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 ډالۍ!

 

 خپلې ادې ته،

چې د افغانستان په تحصیيل چارو کې د زیاتو بوختیاوو لهه  

امله ما ونشو کړای د خپلې مور د ژوند پهه وروتهتیو کلونهو 

کې د هغې مناتب خدمت وکړم او خدمت ته یهې پهه پهور  

 توګه  و رتېږم. 

 دا به زما د ژوند يو  ارمان پاتې يش. 
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 رسيزه

زد لوړو  د  بهر کې  د  کړو ه  په  ژوند او  تر حصول،    یو شمېر مرستندویو چارو   مهاجرت 

ستون شوم. په ننګرهار پوهنتون  راکې افغانستان ته  کال    ۲۰۰۹څخه وروسته، زه په  

د   کار پيل وکړ.  په  رسه  خپرولو  پهنو  دريس کتابو   پنځه عنوان کې مې د    پوهنځي   طب

پوهنتونونو    د  .دې کار د دوام لپاره مو د لوړو زده کړو په وزارت کې یو دفت جوړ کړ

موږ له  . يدوام لر  چې اوس هم  هپراختيا وموند لپاره د دريس کتابونو د تهیه کولو بهیر

 ۳۶۹  کال پورې د پوهنتونونو د استادانو په همکارۍ ټولټال  ۲۰۲۲څخه تر    ۲۰۰۹

چاپ او خپاره کړل او د هېواد ټولو   تر څلور سوه زره زیات ټوکهکتابونه    عنوان دريس

کتابونه دغه  دي.  وېشيل  توګه  وړیا  په  مو  ته  فارميسوتر   طب،   په  پوهنتونونو  ،  نري، 

انجروانشنايس ساينسنیري،  اقتصاد،  پالیيسژورنالیزم  ،،  او  اداره  عامه  او  ،  ژبو   ،

 .اړه لري ، کرنه او داسې نورو څانګو پورې ادبیاتو، اداره او تجارت

د    برابرول،د تدریيس کتابونو    ته    وپوهنتونوند افغانستان    له دې کار څخه زموږ موخه 

پخوانیو د  ته  بڼې  کتابونو  او    معیاري  استادانو  محصلینو،  له  هېواد  د  اړول،  چپتونو 

 پوهنتونونو رسه مرسته ده.  

 دغه کتاب چې همدا اوس ستاسو په الس کې دی، د موضوع په اړوند یې ګڼ شمېر

اخیستي السوندونه   را  کې  پاڼو  خپلو  افغان    یې   منځپانګه  يشکېدای    چې   ،دي  په 

محصلینو، استادانو، د لوړو زده کړو وزارت، پوهنتونونو، مرستندویانو او د افغانستان د  

. په دې کتاب کې د هېواد د لوړو زده  ويته د اهمیت وړ    تحصیيل چارو کارپوهانو

ه ته د الرسيس الرې  او هغ  چلنجونه، مشورېسیستم دريس اړتیاوې، ستونزې،    دکړو  

 وته شوي دي.  ګ  په چارې

له   کې  اثر  دې  تر    ۲۰۰۹په  فعالیتونو    ۲۰۲۲څخه  هغو  د  پورې  راپور کال    جامع 

د لوړو زده  د افغانستان د پوهنتونونو د قدرمنو استادانو په ملتیا    چې   ، وړاندې شوی

توګه   مسلسله  په  دفت  وردک  یحیی  د  کې  وزارت  په  هېوادکړو  د    د  ته  پوهنتونونو 

. همدارنګه په  چاپ او توزېع په برخه کې رس ته رسويل دي  ، دريس کتابونو د برابرولو

راپورونه، مقالې،    خپاره شوي دې کتاب کې د دريس کتابونو د چاپ او توزېع په اړوند 

لېس مرکې،  ویناوې،  سفرونه،  بهرين  او  داخيل  غربګونونه،  کې  رسنیو  ميل  نه،  و تپه 
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کتابو  د  نومونه،  کتابونو  شوو  چاپ  د  تصویرونه،  غونډو  جدولونه،  د  لړۍ،  وېش  د  نو 

   ور شامل دي. راپورتاژونه، ستاینلیکونه او داسې ن

 په الندې ډول دي: چې   ،برخې لريکتاب پنځه  دغه

چې د افغانستان د   ، دي ېمشور   او  انديزونهړ نظرونه، وزما    یې   برخه کې په لومړۍ   .۱

کړو لوړ  زده  س  و  اړتیاوې، ستونزې یدودیز  چارې  او    ستم،  موثتدریيس  په  ر شکل یې 

 ېح کړي دي. ترش

دویمه   .۲ کې  بپه  چاپیې  رخه  د  کتابونو  تدریيس  راغلې    د  ټ   چې پروسه  ولو  له 

 ده. جزئیاتو رسه یو ځای ترشېح شوې

تونو  د تدریيس کتابونو د تهیه کولو، چاپ او توزېع د فعالییې  په دریمه برخه کې   .۳

ټولو  وږ  زم  هپه هکل له  یې  فعالیت  راپورونه دي چې هر  یو ځای د دفت  جزئیاتو رسه 

 ترشیح کړی دی. 

دي.    ينداره کې ترشېح شو ې دريس کتابونه د رسنیو په هیې  برخه کې    په څلورمه  .۴

ملن لیکونو    او مرکې له اړوندو  راپورونهلیکنې،  په دې برخه کې یو شمېر هغه مقالې،  

ر  ځای  یو  ميل  ،اغلې رسه  په  چاپ   رسنیویوالو  نړ  او  چې  موندلی،  انعکاس  یې  کې 

 دي. ې یا په آنالین بڼه خپرې شوې  شو 

کتابونو د چاپ او توزېع د پروسې په هکله یو   تدریيس  دیې  کې    په پنځمه برخه .۵

پوستونه، انځورونه  شمېر  استاینلیکونه،  دغه    اخځلیکونهاو  کس  ېډن،  او  دي  راغيل 

 مستنده کړې ده. امګ پرنو کې ګام و کل  ۱۴پروسه یې په تېرو  

دې  د  ده چې  دا  مو  لوس  هیله  به  منځپانګه  تحصیيل  کتاب  د  افغانستان  د  او  تونکو 

له دوی رسه به د دې    ې په زړه پورې وي بلک  او بهرنیو چارواکو ته نه یوازېچارو ميل  

 مهمې ميل پروسې په اړوند د مرستې او همکارۍ روحیه ال پیاوړې کړي.  

 ګټې ولري:    څلورلږه لږ تر  ای يشدېار کدا ک

به معلوم  ۱   ي ه کړ په افغانستان کې څکې ما    کلونو  ۱۴  تېروچې په  يش،  . تاسو ته 

   .دي

پوهنتونونو.  ۲ د  افغانستان  کړود  لوړو زده  د  د  وزارت    ،  د او محصلينو  روان وضعیت 

 ه يش. بیانولو تر څنګ به د دوی په وړاندې یو شمېر چلنجونه تاسو ته په نښ
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همدا۳ څخه  رنګه.  مشورو  او  معلوماتو  دې  زد  به  له  لوړو  مسه د  زموو کړو  د  ولین  ږ 

 . ګټه واخيل راتلونکي نسل په روزلو کې 

کارونه    څو په کتايب بڼه خپل  ، ، بنسټونه او موسسې به تشویق يشکسان   هغه  نور .۴

 . ې د افغانستان لپاره یې رس ته رسويل ديچ ،پرمختګونه مستند کړي او

چې غواړ  ا  م  د  فد  پ  د  پوهنتونونو غانستان  د  لاستادانو،  او  د وهنتونونو  کړو  زده    وړو 

چې په دې روښانه    ، څخه د زړه له کومي مننه وکړم  او مرسته کوونکو ټولنو  لینوو و مس

 مزل کې یې زموږ السنیوی کړی، خپله همکاري او مرسته یې راڅخه سپمولې نه ده. 

 

 په درنښت 

 کیحیی ورد 

 کال  ۲۰۲۳بن، آملان، 
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 نه وړانديزو  نظرونه،زما 

 او مشورې
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 له پوهنځيو رسه د مرستو پروګرام د طب

څخه  ۲۰۰۹له   مزار  ۲۰۱۲تر    کال  د  پورې  کال  هرات    زېږدیز  او  ننګرهار  رشیف، 

و په وزارت  وړو زده کړ او هم د لد لیدنې پر مهال   له پوهنځیو څخه  پوهنتونونو د طب

 کړه، چې د هېواد د طب په پوهنځیو کې ډېرې   کې د کار په جریان کې ما احساس

 ستونزې موجودې دي. 

پوهنځیو رئیسانو،استادانو او محصلینو هم د لوړو زده کړو   د خوست او کندهار د طب

 څخه شکایت کاوه. په برخه کې له ستونزو

ر یـو لـړ پرمختګونـو د لوړو زده کړو په خصويص پوهنتونونو کې پـ  اوپوهنتون  په کابل  

 ARTF2او  SHEP1بانک لـه پـروژو  مؤسسو د نړیوال ځینو د لوړو زده کړو  هم   ال  رسبېره

 تر السه کړې. ه وهڅخه مرسته ن

د  هنځیــو رسهلــه اســتازو رسه د لیــدنې پــر مهــال، دوی لــه خپلــو پو  د دې پوهنځیــو

ــه نهو مرســتو غوښــتاکــاډمیک ــه دې پوهنځیــو کــې د کول ــوادو،، پ ــاوو، دريس م  زېربن

 .دهکېالبراتوارونو، تکړه او مجربو استادانو کمی احساس 

 . روانې وې د تدریس چارې د زاړه او وروسته پاتې سیستم پر اساس

ونـه او زاړه نوټ  او اکـاا   یسـتهاخیوازې د لکچـر ورکولـو لـه مېتـود څخـه ګټـه   واستادان

 .دلېشل کمحصلینو ته وې رنوټونهلکچ

او د  دهکېـله عرصي او پرمختليل مېتود څخه د تدریس په چارو کې ګټه نه اخیسـتل 

، چـې د نـاروغت تشـخیو او عـال  لـه ه وونـمحصلینو لپاره دا فرصت او چـانس هـم  

وګـه ووينـي او پـه عمـيل په عميل ت ور تر څنګکې د رنځ نږدې ځای څخه په روغتون 

  ډول رسه یې زده کړي.

د لوړو زده کړو وزارت د ستاتيژیک پالن له مخې به پـه راتلونکـو څلـورو کلونـو کـې د 

پوهنځیو د محصلینو شمېره دوه برابره يش، چې د نوموړو پوهنځیو چـارواکي لـه   طب

 مخ دي.ه یو لړ ننګوونو رس 

ه همدې لپاره د درس ویلو ښه زمینه برابره کړي. ل ود محصلین کوالی چې   شو  دوی نه

 
1 .SHEP ( ېبانک د تقوی لپاره د نړیوال زده کړو د لوړو )پروګرام 

۲.ARTF  (پانګونه ېبانک د بیارغاون )د افغانستان لپاره د نړیوال 
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 هپروګرامونـ او اوږد مهـايل ايلد روزلـو لپـاره لنـډ مهـ ادرونوتونو او کامله د طبي ظرفی

 جوړول اړین دي.

د ماهرو او تکړه استادانو د نه شتون له امله د افغانانو لپاره د معیاري طبـي خـدمتونو 

 ه دي.برابرول شوين ن

نـډ مهالـه وو او هـم لـه ه، چې په وروستیو کلونو کې عميل شوي دي، لوګرامونپر   کوم

وروسته تعقیب شوي نه دي. دا ډول پروګرامونه باید دوامـداره وي،   څخه  تطبیق کېدو

پوهنځیو اړتیاوې پوره کړي او په ورته ډول باید پرمختیايي پـروژې   چې د هېواد د طب

 دوامـداره وي او لـه بلـې خـوا د طـب پوهنځیـو ده یوې خوا يش، چې ل  برابرې او پلې 

 پر اساس برابرې وي. اوسني وضعیت او ستونزو

چـې  رسبېره پر دې اړینه ده، څو له طبي پروژو څخه څارنه او ارزونه ويش او الزمـه ده

 له ميل او نړیوالو بسپنه ورکوونکو رسه په همغږۍ پلې يش.

نې پـه ډول پـه الره پـه پـوهنځي کـې د منـو  کندهار طب وه پروژه دیپه توګه  د بېلګې  

 طب پوهنځیو ته وغزول يش. د اچول يش او بیا دا سلسله د هېواد د نورو پوهنتونونوو 

څخه دی. یـو  د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی له لویو ستونزو

ېتـود ويـو معلومـاتو تـه الرسسـی نـه لـري، پـه زاړه مو محصلین ناستادان ازیات شمېر  

ونو څخه کـار اخـيل، چـې زاړه دي او پـه بـازار تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپټر 

 فوتوکاپي کېږي. کې په ټیټ کیفیت

وهنځيـو د پ ږ د طـبزېږدیز کال راهیسـې مـو ۲۰۱۰د هوارولو لپاره له   د دې ستونزو

او تــر اوسـه پــورې مـوږ د ننګرهــار، خوســت، دريس کتـابونو د چــاپ لـړۍ پيــل کـړې 

هار، هرات، بلخ او کاپیسا پوهنتونونو د طب پوهنځیو او کابل طبي پوهنتون لپاره کند

نـورو طبـي کتـابونو د  ۳۰بېال بېل طبي تدریيس کتابونـه چـاپ کـړي دي او د   ۱۷۶

 شوي دي. چاپ چارې پیل

پوهنځیـو تـه پـه وړیـا  و طبچاپ شوي کتابونه د هېواد ټول  دغهړ ده، چې  د یادونې و

 توګه وېشل شوي دي.

مخ دي، تازه دريس رسه    پوهنځیو محصلین او استادان له ډېرو ستونزو د هېواد د طب

ه کار اخیستل، چـې چپټرونو څخابونو او موادو او معلوماتو ته نه الرسسی او له هغو کت
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پیداکېږي، ددې برخې له ځانګړو ستونزو څخـه ګڼـل  کیفیتپه بازار کې په ډېر ټیټ 

 کېږي.

له همدې کبله هغه کتابونه، چې د استادانو له خـوا لیکـل شـوي دي، بایـد راټـول او 

 چاپ کړل يش. 

تـه اړتیـا لـرو، چـې ډاکټرانـو  مـوږ تکـړه د هېواد د اوسني حالت په نظر کې نیولو رسه

 لـوړ کیفیـت طبي زده کـړو پـه ښـه وايل او افغانـانو تـه د  وکوالی يش په هېواد کې د

 خدمتونو په وړاندې کولو کې فعاله برخه واخيل.

 پوهنځیو ته زیاته پاملرنه ويش. له همدې کبله باید د طب

س پـه راتلـونکي کـې تنې پـر اسـاینو د غوښـد لوړو زده کړو وزارت، استادانو او محصل

او نـورو  ، کرنـې ، انجنیـري، سـاینسر طبي برخو لکه اقتصادغواړو، چې دا پروګرام غی

پوهنځیو ته هم پراخ کړو او د مختلفو پوهنتونونو او پوهنځیو د اړتیـا وړ کتابونـه چـاپ 

 کړو.

 پکتابونو چاي دريس طبد 

ته راغيل وو، ټول په دې نظر وو چې په  ان افغان ډاکټران، چې د ټرېننګ په موخه آمل

 افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي.

ــزو  ــوادو کمښــت، د مجه ــاهرو اســتادانو نشــتوالی، د دريس م د تکــړه، مســلکي او م

کتــابونو نشــتوالی هغــه ســتونزې دي، چــې  يــو او دريسی او د نوالبراتوارونــو نشــتوال

 ن وررسه مخ دي.محصلی

ژبه یوازې یو څو مسلکي نوي پوهنځیو په کتابتونونو کې په انګرېزي  د والیتونو د طب

 کتابونه وجود لري.

 لـه همـدې یـده نـه پـوهېږي،همدا راز استادان او محصلین په انګرېزي ژبه تر ډېره بر

نو او دريس مـوادو ابو کت  نويو  ،ګټه واخيل  ه انګرېزي کتابونو څخهيش کوالی ل  امله نه

 ته الرسسی نه لري.

د دې لپاره چې په راتلونکي کې مسـلکي ډاکټـران ولـرو، نـو چـارواکي بایـد د دريس 

 موادو او وسایلو برابرولو ته پوره پاملرنه وکړي.

پـه سـتاتیژیک  ال پـورېز ک ۲۰۱۴ تر څخه ۲۰۱۰ لهد هېواد د لوړو زده کړو وزارت  
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 کې داسې راغيل:   پالن 

»د تدددریا او وددوونې د علمددي کوددې د لوړتیددا او نويددو مولومدداتو تیددارول، د 

پښددتو او  محصلینو لپاره دقیق، مؤثق او علمي مولوماتو د برابرولو لپاره بایددد پدده

ي کولددو پدده موخدده بایددد لدده د مویددار  دري ژبددو دا زمیندده برابددره د، نددو د نصدداب

، له  دغو پورته او دري ژبو ته کتابونه او مجلې و ژباړل دانګلیيس څخه پښتو 

پرته امکان نه لري، چې استادان او محصلین دې وکوالی د پدده   څخه  امکاناتو

 ټولو برخو کې نويو، پرمختللیو او مډرن مولوماتو ته الرسسی پیدا کړي.«

وي کتابونـه څخه هیله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نـاستادانو  تمولو محله ټو 

او چپټرونـه  خواين لیکل شوي کتابونـه، لکچـر نوټونـهولیکي، و ژباړي او یا هم خپل پ

 ایډېټ او د چاپ لپاره تیار کړي. 

د پـوهنځي یې د اړونـ وستهاو ور چاپ  زموږ په واک کې یې راکړي، چې په ښه کیفیت

 ې ورکړو.په واک کته استادانو او محصلینو 

او نظریات زموږ  رسه رشیک کـړ،، چـې   همدارنګه د یادو ټکيو په اړه خپل وړاندیزونه

 په ګډه په دې برخه کې اغېزمن ګامونه پورته کړو. 

ادانو رسه و خپلـو اسـتلـه مـوږ ا له محصلينو څخه هم هيله کوو، چې په يادو چارو کې 

 وکړي. همکاري

)د آملان اکـاډمیکو همکـاریو ټـولنې( څخـه  DAADد بهرنیو چارو له وزارت او   د آملان 

طبـي کتـابونو مـايل لګښـت پـر غـاړه  عنـوان  ۹۵ورې یـې د مننه کوم، چې تر اوسه پـ

 اخیستی دی.

، د آملــان د مــاینز (.DAMF e.V)ادیې عمــومي اتحــکــې د افغــان ډاکټرانــو  پــه آملــان 

پوهنځي، د نوموړي پوهنځي اسـتاد ډاکټـر زملـي   ( د طبMainz/Germany)  پوهنتون 

م څخـه هـ Dr Juergen Kanneاو   Dieter Hampelله موسسې، ښاغلو  ، د افغانیکتوریال

و کې یې له موږ رسه ي کتابونو د پروژې په اداري او تخنیکي چار م، چې د طبه کو منن

 مرسته کړې ده.

پوهنځیـو لپـاره پـه  نور طبي کتابونه هم د هېواد د طب عنوان  ۳۰ام کې ده، چې په پ

 روان کال کې چاپ کړو.
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د جرمني کمېټې   لپاره  ماشومانو  افغان  ښاغيل  مرش  له    (Kinderhilfe-Afghanistan)د 

Dr. Eroes   عنوانه طبي    ۶۰پوهنځي    ر د طبرهاننګ ، چې دکوم  ننهډېره م څخه هم

 کتابونو د چاپ لګښت یې پر غاړه اخیستی دی.

نور طبـي کتابونـه هـم د ننګرهـار پوهنتـون د  عنوان  ۲۰ به په روان کال کې  ازهمدا ر 

 يش. مرسته چاپپوهنځي لپاره د نوموړي په  طب

 CIM (for International Center Migration and( لـه دفـت او GIZ)1نګړې توګـه دپـه ځـا

Development)   یا د نړیوالې پناه غوښتنې او پرمختیا مرکز، چې زمـا لپـاره یـې پـه تېـرو

 پنځو کلونو کې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي دي، هم مننه کوم.

 رسه تدريا په کارولود مولټي مېډيا 

پوهنځیو کې یوازې    پوهنتونونو په طب  زېږدیز کال کې، د ننګرهار او بلخ  ۲۰۰۹په  

یوه یوه پایه پروجیکټورونه موجود وو، چې په دريس چارو کې په ټولو وختونو کې ترې 

 ګټه اخیستل کېده او د ټولو استادانو له خوا په تیوریکي بڼه تدریس تررسه کېده.

ت، مزاررشیف،  ې په مرسته وکوالی شول، چې د ننګرهار، خوسد موسس  DAADموږ د 

 پوهنځیو په ټولو دريس خونو کې پروجیکټورونه نصب کړو.  کندهار او هرات د طب

البېروين  د  کې  کاپيسا  په  او  پوهنتون  پکتيا  پوهنتون،  طبي  کابل  د  همدارنګه 

د طب پپوهنځيو    پوهنتون  د  موږ    روجکټورونو لپاره  ده چې  غوښتنه شوې  برابرولو  د 

 دفت ته لېږلې او له منظورۍ وروسته به عميل يش.  DAADتنه د دغه غوښ

 د اړتياوو ارزونه

په تېرو وختونو کې مختلفو خیریه ټولنو د هېواد په مختلفو پوهنتونونو کې د لـوړو زده 

 .کړو د پیاوړتیا لپاره ځینې پروژې عميل کړې دي

زاین شوي دي، چې و هېوادونو د متخصصینو د تجربو پر اساس ډیرنیژې د بهدغه پرو

 ه او پاتې کېدونکې نه وې.زیاتره دغه پروژې دوامدار 

 ددې لپاره، چې له اوسني حالت څخه مو ښـه ارزونـه کـړې وي او د راتلونکـو سـتونزو

وضعیت څېړنه ويش، نو د  وسني یو د اپوهنځ نیولی وي، باید د طب  چمتوالی مو   لپاره

متخصصین باید د هېواد لـه  ي روغتیایي زده کړو جرمني او نړیوالدې کار لپاره د طب

 
۱. GIZ د نړيوالو مرستو موسسه د آملان 
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د  طب پوهنځیو څخه لیدنه وکړي او د لوړو زده کړو وزارت او نړیوالو ټولنو لکه د آملان 

، د امریکا د (WHO)تیایي سازمان نړیوال روغال بانک، اکاډمیکو همکاریو ټولنې، نړیو 

او نورو مرسته ورکوونکو ټولنـو رسه تـر   (USAID)ادارې  التو د نړیوالې پراختیامتحدو ایا

لیدنو او مشورو وروسته نورې نوې پروژې ډیزاین او د هېواد د لوړو زده کړو په موسسو 

 کې عميل کړي. 

 تابتونه مسلکي کد هر پوهنځي لپار  د طب 

راته معلومـه شـوه، کـوم کتابونـه چـې پـه  څخه لیدنې  تابتونونو لهپوهنځیو د ک د طب

 تېر دي. څخه وخت نوموړو کتابتونونو کې موجود دي، ټول زاړه او له

ونو کـې لکي مضـمونپـه ټولـو مهمـو او مسـ  ژبـه  انګلیيسـباید ددغو پوهنځیو لپاره په  

ه واک کـې ورکـړل يش، چـې ل يش او د کتـابتونونو پـمعیاري کتابونه واخیست  والنړی

استادان د هغه له مخې خپل دريس مـواد جـوړ کـړي او محصـلین هـم ور څخـه ګټـه 

 واخيل.

 په البراتوارونو کې عميل کار

موجـود او  نـهالبراتوارو ې ډېـر کـم پـه پوهنځیـو کـ لکه څرنګه چې لیدل کېږي د طـب

مختللو وسایلو رسه سمبال نه دي چې پـه داسـې حالـت ، چې هغه هم په پر فعال دي

 کې عميل تدریس ممکن نه دی. 

ددې لپاره چې محصلین وکوالی يش نظري درسونه په ښه شان زده کړي، ددې اړتیا 

پـه  للو وسایلو سمبال او و رغـول يش او د هېـوادپه پرمخت  شته چې موجود البراتوارونه

 جوړ يش. ورته نشته، نوي البراتوارونه یې  پوهنځیو کې چې البراتوارونه هغو طب

 کادري روغتونونه

او لـه نـورو روغتونونـو رسه کومـه  شـتهن کـادري روغتونونـه و کې طبي پوهنځي په ځینو

ن و مومي. که محصـلین ټریننـګ نـه يش باید بدلو  ه حالت هم اړیکه نه لري، چې دغ

کټـر پـه توګـه مـؤثر تشـخیو او زده کړې ترالسه نه کړي، نه يش کوالی د ډا  او عميل

پـه هـر پـوهنځي کـې یـو  عال  وکړي. ددې کار لپـاره بایـد ه ـه و يش، چـې د طـب

ليـک السـلیک يش، رسه تفـاهم وغتونونـو جوړ يش او یا هم لـه نـورو ر  کادري روغتون 

نـګ تـر کې خپلې عميل زده کړې د ناروغ د بست ترڅ  چې محصلین د سيتاژ په دوره
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 رسه کړي. 

 سرتاتېژيک پالن

د لوړو زده کړو وزارت د ارقامو په پام کې نیولو رسه به په راتلونکو څلـورو کلونـو کـې د 

مله د لـوړو زده له همدې ا رابره يش.هېواد په پوهنتونونو کې د محصلینو شمېره دوه ب

زده کړو وزارت  چې هر پوهنتون او هر پوهنځی باید د لوړوکړو وزارت په پام کې لري، 

 په رڼا کې د خپل ځان لپاره ستاتیژیک پالن  پورې د ز کال ۲۰۱۴  څخه تر  ۲۰۱۰د  

ــوړو زده کــړ  ځــانګړی ــر کــړي او د ل ــالن براب ــو و وزارت اســتاتېژیک پ بســپنه و نړیوال

 ورکوونکو رسه یې رشیک کړي. 

پوهنځیو لپاره ډېر اړین دي،  او عميل کول د هېواد د طب  ولجوړ   ن ېژیک پال د ستات

چې د هغه په رڼا کې د هېواد د لوړو زده کړو موسسې د لوړو زده کړو وزارت او بسپنه 

  کړي. رې او عميلورکوونکو هېوادونو رسه راتلونکې پروژې عیا

 

 ز کال۲۰۱۵کابل،  

 

ر  دی، چې  دا  وړاندیز  څه  زما  ورشو چې  ته  محصل  لر اشئ  او  مشکل  ورشو  ته  استاد  ي، 

وکړو چې څه غواړي، ډیپارټمنټونو ته ورشو، چې کومو څېزونو ته اړتیا لري او له   ترې پوښتنه 

 او پیسې مرصف کړو!   وړې هغه څخه وروسته بیا پروژې ج 
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 ؟ ټېه انټرنچپټر، کتاب ک

تابونه نه درلودل او  دريس ک   و صلین ربه به څوک ومني، چې د افغانستان اکاه مح آیا دا خ 

ژباړل شوي    استاد لیکل شوي مطالب  یا   پخواين چپټرونه )پر یو مضمون د   پر ځای یې 

 ؟ وازینیو دريس موادو په توګه کارېدل نوټونه( د ی 

نه وای منلې، خو که مې په   الیتونو کې په  و   نورو ینوکابل او ځهو؛ مابه هم داخربه 

 ی په ژړا راويل، نه وای لیدلی. خپلو ستګو دغه حالت، چې سړ 

شل  یې  کې  په السونو  کېږي، چې  لیدل  ورقې   یا   محصلین  نوټ   دېرش  چپت  د    دريس 

په مېخانیکي ډول حافظې ته   د هغه محتویات وړي او راوړي،  یو ځای  پالستیکي پوښ رسه 

خپل ځانونه کامیابوي او    ین په همدې توګه محصل   . یکي ل وینه کې  م ز آ سپاري او بیا یې په  

 ه ه کوي.   وړو ټولګیو ته د پرمختګ ل 

کې  حال دا چې؛ په نورو هېوادونو کې له محصلینو رسه لوی لوی کتابونه وي او په اوونت  

نړۍ کې  په نوره  ې . بل دا چ ته ځي او راځي او له هغه څخه استفاده کوي   څو ځله کتابتون 

له بده    ه راوړلو اسايس مرکز ګڼل کېږي. او څېړنو د الست   پوهنتون د نوي علم، ټکنالوژۍ 

مې  ۲۰مه پېړۍ کې هم د  ۲۱په    حالت داسې دی چې   مرغه د افغانستان په پوهنتونونو کې 

 پېړۍ له دريس موادو څخه ګټه اخیستل کېږي. 

  اپ چ   ځینې کتابونه   کتابونه لیکيل، ژباړيل او   لو رشتو کې و پخپ ادان است  که څه هم ځینو

  لږ شمېر یوازې د    او یوازې په ځینو رشتو کې   بڼه لري   کار استثنائ   شوي هم دي، خو دا 

   استادانو له خوا تر رسه شوی دی. 

سیستامتیک کار د    هجري ملریز کال پورې هم د یادونې وړ   ۱۳۹۰څخه تر    ۱۳۸۱له  

 نه دی شوی.    لپاره   لو و د جوړو ريس مواد د نویو معیاري  

دريس د  رشتو کې    ۵۰  هجري ملریز کال په  ۱۳۹۴  په  له خواد لوړو زده کړو وزارت  

ټوکه یې درلودل، په داسې حال کې چې دا   څوچې    چاپ شو    الرښود کتاب   نصاب

خو  یو   دی،  ګام  مثبت  دې لومړی  په  نصاب  شوي  د  رشتې    چاپ  ټولې  کې  کتاب 

 وې.شاملې نه 

وروسته   څخه  نصاب ید له  اټ کې ښه والی راويل، با د تدریس په پالن او چوک   نصاب دا چې 

هر تدریيس مضمون د استاد او محصل په ژبه کتاب ولري، چې استاد د نصاب په چوکاټ  
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و عسـکر ، لکه یـیو محصل داسې دی  له کتاب پرته»

 چې وسله و نه لري.«

 یوه پخوانت یوناين مقوله 

 کې دغه کتاب تدریس او محصل له هغه څخه زده کړه وکړي. 

وړاندیز کوي، چ بیا دا  انټرنکت  انګلیيسې ولې له  ځینې  او ېابونو او  استادان  ټ څخه 

تر اوسه زموږ ټول استادان او محصلین   ؟ لنډ ځواب دا دی چې خيلټه نه ا حصلین ګ م 

 وکړای شی.  ورڅخه   پوره استفاده  چې  دومره بلدتیا نه لري،  په انګلیيس ژبه 

ګونو کلونو راهیسې د  که چې د زر ه نیيس، ځ  کله د کتاب ځای ون ټ به هې ې له بلې خوا انټرن 

ټولو غوره وسیله  ګڼل شوې او همدا اوس هم  کړې لپ   پوهې د انتقال او زده  اره کتاب تر 

 ځانګړی اهمیت لري. 

   څخه   ۲۰۰۳خپله له    په   ما 

پورې   زېږدیز کال  ۲۰۰۵تر 

کې     InWEnt  د  موسسه  په 

آسیا، افریقا او    کار کړی، په 

  ړ و ټ له الرې کورس ج اېډز په هکله د انټرنې   / HIV  د   مې   ه رانو لپار التینې امریکا کې د ډاکټ 

 . په توګه دنده اجرا کړې ده الرښود    یو   د   مې   او عمال   کړی 

  E-learning  او   څېړنه کېږي   جرمني کې اوس هم په دغه برخه   په داسې پرمختليل هېواد، لکه 

یې  هې کله  زیاتېږي، خو  نی د حضوري درس ځای    سیستمونه  نه دی  او  هلته    ه ا اک ولی 

 په موسساتو کې په حضوري ډول تدریس کېږي.   نه درسو 

ونکو  کنالوژۍ څخه کال په کال د ګټه اخیستټ ه افغانستان کې که څه هم له نوي  پ

ال   زیاتېږي، خو  د  شمېر  برېښنا  د  تخنیکي   هم  یا  انټرن  ستونزو  نشتوايل  امله  ټ  ېله 

نکوي.  دوامدار انټرن  کار  د  چې  دا  شبکې بل  د  د  ېټ  کبله    خدمتونه  له  بیې  لوړې 

 ان او محصلین استفاده نه يش ترې کولی. دعمومي نه دي، ټول استا

امکان لري، خو باید دريس ټ له الرې ېیس د انټرنه هم تدر د ژبې ده، که څ   بله ستونزه 

 م در کې هپه به  مواد پداسې ژبه برابر يش، چې محصلین پرې پوه يش او بیا دغه مواد 

د یې دريس موا   دایرولی يش، چې   ، اشخاص او کورسونهه الرې هغه موسسې ټ ل ې انټرن

ټ له الرې مينه والو ته وړاندې ې د انټرن  مواد   برخهیوه  یوازې    پخپلو ژبو برابر کړي وي او 

 کوي.

  . دا دی  متهزانه نه؛ بلکې نور هم قېټ له الرې درس ار ېنټرنبله مسئله داده، چې د ا
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ي ټانټرنې  فعاله   او  یپډآفون،  لی ، هوښیار تنیکي امکانات لکه برق، کمپیوټرپوره تخ  ارک

 غواړي. شبکه

کمپیوټر    داسې توګه په    موجود وي او دغه متنونه په  (Contents) بل باید دريس مواد

 ستلی يش.یګټه واخ مناسبه کې ځای پر ځای يش، چې محصل ورڅخه

 .کوونکی وي   څخه به ډېر ستړي   او وېډیو   ډیو آ ، عکسونو،  ه چارتونو  لیکل بې ل یوازې ټول مت 

مسلکي   انستان کې، حتی یوه متخصصه او  په دې برخه کې تر اوسه موږ په ټول افغ

 موسسه نه لرو، چې دا کار وکړي او یا یې کړی وي. 

ژبه انګلیيس  لپاره دي   یوازې  شته، خو  رسونه کو   کې ځینې پرمختليل  په    د هغه چا 

 دې ژبه پوره مسلط وي.  په ې چ

له خوا    USAIDد    په نامه آنالین پروګرام   GLP  د د لوړو زده کړو په وزارت کې کلونه مخکې  

 . له تجربو څخه باید کار اخیستل شوی وای عميل شو، چې د هغو  

  یې ړې، خو دومره موفق نه وو او هغه انتظار  یسې مرصف کی زیاتې پکه څه هم هغو 

 پوره نه کړ. 

په نوره نړۍ کې هم په هره برخه کې د محصلینو لپاره دريس کتابونه د مسلک د زده کولو  

  زیات شمېر   لپاره بنیادي رول لري، په هر مضمون کې هر کال د استادانو او پوهانو لخوا 

 ونه ژباړل کېږي. ټنډرډ کتاب املليل س   کتابونه لیکل کېږي او بین 

هر کال یو زیات شمېر کتابونه د خپلو محصلینو د رضوریاتو پر اساس   د هر پوهنتون کتابتون 

ننه یا ورته    اخيل او محصلینو ته یې رسوي، په هر پوهنتون کې د   په ميل او هم په انګلیيس ژبه 

 تابونه محصیلینو ته رسوي. ې بیا دا ک ه، چ ځي شت پلورن   نږدې کتاب 

 دا کار وکړو! همراځئ؛ موږ هم 

کې   پوهنتون  یو  په  موږ  کوي؟  کار  دا  پوهنتون  کوم  زموږ  زرګونه آیا  کال  نوي    د 

 محصلین جذبوو، خو څومره کتابونه ورته آماده کوو؟ 

ابونو د ژباړې،  کې د کت   جه ود وزارت او د پوهنتونونو په کلنت ب   د لوړو زده کړو   له بده مرغه 

، استاد او کتاب د زده کړو بنسټ  ټولګی   . منل شوې   ي د ه  ن   او چاپ لپاره پیسې   تاليف 

 دی، خو بیا آنالین تدریس به څلورم منزل وي. 

 او بیا نور منزلونه پرې جوړ کړو.  کېږدو تهداب چې  راځئ! چې لومړی
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 وړانديزونه: 

باید د تاليف، ژباړې او چاپ  جه کې  بود  ن پهوهنتو هر پ  د  وزارت او  لوړو زده کړو  د -

 ه مشخصه يش.رخلپاره یوه ب

د تدریيس کتابونو ميل پروګرام په نامه دې د لوړو زده کړو په وزارت کې یو لوی پروګرام   -

 پیل او دغه پروګرام دې د وزارت د کارونو په لومړیتوبونو کې ونیول يش. 

 ونو ته ورکړل شی. او پوهنتون بونه چاپ  سل نوي دريس کتا   لږ تر لږه   هرکال باید  -

 ګرام ته مايل امکانات برابر يش. و دغه پر   ې دې ک   جه وزارت په بود   لوړو   د  -

نړېوال بانک او    DAAD, USAID( لپاره دې له  ANTد تدریيس کتابونو ميل پروګرام ) -

 نورو څخه مرسته وغوښتل يش.

باید دا وي، هر مضمون چې په پوهنتون کې تدریس -   مشخو  یدبا،  کېږي  هدف 

 ولري. اباو لږ تر لږه یو دريس کت کریکومل

هغو - دې،  کتاب  شوی  جوړ  نوی  ددې    دغه  چې  يش،  وپېژندل  ور  ته  استادانو 

 مضمون تدریس کوي. 

د پوهنتونونو او پوهنځيو کتابتونونه اوسمهال د کتابونو د ګدام په څېر  د افغانستان  -

 ورکړو. دي، دغه حالت ته باید عاجل تغیر 

 ( کار وکړي. Librarianیو مسلکي کارمند )   لږ تر لږه و کې باید  تابتونون ک   په  -

دې هر کال د نویو کتابونو د پیرلو یا اخیستلو لپاره معینه بودجه ولري او    ون هر کتابت  -

 نوي کتابونه دې پیري. 
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-  

-  

-  

 

 

 نديزړاو  د دريس کتابونو ميل پروګرام

 

 .مېتود باید پای ته ورسول يشو د چپټرونو او لکچر نوټون  -

او  تـدوین په هره برخه کې باید د پوهنتونونو د استادانو له خوا نـوي کتابونـه  -

 وژباړل يش.

توګـه بـه پنځـه سـوه سـل کتابونـه چـاپ يش، پـه دې   لږ تر لـږه  هر کال باید  -

 يش. کې چاپ نوکالو  کتابونه په پنځو

 ري. ولريس مضمون باید لږ تر لږه یو دريس کتاب هر د  -

 د ټولو دريس خونو لپاره باید پروجکتورونه تیار يش.  -

 

 سپاروتنې 

 د لوړو زده کړو وزارت ته: 

 دریيس کتابونو ميل پروګرام« دې پيل کړي؛ د »ت  -

 ؛ د ست پروګرام په توګه و ګڼل يش ا پروګرام دې د  -

ولیکي ، ل يش، چې په خپل مسلک کې کتابونه وژباړي و باید وه استادان   -

 او چاپ یې کړي.
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 استادانو ته:

د لوړو زده کړو په وزارت کې   خپلو کتابونو بیاکتنه وکړي اواستادان باید په   -

 را ولېږي.  ته یحیی وردګ دفت  یې دې د

یې تیار   چاپ لپارهاستادان باید نوي دريس کتابونه ولیکي، ویې ژباړي او د   -

 ړي.ک

-  

 ( ته:DAAD, USAID & World Bankمرسته کوونکوو ) -

 . دې وکړي مالتړ مايل او معنوي د»تدریيس کتابونو ميل پروګرام«  -

 . د کتابونو د چاپولو لګښت دې ورکړي  -

 



 

 
ې له کتاب داسې دی لکـه يـو عسـکر يو محصل ب

 بې له وسلې.

 يوناين وينا
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 ميل ژبو؟  په  که تدريا په انګلييس 

تونونو د سویې ټیټوالی او د  فغاين پوهن ې د ا له چ ن، ک ی ص او افغاين متخص  یو شمېر بهرين 

دا وړاندیز کوي، چې اسـتادان  ي دريس کتابونو کموالی وویني، نو سمدالسه  ار نویو او معی 

او محصلین دې د انگلیيس ژبې له کتابونو څخه گټه واخيل او تدریس دې پـه انګلیيسـ  

 يش.   ژبه 

د حل الره هم معقوله ښکاري،  او د مسئلې صحیح ده  که څه هم د د غو ښاغلیو کتنه

 حل الره عميل شوې ده؟ د خو آیا دغه

له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان د پوهنې د نظـام ژبـه پښـتو او  

د یو شـمېر نـورې دودیـزې ژبـې د یـو  سیمو کې په محدود ډول د هېوا   دري ده او په ځینو 

ي  تـر دولسـم ټـولګ ه  له اووم څخـ  یيس ژبه رنګه  انګل ېږي. همدا مضمون په توګه تدریس ک 

  ول او ایي ډ زده کـوونکي پـه ابتـد بهرنت ژبې په توګه داسـې تـدریس کېـږي چـې   د پورې 

محدوده اندازه پرې پوهېږي. د دې خربې معنی دا ده چې پـه افغانسـتان کـې انګلیيسـ  

د دې امکـان    ه فعـيل شـکل پ   او نه هم   ول کېدای د ژبې په توګه نه يش کار ژبه د تدریس 

ځکه چې نه د ښوونکو او نه هم د زده کوونکو او محصلینو په   يش.  به شته چې د تدریس ژ 

 بشپړه توګه زده ده. 

وال   د څلور څوېښت کلنې جګـړې   سې مؤس   تحصیيل   تعلیمي ا و   زیاتره  ه نړـی ه ـل ه امـل علمـي    ـل

ه   زه کې د افغانستان په ښـوونځیو مه لسی تياې په ا   دي.   کاروان څخه وروسته پايت شوي  او هـم ـپ

ه    ه، رويس ژبه تدریس کېـد   ه؛ بلکي تر ډېره حده بهرنت ژبه انگلېيس ن   هنتونونو کې پو  مـا پخپـل

 تر دولسم ټولگي پورې رويس ژبه لوستې ده.  څخه   له نهم ټولګي 

اد کـې شـوروي اتحـزیات شمېر اسـتادانو پـه پخـواين  شان په زرګونو افغانانو او  همدا

پوهنتونونـو  افغانستان په ډېرود زدکړې کړي دي، چې همدا استادان اوس هم    لوړې

 اجرا کوي. ي او دندېکې تدریس کو 

پـه داسـې لـوړ په ښوونځیو کې هم د انګلیيس ژبـې درسـونه  له بلې خوا د افغانستان 

درس   ژبـهپه انګلیيسـټولګي فارغین دې وکوالی يش  د دولسم  ، چې  نه دي  کیفیت

 ستی يش.یه واخبې له کتابونو څخه پوره ګټژ  تعقیب او د انګلیيس

ه  ی اخ   رسچينو څخه د ګټې   له انګلیيس   بله ستونزه  ه برخـه کـې موجـوده ده، ـل ستلو د سویې ـپ
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ه  ه انګلیيسـ ژـب وه يش،   بده مرغه زموږ استادان او محصلین کـه څـه هـم ـپ خـو هغـه دريس    ـپ

ه يش؛ ځکـه    نو کتابونه چې په نورو هېوادو  وه ـن رې ـپ چـې زمـوږ د  کې تدریس کېږي، ښـایي ـپ

 توپیر لري.   ډېر  محصلینو او په بهر کې د محصلینو سویه 

ژبه یې انګلیيس نه ده، زیاتره پوهنتونونه یې پـه  هېوادونو کې چې د ښوونځي   په هغو

کم شمېر موسسې شـته، چـې  او يږېکنه؛ بلکې پخپلو ميل ژبو تدریس  ژبه  یيسانګل

 لوړې زده کړې یې په انګرېزي ژبه وي.

ې هـم انګلیيسـ   ه ـی یوازې هغه هېوادونه چې د ښوونځیو ژبه یې انګلیيس ده، د پوهنتونونو ژـب

ې مشـکل   ه هـم محصـل د ژـب ري؛ ځکـه  وي، پداسې حالت کې نه استاد او ـن ه  ـل چـې دوی ـل

 او پوره تسلط پرې لري.   کړې وي  په ښوونځیو کې زده   ژبه   انګلیيس  څخه ې وړاند 

ده چې د نړیوالې پوهې تـر السـه کـول د انګلیيسـ ژبـې لـه   که څه هم دا خربه سمه

پـه  او وي الرې آسانه دی، خو دغه کار هغه څوک کوالی يش چـې انګلیيسـ یـې زده

 .تی يشواخیسګټه  وګه پوره ت

تدریس په وړاندیز او فرمـان نـه؛  نګلیيس ژبها  د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې په

جوړولو، عمـيل کولـو او دوامـداره کـار لـه مخـې   دستاتیژۍ    ې منځمهالې بلکې د یو 

 امکان لري.

ه ور پ غان په انګلیيس ژبهفار  یو ټوللسمو ټولګپه پایله کې باید د دو   ۍد دغې ستاتېژ 

کـړای او د پوهنتونونو ټول ځوان استادان باید پـه انګلیيسـ ژبـه تـدریس و   وي  مسلط

ژبـه د تـدریس  رشایـط پـوره او دغـه وړانـدیز عمـيل  يش، نو وروسته بـه پـه انګلېيسـ

 کېدای يش.

ورکړي او هـم بایـد ژر تـر س ته دوام ژبو تدری له دې پرته باید زموږ پوهنتونونه په ميل

په ميل ژبو کتابونه تيار، چاپ او د محصلينو په اختیار  و په برخه کې کړ د لوړو زده   ژره

 .ورکړل يشکې 

او بیـا    سـمبال باید د انګلیيس ژبې له الرې پر نړیواله پوهـه ځـان  اوسمهال زموږ استادان 

 چمتو کړي.   دريس مواد   یې رسه سم محصلینو ته د دوی په ژبه او د دوی له سو 
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 سانا که ماسرتي؟ لې

علـم کچـه     د السته راوړلو لپاره جوړېږي، په وروستیو لسیزو کې د  علمي پانګې د پوهنتون 

هـم د    ، چې پخوا په پېړیو کې شوېده او هرکال ال نوره  پراختیا مومي پراخه  په زیاته پيامنه 

ښوونځیو کـې رشـته بنـدي  په منځنیو  ادونو کې  ه. په ډېرو هېو پوهې اندازه دومره نه زیاتېد 

  د یو پوهنتـون د   وېشل کېږي.   کې   لنیزو او ساینيس څانگو نکي په ټو وو او زده ک   کېږي  پیل 

سـانس  یات لوستل کېږي، په دې معنی چـې لې دوره کې د یوې څانگې عموم  په  سانس لې 

  سـلک ل م هم نن سبا د پوره تخصيص پوهې خاوند نه دی، چې په خپ  ی شخو ونک درلود 

 ې کار وکړي.  اک ډول پک او په خپلو حاکم  

په نړۍ کې بیـا د خپـل مسـلک پـه   سانس درلودونکي اوس اتره لې زی همدا دلیل دی چې 

ې پوهـه  څانګه کې داسـ  ې ي کوي او په دې توګه په یوه ټاکل ځانګړې برخه کې ماست  یوه 

  ېـږي او ا ک پید همدا دلیل دی چې دندې ورته    ترالسه کوي. نو په ټوله کې ویالی شو چې 

 بیا په ښه توګه تررسه کوالی يش.    هامغه کار 

شان مسلکي کـادرونو  او نورو برخو کې همدا    او مالدارۍ، طب   ه ، کرن اقتصاد لنه په ټو زموږ 

رضورت لري، چې پخپل مسلک پوره حاکمیت ولري او دغه حاکمیـت یـوازې د   ته  سخت 

پـه درلودلـو  ا  ۍ او دوکتـور نورو زده کړو، ټرېننګ، ماسـت ه؛ بلکې د  لوستلو ن   یو پوهنتون په 

خو له بده مرغه د ماستۍ او دوکتورا زده کړې په افغانستان کې ال تر   ه حاصلولی يش رس 

 اوسه ډېرې کمې دي.   

که څه هم هر کال د پوهنتونونو استادان، دولتـي کارمنـدان او یـو شـمېر نـور افغانـان پـه  

ډېـر    شـمېر وی  هغ زده کړې کوي، خو د    په کچه   ۍ او دوکتورا کې د ماست هېوادونو بهرنیو 

کم دی او د افغانستان د کاري مارکېټ اړتیا نه يش پوره کوالی، نو له همـدې کبلـه پکـار  

 ده چې زموږ په پوهنتونونو کې د ماستۍ او دوکتورا زده کړې پیل يش. 

پروګرامونه  ماستۍ  د    نونو کې پوهنتو   يص دولتي او خصو اړتیا پر بنسټ په ځینو  ې د همد 

 پیل شویدي. 
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لکه  او پروګرام پر اساس ټول رشایط،   ید د یوې مشخصې ستاتېژۍ ړو لپاره با ک  د دغو زده 

ات او  ، د څېړنــې امکانــ، دريس کتابونــه، البراتوارونــه یکــومل بنــاوې، مــايل امکانــات، کر زېر 

 کادرونه چمتو يش.   یک  او اکاډم عميل 

اسـتادان کـم وي، دوی بایـد همـدا اوس خپـل    PhDپوهنتون یا پـوهنځي کـې د    ه یو پ  که 

راستنېږي،    خپلو دندو ته   چې دوی بېرته  تر هغه مهاله  ېږي، لپاره بهر ته ول  PhDاستادان د 

 . قراردادي افغاين او بهرين استادان دې وګامرل يش 

یـا بهـرين پوهنتونونـه مرسـتې  و  تونونو او پوهنځیو رسه بهرين هېوادونه ا وهن ځینو پ   زموږ له 

ګټـه    د جوړولـو لپـاره پروګرامونو   ماستۍ و څخه د له دغه چانس او امکانات کوي، موږ باید 

 واخلو. 

له دغو پوهنتونو رسه باید په ګډه توګه د ماستۍ پروګرامونه جوړ يش، حتی یوه برخه یې  

رايش او دلتـه دې د    ان په بهر کې اجرا يش او هم دې بهرين اسـتاد ه برخه یې  ته او نور دل 

 تدریس کې فعاله ونډه واخيل.    پروګرامونو په جوړولو او    PhDماستۍ او  

که څه هم ځینې بهرين پوهنتونونه د افغانستان لپاره ماستان تربیه کوي، خو که بهـرين  

ده چې دغـه پروګرامونـه  خربه  ړي، طبيعي  یې کمې ک   هېوادونه خپلې مرستې ودروي او یا 

پـه خپـل هېـواد کـې د ماسـتۍ    و بیا به زمـوږ ماسـتان نـه روزل کېـږي. ا   به هم بند يش 

  محصـلینې   جوړولو یوه ګټه داده، چې د بهرنیو پروګرامونو په پرتله به زیـات شـمېر ښـځینه 

 برخه پکې واخيل. 

رستې په نامه کـومې پیسـې چـې بهرنیـو  ان رسه د م ت ه افغانس ده، چې ل یوه بله ګټه یې دا 

او په دغو پیسو دلته په افغانستان کـې هـم   لوړ مبلغ دی  ونو ته ورکول کېږي، ډېر ون پوهنت 

حــق    ې ټــاکل همدارنګــه اســتادانو تــه بــه د    بنــاوې او هــم دريس مــواد برابرېــدای يش. زېر 

  ه افغانسـتان  ل ټولې پیسې  ګه به دا  په دې تو  همدارنګه  . ورکولو امکانات برابر يش  ې زحم ال 

 لوېږي.     به   ې او په دوران کې رڅ دلته به خ هم ؛ بلکې  کېږي نه   بهر    څخه  
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 د لوړو زده کړو ارزوت لپارهراتلونکي  د د هېواد
 

، چې ځوانان د یوې ټولنې راتلونکی جوړوي او ځوانان به  دا خربه ډېره اورېدل کېږي

 ي. راتلونکي مرشان او رهربان و د  زموږ 

، یعنې د خپلې ټولنې او  نوموږ په رښتیا رسه ځوانا  آیا  سمه ده، خو   ه هم ه که څ دا خرب 

او  وادهې پانګې  ورکوو    برشي  ارزښت  ته  دویاو  راتلونکي  کوو؟    په  یوې    پانګونه  د 

پر  ټولنې مرشان هغه وخت ښه او مسلکي مرشان کېدالی يش، چې دوی د ځوانت  

وي    ې تر السه  کړ   کي زده کړې کې یې مسلښه تحصیل کړی وي، پخپله رشته    مهال

 . ياو کاري تجربه هم و لر 

پ راځي، چې  کتار کې  په  هېوادونو  هغو  د  کچه  نړيواله  په  افغانستان  مرغه  بده  ه له 

راتلونکي نسل ډېره کمه پانګونه کوي، یعنې لوړو زده کړو ته یې کمه    حارض او  خپل

 . کړې  او ډېره لږه پانګونه پرې کوي پاملرنه

یو  ټو د  کادرو   پرمختګ  ه پ لنې ې  مسلکي  او  علمي  د  په    نوکې  ده،  مهمه  ډېره  ونډه 

په چټک پرمختګ رسه د    ځانګړي توګه په دې وروستیو کلونو کې د علم او ټکنالوژۍ

 مسلکي او لوړو زده کړو ارزښت ال نور هم زیات شوی دی.

نوې پوهې سمبال ځوانان ولري، چې  پر  د نړۍ    کوي چې   هغه ټولنې چټک پرمختګ

یې پیدا او    پوه،  حل الرې    و ( او د ټولنې پر بنسټیزو ستونز (Innovations  و ونپه نوښت

 عميل اقدام وکړي. 

، له مسلکي او لوړو زده کړو پرته دومره اغېزمن نه  شخو  لوستی   پاس  دولسم   تن  یو

تر رسه کوالی.یو مسلکي    که چې هغه دی؛ ځ د هغه   کار نه يش  یو  ا  همدارنګه  د  و 

عاید د هغه چا په پرتله چې لوړې زده کړې یې کړي وي، توپیر لري    شخو  نالوستي 

 . کار پیدا کول هم ورته ډېر ګران دیاو د 

نړیوالې ټولنې له بده مرغه چې   زېږدیز    ۲۰۲۱څخه تر    ۲۰۰۲له    افغان حکومت او 
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 ه تناسبپ  په افغانستان کې د لوړو زده کړو د ارزښت   کړای، چې  ونه شوای  کال پورې 

 کار او پانګونه وکړي.  مناسب

افغانستان ل  د  باید  دولت  افغان  کبله  همدې  راتلونکي   ه  زموږ  چې  ته،  پوهنتونونو 

مايل امکانات   د پام وړ هغوی ته    وزل کېږي، ال زیاته پاملرنه وکړي او مرشان پکښې ر 

 برابر کړي.  

ــ د ــور پوهن تان دافغانس ــوي او ال ن ــات وه  ــتادان ال زی ــو اس ــلینو و تونون ــاتو محص زی

ــو کــې د زده  ــه پوهنتونون ــه پ ــر کــړ ت ــه کــړو مناســب رشایــط براب ي، چــې دوی هــم پ

 عميل پوهه سمبال ټولنې ته وړاندې يش. تیوریکي او هم په

ــه افغانســتان کــې د پرمختــګ ــه وروســته پ ــه څــو کال ــه ب ــه پانګون دارې ښــې ااو  دغ

 ي.زې ولر ېه رامنځته کولو کې ډېرې مثبتې اغپ

هېــواد راتلــونکي ، پوهنتــون یعنــې د یــا ماشــین موتــور پوهنتــون؛ یعنــې د پرمختــګ

مـــوږ تــه د هېـــواد راتلــونکې مهمـــه  وي، بایــد زمـــوږ  کــه متخصصــین او مرشـــان،

 ځوان نسل ته د لوړو زده کړو حصول هم ډېر مهم وي.
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 ون په کابل کېن پوهنتغان د جرمفا

کې    یمو ۱۹۷۰په    ملان آ  امریکا   کلونو  ایاالتو   د  متحده  اتحاد  د  شوروي  پخواين     او 

له ډلې څخه وو چې د افغانستان د لوړو زده کړو د انکشاف او   هېوادونو  هغو  ترڅنګ د 

 کړې دي.او اوږد مهاله مرستې    اغېزمنې  یې   کې   پراختیا په برخه 

مېال   د  پوهن   پېړۍ   دي شلمې  کابل  په  کې  لسیزه  شپږمه  ژبې تو په  آملاين  د  کې  ن 

 له پوهنځیو رسه یې علمي همکاري پیل شوه.  او اقتصاد و د ساینس ديپارمتنت جوړ ا 

يس یې په در به    په افغانستان او    و سفرونه کول رانملاين پروفیسو شمېر آ   کابل ته به ګڼ 

افغاين   و صنفون کاوه.  محصلین  کې  تدریس  ته  محصلینو  افغان  افغا و  د  له  به  ين لپاره 

 .کل  دريس کتابونه لی   به یې   په ګډه    استادانو رسه 

او   ، کوریکومل کولو  تجهیز   دجوړولو، د البراتوارونو    ونو د د پوهنځیو لپاره د تعمیر   ملان آ 

کتابو  چنو  دريس  بهیاپ  د  فعاله   ر په  ا  کې  شمېر ستخیونډه  یو  به  کال  هر   افغان   ه، 

پوهنتونونو  تاداس  ِکلن  او  ُبن  بوخوم،  د  ساینس   اقتصاد  د ته  ان  رشتو   او  د   په  کې 

 لپاره لېږل کېدل.   د حاصلولو   سانس، ماستۍ او دوکتورا ېل 

آ  اد  د دغو  ترمنځ  پوهنتونونو  افغاين  او  په  کاډمیکو هملاين  کابل نتیجه کمکاریو  د  ې 

یادو  ت   پوهنتون  په   ورته   تدریيس رشایط   ، جوړې شوېهم زېربناوې  ه  پوهنځیو  او  برابر 

 .شولپیل  پکې  درسونه  ښه کیفیت 

کال کې یو   ز   ۲۰۰۲مله، دغه همکاري وځنډېده او په  اد خرابېدو او جګړو له    حاالتو د  

 ساینس  ، اين ژبې، اقتصاد مل د آ   ې کال پور   ۲۰۱۸څخه تر    ۲۰۰۲له  ځل بیا پیل شوه،  

 ځل بیا پیل شول. او کمپیوټر ساینس پوهنځیو رسه ګډ پروګرامونه یو 

مهاله مرستې لنډ  یوه اندازه کې هم    څانګو   يس ېرۍ او فارم ، انجنیپردې په طب  رسبېره 

 . شوې  و له خوا  ملان د آ 

روزل   و ماستان    افغان   ېرشم یو    کې ې د دغو همکاریو په چوکاټ  کلونو کوروستیو    هپ 

 پورې  ې انداز   ې په لوړولو کې تر یو   په اړوندو پوهنځیو کې د دريس کیفیت   چې   شول
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سته رو و   کال  ۳۰علم څخه    ټولنه له نړیوال   ي له یوې خوا د افغانستان علم  . وو   اغېزمن

 خوراپه وروستیو لسیزو کې    ه طحپه نړیواله س   او ټکنالوژي ال علم  نړیو   و  وه ا   ې شوې پات

ده  پرمختګ  زیات کړې  پراختیا  پوهنتو   . او  زموږ  کبله  همدې  ، ې زېربناو   ،هنون له 

کره رونالبراتوا  مو   او  یکومل ،  لري. همدارنګه  اد دريس  اړتیا  ته  کولو  او ماستۍ      د   نوي 

چې الزمه مرسته وررسه   لري  ته اړتيايا ز   کې   په برخه   روزلو   د استادانو د   ه ه سوی پ   را دوکتو 

په جوړولو  ( جرمن پوهنتون   -افغان )نوي  باب  د یو  یوازې او یوازې  دغه ټول کارونه  . ويش 

 کې تحقق موندلی يش.

پر   قانون  اسايس  نوي  اوسم  بنسټ،د  برابرول  امکاناتو  تحصیيل  ټولو  بهر د  د  نیو هال 

 رې هم ممکن شوي دي.ال   پوهنتونونو د جوړېدو له  خصويص د   نو لخوا هېوادو 

ترک   -د افغانستان امریکایي پوهنتون یې لومړنت بېلګه ده او په راتلونکي کې به افغان 

 پوهنتون هم جوړ يش.

 وللر کې   پامتیاوو په د اکاډمیکو همکاریو او د افغانستان د اړ  ملان په تېرو وختونو کې د آ 

الندې    ، رسه  پوهنتون  نوی  دغه  اقتصادپو کېدای يش  ولري:  ساینسهنځي  طب،   ، ،

 او عامه اداره. ، کانونه کمپیوټر ساینس، انجنیري

 کاډمیکوعلمي او ا   ، کو په اړيدوستت    کلنې سل    څه د پاسه   ملان دا به د افغانستان او آ 

 ستل وي.ی پران  هپه توګ   همکاریو کې د یو نوي فصل

هيله ده سلمه کلیزه ده او    اړيکورسه د افغانستان د    ملان زېږدیزکال کې له آ   ۲۰۱۵په  

افچې   پوهنتون د دغې کلیزې د منانځلو پر   -غان  د  نو د و د دواړو هېواد  مهال   جرمن 

  الن يش.مرشانو له خوا اع
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 ېړنيز مرکزکړو څهد لوړو زد

او راتلونکي کې فوق العـاده مهـم رول لـري.  نې په پرمختګوللوړې زده کړې د یوې ټ 

پوهنتــون د ټــولنې موتــور او د راتلونکــو علمــي، اکــاډميکو او لــوړو ســيايس، ټــولنيزو 

ــه  ــون پ ــدلو ځــای دی. پوهنت ــو کــکارپوهــانو د جوړې ــو پروګرامون س، ســانې د لېخپل

دغـه متخصصـین د هېـواد، ا  په سویه متخصصـین روزي، چـې بیـ  اور او دوکت  ۍماست 

 په پرمختګ کې بنسټيز رول لوبوي. اقتصادټولنې او 

، که څه هم زموږ لـوړو زده کـړو پـه کمـي ېر کال پو   زېږدیز  ۲۰۲۲تر  څخه    ۲۰۰۲له  

 ، چـې د نـهخ ديرسه مـو ونـیـاتو ننګهـم لـه ز سکـړی، خـو او   لحاظ یو څه پرمختګ

زیـاتې  غه ستونزې لږ نـه؛ بلکـې ال نـورې راتلونکي کې د  به پهې  پاملرنې په صورت ک

 يش.

په داسـې حـال کـې د دوولسمو ټولګيو فارغان زیاتېږي، د مثال په ډول، کال په کال 

تحصـیيل مؤسســې اوسـمهال يـوازې محــدود  دولتــي او خصـويص د افغانسـتان چـې 

کـړو څخـه ړو زده لـو، لـه ټولګیو څخه پاتې نور فارغان دولسمو  لري او له  شمېر جذب  

 بې برخې پاتې کېږي.

زموږ په پوهنتونونو کې د افغانستان د کـاري مارکېـټ لپـاره مسـلکي کسـان نـه روزل 

دي، خـو د  منحرصـې سـانس تـر حـد پـورېاو زموږ لوړې زده کړې زیـاتره د لېکېږي  

 کمې دي. کړې ډېرې ماستۍ او دوکتورا زده

تادانو د ظرفیـت لوړولـو به څنګـه لـوړ يش؟ د اسـ  اده چې د تدریس کیفیتښتنه دو پ

مهاله پرو ګرامونه ښه دي او که د ماستۍ او دوکتورا پروګرامونه؟ تدریس په لپاره لنډ

دې او که ټـول ورت لرو ويش که په ميل ژبو؟ آیا موږ دريس کتاب ته رض   ژبه  انګلیيس

نه؟ ګټه ه نه؟ کانکور دې له وزارت څخه لرې يش او که ي کو  دې ین وي؟ کانکورانال

نـور هـم پـراخ يش او کـه اوسـمهال تـر  او تاوان یې څه دی؟ خصويص تحصـیالت، ال

 مؤسسات لرو؟ د خصويص تحصیالتوزیات  اندازې
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 ي بلک اساس نه؛نظر پر غوښتنې او ا د شخيص دا او داسې نورې پوښتنې باید د یو چ

مطالعاتو، څېړنو، ارزونو او تجربو پر اساس او په نظر کې نیولـو   الویو ميل او نړ  د دقیقو

رسه ويش. له بده مرغه، نه زموږ د لوړو زده کړو په وزارت او نه هم زموږ پـه پوهنتونونـو 

 .وند کومه څېړنه شوې او نه په پالن کې دهکې په دې اړ 

ګـڼ ارت کـې وز کلونو پـورې د لـوړو زده کـړو  پـه  ي ملریزهجر   ۱۴۰۱  رتڅخه  ۱۳۸۱

د بل وزیر کاري پروګرامونو  ړی دی، هر یو وزیرکار ک وزیرانو او رسپرست وزیرانو  شمېر

ته دوام نه؛ بلکې پخپله یې لومړیتوبونه ټاکيل او خپل پروګرامونه یې پرمخ بېويل دي. 

ن کې د لوړو زده کړو په هکلـه تافغانسو، چې په اکو   ړاندیزرسه و  ته په پام  پورتنيو ټکو

د تحصیاليت څانګو د ځانګړتياوو پر بنسټ دې څېړنـې   يش،  څېړنيز مرکز جوړ  یودې  

پيل او له دولتي اړوندو ارګانونو رسه د مشورو له الرې دې د دولتـي مرکـزي پـالن پـر 

 بنسټ په کار پيل وکړي.

ې تحصـياليت پاليسـت اغېزمنـ پـاره د یـوېزده کـړو لموږ ډاډمن یوو چې دا به د لوړو 

ونو څخه په خپلواکه، اغېزمنه، ورو هېوادونو څخه د کاپي شويو موډلن  پيل وي، چې له

 ميل، علمي او تحصييل پالييس وي. 

موږ باید د افغانستان د لوړو زده کړو ستونزې یـوازې د بهرنیـو موډلونـو پـه راوسـتلو او 

د حـل پـر  وڅېړو،  په همکارۍ  وتخصصینرنیو مد بهاو    پخپلهکاپي کولو نه؛ بلکې موږ  

 ه خربې وکړو او بیا پالن جوړ او عميل کړو. رو یې یو له بل رس چاالرو 

رسه دا  سـتنې له شک پرته، د ځينو هېوادونو له تجربو او مشورو څخه بـه پـه ګټـه اخی

 عميل شی. رسه به علمي ميل پالييس بشپړه او په برياليتوب
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 مزو او ملالزم  ،کړې عميل زدهنظري او 

و ګرهار ان نن مې د    هجري ملریز کال   ۱۳۹۴په    ه ـي وهنځي ـت ن انجنـي د   جنـيي ـپ مسـلکي    ـت

و    په پای کې   ېزنټېشن لپاره دعوت کړی وو، د خپل پرېزنټشن پر  ه کـړ ـي ن محصـل الس پورـت ،  ـت

ه د ربې  اوري د عميل کارونو لپاره مهمـې خـدا لومړی ځل دی، چې  »   :  ويې ويل  اسـې  .« دا ـپ

وه خښـته  ، تر اوسـت کې یې درس وایه مس پوهنځي په پنځم س د دې    کې وه چې   حال  ې ـي ه ـي

ه    وه هم په الس کې نه   ه رښـتيا رسه هـم ـپ نيولې. که موږ د پوهنتونونو درسونه ارزيايب کـړو، ـپ

ه کـوي او همـدا   و مهـم زياترو رشتو کې محصلني عميل کار په البراتوار او يا ساحه کې ـن ې ـي   ـي

ه يش    ار په عميل ډګر کې ک   اغت څخه وروسته ې له فر لت دی، چ ع  ې    پيـدا کـوالی  ـن او کـه ـي

 يې ډېر خراب وي.   به   وکړي هم، نو کيفيت 

فعـال او محصـلينو تـه    ځکه نو په کار ده، چې د پوهنتونونو مسوولني استادان البراتوارونـه 

 وښيي.   په عميل توګه درسونه ور 

ـجو څخـه تـر    ۸محصـل وم، مـوږ د سـهار لـه    کې د طـب   اکيا چکوسلو   په   کله چې زه    ۱۲ب

  ۱۲مو هره ورځ د غرمـې لـه    درلودل او په لومړيو سمستونو کې  بجو پورې نظري درسونه 

ه  پـ  کې عميل کارونـه تـررسه کـول.   ونو راتوار په عميل دريس خونو او الب  بجو څخه وروسته 

د ناروغـانو د    بـه   ورځ ه  او نيمـ  لوسـت   نيمه ورځ نظـري درس   و به م  ې ک سمستونو  وروستيو 

د ناروغـانو رسه عملـی درسـونه    مو   کې   په روغتون   تېروله،   دوسيو په مطالعې او معاينه کولو 

دې طريقـې رسه مـو    پـه   په عمل کې ورباندې کار کولو، چې   به مو بيا   او په دې توګه    ويل 

 پاتې کېدل.   کې به تيوريکي درسونه ښه په حافظه    و او هم پرې خالصېد ېر ښه رس  ډ 

ږ د عميل کارونو ه، نو بيا به زموړي ناروغي برخه لوستول کله مو چې د زېد مثال په ډ

و، د هغه په وجـود کـې بـه يـې ه ناروغت يو اخته ناروغ ته وروستړي پرهنام استاد د زې

وليـدل او د نـاروغ  ت به مونامعاي تواريالبراکړل، اره  موږ ته د دې ناروغت عاليم راښک

نـاروغت پـه اړونـد دغـه  ړيبه بيا د زې ه، په همدې ډولستیبه مو ورڅخه واخه  تاريخچ

 په ياد شو او ډېر شيان به مو زده او په حافظه کې پاتې شول. ناروغ را
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ه  و مسوولينو ته همدا د افغان استادانو ا   زما وړانديز  ه پیام ی، چې ـپ ه ن زیاـت ه ـپ ظـري او عمـيل  ـن

ه خپـلي  کوښـ  وکـړ کې    درسونو   و او تقسـيم اوقـات کـې ځـای ورکـړي،  او  ـپ و دريس پالنوـن

دې   ه لکچـر او چپټـر باـن وازې ـپ يوازې په لکچر نوټ او چپت باندې اکتفا ونه کړي؛ ځکه چې ـي

 موږ صحيح انجني او ډاکټر نه شو تربيه کوالی. 

 وم دي!زم او ملز يو د بل النظري او عميل درس 

، چېرته چې د طـب محصـلني د مـري  روغتون   يي کادر نځپوه  تر اوسه ځينې طب 

نلـو نـه دی، بايـد زر تـر زره څ د مزده کړې وکړي نه لري، دغه حالت هـېپه رس عميل  

 کـادريځی بايـد هـرو مـرو فعـال او مجهـز هر طب پـوهن  حل الره ورته و موندل يش،

 ولري.تون  روغ

پوهنتون ته یو سفر درلود. دغه  ړکند   د دسمرب میاشت کې مې   کال  ېږدیزز   ۲۰۱۵د  

پـوهنځی پـه همـدی  پوهنتون کې ما په خپلو ستګو ولیدل، چی د کمپیوټر سـاینس

. یوازې او یـوازې اسـتادانو تیـوري ر هم نلريپایه کمپیوټ   ه، خو یو کال فارغین ورکوي

ت د زغملـو النشوکوالی. دغه ح  نویپه محصیل  یې    کارميلهېڅ ډول ع  اوه اوورکرس  د

 نه دی!

 پـه کمېټــو تضـمین کیفیـت د ، نـه پــه ارزیـايب او یـانـه پـه ورکشـاپونو کیفیـت دريس

 لوړېدالی يش!

 کار ويش:   و برخو زموږ په پوهنتونونو کې باید د استادانو د ظرفیت لوړولو ترڅنګ په دری 

 ؛ و دريس کتابونها یکوملکر-۱

 ؛کې عميل تجربې ر په البراتوا -۲ 

کې د ناروغ بست ترڅنګ( عميل زده  په ساحه  )د مثال په ډول روغتون  -۳

 لوړ يش.  کړی. په دې توګه به  د لوړو زده کړو کیفیت
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 علمي مجلې

کې   جري ملریزه  ۱۳۹۴په   مجلې ننګر د    مې   کال  د  پوهنتون  مدې  هار  مسئول  ر  له 

شویو کتابونو به اړه د یو    )پوهه( کې، زموږ لخوا د چاپ  تون په مجله رسه، د دغه پوهن

دا  »مخکتنې خربې کولې، ما تعجب وکړ چې ده وویل:  مضمون او معلوماتو په هکله د

فا  ته  لط»  : یلما ورته وو  «ږي.چاپېاو یوازې علمي مقالې په کې     یوه علمي مجله ده

  به د اړوندو مسلکونو د نویو خپرو خر کې  وګوره، تقریبا  د ټولو په آ   مجلې   بهرنت علمي 

خو زما دې خربې او وړاندیز تر ننه    «( لري.Book Reviewشویو کتابونو په اړه مقالې )

 پورې څه اغیزه نه ده لرلې. 

دولتي پوهنتونونو په    د  ي اوچاپولې  نونه هم مجوهنتو يص پخصو   د افغانستان ځینی 

زیاتره یې رنګه وي او هم د محصلینو او   مجلو د چاپ کیفیت  د دغوه  پرتل ښه دی، 

نویو موضوعاتو په اړه پعالقمندانو لپاره د پوهنتون د رشتو، السته را کې نوې وړنو او 

زیاتره يی د اشتهار بخربې چاپې مقالې په کې  علمي  و  اند استاد  ڼه لري او ږي، چې 

 ږي. کمې لیدل کې

و   بهښه   دلت  يدا  څېر  په  مجلو  د  پوهنتونونو  دولتي  د  علمي لکه  استادانو  د  هم  ه 

نرشکېدا د مقالې  هم  مجلې  پوهنتونونو  دولتي  د  چې  دی  دا  وړاندیز  بل  زما  ی. 

 کړي. مات خپارهپه څېر باید په زړه پورې او ګټور معلو  د مجلو خصويص پوهنتونونو

استادانو علمي مقالې نرش   یبا تقر   مجلې  د  استادان د خپلو و یوازې  ي، ځکه چې دغه 

استادان   دا ډله دې امله  همرتبو لپاره د داسې مضمونونو نرشولو ته اړتیا لري. له   علمي 

ور  پیسې  لپاره  د چاپ  د دغو مطالبو  استاد  "مولفین"  یو  که  په ډول  مثال  د   د  کوي. 

پاڼو پیسې و  استاد شپږ پاڼې مقاله لري د شپږ   و او بل هغه د څلور قاله لري  څلورو پاڼو م

 نویو  دا دی، چی د استادانو لپاره د  هم هم  څخه   د نرش ورکوي. اصيل هدف د مجلو  

لوړې يش چې فېع پرې واخيل او تنخواوې یې یوه اندازه  ه يش، تر چاپي مقالو شمېر پور 

توکو ته هم په کنو او  ید علمي لی ه مجلې با دې رسه رسه دغ   دا یې خپل حق  دی خو له 

 کړي.ور خپلو پاڼو کې ځای  

  ړانديزونهو

نیم سوو ګڼو   تر درې ر کم دی، يعنی د سل  ګڼو څخه بایدډې د علمي مجلو تیراژ   -۱
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 لوړ يش.   پورې و رسېږي او  تیراژ یې 

ې څو مجل  ه مشخصه يشد د مجلې لپاره یوه برخکې بای  جهـ د هر پوهنتون په بود۲

 چاپ يش.   وخت او پر له پسې توګهخپل  په

طبي   د  ـ۳ )افغان  لخوا  پوهنتون  طب  کابل طبي  ننګرهار  او  لخوا   مجله(  پوهنځی  

رسه يو ځای يش او    ېنوری طبي مجلې د  مجله چاپېږی. دغه او داسې   (نه)طب پوه

دې  يش   بیا  واستول  ته  پوهنځیو  طب  ي  ټولو  تیراژ  يش  څو   لوړ  شمېې  ګڼ   ر او 

 .  ستوکي ولريیکي او ګټه اخلوستون

کې   باید  مجلې   مي عل  -۴ افغانستان  ټول  ا  په  پوهنتونونو  پوهنځنورو  تهیو  شل  ووې  و 

اکاډ  يش، ت  میکې څو   اړیکې  علمي  طبي یاو  کابل  د  ډول  په  مثال  د  يش،  ڼګې 

خصويص   او  دولتي  ټولو  هېواد  د  باید  مجله  د    ته  ونپوهنتونو پوهنتون    طب چې 

 ږل يش. ېپوهنځي لري ول

استادا عل د    -۵ او  لوستونکو  د  باید  ترڅنګ  مقالو  ګټ مي  او  مهم  رشتو  اړوندو  د  لپاره  ور  نو 

که په یوه    مطالب هم په مجله کې ځای پر ځای يش. د مثال په ډول،   ې په زړه پور   او   خربونه 

  چې پروګرام پیل کېږي، ښه به دا وي    دوکتورا ماسټري یا  ،  کورسونه   نوې رشته کې لنډ مهايل 

 کې معلومات خپاره يش. په دې اړه پ 

، نو په کار ده چی د ـ څرنګه چی باید په دغو مجلو کې څېړنيزې مقالې خپرې يش۶

وسپارل  Research Methodology)  څېړنو الرښودونه  ته  نرش  کې  په  معلومات  مهم  او    )

    يش.

ميل او  ويش،   کې په    Book Reviewپیژندنه او نقد    وکتابوننو د نویو داين استاد افغا ـ  ۷

د نړی په ټولو علمي مجلو کې د مجلې په  ې خپاره يش،یتحصیيل سټنډرډونه  نړیوال

 غه برخه یوه په زړه پورې برخه جوړه يش. پای کې د

ال زیات    يش، څو   خپرې نو کې  سایټو   ب ې و ې باید د اړوندو پوهنتونونو په  د پوهنتونونو مجل   -۸

  ب ې علمي و   دای يش په ځانګړي . همدا شان کې واخيل   رڅخه ګټه و   شمېر استادان او محققین 

 يش.    خپرې   یو ځای   کتابونو او مونوګرافونو رسه   کې د نورو   سایټ 
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 او تش په نامه پروژې!؟  ورکشاپونه

ارت او پوهنتونونو کې  وز و په  و زده کړ وړ ل   پورې د   هجري ملریز کال   ۱۴۰۰څخه تر    ۱۳۸۱له  

د مجازي زده  لوړولو    د دريس کیفیت   و مېټنګونه ا   بېل سمینارونه، ورکشاپونه ال بې   یو شمېر 

  وړ ج   ، جندر او د ښځو حقوقو د نومونو الندې تدریس   (، په انګلیيس ژبه E-learningکړې ) 

    ګونو میلیونونه ډالر لس ، چې په  شوې ینې پروژې هم پلې  ه ځ دې نام   شان په   مدا . ه شول 

 . ولګېدل پرې لګول  

کارمند  او  مسئولین  په زموږ  کې   پوهنتونونو  او  وزارت  په  په   ان،  کې  ورکشاپونو  ډول    دې 

 زیاتره د بهرنیو ادارو په مايل مرسته جوړېږي. ګډون کوي، ځکه چې  خوښت رسه  

  برخه یې ه وي، چې زیاتر  ډۍ، چای او کلچې هم ه ډو امن پرې ښه  کې   ورکشاپونو په دې ډول 

  ښایسته راپور   ډېر عکسونه او فلمونه واخیستل يش او په پای کې پاتې کېږي.    هسې عبث 

جوړ يش. ځینې وخت خو داسې هم کېږي، چې د ځینو مؤسسو کار او پروژې یوازې    پرې 

غونډو  بله متامې يش   په همدې ډول  ته  مه  کو   ،  ډېرو داسې  راوړنه  الس  د  هم  او  لري  نه 

پوهنت   و ون سمینار  زموږ  ګټه  دوامداره  کومه  پروژو څخه  نه او  ته  محصلینو  او  استادانو    ونونو، 

د لوړو   په هکله   رسېږي. ما څو کاله مخکې په دریو بېالبېلو داسې غونډو کې چې د نصاب 

و  د  کړو  ت زده  په  واخي وې،  شوې  ړې  جو   االر کې زارت  یادو   ، ه ست برخه  ډېرو    ې ک   غونډو   په 

خپلې خربې    ادانو( یس او څو است معین، عمومي رئیس، رئ د لوړو زده کړو د وزارت  ویناوالو ) 

ېلو  والیتي پوهنتونونو څخه  . د بېالب چې تکراري بڼه یې درلوده  ل شول ېشنونه ورکړ او پرېزنټ 

، ورځني  د الرې لګښتونه   یې   وی ته وو، هغ   ښتل شوي و اغ ر   ورته   ین یسان او علمي معاون هم رئ 

زښت زیات وو او    . په یادو مجلسونو کې لګښتونه هم د اوسېدلو مصارف ورکړل   ارف او مص 

 مؤثریت یې ډېر کم وو. 

  ره وو، کلونو لپا   ز   ۲۰۲۰او    ۲۰۱۵د      همدارنگه د لوړو زده کړو وزارت د نوي ستاتیژیک پالن 

ول، خرب شوم چې د پالن د  ش   یو شمېر همداسې سمینارونه ونیول   خاطر هم ولو په  جوړ د  

دا بهته    مسئولینو   ه نه وه مرصف شوې، نو بیا جه ټول جوړولو لپاره کومه تخصیو شوې بود 

وګڼله چې د ستاتیژیک پالن په هکله به د نظر څرګندونې او مشورو سمینار ونیيس. له بده  

چې د لوړو    ن ستاتیژیک پال ده کړو د وزارت دغه  لوړو ز   د ر شول خو  نور هم تې مرغه کلونه  

بانک    نهایي نه شو. د نړیوال   تر ډېره وخته   کړو او د راتلونکې لپاره تر ټولو مهم سند دی،   زده 
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 میلیون ډالر مرصف شوي.    ۲.۶*لخوا د پالن جوړولو لپاره  

یه  زیات شمېر پیسې په بې ځا   و کې یو بېلو ادار ان په بېال همدا شان له بده مرغه د افغانست 

  یات شمېر لوړ رتبه مامورین په دغو سمینارونو مرصفېږي او هم یو ز  او  ورکشاپونو  ونو ار سمین 

    ت او اجراآ   ، غور ت نه لري، چې ورباندې فکر کې مرصوف دي او خپل اصيل کارونو ته وخ 

 وکړي. 

ل او ارزونې څخه  ع تحلی ام د ج   رخې د ستونزو ب  د هغې یوه پروژه  برخه کې  د په یوه بای  اصال  

 وروسته پیل يش. 

اهدافو  یا  معین هدف  د  یعنې  م   د   پروژه  لپاره  راوړلو  معین السته  په  )ګامونه(  کارونه    ه عین 

ځینې خلک داسې فکر کوي، چې    جه او معین وخت کې له پروژې څخه عبارت ده. بود 

 ! خه بې له کوم هدف او السته راوړنې څ هغه هم  مرصفول او  عنې پیسې  پروژه ی 

  پرې   اشخاصو او ادارو رسه خربې   و وڅېړل يش، د مربوط   هغه لرو، باید    که موږ یوه ستونزه 

ل لپاره یوه  د ح   ته   مشکالتو   ډول   وکړو او د حل عميل الرې چارې یې وسنجوو او بیا دغه 

په  پروژ   یادې   د   . پروژه پېشنهاد کړو  او خپ   حل   ته   ستونزې   رسه ولو  پيل ک ې  مومو  ل  الره و 

ادارو او خلکو لخوا د پیل شویو کارونو او د حل الرو چارو    ورسوو. د اړوندو هدف ته ځان  

مهم  بریالیتوب کې  په  پروژې  نه دا چې بېخي نوي څیزونه   څخه مالتړ د  لري،  چې    رول 

 هې وک یې نه پېژين، په پروژه کې عميل يش.  

 : راوړم ل  ثا زه خپل م دلته به  

هنځي کې د محصلینو یوې  پو   طب   پوهنتون په   ر ګرها نن د  هجري ملریز کال    ۱۳۹۰ما  په  

په الس لیکل    و او و پخواني کلون   ۳۰یا   ۲۰چې دلته د   داسې اسايس ستونزې ته پام شو هغه 

 کېده.   ل ت ګټه اخیس   په  توګه   ادو دريس مو   شويو چپت نوټونو څخه د یوازینیو  

  ټولګي او هر څه به چې استاد په  ل حتی محصلینو چپتونه هم نه درلود خو کې  ر ب زیاترو  ه پ 

ا  په میخانیکي ډول به یې حافظې ته سپارل او بی   ، هغه به یې د ځان رسه نوټ کول، کې ویل 

  پوښتنو په ځواب کې لیکل. استادانو   خپلو ښوونکو د  د   به یی په آزموینه کې همدغه څیزونه 

به د ګڼ  . په دې ډول ړل والونه راو پتونو په محدوده کې س و او چ ن خپلو درسو  يوازې د م ه  به 

  کې   و پوهنځي   به په   په زیاترو موضوعاتو رس نه خالصېدو او دريس کیفیت محصلینو    شمېر 

په  څخه فارغ شوي ځوان ډاکټران    چې د طب   د دې کار مهم علت همدا وو   . و ډیر ټیټ و 
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 مسلکي ډاکټران نه وو.   او    ېدل اتو نه پوه موضوع ېرو  ډ 

او ل   د دې مشکل  لیدلو  م   ه  د  ما  وروسته  استادانو، د طب ارزولو څخه  پوهنځي    حصلینو، 

او مرستیال رئ  رئ    ، یس  پوهنتون  کابل طبي  د  او  پوهنتون  کابل  په  او هم  معاونینو  او  یس 

پیل    يس کتابونو د چاپولو پروژه ه، د در څخه وروست   له څېړلو  پوهنتون کې د دغو موضوعاتو 

دې  ړه ک  په  له  .  کې   زیات   ۱۲لړ  چې   تنه   څخه  حارض شول،  مادي    استادان  کومې  له 

(  Updateکتابونه یې نوي )   کړي. همدارنګه   ایپ خپل چپتنوتونه نوي او ټ  پرته  څخه  معاوضې 

ټال  ټول   ورې ریز کال پ هجري مل   ۱۴۰۱په همدې ترتیب موږ تر  کړل او موږ ته یې وسپارل.  

دولتي او  د    ه وړیا توګه پ   د مل يس ډي ګانو په ملتیا مو   او   اپ کتابونه چ   او اديب   دريس     ۳۶۹

په اختیار   ، روغتونونو، علمي او څېړنیزو مرکزونو او اکاډمیکو شخصیتونو پوهنتونونو  خصويص 

  صلین او وال، مح   نه می ړه  چې  مو په انالین بڼه دا زمینه برابره ک ورکړل. پر دې رسبېره    کې 

 مرسته ډاونلوډ او تر السه کړي.   بڼه د انټرنټ پر   فټ سا د دې کتابونو    ن کوالی يش ا استاد 

مثال یادولو هدف دا دی، چې په همدې شان موږ باید د لوړو زده کړو بېالبېلې    زما د دغه 

و  کړو،  وکړو   برخې مطالعه  یې  ارزونه  څېړو،  د محصلین   یې  او ،  استادانو    و رسه  کارمندان   و، 

نه دا چې موږ ته    سنجوو. چارې ورته و    رې ګډه د حل ال ړو او د هغوی رسه په  وک   پرې   بحث 

ډالر   میلیونونه  په  پکې  بیا  او  لري  ته رضورت  هغه يش  یا  دغه  تاسو  رايش، چې  بهرنيان 

  لومړيتوب وي. د   د ادارې   پوهنتون   نه د   استاد او   نه   نه د محصل،   هغه څیز   مرصف يش، چې 

  و میلیونونو په لسګون   کې کلونو   ۲۰نوان الندې په وروستیو  تر ع ځو جندر او ښ  ډول د په    مثال 

 ا، ګټه او پایله يې نه درلوده. چې هېڅ راز مشخصه اجنډ   ډالر ولګېدل 

محصلینو لپاره په یو لوی پوهنتون کې تر څه مودې مخکې یو ښځینه تشناب    ښځینه   د   زموږ 

 . ر په نامه ډېر مصارف کېدل و جنډ لینو  ا ښځینه محص   ل دا چې د هم شتون نه درلود، حا 

په    د لوړو زده کړو   برق او انټرنېټ )حتی   تر اوسه دوامدار   شان زموږ په پوهنتونونو کې ال   دا هم 

د   یو  لګیا  موږ  خو  نشته،  کې(  پلې   E-learningوزارت  پروژې  نامه  هلته    کوو،   په  او  دلته 

 مرصفوو.   ډالر پرې و په میلیونونو  سمینارونه نیسو ا 

ورشو  وړاند ا  زم  ته  محصل  راشئ  دی، چې  دا  او    چې یز  ورشو  ته  استاد  لري،  مشکل  څه 

څخه وپوښتو چې څه غواړي، ډیپارټمنټونو ته ورشو، چې څه شیانو ته رضورت لري، او له  ور 

 وروسته بیا پروژې جوړې کړو او پیسې مرصف کړو!   څخه   هغې 
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د رفع    التو شک م   کې د واقعي   بهیر   موږ په تحصیيل ته ز   ته کوونکو خپلو نړیوالو مرس موږ باید  

 او پېشنهادونه د پروژو په چوکات کې ورکړو.   لپاره خپل وړاندیزونه کولو  

ی لیدلی، چې د  په وزارت یا پوهنتون کې کوم مسئول نه د   د لوړو زده کړو  ما تر دې مهاله   

پوهنتون   و وړاندې کړی وي. د ی   د رفع کولو لپاره یې پروپوزل  نجونو چل او  خپلو اړوندو ستونزو 

تاسو پوهنتون  س چې    نو رسه په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې معاون د بهرنیا 

  کړ: "زموږ ر لومړنت ستونزې څه دي چې موږ بیا په دې هکله فکر او کار وکړو؟ داسې ځواب و 

ا پوهنتون   ه کوالی شی، نو ویې  ست ي، که تاسو یو جنس، یو قلم هم مر لر   ړتیا هر يش ته 

شو او بیا    پاتې   حیران   او   هک پک   شخو   ته رضورت لرو." هغه بهرنی   کړ،. موږ هر يش 

 نشول.   هېڅ هم و 

باید د خپلې ادارې کار لپاره یو    رئیس   پوهنتون   د وزارت، پوهنتون، وزیر او  د لوړو زده کړو  

Vision   د خپل مسئولیت پر  ې  ی   په خپله اداره کې   چې   څه غواړم   نا دې ما ه  پ   ولري. ید  یا لرل

، د خپل وزارت یا پوهنتون لپاره تر السه کړم.  پر مټ    کو مرسته کوون   د خپلو همکارانو او   مهال 

ېنه،  ښ ک   نه دا چې هره ورځ راشه، په څوکت   اره خپل کاري پالن جوړول پکار دي، د دې لپ 

 ل کېږه او نور هېڅ نه. ښت غونډو او دعوتونو ته غو   کوه یې،   ضاء ي ام راځ   رقې چې و 

د کار رشایط برابر    کوونکو  لپاره دنده دا ده، چې د ټولو کار  ه  د لوړ پوړیو چارواکو تر ټولو مهم 

ورځین   کړي،  و   و چارو د  برخو کې  کاري  خپلو  په  وکړي،  کار  او    تر څنګ  ښه  ارزول يش 

 ي. امنځته کړ نوښتونه ر 

 

 ز کال   ۲۰۱۰نومرب  کابل،  
 د شفاهي معلوماتو پر اساس. یایي پروګرام کارمند ختد لوړو زده کړو پرا  *
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 سافټوېر لومړی که هارډوېر؟

په توګه د افغاين پوهنتونونو لپاره د  او سالکار      CIM-Expertپه لوړو زده کړو وزارت کې د  

ه ډېرې  رس ټولنو او مؤسسو  و رسته کوونک او نورو م کار په موده کې ما له  آملاين، امریکایي 

ته د دوی په هېوادونو   تر ټولو لومړی غواړي استادانو  درلودې. دوی بیا بیا ویل چې خربې 

  دا چې   یا   د تحصیالتو د لوړولو زمینه برابره کړي   هندوستان کې   یم هېواد لکه ترکیه او در   یا 

افغانستان  پوهنت   په  د  است کې  د ونونو  ته  ا   ادانو  روزنه  لوړو  لنډمهاله  کړو  زده  تخصيص  و 

 کړل يش. ور 

استاز  پوهنتونونو  د  او  وزارت  کړو  زده  لوړو  چوکت د  خونې،  دريس  لکه  زېربناوو  د  ،  ي 

  البراتواري وسایل، کتابونه او دريس موادو د کمښت شکایت کوي. دوی وایي چې له دې 

کوالی او محصلین   س نه يش توګه تدری  اغېرناکه  اړین چاپېریال څخه پرته استادان په  ډول 

 پوره اندازه ګټه نه يش اخیستالی.   په هم له دوی څخه  

  بابه   ۱۲۹او  دولتي    ۳۹په  محصلین    او ښځینه   نارینه تنه    ۳۵۱۲۳۱ملریز کال کې   ۱۴۰۰په  

ېدو  مخ په ډېر   کال لپاره ده کړو بوخت وو او دغه شمېره د هر  پوهنتونونو کې په ز   خصويص 

د خرابوايل المل    ر به نور هم د پوهنتونونو د کیفیت مې له بده مرغه د محصلینو دا لوی ش   . ده 

د پوهنتونونو چارواکي په هر کنفرانس کې شکایت کوي چې پوهنتونونو ته په ډېر    1يش. 

راځي چې   له ظرفیت څخه حتی  شمېر محصلین  د    لوړ دي.     سلنه   ۱۰۰یا    ۵۰د دوی 

  ۲۰۰۰ولري هغه ته  د ځایولو ظرفیت و حصلین م  تنو  ۱۰۰۰که یو پوهنتون د توګه  ه پ   بېلګې 

پالن ورکړل    دې چې دوی ته مخکې له مخکې ور پېژندل کېږي، پرته له نوي محصلین    تنه  

، ځای، مسکن او داسې نور اړین څیزونه تیار  ، مېزونه استادان، چوکت  يش او یا ورته اضايف 

امل هم   له   يش.  مس دې  ډېری  او و ئ ه  ټیټ   لین  له  کیفیت  د  تدریس  د    څخه   يل وا استادان 

شکایت کوي. د سیايس دالیلو له امله او د دې لپاره چې دا ځوان ګډون کوونکي په آرام  

 
او لوړو زده کړو   نتونونواحصاییوي کالونت مجله، د افغانستان د احصاییې ميل اداره، د پوه  1

 هجري ملریز کال.  ۱۴۰۰ ،احصاییه، کابل
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پوهنتو  یا خصويص  دولتي  نو دوی  در کېني،  او  لېږل کېږي چې دوهم  ته  یم چانس  نونو 

ه  د فارغانو پ   م ټولګي ښت د دوولس شمېر ډېر   ورکړل يش. په پوهنتونونو کې د محصلینو د 

 آزموینه کې ګډون کوي.   ل کې په کانکور هجري ملریز کا   ۱۴۰۱په  .  شمېر پورې تړلی دی 

باندې دي،    ه افغانستان کې دي یا له هېواد څخه دولین چې پؤ له بده مرغه هغه مس

نه لري. دوی یوازې خپ ه  ارونه تر رس ل ورځني کد دې وضعیت په اړه کومه اندېښنه 

نې نړیوالې مرسته کوونکې موسسې ډېرې  یځ  خو راتلونکې ته پاملرنه نه کوي.  کوي،

اړت یې  یا  او  پوره کوالی  نه يش  اړتیاوې  پوهنتونونو  د  لګوي، خو  تر هغه  پیسې  یاوې 

جه شتون ولري. د پروژو د پایدارۍ په اړه زیاتې خربې کېږي،  وخته پوره وي چې بود

پای ه  ي یا د پروژې له ختمېدو رسه هر څقطع کېږجریان کې    د کار په  خو ډېرې یې 

په کابل او نورو والیتي پوهنتونونو کې د انګلیيس   USAIDته رسېږي. د بېلګې په توګه 

کورسونه کړې  زده  د  جوړولې.   ژبې  زېربناوې  خپلې  یې  لپاره  هغو  د  او  کول  حامیه 

مکاري نه کوله او د هغوی د  و رسه هارمتنتونیپد له لیيسدوی په پوهنتونونو کې د انګ

جې له پای ته رسېدو وروسته یې هم  یت مالتړ یې نه کاوه تر څو د بودو ظرفا  جوړښت

( په  E-learning)  زده کړو   نالین او برېښنایي آ ه بېلګه یې دا ده چې د دوام کړی وای. بل 

اوسه دا کار هم نه دی بریالی رغه تر  . له بده ملګول کېږيډېرې پیسې    رامنځته کولو

انټرنځ  شوی محصل  او  استاد  هر  چې  له  ېکه  ټول  هم  نه  او  لري  نه  ته الرسسی  ټ 

څژبې  انګلیيس   یو  د  پروګرامونه  دا  لري.  بلدتیا  له رسه  پوهنتون  د  لپاره  مودې  ه 

باندې روان وو، خو ډېر یې اوس بېرته د پخوا په شا   چوکاټ څخه په   ن دي )هېڅد 

 . ي(يل او هېڅ یې له السه نه دي ورکړ دي راغ الس نه 

لنډ مهاله روزنې د یو کور د وروستي پوړ مثال لري    ،  آنالین زده کړې اوالکتونیکي 

دريس   پرته  له شک  لرو.  اړتیا  ته  پوړونو  الندېنيو  او  پوړ  لومړي  موږ  لپاره  هغه  د  چې 

سمې زده   ارکېټ رسهم  د کاري  ، کتابونه،ملیکو کر  ،خونې، زېربنا، وسایل، البراتوارونه

کړې، د کتابونو د ذخیرو پر ځای په پوهنتونونو کې د کتابتونونو فعالول او د دريس  
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 کتابونو چاپول لومړين پوړونه دي. 

وښتنه  څخه غ  و موسسات  دېته باید اړتیا پېښه نه يش چې د دې ټولو لپاره له مرسته کوونکو 

  ې غوښتنه وکړي او بیا یې په یادو ج څخه د بود الیې وزارت م  ې باید له ويش، بلکې چارواک 

موخو باندې مرصف کړي. یوازې په هغه صورت کې چې وزارت یا پوهنتونونه د کوم دلیل  

بیا دې له  وري  څو رض مرسته کوونکو څخه غوښتنه ويش    له مخې دا کار ونيش کوالی 

په دویم قدم    سافټوېر وروسته و  ه دې مانا ده چې هارډوېر لومړی ا دا پ ي.  کړ   ه ا تیار ېربن ز 

ن  . کې تر رسه يش  راتلونکې لپاره د  د حیرانتیا خربه دا ده چې د  ر  نو   e-learningږدې 

په پالن کې دي له دې  پروګرامونه هم  توګه سپارښتنه کوم مخکې  په سماليس  زه   .

نوي   کې  برخه  دې  په  پیل يش،  پروګرامونچې  مخه  رسه  باید  غور  په  پروژې  کینت 

 .  په پایلې یې څرګندې يشو ا وارزول يش

تر ټولو وړاندې باید د کورسونو مواد او کتابونه افغاين ژبو ته وژباړل يش او هغو ته نوره 

پراختیا ورکړل يش. وروسته کوالی شو هغه په ډېجیټل شکل رسه )په آفالین توګه په  

 . يشنالین توګه( د الرسيس وړ وګرځول ګه په آ او همدارن وي ډي کې  يس ډي او ډي 

  ۳۴یو پیغام تر السه کړ چې د پوهنې وزارت به    نېټه   ۱زېږدیزکال د اکتوبر په    ۲۰۱۴د    ما 

اد وزارت وزیر وویل چې  مېلیونه کتابونه په ټول هېواد کې لومړنیو ښوونځیو ته ووېيش. د ی 

په مايل    USAIDه یې د  اتې برخ پ شوي او پ تان کې چا یې په افغانس   کتابونه   میلیون   ۱۰

ا   مرسته  تېرو    ونیزیا ند په  په  ټولګیو مختلف  کلونو    ۱۵کې چاپ شوي دي.  کې د مختلفو 

ارک او نړېوال بانک له  کایي ډالرو په لګښت د امریکا، ډمن میلیون امری   ۱۱۹کتابونه د    عنوان 

ت کې دی؟  په دې برخه  کوم حال ونه په  تاب  ک نو دريس لوري چاپ شوي دي. خو د پوهنتونو 

  عنوان   ۳۶۹د  زېږدیز کال پورې  ۲۰۲۲څخه تر   ۲۰۰۹له   په شخيص  ه و   ما کې یوازې ز 

 عنوانه کتابونه هم نه دي چاپ شوي.   ۱۰۰په ټولو رشتو کې حتی    څخه پرته ابونو د چاپ  کت 

 ز کال   ۲۰۱۴اکتوبر    ۱کابل،  
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 یزپه پوهنتون کې زده کړې د ووون

 دهرخه مه بیوه مهسیستم 

 نظرونه  و په هکلهپاليسيد زده کړو  لوړو په افغانستان کې د 

تر ټولو د مخه د دې خربې یادونه رضوري ده چې په پوهنتون کې زده کړې د هېواد 

پوهنې وزارت د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د    دد تحصیيل سيستم مهمه برخه ده،  

لومړۍ د  پزېږدی  ۲۰۰۲په  سته  رو و   څخه  واکمنت  طالبانو  کال  کې  ز  افغانستان  ه 

 تر خو له یادې نېټې څخهښوونځیو د شتون خرب ورکړل شوی وو. ه باب  ۱۰۰۰یوازې د  

پورې  زېږدیز  ۲۰۲۲ ښوونځي   کال  ډېر شمېر  کې  افغانستان   دغه  او  جوړ شول    په 

ټولنې   و نړېوالې . افغان حکومت ای دیبابه ښوونځیو ته لوړ شو   ۲۰۰۰۰شمېر کابو  

ډېرو هلکاوکړه چ  ه ه ته ښوونځې  نجونو  او  د لیکي  نو  په ښوونځیو کې  لوست    او 

نجونو ته اجازه ورکول   محدود شمېربرابر کړي. د طالبانو د واکمنت پر مهال  امکانات 

  1په لومړنیو ښوونځيو کې لوست وکړي.  یوازې کېده چې 

ن  د افغانستان لوړ پوړو چارواکو ډېر ځله اړ رسه د زده  وی  ې پهفرانسونو کو کنړېوالپه 

زیاتېدونککوونکو   کي  د  یادونه  بریالیتوب    ولهشمېر  او حامیت  د خپل  سیاست  څو 

  او نارینه   میلیون څخه زیاتو ښځینه  ۱۱کې هم له    کو ته وښيي. په وروستیو کلونوخل

ال دیز کزېږ ۲۰۰۱شمېره په ل کې دغه  په داسې حازده کوونکو د شمېر یادونه وشوه 

 .ي وونکیوازې یو میلیون زده کوو 

وروسته یې د راتلونکې په    څخه   د دې ځوانو زده کوونکو له فراغت   اصيل خربه دا ده چې 

اړه ډېر فکر نه دی شوی چې آیا دوی به د کوم مسلک د زده کړې یا پوهنتون ته د تلو  

تر  یوه عادي    چانس  دا  نه؟  که  پ السه کړي  نه  او ساده  دا ده چې ده. خرب وښتنه   آیا    ه 

ر السه کړي؟ آیا دوی به نورو زده کړو ته الرسسی  وکوالی يش دندې ت ه  لیونونه کسان ب می 

 څو د ځانونو او کورنیو لپاره پیسې وګټي؟  دا کړي او دندې به تر السه کړي  پی 

 
هجري ملریز کال د   ۱۴۰۱ته د  ، دغه راپورګزارش انکشايف کال کلنی ۱۴۰۰د پوهنې وزارت د  1

 عقرب په میاشت کې مراجعه و شوه.
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چې  کېږي  اټکل  تر    ۱۳۸۲له    داسې  پورې  ۱۴۰۰څخه  کال  ملریز  کابو    هجري 

  فارغ شوي  خهڅ  وټولګي  وله دوولسم  تان د ښوونځیوفغانسا  د   وونکي ه کزد  ۲۰۰۰۰۰

کې د   ونویا پوهنتون ې هم لري خو ټول په مسلکي انستیتوتونوچې د نورو زده کړو هیل

دولتي پوهنتونونه    ۳۲  یوازې  زده کړو چانس نيش تر السه کوالی. په ټول هېواد کې 

ومني او   ،ن کېږيفارغا  ۵۰۰۰۰چې    برخهکوالی يش د دې شمېر فارغینو څلورمه  

له لوړو    او یا به   نتونونو کې په لوړه بیه شامل يشصويص پوهخ  پاتې نور یې باید یا په 

زېږدیز کال پورې   ۲۰۱۴څخه تر  ۲۰۰۲له . افغانستان زده کړو بې برخې پاتې کېږي

امه  پونه یې له  پوهنتونو  ا  مترکز درلود، خو مسلکي ښوونځي   ډېرپر ابتدایي زده کړو  

لسم ټولګي د فارغانو شمېر زیات  چې د دوو   هشو دې پالېست پایله دا    رځويل وو. دغو 

او پ  يش، موندالی  نه يش  ته الره  پوهنتونونو فارغان  هېوا  په  وهنتونونو  د  د کې حتی 

  1پیدا کولو په برخه کې ستونزې لري.  د  د دندې هم 

ټیټوالی دی چې په هغه   تیفید درس د کد دې حالت یو سبب په پوهنتونونو کې  

مارکېټ اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. بل المل یې دا دی چې په    د  کې د کار

نه لري   افغاين پوهنتونونو کې یوازې نظري تدریس تررسه کېږي ځکه چې البراتوارونه

 کوي.   ه تر السهاو محصلین عميل زده کړې او تړېننګونه ن

نجنیرانو په والی چې د ډاکټرانو یا اک  پرته دا فارغین نه يش  څخه  ارتونو مهعميلله  

توګه کار وکړي نو له همدې امله ډېری یې داسې دندې تر رسه کوي چې د دوی له 

کارۍ کچه   د بې  کادرونو  د علمي  لري. همدارنګه  توپیر  کامالْ  تحصیيل څانګو رسه 

 .  حال کې ده یاتېدو پههم په چټکت رسه د ز

دا کار ولې صورت  بهر ځي. وخه له هېواد څخه م ناتو او درملنې پهناروغان د معایډېر 

 شته. نستان کې ښه روزل شوي ډاکتان نپه افغا چې  ؟ ځکهمومي 

 
هجري ملریز کال د   ۱۴۰۱د ته   ګزارش، دغه راپور انکشايف کال کلنی ۱۴۰۰د پوهنې وزارت د  1

 میاشت کې مراجعه و شوه. هعقرب پ
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برخې محصلین هغه   ولې د دې هېواد ډاکټران په دې بد حالت کې دي؟ ځکه د طب

نوټ  شوي  لیکل  دريسپه الس  د  پهونه  موادو  ک    لیکل توګه  پخوا  لسیزې  چې  اروي 

به نه لري او د ناروغ د بست تر څنګ وی په البراتوار کې د عميل کار تجرد  شوي وو،

د   روزنې  د  کې  برخو  نورو  او  دې  په  باید  افغانستان  کړې.  السه  تر  ده  نه  روزنه  یې 

کړي.   تشخیو  توګه  ښه  په  پایلې  دوامدار کمښت  چې  لپاره  دې  ر   ېد  ې اوڼ السته 

ت  ولرو، رامنځته يش.  باید  دېار همدغیرات  د  د  ل  نګه  چې  تر پاره  پرمختګونه  وړ  پام 

بیا وکتل يش او بدلونونه   باید د افغانستان د زده کړو پالیيس په غور رسه  السه کړو 

پرمختګ د  هېواد  د  يش.  راوستل  او    پکې  کړو  زده  مسلکي  د  باید  کې  برخه  په 

 ځول يش.نه غور   له پامه و ونو ارزښتپوهنتون

کې  افغانستان  ملریز  ه  ۱۴۰۰له    په  مخهجري  د  څخه  و  بهرنيتنو  ۱۰۰۰۰۰  کال 

.  کارکوونکو کار کاوه، ځکه چې په افغانستان کې په کايف اندازه مسلکي کسان نه وو

، خو سلګونو میلیونه پیسې لګول کېدېکه څه هم هر کال د زده کړو په برخه کې په  

بېلګي په توګه د سېول انجن  وو.ېر کم  مکاروونکو شد مسلکي    بیا هم  ۍ، سړک یر د 

)چې اکاه یې پاکستاين و نور رشتو کې. ډېر بهرين استادان جوړونې، مخابراتو او ډېر 

د افغانستان په زیات شمېر خصويص پوهنتونونو او داسې نورو موسساتو ( او هندي وو

 . کې په مسلکي دندو بوخت وو 

خه  مو ورې محصلین بهر ته د زده کړو په  پ  ۲۰۰۰  هر کال تر  کلونو کې   په تېرو شلو

کې یې  دللېږل  نفوس  چې  لپاره  هېواد  دې  د  شمېر  دا  خو  په    ۳۴د  ،  تنو  میلیون 

  ړې ځپيل دی، بسنه نه کوي. دلته ښوجګ  شاوخوا کې دی، او څلور څلوېښت کلنې 

 .ي خلکو ته اړتیا ډېره زیاته دهروزل شویو او مسلک

هغو   رسبصلمحد  په  ینو  چې  کې  بېره  خپلوهر  افغانستان  کوي  کړې   غوره  زده 

ریتي کارکوونکو په برخه کې شته  ېڅو د الیقو کارپوهانو او مد  نو ته اړتیا لريوهنتونو پ

 په   ستان ته راوړي اواړتیاوې پوره کړي. دا پوهنتونونه باید نړېوالې علمي تجربې افغان
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رسه به  دې    له .  معیاري زده کړې ورکړيصلینو ته  مح  او ښځینه  هېواد کې ټولو نارینه

ښځینه محصلینې هم وکوالی يش چې عميل نړېوالو زده کړو ته الرسسی ولري، ځکه  

بهر زده کړې   و له کبله نيش کوالی چې له هېواد څخهدوی د کلتوري او کورنیو دالیل

 وکړي.

توګه مرصف يش  ازنه  تو م  باید په  لګول کېږي هغه پیسې چې د زده کړو په برخه کې  

مقدار  زیات  دا    باید   سې پی  یعنې  يش.  ولګول  پوهنتونونو  او  کړو  زده  یی  حرفه  په 

غوښتنه له حکومت، پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت او همدارنګه نړېوالې ټولنې  

 ر لوري بوزي. پ د پرمختګ هېوادونو څخه کېږي چې اوسنی حالت  او مرسته کوونکو

چې په دې برخه    څو ځله یادونه کړې وه   پخواين ولسمرش حامد کرزي   ان د افغانست   که څه هم 

کوي  رامنځته  پرمختګونه  ګړندي  به  د طب کې  خو  پرمختګ   ،  د  کې  برخو  په  انجنیرۍ    او 

مس  د  ته  ا لین ئو پالیست  مرست و  کوونکو و  پا   ه  پوره  لخوا  م مل ادارو  ځینو  ده شوې.  نه  رسته  رنه 

 . ار لپاره مناسبه ساحه پيدا کړې وه د دوی د موجوده پيسو د لګولو او ک   اړخونو   کوونکو 

ول دی او بل یې   ؤ زده کړو مس  یی   د لومړنیو او حرفه   په افغانستان کې د پوهنې وزارت

تر  ی  د دو   کبله ولیت لري. له همدې  ئمس  ونتونوند پوه  ی چې و وزارت د د لوړو زده کړ 

چې باید پراختیا ومومي. دا دواړه وزارتونه باید له    ه دهاړین  هاړیکې او همغږي ډېر منځ  

یو بل رسه خربې اترې وکړي، حتی که اوسنی حالت هم نه بدلېږي بیا هم دوی باید  

 ړي.د زده کړو لپاره یوه ګډه ستاتیژي جوړه ک

مح   ماسټرۍ   ، لېسانس   د   یوازې  شامل  کې  مرحلو  په  دوکتورا  په    ین صل او  يش  کوالی 

پرمختګ  مدیر اقتصادي  اغېزناک  او  پیلولو  نوښت  هېواد  ې ،  د  او  واخيل  ونډه  فعاله  کې  ت 

 راتلونکې ستونزې حل او فصل کړي. 

   ږي. درې   پښو و   ې په خپلو ږدې راتلونکې ک ه ده چې افغانستان کوالی يش په ن دا یوازینت الر 

رسول يش چې له نړېوالو معیارونو  حالت ته وې  باید داسکړې ه  لوړې زدافغانستان  د  

کور   په  بنسټونو کې،  رسه سم  په خپلو تحصیيل  ننه  په وسیله  د  استادانو   د د خپلو 

 روزي.  ران وېکارپوهان او مدد بېالبېلو اړتياوو لپاره خپل  هېواد
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 ان انستونه په افغکتابدريس طبي  ۲۷۳کې  DVDپه 

 لپاره لومړی اغېزمن ګام کې د ډیجیټيل کتابتون 
 

 ۲۷۳په افغانستان کې د ډاکت یحیی وردګ دفت توانېدلی دی چې د چاپ تر څنګ 

یې واچوي، طبي پوهنتونونو، مینه والو،    کې   DVD  کړي، په   عنوان کتابونه دیجیټل

استادانروغتونونو محصلی،  او  یو  ته  په  نو  کړي.  وړاندې   ان عنو   ۲۷۳کې    DVDې 

 دی.  لومړی اغېزمن ګام لپاره ډيجيټيل کتابتون په افغانستان کې د  دريس کتابونه 

 

 

 

 

 

 

 
 

افغانستان په نړۍ کې د هغو هېوادونو له ډلې څخه ګڼل کېږي چې ډېر کم کتابونه، هغه  

د    کې پکې چاپېږي. په نوره نړۍ    خوا کې په شاو   ټوکه   ۱۰۰۰  معموال  د هم په ډېر کم تیراژ 

ارمټ کې هم  په مرسته اوس ورځ په ورځ هر چاپ شوی کتاب په ډیجیټل ف  کنالوژۍ نوې ټ 

 . تر السه او لوستلو وړ وي 

لـه    . رسـېدلی يش د دغه نوښت له الرې کتابونه په ډېره آسانه او ارزانه توګه مينـه والـو تـه  

بـو  نګلیيس، پښـتو او دري ژ ا   طبي دريس کتابونه په عنوان    ۲۷۳ا  ه خو ږ ل زمو ې کبله همد 

نګرهـار، خوسـت، کنـدهار،  چې زیاتره یې د افغانسـتان د بـېال بېلـو پوهنتونونـو )کابـل، ن 

کاپیسا( د استادانو او یو شمېر یې په جرمني او امریکا کې د پوهانو لـه خـوا   هرات، بلخ او 

  ولو طب ټ   ، چاپ او د هېواد د کاپي ګانو کې    DVD  د عد  ۲په  بونه دغه کتا  . دي  لیکل شوي 
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 . پوهنځیو کتابتونونو ته ورکړل شوي دي 

طبـي  عنـوان    ۲۷۳په دې توګه هر استاد، محصـل او مينـه وال پـه ډېـره آسـانت رسه یـاد  

کتلی او    دريس کتابونو ته الرسسی پیدا کوي، هغه په سماليس توګه په خپل کمپیوټر کې 

 ی يش. دغه ټول کتابونه په ل لوستل په مکمل ډو 

  (www.ecampus-afghanistan.org)   يش   وېب سایټ کې هم د نړۍ په هر ګوټ کـې کتلـی

 يش.   یې ډاونلوډ کولی  او همدارنګه په کمپیوټر کې د ګټې اخیستنې لپاره 

څخه    Digital Libraryله  ټولنې دلته    و وزارت، پوهنتونونه او مرستندویې که څه هم د لوړو زده کړ 

په دې نامه په تېرو کلونو کـې    USAIDکې تل يادونه کوي او    نو خپلو پالنونو، پروژو او پروګرامو په  

د افغاين لیکواالنو کتابونه نه؛ بلکې    اکاا  په دغو پروژو کې یوه اندازه پیسې هم لګويل دي، خو  

رسـول دي. دغـه    لینکونو نو ته د  نو يل کتابتو د بهرنیانو کتابونه را ټول او یا هم یوازې نورو ډیجیټ 

ر    www.mohe.gov.afاڼه  و وزارت په وېب پ کړ له د لوړو زده  مسئ  کې هم لیدلی شـئ، دلتـه بیـا ـپ

 کليک وکړ،.   کتابتون   الکتونيکي 

  خپل  ی، چې و ته دا د کړو وزارت، پوهنتونونو او د پوهنتونونو استادان  زما وړاندیز د لوړو زده 

  DVDیا که زیات وي په    CDکتونیکی ډول په  ال ل شوي کتابونه او نورې لیکنې په  لیک   ټول 

 او هم د خپلو پوهنتونونو په وېب سایټونو کې خپاره کړي.  

تې    راژ معموال  زر ټوکه وي، د اړوندې څرنګه چې په افغانستان کې د چاپ شویو کتابونو 

استاد  ټولو  مضمون  یا  محصل رشتې  مين انو،  او  والو  ینو  هر  ه  که  نو  نه يش رسېدالی،  ته 

هر نوی کتاب به ټولو استادانو، محصلینو   تاب په الکتونیکي ډول هم خپور يش، ک   دريس 

 رسېږي چې   سانه توګه او په لنډ وخت کې و دانو ته په ټول افغانستان کې په آ او عالقمن 

 واخيل.   ترې   ګټه 

او    نو مرسته وکړي او د افغاين پوهنتونو ولو کې  په ښه ک   دغه کار به د زده کړو د کیفیت 

 هم ګړندي کړي.   نور   ډمیکې اړیکې او ګډ عميل کارونه اکا به  پوهانو تر منځ  

 ئ! کې کتالی ش   مه    ۵۲   په   د همدې کتاب   ست ې طبي کتابونو ل   کې د DVD په     *
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 پروژو ګزارشانکشايف د ننګرهار پوهنتون د 

 

 ل کا ۲۰۱۰ه  جالل آباد، درونت

ننګرها پوهنتد  الندې ر  کار  تر  لپاره  وړاندي  ون  معلومات  زاو  لنډ  پروژو  په    شويو  چې 

 کال ترتیب شوی په الندې ډول وو:   ۲۰۱۰

 د طبي تدرييس کتابونو چاپول. ۱

څنـګ، د    د افغانستان په تعليمي موسسو کې د استادانو د مسلکي زده کړو د ټيټوايل تـر 

دغې سـتونزې د حـل لپـاره    . د ده  وه اسايس ستونزه ي توالی او نش  والی تابونو کم مسلکي ک 

د    ملـان اين طبـي پرسـونل چـتي ټـولنې او د آ ملـآ  يـو کـال راهيسـې د افغـان او   مـې لـه 

  پوهنځي پنځه تدرييسـ  ( په متويل رسه د ننګرهار طب DAADاکاډميکو همکاريو ټولنې ) 

ل. د دغـو کتـابونو ټولـه  کـړ و له هر ټوک رسه يـوه يس ډي( چـاپ  ټوکه ا  )هر يو زر  کتابونه 

طـب پـوهنځي او پوهنتـون پـر وېـب پـاڼو کـې هـم د )پـي ډي اف( پـه شـکل  محتوا به د 

خپرېږي، چې د افغانستان په نورو سيمو کی محصـلین او ځـوان ډاکټـران هـم تـرې ګټـه  

 واخیستلی يش. 

  ۲۰۱۱هنتونونو ته هم ورکړل يش. د  کابل پو کندهار او  به خوست،  کتابونه    ټوکه  سل سل 

 نور کتابونه انتخاب شوي او استادان ورباندې کار کوي.   ۱۵کال لپاره  ږدیز  ې ز 

  ۲۰۱۱د اکاډميکو همکاريو ټولنې له موږ رسه د لګښت ورکولو وعده کړې ده او د    ملان د آ 

هار ته سفر کوم.  برسـېره  او ننګر پاره کابل  د تنظيم ل کال په جنورۍ کې د دغه کار  زېږدیز 

  ۱۰۰۰۰لپـاره مـو    د جوړولـو   پوهنځي د ليليې د ترمیم، رنګولـو او تشـنابونو  ب ط  پردې، د 

 ایرو راټولې کړې دي، د نورو په لټه کې هم یو.  

 ( درس ورکولعرصي )مولټي مېډيا. ۲

تيک او د لکچر بڼـه لـري  زې تيور درسونه يوا مهال ټول  پوهنځي کې اوس   طب  په  د ننګرهار 

 مر( شته. پروجکټور )بي   پایه   نځي کې يوازې یو وه پ   او په ټول 
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د اکـاډميکو همکـاريو ټـولنې    ملان د آ   ملاين طبي پرسونل چتي ټولنې او موږ د افغان او آ 

 (DAAD په متويل رسه لـه لېـوال کمپيـوټر څخـه شـپږ پروجکټورونـه )   و ژر بـه د  سـتي ا خی ا

 نځي په هره تدرييس خونه کې نصب يش.  وه پ   ننګرهار طب 

او پر کمپيوټر د تدرييس موادو جوړولو کـې    استادانو ته د پروجکټور په کارولو  وروسته هغو 

 ټرېننګ ورکوو.  

  همکاریو توامیت رامنځته کول د . ۳

  طــب   پوهنتــون د   ســتيتيوت او ننګرهــار غتيــا ان د عــامې رو   ن ګ پوهنتــو هايــدلرب   ملــان آ د  

ملـان هایـدلربګ  د آ رامنځتـه شـو.    روغتيا ديپارمتنت تر منځ تواميـت  عامې  او د  پوهنځي 

طـب    چـې لـه ننګرهـار  ده  انسـتيتيوت مسـوولینو عالقـه ښـودلې  د عامې روغتیا  پوهنتون 

په جوړولـو او عمـيل کولـو، د   ارمتنت رسه د نوي تعليمي نصاب تیا ديپ ي عامې روغ پوهنځ 

دواړو پوهنتونونو د استادانو تګ راتګ او پـه ننګرهـار کـې د عـامې روغتيـا د کورسـونو پـه  

جوړولــو کــې همکــاري او ګــډ کــار وکــړي.  مــا د ننګرهــار طــب پــوهنځي عــامې روغتیــا  

د    او ر مياشت کـې درې ورځـې څېړنـه وکـړه  توب د اک کال  ږدیز  ې ز  ۲۰۰۹ په  ديپارمتنت کې 

انسـتيتيوت    د نوامرب په نهمه نېټه مې د هایدلربګ پوهنتـون د عـامې روغتیـا  همدې کال 

همکـارۍ    هم له دغې   ( DAADملان د اکاډميکو همکاريو ټولنه ) کې معلومات ورکړل. د آ 

 خپل مايل مالتړ ښکاره کړی دی.    څخه 

 هنوې څانګ  جراحۍ  د پالستيکيکې  ګرهارپه نن. ۴

په مرسـته د    شف ډاکټر اميل صايف  د پالستيکي جراحت  د بن پوهنتون يوهانيت روغتون 

کـې نيـول  ننګرهار پوهنتون روغتون کـې د پالسـتيکي جراحـت د جوړولـو پـروژه پـه نظـر  

 ه په الندې برخو کې کار کوي: ه ب څانګ دغه   وېده. ش 

 ؛ ړولو او ښکال جراحي يا جو ب   د   -

 ؛ د الس جراحي   -

 ؛ د پښو جراحي   -
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 د سويو جراحي.   -

د دغې پروژې موخه به دا وي، چې په ننګرهار کې د دغې څانګې لپـاره رشايـط، لـوازم او  

  ه تـداوي مسـتقله توګـدلتـه پـه   فني پرسونل تيار کړی يش چې په دغو برخو کې ناروغان 

پالســتيکي    کــال کــې د یوهــانیت روغتــون   یږدیــز ز   ۱۹۹۷  پــه   ل صــايف ډاکټــر اميــ  يش.  

راهیسـې      کلونو   ۲۰د  مخ بيايي. ده    څانګه پخپله جوړه کړې او تر نن پورې يې پر  جراحت 

 وغ افغانان تداوي کړي دي.  مېر نار یو زیات ش  کې هر کال په پاکستان او افغانستان  

 ديپارمتنت ر سايناپيوټکمد . ۵

، بـې لـه  نـو کمپیوټرو   کمپيوټر البراتوار له څـو پخوانیـو د    باب   یوازې يو   په دې پوهنځي کې 

 پروجکټور او بې له انټرنيټ څخه ما ولیدل. 

لپـاره مسـلکي    محصـلينو وزنـه او د  و مسلکي ر څنګ، د استادان  د نویو تخنیکي امکاناتو تر 

 ډېر عاجل رضورت ګڼل کېږي.   کتابتون ي  کتابونه او يو مسلک 

مــا پــه  جلــب يش.    کمپنيــو پاملرنــه پـه دې برخــه کــې کېــدای يش چــې د ځينــو آی ټـي  

یمـنس کمپنـت، پیوسـتون نيـټ ورکنـګ ملېټـد او لېـوال ملېټـد رسه  افغانستان کـې د ز 

 ته چمتو والی ښودلی دی.    ډ کار ګ   ۍ او کار هم   اړخونو   ، اړوندو ي خربې کړېد 

 نوی مضمون د سولر انرژۍ . ۶

پروفيسور ډاکټر انجنیر کلیمنټ شوارس، ډاکټـر نظـر سـلطانزي او ډيپلـوم انجنیـر محمـد  

کلونـو    ې د کلونـو او په دې برخـه کـدي  متخصصني    اختي، چی درې واړه د سولر انرژۍ 

ې د سـولر انـرژۍ  پـوهنځي کـ  انجنیري   ه پ   چمتو دي چې د ننګرهار پوهنتون  به لري، تجر 

  د   افغانستان رشايطو لپـاره   او له استادانو او محصلینو رسه په ګډه د  ي مضمون رامنځته کړ 

 کې مرسته وکړي.   يس وسايلو په تدريس، څېړنه او جوړولو شم  و مناسب 

 دريابې تاين ژد آمل. ۷

ته راځي، خـو    ملان کې آ ژو په چوکاټ  رو ني او استادان هر کال د مختلفو پ صل ېر مح يو شم 

  ډول   هـېڅ   لپـاره   زده کولـو   د   ملـاين ژبـې کـې د آ   تر اوسه په ننګرهار واليت او رشقي سیمو 
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 يس يش. ملاين ژبه هم تدر چې د ادبیاتو او ژبو پوهنځي کې آ   په کار ده   امکانات نشته، 

مرش امـاديوس هیمپـل    وري ښوونځي و بین الکلت ا  کې د ژبې  امبورګ ما په ه ې اړوند د  په 

کلونو راهیسې د هامبورګ افغانستان اوونت جوړوم( خربې کړي او   ۱۵)له چا رسه چې د 

ژبــې  ملـاين  د آ هغـوی چمتـو دي، چـې د هــامبورګ لـه تخنيکـي پوهنتـون رسه پــه ګـډه  

 ل کړي.  پی ر کې  په ننګرها   ريس تد 

 ډ کارګ له اقتصادي سکتور رسه. ۸

پوهنتون ته د نويو مايل امکاناتو پیدا کـول، د اقتصـادي رشکتونـو توجـه جلبـول،  ننګرهار 

همکارۍ او ګډ کار امکانات هم بايد ولټول يش، د مثال پـه ډول پوهنتـون او د محصـلينو  

یـوټر کورسـونو تـه امکانـات  مپ او ک   د ژبو  او ټ کايف ټرنې پلورنځيو، ان ليليو ته نږدې د کتاب 

بلې خـوا د رشکتونـو پـه ګټـه وي او دوی بـه ال  دا به له يوې خوا د محصلينو او له  . برابرول 

 نورې پانګونې ته وه ول يش.  

 پيدا کول د نويو مايل رسچینو. ۹

و  و او ګټـور له بـده مرغـه يـوه برخـه يـې د ښـ  ستان ته نن سبا ډېرې پیسې راځي چې افغان 

هـم پـه محـيل سـطحه  ده چـې    ار پـه کـ  ي، له کبله همداسې پـاتې کېـږ  نشتوايل پروژو د 

او ماليې وزارتونـو( او هـم د بهرنيـو او بـین   )واليت(، مرکزي سطحه )د لوړو زدکړو، اقتصاد 

امللـيل ټولنــو )لکــه يــو اس آی ډي، پــي آر ټــي، جــي ټــي زيــډ، ډي اې اې ډي...( تــه د  

 وپوزلونه( جوړ يش. ونه )پر ژو وړانديز بېلو پرو بېال 

 د پروژو تداوم 

تـر    توګه   چې ټولې پروژې به د اړوندو مسوولینو په مشوره او په ګډه  نیول شوې  نظر کې  ه پ 

  وروسته مسوولین وکوالی يش، په خپله دغه کارونه پر څخه  رسه کېږي چې له یوې مودې  

 . مخ بوزي 
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 ېپه افغانستان کې طبي لوړې زده کړ 
 

 دولتي طب   ۸( او  ون يو طبي پوهنتون )کابل طبي پوهنت  کې   ستان فغانل په ااوسمها

ننګرهـار، خوسـت، پکتيـا، کنـدهار، هـرات، کنـدز، بلـخ او کابل پوهنتـون،  پوهنځي )

 محصلني په درسونو بوخت دي. ۸۵۷۵کاپيسا( شتون لري، په دغو موسسو کې 

تاسـيس غانسـتان کـې ټـول اف پـوهنځي پـه خصويص طـب ۳۰په وروستيو کلونو کې 

 درس لويل. پکې  محصلنيه تن ۲۷۰۰۰، چې شوي

کـال پـورې د  ۲۰۰۵تـر  پوهنځی جوړ شـوی، چـې  ومړی د طبکال کې ل  ۱۹۳۲په  

 .ل پوهنتون په چوکاټ کې يوه پوهنځی ووکاب

ر ه، چـې څلـو ل طبي پوهنتون په نامـه تبديلـه شـو کال د کاب  ۲۰۰۵په    ی دغه پوهنځ

 روغتيا.ه لجوي، ستوماتولوژي، نرسنګ او عامي: معار لپوهنځي  

روغتنونه لري: عيل آباد، ميوند، ستوماتولوژي   څلور کادري  په    د کابل طبي پوهنتون 

ـجونې درس لـويل، ۳۸.۸۳٪ هلکـان او  ۶۰.۷۸محصلني )  ۲۶۴۷او ستګه. دلته   ٪ ن

 * دي. اداري کارکوونکي دلته مرصوف ۱۸۸استادان او  ۲۱۳

 پوهنځی  هار طب ګر نن

پوهنځی په ننګرهـار  افغانستان دويم طب کې د ۱۹۶۳ال ک وروسته په له کابل څخه

ډاکټران ټولنې ته وړانـدې کـړي دي.اوسـمهال  ۳۵۰۰اوسه يې  کې جوړ شو، چې تر

کـول استادانو له خوا درس ور  ۱۰۲٪ نجونه( ته د۱۵.۰۸محصلينو )يوازې    ۹۸۸دلته  

 کوونکي. اراداري ک ۱۷لري او  وغتون يو کدري ر  کېږي،

  پوهنځی  پوهنتون طب بلخ 

پـه ډاکټران يې فـارغ کـړي، تنه  ۲۰۴۸، کال  کې جوړ شوی  ۱۹۸۷دغه پوهنځی په  

استادانو له خوا درس ورکـول  ۶۱د  لري چې  محصلني۱۳۶۲ زېږدیز کال کې   ۲۰۲۲

 لري.نه  کېږي، کدري روغتون 
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 صلنيمحافغانستان  دولتي طبي پوهنځي او د 

 د محصلينو توداد  د پوهنتون نوم  شامره

 ۲۶۴۷ د کابل طبي پوهنتون  ۱

 ۹۸۸ ننګرهار   ۲

 ۴۸۱ البیرونی  ۳

 ۱۳۶۲ بلخ ۴

 ۴۸۰ خوست ۵

 ۱۳۴۳ هرات ۶

 ۴۲۸ کندهار ۷

 ۶۱۷ پکتیا ۸

 ۲۲۹ کندز ۹

 ۷۸۱۲ مجموعه
 

 هنځيويص طبي پو ن خصانستاد افغ

 پوهنتون   واليت رهشام

 کابل ۱

  ؛هنتون پو   تبکا-۱

   ؛ميل لوړو زده کړو موسسه  -۲

 ؛ کابل خاتم النبیین پوهنتون  -۳

 ؛ دعوت پوهنتون  -۴

 ؛ چراغ لوړو زده کړو طبي موسسه -۵

 ؛ زاول لوړو زده کړو موسسه -۶

 ؛ افغان پامیر لوړو زده کړو موسسه – ۷

 ؛ کړو موسسه لوړو زده افغان سویس -۸

 . امن سادات لوړو زده کړو موسسهنع -۹

 هرات  ۲

 ؛ غالب خصويص پوهنتون -۱

 ؛جامي لوړو زده کړو موسسه -۲

 ؛ هریوا لوړو زده کړو موسسه -۳

 .عاطفي لوړو زده کړو موسسه -۴
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۳ 
مزار 

 رشیف

 ؛ موالنا جالل الدین پوهنتون -۱

 ؛آریا پوهنتون  -۲

 . تا  لوړو زده کړو موسسه -۳

 هارننګر  ۴

 ؛زده کړو موسسه وړونا لآریا-۱

 ؛ده کړو موسسهز  سپین غر لوړو -۲

 . روښان لوړو زده کړو موسسه -۳

 هلمند ۵

 ؛ د هلمند وادي لوړو زده کړو موسسه-۱

 ؛اراکوزیا لوړو زده کړو موسسه -۲

 .بست خصويص پوهنتون  -۳

 کندهار ۶
 ؛ میرویس نیکه موسسه-۱

 .سهماللت لوړو زده کړو موس -۲

 . دايل لوړو زده کړو موسسهشاه اب احمد -۱ ستخو  ۷

 . حکیم سنایي لوړو زده کړو موسسه – ۱ نبغال  ۸

 .دانش لوړو زده کړو موسسه -۱ پروان ۹

 غزنی ۱۰
 ؛مسلم لوړو زده کړو موسسه-۱

 .خاتم النبیین پوهنتون شعبه دوم -۲
 

 

 پوهنځيو اسايس ستونزې دا دي:  د طب

 ؛ و يا نه تطبيقشتوالی ان ابنصد دريس د واح -

 ؛ د »لکچر نوټ«زاړه مېتو  پهتدريس  -

 ؛د نويو دريس کتابونو نشتوالی او کموالی  -

 ؛انټرنيټ، نويو دريس موادو او کتابونو ته کم الرسسی  -

 ؛ کوالی څ شی په کې نه يش زدهېغي فعال دي او محصلني ه البراتوارونه -

 ؛ ريل نه تدرييس روغتون ځي حتی ځينې پوهن -

 1کې عميل زده کړې کوي.    او روغتون محصلني ډېر کم وخت د مري  په بست   -

 
  ۲۰۱۶  د اپریل میاشت   افغانستان د لوړو زده وزارت، کابل،   د احصاییې مدېریت، د لوړو زده کړو وزارت، د  1

 زېږدیز کال. 
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 ته لیک ولسمرش محمد ارشف غني

 د افغانستان د اسالمي جمهوریت جاللتآمب جمهور رئیس!  

 وم. ت وړاندې ک و احتاما سالمونه ا 

الی ستاسو يس کيفيت ته پاملرنه او د هغه لوړو در ږ په تعليمي او تحصييل سيستم کې  زمو 

تر څنګ   استاد  د  کې  لوړولو  په  کيفيت  دريس  د  کتابونه  تدریيس  وو.  غوښتنو څخه  د 

 اسايس رول لوبوي. 

کتاب تر   لپاره يو   د ښوونځيو لپاره کلونه مخکې دکتابونو يو پروګرام جوړ او د هر مضمون 

 وام لري. د   لیکلو وروسته چاپ شو، چې دا لړۍ   دوین او ت 

له بده مرغه د افغانستان د لوړو زده کړو په موسساتو او پوهنتونونو د تدریيس کتابونو د  

تدوین او چاپ لړۍ پلې شوې نه او ال هم د یوې پېړۍ وړاندې چپتونه تدريس کېږي او  

 وی. ار نه دی ش ستامتيک ک په دې برخه کې د پام وړ او سي 

د د ه  ما  لپاره  رفع کولو  د  اړتیا  په مرسته    ملان آ   مدې  بنسټونو  یو شمېر  او    ۲۰۱۰په  د 

زېږدیز کلونو کې يو کوچنی پروګرام  یا د پوهنتونونو لپاره د دريس کتابونو چاپ    ۲۰۱۲

  او ساينس   ي ، انجين ب پيل کړ او تر اوسه مو دوه سوه عنوان بېال بېل دريس کتابونه د ط 

 برخو کې چاپ او په وړيا توګه په ټولو پوهنتونونو کې محصلينو ته وېشيل دي. په  

مو د يوې کوچنت    زېږدیز کال( پورې   ۲۰۱۵څخه تر    ۲۰۱۲)له  په دې وروستيو دريو کلونو  

دې اړه څو    ما په  . نه چاپ کړل وان کتابو آملاين موسسې په مرسته د ننګرهار لپاره سل عن 

 ( چې د دغه ليک رسه مل دي. )د دريس کتابونو ميل پروګرام   نديز ړا ليکنې کړي دي او يو و 

ړو  زما غوښتنه داده، چې د لوړو زده د ک  .د محصلينو لپاره دريس کتابونو ته بايد جدي پاملرنه ويش 

ه غوښتنه ويش، څو د هر دريس  څخه په جدي توګ   عو يا نورو مراج   ملان او د آ   په همکارۍ  وزارت  

 مضمون لپاره لږ تر لږه يو عنوان دريس کتاب تدوین او چاپ يش. 

زما په اند دغه کار به په  لږ وخت کې په پوهنتونونو کې د دريس کيفيت په لوړوايل کې  

 اسايس رول ولوبوي. 

  جرمن پوهنتون-د افغان ې  افغانستان ک   په دا دی چې    انديز ړی وړ نګ ځا زما یو   همدارنګه 

تاسیس يش. خپل وړاندیز ستاسو درانه حصور ته ستاسو د معلوماتو او د امکان په صورت  

 کې د اجراآتو لپاره وړاندې کوم چې مت یې د همدې لیک رسه مل دی. 

 په درنښت 

 مه نېټه ۱۱  ی زېږدیز کال د جوال   ۲۰۱۵، کابل، د  سالکار   ړو زده کړو دک، په لو ډاکټر يحيی ور 
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 د خپرندویه ټولنې یادوتکتابونو کې  په دريس

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

 نزوویـو سـتو توالی لـه لالی او نشـافغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کمو  د

تادان او محصلین نويـو معلومـاتو تـه الرسسـی نـه یو زیات شمېر اس.  څخه ګڼل کېږي

ګټـه اخـيل چـې  څخـه او له هغو کتابونو او چپتونـو  لري، په زاړه میتود تدریس کوي

 فوتوکاپي کېږي. زاړه دي او په بازار کې په ټیټ کیفیت

 ،پوهنتون  ين، کابلرو ، خوست، کندهار، هرات، بلخ، البیګرهارنند    رېسه پو تر او موږ  

مختلـف  عنـوان  ۳۶۹لپـاره کابل پويل تخنیـک پوهنتـون   د  کابل طبي پوهنتون  اود  

اره پـلپوهنځيـو  او کرهنې  زمې، ژورنال، اقتصاد، انجنیري، ساينسدريس کتابونه د طب

، DAADد علمـي همکـاریو ټـولنې  ان آملـد کتابونـه طبـي عنوان    ۹۶پ کړي دي.  چا

 د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې کتابونه او غیر طبي  عنوان  ۲۳۰

 Kinderhilfe-Afghanistan))  ،۷    کتابونـه د آملـاين او افغـاين پوهنتونونـو ټـولنې عنوان

DAUG ،۲  ــ عنــوان ــه پ ــزار کتابون ــف کــې د آملــان ه م ــ رشی مهــوري جــنال ال جدر ف

کتابونه د سلواک اېډ، عنوان  Afghanistan-Schulen  ،۲کتابونه د  عنوان    ۴،  ګرۍکنسول

تابونــه د عنــوان ک ۲او  (KAS)بنســټ شــټیفټونګ ناد ادنــاور کتابونــه د کــعنــوان  ۸

HUMEDICA  دي.په مايل مرسته چاپ کړي 

پوهنتونونو او یـو  اړوندوو شوي کتابونه د هېواد ټول وړي چاپومچې ن  ړ ده،ونې ود یاد

تـه پـه وړیـا توګـه وېشـل شـوي دي. ټـول چـاپ شـوي   زیات شمېر ادارو او موسسـاتو

 ی شئ.یب پاڼې څخه ډانلوډولو www.afghanistan-ecampus.org  کتابونه له

و وزارت د زده کـړ  تان د لـوړود افغانسـ  رسه کېږي، چـې حال کې تر   ې داسه  دا کړنې پ

 کې راغيل دي چې: تیژیک پالن ميل ستا پهکلونو  ز ۲۰۱۴او  ۲۰۱۰

و، کـره او علمـي معلومـاتو د    د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیـت »  ه د نوـی او زده کوونکـو ـت

ر  د  بونو   کتـا د دريس ژبو    ي در   او   پښتو   ولو لپاره اړینه ده، چې په برابر  و فرصـت براـب يش، د  لیکـل

ې څخـه انگرېز لپاره له    ریفورم د    ب صا ي ن تعلیم  و   پښـتو  ي ژـب ه د کتـابونو او    او دري ژـب   دريس ـت
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و محصـلین او    دغو و ژباړل اړین دي، له  مواد  ه د پوهنتونوـن ه يش    اسـتادان امکاناتو څخـه پرـت ـن

 .« کړي پیدا  ی  الرسس و ته  ه معلومات کوالی عرصي، نویو، تازه او کر 

دا  مـوږ، استادانو او محصلینو د غوښتنې پـر اسـاس نوونو نتد لوړو زده کړو وزارت، پوه

 او نـورو پوهنځیـو تـه هـم  ې نـ، کر ري، انجنیـسـاینستـه لکـه  پروګرام غیر طبـي برخـو

 نه چاپ يش.کتابو  ړد اړتیا و پوهنځیوو ا نو، چې د مختلفو پوهنتونو وغزاوه

ه مرسته وکړو او د رس  نوېواد له پوهنتونو نو په برابرولو رسه د هبو موږ غواړو د دريس کتا

 نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو.چپټر او لکچر 

 ۱۰۰ څه نا څـهد موسساتو لپاره هر کال و  د دې لپاره دا اړینه ده، چې د لوړو زده کړ 

 .پ يشنه چاکتابو دريس   عنوان 

  کي برخو کې نوي کتابونه وليکـي، و مسل   لو خپ ه  ، چې پ و استادانو څخه هيله کو محتمو  له ټولو  

ډيټ او د چاپ لپاره  ې او چپټرونه ا   نوټونه   ژباړي او يا هم خپل پخواين ليکل شوي کتابونه، لکچر 

نـد  د اړو ه يـې  وروسـت او    راکړي، چې پـه ښـه کيفيـت چـاپ   يې   په واک کې  موږ ز ،  تيار کړي 

   . کې ورکړو ک  ځي استادانو او محصلينو ته په وا هن پو 

، لـه مـوږ رسه رشيـک کـړ،  او نظريات  ټکو په اړوند، خپل وړانديزونه  يادو  همدارنګه د

 . زمن ګامونه پورته کړوېپه دې برخه کې اغپه ګډه  چې 

چـې د  ،ل شـوی دیچې د مؤلفینو او خپروونکو لخوا پوره زیـار ایسـت ده،ړ د یادونې و

 کېدای يش بیا هم ساس برابر يش، خو ا ویات د نړیوالو علمي معیارونو پرونو محتکتاب

و لـه درنـو لوسـتونکو ، نـوليـدل يشکې ځینې تېروتنـې او سـتونزې  اد کتاب په محتو 

 بڼـه را ې او یـا مـوږ تـه پـه لیکلـلیکوال یو، چې خپل نظریات او نیوکې څخه هیله من 

 .کې اصالح يشونکي چاپ چې په راتل ،ولېږي

(، د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې او د هغـې  DAADټولنې ) و  د علمي همکاري   ان د آمل 

ولنې )   ، ر ايروس ټ له مرش ډاک  ف کـې ،  ( DAUGد آملاين او افغاين پوهنتونونو ـټ ه مـزار رشـی د    ـپ

و، چـې  مننه کو ه ډېره  څخ   ويه ټولنو او نورو مرستند   (Afghanistan-Schulen)آملان قونسګري او د  

   کې يې له موږ رسه مايل مرستې کړي دي.   ر په بهی   ولو چاپ   د کتابونو د 
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  Center for International Migration & Development(CIM)او  (GIZد )په ځانګړي توګـه 

کلونو کې په افغانستان کې د کار امکانـات   واو چې زما لپاره یې په تېرو  له دفت څخه  

 مننه کوم.کومې ه له زړ د هم  دي، يبرابر کړ 

څخه ډېر منندوی يم او ستاينه يې کوم، چې خپل د کلونو کلونو   ونيفله مؤل  ونوکتابد  

 ګرانو محصلينو ته وړاندې کړ.  او دکتابونو په شکل زيار يې په وړيا توګه

ه م مننـڅخه هـفهیم حبیبي   او  هر یو حکمت الله عزیز  همدارنګه د دفت له همکارانو

 دي.ي هلې ځلې کړي نکنه ستړي کېدو چاپ په برخه کې یې  و دابونم، چې د کتکو 

 
 

 ر محمد یحیی وردګټډاک

 زېږدیز کال ۲۰۲۲کابل،  ، سالکارد لوړو زده کړو وزارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز کال۲۰۱۵د لوړو زده کړو وزارت کې د ډاکت یحیی وردک د کار دفت  کابل،  
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 ست ېچاپ شويو کتابونو ل  ۳۶۹د 

(۲۰۱۰ –  ۲۰۲۲ ) 

مش
ره 

ې
 

 پوهنتون  ليکوال د کتاب نوم

I يترمینولوژ او  ودوالر،  طبي ق. اخال 

 بلخ پوهاند داکټرعبدالغفورهمدل صدیقی   اخالق طبابت  ۱

 ننګرهار  يپوهاند عبدالحی مومن د طبابت لنډ تاریخ ۲

 نکابل طبي پوهنتو  پوهاند دوکتورنادراحمد اکسیر رهنامی تدریس طب ۳

 ننګرهار  يل قادر ېګل سیام ابراهیم ختور دوک ينولوژ ترمی يطب ۴

۵ 
  نصاب او دريس ي د ننګرهار طب پوهنځ

 مفردات )انګلیسی( 
 ننګرهار  ننګرهارطب پوهنځی

 ننګرهار  رنځورمل دوکتور عجب ګل مومند  Iپښتو طبي قاموس  -انګلیيس ۶

افغانستان در ۷  PBL   رهنمود  کاپيسا ار رنایپوهنوال دوکتورمحمد فرید ب 

 ننګرهار  ګل مومند ب رنځورمل دوکتور عج IIو طبي قاموس پښت -انګلیيس ۸

 ټول پوهنتونونه ډاکت یحیی وردک  د طب محصلینو دريس کتابونه ۹

۱۰ 
کې   ډي  يو  ډيطبي کتابونه په  ۱۴۰

 ()پښتو، دري او انګلیيس
 ټول پوهنتونونه بېال بېل مؤلفین   

۱۱ 
کې   ډي  يو  ډيطبي کتابونه په  ۲۷۳

 (ګلیيسان او تو، دري)پښ
 نهنو ټول پوهنتو  بېال بېل مؤلفین   

 پښتو قاموس -د طبیعي علومو انګلیيس ۱۲
پوهنوال ډاکت نظر محمد سلطانزی 

 ځدران
 ننګرهار 

.II  فزیک 

 ننګرهار  ګل احمد سهیل په معارص طب کې د فزیک پیژندنه ۱۳

 ننګرهار  پوهنیار ګل احمد سهیل  بیوفزیک ۱۴

 ننګرهار  ي ه بناینتپش وفزیکیب ۱۵

 بلخ حیدری هر پوهاند میر محمد ظا بیوفزیک ۱۶

 ننګرهار  پوهنیار هدایت الله مهمند   طبي فزیک ۱۷

 بلخ پوهاند میر محمد ظاهرحیدری  فزیک طبی بخش حرارت ۱۸

 بلخ حیدری   پوهاند میر محمد ظاهر  میخانیک فزیک طبی بخش   ۱۹

۲۰ 
یل  توضیح اساسات فزیکی، وسا

 ی یه طبشخیصت
 بلخ ظاهرحیدری یر محمد پوهاند م
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 بلخ محمد ظاهر حیدری  د میرانپوه فزیک نور ۲۱

 هرات دهګان  پوهنوال غالم قادر نور و فزیک جدید  ۲۲

 هرات پوهنوال غالم قادر دهګان فزیک اوپتيک ۲۳

 ننګرهار  پوهنیار هدایت الله مهمند د نور فزیک  ۲۴

 هار ګر نن  ت اللهر هداینیاپوه میخانیک او د نور فزیک ۲۵

 هرات ګانم قادر دهغال پوهنوال  حرارت و ترمودینامیک  ۲۶

 ننګرهار  پوهنیار هدایت الله  د برق فزیک ۲۷

 ننګرهار  پوهنیار اکرام الله وقار  کوانتم میخانیک  ۲۸

.III  کیمیا 

 خوست  پوهنوال امرالله آصفي طبي کېمیا  ۲۹

 تونبي پوهنل طکاب ی حمدز مد اپوهاند خان مح طبي بيوشمي  ۳۰

 ننګرهار  ی اڼمحمد طاهر ک  I ميايي عنرصونهېک ۳۱

 ننګرهار  محمد طاهر کاڼی       II ميايي عنرصونهېک ۳۲

۳۳ 
  يمیاو ېمیا ګازونه او کېفزیکی ک

 ترمودینامیک
 ننګرهار  پوهاند خیر محمد ماموند

 ار ننګره ي یمث حکپوهاند دوکتور محمد غو  کړیوال ترکیبونه میا،ېک يعضو  ۳۴

 ننګرهار  نوابزاده لهحبیب ال کیمیا دوهم جلد، ترمودینامیک کی فزی ۳۵

۳۶ 
 ، IIمیا ېک يفزیک

 میاېمحلولونه او الکتوک يالکتولیت
 ننګرهار  پوهاند دوکتور خیر محمد ماموند 

۳۷ 
کنتک او    ي میاو ې ، ک III   میا ې فزیکی ک 

 ي او اسپکتوسکوپ   کتلسس، کروماتوګرايف 
 ګرهار نن د ماموند ر محمر خیوکتو پوهاند د

 خوست  هنوال ډاکتګل حسن ولیزی و پ  عضوی کیمیا، د الیفاتیک برخه ۳۸

 ننګرهار  پوهاند دوکتورخیرمحمد ماموند عمومي کیمیا ۳۹

۴۰ 
عضوي کیمیا، د اروماتیک او هیتو  

 سیکلیک برخه 
 کابل پوهنوال ډاکتګل حسن ولیزی 

 ننګرهار  موریحیی فهیی دوکتیالپوه د قندونو هضم، جذب او استقالب  ۴۱

 ننګرهار  ي عظیم حمد عظیمم دوکتور د شحمیاتو استقالب  ۴۲

.IV  بیولوژي او جنیټیک 

 ننګرهار  جامعت خان همت دویپوهن يعمومي بیولوژ  ۴۳

 ننګرهار  پوهندوی الفت شیرزی يبیولوژ  يعموم ۴۴

 نتونپوه طبي کابل پوهنوال علی یوسف پور   I حجره یماليکول یبيولوژ  ۴۵

 ننګرهار  پوهندوی جامعت خان همت ژي بیولو د حجرې ۴۶
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 کابل طبي پوهنتون پوهنوال علی یوسف پور   II حجره یماليکول یبيولوژ  ۴۷

 ننګرهار  جامعت خان همت دویپوهن مالیکويل بیولوژي ۴۸

 ننګرهار  پوهنوال دوکتور ګل سامل رشافت وراثت ۴۹

 ننګرهار  یح یح الله مست مسډاک هنملپو  وراثت او ډ سمورفولوژي  ۵۰

 ننګرهار  دوکتورمحمد صابر ک مالکیولی جنتی کالسیک او ۵۱

 ننګرهار  پوهندوی الفت شیرزی طبي جنیټیک  ۵۲

 ننګرهار  ذاکره بابکرخیل غیرفقاریه  يزولوج ۵۳

 ننګرهار  لیذاکره بابکرخ فقاریه   يزولوج ۵۴

 هرات نحیف آقا علی  پروفیسور داکت دیپلوم  حیوانات مفصلیه  ۵۵

.V او هستالوژي  يومټناا 

۵۶ 
  لدلومړی ج اناتومي

  ، مفاصل او عضالت( ي) هډوک
 ننګرهار  پوهنمل ډاکت محمد نارص نرصيت 

 ننګرهار  پوهنمل ډاکت محمد نارص نرصيت  ي د رګونو اناټوم ېد زړه او د وین  ۵۷

۵۸ 
عصبي سیستم،  ، اناټومی دریم جلد

 اتحواس او اندوکراین غدو 

 رص نرصيت ت محمد ناهنمل ډاکو پ 
 ننګرهار 

 ننګرهار  پوهنمل ډاکت محمد نارص نرصيت  ي ومد هضمي سیستم انات ۵۹

 ننګرهار  پوهنمل ډاکت محمد نارص نرصيت  ومي ټتناسيل سیستمو انا د بويل ۶۰

 ننګرهار    يپوهنیار دوکتور یام صدیق ي سیستم اناټوم يد عصب  ۶۱

 هار ننګر    يدیقیام صتور دوک وهنیارپ  يد ټټر اناټوم ۶۲

 کابل طبي پوهنتون ارسهپوهنمل ډاکټرحفيظ الله  اناتومی ۶۳

 ننګرهار  پوهنوال ډاکت محمد حسین یار  ومي ټد جهازاتو انا ۶۴

 خوست  پوهنوال دوکتور حمیدالله حامد  د هډوکو او مفاصلو اناټومي ۶۵

 بلخ ینسیمطاهر پوهندوی محمد  اناتومی و فزیولوژی انسان، جلد اول  ۶۶

 بلخ د طاهرنسیمیحمپوهندوی م فزیولوژی انسان، جلد دوم می و اناتو  ۶۷

 خوست  پوهنوال دوکتور حمیدالله حامد  د سینې بطن او حوصلې اناټومي  ۶۸

 ننګرهار  عبدامللک پرهېز ومي ټد انسان فزیولوژي او انا ۶۹

 ننګرهار  ي صدیقپوهندوی دوکتور یام  Iاناټومي دريس کتاب  ېد رس او غاړ  ۷۰

 ننګرهار  ل واپوهاند ډاکټر خلیل احمد بهسود لوژيهستا عمومي ۷۱

 کندهار  يپوهندوی ډاکټرفضل اله عمومي هستالوژي ۷۲

 ننګرهار  پوهندوی دوکتور یام صدیقي  IIد رس او غاړې اناټومي دريس کتاب  ۷۳

 خوست  يپوهاند داکتبری صدیق ي هستالوژ  يطب ۷۴
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 ننګرهار  ال ودو ل احمد بهسر خلیډاکټاند پوه هستولوژي يطب ۷۵

 کابل طبي پوهنتون ری صدیقيربپوهاند ډاکټ هستالوژي ۷۶

 ننګرهار  پوهاند ډاکټر خلیل احمد بهسودوال  ي د سیستمونو هستالوژ  ۷۷

.VI  ولوژيیامب 

 خوست  ي بری صدیق پوهاند دوکتور عمومي امربیولوژي  ۷۸

 نتونبي پوهکابل ط ملنور  بشیر پوهندوی داکت امربیولوژی طبی  ۷۹

 ننګرهار  یار ن پوهنوال ډاکت محمد حسی امربیولوژي  ۸۰

 ننګرهار  پوهنمل داکت نارص نرصيت ي امربیولوژ  يطب ۸۱

 کابل طبي پوهنتون پوهندوی داکتبشیر نورمل امربيولوژی عمومی انسان ۸۲

 هار ننګر  واریشین پوهنیار ډاکت عبدالله جان  د انسان عمومي کلینیکي امربیولوژي ۸۳

.VII  فزیولوژي او پتولوژي 

 ننګرهار   رشیف الله کتدا ي طبي فزیولوژ  ۸۴

۸۵ 
اندوکراین، زړه، رګونو او پښتورګو  د

 ژي لوفزیو 
 ننګرهار  پوهنوال دوکتور احسان الله احسان 

۸۶ 
د ځانګړو حسیتونو، پوستکي، اوتونومیک  

 ستم فزیولوژي ی او مرکزي س 
 ننګرهار  واری شین  اللهپوهنوال دوکتور محب 

 ننګرهار  ن احسان الله احسار پوهنوال دوکتو  ي سیستم فزیولوژ  د تنفيس ۸۷

 کندهار  محمد ویاړ  پوهنمل ډاکت ويل د وينې فزيولوژي ۸۸

 هرات زهرا فروغ تاکدپوهندوی  پتالوژی عمومی  ۸۹

 عمومي پتالوژي  ۹۰
پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 بهسودوال
 ننګرهار 

 ننګرهار  آصفر محمد ی دوکتو ندو پوه  ي ژ الوپت يعموم ۹۱

 ي وژ د سیستمونو پتال ۹۲
پوهندوی ډاکتخلیل احمد  

 بهسودوال
 ننګرهار 

۹۳ 
، وینې، تنفيس او ېد قلبي وعای

 هضمي جهاز پتالوژي 

پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 بهسودوال
 ننګرهار 

 دوهمه برخه  يد سیستمونو پتالوژ  ۹۴
پوهاند دوکتور خلیل احمد  

 وال هسودب
 هار ننګر 

۹۵ 

نې، ججرو، تنفيس جهاز، وید 

و زېږېدلو  ویهضمي جهاز او ن

 فزیولوژي 

 ننګرهار  پوهنوال دوکتور جنت میر مومند
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 ننګرهار  پوهاند ډاکت خلیل احمد بهسودوال  مالیکويل ایمینولوژي ۹۶

.VIII  مایکروبیولوژي او  پرازیتولوژي 

 کابل طبي پوهنتون دالله عبید ورعبیدوکتاند پوه مایکرو بیولوژی طبی، جلد اول  ۹۷

 کابل طبي پوهنتون پوهاند دوکتورعبیدالله عبید  ، جلد دوم بیمایکرو بیولوژی ط ۹۸

 هرات پوهاند محمد جمعه حنیف بیولوژی مایکرو ۹۹

 کابل طبي پوهنتون پوهاند دوکتورعبیدالله عبید  پرازیتولوژی طبی ۱۰۰

 هرات شاخو  احمد شعیبتور دوک مایکروبیولوژی عمومی ۱۰۱

 کابل طبي پوهنتون محمد یوسف مبارکور کتدو پوهنمل  اساسات پرازیتولوژی طبی  ۱۰۲

 ننګرهار  ډاکت محمد صابر  اساسات  يد پرازیتولوژ  ۱۰۳

 ننګرهار  پوهنوال دوکتور غالم جیالين ويل  طبي پرازیتولوژي ۱۰۴

 هار ننګر  پوهنوال ډاکتسید رفیع الله حلیم هلمنتولوژي ۱۰۵

.IX فارمکولوژي 

 ننګرهار  ي حیدر  عيل پوهنوال داکت قمرب ي فارمکولوژ  ۱۰۶

 ننګرهار  ي حیدر  پوهنوال داکت قمربعيل ، دوهم ټوک يفارمکولوژ  ۱۰۷

 ننګرهار  پوهنوال سید قمرب عيل حیدري ، دریم ټوکيفارمکولوژ  ۱۰۸

۱۰۹ 
سیستمونو   يعصب يد اتونوم او مرکز 

 فارمکولوژي 
 ننګرهار  ل بهسودوا  م ريبډاکتغال 

 ننګرهار  ي حیدر  عيل قمرب پوهنوال داکت ، دوهم ټوک يفارمکولوژ  ۱۱۰

۱۱۱ 
گیاهان طبی مستعمله در تداوی امراض 

 قلبی و وعایی 
 کابل طبي پوهنتون پوهنوال محمد عثامن بابری 

۱۱۲ 
د درملو د استعامل عميل الرښود  

 )انگلیسی/ پښتو(
 خوست  ودرایل وان بلومر  ېډاکت مالټ

 ننګرهار  بهسودوال  م ريبوکتور غال د پوهنوال ال، دوهم سمست لپاره( ي )دریم ک فارمکولوژ  ۱۱۳

 ننګرهار  پوهنوال سید قمرب عيل حیدري ېد درملو بدې اغیز  ۱۱۴

.X  عامه روغتیا 

 ننګرهار  عارف رحامين  پوهنوال ډاکت محمد روغتیا اساسات او اداره  ېد عام ۱۱۵

 ننګرهار  عارف رحامين  ل ډاکت محمدنواپوه روغتیا ندیزه دو ال اریېد چاپ  ۱۱۶

 قندهار  پوهنوال داکتعبدالواحد وثیق  تغذیه ءتعذیه  او سو  ۱۱۷

 ننګرهار  پوهیالی ډاکټر محمد ابراهیم شیرزی تنظیم  تاو کورن ډیموګرايف ۱۱۸

 ننګرهار  پوهیالی ډاکټر محمد هارون تغذیه  او روغتیا  ۱۱۹
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.XI داخله  

 ننګرهار  ل ډاکتحفیظ الله اپریدی نواپوه اگنوزسفزیکل دی ۱۲۰

 ننګرهار  داکت نارص جبارخیل  فزیکي تشخیو  ۱۲۱

 ننګرهار  پوهاند داکت رشیف الله   تشخیو او د تاریخچې اخیستنه  يفزیک ۱۲۲

۱۲۳ 
فزیکي تشخیو )هادي کلینیکل  

 مېتود( 
 ټول پوهنتونونه پوهاند ډاکت سیف الله هادي

 ر رهاګنن پوهاند دوکتور سیف الله هادي Iشخیو ت غیو تفریقيه نارو اخلد د ۱۲۴

 ننګرهار  پوهاند دوکتور سیف الله هادي Iد داخله ناروغیو تفریقي تشخیو  ۱۲۵

 ننګرهار  رنځوروال ډاکټر سید عبدالله سادات  (ECG)د زړه برقي ګراف  ۱۲۶

 بلخ رودرن بلوموا-ال یداکت مالټ رهنامی عملی مشکالت عام طبی )دری(  ۱۲۷

۱۲۸ 
نو  نو او د ویټامی ي، ایمینولوژ يهیامتولوژ 

 غتکموايل نارو 
 ننګرهار  پوهندوی دوکتورایمل شیرزی

 ننګرهار  پوهاند ډاکټر محمد ظاهرظفرزی  د وینې ناروغت  ۱۲۹

 ننګرهار  وان بلومرودر-ال ېداکت مالټ د طبي عامو ستونځو عميل الرښود )انگلیسی(  ۱۳۰

 ننګرهار  الله احمدزیتور حیات هنوال دوکو پ  وغت نار  وینې د  ۱۳۱

 ننګرهار  پوهاند داکت محمد طیب نشاط او روماتولوژي يژ اینولوکر اندو  ۱۳۲

 ننګرهار  يپوهندوی ډاکټرسیف الله هاد د هضمي سیستم او پښتوروګو ناروغت  ۱۳۳

 ننګرهار  ظفرزی  پوهاند ډاکټرمحمد ظاهر د پښتورګو ناروغت  ۱۳۴

 ر هاننګر  يپوهاند دوکتور سیف الله هاد ولوژياو رومات ينولوژ کرایاندو  ۱۳۵

 ننګرهار  ظفرزی  محمد ظاهر پوهاند ډاکټر هضمي سيستم ناروغت  د خولې او ۱۳۶

 بلخ محمد یونس فخریدوکتور  امراض جهاز هضمی و کبد  ۱۳۷

 ننګرهار  پوهاند ډاکټر محمد ظاهرظفرزی  ت جهاز ناروغ يد هضم ۱۳۸

 کندهار  عبدالواحد وثیق  پوهنوال ډاکټر غت نارو  تورګواو پښ هازمي جد هض ۱۳۹

 ننګرهار  پوهندوی ډاکټر دل آقا دل  د زړه او رګونو ناروغت  ۱۴۰

 ننګرهار  پوهاند دوکتور سیف الله هادي سیستم او د زړه روماتیزمل ناروغت   د تنفيس  ۱۴۱

 ر ننګرها ظفرزی  محمد ظاهر پوهاند ډاکټر د ځیګر ناروغت  ۱۴۲

 ننګرهار  مد طیب نشاطمحپوهاند ډاکت  مونو روماتیزمل ناروغت دسا   ړه د او د ز تنفيس   ۱۴۳

 ننګرهار  ډاکت محمد نعیم همدرد د شکرې ناروغي  ۱۴۴

 ننګرهار  پوهندوی داکت سالم جان شمس  او د زړه روماتیزمل ناروغت  د تنفيس ۱۴۵

.XII درملنه ۍړنې ب 

 قندهار  ثیق احد و دالو تعبپوهنوال داک ې پیښ يطب تړنېب ۱۴۶
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 خوست  وردک لمر و رنځ ډاکت عبدالويل ې درملن تړنېب ۱۴۷

 ننګرهار  پوهنوال ډاکتحفیظ الله اپریدی  پیښې او د بحران څارنه  تد داخلې بیړن ۱۴۸

 ننګرها  پوهنوال ډاکتایمل شیرزی الرښود )انګلیسی(   ې ښو د درملن ې ړنیو پ ې د ب  ۱۴۹

 ار ننګره ادات یار س د مل سیداکت ې درملن يبیړنت طب ۱۵۰

 کابل طبي پوهنتون الله امرخیلب پوهاند دوکتورنجی کمک های اولیه ۱۵۱

.XIII انکالوژي   

 ننګرهار  پوهنوال ډاکت نظر محمد سلطانزی ځدراڼ  د سینې رسطان، پېژندنه، درملنه او مخنیوی  ۱۵۲

 ننګرهار  پوهنوال ډاکت نظر محمد سلطانزی د وینې رسطان  ۱۵۳

 هار ګر نن ظفرزی  پوهاند داکت محمد ظاهر سات اسایو  ناروغد رسطاين ۱۵۴

 ننګرهار  پوهنوال  ډاکت نظر محمد  سلطانزی ځدران  يریال رادیو اکټیویټېرسطان او د چاپ  ۱۵۵

 خوست  پوهنوال ډاکت نظر محمد سلطانزی ځدران  د رسطاين ناروغیو راډیوتراپي ۱۵۶

.XIV  يجراح   

 کابل طبي پوهنتون لیله امرخنجیب الدوکتور  اندپوه هخان لیاتنرسنگ عم ۱۵۷

 خوست  پوهندوی ډاکټر بادشاه زارعبدايل  احي، د کلينیکي معایناتو سیستمر ج ۱۵۸

 خوست  پوهندوی ډاکټر بادشاه زارعبدايل  د عمومي جراحي اساسات  ۱۵۹

 کابل طبي پوهنتون پوهاند ډاکټرنجیب الله امرخیل اساسات جراحی  ۱۶۰

 خوست  ډاکت بادشاه زارعبدايل دوی پوهن Iي احعمومي جر  ۱۶۱

 خوست  پوهندوی داکت بادشاه زارعبدايل   II يجراحمي و مع ۱۶۲

 خوست  ي ل قادر ېداکتگل سیام ابراهیم خ يعمومي جراح ۱۶۳

 کابل طبي پوهنتون معصوم عزیزی دوکتورمحمد پوهاند ملحقات ان   امراض جراحي بطن و ۱۶۴

۱۶۵ 
  هضمی و یستم حی سجرا امراض

 آن قاتملح
 وهنتونطبي پل کاب پوهاند ډوکتورعبدالوهاب نورا 

 کندهار  پوهندوی ډاکټرعبدالخالق دوست ملحقات ان  امراض جراحی بطن و ۱۶۶

 کابل طبي پوهنتون معصوم عزیزی دوکتورمحمد پوهاند بطن ، چاپ دوم  یجراح ۱۶۷

 هرات د صاار  رپوهنوال ډاکټرعبدالغفو  بطن حاد و مزمن  ۱۶۸

 خوست  عبدايل ر بادشاه زار تو پوهنوال دوک ي ناروغ يد ملحقاتو د جراح ېډېد ګ ۱۶۹

 ننګرهار  يداکت الفت هاشم او تخنیکونه   اساسات   ي د پالستیک جراح  ۱۷۰

 ننګرهار  پوهاند ډاکټرعبدالرؤف حسان ي د کوملو بندش او د پریطوان جراحي ناروغ  ۱۷۱

 یورولوژي ۱۷۲
  جامل يغاز تور پوهندوی دوک

 لنارص عبدا
 ننګرهار 

 کابل طبي پوهنتون حسنی  تورغالم سخیوکپوهندوی د امراض یورولوژی ۱۷۳
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 ننګرهار  پوهنوال ډاکتعبدالحد حمید یورولوژي ۱۷۴

 هرات ارصاد  عبدالغفور پوهنوال دوکتور جراحی عصبی  ۱۷۵

 ننګرهار  پوهندوی داکت عبدالبصیر منگل  عصبي جراحي   ۱۷۶

 ننګرهار  لرحیم شګیوالور فضل ادوی دوکتهنپو  حي جرا عصبي ۱۷۷

 خوست  پوهاند دکتور بادشاه زار عبدالی  راحي ج عصبي ۱۷۸

 ننګرهار  رنځوریار داکټر عجب ګل مومند انکال  يد جراح ۱۷۹

 ننګرهار  پوهاند ډاکت فضل الرحیم شګیوال د کوچنیانو جراحي  ۱۸۰

 پوهنتون کابل طبي ی حکیم یالیتور پوهنیار داکت جراحی عمومی اطفال  ۱۸۱

۱۸۲ 
تالطات اخ حاد اپندیسایتیس، تشخیو،  

 او تداوي
 ننګرهار  يپرفیسور دوکتور محمد رشیف رسور 

 هرات ارصاد  پوهنوال عبدالغفور تروماتولوژی  ۱۸۳

 ټول پوهنتونونه پروفیسور دوکتور محمد رشیف رسوري  د صدر ترضیضات   ۱۸۴

.XV ي لوژ و یزیاو انست  يدی ارتوپ 

 ننګرهار  پوهندوی سید بها کریمي  ې او خلع ونهکس  ۱۸۵

 کندهار  پوهنمل ډاکټر محمد هامیون مصطفی  کسونه يدي اوتوپ ر و ا ۱۸۶

 ننګرهار  ي پوهندوی ډاکتسید شال سید ي اورتوپید ۱۸۷

 خوست  پوهندوی دوکتور ظاهر ګل منګل د عامو کسونو تړلې درملنه  ۱۸۸

۱۸۹ 
 رو بههای کشور رهنامی انستیزی برای 

 اوللد انکشاف، ج
 کابل طبي پوهنتون دانیل دی موس 

۱۹۰ 
 رهنامی انستیزی برای کشورهای 

 رو به انکشاف، جلد دوم
 کابل طبي پوهنتون دانیل دی موس 

.XVI ناروغۍ انتاين 

 ننګرهار  ل ې پوهنوال ډاکتعبدالنارص جبارخ انتاين ناروغت ۱۹۱

 ار ننګره ریدیله اپ ظ الحفی پوهنوال داکت تناروغ انتاين ۱۹۲

 کندهار  کریا امیرزادهکتمحمد ذ ډاپوهنمل  امراض انتانی )انګلیسی( ۱۹۳

 د ساري ناروغیو کنټرول  ۱۹۴
 پوهندوی ډاکټر محمد 

 عظیم منګل
 ننګرهار 

 خوست  پوهاند دوکتورسلطان محمد صافی  ت ناروغ يد کوچنیانو سار  ۱۹۵

 وهنتونکابل طبي پ صافیحمد ان مپوهاند ډاکټرسلط امراض ساری اطفال ۱۹۶

 ننګرهار  کتور نجیب الله امین وی دو ندپوه ت ناروغ يد کوچنیانو سار  ۱۹۷

 ننګرهار  پوهاند دوکتور عبدالستار نیازی  تد ماشومانو انتاين ناروغ ۱۹۸

 ننګرهار  پوهندوی ډاکټرسید انعام سیدی توبرکلوز  ۱۹۹
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 هار کند ډاکټرمحمد نارصنارصي  تد توبرکلوز ناورغ ۲۰۰

 ننګرهار  وال ې دپوهنمل ډاکتحقیق الله چار  نری رنځ  ېو کپه ماشومان ۲۰۱

 کندهار  محمد شینواری  ډاکټرنارص د سینې ناروغت او توبرکلوز ۲۰۲

 ننګرهار  ي دوکتور محمد اسحاق رشیف مالریا ۲۰۳

۲۰۴ 
 التهاب   د ځیګر ویرويس

 )طبی تشخیو او درملنه( 
 ر ګرهانن ي دوکتور محمد اسحاق رشیف

 ټول پوهنتونونه ي ور پروفیسور دوکتور محمد رشیف رس  ۱۹ -کوویداو  ۲ – رسسا ۲۰۵

.XVII  اطفال  

 ننګرهار  پوهنوال ډاکټرمحمد رسول فضيل اطفال ۲۰۶

 ننګرهار  نیازی پوهنوال دوکتورعبدالستار ، جلد اول ت د کوچنیانو ناروغ ۲۰۷

 نتونبي پوهکابل ط یديفاروق حم اکټرپوهندوی ډ نيکی اطفال یروش های ارزيابی کل ۲۰۸

 ننګرهار  نیازی   عبدالستار   پوهنوال دوکتور  وم د ، جلدت د کوچنیانو ناروغ ۲۰۹

 ننګرهار  کاموال ارص پوهنوال ډاکټرن کی معاینات ید ماشومانوکلین ۲۱۰

 کابل طبي پوهنتون پوهاند ډاکټرسلطان محمد صافی د کوچنيانو ناروغت تکست بوک ۲۱۱

 ر رهاګنن اسلمزی منصور پوهندوی داکت )انګلیسی( الرښود ې ن درمل   نو د چنیاد کو  ۲۱۲

 ننګرهار  سمیع الله حیات  پوهندوی ډاکت ي د کوچنیانو خوارځواک ۲۱۳

 ننګرهار  پوهنمل ډاکټرنجیب الله امین  د کوچینیانو تغذیه  ۲۱۴

 ننګرهار  پوهندوی داکتمنصوراسلمزی د کوچنیانو د وینې ناروغت  ۲۱۵

 ر هاننګر  پوهندوی ډاکتنارصخان کامه وال  رنه ماشوم څا زیږیديل يو د ن ۲۱۶

 ننګرهار  وان بلومرودر-داکت مالټی ال د ماشومانو د ناروغیو عميل الرښود  ۲۱۷

۲۱۸ 
د ناروغیو    او کوچنیانو يد نیونتالوژ 

 بوک ډهن يکلینیک
 ننګرهار  اسلمزی منصور پوهندوی داکت

 هار ننګر  نیازی ستار  بدال ت ع پوهنوال داک  ينیونتولوژ  ۲۱۹

 ننګرهار  پوهنوال داکت عبدالستار نیازی    I   وغت ار د کوچنيانو د جهازاتو معمولې ن  ۲۲۰

 ننګرهار  پوهنوال داکت عبدالستار نیازی   II  د کوچنيانو د جهازاتو معمولې ناروغت  ۲۲۱

۲۲۲ 
د پنځم صف لپاره   ت غو د کوچنیانو نار 

 ست لومړی سم
 نیازی ستار بدالت عپوهنوال داک

 هار ننګر 

۲۲۳ 
و  ا سیستم ي معای ېد ماشومانو د معد

 ت ناروغ ېین
 خوست  ګل مخلو پوهنمل ډاکت ويل

 ننګرهار  ي پوهاند دوکتور احمد سیر احمد  I د کوچنیانو ناروغت  ۲۲۴

 ننګرهار  ي پوهاند دوکتور احمد سیر احمد   II  د  کوچنیانو ناروغت ۲۲۵
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۲۲۶ 
و  ینې اه، و، زړ د ماشومانو تنفيس

 وغت نار پښتورګي 
 ار رهننګ پوهاند داکت نجیب الله امین

۲۲۷ 
د ماشومانو اساسات، هضمي، اندوکراین 

 او عصبي ناروغت 
 ننګرهار  پوهاند ډاکت سمیع الله حیات 

 کابل طبي پوهنتون پوهاند ډاکټرسلطان محمد صافی د کوچنیانو ناروغت  ۲۲۸

 کابل طبي پوهنتون جم الدین جالل د نسی دوکتور پوهندوی ه ساد  معاینات کلینیکی اطفال بطور ۲۲۹

.XVIII ينسای /يوالد   

 ننګرهار  پوهنمل ډاکټرمریم اکرم معصوم ږون ې ز  ۲۳۱

 هرات پوهندوی داکتحسن فرید کتاب والدی  ۲۳۱

 هرات پوهندوی ډاکت حسن فرید امراض نسایی ۲۳۲

 ر ننګرها ۍ د اپری   ت ک ې پوهندوی دوکتورس تورپ  نسایي ناروغت  ۲۳۳

 هار دنق داکتعجب گل مومند ، ملړی ټوکيجراح يدوال  ۲۳۴

 قندهار  داکتعجب گل مومند ، دوهم ټوکيجراح يوالد ۲۳۵

 ټول پوهنتونونه پروفیسور دوکتور محمد رشیف رسوري  د ثدیې ناروغت  ۲۳۶

 ننګرهار  پوهنوال دوکتورس حفیظه سهاک  امېندواري او زېږون  ۲۳۷

.XIX  يعصب  وا عقيل ايس،روانشن  

 کابل طبي پوهنتون لعزیز نادری داپوهندوی دوکتورعب امراض روانی، جلد اول  ۲۳۸

 کابل طبي پوهنتون پوهندوی دوکتورعبدالعزیز نادری  امراض روانی، جلد دوم ۲۳۹

 خوست  پوهندوی ډاکتجهان شاه تڼی  رنځپوهنه رواين ۲۴۰

 ننګرهار  س نیکوال  انسی   د رواين روغتیایي ستونځو عميل الرښود ۲۴۱

 ننګرهار  ه ندپوهنمل داکت بالل پای ناروغت عقيل ۲۴۲

 بلخ پوهاند ماریا صاعد سلطانی  روانشناسی عمومی ۲۴۳

 ننګرهار  ډاکټر محمد سمین ستانکزی نشه یي توکي او اړونده ناروغت  ۲۴۴

 ننګرهار  پوهنمل داکت بالل پاینده  ت ناروغ  يعصب ۲۴۵

۲۴۶ 
امعۀ  در ج   ت آنرضور روانشناسی و  

 ن ستاافغان
 کابل داکت اعظم دادفر

 خوست   یڼپوهنوال دوکتور جهان شاه ت  سلوکپوهنه ینات او عاعصبي م ۲۴۷

.XX  تصویربرداری طبی  /يرادیولوژ  

 ننګرهار  رحامنزی يغالم سخ پوهنوال ډاکټر کلینکي رادیولوژي ۲۴۸

 ار ننګره نزیرحام يغالم سخ پوهنوال ډاکټر تشخیيص رادیولوژي ۲۴۹
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۲۵۰ 
ه او سږو د ناروغیو تشخیصیه  زړ د 

 يرادیولوژ 
 خوست  هنیار ډاکت شاه محمد رنځورمل و پ 

 ننګرهار  رحامنزی  يغالم سخ پوهنوال ډاکت ي رادیولوژ  ييا ترسيم يتصوير  ۲۵۱

 ننګرهار  رحامنزی يغالم سخ پوهنوال ډاکټر ې او ناروغتیاو  ېرادیولوژی ازموین ۲۵۲

 ننګرهار  رف ویاړ اعاکت سید پوهنوال ډ وژيرادیول ۲۵۳

 کابل طبي پوهنتون پوهندوی ډاکټر محمد نواب کامل يه التاساونډ تشخيص ۲۵۴

 ننګرهار  ډاکټر محمد یونس سلطاين  الټراسونډ ۲۵۵

 ننګرهار  پوهنوال دوکتور نور محمد شینواری  II تشخیصيه رادیولوژي، سینه یا صدر ۲۵۶

 ننګرهار  لله خلیيلکت نجیب اهندوی داو پ  نېتلویزیوين آزموی ۲۵۷

.XXI جلدی ، چشم، گوش و گلو  

 ننګرهار  اسدالله شینواری  پوهندوی دوکتور ت ناروغ يد پوستک ۲۵۸

 ننګرهار  پوهنمل داکتخالد یار د ستګو ناروغت  ۲۵۹

 ننګرهار  پوهنمل  ډاکټر سید انور اکربي ت د پوستکي ناروغ ۲۶۰

 کندهار  ه فقیرالل عزیز داکت ت ناروغ ستويناو  ېوز دغوږ، پ  ۲۶۱

 ت ناروغ ينتو او س ېوز دغوږ، پ  ۲۶۲
پوهنمل دوکتورمیرمحمد اسحاق 

 خاورین 
 ننګرهار 

 ننګرهار  پوهنوال ډاکت عبدالبصیر صافی  د ستګې کلینیکي ناروغت  ۲۶۳

.XXII  غاوونه  

 ه تونونپوهنټول  داکت سید معروف سیرت  رهنامی کلینیکی برای داکتان دندان  ۲۶۴

.XXIII ريی انجن 

 ننګرهار  نیر محمد عیسی تنها ور انجیسپروف د اوبو رسولو انجنیري  ۲۶۵

۲۶۶ 
چگونگی مرصف انرژی در ساختامن  

 های رهایشی 
 ننګرهار  ر انجني محمد عمر تيموریو کتو د

 ننګرهار  ي پوهاند محمد اسحق رازق لومړی برخه ،د ساختامنونو تحلیل ۲۶۷

 ننګرهار    يزملی خالقر انجنیهاند پو  ريانجنیوبو له اد فاض ۲۶۸

 پولی تخنیک کابل ر انجنیر محمد عمر تیموری و کتو د ت تخنیکی ساختامن و تجهیزا ت تأسیسا ۲۶۹

 ننګرهار  ي پوهاند محمد اسحق رازق مه برخههدو ، د ساختامنونو تحلیل ۲۷۰

۲۷۱ 
د مهنډسانو د پاره ساختامين ستاتیک  

 کړهزده
 ر رهاننګ ملکزی  داللهر اسنجنیدیپلوم ا

 دوهمه برخه ،د جوړښتونو تحلیل ۲۷۲
وفیسور حفیظ الله وردک او پروفیسور  ر پ 

 دکتور زرجان بها 
 خوست 

 خوست  يپوهنمل بهرام امیر   د موادو مقاومت ۲۷۳
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 برخه ۍلومړ  ،د جوړښتونو تحلیل ۲۷۴
پروفیسور حفیظ الله وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 
 خوست 

 ننګرهار  ټول پوهنتونونه  ( DVD)  ونهباي دريس کتانجنیر  ۴۵ ۲۷۵

 ننګرهار  پوهنوال ديپلوم انجنیر عبادالرحمن مومند  لومړی برخه ،سپنیز کانکرېټي عنارصو ا ۲۷۶

۲۷۷ 
 ټي عنارص ډیزاین  اوسپنیز کانکرې 

 دوهمه برخه، لومړی ټوک 
 پلوم انجنیر عبادالرحمن مومند ې پوهاند د 

 ننګرهار 

۲۷۸ 
 این  نارص ډیز ع ټيکرې کان پنیزاوس

 دوهمه برخه، دوهم ټوک 
 ننګرهار  ر عبادالرحمن مومند انجنی م  پلو ې پوهاند د 

۲۷۹ 
ټي عنارصو د لومړی  ې د اوسپیز کانکر

 تودیکي الرښود ې صنفي کار م
 ننګرهار  پوهندوی انجنیر عبادالرحمن مومند 

 ننګرهار  ل ېیاخ پوهنوال میا پاچا م په سیول انجنیري کې د اټوکډ استعامل  ۲۸۰

 هار ګر نن ي پوهنوال محمد اسحق رازق میخانیکاتو جامد ۲۸۱

 ننګرهار  ل ېپاچا میاخ  پوهنوال میا د رسخالصو کانالونو هایدرولیک ۲۸۲

 ننګرهار  شاکر فاروقي  حمدپوهنیار انجنیر م د لویو الرو د هنديس عنارصو ډیزاین  ۲۸۳

 ګرهار نن ي قپوهاند انجنیر زملی خال  د تهداب انجنیري  ۲۸۴

۲۸۵ 
ولو تخنیک، لومړی برخه، و د تودد ودانی

 کنید سون تخ
 ننګرهار  ياکت غالم فاروق میر احمدډ

 ننګرهار  ر انجني محمد عمر تيموریو کتو د معیارهای جدید اعامر ساختامن  ۲۸۶

 ننګرهار    يپوهنوال محمد اسحق رازق میخانیک  يد انجنیر  ۲۸۷

 هار ګر نن لکزی ه ماللاسدیر انجن ودانت ېام کوونکپانرژي س ۲۸۸

 ننګرهار    اکربل پوهیالی فض عمومي تخنیکي رسم ۲۸۹

 ننګرهار  يپوهندی ګل حکیم شاه سید ( ې)رسو  يانجنیري جیودوز  ۲۹۰

 ننګرهار  پوهاند انجنیر محمد عیسی تنها   II لو طریقېو د ساختامن د جوړ  ۲۹۱

۲۹۲ 
اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 
 کابل پولیتخنیک فقیری له یر امان الانجن دوی پوهن

 کابل داکت انجني محمد عمر تيموری  ی در تعمیرات یت حفظ انرژ ثررهنمود مو  ۲۹۳

 ننګرهار  پوهاند انجنیر محمد عیسی تنها   I و طریقېولد ساختامن د جوړ  ۲۹۴

 ننګرهار  کزیر اسدالله ملیدیپلوم انجين  I د ودانيو د جوړولو مهنديس اساسات ۲۹۵

 ننګرهار  ر غفورزیصغپوهندوی دیپلوم انجنیر ا يانجنیر  لگولو د اوبو ۲۹۶

 ننګرهار  پوهنوال دیپلوم انجنیر بهاوالدین جاليل  ډ او ګرافیکېک ۲۹۷

 ننګرهار  ر اسدالله ملکزی ین دیپلوم انج  II د ودانيو د جوړولو مهنديس اساسات ۲۹۸

 برخهیمه ، درد جوړښتونو تحلیل ۲۹۹
پروفیسور   او الله وردک حفیظ یسورپروف

 دکتور زرجان بها 
 خوست 
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 بلخ پوهنوال سید یوسف مانووال  اسات هندسه ترسیمی مسطح سا ۳۰۰

.XXIV  زراعت 

 خوست  پوهنیار محمد حنیف هاشمي  ریال ککړتیاېد خاورې تخریب او د چاپ  ۳۰۱

 ننګرهار  ل ودیاپوهاند محمد بشیر د پښتو -، انګلیست  حي قاموس ی د کرنې ترش  ۳۰۲

 ننګرهار  پوهنوال حسین آرمان  لوژي تو امېن ۳۰۳

 ننګرهار  پوهاند محمد طیب   موندنه  کرنیزو محصوالتو بازار د ۳۰۴

 ننګرهار  پوهاند میر حاتم نیازی بنسټونه د کورنیو الوتونکو د روزنې  ۳۰۵

 خوست  لېپوهنمل محمد طاهر میاخ نبايت فزیولوژي لومړی جلد  ۳۰۶

 خوست  لېمل محمد طاهر میاخهنپو  م جلد وهد ،ژيیولو فزنبايت ۳۰۷

.XXV  ي وترنر 

 ننګرهار پوهندوی محمد طاهر کاکړ  يعمومي پتالوژ  يوترنر  ۳۰۸

 ننګرهار پوهندوی روزي خان صادق  ، دوهمه برخه حیواين تغذیه ۳۰۹

 ننګرهار پوهنوال محمد بایر درمل دوهمه برخه  وترنري فارمکولوژي ۳۱۰

 ننګرهار روزي خان صادق دوی پوهن برخه  لومړۍ ،یهتغذ حیواين ۳۱۱

 ننګرهار پوهنوال پیر محمد ستانکزی  خله داي نر وتر  ۳۱۲

 ننګرهار  پوهاند غنچه ګل حبیب صافی  د ژويو فزيولوژي ۳۱۳

.XXVI ژورنالېزم 

 خوست   واحدي تپوهنوال دوکتور ماس د رادیویي خپرونو تولید   ۳۱۴

 خوست يت واحداکت ماسډ پوهنوال دتولیلویزیوين خپرونو ټد  ۳۱۵

 ننګرهار  لېدانش کړوخ  الرې چارې اطالعاتو ته د الرسيس ۳۱۶

.XXVII اقتصاد او مدېریت 

 ننګرهار  وهاند محمد بشیر دویال پ  د اقتصادي پرمختیا تیوري  ۳۱۷

 کابل پوهنوال داکت سید محمد ټینګار  تیوری و سیاست بودجه عامه ۳۱۸

 ننګرهار  مد بشیر دویال ند محپوها  ېریتاو مدلیل ې تحژ د پرو ۳۱۹

۳۲۰ 
 ت اصطالحات او تجار  ادد اقتص

 قاموس(  يپښتو ترشیح- ـ)انګلیيس 

 پوهنیار عبدالله عادل 

 او امان الله ورین 
 ننګرهار 

 ننګرهار  محمد داود علم او يو اف. ګهل ریت په عمل کې ې د پروژې مد ۳۲۱

 بلخ ئزمد فای محد ولپوهان مبادی اقتصاد زراعتی  ۳۲۲

 ګرهار نن پوهاند محمد بشیر دودیال  صنعتي اقتصاد  ۳۲۳

 ننګرهار  خان حساس شېر  د اقتصاد د علم اساسات  ۳۲۴
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۳۲۵ 
مرکزي بانک او پرمختليل پويل  

 سیاستونه
 خوست  پوهاند دوکتور عبدالقیوم عارف 

 ننګرهار  پوهندوی  ریحان الله رحیمي  عامه اقتصاد  ۳۲۶

۳۲۷ 
 لوجيجیو   اقتصادي 

 نه(ي کانو فلز -نه نپوه )کا  
 ننګرهار  ک پوهاند دوکتور رشیف الله سها 

 ننګرهار  پوهاند محمد بشیردودیال احصاییه  ۳۲۸

 کندهار  پوهنیارمحمد اغا ضیاء  اساسات  ېد احصای  ۳۲۹

.XXVIII  يسعامه اداره او پالې 

 ننګرهار  پوهنیار نثار احمد مصلح نې مېتودولوژيېړ د څ ۳۳۰

 ننګرهار  ند محمد بشیر دودیال هاپو  ریت ې مد اړیکواين سازمد  ۳۳۱

 ننګرهار  پوهنمل منصور فقیرزی یتېرینو مدي رسچرش د ب ۳۳۲

۳۳۳ 
 های اجتامعی بسته ګروه

 )مطالعه جامعه شناختی سکتها( 
 کابل پوهنتون داکت احمد سیر مهجور 

 ننګرهار  ل محمد عرفان قریيش پوهنم رهربي له تیوري تر عمله  ۳۳۴

 ننګرهار  الله آرینزی ان احس ټولنې نړیوالې ۳۳۵

 ننګرهار  ر راز محمد فیض نیاهو پ  داګوژيېپ  ۳۳۶

.XXIX ه ی او جغراف الیرې چاپ 

 ننګرهار  پوهنوال لطف الله صافی د نفوسو جغرافیه  ۳۳۷

 ننګرهار  پوهنوال عزت الله جیومورفولوژي ۳۳۸

 ګرهار نن هر عنایت مد طا ر مح وکتو پوهنوال د  کارتوگرافی با اساسات توپوگرافی ۳۳۹

 ننګرهار  الله مندوزی ف پوهاند عار  ریال ېد ژوند چاپ  ۳۴۰

 ننګرهار  پوهاند لطف الله صافی   جغرافیه  حیايت ۳۴۱

 ننګرهار  پوهاند عزت الله سایل اقلیم پوهنه  ۳۴۲

 ننګرهار  پوهنوال عبدالغیاث صافی  ي مباد يد متیورولوژ  ۳۴۳

 بلخ ینعیم نسد نمحم ګرم شدن کره زمین  ۳۴۴

.XXX ریاضیات 

 خوست  زیمحمد جنت  ګلپوهنوال  عمومي ریاضیات  ۳۴۵

 ننګرهار  پوهندوی حمیدالله یار ریايض I ،434 Aعايل کلکولس  ۳۴۶

 ننګرهار  پوهندوی محب الرحمن جنتي  ریاضیاتو عمومي کورس   د عايل ۳۴۷

 ننګرهار  پوهندوی نظر محمد II    عايل کلکولس  ۳۴۸

 ر هاننګر  سطان احمد نیازمن  ، لومړی برخهيور یتد عددونو الجرب او  ۳۴۹
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 ننګرهار  آقا سیديیر پوهندوی سید ش  I  کلکولس او تحلیيل هندسه ۳۵۰

 ننګرهار  کت عبدالله مهمند اد خطي الجرب  ۳۵۱

 ننګرهار  پوهندوی سید شیر آقا سیدي  II کلکولس او تحلیيل هندسه ۳۵۲

 ننګرهار  طان احمد نیازمن لس برخه همهدو  ،يتیور ونو الجرب او د عدد ۳۵۳

 بلخ داکت عبدالله مهمند  ارصالجرب مع ۳۵۴

 ننګرهار  سلطان احمد نیازمن  د ریايض په هکله خربې اترې ۳۵۵

 خوست  اکت عبدالله مهمند ډ معارص الجرب ۳۵۶

 ر رهاننګ سلطان احمد نیاز من   / ي لیف بوکوفسک  څه د هغوی په هکله ټونه او هرېس ۳۵۷

 ننګرهار     زیپوهندوی عبدالغفور نیا   Iاسايس ریايض  د انجنیرۍ ۳۵۸

 ننګرهار  سطان احمد نیازمن  د ریايض منطق ۳۵۹

 ننګرهار     پوهندوی عبدالغفور نیازی  IIاسايس ریايض  د انجنیرۍ ۳۶۰

 ننګرهار  قا سیديسید شیرآ  د تحلیيل هندسې لومړی برخه ۳۶۱

 بلخ ووال ڼاد یوسف میس I ریاضی انالیز ۳۶۲

.XXXI  ژبه او ادبیات 

 بېالبېل اکت یحیی وردک ډ نانو لپاره  غاآملاين د اف ۲۶۳

۲۶۴ 
کړه، له اساساتو  سانه زدهآ د جرمني ژبې 

 نه تر ادبیاتو پورې
 ننګرهار  ډاکت اکرم ملکزی 

 بېالبېل داکت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  ۲۶۵

۲۶۶ 
  نو د دريس نتونو پوه ان دد افغانست

 )پښتو( کتابونو چاپول 
 هو تلو ټ اکت یحیی وردک ډ

۲۶۷ 
  د افغانستان د پوهنتونونو د دريس 

 )انګلیيس( کتابونو چاپول 
 ټولو ته اکت یحیی وردک ډ

 ټولو ته اکت یحیی وردک ډ )انګلیيس(   د کتاب خپرولو لنډ الرښود  ۲۶۸

 تهټولو  ردک یی و اکت یحډ   د کتاب خپرولو لنډ الرښود  ۲۶۹
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 قونو څو بېلګېصديد ت
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 د ارسايل مکتوبونو څو بېلګې
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 د کتابونو د چاپولو د غووتنلیک فورمه
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 د كتابونو د چاپ لپاره الزمي ټکي

ب  يش! د کتا   ل ډکه ل ډو مکم   په صحیح او    پ لپاره باید انګلیيس فورمه د کتاب د چا  . 1

سلیک او د لیکوال ټېلفون شمېره.  ، د لیکوال ال وم د لیکوال ن ، د کتاب د مخونو شمېر ، وم ن 

د پوهنځي د رئیس نوم او    ، همدارنګه د دیپارمتنت د آمر نوم او السلیک، د پوهنځي مهر 

 السلیک او د پوهنتون د رئیس نوم، السلیک او ټاپه پرې واخیستل يش.  

کاساف  د کتاب . 2 )  ټ  فپي  بڼه   ایلپي ډي اف  د کتاب چاپ شوې  او  ورډ فایل(    او 

 هارډ کاپي( ټول  مونږ ته راکړل يش. )

 . وي کې سايز  A۵کوښ  ويش چې كتاب بايد په  . 3

یې په یوه پاڼه کې د کتاب لنډیز    په  انګلیيس ژبه   ډول وي او   جال په  هر كتاب بايد   . 4

(Abstract) ولري . 

نو موږ  ،  تصویر ولري. که لیکوال مخالفت و نه لري  اويوګرايف  د مؤلف ب  بایدکتاب   . 5

ولیکل    هم   آدرستیلیفون شمېره او ایمیل    ښه ګڼو چې په هر کتاب کې د مؤلف د

 يش.

د لوړو زده کړو په وزارت کې د یحیی وردک  د کتاب وروستت اېډېټ شوې بڼه باید   . 6

مکمل  ید  رل کېږي باه سپااپ تچې چهغه فایل  د كتاب  یعنې   ،ته وسپارل يش  دفت

PDF پارل يشاب په بڼه مونږ ته وس كتيش او د يو فاينل   ته واړول. 

يو فونټ ولري.   . 7 بايد  که د یو کتاب منځپانګه زیات او ډول  د کتاب ټوله منځپانګه 

 ډول فونټونه ولري کېدای يش موږ له ستونزې رسه مخامخ کړي. 
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 . وليكل يش   مخ   ښتت پر اب د پ د کت یا    ا په ش تاب  نوم بايد د ك انګلیيس  مؤلف  او  د كتاب   . 8

لو . 9 د  اکا  ړو که ستاسو کتاب  د  کړو وزارت  له خوا  زده  ادارې  انسجام  د  ډمیکو چارو 

پاس شوی وي، نو د یادې ادارې هغه مکتوب هم باید راواستول يش چې په دې اړه 

 صادر شوی دی. 

بشپړ وي . 10 راز ستونزهېهچې    كتاب داسې  مپه دري،  له  ون  څ  کتا  ی عنې  د  ب  چې 

 ې نه وي. برخې کم

عکسونه په جال    نوموړيو چې  ونه ولري نو هیله مند یکسکه ستاسو کتاب رنګه ع . 11

به یې رنګه   توګه د کتاب په آخر کې د کوچني ضمیمه اتلس په شکل جوړ او موږ 

 چاپ کړو. دا عکسونه په یو جال فایل کې موږ ته راولیږ،.

 ولري.  ونه کس او ریفرنسډ اناتو لېست، ختصار د ا کتاباینيس ښه به وي چې هر س . 12

ذكر  چې د امکان په صورت  ،څخه هیله کوو او لیکواالنو انودتااس ستاسو محتمو 

 . شوي ټيك په پام کې ونیسئ 

 مننه! له همكارۍ مو 

 دفت رسه متاس ونیسئ:  له زمونږ ،که چېرته پدې هکله کومه پوښتنه ولر،

 

    کډاکټر یحیی ورد 

 کابل   ،۴رت، کارته  و وزاه کړ و زدد لوړ 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴دفت ټلیفون: 

   ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰: موبایل

 info@ecampus-afghanistan.orgېښنالیک: بر

 زمونږ لخوا ټول چاپ شوي کتابونه له 

ډاونلوډ  څخه  نو یټو سا الندي وېب

 :کړ،

www.ecampus-afghanistan.org 

http://www.ecampus-afghanistan.org/
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ده ز  و دريس کتابونو کې د لوړویپه نو 

 بېلګه  کړو د وزارت د پيغام یوه

 

د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې، کتاب د علم او پوهې په  

  نصاب   تحصیيل   حصول، ساتلو او خپرولو کې ډېر مهم رول لوبولی دی. دريس کتاب د 

کیفیت  د  کړې  زده  د  چې  جوړوي،  برخه  ل   اسايس  کې  په  لري.   لوی وړولو  ه  ل   ارزښت 

نړیوالو پېژندل شویو معیارونو، د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په نظر   همدې امله د 

 کې نیولو رسه باید، نوي دريس مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ يش.

چ  کوم،  مننه  کومې  له  زړه  د  څخه  لیکواالنو  او  استادانو  ښاغلو  یې  له  زیار  دوامدار  ې 

د   او  اړوند کل ایستلی  په خپلو  یې  اوږدو کې  په  او  ونو  تأليف  کتابونه  و څانګو کې دريس 

 کړی دی او د پوهې ماشین یې په حرکت راوستی دی.    ژباړيل دي، خپل ميل پور یې ادا 

له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم، چې پخپلو اړوندو 

وسته د  د برابر او چاپ کړي، څو له چاپ ور واکې نوي دريس کتابونه او دريس م  برخو

په لوړولو او د علمي پروسې   او د زده کړو د کیفیت يګرانو محصلینو په واک کې ورکړ 

دنده    په پرمختګ وزارت خپله  کړو  زده  لوړو  د  ثابت يش.  توګه  په  ګام  یو ښه  د  کې 

رخو لوړولو لپاره د علومو په مختلفو بد  ې د ګرانو محصلینو د علمي سطحې  ګڼي، چ

کې معیاري او نوي دريس مواد برابر او چاپ کړي. په پای کې د افغان ماشومانو لپاره  

څخه مننه    کوس او زموږ همکار ډاکټر یحیی ورد د جرمني کمېټې له رئیس ډاکټر ایر 

ز  یې  لپاره  خپرولو  د  کتابونو  د  چې  مند  کوم،  هیله  ده.   کړې  برابره  چې یم مینه   ،

کړي او پراختیا ر رې او دغه مبارک عمل ته دوام و نوموړی دغې ګټورې پروسې، تګال 
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معیاري  یو  لږه  تر  لږ  لپاره  د هر دريس مضمون  راتلونکي کې  نږدې  په  ومومي، چې 

 دريس کتاب ولرو. 

 

 په درنښت 

 داکت عبداللطیف روشان 

 هـ ل کال ۱۳۹۶،  لوړو زده کړو رسپرست وزیر، کابلد 
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 افغان دريس کتابونو  ته آنالين الرسسی

تر    ۲۰۰۹له   پوهنتونونو    ۲۰۲۲څخه  مختلفو  د  افغانستان  د  موږ  پورې  کال  زېږدیز 

په    ۳۶۹ کتابونه  شوي  چاپ  ټول  دا  دي.  کړي  چاپ  کتابونه  اديب  او  دريس  عنوان 

PDF  له ډاونلو    www.ecampus-afghanistan.orgبڼه  څخه  سایټ  کوالی  ډ  ویب 

د افغانستان په پوهنتونونو کې د    eCampus Afghanistanچې    شئ. باید وویل يش 

 دی.   Platformتدریس او زده کړې لپاره د انټرنېټ په ملتیا یو عمومي 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ،. وکر  که تاسو د یو کال لپاره پالن لر،، وریجې

 لر،، یوه ونه وکر،.   لسو کالو لپاره پالن د  که تاسو

 روز،. و پالن لر،، خپل ځان  د سلو کالو لپارهکه تاسو  

  

 [(BCیړۍ ]چینایي فیلسوف، ژوانګزي )چوانګ زو، څلورمه پ
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 شن(ېد پروسې لنډيز )پرېزنټ 
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 فدرايل جمهوريت ته د آملان

 راپور کاري سفر د يو 
 

 زېږدیز کال   ۲۰۱۰اکتوبر  ۲۷ -سپتمرب  ۸

د دې سفر په لړ کې ګڼ شمېر لیدنې کتنې تر رسه شوې چې لنډیز یې په دې ډول  

 دی: 

 وسسې ته ورتلل؛ م   DAAD. بن ښار،  ۱

 له مرکزي دفت څخه لیدنه؛   / GTZښار، د   . فرانکفورت ۲

 د عامې روغتيا انستيتيوت؛   . هایدلربګ ښار، د هایدلربګ پوهنتون ۳

. فرايبورګ ښـار، سـیمینار: افغانـان څرنګـه کـوالی يش چـې د افغانسـتان د روغتيـايي  ۴

 ا جوړلو کې ونډه واخيل؛ سيستم په بی 

د ټــولنې د مرســتو او همکــاريو مســلکي    د روغتیــايي اقتصــاد   آملــان ن ښــار، د  ور . ایشــب ۵

 سيمینار؛ 

 (؛ . باد هونیف ښار، د بین املليل پرمختیايي زده کړو دولتي موسسه )اینوینټ ۶

 ونډیشن؛ . کونیګز وینت ښار، د و ینبیک ف ۷

 (؛ موسسه )اینوینټ پرمختیايي زده کړو دولتي   . بن ښار، د بین املليل ۸

 غږ راډيو د افغانستان رسویس؛   . بن ښار، د آملان ۹

 بېال بېلې اړیکې.  ۱۰
 

 موسسه  DAADلومړی: بن وار، د 

افغانســـتان د څـــانګې مســـؤولني  ( د  DAADد اکـــاډميکو همکـــاريو موسســـه )   د آملـــان 

( او پـه آملـان کـې د افغـان طبـي پرسـونل چـتي  ، ښـاغلی ګيولـد ډاکټر کوفپر  لی )ښاغ 

پـه ګـډون، مـا د افغانسـتان د عمـومي وضـعیت، د    ټولنې د مرشتابه غړي ښـاغيل همپـل 
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  هنتــون او د بلــخ طــب پو د کــار او دفــت جوړولــو او د بلــخ  لــوړو زده کــړو پــه وزارت کــې  

(  DAADاو پـه افغانسـتان کـې لـه )  پوهنځي ته د بلخ پوهنتون د آملاين پروفیسور فینکي 

سـفر څخـه خپلـه    ورکـړ.  دوی لـه دغـه ګـډ   رسه د ګډ سفر راپـور   مسؤول ښاغيل ارساليي 

هـم د آملـان لخـوا چـې کـوم  و یې وغوښتل، چې په راتلونکي کـې    او خوښي څرګنده کړه  

 اداره په جریان کې وي.   DAADموسسې له خوا کېږي،   GIZکارونه د 

د بلخ پوهنتون له خوا، چې ماته ليک راکړ شـوی وو، هغـه مـې پـه آملـاين ژبـه ترجمـه او  

يسـ  اسـتادانو د تدري و  پـوهنځي د پنځـ  بلـخ طـب هغوی ته وسپاره. پـه دغـه ليـک کـې د  

کـې د يـو يـو پروجکټـور    ټولګیـو هنځي په ټولو څلورو تدرييسـ  کتابونو چاپولو او د طب پو 

 غوښتنه شوې وه. 

ادارې زما رسه پـه دې مـورد کـې سمدالسـه شـفاهي هـوکړه وکـړه.  دوی لـه مـا   DAADد 

ا  ور واسـتوم، چـې مـا د   يـې ولـیکم او دوی تـه   څخه هيله وکړه، چې ددې لپاره يو پروپوزل 

پـوهنځي د غوښـتنې    کار وکړ او رسمي ځواب یې هم راغی. همدا شان د کندهار د طـب 

پر اساس د دوی لپاره هم د پنځو تدرييس کتابونو د چاپ او څلـورو پرجکټورونـو پروپـوزل  

  ۵خ،  بلـعنوانـه    ۵تدرييسـ طبـي کتـابونو )  عنـوان  ۱۵ورته وړاندې شو. په ټوليزه توګـه د 

   ۴پـایې بلـخ او    ۴)   پـایې پروجکټورونـه    ۸نګرهار تـه( چـاپ او عنوانه ن  ۵عنوانه کندهار او 

 ان شاء الله سږ کال تر السه يش.   پایې کندهار( ته به  

تـابونو چـاپ، پروجګټورونـو،  له پوهنځيـو رسه د ک  ما دوی ته په ټول افغانستان کې د طب 

ته د افغـاين اسـتادانو د ماسـټرۍ سکالرشـیپونو، د کـادري روغتونونـو جـوړول او د   آملان 

دغو روغتونونو سمبالول د عاجل رضورت په توګه وړانـدې کـړل.  د دوی لـه عالقـې څخـه  

طـب پوهنځيـو  وروسته په دې خربه توافق ته  و رسېدو، چې په ډېر لنډ وخـت کـې بـه لـه  

 استوو.    کانسپټ( جوړوو او دوی ته به یې ور )   رسه د مرستې یو پالن 

ما بیا همدغه وظیفه تر رسه او په آملاين ژبه مې دغه کاغـذ جـوړ او دوی تـه ور ولېـږه. پـر  

، لکـه د افغانسـتان د نـورو  حکومـت  موسسه او آملان  DAADدې اساس کېدای يش چې 
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پـه سیسـتامتیکه توګـه    له مرسته او همکاري خپ له پوهنځیو رسه  طب  پوهنځيو په شان، د 

 . پیل کړه او دوام به ورته ورکړل يش 
 

 سيم مرکزي دفرت/GTZدویم: فرانکفورټ وار، 

، چــې د افغانســتان د  ســیم مرکــزي دفــت وربللــی وم / GTZد فرانکفــورټ پــه ښــار کــې د  

  . ومـات ورکـړم عل او زما د کار او دفت په هکله م  وکړم  کوونکيو رسه لیدنه کتنه څانګې له کار 

همکارانو رسه له نږدې معريف او دغـه مؤسسـه، چـې زمـا رسه مرسـته   همدارنګه له اړوندو 

 کوي، له نږدې څخه وګورم. 
 

 دریم: هايدلبګ پوهنتون او د عامې روغتيا انستيتيوت

روغتیا  د عامې  انستيتيوت  ما  ددغه  د  کولکر په څانګه کې  ډاکټر  پروګرام مرش  سټرۍ 

کې د افغان طبي پرسونل چتي ټولنې د مرشتابه غړي(   )په آملان  د ښاغيل همپل   ه رس 

لرم او ما   اړیکهکلونو راهیسې    ۱۵رسه زه د    په ګډون خربې وشوې. له دغه انستيتيوت 

انستتیوت په ه  لوستيل دي او د عامې روغتيا دغ  دلته  هم عامه روغتیا او حاروي طب

انی او معترب ځای بلل کېږي. دغه انستيتيوت چمتو دی، چې د جرمني کې تر ټولو پخو 

 ۴یا  ۳څخه  هر کال   افغانستان د بېالبېلو طب پوهنځيو د عامې روغتیا د دېپارمتنتونو 

د پروګرام معلومات استادان د  ماسټرۍ په پروګرام کې ونیيس. ما د هغوی د ماسټرۍ  

موسسې له   DAADله ځان رسه کابل ته راوړل، د دوی د لګښتونو لپاره د    او کریکومل 

 ادارې رسه ابتدايي خربې هم شوي دي. 
 

 څلورم: فرايبورګ وار، سيمينار 

افغانان څرنګه کوالی يش چې د افغانستان د روغتيايي سيسـتم پـه بيـا جوړلـو کـې ونـډه  

رو  اره د کتـابونو د چـاپ او وېـش پـه هکلـه او د نـو ځي لپـهن پـو  د ننګرهار د طـب  ؟ واخيل 

ولو په هکله مفصلې خربې وشـوې. پـه تدرييسـ پروسـه  ز پوهنځیو لپاره ددغې پروژې د غ 
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مهـم وګڼـل شـو او پـه     ژبو د مسـلکي کتـابونو ارزښـت د لوړولو لپاره په افغاين   او د کیفیت 

  آملـان پراختیا ورکړ ل يش. همدا شان پـه   او وشو، چې دغه پروژې ته دې دوام  دې بحث 

وعـده وکـړه.  دلتـه پـه مزاررشیـف    ژبـاړې  کټرانو هم د نويـو کتـابونو د کې مېشت افغان ډا 

آملاين کارکوونکو رسه پـه دغـه روغتـون کـې د طـب محصـلينو    کې له نوي ملکي روغتون 

 ې وشوې. خرب د عميل زده کړو رشایط برابرولو  لپاره  
 

د ټددولنې د   د روغتيددايي اقتصدداد   ايشبورن وار، د آملان  پنځم: ايش

 يو مسلکي سيمينارمرستو او همکار

پوهنتون  ګرایفسوالد  د  او  مرش  له  ټولنې  دغې  د  بیا  تېره  په  دلته  پروفیسور استا   زه  د 

ط  د  رسه  فلیسه  ارزی   بډاکټر  د  او  پوهنځيو  آملاين  د  لپاره  متخصصانو   نړیوالوابت 

ګورتلیر  )پروفیسور  متخصصین  دوه  لپاره  کار  ددې  ده  وغږېدم.  هکله  په  او   راوستلو 

د څانګې  د روغتیا  GTZرسه په اړيکه کې يو.  دلته د ( را وپېژندل او ور پروفیسور نیارانګه

 وکړه.  ژمنه ربې وشوې او هغه هم د همکارۍ له مرش رسه هم خ
 

تددي  بددني امللدديل پرمختيددايي زده کددړو دول شپږم: باد هونيف وددار، د 

 موسسه )اينوينت(

ه ورځنـي سـيمینار کـې د ګـډون  نـټ او پـروژو جوړولـو پـه یـو دو ې ، منجم دلته د پرمختـګ 

 سیم لخوا معريف شوی وم. / GTZزه د  ه  لپار 

ر لپـاره لېـږل کېـږي، دلتـه د  دا ډېر ګټـور سـیمینار و او ټـول آملانیـان چـې بهـر تـه د کـا 

 ګت لپاره ټرينينګ ورکول کېږي.  آماد 
 

 اووم: کونيګز وينرت وار، د وينبيک فونډيشن 

  وپي کورسونه سک په بېالبېلو والیتونو کې د انډو دغه موسسه له کلونو راهیسې د افغانستان  

په ځینې روغتونونو کې د انډوسکوپي د څانګې په جوړولو کې هم مرسته کوي.    جوړوي او 
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ما د فونډېشن مرشې مېرمن وینبیک ته د افغانستان په کادري روغتونونو کې د انډوسکوپي  

ودله او د نومرب په  ې عالقه وښ د   وکړ، چې   ړانديز د څانګو جوړولو او د استادانو د ټرېننګ و 

 کابل ته راځي او په ال نورو جزئياتو به خربې ويش.    مياشت کې مېرمن وینبیګ 

تددي مؤسسدده  بددني امللدديل پرمختيددايي زده کددړو دول بددن وددار، د  اتددم: 

 )اينوينت(

څـانګې لـه مسـؤولینو رسه    ې اړوند تان  څانګې او د افغانس   ددغې دولتي مؤسسې د روغتیا 

په پوهنځيو کې د ټرېنینګ په هکلـه خـربې وکـړې. مـا پـه خپلـه   مې د افغانستان د طب 

  زېږدیز کال پورې( په دغه مؤسسه کې  )د پرمختګ   ۲۰۰۷څخه تر   ۲۰۰۲پنځه کاله له ) 

جـوړول، پـه افغانسـتان کـې  و ډاکټرانو لپاره د آنالين کورسـون په لور هېوادونو کې د ځوانو 

 کار کړی دی.   ه پروژو رسه د همکارۍ په برخه کې موسسې ل   غې د 

وکړه چې زما کانسپټ به وګوري، په خپلو کې بـه مشـوره وکـړي او پـه    ژمنه دوی له ما رسه 

 وکړو.    رسه  خربې   ل کې به د ګډو کارونو په هکله راتلونکي کا 
 

 ن رسوياد افغانستاو غږ راډي ر، آملاننهم: بن وا

شامل رسه د    ( راډیو د افغانستان رسویس مرش ښاغيل رتببیل آهنګ غږ )ديوچې ویلې   د آملان 

ړوند خربې وشوې. دوی  دوی په راډيو او انټرنېټ کې د افغانستان د لسو پوهنتونونو معريف په ا 

و والیتوـنسـت به د افغان  ه بېالبېـل ده و ان ـپ ه دـن و همکـارانو ـت ، چـې د افغـاين  سـپاري و کـې خپـل

  ي شـبکې ټـې انټرن   خپلې   نونه معريف او  د راډيو او محصلینو او استادانو په مرسته بېالبېل پوهنتو 

ان او هـم  .  دا کار ب کړي او په دې هکله خپرونې و لري خلکو ته معريف    یې   له  الرې  ه هم افغاـن

او د    کړي   ته متوجه   وضعیت، بریاوو او ستونزو   روان وی  غانستان پوهنتونونه او د هغ اف آملانیان د  

 يش.  به  مرستو او همکاریو باعث  
 

 لسم: بېالبېل متاسونه

آملان  د  کې  برلین  د    په  مرستو  د  رسه  افغانستان  له  وزارت  چارو  بهرنیو  له د  برخې 
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ل او ټېلفون له الرې مو لیدلو وخت پیدا نه شو، نو د ایمې  د   مسؤول ښاغيل بلدیان رسه 

شامل . دوی په تېره بیا د افغانستان په  تبادله کړلد کارونو په اړوند معلومات    د یو بل 

 ه. کې د ګډو کارونو عالقه وښود

پروفیسور شتاهل  ټولنې له مرش  وایزین مډیسین  بلخ طب   د  د    رسه د  بلخ  او د  پوهنځي 

مشوره و شوه. له دوی رسه په کتنه او ارتباط کې د    د پروژې په باب کز  لشامنیا او مالریا مر 

کولن ښارونو مېشت افغانان د افغانستان د بېالبېلو پوهنتونونو په اړوند معلوماتو او پخپلو  -بن 

ټولنې مرش او    د عامې روغتیا   اړې ته وه ول شول.  د آملان مسلکونو کې د آملاين کتابونو ژب 

رسه خربې وشوې او په آملان کې افغان استادانو    پروفیسور ډاکټر رازوم   له بیلیفلد پوهنتون 

 چمتووالی وښود. د عامې روغتیا په مضمون کې مرستې او ګډ کار ته  

ارتباط له مسئول ښاغيل ډاکټر نای بیرګ رسه په یر دولتي ټولنې د  غ   د ادارا په نامه

دې اړوند خربې وشوې، چې د افغانستان له کادري روغتونونو رسه د آملاين روغتوتونونو 

اړيکې ټينګې او له افغاين کادري روغتونونو رسه د آملاين کادري روغتونونو مرستې او 

 ر ته الره هواره يش.ګډ کا 

رسه د هامبورګ د الربتینین    شن مرش ښاغلی کاسپر ې په ښار کې د الربتینین فونډ   د هامبورګ 

شن حارض  ې مسلکي ټرېننګ تر رسه شو. دا فونډ کې د يو شمېر استادانو    په کادري روغتون 

 1کې د زده کړو زمینه برابره کړي.   ډاکټرانو لپاره په آملان دی، چې د یو تعداد افغاين  

 

 
جري ملریز کال د  ه   ۲۰۱۰  فدرايل جمهوریت ته د کاري سفر ګزارش، کابل، د   وردک، ډاکت یحیی، د آملان  1

 . مې نېټې پورې ۲۷څخه تر    ۸له    ې اکتوبر د میاشت 
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 په لوړو زده کړو وزارت کې د يحيی وردګ

 ۲۰۲۲-۲۰۱۰لنډ کاري راپور

روانشنايس فارميس   طب   د   - وتریني،  انجنیري ،  ساینس ،  اقتصاد ،  وتربیې، ،  تعلیم   ،

عنوان دريس کتابونو چاپول چې   ۳۶۹پوهنځیو په هکله د  ، ځمکپوهنې او کرنې نالیزم ور ژ 

د کابل طبي پوهنتون، کابل پوهنتون او د نورو پوهنتونونو لکه ننګرهار، خوست، کندهار،  

ا  د  پوهنځیو  د طبي  کاپیسا  او  بلخ  ا ستا هرات،  او  په پښتو، دري  لخوا  ژبو نګ دانو    لیيس 

 لیکل شوي دي، په دې ډله کې د یو شمېر بهرنیو لیکواالنو کتابونه هم شامل دي. 

څخه زیات ټوک کتابونو چاپول له يس ډي ګانو رسه چې د کتابونو    ۳۶۹۰۰۰ټولټال له  

 . ټوله منځپانګه )محتوا( پکې شامله ده 

برېښنای   - ک د  ډ   تابتون ي  ټولو   ول په  پورټال    د  خپرول  کتابونو  دريس  شویو  کې  چاپ 

 www.ecampus-afghanistan.org)انټرنټي پاڼې( له الرې  

پوهنځیو او یو    د یادو ټولو کتابونو وېشل په ټول افغانستان کې دولتي او خصويص طب   -

، عامه  ، ځینې روغتونونه، د علومو اکاډمي وزارت   شمېر نورو ادارو ته )لکه د عامې روغتیا 

 کتابتونونه او نور...( 

عنوان کتابونو تیارول چې نیامیي طبي او نیامیي غیر طبي کتابونه   ۱۰۰ د چاپ لپاره د  -

   دي؛ 

کتابونو محتوا پکې شامله    ویو چاپ ش   ۲۱۴د ډي وي ډي ګانو خپرول او وېشل چې د    -

 ؛ ده 

چاپ شویو کتابونو محتوا پکې شامله    ۲۷۳د ډي وي ډي ګانو خپرول او وېشل چې د    -

 ؛ ده 

پوهنتونونو د طب   - بلخ  او  ننګرهار، خوست، کندهار، هرات  په    د  ټولګي  ټول  پوهنځیو 

 ؛پروجکټورونو سمبالول 
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بل   - او  کابل  د  او  وزارت  کړو  زده  لوړو  پ د  د  خ  ته  او   ۱۰وهنتونونو  افغان  -ملاين آ   آملاين 

 ؛ او راوستلو کې سال مشوره، مرسته او الرښوونه سالکارانو په جلب  

 .  بېلو مقالو او وړاندیزونو لیکل بېال   ۱۲لوړو زده کړو په اړه د   د  -

 چپټر، کتاب که انټرنیټ؟  •

لپاره  طبي دريس کتابونه، په افغانستان کې د ډیجیټيل کتابتون  ۲۷۳کې  DVDپه  •

 ؛ زمن ګام غې لومړی ا 

 تدریس په انګلیيس که ميل ژبو؟  •

 لېسانس که ماسټري؟  •

 ؛ د هېواد راتلونکي ته د لوړو زده کړو ارزښت  •

 ؛ جرمن پوهنتون په کابل کې   -افغان  •

 ؛ د لوړو زده کړو څېړنیز مرکز  •

 ؛ نظري او عميل زده کړې الزم او ملزوم  •

 !؟ علمي مجلې  •

 نامه پروژې!؟ ش په  ت   او   شاپونه ورک  •

 ؛ په پوهنتون کې زده کړی د تحصیيل سیستم یو مهمه برخه ده  •

 . سافټوېر لومړی که هارډوېر  •
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 د چاپ شویو په ننګرهار کې 

 ، له ډاکرت ایروس رسه کتابونو وېش

 ۰۴/۱۲/ ۲۰۱۱،  راپور 

کله تررسه شوی وو،  ه   ته د نویو کتابونو د وېش په   تون په دې سفر کې چې د ننګرهار پوهن 

یـی وردګ رسه  له ډاکت یح 

اوسېدونکی ډاکـت   د آملان 

 ایروس هم ملګری وو. 

ډېـر خوشـاله   ډاکټر اېروس 

ــار   ــې د ننګرهــــ دی چــــ

پـوهنځي تـه   پوهنتون طب 

دلتـه  راغلی دی. وایي چې  

  د و  ا   م و   پخـــوا هـــم راغلـــی 

تاسـو راتـګ د یـوې ډېـرې مهمـې  س  . نـن ژنـدګلوي لـري پې استادانو رسه  ځي له پوهن دې 

روژه  لې لپاره دی چې هغه د تدریيسـ کتـابونو د چـاپ او توزېـع محفـل دی. دغـه پـمسئ 

غـوره کـړی دی،    څو کاله مخکې له ننګرهار څخه پیل شوې وه او اوس یې یـو مـيل رنـګ 

یتونـو تـه  وال هـرات او د افغانسـتان ټولـو    ه څخـ  اوس ستاسو کتابونه لـه ننګرهـار  ځکه چې 

ډاکت یحیـی وردک لـه    ته راځي. پوهنځي  رو والیتو کتابونه دلته طب  تليل دي او هم د نو 

پـه غـاړه     ف کتـابونو د چـاپ مصـار   دغـو   وروستیو کې یې د مننه وکړه چې په   نوموړي څخه 

 پروسې رسه یې کمک کړی دی.   اخیستي دي او له دغې 

 : )په آملاين ژبه(اېروس ډاکټر -

  ډاکټـر : دوی چې مخکې له یو بل رسه خربې وکـړې،  )ژباړه(   یحیی وردګ   ډاکټر   -

پوښتنه وکړه چې آیا تاسو پخوا هم د پښتو تدریيس طبـي کتابونـه    صاحب اېروس 

درلـودل؟ پــه ځـواب کــې ورتـه وویــل شــول چـې هــو پخـوا هــم وو خـو پــه دغســې  
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باندې نه وو او په دومـره لـوړه انـدازه    ه وو او په دغسې کیفیت ل ن سیستامتیک ډو 

خي په یو نوي کیفیت او په ډېر  ې ده اوس ب  باندې نه وو. دغه پروسه چې پیل شوې 

څـه  دا  په دې باندې موږ او تاسې باید په کـډه فکـر وکـړو چـې  .  جدیت باندې ده 

دې د  به   اره کار وي. په آینده کېامد رقم پر مخ بېولی شو، په آینده کې چې یو دو 

ا یې داسې کړو چـې لـه شخيصـ الرې څخـه چـاپ  پیسې څوک ورکوي؟ ی   ژې پرو 

 لپاره به یې موږ او تاسو په کډه فکر وکړو.   يش او د آینده 

 : )په آملاين ژبه(اېروس ډاکټر -

ه  ه چ ژباړه: ما دوی ته وویل چې ددې پروژې یوه فایده هم په دې کې د   - ې موږ وکـوالی شـو ـپ

ه تېـرو    که   دا کار وکړو،   ندې یسو با پ   کمو   و ډېر  دا سړی مقایسه کړي له هغـو مرسـتو رسه چـې ـپ

ې   کـه   تلفو ساحو کې د نړۍ څخه اخیسـتل شـوې دي، کالو کې په مخ   ۱۰ دا    مقایسـه کـړو   ـی

ره    ، نو په دې لحاظ  ی د   ی اندې شو کمو پیسو ب   و په ډېر   کار  روژه ډـې   یـده مهمـه او مف هم دغـه ـپ

روژې د دوام    چـې د   خـربو کـې هـم دا سـوال ځـواب کـړ   یـو مخکین   خپلو   پروژه ده. ما په  دې ـپ

ه څـه قسـم    لپاره به موږ  وی د    رسه دوام پیـدا کـړي؟ خپله فکر کوو چـې ـپ ه هـر صـورت دا ـن ـپ

ه ستاسـو    چـې مـونږ   نوموړي ته مې وویل اېډېشن سیستم دی چې دا وړاندې بوزي.   کمـک    ـل

 ونکي یو. تو کمکونو غوښت یا ستاسو د ال ز په دې برخه کې   او   ډېره زیاته مننه کوو  څخه 

 ډاکټراو  یحیی وردګ: د لوی او بښونکي خدای په نامه. لومړی مېرمن اېروس ډاکټر -

پـوهنځي،  ډېـرو   یس صـاحب د طـبصاحب اېروس، رئیس صاحب د پوهنتـون او رئـ

راغالسـت ه مردانـه( ټولـو تـه ښـانـه دي کـه  زن  قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو )که

مخکې خربه کله چې وزیران هم راغيل وو، که څـه هـم   . زه هغه د دوو اونیو څخهوایم 

ځینو ته شاید تکراري وي، خو دغه د کار رشوع او  اصيل موتور زما د کار هغـه حالـت 

 وم،طب پـوهنځي کـې ولیـدو، لیلیـې تـه کـوز شـپه کاله مخکې   ېچې ما دلته در   وو 

راتـه  حصلینو رسه چې کېناستم هغوی خورې ورې پاڼې ه مل بیخي ژړا راته راغله او بیا

ل چې دا واقعا  شل دېرش کاله پخوا یې چې په الس لیکل شوې وې او دا یې وووښود
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خو هغه تداوي په هغـه   ،یر راغلی دییتغ  یکل شوي دي او په ځينو تداویو کې حتی ل

دوا ده دا  وېشـ دغه په چپت کې لیکلل چې یو کې  کې نه وه نو استاد په لکچر نوټ

ځینـې  څخـهنو نوټو  لکچر غود له تاسو مه استعاملو، او بله دوا استعامل کړ،. یعنې 

ن رسه تصـمیم  ونیـو چـې کـه دې په خاطر مـا هغـه وخـت لـه ځـا  داسې زاړه وو، نو د

ه پـه کالـخپله په ښه کولو کې کار وکړم، ولې ما خپلـه پنځـه ویشـت   یې   وي زه  امکان 

ی په نوره دنیا کې چې یو مې کړي. دا یو ډېر آسانه کار در خار  کې درس ویلی او کا

د شی ولیکل يش، چاپ يش او محصل تـه ورکـړل يش، نـو همغـه سلسـله وه چـې زه 

 نتیجه یې همدغـه شـوه چـې فعـال او کار مو پیل کړ چې   لوړو زده کړو وزارت ته راغلم 

 دي.  ړيطبي تدريس کتابونه مو چاپ ک وان عن ۶۱هلته ګور، چې  یې تاسو یې 

ډېر زیات منندوی یم چې دوی    په دې کې زه په لومړي قدم کې له محتمو استادانو څخه 

شلو دېرشو کالو    -او خپل کتابونه یعنې د لسو   اعتامد وکړ   ما باندې او په دغه کار باندې  په 

ظفرزی چې زمـا چـپ  حب  ، لکه پوهاند صا ل زما په اختیار کې راکړ  په ویستلو رسه زحمت 

  شاء الله په یو بل تابونه تر اوسه چاپ شوي دي او ان ی هغوی څلور طبي ک د   الس ته ناست 

صاحب رحامنـزی دی    ډاکټر هم کار کوي. همداسې تر څنګ یې   یې  باندې  عنوان کتاب 

صاحب دل، جبار    ډاکټر صاحب قمربعيل،    ډاکټر چاپ کړي دي.    ورته چې دوه کتابونه مو  

  ړی و دلته وینئ. اصيل کار استاد ک اس اسې نور چې د ځینو کتابونه ت همد او  صاحب  خېل 

، چاپخانې ته یـې وکـړو، د  دی، موږ فقط وسیله ګرځېديل یو چې دا کتاب او مواد راواخلو 

ټ یـې  یعنـې اصـيل کرېـډې   بېرته یې استاد او محصل ته وکړو،   کمک وغواړو او  څخه یو چا 

یـو کتـاب  ه  ددې لپـاره کـوم چـې کـ)دا خـربه  کـه  کې هم    واقعا  د استاد دی. په راتلونکې 

ولیت به یې د استاد وي، که استاد موږ ته کتاب راکړي موږ یې  ئ ږي مس چاپې  ږي یا نه چاپې 

چاپولی شو، موږ به امکانات ورته پیدا کړو. که استاد کتاب و نه لیکي نو موږ هـېڅ هـم نـه  

زما په نظـر بایـد مـوږ    ډېټ کرې شو کوالی( نو ددې په خاطر ددې پروژې اصيل قهرمان، یا  

کتابونـه    عنـوان   ۶۱  دغه تر اوسه چې   وړیا توګه يې  چې په  ل يش انو ته ورکړ تاد اس  همدغو 
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  شـوي دي، ددغـې ډالـره ورکـول    ۱۰چاپ کړي خالف د نورو پروژو چـې پـه هـره صـفحه  

 پروژې موږ یوه روپت هم هېچا ته نه ده ورکړې. 

ه دي تاد راځم په لنډه توګه دغه پروسې ته، هغه اس   اوس  وازې  ان چې خـرب ـن وازې    او ، مـوږ ـی ـی

د لیکـوال موافقـه وکـړي،    کار   او ممد تدریيس کتابونه چاپوو، ددې تدریيس     دیپارمتنـت د  باـی

رې کـړې    یس پوهنتون موافقه وکړي چې ، رئیس پوهنځی او رئ آمر   ما دغه فورمې هم دلتـه براـب

ا دوه کاـل  مره په هکله زه باید دو   صاحب اېروس   ډاکټر دي. د   یم ـی مخکـې مـوږ  ه  ووایم چې یو ـن

ه ترشـېح کـړ دلته رسه ولیدل، ما چ  اور    ل ې دغه کتابونه ورته وښودل، دا مې لږ څه ورـت تاسـو ـب

ر    دا ښه کار دی، زه دررسه کمک کوم.   وکړ، چې همغه ثانیه یې وویل چې  نو همغه وو چـې ـت

ه چـاپ شـوي  عنـ  ۱۳  پوهنتـون   اوسه پورې د دوی د موسسې په مرسـته د ننګرهـار  وان کتابوـن

م چـې  دوی څخه یو ځل بیا  د  دي. زه   د وواـی روس دی    ډاکټـر مننـه کـوم. دلتـه باـی صـاحب اـې

ه خـرب وی چـې  پېژنم، لس پنځلس کاله کیږي. تاسو ـب  څخه خپله، کار او موسسه یې له پخوا  

ت  نورې پروژې داسې جوړېږي یا پیسې یې پیدا کې  رو د دوـل ا اـی ر ـی و ډاـل ه  ـلږي چې په میلیوـن

ې مرصـفېږي خـو یا ا   ته رارسېږي نیامیي دل ږي او تر څو چې  خوا تخصیو کې    ویا اتیا فیصده ـی

ه کېـدای يش تاسـو کـه    . صاحب اېروس موسسه دولتي پیسې نه اخيل   ډاکټر د   ه خپـل هغـه ـب

 سوال لر، )ځواب کړي(. 

زه خپله داسې تجربه لرم، درې کالـه مخکـې مـوږ یـو محفـل پـه بـن ښـار کـې جـوړ کـړ.  

ــو ډوډۍ پخــه کــړې  ښــآ   ن، مېــرم  ــروس   ، وه ي او فامیــل م ( هلتــه خــربې وکــړې د  ده )اې

افغانستان په هکله، موږ ټولو او پنځـوس شـپېته نفـره آملانیـان او افغانـان چـې راغـيل وو،  

هغوی لس یا شل ایرو مېرمن یې هلته ناسته وه او په یوه کاسـه کـې مـوږ یـو بـل ځـای دا  

ې او مـوږ  چـې خلکـو ورکـړ   وې اووه سوه ایرو ش  کوم شپږ یا  فکر پیسې ټولې را جمع کړې، 

افغاين ډوډۍ خرڅوله په پنځه ایـرو، تـروې )شـړومبې( مـو خرڅـولې پـه یـوه ایـرو او دغـه  

پوهنتــون د  د ننګرهــار    ی تــه مــو ورکــړې. هغــه وخــت پيســې مــو راټــولې کــړي دي او دو 

نـه نـه دي چـې  ونو نـه وه یعنـې تاسـې چـې متـیقن وی چـې دا میلی  مسـأله کتابونو هـېڅ 
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ایـرو بانـدې )ټولـوي(، بیـا یـوه بلـه    پروژو کې وي، دا یې پـه یـوه یـوه و کېدای يش په ځین 

وس څـوک )پـه غـاړه اخـيل(. دوی  خربه داده چې د دوی د راتګ مصارف وو چـې دا بـه ا 

دي خپـل    وې چـې را ټـولې شـ  پیسـو څخـه   دغو   خپله په یاد دي، چې د کید وکړ، زما  دا تأ 

دا زمـا خپلـه تجربـه ده    وو.   لو مخ  دوی تر دې اندازې پورې   حتی   عنې مصارف نه اخلم، ی 

چې زه خپله په دې پروسه کې وم چې دوی دومره امانتکـار او پـه زحمـت یـې راټولـوي او  

 یو دوې ایرو راټولوي او دلته یې مرصفوي. 

ه دې کـې  ۱۰۰۰زر    موږ   ه چـاپوو، ـپ اتره    ګـان   يس ډي   ۱۰۰۰ټوکه کتابوـن هـم شـته دي. زـی

ع کـوو  کړي دي. هر م ور ته فعال     پوهنتون   ږ ننګرهار مو   برخه يې  ا توګـه توزـې حصل ته یې په وړـی

ر السـه کـړي )ځکـه   ه دي ـت ه ـن ې دا کتابوـن ورې ـی او ان شاء الله هغه محصلین چې تر اوسه ـپ

 اسو محصلینو هم زیات شوی دی( دوی به هم دا کتابونه تر السه کړي. ست تعداد  

ه اف ې د نور زما غوښتنه دغه ده او نظر م  محصـلین سـبا  کـې زمـوږ  ن  غانسـتا غه دی چې واقعا  ـپ

و د دې لپـاره هـر    ما  هم تداوي کوي زموږ اوالدونه به هم تداوي کوي او تاسو به تداوي کوي، ـن

ه را ګرځـي    نه   وکړو په دوی باندې هغه په یو رقم   څومره که رسمایه ګزاري  ه بېرـت په یو رقم موږ ـت

ر هغــه وختـه چــې ز ش ه او زمـا خــواه  م یــا  ه  مدغـه دی چــې ـت روس   ډاکټـر ـی دغــه    صــاحب اـې

ر اوسـه   ې ـت امکانات لري، تاسو محتم استادان خصوصا  هغه استادان چې تدریيس کتابونه ـی

ډېټ کـنه دي لیکيل او یا یې پ  ه اـې یکيل دي، هغـه بېرـت رې کـا   ړي او خوا ـل ه رسه ـپ ،  ړي ر وکــل

ه ت   ره عاجله کاپي په توګه په ډې   افټ او هغه د س   ړي تجدید یې ک  څـو لکـه    راورسـوي،   وګه مـوږ ـت

 هم چاپ يش.    به   کتابونه چاپ شول دا عنوان    ۱۳همدغسې چې دا 

و  خـواهش  دغه امکانات یا چانس چې نن شته دی شاید سبا ته نه وي، نو ددې په خاطر زما   ـی

ه  ه ـپځل بیا همدغه دی چې هغه محتم استادان چې خپل کتابونه یې تر اوسـ ه ـن ورې مـوږ ـت

  څو لکه همداسې چې دا نور چـاپ شـول دا   کتابونه موږ ته راکړي   وی خپل غ ه   سپاريل، دي را  

کومه خپله    بهیر کې   یعنې موږ په دې   ي لف ته محفوظ د ؤ هم چاپ يش. ددې حقوق ټول م   به 

روس   ډاکټـر اوس به له    ګټه نه لرو. نور تشکر کوم فعال .  و چـې  وکـړ خـواهش    څخـه   صـاحب اـې
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 خپلې خربې وکړي. 

 : )په آملاين ژبه( اېروس   ر ډاکټ  -

ډېـر زیـات    ، یس، قدرمنو اسـتادانو ئ : ډېر قدرمن د ننګرهار پوهنتون ر ژباړه )یحیی وردګ(  -

پـوهنځي تـه راغلـی یـم، لـه    خوشحاله یم چې یو ځل بیـا دلتـه تاسـو تـه د ننګرهـار طـب 

 مېرمن رسه مې. 

کال کـې هغـه وخـت    زېږدیز   ۲۰۰۳په    ه رس   یس صاحب د پوهنځي رم چې له رئ د ل زه په یا 

، زه دلتـه راغلـی وم، لـه دوی رسه  و ډېر خراب و   یت پوهنځي وضع  چې افغانستان او د طب 

مې په دې باندې خربې وکړې چې دی او د دوی موسسه څرنګـه کـوالی يش چـې دلتـه  

ږ  بیـا مـو   ته وروسـ  څخـه کړي او د همغه خـربو  ه و رسه مرست تاسو رسه او د طب پوهنځي   له 

   یوه کمه اندازه مرسته له تاسو رسه کړې ده. 

ه پخـوا هغـه    صاحب اېروس   ډاکټر  ر کلوـن ه ده. ډـې وویل چې زما رابطه له افغانستان رسه نوې ـن

ه اتیایمـه لسـیزه کـې دی د آملـان  ه روسـان راغـيل وو یعنـې ـپ   څخـه   وخت چې افغانسـتان ـت

، ده د افغانستان په  و ، هغه وخت چې افغانستان کې جنګ و و ته راغلی و   ان افغانستان او پاکست 

ه پاکسـتان    مختلفو خصوصا  رشقي سیمو کې، خوګیاڼیو کې، او کومې  بلې ولسوالت ته وایي ـل

ه دغـه وخـت کـې لکـه انجنیـر   راتلو، دلته به یې ماشومان او به    څخه    مریضان تداوي کول او ـپ

ورې ور صا  ه همغـه وختـه د دوی رس حب عامل، چې تر اوسـه ـپ ه    ه همکـار دی ـل ملګـری دی. ـل

ر حتـی افغانستان رسه خصوصا  په رشقي سـ ري او ځـان د    یمو کـې دلتـه ډـې ط ـل فـامیيل رواـب

 1ین ګڼي او یا له افغانانو او افغانستان رسه د مینې په شان ښه نظر او روابط لري. ی افغانستان م 

 

 
زېږدیز کال د   ۲۰۱۲و دريس کتابونو د وېش ګزارش، د وردک، ډاکت یحیی، ننګرهار ته د سفر ا 1

 مه نېټه۱۲اپرېل د میاشتې 
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 ور د طبي کتابونو د چاپولو راپ کې ز کال ۲۰۱۱په 

 

 چې ټولټـالبېال بېل طبي کتابونه  عنوان  پوهنځيو ته شل په افغانستان کې شپږ طب

 ع شول.ېيس ډي رسه توز  مل له کېږي، ټوکه ۲۹۰۰۰

خـوا متويـل شـوې، ټـول کتابونـه د افغانسـتان د څلـورو ه  لادارې     DAADدا پروژه د  

خوا په پښتو او دري ژبو ه وست ( د استادانو لخ  و ) بلخ، کندهار، ننګرهار اونونپوهنتو 

 .وليکل شوي و 

 اوسنی حالت 

په افغانستان کې د پوهنتونونو محصلني يو لړ ستونزې لري، چې محصلني پـه دوديـز 

و ې او نـور رسـتعمـيل م ې دا نوټونه زياتره وخت پرته له کـوم اخيل او ډول لکچر نوټونه

نار ید پوهنتونونـو او پوهنځيـو لکچـر هالونـه، سـيم ول کېـږي.رکـتوکـو څخـه و   اړوندو

نوټونـه اخـيل او یـا زده کونکي يوازې لکچر  بد حالت کې دي.   په  خونې او البراتوارونه

 ه ددا لکچـر نوټونـ په الس ليکل شوي مواد ورکـول کېـږي.خوا ه دوی ته د استادانو ل

فوتوکـاپي کېـږي او کلـه ناکلـه يـې پـه الس  لګښـت  ايلخپل مه  خوا په  نکو لو زده کو 

او همـدا راز هغـه  وي هـم ښـه نـه یـې  د فوتو کاپي کيفيـت  دې څخه عالوهه  ل  ليکي.

 دي. او زاړه مواد، چې په لکچر کې استعاملېږي د وخت څخه تېر

 ي کتابونو کموالید چاپ

، نـو پـه يش، وخت پر وخت تازه مواد چـاپ يش ستونزې يوه برخه حل  ې دغ  دا چې د

پوهنځي  چې له مخې يې د ننګرهار د طب  شوه  کال کې يوه پروژه پيل  ېږدیزز ۲۰۰۹

خـوا چـاپ شـول ه لـموسسـې   DAADد  خوا ليکل شوي طبي کتابونـه،  ه  انو لد استاد

ــوه يس ډي ) ــور  ( هــم مــل وه.CDچــې د هــر کتــاب رسه ي و دا کــار د افغانســتان د ن

چې د هغـوی دريس  ثبت وارزول شو او غوښتنه وشوه،م وهنتونونو او پوهنځيو له خواپ

 مواد دې هم چاپ کړل يش او د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته ووېشل يش.
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 ميکو مرستو مالتړتان رسه د اکاډله افغانس

ونونو  هنت خوا د څلورو پو ه  نور کتابونه هم داستادانو ل عنوان   ۲۰کال کې،  ېږدیز ز ۲۰۱۰په 

خـوا  ه  ل موسسې    DAADچارې يې د  چاپ  د  او  تيار  لپاره رهار( نګ )بلخ، کندهار، خوست، ن 

کـې د افغـان طبـي ډلـې    ملـان د دې پروژې تخنيکي او اداري چارې پـه آ   متويل شوې. 

 (DAMF او افغانيک ) ګانې،  دغه چاپ شوي کتابونه او يس ډي   . خوا تررسه شوې ه ل  مرکز

مفکـوره پيـدا    دغـه بيـا   . ل رکړل شـو محصلينو ته و و پوهنتونون  ومې بيې، د اړوندو ه ک پرته ل 

پاڼـه کـې پـر ليکـه    دوی خپاره شوي کتابونه، په وېـب   يس ډ ي ګانې او د  یادې شوه چې 

خپـاره شـوي    ټـول   له همدې کبله په دې بهیر کې داسې سهولت رامنځته شو چـې  يش. 

  . يش څخـه ښـکته کېـدلی  www.ecampus-afghanistan.orgپه بڼه د  PDFد    کتابونه 

د عمـيل   پوهنځيـو رسه   بايد وويل يش، چې د ننګرهار، خوست، کندهار او هرات له طـب 

 شول.    نصب پروجيکتورونه    په ټولو ټولګیو کې   لکچر په موخه 

 غووتنې او اړتياوې

پنځو ز ۲۰۱۱په   د  کې  کال  طب   ېږدیز  پوهنتونونو،  نورو  عنوان    ۳۰د    ځيو پوهن   افغاين 

،  رۍ، ساينس ، انجنی غوښتنه د ادبياتو، ژبپوهنې کتابونو    عنوان   ۲۰د    نو او بو تدرييس کتا 

دغه سته اړتيا د نورو زياتو    شوه.   ټولنپېژندنې، لرغون پېژندنې او ساينس په برخه کې و 

بريايل   په  پروګرام  دغه  چې  ده،  غوښتونکې  د    ډولمرستو  چې  څرنګه  ومومي،  دوام 

يوه لويه اړتيا ده، هيله   کتابونو ليکل او چاپول، په ب ييس تدر  بېلو تدرييس برخو کې  ېال 

د  يو چې دغه کوچنت پروژه په يو ميل پروګرام بدله يش او په ټولو پوهنځيو کې باي   د من 

له  هي   په تدريس کې ترې ګټه واخستل يش او په دې څو  او چاپ يش    چمتو   نوي کتابونه 

ټولنو لخوا   پوهنتونونو مالتړ او د مرستندويو  د  زده کړو د وزارت و  پروګرام د لوړ  يو، چې دغه 

لګښت    ۲۹۰۰۰او    و کتابون ټوکه    ۲۹۰۰۰)   و دغ   د   متويل يش.   ټول   ) ګانې  ډي  يس 

 1پنځوس زره يورو شوی دی.   €۵۰۰۰۰
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 ګزارش طبي کتابونو د چاپ  عنوان پنځوسد 

پیل شوې   کې   لاکزېږدیز      ۲۰۱۲پروسه چې په    چاپطبي کتابونو د  عنوان    ۵۰د  

دغه کتابونه د کابل طبي پوهنتون او د پنځو   وه، په بریالیتوب رسه پای ته ورسېده.

خوا  ه  پوهنځیو د استادانو ل  والیتونو )بلخ، هرات، کندهار، خوست او کاپیسا( د طب

  ۲۰۰۰ځینې نور یې په   او  ټوکو کې   ۱۰۰۰د دغه کتابونو ځینې په   لیکل شوي دي.  

 . په پښتو او دري ژبو چاپ شوي ديې ټوکو ک

خوا او دوه نور کتابونه )د مخ پر  ه  پوهنځي ل   له دې جملې څخه یو کتاب د کندهار د طب 

  انګلیيس ودې هېوادونو لپاره د انستېزۍ اسايس الرښود( تر نامه الندې په دوه ټوکو کې په 

 چاپ شوي دي.    ژبه 

په انګرېزي  خوا  ه  ل  امریکایي عامل ډانیل ډميوس   د انستېزۍ د یو ب  د انستېزۍ کتا

مسلکي  یو  د  او  شوی  لیکل  طبي    ژبه  او  انستزیولوګان  کې  هغه  په  چې  لخوا،  ټیم 

( ژبو  انګلیيسژباړونکي شامل وو، دري ژبې ته ژباړل شوی دی او کتاب په )دري او  

 خوا تایید شوی هم دی.  ل ب شوی او د کابل طبي پوهنتون رتیت

ا د کابل طبي  یو مطبعو کې د کابل په ښار کې چاپ شول او وروسته بی نوموړي کتابونه په در 

 پوهنځیو ته ووېشل شول.    والیتونو د طب   پوهنتون او د اړوندو 

  رو اړوندو نو پوهنځیو او  خصويص   ب د یادونې وړ ده، چې د نوموړو کتابونو یوه یوه کاپي د ط 

، د پوهنې وزارت د  ، د کابل پوهنتون عمومي کتابتون و ، روغتونون وزارت   ادارو، لکه د روغتیا 

ن  فغانستا ا   او د   ي اډم مرکز، د کابل پوهنتون د افغانستان مرکز، د علومو اک   څېړنو او ساینس 

 د څېړنو او ارزونې واحد ته ورکړل شول.  

کېږ  پیل  رالېږلو  او  ډکولو  په  د غوښتنلیک  لخوا  مؤلف  د  پروسه  د چاپ  کتابونو  چې    ي د 

تایید کېږي او همدا راز د اړوند پوهنځي د   خوا ه  یپارمتنت ل د  د اړوند   وروسته بیا دغه فورمه 

خوا تایید، تصدیق او السلیک کېږي، د  ه یس ل هنتون د رئ پو ا تر تایید وروسته د خو ه س ل ی رئ 

 چاپ ټول حقوق له مؤلف رسه خوندي دي.  
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د کتاب    هتر السه کړو، مطبع  د کتاب سافت کاپي او د غوښتنلیک فورمه  کله چې موږ

ب  لپاره  د چاپ  کتاب  او  پیلوي  فارمت  او  ډیزاین  پوښ  اړوند  روي.رابد  پرنټ    کتاب  د 

هغه م  اوټ، د  ته  نظر  ؤلف  د  یاخ  د  وختونه  کېږي، ځینې  استول  لپاره  مرور  او  ستلو 

دفت ته رارسېږي    ه اړوندو مطبعو څخه په کابل کې د یحیی وردګکتابونو پرنټ اوټ ل 

سه  کله کله دغه پرو   صالح لپاره مؤلفینو ته لېږل کېږي.او حتی دوه یا درې ځلې د ا

بال خت  ډېر و  بر کې نیيس او  ل  ابخره کتپه  برابرېږد چاپ  د لوړو زده کړو د    ي. پاره 

، هر  ی د  یکتاب کې چاپ شو وزیر پیغام او زموږ د پروګرام په اړوند معلومات په هر  

ل پوهنتون  د  بوخم  د  کتابونه  شوي  چاپ  ټول  او  لري  ډي  یوه يس  په  ه  کتاب  خوا 

www.ecampus-afghanistan.org  سانت رسه له نوموړې  آ   کې اچول کېږي او په   وېبپاڼه

بپاڼې څخه ډاونلوډ کېدای يش. د لوړو زده کړو د موسسو د غوښتنې پر اساس په  وې

موږ  طبي کتابونه چاپ کړو.    عنوان  ۱۰۰چې هر کال  راتلونکي کې ددې اړتیا شته،  

و سافټ کاپيانې تر  بون کتابونو د چاپ لپاره غوښتنلیکونه او د کتا   عنوان   ۳۰همدا اوس د  

ر کوي، چې په نږدې راتلونکي کې به زموږ دفت  او مؤلفین پر نورو کتابونو کا   دي السه کړي 

کال کې هم دوام وکړي او موږ  ۲۰۱۳یو چې دغه پروژه په  موږ هیله من ته را ورسېږي. 

 یاکال کې له چاپ څخه پاتې شوي دي   ۲۰۱۲به وتوانېږو، ټول هغه کتابونه چې په  

تچا کړو.پ  دي، چاپ  تيار  آ   ه  او    ملان د  وزارت  له  چارو  بهرنیو  )د      DAADد  ټولنې 

عنوانه طبي    ۹۵اوسه یې د    ملان اکاډمیکو همکاریو ټولنې( څخه مننه کوم، چې ترآ 

اخ غاړه  پر  لګښت  مايل  دی.  یکتابونو  آ   ستی  پوهنتوند  ماینز  د   ملان 

(Mainz/Germany)  طب د    د  انو پوهنځي،  پوهنځي  توریال  ډاکټرستاد  موړي  ، زملي 

افغانیک  Dieter Hampelښاغيل   په    او  کتابونو  د  چې  کوم،  مننه  هم  څخه  موسسې 

(  GIZاداري او تخنیکي چارو کې یې له موږ رسه مرسته کړې ده.په ځانګړي توګه، د )

له دفت څخه CIM  (Center for International Migration and Development  )و   اله دفت

 1امکانات برابر کړي دي.  چې زما لپاره یې په تېرو دوو کلونو کې د کارهم مننه کوم 
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 د  کړو وزیرې د سمت سازمانلوړو زدهد 

 پراختیا ټینګار وکړ هاکاډمیکو همکاریو پ
 

  پوهنوال دوکتور فریده مومند  رېکړو وزيه لوړو زدد اسالمي جمهوریت د  تان د افغانس

.  نګار وکړاکاډميکو همکاريو پر پراختيا ټيغړو هېوادونو تر منځ د    د   د سمت سازمان 

کتانوموړې   او  مطالعې  د  علومو  انساين  مدېره  د  له  )سمت(  سازمان  تدوین  د  بونو 

ازمان د علمي او  د نوموړي سه  وزارت رس له  لوړو زده کړو    د  کې،رسه په لیدنه    پالوي

 .اکاډمیکي فعالیتونو پر پراختیا ټینګار وکړ

مومند د یاد سازمان له   ه کړو وزیرې پوهنوال دوکتور فریدهپه دغه لیدنه کې د لوړو زد

 مرستو څخه چې د کابل پوهنتون مطبعې په تجهیز، د پوهنتونونو استادانو   مخکینیو

مننه وکړه او    دي،   و برخو کې تررسه کړيوندو نور اړ او په  کتابونو په چاپ    عنوان   ۶۵د  

 .په اکاډمیکو برخو کې د ورته همکاریو غوښتونکې شوه

د   تې  سمت سازمان وروسته  په  څو  استازي  د  رو  نوموړي سازمان  د  کې  ته  کلونو  رس 

ورکړل  رسول معلومات  اړه  په  فعالیتونو  لی  او  شویو  کتاب  تدوین،  د  کتابونو  و، کلد 

کارکوونکو د ظرفیتونو لوړولو او نور برخو کې د  د  مطبعو    تالیف، کتابونو د ډیزاین، د

 .ژمنه وکړه د همکارۍلوړو زده کړو وزارت 

داسې  په  چې   دا  ده  کې  د  تازه  حال  هېواد  استادانو    د  د  عنوان   ۲۱پوهنتونونو 

کړو وزارت  ه  لوړو زد  د  مخ کتنې په ترڅ کې وې  ږي، د یټوکه کې  ۱۰۵۰۰  کتابونه، چې 

وسپار  تېته  په  همدارنګه  او  شول  کې   ل  کلونو  نوموړي    عنوان   ۴۴رو  د  کتابونه  نور 

 1سازمان له خوا چاپ او لوړو زده کړو وزارت ته ورکړل شوي دي. 

 
  هجري ملریز کال،   ۱۳۹۴زمری،    ۱۴، کابل،  و وزارت، د ګډې همکارۍ په هکله راپورد لوړو زده کړ   1

www.mohe.gov.af/news/ps/510 
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 کړو وزارت کې د په لوړو زده

   د ورکشاپ ګزارشکتابدارۍ 

ن کابل،  پوهنتد  او هرات  د ونو نګرهار  د کتابدا  نو  لپاره  زده    رۍروزونکو  لوړو  په  اړه  په 

دا ورکشاپ د یادو پوهنتونونو د کتابتونونو د روزونکو   زارت کې ورکشاپ دایر شو.کړو و 

په مايل مرسته او  د پوهنتونونو څخه د مالتړ او    USAIDد ظرفیت لوړولو په موخه د  

 .  ی ووشو   جوړ په همکارۍ  USWDPبرشي ځواک د پیاوړتیا ادارې 

د  اړوند  دې  ز   په  وزار   دهلوړو  مرستیالکړو  علمي  د    ت  بابري  عثامن  محمد  پوهنوال 

USAID    او د    USWDPادارې  کتابداري  او  کتابتونونه  څنګ  تر  مننې  د  څخه  دفت 

کتابتونونو ته پاملرنه او د لوړو  »بلل او زیاته یې کړه:  تحصیيل بنسټونو اسايس توکي و

د دې وزارت له لومړیتوبونو څخه دي چې    کولز  بنسټونو د البراتوارونو مجه د  و زده کړ 

 « د تېرو څو کلونو په ترڅ کې په دې برخه کې د پام وړ کارونه تر رسه شوي دی.

کتابداري د پوهنتونونو او تحصیيل مؤسسو د څېړنو په برخه کې مهم  »  :نوموړي وویل

د   چې  لري،  کول  رول  رامنځته  مسؤلین  اوکتابتونونو  د  پوهنتونونو  د  جدي  و  تجهیز 

 «پاملرنې ته اړتیا لري.

ادارې مرش وحید عمر  پیاوړتیا  او برشي ځواک د  د مالتړ  پوهنتونونو څخه  د  د    وروسته 

موږ په دې ورکشاپ کې د هېواد د پوهنتونونو  : » موضوع په اړوند خربې وکړې او ویې ویل 

 « ګړي پروګرامونه په کار واچوو. ان یاوو د پوره کولو لپاره به ځ اړت اړتیاوې وپېژندې او د دې  

ګډونوالو دا ورکشاپ اغېزمن وباله او د پوهنتونونو د کتابدارۍ د سیستم د ال ښه وايل    همدارنګه 

 . او نظرونه ورکړل چې د مسؤلینو لخوا وررسه د همکارۍ ژمنه وشوه   وړاندیزونه   ګڼ شمېر   لپاره یې 

ورځو لپاره دوام وکړ چې د هېواد د لوړو   رکشاپ د پنځو ینا، یاد و و   مسؤل په  دې پروګرام د یو تن  د 

 1پروګرامونو کې ګډون وکړي.   تونونو نور روزونکي به یې په راتلونکو زده کړو د بنسټونو د کتاب 

 
هجري   ۱۳۹۴رش، کابل، د اارانو لپاره د روزنیز ورکشاپ ګز د کتابدد لوړو زده کړو وزارت، ویب پاڼه،   1

   http://mohe.gov.af/news/da/398 مه نېټه. ۱۱ملریز کال، د غربګويل 
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او رسپرست    ایران ته د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال 

 یوه برخه   د راپور   فر وهنوال محمد عثامن بابري د سر پ وزی 

 

د لوړو زده کړو د وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش د معلوماتو له مخې د عدم انسالک 

او نوښت د وزیرانو د درې ورځني کنفرانس په   ( د علومو، ټکنالوژۍNAMخوځښت )

بري او د یو شمېر بات د رسپرست وزیر محمد عثامن  زار څنډو کې د لوړو زده کړو و 

  ۱۳۹۴زیرانو، پوهنتونونو او مختلفو علمي مرکزونو د مسؤلینو تر منځ د  هېوادونو د و 

په   میاشتې  د  غویي  د  کال  ملریز  اترې  ۲۸هجري  او خربې  لیدنې  ګټورې  نېټه  مه 

له مسؤالنو ټولنې )سمت(  د  تدوین  او  د مطالعې  افغان پالوي  یوې  رس   وشوې.  د   ه 

استادانو د کتابونو د چاپولو   کارۍ او د افغاين پوهنتونونو د همناستې په ترڅ کې د  

په اړه په یو تفاهم لیک موافقه وکړه چې د هغه د علمي کولو لپاره ځانګړې پرېکړې 

  1وشوې. 

 
 

 

 

 

 

 
ګزارش،    1  وزارت  د  کړو  زده  لوړو  د  سفر،  پالوي  افغان  د  عبدالعظیم،    ۱۳۹۴غويی    ۲۸نوربخش، 

 http://www.mohe.gov.af/publications/da/459 هجري ملریز کال 

 ،. وکر یجې پالن لر،، ور که تاسو د یو کال لپاره

 وکر،. پالن لر،، یوه ونه  د لسو کلونو لپارهکه تاسو  

 روز،. و پالن لر،، خپل ځان  د سلو کلونو لپارهکه تاسو  

  

 ([BC]چینایي فیلسوف، ژوانګزي )چوانګ زو، څلورمه پیړۍ 
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 محصلینو تهپوهنتون د ننګرهار 

 دريس کتابونو وېش طبي د

 

ږي او د زده کړو  څخه ګڼل کې نستان کې د لویو ستونزو فغاد دريس موادو کمښت په ا

 پر وړاندې لوی خنډ دی چې ال هم شتون لري. 

طبي دريس    عنوان   ۴۰مو پرېکړه وکړه چې هغه    کې   ترځننګرهار ته د کاري سفر په  

  ټوکو ته   ۴۰۰۰۰کړي وو او شمېر یې    کې مو چاپ  زېږدیز کال  ۲۰۱۴کتابونه چې په 

 ووېشو.  و، محصلینو تهی و رسېدل

  کتابونه ننګرهار ته ولېږدول شول او د   ټوک   ۱۹۸۴۲  څخه   نو له ډلې یو کتابو شو د چاپ  

 ووېشل شول.   محصلینو ته   په ټولګیو کې   د ننګرهار پوهنتون   کرېکومل رسه سم   دريس 

ګروپو  ټولګي کې چې درې  لومړي  او  په  )الف، ب،  (  یې درلود   ۲۱۵نه  ،  محصلین 

پنه  کتابو ټوک    ۱۵۰۵ شول.  محووېشل  هر  توګه  دې  کتابونه   عنوان   ۷ته    صله 

شحمیاتو   د  اناتومي،  د جهازاتو  امربیولوژي،  امربیولوژي،  طبي  ټوک،  اول  )اناتومي 

 استقالب، د تنفيس جهاز فزیولوژي او طبي ترمینالوژي( ورکړل شول. 

پوهنتون   ننګرهار  شکایت د  یې  څخه  شتون  نه  له  کتابونو  دريس  د  چې  محصلین 

رسه ډېر خوښ شول او د افغان محصلینو د زده   ړلواو، د یادو کتابونو په السته ر هاو ک

 د ورته پروژو د دوام غوښتنه وکړه.  یې  کړو د کچې د لوړولو لپاره

ی شمېر  ته چې  محصلینو  ټولګي  دویم  وو،    ۹۴ې  د  ورکړل    کتابونه  ټوک  ۱۰۳۴تنه 

سمورفولوژي،    ت او دراث)عمومي کېمیا، احصاییه، و   عنوان   ۱۱شول. هر محصل ته  

ترمی ټوکنو طبي  دریم  اناتومي  د شحمیاتو  لوژي،  امربیولوژي،  اناتومي،  د جهازاتو   ،

پتالوژي( سیستمونو  د  او  فزیولوژي  جهاز  تنفيس  د  تشخیو،  فزیکي   استقالب، 

  ورکړل شول. کتابونه 
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کتابونه ورکړل    ټوک  ۷۴۲وو او هغوی ته  تنه    ۱۰۸  د محصلینو شمېر  د دریم ټولګي 

ته    شول )وراث  ۷چې هر محصل  د  او دسمورفولوژ ت  ټوکه  پتالوژي،  ي، د سیستمونو 

ط هلمنتولوژي،  تشخیو،  فزیکي  اناتومي،  احصاییه(  جهازاتو  او  ترمینولوژي  بي 

  .کتابونه ورکړل شول

یو   تنه وو او   ۱۱۵د محصلینو شمېر    د څلورم ټولګي  کتابونه )د سیستمونو    عنوان   ۸ته    هر 

او مرکزي  ترسیمي رادیولوژي، د اتومونو  یا تا اساسات او اداره، تصویری وغی پتالوژي، د عامې ر 

او   تشخیو  فزیکي  ټوک،  دوهم  فارمکولوژي  هلمنتولوژي،  فارمکولوژي،  سیستم  عصبي 

 ږي. ټوک کتابونه کې   ۹۲۰کتابونه ورکړل شول چې ټولټال    التاسونډ( 

کتابونه    عنوان   ۱۹  هر محصل ته  تنه محصلین یې درلودل، ۱۳۴ته چې  پنځم ټولګي  

،  اساسات او اداره، په ماشومانو کې توبرکلوز  فولوژي، د عامې روغتیاور )وراثت او دسم

زې نوي  د  خوارځواکي،  کوچنیانو  درملنې د  د  پېښو  بیړینو  د  څارنه،  ماشوم  ږېديل 

ي او اړوندې ناروغت، د طبالرښود، د درملو د استعامل عميل الرښود، نشه یی توکي  

ناروغیو عميل ال ميل ع  وامو ستونز ع د  ماشومانو  د  روغتیایي رښود،  رواين  د   الرښود، 

تشخیو  ستونز  تفریقي  اپندیسایتس  حاد  درملنې،  طبي  بیړنت  الرښود،  عميل  و 

چاپېریال   د  او  رسطان  التاسونډ،  ګراف،  بريف  زړه  د  تدواي،  او  اختالطات 

د   ناروغت،  عصبي  نیونتولوژي(شکر رادیواکتیویټي،  او  ناروغي  او   نهبو کتا  ې  اړتیا    د 

 ږي. ټوک کتابونه کې ۲۵۴۰رسه سم ورکړل شول چې په ټولیزه توګه  کریکومل دريس

کړ  تر رسه  موږ  کار چې  م   هغه   بل مهم  محصلینو رسه  له  ټولګي  د شپږم  وو چې  په  دا  و 

ه  لې او د کتابونو د وېش په اړ کو  دورې عميل زده کړې یې  روغتونونو کې وکتل چې د ستاژ 

 په دوره کې په زده کړو بوخت وو.   تنه محصلین د ستاژ   ۱۲۰ړل. ټولټال  مو معلومات ورک 

مو   ته  محصلینو  دورې  د  ستاژ  حاد   عنوان   ۱۰د  درملنې،  طبي  )بیړنت  کتابونه 

اپندیسایتس تفریقي تشخیو اختالطات او تداوي، التاسونډ، رسطان او د چاپېریال  

الرښود، د  لوژي، د طبي عامو ستونځو عميل  تو ټیویټي، د شکرې ناروغي، نیونواکرادی
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عميل الرښود او نشه یی    و  الرښود، د رواين روغتیایي ستونز ماشومانو د ناروغیو عميل

 1.ټوکه کتابون کېدل ۱۲۰۰په ټولیزه توګه ورکړل چې  کتابونه  توکي او اړه ناروغت(

 

 
 

کومه حق   بله ي، ټوکه ترالسه کو  و چاپ شویو کتابونو سلپلپوهنځي استادان د خ د ننګرهار طب

.اخالص رسه دريس کتابونه ليکي ېر ه نه ورکول کېږي، خو دوی په ډحملز ا

 
فربوري    ۱۵جالل آباد، ، رهار محصلینو ته د دريس کتابونو وېش ګزارشګنند   ،ډاکت یحیی ،وردک 1

    .کال ۲۰۱۵
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 د شل عنوان کتابونو د وېشلو پروګرام 
 

نن ځینود  او  استادانو  د  پوهنتون  لخوا    ګرهار  چې   ۲۰لیکواالنو  کتابونه    په  عنوان 

، د  ي چاپ شوي ووکې د یحیی وردک د دفت له لور  ان زېږدیز کال په افغانست ۲۰۱۵

طب د  پوهنتون  ننګرهار  د  پروګرام  کتابتون   وېش  په  وو  پوهنځي  شوی  نیول    . کې 

 پروګرام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تالوت رسه پیل شو.

نورو استادانو لخوا   یو شمېر عامل او انجنیر، چاردهي وال یالننګرهار پوهنتون مرستد 

د هر اړخیزو معلوماتو ورکولو وروسته، یاد پروګرام د الندنیو وړاندیزونو او لیکواالنو ته د  

 اخیستلو رسه پای ته ورسېد. په کتابونو په ورکولو او انځورونو

 : پوهنځي وړاندیزونه ډاکرت ایروس ته د ننګرهار د طب

 ؛ پوهنځي د ودانت جوړول او رنګول ـ د طب  ۱

 ؛ د تدریس لپاره د پروجکټورونو نصبول -۲

اړوند  -۳ په دې  برابرول،  آسانتیا  انټرنېټ د شبکې  تن   د  کارمند  یو  له  نیول    مسلکي 

 ؛یو ځای حقوقو رسه

 ؛قوقو رسهح د هغه له  نیول  مامور یو تن هر پال د کتابتون  -۴

 ؛د کتابونو د عکسونو او ګرافونو رنګه چاپول -۵
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 .د پخوا په شان فارغېدونکو اول منره ګانو ته د یو لپټاپ کمپیوټر ورکول -۶

  ۱۰۰رسه د دوی د کتابونو څخه په پای کې د هر لیکوال څخه د تصدیق په اخیستلو 

 کتابونه ورکړل شول. ټوکه

 ۱۰۹څخه چې    د ویشلو پروګرام له پنځم ټولګي و  رنګه په پوهنتون کې د کتابوندامه

 رسه سم کتابونه ورکړل شول.  کوملمحصلین یې درلودل، پیل شو او د دريس کریتنه 

 هغه کتابونه چې پنځم ټولګي ته ورکړل شول په الندې ډول دي: 

 ؛ یاز مړی ټوک، ډاکت عبدالستار نیلو  د کوچنیانو د جهازاتو معمولې ناروغت – ۱

 ؛ ناروغت دویم ټوک، ډاکت عبدالستار نیازی د کوچنیانو د جهازاتو معمولې  – ۲

 ؛ لپاره، ډاکت عبدالستار نیازی ټولګي یانو ناروغت لومړی سمست پنځم د کوچن – ۳

 ؛ عصبي جراحي، ډاکت فضل الرحیم شګېوال – ۴

 ؛هعقيل ناروغت، ډاکت بالل پایند – ۵

 ؛ديوک، پوهاند ډاکت احمد سیر احمټ  د کوچنیانو ناروغت لومړی – ۶

 ؛ د کوچنیانو ناروغت دوهم ټوک، پوهاند ډاکت احمد سیر احمدي – ۷

 . جراحي انکال، ډاکت عجب ګل مومند – ۷

له السلیک   محصل  حارضي اخیستلو له مخې او د هر یو کتابونه د محصلینو د    دغه

ه کتابونه د ټولګیو رس د وېش د سلسلې په دوام    شول.ړل  ورک  دوی ته  څخهاخیستلو  

 تیب رسه محصلینو ته ووېشل شول. په تر 

الندې کتابونه د دريس کرېکومل رسه  محصلین یې درلودل ۱۱۸څلورم ټولګي ته چې 

 وېشل شول: و ورته سم 

 ؛ انتاين ناروغت، پوهاند ډاکت حفیظ الله اپریدي – ۱

 ؛ اق رشیفي سحخیو او درملنه، ډاکت محمد اتش د ځیګر ویرويس التهاب طبي  – ۲

 ؛ تلویزیوين آزموینې، ډاکت نجیب الله خلیيل – ۳

 .مالریا، ډاکت محمد اسحاق رشیفي  – ۴
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یم ټولګي  ويل کتاب )طبي پرازېټولوژي( د درپه همدې توګه د ډاکت غالم جیالين  

 محصلینو ته ورکړل شول.تنو  ۱۱۶

ته چې  محصلینو  ټولګي  دویم  ته تن  ۸۰یې  ېر  شم  د  ډاکت  رسېده،  و  الله  ا  د  حسان 

 احسان کتاب )د اندوکراین، زړه، رګونو او پښتورګو فزیولوژي( ووېشل شو.

ټول ته چې  محصلینو  څانګو  دوو  د  ټولګي  لومړي  کتابونه    ۲۰۰  ټال د  وو الندې  تنه 

 ورکړل شول: 

 ؛ بیوفزیک، پښتنه بنایي  – ۱

 ؛ نرصيت  ارصد هضمي سیستم اناټومي، ډاکت محمد ن – ۲

 ؛ کت محمد نارص نرصيتډاد زړه اناتومي،  – ۳

 . د بويل او تناسيل سیستم اناتومي، ډاکت محمد نارص نرصيت – ۴

تنه وو، د الندې کتابونو په   ۲۴۲څانګې محصلینو ته چې شمېر یې    PCBخره د  بال 

 ورکولو رسه د وېش دا لړۍ پای ته ورسېده.

 ؛ وراثت، ډاکت ګل سامل رشافت – ۱

 .ادهبز فزیکي کېمیا، حبیب الله نوا – ۲

وېشل شوي،  ن ته ټول لېږل شوي کتابونه نه دي چې ننګرهار پوهنتو  باید وویل يش

 1. کې ساتل شوي دي بلکې د راتلونکو دورو د محصلینو لپاره په کتابتون 

 
جالل آباد، ، عنوان دريس کتابونو وېش ګزارش  ۲۰ننګرهار محصلینو ته د  د   ،ډاکت یحیی ،وردک 1

    .کال زېږدیز ۲۰۱۵اکتوبر 
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 کرنېاو  ، اقتصاد، انجنیريد ساینا

 کتابونو چاپ نعنوا ۲۴د  خو کېبر په 

په څانګو پورې اړه   او کرنې   ، اقتصاد، انجنیريعنوان نوي کتابونه د ساینس  ۲۴  دغه

 زېږدیز کال چاپ او د استفادې وړ و ګرځېدل.  ۲۰۱۵په  درلوده چې 

استادانو د غوښتنو له  او د محصلینو، پوهنتونونو او    ښت بونو لپاره اړتیا، د هغوی کم ا کت د  

کتابونو څخه نورو رشتو ته هم    امله موږ ه ه وکړه چې د کتابونو د چاپ پروسه له طبي 

د دولتي پوهنتونونو د    د هېواد   کې   کال په اوږدو   زېږدیز   ۲۰۱۵وو. له نېکه مرغه د  ز وغ 

 کرنې او    ، اقتصاد ، انجنیري ساینس د  طبي کتابونو د چاپ په لړ کې  لو  بېال بې   عنوان   ۱۷۶

 .غیر طبي کتابونو په چاپ بریايل شوو   عنوان   ۲۴په برخو کې د  

د  عنوان    ۸۰د   چې  دوام  په  چاپ  د  کتابونو  جرمني  طبي  د  لپاره  ماشومانو  افغان 

وو،   ميلامپه   (Kinderhilfe-Afghanistan) ټې ېکم غیر    عنوان   ۲۰رسته چاپ شوي 

 .طبي کتابونه هم چاپ شول

نورو رشتو د اړتیا وړ کتابونه هم چاپ کړو او تر یوې   همدا راز موږ ه ه کوو چې د 

 .د افغان محصلینو اړتیاوې پوره کړو پورې  اندازې

  پوهنتونونو،   لتي او خصويصدو   غیر طبي چاپ شوي کتابونه مو د هېواد  یاد طبي او

دي.    ، ونونوغترو  ورکړي  توګه  وړیا  په  ته  ډاکتانو  افغان  او  لیکواالنو  کتابتونونو، 

له کتابونه  طبي  غیر  او  طبي  ټول  دا  يش  کوالی  څوک  هر   همدارنګه 

www.ecampus-afghanistan.org  څخه په وړیا توګه ډاونلوډ کړي  وېب سایټ. 

نو چاپ او نرش د لوړو زده  بو و نورو لیکواالنو د دريس کتا ن ا ږي چې د افغا اړتیا لیدل کې 

څو منظم فعالیتونه ولري، یعنې د امکان    منظم سیستم کې شامل يش   په یو   وزرات کړو  

، زاړه کتابونه او نور دريس  تر حده ه ه ويش چې د پوهنتونونو د استادانو لکچر نوټونه 

 .ورسول يش   پورې   نو یکواالنو او محصلینو تر السو ، ل مواد چاپ او د پوهنتونونو 
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مواد په هېواد کې د دريس  زموږ  مرغه  بده  له  توکي دي،  بنسټیز  زده کړې  د  ، چې 

اقتصادي فقر، ناسمو رشایطو او د چارواکو او مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله محصلین 

د لوړو   کې   او استادان له جدي ننګونې رسه مخ کړي دي، په دې اساس په هېواد

 .ځای پاتې ده ه خپلپ پورې تر اوسه ف دی او دا ستونزهعیزده کړو بنسټ خورا ض

د دريس موادو کمښت او نه شتون، په ځانګړې توګه د کتاب په شکل چې په ميل  

او علمي سطحې د    لیکل شوي وي، په افغانستان کې د پرمختګ  (پښتو او دري)ژبو  

له  ولولوړ  له ډلې څخه دي،  معیار د   د خنډونو  د  کبله  درلودلو  ې  کړو د  لوړو زده  ي 

 .اړوند کتابونو شتون اړین برېښي  د هر مضمون او تحصیيل رشتې پورې لپاره په

له بده مرغه معیاري کتابونه چې د وخت او محصلینو غوښتنه ده شتون نه لري او یا که  

راز  دا  هم   اړتیاوې نه يش پوره کوالی.   ینو حصل چېرې شتون هم ولري د ټول هېواد د م 

هغه کتابونه چې په بهر کې چاپ شوي دي او لیکواالن یې بهرين دي په بازار کې په  

ین د دې کتابونو د پېرلو او محصل   ږي. نو ډېر کم شمېر ېاو لوړه بیه پلورل ک   یټ کیفیت ټ 

 .اخیستلو توان لري   له هغه څخه د ګټې 

افغانس په  لیدلو    تان موږ  د  وضعیت  ډول  دې  د  السلپکې  په    اره  او  شوو  کار  په 

د محصلینو اړتیاوې   تر یو حد پورې  او  په برخه کې مو کار وکړ  ګه د طبځانګړې تو 

موږ    پوره مهاله  دې  تر  د    عنوان   ۲۰۰کړو.  افغانستان  د  کتابونه  طبي  غیر  او  طبي 

و  چاپ شویو کتابونو د محصلین  هرس   له دې رسهپوهنتونونو لپاره چاپ کړي دي، خو  

 .که څه هم تر یوې اندازې پورې ګټور متام شوي ديټولې اړتیاوې نه دي پوره کړې 

 ته بنسټونو څخه هیله کوو چې موږ  ندویومرست د لوړو زده کړو له وزارت او په پای کې 

خپرولو، چې جاري    ې دڅو د پوهې او زده کړ   ې الس راکړيکې د مرست  برخهپه دې  

دای ) ( له دربار څخه عظیم اجر تر  ټیز کار تر رسه کړو او د لوی خنسصدقه ده، ب

 .1السه کړو

 
    .کال زېږدیز ۵۲۰۱کابل،  دېسمرب ، و وېش ګزارشکتابون عنوان ۲۴د   ،ډاکت یحیی ،وردک 1
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 طبي کتابونو وېش  ي په ننګرهار پوهنتون کې د غ

ډاکت یحیی وردګ د دفت لخوا   په لوړو زده کړو وزارت کې د   د ننګرهار پوهنتون او

 دی:   ډولې الند ه پ د وېش د پروګرام لنډ ګزارشنو د کتابو  لیکواالنو او محصلینو ته

ډاکت نارص کامه وال، حاجي    په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال

پوهنځي رئیس او یو   د ساینس  استازي(، ډاکت یحیی وردګ،  عامل )د ډاکت اېروس

.  وکتابونه چاپ شوي و  یې په دې ورستیو کې چې  کړی وو ډون شمېر هغو لیکواالنو ګ

کړه.  او خوښي څرګنده  مالتړ  اړه خپل  په  پروسې  د  د چاپ  کتابونو  دريس  د  دوی 

 هم درلودل.  وړاندیزونه ه دوی د یادې پروژې په اړوند ځینې همدارنګ

د ننګرهار پوهنتون علمي   مخه تر ټولو د    ګډونوالو په نوبت رسه خربې وکړې،   د پروګرام 

  بلله. ده  ډاکت نارص کامه وال غونډې ته وینا وکړه او یاده پروژه یې ډېره مهمه و   ال تی مرس 

خپلو کتابونو له رسه کتنه وکړي   ه ول چې په  ویل چې دې کار د پوهنتونونو استادان و و 

ړه. ډاکت  وک ستاینه هم    یت کیف او چاپ یې کړي. نوموړي د چاپ شویو دريس کتابونو د  

ه وال د خپلو خربو په پای کې د ننګرهار پوهنتون د استادانو په استازیتوب د ډاکت  کام 

 له مؤسسې او ډاکت یحیی وردګ څخه مننه وکړه.   اېروس 

  ر ه  ړهورپسې ډاکت یحیی وردګ د پوهنتونونو د دريس کتابونو د چاپ د پروسې په ا

ډاکت    ،استادانو چې کتابونه یې چاپ شوي وو  یا هغوب  . وروستهاړخیز معلومات ورکړ

ه  اېروس د  استازيته  د  همدې   غه  په  واستول.  ستاینلیکونه  الس  په  عامل  حاجي 

کتابونو  د خپلو  ته  لیکوال  کتابونو هر  په جریان کې د چاپ شویو  پروګرام  د  ترتیب 

 .ټوکه ورکړل شول ۱۰۰

محا په  ستاد  هم  جنتي  الرحمن  اخپب  وکړې  نوبت رسه خربې  یاده  ل  کتابونو  د  و 

د لوړولو    د پوهنتونونو د کیفیت»  :پروژو رسه پرتله کړه. نوموړي وویل  وپروژه یې له نور 

په موخه ځینې پروژې په کار اچول شوې وې خو د محصلینو او استادانو لپاره ګټورې  

نورو پروژو    ږي دپر مخ وړل کې  وات یحیی وردګ له خه چې د ډاکروژ دا پ  خونه وې.  
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هې کله د دريس کتابونو په شان اغېزمن   لکچرنوټونه  پرتله ډېره مهمه ده ځکه چې 

يش. نه  کړه  «کېدای  زیاته  همداراز  استاد  کړو  »  :ښاغيل  زده  لوړو  د  چې  هغه  تر 

پلو خربو په خ  استاد جنتي د  «ه ناممکنه ده.غونسیستم سم نه وي زموږ د هېواد بیار 

چ  پای وکړ  وړاندیز  نکې  لسم  تر  لومړي  د  ټولګي  هر  د  د   ومرهې  باید  ته  محصلینو 

 کتابونو د ډالت کولو لپاره مايل لګښتونه برابر يش. 

په همدې ترتیب استاد پوهاند عارف الله مندوزي هم د افغانستان د پوهنتونونو لپاره 

او    ربې وکړې او له ډاکت اېروسخ   چاپ د پروژې د ارزښت په اړه  و دد دريس کتابون

د    طبي کتابونو ته  طبي کتابونو د چاپ تر څنګ غیر  د  ډاکت یحیی وردګ څخه یې  

 دې پروسې د غځیدلو له امله مننه وکړه. 

مرستیال علمي  پوهنتون  ننګرهار  د  اېروس  ورپسې  ډاکت  استازي   د  هغه  د  لپاره 

 ي عامل ته مننلیک ورکړ.اجح

ر  د پروګرام د پای په شېبو کې آزادې خربې اترې وشوې او په ترڅ کې یې د ننګرها

ل وړاندیز وکړ چې یاده پروژه د طبي او ساینيس  د تضمین مسئو   پوهنتون د کیفیت

  کتد دې وړاندیز په ځواب کې ډا شی.ول و تر څنګ ټولنیزو علومو ته هم وغز مضامین

وویل وردګ  دی  یحیی  موافق  نظر رسه  دې  له  دی  یو   چې  لپاره  مضمون  هر  د  څو 

اوسمها وینا  په  ده  د  بودکتاب موجود وي، خو  اندازه  له  ل کايف  لري.  نه  جه شتون 

نومو  رسه  رسه  وه ولدې  استادان  پوهنتونونو  د  کتابونه    ړي  کې  برخه  هره  په  څو 

 هغه هم چاپ يش. ګه په راتلونکي کې په تدریجي تو یي ولیکي نو ښا

ډاکت یحیی وردګ وویل چې د دوی کار د نورو مؤسسو د پروژو په شان نه دی. ده  

خلک په کار ګامرو او وروسته بودجه ورته پیدا کوو، خو نور چې   موږ لومړی»وویل:  

 « جه په الس کې لري د کاري ساحو په لټه کې دي.بود

هیل وردګ  راتله څښاغيل  په  به  دوی  کړه چې  نورو  ون رګنده  د  وکوالی يش  کې  کي 

 تابونه هم چاپ کړي. برخو ک
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د پروګرام په پای کې ځینو محصلینو د یادې پروژې د دوام هیله وکړه. د مننې کولو  

تر څنګ دوی د هر محصل لپاره په سی ډي کې د کتابونو د سافټ کاپي غوښتنه 

 هم وکړه.

و رسه پای ته ورسېد چې  یلدګ او نورو هغو کسانو په ستاور   دا پروګرام د ډاکت یحیی 

 نو د چاپ په برخه کې یې هلې ځلې کړېدي. د کتابو 

او نورو    ، انجنیري، کرنې ورسته، چاپ شوي دريس کتابونه د ساینس  څخه  له پروګرام

 1ول.پوهنځیو او همداراز کتابتونونو ته ووېشل ش

 لیکل شوی دی:  او شمېر په الندې جدولونو کې ه د وېشل شویو کتابونو نومون

 پوهنځی الف. د ساینا

 شمېر  لیکوال د کتاب نوم ګڼه

 ۱۰۵ عارف الله مندوزی  چاپېریايل انجنیري ۱

 ۱۷۵ پوهاند ډاکت محمد غوث حکیمي  میا عضوي کې ۲

 ۲۷۷ ب الرحمن جنتي مح رس کو  د عايل ریاضیاتو ۳

 ۲۳۵ محمد طاهر کاڼی اوي عنرصونه لومړی ټوک ی م ې ک  ۴

 ۲۳۳ محمد طاهر کاڼی میاوي عنرصونه دویم ټوککې ۵

 ۱۹۱ نظر محمد عايل کلکولس دویم ټوک ۶

 ۲۸۰ ډاکت خیر محمد ماموند  فیزیکي کېمیا دویم ټوک  ۷

 ۲۷۲ ډاکت خیر محمد ماموند یم ټوک فیزیکي کېمیا در ۸

 ۲۱۰ ارلله یداحمی ۱عايل کلکولس ریايض  ۹

 ۱۵۹ غنچه ګل حبیب صافی  د ژویو فزیولوژي  ۱۰

 ۲۵۵ عبدالغیاث صافی د میتیولوژي اساسات ۱۱

 ۱۵۵ محمد اسحاق رازقي  د جامداتو میخانیک ۱۲

 ۱۵ لطف الله صافی  د نفوسو جغرافیه ۱۳

 
فربوري    ۱۵جالل آباد، ، د وېش ګزارشپه ننګرهار کې د غیر طبي کتابونو  ،ډاکت یحیی ،وردک 1

    .کال زېږدیز ۲۰۱۶
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۱۴ 
د ودانیو د تودولو تخنیک لومړۍ برخه  

 نیکد سون تخ
 ۱۵ احمدي  ډاکت غالم فاروق میر

 ۱۵ ی انجنیر محمد عمر تیمور  معیارهای جدید اعامر ساختامن  ۱۵

۱۶ 
چگونگی مرصف انرژی در ساختامن  

 های رهایشی 
 ۱۵ ی انجنیر محمد عمر تیمور 

۱۷ 
د اوسپنیزو کانکرېټي عنارصو د لومړي  

 صنفي کار مېتودیکي الرښود 
 ۱۵ انجنیر عبادالرحمن مومند

۱۸ 
  اتودانيو د جوړولو مهنديس اساسد 

 لومړی ټوک 
 ۱۵ دېپلوم انجنیر اسدالله ملکزی

۱۹ 
د ودانيو د جوړولو مهنديس اساسات  

 دویم ټوک
 ۱۵ دېپلوم انجنیر اسدالله ملکزی

 

 ب: د ووونې او روزنې پوهنځی

 شمېر  لیکوال د کتاب نوم ګڼه

 ۶۴ زمننیاسلطان احمد  الجرب او د عددونو تیوري لومړۍ برخه  ۱

 ۸۰ د غوث حکیمي اکت محمډ پوهاند عضوي کېمیا  ۲

 ۵۶ محمد طاهر کاڼی کېمیاوي عنرصونه لومړی ټوک ۳

 ۵۶ محمد طاهر کاڼی کېمیاوي عنرصونه دویم ټوک ۴

 ۸۸ نظر محمد عايل کلکولس دویم ټوک ۵

 ۱۴۰ ډاکت خیر محمد ماموند زیکي کېمیا دویم ټوک ف ۶

 ۱۴۰ اکت خیر محمد ماموندډ کیم ټو زیکي کېمیا درف ۷

 ۷۰ حمیدالله یار ۱يل کلکولس ریايض اع ۸

 ۱۴۴ غنچه ګل حبیب صافی  د ژویو فزیولوژي  ۹

 ۱۵ لطف الله صافی  د نفوسو جغرافیه   ۱۰
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 پوهنځی  ج: د انجنیري

 شمېر  لیکوال د کتاب نوم ګڼه

 ۸۰ پوهاند ډاکت محمد غوث حکیمي  میا عضوي کې ۱

 ۱۴۰ نتي حمن جلر ب امح د عايل ریاضیاتو کورس  ۲

 ۸۳ محمد طاهر کاڼی میاوي عنرصونه دویم ټوککې ۳

 ۴۰ غنچه ګل حبیب صايف  د ژویو فزیولوژي  ۴

 ۹۰ لطف الله صايف  د نفوسو جغرافیه ۵

۶ 
د ودانیو د تودولو تخنیک لومړۍ برخه  

 د سون تخنیک
 ۳۸۰ احمدي  ډاکت غالم فاروق میر

 ۳۳۰ موري مد عمر تیمحانجنیر  جدید اعامر ساختامن  هایمعیار  ۷

 ۳۴۲ انجنیر محمد عمر تیموري  چگونگی مرصف انرژی در ساختامن های رهایشی  ۸

۹ 
د اوسپنیزو کانکرېټي عنارصو د لومړي  

 صنفي کار مېتودیکي الرښود 
 ۴۴۰ انجنیر عبادالرحمن مومند

 ۵۰۴ نیر اسدالله ملکزیانجدېپلوم  Iد ودانيو د جوړولو مهنديس اساسات   ۱۰

 ۴۴۰ دېپلوم انجنیر اسدالله ملکزی IIيو د جوړولو مهنديس اساسات  دان و   د  ۱۱

 ۲۸۸ عارف الله مندوزی  چاپېریايل انجنیري ۱۲

 ۱۲۸ سلطان احمد نیازمن الجرب او د عددونو تیوري لومړۍ برخه  ۱۳

 ۱۳۸ نظر محمد عايل کلکولس دویم ټوک ۱۴

 ۱۳۶ اری حمیدالله ۱ايل کلکولس ریايض ع ۱۵

 ۱۱۱ محمد طاهر کاڼی میاوي عنرصونه لومړی ټوککې ۱۶

 ۱۸۷ محمد اسحاق رازقي  د جامداتو میخانیک ۱۷

 

 د: د ننګرهار پوهنتون کتابتون 

 شمېر  لیکوال د کتاب نوم ګڼه

 ۲۴ زی عارف الله مندو  چاپېریايل انجنیري ۱

 ۵۶ یمي محمد غوث حک   ت پوهاند ډاک  میا عضوي کې ۲

 ۷ ب الرحمن جنتي مح د عايل ریاضیاتو کورس  ۳
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 ۷۰ محمد طاهر کاڼی میاوي عنرصونه لومړی ټوککې ۴

 ۱۹ نظر محمد عايل کلکولس دویم ټوک ۵

 ۲۹ غنچه ګل حبیب صافی  د ژویو فزیولوژي  ۶

 ۳۹ عبدالغیاث صايف د میتیولوژي اساسات ۷

 ۱۴ رازقي  اقمحمد اسح د جامداتو میخانیک ۸

 ۲۴ لطف الله صايف  د نفوسو جغرافیه ۹

۱۰ 
د ودانیو د تودولو تخنیک لومړۍ برخه  

 د سون تخنیک
 ۱۷ احمدي  ډاکت غالم فاروق میر

 ۳۱ انجنیر محمد عمر تیموري  معیارهای جدید اعامر ساختامن  ۱۱

۱۲ 
چگونگی مرصف انرژی در ساختامن  

 ی ایشهای ره 
 ۴۳ انجنیر محمد عمر تیموري 

۱۳ 
د اوسپنیزو کانکرېټي عنارصو د لومړي  

 صنفي کار مېتودیکي الرښود 
 ۴۰ انجنیر عبادالرحمن مومند

۱۴ 
د ودانيو د جوړولو مهنديس اساسات  

 لومړی ټوک 

 دېپلوم انجنیر اسدالله ملکزی
۲۶ 

۱۵ 
د ودانيو د جوړولو مهنديس اساسات  

 دویم ټوک

 اسدالله ملکزییر دېپلوم انجن
۲۶ 

 

 ري پوهنځی رنهد: د وت

 شمېر  لیکوال د کتاب نوم ګڼه

 ۸۰ پوهاند ډاکت محمد غوث حکیمي  میا عضوي کې ۱

 ۱۳۸ نظر محمد عايل کلکولس دویم ټوک ۲

 ۴۰ غنچه ګل حبیب صايف  د ژویو فزیولوژي  ۳

 ۹۰ لطف الله صايف  د نفوسو جغرافیه ۴

۵ 
برخه   مړۍد ودانیو د تودولو تخنیک لو 

 د سون تخنیک
 ۱۹۰ احمدي  فاروق میرم ډاکت غال 

 ۱۷۵ انجنیر محمد عمر تیموري  معیارهای جدید اعامر ساختامن  ۶
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۷ 
چگونگی مرصف انرژی در ساختامن  

 های رهایشی 
 ۱۲۸ انجنیر محمد عمر تیموري 

۸ 
د اوسپنیزو کانکرېټي عنارصو د لومړي  

 صنفي کار مېتودیکي الرښود 
 ۷۷ ن مومندرحمانجنیر عبادال

۹ 
ت  لو مهنديس اساساړو د ودانيو د جو 

 لومړی ټوک 

 دېپلوم انجنیر اسدالله ملکزی
۲۰ 

۱۰ 
د ودانيو د جوړولو مهنديس اساسات  

 دویم ټوک

 دېپلوم انجنیر اسدالله ملکزی
۳۰ 

 

 و: لیکواالن 

 شمېر  لیکوال د کتاب نوم ګڼه

 ۱۰۰ زی ندو عارف الله م چاپېریايل انجنیري ۱

 ۱۰۰ محیب الرحمن جنتي  س ور د عايل ریاضیاتو ک ۲

 ۱۰۰ نظر محمد عايل کلکولس دویم ټوک ۳

 ۱۰۰ حمیدالله یار ۱عايل کلکولس ریايض  ۴

 ۱۰۰ غنچه ګل حبیب صايف  د ژویو فزیولوژي  ۵

 ۱۰۰ محمد اسحاق رازقي  د جامداتو میخانیک ۶

۷ 
د اوسپنیزو کانکرېټي عنارصو د لومړي  

 ار مېتودیکي الرښود ي کصنف
 ۱۰۰ منددالرحمن مو باانجنیر ع
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 یوویشت نوي دريس کتابونو په

 کال کې چاپ شول  ۲۰۲۲ 

زېږدیز کال د   ۲۰۲۲عنوان نوي دريس کتابونه د    ۲۱د افغانستان د پوهنتونونو لپاره  

مې نېټې پورې د  ۳۱جنوري د میاشتې څخه د همدې کال د ډېسمرب د میاشتې تر  

اره اکت یحیی وردګ دفت چاپ او خپډ  لوړو زده کړو په وزارت کې د  ن دد افغانستا

 کړي دي او توزېع لړۍ روانه ده.  

زېږدیز کال کې چاپ شوي نومونه یې په    ۲۰۲۲هغه کتابونه چې د یاد  دفت له لوري په  

 الندې ډول دي: 

 ون، وترنري پوهنځی. هنت . حیواين تغذیه لومړۍ برخه، لیکوال پوهندوی روزي خان صادق، ننګرهار پو ۱

 ه برخه، لیکوال پوهندوی روزي خان صادق، ننګرهار پوهنتون، وترنري پوهنځی. تغذیه دوهم   . حیواين ۲

انجنیري ۳ پوهنتون،  ننګرهار  غفورزی،  اصغر  انجنیر  دېپلوم  پوهندوی  لیکوال  انجنیري،  لګولو  اوبو  د   .

 پوهنځی. 

 نتون، طب پوهنځی. وه یل احمد بهسودوال، ننګرهار پ خل   . مالیکويل ایمیونولوژي، لیکوال پوهاند داکت ۴

 . وترنري داخله، لیکوال پوهنوال پيمحمد ستانکزی، ننګرهار پوهنتون، وترنري پوهنځی. ۵

 . وترنري فارمکولوژي دوهمه برخه، لیکوال پوهنوال محمد بایر درمل، ننګرهار پوهنتون، وترنري پوهنځی. ۶

 وهنځی. ر پوهنتون، د ښوونې او روزنې پ ها یکوال عبداملالک پرهېز، ننګر ، ل . د انسان فزیولوژي او اناټومي ۷

 . عامه اقتصاد، لیکوال پوهندوی ریحان الله رحیمي، ننګرهار پوهنتون، د عامه اداره او پالیست پوهنځی. ۸

 . د ریايض منطق، لیکوال سلطان احمد نیازمن،  خوست شیخ زاید پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنځی. ۹

ل ۱۰ عمله،  تر  تیوري  له  رهربي  قریيش،  یک .  عرفان  محمد  پوهنمل  او    وال  اداره  عامه  پوهنتون،  ننګرهار 

 پالیست پوهنځی. 

. د جرمني ژبې آسانه زده کړه له اساساتو تر ادبیاتو پورې، لیکوال ډاکت اکرم ملکزی، ننګرهار پوهنځی،  ۱۱

 د ژبو او ادبیاتو پوهنځی. 

 ، د کرنې پوهنځی. حاتم نیازي،  ننګرهار پوهنتون   یر نې بنسټونه، لیکوال پوهاند م روز . د کورنیو الوتونکو د  ۱۲

. د کرنې ترشیحي قاموس انګلیيس ـ پښتو، لیکوال پوهاند محمد بشیر دودیال،  ننګرهار پوهنتون، د  ۱۳

 کرنې پوهنځی. 

 د طب پوهنځی.   ون، . امېندواري او زېږون، لیکوال پوهنوال دوکتورس حفیظه سهاک،  ننګرهار پوهنت ۱۴
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 پوهنیار نثار احمد مصلح،  ننګرهار پوهنتون، د عامه اداره او پالیست پوهنځی.   ودولوژي، لیکوال ېت . د څېړنې م ۱۵

ورین،   ۱۶ الله  امان  پوهاند دوکتور عبدالقیوم عارف، ژباړن  پرمختليل سیاستونه، لیکوال  او  بانک  . مرکزي 

 نځی. پوه خوست شیخ زاید پوهنتون، اداره او تجارت  

 ار، ننګرهار پوهنتون، د ساینس پوهنځی. ال پوهنیار اکرام الله وق کو . کوانتم میخانیک، لی ۱۷

او  ۱۸ اداره  عامه  د  پوهنتون،  ننګرهار  دودیال،  بشیر  محمد  پوهاند  لیکوال  مدېریت،  اړیکو  سازماين  د   .

 پالیست پوهنځی. 

 پالیست پوهنځی. و  هار پوهنتون، د عامه اداره ا نګر . د برشي رسچینو مدېریت، لیکوال پوهنمل منصور فقیرزی، ن ۱۹

 . نېامتولوژي، لیکوال پوهنوال حسین آرمان، ننګرهار پوهنتون، د کرنې پوهنځی. ۲۰

 . د ریايض منطق، لیکوال سلطان احمد نیازمن، شیخ زاید پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنځی. ۲۱

  وي ی وردګ د دفت له لوري چاپ ش یحی د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې د ډاکت  

اقتصاد، عامه اداره او پالیيس، اداره او تجارت، کرنې، ادبیاتو    دريس کتابونه په طب، انجنیري، 

او داسې نورو پوهنځیو پورې اړه لري او د دريس کتابونو د تهیه کولو او چاپ د هغې لړۍ یوه  

ه  ست پوهنتونونو د استادانو په مر د    برخه ده چې په افغانستان کې یې نوموړی دفت د هېواد 

 وزېع کوي.  تهیه، چاپ او په وړیا توګه ت 

زیږدیز   ۲۰۰۹په د دې کتابونو د چاپ او توزېع سلسله د ډاکت یحیی وردګ د دفت له لوري 

  ۳۶۹زیږدیز کال د ډېسمرب تر میاشتې پورې یې ټولټال    ۲۰۲۲کال کې پیل شوې ده، د  

و توزېع کړي دي چې  ا   ټوکه چاپ   ۱۰۰۰څخه لږ تر لږه  اب  عنوان دريس کتابونه له هر کت 

افغانستان    ۳۶۹۰۰۰ټولټال   د  وروسته  رسېږي. دغه کتابونه له چاپ څخه  ته  کتابونو  ټوکه 

څېړنیزو   او  اکادمیکو  مولفینو،  بنسټونو،  علمي  روغتونونو،  پوهنتونونو،  خصويص  او  دولتي 

په دې    غه ته وېشل شوي دي. له نېکه مر   ونو مرکزونو، عامه کتابتونونو او حتی ځینو علمي کادر 

ې مهاله هېڅ راز وقفه نه ده راغلې، اوس مهال هم جریان لري او  لړۍ کې له پيل څخه تر د 

 1هیله ده چې د راتلونکي لپاره به دوام مومي. 

 
کال کې د یحیی وردګ د دفت له لوري   ۲۰۲۲احمدي، ګل آغا، یوویشت نوي دريس کتابونه په  1

 ه مه نېټ۳۱ال، د ډېسمرب د میاشتې ېږدیز کز  ۲۰۲۲چاپ شول،  



 139 

 د ننګرهار او خوست پوهنتونونو د

 چاپ شوو کتابونو د موريف غونډه

 ز کال  ۲۰۲۳جنوري  ۲۴
 

میاشتې    دیززېږ  ۲۰۲۳د   د  د جنوري  د  نېمه  ۲۴کال  هجري ملریز   ۱۴۰۱ټه چې 

مې نېټې رسه برابره وه، د ننګرهار پوهنتون د مسلکي زده ۴دلوې میاشتې د    کال د

د غونډو تاالر د هغې علمي غونډې شاهد وو چې د ننګرهار   PDCکړو پرمختیایي مرکز 

ړ د لوړو زده کړو په وزارت  ویا او خوست پوهنتونونو د استادانو د چاپ شوو کتابونو په  

لې  ک له  دفت  د  وردګ  یحیی  ډاکت  په د  پوهنتون  ننګرهار  د  او  وه  وري جوړه شوې 

ګونو پوهنځیو په رئیسانو رسبېره، د همدې پوهنتون هغو    ۱۳رئیس، اداري پالوي او   

په   وو چې  او لیکواالنو هم ګډون کړی  استادانو  یې    ۲۰۲۲لسګونو  زېږدیز کال کې 

 پ شوي وو.  چا کتابونه 

زېږدیز کال کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني    ۲۰۲۲نه په  بو عنوان کتا  ۲۰دغه  

دی،    Dr. Eroesله خوا چې مرش یې ډاکت      (Kinderhilfe-Afghanistan)ټولنې   کمېټې 

ټوکه    ۲۰۰۰۰د ننګرهار او خوست پوهنتونونو لپاره چاپ کړل چې  شمېر یې ټولټال  

 کتابونه وو.  

شول چې    ناوو رسبېره هغه کتابونه معريفویغونډې په لړ کې په ترشیفايت  دې  د هم

د   ۲۰۲۲په   پوهنتون  ننګرهار  د  توګه  رسمي  په  او  شوي  چاپ  کې  کال  زېږدیز 

 مرشتابه، اداري پالوي او استادانو په واک کې ورکړل شول.

مولفینو او  معريف  د  کتابونو  د  ځوابونو،  پوښتنو  ویناوو،  د  چې  غونډې  په    ته  دغې 

بجو پیل  ۱۰د سهار په  ونو د ورکولو برخې یې درلودې، ابرسمي توګه د خپلو چاپ کت

بجو په دعاییه رسه پای ته و رسېده. د دې غونډې د راپور بشپړ  ۱۲شوه او د غرمې په 

 جزئیات په الندې ډول دي: 
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 لومړی: د ویناوو برخه

هاند دکتور خلیل احمد پو   د غونډې د ویناوو په برخه کې د ننګرهار پوهنتون رئیس

ننګرهاالبهسودو  د  او  وردګ  یحیی  ډاکت  رئیس  ،  پوهنځي  د  کرنې  د  پوهنتون  ر 

پوهاند میر حاتم نیازي وو چې هر یو د موضوع په ارتباط خربې وکړې او د ویناوو لوی  

 ټکي یې په همدې ځای کې را اخیستل کېږي.

 د ننګرهار پوهنتون د رئیا وینا

پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د  و، د پوهنتون اداري پالوي،  رضیند مجلس ټولو حا.  ۱ 

 یکواالنو او له کابل څخه راغيل پالوي ته ښه راغالست ویل؛ل

څخه     Dr. Eroesمرش ډاکت      (Kinderhilfe-Afghanistan)ټولنې   د جرمني کمېټې   .۲

  ونونو زېږدیز کال کې یې د خوست او ننګرهار د پوهنت  ۲۰۲۲ځانګړې مننه چې په  

 کړل؛پ عنوان دريس کتابونه چا ۲۰

د افغانستان د لوړو زده کړو په موسساتو او پوهنتونونو کې د دريس کتابونو د رضورت،   . ۳

موجودیت اهمیت بیانول چې یوه حیايت موضوع ده او باید موجود چپتنوټونه په داسې  

ارت کې د  په وز   کال څخه تر دې دمه چې د لوړو زده کړو   ۲۰۱۰کتابونو بدل يش لکه د  

 و په واک کې یې ورکړي دي؛ فت چاپ کړي او د پوهنتونون د   ډاکت یحیی وردګ 

زه ویاړم چې دغه لړۍ زما د یو عنوان کتاب په چاپ رسه پيل شوې او زه فکر کوم    .۴

زما زیات کتابونه د همدې پروګرام له الرې چاپ شوي چې   د مخه   چې تر ټولو څخه

 . ه رسېږيعنوان کتابونو ت ۸شمېر یې 

ل کې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي څخه پيل  یز کاږد زې  ۲۰۰۹دغه لړۍ په    .۵

شوې چې ډېر ژر هېوادشموله شوه او د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه یې د پوهنتون 

د استادانو تدریيس کتابونه چاپ کړل. دا کار نه یوازې د لیکوال لپاره د اهمیت وړ او 

په   بلکي  کېږي،  بلل  رس امتیاز  کار  پوهنتدې  د  افغانستان  د  او  ونه  استادانو  د  ونو 

و یوه اندازه هغه ستونزې هوارې شوې چې د لوړو زده کړو په موسساتو کې محصلین

 یې د معیاري دريس کتابونو د نشتون له کبله درلودې.  

سلنه هغه کتابونه   ۷۰یا   ۶۰موږ ویاړو چې د همدې لړۍ په چاپ شوو کتابونو کې  .۶

ن د  پو دي چې  پوهنځنګرهار  مختلفو  په  یادو  یو هنتون  د  او  لري  اړه  پوهنځیو    پورې 

 استادانو لیکيل دي. 
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د لوړو زده کړو لپاره د دريس کتابونو د لیکنې پروسه آسانه خربه نه ده، ډېره سخته ده  . ۷

باید په هغه کې بدلونونه   ځکه چې له نوي عرص، نوي کریکومل او نوو غوښتنو رسه سم 

 و نیيس. لونکي لپاره په پام کې  ات استادان دغه ټکی د ر   یکواالن او راوړل يش چې ل 

زېږدیز کال کې پیل شوه نو ۲۰۰۹په  د کتاب چاپولو دغه روښانه لړۍ چې کله    .۸

 جرمنت موسسې یوه اندازه همکاري کوله خو وروسته د    DAADهغه مهال وررسه 

Dr. Eroes   ټولنه   په مرشۍ د جرمني کمېټې(Kinderhilfe-Afghanistan)      دغه ډګر ته را

يل مالتړ یې وکړ. زه هیله من یم چې د کتاب چاپولو شوه او د دې پروسې ما  دېوړان

دغه لړۍ به د راتلونکي لپاره هم دوام کوي او په یو لوی ميل پروګرام به بدلېږي. زه 

ټولو هغو کسانو څخه ځانګړې مننه کوم چې دا   Dr. Eroesپه همدې مناسبت له   او 

په تېرو کلونو کې د  Dr. Eroesه وکړم چې ډاکت ونتلې ده. زه باید یادیې فعاله سالړۍ 

ننګرهار پوهنتون ته راغلی وو، د دې پوهنتون له مختلفو برخو څخه یې لیدنه وکړه او  

جاري   لړۍ  همکاریو  د  کې  برخو  ګڼو  په  پورې  توان  خپل  تر  پوهنتون رسه  له  زموږ 

 نه ده. یې یوه منو  ساتلې ده چې د دريس کتابونو چاپ

 ردګ وینا و  د ډاکرت یحیی

کال د ننګرهار پوهنتون او په ځانګړې توګه د طب    زېږدیز   ۲۰۰۹په  زه چې کله    .۱

پوهنځي ته الړم او له هغه څخه مې لیدنه وکړه، د هغو چپتونو او دريس موادو حالت  

به  کې  ک وړو  پالستیکي  په  او  وو  کې  السونو  په  محصلینو  د  چې  وو  یې    ژړونکی 

چې زموږ په پوهنتونونو کې دا  ځان رسه تصمیم و نیو  ه له هامغه شېبې مې للېږدول. 

د   نړۍ  نورې  د  محصلین  پوهنتونونو  د  افغانستان  د  او  مومي  و  بدلون  باید  حالت 

 محصلینو په څېر معیاري دريس کتابونه و لري.  

یو بشپړ د کتابونو د چاپ د لړۍ تصمیم په بهر کې نه دی نیول شوی بلکي د  .۲ ا 

خپله یې دغه پروسه انتخاب کړې او د نانو پخپله نیولی، پغايل تصمیم دی چې افداخ

 دې پروسې د ټولو اړخونو لپاره یې کار کړی دی.  

زېږدیز کال پورې د لوړو   ۲۰۲۱څخه تر    ۲۰۰۲ه دې خربه اعتاف په کار دی چې له پ   . ۳

خو ځینې کارونه    وا ډېر کار شوی زده کړو په برخه کې د داخيل او بهرنیو موسساتو له خ 

نه ګڼل کېږي لو  ته زیاته    مړیتوب  یو شمېر هغو برخو  په شمول  او د دريس کتاب چاپولو 

پاملرنه و نه شوه چې باید ورته شوې وای. دا یو حقیقت دی چې د لوړو زده کړو د وزارت په  
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ار نه دی ورته  اسنادو او ستاتیژیک پالن کې د کتاب اهمیت بیا بیا یاد شوی خو عمال ک 

 چاپولو لپاره سیستامتیک پروګرام موجود نه وو.   په اډانه کې د کتاب ت  شوی او د دې وزار 

د همدې رضورت پر بنسټ موږ خپل کار د استادانو او لیکواالنو په مرسته د ننګرهار    . ۴

  زېږدیز کال پیل کړ او توانېديل یو چې د  ۲۰۱۰پوهنتون د طب له پوهنځي څخه په  

  ۳۶۹نګو کې وټ ګوټ څخه په مختلفو څا ګ  و پورې د افغانستان له روستی تر و کال  ۲۰۲۲

ټولټال   چې  کړو  چاپ  کتابونه  له    ۳۶۹۰۰۰عنوان  لړۍ  دغه  همدارنګه  کېږي.  ټوکه 

 بدخشان څخه تر کندهار پورې او په ټول هېواد کې افغانستان شموله کړو. 

کړې  همکاري  سې  موس  DAADزموږ رسه د دې لړۍ په لومړي رس کې د آملان د    .۵

ب په فزیکي شکل تر استاد او محصل چې له چاپ څخه دريس کتاا  ده او نه یوازې د

 CDکې هم رایټ کړی او هر دريس کتاب مل  CDپورې رسولی دی، بلکي موږ هغه په 

  DVDله ځان رسه لري. پر دې رسبېره موږ د طب او انجنیري ټول کتابونه په بېالبېلو  

او رایټ کړي  پوهنتون  ګانو کې هم  ورکړيد  مو  واک کې  په  د دې  د   و  ي. همدارنګه 

او  کتابو  ده  موجوده  کې  انټرنټ  په  کاپي  سافټ      www.ecampus-afghanistan.orgنو 

ویب سایټ څخه د الرسيس وړ ده او مینه وال کوالی چې که په افغانستان یا د نړۍ  

  ې خوښې دريس په هر هېواد کې هستوګنه و لري، دغه ویب سایټ ته وريش او د خپل

 لوډ کړي. ونکتابونه ښکته یا ډا

د کتاب چاپولو دغه پروسه داسې ده چې د تدریيس کتاب مولف یا استاد زموږ د    .۶

پالیست او خپرې شوې فورمې مطابق د خپل دیپارمتنت د آمر، د اړوند پوهنځي د  

زموږ د  رئیس او پوهنتون د رئیس موافقه باید له ځان رسه و لري او په رسمي توګه یې  

کاپي رسه یو ځای و سپاري. موږ ه ه کوو    PDFه سافټ  ل  مسئولینو ته د کتاب  دفت

چې د خپلو همکارانو په همکارۍ ورته بودجه ورته پيدا او کتاب یې چاپ کړو. په دې  

د   زموږ  بلکي  لرو  نه  بودجه  مخکې  له  مخکې  لپاره  چاپولو  کتاب  د  موږ  چې  معنی 

په همکارۍ  و  کو اشخاصو یا موسساتخیر غوښتون  الیحې مطابق چمتو شوي کتابونه د

 ې اړوند د هغوی موافقه اخلو او مايل امکانات ورته پيدا کوو. چاپوو، په د

زه باید ووایم چې د دې لړۍ اصيل مالکان هغه استادان او لیکواالن دي چې دغه   .۷

سلنه    ۹۵کتابونه یې لیکيل او دغې لړۍ ته دوام ورکوي ځکه چې په دې لړۍ کې  

یو ادو د لیکوالو او استکار د کتابون سلنه کار یې موږ کوو او    ۵ازې  انو پر غاړه دی او 
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کتاب یې په داسې حال کې ورته چاپوو چې د کتابونو مولفین هېڅ ډول حق الزحمه 

نه تر السه کوي او یوازې له خپل هېواد، محصلینو او تحصیيل نظام رسه د مینې او 

چې   کوي  کار  دا  اساس  په  قدر  تقویت  د  لړۍ  واقعا  دې  د  او  دی  برخه  زیوړ  اته 

 ابونو مولفینو ته حاصل دی او دوی یې مالکان دي.کرېډېټ د کت

باید ووایم چې موږ د دې کتابونو     .۸ د چاپ شوو تدریيس کتابونو د توزېع په هکله 

ټوکه د کابل    ۱۰۰ټوکه لیکوال ته ورکوو چې هغه یې پخپله خوښه توزېع کړي.   ۱۰۰

والیتونو   ۳۴تان د ه اداره یې د افغانسدغکې ورکوو ځکه چې  تون ته په واکعامه کتاب

ټول  په  کتابونه  پاتې  کوي.  توزېع  ته  مرکزونو  علمي  مهمو  ځینو  او  کتابتونونو  عامه 

استادانو،  بنسټونو،  څېړنیزو  علمي  پوهنتونونو،  خصويص  او  دولتي  کې  افغانستان 

 توزېع کېږي. محصلینو او حتی ځینو علمي کادرونو ته هم 

سلنه کار    ۹۵شو ځکه چې د دې پروسې  زیات څه زده کولی  ه  موږ د دې لړۍ څخ   . ۹

خپله افغانان کوي، حقوق یې په بشپړه توګه د کتابونو له مولفینو رسه دي او کوالی يش  

یوازینت موخه له استاد، محصل،   چې په بل ځای کې یې هم چاپ کړي. د دې لړۍ 

لو  د  افغانستان  او  له  پوهنتون  کړو  زده  نظام رسه  ړو  معیاري مر تحصیيل  د    سته ده چې 

 دريس کتابونو خاوند يش او استادان و توانېږي چې لیکيل آثار یې چاپي بڼه غوره کړي. 

ژر عميل کېدی يش، څوک    .۱۰ یې  پروسه  دا ده چې  لویه ښېګڼه  یوه  لړۍ  د دې 

معلومېږي چې  یې  برخه کې مرسته کوي، مرسته  په دې  موږ رسه  له  په    چې  کار  دا 

زېږدیز    ۲۰۲۲څخه تر   ۲۰۱۰چې له   ه من یم دغه پروسهیلکې شوی دی. زه هعمل  

ټېم،  کاري  د  زموږ  به هم  لپاره  راتلونکي  د  روانه ده،  پرته  وقفې  له کومې  پورې  کال 

 استادانو، لیکواالنو او مرستندویو اړخونو په همکارۍ دوام کوي.  

الن پ  غواړو چې د خپلکال پالن لرو او  موږ د کتابونو د چاپ په برخه کې هر    .۱۱

تدریيس له    مطابق  وزارت  د  کړو  زده  لوړو  د  مو  برخه کې  په دې  کړو.  کتابونه چاپ 

چارواکو، ادارې او د لوړو زده کړو په بهیر کې له ښکېلو بهرنیو موسساتو څخه هم د 

  کتاب چاپولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده چې راشئ او په دې برخه کې 

زموږ غوښزموږ رسه مرسته   دتنوکړ،.  ته    Dr. Eroesمرش      Kinderhilfe-Afghanistanې 

مثبت ځواب ویلی او له موږ رسه یې په دې برخه کې همکاري کړې ده چې مننه ترې 

 کوو. 
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زما پالن، وېژن او وړاندیز د دريس کتابونو د چاپ په هکله دا دی چې بیا هم د    .۱۲

کړو  زده  لوړو  د  لوړپو  افغانستان  په  وزارت  اود  چارواکو  اشخاټ   ړو  اړوندو  او ولو  صو 

موسساتو غږ کوم چې راځئ په دې برخه کې پنځه کلن پالنونه جوړ کړو او هر کال د  

له   لپاره  موسساتو  د  کړو  زده  تر    ۳۰لوړو  د    ۱۰۰څخه  څو  کړو  کتابونو چاپ  عنوان 

ژبو ميل  په  هېواد  د  مضمون  هر  او  رشته  تحصیيل  هره  یو    افغانستان  لږه  تر  لږ  کې 

سته هیله دا ده چې موږ دغه کار ته د یوې لویې  تاب و لري. زما  ک  عنوان چاپ شوی

پوهنیز  کړو  زده  لوړو  د  وړاندې شو،  را  کې  په چوکاټ  پروګرام  یو ميل  او  ژمنې  ميل 

او پخپلو تحصیيل  کتابونو سمبال  نوو چاپ شوو  په  او محصلین  استادان  چاپېریال، 

 و. پای ټکی کېږد چرنوټونو دور ته د موسساتو کې د لیک

 زما سپارښتنې استادانو او د کتابونو مولفینو ته دا دي:   .۱۳

لومړی: استادان دې خپل چپتونه د چاپ لپاره آماده کړي، موږ ته یې دې د توزېع شوې فورمې  

 او رسمي پروسې له مخې را و سپاري موږ به د چاپ کولو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې وکړو.  

ک لوړو زده  د  ادویم:  وزارت  د  په  و  ړو  پوهنتون  لېستونه  هر  کتابونو  د هغو  سطح دې 

چمتو او موږ ته دې را وسپارل يش چې په تحصیيل موسساتو کې د یوې لسیزې را 

 پدېخوا د چاپ انتظار بايس او څوک یې نه چاپوي. 

ې راځئ او دریم: له ټولو متویل کوونکو اړخونو او موسساتو څخه مې غوښتنه دا ده چ

اټ کې د کتاب چاپولو له بهیر رسه مرسته پروګرام په چوک  و د چاپ د ميلد کتابون

 وکړ، او دغه بهیر پياوړی کړ،. 

تشو  په  پیسې چې  هغه  دی چې  دا  اړخونو څخه  اړوندو  ټولو  له  وړاندیز  زما  څلورم: 

ې کړو  غونډو او سیمینارونو مرصفېږي، د تدریيس کتاب چاپولو ميل پروګرام ته ځانګړ 

 رې چاپ کړو. او کتابونه پ

: له هغو استادانو او مولفینو څخه چې کتابونه یې چاپ شوي او اشتباوې لري،  ځم پن

زما هیله او غوښتنه دا ده چې د خپلو چاپ شوو کتابونو سافټ کاپي اپډېټ کړی، په 

کابل کې یې زموږ همکارانو ته و سپار، څو هغوی یې نوی اپډېټ شوی ورژن زموږ په 

رځی. همدارنګه هیله مې له  استفادې وړ و ګد  د مینه والو  ب سایټ کې خپور او  وی

پر   اړتیا  د  څو  کړی  محصلینو رسه رشیک  له  ویب سایټ  زموږ  ده چې  دا  ټولو څخه 

 مهال مراجعه ورته وکړي او تدریيس کتابونه ځینې ډاونلوډ کړي. 
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پ  ننګرهار  د  وزارت،  د  کړو  زده  لوړو  د  کې  آخر  په  خربو  خپلو  مرشتابه  د  له  او  وهنتون 

مرسته   یې   ټولو هغو اړخونو څخه مننه کوم چې په دې برخه کې اکت ایروس او  ډ   استادانو، 

 کړې ده او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. زموږ شعار دی: )لږ خربې، ډېر کار(. مننه  

 د کرنې پوهنځي د رئیا وینا 

ډېر مهم دی خو زه   د کتاب په اهمیت ډېرې خربې وشوې او رښتیا هم چې کتاب  .۱

تهی ټکي  بل  هغه  ا  و  کوم  د شاره  او  پوهنتون  ننګرهار  د  هم  اوس  ته  کتاب  چې  دا 

افغانستان ټول تحصیيل نظام اړتیا لري څو معیاري تدریيس کتابونه ورته چاپ يش.  

د کتاب کمبود ډېر احساسېږي، اوس هم شته، د چپتونو نظام په بشپړه توګه ختم  

تل شوي همکارانو اخیسد  ل کې د هغه  روس مرسته او په کابشوی نه دی، د ډاکت ای

 ګامونه د اهمیت وړ دي چې مننه ترې کوو. 

کوم کتابونه چې د دې پروګرام له الرې چاپ شوي دي، استادانو لیکيل چې د   .۲

صحافت،  ښه  داسې  په  مخې،  له  کیفیت  لوړ  د  دي  دا  چې  درلوده  یې  هیله  چاپ 

 دی.  ارډېر لوړ ک دي چې زموږ د متې څخهظرافت او بهتین کاغذ چاپ شوي 

د دې کتابونو بله لویه ګټه دا ده چې دا کتابونه افغانستان شموله او جهان شموله   .۳

او   CDشول، د انټرنیټ د الرې د الرسيس وړ دي، په ویب سایټ کې موجود دي، په  

DVD    ټولو پوهنتونونو ته توزېع شوي دي چې له دې  کې هم رایټ شوي او د هېواد 

 ی دی. ر هم لوړ شو نو نو ارزښت کار رسه د دې کتابو 

د افغانستان د پوهنتونو لپاره د تدریيس کتابونو د تهیه کولو او چاپ لړۍ ته اوس    .۴

همکارې   نورې  کې  برخه  دې  په  باید  ده،  اړتیا  کچه  ميل  په  کې  هېواد  ټول  په  هم 

ړي او له دغې لړۍ  دې خپل کتابونه د چاپ لپاره چمتو ک  ان ادارې زیاتې يش، استاد

 ملاين دوستانو او ډاکت ایروس په همکارۍ روانه ده. کړي چې د آ و  ې همکاريرسه د

ټوکه سپارل شوي دي، د هغه څخه مې   ۱۰۰ما ته چې  د خپل چاپ شوي کتاب    .۵

ټوکه د لغامن پوهنتون ته ورکړي، د کابل، خوست او کنړ پوهنتون ته مې هم له    ۳۰

 ساتلی او ورته سپارم یې. دې کتابونو څخه خپل سهم 
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 او ځوابونو برخه پووتنو د دویم:

د غونډې یوه برخه د استادانو او لیکواالنو پوښتنو ته ځانګړې شوې وه چې د کتاب چاپولو  

 د لړۍ په هکله له ډاکت یحیی وردګ څخه و شوې او بهیر یې په الندې ډول وو: 

هاشمي   شاه  محبوب  پوهاند  رئیس  پوهنځي  د  آیا   د رشعیاتو  وکړه:  پوښتنه  داسې 

چې د رشعیاتو لکه )تفسیر او حدیث( په برخه کې هم کتابونه    ام کې لریپ  تاسو په

 چاپ کړی؟

ځواب: زموږ له نظره د پوهنتون د کریکومل له مخې په هر مضمون، هره څانګه او هره  

رشته کې باید کتابونه تدوین او چاپ يش خو اصيل خربه دا ده چې د دې پوښتنې 

ټېپه   کاري  زما  او  زه  تصمیم اړوند  نیوال ن  م  د چاپ ه شو  کتابونو  د  موږ  ی ځکه چې 

وړاندیز متویل کوونکو ته کوو او هغوی تصمیم نیيس چې کوم کتابونه باید چاپ يش.  

اجتامعي   او  ټولنیزو  ساینيس،  په  چې  کړي  چاپ  کتابونه  داسې  کوي  ه ه  هغوی 

هرو  ه  وښتنه بکله غور وکړو او ستاسو غعلومو پورې اړه و لري. موږ به بیا هم په دې ه

 ر متویل کوونکو پورې رسوو. مرو ت

په دې لړۍ کې د  آیا  د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکت جبارخېل پوښتنه وکړه چې 

ادبیاتو   د  نه؟ ځکه  که  دي  وړ  د چاپ  کتابونه  شوي  لیکل  هم  کې  برخه  په  ادبیاتو 

 ون کتاب ته اړتیا لري. رشتې لري او په دې برخه کې هم هر مضم ۶پوهنځی 

ه ډېره مهمه ده، زموږ هیله د دې برخې له هغو استادانو څخه  بیاتو برخادواب: د  ځ

چې کتابونه لري دا ده چې دوی دې هم د کتاب چاپولو پروسه طی کړي، زموږ له  

ورته   امکانات  د چاپ  وکړو چې  به ه ه  فورمې دې ډکې کړي موږ  توزېع شوې  خوا 

 پیدا کړو. 

استا بل  کریکوملیو  د  په هکله پوښد  وکړ   بشپړ کېږي؟ ډاکت    چې څه وخته  تنه  به 

یحیی وردک وویل چې نصاب جوړول زموږ کار نه دی، هغه د لوړو زده کړو د وزارت او  

 پوهنتونونو د ادارې کار دی.  

همدارنګه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې ډاکت یحیی وردک وویل چې موږ اوس  

راتلونې  ی شو چان کتابونه ورکوو خو کوال عنو   ۱۰۰مهال لیکوال ته   کي کې دغه  په 

شمېر د هغو لیکواالنو لپاره اضافه کړو چې د خپل چاپ شوي کتاب زیات شمېر ټوکو 

 ته اړتیا لري.    
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 دریم: مولفینو ته د کتابونو د ورکولو برخه 

کتابونو   شوو  چاپ  د  چې  وه  شوې  ځانګړې  ته  مراسمو  هغو  برخه  دریمه  مجلس  د 

ه په رسمي او ترشیفايت توګه تسلیم  پل کتابون خ  و ته یې نو، مولفینو او استادانلیکواال 

احمد  دوکتور خلیل  پوهاند  رئیس  پوهنتون  د  ننګرهار  د  کې  مراسمو  دې  په  شول. 

ډاکت   د  کابل  له  ناصح  الله  احسان  پوهندوی  مرستیال  چارو  علمي  د  بهسودوال، 

 پوهنتونپه ترځ کې یې د ننګرهار  وردک د دفت څخه راغيل پالوي ګډون درلود چې  

 ه د دوی چاپ شوي کتابونه په رسمي توګه و سپارل شول.ستادانو تا

 څلورم: د مجلا ختم

د    ۲۰۲۲په   کې  کال  د    ۲۰زېږدیز  هغه  د  ته  استادانو  او  کتابونو  شوو  عنوان چاپ 

رئیس سید محبوب شاه  د  د پوهنځي  ویاړ جوړ شوی مجلس د رشعیاتو  په  سپارلو  

 و رسېد. ه پای تهرس  اخیستلوپه دعاییه او جمعي فوټو هاشمي  

تر دې مهاله د ننګرهار    Kinderhilfe-Afghanistanد دې خربې یادونه رضوري ده چې د

ټوکو په تیراژ کې  چاپ   ۲۳۰۰۰عنوان کتابونه، د    ۲۳۰او خوست پوهنتونونو لپاره  

 1کړي دي. 

 

 

 

❖ 
 

 
،  د معريف د غونډې ګزارش د چاپ شوو کتابونو ته احمدي، ګل آغا، د ننګرهار او خوست پوهنتونونو 1

   زېږدیز کال. ۲۰۲۳جنوري    ۲۴ننګرهار پوهنتون، جالل آباد، 
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 مه برخه څلور 

 

 و رسني کتابونه د دريس 

 په هېنداره کې
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 وهنتونونو دريس توکياين پ فغد ا

 زاړه دي، نووت غواړي 
 

زېږدیز    ۲۰۱۱د    یادښت: دغه لیکنه افغان لیکوال ښاغيل مصطفی سالک لیکلې او

د يب يب يس راډیو په پښتو ویب پاڼه یې    مه نېټه یې ۱۱کال د جنوري د میاشتې په  

 ډول دی: د مقالې مت په الندې  ده. خپره کړې

ــتان د  ــوړو زدد افغانس ــړو ه ل ک

ــل  وزارت ــې پيــ ــې ه ــ داســ

کړې، چـې موخـه يـې پـه دغـه 

هېـــواد کـــې د لـــوړو زده کـــړو 

 معياري کول دي.

نــوي کــول او پــه بهــر  د نصـاب

کـــې ښـــوونکو تـــه د ال نـــورې 

زده کـــړې زمينـــه برابـــرول لـــه 

همــــدغو ه ــــو څخــــه بلــــل 

 کېږي.

ر بــه تــ ولو نــوي کــړو د جوړښــت معيــاري کــول اچــارواکي وايــي چــې د لــوړو زده کــ

 ډېر وخت ونييس. پورې يو کلونودر

ــه نيمــه عــايل موسســاتو کــې د ښــوونيز نصــاب ــوړو زده کــړو پ ــو او د ل  پــه پوهنتونون

زوړواىل او د ښــوونيزو توکيــو لـــږواىل د لــوړو زده کـــړو د معيــاري کولـــو پــه برخـــه 

 بلل کېږي. کې تر ټولو سته ستونزه

ښـــوونکي ورتـــه د : »کـــوونکح احمـــد شــعيب وايـــي و تــن زده يـــ پوهنتـــون د کابــل 

 «لسگونو کلونو زاړه ښوونيز درسونه تدريسوي.

ني دا خربه  الله امد کابل پوهنتون مرش، پوهاند حميد

نصاب ډېر زوړ دی،  د پوهنتونونو مني، چې د افغانستان 

 ه ځواب ووايي.خو وايي نوې طرحه به دغو ټولو ستونزو ت
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ــړو ــوړو زده ک ــو او د ل ــو پوهنتونون ــړو وزارت د ټول ــوړو زده ک ــتان د ل د  اوس د افغانس

ــه راغوښــتي، چــې وررسه د شــته ســتونزونيمــه عــايل مؤ  ــل ت او د  سســو مرشــان کاب

 ي کولو په اړه خربې وکړي.و د معيار کړ ړو زده لو

ــوړو ز  ــي د افغانســتان د ل ــش واي ــر رسور دان ــوه ده کــړو وزي ــې ي ــه دې برخــه کــې ي پ

طرحــه جــوړه کــړې ده چــې پــه اړه بــه يــې د لــوړو زده کــړو لــه اســتادانو رسه مشــوره 

 :. نوموړی وایي ويش او بيا به پيل يش

دې اړه يـې لــرو، ي، چـې پــر و  روژو تـههغـو پــ زده کـړو کيفيــت او »ډېـر پـام بــه د لـوړ

ــه د  ــوږ ب ــډې وي، م ــو راغون ــر لوړول ــت پ ــه د کيفي ــربې ب ــو خ ــوږ د دوه درې ورځ زم

ســال او مشــوره بــه تــرې  موسســو رسه همغــږي پيــدا کــوو، 25لــوړو زده کــړو لــه ټولــو 

چــې  اخلــو او لــه هغــو کســانو رسه بــه همغــږي پيــدا کــوو، چــې دا پــروژې پــيل کــوي

 ې پلې يش.«ې دا پروژ ک يم کال 90د پالن له مخه په 

ــاب  ــوونيز نص ــړو د ښ ــوړو زده ک   د ل

نـوي کــول هــم ددغــې طرحــې يــوه  

  .برخه ده 

د کابـــل پوهنتـــون مرشـــ، پوهانـــد  

حميداللـــه امـــني دا خـــربه منـــي،  

ــو   ــتان د پوهنتونونـ ــې د افغانسـ چـ

ــاب  ــي    نصـ ــو وايـ ــر زوړ دی، خـ ډېـ

  رحــه بــه دغــو ټولــو ســتونزو نــوې ط 

 ته ځواب ووايي: 

، چــــې وړ دیز  »زمــــوږ کريکــــومل

ــد د ــال او  دې بايـ ــې  ۲۱مهـ ــا کـ ــه رڼـ ــتنو پـ ــړۍ د غوښـ ــو  پېـ ــدا راز  يش. ینـ همـ

ــه با ــوټري يش،کتابتونون ــد کمپي ــ ي ــو کمپيوټرون ــه هغ ــد ل ــوږ باي ــر يش، م ــد ډې ه باي

احملللع بلللل     محصلللوکابلللو نتون لللتن  لللت  للل   د

 ړهور للللل د نوللللنت ت ک ت للللت  ا ښللللتو   » :وا لللل 

 «درست ل  عر وتي. ښتو  ز
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ــآ  ــه  و څخــهســانتياوو او ښــوونيزو توک ــو، چــې پ ــه واخل ــگټ ــړۍ کــې پ ه يوويشــتمه پې

ــ ــټول ــړۍ ک ــه دود دي. ې ه ن ــوږ البراتوارون ــو  ،م ــه او ښ ــم کتابتونون ــه س ــوکي ن ونيز ت

ســم کــړل  ې مخــ ېدا ټــول بايــد لــه يــو  ،ســانتيا هــم نــه لــرولــرو، د کتــاب د چــاپ آ 

 يش.«

ــويې د  ــي سـ ــول او د علمـ ــوره کـ ــوونيزې الرې غـ ــرې ښـ ــه دود رسه برابـ ــې لـ د ورځـ

ړو ښــوونکي اســتول هــم د وړو زده کــلــ نــو تــه دو پــه موخــه بهرنيــو هېوادو پورتــه کولــ

 يادې شوې طرحې برخې بلل کېږي.

ــه  ــه پ ــه طرح ــې دغ ــوې ده، چ ــل ش ــز  ۲۰۱۲ټاک ــې زېږدی ــې يش، چ ــې پل ــال ک ک

 مايل لگښت يې نړيوال بانک پرغاړه اخستح دى.

يــو  چــارواکي هيلــه مــن دي، چــې دا بــه د لــوړو زده کــړو د معيــاري کولــو پــه لــوري

هــواري ډېــرو کلونــو او ميلونونــو ډالــرو تــه  ســتونزوو ي د ټولــگټــور گــام وي، خــو وايــ

 1اړتيا لري.

 
1 -univ-afg-http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2011/01/110115_hh

syllabu.shtml?print=1 
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   پوهنځيو  په دريس کتابونو د طب

 ولو هڅې دوام لري سمبال

د  دیا لیکنه  دغه  په    ۲۰۱۲دښت:  میاشتې  د  اپرېل  د  کال  د  ۲۸زېږدیز  نېټه  مه 

ه چې د پښتو چاپ شوې و ې یم مخ کګلیيس ژبې ورځپاڼې په درافغانستان ټایمز د ان

   ژباړې مت یې په الندې ډول دی: 

دانو رسه پـه ګـډو  خوا د افغانستان د مختلفو پوهنتونونـو لـه اسـتا ه د لوړو زده کړو وزارت ل 

ه ـې    پـه مـايل مرسـته   کمېټـې   ( DAADد علمـي همکـاریو د مرکـز )   ملان فعالیتونو او د آ 

د محصلینو لپاره دريس کتابونه چمتو کړي.   طب   ي، چې د هېواد وام لر د   پوهنځیو 

د    یحیی وردک وایي، چـې د دريس کتـابونو کمښـت،  ډاکټر د لوړو زده کړو وزارت سالکار 

پـه    لیدلو وړ دريس موادو پرته زاړه لکچرونه، د عرصي سیمینارخونو او البراتوارونـو کمښـت 

 نې دي. لويې ننګو   په مخکې   صلینو افغانستان کې د مح 

پـه  کمېټـې    DAADمـدې کبلـه د لـوړو زده کـړو وزارت د اسـتادانو پـه همکـارۍ او د  ه   لـه 

پوهنځیو لپاره د دريس کتـابونو چـاپولو تـه زمینـه برابـره کـړه او پـه   مايل مالتړ رسه د طب 

 ټول هېواد کې له يادو ننګونو رسه مبارزه کوي. 

بیا کتنې وروسته بـه دغـه پـروژه  و او  ول بډای ک  وټونو له ړه، چې د لکچر ن نوموړي څرګنده ک 

تـه د دوی د مـايل مرسـتو لپـاره وړانـدې    کمېټې   ( DAADد علمي همکاریو مرکز )   ملان د آ 

 يش. 

ده همدارنګه زیاته کـړه، چـې هـر کتـاب بـه پـه کـايف انـدازه چـاپ او ټولـو پوهنتونونـو او  

 ړیا توګه وکړل يش. محصلینو ته به په و 

ول د علمي ظرفیت د پراختیا او په ټـول هېـواد کـې د پوهنځیـو  ابونو چاپ کت معیاري ددغه 

 . لپاره په الره اچول شوی دی   د پرمختګ   او محصلینو 

نوموړی په ټینګـار رسه وایـي، چـې د دريس کتـابونو چـاپ بـه یـوازې تـر طبـي پوهنځیـو  

خـوا نـورو  ه  لـ  کـړو وزارت ه  لـوړو زد نږدې راتلونکي کې بـه د    پورې محدود نه وي، بلکې په 
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 پوهنځیو ته هم وغځول يش. 

  PDFده زیاته کړه چې له هر کتـاب رسه یـوه يس ډي ملـه ده او همدارنګـه هـر کتـاب پـه  

د الرسيس وړ دی، نـو   پاڼه بانـدې هـم  وېب  www.ecampus-afghanistan.orgشکل رسه په 

 ي. لر رسسی و عې ته ال ه د کتابونو مجمو ی يش په آسانت رس هر محصل کول 

دېخوا، له کلـه نـه چـې  زکال راپ   ۲۰۰۹نوښت له    غه یحیی وردک څرګندوي، چې د  ډاکټر 

اسـتادان د طبـي کتـابونو د لیکلـو پـه حـال    تنه   پوهنځي پنځه  د ننګرهار پوهنتون د طب 

ر السـه کـړه،  څخـه مـايل مرسـته تـکمېټـې    DAADکې وو او د هغوی د چاپ لپاره یې لـه  

 لري.   دوام 

انستان له پوهنتونونو څخه مثبت نظرونه تـر السـه کـړل او همـدا راز  د ټول افغ ې غه پروژ د 

 نورو پوهنتونونو هم د دوی د دريس موادو د چاپ غوښتنه وکړه. 

نـور دريس کتابونـه د څلـورو مختلفـو    ۲۰کال کـې  ېږدیز  ز   ۲۰۱۰دی څرګندوي، چې په  

 ا ولیکل شول. و خ   ه دانو ل خوست او ننګرهار( د استا پوهنتونونو )بلخ، کندهار،  

 بېالبېل طبي کتابونه چاپ شوي او محصلینو ته ورکړل شوي دي. عنوان    ۶۰تر اوسه تقریبا   

پـه    پوهنتونونـو   دا کتابونه د کابل، ننګرهار، خوست، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا او کاپيسـا 

 پوهنځیو کې وېشل شوي دي.  طب 

او    عبیداللـه عبیـد   ډاکټـر کـړو وزیـر    لوړو زده   د   ه نېټه، م ۴کال د اپرېل په   ېږدیز ز  ۲۰۱۲د 

 عمر زاخېلوال له ننګرهار پوهنتون څخه لیدنه وکړه.   ډاکټر د مالیې وزیر 

عـین پوهانـد  مـايل او اداري م   د لـوړو زده کـړو   محصلینو ته د کتـابونو د وېشـلو پـر مهـال، 

مـد مهـرور او  یس مح ئـر و پالیسـت  ا   د پـالن   نوربخش،   ښاغلی یس  ئ راتو ر خیشکی، د انتشا 

 . و هم موجود و   محمد صابر    ډاکټر یس  ئ د ننګرهار پوهنتون ر 

د مرسـتو مرشـ، چـې د    ملـان نېټه د افغان ماشـومانو لپـاره د آ  مه ۱۱د همدې میاشتې په 

  ، د ننګرهــار لــه طــب و غــاړه اخیســتی و   بېالبېلــو طبــي کتــابونو مــايل لګښــت یــې پــر   ۱۳

 ي څخه لیدنه وکړه. هنځ پو 
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 نوموړي له استادانو او محصلینو رسه وکتل او محصلینو ته یې کتابونه  ووېشل. 

او نـورو پوهنځیـو    ده له افغانستان ټایمز رسه په یوه مرکه کې وویل، چې اوسمهال د طـب 

عنـوان    ۴۵لـه  او طبيعـي علومـو( لپـاره  ،  یز علومـو، لرغونپـوهنې ، ټـولن ، سـاینس ري ی ن )انج

خـوا  ه  څخه زیاتو نورو دريس کتـابونو د لیکلـو چـارې د مختلفـو پوهنتونونـو د اسـتادانو لـ

 دوام لري، چې ډېر ژر به تررسه يش. 

مـوږ  اره  جې د پیـدا کولـو لپـد چاپولو او د هغوی لپاره د بـود  »د کتابونو  وویل  وردګ  ډاکټر 

 و.« ی   الرو چارو په لټه کې   د نورو 

پـه    معیاري کتابونو چاپول، د لـوړو زده کـړو او پوهنتونونـو د پرمختـګ  ډول پروژو او  ې د د 

  محصـلین بـه ورڅخـه ګټـه واخـيل.   ۶۰۰۰لوري یو ګام دی، چې تقریبا  د طبي پوهنځیو  

ه  درملنـه کـې مرسـت   ه نو پـد ناروغـا   و نه ا د ډاکتانو په ښه روز  راتلونکي کې  دا به د دوی په 

 وکړي. 

خپلـو رشـتو کـې  ه  له ټولو استادانو څخـه هیلـه لـرم چـې پـ چې  نوموړي په پای کې وویل 

چـې د ټولـو پوهنځیـو    نوي کتابونه ولیکي، د چـاپ لپـاره یـې زمـوږ پـه واک کـې راکـړي، 

 . وو ورس   محصلینو ته 

  علمـي و ترڅنـګ  د لیکلـونو  کتـاب د نويـو  غوښـتنه کـوو، چـې    څخـه همدارنګه له اسـتادانو  

پر خپلو پخوانیو کتابونو، لکچرنوټونو او چپټرونو بیا کتنـه وکـړي، د چـاپ   ، ژباړي  و  کتابونه 

لپاره یې چمتو کړي او تر موږ یې را ورسوي، موږ دوی ته د بـا کیفیتـه ترتیـب او چـاپ ډاډ  

 1ورکوو. 

❖ 
 

 
زېږدیـز کـال د اپرېـل    ۲۰۱۲پوهنځیو سـمبالتیا، کابـل، د    په دريس کتابونو رسه د طب  افغانستان ټایمز،   1

 مه نېټه. ۲۸د میاشتې  
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 پوهنځي   د ننګرهار طب

   ول ړل شدريس کتابونه ورکته 
 

ماشومانو  ت:  یاددښ افغان  آ لپد  د  د   ملان اره  مرسته  مايل  په  ټولنې  مرستندويه  د 

د  ي کتابونه چاپ او پوهنځي د يو شمېر استادانو بېالبېل طب  ننګرهار پوهنتون د طب 

په ستنې  یګټې اخ  دغه پوهنځي ته د  یې   نېټه  مه۹کال د جنوري میاشتې په    ۲۰۱۳

ه بهیر یو ګزارش  لت پافغانستان ميل تلویزیون د دې کتابونو د ډاد  .وللت شه ډاموخ

   چې تفصیل یې په الندې ډول دی:  وو جوړ کړی

پوهنځي د   طبد مرستو ټولنې د ننګرهار پوهنتون د    د افغان ماشومانو لپاره د آملان

چاپ په ګاڼه سمبال او د کتابونه د    ريسد  بېالبېل طبي   عنوان   ۷يو شمېر استادانو  

کې  پوهنځي  طب  په  پوهنتون  ډول    یې   ننګرهار  وړيا  په  کې  ترڅ  په  غونډې  يوې  د 

 ددغه پوهنځي په واک کې ورکړل.

يحیح وردګ په وينا، دغه کتابونه په ټوليزه توګه    ډاکټرد لوړو زده کړو وزارت سالکار  

برخه    ې ليکنو  کې د کتابوننو  يس ډي ګا۷۰۰۰، چې ترڅنګ يې په  يد  ټوکه  ۷۰۰۰

 ورکړل شوه.  هم له کتاب رسه مل

طب  د   ننګرهار  ته  ننګرهار    پوهنځي  د  چې  کې،  غونډه  په  ورکړې  د  کتابونو  دغه 

مس پوهنځي  طب  د  برخه  ؤ پوهنتون  استادانو  او  ننګر   درلوده.ولينو  واليت  د  هار 

ګرد محمد حنيف  خو ېمرستيال  په چاپ  کتابونو  ددغه  زيښي  وال،  او  يې وښوده  اته 

 کړه، چې په دې رسه به د محصلينو په علمي سويه کې مثبت بدلون رايش.

کتابونو رسه به يې   وپه دغ»محمد صابر مومند وويل:    ډاکټريس  د ننګرهار پوهنتون رئ

هغه ستونزه محصلينو  او دريسد  کتابونو  د  يې    ، چې  برخه کې  په  کمښت  د  موادو 

يت  درلوده، نوموړي همدارنګه.حده حل يش  ور  افغا   «  آ د  د  لپاره  ماشومانو  د   ملان ن 

مرستې  دغه ستې  له  ټولنې  د    څخه  مرستو  ترې  يې  کې  راتلونکي  په  او  وکړه  مننه 
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 دوام هيله وکړه. 

آ  د  لپاره  ماشومانو  افغان  ټولنې مرش،    ملان د  وويل:    ډاکټرد مرستو  په »ايروس    دوى 

  ځ مواد برابر کړي، چې په همدې تر چې افغان محصلينو ته دريسه ه کې دي    دې

پوهنځي   بېالبېل طبي کتابونه، چې د ننګرهار د طب   عنوان   ۲۰يې تر دې دمه    کې 

د  او  کړي  دي، چاپ  ليکل شوي  لخوا  يې    عنوان   ۷دې    استادانو  په شمول  کتابونو 

   «ړي.ننګرهار طب پوهنځي ته په واک کې ورک

  يحیح وردګ په وينا دا کتابونه په دې ډول دي:   ډاکټرده کړو وزارت سالکار  د لوړو ز 

د قندونو هضم، د پوستکي ناروغت، د هاضمې جهاز ناروغت، د کوچنيانو ناروغت، »

د   چې  دي،  شامل  کتابونه  ناروغيو  کموايل  د  ويټامينونو  د  او  ستوين  او  پزې  غوږ 

طب د  اپوهنځ  ننګرهار  فهيم،    ټرډاکستادانو  ي  اسحاق   ډاکټريحیح  محمد  مي 

مرحوم   ظفرزي،    ډاکټرخاورين،  پوهاند  شينواري،  او    ډاکټراسدالله  شېرزي  اميل 

 « عبدالستار نيازي ليکيل دي. ډاکټر

 او په ننګرهار طب  یټوکه چاپ شو   ۱۰۰۰د نوموړي په وينا، دغه کتابونه هر يو يې  

ي  برسېرهپوهنځي   دبه  نورو  ې  ته  هېواد  پوهنځيو  طب  چې    هم   دولتي  واستوي، 

وويل:   ده  واخيل.  ګټه  ترې  په  »محصلني  کيفيت  د  کړو  زده  لوړو  د  به  کتابونه  دغه 

 1« لوړوايل کې ګټور متام يش.

 
 زېږدیز کال  ۲۰۱۳مه نېټه، ۹د افغانستان ميل تلویزیون، ننګرهار، د جنوري د میاشتې  1
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 کړو وزارت نن دد افغانستان د لوړو زده

 اعالن کړ  هېواد د پوهنتونونو نوی دريس نصاب
 

ــر عبیدالړو د لــوړو زده کــ ــه عبیــدوزی ــډه کــې وویــل چــې ل ــوه خــربي غون ــن پــه ی ، ن

 د بهرنیو هېوادونو له دريس معیارونو رسه برابر دی. دغه نصاب

ــر دريس نصــاب ــو پ ــو او پوهنځی ــو پوهنتونون ــړه چــې د ټول ــه ک ــوړي زيات ــه رسه  نوم ل

ــوی نصــاب جــوړ شــ ــر همــدې وی کتنــه شــوې او ن واړي، چــې دريس اســاس غــاو پ

 بوزي.پروګرامونه پرمخ 

ــاب ــې د دريس نص ــوي، چ ــکایت ک ــوونکي ش ــو زده ک ــاو پوهنتونون  اوســمهال د اک

 .1مواد یې زاړه دي

 

 
 

 
یز کال،  دزېږ  ۲۰۱۳مارچ   ۲۶متحده ایاالت، امریکا مشال راډیو، واشنګټن ډي يس، د  1

http://www.mashaalradio.org/content/news/24939265.html 
 

، چی بیا وو چې کابو دېرش کاله زاړه ريس کيدلونه تدد ننګرهار طب پوهنځي کې دغه زاړه چپت 

 .پ او تقسیم کړلچاېټ کړل، وروسته مو د کتابونو په شکلپدانو درمنو استاذاق
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 یو شمېر زړه سواندي افغانان د خپل 

 هېواد له روغتیایي سیستم رسه مرسته کوي 
 

نستان روغتیایي سیستم او زړه سـواندي  دی: )د افغا یې  چې عنوان  یاددښت: دغه مطلب 

هجري ملریـز کـال د وري    ۱۳۹۱لیکوال او څېړونکي ښاغيل حیات الله حلیم د   افغانان( 

د هېواد په مشهوره دولتي ورځپاڼه کې خپور کړی دی چې بشپړ  مه نېټه ۱۴د میاشتې به 

   مت یې دلته خپرېږي. 

ه دم   د افغانستان اقتصاد  ه مرسـتو والړ  نظـام   ګړۍ ـپ و ـپ ي، فرهنګـي او سـیايس برخـو کـې د نړیواـل

اين شـوې دي   برخو کې د زمانې   دی، خو دغه مرستې په پورتنیو  اهرو    . په تېرېدو رسه د فساد قرـب ـم

ر   کړیو ددې مرستو بهیر د ځان په لوري  ه افغانسـتان څخـه بهـر    و کش کړ او بیا یې په ملیونونو ډاـل ـل

انګونې وکـړې. بهرنیو ملک   په   او   ته انتقال کړل  رې ـپ ې ـپ ه جمهـور    ونو کـې ـی وده د مخـه پخپـل څـه ـم

و ه   ښاغيل حامد کرزي   یس رئ  ر هـغ کسـانو غـږ وکـړ، چـې پیسـې د    م دغه ټکي ته په اشارې رسه ـپ

ه ګـزاري  واد کـې رسماـی و    دا   و وکـړي ا   باندې مه وړ، او هیله یې ترې وکړه چې پخپل هـې ه پخپـل ګـټ

ې  و کسانو د هې دغو سپین ستګ   هېوادوالو ولوروي. خو  ره بېرحمـت ـی ه ډـې ه او ـپ ه منـل چـا خـربه و ـن

 دا د هغوی خپل کار دی.   ، پیسې له ملکه یوړې 

خو په مقابل کې یې داسې زړه سواندي هېوادوال هم لرو، چې د پورتنیـو بېرحمـو کسـانو  

اوړي او پرتـه لـه دې، چـې  س ملـک تـه ر ل ال مرستې پخپـیو مقدار پر خالف یې د نړیوالو 

راوړل شوې مرستې ددغه راز هوس بازانو د هوسونو قرباين يش، پخپـل الس یـې د خپلـو  

محمـد    ډاکټـر   م لـه دغـو زړه سـواندو هېوادوالـو څخـه هېوادوالو په درد دوا کوي چې یو ه 

  ی ړ راو داسـې پروګـرام    هېواد طبي خدمتونو ته یې له بهـر څخـه یحیی وردګ دی، چې د 

ه پروګرام کې په نړیوالو معیارونو برابر د عرصـي او پرمختلليـو وسـایلو پـه ذریعـه  چې په دغ 

 تدریيس نوی مېتود پر مخ وړل کېږي.  

یحیی وردګ، دمګړۍ د لـوړو زده کـړو پـه وزارت کـې د هېـواد د شـپږو پوهنتونونـو   ډاکټر 

دانو علمــي او  نځیـو د اسـتا پوه   )کابـل، ننګرهـار، هـرات، کنـدهار، بلـخ، خوسـت( د طـب 
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بو چـاپوي،  ژ   او دري   پښتو   لپاره په څېړنیز اثار د طب د محصلینو د پوهې د کچې د لوړولو  

کال پورې یې د نوموړو پوهنتونونـو لپـاره  زېږدیز    ۲۰۱۱تر    کال څخه  ۲۰۱۰چې یوازې د 

سـېده  ه ر ډول ډول کتابونه، چې هر یو یـې زرهـاوو ټوکـو تـعنوان  ۶۰په بېالبېلو رشتو کې 

تر دې د مخه د افغانسـتان د   ي او د یادو پوهنتونونو په واک کې یې ورکړي دي. چاپ کړ 

؛ ځکه چـې پخـواين مـواد  و رسه مخ و   طب د پوهنځیو محصلین او استادان له ډېرو ستونزو 

د    د دريس کتابونو   په زړه طریقه او بې کیفیته کاغذ چاپ او په ورته مېتود تدریس کېدل.  

چې ددغه پروګرام یوه پروژه ده؛ بلکې لکه د مخه چې وویل شول پـه نـوي   څنګ،  چاپ تر 

ــه کــارولو رسه د تــدریس د چــارو مختــه وړل او   مېتــود او عرصــي او پرمختلليــو وســایلو پ

شـننه او د اړتیـاوو    کې د طبـي تـدریس د اوسـني وضـعیت او کیفیـت  هېواد همدارنګه په 

او کادري روغتونونه، چې پر هغو بایـد محصـلین    کتابتون پوهنځي کې    طبي ارزونه، په هر 

د کتابونو مـايل لګښـت    . برخه شامله ده   په علمي ډول ټریننګ يش او د ستاتیژیک پالن 

یحیـی وردګ لخـوا دې کـار تـه    ډاکټـر د یوې داسې موسسې لخوا ورکول کېـږي، چـې د  

 ن ته راوستل شوې ده.  او افغانستا وي  ه ول ش 

یحیی وردګ او دده نه ستړې کېدونکې ه ې نه وای، نو زموږ هېواد به په طبي ډګـر کـې    ډاکټر که  

له داسې ستې شتمنت، چې د طبي کتابونو چاپ او د نورو الزمو اسانتیاوو شتون دی، بې برخـې  

ر پخپله    وای.   ي:    ډاکـټ ی وردګ واـی ز    ۲۰۱۲او    ۲۰۰۹  د  » محمـد یحـی ې د  کلو زېږدـی نځ ـم ر ـم و ـت ـن

وهنځي    ننګرهار او مزار رشیف د طب  وړي ـپ له پوهنځیو لیدنه وکړه او دا مې احساس کړه، چې نوـم

ددغو پوهنځیو استادان د لیدنې پر مهال د خپلو پوهنځیو لپاره د اکـاډمیکو او    ډېرې ستونزې لري.  

دریس  کې دا هم ول رڅ  رغنیزو مرستو غوښتونکي شول او د لیدنې په ت  یدل شول، چې اسـتادان د ـت

 چارې په زاړه او وروسته پاتې سیستم پر مخ بیایي او د لیکچر له مېتود نه ګټه اخيل.  

پوهنځیـو لپـاره د    وارولو لپاره موږ د تېرو دوو کلونو پـه تـرڅ کـې د طـب ددې ستونزې د ه 

   1« کړي. یل  کتابونو چاپولو او د نور عرصي سیستم هلې ځلې پ 

 
  ۱۳۹۱لیم، حیات الله، د افغانستان روغتیایي سیستم او زړه سواندي افغانان، هېـواد ورځپاڼـه، کابـل د  ح   1

 مه نېټه. ۱۴هجري ملریز کال د وري د میاشتې  
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 پوهنتون های افغانستان کالت کتب درسی محصلني مش

آ یاددښت:   له  بن ښار کې  د    ملان په  راډيو رسه  د   ډاکټرغږ  مرکه چې  وردک  يحيی 

 زېږدیز کال د سپتمرب په میاشت کې تررسه شوه.   ۲۰۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

ن در  شـکالت محصـلی د م در برنامه امروز، گزارش های از والیـات هـرات و خوسـت در مـور 

افغانستان در زمینه دستسی بـه کتـب و مـواد درسـی داریـم و در همـین رابطـه بـا آقـای  

یالت عـالی افغانسـتان و رئـیس  زارت تحصـداکت یحیی وردک مشاور و متخصو اداری و 

ن  ستدیو با خـود داریـم و بـه سـواالت شـام شـنوندگان عزیـز در همـی را در  افغانیک  رکز م 

 واهند گفت: ابطه پاسخ خ ر 

 سالم خدمت شام آقای وردک و خوش آمدید.  -

وعلیکم السالم، من هم سالم های خود را از بن بـه شـنوندگان عزیـز در افغانسـتان و در  -

 هر جای دنیا که هستند میگویم. 

 وردک صاحب زموږ خپرونې ته ښه راغالست.  -

 مننه.  -

، چې تاسـې د دريس مـوادو  اته ووایاست ا ر پوښتنه: وردک صاحب که په لومړي رس کې د 

 او کتابونو په برخه کې د محصلینو دغه ډول مشکالت څه ډول ارزیايب کو،؟ 

و پوهنتونونـو تـه تللـی وم،  ، کلـه چـې زه د افغانسـتان ځینـزېږدیـز کـال   ۲۰۰۹په ځواب: 

  پـه   چپټرونـه او   ، پخـواين لکچـر نوټونـه  د لسـګونو کلونـو  محصلین ولیـدل، چـې  هلته مې 

خپلـه فوتوکـاپي کـوي او لـه هغـو څخـه منحیـث دريس  ه الس لیکل شوي دريس مواد پـ
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نیـو،    ژړل، نو بیـا مـا تصـمیم و   دغه حالت زه ډېر خپه کړم، حتی ما و  موادو استفاده کوي. 

چې زه به د دريس موادو پـه برخـه کـې کـار کـوم او لـه هغـې راهیسـې زه د افغانسـتان د  

طبـي دريس کتابونـه  عنـوان    ۱۱۶ر کوم او تر اوسه پورې مو  وزارت کې کا په لوړو زده کړو 

تان ټولـو طبـي  او د افغانسـ  ی د  ی چـاپ کـړ ټوکـه پـه تیـراژ  ۱۰۰۰هر کتاب لږ تـر لـږه د 

 . پوهنځیو ته مو رسويل دي 

سوال: بلی آقای وردک، شام گفتید که کتاب های چاپ شده، آیا ایـن کتابهـا تـاليف و یـا  

 ه، اگر درین رابطه روشنی بياندازید؟ ه تعداد بود ه چ تر جمه شده و ب 

سـت و هـم ترجمـه، اکایـت  ه ما تا حال چاپ کردیم هـم تـاليف ا واب: بلی، کتابهای ک ځ 

٪ از طــرف اســتادان پوهنتــون هــای مختلــف افغانســتان مــثال   ۹۰ایــن کتابهــا در حــدود  

  سـال   ۳۰الـی    ۲۰  ننگرهار، خوست، کابل، هرات و بلخ تاليف شده اند، که این اسـتادان 

وری  آ ر خـود کتابهـا ومـواد درسـی را جمـع  تجربۀ کاری دارنـد. اینهـا در طـول همـین کـا 

سپارند و ما اینها را در چاپخانه هـای کابـل بـرده و    منوده و تاليف کرده و بعدا برای ما می 

  چاپ میکنـیم. و بعـد از آن بـه متـام پوهنتونهـای افغانسـتان کـه اکایـت پـوهنځی طـب 

هــر کتــاب    میباشــد و   نســخه   ۲۰۰۰الــی    ۱۰۰۰تیــراژ ایــن کتابهــا    یکنــیم. ارنــد روان م د 

محتوای کتاب باالی سی دی بوده و متـام کتابهـا را از   م دارای یک سی دی بوده، که متا 

ــام   ــی کــه بن ــک صــفحۀ انتنیت ــه در متــام    www.ecampus-afghanistan.orgی میشــود ک

و در متام دنیا داونلود ش   ود. افغانستان 

د هېـواد ټولـو  رېدونکو څومیاشتې مخکې د لوړو زده کړو وزارت اعالن وکـړ، چـې  ګرانو او  -

برابر کړی دی او د کال په پیل لومړي سمسـت کـې بـه یـې   نوی نصاب  پوهنتونونو ته یې 

 تدریس کړي. 

نـورو نړیوالـو    چـې لـه   مل وو شا   ځي لپاره هم ځینې کتابونه پوهن  کې د طب  په دغه نصاب 

کـی د خوسـت شـیخ زایـد پوهنتـون د    ځ ژبو څخه ژباړل شوي، خو د هېواد په سويل ختـی 

طب پوهنځي محصلین اوس هم د یو شمېر مسلکي کتابونو په برخه کـې سـتونزې لـري،  

 کې به ورته غوږ شو.   ګزارشونزې دي، د فریدالله ظاهر په دا چې دا څه ډول ست 

تـه یـې یـو    غـږ راډیـو تـه وویـل، چـې پـوهنځي   ملان نو آ شمېر محصلی  یو  د دغه پوهنځي  -

پرتـه نـور نـه دي    څخهه   ټوکهه   خو دوی تهه لهه څهو   را رسېديل،   تعداد کتابونه له کابل څخه 

پـوهنځي    کې ساتل کېږي، دغه محصلین وایي، ال هـم د طـب   ورکړل شوي او په کتابتون 
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اسـتفاده    نـو څخـه کمبـود رسه مـخ دي او اړ دي، چـې یـا لـه چپټرو کتابونو لـه کي د مسل 

 په پیسو کتابونه را ونیيس.   څخه   پلورنځیو   وکړي او یا هم د ښار له شخيص کتاب 

 م کال محصل یم. ی پوهنځي د دو   محمد اسالم د شیخ زاید پوهنتون د طب   -محصل 

رسه مـخ دي، د مثـال پـه ډول لـه   سـتونزو ېر محصلین د کتابونو په برخه کـې لـه یـو شـم 

مایکرو بیولوژي څخه باید رشوع کړم، دلته په کتابخانه کې داسـې یـو کتـاب نشـته، چـې  

څخـه اسـتفاده وکـړي،    هغه له مایکرو بیولوژي څخه مناینده ګي وکړي، چې محصلین ور 

مغـه  ې دی، مـوږ ه ر چـنو هغه کتابونه چې دي کنـه، اسـتاد چپټـر راکـوي، همدغـه چپټـ

د فزیولوژي په برخه کې هم، د کابل پوهنتون استاد یو کتـاب لیکلـی دی، دلتـه پـه   وایو. 

 کتابخانه کې هغه نشته، موږ له بازار څخه په پیسو رانیولی دی. 

یـو شـمېر محصـلین بیـا شـکایت    ریـم ټـولګي پـوهنځي د د  د شیخ زاید پوهنتون د طب  -

ته رالېـږل شـوي دي، اسـتادانو د هغـه د  ت له لوري ور اړوند وزار  ې د ونه چ کوي، کوم کتاب 

زادې مطـالعې پـه  څخـه یـوازې د آ   کـړی دی، چـې لـه کتـابونو  تدریس پرځای چپټر جوړ 

 اخيل او د کتاب موضوع د استادانو له تدریس رسه ډېر توپیر لري.   ترې  توګه ګټه 

خـوري،  نـه    سـمون بـل رسه  یـو  ږ ته درس وایي هغه او دغه کتاب، لـه  کوم استاد چې مو  -

خپله کتاب جـوړ کـړی، لـس کلـن  ه  څ کتاب نه وایي، هغه پ ې یعنې دا چې استاد موږ ته ه 

 چپټر یا پنځه کلن چپټر ټولو مضامینو کې هم داسې دی. 

  غـه هام   په یو مضـمون کـې نـه، پـه دوو مضـمونونو کـې نـه بلکـي پـه ټولـو مضـامینو کـې 

تـدریس کېـږي، هـو بلکـل دا    ونـه چپټر   غـه هام ونه چې استادانو لـیکيل دي  چپټر  پخواين 

درس رسه    امغـه اسـتويل دي او دا کتابونـه لـه ه   کوم چې وزارت وایي، چې موږ کتابونه را 

 . لري څ سمون نه ې ه 

محصلین په عین حال کې له لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي، چې پـه    خوست د طب  د  -

وینــا یــې هغــه علمــي    ېــږي؛ ځکــه پــه ول   کتابونــه هــم ورتــه را   انګلیيســځینــو برخــو کــې  

نه يش موندلی،    یې   موضوعات، چې په یادو کتابونو کې شته، په پښتو او دري کتابونو کې 

غـږ    ملـان د پوهنځي رئیس جهان شاه تڼـي لـه دې املـه لـه آ   خو په ورته وخت کې د طب 

کتـابونو او د    بیـا، بیـا د   پـه   راډیو رسه له خربو کولو ډډه وکړه، چې په وینا یې وزارت ته یـې 

یې د دوی پـه غوښـتنه   رسمي مکتوبونه لېږيل دي، خو تر اوسه  پوهنځي د اړوندو ستونزو 

د    موږ وغوښتل، چې د یادو ستونزو په اړه   کې   په همدې حال   هېڅ غور پرې نه دی ګرولی. 
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و  ربې وکړو، خ ه خ رسول باوري رس یس پوهندوی محمد خوست د شیخ زاید پوهنتون له رئ 

  د مرکې لپاره یې وخت رانکـړ   و او کې نږدې یو ساعت انتظار شو  د نوموړي په دفت ته  ه هغ 

 . او نه یې په دې اړوند خربې رارسه وکړې 

محصـلین پـه کـې  تنـه   ۷۵۰۰کـابو پـوهنځي لـري او بابه  ۱۵شیخ زایدپوهنتون خوست 

ـجونې هـم  نـه  ت   ۹۰و نـژدې  ي ا سیمو ځوانان د   زده کړه کوي، چې دا د هېواد د بېلو بېلو  ن

 بوختې دي.  د یاد پوهنتون په بېلو بېلو پوهنځیو کې په زده کړو 

ــد پوښــتنه: بلــې،   ــه څــه  وردک صــاحب د خوســت رپــوټ مــو واوری ــه دې هکل ، تاســې پ

 وایاست؟ 

ځواب: لومړی خو دا باید ووایم، چې د مایکرو بیولـوژي مضـمون، چـې مـوږ درې کتابونـه  

د لــوړو زده کــړو د وزارت وزیــر دی،  ، چــې اوس برحالــه  عبیــد لــه  د پوهانــد دوکتــور عبیدال 

او دا مو ټولـو پوهنتونونـو تـه    چاپ شوي  ټوکو کې  ۲۰۰۰په  چاپ شوي دي. دغه کتابونه 

لېږيل دي، چـې پرازیتولـوژي ده، مـایکروبیولوژي عمـومي او مـایکرو بیولـوژي خصـويص  

کـړې ده، بلـه مـایکرو بیولـوژي د    د شاخو چـاپ   وژي همدا شان عمومي مایکرو بیول  ده. 

پوهانـد محمـد جمعـه حنیــف چـاپ کـړې ده، اساســات پرازیتولـوژي د یوسـف مبــارک او  

صابر، چې په یو مضمون کې مـوږ دومـره کتابونـه چـاپ کـړي دي او   ډاکټر پرازیتولوژي د 

 دا مو تقسیم کړي دي. 

لـرو، نـو متأسـفانه نشـو    ن محصـلی   د طـب   تنـو پـورې   ۷۰۰۰تـر    په افغانسـتان   موږ   دا چې 

کتابونـه،    دا داسـې کېـږي، چـې مـوږ زیـاتره   کوالی، چې هر محصل ته یـو کتـاب ورکـړو. 

واخـيل،    ت په پیل کې کتـاب، د کتابخـانې څخـه محصل باید د سمس  کتابخانو ته ورکوو، 

 له. ئ بیا امتحان یې چې ورکړ، کتاب بېرته کتابخانې ته ورکړي، دا یوه مس 

رسـېديل دي،    ورتـه   ښه ده چې دوی خپله تصدیق وکړ، چې کتابونـه   له دا ده، ئ س ه م م ی دو 

ټونـه اسـتفاده کـوي دا  غه کتابونو پر عوض پخـواين چپټرنو خو دا چې د دوی استادان د د 

وولین یــې، یعنــې رئــیس د  بایــد دوی خپلــه ادارې تــه ووایــي او همدغــه اســتادان او مســ

چـې د نویـو دريس مـوادو او  وه ـوي،  دان سـتا د پوهنتـون بایـد دغـه ا  یس پوهنځي او رئ 

 څخه استفاده وکړي.   ستندرد موادو 

 بلی آقای وردک، یکی از شنوندگان از والیت بلخ در همین رابطه سوال را مطرح کرده اند:   -

بلـخ هسـتم، مـن از مهـامن برنامـه    پوهنتون بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از محصلین   -
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نـد، آیـا  به زبـان هـای ملـی مـا ترجمـه میک  ر  که از خا  ای  سوال دارم که آیا منابع درسی 

 یا خیر؟   د و یالت عالی باالی اینها نظارت دار وزارت تحص 

، که تنها یک قسمت کمی از این کتابها ترجمه  کنم بلی، من برای شام باید عرض   -واب ځ 

های رو به انکشـاف،  راهنامی اساسی انستیزی برای کشور شده، مثال  یک کتاب است که 

کسـت اصـلی  ن انگلیسی اسـت و هـامن ت آ ی چاپ کرده ایم که یکطرف  را طور  کتاب ین ا 

اکایـت کتابهـای را کـه مـا چـاپ کـردیم و بـه دسـتس   دری است.  آن  طرف دست چپ 

  طــب   هــای   تــاليف اســتادان پــوهنځی   شــاگردان افغانســتان قــرار دادیــم، انهــا نوشــته و 

یس  ه، رئـیپارمتنـت مربوطـز طـرف آمـر د د ا هر کتـاب تصـدیق میشـو  افغانستان هستند. 

، آنها تصدیق میکننـد، کـه ایـن کتـاب درسـت  ه و رئیس پوهنتون مربوط  ه پوهنځی مربوط 

خـورد،    نوشته شده است و این کتاب قابل استفادۀ محصلین است و بـه درد محصـل مـی 

 بعد از آن ما اقدام به چاپ وتوزیع آن میکنیم. 

  تـه اشـاره وکـړه، خـو بیـا هـم ځینـې بونو ژبـاړې  کتـا صاحب، تاسـې د  ډاکټر بلې، تشکر  -

 مشکالت لري، لکه دغه خور چې موږ ته وایي:   محصلین د ژباړې په بر خه کې 

ونـه چـې دوی ترجمـه کـړي دي،  دا پوښتنه کوم، چـې دا کتاب  صاحب څخه  ډاکټر زه له  -

ی،  محصلین په پوره توګه استفاده نه يش کولی، یعنې مطلـب مـې داسـې د  له دې څخه 

وروسته داسې یـوه نقطـه پکـې راځـي، چـې محصـل پکـې   ویلو څخه  و ل له یو څو جم چې 

مراجعـه وکـړي،    بوکونـو تـه   ټ کسـټ   انګلیيسـبند پاتې کېږي، بیا مجبور دی، چې هغوی  

رسچ  ع ګوګـل کـې واچـوي،  او یـا د انټرنیـټ لـه الرې موضـو خپل مشکل له هغـې څخـه 

 ري؟ حب څه نظر ل صا   ډاکټر وکړي او موضوع ځانته پیدا کړي، په دې اړه  

ځواب: د دوی دغه تشویش د هغه کتابونو په هکله پرځای دی، چې یـا پـه خـار  کـې یـا  

ترجمـه کـوي، چـې    ترجامنان   یې   منابعو څخه   بهرنیو ان کې یو په یو د  په داخل د افغانست 

هغه د مسلکي ترمینالوژي باندې نـه پـوهېږي، پـه داسـې مـواردو کـې دغـه مشـکل شـته  

کتابونـه مکمـل    ه دغه مشکل نه لـري، زمـوږ حتـی درې ن زموږ کتابو ،  چې دا باید حل يش 

او یو کتاب مو داسې دی، چې یوې خواته یـې هغـه اصـيل مـت    کې دي   ژبه   انګلیيس په 

 دی او بلې خواته یې دري مت دی، چې په دې کې دغه مشکل نشته.   انګلیيس په 

ینــد، تــا اکنـون هــی  نــوع  هـرات مگو ون  هنتــپو بلـی آقــای وردک، شـامری از محصــلین    -

از طـرف وزارت تحصـیالت عـالی در دسـتس آنهـا قـرار   پشـتو و دری کتابی به زبان های 
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در همین رابطه همکار ما هوشنگ هاشمی از والیـت هـرات گزارشـی دارنـد   نگرفته است. 

 شنویم:   که باهم می 

حـد  ی مسـلکی بـه  هـا   هرات، از عدم موجودیت کتـاب پوهنتون  در محصلین شامری از  -

نظیـر    کافی شکایت دارند و میگویند کـه مسـووالن بـه ایـن مشـکل توجـه جـدی ندارنـد. 

بـه دری و پشـتو    هـرات میگویـد: پوهنتـون  ری  نیـانج  پـوهنځی سـال سـوم  محصـل  احمد 

 بسیار کتاب کم است و به فارسی ایرانی است. 

ا  ه مـا بـه انهـد کـکتابهای که به درد بخور باشد خیلی کم اسـت، بعضـی لغـت هـای دارنـ

اشنایی نداریم و دیگر بیشت به زبان انگلیسی است، کتـاب هـای مسـلکی خیلـی اسـت،  

باشـد،    از هر کتابی اگر یک و یـا دو جلـد  ولی آنقدر که بتوانیم استفاده مناییم نیست و یا 

در متـام فاکولتـه    یـا دو جلـد   اتـوار هسـتند، شـاید یـک و مثال  بعضی کتابهـای بخـش البر 

از اطـراف کـه    هسـتند خیلـی بچـه هـا   ادان و شاگردان نیسـت. ه دستس است ا ب باشد، ام 

مرصـف اطـاق را حسـاب منـوده و کتـاب   بیچاره ها پول ندارند واین جا که میایند، خرچ و 

هــای    پــوهنځی ایــن در حالیســت کـه در شــامری از    خریـدن بــرای آنهــا مشـکل میشــود. 

بوجــود آورده    محصــلین بـرای  را  هــرات عـدم توجــه بــه کتابخانـه هــا، مشــکالتی    پوهنتـون 

 است. 

 هرات میگوید:   پوهنتون   کمپیوتر ساینس   پوهنځی پرویز عازم محصل  

کتابهای را داخل کتابخانـه گذاشـته، ولـی متأسـفانه مـا کتابـداری را نـداریم، کسـی کـه  

 ول کتابخانه است ما نداریم، متاسفانه این بی توجهی ریاست پوهنتون است.  ؤ مس 

 میگوید:  پوهنځی طب یکزاد محصل  د ن فرها 

محدودیت کتابهای مسلکی بر مشکالت محصالن، چند برابر افزوده اسـت، تعـداد کتابهـا  

 کمت از چیزی است که برای متام محصلین برسد. 

تکست بوک ما از یک مضمون داشته باشیم و طبعا  بـرای بیشـت از ده نفـر   جلد  ۱۰شاید 

ب از آن گرفتـه و آنـرا کـاپی منـاییم و آنـرا انتشـار  م کـه یـک کتـا وری کفایت منیکند و مجبـ

 کنیم، چون به هر صنف حدودا  صد نفر و یا هشتاد محصل در یک صنف است. 

  پوهنتـون هرات، مشکل محـدودیت کتـاب دریـن  پوهنتون نذیر احمد سکندری، معاون  -

ن  عنـوا   ۵۰۰از  یش  جلد کتـاب، بـ  ۲۰۰۰۰را رد کرده و او میگوید در سال جاری بیش از  

 جذب شده است.   پوهنتون درین 
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ما منیتوانیم که کتاب را بـربیم، بـه محصـلین بـدهیم، کـه بـاخود داشـته باشـند. اکـاا    -

 محصلین در قسمت حفظ کتاب کوشا نیستند. 

از لحاظ مسایل نگهداری بـه مشـکل مواجـه انـد، امـا کتابهـا همـه بـه کتابخانـه   ی کتابها 

و کتابخانـه عمـومی پوهنتـون هـر وقـت کـه   وهنځی داریم ر پ های اختصاصی که ما در ه 

ما هستند که از آنها استفاده کنند.   خواسته باشید در آنجا کتابدارهای 

در    ملــان آ   هــرات میگوینــد، کشــورهای مختلــف، بــه ویــژه امریکــا و   پوهنتــون مســووالن    -

 ند. را منوده ا   ادی سال اخیر کمک های زی  ۱۰قسمت تهیه کتاب های مسلکی در طی 

بلی آقای وردک، شام گزارش را شـنیدید، آیـا کـدام پروگـرام مبنـی بـر خریـداری کتـاب   -

 برای کتابخانه های پوهنتون داشته اید و یا در آینده دارید؟ 

واب: اول باید بگویم که محصـلین عزیـز راسـت میگوینـد، واقعـا  افغانسـتان و پوهنتـون  ځ 

دارنـد، متأسـفانه اکایـت   و دری  پشـتو  های به زبـان تاب های افغانستان اشد رضورت به ک 

محصلین مـا بـه زبانهـای خـارجی و انگلیسـی منيداننـد و کتابهـای انگلیسـی هـم وجـود  

ندارد و یا اگر وجود دارد، خیلـی قیمـت هسـتند، بـه ایـن خـاطر بایـد در پهلـوی پروگـرام  

ه و  شـد عـداد چـاپ  ک ت سال به اینطرف باالیش کار کردیم و یـ ۳کتابهای طبی، که ما از 

ــرار دارد.  ــوم    در دســتس محصــلین ق ــثال  عل ــی، م ــر طب ــد در متــام بخــش هــای غی بای

و در متـام رشـتۀ کـه تـدریس میشـوند،   اجتامعی، تاریخ، ادبیات، علوم طبيعی، سـاینس 

ــتو  ــان پش ــه زب ــاب درســی ب ــک کت ــد ی ــتان بای ــد.   و دری   در افغانس ــته باش ــود داش   وج

معــارف از چنــدین ســال بــه اینطــرف یــک پروگــرام    عــارف، وزارت ش م خوشــبختانه در بخــ

کـرده    آغـاز ی صـنف دوازده در متـام مضـامین  وسیعی چاپ کتب درسی را از صنف اول ال 

چند سال اخیر کتابها به متام مکتب های افغانستان توزیع شـده و حتـی کتـاب   بود و در 

طـور بایـد    همـین   دارد.   رار رهنامی معلم هم در این اواخر چاپ و بـه دسـتس معلمـین قـ

برای متام پوهنتـون هـای افغانسـتان، یـک پروگـرام ملـی کتـاب هـای درسـی را در متـام  

 رشته ها داشته باشيم، مثليکه محصلین گفتند، نظر من همینطور است. 

تدریس رول عمده را استاد و کتاب درسـی دارد، جايیکـه کتـاب درسـی وجـود   در کیفیت 

ـجا محصـد، نداشته باشـ ل بیچـاره منیتوانـد درس را خـوب یـاد بگیـرد و درس را کـه  در آن

خوب یاد نگرفت، یک داکت خوب بوجود منیاید و داکت خوب که نداشتیم، پـس مـری   

 های ما تداوی منی شود و باید به خار  بروند. 
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پیامونوته ورشو او وابه ورو، چې زموږ دغه اورېدونکی څ  -  ایي: ه و بیا به هم د اورېدونکو 

د ننګرهـار اوسـېدونکی یـم، لـه    دی،   اللـه الـرحمن الـرحیم. زمـا نـوم محمـد خالـد بسم  -

صاحب څخه زما پوښته دا ده، چې د دغو محصلینو لپـاره پـه پوهنتونونـو کـې کـوم   ډاکټر 

  مـوږ لپـاره مهمـه ز   . تـر ډېـره وغځـول يش   چـې    ړل کېږي، کنه د دې لړۍ بایـد کتابونه ژبا 

پوهنځي لپـاره، چـې کـوم    ي کتابونه، یعنې د طب ه همغه مسلک پار موږ ل ز دا ده، چې   خربه 

 ورته وژباړل يش.  د نه اړین او رضوري دي، بای کتابو 

پـورې رسـوي، کنـه یـو    ۳۰۰۰او    ۲۰۰۰دوی دې د جلدونو شمېر تر   دا مهمه نه ده، چې 

  ه رسه، چــې محصــلین پــه ښــه توګــه ورڅخــه ژبــاړي، خــو پــه صــحیح طریقــ  کتــاب دې و 

 ه وکړي. فاد است 

ب: زموږ دغه محصل رښتیا وایي، باید همدغه لړۍ وغځـول يش، یعنـې پراختیـا پیـدا  ځوا 

ه شوي، نه دي چـاپ شـوي  اوسه ندي ترجم  کړي، یعنې په هغو برخو کې چې کتابونه تر 

ژبـاړل    هم مهمه ده، بایـد او بایـد ښـه کتـاب و   او دوی بله مسئله د کیفیت  باید چاپ يش 

 يش، پوره وررسه موافق یم.   او کیفیت ته یې توجه و تاب چاپ يش  ه ک يش، ښ 

بلی آقای وردک، مصارف کتابهـای کـه شـام چـاپ کـرده ایـد چقـدر شـده وکـی متویـل   -

با شـام همکـار بـوده    DAAD  ملان سسه همکاری های اکادمیک آ ؤ کرده، من فکر میکنم م 

 اند؟ 

سـچن  رسویـس بـا مـا  دمیـک اک یا جرمن اکا ، DAADواب: در مورد چاپش در قدم اول ځ 

، که اکایت کتابهـا بـا مصـارف همـین مؤسسـه چـاپ شـده اسـت، دریـن  همکاری کرده 

افغانسـتان(، کـه    -اواخر خصوصا  در دو سال اخیر یک مؤسسـۀ دیګـر بـه نـام )کنـدرهلف  

رئیس آن داکت ایروس است، آنها در بخش چاپ کتـب درسـی بـرای ننگرهـار، چـون آنهـا  

درین جـا بایـد بگـویم، کـه مصـارف فـی    دارند با ما همکاری کرده اند.   های تعلیمی  وژه پر 

 ست، این فقط مصارف چاپ کتاب است. ا ایرو  ۳الی    ۲کتاب تقریبا   

ليف این کتابها و یا حق التجمـۀ ایـن کتابهـا حتـی یـک افغـانی هـم بـه  أ ما برای حق الت 

یرنـد، بـرای تـدریس وتهیـۀ  ها معاش میگ آن   استادان و به مؤلفین نداده ایم، به خاطر اینکه 

کتاب طبی را چاپ وتقسیم کـرده ایـم و دریـن اواخـر اولـین  عنوان    ۱۱۶مواد درسی فعال  

کوشـش مـا همـین    چـاپ شـد. از پوهنتـون خوسـت  کتاب غیر طبی بنام کتاب ریاضیات 

  است، که در بخش چاپ کتب غیر طبی هم اگر امکانات پیدا شـود، کـه مـا چـاپ کنـیم. 
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د از محصلین عزیـز مـا کـه ایشـان اشـد رضورت دارنـد کـه در بخـش  ه شام شنیدی ريک طو 

 های غیر طبی هم کتاب چاپ شود. 

بلې وردک صاحب، له بلې خوا د پوهنتونونو د تجهیزولو او د کتـابونو د چـاپولو پـه برخـه   -

لــرو مرســته  ډا   ( ۵۰۰۰۰۰۰)   بانــک لــه خــوا   وزارت رسه د نړیــوال   لــوړو زده کــړو لــه کـې د  

سـتې ده او  ی ده، آیا له دغو ېیسو څخه تاسو د کتابونو چـاپولو پـه برخـه کـې ګټـه اخ  وې ش 

 که څنګه؟ 

ځواب: متأسفانه؛ تر اوسه پورې موږ د بانک جهاين له پیسـو څخـه اسـتفاده نـه ده کـړې،  

پروسږ کال موږ یو پېشنهاد وکړ چې بانک جهاين دا ومنله، خـو متاسـفانه دغـه کتابونـه د  

د لـوړو زده  هیله او امیـد هـم همدغـه دی چـې  زما  په خاطر چاپ نشول.  و بروکراسیو ځین 

، یـو پروګـرام  وررسه کېـږي کومکونه   وزارت او د افغانستان نورې وزارتخانې چې نړیوال  کړو 

لـه پیسـو څخـه د نـورو    ک نړیوال بان   که د   . ډېر پرځای کار وي   ،  ورته جوړ يش او دا به ډېر 

کتــابونو د چــاپ پــه هکلــه اســتفاده ويش، دا بــه ډېــر پــر ځــای    رڅنــګ د دريس و ت برخــ

  ښـایي   وزارت تـه   لـوړو زده کـړو   یسې د همدې لپـاره ورکـول کېـږي، د دغه پ  استفاده وي. 

جـګ کـړي او بهـتین وسـیله د کیفیـت د    کیفیـت   د تـدریس   باید په پوهتنونونو کې  چې 

 . دی  درس د جګولو د کتابونو چاپ 

ردک، آیا کتابهـای کـه از سـوی وزارت چـاپ میشـود، فقـط در اختیـار مراکـز  بلی آقای و  -

تحصــیالت عــالی دولتــی قــرار میگیــرد؟ یــا کــه مراکــز تحصــیالت عــالی خصوصــی هــم  

میتوانند از اینها استفاده کنند، یک بخش؟ و بخـش دیگـر، آیـا در دیگـر کتابخانـه هـا بـه  

 فروش میرسند یا خیر؟ 

کنون چاپ کرده ایـم، بخـش اعظـم اینهـا بـه کتابخانـه هـای  که ما تا ا  را  واب: کتابهای ځ 

دارنـد، مثـل پوهنتـون    پوهنتون های دولتی قرار گرفته و پوهنتون های که پوهنځی طـب 

دریــن    طبــی کابــل، پوهنتــون بلــخ، هــرات، قنــدهار، پکتیــا، خوســت،ننگرهار والبیرونــی. 

ـجاد  ای طب و پوه ی ه در افغانستان یک سلسله پوهنځ اواخر  نتون های خصوصـی هـم ای

شده، که ما دو سـه جلـد هـر کتـاب را بـه همـین پـوهنځی هـای طـب خصوصـی هـم در  

ـجا  هـم داکـت تربیـه میشـود، مـثاْل حتـی در بعضـی    اختیار آنهـا مـی ګـزاریم، چـون در آن

والیات افغانستان در بلخ، هرات، قندهار، در خوست هم پـوهنځی هـای طـب خصوصـی  

ما از هی  کس یـک پـول هـم نګرفتـه ایـم و   آنها همکاری میکنیم. ، ما همرای رند وجود دا 
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در پهلوی این ما به یک سلسله ارګـان هـای   . ګیرد  در اختیار این ها قرار می  بطور رایګان 

هــم یــک، یــک منونــه کتــاب را میــدهیم، مــثاْل وزارت صــحت عامــه، یــک سلســله    دیګــر 

علـوم یـک، یـک منونـه ایـن  بـه اکـادمی  ت، شفاخانه های افغانستان مانند چهارصـد بسـ

 را، منتها به شکل منونه.   سسات دیګر ؤ کتابها را روان میکنیم، یک سلسله م 

بلې وردک صاحب، که په آخر کې دا راته ووایاست، آیا د دغو کتابونو مؤلفینـو لپـاره هـم   -

 ګه؟ لخوا کوم امتیاز ورته ورکول کېږي، که څن   یا ستاسو   وزارت   د لوړو زده کړو د 

فغانستان کی سیستم داسې دی چې یو اسـتاد کتـاب چـاپوي، کتـاب لیکـي،  ځواب: په ا 

رضورت دی او که دا کتاب د انسـجام امـور اکادمیـک لخـوا   د هغې د علمي رتبې لپاره یو 

  دوی تـه   څخـه زمـوږ لخـوا    علمي رتبه اخيل دا یو امتیاز دی.  ه تأیید او منظور يش، دی یو 

دوی تـه    لـه دې څخـه عـالوه   حیث تشکري، من ول کېږي،  ورک کتابونه  ټوکه پنځوس  یوازې 

 . ې ورکړ  ي څ نوع پیسې موږ نه د ې ه 

یحیـی    ډاکټـر او اداري متخصـو محـتم   سـالکار يل تحصـیالتو پـه وزارت کـې لـه د عا  -

د اورېـدونکو    وردک څخه یـوه دنیـا مننـه، چـې پـه ډېـره حوصـله منـدۍ رسه یـې زمـوږ او 

 . ونه ورکړل پوښتنو ته ځواب 

وبللـم او پـه دغـه    نـړۍ مننـه، چـې زه مـو دلتـه سـتدیو تـه را  څخه هم یـوه  اسو ځواب: ست 

 1. رسول  ته و   خلکو   محصلینو غږ او د کارپوهانو غږ  د   ، زما غږ  مو  موضوع کې 

 
  نو لپاره د دريس کتابونو په اړوند له ډاکت یحیی وردګ رسهو ږ راډیو، د افغانستان د پوهنتونغ آملان 1

 http://dw.de/p/19eHD مرب میاشت.ټزېږدیز کال، د سپ۲۰۱۳مرکه، بن، 
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 عنوان   ۱۱۵په برخه کې  د طب

 نوي کتابونه چاپ شوي 
 

افغانست د  خوا  له  دفت  د  وردک  یحیی  ډاکت  د  چې  لیکنه  دغه   د  ان یادښت: 

نوو چاپ شوو کتابونو په هکله ده، د آملان   ۱۱۵د    و لپارهوهنتونونپ یو غږ راډ  عنوان 

د    نطاقې  هاجره حرکت  په    ۲۰۱۳آغلې  د سپټمرب  کال  کړې چې  ۹زېږدیز  نېټه  مه 

 تفصیل یې په الندې ډول دی: 

تو د ادلو د خـــدماتبـــ میکوډو چـــارو وزارت، د دغـــه هېـــواد د اکـــاد بهرنيـــ ملـــان آ  د

پـــه مرســـته پـــه مرســـتندویه ټـــولنې  Kinderhilfe ن ملـــااو د آ  (DAAD) ادارې

ــې  ــوان دريس۱۱۶افغانســتان ک ــرو  عن ــړي، خــو محصــلین د ال ډې ــابونو چــاپ ک کت

 مرستو غوښتنه کوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

ــله آ  ــاين االص ــو افغ ــې  ملــايني ــر چ ــی ورد  ډاکټ ــومېږيیحی ــه ک ن ــز  ۲۰۰۹، ل زېږدی

ــال ــه اف ک ــې پ ــې د ر غانراهيس ــتان ک ــس ــاره د  اوغتی ــلینو لپ ــې د محص ــه ک ــه برخ پ

 ژبـــو انګلیيســـملـــاين مرســـتندویه موسســـو پـــه مـــايل مالتـــړ پـــه پښـــتو، دري او آ 

 کتابونه چاپوي. 



 173 

وایي، چـې پـه دې برخـه کـې یـې هغـه وخـت پـه کـار پیـل وکـړ، چـې   کښاغلی ورد 

ه متوجـــه شـــو، چـــې پـــه دې موضـــوع تـــ هـــالافغانســـتان تـــه د خپـــل ســـفر پـــر م

 .ېدلک پوهنتونونو کې ډېر زاړه او له وخته تېر کتابونه تدریس

 

 

 

 

 

 

 

ــورو ژبــو پښــتو او  ــږ شــمېر یــې لــه ن ــه ډلــې څخــه یــوازې ل د چــاپ شــویو کتــابونو ل

ــور یــې ټــول د افغانســتان د طــب پوهنځیــو او  دري تــه ترجمــه شــوي دي او پــاتې ن

 ثار دي.آ شوي  لیکل له خوا هنتون د استادانوعلومو د پو  طبي په کابل کې د 

 له دویچه ویله رسه په یوې ځانګړې مرکه کې وویل: کښاغيل ورد 

د کابــل )پوهنتــون  »مــوږ تــر اوســه پــه دې توانېــديل یــو، چــې د افغانســتان د طــب

ــون  ــو پوهنتـ ــورو والی (د طبـــي علومـ ــاره او نـ ــو لپـ ــب پوهنځیـ ــو طـ ــوان  ۱۱۶تونـ  عنـ

ــه چــاپ کــکت څخــه تــر  ۱۰۰۰کــړه: »د هــر کتــاب تیــراژ لــه  ړو« هغــه زیاتــهابون

 ، پښتو او دري ژبو چاپ شوي دي.«انګلیيسپوري دی، چې په  ۲۰۰۰

ــو  چــاپ شــوي کتابونــه ټــول د روغتیــا پــه برخــه کــې دي او د افغانســتان پــه بېالبېل

ــب ــې د ط ــو ک ــه ه والیتون ــوالی يش ل ــلین ک ــویمحص ــه د دريس غ ــابونو او  څخ کت

 منابعو په توګه کار واخيل.

ــدو رسه د  ــه چاپې ــابونو ل ــو کت ــم د دغ ــه څــه ه ــتونزې ک ــې س ــان محصــلینو ځین افغ

ــوې ــل ش ــابونو او  ح ــې د دريس کت ــابتونونو ک ــه کت ــم پ ــلین اوس ه ــو محص دي، خ
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 منابعو له کمښت څخه رس ټکوي.

 «»زموږ کتابونه بايد پر نړيوالو معيارونو برابر وي.

ــتان  د ــې د کابــل د افغانس ــي، چ ــلین واي ــو اســتادان او محص ــو پوهنتونون د بېالبېل

پاملرنــه  پوهنځیــو تــه بایــد ځــانګړې لومــو پوهنتــون او پــه والیتونــو کــې  طـبطبـي ع

 ويش.

پـــوهنځي د وروســـتي کـــال محصـــله معصـــومه فـــاروقي وايـــي:  د ننګرهـــار د طـــب

ېــږو، چــې پــه ک تنو رسه مخــامخلــه داســې پوښــال »مــوږ زيــات وخــت د درس پــر مهــ

ــې کچر ل ــوږ داس ــه م ــدې کبل ــه هم ــدالی، ل ــو مون ــه ش ــه ن ــه ځوابون ــې ورت ــو ک نوټون

 کتابونو ته اړتیا لرو، چې ورڅخه د منابعو په توګه کار واخلو.«

پــه مرســته  ملــان آ هــم لــه دې ســتونزې خــرب دی، هغــه وایــي چــې د  کښــاغلی ورد 

رې د افغــان محصــلینو ســتونزې حــل کــړي دي، پــو  تــر یــو حــدنو چــاپ شــویو کتــابو 

 خو ال ډېر کار ته اړتیا شته.

ــل کــې د طبــي علومــو پــه پوهنتــون او د افغانســتان  ډاکټــر ــاتوي: »پــه کاب وردک زی

 پوهنځیو کې اوس هم ډېرې تشې شته، چې باید ډکې يش.« په طب

 

 

 

 

 

 

 

ــر ــ کورد  ډاکټ ــو ر » ي:واي ــورو کلون ــه څل ــه ســې د افغانســاهیل ــړو پ ــوړو زده ک تان د ل

ــې کــار کــ کتابونــه چــاپ کــړي  عنــوان  ۱۱۶وي او تــر اوســه پــورې یــې وزارت ک
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 «دي.

کـوالی هـم لـري، چـې محصـلین و  CDد هغه پـه خـربه، هـر چـاپ شـوی کتـاب یـوه  

 يش چاپ شوي کتابونه په ډیجیټل بڼه هم له ځان رسه ولري.

ــې څخــه  ــه ډل ــابونو ل ــ ۳د چــاپ شــويو کت ــه انگلی  هعنوان ــه یــې پ ــې پ ــور ی ســې او ن

 پښتو او دري ژبو چاپ شوي دي.

څخـه پښـتو  د چاپ شـویو کتـابونو لـه ډلـې څخـه یـوازې لـږ شـمېر یـې لـه نـورو ژبـو

ــاړل ــه ژب ــې ټــول د افغانســتان د طــب او دري ت ــور ی ــاتې ن ــو  شــوي دي او پ پوهنځی

 .ثار ديآ  شويد پوهنتون د استادانو لیکل  او په کابل کې د طبي علومو

ــتان د پوهنتونو ا ــم د افغانس ــووس ه ــرو  ن ــه ډې ــلین ل ــتادان او محص ــتونزواس رسه  س

 مخ دي.

پـه داسـې حـال کـې، چـې ډېـر شــمېر نـوي علمـي کتابونـه پـه انگلېيسـ ژبـه لیکــل 

ــان م ــر شــمېر افغ ــې رسه آ شــوي دي، ډې ــه دې ژب ــه حصــلین او اســتادان ل شــنایي ن

 1نویو کتابونو څخه گټه پورته کړي. والی، چې له کلري او له دې کبله نه يش

 
 ،مه نېټه۹زېږدیز کال د سپټمرب  ۲۰۱۳غږ راډیو، بن، د  حرکت، هاجره، آملان 1

 http://dw.com/p/19eHD 
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 د هېواد د طبي پوهنتونونو د محصلینو 

 د دريس کتابونو ستونزې په لرې کېدو دي
 

دريس  د  محصلینو  د  پوهنتونونو  طبي  د  کې  هېواد  په  چې  لیکنه  دغه  یاددښت: 

ستونزو  د  ش  کتابونو  او  لیکوال  ده،  هکله  په  کېدو  لرې  حینوند  ښاغيل  الله کي  ات 

د   په    ۱۳۹۲حلیم  د میاشتې  د لړم  ورځپاڼه ۱۲هجري ملریز کال  په هېواد  نېټه  مه 

 کې خپره کړې ده. د دې لیکنې تفصیل په الندې ډول دی.  

دی؛ ځکــه د نړیوالــو مرســتو تــه اړ  ن دمګــړۍ، پــه ټولــو رفــاهي برخــو کــې افغانســتا

ــوو ۳۵ ــل ش ــو تپ ــي ج کلن ــې او خپلمنځ ــه ی ــه امل ــړو ل ــاداق ګ ــړېدلی  تص ــې ش داس

 مرستو باوجود هم په پښو نه درېږي. نړیوالو ملیاردونو ډالرو  ، چې اوس ددی

 دغــه مرســتې پــه پورتنیــو  زیــاتره وباســو، کــه خــربه لــه شــف شــف نــه شــفتالو تــه را 

برخــو کــې د فســاد قربــاين شــوې او د مــاهرو کړیــو لخــوا ددې مرســتو یــوه برخــه پــه 

یــې پــه کابــل کــې  یــوه برخـهه ر انتقــال شــوه او پــېــواد څخــه بهـهه خـاص مهــارت لــ

 مســئولو اړخونــو څخــه چــا لــه. لــه بــده مرغــه هېســامن څکــي بلډنګونــه جــوړ شــولآ 

ــه پوښــتل، چــې دا پیســې  و ــون ــې  م ــه ی ــړې او ن ــه ک ــه کوم مخــه  د ښــکاره فســادل

رول یــې پــر کنټــ هامغــه کســان پــه فســاد کــې ښــکېل وو چــې د فســاده؛ ځکــه ونیــو 

 و.ؤ غاړه  

ــر ــه ه ــو شــمېر زړه ســواندو هېواد صــورت پ ــوږ ی ــا زم ــې بی ــې ی ــل ک ــه مقاب ــو دا پ وال

ریت النــدې هېــواد تــه را وړې او پرتــه لــه دې، چــې نړیــوالې مرســتې تــر خپــل مــدې

ــل  ــاين يش، پخپ ــونو قرب ــازانو د هوس ــوس ب ــه راز ه ــې ددغ ــتې ی ــوې مرس راوړل ش

و ه زړه ســوانددغــ لــه الس یــې د خپلــو هېوادوالــو پــه دردونــو دوا کــړې، چــې یــو هــم 

ــه ــو  څخـ ــوادو الـ ــ هېـ ــوړو زده کـ ــو  ړود لـ ــالکار او اداري متخصـ ــروزارت سـ  ډاکټـ

ــی ورد  ــد یحی ــه  کمحم ــدماتو ت ــو تدریيســ خ ــي پوهنتونون ــواد طب ــې د هې دی، چ
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ــه مخــې یــې پــه همــدغوجــوړ کــړیرام یــې داســې پروگــ ــه  ، چــې ل پوهنځیــو کــې پ

ــوال ــر د عرصــي نړی ــارونو براب ــاو پرمخت معی ــهللي ــایلو پ ــه و وس تدریيســ نــوی  ذریع

 ډاکټــرمېتــود پــر مــخ وړل کېــږي، ددې فعــالیتونو پــه اړه مــو د پوښــتنو لپــاره د 

 په پیل کې وویل: نوموړي ګونډه ماته کړه، وردک په وړاندې محمد یحیی 

هلتــه  ، کلــه چــې زه د هېــواد ځینــو پــو هنتونــو تــه تللــی ومزېږدیــز کــال ۲۰۰۹پــه »

ویو دېـــرش کلنـــو پخوانیـــو شـــ وتـــو لـــه لیکـــله ګمـــې ولیـــدل، چـــې محصـــلین پـــ

ــرې  چپټرونــو څخــه ــه کــوي او یــا فوتوکــاپي ت کــار اخــيل هغــه لــه یــو بــل رسه تبادل

ــايس ــات  .ب ــول او ایجاب ــولنې معم ــوږ د ټ ــه زم ــه وه؛ ځک ــربه ن ــا خ ــه د حیرانتی دا څ

مــې ژړل، بیــا مــې هــم لــه ځــان ن و و، خــو دغــه حالــت زه ډېــر خفــه کــړم، آ همــدا و 

ــړه رسه ــړه وک ــه ددې  چــې  پرېک ــوم. ســتونزې زه ب ــل رول لوب ــې خپ ــو ک ــرې کول پ ل

 ۱۳۶پــه بــېال بېلــو برخــو کــې  الس پــه کــار شــوم او تــر اوســه مــې  لــه همــدې کبلــه

ــه د  ــو دعنــوان طبــي کتابون ــه چــاپ کــړ  طــب افغانســتان د پوهنتونون ــو ت ي پوهنځی

 «.دي

ذرایعــو  نیــوپ شــوي کتابونــه لــه بهر یــا دا چــاددې پــو ښــتنې پــه ځــواب کــې، چــې آ

ــاړه څخــه ــوي ژب ــو د اســتادانو ش ــي پوهنتونون ــواد د طب ــه د هې ــه خــوا او ک ــل  ل لیک

ــار دي، ښــاغيل  ــل:  ډاکټــرشــوي آث ــر»یحیــی وردګ ووی ــه چــې ت اوســه  هغــه کتابون

ــلنه ــس س ــړي دي، ل ــاپ ک ــوږ چ ــورې م ــه  پ ــو څخ ــو ذرایع ــه داخــيل او بهرنی ــې ل ی

ــاړل شــوي دي ــو ژب ــوي ســلنه ۹۰، خ ــوي کتابونــه ن ــو  د چــاپ ش د مختلفــو اد هې

، چــې هــر یــو یــې لــه شــل پــه وســیله تــالیف شــوياســتادانو  هغــو ي پوهنتونــو دطبــ

 «کلونو پورې کاري تجربه لري.څخه تر دېرش 

ــا هــم د طــب ــه بی ــه چــاپ شــوي کتابون ــې، چــې دغ ــه ځــواب ک ــو ښــتنې پ  ددې پ

خوســت د طبــي پوهنتــون یــو شــمېر محصــلین ګیلــه  محصــلینو تــه نــه رســېږي او د

دوی  ي کتابونــه دوی تــه ډېـــر ارزښــت لــري، خـــو ددغــه چـــاپ شــو  چــې  لــري،
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تــه بیــا هــم لــه  رســېديل دي، اســتادان دوی شــمېر ور پوهنتــون تــه ډېــر کــم 

 تدریس کوي! په کوم تیراژ تاسې دا کتابونه چاپو،؟ څخه چپټرونو

تــر  څخــه ۶۰۰۰د هېــواد پــه طبــي پوهنتونونــو کــې لــه »وویــل:  کښــاغيل ورد 

ــو  ۷۰۰۰ ــور تن ــي اوین ې محصــلپ ــوان څخــه درس وای ــه ت ــوړه دا ل ده، چــې  خــربه ل

خــو مــوږ هغــه کتابونــه، چــې پــه طبــي  .رســېږي کتــاب و ټــوک هــر محصــل تــه یــو

ــه توګــه د  ــراژ چــاپوو، د مثــال پ ــوړ تی ــه ل ــه محسوســه ده پ ــا ورت ــره اړتی ډګــر کــې ډې

 مـــایکرو بیولـــوژي، پرازیتولـــوژي، اساســـات پرازیتولـــوژي مضـــامین هـــر یـــو یـــې د

ــ ــړ ک ــه ل ــاپ۲۰۰۰ې چــاپ پ ــه چ ــه  ټوک ــو ت ــي پوهنتونون ــواد طب شــوي دي او د هې

 «لېږل شوي دي.

ــه  ــوا پ ــاب محت ــول کت ــل د ټ ــابونو رسه م ــویو کت ــه چــاپ ش ــې ل ــا، چ ــه وین ــه پ د هغ

 ېب پـــه مـــنځ کـــې ده او هـــم د یـــو )يس ډي( کـــې هـــم شـــته او يس ډي د کتـــا

ــانټرنې ــواد ک ــه ټــول هې ــه پ ــه کتابون ــه کــې دغ ــه دنن ــاڼې پ ــي پ ــدای ټ ــوډ کې ې ډاونل

زیاتــه کــړه، چــې کــه اســتادان او زده کــوونکي لــه دغــه  کد خــو یحیــی ور  يش،

ــابونو ــابتونو  څخــه کت ــو نود کت ــه الرې ســمه اســتفاده وکــړي، د ټول ــه  ل اســتفادې ت

 رسېږي.

ــه، چــې ستاســې لخــوا چــاپېږي، ددې پو  ــه کتابون ــې، چــې دغ ــه ځــواب ک ښــتنې پ

ــو او ادارو  ــي پوهنتونون ــي طب ــه دولت ــرهپ ــي پوهنتو  رسبې ــخصــويص طب ــم نون ــه ه و ت

 وویل: وردک ږي که نه؟ ښاغيل یحیی رسې

و البیــروين پــه طبــي نــدهار، پکتیــا، خوســت انګرهــار، کابــل، بلــخ، کولــې نــه! د ن»

ــوپوهنتونو  ــره ن ــوخصــويص پوهنتونو  د طــب رسبې ــه  ن ــه کتابون ــو ټوک ــم څــو څ ــه ه ت

 چــاېربیــه کـوي او لــه بــل پلــوه مــوږ لــه هان تډاکټــر مـوږ رســوو، ځکــه چــې دوی هــم 

یــوه وړیــا طبــي خــدمايت پروســه  پــه مقابــل کــې پیســې نــه اخلــو، دا د کتــاب څخــه

ــوږ روغتونو د ده او  ــګ م ــر څن ــو ت ــي پوهنتونون ــوطب ــه  ن ــا وزارت ت ــامې رو غتی او د ع
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 «هم ددې کتابونو بېلګې ورلېږو.

ــی ورد  ــه یحی ــې ل ــه چ ــه ککل ــې د څخ ــول، چ ــتل ش ــوال وپوښ ــک لخــوا د  نړی بان

ډالـــره  ړو لــه وزارت رسه کــابو پنځـــه ملیــون ړو زده کـــلپـــاره د لــو چــاپکتــابونو د 

دا کتابونــه چـاپوي، کــه کــوم بــل  څخــهوشــوه، ایــا تاسـې هــم لــه دغــه پیسـو مرسـته 

 مدرک لري؟

کـوم کتابونــه چـې مــوږ چـاپ کــړي او یـا یــې چـاپوو پــه »: ډاکـت یحیـی وردک وویــل

ــوال دې ــه پیســو څخــه کــې مــوږ د نړی ــ بانــک ل ــه ده اخګټ ســتې، کــه څــه هــم یه ن

مـــوږ نړیـــوال بانـــک تـــه وړانـــدیز وکـــړ او هغـــوی هـــم را رسه ومنلـــه، خـــو د ځینـــو 

دوی پــه پیســو زمــوږ  ې پــه دغــه پروســه خاشــه واچــول شــوه او دهــبروکراســیو لــه وج

 شول.«کتابونه چاپ نه 

ــ د ــا، چـ ــه وینـ ــه پـ ــه هغـ ــوږ دغـ ــوان  ۱۳۶ې مـ ــه د آ  عنـ ــان کتابونـ ــا ملـ  یکومډد اکـ

ــاریو د  ــته او تر همک ــه مرس ــولنې پ ــومانو رسه د آ ټ ــان ماش ــه افغ ــې ل ــګ ی ــاين څن مل

 کومېټې لخوا د مرستو پواسطه د چاپ لګښت متویلوو.

ــاغيل ــې ښ ــتیو ک ــه وروس ــې پ ــی وردک د مرک ــه او  یحی ــوازينت هیل ــوږ ی ــل: »زم ووی

رزو د خپلــو هېوادوالــو د اوالدونــو د لــوړو زده کــړو لپــاره د یــوې ســاملې زمینــې آ 

 1«ددوی ظرفیتونه لوړ او دريس محدودیتونه یې کم يش. برول دي، چې برا

 
د طبي پوهنتونونو د محصلینو د دريس کتابونو ستونزې مخ په لرې کېدو  دحلیم، حیات الله، د هېوا 1

 مه نېټه۱۲هجري ملریز کال د لړم  ۱۳۹۲، هېواد ورځپاڼه، کابل د دي
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 ولې په زرګونو افغان ناورغان د 

 درملنې لپاره هند او پاکستان ته ځي؟
 

یاددښت: دغه لیکنه چې هند او پاکستان ته د درملنې په موخه د افغانانو د تللو په  

د   او  لیکلې  نجیب  ډاکت شمس  ده، ښاغيل  د جنو ږدیزې  ۲۰۱۴هکله  کال  په  ز  ري 

مه نېټه په اوټ لوک نومې انګلیيس ژبې ورځپاڼه کې خپره شوې ده. د دې لیکنې ۴

 تفصیل په الندې ډول دی: 

زموږ په طبي پوهنځیـو کـې اسـتادان څلوېښـت کالـه پخـواين چپټرونـه او زاړه ژبـاړل 

د ي. شوي دريس کتابونه کاروي. دوی نویو دريس او تدریيس موادو ته الرسسی نه لر 

 حان طریقه هم د مخکینت پېړۍ په شان ده.دوی د امت

پرتـه  څخـه د آزموینو طریقه محصلین مجبـوروي چـې چپټرونـه د مفهـوم لـه پوهېـدلو

حفظ کړي. دې ته انځوریزه حافظه هم ویلی شو. د انځوریزې حافظې اغېزه په طبـي 

حصـلینو پـه د مه پوهنتونونو کې د اندېښنې وړ ده چې معلومات او پوهه تر ډېره وختـ

ږې. محصلین یوازې د آزموینو لپاره تیـاری نیيسـ چـې دا کـار د ېهن کې نه پاتې کذ

 دوی له علمي او مسلکي بریا رسه زیاته مرسته نه کوي.

د عميل کارونو د فرصت نه شـتون  زموږ د طبي زده کړو په سیستم کې یوه بله ستونزه

کـي عمـيل دورې پـه جریـان کـې(. نګـه د کلینیدار م کال او همیدی )په لومړي او دو

محصلین یوازې تـر تیـوریکي )نظـري( زده کـړو پـورې محـدود شـوي دي او ډېـر کـم 

غواړي چې محصلین باید په ټولګي کې د کېناستو او   تشخیو کوي. اوسنی ساینس

بـي چپټرونو د حفـظ پـر ځـای تـر ډېـره پـه عمـيل کـارونو کـې ونـډه واخـيل. نننـي ط

اسايس مترکز بويل. دا پـه  د دوی د پروګرامونو یا پوهنځي عميل پرمختګپوهنتونونه  

ده چې په ټولګي کې د لکچر ورکولو تر څنګ به محصلین په مسلکي توګه   دې معنی 

د روغتیایي مسلکي شخو په ډول د تشخیو کولو فرصت تر السـه کـړي او دوی بـه 

 1السه کول پیل کړي. تجربې تر عميلپه زیاته اندازه خپله د 

 
ولې هند او پاکستان ته ځي، اوټ لوک افغانستان انګلیيس ژبې  افغان ناروغاننجیب، ډاکت شمس، 1

 زېږدیز کال.  ۲۰۱۴جنوري،   ۴ابل، پاڼه، کورځ
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 رسه د آزادۍ راډیو مرکه وردک  له ډاکرت یحیی
 

مه نېټه د  ۳هجري ملریز کال د غربګويل د میاشتې په    ۱۳۹۳یاددښت: دغه مرکه د  

یو څلوېښت عنوان طبي دريس کتابونو د چاپ په هکله د آزادۍ د راډیويي مجلې د 

رسه و شوه چې تفصیل یې   ک یحیی ورد   کتضنفر په وسیله له ډا مسئول اسدالله غ

 دلته خپرېږي او په الندې ډول دی: 

 سالم علیکم!  

جلې په پیل شـوې خپرونـه اسدالله غضنفر یم، آزادي راډیویي مجله وړاندې کوم: د م

ت یحیی وردک رسه مفصله مرکه لرو، چې د ده په مرشۍ، پروژې تـر اوسـه ډاککې له  

 طبي کتابونه چاپ کړي دي. نوان ع ۱۴۰لپاره نو ان د پوهنتونو پورې د افغانست

یحیی وردک، د لوړو زده کړو په وزارت کـې د طبـي کتـابونو د   ډاکټراسدالله غضنفر:  

راتلونکـو پالنونـو او  دې پروژې د چاپ شویو کتابونو او چاپ پروژه پرمخ بیایي، دی د  

 .اندېښنو په اړه خربې راته لري

راهیسې د لوړو زده کـړو پـه وزارت   زېږدیز کال  ۲۰۰۹له  یحیی وردک وایي: زه    ډاکټر

طبـي دريس کتابونـه عنـوان   ۱۴۰کې منحیث مشاور کار کوم. په دغه وخت کې مـو  

کـې د اکـاډمیکو اړیکـو یـا  ملـان البته د کتابونو د چاپ مصـارف پـه آ چاپ کړي دي،  

DAAD   ملـاين ه آ بلـ هغـو ډېـر کومـک کـړی دی او یـوهپه نامـه یـوه مؤسسـه ده، چـې

کتابونـه د دغـه دوو   سسه ده، د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټه چې اکایتمؤ 
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 متویل شوي دي. مؤسسو لخوا څخه

دغه کتابونه اکایت یې د افغانسـتان د مختلفـو پوهنتونونـو، لکـه د کابـل، ننګرهـار، 

تو، دري پښـ خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپیسا پوهنتونونو د استادانو دي چې په

لیکل شوي دي او موږ یې چاپ کوو. څلور کالـه مخکـې کلـه چـې زه   ژبو  انګلیيساو  

 ننګرهـار پـه طـبوروسـته راغلـم، مـا د  څخـه افغانسـتان تـه لـه شـلو کلونـو مهـاجرت

کلـن پخـواين پـه الس لـیکيل   یا دېـرش  محصلین ولیدل چې دوی شل  پوهنځي کې 

ورته وایي، ورڅخه استفاده کولـه. دغـه زاړه کاغذونـه دوی  کچرنوټېوی لې دنوټونه چ

وازیني دريس مـواد وو، چـې دوی پخپل مرصف باندې فوتوکاپي کـول او دا هامغـه یـ

، چـې مـوږ تصـمیم وزه ډېر خفه کړم او همغـه و  ه وضعیتاستفاده کوله، نو دغ  ورڅخه

 ملانـانو رسه له آ  مو و، چې بیاو  مغهونیو چې زه به فقط په دغه برخه کې کار کوم، نو ه

مالتړ اعالن کړ او د کتابونو څه مايل مصـارف یـې پـر   څخهما  له  خربې وکړې، هغوی  

ماته د کار او ځای امکانات برابر  یې د لوړو زده کړو په وزارت کې  ستل او هم یغاړه واخ

نـه چـاپ ابو عنوان کت ۱۴۰پورې  چې تر نن موږ و توانېدوپيل کړ. کړل او دغه کار مو  

له هر کتاب رسه د کتاب  ټوکه چاپېږي. ۲۰۰۰یا  ۱۰۰۰  کتاب  عنوان   چې د هر  ،کړو

په شـکل هـم شـته  PDFپه داخل کې همغه د کتاب ټوله محتوا په یوه يس ډي کې د 

ه مرکز ل ITاو دغه ټول کتابونه موږ د جرمني بوخم پوهنتون ته لېږو او هلته د هغوی د 

سایټ کې اچول  په نامه یو وېب  www.ecampus-afghanistan.orgدغه ټول د    خوا څخه

کتابونـه پـه مکملـه او  ۱۴۰کېږي، چې هر څوک په ټوله دنیا کې کوالی يش همدغه 

 خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي.ه په وړیا توګه پ

 اسدالله غضنفر: اوکه په چاپي بڼه څوک وغواړي، هم شته په بازار کې؟

نه خرڅوو، دا موږ په لومړۍ مرحله کـې  په بازار کې دا یحیی وردک: په چاپي بڼه موږ 

د علومـو ورکـوو او یـو شـمېر کتابونـه مـوږ  په وړیـا توګـه پوهنځیو ته  د افغانستان طب

او ځینو روغتونونو ته ورکوو، په بازار کې نه خرڅـول   وزارت  ته، د عامې روغتیا  اکاډمي 

 ي.کېږ

صاحب یحیی وردک! د معارف د کتابونو په برخه کې یـو نظـر   ډاکټرفر:  اسدالله غضن

موجود دی او دا نظر د لوړو زده کړو د مؤسسو د کتابونو پـه حصـه کـې هـم شـته، یـو 
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کتاب که لیکل کېږي، نو درې اړخه باید په نظر کې وي، یو خو پخپله هغه علـم دی، 

تاب لیکي یا یې کومه کمېټه غه څوک چې که وفرضا  د فزیک یو کتاب لیکل کېږي، ن

 لیکي، نو دوی به په فزیک باندې پوهېږي.

 یحیی وردک: بلې.

 خپله له پیداګوژۍ رسه تعلق لري.ه اسدالله غضنفر: بل اړخ یې پ

لپـاره لیکـل کېـږي، یـا د  زده کـوونکي د  ټـولګي اتم  ښوونځي د یو کتاب دی، فرضا  د

کېږي، دلته دې تعلیمي اړتیاوې هم پـه نظـر  لپاره لیکل حصلد لومړي کال د م  طب

د علـم پرتـه یـو بـل علـم دی. د کې نیول کېږي، دغـه بیـا لـه علـم پرتـه، یـا د فزیـک 

 داګوژۍ چې رضورت دی ورته، چې تعلیم او تربیه څه غواړي؟ پې

ي ی و یم اړخ دا دی: یو کتاب به د تعلیم و تربیې د علم په معیارونو هم لیکل شو او در

علم معیارونه او غوښتنې به هم په نظـر کـې نیـول شـوي وي، خـو یـو کتـاب او هغه د  

ې هغه د فهم وړ وي، وضوح هم غواړي، لیکوايل هم غواړي، داسې یو مت باید وي چ

 یم مهارت شو.دا بیا یو در

ویل کېږي، چې د افغانستان تدریيسـ کتابونـه داسـې کتابونـه پکـې لـږ دي چـې دا 

 ه الزمه اندازه ولري.ې پوره او پګړندرې واړه ځان

 ېني یاست، د دغو در ئیې مطم  څخه  اسې کتابونه چاپو،، آیا له معیارتاسو څنګه؟ ت

 واړو معیارونو؟

یحیی وردک: د معارف په هکله زه باید دوی په اول کـې وسـتایم، ځکـه چـې دوی یـو 

 لوی کار رشوع کړ. 

ونه لکه ما چې مخکې وویل، ، زموږ کتابکلهراغلو زموږ یا د لوړو زده کړو د کتابونو په ه

مــخ بیــایم، چـې زه د افغانســتان د پوهنتونونــو اســتادان،  زه دغـه کتابونــه دغســې پـر

داشـتونه یـا ، خپل یادوی دغه خپل لکچرنوټونه ته تشویقوم، چې  کار  پروفیسوران دې

السته راوړنـو او معیـارونو  له نویو خپل کتابونه له رسه یو نظر پرې وکړي او هغه د طب

رسه برابر کړي او بیا یې مـوږ تـه وسـپاري. د مثـال پـه توګـه، دلتـه مـا ځینـې منـونې 

میا ده، چې دغـه پوهنـوال صـاحب ېراوړي، دلته دغه دوه کتابونه، یو کتاب عضوي ک

خپلـه رشـته کـې تـر دوکتـورا پـورې ه ولیزي لیکلـی دی، ده خپلـه پـه جرمنـي کـې پـ
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څو کاله یې په کابل پوهنتون کې هم درس ورکـړی دی، پـه دې کړی دی او   صیلتح

 وروستیو کلونو کې.

، چې دی خار  ته والړ يش، دی د کابل پوهنتون استاد څخهپخوا هم مخکې له دې  

ــوړي د افغانســتان تعلیمــي نصــاب پــه چوکــاټ بانــدې او همغــه مســلکي  وو، نوم

وږ محصل هـم پـوهېږي دغـه کتـاب یـې وهېږي او زمم پاصطالحاتو باندې چې دی ه

 ترتیب کړی دی. 

دی، چې د لوړو زده کړو وزیر   همدا شان دا بل کتاب د پوهاند دوکتور عبیدالله عبید

ون کـې د پـه پوهنتـ دی، دا پخپله استاد پاتې شوی دی، کلونه، کلونـه د کابـل طـب

وارې لـه رسه چـاپ شـوي او لـه رسه ، دا دوه درې لـیکيل دي نـهابو مایکروبیولوژي کت

ټ شوي دي. په دغو کتابونو کې ان شاء الله دغه مشکالت، چې په نـورو کتـابونو ېډېا

کې موجود دي نشته او یا ډېر کم دي؛ ځکه دغه کتابونه داسې یو بې تجربه استاد نه 

ه شـوي؛ ترجمـ خـوا نـه ديه ن لد یو ژباړ  څخهکيل، یا یو په یو د خارجي منبع دي لی

لس کاله د استادۍ د تدریس تجربه لري، نو هر استاد ځکه چې دوی خپله لس، پنځ

چې لس، پنځلس، آن شل کاله تجربه د تدریس ولري ان شاء الله هغـه د پیـداګوژۍ 

په نظر کې نیويل دي او دغه استادان پـه کتـاب لیکلـو   خوا څخه هم هغه معیارونهه  ل

 ابونه لیکيل دي.دوی ډېر کت ري،کې تجربه هم ل

عنوانه، دا  ۱۴۰یحیی وردک، تاسو چې کوم کتابونه یادو، دا   ډاکټراسدالله غضنفر:  

 ټول له طبي علومو رسه تعلق لري، داسې ښکاري ستاسو له خربو؟

 یحیی وردک: بلې، هو.

ي  کم  اسدالله غضنفر: د افغانستان پوهنتونونه، خو په نورو څانګو کې هم د کتابونو د 

نورو پوهنځیو ته    مشکل لري، د لوړو زده کړو وزارت، چې تاسو هلته سالکار یاست، 

 هم د کتابونو په برخه کې څه پروګرام لري؟ 

عي علوم دي، که دا اجتامعي  ییحیی وردک: د افغانستان په ټولو برخو کې، که دا طب

دی، چې  دغهعلوم دي، د دريس کتابونو اشد رضورت دی. زما پېشنهاد وزارت ته، هم

کې ونیيس؛ ځکه چې په   Top Priorityخپل پاسني یا  ه  چاپ د دريس کتابونو پ  دغه

تدریيس کتاب رول  اسايس  واقعا   کې  تدریس  د  پوهنتون   کيفیت  د  متأسفانه  لري. 
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په   ټول  اوسه،  تر  محصلین  او  په    ژبه  انګلیيساستادان  نو  پوهېږي،  ده چې   کارنه 

 ا  په پښتو او دري ژبو موږ دريس کتابونه په ټولو برخو کې ولرو. خصوص

یس  و، که وړم کال، جمهور رئصاحب یحیی وردک، تېر کال و   ډاکټراسدالله غضنفر:  

زده  به  پوهنځي کې دې په انګرېزي ژ   او طب  رينیحکم وکړ، چې په انج  حامد کرزي

،  وع يش، بیا ځینو خلکو په رسنیو کې مخالفت هم وکړ، مخالفت یې یو دا و کړې رشو 

او   دی  فشار  باندې  محصل  په  دا  او  نه يش  پوه  ژبه  پردۍ  دې  په  دوی  ممکن  چې 

ځینو خلکو یو قسم د ميل احساساتو په بنیاد هم دا خربه کوله، خو په مقابل کې بیا  

په هره ساحه  رېزي ژبه دی، په انګرېزي ژبه کې په انګ  ویل کېدل چې اوسنی ساینس

زرګونو په  زموږ    کې  که  کېږي،  پیدا  انجډاکټر کتابونه  زموږ  نور  نیان،  زموږ  ران 

علم له یوې    متخصصان د انګرېزۍ غوندې یوه نړیواله ژبه زده نه کړي، نو دوی به د

پیل شو، ا کار خو د ال؛لپاره محروم پاتې وي، خو په هر ح د همېش څخهلویې برخې 

 دغه کار، چې حامد کرزي یې حکم کړی دی، یو څه تفاوت نه رسه لري؟  نو ستاسو 

یحیی وردک: دغه کار که اصوال  ښه دی، زه یې طرفدار یم، خو دا د یو فرمان یا یو حکم په  

په    رسه   صادرولو  کې  معارف  په  باید  موږ  لومړی  دی،  کار  په  پالن  یو  ته  دې  کېږي،  نه 

فارغېږي باید روانه    ړو، چې یو څوک چې له دولسم ټولګي څخه کيد وک ر تأ ډې   ژبه   یيس انګل 

لسم پاس چې زموږ پوهنتون ته رايش بیا کېدای  و یې زده وي، دغه دو   ژبه   انګلیيس مکمله  

ژبه    انګلیيس يش، چې ځینې پوهنځي چې په انګلييس وي، دی خپل تحصیل ته په  

 دوام ورکړي.  

 که په هند او پاکستان کې؟ له غضنفر: لدالاس

 یحیی وردک: هو، لکه په نورو ځایونو کې. 

یوازې   موږ  که  زموږ محصلین  نظر  په  زما  په هکله،  کتابونو  د  ونه  کتاب  انګلیيسراغلو 

او   خپلو ژبو پښتوه  کوالی، لکه د دوی پ  ځینې   نه يش  ورکړو، دوی هغسې استفاده

ولیکل يش، رسبېر  کتابونه  چې  زه  پ  هدري  هم  دې  ما  ر  یې  منونه  دلته  ته  تاسو  به 

ده، بله خوا یې   انګلیيسیو کتاب تاسو یې وګور،، چې یوې خوا ته یې    اراوړې ده. د

دري ده، موږ دغسې کتابونه هم چاپ کړي دي، زموږ یو بل کتاب دی، چې مکمل په 

کراره په  لیکل شوی دی، دا پخپله د ننګرهار په پوهنتون کې استاد دی، نو    انګلیيس
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موږ  کراره استادان د طب   انګلیيس   باید  نوي  که  مثال   وکړو. موږ،  ته عميل کار    ژبې 

  انګلیيس لپاره نیسو، یو رشط یې باید دا وي، چې دوی په روانه    پوهنځیو او انجيني

موږ لس، پنځلس  ژبه که  تدریس وکوالی يش،  او  پورې دغهلکا  پوه يش  په    ه  رشط 

کلو   استادانو لسو  تر  شو  کوالی  الله  شاء  ان  په   نوومنو،  پوهنځي  ځینې  زموږ  پورې 

ژبه کړو، خو دا په یو وار نه کېږي، دا په حکم نه کېږي دا سیستامتیک کار    انګلیيس

 او پالن ته رضورت لري او د دې پالن او کار عميل کولو ته رضورت شته.

ردک! په افغانستان کې په تېرو لسو کلونو کې صاحب یحیی و   ټرډاکاسدالله غضنفر:  

مرستې،  مايل  رسه  افغانانو  له  وکړې،  مرستې  کې  برخو  مختلفو  په  ټولنې  نړیوالې 

تخنیکي  افغانستان څخه    اقتصادي مرستې،  له  مرستې، خو اوس چې بهرين عسکر 

به له افغانوزي نو په ډېرو ساحو کې دا وېره موجوده ده، چې دوی  رسه مرستې   انو، 

 بندې کړي، یا به یې ډېرې کمې کړي. 

  د افغانستان پوهنتونونو ته، خو د کتابونو ډېر رضورت دی او تاسو په دې موضوع ال 

ن کړی دی او  ښه پوهېږ،، څنګه چې تاسو کومه پروژه روانه کړې ده، کوم کار مو روا

م  کلونو کې ه  نکوطبي کتابونه چاپ کړي دي، دا به په راتلو   عنوان ۱۴۰تر اوسه مو  

 دوام ومومي، وضعیت څنګه دی؟ 

متزلزلیحیی   کې  برخه  دې  په  بهرنیان  دی،  نه  متأسفانه ښه  وضعیت  دي،    وردک: 

ت به  او د دغوچې خپل کومکونه  وکړي  پورې  اندازې  د دوی   ر کومې  لپاره  کومکونو 

د    ونورول د دغو هېوادټکندفتونه باید دلته وي، د دوی د پروژو یو څه عميل کول او  

که دغه ملکي خلک او دفتونه دلته امکان د    . او خلکو له خوا کېږي  مندانوخپلو کار 

دا دفتونه   وتړل شی،  وکړي، هغوی شاید  یا د خطر احساس  نه وي،  یې  موجودیت 

   اتیک ډول د دوی کومکونه به کم يش. چې وتړل شول، په اتوم

دا   چې  دی،  دا  مسئلې  د  اړخ  بل  دی،  مسئلې  د  اړخ  یو  هېوادونهبهر دا  چې  ين   ،

له   نیيس،  نه  کې  نظر  په  اړتیاوې  افغانستان  د  په سلو  دا دغسې سل  کوي،  کومک 

دي، چې هره   موږ حکومت او زموږ ادارې هم کمزوېنه ز   او له بلې خوا  ا څخهیوې خو 

 کې داسې یو پالن، پروګرام او عميل اداره یا هر وزارت په همغه خپل سکتور او برخه  

چې پوره دغه خپل سکتور یې تحلیل کړی وي، پخپل یانو لپاره  هرنپالن نه لري، د ب
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ي او دغه هم ورته معلوم وي چې کوم  سکتور کې یې مشکالت او هر څه ورته معلوم و 

 کارونه د افغانستان په ګټه دي. 

خارجیان رايش، بس همغه یو څه پروژې چې لري، یا پروګرام چې لري، هغه حکومت  

وزارت ته، هغوی هم موافقه وررسه وکړي او  ارې ته، یا  اد  ته وړاندې کړي، یا مربوطه 

 بس پیسې مرصفېږي. 

ان لېږل ډاکټر برخه کې هر کال جرمني ته یو شمېر افغاين   په   طب   د د مثال په توګه،  

عميل کار نه يش کوالی، چې هغه په    ډاکټرکېږي، هلته په جرمني کې یو خارجي  

 مری  باندې کار وکړي. 

 ه لري؟فر: اجازه نغضناسدالله 

ه  لري،  نه  اجازه  وردک:  مری   ې یحیی  یو  یا  تشخیو  یو  کوالی يش  تنها  هغه  نوع،  څ 

ب  مری   اې وګوري،  يش  نه  الس  افغان  اندې  زموږ  شمېر  ډاکټر ښودی،  یو  همداسې   ،

یا   باندې په هر    ان، د جرمني څخه ډاکټر استادان  ته    چې جرمني   ډاکټر راځي، په دغه 

ېږي، چې دوی دا پیسې په دې باندې لګوي؛ حال  مرصف   یورو ه  زر   ځي تقریبا  لس پنځلس 

دا چې موږ که دلته دغه پیسې را واخلو او په دغسې یو پروګرام یا پروژه باندې یې ولګوو،  

  مرصفېږي.   یورو تقریبا  دوه یا درې  موږ په هر کتاب باندې  ز لکه د کتابونو په چاپ باندې،  

بونه  زره شاوخوا کتابونه چاپوو.  دا کتا  تقریبا  درې دې تاسو وګور،، موږ په دغه لس زرو بان 

راوړنه  تشویقوي، بل دغه السته  استاد  اوس    یو  پاتې کېږي،  افغانستان کې  کاله    ۲۰په 

 وروسته هم دغه کتاب به په همدغه ملک کې پاتې وي. 

 اسدالله غضنفر: او په زرګونو خلک ترې استفاده کوالی يش.

په ټول افغانستان کې ترېنه استفاده تفاده کوي،  اس  یحیی وردک: او نور خلک ترې

لپاره صحیح ده، د    ان لېږو، جرمني ته د دوه دریو اونیوډاکټر کېږي او دا که موږ دا  

مؤثرلپاره    ډاکټر ورکشاب  یو  باید  به  موږ  لومړیتوب، چې  هغه  خو  وي،  کتاب  هم   د 

 ته ورکړو، مدنظر کېږي نه.  چاپ

وژې ته راشو، څنګه په راتلونکو وختونو  کتابونو پر   و داسدالله غضنفر: که بېرته ستاس

 د کتابونو چاپ ته ادامه ورکو، او که نه؟  تاسو کې هم 

د کتابونو چاپ روان یحیی وردک: دغه کار په ټپه نه دی والړ، همدغه اوس هم زموږ  
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باندې  ، موږ په دې ورځزه په چاپ خانه کې وم   دی، تېره اونت و کې په یو نوي فکر 

ک ټول    دا چې هغه    ،وهاکار  ټ عنوان    ۱۴۰دغه  په  او  موږ چاپ کړي  ول  کتابونه چې 

کې   ګانو  اړو چې په یوه يا دوه ډي وي ډي موږ غو   . افغانستان کې مو تقسیم کړي دي

کړو (  PDF)د   راغونډ  باندې  ټولو طب دا ریکار   ،په شکل  افغانستان  بیا د  او دا  کړو    ډ 

کتابونه به په  عنوان    ۱۴۰، چې دا  په دې کې دیلی  محصلینو ته ورکړو. د دې ښه وا

کې ولرالی يش، هر څوک یا    ټرخپل کمپیو ه  ډېر واړه حجم کې، چې هر څوک یې پ

 ۱۴۰خپل جېب کې همدغه ه  یا طب محصل یا استاد یې په لپټاپ، حتی پ ډاکټرهر 

او    لريشاءالله په کيفیت د درس کې مهم رول و کتابونه به وررسه وي. دغه به انعنوان  

 استفاده وکوالی يش.  ېفرنس له دې څخهان منحیث د ر ډاکټر وان هم به ځ

 1کامیاب اوسئ.  اسدالله غضنفر:

 

 
 

 

 

 
کتابونه    1 دريس  څلوېښت طبي  یو  مجله،  راډیويي  آزادۍ  د  اسدالله،  د غضنفر،  کابل،  شول،  چاپ 

   مه نېټه.۳هجري ملریز کال د غربګويل د میاشتې  ۱۳۹۳

http://pa.azadiradio.mobi/a/25411497.html 

 

د دې پـــر ځـــای چـــې د ښـــوونې الرې چـــارې ځنـــډنت يش، بايـــد دريس 

ــای  ــرار پرځ ــو او تک ــظ کول ــو د ښــوونې الرې چــارې د حف ــرو، څ ــه ول کتابون

 ل يش.په ډلبندۍ، خربو اترو او عمل بد فکرونو انتقادي تحليل او د

 
 انستان کې د ووونې او روزنې بيا رغاونه او پرمختياپه افغ

 ، موخې او اسرتاتېژۍ پالييس

 د افغانستان د ووونې او روزنې خپلواک عايل کميسيون 

 ( ۲۰۰۳) ۱۳۹۲-کابل

 د يونسکو په مرسته
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 هر کال د کتابونو لپاره زر ډالره 

 د افغانستان نامجهز پوهنتونونه 
 

  فغانستان د نامجهزو پوهنتونونو دغه څېړنیزه مقاله چې د کتابونو له درکه د ایادښت:  

لپاره د محدود مبلغ تخصیو ورکول او داسې نورو مسائلو په هکله    ونو د تامین تاب د ک

شبکه کې کرېسټېن رورز په    AANمه نېټه په  ۲۳زېږدیز کال د نومرب په    ۲۰۱۴ده، د  

ژبه  الندې    انګلیيس  په  تفصیل  لیکنې  دې  د  دلته خپرېږي.  یې  مت  پښتو  لیکلی، 

 ډول دی: 

 

ونو په پوهنتون  تان د افغانس

ال هــــم کــــې محصــــلین 

مناسب دريس کتابونـه نـه 

اســـتادان دوی تـــه  لـــري.

نه، چې تش په نامه چپټرو 

 له لکچرنوټونو او تېر وخت

کتابونو څخه کـاپي شـوي 

پـه جې انبـارونو بـودله بل پلوه کتابتونونه، د اهداء شویو کتـابونو د بـې    ورکوي.  ،دي

او لکچرونو لـه محتویـاتو  نصاب اوو، تعلیمي ړتیڅېر پاتې شوي دي، چې زیاتره یې د ا

 رسه رسه چـې زده کـړې یـې د یــوبهرنـت مـداخلې کلونـو  ۱۳لـه  .رس نـه خـوريرسه 

حالـت دوام لـري؟ کریسـټین رورز د   دغهبریايل پړاو په توګه ګڼيل دي، ولې تر اوسه  

کړي ډونه تحلیل خن مناسبو او اپډېټ شویو زده کړو او تدریس د رسچینو درې بنسټیز

که د تعلیمي نصاب اصالح چې دغه موانع )خنډونه( له نورو موضوعاتو، لاو ښیي    دي

 رسه څـه اړیکـه لـري. نیو ښـوونځیو رسه نـه همغـږۍجو او له لومړنیو او منځکول، بود
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خره ، چې بـال وړاندیز شوې حل الرې راښیي نوموړې د استادانو او سالکارانو له لوري  

له بده مرغـه، نـه »رورز وایي:  ابونو رسه سمبال کړي.سبو دريس کتمنابه محصلین په 

د لوړو زده کړو راتلونکی پنځه کلن ستاتيژیک پالن او نه هم پـه دې برخـه کـې لویـو 

 «دې سماليس اړتیا ته پاملرنه کړې. مرسته کوونکو

ستان په لـوړو وسه د افغانر اکتابونه یا په ځانګړې توګه د کتابونو کمښت ښيي، چې ت

چې په نوره نړۍ کې محصـلین داسې حال کې  په    زده کړو کې څه کمی شتون لري.

افغان محصلین په خو له کتابونو څخه ډک درانه بکسونه پوهنتونونو ته وړي او راوړي، 

د  کې له څو کاپي شویو پاڼو پرته نور څه پوهنتونونو ته نـه وړي.  ي ک وړهیوه پالستیک

رسه چې د  او کوښ  رسه وه  وکلن ۱۳ه؛ ځکه په حقیقت کې له ه دا خربه ننتیحیرا

د زده کړو ډېر مـواد د الرسيس وړ نـه ، بيا هم په الر کې شوې دي زده کړو د پرمختګ

 .دي

کال د سپټمرب په میاشت کې په کابـل پوهنتـون کـې لـه محصـلینو زېږدیز     ۲۰۱۴د  

 ې:رسه څو ناڅاپي خربې اتر 

اقتصـاد پـه اړه د لکچـر لپـاره  م سمست محصل د مکرویپوهنځي د دو  ادد اقتصمتیم  

اساسـاتو کـې د اقتصـاد د  ي دوسیهپالستیکرنګه  په آيب  نوموړی  ټولګي ته روان دی.  

کـاپي شـوې پـاڼې پـه   ۲۰د وزارت له خوا تیار شوي کتابګوټي )رسـالې( څخـه  په اړه  

ضمون په اړه د نورو کتابونو سپارښتنه ورتـه نـه ده مد یاد نا، وی  ده په  دلري.  الس کې  

چې د زده  شوې، دی وایي: »موږ له همدې څخه زده کړه کوو، که څه هم موږ پوهېږو

 کړې لپاره څه ته اړتیا لرو.«

دی لـه پوهنتـون څخـه د بانـدې د . محمـد رسـول د ریاضـیاتو پـوهنځي محصـل دی

یوي مسـایلو ئاړي چـې »پـه احصـاکې دی او غـو ال ټ کلپ په لوري د تګ په حانټرنې

ــړي. ــه وک ــن پلټن ــه اړه انالی ــراف اســتعامل« پ ــې د ګ ــه،  ک ــه قول ــوړي ل د دوی د نوم

کتابونه لري، خو هغه څـه چـې دی ورتـه اړتیـا نوي  یې په اړه دوه  ئد احصا  ټمنټ ديپار 
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 محمد رسول شکایت کوي، چې د محصلینو لویه ډلـه کتابونو کې نشته.  ولري، په دغ

تحلیـل، تفاضـيل مختلط وخوا راټولېږي؛ ځکه چې د تحلیيل هندسې، استاد په شاد  

 شته.نورو مضامینو په اړه کتابونه ن ریايض او ډېرو

یو محصل وایي: »موږ ډېر الیق استادان لرو، خو دوی زموږ لپاره نـوي دريس مـواد نـه 

کـوالی  يش نـه لـري او نـه  دوی وایي چې کمپیوټرونو ته الرسسـی .  يش چمتو کوالی

نه لري، چـې  بلدیتهم په کايف اندازه  ژبه انګلیيسمواد پیدا کړي او دوی په   دريس

 ژباړي.« زموږ لپاره دريس مواد و

م سمست محصل دی، د فوتو کـاپي د دوکـان یقیب الرحمن د وترنرۍ پوهنځي د دون

اد لخـوا راټولـو ه د اسـته اړ « پد خرڅالو مېز ته والړ دی او د »وترنري طبي اصطالحات

هغه کتاب/کتابونه نه دي څرګنـد،  د دغه پاڼو پر پښتت    پاڼو غوښتنه کوي.  ۳۰شویو  

ددې پـاڼو محتویـات ډېـر سـاده تـر  سـتل شـوي دي.یچې دغـه معلومـات ورڅخـه اخ

ستګو کېږي، د بېلګې په توګه د حیواناتو کور )یا د اوسېدو ځای( ته په انګلیيس کې 

Coop    ښـه سـمبال شـوی  حمن وایـي، چـې د پـوهنځي کتـابتون نقیب الر   ي.کېږویل

 دي او دی ورباندې نه پوهېږي. انګلیيسدی، خو زیاتره کتابونه یې 

 ؟ې څه دياو ستونزې ي ولې افغان محصلني مناسب دريس کتابونه نه لري

لوی نکي حالت نو اشیزده کړو او دريس موادو د خو اوسنیو  په افغاين پوهنتونونو کې د  

کـال پـورې نـه بسـپنه  ېږدیزز  ۲۰۱۰تر  .او بنسټیز المل لوړو زده کړو ته نه پاملرنه ده

له بلې خوا د  لوده.ورکوونکو او نه هم افغان حکومت په دې برخه کې کومه لېوالتيا در 

دا ځکه چې افغان حکومت او   .  دیزیاتېدو    چټکت رسه مخ پرمحصلینو شمېر هم په  

دا  کلونو لومړنیو او منځنیو ښوونځیو ته زیاته پاملرنه کـړې ده.  نې په کلونوټولنړیوالې  

(، خو دې ټکي ته یـې 1) دغه سکتورونو د بریالیتوب سبب شوی دی دکه څه هم  کار  

 
اتلو لپـاره سـر تګ د مترکـز او پـه همـدې حـال د نجونو پ. ښوونځیو ته د ماشومانو ، په ځانګړي ډول 1

لـه یـو میلیـون څخـه کـم افغـان  کـال کـې ۲۰۰۱مناسبه ده د دوی مخکیني تعداد ته کتنه ويش. په 
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، چـې زیـات فـارغین ورکـوي کړې، چې دغـه سیسـتم تـر هغـې انـدازېپاملرنه نه ده  

 .پوهنتونونه یې ظرفیت لري

 هېواد د لـوړو زده کـړو د اوسـني سـتاتیژیک پـالن چې د  رزونه ایوه داخيل  USAIDد  

( د اجرا په اړه ده، لـه ثـانوي زده کـړو څخـه د فـارغینو د شـمېر کال  ز۲۰۱۰-۲۰۱۴)

(، چـې کې  ز۲۰۱۴٪ په ۳۶، او ۲۰۱۳٪ په  ۵۹،  ۲۰۱۲٪ په  ۳۶زیاتوالی څرګندوي )

څخـه  ۲۰۰۲له  تر السه کړي.ړې زده کړې  لو  له دې ډلې څخه تقریبا  ټول هیله لري

کال د ډسمرب میاشتې تر پایه په افغاين پوهنتونونو کې د محصلینو شمېر   ز  ۲۰۰۳د  

پر دې اساس، پوهنتونونو ته د ازموینې   ته زیات شوی.  ۱۲۳،۵۲۴څخه    ۳۱،۲۰۳له  

 (.1) ېږيیات( ورکوونکو زده کوونکو شمېر هر کال په لسګونو زره ز)کانکور

ــوړو زده کــړو وزارت او د  ــورو  ۳۴ل ــوړو زده کــړو مؤسســې ن ــه او د ل ــي پوهنتونون دولت

محصلینو ته په فضا برابرولو کې ناچاره دي، خو دوی په ګډه رسه ه ه کـوي، چـې د 

دا اصالحات په ډېرو والیتونـو کـې د لـوړو زده کـړو  کړي.هواره یوه اوږده لړۍ   ستونزو

، د نـا متـامې دريس برنـامې جوړونـه، د تضـمین  کیفیـتد  ناوې،  مناسبې زېربنا  لپاره

د ښـځو الرسسـی، پوهنتونونـو  استادانو ظرفیت جوړونه، په پوهنتونونو کې زده کړو ته

سـتونزې او د  څخـه ډک سیسـتم د بیـا مـنظم کولـو( له درغلیو  زموینې )کانکورته د آ 

 
میلیون  ۵.۲میلیون ته زیات شو )  ۸.۵کې  ۲۰۱۲/۲۰۱۳ماشومان ښوونځیو ته تلل، د دوی تعداد په 

وي زده شـزیـات نـوي شـامل  څخـهه یـو میلیـون ې څخه لمیلیون نجونې(. له دې جمل  ۳.۳هلکان او  

لـه   Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010/11کـوونکي دایمـي ناسـوب دي. د 

سلنه ماشومان ښوونځیو تـه ځـي. پـه دې اړه نـور پـه   ۵۵عمر لرونکي یوازې    مخې د لومړين ښوونځي

UNESCO 2013/14 Monitoring Report لوستلی شئ. کې 

ر کلونو تر مـنځ بـه د ښـوونځیو د فـارغینو شـمې ۲۰۱۵او  ۲۰۱۱ه پورته ځي. د رس تقاضا په چټکت  .    1

زموینـه کـې آ پـه  په شاوخوا کې افغـان ځوانـانو د کـانکور ۱۱۷،۰۰۰کې د   ۲۰۱۱درې برابره يش. په  

 ۲۰۱۴ هوه، پ  ۱۷۵،۰۰۰کې دا شمېره    ۲۰۱۳ینا په  ګډون درلود. د لوړو زده کړو وزارت د یو ویاند په و 

چې د لـوړو زده کـړو وزارت یـو افغان ځوانانو په کانکور کې ګډون کړی وو. لکه څرنګه   ۲۵۰،۰۰۰کې  

پـورې زده کـوونکي پـه کـانکور کـې ګـډون  ۳۰۰،۰۰۰کال کې به تـر  ۲۰۱۵ته وویل، په  AANویاند  

 وکړي.
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 .خپلواکي په بر کې نیيسمي او مايل عل پوهنتونونو

سـت څخـه ځینـې موضـوعګانې لـرې لې ښایي دا د حیرانتیا خربه نه وي، چې لـه دې

دي، چـې لـه هغـې ډلـې  یا هم د راتلونکي لپاره ځنـډول شـوېاو  شوې، هېرې شوې

 څخه د نویو او د الرسيس وړ دريس موادو چمتووالی یوه موضوع ده.

مـه انـدازه، د مرسـتو پـه بڼـه او یـا لـه بهرنیـو پالنه، په کبې د کتابونو تالش ډېر وخت 

ه ـې دا  کـې  . که څه هـم پـه ځینـو حـاالتوهنځیو رسه د رشاکت په ډول پاتې ديپو 

ټولـو پوهنځیـو او مرکـزي ، خـو هې کلـه هـم نيشـ کـوالی چـې  دي  هیله بخښـونکې 

حصـلینو ې مله همدې کبله هغه څه چکتابتونونو ته کايف اندازه کتابونه چمتو کړي.  

ځله بې پالنه وي او د محيل استادانو پـه مهـارتونو او ماخـذونو   دریس کېږي، ډېرته ت

تعامل پورې اړه لري، چې دا د زړو، تر وخت تېرو او بې پالنه دريس موادو اوسـنی اسـ

محصلینو په فارغولو کې مرسته کوي، چې په بېالبېلـو  ونور هم کړکېچن کوي او د هغ

 شوي دي.زل بې پالنه ډولونو رو 

بانک »د هېواد د لـوړو زده کـړو لنـډیز« کـې داسـې  کال کې نړیوالزېږدیز    ۲۰۰۷په  

بیانوي: »...دريس مواد او ښوونیز او روزنیز مېتودونـه پـه پـوره توګـه لـه دوده لوېـديل 

تـه دي... د اړینو ښوونیزو او روزنیزو )پیداګوژیک( مېتودونو د امکاناتو )لکـه انټرنيـټ 

 کتابونه، ژورنالونه او ازمایښتي یا البراتواري مـوادو( د رانیولـو لپـاره د الرسسی، دريس

چې باید د زده کـړې  هغه څهال هم کلونو کې  وپه او   مرستو منابع په الس کې نشته.«

د وزارت او  )نوي، معیـاري او د الرسيس او پوهېـدلو وړ دريس مـواد(  مرکزي برخه وي

ې کېـږي، چـې ګـواکداسـې انګېـرل خـوا ه ونکو لـبسپنه ورکو  نګهپوهنتونونو او همدار 

په سیستم کـې د ال نـورو مناسـبو دريس کتـابونو پـر  وروسته به یې په اړه اقدام ويش.

 .دياسايس خنډونه باقي پاتې وړاندې 

 جه بود :لومړی خنډ
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چې دوی د پوهنتون د  ( وایي 1) د کابل پوهنتون اداري هیئت جه ده.ی خنډ بودلومړ 

همدا راز پوهنځي هـم پیسـې نـه  .هم نه لري بودجه  لپاره یوه افغانت  کتابتون   کزيمر 

نونو کتابتونونه د نورو والیتونو د پوهنتو .  چمتو کړي  پرې  لري، چې کوچني کتابتونونه

 .له ورته حالت رسه مخ دي هم 

لـت دا ډول حا ولـې چـې ه یوه برريس ښـیي ر رس وزارت له یو مايل مدې لوړو زده کړو  د

تر ټولو لویه برخه  .یو برخو وېشل کېږيلوړو زده کړو لپاره اوسنت بودجه په در دی؟  د

ــه ډالــرو پــه شــاوخوا کــې ) ۳۷،۸۹۸،۴۰۰د  افغــانت( د  ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ملیون

ــوې ده. ــانګړې ش ــاره ځ ــونو لپ ــه  معاش ــه برخ ــره  ۳۰،۷۹۲،۴۰۰دوېم ــایي ډال امریک

ــو، مح ۱،۷۸۷،۵۰۰،۰۰۰) ــاره خــو صــلیافغــانت( د لیلی ــوادو، د فرنیچــر نو لپ ارکي م

امریکـایي  ۲۱۵،۳۳۲یمـه برخـه در  لوازمو، اوبو، برېښنا او نـورو لګښـتونه تشـکیلوي.

 .لګول کېږياو ترمیمولو لپاره افغانت( د کوچنیوخریداریو  ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ره )ډال

کې د کتابونو د چـاپ لپـاره یـوه  ۍد دوېمې برخې، په یوه فرعي کټګور جې  ددې بود

افغـانت( یـوه ډېـره  ۲،۰۰۰،۰۰۰ډالرو پـه انـدازه )  ۳۴،۴۵۳دا د    اکل شوېده.ه ټ برخ

پوهنتونونو لپاره ځانګړې شوېده؛ په دې توګه د هـر   ۳۴کوچنت برخه ده، چې د ټولو  

 د .ید یډالره ټاکل شو  ۱،۰۰۰ مبلغ یوازې ستلو لپارهیخپوهنتون لپاره د کتابونو د ا

ا رسه دغـه ، چـې پـه رښـتینـه مکلـف کـړيونو څ قانون نشـته، چـې پوهنتېدې لپاره ه

جه پر کتابونو ولګوي، دوی دا پیسې په نورو موادو )لکه قرطاسیه، تختې او داسې بود

 
کړو له وخت  هپه کابل پوهنتون کې د خپلو زد Thomas Ruttingد افغانستان د شنونکو شبکې غړی 

خـورا ښـه ؤ. ډېـرې لویـدیزې او  کـال کـې مرکـزي کتـابتونزېږدیز   ۱۹۸۳څخه یادونه کـوي، چـې پـه 

 اتحادیې او افغاين کتابونه یې درلودل. مختلفو هېوادونو د مختلفو پوهنځیـو لـه کتـابتونونو او   ختیځې

او  ۱۹۹۲ولې. نوموړی وايي زیاتره مواد د کلسیزو کې مرستې  رسه په تېرو څوتابتون  همداراز مرکزي ک

په دوران کې هغه مهال له منځه والړل، چې حزب وحدت له کتابتون  کلونو تر منځ د مجاهدینو  ۱۹۹۶

څخه د نظامي اډې په توګه کار اخیست او جنګیالیو به د ژمي پـه موسـم کـې د ګرمولـو لپـاره کتابونـه 

 بېرته منظم شول. پاتې یې د طالبانو په واکمنت کېځول او سو 
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ښـایي د  .( باندې مرصفوي او یا یې بېرته د لویې پیامنـې اړتیـاوو تـه راجـع کـويونور 

 .به لګول کېږيلونو او یا د لیلیو لپاره ېبرېښنا د ب

خت پر اهداء شویو مرستو تکیـه نو کتابتونونه زیاتره و ين پوهنتونو فغاله همدې امله د ا

د کتابــدار  د کابــل پوهنتــون د مرکــزي کتــابتون یــوه ورځ پــه تېــرو اوونیــو کــې  کــوي.

په شاوخوا کې  ۲۵۰دا کتابونه د   وښودل.راهامیون نوي را رسېديل کتابونه    مرستیال

مېـز پـر  منځ کې  د یو دفت پهر د بدا، چې د کتاوو 

هامیـون وویـل: »دا کتابونـه پـه   .ورس کوټ شوي و 

کابل کې د سـفارتونو، لـه بهـر څخـه د نېـک انـدو 

خـوا راوړل شـوي او یــا را ه خلکـو او یـا موسسـاتو لــ

ــوي دي.« ــتول ش ــه  اس ــې څخ ــه دې جمل ــر ل  وډې

لـومړی  بې ګټـې ویلـی شـو.په ډاډ رسه  کتابونو ته  

 Awakening Yourل شــو، د )ښــود و را کتــاب چــې 

Child’s Natural Genius )ــراين ( کتــاب فــاريس )ای

د اروا پوهنې پـه باید  ژباړه وه، چې په کتابتون کې  

برخه کې کېښودل يش، خو دا بـه غـوره وي، چـې 

 .په ګدام کې کېښودل يش هم الس کتابونیله ځان رسه د مرستې په برخه کې د دو

فرانسوي ژبه لیکل ، چې په وپه اړه یو قاموس و  قتصاداد دوېم کتاب د ټولنیز مارکېټ 

 یـم کتـابدر فرانسوي ژبه په افغانستان کې په پراخه کچه نه کارول کېږي.  .وشوي و 

سـتل شـو، پـر هغـه د لګـول شـوې ټـاپې څخـه یچې د کتـابونو لـه کـوټ څخـه را واخ

خـوا تـرک ه لـ کتـابتون  ن دد پوهنتو   Nuremberg-Erlangenښکارېده، چې د جرمني د  

، ویـم جلـد و ې څخـه دردا کتاب د سوداګرۍ د اصولو په اړه له یـوې سلسـل  .وشوی و 

راوړلو پر مهال لـه السـه وتـيل   هغه نور جلدونه له جرمني څخه افغانستان ته دد  چې  

 کتاب هم په جرمني ژبه لیکل شوی وو.دا  وو.
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ګرځـوي؛ ځکـه  نو لپاره بـې معنـی حصلیبتونونه د مکتاپر داسې بې پالنه مرستو باور، 

زموینې رسه، چې محصلین د سمست پـه پـای کـې ابونه د استادانو له لکچرونو او آ کت

 وررسه مخ کېږي، سمون نه لري.

کايف اندازه  هامیون دا حالت په لنډه توګه داسې بیانوي: »موږ په  د کتابدار مرستیال

مـوږ پـه او همداراز  نه لروکايف اندازه د نویو کتابونو کاپي موږ په    رو.ه لنوي کتابونه ن

پـوره  بـهژ  انګلیيسـزموږ محصلین پـه ژبو کتابونه نه لرو.   او دري  پښتو  کايف اندازه په

 کتابونو پوه يش، چې موږ یې په الس کې لرو.« بلدتیا نه لري، څو په هغو

 کاپي دوکانونه دي.فوتو د کابل پوهنتون شاوخوا د   کتابتونونه،ام  تر دې غوره یا ډېر ع

په دې دوکانونو کې استادان او محصلین د دوی په وینا چپټرونه السته راوړي، چې له 

 دي. کتابونو څخه ځینې برخې کاپي شوي دي او یا په الس لیکل شـوي لکچرنوټونـه

کړي او یا یـې هـم حـافظې پورته  هغو څخه ګټه لهله محصلینو څخه مته کېږي، چې 

په پراخه کچه په ال هم د تدریس او زده کړې دا دودیزه یا پخوانت طریقه    ته وسپاري.

دا حالـت ورو  خو د ځوانو استادانو په راتـګ رسه  ي،افغاين پوهنتونونو کې کارول کېږ

تـه نـږدې »حسـیب نځي دروازې پـوه رينیـد انج و په حال کـې دی.لله منځه تل  ورو  

چپټرونـه  ۷۰۰یا ۶۰۰فوتوکاپي« د بېلګې په توګه )دا چې په انځور کې ليدل کېږي( 

ډېـرې کـوچنت برخـې دا  ګونو محصـلین راځـي، چـې د علـم  سـلهره اوونت پـه    لري.

نـه  هـم معلومـهزیاتره وخـت دا  .پاڼه یې یوه یا دوه افغانت قېمت لري هوپېري چې هر 

راټـول ستل شوي دي، چا دا نوټونـه یکتابونو څخه اخ له کوموواد   مچې دا دريس  وي

 ي؟او د لومړي ځل لپاره څه وخت لیکل شوي د کړي

 شتونځ د څېړنې د کلتور او عالقې ند استادانو ترمن :م خنډيدو

د لوړو د زده کړو په سیستم کې د نویو کتابونو پر وړاندې دویم خنډ هغه څه دي چې 

د  مـنځ د څېړنـې  د اسـتادانو تـریې »عثامن بابري چارو معین  لمي عد زده کړو وزارت  

 « بويل.کلتور نه شتون 
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عثامن بـابري د افغانسـتان د   یو تخنیکي او برشي عامل وجود لري.په دې برخه کې  

ستانو په رژیم کې یلویو لویو استادانو او ساینسپوهانو په اړه وایي، چې ډېر یې د کمون

ره له علمي بدلونونو څخه لرې پـاتې شـول او و لسیزو لپاد څله منځه والړل، پاتې یې  

ایي: »دوی باید خپلې بابري و  .تیا نه لريلېوال رسه زیاتره یې تر دې وروسته د تدریس

ښکاري داسې چاپ کړي، خو  موادنوي تدریيس او دريس او  ولويل  یو ځلې بیارشتې 

مجلـې  «پالن ټولنه ن دد پوهنځي او پوهنتو »نوموړي    .«چې دوی هېڅ حرکت نه لري

مقالـه کـې د داخـيل جګـړو او طالبـانو پـه وخـت کـې د افغانسـتان وروستت  لپاره په  

اسـتادانو او اداري هیئـت د  ودی په دې لیکنه کـې د زیـاتر  پوهنتونونو ته کتنه کړې.

 بیانوي، چې تر اوسه هم په دې سیستم کې محسوسېږي.الملونه داخيل مترکز 

 بابري لیکي:

صــلین ځـورول کېـدل او ځینــې وختونـه نیـول کېــدل او د منـدان او محکار اسـتادان، 

ــه و پوهنتونو  ــاوړه توګ ــه ن ــو ســاحې پ ــه شــدت رسه د  .جــاړې شــوېېن ــد پ ــي ژون علم

 څخـه وېـرې له او د فشار او تهدیدونو  مرشۍ، د پیروۍ د غوښتنوسیايسبدلېدونکې  

لو له منځه تل قې د سیايس السوهنې، فکري تحمیل، د عال   .وتر اغېزې الندې راغلی و 

د... ېتحقیق په مکمله توګه پای ته ورس او د تحقیق لپاره د رسمایې د کمښت له کبله

او قـوم پرسـتت  و طریقو له ماتې رسه مخ شوی وو، ایډیالوژي، سمت پالنهنظام په نور 

د جګـړې اغېـزې وغزېـدې، او پـه دې توګـه   درلـودپه تصمیم نیونه کې ډېر مهم رول 

 وزیاتېــدونکي جنایتونــه او د زیــاتر  ،ې مببـارۍ، وژنــې ره، ترهګریــز وېــ لکـه: د بریــدونو

خلکو چې په جګړه کې یې هوساینه او  دا د هغو  .  استادانو او کارمندانو داخيل مترکز

دوی تـر هرڅـه زیـات د خپلـو   .وؤ ، د ژونـد حالـت ود ژوندانه وسایل له السه ورکړي و 

 ځانونو ساتلو ته متوجه وو.

خواين دودونه، تر هـر څـه ډېـر مهـم شـول، چـې زي واکمنت پمرکپه دې وخت کې د 

وېرول او لـوړ پـوړي چـارواکي یـې   څخه  ټیټ پوړي مامورین به یې د پرېکړې له نیولو
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و، لکه دینـي و رس بېره پر دې عمده اختالفات موجود   درانه او قدرمتند حاکامن کړل.

و لخـوا فشـار د ځینو کړی کړواختالفات، په زده کړه کې د مفکورې ونډه او په لوړو زده 

چې غوښتل یې ښځې له پوهنتونونو څخه وبايس او پـه ټولنـه کـې د دوی ونـډه کمـه 

دې ټولو عواملو د تغیراتو لپاره هیله مندي ډېره محدوده کړه او د بدلون فرصت   کړي.

 یې تقریبا  له نشت رسه برابر کړ.

چـې زیـاتره مرسـتې )رسه مالتـړ   لـه محـدود  د بودیجې له کمښت او د مرسته کوونکو

کـوچني مخالفتونـه پر وړاندې ، د بریالیتوب (ورکړل شوېلومړنیو یا ثانوي زده کړو ته 

 ډېر لوړ وو.

 پوهنځیو کې لوی بدلونونه )ډېر البراتوارونه  ، ځمکپوهنه او فارميسرينیبابري په انج

استادان( ستايي، خو دا مني چې تر اوسه هم په کابل پوهنتون کې )چـې پـه   او غوره

هېواد کې تـر ټولـو لـوی او پرمختللـی پوهنتـون دی( داسـې اسـتادان شـته، چـې لـه 

څو لسیزې پخوا راټول کړي، په څـو څـو   یې دا نوټونه    تدریس کوي.لکچرنوټونو څخه  

 .دای يشکې او په سختت رسه لوستلځله کاپي شوي 

نـو د لوړې درجې استادانو شمېر کم دی، په دولتي پوهنتونونو کې  ورته وخت کې  په  

ظرفیت کمزوری کوي، چې څېړنه وکړي او نـوي دريس منـابع   د استادانوهم    المل  دا

 را ټول کړي.

( یـو پخـواين 1کې د ښوونې او روزنـې د خپلـواک عـايل کمیسـیون)  زېږدیز  ۲۰۱۳په  

کړو وزارت له ه و رسه رسه، په تېرو څو کلونـو  »د لوړو زده:  مرش سیف صمدي لیکيل

 کې د پوهنځیو د استادانو وړتیاوو په کايف اندازه پراختیا نه ده کړې.«

 
پـه مالتـړ د افغـان حکومـت پـه  UNESCOکـال کـې تأسـیس شـو او د ېږدیز  ز  ۲۰۰۲دا بنسټ په  .    1

لومړیتوب کې را منځته شو، چې په هېواد کـې د زده کـړو د سیسـتم د بیـا رغـونې او نـوي کولـو لپـاره 

وڼ انـدي، لـه نـورو ر ي. پـه غونـډو کـې افغـان روزونکـي، یـا ورکـړ اړینې پالیست او ستاتیژۍ تـه پراخت

جنسـیو ېبسـپنه ورکـوونکي او د ملګـرو ملتونـو د نـورو ا  هېوادونو څخه د زده کـړو متخصصـین، نړیـوال

 استازي رسه یو ځای شول.



 199 

په شاوخوا کې نوي استادان وګامرل شول، چـې   ۵۰۰وایي: »تېر کال د  همداراز  دی  

دې په پر رسبېره . لوددر  سانسېدرلوده، بلکې زیاترو یې یوازې ل  یوه یې هم دوکتورا نه

د  ن اســتادان د تقاعـد عمــر تـه ورســېدل.کـال کــې ډېـر شــمېر مرشـا ېږدیـزز  ۲۰۱۲

ع او مسلکي وړتیا به د لوړو زده کړو وزارت لپاره د لویې ننګونې په توګـه ېاستادانو ترف

 .« ولريدوام 

٪( یـوازې د ۵۷زیـاتره اسـتادانو )چې پـه افغـاين پوهنتونونـو کـې   ښيي شمېر  اوسنی  

سـلنه  ۵ یـوازې سـلنه ماسـتي او ۳۸دي، یـوازې  ه کـړې کـړېس تر کچـې زدسانېل

 استادان د دوکتورا درجې لري.

 ,USAIDیو زیات تعداد تحقیقايت یا د ماستۍ او دوکتورا بورسونه )د بېلګې په توګه د 

GIZبانک او    ، نړیوالUNESCO  پاره د و لخوا( چې په بهر کې د محصلینو او استادانه  ل

کارمندانو دوره او د نوي تحقیق کمښت پای ته   يس وړ دي، کوالی يش د ناالیقوالرس 

وزارت یو  لوړو زده کړو د ورسوي، نو په دې توګه به مناسب دريس مواد را منځته يش.

 سالکار احمد سمین، چې د لوړو زده کړو لپاره یې د نوي پنځه کلن ستاتیژیک پالن 

 ته کړې، وایي: »دا خلک به په پنځو( په جوړولو کې مرسکال پورې  ۲۰۱۴-۲۰۱۰)له

 کلونو کې په افغانستان کې د تدریس بڼه بدله کړي.«

ه بـوخم پوهنتـون لـ ملـان پـوهنځي تـه د آ  ل پوهنتون د اقتصادد بېلګې په ډول د کاب

وانی همکـار دی، اتـه تنـه نـوي پوهنتون پخ ابلوړاندې د ک څخه، چې له جګړو څخه

 راغلل. یو ځای استادان له ماستۍ درجو رسه

ټول تليل کسان بېرتـه پـه علمـي برخـه کـې د کـار کولـو  که څه هم ښايي په بورسونو

)بهرنیـو هېوادونـو تـه د  Brain Drain دمـاغونو پـرواز یـاد  لپـاره را نـه يش او همدارنګـه

 حده دغه ځواک له منځه وړي. هیو ېدل( هم تر ت کتلل او هلته مېشپوهانو 

AAN    ته یوې رسچینې وویل، چې دFulbright  په بورسونو باندې تلـيل کسـان   پروګرام

، پـه پـه متحـده ایـاالتو کـې پنـاه اخیسـتې ده چې افغانستان ته د راګرځېدو پر ځـای
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 ســلنې تــه زیــات شــوي دي. ۳۵ســلنې څخـه اوس  ۲۵کــال کــې لــه زېږدیـز  ۲۰۱۳

بانـک د یــوې  کـال کـې د لــوړو زده کـړو پـه اړه د نړیـوال ېږدیـزز  ۲۰۱۳ز پـه اراهمـد

ر سـفبهـر تـه ارزونې لیکواالنو یادونه کړې: »زیـاتره افغـان محصـلین، چـې اړخیزې  هر 

 ، نو په بهرنیو هېوادونو کې دندې پیدا کوي.«زيکوي، نه يش کوالی بېرته راوګر 

ایـد د تحصــیيل رتبــو یــا دې تــه ورتــه ه کــوي، چــې بشــار رضورت تــه ا دا لیکـواالن یــو

سساتو کـې چمتـو ننه د لوړو زده کړو په مو   واد کې دپروګرامونو یوه پراخه لړۍ، په هې

دا مهــال افغانســتان يــوازې لــږ شــمېر د ماســتۍ . يش، خــو دا ډېــره لــرې خــربه ده

هایدرولوژي، د ه، کانونه، وهن، ځمکپلري، )لکه په فزیک، کمپیوټر ساینس  پروګرامونه

څخـه څانګو  او دري پښتو ښوونه او روزنه کې( او له تېلو او ګازو موندنه او راویستنه او

 نه لري.پروګرام هېڅ په برخه کې پرته د دوکتورا 

 : ژبهخنډ دریم 

منـابعو پـه مـخ کـې تـر  ټ شـویوېاپډ دريس کتابونو اود محصلینو لپاره د نویو او غوره 

ژبـو ډېـر کـم بـا کیفیتـه دريس مـواد شـته، پـه  پښتو او دري په ژبه ده. خنډټولو لوی  

ژبـې وړتیــا لــه  انګلیيســداسـې حــال کـې چــې د محصــلینو او همـدا راز اســتادانو د 

 ستنې لپاره کمزورې ده.یانګلیيس دريس موادو څخه د ګټې اخ

کـې  حـالد رایجولـو پـه مواد د نړیوالې ټولنې په واسطه په پراخه کچـه    انګلیيسخو  

سالکاران یـا  مرسته کوونکي نړیوالزیاتره  سکتور په بیا جوړونه کې    غه  د  د  ؛ ځکهدي

 (.1د کار کولو پوره بلدتیا لري) ژبه انګلیيسژبې دي او یا په  انګلیيس

نوي له ( لري، چې په دې وروستیو کې )تدریيس برنامې  Syllabiزیاتره نوي علمي اثار  

 
نه په رښتیا هم ا کتابو ستلو الرښوونه کړېده؛ دیسالکارانو ځینې وختونه له ایران څخه د کتابونو د اخ.    1

انـدې ژوره بـې ونو د کتابونو لویه برخه تشکیلوي، خو د ګاونډیو هېوادونو پر کتـابونو بند افغاين پوهنتو 

باوري شتون لري. د پوهنتونونو استادان شکایت کوي، چې د ټولنیزو علومو کتابونه فکري اغېزې لري 

دې کتـابونو ژبـه ډېـره  دلپاره  ه اقتصادرشتو لکنورو تخنیکي   واو سیايس بڼه ورکړل شوې ده او د ځین

 متفاوته او مشکله ده.
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ثارو مهمې آ  انګلیيس، نو له همدې کبله د رسه یو ځای را منځته شوې  نصابیمي  تعل

 برخې په بر کې نیيس.

وړتیاوې په کې کمې وي او په داسـې   انګلیيس، چې  دا برنامې د داسې سیستم لپاره

 ژبوري پښتو او د سلنه په شاوخوا کې ټول افغانان، حتی په   ۵۰یو هېواد کې، چې د  

د  –کلن یا زیـات  ۱۵ –)د نویو ځوانانو   ، ګټورې نه ديو لیکل نه يش کوالیلوستل ا

 سلنه(. ۴۷یوازې  –کاله  ۲۴تر  ۱۵ –سلنه او د ځوانانو  ۳۱.۴سواد کچه تر اوسه 

دېخوا، په ځینو پوهنځیو کـې اسـتادانو تـه امـر شـوی، چـې ټـول را پ څخه له تېر کال

دا کار په ځانګړي توګه په هغه پوهنځیو کې  تدریس کړي. ژبه انګلیيسپه  مضمونونه  

پيل کېږي، چې وزارت او بسپنه ورکوونکو د زیاتو اړینو رشتو په حیث درک کړي دي، 

کـال ېږدیـز ز  ۲۰۰۵په  .او عامه اداره او پالیيس ، طب، کمپیوټر ساینسلکه انجيني

 انګلیيسـلخوا د لوړو زده کړو وزارت لپاره په پرمختیایي پالن کې پـه   UNESCOکې د  

او تحصـیيل برنامـه وده کـوي،   )»د پوهنځیـو پرمختـګ  وژبه د تدریس وړاندیز شوی و 

پـه توګـه بـې د ژ د تـدریس    انګلیيسـچې په ټاکل شویو پوهنتونونو او پوهنځیـو کـې  

 روي.«(وکا

، بیـا بیـا غوښـتنې بایـد پخواين ولسمرش حامد کرزي  افغانستان د  په دې برخه کې د

 تدریس ويش، چې اقتصادي پرمختـګ ژبه انګلیيسوستایل يش، چې غوښتل یې په 

کستان یادونه وکـړه، چـې ایران او پاد، کرزي د بېلګې په ډول د هن  ته الره هواره يش.

زیـات یـې مترکـز لـه الرې  او نورو مهمو برخـو کـې یـې پـر زده کـړو د نړیـوال  په طب

 پرمختګونه کړي دي.

په کتـو رسه، د افغان فارغینو )چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي( راتلونکي ته خو  

ر اوسه دې حالت ته نه دي رسېديل او ان محصلین تافغچې    دېته پاملرنه نه ده شوې

ښایي تر لسو نورو کلونو پورې هم و نه رسېږي؛ ځکه پـه لومړنیـو او منځنیـو ښـوونځیو 

ژبې تدریس تر اوسه نیمګړی دی او داسې زده کوونکي فارغوي، چې   انګلیيسکې د  
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ځـای  کـوم، نـوم يـې څـه دی او د ځینې مفاهیم و لـويل  انګلیيس  یوازې کوالی يش

دغـه څېړنـې پـر مهـال ټولو هغو محصلینو څخه، چې په کابل پوهنتون کـې د  له  .دي

سـاده خـربې  ژبـه انګلیيسـی، چـې پـه ای کول، نیامیي یې نه شو ېوررسه خربې شو 

 اترې وکړي.

تـه وویـل، چـې د  AANد معلومايت ټيکنالوژۍ د شپږم سمست یو تـن محصـل رحـیم 

تدریس نه کوي؛ ځکه دوی غواړي، چـې مـوږ یـې  لیيسانګ کله په هې  دوی استادان 

څخـه  ځي ته درې برخې محصـلین لـه والیتونـونوموړی وایي: »پوهن  په درس پوه شو.

زیاتره یې ډراپ )له پوهنتون څخه ایستل(  خربې نه يش کوالی. انګلیيسراځي او په 

 ريس مـواد یـې و دخـربې کـوي، خـ ژبـه کېږي؛ ځکه استادان په ټولګي کـې پـه دري

نه يش کوالی  چې لوی اکایت دي، محصلین پښتانه وي او انګلیيسزیاتره وخت په  

 له هغو څخه ګټه پورته کړي.«

 .، نوي دريس پروګرامونه ــ ال هم کتابونه نشتهنوی تعلیمي نصاب

ننـه چيلنجونــه )ننګـونې( او د مسـوول اداري هیئــت کمـزوري پــه  پـه سیسـتم کــې د

، چــې د وزارت شــتون لــريکېــږي، خــو ددې لپــاره یــوه مرحلــه رسه نــه حــل  ټکــتچ

یـو کلونـو کـې وزارت د کابـل پـه تېـرو در لېـوال دی.  کولـو  پر هغه د ټینګـار  مرستیال

ث د څو نو د الرښود په حیپوهنتون په زیاتو پوهنځیو فشار راووړ، چې د نورو پوهنتونو 

دا موضـوع د اوسـني پنځـه کلـن  بیـا کتنـه وکـړي. بنصـاپخـواين تعلیمـي   هلسیزو پ

پوهنځیـو دا کـار  ۵۲ .وؤ ګار شـوی جـز نپه تړون کې تر ټولو زیات ټی  ستاتیژیک پالن 

نـوی  سـلنه تشـکیلوي. ۳۵رس ته رسولی دی، چې دا شمېره د ټول هېواد د پوهنځیو 

رنامـه پـه بـر کـې نیيسـ، امـا هغـه یا تدریيسـ بست  د علمي آثارو فهر   تعلیمي نصاب

یـې نـه پوهنځي چې نوی تعلیمي نصاب او تدریيس برنامه لري، هم پـه قطعـي توګـه 

 دا برنامې ډېرې پېچلې دي او دوی اړیناستادان شکایت کوي، چې   دي اجراء کړي.

 بیاوسایل نه لري چې لومړی یې دوی زده کړي او   دريس مواد، کتابونه او مرستندوی
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 ته تدریس کړي.   یې محصلینو

د کابـل پوهنتـون د ریاضــیاتو دیپارمتنـت اسـتاد انــور غـوري وایـي، چــې د تېـر کــال 

وي، خـو پـه تدریس نوی تعلیمي نصابراهيسې د دوی دیپارمتنت په نظري ډول رسه  

حقیقت کې استادان نه غواړي، چـې مخکینـي دريس مـواد او موضـوعات بـدل يش؛ 

سپارښتنه شوې، د دوی لپـاره  صاب په دريس پروګرام کې یې واد، چې د ني مځکه نو 

 شنا دي.نا آ 

د    یس سید محمد ټینګار وایي، چې پوهنځی یې لږ تـر لـږه د نصـاب ئ ر   پوهنځي   د اقتصاد 

تـر    لـت ک تادانو په دفتونو کې د قلـف او  هر نوي کتاب یوه منونه لري، خو دا کتابونه د اس 

خوا د کاپي کولو لپـاره د وړلـو  ه  ي دي، چې دغه ارزښتناک کتابونه د محصلینو ل شا خوند 

)همدا راز لسګونه کلونه کېږي، چې د پوهنتـون  مهال له خرابېدو څخه وساتل يش.  پر 

موجود دی.( له همدې امله علم ګرم بازار له کتابتونونو څخه د غال شویو کتابونو لپاره 

 شوی دی او محصلین تحقیق ته نه ه ول کېږي. محدود پورې انویوازې تر استاد

په ژورنالېزم پوهنځي کې هم استادان په املاریو کې د نویو کتابونو یـوه یـا دوه کـاپي 

تـه  AANاسـتاد  تـن یو خپلو پیسو یې را نیويل دي.ه ګانې لري، چې د دوی په وینا پ

ې موږ یې لـرو بایـد نو هغه څه چه، ستلو لپاره پیسې نشتیوویل: »د زیاتو کتابونو د اخ

له بلې خوا، حتی که چېرې کتابونه په بازار کې موندل کېږي، محصلین یـې    ویې ساتو.«

ستلو لپاره ډېرې پیسې نه لري په داسې حال کې چـې د ځـانګړو موضـوعاتو پـه اړه  ی د اخ 

و کـې لـه  نونـ)دا یو بل دلیل دی، چې بایـد پـه پوهنتو   . شته نه کتابونه په بازار کې نړېوال 

بونو څخه پر ډکو کتابتونونو ټینګار ويش، چې هر څـوک وکـوالی يش لـه لګښـت پرتـه  کتا 

دې کبله هغه کتابونه، چې  همدې له دريس کتابونو او نورو ماخذونو ته الرسسی ولري.( 

وي، باید چپټر په چپټر یـې محصلینو ته تدریس  په ژورنالېزم پوهنځي کې یې استادان 

ولـويل، چـې  څـه زیـات څخـه والی، لـه هغـهلین نه يش کـمحص  وي،دوی ته کاپي ک

 همدا حالت په نورو پوهنځیو کې هم جریان لری. ږي.کې اوسمهال ورته تدریس
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یو تن مېلمه لیکوال نعمـت ابراهیمـي، د شخيصـ لـوړو زده کـړو مؤسسـاتو او  AANد  

غ فــار کـال د ېږدیـز ز  ۲۰۱۳دولتـي پوهنتونونـو د پرتلـې پــه اړه پـه یـوه لیکنـه کــې د 

کلن پروګرام کې له دوی څخه   ادونه کوي، چې ویل یې د تحصیل په څلوریالتحصیل  

 کتاب د پوره لوستلو غوښتنه هم نه ده شوې.د یو 

 

 چې له پخوانیو چپتونو او لیکچرنوټونو ډک دی  د کابل پوهنتون ترڅنګ د فوتو کاپت دوکان
 

غــه دا چـې د دی.نــه لیيســ پـوهنځي کــې هـم حالــت ښـه حتـی پــه اداره او عامـه پا

یس ئــدې پــوهنځي رسپرســت ر  پــوهنځی د اړینــو رشــتو لــه ډلــې څخــه دی او د

عبداللطیف رحامين یو تکـړه ځـوان دی، نـو د نړیـوالې ټـولنې د خوښـې وړ پـوهنځی 

دی، لــه دې کبلــه د نــورو پوهنځیــو پــه پرتلــه زیاتــه پاملرنــه ورتــه کېــږي او د بســپنه 

، خـو جریـان لـريۍ وررسه همکـار دوه اړخیـزې وا خـه ورکوونکو او بهرنیو پوهنتونونو ل

سـلنه کتابونـه پـه  ۶۰یس پـه وینـا، دا پـوهنځی تـر اوسـه یـوازې ددې پـوهنځي د رئـ

 د کتابونو شمېر کابو په نشت حساب دی. په پښتو او دري ژبو لري او ژبه انګلیيس

چمتـو کـول د يس کتـابونو در  ژبو د نویو  او دري  دی وايي: »د محصلینو لپاره په پښتو

 لومړیتوب حق لري.«
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 به د کتابونو شمېر زیات يش؟ رسه رسه مالتړ زیاتله د لوړو زده کړو آیا 

د لوړو زده کړو په له پامه غورځول   اړخونه  د خوښت خربه داده، چې بسپنه ورکوونکي 

 اسې حال کـې، چـې افغـان دولـت تـر نـنشوې برخه کې خپلې ه ې زیاتوي، )په د

سلنې څخه کمه پانګه اچونه   ۲ړو په برخه کې د دولتي لګښتونو له  لوړو زده ک  ې دپور 

 سلنې زیاته پانګه اچونه کوي(. ۱۳کوي او پر لومړنیو او ثانوي زده کړو له 

سـمرب میاشـت کـې د لـوړو زده کـړو وزارت او لـه ېکال پـه ډزېږدیز  ۲۰۰۹کله چې د  

UNESCOــوال ــک او  ، نړی ــيل څخــه ســالکارا USAIDبان ــومړنی م ــړو ل ــوړو زده ک نو د ل

ریکـایي ام میلیون  ۲۶۴د پيل کولو لپاره د   معريف کاوه، دوی د هغه  تیژیک پالن ستا

 جې وړاندوینه کړې وه.ډالرو په شاوخوا کې د بود

يل راغـ( السـته ډالر میلیون  ۱۱۱سلنه ) ۲۰کال تر پایه پورې یوازې  ېږدیز  ز   ۲۰۱۳د  

السته راغلې او په څه بانـدې ولګـول   ځای څخه  له کوملپاره، چې دا پیسې  ددې  وو »

لکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه، دا ځکه چې بسپنه ورکوونکـو   «.( وګور،1)  شوې

(Donorsپــ ) اچــونې تــه تــرجیح ورکولــه او افغــان  ر لومړنیــو او ثــانوي زده کــړو پــانګې

 
، لیاقت، او بدلون لپاره مبارزه« تر عنوان الندې په یوه مقالـه کړې: د کیفیت »د افغانستان لوړې زده.    1

او د لوړو زده کـړو  ن بابريمجلې لپاره عثام Society for College and University Planningکې د 

تـر  څرګندوي، چې حتی د لومړي ستاتیژیک پالن Fred Haywardپخواين سالکار  USAIDلپاره د 

پیل پورې بسپنه ورکوونکو د لوړو زده کړو په برخه کې پانګه اچونې رسه عالقمندي نـه درلـوده. دوی د 

میلیون امریکايي  ۲۰ :فصیل رسه داسې بیانويبودجه په تړیواله  کال تر نیامیي پورې نېږدیز  ز  ۲۰۱۳

د ناټو له خوا له انټرنيټ رسه د  میلیون امریکایي ډالر۱۳بانک له لوري،  د نړیوال جهډالر مقدمايت بود 

عمیـرايت کې د ت پوهنتونلخوا په کابل  USAIDد    الرمیلیونه امریکایي ډ  ۸پوهنتونونو د نښلولو لپاره،  

د ولسمرش د  میلیون امریکایي ډالر ۲.۱په مرسته، او  ARTFد  میلیون امریکایي ډالر  ۲۷کارونو لپاره،  

 لپاره. دفت له لوري د پوهنځیو د پرمختګ

 زارت لـهدا یوه بله پوښتنه ده، چې آیا کېدای يش زیاته بودجه په مناسبه او دوامداره توګـه  د داسـې و 

ګرېـوان دی، او د  شتون رسه الس او رانو له نېاوسه هم د الیقو مد  وي، چې تر  لوري په مرصف رسېديل

ریت لرونکو پوهنتونونو لخوا، چې فساد پکې په پراخـه کچـه شـتون لـري، پـه لګښـت ېخراب مدنسبتا   

 رسېديل وي.
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او همدارنګه  کړو ته لومړیتوب ورکاوهومړنیو زده ت لهم د لوړو زده کړو پر نسبحکومت 

 د وزارت په مقام کې د زیاتو پیسو په اداره کولو کې بې باوري هم ددې سبب شوه.

، چې په دې برخه کې تـر ټولـو لـوی USAID( او  1)  بانک  له دې رسه رسه اوس نړیوال

نړیـوال بانـک  وي.ې پـروژې پیلـخپلـبسپنه ورکوونکي دي، د راتلونکو څو کلونو لپاره  

لګويل دي( د راتلونکـو  ډالر میلیون  ۶۰کلونو کې یې پر لوړو زده کړو   ۸رو  )چې په تې

، چې د بسپنه ورکوونکو د ټـولنې لخـوا چمتو کوي ډالر میلیون  ۱۰۰لپاره  پنځو کلونو  

ARTF  .پـروژې پیسـې بـه د دولـت د راتلـونکي پنځـه کلـن  ې ددغ ته ورکړل شوي دي

( د ځینو برخو د پيل کولو لپاره په کـار واچـول يش؛ ۲۰۱۹-۲۰۱۵)  یک پالن تیژستا

د ځانګړو موخو د السته راوړلو رسه بـه پـه تـدریجي توګـه پـه وزارت او پوهنتونونـو هـم 

 ولګول يش.

نـوي  ( پـرUSWDPد پوهنتونونو مالتړ او د برشي ځـواک انکشـاف )  USAIDله بل پلوه  

 پانګه اچونه کوي. میلیون ډالر ۹۲ن پروګرام کل پنځه

پوښتنه دا ده، چې آیا دغه زیاتېدونکی مايل مالتړ به د استادانو او محصـلینو لپـاره د 

 نویو او الرسيس وړ دريس او تدریيس منابعو په کمښت کومه اغېزه وکړي، که څنګه؟

 ، چې ځواب يې »نه« دی.داسې برېښي 

کـې د مرکـو پـه تـرڅ  په میاشـت  پټمربس  د  دیز کالېږز   ۲۰۱۴کارکوونکو د    USAIDد  

 ي تدریيس موادو مترکز ونه کړي، بلککې منلې، چې د دوی نوې پروژه به په دريس او 

 
 څخـهه وړانـدې ن کـې لـد لـوړو زده کـړو وزارت پـه انکشـايف پـال  UNESCOزکال کـې  ۲۰۰۵. په   1

يل په لومړنیو او منځنیو ښوونځیو کې د زده کړو له چټک زیاتېدونکي عمومي مـ  خربداری ورکړی، چې

 Ursکـال کـې ېږدیـز ز ۲۰۱۳پروګرام رسه به، د لوړو زده کړو تقاضا ډېر ژر موجوده فضا ډکه کړي. په 

Schrade  اوMichael Daxner  ه مقاله کې لیکيل: »ال تر اوسه ه په یو د افغانستان د لوړو زده کړو په اړ

ې ځـای نـه دی ورکـړی.« کال پورې( افغان حکومت لوړو زده کړو ته په لومړیتوبونو کـزېږدیز      ۲۰۱۲)

کلونو تر منځ اصالحاتو ته د نـه پـاملرنې یادونـه  ېږدیزز ۲۰۰۹او    ۲۰۰۵نوموړي لیکواالن همدارنګه د  

 ه کبله وه.شتون ل کوي، چې په وزارت کې د قاطع رهربیت  د نه
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دوی په پام کې لري، چې ددې پر ځای به د رهربیت او اداري برنامو په مالتـړ مترکـز 

د و کې د اعـتامنونپه افغاين پوهنتو تر څو  کوي، چې دا به له دوی رسه مرسته وکړي،  

تـه وده ورکـړي او مـايل سیسـتمونه السـته تضـمین   سیستم رامنځته کړي، د کیفیـت

 خپل ځان بسیا يش.ر راوړي، چې پوهنتونونه پ

بانک د دوی په پنځه کلنـه پـروژه او هـم د لـوړو زده کـړو پـه نـوي  له بلې خوا، نړیوال

کې دريس او تدریيس منابع په پام کې لري، چې دا د لوړو زده کړو   ستاتیژیک پالن 

 سـې دا څـه لـه غیـر مسـتقیمې الرې کـوي. کې مرسته کـوي؛ امـا دا هـر  په پرمختګ

وزارت هم له څو مرحلـو څخـه   د لوړو زده کړو  او  اړخونه  بسپنه ورکوونکي ښکاري چې  

 رصف نظر کوي.

پــر دې دواړو )پنځــه کلنــه پــروژه او د لــوړو زده کــړو  چــې  پــر وینــا انوکارپوهــ د هغــو

د بـه کې  پنځه کلن ستاتیژیک پالن    په راتلونکي ،  ( باندې کار کويستاتیژیک پالن 

زده نالین آ ډیجیټيل کتابتونونه او  هم شامل وي، چې نړیوالمجازي زده کړو ډېر مواد 

ې په افغانستان کې يش، چ لته به بلنه ورکړ  بهرنیو پوهنتونونو  .بر کې نیيس  په  کړې

لکچرونو کې برخه واخيل چې  په هغوافغان محصلین به   چې   مته ده  زي.ېڅانګې پران

او د هغوی د پوهنتونونو لخوا لـه برابرېږي  له واشنګټن او برلین څخه د استادانو لخوا  

ډیجیـټيل او نړیـوال  ژبـه نګلیيسـايل، خـو پـه  واخـنالین دريس موادو څخه به ګټـه  آ 

راتلونکی تدریس او زده کړې مناسب ګـام نـه برېښـي؛ ځکـه د محصـلینو او اسـتادانو 

 نوي تعلیمي نصابد ، چې دوی نه يش کوالی په پام کې نه دي نیول شوې  ستونزې

 .له خربه ده(بې ستل یې یکتابونه ولويل او پرې پوه يش )اخ

له الکتونیکي منابعو رسه هغه وخت د پـيل کېـدو وړ ده، چـې د   هالکتونیکي زده کړ 

ټ او همدارنګـه اړیـن ژبـې وړتیـاوې، مناسـب انټرنېـ انګلیيسمحصلینو او استادانو د  

د  شـته.تياوو څخه يوه هـم نسانله يادو آ ( چمتو وي؛ په داسې حال کې چې  1وسایل)

 
ټرنيـټ رسه وزارت د چارواکو په وینا په وزارت او پوهنتونونو کې ټول دفتونه له ان  رسه له دې، چې د.    1
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ژبې د وړتیاوو د کمښت پـه اړه د پوښـتنې پـه   یيسانګلرمنځ د  و تمحصلینو او استادان

به پـه  ژبه انګلیيسوزارت او بسپنه ورکوونکو ډاډ ورکړ، چې  د لوړو زده کړو  ځواب کې 

کـه څـه هـم دا موضـوع د تېـر   نوي پنځه کلن پـالن کـې یـوه سـتاتیژیکه رشـته وي.

، کېـږيه وه، چې په کې ویل شـوي وو: »پوهنتونونـه ه ـول یوه برخ  ستاتیژیک پالن 

ولـويل او  ژبـه  انګلیيسچې محصلینو ته فرصتونه برابر کړي، چې په لومړي کال کې 

د هم وررسه بلدتیا نه لري، نو د زده کړو په جریان کې دې   څخهکه چېرې له وړاندې  

 ته دوام ورکړي.« ژبې زده کړېانګلیيس 

کال د جنوري په میاشت کې د پالن د اجراء د څرنګوايل په  ېږدیزز  ۲۰۱۴د    کله چې 

د زیـات شـمېر د یوې داخيل ارزونې په ترڅ کـې د ټاکـل شـوي هـدف )  USAIDاړه د  

دا تـرې جوتـه ( ارزونـه وشـوه، محصلینو لپاره د انګلیيس ژبې د تدریس پالن جوړونې 

وازې موجـوده ې برخـه کـې یـه دپ .جه په الس کې نشتهې کار لپاره بودچې د دشوه  

 بنسټیز پروګرامونه فعالیت کوي.

سانتیاوې برابروي، هـم ورتـه چې ډیجیټيل منابعو ته د الرسيس آ   معلومايت ټکنالوژي،

 د وسایلو مايل لګښت به څوک ورکوي؟  حالت لري.

جـه د لـوړو زده کـړو د وسـایلو )کمپیوټرونـه، ورکوونکو په تېر کـې د پـام وړ بودبسپنه  

 
نښلول شوي دي، خو په کابل پوهنتون کې چې د هېواد په سطحه تر ټولو لوی پوهنتون دی، حقیقت 

کړه په زیاترو کې هېڅ لپټاپ یا لیدنه و مو  څخه بل ډول ښکاري. لکه څرنګه چې د استادانو له دفتونو

 ۲۹ه منځنـي ډول د مپیوټر نه تر ستګو کېږي. د یوې تـازه ارزونـې لـه مخـې پـه ټـول هېـواد کـې پـک

پوهنتونونو کې دي، چـې ښـه یـې د ښـارونو پـه  ومحصلینو پر رس یو کمپیوټر رسېږي. زیاتره یې په هغ

چې د  کې دي. لکه څرنګه رو پرتو والیتونو په پوهنتونونویې د ل لرونکي مرکزونو کې دي د ټیټ کیفیت

 ACKUاوســمهال پـه   دی، ره رسعـت اړیـنڅېړنـې لـه پرمختللــو وسـایلو څخـه د ګټــه اخسـتنې لپــا

(Afghanistan Center of Kabul University)  کې، چې ښایي په کابل پوهنتون کې تـر ټولـو غـوره

نښلول شوي رسور  هپوهنتون رسه ل Arizona، چې له وخت نیيسفایل ساعتونه   PDFانټرنيټ وي، یو  

(Server  )کـم کـړي، ینګار کوي، چې د فایلونو سایز څخه ډاونلوډ يش. دا مرکز اوس پر خپل همکار ټ

 یا لږ تر لږه په کابل کې د محصلینو لپاره د کار اخیستنې وړ وي. تر څو د افغان محصلینو
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( پر بیا رغونه لګولې ده، اما اوسمهال دوی هم ددې کـار لپـاره دوه او تعمیرات  یچرفرن

زړي دي، چې د هارډویر په برخه کې پانګه اچونه وکړي، په داسې حال کې چې ډېر 

زیات وسایل خراب شوي دي او هې وک نه توانېږي، چې ترمیم او لګښت یې پر غـاړه 

 واخيل.

د دې  ټولې برخې متویل کـړي. ستاتیژیک پالن  د کوالی چې نيش هم بانک    نړیوال

، اوسو، یوازې د یو پوهنځي )له کتابتون   وویل: »که موږ رښتیني وکارپوه    برخې یو تن

 لګښت لري.« میلیون ډالر ۲۰بشپړه رغونه لږ تر لږه البراتوار او نورو ورته شیانو رسه( 

ددې پروژې په سـند کـې ته وویل چې  AANن مسوده یې لیدلې وه تن چې د پال یو  

 د دريس او تدریيس رسچینو ځانګړې یادونه نه ده شوې.

وزارت او  د لـوړو زده کـړو ، چـې ده رحـه کـړېپروژه په داسـې توګـه طا  بانک د  نړیوال

کې د  پالن ستاتیژیک  کلن، چې په نوي پنځه پوهنتونونه په خپله خوښه کوالی يش

الرښـوونې  لـویې یـوازې  .ولګـوياهدافو د پيل کولو لپاره د پروژې پیسې په څـه ډول 

نـورې هغـو رسه لـه دي. ټاکـل شـوېلویې موخې  ۱۴  ، چې په هغه کې ديورکړل شوې

د  څـو تر السـه کـړي تـرباید یې ، چې وزارت او پوهنتونونه شاملېږيموخې  هغه  ټولې  

 . و په کار اچولو ته الره هواره يشنورو پیس

سـتل، یوزارت یا پوهنتونونه د کتابونو اخ د لوړو زده کړو  : »کهته وویل  AAN  یو شخو

اړین بويل، نو دوی ددې کار پـه د السته راوړلو لپاره  ژباړل یا چاپول د ځانګړي هدف  

دا د یـې یادونـه وشـوه، چـې مخکـې ه  رس ه  رس   ستونزوولو کې آزاد دي«، خو له ډېرو  ک

پـه هغـه څـه مترکـز بـه چارواکي  ونووزارت یا د پوهنتونچې آیا   پوښتنې وړ موضوع ده

 ده شوې که څنګه؟ګڼي، چې په تېرو څو کلونو کې ورته پاملرنه نه و غوره 

 حل الرې د راتلونکي لپاره

ال جوړېدو پـه حـد  ، چې اوسپورې تړلې هغه برشي ځواک  د افغانستان راتلونکې په  

ټول افغان ځوانان د کار لپاره د پوهنتون درجې ته اړتیا نه لري، خـو هغـوی   کې دی.
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و کـې د متخصصـینو پـه توګـه فـارغ چې اوس پوهنتونونو ته ځي، باید په اړوندو څانګ

اما اوسنی حالت داسې نه دی؛ ځکه د ډېرو مضـمونونو لپـاره پـه هغـو ژبـو چـې   يش،

په تېرو کلونو کې د لـوړو زده کـړو  بونه شته.مېر نوي کتام شمحصلین پرې پوهېږي ک

نونو او د اصالحاتو ه و تناق  منځته راوړی دی، یعنې هغه څه چې په نویو سـاختام

 زاړه دي.ال هم  نویو پوهنځیو کې تدریس کېږي

جه نه ده ټاکل شوې او داسې د پښتو او دريس ژبو دريس کتابونو لپاره بودپه تېر کې  

په داسې   تلونکي کې به دې کار ته لومړیتوب ورکړل  يش، ي، چې په راکار هم نه ښ

د  الکتونیکي زده کړې    ارواکي او بسپنه ورکوونکي غواړي  چې د زده کړو چ  حال کې 

دغه لوړ خیال په حقیقت اما د  ګام پورته کړي.په اړه  مجازي نړۍ او ډیجیټيل منابعو  

 کې دورې یې لري. و څو راتلونلینزیات وخت ونیيس، چې د محصله دې  بدلول به 

د   کې  منځنیو ښوونځیو  او  لومړنیو  په  به  یوې    انګلیيس دا  طریقې  د  تدریس  د  ژبې 

د   ته  سیمو  کلیوايل  او  روزل،  ښوونکو  زیاتو  ال  )د  ولري،  اړتیا  ته  رغونې  بیا  منظمې 

ژبې له    انګلیيسداسې زده کوونکي وروزي، چې وکوالی يش د    تر څوهغوی لېږل(،  

ټه واخيل او همدارنګه ددې کار لپاره د هارډویر او استادانو چینو څخه ګ رس ډیجیټيل

ښایي دا هر څه په چټکت    د روزنې په برخه کې خورا لویې پانګه اچونې ته اړتیا ده.

رسه رامنځته نه يش، ددې ه و له ډلې څخه ځینې یې ښایي هېڅ تر رسه نه يش؛  

  په پالن کې ټولو تفصیيل و  تر څنه ده،  يف  جه کاد راتلونکو پنځه کلونو لپاره بودځکه  

 طرحو ته پاملرنه ويش. 

رسه مـخ کـوي، چـې ښـایي پـه لـرې   له ستونزو  دا ټول موضوعات د سیستم پرمختګ

نننـت  راتلونکي کې یا فعالیت وکړي او یا یې هم ونکـړي، پـه داسـې حـال کـې، چـې 

 .دي اړتیاوې له پامه غورځول شوې

سـانت، چټکـت آ دغه تشه په کېدای يش   رسه  او دريس برنامې   ي نصابه نوي تعلیمل

  دريس مـوادپـه ټـول هېـواد کـې  چـې   ،ډکـه يش  څخـه  له داسـې الرې  او ارزانه توګه
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يش چـې د ټولـو اسـتادانو او محصـلینو لپـاره چمتـو  يش او داسې کتابتونونهمعیاري  

له طریقه وروسته پاتې د تدریس رونو  ول به د چپټې ډ، په دکايف شمېر کتابونه ولري

 يش. همنځه والړ 

کـې یـو اجبـاري رشط وګرځـول يش،   دا باید په راتلونکي پنځه کلن ستاتیژیک پالن 

منـابعو پـه  و یوه برخه د محصـلینو لپـاره د داسـې جبودخپلو    چې ټول پوهنځي دې د

او دريس برنامـه کـې یـې سپارښـتنه  لیمـي نصـابتع چمتو کولو ولګوي، چې په نـوي

پر ژباړلو کتابونو ته د  څخه پښتو او دري ژبو  انګلیيسشوېده او ددې تر څنګ دې له  

 ولګوي.هم 

د رضوري اندازه پیسو په زیاتولو رسه لږ تر لږه جه کې افغان حکومت باید په کلنت بود

وکړي. مرسته  کې  کار  دې  ه  په  دا  دښایي  وي    م  وړ  کابلفکر  د  د   پوهنتون   چې 

عیار وګرځول پوهنځیو اوسنت دريس برنامه په نورو والیتونو کې د هغو پوهنځیو لپاره م

د زړو  نو په دې توګه به  بیا کتنه نه ده کړې،    تعلیمي نصاب  يش، چې تر اوسه یې پر

 د کارولو مخنیوی ويش. دريس موادو او له وخته تېرو 

دريس    ،لږه د کتابونو د مجموعوي او حکومتي راپورونو لږ تر  پنه ورکوونکبس  مخکیني 

نړیوال د  توګه،  په  بېلګې  )د  دی  منلی  ارزښت  موادو  تدریيس  راپور  او  د  په    بانک 

سیس، چې په هغې کې اداري  أ د هېواد شموله پالن تپاڼه کې راغيل دي: »  ۳۱/۳۲

او محصلین ولری، الی يش هر ډکو   هیئت  ته الرسسی  موادو  الکتونیکي دريس  ول 

هارډ په  ژورنالونو  او  کتابونو  د  پانګې   باید  مناسبې  له  باندې  ګانو  اچونې رسه   کاپي 

به له هغې یو څه وخت وړاندې وي چې علمي ټولنه ــ په کار موازي و اويس؛ ځکه دا 

 بعو کار وکړي“(. بونو او مناکتا غواړي په الکتونیکي و ــ پوهان ځانګړي ډول پخواين 

تر اوسه نه دي پلې شوي، خو په کابل پوهنتون کې له استادانو رسه د    دا سپارښتنې 

 څرګندېږي، چې د مالتړ وړ دي.  څخه خربو اترو پر مهال د دوی له نظریاتو

 لـري.نه په کار اچولو غوښت ابونونوښت یې یوه بېلګه ده چې د ميل کت ګد یحیی ورد 
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په تېرو څو کلونو کې یوازینی شخو دی، چې د څـو مضـمونونو پـه معیـاري   نوموړی

یعنې دا  دريس کتابونو رسه لږ تر لږه د لویو پوهنتونونو د سمبالولو منظمه ه ه کوي،

 کتابونه په هغو ژبو لیکل شوي چې محصلین ورباندې پوهېږي.

هغـه و کـې یـې هـم پـه لومړیـڅـه وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار دی، که یحیی  

د حکومت لخوا یـې پیسـې ورکـول  نه وه ټاکل شوې چې د آملان دنده په ښکاره توګه 

دريس او تدریيسـ څـو  ،چې د پوهنتونونو لپـاره کـار وکـړي  پرېکړه وکړهده  ، نو  کېدي

ه نـه د بسـپنرکړي، په داسـې حـال کـې چـې او هغوی ته پراختیا و تر السه کړي  مواد  

 جه ورکړل شوې وه.نه هم د لوړو زده کړو د وزارت لخوا بودا او رکوونکو لخو و 

 او دري ژبـو د افغان اسـتادانو پـه پښـتوه په ګډیحیی وردک له استادانو او وزارت رسه 

وروسته، د  څخه له هغه معیاري کتابونه وټاکل. لیکل شوي کتابونه او یو شمېر نړیوال

له (، چې Begging Toursپه موخه یې سفرونه وکړل )وښتلو پیسو د غد  نا،وی نوموړي پر

کتابونو د ژبـاړې او چـاپ لګښـتونه  وو او بهرنیو علمي ټولنو څخه د دغسسنادولتي مو 

نوي دريس کتابونه ګټه اخستنې ته سپاريل  ۱۵۲نوموړي په دې توګه   .  السته راوړي

 لی دی(.لوست دي، چې زیاتره یې طبي دي )ښاغيل وردک طب

 یا دري او په بله خوا پښتو انګلیيسد یادو کتابونو له ډلې څخه، ځینې یې په یوه خوا 

کار پر بله ژبه د لیکل شویو مضمونونو د پوهېـدلو یـوه ګټـوره الره   دغهمت لري، چې  

 څخهیسانو له د والیتونو د پوهنتونونو له رئمنابعو د چمتو کولو له کب  وردک د دغو  ده.

 تر السه کړي دي.هم مننلیکونه 

دريس  او نړیوالکاري دفت کې زیات شمېر لیکل شوې پاڼې همدا راز نوموړي پخپل  

چـې  رسه لـه دې کتابونه لري، چې پوهنځیو یې د ژبـاړې او چـاپ غوښـتنه کـړې ده.

، دا ر حاله هدې کتابونو د چاپ لپاره تر اوسه پیسې السته نه دي راوړې، پ دنوموړي  

 .ه له سمندر څخه یو څاڅکی ويب

وایي: »موږ د پوهنتونونو لپاره د دريس کتابونو یو مـيل پروګـرام تـه اړتیـا یحیی وردګ  
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ح شـویو ېدې نظر دی، چې د استادانو د وروستیو او با کیفیتـه تصـحپر    نوموړی  لرو.«

معیاري کتابونه وټاکـل  کتابونو تر څنګ باید د هر مضمون لپاره لږ تر لږه پنځه نړیوال

تـه وژبـاړل يش، چـې لـه اسـتادانو رسه د دوی د کتـابونو پـه   دري ژبو  او  يش او پښتو

ستنې رسه د افغان یمنابعو څخه په ګټه اخ کولو کې مرسته وکړي او بیا له هغواپډېټ  

 محصلینو له وړتیاوو او اړتیاوو رسه سم خپل کتابونه چاپ کړي.

وایي  نړیوایو   چې   وردک  د  او  ازې  د   انګلیيسلو  استادانو رسه  له  منابعو چمتو کول، 

دوی به په    دوی د رشتو په بیا لوستلو او د تدریس په اصالح کولو کې مرسته نه کوي. 

په   کاروي، چې پرې پوهېږي،  کتابونه  یوازې هغه  ونډه    تیارولوهر حال کې  یې  کې 

 خپله لیکيل دي. ه ستې او یا یې پیاخ

چې استادان به د نویو تابونو ملکیت مهم دی، په دې معنی ا: د خپلو کویند وردک په  

شویو کتابونو په شـان بـه يـې لـه ء او د پخوانیو اهدا کتابونو کارول خوښ کړي  دريس

 (1پامه و نه غورځوي.)

یف رحامين نوښـت هـم د غـور وړ د عامه پالیست او ادارې پوهنځي د رئیس عبداللط

په ټول هېـواد کـې ستادان راټول کړي، چې و څخه هغه انځینوموړي له نورو پوه  دی.

پـه ګـډه رسه لـه نـوي تدریيسـ برنـامې څخـه څـو  د دوی اړوند مضـامین تدریسـوي،

کتابونه وټاکي او په ډله ییزه توګه یې په داسې ډول وژباړي، چې نسبتا  تکړه همکاران 

 
څخه زیاتو کتـابونو  ۳۰م پوهنتون لخوا له خپوهنځي لپاره د جرمني د بو  د کابل پوهنتون د اقتصاد.    1

وایي: چې د دوی استادان دا کتابونه ځکه  رسه ټینګار په سئیوهنځي ر ژباړل یې یوه بېلګه ده. ددې پ

ې پـه لـر،، چـ ژباړل شوي دي. دی وایي: »تاسو داسې کسانو ته اړتیـا  نه کاروي، چې په ټیټ کیفیت

 ندې روانې خربې وکوالی يش، چـې پـه موضـوع پـوه او ځـانګړي کتابونـه و ادري ژبو باو    پښتو  ،ملاينآ 

ته وویل داسې ښکاري، چې  AAN، خو دا کار نه دی تر رسه شوی.« ددې موضوع یو څارونکي ژباړي

لـه  کتـابونود دې پروسې د ترک کولو احساس هم شتون لري، له همدې املـه اسـتادان هـم د داسـې 

ي، چې دوی یې پر محتویاتو نه پوهېږي او په تیارولو کې یـې هـم کومـه ر کارونې رسه عالقه مندي نه ل

کـې اېښـودل شـوي او اسـتادانو لـه  نه وي اخیستې. اوسمهال دا کتابونه د پوهنځي په کتـابتون  ونډه

 کوي.رنه نه پامه غورځويل دي، نو له همدې کبله محصلین هم ورته پامل
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 مالتړ کوي.  هغوبه د ضعیفو 

معلومـاتو څخـه پـه خربېـدلو کـې مرسـته ه له نویو و رس د ده په وینا، دا کار له استادان

 .تولید شویو کتابونو د ملکیت په برخه کې هم مرسته کويکوي او همدارنګه د 

نوموړی تر دې مهاله نـه پـوهېږي، چـې د ټولـو پوهنځیـو د کتـابتونونو لپـاره د کـايف 

ي، نـدو السته رايش، خـو هیلـه څرګ ېر کتابونو د چاپ پیسې به له کوم ځای څخهشم

رسه نه یوازې په کابل، بلکې نورو والیتونو  طریقه به د تدریس له لوړ کیفیتچې د ده 

کې هم مرسته وکړي او د کیفیت تیـت پـرک سـطحه بـه منظمـه کـړي. لـه دې څخـه 

 1څرګندېږي، چې دا کار د یو الرښود په ډول په نورو پوهنځیو هم پيل کېدای يش.

 

 
ه،  لپاره په کال کې یوازې زر ډالره بودجه، د افغانستان نامجهز پوهنتونون ورورز، کرېسټین، د کتابون 1

AAN  ۲۳   ،زېږدیز کال.   ۲۰۱۴نومربhttps://www.afghanistan-analysts.org/one-

thousand-dollars-for-books-per-year-afghanistans-undersupplied-universities/ 
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 کمښت و دريس کتابوند  وهنتونونو کېپ په

 زاړه نوټونه کاروي  ال هم محصلین 
 

یادښت: دا لیکنه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو د کموايل په  

ټایمز انګلیيس ژبې ۳۰زېږدیز کال د مارچ په    ۲۰۱۵هکله د   نېټه په افغانستان  مه 

 ې کېږي. اندورځپاڼه کې خپره شوې ده، پښتو ژباړه یې په دې ځای کې وړ 
 

د افغانستان په پوهنتونونو کې محصلین د درسـونو د زده کـړې لپـاره تـر اوسـه بل:  اک

ــه د ــاروي؛ ځک ــه ک ــاڼې او نوټون ــل شــوې پ ــه الس لیک ــي  زړې پ ــه دولت ــاره پ دوی لپ

 پوهنتونونو کې چاپ شوي دريس کتابونه د الرسيس وړ نه دي.

احـد دريس و کمښت او د نو  استادان او محصلني په دې باور دي، چې د دريس کتابو 

 ، په پوهنتونونو کې دريس سیستم اغېزمن کړی دی.شتوالی ن نصاب

لــه دې املــه د مختلفــو پوهنتونونــو محصــلني مختلــف نصــابونه تعقیبــوي، پــه ځینــو 

پوهنتونونو کې دوې، درې لسیزې پخوا زاړه په الس لیکل شوي کتابونه محصـلینو تـه 

 یو ځل هم نه دي اپډېټ شوي. و کلونو کې ه څور وېشل شوي دي، چې پ

محصلین غوښتنه کوي، چې دغه په الس لیکـل شـوې پـاڼې اپـډېټ، پـرمختليل او د 

يل دريس سیسـتم پـه دريس کتابونو په شکل چـاپ يش، چـې د باکیفیتـه او ال غښـت

 مرسته وکړي. رامنځته کولو کې 

داسـې وایـي: »زیـاتره  محصـل ملیـارتـن پـوهنځي یـو  د ننګرهـار پوهنتـون د اقتصـاد

دې سـبب  تـدریس کـوي او دا د  نوټونـهوخت تېر او زاړه چپټرونـه او لکچر استادان تر  

 شوی، چې محصلین په دريس سیستم کې له نويو بدلونونو او پرمختګونو څخه لرې و

ړو پـه الس ه زهیلـه لـري، چـې دغـ  اويس، محصلین له حکومت او اړوندو ادارو څخـه

( بانـدې )نصـاب یکل شویو پاڼو ته د پای ټکی کېږدي او پر یو واحد او نوي کریکوملل

کیفیتـه زده کـړو پـه رامنځتـه کولـو کـې چې په افغاين پوهنتونونو کې د باکار وکړي،  
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 مرسته وکړي.«

 : ایي د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي یو محصل وفامحمد و 

ا ده، چې د هېواد پـه پوهنتونونـو کـې اسـتادان زاړه او پـه الس لیکـل شـوي ی»دا رښت

سې دريس مواد نه دي نوي شوي، ادو په توګه کاروي، له کلونو راهېنوټونه د دريس مو 

هغه موضوعات چې موږ یې په پوهنتونونو کې زده کوو، په کاري مارکېټ کې د ګټـې 

د کاري مارکېـټ د  یعنې دريس نصاب ،تیا نه لريوړ  نې، کارونې او عميل کولوستیاخ

 اړتیاوو پر بنسټ نه دی جوړ شوی.«

 باید د نننت نړۍ له اړتیـاوو او نـوې ټکنـالوژۍ نوموړي ټینګار وکړ، چې دريس نصاب

 رسه سم جوړ يش.

ڼو او نوټونـو رسه پـه ایکـل شـویو پـس لده زیاته کړه: »مـوږ د اسـتادانو لـه زړو او پـه ال 

دريس مـوادو پـه بـدل کـې معیـاري او نـوي دريس  دغـو کې یو، کـه چېـرې د  ستونزه

ستم لپـاره غـوره وي، کتابونه راوړل يش، دا به د استادانو، محصلینو او ټول دريس سی

ضـوع جـدي و بایـد دا م ارېاد ښه وايل په لور حرکت وکړي، اړونـدې  د  چې د کیفیت

ونیيس او دغه په الس لیکل شویو پـاڼو پـر ځـای معیـاري او نـوي چـاپ شـوي دريس 

ورکـړي او محصـلینو تـه بـه وړتیـا  کتابونه راوړي، دا به د زده کړو کیفیت ته پرمختـګ

ورکړي، چې هغه پوهه چې دوی یې په پوهنتونونو کې السته راوړي، د کار پـه عمـيل 

 توګه وکاروي.« هکې په ګټور ګر ډ 

نوموړي د خپلو خربو په دوام کـې وویـل، چـې پـه پوهنتونونـو کـې د ټولـو پـه خوښـه 

نشته، نو له همدې امله هر پوهنتون او حتی هر استاد د محصلینو لپاره   دريس نصاب

 او دريس مواد لري. ونهکریکومل نصابونه، مختلف

نزمن کار دی، چـې خپـل دريس مـواد اپـډېټ و ست  ،دا ډېرره  ده وویل: »د استادانو لپا

ورکړل شوی وای، بیـا دوی کـوالی شـو،   کړي، که چېرې ټولو استادانو ته یو کریکومل

چې پر هغه په ګډه کار وکړي او هغه کال په کـال، میاشـت پـه میاشـت او حتـی هـره 
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 اپډېټ کړي. کې  اونت

وه، چـې د اړتیـا پـه صـورت کـې د نـورو  هلپاره ممکننو  په داسې حال کې به د استادا

 استادانو په ګډه همکارۍ د دوی دريس مواد په یو کتاب کې را غونډ او اپډېټ کړي.«

پوهنځي یو تن استاد عبادالله نارصي، افغانستان ټـایمز  د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد

 څخـه سـتونزو هغـولـه تیا دادانو نابلـاسـتد افغان  ژبې رسه  انګلیيسته وویل، چې له  

 څخه ده، چې د زده کړې سیستم ته زیان رسوي.

پوهېږو، موږ پخپلو ميل ژبو کې اپډېټ شوي او کـايف   نوموړي وویل: »لکه څرنګه چې 

ماخذونو څخـه اپـډېټ  انګلیيسکتابونه نه لرو، نو موږ اړ یو، چې خپل دريس مواد له 

نو زیاتره استادان نه يش کوالی چـې خپـل دريس مـواد و د پوهنتون  غه،له بده مر   کړو،

 منابعو څخه اپډېټ کړي.« انګلیيسله 

ده، چې د دوی د دريس موادو د    د استادانو لپاره په مضمونونو کې بدلون بله ستونزه

کو  چې  څرګنده  ده  نه  دا  ته  استادانو  کې  پوهنتونونو  په  نیيس،  مخه  کولو  م نوي 

تدریسم ک   .کړي  ضمون  توګه،  په  بېلګې  یو  ه  د  لپاره  یو سمست  د  استاد  یو  چېرې 

 مضمون ونیيس، هغه ته په راتلونکي سمست کې بل مختلف مضمون ورکول کېږي.

ښکاره خربه ده چې په داسې حاالتو کې استادان نه يش کوالی، چې د دوی دريس  

 موادو ته پراختیا ورکړي. 

پاڼې هېڅ ماخذ نـه لـري او دا ښـکاره نـه ده،   س لیکل شوېال   زیاتره په  پردې  رسبېره

د محصـلینو  سـتل شـوي دي، دا سـتونزهیچې دا دريس مواد له کومو منابعو څخه اخ

مخه نیيس چې هغه اصيل رسچینې ته الرسسی ولري چې دا مواد ورڅخه تیار شـوي 

 دي.

محصلین په  ې ونه لري، چذاخپه داسې حال کې چې معیاري دريس کتابونه اصيل م

چې د اړتیا په صورت کې د مضمون اصيل منبع ته الرسسی ولري، پـه   قادر کويدې  

عمومي توګه د چاپ شویو دريس کتابونو کمښت تقریبا  په ټولو دولتي پوهنتونونو کې 
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 ده. جدي ستونزه

 هه الرسسی نـورتکله چې یو استاد له داسې کتاب څخه تدریس کوي، چې محصلین 

لري، په دې صورت کې د الس لیکل شویو نوټونو او دريس کتابونو تر منځ هېڅ تـوپیر 

دولتي ادارو او هغه  یفیته دريس سیستم لپاره له اړوندونشته، نو له همدې کبله د باک

غیر دولتي مؤسسو څخه، چې په دې برخـه کـې کـار کـوي غوښـتنه کېـږي، چـې لـه 

ېټ شوي کتابونه په کايف تعداد رسه چـاپ ډې د دوی اپي چاستادانو رسه مرسته وکړ 

 يش او د پوهنتونونو د ټولو محصلینو لپاره د الرسيس وړ وي.

سلنه استادان تر اوسه په الس لیکل شوي چپټرونه د دريس موادو په توګـه   ۷۰تقریبا   

سسې کوالی يش، چې پـه کـايف مت یا په دې برخه کې ګامرل شوې مو کاروي، حکو 

تـه پراختیـا  نو د چاپ له الرې پـه هېـواد کـې د زده کـړو کیفیـتو دريس کتاب ه دانداز 

 ورکړي.

 وایي:  په دې اړوند داسې  یحیی وردک ډاکټرد لوړو زده کړو وزارت سالکار 

ته پراختیا ورکړو، ډېرو هلو ځلو    دې لپاره چې په پوهنتونونو کې د تدریس کیفیت  »د

غان محصلینو لپاره په ميل ژبو )پښتو او دري( په زرګونو اپډېټ فده، چې د ایا  ته اړت

اوسه تر  ځکه  چاپ يش؛  کتابونه  کې   شوي  پوهنتونونو  معیاري    افغان   په  محصلین 

 دريس کتابونو ته الرسسی نه لري، چې دا د تدریس په سیستم منفي اغېزه لري.« 

کتابونو کمښ نویو دريس  د  کړه چې  زیاته  تر  ت،  نوموړي  تدریيس  و اوسنيو  تېرو  خت 

مېتودونو او دريس موادو د افغانستان د پوهنتونونو تدریيس سیستم له لویې ستونزې 

 رسه مخ کړی دی. 

همدارنګه نوموړي د دريس سیستم په عرصي کولو او د محصلینو لپاره د نویو معیاري 

 کتابونو په تیارولو ټینګار وکړ.

 عنـوان  ۱۵۷ورسېږو، موږ تر اوسه  هدې موخې تچې دې لپاره    ده همدارنګه وویل: »د

دريس کتابونه د افغاين پوهنتونونو لپاره چاپ کړي دي، خو دا به څنګه وکـوالی يش 
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 ۲۰۰۹دغه پروژه چـې پـه  .چې د زیاتو مضامینو او زرګونو محصلینو لپاره بسنه وکړي

نو و ر طبي کتـابه پمترکز یې د هېواد د پوهنتونونو لپار  کال کې پیل شوه، زیاتېږدیز  ز 

، په داسې حال کې چې په ورتـه شـکل نـورې رشـتې، لکـه ټـولنیز علـوم، ادبیـات، وو 

 تاریخ او نور هم دريس کتابونو ته اړتیا لري.«

ســلنه چــاپ شــوي کتابونــه د  ۹۰د کتــابونو د بڼــې پــه هکلــه ده څرګنــده کــړه، چــې 

 دي. ژبه یيسانګلپوهنتونونو د استادانو لخوا لیکل شوي دي او پاتې یې په 

هر کتاب یوه يس ډي لري، چې هامغه کتاب د پي ډي ايـف پـه شـکل پکـې موجـود 

چـاپ شـوی دی، پـه  ټوکـه پـورې ۲۰۰۰ څخـه تـر ۱۰۰۰دی، تقریبا  د هر کتاب لـه 

محصـیلینو  ۷۰۰۰یـا  ۶۰۰۰پوهنځیو  کتابونه د هېواد د طب  غه شمېرحقیقت کې د

پـه شـکل د هـر  PDFدې کتابونو الکتونیکي بڼـه د  هم د اکوي، خو بینه  لپاره بسنه  

 د الرسيس وړ ده. پاڼه وېب www.ecampus-afghanistan.org  چا لپاره په

 ژبـه انګلیيسـدې وړتیا نـه لـري، چـې پـه  »له بده مرغه زیاتره محصلین او استادان د

بو )پښتو او دري( نویو کتابونو تـه اړتیـا لـري، نـو ځکـه ژ وی پر ميل و دکتابونه ولويل ا

 ګټه اخيل.« څخهوی له زړو پاڼو او لکچر نوټونو د

پوهنځیـو  نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ، چې په عمـومي توګـه پـه هېـواد کـې د طـب

دې  اسـتادان پـه څـو او چاپولو تـه اړتیـا لیـدل کېـږيلپاره د زیاتو نورو کتابونو ژباړلو  

 وتوانېږي چې زاړه دريس مواد په نویو بدل کړي.

عنـوان  ۹۵وویـل، چـې  یحیی وردګ ډاکټرو د متویل په اړه  کتابونعنوان    ۱۵۷  ودغ  د

عنـوان  ۶۰( لـه لـوري او DAADد علمـي همکـاریو د خـدماتو مرکـز )  ملان آ کتابونه د  

 ي دي.و ري متویل شلو  له Kinderhilfe-Afghanistanکتابونه د 

څ حق الزحمه یا امتیاز نه دی ورکړل شوی، بلکې د ستاینې د کتابونو لیکواالنو ته هې

کتابونه د لیکوال پوهنځي ټوکه    ۴۰۰کتابونه هر لیکوال ته،  عنوان    ۱۰۰-۵۰په توګه  

 طبي پوهنځيو ته ورکړل شوي دي. ۷نور په افغانستان کې ټولو ټوکه  ۵۰ته او 
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کـاپي  ۱۰۰۰۰دې پـه پـالن کـې ده د دوه ډي وي ډي  پـر  ېـرهبرس  چې   ده زیاته کړه

لینو په فارمټ پکې موجود دي، محص  PDFګانې، چې ټول چاپ شوي طبي کتابونه د  

ګانو کې د چاپ شویو کتابونو مجموعه بـه محصـلین  DVDپه دوو  .ته ور ووېشل يش

 .يالرسسی ولر کې خپلو کمپیوټرونو ه او استادان وتوانوي، چې ټولو کتابونو ته پ

دې لپاره چې د ښوونځیو فارغین په پوهنتونونو کې په   کړ، دو   ټینګارنوموړي همداراز  

ســتنې وړتیــا ولــري، پــه یاخ ې کتــابونو او دريس مــوادو څخــه د ګټــ لــه ژبــه انګلیيســ

 لرنه ويش.پامد ښه وايل لپاره جدي  ژبې د کیفیت انګلیيسښوونځیو کې باید د 

د نورو دريس کتابونو د چاپ په اړه وپوښتل شـول، ده  څخه له چې له ښاغيل وردګک

ادارې ددغه پروګرام پـه ارزښـت  وزارت او اړوندې د لوړو زده کړو  وویل چې که څه هم 

ري، نو لـه جه نه لودپوهېږي، خو دوی د کتابونو د چاپ د پروسې د دوام لپاره کايف ب

سی پیدا يش د دريس کتابونو د چـاپ پروګـرام جې ته الرس دبو   همدې امله که چېرې

به وکوالی يش، چې په پوهنتونونو کې د محصـلینو لپـاره نـور غـوره او معیـاري دريس 

 1کتابونه تیار کړي.

 
  ۲۰۱۵ن په پوهنتونونو کې د دريس کتابون کموالی، کابل، د اافغانست ورځپاڼه، نستا ټایمز، دافغا1

   مه نېټه. ۳۰مارچ د میاشتې زېږدیز کال د 
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   د دريس کتابونو په هکله

 له آريانا ټلوېزيون رسه مرکه
 

ل د ازېږدیز ک  ۲۰۱۵د    نطاق خوشحال آصفي   آریانا تلوېزیون   په کابل کې د  یادښت:

مه نېټه د افغانستان د پوهنتونونو لپاره د دريس کتابونو د چاپ د  ۲مې د میاشتې په  

پروسې په هکله له ډاکت یحیی وردک رسه یوه مرکه کړې ده چې د خربو لیکلی مت 

 یې په دې ځای کې وړاندې کېږي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چوپړ کې یم.   و په درانه تاس سهار ژوند خپرونه ده، یو ځل بیا زه خوشحال آصفي س 

مه برخه ده، نن بیا هم د دې ویـاړ لـرم، چـې یـو تکـړه افغـان زمـوږ رسه پـه  ه د خپرونې دو 

د لـوړو زده    ، چـې دوی ک ورد  صاحب محمد یحیـی  ډاکټر خپرونه کې شته، جناب محتم 

ما  تاسو ز   . د دوی کړنې واقعا  د ستایلو وړ دي   او   خه کې ډېر زیات کارونه کړي دي کړو په بر 

تابونه ګور،، دا چې دا کتابونه چا لیکيل دي، چا چاپ کړي دي، دا کتابونه  ک مخې ته دا  

پـه دې برخـه    ښـي دي؟ کتابونه ولې موږ د مېـز پـر رس اې   دا را ټول کړي دي او  لخره ا چا ب 
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   کې به الز معلومات وړاندې يش. 

پـه    ده   خپرونـې تـه راوغـواړو، د   ک صـاحب محمـد یحیـی ورد   ډاکټر نن مې وغوښتل، چې  

 د ده پر کړنو خربې اترې ولرو.   باندې،   ک ژوندلی 

 صاحب ډېره مننه، ښه راغالست ستړي مه شئ.   ډاکټر 

 یحیی وردک: زه هم خپل سالمونه تاسو او د آریانا ټلوېزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. 

، دا خپلـه پوښـتنه بـه داسـې مطـرح  مننه، زه به چای هـم درتـه وا چـوم  خوشحال آصفي: 

 فر څخه یې پیل کړې. س چې له   احب ص   ر ډاکټ کړم، 

چېـرې زېږېـدلی، لـومړنت زده کـړې    ک صاحب محمد یحیی ورد  ډاکټر چې  ی په دې معن 

یې چېرته کړي، لوړې زده کړې یـې کـوم پوهنتـون کـې کـړي دي، لـومړين کارونـه چـې  

تاسو کړي دي، لومړنت دنده چې تاسـو تـر السـه کـړې ده او دا کتابونـه مخکـې چـې مـا  

نورو  ، س یادونه وکړه   ړنو ته پر هغې پر جزئیاتو خربې وکړ،. ک تاسو 

: تشکر صیب، زه خپله په وردګو والیت کې زېږېدلی یـم. درس او تعلـیم مـې  ک ورد  یحیی 

پورې په کابل کې کړی، سپین کيل مکتـب کـې پـه شـش درک کـې او    لسم صنف و تر دو 

سـت  ې ورس واخ بـیو دولتي    مې   کې ویيل دی، بیا  آخري څلور کاله مې په حريب ښوونځي 

  وستی دی )یا عمومي طـب(، لـه هغـې څخـه ل   چکسلواکیې ته او هلته مې معالجوي طب 

وروسته بیا جرمني ته تللی یـم او تقریبـا  شـل کالـه مـې هلتـه ژونـد کـړی دی او کـار مـې  

  Health Educationاو    Health Management  ورتـه وایـي   Public Healthکـړی دی، بیـا مـې پـه  

او اداره صحت عامه او صحي زده کـړو کـې مـې نـور درس ویلـی دی او   مه روغتیا ا یعنې ع 

 په جرمني کې مې کار کړی دی. 

اوس پنځه کاله کېږي، چې د لـوړو زده کـړو وزارت رسه همکـار یـم او هغـه اصـيل کـار او  

ه همکـارۍ  پـو د وزارت  کـړ   ډېر زیات کار مې چې دلته د پوهنتون د استادانو، د لـوړو زده 

 دريس کتابونو د چاپ او تکثیر په برخه کې کړی دی.   کړی دی، هغه مو دغه د 

صـاحب ښـاغيل احسـان اللـه آرینـزي رسه ناسـت وم، زه د   ډاکټـر خوشحال آصفي: پرون 
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دوی کورته ورغلی وم او خربه پر همدغه کتابونو یاده شوه ـ ستاسو پـر کـارونو، تاسـو واقعـا   

 ی دی. ړ زیات کار ک کې پخپل مسلک  

کتابونه ما ولیدل، دا کتابونه د چـا دي، چـا لـیکيل دي، چـا چـاپ کـړي دي او تاسـو پـه  

 دې برخه کې څه ونډه لر،، څه نقش لر،؟ 

ه به دغه څـو چپټرونـه تاسـو تـه  : مخکې له دې نه، چې زه کتابونو ته راشم، ز ک یحیی ورد 

ځـه کالـه مخکـې مـا  ن ځکـه چـې پ   ؛ ایه ما چې د کتابونو کار پیل کړ، هم له دغه ځ . م و ښي 

 ولیدل، ما ډېر تعجب وکړ. 

 خوشحال آصفي: دا خو ډېر زاړه دي. 

ــی ورد  ــی ک یحی ــې حت ــې ی ــه ځین ــو، همدغ ــه الس    : ه ــل  پ ــو    . شــوي وو لیک ــه ځین دا پ

لـه بـده مرغـه تـر اوسـه    . و پوهنتونونو کې، په ځینو مضامینو کې یوازیني دريس کتابونـه و 

زړو لکچـر نوټونـو څخـه اسـتفاده    و کلن   شر ه شل یا دې ل ې  پورې هم په ځینو رشتو کې داس 

چې باید په دغه برخه کې کـار وکـړو؛ ځکـه چـې   یو کېږي، نو همغه وو چې موږ تصمیم ون 

پــه یوویشــتمه پېــړۍ کــې مــونږ بایــد د پخــوانت پېــړۍ لــه کتــابونو، دريس مــوادو څخــه  

  لـه همداسـې   کـې   تاسو باور وکړ،، چې اوس هـم پـه ځینـو پوهنتونونـو  استفاده ونه کړو. 

 لکچر نوټونو څخه استفاده کېږي. 

 خوشحال آصفي: او درس ورکول کېږي. 

  بـل دا چـې   ، یو خو دا چې دا لکچرنوټونه زاړه دي . : هو، درس ور کول کېږي ک یحیی ورد 

  ې یې له ما رسه په دفت کـې شـته، نـو پـه همغـه اسـاس وو چـې ځین . معیاري هم نه دي 

 موږ خپل کار پيل کړ. 

 نو تاسې ته انګېزه درکړه؟ و نوټ لکچر   و غ : د خوشحال آصفي 

 راغله.  ی ژړا : هو، هو، کار له دغه ځایه رشوع شو، یعنې ماته حت ک یحیی ورد 

 خوشحال آصفي: دا تاسو ولیدل، بیا مو کار پیل کړ. 

: هو، بیا مو ولیدل، چې ځینې استادانو هم کتابونـه لـیکيل دي، خـو څـوک  ک یحیی ورد 
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 کې، په ډیزاین کې یې ستونزې لري.   پ کې، په ټای اپ  یې نه ورته چاپوي او یا په چ 

ــا   ــه مــوږ بی ــوړو زده کــړو ل ــه پوهنتون   د ل ــو وزارت رسه، ل ــدل    ون ــه اســتادانو رسه ولی رسه، ل

  عنوانـه    ۲۰  کتابونـه چـاپ کـړل، بیـا عنـوان    ۵اول مـو    تشویقول. دوی وغږېدو، ورو ورو مو 

وی پــه  غــاو د ه   ېدل ویق ســې ورو ورو دغـه اســتادان تشـشــول همدا   عنوانـه   ۳۰شـول، بیــا  

 مرسته دغه بهیر پيل شو. 

تقسـیم    ، چـاپ شـو   صحافت چې په ښه    ید چې هغه ول   یې یو استاد به یو کتاب راوړو بیا به  

 شو او ټول افغانستان ته ورسېدو، بیا به یې نور کتابونه هم راوړل. 

  خوشحال آصفي: دا ټول کتابونه تاسو چاپ کړي؟ 

 ړو په وزارت کې چاپ کړي دي. ک د لوړو زد  موږ : هو، دا کتابونه ټول  ک یحیی ورد 

  ؟ لګښت خوشحال آصفي: ستاسو په شخيص  

 شوي دي. چاپ  : نه، زما په همکارۍ او منجمنټ  ک یحیی ورد 

 خوشحال آصفي: اصل کار تا کړی دی، چې دوی مو وه ول. 

ه کتابونـه د  اسـتادانو کـړی دی؛ ځکـه چـې دغـ د پوهنتونونـو : اصل کار خو ک یحیی ورد 

ـجه یـې ده.   ۳۰  او يا   ۲۰، ۱۰دوی د  مـوږ فقـط    کلنې پوهې تجربې الس ته راوړنه ده، نتی

داسـې کـړی دي، دغـه کتابونـه چــې دوی ژبـاړيل دي، دوی لیکلـی دي، دا مـو را غونــډ  

جـه مـو  کـړی دی، بود پیـدا     (Fund)کړي دي، دا مو چاپخانې ته لېږيل دي، دوی ته مـو  

مربوطـه پـوهنځي تـه ورکـړي    دا مو همغـه ي،  پیدا کړې ده، دا مو بېرته استاد ته ورکړي د 

ته تقسیم کړي دي.   دي، دا مو د ټول افغانستان د طب   پوهنځیو 

صاحب، په دې کې څومره نـوي موضـوعات دي، تاسـو یادونـه   ډاکټر خوشحال آصفي: نو 

  وکړه، له پخوانیو چپټرونو څخه؟ 

 : په دې کې ډېر نوي موضوعات دي. ک ورد   یحیی 

 ؟ مثال ي:  خوشحال آصف 

دغه دوه کتابونه را وباسئ. دا یو بـین امللـيل سـتندرد کتـاب    : زه به تاسو ته ک ورد  ی یحی 
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 دی، چې په انستیزۍ کې یو امریکايي مؤلف لیکلی دی. 

 خوشحال آصفي: رهنامی اساسی انستیزی برای کشور های روبه انکشاف دری، انګلیسی. 

کـا پـه ډېـرو پوهنتونونـو کـې  ی التین امر   او  : هو، دا همدا اوس په افریقا، آسیا  ک ورد  یحیی 

 تدریس کېږي. 

 خوشحال آصفي: دا نوي مواد دي. 

غانـانو  دا زمـوږ او تاسـو د اف   نورو ژبو باندې هـم ترجمـه شـوی.  ۳۰یا  ۲۰: دا ک ورد  یحیی 

اب مـوږ پـه دواړو  تاسو یې که دا یوه ورقه واړو،، دا کتـ  لخوا په دري ژبه ترجمه شوی دی. 

چـاپ    انګلیيسـدا صـفحه چـې پـه  . انګلیيسـکمله م خواته یې  یوې ، ژبو چاپ کړی دی 

مکمل دوه جلدو کـې دی، یعنـې هـم پـه    شوې، همدا صفحه په دري هم چاپ شوي ده. 

هم په دري ژبه هغه تر ټولو نوي السته راوړنې تر ټولـو نـوي درسـونه پـه کـې   ژبه  انګلیيس 

چـې تاسـو  تـه ه ـوو،    ن دې ا خپـل اسـتاد   دا   ځای پر ځای شوي دي او همـدا شـان مـوږ 

، له نویو کتابونو رسه یې نوي کړي، ټایـپ یـې کـړي، بیـا  اپډېټ کړ،  ه پخواين لکچر نوټون 

ه ـوي، چـې خپـل درسـونه نـوي    خپلـه اسـتادان ه  دغـه پـ.  یې راوړي چې چاپ یې کـړو 

 . یم کړو تقس کړي او بیا یې موږ ته راوړي او په ټول افغانستان کې یې 

 صاحب؟  ک انې( د څه يش دي ورد ګ  حال آصفي: دا )يس ډي ش خو 

پـه افغانسـتان کـې اوس  چـې مـوږ    : موږ چې هر کتاب چاپوو، په دې خـاطر ک ورد  یحیی 

  ۱۰۰۰کـې محصـلین لـرو، نـو پـه دې خـاطر   په دولتي او شخيص طب  ۲۰۰۰۰څه کم 

و یـو کتـاب را واخلـئ  سـکه تا ...   کې  دا هر چاته نه رسېږي، په دې هر کتاب  چاپوو.  ټوکه 

شـکل پـه يس    PDFموږ دا مکمل کتاب، مـنځ کـې یـوه يس ډي ده، دا مکمـل کتـاب  ... 

سافټ یې کـوالی يش محصـلین واخـيل، پـه کمپیـوټر کـې یـې    ډي کې هم اچولی دی. 

 واچوي، بل ته یې ورکړي، چې زیاتره خلکو )محصلینو( ته ورسېږي. 

خم پوهنتـون تـه لېـږو، همدغـه سـافټ  و جرمنـي د بـ  ږ د یم کار چې موږ کـوو، دغـه مـو در 

په مکملـه توګـه هلتـه   www.ecampus-afghanistan.orgسایټ په نامه دې  کاپي بیا یو وېب 
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 ښکته کړي. یې پورته کېږي او هرڅوک یې کوالی يش، چې خپل کمپیوټر ته 

ا لېږلـی  ل ر ایمېـ  ترابلس لیبیا څخـه   له   ته زموږ او تاسو یو محصل  دا درې ورځې مخکې ما 

زموږ د کتابونو نه خرب شوی، بیا ما همغه معلومات ور ولېږل، چې ته کـوالی شـې   چې  ، و و 

 ډاونلوډ کړې.   کتابونه   ټول 

  ۱۴۰پت د  بیا دغـه ټـول سـافت کـا   چې تاسو ګوری،   DVDدغه  ستاسو پوښتنې ته راځم 

 . کړي دي کې جوړ    ګانو  DVD ۲کتابونو په 

 . دی  خوشحال آصفي: دا خو ډېر ښه کار شوی 

، چــې پــه ابتــدا کــې دوی کيمیــا، فزیــک،  مکمــل طــب لکــه    : دا داســې ده ک یحیــی ورد 

بیولوژي ځینې مضامین لويل، بیـا انـاټومي هسـتولوژي همداسـې سمسـت وار مـوږ ټـول  

دا چې یو محصل تـه ورکـړو، یعنـې مکمـل طـب یـې پـه جېـب کـې دی، یـا   اچويل دي. 

 پخپل کمپیوټر کې دي. 

صـاحب، دا پـه افغانسـتان کـې چـې تشـخیو   ک ورد  بلـه پوښـتنه وه خوشحال آصفي: یـ

اوس درست نه کېږي او دوی ځي پاکستان ته او د افغانستان د طبابـت ډګـر همـدا اوس  

هم پاکستان دی، دا خو ته هم منې زه یې هم منم، ټول خلک یې هـم منـي، د دې وجـه  

تـل    نظریـه ده،   تـل   څه ده؟ چـې دوی پـه پوهنتـون کـې تـل دا زاړه نوټونـه لوسـتيل دي، 

تیـوري ده او د عمـل پــه ډګـر کــې یـې کــار نـه دی کـړی، پــه نويـو موضــوعاتو بانـدې نــه  

چې نن په امریکـا کـې سـتا پـه ګاونـډیو هېوادونـو کـې   ې پوهېږي، ته حد اقل باید پوه ش 

څه کړم، چې شل کالـه مخکـې راتـه ببـواللې   ډاکټر نوی څه شی راغلی دی، زه به هسې 

 ووایي. 

  دی، چـې زمـوږ د طـب   وایئ، یو مهـم فکتـور یـې همـدا  ت ي تاسو درس بېخ : ک ورد  یحیی 

متاسفانه په تیوري برخه کې هم په عمـيل برخـه کـې پـوره او پـه ښـه    ، محصلین متاسفانه 

ه موږ محصـل تـه پـه  ، ک ورته اشاره وکړه، زه بر عکس وایم تاسو پخپله  ېږي. توګه نه تربیه ک 

برابـر کـړو او دا پـه    پـه سـمه توګـه   دريس مـواد   نـوي صنف کې پـوره   هم اول صنف کې دو 
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 چې دوی پرې پوه يش، دغه ډېره مهمه ده.  داسې ژبه په داسې فورم کې ورته برابر کړو 

کې په انټرنیټ کې ځینـې مـواد شـته، خـو متاسـفانه زمـوږ اسـتادان او زمـوږ   انګلیيس په 

تیـورتیکي    پـه   چـې هغـوی   ړو چـې دا مـوږ ورتـه برابـر کـ . ږي محصلین ټول نـه پـرې پـوهې 

 ساس پاخه رايش. ا 

شفاخانې ولرو چـې دوی درې، څلـور    چې موږ بیا دغه محصلینو ته کادري  څنګ د دې تر 

، داسـې  د هغه سـتونزه و ګـوري ری  د بست تر څنګ  کاله عمال  هلته کار وکړي، چې د م 

 تربیه کېږي.   ډاکټر زموږ ښه 

هـم پـه    ، پـه دري دي   هـم   خوشحال آصفي: یوه بله ښېګڼه داده چې دا هم په پښـتو دي، 

دي، هم هغه څـوک چـې پـه پښـتو پـوهېږي، کېـدای يش هغـه د هغـې نـه پـه   انګلیيس 

دري    غه څوک چې مورنت ژبه یـې دري ده، هغـه کېـدای يش پـه پښتو ګټه پورته کړي، ه 

 . ژبه یې و لويل 

هېوادونـو    نـور هم بلد يش؛ ځکه چـې پـه   ژبه  انګلیيس هم ښه ده؛ ځکه چې په  انګلیيس 

ه پورتـه کـوي، یعنـې دا  کنفرانسونه ورکوي او د هغوی له تجربو څخه ګټـ انګلیيس ې په ک 

خپلـه کـړی دی، کـه  ه  او دري، دا کار تاسو پ  انګلیيس يو ژبو باندې دي، پښتو، په ټولو در 

 نه مخکې لیکواالنو کړی دی؟ 

حتـی یـو  ..  . دي : نه، موږ دغه کتابونه نـه دي ترجمـه کـړي، ځینـې مـؤلفین  ک یحیی ورد 

د انتـاين نـاروغیو یـو کتـاب    ژبـه   انګلیيسـهغه په    په کندهار کې درس ورکوي  ؤلف دی م 

لیکلـی دی،    ژبـه   بل مؤلف د هرات دی، هغه پـه دري  ی. لیکلی دی، موږ دا چاپ کړی د 

بل مؤلـف د ننګرهـار دی، پـه پښـتو یـې    ی. چاپ کړی د ژبه  موږ راوړی دی دا مو په دري  

موږ داسې کوو، چـې داکتابونـه نـورو والیـاتو  مو په پښتو چاپ کړی دي.   دی، هغه  لی لیک 

کـې چـې یـو کتـاب پـه    مسلک  په یو  استفاده وکړي.  نې ی ، ځکه چې نور هم ځ ته هم لېږو 

پـوهنځي اسـتادان هـم لـه هغـو    ر طـب والیت کې چاپېږي، باید هم مسلکان یـې او نـو  یو 

 ي. ړ استفاده وک   خه څخه خرب يش او له هغو څ 
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لبتـه اجـازه  صاحب، یو بل کتاب به ستاسو په خوښـه ا  ډاکټر خوشحال آصفي: بله پوښتنه 

دلتـه لـیکيل دي، د کوچنیـانو نـاروغت دوهـم ټـوک، څـو جلـده دا  باندې را واخلم، مـثال  

څـو  ښـتنه مـې دا ده، چـې لـه هـر یـو څخـه  و چاپ شوی دی؟ یوازې پنځه، سـل يـا زر؟ پ 

 جلده چاپېږي؟ 

 چاپ شوی دی.   ټوکه  ۱۰۰۰ب چې ستاسو په الس کې دی، دا ا : دغه کت ک د ور   یحیی 

 خوشحال آصفي: دا په ټولو پوهنتونونو د افغانستان کې کارول کېږي؟ 

  ۵۰پخـوا مـو   ډيـانې وررسه دي، د دې یـوه برخـه ...  دانې يس  ۱۰۰۰: هو، ک ورد  یحیی 

چـې    یـم ا و ایـد دلتـه و ه ب ز .  مؤلـف تـه ورکـوو     ټوکه کتابونه   ۱۰۰ورکول اوس ټوکه مولف ته 

دغه ټـول کتابونـه چـې چـاپ شـوي دي، مؤلفینـو تـه، محتمـو اسـتادانو تـه مـوږ کـومې  

دي چـې    دغه د دوی د کلونـو کلونـو زحمتونـه   . اضايف پیسې یا حق الزحمه نه ده ورکړې 

  په اختیار کې ورکوي او غواړي چـې دغـه پوهـه د  د لوړو زده کړو د وزارت په وړیا توګه یې 

چـې د هغـه    شـته دي   ځینـې نـور کتابونـه زمـوږ   . کـې و اويس  نې په خـدمت ټول خلکو، د 

هـم    زمـا ارمـان   ... يس ډي او همداسـې مـوږ غـواړو   ۲۰۰۰دی، جمـع   ټوکـه  ۲۰۰۰تیراژ 

 ېږي باید دريس کتاب ولري. دغه دی، چې هر مضمون چې تدریس ک 

 صاحب؟   ډاکټر خوشحال آصفي: دا څنګه رسو،، ټولو پوهنتونونو ته 

نونـو رسه  لـوړو زده کـړو وزارت کـې دی، هلتـه مـوږ لـه پوهنتو   مـا دفـت پـه : ز ک ورد   یحیـی 

دا  .  لین یې، منایندګان یې، راځي بیا دا کتابونـه مـوږ ورتـه سـپارو ئو ارتباط لرو او هلته مس 

پوهنځیو ته رسـوو، چـې ننګرهـار، خوسـت، پکتیـا، کنـدهار،    دولتي طب   ۸په تېره بیا موږ  

 کابل دي.  او   هرات، بلخ، کاپیسا 

 صاحب؟ دوی هم راځي؟   ډاکټر وشحال آصفي: شخيص پوهنتونونو ته څنګه،  خ 

: شخصی پوهنتونونه هم زیات شوي دي، هم ورو ورو زیـاتېږي، هغـو تـه هـم  ک ورد  یحیی 

 تربیه کېږي.   ډاکټر یو جلد دوه جلده ورکوو؛ ځکه چې هلته هم د دې وطن لپاره  

 خوشحال آصفي: مفت یې ورکو،؟ 
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ې دولتي پوهنتونونو تـه ورکـوو، شخيصـ پوهنتونونـه هـم زیـات  ی و، زیاتره : ه ک ورد  یحیی 

طـب پـوهنځي لـري ټـول    ۲۷پوهنځي هـم ډېـر لـري، مـا واورېـدل چـې   شوي دي، طب 

 افغانستان کې. 

 خپل مسلک کې؟ ه خوشحال آصفي: ډېر اعلی، تاسو پخپله څه لیکيل دي، پ 

بانـدې لیکلـی، هملتـه د    یـا ت ه عامـه روغ ن پـ: ما پـه جرمنـي کـې د افغانسـتا ک ورد  یحیی 

 درس په وخت کې. 

 ، که نه بېل کتاب مو لیکلی؟ و خوشحال آصفي: ستاسو د ماستۍ یا دوکتورا تېزیس و 

 : هو، تېزیس دی. ک ورد   یحیی 

 خوشحال آصفي: د ماستۍ که د دوکتورا؟ 

پوهنتـون    و ول کـې پـه یـلېـ  یـوازی د ماسـتۍ پـه : نه ما دوکتورا نه ده کړې،  ک ورد  یحیی 

ملاين ژبه دی، دلته مې لیکنـې د لـوړو زده کـړو پـه  ، هغه متاسفانه په آ ی کې ما درس ویل 

 . ته دي، تاسو ته یې هم درکوالی شم هکله ش 

، ګټه به ترې پورته کړم. ډېره زیاتـه مننـه کـوم  آصفي: ډېره مننه، زه به یې واخلم خوشحال 

  ې ومنلـه، زمـوږ ویـاړ یـې، زمـوږ یـ، چې بلنه  نه   ک صاحب محمد یحیی ورد  ډاکټر د محتم 

ډېـر لـوی کـار مـو کـړی دی،    صـاحب.   ډاکټـر افتخار یې، د ټول ملت ویاړ یې، افتخار یې  

ې ولیکـل يش او دا کـار هـر  واقعا  دا به د افغانسـتان پـه تـاریخ کـی پـه زرینـو کرښـو بانـد 

ړی دی، زه  و کــدا فکــر، دا ســوچ او انګېــزه، چــې تاســو لــر، او دا کــار مــ  . څــوک نــه يش 

خصا  د یو افغان ځوان په حیث ستاسو قـدر کـوم، تاسـو نـه مننـه کـوم، د ټـول ملـت پـه  ش 

 صاحب.   ډاکټر استازیتوب، مننه کوم 

، هغه اصـيل کـار واقعـا  زمـوږ محتمـو  : مننه له تاسو څخه هم، بیا هم زه وایم ک ورد  یحیی 

  چـاپ،   ، کتابونـه   دا چـې  استادانو کړی دی، چې موږ ته یې فقط دغه زمینـه برابـره کـړې،  

 کړو.   او د لوړو زده کړو موسساتو ته توزېع   خپاره 

خوشحال آصفي: ولې اوس دغه دلسوزي او انګېزه نشته، چې دا ټـول يش او چـاپ يش،  
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 صاحب.   ډاکټر په نوې بڼه باندې او خلکو ته ورکړل يش، دا هم لوی کار دی  

تـه    لین دې ئو کې زموږ مسـ  نکو و چې په راتل  وکړي  دې  شاء الله خدای : هو، ان ک ورد  یحیی 

، نـور ډېـر  ، سـاینس ري او هم په نـورو رشـتو کـې لکـه انجنیـ  کې   متوجه يش، چې په طب 

مهم مضامین دي، چې موږ پـه هـره رشـته کـې همداسـې نـوي کتابونـه ولـرو، محصـلینو  

 لپاره. 

  ک نــه لــه محــتم ورد من   ره زیاتــه ډېــ  صــاحب،   ډاکټــر خوشــحال آصــفي: ډېــره زیاتــه مننــه  

 1. صاحب څخه 

 

 
آصفي، خوشحال، د افغانستان د پوهنتونونو لپاره د دريس کتابونو د چاپ پروسه، له ډاکت یحیی    1

 مه نېټه.یزېږدیز کال د مې د میاشتې دو  ۲۰۱۵ل، د وردک رسه مرکه، آریانا تلویزیون، کاب
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 د افغانستان د پوهنتونونو 

 دريس مواد نوي کېږي  لپاره
 

آملان  د  چې  دی  لنډیز  ګزارش  هغه  د  لیکنه  دغه  راډیو    یاددښت:  دیچویلې  غږ 

ژورنالېست ښاغيل خلیل الرحمن امید د افغانستان د پوهنتونونو لپاره د دريس موادو  

مه نېټه تهیه کړی  ۱۴زېږدیز کال د جون د میاشتې په    ۲۰۱۵اب د  بي کېدو په  نو   د

کې  ځای  دې  په  مت  ګزارش  دې  د  دی.  شوی  خپور  څخه  راډیو  غږ  آملان  له  او 

 خپرېږي. 

 

د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وايي، په پوهنتونونو کې به اصالحي پروګرامونه او  

   نوي دريس مواد رامنځته کړي. 

کې دريس مېتود او له پخوانيو چپټرونو څخه درس ورکول ډېر ځله تر    افغانستان   په

 نیوکو الندې راغلی.

 

 

 

 

 

 

ته په بېالبېلو برخو کې جدي  چې افغانستان وړتیا لرونکو کادرونوپه داسې حال کې، 

  اري اړتیا لري، بیا هم د دغه هېواد پوهنتونونه نه دي توانېديل، چې وزارتونو ته غوره ک

 کتله وړاندې کړي.  او متخصصه

د مومند  فريدې  وزیرې  کړو  زده  لوړو  میاشتې  ۱۳۹۶  د  د  جوزا  د  کال  هجري ملریز 

ه ه کوي چې په »د خپل سل ورځني پالن د وړاندې کولو پر مهال وویل:  مه نېټه۲۴



 232 

 « پوهنتونونو کې لوړې زده کړې د بازار له اړتیا رسه سمې پر مخ یويس.

مومند هیله   کړه، چڅرګمېرمن  وتوانېږي، چې د    ې نده  به  په پيل کېدو رسه  د پالن 

 پوهنتونونو دريس توکي له ورځنت اړتیا رسه سم رامنځته کړي.

دا   نیولې،  کې  پام  په  ارزونې تګالره  تدریيس  د  کې  پوهنتونونو  په  »موږ  وویل:  هغې 

لري  دوام  براب  پروسه  معیار  پر  او  باکیفیته  پوهنتونونه  چې  غواړو،  موږ  تاو  دریس  ر 

 « .ورکړي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یتي مساوات په پام کې وزیرې زیاته کړه، چې په پوهنتونونو کې جنسد لوړو زده کړو  

نجونو لپاره هم په کابل کې د ترکيې په مايل مرسته یو ځانګړی پوهنتون نیيس او د  

 جوړېږي. 

 دوکتورا لرونکواستادانو ته ترجېح ورکول: 

دوکتورا لرونکو او ماستو ښوونکو په  هنتونونه دپو   د پخوانیو دريس تګالرو تر څنګ، د

 برخه کې هم نیمګړتیاوې لري. 

وزیره وايي: تر دې وروسته به په پوهنتونونو کې ماستۍ او دوکتورا ته د لوړو زده کړو  

 پراخوالی ورکړل يش. 
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وویل: ته  هغې  دوکتورا  او  ماستۍ  چې  ده،  دا  ژمنه  یوه  وزارت  کړو  زده  لوړزو  »د 

 ان ډېر يش.«ډاکټر دې توګه ماستان او  کړي، چې پهور  پراخوالی 

په داسې حال کې د ماستۍ او دوکتورا څانګو ته د پراختیا خربه کوي،    آغلې مومند

 سانس درجې استادان تدریس کوي. ېمهال په ډېرو پوهنتونونو کې د ل چې دا

ژ  تدریس  د  کې  پوهتونونو  په  به  وروسته  دې  له  چې  وویل،  شان  همدا  به  مومند 

ته تو   انګرېزي  دې  په  چې  په  واړوي،  کې  راتلونکي  په  محصلین  به  رسه آ ګه  سانت 

 پراخې مطالعې ته الرسسی پیدا کړي.

د پوهنځیو تدریس په انګرېزي   رۍ او زراعتاکل شوې د لومړي ځل لپاره د انجنیټ 

 ژبه پیل يش. 

ی، چې پر مټ  دت بل پالن زار د څېړنیزو پروګرامونو رامنځته کول هم د لوړو زده کړو و 

آ   به ډېرې  ال  کې  برخه  په  تحصیل  د  ډېرو  یې  په  مهال  دا  رامنځته يش،  سانتیاوې 

 پوهنتونونو کې څېړنیزه برخه نشته. 

وویل:   مومند  پوهنتونونو    ده چې   ټاکل شوې »مېرمن  ډېرو  په  پر مټ  بهرنیو مرستو  د 

 « رابرې وي.و بکې علمي څېړنیزې پروژې پلې کړي، چې په نړیوالو معیارون

چې  د لوړو زده کړو وزارت پالن لري  ،د نړۍ له معتربو پوهنتونو رسه د اړیکو پراخوالی 

را   تګالرې  نوې  او  ټنیګې  اړیکې  پوهنتونونو رسه  پرمختللو  له  نړۍ  د  وروسته  دې  له 

انتقال کړي، چې له مخې به یې افغان استادان او زده کړیاالن د هغوی له تجربو او  

 ونونو کې ګټه واخيل. تپخپلو پوهنخه معیارونو څ
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پوهنتونونو ته د    دا تګالره په دوه ډوله پلې کېږي، یو دا چې ښوونکي به بهرنیو معتربو

پوهنتونونو استادان به    ځینو بهرنیو  لپاره ځي او بل هم دا چې د  د السته راوړلو   وتجرب

 دلته د تدریس لپاره راوستل کېږي.

صیيل بورسونو په اړه هم ګڼې نیوکې موجودې دي او  ح تان کې د تانسدا مهال په افغ

ځي،    کې   ملکونو ته په بورسونو  نیوویل کېږي، چې ډېر محصلین د اړیکو له الرې بهر 

یا   ټ چې  د  هم  یا  او  پرېږدي  کړې  زده  اخهلته  را  پسې  بېرته  کبله  له  ستل یمبلت 

وايي:   وزیره  کړو  زده  لوړو  د  خو  وروسته  »کېږي،  دې  لیبه  له  د  له الرې  ایوازې  قت 

 « بورسونه وېشل کېږي.

افغانستان کې د کانکور ب په  پلو  له درغلیو څخه ډکه   ل  په    آزموینه هم  او  بلل کېږي 

فریده  خو  وشول،  شکایتونه  څخه  پروسې  له  کانکور  د  وار  وار  په  کې  کالو  څو  تېرو 

 1جوړه کړې ده. وره تګالرهه غمومند وايي په دې برخه کې یې د روڼتیا په موخه یو 

 
زېږدیز   ۲۰۱۵مواد نوي کېږي، کابل، د امید، خلیل الرحمن، د افغانستان د پوهنتونونو لپاره دريس  1

 http://dw.de/p/1Fh2E5مه نېټه. ۱۴کال د جون د میاشتې 
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 غواړي د پوهنتونونو چیپټرونه  افغانیو 

 کتايب بڼې ته واړوي نوټونه لېکور او 
 

د   احمدزي  آصف  محمد  ښاغيل  چې  دی  مت  ګزارش  هغه  د  لیکنه  دغه   یادښت: 

یز کال زېږد   ۲۰۱۵پژواک خربي آژانس لپاره کړې او د یاد آژانس په ویب پاڼه کې د  

یو افغان  . د دې لیکنې عنوان داسې دی چې: )  هد  ې شو   رهه خپنېټمه  ۱۱د نومرب په  

 ( غواړي د پوهنتونونو چیپټرونه او لېکچرنوټونه کتايب بڼې ته واړوي

 

کوي،   ه ه  افغان  د  يو 

د  افغانستان   کې  پوهنتونونو  په 

چيپټرونو او لکچرنوټونو مېتود ته  

پاى   د  الرې  له  چاپولو  کتاب  د 

رې  ټکح کېږدي، چې تر اوسه پو 

په هلوځ کابو  ليې   عنوان  200و 

او لوړو    کتابونه چاپ  د  هېواد  د 

ته کړو موسساتو  وېشل  وړيا    زده 

 . شوي دي

کې سالکار    ډاکټرچې    دغه شخو وزارت  کړو  زده  لوړو  په  او  نومېږي  وردګ  يحيح 

  1388  په  چې    یې   دى، له پژواک خربي اژانس رسه يې په ځانګړې مرکه وويل، کله 

پ ننګرهار  کال  سفروهنهجري  ته  له  وکړ  تون  محصلني  چې  وليدل  يې  هلته  نو   ،

پېړۍ له  مې  21چيپتنوټونو څخه استفاده کوي، په داسې حال کې چې دغه کار د  

نوټونه د مرستندويو موسسو ، نو هوډ يې وکړ چې دغه چيپټر يمعيارونو رسه برابر نه د 

 له الرې په کتايب بڼه چاپ او خپاره کړي.

کې يې دا کار په عميل ډول پيل کړ او د    لاري ملریز کهج  1389ده زياته کړه، په  

يو ش يې  پايله کې  په  اړيکه کې شو چې  په  استادانو رسه  پوهنتونونو له  مېر بېالبېلو 

 کتابونه راټول او له اړوندو آملاين موسسو څخه يې د دې کتابونو د چاپ په برخه کې 

 همکاري وغوښته.
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څخه د کتاب ايډېټ   دانو او ليکواالنو ا ونو له است تون ړي په وينا، کله يې چې د پوهن د نومو 

شوې سافټ بڼه ترالسه کړه، نو د کتاب د چاپ د اړتيا په موخه يې د اړوندې څانګې تاييد  

 اخيستح، ورپسې يې د مربوطه پوهنځي او پوهنتون هوکړه هم ترالسه کړې ده. 

د هغه په وينا، دغه کتابونه  

طب په  يې  ډېرى  ، چې 

ساينجنا او  پورې    سنيي 

دري   پښتو،  په  او  لري  اړه 

په   يې  شمېر  کم  او 

تېرو   د  دي،  ژبه  انګلييس 

کلونو کې    پنځو  موده  په 

شاوخوا    عنوان   200يې 

ځين چې  يې کتابونه  ي 

 ننه مطبعو کې چاپ کړي دي.  ټوکه په هېواد کې د ۲۰۰۰او يو شمېر يې  ۱۰۰۰

وررس ور  کې  برخه  دې  په  وايي،  آ ه  دګ  )  ملان د  ټولنې  همکاريو  علمي  د DAADد   ،)

افغان   او  کمېټه  جرمني  د  لپاره  ماشومانو  )  -افغان  ټولنې  پوهنتونو  (  DAUGجرمني 

 مايل مرسته کړې ده. 

( کې ځاى په ځاى کړى او له CDانو )ګ  دى زياتوي، دغه هر يو کتاب يې په يس ډي

د هر کتاب له سافټ    صل کوىل يشمح  يس ډي هم شته، چې   مل  هر کتاب رسه يوه

( کې هم DVDکتابونه په )عنوان    140کاپي څخه هم استفاده وکړي، همدارنګه يې  

په ځاى کړي، څو محصلني اسانت ځاى  په  کتابونو  ټولو  له الرې   له دې  د کمپيوټر 

 وکړي. ترې استفاده

لرلو تر د    د ځانګړي کوډ  ISBNنوموړي وويل، له دې ور هاخوا هر چاپ شوى کتاب د  

پاڼه کې هم ډاونلوډ کېدىل يش چې   ( ويبwww.ecampus-afghanistan.orgد )  ګڅن

 هر څوک ترې په وړيا توګه کار اخيستىل يش. 

هغه    ټوکه   400ټوکه په خپله ليکوال ته، شاوخوا    ۱۰۰ياد افغان زياته کړه، د هر کتاب   

و او پاتې  ن ي پوهنتونو ولت ټوکه د  ۵۵پوهنتون ته چې د کتاب ليکوال په کې درس ورکوي، 

 نور يې دولتي کتابتونونو او شخيص پوهنتونونو ته په وړيا ډول ورکوي. 
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د طبيعي علومو اړوند کتابونو   زېوښتنې په ځواب کې چې ولې يې يوانوموړي د دې پ

چاپ ته زړه ښه کړى؟ وويل چې په طبيعي علومو کې د کتابونو نشتواىل يې احساس 

يو ډ  کلهکړى او له بلې خوا که   سانت آ کټر، انجني او ساينسپوه کتابونو ته په  ازموږ 

مومي، نو دا به يې په طبيعي علومو کې د پوهنتونونو د دريس کيفيت په    الرسىس و

 لوړولو کې مرسته کړې وي. 

نور کتابونه هم د چاپ لپاره چمتو دي،   عنوانه دګ وايي، اوسمهال وررسه په سلګونوور 

 د چاپ انتظار يې بايس. ونه لري، ن رتهخو دا چې مايل رسچينې و 

موسسه   DAADد بهرنيو چارو وزارت او    ملان کلونو راهيسې د آ   ۳ده وويل، دا چې له  

غني څخه غواړي چې يو ځل     له دغه پروګرام رسه مرسته نه ده کړې، نو له ولسمرش

 .مالتړ وکړيام ملان يا نورو مراجعو څخه غوښتنه وکړي چې د دغه پروګر بيا د آ 

وړانديز او   نوموړى  چيپټرونو  د  بايد  کې  موسسو  په  کړو  زده  لوړو  د  چې  کوي 

لکچرنوټونو مېتود ته د پاى ټکح کېښودل يش، په هره برخه کې بايد د پوهنتونونو د  

کتابونه    عنوان   ۱۰۰استادانو له خوا نوي کتابونه تاليف او وژباړل يش، هر کال بايد  

دې    يش  چاپ په  په  تچې  به  کې    ۵وګه  هر  عنوان    500کلونو  کتابونه چاپ يش، 

 کتاب ولري.  او چاپ شوی دريس  معیاري،  دريس مضمون بايد لږ تر لږه يو

وړانديز ته  وزارت  کړو  زده  لوړو  د  راز  دغه  ميل    هغه  کتابونو  "تدرييس  د  چې  کوي 

لومړيت ته  کار  دغه  او  پيل  ورکپروګرام"  استاړي  وب  هم  وه وي،داو  خپلو   ان  د  څو 

 ژباړي، وليکي او چاپ يې کړي.  مسلکونو په اړه کتاب و

وايي  کال کې    ۲۰۱۵په    دى  لري چې  زېږدیز  کتابونه  عنوان    50پالن  طبي دريس 

به پچاپ کړي، د دوو ډي وي ډي ګانو زر کاپ کې  ت چې ټول طبي دريس کتابونه 

غي عنوان    ۱۰۰ووېيش او همدارنګه    کوونکي ته  زدهپوهنځيو هر    شامل وي، د طب

 طبي دريس کتابونه چاپ کړي. 

ده زياته کړه، د مايل رسچينو په پيدا کولو رسه به ه ه وکړي چې د برشي او اسالمي 

 علومو اړوند کتابونه هم چاپ کړ.

له  اياالتو  متحده  امريکا  د  بانک،  نړيوال  ډول  ځانګړي  په  کوونکو  مرستو  له  دى  خو 

ادار خراپ آ   ېتيايي  د  د    ملان او  چې  کوي  هيله  څخه  ټولنې  له  همکاريو  علمي  د 

 "تدرييس کتابونو د ميل پروګرام" مالتړ وکړي او د کتابونو د چاپولو لګښت ورکړي. 



 238 

د  چاپولو  کتاب  د  يې  وزارت رسه  له  کړو  زده  لوړو  د  چې  دې  له  وويل، رسه  وردګ 

په عميل    او   هرکىل کړى  کار يوازې  هغوى د دې  خو  ،ده  م موضوع رشيکه کړېپروګرا

 نه ده کړې.  وررسه  کومه مرسته يې  ګر کې ډ 

ډېرې  اخيستلو  فرنېچرو  او  جوړولو  ورکشاپونو  په  وزارت  کړو  زده  لوړو  "د  وايي:  دى 

نه  مصارف  يې  لپاره  چاپ  د  دى،  رضورت  اشد  ورته  چې  کتاب  مرصفوي،  پيسې 

 کې مرسته وکړي."  پبونو په چاکتاورکوي، دوى بايد له استادانو رسه د 

د کابل د پوليتخنيک پوهنتون استاد پوهاند دوکتور محمد غوث حکيمي چې د ياد 

کتاب هم چاپ شوى، د کتابونو د چاپ دغه بهي د لوړو    عنوان   پروګرام له الرې يې يو

زده کړو د بهي په کيفيت کې اغېزمن او ګټور بويل او وايي، په اوسنيو رشايطو کې 

 وړ او يو نېک عمل دى.  دکار د تاييغه د

وو ته  اژانس  پژواک  يحيح ده  ډاکټر  کتابونه چې  "ځيني  ډېر   وردک  يل:  کړي،  چاپ 

ن استادان ارزيايب کوىل هم نه يش؛ دا  بونه دي چې په پوهنتونونو کې يې آ نوي کتا

ځکه   ده؛  پانګه  لويه  دي،  مؤثر  ډېر  لپاره  پوهنتونونو  د  اطراف  د  خاصتا   کتابونه 

نشته، ريسچ نشته، نو دا کتابونه چې دوى يې    ه تللې، البراتوارونهځخانې له منتابک

 چاپوي، لويه مرسته ده." 

خو نوموړي له اړوندو ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دغه بهي مالتړ وکړي او پر وړاندې 

 1يې خنډونه جوړ نه کړي. 

 
  ۲۰۱۵ژانس، کابل، د خربي آ   احمدزی، محمد آصف، یو افغان او د لېکچر نوټونو کتايب بڼه، پژواک  1

 http://www.pajhwok.com/ps/2015/11/11، مه نېټه۱۱نومرب د میاشتې   دزېږدیز کال  
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 کياېډېټور ته ل

له لوري د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره د    ک د ر کت یحیی و ډا  اددښت: دغه لیک دی

د نه شتون په هکله )افغانستان ټایمز( انګلیيس   یا کریکومل  نوي واحد دريس نصاب

  ۲۰۱۶ژبې ورځپاڼې ته د )اېډېټور ته لیک( تر عنوان الندې لېږل شوی وو. دا لیک د 

اپرېل   د  کال  مزېږدیز  په  د  په  م۳یاشتې  ورځپاڼې  یادې  د  نېټه  کې  ۲۴۳ه  ګڼه  مه 

 خپور شوی چې مت یې په دې ځای کې خپرېږي.

مارچ  د  یم چې  ډېر خوښ  کال   ۲۰۱۶د    زه  په    زېږدیز  میاشتې  د   ۳۰د  نېټه ستاسې 

مهمې ن ورځپاڼې رسلیک ډېرې  یوې  د  ر   ه  په  وه.  شوې  لیکل  اړه  په  د  موضوع  هم  ښتیا 

نو کې ډېرې ستونزې شتون لري، چې له هغې  و يص پوهنتون خصو افغانستان په دولتي او  

نه شتون دی چې د    کتابونو   دريس   داسې دريس نصاب کموالی او د   د   ډلې یوه ستونزه 

 ټولنې او کاري مارکېټ د اړتیاوو پر بنسټ والړ وي. 

نصاب دريس  مواد    د  دريس  وروسته،  کولو  نوي  توګپه  له  د    هځانګړې  باید  کتابونه 

څو په تدریس او زده کړو کې    و لپاره د الرسيس وړ وګرځول يش استادانو او محصلین

والی   ښه  کې  چوکاټ  او  پالن  په  تدریس  د  نصاب  دريس  چې  دا  واخيل.  ګټه  ترې 

دريس   ژبه  مورنت  په  محصلینو  او  استادانو  د  باید  لپاره  کولو  پيل  د  هغه  د  راويل، 

 1د لوړو زده کړو وزارت، کابل ، کیحیی ورد  ډاکت وي.  جودکتابونه مو 

 

 
د نه شتون په هکله اېډېټور ته لیک، افغانستان ټایمز   وردګ، ډاکت یحیی، د نوي دريس نصاب 1

 .مه نېټه ۳زېږدیز کال د اپرېل   ۲۰۱۶انګلیيس ژبې ورځپاڼه، کابل د 
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 خیرمن وګړي

 بې غمه کړو له زړو چپټرونو 

د   او  لیکلې  زغم  محب  ډاکت  ښاغيل  مقاله  دغه  د    ۲۰۱۶یاددښت:  کال  زېږدیز 

مه نېټه د ميل محور په اونیزه کې تر دې عنوان الندې خپره  ۱۷جوالی د میاشتې په  

ونو بې غمه کړو(. د دې مقالې بشپړ مت  ت له زړو چپ  سړيکړې وه چې: )یو خیرمن  

 په دې ځای کې خپرېږي.

کال    ۱۳۸۸په   افغان  هجري ملریز  یو  راغی، ډا کې  ته  کابل  څخه  له جرمني  کابل    کت 

ته الړ،   ننګرهار   ، پوهنتون  پوهنتونونو  نورو  او څو  زړو  ویې   پوهنتون  له  لیدل چې محصالن 

  ا ورته د حیرانت خربه وه چې په کوي. د   ګه استفاده تو   چپټرونو څخه د دريس کتابونو په 

 . داسې زاړه مواد تدریس کېږي   ړۍ کې یوویشتمه پې 

کوالی  وکړ چې څنګه  فکر  یې  له دې ستونزې خالص کړي. ځان رسه    له   يش محصالن 

استادانو رسه یې خربې وکړې چې ولې د خپلې علمي او عميل تجربې محصول د کتابونو  

چاپوي.  یل چې کتابونه مو لیکيل دي خو څوک یې نه و استادانو و نو  لیکي؟ ځی په شکل نه 

 . درلودې   ې ځینو استادانو چې تیار کتابونه لرل، د کمپوز او ډیزاین په برخه کې یې ستونز 

مخت بال ده  او  وکړه  مراجعه  ته  موسسو  آملان لفو  د  یې  ټولنه    خره  همکاریو  علمي  د 

(DAADا د  ماشومانوفغا(،  افغان    ن  د  او  د جرمني کمیټه  پوهنتونونو    –لپاره  جرمني 

 چې د کتابونو د چاپ لپاره وررسه مرسته وکړي. ( په دې قانع کړلDAUGټولنه )

چې د پوهنتونونو د دريس کتابونو د چاپولو لړۍ یې پیل کړه، په لومړي رس    وهمدا و 

ه ولیدل، هغوی  نښکيل کتابو دا  چاپ شول. نورو استادانو چې    پنځه کتابونه   یې   کې 

کرار کرار کتابونه لیکل    ي. په همدې توګهالس پورې کړ   ه ېدل او په تالیفاتو  هم و

 رسېږي.  ته  عنوانونو ۲۲۰ول چې تر دې دمه یې شمېر اپکېدل او ده به چ

یو نیم یې    ۱۰۰۰اکاه کتابونه   ټوکه چاپ شوي دي. له دې څخه    ۲۰۰۰ټوکه او 

پوهنتون ته چې مولف په کې تدریس کوي،    هټوکه هامغ  ۴۰۰ټوکه مولف ته،    ۱۰۰
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پوهنتون ټوکه    ۵۰ دولتي  یو  هر  افغانستان  کتابتونونو  د  دولتي  یې  نور  پاتې  او    او 

ته ورکول کېږي. دا چې د کتابونو تیراژ کم او د محصالنو شمېر    شخيص پوهنتونونو

و نډېرو محصال ال  چې  ډي کې واچوله  کاپي په يس  نو ده د هر کتاب سافټ  وزیات و 

و  د جرمن  ته  یو آنرسېږي. همدارنګه یې  په مرسته  پوهنتون  بوخم  د  کتابتون ي   الین 

او  سانت  په کې خوندي يش او هر څوک یې په آ   کاپي   جوړ کړ چې د هر کتاب سافټ

  www.ecampus-afghanistan.orgالین کتابتون پته ده:  وړیا ډول ترالسه کړي. د دې آن

وکړ  کاربل   دا  طب   یې  د  ډي  چې  داسې  یې  لپاره  محصالنو  برابرې  ويد  ګانې  ډي 

او د ده په    کړيپکې خوندي    ونه یې په بشپړه توګه دريس کتابعنوان    ۱۴۰کړې چې  

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

دې   طبعنوان    ۲۲۰په  د  یې  زیاتره  کې  نور    او  دي   کتابونو  ساینسیپاتې  د  ،  ې 

په څانګو پورې  وهنې او د ښوونې او روزنې  ، ارواپ، زراعت، انجیني، اقتصادفارميس

  .اړه لري

دی   وردک  یحیی  محمد  ډاکت  وګړی،  خیرمن  دغه 

چې ګڼو محصالنو ته یې خیر رسولی دی. دی په پام 

پکې   د  د چاپ  و لري چې  کتابونو  دريس  د  هنتونونو 

امکاناتو   مايل  د  خو  وسايت  روانه  همداسې  نه  لړۍ 

آ  د  دي.  ورتړيل  السونه  یې  علمي   ملان شتون  د 

ټولنه دا درې کاله کېږي چې مرسته وررسه   همکاریو 

دې کار چې واکو غږ کړی دی کړو وزارت پر چار کوي. ډاکت یحیی وردک د لوړو زدهنه 

تر   ژباړي خو چا یې   جه بېله کړي او استادان وه وي چې کتابونه ولیکي او وودبته  

 1نه دی اورېدلی.  په موثره توګه غږ دې دمه

 
مه ګڼه، کابل، د  ۳۴ي له زړو چپتونو بې غمه کړو، ميل محور اونیزه ړ زغم، ډاکت محب، یو خیرمن س 1

 مه نېټه.۱۷زېږدیز کال د جوالی   ۲۰۱۶
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 ته اړتیا لري  پوهنتونونه نوي نصاب
 

ته د پوهتنونونو د    یاددښت: دغه لیکنه د هغې غونډې ګزارش دی چې )نوي نصاب

عنو اړت تر  د  ایا(  او  وه  شوې  جوړه  کې  کابل  په  خوا  له  مرکز  فکري  رڼا  د  الندې  ن 

زېږدیز کال د جوالی د میاشتې په   ۲۰۱۶افغانستان ټایمز انګلېيس ژبې ورځپاڼې د  

 مه نېټه خپور کړی وو. د دې ګزارش پښتو مت په دې ځای کې خپرېږي.۲۰

 
لخوا   مرکز  فکري  رڼا  جو   ۲۰۱۶د  د  د  کال  میاشتې    الیزېږدیز  په  ۲۰ه  پد  نېټه  مه 

او   جوړه واحد  د  باید  وویل چې حکومت  کارپوهانو  کړو  زده  لوړو  د  شوې غونډه کې 

کې ښه والی رايش.   څو په هېواد کې د زده کړو په کیفیت لپاره کار وکړي نوي نصاب

الس    رپه موخه  پړو  د یادې غونډې ګډون وال په دې باور وو چې محصلین د زده ک

زاړه لکچرنوټونه په    لیکل  نه لري.  ته الرسسی  کتابونو  کاروي، ځکه دوی چاپ شویو 

باندې هم اغېز  پوهنتونونو کې د کتابونو او واحد نصاب نه شتون په دريس سیستم 

تونونو  کړی دی. له همدې کبله رڼا فکري مرکز له دولت څخه وغوښتل چې د پوهن

څو په هېواد کې یو پرمختللی   نوی نصاب جوړ کړي  کتابونو په ملتیايسد نوو در  هپار ل

 تحصیيل سیستم رامنځته يش. 
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وایي: »د باکیفیته تدریس ترڅنګ د لوړو    ک و زده کړو سالکار ډاکت یحیی ورد د لوړ 

زده کړو په مؤسسو او پوهنتونونو کې نوي دريس کتابونه د محصلینو لپاره اړین دي.«  

 تدریسوي.    د پوهنتونونو استادان زاړه لکچرنوټونه ړي وویل چې ومون

  »د طبي زده کړو محصلین د ناروغیو تداوي د نوټونو له مخې زده کوي، نو له فراغت 

دې    څخه له  بې  وي،  یې  لوستلې  کوي چې  توګه  هغه  په  تداوي  ناروغانو  د  وروسته 

 چې ناروغي تشخیو کړي.« 

ړتیا لرو چې د  کې هم ورته ستونزې موجودې دي، نو موږ ا  سیا او ساینمکېپه فزیک،  

 لرلو لپاره نوي دريس کتابونه چاپ کړو.  باکیفیته زده کړو په

دريس کتابونه چاپ او دولتي او    عنوان   ۲۲۳همدارنګه وویل چې دوی    ک ښاغيل ورد 

ي د نویو کتابونو  یدي. دی وا  کړينادولتي پوهنتونونو او ځیني نورو بنسټونو ته یې ور 

کړو ل زده  د  داده چې  برابر يش. ورد د چاپولو موخه  امکانات  زیات  کړه    ک پاره  زیاته 

 نور کتابونه یې هم برابر کړي دي چې ډېر ژر به چاپ يش. عنوان  ۲۰چې 

تیار دي، خو د چاپ   نوموړي همداراز وویل چې یو شمېر نور کتابونه هم د چاپ لپاره

 ې نشته. کجه په الس بودلپاره یې 

د لوړو زده کړو وزارت باید د ميل کتابونو د چاپ پروګرام ته لومړیتوب ورکړي او باید د  

 بې ګټې ورکشاپونو پر ځای، د کتابونو د چاپ لپاره میلونونه ډالر ځانګړي کړي. 

  وو وویل: »له حکومت څخه غوښتنه ک  د کابل پخواين وايل عبدالجبار تقوا غونډې ته

لپاره ګام پورته کړي.« ده همداراز وویل   کړو د سیستم د پرمختګ د لوړو زدهید چې با

که څه هم د افغانستان له حکومت رسه میلیونونه ډالر مرستې وشوې، خو اوس هم په 

رت  ، نو اړینه ده چې د لوړو زده کړو وزاتدریس کېږي  نونو کې زاړه لکچرنوټونهپوهنتو 

 1ځانګړې کړي.  کتابونو د چاپ لپاره بودیجه د نویو دريس

 
  ، ښار  ته د پوهنتونونو اړتیا، د علمي او څېړنیزې غونډې راپورتاژ، کابل  رڼا فکري مرکز، نوي نصاب  1

 مه نېټه ۲۰جوالی د میاشتې   زېږدیز کال د ۲۰۱۶د  ې ورځپاڼه،لیيس ژبکابل ټایمز انګ
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 باید نوی دد لوړو زده کړو زوړ سیستم  
یاددښت: دغه لیکنه د هغې غونډې ګزارش دی چې د )د لوړو زده کړو زوړ سیستم د  

و  نوښت په لور( تر عنوان الندې د رڼا فکري مرکز له خوا په کابل کې جوړه شوې وه ا

په    ۲۰۱۶ژبې ورځپاڼې د    دنیا پښتو  د نېټه  ۲۰زېږدیز کال د جوالی د میاشتې  مه 

 خپور کړی وو. د دې ګزارش مت په دې ځای کې خپرېږي. 
 

 
د رڼا فکري مرکز په خپلې میاشتنت غونډه کې دا ځل د افغانستان د لوزړو زده کړو 

کت یحیی  اډ  ت سالکارزار لوړو زده کړو د و په بهیر ناسته تررسه کړه. په غونډه کې د  

د افغانستان د لوړو زده کړو په وضعیت په ځانګړې توګه د لکچر نوټونو، کتابونو   کورد 

 او دريس موادو پر موضوعاتو خربې وکړې. 

په نیوکې رسه    ته  نوموړي په پوهنتونونو کې د لکچرنوټونو د پخواين سیستم په شتون 

سویې او د هغه د    ګرد د علمي شا  چې دغه سیستم پخوانی دی او کله هم د»وویل:  

 په کچه کې تغیر نه يش راوستلی.« زده کړې
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وویل: د    نوموړي  اکایت  کې  لکچرنوټونو  دريس   ۴۰یا    ۳۰»په  پخواين    کلونو څخه 

حفظ کوي او له کوم علمی  مواد ځای کړل شوي وي او محصلین هم هغه لکچرنوټونه

 په دغه ډول پوهنتون پاس کوي.« وکې لیکي ا  ینهتغیر پرته یې بیرته په آزمو

ورد  دو   کیحیی  افغان  د  برخه کې  په  کړو  زده  لوړو  نیوکې رسه د  په  پالیسیو  په  لت 

د لوړو زده کړو په وزارت کې د پروژو تر نامه الندې لسګونه میلیونه ډالر لګول  »  وویل:

 « شوي، خو د کار عميل نتیجه یې نه ښکاري.

وایي: ه»  دی  دبهرنیان  لوړ   افغانستان   م  شکلد  په  پروژې  د  ته  مشکل  کړو  زده   و 

 «لو پیسې لګوي.ئګوري، په هسې چټي مسا

ورد  کیږي،    ک ډاکت  درک  نه  مشکل  اصيل  هم  کې  وزارت  کړو  زده  لوړو  د  زیاتوي، 

 بلکې یوازې په تشو ورکشاپونو او ګران بیه ډوډیو پیسې لګول کیږي.

ت د لکچرنوټ له پخواين او  یتونونو وضعوهنهغو چې د افغانستان د پ  تر»وردګ وایي:  

له زده    محصل،  او انتنټ نوي سیستم ته وا نه ړول يشفرسوده سیستم څخه د کتاب  

د اخیستو او امتحان د پاس   رو کوي او یوازې لکچرنوټ د څو نومکړو رسه مینه نه پیدا

 ودو ورځو لپاره په ذهن کې سايت.«کولو لپاره د څو محد

کومت باید په تیرو کلونو کې د پوهنتونونو د علمي سویې د  ح افغانستان د  وایي،  ک ډاکت ورد 

 لوړولو لپاره الزم اقدامات تررسه کړي وای. 

د   استادانو  د  ته  کتاب  يې  وینو  په  زړه  د  وايي،  مشاور  دغه  وزارت  کړو  زده  لوړو  د 

ان  عنو   ۲۲۳لکچرونو او دريس موادو د بدلولو بهیر پیل کړی چې تر اوسه يې شاوخوا  

 ړي دي. ککتابه چاپ 

دی وايي، یاد کتابونه ټول د پوهنتونونو د استادانو دي چې د هر پوهنتون او د لوړو  

تا خوا  له  بورډ  علمي  د  وزارت  کړو  مرستنیدویزده  ځینو  د  بیا  او  او    وئید شوي  ټولنو 

او   پوهنتونونو  او شخيص  دولتي  محصل،  استاد،  د  او  مرسته چاپ  مايل  په  موسسو 

 ار کې ورکول شوي دي.  یونو په اخترکز اکاډمیکو م
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څو د راتلونکي لپاره يې د    دی وايی، په دغې الره کې يې ډېرې ستونزې گاللې دي،

 مثبت کار پیل کړی وي.  یو

چاپ او   کله چې په پوهنتونونو کې د استادانو لکچرنوټونهدی په ټینگار رسه وايي: »

لري، لومړی دا چې محصل له زده    ې دا دوه گټ  يش، ته په واک کې ورکړل  محصلینو  

استاد   چې  دا  بل  او  کوي  پیدا  عالقه  کتاب رسه  او  ته  کړو  لیکلو  آثارو  علمي  د  هم 

 استاد او محصل ه اند آموخته کېږي.«  ږي اوېه ول ک

نوموړی زیاتوي، که څه هم ده دغه کار یوازې د طبي زده کړو د کتابونو د چاپ په 

 ې د ده په شان په خپلو برخو کې ه ې وکړي.چورو غواړي ه نبرخه کې کړی، خو ل

اپ ميل پروگرام  کتابونو د چ دريسه وزارت ته سپارښتنه کوي چې د نوموړی د لوړو زد

 په هره برخه کې یو علمي کتاب چاپ يش.  لږ تر لږهجوړ کړي، څو 

پروگرامونه جوړ کړي   تشويقي  لپاره  استادانو  د  باید  یاد وزارت  وايي،  په دغې او  دی 

 کې د هر ډول پروژو مالتړ وکړي.  هبرخ

زیاتوي، استادان باید خپل ټول کتابونه له رسه وگوري او داخيل محتوا    کورد   ډاکټر

 1يې پیاوړې کړي. 

 

 
دنیا  ، د علمي او څېړنیزې غونډې راپورتاژ، د نوښت په لور د لوړو زده کړو زوړ سیستمرڼا فکري مرکز،  1

 مه نېټه ۲۰زېږدیز کال د جوالی د میاشتې   ۲۰۱۶کابل، د  ورځپاڼه، 

کې د هغو کتابونو د   چاپېږي په چاپخانهد افغانستان دننه د کابل په مطبعو کې   ټول کتابونه

 چاپ بهیر چې د ډاکت یحیی وردک دفت یې په کابل کې چاپوي.  
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 راپور ند دريس کتابونو په اړه د رشق تلویزیو 
 

  ې دۍ د میاشت لین هجري ملریز کال د  ۱۳۹۵یادښت: دغه ګزارش چې رشق تلویزیون د 

د هغو  ۲۲په   وو،  نېټه خپور کړی  په   ۱۰۰۰۰مه  په هکله دی چې  کتابونو    ټوکه دريس 

  دفت چاپ کړي وو او د ننګرهار پوهنتون د طب   ک همدې کال په کابل کې د یحیی ورد 

 پوهنځي محصلینو ته یې ور و وېشل. د ګزارش مت په الندې ډول دی: 

ټوکه کتابونه چاپ   ۱۰۰۰۰هنځي مصحلینو ته هغه  وپ   د ننګرهار پوهنتون د طب 

کتابونه  وو. دغه  لیکل شوي  لخوا  استادانو  د  پوهنتون  یاد  د  ورکړل شول چې  او 

کې د افغان ماشومانو لپاره د    ټوکه کېږي په آملان  ۱۰۰۰۰عنوانه وو او    ۲۰چې  

افغانست  د  دي.  شوي  چاپ  لخوا  مؤسسې  خیریه  زده   انیوې  لوړو  سالکار   د  کړو 

ورد  طب   ک یحیی  د  پوهنتون  ننګرهار  د  کتابونه  ټوکه  زره  لس  دغه  چې  وویل 

اساس  پر  غوښتنو  پرلپسې  د  محصلینو  او  استادانو  د  دي.   پوهنځي  شوي  چاپ 

نورو والیتونو د وویل چې د چاپ شو  ک ورد  و کتابونو څخه به یو شمېر د هېواد د 

ترې ګټه پورته کړي. هغه   مڅو هغوی ه   يش   پوهنځي محصلینو ته هم ورکړل طب  

ورکول  هم  ډي  یو يس  تر څنګ  کتابونو  د  ته  محصلینو  پوهنځي  وویل چې طب 

 کېږي چې د اړتیا په صورت کې ترې استفاده وکړي. 

ورد  یحیی  ننګرهار طبوویل  کډاکت  د  مو  کتابونه  ته    : »شل عنوانه طبي  پوهنځي 

تقریباْ   جمله  چې  تابک  ۱۰۰۰۰ورکړل.  وو  طب    دونه  د  ننګرهار  د  برخه  زیاتره  دې 

او   ورکړل شول  ته  مؤلفینو  یې  ټوکه  وو. سل سل  کتابونه  استادانو  د    ۴۰۰پوهنځي 

 سوه ټوکه به محصلینو ته په وړیا توګه ورکړل يش.« 

: »ځکه چې پخوا  نوټونه او چپټرونه په زاړه سیستم وو نو له دې وویل استاد بهسودوال

 تم شوی دی.« خزوړ سیستم غه  کتابونو رسه ه
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د ننګرهار پوهنتون رئیس بربک میاخېل وویل چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ 

ناوخت داسې تدریيس کتابونه محصلینو  کې داسې خیریه مؤسسې شته چې وخت 

 ته چاپوي. 

: »د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې ځینې خیریه مؤسسات  په دې هکله وویل  میاخېل 

لخوا چاپ    ک وي. دا کتابونه د ډاکت یحیی ورد اټ کې مرستې ک ک زارت په چو د و دي چې  

شوي دي. دغه کتابونه نن استادانو او محصلینو ته ورکړل شول. دا کتابونه ګټور کتابونه  

پاس شوي کتابونه دي او    کتابونه دي، د بېالبېلو کمېټو څخه   دي، په کرېکومل کې موجود 

 کې شامل دي.«   ریيس نصاب تد   زیاتره هغه کتابونه دي چې په 

ه د زده محصلینو رس   له  یو شمېر محصلینو بیا وویل چې دغه ډول کتابونه کوالی يش

 وکړي. کړو په برخه کې ښې مرسته

: »اوس موږ ته دا کتابونه راکول کېږي، دا کتابونه دایمي ذخیره ده  وویل  محصلیو  

نه استفاده کوالی   رسه موږ ته یو يس ډي    ودې کتابون  شو.موږ ته، موږ همېشه دې 

ترې کاپي  او کتاب  وساتو  موږ کوالی شو ځان رسه  راکول کېږي چې دغه يس ډي 

 کړو، موبایل کې یا بل هر ځای کې.« 

دې کې   په : »دغه کتابونه چې مونږ ته توزېع کېږي ډېرې زیاتې ګټې وویل بل محصل

 م يش.«اېر مفید مته ډشاءاللموږ لپاره به انز په پام کې نیول شوې دي او 

په طب  ننګرهار  د  وړاندې  دې  له  ده چې  وړ  یادونې  لیکل   د  په الس  کې  پوهنځي 

شویو چپټرونو څخه محصلینو ګټه پورته کوله چې د دې کتابونو په چاپېدو رسه به زاړه 

 1لیکل شوي چپټرونه لرې او د نویو کتابونو څخه به ګټه پورته يش. 

 
وکه دريس کتابونو د وېش  ټپوهنځي محصلینو ته د لس  طبرشق تلوېزیون، د ننګرهار پوهنتون د  1

 مه نېټه.۲۲دۍ د میاشتې هجري ملریز کال د لین ۱۳۹۵بهیر، جالل آباد، د 
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 اړوند  په د دريس کتابونو 

 رسه د ډاکرت یحیی وردک مرکه  ریانا ټلویزیونآ له 
 

آریانا  له  وردک  یحیی  مرکه چې ډاکت  دغه  د    نړیوال  یادښت:    ۲۰۱۷تلویزیون رسه 

مه نېټه د دريس کتابونو د لیکنې، تهیه کولو،  ۲۳زېږدیز کال د اکتوبر د میاشتې په  

هکله   په  توزېع  او  دريچاپ  او  پښتو  کړېژب  په  کې  موه،    و  ځای  دې  په  یې  ت 

 خپرېږي. د مرکې مت په الندې ډول دی: 

ور  یحیی  داکت    دک آریانا: 

تحصیالت ر وزا  مشاور ت 

ین لحظه همرای عالی هم

برنامه   در  شام    استما  و 

کتاب   چقدر  که  میبینید 

همرای   را  زیاد  های 

میخواهد   آورده،  خودشان 

درسی   کتب   به  رابطه  در 

   خوش آمدید صبح شام به خیر داشته باشند. یصحبت ها ان نستی افغاپوهنتونها

یحیی وردک: مننه زه هم د آریانا تلویزون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو  ته سالمونه او  

 نیکې هیلې وړاندي کوم. 

، در رابطه به کتب درسی پوهنتون ها میخواهیم صحبت کنیم، دآریانا: سالمت باشی

افغانست در  درسی  کتب  است،  ان  وضعیت  این  مچطور  کدام  هر  به  رابطه  در  یشود 

 کتاب ها برای ما معلومات داشته باشید؟  

ی وردک: په وروستیو کلونو کې د افغانستان په لوړو زده کړو کې د کمیت له پلوه يیح

،  شوېه پاملرنه نه ده ته ډېر  بده مرغه چې د تدریس کیفیتشوی خو له  ډېر پرمختګ

لوړو   کتابو ز په  دريس  کړو کې  مسائده  اکاډمیکو  نورو  او  استاد  د  ډېر  نه  تر څنګ  لو 



 250 

اړین دي ځکه په دريس کیفیت کې مهمه ونډه لري. نو له همدې امله موږ د کلونو  

راهیسې د دريس کتابونو د چاپ او خپرولو یو پروګرام رشوع کړی دی، چې تر اوسه  

بې د  افغانستان  د  پوهنتمو  لونو البېلو  پنو  ژبو  هپاره  انګلیيس  او  دری   مختلف  پښتو، 

 کتابونه چاپ کړي دي او د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته مو ویشيل دي. 

آریانا: این کتابها در داخل افغانستان چاپ می شود، طی مراحل و همه چیز آن در 

 افغانستان می شود؟

ټول   کتابونه  وردک: بلی، دغه  پدلتیحیی  کابل  ه  موږ د  ې چاپېکه  کتابونه  ږي. دغه 

٪  څخه ډېر یې د افغانستان ۹۰دریو مطبعو رسه چاپوو. په دې کتابونو کې  له    -دوو

تاسو   چې  کتاب  دا  ډول  په  مثال  د  دي.  کتابونه  استادانو  د  پوهنتونونو  مختلفو  د 

پوها د  بلخ  د  کتاب  دغه  دی،  استاد  پوهنتون   ننګرهار  د  یې  لیکوال  ولی ند  ګور، 

ی  دی چې په بلخ پوهنتون کې استاد دی، همداسې د خوست او د هرات امحمد ف

شتو کي درس ورکوي،  تادان دي چې دوی په همدغه خپلو ر او د نورو پوهنتونونو اس

ا لري  ماستی  او  لیسانس  یې  څانګه   ۳۰یا      ۲۰و  زیاتره  په همدغه  دوی  کې    کاله 

په دې او  یې کړی دی  تدریس  بشپړ بر   تحصیل کړی دی،  پوهه     هخو کې  او  تجربه 

 لري، هم علمي پوهه لري او هم په همدغو څانګو کې درس ورکوي.  

وقتی  گویند  می  پوهنتونها،  درسی  از سیستم  دارند  محصلین شکایت  بیشت  آریانا: 

دیت روز را داده منی توانند،  اپ   به ما  درس های  استادان به تدریس حارض میشوند،

ند، چپت را حفظ میکنند و می آیند، فقط به تمسلکی نسی د ویعنی تجربه کافی ندارن

و همچنان  یاد بیگریم  آنها  از  بهت  ما  دارید که  انتظار هم  ما  از  و  ما ترشیح میکنند 

گله  باشیم،  داشته  قوی  به    ګزاری   پشتکار  شام  شده،  زیاد  استاد  و  محصل  بین  در 

راه   دارید،  گفتنی  چه  عالی  تحصیالت  وزرات  مشاور  تواحل  عنوان  می  چه ناین  د 

 باشد؟
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د افغانستان په پوهنتونونو کې ولیدل    هجري ملریز کال کې   ۱۳۸۸ما په  وردک:    یحیی 

په طب  زموږ محصلین  نورو برخو کې هامغه شل   چې  په  او  انجنیرۍ کې  دیرش    -کې، 

ګټه   ورڅخه  دي،  شوي  لیکل  هم  الس  په  وخت  زیاتره  چې  چپټرنوټونه  پخواين  کاله 

ب   ې ده،  ستاس ې ل ک اخیست  خی درسته  ده او له دغه حالت څخه زیاتره محصلین  ې خربه 

ستونزې   دغې  د  کې  پوهنتونونو  په  یا  کې  کړو  زده  لوړو  په  متاسفانه  خو  کوي  شکایت 

بنسټیز حل لپاره یو جامع پروګرام تر اوسه پورې وجود نه لري، ځینې استادان په خپله 

رو مشکالتو کې دي او ځینی  ې رڅوي، په ډ ي خ یې چاپ کوي، بیا ي   بیا   ي خپل کتاب لیک 

استادان حتی دغه توان نه لري چې خپل آثار چاپ کړي. نو په دغو برخو کې باید د لوړو  

تحصیالتو او پوهنې   زده کړو وزارت او هم نورې مرسته کوونکې ټولنې او مؤسسې چې د 

 رې پیسی مرصفوي، باید یو جامع پروګرام جوړ کړي. په برخه کې ډې 

د نړیوالو په مرسته د معارف وزارت لپاره د دريس کتابونو د چاپ، یو لوی   کاله د مخه لس پنځ 

پروګرام پیل شو، چې ځینې ستونزې په کې شته او حل به يش. د لوړو زده کړو لپاره هم  

 Afghan National Textbooksهمدغسې یو لوی او جامع پروګرام چې ما یې وړاندیز کړی دی، )  

Program  په نوم چې که فعال يش او پیل يش او    ( پروګرام ميل    ونو تاب ک فغان دريس  د ا ) ( یا

همدارنګه د پوهنتونونو استادان وه ول شی چی هر استاد په خپل مسلک کې کتاب ولیکي.  

  ږې باید حد اقل یو دريس کتاب هنتونونو کې هر مضمون چی تدریس کې د افغانستان په پو 

و کې تاسیس شوې دي، خو هغوی  ن روستیو کلو ې و ولري، موږ ځینې پوهنځي لرو چې په د 

متاسفانه یو دريس کتاب هم نه لري، نو واضح خربه ده چې محصل شکایت لري چې استاد  

 راځي او موږ ته یو څه وایی خو موږ کوم علمي سند په الس کې نه لرو.  

ا ی مآریانا: خوب بیایید در رابطه به این کتابها صحبت میکنیم، کتاب که اول شام برا

داد "کارتو ینشان  توپو گد  اساسات  با  آنرا ګرافی رافی  من چند صفحه  وقتی  دراینجا   "

کردم دیدممرور  را  امالیی  مشکالت  جای  چند  های  ،  نوشته  باالی  توانم  من منی   ،

است که این را نوشته، ولې من چند    گکسی که شام گفتید یک شخصیت بسیار بزر 
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اشت در صورت که ستندرد  دبود الف ن   درد جای مشکالت امالیی آنرا دیدم، مثال ستن

تا لغت دیگرکه در   بیاید الف میخواهد و چند  الف میخواهد قبل ازینکه حرف سین 

د حتی امالی استادان  نمی گوی  لینشده بود همین است مشکالت، محص  اینجا ذکر

درست نیست در این کتابها و این مشکالت بسیار اساسی ایشان است، کسی است 

 ت امالیی آنرا برطرف کند؟  ال بیند و مشکا بکه این ها ر 

یحیی وردک: دا کتاب چې تاسې ورته اشاره وکړه د کارتوګرافی با اساسات توپوگرافی  

نه په  کلو -په نامه دی، لیکوال یې پوهنوال دوکتور محمد طاهر عنایت دی، چې کلونه

ر  همدغه  په  دی،  شوی  پاتې  استاد  کې  پوهنتون  پوهنوالت  کابل  تر  کې    ې رتبشته 

پاتې شوی، یو وخت کی د    ئیسلی دی. ښاغلی عنایت د کابل پوهنتون ر د ېرس ېپور 

ئیس   لوړو زده کړو وزارت مشاور هم وو او په وروستیو وختونو کې د ننګرهار پوهنتون ر 

شتو  ې موږ استادان ه وو چې په خپلو ر زموږ د کار پروسه داسې ده چ ر شوی دی.ېت

، بیا یې  يکړي او ډیزاین یې کړ   ې ، ټایپ یي کلی  ، ویې يکړ   ېټدخپل کتابونه اپ  کې 

تصدیق کېږي، د مربوطه    له خوا    ږي. دغه کتابونه د مربوطه ډیپارټمنټموږ ته را ولې

د  پوهنځي  او  رئیس  کې  له  تصدیق  خوا  له  رئیس  د  ځینو  پوهنتون   د  نو  ږي، 

م اړه  په  ویيل اصطالحاتو  تاسو  چی  سټنډرډ  داسې   کې  افغانستان  په  متاسفانه    وږ 

،  څخه تندرد  هغه نلرو، ځینې یې په الف لیکي او ځینې یې پرته له الفسیا ا ډټنډر س

له نظره په دې    ءدا اصطالحات فرق لري، نو زه فکرکوم د علمي اړخه او د امال او انشا

د د  استاد  د  خپله  په  دا  چی  ځکه  نشته،  مشکل  لوي  کلونو    -یرشوکې  څلویښتو 

نه وایم چې دا ټول کتابونه    هوي، ز  غلطي مه محصول دی، کېداې يش په ټیپ کې کو 

 سم دي او د دې مسوولیت هم زیاتره د استاد په غاړه دی.

و متعلمین پشت همین چیز ها زیادتر میگردد، چرا که به ما گفته شده    لین آریانا: محص 

است که مثال شام  از وزارت تحصیالت عالی یا از وزارت معارف کسی را دعوت کردید می  

 مشکالت را در میان بګذارید.   ن رایشان همی هم   شود که 
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بلی  وردک:  کتاب  یحیی  او  لیکنې  کتاب  د  باید  موږ  زیات يش،  کتابونه  باید  لومړی خو   ،

ي څه غلطي  کړو، هر کتاب چې په اول وار چاپېږ لوستلو کلتور پیل کړو او دې ته پراختيا ور 

مال  او انشا یې  ا وه ښه دي،  پل  ر دي او له کیفي وي، په نوره نړۍ کې چې کتابونه ډې به پکې 

په دې کتابونو کې    الله ديل دي، انشاحتی پنځوسم اډیشن ته رسې   ېرشم غه د هم ښه ده، ه 

ته    که کومه غلطي وي، هغه به په دوهم چاپ کې اصالح يش  او مولفین به دې ستونزو 

 متوجه وي او اصالح کړي. 

دور شود. این کتاب ها را که ما    ا الت کتاب ه مشک آریانا: بلی باید مرور صورت بګیرد تا  

راحت  و  دارد  هم  دی  بینیم سی  داشته    تر   می  تدریس  هم  دی  طریق سی  از  میتواند 

 باشند و راحت تر بیاموزند. این کتاب در باره چی است؟ 

یحیی وردک: دا یوه مهمه مسئله ده، اول به يس ډي ته راشم، دا ټول کتابونه چې موږ یې  

کاپي په پي ډي اف کې اچوو او مکمل کتاب په    دغه  سافټ   ل و، موږ مکم پرو او خ   چاپوو 

ږي او چې  کتابونه زیاتره محصلینو ته نه رسې دغه يس ډي کې هم رایټ کوو، ځکه چې دغه  

محصل او استاد، دا په خپل کمپیوټر کې واچوي او بل کار چې ما کړې دی تاسو وګور، ما  

طبي  عنوان    ۲۱۴شوي دي    دې کې لیکل په  دوې دانې ډي وي ډي درته راوړي دي،  

اتیا زره  -ږم اویا کمل کتابونه دي، په دې کې نه پوهې م عنوان  ۲۱۴دريس کتابونه او دا یعنې  

کت  بیا    ابونه دي چې د طب صفحې  بیالوژي،  نیولې، کمیا، فزیک،  له لومړي صنف څخه 

 دي.    ل په کې شام   ونه ټول مکمل کتاب   داخله، جراحي، ستګې او والدي نسایي یعنې 

 کتابها در این ډی وی ډي وجود دارد ؟ عنوان  ۲۱۴آریانا: 

نو لپاره ځای په  کتابونه دي چې موږ د استادانو او محصلی   ، دا ټول د طب یحیی وردک: بلې 

ه چی د ژوند اکاه شیان  ره پر دې موږ په دې هم اکتفا نه ده کړې ځک ځای کړي دي، رسبې 

ږو، هلته  واد بوخم پوهنتون ته لې ې ه   آملان د  ريس مواد کتابونه  د ږ دغه ټول  مو  ږي، ډیجیتل کې 

یعنی  ، که چیرې د تلویزیون کامره امکان ولري دلته دا لینک ورکړ،  بیا دوی آنالین دا خپروي 

که په افغانستان کې وي، که په افریقا کې وي او که په اروپا    هر څوک وروسته له  راجست څخه 

 ونه ټول ډاونلوډ کړي، او ګټه ترې واخيل. ب ه دريس کتا دغ   کې وي کولی يش 
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بیا دغه د ویب سایت    ان څخه هم تلیفونونه شوي دي ما ته د کنړ او بدخش  زه بس 

خپلو  کوالی يش  رسه  آسانی  په  کتابونه  دغه  دوی  بیا  نه  دې  د  چې  ورکوم  آدرس 

 کامپیوټرونو ته ډاونلوډ کړي او ګټه ترې واخيل. 

ای  ، اگر به دستس ما قرار دهید که با خود داشته  ه ډی  ی وی  ن ډ آریانا: خوب از  ای تان 

 باشیم. 

 د پاره در کولی شم.  یی وردک: بلی، دا منونې یې د تاسې یح

چون   آریانا: ما در برنامه صبح و زندگی بخش پانزده دقیقه یی، بخش سالمتی داریم،

به طب میګردد  بر  آن  مهم  های  ایبخش  میخواهیم  داشته    نها،  بخش برا  در  اشیم، 

 پانزده دقیقه سالمتی، من این را از پیش تان بګیرم؟ 

 Breast Cancer، او راغلو موضوع ته چی پاته شوه، دا سمه ده خي بلی، بې یحیی وردک:

کې   افغانستان  اونت په  تېره  دلته  ده،  مسئله  مهم  او    یوه  سیمینارونه  څو  کوم  فکر 

و ه  ورکشاپونه  بده  م  له  په  مو،  کې  افغانستان  په  دا خربې  رغه  کې  موضوعاتو  مهمو 

او سیمینارونه جوړې موږ دغسې علمي کډېرې کېږي  د  ږي، خو  او  ورته کړی دی  ار 

ه اړه مو یو علمي کتاب چاپ کړې دي،  رسطان تشخیو، تداوۍ او مخنیوی پ  سینې 

سینې  د  شاالله  ان  به  دا  چې  کې  ورځو  وروستیو  همدغه  درسطا  په  نیوي،   مخ  ن 

 . واکت صاحبانو رسه مرسته وکړ ډ له موږ  به شخیو او تداوۍ کې ت

 آریانا: با مطالعه این، کار شان راحت تر هم پیش می رود.

 یحیی وردک: بلی، بلی.

سالمت   پذیرفتید،  را  ما  دعوت  که  این  از  وردک  یحیی  صاحب  داکت  تشکر  آریانا: 

 باشید، وقت خوش برای شام میخواهیم.

 ک: تشکرورد یحیی 

در  برنامه    صحبت های زیاد باقی مانده، ان شاالله   انا: کتاب های تان زیاد بود ویآر

 1. های بعدی باز هم شام را دعوت خواهیم کرد

 
د افغانستان پوهنتونونو ته دريس کتابونو په اړوند له ډاکت یحیی وردک رسه  تلوېزیون،    آریانا نړیوال  1

 ېټه.ن مه۲۳د اکتوبر د میاشتې  یز کال زېږد  ۲۰۱۷، د کابل، مرکه
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 لچاپ شو  کتابونه دريس عنوان شل پوهنتونونو لپارهد 

چې  ګزارش  دغه  حلیم    پژواک  د  یاددښت:  محمد  ښاغيل  ژورنالېست  آژانس  خربي 

لیکلی )د افغان پوهنتونونو لپاره    مه نېټه۳۱ل د اکتوبر په  ازېږدیز ک  ۲۰۱۷د    کریمي 

عنوان نوو کتابونو په هکله دی    ۲۰( نومېږي او د هغو  چاپ شول  شل عنوان کتابونه

چې د افغانستان د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره په کابل کې د یحیی وردک دفت  

 الندې ډول دي:  هزارش مت پد ګ. وکه ووټ  ۲۰۰۰۰او شمېر یې  نوي چاپ کړي

( په مايل مرسته  Kinderhilfe-Afghanistanد "افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې" )

واک    عنوان شل   په  پوهنتونونو  د  د هېواد  ټاکل شوې ده چې  او  کتابونه چاپ شوي 

  کې ورکړل يش.

د يادې    ې ی  هدغه کتابون   وايي چې   ک ړو وزارت سالکار، ډاکټر يحيي ورد د لوړو زده ک

طبمک د  چې  کړي  چاپ  مرسته  په  اقتصادېټې  انجنيي،  کرنې ،  ساينس،  او    ، 

 . و کې ديژورنالېزم په برخ
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يس الرې  يو کتابونو کې اطالعاتو ته د الرس د معلوماتو له مخې په چاپ شو  د نوموړي

ميخانيک، کلکولس   ريت، د انجنيۍېدتحليل او مژو  مي بيولوژي، د پروچارې، عمو 

مه برخه، د کرنيزو  هکلکولس او تحلييل هندسه دو   ،سه، لومړۍ برخه او تحلييل هند

محصوالتو بازارموندنه، کارتوګرايف د توپوګرايف له اساساتو رسه، انرژي سمپاکوونکې 

موادو  د  ک  ودانت،  فزيکي  کېمقاومت،  او  ګازونه  ترموديې ميا  حيايت    يک،ناممياوي 

ومي، د وينې حجرې، تنفيس  ټ اوبو انجنيي، د عصبي سيستم انا  غرافيه، د فاضلهج

نوو زېږېدلو فزيولوژي، اقتصادي جيولوجي، د سيني، بطن    د   جهاز، هضمي جهاز او

 او حوصلې اناتومي.

تاريخچ او  تشخيو  فزيکي  راز  او یاخ  هدغه  پوستکي  حساسيتونو،  ځانګړو  د  ستنه، 

 يولوژي او د درملو بدې اغېزې شاملې دي.ززي سيستم فمرکتونوميک او  

د معلوماتو له مخې، دغه کتابونه د دولتي او خصويص پوهنتونونو او    د ډاکت وردک 

استادان،   محصلني،  کېږي څو  ورکول  کې  واک  په  بنسټونو  نورو  او  کتابتونونو  ځينو 

 ډاکتان او نور خلک کار ترې واخيل. 

او تاليف لپاره يې هېچا ته حق الزحمه نه    ېونو د ژباړ تابرسچينې وويل چې د دغو ک

کتابونو په بدل کې د کتاب لیکوال یا ژباړونکي ته د  ده ورکړې؛ خو د دغو چاپ شوو  

لپاره   کتابونه    ۱۰۰تشويق  د دغو    ټوکه  کړه چې که څوک  يې  زياته  او  ورکړل شوي 

څخه   پاڼې   ټ( انټرنېwww.ecampus-afghanistan.orgکتابونو مطالعې ته اړتيا لري، د )

 يش.  يې په وړتيا توګه ډانلوډ کوالی 

له   چې  څخه  ۱۳۸۹هغه  کال  ملریز  ملتیا   په   هجري  په  موسسو  مختلفو  د    دېخوا 

کتابونه چې ډېرى يې طبي او يو شمېر يې غي طبي دي،   عنوان   25۰توانېدىل کابو  

لپاره   وان ماشومانافغد افغانستان د پوهنتونونو لپاره چاپ کړي، زياته يې کړه چې د  

الېزم په برخو کې او ژورن  ، ساينس، کرنې ، انجنيي، اقتصادد طب  ې د جرمني کمېټ

 کتابونو د چاپ لګښت ورکړى دى.  عنوان 140ټول ټال 
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حل   و حدهر یچاپېدو رسه د ډېرو محصلينو ستونزې تکه څه هم چې د دغو کتابونو په 

او  ديې  و ش کتابونو  دريس  د  محصلني  پوهنځيو  نورو  د  افغانستان  د  هم  ال  خو  ؛ 

 رسچينو له کمښت څخه شکايت لري.

کرنې  د  پوهنتون  کابل  يو  د  غيايث)محصل    تن  پوهنځي  دغه    (الياس  د  وويل چې 

نصاب له دريس  يو    رسه ستونزه  پوهنځي محصلني،  او  د  شلري  کتابونو  مېر  دريس 

 ېدو له نه شتون څخه شکايت لري.ک ريفرنس د مشخو

،  استادان مشخو کتابونه نه تدريس کوي  هغه زياته کړه چې د دغه پوهنځي ځيني 

لکچرنوټونه داسې  ډېرى  اړوند  موضوع  د  څخه  انټرنېټ  د    له  چې  کوي  کاپي 

 ي لري.توپافغانستان له رشايطو رسه 

يو  ههغ د  وزارت څخه  کړو  لوړو زده  په  ئو مس  د  په توګه غواړي چې  ارګان  او  ل  پښتو 

ژبو  د    دري  هم  او  معيارونو  نړيوالو  له  هم  چې  کړي  چاپ  کتابونه  دريس  داسې 

 افغانستان له رشايطو رسه توافق ولري. 

و  ورته  يوې په  پوهنتون  کابل  د  کې  آغلې    تنې   خت  اندېښنه    (رزوآ )محصلې  هم 

 ډېرى استادان د تدريس لپاره مشخو دريس مواد نه لري.  نده کړه چې څرګ

 ولري.  پاملرنهرزو زياته کړه چې د لوړو زده کړو وزارت بايد دې ستونزې ته الزمه آ 

کړو وزارت سالکار  د کابل پوهنتون دغه محصل د خپلو خربو په دوام کې د لوړو زده  

جرمني کمېتې په مايل  دانو لپاره شومد دغو ه و چې د افغان ما  کډاکټر يحيح ورد 

يې سلګونه رسېږي،  کتابونه  عنوان   مرسته  ته  ټوکه  زره  لسهاوو  یې  چاپ   چې شمېر 

 1کړي دي، خوشايل څرګنده کړه او دا اقدام يې وستايه.

 
  ۲۰۱۷واک خربي آژانس، کابل، د کریمي، حلیم، د افغان پوهنتونونو لپاره شل عنوان کتابونه، پژ  1

 مه نېټه ۳۱زېږدیز کال د اکتوبر 
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خ زاید پوهنتون یخوست ش  چاپ شوو کتابونو په هکله د د

 له استادانو او محصلینو رسه مرکه
 

راپور  ک   تاژ یادښت: دغه  کابل  نوو چاپ شوو دريس    ې په  د هغو  وردک دفت  یحیی  ډاکت  د 

کتابونو په هکله دی چې د خوست شیخ زاید پوهنتون لپاره یې چاپ کړي وو. دغه راپورتاژ د  

د نرشاتو د    وزارت  مه نېټه د لوړو زده کړو ۴هجري ملریز کال د لیندۍ د میاشتې په    ۱۳۹۷

ت شیخ زاید پوهنتون د استادانو او  س ه خوا د خو ر ل ریاست د کارمند ښاغيل نسیم ګل سها 

محصلینو رسه د مرکو پر بنسټ جوړ او د لوړو زده کړو  په نرشايت چینلونو کې خپور شوی دی.  

 د دې راپورتاژ مت په الندې ډول دی:  

او دغ لري  اړتیا  ته  نظام  او معیاري تحصیيل  پیاوړي  یو  د مخه  تر هر څه  ه  یو هېواد 

ه نظام  رامنځتغه  تحصیيل  ککې  هوخت  مسلکی  په  یې  هېواد  او    ادرنودای يش چې 

همدارنګه معیاري او نویو دريس کتابونو سمبال وي، په یو معیاري تحصیيل سیستم 

رو ا ده. که څه هم افغانستان کې د تېکې د ښه استاد ترڅنګ ښه کتاب ته جدي اړتی

پلوه    ۱۸ له  د کمیت  برخه کې  په تحصیيل  اوږدو کې  په  پکلونو  پرمخد  وړ  ګونه  تام 

لوړو  د  خصويص پوهنتونونه او    نتونونو ترڅنګ ګڼ شمېررامنځته شوي او دولتي پوه

دغو بنسټونو کې د پخوانیو   م فعالیت کوي، خو تر اوسه په ډېرو زده کړو موسسې ه

د  نظام  چپټریز  د  کې  پوهنتونونو  په  شوی.  دی  نه  خالصون  څخه  چپټرونو  دريس 

ته د سپارلو لپاره ځینې د پام وړ اقدامات   وريس کتابونو دځای یې نوی  پر  ختمولو او

تررسه شوي او د ګوتو په شمېر ځوانانو د نویو دريس کتابونو د چاپ لپاره ه ې کړي.  

له دې جملې څخه یو نوم چې د افغانستان تحصیيل نظام لپاره یې د نویو او معیاري  

ا کړي  تررسه  ه ې  وړ  پام  د  کې  برخه  په  چاپ  د  د کتابونو  بېالبېلو    افغانستان   و 

او نور بېالبېلو برخو    ، ژورنالیزم، اقتصاد، انجنیرۍ، زراعتپوهنتونونو لپاره یې د طب

کې د استادانو تدریيس کتابونه چاپ کړي او د محصالنو په خدمت کې یې ورکړي، 

  مرستهبېالبېلو موسسو او ادارو په    د  ملان آ نوموړي د    دی.  دفت  ی وردکیډاکټر یحد  
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ته   چاپ  اثار  تدریيس  شوي  منل  استادانو  د  لپاره  پوهنتونونو  دولتي  شمېر  ګڼ  د 

غني کړي، چې اوسمهال ورڅخه محصالن    ېسپاريل او د پوهنتونونو کتابتونه یې پر 

خ زاید ید خوست ش  تونونو څخهنوهپه خپلو زده کړو کې ګټه پورته کوي. یو له دغو پ

یح ډاکټر  د  یې  آثار  استادانو علمي  په لسګونو  له  یپوهنتون دی چې  وردک دفت  ی 

خوا چې په لوړو زده کړو وزارت کې قرار لري، چاپ شوي او د یاد پوهنتون ادارې ته  

. دا چې د دغه پوهنتون استادان او محصالن له یادو کتابونو څخه  دي  سپارل شوي

  ز کړی ېیې څومره اغ  و د دغه پوهنتون په دريس کیفیتکوي ا  ګټه پورته   ډولپه څه  

   په اړه یې د یاد پوهنتون له څو تنو استادانو او محصالنو نظریات لولو. دی

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

د افغانستان په پوهنتونونو کې ډېر پخوانی    یيل نصابتحصلومړۍ پوښتنه: دا چې  

ږي لونو مخکې چپټرونو څخه استفاده کېدی او په زیاتره پوهنتونونو کې د پنځوسو ک

نوی شوی، غوښتنې  اوسمهال چې علم  زاړه چپټرونه  یې   او  او هغه  اوس    نوې شوي 

 مره اړتیا ده؟ و و چاپ ته څبوننویو تدریيس موادو او کتا د  کفایت نه کوي، نو اوس

زده   لوړو  د  پوهنتونونه  او خصويص  دولتي  ټول  افغانستان  د  اوس مهال چې  ځواب: 

د تضمین تر پروسې الندې دي او دوی کوښ    کړو وزارت په چوکاټ کې د کیفیت

م وړ  او  باکیفیته  باکوي چې  د  کړي.  وړاندې  ته  ټولنې  په حصالن  محصالنو  کیفیته 

تر هرڅه یم  تقد او ښه دريس کریکومل  کې  د    مهم دريس مفردات  ټولنې  د  دی چې 

اړتیاوو پر وړاندې ځواب ویونکی وي او د هغې پر بنسټ محصالنو ته زده کړې ورکړل  

ی یيش. څرنګه چې د اووـ اتو کلونو راهیسې په لوړو زده کړو وزارت کې د ډاکټر یح

په مرشۍ یو دفت وجود د هغو لر   وردک  ډېر    ی ي چې  ته  پوهنتونونو  بېالبېلو  له خوا 

نو رسه کمک وشو، موږ او  پوهنتونو   له   او   يابونه په پښتو او دري ژبو چاپ شو زیات کت

ږو چې لوړو زده کړو وزارت اوسمهال ډېر امکانات نه لري او د دې وزارت یو  تاسو پوهې

پرمختګ د  ته  پوهنتونونو  چې  دادی  لومړیتوب  دريس  نلپاره    مهم  اغیزمن  او  وي 
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لري چې  پوهنتونونو کې شتون  په  زاړه چپټرونه  اوس هم ځینې  برابر کړي،  کتابونه 

باید په نوې بڼه د کتاب په شکل واړول يش،  ېډېر  له نویو    ستونزې لري. دغه مواد 

رسه سم کتابونه    د غوښتنو  کې ګټه پورته يش او د اوسني عرصنړیوالو مفرداتو څخه پ 

نوی  متوچ د  ترفک  ويش.  استادان  باندې  چاپ  په  باکیفیته  ېتابونو  باید  نو  کوي  ع 

یوه ستونزه ورکړي.  یې  کې  په خدمت  محصالنو  د  او  کړي  برابر  ده چې   کتابونه  دا 

اوس د لوړو زده کړو وزارت له خوا د کتابونو چاپ پروسه ډېره بطي ده او باید په دې 

 برخه کې ډېر کار ويش. 

یح  د چې    دفته  دغ د  یډاکټر  کې  په چوکاټ  کړوت  زده  لوړو  د  په مرشۍ  وردک  ی 

تدریيس کتابونه چاپوي ډېر زیات ورڅخه منندوي یو. زه    استادانو لپاره په لوړ کیفیت

د خوست والیت شېخ زاید پوهنتون جراحي څانګې مرش یم او دوکتورا مې په شوروی  

ابونه د دغې ټولنې له خوا چاپ شوي دي تبېل دريس کېال ب  ۷اتحاد کې کړېده، زما  

ګانې اخیستي   عېو رسه سم دي، چې ما پرې علمی ترفاو ټول د محصالنو د مفردات

له    دفت بايس او کتابونه یې له همدې  دي، نور هم ډېر استادان دي چې ډېر زحمت  

باید ووایم چې د دې  وزارت کې چاپ کېږي  په  په لوړو زده کړو  خوا ه ې او   فتد. 

کې او د لوړو زده کړو وزارت د کیفیت د    ت د پوهنتونونو او محصالنو په پرمختګمخد

رسه هره اداره    یحیی وردک دفت  کولو کې عمده ونډه لري. دتضمین پروسې په پيل  

ته ده مرسپر ځای  او که افغانان دي، واقعا دي چې مايل مرسته کوي هغه که د آملان 

ا غوښتنه دا ده چې دغه مرستې نورې هم زیاتې يش، څو د دې دفت له خوا د  ماو ز 

په چاپ   کتاب  د ښه  تررسه يش.  ال ښه خدمتونه  کې  برخه  اکاډمیکه  په  افغانستان 

رسه موږ کولی شو ټولنې ته ښه محصالن وړاندې کړو. د آملان له هېواد څخه چې تل  

افغان ) موسسو څخه په ځانګړې توګه و ټولو هغوې ایې له افغانستان رسه همکاري کړ 

ج د  لپاره  دې  ماشومانو  د  اوس  همدا  ...( چې  کمېټې  کوي    دفت رمني  مالتړ  مايل 

تل د پوهنتونونو    دفت ځکه دغه    .وي د ال ډېرو همکاریو په هیله یم مننه کوم او د هغ
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  ې تونه وړاندخدمد ټولو دولتی پوهنتونونو لپاره یو ډول    دفت، دغه  یپه خدمت کې د

برا ورته  آثار  علمی  او  ورلېږيل کوي  ته  دوي  کتاب  هر  چې  موږ  د    د  بروي.  پوهنځي 

ټاکل شو  بنسټ  پر  د  یرضورت  ته سپارل ،  دوی  او  ټاپه شوي  معاونیت څخه  علمي 

  ی و په اوږدو کې زموږ لپاره چاپ کړ چې دې دفت له دریو څخه تر شپږو میاشت  شوي

زه د دوی له خدمتونو څخه د زړه له    .ی دیورکړ   ې ی  او زموږ د محصالنو په چوپړ کې 

له   وزارت  کړو  زده  لوړو  د  یم.  هیله  په  دوام  د  همکاریو  ډېرو  ال  د  او  کوم  مننه  تله 

علمي ئو مس له  توګه  ځانګړې  په  او  دغه    لینو  له  ده چې  هیله  هم  مې  معینیت څخه 

 دفت څخه خپل مالتړ زیات کړي. 

ورڅخه  کتاب هغه څه دی پو ه ګښ  په  چې محصل  کټه  په و رته  که څه هم  لی يش، 

ټ او کتابتونونو کې ډېر کتابونه شتون لري، خو په خپله ژبه د محصالنو لپاره د  انټرنې

کولی يش  پورته  ګټه  ورڅخه ښه  هغوی  او  دي  اړین  ډېر  برابرول  همدارنګه  کتابونو   .

ي کتاب پورې تړلی دی او موږ باید خپلې ژبې ته د علم  پهخپلې ژبې ته خدمت هم  

   ځته کولو له الرې خدمت تررسه کړو. نثارو د رامآ 

  عنوان  ۷چې په دې وروستیو کې چاپ شوي مثال  پوښتنه: استاد محتم دغه کتابونه  

 کتابونه ستاسې دي، همدارنګه د نورو استادانو کتابونه دي، اغیزمنتیا یې څومره ده؟

  موږ محصالنې ز ږي چپوهنتون څخه لیدنه ويش نو لیدل کېځواب: که چېرې زموږ د 

سلنه له هغو کتابونو څخه ګټه پورته کوي چې په لوړو زده کړو وزارت کې د ډاکټر    ۸۰

زړو چپټرونو   پ شوي او په دې کتابونو رسه د هغوی وردک دفت له خوا ورته چاییح

دغه کتابونه د نویو دريس مفرداتو   ده. اري وو د استعامل مخه نیول شوېیچې غیر مع

او  لپار حصال م  د  مطابق دي  ورڅخه خوښ دي. ډه  نو  او  د    ېره ګټه کوي  کتابونه  دغه 

او وروسته  ږي  روسته علمي معاونیت له خوا کتل کېڅانګې مرش، پوهنځي مرش او و 

 څ ډول غلطي په کې شتون نه لري. ږل کېږي چې هېېچاپ ته ل
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ټ دي یعنې څومره د نوي تدریيس سېستم رسه جوړ ېډپپوښتنه: دغه کتابونه څومره ا

 ونیول يش؟  ورته ي کې کوم معیار نه باید په نظر کې کپه راتلون او  دي؟

نو  کې ګټه  ي دي، له نویو ریفرینسونو څخه پځواب: دغه کتابونه که وکتل يش ټول 

کې کارول شوي، د هر کتاب په پای کې  شوې، نوي ګرافیک او تصویرونه پ  اخیستل

 وي دي.  ې نکه ولیدل يش نوي ریفرینسونه ورکړل شوي دي او موضوعات ی

وکړي او علمي کتابونه زیات يش، د هرې څانګې او   نور هم پرمختګ  ونهچې کتاب  دا

لیکي او نوي آثار   پوهنځي دنده ده چې استادانو ته نوي آثار په الس کې ورکړي، ویې 

  دونه چې د نړۍ په هره برخه کې نوی وژباړي، لکه ایران او ځینې نور هېوا خپلو ژبو ته

ژباړې او د خپلو خلکو په خدمت کې یې    یې خپلې ژبې ته را  یچاپ يش دو   تابک

 ورکوي. 

ي وردک دفت په لوړو زده کړو وزارت کې پیل کړی، ی کار چې د ډاکټر یح  زه وایم کوم

ټولنې  یواز  ،نورې  وتړي.  ته مال  ورته خدمت  باید  اړخونه هم  اړوند  او  ینی شی ادارې 

پرمختګ ته  ټولنې  يش  چې  د    ورکولی  باید  دولت  نو  دی،  کتاب  معیاري  او  نوی 

 دغسې ټولنو څخه مالتړ وکړي. 

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

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

 رامنځته شوی؟

ډاکټر   د  چې  ووایم  دومره  به  زه  دفتییحځواب:  وردک  مختلفو   ی  د  چې  خوا  له 

یعنې ټولو پوهنتونونو  ږي  ونه چاپېږي هغه ټول موږ ته رارسېپوهنتونونو لپاره کوم کتاب

کې استول  تاسوته  که  زاید  ږي،    ۹۰  ،وګوری  پوهنځي کتابتون   پوهنتون طب   د شېخ 

او که عمومي    يړل شو ې راکک ک سلنه کتابونه یې د همدې دفت له خوا زموږ په وا

راغيل دي.    څخه  له خوا  دفتسلنه کتابونه یې د همدې   ۵۰  نو نږدې  ی کتابتون وګور 

نس ورته ښایو نو له همدې کتابونو  چې کله محصل ته درس وایو او ریفر موږ    نو طبعا
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دریسوم چې دغه کتابونه د  زه د گېډې د ملحقاتو جراحي ت  استفاده کوي. مثالڅخه  

خوال  دفت  یاد چې   ۱۰۰۰ته    ه  شته  کې  کتابتون  په  زموږ  او  شوي  چاپ  جلده 

لومړۍ    ینمحصل د  محصل  هر  زموږ  کوي،  استفاده  ورڅخه  کې  کتابتون  په همدغه 

استادانو پسې ځان رسوي، په    کتاب څښت دی او له همدې کبله په   د  څخه  ورځې 

کې   السداسې حال کې چې مخکې به چپټرې وې او تر ډېره وخته به د محصل په  

چاپولی و ورک  نه غریب  محصل  به  یا  او  کېدې  د    ل  کتابونه  دغه  اوس  خو  شوې،  نه 

محصالنو لپاره وړیا دي. زه هیله لرم چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې نورې  

ټولنې  ورته  د علم  هم  استادانو  د  په چاپ کې   ي رامنځته يش چې  موږ رسه    له   آثارو 

 مرسته وکړي.

لنډ په  که  وواول  ډ  پوښتنه:  دغ  تسیاراته  له  څومره   وچې  محصالن  څخه  کتابونو 

 خوشحاله دي؟ 

نه یوازې کتابونه    د  ځواب: که تاسو زموږ پوهنځي له دريس خونو څخه لیدنه وکړ، 

په تدریس    فت له خوا راکړل شوي چې موږبلکې پراجکټورونه هم موږ ته د همدې د

وزارت او په    و وړو زده کړ د لش په خپلو ټولګیو کې  ګټه اخلو او موږ همې  ورڅخه  کې 

ځانګړې توګه د ډاکټر یحی وردک له همکاریو څخه مننه کوو او زموږ محصالن له دې 

ډېر خوشحاله  کوي  کې همکاري  برخه  دې  په  موسسو څخه چې  هغو  ټولو  او  دفت 

یو استاد په صفت د لوړو زده کړو وزارت له علمي مرستیال   ا خور څخه په    دي. زه د 

او    ، ، ستاینلیکونه ورکړ ،پاملرنه وکړ   دفت ته ځانګړې   رم چې تاسو دغه لهیله    رنښتد

کړ  زیات  ورڅخه  مالتړ  معتربو   ،خپل  د  لپاره  پوهنتونونو  د  کار  ارزښتمن  یو  ځکه 

 غوره  دفت دغه کار په  و د محصل په الس کې ورکول دي چې نوموړيکتابونو چاپول ا

 تررسه کړی دی.  هطریق

د نوي کولو موضوع ده چې د لوړو زده    د تحصیيل نصاب  لورې ته   یواد  : استپوښتنه

او بل لورې ته په دې برخه کې  دی کړو وزارت لومړیتوب دی او کار یې پرې پیل کړی
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د نویو تدریيس کتابونو شتون هم ډېر مهم دی، په دې الره کې ستاسې وړاندیز څه  

 ړي؟ دی نورو استادانو ته چې څه باید وک

نوره نړۍ کې تحصیيل  ځواب: لکه هر پنځه کاله وروسته نوی    نصاب  څرنګه چې په 

زما وړاندیز دا دی چې موږ هم د پنځو کلونو په موده کې هر کتاب باید نوی    کېږي،

ور څېړنې  نوې  مرشانو    کړو،  د  وکړي،  کار  ورځ  او  شپه  باید  استادان  کړو،  شاملې 

 ې باید کتابونو ته داخلې کړي، علمي مجلې نې خپلې څېړ نداستادانو تر الرښوونې ال 

موږ باید د لوړو زده کړو په    .ټولو پوهنتونونو ترمنځ رشیکې يش  باید رامنځته کړو او د

ځ یوه  کې  یو وزارت  یې  کار  چې  ولرو  اداره  یوا  ازې انګړې  تدریيس   زېاو  موادو  د   

او چاپول وي. ډاکټر    رامنځته کول  وردکییحد  اداره هم    تفد  د  ی  بله  یوه  ترڅنګ 

کار پیل   په  آثار چاپ کړيباید  استادانو  د  او  تکړه دي،    .وکړي  استادان  زموږ ځوان 

زیاتره یې د بهرنیو ژبو رسه بلدتیا لري، دوی باید ژباړې وکړي، علمې تحقیقات تررسه  

  د الره هم    ن صو کړي او د کتابونو په بڼه یې چاپ کړي. د اوسنیو ناخوالو څخه د خال 

 او د ټولنې روزنه ده. که  وغواړو چې د نورو پرمختللو هېوادونو  لعلمي پانګې غني کو 

 علمي کاروان پسې والړ شو نو باید کار وکړو.  په

له دغه    ی وردکیپوښتنه: په لنډو ټکو که راته ووایې استاده محتمه چې د ډاکټر یح

 ده؟او غوښتنه مو څه  ی کار څخه څومره رايض یاست

اکټر صیب یحی وردک ته د اوږد ژوند هیله کوم او سپارښتنه مې دا ده ډځواب: زه  

چې د علمي آثارو د چاپ په برخه کې نور هم ګړندي ګامونه پورته کړي، ډاکټر صیب  

ته مو دعوت دی چې رايش او زموږ پوهنتون څخه لیدنه وکړي، موږ چمتو یو چې په  

 ررسه کړو. م تدې برخه کې وررسه خپل مايل مالتړ ه

 پوهنځي رئیس  پوهنوال ماسټر واحدي  د خوست شېخ زاید پوهنتون ژورنالیزم 
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لپاره   پوهنتون  ستاسو  خوا  له  دفت  وردک  یحی  ډاکټر  د  چې  کتابونه  هغه  پوښتنه: 

چاپ شوي څومره اغیزمن متام شوي، محصالنو ته یې څومره ګټه رسېدلې او څومره  

 کې رامنځته کړې ده؟ ریيس سېستم تد اسانتیا یې په

کتابونه    مرستندویهاوسه پورې دريس    ځواب: اغیزمنتیا یې ډېره زیاته ده ځکه موږ تر

نه درلودل. په دې وروستیو کې چې ځینې استادانو دا اراده وکړه چې نوي کتابونه  

چاپ کړي، د پوهنتون لپاره یوه رسمایه يش او محصالن ورڅخه ګټه واخيل. مخکې 

ی وردک دفت په همکارۍ  ی، ما هم دوه کتابه د ډاکټر صاحب یحوو   لکچرنوټونهول  ټ 

چاپ کړي، له دې مخکې ما د کابل پوهنتون استادانو او نورو لیکوالو له کتابونو څخه  

چې    ودې ته مجبور شو   وټونه مو تدریسول، خو بالخرهاستفاده کوله او د هغوي لکچرن

کړل، په دې کار رسه  ولرو او خپل کتابونه مو چاپ   ونهابتل تدریيس کخپ  موږ هم باید 

کتاب تر منځ ډېر توپیر    نځته شوه. د لکچرنوټ او دريس ممدسانتیا رامآ موږ ته ډېره  

نامه دوه کتابونه  او تلویزیوين پروګرامونو تولی  تولید  دی، ما د راډیوي پروګرامونو د په 

د دغه    موږ رسه واقعا  له  ې ولويل. دغه د کتابونو چاپیوږ محصالن  زم  څو  لچاپ کړ 

او نورو برخو    ، اقتصادنه بلکې د طب  دفت سته همکاري ده، دوي یوازې د ژورنالیزم

ډېر منندوی یو، ځکه زموږ محصالن  څخه کتابونه چاپ کړي چې موږ له دوی هم  کې 

 . تاب لريکد مدريس م اوس

د   کې  وروستیو  دې  په  وزارت  کړو  زده  لوړو  چې  څرنګه  لکه  محتم  استاد  پوښتنه: 

نصاب کړ   دريس  پیل  ه ې  لپاره  کولو  معیاري  تحصیيل    ېد  چپټریز  زوړ  غواړي  او 

کې  خه  لوړ کړي، په دې بر   نظام څخه لوړې زده کړې را بهر کړي او تدریيس کیفیت

 دریيس کتابونو اړتیا څومره ده؟ تد نویو 

دي ګټور  زیات  اندازې  له  ډ  ،ځواب:  ژورنالېچپټرونه  د  زموږ  چې  دا  دي،  زاړه  زم  ېر 

او کریکومل لري  توامیت  پوهنتون رسه  یو  له  امریکې  د  اوس مهال  نوی    پوهنځی  مو 

ونو معیار  ر ه چې د چپټا دخې له منځه وړی، ه ه مو همدشوی او چپټریز نظام مو بې
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محصل ساالري    د  د کتابونه ولرو نو موږ بهمکه چېرې موږ دريس م  .له منځه الړ يش

بوخت   کار  په  مو  به  محصل  وي،  ورکړي  وده  ته  مو  سېستم  به  محصل  وي،  کړی 

ږلی وي او کله چې له محصل نه کورنت دنده وغواړو نو موږ ته نه يش  ته لې  کتابتون 

ږي د ري کتابونه چې محصل ته څومره ډېرېکومه کړم. دغه معیا  چې کتاب لهلی  وی

ټولو استادانو څخلوړې  ن تحصیيل کچه وررسه پوهنتو  ه همدا هیله ده چې ږي. زما د 

ږو او له دغه زوړ چپټري  څو موږ په پښو و درې  نه چاپ کړيمد کتابو دوي دې دريس م

 .ون وموموسېستم څخه خالص

ورو  په  دایو  ستپوښتنه:  آ   ې ه   سې کې  په  پیل شوي چې  کتابتونونه  هم  ډول  نالین 

او   آ رامنځته يش  د  ته الرسسی ويش،  له الرې کتابونو  انټرنیټ  دا  د  او  کتابونو  نالین 

چې کتاب په هارډ شکل په الس کې ولرو ترمنځ یې څومره توپیر شته او اغیزمنتوب د 

 کوم یو زیات دی؟ 

ډېره   راډیو  ووایو چې  موږ  که  کهاغیځواب:  ده  راډېو   زمنه  ویلی شو چې  نو  تلویزیون 

وږ لپاره موږ ته ډېره ګټوره ده ځکه د هر چا په الس کې ده په همدې ډول کتاب زم

نالین ډول منابعو ته موږ دومره الرسسی نه لرو، ځکه زموږ  ډېر اغیزمن دی، ځکه په آ 

  ته په اوس   موږانټرنیت زیاتره ځایو کې فعال نه دی او ګټه ورڅخه نه شو اخیستلی،  

 وخت کې چاپ شوي کتابونه ډېره ګټه رسوي. 

نوي کتابونه   لري، څو  برنامه  پوهنتون څه  لپاره  د چاپ  کتابونو  نویو  نورو  د  پوښتنه: 

 ؟ ی زیات يش او محصالنو په خدمت کې یې ورکړ 

یح ډاکټر صیب  د  استادان  زموږ  اوس مهال  په هلو ځلو رسه یځواب:  وردک دفت  ی 

پځکدي  ډېر ه ېديل   کتابو ه  دې  لورې نه  یو  له  ترف  و رسه  علمي  ګانې   عېاستادان 

کوي او له بل لورې محصالنو ته تدریيس مواد په ګوتو ورځي. موږ به په نږدې وخت  

او   دفت  یاد  د  همکارۍکې  په  وزارت  کړو  زده  کتابونو   لوړو  دريس  شمېر  زیات  د 

 درلودونکي شو. 



 267 

 اله دي؟ وشحپوښتنه: محصالن له دغو کتابونو څخه څومره خ

او یو دريس کتاب چې  اځو  یو لکچرنوټ  زیات خوشحاله دي ځکه  ډېر  ب: محصالن 

من تر  لري،  کې  په الس  مهال  اوس  یې  تشویق  دوی  محصالن  دی،  فرق  ډېر  یې  ځ 

 ږي او غواړي چې د زړو لکچرنوټونو پرځای زیات شمېر نوي دريس کتابونه ولري.  ېک

یپه همدې ډول مو د کتابونو د چاپ په اړه   څو محصالنو نظریات هم    اد پوهنتون د 

 دی: اخیستي 

 خ زاید پوهنتون څلورم ټولګي محصل  یعنایت الرحمن د خوست ش

  د دفت ی وردک یپوښتنه: دغه کوم کتابونه چې په لوړو زده کړو وزارت کې د ډاکټر یح

 ږي، څومره ګټه یې تاسو ته رسولې؟ېخوا چاپ شوي او تاسو ته تدریس ک له

په   کتایا  رښتځواب:  دغه  چاپېبهم  اوس  هم چاپ شوي چې ونه چې  مخکې  او  ږي 

په الس کې هم یو کتاب موج زما  اوس  ډېر ګټور متامېهمدا  لپاره  زموږ  ږي،  ود دی، 

یو خ ژبه  ځکه  پښتو  ميل  په  زموږ  بل  او  دی  آسانه  او  ډېر ساده  مت  کتابونو  دغه   و 

صالنو ته  حکتابونه م دا ډېره ګټه اخیستی شو او بله دا چې  لیکل شوی او موږ ور څخه

 ږي چې بازار کې یې په پیسو واخيل. وړیا ورکول کېږي او هغوی نه مجبورې

اپ کتابونه څومره  اوس مهال کې د طبېډپوښتنه: دغه  په  او  برخه   ټ دي  کې د    په 

 ؟ ې ديافغانستان څومره غوښتنې پکې په نظر کې نیول شو 

او   نړۍ  ووایم چې  دومره  به  زه  د    انستان رسهافغځواب:  کولی، ځکه  مقایسه  نه شو 

کې تغیر راويل، خو زموږ استادانو هم بونه سټنډرډ دي او ورځ په ورځ پنورې نړۍ کتا

اوس دا کوښ  پیل کړی چې تغیرات راويل. موږ د دغه کتابونو له چاپولو څخه ډېر 

 .ده رايض یو او ډېره ګټه مو ترې اخیستې 

باید په نظر کې ونیول يش، ستاسو   هوم معیارونې کپوښتنه: د دې کتابونو په چاپ ک

 غوښتنه په دې اړه څه ده؟ 
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کتاب داده چې  مو  اماليي غلطتځواب: غوښتنه  وکتل يش او  لومړي  یې اصالح   ونه 

طبي  ترمینالوژي په نظر کې ونیول يش،    له دا چې د کتابونه په چاپ کې يش او ب

ولیکل يش او بل   انګلیيس ژبه په  ساپنډک مثالات عیاري اصطالحم یعنې هغه نړیوال

 نه کارول يش، ځکه دا بیا موږ ته په لوستو کې مشکل پیدا کوي.     نوم ورته و

ډیپارټمنټ مهنديس  پوهنځي  انجنیرۍ  پوهنتون  زاید  شیخ  د  دی  عمر  مې    د   نوم 

 څلورم کال محصل یم. 

د   تاسو  دا چې  انجنیر صیب  ټولګي مڅلو پوښتنه:  کتابونه چې  ح رم  یاست دغه  صل 

سويل څومره موثر دي او تاسو ته یې څومره  ر   نوي چاپ شوي او استادانو تر تاسو در

 ګټه رسېدلې؟

نه    ه ډېر خوشحاله یو او له ډاکټر یحیی وردک صیبځواب: موږ له دغو کتابونو څخ

دادی    لی وا  ډېره مننه کوم چې په دې برخه کې خدمت کوي، د دې کتابونو یو ښه

ږي او بل دا چې په دې کتابونو کې نویو موضوعاتو  محصالنو ته مفت ورکول کې  چې 

شوې اشاره  ډېر ده  ته  له  افغ  و ،  کار  معیاري  پکې  څخه  ریفرینسونو  بهرنیو  او  اين 

د پخوانیو  اخیستل شوی ډېر ښه شوي دي   او  پرتله  په  په دې کتابونو کې   .کتابونو 

   1.لري تمطابق ښه جنیرۍ رسه ډېرناوسنت ا له ان ترشیحات زیات دي او د افغانست

 

 

 
اتو  رت د نرش سهار، نسیم ګل، د دريس کتابونو په هکله د خوست شیخ زاید پوهنتون راپورتاژ، د لوړو زده کړو وزا   1

 مه نېټه. ۴ریز کال د لیندۍ د میاشتې  مل هجري    ۱۳۹۷ریاست، خوست، د  
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 د دريس کتابونو چاپ دوام لري 

 

کال   ۱۳۸۸د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې د ډاکت یحیی وردک دفت له  

تر   کندهار،   ۱۴۰۱راهیسې  خوست،  ننګرهار،  کابل،  د  پورې  کال  ملریز  هجري 

تخنیک پوهنتون لپاره د يلو و د کابل پ ا   هرات، بلخ، البیروين، د کابل طبي پوهنتون 

ساينسطب انجنیري،  اقتصاد،  کرنې ،  ژورنالېزم،  او  ،  ژبو  پالیست،  او  اداره  عامه   ،

کې   رشتو  مختلفو  په  لپاره  پوهنځیو  د  تجارت  او  ادارې  دريس    ۳۶۹ادبیاتو،  عنوان 

 دي.  يونه چاپ کړ تابک

د   یادونه ويش  د    ۱۴۰۰باید  میاشتې  د  زمري  د  کال  د  ۲۴هجري ملریز  نېټې  مې 

سیايس بدلون څخه وروسته هم د یاد دفت له لوري د افغانستان د پوهنتونو، علمي، 

 میکو مرکزونو لپاره د دريس کتابونو د چاپ سلسله دوام لري.   ډکااڅېړنیزو او 

، دولتي او خصويص پوهنتونونو، روغتونو،  ډمي اد علومو اکان  دغه کتابونه د افغانست

 عامه کتابتونونو او د هېواد علمي مرکزونو ته په وړیا توګه وېشل شوي دي.  

 ۹هجري ملریز د غربګويل د میاشتې په    ۱۴۰۱د باخت آژانس د ګزارش په اساس د 

الر کې »د مطالعې دود کول« اارونو په تمینمه نېټه د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د سی

 په نامه یو ورځنی سیمینار جوړ شوی وو. 

کې  تاالر  په  غونډو  د  وزارت  فرهنګ  او  اطالعاتو  د  کتابتون  دا سیمینار چې  عامه   د 

لخوا جوړ شوی وو، د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د هن او فرهنګ معین مولوي عتیق  

ومو اکاډمت یو شمېر غړو او لیکواالنو هم ګډون کړی  لانستان د عافغالله عزیزي، د  

 وو.

کې د مطالعې   خوا د هېواد په بیارغونه او پرمختګوالو له  په دې سیمینار کې د وینا

 د ونډې او ارزښت په هکله خربې وشوې. 

 رئیس قاري عبیدالله حنفي وویل:  د عامه کتابتون 
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زده    "د  کتابتون کلوړو  عامه  د  دفت  وردګ  یحیی  ډاکت  د  کې  وزارت  په  له   ړو  رسه 

کتابونه(    ۱۳۸۸ ټوکه  سل  کې  چاپ  هر  )په  کتابونو  زرګونو  د  راهیسې  کال  ملریز 

مرسته کړې، چې له دغو کتابونو څخه مو یو یو ټوک په مرکز او والیتونو کې د عامه  

نځه ټوکه مو په عامه کتابتون کې ساتيل دي. د پلېږيل او    ته  استازولیو  ۹۵کتابتون  

د میاشتې    غربګويلملریز کال د    ۱۴۰۱ډاکت یحیی وردک دفت په وروستي ځل )د  

 ”ټوکو مختلفو کتابونو مرسته کړې ده. ۲۲۰۰نېټه( له موږ رسه د  مه۹په

دغو کتابونو د    دالله حنیف  بیدرئیس قاري ع  ن د سیمینار په پای کې د عامه کتابتو 

مرستې له کبله مننه وکړه او د ډاکت یحیی وردک په استازیتوب یې د نوموړي د دفت  

 1یو تن همکار او د کتابونو د توزېع مسئول فهیم حبیبي ته د تقدیر لوحه  ډالت کړه. 

 

 

 
رسه د لوړو زده کړو په وزارت کې د یحیی وردګ د دفت له خوا د   باخت آژانس، له عامه کتابتون 1

 نېټه. مه۹  د میاشتې غربګويلملریز کال د  هجري ۱۴۰۱ټوکه کتابونو مرسته وشوه، کابل، د  ۲۲۰۰
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 د استادانو ونو پوهنتوناو خوست  د ننګرهار 

 پولنه چاابو عنوانه علمي او تدریيس کت ۲۰

 ټولنې کال کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۲۰۲۲ هپ

 (Kinderhilfe-Afghanistan)       ډاکتچې مرش یې  له خوا  Dr. Eroes     دی، د ننګرهار او

ټوکو کې چاپ   ۲۰۰۰۰په  تدریيس کتابونه    عنوان نوي  ۲۰خوست پوهنتونونو لپاره  

او د    لیکواالنو  په رسمي ډول  ې و په ترڅ کاسمدغه چاپ شوي کتابونه د یو لړ مر   .کړل

شول.     استادانو  پوهنتون ننګرهار   وسپارل  ده ته  رضوري  یادونه  خربې  دې  چې   د 

مهاله تر     Kinderhilfe-Afghanistanد لپاره    دې  پوهنتونونو  او خوست  ننګرهار    ۲۳۰د 

 . ي ديچاپ کړ   په تیراژ کې  ټوکو ۲۳۰۰۰  د عنوان کتابونه،

یحیی وردک  مه نېټه د  ۴په    د میاشتې   سلواغې   ز کال د ی هجري ملر   ۱۴۰۱  یاد کتابونه د 

   .مسؤلینو او د ننګرهار پوهنتون د مرشتابه له خوا استادانو ته وسپارل شول   د دفت 

په   (PDC) په همدې مناسبت د ننګرهار پوهنتون د مسلکي زده کړو پرمختیايي مرکز

وکتور خلیل احمد  دیس پوهاند  رئ  غونډه جوړه شوې وه، چې د دې پوهنتون   تاالر کې 

بهسودوال، د علمي چارو مرستیال پوهندوی احسان الله ناصح، د بېالبېلو پوهنځیو  

چاپ  د  اثارو  علمي  او  تدریيس  د  پوهنتونونو  د  افغانستان  د  او  استادانو  مسؤلینو، 

 .بنسټ مسؤلینو په کې برخه لرله 

احمد   خلیل  دوکتور  پوهاند  رئیس  پوهنتون  ننګرهار  غو بهسد  د  د  نودوال  ډې 

خربې  ارزښت  په  چاپ  د  کتابونو  تدریيس  د  پوهنتونونو  د  مهال  پر  وینا  پرانیستې 

علمي   او  تدریيس  د  پوهنتونونو  د  افغانستان  د  او  چاپ  آ وکړې  د  متویلوونکي ثارو 

 ټولنې بنسټ د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې 

  (Kinderhilfe-Afghanistan)    ای اغل ، د هغه له مرش ښ له  او د هغه    (Dr Eroes)وس  ر ې ډاکت 

 .مننه وکړه، چې دې ستې او ارزښتمنې چارې ته یې اوږه ورکړې ده   څخه   همکارانو 
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 یو  پوهاند بهسودوال د یاد بنسټ له لوري د پوهنتونونو د تدریيس کتابونو چاپ ښه

ي له دې فرصت څخه اعظم  یې غوښتنه وکړه، چې   څخه  فرصت وباله او له استادانو

 . يستفاده وکړ ا

مرش  ولو  د غونډې دویم ویناوال د افغانستان د پوهنتونونو د تدریيس او علمي اثارو د چاپ 

 .وینا واوروله   مجلس ته   ملان هېواد څخه یې په انالین بڼه آ ، چې د  و ډاکت یحیی وردګ ؤ 

کال پیل کړې او تر دې دمه یې د  ۲۰۱۰نوموړي وویل، د کتابونو د چاپ لړۍ یې په 

عنوانه تدریيس کتابونه چاپ او په    ۳۶۹لو پوهنتونونو د استادانو  ېان د بېالبنستافغا

 .هارډ او سافټ بڼه محصلینو او علمي مرکزونو ته وېشيل دي

د چپټرونو او لیکچرنوټونو دود    د افغانستان په پوهنتونونو کې   هغه زیاته کړه: نور باید

کې د لوړو    په دې برخه چې  کتاب ولري،    شوی  پای ته ورسېږي او هر مضمون چاپ

 .زده کړو محتم وزارت او نورې اړوندې ادارې باید کوټيل ګامونه واخيل

استادانو له  وردګ  اثار    څخه  ښاغيل  تدریيس  او  علمي  خپل  چې  وکړه،  غوښتنه 

 .د چاپ لپاره وسپاري  یې دېټ کړي او دوی ته  ېمنسجم او اپډ

کتابونو د لیکوالو   د چاپ شویوزي  ورپسې د کرنې پوهنځي استاد پوهاند میرحاتم نیا

د   او  استازیتوب  په  همکاراستادانو  وردک  د    یحیی  چاپ  د  کتابونو  د  فهیم حبیبي 

 .رشایطو په اړه ګډونوالو استادانو ته معلومات ورکړل

لیکوالو   خوا  له  مسؤلینو  او  مرشتابه  د  پوهنتون  د  کې  برخه  وروستت  په  غونډې  د 

 .1لو ه وسپارل شبون استادانو ته د هغوی چاپ شوي کتا

 
مه نېټه، ۲۳کال د جنوري  زېږدیز ۲۰۲۳پوهنتون ګزارش، د   ننګرهارد  1

https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kEttkj9mVin7iNfSQgRYjHXuCYihHkebwrL

2XAQQgpy1urcwsNosG5PUJgfCicwJl&id=100005646919187&mibextid=Nif5oz 
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 برخه  پنځمه

 

 ې: پوسټرونه، ڼملپا

 ستاينليکونه او تصويرونه
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 پوسټرونه  په وروستيو کلونو کې د چاپ شويو کتابونه
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 نليکونو څو منونې يد ستا

 

 د ننګرهار پوهنتون لخوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کال  ۲۰۱۴  د مرشانو جرګې لخوا ستاینلیک، 



 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

پوهنځي د محصلینو، د طب پوهنځي د ادارې او د پوهنتون د    شیخ زاید پوهنتون د طبخوست  د 

 کال  ۲۰۱۱علمي معاونیت لخوا ستاینلیک،  
 

 
 

 کال   ۲۰۱۷،  ده   منونه   دا یې هم دريس کتابونو ورکوو.    نو ته هنتونو و خصويص پ   ان نست د افغا 
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 کال   ۲۰۱۹،  ته ډالی شوی دی   له خوا، یحیی وردک   پکتیکا پوهنتون دغه مننلیک د  
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 کال   ۲۰۲۲،  ې ده شو   ت یس له خوا ډال ئ د ر   ونو کتابتون   عامه دغه د تقدیر لوحه د  

ل، فهیم حبیبي  ئو دفت مايل او اداري مس   د   له خوا، د یحیی وردک یس  ئ ونو د ر غه مننلیک د عامه کتابتون د 

 کال   ۲۰۲۲  ، ه ډالی شوی دی ت 
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 تصويرونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ډاکټرد لوړو زده کړو وزیر پوهاند عبید الله عبید، د مالیې وزیر عمر زاخېلوال،  څخه  له ښي لوري

  یس، یحیی وردک د کتابونو پهځي رئهنو ی د طب پینوار ش ډاکټر، مرستیالپوهنځي  خالد د طب

 کال  ۲۰۱۲، د ننګرهار طب پوهنځي کتابتون هکله دوی ته معلومات ورکوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کال  ۲۰۱۲لس کلنو فعالیتونو په هکله غونډه،  موسسې د  DAADپه کابل پوهنتون کې د 

  DAADسفیر کونیګ، د  انآمل بابري، دنوال استازی اورمتایر، پوه  DAADد  څخه  له ښي لوري

رولند، پوهاند امین، یحیی وردک، د آملان څخه مېرمن کریستینا ایسا او    ډاکټرجنال سکرتره 

 پروفیسور کوهستاين، په دې غونډه کې د کتابونو د چاپ د پروسې په هکله هم خربې وشوې. 
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 الله، یحیی وردک،   امنزی، سمیع منیر رح  څخه  له ښي لوري :همکاران ت کېپه دف 

 کال  ۲۰۱۲،  یوسف مبارک او همت الله ډاکټراحمد فهیم حبیبي، 

 

 

 

 یحیی وردک   ډاکټرایروس او  ډاکټر

 کال  ۲۰۱۳ابونو د وېشلو په حال کې، په ننګرهار پوهنتون کې محصلینو ته د کت
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 حمد صابر،  ایروس، حنیف ګردیوال، م ډاکټرخالدیار،  ډاکټرحاجي عامل،  څخه  ي لوريښله 

 کال  ۲۰۱۳، پوهنځي کتابتون د ننګرهار طب وال.ېهامیون چهارد او  وردګیحیی 

 

،  ورکول وماتل سې په هکله معابونو د چاپ د پرو کت دريس استادانو ته دکې  لغامن پوهنتون  په

 کال  ۲۰۱۳
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 کال  ۲۰۱۳بايس. انتظار زموږ په دفت کې زيات کتابونه چاپ ته 
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 کال  ۲۰۱۳، پوهنځي کې د چاپ شويو کتابونو منونې په يو ويتين  طبپوهنتون په د ننگرهار 

 
 

 په اړه خربې اترې کېږي. دوی تر چاپ الندی  کتابله لیکواالنو رسه د 

 کال  ۲۰۱۳،  هم شته پوهاند احمد سیر احمدياروښاد   په دې انځور کې 

 



 301 

 کال  ۲۰۱۳، غونډه ع توزېبونو د کې د کتا پوهنځي  په طب ننګرهار پوهنتون د

 

 
کړې د اوسه پورې لیکچرنوټونه او فوتوکاپي شوي چيپټرونه د زده  لین ترد پوهنتون محص 

 کال  ۲۰۱۴ان، کو د فوتوکاپي درمه ېڅ موادو په توګه کاروي. د کابل پوهنتون رسه
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 کال  ۲۰۱۴چاپ خونه کې د دريس کتابونو د چاپ بهیر، د کابل په یوه  

 

 

 کال  ۲۰۱۴، ېاو کنتول کول ېکتل چارې خپله هم پله ناکله د چابه مو ک ېد کابل په مطبعو ک
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 پروژو تر څنگ  و د نور  رتون کېننداوی افغانستان سل کلنې دوستت په ل  - د آملان

 کال  ۲۰۱۵ ،د آملان سفارت، کابل .يادونه هم شوی ده د خپرولو کتابونو د دريس 

 
 کال  ۲۰۱۵دفت کې،  کاري کړو په وزارت کې په خپلډاکت یحیی وردک د لوړو زده 

 



 304 

 کال   ۲۰۱۵،  ږ له دفت څخه د ځینو لیدونکو پوښتنه و زم   دی؟   آيا دا د لوړو زدکړو وزارت کتابتون 

 

 
 

  یه په امريکا کی خپل کتاب نو لداکت رشیف الپوهاند  تاداس پوهنځي پخوانی د ننګرهار طب

 ښاغيل ډاکت فريده مومند، ننګرهار وايل ېکړو وزیر ه د لوړو زد یې وروسته  څخهاو د چاپ  کړی

يس داکت  ئل، د طب پوهنځي ر ېس پوهندوی بربک میاخيار پوهنتون رئمنګل، د ننګره  ګالب

 کال  ۲۰۱۷ .توزېع کړپه حضور محصلینو ته  ، یحيی فهیم

 



 305 

ب د ننګرهار د پوهتنون د رئیس او د یحیی وردک د دفت د  ته خپل چاپ شوی کتا   یار نثار احمد مصلح ن پوه 

 کال   ۲۰۲۳ د،  پالوي له خوا  په رسمي توګه سپارل کېږي. ننګرهار پوهنتون، جالل آبا 

 

 
  ییز ل ډ   کواالنو ی ل   و رسه د چاپ شوي کتابون   خلیل احمد بسهودوال   ښاغيل ،  پوهنتون رییس   رهار ګ د نن 

 کال   ۲۰۲۳،  انځور، ننګرهار 
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 عالقمندو افغان مؤلفينو ته پيغام  

ــابونو ک   د  ــوالی دريس کتـ ــتونزو   مـ ــده سـ ــې د عمـ ــو کـ ــه پوهنتونونـ ــتان پـ ــ  د افغانسـ ه  لـ

محصــلین    د هېــواد د لــوړو زده کــړو پــه موسســاتو کــې   کېــږي چــې   ل څخــه ګڼــ  جملــې 

  اتو تــه الرسســی نــه لــري او لــه ومــ. دوی زیــاتره نویــو معل وررسه مــخ دي او اســتادان  

پــه ټیــټ    کــې بــازار    پــه   نوټونــو څخــه ګټــه اخــيل چــې لکچر کتــابونو او    پخوانیــو   داســې 

 . د پیدا کېدو وړ دي   کیفیت 

زېږدیــز کــال پــورې    ۲۰۲۲څخــه تــر    ۲۰۰۹لــه    ه، مــوږ د حــل لپــار   ونزو ســت   و د دغــ

لــه نېکــه    دي. ېــچــاپ کړ   ه تیــراژ ټوکــو پــ  ۴۰۰۰۰۰د    عنــوان کتابونــه   ۳۶۹  ټولټــال 

  مــوږ ه ــه کــوو څــو د   . زیاتېــدو دی   مــخ پــه   روانــه او دا شــمېر   اوس هــم   لــړۍ   دا   مرغــه 

ــپـــه هم   کواالنـــو لی   پوهنتونونـــو د قـــدرمنو اســـتادانو او   د   افغانســـتان    دريس   نـــور   ارۍ کـ

 . ړاندې کړو ټول او د چاپ پروسې ته یې و   را   هم   کتابونه 

، مــوږ  او اثــر مــو د چــاپ پــه ګاڼــه ښــکلی يش فقــه تــر الســه  ددې لپــاره چــې ستاســو موا 

پــه دې    )خانــه پــري( کــړ،.   ه در لېــږو چــې بایــد تاســې هغــه ډکــ  ه فورمــه تاســو تــه یــو 

ــد دیپا   فورمــه کــې  ــوهنځي او د  ا ســلیک  رمتنــت ال د لیکــوال الســلیک، د اړون و مهــر، د پ

  ټـــول   موجـــود وي او د یـــادې فـــورمې   او مهـــر بایـــد   ونه الســـلیک   ونو پوهنتـــون د ریاســـت 

 . طی يش پړاونه  

د کـوی، نــو هغـه ټکـي چــې   ه بهـر کــې ژوـن کـه چېـرې تاسـې د پوهنتــون اسـتاد یاسـت یــا ـپ

د دي  ې    ستاسې اړوـن ور ـی اتې ـن ري کـړ، او ـپ ه ـپ ه ـپ  زمـوږ دفـت خاـن ل  طـی مراحـري او  و خاـن

 . ي کو 

ــد وویــل يش چــې زمــوږ لخــوا چــاپ شــوي  ــای کــې بای ــا پــه پ ــه وړی ــه ټــول پ کتابون

 ږي.ېتوګه وېشل ک

 زېږدیز کال ۲۰۲۳لوړو زده کړو وزارت، کابل،  ډاکت یحیی وردک، د

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴، موبایل: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰فون شمېره: د دفت د تل

 info@ecampus-afghanistan.org: پتهایمېل 
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 ندلیکژو وردګ د یحیی 
 

    د پښتني تجاريت بانک د پخواين رئیس   ک محمد یحیی ورد داکت  

ورد  پ   ۱۳۴۷په  زوی،      ک زېړګل  کال  ملریز  کې هجري  کابل    ه 

لومړنت زده کړې یې په سپین کيل، منځنت زده کړې په  .  زېږېدلی 

د    ۱۳۶۴-۱۳۶۰)   حريب ښوونځي  یې  زده کړې  لوړې  او  ـ. ش(  ه

طب معال  ) په    جوي  کې  )   هـ   ۱۳۷۱-۱۳۶۴برخه  یا  -۱۹۸۵ش( 

   دي.   رس ته رسولې ( په چکوسلواکیا کې  ز ۱۹۹۲

په لور   وروسته په هادیلربګ پوهنتون کې د پرمختګ   څخه  زده کولو   په جرمني کې یې د ژبې له 

   ستی، لو   او حاروي طب   هېوادونو کې روغتیایي سیستم، عامه روغتیا 

 (Health System Public Health & Tropical Medicine )  یو کال یې د کلن ښار په میبیګ انستیتیوت ،

 زده کړې کړي دي.   او داسې نورې (  Health Management) غتیایي اداره  کې رو 

هامبورګ   ز ۲۰۰۲-۲۰۰۰له   د  طب   پورې  په سل کلن حاروي  یوت کې  یت انست   پوهنتون 

انوینت  د  په ښار کې  بن  د  وروسته  پاتې شوی،  مامور  زي   رسمي  آی    ( رسه   ډ )اوسنی جی 

انو لپاره د طبي زده کړو او غیر حضوري  ډاکټر  د درېیمې نړۍ  ( ز ۲۰۰۶-۲۰۰۳څلور کاله ) 

 (E-Learning  ) .زده کړو په ایجادولو او عميل کولو کې کار کړی 

سو  ملاين موس آ راډیو او یو شمېر نورو  ې ویلې  یچ دو ،  DED  ،InWEntپورې د    ز ۲۰۰۷-۲۰۱۰  

دی.  شوی  پاتې  مشاور  او  همکار  پروګرامونو  د  افغانستان  د     رسه 

(  ز ۲۰۲۲مې  دېخوا تر نن ) ز کال راپ ۲۰۱۰کال کې ننګرهار ته راغلی و او له  ز   ۲۰۰۹په  

  ۳۶۹نګ  په دې موده کې یې د نورو کارونو تر څ   سالکار دی. وزارت  پورې د لوړو زده کړو  

کت  ) دريس  طب، ابونه  روانشنايس فارميس   په  وتریني،  ،  ان زراعت ،  اقتصاد ري جنی ،   ،  ،

وتربیې ،  ژورنالیزم  ادبیاتو تعلیم  پالیيس،  او  اداره  عامه  ساینس   ،  ک او  چاپ (  ټو ا   ې  په  ل  و 

 افغانستان کې یې پوهنتونونو ته رسويل دي. 

  wardak@afghanic.orgل:ېامي، ۲۰۲۳ کابل،
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Abstract 

I returned to Afghanistan in 2009 after completing my 

college education overseas, living as a migrant, and 

engaging in some charitable work. I published five 

textbooks as starting working at the faculty of medicine at 

Nangarhar University. We opened an office in the Ministry 

of Higher Education and developed a method for 

providing textbooks for universities in order to continue 

this effort, which is still in progress. 

With the assistance of university professors, we printed 

and published more than 400 thousand copies of a total of 

369 textbooks between 2009 and 2022, and we freely 

distributed them to all universities across the country. 

These books are related to medicine, veterinary medicine, 

pharmacy, psychology, engineering, science, economics, 

journalism, public administration and policy, languages 

and literature, business and administration, agriculture, 

and so on. 

Our goal is to serve students, professors, and Afghan 

institutions by converting outdated chapter notes into 

standard textbooks and providing quality textbooks to the 

country's universities. 

Many articles on the topic are included in the book you 

are holding right now, and the information they contain 

could be crucial for Afghan students, teachers, the Ministry 

of Higher Education, colleges, donors, and universities. The 

educational needs, issues, difficulties, suggestions, and 

methods for gaining entry to the country's higher 

education system have been outlined in this book. 

In this book, comprehensive and detailed reports on the 

activities of Yahya Wardak’s office in the Ministry of Higher 
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Education from 2009 to 2022 are provided. This office 

worked with eminent professors from Afghan universities 

to provide textbooks, print, and distribute them to the 

country's universities. A list of printed books, distribution 

series, meeting reports, letters of appreciation, published 

reports, articles, reactions in the national and international 

media, internal and external trips, speeches, interviews, 

and photographs are also included. 

 

The five major sections of this book are as follows: 

1. In the first part, there are opinions, suggestions, and 

advice that have effectively explained the traditional 

system of higher education in Afghanistan, as well as its 

requirements, issues, and instructional practices. 

2. The second part contains a detailed explanation of the 

textbook publishing process. 

3. In the third part, there are reports from our office about 

the activities of preparation, printing, and distribution of 

textbooks, which have explained each activity together 

with all the details. 

4. In the fourth part, the textbooks are explained in the 

context of the media. In this section, a number of articles, 

writings, reports, and interviews have been brought 

together with related letters that have appeared in the 

national and international press, either printed or 

published online. 

5. In the fifth part, there are a number of books posters, 

appreciation letters, pictures, and references about the 

process of printing and distributing textbooks, which 

have been documented step by step over the last 14 

years. 
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We hope that the content of this book will not only be 

interesting to the readers and the national and foreign 

authorities involved in Afghanistan's educational affairs but 

will also strengthen the spirit of cooperation and 

assistance related to this important national process. 

Reading this book can have at least four benefits: 

6. You will know what I have done in Afghanistan in the last 

14 years. 

7. In addition to describing the current situation of 

Afghanistan's universities, the Ministry of Higher 

Education, and students, several challenges will be 

pointed out to you. 

8. Also, higher education officials will benefit from this 

information and advice in training our next generation. 

9. Other individuals, institutions, and organizations will be 

encouraged to document their work and the progress 

that they have achieved for Afghanistan. 

I want to extend my heartfelt thanks to the university 

professors in Afghanistan, the deans and chancellors of 

universities, and the supporting organizations that have 

assisted us in this worthwhile trip and have not been 

sparing in their collaboration and assistance. 

 

Regards 

Yahya Wardak 

Bonn, Germany, 2023 
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 ځلیکونه خا
د  .۱ مجله،  کالنت  پوه افغانس  احصاییوي  د  اداره،  ميل  احصاییې  د  کړو نتان  زده  لوړو  او  تونونو 

 هجري ملریز کال.  ۱۴۰۰احصاییه، کابل، 

هجري ملریز کال د    ۱۴۰۱ته د    کال کلنی انکشايف ګزارش، دغه راپور  ۱۴۰۰نې وزارت د  د پوه   .۲

 عقرب په میاشت کې مراجعه و شوه.

هجري ملریز کال د    ۱۴۰۱ته د    شايف ګزارش، دغه راپورلنی انککال ک  ۱۴۰۰د پوهنې وزارت د    .۳

 عقرب په میاشت کې مراجعه و شوه.

هجري ملریز کال د   ۲۰۱۰فدرايل جمهوریت ته د کاري سفر ګزارش، کابل، د  ردک، ډاکت یحیی، د آملان و  . ۴

 مې نېټې پورې. ۲۷څخه تر    ۸اکتوبر د میاشتې له  

 کال.   ۲۰۱۶ت، د افغانستان د لوړو زده وزارت، کابل، د اپریل میاشت  ر ییې مدېریت، د لوړو زده کړو وزا د احصا   . ۵

کال د اپرېل د    ۲۰۱۲ردک، ډاکت یحیی، ننګرهار ته د سفر او دريس کتابونو د وېش ګزارش، د  و   .۶

 مه نېټه. ۱۲میاشتې 

 کال  ۲۰۱۱، کابل، د وردک، ډاکت یحیی، د طبي کتابونو په هکله راپور .۷

 کال.  ۲۰۱۱ک، ډاکت یحیی، د پنځوس عنوان طبي کتابونو ګزارش، کابل، د د ور  .۸

هجري ملریز کال،   ۱۳۹۴زمری،  ۱۴، کابل، د لوړو زده کړو وزارت، د ګډې همکارۍ په هکله راپور .۹

www.mohe.gov.af/news/ps/510 

وز   .۱۰ کړو  زده  لوړو  وید  ر ارت،  د  لپاره  کتابدارانو  د  پاڼه،  د  و ب  کابل،  ګزارش،  ورکشاپ    ۱۳۹۴زنیز 

 مه نېټه۱۱هجري ملریز کال، د غربګويل 

  http://mohe.gov.af/news/da/398 

  ۱۳۹۴غويی  ۲۸نوربخش، عبدالعظیم، د افغان پالوي سفر، د لوړو زده کړو د وزارت ګزارش،  .۱۱

      هجري ملریز کال

ډاک  .۱۲ یحییوردک،  دريس  ت  د  ته  محصلینو  ننګرهار  د  آباد،  ک،  جالل  ګزارش،  وېش   ۱۵تابونو 

 کال.    ۲۰۱۵فربوري 

عنوان دريس کتابونو وېش ګزارش، جالل آباد،    ۲۰یحیی، د ننګرهار محصلینو ته د  وردک، ډاکت   .۱۳

 کال.    ۲۰۱۵اکتوبر 

 کال. ۲۰۱۵دېسمرب  عنوان کتابونو وېش ګزارش، کابل،    ۲۴وردک، ډاکت یحیی، د   .۱۴

فربوري    ۱۵په ننګرهار کې د غیر طبي کتابونو د وېش ګزارش، جالل آباد،    ،وردک، ډاکت یحیی  .۱۵

 کال.  ۲۰۱۶

۱۶ .http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2011/01/110115_hh-afg-univ-syllabu.shtml?print=1 

کال د اپرېل د   ۲۰۱۲پوهنځیو سمبالتیا، کابل، د    افغانستان ټایمز، په دريس کتابونو رسه د طب  . ۱۷

 مه نېټه.۲۸میاشتې  
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 کال.  ۲۰۱۳مه نېټه، ۹ار، د جنوري د میاشتې  د افغانستان ميل تلویزیون، ننګره  .۱۸

کال،   ۲۰۱۳مارچ  ۲۶مشال راډیو، واشنګټن ډي يس، د امریکا متحده ایاالت،  .۱۹

http://www.mashaalradio.org/content/news/24939265.html 

  ۱۳۹۱بل د  د افغانستان روغتیایي سیستم او زړه سواندي افغانان، هېواد ورځپاڼه، کا   حلیم، حیات الله،   . ۲۰

 مه نېټه. ۱۴هجري ملریز کال د وري د میاشتې  

 کیی ورد غږ راډیو، د افغانستان د پوهنتونونو لپاره د دريس کتابونو په اړوند له ډاکت یح  آملان  .۲۱

 http://dw.de/p/19eHD  رب میاشتمکال، د سپت ۲۰۱۳رسه مرکه، بن، 

 http://dw.com/p/19eHDمه نېټه، ۹کال د سپټمرب   ۲۰۱۳غږ راډیو، بن، د   حرکت، هاجره، آملان  .۲۲ 

لرې  حلیم، حیات الله، د هېواد د طبي پوهنتونونو د محصلینو د دريس کتابونو ستونزې مخ په    .۲۳

 مه نېټه.۱۲هجري ملریز کال د لړم  ۱۳۹۲و دي، هېواد ورځپاڼه، کابل د کېد

ولې هند او پاکستان ته ځي، اوټ لوک افغانستان انګلیيس    نجیب، ډاکت شمس،افغان ناروغان  .۲۴

 کال.  ۲۰۱۴جنوري،   ۴ژبې ورځپاڼه، کابل، 

ه چاپ شول، کابل، د  کتابون  غضنفر، اسدالله، د آزادۍ راډیويي مجله، یو څلوېښت طبي دريس  .۲۵

 مه نېټه. ۳ریز کال د غربګويل د میاشتې هجري مل ۱۳۹۳

 5411497.htmlhttp://pa.azadiradio.mobi/a/2 

نامجهز    .۲۶ افغانستان  د  بودجه،  ډالره  زر  یوازې  کې  کال  په  لپاره  کتابونو  د  کرېسټین،  رورز، 

 کال.  ۲۰۱۴نومرب،   AAN  ۲۳پوهنتونونه، 

 https://www.afghanistan-analysts.org/one-thousand-dollars-for-books-per-year-afghanistans-

undersupplied-universities/ 

د   نافغانستا  .۲۷ کابل،  کموالی،  کتابون  دريس  د  کې  پوهنتونونو  په  افغانستان  ورځپاڼه،  د  ټایمز، 

 مه نېټه.   ۳۰کال د مارچ د میاشتې  ۲۰۱۵

د چاپ پروسه، له ډاکت یحیی    وپوهنتونونو لپاره د دريس کتابونستان د آصفي، خوشحال، د افغان  .۲۸

 زېږدیز کال د مې د میاشتې دویمه نېټه. ۲۰۱۵ وردک رسه مرکه، آریانا تلویزیون، کابل، د

د    .۲۹ کابل،  نوي کېږي،  دريس مواد  لپاره  پوهنتونونو  د  افغانستان  د  الرحمن،  خلیل    ۲۰۱۵امید، 

 http://dw.de/p/1Fh2E5. مه نېټه۱۴کال د جون د میاشتې 

آژاماح  .۳۰ پژواک خربي  بڼه،  کتايب  نوټونو  لېکچر  د  او  افغان  یو  آصف،  محمد  د دزی،  کابل،  نس، 

 http://www.pajhwok.com/ps/2015/11/11مه نېټه، ۱۱کال د نومرب د میاشتې   ۲۰۱۵

ېټور ته لیک، افغانستان ټایمز  کله اېډد نه شتون په ه   ، ډاکت یحیی، د نوي دريس نصابکورد   .۳۱

 مه نېټه. ۳کال د اپرېل  ۲۰۱۶ګلیيس ژبې ورځپاڼه، کابل د نا

ډاکت  .۳۲ اونیزه    زغم،  محور  غمه کړو، ميل  بې  چپتونو  زړو  له  سړي  خیرمن  یو  ګڼه، ۳۴محب،  مه 

 مه نېټه. ۱۷کال د جوالی   ۲۰۱۶کابل، د 

غونډې راپورتاژ، کابل ښار،   ېتونونو اړتیا، د علمي او څېړنیز د پوهن  ته  رڼا فکري مرکز، نوي نصاب  .۳۳

 مه نېټه ۲۰ال د جوالی د میاشتې ک ۲۰۱۶کابل ټایمز انګلیيس ژبې ورځپاڼه، د 
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رڼا فکري مرکز، د لوړو زده کړو زوړ سیستم د نوښت په لور، د علمي او څېړنیزې غونډې راپورتاژ،    .۳۴

 مه نېټه۲۰والی د میاشتې کال د ج  ۲۰۱۶دنیا ورځپاڼه، کابل، د  

د طب   قرش   .۳۵ پوهنتون  ننګرهار  د  د لس  تلوېزیون،  ته  محصلینو  د   پوهنځي  کتابونو  دريس  ټوکه 

 مه نېټه. ۲۲هجري ملریز کال د لیندۍ د میاشتې  ۱۳۹۵وېش بهیر، جالل آباد، د 

ت یحیی وردګ کته دريس کتابونو په اړوند له ډاتونونو  تلوېزیون، د افغانستان پوهن  آریانا نړیوال  .۳۶

 .مه نېټه۲۳کال د اکتوبر د میاشتې  ۲۰۱۷رسه مرکه، کابل، د 

  ۲۰۱۷.کریمي، حلیم، د افغان پوهنتونونو لپاره شل عنوان کتابونه، پژواک خربي آژانس، کابل، د  ۳۷

 مه نېټه۳۱کال د اکتوبر 

، د لوړو زده کړو وزارت د نرشاتو  ژ خوست شیخ زاید پوهنتون راپورتا   هکله د   سهار، نسیم ګل، د دريس کتابونو په   . ۳۸

 مه نېټه. ۴د لیندۍ د میاشتې  هجري ملریز کال    ۱۳۹۷ریاست، خوست، د  

  مه نېټه، ۲۳زېږدیز کال د جنوري    ۲۰۲۳د ننګرهار  پوهنتون ګزارش، د  .  ۳۹
https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kEttkj9mVin7iNfSQgRYjHXuCYihHkebwrL2XAQQgpy

1urcwsNosG5PUJgfCicwJl&id=100005646919187&mibextid=Nif5oz 

کال کې د یحیی وردګ د دفت له لوري   ۲۰۲۲آغا، یوویشت نوي دريس کتابونه په  ، ګلاحمدي.۴۰

 مه نېټه ۳۱زېږدیز کال، د ډېسمرب د میاشتې   ۲۰۲۲چاپ شول،  

و کتابونو د معريف د غونډې و د نوو چاپ ش ته خوست پوهنتونونوهار او احمدي، ګل آغا، د ننګر  .۴۱

 زېږدیز کال. ۲۰۲۳ري جنو  ۲۴، ننګرهار پوهنتون، جالل آباد، ګزارش
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