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نظامنامه مکتب خورد ظابطان افغانستان

در مطبعه تیپوگرافی دارالسطنه کابل

ثانیا طبع گردیده
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نظامنامه مکتب خورد ضابطان
قاعده  -۱یکی از کندک های قطعه نمونه کابل در حال حاضره برای مکتب خورد ضابطان افراغ گردیده است و موجودی
مکتب مذکور فی الحال پنجصد نفر میباشد.
قاعده  -۲درین مکتب هر افغانیکه سنش از بیست سال تا بیست و سه سال باشد قبول میشود ،داخل شدن درین مکتب ،به
خوانندگی و نویسندگی وابسته و مشروط نیست و تنها سالم بودن اعضا و قوی جسمانی کافیست ،داخل گردیدن شاگردان
بمکتب ،به منظوری و موافقت قوماندان قطعه نمونه تابع است .از جمله سپاهیان و دلگی مشرانی که الیوم در کندک ها
موجودند .کسانیکه سن شان از بیست و سه سال تجاوز نموده باشد اگر آرزو داشته باشند ،بشرط قبول کردن شرائیطیکه
در ذیل بیان میشوند ،نیز بموجب منظوری قوماندان قطعه نمونه داخل شده میتوانند.
قاعده  -۳در مکتب خورد ضابطان مدت تحصیل یک سال است تدریسات علی العموم نظری و عملی هستند ،شکل و
درجه تعلیم و تدریس برأی و صوابدید قوماندان قطعه نمونه گذاشته شده است.
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قاعده  -۴برای شاگردانیکه در مکتب خورد ضابطان هستند نیز بر طبق سپاهیانیکه در قطعه نمونه میباشند ،از طرف
دولت طعام داده می شود.

قاعده  -۵به شاگ ردان مکتب خورد ضابطان در سال دو دست لباس و یک باال پوش و دو جوره بوت و دو دست زیر بوش
کاال و دو جوره جراب ،و دو دانه کاله ،و عالوه برین در هر ماه پنجروپیه تنخواه هم داده می شود.

قاعده  -۶شاگردانیک ه در مکتب اکمال تحصیل نمایند ،در صورتیکه باالمتحان اثبات لیاقت ورزند .برتبه برک مشری از
مکتب می برایند و بواسطه وزارت حربیه به کندک ها تقسیم میشوند.

بشاگ ردانیکه از مکتب برتبه برک مشری برآیند ،از حضور مبارک اعلیحضرت پادشاهی دو دو صد روپیه کابل مکافات
نقدی و یک یک دور بین احسان فرموده میشود.

قاعده  -۷شاگردانیکه در امتحان موفق نشوند ،هرگاه خواهش داشته باشند ،و در خود قابلیت ترقی ببینند ،تکرار یکسال
دیگر در مکتب برای تحصیل مانده میتوانند ،فقط کسانیکه بالکل ناالیق باشند ،و یا در اثنای تحصیل هیچ یک برتری و
بهتری ابراز نتوانند ،از طرف قوماندان قطعه نمونه از مکتب طرد و اخراج میشوند.
قاعده  -۸به هر یک از برک مشرهائیکه از مکتب برآیند ،ماهوار بیست و پنج روپیه پخته کابلی تنخواه داده میشود و ال
اقل تا پنج سال هرگاه در اردو به موفقیت و صداقت خدمت کنند ،باالمتحان برتبۀ بلوک مشری در مسلک منصبداری داخل
شده می تواند.
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قاعده  -۹پرک مشرهائیکه از مکتب برآیند ،اگر چه برتبه بلوک مشری نایل شده نتوانند ال اقل تا مدت ده سال در اردو
بخدمت کردن مجبورند ،بعد از ده سال از اردو مرخص گردیده ،بعد از آن هرگاه خواهش داشته باشند در خدمت ملکیه
داخل شده میتوانند.
قاعده  -۱۰خورد ضابطانیکه برتبۀ بلوک مشری نایل گردیده باشند ،نظر بدرجه لیاقت و اقتدار شان در میان ضابطان پی
در پي به ترفیع رتبه مظهر میشوند.
قاعده  -۱۱به اجرای احکام این نظام نامه وزیر حربیه مأمور است.
(اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت اراده مینمایم).
امضای مبارک اعلیحضرت همایونی
 – 21برج ثور 1۳۰۰ -
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