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ٔ
ٔ۱۸سرطانٔسنهٔ(ٔ )۱۳۰۲
ٔ
تعدادٔطبعٔاول ٔ

ٔ
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صورتٔقبولٔمهاجرین ٔ
 -1قبول مهاجرین در داخل مملکت افغانستان و تعین جای برای اسکان مهاجرین و صورت اسکان شان بزیر اختیار
حکومت افغانستان است مهاجرینیکه بدولت علیه افغانستان مراجعت میکنند بگرفتن تذکره نفوس افغانستان موافق نظامنامه
مخصوص آن مکلف و مجبور هستند .عالوه بران سند تعهد بدهند که خود شان و اوالد صغارشان تابعیت افغانستان را
قبول دار بوده بعد از آن بتابعیت قدیمه شان مراجعت نمی نمایند.
 -۲مهاجرین دو قسم است-:
قسم اول -مهاجرینیکه از دولت متبوعه شان اذن مهاجرت گرفته و بخاک افغانستان مراجعت نموده اند.
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قسم دوم -مهاجرینیکه بقسم التجار مراجعت و تابعیت افغانستان را طلب نموده و مراجعت شان بقسم مهاجر از طرف
حکومت افغانستان منظور گردیده باشد.

 -۳مهاجرینیکه بقسم اول تعلق دارد اوالً بمامورین تبعه افغانستان که در خارج مملکت افغانستان میباشیند مراجعت نموده و
قراردادیکه از طرف حکومت داده میشود مطابق آن قرار داد حرکت می نمایند وزمانیکه مراجعت شان از طرف حکومت
منظور میشود مجبور هستند که اوراق الزمه برای ترک تابعیت و ماذونیت مهاجریت خود بدست آورده و بمامورین دولت
علیه افغنستان تحویل مینمایند کسانیکه شرط فوق الذکر را ایفا می نمایند بطور مهاجریت بخاک افغانستان آمده و جاهای که
از طرف حکومت برای شان نشان داده شود و سکونت میکنند و تذکره نفوس افغانستانرا حاصل میدارند.

 -۴مهاجرین قسم دوم که آرزوی مراجعت و مهاج ریت بخاک افغانستان مینمایند قبل از ادخال بخاک افغانستان بنائب
الحکومه گ ی یا حکومتی اعلی اطالع بدهند تا تعین جای سکونت شان را نمایند و بعد استجازه نائب الحکومه ها و حکام
اعلی بدولت علیه افغانستان مراجعت میتوانند بعضی اشخاص بنابر ایجاب معقول که اطالع دهی و اجازه برای شان ممکن
نشود ازین قاعده مستثنی شمرده میشود.
 -۵مهاجرین که بدولت علیه افغانستان مراجعت میکنند در باره آنها تحقیقات الزمه بعمل آورده میشود بعد از نتیجه
تحقیقات اگر حکومت مهاجرت آنها را الزم قبول نداند از خاک افغانستان خارج میشوند.
 -۶برای کسانیکه بقسم التجا در ممالک افغانستان مراجعت مینمایند و تذکره تابعیت افغانستان را نگیرند بطور مسافرت در
افغانستان حق اقامت داده میشود .اما از حقوق مهاجرت استفاده و از حکومت جای و سائر معاونت طلب کرده نمیتوانند و
در باره اینطور اشخاص مثل دیگر تبعه خارجه مطابق قواعد دولیه معامله کرده میشود .و از حقوق تبایع افغانستان استفاده
کرده نمیتوانند.
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 -۷مهاجرینکه بخاک افغانستان قبول کرده میشوند مجبور هستند که بجاهائیکه برای شان داده میشود .در همان جای رفته
سکونت میکنند .این قدر است کسانیکه بر همان جای های معینه نمی روند و خواهش بدارند که از وجه خود در دیگر جای
زمین بگیرند و یا در نزد خویشان و تعلقه خود سکونت بدارند نیز حق دارند ،حکومت مطالبات شان را غور و فکر کرده
اگر قصوری نبیند قبول میکند درینصورت معاونت نقدی و جنسی و زمین و جای سکونت از طرف حکومت حق ندارند و
این طور مهاجرین مجبور هستند که بحکومت با یک سند تعهد کنند که از طرف حکومت بعد ازین یک گونه معاونت نقدی
و جنسی وزمین برای سکونت شان طلب ننمایند.
 -۸از میان مهاجرین کسانیک ه ادعای تابعیت اجنبی را میدارند از تابعیت افغانستان خارج و از خاک افغانستان کشیده
میشوند و کسانیکه از طرف حکومت پیسه و زمین گرفته باشند پیسه و زمین مذکور نیز واپس گرفته میشود.

ٔ
وظایف ٔ
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 -۹همه معامالتیکه بمهاجرین تعلق دارد در مرکز از جمله وظایف وزارت داخلیه است و بذریعه مدیر عمومی نفوس ایفا
میشود و در والیات نائب الحکومه ها و حکام اعلی بواسطه مدیر نفوس محلی به تعمیل میپردازند.

 -1۰در هر نائب الحکومه گ ی و یا حکومتی اعلی در زیر ریاست نائب الحکومه و یا حاکم اعلی عند االقتضاء یک مجلس
مهاجرین موجود میشود ،عالوه بر وکالی مهاجرین اعضای طبیعیه و اعضای منتخبه مجالس مشاوره و مدیر نفوس
اعضای مجلس مذکور هستند.

 -11از جمله اعضای مجلس مذکور برای تنقید و حل مسائل کار های مهاجرین چند نفر از طرف مجلس مذکور تعین
میشوند که آنچنان مسائل را حل و فصل نموده خالصه آرای مفصله خود را تقدیم حضور نائب الحکومه و یا حاکم اعلی
نمایند.

 -1۲اعاشه موقته مهاجرین سوق و اسکان مهاجرین عند االقتضاء تعمیر ساکن مهاجرین تعین و تفریق زمین برای
مهاجرین و همه معامالتیکه برای اسکان مهاجرین تعلق داشته باشد موافق تخصیصات منظوری بودجه که از وزارت
داخلیه صادر میشود از جمله وظایف مجلس مهاجرین است.
 -1۳در باره سوق و سیر مهاجرین مطابق هدایات مجلس مهاجرین کوتوالی و پولیس همان محل همه خدمات را بایفا
کردن مجبور هستند.
 -1۴تخصیصاتیکه برای مهاجرین در بودجه عمومی مشخص شده است مطابق هدایات مجالس مشاوره از طرف مستوفی
و یا سررشته دار اعلی بمصرف رسانیده میشود.

۲

صورتٔاسکانٔمهاجرین ٔ
 -1۵برای مهاجرینیکه جدید آمده باشند از طرف حکام موقتا ً بطور مسافرت جایهای مناسبه مشخص کرده میشود.
 -1۶مهاجرین مذکور را از طرف داکتر و یا طبیب معاینه کرده میشوند کسانیکه مریض میباشند در شفاخانه های حکومت
تحت تداوی گرفته میشوند.
 -1۷برای مهاجرین که از خارج می آیند از سرحد دولت علیه افغانیه الی محل که برای سکونت شان تعین میشود کرایه و
بارگیر از طرف حکومت داده میشود اعاشه و خوراکه که مهاجرین تا رسیدن فصل بخود شان تعلق دارد تنها برای
اشخاص ضعیف سالخورده نادار و اطفال خورد سال که از خود ولی نداشته باشند و زنهائیکه بی سرپرست باشند از طرف
دولت خوراکه داده میشود.
 -1۸تعین و تفریق زمین بزودی مطابق تعداد عایله یک مهاجر از اهم ترین وظایف مجالس مهاجرین شمرده میشود
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مجالس مذکور از سهل انگ اری خود و از پریشانی مهاجرین مسئول هستند زمینیکه برای مهاجرین داده میشود و آبادی و
قوه نباتیه و آب این زمین به نظر دقت گرفته مطابق اندازه تعداد نفری عائله یک مهاجر که برای معیشت یکساله کفایت کند
داده میشود وسند این زمین بنام رئیس همان عائله داده میشود.

 -1۹اگر ممکن باشد زمین مذکور برای مهاجرین مفت و رایگان داده میشود و اگر ممکن نباشد قیمت این زمین از
مهاجرین باقساط طویل مثل پانزده یا بیست سال گرفته میشود.

 -۲۰برای آبادی جای سکونت مهاجرین چوب پوشش از طرف حکومت داده میشود نفری کار و دیگر آبادی آن بر ذمه
خود شان است و هم بنا بر مساعدت خرید کاو قلبه و تهیه سامان زراعت آنها در یک قلبه زمین چهل روپیه نقد و چهل
سیر گندم و چهل سیر جو و جواری بقسم بخشش از طرف دولت داده میشود.

 -۲1صورت انشاء ابنیه بطور خشت پخته و یا خشت خام و یا چوب کاری مطابق احتیاجات محلیه از طرف مجلس
مهاجرین تعین کرده میشود.

 -۲۲در زمانیکه مهاجرین در یک جای سکونت بدارند و یک قریه تشکیل بکنند برای مسجد و مکتب جای علیحده
مشخص کرده میشود و قیمت جای مکتب و مسجد نیز بر ذمه همه اهالی این قریه تقسیم کرده و مطابق قسط تحصیل کرده
میشود.
 -۲۳مهاجرینیکه در خاک افغانستان مراجعت مینمایند در مدت شش سال از خدمت عسکری و در مدت سه سال از مالیات
معاف میباشند.
 -۲۴اگر در یک خانه برای کشت نمودن زمین مرد موجود نباشد این قسم مهاجرین زمین خود را بطور اجاره و یا
مزارعه برای دیگری داده میتواند.
۳

 -۲۵برای ارباب صنعت بعوض زمین آالت و ادوات الزمه که برای اجرای صنعت خود لزوم و احتیاج دارند تدارک
کرده داده میشود برای قیمت این آالت و ادوات نیز اهل قریه مهاجر بیک دیگر ضامن شمرده مطابق قواعد اراضی
حصول اقساط میشود.
 -۲۶در زمان وارد شدن مهاجرین از طرف وزارت داخلیه یا نائب الحکومه ها و حکام اعلی تدقیقات الزمه کرده و از
روی گزارش مهاجرین برای شان موضع سکونت تعین کرده میشود و همچنین تأثیرات اقلیمیه صنعت دهقانی شان بنظر
دقت گرفته میشود بهمین طور علیحده علیحده مواضع اسکان مشخص کرده میشود.
 -۲۷در زمانیکه مهاجرین یک قریه تشکیل و اسکان نمایند از طرف مهندس انتظام قریه کرده و جای مکتب و مسجد و
بازار و میدان و جای قبرستان و محل چرایش گاه بهایم مشخص کرده میشود.
 -۲۸مهاجرینیکه از طرف دولت مفت و رایگان زمین گرفته باشند زمینهای خود را الی بیست سال فروخته نمیتوانند و
بورثه شان انتقال میکند اگر مهارجرین بیست سال مستقالً بدولت افغانستان بودوباش کرده زمین مذکور بتصرف شان باشد
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بعد از آن حق فروش را دارا میشوند.

 -۲۹قریه هائیکه از طرف مهاجرین تشکیل یافته است از طرف حکومت بطور مناسب اسم گذاشته میشود.

 -۳۰مجالس مهاجرین بهر ماه یکدفعه یک قطعه راپورت اجراآت خود را بوزارت داخلیه میفرستند و درین رپوت مقدار
تعداد و صورت اسکان و مبالغیکه برای مهاجرین داده شده است علیحده علیحده نشان داده میشود.

 -۳1مستوفیان و سررشته داران اعلی به دادن جدول امالک سرکاری عندالطلب باین مجالس مهاجرین مجبور هستند.
 -۳۲به اجرای احکام این نظامنامه وزارت داخلیه مکلف است و ادخال این نظامنامه را در زمره نظامات دولت امر و
اراده فرمودیم.
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