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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2/1۸۱/۴۱1۲          شنواریزرداد 
 

 نومیالۍ هیواد د
 

زیانو او اتلو مجاهدینو څخه وه چی په غازمونږ د هیواد د نومیالیو  خان عبدالوکیل ساالر نایب نومیالۍ هیواد د
 .کانتیوا نومی کلي کی زیږیدلي وه ه کال د نورستان والیت په 12۲۸

ه کال  /12۲د کنډک مشری رتبی ته ورسید او په  پرمهالسلطنت  دخان نورستانی د امیر حبیب هللا خان عبدالوکیل 
 .اوردو د قومندان په توګه مقرر شوکي د بریګډۍ یا غنډ مشر په رتبه د 

 

د کندهار والیت د عسکری کی کال  12۲2ښه لیاقت او کفایت ښکاره کولو له امله په  عبدالوکیل خان دښاغلی 
  .قومندان په حیث وټاکل شو

الیت ترسره کړه او د هغو ارامولو لپاره یی ښه فع ی وهکړکال په پیښه کي چی د کندهار خلکو پاڅون  12۲2او 
لوا د غونډ قومندان او د کابل د کوټوالۍ د  همیودکال کی د  12۲۸دی په . ریښتنولۍ نښان په اخستلو بریالۍ شو

کي د  کال په حمل 12۲۱امیر حبیب هللا خان تر شهادت وروسته یی د  وړی د نوم. قومندان په حیث وټاکل شو
  .سمار د لوا د قومندان په ټوګه مقررشوآاو بیا د جنرالۍ رتبی ته ورسید او د کابل د دوهمی لوا 

 

کله چی د هیواد د خپلواکۍ اعالن او د انګریزانو سره دوهمه جګړه پیل شوه نوموړی د چترال په جبهه کی د دښمن 
سیمه ونیوله او بیا د چترال او د  ارواو په شایی وتمبول کله چی انګریزانو د شینوقواوو ته سخته ماته ورکړه 

کال کی د نایب ساالرۍ رتبی او د سردار عالی  1۰/۸خم سیمه سره بدله شوه عبدالوکیل خان نورستانی په ورط
 .د عسکری قومندان په حیث مقرر شو خشاننښان یی وګاټه او پر همدی کال د قطغن او بد

 

او د شو  لنبیرته په خپل رتبه او حیثیت ومحکومت پر مهال اعلیحضرت نادر شاه حکومت د کال کي  1۰/۴په 
لوری پروان د امنیت راوستلو لپاره وګمارل شو او د دغه کال په سرطان کی د کوهدامن د دوهم ځل د  شمالی

د کوهدامن په باغ صادق  ۸کال د اسد په  1۰/۲پاڅون ارامولو لپاره له یوه کنډک سره هغی خواته ولیګل شو په 
 سیمه کی شهید شو 

درناوی سره ډیر مرجان په غونډۍ کی په  له سرای خواجه څخه کابل ته راوړل شو او دمړی عبدالوکیل خان د 
  .خاورو ته وسپارل شو

څلورالری کی یو په د دهمزنګ ویاړ په  ینویاړ اویادونی د متونو خد ونه هیریدونک داتل ملی د دغه هیواد  د
ښار کی هم یو ښوونځۍ د هغه په نوم ونومول شو په باد آد جالل راز همدا  .پرتمین څلۍ د هغه په نامه جوړ شو

 .وه ګټلینایب ساالر عبدالوکیل خان دغه نښانونه 
 

 ن د زرو نښا: 1
 د ریښتنولۍ لومړۍ درجه د زرو نښان : 2
 مت لومړۍ درجه نښان خدد ښه :  ۰
 د میړانی لومړۍ درجه نښان :  ۸
 د ستوری لومړۍ درجه نښان :  ۲
 د خپلواکۍ د معرکی نښان :  ۶
 کال د لویی جرګي نښان  1۰/2د :  ۱
 د سردار عالی نښان:  ۴
 ب ساالر عبدالوکیل خانئنا       د داراالمان د اوږی سر دوه نښانونه :  ۲

 د میړانی دوه نښانونه :  /1
 مت نښان خدد : 11
 دوه نښانونه غیرت د :  12
 د وفا لومړۍ درجه نښان :  1۰

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/shenwari_zerdad_de_hewad_nomyaly.pdf
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 .الدونو او ټولی کورنۍ برخه اخیستی وه په وړاندی مبارک جهاد کی او خلقیانو او پرچمیانوټه دی پاتی نه وی چی د پ  

اعیل خان او د کابل پخوانۍ ښاروال ، وکیل محمد اسم، جمیل جانزیغرامن فرقه مشر جنرال صفرجان ځد ده 
امن دی چی د کمونیستانو لخوا د څرخی پله په زندان کی په ځمحمد کبیر خان د عبدالوکیل خان نورستانی هغه 

 .شهادت ورسیدل
 وی ښادروح دی 

 پای


