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۲ 

 سبک زندگی در اسالم

 

ان دیتتم ینتتیم اکتتتع  تت  ن تتی ی   ن  ظریفیتتو نایتتی  رتت   تتر 

ن، کتتیرو نکتتناین اوعتت  نت،تتا اکتتو،  تتین    ینتیتت  رتتر  تتر

یجعوت  ا  از رینرهی نی یرف رییی دیتم هتتت  اتیییتی     

، انتتتین اتتیییت  ن رهیعتتی (ینتت،ا، ی تتید، ه تتتف  ن نتتیری )

اکتتتو ن در  تتتوزو هتتتیی   تتتون  ( ننتتتوا نایتتتیا) اتتتیییت  

را  نعتیی  رشت    اتت،یداا، ایت ییا، ه،  ن ا کتیع ، رت  

هتتی  زنتت،ج  اعتعتتیت ، کییکتت ، هرهیاتت ، ا ت تتید       

ن تتت  یتتتیوا ع،یتت،، کتتنم زنتت،ج  یوییینتت  ا  را رتترا   

 . پیرنان یود ر  اریغین  نردو اکو

از عهو، در ادای ، رری  از اصتو  نینتین  اتری و اکتتع     

 تت  نتتیشیر اتتاره  رراتتکا جیتتر  کتتنم زنتت،ج  یوییینتت     

 :دارن، ریین ی  اون، 

 تبرخدا شناسی و وحدانیتاکید 

، اص   نریم نیژج  کتنم  (ج)اتت،ید ر  یاینا  ی،انن،

؛ ی یتت  ی رهتتو ن رتتینر رتت   اکتتو زنتت،ج  یوییینتت  دراکتتتع

روریتو یوعتوداا   راییک   هریی  هع  پ،ی،و هی ننت،ریر  ن  

ازعع   رنز  دادن ر   نهتی، یررتوخ یت،ا  یاینت  اکتو  ت        

؛ کتورو  3یطر، کورو ه) ین،أ  نی، ،  نیی م هتت  اکو 

؛ کتتتورو  05؛ کتتتورو طتتت ،  61؛ کتتتورو ییوتتت،،  461ان تتتیع، 

 .(34؛ کورو یونس 05ذارییا، 

 انسان شناسی الهی 

یک  از ینتین  رتی اهعیتو در ت توع انتتین ، ن ،ت  نن رهت         

از ن تیریف   ت  در  یتیا    .   یت  اتود  یت ااکو    از انتتین ار 

 :یشت ف در ی وص انتین ریین ا،و اکو، رر ی   ی، 

یوعود  دن کی ت  اکو    اهتونن ررعتت ، دارا     انتین

ن  85کتتورو  جتتر،  یتتیا   )  . رنح یجتترد نایتتر یتتید  اکتتو  

ایم دن ر ،  رودن انتین، ا تضی ی   ی، جرای  هتی  .( .82

ن نعتتییتا  دنجینتت  ا  دااتتت  ریاتت،؛ اتتری و اکتتتی  از  

انتتتین یتت  یواهتت، جتترای  هتتی  رن تتین  را دران ویتتو ن     

و ی یتت  رنح ی،یو  ،ی،تتو انتتتین اییتتی  نفتتتین  را دریتت  

 .( 7 -45کورو اعس،  ییا ) رار ده، 

از ررعتتتت  نتتریم ایتیتتیزاا رنح ا هتت  در انتتتین ، ن ،تتا ن  

نرز  اکتتو  تت  ینتت،أ هعتت  ی تتیرف، نوانعیتت،  هتتی ن       یتترد

.(  88؛ انفتتتتی ، 45م،  تتتتی) جتتتترای  هتتتتی  اصتتتتیا اکتتتتو  

 نیهعتتتتریم دکتتتتینرد ت،تنیتتتو ، در ایعتتتین ن ن نتتت، یتتترد 

، ت،تا ، دیتم   (ع)کو  ت  ریتی رت  هریتودو ایتیع ت ت        زان  ارن

، نرعع   عرو 4370  یی ، )ن یی  ریم نهعیشیم یک،یار 

 .( 44ن  45، ص 4ا ، ج 

از اهتت  ایتیتتیزاا انتتتین در ی،ییتتت  رتتی یوعتتوداا دیاتتر،   

ن ( ج)رتتتتتی نعتتتتتود  نکتتتتت  ی،اننتتتتت، . ارادو ن  زاد  انکتتتتتو 

   یی،، را ر  راو راکو دتوا ن ه،ایو یانتین پنیینران، 

؛ 3کورو انتین، ) ایم یود انتین اکو    انتشیب ی   ی،

 . ( 22کورو یونس، 

( ینتیت  ررت،تنیتو  ) پس از  نک  انتین ری ارادو ن یواکو 

یود نارد کرزییم ایعین ا، ن نالیو ا ه  را پذیرهو،  رت   

ا تواع ر  ا  ا تواع ر   وازع  ن نیو . " ا تضی  ت،ا ن  ینون

کتتتت  یتتت  اتتود  تتت  ی یتتت  دکتتتتوراا ن  از ان یوا." هتتتو 

 .(36کورو ا واب، . ) ه،ایو هی  دیی  ریا،

ری نوع  ر  ارادو نایتییر     در نعود انتین نهتیدو ات،و    -

اکتتو، ان در  نتتی  رهتتتیر ن اتعتتی  ایتیتتیر  یتتود یتتتون     

اکو نرییت، در ررارتر پتذیرم ایتینت   ت  رت  ن  ات تی ات،و         

 .(78کورو ا واب، . ) پیکشکو ریا،

انتین یوعود  اکو    ییا ر  عینی،انا  در ه را ان  -

رر ایم اکیس، اکتع در پیک  ر  ایتم ییتا   . نهیدو ا،و اکو

ه تتر ، یتتر  را پییتتین زنتت،ج  نعتت  دانتت، ر کتت   ن را ینتت،أ    

 .(61کورو تیکنوا ، . )  ییا نا    ی ره  ی   ی، 

انتتتین رتت  ناکتت   دییتت،و اتت،ن رنح ا هتت ، هعتتوارو  عتتی   -

اتت،ند را ط تت  یتت   یتت، ن در راهتت   تت   ر تتو   ی  تتو ننیی

ب  رترا  کتیر  .  ی،، یتو ف نع  اود ن اانیع پذیر نیتتو 

ایم رنح نشی ، هیچ  شع  ا  عو یید ی،ا  راع رش  نیتو 

( ج)زیرا ایر ان یا،ندن، ن نعود نی یا،ند، ه،ط ی،انن،

؛ کتورو ااتت،ی ،   85؛ کتورو رتت،،   481کتورو طت ،   . ) اکو

6). 

کتورو  .) ن عینشیم ی،ا رر رن  زیتیم اکتو  انتین ، ی یف   -

ن ان هعت  ناتیع  هتریی  رترا  انتتین ن رهرییت،        ( 35ر،رو، 

رت  انتتین نوانتیی   ن دادو    .(  82کتورو ر،ترو،   . )  هری،و اکو

 – 31کتورو ارتراهی ،   . ) ا،و  ت  هعت  پ،یت،و هتی  تی   اتود       

33). 

از دی،جیو اتری و اکتتی  ، انتتین یوعتود  اعتعتیت        -

یب  ی،انن، ر  ان در اا    یتیا  تران، رتی ن نیتر     اکو نی 

ی یت  رت  صتورا تتیع ن     ..." ا عوییتون  ..." "النتین ایی ایهی"

عع  ریتین ات،و اکتو  ت  ایتم یودنشتین از رنیکترد ن ناتیو         

اکتتع یکت  از رهتتریم راو    . اعتعیت  اکتع ر  انتین دارد 

هی  ارننیخ رتی ی،اننت، ننودیکت  رت  ان را رترادر  ننتتم       

انعتی ا عوییتون   . " ا  ره  نییز انتین هتی ی رهت  یت   یت،    رر

؛ از کو  دیار، ایکتین نا،تو   (45کورو  جراا، " ) وایو

ریشتتر تنتتیداا ن نوصتتی  هتی  ایت تت  اکتتتع را ه،تتط در   

 .عیی   ی  نوان ییهو 

 اصو  ی رف در اکتع

اکتع،  ییم  یی   اکو    هت  رت  دنیتی  پیترنان  نوعت       

نتتتین اهتعتتتیع یتتت  نرزد  یتتتین  تتت      دارد نهتتت  رتتت   یتتترا    

ازیت عینین ی  یواهی، ن  دنیتی یتواه   نتین کتن  اف تو      

اتتین از  یتترا اتتود ن نتت  نوعتت  رتت   یتترا،  نتتین را از دنیتتی    

 .ریزدارد

رر ایم اکیس، اکتع از یم کو راو ی رف را ررا  انتین 

هتتی رتتیز یتت  جتتذارد نتتی دنیتتی یشتتین کتتییین ییرتت، ن از کتتو     

کتتو  تت  یتتتر   ی تترف از عتتیدو     دیاتتر،  تتییتا یرا تت  ا  

از  نجی تتت  ی تتترف رتتترا   . اتتتتت،ا  ن اتتترع یتتتیرج نشتتتود 

یتو  انتتین اعتیتیب    رپیکشاوی  ر  نییز هی  طنی   ن ا

نیپتذیو اکتو، در اکتتتع در رتیرو نوصتی  رتت  ی ترف  یتتوزو      

 .هی  زیید  نعود ن،ارد

ایی جیه  ی رف اکا طنی ت  یتود را از دکتو یت  دهت،      

یتتم پ،یت،و  یتتین  ، در یتت،یو  نرت   عتتی   نکت  رتت  تیتوان    

انتین ریا،، انتین را ر  ی،یو  یود در ی   نرد ن ر  ایم 

نرنی ، نکی   ر  ه،ف ننت،یا یت  اتود نی ترف رتی  از      

 ، زییی  کیز انواع  غوم هی، اکراف هی، هشر هرنا  هی 

 .ننیه  هی ن نیهیجیر  هی ی  اود

و از ایم رن رشش  از  ییا  رانت  رت  هرهیتا کتیز  در رتیر     

ی رف ن  یتوزم درکتو ی ترف  تردن ایت تیص ییهتت        

 ییا ن رنایین     در  نهی ر  ییین  رن  در ی رف ، . اکو

پرهیتتتو از اکتتتراف ن ننتتتذیر، پرهیتتتو  از هتتت،ر دادن ایتتتوا ،  

ااتیرو ات،و اکتو، هعت      ... پرهیو از را ، جذااتم ایتوا  ن  

ی تترف در . در پتت  هرهیتتا کتتیز  رتترا  ی تترف هتتتتی،   

کتتو  تت  اصتتو   زیتتر در  ن رتییتتو اتت،و  اکتتتع ، ی تتره  ا

 :ریای، 

مصرف بر اساس نیاز حقیقی، نه بر پایه نیاز  ـ  ۱

 کاذب و زیاد خواهی 

ری نأی   در دن ناژو ی رف  نی رف زدج  ، یششص ی  

اود     نچ  ایم دن را ازیک،یار عت،ا یت   یت،،  ن اکتو     

   اکیس ی رف  ررپیی   نییز  هی   ،ی،  نطنی   انتین 

، در  تی    ت   ی ترف جرایت  نی ترف زدجت  ، در       هیکو

 .انتین ریش  دارن، هی  نییزهی   یذب ن زیید و یواه  

در  ،ی،تتو ایتتم نیتتیز هتتی   تتیذب  نایتتر  تترنر  انتتتین      

هیکتتو  تت   نتتین را رتت  کتتو  انتتواع اکتتراف هتتی  ن زیتتیدو       

یواه  هی کو  ی  ده، ن از  نین انتتین هتی  ی ترف زدو    

از عع تت  ینی تتت   " اکتتو  تت    یتت  کتتیزن، ن ایتتم در  تتی       

ب  ذاکیکتت  اکتتتع در ایتتت  ی تترف، نفتت  نیتتیز هتتی   تتی  

نایتتر نا  تت  اکتتو  تت  یتتود، از نعتتییواا اکیکتت  ییتتین     

یکت  ا ت ید  اکتع ن نایع کرییی  دار  ر  اتعیر یت    

 .رند

از دیتتت،جیو اکتتتتع، نییزهتتتی  یتتتید   دیتتت  رییتتت، در تتت،      

هتیچ   یت یرف نأییم اون، ایی ی رف ریهتودو ن  تیذب رت    

 .( 348، ص 4351ایرنان ، ." )رن  نأیی،  نع  اود

حتـی  ) اعتدال و میانه  روی در مصـرف   ـ ۲

 (حالل آن

ی رف طنینیا ن  نچ  در اتری و اکتتی   تت  اتعردو     

ی  اود، نییا،ند نیتو ن ریی، اصا اتتت،ا  ن اعتیتیب   

 . از اهراخ ن نفریط در  ن رتییو اود

.  ین ی رهت  ات،و اکتو   یرنج از ایم اصتا ، پیترن  از اتی   

از  نچ  در زییم اکو،  ت  نپتی یوو رشوریت،   ! ا  یردع"

.( 65کتتورو ر،تترو،  " ن از جتتیع هتتی  اتتی ین پیتترن  نکییتت،   

اهعیو اتتت،ا  در یت،یریو زنت،ج  هترد  ن اعتعتیت  رت        

: یت  هریییت،   ( ع)یم ت ت   یان،ازو ا  اکتو  ت  اییتر ا عتوی    

ررکتتین،،  رشواهتت، رت  ریتت،و ا  ییتر   ( ج)هتر جتتیو ی،اننت،  "

ییین  رن  ن نت،ریر نیکتو را رت  ان یت   یتوزد ن ان را از رت        

 814، ص 4372دات ، ." ) ن،ریر  ن اکراف دنر ی   ی، 

، زیتتترا ی،اننتتت،  (06 – 07، ص 4355ن  تتتیع  صتتتید  ،  

صیرر  . ) ییین  رن  را دنکو ن اکراف را داعم ی  دارد

هعچیتتتتیم در عتتتتی   .(  612ن ص  715، ص 4378یتتتتود ، 

نتیجتت   هتتر  رتییتتو نکتتردن اتتتت،ا  در ی تترف     دیاتتر،

 ییم ریین ات،و اکتو  ت  اهتراد یتی عیی ت  ا ، ایتور یتی           

ادارو ( ری اتت،ا  ن ییینت  رن  ) نا ت ید  یود را درکو 

، 4377 تر تتیی  ،   . )نکی،، جرهتیر ه،ر نکشت  ی  اود

؛ صیرر  یتود ،  486، ص 4ج . ن ایح یهریو  ن درایت 

 . ( 66ص

دیریت عمومی ارشاد ومساجد، ریاست حج و تهیه شده درم

 راوقاف والیت لوگ

ناروغیو له ګواښ څخه په امن کې کوي، دښـه او   د هرډول

زرغون چاپیریال رامنځته کول  په خلکو کې یو ډول انساني 

ارزښتونو ته درناوی دی، چې دا به یې داسالمي اصولو پـه  

 .رڼا کې یو ډول نورو خلکو ته ګټې  ترسره کړي وي 

اوسیدو ټولنه یوه سنتي او اسالمي ټولنـه ده، چـې    دوږ زم

کلـ  ودریـ و او   داسالم په سپیڅلي ارشاداتو باندې باید 

خلکو ته د شر رسولو پر ځای خیرونه و رسو، نو باید دخپـ   

وکړو، څو دنـورو ټولنـو   پیریال پاکوالې ته ډیره پاملرنه چا

به  له پاکوالې خوند واخیستلی شي او دښار فضاړي زموږوګ

 .وي  ېمو  له بدبوییو پاکه کړ

، چې ټول ولس یپه هېوادکې د ژمې سوړ موسم ددا مهال 

ي او ډیری هغه وګړي، په یاد دورسره په ستونزو کې راګیر 

موسم کې ځوری ي، چې بیوزله او داقتصادله پلوه کمزوري 

نیولي بیا تر شتمنو نه دي، ددې لپاره له حکومتي چارواکو 

دې موسم کـې دبیوزلـو السـنیوی او     کسانو پورې چې په

 .وکړي  ېمرست د توان په اندازهورسره 

په کلیوالي سیمو کې ځوانان دې الس په کارشي، چې دتګ 

کې کـړي او د  لـه  واورو پـا   دې  او راتګ الرې او کوڅې

ترسره او ځایي ( اشر)ګډکار افغاني فرهنګ له مخې به یې

 . خالصی پیدا کړي ويله ستونزو به وګړي  

لومړیتوبونه شـته دي،  لپاره  د تېرولو داسې نور هم د ژوند

په ترسره کولو کې ټول  ولس الس پکار شي او دافغاني چې 

او اسالمي وجیبو له مخې به خلکو ته الزمې آسـانتیاوې او  

 .رسولو په برخه کې یو خدمت ترسره کړي وي  خیر

  »ستانکزی« شیرمحمدامیني : لیکنه 

 

لنې په په پی  کې له خپلې کورنۍ سره ښه او نی  چلند دټو

وجې کوي، چې وروسته دټولنې وړاندې مسؤلیتونو ته مو مت

شي، ځکه زمـوږ  دژونـد    په نظم کې رغنده رول لوبوالی

کله چـې دکورپـه   . سمبالښت له کوره پیلی ي ټولې چارې 

د آرم ذهـن او  لښت شتون ولري، نو ې نظم او سمبادننه ک

د ښـار ټـولې   یا  کوالی شو، چې دټولنې اوسکون له مخې 

په عملي کولو  کهرامنځته اوګالره شته ستونزو لپاره منظمه ت

کولو الس په کار کی و او که دترسره درلود،برالسی مو کې 

وړتیا مو نه درلوده، خو دعامه پوهاوي او خلکو ته د انګیزې  

ن ځان سره ولرو، څو نور وګړي وهڅول شـي،  ورکولو توا

چې یو منظم ژوند پرمخ بیولو لپاره دسـتونزو او خنـډونو    

 .ټولنه او ښار ولري سالمه پرته  یوه 

لکه څنګه چې په ښارونو کې لیدل کی ي، ځیني برخو کـې  

چټلي او کثافات شتون او له امله یې فضاء بد بویه کـړې او  

پـه دې اړه نـه یـوازې    خو . ناروغۍ هم ددغوسبب کی ي

ه دې وشمیرو؛ بلکـې حکـومتي اړونـده ادار   وګړي ګرم 

دخپلو لومړیتوبونو په پیژندنه کې په ښار کې میشته خلکو ته 

آسانتیاوې په نظـر کـې   ستونزو د لرې کولو لپاره مهمې د

ونیسي  او ښارکې په کار او بار بوختو کسانو لپاره هوساینې 

کو اړتیاوې پوره او هم رامنځته کړي، چې په دې توګه دخل

 .ي شبه ښار پاک او ښکلی 

په ښار کې هټیوال هم دخپلو هټیو له مخې شته کثافات  پاک  

کړي، ځکه دا به یې دپاکۍ په فرهنګ مثبتې اغیزې ولـري  

او د ارواپوهنې له مخې د هټیوالو دتوکو په پېر او پلور کـې   

 . څرګندویي ښیي  يمناسب تمامیدای شي او دپاکوال

کې داده، چې دسیمې فضاء  اکوالې اړتیا په ټولنه او ښاردپ

 !؛ لومړیتوبونه وپیژنوټولنیز انهځئ چې د ژوندرا

 

 ر افغانستانسیر تاریخی قانون اساسی د
اسـد   ۲۲تدوین اولین قانون اساسی پس از استقالل افغانستان توسـ  شـاه امـان اا خـان در      :اولین قانون اساسی افغانستان

 . میالدی فراهم گردید ۱۲۱۲برابر به   هجری۱۲۲۲

ی دولت علیه افغانستان از میالدی با عنوان نظامنامۀ اساس ۱۲۲۰اپری  ۱۲هجری  ۱۰۲۲حم   ۲۲تصویب اولین قانون اساسی که در 

 . جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبای  که شاه در جالل آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود، به تصویب رسید

ماده بود، برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توس  قانون و موسسات سیاسی مث   ۳۰به موجب این قانون که مرکب از 

زرأ، شورای دولت و محاکم محدود گردید و ی  رشته از حقوق سیاسی افراد مث  آزادی بیان و نشرات یا مصونیت مسکن و ت وئهی

 .محرمیت مکاتبات تأمین شد

او با اینکـه از  . وقتی نادر خان به حکومت رسید افغانستان را به شک  دوره های گذشته در آورد :افغانستان دومین قانون اساسی

لت امانی محسوب میشد، برای جدایی از آن دوره و سرپوش گذاری روی پرونده دولت امانی، خود اصول دولت علیـه  اراکین دو

افغانستان را به تصویب رسانید که تفاوت های آشکاری با قانون اساسی امان اا خان داشت که این تفاوت ها در بررسـی قـوانین   

 .اساسی افغانستان بیشتر شرح یافته است

میالدی لویه جرگه را مرکب از اشخاص دست چین از سران قبای   ۱۲۰۱هجری برابر با سپتامبر  ۱۰۲۲شاه نخست در ماه میزان نادر 

این مجلس عالوه بر تأیید پادشاهی محمد نادر خان هییتـی را مرکـب از   . و اقوام و ریش سفیدان مناطق شهری در کاب  دایر نمود

هییت مذکور که شورای ملی نامیده شد در ماه اکتـوبر قـانون   . یب قانون اساسی تعیین نمودنفر از بین اعضای خود جهت تصو ۱۲۱

 .ماده به تصویب رسانید ۱۱۲مرکب از " اصول دولت علیه افغانستان " اساسی جدید را به عنوان 

د و طبق همـان اصـول   هجری به پادشاهی رسی ۱۰۱۲محمد ظاهر شاه پس از مرگ پدر در خزان  :سومین قانون اساسی افغانستان

اساسی پدرش، سی سال تمام حکومت نمود، در حقیقت خانوادۀ یحیی خان به طور دسته جمعی حکومت میکردند، اما با اسـتعفای  

میالدی ظاهر شاه داکتر یوسف را به حیث صدر اعظم تعیین  ۱۲۹۲هجری مطابق سوم مارچ  ۱۰۳۱حوت  ۱۱داود خان از صدارت در 

 .م خود را از حصار خانواده بیرون ساختو با این اقدا. نمود

داکتر یوسف کابینۀ خود را مرکب از شخصیت های تکنوکرات و برخی شخصیات های با نفوذ قومی که در آن گروه تکنـوکرات هـا   

 . به مجلس معرفی نمود هجری ۱۰۳۱حوت  ۲۱میالدی برابر با ۱۲۹۰مارچ  ۱۰به تاریخ . سنگینی می کرد

نفره برای تدوین قانون اساسی کشور بود که بـه   ۳بینه، مهمترین اقدام تاریخی داکتر یوسف، تعیین هیأت پس از معرفی اعضای کا

حم  در وزارت عدلیه دایر گردید و ی  نفر  ۱۱و اولین جلسه کمیته تدوین در . اعالم شد هجری ۱۰۳۲مارچ برابر با حم   ۲۲تاریخ 

مکار در این کمیته کار مینمود و باالخره پس از بحث و جدل های فراوان و تعدی  کار شناس فرانسوی به نام لوی فوزیر به عنوان ه

 .برخی از مواد قانون اساسی تدوین شده دوباره پیشنویس تهیه شده به کمیته سپرده شد

اضـات و  در عمارت سالم خانه ارگ دایر شد و پس از ده روز بحث علنـی و اعتر  ۱۰۳۰سنبله  ۱۲سر انجام لویه جرگه تاریخی در 

نماینده به تصویب رسید و ده  ۳۱۳در متن جدید، توس   ۱۲۹۳سپتامبر  ۲۲برابر با  ۱۰۳۰سنبله  ۲۲برخی تعدیالت جزیی به تاریخ 

ح شده رسماً به مرحلۀ اجرا گذاشـته  یاین قانون از سوی ظاهر شاه توش ۱۲۹۳برابر با اول اکتوبر  ۱۰۳۰میزان  ۲روز بعد به تاریخ 

 . شد

 . ی از مهمترین دوره برای تدوین قانون اساسی افغانستان به سر رسید و ی  قانون نسبتاً خوبی تدوین و تصویب شدبدین سان یک

 . مُلغی گردید ۱۰۳۰هجری، قانون اساسی مصوب  ۱۰۱۲سرطان  ۲۹با کودتای  :چهارمین قانون اساسی افغانستان

هجری تصویب قانون  ۱۰۱۲میالدی برابر با اول سنبله  ۱۲۳۰سال  اگست ۲۰در آغاز تأسیس جمهوریت، محمد داود در بیانیۀ مؤرخ 

. این وعده برای مدت چهار سال بدون تذکار دلی  آن معط  ماند. اساسی جدیدی را بر مبنای دموکراسی حقیقی وعده داده بود

اخت، اما باالخره پیدایش کشیده وی اساساً به دموکراسی عقیده نداشت و به همین دلی  کار تهیۀ قانون اساسی را مدت ها عقب اند

 .گی ها در داخ  دستگاه و ضرورت ادامه رژیم او را وادار ساخت تا به این کار اقدام کند

میالدی برابر با دلو  ۱۲۳۳جنوری سال  ۲۹در . میالدی هییتی را به تهیۀ مسوده قانون اساسی موظف ساخت ۱۲۳۹بنابراین در سال 

اسی جدید در جراید انتشار یافت و انتخاب اعضای لویه جرگه جهت بررسی و تصویب آن اعالن مسودۀ قانون اس هجری  ۱۰۱۱سال 

 .شد

نفر به نـام   ۲۱۲انتخابات دستوری با رأی علنی در زیر نظر مقامات دولتی و پولیس محلی صورت گرفته و اشخاص مطلوب به تعداد  

ب رئیس جمهور به نمایندگی از اقشـار مختلـف مثـ  دهقانـان،     تن هم از جان ۱۰۲و . اعضای منتخب لویه جرگه به مرکز آمدند

فبروری قـانون   ۱۰جنوری تا  ۰۱روز از  ۱۰اعضا در کاب  گرد هم آمده و در مدت این . کارگران، روشنفکران و زنان تعیین شدند

جود آمد و به تصویب اعضـای  وبدینگونه چهارمین قانون اساسی افغانستان به  .  ماده به تصویب رسانیدند۱۰۹اساسی جدید را در 

 . لویه جرگه رسید

تحوالت اولین اقدام رژیـم    در افغانستان رسم بر این است که پس از تغییر رژیم، در همان بحبوبه :پنجمین قانون اساسی افغانستان

این قانون کُلـی در   هجری قدرت را به دست گرفتند، از ۱۰۱۳ثور  ۳لذا کودتا گران که در . جدید، لغو قانون اساسی گذشته است

 .  افغانستان استفاده کردند  باره قانون اساسی

میالدی صادر شد، در باره لغو قانون اساسی  ۱۲۳۲می  ۱۳هجری برابر با  ۱۰۱۳ثور  ۲۳سومین فرمان حکومت تره کی که به تاریخ 

اصول اساسی جمهوری دموکراتیـ   " نام پنجمین قانون اساسی افغانستان به . داود خان و تعیین محاکم ملکی و نظامی جدید بود

ماده به طور موقت تصـویب   ۹۲هجری توس  شورای انقالبی جمهوری دموکراتی  افغانستان در  ۱۰۱۲حم   ۲۱در " افغانستان 

 . گردیده و از اول ثور به اجرا گذاشته شد

ابتدا به حیـث منشـی    اا ی، داکتر نجیبهجر ۱۰۹۱با برکناری ببرک کارم  از قدرت در بهار  :ششمین قانون اساسی افغانستان

 .عمومی حزب دموکراتی  خلق و بعداً در ماه عقرب همان سال به حیث رئیس شورای انقالبی تعیین شد

داکتر نجیب اا برای پیشبرد طرح های خود که همان مصالحۀ ملی بود، مسئله قانون اساسی را پیش کشید که باید سر از نو طرح و  

هجـری دورۀ داود خـان    ۱۰۱۹هجری دوران ظاهر شاه و قانون اساسی  ۱۰۳۰قانون آن دوره از قانون اساسی  . تدوین گردد

داکتر نجیب اا طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون اساسی و قانونی کردن حکومت خـود لویـه    . استخراج شده بود

 ۱۳۲فص  و ۱۰هجری لویه جرگه مذکور قانون اساسی را در  ۱۰۹۹س قو ۲و ۲  هجری را دایر نمود که به تاریخ ۱۰۹۹جرگه سال 

همچنان لویه جرگه نجیب اا را به حیث رئیس جمهوری افغانستان تعیین کرد داکتر نجیب اا هـم ایـن    . ماده به تصویب رسانید

وین و تصویب شد مث  قانون شورای ملی تداا در کنار قانون اساسی چند قانون دیگر نیز در عصر داکتر نجیب  قانون را توشیح کرد

 .در مجلس سنا به تصویب رسید هجری ۱۰۹۳جوزا  ۲۱در  ماده  ۲۱فص  و ۱۲افغانستان تحت 

چرا که با سـقو    قانون اساسی دوره نجیب اا نیز به سر نوشت قوانین اساسی گذشته گرفتار شد :هفتمین قانون اساسی افغانستان

حکومت با روی کار آمدن . هجری و روی کار آمدن دولت مجاهدین، این قانون نیز ملُغی اعالم شد ۱۰۳۱ثور  ۲رژیم نجیب اا در 

 ۱۲ربانی در کنار دیگر فعالیت ها، کمیسیون تدوین قانون اساسی را تشکی  داد که این کمیسیون قـانونی را در   استاد برهان الدین

 .هجری آن را به تصویب رسانید ۱۰۳۲در ماه میزان نفره  ۱۲ماده تدوین نمود و ی  کمیسیون   ۱۱۳و  فص  

 .ربانی هم آن را به عنوان رئیس دولت اسالمی افغانستان توشیح کرد  استاد برهان الدین

هجری طبق موافقتنامۀ بُن طـی فرمـانی از    ۱۰۲۱پس از تشکی  دولت انتقالی در تابستان سال  :هشتمین قانون اساسی افغانستان

هجری  تشکی  ۱۰۲۱میزان  ۱۰نفره به ریاست آقای شهرانی در  ۲ی رئیس دولت انتقالی افغانستان ی  هیئت سوی آقای حامد کرز

مدافعان صلح و دموکراسی در کاب  دایر شد که   میزان از سوی شورای ۱۳اولین سیمینار علمی و پژوهشی قانون اساسی روز  .  شد

اسی در آن شرکت داشتند و به این ترتیب کار تدوین قانون اساسـی از آن  تعدا د زیادی از حقوق دانان، شخصیت های علمی و سی

هجری شمسی، منعقده شهر کاب   ۱۰۲۲جدی  ۱۳قوس الی  ۲۲قانون اساسی جدید که توس  لویه جرگۀ تاریخی  .تاریخ شروع شد

کرزی رئیس دولت انتقالی اسالمی  هجری از طرف حامد ۱۰۲۲دلو  ۹ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، به تاریخ  ۱۹۲و  فص   ۱۲در 
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یک مکتب ابتدایه 

 درلوگرتازه تاسیس شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پ  علم باختر مورخ اول جدی

ی  مکتب ابتدایه برای کوچی ها  تـازه دروالیـت   

لوگر تاسیس شد که درسال آینده برای سه صد دانش 

 .آموز کودک، زمینه آموزش فراهم خواهد گردید

شاپورعرب سخنگوی ریاست معارف لوگر می گویـد  

ایه الحاج میرعلم خان صدیق خی  بـه  که مکتب ابتد

اساس خواست باشنده گان کوچی منطقه صدیق خی  

مرکز والیت لوگر ومنظـوری وزارت معـارف تـازه    

 4155تاسیس گردید، وی عالوه کـرد کـه درسـال    

هجری شمسی قـرار اسـت تـا سـه صـد دانـش       

آموزکودک دراین مکتب برای کسب علـم ودانـش   

 .شام  گردند

ر عالوه کرد که دروالیت لـوگر  سخنگوی معارف لوگ

مشمول ی  مدرسه دینی هفده باب مکاتـب بـرای   

ــیش از    ــه درآن ب ــود دارد ک ــا وج ــوچی ه ک

 .دوهزاردانش آموز مصروف آموزش هستند

این درحالی است که درجریان سال جاری پنج بـاب  

مکتب دیگرنیز دروالیت لوگرتازه تاسـیس گردیـده   

  . است

 

بلکې تا جوړه  ؛نه تماشه ما 

 !کړې ده

  )منطق(صفي اا :  لیکنه

وجونه وه  خو د باران کړسا په الرو او کوڅو کې م

ژمنې ته یې پـه  . وو خبر )ج(زما له زړه یو خدای 

کتو ډېر ځنډ یې تیر کړ، پوره دوه ساعته ورته تـم  

د زړه درزا مې د هغې . وم، تر څو یې دیدن وکړم

مینې او وفا ته په کتو د انتظار شیبې یې را ختمـې  

 . رام پیدا کړ تر څو تم شمآکړې او زړه مې 

دو یواځېنی المـ  مـې د   دغه ګړۍ دلته د تم کې

سـمان کـې   آپاس په  . بایللو او ګټلو خبره وه بس

تاالندې او الندې پر ځمکه د بـاران موجونـو زور   

واخیست، په دغه وخت کې مې ټول وجود له سړې 

 .هوا او یخ شمال نه په لړزېدو شو

له ډېر ځنډ وروسته هغه په بېړه سره راغله او پـه   

اشه جوړه کړې ده؟ تا دلته څه تم: غوسه یي ووی 

ورېدو سره مې خپلې ټولې آد دې خبرې په  !! ها

ارادې بدلې شوي او فق  د بښنې جمله خولې تـه  

  .راغله بس، خو هغه یې هم ونه منله

شونډې پرانېستې او په ژړغوونکي غـ    ۍبیا یې نر

چې تا څـه تماشـه    ،یې خپله هغه خبره تکرار کړه

ما نـوره  . هدا یې هم ورغبرګه کړ!! هجوړه کړې د

بـس   .زه د مینې په نوم هیڅ نه پیـژنم  ! هیره کړه

 . همدا ګړۍ د مینې قصه ختمه شوه

لـه دې   .غواړم له دې وروسته یـوازي و اوسـم  

د دغـو  .  کرکجن حالت څخه غواړم لېرې الړه شم

زه نور په دغـه  . دهناخوالو نه یوازیتوب ډېر غوره 

اور کې ځان نشم سوځولی او هم د خلکو خبـرې  

 . ورېدې نه شم بس ما وبښهآ

د کړې ژمنې سره مې نه غوښت  چې د مینې قصه  

دومره ژر او لنډه پرې کړم دا ټولې خبـرې مـې   

رمانونو سره د ژونـد  آاوس له یوې نړۍ . وزغملې

 . په سخته الر مزل کوم

 

 ...د لوګر د پ  علم ښارد ښاروالۍ هوټ 

د دن و    پریشتیییي پرګرایونو یتنت    ې 

ن  ي ان د  وګر انکی،ننکي  توال  اتي پت     

دا  هوټا  تې پت   ت    ختو یېتا رت ت ر تا        

 . پرنګرایون  عوړ   ي

 ې د  وګر د پا ت ت    ،دا پ  داکې  ی   ې دو

ښتتیر د ښتتیرنا ا اداري ندانتتا ن تترو اننتتا     

و اهغتتینیو پتت    ختتو پرانیتتتتا  یی یونتت۲۲د

 .  اوو

 


