
 
 دنوشته از بصیر دهزا

ود قیق بد ید و تحصییل با، اکادمیک کاربرد القاب علیم   در   

و شخصیت ها ی که بدون شک دارای  افراد که  بعضی ازدیده میشود  و گزارشات خبری یدر صفحات مجازبعضن 

بجا و  که یاد میگردند    و تحصیلی ، اکدمیک علمیالقاب با و سابقه کاری اند،  تجارب بزرگ ، تحصیالت تخصصی

 و کاریتحصیلی ، سابقه  ت هعالوه برآن که وجابکارگیری القاب علمی و تحصیلی  شیوهدقیق نیستند. این چنین 

غیر مسئوالنه و عدم هتک حرمت    ناسب،نا مد، خود یک عمل هسوال قرارمیدسایه و  یک فرد را زیر اصلی تخصصی 

و یا   در سیستمدیده شده است  که همچنان  و تحصیلی میباشد.، اکادمیک علمی القاب ، تیتل های به  قوانین و حق کاربرد 

کاپی شده از  داره و اداره عامهاحقوق  وژیترمنولده میشوند که  در رار بکیا اصطالحات بها تشکیالت اداری ترم 

نا اشنا اند.   ویا  ترمنولوژی  

و در  هآورد وسالهای بعد ازایجاد حکومت تحت حمایت  آمریکا سیل  افراد از کشور های غربی به افغانستان  ردر    

و شرایط  درهم و برهم  که ساختار دولتی  بعد از ها پست های مختلف گماشته شدند . بدون شک تعدادی از این موقف  

  یم ها لوازدیپ بسته با القاب و  مورد سو استفاده قرار گرفته    از جانب بعضی از اینها  یرد،گیک فروپاشی  داشت شکل 

در پیشانی زدند و یا  مهر  ، مشاور ارشد، استاد، دوکتور ، پروفیسور  و غیره کارمند ارشد  از جمله چند مرتبه ئی 

بازار عالوتن  این القاب را به تحفه گرفتند.    ) انجو ها( ات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجیتوسط افراد و موسس

چند بوتل ویسکی انگلیسی  در زمان بحران روپیه پاکستانی  و  رکه با چند هزا تقلب  و سو استفاده از اسناد جعلی

گردید.چوک   قابل دسترسی بود، و بوریس یلتسن گرباچوف   حاکمیت  ی وشور اقتصادی   

علمی و تحصیلی را های   کسب  لقب  من به آنان که با اصل شایسته ساالری، لیاقت و با موفقیت بسر رساندن  شرایط   

و در واقعیت  امر این   ذارمبدست آورده اند، حرمت بزرگ  دارم و بدان بحیث یک حق  مشروع و قانونی  ارج میگ

و محفوظ هم است.  قانونی  یک حق  مسلم  

 ،کننده گان  جهان وسیع  انترنتی  هنکته قابل توجه و دقت  این است که  ما همه، از کارمندان رسانه ها، استفادا ام

نویسنده گان  و اهل  سیاست  تا کارمندان دستگاه دولت  باید در کاربرد  اصطالحات و القاب تحصیلی، علمی و اداری  

تک حرمت  ه  ی علمی و تحصیلی نبایدب و تیتل هاااین الق یآن حق مسلم و مشروع  صاحبان اصلمسئولیت داریم تا  بر ،

القاب  بکار بردندر   ،همان  اصول حقوقی و قانونی چوکات  در مطابقت و  ، قلم ، نوشته و گپ خود را . باید نمائیم 

حفظ نمائیم.   یتحصیلی و ادار اکادمیک ،،علمی  



سالهای  جنگ حتی افرادی ، نظر به گفته خود شان، در میدان های جنگ  گروپهای کوچک  را درس با کمال تآسف  در 

لقب  استاد را  بر پیشانی زده اند. در بازار تجارتی امروز و  دنداستفاده از سالح میدا  

شما  شریک سازم. و کاربرد دقیق این اصطالحات  الزم میدانم تا  نکات قابل توجه ذیل را با برای روشنی معلومات   

اشنا نیست و من تا هنوز به  افغانستان اصطالح  کارمند ارشد  کدام  منبع و موخذ در بخش حقوق اداری و اداره عامه  

نظر به  تخصص،  و لتی  پست ها ی اداری هرکدام تعریفدوداری ااین  اصطالح بر نخورده ام.  ولی در سیستم 

 (ان ) "کارمندترمنولوژی  تشکیالت اداری ما همیشه  در  شده اند. هصالحیت و مسئولیت  در تشکیل اداری  جا داد

اخیر تعداد  افراد  در پست های تشکیالت اداری قرار در سالهای رتبه "  را بکار میبردیم.  نباید فراموش نمود که   الیع

تشکیالت  اداری افغانستان، بیشتر طوالنی از کشور و عدم آشنائی در ترمنولوژی ر بودن  نسبت دوگرفتند که   

در حالیکه  اصطالحات معمول و ، اصطالحات و یا ترم های معمول در سیستم اداری ایران را به عاریت گرفته اند

ته اند.  فکری شان  گذاش هایو اداره  عامه  در افغانستان را در یخچال  هحقوق ادارمآنوس    

دستگاه ریاست جمهوری و حکومت  که دارای   دسته اول برای حلقه مشاوران ،مشاور ارشد   ما به عوض اصطالح 

سر مشاور زمان قابل استفاده ح .  در اصطالرا احیا نمائیم اعلی ره اصطالح مشاوربایتوانیم دوبست اداری بلند اند، م

وجود داشته باشد.  ییک سر مشاور در تشکیالت اداربا از مشاوران  تیم اداره    یکدراست که    

، در صرفن علمی و اکادمیک  بکار برده میشود    عدر مجامکه    و اکادمیک اصطالح پروفیسور باال ترین مقام علمی

که: صورتی  

 ،بوده تحصیل به درجه های  لیسانس، ماستری و دوکتورا  عملن دردانشگاه / پوهنتون  که مرجع رسمی  کسب   –۱

را کسب نموده باشد.  نظر به قانون  موسسات  تحصیالت عالی و مسلکی   لمیتدریس نماید و یا  در گذشته این لقب ع

ز لقب پروفیسور استفاده نمایند.  قابل توجه است  تنها  استادان دارای رتب علمی  پوهندوی، پوهنوال و پوهاند  میتوانند  ا

که در مراجع علمی  ، نی حتی با کار و تجربه  طوال، تخصصی   دوکتورا یتحصیلی   که  یک فردی با داشتن درجه 

حق ندارد  از لقب پروفیسور استفاده نماید.  قابل تذکر است که  باشد،  تحصیالت عالی و مسلکی  بحیث استاد  کار نکرده

بحیث   پوهیالی، پوهنیار و پوهنمل   یعنی نظر به قانون تحصیالت  عالی و مسلکی،  دارنده گان  القاب علمی  دانشگاهی

اقل سه  حدر تعریف گردیده اند.  شرایط برای  کسب  لقب  علمی در پوهنتونها  نظر به سابقه کار،  اسیستانت پروفیسو

باید حد    دارای لقب پوهاند مثلن یک پروفیسورو ترجمه یک اثرعلمی  و شرایط دیگر معین گردیده اند.    هسال ، نوشت

و را تحریر  اثر علمی  بکر ۱۰حد اقل  و شداکادمیک داشته باتدریس در یک مرجع رسمی علمی و سال سابقه  ۱۶اقل 

کسب نموده باشد.   پوهاند،   و رتب علمی را در هر سه سال تا سطح  باشد  نموده یا ترجمه   

که از  نداه علمی  بکار برده شدن القاب  ورتبه  ها داشته است که  بدون معلومات دقیق  جوددر رسانه ها  مواردی و 

 دیدگاه حق استفاده از القاب علمی  و تحصیلی اشتباه  و میتواند قابل بررسی قانونی باشند.  

تخصص در یک  رشته  معین و عرصه  که کار نموده است، وجاحت    ،با سابقه تحصیلی  شخصمن معتقدم که یک 

تبط و منطبق باشد. مر یتواندتا با القاب و دادن تایتل  که نم  اهد نمودوبخود حفظ خ بیشتر را   


