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ځل د  میاشتنۍ غىنډه کې دا فکري مرکس په خپلې د رڼا

افغانضتان د لىزړو زده کړو په ةهیر ناصته تررسه کړه. په غىنډه 

کې د یاد وزارت مشاور ډاکرت یحیی وردګ د افغانضتان د لىړو 

زده کړو په وضعیت په ځانګړې تىګه د لکچر نىټىنى، کتاةىنى او 

 .دريس مىادو پر مىضىعاتى خربې وکړې

ين صیضتم په کې د لکچرنىټىنى د پخىا نىپه پىهنتىنى  نىمىړي

ىانی دی شتىن په نیىکې رسه وویل: ))چې دغه صیضتم پخ

د زده کړې په  صىیې او د هغه او کله هم د شاګرد د علمي

 راوصتلی.(( کچه کې تغیر نه يش

ي حفظ کى کلىنى مىاد ځای کړل شىي وي او محصلین هم هغه لکچرنىټىنه  وویل: په لکچرنىټىنى کې اکرثیت د دیرش یا څلىیښتى پخىا نىمىړي

 ر پرته یې ةیرته په ازمىینه کې لیکي او په دغه ډول پىهنتىن پاش کىي.او له کىم علمی تغی

و زده کړو په ةرخه کې د افغان دولت په پالیضیى په نیىکې رسه وویل، چې د لىړو زده کړو په وزارت کې د پروژو تر نامه الندې ړ یحیی وردګ د لى

 د کار عميل نتیجه یې نه ښکاري.نه میلیىنه ډالر لګىل شىي، خى لضګى 

 دی وایي، ةهرنیان هم د افغانضتان د لىړو زده کړو مشکل ته د پروژې په ډول ګىري، په هضې چټي مضایلى پیضې لګىي.

 ګىل کیږي.مشکل نه درک کیږي، ةلکې یىازې په تشى ورکشاپىنى او ګران ةیه ډوډیى پیضې ل ډاکرت وردګ زیاتىي، د لىړو زده کړو وزارت کې هم اصيل

 صیضتم ته وا م څخه د کتاب او انرتنټ نىيوضعیت د لکچرنىټ له پخىاين او فرصىده صیضت نىوردګ وایي: ))ترهغى چې د افغانضتان د پىهنتىنى 

و ورځى و د اخیضتى او امتحان د پاش کىلى لپاره د څى محدوداکىي او یىازې لکچرنىټ د څى نىمىر ، شاګرد له زده کړو رسه مینه نه پیدنه ړوي

 لپاره په ذهن کې صايت.((

 نى د علمي صىیې د لىړولى لپاره الزم اقدامات تررسه کړي وای.نى ډاکرت وردګ وایي، د افغانضتان حکىمت ةاید په تیرو کلىنى کې د پىهنتى 

ةدلىلى ةهیر پیل کړی چې تر اوصه يې  مىادو د نى او دريسو کتاب ته د اصتادانى د لکچر  رت دغه مشاور وايي، د زړه په وینى يېد لىړو زده کړو وزا

 ړي دي.عنىان کتاةه چاپ ک ۶۶۲شاوخىا 

د ځینى  شىي او ةیا ئیدي ةىرډ له خىا تالىړو زده کړو وزارت د علم پىهنتىن او د د هر نى د اصتادانى دي چېى دی وايي، یاد کتاةىنه ټىل د پىهنتىن

 ورکىل شىي دي.  او اکاډمیکى مرکسونى په اختیار کېاد، محصل، دولتي او شخيص پىهنتىنىنى مرصتنیدویه ټىلنى او مىصضى په مايل مرصته چاپ او د اصت

 کړی وي. پیل رکاد یىه مثتت  ډېرې صتىنسې گاللې دي، تر څى د راتلىنکي لپاره يې دی وايی، په دغې الره کې يې

په واک کې ورکړل يش، دا دوه گتې لري، چرنىټىنه چاپ او محصلینى ته دی په ټینگار رسه وايي: ))کله چې په پىهنتىنىنى کې د اصتادانى لک

ته هڅىل کیږي او اصتاد او محصل  ي آثارو لیکلىةل دا چې اصتاد هم د علممحصل له زده کړو او کتاب رسه عالقه پیدا کىي او  چې دا لىمړی

 ((.آمىخته اخيل هڅاند

 ه شان په خپلىغىاړي چې د ده پله نىرو  کړی، خى ه کړو د کتاةىنى د چاپ په ةرخه کېد طتي زد هم ده دغه کار یىازېنىمىړی زیاتىي، که څه 

 وکړي. ةرخى کې هڅې

 ي کتاب چاپ يش. الاقل په هره ةرخه کې یى علم کړي، څى تدريس کتاةىنى د چاپ ميل پروگرام جىړ د ىړو زده وزارت ته صپارښتنه کىي چېنىمىړی د ل

 وکړي.د هر ډول پروژو مالتړ  يقي پروگرامىنه جىړ کړي او په دغې ةرخه کېةاید د اصتادانى لپاره تشى، یاد وزارت يدی واي

 کړي. ه له رسه وگىري او داخيل محتىا يې پیاوړېډاکټروردگ زیاتىي، اصتادان ةاید خپل ټىل کتاةىن


