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 قدرمنه لوستونکيه!

لو کارونو څخه وروسته، بېېالپه بهر کې د لوړو زدکړو، مهاجرت ژوند او ب

 کال  کې بېرته افغانستان ته راستون شوم. په ننګرهار پوهنتون۲۰۰۹زه په 

کار پيل وکړ. د په نو د خپرولو د پنځو درسي کتابوکې مې په  طب پوهنځي

و د لوړو زدکړو وزارت ته والړم او دغه کارون بيا زهدې کار په بنسټ 

درسي  ۲۹۰په دغه موده کې دوام لری.  پورې تر نن پراختيا وموندله او 

وترينري، فارمسي، هم په نورو رشتو لکه  اواتره په طب يکتابونه، ز

او زراعت کې خپاره  ژورناليزم، اقتصاد، نسينري، سايانجروانشناسي، 

 .ع کړي ديېا توګه توزياو ټولو پوهنتونونو ته په وړ

ته د افغانستان پوهنتونونو او  يلوستونک ولګه کې تاسو ګرانټپه دې 

 د ېکال پور ۲۰۱۹نه تر  ۲۰۱۰ کې له يوې خوا د)ل. ز. و.( رت الوړو زدکړو وز

درسي کتابونو او اړونده معلومات، په بېالبېلو رسنيو کې د خپلو هلو ځلو 

نظرونه او د خپل کار او وظيفی اړونده او له بلې خوا مسايلو راپورونه 

 مشورې وړاندی کوم. 

 لږ تر لږه درې  ګټې ولري: دای شی ېکدا کار 

 کلونو کې ما هلته څه کړی دي .  نهوتاسو ته به معلوم شي، چې په دې . ۱

او محصلينو د حالت او يو شمير د افغانستان د پوهنتونونو او د وزارت . ۲

 چلنجونو سره به معرفی شئ .

زموږ د  ولينؤاو مشورو څخه د لوړو زدکړو مس وهمدا له دې معلومات. ۳

 !په همدې هېله  ګټه واخلي .څه  راتلونکي نسل په روزلو کې 

 ۲۰۱۹يحيی وردک، کابل 
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زونه   زما نظرونه، وړاندي 

 او مشورې
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آیا دا خبره به څوک ومني، چې د افغانستان اکثره محصلین درسيي کتابونيه   

نه لري او پر ځای یې لس او شي  کاليه پايواني چونرونيه یپير یيوه مو يو  یيا         

څاه ژباړل شوي نوټونيه  د   مضمون د استاد لیک  شوي مطالب او یا کتاب

 یوازینیو درسي موادو په توګه کاروي؟

والیتونيو   نورو ، خو که مې په کاب  او ځینوهو؛ مابه هم داخبره نه وای منلې

 خولو سترګو دغه حالت، چې سړی په ژړا راولي، نه وای لیدلی.ه کې پ

دېير  ورېيې د پتسيتیکي     -محصلین لیدل کېږي، چې په السونو کې یې ش 

وښ سيره وړي او راوړي، هغيه پيه مېايانیکي حول حياف ې تيه سيواري او بیيا         پ

 زموینه کې لیکي، چې په همدې حول بیا هم کامیابېږي.آیې په 

حال دا چې؛ په نورو هېوادونو کې له محصيلینو سيره ليوی ليوی کتابونيه وي      

 او په اوونۍ کې څو ځله کتابتون ته ځي او راځي.

ي عليم، ټکنيالوژۍ او څېړنيو د السيته راوړليو      په نوره نړۍ کې پوهنتون د نيو 

اساسي مرکز ګڼ  کېږي، خو له بيده مرغيه د افغانسيتان پيه پوهنتونونيو کيې       

سييت  یمييې پېييړۍ لييه درسييي مييوادو څاييه ګنييه اخ2۰مييه پېييړۍ کييې هييم د 21پييه 

 کېږي.

که څه هم ځینو ېدرمنو اسيتادانو پاوليو رشيتو کيې کتابونيه لیکليي، ژبياړلي او        

 کار استثنائي او یوازې په ځینو رشتو کې شوي دي.   و داچاپ شوي هم دي، خ

په دې دیارلس کلونو کې سیستماتیک کار د نویو معیاري درسي ميوادو د  

 جوړولو لواره تر اوسه نه دی شوی. 

رشتو کې درسي نصاب پيه څيو    ۵۰خوا سږ کال، په ه د لوړو زده کړو وزارت ل

ه بيده مرغيه، چيې    ، خيو لي  لومړی مثبيت ګياد دی  یو ټوکو کې چاپ شو، چې دا 

 ټولو رشتو نه پلی کېږي. هدغه نصاب پ

دا چيې نصياب د تييدریس پيه پيتن او چوکيياو کيې ايه والييی راوليي، بایيد لييه         
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بې له کتابه یو محصل داسېې د،  لهېه »

 «یو عسهر چې وسله و نه لري.

 یوه پخوانۍ یوناين مقوله

 

کتيياب  هيير تدریسييي مضييمون د اسييتاد او محصيي  پييه ژبييه    نصيياب وروسييته  

ولري، چې استاد د نصاب په چوکاو کې دغه کتياب تيدریس او محصي  ليه     

 کړه وکړي.هغه څاه زده 

کتيابونو او اننرنیيڅ څايه     انګلیسيي  ليه ځینې بیا دا وړانيدیز کيوي، چيې وليې     

اسييتادان او محصييلین ګنييه نييه اخلييي، خييو تيير اوسييه زمييو  ټييول اسييتادان او         

ژبيه دوميره بليدتیا نيه ليري، چيې ورڅايه پيوره اسيت اده           انګلیسيمحصلین په 

 وکړای شی.  

ونييو کلونييو اننرنیييڅ بييه هی کلييه د کتيياب ځييای ونييه نیسييي، ځکييه چييې د زرګ 

راهیسييييييې د پييييييوهې د  

انتقيييييييال او زده کيييييييړې 

لوييياره کتييياب تييير ټوليييو  

 غوره وسیله ده. 

نييه تيير  2۰۰3مييا خولييه لييه 

په موسسه کې په آسیا، افریقيا او التینيې امریکيا     InWEntکال پورې د 2۰۰۵

انو لوياره د ا  آی وي  اېي ز پيه هکليه د اننرنیيڅ ليه الرې کيور         حاکنرکې د 

 په حیث کار کړی دی.(Tutor)جوړ او عمتً د رهنما

داسې پرماتلليي هېيواد، لکيه جرمنيي کيې او  هيم پيه دغيه برخيه کيار او           ه پ

زیاتېږي، خو دې د حضوري در  ځای هلته نه دی  E-learningڅېړنه کېږي، 

 .نیولی. د پاوا په شان اکثر درسونه په موسساتو کې په حضوري حول دي

کييال پييه کييال د ګنييه   څاييهژۍ پييه افغانسييتان کييې کييه څييه هييم لييه نييوي تکنييالو   

سييتونکو شييمېر زیيياتېږي، خييو ال تيير اوسييه هييم د برېايينا دن ييتوالي یييا       یاخ

 تانیکي ستونزو له امله اننرنیڅ دوامداره کار نکوي.

بله ستونزه د ژبې ده، که څه هم تدریس د اننرنیڅ له الرې هيم امکيان ليري، خيو     

وه شي او بیيا دغيه   باید درسي مواد پداسې ژبه برابر شي، چې محصلین پرې پ

مييواد پييه بېيير کييې هييم د اننرنیييڅ لييه الرې هغييه موسسييې او کسييان کورسييونه       
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دایرولی شي، چې خو  درسي مواد یې پاولو ژبو برابير کيړي وي، بیيا یيوازې     

 حول دغه د موادو یوه برخه د اننرنیڅ له الرې مینه والو ته وړاندې کوي.

زانه نه؛ بلکې نيور هيم ېیمتيه    بله مسئله داده، چې د اننرنیڅ له الرې در  ار

 وي. دا پوره تانیکي امکانات لکه برق، کمویوټر او اننرنیڅ غواړي.

موجييود وي او دغييه متنونييه بیييا داسييې پييه  (Content) بيي  بایييد درسييي مييواد

 کمویوټر کې ځای پر ځای شي، چې محص  ورڅاه ګنه واخستلی شي.

او وېي یو څايه بيه    یوازې ټول متن لیک  بې ليه چيارتونو، عکسيونو، اوحیيو     

 .حېر ستړی کوونکی وي

په دې برخه کې تر اوسه مو  په ټول افغانستان کې، حتيی یيوه متاصصيه او    

 یوه مسلکي موسسه نه لرو، چې دا کار وکړي او یا یې کړی وي.

ژبه کيې ځینيې پرماتلليي کورسيونه شيته، خيو د هغيه چيا لوياره           انګلیسيپه 

 دي، چې په دې ژبه پوره مسلط وي.

 پييه نامييه آنتیيين پروګييراد د GLPو زده کييړو پييه وزارت کييې کلونييه ماکييې د د لييوړ

USAID .له خوا عملي شو، چې د هغو له تجربو څاه باید کار واخیست  شي 

که څه هم هغوی زیاتې پیسې مصير  کيړې، خيو دوميره موفيو نيه وو او هغيه        

 انت ار یې پوره نه کړ.

ويياره درسييي کتابونييه د پييه نييوره نييړۍ کييې هييم پييه هييره برخييه کييې د محصييلینو ل 

مسييلک د زده کولييو لويياره بنیييادي رول لييري، پييه هيير مضييمون کييې هيير کييال د    

اسييتادانو او پوهييانو لاييوا کتابونييه لیکيي  کېييږي او بييین المللييي سيينن رح       

 کتابونه ژباړل کېږي.

د هر پوهنتون کتابتون هر کال یو زیيات شيمېر کتابونيه د خوليو محصيلینو د      

ژبه اخلي او محصلینو ته یيې   انګلیسيو هم په  روریاتو پر اسا  په ملي ا

رسوي، په هر پوهنتون کې دننه یا ورته نږدې کتابولورنځي شته، چې بیيا دا  

 کتابونه محصیلینو ته رسوي.

 راځئ؛ مو  هم همدا کار وکړو!



 

 

۵ 

آیا زمو  کود پوهنتون دا کار کوي؟ مو  په یو پوهنتون کې په یو کال کې په 

 و، خو څومره کتابونه ورته آماده کوو؟زرګونو نوي محصلین جذبو

لييه بييده مرغييه وزارت او د پوهنتونونييو پييه کلنييۍ بودیجييه کييې د کتييابونو د      

 ژباړې، تالیف او چاپ لواره پیسې نه دې من  شوي.

صيينف، اسييتاد او کتيياب د زده کييړو بنسييڅ دی، خييو بیييا آنتیيين تييدریس بييه     

 څلورد منزل وي.

 زلونه پرې جوړ کړو.راځئ! چې لومړی تېداب او بیا نور من

د وزارت او هيير پوهنتييون پييه بودیجييه کييې بایييد د تييالیف، ژبيياړې او چيياپ    -

 لواره یوه برخه م اصه شي.

دې د ليوړو زده کيړو پيه وزارت     د تدریسي کتيابونو مليي پروګيراد پيه ناميه      -

کييې یييو لييوی پروګييراد پیيي  او دغييه پروګييراد دې د وزارت د کييارونو پييه         

 ونیول شي. لومړیتوبونو کې

 هرکال باید س  نوي درسي کتابونه چاپ او پوهنتونونو ته ورکړل شی. -

 د وزارت په بودیجه کې دې دغه پرګراد ته مالي امکانات برابر شي. -

 DAAD, USAID   لويياره دې لييه NTPد تدریسييي کتييابونو ملييي پروګييراد ی   -

 او نورو څاه مرسته وغوات  شي. نړېوال بانک

ون چې زمو  په پوهنتون کې تدریسېږي، باید هد  باید دا وي، هر مضم -

 کریکولم او لږ تر لږه یو درسي کتاب ولري.

دغه نوی جوړ شيوی کتياب دې، هغيه اسيتادانو تيه ور وپېشنيدل شيي، چيې          -

 ددې مضمون تدریس کوي.

زمو  د پوهنتونونو او پوهنځیو کتابتونونيه اوسيمېال د کتيابونو د ګيداد      -

   تغیر ورکړو.په څېر دي، دغه حالت ته باید عاج

   کار وکړي.Librarianپه کتابتونونو کې باید حد اې  یو مسلکي کارمند ی -

 هر کتابتون دې هر کال د نویو کتابونو د اخستلو لواره معینه بودیجه ولري. -
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- 

- 

- 

 

 

 د چونرونو او لکچر نوټونو مېتود باید پای ته ورسول شي.  -

خيوا نيوي کتابونيه    ه خه کې باید د پوهنتونونيو د اسيتادانو لي   په هره بر  -

 ولیک  او وژباړل شي.

هر کال باید س  کتابونه چاپ شي، په دې توګه به پنځه سوه کتابونيه    -

 په پنځه کالو کې چاپ شي.

 هر درسي مضمون باید لږ تر لږه یو درسي کتاب ولري.    -

 شي. د ټولو درسي خونو لواره باید پروجکتورونه تیار  -

 

 پیلول.« تدریسي کتابونو ملي پروګراد»د   -

 د پروګراد اعتنول د لوړ لومړیتوب په حیث.  -

کتابونه  په خو  مسلک کېاستادان باید وه ول شي، چې   -

 وژباړي، ولیکي او چاپ یې کړي.
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 ي او مو  ته یې را ولېږي.خولو کتابونو بیاکتنه وکړه استادان باید پ  -

ژباړي او د چاپ یې استادان باید نوي درسي کتابونه ولیکي، و  -

 لواره یې تیار کړي.

- DAAD, USAID & World Bank

 متتړ.« تدریسي کتابونو ملي پروګراد»د  -

 د کتابونو د چاپولو لګات ورکول.  -

 

۲۰۱۸

 طبي درسي کتابونه چاپ شي. ۵۰باید و وزارت لاوا لوړو زده کړد   -

کييياپي ګيييانې، چيييې ټيييول طبيييي درسيييي     1۰۰۰۰د دوه حي وي حي ګيييانو   -

 کتابونييه بييه پکييې شييام  وي، د طييب پوهنځیييو هيير زده کييوونکي تييه و 

 وې   شي.

 غیر طبي درسي کتابونه به چاپ شي. 1۰۰  -

 



 

 
سېهر يو محصل بې له کتاب داسې د، لهېه يېو ع

 بې له وسلې.

 يوناين وينا
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او افغيياني متاصیصيين، کلييه چييې د افغيياني پوهنتونونييو د  یييو شييمېر بېرنييي

سييویې ټینييوالی او د نویييو او معیيياري درسييي کتييابونو کمييوالی ووینييي، نييو  

سيي ژبيې   یسمدالسه دا وړاندیز کوي، چې اسيتادان او محصيلین دې د ان ل  

 ژبه شي. انګلیسيله کتابونو څاه گنه واخلي او تدریس دې په 

لې د حي  الره هيم معقوليه    ه صيحی  ده او د مسيئ  که څه هم د د غو ااغلیو کتن

 ده؟ اکاري، خو آیا دغه د ح  الره عملي شوې

ټول افغاني مؤسسات د دېر  کلنو جګړو ليه امليه ليه نړیيوال علميي کياروان       

 څاه وروسته پاتي شوي دي.

او هيم پيه پوهنتونونيو کيې      په اتیاېمه لسیزه کيې د افغانسيتان پيه ايوونځیو    

ما پاوليه ليه نېيم    ،ه؛ بلکې روسيي ژبيه تيدریس کېدليه    بېرنۍ ژبه ان لېسي ن

 ټولګي تر دولسم ټول ي پورې روسي ژبه لوستې ده.

همداشييان پييه زرګونييو افغانييانو او یييو زیييات شييمېر اسييتادانو پييه پاييواني        

شيوروي اتحيياد کيې لييوړې زدکيړې کييړي دي، چيې همييدا اسيتادان او  هييم د      

 کوي.افغانستان په حېرو پوهنتونونو کې کار او تدریس 

ژبيې درسيونه دوميره ايه      انګلیسيي له بلې خوا زميو  پيه ايوونځیو کيې هيم د      

ژبيه   انګلیسيي ټولګي فيارغین دې وکيوالی شيي پيه      12کی یت نه لري، چې د 

 ژبې له کتابونو څاه پوره ګنه واخستی شي. انګلیسيدر  تعقیب او د 

 سرچینو څايه د ګنيه اخسيتلو د سيویې پيه برخيه کيې        انګلیسيبله ستونزه له 

 انګلیسيي موجوده ده، له بده مرغه زمو  استادان او محصلین که څيه هيم پيه    

ژبه پيوه شيي، خيو هغيه درسيي کتابونيه چيې پيه نيورو هېوادونيو کيې تيدریس             

کېږي، اایي پرې پوه نه شيي؛ ځکيه چيې زميو  د محصيلینو او پيه بېير کيې د         

 محصلینو سویه توپیر لري.
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نييه ده، زیيياتره   لیسيييانګپييه هغييه هېوادونييو کييې چييې د اييوونځي ژبييه یييې       

نه؛ بلکې پاولو ملي ژبو تدریس ورکوي او یيو   انګلیسيپوهنتونونه یې په 

 کم شمېر موسسې شته، چې لوړې زده کړې یې په انګرېزي ژبه وي.

ده، د پوهنتونونيو   انګلیسيي یوازې هغه هېوادونه چيې د ايوونځیو ژبيه یيې     

هم محصي  د ژبيې    وي، پداسې حالت کې نه استاد او نه انګلیسيژبه یې هم 

پيه ايوونځیو کيې زده او     انګلیسيم ک  لري؛ ځکه چې دوی له وړاندې نه 

 پوره تسلط پرې لري.

 انګلیسيي که څه هم دا خبره صيحی  ده چيې د نړیيوالې پيوهې تير السيه کيول د        

یيې   انګلیسيي ژبې له الرې آسانه دی، خو دغه کار هغه څوک کوالی شي چې 

 ستی شي.یزده او ترې ګنه واخ

ژبيه تيدریس پيه وړانيدیز      انګلیسيي فغانستان په ځینو پوهنتونونو کې په د ا

شۍ پيه جوړوليو، عمليي کوليو او     یاو فرمان نه؛ بلکيې د یيو منځمېاليه سيترات    

 دوامداره کار له ماې امکان لري.

 انګلیسيي د دغې ستراتېشۍ په پایله کيې بایيد د دولسيم ټيولګي فارغيان پيه       

ژبيه   انګلیسيي ځيوان اسيتادان بایيد پيه      ژبه پوره مسلط او د پوهنتونونو ټول

تدریس وکړای شي، نو وروسيته بيه پيه انګرېيزي ژبيه د تيدریس مېيم شيرایط         

 پوره او دغه وړاندیز عملي کېدای شي.

باید زمو  پوهنتونونه په ملي ژبو تيدریس تيه دواد ورکيړي او هيم      له دې پرته

پيه اختیيار کيې     باید ژر تر ژره په ملي ژبو کتابونه تیار، چاپ او د محصلینو

 .ورکړل شي

باید د انګلیسي ژبې له الرې پر نړیواله پوهيه  اوسمېال زمو  استادان 

ځان پوه او بیا محصلینو ته د دوی په ژبيه او د دوی ليه سيویې سيره سيم      

 درسي مواد چمتو کړي.
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عليم   پوهنتون د پوهې د السته راوړلو لواره جوړېږي، په وروستیو لسيیزو کيې د  

کچه دوميره زیاتيه او پراخيه شيوېده او هرکيال ال نيوره هيم ليوړېږي، چيې پايوا پيه            

پېړیو کې دومره پوهه نه زیاتېدله. په حېرو هېوادونو کيې پيه منځنیيو ايوونځیو     

کييې رشييته بنييدي پیيي  او زده کييوونکي پييه ټييولنیزو او ساینسييي څييان و وې يي       

څييان ې یييا مسييلک  کېييږي، بیييا پييه پوهنتييون کييې پييه لیسييانس دوره کييې د یييوې  

عمومیات لوست  کېږي، په دې معنيی چيې لیسيانس درليودونکی هيم نين سيبا د        

خوي  مسيلک حياکم او پيه خوليواک      ه پوره تاصصي پوهې خاوند نه دی، چيې پي  

 حول پکاې کار وکړي.  

همييدا دلیيي  دی چييې زیيياتره لیسييانس درلييودونکي او  پييه نييړۍ کييې بیييا د خويي   

ي کيوي او پيه دې توګيه پيه یيوه ټياکلي       مسلک په یيوه ځيانګړې برخيه کيې ماسيتر     

څانګه کې داسې پوهه ترالسه کوي، چې ليه لیسانسيه وو سيره تيوپیر او ورڅايه      

لوړوالی لري، همدا دلی  دی چې ورته کار پیدا کېږي او هماغيه کيار بیيا پيه ايه      

 توګه ترسره کوالی شي.  

شيان  ې او ماليدارۍ، طيب او نيورو برخيو کيې هميدا       زمو  ټولنه پيه اېتصياد، کرني   

مسلکي کادرونو ته اشد  رورت لري، چې پاو  مسلک پوره حاکمیت وليري  

او دغيه حاکمیييت یيوازې د یييو پوهنتييون پيه لوسييتلو نييه؛ بلکيې د نييورو زده کييړو،     

خيو ليه بيده    ننګ، ماسترۍ او دوکتورا په درلودلو سيره ميو  حاصيلولی شيو،     ېټر

اوسيه حېيرې کميې    د ماسترۍ او دوکتورا زده کړې په افغانستان کيې ال تير    مرغه

 دي.   

کييه څييه هييم هيير کييال د پوهنتونونييو اسييتادان، دولتييي کارمنييدان او یييو شييمېر نييور  

افغانان په بېرنیيو هېوادونيو کيې د ماسيترۍ او دوکتيورا زده کيړې کيوي، خيو د         

هغييوی تعييداد حېيير کييم دی او د افغانسييتان د کيياري مارکېييڅ اړتیييا نييه شييي پييوره   

زميو  پيه پوهنتونونيو کيې د ماسيترۍ او       چيې  نو له همدې کبليه پکيار ده  کوالی، 

 دوکتورا زده کړې پی  شي.
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پوهنتونونيييو کيييې د  دولتيييي او خصوصييييد هميييدی اړتیيييا پييير بنسيييڅ پيييه ځینيييو 

 پی  شویدي.پروګرامونه ماسترۍ 

د دغو زده کړو لواره باید د یوې م اصې ستراتېشۍ او پروګراد پر اسيا  ټيول   

یکيييولم، درسيييي کتابونيييه،  شيييرایط، لکيييه زېييير بنييياوې، ميييالي امکانيييات، کور  

 البراتوارونه، د څېړنې امکانات او عملي او اکاحمیک کادرونه چمتو شي.

اسيتادان کيم وي، دوی بایيد هميدا او       PhDکه په یو پوهنتون یا پوهنځي کې د 

لوييياره بېييير تيييه ولېږي،کليييه چيييې دوی بېرتيييه راسيييتنېږي،   PhDخوييي  اسيييتادان د 

 وګمارل شي.ېراردادي افغاني او بېرني استادان دې 

زمييو  لييه ځینييو پوهنتونونييو او پوهنځیييو سييره بېرنييي هېوادونييه او یييا بېرنييي         

پوهنتونونيه مرسيتې کيوي، ميو  بایيد لييه دغيه چيانس او امکانياتو څايه د خولييو          

 ماستري پروګرامونو په جوړولو کې ګنه واخلو.

له دغو پوهنتونو سره باید په ګ ه توګه د ماسترۍ پروګرامونيه جيوړ شيي، حتيی     

ه برخه یې دلته او نوره برخه یې په بېر کې اجرا شيي او هيم دې بېرنيي اسيتادان     یو

په جوړولو او هم په تدریس کيې فعاليه وني ه     PhDراشي او دلته دې د ماسترۍ او 

 واخلي.  

کييه څييه هييم ځینييې بېرنييي پوهنتونونييه او  د افغانسييتان لويياره ماسييتران تربیييه     

دروي او یييا یييې کمييې کييړي،   کييوي، خييو کييه بېرنييي هېوادونييه خولييې مرسييتې و    

طبیعي ده چې دغه پروګرامونه به هيم بنيد شيي او بیيا بيه زميو  ماسيتران نيه روزل         

خويي  هېييواد کييې د ماسييترۍ جوړولييو یييوه ګنييه داده، چييې د بېرنیييو       ه کېييږي. پيي 

 ې واخلي.رتله به زیات شمېر اځینه برخه پکپروګرامونو په پ

ه د مرسيتې پيه ناميه کيومې پیسيې      یوه بله ګنه یې دا هم ده، چې له افغانستان سير 

چې بېرنیو پوهنتونونو ته ورکول کېږي، حېرې زیاتې دي او په دغيو پیسيو دلتيه    

په افغانستان کې هم زېربناوې او هم درسي مواد برابرېيدالی شيي او همدارنګيه    

استادانو ته به د ټاکلي حو الزحمه ورکولو امکانات برابر شي او پيه دې توګيه بيه    

ه هېييواد نيه بېيير نيه؛ بلکييې همدلتيه بييه خيرن او پييه دوران کيې بييه      دا ټيولې پیسييې لي  

 ولوېږي.
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حېيير بييه مييو اورېييدلي وي، چييې ځوانييان د یييوې ټييولنې راتلييونکی جييوړوي          

 او ځوانان به زمو  راتلونکي م ران او رهبران وي.

یا سيييره ځوانيييانو، یعنيييې د ده، خيييو ميييو  پيييه رايييت سيييمهدا خبيييره کيييه څيييه هيييم 

خوليييې ټيييولنې او هېيييواد راتليييونکي تيييه څيييومره ارزايييت ورکيييوو او پييير دې    

څييومره پانګونييه کييوو؟ د یييوې ټييولنې م ييران هغييه وخييت اييه او مسييلکي          

م يييران کېيييدالی شيييي، چيييې دوی د ځيييوانۍ پيييه وخيييت کيييې ايييه تحصيييی       

کيييړی وي، پاوليييه رشيييته کيييې یيييې مسيييلکي زده کيييړې کيييړي وي او کييياري       

 تر السه کړي وي.تجربه یې هم 

لييه بييده مرغييه افغانسييتان پييه نړیوالييه کچييه د هغييو هېوادونييو پييه کتييار کييې        

راځيييي، چيييې پييير خوييي  راتليييونکي نسييي  حېيييره کميييه پانګونيييه کيييوي، یعنيييې   

 خولو لوړو زده کړو ته یې کمه پاملرنه او حېره لږه پانګونه کړې ده.

 پييه پرماتييګ کييې د علمييي او مسييلکي کييدرونو ونيي ه حېييره     د یييوې ټييولنې 

مېمييييه ده، پييييه ځييييانګړي توګييييه پييييه دې وروسييييتیو کلونييييو کييييې د علييييم او    

ټکنييييالوژۍ پييييه چنييييک پرماتييييګ سييييره د مسييييلکي او لييييوړو زده کييييړو        

 ارزات ال نور هم زیات شوی دی.

نيييوې پيييوهې سيييمبال   هغيييه ټيييولنې چنيييک پرماتيييګ کيييوي چيييې د نيييړۍ پييير  

او د ټيييولنې پييير بنسييينیزو     (Innovationچيييې پيييه نوايييتونو    ځوانيييان وليييري، 

 و پوه او د ح  الرې چارې یې پیدا او عملي اېداد وکړي.ستونز
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یيييو دولسيييم لوسيييتی، ليييه مسيييلکي او ليييوړو زده کيييړو پرتيييه دوميييره اغېيييزمن  

نييييه دی؛ ځکييييه چييييې هغييييه یييييو مسييييلکي کييييار نييييه شييييي تيييير سييييره کييييوالی،    

همدارنګييه د هغييه او د یييو نالوسييتي عایييد د هغييه چييا پييه پرتلييه چييې لييوړې         

د کيييار پیيييدا کيييول هيييم ورتيييه حېييير    زده کيييړې یيييې کيييړي وي، تيييوپیر ليييري او   

 ګران دی.

پييييه وروسييييتیو کلونييييو کييييې لييييه بييييده مرغييييه افغييييان حکومييييت او نړیييييوالې   

ټيييولنې ونيييه شيييوای کيييړای، چيييې پيييه افغانسيييتان کيييې د ليييوړو زده کيييړو د         

 ارزات په تناسب کار او پانګونه وکړي.

نييو لييه همييدې کبلييه افغييان دولييت بایييد زمييو  پوهنتونونييو تييه، چييې زمييو            

ان پکايييييې روزل کېيييييږي، ال زیاتيييييه پاملرنيييييه وکيييييړي،   راتليييييونکي م ييييير 

  امکانات برابر کړي.هغوی ته ال زیات مالي 

د پوهنتونونيييو اسيييتادان ال زیيييات وه يييوي او ال نيييورو زیييياتو محصيييلینو      

تييه پييه پوهنتونونييو کييې د زده کييړو مناسييب شييرایط برابيير کييړي، چييې دوی         

 ې شي.هم په تیوریکي او هم پر عملي پوهه سمبال ټولنې ته وړاند

دغيييه پانګونيييه بيييه څيييو کاليييه وروسيييته پيييه افغانسيييتان کيييې د پرماتيييګ او    

 اې ادارې په رامنځته کولو کې حېرې مثبتې اغېزې ولري.

پوهنتيييييون؛ یعنييييييې د پرماتييييييګ موتيييييور، پوهنتييييييون یعنييييييې د هېييييييواد   

 راتلونکي متاصصین او م ران.

کيييه ميييو  تيييه د هېيييواد راتليييونکې مېميييه ده، بایيييد چيييې ميييو  تيييه ليييوړې زده     

 هم مېمې وي! کړې
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هغو  کاله ماکې د امریکا او پاواني شوروي اتحاد ترڅنګ، له ۵۰المان 

، ۍچې د افغانستان په لوړو زده کړو کې یې تر نورو لومړ هېوادونو څاه ؤ

 او او د مېاله مرستې کړې دي. اغېزمنې

تون کې د آلماني ژبې د تېرې پېړۍ په شوږمه لسیزه کې په کاب  پوهن

دیوارتمنت جوړ او د ساینس او اېتصاد له پوهنځیو سره یې علمي همکاري 

 پی  شوه.

کاب  ته به یو زیات شمېر الماني پروفیسوران راتل  او دلته به یې په درسي 

 صن ونو کې در  ورکاوه.

د افغان محصلینو لواره به له افغاني استادانو سره په ګ ه درسي کتابونه 

 ک  کېدل.لی

المان د پوهنځیو لواره د تعمیر جوړولو، د البراتوارونو په تجېیزولو، 

ستله، هر کال به یکوریکولم او درسي کتابونو په چاپولو کې فعاله ون ه اخ

یو شمېر استادان د بوخود، بُن او کِلن پوهنتونونو ته په اېتصاد او ساینس 

 ېدل.کې د لیسانس، ماسترۍ او دوکتورا لواره لېږل ک

د الماني او افغاني پوهنتونونو ترمنځ د دغو اکاحمیکو همکاریو په نتیجه 

کې د کاب  پوهنتون یادو پوهنځیو ته هم زېربناوې جوړې شوي، ټول 

تدریسي شرایط برابر او په حېر اه کی یت سره درسونه پی  او دواد یې 

 وموند.

کال ز 2۰۰2ده او په مله، دغه همکاري وځن ېاد خرابېدو او جګړو له  حاالتود 

کې یو ځ  بیا پی  شوه، په تېره بیا په وروستیو لسو کلونو کې د الماني 

ژبې، اېتصاد، ساینس او کمویوټر ساینس پوهنځیو سره ګ  پروګرامونه 

 یوځ  بیا پی  شول.



 

 

1۵ 

پردې په طب، انجینرۍ او فارمسي کې هم یوڅه لن  مېاله مرستې د  برسېره

 . خوا وشوېه المان ل

یو شمېر ماستران  کېروستیو کلونو کې د دغو همکاریو په چوکاو په و

په اړوندو پوهنځیو کې د درسي کی یت په لوړولو کې تر  وروزل شول، چې

ټولنه له نړیوال  ي، خو له یوې خوا د افغانستان علمؤ اغېزمن ېانداز ېیو

او علم څاه دېر  کاله وروسته پاتې شوې وه او له بلې خوا نړیوال علم 

پرماتګ او پراختیا کړې ده، له خورا هم په وروستیو لسیزو کې کنالوژۍ ټ

همدې کبله زمو  پوهنتونونه زېربناوو، البراتوارونو، کوریکولم، درسي 

، ماسترۍ او دوکتورا په سویه Updateموادو برابرولو او هم د استادانو د 

 لري. ال زیاته اړتیاروزلو کې 

جرمن پوهنتون په جوړولو کې تحقو  -دغه ټول کارونه د یو نوي افغان

 موندلی شي.

د ټولو تحصیلي امکاناتو برابرول اوسمېال  بنسڅ،د نوي اساسي ېانون پر 

پوهنتونونو د جوړېدو له الرې هم  خصوصيد بېرنیو هېوادونو لاوا د 

 ممکن شوي دي.

د افغانستان امریکایي پوهنتون یې لومړنۍ بېلګه ده او په راتلونکي کې به 

 ترک پوهنتون هم جوړ شي. -غاناف

په تېرو وختونو کې د المان د اکاحمیکو همکاریو او د افغانستان د اړتیاوو 

کېدای شي دغه نوی پوهنتون الندې پوهنځي ولري:  ،لو سرهلرکې  پادپه 

 او عامه اداره. ، کانونهريساینس، طب، کمویوټر ساینس، انجنی اېتصاد،

، علمي او دوستۍ په اړیکو کلنېس   تېرېد دا به د افغانستان او المان 

 اکاحمیکو همکاریو کې د یو نوي فص  پرانست  وي.

هیله ده سلمه کلیزه ده او  اړیکوکال کې له المان سره د افغانستان د  2۰1۵په 

د دواړو  مېالجرمن پوهنتون د دغې کلیزې د نمانځلو پر  -د افغان چې 

  خوا اعتن شي.ه هېوادنو د م رانو ل
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د یوې ټولنې په پرماتګ او راتلونکي کيې فيوق العياده مېيم      لوړې زده کړې

پوهنتون د ټولنې موتور او د راتلونکو علمي، اکياحمیکو او ليوړو    رول لري.

پوهنتييون دی چييې لييه    سیاسييي، ټييولنیزو کارپوهييانو د جوړېييدلو ځييای دی.    

د لیسيانس، ماسيتر او دوکتيور پيه     خوليو پروګرامونيو کيې    ه ځوانانو څايه پي  

سييویه متاصصييین روزي، چييې بیييا دغييه متاصصييین د هېييواد، ټييولنې او      

 اېتصاد په پرماتګ کې بنسنیز رول لوبوي.

په وروسيتیو دیارلسيو کلونيو کيې، کيه څيه هيم زميو  ليوړو زده کيړو پيه کميي             

لحاظ یو څه پرماتګ کړی، خو او  هم له زیاتو ننګونو سيره مايامد دی،   

پاملرنې په صورت کې به پيه نيږدي راتليونکي کيې دغيه سيتونزې ليږ         چې د نه

 نه؛ بلکې ال نورې هم زیاتې شي.

پيييه  د مثييال پييه حول، کييال پييه کيييال د دوولسييمو ټولګیييو فارغييان زیيياتېږي.        

داسيې حيال کيې چيې     ه کال کې به مو  نږدې څلور لکه فارغيان وليرو، پي   1394

ک جيذب اوپياتې   زمو  دولتي او خصوصي مؤسسې اوسيمېال یيوازې یيو لي    

 نور، له لوړو زده کړو څاه بې برخې پاتې کېږي.

زمو  په پوهنتونونو کې د افغانستان د کاري مارکېڅ لواره مسلکي کسيان  

نه روزل کېږي او زميو  ليوړې زده کيړې زیياتره د لیسيانس تير حيد پيورې دي،         

 خو د ماسترۍ او دوکتورا زده کړې حېرې کمې دي.

 یت به څنګيه ليوړ شيي؟ د اسيتادانو د ترفیيت      پواتنه داده چې د تدریس کی

لوړولو لوياره لني  مېاليه پيرو ګرامونيه ايه دي او کيه د ماسيترۍ او دوکتيورا          

وشييي کييه پييه ملييي ژبييو؟ آیييا مييو  درسييي  انګلیسيييپروګرامونييه؟ تييدریس پييه 

کتيياب تييه  ييرورت لييرو او کييه ټييول دې انتیيين وي؟ کييانکور دې وي کنييه؟        

او کنييه؟ ګنييه او تيياوان یييې څييه دی؟     کييانکور دې لييه وزارت څاييه لييرې شييي   
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خصوصي تحصیتت، النور هم پراخ شي او کيه اوسيمېال تير انيدازې زیيات      

 خصوصي مؤسسات لرو؟

دا او داسې نورې پواتنې باید د یو چا د شاصي غواتنې او ن ر پر اسا  

نه؛ بلکې د دېیقو مطالعاتو، څېړنو، ارزونو او تجربو یملي او بین الملليي   

ليه بيده مرغيه، نيه زميو  د ليوړو زده        په ن ر کې نیولو سيره وشيي.   پر اسا  او

کړو په وزارت او نه هم زمو  پيه پوهنتونونيو کيې پيه دې اړونيد کوميه څېړنيه        

 شوې او نه هم کېږي.

پيه وروسيتیو دیارلسييو کلونيو کيې د لييوړو زده کيړو پنځيه وزیرانييو کيار کييړی        

بلکييې پاولييه یييې   دی، هيير یييوه د بيي  وزیيير کيياري پروګرامونييو تييه دواد نييه؛     

د پورتنیيو ټکيو    لومړیتوبونه ټاکلي او خو  پروګرامونه یې پرمد بېولي دي.

په پاد کې نیولو سره وړاندیز کوو، چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو پيه  

هکلييه دې یييو څېړنیييز مرکييز جييوړ او د تحصييیتتي څييانګو د ځانګړتیيياوو پيير  

انونو سيره د م يورو ليه الرې    بنسڅ دې څېړنې پی  او له دولتي اړونيدو ارګي  

 دې د دولتي مرکزي پتن پر بنسڅ په کار پی  وکړي.

چې دا به د لوړو زده کړو لوياره د یيوې اغېزمنيې تحصيیتتي      ومو  حاحمن یو

پالیسۍ پی  وي، چې له نورو هېوادونو څاه د کياپي شيویو موحلونيو څايه     

  په خولواکه، اغېزمنه، ملي، علمي او تحصیلي پالیسي وي.

مو  باید د افغانستان د لوړو زده کړو ستونزې یوازې د بېرنیو موحلونيو پيه   

راوستلو او کاپي کولو نيه؛ بلکيې ميو  پاوليه او د بېرنیيو متاصصيینو پيه        

همکاریو وڅېړو او د ح  پر الرو چارو یې یيو ليه بي  سيره خبيرې وکيړو او بیيا        

  پتن جوړ او عملي کړو.

ستو سيره دا  یجربو او م ورو څاه به په ګنه اخپرته، د ځینو هېوادونو له ت له شک

 علمي ملي پالیسي ب وړه او په بریالیتوب عملي شی.
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څلور کاله ماکې مې د ننګرهار انجنیري پيوهنځي تيه یيو انجنیير د یيو مسيلکي       

حصي  ال  پورتيه   پرېزننې ن لواره دعوت کړی وو، دلته لکچر نه وروسته یو م

کړلييو، ویييې ویيي  چييې دا لييومړی ځيي  دی، چييې داسييې علمييي او د عملييي کييارونو  

لوياره مېمييې خبييرې دی اوري، حيال دا چييې دی د دې پييوهنځي پيه پيينځم سمسييتر    

کې در  وایي، تير اوسيه یيې یيوه خايته هيم پيه ال  کيې نيه ده نیيولې. کيه ميو  د             

پييه زیيياترو رشييتو کييې   پوهنتونونييو درسييونه ارزیييابي کييړو، پييه راييتیا سييره هييم     

محصلین عملي کار پيه البراتيوار او یيا سياحه کيې نيه کيوي او هميدا یيې یيو مېيم            

علت دی، چې بیا وروسته له فراغت نه په عملي حګر کې کار نه شي پیيدا کيوالی   

 او یا کار نه شي کوالی او که یې وکړي هم، نو کی یت یې حېر خراب وي.

سوولین استادان البراتوارونه فعيال او  ځکه نو په کار ده، چې د پوهنتونونو م

 محصلینو ته په عملي توګه درسونه وروایي.

کله چيې زه پيه چکوسيلواکیا کيې د طيب محصي  ود، ميو  د سيېار ليه اتيه بجيو            

بجو پورې ن ري درسونه او لکچرونو درلودل او هيره ور  وروسيته    12څاه تر 

او البراتيوار   له غرمې څاه په لومړیيو سمسيترونو کيې پيه عمليي درسيي خونيو       

کې عملي کارونه ترسره کول، پيه وروسيتیو سمسيترونو کيې نیميه ور  ن يري       

در  او نیميييه ور  د ناروغيييانو د دوسيييیو پيييه مطيييالعې او معاینيييه کوليييو پيييه    

او پيه دې توګيه بیيا بيه ميو پيه         روغتون کې د ناروغانو سره عملی درسونه ویي  

اييه سيير پييرې    عميي  کييې وربانييدې کييار کولييو، چييې دې طریقييې سييره مييو حېيير       

 ختصېدو او هم به هغه تیوریکي درسونه اه په حاف ه کې پاتې کېدل.

د مثال په حول کله مو چې د زیړي ناروغي لوسيتله، نيو بیيا بيه زميو  د عمليي       

کارونو رهنما استاد د زیړي په ناروغۍ یو اخته ناروغ ته وروسيتلو، د هغيه   

ره کيړل، البراتيواري   په وجود کې به یې مو  تيه د دې نياروغۍ عتیيم راايکا    
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معاینات به مو یې ولیدل او د ناروغ تاریاچيه بيه ميو ورڅايه واخسيتله، پيه       

همدې شان به بیا د زیړۍ ناروغۍ په اړوند دغيه نياروغ راپيه یياد شيو او حېير       

 شیان به مو زده او په حاف ه کې پاتې شول.

ري او زمييا وړانييدیز افغييان اسييتادانو او مسييوولینو تييه همييدا دی، چييې تيير وسييه ن يي 

عملي درسونو باندې کواښ وکړي او  په خولو درسيي پتنونيو او تقسيیم اوېيات     

کې ځای ورکړي، یوازې په لکچر نوو او چوتر بانيدې اکت يا ونيه کيړي؛ ځکيه چيې       

 نه شو تربیه کوالی. حاکنریوازې په لکچر او چونر باندې مو  صحی  انجنیر او 

 ن ري او عملي در  یو د ب  الزد او ملزود دي!

خو تر اوسه ځینې طب پوهنځي کدري روغتون، چېرته چې د طب محصيلین  

د مریض په سر عملي زده کړې وکړي نه لري، دغه حالت هيی  د منليو نيه دی،    

باید زر تر زره ح  شي. هر طب پوهنځی بایيد هيرو ميرو فعيال او مجېزکيدري      

 روغتون ولري.

سي ر درليود. دغيه    پوهنتيون تيه یيو     ړکال دسمبر میاشت کې می د کنز  2۰1۵د 

ساینس پيوهنځی پيه    رټپوهنتون کې ما په خولو سترګو ولیدل، چی د کمویو

 ېاو یيواز  ېر هم نليری. یيواز  ټهمدی کال فارغین ورکوی، خو یو پایه کمویو

استادانو تیوري در  ورکياوه او هيې  حول عمليي کيار یيی پيه محصيیلنو نيه         

 ن وکوالی. دغه حالت د زغملو نه دی!

، نه په ارزیابي او یا تضمین کی یيت کمیتيو   وپه ورک اپونکی یت نه  درسي

 !يدالی شېلوړ ېباند

زمييو  پييه پوهنتونونييو کييې بایييد د اسييتادانو د ترفیييت لوړولييو ترڅنييګ پييه     

 و برخو زیات تأکید او کار وشي:ېیدر

 کوریکولم او درسي کتابونه-1

 په البراتوار کې عملي تجربې -2 

ون کې د ناروغ بستر ترڅنګ  په ساحه  ید مثال په حول روغت -3

 توګه به  د لوړو زده کړو کی یت لوړ شي. ېعملي زده کړی. په د



 

 

2۰ 

 

 

څو کاله ماکې مې د ننګرهار پوهنتون د مجلې مسئول مدیر سره، د دغه 

پوهنتون په مجلې یپوهه  کې، زمو  لاوا د چاپ شویو کتابونو به اړه د یو 

ې خبرې کولې، ما تعجب وکړ چې ده مضمون، معلومات او یا ماکتن

ووی : دا یوه علمي مجله ده او یوازې علمي مقالې په کې  چاپیږي. ما ورته 

ووی  لط اً ته بېرنۍ علمي مجلې وګوره، تقریباً د ټولو په اخر کې به د 

  Book Reviewاړوندو مسلکونو د نویو خواره شویو کتابونو په اړه مقالې ی

 و وړاندیز تر ننه پورې څه اغیزه نه ده لرلې.لري. خو زما دې خبرې ا

د افغانستان ځینی خصوصي پوهنتونونه هم مجلې چاپوي. د دولتي 

پوهنتونونو په پرتله د دغه مجلو د چاپ کی یت اه دی، زیاتره یې رنګه 

وي او هم د محصلینو او عتېمندانو لواره د پوهنتون د رشتو، السته 

ړه په کې نوې خبرې چاپیږي، چې زیاتره یی راوړنو او نویو مو وعاتو په ا

 د اشتېار بڼه لري او د استادانو علمي مقالې په کې کمې لیدل کیږي. 

اه به دا وي چې لکه د دولتي پوهنتونونو د مجلو په څېر دلته هم د 

استادانو علمي مقالې ن رکیدالی. زما ب  وړاندیز دا دی چې د دولتي 

وهنتونونو په څېر باید په زړه پورې او پوهنتونونو مجلې هم د خصوصي پ

 ګنور معلومات خواره کړي.

مجلې تقریبا یوازې د استادانو علمي مقالې ن روي، ځکه چې دغه استادان 

د خولو علمي رتبو لواره د داسې مضمونونو ن رولو ته اړتیا لري. له دې امله 

. د مثال همدغه استادان "مول ین" د دغو مطالبو د چاپ لواره پیسې ورکوي

په حول که یو استاد د دڅلورو پاڼو مقاله لري هغه د څلورو او ب  استاد شوږ 

پاڼې مقاله لري د شوږو پاڼو پیسې ورکوي. اصلي هد  د مجلو د ن ر هم 

 همدا دی، چی د استادانو لواره د چاپ نویو مقالو شمیر پوره شي.
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تر دری نیم سوو پوری، چی دغه تیراژ یی هم حیر کم دی، یعنی د س  نه  -1

 تیراژ باید لوړ شي. 

ي د هر پوهنتون په بودیجه کې باید د مجلې لواره یوه برخه م اصه شې، 2

 تر څو مجلې په خو  وخت او پر له پسی چاپ شي. 

ي د کاب  طبي پوهنتون لاوا یافغان طبی مجله  او ننګرهار طب پوهنځی  3

سره یو ځای شی او  ېی طبي مجلې دلاوا یطب پوه  چاپیږی. دغې او نور

بیا دی ټولو طب پوهنځیو ته واستول شي، تر څو  تیرایش یی لوړ او زیات 

 شمیر لوستونکي او ګنه اخستوکي ولری. 

مجلې باید نورو پوهنتونونو او پوهنځیو ته په ټول افغانستان کې  -4

حول ڼګې شي، د مثال په یووی   شي، تر څو  اکاحیمکې او علمي اړیکې ت

د کاب  طبي پوهنتون مجله باید د هېواد ټولو دولتي او خصوصي 

 ږل شي.ېپوهنځي لري ول خصوصي  چې د طب 27دولتي،  8نو یپوهنتونو

نو لواره د اړوندو رشتو د علمي مقالو ترڅنګ باید د لوستونکو او استادا -۵

شي. د کې ځای پر ځای  هم په مجلهمطالب  ېپه زړه پور او ور خبرونهنمېم او ګ

مثال په حول، که په یوه نوې رشته کې لن  مېاله کورسونه، ماسنري یا دوکتورا 

 پروګراد پی  کیږي، اه ده چې په دې اړه په کې معلومات خواره شي.

ي څرنګه چی باید په دغو مجلو کی څېړنیزی مقالې خوری شی، نو په کار 6

ېم معلومات په    او مResearch Methodologyی ده چی د څېړنو الراودونه

 کای ن ر ته وسوارل شی.  

سنن رح او هم د افغاني استادانو د نویو کتابونو پیشندنه او نقد  بېرنیوي د 7

Book Review  په کې وشي. د نړی په ټولو علمي مجلو کې د مجلې په پای

 کې دغه برخه یوه په زړه پورې برخه وي!

و په ویبسایتونو کې خوری شي، د پوهنتونونو مجلې باید د اړوندو پوهنتونون -8

تر څو ال زیات شمیر استادان او محقیقین ورڅاه ګته واخلی. همدا شان کیدای 

 شی په ځانګړی سایت کې د نورو کتابونو او مونوګرافونو سره خوری شي. 
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  سمینارونه، د لوړو زده کړو په وزارت او پوهنتونونو کې زیات شمیر بېت بې

 ورک اپونه او میتنګونه د درسي کی یت لوړولو، د مجازي زده کړې

 ، تدریس په انګلیسي ژبه، جندر او د اځو حقوېو الندې جوړېږي. E-learningی 

همدا شان په دې نامه ځینې پروژې هم پلې کېږي، چې په لس ګونو میلیونونه 

 پرې لګول کېږي.  حالر

، په وزارت او پوهنتونونو کې هم په خواۍ سره په زمو  مسئولین او کارمندان

دغه ورک اپونو کې ګ ون کوي، ځکه چې دغه شان غون ې زیاتره د بېرنیو 

 ادارو په مالي مرسته جوړېږي.

اه پرېمانه حوحۍ، چای او کلچې هم پکې وي، چې زیاتره برخه یې پاتې کېږي. 

ځینې وخت خو  شي. حېر عکسونه او فلمونه واخیست  شي، اایسته راپور جوړ

داسې هم کېږي، چې د ځینو مؤسسو کار او پروژې یوازې همدا په غون و 

جوړولو ختصې شي، نوره کومه ال  ته راوړنه نه لري او هم د حېرو داسې 

سمینارونو او پروژو څاه کومه دوامداره ګنه زمو  پوهنتونونو، استادانو او 

دریو بېتبېلو داسې غون و کې محصلینو ته نه رسېږي. ما څو کاله ماکې په 

چې د نصاب په هکله جوړې شوې وې، په لوړو زده کړو وزارت تاالر کې برخه 

واخیستله، په درېیو غون و کې حېرو ویناوالو یمعین، عمومي رییس، رییس 

او څو استادانو  هماغه خولې خبرې او پرېزنتې نونه تکرار کړل. د بېتبېلو  

رییسان او علمي معاونین راغوات  شوي وو،  والیتي پوهنتونونو څاه هم

هغوی ته د الرې مصار ، ورځني مصار  او هم د اوسېدلو مصار  ورکړل 

 شول، خو مصار  زات زیات وو او مؤثریت یې حېر کم.

  د 2۰2۰-2۰1۵همدارن ه د لوړو زده کړو وزارت د نوي ستراتیشیک پتن ی

ونیول شول، خبر شود چې د  جوړولو په خاطر هم یو شمېر همداسې سمینارونه

پتن د جوړولو لواره کومه تاصیص شوې بودیجه ټوله نه وه مصر  شوې، نو 



 

 

23 

بیا صاحبانو دا بېتره وګڼله چې د ستراتیشیک پتن په هکله به د ن ر څرګندونې 

او م ورو سمینار ونیسي. له بده مرغه کلونه نور هم تېر شول خو تر نن ینومبر 

وزارت ستراتیشیک پتن چې د لوړو زده کړو او د    د لوړو زده کړو2۰16

راتلونکې لواره تر ټولو مېم سند دی، نېایي نه شو. د نړیوال بانک لاوا د پتن 

جوړولو لواره 
*

 میلیون حالر مصر  شوي.  2.6

همدا شان له بده مرغه د افغانستان په بېتبېلو ادارو کې یو زیات شمېر پیسې 

ورک اپونو باندې مصرفېږي او هم یو زیات شمېر لوړ  په بې ځایه سمینارونو او 

ت رتبه مامورین په دغه سمینارونه کې مصرو  دي او خو  اصلي کارونو ته وخ

 وکړي.  تاآنه لري، چې ورباندې فکر او اجر

باید په یوه برخه کې یوه پروژه د هغه برخې د ستونزو د جامع تحلی  او  اصتً

 ارزونې څاه وروسته پی  شي.

وژه یعنې د معین هد  یا اهدافو السته راوړلو لواره معین کارونه یګامونه  پر

په معین بودیجه او معین وخت کې دي، خو ځینې خلک داسې فکر کوي، چې 

 پروژه یعنې پیسې مصرفول او هغه هم بې له کود هد  او السته راوړنې څاه!

او ادارو سره  که مو  یوه ستونزه لرو، باید دا وڅېړل شي، د مربوط اشااصو

خبرې وکړو او د ح  عملي الرې چارې یې وسنجوو او بیا دغه م کتتو د ح  

لواره یوه پروژه پې نېاد کړو او د پروژې په پلي کولو ستونزې ح  او خو  هد  

ته ځان ورسوو. د اړونده ادارو او خلکو لاوا د پی  شویو کارونو او د ح  الرو 

لیتوب کې مېم رول لري، نه دا چې بېاي نوی چارو څاه متتړ د پروژې په بریا

شیان، چې هې وک یې نه پېشني، په پروژه کې عملي شي. دلته به زه خو  مثال 

 راوړد:

ما اووه کاله ماکې د ننګرهار طب پوهنځي کې د محصلینو یو اساسي م ک  

دېر  کلونو پاواني په ال  لیک  شوي چوترنوتونه د -ولید، دلته دش 

 موادو او درسي کتابونو په څېر ورڅاه ګنه اخیست  کېده.یوازیني درسي 

په زیاتره برخو کې حتی محصلینو چوترونه هم نه درلودل او هر څه به چې استاد 

په صنف کې وی ، هغه به یې د ځان سره نوو کول او په میاانیکي حول به یې 

ځواب  حاف ې ته سوارل او بیا به یی په آزموینه کې همدغه شیان د پواتنو په
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کې لیک . استادانو هم یوازې د خولو درسونو او چوترونو په محدوده کې 

سوالونه راوړل. په دې شان د زیاترو محصلینو په زیاترو مو وعاتو سر نه 

ختصېدلو او درسي کی یت دلته حیر ټیڅ و او همدا یې یو مېم علت و، چې د 

وهېدل او اه طب څاه فارغ شوي ځوان حاکنران په حېرو مو وعاتو نه پ

 مسلکي حاکنران نه وو.

د دغه م ک  له لیدلو، ارزولو څاه وروسته ما د محصلینو، استادانو، د طب 

پوهنځي رییس او معاون بیا د پوهنتون رییس او معاونینو او هم په کاب  

پوهنتون او کاب  طبي پوهنتون کې د دغو مو وعاتو  له څېړلو څاه وروسته، 

لو پروژه پی  کړه. په دې لړ کې  له دوولسو څاه زیات د درسي کتابونو د چاپو

شمېر استادان حا ر شول، چې به له کومې مادي مرستې او متتړ څاه خو  

  کړل، مو  ته یې updateچوترنوتونه نوي کړي، تایپ کړي، کتابونه یې نوي ی

عنوانه درسي کتابونه چاپ او د ټولو پوهنتونونو په  22۵وسوارل، چې تر اوسه 

ختیار کې ورکړل شول او هم د اننرنېت له الرې هر څوک کوالی شي په وړیا توګه ا

 ورڅاه ګنه واخلي.

زما د دغې مثال یادولو هد  دا دی، چې په همدې شان مو  باید د لوړو زده کړو 

بېتبېلې برخې مطالعه کړو، وڅېړو، وارزوو ، د محصلینو، استادانو او 

د هغوی سره په ګ ه د ح  الرې چارې ورته کارمندانو سره پرې بحث وکړو او 

پیدا کړو، نه دا چې مو  ته بېرنیان راشي، چې تاسو دغه یا هغه شي ته  رورت 

لري او بیا پکې په میلیونونه حالر مصر  شي، چې نه د محص ، استاد او 

پوهنتون لومړیتوب وي. دمثال په حول د جندر او اځو تر عنوان الندې په 

 حالر ولګېدل. ونونو میلیونګوکې په لس کلونو 1۵وروستیو 

زمو  اځینه محصلینو لواره په یو لوی پوهنتون کې تر څه مودې ماکې یو 

اځینه ت ناب هم شتون نه درلود، حال دا چې د اځینه محصلینو  او جن ر په 

 نامه حېر مصار  کېدل او کېږي.

اننرنېڅ ی حتی په همدا شان زمو  په پوهنتونونو کې التر اوسه دوامداره برق او 

په نامه پروژې پی  کوو او دلته  E-learningوزارت کې  ن ته، خو مو  لګیا یو د 

 او هلته سمینارونه نیسو او په میلیونونو حالر په دې نامه مصرفوو.
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زما وړاندیز دا دی، چې راشئ محص  ته ورشو چې څه م ک  لري، استاد ته 

ارټمننونو ته ورشو، چې څه شیانو ورشو او ورڅاه وپواتو چې څه غواړي، حیو

ته  رورت لري، او له هغې وروسته بیا پروژې جوړې کړو او پیسې مصر  

 کړو!

لواره خو  کولو خولو نړیوالو مرسته کوونکو ته د خولو م کتتو د رفع 

 وړاندیزونه او پې نېادونه د پروژو په چوکات کې ورکړو.

سئول نه دی لیدلی، چې د خولو تر اوسه ما په وزارت یا پوهنتون کې کود م 

اړوندو کارونو او چلېنجونو د رفع کولو لواره یې پروپوزل وړاندې کړی وي. د 

یوه پوهنتون معاون د بېرنیانو سره په یوه غون ه کې د دې سوال چې تاسو 

پوهنتون لومړنۍ ستونزې څه دي چې مو  بیا په دې هکله فکر او کار وکړو؟ 

هنتون هر شي ته  رورت لري، که تاسو یو جنس، یو داسې ځواب وکړ: "زمو  پو

ېلم هم مرسته کوالی شی، نو ویې کړئ. مو  هر شي ته  رورت لرو." هغه بېرنی 

 هک پک حیران شو او بیا هې  هم ون ول.

وزارت، پوهنتون، وزیر او رییس پوهنتون باید د خولې ادارې کار لواره یو 

vision ې د خو  مسئولیت په وخت کې د خولو ولري. څه غواړد په خوله اداره ک

همکارانو، مرسته کوونکو په مرسته، د خو  وزارت یا پوهنتون لواره تر السه 

کړد. د دې لواره خو  کاري پتن جوړول پکار دي. نه دا چې هره ور  راشه، په 

څوکۍ کېنه، ورېې چې راځي امضاء کوه یې، غون و او دعوتونو ته غوات  

 کېږه.

چارواکو تر ټولو مېم دنده دا ده، چې د ټولو کار کوونکو  لواره د کار د لوړ پوړیو 

شرایط برابر کړي. د ورځینیو کارونو تر څنګ  اه کار وکړي، په خولو کاري 

 برخو کې وارزول شي او نواتونه رامنځته کړي.

 

 2016، کاب ، نومبر ي و 

 

 اساس. رپ وماتد لوړو زده کړو پراختیایي پروګرام کارمند د شفاهي معلو   *
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په توګه د افغاني او ستکار   CIM-Expertپه لوړو زده کړو وزارت کې د 

پوهنتونونو لواره د کار په موده کې ما له  آلماني، امریکایي او نورو مرسته 

کوونکو ټولنو او مؤسسو سره حېرې خبرې اترې درلودې. دوی بیا بیا وی  چې 

ټولو لومړی غواړي استادانو ته د دوی په هېوادونو کې، په درېیم دوی تر 

هېواد لکه ترکیه یا هندوستان کې او یا په افغانستان کې د ننه لن  مېاله 

 روزنې ورکړې.

د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو استازي د زېربناوو لکه درسي خونې، 

و د کمات شکایت کوي. څوکۍ، البراتواري وسای ، کتابونه او درسي مواد

دوی وایي چې له دې اړین چاپېریال څاه پرته استادان په اغېرناکه توګه تدریس 

 نه شي کوالی او محصلین هم له دوی څاه په پوره اندازه ګنه نه شي اخیستتی.

خصوصي  94دولتي او  34زره نارینه او اځینه محصلین په  3۰۰اوسمېال 

زره د دوولسم  4۰۰دي. راتلونکی کال به پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت 

زره زده  1۰۰ټولګي فارغانو له حلې څاه حېر لږ پوهنتونونو ته الره پیدا کړي ی

کوونکي دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته . له بده مرغه د محصلینو دا لوی 

شمېر به نور هم د پوهنتونونو د کی یت د خرابوالي الم  شي. د پوهنتونونو 

هر کن رانس کې شکایت کوي چې پوهنتونونو ته په حېر شمېر  چارواکي په

سلنه پورې لوړ دي. د بېلګې  1۰۰-۵۰محصلین راځي چې د دوی له ترفیت څاه 

تنه ور  2۰۰۰تنه محصلینو ځای ولري هغه ته  1۰۰۰په توګه که یو پوهنتون د 

ي پېشندل کېږي، پرته له دې چې دوی ته ماکې له ماکې خبر او پتن ورکړل ش

او یا ورته ا افي استادان، څوکۍ، مېزونه او نور ...تیار شي، نو له همدې 

ولین او استادان د تدریس د کی یت له ټینوالي شکایت کوي. د ؤامله حېری مس

سیاسي دالیلو له امله او د دې لواره چې دا ځوان ګ ون کوونکي په آراد کېني، 

ي چې دوهم او درېیم نو دوی دولتي یا خصوصي پوهنتونونو ته لېږل کېږ
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چانس ورکړل شي. په پوهنتونونو کې د محصلینو د شمېر حېرات د دوولسم 

زده کوونکي  4۰۰۰۰۰کال کې  2۰14ټولګي د فارغانو په شمېر پورې تړلی دی. په 

 4۰۰۰۰په کانکور آزموینه کې ګ ون کوي، خو دولتي پوهنتونونه یوازې د 

ه هر کال په همدې حول د زیاتېدو په محصلینو د جذبولو ترفیت لري. دا حالت ب

 حال کې وي.

ولین چې په افغانستان کې دي یا له هېواده د باندې ؤله بده مرغه هغه مس

دي، د دې و عیت په اړه کومه اندېانه نه لري. دوی یوازې خو  ورځني 

کارونه تر سره کوي، خو راتلونکې ته پاملرنه نه کوي. د ترفیتونو د کمات 

کال  1392تیکو پروسو له امله د لوړو زده کړو وزارت په او د بیوروکرا

سلنه پراختیایي بودیجه لګولې ده. ځینې  ۵۰  کې یوازې 2۰14 2۰13ی

نړیوالې مرسته کوونکې موسسې حېرې پیسې لګوي، خو د پوهنتونونو 

اړتیاوې نه شي پوره کوالی او یا یې اړتیاوې تر هغه وخته پوره وي چې 

پروژو د پایدارۍ په اړه زیاتې خبرې کېږي، خو  بودیجه شتون ولري. د

حېرې یې د کار په جریان کې ېطع کېږي یا د پروژې له ختمېدو سره هر څه 

په کاب  او نورو والیتي  USAIDپای ته رسېږي. د بېلګې په توګه 

پوهنتونونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې کورسونه حمایه کول او د هغو 

جوړولې. دوی په پوهنتونونو کې د انګلیسي  لواره یې خولې زېربناوې

دیوارتمنتونو سره همکاري نه کوله او د هغوی د جوړات او ترفیت متتړ 

یې نه کاوه تر څو د بودیجې له پای ته رسېدو وروسته یې هم دواد کړی وای. 

  په رامنځته E-learningبله بېلګه یې دا ده چې د الکترونیکي زده کړو ی

پیسې لګول کېږي. له بده مرغه تر اوسه دا کار هم نه دی  کولو باندې حېرې

بریالی شوی ځکه چې هر استاد او محص  اننرنڅ ته السرسی نه لري او نه 

هم ټول له انګلیسي سره بلدتیا لري. دا پروګرامونه د یو څه مودې لواره د 

پوهنتون له چوکاټه د باندې روان وو، خو حېر یې او  بېرته د پاوا په شان 

 دي یهې  په ال  نه دي راغلي او هې  یې له السه نه دي ورکړي .

الکترونیکي زده کړې او لن  مېاله روزنې د یو کور د وروستي پوړ مثال 

لري چې د هغه لواره مو  لومړي پوړ او الندېنیو پوړونو ته اړتیا لرو. له 
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شک پرته درسي خونې، زېربنا، وسای ، البراتوارونه، د کاري مارکېڅ 

ره سمې زده کړې، د کتابونو د ذخیرو پر ځای په پوهنتونونو کې د س

 کتابتونونو فعالول او د درسي کتابونو چاپول لومړني پوړونه دي.

دېته باید اړتیا پېاه نه شي چې د دې ټولو لواره له مرسته کوونکو څاه 

غواتنه وشي، بلکې چارواکې باید له مالیې وزارت څاه د بودېجې غواتنه 

او بیا یې په پورته یاد شویو موخو باندې مصر  کړي. یوازې په هغه وکړي 

صورت کې چې وزارت یا پوهنتونونه د کود دلی  له ماې دا کار ون ي کوالی 

بیا دې له مرسته کوونکو څاه غواتنه وشي تر څو  روري زېربنا تیار کړي. دا 

تیا خبره دا ده د حیران په دې مانا ده چې هارحوېر لومړی او سافنوېر وروسته.

نور پروګرامونه هم په پتن کې  e-learningچې د نیږدې راتلونکې لواره د 

دی. زه په سمتسي توګه سواراتنه کود ماکې له دې چې په دې برخه کې 

 نوي پروګرامونه پی  شي، باید ماکینۍ پروژې په غور سره وارزول شي. 

افغاني ژبو ته وژباړل شي تر ټولو وړاندې باید د کورسونو مواد او کتابونه 

او هغو ته نوره پراختیا ورکړل شي. وروسته کوالی شو هغه په حېجین  

شک  سره یپه آفتین توګه په سي حي او حي وي حي کې او همدارنګه په 

 آنتین توګه  د السرسي وړ وګرځول شي.

ونه مېلی 34  یو پیغاد تر السه کړ چې د پوهنې وزارت به 2۰14، 1ما نن یاکتوبر 

کتابونه په ټول هېواد کې لومړنیو اوونځیو ته ووې ي. د یاد وزارت وزیر 

میلیونه یې په افغانستان کې چاپ شوي او پاتې برخه یې د  1۰ووی  چې 

USAID  کلونو  1۵په مالي متتړ سره په اندونیزیا کې چاپ شوي دي. په تېرو

ن امریکایي حالرو میلیو 119کې د ماتل و ټولګیو ماتلف العنوان کتابونه د 

په لګات د امریکا، حېنمارک او نړېوال بانک له لوري چاپ شوي دي. خو د 

طبي  1۵7پوهنتونونو درسي کتابونه په کود حالت کې دی؟ زما په ه و د 

عنوانه کتابونه هم نه دي  1۰۰درسي کتابونو په استثنا په ټولو رشتو کې حتی 

 ټوکه دی. 1۰۰۰ چاپ شوي چې د هر کتاب تر ټولو لوړ تیراژ

 

 2۰14اکنوبر  1کاب ،  ي و،
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  په افغانستان کې اوونځي 1۰۰۰=  کال 2۰۰1د طالبانو له واکمنۍ وروسته ی

 . افغان حکومت اوونځي 17۰۰۰= کال  2۰14شول ی حېر شمېر اوونځي جوړ

او نړېوالې ټولنې ه ه وکړه چې حېرو هلکانو او نجونو ته د اوونځیو 

امکانات برابر کړي. د طالبانو د واکمنۍ پر مېال حېرو لږو نجونو ته اجازه 

 ورکول کېده چې په لومړنیو اوونځیو کې لوست وکړي. 

ر او حېرو بېرنیو مرسته کوونکو حېر د افغانستان ولسم ر، د پوهنې وزی

ځله په نړېوالو کن رانسونو کې په ویاړ سره د زده کوونکو د زیاتېدونکي 

شمېر یادونه کوله تر څو د خو   سیاست او حمایت بریالیتوب خلکو ته 

میلیون څاه زیاتو اځینه او  11وایي. په دې وروستیو میاشتو کې هم له 

زده  میلیون 1= کال  2۰۰1دونه وشوه ینارینه زده کوونکو د شمېر یا

  .کوونکي

خو د دې ځوانو زده کوونکو له فراغت وروسته یې د راتلونکې په اړه حېر 

فکر نه دی شوی چې آیا دوی به د کود مسلک د زده کړې یا پوهنتون ته د 

تلو چانس تر السه کړي که نه؟ دا یو ساده سوال نه دی: آیا مېلیونونه کسان 

ي دندې تر السه کړي؟ آیا دوی به نورو زده کړو ته السرسی به وکوالی ش

پیدا کړي او دنده به تر السه کړي تر څو د ځانونو او کورنیو لواره پیسې 

 وګني؟

کال کې او  کابو اته مېلیونه  2۰14کاله وروسته په  13له هغه مېاله 

زره زده کوونکي له  2۰۰نجونې او هلکان زده کوونکي لرو. او  هر کال 

دوولسم ټولګي فارغېږي چې د نورو زده کړو هیلې هم لري خو ټول په 
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مسلکي کالج یا پوهنتون کې د زده کړو چانس ن ي تر السه کوالی. په ټول 

دولتي پوهنتونونه کوالی شي د دې شمېر فارغینو څلورمه  32هېواد کې 

زره تنه  ومني او پاتې نور یې باید یا په خصوصي پوهنتونونو  ۵۰برخه ی

 کې په لوړه بیه ګ ون وکړي او یا به له لوړو زده کړو بې برخې پاتې وي. 

افغانستان په تېرو دیارلسو کلونو کې پر ابتدایي زده کړو باندې اساسي 

تمرکز درلود، خو مسلکي اوونځي او پوهنتونونه یې له پامه غورځولي 

وو. ددې پالېسۍ پایله دا ده چې د دوولسم ټولګي د فارغانو شمېر 

زیاتېږي، خو پوهنتونونو ته الره نه شي موندالی. په دې هېواد کې حتی د 

 پوهنتونونو فارغین د دندې پیدا کولو په برخه کې ستونزې لري. 

د دې حالت یو سبب په پوهنتونونو کې د در  د کی یت ټینوالی دی چې په 

ا هغه کې د کاري مارکېڅ اړتیاوې په ن ر کې نه نیول کېږي. ب  الم  یې د

دی چې په افغاني پوهنتونونو کې یوازې ن ري تدریس ترسره کېږي ځکه 

چې البراتوارونه نه لري او محصلین عملي زده کړې او تړېننګونه نه تر السه 

 کوي. 

له عملي مېارتونو پرته دا فارغین نه شي کوالی چې د حاکنرانو یا 

دندې تر سره  انجنیرانو په توګه کار وکړي نو له همدې امله حېری یې داسې

کوي چې د دوی له تحصیلي څانګو سره کامتْ توپیر لري. همدارنګه د 

 علمي کادرونو د بې کارۍ کچه هم په چنکۍ سره د زیاتېدو په حال کې ده. 

 حېر ناروغان د معایناتو او درملنې په موخه له هېواده بېر ځي. ولې؟ ځکه

  په افغانستان کې اه روزل شوي حاکتران نه شته. چې

ولې د دې هېواد حاکنران په دې بد حالت کې دي؟ ځکه د طب برخې 

محصلین هغه په ال  لیک  شوي نوټونه د درسي موادو په توګه کاروي 

چې لسیزې پاوا لیک  شوي وو، دوی په البراتوار کې د عملي کار تجربه 

نه لري او د ناروغ د بستر تر څنګ یې روزنه نه ده تر السه کړې. افغانستان 

اید په دې او نورو برخو کې د روزنې د کمات پایلې په اه توګه ت ایص ب

 کړي. 
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 د دې لواره چې دوامداره السته راوڼې ولرو، باید تغیرات رامنځته شي. 

همدرانګه د دې لواره چې د پاد وړ پرماتګونه تر السه کړو باید د 

نه پکې افغانستان د زده کړو پالیسي په غور سره بیا وکت  شي او بدلونو

راوست  شي. د هېواد د پرماتګ په برخه کې باید د مسلکي زده کړو او 

 پوهنتونونو ارزات له پامه و نه غورځول شي.

زره بېرني کارکوونکي کار کوي، ځکه دلته په  1۰۰ په افغانستان کې تقریباً

کافي اندازه مسلکي خلک ن ته. که څه هم هر کال د زده کړو په برخه کې په 

یلیونه پیسې لګول کېږي، خو بیا هم د مسلکي کاروونکو شمېر سلګونو م

کم دی د بېلګي په توګه د سېول انجنیرۍ، سړک جوړونې، ماابراتو او 

حېرو نور رشتو کې. حېر بېرني استادان یچې اکثره یې پاکستاني او هندي 

خصوصي پوهنتونونو نه زیاتو کې تدریس  8۵دي  په افغانستان کې له 

 کوي.

پورې محصلین بېر ته د زده کړو په موخه لېږل کېږي، خو دا  2۰۰۰تر هر کال 

شمېر د دې هېواد لواره چې ن و  یې تر دېر  مېلیون زیات دی او دېرشو 

کلونو جګړې ځولي دی، بسنه نه کوي. دلته اه روزل شویو او مسلکي 

 خلکو ته اړتیا حېره زیاته شوېده.

کړې کوي افغانستان خولو غوره  د هغه محصلینو سربېره چې په بېر کې زده

پوهنتونونو ته اړتیا لري تر څو د الیقو کارپوهانو او مدیریتي کارکوونکو 

په برخه کې شته اړتیاوې پوره کړي. دا پوهنتونونه باید نړېوالې علمي 

تجربې افغانستان ته راوړي  او دلته یې په ټول هېواد کې ټولو نارینه او 

ړي. له دې سره به اځینه محصلینې هم اځینه محصلینو ته ور زده ک

وکوالی شي چې عملي نړېوالو زده کړو ته السرسی ولري، ځکه دوی د 

کلتوري او کورنیو دالیلو له کبله ن ي کوالی چې له هېواده بېر زده کړې 

 وکړي.

هغه پیسې چې د زده کړو په برخه کې لګول کېږي باید په متوازنه توګه 

اید په حرفه یی زده کړو او پوهنتونونو مصر  شي یعنې زیاتې پیسې ب
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ولګول شي. دا غواتنه له حکومت، پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت 

او همدارنګه نړېوالې ټولنې او مرسته کوونکو هېوادونو څاه کېږي چې 

 اوسنی حالت د پرماتګ پر لوري بوزي.

د طب که څه هم پاواني ولسم ر حامد کرزي څو ځله یادونه کړې وه، خو 

او انجنیرۍ په برخو کې د پرماتګ پالیسۍ ته د مسوولینو او مرسته 

کوونکو ادارو لاوا پوره پاملرنه نه ده شوې. ځینو مرسته کوونکو د دوی د 

 موجوده پیسو د لګولو او کار لواره مناسبه ساحه پیدا کړې ده.

کړو زده  یی په افغانستان کې یو وزارت یپوهنې وزارت  د لومړنیو او حرفه

ول دی او ب  یې یلوړو زده کړو وزارت  د پوهنتونونو مسولیت لري. له ؤمس

چې باید پراختیا  ده هاړین ههمغږي حېرد دوی تر منځ اړیکې او  کبلههمدې 

ومومي. دا دواړه وزارتونه باید له یو ب  سره خبرې اترې وکړي، حتی که 

واره یوه ګ ه اوسنی حالت هم نه بدلېږي بیا هم دوی باید د زده کړو ل

 ستراتیشي جوړه کړي.

یوازې اه روزل شوي محصلین ینه یوازې لېسانس بلکې همدارنګه د 

ماسنرۍ او دوکتورا پروګرامونه  کوالی شي په اېتصادي پرماتګ، 

نوات، پیلولو او اغېزناک مدیریت کې فعاله ون ه واخلي او د هېواد 

 راتلونکې ستونزې ح  او فص  کړي.

ده چې افغانستان کوالی شي په نیږدې راتلونکې کې په  دا یوازینۍ الره

 خولو پاو ودرېږي. 

باید داسې حالت ته ورسول شي چې له نړېوالو لوړې زدکړې افغانستان د 

د خولو ، د ننه په خولو تحصیلي بنسنونو کېمعیارونو سره سم په کور 

ان او کارپوهد بېتبېلو اړتیاوو لواره خو   ېوادهد استادانو په وسیله 

 مدیران وروزي.

 کال 2۰16ي و، کاب ، 
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نييو لييه حليې څاييه ګڼيي  کېيږي چييې حېيير کييم   وهېواد وافغانسيتان پييه نييړۍ کيې د هغيي  

پکييې  ټوکييه پييه شيياوخوا کييې  1۰۰۰کتابونييه، هغييه هييم پييه حېيير کييم تیييراژ معمييوالً د   

چاپېږي. د نوې تکنالوژۍ په مرسته په نوره نړۍ کې او  ور  پيه ور  هير چياپ    

 شوی کتاب په حیجین  فارمڅ کې هم تر السه او لوست  کېږي.

د دغه نوات ليه الرې کتابونيه پيه حېيره آسيانه او ارزانيه توګيه نيورو مینيه واليو تيه            

طبييي درسييي کتابونييه پييه   214وا خييه رسييېدلی شييي، نييو لييه همييدې کبلييه زمييو  ليي   

، پايييتو او دري ژبيييو چيييې زیييياتره یيييې د افغانسيييتان د بيييېت بېليييو        انګلیسيييي

پوهنتونونيييو یکابييي ، ننګرهيييار، خوسيييت، کنيييدهار، هيييرات، بليييد، کاپیسيييا  د 

 مریکا کې د پوهيانو ليه خيوا لیکي  شيوي.     استادانو او یو شمېر یې په جرمني او ا

و د هېيييواد د ټوليييو طيييب پوهنځیيييو پيييه دوو حي وي حي ګيييانو کيييې ثبيييت، چييياپ ا
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 کتابتونونو ته ورکړل شول.

طبيي   214په دې توګه هير اسيتاد، محصي  او مینيه وال پيه حېيره آسيانۍ سيره یياد          

درسي کتابونو ته السرسی پیدا کوي، هغه په سمتسي توګه پيه خوي  کمویيوټر    

 کې کتلی او په مکم  حول لوستلی شي. دغه ټول کتابونه په

 (www.ecampus-afghanistan.org) سایڅ کيې هيم د نيړۍ پيه هير ګيوو کيې کتليی         وېب 

 یې حاونلوحولی شي. ستنې لوارهیشي او همدارنګه په کمویوټر کې د ګنې اخ

کييه څييه هييم د لييوړو زده کييړو وزارت، پوهنتونونييه او مرسييتندویه ټييولنې دلتييه لييه   

Digital Library دونيه کيوي   خولو پتنونو، پروژو او پروګرامونو کيې تي  یا  ه څاه پ

په دې ناميه پيه تېيرو کلونيو کيې یيوه انيدازه پیسيې هيم لګيولي دي، خيو             USAIDاو 

اکثييراً پييه دغييو پييروژو کييې افغيياني او د افغيياني لیکواالنييو کتابونييه نييه؛ بلکييې د   

نو تيييه د بېرنیيييانو کتابونيييه را ټيييول او یيييا هيييم یيييوازې نيييورو حیجینليييي کتيييابتونو

پاڼييييه  ړو وزارت پييييه وېييييبله د لييييوړو زده کييييئلینکونييييو رسييييول دي. دغييييه مسيييي

www.mohe.gov.af         کې هم لیدلی شيئ، دلتيه بیيا پير الکترونیکيي کتيابتون کلیيک

 وکړئ.

زما وړاندیز د لوړو زده کړو وزارت، پوهنتونونو او محترمو استادانو ته دا 

دی، چې ټول خو  لیک  شوي کتابونه او نورې لیکنې په الکترونیکی حول په 

CD  یا که زیات وي پهDVD ساینونو کې  او هم د خولو پوهنتونونو په وېب

 خواره کړي. 

څرنګه چې په افغانستان کې د چاپ شویو کتابونو تېراژ معموالً زر ټوکه وي، 

د اړونده رشتې یا مضمون ټولو استادانو، محصلینو او مینه والو ته نه شي 

 رسېدالی، نو که هر درسي کتاب په الکترونیکي حول هم خوور شي، هر نوی

کتاب به ټولو استادانو، محصلینو او عتېمندانو ته په ټول افغانستان کې په 

 چې ترې ګنه واخلي. ږياسانه توګه او په لن  وخت کې ورسې

دغه کار به د زده کړو د کی یت په اه کولو کې مرسته وکړي او د افغاني 

م پوهنتونونو او پوهانو تر منځ اکاحمیکې اړیکې او ګ  عملي کارونه به ه

 ګړندي کړي.
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 پوهنم  حاکتر محمد ناصر نصرتی

 I ننګرهار

سیستم اناتومي د هضمي 33  I ننګرهار پوهنم  حاکتر محمد ناصر نصرتی 

 I ننګرهار پوهنم  حاکتر محمد ناصر نصرتی لی تناسلي سیستمو اناتوميبود  34

 I ننګرهار پوهنم  حاکتر محمد ناصر نصرتی د زړه او د وینی د رګونو اناټومی 3۵

ټنر اناټومید  36  I ننګرهار دوکتور یما صدیقی  

میټوی سیستم اناد عصب 37  I ننګرهار پوهنیار دوکتور یما صدیقی  

فزیولوژی انسان، جلد اول اناتومی و 38  I بلد پوهندوی محمد طاهرنسیمی 

 I بلد پوهندوی محمد طاهرنسیمی اناتومی و فزیولوژی انسان، جلد دود 39

اناتومي د جېازاتو 4۰  I ننګرهار پوهنوال حاکتر محمد حسین یار 

فزیولوژی سیستمی د تن س 41  
دوکتور احسان اهلل پوهنوال 

 احسان
 I ننګرهار

 I ننګرهار داکتر شریف اهلل طبي فزیولوژی 42

43 
 هړاو د ز ستمیس ید تن س

ۍناروغ زم یرومات  
اهلل هادي فیپوهاند دوکتور س  I ننګرهار 

44 
 زم یرومات هړاو د ز ید تن س

ۍناروغ  
 I ننګرهار پوهندوی داکتر ستد جان شمس

4۵ 
او  زړه، رګونوداندوکراین، 

ياتورګو فزیوژپ  

دوکتور احسان اهلل پوهنوال 

 احسان
 I ننګرهار

ونکاب  طبی پوهنت پوهاند حاکنربری صدیقي هستولوژي 46  I 

 I خوست پوهاند داکتربری صدیقی طبی هستالوژی 47

 طبی هستولوژي 48
پوهاند حاکنر خلی  احمد 

 بېسودوال
 I ننګرهار
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یستمونو هستالوژید س 49  
پوهاند حاکنر خلی  احمد 

 بېسودوال
 I ننګرهار

 عمومي هستالوژي ۵۰
پوهاند حاکنر خلی  احمد 

 بېسودوال
 I ننګرهار

 I کندهار پوهندوی حاکنرفض  الېی عمومي هستالوژي ۵1

 I خوست پوهاند دوکتوربری صدیقی امبریولوژی ۵2

یداکتر ناصر نصرتپوهنم   طبی امبریولوژی ۵3  I ننګرهار 

ونکاب  طبی پوهنت پوهندوی داکترب یر نورم  امبریولوژی طبی ۵4  I 

ونکاب  طبی پوهنت پوهندوی داکترب یر نورم  امبریولوژی عمومی انسان ۵۵  I 

 I ننګرهار پوهنوال حاکتر حسین یار امبریولوژي ۵6

 I کندهار پوهنم  حاکتر ولی محمد ویاړ د وینې فزیولوژي ۵7

بیوشميطبي  ۵8 ونکاب  طبی پوهنت پوهاند خان محمد احمدزی   I 

جذب او استقتب ،د ېندونو هضم ۵9  I ننګرهار پوهیالی دوکتوریحیی فېیم 

 I ننګرهار دوکتور محمدد ع یم ع یمی د شحمیاتو استقتب 6۰

 I هرات پوهاند محمد جمعه حنیف مایکروبیولوژی 61

جلد اول ،طبیمایکرو بیولوژی  62 د دوکتورعبیداهلل عبیدپوهان  ونکاب  طبی پوهنت   I 

جلد دود ،طبیمایکرو بیولوژی  63 ونکاب  طبی پوهنت پوهاند دوکتورعبیداهلل عبید   I 

شعیب احمد شاخصدوکتور  مایکروبیولوژی عمومی 64  I هرات 

ونکاب  طبی پوهنت پوهاند دوکتورعبیداهلل عبید پرازیتولوژی طبی 6۵  I 

اساساتد پرازیتولوژۍ  66  I ننګرهار حاکتر محمد صابر 

 اساسات پرازیتولوژی طبی 67
محمد یوسف دوکتورپوهنم  

 مبارک
ونکاب  طبی پوهنت  I 

 طبي پرازیتولوژي 68
پوهنوال دوکتور غتد جیتني 

 ولی
 I ننګرهار

یمپوهنوال حاکترسید رفیع اهلل حل هلمنتولوژي 69  I ننګرهار 

 عمومي پتالوژي 7۰
ر خلی  احمد پوهاند دوکتو

 بېسودوال
 I ننګرهار

هد سیستمونو پتالوژی دوهمه برخ 71  
پوهاند دوکتور خلی  احمد 

 بېسودوال 
 I ننګرهار

 I هرات حاکنرزهرا فروغ پتالوژی عمومی 72

 I ننګرهار پوهندوی دوکتور محمد آصف عمومی پتالوژی 73

 د سیستمونو پتالوژی 74
پوهندوی حاکترخلی  احمد 

 بېسودوال
 I ننګرهار

داکتر ېمبرعلی حیدری والپوهن فارمکولوژی 7۵  I ننګرهار 

داکتر ېمبرعلی حیدری والپوهن فارمکولوژی، دوهم ټوک 76  I ننګرهار 

 I ننګرهار پوهنوال سید ېمبر علي حیدري دریم ټوک ،فارمکولوژی 77
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78 
د اتونود او مرکزی عصبی 

يفارمکولوژ ونوسیستم  
لحاکترغتد ربی بېسودوا  I ننګرهار 

79 
 د درملو د استعمال عملي الراود

  توا  پیسییان ل
 I خوست حاکتر مالنی ای  وان بلومرودر

ونکاب  طبی پوهنت پوهاند دوکتورنادراحمد اکسیر رهنمای تدریس طب 8۰  I 

81 
تداوی  گیاهان طبی مستعمله در

وعایی  و امراض ېلبی  
ونکاب  طبی پوهنت پوهنوال محمد عثمان بابری  I 

 I بلد داکنرعبدالغ ورهمدل صدیقی  اختق طبابت  82

رهنمود  PBL درافغانستان 83  
پوهنوال دوکتورمحمد فرید 

 برنایار
 I کاپیسا

 III. 

اداره اساسات او د عامی روغتیا 84  
حاکتر محمدعار   پوهنوال

 رحمانی
 II ننګرهار

ندیزه روغتیاأد چاپیریال او  8۵  
حاکتر محمدعار   پوهنوال

 رحمانی
 II ننګرهار

 حیموګرافی او کورنی تن یم 86
پوهیالی حاکنر محمد ابراهیم 

 شیرزی
 II ننګرهار

 II ننګرهار حاکنر محمد هارون تغذیه  او روغتیا 87

 II ېندهار پوهنوال داکترعبدالواحد وثیو تعذیه  او سوًتغذیه 88

89 
طبی ید ځیګر ویروسی التېاب 

  رملنهت ایص او د
 II ننګرهار دوکتور محمد اسحاق شری ی

 II ننګرهار دوکتور محمد اسحاق شری ی متریا 9۰

 IV. 

یپوهنوال حاکترح یظ اهلل اپرید فزیک  دیاگنوز  91  II ننګرهار 

ت ایص يفزیک 92  II ننګرهار داکتر ناصر جبارخی  

93 
او د تاریاچې  فزیکی ت ایص

 اخیستنه
شریف اهلل پوهاند داکتر   II ننګرهار 

94 
عامو ستونځو عملي  يد طب

 الراود یان لیسی 
 II ننګرهار وان بلومرودر-ال داکتر مالنی

9۵ 
رهنمای عملی م کتت عاد طبی  

 یدری 
 II بلد وان بلومرودر-ال داکتر مالنی

هضمی جېاز ناروغی د 96  II ننګرهار تاهرت رزیمحمد  پوهاند حاکنر 

97 
و پاتورګو د هضمي جېازا

 ناروغۍ
 II کندهار پوهنوال حاکنرعبدالواحد وثیو

98 
پاتوروګو  د هضمي سیستم او

 ناروغۍ
 II ننګرهار پوهندوی حاکنرسیف اهلل هادی

محمد یونس فاریدوکتور امراض جېاز هضمی و کبد 99  II بلد 
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ۍجېاز ناروغ يهضم د 1۰۰  II ننګرهار تاهرت رزیمحمد پوهاند حاکنر 

ناروغۍ د ځیګر 1۰1  II ننګرهار تاهرت رزیمحمد پوهاند حاکنر 

 II ننګرهار پوهندوی حاکنر دل آېا دل د زړه او رګونو ناروغۍ 1۰2

1۰3 
دسامونو  د تن سي او د زړه

 روماتیزم  ناروغۍ
طیب ن اطمحمد پوهاند حاکتر  II ننګرهار 

طیب ن اطمحمد  پوهاند داکتر اندوکراینولوژی او روماتولوژي 1۰4 رهارننګ   II 

تاهرت رزیمحمد پوهاند حاکنر د پاتورګو ناروغۍ 1۰۵  II ننګرهار 

1۰6 
ایمینولوژی او د  ،هیماتولوژی

ۍناروغ يوینامینونو کموال  
 II ننګرهار پوهندوی دوکتورایم  شیرزی

 II ننګرهار تاهرت رزیمحمد  پوهاند حاکنر د وینې ناروغۍ 1۰7

 هیموتولوژي 1۰8
زکریا پوهندوی دوکتور محمد 

 امیرزاده
 II ننګرهار

ناروغیو اساسات يد سرطان 1۰9 تاهرت رزیمحمد  پوهاند داکتر   II ننګرهار 

11۰ 
 د سینې سرطان، پېشندنه، درملنه

 او مانیوی

پوهنوال حاکتر ن ر محمد سلطانزی 

 ځدراڼ
 II ننګرهار

111 
سرطان او د چاپیریال رادیو 

 اکنیوینی

نزی پوهنوال  حاکتر ن ر محمد  سلطا

 ځدران
 II ننګرهار

 II ننګرهار پوهنوال حاکتر ن ر محمد سلطانزی د وینې سرطان 112

 II ېندهار داکترعبدالواحد وثیو بیړنی طبی پیای 113

وردک م ځرن یعبدالول اکترح ببړنی درملنی 114  II خوست 

نهړنې پیاې او د بحران څارید داخلې ب 11۵  II ګرهارنن پوهنوال حاکترح یظ اهلل اپریدی 

116 
 د بیړنیو پیاو د درملنی الراود

 یانګلیسی 
 II ننګرها پوهنوال حاکترایم  شیرزی

 II ننګرهار داکتر سید ملیار سادات بیړنۍ طبی درملني 117

 II ننګرهار رنځوروال حاکنر عبداهلل سادات (ECG)د زړه برېي ګرا   118

 II ارننګره حاکتر محمد نعیم همدرد د شکرې ناروغي 119

 V.

ونکاب  طبی پوهنت پوهاند دوکتورنجیب اهلل امرخی  نرسنگ عملیات خانه 12۰  II 

ونکاب  طبی پوهنت پوهاند دوکتورنجیب اهلل امرخی  کمک های اولیه 121  II 

122 
 ناتویمعا کيیجراحي، د کلین

ستمیس  
يپوهندوی حاکنر بادشاه زارعبدال  II خوست 

اند حاکنرنجیب اهلل امرخی پوه اساسات جراحی 123 ونکاب  طبی پوهنت   II 

 II خوست پوهندوی حاکنر بادشاه زارعبدالي د عمومي جراحي اساسات 124

جراحی يعموم 12۵ ېادری ای داکترگ  سیما ابراهیم   II خوست 

لومړی ټوک ،جراحی يعموم 126  II خوست پوهندوی حاکتر بادشاه زارعبدالی 

ټوکدوهم  ،جراحی يعموم 127 یپوهندوی داکتر بادشاه زارعبدال   II خوست 
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128 
امراض جراحی سیستم هضمی 

 وملحقات آن
ونکاب  طبی پوهنت پوهاند حوکتورعبدالوهاب نورا  II 

 II کندهار پوهندوی حاکنرعبدالاالو دوست امراض جراحی بطن وملحقات ان 129

ملحقات ان و امراض جراحي بطن 13۰ عزیزی معصود دوکتورمحمد پوهاند  ونکاب  طبی پوهنت   II 

131 
، امراض جراحي بطن وملحقات ان 

 چاپ دود
معصود عزیزی دوکتورمحمد پوهاند ونکاب  طبی پوهنت   II 

132 
د ګی ی د ملحقاتو د جراحی 

 ناروغی
 II خوست پوهنوال دوکتور بادشاه زار عبدالی

133 
د پتستیک جراحی اساساتاو 

 تانیکونه
رهارننګ داکتر ال ت هاشمی  II 

 II هرات پوهنوال حاکنرعبدالغ ورارصاد بطن حاد و مزمن 134

13۵ 
جراحي  طوانید کولمو بند  او د پر

یناروغ  
 II ننګرهار پوهاند حاکنرعبدالرؤ  حسان

ونکاب  طبی پوهنت پوهندوی دوکتورغتد سای حسنی امراض یورولوژی 136  II 

 II رهارننګ پوهنوال حاکترعبدالحد حمید یورولوژي 137

سیدی پوهندوی حاکترسید شال اورتوپیدی 138  II ننګرهار 

 II ننګرهار پوهندوی سید بېا کریمي کسرونه او خلعی 139

رتوپیدي اوکسرونهوا 14۰  
محمد همایون پوهنم  حاکنر 

 مصط ی
 II کندهار

 II هرات پوهنوال عبدالغ ورارصاد تروماتولوژی 141

ور ارصاددوکتور عبدالغ  جراحی عصبی 142  II هرات 

 II ننګرهار پوهندوی داکتر عبدالبصیر من    يجراح يعصب 143

يجراح يعصب 144  
پوهندوی دوکتور فض  الرحیم 

 شګیوال
 II ننګرهار

 II ننګرهار رنځوریار داکنر عجب ګ  مومند د جراحی انکال 14۵

 II ننګرهار داکتر عبدالرو  حسان د هضمی سیستم جراحی 146

147 
 یک ورها یبرا یزیانست یارهنم

 رو به انک ا ، جلد اول
ونکاب  طبی پوهنت دانی  دی مو   II 

148 
 یک ورها یبرا یزیانست یرهنما

 رو به انک ا ، جلد دود
ونکاب  طبی پوهنت دانی  دی مو   II 

149 
 ص،یت ا س،یتی سایحاد اپند

 اختتطات او تداوي

پرفیسور دوکتور محمد شریف 

 سروری
 II ننګرهار

 VI. 

 I ننګرهار پوهنوال حاکترعبدالناصر جبارخی  انتاني ناروغۍ 1۵۰

یپوهنوال داکتر ح یظ اهلل اپرید انتانی ناروغی 1۵1  I ننګرهار 

یانګلیسی  امراض انتانی 1۵2  
پوهنم  حاکترمحمد ذکریا 

 امیرزاده
 I کندهار
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 د ساري ناروغیو کننرول 1۵3
 پوهندوی حاکنر محمد

نګ ع یم م  
 I ننګرهار

 د کوچنیانو ساری ناروغی 1۵4
پوهاند دوکتورسلطان محمد 

 صافی
 I خوست

ونکاب  طبی پوهنت پوهاند حاکنرسلطان محمد صافی امراض ساری اط ال 1۵۵  I 

نو ساری ناروغیکوچنیاد  1۵6  I ننګرهار پوهندوی دوکتور نجیب اهلل امین 

 I ننګرهار پوهندوی حاکنرسید انعاد سیدی توبرکلوز 1۵7

 I کندهار حاکنرمحمد ناصرناصري توبرکلوز 1۵8

نری رنځپه ماشومانو کی  1۵9  I ننګرهار  حاکترحقیو اهلل چاردیوالپوهنم   

 I کندهار حاکنرناصرمحمد شینواری د سینې ناروغۍ او توبرکلوز 16۰

 VII.

 II ننګرهار پوهنوال حاکنرمحمد رسول فضلي اط ال 161

جلد اول ،کوچنیانو ناروغی د 162  II ننګرهار دوکتور عبدالستار نیازی 

جلد دود ،د کوچنیانو ناروغی 163 دوکتور عدالستار نیازیپوهنوال    II ننګرهار 

 II ننګرهار پوهنوال حاکنرناصرکاموال د ماشومانوکلینکی معاینات 164

ونکاب  طبی پوهنت پوهندوی حاکنرفاروق حمیدي رو  های ارزیابی کلنیکی اط ال 16۵  II 

166 
 د کوچنیانو د درملنی الراود

 یانګلیسی 
 II ننګرهار پوهندوی داکترمنصوراسلمزی

ونکاب  طبی پوهنت پوهاند حاکنرسلطان محمد صافی د کوچنیانو ناروغۍ تکست بوک 167  II 

 II ننګرهار پوهنم  حاکنرنجیب اهلل امین د کوچینیانو تغذیه 168

خوار ځواکید کوچنیانو  169  II ننګرهار پوهندوی حاکترسمیع اهلل حیات 

 II ننګرهار پوهندوی حاکترناصرخان کامه وال د نوی زیږیدلی ماشود څارنه 17۰

 II ننګرهار داکترمنصوراسلمزی د کوچنیانو د وینې ناروغۍ 171

172 
د نیونتالوژی او کوچنیانود 

 ناروغیو کلینیکی هندبوک
زیپوهندوی داکترمنصوراسلم  II ننګرهار 

وان بلومرودر-ال داکتر مالنی د ماشومانو د ناروغیو عملي الراود 173  II ننګرهار 

 II ننګرهار پوهنوال دوکتور منصور اسلم زی نیونتالوژی 174

 II ننګرهار پوهنوال داکتر عبدالستار نیازی نیونتولوژی 17۵

176 
د کوچنیانو نارغی د پنځم صف 

 لواره لومړی سمیستر
 II ننګرهار وهنوال داکتر عبدالستار نیازیپ

177 
د کوچنیانو د جېازاتو معمولې 

   I   ناروغۍ

 پوهنوال داکتر عبدالستار نیازی
 II ننګرهار

178 
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 کال 2۰1۰جتل آباد، درونته 

 . د طبي تدریسي کتابونو چاپول:1

د افغانستان په تعلیمي موسسو کې د اسيتادانو د مسيلکي زده کيړو د ټینيوالي     

غيې  د د نګ، د مسلکي کتيابونو کميی او ن يتوالی یيوه اساسيي سيتونزه ده.      ترڅ

یييو کيال راهیسييې د افغييان او المياني طبييي پرسييون     لييهد حيي  لويياره ميې   سيتونزې 

پيه تمویي     حي  ېا ېیحي اچتري ټولنې او د المان د اکاحمیکو همکاریو ټيولنې  

ه او ليه هير   سره د ننګرهيار طيب پيوهنځي پنځيه تدریسيي کتابونيه یهير یيو زر ټوکي         

 يتابونو ټوله محتوا بيه د طيب پيوهنځ   ټوک سره یوه سي حي  چاپ کړل. د دغو ک

پيياڼو کييې هييم د یپييي حي ا   پييه شييک  خورېييږي، چييې د        وېييب راو پوهنتييون پيي 

ان هيييم تيييرې ګنيييه حاکنيييرافغانسيييتان پيييه نيييورو سيييیمو کيييی محصيييلین او ځيييوان  

 ستلی شي.یواخ

د  تونونيو تيه هيم ورکيړل شيي.     نيدهار او کابي  پوهن  کس  س  کتابونه بيه خوسيت،   

 نور کتابونه انتااب شوي او استادان ورباندې کار کوي. 1۵کال لواره  2۰11

د المان د اکاحمیکو همکاریو ټولنې ليه ميو  سيره د لګايت ورکوليو وعيده کيړې        

کال په جنورۍ کې د دغه کار د تن یم لواره کاب  او ننګرهيار تيه سي ر     2۰11ده او د 

د طييب پييوهنځي د لیلیييې د تييرمیم، رنګولييو او ت يينابونو    پييردې،  برسييېرهکييود.  

 ، د نورو په لنه کې هم یو.  يد ېکړ ېلواره مو لس زره ایرو راټول

   در  ورکول:لني مې یاو. عصري یم2

د ننګرهار طب پوهنځي کې اوسمېال ټول درسونه یوازې تیورتیيک او د لکچير   

 مر  شته.یپوهنځي کې یوازې یو پروجکنور یب بڼه لري او په ټول

مييو  د افغييان او الميياني طبييي پرسييون  چتييري ټييولنې او د المييان د اکيياحمیکو        



 

 

4۵ 

پييه تمویيي  سييره لييه لېييوال کمویييوټر څاييه شييوږ    حي  ېا ېټييولنې یحي اهمکيياریو 

ستي او ژر به د ننګرهار طب پوهنځي پيه هيره تدریسيي خونيه     یپروجکنورونه اخ

 کې نصب شي.  

ر پيه کارونيه او پير کمویيوټر د تدریسيي      وروسته له هغه استادانو ته د پروجکنيو 

 نګ ورکوو.  ېنموادو جوړولو کې ټر

. د المييان هایييدلبره پوهنتييون د عييامې روغتیييا انسييتیتیوت او      3

 ننګرهار طب پوهنځي عامې روغتیا دیوارتمنت تر منځ توامیت:

انسييتیتیوت مسييوولینو عتېييه   د المييان هایييدلبره پوهنتييون د عييامې روغتیييا 

هييار طييب پييوهنځي عييامې روغتیييا دیوارتمنييت سييره د نييوي  چييې لييه ننګر اييودلې

تعلیمييي نصيياب پييه جوړولييو او عملييي کولييو، د دواړو پوهنتونونييو د اسييتادانو   

تييګ راتييګ او پييه ننګرهييار کييې د عييامې روغتیييا د کورسييونو پييه جوړولييو کييې      

همکييياري او ګييي  کيييار وکيييړي.  ميييا د ننګرهيييار طيييب پيييوهنځي عيييامې روغتیيييا     

اکتييوبر میاشييت کييې درې ورځييې څېړنييه وکييړه او د    کييال د 2۰۰9دیوارتمنييت کييې 

نوامبر په نېمه نېنه مې د هایدلبره پوهنتون د عامې روغتیيا انسيتیتیوت کيې    

هييم لييه  حي  ېا ېیحي امعلومييات ورکييړل. د المييان د اکيياحمیکو همکيياریو ټولنييه  

 دغه همکارۍ نه خو  مالي متتړ اکاره کړی دی.  

 نوې څانګه: . په ننګرهار کې د پتستیکي جراحۍ4

ایمي  صيافي    حاکنير د بن پوهنتون یوهانیتر روغتون د پتستیکي جراحۍ شف 

پييه مرسييته د ننګرهييار پوهنتييون روغتييون کييې د پتسييتیکي جراحييۍ د جوړولييو  

 پروژه په ن ر کې نیول شوېده.

 دغه څانګه به په الندې برخو کې کار کوي:

 د بیا جوړولو او اکت جراحي -

 د ال  جراحي -

 و جراحيد پا -

 د سویو جراحي. -
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د دغييې پييروژې موخييه بييه دا وي، چييې پييه ننګرهييار کييې د دغييې څييانګې لويياره          

چيې پيه دغيو برخيو کيې ناروغيان        فنيي پرسيون  تیيار کيړی شيي      لوازد او شرایط،

 دلته په مستقله توګه تداوي شي.  

کيال کيې د یوهييانیتر روغتيون پتسيتیکي جراحييۍ      ز 1997مي  صييافی  یا حاکنير 

شييلو کلونييو   لييهده  پييورې یييې پييرمد بیييایي.   هجييوړه کييړې او تيير ننيي  څانګييه پاولييه

افغانيان   ان کيې هير کيال یيو زیيات شيمېر نياروغ       راهیسې په پاکستان او افغانست

 تداوي کړي دي. 

 . د کمویوټر ساینس دیوارتمنت:۵

کمویوټر البراتوار ليه څيو زړو کمویيوټرو، بيې ليه پروجکنيور او       د یوازې یو دلته 

 اه ما ولیدل.بې له اننرنیڅ څ

د نویو تانیکي امکاناتو ترڅنيګ، د اسيتادانو مسيلکي روزنيه او د محصيلینو      

 لواره مسلکي کتابونه او یو مسلکي کتابتون حېر عاج   رورت ګڼ  کېږي.

ميا پيه    ټيي کمونیيو توجيه جليب شيي.      یچيې د ځینيو آ   يپه دې برخه کيې کېيدای شي   

نييد او لېييوال ېمافغانسييتان کييې د سييیمنس کمونييۍ، پیوسييتون نیييڅ ورکنييګ ل   

او ټوليو د همکيارۍ او ګي  کيارونو تيه عتېيه او چمتيو         ېيدي ېند سره خبرې کړلم

 والی اودلی دی.  

 . د سولر یشمسي  انرژۍ نوی مضمون:6

ن يير سييلطانزي او حیولييود   حاکنييرر کلیمنييڅ شييوار ، یيينحاکنيير انجپروفیسييور 

برخيه   ر انرژۍ متاصصيین او پيه دې  ر محمد اختري، چی درې واړه د سولنیانج

 يرد ننګرهييار پوهنتييون انجنیيي چييې ، چمتييو ديد کلونييو کلونييو تجربييه لييري  ېکيي

اسيتادانو او محصيلینو    لهپوهنځي کې د سولر انرژۍ مضمون رامنځته کړي او 

سيره پييه ګي ه د افغانسييتان شييرایطو لوياره مناسييب شمسييي وسيایلو پييه تييدریس،     

 څېړنه او جوړولوکې مرسته وکړي.

 . د الماني ژبې تدریس:7

و شمېر محصلین او استادان هر کال د ماتل و پروژو په چوکاو کيې الميان تيه    ی
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کيې د المياني ژبييې زده    سيیمو راځيي، خيو تير اوسيه پيه ننګرهيار والیيت او شيرېي         

چييې د ادبیيياتو او ژبييو پييوهنځي کييې   کييار ده  امکانييات ن ييته، نييو پييه  ېکولييو هيي

 الماني ژبه هم تدریس شي.

ژبييې او بييین الکلتييوري اييوونځي م يير    پييه دې اړونييد مييا پييه هييامبوره کييې د     

کلونيو راهیسيې د هيامبوره افغانسيتان      1۵امادیو  هیمو  یله چيا سيره چيې د    

اوونۍ جوړود  خبيرې کيړي او هغيوی چمتيو دي، چيې د هيامبوره ليه تانیکيي         

 پی  کړي.   ېد الماني ژبې تدریس په ننګرهار کپوهنتون سره په ګ ه 

 . له اېتصادي سکتور سره ګ  کار:8

نتييون تييه د نویييو مييالي امکانيياتو پیييدا کييول، د اېتصييادي شييرکتونو توجييه      پوه

د مثييال پييه حول   ،ګيي  کييار امکانييات هييم بایييد ولنييول شييي   جلبييول، همکييارۍ او  

پلورنځیيو، اننرنیيڅ کيافي او د     لینو لیلیو ته نږدې د کتياب و د محصپوهنتون ا

د محصيلینو او  کمویوټر کورسونو ته امکانات برابرول. دا به له یيوې خيوا    او ژبو

 له بلې خوا د شرکتونو په ګنه وي او دوی به ال نورې پانګونې ته وه ول شي.  

. د نویو مالي منابعو پیدا کول9

افغانستان ته نن سيبا حېيرې پیسيې راځيي او ليه بيده مرغيه یيوه برخيه یيې د ايو او            

 ګنورو پروژو د ن توالي له کبله همداسې پاتې کېږي، نيو پيه کيار ده چيې هيم پيه      

محلييي سييطحه یوالیييت ، مرکييزي سييطحه ید لييوړو زدکييړو، اېتصيياد او مييالیې      

وزارتونو  او هم د بېرنیو او بيین الملليي ټولنيو یلکيه یيو ا  آی حي، پيي آر ټيي،        

...  تييه د بېتبېلييو پييروژو وړاندیزونييه یپروپوزلونييه  حي ېا ېحي اجييي ټييي زیيي ، 

 جوړ شي.

 د پروژو تداود:

پروژې به د اړونيدو مسيوولینو پيه م يوره او پيه      چې ټولې  نیول شوي په ن ر کې

خوليه  ه چې له یوې مودې وروسيته مسيوولین وکيوالی شيي، پي      ګ ه تر سره کېږي

 دغه کارونه پرمد بوځي.
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 2۰1۰اکتوبر  27 -سوتمبر  8

:

 حي. ېا ې. بن اار، حي ا1

 ار، جي ټي زی  سیم مرکزي دفتر.. فرانک ورت ا2

 . هایدلبره اار، د هایدلبره پوهنتون د عامې روغتیا انستیتیوت.3

مینار: افغانيان څرنګيه کيوالی شيي چيې د افغانسيتان د       ی. فرایبوره ايار، سي  4

 روغتیایي سیستم په بیا جوړلو کې ون ه واخلي؟

و او همکياریو  . ای بورن اار، د المان د روغتیایي اېتصاد د ټولنې د مرسيت ۵

 مسلکي سیمینار.

. بييياد هونیيييف ايييار، د بيييین الملليييي پرماتیيييایي زده کيييړو دولتيييي موسسيييه   6

 یاینوینڅ .

 . کونیګز وینتر اار، د و ینبیک فون ی ن.7

 . بن اار، د بین المللي پرماتیایي زده کړو دولتي موسسه یاینوینڅ .8

 . بن اار، د المان غږ راحیو د افغانستان سرویس.9

 .نورې بېت بېلې اړیکې. 1۰

 :حي ېا ې. بن اار، حي ا1

حي  د افغانسييييتان د  ېا ېد اکيييياحمیکو همکيييياریو موسسييييه یحي ا  د المييييان

کوفور، ااغلی ګیروليد  او پيه الميان کيې د      حاکنرلین ی ااغلی وؤڅانګې مس

افغان طبي پرسون  چتري ټولنې د م رتابه غړي ااغلي هموي  پيه ګي ون، ميا     
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، په وزارت کې د کار او دفتر جوړوليو او د بليد   ېي و عد افغانستان د عموم

پوهنتون او د بلد طب پوهنځي ته د بلد پوهنتون د الماني پروفیسيور فینکيي   

ل اياغلي ارسيتیي سيره د ګي      وؤحي  مسي  ېا ېااوپه افغانسيتان کيې ليه یحي    

او دا یيې   هکيړ س ر راپور ورکړ.  دوی له دغه ګ  س ر څاه خوله خواي څرګنيده  

 ، چې په راتلونکي کې هم همداسې د المان لايوا چيې کيود کارونيه د     وغوات

 حي په جریان کې وي.   ېا ېه خوا کېږي، حي اجي آی زی  ل

، هغيه ميې پيه المياني ژبيه      ماتيه لیيک راکيړ شيوی و     خوا، چيې ه د بلد پوهنتون ل

ترجمييه او هغييوی تييه وسييواره. پييه دغييه لیييک کييې د بلييد طييب پييوهنځي د پنځييو   

سييي کتييابونو چيياپولو او د طييب پييوهنځي پييه ټولييو څلييورو       اسييتادانو د تدری

 تدریسي صن ونو کې د یو یو پروجکنور غواتنه شوې وه.

 هوکړه وکړه.   يحي زما سره په دې مورد کې سمدالسه ش اه ېا ېحي ا

دوی له ما څاه هیله وکړه، چيې ددې لوياره یيو پروپيوزل وليیکم او دوی تيه یيې        

پرون یې رسمي ځواب هم راغيی. هميدا شيان    ور واستود، چې ما دا کار وکړ او 

د کنيييدهار د طيييب پيييوهنځي د غوايييتنې پييير اسيييا  د دوی لوييياره هيييم د پنځيييه  

تدریسي کتابونو د چاپ او د څلورو پرجکنورونيو پروپيوزل دوی تيه وړانيدې     

ننګرهيار   ۵کندهار او  ۵بلد،  ۵تدریسي طبي کتابونو ی 1۵شو. په ټولیزه توګه 

 کنييييييدهار تييييييه  بييييييه    4بلييييييد او  4نييييييه یتييييييه  چيييييياپ او اتييييييه پروجکنورو  

 ان شاء اهلل سږ کال تر السه شي.  

ما دوی تيه پيه ټيول افغانسيتان کيې د طيب ليه پوهنځیيو سيره د کتيابونو چياپ،            

وونو، د یرۍ سکالرشيينمييان تييه د افغيياني اسييتادانو د ماسيي  پروجګنورونييو، ال

کدري روغتونونو جوړول او د دغو روغتونونو سمبالول د عاج   يرورت پيه   

وګيييه وړانيييدې کيييړل.  د دوی ليييه عتېيييې څايييه وروسيييته پيييه دې توافيييو سيييره    ت

ورسېدلو، چې په حېر لن  وخت کې به له طب پوهنځیو سره د مرستې یيو پيتن   
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 یکانسوڅ  جوړوو او دوی ته به یې وراستوو.  

دغيه کاغيذ جيوړ او دوی تيه     ما بیا همدغه وتی ه تر سيره او پيه المياني ژبيه ميې      

حي او الميييان، لکيييه د  ېا ېکېيييدای شيييي چيييې حي ا پييير دې اسيييا  .ورولېږليييو

افغانستان د نورو پوهنځیو په شان، د طب ليه پوهنځیيو سيره خوليه مرسيته او      

 همکاري په سیستماتیکه توګه پی  او دواد ورکړي.  

 . فرانک ورو اار، جي ټي زی  سیم مرکزي دفتر:2

، چيې د  د فرانک ورو په اار کې د جيي ټيي زی  سيیم مرکيزي دفتير وربلليی ود      

افغانستان د څانګې له کار کوونکیو سره لیدنه کتنه او زميا د کيار او دفتير پيه     

او دغييه  هکلييه معلومييات ورکييړد او هييم لييه همکييارانو سييره لييه نييږدې معرفييي        

 سسه، چې زما سره مرسته کوي، له نږدې نه وګورد.مؤ

. هایييييدلبره اييييار، د هایييييدلبره پوهنتييييون د عييييامې روغتیييييا  3

 انستیتیوت:

کيولکر   حاکنررۍ پروګراد م ر نستیتیوت په عامه روغتیا کې د ماسددغه ان

سييره د ايياغلي همويي  یپييه المييان کييې د افغييان طبييي پرسييون  چتييري ټييولنې د       

کلونيو   1۵م رتابه غړي  په ګ ون خبرې وشوې. له دغه انستیتیوت سيره زه د  

 او يد يه روغتیا او حاروي طب دلته لوستلراهیسې ارتباط لرد او ما هم عام

ټوليو پايوانی   تير  د درېیمې نړۍ هېوادونو کې د عامې روغتیا په جرمنيي کيې   

او معتبيير ځييای بليي  کېييږي.  دغييه انسييتیتیوت چمتييو دی، چييې د افغانسييتان د  

 4-3هيير کييال  څاييه بېتبېلييو طييب پوهنځیييو د عييامې روغتیييا د دیوارتمنتونو 

 رۍ پروګييرادنمييا د ماسييرۍ پييه پروګييراد کييې ونیسييي.  ناسييتادان د خويي  ماسيي 

، د دوی د لګايتونو لوياره   معلومات او کوریکولم له ځان سيره کابي  تيه راوړل   

 حي سره ابتدایي خبرې هم شوي دي.  ېا ېله حي ا
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. فرایبييوره اييار، سييیمینار: افغانييان څرنګييه کييوالی شييي، چييې د  4

افغانستان د روغتیایي سیستم په بیا جوړلو کې ون ه واخلي؟:

 بي پرسون  چتري ټولنه.جوړوونکی: په المان کې د افغان ط

د ننګرهار د طب پوهنځي لواره د کتابونو د چاپ او وېيش پيه هکليه او د نيورو     

پوهنځیييو لويياره ددغييې پييروژې د غځولييو پييه هکلييه م صييلې خبييرې وشييوې. پييه  

تدریسي پروسه او د کی یت د لوړولو لواره په افغاني ژبو د مسيلکي کتيابونو   

وشو، چې دغيه پيروژې تيه دې دواد     ارزات خورا مېم وګڼ  شو او په دې بحث

انيو هيم د   حاکنرشي. همدا شان پيه الميان کيې مې يت افغيان      ل او پراختیا ورکړ 

ې لييه نييوي ملکييي نویييو کتييابونو د ترجمييې وعييده وکييړه.  دلتييه پييه مزارشييریف کيي

کوونکو سره په دغه روغتون کې د طب محصلینو لوياره د  روغتون الماني کار

 خبرې وشوې.   عملي زده کړو شرایط برابرولو

. ای بورن اار، د المان د روغتیيایي اېتصياد د ټيولنې د مرسيتو     ۵

یو مسلکي سیمیناراو همکار

م ير او د ګرای سييوالد پوهنتييون اسييتاد  لييه دغييې ټييولنې  زه دلتيه پييه تېييره بیيا د  

فلیسه سره د طب پوهنځیو د ارزیابۍ لواره د الماني او بيین   حاکنرپروفیسور 

سيييتلو پيييه هکليييه وغږېيييدد. ده ددې کيييار لوييياره دوه    الملليييي متاصصيييانو راو 

متاصصييین یپروفیسييور ګييورتلیر او پروفیسييور نیارانګييه  را وپېشنييدل او      

ورسره په اړیکه کې یو.  دلته د جي ټي زی  د روغتیا د څانګې له م ير سيره هيم    

 خبرې وشوې او هغه هم د همکارۍ وعده وکړه.  

زده کييړو دولتييي   . بيياد هونیييف اييار، د بييین المللييي پرماتیييایي    6

 موسسه یاینوینت :

دلته د پرماتګ، منجمنڅ او پروژو جوړولو په یيو دوه ورځنيي سيیمینار کيې     

 د ګ ون لواره زه د جي ټي زی  سیم لاوا معرفي شوی ود.
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ان چې بېر ته د کار لواره لېږل کېيږي، دلتيه   یاو ټول المانو ر ګنور سمینار دا حې

 ږي.  د اماده ګۍ لواره ټرینینګ ورکول کې

 . کونیګز وینتر اار، د وینبیک فون ی ن:7

دغييه موسسييه لييه کلونييو راهیسييې د افغانسييتان پييه بېتبېلييو والیتونييو کييې د          

اندوسکوپي کورسونه جوړوي او بیا پيه ځینيې روغتونونيو کيې د ان وسيکوپي      

د څانګې په جوړولو کې هم مرسته کوي. ما د فون ی ن م رې مېيرمن وینبیيک   

کدري روغتونونو کيې د ان وسيکوپي د څيانګو جوړوليو او د     ته د افغانستان په 

استادانو د ټرېننګ وړاندیز وکړ، چې دې عتېه واودله او د نيومبر پيه میاشيت    

 اتو به خبرې وشي.  زئیځي او په ال نورو جکې مېرمن وینبیګ کاب  ته را

. بييين ايييار، د بيييین الملليييي پرماتیيييایي زده کيييړو دولتيييي مؤسسيييه   8

 یاینوینت :

ولتيي مؤسسيې د روغتیيا څيانګې او د افغانسيتان مربيوطې څيانګې ليه         ددغيې د 

مسؤولینو سيره ميې د افغانسيتان د طيب پيه پوهنځیيو کيې د ټرېنینيګ پيه هکليه           

  پيه دغيه مؤسسيه کيې کيار ید      2۰۰7 – 2۰۰2خبرې وکيړې. ميا پيه خوليه پنځيه کاليه ی      

 پرماتييګ پييه لييور هېوادونييو کييې د ځوانييو حاکنرانييو لويياره د انتیيين کورسييونو    

 جوړول، په افغانستان کې د موسسې له پروژو سره همکاري  کړی دی.

خولو کې به م يوره  ه چې زما کانسوڅ به وګوري، پ دوی له ما سره وعده وکړه

 وکړي او په راتلونکي کال کې به د ګ و کارونو په هکله سره خبرې وکړو.  

 . بن اار، المان غږ راحیو د افغانستان سرویس:9

چې ویلې  راحیو د افغانستان سرویس م ر ااغلي رتببی  آهنګ د المان غږ یدیو

شام  سره د دوی په راحیو او اننرنیڅ کې د افغانستان د لسو پوهنتونونو معرفيي  

پييه اړونييد خبييرې وشييوې. دوی بييه د افغانسييتان پييه بېتبېلييو والیتونييو کييې خولييو      

رسته بېتبې  همکارانو ته دنده ورکړي، چې د افغاني محصلینو او استادانو په م
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پوهنتونونه معرفي او بیا د راحیو او اننرنیڅ له الرې خلکو ته معرفي او ن ير شيي.    

، ېدا کار به هم افغانان او هم المانیان د افغانستان پوهنتونونه او د هغوی د و يع 

 بریاوو او ستونزو ته متوجه او د مرستو او همکاریو باعث شي. 

 . بېت بې  نور تماسونه:1۰

لین کييې د المييان د بېرنیييو چييارو وزارت لييه افغانسييتان سييره د مرسييتو د   پييه بيير

  او ېي ول ااغلي بلدیان سره د لیدلو وخت پیدا نيه شيو، نيو د ایم   ؤبرخې له مس

دوی پيه تېيره     ون له الرې مو د یو ب  د کارونو پيه اړونيد معلوميات ورکيړل.    ټېل

 بیا د افغانستان په شمال کې د ګ و کارونو عتېه واودله.  

د وایزین مدیسین ټولنې له م ر پروفیسور شتاه  سيره د بليد طيب پيوهنځي او د     

ليه دوی سيره پيه کتنيه او      وشيوه. بلد د ل مانیا او متریا مرکز په پروژه کيې م يوره   

افغانيييان د افغانسيييتان د بيييېت بېليييو  مې يييت کيييولن ايييارونو -د بييينکيييې ارتبييياط 

ې د المياني کتيابونو ژبياړې    او پاولو مسلکونو کي  وپوهنتونونو په اړوند معلومات

.  د المييان د عييامې روغتیييا ټييولنې م يير او لييه بیلی لييد پوهنتييون    وه ييول شييولتييه 

او په المان کې افغان اسيتادانو د عيامې    وشوې پروفیسور حاکنر رازود سره خبرې

 چمتووالی واود.ته او ګ  کار  ېروغتیا په مضمون کې مرست

نيای بیيره    حاکنرول ااغلي ئباط له مسد ادارا په نامه غیر دولتي ټولنې د ارت

سره په دې اړوند خبرې وشوې، چې د افغانستان له کيدري روغتونونيو سيره د    

المياني روغتوتونونيو اړیکييې ټینګيې او ليه افغيياني کيدري روغتونونيو سييره د       

 الماني کدري روغتونونو مرستې او ګ  کار ته الره هواره شي.

 ی ن م ر ااغلی کاسور سره د هيامبوره  د هامبوره په اار کې د البرتینین فون

 .تر سره شو د البرتینین په کدري روغتون کې د یو شمېر استادانو مسلکي ټرېننګ

یو تعداد افغاني حاکنرانو لواره پيه الميان کيې د زده    د فون ی ن حا ر دی، چې دا 

 کړو زمینه برابره کړي.
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فارمسي، وترینري،  د ۶۱طبي او  229عنوانه درسي کتابونو ی 29۰د  -

انجنیري، ساینس، اېتصاد، تعلیم وتربیې، ژورنالیزد،  روان ناسي،

ځمکووهنې او کرنې پوهنځیو  چاپول چې د کاب  طبي پوهنتون، کاب  

 پوهنتون او د نورو پوهنتونونو لکه ننګرهار، خوست، کندهار، هرات،

بلد او کاپیسا د طبي پوهنځیو د استادانو لاوا په پاتو، دري او 

انګلیسي ژبو لیک  شوي دي، په دې حله کې د یو شمېر بېرنیو لیکواالنو 

 کتابونه هم شام  دي.

 جلدو څاه زیات کتابونو چاپول له سي حي ګانو سره چې 29۰۰۰۰ټولنال له  -

 د کتابونو ټوله منځوانګه یمحتوا  پکې شامله ده

د برېانایي کتابتون په حول د ټولو چاپ شویو درسي کتابونو خورول په  -

جرمني کې د بوخود پوهنتون د پورټال یاننرنني پاڼې  له الرې 

www.ecampus-afghanistan.org 

د یادو ټولو کتابونو وې   په ټول افغانستان کې دولتي او خصوصي  -

ې روغتیا وزارت، طب پوهنځیو او یو شمېر نورو ادارو ته یلکه د عام

 ځینې روغتونونه، د علومو اکاحمي، عامه کتابتونونه او نور... 

د چاپ لواره د سلو یپنځو  طبي او پنځو  غیرطبي  درسي کتابونو  -

 تیارول
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چاپ شویو کتابونو محتوا  114د حي وي حي ګانو خورول او وې   چې د  -

 پکې شامله ده

اپ شویو کتابونو محتوا چ 214د حي وي حي ګانو خورول او وې   چې د  -

 پکې شامله ده

د ننګرهار، خوست، کندهار، هرات او بلد پوهنتونونو د طب پوهنځیو  -

 ټول ټولګي په پروجکنورونو سره سمبالول

آلماني او  1۰د لوړو زده کړو وزارت او د کاب  او بلد پوهنتونونو ته د  -

رسته او افغان ستکارانو په جلب او راوستلو کې ست م وره، م-آلماني

 الراوونه

 بېت بېلو مقالو او وړاندیزونو لیک : 12لوړو زده کړو په اړه د  د -

 چونر، کتاب که اننرنیڅ؟ 

  پهDVD  طبي درسي کتابونه، په افغانستان کې د حیجینلي  214کې

 کتابتون لواره لومړی اغېزمن ګاد

 تدریس په انګلیسي که ملي ژبو؟ 

 لېسانس که ماسنري؟ 

  ته د لوړو زده کړو ارزاتد هېواد راتلونکي 

 جرمن پوهنتون په کاب  کې -افغان 

 د لوړو زده کړو څېړنیز مرکز 

 ن ري او عملي زده کړې الزد او ملزود 

 علمي مجلې!؟ 

 ورک اپونه او تش په نامه پروژې!؟ 

 په پوهنتون کې زده کړی د تحصیلي سیستم یو مېمه برخه ده 

 سافنوېر لومړی که هارحوېر 
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اوسمېال په افغانستان کې یو طبيي پوهنتيون یکابي  طبيي پوهنتيون  او اوه      

 کنيدز،  دولتي طب پيوهنځي یننګرهيار، خوسيت، پکتیيا، کنيدهار، هيرات،      

محصييلین پييه   8۵7۵بلييد او کاپیسييا  شييتون لييري، پييه دغييو موسسييو کييې      

 درسونو بوخت دي.

ټييول افغانسييتان کييې    خصوصييي طييب پييوهنځي پييه   3۰پييه وروسييتیو کلونييو کييې   

 اوه وی ت زره محصلین در  لولي. تاسیس شوي، چې دلته

کيال   2۰۰۵کال کيې ليومړی د طيب پيوهنځی جيوړ شيوی، چيې بیيا تير           1932په 

 کاب  پوهنتون په چوکاو کې یوه پوهنځۍ وه.د پورې 

کال د کاب  طبي پوهنتون په ناميه تبدیليه شيوله، چيې      2۰۰۵په  ۍدغه پوهنځ

 : معالجوي، ستوماتولوژي، نرسنګ او عامه روغتیا.څلور پوهنځي لري

اد، میونييد، د کابيي  طبييي پوهنتييون څلييور کييدري روغتنونييه لييري: علييي آبيي       

هلکيييييان او  ٪6۰.78محصيييييلین ی 2647دلتيييييه  .سيييييترګهسيييييتوماتولوژي او 

اداري کيييارکوونکي  188اسيييتادان او  213نجيييونې در  ليييولي،   38.83٪

 * دلته مصرو  دي.

م طييب پييوهنځی پييه  یييکييې د افغانسييتان دو  1963لييه کابيي  نييه وروسييته پييه کييال    

ان ټيولنې تيه وړانيدې کيړي     حاکنير  3۵۰۰ننګرهار کې جيوړ شيو، چيې تراوسيه یيې      

اسيتادانو   1۰2نجونيه  تيه د   ٪1۵.۰8محصيلینو ییيوازې    988دي.اوسمېال دلتيه  

 کي.اداري کار کوون 17خوا در  ورکول کېږي، یو کدري روغتون لري او ه ل

حاکنيييران یيييې فيييارغ کيييړي، اوسيييمېال    2۰48کيييال  کيييې جيييوړه شيييوې،   1987پيييه 
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 استادانو له خوا در  ورکول کېږي، کدري روغتون نه لري. 61محصلین د 1362

 

 

 2647 د کاب  طبي پوهنتون 1

 988 ننګرهار   2

 481 البیرونی 3

 1362 بلد 4

 48۰ خوست ۵

 1343 هرات 6

 428 ندهارک 7

 617 پکتیا 8

 229 کندز 9

 7812 مجموعه

 کاب  1

 کاتب  پوهنتون -1

 ملي لوړو زده کړو موسسه   -2

 کاب  خاتم النبیین پوهنتون -3

 عوت پوهنتوند -4

 چراغ لوړو زده کړو طبي موسسه -۵

 زاول لوړو زده کړو موسسه -6

 افغان پامیر لوړو زده کړو موسسه – 7

 افغان سویس لوړو زده کړو موسسه -8

 نعمان سادات لوړو زده کړو موسسه -9

 هرات 2

 غالب خصوصي پوهنتون-1

 جامي لوړو زده کړو موسسه -2

 هریوا لوړو زده کړو موسسه -3

 عاط ي لوړو زده کړو موسسه -4
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 مزار شریف 3

 موالنا جتل الدین پوهنتون-1

 آریا پوهنتون -2

 تاج لوړو زده کړو موسسه -3

 ننګرهار 4

 آریانا لوړو زده کړو موسسه-1

 سوین غر لوړو زده کړو موسسه -2

 رواان لوړو زده کړو موسسه -3

 هلمند ۵

 د هلمند وادي لوړو زده کړو موسسه-1

 اکوزیا لوړو زده کړو موسسهار -2

 بست خصوصي پوهنتون -3

 کندهار 6
 میرویس نیکه موسسه-1

 متلۍ لوړو زده کړو موسسه -2

 احمد شاه ابدالي لوړو زده کړو موسسه -1 خوست 7

 حکیم سنایي لوړو زده کړو موسسه – 1 بغتن 8

 دانش لوړو زده کړو موسسه -1 پروان 9

 غزنی 1۰
 ړو موسسهمسلم لوړو زده ک-1

 شعبه دود خاتم النبیین پوهنتون -2

 

 د یو نوي واحد درسي نصاب ن توالی او یا نه تطبیقوالی -

 «لکچر نوو»تدریس په زاړه مېتود  -

 د نویو درسي کتابونو ن توالی او کموالی -

 سرسیاننرنیڅ، نویو درسي موادو او کتابونو ته کم ال -

 البراتوارونه غیر فعال دي او محصلین هی  شی په کې نه شي زده کوالی -

 ځینې پوهنځي حتی تدریسي روغتون نه لري -

 محصلین حېر کم وخت د مریض په بستر او روغتون کې عملي زده کړې کوي. -

 

 * دا ارېاد د لوړو زده کړو وزارت د احصائیې مدیریت څاه ترالسه شوی.

 2۰16کاب ،اپری  
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 نو!یېدرمنو استادانو او ګرانو محصل

کيې د درسيي کتيابونو کميوالی او ن يتوالی ليه        ونيو د افغانستان په پوهنتون

 لویو ستونزو څاه ګڼ  کېږي.

معلوماتو ته السرسی نيه ليري، پيه     ونوین یر استادان او محصلشمې اتیو زی

 ګنيه اخليي،  څايه   نيو او چوترو نواو ليه هغيو کتيابو    س کيوي یتود تيدر ړه مېزا

 ت فوتوکاپي کېږي.ی یک څیټچې زاړه دي او په بازار کې په 

، کاپیسييا ،مييو  د ننګرهييار، خوسييت، کنييدهار، هييرات، بلييد   ېتراوسييه پييور

عنوانه ماتلف  290ه او کاب  طبي پوهنتون لوار ، کاب  پولی تانیککاب 

ي، وترینيييري، فارمسيييطبيييي او  غیييير طبيييي تدریسيييي کتابونيييه د سييياینس،    

او زراعيت  ايوونې او روزنيې    ژورنيالیزد،  ،انجینري، اېتصادن ناسي، ارو

غیر طبيي   اوطبي  170 ،همکاریو ټولنې علميلمان د آد طبي  96ی وپوهنځی

د آلمياني او  طبيي  غیير   7 ،افغان ماشومانو لواره د جرمني کمېنيې د کتابونه 

د کيانراد   8، ګريلد آلميان ېونسي   کيې په ميزار   2 ،افغاني پوهنتونونو ټولنې

 2،بنسيڅ لايوا   يد سياف  1، لاوا Afghanistan-Schulen د  3 ،ادناور بنسڅ

 .چاپ کړي دي په مالي مرسته  نور د میاای  کلېت 2او  ې د سلواک ا

اړونييده اد ټولييو د یييادونې وړ ده چييې نومييوړي چيياپ شييوي کتابونييه د هېييو      

 پوهنځیو ته په وړیا توګه وې   شوي دي.

اييه څ ڼېب پيياېييو www.ecampus-afghanistan.orgچيياپ شييوي کتابونييه لييه    ټييول 

 .کوالی شئحنلوواح

سييره کېييږي، چييييييييې د افغانسييتان د لييوړو زده حييال کييې تر ېداسييه دا کړنييې پيي

ن کيې راغليي     کلونو په مليي سيتراتیشیک پيت   2۰14  – 2۰1۰کييييړو وزارت د ی

 دي چې:

د لوړو زده کړو او د اوونې د اه کی یت او زده کوونکو ته د نویيو، کيره او   »

علمييي معلوميياتو د برابرولييو لويياره اړینييه ده، چييې پييه دري او پاييتو ژبييو د        

لوياره   ری يورد ي نصياب د  شي، د تعلیمي درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر 
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و ژبيياړل ميواد  يدرسييتيابونو او  او پاييتو تيه د ک  ي ژبييې څايه دري ان رېيز ليه  

نه  استادانامکاناتو څاه پرته د پوهنتونونو محصلین او  دغواړین دي، له 

 .«پیدا کړيالسرسی شي کوالی عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته 

، استادانو او محصلینو د غواتنې پير  نود لوړو زده کړو وزارت، پوهنتونو

ې او ني ري، کرسياینس، انجیني  تيه لکيه    دا پروګراد غیر طبي برخيو  مو اسا  

او پوهنځیييو د  نييو، چييې د ماتل ييو پوهنتونووغييزاوه نييورو پوهنځیييو تييه هييم

 اړتیا وړ کتابونه چاپ شي.

سيره   نيو مو  غواړو د درسي کتابونو پيه برابروليو سيره د هېيواد ليه پوهنتونو     

 مرسته وکړو او د چونر او لکچر نوو دوران ته د پای ټکی کېږدو.

څيه نيا   د موسساتو لوياره هير کيال    و دا اړینه ده، چې د لوړو زده کړ د دې لواره

 .کتابونه چاپ شيدرسي عنوانه  1۰۰ څه

خوليو مسيلکي برخيو کيې نيوي      ه ، چيې پي  وله ټولو محترمو استادانو څاه هیليه کيو  

نوټونيه   کتابونه ولیکي، وژباړي او یا هم خو  پاواني لیک  شوي کتابونه، لکچر

راکړي، چې په  یې په واک کې مو ز، چاپ لواره تیار کړي  یڅ او دېاو چونرونه ا

وروسته یې د اړوند پيوهنځي اسيتادانو او محصيلینو تيه پيه      اه کی یت چاپ او 

   .واک کې ورکړو

ليه ميو     او ن ریيات  ټکو په اړوند، خو  وړاندیزونيه  یادو شویو همدارنګه د

 . ته کړوزمن ګامونه پورېپه دې برخه کې اغپه ګ ه  چې، سره شریک کړئ

چې د مؤل ینو او خوروونکو لاوا پيوره زیيار ایسيت  شيوی      ده،ړ د یادونې و

چييې د کتييابونو محتویييات د نړیوالييو علمييي معیييارونو پيير اسييا  برابيير   ،دی

کييې ځینييې تېروتنييې او    اي د کتيياب پييه محتييو  کېييدای شيي  بیييا هييم شييي، خييو  

یيو، چيې خويي    و ليه درنيو لوسييتونکو څايه هیليه ميين     ، نييولیيدل شيي  سيتونزې  

چييې پييه  ،بڼييه راولېييږي ېاو یييا مييو  تييه پييه لیکليي لیکييوال ن ریييات او نیييوکې 

 راتلونکي چاپ کې اصتح شي.

 

، د افغان ماشومانو لواره د جرمنيي   DAADیهمکاریو ټولنې  علميلمان د آد 

پوهنتونونييو آلميياني او افغياني   د ،ر ایيرو  نييکمېنيې او د هغيې لييه م ير حاک   

 (Afghanistan-Schulen) ېونسييګري او د پييه مييزار کييی د آلمييان،  DAUGی ټييولنې

 ولوڅايه حېيره مننيه کيوو، چيې د کتيابونو پيه چياپ        ه ټولنيو  یاو نورو مرستندو
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  کې یې له مو  سره مالي مرستې کړي دي.

 CIM Center for Internationalی  ليه دفتير او   GIZی زېي  آی  ېد جي په ځيانګړي توګيه   

Migration & Development      کلونييو کييې پييه    واوتېييرو  چييې زمييا لويياره یييې پييه

 مننه کود.د زړه له کومې هم  ي دي،افغانستان کې د کار امکانات برابر کړ

علميي معيین   ، داکتير عبيداللطیف روشيان    وزیير سرپرست له د لوړو زده کړو 

احميد   معيین ري اميالي او اد ، يدیولود انجنیر عبيدالتواب بياالکرز  پوهنم  

او اسييتادانو رییسييانو لييه و پوهنځیيياو  ونييوپوهنتون ټييولد  ،طييارق صييدیقي

ورسيره  یيې  او مرسيته   لېه يو یې لړۍ  څاه مننه کود، چې د کتابونو د چاپ

 .ړې دهک

څاه حېير مننيدوی یيم او سيتاینه یيې کيود، چيې خوي  د          ینوله مؤل  ونوکتابد 

 کلونو کلونو زیار یې په وړیا توګه ګرانو محصلینو ته وړاندې کړ. 

څايه  فېيیم حبیبيي    او یو حکميت اهلل عزیيز  هر  همدارنګه د دفتر له همکارانو

نه ستړي کېيدونکي هليې   هم مننه کود، چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې 

 ځلې کړي دي.

 ر محمد یحیی وردهنحاک

  2۰19کاب ، ، ستکارد لوړو زده کړو وزارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2۰1۵کاب ،  کې زما د کار دفتر  د لوړو زده کړو وزارت
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کال پورې د مزار شریف، ننګرهيار او هيرات طيب    ز  2۰12کال څاه تر  2۰۰9له 

د لیدنې پر مېال او هم د ليوړو زده کيړو پيه وزارت کيې د کيار       پوهنځیو څاه

په جریان کيې ميا احسيا  کيړه، چيې د هېيواد د طيب پيه پوهنځیيو کيې حېيرې            

 ستونزې موجودې دي.

او کندهار د طب پوهنځیو رییسانو،اسيتادانو او محصيلینو هيم د    د خوست 

 لوړو زده کړو په برخه کې له ستونزو څاه شکایت کاوه.

یيو ليړ   پير  خصوصيي پوهنتونونيو کيې    په لوړو زده کړو د او پوهنتون کاب   په

ه، تير اوسيه هيم ځینيو د ليوړو زده کيړو مؤسسيو د نړیيوال         برسيېر پرماتګونو 

 څاه مرسته نده تر السه کړې. ARTF2او  SHEP1بانک له پروژو 

ليه اسيتازو سيره د لیيدنې پير مېيال، دوی ليه خوليو پوهنځیيو           دې پوهنځیو د

سره د اکاحمیکو مرستو غوايتنه وکيړه، پيه دې پوهنځیيو کيې د زېير بنياوو،        

 توارونو، تکړه او مجربو استادانو کمی احساسېږي.ادرسي موادو، البر

 پاتې سیستم پر اسا  پر مد روانې دي.  د تدریس چارې د زاړه او وروسته

زاړه  اًتييود څاييه ګنييه اخلييي او اکثيير اسييتادان یييوازې د لکچيير ورکولييو لييه مې 

 نوټونه او لکچرنوټونه محصلینو ته وې   کېږي.

سيت   یله عصري او پرماتللي مېتود څاه د تدریس په چارو کيې ګنيه نيه اخ   

چييې د نيياروغۍ  کېييږي او د محصييلینو لويياره دا فرصييت او چييانس هييم ن ييته، 

ت ایص او عتج له نږدې ځایه په روغتون کيې د رنځيور ترڅنيګ پيه عمليي      

                                                 
1 .SHEP پروګراد  ېلواره د نړیوال بانک د تقوی ید لوړو زده کړو 

2.ARTF نګونهپا ېید افغانستان لواره د نړیوال بانک د بیارغاون  
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 توګه وویني او په عملي حول سره یې زده کړي. 

شیک پتن له مايې بيه پيه راتلونکيو څليورو      ید لوړو زده کړو وزارت د سترات

کلونو کې د طب پوهنځیو د محصلینو شمېره دوه برابره شي، چې د نوموړو 

 نو سره ماامد دي.وچارواکي له یو لړ ننګو پوهنځیو

 .دوی نه شي کوالی چې د محصلینو لواره د در  ویلو اه زمینه برابيره کيړي  

له همدې امله د طبي ترفیتونو او کدرونو د روزلو لوياره لني  مېاليه او او د    

 مېاله پروګرامونو جوړول اړین دي.

غانانو لواره د معیاري طبي د ماهرو او تکړه استادانو د نه شتون له امله د اف

 خدمتونو برابرول شوني نه دي.

کود پروګرامونه، چې په وروستیو کلونو کې عملي شوي دي، لن  مېاله وو 

او هم له تطبیو کېدو وروسته تعقیب شوي نه دي، دا حول پروګرامونيه بایيد   

دوامداره وي، چې د هېواد د طب پوهنځیو اړتیياوې پيوره کيړي او پيه ورتيه      

اید پرماتیایي پروژې برابرې او پلې شي، چې له یيوه اړخيه دواميداره    حول ب

وي او له بلې خوا د طب پوهنځیيو د اوسيني و يعیت او سيتونزو پير اسيا        

 وي.

څارنيه او ارزونيه وشيي او الزميه     له طبي پيروژو   ترڅوپر دې اړینه ده،  برسېره

 .چې له ملي او نړیوالو بسونه ورکوونکو سره په همغږۍ پلې شي ده

د بېلګې په توګه یوه پروژه د کندهار طيب پيوهنځي کيې د نميونې پيه حول پيه       

الره واچول شي او بیا دا سلسله د هېواد د نورو پوهنتونونيو طيب پوهنځیيو    

 ته وغځول شي.

کې د درسي کتيابونو کميوالی ليه لویيو سيتونزو       نود افغانستان په پوهنتونو

 څاه ګڼ  کېږي.

ین نویو معلوماتو ته السرسی نيه ليري، پيه    یو زیات شمېر استادان او محصل

زاړه مېتود تيدریس کيوي او ليه هغيو کتيابونو او چونرونيو څايه کيار اخليي،          

 چې زاړه دي او په بازار کې په ټیڅ کی یت فوتوکاپي کېږي.
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کال راهیسې مو  د طيب پوهنځیيو د   ز  2۰1۰د دې ستونزو د هوارولو لواره له 

و تراوسييه پييورې مييو  د ننګرهييار،  درسييي کتييابونو د چيياپ لييړۍ پیيي  کييړې ا  

خوسيييت، کنيييدهار، هيييرات، بليييد اوکاپیسيييا طيييب پوهنځیيييو او کابييي  طبيييي 

 3۰بيېت بېي  طبيي تدریسيي کتابونيه چياپ کيړي دي او د         176پوهنتون لواره 

 چارې پی  شوي دي. نورو طبي کتابونو د چاپ

د یيييادونې وړ ده، چيييې نوميييوړي چييياپ شيييوي کتابونيييه د هېيييواد ټوليييو طيييب   

 ته په وړیا توګه وې   شوي دي.پوهنځیو 

د هېواد د طب پوهنځیو محصلین او استادان له حېرو ستونزو سيره مايامد   

دي، تيازه درسيي ميوادو او معلومياتو تيه نيه السرسيی او ليه هغيو کتييابونو او          

سيييت ، چيييې پيييه بيييازار کيييې پيييه حېييير ټیيييڅ کی یيييت   یچونرونيييو څايييه کيييار اخ

 ڼ  کېږي.پیداکېږي، ددې برخې له ځانګړو ستونزو څاه ګ

خيوا لیکي  شيوي دي، بایيد     ه له همدې کبله هغه کتابونيه، چيې د اسيتادانو لي    

 راټول او چاپ کړل شي. 

انيو تيه اړتیيا    حاکنرد هېواد د اوسني حالت په ن ر کې نیوليو سيره ميو  تکيړه     

لرو، چې وکوالی شي په هېواد کې د طبي زده کيړو پيه ايه واليي او افغانيانو      

 وړاندې کولو کې فعاله برخه واخلي. ته د با کی یته خدمتونو په

 له همدې کبله باید د طب پوهنځیو ته زیاته پاملرنه وشي.

اسييتادانو او محصييلینو د غواييتنې پيير اسييا  پييه   ، د لييوړو زده کييړو وزارت

اېتصييياد، راتلييونکي کييې غييواړو، چييې دا پروګيييراد غیيير طبييي برخييو لکييه         

کيړو او د ماتل يو   ې او نورو پوهنځیيو تيه هيم پراخيه     نیري، کرساینس، انجن

 پوهنتونونو او پوهنځیو د اړتیا وړ کتابونه چاپ کړو.

 د طبي درسي کتابونو چاپ:. 1

ننګ په موخه المان ته راغليي وو، ټيول پيه دې ن ير     ېان، چې د ټرحاکنرافغان 

 وو چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي.

الی، د درسييي مييوادو کماييت، دمجېييزو  د تکييړه او ميياهرو اسييتادانو ن ييتو 
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البراتوارونو ن توالی او د نویو او درسيي کتيابونو ن يتوالی هغيه سيتونزې      

 دي، چې محصلین ورسره ماامد دي.

ژبه یوازې یيو څيو   د والیتونو د طب پوهنځیو په کتابتونونو کې په انګرېزي 

 مسلکي نوي کتابونه وجود لري.

ګرېزي ژبه تر حېره بریده نه پيوهېږي، نيو   همدا راز استادان او محصلین په ان

لييه همييدې املييه نييه شييي کييوالی لييه انګرېييزي کتييابونو څاييه ګنييه واخلييي او        

 همدارنګه نویو او تازه کتابونو او درسي موادو ته السرسی نه لري.

ان ولرو، نو چارواکي بایيد د  حاکنرد دې لواره چې په راتلونکي کې مسلکي 

 و ته پوره پاملرنه وکړي.درسي موادو او وسایلو برابرول

شیک پيتن  یپيه سيترات   ز کلونو 2۰14 – 2۰1۰د هېواد د لوړو زده کړو وزارت د 

 کې داسې راغلي: 

د تيييدریس او ايييوونې د علميييي کچيييې د لوړتیيييا او ورتيييه نویيييو معلومييياتو   »

ثو او علمي معلوماتو د برابرولو لوياره  ؤتیارول، د محصلینو لواره دېیو، م

و ژبو دا زمینه برابره شي، نيو د نصياب د معیياري کوليو     دري او پات باید په

سي څايه دري او پايتو تيه کتابونيه او مجليې وژبياړل       یپه موخه باید له انګل

پورته امکاناتو پرته امکان نه لري، چې اسيتادان او محصيلین    دغو له شي، 

و او مي رن معلومياتو تيه    یي دې وکوالی شي په ټولو برخو کيې نویيو، پرماتلل  

 «یدا کړي.السرسی پ

خوليو مسيلکي   ه له ټولو محترمو استادانو څاه هیله کوو، چې پ

برخو کې نيوي کتابونيه ولیکيي، وژبياړي او یيا هيم خوي  پايواني         

لیک  شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چونرونه ایي ېڅ او د چياپ   

  لواره تیار کړي.

 زمو  په واک کې یې راکړي، چې په اه کی یت چاپ او وروسته یې د اړونيد 

 پوهنځي استادانو او محصلینو په واک کې ورکړو.

همدارنګييه د یييادو ټکیييو پييه اړه خويي  وړاندیزونييه او ن ریييات زمييو   سييره        
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 شریک کړئ، چې په ګ ه په دې برخه کې اغېزمن ګامونه پورته کړو.  

ليه ګرانيو محصييلینو څايه هييم هیليه کييوو، چيې پيه یييادو چيارو کييې ليه مييو  او         

 وکړي.ااغلو استادانو سره مرسته 

ید المييان اکيياحمیکو همکيياریو   DAADد المييان د بېرنیييو چييارو لييه وزارت او   

عنوانيه طبيي کتيابونو     9۵ټولنې  څاه مننيه کيود، چيې تراوسيه پيورې یيې د       

 ستی دی.یمالي لګات پر غاړه اخ

د المييان د ، (.DAMF e.V) انييو عمييومي اتحييادیېحاکنرپييه المييان کييې د افغييان  

  د طب پوهنځي، د نوموړي پوهنځي استاد Mainz/Germanyماینز پوهنتون ی

 Drاو   Dieter Hampelزلميي توریيال، د افغانیيک ليه موسسيې، اياغلو        حاکنير 

Juergen Kanne        څاه هم مننه کيود، چيې د طبيي کتيابونو د پيروژې پيه اداري او

 تانیکي چارو کې یې له مو  سره مرسته کړې ده.

ه هيم د هېيواد د طيب پوهنځیيو     عنوانه نور طبي کتابوني  3۰په پاد کې ده، چې 

 لواره په روان کال کې چاپ کړو.

لييه م يير  (Kinderhilfe-Afghanistan)د افغييان ماشييومانو لويياره د جرمنييي کمېنييې 

 6۰ننګرهيار د طيب پيوهنځي     حېره مننه کوو، چيې د  څاه هم Dr. Eroesااغلي 

 ستی دی.یعنوانه طبي کتابونو د چاپ لګات یې پر غاړه اخ

عنوانييه نييور طبييي کتابونييه هييم د ننګرهييار   2۰پييه روان کييال کييې همييدا راز بييه 

 پوهنتون د طب پوهنځي لواره د نوموړي په مرسته چاپ شي.

 Center for Internationalی CIMليه دفتير او     GIZی1  ېي آی ز په ځيانګړې توګيه د جيي   

Migration and Development   یا د نړیوالې پناه غواتنې او پرماتیا مرکز، چې

لوياره یيې پيه تېيرو پنځيو کلونيو کيې پيه افغانسيتان کيې د کيار امکانيات              زما

 برابر کړي دي، هم مننه کود.

عبیيداهلل عبیيد، علميي    حاکنرد لوړو زده کړو له محترد وزیر ااغلي پوهاند 

معین ااغلي پوهنوال محميد عثميان بيابري، ميالي او اداري معيین اياغلي       

                                                 
1. GIZ د آلمان د نړیوالو مرستو موسسه 
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نييو او پوهنځیييو لييه ايياغلو  ګيي  حسيين ولیييزي، د پوهنتونو حاکنييرپوهنييدوی 

رییسانو او استادانو څاه مننه کود، چې د کتابونو د چاپ لړۍ یې ه يولې  

 او مرسته یې ورسره کړې ده.

 د مولني مې یا په کارولو سره تدریس:. 2

کييال کييې، د ننګرهييار او بلييد پوهنتونونييو پييه طييب پوهنځیييو کييې    ز  2۰۰9پييه 

، چيې پيه درسيي چيارو کيې پيه       ویوازې یوه یوه پایه پروجیکنورونه موجود و

خييوا پييه ه سييت  کېييده او د ټولييو اسييتادانو لييیټولييو وختونييو کييې تييرې ګنييه اخ

 تیوریکي بڼه تدریس ترسره کېده.

په مرسته وکوالی شول، چې د ننګرهار، خوست، مزارشيریف،   DAADمو  د 

کندهار او هرات د طب پوهنځیو په ټوليو درسيي خونيو کيې پروجیکنورونيه      

 نصب کړو.

او پييه کاپیسييا کييې د    پوهنتييون نګييه د کابيي  طبييي پوهنتييون، پکتیييا   همدار

لوييياره د پروجکنورونيييو د برابروليييو   والبیرونيييي پوهنتيييون د طيييب پوهنځیييي 

دفتييير تيييه لېږليييې او ليييه  DAADچيييې ميييو  دغيييه غوايييتنه د  غوايييتنه شيييوې ده

 من ورۍ وروسته به عملي شي.

 د اړتیاوو ارزونه:. 3

لنيو د هېيواد پيه ماتل يو پوهنتونونيو      په تېرو وختونو کې ماتل و خیریيه ټو 

 کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا لواره ځینې پروژې عملي کړي دي.

دغه پيروژې د بېرنیيو هېوادونيو د متاصصيینو د تجربيو پير اسيا  حیيزاین         

 شوي دي، چې زیاتره دغه پروژې دوامداره او پاتې کېدونکې نه وې.

نيه کيړې وي او د راتلونکيو    ددې لواره، چې له اوسني حالت څاه مو اه ارزو

ستونزو لواره مو تیاری نیولی وي، باید د طب پوهنځیو د اوسني و يعیت  

څېړنه وشي، نو ددې کار لواره د طبي روغتیيایي زده کيړو جرمنيي او نړیيوال     

متاصصین باید د هېواد له طب پوهنځیو څاه لیدنيه وکيړي او د ليوړو زده    

ن د اکيياحمیکو همکيياریو ټييولنې،  کييړو وزارت او نړیوالييو ټولنييو لکييه د المييا  
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 ود متحيييد ا، د امریکييي(WHO)نړیيييوال بانيييک، نړیيييوال روغتیيييایي سيييازمان 

او نورو مرسيته ورکوونکيو ټولنيو     (USAID)تو د نړیوالې پراختیا ادارېایاال

سييره تيير لیييدنو او م ييورو وروسييته نييورې نييوې پييروژې حیييزاین او د هېييواد د  

 لوړو زده کړو په موسسو کې عملي کړي. 

 . د طب د هر پوهنځي لواره مسلکي کتابتون:4

د طب پوهنځیو د کتابتونونو له لیدنې راته معلومه شوه، کيود کتابونيه چيې    

 په نوموړو کتابتونونو کې موجود دي، ټول زاړه او له وخته تېر دي.

ژبييه پييه ټولييو مېمييو او مسييلکي    انګلیسيييپوهنځیييو لويياره پييه   دغييوبایييد د

سيت  شيي او د کتيابتونونو پيه     یکتابونيه واخ  مضمونونو کې نړیوال معیاري

واک کې ورکړل شيي، چيې اسيتادان د هغيه ليه مايې خوي  درسيي ميواد جيوړ           

 کړي او محصلین هم ور څاه ګنه واخلي.

 . په البراتوارونو کې عملي کار:۵

لکييه څرنګييه چييې لیييدل کېييږي د طييب پييه پوهنځیييو کييې حېيير کييم البراتوارونييه   

ه پرماتللو وسایلو سره سمبال نه دي چيې  موجود او فعال دي، چې هغه هم پ

 داسې حالت کې عملي تدریس ممکن نه دی. ه پ

ددې لواره چې محصلین وکوالی شي ن يري درسيونه پيه ايه شيان زده کيړي،       

ددې اړتیييا شييته چييې موجييود البراتوارونييه پييه پرماتللييو وسييایلو سييمبال او   

نيه نيه شيته،    ورغول شي او د هېواد په هغه طب پوهنځیو کيې چيې البراتوارو  

 نوي البراتوارونه جوړ شي.

 کدري روغتونونه:. 6

ځینې طب پوهنځي کدري روغتونونه نيه ليري او یيا هيم ليه نيورو روغتونونيو        

که محصلین . حالت هم باید بدلون ومومي دغهسره کومه اړیکه نه لري، چې 

پيه   حاکنير ټریننګ نه شي او عملي زده کړې ترالسه نه کړي، نيه شيي کيوالی د    

ددې کار لوياره بایيد ه يه وشيي، چيې د       مؤثر ت ایص او عتج وکړي. توګه

طييب پييه هيير پييوهنځي کييې یييو کييدري روغتييون جييوړ شييي او یييا هييم لييه نييورو        
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روغتونونو سره ت اهم لیک السلیک شي، چيې محصيلین د سيیتاژ پيه دوره     

 کې خولې عملي زده کړې د ناروغ د بستر ترڅنګ ترسره کړي. 

 . ستراتېشیک پتن:7 

په راتلونکيو څليورو   به ړو زده کړو وزارت د ارېامو په پاد کې نیولو سره د لو

ليه   .کلونو کې د هېواد په پوهنتونونو کې د محصلینو شمېره دوه برابيره شيي  

همدې امله د لوړو زده کړو وزارت په پياد کيې ليري، چيې هير پوهنتيون او هير        

شیک پتن یتراتکال سز  2۰14تر  2۰1۰پوهنځی باید د لوړو زده کړو وزارت د 

په رڼا کې د خو  ځان لواره ستراتېشیک پيتن برابير کيړي او د ليوړو زده کيړو      

 وزارت او نړیوالو بسونه ورکوونکو سره یې شریک کړي. 

د ستراتېشیک پتن جوړېيدل او عمليي کيول د هېيواد د طيب پوهنځیيو لوياره        

موسسيې د  حېر زیات اړین دي، چې د هغه په رڼا کې د هېواد د لوړو زده کړو 

لوړو زده کړو وزارت او بسونه ورکوونکو هېوادونو سره راتليونکې پيروژې   

  عیارې او عملي کړي.

 2۰1۵کاب ،  

 

 

زما وړاندیز دا دی، چې راشئ محص  ته ورشو چې څه م ک  لري، استاد ته 

ورشو او ورڅاه وپواتو چې څه غواړي، حیوارټمننونو ته ورشو، چې څه شیانو 

له هغې وروسته بیا پروژې جوړې کړو او پیسې مصر   ته  رورت لري، او

کړو!
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۲۹۰

۲۰۱۰–۲۰۱۹
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عبدالناصر  حاکنرپوهنوال 

 جبارخې 
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 ننګرهار خالد یار حاکنرپوهنم   د سترګو ناروغۍ 4

 ننګرهار مریم اکرد معصود حاکنرپوهنم   زیږون ۵

 ننګرهار منصور اسلمزی حاکنرپوهندوی  د کوچنیانو د وینې ناروغۍ 6

7 
تن سي او د زړه دسامونو 

 روماتیزم  ناروغۍ
 ننګرهار طیب ن اط حاکنرند پوها

 ننګرهار تاهر ت رزی حاکنرپوهاند  د سرطاني ناروغیو اساسات 8

 ننګرهار سید انعاد سیدي حاکنرپوهندوی  توبرکلوز 9

 ننګرهار طیب ن اط حاکنرپوهاند  اندوکراینولوژي او روماتولوژي 1۰

 بلد پوهاند میر محمد تاهر حیدري بیو فزیک 11

 ننګرهار واله ناصر کام حاکنرپوهنوال  کلینکي معایناتد ماشومانو  12

 بلد پوهاند میر محمد تاهر حیدري فزیک نور 13

 ننګرهار محمد صابر حاکنر د پرازیتولوژۍ اساسات 14

 کندهار ناصر محمد شینواری حاکنر د سینې ناروغۍ او توبرکلوز 1۵

16 
د کولمواود پریتوان جراحي 

 ناروغۍ
 ننګرهار دالرؤ  حسانعب حاکنرپوهاند 

 کلینکي رادیولوژي 17
غتد ساي  حاکنرپوهنوال 

 رحمانزی
 ننګرهار

18 
د کوچنیانو د درملنی 

 الراودیانګلیسي 
 ننګرهار زی منصور اسلم حاکنرپوهندوی 
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 ننګرهار تاهر ت رزی حاکنرپوهاند  د پاتورګو ناروغۍ 19

2۰ 
د هضمي جېاز او پاتورګو 

 ناروغۍ
 کندهار عبدالواحد وثیو حاکنرپوهنوال 

 ننګرهار تاهر ت رزی حاکنرپوهاند  دهضمي جېاز ناروغۍ 21

 کاب  طبي پوهنتون پوهاند داکتر معصود عزیزی امراض جراحی بطن و ملحقات آن 22

 ننګرهار تاهر ت رزی حاکنرپوهاند  د وینې ناروغۍ 23

 کاب  طبي پوهنتون دیپوهندوی داکتر فاروق حمی روشېای ارزیابی کلنیکی اط ال 24

 ننګرهار تاهر ت رزی حاکنرپوهاند  د ځیګر ناروغۍ 2۵

 کندهار فض  الېي حاکنرپوهندوی  عمومي هستالوژي 26

 ت ایصیه راحیولوژي 27
غتد ساي  حاکنرپوهنوال 

 رحمانزی
 ننګرهار

 هرات پوهندوی داکتر زهرا فروغ پتالوژی عمومی 28

 ننګرهار ن ر محمد سلطانزی  رحاکنپوهنوال  د وینې سرطان 29

3۰ 
بیولوژی مالیکولی حجره، باش 

 اول
 کاب  طبي پوهنتون پوهنوال علی یوسف پور

 ننګرهار محمد رسول فضلي حاکنرپوهنوال  اط ال 31

32 
بیولوژي مالیکولي حجره، باش 

 دود
 کاب  طبي پوهنتون پوهنوال علی یوسف پور

 ننګرهار حمد هارونم حاکنرپوهیالی  تغذیه او روغتیا 33

 کندهار محمد ناصر ناصري حاکنر توبرکلوز 34

 حیموګرافي او کورنی تن یم 3۵
محمد ابراهیم  حاکنرپوهیالی 

 شېرزی
 ننګرهار

 کاب  طبي پوهنتون پوهاند داکتر سلطان محمد صافی امراض ساری اط ال 36

 ستخو بادشاه زار عبدالي حاکنرپوهندوی  د عمومي جراحي اساسات 37

 کاب  طبي پوهنتون سلطان محمد صافی حاکنرپوهاند  د کوچنیانو ناروغۍ 38

 خوست بادشاه زار عبدالي حاکنرپوهندوی  د کلنیکي معایناتو سیستم جراحي 39

 کندهار پوهندوی داکتر عبدالاالو دوست امراض جراحی بطن و ملحقات ان 4۰

 عمومي پتالوژي 41
خلی  احمد  حاکنرپوهنوال 

 دوالبېسو
 ننګرهار

 کاب  طبي پوهنتون بری صدیقي حاکنرپوهاند  هستولوژي 42

 ننګرهار محمد ع یم منګ  حاکنرپوهندوی  د ساري ناروغیو کننرول 43
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 کندهار ولي محمد ویاړ حاکنرپوهنم   د وینې فزیولوژي 44

 طبي هستولوژي 4۵
خلی  احمد  حاکنرپوهنوال 

 بېسودوال
 ننګرهار

 کاب  طبي پوهنتون پوهاند خان محمد احمدزی طبي بیوشمي 46

 ننګرهار عبداالحد حمید حاکنرپوهنوال  یورولوژي 47

 هرات پوهنوال غتد ېادر دهګان فزیک اوپتیک 48

 بلد همدل صدیقي  حاکنرپوهاند  طبابت اختق  49

 ارتوپیدي او کسرونه ۵۰
محمد همایون  حاکنرپوهنم  

 مصط ی
 کندهار

 ننګرهار ح یظ اهلل اپریدی حاکنرپوهنوال  فزیکي ت ایص ۵1

 هرات پوهنوال داکتر عبدالغ ور ارصاد بطن حاد و مزمن ۵2

 ننګرهار دل آېا دل حاکنرپوهندوی  د زړه او رګونو ناروغۍ ۵3

 کاب  طبي پوهنتون پوهاند داکتر نجیب اهلل امرخی  اساسات جراحی ۵4

 د چاپېریال او دندیزه روغتیا ۵۵
محمد عار   حاکنرپوهنوال 

 رحماني
 ننګرهار

 کاب  طبي پوهنتون پوهنم  داکتر ح یظ اهلل سېار ياناتوم ۵6
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 ننګرهار نجیب اهلل امین حاکنر  پوهنم د کوچینیانو تغذیه ۵9

 ننګرهار  دوکتور یحیی فېیمپوهیالی  د ېندونو هضم،جذب اواستقتب 6۰

 ننګرهار پوهنوال دوکتور عبدالستار نیازی ، اول جلدۍد کوچنیانو ناروغ 61

 د غو ، ستوني او پزې ناروغۍ 62
پوهنم  دوکتور میر محمد اسحاق 

 خاورین
 ننګرهار

 ننګرهار پوهنوال دوکتور عبدالستار نیازی جلد  ناروغۍ، دوهمد کوچنیانو  63

 د پوستکي ناروغۍ 64
پوهندوی دوکتور اسداهلل 

 شینواری
 ننګرهار

6۵ 
هیماتولوژي، ایمینولوژي او د 

 وینامینونو کموالي ناروغۍ
 ننګرهار پوهندوی دوکتور ایم  شېرزی

 نګرهارن پوهاند دوکتور تاهر ت رزی د هضمي جېاز ناروغۍ 66

 کاب  طبي پوهنتون پوهاند دوکتور نادر احمد اکسیر رهنمای تدریس طب 67
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 عزیزی
 کاب  طبي پوهنتون
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 امراض اط ال 69
پوهاند دوکتور سلطان محمد 

 صافی
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 هرات ارصاد عبدالغ ور پوهنوال دوکتور جراحی عصبی 7۰

 هرات پوهاند محمد جمعه حنیف يمایکروبیولوژ 71

 اساسات پرازیتولوژی طبی 72
محمد یوسف  دوکتورپوهنم  

 مبارک
 کاب  طبي پوهنتون

73 
امراض جراحی سیستم هضمی و 

 ملحقات آن
 کاب  طبي پوهنتون پوهاند دوکتور عبدالوهاب نورا

 بلد نس فاریمحمد یو دوکتور امراض جېاز هضمی و کبد 74

 بلد پوهاند میر محمد تاهر حیدری فزیک طبی باش میاانیک 7۵

 بلد پوهاند میر محمد تاهر حیدری فزیک طبی باش حرارت 76

77 
سای  تو ی  اساسات فزیکی و

 ت اصیه طبی
 بلد پوهاند میر محمد تاهر حیدری

 بلد سید یوسف مانووال انالیز ریا ی 78

 هرات هګانال غتد ېادر دپوهنو نور و فزیک جدید 79

 هرات هګانپوهنوال غتد ېادر د حرارت و ترمودینامیک 8۰

 خوست يبادشاه زار عبدال حاکنرپوهندوی  عمومي جراحي، لومړی ټوک 81

 خوست يبادشاه زار عبدال حاکنرپوهندوی  عمومي جراحي، دوهم ټوک 82

83 
اناتومی و فزیولوژی انسان، جلد 

 اول
 بلد اهر نسیمیپوهندوی محمد ط

84 
اناتومی و فزیولوژی انسان،جلد 

 دود
 بلد پوهندوی محمد طاهر نسیمی

 خوست جېان شاه تڼی حاکنرپوهندوی  رواني رنځووهنه 8۵

 کندهار عبدالواحد وثیو حاکنرپوهنوال  تعذیه او سوء تغذیه 86

 امراض روانی، جلد اول 87
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز 

 نادری
 هنتونکاب  طبي پو

 امراض روانی، جلد دود 88
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز 

 نادری
 کاب  طبي پوهنتون

 امراض انتانی ی انګلیسی  89
محمد ذکریا  رتاکدپوهنم  

 امیرزاده
 کندهار

 کندهار عبدالواحد وثیو حاکنرپوهنوال  بېړنۍ طبي پېاې 9۰

 بي پوهنتونکاب  ط پوهاند دوکتور عبیداهلل عبید پرازیتولوژی طبی 91

 ندهارک عجب گ  مومند حاکنر والدي جراحي، لومړی ټوک 92
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 کاب  طبي پوهنتون پوهاند دوکتور عبیداهلل عبید بیولوژی عمومی، جلد اولمایکرو 93

 ندهارک داکتر عجب گ  مومند والدي جراحي، دوهم ټوک 94

9۵ 
 مایکرو بیولوژی خصوصی، 

 جلد دود
 کاب  طبي پوهنتون پوهاند دوکتور عبیداهلل عبید

 کندهار عزیز اهلل فقیر حاکنر د غو ، ستوني او پزې ناروغۍ 96

 در افغانستان  PBLرهنمود   97
پوهنوال دوکتور محمد فرید 

 برنایار
 کاپیسا

 هرات شعیب احمد شاخص مایکرو بیولوژی عمومی 98

 هرات پوهنوال عبدالغ ور ارصاد تراوماتولوژی 99

1۰۰ 
د ناروغیو ت اصیه د سږو او زړه 

 رادیولوژي
 خوست شامحمد رنځورم  حاکنرپوهنیار 

 کاب  طبي پوهنتون پوهاند دوکتور نجیب اهلل امرخی  نرسنگ عملیات خانه 1۰1

1۰2 
گیاهان طبی مستعمله در تداوی 

 امراض ېلبی وعایی
 کاب  طبي پوهنتون پوهنوال محمد عثمان بابری

 کاب  طبي پوهنتون ر ب یر نورم پوهندوی داکت امبریولوژی طبی 1۰3

 خوست هعبدالولی رنزم  ورد حاکنر بېړنۍ درملنې 1۰4

 کندهار پوهنیار محمد اغا  یاء د احصایې اساسات 1۰۵

 د کوچنیانو ساري ناروغۍ 1۰6
پوهاند دوکتور سلطان محمد 

 صافی
 خوست

 هنتونکاب  طبي پو پوهندوی داکتر ب یر نورم  امبریولوژی عمومی انسان 1۰7

 امراض یورولوژی 1۰8
پوهندوی دوکتور غتد سای 

 حسنی
 کاب  طبي پوهنتون

 کاب  طبي پوهنتون پوهاند دوکتور نجیب اهلل امرخی  کمک های اولیه 1۰9

 هرات پوهندوی داکتر حسن فرید امراض نسایی 11۰

 خوست بری صدیقي حاکنرپوهاند  هستالوژي 111

 خوست بری صدیقيپوهاند دوکتور  امبریولوژي 112

113 
انستیزی برای ک ورهای رو به 

 یانګلیسی دری  انک ا ، جلد اول
 کاب  طبي پوهنتون دانی  دی مو 

 خوست گ  سیما ابراهیم خې  ېادريحاکنر عمومي جراحي 114

11۵ 

انستیزی برای ک ورهای رو به 

 انک ا ، جلد دود

 یانګلیسی دری 

 کاب  طبي پوهنتون دانی  دی مو 

 خوست ګ  حسن ولیزیدوکتور پوهنم   عضوي کیمیا د الی اتیک برخه 116
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 ننګرهار سمیع اهلل حیات حاکنرپوهندوی  د کوچنیانو خوارځواکي 118

 ننګرهار دوکتور محمد صابر کتسیک او مالکیولي جنتیک 119

 تصویري یا ترسیمي راحیولوژي 12۰
غتد ساي  حاکنرال پوهنو

 رحمانزی
 ننګرهار

121 
د داخلې بېړنۍ پېاې او د بحران 

 څارنه
 ننګرهار ح یظ اهلل اپریدی حاکنرپوهنوال 

 ننګرهار سید شال حاکنرپوهندوی  اورتوپیدي 122

 د عامې روغتیا اساسات او اداره 123
محمد عار   حاکنرپوهنم  

 رحماني
 ننګرهار

 طبي ترمینولوژي 124
ور ګ  سیما ابراهیم خې  دوکت

 ېادري
 ننګرهار

 ننګرهار سید رفیع اهلل حلیم حاکنرپوهنوال  هلمنتولوژي 12۵

 ننګرهار مسی  اهلل مسی  حاکنرپوهنم   وراثت او حسمورفولوژي 126

127 
د بېړنیو پېاو د درملنې الراود 

 یان لیسي 
 ننګرهار ایم  شېرزی حاکنرپوهنوال 

 ننګرهار ناصر خان کامه وال حاکنرپوهندوی  ود څارنهد نوي زېږېدلي ماش 128

 د سیستمونو پتالوژي 129
خلی  احمد  حاکنرپوهندوی 

 بېسودوال
 ننګرهار

 ننګرهار حقیو اهلل چاردیوال حاکنرپوهنم   په ماشومانو کې توبرکلوز 13۰

131 
د اتونود او مرکزي عصبي سیستم 

 فارمکولوژي
 هارننګر غتد ربي بېسودوال حاکنر

132 
نځي نصاب او د ننګرهار طب پوه

  يدرسي م ردات یانګلیس
 ننګرهار ننګرهار طب پوهنځی

133 
د درملو د استعمال عملي الراود 

   پاتو يیان لیس
 ننګرهار مالنې ای  وان بلومرودر حاکنر

 ننګرهار پوهاند دوکتور خیرمحمد ماموند عمومي کیمیا 134

13۵ 
یه وکي،عضتت  I اناټومي

 وم اص  ا
 ننګرهار محمد ناصر نصرتي حاکنرپوهنم  

 فارمکولوژي، دوهم ټوک 136
سید ېمبر علي  حاکنرپوهنوال 

 يحیدر
 ننګرهار

137 
حاد اپندیسایتیس، ت ریقي 

 ت ایص، اختتطات او تداوي

فیسور دوکتور محمد شریف وپر

 سروري
 خوست
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 رننګرها محمد حسین یار حاکنرپوهنوال  عمومي اناتومي 138

 ننګرهار محمد حسین یار حاکنرپوهنوال  امبریولوژي 139

14۰ 
عصبي سیستم، حسي غړي او 

 اندوکراین غدوات 
 ننګرهار ناصر نصرتي حاکنر

 ننګرهار ناصر نصرتي حاکنر طبي امبریولوژي 141

142 
د ماشومانو د ناروغیو عملي 

 یانګلیسی   پاتو   الراود
 ګرهارنن وان بلومرودر -مالني ال حاکنر

 ننګرهار وان بلومرودر -مالني ال حاکنر د طبي عامو ستونځو عملي الراود 143

144 
د رواني روغتیایي ستونزو عملي 

 . یانګلیسی الراود
 ننګرهار سیان نیکوال 

 ننګرهار محمد سمین ستانکزی حاکنر ن ه یي توکي او اړونده ناروغۍ 14۵

 ننګرهار ع یمي ع یم دوکتور محمد د شحمیاتو استقتب 146

 ننګرهار عبدالبصیر من   حاکنرپوهندوی  عصبي جراحي  147

148 
سرطان او د چاپیریال رادیو 

 اکنیویني

ن ر محمد سلطانزی  حاکنرپوهنوال 

 ځدران
 ننګرهار

 ننګرهار سید ملیار سادات حاکنر بېړنۍ طبي درملنې 149

 ننګرهار دوکتور احسان اهلل احسان د تن سي جېاز فزیولوژي 1۵۰

 ننګرهار عبدالستار نیازی حاکنر نیونتولوژي 1۵1

 ننګرهار بتل پاینده حاکنرپوهنم   عصبي ناروغۍ 1۵2

 (ECG)د زړه برېي ګرا   1۵3
سید عبداهلل  حاکنررنځوروال 

 سادات
 ننګرهار

 ننګرهار محمد یونس سلطاني حاکنر النراسون  1۵4

 ننګرهار دردمحمد نعیم هم حاکنر د شکرې ناروغي 1۵۵

 ننګرهار ناصر جبارخې  حاکنر فزیکي ت ایص 1۵6

 ننګرهار نجیب اهلل خلیلي حاکنرپوهندوی  تلویزیوني آزموینې 1۵7

 ننګرهار پوهنم  دوکتور محمد ناصر نصرتي د هضمي سیستم اناتومي 1۵8

 ننګرهار پوهنم  دکتور محمد ناصر نصرتي د بولی تناسلي سیستمونه اناتومي 1۵9

 ننګرهار پوهنم  دکتور محمد ناصر نصرتي د زړه او د وینې د رګونو اناټومي 16۰

 عصبي جراحي 161
پوهندوی دوکتور فض  الرحیم 

 شګیوال
 ننګرهار

 ننګرهار يپ تنه بنای بیوفیزیک 162

163 
ف ند کوچنیانو ناروغۍ د پنځم ص

 لواره لومړی سمستر
 ننګرهار عبدالستار نیازی حاکنرپوهاند 
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164 
د کوچنیانو د جېازاتو معمولي 

  I ناروغۍ
 ننګرهار عبدالستار نیازی حاکنرپوهاند 

16۵ 
د کوچنیانو د جېازاتو معمولي 

 IIناروغۍ 
 ننګرهار عبدالستار نیازی حاکنرپوهاند 

 ننګرهار پوهنوال داکتر ح یظ اهلل اپریدی انتاني ناروغۍ 166

167 
داندوکراین، زړه، رګونواو 

 لوژيپاتورګو فزیو
 ننګرهار دوکتور احسان اهلل احسان

 ننګرهار عجب ګ  مومند حاکنررنځوریار  د جراحي انکال 168

169 
د ځیګر ویروسي التېاب یطبي 

 ت ایص او درملنه 
 ننګرهار دوکتور محمد اسحاق شری ي

 ننګرهار دوکتور محمد اسحاق شری ي متریا 17۰

 ننګرهار جیتني ولي پوهنوال دوکتور غتد طبي پرازیتولوژي 171

 ننګرهار پوهنوال دوکتور ګ  سالم شرافت وراثت 172

 ننګرهار پوهاند دوکتور احمد سیر احمدي I د کوچنیانو ناروغۍ 173

 ننګرهار پوهاند دوکتور احمد سیر احمدي IIد کوچنیانو ناروغۍ  174

 ننګرهار بتل پاینده حاکنر عقلي ناروغۍ 17۵

176 
 -م جلدفزیکي کیمیا دوه

 ترمودینامیک
 ننګرهار حبیب اهلل نوابزاده

 ننګرهار پوهندوی سید بېا کریمي کسرونه خلعې 177

 ننګرهار پوهندوی دوکتور نجیب اهلل امین د ماشومانو ساري ناروغۍ 178

 نسائي ناروغۍ 179
پوهندوی دوکتور  تورپېکۍ 

 اپریدۍ
 ننګرهار

 خوست نوال دوکتور بادشاه زار عبداليپوه د ګې ي د ملحقاتو د جراحي ناروغۍ 18۰

181 
د ماشومانو د معدې معایي سیستم 

 او ینې ناروغۍ
 خوست پوهنم  حاکنر ولي ګ  مالص

 دوهمه برخه سیستمیک پنالوژي 182
پوهاند دوکتور خلی  احمد 

 بېسودوال
 ننګرهار

 د سیستمونو هستالوژي 183
پوهاند دوکتور خلی  احمد 

 بېسودوال
 ننګرهار

 عمومي هستالوژی 418
پوهاند دوکتور خلی  احمد 

 بېسودوال
 ننګرهار

 ننګرهار وال حاکنر سید انور اکبريپوهن د پوستکي ناروغۍ 18۵

 ننګرهار پوهنیار دوکتور یما صدیقي د ټنر اناتومي 186

187 
 رهنمای عملی م کتت عاد طبی

 یدری 
 بلد داکتر مالنی ال وان بلومرودر
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188 
او  ېوینازم يرادیولوژ

 ېناروغتیاو

 يپوهنوال داکتر غتد سا

 رحمانزی
 ننګرهار

189 
وژی او کوچنیانود د نیونتال

 هندبوک يناروغیو کلینیک
 ننګرهار پوهنوال دوکتور منصور اسلم زی

 ننګرهار يپوهاند عبدالحی مومن د طبابت لن  تارید 19۰

 ننګرهار پوهنیار هدایت اهلل میاانیک او د نور فزیک 191

 ننګرهار پوهنیار هدایت اهلل د برق فزیک 192

 ننګرهار پوهنم  جماعت خان همت يعمومي بیولوژ 193

194 
د تن سی سیستم او د زړه 

 روماتیزم  ناروغۍ
 ننګرهار پوهاند دوکتور سیف اهلل هادي

 ننګرهار پوهنوال سید ېمبر علي حیدري دریم ټوک يفارمکولوژ 19۵

 ننګرهار ی دوکتور محمد آصفپوهندو يپتالوژ يعموم 196

 ننګرهار پوهاند داکتر شریف اهلل يطبي فزیولوژ 197

198 
اساسات او  يد پتستیک جراح

 تانیکونه
 ننګرهار يدوکتور سید ال ت هاشم

 ننګرهار پوهندوی ال ت شیرزی عمومی بیولوژی 199

 ننګرهار  يپوهنیار دوکتور یما صدیق د عصبي سیستم اناټومي 200

201 
د سینې سرطان، پېشندنه، درملنه 

 او مانیوی

پوهنوال حاکتر ن ر محمد سلطانزی 

 ځدران
 ننګرهار

202 
د وینې حجرو، تن ي جېاز، هضمي 

 جېاز، او نوو زېږېدلو فزیولوژي
 ننګرهار پوهنوال دوکتور جنت میر مومند

 خوست پوهندوی حاکتر حمیداهلل حامد د سینې بطن او حوصلې اناټومي 203

204 
فزیکي ت ایص او د تاریاچې 

 اخستنه
 ننګرهار پوهاند حاکتر شریف اهلل 

205 

د ځانګړو حسیتونو، پوستکي، 

اوتونومیک او مرکزي سېستم 

 فزیولوژي

پوهنوال دوکتور محب اهلل 

 شینواری
 ننګرهار

 ننګرهار پوهنوال سید ېمبر علی حیدری  د درملو بدی اغیزی 206

 کال طبي پوهنتون یار داکتر توریالی حکیمیپوهن جراحی عمومی اط ال 207

208 
معاینات کلینیکی اط ال بطور 

 ساده

پوهندوی دوکتور سید نجم الدین 

 جتل 
 کاب  طبی پوهنتون

 خوست پوهندوی دوکتور جېان شاه تنی عصبي معاینات او سلوکووهنه 209

 خوست پوهاند دوکتور بادشاهزار عبدالي عصبي جراحي 210



 

 

8۰ 

 خوست    دوکتور تاهر ګ  منګ  کسرونو ټړلې درملنه د عامو 211

 د ویني ناروغۍ 212
پوهنوال دوکتور حیات اهلل 

 احمدزی
 ننګرهار

213 
د داخله ناروغیو ت ریقی ت ایص 

 لومړی برخه
 پوهاند دوکتور سیف اهلل هادی 

 ننګرهار

214 
د داخله ناروغیو ت ریقی ت ایص 

 دهمه برخه
 هادی پوهاند دوکتور سیف اهلل 

 ننګرهار

 ننګرهار دوکتور غتد ربی بېسودوال  امینو فارمکولوژي 215

 ننګرهار پوهنوال داکتر سید عار  ویاړ رادیولوژي 216

217 
د ماشومانو تن سي، زړه، وینې او 

 پاتورګو ناروغی
 پوهنوال دوکتور نحیب اهلل امین 

 ننګرهار

218 
ت ایصیه رادیولوژی، دوهمه 

 دربرخه، سینه یا ص

پوهنوال دوکتور نور محمد  

 شینواری

 ننګرهار

 ننګرهار پوهنیار هدایت اهلل مېمند  طبي فزیک 219

 ننګرهار پوهاند دوکتور سیف اهلل هادي اندوکراینولوژي او روماتولوژي 220

 ننګرهار پوهاند حاکتر فض  الرحیم شګیوال د کوچنیانو جراحي 221

 ننګرهار ال حاکتر عبدالبصیر صافیپوهنو د سترګې کلینیکي ناروعۍ 222

 ننګرهار پوهنیار ګ  احمد سېی  بیوفزیک  223

 ننګرهار پوهندوی جماعت خان همت مالیکولي بیولوژي 224

 ننګرهار پوهاند دوکتور عبدالستار نیازی د ماشومانو انتاني ناروغۍ 225

226 
 هضمي، اساسات، ماشومانو د

 ناروغۍ عصبي او اندوکراین
 داکتر سمیع اهلل حیات پوهاند

 ننګرهار

 ننګرهار پوهندوی ال ت شیرزی طبي جنیتیک 227

228 
تن سي او د زړه روماتیزم  

 ناروغۍ
 پوهندوی حاکتر ستد جان شمس

 ننګرهار

 ننګرهار حاکتر غازی جمال عبدالناصر  یورولوژي 229

۲۲۰۱۵–۲۰۱۹

ره
ې
م
ش

 

 پاڼې پوهنځی لیکوال نود د کتاب

 341 ساینس پوهاند ګ  محمد جنتزی عمومي ریا یات 230

231 
عالي ریا یاتو عمومي 

 کور 
 227 ساینس محب الرحمن جنتي 
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 191 ساینس حمیداهلل یار  Iعالي کلکولس ریا ي  232

 331 ساینس ن ر محمد  IIعالي کلکولس  233

 26۰ ساینس هلل صافیپروفیسور لطف ا  د ن وسو جغرافیه 234

235 

  IIکیمیا  يفزیک

محلولونييييه او  يالکترولیتيييي

 کیمیا الکترو

پوهانييد دوکتييور خیيير محمييد     

 ماموند
 234 ساینس

236 

  IIIکیمیا  يفزیک

یييييييييييياوي کنتييييييييييييک او  کیم

او  يکتلسيس، کرومياتوګراف  

 اسوکتروسکوپي 

پوهانييد دوکتييور خیيير محمييد     

 ماموند
 227 ساینس

 34۰ ساینس روفیسور غنچه ګ  حبیب صافیپ  د ژویو فزیالوژي 237

238 
د ودانیييو د تودولييو تانیييک  

  سون تانیک لومړی برخه د
 36۰ انجینري يغتد فاروق میر احمد حاکنر

 23۰ ساینس پروفیسور عبدالغیاث صافی  د متیورولوژي مبادي 239

240 
معیيييييار هيييييای جدیيييييد اعميييييار  

 ساختمان
 1۵۵ انجینري یانجنیر محمد عمر تیمور

241 
 يالجبييييير او د عيييييددونو تیيييييور 

 برخه ۍلومړ
 2۰۰ ساینس سطان احمد نیازمن 

 1۵۰ انجینري پوهاند عار  اهلل مندوزی   د ژوند چاپېریال 242

243 
چ ييون ی مصيير  انييرژی در  

 ساختمان های رهای ی
 28۰ انجینري یانجنیر محمد عمر تیمور

244 

د اوسيييييييييييویز کيييييييييييانکرېني 

صن ي کيار   يعناصرو د لومړ

 ودیکي الراودمت

پوهنيييييدوی دیوليييييود انجنیييييير   

 عبادالرحمن مومند
 1۵۰ انجینري

 239 انجینري  يپوهنوال محمد اسحو رازې میاانیک د جامداتو 245

 27۰ ساینس پوهاند دوکتور محمد غوث حکیمي کړیوال ترکیبونه -کیمیا يعضو 246

247 
د ودانیو د جوړولو مېندسي 

 اساسات لومړی ټوک

ر اسييييييداهلل دیولييييييود انجینیيييييي 

 ملکزی
 36۰ انجینري

248 
د ودانیو د جوړولو مېندسي 

 اساسات دویم ټوک

دیولييييييود انجینیيييييير اسييييييداهلل   

 ملکزی
 36۰ انجینري

 46۵ ساینس محمد طاهر کاڼی   I کیمیایي عنصرونه 249



 

 

82 

 46۵ ساینس محمد طاهر کاڼی   II کیمیایي عنصرونه 250

251 

د اېتصييييييييييييياد او تجيييييييييييييارت 

پايتو  -اصطتحات یانګلیسيي 

 ت ریحي ېامو  

پوهنیار عبداهلل عيادل او اميان   

 اهلل ورین
 46۰ اېتصاد

 27۰ ساینس حاکنر عبداهلل مېمند خطي الجبر 252

253 
روان شناسيييی و  يييرورت آن  

 در جامعه افغانستان
 اع م دادفر

روان 

 شناسی
19۰ 

 43۰ اېتصاد ولی محمد فائزپوهاند  مبادی اېتصاد زراعتی 254

255 
هندسه ترسیمی اساسات 

 مسط 
 پوهنوال سید یوسف مانووال

تعلیم 

 وتربیها
3۵۰ 

256 
تاسیسات و تجېیزات 

 تانیکی ساختمان
 187 انجینري انجنیر محمد عمر تیموری

 3۵۰ اېتصاد پوهنوال داکتر سید محمد ټینګار تیوری و سیاست بودجه عامه 257

 49۰ ژورنالیزد يحدپوهنوال دوکتور ماسنر وا د رادیویي خورونو تولید 258

259 
د خاورې تاریب او د 

 ریال ککړتیاېچاپ
 16۰ زراعت پوهنیار محمد حنیف هاشمي

 حیوانات م صلیه 260
پروفیسور داکتر دیولود علی آېا 

 نحیف
 16۰ ساینس

261 
عضوي کیمیا د اروماتیک 

 او هیتروسیکلیک برخه
 413 کیمیا پوهنوال حاکتر ګ  حسن ولیزی

 330 عامه اداره پوهاند محمد ب یر دویال  حلی  او مدیریتژې تد پرو 262

263 
، کلکولس او تحلیلي هندسه

 لومړی برخه

پوهندوی سید شیر آېا  

 سیدي
 370 ساینس

 241 زراعت پوهاند محمد طیب  د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  264

 424 انجنیري اسد اهلل ملکزی انرژي سموا کوونکي ودانۍ 265

266 
زیکی کیمیا ګازونه او ف

 کیمیاوی ترمودینامیک
 273 ساینس پوهاند خیر محمد ماموند

 341 ساینس پوهاند لطف اهلل صافی   حیاتی جغرافیه 267

 170 ساینس سلطان احمد نیازمن د ریا ي په هکله خبرې اترې 268

 423 انجنیري پوهنوال محمد اسحو رازېی  د انجنیری میاانیک 269

270 
، او تحلیلي هندسه کلکولس

 دوهمه برخه
 431 ساینس پوهندوی سید شیر آېا سیدي 
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271 
کارتو گرافی با اساسات 

 توپوگرافی

پوهنوال دوکتور محمد طاهر 

 عنایت
 245 ساینس

 425 انجنیري پوهنم  بېراد امیری  د موادو مقاومت 272

273 
اطتعاتو ته د السرسي الرې 

 چارې
 402 ژورنالیزد دانش کړوخی  

 372 انجنیري زلمی خالقی  د فا له اوبو انجنیري 274

275 
اېتصادي جیولوجي 

 فلزي کانونه -یکانووهنه

ف اهلل یپوهاند دوکتور شر 

 سېاک
 484 ساینس

 212 ساینس محمد نعیم نسین ګرد شدن کره زمین 276

 داکتر احمد سیر مېجور ګروه های اجتماعی بسته  277
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 اېييييييييرو : حاکنيييييييير -

  یپه آلماني ژبه 

 رو ېي ا رناکح: ژباړه -

حېر خوشاله دی چيې د  

ننګرهيييييار پوهنتيييييون  

ي تيييييه طيييييب پيييييوهنځ 

راغلييی دی. وایييي چييې 

. يځي او اسيتادانو سيره پېشنيدګلوي لير    و او دغيه پيوهن   یدلته پاوا هم راغل

لې لوياره دی چيې هغيه د تدریسيي     تاسو راتګ د یوې حېرې مېمې مسيئ س نن

کتابونو د چاپ او توزېع مح ي  دی. دغيه کيار یيا پيروژه څيو کاليه ماکيې ليه          

کنر غوره کړی دی، ځکيه چيې   ننګرهار نه پی  شوې ده او او  یې یو ملي کر

او  ستاسو کتابونه له ننګرهار نه هرات او د افغانستان ټوليو والیتونيو تيه    

نيه  ده  ليه تيه راځيي.   پيوهنځي  تللي دي او هم د نورو والیتو کتابونه دلتيه طيب   

  یييې پييه غيياړه  کتييابونو د چيياپ مصييار مننييه وکييړه چييې پييه آخييرو کييې د دغييو 

 کمک کړی دی. پروسې سره یې اخیستي دي او له دغې

 اېرو : یپه آلماني ژبه  حاکنر -

: دوی چييې ماکييې لييه یييو بيي  سييره خبييرې     یژبيياړه  یحیييی ورده حاکنيير -

صاحب اېرو  پواتنه وکړه چې آیا تاسو پاوا هم د پاتو  حاکنروکړې، 

تدریسي طبي کتابونه درلودل؟ پيه ځيواب کيې ورتيه وویي  شيول چيې هيو         
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نه وو او په دغسيې کی یيت    پاوا هم وو خو په دغسې سیستماتیک حول

باندې نه وو او په دومره لوړه اندازه بانيدې نيه وو. دغيه پروسيه چيې پیي        

پيه دې  . ده او  بیاي په یو نوي کی یت او په حېر جيدیت بانيدې ده   شوې

څيه رېيم پير ميد بېيولی      دا باندې مو  او تاسې باید په ک ه فکر وکړو چيې  

دې بيه پيه آینيده کيې پیسيې       دشو، په آینده کې چې یو دوامداره کيار وي.  

څوک ورکوي؟ یا یې داسې کيړو چيې ليه شاصيي الرې نيه چياپ شيي او د        

 آیندې لواره به یې مو  او تاسو په ک ه فکر وکړو.

 اېرو : یپه آلماني ژبه  حاکنر -

ژبيياړه: مييا دوی تييه وویيي  چييې ددې پييروژې یييوه فایييده هييم پييه دې کييې ده چييې مييو     -

بانيدې کيه دا سيړی مقایسيه کيړي ليه هغيو کمکونيو         کمو پیسو  ووکوالی شو په حېر

سره چې په دې لسيو کيالو کيې پيه ماتل يو سياحو کيې د جېيان نيه اخیسيتي دي کيه            

کمو پیسو باندې شوي دي، نيو پيه دې لحياظ بانيدې هيم دغيه        ومقایسه کړو په حېر

پروژه حېره مېمه او م یده پروژه ده. ما په هغه ماکې خبرو کې هيم دا سيوال ځيواب    

ددې پروژې د دواد لواره به مونږه خوله فکر کوو چې په څه ېسيم سيره دواد    کړو چې

پیدا کړي، خو په هر صورت دا نوی د اې ې ين سیسيتم دی چيې دا وړانيدې بيوزي.      

پيه  کميک نيه حېيره زیاتيه مننيه کيوو او        لهستاسو  له ده نه مې غواتنه وکړه چې مونږ

 .ستاسو د ال زیاتو کمکونو غواتونکي یودې برخه کې 

یحیييی ورده: د لييوی او باييونکي خييدای پييه نامييه. لييومړی مېييرمن      حاکنيير -

صاحب اېرو ، رییس صاحب د پوهنتون او رییس صاحب  حاکنراېرو  او 

د طب پوهنځي،  حېرو ېيدرمنو اسيتادانو او ګرانيو محصيلینو یکيه زنانيه دي       

. زه هغيه د دوه ه تيو ماکيې خبيره کليه      مردانه  ټولو ته اه راغتست وایمکه 

چې وزیران هم راغلي وو، که څه هم ځینيو تيه شياید تکيراري وي، خيو دغيه د       

کاليه   ېکار شيرو  او  اصيلي موتيور زميا د کيار هغيه حاليت و چيې ميا دلتيه در          

طييب پييوهنځي کييې ولیييدو، لیلیييې تييه کييوز شييود، بیاييي ژړا راتييه پييه ماکيې  

راغله او بیا له محصيلینو سيره چيې کېناسيتم هغيوی خيواره واره ورېيې راتيه         
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  چې دا واېعاً ش  دېير   یاودلې چې په ال  لیک  شوې وې او دا یې ووو

خو هغه  ،کاله پاوا لیک  شوي دي او ځینو تداویو کې حتا تغیر راغلی دی

  چيې دغيه پيه چوتير     یي تداوي په هغه کې نه وه نو استاد په لکچر نيوو کيې و  

 ليه  کې چيې دوا ده دا تاسيو ميه اسيتعمالوئ او بليه دوا اسيتعمال کيړئ. یعنيې        

دې په خاطر ما هغيه وخيت ليه     نه ځینې داسې زاړه وو، نو دنو لکچرنوټو غود

ځان سره تصمیم  ونیو چيې کيه امکيان یيې وي زه خوليه پيه ايه کوليو کيې کيار           

وکړد، ولې ما خوله پنځيه وی يت کاليه پيه خيارج کيې در  ویليی او کيار ميې          

شيي، چياپ    کړي. دا یو حېر آسانه کار دی په نوره دنیا کې چې یو شی ولیکي  

د ليوړو زده کييړو  شيي او محصي  تييه ورکيړل شييي، نيو همغييه سلسيله وه چييې زه      

او کار مو پی  کړ چې نتیجه یې همدغه شوه چې فعتً تاسيو   وزارت ته راغلم

 یې هلته ګورئ چې یوشوېته طبي تدرسي کتابونه مو چاپ کړي دي. 

ندوی یيم چيې   په دې کې زه په اول ېدد کې له محترمو استادانو نه حېر زیات من

دوی په ما باندې او په دغه کار باندې یې اعتماد او باور وکړاو خوي  کتابونيه   

شلو دېرشو کالو زحمت یې زما په اختیار کې راکړ، لکه پوهانيد   -یعنې د لسو

صاحب ت رزی چې زما چيپ ال  تيه ناسيت دی هغيوی څليور طبيي کتابونيه تير         

دې هيم کيار کيوي. همداسيې تير      اوسه چاپ شوي دي او ان شاء اهلل په یو بي  باني  

صاحب رحمانزی دی چيې دوه کتابونيه ميو یيې چياپ کيړي دي.        حاکنرڅنګ یې 

صاحب دل، جبار خېي  او همداسيې نيور چيې د      حاکنرصاحب ېمبرعلي،  حاکنر

دی، ميو  فقيط وسيیله     ځینو کتابونه تاسو دلته وینئ. اصيلي کيار اسيتاد کيړی    

اپايانې تيه یيې وکيړو، د یيو چيا       ګرځېدلي یو چې دا کتاب او مواد راواخلو، چ

نييه کمييک وغييواړو او بېرتييه یييې اسييتاد او محصيي  تييه وکييړو، یعنييې اصييلي          

کرې ېڅ یې واېعاً د استاد دی. په آینده کې هم که یدا خبره ددې لواره کيود چيې   

که یو کتاب چاپیږي یا نه چاپیږي مسولیت به یې د استاد وي، که استاد ميو   

شيو، ميو  بيه امکانيات ورتيه پیيدا کيړو. کيه         ته کتاب راکيړي ميو  یيې چياپولی     

استاد کتاب و نه لیکي نو مو  هې  هيم نيه شيو کيوالی  نيو ددې پيه خياطر ددې        



 

 

87 

پروژې اصلي ېېرمان، یا کرې ېڅ زما پيه ن ير بایيد ميو  همدغيه اسيتادانو تيه        

ورکړو چې په وړیا توګه یې یزه باید دلتيه یياد کيړد  تير اوسيه چيې دا یوشيوېته        

خت  د نورو پيروژو چيې پيه هيره صي حه ليس حاليره ورکيول          کتابونه چاپ کړي

 پروژې مو  یوه روپۍ هم هېچا ته نه ده ورکړې. شوي دي، ددغې

او  راځم په لن ه توګه دغه پروسې ته. هغه استادان چيې خبير نيه وي، ميو  یيوازې      

او یيوازې تدریسيي او مميد تدریسيي کتابونييه چياپوو، ددې بایيد لیکيوال موافقييه        

 ، رییس پوهنځی او ریيیس پوهنتيون موافقيه وکيړي چيې     آمر  ارتمنتدیود وکړي، 

صياحب اېيرو  پيه هکليه زه بایيد       حاکنير دي. د ما دغه فورمې هم دلته برابرې کيړې  

دومره ووایيم چيې یيو نيیم یيا دوه کاليه ماکيې ميو  دلتيه سيره ولیيدل، ميا چيې دغيه               

چيې همغيه    کتابونه ورته واودل، دا ميې ليږ څيه ورتيه ت يرې  کيړ تاسيو بياور وکيړئ         

ثانیه یې ووی  چې دا اه کار دی، زه درسره کمک کود، نو همغيه وو چيې تير اوسيه     

پييورې د دوی او د دوی د موسسييې پييه مرسييته د ننګرهييار دیييارلس کتابونييه چيياپ    

صياحب   حاکنير شوي دي. زه د دوی نه یو ځ  بیا هم مننه کيود. دلتيه بایيد ووایيم چيې      

ا نيه پېيشنم، ليس پينځلس کاليه کیيږي.       اېرو  دی خوله، کار او موسسه یې ليه پايو  

تاسو به خبر وی چې نورې پروژې داسې جوړیږي یا پیسې یيې پیيدا کیيږي چيې پيه      

خوا تاصیص کیږي او تير څيو چيې دلتيه رارسيېږي      ه میلیونو حالر یا ایرو د دولت ل

صيياحب اېييرو  موسسييه   حاکنييرنیمييایي یييا اویييا اتیييا فیصييده یييې مصييرفیږي. د     

 ه به خوله کېدای شي تاسو که سوال لرئ یځواب کړي .  هغ .دولتي پیسې نه اخلي

زه خوله داسې تجربه لرد، درې کاله ماکې مو  یو مح   په بين ايار کيې جيوړ     

کړ. مېرمن، آاي او فامی  مو حوحۍ پاه کړه. ده یاېرو   هلته خبرې وکيړې د  

افغانستان په هکله، مو  ټولو او پنځو  شوېته ن ره آلمانیان او افغانان چيې  

راغلي وو، هغوی لس یا شي  ایيرو مېيرمن یيې هلتيه ناسيته وه او پيه یيوه کاسيه          

کې مو  یو ب  ځای دا پیسيې ټيولې را جميع کيړې، فکير کيود شيوږ یيا اووه سيوه          

ایرو شوې چيې خلکيو ورکړليې او ميو  افغياني حوحۍ خرڅوليه پيه پنځيه ایيرو،          

ړي دي او تروې یشړومبې  مو خرڅولې په یوه ایرو او دغه پیسې مو راټولې کي 
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دوی تيه مييو ورکيړې. هغييه وخييت د کتيابونو د ننګرهييار مسييأله هيې  نييه وه یعنييې     

تاسې چې متیقن وی چې دا میلیونونه نه دي چې کېيدای شيي پيه ځینيو پيروژو      

کې وي، دا یې په یيوه یيوه ایيرو بانيدې یټوليوي ، بیيا یيوه بليه خبيره داده چيې د           

کیيد  اخلي . دوی دا تأ و  څوک یپه غاړهدوی د راتګ مصار  وو چې دا به ا

دي خوي    وېوکړ، زميا خوليه پيه یياد دي، چيې د دغيه پیسيو نيه چيې را ټيولې شي           

دا زمييا  مالييص وو. دوی تير دې انييدازې پيورې   مصيار  نييه اخليم، یعنييې حتييی  

خوله تجربه ده چې زه خوله پيه دې پروسيه کيې ود چيې دوی دوميره امانتکيار او       

 او دلته یې مصرفوي. په زحمت یې راټولوي او یو دوې ایرو راټولوي

  کتابونه چاپوو، په دې کې زر سيي حي هيم شيته دي. زیياتره برخيه یيې       1۰۰۰زر ی مو  

مو  ننګرهار ته فعتً ورکړي دي. هر محص  ته یې پيه وړیيا توګيه توزېيع کيوو او ان      

شاء اهلل هغه محصلین چې تر اوسه پورې یې دا کتابونه نه دي تير السيه کيړي یځکيه     

 لینو هم زیات شوی دی  دوی به هم دا کتابونه تر السه کړي.اسو محصستتعداد 

نور زما غوايتنه دغيه ده او ن ير ميې دغيه دی چيې واېعياً پيه افغانسيتان کيې زميو             

محصلین سبا ما به هم تداوي کوي زمو  اوالدونيه بيه هيم تيداوي کيوي او تاسيو بيه        

ی بانيدې هغيه   تداوي کوي، نو د دې لواره هر څومره که سرمایه ګزاري وکيړو پيه دو  

په یو رېم مو  ته بېرته را ګرځي او زما خواهش همدغه دی چې تير هغيه    نه په یو رېم

صيياحب اېييرو  دغييه امکانييات لييري، تاسييو محتييرد       حاکنييروختييه چييې زه یييم یييا   

استادان خصوصاً هغه استادان چې تدریسيي کتابونيه یيې تير اوسيه نيه دي لیکليي        

ر وکيا، تجدیيد یيې    څ کيا ليه سيره پيرې کيا     او یا یې پاوا لیکلي دي، هغه بېرته اې ې

کاپي په توګه په حېره عاجله توګه مو  ته راورسوي، تر څيو لکيه    څکا او هغه د ساف

 همدغسې چې دا دیارلس کتابونه چاپ شول دا هم چاپ شي.  

دغه امکانات یا چانس چې نن شته دی شاید سبا ته نيه وي، نيو ددې پيه خياطر زميا      

چې هغه محتيرد اسيتادان چيې خوي  کتابونيه یيې تير        یو ځ  بیا همدغه دی خواهش 

تيير څييو لکييه سييوارلي، هغييه کتابونييه مييو  تييه راکييړي  اوسييه پييورې مييو  تييه نييه دي را 

ليف تيه مح يوظ    ؤهمداسې چې دا نور چاپ شول دا هم چاپ شي. ددې حقوق ټول م
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 حاکنير او  بيه ليه    یعنې مو  په دې کومه خوله ګنه نه لرو. نور ت کر کيود فعيتً.   يد

 ب اېرو  نه خواهش وکړو چې خولې خبرې وکړي.صاح

 اېرو : یپه آلماني ژبه  حاکنر -

ژبيياړه ییحیييی ورده : حېيير ېييدرمن د ننګرهييار پوهنتييون ریييیس، ېييدرمنو         -

حېر زیات خوشحاله یم چې یو ځ  بیا دلته تاسو تيه د ننګرهيار طيب     ،استادانو

 پوهنځي ته راغلی یم، له مېرمن سره مې.

ميیتدي کيال کيې     2۰۰3ليه ریيیس صياحب د پيوهنځي سيره پيه        زه په یاد لرد چې

هغييه وخييت چييې افغانسييتان او د طييب پييوهنځي و ييعه حېييره خرابييه وه، زه دلتييه 

راغلييی ود، لييه دوی سييره مييې پييه دې بانييدې خبييرې وکييړې چييې دی او د دوی         

تاسييو سييره او د طييب پييوهنځي سييره   لييهموسسييه څرنګييه کييوالی شييي چييې دلتييه  

بييرو نييه وروسييته بیييا یوایييي  مييو  یييوه کمييه انييدازه   مرسييته وکييړي او د همغييه خ

چيې ترجميه وکيړد اسيتاد محتيرد      یماکې له دې نه  مرسته له تاسو سره کړې ده.

صاحب ته اه راغتست وایم، او ااغلی زریين انځيور د افغانسيتان د     يباتان

ملي رادیو تلویزیون عمومي رییس ته، هير کليه راشيئ! ميو  متأسي انه شيرو        

 شاء اهلل اصلي خبرو ته او  ورو ورو راځو. کړې ده، خو ان 

صاحب اېرو  ووی  چې زما رابطه له افغانستان سره نوې نيه ده. حېير کلونيه     حاکنر

پاوا هغه وخت چې افغانستان ته روسيان راغليي وو یعنيې پيه اتیایميه لسيیزه کيې        

دی د آلمان نه افغانستان او پاکستان ته راغلی و، هغيه وخيت چيې افغانسيتان کيې      

ګ و، ده د افغانستان په ماتل و خصوصاً شيرېي سيیمو کيې، خوګیياڼیو کيې،      جن

او کومې بلې ولسوالۍ تيه وایيي ليه پاکسيتانه بيه راتليو، دلتيه بيه یيې ماشيومان او           

نور مریضان تداوي کيول او پيه دغيه وخيت کيې لکيه انجنیير صياحب عيالم، چيې تير            

لييه افغانسييتان اوسيه پييورې ورسييره همکييار دی لييه همغيه وختييه د دوی ملګييری دی.   

فيامیلي روابييط ليري او ځييان د    یمو کيې دلتييه حېير حتييی  سيره خصوصياً پييه شيرېي سيي   

ین ګڼي او یا له افغانانو او افغانستان سيره د مینيې پيه شيان ايه ن ير       یافغانستان م

 او روابط لري.
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پ لوييياره بایيييد انګریيييزي فورميييه  پيييه صيييحی  او مکمييي       د کتييياب د چيييا  .1

د لیکييييوال ، د کتيييياب د صيييي حو تعييييداد ، حول حکييييه شييييي! د کتيييياب نييييود 

منيييت د آمييير نيييود  ره او همدارنګيييه د دیوارتې يييون شيييمېلنيييود، السيييلیک، ټ

د پيييوهنځي د ریيييیس نيييود او السيييلیک      ،او السيييلیک، د پيييوهنځي مېييير   

 او هم د پوهنتون د رییس نود، السلیک او ټاپه پرې واخیست  شي. 

د کتيييياب سييييافڅ کيييياپي ی پييييي حي ا  فایيييي  او ورح فایيييي   او د کتيييياب    .2

 چاپ شوې بڼه یهارح کاپي  ټول  مونږ ته راکړل شي.

ې د کتيياب ورېييې بایييد   نييعسييایز ی A5 کواييښ وشييي چييې کتيياب بایييد پييه    .3

 .وي اې پنځه فارمت ینیمه مد  کې

پييه  انګریييزي ژبييه پييه یييوه پاڼييه کييې د کتيياب      حول جييتپييه هيير کتيياب بایييد   .4

 .ولري  آبسنرکڅی لن یز

لیکيييييوال تصيييييویر وليييييري. کيييييه   اود مؤليييييف بیيييييوګرافي  کتييييياب بایيييييد   .5

نييو مييو  اييه ګڼييو چييې پييه هيير کتيياب کييې د مؤلييف د           ي،ماال ييت و نييه ليير  

 آدر  ولیک  شي.لی ون شمېره او ایمی  تی

د کتييياب وروسيييتې ایييي یڅ شيييوې او اصيييتح شيييوې بڼيييه بایيييد ميييونږ تيييه      .6

هغيييه فایييي  چيييې چييياپ تيييه سيييوارل کیيييږي   د کتييياب یعنيييې  ،وسيييوارل شيييي

شيييي او د یيييو فاینييي  کتييياب پيييه بڼيييه    تيييه واړول پيييي حي ایيييفبایيييد مکمييي  

 .مونږ ته وسوارل شي
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وننونييه ولييري کیييدای شييي    کييه حېيير ف ټييول کتيياب بایييد یييو فونييڅ ولييري.       .7

 .مو  له ستونزې سره ماامد کړي

یيييا د کتييياب پيييه  نيييود بایيييد د کتييياب پيييه شيييا انګریيييزي مؤليييف او د کتييياب  .8

 .باندې ولیک  شيپاتۍ 

کيييييه ستاسيييييو کتييييياب د ليييييوړو زده کيييييړو وزارت د اکييييياحمیکو چيييييارو د   .9

مکتيييييوب هيييييم د هغييييه  خيييييوا پييييا  شيييييوی وي، نيييييو  ه انسييييجاد ادارې لييييي 

 راواستول شي.

چييې د  عنييیدې مه   کومييه سييتونزه ونلييري، پيي   ېهييکميي  او مبایييد کتيياب   .10

 کتاب برخې کمې نه وي.

چيييې دغيييه  رنګيييه عکسيييونه وليييري نيييو هیليييه منيييد یيييو کيييه ستاسيييو کتييياب  .11

عکسيييونه بیيييا پيييه جيييت توګيييه د کتييياب پيييه آخييير کيييې د کيييوچني  يييمیمه        

عکسييونه پييه دا اتلييس پييه شييک  جييوړ او مييو  بييه یييې بیييا رنګييه چيياپ کييړو.     

 .ئراولیږفای  کې مو  ته جت یو 

 .ولري رته ټول ذکر شوي ټکي بایدپو ،  چاپووکود کتابونه چې مو

  مننه کوو! کېه مال ماکېله همکارۍ مو 

 

 2۰19کاب ، 

 

د الزیيييياتو معلوميييياتو، پواييييتنو او د کتييييابونو د یييييو څييييو نمونييييو ترالسييييه   

کولييييو لويييياره  پييييه لييييوړو زدکييييړو  وزارت کييييې  زمييييو  دفتيييير سييييره تمييييا   

 ونیسئ.  
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 تصدیو

زه................................ د.............................کتاب مؤلف تصدیو 

کود، چې د خو  کتاب................ جلده کتابونه راته راکړل 

 شول.

 .................نود .................................. السلیک .....................

 ځای ................................ نېنه ..............................................

 

Confirmation of receiving my books 

I, …………………………………… 

Author of the book ……………………………………… 

Hereby acknowledge that I have received ………… copies 

of a book with thanks. 

Signature of Author: ………………………… 

Date: …………………………………. 

Phone No: …………………………………. 

Email: …………………………………. 

 

Contact: 

MoHE, Karte -4, Dr. Yahya Wardak 

Phone: 0756014640, Mobile: 0706320844, Email: wardak@afghanic.org 

mailto:wardak@afghanic.org


 

 

1۰1 

 

 

 

د ب ييير د تيييارید پيييه ماتل يييو دورو کيييې، کتييياب د 

عليييم او پيييوهې پيييه السيييته راوړليييو، سييياتلو او خوروليييو کيييې حېييير مېيييم رول     

 لوبولی دی.

درسيييييي کتييييياب د نصييييياب اساسيييييي برخيييييه جيييييوړوي، چيييييې د زده کيييييړې د 

 کی یت په لوړولو کې مېم ارزات لري.

ليييه د نړیواليييو پېشنيييدل شيييویو معیيييارونو، د وخيييت د غوايييتنو  ليييه هميييدې ام

او د ټيييولنې د اړتیييياوو پيييه ن ييير کيييې نیوليييو سيييره بایيييد، نيييوي درسيييي ميييواد  

 او کتابونه د محصلینو لواره برابر او چاپ شي.

لييه ايياغلو اسييتادانو او لیکواالنييو څاييه د زړه لييه کييومې مننييه کييود، چييې          

خولييييو ه و دو کييييې یيييې پييي  دواميييداره زیيييار یيييې ایسييييتلی او د کلونيييو پيييه ا     

لیف او ژبييياړلي دي، خوييي  مليييي  کتابونيييه تيييأ  اړونيييدو څيييانګو کيييې درسيييي  

 کړی دی او د پوهې موتور یې په حرکت راوستی دی.  پور یې ادا

ليييه نيييورو اييياغلو اسيييتادانو او پوهيييانو څايييه هيييم پيييه درنايييت غوايييتنه          

کيييود، چيييې پاوليييو اړونيييدو برخيييو کيييې نيييوي درسيييي کتابونيييه او درسيييي         

او چيياپ کييړي، چييې لييه چيياپ وروسييته د ګرانييو محصييلینو پييه        مييواد برابيير  

واک کييييې ورکييييړل شييييي او د زده کييييړو د کی یييييت پييييه لوړولييييو او د علمييييي    

 پروسې په پرماتګ کې یې نېک ګاد اخیستی وي. 



 

 

1۰2 

د ليييوړو زده کيييړو وزارت دا خوليييه دنيييده بيييولي، چيييې د ګرانيييو محصيييلینو د    

کييې معیيياري  علمييي سييطحې د لوړولييو لويياره د علومييو پييه ماتل ييو برخييو        

 او نوي درسي مواد برابر او چاپ کړي.

 حاکنييرپييه پييای کييې د افغييان ماشييومانو لويياره د جرمنييي کمېنييې لييه ریييیس        

یحیيييی ورده څايييه مننيييه کيييود، چيييې د      حاکنيييرایيييرو  او زميييو  همکيييار   

 کتابونو د خورولو لواره یې زمینه برابره کړې ده. 

پراختیييييا  یييييم، چييييې نومييييوړې ګنييييوره پروسييييه دواد وکييييړي او  دهیلييييه منيييي

لييږ تيير   تلييونکي کييې د هيير درسييي مضييمون لويياره    ومييومي، چييې پييه نييږدې را  

 لږه یو معیاري درسي کتاب ولرو.

 په درنات

 1396کاب ، ، وزیر سرپرست د لوړو زده کړو، داکتر  عبداللطیف  روشان
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 ۲۹۱طبي پوهنتونونو  کال راهیسې مو  د افغانستان د ماتل وز 2۰1۰له 

عنوانه درسي کتابونه چاپ کړي دي. دا ټول چاپ شوي کتابونه په پي حي 

 څاه حاونلوح  www.ecampus-afghanistan.orgشک  سره له (PDF) ا 

 .ئالی شکو

eCampus Afghanistan  په افغاني پوهنتونونو کې د تدریس او زده کړې

 دی. platformلواره د اننرنېڅ په ملتیا یو عمومي 

  کې لومړني مراح : eCampus Afghanistanپه 

 :راجسترول  

 :د راجسترولو لواره الندې مراح  باید تر سره شي

1. afghanistan.org-www.ecampus  .ته مراجعه وکړئ 

 باندې کلیک وکړئ. ”Create Your Account“په  .2

 

 
 

یې  submitپه فارد کې غوات  شوي معلومات تکمی  کړئ او  .3

 و: آی حي او پاسورح مو په یاد ولرئ .کړئ ینو
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 تاسې به ذکر شوي ایمی  آدر  ته یو ایمی  تر السه کړئ. .4

په ایمی  کې مو د در لېږل شوي لېنک په واسطه خو  اکونڅ  .5

 تایید کړئ.

 کې راجستر شوي یاست. eCampus Afghanistan او  تاسې په  -

پاسورح په له راجستر وروسته هر وخت کوالی شئ چې د آی حي او  -

 داخلولو سره خو  اکونڅ ته ننوزئ.

 : د درسي کتابونو لېست ته ننوت  

1. eCampus Afghanistan .ته د ننه شئ 

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

  باندې کلیک وکړئ.
 

 
 

 

 هرې برخې ته د ننوتلو لواره په هغه کلېک وکړئ .3



 

 

1۰۵ 

  Medical Textbook/ Miscellaneous Textbookی  .4

 
 

او د نورو رشتو د  Medical Textbooksي کتابونو لواره په د طب .5

 باندې کلېک وکړئ. Miscellaneous Textbooks کتابونو لواره په 
 

 ټول غیرطبي کتابونه                          * ټول طبي کتابونه*

 

 

ر طبيي کتيابونو تيه السرسيی     و غیي په دې توګه تاسو ټوليو چياپ شيویو طبيي ا    

 .لرئ
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۲۰۱۱

 

په افغانستان کيې شيوږ طيب پوهنځیيو تيه شي  بيېت بېي  طبيي کتابونيه یټيول            

 جلده کېږي  له سي حي سره م  توزیع شول. 29۰۰۰

خيوا تمویي  شيوې، ټيول کتابونيه د      ه ، حي   لي ای، ایی حي،  DAADدا پروژه د 

نسييتان د څلييورو پوهنتونونييو ی بلييد، کنييدهار، ننګرهييار او خوسييت   د    افغا

 .وخوا په پاتو او دري ژبو لیک  شوي وه استادانو ل

پيييه افغانسيييتان کيييې د پوهنتونونيييو محصيييلین یيييو ليييړ سيييتونزې ليييري، چيييې   

محصلین په دودیز حول لکچر نوټونه اخلي اودا نوټونه زیاتره وخيت پرتيه ليه    

د پوهنتونونيو او   ستې او نور اړونده توکو څاه ورکول کېيږي. کود عملي مر

نار خونې او البراتوارونه په یيو بيد حاليت کيې     یپوهنځیو لکچر هالونه، سیم

خيوا  ه زده کونکي یوازې لکچر نوټونه اخلي او یا دوی تيه د اسيتادانو لي    دي. 

ه نکيو لي  وپه ال  لیک  شوي ميواد ورکيول کېيږي، دا لکچير نوټونيه د زده کو     

 خو  مالي لګات فوتوکاپي کېږي او کله ناکله یې په ال  لیکي.ه وا پخ

دې وراخوا د فوتو کاپي کی یت هم اه نه دی او همدا راز هغه ميواد، چيې   ه ل

 په لکچر کې استعمالېږي د وخت څاه تېر یزاړه  دي.

واد چياپ  سيتونزې یيوه برخيه حي  شيي، وخيت پير وخيت تيازه مي           ېدغ دا چې د

چيې ليه مايې یيې د ننګرهيار د       شيوه  ز کال کې یوه پروژه پیي  2۰۰9شي، نو په 

خيوا  ه لي  DAADد خوا لیک  شوي طبيي کتابونيه،   ه انو لطب پوهنځي د استاد

 وه. ههم مل  CDیچاپ شول چې د هر کتاب سره یوه سي حي 

دا کار د افغانستان د نيورو پوهنتونونيو او پوهنځیيو ليه خيوا مثبيت وارزول       

شو او غواتنه وشوه، چې د هغيوی درسيي ميواد دې هيم چياپ کيړل شيي او د        



 

 

1۰7 

 افغانستان ټولو پوهنتونونو ته ووې   شي.

خيوا د څليورو پوهنتونونيو    ه نيور کتابونيه هيم داسيتادانو لي      2۰ز کيال کيې،   2۰1۰پيه  

ه لي  DAADد چيارې یيې    و چاپیبلد، کندهار، خوست، ننګرهار  څاه تیار شول ا

پروژې تانیکي او اداري چارې پيه الميان کيې د افغيان      ېددغ خوا تموی  شوې. 

دغييه چيياپ شييوي   خييوا ترسييره شييوي.  ه او افغانیييک ټييولنې ليي   DAMFیطبييي حلييې 

کتابونه او سي حي ګانې، پرته له کومې بیيې، د اړونيده پوهنتونونيو او پروګيراد     

م کيوره پیيدا شيوه چيې دغيه سيي ح ي ګيانې او         دغهبیا  محصلینو ته ورکړل شو. 

ټيول کتابونيه د پيي حي     پاڼه کې پر لیکه شي. ددوی خواره شوي کتابونه، په وېب

بایييد وویيي   څاييه اييکته کېييدلی شييي. www.ecampus-afghanistan.orgایييف پييه بڼييه د 

د عمليي   شي، چې د ننګرهار، خوست، کندهار او هيرات ليه طيب پوهنځیيو سيره     

 پروجیکتورونه په ټولو صن ونو کې نصب کړل شول.   لکچر په موخه

نيييورو  3۰ز کيييال کيييې د پنځيييه افغييياني پوهنتونونيييو، طيييب پوهنځیيييو د   2۰11پيييه 

نييييورو کتييييابونو غواييييتنه د ادبیيييياتو، ژبوييييوهنې،    2۰تدریسييييي کتييييابونو اود 

ې انجینييرۍ، سيياینس، ټولنوېشنييدنې، لرغييون پېشنييدنې او سيياینس پييه برخييه کيي     

دغه ستره اړتیا د نورو زیياتو مرسيتو غوايتونکې ده، چيې دغيه پروګيراد        وشوه.

په بریالي حول دواد وميومي، څرنګيه چيې د تدریسيي کتيابونو لیکي  او چياپول،        

یيو چيې دغيه کيوچنۍ      دپه بېت بېلو تدریسي برخو کې یوه لویه اړتیا ده، هیله من

د نيوي کتابونيه   ځیيو کيې بایي   پروژه په یو ملي پروګراد بدله شيي او پيه ټوليو پوهن   

په تدریس کې تيرې ګنيه واخسيت  شيي او پيه دې هیليه       ولیک  او چاپ شي ترڅو 

د پوهنتونونيييو متتيييړ او د  پروګيييراد د ليييوړو زده کيييړو د وزارت  یيييو، چيييې دغيييه 

سييي حي  29۰۰۰او  وکتييابون 29۰۰۰ی ودغيي د مرسيتندویه ټولنييو لاييوا تمویيي  شيي.   

 یورو شوی دی.پنځو  زره  ۵۰۰۰۰€ګانې   ټول لګات 
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کييال کييې پیيي  شييوې وه،      2۰12طبييي کتييابونو د چيياپ پروسييه چييې پييه       ۵۰د 

 په بریالیتوب سره پای ته ورسېده.

دغييه کتابونييه د کابييي  طبييي پوهنتيييون او د پنځييو والیتونيييو یبلييد، هيييرات،      

خييييوا ه یييييو د اسييييتادانو ليييي کنييييدهار، خوسييييت او کاپیسييييا  د طييييب پوهنځ 

 لیک  شوي دي. 

ټوکييو  2۰۰۰ټوکييو کييې او ځینييې نييور یييې پييه      1۰۰۰د دغييه کتييابونو ځینييې پييه    

 کې په پاتو او دري ژبو چاپ شوي دي.

خيييوا او دوه نيييور ه ليييه دې جمليييې څايييه یيييو کتييياب د کنيييدهار د طيييب پيييوهنځي لييي   

 کتابونيييه ید ميييد پييير ودې هېوادونيييو لوييياره د انسيييتېزۍ اساسيييي الرايييود  تييير        

 ژبه چاپ شوي دي.   انګلیسينامه الندې په دوه ټوکو کې په 

د انسيييتېزۍ کتييياب د انسيييتېزۍ د یيييوه امریکيييایي عيييالم حانیييي  حیميييو        

خييوا پييه انګرېييزي ژبييه لیکيي  شييوی او د یييوه ټييیم لاييوا، چييې پييه هغييه کييې    ه ليي

انسيييييتزیولوګان او طبيييييي ژبييييياړونکي شيييييام  وو، دري ژبيييييې تيييييه ژبييييياړل   

  ژبيييو ترتیيييب شيييوی او د کابييي   انګلیسييييشيييوی دی او کتييياب پيييه یدري او 

 طبي پوهنتون لاوا تایید شوی هم دی. 

نوميييوړي کتابونيييه پيييه درېیيييو مطبعيييو کيييې د کابييي  پيييه ايييار کيييې چييياپ شيييول او    

وروسيييته بیيييا د کابييي  طبيييي پوهنتيييون او د اړونيييده والیتونيييو د طيييب پوهنځیيييو      

 ته ووې   شول.  

د طيييب خصوصيييي    د یيييادونې وړ ده، چيييې د نوميييوړو کتيييابونو یيييوه یيييوه کييياپي      
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پوهنځیيييييو او نيييييورو اړونيييييده ادارو، لکيييييه د روغتیيييييا وزارت، روغتونونيييييه، د  

کابيييي  پوهنتييييون عمييييومي کتييييابتون، د پييييوهنې وزارت د څېړنييييو او سيييياینس      

مرکييييييز، د کابيييييي  پوهنتييييييون د افغانسييييييتان مرکييييييز، د علومييييييو اکيييييياحمي او د 

 افغانستان د څېړنو او ارزونې واحد ته ورکړل شول.  

پروسيييييه. د مؤليييييف لايييييوا د غوايييييتنلیک پيييييه حکوليييييو او  د کتيييييابونو د چييييياپ

ه یوارتمنيييت لييي دچيييې وروسيييته بیيييا دغيييه فورميييه د اړونيييده     يرالېږليييو پیييي  کېيييږ 

خيييوا تييير تاییيييد ه خيييوا تاییيييد کېيييږي او هميييدا راز د اړونيييده پيييوهنځي د ریيييیس لييي 

خيييوا تاییيييد، تصيييدیو او السيييلیک کېيييږي، د  ه وروسيييته د پوهنتيييون د ریيييیس لييي 

 ره خوندي دي.  چاپ ټول حقوق له مؤلف س

د کتييياب سيييافت کييياپي او د غوايييتنلیک فورميييه تييير السيييه     کليييه چيييې ميييو  

د کتيييياب د پييييوښ حیييييزاین او فارمييييت پیلييييوي او کتيييياب د    هکييييړو، مطبعيييي

 چاپ لواره برابروي.

د اړونيييده کتييياب پرنيييڅ اوو، مؤليييف تيييه د هغيييه د ن ييير د اخسيييتلو او ميييرور 

ه اړونيييده لوييياره اسيييتول کېيييږي، ځینيييې وختونيييه د کتيييابونو پرنيييڅ اوو لييي     

مطبعييو نييه زمييو  دفتييير تييه رارسييېږي او حتيييی دوه یييا درې ځلييې د اصيييتح        

لويياره مؤل ینييو تييه لېييږل کېييږي، کلييه کلييه دغييه پروسييه حېيير وخييت پييه بيير کييې      

د لييييوړو زده کييييړو د   ي.نیسييييي او بيييياالخره کتيييياب د چيييياپ لويييياره برابرېييييږ   

وزیييير پیغييياد او زميييو  د پروګيييراد پيييه اړونيييد معلوميييات پيييه هييير کتييياب کيييې  

شييييوي دي، هيييير کتيييياب یييييوه سييييي حي لييييري او ټييييول چيييياپ شييييوي      چيييياپ 

 www.ecampus-afghanistan.orgخيييييوا پيييييه ه کتابونيييييه د بيييييوخم د پوهنتيييييون لييييي 

وېبواڼيييه کيييې اچيييول کېيييږي او پيييه آسيييانۍ سيييره ليييه نوميييوړې وېبوييياڼې څايييه  

 حاونلوح کېدای شي. 

د ليييوړو زده کيييړو د موسسييييو د غوايييتنې پيييير اسيييا  پييييه راتليييونکي کييييې      
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 عنوانه طبي کتابونه چاپ کړو.  1۰۰چې هر کال ددې اړتیا شته، 

ميييييو  همييييييدا او  د دېرشيييييو کتييييييابونو د چييييياپ لويييييياره غواييييييتنلیکونه او د    

کتييابونو سييافڅ کاپیييانې تيير السييه کييړي دي او مييؤل ین پيير نييورو کتييابونو کييار           

 کوي، چې په نږدې راتلونکي کې به زمو  دفتر ته را ورسېږي.

کييال کييې هييم دواد وکييړي او      2۰13مييو  هیلييه منييد یييو چييې دغييه پييروژه پييه        

کييال کييې لييه چيياپ څاييه    2۰12مييو  بييه وتييوانېږو، ټييول هغييه کتابونييه چييې پييه    

 ته تیار دي، چاپ کړو. ولوپاتې شوي دي او چاپ

ید المييييييان اکيييييياحمیکو  DAADد المييييييان د بېرنیييييييو چييييييارو لييييييه وزارت او  

عنوانيييه طبيييي  9۵همکيياریو ټيييولنې  څايييه مننيييه کيييود، چيييې تراوسيييه یيييې د  

 ستی دی. یلي لګات پر غاړه اخکتابونو ما

د طييييييييب پييييييييوهنځي، د   Mainz/Germanyید المييييييييان د ميييييييياینز پوهنتييييييييون 

 Dieter Hampelزلميييي توریيييال، اييياغلي   حاکنيييرنوميييوړي پيييوهنځي اسيييتاد  

او افغانیيييک موسسيييې څايييه هيييم مننيييه کيييود، چيييې د کتيييابونو پيييه اداري او  

 تانیکي چارو کې یې له مو  سره مرسته کړې ده.

 CIM (Center forلييييه دفتييير او    GIZیګيييه، د جييييي آی زیييي    پيييه ځييييانګړي تو 

International Migration and Development    یيييا د نړیيييوالې پنييياه غوايييتنې او

پرماتیييييا مرکييييز، چييييې زمييييا لويييياره یييييې پييييه تېييييرو دوو کلونييييو کييييې پييييه       

 افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي دي، هم مننه کود.
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 1394اسد،  21

 www.mohe.gov.af/news/ps/510منبع: 
 

ليييوړو زده کيييړو وزیيييرې د ایيييران هېيييواد د انسييياني علوميييو د مطيييالعې او         

کتييابونو د تييدوین سييازمان یسييمت  لييه مييدیره هیييأت سييره پييه لیدنييه کييې،         

ن د علميييي او اکييياحمیکي  ليييوړو زده کيييړو وزارت سيييره د نوميييوړي سيييازما    

 .فعالیتونو پر پراختیا ټینګار وکړ

پيييه دغيييه لیدنيييه کيييې د ليييوړو زده کيييړو وزیيييرې پوهنيييوال دوکتيييور فریيييدې      

مومنييييد د یيييياد سييييازمان لييييه تیييييرو مرسييييتو څاييييه چييييې د کابيييي  پوهنتييييون  

عنوانييييه کتييييابونو پييييه  6۵مطبعيييې پييييه تجېیييييز، د پوهنتونونييييو اسيييتادانو   

کييې ترسييره کييړي مننييه وکييړه او پييه یييادو    چيياپولو او پييه اړونييدو نييورو برخييو   

 .اکاحمیکو برخو کې د ورته همکاریو غواتونکې شوه

وروسيييته د یييياد سيييازمان اسيييتازي پيييه تیيييرو څيييو کلونيييو کيييې د نوميييوړي         

سيييييازمان د ترسيييييره شيييييویو فعيييييالیتونو پيييييه اړه معلوميييييات ورکيييييړل او د     

کتيييييابونو د تيييييدوین، کتييييياب لیکليييييو، تيييييالیف، کتيييييابونو د حیيييييزاین، د    

رکوونکو د ترفیتونيييو لوړوليييو او نيييور برخيييو کيييې د ليييوړو زده    مطبعيييو کيييا 

 .کړو وزارت کارکوونکو د روزنې ژمنه وکړه

ور  د هېيييييواد د پوهنتونونيييييو د  هرېيييييدا پيييييه داسيييييې حيييييال کيييييې ده چيييييې ت 

عنوانيييه کتابونيييه، چيييې ليييس زره پنځيييه سيييوه جليييده کیيييږي، د     21اسيييتادانو 

ل شيييول او یيييوې ميييد کتنيييې پيييه تيييرن کيييې ليييوړو زده کيييړو وزارت تيييه وسيييوار  

عنوانييييه نييييور کتابونييييه د نومييييوړي  44رو کلونييييو کييييې  ېييييهمدارنګييييه پييييه ت

 سازمان له خوا چاپ او لوړو زده کړو وزارت ته ورکړل شوي دي.
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 1384غبرګولی، 11

http://mohe.gov.af/news/da/398   ژباړه له: منبع او  

 

ابيييي ، ننګرهييييار او هييييرات پوهنتونونييييو د مېمييييو روزونکييييو لويييياره د       د ک

کتابيييدارۍ د زده کيييړې پيييه اړه پيييه ليييوړو زده کيييړو وزارت کيييې ورک يييياپ        

 دایر شو.

دا ورک يييياپ د یييييادو پوهنتونونييييو د کتييييابتونونو د روزونکييييو د ترفیييييت  

پيييه ميييالي مرسيييته او  د پوهنتونونيييو څايييه د      USAIDلوړوليييو پيييه موخيييه د   

پييييه همکييييارۍ پييييه    USWDPواک د پیاوړتیييييا ادارې متتييييړ او ب ييييري ځيييي 

 الره اچول شوی دی. 

د ليييوړو زده کيييړو وزارت علميييي مرسيييتیال پوهنيييوال محميييد عثميييان بيييابري  

دفتيييير څاييييه د مننييييې تيييير څنييييګ کتابتونونييييه     USWDPادارې او  USAIDد 

او کتابيييداري د تحصيييیلي بنسييينونو اساسيييي تيييوکي وبلييي  او زیاتيييه یيييې        

رنييييييه او د لييييييوړو زده کييييييړو د بنسيييييينونو د    کييييييړه: کتييييييابتونونو تييييييه پامل  

البراتوارونييييو مجېييييزول د دې وزارت لييييه لومړیتوبونييييو څاييييه دي چييييې د     

تېييرو څيييو کلونييو پيييه تيييرن کييې پيييه دې برخييه کيييې د پييياد وړ کارونييه تييير سيييره      

 شوي دی.

نوميييوړي وویييي  چيييې کتابيييداري د پوهنتونونيييو او تحصيييیلي مؤسسيييو د       

ونونو رامنځتييه کييول او  څېړنييو پييه برخييه کييې مېييم رول لييري، چييې د کتييابت       
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د هغييييوی تجېیييييز د پوهنتونونييييو د مسييييؤلینو جييييدي پيييياملرنې تييييه اړتیييييا    

 لري.

وروسييييته د پوهنتونونيييييو څاييييه د متتيييييړ او ب ييييري ځيييييواک د پیاوړتیيييييا    

ادارې م يير وحیييد عميير د مو يييو  پييه اړونييد خبيييرې وکييړې او ویييې ویييي         

چيييييې ميييييو  پيييييه دې ورک ييييياپ کيييييې د هېيييييواد د پوهنتونونيييييو اړتیييييياوې   

او د دې اړتیييياوو د پيييوره کوليييو لوييياره بيييه ځيييانګړي پروګرامونيييه  وپېشنيييدې 

 په کار واچوو.

همدرانګييييه ګيييي ونوالو دا ورک يييياپ اغېييييزمن وبالييييه او د پوهنتونونييييو د    

کتابييييدارۍ د سیسييييتم د ال اييييه والييييي لويييياره یييييې وړاندیزونييييه او ن رونييييه  

 ورکړل چې د مسؤلینو لاوا ورسره د همکارۍ ژمنه وشوه.

تييين مسيييؤل پيييه وینيييا، یييياد ورک ييياپ د پنځيييه ورځيييو     د دې پروګيييراد د یيييو  

لوييياره دواد وکيييړ چيييې د هېيييواد د ليييوړو زده کيييړو د بنسييينونو د کتيييابتونونو   

 نور روزونکي به یې په نورو پروګرامونو کې ګ ون وکړي.



 

 

 

 
 کېېېېېېه د یېېېېېېو کېېېېېېار لېېېېېېېاره پېېېېېې   لېېېېېېر   وری ېېېېېېې وکېېېېېېره.

 کېېېېېېېه د لسېېېېېېېو کلونېېېېېېېو پېېېېېېې   لېېېېېېېر   ونېېېېېېېې ک ېېېېېېې نوه.

 کېېېېېېېېه د سېېېېېېېېلو کلونېېېېېېېېو پېېېېېېېې   لېېېېېېېېر   انسېېېېېېېېا  وروزه.
 

 ]چینايي فیلسوف  چوانگتيس 

 )له می د نه وړاند  څلورمه پ ړۍ([
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 http://www.mohe.gov.af/publications/da/459ژباړه له: منبع او 

 

  د علومييييو، NAMنييييورباش وویيييي  چييييې د عييييدد انسييييتک خوځاييييت ی     

نييي و کيييې  څټکنيييالوژۍ او نوايييت د وزیرانيييو د درې ورځنيييي کن يييرانس پيييه    

ېوادونيييو د د ليييوړو زده کيييړو وزات د سرپرسيييت وزیييير او د نيييور ماتل يييو ه   

وزیرانيييو، پوهنتونونيييو او ماتل يييو علميييي مرکزونيييو د مسيييؤلینو تييير مييينځ    

اغېزنيييياکې لیييييدنې او خبييييرې اتييييرې وشييييوې او د مطييييالعې او تييييدوین د        

ټييييولنې یسييييمت  لييييه مسييييؤالنو سييييره د د یييييوې ناسييييتې پييييه تييييرن کييييې د         

همکييييارۍ او د افغيييياني پوهنتونونييييو د اسييييتادانو د کتييييابونو د چيييياپولو     

م لیييک بانييدې موافقييه وشييوه چييې د هغييه د علمييي کولييو     پييه اړه پييه یييو ت يياه  

لويييياره ځييييانګړې پرېکييييړې وشييييوې. د لييييوړو زده کييييړو وزارت سرپرسييييت       

وزیييير پوهنيييوال محميييد عثميييان بيييابري او د ن يييراتو او اطتعييياتو رئيييیس       

او د وزارت ویانيييييييد پوهنيييييييدوی عبيييييييدالع یم نيييييييورباش ليييييييه دې درې    

مييييه نېنييييه  6کييييال د کييييب د میاشييييتې پييييه   1393ورځنييييي سيييي ر وروسييييته د 

 بېرته هېواد ته را وګرځېدل.
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 2۰1۵فبروری، 

د درسي موادو کمات 

په افغانستان کې د لویو 

ستونزو له حلې څاه ګڼ  

کیږي او د زده کړو پر 

وړاندې لوی خن  دی 

 چې ال هم شتون لري.

ننګرهار ته د کاري س ر 

جریان کې مو پرېکړه په 

  کې مو 2۰14عنوانه طبي درسي کتابونه چې په تېر کال ی 4۰وکړه چې هغه 

 ټوکه وو، محصلینو ته ور ووې و. 4۰۰۰۰چاپ کړي وو او شمېر یې 

ټوکه کتابونه ننګرهار ته ولېږدول  19842د چاپ شویو کتابونو له حلې 

 شول او د کرېکولم سره سم په ټولګیو کې ووې   شول.

محصلین  21۵ه لومړي ټولګي کې چې درې ګروپونه یالف، ب، ج  او پ

کتابونه ووې   شول. په دې توګه هر محص  ته اووه عنوانه  1۵۰۵لري، 

کتابونه یاناتومي اول ټوک، طبي امبریولوژي، امبریولوژي، د جېازاتو 

اناتومي، د شحمیاتو استقتب، د تن سي جېاز فزیولوژي او طبي 

 اړتیا او کریکولم پر بنسڅ ورکړل شول.ترمینالوژي  د 

محصلین چې د درسي کتابونو له نه شتون څاه یې شکایت کاوه، د یادو 

کتابونو په ترالسه کولو سره حېر خوښ شول او د افغان محصلینو د زده کړو 

 د کچې د لوړولو لواره د ورته پروژو د دواد غواتنه یې وکړه.
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ټوکه کتابونه  1۰34تنه دی،  94ې د دویم ټولګي محصلینو ته چې شمېر ی

عنوانه کتابونه یعمومي کېمیا، احصاییه،  11ورکړل شول. هر محص  ته 

وراثت او دسمورفولوژي، طبي ترمینولوژي، اناتومي دریم ټوک، د 

جېازاتو اناتومي، امبریولوژي، د شحمیاتو استقتب، فزیکي ت ایص، 

    ورکړل شول.د تن سي جېاز فزیولوژي او د سیستمونو پتالوژي

 

ټوکه کتابونه ورکړل شول چې هر  742تنه محصلینو ته  1۰8د دریم ټولګي 

محص  ته اووه ټوکه یوراثت او دسمورفولوژي، د سیستمونو پتالوژي، د 

جېازاتو اناتومي، فزیکي ت ایص، هلمنتولوژي، طبي ترمینولوژي او 

  احصاییه  ورسېدل.

عنوانه کتابونه ید سیستمونو  8ته  تنه محصلینو هر یو 11۵د څلورد ټولګي 

پتالوژي، د عامې روغیتا اساسات او اداره، تصویری یا ترسیمي 

رادیولوژي، د اتومونو او مرکزي عصبي سیستم فارمکولوژي، 

هلمنتولوژي، فارمکولوژي دوهم ټوک، فزیکي ت ایص او التراسون   

 ټوکه کتابونه کیږي. 92۰ورکړل شول چې ټولنال 

عنوانه کتابونه  19 هر محص  ته تنه محصلین لري 134ته چې پنځم ټولګي 

یوراثت او دسمورفولوژي، د عامې روغتیا اساسات او اداره، په 

ماشومانو کې توبرکلوز، د کوچنیانو خوارځواکي، د نوي زیږېدلي ماشود 

څارنه، د بیړینو پېاو د درملنې الراود، د درملو د استعمال عملي 

او اړونده ناروغۍ، د طبي عامو ستونځو عملي الراود، ن ه یی توکي 

الراود، د ماشومانو د ناروغیو عملي الراود، د رواني روغتیایي 

ستونځو عملي الراود، بیړنۍ طبي درملنې، حاد اپندیسایتس ت ریقي 

ت ایص اختتطات او تدواي، د زړه برفي ګرا ، التراسون ، سرطان او د 

وغۍ، د شکرې ناروغي او چاپېریال رادیواکتیویني، عصبي نار
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نیونتولوژي  د اړتیا او کریکولم سره سم ورکړل شول چې په ټولیزه توګه 

 کتابونه کیږي. 2۵4۰

ب  مېم کار چې مو  تر سره کړ دا وو چې د شوږد ټولګي له محصلینو سره 

مو په روغتونونو کې وکت  چې د ستاج دورې عملي زده کړې یې کولې او د 

تنه محصلین د ستاج  12۰ه مو معلومات ورکړل. ټولنال کتابونو د وېش په اړ

 په دوره کې په زده کړو بوخت وو.

عنوانه کتابونه یبیړنۍ طبي درملنې، حاد  1۰د ستاج دورې محصلینو ته مو 

اپندیسایتس ت ریقي ت ایص اختتطات او تداوي، التراسون ، سرطان 

ولوژي، د طبي او د چاپېریال رادیواکنیویني، د شکرې ناروغي، نیونت

عامو ستونځو عملي الراود، د ماشومانو د ناروغیو عملي الراود، د 

رواني روغتیایي ستونځو عملي الراود او ن ه یی توکي او اړه ناروغۍ  

 ټوکه کتابونه کیږي. 12۰۰ورکړل چې په ټولیزه توګه 

 

 
 

کوي. نور کومه حو  د ننګرهار طب پوهنځي استادان د خولو چاپ شویو کتابونو س  ټوکه ترالسه

.الزمه نه ورکول کیږي، خو دوی په حیر اختص سره درسي کتابونه لیکي
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۲۰ 

 
 

 
د ش  عنوانه طبي کتابونو، چې د ننګرهار پوهنتون د استادانو او ځینې 

ګراد د ننګرهار پوهنتون د نورو لیکواالنو لاوا لیک  شوي وو، د وېش پرو

طب پوهنځي په کتابتون کې نیول شوی وو، پروګراد د ېرآن کریم د څو 

 مبارکو آیاتونو په تتوت سره پی  شو.

د معاون صاحب چاردهي وال، انجنیر صاحب عالم او نورو استادانو لاوا 

د هر اړخیزو معلوماتو ورکولو وروسته، یاد پروګراد د الندنیو وړاندیزونو 

او لیکواالنو ته د کتابونو په ورکولو او انځورونو اخیستلو سره پای ته 

 ورسېد.

 حاکتر ایرو  ته د ننګرهار د طب پوهنځي وړاندیزونه:

 ي د طب پوهنځي د ودانۍ جوړول او رنګول 1

 د تدریس لواره د پروجکنورونو نصبول -2

 اننرنڅ او مسلکي کارمند د هغه له حقوېو سره -3

 لواره مامور د هغه له حقوېو سره د کتابتون -4
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 د کتابونو د عکسونو او ګرافونو رنګه چاپول -۵

د پاوا په شان فارغېدونکو اول نمره ګانو ته د یو لوناپ کمویوټر  -6

 ورکول

په پای کې د هر لیکوال څاه د تصدیو په اخیستلو سره د دوی د کتابونو 

 جلده کتابونه ورکړل شول. 1۰۰څاه 

محصلین  1۰9د کتابونو وېش له پنځم ټولګي څاه چې راتلونکې ور  

 لري، پی  شو او د کرېکولم سره سم کتابونه ورکړل شول.

 هغه کتابونه چې پنځم ټولګي ته ورکړل شول په الندې حول دي:

د کوچنیانو د جېازاتو معمولې ناروغۍ لومړی ټوک، حاکتر  – 1

 عبدالستار نیازی

ناروغۍ دویم ټوک، حاکتر عبدالستار  د کوچنیانو د جېازاتو معمولې – 2

 نیازی

د کوچنیانو ناروغۍ لومړی سمستر پنځم صنف لواره، حاکتر  – 3

 عبدالستار نیازی

 عصبي جراحي، حاکتر فض  الرحیم شګېوال – 4

 عقلي ناروغۍ، حاکتر بتل پاینده – ۵

 د کوچنیانو ناروغۍ لومړی ټوک، پوهاند حاکتر احمد سیر احمدي – 6

 چنیانو ناروغۍ دوهم ټوک، پوهاند حاکتر احمد سیر احمديد کو – 7

 جراحي انکال، حاکتر عجب ګ  مومند – 7

یاد کتابونه د محصلینو د حا ري اخیستلو له ماې او د هر یوه له 

 السلیک اخیستلو سره ټولو محصلینو ته ورکړل شول.

و ته د وېش د سلسلې په دواد سره کتابونه د ټولګیو په ترتیب سره محصلین

 ووې   شول.

محصلین لري الندې کتابونه د درسي کرېکولم  118څلورد ټولګي ته چې 

 سره سم ووې   شول:
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 انتاني ناروغۍ، پوهاند حاکتر ح یظ اهلل اپریدي – 1

د ځیګر ویروسي التېاب طبي ت ایص او درملنه، حاکتر محمد  – 2

 اسحاق شری ي

 ليتلویزیوني آزموینې، حاکتر نجیب اهلل خلی – 3

 متریا، حاکتر محمد اسحاق شری ي – 4

په همدې توګه د حاکتر غتد جیتني ولي کتاب یطبي پرازېنولوژي  د 

 محصلینو ته ورکړل شول. 116درېیم ټولګي 

تنه وو د حاکتر احسان اهلل احسان کتاب  8۰د دویم ټولګي محصلینو ته چې 

 شو. ید اندوکراین، زړه، رګونو او پاتورګو فزیولوژي  ووې  

تنه وو الندې  2۰۰د لومړي ټولګي د دوو څانګو محصلینو ته چې ټول 

 کتابونه ورکړل شول:

 بیوفزیک، پاتنه بنایي – 1

 د هضمي سیستم اناټومي، حاکتر محمد ناصر نصرتي – 2

 د زړه اناتومي، حاکتر محمد ناصر نصرتي – 3

 د بولي او تناسلي سیستم اناتومي، حاکتر محمد ناصر نصرتي – 4

تنه وو، د  242باالخره د پي سي بي څانګې محصلینو ته چې شمېر یې 

 الندې کتابونو په ورکولو سره د وېش دا لړۍ پای ته ورسېده.

 وراثت، حاکتر ګ  سالم شرافت – 1

 فزیکي کېمیا، حبیب اهلل نوابزاده – 2

هېره دې نه وي چې ننګرهار پوهنتون ته ټول لېږل شوي کتابونه نه دې وې   

، بلکې د راتلونکو دورو د محصلینو لواره په کتابتون کې سات  شوي

 2۰1۵اکتوبر،  شوي دي.
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۲۴ 
 

 

د کتابونو لواره اړتیا، د هغوی کمات او د محصلینو، پوهنتونونو او 

چې د کتابونو د چاپ پروسه له  استادانو د غواتنو له امله مو  ه ه وکړه

طبي کتابونو څاه نورو رشتو لکه ساینس، انجنیري، اېتصاد او زراعت 

ته هم وغځوو. له نېکه مرغه د روان میتدي کال په او دو د هېواد د دولتي 

عنوانه بېت بېلو طبي کتابونو د چاپ په لړ کې د  176پوهنتونونو د 

عنوانه غیر طبي  24ه برخو کې د ساینس، انجنیري، اېتصاد او زراعت پ

 .کتابونو په چاپ بریالي شوو

طبي کتابونو د چاپ په دواد چې د افغان ماشومانو لواره د جرمني  8۰د 

 2۰په مالي مرسته چاپ شوي وو،  (Kinderhilfe-Afghanistan) کمینې

 .عنوانه غیر طبي کتابونه هم چاپ شول

اړتیا وړ کتابونه هم چاپ کړو همدا راز مو  ه ه کوو چې د نورو رشتو د 

 .او تر یوې اندازې د افغان محصلینو اړتیاوې پوره کړو

یاد ټول طبي او غیر طبي چاپ شوي کتابونه مو ټولو پوهنتونونو، 

کتابتونونو، د لوړو زده کړو خصوصي موسسو، روغتونونو، لیکواالنو 

وک کوالی او افغان حاکترانو ته په وړیا توګه ورکړي دي. همدارنګه هر څ

  www.ecampus-afghanistan.org شي دا ټول طبي او غیر طبي کتابونه له

 .پورټال څاه په وړیا توګه حاونلوح کړي

اړتیا لیدل کیږي چې د افغان او نورو لیکواالنو د درسي کتابونو چاپ او 

ن ر د لوړو زده کړو وزرات په یوه من م سیستم کې شام  شي تر څو من م 

ي، یعنې د امکان تر حده ه ه وشي چې د پوهنتونونو د فعالیتونه ولر

محترمو استادانو لکچر نوټونه، زاړه کتابونه او نور درسي مواد چاپ او د 

 .پوهنتونونو، لیکواالنو او محصلینو تر السونو ور ورسول شي
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، چې د زده کړې بنسنیز توکي دي، له بده مرغه زمو  په هېواد درسي مواد

ناسمو شرایطو او د چارواکو او مسؤلینو د نه  کې د اېتصادي فقر،

پاملرنې له کبله محصلین او استادان له جدي ننګونې سره مد کړي دي، په 

دې اسا  په هېواد کې د لوړو زده کړو بنسڅ خورا  عیف دی او دا 

 .ستونزه ال تر اوسه پر ځای پاتې ده

شک  چې  د درسي موادو کمات او نه شتون، په ځانګړې توګه د کتاب په

په ملي ژبو پاتو او دري لیک  شوي وي، په افغانستان کې د پرماتګ او 

علمي سطحې د لوړولو د خن ونو له حلې څاه دي، له دې کبله د معیاري 

لوړو زده کړو د درلودلو لواره د هر مضمون او تحصیلي رشتې پورې اړوند 

 .کتابونو شتون اړین برېاي

د وخت او محصلینو غواتنه ده شتون نه لري له بده مرغه معیاري کتابونه چې 

او یا که چېرې شتون هم ولري د ټول هېواد د محصلینو اړتیاوې نه شي پوره 

کوالی، همدا راز هغه کتابونه چې په بېر کې چاپ شوي دي او لیکواالن یې 

بېرني دي په بازار کې په ټیڅ کی یت او لوړه بیه پلورل کیږي، نو په حېره لږ 

 .ین د دې کتابونو د پېرلو او ګنه اخیستلو توان لريشمېره محصل

په هېواد کې د داسې حالت په لیدلو سره مو  ال  په کار شوو او په 

ځانګړې توګه د طب په برخه کې مو کار وکړ تر څو تر یوه حده د محصلینو 

عنوانه طبي او غیر طبي کتابونه د  2۰۰اړتیاوې پوره کړو. تر دې مېاله مو  

د پوهنتونونو لواره چاپ کړي دي، خو سره له دې، دې چاپ  افغانستان

شویو کتابونو د محصلینو ټولې اړتیاوې نه دي پوره کړې که څه هم تر یوې 

 .اندازې پورې ګنور تماد شوي دي

په پای کې د لوړو زده کړو له وزارت او نورو مرسته کوونکو بنسنونو څاه 

ې ال  راکړي تر څو د پوهې او مرست په دې الره کې د تههیله کوو چې مو  

زده کړې د خورولو، چې جاري صدېه ده، بنسنیز کار تر سره کړو او د لوی 

 .خدای یج  له دربار څاه ع یم اجر تر السه کړو

 

 2۰1۵کاب ، حسمبر 
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 2۰16فبروری، 

 

تر لاوا لیکواالنو او د ننګرهار پوهنتون او حاکتر یحیی ورده د دف

 محصلینو ته د کتابونو د وېش د پروګراد لن یز په الندې توګه دی:

په دې پروګراد کې د ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال حاکتر ناصر کامه 

وال، حاجي عالم ید حاکتر اېرو  استازي ، حاکتر یحیی ورده، د 

ې چاپ شوي ساینس پوهنځي رئیس او نورو هغه لیکواالنو چې کتابونه ی

وو ګ ون کړی و. دوی د درسي کتابونو د چاپ د پروسې په اړه خو  متتړ 

او خواي څرګنده کړه. همدارنګه دوی د یادې پروژې په اړوند ځیني 

 وړاندیزونه هم درلودل.

د پروګراد ګ ونوالو په نوبت سره خبرې وکړې. تر ټولو د ماه د ننګرهار 

امه وال غون ې ته وینا وکړه او یاده پوهنتون علمي مرستیال حاکتر ناصر ک

وی  چې دې کار د پوهنتونونو استادان  پروژه یې حېره مېمه وبلله. ده

وه ول چې پر خولو کتابونو له سره کتنه وکړي او چاپ یې کړي. نوموړي د 

چاپ شویو درسي کتابونو د کی یت ستاینه هم وکړه. حاکتر کامه وال د 

ار پوهنتون د استادانو په استازیتوب د خولو خبرو په پای کې د ننګره

 حاکتر اېرو  له مؤسسې او حاکتر یحیی ورده څاه مننه وکړه.

ورپسې حاکتر یحیی ورده د پوهنتونونو د درسي کتابونو د چاپ د 

پروسې په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل. له دې وروسته هغه استادانو چې 

غه د نماینده حاجي عالم په کتابونه یې چاپ شوي وو حاکتر اېرو  ته د ه

ال  ستاینلیکونه واستول. په همدې ترتیب د پروګراد په جریان کې د چاپ 

 ټوکه ورکړل شول. 1۰۰شویو کتابونو هر لیکوال ته د خولو کتابونو 

استاد محیب الرحمن جنتي هم په خو  نوبت سره خبرې وکړې او د کتابونو 

ړه. نوموړي ووی  چې د پوهنتونونو یاده پروژه یې له نور پروژو سره پرتله ک

د کی یت د لوړولو په موخه ځینې پروژې په کار اچول شوې وې خو د 
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محصلینو او استادانو لواره ګنورې نه وې. د ااغلي جنتي له ن ره دا پروژه 

چې د حاکتر یحیی ورده له خوا پر مد وړل کیږي د نورو پروژو پرتله حېره 

وژې د ارزات په اړه ووی  چې لکچرنوټونه مېمه ده. ده همدارنګه د دې پر

هې کله د درسي کتابونو په شان اغېزمن کېدای نه شي. ااغلي استاد 

همداراز زیاته کړه تر هغه چې د لوړو زده کړو سیستم سم نه وي زمو  د 

هېواد بیارغونه ناممکنه ده. استاد جنتي د خولو خبرو په پای کې وړاندیز 

ي تر لسم نمره محصلینو ته باید د کتابونو د وکړ چې د هر ټولګي د لومړ

 حالۍ کولو لواره مالي لګاتونه برابر شي.

په همدې ترتیب استاد پوهاند عار  اهلل مندوزي هم د افغانستان د 

پوهنتونونو لواره د درسي کتابونو د چاپ د پروژې د ارزات په اړه خبرې 

طبي کتابونو د د  وکړې او له حاکتر اېرو  او حاکتر یحیی ورده څاه یې

چاپ تر څنګ غیر طبي کتابونو ته د د دې پروسې د غځیدلو له امله مننه 

 وکړه.

ورپسې د ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال د حاکتر اېرو  لواره د هغه 

 استازي حاجي عالم ته مننلیک ورکړ.

د پروګراد د پای په شېبو کې آزادې خبرې اترې وشوې او په ترن کې یې د 

ر پوهنتون د کی یت د تضمین مسوول وړاندیز وکړ چې یاده پروژه د ننګرها

طبي او ساینسي مضامینو تر څنګ ټولنیزو علومو ته هم وغځول شی. د 

دې وړاندیز په ځواب کې حاکتر یحیی ورده ووی  چې دی له دې ن ر سره 

موافو دی تر څو د هر مضمون لواره یو کتاب موجود وي، خو د ده په وینا 

ل کافي اندازه بودیجه شتون نه لري. له دې سره سره نوموړي د اوسمېا

پوهنتونونو استادان وه ول تر څو په هره برخه کې کتابونه ولیکي نو 

 اایي په راتلونکي کې په تدریجي توګه هغه هم چاپ شي.

حاکتر یحیی ورده ووی  چې د دوی کار د نورو مؤسسو د پروژو په شان نه 

ی خلک په کار ګمارو او وروسته بودیجه ورته پیدا دی. ده ووی : مو  لومړ

 کوو، خو نور چې بودیجه په ال  کې لري د کاري ساحو په لنه کې دي.
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ااغلي ورده هیله څرګنده کړه چې دوی به په راتلونکي کې وکوالی شي د 

 نورو برخو کتابونه هم چاپ کړي.

یله وکړه. د د پروګراد په پای کې ځینو محصلینو د یادې پروژې د دواد ه

مننې کولو تر څنګ دوی د هر محص  لواره په سی حي کې د کتابونو د 

 سافڅ کاپي غواتنه هم وکړه.

دا پروګراد د حاکتر یحیی ورده او نورو هغو کسانو په ستایلو سره پای ته 

 ورسېد چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې هلې ځلې کړېدي.

ونه د ساینس، کرنې، انجنیري له پروګراد ورسته، چاپ شوي درسي کتاب

 او نورو پوهنځیو او همداراز کتابتونونو ته ووې   شول.

د وې   شویو کتابونو نومونه او شمېر په الندې جدولونو کې لیک  شوی 

 دی:

 الف. د ساینس پوهنځی

 شمېر لیکوال د کتاب نود ګڼه

 1۰۵ عار  اهلل مندوزی چاپېریالي انجنیري 1

2 
حاکتر محمد  پوهاند عضوي کیمیا

 غوث حکیمي
17۵ 

 277 محیب الرحمن جنتي د عالي ریا یاتو کور  3

4 
کیمیاوي عنصرونه لومړی 

 ټوک

 محمد طاهر کاڼی
23۵ 

 233 محمد طاهر کاڼی کیمیاوي عنصرونه دویم ټوک ۵

 191 ن ر محمد عالي کلکولس دویم ټوک 6

7 
حاکتر خیر محمد  فیزیکي کېمیا دویم ټوک

 ماموند
28۰ 

8 
حاکتر خیر محمد  فیزیکي کېمیا درېیم ټوک

 ماموند
272 

 21۰ حمیداهلل یار 1عالي کلکولس ریا ي  9

 1۵9 غنچه ګ  حبیب صافی د ژویو فزیولوژي 1۰

 2۵۵ عبدالغیاث صافی د میتریولوژي اساسات 11

 1۵۵ محمد اسحاق رازېي د جامداتو میاانیک 12
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 1۵ لطف اهلل صافی د ن وسو جغرافیه 13

14 
د ودانیو د تودولو تانیک 

 لومړۍ برخه د سون تانیک

حاکتر غتد فاروق 

 میراحمدي
1۵ 

1۵ 
معیارهای جدید اعمار 

 ساختمان

انجنیر محمد عمر 

 تیموري
1۵ 

16 
چ ون ی مصر  انرژی در 

 ساختمان های رهای ی

انجنیر محمد عمر 

 تیموري
1۵ 

17 

د اوسونیزو کانکرېني 

عناصرو د لومړي صن ي کار 

 ېتودیکي الراودم

انجنیر عبادالرحمن 

 1۵ مومند

18 
د ودانیو د جوړولو مېندسي 

 اساسات لومړی ټوک 

دېولود انجنیر اسداهلل 

 ملکزی
1۵ 

19 
د ودانیو د جوړولو مېندسي 

 اساسات دویم ټوک

دېولود انجنیر اسداهلل 

 ملکزی
1۵ 

 

 ب: د اوونې او روزنې پوهنځی

 شمېر لیکوال د کتاب نود ګڼه

1 
لجبر او د عددونو تیوري ا

 لومړۍ برخه

 سلطان احمد نیازمن
64 

2 
پوهاند حاکتر محمد  عضوي کېمیا

 غوث حکیمي
8۰ 

3 
کېمیاوي عنصرونه لومړی 

 ټوک

 محمد طاهر کاڼی
۵6 

 ۵6 محمد طاهر کاڼی کېمیاوي عنصرونه دویم ټوک 4

 88 ن ر محمد عالي کلکولس دویم ټوک ۵

6 
کتر خیر محمد حا فیزیکي کېمیا دویم ټوک

 ماموند
14۰ 

7 
حاکتر خیر محمد  فیزیکي کېمیا درېیم ټوک

 ماموند
14۰ 

 7۰ حمیداهلل یار 1عالي کلکولس ریا ي  8

 144 غنچه ګ  حبیب صافی د ژویو فزیولوژي 9

 1۵ لطف اهلل صافی د ن وسو جغرافیه  1۰
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 ج: د انجنیري پوهنځی

 شمېر لیکوال د کتاب نود ګڼه

1 
پوهاند حاکتر محمد  عضوي کیمیا

 غوث حکیمي
8۰ 

 14۰ محیب الرحمن جنتي د عالي ریا یاتو کور  2

 83 محمد طاهر کاڼی کیمیاوي عنصرونه دویم ټوک 3

 4۰ غنچه ګ  حبیب صافی د ژویو فزیولوژي 4

 9۰ لطف اهلل صافی د ن وسو جغرافیه ۵

6 
د ودانیو د تودولو تانیک 

 لومړۍ برخه د سون تانیک

د فاروق حاکتر غت

 میراحمدي
38۰ 

7 
معیارهای جدید اعمار 

 ساختمان

انجنیر محمد عمر 

 تیموري
33۰ 

8 
چ ون ی مصر  انرژی در 

 ساختمان های رهای ی

انجنیر محمد عمر 

 تیموري
342 

9 

د اوسونیزو کانکرېني 

عناصرو د لومړي صن ي کار 

 مېتودیکي الراود

انجنیر عبادالرحمن 

 44۰ مومند

1۰ 
جوړولو مېندسي د ودانیو د 

 اساسات لومړی ټوک 

دېولود انجنیر اسداهلل 

 ملکزی
۵۰4 

11 
د ودانیو د جوړولو مېندسي 

 اساسات دویم ټوک

دېولود انجنیر اسداهلل 

 ملکزی
44۰ 

 288 عار  اهلل مندوزی چاپېریالي انجنیري 12

13 
الجبر او د عددونو تیوري 

 لومړۍ برخه

 سلطان احمد نیازمن
128 

 138 ن ر محمد کولس دویم ټوکعالي کل 14

 136 حمیداهلل یار 1عالي کلکولس ریا ي  1۵

16 
کیمیاوي عنصرونه لومړی 

 ټوک

 محمد طاهر کاڼی
111 

 187 محمد اسحاق رازېي د جامداتو میاانیک 17

 د: د ننګرهار پوهنتون کتابتون

 شمېر لیکوال د کتاب نود ګڼه
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 24 عار  اهلل مندوزی چاپېریالي انجنیري 1

2 
پوهاند حاکتر محمد  عضوي کیمیا

 غوث حکیمي
۵6 

 7 محیب الرحمن جنتي د عالي ریا یاتو کور  3

4 
کیمیاوي عنصرونه لومړی 

 ټوک

 محمد طاهر کاڼی
7۰ 

 19 ن ر محمد عالي کلکولس دویم ټوک ۵

 29 غنچه ګ  حبیب صافی د ژویو فزیولوژي 6

 39 عبدالغیاث صافی د میتریولوژي اساسات 7

 14 محمد اسحاق رازېي د جامداتو میاانیک 8

 24 لطف اهلل صافی د ن وسو جغرافیه 9

1۰ 
د ودانیو د تودولو تانیک 

 لومړۍ برخه د سون تانیک

حاکتر غتد فاروق 

 میراحمدي
17 

11 
معیارهای جدید اعمار 

 ساختمان

انجنیر محمد عمر 

 تیموري
31 

12 
چ ون ی مصر  انرژی در 

 ساختمان های رهای ی

انجنیر محمد عمر 

 تیموري
43 

13 

د اوسونیزو کانکرېني 

عناصرو د لومړي صن ي کار 

 مېتودیکي الراود

انجنیر عبادالرحمن 

 4۰ مومند

14 
د ودانیو د جوړولو مېندسي 

 اساسات لومړی ټوک 

دېولود انجنیر اسداهلل 

 ملکزی
26 

1۵ 
د ودانیو د جوړولو مېندسي 

 اساسات دویم ټوک

سداهلل دېولود انجنیر ا

 ملکزی
26 

 

 هي: د وترنري پوهنځی

 شمېر لیکوال د کتاب نود ګڼه

1 
پوهاند حاکتر محمد  عضوي کیمیا

 غوث حکیمي
8۰ 

 138 ن ر محمد عالي کلکولس دویم ټوک 2

 4۰ غنچه ګ  حبیب صافی د ژویو فزیولوژي 3

 9۰ لطف اهلل صافی د ن وسو جغرافیه 4
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۵ 
د ودانیو د تودولو تانیک 

 برخه د سون تانیکلومړۍ 

حاکتر غتد فاروق 

 میراحمدي
19۰ 

6 
معیارهای جدید اعمار 

 ساختمان

انجنیر محمد عمر 

 تیموري
17۵ 

7 
چ ون ی مصر  انرژی در 

 ساختمان های رهای ی

انجنیر محمد عمر 

 تیموري
128 

8 

د اوسونیزو کانکرېني 

عناصرو د لومړي صن ي کار 

 مېتودیکي الراود

انجنیر عبادالرحمن 

 77 مومند

9 
د ودانیو د جوړولو مېندسي 

 اساسات لومړی ټوک 

دېولود انجنیر اسداهلل 

 ملکزی
2۰ 

1۰ 
د ودانیو د جوړولو مېندسي 

 اساسات دویم ټوک

دېولود انجنیر اسداهلل 

 ملکزی
3۰ 

 

 و: لیکواالن

 شمېر لیکوال د کتاب نود ګڼه

 1۰۰ عار  اهلل مندوزی چاپېریالي انجنیري 1

 1۰۰ محیب الرحمن جنتي یا یاتو کور د عالي ر 2

 1۰۰ ن ر محمد عالي کلکولس دویم ټوک 3

 1۰۰ حمیداهلل یار 1عالي کلکولس ریا ي  4

 1۰۰ غنچه ګ  حبیب صافی د ژویو فزیولوژي ۵

 1۰۰ محمد اسحاق رازېي د جامداتو میاانیک 6

7 

د اوسونیزو کانکرېني 

عناصرو د لومړي صن ي کار 

 مېتودیکي الراود

انجنیر عبادالرحمن 

 1۰۰ مومند

 

 

 
 



 

 

13۰ 

 

 

 ستمونه او احترامات وړاندې کود.

زمو  په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې درسي کی یت ته توجه او د هغه 

لوړوالی ستاسو د غواتنو څاه وو. درسي کتاب د درسي کی یت په لوړولو 

 لوبوي.کې د استاد ترڅنګ اساسي رول 

د اوونځیو لواره کلونه ماکې دکتابونو یو پروګراد جوړ او د هر مضمون 

 لواره یو کتاب ولیک  او چاپ شو، چې دا لړۍ دواد لري.

له بده مرغه زمو  په پوهنتونونو کې همدا او  هم د تېرې پېړۍ چوترونه 

 تدریس کېږي او هی  یو سیستماتیک کار نه دی شوی.

  یو ز2۰12-2۰1۰غه اړتیا پر بنسڅ د المان په مرسته یما پنځه کاله ماکې د د

کوچنی پروګراد ید پوهنتونونو لواره د درسي کتابونو چاپول  پی  او تر اوسه 

مو دوه سوه عنوانه بېت بې  درسي کتابونه یطب، انجینري، ساینس  برخو کې 

 چاپ او په وړیا توګه په ټولو پوهنتونونو کې محصلینو ته ورکړل.

 کې مو د یوه کوچنۍ الماني موسسې ز2۰1۵-2۰12وروستیو درېیو کلونو یپه دې 

ما په دې اړه څو لیکنې کړي دي  په مرسته د ننګرهار لواره س  کتابونه چاپ کړل.

 او یو وړاندیز ید درسي کتابونو ملي پروګراد  چې ددغه لیک سره م  دي.

زما درخواست دا دی،  .د محصلینو لواره درسي کتابونو ته باید جدي پاملرنه وشي

چې د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ د المان یا نورو مراجعو څاه په جدي توګه 

 غواتنه وشي، ترڅو د هر درسي مضمون لواره حد اې  یو درسي کتاب چاپ شي.

زما په اند دغه کار به په  لږ وخت کې په پوهنتونونو کې د درسي کی یت په 

 شي. لوړلو کې اساسي رول ولوبوالی

تو او جرمن پوهنتون  هم ستاسو د معلوما-همدا شان خو  یو وړاندیز یافغان

 تو لواره در استود.د امکان په صورت کې د اجراآ

 په درنات

 2۰1۵ 11 7یحیی وردک، په لوړو زده کړو کې ستکار، کاب ،  حاکنر
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 مصط ی سالک  کاب 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2011/01/110115_hh-afg-univ-syllabu.shtml?print=1 

 

د افغانسيييييييتان د ليييييييوړو زده  

ارت داسيييييې کيييييړو چيييييارو وز 

ه ييې یييې پیيي  کييړې، چييې پييه   

وینييا یيييې موخييه یيييې پييه دغيييه    

هېيييواد کيييې د ليييوړو زده کيييړو  

 معیاري کول دي.

د نصيييياب نييييوي کييييول او پييييه   

بېيييير کييييې اييييوونکو تييييه د ال    

نيييييييورې زده کيييييييړې زمینيييييييه   

برابييييرول لييييه همييييدغو ه ييييو   

 څاه بل  کېږي.

چيييارواکي وایيييي چيييې د ليييوړو زده کيييړو د جوړايييت معیييياري کيييول او نيييوي    

 ر درېیو کلونو حېر وخت ونیسي.کول به ت

پييييه پوهنتونونييييو او د لييييوړو زده کييييړو پييييه نیمييييه عييييالي موسسيييياتو کييييې د  

اييييوونیز نصيييياب زوړوالييييی او د اييييوونیزو توکیييييو لږوالييييی د لييييوړو زده      

 کړو د معیاري کولو په برخه کې تر ټولو ستره ستونزه بل  کېږي.

ي د کابييي  پوهنتيييون یيييو تييين زده کيييوونکی احميييد شيييعیب وایيييي، ايييوونک     

دا پوهاند حمیداهلل امین  ،کاب  پوهنتون م ر د

د افغانستان د پوهنتونونو نصاب  ېچ ،خبره مني

 ټولوطرحه به دغو  ېخو وایي نو ی،د ړزو حېر

 ووایي ځوابستونزو ته 
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 ورته د لس ونو کلونو زاړه اوونیز درسونه تدریسوي.

او  د افغانسيييييتان د ليييييوړو زده کيييييړو وزارت د ټوليييييو پوهنتونونيييييو او د    

سسيييو م يييران کابييي  تيييه راغوايييتي، چيييې  د نیميييه عيييالي مؤ ليييوړو زده کيييړو

ورسييره د شييته سييتونزو او د لييوړو زده کييړو د معیيياري کولييو پييه اړه خبييرې         

 وکړي.

ده کييييړو وزیيييير سييييرور دانييييش وایييييي، چييييې پييييه دې د افغانسييييتان د لييييوړو ز

برخييه کييې یييې یييوه طرحييه جييوړه کييړې ده چييې پييه اړه بييه یييې د لييوړو زده کييړو        

 له استادانو سره م وره وشي او بیا به پلي شي:

حېييير پييياد بيييه د ليييوړ زده کيييړو کی یيييت او هغيييو پيييروژو تيييه وي، چيييې پييير دې   »

لوړولييييو اړه یييييې لييييرو، زمييييو  د دوه درې ورځييييو خبييييرې بييييه د کی یييييت پيييير   

موسسييييو سييييره   2۵راغونيييي ې وي، مييييو  بييييه د لييييوړو زده کييييړو لييييه ټولييييو     

سييت او م ييوره بييه تييرې اخلييو او لييه هغييو کسييانو سييره       همغييږي پیييدا کييوو، 

بييه همغييږي پیييدا کييوو، چييې دا پييروژې پلييي کييوي چييې د پييتن لييه ماييه پييه          

 «یم کال کې دا پروژې پلې شي. 9۰

د ليييييوړو زده کيييييړو د ايييييوونیز   

غيييې نصييياب نيييوي کيييول هيييم دد 

   .طرحې یوه برخه ده

د کابيييييي  پوهنتيييييييون م ييييييير،  

پوهانيييييد حمیيييييداهلل اميييييین دا 

خبيييييييييييره منيييييييييييي، چيييييييييييې د  

افغانسييييييتان د پوهنتونونييييييو  

نصيييييياب حېيييييير زوړ دی، خييييييو 

وایييييي نييييوې طرحييييه بييييه دغييييو 

کابييييي  پوهنتيييييون یيييييو تييييين زده کيييييوونکی احميييييد   د

ورتيييه د لسييي ونو کلونيييو   ايييوونکي ،شيييعیب وایيييي

 درسونه تدریسوي. اوونیز ړهزا
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 ټولو ستونزو ته ځواب ووایي:

پېيييړۍ د غوايييتنو   21زميييو  کریکولمونيييه زاړه دي، چيييې بایيييد د مېيييال او   »

راز کتابتونونيييه بایيييد کمویيييوټري شيييي، نيييو   هميييدا نيييوي شيييي. پيييه رڼيييا کيييې

سيييانتیاوو او ايييوونیزو آه بایيييد حېييير شيييي، ميييو  بایيييد ليييه هغيييو کمویوټرونييي

 توکیييو نييه گنييه واخلييو، چييې پييه یووی ييتمه پېييړۍ کييې پييه ټولييه نييړۍ کييې           

ونیز تيييوکي نيييه ليييرو،  سيييم کتابتونونيييه او ايييو  ،ميييو  البراتوارونيييه دود دي.

ل بایييد لييه یييوه ماييه سييم کييړل      دا ټييو ،سييانتیا هييم نييه لييرو   آد کتيياب د چيياپ  

 «شي.

د ورځييييې لييييه دود سييييره برابييييرې اييييوونیزې الرې غييييوره کييييول او د علمييييي    

سيييویې د پورتيييه کوليييو پيييه موخيييه بېرنیيييو هېوادونيييو تيييه د ليييوړو زده کيييړو      

 اوونکي استول هم د یادې شوې طرحې برخې بل  کېږي.

ټاکيي  شييوې ده، چييې دغييه طرحييه پييه راروان لمریييز کييال کييې پلييې شييي، چييې      

 ي ل ات یې نړیوال بانک پرغاړه اخستی دی.مال

چيييارواکي هیليييه مييين دي، چيييې دا بيييه د ليييوړو زده کيييړو د معیييياري کوليييو پيييه  

لييوري یييو گنييور گيياد وي، خييو وایييي د ټولييو سييتونزو هييواري حېييرو کلونييو          

 او میلونونو حالرو ته اړتیا لري.

 

 

 

 

 

 ډېر کار ې، لږ خب  
 

 

 زېړ ګل وردک
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 2۰12اپری  28شنبه، 

 مد 3افغانستان ټایمز، 

 

خيوا د افغانسيتان د ماتل يو پوهنتونونيو ليه      ه کاب : د ليوړو زده کيړو وزارت لي   

  DAADیاستادانو سره په ګ و فعالیتونو او د المان د علمي همکياریو د مرکيز   

پيييه ميييالي مرسيييته ه يييې دواد ليييري، چيييې د هېيييواد د ټوليييو طيييب پوهنځیيييو د   

 ره درسي کتابونه چمتو کړي.محصلینو لوا

یحیييی وردک وایييي، چييې د درسييي      حاکنيير د لييوړو زده کييړو وزارت سييتکار   

کتييابونو کماييت،د لیييدلو وړ درسييي مييوادو پرتييه زاړه لکچرونييه، د عصييري      

سيیمینارخونو او البراتوارونييو کماييت پييه افغانسييتان کييې د محصييلینو لويياره  

 لویې ننګونې دي.

پيه   DAADوزارت د اسيتادانو پيه همکيارۍ او د    له همدې کبله د ليوړو زده کيړو   

مييالي متتييړ سييره د طييب پوهنځیييو لويياره د درسييي کتييابونو چيياپولو تييه زمینييه   

 برابره کړه او په ټول هېواد کې له پورته یادو ننګونو سره مبارزه کوي.

نوموړي څرګنده کړه، چې د لکچر نوټونو له ب ای کوليو او بیيا کتنيې وروسيته     

ته د دوی د مالي مرسيتو    DAADیلمان د علمي همکاریو مرکز به دغه پروژه د ا

 لواره وړاندې شي.

ده همدارنګييه زیاتييه کييړه، چييې هيير کتيياب بييه پييه کييافي انييدازه چيياپ او ټولييو         

 پوهنتونونو او محصلینو ته به په وړیا توګه وکړل شي.

ددغه معیاري کتابونو چاپول د علمي ترفیت د پراختیا او په ټيول هېيواد کيې    

 وهنځیو او محصلینو د پرماتګ لواره په الره اچول شوي دي.د پ
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نوموړی په ټینګار سره وایي، چيې د درسيي کتيابونو چياپ بيه یيوازې تير طبيي         

پوهنځیو پورې محدود نيه وي، بلکيې پيه نيږدې راتليونکي کيې بيه د ليوړو زده         

 خوا نورو پوهنځیو ته هم وغځول شي.ه کړو وزارت ل

او همدارنګه هير کتياب پيه     حي مله دهسره یوه سي  ده زیاته کړه چې له هر کتاب

PDF  شک  سره پهwww.ecampus-afghanistan.org  پاڼيه بانيدې هيم د السرسيي      وېيب

وړ دی، نييو هيير محصيي  کييوالی شييي پييه آسييانۍ سييره د کتييابونو مجمييوعې تييه     

 السرسی ولري.

دېاوا، ليه  زکيال راپي   2۰۰9نوايت ليه    غيه یحیی وردک څرګندوي، چيې د  حاکنر

ه چې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي پنځيه اسيتادان د طبيي کتيابونو     کله ن

څاه مالي مرسيته   DAADد لیکلو په حال کې وو او د هغوی د چاپ لواره یې له 

 تر السه کړه، دواد لري.

دغه پروژې د ټول افغانستان له پوهنتونونو څاه مثبيت ن رونيه تير السيه کيړل      

 وی د درسي موادو د چاپ غواتنه وکړه.او همدا راز نورو پوهنتونونو هم د د

نيور درسيي کتابونيه د څليورو ماتل يو       2۰کال کې ز 2۰1۰دی څرګندوي، چې په 

خيوا ولیکي    ه پوهنتونونو یبليد، کنيدهار، خوسيت او ننګرهيار  د اسيتادانو لي      

 شول.

بېتبېي  طبيي کتابونيه چياپ شيوي او محصيلینو تيه ورکيړل          6۰تر اوسه تقریبياً  

 شوي دي.

ه د کابييي ، ننګرهيييار، خوسيييت، هيييرات، بليييد، کنيييدهار، پکتیيييا او  دا کتابونييي

 کاپیسا په طب پوهنځیو کې وې   شوي دي.

عبیيداهلل عبیيد    حاکنير مه نېنه، د لوړو زده کړو وزیير  4کال د اپرې  په  ز 2۰12د 

 عمر زاخېلوال له ننګرهار پوهنتون څاه لیدنه وکړه. حاکنراو د مالیې وزیر 

وې ييلو پيير مېييال، مييالي او اداري معييین پوهانييد      محصييلینو تييه د کتييابونو د  

نييورباش، د پييتن او پالیسييۍ ریييیس  ايياغلیخی ييکی، د انت يياراتو ریييیس 

 .وهم موجود و محمد صابر  حاکنرمحمد مېرور او د ننګرهار پوهنتون رییس 
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مييه نېنييه د افغييان ماشييومانو لويياره د المييان د مرسييتو    11د همييدې میاشييتې پييه  

، د غياړه اخیسيتی و   طبي کتابونو مالي لګات یې پر بېتبېلو 13م ر، چې د 

 ننګرهار له طب پوهنځي څاه لیدنه وکړه.

نومييوړي لييه اسييتادانو او محصييلینو سييره وکتيي  او محصييلینو تييه یييې کتابونييه   

 ووې  .

ده له افغانسيتان ټيایمز سيره پيه یيوه مرکيه کيې وویي ، چيې اوسيمېال د طيب او            

ز علوميو، لرغونويوهنې، او طبیعيي    نورو پوهنځیو یانجینري، ساینس، ټولنی

څاييه زیيياتو نييورو درسييي کتييابونو د لیکلييو چيييارې د        4۵علومييو  لويياره لييه    

 خوا دواد لري، چې حېر ژر به ترسره شي.ه ماتل و پوهنتونونو د استادانو ل

د کتييابونو د چيياپولو او د هغييوی لويياره د »پييه ټینګييار سييره وایييي  ورده حاکنيير

 «  د نورو الرو چارو په لنه کې یو.بودیجې د پیدا کولو لواره مو

د دا حول پروژو او د معیاري کتابونو چياپول، د ليوړو زده کيړو او پوهنتونونيو     

محصلین بيه   6۰۰۰د پرماتګ په لوري یو ګاد دی، چې تقریباً د طبي پوهنځیو 

دا به د دوی په اه روزنيه او پيه راتليونکي کيې د ناروغيانو       ورڅاه ګنه واخلي.

 کې مرسته وکړي.په اه درملنه 

خوليو  ه نوموړي په پای کې ووی ، چې له ټولو اسيتادانو څايه هیليه ليرد چيې پي      

 رشتو کې نوي کتابونيه ولیکيي، د چياپ لوياره یيې زميو  پيه واک کيې راکيړي،         

 .ووورس چې د ټولو پوهنځیو محصلینو ته 

همدارنګه له استادانو نه غواتنه کوو، چې د نویو کتيابونو د لیکليو ترڅنيګ    

تابونه وژباړي او پر خوليو پاوانیيو کتيابونو، لکچرنوټونيو او چونرونيو      نور ک

بیا کتنه وکړي، د چياپ لوياره یيې چمتيو کيړي او تير ميو  یيې را ورسيوي، ميو            

 دوی ته د با کی یته ترتیب او چاپ حاح ورکوو.
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 ننګرهار ملي تلویزیون

 2۰13جنوري، 

 

د افغييان ماشييومانو لويياره د المييان د مرسييتندویه ټييولنې پييه مييالي مرسييته         

د ننګرهييييار پوهنتييييون د طييييب پييييوهنځي د یييييو شييييمېر اسييييتادانو بېتبېيييي    

کيييييال د جنيييييوري  2۰13طبيييييي کتابونيييييه چييييياپ او د چېارشييييينبې پيييييه ور  د 

میاشييتې پييه نېمييه نېنييه دغييه پييوهنځي تييه دګنييې اخسييتنې لويياره ورکيييړل           

 شول.  

غيييان ماشييييومانو لويييياره د المييييان هېييييواد د مرسييييتو ټييييولنې د ننګرهييييار  د اف

پوهنتييييون د طييييب پييييوهنځي د یييييو شييييمېر اسييييتادانو اوه عنوانييييه بېتبېيييي   

طبييييي کتابونييييه د چيييياپ پييييه ګاڼييييه سييييمبال او چېارشيييينبه یييييې د ننګرهييييار    

پوهنتييون پييه طييب پييوهنځي کييې د یييوې غونيي ې پييه تييرن کييې پييه وړیييا حول        

 ل.ددغه پوهنځي په واک کې ورکړ

یحیييييی ورده پييييه وینييييا، دغييييه   حاکنييييرد لييييوړو زده کييييړو وزارت سييييتکار 

، چيييې ترڅنيييګ یيييې پيييه اوه زره  يکتابونيييه پيييه ټيييولیزه توګيييه اوه زره ټوکيييه د 

سيييي حي ګيييانو کيييې د کتيييابونو لیکنيييۍ برخيييه هيييم ليييه کتييياب سيييره یيييو ځيييای  

 ورکړل شوه.  

ننګرهييار طييب پييوهنځي تييه ددغييه کتييابونو د ورکييړې پييه غونيي ه کييې، چييې        

ولینو او اسييييتادانو برخييييه  ؤهييييار پوهنتييييون د طييييب پييييوهنځي مسيييي   د ننګر

لرليييييه د ننګرهيييييار والیيييييت مرسيييييتیال محميييييد حنیيييييف ګردیيييييوال، ددغيييييه  



 

 

147 

کتييابونو پييه چيياپ خواييي واييوده او زیاتييه یييې کييړه، چييې پييه دې سييره بييه د        

 محصلینو په علمي سویه کې مثبت بدلون راشي.

پيييه دغيييه محميييد صيييابر مومنيييد وویييي :  حاکنيييرد ننګرهيييار پوهنتيييون ریيييیس 

کتييييابونو سييييره بييييه یييييې د محصييييلینو هغييييه سييييتونزه، چييييې د کتييييابونو او     

 .درسي موادو د کمات په برخه کې یې لرله تر یوه حده ح  شي

ده د افغيييان ماشيييومانو لوييياره د الميييان د مرسيييتو ټيييولنې ليييه دغيييه سيييترې         

 مرستې مننه وکړه او په راتلونکي کې یې ترې د دواد هیله وکړه.

ایييرو   حاکنييراره د المييان د مرسييتو ټييولنې م يير،    د افغييان ماشييومانو لويي  

وویييي : دوی پيييه دې ه يييه کيييې دي چيييې افغيييان محصيييلینو تيييه درسيييي ميييواد 

برابيير کييړي، چييې پييه همييدې تييرن کييې یييې تيير دې دمييه شيي  بېتبېيي  طبييي             

کتابونيييه، چيييې د ننګرهيييار د طيييب پيييوهنځي اسيييتادانو لايييوا لیکييي  شيييوي   

شيييمول یيييې ننګرهيييار  دغيييه اوه عنوانيييه کتيييابونو پيييه    دي، چييياپ کيييړي او د 

 طب پوهنځي ته په واک کې ورکړي. 

یحیيييی ورده پيييه وینيييا، پيييه دغيييه   حاکنيييرد ليييوړو زده کيييړو وزارت سيييتکار 

اوه کتييييابونو کييييې د ېنييييدونو هضييييم، د پوسييييتکي نيييياروغۍ، د ها ييييمې     

جېييييياز نييييياروغۍ، د کوچنیيييييانو نييييياروغۍ، غيييييو  پيييييزې او سيييييتوني او د  

دي، چيييې د ننګرهيييار د  وینيييامینونو د کميييوالي نييياروغیو کتابونيييه شيييام     

میيييير محمييييد   حاکنييييریحیييييی فېييييیم،   حاکنييييرطييييب پييييوهنځي اسييييتادانو   

اسيييداهلل شيييینواري، پوهانيييد ت يييرزي،    حاکنيييراسيييحاق خييياورین، مرحيييود  

 عبدالستار نیازي لیکلي دي. حاکنرایم  شېرزي او  حاکنر

د نومييوړي پييه وینييا، دغييه کتابونييه هيير یييو یييې زر زر ټوکييه چيياپ شييوي او           

بيييه یيييې د هېيييواد نيييورو دولتيييي طيييب    برسيييېرههنځي پيييه ننګرهيييار طيييب پيييو 

پوهنځیييو تييه واسييتوي، چييې محصييلین تييرې ګنييه واخلييي. ده وویيي : دغييه          

 کتابونه به د لوړو زده کړو د کی یت په لوړوالي کې ګنور تماد شي.
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 م ال راحیو

 26.03.2013:نېنه

http://www.mashaalradio.org/content/news/24939265.html 

 

د ليييوړو زده کيييړو وزیييير عبیيييداهلل عبیيييد، نييين پيييه یيييوه خبيييري غونييي ه کيييې        

وویييي  چيييې دغيييه نصييياب د بېرنیيييو هېوادونيييو ليييه درسيييي معیيييارونو سيييره     

 برابر دی.

نوميييوړي زیاتيييه کييييړه چيييې د ټوليييو پوهنتونونييييو او پوهنځیيييو پييير درسييييي       

نصييياب ليييه سيييره کتنيييه شيييوې او نيييوی نصييياب جيييوړ شيييوی او پييير هميييدې          

 .اسا  غواړي، چې درسي پروګرامونه پرمد بوځي

اوسييييمېال د اکثييييرو پوهنتونونييييو زده کييييوونکي شييييکایت کييييوي، چييييې د     

 .درسي نصاب مواد یې زاړه دي

 

 

 
طب پوهنځي کې دغه دیر  کلن زاړه چوترونه تدریس کیدل، چی بیا  د ننګرهار

 .ېدرمنو استاذانو آپدیت، ورڅاه کتابونه جوړاو مو  چاپ او تقسیم کړل

http://www.mashaalradio.org/author/93024.html
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 له هېواد ورځواڼې څاه 

 3 4 2۰13مه د  14ل. د وري  1391د ، حیات اهلل حلیم

 

د افغانستان اېتصاد دمګړۍ په ټولو ن امي، فرهنګيي او سیاسيي برخيو کيې د     

د زميانې   نړیوالو په مرستو والړ دی، خو دغه مرستې په پورتنیو ټولو برخيو کيې  

مياهرو کړیيو ددې مرسيتو بېیير د ځيان پيه        په تېرېيدو سيره د فسياد ېربياني شيوي.     

لوري کړ او بیا یې په ملیونونو حالره له ملکه و اېست  او په بېرنیيو ملکونيو کيې    

څه موده د ماه پاوليه جمېيور ریيیس هيم دغيه ټکيي تيه         یې پرې پانګونې وکړې.

یسيې د بانيدې ميه وړئ او هیليه یيې      په اشارې سره پر دغو کسانو غږ وکيړ، چيې پ  

تيييرې وکيييړه چيييې پاوييي  هېيييواد کيييې سيييرمایه ګيييزاري وکيييړي او دا ګنيييه پاوليييو  

هېوادوالو ولوروي، خو که دغو سوین سترګو کسانو د هیچا خبيره و نيه منليه او    

 .دا د هغوی خو  کار دی .په حېره بېرحمۍ یې پیسې له ملکه یوړې

ادوال هييم لييرو، چييې د پورتنیييو  خييو پييه مقابيي  کييې یييې داسييې زړه سييواندي هېييو   

بېرحمو کسانو پير خيت  یيې د نړیواليو مرسيتې پاوي  ال  مليک تيه راوړي او         

پرته له دې، چې راوړل شوې مرسيتې ددغيه راز هيو  بيازانو د هوسيونو ېربياني       

پاو  ال  یې د خولو هېوادواليو پيه درد دوا کيوي چيې یيو هيم ليه دغيو زړه          ،شي

د یحیييی ورده دی، چيييې د هېييواد طبيييي   محمييي حاکنيير سييواندو هېوادوالييو نيييه   

چييې پييه دغييه پروګييراد کييې پييه   یخييدماتو تييه یييې لييه بېيير نييه داسييې پروګييراد راوړ  

نړیوالو معیارونو برابر د عصري او پرماتللیو وسایلو په ذریعيه تدریسيي نيوی    

 مېتود پر مد وړل کېږي.  

یحیييی ورده، دمګييړۍ د لييوړو زده کييړو پييه وزارت کييې د هېييواد د شييوږو  حاکنيير

وهنتونونو یکاب ، ننګرهار، هرات، کندهار، بلد، خوست  د طيب پوهنځیيو د   پ
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اسييتادانو علمييي او څېړنیييز اثييار د طييب د محصييلینو د پييوهې د کچييې د لوړولييو   

کيال پيورې    2۰11کيال نيه تير     2۰1۰لواره په دري او پاتو ژبو چاپوي، چيې یيوازې د   

ته حول حول کتابونيه،  یې د نوموړو پوهنتونونو لواره په بېتبېلو رشتو کيې شيوې  

چې هر یو یې زرهاوو ټوکو ته رسېده چياپ کيړي او د یيادو پوهنتونونيو پيه واک      

تير دې د مايه د افغانسيتان د طيب د پوهنځیيو محصيلین او        کې یيې ورکيړي دي.  

؛ ځکيه چيې پايواني ميواد پيه زړه طریقيه او       واستادان له حېرو ستونزو سره ميد و 

د درسييي کتييابونو د  ود تييدریس کېييدل. بييې کی یتييه کاغييذ چيياپ او پييه ورتييه مېتيي 

چاپ ترڅنيګ، چيې ددغيه پروګيراد یيوه پيروژه ده؛ بلکيې لکيه د مايه چيې وویي             

شول په نوي مېتود او عصري او پرماتللیو وسایلو په کارولو سيره د تيدریس د   

کې د طبي تدریس د اوسني و يعیت او   هېوادچارو ماته وړل او همدارنګه په 

ارزونه، په هير طبيي پيوهنځي کيې کتيابتون او کيادري        کی یت شننه او د اړتیاوو

روغتونونيييه، چيييې پييير هغيييو بایيييد محصيييلین پيييه علميييي حول ټریننيييګ شيييي او د  

د کتيييابونو ميييالي لګايييت د یيييوې داسيييې   .سيييتراتیشیک پيييتن برخيييه شيييامله ده 

یحیی ورده لايوا دې کيار تيه ه يول      حاکنرموسسې لاوا ورکول کېږي، چې د 

   شوې ده.  شوي او افغانستان ته راوست

یحیی ورده او دده نه ستړې کېدونکې ه ې نه وای، نو زميو  هېيواد    حاکنرکه 

به په طبي حګر کې له داسې سترې شتمنۍ، چې د طبي کتيابونو چياپ او د نيورو    

محميد یحیيی ورده    حاکنير پاوليه   الزمو اسانتیاوو شتون دی، بې برخيې وای.  

رهييار او مييزار شييریف د طييب لييه   کلونييو تيير ميينځ مييې د ننګ  2۰12او  2۰۰9وایييي: لييه 

پوهنځیييو لیدنييه وکييړه او دا مييې احسييا  کييړه، چييې نومييوړي پييوهنځي حېييرې       

ددغو پوهنځیو استادان د لیدنې پر مېال د خولو پوهنځیيو لوياره    ستونزې لري. 

د اکاحمیکو او رغنیزو مرستو غوايتونکي شيول او د لیيدنې پيه تيرن کيې دا هيم        

ارې پيه زاړه او وروسيته پياتې سیسيتم پير      ولیدل شول، چې استادان د تدریس چ

 مد بیایي او د لیکچر له مېتود نه ګنه اخلي.  

ددې ستونزې د اوارولو لواره مو  د تېرو دوو کلونو په ترن کې د طيب پوهنځیيو   

 لواره د کتابونو چاپولو او د نور عصري سیستم هلې ځلې پی  کړي.
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در برنامه امروز، گزار  های از والیات هيرات و خوسيت در ميورد م يکتت     

محصلین در افغانستان در زمینه دسترسی به کتب و ميواد درسيی داریيم و در    

یيی وردک م ياور و متاصييص اداری وزارت   هميین رابطيه بيا آېيای داکتير یح     

تحصیتت عالی افغانستان و رییس موسسۀ افغانیک را در استدیو با خيود  

 داریم و به سواالت شما شنوندگان عزیز در همین رابطه پاسد خواهند گ ت:

 ستد خدمت شما آېای وردک و خو  آمدید. -

گان عزیييز در وعلييیکم السييتد، ميين هييم سييتد هييای خييود را از بيين بييه شيينوند     -

 افغانستان و در هر جای دنیا که هستند می ویم.

 وردک صاحب زمو  خورونې ته اه راغتست. -

 مننه. -

پواتنه: وردک صاحب که په ليومړي سير کيې دا راتيه ووایاسيت، چيې تاسيې د        

درسي موادو او کتابونو په برخه کې د محصلینو دغه حول م يکتت څيه حول   
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 ارزیابي کوئ؟

له ماکې، کله چې زه د افغانسيتان ځینيو پوهنتونونيو تيه تلليی      ځواب: درې کا

ود، هلته ما محصلین ولیيدل، چيې شي  دېير  کلين پايواني لکچير نوټونيه او         

خوليه فوتوکياپي کيوي او ليه     ه خو  ال  لیک  شوي درسي مواد پي ه چونرونه پ

دغيه حاليت زه حېير خويه کيړد،       هغو څاه منحیث درسيي ميوادو اسيت اده کيوي.    

ل، نو بیا ما تصمیم ونیيو، چيې زه بيه د درسيي ميوادو پيه برخيه کيې         حتی ما وژړ

کار کود او له هغې راهیسې زه د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې کيار  

طبيييي درسيييي کتابونيييه چييياپ کيييړي دي او د   116کيييود او تييير اوسيييه پيييورې ميييو  

 افغانستان ټولو طبي پوهنځیو ته مو ورسول.

تید که کتاب های چاپ شيده، آیيا ایين کتابېيا     سوال: بلی آېای وردک، شما گ 

تييالیف و یييا تيير جمييه شييده و بييه چييه تعييداد بييوده، اگيير دریيين رابطييه روشيينی            

 بیاندازید؟

سيت و هيم ترجميه،    ه ما تا حال چاپ کيردیم هيم تيالیف ا   واب: بلی، کتابېای کځ

از طير  اسيتادان پوهنتيون هيای ماتليف       ٪9۰اکثریت ایين کتابېيا در حيدود    

تً نن رهار، خوسيت، کابي ، هيرات و بليد تيالیف شيده انيد، کيه         افغانستان مث

این استادان بیست الی سی سال تجربۀ کاری دارند. اینېيا در طيول هميین کيار     

خود کتابېا ومواد درسی را جميع اوری نميوده و تيالیف کيرده و بعيدا بيرای ميا        

د از میسوارند و ما اینېا را در چاپاانه های کابي  بيرده و چياپ میکنيیم. و بعي     

آن بييه تميياد پوهنتونېييای افغانسييتان کييه اکثریييت پييوهنځی طييب دارنييد روان      

تیراژ ایين کتابېيا هيزار اليی دو هيزار جليد میباشيد وهير کتياب دارای           میکنیم.

محتوای کتاب باالی سيی دی بيوده و تمياد کتابېيا      دیک سی دی بوده، که تما

می يود کيه در    www.ecampus-afghanistan.orgرا از یک ص حۀ انترنیتيی کيه بنياد    

 تماد افغانستان و در تماد دنیا داونلود شود.

ګرانو اورېدونکو څومیاشيتې ماکيې د ليوړو زده کيړو وزارت اعيتن وکيړ،        -

چې د هېواد ټولو پوهنتونونو ته یې یو نوی نصاب برابير کيړی دی او د کيال پيه     

 پی  لومړي سمستر کې به یې تدریس کړي.



 

 

1۵3 

لوياره هيم ځینيې کتابونيه شيام  و، چيې ليه         په دغه نصياب کيې د طيب پيوهنځي    

کيی د   ځنورو نړیوالو ژبو څاه ورتيه ژبياړل شيوي، خيو د هېيواد پيه سيوی  ختيی        

خوسييت شييید زایييد پوهنتييون د طييب پييوهنځي محصييلین او  هييم د یييو شييمېر   

مسلکي کتابونو په برخه کې ستونزې لري، دا چيې دا څيه حول سيتونزې دي، د    

 رته غو  شو.فریداهلل تاهر په رپوو کې به و

د دغه پوهنځي یو شمېر محصلینو المان غږ راحیيو تيه وویي ، چيې پيوهنځي       -

پرتيه نيور نيه دي     خو دوی ته له څو ته یې یو تعداد کتابونه له کابله را رسېدلي،

ورکړل شيوي او پيه کتيابتون کيې سيات  کېيږي، دغيه محصيلین وایيي، ال هيم د           

دي او اړ دي، چيې یيا ليه    طيب پيوهنځي د مسيلکي کتيابونو ليه کمبيود سيره ميد         

چونييرو اسييت اده وکييړي او یييا هييم د اييار لييه شاصييي کتييابولورنځیو پييه پیسييو   

 کتابونه را ونیسي.

م کييال یييمحمييد اسييتد د شييید زایييد پوهنتييون د طييب پييوهنځي د دو    -محصيي 

 محص  یم.

محصلین د کتابونو په برخه کې له یيو شيمېر سيتونزو سيره ميد دي، د مثيال پيه        

وژي څاه باید شرو  کړد، دلته په کتاباانه کې داسيې یيو   حول له مایکرو بیول

کتيياب ن ييته، چييې هغييه لييه مييایکرو بیولييوژي څاييه نماینييده ګييي وکييړي، چييې    

محصلین ورڅاه است اده وکړي، نو هغه کتابونيه چيې دي کنيه، اسيتاد چونير      

د فزیولوژي په برخه کې هيم، د   راکوي، همدغه چونر چې دی، مو  همغه وایو.

استاد یو کتاب لیکلی دی، دلته په کتاباانيه کيې هغيه ن يته،     کاب  پوهنتون 

 څاه په پیسو رانیولی دی. مو  له بازار

د شید زاید پوهنتون د طب پوهنځي د درېیم صينف یيو شيمېر محصيلین بیيا       -

شکایت کوي، کود کتابونيه چيې د اړونيد وزارت ليه ليوري ور تيه رالېيږل شيوي         

ر جييوړکړی دی، چييې لييه کتييابونو دي، اسييتادانو د هغييه د تييدریس پرځييای چونيي

یوازې د ازادې مطالعې په توګه ګنه اخلي او د کتياب مو يو  د اسيتادانو ليه     

 تدریس سره حېر توپیر لري.
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کود اسيتاد چيې ميو  تيه در  وایيي هغيه او دغيه کتياب داسيمون نيه خيوري،             -

خوله کتياب جيوړ کيړی،    ه یعنې دا چې استاد مو  ته هی  کتاب نه وایي، هغه پ

 ن چونر یا پنځه کلن چونر ټولو مضامینو کې هم داسې دی.لس کل

په یو مضمون کې نه، دوه کې نه دی، همغه پايوانی چونير چيې اسيتادانو کيود      

لیکلی دی، هغه چونر تدریس کېږي، هو بلک  دا کود چې وزارت وایيي، چيې   

  سيمون نيه   ېمو  کتابونيه را اسيتولي دي او دا کتابونيه ليه همغيه در  سيره هي       

 خوري.

دخوسييت د طييب محصييلین پييه عييین حييال کييې لييه لييوړو زده کييړو وزارت څاييه        -

کتابونيه هيم ورتيه راولېيږي؛ ځکيه پيه        انګلیسيي غواړي، چې په ځینيو برخيو کيې    

وینا یيې هغيه علميي مو يوعات، چيې پيه یيادو کتيابونو کيې شيته، پيه پايتو او             

دري کتابونو کې نه شي موندلی، خو په ورتيه وخيت کيې د طيب پيوهنځي ریيیس       

ن شاه تڼی له دې امله له المان غږ راحیو سره له خبرو کوليو ححه وکيړه، چيې پيه     جېا

وینييا یييې وزارت تييه یييې پييه بیييا، بیييا د کتييابونو او د پييوهنځي د اړونييدو سييتونزو  

رسمي مکتوبونه لېږلي دي، خو تر اوسه هی  غور پرې نيه دی شيوی، پيه هميدې     

شید زاید پوهنتيون ليه    حال مو  وغوات ، چې د یادو ستونزو په اړه د خوست د

رییس پوهندوی محمد رسول باوري سره خبرې وکړو، خيو هغيې تيه پيه رسو ين      

 کې نږدې یو ساعت انت ار شو، خو د مرکې لواره یې وخت رانکړو.

محصيلین پيه کيې زده کيړه      7۵۰۰پيوهنځي ليري او کيابو     1۵شید زایيدپوهنتون  

تنه انجونې هيم   9۰شدې کوي، چې دا د هېواد د بېلو بېلو سیمو ځوانان دي او ن

 د یاد پوهنتون په بېلو بېلو پوهنځیو کې په زده کړوبوختې دي.

پواييتنه: بلييې، وردک صيياحب د خوسييت رپييوو مييو واوریييدی، تاسييې پييه دې     

 هکله څه وایاست؟

ځواب: لومړی خو دا باید ووایم، چيې د ميایکرو بیوليوژي مضيمون، چيې ميو        

یييد، چييې او  برحالييه زمييو  د    درې کتابونييه د پوهانييد دوکتييور عبیييداهلل عب   

ټوکو کې او دا مو ټولو پوهنتونونيو   2۰۰۰وزارت وزیر دی، چاپ شوي دي، په 
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تييه لېږلييي دي، چييې پرازیتولييوژي ده، مييایکروبیولوژي عمييومي او مييایکرو      

همدا شيان عميومي ميایکرو بیوليوژي د شياخص چياپ        بیولوژي خصوصي ده.

معيه حنیيف چياپ کييړې ده،    کيړې ده، بليه ميایکرو بیوليوژي د پوهانيد محميد ج      

صيابر، چيې    حاکنير اساسات پرازیتولوژي د یوسف مبارک او پرازیتوليوژي د  

 په یو مضمون کې مو  دومره کتابونه چاپ کړي دي او دا مو تقسیم کړي دي.

زره د طيب محصيلین ميو  ليرو، نيو متأسي انه        7تير   6دا چې پيه افغانسيتان کيې    

دا داسيې کېيږي، چيې ميو       .ن و کوالی، چيې هير محصي  تيه یيو کتياب ورکيړو       

زیاتره کتابونه، کتاباانو ته ورکوو، بیيا محصي  بایيد د سمسيتر پيه پیي  کيې        

کتيياب، د کتاباييانې نييه واخلييي، بیييا امتحييان یييې چييې ورکييړ، کتيياب بېرتييه         

 له.ئکتاباانې ته ورکړي، دا یوه مس

له دا ده، اه ده چې دوی خوله تصدیو وکړ، چيې کتابونيه رسيېدلي    ئمه مسیدو

دا چې د دوی استادان د دغه کتابونو پر عوض پاواني چونرنيو ټونيه    دي، خو

اسييت اده کيييوي دا بایييد دوی خوليييه ادارې تييه ووایيييي او همدغييه اسيييتادان او     

مسيييوولین یيييې، یعنيييې ریيييیس د پيييوهنځي او ریيييیس د پوهنتيييون بایيييد دغيييه   

اسييتادان دېتييه وه ييوي، چييې د نویييو درسييي مييوادو او سييتندرد موادوڅاييه     

 است اده وکړي.

بلی آېای وردک، یکی از شينوندگان از والیيت بليد در هميین رابطيه سيوال را        -

 مطرح کرده اند:

بلييد هسييتم، ميين از    پوهنتييونبسييم اهلل الييرحمن الييرحیم، یکييی از محصييلین     -

مېمان برنامه سوال دارد که آیا منابع درسی ای کيه از خيارج بيه زبيان هيای مليی       

لی باالی اینېا ن ارت دارنيد ویيا   ما ترجمه میکنند، آیا وزارت تحصیتت عا

 خیر؟

بلی، من برای شما باید عرض بدارد، کيه تنېيا یيک ېسيمت کميی از ایين        -وابځ

کتابېا ترجمه شده، مثتً یک کتاب است کيه راهنميای اساسيی انسيتیزی بيرای      

ک ور های رو به انک ا ، این کتياب را طيوری چياپ کيرده ایيم کيه یکطير  ان        
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اصييلی اوریجنيي  ان طيير  دسييت چييپ ان دری    ان لیسييی اسييت و همييان تکسييت 

اکثریت کتابېای را که ما چاپ کردیم و بيه دسيتر  شياگردان افغانسيتان      است.

ېييرار دادیييم، انېييا نوشييته وتييالیف همييین اسييتادان پييوهنځی طييب افغانسييتان       

هيير کتيياب تصييدیو می ييود از طيير  آميير دیوارتمنييت مربييوط، ریييیس     هسييتند. 

ربوط، آنېا تصدیو میکنند، که ایين کتياب   پوهنځی مربوط و رئیس پوهنتون م

درست نوشيته شيده اسيت و ایين کتياب ېابي  اسيت ادن محصيلین اسيت و بيه درد           

 محص  میاورد، بعد از آن ما اېداد به چاپ وتوزیع آن میکنیم.

صاحب، تاسې د کتابونو ژباړې ته اشاره وکړه، خو بیا هيم   حاکنربلې، ت کر  -

کې ځینې م کتت لري، لکه دغه خيور چيې   ځینې محصلین د ژباړې په بر خه 

 مو  ته وایي:

صاحب نه دا پواتنه کود، چيې دا کتابونيه چيې دوی ترجميه کيړي       حاکنرزه له  -

دي، له دېنه محصلین په پوره توګه اسيت اده نيه شيي کيولی، یعنيې مطليب ميې        

داسې دی، چې له یيو دوه درې جمليې ویليو نيه وروسيته داسيې یيوه نقطيه پکيې          

صيي  پکييې بنييد پيياتې کېييږي، بیييا مجبييور دی، چييې هغييوی         راځييي، چييې مح 

تکست بوکونو تيه مراجعيه وکيړي، خوي  م يک  ليه هغيې نيه او یيا د           انګلیسي

اننرنیييڅ لييه الرې مو ييو  ګوګيي  کييې واچييوي او هغييه ځييای نييه سيير  وکييړي او  

 صاحب څه ن ر لري؟ حاکنرمو و  ځانته پیدا کړي، په دې اړه 

ونو پييه هکلييه پرځييای دی، چييې یييا پييه ځييواب: د دوی دغييه ت ييویش د هغييه کتيياب

خارج کې یا په داخ  د افغانستان کې یو په یيو د خيارجي منيابعو نيه ترجمانيان      

یې ترجمه کوي، چې هغه د مسلکي ترمینالوژي باندې نه پيوهېږي، پيه داسيې    

مواردو کې دغيه م يک  شيته دی، چيې دا بایيد حي  شيي، زميو  کتابونيه دغيه           

ژبيه کيې دی او یيو     انګلیسيابونه مکم  په م ک  نه لري، زمو  حتی دري کت

دی او  انګلیسيي کتاب مو داسې دی، چې یوې خواته یيې هغيه اصيلي ميتن پيه      

 بلې خواته یې دري متن دی، چې په دې کې دغه م ک  ن ته.

هيرات م وینيد، تيا اکنيون     پوهنتيون  بلی آېيای وردک، شيماری از محصيلین     -



 

 

1۵7 

طر  وزارت تحصیتت عيالی در  هیچ نو  کتابی به زبان های دری و پ تو از 

در همین رابطه همکار ما هوشنگ هاشمی از  دستر  آنېا ېرار ن رفته است.

 والیت هرات گزارشی دارند که باهم می نویم:

هييرات، از عييدد موجودیييت کتيياب هييای    پوهنتييون در محصييلین شييماری از  -

مسلکی به حد کافی شکایت دارنيد و می وینيد کيه مسيووالن بيه ایين م يک         

پوهنتيون  انجینيری   پيوهنځی سال سيود   محص ن یر احمد جه جدی ندارند.تو

بييه دری و پ ييتو بسييیار کتيياب کييم اسييت و بييه فارسييی ایرانييی   هييرات می ویييد:

 است.

کتابېای که به درد باور باشد خیلی کم است، بعضی لغيت هيای دارنيد کيه ميا      

ای بييه انېييا اشيينایی نييداریم و دی يير بی ييتر بييه زبييان ان لیسييی اسييت، کتيياب هيي

مسلکی خیلی است، ولی آنقدر که بتوانیم اسيت اده نمياییم نیسيت و یيا از هير      

کتييابی اگيير یييک و یييا دو دانييه باشييد، مييثتً بعضييی کتابېييای باييش البراتييوار   

هسييتند، شيياید یييک ویييا دو دانييه در تميياد فاکولتييه باشييد، امييا بييه دسييتر         

هيا پيول    خیلی بچيه هيا اسيت از اطيرا  کيه بیچياره       استادان و شاگردان نیست.

ندارنييد وایيين جييا کييه میاینييد، خيير  ومصيير  اطيياق را حسيياب نمييوده و کتيياب  

 خریدن برای آنېا م ک  می ود.

هرات عدد توجيه بيه    پوهنتونهای  پوهنځیاین در حالیست که در شماری از  -

 بوجود آورده است. محصلینکتاباانه ها، م کتتی را برای 

 هرات می وید: وهنتونپکمویوتر ساینس  پوهنځیپرویز عازد محص  

کتابېای را داخ  کتاباانه گذاشته، ولی متأس انه ميا کتابيداری را نيداریم،    

ول کتاباانه است ما نداریم، متاس انه این بيی تيوجېی ریاسيت    ؤکسی که مس

 پوهنتون است. 

 فرهاد نیکزاد محص  پوهنځی طب می وید:

زوده است، محدودیت کتابېای مسلکی بر م کتت محصتن، چند برابر اف

 تعداد کتابېا کمتر از چیزی است که برای تماد محصلین برسد.
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شيياید ده دانييه تکسييت بييوک مييا از یييک مضييمون داشييته باشييیم و طبعيياً بييرای     

بی تر از ده ن ر ک ایيت نمیکنيد و مجبيوریم کيه یيک کتياب از آن گرفتيه و آنيرا         

و یيا ه يتاد    کاپی نماییم و آنرا انت ار کنیم، چون به هر صنف حدوداً صد ن ير 

 محص  در یک صنف است.

هييرات، م ييک  محييدودیت کتيياب  پوهنتييوننيذیر احمييد سييکندری، معيياون   -

را رد کييرده و او می ویييد در سييال جيياری بييیش از بیسييت هييزار   پوهنتييوندریيين 

 جذب شده است. پوهنتونجلد کتاب، بیش از پنجصد عنوان درین 

یم، کييه بيياخود داشييته  مييا نمیتييوانیم کييه کتيياب را ببييریم، بييه محصييلین بييده     -

 باشند. اکثراً محصلین در ېسمت ح ظ کتاب کوشا نیستند.

کتابېا از لحاظ مسای  ن ېداری بيه م يک  مواجيه انيد، اميا کتابېيا هميه بيه         

کتاباانه هيای اختصاصيی کيه ميا در هير پيوهنځی داریيم و کتاباانيه عميومی          

د که از آنېا پوهنتون هر وېت که خواسته باشید در آنجا کتابدارهای ما هستن

 است اده کنند.

هيرات می وینيد، ک يورهای ماتليف، بيه ویيشه امریکيا         پوهنتيون مسووالن  -

والمان در ېسمت تېیه کتياب هيای مسيلکی در طيی ده سيال اخیير کميک هيای         

 زیادی را نموده اند.

بلييی آېييای وردک، شييما گييزار  را شيينیدید، آیييا کييداد پروگييراد مبنييی بيير           -

 انه های پوهنتون داشته اید و یا در آینده دارید؟خریداری کتاب برای کتابا

واب: اول باید ب ویم که محصلین عزیز راست می ویند، واېعاً افغانسيتان  ځ

و پوهنتون هيای افغانسيتان اشيد  يرورت بيه کتابېيای بيه زبيان دری و پ يتو          

دارنييد، متأسيي انه اکثریيييت محصييلین مييا بيييه زبانېييای خييارجی و ان لیسيييی       

ان لیسيی هيم وجيود نيدارد و یيا اگير وجيود دارد، خیليی          نمیدانند و کتابېيای 

ېیمت هستند، به این خاطر باید در پېلوی پروگيراد کتابېيای طبيی، کيه ميا از      

سه سال به اینطر  باالیش کار کيردیم و یيک تعيداد چياپ شيده و در دسيتر        

محصيييلین ېيييرار دارد، بایيييد در تمييياد بايييش هيييای غیييير طبيييی، ميييثتً عليييود      
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دبیات، علود طبیعی، ساینس و در تماد رشتۀ که تدریس اجتماعی، تارید، ا

می وند، در افغانستان باید یيک کتياب درسيی بيه زبيان دری و پ يتو وجيود        

خوشباتانه در باش معار ، وزارت معار  از چنيدین سيال بيه     داشته باشد.

اینطر  یک پروگيراد وسيیعی چياپ کتيب درسيی را از صينف اول اليی صينف         

شرو  کرده بود و در همین چند سيال اخیير کتابېيا بيه      دوازده در تماد مضامین

تماد مکتب های افغانستان توزیع شده و حتی کتاب رهنمای معلم هيم در ایين   

همييین طييور بایييد بييرای تميياد     اواخيير چيياپ و بييه دسييتر  معلمييین ېييرار دارد.   

پوهنتون هيای افغانسيتان، یيک پروگيراد مليی کتياب هيای درسيی را در تمياد          

 اشیم، مثلیکه محصلین گ تند، ن ر من همینطور است.رشته ها داشته ب

در کی یت تدریس رول عميده را اسيتاد و کتياب درسيی دارد، جاییکيه کتياب       

درسی وجود نداشته باشد، در آنجيا محصي  بیچياره نمیتوانيد در  را خيوب      

یاد ب یرد و در  را که خوب یاد ن رفت، یک داکتير خيوب بوجيود نمیایيد و     

یم، پس مریض های ما تداوی نمی شود و باید بيه خيارج   داکتر خوب که نداشت

 بروند.

پیامونوتييه ورشييو او وابييه ورو، چييې زمييو  دغييه       بیييا بييه هييم د اورېييدونکو    -

 اورېدونکی څه وایي:

بسم اهلل الرحمن الرحیم. زما نود محمد خالد د ننګرهيار اوسيېدونکی یيم، ليه      -

و لوييياره پيييه صييياحب څايييه زميييا پوايييته دا ده، چيييې د دغيييو محصيييلین    حاکنييير

پوهنتونونو کې کود کتابونه ژباړل کېږي، کنه د دې ليړۍ بایيد، چيې د تير حېيره      

وغځييول شييي، خييو مييو  لويياره مېمييه دا ده، چييې مييو  لويياره همغييه مسييلکي          

کتابونه، یعنې د طب پوهنځي لواره، چې کيود کتابونيه اړیين او  يروري دي،     

 باید هم هغه ورته وژباړل شي.

دې د جلييدونو شييمېر تيير دوه زره او درې زره پييورې    دا مېمييه نييه ده، چييې دوی   

رسوي، کنه یو کتاب دې وژباړي، خو پيه صيحی  طریقيه سيره، چيې محصيلین       

 په اه توګه ورنه است اده وکړي.
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ځواب: زمو  دغه محص  راتیا وایي، باید همدغه لړۍ وغځيول شيي، یعنيې    

ترجميه   پراختیا پیدا کړي، یعنې په هغيو برخيو کيې چيې کتابونيه تراوسيه نيدي       

شوي، نه دي چاپ شوي باید چاپ شی او دوی بليه مسيئله د کی یيت هيم مېميه      

ده، باید او باید اه کتاب وژباړل شي، اه کتياب چياپ شيي او کی یيت تيه یيې       

 توجه وشي، پوره ورسره موافو یم.

بلی آېای وردک، مصار  کتابېای که شما چاپ کرده ایيد چقيدر شيده وکيی      -

بيا   DAADسسه همکاری های اکادمیک الميان  ؤم تموی  کرده، من فکر میکنم

 شما همکار بوده اند؟

ی، یيييا جيييرمن اکادمیيييک  حی ای ای حواب: در ميييورد چييياپش در ېيييدد اول  ځييي

اکسچنج سيرویس بيا ميا همکياری کيرده انيد، کيه اکثریيت کتابېيا بيا مصيار             

همین مؤسسه چاپ شيده اسيت، دریين اواخير خصوصياً در دو سيال اخیير یيک         

افغانسييتان ، کييه رئييیس آن داکتيير ایييرو   -اد یکنييدرهلف مؤسسييۀ دیګيير بييه نيي

است، آنېا در باش چياپ کتيب درسيی بيرای نن رهيار، چيون آنېيا پيروژه هيای          

درین جا بایيد ب يویم، کيه مصيار  فيی       تعلیمی دارند با ما همکاری کرده اند.

 ست، این فقط مصار  چاپ کتاب است.اکتاب تقریباً دو الی سه ایرو 

لیف این کتابېا و یا حو الترجمۀ این کتابېا حتی یک افغيانی  أما برای حو الت

هم به استادان و به مؤل ین نيداده ایيم، بيه خياطر اینکيه آنېيا معيا  می یرنيد،         

برای تدریس وتېیيۀ ميواد درسيی فعيتً یکصيدو شيانزده کتياب طبيی را چياپ          

 ازوتقسیم کرده ایم و درین اواخر اولین کتاب غیر طبی بناد کتاب ریا يیات  

کوشيش ميا هميین اسيت، کيه در بايش چياپ کتيب          چاپ شد.پوهنتون خوست 

طوریکه شيما شينیدید    غیر طبی هم اگر امکانات پیدا شود، که ما چاپ کنیم.

از محصلین عزیز ما که ای ان اشد  رورت دارند که در باش های غیر طبيی  

 هم کتاب چاپ شود.

لييو او د کتييابونو د بلييې وردک صيياحب، لييه بلييې خييوا د پوهنتونونييو د تجېیزو -

 چاپولو په برخه کې د عالي تحصیتتو ليه وزارت سيره د نړیيوال بانيک ليه خيوا      
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ده، آیييا لييه دغييو ېیسييو څاييه تاسييو د کتييابونو       حالييرو مرسييته شييوې ۵۰۰۰۰۰۰ی

 چاپولو په برخه کې ګنه اخستې ده او که څنګه؟

اده ځواب: متأس انه؛ تر اوسه پورې مو  د بانک جېياني ليه پیسيو څايه اسيت      

نه ده کړې، پروسږ کال مو  یو پې نېاد وکړ چيې بانيک جېياني دا ومنليه، خيو      

زميا هیليه او    متاس انه دغه کتابونه د ځینو بروکراسيیو پيه خياطر چياپ ن يول.     

امید هم همدغه دی چيې زميو  وزارت او د افغانسيتان نيورې وزارتايانې چيې       

د ورتيه جيوړ شيي    نړیوال کومکونه کوي، له دغه وزارتاانو سره چې یو پروګيرا 

حېير پرځيای کيار وي، کييه د نړیيوال بانيګ ليه پیسيو څايه د نييورو          ، او دا بيه حېير  

برخو ترڅنګ د درسي کتابونو د چياپ پيه هکليه اسيت اده وشيي، دا بيه حېير پير         

دغه پیسې د همدې لواره ورکول کېږي، دغه وزارت ته چيې   ځای است اده وي.

 یييت د در  د جګولييو د کی یييت د تييدریس جييګ کييړي او بېتييرین وسييیله د کی 

 دی. کتابونو چاپ

بلييی آېييای وردک، آیييا کتابېييای کييه از سييوی وزارت چيياپ می ييود، فقييط در   -

اختیار مراکز تحصیتت عالی دولتی ېرار می یرد؟ یا که مراکيز تحصيیتت   

عييالی خصوصييی هييم میتواننييد از اینېييا اسييت اده کننييد، یييک باييش؟ و باييش  

 فرو  میرسند یا خیر؟ دی ر، آیا در دی ر کتاباانه ها به

واب: کتابېييای را کييه مييا تييا اکنييون چيياپ کييرده ایييم، باييش اع ييم اینېييا بييه      ځيي

کتاباانه های پوهنتون های دولتی ېرار گرفته و پوهنتيون هيای کيه پيوهنځی     

طب دارند، مث  پوهنتون طبی کاب ، پوهنتون بلد، هرات، ېندهار، پکتیيا،  

فغانستان یک سلسيله پيوهنځی   در ادرین اواخر  خوست،نن رهار والبیرونی.

هييای طييب و پوهنتييون هييای خصوصييی هييم ایجيياد شييده، کييه مييا دو سييه جلييد هيير 

ذاریم،  ي کتاب را به همین پوهنځی های طب خصوصی هم در اختیيار آنېيا می  

چون همانجا هم داکتر تربیه می ود، مثتْ حتی در بعضی والیات افغانسيتان  

هيای طيب خصوصيی وجيود      در بلد، هيرات، ېنيدهار، در خوسيت هيم پيوهنځی     

رفتيه   ميا از هيیچ کيس یيک پيول هيم ن       دارند، ما همرای آنېا همکاری میکنیم.
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در پېليوی   یيرد. گ ان به تماد اینېيا در اختیيار ایين هيا ېيرار ميی       ایم و بطور رای

ری هييم یييک، یييک نمونييه کتيياب را    ييان هييای دیگييایيين مييا بييه یييک سلسييله ار  

 اخانه هيای افغانسيتان   میدهیم، ميثتْ وزارت صيحت عاميه، یيک سلسيله شي      

مانند چېارصد بستر، به اکادمی عليود یيک، یيک نمونيه ایين کتابېيا را روان       

 ری را، منتېا به شک  نمونه. سسات دیؤمیکنیم، یک سلسله م

بلييې وردک صيياحب، کييه پييه آخيير کييې دا راتييه ووایاسييت، آیييا د دغييو کتييابونو   -

ورکييول کېيږي، کييه  مؤل ینيو لوياره هييم ستاسيو وزارت لايوا کييود امتیياز ورتيه       

 څنګه؟

ځيواب: پييه افغانسيتان کييی سیسييتم داسيې دی چييې یييو اسيتاد کتيياب چيياپوي،     

کتيياب لیکييي، د هغييې د علمييي رتبييې لويياره یو ييرورت دی او کييه دا کتيياب د    

انسجاد امور اکادمیک لاوا تأیید او من يور شيي، دی یيو علميي رتبيه اخليي       

ليده کتابونيه ورکيول    زميو  لايوا نيه دوی تيه فقيط پنځيو  ج       دا یو امتیياز دی. 

 کېږي، منحیث ت کري، دوی ته هی  نو  پیسې مو  نه دی ورکړی.

د عييالي تحصييیتتو پييه وزارت کييې لييه م يياور او اداري متاصييص محتييرد      -

یحیی وردک څاه یيوه دنیيا مننيه، چيې پيه حېيره حوصيله منيدۍ سيره یيې            حاکنر

 زمو  او د اورېدونکو پواتنو ته ځواب ورکی.

م یوه نړۍ مننه، چې زه مو دلته سيتدیو تيه راوبلليم او پيه     ځواب: ستاسو څاه ه

دغه مو و  کيې زميا غيږ او د محصيلینو غيږ او د کارپوهيانو غيږ ميو خلکوتيه          

 ورسوله.

 

 .هر دريس مضمو  باید دريس کتاب ولري

 ، و  هره دريس خونه باید پروجهټور ولري.
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 09.09.2013 :نینه

 http://dw.com/p/19eHD :لن  لینک، هاجره حرکت ه:لیکوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د المييييان د بېرنیييييو چييييارو وزارت، د دغييييه هېييييواد د اکييييادمیکو تبييييادلو د   

مرسيييتندویه ټيييولنې  Kinderhilfe او د الميييانۍ (DAAD) خيييدماتو د ادارې

درسييييي کتييييابونو چيييياپ کييييړي، خييييو  116پييييه مرسييييته پييييه افغانسييييتان کييييې 

 محصلین د ال حېرو مرستو غواتنه کوي.

ه څلييييورو کلونييييو ، لييييهیحیييييی ورد حاکنييييریييييو افغيييياني االصييييله الميييياني  

راهیسيييې پيييه افغانسيييتان کيييې د روغتیيييا پيييه برخيييه کيييې د محصيييلینو لوييياره 

د الميييياني مرسييييتندویه موسسييييو پييييه مييييالي متتييييړ پييييه پاييييتو، دري او       

 ژبو کتابونه چاپوي.   انګلیسي
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وایييي، چييې پييه دې برخييه کييې یييې هغييه وخييت پييه کييار پیيي            هايياغلی ورد

 يييو  تيييه متوجيييه وکيييړ، چيييې افغانسيييتان تيييه د خوييي  سييي ر پييير مېيييال دې مو

شييييو، چييييې پييييه پوهنتونونييييو کييييې حېيييير زاړه او لييييه وختييييه تېيييير کتابونييييه        

 .تدریسېدل

 

 

 

 

 

 

 

د چيياپ شييویو کتييابونو لييه حلييې څاييه یييوازې لييږ شييمېر یييې لييه نييورو ژبييو             

پايييتو او دري تيييه ترجميييه شيييوي دي او پييياتې نيييور یيييې ټيييول د افغانسيييتان د  

اسيييتادانو طيييب پوهنځیيييو او پيييه کابييي  کيييې د طبيييي علوميييو د پوهنتيييون د     

 لیک  شوي اثار دي.

 له دویچه ویله سره په یوې ځانګړې مرکه کې ووی : هااغلي ورد

مييو  تيير اوسييه پييه دې توانېييدلي یييو، چييې د افغانسييتان د طييب پوهنتييون         »

]د کابيييي  د طبييييي علومييييو پوهنتييييونو او نييييورو والیتونييييو طييييب پوهنځیييييو  

کتييياب  د هييير  »هغيييه زیاتيييه کيييړه:   « عنوانيييه کتابونيييه چييياپ کيييړو     116لوييياره 

، پايييتو او  انګلیسييييتیيييراژ ليييه زرو نيييه تييير دوه زرو پيييوري دی، چيييې پيييه       

 «دري ژبو چاپ شوي دي.

چيياپ شييوي کتابونييه ټييول د روغتیييا پييه برخييه کييې دي او د افغانسييتان پييه         

بېتبېليييو والیتونيييو کيييې د طيييب محصيييلین کيييوالی شيييي ليييه هغيييوی څايييه د   

 درسي کتابونو او منابعو په توګه کار واخلي.
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غيييو کتيييابونو ليييه چاپېيييدو سيييره د افغيييان محصيييلینو ځینيييې   کيييه څيييه هيييم د د

سيييتونزې حييي  شيييوي دي، خيييو محصيييلین او  هيييم پيييه کتيييابتونونو کيييې د     

 درسي کتابونو او منابعو له کمات څاه سر ټکوي.

 «زمو  کتابونه باید پر نړیوالو معیارونو برابر وي.»

د افغانسيييييتان د بېتبېليييييو پوهنتونونيييييو اسيييييتادان او محصيييييلین وایيييييي، 

کابييييي  د طبيييييي علوميييييو پوهنتيييييون او پيييييه والیتونيييييو کيييييې د طيييييب  چييييې د 

 پوهنځیو ته باید خاصه پاملرنه وشي.

د ننګرهيييار د طيييب پيييوهنځي د وروسيييتي کيييال محصيييله معصيييومه فييياروېي  

مييييو  زیييييات وخييييت د در  پيييير مېييييال لييييه داسييييې پواييييتنو سييييره    »وایييييي: 

ېييييږو، چييييې پييييه لکچيييير نوټونييييو کييييې ورتييييه ځوابونييييه نييييه شييييو      ک ماييييامد

ميييدې کبليييه ميييو  داسيييې کتيييابونو تيييه اړتیيييا ليييرو، چيييې         مونيييدالی، ليييه ه 

 «ورڅاه د منابعو په توګه کار واخلو.

هيييم ليييه دې سيييتونزې خبييير دی، هغيييه وایيييي چيييې د الميييان پيييه   هاييياغلی ورد

مرسيييته چييياپ شيييویو کتيييابونو تييير یيييوه حيييده پيييورې د افغيييان محصيييلینو         

 ستونزې ح  کړي دي، خو ال حېر کار ته اړتیا شته.

پيييه کابييي  کيييې د طبيييي علوميييو پيييه پوهنتيييون او د     »وردک زیييياتوي:  حاکنييير

افغانسييتان پييه طييب پوهنځیييو کييې او  هييم حېييرې ت ييې شييته، چييې بایييد          

 «حکې شي.
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وایييييي، چييييې لييييه څلييييورو کلونييييو راهیسييييې د افغانسييييتان د   هورد حاکنيييير

 116لييييوړو زده کييييړو پييييه وزارت کييييې کييييار کييييوي او تيييير اوسييييه پييييورې یييييې   

 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي.

هييم لييري، چييې    (CD)ه پييه خبييره، هيير چيياپ شييوی کتيياب یييوه سييي حي        د هغيي

محصييلین و کييوالی شييي چيياپ شييوي کتابونييه پييه حیجینيي  بڼييه هييم لييه ځييان        

 سره ولري.

د چيياپ شييویو کتييابونو لييه حلييې څاييه درې یييې پييه ان لیسييې او نييور یييې پييه      

 پاتو او دري ژبو چاپ شوي دي.

لييه نييورو ژبييو     د چيياپ شييویو کتييابونو لييه حلييې څاييه یييوازې لييږ شييمېر یييې         

پايييتو او دري تيييه ترجميييه شيييوي دي او پييياتې نيييور یيييې ټيييول د افغانسيييتان د  

طيييب پوهنځیيييو او پيييه کابييي  کيييې د طبيييي علوميييو د پوهنتيييون د اسيييتادانو     

 .لیک  شوي اثار دي

او  هيييييم د افغانسيييييتان د پوهنتونيييييو اسيييييتادان او محصيييييلین ليييييه حېيييييرو 

 ستونزو سره ماامد دي.

وي علميييي کتابونيييه پيييه ان لېسيييي پيييه داسيييې حيييال کيييې، چيييې حېييير شيييمېر نييي

ژبيييه لیکييي  شيييوي دي، حېييير شيييمېر افغيييان محصيييلین او اسيييتادان ليييه دې        

ژبيييې سيييره اشييينایي نيييه ليييري او ليييه دې کبليييه نيييه شيييي کيييوالی، چيييې ليييه نویيييو  

 کتابونو څاه گنه پورته کړي.
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 واد ورځواڼې څاهله هې

 حیات اهلل حلیم 

 مه3 11 2۰13مه د 12د لړد 1392: نېنه

 

افغانسييتان دمګييړۍ، پييه ټولييو رفيياهي برخييو کييې د نړیوالييو مرسييتو تييه اړ         

دی؛ ځکيييه د پنځيييه دېييير  کلنيييې توييي  شيييوې او خولمنځيييي جګيييړو ليييه امليييه 

نړیوالييييو ملیيييياردونو حالييييرو   یييييې اېتصيييياد داسييييې وشييييړېد، چييييې او  د  

 . په پاو نه درېږي مرستو باوجود هم

کييه خبييره لييه شييف شييف نييه شيي تالو تييه راوباسييو، دغييه مرسييتې پييه پورتنیييو       

ټولييييو برخييييو کييييې د فسيييياد ېربيييياني شييييوې او د ميييياهرو کړیييييو لاييييوا ددې    

مرسييتو یييوه برخييه پييه خيياص مېييارت لييه ملکييه د بانييدې و اېسييت  شييوه او           

پييه څييه یييې پييه کابيي  کييې اسييمان څکييي بل نګونييه جييوړ شييول او هیچييا لييه چييا    

ونييه پواييت ، چييې دا پیسييې ده لييه کومييه کييړې او نييه یييې ددغييه فسييادونو           

مايييه ونیوليييه؛ ځکيييه هماغيييه کسيييان پيييه فسييياد کيييې را ايييکې  ول چيييې د         

 .ؤفسادونو کنترول یې پر غاړه 

پيييه هرصيييورت خيييو پيييه مقابييي  کيييې یيييې بیيييا زميييو  یيييو شيييمېر زړه سيييواندو     

 هېوادواليييو دا نړیيييوالې مرسيييتې تييير خوييي  ميييدیریت النيييدې هېيييواد تيييه را      

وړې او پرتييييه لييييه دې، چييييې راوړل شييييوې مرسييييتې یييييې ددغييييه راز هييييو      

بيييازانو د هوسيييونو ېربييياني شيييي، پاوييي  ال  یيييې د خوليييو هېوادواليييو پيييه     

دردونيييو دوا کيييړې، چيييې یيييو هيييم ليييه دغيييه زړه سيييواندو هېيييوادو اليييو نيييه د       
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محميييييد  حاکنيييييرليييييوړو زده کيييييړود وزارت سيييييتکار او اداري متاصيييييص  

وهنتونونييييو تدریسييييي خييييدماتو یحیييييی ورده دی، چييييې د هېييييواد طبييييي پ

تيييه یيييې داسيييې پروگيييراد راووړ، چيييې ليييه مايييې یيييې پيييه همدغيييه پوهنځیيييو    

کيييې پييييه نړیييييوال معیييييارونو برابيييير د عصييييري او پرماتللیييييو وسييييایلو پييييه  

ذریعيييه دا تدریسيييي نيييوی مېتيييود پييير ميييد وړل کېيييږي، ددې فعيييالیتونو پيييه   

محميييد یحیيييی و ميييد تيييه ګونييي ه ماتيييه       حاکنيييراړه ميييو د پوايييتنو لوييياره د   

 کړه، چې هغه په پی  کې ووی :

هلتييه  څييو کالييه د ماييه، کلييه چييې زه د هېييواد ځینييو پييو هنتونييو تييه تللييی ود       

مييييې ولیييييدل، چييييې محصييييلین پييييه ګوتييييو لييييه لیکيييي  شييييویو دېيييير  کلنييييو  

پاوانیييو چونرونييو نييه کييار اخلييي هغييه لييه یييو بيي  سييره تبادلييه کييوي او یييا            

زمييييو  د فوتوکيييياپي تييييرې باسييييي دا څييييه د حیرانتیييييا خبييييره نييييه وه؛ ځکييييه   

ټييولنې معمييول او ایجابييات همييدا و، خييو دغييه حالييت زه حېيير خ ييه کييړد، ان        

وميييې ژړل، بیيييا ميييې هيييم ليييه ځيييان سيييره ېيييوي پرېکيييړه وکيييړه چيييې زه بيييه ددې   

سييتونزې دکنتييرول غييم خييورد، ال  پييه کييار شييود او تيير اوسييه مييې پييه بييېت        

عنوانيييه طبيييي کتابونيييه د هېيييواد طيييب پوهنځیيييو تيييه      136بېليييو برخيييو کيييې  

 چاپ کړل.

ددې پييو اييتنې پييه ځييواب کييې، چييې ایييا دا چيياپ شييوي کتابونييه لييه بېرنیييو      

ذرایعيييو نيييه ژبييياړه او کيييه د هېيييواد د طبيييي پوهنتونونيييو د اسيييتادانو لیکييي    

یحیيييی ورده وویييي : هغيييه کتابونيييه چيييې    حاکنيييرشيييوي آثيييار دي، اييياغلي  

تراوسييه پييورې مييو  چيياپ کييړي دي، لييس سييلنه یييې لييه داخلييي او بېرنیييو           

سييلنه دغييه چيياپ شييوي کتابونييه بیييا دهېييواد       9۰خييو  ذرایعييو نييه ژبيياړه ده،  

د ماتل يييو طبيييي پوهنتونيييو دهغيييه اسيييتادانو تيييالیف شيييوي کتابونيييه دي،     

 چې هر یو یې له شلو نه تر دېرشو کلونو پورې کاري تجربه لري.
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ددې پييو اييتنې پييه ځييواب کييې، چييې دغييه چيياپ شييوي کتابونييه بیييا هييم د             

نتيييون یيييو شيييمېر  طيييب محصيييلینو تيييه نيييه رسيييېږي او دخوسيييت د طبيييي پوه   

محصييلین ګیلييه لييري، چييې دغييه چيياپ شييوي کتابونييه دوی تييه حېيير ارزاييت       

تيييه  ليييري، خيييو ددوی پوهنتيييون تيييه حېييير کيييم رسيييېدلي دي، اسيييتادان دوی  

بیيييا هيييم ليييه چونرونيييو تيييدریس کيييوي! پيييه کيييود تیيييراژ تاسيييې دا کتابونيييه        

 چاپوئ؟

اييياغلي ورده وویييي : د هېيييواد پيييه طبيييي پوهنتونونيييو کيييې ليييه شيييوږو زرو    

اوو زرو پيييورې محصيييلین در  وایيييي او دا ليييه توانيييه ليييوړه ده، چيييې  نيييه تييير 

هيير محصيي  تييه یييو کتيياب ورسييېږي، خييو مييو  هغييه کتابونييه، چييې پييه طبييي       

حګيير کييې حېييره اړتیييا ورتييه محسوسييه ده پييه لييوړ تیييراژ چيياپوو، د مثييال پييه        

توګيييييه د ميييييایکرو بیوليييييوژي، پرازیتوليييييوژي، اساسيييييات پرازیتوليييييوژي  

ړ کييې دوه دوه زره ټوکييه چيياپ شييوي دي    مضييامین هيير یييو یييې دچيياپ پييه ليي      

 او د هېواد طبي پوهنتونونو ته لېږل شوي دي.

د هغيييه پيييه وینيييا، چيييې ليييه چييياپ شيييویو کتيييابونو سيييره مييي  د ټيييول کتييياب        

محتييوا پييه یسييي حي  کييې هييم شييته او سييي حي د کتيياب پييه ميينځ کييې ده او         

هييم د یييوه اننيير نینييي پيياڼې پييه دننييه کييې دغييه کتابونييه پييه ټييول هېييواد کييې           

نلييوح کېييدای شييي، خييو یحیييی ورده زیاتييه کييړه، چييې کييه اسييتادان او        حاو

لييييه الرې سييييمه اسييييت اده   نوزده کييييوونکي لييييه دغييييه کتييييابونو د کتييييابتونو 

 است ادې ته رسېږي. وکړي، د ټولو

ددې پيييو ايييتنې پيييه ځيييواب کيييې، چيييې دغيييه کتابونيييه، چيييې ستاسيييې لايييوا   

چيييياپېږي، پييييه دولتييييي طبييييي پوهنتونونييييو او ادارو برسييييېره خصوصييييي       

 ي پوهنتونونو ته هم رسېږي که نه؟ ااغلي یحیی ووی :طب

نيييييدهار، پکتیيييييا، خوسيييييت او  کنګرهيييييار، کابييييي ، بليييييد،  وليييييې نيييييه! د ن 
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البیرونيييي پيييه طبيييي پوهنتونوبرسيييېره د طيييب خصوصيييي پوهنتونيييو تيييه هيييم   

ان تربیيييه حاکنيييرڅيييو څيييو ټوکيييه کتابونيييه ميييو  رسيييوو، ځکيييه چيييې دوی هيييم   

پييه مقابيي  کييې پیسييې نييه     کييوي او لييه بيي  پلييوه مييو  لييه هیچييا نييه د کتيياب         

اخليييو، دایيييوه وړیيييا طبيييي خيييدماتي پروسيييه ده او طبيييي پوهنتونونيييو تييير         

څنيييګ ميييو  روغتونيييو او د عيييامې رو غتیيييا وزارت تيييه هيييم ددې کتيييابونو      

 بېلګې ورلېږو.

کلييه چييې لييه یحیييی ورده نييه وپواييت  شييول، چييې دنړیييوال بانييک لاييوا د        

کييييابو پنځييييه  کتييييابونو د چيييياپ لويييياره د لييييوړو زده کييييړو لييييه وزارت سييييره    

ملیونييه حالييره مرسييته وشييوه، ایييا تاسييې هييم لييه دغييه پیسييو نييه دا کتابونييه          

 چاپوي، که کود ب  مدرک لري؟

یحیيييی پيييه وینيييا: کيييود کتابونيييه چيييې ميييو  چييياپ کيييړي او یيييا یيييې       حاکنيييرد 

چيياپوو پييه دې کييې مييو  د نړیييوال بانييک لييه پیسييو نييه ګنييه نييه ده اخسييتې،         

کيييړ او هغيييوی هيييم را سيييره   کيييه څيييه هيييم ميييو  نړیيييوال بانيييک تيييه وړانيييدیز و    

ومنليييه، خيييو د ځینيييو بروکراسيييیو ليييه وجيييې پيييه دغيييه پروسيييه خاشيييه واچيييول  

 .شوه او ددوی په پیسو زمو  کتابونه چاپ نه شول

عنوانييه کتابونييه د المييان د اکييادمیکو     136دهغييه پييه وینييا، چييې مييو  دغييه     

همکيياریو د ټييولنې پييه مرسييته او ترڅنييګ یييې لييه افغييان ماشييومانو سييره د         

 ومېنې لاوا د مرستو پواسطه د چاپ لګات تمویلوو.الماني ک

د مرکيييې پيييه وروسيييتیو کيييې اييياغلي محميييد یحیيييی وردک وویييي ، چيييې         

زمييييو  یييييوازینۍ هیلييييه او ارزو د خولييييو هېوادوالييييو د اوالدونييييو د لييييوړو     

زده کييييييړو لويييييياره د یييييييوې سييييييالمې زمینييييييې برابييييييرول دي، چييييييې ددوی     

 یتونه یې کم شي.دترفیتونه لوړ او درسي محدو
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زمو  په طبي پوهنځیو کې استادان څلوېات کاله پاواني چونرونه او زاړه 

ژباړل شوي درسي کتابونه کاروي. دوی نویيو درسيي او تدریسيي ميوادو تيه      

 ی نه لري. د دوی د امتحان طریقه هم د ماکینۍ پېړۍ په شان ده.السرس

د آزموینييو طریقييه محصييلین مجبييوروي چييې چونرونييه د م ېييود لييه پوهېييدلو  

پرته ح ظ کړي. دې ته انځيوریزه حاف يه هيم ویليی شيو. د انځيوریزې حياف ې        

اغېزه په طبي پوهنتونونيو کيې د اندېاينې وړ ده چيې معلوميات او پوهيه تير        

تييه د محصييلینو پييه ذهيين کييې نييه پيياتې کیييږې. محصييلین یييوازې د       حېييره وخ

آزموینو لواره تیاری نیسي چې دا کار د دوی له علميي او مسيلکي بریيا سيره     

 زیاته مرسته نه کوي.

زمو  د طبي زده کړو په سیستم کې یوه بله ستونزه د عملي کارونو د فرصيت  

نیکيي عمليي دورې   م کيال او همدارنګيه د کلی  یي نه شتون دی یپه لومړي او دو

په جریان کې . محصلین یوازې تر تیوریکي ین ري  زده کړو پورې محدود 

شوي دي او حېر کيم ت يایص کيوي. اوسينی سياینس غيواړي چيې محصيلین         

باید په ټولګي کې د کېناستو او چونرونو د ح ظ پر ځيای تير حېيره پيه عمليي      

لي پرماتيګ  کارونو کې ون ه واخلي. ننني طبي پوهنتونونه یا پوهنځي عم

ده چيې پيه ټيولګي     اساسي تمرکز بولي. دا په دې معنيی  د دوی د پروګرامونو

کيې د لکچيير ورکولييو تير څنييګ بييه محصييلین پيه مسييلکي توګييه د روغتیييایي    

مسلکي شاص په حول د ت ایص کولو فرصت تر السيه کيړي او دوی بيه پيه     

 زیاته اندازه خوله د عملي تجربې تر السه کول پی  کړي.
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  د آزادۍ راحیویي مجله

  http://pa.azadiradio.mobi/a/25411497.htmlحاونلوح لینک:

 16 ۰3 1393: نېنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستد علیکم! ا

د مجلييې پييه پیيي   اسييداهلل غضيين ر یييم، آزادي راحیييویي مجلييه وړانييدې کييود:  

 صيله مرکيه ليرو، چيې د ده پيه      حاګتر یحیی وردک سره مشوې خورونه کې له 

عنوانيه   14۰م رۍ، پروژې تر اوسه پورې د افغانستان د پوهنتونونو لوياره  

 طبي کتابونه چاپ کړي دي.

یحیی وردک، د لوړو زده کيړو پيه وزارت کيې د طبيي      حاکنراسداهلل غضن ر: 

کتابونو د چاپ پروژه پرمد بیایي، دی د دې پيروژې د چياپ شيویو کتيابونو     

 .ونکو پتنونو او اندېانو په اړه خبرې راته لرياو د راتل

یحیييی وردک وایييي: زه د څلييور کييالو راهیسييې د لييوړو زده کييړو پييه         حاکنيير
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طبيي درسيي    14۰پيه دغيه وخيت کيې ميو       وزارت کې منحیث م اور کار کيود. 

کتابونييه چيياپ کييړي دي، البتييه د کتييابونو د چيياپ مصييار  پييه المييان کييې د    

ميک  ر کوناميه یيوه مؤسسيه ده، چيې هغيو حېي      پيه   DAADاکاحمیکو اړیکيو یيا   

سسييه ده، د افغييان ماشييومانو لويياره د جرمنييي ؤکييړی دی او یييوه بلييه الميياني م

 سسو لاوا نه تموی  شوي دي.ؤکمېنه چې اکثریت کتابونه د دغه دوو م

دغه کتابونه اکثریت یې د افغانستان د ماتل و پوهنتونونيو، لکيه د کابي ،    

ت، بلد او کاپیسا پوهنتونونيو د اسيتادانو   ننګرهار، خوست، کندهار، هرا

ژبيو لیکي  شيوي دي او ميو  یيې چياپ        انګلیسيي دي چيې پيه پايتو، دري او    

څليور کاليه ماکيې کليه چيې زه افغانسيتان تيه ليه شيلو کلونيو مېياجرت             کوو.

وروسييته راغلييم، مييا د ننګرهييار پييه طييب پييوهنځي کييې شيياګردان، محصييلین  

ال  لیکليي نوټونيه چيې دوی     دېير  کلين پايواني پيه     -ولیدل چې دوی شي  

دغييه زاړه کاغذونييه دوی   لکچرنييوو ورتييه وایييي، ورڅاييه اسييت اده کولييه.     

، ووپاو  مصر  باندې فوتوکاپي کول او دا هماغه یوازیني درسيي ميواد   

چې دوی ورنه است اده کوله، نو دغه و عې زه حېر خ ه کړد او همغه و، چيې  

ې کيار کيود، نيو همغيه و، چيې      مو  تصمیم ونیو چې زه به فقط په دغه برخه کي 

متتيړ اعيتن کيړ او د     څايه ميا  ليه  بیا له المانانو سره مو خبرې وکړې، هغوی 

سيت  او هيم د ليوړو زده کيړو پيه      یکتابونو څه مالي مصار  یيې پير غياړه واخ   

وزارت کې یې ماته د کار او ځای امکانات برابر کيړل او دغيه کيار ميو شيرو       

کتابونيه چياپ شيوي دي، چيې د هير کتياب       عنوانيه   14۰کړ، چې تر ننيه پيورې   

له هر کتاب سره د کتاب په داخ  کې همغه د کتاب  ټوکه چاپېږي. 2۰۰۰ 1۰۰۰

په شيک  هيم شيته او دغيه ټيول کتابونيه        PDFټوله محتوا په یوه سي حي کې د 

خيوا نيه   ه مرکيز لي   ITمو  د جرمني بوخم پوهنتيون تيه لېيږو او هلتيه د هغيوی د      

سييایڅ کييې اچييول   پييه نامييه یييو وېييب  www.ecampus-afghanistan.orgدغييه ټييول د 

کتابونيه پيه    14۰کېږي، چيې هير څيوک پيه ټوليه دنیيا کيې کيوالی شيي همدغيه           

 خو  کمویوټر کې حاونلوح کړي.ه مکمله او په وړیا توګه پ



 

 

174 

 اسداهلل غضن ر: اوکه په چاپي بڼه څوک وغواړي، هم شته په بازار کې؟

بازار کې نه خرڅيوو، دا ميو  پيه ليومړۍ      یحیی وردک: په چاپي بڼه مو  دا په

مرحله کې د افغانستان طيب پوهنځیيو تيه ورکيوو او یيو شيمېر کتابونيه ميو          

اکاحمي علومو ته، د عامې روغتیا وزارت او ځینو روغتونونيو تيه ورکيوو،    

 په بازار کې نه خرڅول کېږي.

صياحب یحیيی وردک! د معيار  د کتيابونو پيه برخيه        حاکنراسداهلل غضن ر: 

سسييو د کتييابونو پييه ؤې یييو ن يير موجييود دی او دا ن يير د لييوړو زده کييړو د مکيي

حصه کې هم شته، یو کتاب که لیک  کېږي، نيو درې اړخيه بایيد پيه ن ير کيې       

 وي، یو خو پاوله هغه علم دی، فر اً د فزیيک یيو کتياب لیکي  کېيږي، نيو      

هغه څوک چې کتاب لیکي یا یې کومه کمېنيه لیکيي، نيو دوی بيه پيه فزیيک       

 دې پوهېږي.بان

 یحیی وردک: بلې.

 خوله له پیداګوژۍ سره تعلو لري.ه اسداهلل غضن ر: ب  اړخ یې پ

یو کتاب دی، فر اً د اتم صنف د زده کونکي لواره لیک  کېږي، یا د طيب د  

لومړي کال د محص  لوياره لیکي  کېيږي، دلتيه دې تعلیميي اړتیياوې هيم پيه         

د عليم پرتيه یيو بي  عليم      ا د فزیک ن ر کې نیول کېږي، دغه بیا له علم پرته، ی

 داګوژۍ چې  رورت دی ورته، چې تعلیم او تربیه څه غواړي؟ ېدی. د پ

او درېييیم اړخ دا دی: یييو کتيياب بييه د تعلييیم و تربیييې د علييم پييه معیييارونو هييم    

لیک  شوی وي او هغه د علم معیارونيه او غوايتنې بيه هيم پيه ن ير کيې نیيول         

ي، لیکيوالي هيم غيواړي، داسيې یيو      شوي وي، خو یو کتاب و وح هم غواړ

 متن باید وي چې هغه د فېم وړ وي، دا بیا یو درېیم مېارت شو.

وی  کېږي، چې د افغانستان تدریسيي کتابونيه داسيې کتابونيه پکيې ليږ دي       

 چې دا درې واړه ځانګړنې پوره او په الزمه اندازه ولري.

یاست، د دغيو   تاسو څنګه؟ تاسې کتابونه چاپوئ، آیا له معیاره یې مطمین

 درېیو واړو معیارونو؟
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یحیی وردک: د معار  په هکله زه باید دوی په اول کيې وسيتایم، ځکيه چيې     

  دوی یو لوی کار شرو  کړ.

راغلو زمو  یا د لوړو زده کړو د کتابونو په هکله، زمو  کتابونه لکه ما چيې  

 چيې زه د افغانسيتان د   ،ماکې وویي ، زه دغيه کتابونيه دغسيې پيرمد بیيایم      

دوی دغيه خوي     تيه ت يویقود، چيې    پوهنتونونيو اسيتادان، پروفیسيوران دې   

داشتونه یا خو  کتابونه له سيره یيو ن ير پيرې وکيړي او      لکچرنوټونه، خو  یا

هغه د طب له نویو السته راوړنو او معیارونو سره برابير کيړي او بیيا یيې ميو       

دغيه دوه   د مثيال پيه توګيه، دلتيه ميا ځینيې نميونې راوړي، دلتيه         ته وسيواري. 

کتابونييه، یييو کتيياب عضييوي کیمیييا ده، چييې دغييه پوهنييوال صيياحب ولیييزي     

خولييه رشييته کييې تيير دوکتييورا پييورې ه لیکلييی دی، ده خولييه پييه جرمنييي کييې پيي

تحصی  کړی دی او څو کاله یې په کاب  پوهنتون کې هيم در  ورکيړی دی،   

 په دې وروستیو کلونو کې.

ړ شيي، دی د کابي  پوهنتيون    پاوا هم ماکې له دې نه، چې دی خيارج تيه وال  

استاد وو، نوموړي د افغانستان تعلیمي نصاب په چوکاو بانيدې او همغيه   

مسلکي اصطتحاتو باندې چې دی هم پوهېږي او زمو  محص  هم پوهېږي 

  دغه کتاب یې ترتیب کړی دی.

همدا شان دا ب  کتاب د پوهاند دوکتور عبیداهلل عبید دی، چې د ليوړو زده  

دا پاوله استاد پاتې شوی دی، کلونه، کلونه د کاب  طيب پيه    کړو وزیر دی،

پوهنتون کيې د ميایکروبیولوژي کتابونيه یيې لیکليي دي، دا دوه درې وارې      

په دغو کتابونو کې ان شياء اهلل   له سره چاپ شوي او له سره ای یڅ شوي دي.

دغه م کتت، چې په نورو کتابونو کې موجود دي ن ته او یا حېير کيم دي؛   

دغه کتابونه داسيې یيو بيې تجربيه اسيتاد نيه دي لیکليي، یيا یيو پيه یيو د             ځکه

خيوا نيه دي ترجميه شيوي؛ ځکيه چيې دوی خوليه        ه خارجي منبع نه د یو ژباړن ل

لس، پنځه لس کاله د استادۍ د تدریس تجربه لري، نو هر اسيتاد چيې ليس،    

ه لي ش  کاله تجربه د تدریس ولري ان شياء اهلل هغيه د پیيداګوژۍ     آنپنځلس، 
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خوا نه هم هغه معیارونه یې په ن ر کې نیولي دي او دغه اسيتادان پيه کتياب    

 لیکلو کې تجربه هم لري، دوی حېر کتابونه لیکلي دي.

 14۰یحیی وردک، تاسو چيې کيود کتابونيه یيادوئ دا      حاکنراسداهلل غضن ر: 

عنوانه، دا ټيول ليه طبيي علوميو سيره تعليو ليري، داسيې ايکاري ستاسيو ليه            

 خبرو؟

 ی وردک: بلې، هو.یحی

اسييداهلل غضيين ر: د افغانسييتان پوهنتونونييه، خييو پييه نييورو څييانګو کييې هييم د   

کتييابونو د کمييي م ييک  لييري، د لييوړو زده کييړو وزارت، چييې تاسييو هلتييه          

ستکار یاسيت، نيورو پوهنځیيو تيه هيم د کتيابونو پيه برخيه کيې څيه پروګيراد            

 لري؟

بعيي عليود دي، کيه دا    یحیی وردک: د افغانستان په ټولو برخو کې، کيه دا ط 

زمييا پې يينېاد   اجتميياعي علييود دي، د درسييي کتييابونو اشييد  ييرورت دی.    

خوي  پاسيني یيا    ه وزارت ته، همدغه دی، چې دغه چاپ د درسيي کتيابونو پي   

Top Priority          کې ونیسي؛ ځکيه چيې پيه کی یيت د تيدریس کيې واېعياً اساسيي

لین تيير متأسيي انه د پوهنتييون اسييتادان او محصيي  رول تدریسييي کتيياب لييري. 

ژبه نه پوهېږي، نو په کار ده چې خصوصاً پيه پايتو    انګلیسياوسه، ټول په 

 او دري ژبو مو  درسي کتابونه په ټولو برخو کې ولرو.

صيياحب یحیييی وردک، تېيير کييال و، کييه وړد کييال،      حاکنييراسييداهلل غضيين ر:  

ري او طيب پيوهنځي کيې    نیي جمېور رییس حامد کرزي حکم وکړ، چې پيه انج 

ي ژبييه زده کييړې شييرو  شييي، بیييا ځینييو خلکييو پييه رسيينیو کييې   دې پييه انګرېييز

ماال ت هم وکړ، ماال ت یې یو دا و، چې ممکن دوی په دې پردۍ ژبيه پيوه   

نييه شييي او دا پييه محصيي  بانييدې ف ييار دی او ځینييو خلکييو یييو ېسييم د ملييي       

احساساتو په بنیاد هم دا خبره کوليه، خيو پيه مقابي  کيې بیيا ویي  کېيدل چيې          

نګرېزي ژبه دی، په انګرېزي ژبه کې په هره ساحه کيې پيه   اوسنی ساینس په ا

ران نیي ان، زميو  انج حاکنير زرګونو کتابونيه پیيدا کېيږي، کيه زميو        ،زرګونو
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زمو  نور متاصصيان د انګرېيزۍ غونيدې یيوه نړیواليه ژبيه زده نيه کيړي، نيو          

دوی به د علم له یوې لویې برخې نه د همې ه لواره محيرود پياتې وي، خيو پيه     

دا کار خو پی  شو، نو ستاسيو دغيه او دغيه کيار، چيې حاميد کيرزي        هر حال؛ 

 یې حکم کړی دی، یو څه ت اوت نه سره لري؟

یحیی وردک: دغه کار که اصوالً اه دی، زه یې طرفدار یم، خو دا د یيو فرميان یيا    

تيه یيو پيتن پيه کيار دی، ليومړی ميو  بایيد پيه           یو حکم په صادرولو نه کېږي، دې

کید وکړو، چې یو څوک چې له دولسيم صينف   ر تأژبه حې يانګلیسمعار  کې په 

لسيم پيا  چيې    ویيې زده وي، دغيه دو   انګلیسيي نه فيارغېږي بایيد روانيه مکمليه     

زمو  پوهنتون ته راشي بیا کېدای شي، چيې ځینيې پيوهنځي چيې پيه انګلیسيي       

 ژبه دواد ورکړي.   انګلیسيوي، دی خو  تحصی  ته په 

 کستان کې؟اسداهلل غضن ر: لکه په هند او پا

 یحیی وردک: هو، لکه په نورو ځایونو کې.

راغلييو د کتييابونو پييه هکلييه، زمييا پييه ن يير زمييو  محصييلین کييه مييو  یييوازې       

کتابونه ورکړو، دوی هغسې است اده ځینې نه شي کوالی، لکيه د   انګلیسي

پير دې   برسيېره خولو ژبو پاتو او دري چې کتابونه ولیک  شي، خيو  ه دوی پ

د یيو کتياب تاسيو یيې وګيورئ،       لته نمونه یې ميا راوړې ده. هم زه به تاسو ته د

ده، بلييه خييوا یييې پييه دري ده، مييو  دغسييې     انګلیسيييچييې یييوې خييوا تييه یييې   

 انګلیسيي کتابونه هم چاپ کړي دي، زمو  یو ب  کتياب دی، چيې مکمي  پيه     

لیک  شوی دی، دا پاوله د ننګرهار په پوهنتون کې استاد دی، نو په کراره 

مييو ، مييثتً کييه نييوي  ژبييې تييه عملييي کييار وکييړو. انګلیسيييد کييراره بایييد مييو  

استادان د طب پوهنځیو او انجینري لواره نیسو، یو شيرط یيې بایيد دا وي،    

ژبيه پيوه شيي او تيدریس وکيوالی شيي، کيه ميو           انګلیسيچې دوی په روانه 

لس، پينځلس کاليه پيورې دغيه شيرط پيه اسيتادانو بانيدې ومنيو، ان شياء اهلل           

ژبه کړو، خيو   انګلیسيو کلو پورې زمو  ځینې پوهنځي په کوالی شو تر لس

دا په یو وار نه کېږي، دا په حکم نيه کېيږي دا سیسيتماتیک کيار او پيتن تيه       



 

 

178 

  رورت لري او د دې پتن او کار عملي کولو ته  رورت شته.

صاحب یحیی وردک! په افغانستان کې په تېرو لسو  حاکنراسداهلل غضن ر: 

ولنې په ماتل يو برخيو کيې مرسيتې وکيړې، ليه افغانيانو        کلونو کې نړیوالې ټ

سييره مييالي مرسييتې، اېتصييادي مرسييتې، تانیکييي مرسييتې، خييو او  چييې   

بېرني عسکر وځي، نو په حېرو ساحو کې دا وېره موجوده ده، چې دوی به ليه  

 افغانانو سره مرستې بندې کړي، یا به یې حېرې کمې کړي.

بونو حېر  رورت دی او تاسيو پيه دې   د افغانستان پوهنتونونو ته، خو د کتا

مو و  الاه پوهېږئ، څنګه چې تاسو کومه پروژه روانه کړې ده، کيود کيار   

عنوانه طبي کتابونيه چياپ کيړي دي، دا    14۰مو روان کړی دی او تر اوسه مو 

 به په راتلونکو کلونو کې هم دواد ومومي، و عیت څنګه دی؟

هم داسې متزلزله دي، چې  یحیی وردک: و عیت متأس انه اه نه دی، دوی

خو  کومکونه به تر کومې اندازې پورې وکيړي او د دغيه کومکونيو لوياره د     

دوی دفترونه باید دلته وي، د دوی د پروژو یو څيه عمليي کيول او کنتيرول د     

دغو هېوادونو د خو  سنا  او خلکو له خوا کېږي، که دغه ملکي خليک او  

ي، یييا د خطيير احسييا  وکييړي،  دفترونييه دلتييه امکييان د موجودیييت یييې نييه و  

اتیييک حول د هغييوی شيياید وتييړل شييی، دا دفترونييه چييې وتييړل شييول، پييه اتوم 

  .  دوی کومکونه به کم شي

دا یو اړخ د مسئلې دی، بي  اړخ د مسيئلې دا دی، چيې دا بېرنيي هېوادونيه،      

چې کومک کوي، دا دغسې س  په سلو د افغانستان اړتیاوې په ن ر کې نه 

ه او لييه بلييې خوانييه زمييو  حکومييت او زمييو  ادارې هييم  نیسييي، لييه یييوې خوانيي 

 عی ې دي، چې هره اداره یا هر وزارت په همغيه خوي  سيکتور او برخيه کيې      

داسې یو پتن، پروګراد او اک ن پيتن نيه ليري، د بېرنیيانو لوياره چيې پيوره        

دغه خو  سکتور یې تحلی  کړی وي، پاوي  سيکتور کيې یيې م يکتت او      

دغيه کارونيه د    ،او دغيه هيم ورتيه معليود وي چيې دغيه      هر څه ورته معليود وي  

 افغانستان په ګنه دي.
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خارجیان راشي، بس همغه یو څه پروژې چې لري، یا پروګراد چې لري، هغيه  

حکومييت تييه وړانييدې کييړي، یييا مربوطييه ادارې تييه، یييا وزارت تييه، هغييوی هييم 

 موافقه ورسره وکړي او بس پیسې مصرفېږي.

ان حاکنير ه کې هر کال جرمني ته یو شمېر افغاني د مثال په توګه، په طب برخ

عملي کيار نيه شيي کيوالی،      حاکنرلېږل کېږي، هلته په جرمني کې یو خارجي 

 چې هغه په مریض باندې کار وکړي.

 اسداهلل غضن ر: اجازه نه لري؟

یحیی وردک: اجازه نه لري، هی  نو ، هغه تنېيا کيوالی شيي یيو ت يایص یيا یيو        

، حاکنييردې ال  نييه شييي ایاييودی، زمييو  افغييان    مييریض وګييوري، مييریض بانيي  

ان، د جرمني نه راځي، په دغه بانيدې پيه هير    حاکنرهمداسې یو شمېر استادان یا 

چې جرمني تيه ځيي تقریبياً ليس پينځلس زره ایيرو مصيرفېږي، چيې دوی دا          حاکنر

پیسې په دې باندې لګوي؛ حال دا چې مو  کيه دلتيه دغيه پیسيې را واخليو او پيه       

ګراد یا پروژه باندې یې ولګيوو، لکيه د کتيابونو پيه چياپ بانيدې،       دغسې یو پرو

تاسيو وګيورئ، ميو      . تقریباً دوه یا درې ایرو مصرفېږيمو  په هر کتاب باندې ز

په دغه ليس زرو بانيدې تقریبياً درې زره شياوخوا کتابونيه چياپوو.  دا کتابونيه یيو         

و  شي  کاليه   استاد ت ویقوي، یو دغيه شيی پيه افغانسيتان کيې پياتې کېيږي، ا       

 وروسته هم دغه کتاب به په همدغه ملک کې پاتې وي.

 اسداهلل غضن ر: او په زرګونو خلک ترې است اده کوالی شي.

یحیی وردک: او نور خلک ترې است اده کوي، په ټول افغانسيتان کيې ترېنيه    

ان لېيږو، جرمنيي تيه د دوه درېیيو ه تيو      حاکنراست اده کېږي او دا که مو  دا 

لواره به یو ورک اب مؤثره هم وي، خو هغه اولیيت   حاکنرده، د  لواره صحی 

 یا لومړیتوب، چې مو  باید چاپ د کتاب ته ورکړو، مدن ر کېږي نه.

اسداهلل غضن ر: که بېرته ستاسيو د کتيابونو پيروژې تيه راشيو، څنګيه پيه دې        

 راتلونکو وختونو کې هم د کتابونو چاپ ته ادامه ورکوئ او که نه؟

دغه کار په ټوه نيه دی والړ، همدغيه او  هيم زميو  د کتيابونو       یحیی وردک:
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چاپ روان دی، تېره ه ته زه په چاپ خانه کې ومه، مو  په دې ورځيو کيې پيه    

کتابونيه چيې    14۰یو نوي فکر باندې کار کيوو، هغيه دغيه دی، چيې دغيه ټيول       

مو  چاپ کړي او په ټول افغانستان کې مو تقسیم کيړي دي، دا ميو  غيواړو    

پييه شييک  بانييدې   ( PDF)ه یييوه یييا دوه حي وي حیييانو کييې د پييي حي ا     چييې پيي 

ح کړو او دا بیا د افغانستان ټولو طب محصلینو تيه  راغون  کړو او دا ریکار

کتابونه به په حېر واړه حجيم   14۰د دې اه والی په دې کې دی، چې دا  ورکړو.

 خوي  کمویيوتر کيې وليرالی شيي، هير څيوک یيا هير         ه کې، چيې هير څيوک یيې پي     

خو  جېب کيې همدغيه   ه یا طب محص  یا استاد یې په لوناپ، حتی پ حاکنر

دغه به ان شاءاهلل پيه کی یيت د در  کيې مېيم رول      کتابونه به ورسره وي. 14۰

ان منحیيث د رفيرنس ليه دې نيه اسيت اده وکيوالی       حاکنير ولري او هم بيه ځيوان   

 شي.

 کامیاب اوسئ. اسداهلل غضن ر:

 

 

د دې پرررر  رررا  وررر  د  رررې ځ  نرې ورررارې  نررر ځ   ،  ا ررر   

ا ېځررو  لررر ،  ر ررې د  ررې ځ  نرې وررارې د و رر  کېلررې    دريس کت

 کررر ر پر ررا   ځت ررادل  و دررک    د هکر ځررې پررو ډلبنرر  ، خررب    ررر  

    عمک   ل  .
 پو  هغاځستان ک  د  ې ځ     ر زځ   دا رغا ځو    پرمختدا

 پالديس، مېخ      سرت  ېژ 

 د  هغاځستان د  ې ځ     ر زځ  خپ ې ک عايل کمدسدېن

 (۲۰۰۳) ۱۳۹۲-ککا 

 د  ېځسکې پو مرستو
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 مقالې ژباړه AANد 

 لیکواله: کریسنین رورز 

 2۰14نومبر،  23نېنه: 

د افغانسيييييييييتان پيييييييييه  

پوهنتونونيييييييييو کيييييييييې 

مناسيب  ال هم محصلین 

 درسي کتابونه نيه ليري.  

اسييتادان دوی تييه تيييش   

پييه نامييه چونرونييه، چييې 

لييه لکچرنوټونييو او تېيير 

ه وختييييه کتييييابونو څايييي

ليه بي  پليوه کتابتونونيه، د اهيداء شيویو کتيابونو د         ورکوي. ،کاپي شوي دي

پييه څېيير پيياتې شييوي دي، چييې زیيياتره یييې د اړتیيياوو،   انبييارونو  بييودیجېبييې 

کلونيو   13ليه   .سير نيه خيوري   تعلیميي نصياب او لکچرونيو ليه محتویياتو سيره       

ڼليي  سره سره چې زده کيړې یيې د یيوه بریيالي پيړاو پيه توګيه ګ       بېرنۍ مداخلې 

حالت دواد لري؟ کریسنین رورز د مناسيبو او اپي ېڅ    دغهدي، ولې تر اوسه 

او  شویو زده کړو او تدریس د سرچینو درې بنسنیز خن ونه تحلی  کيړي دي 

چې دغه موانع یخن ونه  ليه نيورو مو يوعاتو، لکيه د تعلیميي نصياب       ایي 

ږۍ سره اصتح کول، بودیجو او له لومړنیو او منځیو اوونځیو سره نه همغ

وړاندیز شوې حي   نوموړې د استادانو او ستکارانو له لوري  څه اړیکه لري.

، چې باالخره به محصلین په مناسبو درسي کتابونو سره سمبال الرې راایي

رورز وایييي: لييه بييده مرغييه، نييه د لييوړو زده کييړو راتلييونکی پنځييه کليين      کييړي.
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وونکيييو دې سييتراتیشیک پييتن او نييه هييم پييه دې برخييه کييې لویييو مرسييته ک         

 سمتسي اړتیا ته پاملرنه کړې.

کتابونييه یييا پييه ځييانګړې توګييه د کتييابونو کماييت اييیي، چييې تيير اوسييه د           

چې په  داسې حال کېپه  افغانستان په لوړو زده کړو کې څه کمی شتون لري.

نوره نړۍ کې محصلین له کتيابونو څايه حک درانيه بکسيونه پوهنتونونيو تيه       

کيې ليه څيو     ي ک يوړه ن پيه یيوه پتسيتیک   افغيان محصيلی  خو وړي او راوړي، 

د حیرانتیيا خبيره نيه ده؛     کاپي شویو پاڼو پرته نور څه پوهنتونونو ته نه وړي.

کلنييې ه ييې او کواييښ سييره چييې د زده کييړې د     13ځکييه پييه حقیقييت کييې لييه   

 .د زده کړو حېر مواد د السرسي وړ نه ديپرماتګ په الر کې شوي، بیا هم 

شت کې په کاب  پوهنتون کې له محصيلینو سيره   کال د سونمبر په میا 2۰14د 

 څو ناڅاپي خبرې اترې:

اېتصياد پييه اړه د  م سمسيتر محصيي  د مکرو یي د اېتصياد پييوهنځي د دو  تميیم 

کې  ي دوسیهپتستیکرنګه په آبي نوموړی لکچر لواره ټولګي ته روان دی. 

د وزارت له خوا تیار شوي کتيابګوټي یرسيالې    اساساتو په اړه د اېتصاد د 

مضيمون پيه اړه   د یياد  دده په وینيا،   .لريکاپي شوې پاڼې په ال  کې  2۰اه څ

ميو  ليه هميدې څايه     »د نورو کتابونو سواراتنه ورته نه ده شوې، دی وایي: 

 «چې د زده کړې لواره څه ته اړتیا لرو. زده کړه کوو، که څه هم مو  پوهېږو

بانيدې د   دی ليه پوهنتونيه د  . محمد رسول د ریا یاتو پيوهنځي محصي  دی  

یوي ئپيه احصيا  »اننرنیڅ کلپ په لوري د تګ په حال کيې دی او غيواړي چيې    

د نوموړي له ېوله،  په اړه انتین پلننه وکړي.« مسایلو کې د ګرا  استعمال

کتابونه لري، خو هغه څيه چيې   نوي یې په اړه دوه ئد دوی دیوارتمنت د احصا

رسيول شيکایت کيوي،     محمد دی ورته اړتیا لري، په دغه کتابونو کې ن ته.

چې د محصلینو لویه حله د استاد په شاوخوا راټولېږي؛ ځکه چې د تحلیليي  

نيورو مضيامینو پيه اړه     تحلیي ، ت ا يلي ریا يي او حېيرو    ماتلط هندسې، 

  ته.کتابونه ن
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مييو  حېيير الیييو اسييتادان لييرو، خييو دوی زمييو  لويياره نييوي »یييو محصيي  وایييي: 

ي چې کمویوټرونو تيه السرسيي نيه    دوی وای. درسي مواد نه شي چمتو کوالی

ژبيه هيم پيه     انګلیسيي لري او نه شي کوالی درسي مواد پیدا کړي او دوی پيه  

 «نه لري، چې زمو  لواره درسي مواد وژباړي. بلدیتکافي اندازه 

م سمستر محص  دی، د فوتو کاپي ینقیب الرحمن د وترنرۍ پوهنځي د دوې

پيه اړه د  « ترنري طبيي اصيطتحات  و»د دوکان د خرڅتو مېز ته والړ دی او د 

د دغيه پياڼو پير پايتۍ      استاد لاوا راټولو شویو دېرشو پاڼو غوايتنه کيوي.  

(Cover )   هغييه کتاب کتابونيييه نيييه دي څرګنيييد، چييې دغيييه معلوميييات ورڅايييه

ددې پاڼو محتویات حېر ساده تر سترګو کېږي، د بېلګې  ست  شوي دي.یاخ

ویي    Coop  تيه پيه انګلیسيي کيې     په توګه د حیواناتو کور ییا د اوسېدو ځای

نقیب الرحمن وایيي، چيې د پيوهنځي کتيابتون ايه سيمبال شيوی دی،         کېږي.

 دي او دی ورباندې نه پوهېږي. انګلیسيخو زیاتره کتابونه یې 

 

ي مييييوادو د زده کييييړو او درسيييي اوسيييينیو پييييه افغيييياني پوهنتونونييييو کييييې د   

تير   .خواشینوونکي حالت لوی او بنسنیز الم  لوړو زده کړو ته نه پاملرنيه ده 

کال پورې نه بسونه ورکوونکيو او نيه هيم افغيان حکوميت پيه دې برخيه         ز 2۰1۰

چنکيۍ سيره   له بلې خوا د محصلینو شمېر هيم پيه    .لودهکې کومه لېوالتیا در

نړیيوالې ټيولنې پيه کلونيو     دا ځکه چې افغان حکومت او  . دیزیاتېدو  رمد پ

کيه څيه   دا کيار   کلونو لومړنیو او منځنیو اوونځیو ته زیاته پاملرنه کيړې ده. 

ی دغه سکتورونو د بریيالیتوب سيبب شيوی دی    دهم 
1

 ، خيو دې ټکيي تيه یيې     

                                                 
تګ د تمرکز او په همدې حيال د سياتلو لوياره     رپ نجونوااوونځیو ته د ماشومانو ، په ځانګړي حول . 1

کال کې له یو میلیون څاه کم افغان ماشومان  2۰۰1د دوی ماکیني تعداد ته کتنه وشي. په مناسبه ده 

میلیيون هلکيان او    ۵.2میلیيون تيه زیيات شيو ی      8.۵کې  2۰13 2۰12 د دوی تعداد په، اوونځیو ته تل 

نجونې . له دې جملې څاه له یو میلیون نه زیات نوي شام  شيوي زده کيوونکي دایميي    امیلیون  3.3

لومړني اوونځي  له ماې د  Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010/11ناسوب دي. د 

 UNESCO 2013/14نه ماشييومان ايوونځیو تييه ځييي. پيه دې اړه نييور پييه   سييل ۵۵یيوازې  عمير لرونکييي  
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 ،زیات فيارغین ورکيوي   کړې، چې دغه سیستم تر هغې اندازېپاملرنه نه ده 

 .چې پوهنتونونه یې ترفیت لري

چييييې د هېييييواد د لييييوړو زده کييييړو د اوسييييني   یييييوه داخلييييي ارزونييييه USAIDد 

  د اجرا پيه اړه ده، ليه ثيانوي زده کيړو څايه د      ز2۰14-2۰1۰ستراتیشیک پتن ی

 ٪36، او 2۰13پيه   ٪۵9، 2۰12په  ٪36فارغینو د شمېر زیاتوالی څرګندوي ی

 ، چې له دې حلې څاه تقریباً ټيول هیليه ليري ليوړې زده کيړې تير       کې ز2۰14په 

کيال د حسيمبر میاشيتې تير پایيه پيه افغياني         ز 2۰۰3د څايه   2۰۰2له  سه کړي.ال

تييه زیييات   123،۵24څاييه  31،2۰3پوهنتونونييو کييې د محصييلینو شييمېر لييه    

پير دې اسيا ، پوهنتونونيو تيه د ازميوینې یکيانکور  ورکوونکيو زده         شوی.

ی کوونکو شمېر هر کال په لسګونو زره زیاتېږي
1

.  

دولتييييي پوهنتونونييييه او د لييييوړو زده کييييړو   34و د لييييوړو زده کييييړو وزارت ا

مؤسسې نورو محصيلینو تيه پيه فضيا برابروليو کيې ناچياره دي، خيو دوی پيه          

دا اصيتحات   کيړي. هيواره  ګ ه سره ه ه کوي، چې د ستونزو یوه او ده لړۍ 

کی یيت  د په حېرو والیتونو کې د ليوړو زده کيړو لوياره نامناسيبې زېربنياوې،      

ي برنيامې جوړونيه، د اسيتادانو ترفیيت جوړونيه،      ، د نا تمامې درسي تضمین

په پوهنتونونو کې زده کړو ته د ايځو السرسيی، پوهنتونونيو تيه د ازميوینې      

یکانکور  له درغلیو حک سیستم د بیيا من موليو سيتونزې او د پوهنتونونيو     

 .علمي او مالي خولواکي په بر کې نیسي

ه ځینې مو يوعګانې  لیست څا اایي دا د حیرانتیا خبره نه وي، چې له دې

دي، چيې ليه    ېیا هم د راتلونکي لواره ځني ول شيو  او  ې، هېرې شوېلرې شو

                                                                                                       
Monitoring Report .کې لوستلی شئ 

 ېکلونو تر منځ به د اوونځیو د فيارغینو شيمېر در   2۰1۵او  2۰11د  .ۍ سره پورته ځيکتقا ا په چن.  1

. وینه کې ګ ون درلودزماپه شاوخوا کې افغان ځوانانو د کانکور په  117،۰۰۰کې د  2۰11په . برابره شي

 2۵۰،۰۰۰کيې   2۰14پيه  ، وه 17۵،۰۰۰کيې دا شيمېره    2۰13د لوړو زده کړو وزارت د یيو ویانيد پيه وینيا پيه      

 AANلکه څرنګه چيې د ليوړو زده کيړو وزارت یيو ویانيد      و. افغان ځوانانو په کانکور کې ګ ون کړی و

 انکور کې ګ ون وکړي.پورې زده کوونکي په ک 3۰۰،۰۰۰کال کې به تر  2۰1۵ته ووی ، په 
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هغيييې حليييې څايييه د نویيييو او د السرسيييي وړ درسيييي ميييوادو چمتيييووالی یيييوه  

 مو و  ده.

د کتابونو تت  حېر وخت بې پتنه، په کمه اندازه، د مرستو په بڼيه او یيا ليه    

. که څه هم په ځینو حاالتو دا اتې دیبېرنیو پوهنځیو سره د شراکت په حول پ

ټوليو پوهنځیيو   ، خو هې کله هم ن ي کوالی چيې  دي ه ې هیله بااونکې

ليه هميدې کبليه    او مرکزي کتابتونونو تيه کيافي انيدازه کتابونيه چمتيو کيړي.       

هغه څه چيې محصيلینو تيه تيدریس کېيږي، حېرځليه بيې پتنيه وي او د محليي          

ورې اړه ليري، چيې دا د زړو، تير وخيت     استادانو په مېيارتونو او ماخيذونو پي   

تېرو او بې پتنه درسي موادو اوسنی اسيتعمال نيور هيم کيړکېچن کيوي او د      

هغييه محصييلینو پييه فييارغولو کييې مرسييته کييوي، چييې پييه بېتبېلييو بييې پتنييه    

 حولونو روزل شوي دي.

کيې داسيې   « د هېيواد د ليوړو زده کيړو لني یز    »کال کيې نړیيوال بانيک     2۰۰7په 

.درسي مواد او اوونیز او روزنیز مېتودونه په پوره توګه له دوده »..بیانوي: 

لوېيييدلي دي... د اړینيييو ايييوونیزو او روزنیيييزو یپیيييداګوژیک  مېتودونيييو د 

امکانييياتو یلکيييه اننرنیيييڅ تيييه السرسيييی، درسيييي کتابونيييه، ژورنالونيييه او       

ازمایاتي یا البراتواري موادو  د رانیولو لواره د مرستو منابع په ال  کيې  

 چيې بایيد د زده کيړې مرکيزي برخيه وي      هغيه څيه  ال هم په اوه کلونو کې  «ته.ن 

د وزارت او  ینيييوي، معیييياري او د السرسيييي او پوهېيييدلو وړ درسيييي ميييواد  

کېيږي،  داسيې انګېيرل   خيوا  ه پوهنتونونو او همدارنګه بسيونه ورکوونکيو لي   

پييه سیسييتم کييې د ال نييورو   .ې وروسييته بييه یييې پييه اړه اېييداد وشييي  چييې ګييواک

 .دياساسي خن ونه باېي پاتې وړاندې بو درسي کتابونو پر مناس

ی د کابي  پوهنتيون اداري هیئيت    .ی خني  بودیجيه ده  لومړ
1

چيې دوی د     وایيي 

                                                 
لييه  وړد خوليو زده کي   ېپييه کابي  پوهنتيون کيي   Thomas Rutting ړیغيي ېد افغانسيتان د شينونکو شيبک   

 ېزیي او خت ېزیدیي لو ېرحېي ؤ.  هامرکزي کتابتون خورا  ېکال ک 1983په  ېکوي، چ ادونهی اهڅوخت 
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هميدا راز پيوهنځي    .پوهنتون د مرکزي کتابتون لواره یوه افغانۍ هم نه ليري 

والیتونيو د   د نيورو . هم پیسې نيه ليري، چيې کيوچني کتابتونونيه چمتيو کيړي       

 پوهنتونونو کتابتونونه هم ورته حالت لري.

وليې حاليت دا حول دی؟   چې  ره یوه بررسي ایيد وزارت له یوه مالي مدیر س

تير ټوليو    .د لوړو زده کړو لواره اوسنۍ بودیجه پيه درېیيو برخيو وې ي  کېيږي     

 2،2۰۰،۰۰۰،۰۰۰ملیونييه حالييرو پييه شيياوخوا کييې ی  37،898،4۰۰لویييه برخييه د 

 3۰،792،4۰۰دوېمييه برخييه   د معاشييونو لويياره ځييانګړې شييوې ده.   افغييانۍ 

افغيييانۍ  د لیلیيييو، محصيييلینو لوييياره    1،787،۵۰۰،۰۰۰امریکيييایي حاليييره ی 

خيييوارکي ميييوادو، د فرنیچييير لوازميييو، اوبيييو، برېاييينا او نيييورو لګايييتونه     

افغيانۍ  د   12،۵۰۰،۰۰۰ره یامریکایي حال 21۵،332درېیمه برخه  ت کیلوي.

 .لګول کېږياو ترمیمولو لواره خریداریو کوچنیو

ددې بودیجې د دوېمې برخې، په یوه فرعي کنګوري کيې د کتيابونو د چياپ    

 2،۰۰۰،۰۰۰حالييرو پييه انييدازه ی   34،4۵3دا د  لويياره یييوه برخييه ټاکيي  شييوېده.    

پوهنتونونييو لويياره   34افغييانۍ  یييوه حېييره کييوچنۍ برخييه ده، چييې د ټولييو       

خستلو لوياره  ن لواره د کتابونو د اځانګړې شوېده؛ په دې توګه د هر پوهنتو

  ېيانون ن يته، چيې پوهنتونونيه     ېدې لوياره هي   د .يد يحالره ټاکي  شيو   1،۰۰۰

مکلف کړي، چې په رايتیا سيره دغيه بودیجيه پير کتيابونو ولګيوي، دوی دا        

  بانيييدې وپیسييې پيييه نييورو ميييوادو یلکييه ېرطاسيييیه، تاتييې او داسيييې نييور     

اييایي د  .ړتیيياوو تييه راجييع کييوي مصييرفوي او یييا یييې بېرتييه د لييویې پیمييانې ا 

 .به لګول کېږيبرېانا د بیلونو او یا د لیلیو لواره 

خت پر اهيداء شيویو   له همدې امله د افغاني پوهنتونونو کتابتونونه زیاتره و

                                                                                                       
ليه کتيابتونونو او    وځیي د ماتل يو پوهن  وادونيو ېدرليودل. ماتل يو ه   یيې او افغياني کتابونيه    یېاتحاد

ميواد د   اترهیي وایيي ز  ړی. نوميو ېکيول  ېمرسيت  ېکي  زویلسي  وڅي  روېي مرکزي کتيابتون سيره پيه ت    دارازهم

حزب وحدت له  ېچ ل،ړوال هځهغه مېال له من ېپه دوران ک نوید مجاهد ځکلونو تر من 1996او  1992

 ارهلوي  رموليو ګد  ېموسم کي  به د ژمي په ویالګیاو جن ستهیکار اخ هګپه تو حېد ن امي ا اهڅکتابتون 

 من م شول. رتهېب ېک ۍد طالبانو په واکمن یې ېاو پات ولځکتابونه سو
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د کابي  پوهنتيون د مرکيزي    یيوه ور   په تېيرو اوونیيو کيې     .مرستو تکیه کوي

دا  وايودل. راي کتابونيه  کتابتون د کتابدار مرستیال همایون نوي را رسېدل

دفتير پيه مينځ کيې د د یيوه      ر د په شاوخوا کې و، چيې د کتابيدا   2۵۰کتابونه د 

دا کتابونيييه پيييه کابييي  کيييې د  »هميييایون وویييي :  مېيييز پييير سييير کيييوو شيييوي و. 

خيوا راوړل  ه س ارتونو، ليه بېير څايه د نېيک انيدو خلکيو او یيا موسسياتو لي         

ه په حاح سير حېر کتابونو ته له دې جملې څاه  «شوي او یا را استول شوي دي.

 Awakening Your)واييودل شييو، د را لييومړی کتيياب چييې  .بييې ګنييې ویلييی شييو

Child’s Natural Genius )    کتاب فارسي یایراني  ژباړه وه، چې پيه کتيابتون کيې

د اروا پوهنې په برخه کې کېاودل شي، خو دا به غوره وي، چې له ځيان  باید 

 .ال  کتابونو په ګداد کې کېاودل شيم یسره د مرستې په برخه کې د دو

اېتصييياد پيييه اړه یيييو ېيييامو  و، چيييې پيييه د دوېيييم کتييياب د ټيييولنیز مارکېيييڅ 

فرانسوي ژبه په افغانستان کې په پراخه کچه نه  .فرانسوي ژبه لیک  شوي و

ست  شيو، پير   یچې د کتابونو له کوو څاه را واخ درېیم کتاب کارول کېږي.

د  Nuremberg-Erlangenېده، چې د جرمني د هغه د لګول شوې ټاپې څاه اکار

دا  .خييوا تييرک شييوی وه پوهنتييون د کتييابتون ليي

کتيياب د سييوداګرۍ د اصييولو پييه اړه لييه یييوې     

هغييه نييور د سلسييلې څاييه درېييیم جلييد و، چييې   

 جلدونيييه ليييه جرمنيييي څايييه افغانسيييتان تيييه د    

دا کتياب هيم    .راوړلو پر مېال له السه وتلي وو

 په جرمني ژبه لیک  شوی و.

داسې بې پتنه مرستو باور، کتابتونونيه د   پر

ګرځيييوي؛ ځکيييه  نو لوييياره بيييې معنيييیمحصيييلی

کتابونه د اسيتادانو ليه لکچرونيو او ازميوینې     

سييره، چييې محصييلین د سمسييتر پييه پييای کييې      

 ورسره مد کېږي، سمون نه لري.
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 ميو  پيه  »د کتابدار مرستیال همایون دا حالت پيه لني ه توګيه داسيې بیيانوي:      

 کيافي انيدازه د نویيو کتيابونو کياپي     مو  په  .ي کتابونه نه لروکافي اندازه نو

. دري او پايتو ژبيو کتابونيه نيه ليرو      مو  په کافي اندازه پهاو همداراز  نه لرو

ژبيه پيوره بليدتیا نيه ليري، چيې پير هغيه کتيابونو           انګلیسيزمو  محصلین په 

 «پوه شي، چې مو  یې په ال  کې لرو.

کياپي  فوتونونيه، د کابي  پوهنتيون شياوخوا د     تر دې غوره یا حېر عاد کتابتو

پييه دې دوکييانونو کييې اسييتادان او محصييلین د دوی پييه وینييا     .دوکانونييه دي

چونرونه السته راوړي، چې له کتابونو څاه ځینې برخيې کياپي شيوي دي او    

له محصيلینو نيه تميه کېيږي، ليه هغيو        یا په ال  لیک  شوي لکچرنوټونه دي.

ې هم حاف ې ته وسواري، د تيدریس او زده کيړې   څاه ګنه پورته کړي او یا ی

په پراخه کچه پيه افغياني پوهنتونونيو کيې     ال هم دا دودیزه یا پاوانۍ طریقه 

دا حاليت ورو ورو د ليه    کارول کېيږي، خيو د ځوانيو اسيتادانو پيه راتيګ سيره       

حسييیب »رۍ پييوهنځي دروازې تييه نييږدې نیييد انج منځييه تلييو پييه حييال کييې دی.

 7۰۰-6۰۰توګييه یدا چييې پييه انځييور کييې لیييدل کېييږي   د بېلګييې پييه« فوتوکيياپي

حېيرې  دا ګونو محصيلین راځيي، چيې د عليم     سيل هره اوونۍ پيه   چونرونه لري.

زیياتره   .وپېري چې هر پاڼه یې یيوه یيا دوه افغيانۍ ېېميت ليري     کوچنۍ برخې 

له کومو کتيابونو څايه اخسيت  شيوي دي، چيا       چی نه وي هم مالومهوخت دا 

 ؟يدي او د لومړي ځ  لواره څه وخت لیک  شوي ددا نوټونه راټول کړي 

د زده کړو په سیستم کې د نویو کتيابونو پير وړانيدې دویيم خني  هغيه څيه دي        

د »یيييې علميييي چيييارو معيييین عثميييان بيييابري  د د ليييوړو زده کيييړو وزارت چيييې 

 بولي.« ور نه شتوند کلت استادانو ترمنځ د څېړنې

عثمييان بييابري د  .یييو تانیکييي او ب ييري عاميي  وجييود لييري  پييه دې برخييه کييې  

افغانستان د لویو لویو استادانو او ساینسووهانو په اړه وایي، چې حېير یيې   

د کمونسييتانو پييه رژیييم کييې لييه منځييه والړل، پيياتې یييې د څييو لسييیزو لويياره لييه 
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ې تير دې وروسيته د تيدریس    علمي بدلونونو څاه لرې پاتې شول او زیاتره یي 

نيوي  او  دوی باید خولې رشتې بیا ځلې ولولي»بابري وایي:  .تیا نه لريلېوال

چې دوی هې  حرکيت  اکاري داسې چاپ کړي، خو  موادتدریسي او درسي 

مجلييې لويياره پييه   «د پييوهنځي او پوهنتييون د پييتن ټولنييه »نومييوړي  .«نييه لييري

پيه وخيت کيې د افغانسيتان      مقاليه کيې د داخليي جګيړو او طالبيانو     وروستۍ 

دی په دې لیکنيه کيې د زیياتره اسيتادانو او اداري      پوهنتونونو ته کتنه کړې.

بیيانوي، چيې تير اوسيه هيم پيه دې سیسيتم کيې         الملونه هیئت د داخلي تمرکز 

 محسوسېږي.

 بابري لیکي:

استادان، کارمندان او محصلین ځورول کېدل او ځینې وختونه نیيول کېيدل   

علميي ژونيد پيه شيدت      .ېو ساحې په ناوړه توګه ویجاړې شوناو د پوهنتونو

او د ف يييار او  وي م يييرۍ، د پیيييروۍ د غوايييتنسیاسيييبدلېيييدونکې سيييره د 

د سیاسيي السيوهنې، فکيري     تېدیدونو د وېيرې تير اغېيزې النيدې راغليی و.     

تحمی ، د عتېې له منځه تللو او د تحقیو لواره د سرمایې د کمات له کبله 

ګه پای ته ورسید... ن اد په نورو طریقو له ماتې سره ميد  تحقیو په مکمله تو

شوی و... ای یالوژي، سمت پرستۍ او ېود پرستۍ په تصمیم نیونه کې حېير  

او په دې توګه د جګړې اغېزې وغزېدې، لکه: د حملو وېره،   درلودمېم رول 

ترهګریزې بمبارۍ، وژنيه، زیاتېيدونکي جنایتونيه او د زیياتره اسيتادانو او      

دا د هغه خلکو چې په جګړه کې یيې هوسياینه او د    . مندانو داخلي تمرکزکار

دوی تير هرڅيه زیيات د      .ؤژوندانه وسيای  ليه السيه ورکيړي و، د ژونيد حاليت       

 خولو ځانونو ساتلو ته متوجه وو.

په دې وخت کې د مرکزي واکمنۍ پاواني دودونه، تر هر څه حېر مېم شيول،  

رېکييړې لييه نیولييو وېييرول او لييوړ پييوړي   چييې ټیييڅ پييوړي مييامورین بييه یييې د پ  

سر بېره پر دې عمده اختتفات  چارواکي یې درانه او ېدرتمند حاکمان کړل.

و، لکييه دینييي اختتفييات، پييه زده کييړه کييې د م کييورې ونيي ه او پييه   وموجييود 
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لوړو زده کړو د ځینو کړیو لاوا ف ار چې غوات  یې اځې ليه پوهنتونونيو   

دې ټولييو عواملييو د   دوی ونيي ه کمييه کييړي.  څاييه وباسييي او پييه ټولنييه کييې د    

تغیراتو لواره هیله مندي حېره محدوده کړه او د بدلون فرصيت یيې تقریبياً ليه     

 ن ت سره برابر کړ.

چيې زیياتره   یسيره  د بودیجې له کمات او د مرسته کوونکو له محدود متتيړ  

پيير ، د بریييالیتوب  ورکييړل شييوې لومړنیييو یييا ثييانوي زده کييړو تييه     مرسييتې 

 کوچني ماال تونه حېر لوړ وو.وړاندې 

ري، ځمکووهنه او فارمسي پوهنځیو کې لوی بدلونونه یحېير  نیبابري په انج

البراتوارونه او غوره استادان  ستایي، خو دا مني چې تر اوسه هم پيه کابي    

پوهنتون کې یچيې پيه هېيواد کيې تير ټوليو ليوی او پرماتلليی پوهنتيون دی           

دا نوټونيه دوی   .تدریس کويټونو څاه داسې استادان شته، چې له لکچرنو

او پيه سياتۍ سيره    څو لسیزې پاوا راټول کړي، په څو څو ځليه کياپي شيوي    

 .لوست  کېدای شي

د ليوړې درجيې اسيتادانو شيمېر     په دولتي پوهنتونونو کې په ورته وخت کې 

ترفیت کمزوری کيوي، چيې څېړنيه وکيړي      د استادانوهم  الم  دانو کم دی، 

 ع را ټول کړي.او نوي درسي مناب

کييال کييې د اييوونې او روزنييې د خولييواک عييالي کمیسييیونی      2۰13پييه 
1

  یييو 

د ليوړو زده کيړو وزارت ليه ه يو سيره      »پاواني م ير سيیف صيمدي لیکليي:     

سره، په تېرو څو کلونو کې د پوهنځیو د استادانو وړتیاوو په کيافي انيدازه   

 «پراختیا نه ده کړې.

ه شيياوخوا کيې نييوي اسييتادان وګمييارل  پيي ۵۰۰تېيير کيال د  »وایييي: هميداراز  دی 

                                                 
په متتړ د افغيان حکوميت پيه لومړیتيوب کيې       UNESCOسیس شو او د أکال کې تز 2۰۰2په  بنسڅ دا.  1

پالیسيۍ   په هېواد کې د زده کړو د سیستم د بیا رغونې او نيوي کوليو لوياره اړینيې    چې را منځته شو، 

په غون و کې افغان روزونکي، روڼ اندي، له نورو هېوادونيو څايه   . ورکړيپراختیا ته  ۍاو ستراتیش

اجنسيیو اسيتازي سيره    ملګيرو ملتونيو د نيورو    د زده کړو متاصصین، نړیوال بسونه ورکوونکي او د 

 یو ځای شول.
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شول، چې یوه یې هم دوکتورا نه درلوده، بلکيې زیياترو یيې یيوازې لیسيانس      

ن اسيتادان د تقاعيد عمير    کال کې حېر شمېر م را ز 2۰12پردې په سربېره . وو

د استادانو ترفیيع او مسيلکي وړتیيا بيه د ليوړو زده کيړو وزارت        .ته ورسېدل

 .« ولريګه دواد لواره د لویې ننګونې په تو

  ٪۵7چې په افغياني پوهنتونونيو کيې زیياتره اسيتادانو ی      ایيشمېر اوسنی 

 ۵سلنه ماسيتري او   38دي، یوازې  یوازې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې

 سلنه استادان د دوکتورا درجې لري.

یو زیات تعداد تحقیقاتي یا د ماسيترۍ او دوکتيورا بورسيونه ید بېلګيې پيه      

خييوا  چييې پييه بېيير کييې د  ه ليي UNESCO، نړیييوال بانييک او USAID, GIZتوګييه د 

محصيييلینو او اسيييتادانو لوييياره د السرسيييي وړ دي، کيييوالی شيييي د ناالیقيييه    

کارمندانو دوره او د نوي تحقیو کمات پای ته ورسوي، نو پيه دې توګيه بيه    

د وزارت یو ستکار احمد سيمین، چيې د    مناسب درسي مواد را منځته شي.

بيه   2۰14-2۰1۰اره یې د نوي پنځه کلين سيتراتیشیک پيتن یليه    لوړو زده کړو لو

دا خلک به په پنځه کلونو کې »پلی شي  په جوړولو کې مرسته کړې، وایي: 

 «په افغانستان کې د تدریس بڼه بدله کړي.

د بېلګييې پييه حول د کابيي  پوهنتييون د اېتصيياد پييوهنځي تييه د المييان لييه بييوخم   

د کابي  پوهنتيون پايوانی همکيار     پوهنتون څايه، چيې د جګيړو نيه وړانيدې      

 دی، اته تنه نوي استادان له ماسترۍ درجو سره راغل .

که څه هم اایي په بورسونو باندې ټول تللي کسان بېرته په علمي برخه کې د 

 Brain Drain دميياغونو پييرواز یييا د  کييار کولييو لويياره را نييه شييي او همدارنګييه   

ې ت کېدل  هم تر یوه حده دغيه  یبېرنیو هېوادونو ته د پوهانو تل  او هلته م

 ځواک له منځه وړي.

AAN  تييه یييوې سييرچینې وویيي ، چييې دFulbright پييه بورسييونو بانييدې  پروګييراد

چې افغانستان ته د راګرځېدو پر ځای په متحده ایاالتو کې پناه تللي کسان 

سلنې ته زیات شيوي   3۵سلنې څاه او   2۵کال کې له ز 2۰13شوي دي، په 
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کال کې د لوړو زده کړو په اړه د نړیيوال بانيک د یيوې    ز 2۰13 همداراز په دي.

زیياتره افغيان محصيلین، چيې     »ارزونيې لیکواالنيو یادونيه کيړې:     هر اړخیزې 

س ر کوي، نه شي کوالی بېرته راوګرځي، نو په بېرنیو هېوادونو کيې  بېر ته 

 «دندې پیدا کوي.

رتبو یيا دې تيه    دا لیکواالن یوه  رورت ته اشاره کوي، چې باید د تحصیلي

واد کييې دننييه د لييوړو زده کييړو پييه ورتييه پروګرامونييو یييوه پراخييه لييړۍ، پييه هېيي 

دا مېييال افغانسييتان  . سسيياتو کييې چمتييو شييي، خييو دا حېييره لييرې خبييره ده   مو

لييري، یلکييه پييه فزیييک، کمویييوټر    پروګرامونييهیييوازې لييږ شييمېر د ماسييترۍ  

موندنييه او سيياینس، ځمکووهنييه، کانونييه، هایييدرولوژي، د تېلييو او ګييازو     

پرتيييه د څيييانګو راویسيييتنه او ايييوونه او روزنيييه کيييې  او ليييه دري او پايييتو   

 نه لري.پروګراد هې  په برخه کې دوکتورا 

د محصلینو لواره د نویو او غوره درسي کتابونو او نيورو اپي یڅ شيویو یپير     

حېير   پيه دري او پايتو ژبيو    .ژبيه ده  وخت  منابعو په مد کې تر ټولو ليوی خني   

کم با کی یته درسي مواد شته، په داسې حيال کيې چيې د محصيلینو او هميدا      

ژبې وړتیا له انګلیسي درسي ميوادو څايه د ګنيې     انګلیسيراز استادانو د 

 اخستنې لواره کمزورې ده.

د رایجوليو پيه   مواد د نړیوالې ټولنې په واسطه په پراخيه کچيه    انګلیسيخو 

مرسيته کيوونکي   زیاتره بیا جوړونه کې سکتور په  غه د ؛ ځکه دحال کې دي

ژبيه د کيار کوليو     انګلیسيي ژبيې دي او یيا پيه     انګلیسيي نړیوال سيتکاران یيا   

پوره بلدتیا لريی
1

.  

                                                 
نه کړېده؛ دا کتابونه په رايتیا  ستکارانو ځینې وختونه له ایران څاه د کتابونو د اخستلو الراوو.  1

کتيابونو   رچيې د ګاوني یو هېوادونيو پي    ، خيو  هم د افغاني پوهنتونونو د کتابونو لویه برخه ت يکیلوي 

چييې د ټييولنیزو علومييو   ،د پوهنتونونييو اسييتادان شييکایت کييوي  . بانييدې ژوره بييې بيياوري شييتون لييري  

لکه اېتصاد  رشتوې نورو تانیکي او د ځینکتابونه فکري اغېزې لري او سیاسي بڼه ورکړل شوې ده 

 لواره د دې کتابونو ژبه حېره مت اوته او م کله ده.
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  لري، چيې پيه دې وروسيتیو    ېیتدریسي برنام Syllabiزیاتره نوي علمي اثار 

، نيو ليه هميدې کبليه د     ېیمي نصاب سره یو ځای را منځته شوکې له نوي تعل

 اثارو مېمې برخې په بر کې نیسي. یسيانګل

وړتیاوې په کې کميې وي او   انګلیسي، چې دا برنامې د داسې سیستم لواره

سلنه په شاوخوا کې ټول افغانان، حتيی پيه    ۵۰په داسې یو هېواد کې، چې د 

ید نویو ځوانيانو   ګنورې نه دي ،دري او پاتو لوست  او لیک  نه شي کوالی

تير   1۵ –سيلنه او د ځوانيانو    31.4واد کچيه تير اوسيه    د سي  – کلن یا زیات 1۵ –

 سلنه . 47یوازې  –کاله  24

له تېر کال را په دېاوا، په ځینو پوهنځیو کيې اسيتادانو تيه امير شيوی، چيې       

دا کيار پيه ځيانګړي توګيه پيه       ژبيه تيدریس کيړي.    انګلیسيپه مضمونونه ټول 

د زیيياتو هغييه پوهنځیييو کييې پلييي کېييږي، چييې وزارت او بسييونه ورکوونکييو    

اړینو رشتو په حیث درک کړي دي، لکيه انجینيري، کمویيوټر سياینس، طيب      

لاوا د لوړو زده کيړو   UNESCOکال کې د ز 2۰۰۵په  او عامه اداره او پالیسي.

ژبيه د تيدریس وړانيدیز     انګلیسيي وزارت لواره پيه پرماتیيایي پيتن کيې پيه      

پيه ټاکي     د پوهنځیو پرماتګ او تحصیلي برنامه وده کيوي، چيې  ی»شوی و 

پييه توګييه  د ژبييې د تييدریس  انګلیسيييشييویو پوهنتونونييو او پوهنځیييو کييې   

 « وکاروي.

پييه دې برخييه کييې د پاييواني ولسم يير حامييد کييرزي، بیييا بیييا غواييتنې بایييد   

ژبيييه تيييدریس وشيييي، چيييې  انګلیسييييوسيييتای  شيييي، چيييې غوايييت  یيييې پيييه 

ن کرزي د بېلګې پيه حول د هنيد، ایيرا    اېتصادي پرماتګ ته الره هواره شي.

او پاکستان یادونه وکړه، چې په طب او نورو مېمو برخو کې یې پر زده کيړو  

 زیات پرماتګونه کړي دي.یې د نړیوال تمرکز له الرې 

د افغان فارغینو یچې په نړیوالو سیالیو کې ګي ون کيوي  راتليونکي تيه     خو 

چې افغان محصلین تر اوسه دې حاليت   ، دېته پاملرنه نه ده شوېپه کتو سره

ه دي رسېدلي او اایي تر لسو نورو کلونو پيورې هيم و نيه رسيېږي؛ ځکيه      ته ن
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ژبييې تييدریس تيير اوسييه    انګلیسيييپييه لومړنیييو او منځنیييو اييوونځیو کييې د   

پييه  نیمګييړی دی او داسييې زده کييوونکي فييارغوي، چييې یييوازې کييوالی شييي   

ليه ټوليو هغيو محصيلینو      .ينود یې څه دی او د کود ځای د ،ایيوو انګلیسي

کاب  پوهنتون کې ددغه څېړنې پير مېيال ورسيره خبيرې شيوي،      څاه، چې په 

 ژبه ساده خبرې اترې وکړي. انګلیسيی، چې په کول اینیمایي یې نه شو

ته وویي ،   AANد معلوماتي ټیکنالوژۍ د شوږد سمستر یو تن محص  رحیم 

تييدریس نييه کييوي؛ ځکييه دوی    انګلیسيييچييې د دوی اسييتادان هې کلييه پييه   

پييوهنځي تييه درې »نومييوړی وایييي:    پييوه شييو.غييواړي، چييې مييو  یييې پييه در

خبرې نيه شيي کيوالی،     انګلیسيبرخې محصلین له والیاتو څاه راځي او په 

زیاتره یې حراپ یله پوهنتون څاه ایست   کېږي؛ ځکه استادان پيه ټيولګي   

وي او  انګلیسيي کې په دري خبرې کوي، خو درسي مواد یې زیاتره وخت په 

 «څاه ګنه پورته کړي. محصلین نه شي کوالی له هغو

 .نوی تعلیمي نصاب، نوي درسي پروګرامونه يي ال هم کتابونه ن ته

په سیستم کې دننه چیلنجونه یننګونې  او د مسوول اداري هیئيت کميزوري   

، چيې د  شيتون ليري  په چنکۍ سيره نيه حي  کېيږي، خيو ددې لوياره یيوه مرحليه         

رېیييو کلونييو کييې   پييه تېييرو د  وزارت مرسييتیال پيير هغييه د ټینګييار لېييوال دی.   

وزارت د کابييي  پوهنتيييون پيييه زیييياتو پوهنځیيييو ف يييار راووړ، چيييې د نيييورو   

پايواني تعلیميي نصياب بیيا      رنو د الراود په حیث د څو لسيیزو پي  پوهنتونو

دا مو و  د اوسني پنځه کلن ستراتیشیک پتن په تړون کې تر  کتنه وکړي.

سولی دی، چې دا پوهنځیو دا کار سر ته ر ۵2 .ؤګار شوی جز نټولو زیات ټی

د  نيوی تعلیميي نصياب    سلنه ت يکیلوي.  3۵شمېره د ټول هېواد د پوهنځیو 

علمي آثارو فېرست یا تدریسي برنامه پيه بير کيې نیسيي، اميا هغيه پيوهنځي        

نيه  یيې  چې نوی تعلیمي نصاب او تدریسي برناميه ليري، هيم پيه ېطعيي توګيه       

پېچليې دي او  دا برنيامې حېيرې   استادان شکایت کيوي، چيې    .دي اجراء کړي

دوی اړین درسي مواد، کتابونيه او مرسيتندویه وسيای  نيه ليري چيې ليومړی        
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 یې دوی زده کړي او بیا یې محصلینو ته تدریس کړي. 

د کاب  پوهنتون د ریا یاتو دیوارتمنت استاد انور غوري وایي، چې د تېير  

نييوی تعلیمييي نصيياب  کييال راهیسييې د دوی دیوارتمنييت پييه ن ييري حول سييره   

، خييو پيه حقیقييت کييې اسيتادان نييه غييواړي، چيې ماکینييي درسييي    ويتدریسي 

مييواد او مو ييوعات بييدل شييي؛ ځکييه نييوي مييواد، چييې د نصيياب پييه درسييي     

 پروګراد کې یې سواراتنه شوې، د دوی لواره نا اشنا دي.

رییس سید محمد ټینګار وایي، چې پيوهنځی یيې ليږ تير ليږه       پوهنځيد اېتصاد 

ري، خو دا کتابونيه د اسيتادانو پيه دفترونيو     د نصاب د هر نوي کتاب یوه نمونه ل

کې د ېلف او کیلۍ تر شا خوندي دي، چې دغه ارزاتناک کتابونه د محصيلینو  

یهميدا   خوا د کاپي کولو لواره د وړليو پرمېيال ليه خرابېيدو څايه وسيات  شيي.       ه ل

راز لسګونه کلونه کېږي، چې د پوهنتيون ليه کتيابتونونو څايه د غيت شيویو       

موجود دی.  له همدې امله علم یيوازې تير اسيتادانو    ګرد بازار کتابونو لواره 

 محدود شوی دی او محصلین تحقیو ته نه ه ول کېږي.

په ژورنالېزد پوهنځي کې هم استادان په الماریو کې د نویو کتيابونو یيوه یيا    

یيوه   خولو پیسو یې را نیيولي دي. ه دوه کاپي ګانې لري، چې د دوی په وینا پ

سيتلو لوياره پیسيې ن يته، نيو      ید زیياتو کتيابونو د اخ  »یي :  ته وو AANاستاد 

له بلې خيوا، حتيی کيه چېيرې کتابونيه       «هغه څه چې مو  یې لرو باید ویې ساتو.

په بازار کې موندل کېږي، محصلین یې د اخستلو لواره حېرې پیسيې نيه ليري پيه     

نيه  کتابونيه پيه بيازار کيې     نړېيوال  داسې حال کې چې د ځانګړو مو وعاتو پيه اړه  

یدا یو ب  دلی  دی، چې باید پيه پوهنتونونيو کيې ليه کتيابونو څايه پير حکيو          .شته

کتيابتونونو ټینګييار وشييي، چيې هيير څييوک وکيوالی شييي لييه لګايت پرتييه درسييي     

له دې کبله هغه کتابونه، چيې پيه    کتابونو او نورو ماخذونو ته السرسی ولري. 

بایيد چونير پيه     وي،محصلینو ته تدریس ژورنالېزد پوهنځي کې یې استادان

زیيات  محصلین نيه شيي کيوالی، ليه هغيه څيه       نو  چونر یې دوی ته کاپي کړي،

هميدا حاليت پيه نيورو پوهنځیيو کيې        ولولي، چې اوسمېال ورته تدریسېږي.
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 هم جریان لری.

یييو تيين مېلمييه لیکييوال نعمييت ابراهیمييي، د شاصييي لييوړو زده کييړو       AANد 

 2۰13پييه یييوه لیکنييه کييې د مؤسسيياتو او دولتييي پوهنتونونييو د پرتلييې پييه اړه 

کال د فارغ التحصی  یادونه کيوي، چيې ویي  یيې د تحصيی  پيه څليور کلين         ز

 پروګراد کې له دوی څاه د یوه کتاب د پوره لوستلو غواتنه هم نه ده شوې.

دا چيې دغيه    .لیسي پوهنځي کې هم حالت ايه نيه دی  حتی په اداره او عامه پا

دې پيوهنځي سرپرسيت ریيیس     دپوهنځی د اړینو رشتو ليه حليې څايه دی او    

عبيداللطیف رحميياني یييو تکييړه ځييوان دی، نييو د نړیييوالې ټييولنې د خواييې وړ  

پوهنځی دی، له دې کبله د نورو پوهنځیو په پرتله زیاته پاملرنه ورته کېږي 

خيوا دوه اړخیيزې همکيارۍ    ه او د بسونه ورکوونکو او بېرنیو پوهنتونونو لي 

پييه وینييا، دا پييوهنځی تيير اوسييه   ورسييره کېييږي، خييو ددې پييوهنځي د ریييیس   

ژبه لري، ځینې په دري او پيه پايتو ژبيه     انګلیسيسلنه کتابونه په  6۰یوازې 

 د کتابونو شمېر کابو په ن ت حساب دی.

د محصيلینو لوياره پيه دري او پايتو ژبيو د نویيو درسيي کتيابونو         »دی وایي: 

 «چمتو کول د لومړیتوب حو لري.
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 سره به د کتابونو شمېر زیات شي؟ ال حېر متتړله د لوړو زده کړو آیا 

د خواييۍ خبييره داده، چييې بسييونه ورکييوونکي د لييوړو زده کييړو پييه لييه پامييه      

غورځول شوې برخه کې خولې ه ې زیاتوي، یپه داسې حال کې، چيې افغيان   

سيلنې   2د دولتي لګاتونو ليه  دولت تر ننه پورې د لوړو زده کړو په برخه کې 

سيلنې   13څاه کميه پانګيه اچونيه کيوي او پير لومړنیيو او ثيانوي زده کيړو ليه          

 زیاته پانګه اچونه کوي .

کييال پييه حسييمبر میاشييت کييې د لييوړو زده کييړو وزارت او لييه  ز 2۰۰9کلييه چييې د 

UNESCO نړیوال بانک او ،USAID      څاه سيتکارانو د ليوړو زده کيړو ليومړنی

 264د پليي کوليو لوياره د     هیک پيتن معرفيي کياوه، دوی د هغي    تیشملي سيترا 

 میلیونه امریکایي حالرو په شاوخوا کې د بودیجې وړاندوینه کړې وه.

میلیونه حاليره  السيته راغليي     111سلنه ی 2۰کال تر پایه پورې یوازې ز 2۰13د 

ددې لواره، چې دا پیسې له کومه السته راغلې او په څيه بانيدې ولګيول    »وو 

ی ېشو
1

لکه څرنګه چې ماکې یادونه وشوه، دا ځکه چې بسيونه   .«  وګورئ

پير لومړنیيو او ثيانوي زده کيړو پانګيه اچيونې تيه تيرجی           (Donors)ورکوونکو 

                                                 
تير عنيوان النيدې پيه یيوه      « د افغانستان لوړې زده کړې: د کی یيت، لیاېيت، او بيدلون لوياره مبيارزه     ».  1

ړو زده مجليې لوياره عثميان بيابري او د ليو      Society for College and University Planning د مقاله کيې 

چييې حتييی د لييومړي سييتراتیشیک  ،څرګنيدوي  Fred Haywardسييتکار  يپاييوان USAIDکيړو لويياره د  

پتن تر پیله پورې بسونه ورکوونکيو د ليوړو زده کيړو پيه برخيه کيې پانګيه اچيونې سيره عتېمنيدي نيه            

 همیلیوني  2۰کال تر نیمایي پورې نړیواله بودیجه په ت صی  سره داسيې بیيانوي:   ز 2۰13دوی د . درلوده

خيوا  ه د ناټو لي  هامریکایي حالر همیلیون13مقدماتي بودیجه د نړیوال بانک له لوري،  هامریکایي حالر

لايوا پيه کابي      USAIDد  هامریکيایي حالير   همیلیوني  8څ سره د پوهنتونونو د نالولو لوياره،  یله اننرن

 2.1پييه مرسييته، او   ARTFد  هامریکييایي حاليير  همیلیونيي 27پوهنتييون کييې د تعمیراتييي کييارونو لويياره،   

 د ولسم ر د دفتر له لوري د پوهنځیو د پرماتګ لواره. هامریکایي حالر همیلیون

داسيې وزارت  کېدای شي زیاته بودیجه په مناسبه او دواميداره توګيه  د   آیا چې  ،دا یوه بله پواتنه ده

وان دی، ېال  او ګر له نه شتون سرهمدیرانو له لوري په مصر  رسېدلې وي، چې تر اوسه هم د الیقو 

، پيه  شيتون ليري  پوهنتونونو لاوا، چې فساد پکې پيه پراخيه کچيه     لرونکو مدیریتخراب د نسبتاً او 

 وي. يلګات رسېدل
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هم د لوړو زده کيړو پير نسيبت لومړنیيو زده کيړو تيه       ورکوله او افغان حکومت 

ه او همدارنګييه د وزارت پييه مقيياد کييې د زیيياتو پیسييو پيي    لومړیتييوب ورکيياوه

 اداره کولو کې بې باوري هم ددې سبب شوه.

ی له دې سره سره او  نړیوال بانک
1

، چې په دې برخه کې تر ټوليو  USAID  او 

لييوی بسييونه ورکييوونکي دي، د راتلونکييو څييو کلونييو لويياره خولييې پييروژې       

 6۰نړیيوال بانيک یچيې پيه تېيرو اتييو کلونيو کيې یيې پير ليوړو زده کييړو            پیليوي. 

میلیونيه حاليره    1۰۰لوياره  دي  د راتلونکو پنځيو کلونيو   میلیونه حالره لګولي 

تيه ورکيړل شيوي     ARTF، چيې د بسيونه ورکوونکيو د ټيولنې لايوا      ويچمتو ک

ددغه پروژې پیسې به د دولت د راتلونکي پنځه کلن ستراتیشیک پيتن   دي.

  د ځینو برخو د پلي کولو لواره په کار واچول شيي؛ د ځيانګړو   ز2۰19-2۰1۵ی

راوړلو سره به په تدریجي توګه پيه وزارت او پوهنتونونيو هيم     موخو د السته

 ولګول شي.

 (USWDP)د پوهنتونونو متتړ او د ب ري ځيواک انک يا     USAIDله ب  پلوه 

 میلیونه حالره پانګه اچونه کوي. 92پر نوي پنځه کلن پروګراد 

پواييتنه دا ده، چييې آیييا دغييه زیاتېييدونکی مييالي متتييړ بييه د اسييتادانو او         

صلینو لواره د نویو او السرسي وړ درسي او تدریسي منابعو پيه کمايت   مح

 کومه اغېزه وکړي، که څنګه؟

 دی.« نه»، چې ځواب یې داسې برېاي

ونمبر کې د مرکو په ترن کيې منليې، چيې    په سز  2۰14کارکوونکو د  USAIDد 

د دوی نوې پيروژه بيه پيه درسيي او تدریسيي ميوادو تمرکيز ونيه کيړي، بلکيې           

                                                 
د لوړو زده کړو وزارت په انک افي پتن کيې ليه وړانيدې نيه خبيرداری       UNESCOکال کې ز 2۰۰۵په .  1

کيړو ليه چنييک زیاتېيدونکي عميومي ملييي      چيې پيه لومړنیييو او منځنیيو ايوونځیو کييې د زده     ،ورکيړی 

 Urs Schradeکال کيې  ز 2۰13د لوړو زده کړو تقا ا حېر ژر موجوده فضا حکه کړي. په  ،پروګراد سره به

 2۰12ال تير اوسيه ی  » :د افغانستان د لوړو زده کيړو پيه اړه پيه یيوه مقاليه کيې لیکليي        Michael Daxnerاو 

نومييوړي  «پييه لومړیتوبونييو کييې ځييای نييه دی ورکييړی.  کالييه پييورې  افغييان حکومييت لييوړو زده کييړو تييه  

کلونو تر منځ اصتحاتو ته د نيه پياملرنې یادونيه کيوي، چيې پيه       ز  2۰۰9او  2۰۰۵لیکواالن همدارنګه د 

 وزارت کې د ېاطع رهبریت  د نه شتون له کبله وه.
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پاد کې لري، چې ددې پر ځای به د رهبریت او اداري برنامو په متتړ دوی په 

پييه افغيياني  تيير څييو  تمرکييز کييوي، چييې دا بييه لييه دوی سييره مرسييته وکييړي،        

تيه وده  تضيمین  پوهنتونونو کې د اعتماد سیستم رامنځتيه کيړي، د کی یيت    

خويي  ځييان ر ورکييړي او مييالي سیسييتمونه السييته راوړي، چييې پوهنتونونييه پيي 

 بسیا شي.

ه بلې خوا، نړیوال بانک د دوی په پنځيه کلنيه پيروژه او هيم د ليوړو زده کيړو       ل

په نوي ستراتیشیک پتن کې درسي او تدریسي منابع په پاد کيې ليري، چيې    

څييه لييه غیيير   دا د لييوړو زده کييړو پييه پرماتييګ کييې مرسييته کييوي؛ امييا دا هيير    

 بسونه ورکوونکي او وزارت هم ليه اکاري چې  سېدا مستقیمې الرې کوي.

 څو مرحلو څاه صر  ن ر کوي.

چې پير دې دواړو یپنځيه کلنيه پيروژه او د ليوړو زده       پر ویناد هغه کارپوهانو 

پنځيييه کلييين   يراتليييونکپيييه ، کيييړو سيييتراتیشیک پيييتن  بانيييدې کيييار کيييوي   

هييم شييام  وي، چييې د مجييازي زده کييړو حېيير مييواد بييه کييې سييتراتیشیک پييتن 

بېرنیييو  پييه بيير کييې نیسييي.ې زده کييړنړیييوال حیجینلييي کتابتونونييه او انتیيين 

شي، چې په افغانسيتان کيې څيانګې پرانیيزي،      لته به بلنه ورکړ تونونوپوهن

له واشينګنن  په هغه لکچرونو کې برخه واخلي چې تمه ده افغان محصلین به 

او د هغيوی د پوهنتونونيو لايوا ليه     برابرېږي او برلین څاه د استادانو لاوا 

ژبيه حیجینليي او    انګلیسيي خلي، خيو پيه   انتین درسي موادو څاه به ګنه وا

نړیيييوال راتليييونکی تيييدریس او زده کيييړې مناسيييب ګييياد نيييه برېايييي؛ ځکيييه د   

محصلینو او استادانو ستونزې په پياد کيې نيه دي نیيول شيوي، چيې دوی نيه        

سيت   ینوي تعلیمي نصاب کتابونه ولولي او پيرې پيوه شيي یاخ   د شي کوالی 

 یې بېله خبره ده .

له الکترونیکي منابعو سره هغه وخت د پليي کېيدو وړ   الکترونیکي زده کړه 

ژبيييې وړتیييياوې، مناسيييب   انګلیسييييده، چيييې د محصيييلینو او اسيييتادانو د  
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اننرنیڅ او همدارنګه اړین وسای ی
1

  چمتو وي؛ پيه داسيې حيال کيې چيې ليه       

د محصييلینو او اسييتادانو تييرمنځ د   .تیاوو څاييه یييوه هييم نييه شييته  یييادو اسييان

کمات په اړه د پواتنې په ځواب کيې وزارت او   ژبې د وړتیاوو د انګلیسي

ژبه به په نوي پنځه کلن پتن کې  انګلیسيبسونه ورکوونکو حاح ورکړ، چې 

که څه هم دا مو و  د تېر ستراتیشیک پتن یيوه   یوه ستراتیشیکه رشته وي.

، چيييې کېيييږيپوهنتونونيييه ه يييول »برخيييه وه، چيييې پيييه کيييې ویييي  شيييوي وو:   

وليولي   انګلیسيي کړي، چې په ليومړي کيال کيې     محصلینو ته فرصتونه برابر

او که چېرې له وړاندې نه ورسره بلدتیا نه ليري، نيو د زده کيړو پيه جریيان کيې       

 «ته دواد ورکړي. ېزده کړژبې د انګلیسي هم دې 

کال د جنوري په میاشت کې د پتن د اجراء د څرنګوالي پيه  ز  2۰14کله چې د 

د زیيات  تيرن کيې د ټاکي  شيوي هيد  ی     د یوې داخلي ارزونې پيه   USAIDاړه د 

  ارزونييه شييمېر محصييلینو لويياره د انګلیسييي ژبييې د تييدریس پييتن جييوړونې 

پيه   .چې د دې کيار لوياره بودیجيه پيه ال  کيې ن يته      دا ترې جوته شوه وشوه، 

 دې برخه کې یوازې موجوده بنسنیز پروګرامونه فعالیت کوي.

رسييي اسييانتیاوې  معلوميياتي ټکنييالوژي، چييې حیجینلييي منييابعو تييه د الس     

 د وسایلو مالي لګات به څوک ورکوي؟   برابروي، هم ورته حالت لري.

بسييونه ورکوونکييو پييه تېيير کييې د پيياد وړ بودیجييه د لييوړو زده کييړو د وسييایلو   

                                                 
څ یي فترونه ليه اننرن چې د وزارت د چارواکو په وینا په وزارت او پوهنتونونو کې ټول د ،سره له دې.  1

 ،سره نالول شوي دي، خو په کاب  پوهنتيون کيې چيې د هېيواد پيه سيطحه تير ټوليو ليوی پوهنتيون دی          

کيې هيې    د اسيتادانو ليه دفترونيو ميو لیدنيه وکيړه پيه زیياترو         لکه څرنګه چيې   .حقیقت ب  حول اکاري

کيې پيه منځنيي حول د     وادله ماې په ټول هېي د یوې تازه ارزونې ږي. ېلوناپ یا کمویوټر نه تر سترګو ک

د ايارونو  اه یې چې  ي،زیاتره یې په هغه پوهنتونونو کې د رسېږي.سر یو کمویوټر  رمحصلینو پ 29

لکه څرنګه . والیتونو په پوهنتونونو کې ديدي د ټیڅ کی یت لرونکي یې د لرو پرتو په مرکزونو کې 

 ACKUت اړیين دی، اوسيمېال پيه     پرماتللو وسایلو څاه د ګنه اخستنې لواره سيرع  لهچې د څېړنې 

(Afghanistan Center of Kabul University)            کيې، چيې ايایي پيه کابي  پوهنتيون کيې تير ټوليو غيوره

پوهنتيون سيره ليه نايلول شيوي       Arizona ليه  چيې  ،فایي  سياعتونه وخيت نیسيي     PDFڅ وي، یيو  یي اننرن

چې د فيایلونو سيایز کيم     ،کويخو  همکار ټینګار ر څاه حاونلوح شي. دا مرکز او  پ( Server)سرور 

 ستنې وړ وي.ید افغان محصلینو او یا لږ تر لږه په کاب  کې د محصلینو لواره د کار اخ تر څو ،کړي
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یکمویوټرونه، فرنیچر او تعمیرات  پر بیا رغونيه لګيولې ده، اميا اوسيمېال     

برخييه کييې پانګييه  دوی هييم ددې کييار لويياره دوه زړي دي، چييې د هييارحویر پييه    

اچونه وکړي، په داسيې حيال کيې چيې حېير زیيات وسيای  خيراب شيوي دي او          

 هې وک نه توانېږي، چې ترمیم او لګات یې پر غاړه واخلي.

سيتراتیشیک پيتن ټيولې برخيې تمویي        هيم ن يي کيوالی چيې د    نړیوال بانک 

کيه ميو  رايتیني واوسيو، یيوازې د یيو       »وویي :  د دې برخې یوه کارپوه  کړي.

نځي یله کتابتون، البراتوار او نورو ورته شيیانو سيره  ب يوړه رغونيه ليږ      پوه

 «میلیونه حالره لګات لري. 2۰تر لږه 

ددې پيروژې پيه   تيه وویي  چيې     AANیو تن چيې د پيتن مسيوده یيې لیيدلې وه      

 سند کې د درسي او تدریسي سرچینو ځانګړې یادونه نه ده شوې.

ه ه کړې، چې وزارت او پوهنتونونرحپروژه په داسې توګه طا نړیوال بانک د

، چې پيه نيوي پنځيه کلين سيتراتیشیک پيتن کيې د        په خوله خواه کوالی شي

 ليویې یيوازې   .ولګيوي اهدافو د پلي کولو لواره د پيروژې پیسيې پيه څيه حول     

ليه  دي. ټاک  شيوې لویې موخې  14 ، چې په هغه کېديېالراوونې ورکړل شو

یيې  چې وزارت او پوهنتونونيه   ،ت کیلېږيموخې هغه نورې ټولې هغو سره 

   .نورو پیسو په کار اچولو ته الره هواره شيد تر السه کړي تر څو باید 

که وزارت یا پوهنتونونه د کتابونو اخسيت ، ژبياړل   : »ته ووی  AANیو کس 

اړیين بيولي، نيو دوی ددې    د السيته راوړليو لوياره    یا چاپول د ځيانګړي هيد    

سيره چيې ماکيې یيې یادونيه      سيتونزو  حېرو له ، خو «ولو کې آزاد ديکار په ک

 ونييييووزارت یييييا د پوهنتونچييييې آیييييا  دا د پواييييتنې وړ مو ييييو  دهوشيييوه،  

ګڼي، چې پيه تېيرو څيو کلونيو کيې ورتيه       وپه هغه څه تمرکز غوره به چارواکي 

 ده شوې که څنګه؟پاملرنه نه 

، چييې او  د ړلييېپييورې تهغييه ب ييري ځييواک   ې پييه د افغانسييتان راتلييونک 

ټول افغان ځوانان د کيار لوياره د پوهنتيون درجيې تيه       جوړېدو په حال کې دی.
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اړتیييا نييه لييري، خييو هغييوی چييې او  پوهنتونونييو تييه ځييي، بایييد پييه اړونييدو    

اميا اوسينی حاليت داسيې نيه       ،و کې د متاصصینو پيه توګيه فيارغ شيي    څانګ

رې پيوهېږي  دی؛ ځکه د حېرو مضمونونو لواره په هغيو ژبيو چيې محصيلین پي     

په تېرو کلونيو کيې د ليوړو زده کيړو د اصيتحاتو       کم شمېر نوي کتابونه شته.

ه و تناېض منځته راوړی دی، یعنې هغه څيه چيې پيه نویيو سياختمانونو او      

 زاړه دي.ال هم نویو پوهنځیو کې تدریسېږي 

په تېر کې د دري او پاتو درسي کتابونو لواره بودیجه نيه ده ټاکي  شيوې او    

نه اکاري، چې په راتلونکي کې بيه دې کيار تيه لومړیتيوب ورکيړل        داسې هم

ارواکي او بسييونه ورکييوونکي  چييې د زده کييړو چيي   پييه داسييې حييال کييې   شييي،

ګياد  په اړه مجازي نړۍ او حیجینلي منابعو د الکترونیکي زده کړې  غواړي 

زیييات وخييت لييه دې  دغييه لييوړ خیييال پييه حقیقييت بييدلول بييه  امييا د پورتييه کييړي.

 د محصلینو څو راتلونکې دورې یې لري.ونیسي، چې 

ژبييې د تييدریس د   انګلیسيييدا بييه پييه لومړنیييو او منځنیييو اييوونځیو کييې د    

طریقې یوې من مې بیا رغونې تيه اړتیيا وليري، ید ال زیياتو ايوونکو روزل،      

داسې زده کوونکي وروزي، چې  تر څواو کلیوالي سیمو ته د هغوی لېږل ، 

یجینلييي سييرچینو څاييه ګنييه واخلييي او   ژبييې لييه ح انګلیسيييوکييوالی شييي د 

همدارنګه ددې کار لواره د هارحویر او استادانو د روزنې په برخه کيې خيورا   

ايایي دا هير څيه پيه چنکيۍ سيره رامنځتيه نيه          لویې پانګه اچونې ته اړتیيا ده. 

شي، ددې ه يو ليه حليې څايه ځینيې یيې ايایي هيې  تير سيره نيه شيي؛ ځکيه د              

پيه پيتن کيې ټوليو     تير څيو   یجيه کيافي نيه ده،    راتلونکو پنځه کلونيو لوياره بود  

 ت صی  شویو طرحو ته پاملرنه وشي.

دا ټول مو وعات د سیستم پرماتګ له ستونزو سره مد کوي، چيې ايایي   

په لرې راتلونکي کې یا فعالیت وکړي او یيا یيې هيم ونکيړي، پيه داسيې حيال        

 دي. ېنننۍ اړتیاوې له پامه غورځول شو کې، چې

دغييه ت ييه پييه  کېييدای شييي   سييره او درسييي برنييامې  لييه نييوي تعلیمييي نصيياب  
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پيه ټيول هېيواد     چيې  ،له داسيې الرې حکيه شيي    سانۍ، چنکۍ او ارزانه توګها

شيي چيې د ټوليو    چمتيو   هکتابتونوني شيي او داسيې   معیياري    درسي ميواد کې 

، پييه دې حول بييه د کييافي شييمېر کتابونييه ولييرياو محصييلینو لويياره اسييتادانو 

 شي. هله منځه والړطریقه ې وروسته پاتد تدریس چونرونو 

دا بایييد پييه راتلييونکي پنځييه کليين سييتراتیشیک پييتن کييې یييو اجبيياري شييرط    

بودیجيو یيوه برخيه د محصيلینو     خوليو   وګرځول شي، چې ټول پيوهنځي دې د 

لواره د هغه منابعو په چمتو کوليو ولګيوي، چيې پيه نيوي تعلیميي نصياب او        

 انګلیسيي ليه  یې نګ دې درسي برنامه کې یې سواراتنه شوېده او ددې تر څ

 ولګوي.هم پر ژباړلو کتابونو څاه دري او پاتو ته د 

د  روري اندازه پیسو پيه  لږ تر لږه افغان حکومت باید په کلنۍ بودیجه کې 

ايایي دا هيم د فکير وړ وي چيې د      .مرسيته وکيړي  په دې کيار کيې   زیاتولو سره 

هغيييو  کابييي  د پوهنځیيييو اوسييينۍ درسيييي برناميييه پيييه نيييورو والیتونيييو کيييې د 

تعلیميي نصياب بیيا     رعیار وګرځول شي، چې تر اوسه یيې پي  پوهنځیو لواره م

د درسيي ميوادو   د زړو او ليه وختيه تېيرو    نيو پيه دې توګيه بيه     کتنه نه ده کيړې،  

 کارولو مانیوی وشي.

ماکینييي بسييونه ورکييوونکي او حکييومتي راپورونييو لييږ تيير لييږه د کتييابونو د  

منلی دی ید بېلګيې پيه توګيه،    مجموعو او درسي او تدریسي موادو ارزات 

د هېواد شيموله پيتن   »پاڼه کې راغلي دي:  32 31د نړیوال بانک د راپور په 

سييیس، چييې پييه هغييې کييې اداري هیئييت او محصييلین کييوالی شييي هيير حول    أت

الکترونیکي درسي موادو ته السرسی ولری، بایيد د کتيابونو او ژورنيالونو    

ه اچيونې سيره ميوازي و اوسيي؛     په هارح کاپي ګيانو بانيدې ليه مناسيبې پانګي     

به له هغې یو څه وخت وړاندې وي چې علمي ټولنه يي پيه ځيانګړي   کار ځکه دا 

غييواړي پييه الکترونیکييي کتييابونو او منييابعو کييار    ويييي پوهييان حول پاييواني 

 “ .وکړي

دا سواراييتنې تيير اوسييه نييه دي پلييې شييوي، خييو پييه کابيي  پوهنتييون کييې لييه        
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ل د دوی لييه ن ریيياتو څرګنييدېږي، چييې د اسييتادانو سييره د خبييرو اتييرو پيير مېييا

 متتړ وړ دي.

ابونو د پيه کيار اچوليو    نوات یې یوه بېلګيه ده چيې د مليي کتي     هد یحیی ورد

نوموړی په تېرو څو کلونو کې یوازینی شياص دی، چيې د څيو     .غواتنه لري

مضمونونو په معیاري درسيي کتيابونو سيره ليږ تير ليږه د لویيو پوهنتونونيو د         

یعنې دا کتابونيه پيه هغيو ژبيو لیکي  شيوي چيې         ه ه کوي،سمبالولو من مه 

 محصلین ورباندې پوهېږي.

هغيه  وردک د لوړو زده کړو وزارت ستکار دی، که څه هم په لومړیو کيې یيې   

نه وه ټاک  شوې چې د آلمان د حکومت لاوا یې پیسيې  دنده په اکاره توګه 

، تر څيو  ار وکړيچې د پوهنتونونو لواره ک پرېکړه وکړهده ، نو ورکول کېدي

، په داسې رکړياو هغوی ته پراختیا وتر السه کړي درسي او تدریسي مواد 

بودیجيه  نيه د بسيونه ورکوونکيو لايوا او نيه هيم د وزارت لايوا        حال کيې چيې   

 ورکړل شوې وه.

د افغان استادانو په دري او په ګده یحیی وردک له استادانو او وزارت سره 

ليه   شيمېر نړیيوال معیياري کتابونيه وټاکي .     پاتو لیک  شيوي کتابونيه او یيو    

پيه موخيه یيې سي رونه     پیسيو د غوايتلو   وینيا، د   روروسته، د نوموړي پ ههغ

سسو او بېرنیو علمي ټولنو څاه د له نادولتي مو، چې (Begging Tours)وکړل 

نوموړي پيه دې توګيه    . دغه کتابونو د ژباړې او چاپ لګاتونه السته راوړي

ه ګنه اخستنې تيه سيوارلي دي، چيې زیياتره یيې طبيي       نوي درسي کتابون 1۵2

 دي یااغلي وردک طب لوستلی دی .

او پيه بليه خيوا     انګلیسيي د یادو کتابونو له حلې څاه، ځینې یې پيه یيوه خيوا    

کار پر بله ژبيه د لیکي  شيویو مضيمونونو د      دغهدري یا پاتو متن لري، چې 

متييو کولييو لييه کبلييه د  وردک د دغييه منييابعو د چ پوهېييدلو یييوه ګنييوره الره ده. 

 تر السه کړي دي.هم والیتونو د پوهنتونونو له رییسانو څاه مننلیکونه 

او ې پياڼې  کياري دفتير کيې زیيات شيمېر لیکي  شيو       همدا راز نوموړي پاوي   
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نړیوال درسي کتابونه لري، چې پوهنځیو یې د ژباړې او چاپ غواتنه کيړې  

اره تر اوسه پیسيې السيته   دې کتابونو د چاپ لو دنوموړي چې  سره له دې ده.

 نه دي راوړې، په هر حال، دا به له سمندر څاه یو څاڅکی وی.

مييو  د پوهنتونونييو لويياره د درسييي کتييابونو یييو ملييي    »وایييي: یحیييی ورده 

دې ن ر دی، چې د اسيتادانو د وروسيتیو او بيا    پر دی  «پروګراد ته اړتیا لرو.

مون لوياره ليږ تير ليږه       شویو کتابونو تير څنيګ بایيد د هير مضي     ېکی یته تصح

پنځه نړیوال معیاري کتابونه وټاکي  شيي او دري او پايتو تيه وژبياړل شيي،       

چې له استادانو سره د دوی د کتابونو په اپ ېڅ کوليو کيې مرسيته وکيړي او     

بیا له هغه منابعو څاه په ګنه اخستنې سيره د افغيان محصيلینو ليه وړتیياوو      

 او اړتیاوو سره سم خو  کتابونه چاپ کړي.

منييابعو چمتييو کييول، لييه      انګلیسيييچييې یييوازې د نړیوالييو او     وردک وایييي

استادانو سره د دوی د رشتو په بیا لوستلو او د تدریس په اصتح کولو کې 

دوی به په هر حال کې یوازې هغه کتابونيه کياروي، چيې پيرې      مرسته نه کوي.

 ي.خوله لیکلي ده ستې او یا یې پیکې یې ون ه اخ تیارولوپوهېږي، په 

چې استادان تابونو ملکیت مېم دی، په دې معنی د وردک په وینا: د خولو ک

شييویو ء او د پاوانیييو اهييدا خييوښ کييړي   ي کتييابونو کييارول بييه د نویييو درسيي 

کتابونو په شان به یې له پامه و نه غورځوي.ی
1

  

یف رحمياني نوايت هيم    د عامه پالیسۍ او ادارې پوهنځي د رئیس عبداللط

                                                 
 زیيياتو څاييه 3۰د کابيي  پوهنتييون د اېتصيياد پييوهنځي لويياره د جرمنييي د بييوخم پوهنتييون لاييوا لييه      .  1

چيې د دوی اسيتادان دا کتابونيه     :وایيي یس ټینګيار  یي ددې پيوهنځي ر . کتابونو ژباړل یې یوه بېلګيه ده 

چيې   ئ،تاسو داسې کسانو ته اړتیا لير »دی وایي:  چې په ټیڅ کی یت ژباړل شوي دي. ،ځکه نه کاروي

پييه مو ييو  پييوه او ځييانګړي   چييېلميياني او پاييتو دري ژبييو بانييدې روانييې خبييرې وکييوالی شييي،   اپييه 

تيه وویي  داسيې     AANڅيارونکي  یيو  مو يو   ددې  «خو دا کار نيه دی تير سيره شيوی.    ، کتابونه وژباړي

دې امليه اسيتادان هيم د داسيې     همي چې د دې پروسې د ترک کولو احسا  هم شتون ليري، ليه    ،اکاري

کيې  تیيارولو  محتویاتو نه پوهېږي او پيه   رچې دوی یې پ ،نه لري يعتېه مندکتابونو له کارونې سره 

ي پيه کتيابتون کيې اېايودل شيوي او      . اوسمېال دا کتابونه د پيوهنځ وي اخیستېهم کومه ون ه نه یې 

 استادانو له پامه غورځولي دي، نو له همدې کبله محصلین هم ورته پاملرنه نه کوي.
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ي له نورو پوهنځیو څاه هغه استادان راټول کړي، چې نوموړ .وړ دیغور د 

پيه ګي ه سيره ليه     تير څيو   د دوی اړوند مضيامین تدریسيوي،   په ټول هېواد کې 

نوي تدریسي برنامې څاه کتابونه وټاکي او په حله ییزه توګيه یيې پيه داسيې     

 متتړ کوي.هغو حول وژباړي، چې نسبتاً تکړه همکاران به د  عی و 

کار له استادانو سره له نویو معلوماتو څاه په خبرېيدلو کيې    د ده په وینا، دا

تولید شویو کتابونو د ملکیيت پيه برخيه کيې هيم      مرسته کوي او همدارنګه د 

 .مرسته کوي

نوموړی تر دې مېاله نه پوهېږي، چې د ټولو پوهنځیو د کتابتونونو لوياره د  

هیلييه کييافي شييمېر کتييابونو د چيياپ پیسييې بييه لييه کومييه السييته راشييي، خييو      

څرګنييدوي، چييې د ده طریقييه بييه د تييدریس لييه لييوړ کی یييت سييره نييه یييوازې پييه   

کابيي ، بلکييې نييورو والیتونييو کييې هييم مرسييته وکييړي او د کی یييت تیييت پييرک   

سطحه به من مه کړي. ليه دې څايه څرګنيدېږي، چيې دا کيار د یيو الرايود پيه         

 حول په نورو پوهنځیو هم پلي کېدای شي.

 2016می  20

https://www.afghanistan-analysts.org/one-thousand-dollars-for-books-per-year-

afghanistans-undersupplied-universities/ 
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 افغانستان ټایمز

 مه3۰مار   2۰1۵مه د 1۰حم  1394د : نېنه

 

کاب : د افغانستان په پوهنتونونو کې محصلین د درسونو د زده کيړې لوياره   

دوی لوياره   تر اوسه زړې په ال  لیک  شوې پاڼې او نوټونيه کياروي؛ ځکيه د   

 په دولتي پوهنتونونو کې چاپ شوي درسي کتابونه د السرسي وړ نه دي.

ي، چييې د درسييي کتييابونو کماييت او د اسييتادان او محصييلین پييه دې بيياور د

واحد درسي نصاب نيه شيتون، پيه پوهنتونونيو کيې درسيي سیسيتم اغېيزمن         

 کړی دی.

له دې امله د ماتل و پوهنتونونو محصلین ماتلف نصيابونه تعقیبيوي، پيه    

ځینييو پوهنتونونييو کييې دوې، درې لسييیزې پاييوا زاړه پييه ال  لیکيي  شييوي    

چې په څو کلونو کې یو ځ  هيم نيه    کتابونه محصلینو ته ور وې   شوي دي،

 دي اپ ېڅ شوي.

محصييلین غواييتنه کييوي، چييې دغييه پييه ال  لیکيي  شييوې پيياڼې اپيي ېڅ،           

پرماتللييي او د درسييي کتييابونو پييه شييک  چيياپ شييي، چييې د باکی یتييه او ال   

 غاتلي درسي سیستم په منځته راوړلو کې مرسته وکړي.

یيار داسيې وایيي:    د ننګرهار پوهنتون د اېتصياد پيوهنځي یيو تين محصي  مل     

زیاتره استادان تر وخت تېر او زاړه چونرونه او لکچر نوټونه تيدریس کيوي   »

دې سيييبب شيييوی، چيييې محصيييلین پيييه درسيييي سیسيييتم کيييې ليييه نویيييو   او دا د

بييدلونونو او پرماتګونييو څاييه ليييرې و اوسييي، محصييلین لييه حکوميييت او       
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د پيای   اړونده ادارو نه هیله لري، چې دغه زړو پيه ال  لیکي  شيویو پياڼو تيه     

ټکی کېږدي او پر یو واحد او نوي کریکولم ینصاب  باندې کار وکړي، چې 

په افغاني پوهنتونونو کې د با کی یته زده کړو په رامنځته کولو کې مرسيته  

 «وکړي.

 د ننګرهار پوهنتون د حقوېو پوهنځي یو محص  وفامحمد وایي:  

ړه او پييه ال  دا راييتیا ده، چييې د هېييواد پييه پوهنتونونييو کييې اسييتادان زا    »

لیکيي  شييوي نوټونييه د درسييي مييوادو پييه توګييه کيياروي، لييه کلونييو راهیسييې     

درسي مواد نه دي نوي شوي، هغه مو وعات چې ميو  یيې پيه پوهنتونونيو     

سييتنې، کييارونې او عملييي یکييې زده کييوو، پييه کيياري مارکېييڅ کييې د ګنييې اخ 

نيه  کولو وړ نه دي، یعنې درسي نصاب د کاري مارکېڅ د اړتیاوو پير بنسيڅ   

 «دی جوړ شوی.

نوموړي ټینګار وکړ، چې درسي نصاب باید د نننۍ نړۍ له اړتیياوو او نيوې   

 ټکنالوژۍ سره سم جوړ شي.

مو  د استادانو له زړو او په ال  لیک  شيویو پياڼو او نوټونيو    »ده زیاته کړه: 

دغه درسي موادو په بيدل کيې معیياري او     سره په ستونزه کې یو، که چېرې د

بونه راوړل شي، دا به د استادانو، محصيلینو او ټيول درسيي    نوي درسي کتا

سیسييتم لويياره غييوره وي، چييې د کی یييت او اييه والييي پييه لييور حرکييت وکييړي،  

اړونده ادارې باید دا مو و  جدي ونیسي او دغه په ال  لیک  شویو پاڼو 

پر ځای معیاري او نوي چاپ شيوي درسيي کتابونيه راوړي، دا بيه د زده کيړو      

ماتګ ورکړي او محصلینو ته به وړتیا ورکړي، چې هغه پوهه کی یت ته پر

چې دوی یې په پوهنتونونو کيې السيته راوړي، د کيار پيه عمليي حګير کيې پيه         

 «ګنوره توګه وکاروي.

نوموړي د خولو خبرو په دواد کې ووی ، چيې پيه پوهنتونونيو کيې د ټوليو پيه       

ی هير اسيتاد   خواه درسي نصاب ن ته، نو له همدې امله هر پوهنتون او حتي 

 د محصلینو لواره ماتلف کریکولم او درسي مواد لري.
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د استادانو لواره دا حېر ستونزمن کار دی، چې خو  درسيي ميواد   »ده ووی : 

اپ ېڅ کړي، که چېرې ټولو استادانو ته یو کریکولم ورکړل شيوی وای، بیيا   

 دوی کوالی شو، چې پر هغه په ګ ه کار وکړي او هغيه کيال پيه کيال، میاشيت     

 په میاشت او حتی هره اونۍ اپ ېڅ کړي.

په داسې حال کې به د استادانو لواره ممکنه وه، چې د اړتیيا پيه صيورت کيې     

د نورو اسيتادانو پيه ګي ه همکيارۍ د دوی درسيي ميواد پيه یيو کتياب کيې را           

 «غون  او اپ ېڅ کړي.

د ننګرهييار پوهنتييون د اېتصيياد پييوهنځي یييو تيين اسييتاد عبيياداهلل ناصييري،      

ژبييې سييره د افغييان اسييتادانو  انګلیسيييان ټييایمز تييه وویيي ، چييې لييه افغانسييت

نابلييدتیا د هغييه سييتونزو لييه حلييې څاييه ده، چييې د زده کييړې سیسييتم تييه زیييان    

 رسوي.

لکييه څرنګييه چييې مييو  پييوهېږو، مييو  پاولييو ملييي ژبييو کييې  »نومييوړي وویيي : 

اپ ېڅ شوي او کافي کتابونه نه لرو، نو مو  اړ یو، چې خو  درسي ميواد ليه   

ماخذونو څاه اپ ېڅ کړو، خو له بده مرغه، د پوهنتونونو زیاتره  نګلیسيا

منييابعو څاييه  انګلیسييياسييتادان نييه شييي کييوالی چييې خويي  درسييي مييواد لييه   

 «اپ ېڅ کړي.

د اسييتادانو لويياره پييه مضييمونونو کييې بييدلون بلييه سييتونزه ده، چييې د دوی د     

نو تيه دا نيه   درسي موادو د نوي کولو ماه نیسي، په پوهنتونونو کې استادا

د بېلګييې پييه توګييه، کچېييرې یييو  .ده څرګنيده چييې کييود مضييمون تييدریس کيړي  

استاد د یو سمستر لواره یو مضمون ونیسي، هغه ته پيه راتليونکي سمسيتر    

 کې ب  ماتلف مضمون ورکول کېږي.

اکاره خبره ده چې په داسې حاالتو کې استادان نه شيي کيوالی، چيې د دوی    

 ړي.درسي موادو ته پراختیا ورک

زیاتره په ال  لیک  شوې پاڼې هې  ماخذ نه ليري او دا ايکاره    پردې برسېره

سييت  شييوي دي، دا  ینييه ده، چييې دا درسييي مييواد لييه کومييو منييابعو څاييه اخ    
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ستونزه د محصلینو ماه نیسي چې هغه اصيلي سيرچینې تيه السرسيی وليري      

 چې دا مواد ورڅاه تیار شوي دي.

ونيه اصيلي ماخذونيه ليري، چيې      په داسيې حيال کيې چيې معیياري درسيي کتاب      

محصلین په دې توانوي چې د اړتیا په صورت کې د مضمون اصلي منبيع تيه   

السرسی ولري، په عمومي توګه د چاپ شویو درسي کتابونو کمات تقریباً 

 په ټولو دولتي پوهنتونونو کې جدي ستونزه ده.

کله چې یو استاد له داسيې کتياب څايه تيدریس کيوي، چيې محصيلین ورتيه         

سرسييی نييه لييري، پييه دې صييورت کييې د ال  لیکيي  شييویو نوټونييو او درسييي ال

کتييابونو تيير ميينځ هييې  تييوپیر ن ييته، نييو لييه همييدې کبلييه د باکی یتييه درسييي      

سیستم لواره له اړونده دولتي ادارو او هغه غیر دولتي مؤسسيو څايه، چيې    

په دې برخه کې کار کوي غواتنه کېږي، چې له استادانو سره مرسته وکيړي  

دوی اپييي ېڅ شيييوي کتابونيييه پيييه کيييافي تعيييداد سيييره چييياپ شيييي او د  چيييې د 

 پوهنتونونو د ټولو محصلینو لواره د السرسي وړ وي.

سييلنه اسييتادان تيير اوسييه پييه ال  لیکيي  شييوي چونرونييه د درسييي      7۰تقریبيياً 

سسيې  مت یيا پيه دې برخيه کيې ګميارل شيوې مو      موادو په توګه کاروي، حکو

ي کتيابونو د چياپ ليه الرې پيه هېيواد      کوالی شي، چې په کافي اندازه د درس

 کې د زده کړو کی یت ته پراختیا ورکړي.

 یحیی وردک وایي:   حاکنرد لوړو زده کړو وزارت ستکار 

دې لواره چې پيه پوهنتونونيو کيې د تيدریس کی یيت تيه پراختیيا ورکيړو،          د»

حېرو هلو ځلو ته اړتیا ده، چې د افغان محصلینو لواره په ملي ژبو یپايتو او  

دري  په زرګونو اپ ېڅ شوي کتابونه چاپ شي؛ ځکيه تير اوسيه پيه زرګونيو      

محصلین معیاري درسي کتابونو ته السرسيی نيه ليري، چيې دا د تيدریس پيه       

 «سیستم من ي اغېزه لري.

نوموړي زیاته کړه چې د نویو درسي کتابونو کمات، اوسنیو تر وخت تېيرو  

پوهنتونونيو تدریسيي    تدریسي مېتودونيو او درسيي ميوادو د افغانسيتان د    
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 سیستم له لویې ستونزې سره مد کړی دی.

همدارنګه نوموړي د درسي سیستم په عصري کولو او د محصيلینو لوياره د   

 نویو معیاري کتابونو په تیارولو ټینګار وکړ.

دې لوياره چيې دې ميوخې تيه ورسيېږو، ميو  تير اوسيه          د»ده همدارنګه ووی : 

ي پوهنتونونيو لوياره چياپ کيړي دي، خيو      عنوانه درسي کتابونه د افغان 1۵7

دا به څنګه وکوالی شيي چيې د زیياتو مضيامینو او زرګونيو محصيلینو لوياره        

کال کې پیي  شيوه، زیياتره تمرکيز یيې د      ز 2۰۰9دغه پروژه چې په  .بسنه وکړي

هېواد د پوهنتونونو لواره پر طبي کتابونو و، په داسې حال کې چې په ورتيه  

نیز علييود، ادبیييات، تييارید او نييور هييم درسييي  شييک  نييورې رشييتې، لکييه ټييول 

 «کتابونو ته اړتیا لري.

سلنه چياپ شيوي کتابونيه د     9۰د کتابونو د بڼې په هکله ده څرګنده کړه، چې 

ژبيه   انګلیسيي پوهنتونونو د استادانو لاوا لیک  شيوي دي او پياتې یيې پيه     

 دي.

کيې  هر کتاب یوه سي حي لري، چې هماغيه کتياب د پيي حي ایيف پيه شيک  پ      

جلييده چيياپ شييوی دی، پييه    2۰۰۰تيير  1۰۰۰موجييود دی، تقریبيياً د هيير کتيياب لييه   

 7۰۰۰یيييا  6۰۰۰حقیقيييت کيييې دا تعيييداد کتابونيييه د هېيييواد د طيييب پوهنځیيييو      

دې کتيابونو الکترونیکيي بڼيه د     محصیلینو لواره بسنه نه کوي، خو بیا هم د

PDF     پيييه شيييک  د هييير چيييا لوييياره پيييه  www.ecampus-afghanistan.org اڼيييه د وېبو

 السرسي وړ ده.

دې وړتیييا نييه لييري، چييې پييه     لييه بييده مرغييه زیيياتره محصييلین او اسييتادان د   »

ژبييه کتابونييه ولييولي او دوی پيير ملييي ژبييو یپاييتو او دري  نویييو       انګلیسييي

کتييابونو تييه اړتیييا لييري، نييو ځکييه دوی لييه زړو پيياڼو او لکچيير نوټونييو نييه ګنييه  

 «اخلي.

ميومي توګيه پيه هېيواد کيې د طيب       نوموړي یو ځ  بیا ټینګار وکيړ، چيې پيه ع   

پوهنځیو لواره د زیاتو نورو کتابونو ژباړلو او چاپولو ته اړتیا لیدل کېږي، 
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 چې استادان په دې وتوانېږي چې زاړه درسي مواد په نویو بدل کړي.

 9۵وویيي ، چييې   یحیييی ورده حاکنييرو د تمویيي  پييه اړه  کتييابون 1۵7دغييه  د

 6۰لييه لييوري او ( DAAD)ماتو مرکييز کتابونييه د المييان د علمييي همکيياریو د خييد

 له لوري تموی  شوي دي. Kinderhilfe-Afghanistanکتابونه د 

د کتابونو لیکواالنو ته هی  حو الزحمه یا امتیاز نه دی ورکړل شوی، بلکيې  

کتابونييه د لیکييوال  4۰۰کتابونييه هيير لیکييوال تييه،  1۰۰-۵۰د سييتاینې پييه توګييه 

کيې ټوليو اوه طبيي پوهنځیيو تيه ورکيړل       نور په افغانسيتان   ۵۰پوهنځي ته او 

 شوي دي.

پر دې په پتن کې ده د دوه حي وي حي لس زره کاپي  ېرهربسده زیاته کړه چې 

ګييانې، چييې ټييول چيياپ شييوي طبييي کتابونييه د پييي حي ایييف پييه فارمييڅ پکييې    

پيه دوو حي وي حي ګيانو کيې د     .موجود دي، محصيیلینو تيه ور ووې ي  شيي    

محصيلین او اسيتادان وتوانيوي، چيې ټوليو       چاپ شویو کتابونو مجموعه به

 خولو کمویوټرونو کې السرسی ولري.ه کتابونو ته پ

دې لويياره چييې د اييوونځیو فييارغین پييه      کييړ، دوکیييد أنومييوړي همييداراز ت 

ژبيه ليه کتيابونو او درسيي ميوادو څايه د ګنيه         انګلیسيي پوهنتونونو کيې پيه   

بيې د کی یيت د   ژ انګلیسيي ستنې وړتیا ولري، په ايوونځیو کيې بایيد د    یاخ

 اه والي لواره جدي پاملرنه وشي.

نيه د نيورو درسيي کتيابونو د چياپ پيه اړه وپوايت          کله چې له ااغلي ورده

شييول، ده وویيي  چييې کييه څييه هييم وزارت او اړونييده ادارې ددغييه پروګييراد پييه    

ارزايت پييوهېږي، خييو دوی د کتييابونو د چياپ د پروسييې د دواد لويياره کييافي   

مدې امله که چېرې بودیجې تيه السرسيی پیيدا شيي د     بودیجه نه لري، نو له ه

درسي کتابونو د چاپ پروګراد بيه وکيوالی شيي، چيې پيه پوهنتونونيو کيې د        

 محصلینو لواره نور غوره او معیاري درسي کتابونه تیار کړي.
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سېار ژوند خورونه ده، یو ځ  بیيا زه خوشيحال آصي ي ستاسيو پيه درانيه چيوپړ        

 کې یم.

د خورونې دوېمه برخيه ده، نين بیيا هيم د دې ویياړ ليرد، چيې یيو تکيړه افغيان زميو             

، چيې  ورده صاحب محميد یحیيی   حاکنرسره په خورونه کې شته، جناب محترد 

ده کړو په برخه کې حېير زیيات کارونيه کيړي     دوی د پوهنې په برخه کې او د لوړو ز

تاسييو زمييا ماييې تييه دا کتابونييه    .دي، چييې د دوی کړنييې واېعيياً د سييتایلو وړ دي 

ګييورئ، دا چييې دا کتابونييه چييا لیکلييي دي، چييا چيياپ کييړي دي، دا کتابونييه چييا     
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 الخره را ټول کړي دي او داکتابونه ولې مو  د مېز پر سر ایاي دي؟  اب

صييياحب محميييد یحیيييی ورده خورونيييې تيييه   نيييرحاکنييين ميييې وغوايييت ، چيييې  

 د ده پر کړنو خبرې اترې ولرو. راوغواړو، د ده په ژوندلیک باندې،

 صاحب حېره مننه، اه راغتست ستړي مه شئ. حاکنر

یحیييی وردک: زه هييم خويي  سييتمونه تاسييو او د آریانييا ټلوېزیييون لیييدونکو تييه    

 وړاندې کود.

ا چومه، دا خوليه پوايتنه بيه داسيې     خوشحال آص ي: مننه، زه به چای هم درته و

 چې له س ر څاه یې پی  کړې. صاحب حاکنرمطرح کړد، 

صاحب محمد یحیی ورده چېيرې زېږېيدلی، ليومړنۍ     حاکنرچې  یپه دې معن

زده کييړې یييې چېرتييه کييړي، لييوړې زده کييړې یييې کييود پوهنتييون کييې کييړي دي،     

ه کيړې ده او  لومړني کارونه چې تاسو کړي دي، لومړنۍ دنده چې تاسو تر السي 

دا کتابونييه ماکييې چييې مييا یادونييه وکييړه، ستاسييو نييورو کړنييو تييه پيير هغييې پيير   

 جزئیاتو خبرې وکړئ.

: ت کر صیب، زه خوله په وردګو والیت کې زېږېدلی یيم. در  او  ورده یحیی

لسم صن ه پورې په کاب  کې کړی، سوین کلي مکتيب کيې پيه    وتعلیم مې تر دو

پيه حربيي ايوونځي کيې ویليي دی، بیيا        شش درک کې او آخري څليور کاليه ميې   

مييې یييو دولتييي بييور  واخسييت چکسييلواکیې تييه او هلتييه مييې معييالجوي طييب  

لوستی دی ییا عميومي طيب ، ليه هغيې نيه وروسيته بیيا جرمنيي تيه تلليی یيم او            

 Publicتقریباً ش  کاله مې هلته ژوند کړی دی او کار ميې کيړی دی، بیيا ميې پيه      

Health ورته وایي Health Management  اوHealth Education    یعنې عاميه روغتیيا او

اداره صحت عامه او صحي زده کړو کې مې نيور در  ویليی دی او پيه جرمنيي     

 کې مې کار کړی دی.

او  پنځييه کالييه کېييږي، چييې د لييوړو زده کييړو وزارت سييره همکييار یييم او هغييه    

زده اصلي کار او حېر زیات کار ميې چيې دلتيه د پوهنتيون د اسيتادانو، د ليوړو       

درسيي کتيابونو د چياپ او     کړو د وزارت په همکارۍ کړی دی، هغه ميو دغيه د  
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 تکثیر په برخه کې کړی دی.

صياحب اياغلي احسيان اهلل آرینيزي سيره ناسيت        حاکنير خوشحال آص ي: پيرون  

ود، زه د دوی کورته ورغلی ود او خبره پر همدغه کتيابونو یياده شيوه ي ستاسيو       

 لک کې زیات کار کړی دی.پر کارونو، تاسو واېعاً پاو  مس

کتابونه ما ولیدل، دا کتابونه د چيا دي، چيا لیکليي دي، چيا چياپ کيړي دي او       

 تاسو په دې برخه کې څه ون ه لرئ، څه نقش لرئ؟

ه بييه دغييه څييو   : ماکييې لييه دې نييه، چييې زه کتييابونو تييه راشييم، ز     هیحیييی ورد

ه ځایه؛ځکيه  ما چې د کتابونو کار پی  کيړ، هيم ليه دغي    . میچونرونه تاسو ته و ا

 چې پنځه کاله ماکې ما ولیدل، ما حېر تعجب وکړ.

 خوشحال آص ي: دا خو حېر زاړه دي.

دا پيه ځینيو    .شيوي وو لیکي   : هو، همدغه ځینيې یيې حتيا پيه ال      هیحیی ورد

ليه بيده    .وپوهنتونونو کې، پيه ځینيو مضيامینو کيې یيوازیني درسيي کتابونيه و       

شي  کلين زړو لکچير     -اسيې ليس  مرغه تر اوسه پيورې هيم پيه ځینيو رشيتو کيې د      

چيې بایيد پيه     یيو نوټونو څاه است اده کېږي، نيو همغيه وو چيې ميو  تصيمیم ون     

دغييه برخييه کييې کييار وکييړو؛ ځکييه چييې پييه یووی ييتمه پېييړۍ کييې مييونږ بایييد د      

تاسيو بياور    پاوانۍ پېړۍ له کتابونو، درسي ميوادو څايه اسيت اده ونيه کيړو.     

همداسيې لکچير نوټونيو څايه      وکړئ، چې او  هم په ځینو پوهنتونونو کې له

 است اده کېږي.

 خوشحال آص ي: او در  ورکول کېږي.

. دا خو یيو زاړه دي، معیياري هيم نيه دي    . : هو، در  ور کول کېږيهیحیی ورد

 ځینې یې له ما سره په دفتر کې شته دي، نو په همغه اسا  وو چې...

 خوشحال آص ي: دغه نوټونو تاسې ته انګېزه درکړه؟

هو، هيو، کيار ليه دغيه ځایيه شيرو  شيو، یعنيې ماتيه حتيی تير ژړا            : هیحیی ورد

 پورې راغله.

 خوشحال آص ي: دا تاسو ولیدل، بیا مو کار پی  کړ.
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یحیی ورده: هو، بیا مو ولیدل، چې ځینې استادانو هم کتابونيه لیکليي دي،   

خو څوک یې نه ورته چاپوي او یا په چاپ کې، په ټایپ کې، په حیزاین کې یيې  

 لري.ستونزې 

مو  بیا له وزارت سره، ليه پوهنتيون سيره، ليه اسيتادانو سيره ولیيدل وغږېيدو،         

اول ميو پنځيه کتابونيه چياپ کيړل، بیيا شي  شيول،          ت ویقول.دوی ورو ورو مو 

 بیا دېر  شول همداسې ورو ورو دغه استادان ت ویقېدل.

 ،چې په اه توګه چياپ شيو   یدچې هغه ول یېیو استاد به یو کتاب راوړو بیا به 

 تقسیم شو او ټول افغانستان ته ورسېدو، بیا به یې نور کتابونه هم راوړل.

  خوشحال آص ي: دا ټول کتابونه تاسو چاپ کړي؟

: هو، دا کتابونه ټول مو  د لوړو زدکړو په وزارت کې چياپ کيړي   هیحیی ورد

 دي.

  خوشحال آص ي: ستاسو په شاصي مصر ؟

 شوي دي.چاپ څ : نه، زما په همکارۍ او منجمنهیحیی ورد

 خوشحال آص ي: اص  کار تا کړی دی، چې دوی مو وه ول.

: اص  کار خو دغيه محترميو اسيتادانو کيړی دی؛ ځکيه چيې دغيه        هیحیی ورد

کتابونه د دوی د ليس، شي  او یيا د دېير  کلنيې پيوهې تجربيې ال  تيه راوړنيه          

مييو  فقييط داسييې کييړی دي، دغييه کتابونييه چييې دوی ژبيياړلي   ده، نتیجييه یييې ده.

، دوی لیکلی دي، دا مو را غون  کړي دي، دا مو چاپايانې تيه لېږليي دي،    دي

پیيداکړی دی، بودیجيه ميو پیيدا کيړې ده، دا ميو بېرتيه         (Fund) دوی ته ميو فني   

استاد ته ورکيړي دي، دا ميو همغيه مربوطيه پيوهنځي تيه ورکيړي دي، دا ميو د         

 ټول افغانستان د طب پوهنځیو ته تقسیم کړي دي.

صياحب، پيه دې کيې څيومره نيوي مو يوعات دي،        حاکنير و خوشحال آص ي: ني 

  تاسو یادونه وکړه، له پاوانیو چونرونو څاه؟

 : په دې کې حېر نوي مو وعات دي.ورده یحیی

 ؟خوشحال آص ي: مثتً
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دغيه دوه کتابونيه را وباسيئ... دا یيو بيین الملليي        ... : زه به تاسو تيه ورده یحیی

 و امریکایي مؤلف لیکلی دی.ستندرد کتاب دی، چې په انستیزۍ کې ی

خوشحال آص ي: رهنمای اساسيی انسيتیزی بيرای ک يور هيای روبيه انک يا         

 دری، انګلیسی.

: هييو، دا همييدا او  پييه افریقييا، آسييیا او  التييین امریکييا پييه حېييرو ورده یحیييی

 پوهنتونونو کې تدریس کېږي.

 خوشحال آص ي: دا نوي مواد دي.

دا زميو  او تاسيو    ی.ندې هم ترجميه شيو  دېر  نورو ژبو با: دا ش  ورده یحیی

تاسو یې که دا یيوه ورېيه واړوئ،    ی.د یغانانو لاوا په دري ژبه ترجمه شود اف

...  انګلیسيي ، یوې خواته یيې مکمليه   اب مو  په دواړو ژبو چاپ کړی دیدا کت

 چاپ شوې، همدا ص حه په دري هم چاپ شيوي ده.  انګلیسيدا ص حه چې په 

ژبيه هيم پيه دري ژبيه هغيه تير        انګلیسيي یعنيې هيم پيه     مکم  دوه جليدو کيې دی،  

ټولو نوي السته راوړنې تر ټولو نوي درسونه په کې ځای پير ځيای شيوي دي او    

چييې تاسييو پاييواني لکچيير   تييه ه ييوو، همييدا شييان مييو  دا خويي  اسييتادان دې  

، له نویو کتابونو سره یې نوي کړي، ټایپ یې کړي، بیا یيې  ئکړه اپ ېڅ نوټون

خوله استادان هم ه يوي، چيې خوي  درسيونه     ه دغه پ. یې کړوراوړي چې چاپ 

 .تقسیم کړونوي کړي او بیا یې مو  ته راوړي او په ټول افغانستان کې یې 

 انې  د څه شي دي ورده صاحب؟ګ خوشحال آص ي: دا یسي حي

چيې ميو  پيه افغانسيتان      : مو  چې هر کتاب چاپوو، په دې خياطر ورده یحیی

دولتي او شاصي طب کې محصلین لرو، نو پيه دې   کې او  څه کم ش  زره په

که تاسو یيو  ... دا هر چاته نه رسېږي، په دې هر کتاب کې  خاطر زر جلده چاپوو.

ميو  دا مکمي  کتياب، مينځ کيې یيوه سيي حي ده، دا مکمي          ... کتاب را واخليئ  

سيييافڅ یييې کييوالی شيييي    شييک  پييه سيييي حي کييې هييم اچييولی دی.      PDFکتيياب  

وټر کې یې واچوي، بي  تيه یيې ورکيړي، چيې زیياتره       محصلین واخلي، په کموی

 خلکو یمحصلینو  ته ورسېږي.
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درېیم کار چې مو  کوو، دغه مو  د جرمني د بوخم پوهنتون تيه لېيږو، همدغيه    

پييه   www.ecampus-afghanistan.orgسييافڅ کيياپي بیييا یييو وېبسييایڅ پييه نامييه دې       

خوي  کمویيوټر   مکمله توګه هلته پورته کېږي او هرڅوک یې کوالی شيي، چيې   

 ته اکته کړي.

ته زمو  او تاسو یو محص  تيرابلیس لیبیيا نيه ایمېي       دا درې ورځې ماکې ما

را لېږلی و، چې دی زمو  د کتابونو نيه خبير شيوی، بیيا ميا همغيه معلوميات ور        

 ولېږل، چې ته کوالی شې ټول حاونلوح کړې.

ول سيافت  راغلم دغه تاسو چيې پوايتنه وکيړه د یحي وي حي ، ميو  بیيا دغيه ټي       

 .کړي ديکتابونو په دوو حي وي حي کې جوړ  14۰کاپۍ د 

 خوشحال آص ي: دا خو حېر اه کار شوی دی.

مکميي  طييب، چييې پييه ابتييدا کييې دوی کیمیييا،  لکييه  یحیييی وردک: دا داسييې ده

فزیيک، بیوليوژي ځینيې مضيامین ليولي، بیيا انياټومي هسيتولوژي همداسيې          

صي  تيه ورکيړو، یعنيې مکمي       دا چيې یيو مح   سمستر وار مو  ټيول اچيولي دي.  

 طب یې په جېب کې دی، یا پاو  کمویوټر کې دي.

صيياحب، دا پييه افغانسييتان کييې چييې  ورده خوشييحال آصيي ي: یييوه بلييه پواييتنه

ت ييایص او  درسييت نييه کېييږي او دوی ځييي پاکسييتان تييه او د افغانسييتان د   

طبابت حګر همدا او  هم پاکستان دی، دا خو ته هم منيې زه یيې هيم مينم، ټيول      

خلييک یييې هييم منييي، د دې وجييه څييه ده؟ چييې دوی پييه پوهنتييون کييې تيي  دا زاړه   

نوټونه لوستلي دي، ت  ن ریه ده، ت  تیوري ده او د عمي  پيه حګير کيې یيې کيار       

 ېنه دی کړی، په نویو مو وعاتو باندې نه پوهېږي، تيه حيد اېي  بایيد پيوه شي      

اغليی دی،  چې نن په امریکا کې ستا په ګاون یو هېوادونو کې نيوی څيه شيی ر   

 څه کړد، چې ش  کاله ماکې راته ببواللې ووایي. حاکنرزه به هسې 

دی، چيې   : بېايي تاسيو درسيت وایيئ، یيو مېيم فکتيور یيې هميدا         ورده یحیی

متاسي انه پيه تیيوري برخيه کيې هيم پيه عمليي          ،زمو  د طب محصلین متاس انه

وکيړه، زه   تاسو پاوليه ورتيه اشياره    ېږي.برخه کې پوره او په اه توګه نه تربیه ک
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بر عکس وایميه، کيه ميو  محصي  تيه پيه اول صينف کيې دوېيم صينف کيې پيوره             

درسي مواد نوي صحی  مواد برابر کړو او دا په داسې ژبه په داسيې فيورد کيې    

 چې دوی پرې پوه شي، دغه حېره مېمه ده. ورته برابر کړو

کييې پييه اننرنیييڅ کييې ځینييې مييواد شييته، خييو متاسيي انه زمييو          انګلیسيييپييه 

 ړوچيې دا ميو  ورتيه برابير کي      .ږين او زمو  محصلین ټول نيه پيرې پيوهې   استادا

 تیورتیکي اسا  پاخه راشي.چې هغوی په 

چې مو  بیا دغيه محصيلینو تيه کيدري شي اخانې وليرو چيې دوی         څنګد دې تر

درې، څلور کاله عمتً هلته کار وکړي، چې د مریض د بستر تر څنيګ هغيه زړه   

 تربیه کېږي. حاکنره واوري پوز واوري ، داسې زمو  ا

خوشحال آص ي: یوه بله اېګڼه داده چې دا هم پيه پايتو دي، هيم پيه دري دي،     

دي، هم هغه څوک چې په پايتو پيوهېږي، کېيدای شيي هغيه د       انګلیسيهم په 

هغې نه په پاتو ګنه پورته کړي، هغه څوک چيې ميورنۍ ژبيه یيې دري فارسيي      

 ده، هغه کېدای شي په فارسي ولري.

ژبه هيم بليد شيي؛ ځکيه چيې پيه نيور         انګلیسياه ده؛ ځکه چې په  هم انګلیسي

کن رانسونه ورکوي او د هغوی له تجربو څاه ګنيه   انګلیسيهېوادونو کې په 

او  انګلیسيييپورتييه کييوي، یعنييې دا پييه ټولييو درېیييو ژبييو بانييدې دي، پاييتو،    

 خوله کړی دی، که نه ماکې لیکواالنو کړی دی؟ه دري، دا کار تاسو پ

... ه: نيه، ميو  دغيه کتابونيه نيه دي ترجميه کيړي، ځینيې ميؤل ین دي         یحیی ورد

ژبيه د انتياني    انګلیسيي هغه په  په کندهار کې در  ورکوي حتی یو مؤلف دی

بي  مؤليف د هيرات دی،     ی.ناروغیو یو کتاب لیکلی دی، ميو  دا چياپ کيړی د   

ب  مؤلف  ی.هغه په دري لیکلی دی، مو  راوړی دی دا مو په دري چاپ کړی د

ميو   . دی، هغه مو په پاتو چياپ کيړی دي   ننګرهار دی، په پاتو یې لیکلی د

 ېځکيه چيې نيور هيم ځني     ، داسې کوو، چې داکتابونه نيورو والیياتو تيه هيم لېيږو     

په یوه مسلک کې چې یيو کتياب پيه یيوه والیيت کيې چياپېږي،         است اده وکړي.

ي او ليه  باید هم مسلکان یې او نور طب پوهنځي استادان هم له هغو نيه خبير شي   



 

 

22۰ 

 هغو نه است اده وکړي.

صاحب، یو ب  کتياب بيه ستاسيو پيه خوايه       حاکنرخوشحال آص ي: بله پواتنه 

دلته لیکلي دي، د کوچنیانو ناروغۍ دوهيم   لبته اجازه باندې را واخلم، مثتًا

ټوک، څو جلده دا چاپ شيوی دی؟ یيوازې پنځيه، سي  یيا زر؟ پيو ايتنه ميې دا         

 چاپېږي؟ده، چې له هر یو نه څو جلده 

: دغه کتاب چې ستاسو په ال  کيې دی، دا زر جليده چياپ شيوی     ورده یحیی

 دی.

 خوشحال آص ي: دا په ټولو پوهنتونونو د افغانستان کې کارول کېږي؟

پايوا ميو   ...  ي حیيانې ورسيره دي، د دې یيوه برخيه    : هو، زر دانې سورده یحیی

چيې دغيه    یيم ه ووازه باید دلت. مؤلف ته ورکوو ورکول او  س  کتابه  پنځو 

ټييول کتابونييه چييې چيياپ شييوي دي، مؤل ینييو تييه، محترمييو اسييتادانو تييه مييو      

دغيه د دوی د کلونيو کلونيو     .کومې ا افي پیسې یا حيو الزحميه نيه ده ورکيړې    

زحمتونه دي چيې پيه وړیيا توګيه یيې زميو  د وزارت پيه اختیيار کيې ورکيوي او           

ځینييې نييور  .سيييغييواړي چييې دغييه پوهييه دخلکييو، د ټييولنې پييه خييدمت کييې و او

چيې د هغيه تیيراژ دوه زره دی، جميع دوه زره سيي حي او       شيته دي  کتابونه زمو 

زما ارمان هم دغه دی، چې هر مضمون چې تدریسيېږي   ...همداسې مو  غواړو

 باید درسي کتاب ولري.

 صاحب؟ حاکنرخوشحال آص ي: دا څنګه رسوئ، ټولو پوهنتونونو ته 

کيييړو وزارت کيييې دی، هلتيييه ميييو  ليييه   : زميييا دفتييير پيييه ليييوړو زدهورده یحیيييی

پوهنتونونو سره ارتباط لرو او هلته مسوولین یې، نمایندګان یيې، راځيي بیيا    

دا پيه تېيره بیيا ميو  اتيه دولتيي طيب پوهنځیيو تيه          . دا کتابونه مو  ورته سيوارو 

رسوو، چې ننګرهار، خوست، پکتیا، کندهار، هرات، بلد، کاپیسا او کابي   

 دي.

صيياحب؟ دوی هييم   حاکنييرپوهنتونونييو تييه څنګييه،  خوشييحال آصيي ي: شاصييي  

 راځي؟
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: شاصی پوهنتونونه هم زیات شوي دي، هيم ورو ورو زیياتېږي،   ورده یحیی

 حاکنير هغو ته هم یو جلد دوه جلده ورکوو؛ ځکه چې هلته هيم د دې وطين لوياره    

 تربیه کېږي.

 خوشحال آص ي: م ت یې ورکوئ؟

و تيييه ورکيييوو، شاصيييي  : هيييو، زیييياتره یيييې دولتيييي پوهنتونونييي  ورده یحیيييی

پوهنتونونه هم زیات شوي دي، طب پيوهنځي هيم حېير ليري، ميا واورېيدل چيې        

 اوه وی ت طب پوهنځي لري ټول افغانستان کې.

 خو  مسلک کې؟ه خوشحال آص ي: حېر اعلی، تاسو پاوله څه لیکلي دي، پ

: ما په جرمني کې د افغانستان پيه عاميه روغتیيا بانيدې لیکليی،      ورده یحیی

 د در  په وخت کې.هملته 

خوشحال آص ي: ستاسو د ماسترۍ یيا دوکتيورا تېيزیس و، کيه نيه بېي  کتياب        

 مو لیکلی؟

 : هو، تېزیس دی.ورده یحیی

 خوشحال آص ي: د ماسترۍ که د دوکتورا؟

: نه ما دوکتورا نه ده کړې، یوازی د ماسترۍ په لېيول کيې پيه یيوه     ورده یحیی

په الماني ژبه دی، دلتيه ميې لیکنيې    پوهنتون کې ما در  وی ، هغه متاس انه 

 د لوړو زده کړو په هکله شته دي، تاسو ته یې هم درکوالی شمه.

خوشحال آص ي: حېره مننه، زه به یې واخلمه، ګنه به ترې پورته کړد. حېره زیاته 

نيه، چيې بلنيه یيې ومنليه،       هصاحب محمد یحیی ورد حاکنرمننه کود د محترد 

 حاکنير یيې، د ټيول مليت ویياړ یيې، افتايار یيې         زمو ه ویاړ یې، زميو ه افتايار  

حېر لوی کار مو کيړی دی، واېعياً دا بيه د افغانسيتان پيه تيارید کيی پيه          صاحب.

دا فکير، دا سيو  او    زرینو کراو باندې ولیک  شي او دا کار هر څوک نه کوي.

انګېزه، چې تاسو لرئ او دا کار مو کيړی دی، زه شاصياً د یيو افغيان ځيوان پيه       

ېدر کود، تاسو نه مننيه کيود، د ټيول مليت پيه اسيتازیتوب، مننيه         حیث ستاسو

 صاحب. حاکنرکود 
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: مننه له تاسو نه هم، بیا هم زه وایمه، هغه اصلي کار واېعاً زميو   ورده یحیی

محترمو استادانو کړی دی، چې مو  ته یې فقط دغيه زمینيه برابيره کيړې، چيې      

 دا خواره کړو.

ي او انګېزه ن يته، چيې دا ټيول شيي او     خوشحال آص ي: ولې او  دغه دلسوز

 حاکنير چاپ شي، په نوې بڼه باندې او خلکو ته ورکړل شي، دا هم لوی کيار دی  

 صاحب.

چيييې پيييه راتلونکيييو کيييې زميييو   : هيييو، ان شييياء اهلل خيييدای وکيييړيورده یحیيييی

ته متوجه شيي، چيې پيه طيب کيې او هيم پيه نيورو رشيتو کيې لکيه             مسوولین دې

ېييم مضييامین دي، چييې مييو  پييه هييره رشييته کييې  انجینييري، سيياینس، نييور حېيير م

 همداسې نوي کتابونه ولرو، محصلینو لواره.

مننيه ليه محتييرد    صياحب، حېيره زیاتيه    حاکنير خوشيحال آصي ي: حېيره زیاتيه مننيه      

 صاحب نه. ورده
 

 دغسی په ال  لیکي چوترونه التر اوسه د زیاترو استادانو او محصلینو لاوا کارول کیږی.
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 خلی  الرحمن امید لیکوال

 14.06.2015 نهېن، http://dw.de/p/1Fh2E لن  لینک

 

د افغانسييييتان د لييييوړو زده کييييړو وزارت وایييييي، پييييه پوهنتونونييييو کييييې بييييه  

  اصتحي پروګرامونه او نوي درسي مواد رامنځته کړي. 

پيييه افغانسيييتان کيييې درسيييي مېتيييود او ليييه پاوانیيييو چونرونيييو څايييه در     

 ورکول حېر ځله تر نیوکو الندې راغلی.

 

 

 

 

 

 

افغانسيييتان وړتیيييا لرونکيييو کيييدرونو تيييه پيييه       پيييه داسيييې حيييال کيييې، چيييې    

بېتبېلييو برخييو کييې جييدي اړتیييا لييري، بیييا هييم د دغييه هېييواد پوهنتونونييه          

نيييه دي توانېيييدلي، چيييې وزارتونيييو تيييه غيييوره کييياري او متاصصيييه کتليييه        

 وړاندې کړي.

د لييييوړو زده کييييړو وزیييييرې فریييييدې مومنييييد پييييه یک يييينبه، دی جييييوزار پيييير      

ې کولييو پيير مېييال وویيي : ه ييه     مييه  د خويي  سيي  ورځنييي پييتن د وړانييد     24

کيييوي چيييې پيييه پوهنتونونيييو کيييې ليييوړې زده کيييړې د بيييازار ليييه اړتیيييا سيييره        
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 سمې پر مد یوسي.

مېيييرمن مومنيييد هیليييه څرګنيييده کيييړه، چيييې د پيييتن پيييه پليييي کېيييدو سيييره بيييه    

وتييوانېږي، چيييې د پوهنتونونييو درسيييي تييوکي ليييه ورځنييۍ اړتیيييا سييره سيييم      

 رامنځته کړي.

کيييې د تدریسيييي ارزونيييې تګيييتره پيييه   ميييو  پيييه پوهنتونونيييو»هغيييې وویييي : 

او ميييو  غيييواړو، چيييې پوهنتونونيييه   پييياد کيييې نیيييولې، دا پروسيييه دواد ليييري 

 «باکی یته او پر معیار برابر تدریس ورکړي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزیييرې زیاتييه کييړه، چييې پييه پوهنتونونييو کييې جنسييیتي مسيياوات پييه پيياد           

مرسييته کييې نیسييي او د انجونييو لويياره هييم پييه کابيي  کييې د ترکیييې پييه مييالي       

 یو ځانګړی پوهنتون جوړېږي.

د پاوانیيييييو درسيييييي تګيييييترو تييييير څنيييييګ، د پوهنتونونيييييه د دوکتيييييورا      

 لرونکو او ماسترو اوونکو په برخه کې هم نیمګړتیاوې لري.

وزیييييره وایييييي: تيييير دې وروسييييته بييييه پييييه پوهنتونونييييو کييييې ماسييييترۍ او        

 ړل شي.دوکتورا ته پراخوالی ورک
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د ليييوړزو زده کيييړو وزارت یيييوه ژمنيييه دا ده، چيييې ماسيييترۍ     »هغيييې وویييي :  

او دوکتييييورا تييييه پراخييييوالی ورکييييړي، چييييې پييييه دې توګييييه ماسييييتران او        

 «ان حېر شي.حاکنر

وزیيييره پيييه داسيييې حيييال کيييې د ماسيييترۍ او دوکتيييورا څيييانګو تيييه د پراختیيييا 

خبيييره کيييوي، چيييې دا مېيييال پيييه حېيييرو پوهنتونونيييو کيييې د لیسيييانس درجيييې    

 ستادان تدریس کوي.ا

مومنييد همييدا شييان وویيي ، چييې لييه دې وروسييته بييه پييه پوهتونونييو کييې د            

تيييدریس ژبيييه انګرېيييزي تيييه واړوي، چيييې پيييه دې توګيييه بيييه محصيييلین پيييه         

 راتلونکي کې په اسانۍ سره پراخې مطالعې ته السرسی پیدا کړي.

ټاکيييي  شييييوې د لييييومړي ځيييي  لويييياره د انجینييييرۍ او زراعييييت د پوهنځیييييو      

 رېزي ژبه پی  شي.تدریس په انګ

د څېړنیيييزو پروګرامونيييو رامنځتيييه کيييول هيييم د ليييوړو زده کيييړو وزارت بييي        

پييييتن دی، چييييې پيييير مييييڅ بييييه یييييې د تحصييييی  پييييه برخييييه کييييې ال حېييييرې          

اسيييانتیاوې رامنځتيييه شيييي، دا مېيييال پيييه حېيييرو پوهنتونونيييو کيييې څېړنیيييزه  

 برخه ن ته.

مېيييرمن مومنيييد وویييي : ټاکييي  شيييوې د بېرنیيييو مرسيييتو پييير ميييڅ پيييه حېيييرو       

وهنتونونيييو کيييې علميييي څېړنیيييزې پيييروژې پليييې کيييړي، چيييې پيييه نړیواليييو      پ

 معیارونو برابرې وي.

د ليييوړو زده کيييړو  ،د نيييړۍ ليييه معتبيييرو پوهنتونيييو سيييره د اړیکيييو پراخيييوالی 

چييې لييه دې وروسيييته د نييړۍ لييه پرماتللييو پوهنتونونيييو      وزارت پييتن لييري   

سيييره اړیکيييې ټنیګيييې او نيييوې تګيييترې را انتقيييال کيييړي، چيييې ليييه مايييې بيييه  

یييييې افغييييان اسييييتادان او زده کړیيييياالن د هغييييوی لييييه تجربييييو او معیييييارونو   

 څاه پاولو پوهنتونونو کې ګنه واخلي.
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دا تګيييتره پيييه دوه حوليييه پليييې کېيييږي، یيييو دا چيييې ايييوونکي بيييه بېرنیيييو          

معتبييرو پوهنتونونييو تييه د تجربييې د تيير السييه کولييو لويياره ځييي او بيي  هييم دا       

بييييه دلتييييه د تييييدریس لويييياره راوسييييت  چييييې د هغييييو پوهنتونونييييو اسييييتادان 

 کېږي.

دا مېييييال پييييه افغانسييييتان کييييې د تحصييييیلي بورسييييونو پييييه اړه هييييم ګڼييييې       

نیيييوکې موجيييودې دي او ویييي  کېيييږي، چيييې حېييير محصيييلین د اړیکيييو ليييه         

الرې بېيير ملکونييو تييه پيييه بورسييونو ځييي، چييې یيييا هلتييه زده کييړې پرېيييږدي         

د لييوړو زده  او یييا هييم د تمبلييۍ لييه کبلييه بېرتييه پسييې را اخسييت  کېييږي، خييو      

کيييړو وزیيييره وایيييي: ليييه دې وروسيييته بيييه یيييوازې د لیاېيييت ليييه الرې بورسيييونه  

 وې   کېږي.

بيي  پليييو پييه افغانسيييتان کييې د کيييانکور ازموینيييه هييم ليييه درغلیييو حګيييه بلييي       

کېيييږي او پيييه تېيييرو څيييو کيييالو کيييې پيييه وار وار د کيييانکور ليييه پروسيييې څايييه  

ې د شييييکایتونه وشييييول، خييييو فریييييده مومنييييد وایييييي پييييه دې برخييييه کييييې یيييي 

 روڼتیا په موخه یوه غوره تګتره جوړه کړې ده.
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 : 94لړد  2۰کاب  یپشواک، 

غان ه ه کوي، په یو اف

پوهنتونونو کې د چیونرونو 

او لکچرنوټونو مېتود ته د 

کتاب چاپولو له الرې د پای 

ټکی کېږدي، چې تر اوسه 

پورې یې په هلوځلو کابو 

عنوانه کتابونه چاپ او  2۰۰

 وړیا خواره شوي دي.

یحیيييی ورده نيييومېږي او پيييه ليييوړو زده کيييړو وزارت   حاکنيييردغيييه تييين چيييې  

پيييشواک خبيييري اژانيييس سيييره یيييې پيييه ځيييانګړې مرکيييه    کيييې سيييتکار دی، ليييه

کييال  ننګرهييار پوهنتييون تييه     1388وویيي ، کلييه چييې شييوږ کالييه وړانييدې ی     

الړ، نييو هلتيييه یيييې ولیيييدل چيييې محصيييلین ليييه چیوترنوټونيييو څايييه اسيييت اده  

مييې پېييړۍ لييه معیييارونو سييره   21کييوي، پييه داسييې حييال کييې چييې دغييه کييار د    

نوټونيييه د مرسيييتندویو  برابييير نيييه دی، نيييو هيييوح یيييې وکيييړ چيييې دغيييه چیونييير   

 موسسو له الرې په کتابي بڼه چاپ او خواره کړي.
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کييال کييې یييې دا کييار پييه عملييي حول پیيي  کييړ او د        1389ده زیاتييه کييړه، پييه   

بېتبېلييو پوهنتونونييو لييه اسييتادانو سييره پييه اړیکييه کييې شييو چييې پييه پایلييه        

کيييې یيييې یيييو شيييمېر کتابونيييه راټيييول او ليييه اړونيييدو المييياني موسسيييو څايييه    

 پ همکاري وغواته.یې د چا

د نومييوړي پييه وینييا، کلييه یييې چييې لييه لیکوالييو څاييه د کتيياب ایيي ېڅ شييوې      

سيييافڅ بڼيييه ترالسيييه کيييړه، نيييو د کتييياب د چييياپ د اړتیيييا پيييه موخيييه یيييې د          

اړونيييدې څيييانګې تاییيييد اخیسيييتی، ورپسيييې یيييې د مربوطيييه پيييوهنځي او      

 پوهنتون هوکړه هم ترالسه کړې ده.

د هغيييه پيييه وینيييا، دغيييه   

ی کتابونيييييه چيييييې حېييييير 

یييې پييه طييب، انجنیييري   

او سيييياینس پييييورې اړه  

ليييييري او پيييييه پايييييتو،   

دري او کيييم شيييمېر یيييې   

پييه انګلیسييي ژبييه دي،   

د تېييييرو پنځييييو کلونييييو  

پيييييه ميييييوده کيييييې یيييييې    

عنوانيييه کتابونيييه چيييې ځینيييي یيييې زر او یيييو شيييمېر یيييې دوه زره   2۰۰شييياوخوا 

 ټوکه په هېواد کې دننه مطبعو کې چاپ کړي دي.

ره د المييييان د علمييييي همکيييياریو   ورده وایييييي، پييييه دې برخييييه کييييې ورسيييي    

 ، د افغيييان ماشيييومانو لوييياره د جرمنيييي کمېنيييه او افغيييان      DAADټيييولنې ی

   مالي مرسته کړې ده.DAUGجرمني پوهنتونو ټولنې ی -

  کييې ځييای پييه   CDانو یګيي دی زیيياتوي، دغييه هيير یييو کتيياب یييې پييه سييي حي     

ځييای کييړی او لييه هيير کتيياب سييره یييوه سييي حي هييم شييته، چييې محصيي  کييولی     

ر کتيياب ليييه سييافڅ کيياپي څاييه هيييم اسييت اده وکييړي، همدارنګيييه       شييي د هيي  
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  کيييې هيييم ځيييای پيييه ځيييای کيييړي، تييير  DVDکتابونيييه پيييه حي وي حي ی 14۰یيييې 

د کمویيييوټر ليييه الرې  ليييه دې ټوليييو کتيييابونو پيييه اسيييانۍ څيييو تيييرې محصيييلین

 است اده وکړي.

د  ISBNنومييييوړي وویيييي ، لييييه دې ور هيييياخوا هيييير چيييياپ شييييوی کتيييياب د        

 څنيييييييييييييييييييييګ دځيييييييييييييييييييييانګړي کيييييييييييييييييييييوح د لرليييييييييييييييييييييو تييييييييييييييييييييير  

  ویبواڼييييه کييييې هييييم حاونلييييوح کېييييدلی     www.ecampus-afghanistan.orgی 

 شي چې هر څوک ترې په وړیا توګه کار اخیستلی شي.

یييياد افغيييان زیاتيييه کيييړه، د هييير کتييياب سييي  ټوکيييه پيييه خوليييه لیکيييوال تيييه،         

کتابونيييه هغيييه پوهنتيييون تيييه چيييې د کتييياب لیکيييوال پيييه کيييې       4۰۰شييياوخوا 

ولتييييي پوهنتونونييييو او پيييياتې  در  ورکييييوي، پنځييييو  پنځييييو  ټوکييييه د 

نيييور یيييې دولتيييي کتيييابتونونو او شاصيييي پوهنتونونيييو تيييه پيييه وړیيييا حول       

 ورکوي.

نوميييوړي د دې پوايييتنې پيييه ځيييواب کيييې چيييې وليييې یيييې یيييواځې د طبیعيييي     

علوميييو اړونيييد کتيييابونو چييياپ تيييه زړه ايييه کيييړی؟ وویييي  چيييې پيييه طبیعيييي     

علوميييو کيييې د کتيييابونو ن يييتوالی یيييې احسيييا  کيييړی او ليييه بليييې خيييوا کيييه    

کليييه زمييييو  یييييو حاکنيييير، انجنیيييير او ساینسييييووه کتييييابونو تييييه پييييه اسييييانۍ  

السرسييی وميييومي، نييو دا بيييه یييې پيييه طبیعييي علوميييو کييې د پوهنتونونيييو د      

 درسي کی یت په لوړولو کې مرسته کړې وي.

ورده وایيييي، اوسيييمېال ورسيييره پيييه سيييلګونه نيييور کتابونيييه هيييم د چييياپ        

ري، نيييو د چييياپ لوييياره چمتيييو دي، خيييو دا چيييې ميييالي سيييرچینې ورتيييه نيييه لييي  

 انت ار یې باسي.

ده وویيييي ، دا چييييې لييييه دریييييو کلونييييو راهیسييييې د المييييان د بېرنیييييو چييييارو    

موسسييه لييه دغيييه پروګييراد سييره مرسيييته نييه ده کييړې، نيييو        DAADوزارت او 

لييه ولسم يير  غنييي څاييه غييواړي چييې یييو ځيي  بیييا د المييان یييا نييورو مراجعييو     

 څاه غواتنه وکړي چې د دغه پروګراد متتړ وکړي.
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ړی وړانيييدیز کيييوي چيييې د ليييوړو زده کيييړو پيييه موسسيييو کيييې بایيييد د       نوميييو

چیونرونيييو او لکچرنوټونيييو مېتيييود تيييه د پيييای ټکيييی کېايييودل شيييي، پيييه       

هيييره برخيييه کيييې بایيييد د پوهنتونونيييو د اسيييتادانو ليييه خيييوا نيييوي کتابونيييه         

تييالیف او وژبيياړل شييي، هيير کييال بایييد سيي  کتابونييه چيياپ شييي چييې پييه دې        

کتابونييييه چيييياپ شييييي، هيييير درسييييي   ۵۰۰توګييييه بييييه پييييه پنځييييو کلونييييو کييييې  

 مضمون باید لږ تر لږه یو درسي کتاب ولري.

هغييييييه دغييييييه راز د لييييييوړو زده کييييييړو وزارت تييييييه وړانييييييدیز کييييييوي چييييييې د 

"تدریسييييي کتييييابونو ملييييي پروګييييراد" پیيييي  او دغييييه کييييار تييييه لومړیتييييوب  

ورکييييړي او هييييم اسييييتادان وه ييييوي، تيييير څييييو د خولييييو مسييييلکونو پييييه اړه    

 کړي. کتاب وژباړي، ولیکي او چاپ یې

طبييي درسييي کتابونييه    ۵۰کييال  پييتن لييري چييې     2۰1۵دی وایييي، سييږ کييال ی  

چيييياپ کييييړي، د دوو حي وي حي ګييييانو زر کيييياپۍ چييييې ټييييول طبييييي درسييييي   

کتابونيييه بيييه پيييه کيييې شيييام  وي، د طيييب پوهنځیيييو هييير زده کيييوونکي تيييه        

 ووې ي او همدارنګه س  غیر طبي درسي کتابونه چاپ کړي.

پیييدا کولييو سييره بييه ه ييه وکييړي چييې د     ده زیاتييه کييړه، د مييالي سييرچینو پييه    

 ب ري او استمي علومو اړوند کتابونه هم چاپ کړ.

خيييو دی ليييه مرسيييتو کوونکيييو پيييه ځيييانګړي حول نړیيييوال بانيييک، د امریکيييا    

متحيييده ایييياالتو ليييه پراختیيييایي ادارې او د الميييان د علميييي همکييياریو ليييه      

ټييييولنې څاييييه هیلييييه کييييوي چييييې د "تدریسييييي کتييييابونو د ملييييي پروګييييراد"  

 ړ وکړي او د کتابونو د چاپولو لګات ورکړي.متت

ورده وویييي ، سييييره لييييه دې چيييې د لييييوړو زده کييييړو ليييه وزارت سييييره یييييې د    

کتييياب چييياپولو د پروګيييراد مو يييو  شيييریکه کيييړې، خيييو هغيييوی یيييواځې د    

دغييه کييار هرکلييی کييړی، خييو پييه عملييي حول یييې ورسييره کومييه مرسييته نييه ده       

 کړې.
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اپونو جوړولييييييو او دی وایييييييي: "د لييييييوړو زده کييييييړو وزارت پييييييه ورک يييييي    

فرنېچييييرو اخیسييييتلو حېييييرې پیسييييې مصييييرفوي، کتيييياب چييييې ورتييييه اشييييد  

 ييييرورت دی، د چيييياپ لويييياره یييييې مصييييار  نييييه ورکييييوي، دوی بایييييد لييييه  

 استادانو سره د کتابونو په چاپ کې مرسته وکړي."

د کابييي  د پولیتانیيييک پوهنتيييون اسيييتاد پوهانيييد دوکتيييور محميييد غيييوث   

یيييو کتييياب هيييم چييياپ شيييوی، د  حکیميييي چيييې د یييياد پروګيييراد ليييه الرې یيييې   

کتييييابونو د چيييياپ دغييييه بېیيييير د لييييوړو زده کييييړو د بېیيييير پييييه کی یييييت کييييې   

اغېيييزمن او ګنيييور بيييولي او وایيييي، پيييه اوسييينیو شيييرایطو کيييې دغيييه کيييار د    

 تایید وړ او یو نېک عم  دی.

ده پيييشواک اژانيييس تيييه وویييي : "ځینيييي کتابونيييه چيييې دوی یحاکنييير یحیيييی     

پوهنتونونييييو کييييې یييييې ان  چيييياپ کييييړي، حېيييير نييييوي کتابونييييه دي چييييې پييييه 

اسيييتادان ارزیيييابي کيييولی هيييم نيييه شيييي؛ دا کتابونيييه خاصيييتاً د اطيييرا  د         

پوهنتونونيييو لوييياره حېييير ميييؤثر دي، لویيييه پانګيييه ده؛ ځکيييه کتابايييانې ليييه      

منځيييه تلليييې، البراتوارونيييه ن يييته، ریسييير  ن يييته، نيييو دا کتابونيييه چيييې         

 دوی یې چاپوي، لویه مرسته ده."

نو غواييتنه وکييړه چييې د دغييه بېیيير متتييړ     خييو نومييوړي لييه اړونييدو ارګييانو   

 وکړي او پر وړاندې یې خن ونه جوړ نه کړي.

 
 

 مه 2۰د جوالی  2۰16افغانستان ټایمز، چېارشنبه، 

 

ړو زده کړو کې د لیهوالۍ او لوخدا، د  زموږ په 

 پوه کړي.سئولین خرب او کتاب په ارزښت یو دوه م

 آمین
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 243، ګڼه: 139۵، 1۵  وری 2۰16، ۰3افغانستان ټایمز، یک نبه، اپرې  

 

نېنييه ستاسييې د ورځويياڼې    3۰ر  د میاشييتې پييه  زه حېيير خييوښ یييم چييې د مييا   

ه د یييييوې حېييييرې مېمييييې مو ييييو  پييييه اړه لیکيييي  شييييوې وه. پييييه      نسييييرلیک

ریاييييتیا هييييم د افغانسييييتان پييييه دولتييييي او خصوصييييي پوهنتونونييييو کييييې    

حېيييرې سيييتونزې شيييتون ليييري، چيييې ليييه هغيييې حليييې یيييوه سيييتونزه د درسيييي       

نصيييياب نييييه شييييتون دی چييييې د ټييييولنې او کيييياري مارکېييييڅ د اړتیيييياوو پيييير    

 نسڅ والړ وي.ب

د درسييي نصيياب لييه نييوي کولييو وروسييته، درسييي مييواد پييه ځييانګړې توګييه        

کتابونيييه بایيييد د اسيييتادانو او محصييييلینو لوييياره د السرسيييي وړ وګرځييييول      

شييي تيير څييو پييه تييدریس او زده کييړو کييې تييرې ګنييه واخلييي. دا چييې درسييي           

نصييياب د تيييدریس پيييه پيييتن او چوکييياو کيييې ايييه واليييی راوليييي، د هغيييه د      

ره بایيييد د اسيييتادانو او محصيييلینو پيييه ميييورنۍ ژبيييه درسيييي  پليييي کوليييو لويييا

 کتابونه موجود وي.

 د لوړو زده کړو وزارت، کاب ، حاکتر یحیی ورده
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 خیرمن وګړي:

 

 2۰16جوالی  17ګنه،  34د مقالی لیکونکی: داکتر محب زغم، محور ملی اوونیزه، 

 

جرمنيييي څايييه کابييي  تيييه راغيييی. د کابييي ،    کيييې یيييو افغيييان حاکتييير ليييه     1388پيييه 

لیيييدل چيييې محصيييتن ليييه زړو   ننګرهيييار او څيييو نيييورو پوهنتونونيييو تيييه الړ. ویيييې   

چونرونييو څايييه د درسييي کتيييابونو پييه توګيييه اسييت اده کيييوي. دا ورتييه د حیرانيييۍ      

 خبره وه چې په دې یووی تمه پېړۍ کې دې داسې زاړه مواد تدریس شي.

شيييي محصيييتن ليييه دې سيييتونزې  ځيييان سيييره یيييې فکييير وکيييړ چيييې څنګيييه کيييوالی   

خيييتص کيييړي. اسيييتادانو سيييره یيييې خبيييرې وکيييړې چيييې وليييې د خوليييې علميييي او      

لیکييييي؟ ځینييييو اسييييتادانو عملييييي تجربييييې محصييييول د کتييييابونو پييييه شييييک  نييييه 

چيياپوي. ځینييو اسييتادانو   وویيي  چييې کتابونييه مييو لیکلييي دي خييو څييوک یييې نييه        

 نزه لرله.چې تیار کتابونه لرل، د کمووز او حیزاین په برخه کې یې ستو

ده ماتل يييو موسسيييو تيييه مراجعيييه وکيييړه او بييياالخره یيييې د آلميييان د علميييي      

 ، د افغيييان ماشيييومانو لوييياره د جرمنيييي کمینيييه     DAADهمکييياریو ټولنيييه ی 

  یيييې ېيييانع کيييړه چيييې د   DAUGجرمنيييي پوهنتونونيييو ټولنيييه ی   –او د افغيييان 

 کتابونو د چاپ لواره ورسره مرسته وکړي.

کتيييابونو د چييياپولو ليييړۍ یيييې پیييي      هميييدا و چيييې د پوهنتونونيييو د درسيييي  

کييړه، پييه لييومړي سيير کييې پنځييه کتابييه چيياپ شييول. نييورو اسييتادانو چييې دا         

ايييکلي کتابونيييه ولیيييدل، هغيييوی هيييم وه ېيييدل او پيييه تالی ييياتو یيييې ال        

پيييورې کيييړ. همداسيييې کيييرار کيييرار کتابونيييه لیکييي  کېيييدل او ده بيييه چييياپول      

 ته رسېږي. 22۰چې تر دې دمه یې شمېر 

ټوکيييه او یيييو نيييیم یيييې دوه زره  ټوکيييه چييياپ شيييوي دي. ليييه  اکثيييره کتابونيييه زر

ټوکييه هماغييه پوهنتييون تييه چييې مولييف       4۰۰ټوکييه مولييف تييه،    1۰۰دې څاييه 

ټوکيييه نيييورو دولتيييي پوهنتونونيييو تيييه او     ۵۰ – ۵۰پيييه کيييې تيييدریس کيييوي،   
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پييياتې نيييور یيييې دولتيييي کتيييابتونونو تيييه ورکيييول کېيييږي. دا چيييې د کتيييابونو    

و نيييو ده د هييير کتييياب سيييافڅ پيييه     تیيييراژ کيييم او د محصيييتنو شيييمېر زیيييات   

حي کييې واچيياوه چييې ال حېييرو محصييتنو تييه ورسييېږي. همدارنګييه یييې        سييي

د جرمنييي د بييوخم پوهنتييون پييه مرسييته یييو ان الیيين کتييابتون جييوړ کييړ چييې         

د هييير کتييياب سيييافڅ پيييه کيييې خونيييدي شيييي او هييير څيييوک یيييې پيييه اسيييانۍ او  

وړیييييييييييا حول ترالسييييييييييه کييييييييييړي. د دې ان الیيييييييييين کتييييييييييابتون پتييييييييييه ده: 

www.ecampus-afghanistan.org 

حي ويبييي  کيييار یيييې دا وکيييړ چيييې د طيييب د محصيييتنو لوييياره یيييې داسيييې حي 

درسييي کتابييه پييه کييې خونييدي وي او د ده پيييه       14۰ګييانې برابييرې کييړې چييې     

 « درست طب په جېب کې وګرځوي.»خبره هر محص  کوالی شي 

کتييييابونو کييييې زیيييياتره یييييې د طييييب دي او پيييياتې نييييور یييييې د         22۰پييييه دې 

فارمسيييييي، انجینيييييري، اېتصييييياد، زراعيييييت، ارواپيييييوهنې او د سييييياینس، 

  اوونې او روزنې کتابونه دي.

دغيييه خیيييرمن وګيييړی، حاکتييير محميييد یحیيييی   

وردک دی چيييې ګڼيييو محصيييتنو تيييه یيييې خیييير  

رسييييولی دی. دی پييييه پيييياد کييييې لييييري چييييې د     

پوهنتونونييييييو د درسييييييي کتييييييابونو د چيييييياپ 

ليييړۍ همداسيييې روانيييه وسييياتي خيييو د ميييالي     

ې السييييونه ورتړلييييي امکانيييياتو نييييه شييييتون یيييي 

دي. د الميييان د علميييي همکييياریو ټولنيييه دا درې کاليييه کېيييږي چيييې مرسيييته        

کيييييړو وزارت پييييير  کيييييوي. حاکتييييير یحیيييييی وردک د ليييييوړو زده  ورسيييييره نيييييه 

چيييارواکو غيييږ کيييړی دی چيييې دې کيييار تيييه بودیجيييه بېليييه کيييړي او اسيييتادان     

وه ييييوي چييييې کتابونييييه ولیکييييي او وژبيييياړي خييييو چييييا یييييې غييييږ نييييه دی         

 اورېدلی.
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 خبري راپور

 مه 2۰د جوالی  2۰16افغانستان ټایمز، چېارشنبه، 

 

کابيي : د رڼيييا فکيييري مرکييز لايييوا د دوشيينبې ورځيييې پيييه    -افغانسييتان ټيييایمز 

نېييول شييوې غونيي ه کييې د لييوړو زده کييړو کارپوهييانو وویيي  چييې حکومييت          

تيير څييو پييه هېييواد کييې د زده   بایييد د واحييد او نييوي نصيياب لويياره کييار وکييړي    

کييړو پييه کی یييت کييې اييه والييی راشييي. د یييادې غونيي ې ګيي ون وال پييه دې          

بييييياور وو چيييييې محصيييييلین د زده کيييييړو پيييييه موخيييييه  پييييير ال  لیکييييي  زاړه     

لکچرنوټونيييه کييياروي، ځکيييه دوی چييياپ شيييویو کتيييابونو تيييه السرسيييی نيييه    

لييييري. پييييه پوهنتونونييييو کييييې د کتييييابونو او واحييييد نصيييياب نييييه شييييتون پييييه   

تم بانيييدې هيييم اغېيييز کيييړی دی. ليييه هميييدې کبليييه رڼيييا فکيييري      درسيييي سیسييي 

مرکيييز ليييه دوليييت څايييه وغوايييت  چيييې د پوهنتونونيييو لوييياره نيييوی نصييياب      

جييييوړ کييييړي تيييير څييييو پييييه هېييييواد کييييې یييييو پرماتللييييی تحصييييیلي سیسييييتم  

 رامنځته شي. 

د باکی یتيييييه »د ليييييوړو زده کيييييړو سيييييتکار حاکتييييير یحیيييييی ورده وایيييييي:   

و او پوهنتونونيييو کيييې نيييوي تيييدریس ترڅنيييګ د ليييوړو زده کيييړو پيييه مؤسسييي 
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نومييييوړي وویيييي  چييييې د  « درسييييي کتابونييييه د محصييييلینو لويييياره اړیيييين دي. 

 پوهنتونونو استادان زاړه لکچرنوټونه تدریسوي.  

د طبيييي زده کيييړو محصيييلین د نييياروغیو تيييداوي د نوټونيييو ليييه مايييې زده        »

کيييوي، نيييو ليييه فراغيييت وروسيييته د ناروغيييانو تيييداوي پيييه هغيييه توګيييه کيييوي    

 «بې له دې چې ناروغي ت ایص کړي.چې لوستلې یې وي، 

پيييه فزیيييک، کیمیيييا او سييياینس کيييې هيييم ورتيييه سيييتونزې موجيييودې دي، نيييو 

مييييو  اړتیييييا لييييرو چييييې د باکی یتييييه زده کييييړو د لرلييييو لويييياره نييييوي درسييييي    

 کتابونه چاپ کړو.

عنوانيييه درسيييي کتابونيييه   223اييياغلي ورده همدارنګيييه وویييي  چيييې دوی   

ځینيييي نيييورو بنسييينونو تيييه    چييياپ او دولتيييي او نيييادولتي پوهنتونونيييو او    

یيييې ورکيييړي دي. دی وایيييي د نویيييو کتيييابونو د چييياپولو موخيييه داده چيييې د      

 2۰زده کييييړو لويييياره زیييييات امکانييييات برابيييير شييييي. ورده زیاتييييه کييييړه چييييې   

 عنوانه نور کتابونه یې هم برابر کړي دي چې حېر ژر به چاپ شي.

نوميييوړي هميييداراز وویييي  چيييې یيييو شيييمېر نيييور کتابونيييه هيييم د چييياپ لوييياره    

 تیار دي، خو د چاپ لواره یې بودیجه په ال  کې ن ته.

د ليييييوړو زده کيييييړو وزارت بایيييييد د مليييييي کتيييييابونو د چييييياپ پروګيييييراد تيييييه  

لومړیتيييييوب ورکيييييړي او بایيييييد د بيييييې ګنيييييې ورک ييييياپونو پييييير ځيييييای، د     

 کتابونو د چاپ لواره میلونونه حالر ځانګړي کړي.

ه حکومييت  ليي»د کابيي  پاييواني والييي عبييدالجبار تقييوا غونيي ې تييه وویيي :        

څايييه غوايييتنه کیيييږي چيييې بایيييد د ليييوړو زده کيييړو د سیسيييتم د پرماتيييګ    

ده هميييداراز وویييي  کيييه څيييه هيييم د افغانسيييتان ليييه  « لوييياره ګييياد پورتيييه کيييړي. 

حکومييييت سييييره میلیونونييييه حاليييير مرسييييتې وشييييوې، خييييو او  هييييم پييييه          

پوهنتونونييييو کييييې زاړه لکچرنوټونيييييه تدریسييييیږي، نيييييو اړینييييه ده چيييييې د     

یييييو درسييييي کتييييابونو د چيييياپ لويييياره بودیجييييه  لييييوړو زده کييييړو وزارت د نو

 ځانګړې کړي.
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 مه 2۰د جوالی  2۰16، چېارشنبه، دنیا ورځوانه، خبري راپور

 

د رڼييا فکييري مرکييز پيييه خولييې میاشييتنۍ غونييي ه کييې دا ځيي  د افغانسيييتان        

 ه کييې د یيياد وزارت  د لييوزړو زده کييړو پييه بېیيير ناسييته ترسييره کييړه. پييه غونيي     

م ييياور حاکتييير یحیيييی ورده د افغانسيييتان د ليييوړو زده کيييړو پيييه و يييعیت   

پييييه ځييييانګړې توګييييه د لکچيييير نوټونييييو، کتييييابونو او درسييييي مييييوادو پيييير      

 مو وعاتو خبرې وکړې.

نومييييوړي پييييه پوهنتونونييييو کييييې د لکچرنوټونييييو د پاييييواني سیسييييتم پييييه    

و کلييه هييم  شييتون پييه نیييوکې سييره وویيي : ییچييې دغييه سیسييتم پاييوانی دی ا      

د شيياګرد د علمييي سييویې او د هغييه د زده کييړې پييه کچييه کييې تغیيير نييه شييي          

 راوستلی.  

نوميييوړي وویييي : پيييه لکچرنوټونيييو کيييې اکثریيييت د دیييير  یيييا څلویايييتو         

پايييييوا کلونيييييو ميييييواد ځيييييای کيييييړل شيييييوي وي او محصيييييلین هيييييم هغيييييه       

لکچرنوټونيييه ح يييظ کيييوي او ليييه کيييود علميييی تغیييير پرتيييه یيييې بیرتيييه پيييه            

 و په دغه حول پوهنتون پا  کوي.ازموینه کې لیکي ا
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یحیييی ورده د ليييوړو زده کيييړو پيييه برخيييه کييې د افغيييان دوليييت پيييه پالیسيييیو   

پييه نیييوکې سييره وویيي ، چييې د لييوړو زده کييړو پييه وزارت کييې د پييروژو تيير           

نامييييه النييييدې لسييييګونه میلیونييييه حاليييير لګييييول شييييوي، خييييو د کييييار عملييييي   

 نتیجه یې نه اکاري.

د لييييوړو زده کييييړو م ييييک  تييييه د    دی وایييييي، بېرنیييييان هييييم د افغانسييييتان    

 پروژې په حول ګوري، په هسې چني مسایلو پیسې لګوي.

حاکتييير ورده زیييياتوي، د ليييوړو زده کيييړو وزارت کيييې هيييم اصيييلي م يييک       

نييه درک کیيييږي، بلکيييې یيييوازې پيييه ت ييو ورک ييياپونو او ګيييران بیيييه حوحیيييو   

 پیسې لګول کیږي.

د  ورده وایيييييي: ییترهغيييييو چيييييې د افغانسيييييتان د پوهنتونونيييييو و يييييعیت  

لکچرنييييوو لييييه پاييييواني او فرسييييوده سیسييييتم څاييييه د کتيييياب او انترنييييڅ  

نييوي سیسييتم تييه وا نييه ړوي، شيياګرد لييه زده کييړو سييره مینييه نييه پیييداکوي           

او یيييييوازې لکچرنيييييوو د څيييييو نوميييييورو د اخیسيييييتو او امتحيييييان د پيييييا   

 کولو لواره د څو محدودو ورځو لواره په ذهن کې ساتي.  

ومييييت بایييييد پييييه تیييييرو کلونييييو کييييې د   حاکتيييير ورده وایييييي، د افغانسييييتان حک 

 پوهنتونونو د علمي سویې د لوړولو لواره الزد اېدامات ترسره کړي وای.

د لييوړو زده کييړو وزارت دغييه م يياور وایييي، د زړه پييه وینييو یييې کتيياب تييه         

د اسيييتادانو د لکچرونيييو او درسيييي ميييوادو د بيييدلولو بېیييير پیييي  کيييړی چيييې 

 ي دي.عنوان کتابه چاپ کړ 223تر اوسه یې شاوخوا 

دی وایيييي، یييياد کتابونيييه ټيييول د پوهنتونونيييو د اسيييتادانو دي چيييې د هييير         

پوهنتيييون او د ليييوړو زده کيييړو وزارت د علميييي بيييورح ليييه خيييوا تائیيييد شيييوي   

او بیييا د ځینييو مرسييتنیدویه ټولنييو او موسسييو پييه مييالي مرسييته چيياپ او         

د اسيييييتاد، محصييييي ، دولتيييييي او شاصيييييي پوهنتونونيييييو او اکييييياحمیکو    

 ر کې ورکول شوي دي. مرکزونو په اختیا
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دی وایيييی، پيييه دغيييې الره کيييې یيييې حېيييرې سيييتونزې گييياللې دي، تييير څيييو د       

 راتلونکي لواره یې د یوه مثبت کار پی  کړی وي.

دی پيييه ټین يييار سيييره وایيييي: ییکليييه چيييې پيييه پوهنتونونيييو کيييې د اسيييتادانو     

لکچرنوټونيييه چييياپ او محصيييلینو تيييه پيييه واک کيييې ورکيييړل شيييي، دا دوه         

چيييې محصييي  ليييه زده کيييړو او کتييياب سيييره عتېيييه      گتيييې ليييري، ليييومړی دا   

پیيييدا کيييوي او بييي  دا چيييې اسيييتاد هيييم د علميييي آثيييارو لیکليييو تيييه ه يييول         

 کیږي او استاد او محص  ه اند آموخته اخلي.  

نوميييوړی زیيييياتوي، کييييه څيييه هييييم ده دغييييه کيييار یييييوازې د طبييييي زده کييييړو د    

کتيييابونو د چييياپ پيييه برخيييه کيييې کيييړی، خيييو ليييه نيييورو غيييواړي چيييې د ده پيييه    

 په خولو برخو کې ه ې وکړي.شان 

نومييييييوړی د لييييييوړو زده وزارت تييييييه سواراييييييتنه کييييييوي چييييييې د تدرسييييييي  

کتييابونو د چيياپ ملييي پروگييراد جييوړ کييړي، څييو الاېيي  پييه هييره برخييه کييې یييو     

 علمي کتاب چاپ شي. 

دی وایييييي، یيييياد وزارت بایييييد د اسييييتادانو لويييياره ت ييييویقي پروگرامونييييه   

 و متتړ وکړي.جوړ کړي او په دغې برخه کې د هر حول پروژ

حاکنييروردز زیيياتوي، اسييتادان بایييد خويي  ټييول کتابونييه لييه سييره وگييوري        

 او داخلي محتوا یې پیاوړې کړي.

 

 .چاپیږي کې ومطبع په کاب  د دننه افغانستان د کتابونه ټول
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 139۵، 22لیندۍ 

د ننګرهيييار پوهنتيييون د طيييب پيييوهنځي مصيييحلینو تيييه هغيييه ليييس زره ټوکيييه    

اد پوهنتييون د اسييتادانو لاييوا پييه    کتابونييه چيياپ او ورکييړل شييول چييې د یيي     

ال  لیکيي  شييوي وو. دغييه کتابونييه چييې شيي  عنوانييه وو او لييس زره ټوکييه         

کېيييږي پيييه آلميييان کيييې د افغيييان ماشيييومانو لوييياره د یيييوې خیریيييه مؤسسيييې     

لاييييوا چيييياپ شييييوي دي. د افغانسييييتان د لييييوړو زده کييييړو سييييتکار یحیييييی   

ون د ورده وویيييي  چييييې دغييييه لييييس زره ټوکييييه کتابونييييه د ننګرهييييار پوهنتيييي

طيييب پيييوهنځي د اسيييتادانو او محصيييلینو د پرلوسيييې غوايييتنو پييير اسيييا    

چيياپ شييوي دي. ورده وویيي  چييې د یييادو چيياپ شييویو کتييابونو څاييه بييه          

یيييو شيييمېر د هېيييواد د نيييورو والیتونيييو د طيييب پيييوهنځي محصيييلینو تيييه هيييم    

ورکييړل شييي ترڅييو هغييوی هييم تييرې ګنييه پورتييه کييړي. هغييه وویيي  چييې طييب         

نو تييير څنيييګ یيييو سيييي حي هيييم ورکيييول      پيييوهنځي محصيييلینو تيييه د کتيييابو   

 کېږي چې د اړتیا په صورت کې ترې است اده وکړي.

شيييي  عنوانييييه طبييييي کتابونييييه مييييو د ننګرهييييار طييييب پييييوهنځي تييييه  »ورده: 

ورکييييړل. جملييييه تقریبيييياْ لييييس زره کتابونييييه وو چييييې د دې زیيييياتره برخييييه د       

ننګرهيييار د طيييب پيييوهنځي د اسيييتادانو کتابونيييه وو. سييي  سييي  ټوکيييه یيييې       

ورکيييړل شييول او څلييور سيييوه ټوکييه بييه محصيييلینو تييه پييه وړیيييا       مؤل ینييو تييه   

 «توګه ورکړل شي.

ځکيييييه چيييييې پايييييوا  نوټونيييييه او چونرونيييييه پيييييه زاړه »اسيييييتاد بېسيييييودوال: 

 «سیستم وو نو له دې کتابونو سره هغه زوړ سیستم ختم شوی دی.
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د ننګرهيييار پوهنتيييون رئيييیس ببيييرک میاخېييي  وویييي  چيييې د ليييوړو زده کيييړو    

سيييې خیریيييه مؤسسيييې شيييته چيييې وخيييت ناوخيييت وزارت پيييه چوکييياو کيييې دا

 داسې تدریسي کتابونه محصلینو ته چاپوي.

د ليييييوړو زده کيييييړو وزارت پيييييه چوکييييياو کيييييې ځینيييييې خیریيييييه   »میاخېييييي : 

مؤسسيييات دي چيييې د وزارت پيييه چوکييياو کيييې مرسيييتې کيييوي. دا کتابونيييه    

د حاکتيير یحیييی ورده لاييوا چيياپ شييوي دي. دغييه کتابونييه نيين اسييتادانو         

شيييييول. دا کتابونيييييه ګنيييييور کتابونيييييه دي، پيييييه  او محصيييييلینو تيييييه ورکيييييړل

کرېکيييولم کيييې موجيييود کتابونيييه دي، د بېتبېليييو کمېنيييو نيييه پيييا  شيييوي       

کتابونيييه دي او زیييياتره هغيييه کتابونيييه دي چيييې پيييه تدریسيييي نصييياب کيييې        

 «شام  دي.

یييييو شييييمېر محصييييلینو بیييييا وویيييي  چييييې دغييييه حول کتابونييييه کييييوالی شييييي  

 وکړي.محصلینو سره د زده کړو په برخه کې اې مرستې 

او  ميييو  تيييه دا کتابونيييه راکيييول کېيييږي، دا کتابونيييه دایمييييي       »محصييي :  

ذخیييره ده مييو  تييه، مييو  همې ييه دې نييه اسييت اده کييوالی شييو. دې کتييابونو        

سييره مييو  تييه یييو سييي حي راکييول کېييږي چييې دغييه سييي حي مييو  کييوالی شييو       

ځييان سييره وسيياتو او کتيياب تييرې کيياپي کييړو، موبایيي  کييې یييا بيي  هيير ځييای         

 «کې.

دغييه کتابونييه چييې مييونږ تييه توزېييع کېييږي حېييرې زیيياتې ګنييې       »بيي  محصيي :  

ميييو  لوييياره بيييه ان شييياءاهلل حېييير    زدې کيييې پيييه پييياد کيييې نیيييول شيييوې دي او     

 «م ید تماد شي.

د یييادونې وړ ده چييې لييه دې وړانييدې د ننګرهييار پييه طييب پييوهنځي کييې پييه          

ال  لیکيي  شييویو چونرونييو څاييه محصيييلینو ګنييه پورتييه کولييه چيييې د دې        

ېيييدو سيييره بيييه زاړه لیکييي  شيييوي چونرونيييه ليييرې او د نویيييو   کتيييابونو پيييه چاپ

 کتابونو څاه به ګنه پورته شي.
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 2017اکتوبر،  23: دیتار

 یييييیحی: داکتيييير انييييایآر

وردز م يييييييييييييييياور در 

 تتیت تحصييييييييييييروزا

لح يييييه  نیهمييييي یعيييييال

مييييا در برنامييييه  یهمييييرا

هسييييييييييييتند و شييييييييييييما 

ه چقيييييدر کييييي دیييييينیبیم

را  ادیيييييز یکتييييياب هيييييا

خودشيييييييييان  یهميييييييييرا

 یپوهنتونېيييا صيييحبت هيييا   یدر رابطيييه بيييه کتيييب  درسييي    اواهيييدیآورده، م

  ریصب  شما به خ دیآمد خو  داشته باشند.

  دونکویاو اور دونکویېدرمنو ل زونیتلو انایوردک: مننه زه هم د آر ییحی

 کود. انديړو ېلیه ېکیته ستمونه او ن

 میاواهیپوهنتون ها م یدر رابطه به کتب درس ،دی: ستمت باشانایآر

در افغانستان چطور است،  یکتب درس تیو ع  ایمسئله  م،یصحبت کن

  د؟یما معلومات داشته باش یکتاب ها برا نیدر رابطه به هر کداد ا  ودیم

د  ېک وړزده ک وړد افغانستان په لو ېکلونو ک ویوردک: په وروست ییحی

ته  تی یک سید تدر ېخو له بده مرغه چ یشو ګپرمات رحېله پلوه  تیکم

درسي کتابونه د استاد او  ېک وړزده ک وړپه لو ،ېپاملرنه نه ده شو رهحی

 ېک تی یپه درسي ک کهځدي  نړیا رحې ګنڅتر  لویمسا کویمحنورو اکا

د درسي کتابونو د  ېسید کلونو راه  امله مو ېلري. نو له همد ه ون مهمې
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تر اوسه مو د افغانستان د  ېچ ،ید ړیشرو  ک رادګپرو ویچاپ او خورولو 

ژبو ماتل و  سيیلګاو ان یدر تو،اپوهنتونونو د پاره په پ لوېتبېب

 .يد  ليیپوهنتونونو ته مو و ولوټدي او د افغانستان  يړکتابونه چاپ ک

مراح  و همه  یشود، ط یکتابېا در داخ  افغانستان چاپ م نی: اانایآر

 شود؟ یم آن در افغانستان زیچ

. دغه کتابونه يیږچاپ ېدلته په کاب  ک ولټدغه کتابونه  ،یوردک: بل ییحی

 رحې اهڅ  ٪90له   ېکتابونو ک ېمطبعو سره چاپوو. په د ویدر -د دوو  مو

د افغانستان د ماتل و پوهنتونونو د استادانو کتابونه دي. د مثال په  یې

 ،یپوهنتون  استاد د رهارګد نن یې کوالیل ورئګتاسو  ېدا کتاب چ ولح

 ېپه بلد پوهنتون ک ېچ ید ضیمحمد فا یدغه کتاب د بلد د پوهاند ول

د خوست او د هرات او د نورو پوهنتونونو استادان  ېهمداس ،یاستاد د

 سانسیل یې اترهیپه همدغه خولو ری تو کي در  ورکوي، ز یدو ېدي چ

  یتحص ېک  تهیپه همدغه ر یکاله دو شیدر -لري او ش   یاو ماستر

تجربه او پوهه   هړب و ېبرخو ک ېاو په د ید ړیک یې سیتدر ،ید ړیک

 در  ورکوي.  ېک وګانڅلري، هم علمي پوهه لري او هم په همدغو 

 یپوهنتونېا، م یدرس ستمیدارند از س تیشکا نیمحصل  تری: بانایآر

 تیداپ یبه ما  در  ها  وند،یحا ر م سیاستادان به تدر یوېت ندیگو

 تند،ینس یندارند و مسلک یتجربه کاف یعنیتوانند،  یرا داده نم روز

و از ما انت ار  کنندیم  یفقط به ما ت ر ند،یآ یو م کنندیچوتر را ح ظ م

داشته  یو همچنان پ تکار ېو می ریب ادیکه ما بېتر از آنېا  دیهم دار

ور شده، شما به عنوان م ا ادیمحص  و استاد ز نیدر ب یزارگ گله م،یباش

 تواند چه باشد؟ یم نیراه ح  ا د،یدار یچه گ تن یعال تتیوزرات تحص

 دلیول ېما د افغانستان په پوهنتونونو ک ېته کاله ماکا -وردک: اووه  ییحی

 -هماغه ش  ېاو په نورو برخو ک ېک ۍریانجن ،ېپه طب ک نیمحصل  زمو ېچ

شوي دي،  ک یوخت په ال  هم ل اترهیز ېچ ونهټرنونکاله پاواني چو ر ید
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حالت  دغهدرسته  ده او له  یایخبره ب ېستاس  ده،ېک ست یاخ هګن اهڅور

په  ای ېک وړزده ک وړکوي خو متاس انه په لو تیشکا نیمحصل اترهیز اهڅ

تر اوسه  رادګجامع پرو ویح  لواره  زنیبنس ېستونز ېد دغ ېپوهنتونونو ک

چاپ  یې ایب يکیلاستادان په خوله خو  کتاب  ېنځیوجود نه لري،  ېپور

دغه  یحت تاداناس ینځیدي او  ېم کتتو ک روحیپه  وي،څیي خر ایکوي، ب

 وړزده ک وړد لو دیبا ې. نو په دغو برخو کيړخو  آثار چاپ ک ېتوان نه لري چ

او  تتوید تحص ېچ ېاو مؤسس ېولنټ ېمرسته کوونک ېوزارت او هم نور

 .يړک ړجو رادګجامع پرو وی دیمصرفوي، با یسیپ ېرحی ېپه برخه ک ېپوهن

په مرسته د معار  وزارت لواره د درسي کتابونو د  والوړیکاله د ماه د ن لسځپن

شته او ح  به شي. د  ېپه ک ېستونز ېنځی ېشو، چ  یپ رادګپرو یلو ویچاپ، 

 زیاندړو یېما  ېچ رادګاو جامع پرو یلو وی ېلواره هم همدغس وړزده ک وړلو

ا د ]افغان ملي درسي ی  Afghan National Textbooks Programی  ،ید ړیک

د پوهنتونونو  هګشي او همدارن  یکه فعال شي او پ ېپه نود چ رادگکتابونوو پرو

. د کيیکتاب ول ېهر استاد په خو  مسلک ک یچ یش ول استادان وه

 ویحد اې   دیبا یږېک سیتدر یهر مضمون چ ېافغانستان په پوهنتونونو ک

 ېکلونو ک ویوروست ېپه د ېلرو چ يځپوهن ېنځی  ، مودرسي کتاب خو ولري

درسي کتاب هم نه لري، نو وا    ویمتاس انه  یدي، خو هغو ېشو سیتاس

  خو مو ییوا هڅ ویته   او مو يځاستاد را ېلري چ تیمحص  شکا ېخبره ده چ

 نه لرو.  ېکود علمي سند په ال  ک

کتاب که اول  م،یکنیت مکتابېا صحب نیدر رابطه به ا دییای: خوب بانایآر

 نجای" درایرافگبا اساسات توپو یرافگ"کارتو دیما ن ان داد یشما برا

،  ددیرا د ییم کتت امت یمن چند ص حه آنرا مرور کردد، چند جا یوېت

 اریبس تیشاص کی دیکه شما گ ت یکس ینوشته ها یتوانم باال یمن نم

آنرا  ییتت امتم ک یمن چند جا ېرا نوشته، ول نیاست که ا زبزر

 اواهدیمثت ستندرد بود الف نداشت در صورت که ستندرد الف م دد،ید
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 نجایدر ا  رکهیو چند تا لغت د اواهدیالف م دیایب نیحر  س نکهیېب  از

 یامت یحت دیگو یم لنیاست م کتت، محص نیذکر شده بود هم

  انیا یاساس اریم کتت بس نیکتابېا و ا نیدر ا ستیناستادان درست 

 آنرا برطر  کند؟  ییو م کتت امت ندیها را بب نیاست که ا یاست، کس

با  یرافګد کارتو هړورته اشاره وک ېتاس ېوردک: دا کتاب چ ییحی

پوهنوال دوکتور محمد طاهر  یې کوالیل ،یپه نامه د یاساسات توپوگراف

 ،ید یشو یاستاد پات ېکلونه په کاب  پوهنتون ک-کلونه ېچ ،ید تیعنا

 تیعنا یاغلا. ید یدلېرس ېپور ېرتب ۍتر پوهنوال ېک  تهیپه همدغه ر

وزارت  وړزده ک وړد لو یوخت ک وی ،یشو ېهم پات سیر پوهنتوند کاب  

 ریهم ت سیپوهنتون ر رهارګد نن ېوختونو ک ویم اور هم وو او په وروست

په خولو  ېچ وو استادان ه  مو ېده چ ېد کار پروسه داس  زمو ،ید یشو

 نیزاحیاو  يړک یی پیاټ، يکیل یېو ،يړک تیداپخو  کتابونه  ېک  تویر

 له خوا  څمنټوارحی. دغه کتابونه د مربوطه يیږته راول  مو یی ای، بړیک یی

له خوا  سیاو د پوهنتون  د رئ سیله رئ ځید مربوطه پوهن ،یږیک ویتصد

نستان متاس انه په افغا  مو هړاصطتحاتو په ا نوځینو د  ي،یږک ویتصد

 ېنځیاستندرد  هغه نلرو،  ای حر ننس یلیتاسو و یچ حر ننس  یداس ېک

پرته له الف، دا اصطتحات فرق لري، نو زه  یې ېنځیاو  کيیپه الف ل یې

لوي م ک   ېک ېاو د امت او ان ا له ن ره په د خهړفکرکود د علمي ا

ول کلونو محص تویالوڅ -رشویدا په خوله د استاد د د یچ کهځن ته، 

  هکتابون ولټدا  ېچ میوي، زه نه وا یکومه غلط ېک پټیشي په  ېدایک ،ید

 .ید هړد استاد په غا اترهیهم ز تیمسوول ېسم دي او د د

چرا که به ما   ردد،یم ادتریها ز زیچ نیپ ت هم نیو متعلم لنی: محصانایآر

 از وزارت معار  ای یعال تتیگ ته شده است که مثت شما  از وزارت تحص

 انیم کتت را در م نیهم  انیشود که همرا یم دیرا دعوت کرد یکس

 .دیذارګب
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 ېکنید کتاب ل دیبا  شي، مو اتیکتابونه ز دیخو با ړی، لوم یوردک: بل ییحی

په اول  ېهر کتاب چ و،ړته پراختیا ورک ېاو د وړک  یاو کتاب لوستلو کلتور پ

دي او له  رحیکتابونه  ېچ ېک ړۍوي، په نوره ن ېغلطي به پک هڅ يیږوار چاپ

  نحیا وسمځپن یحت  میدر هده، هغ هاهم  یېدي، امت  او ان ا  هاپلوه   يیک

که کومه غلطي وي، هغه به په دوهم  ېکتابونو ک ېدي، ان شاهلل په د دليیته رس

 .يړستونزو ته متوجه وي او اصتح ک ېبه د نیاصتح شي  او مول  ېچاپ ک

کتاب  نیتا م کتت کتاب ها دور شود. ا ردګیورت بمرور ص دیبا ی: بلانایآر

هم  ید یس ویاز طر تواندیهم دارد و راحتر م ید یس مینیب یها را که ما م

 است؟ یکتاب در باره چ نی. ااموزندیداشته باشند و راحت تر ب سیتدر

 ېکتابونه چ ولټته راشم، دا  يحمېمه مسئله ده، اول به سي  وهیوردک: دا  ییحی

اچوو او  ېا  ک يحمکم  دغه  هارد کاپي په پي   چاپوو خوروو، مو یې  مو

 اترهیدغه کتابونه ز ېچ کهځکوو،  یڅهم را ېک يحمکم  کتاب په دغه سي 

واچوي  ېک رټویکمومحص  او استاد، دا په خو   ېاو چ يیږته نه رس نویمحصل

 يړودرته را يحوي  يح ېدان ېما دو ورئګتاسو و ید ړېما ک ېاو ب  کار چ

مکم   214 ېعنیطبي درسي کتابونه او دا  214شوي دي  ک یل ېک ېدي، په د

د طب له  ېکتابونه دي چ ېزره ص ح ایات-ایاو دیږنه پوه ېک ېکتابونه دي، په د

او  ګېستر ،یداخله، جراح ایب ،یالوژیب ک،یفز ا،یکم ،ېولیصنف نه ن يړلوم

 ي. شام  د ېمکم  کتابونه په ک ولټ یعنی یینسا یوالد

 وجود دارد ؟ يح یو حی نیعدد کتابېا در ا 214: انایآر

 نوید استادانو او محصل  مو ېد طب کتابونه دي چ ولټدا  ،یوردک: بل ییحی

 کهځ ړېهم اکت ا نه ده ک ېپه د  مو ېپر د رهیدي، سرب يړک یاځپه  یاځلواره 

ه د درسي مواد کتابون ولټدغه   مو ي،ږکی ت یجحی انید ژوند اکثره ش یچ

 ېریکه چ ،یدا خورو نیآنت یدو ایهلته ب و،یږبوخم پوهنتون ته ل وادیجرمني ه

وروسته له   وکڅهر  یعنی ئړورک نکیکامره امکان ولري دلته دا ل ونیزید تلو
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وي  ېوي او که په اروپا ک ېک قایوي، که په افر ېراجستر نه که په افغانستان ک

 واخلي. ېتر هګناو  ي،ړک حاونلوح ولټشي دغه درسي کتابونه  یکول

 بیدغه د و ایزه بس ب یشوي د  ونونهیاو بدخ ان نه هم تل ړما ته د کن 

 یسره کوال یدغه کتابونه په آسان یدو اینه ب ېد د ېآدر  ورکود چ تیسا

 واخلي. ېتر هګناو  يړک حاونلوحته  رونوټویشي خولو کامو

که با  دیستر  ما ېرار دهتان ، اگر به د یها حی یو حی نی: خوب از اانایآر

 .میخود داشته باش

 شم. ید پاره در کول ید تاس یی یدا نمون ،یوردک: بل ییحی

 یباش ستمت ،یی قهیباش پانزده دې ی: ما در برنامه صب  و زندگانایآر

را داشته  نېایا میاواهیبه طب، م رددیګمېم آن بر م یباش ها م،چونیدار

 رد؟ګیتان ب شیرا از پ نیمن ا ،یمتست قهیدر باش پانزده دې م،یباش

 Breastپاته شوه، دا  یاو راغلو مو و  ته چ اي،یب ،یوردک: بل ییحی

Cancerوڅه ته فکر کود  رهیمېم مسئله ده، دلته ت وهی ېپه افغانستان ک 

په مېمو  ېاو ورک اپونه هم وو، له بده مرغه په افغانستان ک نارونهیمیس

  خو مو ي،ړیږجو نارونهیمیاو س يږیک ېرحی ېدا خبر ېمو وعاتو ک

او  ۍتداو ص،یسرطان ت ا ینیاو د س ید ړیعلمي کار ورته ک ېغسد

 ویپه همدغه وروست ،ید ړېعلمي کتاب چاپ ک ویمو  هړپه ا یویمان

او  صیت ا  وي،یسرطان د مان ینیدا به ان شااهلل د س یچ ېک وځور

 .يړداکتر صاحبانو سره مرسته وک  د مو ېک ۍتداو

 رود. یم شیکار شان راحت تر هم پ ن،ی: با مطالعه اانایآر

 .یبل ،یوردک: بل ییحی

 د،یرفتیکه دعوت ما را پذ نیوردک از ا ییحی: ت کر داکتر صاحب انایآر

 .میاواهیشما م یوېت خو  برا د،یستمت باش

 وردک: ت کر ییحی

اهلل در  مانده، ان شا یباې ادیز یبود وصحبت ها ادیتان ز ی: کتاب هاانایآر

 .میخواهد بود یبعد یبرنامه ها
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 ، پشواکاو روزنه وونها

 Oct 31, 2017 - 17:32، یمیکر میحل محمد

" ېنې : د "افغان ماشومانو لواره د جرمني کم96 دړل 9یپشواک،  کاب 

کتابونه چاپ شوي او  وکهټ   په مالي مرسته ش Kinderhilfe-Afghanistanی

  شي. لړورک ېد پوهنتونونو په واک ک وادېد ه ېده چ ېشو اک ټ

ده دغه  ېوایي چ هیحیي ورد رناکحوزارت ستکار،  وړزده ک وړلو د

د طب، انجنیري، اېتصاد،  ېچ يړپه مرسته چاپ ک ېنېکم ېکتابونه د یاد

 دی. وکهټش   ېی رېشم ولیزټدي او  ېپه برخو ک زدېساینس او ژورنال ،ېکرن

اطتعيياتو تييه د   ېپييه چيياپ شييویو کتييابونو کيي    ېهغييه د معلوميياتو لييه مايي   د

عمييييييومي بیولييييييوژي، د پييييييروژو تحلیيييييي  او     ،ېچييييييار ېال  رسييييييي الر

سيييييه، میاانیيييييک، کلکيييييولس او تحلیليييييي هند   ۍميييييدیریت، د انجنیييييير 

او تحلیلييييي هندسييييه دویمييييه برخييييه، د کرنیييييزو      کلکولس،برخييييه ړۍلييييوم
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ليييييه اساسييييياتو  رافيګد توپيييييو رافيګ، کيييييارتومحصيييييوالتو بازارموندنيييييه

د موادومقاومييييييت، فزیکييييييي  ،ۍودانيييييي ېسييييييره، انييييييرژي سييييييمواکوونک 

جغرافیييييييه، د  حیيييييياتي او کیمیيييييياوي ترمودینامیييييييک، ازونييييييهګکیمیييييييا 

 ،ېحجييير ېفا يييله اوبيييو انجنیيييري، د عصيييبي سیسيييتم انييياتومي، د وینييي     

فزیوليييوژي، اېتصيييادي   دلوېږېيييتن سيييي جېييياز، هضيييمي جېييياز او نيييوو ز    

 اناتومي. ېي، د سیني، بطن او حوصلجیولوج

 وګړانځييييييياخسيييييييتنه، د  ېراز فزیکيييييييي ت يييييييایص او تييييييياریاچ  دغيييييييه

حساسييييیتونو، پوسييييتکي او تونومیييييک او مرکييييزي سیسييييتم فزیولييييوژي   

 دي. ېشامل ېزېاغ ېاو د درملو بد

دغييييه کتابونييييه د دولتييييي او خصوصييييي     ،ېهغييييه د معلوميييياتو لييييه مايييي    د

 ېپيييييه واک کييييي  ونونبنسييييي کتيييييابتونونو او نيييييورو  ینيييييوځپوهنتونونيييييو او 

او نيييور خليييک کيييار    اکتيييرانحمحصيييلین، اسيييتادان،   وڅييي يېيييږورکيييول ک

 واخلي. ېتر

 چيياېه ېاو تييالیف لويياره یيي   ړېد دغييو کتييابونو د ژبييا   ېوویيي  چيي  ېسييرچین

 ېخييو د دغييو چيياپ شييوو کتييابونو پييه بييدل کيي    ؛ړېتييه حييو الزحمييه نييه ده ورکيي 

 لړونيييه ورکييي کتاب وکيييهټتيييه د ت يييویو لوييياره سييي     ونکوړلیکواالنيييو او ژبيييا 

 تیيياړتييه ا ېد دغييو کتييابونو مطييالع   وکڅييکييه  ېچيي هړکيي ېشييوي او زیاتييه یيي  

 ېیييييي ايييييهڅ ڼېپيييييا ېيييييڅرنن  انwww.ecampus-afghanistan.orgليييييري، د ی

 شي. والیحانلوح هګتو تیاړپه و

 رتیييياګد ماتل يييو موسسيييو پيييه مل  ايييواېليييه اوو کلونيييو را پيييه د  ېچييي هغيييه

 رېطبيييي او یيييو شيييم  ېیييي ریحېييي ېکتابونيييه چييي عنوانيييه 2۵۰کيييابو  دلیېيييتوان

 ي،ړغیيييير طبييييي دي، د افغانسييييتان د پوهنتونونييييو لويييياره چيييياپ کيييي      ېیيييي

د طيييب،  ېېنيييد افغيييان ماشيييومانو لوييياره د جرمنيييي کم  ېچييي هړکييي ېزیاتيييه یييي

 ولټييي ېپيييه برخيييو کييي   زدېژورنيييال اوسييياینس  ،ېانجنیيييري، اېتصييياد، کرنييي  

 دی. یړورک تګاکتابونو د چاپ ل وکهټ14۰ الټ
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محصيييلینو  روحېيييسيييره د  دوېيييه چاپد دغيييو کتيييابونو پييي   ېهيييم چييي  هڅييي کيييه

 یيييييوځده؛ خيييييو ال هيييييم د افغانسيييييتان د نيييييورو پوهن  ېسيييييتونزه حييييي  شيييييو 

 شکایت لري. اهڅ تامحصلین د درسي کتابونو او سرچینو له کم

یيييو محصييي  الیيييا  غیييياثي وویييي       يځپيييوهن ېکابييي  پوهنتيييون د کرنييي   د

محصيييلین، ليييه درسيييي نصييياب سيييره سيييتونزه ليييري او  يځد دغيييه پيييوهن ېچييي

 اييه څلييه نييه شييتون    دوېدرسييي کتييابونو د ری ييرنس د م اصيي   د  رېیييو شييم 

 شکایت لري.

اسيييتادان م ييياص کتابونيييه  ینييييځ يځد دغيييه پيييوهن ېچييي هړزیاتيييه کييي هغيييه

 ېداسييييي ریحېيييي  ونييييد ړد مو ييييو  ا  اييييه څ ېييييڅ رنننييييه تدریسييييوي، لييييه ان   

 د افغانستان له شرایطو سره توپیر لري. ېکاپي کوي چ ونهټلکچرنو

 هګييييپييييه تو انګييييیييييوه مسييييوول ار د  اييييهڅوزارت  وړزده کيييي وړد لييييو هغييييه

هييم  ېچيي يړدرسييي کتابونييه چيياپ کيي    ېداسيي ېپييه ملييي ژبييو د   ېچيي يړغييوا

 معیارونو او هم د افغانستان له شرایطو سره توافو ولري. یوالوړله ن

 نهېايييارزو هيييم اند ېمحصيييل ېد کابييي  پوهنتيييون یيييو  ېورتيييه وخيييت کييي  پيييه

اسييتادان د تييدریس لويياره م يياص درسييي مييواد       ریحېيي ېچيي هړکيي نييدهګرڅ

 ه لري.ن

تيييه الزميييه  ېسييتونز  ېوزارت بایيييد د وړزده کيي  وړد ليييو ېچيي  هړزیاتييه کييي  ارزو

 ولري. پاملرنه

زده  وړد ليييو ېکابييي  پوهنتيييون دغيييه محصييي  د خوليييو خبيييرو پيييه دواد کييي       د

د افغييييان  ېچيييي و ييييد دغييييو ه  هیحیييييی ورد رنيييياکحوزارت سييييتکار  وړکيييي

 وکيييهټ ونهګسيييل ېپيييه ميييالي مرسيييته یييي  ېتيييېماشيييومانو لوييياره د جرمنيييي کم

 وستایه. ېاو دا اېداد ی هړک ندهګرڅدي، خوشالي  يړتابونه چاپ کک
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یييو هېيييواد تييير هيير څيييه د مايييه یييو پیييياوړي او معیييياري تحصييیلي ن ييياد تيييه     

خييت رامنځتييه کیييدای شييي چييې    اړتیييا لييري او دغييه تحصييیلي ن يياد هغييه و    

رونو او همدارنګيييه معیييياري او نویيييو درسيييي  دهېيييواد یيييې پيييه مسيييلکی کييي 

کتييييابونو سييييمبال وي، پييييه یييييو معیيييياري تحصييييیلي سیسييييتم کييييې د اييييه     

اسييتاد ترڅنييګ اييه کتيياب تييه جييدي اړتیييا ده. کييه څييه هييم افغانسييتان کييې د      

تیيييرو اتلسيييو کلونيييو پيييه او دو کيييې پيييه تحصيييیلي برخيييه کيييې د کمیيييت ليييه     

پييييياد وړ پرماتګونيييييه رامنځتيييييه شيييييوي او دولتيييييي پوهنتونونيييييو  پليييييوه د

ترڅنييييګ پييييه زیاتييييه انييييدازه خصوصييييي پوهنتونونييييه او لييييوړو زده کييييړو       

موسسييې هييم فعالیييت کييوي، خييو تيير اوسييه پييه حېييری دغييو بنسيينونو کييې د        

پاوانیييو درسييي چونرونيييو څاييه ختصييون نيييه دی شييوی. پييه پوهنتونونيييو       

ویيييو درسيييي کتيييابونو تيييه د   کيييې د چونریيييز ن ييياد د ختموليييو او ځيييای یيييې ن   

سييييوارلو لويييياره ځینييييې د پيييياد وړ اېييييدامات ترسييييره شييييوي او د ګوتييييو پييييه   

شييمېر ځوانييانو د نویييو درسييي کتييابونو د چيياپ لويياره ه ييې کييړي. ليييه دې          

جملييې څاييه یييو نييود چييې د افغانسييتان تحصييیلي ن يياد لويياره یييې د نویييو           

او  وړ ه ييې ترسييره کييړي  د او معیيياري کتييابونو د چيياپ پييه برخييه کييې د پييا      

د افغانسيييييتان بېتبېليييييو پوهنتونونيييييو لوييييياره یيييييې د طيييييب، انجنیيييييرۍ،    

زراعيييت، اېتصييياد، ژورنيييالیزد او نيييور بېتبېليييو برخيييو کيييې د اسيييتادانو        

تدریسييييي کتابونييييه چيييياپ کييييړي او د محصييييتنو پييييه خييييدمت کييييې یييييې        

ورکييييړي، حاکنيييير یحييييی وردک دی. نومييييوړي د آلمييييان هېييييواد بېتبېلييييو       

شيييمېر دولتيييي پوهنتونونيييو لوييياره    موسسيييو او ادارو پيييه همکييياریو د ګييي   

د اسييييييتادانو منيييييي  شييييييوي تدریسييييييي اثييييييار چيييييياپ تييييييه سييييييوارلي او د    

پوهنتونونييييو کتابتونييييه یييييې پيييير غنييييي کييييړي، چييييې اوسييييمېال ورڅاييييه       
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محصييييتن پييييه خولييييو زده کييييړو کييييې ګنييييه پورتييييه کييييوي. یييييو لييييه دغييييو          

پوهنتونونيييو څايييه د خوسيييت شيييېد زایيييد پوهنتيييون دی چيييې پيييه لسيييګونو    

یيييې د حاکنييير یحيييی وردک دفتييير ليييه خيييوا چيييې پيييه      اسيييتادانو علميييي آثيييار  

ليييوړو زده کيييړو وزارت کيييې ېيييرار ليييري، چييياپ شيييوي او د یييياد پوهنتيييون         

ادارې تيييه سيييوارل شيييوي. دا چيييې د دغيييه پوهنتيييون اسيييتادان او محصيييتن     

لييه یييادو کتييابونو څاييه پييه څييه حول ګنييه پورتييه کييوي او د دغييه پوهنتيييون           

یييې د یيياد پوهنتييون   پييه درسييي کی یييت کييې یييې څييومره اغیييز کييړی پييه اړه        

  له څو تنو استادانو او محصتنو ن ریات لولو.

د خوسيييت شيييېد زایيييد پوهنتيييون طيييب پيييوهنځي اسيييتاد پوهانيييد دوکتيييور     

 بادشا زار ابدالي:

لومړۍ پواتنه: دا چې تحصیلي نصاب د افغانستان په پوهنتونونو کې 

حېر پاوانی دی او په زیاتره پوهنتونونو کې د پنځوسو کلونو ماکې 

ونرونو څاه است اده کیږي او اوسمېال چې علم نوی شوی، غواتنې چ

نوې شوي او هغه زړې چونرې او  ک ایت نه کوي، نو او  نویو تدریسي 

 موادو او کتابونو چاپ ته څومره اړتیا ده؟

ځواب: او  مېال چې د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه د 

ی یت د تضمین تر پروسې الندې لوړو زده کړو وزارت په چوکاو کې د ک

دي او دوی کواښ کوي چې باکی یته او وړ محصتن ټولنې ته وړاندې 

کړي. د با کی یته محصتنو په تقدیم کې تر هرڅه مېم درسي م ردات او اه 

درسي کریکولم دی چې د ټولنې د اړتیاوو پر وړاندې ځواب ویونکی وي 

ړل شي. څرنګه چې د اووي اتو او د هغې پر بنسڅ محصتنو ته زده کړې ورک

کلونو راهیسې په لوړو زده کړو وزارت کې د حاکنر یحی وردک په م رۍ 

یو دفتر وجود لري چې د هغوی له خوا بېتبېلو پوهنتونونو ته حېر زیات 

کتابونه په پاتو او دري ژبو چاپ شول او پوهنتونونو سره کمک وشو، 

رت اوسمېال حېر امکانات نه مو  او تاسو پوهیږو چې لوړو زده کړو وزا
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لري او د دې وزارت یو مېم لومړیتوب دادی چې پوهنتونونو ته د 

پرماتګ لواره نوي او اغیزمن درسي کتابونه برابر کړي، او  هم ځینې 

زاړه چونرونه په پوهنتونونو کې شتون لري چې حېر ستونزې لري. دغه مواد 

نویو نړیوالو م رداتو څاه  باید په نوې بڼه د کتاب په شک  واړول شي، له

په کې ګنه پورته شي او د اوسني عصر سره سم کتابونه چمتو شي. د نویو 

کتابونو په چاپ باندې استادان ترفیع کوي نو باید باکی یته کتابونه برابر 

کړي او د محصتنو په خدمت کې یې ورکړي. یوه ستونزه دا ده چې او  د 

بونو چاپ پروسه حېره بطي ده او باید په لوړو زده کړو وزارت له خوا د کتا

 دې برخه کې حېر کار وشي.

دغه ټولنه چې د حاکنر یحی وردک په م رۍ د لوړو زده کړوت په چوکاو 

کې د استادانو لواره په لوړ کی یت تدریسي کتابونه چاپوي حېر زیات 

ي څانګې حورڅاه منندوي یو. زه د خوست والیت شېد زاید پوهنتون جرا

  بېتبې  7او دوکتورا مې په شوروی اتحاد کې کړېده، زما اوه ی م ر یم

درسي کتابونه د دغې ټولنې له خوا چاپ شوي دي او ټول د محصتنو د 

م رداتو سره سم دي، چې ما پرې علمی ترفیعګانې اخیستي دي، نور هم 

حېر استادان دي چې حېر زحمت باسي او کتابونه یې له همدې ټولنې له خوا 

ړو زده کړو وزارت کې چاپ کیږي. باید ووایم چې د دې ټولنې ه ې او په لو

خدمت د پوهنتونونو او محصتنو په پرماتګ کې او د لوړو زده کړو 

وزارت د کی یت د تضمین پروسې په پلي کولو کې عمده ون ه لري. دغې 

ټولنې سره هره اداره چې مالي مرسته کوي هغه که د آلمان حیموکراټیک 

او که افغانان دي، واېعاْ پر ځای مرسته ده او زما غواتنه دا ده  هېواد دی

چې دغه مرستې نورې هم زیاتې شي، څو د دې دفتر له خوا د افغانستان په 

اکاحمیکه برخه کې ال اه خدمتونه ترسره شي. د اه کتاب په چاپ سره مو  

ت   کولی شو ټولنې ته اه محصتن وړاندې کړو. د آلمان له هېواد څاه چې

یې له افغانستان سره همکاري کړې او ټولو هغو موسسو څاه په ځانګړې 
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توګهی افغان ماشومانو لواره د جرمني کمېنې ...  چې همدا او  مېال د دې 

ټولنې مالي متتړ کوي مننه کود او د هغوي د ال حېرو همکاریو په هیله یم، 

لنه د ټولو دولتی ځکه دغه ټولنه ت  د پوهنتونونو په خدمت کې ده، دغه ټو

پوهنتونونو لواره یو حول خدمتونه وړاندې کوي او علمی آثار ورته 

برابروي. مو  چې هر کتاب دوي ته ورلیږلی د پوهنځي د  رورت پر بنسڅ 

ټاک  شوی، د علمي معاونیت نه ټاپه شوی او دوی ته سوارل شوی چې دې 

اره چاپ کړی او دفتر له دریو څاه تر شوږو میاشتو په او دو کې زمو  لو

زمو  د محصتنو په چوپړ کې یې ورکړی. زه د دوی له خدمتونو څاه د زړه 

له تله مننه کود او د ال حېرو همکاریو د دواد په هیله یم. د لوړو زده کړو 

وزارت له مسوولینو او په ځانګړې توګه له علمی معینیت څاه مې هم هیله 

 ړي.ده چې له دغه دفتر څاه خو  متتړ زیات ک

کتاب هغه څه دي چې محص  ورڅاه اه ګنه پورته کولی شي، که څه هم په 

اننرنیڅ او کتابتونونو کې حېر کتابونه شتون لري، خو په خوله ژبه د 

محصتنو لواره د کتابونو برابرول حېر اړین دي او هغوی ورڅاه اه ګنه 

دی  پورته کولی شي. همدارنګه خولې ژبې ته خدمت هم د کتاب پورې تړلی

او مو  باید خولې ژبې ته د علمي آثارو د رامنځته کولو له الرې خدمت 

  ترسره کړو.

پواتنه: استاد محترد دغه کتابونه چې په دې وروستیو کې چاپ شوي 

مثتْ اووه عنوانه کتابونه ستاسې دي، همدارنګه د نورو استادانو کتابونه 

 دي، اغیزمنتیا یې څومره ده؟

د پوهنتون څاه لیدنه وشي نو لیدل کیږي چې زمو  ځواب: که چېرې زمو  

سلنه له هغو کتابونو څاه ګنه پورته کوي چې په لوړو زده کړو  8۰محصتن 

وزارت کې د حاکنر یحی وردک دفتر له خوا ورته چاپ شوي او په دې 

کتابونو سره د هغه زړو چونرونو چې غیر معاري وو د استعمال ماه نیول 

نویو درسي م رداتو مطابو دي او محصتنو لواره شوې، دغه کتابونه د 
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حېره ګنه کوي او ورڅاه خوښ دي، دغه کتابونه د څانګې م ر، پوهنځي 

م ر او وروسته علمي معاونیت له خوا کت  کیږي او وروسته چاپ ته لیږل 

 کیږي چې هی  حول غلطي په کې شتون نه لري.

د نوي تدریسي سېستم  پواتنه: دغه کتابونه څومره اب یڅ دي یعنې څومره

 نه باید په ن ر کې ونیول شي؟ سره جوړ دي؟ او په راتلونکي کې کود معیار

ځواب: دغه کتابونه که وکت  شي ټول نوي دي، له نویو ری رینسونو څاه په 

کې ګنه اخیست  شوې، نوي ګرافیک او تصویرونه په کې کارول شوي، د 

سونه ورکړل شوي دي او هر کتاب په پای کې که ولیدل شي نوي ری رین

 مو وعات یې نوي دي. 

دا چې کتاب نور هم پرماتګ وکړي او علمي کتابونه زیات شي، د هرې 

څانګې او پوهنځي دنده ده چې استادانو ته نوي آثار په ال  کې ورکړي، 

ویې لیکي او نوي آثار خولو ژبو ته راوژباړي، لکه ایران او ځینې نور 

برخه کې نوی کتاب چاپ شي دوی یې خولې  هېوادونه چې د نړۍ په هره

 ژبې ته راژباړې او د خولو خلکو په خدمت کې یې ورکوي.

زه وایم لکه څرنګه کار چې د حاکنر یحي وردک دفتر په لوړو زده کړو 

وزارت کې پی  کړی، نورې ټولنې هم باید دې خدمت ته مت وتړي. 

معیاري کتاب یواځینی شی چې ټولنې ته پرماتګ ورکولی شي نوی او 

 دی، نو دولت باید د دغسې ټولنو څاه متتړ وکړي. 

 د علم اسا  کتاب دی، پوهنتون دی او د پوهنتون استادان دي .......

پواتنه: استاده د دې کتابونو په چاپ سره په تدریسي سېستم کې څومره 

 بدلون رامنځته شوی؟

خوا چې د  ځواب: زه به دومره ووایم چې د حاکنر یحی وردک دفتر له

ماتل و پوهنتونونو لواره کود کتابونه چاپیږي هغه ټول مو  ته رارسیږي 

یعنې ټولو پوهنتونونو ته استول کیږي، که تاسو زمو د شېد زاید پوهنتون 

سلنه کتابونه یې د همدې دفتر له خوا  9۰طب پوهنځي کتابتون وګورۍ 
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 ۵۰نو نږدې زمو  په واک کې راکړل شوي او که عمومي کتابتون وګورۍ 

سلنه کتابونه یې د همدې ادارې له خوا راغلي دي. نو طبعاْ مو  چې کله 

محص  ته در  وایو او ری رینس ورته اایو نو له همدې کتابونو است اده 

ې ې د ملحقاتو جراحي تدریسود چې دغه کتابونه د یادې گکوي. مثتْ زه د 

ه کتابتون کې شته چې جلده چاپ شوي او زمو  پ 1۰۰۰ټولنې له خوا مو  ته 

محص  په همدغه کتابتون کې ورڅاه است اده کوي، زمو  هر محص  د 

لومړۍ ورځې د کتاب څاتن دی او له همدې کبله له استادانو پسې ځان 

رسوي، په داسې حال کې چې ماکې به چونرې وې او تر حېره وخته به د 

ولی به یې محص  په ال  کې نه ورکول کېدې او یا به محص  غریب و چاپ

نه شوې، خو او  دغه کتابونه د محصتنو لواره وړیا دي. زه هیله لرد چې د 

لوړو زده کړو وزارت په چوکاو کې نورې هم ورته ټولنې رامنځته شي چې 

 د استادانو د علمی آثارو په چاپ کې مو  سره مرسته وکړي.

ن پواتنه: که په لن  حول راته ووایې چې له دغې کتابونو څاه محصت

 څومره خوشحاله دي؟

ځواب: که تاسو زمو  پوهنځي له درسي خونو څاه لیدنه وکړئ نه یوازې 

کتابونه بلکې پراجکنورونه هم مو  ته د همدې دفتر له خوا راکړل شوي چې 

مو  ورنه په تدریس کې ګنه اخلو او مو  همیش په خولو ټولګیو کې د لوړو 

ر یحی وردک له همکاریو څاه زده کړو وزارت او په ځانګړې توګه د حاکن

مننه کوو او زمو  محصتن له دې دفتر او ټولو هغو موسسو څاه چې په 

دې برخه کې همکاري کوي حېر خوشحاله دي. زه د یو استاد په ص ت د لوړو 

زده کړو وزارت له علمي مرستیال څاه په خورا درنات یوه هیله لرد چې 

اینلیکونه ورکړي او خو  متتړ ستاسو دفتر ته ځانګړې پاملرنه وکړي، ست

ورڅاه زیات کړي ځکه یو ارزاتمن کار د پوهنتونونو لواره د معتبرو 

کتابونو چاپول او د محص  په ال  کې ورکول دي چې دې دفتر دغه کار په 

 اه طریقې سره ترسره کړی دی.
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پواتنه: استاد یوه لورې ته د تحصیلي نصاب د نوي کولو مو و  ده چې د 

کړو وزارت لومړیتوب دی او کار یې پرې پی  کړی او ب  لورې ته  لوړو زده

په دې برخه کې د نویو تدریسي کتابونو شتون هم حېر مېم دی، په دې الره 

 کې ستاسې وړاندیز څه دی نورو استادانو ته چې څه باید وکړي؟

ځواب: لکه څرنګه چې په نوره نړۍ کې تحصیلي نصاب هر پنځه کاله 

ي نو زما وړاندیز دا دی چې مو  هم د پنځو کلونو په موده وروسته نوی کیږ

کې هر کتاب باید نوی کړو، نوې څېړنې ورشاملې کړو، استادان باید شوه 

او ور  کار وکړي، د م رانو استادانو تر الراوونې الندې خولې څېړنې 

باید کتابونو ته داخلې کړي، علمي مجلې باید رامنځته کړو او د ټولو 

و ترمنځ شریکې شي، مو  باید د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه پوهنتونون

ځانګړې اداره ولرو چې کار یې یواځې او یواځې د تدریسي موادو رامنځته 

کول او چاپول وي، د حاکنر یحی وردک ټولنې ترڅنګ یوه بله اداره هم باید 

ړه په کار پی  وکړي او د استادانو آثار چاپ کړي، زمو  ځوان استادان تک

دي، زیاتره یې د بېرنیو ژبو سره بلدتیا لري، دوی باید ژباړې وکړي، علمې 

تحقیقات ترسره کړي او د کتابونو په بڼه یې چاپ کړي. د اوسنیو ناخوالو 

څاه د ختصون الره هم د علمي پانګې غني کول دي او د ټولنې روزنه ده. 

پسې والړ شو نو که  وغواړو چې د نورو پرماتللو هېوادونو علمي کاروان 

 باید کار وکړو.

پواتنه: په لن و ټکو که راته ووایې استاده محترمه چې د حاکنر یحی 

 وردک له دغه کار څاه څومره را ي یاستۍ او غواتنه مو څه ده؟

ځواب: زه حاکنر صیب یحی وردک ته د او د ژوند هیله کود او سواراتنه 

نور هم ګړندي ګامونه پورته مې دا ده چې د علمي آثارو د چاپ په برخه کې 

کړي، حاکنر صیب ته مو دعوت دی چې راشي او زمو  پوهنتون څاه لیدنه 

وکړي، مو  چمتو یو چې په دې برخه کې ورسره خو  مالي متتړ هم ترسره 

 کړو.
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یس  پوهنوال ماسنر رئد خوست شېد زاید پوهنتون ژورنالیزد پوهنځي  

 واحدي 

نر یحی وردک دفتر له خوا ستاسو پوهنتون پواتنه: هغه کتابونه چې د حاک

لواره چاپ شوي څومره اغیزمن تماد شوي، محصتنو ته یې څومره ګنه 

 رسېدلې او څومره اسانتیا یې په تدریسي سېستم کې رامنځته کړې ده؟

ځواب: اغیزمنتیا یې حېره زیاته ده ځکه مو  تراوسه پورې درسي مومد 

کې چې ځینې استادانو دا اراده وکړه  کتابونه نه درلودل. په دې وروستیو

چې نوي کتابونه چاپ کړي، د پوهنتون لواره یوه سرمایه شي او محصتن 

ورڅاه ګنه واخلي. ماکې ټول لکچرنوټونه و، ما هم دوه کتابه د حاکنر 

صاحب یحی وردک دفتر په همکارۍ چاپ کړي، له دې ماکې ما د کاب  

ه کتابونو څاه است اده کوله او د پوهنتون استادانو او نورو لیکوالو ل

هغوي لکچرنوټونه مو تدریسول، خو بتخره دې ته مجبور شو چې مو  هم 

باید خو  تدریسي کتاب ولرو او خو  کتابونه مو چاپ کړل، په دې کار 

سره مو  ته حېره اسانتیا رامنځته شوه. د لکچرنوو او درسي مومد کتاب 

پروګرامونو تولید او تلویزیوني تر منځ حېر توپیر دی، ما د راحیوي 

پروګرامونو تولید په نامه دوه کتابونه چاپ کړل تر څو زمو  محصتن یې 

ولولي. دغه د کتابونو چاپ مو  سره واېعاْ د دغه دفتر ستره همکاري ده، 

دوي یوازې د ژورنالیزد نه بلکې د طب، اېتصاد او نورو برخو کې کتابونه 

منندوی یو، ځکه زمو  محصتن او  چاپ کړي چې مو  له دوی حېر 

 .درسي مومد کتاب لري

پواتنه: استاد محترد لکه څرنګه چې لوړو زده کړو وزارت په دې 

وروستیو کې د درسي نصاب د معیاري کولو لواره ه ې پی  کړي او 

غواړي زوړ چونریز تحصیلي ن اد څاه لوړې زده کړې را بېر کړي او 

رخه کې د نویو تدریسي کتابونو اړتیا تدریسي کی یت لوړ کړي، په دې ب

 څومره ده؟
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ځواب: له اندازې زیات ګنور دي چونرونه حېر زاړه دي، دا چې زمو  د 

ژورنالیزد پوهنځی او  مېال د امریکې له یو پوهنتون سره توامیت لري او 

کریکولم مو نوی شوی او چونریز ن اد مو بیاې له منځه وړی، ه ه مو 

و معیار له منځه الړ شي، که چېرې مو  درسي مومد همدا ده چې د چونرون

کتابونه ولرو نو مو  به محص  ساالري سېستم ته وده ورکړي وي، محص  

به مو په کار بوخت کړی وي، محص  به مو کتابتون ته لیږلی وي او کله چې 

له محص  نه کورنۍ دنده وغواړو نو مو  ته نه شي ویلی چې کتاب له کومه 

ي کتابونه چې محص  ته څومره حېریږي د پوهنتون کړد. دغه معیار

تحصیلي کچه ورسره همغومره لوړیږي. زما د ټولو استادانو څاه همدا 

هیله ده چې دوي دې درسي مومد کتابونه چاپ کړي تر څو مو  په پاو 

 ودریږو او زیاتي له دغه زوړ چونري سېستم څاه ختص شو.

وي چې په انتین حول پواتنه: په وروستیو کې دا ه ې هم پی  ش

کتابتونونه رامنځته شي او د اننرنیڅ له الرې کتابونو ته ال  رسی وشي، 

د انتین کتابونو او دا چې کتاب په هارح شک  په ال  کې ولرو ترمنځ یې 

 څومره توپیر شته او اغیزمنتوب د کود یو زیات دی؟

نو ویلی شو  ځواب: که مو  ووایو چې راحیو حېره اغیزمنه ده که تلویزیون

مو  ته حېره ګنوره ده ځکه د هر چا په ال  کې ده په همدې حول  وچې راحې

کتاب زمو  لواره حېر اغیزمن دی، ځکه په انتین حول منابعو ته مو  دومره 

السرسی نه لرو، ځکه زمو  اننرنیت زیاتره ځایو کې فعال نه دی او ګنه 

اپ شوي کتابونه حېره ورڅاه نه شو اخیستلی، مو  ته په او  وخت کې چ

 ګنه رسوي.

پواتنه: د نورو نویو کتابونو د چاپ لواره پوهنتون څه برنامه لري، څو نوي 

 کتابونه زیات شي او محصتنو په خدمت کې یې ورکړي؟

ځواب: او  مېال زمو  استادان د حاکنر صیب یحی وردک دفتر په هلو 

لورې استادان علمي ځلو سره حېر ه ېدلي ځکه په دې کتابونو سره له یو 
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ترفیعګانې کوي او له ب  لورې محصتنو ته تدریسي مواد په ګوتو ورځي. 

مو  به په نږدې وخت کې د یاد دفتر او لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ 

 سره د زیات شمېر درسي کتابونو درلودونکي شو. 

 پواتنه: محصتن له دغو کتابونو څاه څومره خوشحاله دي؟

حېر زیات خوشحاله دي ځکه یو لکچرنوو او یو درسي  ځواب: محصتن

کتاب چې دوی یې او  مېال په ال  کې لري، تر منځ یې حېر فرق دی، 

محصتن ت ویو کیږي او غواړي چې د زړو لکچرنوټونو پرځای زیات 

 شمېر نوي درسي کتابونه ولري. 

و په همدې حول مو د کتابونو د چاپ په اړه د یاد پوهنتون څو محصتن

 ن ریات هم اخیستي

 عنایت الرحمن د خوست شېد زاید پوهنتون څلورد ټولګي محص  

پواتنه: دغه کود کتابونه چې په لوړو زده کړو وزارت کې د حاکنر یحی 

وردک ټولنې له خوا چاپ شوي او تاسو ته تدریس کیږي، څومره ګنه یې 

 تاسو ته رسولې؟

ږي او ماکې هم چاپ شوي ځواب: په راتیا هم دغه کتابونه چې او  چاپی

چې همدا او  زما په ال  کې هم یو کتاب موجود دی، زمو  لواره حېر 

ګنور تمامیږي، ځکه یو خو دغه  کتابونو متن حېر ساده او اسانه دی او ب  

زمو  په ملي ژبه پاتو ژبه لیک  شوی او مو  ورنه حېره ګنه اخیستی شو او 

ورکول کیږي او هغوی نه  بله دا چې دا کتابونه محصتنو ته وړیا

 مجبوریږي چې بازار کې یې په پیسو واخلي. 

پواتنه: دغه کتابونه څومره اب یڅ دي او په او  مېال کې د طب په برخه 

 کې د افغانستان څومره غواتنې په کې په ن ر کې نیول شوي؟

ځواب: زه به دومره ووایم چې نړۍ او افغانستان سره نه شو مقایسه کولی، 

نورې نړۍ کتابونه سنن رح دي او ور  په ور  په کې تغیر راولي، ځکه د 
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خو زمو  استادانو هم او  دا کواښ پی  کړی چې تغیرات راولي. مو  د 

 دغه کتابونو له چاپولو څاه حېر را ي یو او حېره ګنه مو ترې اخیستې.

پواتنه: د دې کتابونو په چاپ کې کود معیارونه باید په ن ر کې ونیول 

 ستاسو غواتنه په دې اړه څه ده؟شي، 

ځواب: غواتنه مو داده چې کتابونه لومړي وکت  شي او امتیي غلطي یې 

اصتح شي او بله دا چې د کتابونه په چاپ کې هغه طبي  ترمینالوژي په ن ر 

کې ونیول شي، یعنې هغه نړیوال معیاري اصطتحات مثتْ اپن کس په 

او ب  نود ورته ونه کارول شي، ځکه  خو  په همغه انګلیسي ژبه ولیک  شي

 دا بیا مو  ته په لوستو کې م ک  پیدا کوي.   

نود مې عمر دی د شید زاید پوهنتون انجنیرۍ پوهنځي مېندسي 

 حیوارټمنڅ څلورد کال محص  یم. 

پواتنه: انجنیر صیب دا چې تاسو د څلورد ټولګي محص  یاست دغه 

تر تاسو درسولي څومره موثر دي کتابونه چې نوي چاپ شوي او استادانو 

 او تاسو ته یې څومره ګنه رسېدلې؟

ځواب: مو  له دغو کتابونو څاه حېر خوشحاله یو او له حاکنر صیب نه حېره 

مننه کود چې په دې برخه کې خدمت کوي، د دې کتابونو یو اه والی دادی 

 چې محصتنو ته م ت ورکول کیږي او ب  دا چې په دې کتابونو کې نویو

مو وعاتو ته اشاره شوې، له حېر معیاري افغاني او بېرنیو ری رینسونو 

څاه په کې کار اخیست  شوی دي او د پاوانیو کتابونو په پرتله حېر اه 

شوي دي، په دې کتابونو کې ت ریحات زیات دي او د افغانستان اوسنۍ 

 انجنیرۍ سره حېر مطابو دي. 

 

 ه کړو وزارت ن راتو ریاستلوړو زد ) 4لیندۍ 1397 (نسیم ګ  سېار
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د درسييييي کتييييابونو کماييييت او ن ييييتوالی د افغانسييييتان پييييه پوهنتونونييييو   

کييييې د عمييييده سييييتونزو لييييه حلييييې څاييييه ګڼيييي  کېييييږي چييييې محصييييلین او       

اسييييتادان لييييه حېييييرو سييييتونزو سييييره ماييييامد کييييوي. دوی زیيييياتره نویييييو         

کتيييابونو او نوټونيييو څايييه ګنيييه  معلومييياتو تيييه السرسيييی نيييه ليييري او ليييه زړو 

 اخلي چې بازار ته په ټیڅ کی یت چاپ او وړاندې کېږي.

کييييال را پييييدېاوا د هېييييواد د   2۰1۰دغييييه سييييتونزو د حيييي  لويييياره، مييييو  د    د

پوهنتونونييييو د طييييب پوهنځیييييو د کتييييابونو پييييه چيييياپولو پیيييي  وکييييړ او تيييير 

کابيييي ، کتابونييييه د او غیيييير طبييييی  عنوانييييه ماتلييييف طبييييي 29۰اوسييييه مييييو 

 کابيييي  پييييولې تانیييييک،   ار، خوسييييت، کنييييدهار، بلييييد، هييييرات،   ننګرهيييي

 کاپیسا پوهنتونونو او کاب  طبي پوهنتون لواره چاپ کړیدي.

دا تعيييداد ميييد پيييه زیاتېيييدو دی یعنيييې ميييو  ه يييه کيييوو تييير څيييو د هېيييواد د     

اييياغلو لیکواالنيييو او اسيييتادانو نيييور کتابونيييه ليييه ماتل يييو ځيييایونو نيييه را     

 ټول او د چاپ پروسې ته یې وسوارو.

ددې لويييياره چييييې ستاسييييو موافقييييه تيييير السييييه کييييړو، ماکييييې لييييه دې چييييې   

ستاسيييو کتييياب السيييته راوړو او چييياپ یيييې کيييړو، ميييو  تاسيييو تيييه یيييو فيييورد  

در لېيييږو چيييې بایيييد تاسيييې هغيييه حک یخانيييه پيييري  کيييړئ. پيييه یييياد فيييورد کيييې  

ستاسييييې د کتيييياب نييييود پييييه پاييييتو دري او انګلیسييييي ژبييييو ذکيييير کېييييږي.   

آدر  ميييو هيييم بایيييد ذکييير شيييي. د    همدارنګيييه د اړیکيييې شيييمېره او ایمیييي     

لیکيييوال السيييلیک، د اړونيييد دیوارتمنيييت السيييلیک او مېييير، د پيييوهنځي      

او د پوهنتيييون د ریاسيييت السيييلیک او مېييير بایيييد هييير یيييو طيييی مراحييي  او       

 تایید شي.
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، نييو ییييا پييه بېيير کييې ژونييد کييو   یاسييت کييه چېييرې تاسييې د پوهنتييون اسييتاد  

ې نييور یييې مييو    هغييه ټکييي چييې ستاسييې اړونييد دي خانييه پييري کييړئ او پييات      

 خانه پري او طی مراح  کوو.

چييې هيير لیکييوال بایييد   ي پييه ایمېيي  کييې بييه تاسييې تييه څييو ټکييي  ييمیمه شيي       

او  مرکييې هغييه مراعييات کييړي، همدارنګييه نييور کييافي معلومييات چييې څييو         

نيييور ټکيييي پکيييې شيييام  دي ستاسيييو د معلومييياتو لوييياره  يييمیمه شيييوي         

بونيييه دي. پييه پييای کييې بایيييد وویيي  شييي چييې زميييو  لاييوا چيياپ شييوي کتا         

 ټول په وړیا توګه د طب پوهنځیو ته وې   کیږي.

وېيييييب  www.ecampus-afghanistan.orgکتابونيييييه ليييييه  ټيييييول چييييياپ شيييييوي

چيييې ليييه دې وېيييب سيييایڅ نيييه د ګنيييه       ئوالی شيييکييي سيييایڅ څايييه حاونليييوح  

چييييې د هغييييه د کييييارولو لويييياره    ،کييييافي معلومييييات  بييييهاخیسييييتنې پييييه اړه  

 .يمیمه ش  ستاسې ایمې  ته لومړی باید ځان راجستر کړی،

 2۰19کاب ، ، حاکتر یحیی وردک، د لوړو زده کړو وزارت

 ۰7۰632۰844موبای : ، ۰7۵6۰1464۰د دفتر د تلی ون شمېره: 

 textbook@afghanic.deایمې  آدر : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسي موادو په توګه کار اخلي.یوازیني چونرونو څاه د زړو له  محصلینزیات هم  تر اوسه ال 
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 ون لاواد ننګرهار پوهنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2۰14د م رانو جرګې لاوا ستاینلیک، 
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د شید زاید پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو، د طب پوهنځي د ادارې او د پوهنتون د علمي 

 2۰11معاونیت لاوا ستاینلیک، 

 

 

 

 ته یوه نمونه نه زیات خصوصي پوهنتونونه شته، چې دوی ته هم درسي کتابونو ورکوو. دل 12۰د 
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خالد د طب  حاکنرله اي لوري د لوړو زده کړو وزیر پوهاند عبید اهلل عبید، د مالیې وزیر عمر زاخېلوال، 

شینواری د طب پوهنځي رییس، یحیی وردک د کتابونو په هکله دوی ته معلومات  حاکنرپوهنځي معاون، 

 2۰12تابتون، ورکوي. ځای: د ننګرهار طب پوهنځي ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2۰12د لس کلنو فعالیتونو په هکله غون ه،  DAADپه کاب  پوهنتون کې د 

 حاکنرجنرال سکرتره  DAADاستازی اورتمایر، پوهنوال بابري، د آلمان س یر کونیګ، د  DAADله اي لوري د 

فیسور کوهستاني، په دې غون ه رولند، پوهاند امین، یحیی وردک، د آلمان څاه مېرمن کریستینا ایسا او پرو

 کې د کتابونو د چاپ د پروسې په هکله هم خبرې وشوې.
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 یاو کنترول کول یخوله هم کتل ېبه مو کله ناکله د چاپ چار ید کاب  په مطبعو ک

 ړیخو  کتاب نوي ک یاله په امریکا ک فیاستاد پوهاند داکتر شر یپاوان يځطب پوهن رهارګد نن 

 یاغلا یوال رهارګفریده مومند، نن اکترح رهیسرپرست وز وړزدک وړد چاپ نه وروسته د لواو 

 میفې یحییریس داکتر  يځد طب پوهن  ،یاخیببرک م یپوهندو سیپوهنتون ر رهارګد نن  ،ګمن

شو. ړته ورک نویپه حضور محصل 
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 حنیف ګردیوال، محمد صابر، ایرو ،  حاکنرخالدیار،  حاکنرله اي لوري حاجي عالم، 

 2۰13یحیی ورده، همایون چېاردیوال. ځای: د ننګرهار طب پوهنځي کتابتون، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استادانو ته د کتابونو د چاپ د پروسې په هکله معلوماتکې  لغمان پوهنتون  په
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 انت ار دي.اپ ته ه چکتابونزمو  په دفتر کې زیات  او  هم 
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 یحیی وردک  حاکنرایرو  او  حاکنر

 2۰13په ننګرهار پوهنتون کې محصلینو ته د کتابونو د وې لو په حال کې، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منیر رحمانزی، سمیع اهلل، یحیی وردک،  : له اي لوري همکاران په دفتر کې

 مت اهلل.یوسف مبارک او ه حاکنراحمد فېیم حبیبي، 
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 په اړه خبرې اترې کېږي. کتابدوی تر چاپ الندی  له لیکواالنو سره د 

 پوهاند احمد سیر احمدي اروااد یپه انځور کې 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپوهنوال رحمانزی  هر مؤلف ته د دوی له چاپ شویو کتابونو څاه س  جلده کتابونه ورکول کېږي.
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 افغانستان س  کلنې دوستۍ په لوی نندارتون کي د نورو لویو پروژو تر څنگ -د آلمان 

  2۰1۵د آلمان س ارت، کاب   .زمو  د کتابونو یادونه هم شوی ده 

 

 
 

 د نن رهار طب پوهنځي کې د چاپ شویو کتابونو نمونې په یو ویترین
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 . پواتنه یی کوله، چی آیا دا د لوړو زدکړو وزارت کتابتون دیځیني خلک چي زما دفتر ته راتل ، 

 

 
 

 کې د کتابونو د تقسیم کول غون ه طب پوهنځي ننګرهار پوهنتون د



 

 

28۵ 

یآخييري دنييده د   د زېړګيي  وردهمحمييد یحیييی ورده داکتيير 

هيي.     1347پيه کيال   پاتني تجيارتي بانيک ریيیس  زوی،    

ړې یې پيه سيوین کليي، منځنيۍ     لومړنۍ زده ک. کې زېږېدلی

هيي.    او لييوړې   1364-136۰زده کيړې پيه حربييي ايوونځي ی   

 هيي  1371-1364جوي طيب پيه برخيه کيې ی    زده کړې یې د معيال 

    په چکوسلواکیا کې کړي دي.ز1992-198۵   یا ی

په جرمني کې یې د ژبې له زده کولو وروسته په هادیلبره پوهنتيون کيې د پرماتيګ    

 Health System)کې روغتیایي سیستم، عامه روغتیا او حاروي طب په لور هېوادونو 

Public Health & Tropical Medicine)      یو کال یې د کلن ايار پيه میبیيګ انسيتیتیوت کيې ،

 زده کړې کړي دي.نورې ( Health Management)روغتیایي اداره 

ت پورې د هيامبوره پوهنتيون پيه سي  کلين حياروي طيب انسيتیتیو         ز2۰۰2-2۰۰۰له 

یاوسينی جيی آی    کې رسمي مامور پاتې شوی، وروسته د بن په ايار کيې د انوینيت   

انييو لويياره د طبييي حاکنر   یييې د درېیمييې نيړۍ  ز2۰۰6-2۰۰3څلييور کاليه ی   زیيت  سييره  

زده کړو په ایجادولو او عمليي کوليو کيې کيار     ( E-Learning)زده کړو او غیر حضوري 

 کړی.

لمياني  چې ویليې راحیيو او یيو شيمېر نيورو ا     ، دویDED ،InWEntپورې د  ز2۰۰7-2۰1۰ 

  سيييو سيييره د افغانسيييتان د پروګرامونيييو همکيييار او م ييياور پييياتې شيييوی دی. موس

مييې دېاوا تيير نيين ی ز کييال راپيي 2۰1۰کييال کييې ننګرهييار تييه راغلييی و او لييه    ز 2۰۰9پييه 

پييه دې مييوده کييې یييې د نييورو    سييتکار دی.وزارت   پييورې د لييوړو زده کييړو  ز2۰19

فارمسيييي، کتابونيييه پيييه  61طبيييي او  229درسيييي کتابونيييه ی29۰کيييارونو تييير څنيييګ 

 تعليیم وتربیيې  ژورنيالیزد،  ، ، اېتصياد ريزراعيت، انجنیي  روان ناسي، وترینري، 

 او ساینس  کې چاپ او په ټول افغانستان کې یې پوهنتونونو ته رسولي دي.

  wardak@afghanic.org :ېایم، 2۰19 کاب ،
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 ،خولې ادې ته

غانسيتان کيې ددغيه کيارونو     چې پيه اف  

 ون و کړایما له امله له بده مرغه 

ژونيييييد پيييييه وروسيييييتیو   دې د چيييييې د  

  کلونو کې یې خدمت وکړد.ساتو

 دا به زما د ژوند یو ارمان پاتی شی.  
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Abstract 
 

Nine 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, 290 

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, 2019 
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