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(نظامنامه الئحه تطبیق رتبه های جدیده و عتیقه عسکری)

(دولت علیه مستقله افغانستان)

در مطبعه تیپوگرافی دار السلطنه کابل ثانیا طبع گردید

۱۳۰۱

هو
(الیحه تطبیق رتبه های جدیده)
(و عتیقه عسکری)
از طرف اشرف حضرت پادشاهی نامهای رتب عسکر بالکل تبدیل شده اند یک نظام نامه علیحده تنظیم و نشر فرموده
اجرای احکام آن را بنظارت حربیه اراده و فرمان داده اند-
برای تطبیقات احکام منیفه آن (

) عدد نسخه نظام نامه مذکور (

) فرستاده میشود-

تعبیرات جدیده که در نظام نامه مستعمل شده اند الزم دیده شد که برای به خوبی فهمانیدن آن که هر کدام آن مقابل کدام یک
از تعبیرات عتیقه میباشد در ذیل ایضاحات بدهیم به اینصورت
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تعبیرات جدیده  ....................................................................تعبیرات عتیقه
منصبدار .............................................................................افسر

دلگ ی مشر ............................................................................نابک

کاتب تولی  ...........................................................................کوتحواله دار
پړ ک مشر .............................................................................حواله دار

سر پړ ک مشر .........................................................................سر حواله دار

بلوک مشر ثانی  .......................................................................صوبه دار و یا جمعدار ثانی
بلوک مشر اول  .......................................................................صوبه دار و یا جمعدار اول
کاتب کندک  .........................................................................مهجر
تولی مشر  .........................................................................کپطان و یا رساله دار
کاتب غند  .........................................................................نویسنده غند
کاتب لوا  .........................................................................نویسنده لوا
کندک مشر .........................................................................کرنیل

تعبیرات جدیده  .........................................................................تعبیرات عتیقه
غند مشر ثانی  .........................................................................نایب برکد
غند مشر اول  .........................................................................برکد
لوا مشر  .........................................................................جرنیل
فرقه مشر  .........................................................................تا حال موجود نبود
نایب ساالر  .........................................................................نایب ساالر
سپه ساالر  .........................................................................سپه ساالر
بمنه الکریم – از نوروز سال هزار و سه صد همه تعبیرات عتیقه بالکلیه برداشته شده بجای آن همین تعبیرات جدیده
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استعمال خواهند شد در محررات رسمیه نیز من بعد چنانچه لفظ افسر که باید بهیچ صورت استعمال نشود دیگر تعبیرات و
نامهای رتبه های قدیمه هم باید بهیچ صورت و هیچ بهانه مستعمل نگردد.

چونکه در میان صوبدار ها و یا جمعدار های موجوده فرق اول و ثانی موجود نیست لهذا تا زمانیکه این فرق و امتیاز در
میان بیابد کافه این صوبه دار ها و جمعدار های موجوده تنها بعنوان (بلوک مشر) یاد خواهند شد و تنخواه خود را کما کان
خواهند گرفت بعد از این بلوک مشر هائیکه تعین کردند برتبه بلوک مشر ثانی ترفیع یافته تنخواه مخصوص شان را
خواهند برد نایب ساالرها ئیکه امروزه روز موجود اند کماکان بهمان نام وعنوان یاد خواهند شد و بلباس های جنگی خود
شان عالمهای مخصوص رتبه خود ها را اربط خواهند کرد در حال حاضر در اردوی افغانستان فرقه مشر موجود نیست
لکن در ما بعد در اثنای اتمام تنسیقات اردو دوباره کسانیکه مستحق ترفیع فرقه مشری باشند اندیشیده خواهد شد.

من بعد رتبه کمیدانی موقوف کردیده کمیدانهای که امروزه روز موجود اند تا زمانیکه بقوماندانی یک کندک مقرر شوند
بنام معاون کندک مشر یاد گردیده تنخواه سابق خود را خواهند برد و بجای دو ستاره که در نظامنامه لباس برای تولی مشر
ها تخصیص کردیده بر یخن های خود سه سه ستاره زرد را خواهند دوخت کافه برکد های موجوده ( غند مشر) میشود و
کندک مشر هائیکه من بعد ترفیع شوند اوالً بغند مشر ثانی ترفیع کردیده بغند های نمبر جفت افغانستان نصب کرده خواهند
شد تفریق رتبه های عسکری.

ارکان
تعبیرات  .........................................................................تعبیرات
جدیده  .........................................................................عتیقه
سپه ساالر  .........................................................................سپه ساالر
نایب ساالر  .........................................................................نایب ساالر
فرقه مشر  .........................................................................تا حال فرقه مشر نبود
لوا مشر  .........................................................................جرنیل
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غند مشر اول  .........................................................................برکد

غند مشر ثانی  .........................................................................نایب برکد
کندک مشر  .........................................................................کرنیل

ضابطان

کمیدان واجیدن ( فی الحال کمیدانها واجیدنها بمعاونی کندک مشر خدمت می کنند تا برتبه کندک مشری برسند بعد از آن
کمیدان مقرر نمیشود) .

کاتب لوا  .........................................................................نویسنده لوا
کاتب غند  .........................................................................نویسنده غند
تعبیرات  .........................................................................تعبیرات
عتیقه  .........................................................................جدیده
کپطان و رساله دار  .........................................................................تولی مشر

مهجر  .........................................................................کاتب کندک
صوبدار جمعدار  .........................................................................بلوک مشر

خورد ضابطان
کوت حواله دار  .........................................................................کاتب تولی
سرحواله دار  .........................................................................سرپړک مشر
کندک و حواله دار  .........................................................................پړک مشر
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نایک ولسمشر  .........................................................................دلگی مشر
سایر  .........................................................................سپاهی

