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 له زړو چپټرونو یې بې غمه کړو 

لیدل چې محصالن له زړو چپټرونو  څو نورو پوهنتونونو ته الړ. ویې کې یو افغان ډاکرت له جرمني څخه کابل ته راغی. د کابل، ننګرهار او ۱۳۸۸په 

 یوویشتمه پېړۍ کې دې داسې زاړه مواد تدریس يش. څخه د دريس کتابونو په توګه استفاده کوي. دا ورته د حیرانۍ خربه وه چې په دې 

يش محصالن له دې ستونزې خالص کړي. استادانو رسه یې خربې وکړې چې ولې د خپلې علمي او  ان رسه یې فکر وکړ چې څنګه کوالیځ

چاپوي. ځینو استادانو چې تیار  یې نهلیکي؟ ځینو استادانو وویل چې کتابونه مو لیکيل دي خو څوک  تجربې محصول د کتابونو په شکل نه عميل 

 ستونزه لرله.  کې یېکتابونه لرل، د کمپوز او ډیزاین په برخه 

  –رمني کمیټه او د افغان (، د افغان ماشومانو لپاره د جDAADده مختلفو موسسو ته مراجعه وکړه او باالخره یې د آملان د علمي همکاریو ټولنه )

 ( یې قانع کړه چې د کتابونو د چاپ لپاره وررسه مرسته وکړي. DAUGجرمني پوهنتونونو ټولنه )

ابونه  همدا و چې د پوهنتونونو د دريس کتابونو د چاپولو لړۍ یې پیل کړه، په لومړي رس کې پنځه کتابه چاپ شول. نورو استادانو چې دا ښکيل کت

  ۲۲۰هڅېدل او په تالیفاتو یې الس پورې کړ. همداسې کرار کرار کتابونه لیکل کېدل او ده به چاپول چې تر دې دمه یې شمېر  ولیدل، هغوی هم و 

 ته رسېږي. 

ټوکه هامغه پوهنتون ته چې مولف په   ۴۰۰ټوکه مولف ته،  ۱۰۰. له دې څخه  ټوکه چاپ شوي دي   اکرثه کتابونه زر ټوکه او یو نیم یې دوه زره

. دا چې د کتابونو تیراژ کم او د  ې دولتي کتابتونونو ته ورکول کېږيی نور نورو دولتي پوهنتونونو ته او پاتېټوکه  ۵۰ –  ۵۰کوي،  کې تدریس

ډي کې واچاوه چې ال ډېرو محصالنو ته ورسېږي. همدارنګه یې د جرمني د بوخم  محصالنو شمېر زیات و نو ده د هر کتاب سافټ په يس

و ان الین کتابتون جوړ کړ چې د هر کتاب سافټ په کې خوندي يش او هر څوک یې په اسانۍ او وړیا ډول ترالسه کړي. د  پوهنتون په مرسته ی

 www.ecampus-afghanistan.orgدې ان الین کتابتون پته ده: 

او د ده په خربه   کې خوندي ويدريس کتابه په  ۱۴۰چې ډي ګانې برابرې کړې ويبل کار یې دا وکړ چې د طب د محصالنو لپاره یې داسې ډي

  هر محصل کوالی يش »درست طب په جېب کې وګرځوي.«

کتابونو کې زیاتره یې د طب دي او پاتې نور یې د ساینس، فارميس، انجیرني، اقتصاد، زراعت، ارواپوهنې او د ښوونې او روزنې   ۲۲۰په دې 

 کتابونه دي. 

دغه خیرمن وګړی، ډاکرت محمد یحیی وردک دی چې ګڼو محصالنو ته یې خیر رسولی  

لړۍ همداسې روانه  دی. دی په پام کې لري چې د پوهنتونونو د دريس کتابونو د چاپ 

د مايل امکاناتو نه شتون یې السونه ورتړيل دي. د املان د علمي همکاریو ټولنه   وسايت خو

کړو وزارت پر  کوي. ډاکرت یحیی وردک د لوړو زده ررسه نه درې کاله کېږي چې مرسته و دا 

چارواکو غږ کړی دی چې دې کار ته بودیجه بېله کړي او استادان وهڅوي چې کتابونه  

 .ژباړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلیولیکي او و
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