
 پوهنتونونه نوي نصاب ته اړتیا لري: رڼا فکري مرکز

 خربي راپىر

 مه ۶۱د جىالی  ۶۱۰۲افغانضتان ټایمس، چهارشنته، 
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د لىړو زده کړو غىنډه کې  نېىل شىې دوشنتې ورځې په

کارپىهانى وویل چې حکىمت ةاید د واحد او نىي نصاب 

لپاره کار وکړي تر څى په هېىاد کې د زده کړو په کیفیت 

کې ښه والی رايش. د یادې غىنډې ګډون وال په دې 

ةاور وو چې محصلین د زده کړو په مىخه  پر الش لیکل 

زاړه لکچرنىټىنه کاروي، ځکه دوی چاپ شىیى کتاةىنى ته 

ري. په پىهنتىنىنى کې د کتاةىنى او واحد الرسصی نه ل

نصاب نه شتىن په دريس صیضتم ةاندې هم اغېس کړی دی. له همدې کتله رڼا فکري مرکس له دولت څخه وغىښتل چې 

 په هېىاد کې یى پرمختللی تحصیيل صیضتم رامنځته يش. د پىهنتىنىنى لپاره نىی نصاب جىړ کړي تر څى 

د ةاکیفیته تدریط ترڅنګ د لىړو زده کړو په مؤصضى او پىهنتىنىنى کې »د لىړو زده کړو صالکار ډاکرت یحیی وردګ وایي: 

 نىمىړي وویل چې د پىهنتىنىنى اصتادان زاړه لکچرنىټىنه تدریضىي. « نىي دريس کتاةىنه د محصلینى لپاره اړین دي.

غه غت وروصته د ناروغانى تداوي په هټىنى له مخې زده کىي، نى له فراد طتي زده کړو محصلین د ناروغیى تداوي د نى »

 «، ةې له دې چې ناروغي تشخیص کړي.چې لىصتلې یې وي تىګه کىي

مىجىدې دي، نى مىږ اړتیا لرو چې د ةاکیفیته زده کړو د لرلى لپاره نىي  هم ورته صتىنسېصاینط کې  په فسیک، کیمیا او

 دريس کتاةىنه چاپ کړو.

عنىانه دريس کتاةىنه چاپ او دولتي او نادولتي پىهنتىنىنى او ځیني نىرو  ۶۶۲ وردګ همدارنهه وویل چې دوی ښاغيل

د نىیى کتاةىنى د چاپىلى مىخه داده چې د زده کړو لپاره زیات امکانات ةراةر يش.  یې ورکړي دي. دی وایي ةنضټىنى ته

 اةر کړي دي چې ډېر ژر ةه چاپ يش.کتاةىنه یې هم ةر  عنىانه نىر ۶۱وردګ زیاته کړه چې 

 لپاره تیار دي، خى د چاپ لپاره یې ةىدیجه په الش کې نشته.نىمىړي همداراز وویل چې یى شمېر نىر کتاةىنه هم د چاپ 

ر ځای، د د ةې ګټې ورکشاپىنى پةاید د لىړو زده کړو وزارت ةاید د ميل کتاةىنى د چاپ پروګرام ته لىمړیتىب ورکړي او 

 میلىنىنه ډالر ځانهړي کړي. د چاپ لپاره کتاةىنى

له حکىمت څخه غىښتنه کیږي چې ةاید د لىړو زده کړو د صیضتم »د کاةل پخىاين وايل عتدالجتار تقىا غىنډې ته وویل: 

ده همداراز وویل که څه هم د افغانضتان له حکىمت رسه میلیىنىنه ډالر مرصتې « د پرمختګ لپاره ګام پىرته کړي.

تدریضیږي، نى اړینه ده چې د لىړو زده کړو وزارت د نىیى دريس  زاړه لکچرنىټىنهوشىې، خى اوش هم په پىهنتىنىنى کې 

 کتاةىنى د چاپ لپاره ةىدیجه ځانهړې کړي.


