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م  ٢٠پژواک، (کابل  ه کوي، په ): ٩٤ل يو افغان ه

رونو  ونو مېتود ته د او پوهنتونونو کې د چيپ لکچرنو
دي، چې تر اوسه کتاب چاپولو له الرې  کى کې د پاى 

لو کابو  عنوانه کتابونه چاپ او  ٢٠٠پورې يې په هلو
 .وړيا خپاره شوي دي

ي او په لوړو زده  دغه تن چې ډاکرت يحيى وردګ نومې
و وزارت کې سالکار دى، له پژواک خربي اژانس رسه  ک
ې مرکه وويل، کله چې شپ کاله وړاندې  ان يې په 

رها) کال ١٣٨٨( خه استفاده کوي، په داسې حال کې نن ونو  ر پوهنتون ته الړ، نو هلته يې وليدل چې محصل له چيپرتنو
ونه د مرستندويو موسسو له الرې ٢١چې دغه کار د  ر نو ۍ له معيارونو رسه برابر نه دى، نو هوډ يې وک چې دغه چيپ مې پې

ي ه چاپ او خپاره ک  .په کتا ب
ه، په  کال کې يې دا کار په عميل ډول پيل ک او د بېالبېلو پوهنتونونو له استادانو رسه په اړيکه کې شو چې  ١٣٨٩ده زياته ک

ته خه يې د چاپ همکاري وغو ول او له اړوندو املا موسسو    .په پايله کې يې يو شمېر کتابونه را
ه  ې شوې ساف ب خه د کتاب اي ه، نو د کتاب د چاپ د اړتيا په موخه د نوموړي په وينا، کله يې چې له ليکوالو  ترالسه ک

ې ده ه هم ترالسه ک ي او پوهنتون هوک ې تاييد اخيستى، ورپسې يې د مربوطه پوهن ان   .يې د اړوندې 
تو، دري او کم شمېر يې په  ي او ساينس پورې اړه لري او په پ د هغه په وينا، دغه کتابونه چې ډېرى يې په طب، انجن

لييس ژبه و کلونو په موده کې يې شاوخوا  ان يني يې زر او يو شمېر يې دوه زره  ٢٠٠دي، د تېرو پن عنوانه کتابونه چې 
ي دي   .وکه په هېواد کې دننه مطبعو کې چاپ ک

وردګ وايي، په دې برخه کې وررسه د املان د علمي 
ولنې  ، د افغان ماشومانو لپاره د )DAAD(همکاريو 

ه او افغان  ولنې  -جرمني کمې جرمني پوهنتونو 
)DAUG (ې ده   .مايل مرسته ک

کې ) CD(دى زياتوي، دغه هر يو کتاب يې په يس ډيانو 
ى او له هر کتاب رسه يوه يس ډي هم  اى ک اى په 
شته، چې محصل کوىل يش د هر کتاب له ساف کاپي 

ه يې  ي، همدارن کتابونه په  ١٤٠خه هم استفاده وک
و  کې هم )DVD(ډي وي ډي  ي، تر  اى ک اى په 
ولو کتابونو په اسان ترې محصل ي له دې  ر له الرې استفاده وک   .د کمپيو

ن د ISBNنوموړي وويل، له دې ور هاخوا هر چاپ شوى کتاب د  ي کوډ د لرلو تر  ان   د 
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وکه په خپله ليکوال ته، شاوخوا   ه، د هر کتاب سل  کتابونه هغه پوهنتون ته چې د کتاب ليکوال په  ٤٠٠ياد افغان زياته ک

وکه دولتي پوهنتونونو او پاتې نور يې دولتي کتابتونونو او شخيص پوهنتونونو ته په وس  وس پن وړيا  کې درس ورکوي، پن
  .ډول ورکوي

ى؟ وويل چې په  ه ک ې د طبيعي علومو اړوند کتابونو چاپ ته زړه  واب کې چې ولې يې يوا تنې په  نوموړي د دې پو
ر، انجن او ساينسپوه کتابونو ته په  ى او له بلې خوا که کله زموږ يو ډاک طبيعي علومو کې د کتابونو نشتواىل يې احساس ک

ې وياسان الرسىس ومومي،    .نو دا به يې په طبيعي علومو کې د پوهنتونونو د دريس کيفيت په لوړولو کې مرسته ک
ونه نور کتابونه هم د چاپ لپاره چمتو دي، خو دا چې مايل رسچينې ورته نه لري، نو د  وردګ وايي، اوسمهال وررسه په سل

  .چاپ انتظار يې بايس
ې،  DAADد بهرنيو چارو وزارت او  ده وويل، دا چې له دريو کلونو راهيسې د املان رام رسه مرسته نه ده ک موسسه له دغه پرو

رام مالت  ي چې د دغه پرو تنه وک خه غو ل بيا د املان يا نورو مراجعو  خه غواړي چې يو  نو له ولسمرش ارشف غني 
ي   .وک

رونو او لکچر  و په موسسو کې بايد د چيپ ودل يش، په نوموړى وړانديز کوي چې د لوړو زده ک کى کې ونو مېتود ته د پاى  نو
هره برخه کې بايد د پوهنتونونو د استادانو له خوا نوي کتابونه تاليف او وژباړل يش، هر کال بايد سل کتابونه چاپ يش چې په 

و کلونو کې  ه به په پن ه يو دريس کتاب ولري ٥٠٠دې تو   .کتابونه چاپ يش، هر دريس مضمون بايد ل تر ل
و وزارت ته وړانديز کوي چې د هغه  رام"دغه راز د لوړو زده ک ي او " تدرييس کتابونو ميل پرو يتوب ورک پيل او دغه کار ته لوم

ي و د خپلو مسلکونو په اړه کتاب وژباړي، وليکي او چاپ يې ک وي، تر    .هم استادان وه
ول  طبي دريس کتابونه چاپ ٥٠پالن لري چې ) کال ٢٠١٥(دى وايي، س کال  انو زر کاپ چې  ي، د دوو ډي وي ډي  ک

ه سل غ طبي دريس کتابونه  يو هر زده کوونکي ته ووېيش او همدارن طبي دريس کتابونه به په کې شامل وي، د طب پوهن
ي   .چاپ ک

ي چې د برشي او اسالمي علومو اړوند کتابونه هم ه وک ه، د مايل رسچينو په پيدا کولو رسه به ه   .چاپ ک ده زياته ک
يوال بانک، د امريکا متحده اياالتو له پراختيايي ادارې او د املان د علمي  ي ډول ن ان خو دى له مرستو کوونکو په 

خه هيله کوي چې د  ولنې  رام"همکاريو له  ي" تدرييس کتابونو د ميل پرو ت ورک ي او د کتابونو د چاپولو ل   .مالت وک
ې وردګ وويل، رسه له دې چې د ل ې، خو هغوى يوا رام موضوع رشيکه ک و له وزارت رسه يې د کتاب چاپولو د پرو وړو زده ک

ې ى، خو په عميل ډول يې وررسه کومه مرسته نه ده ک   .د دغه کار هرکىل ک
و وزارت په ورکشاپونو جوړولو او فرنېچرو اخيستلو ډېرې پيسې مرصفوي، کتاب چې ورته اشد رض : "دى وايي ورت د لوړو زده ک

ي   ."دى، د چاپ لپاره يې مصارف نه ورکوي، دوى بايد له استادانو رسه د کتابونو په چاپ کې مرسته وک
رام له الرې يې يو کتاب هم چاپ  د کابل د پوليتخنيک پوهنتون استاد پوهاند دوکتور محمد غوث حکيمي چې د ياد پرو

و د به پ ور بويل او وايي، په اوسنيو رشايطو کې شوى، د کتابونو د چاپ دغه به د لوړو زده ک ه کيفيت کې اغېزمن او 
  .دغه کار د تاييد وړ او يو نېک عمل دى

ر يحيى(يني کتابونه چې دوى : "ده پژواک اژانس ته وويل ي، ډېر نوي کتابونه دي چې په پوهنتونونو کې يې ) ډاک چاپ ک
که  ان استادان ارزيا کوىل هم نه يش؛ دا کتابونه خاصتاً  ه ده؛  د اطراف د پوهنتونونو لپاره ډېر مؤثر دي، لويه پان

ه تللې، البراتوارونه نشته، ريرسچ نشته، نو دا کتابونه چې دوى يې چاپوي، لويه مرسته ده   ."کتابخانې له من
ونه جوړ  ي او پر وړاندې يې خن ه چې د دغه به مالت وک تنه وک انونو غو يخو نوموړي له اړوندو ار   .نه ک
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