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نظامنامهٔٔرتبهٔهایٔعسکریٔدولتٔعلیهٔ
مستقلهٔٔافغانستان ٔ

درٔمطبعهٔٔتیپؤگرافیٔدارالسلطنهٔکابلٔطبعٔگردیدٔ
سنهٔٔ ۱۲۹۹

هوهللأ ٔ
مادهٔٔ(ٔ-)۱اردوی افغانستان بنام ( سالح انداز) و منصبدار از دو صنف مرکب است.
مادهٔٔ(ٔ-)۲صنف سالح انداز بنام (سپاهی) (دلگی مشر) و ( خورد ضابطان) به سه درجه تفریق شده استٔ ٔ.
مادهٔ ٔ(ٔ -)۳سالح اندازان که رتبه های (کاتب تولی) و (پړکمشر) و (سرپړکمشر) دارند بنام عمومی (خورد ضابطان) یاد
میشودٔ ٔ.
مادهٔٔ(ٔ-)۴منصبداران بنام ( ضابطان) و ( آمران) و (ارکان) به درجه تفریق می شودٔ ٔ.
مادهٔ ٔ((ٔ-)۵بلوک مشر ثانی) (بلوک مشر اول) و ( تولی مشر) را ضابطان گفته میشود ( کندک مشر) و ( غندمشر ثانی)
و ( غند مشر اول) را آمران گفته میشود( لوامشر) (فرقه مشر) (نائب ساالر) و (سپه ساالر) را ارکان گفته می شودٔ .
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مادهٔٔ( –ٔ)۶غند های افغانستان که نمبر جفت دارند در زیر امر (غند مشر ثانی) خواهند بودٔ ٔ.

مادهٔ ٔ( -)۷در هر کندک یکنفر کاتب کندک و در هر غند یک نفر کاتب غند میباشد هر دو شان از صنف ضابطان شمرده
میشوند درجه کاتب کندک ما بین بلوک مشر و تولی مشر و درجه کاتب غند ما بین تولی مشر و کندک مشر است.
مادهٔٔ( -)۸نام رتبه ها که فی الحال در اردوی افغانستان مستعمل بود بالکل متروک هستند بعد ازین در کندک هاتها (کندک
مشر) بوده و کمیدان ها موقوف گردیده اند مگر کمیدانان موجود بعد ازین تا به قرار شدن شان به کندک مشری نام (معاون
کندک مشر) خواهند داشت و در کندک های شان کماکانه خدمت مینمایند.

مادهٔٔ( -)۹در میان منصبداران مکتبی و غیر مکتبی در خصوص شرف و حیثیت ذاتیه هیچ فرق موجود نیست همچنان بین
درجات ضابطان و آمران و ارکان نظر به حیثیت ذاتیه و اعتبار مسلکی هیچ فرق موجود نبوده همه شان رفیق مسلک
یکدیگر اند و مانند برادرانیکه به یک خاندان منصوب باشند در مقابل همدیگر خود به محبت و حرمت کردن مجبور
میباشند .مگر پوال دانه اطاعت هر مادون در مقابل مافوق خود ضامن موفقیات مستقبل اردوی افغانستان است.
مادهٔٔ( -)۱۰باجرای احکام این نظامنامه ناظر حربیه مامور است.
ادخال نظامنامه هذا را در میان نظامات دولت و اجرای احکام آنرا اراده میکنم.

