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 د خوست شېخ زاید پوهنتون لپاره چاپ شویو کتابونو په اړه  

 د دغه پوهنتون استادانو او محصالنو رسه مرکه 

 

یو پیاوړي او معیاري تحصیيل نظام ته اړتیا لري او دغه تحصیيل نظام هغه وخت رامنځته کیدای يش چې هېواد یې   په  یو هېواد تر هر څه د مخه 

، په یو معیاري تحصیيل سیستم کې د ښه استاد ترڅنګ ښه کتاب ته جدي  سمبال ويرونو او همدارنګه معیاري او نویو دريس کتابونو  دمسلکی ک

په تحصیيل برخه کې د کمیت له پلوه د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي او دولتي د تیرو اتلسو کلونو په اوږدو کې  اړتیا ده. که څه هم افغانستان کې  

زیاته اندازه خصويص پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسې هم فعالیت کوي، خو تر اوسه په  پوهن دغو بنسټونو کې د پخوانیو ډېری  تونونو ترڅنګ په 

ام څخه خالصون نه دی شوی. په پوهنتونونو کې د چپټریز نظام د ختمولو او ځای یې نویو دريس کتابونو ته د سپارلو لپاره ځینې د پدريس چپټرونو  

تحصیيل وړ اقدامات تررسه شوي او د ګوتو په شمېر ځوانانو د نویو دريس کتابونو د چاپ لپاره هڅې کړي. له دې جملې څخه یو نوم چې د افغانستان 

وړ هڅې تررسه کړي او د افغانستان بېالبېلو پوهنتونونو لپاره یې د طب، انجنیرۍ، م  نظام لپاره یې د نویو او معیاري کتابونو د چاپ په برخه کې د پا

ورکړي، ډاکټر یحی وردک   یې   محصالنو په خدمت کې د  زراعت، اقتصاد، ژورنالیزم او نور بېالبېلو برخو کې د استادانو تدریيس کتابونه چاپ کړي او  

ادارو دی.   او  موسسو  بېالبېلو  هېواد  د آملان  ته    نوموړي  اثار چاپ  تدریيس  منل شوي  استادانو  د  لپاره  پوهنتونونو  دولتي  د ګڼ شمېر  همکاریو  په 

څخه د    سپاريل او د پوهنتونونو کتابتونه یې پر غني کړي، چې اوسمهال ورڅخه محصالن په خپلو زده کړو کې ګټه پورته کوي. یو له دغو پوهنتونونو

ک دفرت له خوا چې په لوړو زده کړو وزارت کې قرار لري، چاپ د ر دانو علمي آثار یې د ډاکټر یحی و اخوست شېخ زاید پوهنتون دی چې په لسګونو است

د دغه    شوي او د یاد پوهنتون ادارې ته سپارل شوي. دا چې د دغه پوهنتون استادان او محصالن له یادو کتابونو څخه په څه ډول ګټه پورته کوي او

 نظریات لولو. اغیز کړی په اړه یې د یاد پوهنتون له څو تنو استادانو او محصالنو پوهنتون په دريس کیفیت کې یې څومره 

 د خوست شېخ زاید پوهنتون طب پوهنځي استاد پوهاند دوکتور بادشا زار ابدايل: 

پنځوسو کلونو مخکې چپټرونو    او په زیاتره پوهنتونونو کې ددا چې تحصیيل نصاب د افغانستان په پوهنتونونو کې ډېر پخوانی دی    لومړۍ پوښتنه:

نویو تدریيس موادو او  کیږي او اوسمهال چې علم نوی شوی  څخه استفاده نو اوس  نه کوي،  ، غوښتنې نوې شوي او هغه زړې چپټرې اوس کفایت 

 کتابونو چاپ ته څومره اړتیا ده؟ 

زارت په چوکاټ کې د کیفیت د تضمین تر پروسې الندې دي  اوس مهال چې د افغانستان ټول دولتي او خصويص پوهنتونونه د لوړو زده کړو و  ځواب:

وړاندې کړي ته  ټولنې  وړ محصالن  او  باکیفیته  او ښه    . او دوی کوښښ کوي چې  تر هرڅه مهم دريس مفردات  په تقدیم کې  کیفیته محصالنو  با  د 

اتو    ـصالنو ته زده کړې ورکړل يش. څرنګه چې د اوودريس کریکومل دی چې د ټولنې د اړتیاوو پر وړاندې ځواب ویونکی وي او د هغې پر بنسټ مح

په مرشۍ یو دفرت وجود لري چې د هغوی له خوا بېالبېلو پوهنتونونو ته ډېر زیات کتابونه  وردک کلونو راهیسې په لوړو زده کړو وزارت کې د ډاکټر یحی 

چې لوړو زده کړو وزارت اوسمهال ډېر امکانات نه لري او د دې وزارت    په پښتو او دري ژبو چاپ شول او پوهنتونونو رسه کمک وشو، موږ او تاسو پوهیږو

نونو کې یو مهم لومړیتوب دادی چې پوهنتونونو ته د پرمختګ لپاره نوي او اغیزمن دريس کتابونه برابر کړي، اوس هم ځینې زاړه چپټرونه په پوهنتو 

په شکل واړول يش، له نویو نړیوالو مفرداتو څخه په کې ګټه پورته يش او د اوسني  شتون لري چې ډېر ستونزې لري. دغه مواد باید په نوې بڼه د کتاب

برابر کړي او د محصالنو په خدمت کې یې   فیع کوي نو باید باکیفیته کتابونهعرص رسه سم کتابونه چمتو يش. د نویو کتابونو په چاپ باندې استادان تر 

 و وزارت له خوا د کتابونو چاپ پروسه ډېره بطي ده او باید په دې برخه کې ډېر کار ويش. ورکړي. یوه ستونزه دا ده چې اوس د لوړو زده کړ 

کتابونه چاپوي ډېر زیات ورڅخه تدریيس دغه ټولنه چې د ډاکټر یحی وردک په مرشۍ د لوړو زده کړوت په چوکاټ کې د استادانو لپاره په لوړ کیفیت 

پوهنتو  زاید  زه د خوست والیت شېخ  یو.  اوهحن جرامنندوي  زما  کړېده،  اتحاد کې  په شوروی  او دوکتورا مې  یم  بېالبېل دريس    ( ۷)  ي څانګې مرش 

د مفرداتو رسه سم دي د محصالنو  ټول  او  له خوا چاپ شوي دي  ټولنې  د دغې  ترفیعچ  ،کتابونه  ما پرې علمی  ډېر    ګانې اخیستي دي،ې  نور هم 

ې ټولنې له خوا په لوړو زده کړو وزارت کې چاپ کیږي. باید ووایم چې د دې ټولنې هڅې او  استادان دي چې ډېر زحمت بايس او کتابونه یې له همد

نې خدمت د پوهنتونونو او محصالنو په پرمختګ کې او د لوړو زده کړو وزارت د کیفیت د تضمین پروسې په پيل کولو کې عمده ونډه لري. دغې ټول

که افغانان دي، واقعاْ پر ځای مرسته ده او زما غوښتنه دا ده چې دغه   او  ډیموکراټیک هېواد دی  رسه هره اداره چې مايل مرسته کوي هغه که د آملان 

د ښه کتاب په چاپ رسه موږ کولی   ال ښه خدمتونه تررسه يش.څو د دې دفرت له خوا د افغانستان په اکاډمیکه برخه کې    ،مرستې نورې هم زیاتې يش

 ملان له هېواد څخه چې تل یې له افغانستان رسه همکاري کړې او ټولو هغو موسسو څخه په ځانګړې توګه)ټولنې ته ښه محصالن وړاندې کړو. د آ  شو
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همکاریو په هیله یم،    و( چې همدا اوس مهال د دې ټولنې مايل مالتړ کوي مننه کوم او د هغوي د ال ډېر ...  افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې 

دغه ټولنه د ټولو دولتی پوهنتونونو لپاره یو ډول خدمتونه وړاندې کوي او علمی آثار ورته برابروي.    ه تل د پوهنتونونو په خدمت کې ده،ځکه دغه ټولن

چې دې دفرت له    شوی  ی ته سپارلموږ چې هر کتاب دوي ته ورلیږلی د پوهنځي د رضورت پر بنسټ ټاکل شوی، د علمي معاونیت نه ټاپه شوی او دو 

ه تله مننه  دریو څخه تر شپږو میاشتو په اوږدو کې زموږ لپاره چاپ کړی او زموږ د محصالنو په چوپړ کې یې ورکړی. زه د دوی له خدمتونو څخه د زړه ل

وګه له علمی معینیت څخه مې هم هیله ده چې له دغه  کوم او د ال ډېرو همکاریو د دوام په هیله یم. د لوړو زده کړو وزارت له مسوولینو او په ځانګړې ت

 دفرت څخه خپل مالتړ زیات کړي. 

د  کتاب هغه څه دي چې محصل ورڅخه ښه ګټه پورته کولی يش، که څه هم په انټرنیټ او کتابتونونو کې ډېر کتابونه شتون لري، خو په خپله ژبه  

رڅخه ښه ګټه پورته کولی يش. همدارنګه خپلې ژبې ته خدمت هم د کتاب پورې تړلی دی او محصالنو لپاره د کتابونو برابرول ډېر اړین دي او هغوی و 

 موږ باید خپلې ژبې ته د علمي آثارو د رامنځته کولو له الرې خدمت تررسه کړو.  

ه د نورو استادانو کتابونه دي،  استاد محرتم دغه کتابونه چې په دې وروستیو کې چاپ شوي مثالْ اووه عنوانه کتابونه ستاسې دي، همدارنګ  پوښتنه:

 اغیزمنتیا یې څومره ده؟ 

سلنه له هغو کتابونو څخه ګټه پورته کوي چې په لوړو زده    ۸۰که چېرې زموږ د پوهنتون څخه لیدنه ويش نو لیدل کیږي چې زموږ محصالن    ځواب:

یول کړو وزارت کې د ډاکټر یحی وردک دفرت له خوا ورته چاپ شوي او په دې کتابونو رسه د هغه زړو چپټرونو چې غیر معاري وو د استعامل مخه ن

دغه کتابونه د نویو دريس مفرداتو مطابق دي او محصالنو لپاره ډېره ګټه کوي او ورڅخه خوښ دي، دغه کتابونه د څانګې مرش، پوهنځي مرش شوې،  

 او وروسته علمي معاونیت له خوا کتل کیږي او وروسته چاپ ته لیږل کیږي چې هیڅ ډول غلطي په کې شتون نه لري.

نه باید په نظر کې ونیول   دي یعنې څومره د نوي تدریيس سېستم رسه جوړ دي؟ او په راتلونکي کې کوم معیار  دغه کتابونه څومره ابډیټ   پوښتنه:

 يش؟

، د  فیک او تصویرونه په کې کارول شوي ټول نوي دي، له نویو ریفرینسونو څخه په کې ګټه اخیستل شوې، نوي ګرادغه کتابونه که وکتل يش  ځواب:

   يش نوي ریفرینسونه ورکړل شوي دي او موضوعات یې نوي دي. هر کتاب په پای کې که ولیدل

ویې  دا چې کتاب نور هم پرمختګ وکړي او علمي کتابونه زیات يش، د هرې څانګې او پوهنځي دنده ده چې استادانو ته نوي آثار په الس کې ورکړي،

نور هېوادونه چ ې د نړۍ په هره برخه کې نوی کتاب چاپ يش دوی یې خپلې ژبې ته لیکي او نوي آثار خپلو ژبو ته راوژباړي، لکه ایران او ځینې 

 راژباړې او د خپلو خلکو په خدمت کې یې ورکوي. 

دفرت په لوړو زده کړو وزارت کې پیل کړی، نورې ټولنې هم باید دې خدمت ته مال وتړي. یواځینی شی    وردک   ډاکټر یحي د  زه وایم لکه څرنګه کار چې  

 ولی يش نوی او معیاري کتاب دی، نو دولت باید د دغسې ټولنو څخه مالتړ وکړي. چې ټولنې ته پرمختګ ورک

 د علم اساس کتاب دی، پوهنتون دی او د پوهنتون استادان دي ....... 

 استاده د دې کتابونو په چاپ رسه په تدریيس سېستم کې څومره بدلون رامنځته شوی؟ پوښتنه:

ی وردک دفرت له خوا چې د مختلفو پوهنتونونو لپاره کوم کتابونه چاپیږي هغه ټول موږ ته رارسیږي یعنې ټولو  زه به دومره ووایم چې د ډاکټر یح  ځواب:

  همدې دفرت له خوا زموږ په واک   سلنه کتابونه یې د  ۹۰پوهنتونونو ته استول کیږي، که تاسو زمو د شېخ زاید پوهنتون طب پوهنځي کتابتون وګورۍ  

موږ چې کله محصل ته درس    ادارې له خوا راغيل دي. نو طبعاْ   سلنه کتابونه یې د همدې  ۵۰کتابتون وګورۍ نو نږدې کې راکړل شوي او که عمومي  

ېډې د ملحقاتو جراحي تدریسوم چې دغه کتابونه د یادې ټولنې له خوا موږ  گوایو او ریفرینس ورته ښایو نو له همدې کتابونو استفاده کوي. مثالْ زه د  

شوي او زموږ په کتابتون کې شته چې محصل په همدغه کتابتون کې ورڅخه استفاده کوي، زموږ هر محصل د لومړۍ ورځې د   جلده چاپ  ۱۰۰۰ته  

ه د محصل په الس  کتاب څښنت دی او له همدې کبله له استادانو پسې ځان رسوي، په داسې حال کې چې مخکې به چپټرې وې او تر ډېره وخته ب 

، خو اوس دغه کتابونه د محصالنو لپاره وړیا دي. زه هیله لرم چې د لوړو زده کړو  ېچاپولی به یې نه شو و  حصل غریب  او یا به م  کې نه ورکول کېدې

 وزارت په چوکاټ کې نورې هم ورته ټولنې رامنځته يش چې د استادانو د علمی آثارو په چاپ کې موږ رسه مرسته وکړي. 

 که په لنډ ډول راته ووایې چې له دغې کتابونو څخه محصالن څومره خوشحاله دي؟  پوښتنه:

دريس خونو څخه لیدنه وکړئ نه یوازې کتابونه بلکې پراجکټورونه هم موږ ته د همدې دفرت له خوا راکړل شوي چې    ځواب: که تاسو زموږ پوهنځي له 

ګیو کې د لوړو زده کړو وزارت او په ځانګړې توګه د ډاکټر یحی وردک له همکاریو څخه  موږ ورنه په تدریس کې ګټه اخلو او موږ همیش په خپلو ټول

وړو  مننه کوو او زموږ محصالن له دې دفرت او ټولو هغو موسسو څخه چې په دې برخه کې همکاري کوي ډېر خوشحاله دي. زه د یو استاد په صفت د ل
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ی په خورا درنښت  له علمي مرستیال څخه  کړو وزارت  و زده  وکړي، ستاینلیکونه  پاملرنه  ته ځانګړې  لرم چې ستاسو دفرت  او خپل مالتړ وه هیله  رکړي 

غه کار په ښه  د  محصل په الس کې ورکول دي چې دې دفرت  ځکه یو ارزښتمن کار د پوهنتونونو لپاره د معتربو کتابونو چاپول او د  ورڅخه زیات کړي

 دی.  طریقې رسه تررسه کړی

لورې ته  بل  ې ته د تحصیيل نصاب د نوي کولو موضوع ده چې د لوړو زده کړو وزارت لومړیتوب دی او کار یې پرې پیل کړی او  استاد یوه لور   پوښتنه:

 په دې برخه کې د نویو تدریيس کتابونو شتون هم ډېر مهم دی، په دې الره کې ستاسې وړاندیز څه دی نورو استادانو ته چې څه باید وکړي؟ 

نوره نړۍ کې تحصیيل نصاب هر پنځه کاله وروسته نوی کیږي نو زما وړاندیز دا دی چې موږ هم د پنځو کلونو په موده کې    لکه څرنګه چې په  ځواب:

تر الرښوونې الندې خپلې څېړنې  استادانو  وکړي، د مرشانو  کار  ورځ  او  باید شپه  استادان  کړو،  ورشاملې  نوې څېړنې  کړو،  نوی  باید  باید   هر کتاب 

کړي، علمي مجلې باید رامنځته کړو او د ټولو پوهنتونونو ترمنځ رشیکې يش، موږ باید د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه ځانګړې اداره  کتابونو ته داخلې 

ټولنې ترڅنګ یوه بله اداره هم باید په کار پیل    و رامنځته کول او چاپول وي، د ډاکټر یحی وردکولرو چې کار یې یواځې او یواځې د تدریيس مواد

حقیقات تررسه کړي او د استادانو آثار چاپ کړي، زموږ ځوان استادان تکړه دي، زیاتره یې د بهرنیو ژبو رسه بلدتیا لري، دوی باید ژباړې وکړي، علمې تو 

غواړو چې د و  که  دي او د ټولنې روزنه ده. کړي او د کتابونو په بڼه یې چاپ کړي. د اوسنیو ناخوالو څخه د خالصون الره هم د علمي پانګې غني کول

 نورو پرمختللو هېوادونو علمي کاروان پسې والړ شو نو باید کار وکړو. 

 په لنډو ټکو که راته ووایې استاده محرتمه چې د ډاکټر یحی وردک له دغه کار څخه څومره رايض یاستۍ او غوښتنه مو څه ده؟  پوښتنه:

د علمي آثارو د چاپ په برخه کې نور هم ګړندي ګامونه پورته    سپارښتنه مې دا ده چې   ه کوم او ځواب: زه ډاکټر صیب یحی وردک ته د اوږد ژوند هیل

ه خپل مايل مالتړ هم تررسه  کړي، ډاکټر صیب ته مو دعوت دی چې رايش او زموږ پوهنتون څخه لیدنه وکړي، موږ چمتو یو چې په دې برخه کې وررس 

 کړو. 

  یس  پوهنوال ماسټر واحديئر زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي  د خوست شېخ 

هغه کتابونه چې د ډاکټر یحی وردک دفرت له خوا ستاسو پوهنتون لپاره چاپ شوي څومره اغیزمن متام شوي، محصالنو ته یې څومره ګټه    پوښتنه:

 رسېدلې او څومره اسانتیا یې په تدریيس سېستم کې رامنځته کړې ده؟

ینې استادانو دا اراده وکړه چې  په دې وروستیو کې چې ځ  ورې دريس مومد کتابونه نه درلودل.زمنتیا یې ډېره زیاته ده ځکه موږ تراوسه پاغی  ځواب:

مخکې ټول لکچرنوټونه و، ما هم دوه کتابه د ډاکټر صاحب   یه يش او محصالن ورڅخه ګټه واخيل.د پوهنتون لپاره یوه رسما  نوي کتابونه چاپ کړي،

همیح په  دفرت  وردک  مای  مخکې  دې  له  کړي،  چاپ  کتابونو  کارۍ  له  لیکوالو  نورو  او  استادانو  پوهنتون  کابل  هغوي   څخه  د  د  او  کوله  استفاده 

موږ ته  لکچرنوټونه مو تدریسول، خو بالخره دې ته مجبور شو چې موږ هم باید خپل تدریيس کتاب ولرو او خپل کتابونه مو چاپ کړل، په دې کار رسه  

د لکچرنوټ او دريس مومد کتاب تر منځ ډېر توپیر دی، ما د راډیوي پروګرامونو تولید او تلویزیوين پروګرامونو تولید په نامه    ډېره اسانتیا رامنځته شوه.

د دغه دفرت سرته همکاري ده، دوي یو  ازې د ژورنالیزم نه  دوه کتابونه چاپ کړل تر څو زموږ محصالن یې ولويل. دغه د کتابونو چاپ موږ رسه واقعاْ 

 بلکې د طب، اقتصاد او نورو برخو کې کتابونه چاپ کړي چې موږ له دوی ډېر منندوی یو، ځکه زموږ محصالن اوس دريس مومد کتاب لري.

او غو   پوښتنه: لپاره هڅې پیل کړي  کولو  معیاري  د  نصاب  په دې وروستیو کې د دريس  وزارت  زده کړو  لکه څرنګه چې لوړو  اړي زوړ  استاد محرتم 

 چپټریز تحصیيل نظام څخه لوړې زده کړې را بهر کړي او تدریيس کیفیت لوړ کړي، په دې برخه کې د نویو تدریيس کتابونو اړتیا څومره ده؟ 

ل  ځواب: توامیت  پوهنتون رسه  یو  له  امریکې  د  اوس مهال  د ژورنالیزم پوهنځی  زموږ  دا چې  زاړه دي،  ډېر  زیات ګټور دي چپټرونه  اندازې  او  له  ري 

هڅه مو همدا ده چې د چپټرونو معیار له منځه الړ يش، که چېرې موږ دريس مومد    ټریز نظام مو بیخې له منځه وړی،کریکومل مو نوی شوی او چپ

کله چې کتابونه ولرو نو موږ به محصل ساالري سېستم ته وده ورکړي وي، محصل به مو په کار بوخت کړی وي، محصل به مو کتابتون ته لیږلی وي او  

پوهنتون  د  ډېریږي  ته څومره  کتابونه چې محصل  معیاري  دغه  کړم.  کومه  له  کتاب  ویلی چې  نه يش  ته  موږ  نو  وغواړو  دنده  کورنۍ  نه  محصل  له 

ریږو  تحصیيل کچه وررسه همغومره لوړیږي. زما د ټولو استادانو څخه همدا هیله ده چې دوي دې دريس مومد کتابونه چاپ کړي تر څو موږ په پښو ود

 او زیايت له دغه زوړ چپټري سېستم څخه خالص شو.

په وروستیو کې دا هڅې هم پیل شوي چې په انالین ډول کتابتونونه رامنځته يش او د انټرنیټ له الرې کتابونو ته الس رسی ويش، د انالین    پوښتنه:

 او اغیزمنتوب د کوم یو زیات دی؟  کتابونو او دا چې کتاب په هارډ شکل په الس کې ولرو ترمنځ یې څومره توپیر شته
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موږ ته ډېره ګټوره ده ځکه د هر چا په الس کې ده په همدې ډول   وکه موږ ووایو چې راډیو ډېره اغیزمنه ده که تلویزیون نو ویلی شو چې راډې  ځواب:

وږ انټرنیت زیاتره ځایو کې فعال نه دی او ګټه ورڅخه کتاب زموږ لپاره ډېر اغیزمن دی، ځکه په انالین ډول منابعو ته موږ دومره الرسسی نه لرو، ځکه زم

 نه شو اخیستلی، موږ ته په اوس وخت کې چاپ شوي کتابونه ډېره ګټه رسوي. 

 د نورو نویو کتابونو د چاپ لپاره پوهنتون څه برنامه لري، څو نوي کتابونه زیات يش او محصالنو په خدمت کې یې ورکړي؟  پوښتنه:

دفرت په هلو ځلو رسه ډېر هڅېديل ځکه په دې کتابونو رسه له یو لورې استادان علمي   یحی وردک  اوس مهال زموږ استادان د ډاکټر صیب  ځواب:

په نږدې وخت کې د یاد دفرت او لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ رسه د به بل لورې محصالنو ته تدریيس مواد په ګوتو ورځي. موږ  ترفیعګانې کوي او له

 زیات شمېر دريس کتابونو درلودونکي شو. 

 محصالن له دغو کتابونو څخه څومره خوشحاله دي؟  پوښتنه:

ډېر فرق دی،    ، تر منځ یې و یو دريس کتاب چې دوی یې اوس مهال په الس کې لريدي ځکه یو لکچرنوټ ا  همحصالن ډېر زیات خوشحال  ځواب:

 محصالن تشویق کیږي او غواړي چې د زړو لکچرنوټونو پرځای زیات شمېر نوي دريس کتابونه ولري.  

 په همدې ډول مو د کتابونو د چاپ په اړه د یاد پوهنتون څو محصالنو نظریات هم اخیستي

 د خوست شېخ زاید پوهنتون څلورم ټولګي محصل   عنایت الرحمن

دغه کوم کتابونه چې په لوړو زده کړو وزارت کې د ډاکټر یحی وردک ټولنې له خوا چاپ شوي او تاسو ته تدریس کیږي، څومره ګټه یې تاسو    پوښتنه:

 ته رسولې؟ 

وس زما په الس کې هم یو کتاب موجود دی، زموږ لپاره ډېر یږي او مخکې هم چاپ شوي چې همدا اښتیا هم دغه کتابونه چې اوس چاپپه ر   ځواب:

موږ ورنه ډېره ګټه اخیستی شو او بله   په ميل ژبه پښتو ژبه لیکل شوی او  ګټور متامیږي، ځکه یو خو دغه  کتابونو منت ډېر ساده او اسانه دی او بل زموږ

 واخيل.   چې بازار کې یې په پیسو مجبوریږي دا چې دا کتابونه محصالنو ته وړیا ورکول کیږي او هغوی نه

 د طب په برخه کې د افغانستان څومره غوښتنې په کې په نظر کې نیول شوي؟ کې دغه کتابونه څومره ابډیټ دي او په اوس مهال   پوښتنه:

خو    ،رځ په ورځ په کې تغیر راويلزه به دومره ووایم چې نړۍ او افغانستان رسه نه شو مقایسه کولی، ځکه د نورې نړۍ کتابونه سټنډرډ دي او و   ځواب:

  یو او ډېره ګټه مو ترې اخیستې.پولو څخه ډېر رايضزموږ استادانو هم اوس دا کوښښ پیل کړی چې تغیرات راويل. موږ د دغه کتابونو له چا

 د دې کتابونو په چاپ کې کوم معیارونه باید په نظر کې ونیول يش، ستاسو غوښتنه په دې اړه څه ده؟ پوښتنه:

غوښتنه مو داده چې کتابونه لومړي وکتل يش او اماليي غلطي یې اصالح يش او بله دا چې د کتابونه په چاپ کې هغه طبي  ترمینالوژي په    واب:ځ

، ځکه  نظر کې ونیول يش، یعنې هغه نړیوال معیاري اصطالحات مثالْ اپنډکس په خپل په همغه انګلیيس ژبه ولیکل يش او بل نوم ورته ونه کارول يش

 ا بیا موږ ته په لوستو کې مشکل پیدا کوي.    د

 نوم مې عمر دی د شیخ زاید پوهنتون انجنیرۍ پوهنځي مهنديس ډیپارټمنټ څلورم کال محصل یم. 

انجنیر صیب دا چې تاسو د څلورم ټولګي محصل یاست دغه کتابونه چې نوي چاپ شوي او استادانو تر تاسو درسويل څومره موثر دي او    پوښتنه:

 و ته یې څومره ګټه رسېدلې؟تاس

موږ له دغو کتابونو څخه ډېر خوشحاله یو او له ډاکټر صیب نه ډېره مننه کوم چې په دې برخه کې خدمت کوي، د دې کتابونو یو ښه والی   ځواب:

ري افغاين او بهرنیو ریفرینسونو دادی چې محصالنو ته مفت ورکول کیږي او بل دا چې په دې کتابونو کې نویو موضوعاتو ته اشاره شوې، له ډېر معیا

ۍ  څخه په کې کار اخیستل شوی دي او د پخوانیو کتابونو په پرتله ډېر ښه شوي دي، په دې کتابونو کې ترشیحات زیات دي او د افغانستان اوسن

 انجنیرۍ رسه ډېر مطابق دي.  

 

 لوړو زده کړو وزارت نرشاتو ریاست ) ۴لیندۍ ۱۳۹۷ (نسیم ګل سهار


