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اصولنامه اخذ عسکر افغانستان

تاریخ طبع  ۱۱ -- :میزان ۱۳۱۷
( )۱۰۰۰جلد

تعداد طبع اول
در ریاست عمومی مطابع طبع شد

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامه اخذ عسکر
تمهید
کافه تبعه افغانستان حسب مقررات اصولنامه هذا بایفای خدمت با شرافت عسکری مکلف هستند.
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تشکیالت دوایر احصائیه

 -:۱بوزارت داخله دایره احصائیه عمومیه و بوالیات و حکومات اعلی و کالن یک یک دایره احصائیه موجود است امور
احصائیه سایر حکومات و عالقه داریها ذریعه کاتبهای احصائیه آن ها اجرأ میشود.

 -:۲دایره احصائیه عمومیه مرجع تمام امورات احصائیه می باشد دوائر احصائیه والیات و حکومات اعلی در مسایل مافوق
وظائف اصولی خود باین دایره رجوع نموده هدایت حاصل میدارند.

طریق شمار و اخذ عسکر شمار

 -:۴هیئت هائیکه برای شمار مقرر میشوند عبارت از اشخاص ذیل اند -:

الف  :در ریاست های بلدیه  -:معاون ؤ یکنفر اعضای انجمن بلدیه ،مامور محلی ،کاتب احصائیه دو نفر از اشخاص محاسن
سفید گذر.
ب :در مأموریت های بلدیه که معاون وجود ندار مامور بلدیه با اشخاص فوق الذکر هیئت شمار را تشکیل میدهند.
ج :در مواضعاتیکه تشکیل ریاست بلدیه موجود نیست و رأسا بمرکز نائب الحکومه گیها و حکومات اعلی و کالن مربوط اند
قوماندان کوتوالی مرکزی ،یک نفر از وکالی مجلس مشوره ،کاتب احصائیه ،قریه دار ،دو نفر از اشخاص محاسن سفید
قریه.

د -:در حکومات ثلثه و عالقه داریها :حاکم و عالقه دار هر یک در مناطق مربوطه حکومت و عالقه داری خود با کاتب
احصائیه ،قریه دار و دو نفر از اشخاص محاسن سفید قریه.
 -:۴کوچی ده نشین و ناقل درتکالیف خدمت عسکری تابع احصائیه محلی هستند که اکثرا در آنجا اقامت دارند و شمار افراد
مذکور مطابق توضیحات اصل  ۳ذریعه قبیله داران آن ها اجرا میشود.
 :۵هیئت های شمار تمام افراد ذکور حاضر و غائب مناطق متعلقه خود را باسم و ولدیت و سکونت و قومیت و عمر ومحل
والدت و صنعت و خدمت بطور صحیح شمار نموده بتفریق ذیل داخل جدول مینمایند -:
الف  :از والدت الی  ۱۹ساله نام نویس و تعین سن بدون چهره.
ب :از  ۲۰ساله الی ۴۰ساله که سن قابل خدمت عسکری است و باالتر از آن با سن و چهره و عالمه فارقه.
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تبصره

سن نفری باید به ارقام هندسی و لفظ فارسی مرقوم و معایب اشخاص معیوب در جدول بطور مفصل تصریح شود ،قید چهره
مخصوص بافراد حاضر است.

 :۶هیئت شمار در صحت شمار سعی نموده و در تعین سن دقت نمایند که حتی االمکان صحیح نوشته شود.

 -:۷اشخاصیکه بصورت مأموریت و یا دیگر مشاغل در محل شمار موقتا اقامت داشته و سکونت اصلی آن ها از دیگر
والیت افغانستان باشد هیئت شمار مکلف است که آن ها را چهره و تعین سن نموده با توضیح صفت شغل بدائره احصائیه
والیت مسکن اصلی آن ها اطالع بدهد.

 -:۸شخصیکه قبل از شمار بدیگر محاالت داخل و یا خارج افغانستان رفته باشد هر زمان حاضر شود قریه دار مکلف است
که بدایره احصائیه متعلقه آن اطالع بدهد تا بحضور حاکم یا عالقه دار محلی و کاتب احصائیه مطابق اصل ( )۵چهره شود.
 -:۹جداول احصائیه دو نسخه تحریر و بعد امضای هیئت شمار یک نسخه به عالقه داری و حکومت محلی حفظ و نسخه
ثانی سلسلتا بدایره احصائیه والیت یا حکومت اعلی و کالن منسوبه آن فرستاده می شود.

تبصره
قریه دار برای معلومات خود یک سواد جدول احصائیه قریه مربوطه اش را بامضای کاتب شمار گرفته می تواند.

 -:۱۰دوائر احصائیه والیات و حکومات اعلی و کالن از روی جداول مرسوله حکومات و عالقه داری ها یک جدول به
تفریق سن و توضیح اشخاص معیوب بدون نامنویس افراد ترتیب و بدائره احصائیه عمومیه ارسال میدارند دائره احصائیه
عمومیه مطابق توضیحات فوق به تفریق هر حکومتی و عالقه داری یک جدول احصائیه عمومیه تنظیم می نماید.
 -:۱۱قریه داران باید نفری تولید ،فوتی ،نو وارد ،نقل مکان ،فراری ،معیوبی را وقتا فوقتا به حکام و عالقه داران مربوطه
و حکام و عالقه داران بدوائر احصائیه والیات و حکومات اعلی و کالن منسوبه اطالع بدهند دائره احصائیه والیات و
حکومات مکلف هستند که سه ماه در سه ماه بدایره احصائیه عمومیه راپورت بفرستند.

اخذ عسکر
 -:۱۲وزارت حربیه در برج حمل هر سال تعداد ضرورت عسکر را بدایره احصائیه عمومیه وزارت داخله اخبار می نماید
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مدیر احصائیه عمومیه با انجمن وزارت داخله از روی جدول احصائیه عمومیه مندرجه اصل  ۱۰تعداد ضرورت عسکر را
باالی افراد قابل خدمت عسکری تقسیم و حصه هر والیت و حکومت اعلی را به تفریق بلدیه و حکومتی و عالقه داری نظر
به تعداد نفوس آنها تعیین نموده بدایره احصائیه والیات و حکومت اعلی اطالع میدهند.

 -:۱۳دوائر احصائیه والیات وحکومات اعلی مطابق تقسیمات انجمن وزارت داخله بحضور مجلس مشوره برای خدمت
عسکری نفر تعین و از سن  ۳۸ساله هر محل شروع نموده و تقسیمات نفر مذکور را به غرض جلب به حکام و عالقه داران
مربوطه اطالع میدهند.

تبصره

اگر سن  ۳۸سال تعداد مطلوب را کفایت نکند از سن کمتر از  ۳۸و در صورتیکه نفوس یک سن از تعداد مطلوب اضافه
باشد از قرار نمره مسلسل گرفته میشود.
 -:۱۴حکام و عالقه دارها مکلف هستند که عموم افرادی را که برای خدمت عسکری بقرار اصل ( )۱۳قابل جلب شمرده
شده اند جلب و جمع آوری نموده باوقاتیکه از طرف دوائیر احصائیه تعین میشود به مرکز حکومت محل خود احضار نمایند
و در حین اجتماع افراد مذکور مدیر احصائیه یا یک نفر معتمد آن با یک نفر داکتر مربوطه شخصا در محل اجتماع حاضر
شده در مرکز والیات وحکومات اعلی بمعیت نائب الحکومه ها و حکام اعلی و در سائر حکومات باتفاق حاکم های کالن و
حکام محلی بعد معاینه افرادی را که قابل خدمت عسکری باشند به معیاد معینه بدائره متعلقه آن اعزام می نمایند و کسانیکه
معیوب غیر قابل خدمت عسکری و یا فوت و بیکس و یا از دیگر قبیل معافیات این اصول نامه باشند سجل و تصدیق اصولی
آنها را با جدول کمبود به دوایر احصائیه مرکزی والیات میفرستند.

 -:۱۵دوائر احصائیه جدول کمبود افراد متذکره اصل ( )۱۴را با سجل و تصدیق آن ها به مجلس مشوره تقدیم و مجلس
مشوره پس از غور و مداقه در سجل افراد کمبود از همان منطقه از قرار نمره مسلسل دیگر نفری تعین نموده و اصوال از
طرف دوائر احصائیه در مرکز جلب و بعد از معاینه داکتر بدائره متعلقه آنها اعزام میشوند و منجمله اشخاصیکه قابل خدمت
عسکری نباشند مسترد و عوض آن ها دیگر نفری از همان منطقه گرفته می شود.
 -:۱۶میعاد احضار افراد به قطعات عسکری در هر دوره برج میزان است حکام و عالقه داران مکلف هستند که مجلوبین
را الی  ۱۰میزان بدوائر احصائیه مربوطه و دائره احصائیه الی اخیر میزان به قطعات منسوبه آن بسپرند در جلب نامه میعاد
احضار معین می شود.
( -)۱۷حکام محلی مکلف هستند افرادی را که با تکمیل چهره خط آنها را بدوائر احصائیه مربوطه میفرستند نظر به بعد
مسافه مهلت داده مزاحم اقربای شان نشوند.
 :۱۸دوایر احصائیه والیات و حکومات اعلی و کالن مکلف هستند که راپورت رسیدگی و باقی نفری را ماهوار بدائره
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احصائیه عمومیه ارسال دارند.

 -:۱۹پول بدل عسکری قبول نمی شود شخصیکه اسمش بخدمت عسکری ظاهر شود مکلف است شخصا میعاد معینه را
اکمال کند و یا بقرار شرایط ذیل عوض بدهد.

شرایط عوض

 -:۲۰شخص عوض باید ضمانت شرعی بدهد ،ضمانت شخص اصل در باره عوض نیز پذیرفته میشود.

تبصره

عوض بسن باالتر از  ۳۶قبول نمی شود.
 -:۲۱شخصیکه عوض میدهد باید قبل از شمولیت بخدمت عسکری بدادن عوض اقدام کند بعد از ادخال مالزمت اصل به
قطعات عسکری عوض بدون عذر معقول پذیرفته نمی شود.
 -:۲۲افرادیکه تعلیمات دوره عسکری را الی اختتام سال  ۱۳۱۴اکمال نموده باشند بصورت عوض به مالزمت عسکری
قبول شده می توانند.

 -:۲۴اگر عوض فرار کند ضامن جلب میشود تا خودش خدمت کند و یا عوض بدهد ضامن و یا عوض آن از تاریخ ادخال
مالزمت با کمال مدت متباقیه خدمت مکلف است.

تبصره
شخص مفرور هر زمان حاضر شود باید پو ل اصل را تاریخی بضامن مسترد نموده عوض کمبود همان محل بنام خدمت
دوره خود دو سال خدمت عسکری را ایفا نماید.
 -:۲۴هرگاه عوض در حین فرار شدن اسلحه دولت را با خود ببرد قیمت اسلحه از ضامن آن گرفته می شود ،شخص مفرور
هر زمان حاضر شود قیمت اسلحه از وی تحصیل و به ضامن مسترد می شود.
 -:۲۵عوض اگر فوت شود اصل و ضامن معاف اند اما برای تکمیل کمبود دیگر نفری از همان بلدیه و حکومتی و عالقه
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داری گرفته میشود.

 -:۲۶اگر اصل یا عوض بعد از ایفای یکنیم سال خدمت عسکری بی کس و یا معیوب و فوت شوند کمبود آن ها گرفته
نمیشود.

 -۲۷اشخاص عوض باستثنای اینکه سن آنها قابل خدمت عسکری نباشد و یا معیوب غیر قابل خدمت باشند بدیگر صورت
تردید نمی شوند.

 -:۲۸شخص عوض که داخل مالزمت است هر گاه قبل از اکمال دوره معینه اسم آن بخدمت عسکری ظاهر شود جلب ان
معطل و دیگر نفر از همان محل گرفته می شود اما بدوره آینده بایفای خدمت شخص خود مکلف است.

 -:۲۹در حین شمولیت نفری به قطعه عسکری از طرف آمر قطعه منسوبه ورقه ادخال مالزمت که دارای نمره و اسم و
ولدیت و سکونت و قومیت و تاریخ ادخال مالزمت است برای شان داده می شود.

 -:۳۰دوره خدمت عسکری دو سال است افرادیکه میعاد مذکور را اکمال نمایند باستثنای موقع اعالن حرب و یا موقعیکه
مجلس عالی وزراء لزوما تصویب نماید دیگر بار بخدمت عسکری مکلف نمی شوند.
 -:۳۱اشخاصیکه بصورت عوض خدمت نموده اند با کمال میعاد خدمت شخص خود ها مکلف اند.
 -:۳۲افرادیکه بصورت جلبی و یا خوش برضاء در حکومات گذشته و یا باصول قومی درعصر حاضره دوره مالزمت
عسکری را تکمیل نموده باشند هر گاه اسم آن ها بخدمت عسکری ظاهر شود جلب و شامل خدمت می شوند.
 -:۳۳افرادیکه میعاد خدمت عسکری را اکمال نمایند از طرف آمران قطعه یک یک ورقه مطبوع که دارای نمره و تاریخ
اکمال مالزمت و رسید اسلحه دولت باشد برای شان اعطاء و ترخیص میشوند.

معافیات و شرائط آنها
 -:۳۴علمای معروف جامع که تدریس میکنند مشروط برینکه تصدیق اهالی و قاضی و حکومت محلی را دارا باشند.
 -:۳۵اشخاص آتی الذکر در مرکز بتصدیق وزراء و در والیات به تصدیق نائب الحکومه ها و حکام اعلی و کالن.
الف :منصبداران عسکری و پولیس و کوتوالی از رتبه بلو کمشر و باالتر از آن.
ب :معلمین و متعلمین مکاتب رسمی ،مستخدمین فنی تلگراف و تیلفون و فابریکه جات دولتی ،پیلوت ،میخانیک دریور های
موتر های دوائر حکومتی.
ج :معافی اشخاص فنی مشروط بر این است که دیگر اشخاص در همان فن موجود شده نتواند و از انفکاک آن ها در کار
تعطیل و سکته گی واقع شود.
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د :متعلمین الی فراغ از تعلیم و معلمین و اشخاص فنی تا زمان اشغال به وظائف از خدمت عسکری معاف هستند به مجرد
انفکاک از مشاغل آمران دوائر مربوطه آن ها مکلف اند که بدوائر احصائیه متعلقه اطالع بدهند.

هـ :منصبداران عسکری و کوتوالی و پولیس تا درجه بلو کمشر که سبکدوش شده اند مشروط بر اینکه مدت پنج سال متوالیا
در سلک عسکری خدمت کرده باشند.

تبصره

مأمورین حربیه از قبیل مدیر ها و سرکاتبان و کاتبان ادارات وغیره که دارای رتبه عسکری می باشند از امتیاز معافی اخذ
عسکر استفاده کرده نمیتوانند.
 -:۳۶اشخاص بی کس :

تبصره
بی کس شخصی گفته می شود که در منطقه حکومتی و عالقه داری محلی خود پدر ،برادر ،پسر کبیر نداشته باشد و یا اگر
داشته باشد از حیث معیوبی و یا شیخوخیت تحصیل معاش کرده نتوانند و خود شخص مذکور متکفل اعاشه آن ها باشد.

 -:۳۷معافی شخص بی کس مشروط برین است که مجالی شرعی به تصدیق قریه دار و امضای عالقه دار و حاکم محلی
منسوبه خود حاصل نموده به کاتب احصائیه بسپرد کاتب احصائیه مکلف است که بعد از اخذ مجال برای شخص مذکور سند
معافی اعطاء و اصل مجال را به سلسله مراتب بدائره احصائیه منسوبه آن ارسال دارد.
 -:۳۸شخص بی کس اگر عالوه بر خانه سر پناه و اثاث البیت ضروریه اضافه از سه هزار افغانی جایداد داشته باشد
بگرفتن عوض مکلف است.

تبصره
جایداد اشخاص بی کس در مراکز شهر ها از طرف رؤسای بلدیه و در محاالت از طرف حکام محلی و عالقه دار علم
آوری و تصدیق می شود.
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 -:۳۹شخصیکه اسمش بخدمت عسکری ظاهر شود هر گاه پدر برادر و یا پسر کبیرش داخل مالزمت عکسری بوده و دیگر
برادر و یا پسر کبیر غیر شامل خدمت نداشته باشد در باره آن قرار ذیل رفتار میشود:

الف  :اگر از اکمال میعاد خدمت اقربای مذکور الی شش ماه مانده باشد جلب آن معطل و بعد اکمال خدمت اقربای شخص
مذکور جلب میشود.

ب :هرگاه اضافه از شش ماه مانده باشد عوض آن دیگر نفر از همان منطقه گرفته میشود و شخص مذکور بدوره آینده بایفای
دو سال خدمت عسکری مکلف است.

 -:۴۰افرادیکه بعد از شمولیت بخدمت عسکری بی کس شوند بآمر قطعه منسوبه خود عرض نمایند آمر قطعه مکلف است
که از حکومت محلی آن تحقیقات نماید ،در صورتیکه بی کسی اشخاص مذکور بموجب اصل ( )۳۶اثبات شود معاف میشوند
و اگر جایداد داشته باشد مطابق اصل ( )۳۸بگرفتن عوض برای خدمت ایام متباقیه مکلف هستند.

مواد متفرقه
 -:۴۱نفری احتیاجات پولیس و کوتوالی بموجب اصل  ۱۲مطابق افراد عسکری تکمیل و به احکام اصولنامه هذا تطبیق می
شود.
 -:۴۲افرادیکه از مالزمت عسکری غیر حاضر شوند در باره آنها قرار ذیل اجرأآت می شود:

الف :الی چهار ماه از طرف قوماندان های قطعات اصوال تعقیب میشوند هر گاه با وجود تعقیبات به میعاد متذکره حاضر
نشوند بدوایر احصائیه حکومتی محلی آنها اطالع داده میشود که در صورت غیوبیت اصوال مجالی شرعی استحصال و
عوض شان از همان محل دیگر اشخاص اصوال تعین وبمراجعش اعزام نمایند.
ب :شخص غیر حاضر هر زمان حاضر شود مکلف است مناصفه ایام غیر حاضری خود را بر عالوه تکمیل مدت متباقیه
دوره معینه خدمت نماید.
 -:۴۳شخصیکه قبل از ظاهر شدن اسم آن بخدمت عسکری بدیگر محاالت داخلی افغانستان رفته باشد از طرف قریه دار
اسم و محل اقامت فعیله آن بدایره احصائیه متعلقه اش اطالع و بسلسله حکومت مربوطه جلب و شامل خدمت میشود.

تبصره
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اگر شخص مذکور بخارج افغانستان رفته باشد هرگاه تا سه ماه حاضر شود شامل خدمت واال دیگر نفر از همان محل تعین و
جلب میشود و شخص مذکرو در حین احضار عوض کمبود همان محل بایفای دو سال خدمت شخص خود مکلف است.
 -:۴۴تکت های برخاست ادخال مالزمت و اکمال خدمت مجانا داده می شود.

 -:۴۵وظائف امور احصائیه را که بموجب اصولنامه هذا بقریه دار راجع است در مواضعیکه قریه دار موجود نیست یک
نفر از اشخاص محاسن سفید قریه که از طرف اهالی معرفی میشود اجراء میدارد در موقع شمار عالوه بر قریه دار و یا
شخصیکه وظیفه او را اجراء میدارد شمولیت و حضور دو نفر محاسن سفید قریه نیز الزم است.

 -:۴۶برای تطبیق احکام اصولنامه هذا عنداللزوم وزارت داخله و نائب الحکومه ها و حکام اعلی و کالن تفتیش نموده
اشخاصیکه در احکام موادش تخلف نموده باشند مجازات میشوند.

مواد تعزیریه
 -:۴۷هرگاه هیئت شمار در شمار و تعین سن غفلت و یا چشم پوشی نمایند تعزیر.
 -:۴۸اشخاصیکه از شمار خود را پنهان کرده باشند تعزیر.
 -:۴۹افرادیکه برای خدمت عسکری جلب میشوند هرگاه خالف مقررات اصل ( )۱۹این اصولنامه شخص دیگری را
بصورت ساخته کاری بنام خود چهره و یا شامل خدمت نمایند اصل مجلوب مکلف است عالوه بر میعاد دوره معینه سه ماه
خدمت نماید و شخص عوض جعلی تعزیر.

همچنان مأمورین مربوطه و یا منصبدار قطعه و دیگر اشخاصیکه در ساخته کاری مذکور شرکت داشته باشند نسبة تعزیر.
 -:۵۰حکام و عالقه داران هر گاه در احضار افراد جلبی نسبت بموعد معینه اصل ( )۱۶مماطله و تاخیر نمایند نظر
بدرجات غفلت تعزیر.
 -:۵۱مامورین محلی و قریه داران هرگاه از اقامت و احضار اشخاص مندرجه اصل ( ۷و  )۸و همچنان مأمورین احصائیه
سن و چهره نفری مذکور را به مرجع آن اطالع نداده غفلت نمایند تعزیر.
 -:۵۲مأمورین محلی و قریه داران هرگاه نفری تولدی و فراری و فوتی وغیره را که در اصل ( )۱۱تصریح یافته بحکام و
عالقه داران مربوطه راپورت ندهند تعزیر.
 -:۵۳اگر در فرستادن راپورت از طرف مقامات مصرحه اصل ( )۱۱تعطیل و تأخیر واقع شود مامورین غفلت کار همان
شعبه تعزیر.
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 -:۵۴داکتر هائیکه در نتیجه معاینه خالف حقیقت تصدیق نمایند تعزیر.
 -:۵۵اشخاصیکه خالف حقیقت تصدیق نمایند تعزیر.

 -:۵۶شخصیکه در اثنای خدمت بدون تکت رخصتی بخانه خود رفته باشد قریه دار مکلف است به حاکم و عالقه دار متعلقه
آن اطالع بدهد که ضامن گرفته بخدمتش اعزام نمایند هر گاه قریه دار و حاکم و عالقه دار در اطالع و فرستادن شخص
مذکور غفلت نمایند تقزیر.

 -:۵۷در وقت اعالن حرب اشخاصیکه بمیعاد معینه حاضر نشوند تعزیر.
 -:۵۸باجرای مواد اصولنامه هذا وزارت داخله مکلف است.

ادخال و اجرای اصول نامه هذا را در جمله اصوالت موضوعه امر و اراده مینایم.
مورخه  ۱۵سنبله  ۱۲۱۷مطابق  ۱۱رجب المرجب ۱۳۵۷

