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	اد ����ت

��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����� � de.german-maqalat@afghan ,+�ً�  �� �درس ذ�) �� �� ���س �&� �	. ا$#�ن ! �
 . �3د را �
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ز�� �� ا�������ن،��� �����رد )'&#% ، ر$#" ! ��ر� ا در 
&�رز- ,+#* ���د ادار� 

ا)#�1 دو/. در ا�� 
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� 7ژا�"�5�3&5  

 

ا)�1# &�رز- ,+#* ���د �� %#&'( 
�� ا�������ن و �3 ,'; 3* :���ن ادار- ,�/� ��9رت 3����3�� از ا���م :���ن ا

9�ر ا=
ا)< 7)� ��,� وزارت ه� و ادارات دو/�� �3 ادار- ,�/� ��9رت  @A
B( و �C=ه �ه D#دار� 3
ا� )�
.� :ا

 : ��د� اول

G3، در ��ل Aادارات ذ 
A��
�� 1389وزارت ,�/#* 3* ه ��ر� ادار- ,�/� ��9رت و Cرا �3ز� �AاK! D#ا��: 

�=�ر !Kا ه�� �L D#ا���ر)#�* در :M در ،�A� � ���7 ��#$K( ح
O ،�P�3 -�B� �=#&B#Q د ادار���� �Aا
3
ا� ! >�

ا�2 :����� 7ن ا:�ام �=� �O د- و در� .را 7

 :��د� دوم 
�* او/�A. ��ر�  .Pدا 
&�رز- ,+#* ���د ادار�، �3 در �9 
وزارت ه� و ادارات، �Qن ه�� ��ر� 5�SA را در ا

3�ط �* =�T 3* ا�Mح ادار- و !+
�- ادار-  @A ت�
دد )
)#< و V3� از M�ور اDA ���، ا/� W از ���د �
#W�
�A� �  *A3* ادار- ,�/� ��9رت ارا. 

�A� � �9رت� ���5* و از )'&#% �7�� X=ن ه� را ه �ه�Q ادار- ,�/� ��9رت. 
 :��د� ��م

D#V، ر$#" ادار- 3�د ،
Aوز ��+�ن 5��ت ��: ��Yد- ه� �Z=Q -
��]2، وا/�، و�#2 ا:�رب =�رج ��� �] ��!
 *B(ر)� و ا�Z( #�ت�و )� .AKا�

ا��^�رت، )( ،.#���� ،_
 W در �=
، a3#` ��ر#Y��ر و (�=� ،*W
و/�� !
3�ط ��ر� دا�P* و از 

 ba( *��7#�ت �+�� در ر�P* ه�� C�ا�=�، ( � � -�P ر
[)�Zر)� و )
ا��^�ر)� 


د��W ر
[ �ً��
A% ر:�3. 7زاد :��O. 
 : �د� ���رم�

�d : ا/; *=#
ا)�1# &�رز- ,+#* ���د ادار� ز����Yر�Pت =�رج  .Pدا
ادار- ,�/� ��9رت �+; ا�. �3 در �9

�� و �/#�)� را 3* ه ��ر� وزارت �/#* از #�ن 3
دارد W �Aا� .ا���Yد- از ,


وش و : ب� ،�#/�( ،�Aر��ر در ار)&�ط 3* )B� -L��� ر ه���#V
رات و [ ،D#ا��ادار- ,�/� ��9رت از )'&#% :
 ،�A� � ر ��9رت�B� در *�رد �#�ز ,��اد  
A���اد LfاO ،�A&� زرا,�� و �اد  �3�Y##. از :&2#  *g
,

�رت )i#hB ���د، D#Y+�h را 3*M و در ��3�ط را 3
ر
 ��A�j:�ن �3^�ر����: *Z=Q . 
 : ��د� ����

 2 V/زا
O ز���
 ادارات در ��ل روان ا:�ام kزم را در !�. ��YP#. و ��د- A��ادار- ,�/� ��9رت 3* ه ��ر� 
�ر �از ه�� ���5 ���، ا! ،�Y=M ه�� *�رت، )
ا�#@، !�از��^��Q ،ر���ا�2 
 �ً�M�5 د�!� -�#l#Q ه��


و�* �T، ارQ �#9=( *3 ط�3
 �=Pار داد ه� در رو

دا5. �]�ق �]�,�DA، )�ار��ت و :Q ،�+#ba( د�=�ز�3�A ا

,� دارد�ر B� -L��� �=#=[( د�=� .ا

 : ��د� ���
�را� P ر�
�.، ا���Bف و ه l=�ن S/�n ه��  &�رز- ,+#* ���د ادار� را 3* ر$#" ! �B#Q ،ادار- ,�/� ��9رت


دم KWارش ده�+� و . 
 :��د� ه���
�و/#��P�&# /��5/.. ��9رت از )'&#% =�ر!�ت اDA ��� 3* ,��- ادار- ,�/� ��9رت 

 
 


