شوي دي، طب پـوهنځي هـم ډېـر لـري، مـا واورېـدل چـې        
  اوه ويشت طب پوهنځي لري ټول افغانستان كې.

  خپل مسلك كې؟ه خوشحال آصفي: ډېر اعلى، تاسو پخپله څه ليكلي دي، پ
ما په جرمني كې د افغانستان پـه عامـه روغتيـا بانـدې ليكلـى،       :وردګ يحيى

  هملته د درس په وخت كې.
خوشحال آصفي: ستاسو د ماسترۍ يـا دوكتـورا تېـزيس و، كـه نـه بېـل كتـاب        

  مو ليكلى؟
  : هو، تېزيس دى.وردګ يحيى

  خوشحال آصفي: د ماسترۍ كه د دوكتورا؟
ماسترۍ په لېـول كـې پـه يـوه      : نه ما دوكتورا نه ده كړې، يوازى دوردګ يحيى

پوهنتون كې ما درس ويل، هغه متاسفانه په الماني ژبه دى، دلتـه مـې ليكنـې    
  د لوړو زده كړو په هكله شته دي، تاسو ته يې هم دركوالى شمه.

خوشحال آصفي: ډېره مننه، زه به يې واخلمه، ګټه به ترې پورته كړم. ډېره زياته 
نـه، چـې بلنـه يـې ومنلـه،       ګمد يحيى وردصاحب مح ډاكټرمننه كوم د محترم 

 ډاكټـر زموږه وياړ يې، زمـوږه افتخـار يـې، د ټـول ملـت ويـاړ يـې، افتخـار يـې          
ډېر لوى كار مو كـړى دى، واقعـاً دا بـه د افغانسـتان پـه تـاريخ كـى پـه          صاحب.

دا فكـر، دا سـوچ او    زرينو كرښو باندې وليكل شي او دا كار هر څوك نه كوي.
لرئ او دا كار مو كـړى دى، زه شخصـاً د يـو افغـان ځـوان پـه       انګېزه، چې تاسو 

حيث ستاسو قدر كوم، تاسو نه مننـه كـوم، د ټـول ملـت پـه اسـتازيتوب، مننـه        
  صاحب. ډاكټركوم 
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: مننه له تاسو نه هم، بيا هم زه وايمه، هغه اصلي كار واقعاً زمـوږ  وردګ يحيى
نـه برابـره كـړې، چـې     محترمو استادانو كړى دى، چې موږ ته يې فقط دغـه زمي 

  دا خپاره كړو.
خوشحال آصفي: ولې اوس دغه دلسوزي او انګېزه نشـته، چـې دا ټـول شـي او     

 ډاكټـر چاپ شي، په نوې بڼه باندې او خلكو ته وركړل شي، دا هم لوى كـار دى  
  صاحب.
چـــې پـــه راتلونكـــو كـــې زمـــوږ  : هـــو، ان شـــاء اهللا خـــداى وكـــړيوردګ يحيـــى

ې پـه طـب كـې او هـم پـه نـورو رشـتو كـې لكـه          ته متوجه شـي، چـ   مسوولين دې
انجينــري، ســاينس، نــور ډېــر مهــم مضــامين دي، چــې مــوږ پــه هــره رشــته كــې   

  همداسې نوي كتابونه ولرو، محصلينو لپاره.
مننـه لـه محتــرم    صـاحب، ډېـره زياتـه    ډاكټـر خوشـحال آصـفي: ډېـره زياتـه مننـه      

 صاحب نه. وردګ

  

  دغسى په الس ليكي چپترونه التر اوسه د زياترو استادانو او محصلينو لخوا كارول كيږى.
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 د افغانستان د پوهنتونونو لپاره

 رسي مواد نوي ک８５يد 

  
  خليل الرحمن اميد  ليكوال

  14.06.2015 ټهېن، http://dw.de/p/1Fh2E لنډ لينك
 

د افغانســــتان د لــــوړو زده كــــړو وزارت وايــــي، پــــه پوهنتونونــــو كــــې بــــه  
   اصالحي پروګرامونه او نوي درسي مواد رامنځته كړي. 

ــه درس    ــو څخـ ــه پخوانيـــو چپټرونـ ــود او لـ ــتان كـــې درســـي مېتـ ــه افغانسـ  پـ
 وركول ډېر ځله تر نيوكو الندې راغلى.

  
  
  
  
  
  

پـــه داســـې حـــال كـــې، چـــې افغانســـتان وړتيـــا لرونكـــو كـــدرونو تـــه پـــه          
بېالبېلــو برخــو كــې جــدي اړتيــا لــري، بيــا هــم د دغــه هېــواد پوهنتونونــه          
ــاري او متخصصـــه كتلـــه         ــو تـــه غـــوره كـ ــه دي توانېـــدلي، چـــې وزارتونـ نـ

  وړاندې كړي.
ــدې    ــرې فريــ ــړو وزيــ ــوړو زده كــ ــر   د لــ ــوزار پــ ــنبه، د( جــ ــه يكشــ ــد پــ مومنــ

مــه) د خپــل ســل ورځنــي پــالن د وړانــدې كولــو پــر مهــال وويــل: هڅــه           24
ــره         ــا سـ ــه اړتيـ ــازار لـ ــړې د بـ ــوړې زده كـ ــې لـ ــو كـ ــه پوهنتونونـ ــې پـ ــوي چـ كـ
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  سمې پر مخ يوسي.
ــه     ــره بـ ــه پلـــي كېـــدو سـ مېـــرمن مومنـــد هيلـــه څرګنـــده كـــړه، چـــې د پـــالن پـ

ه ورځنــۍ اړتيـــا ســره ســـم   وتــوانېږي، چـــې د پوهنتونونــو درســـي تــوكي لـــ   
  رامنځته كړي.
ــه   «هغـــې وويـــل:  ــه پوهنتونونـــو كـــې د تدريســـي ارزونـــې تګـــالره پـ مـــوږ پـ

ــه دوام لـــري  ــولې، دا پروسـ ــې نيـ ــام كـ ــه   پـ ــواړو، چـــې پوهنتونونـ ــوږ غـ او مـ
 »باكيفيته او پر معيار برابر تدريس وركړي.

 

 

  
  
  
  
  
  
  

ه پــام  وزيــرې زياتــه كــړه، چــې پــه پوهنتونونــو كــې جنســيتي مســاوات پــ         
ــه مــالي مرســته         ــل كــې د تركيــې پ ــه كاب ــاره هــم پ ــو لپ كــې نيســي او د انجون

 يو ځانګړى پوهنتون جوړېږي.

  دوکتورا لرونکواستادانو ته ترج５ح ورکول:
ــورا       ــه د دوكتـــ ــګ، د پوهنتونونـــ ــر څنـــ ــالرو تـــ ــي تګـــ ــو درســـ د پخوانيـــ

  لرونكو او ماسترو ښوونكو په برخه كې هم نيمګړتياوې لري.
ــر د   ــي: تــ ــره وايــ ــترۍ او     وزيــ ــې ماســ ــو كــ ــه پوهنتونونــ ــه پــ ــته بــ ې وروســ

  دوكتورا ته پراخوالى وركړل شي.
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ــل:   ــې وويـ ــې ماســـترۍ     «هغـ ــه دا ده، چـ ــوه ژمنـ ــړو وزارت يـ ــوړزو زده كـ د لـ
او دوكتــــورا تــــه پراخــــوالى وركــــړي، چــــې پــــه دې توګــــه ماســــتران او        

  »ان ډېر شي.ډاكټر
تيـــا وزيـــره پـــه داســـې حـــال كـــې د ماســـترۍ او دوكتـــورا څـــانګو تـــه د پراخ

ــه ډېـــرو پوهنتونونـــو كـــې د ليســـانس درجـــې     ــال پـ خبـــره كـــوي، چـــې دا مهـ
  استادان تدريس كوي.

مومنــد همــدا شــان وويــل، چــې لــه دې وروســته بــه پــه پوهتونونــو كــې د            
تـــدريس ژبـــه انګرېـــزي تـــه واړوي، چـــې پـــه دې توګـــه بـــه محصـــلين پـــه         

  راتلونكي كې په اسانۍ سره پراخې مطالعې ته السرسى پيدا كړي.
ــل  ــو     ټاكــ ــت د پوهنځيــ ــرۍ او زراعــ ــاره د انجينــ ــل لپــ ــومړي ځــ ــوې د لــ شــ

 تدريس په انګرېزي ژبه پيل شي.

ــل        ــړو وزارت بـ ــوړو زده كـ ــم د لـ ــول هـ ــه كـ ــو رامنځتـ ــزو پروګرامونـ د څېړنيـ
ــې د تحصــــيل پــــه برخــــه كــــې ال ډېــــرې           ــالن دى، چــــې پــــر مــــټ بــــه يــ پــ
اســـانتياوې رامنځتـــه شـــي، دا مهـــال پـــه ډېـــرو پوهنتونونـــو كـــې څېړنيـــزه  

  شته.برخه ن
ــرو        ــه ډېـ ــټ پـ ــر مـ ــتو پـ ــو مرسـ ــوې د بهرنيـ ــل شـ ــل: ټاكـ ــد وويـ ــرمن مومنـ مېـ
ــو       ــه نړيوالـ ــې پـ ــړي، چـ ــې كـ ــروژې پلـ ــزې پـ ــي څېړنيـ ــې علمـ ــو كـ پوهنتونونـ

  معيارونو برابرې وي.
د لـــوړو زده كـــړو  ،د نـــړۍ لـــه معتبـــرو پوهنتونـــو ســـره د اړيكـــو پراخـــوالى 

ونـــو چــې لــه دې وروســـته د نــړۍ لــه پرمختللــو پوهنتون     وزارت پــالن لــري   
ســـره اړيكـــې ټنيګـــې او نـــوې تګـــالرې را انتقـــال كـــړي، چـــې لـــه مخـــې بـــه  
ــه تجربــــو او معيــــارونو    يــــې افغــــان اســــتادان او زده كړيــــاالن د هغــــوى لــ

 څخه پخپلو پوهنتونونو كې ګټه واخلي.
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دا تګـــالره پـــه دوه ډولـــه پلـــې كېـــږي، يـــو دا چـــې ښـــوونكي بـــه بهرنيـــو          
ــې د    ــه د تجرب ــو ت ــرو پوهنتونون ــل هــم دا     معتب ــو لپــاره ځــي او ب ــر الســه كول ت

چــــې د هغــــو پوهنتونونــــو اســــتادان بــــه دلتــــه د تــــدريس لپــــاره راوســــتل 
  كېږي.

ــې        ــم ګڼــ ــه اړه هــ ــونو پــ ــيلي بورســ ــې د تحصــ ــتان كــ ــه افغانســ ــال پــ دا مهــ
نيـــوكې موجـــودې دي او ويـــل كېـــږي، چـــې ډېـــر محصـــلين د اړيكـــو لـــه         

ړې پرېـــږدي الرې بهــر ملكونــو تــه پـــه بورســونو ځــي، چــې يـــا هلتــه زده كــ        
ــوړو زده        ــږي، خــو د ل ــه پســې را اخســتل كې ــه بېرت ــه كبل ــۍ ل ــا هــم د تمبل او ي
كـــړو وزيـــره وايـــي: لـــه دې وروســـته بـــه يـــوازې د لياقـــت لـــه الرې بورســـونه  

  وېشل كېږي.
بــل پلـــو پــه افغانســـتان كــې د كـــانكور ازموينـــه هــم لـــه درغليــو ډګـــه بلـــل      

ه پروســـې څخـــه كېـــږي او پـــه تېـــرو څـــو كـــالو كـــې پـــه وار وار د كـــانكور لـــ 
شــــكايتونه وشــــول، خــــو فريــــده مومنــــد وايــــي پــــه دې برخــــه كــــې يــــې د  

 روڼتيا په موخه يوه غوره تګالره جوړه كړې ده.
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يو افغان غواړي د پوهنتونونو چيپ＂رونه او ليکچرنو！ونه 

 کتابي ب３２ ته واړوي

 

 ، پژواكښوونه او روزنه

 محمد اصف احمدزى

Nov 11, 2015 - 18:06 

 http://www.pajhwok.com/ps/2015/11/11لينك: 

 

): 94لړم  20كابل (پژواك، 
يو افغان هڅه كوي، په 
پوهنتونونو كې د چيپټرونو 
او لكچرنوټونو مېتود ته د 
كتاب چاپولو له الرې د پاى 
ټكى كېږدي، چې تر اوسه 
پورې يې په هلوځلو كابو 

عنوانه كتابونه چاپ او  200
 وړيا خپاره شوي دي.

ــه تـــن چـــې   ــړو وزارت   كټـــرډادغـ ــه لـــوړو زده كـ يحيـــى وردګ نـــومېږي او پـ
كـــې ســـالكار دى، لـــه پـــژواك خبـــري اژانـــس ســـره يـــې پـــه ځـــانګړې مركـــه   

كــال) ننګرهــار پوهنتــون تــه     1388وويــل، كلــه چــې شــپږ كالــه وړانــدې (     
الړ، نــو هلتـــه يـــې وليـــدل چـــې محصـــلين لـــه چيپترنوټونـــو څخـــه اســـتفاده  

ې پېــړۍ لــه معيــارونو ســره  مــ21كــوي، پــه داســې حــال كــې چــې دغــه كــار د    
ــتندويو     ــه د مرسـ ــر نوټونـ ــړ چـــې دغـــه چيپټـ ــر نـــه دى، نـــو هـــوډ يـــې وكـ برابـ

 موسسو له الرې په كتابي بڼه چاپ او خپاره كړي.
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ــه كــړه، پــه    ــه عملــي ډول پيــل كــړ او د        1389ده زيات ــال كــې يــې دا كــار پ ك
ــه         ــه پايل ــه اړيكــه كــې شــو چــې پ ــه اســتادانو ســره پ ــو ل ــو پوهنتونون بېالبېل

ــه   كـــې  يـــې يـــو شـــمېر كتابونـــه راټـــول او لـــه اړونـــدو المـــاني موسســـو څخـ
  يې د چاپ همكاري وغوښته.

ــو څخــه د كتــاب ايــډېټ شــوې       ــه ليكوال د نومــوړي پــه وينــا، كلــه يــې چــې ل
ــاب د چـــاپ د اړتيـــا پـــه موخـــه يـــې د           ــافټ بڼـــه ترالســـه كـــړه، نـــو د كتـ سـ
ــوهنځي او       ــه پـ ــې د مربوطـ ــې يـ ــتى، ورپسـ ــد اخيسـ ــانګې تاييـ ــدې څـ اړونـ

  تون هوكړه هم ترالسه كړې ده.پوهن
ــه   ــا، دغـ ــه وينـ ــه پـ د هغـ
كتابونـــــه چـــــې ډېـــــرى 
ــه طــب، انجنيــري    ــې پ ي
او ســــاينس پــــورې اړه  
لـــــري او پـــــه پښـــــتو،   
ــې    ــمېر يـ ــم شـ دري او كـ
ــه انګليســي ژبــه دي،    پ
ــو   ــو كلونــ ــرو پنځــ د تېــ
ــې     ــې يـــ ــوده كـــ ــه مـــ پـــ

عنوانـــه كتابونـــه چـــې ځينـــي يـــې زر او يـــو شـــمېر يـــې دوه زره   200شـــاوخوا 
  ېواد كې دننه مطبعو كې چاپ كړي دي.ټوكه په ه

وردګ وايــــي، پــــه دې برخــــه كــــې ورســــره د المــــان د علمــــي همكــــاريو        
ــولنې ( ــاره د جرمنـــي كمېټـــه او افغـــان      DAADټـ )، د افغـــان ماشـــومانو لپـ

  ) مالي مرسته كړې ده.DAUGجرمني پوهنتونو ټولنې ( -
) كـــې ځـــاى پـــه CDدى زيـــاتوي، دغـــه هـــر يـــو كتـــاب يـــې پـــه ســـي ډيـــانو (  

كــړى او لــه هــر كتــاب ســره يــوه ســي ډي هــم شــته، چــې محصــل كــولى      ځــاى
شــي د هــر كتــاب لـــه ســافټ كــاپي څخــه هـــم اســتفاده وكــړي، همدارنګـــه         
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) كـــې هـــم ځـــاى پـــه ځـــاى كـــړي، تـــر  DVDكتابونـــه پـــه ډي وي ډي ( 140يـــې 
د كمپيـــوټر لـــه الرې  لـــه دې ټولـــو كتـــابونو پـــه اســـانۍ څـــو تـــرې محصـــلين

  استفاده وكړي.
د  ISBNه دې ور هــــاخوا هــــر چــــاپ شــــوى كتــــاب د     نومــــوړي وويــــل، لــــ  

ــګ د   ــر څنـــــــــــــــــــ ــو تـــــــــــــــــــ ــوډ د لرلـــــــــــــــــــ ــانګړي كـــــــــــــــــــ   ځـــــــــــــــــــ
 )www.ecampus-afghanistan.org     ويبپاڼــــه كــــې هــــم ډاونلــــوډ كېــــدلى (

  شي چې هر څوك ترې په وړيا توګه كار اخيستلى شي.
ــه،          ــوال تـ ــه ليكـ ــه خپلـ ــه پـ ــل ټوكـ ــاب سـ ــر كتـ ــړه، د هـ ــه كـ ــان زياتـ ــاد افغـ يـ

ــاوخوا  ــه پوه  400شـ ــه هغـ ــې     كتابونـ ــه كـ ــوال پـ ــاب ليكـ ــې د كتـ ــه چـ ــون تـ نتـ
ــاتې    ــو او پــ ــه دولتــــي پوهنتونونــ درس وركــــوي، پنځــــوس پنځــــوس ټوكــ
ــا ډول        ــه وړيـ ــه پـ ــو تـ ــي پوهنتونونـ ــابتونونو او شخصـ ــي كتـ ــې دولتـ ــور يـ نـ

  وركوي.
ــي      ــواځې د طبيعـ ــې يـ ــې يـ ــې ولـ ــې چـ ــواب كـ ــه ځـ ــتنې پـ ــوړي د دې پوښـ نومـ

ــه طبي     ــې پـ ــل چـ ــړى؟ وويـ ــه كـ ــه زړه ښـ ــاپ تـ ــابونو چـ ــد كتـ ــو اړونـ ــي علومـ عـ
ــه     علومـــو كـــې د كتـــابونو نشـــتوالى يـــې احســـاس كـــړى او لـــه بلـــې خـــوا كـ
كلـــه زمــــوږ يــــو ډاكټــــر، انجنيــــر او ساينســــپوه كتــــابونو تــــه پــــه اســــانۍ  
السرســى ومـــومي، نــو دا بـــه يــې پـــه طبيعــي علومـــو كــې د پوهنتونونـــو د      

  درسي كيفيت په لوړولو كې مرسته كړې وي.
ابونـــه هـــم د چـــاپ   وردګ وايـــي، اوســـمهال ورســـره پـــه ســـلګونه نـــور كت     

لپـــاره چمتـــو دي، خـــو دا چـــې مـــالي ســـرچينې ورتـــه نـــه لـــري، نـــو د چـــاپ    
  انتظار يې باسي.

ــارو     ــې د المــــان د بهرنيــــو چــ ــه دريــــو كلونــــو راهيســ ده وويــــل، دا چــــې لــ
موسســه لــه دغـــه پروګــرام ســره مرســـته نــه ده كــړې، نـــو        DAADوزارت او 

ورو مراجعــو لــه ولسمشــر  غنــي څخــه غــواړي چــې يــو ځــل بيــا د المــان يــا نــ    
  څخه غوښتنه وكړي چې د دغه پروګرام مالتړ وكړي.
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ــد د         ــې بايـ ــو كـ ــه موسسـ ــړو پـ ــوړو زده كـ ــې د لـ ــوي چـ ــديز كـ ــوړى وړانـ نومـ
ــه        ــي، پـ ــودل شـ ــى كېښـ ــاى ټكـ ــه د پـ ــود تـ ــو مېتـ ــو او لكچرنوټونـ چيپټرونـ
ــه خـــوا نـــوي كتابونـــه          ــد د پوهنتونونـــو د اســـتادانو لـ ــره برخـــه كـــې بايـ هـ

ــال ب    ــاړل شــي، هــر ك ــاليف او وژب ــه دې     ت ــه چــاپ شــي چــې پ ــد ســل كتابون اي
كتابونــــه چــــاپ شــــي، هــــر درســــي   500توګــــه بــــه پــــه پنځــــو كلونــــو كــــې  

  مضمون بايد لږ تر لږه يو درسي كتاب ولري.
هغــــــه دغــــــه راز د لــــــوړو زده كــــــړو وزارت تــــــه وړانــــــديز كــــــوي چــــــې د 
"تدريســــي كتــــابونو ملــــي پروګــــرام" پيــــل او دغــــه كــــار تــــه لومړيتــــوب  

ــ  ــتادان وهڅــ ــم اســ ــه اړه  وركــــړي او هــ ــلكونو پــ ــو مســ ــو د خپلــ ــر څــ وي، تــ
  كتاب وژباړي، وليكي او چاپ يې كړي.

طبــي درســي كتابونــه    50كــال) پــالن لــري چــې     2015دى وايــي، ســږ كــال (  
ــي    ــول طبــــي درســ ــانو زر كــــاپۍ چــــې ټــ چــــاپ كــــړي، د دوو ډي وي ډي ګــ
ــه         ــوونكي تـ ــر زده كـ ــو هـ ــب پوهنځيـ ــامل وي، د طـ ــې شـ ــه كـ ــه پـ ــه بـ كتابونـ

  ير طبي درسي كتابونه چاپ كړي.ووېشي او همدارنګه سل غ
ــه هڅــه وكــړي چــې د          ــو ســره ب ــدا كول ــه پي ــالي ســرچينو پ ــړه، د م ــه ك ده زيات

  بشري او اسالمي علومو اړوند كتابونه هم چاپ كړ.
ــا     ــوال بانـــك، د امريكـ ــانګړي ډول نړيـ ــو پـــه ځـ ــتو كوونكـ ــه مرسـ خـــو دى لـ
ــه      ــاريو لـ ــي همكـ ــان د علمـ ــايي ادارې او د المـ ــه پراختيـ ــاالتو لـ ــده ايـ  متحـ
ټــــولنې څخــــه هيلــــه كــــوي چــــې د "تدريســــي كتــــابونو د ملــــي پروګــــرام"  

  مالتړ وكړي او د كتابونو د چاپولو لګښت وركړي.
وردګ وويـــل، ســــره لــــه دې چـــې د لــــوړو زده كــــړو لـــه وزارت ســــره يــــې د    
ــواځې د     كتـــاب چـــاپولو د پروګـــرام موضـــوع شـــريكه كـــړې، خـــو هغـــوى يـ

ــه عملــي ډول يــې ورســره      ــه ده  دغــه كــار هركلــى كــړى، خــو پ كومــه مرســته ن
  كړې.
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ــو او      ــاپونو جوړولــــ ــه وركشــــ ــړو وزارت پــــ ــوړو زده كــــ ــي: "د لــــ دى وايــــ
فرنېچــــرو اخيســــتلو ډېــــرې پيســــې مصــــرفوي، كتــــاب چــــې ورتــــه اشــــد  
ضــــرورت دى، د چــــاپ لپــــاره يــــې مصــــارف نــــه وركــــوي، دوى بايــــد لــــه  

  استادانو سره د كتابونو په چاپ كې مرسته وكړي."
ــت  اد پوهانـــد دوكتـــور محمـــد غـــوث  د كابـــل د پوليتخنيـــك پوهنتـــون اسـ

ــم چـــاپ شـــوى، د     ــرام لـــه الرې يـــې يـــو كتـــاب هـ حكيمـــي چـــې د يـــاد پروګـ
كتــــابونو د چــــاپ دغــــه بهيــــر د لــــوړو زده كــــړو د بهيــــر پــــه كيفيــــت كــــې   
ــار د     ــه كـ ــنيو شـــرايطو كـــې دغـ ــه اوسـ اغېـــزمن او ګټـــور بـــولي او وايـــي، پـ

  تاييد وړ او يو نېك عمل دى.
ــي ك   ــل: "ځينـ ــه وويـ ــژواك اژانـــس تـ ــى)  ده پـ ــر يحيـ ــه چـــې دوى (ډاكټـ تابونـ

چــــاپ كــــړي، ډېــــر نــــوي كتابونــــه دي چــــې پــــه پوهنتونونــــو كــــې يــــې ان   
اســـتادان ارزيـــابي كـــولى هـــم نـــه شـــي؛ دا كتابونـــه خاصـــتاً د اطـــراف د         
ــه       ــانې لـ ــه كتابخـ ــه ده؛ ځكـ ــه پانګـ ــؤثر دي، لويـ ــر مـ ــاره ډېـ ــو لپـ پوهنتونونـ

چـــې  منځـــه تللـــې، البراتوارونـــه نشـــته، ريســـرچ نشـــته، نـــو دا كتابونـــه       
  دوى يې چاپوي، لويه مرسته ده."

ــړ          ــر مالت ــه بهي ــړه چــې د دغ ــتنه وك ــانونو غوښ ــدو ارګ ــه اړون ــوړي ل ــو نوم خ
 وكړي او پر وړاندې يې خنډونه جوړ نه كړي.

 

 

 مه 20د جوالى  2016افغانستان ټايمز، چهارشنبه، 

 

̂و کې د لیکوال# او لوخدای دې زموږ په  ړو زده ک

 پوه ک^ي.سئولین خرب او په ارز�ت یو دوه م کتاب

  آمین
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  کيا４６４＂ور ته ل
  

  243، ګڼه: 1395، 15/ ورى 2016، 03افغانستان ټايمز، يكشنبه، اپرېل 
  

  د نوي درسي نصاب نه شتون
ــه       ــارچ د مياشــتې پ ــم چــې د م ــر خــوښ ي ــاڼې    30زه ډې ــه ستاســې د ورځپ نېټ

ــرليك ــه      نســ ــوې وه. پــ ــل شــ ــه اړه ليكــ ــوع پــ ــې موضــ ــرې مهمــ ــوې ډېــ ه د يــ
ــې     ــو كــ ــي پوهنتونونــ ــي او خصوصــ ــه دولتــ ــتان پــ ــم د افغانســ ــتيا هــ ريښــ

ــتونزه د د      ــوه سـ ــې يـ ــې ډلـ ــه هغـ ــې لـ ــري، چـ ــتون لـ ــتونزې شـ ــرې سـ ــي ډېـ رسـ
ــر     ــولنې او كــــاري ماركېــــټ د اړتيــــاوو پــ ــه شــــتون دى چــــې د ټــ نصــــاب نــ

  بنسټ والړ وي.
ــه         ــه ځــانګړې توګ ــواد پ ــو وروســته، درســي م ــوي كول ــه ن د درســي نصــاب ل
كتابونـــه بايـــد د اســـتادانو او محصــــلينو لپـــاره د السرســـي وړ وګرځــــول      
شــي تــر څــو پــه تــدريس او زده كــړو كــې تــرې ګټــه واخلــي. دا چــې درســي           

ــ  ــاب د تـ ــه د     نصـ ــي، د هغـ ــى راولـ ــه والـ ــې ښـ ــاټ كـ ــالن او چوكـ ــه پـ دريس پـ
پلـــي كولـــو لپـــاره بايـــد د اســـتادانو او محصـــلينو پـــه مـــورنۍ ژبـــه درســـي  

  كتابونه موجود وي.
 د لوړو زده كړو وزارت، كابل، ډاكتر يحيى وردګ
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  خيرمن وګړي:
  ３ ب３ غمه ک７ويله زړو چپ＂رونو 

  
  2016جوالى  17ګنه،  34وونيزه، د مقالى ليكونكى: داكتر محب زغم، محور ملى ا

  
ــه  ــل،         1388پـ ــى. د كابـ ــه راغـ ــل تـ ــه كابـ ــي څخـ ــه جرمنـ ــر لـ ــان ډاكتـ ــو افغـ ــې يـ كـ

ــې    ــه الړ. ويـ ــو تـ ــورو پوهنتونونـ ــو نـ ــار او څـ ــه زړو   ننګرهـ ــالن لـ ــې محصـ ــدل چـ ليـ
چپټرونــو څخـــه د درســي كتـــابونو پــه توګـــه اســتفاده كـــوي. دا ورتــه د حيرانـــۍ      

  ې داسې زاړه مواد تدريس شي.خبره وه چې په دې يوويشتمه پېړۍ كې د
ــوالى    ــه كـ ــې څنګـ ــړ چـ ــر وكـ ــې فكـ ــره يـ ــان سـ ــتونزې  ځـ ــه دې سـ ــالن لـ ــي محصـ شـ

ــي او       ــې علمـ ــې د خپلـ ــې ولـ ــړې چـ ــرې وكـ ــې خبـ ــره يـ ــتادانو سـ ــړي. اسـ خـــالص كـ
ليكــــي؟ ځينــــو اســــتادانو عملــــي تجربــــې محصــــول د كتــــابونو پــــه شــــكل نــــه 
انو چــاپوي. ځينــو اســتاد  وويــل چــې كتابونــه مــو ليكلــي دي خــو څــوك يــې نــه        

  چې تيار كتابونه لرل، د كمپوز او ډيزاين په برخه كې يې ستونزه لرله.
ــي       ــان د علمـ ــې د آلمـ ــاالخره يـ ــړه او بـ ــه وكـ ــه مراجعـ ــو تـ ــو موسسـ ده مختلفـ

ــاريو ټولنـــه (  )، د افغـــان ماشـــومانو لپـــاره د جرمنـــي كميټـــه     DAADهمكـ
ــان  ــه (   –او د افغـ ــو ټولنـ ــي پوهنتونونـ ــې د   DAUGجرمنـ ــړه چـ ــانع كـ ــې قـ ) يـ

  د چاپ لپاره ورسره مرسته وكړي. كتابونو
ــل        ــې پيـ ــړۍ يـ ــاپولو لـ ــابونو د چـ ــي كتـ ــو د درسـ ــې د پوهنتونونـ ــدا و چـ همـ
ــورو اســتادانو چــې دا          ــه چــاپ شــول. ن ــومړي ســر كــې پنځــه كتاب ــه ل ــړه، پ ك
ــې الس        ــاتو يـ ــه تاليفـ ــدل او پـ ــم وهڅېـ ــوى هـ ــدل، هغـ ــه وليـ ــكلي كتابونـ ښـ

ــدل او ده      ــل كېـ ــه ليكـ ــرار كتابونـ ــرار كـ ــې كـ ــړ. همداسـ ــورې كـ ــاپول  پـ ــه چـ بـ
  ته رسېږي. 220چې تر دې دمه يې شمېر 

اكثـــره كتابونـــه زر ټوكـــه او يـــو نـــيم يـــې دوه زره  ټوكـــه چـــاپ شـــوي دي. لـــه 
ټوكــه هماغــه پوهنتــون تــه چــې مولــف       400ټوكــه مولــف تــه،    100دې څخــه 

ــوي،    ــدريس كـ ــې تـ ــه كـ ــه او     50 – 50پـ ــو تـ ــي پوهنتونونـ ــورو دولتـ ــه نـ ټوكـ
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ــه   ــابتونونو تـ ــابونو   پـــاتې نـــور يـــې دولتـــي كتـ ــږي. دا چـــې د كتـ وركـــول كېـ
ــه        ــافټ پـ ــاب سـ ــر كتـ ــو ده د هـ ــات و نـ ــمېر زيـ ــالنو شـ ــم او د محصـ ــراژ كـ تيـ

ــې        ســي ــه ورســېږي. همدارنګــه ي ــرو محصــالنو ت ــې ال ډې ــاوه چ ــې واچ ډي ك
ــې          ــړ چ ــوړ ك ــابتون ج ــن كت ــو ان الي ــته ي ــه مرس ــون پ ــوخم پوهنت ــي د ب د جرمن

ۍ او د هـــر كتـــاب ســـافټ پـــه كـــې خونـــدي شـــي او هـــر څـــوك يـــې پـــه اســـان 
وړيــــــــــا ډول ترالســــــــــه كــــــــــړي. د دې ان اليــــــــــن كتــــــــــابتون پتــــــــــه ده: 

www.ecampus-afghanistan.org  
ډي ويبـــل كـــار يـــې دا وكـــړ چـــې د طـــب د محصـــالنو لپـــاره يـــې داســـې ډي 

درســي كتابــه پــه كــې خونــدي وي او د ده پـــه       140ګــانې برابــرې كــړې چــې     
  » درست طب په جېب كې وګرځوي.«خبره هر محصل كوالى شي 

كتــــابونو كــــې زيــــاتره يــــې د طــــب دي او پــــاتې نــــور يــــې د         220دې پــــه 
ســـــاينس، فارمســـــي، انجينـــــري، اقتصـــــاد، زراعـــــت، ارواپـــــوهنې او د 

   ښوونې او روزنې كتابونه دي.
ــى    ــد يحيـ ــر محمـ ــړى، ډاكتـ ــرمن وګـ ــه خيـ دغـ
ــر   وردك دى چـــې ګڼـــو محصـــالنو تـــه يـــې خيـ
ــې د      ــري چــ ــې لــ ــام كــ ــه پــ ــولى دى. دى پــ رســ

نو د چــــــاپ پوهنتونونــــــو د درســــــي كتــــــابو
ــالي      ــو د مـ ــاتي خـ ــه وسـ ــې روانـ ــړۍ همداسـ لـ
امكانــــاتو نــــه شــــتون يــــې الســــونه ورتړلــــي  

دي. د المـــان د علمـــي همكـــاريو ټولنـــه دا درې كالـــه كېـــږي چـــې مرســـته        
ــه  ــره نـــ ــوړو زده  ورســـ ــى وردك د لـــ ــر يحيـــ ــوي. ډاكتـــ ــر  كـــ ــړو وزارت پـــ كـــ

ــتادان      ــړي او اسـ ــه كـ ــه بېلـ ــه بوديجـ ــار تـ ــړى دى چـــې دې كـ ــږ كـ ــارواكو غـ چـ
ــوي چــــې   ــا يــــې غــــږ نــــه دى       وهڅــ ــي او وژبــــاړي خــــو چــ كتابونــــه وليكــ

  اورېدلى.
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  ا لرييپوهنتونونه نوي نصاب ته اړت

 ر１ا فکري مرکز

  

  خبري راپور
 مه 20د جوالى  2016افغانستان ټايمز، چهارشنبه، 

  
كابــل: د رڼـــا فكـــري مركــز لخـــوا د دوشــنبې ورځـــې پـــه    -افغانســتان ټـــايمز 

پوهــانو وويــل چــې حكومــت    نېــول شــوې غونــډه كــې د لــوړو زده كــړو كار     
ــر څــو پــه هېــواد كــې د زده       ــوي نصــاب لپــاره كــار وكــړي ت بايــد د واحــد او ن
كــړو پــه كيفيــت كــې ښــه والــى راشــي. د يــادې غونــډې ګــډون وال پــه دې          
ــل زاړه      ــر الس ليكـــ ــه  پـــ ــه موخـــ ــړو پـــ ــلين د زده كـــ ــې محصـــ ــاور وو چـــ بـــ
ــه     ــى نـ ــه السرسـ ــابونو تـ ــويو كتـ ــاپ شـ ــه دوى چـ ــاروي، ځكـ ــه كـ لكچرنوټونـ

پــــه پوهنتونونــــو كــــې د كتــــابونو او واحــــد نصــــاب نــــه شــــتون پــــه    لــــري.
ــري        ــا فكـ ــه رڼـ ــدې كبلـ ــه همـ ــړى دى. لـ ــز كـ ــم اغېـ ــدې هـ ــتم بانـ ــي سيسـ درسـ
ــاب       ــوى نصـ ــاره نـ ــو لپـ ــې د پوهنتونونـ ــتل چـ ــه وغوښـ ــت څخـ ــه دولـ ــز لـ مركـ
جــــوړ كــــړي تــــر څــــو پــــه هېــــواد كــــې يــــو پرمختللــــى تحصــــيلي سيســــتم  

  رامنځته شي. 
ــر يح  ــړو ســـــالكار ډاكتـــ ــوړو زده كـــ ــي: د لـــ ــه «يـــــى وردګ وايـــ د باكيفيتـــ

تـــدريس ترڅنـــګ د لـــوړو زده كـــړو پـــه مؤسســـو او پوهنتونونـــو كـــې نـــوي   
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ــاره اړيــــن دي.  ــلينو لپــ ــه د محصــ نومــــوړي وويــــل چــــې د  » درســــي كتابونــ
  پوهنتونونو استادان زاړه لكچرنوټونه تدريسوي.  

د طبـــي زده كـــړو محصـــلين د نـــاروغيو تـــداوي د نوټونـــو لـــه مخـــې زده        «
ــه فرا ــه كـــوي   كـــوي، نـــو لـ ــه توګـ ــه هغـ غـــت وروســـته د ناروغـــانو تـــداوي پـ

  »چې لوستلې يې وي، بې له دې چې ناروغي تشخيص كړي.
پـــه فزيـــك، كيميـــا او ســـاينس كـــې هـــم ورتـــه ســـتونزې موجـــودې دي، نـــو 
ــي     ــاره نــــوي درســ ــه زده كــــړو د لرلــــو لپــ ــرو چــــې د باكيفيتــ ــا لــ مــــوږ اړتيــ

  كتابونه چاپ كړو.
ــې دوى    ــل چـ ــه وويـ ــاغلي وردګ همدارنګـ ــه   223ښـ ــي كتابونـ ــه درسـ عنوانـ

چـــاپ او دولتـــي او نـــادولتي پوهنتونونـــو او ځينـــي نـــورو بنســـټونو تـــه        
ــې د       ــه داده چـ ــاپولو موخـ ــابونو د چـ ــو كتـ ــي د نويـ ــړي دي. دى وايـ ــې وركـ يـ

 20زده كــــړو لپــــاره زيــــات امكانــــات برابــــر شــــي. وردګ زياتــــه كــــړه چــــې   
  .عنوانه نور كتابونه يې هم برابر كړي دي چې ډېر ژر به چاپ شي

ــاره     ــم د چـــاپ لپـ نومـــوړي همـــداراز وويـــل چـــې يـــو شـــمېر نـــور كتابونـــه هـ
  تيار دي، خو د چاپ لپاره يې بوديجه په الس كې نشته.

د لـــــوړو زده كـــــړو وزارت بايـــــد د ملـــــي كتـــــابونو د چـــــاپ پروګـــــرام تـــــه  
ــاى، د      ــر ځـــ ــاپونو پـــ ــې وركشـــ ــې ګټـــ ــد د بـــ ــړي او بايـــ ــوب وركـــ لومړيتـــ

  ګړي كړي.كتابونو د چاپ لپاره ميلونونه ډالر ځان
لــه حكومــت  «د كابــل پخــواني والــي عبــدالجبار تقــوا غونــډې تــه وويــل:        

ــتم د پرمختـــګ     ــړو د سيسـ ــوړو زده كـ ــې بايـــد د لـ ــږي چـ ــتنه كيـ ــه غوښـ څخـ
ده همـــداراز وويـــل كـــه څـــه هـــم د افغانســـتان لـــه  » لپـــاره ګـــام پورتـــه كـــړي. 

حكومــــت ســــره ميليونونــــه ډالــــر مرســــتې وشــــوې، خــــو اوس هــــم پــــه          
كچرنوټونـــــه تدريســــيږي، نـــــو اړينــــه ده چـــــې د   پوهنتونونــــو كــــې زاړه ل  

لــــوړو زده كــــړو وزارت د نويــــو درســــي كتــــابونو د چــــاپ لپــــاره بوديجــــه  
  ځانګړې كړي.
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 د نوی شييستم بايوردگ: د لوړو زده ک７و زوړ س

 

 مه 20د جوالى  2016، چهارشنبه، دنيا ورځپانه، خبري راپور

  
د افغانســـتان  د رڼــا فكــري مركــز پـــه خپلــې مياشــتنۍ غونـــډه كــې دا ځــل       

ــاد وزارت        ــډه كــې د ي ــه غون ــر ناســته ترســره كــړه. پ ــه بهي ــوزړو زده كــړو پ د ل
مشـــاور ډاكتـــر يحيـــى وردګ د افغانســـتان د لـــوړو زده كـــړو پـــه وضـــعيت   
ــر       ــوادو پــ ــي مــ ــابونو او درســ ــو، كتــ ــر نوټونــ ــه د لكچــ ــانګړې توګــ ــه ځــ پــ

  موضوعاتو خبرې وكړې.
ــواني   ــو د پخــ ــې د لكچرنوټونــ ــو كــ ــه پوهنتونونــ ــوړي پــ ــه  نومــ ــتم پــ سيســ

ــم         ــه ه ــل: ((چــې دغــه سيســتم پخــوانى دى او كل ــوكې ســره ووي ــه ني شــتون پ
د شــاګرد د علمــي ســويې او د هغــه د زده كــړې پــه كچــه كــې تغيــر نــه شــي          

  راوستلى.))
نومـــوړي وويـــل: پـــه لكچرنوټونـــو كـــې اكثريـــت د ديـــرش يـــا څلويښـــتو         
ــه        ــم هغـــ ــلين هـــ ــوي وي او محصـــ ــړل شـــ ــاى كـــ ــواد ځـــ ــو مـــ ــوا كلونـــ پخـــ

ظ كـــوي او لـــه كـــوم علمـــى تغيـــر پرتـــه يـــې بيرتـــه پـــه          لكچرنوټونـــه حفـــ  
  ازموينه كې ليكي او په دغه ډول پوهنتون پاس كوي.
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يحيــى وردګ د لـــوړو زده كـــړو پـــه برخـــه كــې د افغـــان دولـــت پـــه پاليســـيو   
پــه نيــوكې ســره وويــل، چــې د لــوړو زده كــړو پــه وزارت كــې د پــروژو تــر           

كــــار عملــــي نامــــه النــــدې لســــګونه ميليونــــه ډالــــر لګــــول شــــوي، خــــو د  
  نتيجه يې نه ښكاري.

ــه د        ــكل تــ ــړو مشــ ــوړو زده كــ ــتان د لــ ــم د افغانســ ــان هــ ــي، بهرنيــ دى وايــ
  پروژې په ډول ګوري، په هسې چټي مسايلو پيسې لګوي.

ــكل       ــلي مشـ ــم اصـ ــې هـ ــړو وزارت كـ ــوړو زده كـ ــاتوي، د لـ ــر وردګ زيـ ډاكتـ
نــه درك كيـــږي، بلكـــې يـــوازې پـــه تشــو وركشـــاپونو او ګـــران بيـــه ډوډيـــو   

  ل كيږي.پيسې لګو
ــعيت د    ــو وضـــ ــتان د پوهنتونونـــ ــې د افغانســـ ــو چـــ ــي: ((ترهغـــ وردګ وايـــ
لكچرنــــوټ لــــه پخــــواني او فرســــوده سيســــتم څخــــه د كتــــاب او انترنــــټ  
نــوي سيســتم تــه وا نــه ړوي، شــاګرد لــه زده كــړو ســره مينــه نــه پيــداكوي           
او يـــــوازې لكچرنـــــوټ د څـــــو نومـــــورو د اخيســـــتو او امتحـــــان د پـــــاس  

  ورځو لپاره په ذهن كې ساتي.))كولو لپاره د څو محدودو 
ډاكتـــر وردګ وايـــي، د افغانســـتان حكومـــت بايـــد پـــه تيـــرو كلونـــو كـــې د  
پوهنتونونـــو د علمـــي ســـويې د لوړولـــو لپـــاره الزم اقـــدامات ترســـره كـــړي  

  واى.
ــاب تــه          ــو يــې كت ــه وين ــړو وزارت دغــه مشــاور وايــي، د زړه پ ــوړو زده ك د ل

ولو بهيـــر پيـــل كـــړى چـــې د اســـتادانو د لكچرونـــو او درســـي مـــوادو د بـــدل
  عنوان كتابه چاپ كړي دي. 223تر اوسه يې شاوخوا 

دى وايـــي، يـــاد كتابونـــه ټـــول د پوهنتونونـــو د اســـتادانو دي چـــې د هـــر         
پوهنتـــون او د لـــوړو زده كـــړو وزارت د علمـــي بـــورډ لـــه خـــوا تائيـــد شـــوي   
او بيــا د ځينــو مرســتنيدويه ټولنــو او موسســو پــه مــالي مرســته چــاپ او         

ــتاد، ــاډميكو    د اســـ ــو او اكـــ ــي پوهنتونونـــ ــي او شخصـــ ــل، دولتـــ محصـــ
  مركزونو په اختيار كې وركول شوي دي. 
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ــو د        ــر څـ ــاللې دي، تـ ــتونزې گـ ــرې سـ ــې ډېـ ــې يـ ــې الره كـ ــه دغـ ــى، پـ دى وايـ
  راتلونكي لپاره يې د يوه مثبت كار پيل كړى وي.

ــتادانو      ــې د اسـ ــو كـ ــه پوهنتونونـ ــې پـ ــه چـ ــي: ((كلـ ــره وايـ ــار سـ ــه ټينگـ دى پـ
او محصـــلينو تـــه پـــه واك كـــې وركـــړل شـــي، دا دوه        لكچرنوټونـــه چـــاپ  

ــه         ــره عالقـ ــاب سـ ــړو او كتـ ــه زده كـ ــل لـ ــې محصـ ــومړى دا چـ ــري، لـ ــې لـ گتـ
ــول          ــه هڅـ ــو تـ ــارو ليكلـ ــي آثـ ــم د علمـ ــتاد هـ ــې اسـ ــل دا چـ ــوي او بـ ــدا كـ پيـ

  كيږي او استاد او محصل هڅاند آموخته اخلي.))
نومـــوړى زيــــاتوي، كــــه څـــه هــــم ده دغــــه كـــار يــــوازې د طبــــي زده كــــړو د    

ــه    كتـــ ابونو د چـــاپ پـــه برخـــه كـــې كـــړى، خـــو لـــه نـــورو غـــواړي چـــې د ده پـ
  شان په خپلو برخو كې هڅې وكړي.

نومــــــوړى د لــــــوړو زده وزارت تــــــه سپارښــــــتنه كــــــوي چــــــې د تدرســــــي  
كتــابونو د چــاپ ملــي پروگــرام جــوړ كــړي، څــو الاقــل پــه هــره برخــه كــې يــو     

  علمي كتاب چاپ شي. 
ــا   ــتادانو لپــ ــد د اســ ــاد وزارت بايــ ــه دى وايــــي، يــ ــويقي پروگرامونــ ره تشــ

  جوړ كړي او په دغې برخه كې د هر ډول پروژو مالتړ وكړي.
ــوري         ــه ســره وگ ــه ل ــول كتابون ــل ټ ــد خپ ــاتوي، اســتادان باي ــروردگ زي ډاكټ

  او داخلي محتوا يې پياوړې كړي.
  

 .چاپيږي كې مطبعو په كابل د دننه افغانستان د كتابونه ټول
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 ون راپوريزيد درسي کتابونو په اړه د شرق تلو

  
  1395، 22ليندۍ 

ــون د طـــب پـــوهنځ  ــه  د ننګرهـــار پوهنتـ ــه لـــس زره ټوكـ ــه هغـ ي مصـــحلينو تـ
كتابونــه چــاپ او وركــړل شــول چــې د يــاد پوهنتــون د اســتادانو لخــوا پــه          
الس ليكــل شــوي وو. دغــه كتابونــه چــې شــل عنوانــه وو او لــس زره ټوكــه         
ــې      ــه مؤسسـ ــوې خيريـ ــاره د يـ ــومانو لپـ ــان ماشـ ــې د افغـ ــان كـ ــه آلمـ ــږي پـ كېـ

ار يحيــــى لخــــوا چــــاپ شــــوي دي. د افغانســــتان د لــــوړو زده كــــړو ســــالك 
وردګ وويــــل چــــې دغــــه لــــس زره ټوكــــه كتابونــــه د ننګرهــــار پوهنتــــون د 
طـــب پـــوهنځي د اســـتادانو او محصـــلينو د پرلپســـې غوښـــتنو پـــر اســـاس   
چــاپ شــوي دي. وردګ وويــل چــې د يــادو چــاپ شــويو كتــابونو څخــه بــه          
ــم     ــه هـ يـــو شـــمېر د هېـــواد د نـــورو واليتونـــو د طـــب پـــوهنځي محصـــلينو تـ

ــم    ــړل شــي ترڅــو هغــوى ه ــل چــې طــب       ورك ــه كــړي. هغــه ووي ــه پورت ــرې ګټ ت
پـــوهنځي محصـــلينو تـــه د كتـــابونو تـــر څنـــګ يـــو ســـي ډي هـــم وركـــول          

  كېږي چې د اړتيا په صورت كې ترې استفاده وكړي.
شــــل عنوانــــه طبــــي كتابونــــه مــــو د ننګرهــــار طــــب پــــوهنځي تــــه  «وردګ: 

وركــــړل. جملــــه تقريبــــاْ لــــس زره كتابونــــه وو چــــې د دې زيــــاتره برخــــه د       
ــار  ــې      ننګرهـ ــه يـ ــل ټوكـ ــل سـ ــه وو. سـ ــتادانو كتابونـ ــوهنځي د اسـ ــب پـ د طـ

مؤلفينــو تــه وركـــړل شــول او څلــور ســـوه ټوكــه بــه محصـــلينو تــه پــه وړيـــا         
  »توګه وركړل شي.

ځكـــــه چـــــې پخـــــوا  نوټونـــــه او چپټرونـــــه پـــــه زاړه «اســـــتاد بهســـــودوال: 
  »سيستم وو نو له دې كتابونو سره هغه زوړ سيستم ختم شوى دى.
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ــون  ــار پوهنتـ ــړو    د ننګرهـ ــوړو زده كـ ــې د لـ ــل چـ ــل وويـ ــيس ببـــرك مياخېـ رئـ
وزارت پـــه چوكـــاټ كـــې داســـې خيريـــه مؤسســـې شـــته چـــې وخـــت ناوخـــت 

  داسې تدريسي كتابونه محصلينو ته چاپوي.
ــه   «مياخېـــــل:  د لـــــوړو زده كـــــړو وزارت پـــــه چوكـــــاټ كـــــې ځينـــــې خيريـــ

ــه     ــتې كـــوي. دا كتابونـ ــاټ كـــې مرسـ ــه چوكـ ــې د وزارت پـ ــات دي چـ مؤسسـ
لخــوا چــاپ شــوي دي. دغــه كتابونــه نــن اســتادانو       د ډاكتــر يحيــى وردګ  

او محصـــــلينو تـــــه وركـــــړل شـــــول. دا كتابونـــــه ګټـــــور كتابونـــــه دي، پـــــه  
ــوي        ــاس شـ ــه پـ ــو نـ ــو كمېټـ ــه دي، د بېالبېلـ ــود كتابونـ ــې موجـ ــولم كـ كرېكـ
ــې         ــاب كـ ــي نصـ ــه تدريسـ ــې پـ ــه دي چـ ــه كتابونـ ــاتره هغـ ــه دي او زيـ كتابونـ

  »شامل دي.
كتابونــــه كــــوالى شــــي  يــــو شــــمېر محصــــلينو بيــــا وويــــل چــــې دغــــه ډول 

  محصلينو سره د زده كړو په برخه كې ښې مرستې وكړي.
اوس مـــوږ تـــه دا كتابونـــه راكـــول كېـــږي، دا كتابونـــه دايمــــي       «محصـــل:  

ــابونو         ــوالى شــو. دې كت ــه اســتفاده ك ــوږ همېشــه دې ن ــه، م ــوږ ت ــره ده م ذخي
ــو ســي ډي راكــول كېــږي چــې دغــه ســي ډي مــوږ كــوالى شــو        ــه ي ســره مــوږ ت

ــر ځــاى        ځــان ســره وســاتو  ــل ه ــا ب ــل كــې ي ــړو، موباي ــاپي ك ــرې ك ــاب ت او كت
  »كې.

ــل محصــل:   ــاتې ګټــې       «ب ــرې زي ــع كېــږي ډې ــه توزې ــه چــې مــونږ ت دغــه كتابون
ــد         ــر مفي ــه ان شــاءاهللا ډې ــاره ب ــام كــې نيــول شــوې دي او مــوږ لپ ــه پ دې كــې پ

  »تمام شي.
د يــادونې وړ ده چــې لــه دې وړانــدې د ننګرهــار پــه طــب پــوهنځي كــې پــه          

و چپټرونــو څخــه محصـــلينو ګټــه پورتــه كولــه چـــې د دې      الس ليكــل شــوي  
كتـــابونو پـــه چاپېـــدو ســـره بـــه زاړه ليكـــل شـــوي چپټرونـــه لـــرې او د نويـــو   

  كتابونو څخه به ګټه پورته شي.
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 د درسي کتابونو په هکله د 

  سره مرکه ونيزيتلو انايآر
  2017اكتوبر،  23: خيتار

ــايآر ــر انــ ــىحي: داكتــ  يــ
ــاور در  وردگ مشــــــــــــــ

ــروزا  تاليت تحصــــــــــ
ــال ــ ىعـــ ــه  نيهمـــ لحظـــ
ــرا ــه  ىهمــ ــا در برنامــ مــ

هســــــــــــتند و شــــــــــــما 
ــنيبيم ــه چقـــــدر   ديـــ كـــ

را  اديـــــز ىكتـــــاب هـــــا
خودشـــــــــان  ىهمـــــــــرا
ــديآورده، م ــ    خواهـ ــب  درسـ ــه بـــه كتـ ــحبت هـــا   ىدر رابطـ  ىپوهنتونهـــا صـ

   ريصبح شما به خ ديآمد خوش داشته باشند.
  دونكوياو اور دونكويقدرمنو ل زونيتلو انايوردك: مننه زه هم د آر يىحي

  كوم. انديړو ېليه ېكيته سالمونه او ن
پوهنتون ها  ىمننه، در رابطه به كتب درس رهډي دي: سالمت باشانايآر
در افغانستان  ىكتب درس تيوضع  ايمسئله  م،يصحبت كن ميخواهيم

ما معلومات  ىكتاب ها برا نيدر رابطه به هر كدام ا شوديچطور است، م
   د؟يداشته باش

د  ېك وړزده ك وړد افغانستان په لو ېكلونو ك ويوردك: په وروست ىيحي
ته  تيفيك سيد تدر ېخو له بده مرغه چ ىشو ګپرمخت رډېله پلوه  تيكم
درسي كتابونه د استاد او  ېك وړزده ك وړپه لو ،ېپاملرنه نه ده شو رهډي

 ېك تيفيپه درسي ك كهځدي  نړيا رډې ګنڅتر  لويمسا كويمډنورو اكا
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د درسي كتابونو د  ېسيد كلونو راه ږامله مو ېهمد لري. نو له هډون مهمه
تر اوسه مو د افغانستان د  ېچ ،ىد ړىشروع ك رامګپرو ويچاپ او خپرولو 

ژبو مختلفو  سييلګاو ان ىدر تو،ښپوهنتونونو د پاره په پ لوېالبېب
  .يد شلييپوهنتونونو ته مو و ولوټدي او د افغانستان  يړكتابونه چاپ ك

مراحل و همه  ىشود، ط ىبها در داخل افغانستان چاپ مكتا ني: اانايآر
  شود؟ ىآن در افغانستان م زيچ
. دغه كتابونه ييږچاپ ېدلته په كابل ك ولټدغه كتابونه  ،ىوردك: بل يىحي

 رډې خهڅ  ٪٩٠له   ېكتابونو ك ېمطبعو سره چاپوو. په د ويدر -د دوو ږمو
و كتابونه دي. د مثال په د افغانستان د مختلفو پوهنتونونو د استادان يې
 ،ىپوهنتون  استاد د رهارګد نن يې كواليل ورئګتاسو  ېدا كتاب چ ولډ

 ېپه بلخ پوهنتون ك ېچ ىد ضيمحمد فا ىدغه كتاب د بلخ د پوهاند ول
د خوست او د هرات او د نورو پوهنتونونو استادان  ېهمداس ،ىاستاد د

 سانسيل يې اترهيز په همدغه خپلو ريشتو كي درس وركوي، ىدو ېدي چ
 ليتحص ېك شتهيپه همدغه ر ىكاله دو شيدر -لري او شل  ىاو ماستر

تجربه او پوهه   هړبشپ ېبرخو ك ېاو په د ىد ړىك يې سيتدر ،ىد ړىك
  درس وركوي.  ېك وګانڅلري، هم علمي پوهه لري او هم په همدغو 

 ىمپوهنتونها،  ىدرس ستميدارند از س تيشكا نيمحصل شتري: بانايآر
روز  تيبه ما  درس هاة آبد شوند،يحاضر م سياستادان به تدر ىوقت نديگو

چپتر را  تند،ينس ىندارند و مسلك ىتجربه كاف ىعنيتوانند،  ىرا داده نم
 ديو از ما انتظار هم دار كننديم حيفقط به ما تشر ند،يآ ىو م كننديحفظ م

گله  م،ياشته باشد ىو همچنان پشتكار قو ميگريب اديكه ما بهتر از آنها 
شده، شما به عنوان مشاور وزرات  اديمحصل و استاد ز نيدر ب ىزارګ

  تواند چه باشد؟ ىم نيراه حل ا د،يدار ىچه گفتن ىعال التيتحص
 دليول ېما د افغانستان په پوهنتونونو ك ېآته كاله مخك - وردك: اووه  يىحي
 - هماغه شل ېك او په نورو برخو ېك ۍريانجن ،ېپه طب ك نيمحصل ږزمو ېچ
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شوي دي،  كليوخت په الس هم ل اترهيز ېچ ونهټرنوټكاله پخواني چپ رشيد
حالت  دغهدرسته  ده او له  ىخيخبره ب ېستاس  ده،يك ستلياخ هګټ خهڅور
په  اي ېك وړزده ك وړكوي خو متاسفانه په لو تيشكا نيمحصل اترهيز خهڅ

تر اوسه  رامګامع پروج ويحل لپاره  زټيبنس ېستونز ېد دغ ېپوهنتونونو ك
چاپ  يې ايب ېكياستادان په خپله خپل كتاب ل ېنځيوجود نه لري،  ېپور

دغه  ىحت تاداناس ىنځيدي او  ېمشكالتو ك روډيپه  وي،څيي خر ايكوي، ب
 وړزده ك وړد لو ديبا ې. نو په دغو برخو كيړخپل آثار چاپ ك ېتوان نه لري چ

او  التويد تحص ېچ ېاو مؤسس ېولنټ ېمرسته كوونك ېوزارت او هم نور
  .يړك ړجو رامګجامع پرو وي ديمصرفوي، با ىسيپ ېرډي ېپه برخه ك ېپوهن

په مرسته د معارف وزارت لپاره د درسي كتابونو د  والوړيكاله د مخه د ن لسځپن
شته او حل به شي. د  ېپه ك ېستونز ېنځي ېشو، چ ليپ رامګپرو ىلو ويچاپ، 

 زياندړو يېما  ېچ رامګاو جامع پرو ىلو وي ېدغسلپاره هم هم وړزده ك وړلو
ا د [افغان ملي درسي ي) Afghan National Textbooks Program(  ،ىد ړىك

د پوهنتونونو  هګشي او همدارن ليكه فعال شي او پ ېپه نوم چ رامګكتابونو] پرو
. د كييكتاب ول ېهر استاد په خپل مسلك ك ىچ ىش ولڅاستادان وه

 ويحد اقل  ديبا يږېك سيتدر ىهر مضمون چ ېوهنتونونو كافغانستان په پ
 ېكلونو ك ويوروست ېپه د ېلرو چ يځپوهن ېنځي ږدرسي كتاب خو ولري، مو

درسي كتاب هم نه لري، نو واضح  ويمتاسفانه  ىدي، خو هغو ېشو سيتاس
 ږخو مو يىوا هڅ ويته  ږاو مو يځاستاد را ېلري چ تيمحصل شكا ېخبره ده چ

  نه لرو.  ېسند په الس ككوم علمي 
كتاب كه اول  م،يكنيكتابها صحبت م نيدر رابطه به ا ديياي: خوب بانايآر

 نجاي" دراىرافګبا اساسات توپو ىرافګ"كارتو ديما نشان داد ىشما برا
،  دميرا د يىمشكالت امال ىمن چند صفحه آنرا مرور كردم، چند جا ىوقت

 اريبس تيشخص كي ديما گفتكه ش ىكس ىنوشته ها ىتوانم باال ىمن نم
آنرا  يىمشكالت امال ىمن چند جا ېرا نوشته، ول نياست كه ا ګبزر
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 خواهديمثال ستندرد بود الف نداشت در صورت كه ستندرد الف م دم،يد
 نجايدر ا گركهيو چند تا لغت د خواهديالف م ديايب نيحرف س نكهيقبل از

 ىامال ىحت ديگو ىم لنياست مشكالت، محص نيذكر شده بود هم
 شانيا ىاساس اريمشكالت بس نيكتابها و ا نيدر ا ستيناستادان درست 

  آنرا برطرف كند؟  يىو مشكالت امال نديها را بب نياست كه ا ىاست، كس
با  ىرافګد كارتو هړورته اشاره وك ېتاس ېوردك: دا كتاب چ يىحي

طاهر پوهنوال دوكتور محمد  يې كواليل ،ىپه نامه د ىاساسات توپوگراف
 ،ىد ىشو ىاستاد پات ېكلونه په كابل پوهنتون ك-كلونه ېچ ،ىد تيعنا

 تيعنا ىاغلښ. ىد ىدليرس ىپور ىرتب ۍتر پوهنوال ېك شتهيپه همدغه ر
وزارت  وړزده ك وړد لو ىوخت ك وي ،ىشو ېهم پات سير پوهنتوند كابل 

 ريهم ت سيپوهنتون ر رهارګد نن ېوختونو ك ويمشاور هم وو او په وروست
په خپلو  ېچ ووڅاستادان ه ږمو ېده چ ېد كار پروسه داس ږزمو ،ىد ىشو
 نيزاډياو  يړك يى پياټ،  ىكيل يېو ،ړىك تيخپل كتابونه آبد ېك شتوير

له خوا  ټمنټپارډي. دغه كتابونه د مربوطه ييږته راول ږمو يى اي، بړىك يى
له خوا  سيرئاو د پوهنتون  د  سيله رئ ځىد مربوطه پوهن ،يږىك قينه تصد
متاسفانه په افغانستان  ږمو هړاصطالحاتو په ا نوځينو د  ي،يږك قيتصد

 ېنځياستندرد  هغه نلرو،  اي ردډنټس ىليتاسو و ىچ ډرډنټس  ىداس ېك
پرته له الف، دا اصطالحات فرق لري، نو زه  يې ېنځياو  كييپه الف ل يې

لوي مشكل  ېك ېاو د امال او انشا له نظره په د خهړفكركوم د علمي ا
كلونو محصول  تويښلوڅ -رشويدا په خپله د استاد د د ىچ كهځنشته، 

  هكتابون ولټدا  ېچ ميوي، زه نه وا ىكومه غلط ېك پټيشي په  ېدايك ،ىد
  .ىد هړد استاد په غا اترهيهم ز تيمسوول ېسم دي او د د

به ما چرا كه  گردد،يم ادتريها ز زيچ نيپشت هم نيو متعلم لني: محصانايآر
از وزارت معارف  اي ىعال التيگفته شده است كه مثال شما  از وزارت تحص
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 انيمشكالت را در م نيهم شانيشود كه همرا ىم ديرا دعوت كرد ىكس
  .ديذارګب
 ېكنيد كتاب ل ديبا ږشي، مو اتيكتابونه ز ديخو با ړى، لوم ىوردك: بل يىحي

په اول  ېهر كتاب چ و،ړورك ته پراختيا ېاو د وړك لياو كتاب لوستلو كلتور پ
دي او له  رډيكتابونه  ېچ ېك ړۍوي، په نوره ن ېغلطي به پك هڅ ييږوار چاپ

 شنډيا وسمځپن ىحت شميدر هده، هغ هښهم  يېدي، امال  او انشا  هښپلوه  فييك
كه كومه غلطي وي، هغه به په دوهم  ېكتابونو ك ېدي، ان شاهللا په د دلييته رس
  .يړستونزو ته متوجه وي او اصالح ك ېبه د نيو مولفاصالح شي  ا ېچاپ ك

كتاب  نيتا مشكالت كتاب ها دور شود. ا ردګيمرور صورت ب ديبا ى: بلانايآر
هم  ىد ىس قياز طر توانديهم دارد و راحتر م ىد ىس مينيب ىها را كه ما م

  است؟ ىكتاب در باره چ ني. ااموزنديداشته باشند و راحت تر ب سيتدر
 ېكتابونه چ ولټته راشم، دا  يډمهمه مسئله ده، اول به سي  وهيك: دا ورد يىحي

اچوو او  ېاف ك يډمكمل دغه  هارد كاپي په پي  ږچاپوو خپروو، مو يې ږمو
 اترهيدغه كتابونه ز ېچ كهځكوو،  يټهم را ېك يډمكمل كتاب په دغه سي 

واچوي  ېك رټويكمپمحصل او استاد، دا په خپل  ېاو چ ييږته نه رس نويمحصل
 يړدرته راو يډوي  يډ ېدان ېما دو ورئګتاسو و ىد ړېما ك ېاو بل كار چ

مكمل  214 ېعنيطبي درسي كتابونه او دا  214شوي دي  كليل ېك ېدي، په د
د طب له  ېكتابونه دي چ ېزره صفح ايات- اياو ميږنه پوه ېك ېكتابونه دي، په د

او  ګېستر ،ىداخله، جراح ايب ،ىالوژيب ك،يفز ا،يكم ،ېوليصنف نه ن يړلوم
  شامل دي.  ېمكمل كتابونه په ك ولټ ىعني يىنسا ىوالد
  وجود دارد ؟ يډ ىو ډى نيعدد كتابها در ا ٢١۴: انايآر
 نويد استادانو او محصل ږمو ېد طب كتابونه دي چ ولټدا  ،ىوردك: بل يىحي

 كهځ ړېك هم اكتفا نه ده ېپه د ږمو ېپر د رهيدي، سرب يړك ىاځپه  ىاځلپاره 
درسي مواد كتابونه د  ولټدغه  ږمو ي،ږكي تليجډي انيد ژوند اكثره ش ىچ

 ېريكه چ ،ىدا خپرو نيآنال ىدو ايهلته ب و،يږبوخم پوهنتون ته ل واديجرمني ه
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وروسته له   وكڅهر  ىعني ئړورك نكيكامره امكان ولري دلته دا ل ونيزيد تلو
وي  ېوي او كه په اروپا ك ېك قايافروي، كه په  ېراجستر نه كه په افغانستان ك

  واخلي. ېتر هګټاو  ي،ړك ډاونلوډ ولټشي دغه درسي كتابونه  ىكول
 بيدغه د و ايزه بس ب ىشوي د فونونهياو بدخشان نه هم تل ړما ته د كن 

 ىسره كوال ىدغه كتابونه په آسان ىدو اينه ب ېد د ېآدرس وركوم چ تيسا
  واخلي. ېتر هګټاو  يړك ډاونلوډته  رونوټويشي خپلو كامپ

كه با  ديتان ، اگر به دسترس ما قرار ده ىها ډى ىو ډى ني: خوب از اانايآر
  .ميخود داشته باش

  شم. ىد پاره در كول ىد تاس يى ىدا نمون ،ىوردك: بل يىحي
 ىبخش سالمت ،يى قهيبخش پانزده دق ى: ما در برنامه صبح و زندگانايآر

را داشته  نهايا ميخواهيبه طب، م ردديګبر ممهم آن  ىبخش ها م،چونيدار
  رم؟ګيتان ب شيرا از پ نيمن ا ،ىسالمت قهيدر بخش پانزده دق م،يباش

 Breastپاته شوه، دا  ىاو راغلو موضوع ته چ خي،يب ،ىوردك: بل يىحي

Cancerوڅهفته فكر كوم  رهيمهم مسئله ده، دلته ت وهي ېپه افغانستان ك 
په مهمو  ېهم وو، له بده مرغه په افغانستان ك او وركشاپونه نارونهيميس

 ږخو مو ي،ړيږجو نارونهيمياو س ييږك ېرډي ېدا خبر ېموضوعاتو ك
او  ۍتداو ص،يسرطان تشخ ىنياو د س ىد ړىعلمي كار ورته ك ېغسد

 ويپه همدغه وروست ،ىد ړېعلمي كتاب چاپ ك ويمو  هړپه ا ىويمخن
او  صيتشخ  وي،يطان د مخنسر ىنيدا به ان شااهللا د س ىچ ېك وځور

  .يړداكتر صاحبانو سره مرسته وك ږد مو ېك ۍتداو
  رود. ىم شيكار شان راحت تر هم پ ن،ي: با مطالعه اانايآر
  .ىبل ،ىوردك: بل يىحي
 د،يرفتيكه دعوت ما را پذ نيوردك از ا يىحي: تشكر داكتر صاحب انايآر

  .ميخواهيشما م ىوقت خوش برا د،يسالمت باش
  دك: تشكرور يىحي
مانده، ان شااهللا در   ىباق اديز ىبود وصحبت ها اديتان ز ى: كتاب هاانايآر

  .ميخواهد بود ىبعد ىبرنامه ها
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 کتابونه چاپ شوي وکه！ د افغان پوهنتونونو لپاره شل

  
 ، پژواكاو روزنه وونهښ

  Oct 31, 2017 - 17:32، ىميكر ميحل محمد

" ېټېاشومانو لپاره د جرمني كم): د "افغان م96 مړل 9(پژواك،  كابل
)Kinderhilfe-Afghanistan كتابونه چاپ شوي او  وكهټ) په مالي مرسته شل
  شي. لړورك ېد پوهنتونونو په واك ك وادېد ه ېده چ ېشو اكلټ

ده دغه  ېوايي چ ګيحيي ورد رټاكډوزارت سالكار،  وړزده ك وړلو د
طب، انجنيري، اقتصاد، د  ېچ يړپه مرسته چاپ ك ېټېكم ېكتابونه د ياد

 دى. وكهټشل  ېي رېشم وليزټدي او  ېپه برخو ك زمېساينس او ژورنال ،ېكرن

ــه مخــ   د ــاتو ل ــ    ېهغــه د معلوم ــابونو ك ــه چــاپ شــويو كت ــه د   ېپ اطالعــاتو ت
ــي الر ــار ېالس رســــ ــل او     ،ېچــــ ــروژو تحليــــ ــوژي، د پــــ ــومي بيولــــ عمــــ

ميخانيــــك، كلكــــولس او تحليلــــي هندشســــه،     ۍمــــديريت، د انجنيــــر 
 برخه(كلكولس و هندسه ړۍلوم
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او تحليلـــــي هندســـــه دويمـــــه برخـــــه، د كرنيـــــزو محصـــــوالتو   كلكـــــولس
ــارتو  ــه، كــ ــو رافيګبازارموندنــ ــرژي    رافيګد توپــ ــره، انــ ــاتو ســ ــه اساســ لــ

ــمپاكوونك ــ ېســ ــا   ،ۍودانــ ــي كيميــ ــت، فزيكــ ــهګد موادومقاومــ او  ازونــ
 كيمياوي ترموديناميك،

ــاتي ــبي سي   حيــــ ــري، د عصــــ ــو انجنيــــ ــله اوبــــ ــه، د فاضــــ ــتم جغرافيــــ ســــ
تنفســـــي جهـــــاز، هضـــــمي جهـــــاز او نـــــوو   ،ېحجـــــر ېانـــــاتومي، د وينـــــ

فزيولـــــــوژي، اقتصـــــــادي جيولـــــــوجي، د ســـــــيني، بطـــــــن او  دلوېږېـــــــز
 اناتومي. ېحوصل

ــه ــاريخچ  دغـــــ ــخيص او تـــــ ــي تشـــــ ــتنه، د  ېراز فزيكـــــ ــاخســـــ  وګړانځـــــ
ــوژي    حساســــيتونو، پوســــتكي او تونوميــــك او مركــــزي سيســــتم فزيولــ

 دي. ېشامل ېزېاغ ېاو د درملو بد

ــ د ــ  هغــ ــه مخــ ــاتو لــ ــي     ،ېه د معلومــ ــي او خصوصــ ــه د دولتــ ــه كتابونــ دغــ
ــو او  ــوځپوهنتونونـــ ــ  ينـــ ــورو بنســـ ــابتونونو او نـــ ــ  ونوټكتـــ ــه واك كـــ  ېپـــ

او نـــور خلـــك كـــار    اكتـــرانډمحصـــلين، اســـتادان،   وڅـــ يېـــږوركـــول ك
 واخلي. ېتر

 چــاېه ېاو تــاليف لپــاره يــ   ړېد دغــو كتــابونو د ژبــا   ېوويــل چــ  ېســرچين
 ېخــو د دغــو چــاپ شــوو كتــابونو پــه بــدل كــ    ؛ړېتــه حــق الزحمــه نــه ده وركــ 

ــا  ــو او ژبـ ــل    ونكوړليكواالنـ ــاره سـ ــويق لپـ ــه د تشـ ــهټتـ ــ  وكـ ــه وركـ  لړكتابونـ
ــ   ــه ي ــ ېشــوي او زيات ــ هړك ــه  ېچ ــك ــابونو مطــالع   وكڅ ــو كت ــه ا ېد دغ ــاړت  تي

ــري، د ( ــټرنټ) انwww.ecampus-afghanistan.orgلـــ ــا ېـــ ــهڅ ڼېپـــ ــ خـــ  ېيـــ
 شي. والىډانلوډ هګتو تياړپه و

ــه ــ هغـ ــه اوو ېچـ ــه د  لـ ــو را پـ ــواېكلونـ ــه مل  خـ ــو پـ ــو موسسـ ــاګد مختلفـ  رتيـ
 ېيـــ رېطبـــي او يـــو شـــم ېيـــ رىډېـــ ېكتابونـــه چـــ وكـــهټ 25كـــابو  دلىېـــتوان

زياتــــه  ي،ړغيــــر طبــــي دي، د افغانســــتان د پوهنتونونــــو لپــــاره چــــاپ كــــ
د طـــــب،  ېـــــټد افغـــــان ماشـــــومانو لپـــــاره د جرمنـــــي كم ېچـــــ هړكـــــ ېيـــــ
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ــ   ــري، اقتصـــاد، كرنـ ــال اوســـاينس  ،ېانجنيـ ــو كـــ   زمېژورنـ  ولټـــ ېپـــه برخـ
 دى. ىړورك تګښكتابونو د چاپ ل وكهټ140 الټ

محصـــلينو  روډېـــســـره د  دوېـــد دغـــو كتـــابونو پـــه چاپ   ېهـــم چـــ  هڅـــ كـــه
ــو  ــل شـــ ــتونزه حـــ ــورو پوهن  ېســـ ــتان د نـــ ــم د افغانســـ ــو ال هـــ  يـــــوځده؛ خـــ

 شكايت لري. خهڅ تښمحصلين د درسي كتابونو او سرچينو له كم

اليـــاس غيـــاثي وويـــل    يـــو محصـــل  يځپـــوهن ېكابـــل پوهنتـــون د كرنـــ   د
محصـــلين، لـــه درســـي نصـــاب ســـره ســـتونزه لـــري او  يځد دغـــه پـــوهن ېچـــ

 خــه څلــه نــه شــتون    دوېد درســي كتــابونو د ريفــرنس د مشخصــ    رېيــو شــم 
 شكايت لري.

اســـتادان مشـــخص كتابونـــه  ينـــيځ يځد دغـــه پـــوهن ېچـــ هړزياتـــه كـــ هغـــه
 ېداســـــ رىډېــــ  ونــــد ړد موضــــوع ا  خــــه څ ېــــټ رنټنــــه تدريســــوي، لــــه ان   

 د افغانستان له شرايطو سره توپير لري. ېكاپي كوي چ نهوټلكچرنو

ــه ــو هغــ ــ وړد لــ ــهڅوزارت  وړزده كــ ــوول ار  خــ ــوه مســ ــد يــ ــه تو انګــ ــپــ  هګــ
هــم  ېچــ يړدرســي كتابونــه چــاپ كــ    ېداســ ېپــه ملــي ژبــو د   ېچــ يړغــوا
 معيارونو او هم د افغانستان له شرايطو سره توافق ولري. يوالوړله ن

ــه ــ  پـ ــه وخـــت كـ ــون  ېورتـ ــل پوهنتـ ــود كابـ ــل ېيـ ــم اند ېمحصـ ــارزو هـ  نهېښـ
ــدهګرڅ ــ هړكــ ن ــدريس لپــاره مشــخص درســي مــواد       رىډېــ ېچ اســتادان د ت

 نه لري.

تـــه الزمـــه  ېســتونز  ېوزارت بايـــد د وړزده كــ  وړد لـــو ېچــ  هړزياتــه كـــ  ارزو
 ولري. تياړا

ــ       د ــه دوام كـ ــرو پـ ــو خبـ ــل د خپلـ ــه محصـ ــون دغـ ــل پوهنتـ ــو ېكابـ زده  وړد لـ
د افغــــان  ېچــــ وڅــــد دغــــو ه  ګيحيــــى ورد رټــــاكډوزارت ســــالكار  وړكــــ

 وكـــهټ ونهګســـل ېپـــه مـــالي مرســـته يـــ  ېتـــېماشـــومانو لپـــاره د جرمنـــي كم
  وستايه. ېاو دا اقدام ي هړك ندهګرڅدي، خوشالي  يړكتابونه چاپ ك
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  غامپيمؤلفينو ته افغان  عالقمندو

  
ــو    ــه پوهنتونونــ ــابونو كمښــــت او نشــــتوالى د افغانســــتان پــ د درســــي كتــ

ــې    ــه ډلــ ــتونزو لــ ــده ســ ــې د عمــ ــلين او     كــ ــې محصــ ــږي چــ ــل كېــ ــه ګڼــ څخــ
اســــتادان لــــه ډېــــرو ســــتونزو ســــره مخــــامخ كــــوي. دوى زيــــاتره نويــــو         
معلومـــاتو تـــه السرســـى نـــه لـــري او لـــه زړو كتـــابونو او نوټونـــو څخـــه ګټـــه  

  اخلي چې بازار ته په ټيټ كيفيت چاپ او وړاندې كېږي.
ــوږ د    د ــاره، مــ ــل لپــ ــتونزو د حــ ــه ســ ــواد د   2010دغــ ــدېخوا د هېــ ــال را پــ كــ

نتونونــــو د طــــب پوهنځيــــو د كتــــابونو پــــه چــــاپولو پيــــل وكــــړ او تــــر پوه
كابـــل،  كتابونـــه د  او غيـــر طبـــى    عنوانـــه مختلـــف طبـــي   258اوســـه مـــو  

 كابــــل پــــولې تخنيــــك،   ننګرهــــار، خوســــت، كنــــدهار، بلــــخ، هــــرات،    
  كاپيسا پوهنتونونو او كابل طبي پوهنتون لپاره چاپ كړيدي.

ــه    ــوږ هڅـ ــې مـ ــه زياتېـــدو دى يعنـ ــخ پـ ــداد مـ ــواد د  دا تعـ ــو د هېـ ــر څـ ــوو تـ كـ
ــه را      ــايونو نـ ــو ځـ ــه مختلفـ ــه لـ ــور كتابونـ ــتادانو نـ ــو او اسـ ــاغلو ليكواالنـ ښـ

  ټول او د چاپ پروسې ته يې وسپارو.
ددې لپــــاره چــــې ستاســــو موافقــــه تــــر الســــه كــــړو، مخكــــې لــــه دې چــــې   
ستاســـو كتـــاب الســـته راوړو او چـــاپ يـــې كـــړو، مـــوږ تاســـو تـــه يـــو فـــورم  

خانـــه پـــري) كـــړئ. پـــه يـــاد فـــورم كـــې در لېـــږو چـــې بايـــد تاســـې هغـــه ډك (
ستاســــې د كتــــاب نــــوم پــــه پښــــتو/دري او انګليســــي ژبــــو ذكــــر كېــــږي.   
ــي. د         ــر شـ ــد ذكـ ــم بايـ ــو هـ ــل آدرس مـ ــمېره او ايميـ ــې شـ ــه د اړيكـ همدارنګـ
ــوهنځي       ــر، د پـ ــليك او مهـ ــت السـ ــد ديپارتمنـ ــليك، د اړونـ ــوال السـ ليكـ
ــل او       ــى مراحـ ــو طـ ــر يـ ــد هـ ــر بايـ ــليك او مهـ ــت السـ ــون د رياسـ  او د پوهنتـ

  تاييد شي.
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ــد كــو   ياســت كــه چېــرې تاســې د پوهنتــون اســتاد   ــو ىيــا پــه بهــر كــې ژون ، ن
ــوږ          ــې م ــور ي ــاتې ن ــړئ او پ ــري ك ــه پ ــد دي خان هغــه ټكــي چــې ستاســې اړون

  خانه پري او طى مراحل كوو.
ــو ټكــي ضــميمه شــ        ــه څ ــه تاســې ت ــې ب ــل ك ــه ايمې ــد   ي پ ــر ليكــوال باي چــې ه

او  مركــې څــو   هغــه مراعــات كــړي، همدارنګــه نــور كــافي معلومــات چــې       
نـــور ټكـــي پكـــې شـــامل دي ستاســـو د معلومـــاتو لپـــاره ضـــميمه شـــوي         
دي. پــه پــاى كــې بايـــد وويــل شــي چــې زمـــوږ لخــوا چــاپ شــوي كتابونـــه          

  ټول په وړيا توګه د طب پوهنځيو ته وېشل كيږي.
ــه  ټــــول چــــاپ شــــوي ــه لــ وېــــب  www.ecampus-afghanistan.orgكتابونــ

ــب     ــه دې وېــ ــې لــ ــى چــ ــوډوالى شــ ــه ډاونلــ ــايټ څخــ ــه   ســ ــه د ګټــ ــايټ نــ ســ
ــه اړه   ــتنې پــ ــهاخيســ ــات  بــ ــافي معلومــ ــاره    ،كــ ــارولو لپــ ــه د كــ ــې د هغــ چــ

  .يضميمه ش ستاسې ايمېل ته لومړى بايد ځان راجستر كړى،
  2017كابل، ، ډاكتر يحيى وردك، د لوړو زده كړو وزارت

  0706320844موبايل: ، 0756014640د دفتر د تليفون شمېره: 
  textbook@afghanic.deايمېل آدرس: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درسي موادو په توګه كار اخلي.يوازيني چپټرونو څخه د زړو له  محصلينزيات هم  تر اوسه ال 
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  ＇لورمه برخه

        

 : +%ح � �(,� : +%ح � �(,� : +%ح � �(,� : +%ح � �و���,)� �-�� �و���� �-�� �و���� �-�� �و���� �-��         ؛ ؛ ؛ ؛ ��

��. �(,# �������. �(,# �������. �(,# �������. �(,# �����و��� �و��� او 0/��� �و��� او 0/��� �و��� او 0/���         � او 0/���
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 پوس＂رونه په وروستيو کلونو ک３ د چاپ شويو کتابونه
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  و ＇و نمون３ ستاينليکوند 
 

  
  د ننګرهار پوهنتون لخوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2014د مشرانو جرګې لخوا ستاينليك، 



 

 

262  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

د شيخ زايد پوهنتون د طب پوهنځي د محصلينو، د طب پوهنځي د ادارې او د پوهنتون د علمي 
 2011معاونيت لخوا ستاينليك، 

  

  
 

  وصي پوهنتونونه شته، چې دوى ته هم درسي كتابونو وركوو. دلته يوه نمونه نه زيات خص 120د 
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  تصويرونه

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خالد د طب  ډاكټرله ښي لوري د لوړو زده كړو وزير پوهاند عبيد اهللا عبيد، د ماليې وزير عمر زاخېلوال، 
ه هكله دوى ته معلومات شينوارى د طب پوهنځي رييس، يحيى وردك د كتابونو پ ډاكټرپوهنځي معاون، 

  2012وركوي. ځاى: د ننګرهار طب پوهنځي كتابتون، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  2012د لس كلنو فعاليتونو په هكله غونډه،  DAADپه كابل پوهنتون كې د 
 ډاكټرجنرال سكرتره  DAADاستازى اورتماير، پوهنوال بابري، د آلمان سفير كونيګ، د  DAADله ښي لوري د 
امين، يحيى وردك، د آلمان څخه مېرمن كريستينا ايسا او پروفيسور كوهستاني، په دې غونډه رولند، پوهاند 

  كې د كتابونو د چاپ د پروسې په هكله هم خبرې وشوې.
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  ىاو كنترول كول ىخپله هم كتل ېبه مو كله ناكله د چاپ چار ىد كابل په مطبعو ك

 ړىخپل كتاب نوي ك ىاله په امريكا ك فيپوهاند داكتر شراستاد  ىپخوان يځطب پوهن رهارګد نن 
 ىاغلښ ىوال رهارګفريده مومند، نن اكترډ رهيسرپرست وز وړزدك وړاو د چاپ نه وروسته د لو

 ميفه ىحييريس داكتر  يځد طب پوهن ل،ياخيببرك م ىپوهندو سيپوهنتون ر رهارګد نن ل،ګمن

شو. ړته ورك نويپه حضور محصل 
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 ايروس، حنيف ګرديوال، محمد صابر،  ډاكټرخالديار،  ډاكټرله ښي لوري حاجي عالم، 

 2013يحيى وردګ، همايون چهارديوال. ځاى: د ننګرهار طب پوهنځي كتابتون، 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استادانو ته د كتابونو د چاپ د پروسې په هكله معلوماتكې  لغمان پوهنتون  په
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 انتظار دي.ه چاپ ته كتابونزموږ په دفتر كې زيات  اوس هم 
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  يحيى وردك  ډاكټرايروس او  ډاكټر
  2013په ننګرهار پوهنتون كې محصلينو ته د كتابونو د وېشلو په حال كې، 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  هللا، يحيى وردك، منير رحمانزى، سميع ا : له ښي لوري همكاران په دفتر كې
  يوسف مبارك او همت اهللا. ډاكټراحمد فهيم حبيبي، 
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  په اړه خبرې اترې كېږي. كتابدوى تر چاپ الندى  له ليكواالنو سره د 
 پوهاند احمد سير احمدي)اروښاد (په انځور كې 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (پوهنوال رحمانزى) تابونه وركول كېږي.هر مؤلف ته د دوى له چاپ شويو كتابونو څخه سل جلده ك
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  افغانستان سل كلنې دوستۍ په لوى نندارتون كي د نورو لويو پروژو تر څنگ -د آلمان 

   2015د آلمان سفارت، كابل  .زموږ د كتابونو يادونه هم شوى ده 
 

 

 

  ريند ننگرهار طب پوهنځي كې د چاپ شويو كتابونو نمونې په يو ويت
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  . ځيني خلك چي زما دفتر ته راتلل، پوښتنه يى كوله، چى آيا دا د لوړو زدكړو وزارت كتابتون دى
 

 
 

  كې د كتابونو د تقسيم كول غونډه طب پوهنځي ننګرهار پوهنتون د
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  کلن６ ژوند لي 
(آخــري دنــده د   د زېړګـل وردګ محمــد يحيــى وردګ داكتـر  

ـ. ش   1347پـه كـال   ك ريـيس) زوى،  پښتني تجـارتي بانـ   هـ
لومړنۍ زده كړې يې پـه سـپين كلـي، منځنـۍ     . كې زېږېدلى

ـ. ش) او لـوړې    1364- 1360زده كـړې پـه حربـي ښـوونځي (     هـ
ــ  1371- 1364جوي طـب پـه برخـه كـې (    زده كړې يې د معـال   ه

   ) په چكوسلواكيا كې كړي دي.ز1992- 1985ش) يا (
وروسته په هاديلبرګ پوهنتـون كـې د پرمختـګ    په جرمني كې يې د ژبې له زده كولو 

 Health System(په لور هېوادونو كې روغتيايي سيستم، عامه روغتيا او حاروي طب 

Public Health & Tropical Medicine(      يو كال يې د كلن ښـار پـه ميبيـګ انسـتيتيوت كـې ،
  زده كړې كړي دي.نورې ) Health Management(روغتيايي اداره 

پورې د هـامبورګ پوهنتـون پـه سـل كلـن حـاروي طـب انسـتيتيوت          ز2002- 2000له 
(اوسـنى جـى آى    كې رسمي مامور پاتې شوى، وروسته د بن په ښـار كـې د انوينـت   

انــو لپــاره د طبــي ډاكټر ) يــې د درېيمــې نـړۍ  ز2006- 2003څلــور كالـه (   زيـت) ســره  
لـي كولـو كـې كـار     زده كړو په ايجادولو او عم) E-Learning(زده كړو او غير حضوري 

  كړى.
لمـاني  ، دويچې ويلـې راډيـو او يـو شـمېر نـورو ا     DED ،InWEntپورې د  ز2010- 2007 

   ســـو ســـره د افغانســـتان د پروګرامونـــو همكـــار او مشـــاور پـــاتې شـــوى دى. موس
ــه  ــه    ز 2009پ ــى و او ل ــه راغل ــ 2010كــال كــې ننګرهــار ت ــن ( ز كــال راپ ــر ن مــې دېخوا ت

ــوړو زده كــړو  ز2017 ــورو    ســالكار دى.رت وزا) پــورې د ل ــه دې مــوده كــې يــې د ن پ
ــر څنــګ    ــارونو ت ــه ( 258ك ــه   50طبــي او  208درســي كتابون ــه پ فارمســي، كتابون

 تعلـيم وتربيـې  ژورنـاليزم،  ، ، اقتصـاد ريزراعـت، انجنيـ  روانشناسي، وترينري، 
  او ساينس) كې چاپ او په ټول افغانستان كې يې پوهنتونونو ته رسولي دي.

  wardak@afghanic.orgل:ېايم، 2017 كابل،
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A Short Introduction 

 

Eight years ago, I traveled to Nangarhar Medical Faculty 

where I noticed that students used old lecture notes, 

written twenty to thirty years ago, as the only learning 

materials; based on those notes, they took exams. Seeing 

the situation made me cry, so I decided to start work in 

this area. 

Therefore, I started my job at the Ministry of Higher 

Education to publish quality textbooks for universities 

based on international standards. Since that time, we 

have published and distributed, free of cost, 258 

textbooks most of which are medical, and some are of 

other fields like engineering, veterinary, pharmacy, 

psychology, science, economics, journalism and 

agriculture.  

In addition, we have provided forms and information for 

the honorable lecturers and given them. 

In order to inform you about the need for textbooks, their 

value and the process of publishing the textbooks, the 

information, interviews and published articles on media 

are offered to you through this book. As well as, my 

opinions, suggestions and advice to the Ministry of 

Higher Education on the issues regarding higher 

education are involved in the book. 

 

Regards, 

Dr. Yahya Wardak 

Advisor to Ministry of Higher Education 

Kabul, 2017 
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  ډال９!
  

  ،خپلې ادې ته
پـه افغانسـتان كـې ددغـه كـارونو       چې 

  ونشو كړاىما له امله له بده مرغه 
ــې د   ــه وروســـــتيو   دې د چـــ ــد پـــ ژونـــ

   كلونو كې يې خدمت وكړم.سختو
  دا به زما د ژوند يو ارمان پاتى شى.  
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