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طبع گردید سنه  ۰۰۱۱شمسی

بسم هللا الرحمن الرحیم
الیحۀ تخفیف عبارات القاب
 -:۱عبارات القاب عموم وزرا و مامورین ملکی و صاحب منصبان نظامی و از باب رتب ملکی افغانستان در جمیع
مکاتیب به تخفیف نوشته میشود یعنی فقط تحریر حرف اول لقب اکتابا ورزیده میشود.

القاب مامورین وزارات
 -:۲القاب صدراعظم افغانستان (جناب عالیقدر جاللتماب) است.
که مقابل آن (ج ،ع ،ج) مفهوم القاب شانرا مینماید.
 -:۳القاب عموم وزرای افغانستان (عالیقدر جاللتمآب) است.
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که فقط در مقابل آن حروف (ع ،ج) مفهوم القاب فوق نموده کفایت میکند.
 -:۴القاب مدیران مستقل (جاللتمآب) است.
که در مقابل ان تنها حرف (ج) کافی است.

 -:۵القاب مستشاران وزارات (عالیقدر صداقتمآب) است.
که در مقابل آن حروف (ع ،ص) کفایت میکند.

القاب نایب الحکومه ها و حکام و مامورین ملکی:

 -:۶القاب نایب الحکومه ها علی العموم (واال شان جاللتمآب) است.
که مخفف انرا (و ،ج) باید نوشت.

 -:۷برای حاکمهای اعلی (عالیجاه عزت و صداقت همراه) نوشته میشود که در مقابل آن (ع ،ع ،ص) کافی است.
 -:۸القاب حکام کالن (عالیجاه عزت همراه) است.
در موازی آن (ع ،ع) کفایت است.
 -:۹برای دیگر حکام (عالیجاه اخالص همراه) نوشته میشود.
که مخفف انرا (ع ،ا) باید نوشت.

 -:۱۱القاب عالقه داران (اخالصمند) است.
که در مقابل آن تنها حرف (ا) کفایت میکند.
 -:۱۱برای مدیران و خوانین و معتبرین روشناس (صداقت همراه) نوشته میشود که در مقابل آن تنها از حرف (ص)
القاب فوق فهمیده میشود.

القاب قضاة
 -:۱۲برای قاضی القضات (جناب فضیلت مآب) نوشته میشود.
که در برابر آن (ج ،ف) کافی است.
 -:۱۳القاب عموم قضات افغانستان (فضیلت مآب) است.
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که فقط در مقابل آن تنها حرف (ف) کفایت است.

القاب صاحب منصبان نظامی

 -:۱۴برای نایب ساالر (عالیشان عزت و شجاعت همراه) نوشته میشود.
که در مقابل آن از حرفو (ع ،ع ،ش) مفهوم القاب فوق میشود.
 -:۱۵القاب فرقه مشر (عالیشان شجاعت همراه) است.
که در عوض آن حروف (ع ،ش) نوشته شود.

 -:۱۶برای لوامشر (صداقت و شجاعت همراه) نوشته میشد.
که در موازی آن (ص ،ش) باید نوشت.

 -:۱۷القاب غند مشر (حمیت مند) است که فقط در مقابل آن تنها (ح) کافی است.
 -:۱۸القاب کندک مشر (شجاعت مند) است که مخفف آنرا تنها حرف (ش) کفایت میکند.
 -:۱۹القاب تولی مشر (غیرت مند) است.
که در برابر آن فقط حرف (غ) کفایت است.
 -:۲۱القاب بلوک مشر (بسالتمند) است.

که تنها در مقابل آن حرف (ب) باید نوشت.
القاب ارباب رتب ملکی:
 -:۲۱برای رتبه اول (جاللتمآب) نوشته میشود.
در مقابل آن تنها حرف اول لقب و عالمه رتبه او (ج – اول) مفهوم لقب و رتبه او میشود.
 -:۲۲القاب رتبه دوم (عالیقدر) است که در برابر آن حرف اول لقب و عالمه رتبه آن (ع –  )۲تحریر شود.
 -:۲۳رتبه سوم القاب آن (عزت مآب) نوشته میشود.
که در موازی آن فقط (ع –  )۳که حرف اول لقب و عالمه رتبه آن است کفایت میکند.
 -:۲۴رتبه چهارم ( عزتمند ) نوشته میشود.
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در مقابل آن حرف اول لقب و عالمه رتبه او (ع –  )۴کافی است.
عالمه نشانهای ذیشان:

 -:۲۵در فرامین و مکاتیب ،مخفف حروف اول نشانهای – المراعلی ،المرعالی ،سردار اعلی سردار عالی نوشته
میشود.

 -:۲۶نشان (المر اعلی) از حروف (ا.ا) نشان مفهوم میشود.
 -:۲۷در مقابل (المر عالی – (ا ،ع) نشان کافیست.

 -:۲۸در برابر (سردار اعلی) – (س ،ا) نشان کفایت میکند.

 -:۲۹در موازی (سردار عالی) – (س ،ع) نشان باید نوشت.

 -:۳۱اگر برای بعضی اشخاص از دو رقم نشانهای مذکور و یا اضافه بران اعطا و احسان شده باشد در فرامین و
مکتوبات عالمه یک نشان اوالی آن نوشته میشود.
 -:۳۱در فرامین و مکاتیب معرفی که در خارج و داخل مملکت افغانستان نوشته شود و مقصد شناسانیدن صاحب نشان
باشد هر قدر نشانی را دارا باشند لفظا ً همه مرقوم میشود مثالً صاحب نشان المر عالی و سردار اعلی و استقالل و
استور و وفا وغیره.

