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 قصر داراالمان ـ یادگار بزرگ عصر تجدد گرائی درکشور

  (و آخر ومس)قسمت 

 

 نظامنامهدو 

شخاص بوسیله ا، بیشتر نکاتی تبارز می یابند که از اصالحات دروه امانی صحبت بعمل  می آیدوقتی 
ترک ستر برای "، ازجمله سالها تلقین گردیده است هموطنان در طولدر ذهن اکثر  و یا نشرات منفی

مردن( اف )سبک شفپوشیدن لباس اروپائی"، "فرستادن دختران جهت تعلیم به خارج"، "استخ، "امر"زنان
رح ش، "تغییر رخصتی از جمعه به پنجشنبه" و غیره که تغییر سنه از قمری به شمسی""علمای دینی"، 

لی به قبمقاله یک و متن این فرمان را طی  آن در "فرمان پادشاهی" امیر حبیب هللا کلکانی ذکر یافته
 ۀدر واقع به حیث وسیلۀ تبلیغ و حربۀ برنده و خطیر بوسیل نکاتی اند کهه ام. اینها کردبیان  تفصیل

بکار برده شدند تا احساسات مخالفان داخلی و خارجی شاه امان هللا غازی و برنامه های اصالحات او
 حکومت هایند. متأسفانه بکشانبه قیام در برابر او مردم را تحریک و  یم مترقیژرآن عامه را علیه 

 یل دوره سقوی علیه شاه امان هللا و برنامه هاتبلیغ منفی مثای از همین شیوه  نیز تاحد زیاد یبعد
تا برواقعیت اصالحات آن دوره پرده اندازند  کوشیدندابزار سیاسی استفاده کرده و حات او به حیث اصال

 از نظرها دور سازند. را و حتی شواهد و اسناد آن دوره 
 

کرده واکنون در سن  های وظیففامروز یک هموطن گرامی که سالها به حیث یک دپلمات ارشد ایهمین 
له به من تیلفون کرد و موضوعی را ذکر کرد که کهولت قرار دارد، پس از مطالعه قسمت دوم این مقا
گفت هنگامیکه محصل فاکولته حقوق بود و آن بیان آن در اینجا مصدق ادعای فوق خواهد بود. او 

به یک نشان  رئیس بلدیه وقت دغالم محمد فرهاآقای فاکولته در یکی از عمارات داراالمان جا داشت، 
ه خانلیی از تحودریک ر داراالمان نصب شده بود،در روی یکی از دیوارهای قصکه  بزرگ دوره امانی 

پس از آنکه حکومت وقت نام داراالمان را بزرگ گفته می شد این نشان دست یافت که آن مرجع  های
 شم مردم دور شود.چو تا این نشان از جل ندعمداً از روی دیوار برداشت ،لفنون" تبدیل کردا"داررا به 
قدم بقدم حقایق برمال میشوند و  های تاریخ آن دوره  یخبا ذوب شدن  جای مسرت است کهامروزاما 

 .یندآبسا مسائل از زیر پرده ابهام بیرون می 
 

سی بررعمیق منصفانه وپربار امانی که اگر بطور ۀی اصالحات دوراساسهیت برمیگردم به ماحال بهر
آنرا در بسا  که همراه بود مهمیمیتوان به جرأت ادعا کرد که این دوره واقعاً با تحوالت  آنوقت ،دنشو

 در ارتباط با بیشتردوره را  اینو اجرآت ات قداممورخین ما ا. اکثر نامید موارد یک تحول "انقالبی"
در ساحات  تحوالت و برنامه های اصالحی آن  درحالیکه ،داده اند مورد تدقیق قرار تحوالت سیاسی
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ی که جهان پیشرفته در آنوقت ط متی در حرکت بودبه س ، اقتصادی، فرهنگی و تعلیمیمختلف اجتماعی
برجسته ترین اقداماتی محسوب میشود که  ز"قانون گذاری" در آن عصر یکی ا. انقالب طریق میکرد

أی ررعایت دولت" بنیاد گذاشت یعنی  ـ بر مدل "ملتبرای بار اول در افغانستان اساس حیات نوین را 
 در پیشبرد امور آنهم ازطریق حاکمیت قانون. و نظر مردم

 
 "داراالمان" مطرح است و در قسمت اول و دوم  ـ انجائیکه در این مقاله موضوع شهر جدید کابلاز 

از دو "نظامنامه" م تا یدد، الزم دگردی ابرازآن مطالبی  قصر با شکوه ار این شهر جدید و ماع ۀدر بار
بیش از نود آور شوم که هریک آن گوشه ای از اصالحات و نوآوریها را یاددر ارتباط با این موضوع 

 "نظامنامه شرکت عمران دیگر نظامنامه ابنیه شهر داراالمان" و"یکی  :بیان میدارددر کشور سال قبل 
 داراالمان".

  
در محتوا دارد که ازآنوقت تا چند سال قبل  را مار شهر جدیداول الذکر شرحی از چگونگی اعامنامه نظ

یل تشککارته سه و سائر نواحی کارته چهار،  ،در نواحی جدید شهرنو عمران بعدی شهر کابل رااساس 
برمبنای آن استوار گردید که  (ساختمانی بلدیه )بعد ها شاروالی ه ای کاری وشیو میداد و در حقیقت

های دو سه دهه اخیر و جاگزین شدن "زور" بجای "قانون" شهر بار مصیبتحوادث ع ومتأسفانه با وق
" یعنی خارج بادآر کابل از شکل یک شهر مدرن به شکل یک شهر "زوربخصوص شه ،بزرگ کشور
 .که اکنون راه اصالح از نزد همه گم شده است تغییر منظر داد نقشه شهری

 اولین شرکت آنهم تأسیسگذاشت، اقتصادی نظر بنیاد یک تحول عمده از نظامنامه "شرکت عمران"اما 
برای تقویه تشبث خصوصی زمینه سازی و به وجود آمدسال  90برطبق یک قانون در کشور که سهامی 

وب یک سند مهم تاریخی محس ،یق میدارندققانون برای کسانیکه در تاریخ اقتصادی کشور تحد. این کر
بسا مطالب مهم برای تاریخ نویسان  ،به دوره امانی و تحوالت اقتصادی آن به دقت دیده شوداگر . میشود

 .ن عطف توجه صورت گرفته استآتاحال کمتر به متأسفانه که وجود دارند این ساحه در وانج
مقاله توأم با امیدی است که توجه محققان  که ذکر متن مکمل این دو نظامنامه در این اذعان کردباید 

یق بیشتر پیرامون همچو اسنا د تاریخی برآیند و خدمتی با جوان را به خود جلب نماید تا در پی تحق
این با  فراهم سازند. آن دورهتحوالت تاریخی بررسی مزید ارزش را برای نسلهای بعدی در زمینه 

 ذیالً پرداخته میشود: مل آن دو نظامنامهامیدواری به نشر متن مک
 

شهر داراالمان ۀنظامنامه ابنی  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ک شهر باشد، بنابرآن ی برای دولت علیه افغانستان الزم است یک شهر شایسته و مناسب پایتخت داشته
موسوم به شهر داراالمان بنیاد شده و در آن سرکهای وسیع و کوتی های پخته کاری مرغوب و باغهای 
با زینت گلکاری و اشجار، باغهای عمومی، باغهای مخصوص اناثیه ساخته میشود. آبهای گوارا بذریعۀ 

از شهر خارج کرده خواهد شد. تنویرات  نل ها بهرخانه تقسیم و آبهای کثیف از زیر زمین در بلول ها
خانه های این شهر همه از قوۀ الکتریک خواهد بود. تمام اشخاصیکه مایل باشند در آنجا تعمیرات و 

 ابنیه نمایند، بروفق مواد ذیل مجاز بوده از فوائد و امتیازیکه شرح داده میشود، استفاده میتوانند.
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اهالی شهر داراالمان که در تحت ریاست یکنفر مامور تعمیرات، ـ یک هیئت  اداره کنندگان عمارات  1

اهالی که از اشخاص متخصص فن تعمیر و با تجربه هستند، تشکیل میشود، وظیفه این هیئت اینست که 
یه ی نقشه های ابنرترتیبات و تنظیمات تعمیرات و شکل و حصه های زمین که فروخته میشود و منظو

یرات را موافق نقشه ها میدهند و مواظبت مینمایند که نقشه ابنیه باصول ساختن تعم ۀرا نموده اجاز
 بسیار صحیح و درست ساخته شود.

شکیل ت ،ره زمینی را که برای شهر محدود شده، بتدریج هر قطعه را به ترتیب تسطیح فنیاـ هیئت اد 2
آبهای کثیف مزبله ها را خیابانها و محله ها و زمین هائیکه اجازه برای ساختن داده میشود و مجرای 

بخارج شهر مینمایند هر شخص بخواهد نظر به ثروت و مکنت خود در آن قطعه زمینی را انتخاب و 
از دولت خریداری میتواند و اگر در محله های دیگر که هنوز برای ساختن ترتیب نشده آرزوی ابنیه 

ازطرف  ،حله که میل ساختن در آن داردترتیبات و تنظیمات م باید که منتظر باشند تا بعد ،داشته باشند
 هیئت اداره برایش اجازه تعمیر داده شود.

ا نقشه عمارت خود ر ،قبل از شروع بکار و تعمیر ،ـ هرشخصیکه خیال ساختن ابنیه را داشته باشد 3
اجازه میدهد و باید شخص مذکور  ،با هیئت اداره نشان داده هیئت مذکور اگر آنرا قبول و پسند نمایند
 نقشه منتخب شده خود را سه نسخه ترتیب و به هیئت تقدیم دارد.

اوالً ـ نقشه کل و جامع زمین و عمارت؛ دوم ـ نقشه افتاده و ایستاده و بریده هریک از ابنیه و همچنین 
اندازه محوطه و دروازه های دخولیه بکوچه. این نقشه ها باید به مقیاس ذیل باشد: الف ـ نقشه حدود 

 نقشه افتاده و ایستاده هر سمت و تراشخانه و کتاره یک در یکصد. ب ـ ؛ه یک در یک هزارزمین و خان
و اگر نقشه های ضروری تعمیر خود را از اداره داراالمان خواهش کنند، از نقشه هائیکه به اداره 

 ست کهمذکور موجود است، هرکدام را پسند کنند نیز مجاناً برای شان داده میشود. هیئت اداره موظف ا
در  نقشه ها را بدقت وارسی کرده و در یکی از نقشه های مذکور به امضای هیئت اجازه تعمیر بدهد.

ت نشود، جهات و دالیل قبول نکردن نقشه را کتباً ئصورتیکه نقشه معرفی شده از مالک زمین قبول هی
قشه ز تصحیح نبه شخص موصوف شرح داده و نصایح الزمه برای تصحیح کردن نقشه میکند تا بعد ا

 جدید حاضر و مرتب نمایند که قبول هیئت بشود.
مشغول تعمیر باشد و در حین  ،ه در دست دارداراگر مالک زمین بروفق نقشه که به امضای رئیس اد

تعمیر مالحظه نماید و بخواهد که تغیراتی یا توسعه در تعمیرات خود بدهد، این تغیرات و توسعه را 
ره اجازه تحریری گرفته مشغول به تعمیرات اره حاضر کرده و مجدداً از ادااد باید که نیز سه نقشه به
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ه زوی و کلی بجمالک زمین نقشه هیئت را ببیند و مایل باشد که بعضی تغیرات  صشود و اگر شخ
نباشد و قبول هیئت شود،  هنظامنام نقشه داده شود، اظهارات خود را به هیئت پیش نهاد کرده اگر مخالف

 آن میشوند.ات را اجازه گرفته مشغول تعمیر آن تغیر
تغیراتیکه  هر ه در اداره او میباشند، مواظبت نمایندکمامور عمارات اهالی داراالمان و مامورین فنی 

 میشود کامالً موافق اجازه هیئت باشد و برخالف اصول و نقشه کار نشود.
آن از قرار نقشه که اجازه داده شده مخالفتی رخ بدهد، شخص معمار و تیکه  درصورتیکه در اجرأت

دار تعمیر و مالک زمین مجبور اند که مخارج و مصارف خرابی و از نوساختن برحسب نقشه را 
ه مسئولیت در بلدیه محاکمه نموده از قرار نتیجه محاکمه هریک به اندازه زبرعهده بگیرند و درتعیین اندا

 به تادیه مصارفات مذکور خواهند پرداخت.مسئولیت 
همه عمارات از سرکها به فاصله های معینه ذیل ساخته میشوند و همچنان فاصله یک عمارت از ـ  4

ب ـ از سرکهای نمبر دو ؛ ( متر20دیگر عمارت اقالً بیست متر میباشد: الف ـ از سرکهای نمبر یک )
 ( متر.5د ـ از سرکهای نمبر چهار ) ؛( متر10ج ـ از سرکهای نمبر سه ) ؛( متر15)

مخصوص باغ و گلکاری بوده همه را باغچه های منظم و  و عمیر نمیشودتدرین منطقه ها هیچ نوع 
 خوش ترکیب خواهند ساخت.

اقالً یکطرف آن به  ،ـ کوتی های شهر داراالمان بطوریکه طرح های آن درین الیحه مربوط است 5
م ابنیه خود را بقدر خواهش خود دو پوششه و یا زیاد آباد  نموده جانب سرک ساخته میشود و هرکدا

. عالوه برآن به ساختن پیاده خانه و تحویلخانه میتوانند و هم دو نفر عمارات خود را ملحق ساخته میتوانند
را حتی المقدور در یک گوشه زمین  اما این بنا ها ،و طویله و گادیخانه و غیره بقدر احتیاج مجاز هستند

خود که در کوچه دیده نشود، بسازند ]در اینجا پنج امکان به قسم ترسیمی در نظامنامه نشان داده شده 
 است[.

ـ هرشخص مجاز است برای ابنیه خود معمار تعیین کند یا به شرکتهای تعمیر و منفردانه به دیگری  6
تعمیر و تیکه دارهای منفرد و  ت شان کار میکند خواه ازطرف شرکتتیکه دهد، اما معماریکه بعمار

خط هیئت متخصصین فنی اصی باشند که شهادتنامه و اعتماد یا ازطرف خود شان باشد، باید اشخ
 ناهای زیردست این معمار ها اگر شهاتنامه هم نداشته باشند، ممکن است.داراالمان را دارا باشند. ب  

هرساله و متصل باعث خرابی  ،گل باشد تجربیات ثابت کرده است یک تعمیری که از خشت خام وـ  7
بوده همیشه به تعمیرات آن مبلغ ها مصرف میشود و باالخره این نوع عمارات که کم قیمت به نظر می 

تر از  مواد پخته کاری تمام خواهد شد و در وقت فروش ثلث مصارف خود را پوره نخواهد نگرا ،آیند
تعمیرات خواهند  هیت اهالی که در داراالمانالت و رفکرد. به سبب این دلیل واضح و مبرهن برای سهو

نمود، دولت بر ذمه خود گرفته که از هر قبیل اشیا و لوازم پخته کاری حاضر و ماده نموده به موجب 
به قیمت ارزان بفروش برساند. همه اشخاص میتوانند برای ساختن ابنیه و دیوارهای محوطه  19ماده 

نموده همه تعمیرات خود را پخته کاری نمایند و احدی مجاز و مختار  زمین خودها ازین امر استفاده
 نیست که تعمیر خامکاری کند.

راهی میان زمین های  ند که ما بین خود موافقت نموده یکص همجوار ملک زمین میتوانخش ـ دو 8
ه است ک زمین خود نیز این راه را کشیده میتواند، ولی الزم خود باز نمایند و تنها یک شخص بطرف

در افتتاح این راه از هیئت اداره اجازه حاصل کنند و باید که این راه پخته کاری و همیشه پاک و صفا 
 به سرک داشته باشد. ،و درست و یک دروازه که بسته شودبوده ، آبر  

 دو همسایه باید متعلق به هردو باشد و این دیوار بطوری ساخته شود ـ دیوارهای محوطه ما بین زمین 9
سرخط زمین دو همسایه بنیاد شود. مصارف این دیوار بر ذمه جانبین است، در صورتیکه یک  که
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لک معینه زمین دیوار را ساخته این خریداری شده و همسایه آن هنوز معین نشده باشد، ممحصه ز
مت یمیباشد، نصف قمیتواند و درهر وقتیکه همسایه پیدا کند چون که این دیوار متعلق به هر دو نفر 

 50آنرا از همسایه خود میگیرد. ارتفاع دیواری که متعلق به دو همسایه است، سه متر و پهنای آن 
سانتی متر یعنی مساوی نیم متر میباشد. اگر یک مالک زمین مایل باشد که ارتفاع و عرض این دیوار 

ولی به شرطیکه مخارج و مصارف آن را بعهده خود گرفته پهنای اضافه آنرا  ،را زیاده نماید، میتواند
 در زمین طرف خود بسازد و برعالوه شرایط ذیل را منظور دارد:

ساختن ابنیه شان  درسوراخ هائیکه  ،ه متعلق آنها استکاول ـ هریک از دو همسایه میتواند درین دیوار 
 بکشند. ،ن یک تیر چوبی یا آهنیالزم است از قبییل سوراخ برای گذارانید

دوم ـ دو همسایه بدون موافقت و اجازه همدیگر نمیتوانند کلکین و یا دروازه به دیوار مشترک خود شان 
 باز نمایند.

 سوم ـ هردو همسایه میتوانند که دود روهای خانه خود را ازین دیوار ها باز نمایند.
نفر  وا و تجدید ساختن دیوارها را باید هر دم ـ مخارج و مصارف تعمیرات بعضی خرابی هارچه

 همسایه مساویانه بعهده بگیرند.
پنجم ـ ممکن است برای تعمیر این دیوار از جهات عدیده یا اینکه یکی از دو همسایه ارتفاع سه متر را 

رمت راجع به م ]بر مبلغ[ ات ضرورت پیدا کند. در صورتیکه دو نفر همسایه بروجهکافی نداند، مخارج
کاریها و تعمیرات و مخارج این دیوار باهم مساعدت و موافقت نداشته باشند و در بین آنها مخالفتی پیش 

 آید ، محکمه بلدیه نا موافقتی آنها را قضاوت کرده حکم بحق خواهد داد.
ششم ـ اگر مرمت و تعمیرات الزمه برای این دیوار پیش آید و سبب و باعث این مرمت کاریها و 

لط کاری یک از این دو همسایه باشد، البته آن مخارجات به عهده همسایه متعدی خواهد مخارجات غ
 بود.

وطه را که در حالت طبیعی خود یعنی سه متر ارتفاع  و نیم متر پهنا برای دو حهفتم ـ اگر یک دیوار م
افه ای آن اضازین دو همسایه مایل است که ارتفاع آن بیشتر از سه متر یا پهن همسایه کافی است، یکی

البته دیوار مرتفع تر از سه متر و پهن تر از نیم متر مصارف زیاه تر خواهد داشت و  ،از نیم متر باشد
هم الزم میشود که دیوار خراب و مجدد محکم تر ساخته شود، پس مخارج خراب کردن دیوار و تجدید 

اش بلند ساخته و در مخارج با او  ساختن آن کلیتاً به عهده همسایه است که مایل شد دیواری را همسایه
شرکت نکرده از آن ارتفاع زیادتر از سه متر استفاده نماید، دراینصورت الزم است که درتمام مخارجات 
و مصارفاتیکه برای این دیوار شده است، با همسایه خود شرکت کند بعضی تزئینات استر کاری که به 

 دیوار جانب خود کند، مخارج آن تعلق به خود اوست.سلیقه شخصی تعلق دارد، هرکدام همسایه که به 
ـ ارتفاع دیوارهای محوطه پیش روی عمارت و طرف سرک اضافه از یک متر ساخته نمیشود.  10

 فقط پایه های کتاره و پایه های دروازه های رو به کوچه را بلندتر از یک متر ساخت میتوانند.
ذکر  9دیوارهای متعلق به دو همسایه که در ماده  ـ بر روی این دیوارهای پیش روی عمارات و 11

شده، مالکین آن کتاره های آهنی یا چوبی موافق سلیقه به طرز مقبول بسازند، اما نقشه و طرح آنرا به 
 هیئت اداره ارائه دادن شرط است.

ـ باغ عقب عمارت خود را کتاره های بلند ساخته میتوانند واگر بطرف باغ عقب عمارت خود دیوار  12
اشجار شانده  آن ن دیوار مذکور پخته کاری بوده در عقباز سر فاصله داشته باشد، آ 4ماده ها موافق 

ار پخته کاری شود و هم به دیگر سمت عمارت خود که بطرف سرک واقع باشد، کتاره های بلند و دیو
 از سرک فاصله داشته باشد. 4ساخته میتوانند اما این دیوار ها نیز بروفق ماده 
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مجرای خارج نمودن آبهای کثیف و کثافات خانه خود را تا دیوار  الزم استرا ـ همه مالکین زمین  13 
 نید.می خواهد رساکوچه بسازند و بلدیه این آبهای کثیف و کثافات را بعد از دیوار کوچه به مجرای عمو

در شهر داراالمان تعمیر نمایند، جریان قوه برق و آب نل  1303ـ کسانیکه از امسال تا آخر سنه  14
ولت برای شان داده خواهد شد. اداره داراالمان این قوه برق را برای ددر مدت ده سال مجاناً ازطرف 

ار زمین بردن نلهای آب رسانی به درون تنویرات و نل رسانی تا دیوار زمین مالک آن میرساند، از دیو
 محوطه و امتداد سیم و سامان برقی دربین خانه ها برعهده مالک زمین است.

آن حصه ها باغ تفریح مردانه و اطفال و یک تکه از  زـ زمین هر محله که تقسیم میشود یک تکه ا 15
 مود.آن باغ تفریح زنانه خواهد شد و این باغها را بلدیه اداره خواهد ن

ـ هیئت اداره داراالمان برای تسهیالت و معاونت اشخاصیکه در داراالمان تعمیرات خواهند نمود،  16
خته و آهن و چونه و غیره حاضر  و آماده کرده بفروش پزم بنائی از هر قبیل مثالً خشت ااشیاء و لو

نماید البته برای یهم ممیرساند. هیئت مذکور چونکه این اشیاء را بطور عمده و زیاد خریداری و فرا
هیئت مذکور خریداری نمایند، فقط از قراریکه سرخرید تمام شده  زخریداران ارزانتر خواهد بود که ا

 مخارجات و نگهداری اشیاء فوق الذکر اضافه خواهد شد. ایفی صد دونیم بر
مان هستند، ـ دولت وعده میدهد نجار و گلکاری که مشغول کار تعمیرات و ابنیه رعیتی داراال 17

 آزادانه مشغول کار خود باشند تا آخر کار تعمیر به دیگر تعمیرات سرکاری برده نمیشوند.
پیسه معین شده  20پیسه تا  15ـ قیمت زمین به نسبت مرغوبی آن به تفاوت در یک متر مربع از  18

ه در دو ماه گرفته و برای اهالی به قسط فروخته  مبلغ قیمت آن در پنج سال به هر سال به اقساط دوما
 میشود.

داراالمان میتوانند درخواست  هـ هرشخص که آماده برای ساختن ابنیه داراالمان باشد، از خزین 19
تقاوی نمایند و این تقاوی به قرار درجات ذیل بعد تصویب هیئت اداره و منظوری رئیس هیئت تادیه 

 ا گرفته میشود: در دو ماه از آنه گردیده به موعد ده سال در هرسال دوماه
  ؛روپیه 25000 ،ن اضافه باشدآالف ـ درجه اول که از دو هزار مکعب متر آبادی 

 ؛روپیه 20000 ،ب ـ درجه دوم که از یکهزار و ششصد مکعب متر آبادی آن اضافه باشد
 ؛روپیه 15000 ،ج ـ درجه سوم که از یک هزار دو صد مترمکعب متر آبادی آن اضافه باشد

  ؛روپیه 10000 ،ن اضافه باشدآمکعب متر آبادی  چهارم که از هشت صدد ت درجه 
 روپیه. 5000 ،ن اضافه باشدآهـ ـ درجه پنجم که از چهارصد مکعب متر آبادی 

ـ  اشخاصیکه خواهش تقاوی مینمایند، اگر معتمد باشند بدون ضامن تقاوی برای شان داده میشود و  20
 اال گرفتن ضامن شرط است.

ض ححجت و ضمانت خط شرعی شرط نیست، م کسانیکه تقاوی برای شان داده میشود گرفتنـ از  21
امضای خود شان در کتاب اداره داراالمان که دو نفر در تحت آن بقسم شهادت تصدیق کند، کافی است 
و ضمانت ضامن های شان که عرفی و تصدیق کالنتر یا قریه دار آنها در آن باشد، سند شمرده میشود. 

هرقدر این وجه بمصرف برسد ، بهمان اندازه مسئولیت  ،یکه وجه تقاوی را بمصرف ابینه میرسانندوقت
ضامنان شان کم شده میرود و موقعیکه تمام وجه تقاوی را بمصرف تعمیرات برسانند، درآنوقت زمین 

 است و ضامنان از ضمانت خالص میشوند. و ابنیه ضامن آن شخص
یکه مبلغ قسط تقاوی خود تکت  20ود را تحویل خزینه میکند، به اندازه ـ کسانیکه اقساط تقاوی خ 22

 صکوک از خزینه خریده به کتاب خزینه نصب میکند.
ـ اشخاصیکه از طرف دولت تقاوی برای شان داده میشود، اگر به میعاد معینه مبلغ تقاوی گرفتگی  23 

 شان تحصیل میشود.بذریعه محصل از ای کخود را تادیه نکنند، بیست را بیست و ی
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خر قسط تقاوی مبلغ تقاوی برده گی خود را کامل نرسانیدند، بقرار ضابطۀ آـ اگر یکماه بعد از سال  24
تعمیل میگردد. هرگاه اضافه برآن در رسانیدن تقاوی تأخیر کنند، عمارات شان فروخته وجه باقی  23

 دولت به خزینه تحویل و اضافه آن برای خود شان داده میشود.
ـ اقساط تقاوی بواسطه که به اعتبار تعمیر داده میشود، از اشخاصیکه خانه به تصرف شان باشد،  25

 خواه مبنی تعمیر و یا خریدار و گرویدار باشند، گرفته میشوند.
دربارۀ ده عالوتاً در قواعد ذیل که اد اجرائیه فوق مؤظف بووـ تبعه خارجیه در عمران ابنیه به م 26

 بعت میکنند.اخصوصاً ایضاح گردیده متتبعه خارجیه م
ـ سفرای خارجیه بعد از اجازه وزارت خارجیه به مناسبات دول خارجیه به اندازه وسعتی که از  27

فوق برداشته  وزارت موصوف تعیین بشود، سفاتخانه آباد نموده میتوانند و دیگر امتیازی از مواد
 توانند.مین

یه در شهر داراالمان به شرایطی که آتیاً تفصیل می یابد، مجاز ـ دیگر تبعه خارجیه به تعمیر ابن 28
 میباشند.

ـ تبعه خارجیه به استثنای مستخدمین دولت علیه افغانیه هیچ حق امتیازات معینه را در آبادی  29
 داراالمان ندارند.

برای  زات کهـ تبعه خارجیه که مستخدمین دولت علیه افغانیه باشند، بدون فروش زمین از همه امتیا 30
 وع گردیده استفاده نموده میتواند.اهالی دولت علیه در تعمیر شهر مذکور موض

ه زمین ازطرف حکومت بدون قیمت داده میشود و یـ برای تبعه خارجیه به استثنای سفرای خارج 31
 گرفته میشود. هدرعوض آن ساالنه فی متر مربع یکنیم پیسه کرای

بعد از مرور یک صد سال به دولت علیه  ،توضیح یافته 31ر قاعده ـ تعمیرات تبعه خارجیه که د 32
 افغانستان تملیک میشود.

ـ تبعه دول خارجیه اگر ابنیه خود را به اشخاص تبعه دولت علیه افغانیه به بیع قطعی بفروش  33
از شخص خریدار گرفته میشود و قیمت تعمیر آن بر یک صد  18برسانند، قیمت زمین مطابق ماده 

ه تقسیم گردیده هرقدر سال که به تصرف تبعه خارجیه بوده در  هرسال یک حصه آن برای دولت حص
 گرفته میشود.

کرایه زمین همه ساله از آنها  31ـ تبعه خارجیه که یک ابنیه داخلیه را خریداری کند، موافق قاعده  34
ده عمارت مذکور به حق ملکیت شان ساقط گردی 32صد سال بروفق ضابطه  کگرفته میشود و بعد ی

 تصرف دولت میگردد.
ـ تبعه دول خارجیه هرگاه عمارت خود را به دیگر تبعه خارجیه بفروشد، بعد از اختتام یک صد  35

تعمیر مذکور به تصرف هر شخص از تبعه  32سال از ابتدای آبادی تعمیر مذکور به قرار قاعده 
 شود.خارجیه باشد، به ملکیت دولت علیه افغانیه آورده می

. تبعه خارجیه دیگر تشریحات ـ مواد فوق الذکر در باب آبادی تبعه خارجیه اساسی شمرده میشود 36
 فصل نموده بعد استجازۀ وزارت مذکور آبادی نموده میتوانند.وآنرا با وزارت خارجیه حل 

ال زمین س کـ کسانیکه زمین برای تعمیر بگیرند و  تا یک سال شروع به تعمیر نکنند، بعد از ی 37
مذکور از نزد آنها واپس به تصرف دولت گردیده و مناصفه مبلغ قسط یک ساله قیمت زمین را که تادیه 

 کرده اند، برای شان داده نمیشود.
عی شناخته میشود، برای معتبر و مر 1303ز امسال الی اخیر ـ امتیازات مواد این نظامنامه ا 38

همین نظامنامه قبول میشود و دیگر مواد تنظیم و توزیع خواهد یا  1303سالهای آینده در آخر ماه حوت 
 ]ختم نظامنامه[ گردید. )محل مهر اعلیحضرت امان هللا غازی(
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 نظامنامۀ "شرکت عمران داراالمان"
 

 
 

 متن نظامنامه 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

و اجنبی هائیکه بروفق قانون )داراالمان( بساختن ابنیۀ در ـ نظر به تسهیالت کار هموطنان عزیزمان  1

شهر داراالمان مجاز هستند:ـ یک هیئت شرکت تعمیر تشکیل کرده میشود. این شرکت هرقسم عمارت 
را از روی نقشه هائیکه پسند اشخاص شود و از هیئت تعمیرات اهالی داراالمان منظوری حاصل دارند، 

سازد. تهیۀ مصالح و همه لوازم تعمیر و احضار معمار و نجار و اجوره بطور مرغوب بعنوان اجاره می
کار بر عهده هیئت شرکت است که هیچ تکلیفی ازین جهت برای کسانیکه ابنیۀ خود را به هئیت شرکت 

 اجاره میدهند، نمیشود. 
اجرأت کار ـ این شرکت بنام "شرکت عمران" موسوم شده و بقرار مواد ذیل قبول اجاره عمارات و  2

 .تعمیر را مینمایند
 

 سرمایه شرکت و صورت تشکیل آن
ـ سرمایۀ ابتدائیه این شرکت پنج لک روپیه معین و برحصه ها منقسم گردیده است، قیمت یک حصۀ  3

آن یکهزار روپیه کابلی میباشد؛ هرشخص از تبعۀ افغانستان آرزوی اشتراک داشته باشد، وجه قیمت آن 

خریداری  ]اسهام[ایضاح یافته، تادیه کرده از سندات حصۀ مذکور 4معینه که در ماده را نقداً یا باقساط 

]مجمع میتواند؛ تزئید سرمایۀ شرکت بنا بر لزوم کار بموجب قرارداد مجلس عمومی حصه داران 
 یکمرتبه یا بدفعات متعدد ممکن است.عمومی سهمداران[ 

ا ششماه نها تآا کامالً به یکمراتبه تادیه نتوانند، با ـ مشترکین این شرکت، اگر وجه اشتراک خود ها ر 4

یده یکساله مبلغ اشتراک شان در صورت قسط شش ماهه سال قسط ماهوار ممکن است، اما فاو یا یک
 [ ماهه درحال قسط یکسال مناصفه داده میشود.9ه ]قرار ن  
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تودیع شود، آن زمان بکار تدائیه شرکت بخزانه شرکت بـ هنگامیکه تا سه لک روپیه وجه سرمایه ا 5

 آغاز خواهد شد.
برای هر شخص به امضای رئیس و معاون و سرکاتب ادارۀ شرکت ]سند سهم[ ـ سند حصۀ شرکت  6

 داده میشود؛ این اشخاص اعضای شرکت مذکور شناخته میشوند.

 تاد و سکونت شان علی الترتیب با تعداد مسلسل سندلاسم مشترکین و و ـ درسندات حصه ]سهم[ 7

 میشود.]سهمداران[  ، سپرد حصه داران تحریر و ثبت ادارۀ شرکت گردیده
ـ از سندان حصۀ شرکت اگر دولت بخواهد، نیز خریداری کرده میتواند؛ دراینصورت هم مجلس  8

عمومی شرکت ازطرف حکومت و هم وکیل مقرر میگردد، وکیل مذکور بمثل دیگر شرکاء در مجلس 
 است.ا وظایف را مساویانه دارعمومی حقداری و ایفای 

که از سه نفر کم و از ]اجرائیه[ ـ برای ادارۀ شرکت ازطرف مجلس عمومیه شرکت یک هیئت اداره  9

پنج نفر اضافه نمیشوند، انتخاب میشوند. این هیئت از اشخاصیکه برای ادارۀ شرکت اختصاص و اهلیت 
اعضای هیئت مذکور بنابر انتخاب  هد. از جملو اعتماد مجلس عمومی را دارا باشند، تعین کرده میشون

مجلس عمومی یکنفر رئیس و یکنفر معاون و یکنفر سرکاتب معین میشوند. یکنفر مهندس و یکنفر 
 ه به انتخاب مجلس عمومی شمولیت دارند.رمعمار باشی و یکنفر نجارباشی نیز بعضویت هیئت ادا

انقضای مدت مذکور، عوض شان نفری جدید   ـ موعد ماموریت نفری اداره دوسال است. بعد از 10

 تعین کرده میشود یا به تکرار انتخاب همان نفری منظور خواهد شد.

د: بعد از تکمیل مبلغ سه لک روپیه مجلس اداره به تفصیل ذیل صورت میگیرـ انتخاب اعضای  11

مذکور را انتخاب اشتراک حصه داران برای تعیین نفری مجلس اداره اجتماع مینمایند و نفری مجلس 
؛ همچنین از بین نفری اعضای شرکت یا از خارج عندالزوم دو نفر مفتش نیز منتخب و تعیین میکنند

 میشوند.
و یا مستعفی شوند، ازطرف باقی نفری هیئت مذکور بطور  تـ اگر یکی از اعضای هیئت اداره فو 12

زمان اجتماع عمومی حصه داران مؤقتی عوض آن دیگر اعضا تعیین کرده میشود و ماموریت آن تا ب
معتبر و مرعی است. حین اجتماع عمومی حصه داران یا عوض اینچنین اعضاء تعیین و یا مأموریت 

 او تصدیق کرده میشود.
تنظیم کرده به مجلس عمومی که همه ]بیالنس[ شرکت هرسال یک حساب شرکت  هـ هیئت ادار 13

 میشوند، عرض و تقدیم مینمایند. حصه داران یا وکالی شان به مجلس مذکور شامل
 

 وظایف ادارۀ شرکت
رۀ شرکت به داراالمان بقسم دایمی اجتماع ورزیده همه امور شرکت را از قبیل استجالب آهن اـ اد 14

خریداری و تهیه مصالح تعمیر از داخل و استخدام عمله عمده جامه و لوازمات تعمیر از خارج بطور 
 را میدارند.و تنظیم حسابات و مخابرات اج

ـ رئیس مجلس اداره یا وکیل او در محاکم دولت بخصوص معامالت شرکت اقامۀ دعوا و یا بطور  15

 مدعی علیه اثبات وجود نموده میتواند.
یا سه تعمیر برای اجرأت و باخبری  ـ درتعمیرات بزرگ بهر تعمیر و بعمارت خورد به دو تعمیر 16

نفر کاتب به انتخاب و منظوری هیئت اداره مقرر میشوند. همه یکنفر نگران و معمار بقدر لزوم و یک
 نها جریان می یابد و مصارف یومیۀ را بدائرۀ شرکت راپورت میدهند.آاجرأت تعمیرات مذکور بذریعۀ 
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ئول بوده باخبری و مواظبت سرۀ شرکت ماـ رئیس شرکت از همه امورات جزوی و کلی اد 17

 از وظایف او شمرده میشود.درکارهای تعمیر و دخل و خرج شرکت 
ـ معاون بکارهای که از طرف رئیس شرکت تفویض او شود، ایفای وظیفه مینماید و درحال غیاب  18

 رئیس عیناً به ایفای وظیفۀ رئیس مکلف است.

ـ مهندس و معمارباشی و نجارباشی در تعمیرات متعلقۀ خودها مواظبت مینمایند که خالف نقشه  19

 از جزو و کل مسئول شناخته میشوند. تفاوتاجرا نشود و در حال 
]برای هر باب مصرف یک جدول ـ سرکاتب شرکت همه امورات حسابیه را به اصول جدول  20

الصۀ آنرا یک راپورت برای حصه داران و یا وکالی شان تقدیم تنظیم نموده، در آخر سال خجداگانه[ 
 رۀ شرکت موجود میباشند.امیکنند، جزو محاسبات و نوع مصارفات نیز به اد

 
 اجرأت کار

ـ اشخاصیکه آرزوی تعمیر خود را بذریعۀ هیئت شرکت بطور اجاره نمایند، نقشه عمارت خود را  21

مان رسیده باشد، به هیئت شرکت تعمیر تقدیم میکند، هیئت که بمنظوری هیئت تعمیرات اهالی داراال
مذکور پیمایش و برآورد و سنجش مصارف آن را کرده، با صاحبان تعمیر قرارداد قطعی میکنند، سند 

دو قطعه  این قرارداد را بامضای صاحب عمارت و هیئت اداره شرکت و تصدیق دو نفر اشخاص معتمد
 صاحب عمارت و یکی به اداره شرکت ضبط و قید میشود.ترتیب میدهند، یک سند آن نزد 

ده اجاره خود را از قرار سنجش برآورد و مصارف مصالح تعمیر از قرار نرخ ـ این شرکت فائ 22

روز و معاشات مأمورین و عمله تعمیرات ده را یک اضافه نموده قرارداد قطعی با صاحبان تعمیر 
 خواهد کرد.

ـ ایام تکمیل تعمیر مذکور از طرف هیئت شرکت در قرارداد تعهد میشود، درصورت تعطیل بدون  23

عذر معقول مثل برف و بارندگی قبل از موقع و یا حدوث مرض عامه و یا تعطیل کار عمومی به ماه 
و در ماه دوم فی صد دو و درماه سوم و بعد از آن فی صد ]یک فیصد[ اول فی صد حصه یک حصه 

 سه صاحب عمارت از وجه اجارۀ همان تعمیر حق تنقیص دارد.
اجارۀ هر تعمیر را به یکنیم مدت ایام تعهد تعمیر همان ابنیه از قرار تقسیم ماهواره ]مبلغ[ ـ وجه  24

نرا به یکنیم سال تادیه خواهند کرد، آمیرسانند، مثالً یک تعمیر را به یک سال اجاره بدهند، وجه اجاره 
اول و دوم چیزی گرفته نمیشود و بعد از آن درهر ماه یک حصه اخذ میشود و بعد از تمامی اما درماه 

 تعمیر حصۀ ماه اول و دوم را یکجا تادیه کنند.
از خزانه شرکت  ،ـ اشخاصیکه وجه معینۀ ماهوار اجارۀ تعمیر خود را بموعد مقرری میرسانند 25

عد مقرره یعنی تا آخر هر ماه وجه قسط اجاره تعمیر برای شان رسید بدون قیمت داده میشود، هرگاه بمو
( روپیه عالوه بروجه متباقی قسط خود ها بخزانه شرکت تادیه کرده 10خود را نرسانند، فی صد ده )

 ، تحصیل دارند.]اوراق صکوک[از رسید هائیکه قیمت دارد
 وضوعه آن میباشند.ـ هیئت اداره شرکت نظامنامه داراالمان را محترم شمرده، پابند مواد م 26

ـ هیئت شرکت عمارتی را که بروفق نقشه ازطرف دولت به او قرارداد شود، نیز قبول میکند. اما  27

 جانبین شرایط این الیحه را مراعات خواهند نمود.
 

 تفتیش شرکت
 ـ تفتیش شرکت مطابق ذیل بدو قسم اجرا کرده میشود:  28
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 اوقات مختلفه؛ الف ـ تفتیش امور معامالت حسابیه شرکت به
ب ـ تفتیش حساب عمومی شرکت در آخر سال برای تنظیم راپورت که برای حصه داران داده میشود، 
اگر در حین تفتیش معامالت خالف اصول معاینه کنند، هیئت عمومی شرکت اعضای هیئت اداره را 

 تبدیل کرده میتوانند.
و از از امور و معامالت شرکت  ـ عموم حصه داران شرکت هرسال یک دفعه اجتماع کرده، 29

 ن  باخبر کرده میشوند.گنجایش آ

ـ در هیئت عمومی شرکت اوالً راپورت عمومی معامالت شرکت که از طرف مفتشین تصدیق و  30

بذریعه مجلس اداره تقدیم کرده میشود، خوانده پس از مالحظه راپورت های مذکور حسابات و اجرأت 
 ا مجلس اداره را تبدیل میکنند.شرکت را هیئت عمومیه قبول و ی

که برای حصه داران داده میشود، و بنابر تکلیف مجلس اداره ازطرف ]مفاد[ ـ مقدار حصۀ تمتع  31

هیئت عمومیه تقسیم میشود. عالوه برآن همه نفری حصه داران در باب ترقی شرکت افکار و رأی خود 
نموده میتوانند، پیشنهاد های مذکور را دراین مجلس را در زمان اجتماع عمومی لساناً یا تحریراً پیشنهاد 

نچه خیر و بهبود شرکت مالحظه شود، اتخاذ و بموجب آن تعمیل کرده آبه نظر دقت و غور گرفته، 
 میشود.

ده دستخط کرده بیک کتاب قید و ازطرف اعضای موجوـ مذاکرات مجلس عمومی از طرف کاتب  32

عمومی مجلس داده میشود، برای اداره شرکت مرعی و معتبر که ازطرف هیئت  دادیارمیشود. قر
 است.

 
 حسابات سنویه شرکت

آغاز و بروز اول دلو سنه آتیه اختتام می یابد. امسال سال  ماه دلو حسابیه شرکت از ابتدایـ سنه  33

 ن الی اول ماه دلو است.آحسابیه شرکت از زمان تأسیس 
دفاتر شرکت را  ]سهمداران[، اجتماع  عمومی حصه داران ـ هیئت اداره هرسال چهل روز پیش از 34

رده به کبه مفتشین شرکت تقدیم مینمایند، مفتشین مذکور از دفاتر موجوده راپورت تفتیش خود را تنظیم 
مجلس عمومی حصه داران عرض مینمایند. هرحصه دار قبل از اجتماع مجلس عمومی به اداره شرکت 

 ذکور را تدقیق کرده میتوانند.مراجعت نموده، صحت محاسبات م
 

 ]توزیع مفاد[ صورت تودیع تمتع
مبلغی که از اصل سرمایه  ،ـ بعد از وضع مصارفات شرکت و معاشات مامورین و مصارفات سائره 35

 تمتع شمرده میشود و صورت تقسیم تمتع مطابق ذیل میباشد: ،اضافه میماند
 نگاه کرده ، در سرمایه شرکت افزوده میشود.الف ـ فی صد پنج روپیه از مبلغ تمتع احتیاطاً 

نظر به حسن خدمات  ،ب ـ فی صد سه روپیه برای اعضای مجلس اداره و مفتشین و مامورین سائر
 شان بنابر قرارداد مجلس عمومی بطور مکافات تعیین کردن ممکن است.

 کرده میشود. ج ـ ملبغ متباقی تمتع مابین عموم حصه داران نسبت به حصۀ اشتراک شان تقسیم
فایده سالیانه خود را اگر نقد خواهش کند، برای  ،ـ اعضای شرکت بعد از انقطاع محاسبه سالیانه 36

فع و ینده هم در ند و آشان داده میشود. اگر فایده خود را به شرکت بیفزایند، سند حصه شرکت میگیرن
 نقص از آن وجه حصه میبرند.
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صه شرکت خود یا از فایده آن چیزی بطور برداشت گرفته ـ اعضای شرکت دربین سال از وجه ح 37

 نمیتواند.
ـ شخصیکه خواهش کند اصل وجه شرکت خود را واپس بگیرد، درابتدای سال به انجمن شرکت  38

ماهه حصه او مناصفه  12ماه وجه آن برای او داده میشود و فایده همین  12اطالع بدهد. بعد از انقضای 

 برایش داده خواهد شد.
افغانستان فروخته میتوانند، اما  هـ اعضای شرکت بهر وقت سند حصۀ خود را باالی اشخاص تبع 39

حساب نفع و نقص همان سال به شخصیکه اسم او داخل شرکت باشد از اداره شرکت داده میشود. درسال 
 آینده اسم خریدار داخل دفتر شرکت خواهد شد.

اده و غیره ملحوظ است، زمانیکه وجه احتیاطی به ده یک ـ پیسۀ احتیاط فقط برای مصارف فوق الع 40

 احتیاط از تمتع شرکت نخواهد شد. ۀاصل سرمایه معادل شود، پس از آن تفریق پیس
 یع کرده میشود.زتقسیم و تو ءشرکت حصۀ احتیاط نیز مابین شرکا]احالل[ ـ در زمان فسخ  41

 
 شرکت و قطع معامالت]انحالل[ فسخ 

هر زمانیکه لزوم و ضرورت ببیند، هیئت عمومی شرکت را به اجتماع دعوت کرده ه ارجلس ادـ م 42

 و برای فسخ شرکت و قطع معامالت تکلیف مینماید.

، هیئت اداره برای سرمایه برسد]هشت یک[ شرکت را بدرجه ثمن  ،ـ در زمانیکه ضرر و زیان 43

 دعوت عمومیه مجبور است.
معامالت ازطرف هیئت عمومیه شرکت برای قطع و تصفیه حسابات ـ در زمان فسخ شرکت و قطع  44

شرکت، مامورین تصفیه تعیین کرده میشود، و هیئت عمومیه در زمان فسخ شرکت همه حقوق و صالحی 
که درین الیحه مندرج است، دارا میباشد. مامورین تصفیه حسابات مطابق قرارداد هیئت عمومیه حسابات 

نها آ مطابق حصص ءاکمبلغ متباقیه را بین شر ،بعد از تادیه دیونات شرکتو اموال شرکت را سنجیده 
 تقسیم میکنند.

شرکت الزم است که الاقل دو ثلث  ]مجمع عمومی[ ـ برای قراردادن فسخ شرکت در هیئت عمومی 45

 شرکاء یا وکالی شان موجود و حاضر باشند.
یان یل شرکت برای عموم تبایع افغانستان یک بـ بعد از تشکیل مواد اساسیه این الیحه و کیفیت تشک 46

رزوی اشتراک را داشته باشد، به اداره شرکت مراجعت آنامه نشر و اعالن کرده میشود تا هر شخص 
 نماید.

 ()ختمحه به وزارت تجارت قید و حفظ میشود.یـ سه قطعه سندات اسهام و پنج نسخه چاپی این ال 47
 )پایان مقاله(

 است(از این قلم برای توضیح بعضی اصطالحات آنوقت جا داده شده،  در بین براکت ]...[  اتی کهکلم)یاداشت:  
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