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 !د استادانو مجلس
 

 !ګرانو او قدرمنو لوستونکو
پوهنتون کې چې زه له ډېرو کلونو راپدېخواه معلمي کوم، لږ تر لږه په میاشت کې یو ځلې، د هرې شعبې په دغه 

 .و په هکله هر اړخیزه بحث کوي، او په نتیجه کې یې الزمې فیصلې کويمحصلیناستادان سره کیني، او د 
فعاله برخه اخلي. د مجلس اجنداء،  نو استازي )نماینده ګان( هممحصلید یادولو وړ ده، چې پدغه مجلسونو کې د 

 .ږيذریعه ور استول کیه نماینده ګانو ته د ایمېل پ محصلینووخت، ځای، او نېټه مخکې له مخکې، ټولو استادانو او د 
له طرفه، په آزاده فضاء کې انتخابیږي، او دوی بیا د استادانو په ټولو  محصلینواستازي، د هر ټولګي د  محصلینود 

 .ې ګډون، او فعاله ونډه اخليمجلسونو ک
پدغه مجلسونو کې، استادان د درسي مضمونو په ټولو برخو کي، په غور سره بحث کوي، او کوښښ کوي، چې د 

استازي مساوی حق  محصلینویوه مضمون په هکله، ښې فیصلې وکړي. هېره د نه وي، چې پدغه مجلسونو کې د 
نظرونه  محصلینوکله، په آزاده فضاء کې د خپل ځان، او د نورو لري، او دوی کوالی شي، چې د خپل کورس په ه

 .او ستونزې مجلس ته وړاندې کړي
استازي، دوې مهمې دندې سرته رسوي. یا په بل عبارت، دغه  محصلینود یادونې وړ ده، چې پدغه مجلسونو کې د 

 .ته رسوي محصلینوپیغام  ستونزې استادانو ته، او د استادانو محصلینونماینده ګان، د  محصلینود 
د نماینده ګانو شتوالی، د کورس د ښه والي په هکله، ډېر ګټور وي. پدغه مجلسونو  محصلینوپدغه مجلسونو کې د 

 .کې، د البراتوارو، لکچرو، او نورو درسي شیانو په هکله، ګټور بحثونه او فیصلې سرته رسیږي
ده ګان، خپل شکایتونه، د استادانو په وړاندې په ګوته کوي، او نماین محصلینوهمدارنګه، پدغه مجلسونو کې، د 

 .مربوطه استادان د هغو غوښتنو ته، د منلو وړ ځواب وایي
د نماینده ګانو سره کیږي، د هغه کاپي په لیکلي ډول، د مجلس ټولو حاضرینو ته ورکول  محصلینوهغه وعدې چې د 

 .غور او بحث الندې نیول کیږي کیږي، او هغه بیا په راتلونکو مجلسونو کې تر
 

 :د پام وړ ټکي
د نمایندګانو ګډون، ډېر اغیزمن او ګټور وي. دا پدې معنا، چې شاګردان، تر  محصلینود استادانو په مجلسونو کې، د 

 .بل هرچا څخه خپلې ستونزې، سمې په ګوته کوالی شي
ته دا حق نه  محصلینووم، هلته  پوهنځۍ کې معلم کاله مخکې، د کابل پوهنتون، د انجینرۍ په ۳۵کله چې زه نیږدې 

  .ورکول کېده، چې دوی د استادانو په مجلسونو کې، برخه واخلي
اوس هم ګمان نکوم، چې دغه طرزالعمل به د افغانستان په پوهنتونو کې رواج ولري، او که چېرې رواج ونلري، نو 

 .نو کې یو الزمي او ګټور شرط دید نماینده ګانو شاملول، په دغه ډول مجلسو محصلینود 
د یادولو وړ ده، چې په اوسني وخت کې شاګردان، یوه پوهنتون ته، د مشتریانو حیثیت لري. نو پوهنتونو ته الزمه 

  .کړي پلیستونزو ته، په خالصه ټنډه غوږ ونیسي، او هغه په عمل کې  محصلینوده، چې د خپلو 
دواړه السونه، د هللا)ج( لوی او مهربان دربار ته پورته کوم، او دعا کوم،  په پای کې زه یوځل بیا، خپل د عاجزۍ

چې هللا)ج( د په افغانستان او ټوله نړۍ کې هغه شانته سوله راولي، چې هغه هللا)ج( ته مقبوله او منظوره وي. آمین 
 .یارب العالمین

******** 
  می اسنادد انګلستان تعلی 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Wardak_a_de_english_talemai_asnad2_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Wardak_a_de_astadano_majlis.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Wardak_a_de_astadano_majlis.pdf

