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 زیون مرکهید درسي کتابونو په هکله د آریانا تلو

 منثع: تلىیسیىن آریبنب

 5102/12/15تبریخ: 

صهبر ژونذ خپرونه ده یى ځل تیب زه خىعحبل آصفي صتبصى په درانه چىپړ کې 

 یم.

ویبړ لرم چې یى تکړه افغبن زمىنږ  ېدوهمه ترخه ده. نن تیب هم د د ېد خپرون

 یاکرت صبحج محمذ یحیډجنبة محرتم  ي.رسه په خپرونه کې عتىن لر 

ته ې تبصى زمب مخ .د صتبیلى وړ دي ې واقعب  چې د دوی کړن ،دي يکړو په ترخه کې ډير زیبت کبرونه کړ ه لىړو زد ترخه کې او د ې پهوردک چې دوی د پىهن

 ؟دي يخره را ټىل کړي دي او داکتبتىنه ويل مىنږ د میس په رس ایښ، دا کتبتىنه چب تل چب چبپ کړی دي ،دا چې دا کتبتىنه چب لیکلی دي ،دا کتبتىنه ګىری

ډاکرت صبحج  .ولرو ېاتر  ېنى تبنذي خب د ده په کړ ، ېته را وغىاړو د ده په ژونذ لیک تبنذ ېوغىښتل چې داکرت صبحج محمذ یحیی وردګ خپرون ېنن م

  .ئمه ع يډیره مننه ښه راغالصت صتړ 

  .کىم ېسیىن لیذونکى ته وړانذید آریبنب تلى او تبصى یحیی وردک: زه هم خپل صالمىنه

معنی دا  ېپه د ي.پیل کړ  یې صفر څخه چې د ، ډاکرت صبحج،معرح کړم ېته داص پىښتنهدا خپله  .آصفی : مننه زه ته چبی هم درته وا چىمهخىعحبل 

 ،دي يکىم پىهنتىن کې الثته تر الصه کړ  ېی ېزدکړ  ېلىړ ، ېچیرته کړ  ېی ېړ که زد ێلىمړن،زږیذلی  ېچې داکرت صبحج محمذ یحیی وردګ چیر 

هغې تبنذې په او دا کتبتىنه مخکې چې مب یبدونه وکړه، صتبصى نىرو کړنى ته په  ده ېتر الصه کړ  چې تبصىدنذه  ێلىمړن ي،کړي دتبصى کبرونه چې  لىمړين

 جسئیبتى تبنذې خبې وکړئ.

مکتج کې په  صپین کيلې په کبتل کې کړی، پىر تر دولضم صنفه  ېدرش او تعلیم م .یحیی وردک: تغکر صیج زه خپله په وردګى والیت کې زږیذلی یم

ظج  يهلته مې معبلجى  او ته ېچکضلىاکی تىرش واخیضت يیى دولت ېتیب م ،دي ویيل ېک يښىونځ ريبحپه  ېڅلىر کبله م ياو آخر  ،عػ درک کې

 Publicکړی دی تیب مې په ېهلته ژونذ کړی دی او کبر م ېته تللی یم او تقریثب  عل کبله م ينه وروصته تیب جرمن ېد هغ (،یب عمىمی ظج)لىصتی دی 

Health  ییورته واHealth Management  او Health Education  زدکړو کې مې نىر درش ویلی دی او  يعبمه روغتیب او اداره صحت عبمه او صح ېیعن

چې دلته د  ېکبر او ډیر زیبت کبر م کبر یم او هغه اصيله کړو وزارت رسه همچې د لىړو زد ياوش پنځه کبله کیږ .کبر کړی دی ېمکې  يپه جرمن

 .یترخه کې کړی دپه  یرد چبپ او تکث ىنىکتبت دريسد دغهړی دی هغه مى کپه همکبری وزارت د کړو ه د لىړو زد ،پىهنتىن د اصتبدانى

ــ  یبده عىه ېتبنذ ه په همذغه کتبتىنىدوی کىرته ورغلی وم او خب د  زه ،نسي رسه نبصت وم احضبن  هلل آریاکرت صبحج ښبغيلډن ي: پرو آصفخىعحبل 

او  يد يچب چبپ کړ  ،دي چب لیکيل ،چب ديکتبتىنه د  دا ،کتبتىنه مب ولیذل ی.کبر کړی د کې زیبتتبصى واقعب  په خپل مضلک  صتبصى په کبرونى تبنذې.

 ې ترخه کې څه ونډه لری څه نقػ لری؟تبصى په د

چې ځکه کبر پیل کړ هم د دغه ځبیه، مب چې د کتبتىنى .تبصى ته و ښبیمزه ته دغه څى چیپرتونه  زه کتبتىنى ته راعم، ېچنه  ېد د ې: مخک کیحیی ورد 

 ، مب ډیر تعجج وکړ.پنځه کبله مخکې مب ولیذل

 دا خى ډیر زاړه دي. خىعحبل آصفي:

دريس کتبتىنه وو له تذه مرغه تر  يپه ځینى مضبمینى کې یىازین ،کېلیکل عىي وو دا په ځینى پىهنتىنىنى حتب په الش  ېی ېمذغه ځینه ،هى: کیحیی ورد 

کې نى همغه وو چې مىنږ تصمیم ونیى چې تبیذ په دغه ترخه  ي،تفبده کیږلکچر نىټىنى څخه اصعل کلن زړو  -لط ېهم په ځینى رعتى کې داص ېپىر اوصه 

 دريس مىادو څخه اصتفبده ونه کړو.ړۍ کتبتىنه کبر وکړو، ځکه چې په یىیغتمه پېړۍ کې مىنږ تبیذ نى د پخىانێ پې

 ؟ اکرت صبحجډ دي ېدا څى کبله مخک خىعحبل آصفي:

 .يلکچر نىټىنى څخه اصتفبده کیږ ېکې د همذاص نىچې دا اوش هم په ځینى پىهنتىنى ئ تبصى تبور وکړ  ېیعنیحیی وردک: دا 

 او درش ورکىل کیږي.  خىعحبل آصفي:
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 ې...نى په همغه اصبش وو چ ي.رسه په دفرت کې عته د مب ځینی یی حتب د معیبري هم نه دي ،خى یى زاړه دي دا ي.درش ور کىل کیږ ،: هى کیحیی ورد 

 ه درکړه؟ې ته انګېس دغه نىټىنى تبص خىعحبل آصفي:

 راغله. ېپىر ژړا تر مبته حتب  ېځبیه رشوع عى یعنکبر د دغه ، هى ،یحیی وردک: هى

 دا تبصى ولیذل تیب مى کبر پیل کړ. خىعحبل آصفي:

په ډیساین کې  ،یپ کېبپه ټ ،دي، خى څىک یی نه ورته چبپ کىي او یب په چبپ کې اصتبدانى هم کتبتىنه لیکيل ېمى ولیذل چې ځین تیب ،هىیحیی وردګ:

تیب  ،اول مى پنځه کتبتىنه چبپ کړل .ورو ورو مى دا تغىیق کىل ،د اصتبدانى رسه ولیذل وغږیذو ،د پىهنتىن رسه ،مىنږ تیب د وزارت رسه ې لري.صتىنس  ېی

چې دا په ښه تىګه  یې چې هغه ولیذ اول کې راوړو تیب تهیى اصتبد ته یى کتبة  .اصتبدان تغىیق کیذلدغه ورو ورو  ، تیب دیرظ عىل همذاصېعل عىل

 تیب ته یی نىر کتبتىنه هم راوړل. ،تقضیم عى او ټىل افغبنضتبن ته ورصیذو ،چبپ عى

 ؟ يدا ټىل کتبتىنه تبصى چبپ کړ  خىعحبل آصفي:

 کړو په وزارت کې چبپ کړي دي. دا کتبتىنه ټىل مىنږ د لىړو زد  ،یحیی وردک: هى

 مرصف؟  صتبصى په عخيص خىعحبل آصفي:

 عىي دي. تبنذېپه منجمنت  ۍ اود مب په همکبر  ،نه :یحیی وردک

 چې دوی مى وهڅىل. ید یتب کړ   : اصل کبرخىعحبل آصفي

ه نتیجه کلنې پىهې تجرتې الش ته راوړنه ددیرظ  ،عل ،لطدوی د  ځکه چې دغه کتبتىنه د ،کړی دی اصل کبر خى دغه محرتمى اصتبدانى یحیی وردګ:

ته ، دوی دي ، دا مى چبپ خبنې ته لیږيلدي ، دا مى را غىنډ کړيچې دوی ژتبړلی دي دوی لیکلی ديدايس کړی دي چې دغه کتبتىنه  . مىنږ فقغیی ده

دا مى د ټىل افغبنضتبن  ،ته ورکړي دي مى همغه مرتىظه پىهنځي ، دادي ، دا مى تیرته اصتبد ته ورکړيذهىدیجه مى پیذا کړېت ( پیذاکړی دی،fund) مى فنډ

 دي. ره تیب د ظج پىهنځیى ته تقضیم کړيپه تی

  ؟رونى څخه، د پخىانیى چیپټتبصى یبدونه وکړه ،مىضىعبت دي خىعحبل آصفي: نى ډاکرت صبحج په دې کې څىمره نىي

 کې ډیر نىي مىضىعبت دي. یحیی وردک: په دې

 ؟الُمث :خىعحبل آصفي

  ی.لف لیکلی دؤ په انضتیسي کې یى امریکبيي م ی چېصتنذرد کتبة د يلدا یى تین املل ئ...دغه دوه کتبتىنه را وتبص ،زه ته تبصى ته یحیی وردک:

 .لیضی، انګسی ترای کغىر هبی روته انکغبف دری: رهنام اصبصی انضتیخىعحبل آصفي

 کې تذریط کیږي. نىپه ډیرو پىهنتىنى  التین امریکب ،په آصیب ،ذا اوش په افریقبهى، دا هم یحیی وردک:

 : دا نىي مىاد دي.خىعحبل آصفي

 ئ،که دا یىه ورقه واړو  ېتبصى ی ی.د یه عى ي ژته ترجممىنږ او تبصى د افغبنبنى لخىا په در ز دا  .ه عىيې هم ترجمیحیی وردک: دا عل دیرظ نىرو ژتى تبنذ

همذا  ېدا صفحه چې په انګلیيس چبپ عى   ــمکمله انګلیيس ېاته یى خ ېیى  ئتبصى وګىر  ېکه ی ېځکه چ ی،چبپ کړی ددا کتبة مىنږ په دواړو ژتى 

 ينى  ىتر ټىل ېالصته راوړن ېنى  ىتر ټىلهغه ژته  يدغه هم په انګلیضی ژته هم په در  ېیعن ي هم چبپ عىي ده. مکمل دوه جلذه کې دیصفحه په در 

د نىیى کتبتىنى ي، کړ  updateکچر نىټىنه ې ته هڅىو چې تبصى دغه پخىاين لذا عبن مىنږ دا خپل اصتبدان داو هم .دي يدرصىنه په کې ځبی په ځبی عى 

مىنږ ته راوړي او  ېاو تیب یي دغه پخپله اصتبدان هم هڅىي چې خپل درصىنه نىي کړ  .چې چبپ یې کړو يراوړ ې تیب ی ي،کړ  ېیپ یبټ ي،رسه یی نىي کړ 

 تقضیم کىو. ېپه ټىل افغبنضتبن کې ی

 دي وردګ صبحج؟ څه يشد  ېګبن يډ : دا يسخىعحبل آصفي
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ظج  او عخيص يخبظر چې مىنږ په افغبنضتبن کې اوش څه کم عل زره په دولت ېدا په د ،هر کتبة چبپ کىو ېمىنږ چ ې،ګبن يډ یحیی وردک: دا يس

 ،مىنږ دا مکمل کتبة ئ ــکه تبصى یى کتبة را واخلــ هر کتبة کې  ېدپه  يدا هر چبته نه رصیږ .خبظر زر جلذه چبپ کىو ېنى په د ،کې محصلین لرو

، یىتر کې یی واچىيپپه کم ،کىالی يش محصلین واخيل ېصبفت ی ی.کې هم اچىلی د يډ عکل په يس  PDFدا مکمل کتبة  ،ده يډ منځ کې یىه يس

دا تیب  پيکب ټد تىخم پىهنتىن ته لیږو همذغه صبف يدریم کبر چې مىنږ کىو دغه مىنږ د جرمن ( ته ورصیږي.محصلینى)چې زیبتره خلکى  يورکړ  ېته ی تل

ته ر ټیى پدغه په مکمله تىګه هلته پىرته کیږي او هرڅىک یی کىالی عی چې خپل کم  www.ecampus-afghanistan.orgېپه نبمه د ټیى ویج صبی

تیب مب همغه  ینه خب عى نى چې دی د مىنږ د کتبتى  اتلیط لیثیب نه ایمیل را لیږلی و،مبته د مىنږ او تبصى یى محصل تر  ېمخک ېدا دری ورځ .ښکته کړي

په  کتبتىنى  ۰۴۱ی د پمىنږ تیب دغه ټىل صبفت کب ،راغلم دغه تبصى چې پىښتنه وکړه د ډی وي ډي. ټىل ډونلىډ کړي ېمعلىمبت ور ولیږل چې ته کىالی ع

 .ديعىي  ي کې جىړي وي ډډ دوو

 : دا خى ډیر ښه کبر عىي دي.خىعحبل آصفي

 ېاصذهم ىژيهضتىل يتیب انبټىم ،مضبمین لىيل ېځین يتیىلىژ  ،ج چې په اتتذا کې دوی کمیب، فسیکدا خى دايس ده چې مکمل ظ :یحیی وردک

 یىتر کې دي.پپه خپل کم یب ې په جیج کې ديمکمل ظج ییعنې یى محصل ته ورکړو  ېدا چ .صمضرت وار مىنږ ټىل اچىيل دي

 غبنضتبن د ظثبتتافد او  ته پبکضتبن ياو دوی ځ يصت نه کیږاوش در دا په افغبنضتبن کې چې تغخیص  ،صبحج ک: یىه تله پىښتنه ورد خىعحبل آصفي

پىهنتىن کې تل دا زاړه  ې دوی پهچې وجه څه ده؟ د د ،هم مني ېلک ی، ټىل خهم منم یې زه ېدا خى ته هم من ،پبکضتبن ديهم ډګر همذا اوش 

 ېته حذ اقل تبیذ پىه ع ي.نه پىهیږ ېتبنذ  مىضىعبتى ىپه نىي ،کبر نه دي کړی ېده او د عمل په ډګر کې ی يتل تیىر  ،تل نظریه ده ،يد نىټىنه لىصتيل

 .يوایو   ېتثىالل راته ېکبله مخکعل  ېډاکرت څه کړم چ ېزه ته هض ،هیىادونى کې نىی څه يش راغلی دي ىچې نن په امریکب کې صتب په ګبونډی

ترخه کې  فبنه په تیىري ترخه کې هم په عميلصأ فبنه متصأ مىنږ ظج محصلین متد چې  دیهمذا ېیى مهم فکتىر ی ي.صت وایي تبصى در یحیی وردک: تیخ

ف کې دوهم صنف کې پىره دريس مىاد ه اول صنوایمه که مىنږ محصل ته پ تبصى په خپله ورته اعبره وکړه زه تر عکط ي.پىره او په ښه تىګه نه ترتیه کیږ

کې  کې په انرتنیت په انګلیيسوی پری پىه يش، دغه ډیره مهمه ده.  نىي صحیح مىاد تراتر کړو او دا په دايس ژته په داصی فىرم کې ورته تراتر کړو چې د

د  .اصبش پخته رايش يچې دا مىنږ ورته تراتر کړو چې هغه تیىرتیک يپىهیږ ېصفبنه زمىنږ اصتبدان د مىنږ محصلین ټىل نه پر ځینی مىاد عته، خى متأ 

چې د مریض د تضرت تر څنګ هغه زړه  ،هلته کبر وکړي عمال کبله څلىر ـ  ولرو چې دوی دری ېذري عفبخبنک ى تهترڅنګ چې مىنږ تیب دغه محصلین دې

 ډاکرت ترتیه کیږي.مىنږ ښه . داصې ز واوري پىز واوري هغه نىر عیبن په ګډه تىګه کبر وکړي

کیذای يش هغه ي، هم هغه څىک چې په پښتى پىهیږي دي ،هم په انګلیيس د يدر هم په دي، یىه تله ښیګڼه داده چې دا هم په پښتى: خىعحبل آصفي

هم ښه ده  ځکه چې په  انګلیيس .فبريس ده هغه کیذای عی په فبرصی ولري يدر  ېژته ی ێهغه څىک چې مىرن ،ې نه په پښتى ګټه پىرته کړيد هغ

  دا په ټىلى دريى ېتى څخه ګټه پىرته کىي، یعننفرانضىنه ورکىي او د هغىی د تجرک ځکه چې په نىر هېىادونى کې په انګلیيس ،يش ذژته هم تل انګلیيس

 ؟ي، دا کبر تبصى په خپله کړی دی، که نه مخکې لیکىاالنى کړی دیهم در  بنذي دي هم پښتى، هم انګلیيسژتى ت

 لف دی په کنذهبر کې درش ورکىي هغه په انګلیيس. حتب یى مؤ لفین ديځینې مؤ ، مىنږ همذاصی يمىنږ دغه کتبتىنه نه دي ترجمه کړ  ،حیی وردګ: نهی

پ کړی دی. مىنږ دا چبپ کړی دی. تل مؤلف د هرات دی هغه په دري لیکلی دی، مىنږ راوړی دی دا مى په دري چبنبروغیى یى کتبة لیکلی  ژته د انتبين

و ځکه چې چې داکتبتىنه نىرو والیبتى ته هم لیږ  کىو چبپ کړی دي. خى مىنږ داصې هغه مى په پښتى نګرهبر دی په پښتى یې لیکلی دیلف د ندی. تل مؤ 

هم اصتبدان  پىهنځيیى کتبة په یىه والیت کې چبپ کیږي تبیذ هغه هم مضلکبن یې او هغه نىر ظج په یىه مضلک کې چې  نىر هم ځني اصتفبده وکړي.

 هغى نه خب يش او د هغى نه اصتفبده وکړي. د

دي د کىچنیبنى نبروغێ دوهم  الثته اجبزه تبنذې را واخلم. مثالُ دلته لیکيل په خىښه یى تل کتبة ته صتبصى ډاکرت صبحج، تله پىښتنهخىعحبل آصفي: 

 داده چې د هر یى نه څى جلذه چبپیږي؟پى ښتنه مې د ؟ پنځه، صل، زر ، څى جلذه دا چبپ عىی دی؟ یىازېټىک

 .ید یدا زر جلذه چبپ عى  ی: دغه کتبة چې تبصى په الش کې دکیحیی ورد 

 بن کې کبرول کیږي؟تد افغبنض ىنى: دا په ټىلى پىهنتىنخىعحبل آصفي

 ټىل هزه تبیذ دلته ووایم چې دغ لف ته ورکىو،ــ مؤ پخىا مى پنځىش ورکىل اوش صل کتبته ــ یىه ترخه  ېد ، دوررسه دي  ډييس ېزر دان ،یحیی وردک: هى

نى ى د کلې دغه د دوی یعن ې.یب حق السحمه نه ده ورکړ  ېپیض اضبيف ېمحرتمى اصتبدانى ته مىنږ کىم ،ته ؤلفینىته دغه م دېکتبتىنه چې چبپ عىي دي 

نىر  ېځین. په خذمت کې و اويس ېد ټىلن دخلکى،چې دغه پىهه  ينى  زحمتىنه دي چې په وړیب تىګه یې د مىنږ د وزارت په اختیبر کې ورکىي، او غىاړ ى کل
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تذریط  ېمضمىن چچې هر  یددغه مىنږ غىاړو د مب ارمبن هم  ېاو همذاص .يډ دوه زره يس ی، جمع، چې د هغه تیراژ دوه زره ديکتبتىنه د مىنږ عته د

 .يکتبة ولر  تبیذ دريس يکیږ

 صبحج؟ ډاکرت تهنى ټىلى پىهنتىنى  صىئ: دا څنګه ر خىعحبل آصفي

تیب دا  يراځ ،منبینذګبن یی ،ولین ییرسه ارتثبط لرو  او هغىی هلته مضؤ  ىدی، هلته مىږ د پىهنتىنىن ېکړو وزارت کپه لىړو زده مب دفرت یحیی وردک: ز 

 ي.او کبتل د کبپیضب ، هرات، تلخ،یب، کنذهبرپکت ، چې ننګرهبر ، خىصت،ي ظج پىهنځیى ته رصىوره تیب مىنږ  دغه آته دولتېدا په ت  .کتبتىنه مىنږ ورته صپبرو

 ؟يدوی هم راځ ؟، ډاکرت صبحجته څنګه نتىنىنىپىه : عخيصخىعحبل آصفي

 هم ورو ورو زیبتیږي، هغى ته هم یى جلذ دوه جلذه ورکىو ځکه چې،  ،هم زیبت عىي دي ىنهیحیی وردک: عخصی پىهنتىن

 اکرت ترتیه کیږي.ډهلته هم د دي وظن لپبره 

 ؟ئمفت یی ورکى  :آصفي خىعحبل

مب واوریذل چې اوه ویغت  .هم ډیر لري ، ظج پىهنځيپىهنتىنىنه هم زیبت عىي دي عخيص ىنى ته ورکىو.پىهنتىن ې دولتيزیبتره ی  ،یحیی وردک: هى

 ظج پىهنخي لري ټىل افغبنضتبن کې. 

 دي په خپل مضلک کې؟ تبصى په خپله څه لیکيل .: ډیر اعلیخىعحبل آصفي

 هملته د درش په وخت کې. ، هغهلیکيل ېفغبنضتبن په عبمه روغتیب تبنذایحیی وردک: مب په جرمنی کې د 

 ؟لیکلی ل کتبة مىېو که نه تۍ یب دوکتىرا تیسیط : صتبصى د مبصرت خىعحبل آصفي

 .یتیسیط دیحیی وردک: هى، 

 که د دوکتىرا؟ ۍ: د مبصرت خىعحبل آصفي

فبنه په آملبين ژته دي. دلته مې ص. هغه متأ درش ویل مب ىل کې په یىه پىهنتىن کېېپه ل ۍیىازی همغه د مبصرت  ېکړ  یحیی وردک: نه مب دوکتىرا نه ده

 کىالی عمه.ه دي تبصى ته یې هم در کړو  په هکله عته د لىړو زد لیکلنې

. منلهو  محمذ یحیی وردک نه چې تلنه یې اکرت صبحجرتم ډم. ډیره زیبته مننه کىم د محپىرته کړ  خىعحبل آصفي: ډیره مننه، زه ته یې واخلمه ګټه ته ترې

 ىدا ته د افغبنضتبن په تبریخ کی په زرین واقعب   .کبر مى کړی دیلىی ر یې، د ټىل ملت ویبړ یې افتخبر یې ډاکرت صبحج. ډې ، زمىنږه افتخبریې مىنږه ویبړز 

 فغبن ځىان په حیثا د یى  کړی دی، زه عخصب  مى  تبصى لری او دا کبر  او انګیسه چېصىچ دا  ،. دا فکرينه کى  کولیکل عی او دا کبر  هر څى  ېکرښى تبنذ

 تىة. مننه کىم ډاکرت صبحج.، د ټىل ملت په اصتبزیه مننه کىمن تبصى صتبصى قذر کىم

دا یې فقغ دغه زمینه تراتره کړې، چې  ی، چې مىږاصتبدانى کړی د ىد مىږ محرتم کبر واقعب   . تیب هم زه وایمه هغه اصيلهم نه یحیی وردک: مننه د تبصى

 ره کىو.بخپ

، دا هم لىی کبر دی  او چبپ يش، په نىې تڼه تبنذې او خلکى ته ورکړل يشدا ټىل يش خىعحبل آصفي: ولې اوش دغه دل صىزي او انګېسه نغته چې

 داکټر صبحج.

خذای وکړي چې په راتلىنکى کې د مىږ مضؤولین دې ته متىجه يش چې په ظج کې او هم په نىرو رعتى کې لکه: انجنیري،  انغب هللهى، یحیی وردک: 

 کتبتىنه ولرو محصلینى لپبره. ينى  صبینط، نىر ډیر مهم مضبمین دي، چې مىږ په هره رعته کې همذاصې

 نه. صبحج محرتم وردک ډیره زیبته مننه له : ډېره زیبته مننه ډاکرت صبحج.خىعحبل آصفي


