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 نه د ادارې او مدیریت تشریحی قاموس پیژند
  

  
د عامه ادارې او پالیسی پوهنځي په پنځو لویو پوهنتونو کی     کال کې د لومړی ځل لپاره  ۱۳۹۱په په افغانستان کې

هلل الحمد دا     چې ترڅو  درسي نصاب په څو پړاوونو کې بشپړ شو، یو یې آزمایښتي و، جوړ شول. د دغو پوهنځیو
کې نیول شوي دي:د پروژې درې څانګیز مضامین پکې په پا م     معیاری نصاب لری ، چې یو دغه پوهنځی اوس  دی

څانګه  (composite)  مرکبه . په دې توګه دا تقریباً یوه (PM) ( او دمدیریت علومPS( سیاسی علوم)MS)مدیریت 
او زیات شمیر مسلکی اصطالحات لري. دتدریس  دغه هره ساحه ځانګړی  د علومو یوه پراخه ساحه رااخلی.  ده چې

د   .چندان آشنایی نه لري محصالن دغو علومو له زیاترو اصطالحاتو سره  د   پر مهال راته ثابته شوه چې متاسفانه
ً    لکچر په بهیر کې مخې  د عامه پالیسیو اصطالح   پنځو دقیقو یوه مدیریتی ، سیاسی یا-وروسته تر هرو څلورو   تقریبا

اداره     په عامهله بلې خوا     سلسله قطع او مربوطه اصطالح توضیح کړو.   د درس   نو نشی کیدای چی   ته راځي،
یو  په مفهوم سره  (Organizational Communication ) چې په ټولو هیوادو کی د  مفاهمه؛  او مدیریت کی

او دی  شرط  شی. اساسی  رامنځته  چاپیلایر  ښه  دمفاهمی  ترڅو  کیږی،  تدریس  هم  یومضمون  نوم  دغه  ښې  په  د 
مدیریت    صطالحاتو په مفهوم پوهیدل ډیر ضروری دی. دا    د ژبې د مهارت ترڅنګ او د پیغام رسولو لپاره   مفاهمی

چې     موجود وي. پرته له دی  کې یوې پراخې دایرې  د مربوطه لغاتو  باید ژبه او مهارت او اداره خپله ژبه لري، دا 
پوهنتون ته شامل  زموږ د ښوونځیو فارغان کله چې  ولرو ، بله الره نشته.   په دې ډګر کې یو اختصاصی قاموس

   لری.  دې برخه کې لویه ستونزه ه بده مرغهل شي،
چی وړ   تصمیم ونیول شو. تجاربو ثابته کړه، ادارې او مدیریت د تشریحی قاموس د چمتو کولو  په همدې نیامت د 

دمفاهمی او بیان ظرفیت اوچت وي، نو دغه وړتیا  هغه وخت روزل کیدای شی چې د دوی د افادی قوه او کادرونه
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د اکسوس   تکمیل او تیره میاشت   دغه قاموس  ه مرغهپرته د مسلکی اصطالحاتو د پوره فهم څخه ممکنه نه ده. له نیک 
ادارې او مدیریت    لپاره د قاموس لــــوی افغانستان  د  ټول افغانستان کی خپورشو، هیله ده خپرندویه مر کز له خوا په

  پیالمه شی.  لپاره یوه د آنالین کیدو د اختصاصی قاموس
او    ودښالر  ولډهم دغه    ران یاو د پروژو مد  استوالیله محصالنو پرته د ادارو کارکوونکي، س  ېچ   ،یږیفکر ک  ېداس

   ېبرخه ک  یاو ادار  تیریژر د مد  رډیبه   کهځمرجع ته ضرورت لري، نو 
   کې هم درج شي. قاموس لــــوی افغانستان  د اصطالحات۸۰۰

د کلماتو او اصطالحاتو له ګډون څخه را منځته کیږی   شان،رسمی ، اداری /سازمانی ژبه؛ لکه د نورو برخو په  
د    وارد نه وی، مدیریتی اوسازمانی ژبه به هم ونلرو. ،ترڅو دغه اصطالحات ونه لرو، او زموږ مدیران ورباندی

مه نیمګړی او ناس ناسمه او نیمګړي وي. په اداره او مدیریت کې له امله به اداری پروسه او مفاهمه   دې نیمګړتیا
غوره مفاهمه د سازمانونو د    برخالف اداری او سازمان د ناکامی لومړی دلیل او علت دی؛ خو د دې   مفاهمه د
   . او موخې ته درسیدو یو اصلی شرط دی، نوځکه باید په اصطالحاتو پوه شو  بریالیتوب

نوره نړۍ کی په دې  ی پوه شو.د دې لپاره چی اداری کی ښه تفاهم وشي او رسمی اړیکی تاًمین شی، باید په ژبه ی
قاموسونو)ډکشنریو/   کې برخه مسلکی  او  اختصاصی  د  نوروڅانګو  د  شوی،  کار  ډیر 

هم   د   ترڅنګ  فرهنګونو/سیندګی( قاموسونه  مدیریت  او  چې  ادارې  دي  شوي  ته لیکل  کار  فرهنگ  ) دې 
  وایي. (نگاری

یا سیندګي، قاموس، د  کی   په  اللغات مجمع ډکشنری  دې     برخه  په  خو  دی،  شوی  کار  لږ  ډیر  کی  افغانستان  په 
انجنیری،    ورستیو کې ځینی ډیر ګټور ګامونه اوچت شول، چې له نیکه مرغه اوس موږ د ادبیاتو، اقتصاد، زراعت،

په  قاموس لـــوی  افغانستان د   آنالین هم اوس جرمن افغان دا چی   معدن او طب برخو کی یو شمیر قاموسونه لرو.
د پرمختللی او بریښنایی تکنالوژی   هیله ده مسلکی قاموسونو ته هم ځای ورکړی دی ، دخوشحالی ځای دی.لمن کی 

خوارۍ     اوسنی عصر کې موږ هم وکوالی شو دغه ډول قاموسونه په آنالین بڼه ولرو. البته دې هدف ته رسیدل ډیرې
په خپلو کارونو بیا کتنه   به درې ځلې  -دوه  ترسره کړو، شاید ملی ارمان   غواړي. ممکن په یو ځل ونه توانیږو دا

هلو    کار په یو تن هم نشی تر سره کیدای، بلکې ګډو   وکړو، تر څو چی دومره یوستر کار تر سره شی. دا لوی ملی
  نیول کیږی.  د دی ډول چارو لپاره ځانګړی اداری او کافی بودجه ورته په پام کې   ځلو ته اړتیا ده. نوره نړۍ کې

پاڅیدو په پایله کې   -ونو تابع ده او دپرله پسې زیار او څوځله لویدوپرنسیپ  د یو شمیر میتودیکی کار لیکنید قاموس  
کیږی. ترالسه  ثمر  عالی  تکنالوژۍ یې  بریښنایی  معاصرې  کول،   د  انالین  قاموس  د  واسطه  ډیره  په  یوه 

پوره-تخنیکی ستومانوونکی ډیر دقت ترڅنګ  د  ده چې  مدخل    د هری اصطالح غواړي.  سازماندهی علمی هڅه 
له دې میتود رعایتول غواړي. سره  د مدخل کولو  او  فکر  یا چې   کول ژور  ډکشنری   ، ترتیبول  فرهنگ  قاموس 

ډیرپخوانی   دنړۍ نگاری لږ کار فعالیت  مهمو ژبو کی یو  او هیواد کې  پکی شوی دی، اوس   و، خو زموږ ژبو 
برخه کی یو څو مثالونه   پورې دې اوسه بیا تر لرغونی آریانا له   کړو.ونو سره یی برابر  معیارچې نړیوالو   ضرورده
د ورکوالی کې  پیړیو  څو  پخوانیو  لکه  فرس) شو.  فرهنگ  ) (،معیارجمالی) (،صحاحالفرس) (،لغت 

او د محمدګل مومند   په نومونو خینی قاموسونه لیکل شوی و، خو د افغانی نویس قاموس  (برهان قاطع) (،جهانگیری
افغانستان  په . لیکنیی معاصره بیلګه ده. په ایران کی د معین او دهخدا فرهنګ څخه یادونه کوالی شو پشتو سیندګی

په کې  وروستیو  دې  انجنیر کې  کلیوال،  انجنیر  غوثی،  بهیج،  د  قاموسونوکې  مسلکی  او  د  عاطف تخصصی  کار 
   وړ دی.  یادونې
، خو اوسنی   و ته توجه وهلغات پخوا زیاتره صرف ادبی .ر سره کیږیقاموس لیکنه په ځانګړی میتود ت معاصر اوسنی

په دې    مدخل کیږی. وخت کی د کالسیک او منسوخ شوی ادب ترڅنګ تر ډیره اوسنی ژوندۍ کلمې او اصطالحات
 اوسنی وخت کې قاموس یا ډکشنری بیالبیل ډولونه لري، په لږ توپیر سره   کار کې ژبه او ادب دواړه رعایت کیږی.

،  ژباړل شوی قاموس، دوه ژبی یا څو ژبی یی، لهجه  فریزیالوژیکی،  : تشریحی،هر یو یی د اهمیت وړی دی لکه
ترمینولوژیکی، نور. ارتوگرافی،   سینونیمی،  او  څلورژبی      قاموس لـــوی  افغانستان  د زموږ  سرچپه  یو 

سیداصغرهاشمی لیکل   هم څلورژبی دی، خود نوردکشنرید داکتر سمیع   دری( قاموس دی.  -پښتو  -جرمنی-)انګلیسی
قاموس ترمینالوژی)شوی  )پښتو (ادبی  اکاډمی  د  دعلومو  قاموس( - یا  تشریحی  پښتو    پښتو  په  یواځې 

ده، د مسلکی   د ژبی، په تیره عامیانه کلتور برخه یی یواځی یوه ژبه باندی    قاموس لـــوی  افغانستان  د البته دی.
دا   په انګلیسی، دری او پښتو ده. صرف داقتصاد قاموس یی په جرمنی ژبه هم دی. وسونو برخهاو اختصاصی قام

  دعلومو د اکاډمی چاپ شوی قاموسونه هم تشریحی دي. زیاتره تشریحی دي.
د ادارې او مدیریت اصطالحات نه یواځې  .ده ( bilingualپښتو  -دوه ژنبۍ )انګلیسی ،د ادارې او مدیریت قاموس

عامه اداره او مدیریت کې، بلکې په ټولو نورو علومو کې هم اهمیت لري. دا ځکه چې اوس هره څانګه مدیریت  
ته  کولو  ترالسه  دمعیارونو  او  جوړولو  راپورنو  د  مفاهمې،  سره  نورو  سازماندهی،  اروزنې،  کولو،  پالن  کولو، 

ت خپل ځانګړی اصطالحات او مفاهیم لري. یو مدیر به تر هغو پورې بریالی نه  ضرورت لري. د کار دغه ساحا
وي، ترڅو چې په مفاهیمو او اصطالحاتو پوه نه وي او هغو څخه الزمه معنا وانخلي او هغه سم ونشي کارولی. دغه  
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سیندګی( ته  -نری، بلکې تشریحی قاموس)ډکش ( تهglossary هدف ته درسیدو لپاره نه یواځې یوې ساده لغتنامې )
په اداره، مدیریت او سازمان او په مجموع کې په اداري او سازماني چارو کې پوهاوی او اړیکې اساسي      اړتیا ده

رول لري. اداري اصطالحات د ادارې ژبه ده، کارکوونکی، مدیران او د عامه خدماتو مامورین چې په اصطالحاتو  
نه لري، عامه خدمات نشی اجرا کوالی. څومره چې ماته د اداري اصالحاتو  او د پوهاوي په ابزارو حاکمیت او تسلط و

او ملکي خدمتونو د روزنیزو دورو او د عامه ادارې او پالیسی په پوهنځی کې د تدریس له تجربې څخه ثابته شوې  
ونه باید د ټولو ساحاتو کې اصطالحاتو ته ضرورت لرو. زموږ د عامه ادارې کارکوونکي او کادر ده، موږ په دغو

اداري ادبیاتو او لغاتو دایره یې پراخه وي. د دوی د افادې قوه همدې پورې اړه لري،    –ادارې په ژبه پوه او د رسمی  
ډکشنری د عامه ادارې او     ترڅو ولس د ادارې په اهدافو پوه نشي، له حکومتولی سره یې اړیکې نشي تامینیدای.

وړوي او دوی ته ژبه ورزده کوي، دوی البیګری ته چمتو کوي، د دوی سازمانونو د کارکوونکو دمفاهمې مهارت ل
له محصالنو،    وړتیا اوچتوي.   په پوهیدو او درک کې یې   او د افادې قدرت اوچتوي او د مسایلو   د لیکنې مهارت

اسناد   اساسي  ادارې  د  پرته  دې  له  کوي.  مرسته  ډیره  برخوکې  همدې  په  هم  سره  څیړونکو  او  کوونکو  زده 
پالیسی،جو پالنونه،  قرارداد، ړول)راپور،  ښودل، پروپوزل،  هدف  او  مرام  پروتوکول، د  مکتوب،  دیپلوماتیک 

پیشنهاد، ...( ټول د ادارې په ژبه باندې د پوره حاکمیت غوښتنه کوي، چې هغه د دکشنری په مرسته بډایتوب موندالی 
د ډکنشری اړتیا یې راپېښه کړه. بله مسئله دا ده  شی. دا ټول هغه ضرورتونه او دالیل و چې د ادارې او مدیریت  

چې: عامه اداره، مدیریت او بشري سرچینې، د ټولنیزو علومو د څانګو په توګه له اقتصاد، حقوقو او سیاست سره  
هم نږدې اړیکې لري، نو ځکه باید دعامه ادارې کارکوونکی پوره آفاقی پوهه ولري، دغه پوهه د ډکشنرۍ په مرسته 

  کیدای شي.ترالسه 
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