د افغانستان سره د آلمان همکاری
مطبوعاتی خبر

د بلخ پوهنتون د حقوقو او شرعیاتو د پوهنځیو دپاره نوي کتابتونونه
چې  ۲٬۰۰۰تنه زده کوونکي به ورځنې ګټه پورته کړي
مزارشریف ،بلخ ،د  ۱۳۹۶کال د لیندۍ د میاشتې  ۲۸نیټه – پرون د مزارشریف د بلخ په پوهنتون کې د حقوقو او شرعیاتو د پوهنځیو دپاره د
کتابتونونه پرانیستل شوي .اوس د  ۹۲۰ښځینه زده کوونکو په شمول به لږترلږه  ۲٬۰۰۰زده کوونکي د زده کړې او کتابونو عصري ځایونو ته
السرسۍ ولري .د پرانیستلو په مراسمو کې د نوموړو پوهنځیو رئیسانو او زده کوونکو او همدارنګه د افغان-المان د همکارۍ پروګرام په
افغانستان کې د قانون د واکمنۍ د ټینګښت ( ) RoLد پروژې استازو ګډون کړی وو .د المان حکومت د نوموړو کتابتونونو د  ۱،۱میلیونو
افغانیو په ټول لګښت تمویل کړی دی.
سر له نن ورځې د نوموړو ک تابتونونو دروازې د بلخ پوهنتون د حقوقو او شرعیاتو د پوهنځیو ټولو زده کوونکو پرمخ پرانیستې دي .د حقوقو
د پوهنځۍ رئیسې میرمن شکیبا بګرامول د پرانیستلو په مراسمو کې داسې تبصره وکړه« :مونږ ډیره مننه کوو چې د افغان-المان د همکارۍ
پروګرام په افغانستان کې د قانون د واکمنۍ د ټینګښت پروژې زمونږ وړاندیزونه په پام کې ونیول .اوس زمونږ پوهنتون عصري کتابتونونه د
حقوق او شرعیاتو زده کوونکو ته وړاندې کوي».
دا نوي کتابتونونه یوه سوکاله فضا منځته راوړي چې په هغو کې زده کوونکي کوالی شي مطالعه او زده کړه وکړي او د آزموینو او لوست دپاره
ځانونه چمتو کړي .د شرعیاتو یوه زده کوونکي داسې وویل « :د مالي محدودیتونه له کبله محصالنو نه شوای کوالی شخصي کتابتونونو ته
مراجعه وکړي یا کتابونه وپیري .اوس مونږ خپل ځانګړئ کتابتون لرو چې ډیر کتابونه لري او د زده کړې یو ښه چاپیریال یې منځته راوړی دی».
پخوا د بلخ پوهنتون د ټولو پوهنځیو دپاره یوازې یو عمومي کتابتون درلود چې د زده کړې د ځای او کتابونو د کمښت سره مخامخ وو .دغې
وضعې اوس توپیر موندلی دی .د شرعیاتو او حقوق کتابتونونه په تجیهزاتو بشپړ سمبال دي او  ۲٬۰۰۰جلده کتابونه لري .زده کوونکي اوس د
اړونده موضوعګان و په باب د عصري او اکادمیکو کتابونو او د زده کړې د یوه بسیا چاپیریال ته السرسۍ لري .د حقوقي ډاډمنتیا د تامینولو
او د افغانستان د ټولو هیوادوالو دپاره عدالت ته د السرسۍ لپاره ښه روزل شوي حقوق پوهان ډیر ارزښت لري.
د افغان-المان د همکارۍ پروګرام د کتابتونونو د تمویلولو برسیره د کتاب لرنې مسئوالنو ته هم روزنه ورکړې ده او هغوی اوس کوالی شي د
کتابونو د کتالګ جوړونې سیستمونه منځته راوړي .په دې توګه ،تجهیزات او کتابونه په آسانه توګه نه ورکیږي.
په افغانستان کې د قانون د واکمنۍ د ټینګښت ( )RoLپروګرام د )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ

 GmbHد ادارې له خوا د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا د فدرال وزارت ( )BMZپه استازیتوب پلۍ کیږي .د دې پروګرام موخه د قانون
د واکمنۍ ،د یو ښه فعال قضایی سیستم او حقوقي امنیت تامینول دي .ټولو هیوادوالو ته د حقوقي امنیت د تامینولو په موخه نوموړي پروګرام
د هیواد په والیاتو کې د حقوق د مدیریتونو څخه مالتړ کوي چې د  ۲۰۱۳کال راهیسې یې د  ۷۷٬۰۰۰نه زیاتو قضیو ته رسیدګی کړیده .په همدې
مهال ،د لوړو حقوقي زده کړو د مالتړ په موخه نوموړي پروګرام د حقوقو او شرعیاتو پوهنځیو ته د  ۳۰٬۰۰۰ټوکو نه زیات کتابونه برابرکړي دي
او د زده کوونکو او ښوونکو د پاره یې د  ۱۵۰نه زیات حقوقي کورسونه جوړکړي دي او د  ۶۰تنو نه زیات زده کوونکو ته یې سکالرشیپونه
ورکړي دي .د قانون د واکمنۍ د ټینګښت پروګرام همدارنګه لږترلږه  ۱۳٬۰۰۰پو لیس د قانو سره سم د دندې د ترسره کولو په موخه روزلي دي.
دغه پروګرام همداراز د ښځو د حقونو پر هڅولو او عدالت او د کار بازار ته د هغوی د السرسۍ پر ټینګښت باندې ټینګار کوي.
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