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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۰۱۶/۰۱/۰۱                                        مشاور وزارت زدکړو لوړو د وردک، یحیی ډاکتر
 

 انټرنیټ؟ که کتاب چپټر،

 
 کاله شل او لس یې ځای پر او لري نه کتابونه درسي محصلین اکثره افغانستان د چې ومني، څوک به خبره دا آیا

 د( نوټونه شوي ژباړل څخه کتاب یا او مطالب شوي لیکل استاد د مضمون یا موضوع یوه پر) چپټرونه پخواني
 کاروي؟ توګه په موادو درسي یوازینیو

 په سړی چې حالت، دغه سترګو پخپلو کې والیتونو ځینو او کابل په مې که خو منالی، وای نه داخبره هم مابه هو؛
 .لیدلی وای نه راولي، ژړا

 په هغه راوړي، او وړي سره پوښ پالستیکي د ورقې دېرش -شل یې کې السونو په چې کېږي، لیدل محصلین
 .کامیابېږي هم بیا ډول همدې په چې لیکي، کې ازموینه په یې بیا او سپاري ته حافظې ډول مېخانیکي

 ځي ته کتابتون ځله څو کې اوونۍ په او وي کتابونه لوی لوی سره محصلینو له کې هېوادونو نورو په چې؛ دا حال
 .راځي او
 بده له خو کېږي، ګڼل مرکز اساسي راوړلو السته د څېړنو او ټکنالوژۍ علم، نوي د پوهنتون کې نړۍ نوره په

 .کېږي اخستل ګټه څخه موادو درسي له پېړۍ مې۲۰ د هم کې پېړۍ مه۲۱ په کې پوهنتونونو په افغانستان د مرغه
 او استثنائي داکار خو دي، هم شوي چاپ او ژباړلي لیکلي، کتابونه کې رشتو پخپلو استادانو قدرمنو ځینو هم څه که

  .دي شوي کې رشتو ځینو په یوازې
  .شوی دی نه اوسه تر لپاره جوړولو د موادو درسي معیاري نویو د کار سیستماتیک کې کلونو دیارلس دې په
 لومړی یو دا چې شو، چاپ کې ټوکو څو په نصاب درسي کې رشتو ۵۰ په کال، سږ لخوا وزارت کړو زده لوړو د

 .کېږي پلی نه رشتو ټولو پر نصاب دغه چې مرغه، بده له خو دی، ګام مثبت
 مضمون تدریسي هر پر وروسته څخه نصاب له باید راولي، والی ښه کې چوکاټ او پالن په تدریس د نصاب چې دا
 هغه له محصل او تدریس کتاب دغه کې چوکاټ په نصاب د به استاد چې ولري، کتاب ژبه په محصل او استاد د

 .وکړي کړه زده څخه
 تر خو اخلي، نه ګټه محصلین او استادان څخه انټرنیټ او کتابونو انګلېسي د ولې چې کوي، وړاندیز دا بیا ځینې
  .شی وکړای استفاده پوره ورڅخه چې لري، نه بلدتیا دومره ژبه انګلېسي په محصلین او استادان ټول زموږ اوسه

 لپاره کړې زده او انتقال د پوهې د راهیسې کلونو زرګونو د چې ځکه نیسي، ونه ځای کتاب د هیڅکله به انټرنیټ
  .ده وسیله غوره ټولو تر کتاب

 د کې امریکا التینې او افریقا آسیا، په کې موسسه په InWEntد چې پورې کال ۲۰۰۵ تر نه ۲۰۰۳ له خپله ما
 کار حیث په(Tutor)رهنما د عمالا  او جوړ کورس الرې له انټرنیټ د هکله په اېډز/ وي آی اچ د لپاره ډاکترانو

 .دی کړی
 خو زیاتېږي، E-learning کېږي، څېړنه او کار برخه دغه په هم اوس کې جرمني لکه هېواد، پرمختللي پداسې

 .دي ډول حضوري په کې موسساتو په درسونه اکثر شان په پخوا د. نیولی دی نه هلته ځای درس حضوري د دې
 د هم اوسه تر ال خو زیاتېږي، شمېر اخستونکو ګټه د کال په کال سره تکنالوژۍ نوي له هم څه که کې افغانستان په

 .نکوي کار دوامداره انټرنیټ امله له ستونزو تخنیکي یا دنشتوالي برېښنا
 برابر ژبه پداسې مواد درسي باید خو لري، امکان هم الرې له انټرنیټ د تدریس هم څه که ده، ژبې د ستونزه بله

 کورسونه کسان او موسسې هغه الرې له انټرنیټ د هم کې بهر په مواد دغه بیا او شي پوه پرې محصلین چې شي،
 انټرنیټ د برخه یوه موادو د دغه ډول یوازې بیا وي، کړي برابر ژبو پخپلو یې مواد درسي خپل چې شي، دایرولی

 .کوي وړاندې ته والو مینه الرې له
 

 برق، لکه امکانات تخنیکي پوره دا. وي قیمته هم نور بلکې نه؛ ارزانه درس الرې له انټرنیټ د چې داده، مسئله بله
 .غواړي انټرنیټ او کمپیوټر
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 محصل چې شي، ځای پر ځای کې کمپیوټر په داسې بیا متنونه دغه او وي موجود (Content) مواد درسي باید بل
 .شي واخستلی ګټه ورڅخه
 .وي کوونکی ستړی ډېر به څخه وېډیو او اوډیو عکسونو، چارتونو، له بې لیکل متن ټول یوازې

 کار دا چې لرو، نه موسسه مسلکي یوه او متخصصه یوه حتی کې، افغانستان ټول په موږ اوسه تر کې برخه دې په
 .وي کړی یې یا او وکړي

 .وي مسلط پوره ژبه دې په چې دي، لپاره چا هغه د خو شته، کورسونه پرمختللي ځینې کې ژبه انګلېسي په
 هغو د چې شو، عملي لخواUSAIDد پروګرام آنالین نامه پهGLPد مخکې کلونه کې وزارت په کړو زده لوړو د
 .شي واخستل کار باید څخه تجربو له
 .کړ نه پوره یې انتظار هغه او وو نه موفق دومره خو کړې، مصرف پیسې زیاتې هغوی هم څه که
 لري، رول بنیادي لپاره کولو زده د مسلک د کتابونه درسي لپاره محصلینو د کې برخه هره په هم کې نړۍ نوره په
 .کېږي ژباړل کتابونه سټنډرډ المللي بین او کېږي لیکل کتابونه لخوا پوهانو او استادانو د کال هر کې مضمون هر په
 په هم او ملي په اساس پر ضروریاتو د محصلینو خپلو د کتابونه شمېر زیات یو کال هر کتابتون پوهنتون هر د

 دا بیا چې شته، کتابپلورنځي نږدې ورته یا دننه کې پوهنتون هر په رسوي، یې ته محصلینو او اخلي ژبه انګلېسي
 .رسوي ته محصیلینو کتابونه
 !وکړو کار همدا هم موږ راځئ؛

 آیا خو جذبوو، محصلین نوي زرګونو په کې کال یو په کې پوهنتون یو په موږ کوي؟ کار دا پوهنتون کوم زموږ آیا
 کوو؟ آماده ورته کتابونه څومره

 منل دې نه پیسې لپاره چاپ او تالیف ژباړې، د کتابونو د کې بودیجه کلنۍ په پوهنتونونو د او وزارت مرغه بده له
 .شوي

 .وي منزل څلورم به تدریس آنالین بیا خو دی، بنسټ کړو زده د کتاب او استاد صنف،
 .کړو جوړ پرې منزلونه نور بیا او تهداب لومړی چې! راځئ

 
 :وړاندیزونه

 .شي مشخصه برخه یوه لپاره چاپ او ژباړې تالیف، د باید کې بودیجه په پوهنتون هر او وزارت د -
 دغه او پیل پروګرام لوی یو کې وزارت په کړو زده لوړو د دې نامه په پروګرام ملي کتابونو تدریسي د -

 .شي ونیول کې لومړیتوبونو په کارونو د وزارت د دې پروګرام
 .شی ورکړل ته پوهنتونونو او چاپ کتابونه درسي نوي سل باید هرکال -
 .شي برابر امکانات مالي ته پرګرام دغه دې کې بودیجه په وزارت د -
 څخه نورو او بانک نړیوالDAAD, USAID , له دې لپاره (NTP) پروګرام ملي کتابونو تدریسي د -

 .شي وغوښتل مرسته
 درسي یو لږه تر لږ او کریکولم باید تدریسېږي، کې پوهنتون په زموږ چې مضمون هر وي، دا باید هدف -

 .ولري کتاب
 .کوي تدریس مضمون ددې چې شي، وپېژندل ور ته استادانو هغه دې، کتاب شوی جوړ نوی دغه -
 عاجل باید ته حالت دغه دي، څېر په ګدام د کتابونو د اوسمهال کتابتونونه پوهنځیو او پوهنتونونو د زموږ -

 .ورکړو تغیر
 .وکړي کار (Librarian) کارمند مسلکي یو اقل حد باید کې کتابتونونو په -
 .ولري بودیجه معینه لپاره اخستلو د کتابونو نویو د کال هر دې کتابتون هر -
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