
 

 

 میاشتنۍ خپرونه
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مهماهنا  

                                                                                                           اطالعاتواوفرهنګ ریاست لوګر: د امتیاز خاوند 

       ۷۰۷۶۰۷۰۰۸۲     ستانکزی» امیني«شیرمحمد :  مسؤل مدیر 

  »سلطاني«محمد زاهد او  »صفا«امین اهلل  ، » تسل«عبدالرحمن  : کتونکي ډله

: سبوک پاڼېیف                          »عدیل«محمد موسی   :خبریال   

»ستانکزی«امیني      :ډیزاینر   

. نو دلیکنو ننهه نه کو  اومسؤلیت یې  دلیکوال پرااه  د لوګرمیاشتنۍ خپرونه  دسرلیکنې پرته؛ دلیکواال :یادونه   

په  اشتنۍ کې خپرې شي، نو کولی شي چېچې په لوګرمیکه چیرې  لیکنې لرئ 

    ۸۲۴۴۴۷۴۴۷۰: شمیره ې داړیک                            .الندې پته  يې را واستوئ

 Shir.stanikzai2@gmail.com :دبرښنالیک پته 
 سهر مطبعه: چاپ ځای 

    www.facebook.com/دلوګرداطالعاتواوفرهنګ ریاست  

  www.facebook.com/ لوګرمیاشتنۍ 

 

مطبعه  آزاد: چاپ ځای   

کې د بیان او خبرو د فن مهارتونو د زد  کړې پروګرام پای ته ورسېداطالعاتواوفرهنګ ریاست   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د بیاااا او فااخ د  داارو د ا ااولو د پدو راا چ  روګااراد  اا  د لااوګر د   

د ساااول  توناااتو  و   ااای پیاااار او اطالعااااتواو فرهناااګ ریاسااات

ؤ،  تنااو ځوا ااا و تاای  یاا  شااو   ٠٥١  ۍ اای ها ااار بنساا ځوا ااا و د 

 .سېد اى تی ور می  ٠۱دمرتومي  ی 

  هغاای تو ااېو  اا   اای هااادچ مو اای داطالعاتواوفرهنااګ ریاساات     

ا ګ  ر   جوړو شوچ وو، داطالعاتواوفرهنګ رییس  عددالرحاخ 

تس   ی ګېوا؛ د سول  تونتو  و ځوا ا و د بنس  مشار ماېالد   

عاار، داطالعاااتو اوفرهنااګ ریاسات رااارروو  ي او د وررشااا    

 .ګېو والو بر ی درلودو 

عاتو او فرهناګ ریایس عدادالرحاخ تسا   ای      د لوګر والیت د اطال

 اا  د ورتاای   ،ورراا و ژمناای لوګریااو ځوا ااا و تاای   و  داارو راا    پلاا

 .را    ۍفر تو و  ی  اتوالي ر  بای  پلا  ه ا   اورچ هاد ګ  اد      

 و  ی اوا اا ماا   ځ ،باد وطخ لپارو اړینی دوآد یو  ، واپیاتی ر تس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دال شاي او  ای دچ بر ای را      مهاارتو و با ادچ ساا   وړتیاوو اوعصر  

 .لوګر اطالعاتو او فرهنګ ریاست هر ډول مرست  تی  اتو دى 

بر اای  وځوا ااا  ٠٥١راا    روګااراد اا   اای دچ روپ یاا    ،وویاا تساا  

اوو ۍ د بیاا د فخ او  درو  ی بر و ر  پدو ر چ  درچا یست  وو او 

 س   ی  درو، لی ویناوالۍ سرو د ځوا ا و د ځاا ګ چ ت د. چ شو لورر 

اعا   ت ا   وشاداتا ی لای     ى ؤ، ی اساس ی  دا ګاد  ورتای را    مین  

ګاېوا  تخ د دتای  روګاراد یاو    .ډیارو ځوا اا و  ای را  بر ای وا یساتی       

 روګرامو و اای الر ا وو اای  ورتاای  رااوو  ي  لیاا  الاارحاخ لااودیخ د   

د بیاا فخ ی   ای عالاي او يار  ډول پدو     ،اتی مخ وبالی او وی  وی 

   ی  ورځنیو  اارو را   بای ور ای ګوای  ورتای       چ او پیاتی ی  ر و،  ر 

 .  روګراد  ی  اى ر  فارتا و تی تصدیق لی و ی ورر ل شول د . ر   

د لااوګر د  نااوو ی   روګااراد اا  تیاار رااال هااد ورتاای   ،د یااادو   وړ دى

 .ؤ  شوى ځوا ا و تی  ی الرو ا ولاطالعاتو او فرهنګ ریاست لاوا 

 

 »تسل«عبدالرحمن :لیکنه         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افغانستان تر دې مهاله  نږدې لس اساسي قانونه لر  خو هغهه  

قوانین چې د لویو جرګو له خوا تصویب شو  د نورو هغهو پهه   

 .پرتله مشهور او ډیر پیژندل شو  

هجهر     ۰۰۷۰په کال د هیواد په تاریخ کې د لومړ  ځل لپار  

لمریز د شا  ااز  امان اهلل خان د سلطنت پر مهال د نظامنامې 

په نوم قانون خپور شو، دا قانون د مشرقي لویې جرګې لخوا د 

 .اړو په شتون کې تصویب شو  ۲۰۸

مادې لرلې او له لوموه  تصویب څخه دو   ۰۰دې نظامنامې 

لې په پغمهان   هجر  لمریز کال کې بیاځ ۰۰۷۰کاله وروسته په 

په شا او خوا کې استازو لخهوا    ۰۷۷۷کې د لویې جرګې لخوا د 

 .تصویب شو 

د هیواد دوهه    پر مهالنۍ مد نادرخان د واکاو  کاله وروسته 

تر عنوان النهدې  د   (د دولت علیه اساسي اصول)  اساسي قانون

 .ه ترڅ کې رامنځ ته شو پمادو  ۰۰۷

محمد ظاهر شا  په واکمني  د افغانستان بل قانون د اعلیحضرت

 ۰۸۲فصلونو او  ۰۰مه د  ۸۲کال د سنبلې میاشتې په  ۰۰۳۰کې د 

 .کې توشیح شو  په ترڅ مادو

له پیل سر  سه  د   د جمهور  ریاستد سردار محمد داود خان 

مادو په ترڅ  ۰۰۰فصلونو او  ۰۰افغانستان تاز  اساسي قانون د 

ه میاشت کې د لویې دلوې پ همدې کال د کې رامنځ ته شو او د

 .جرګې له خوا تصویب شو 

ه وروسته خڅ طوقد سردادر محمد داود خان د جمهوریت له س

  کراتیک جمهورود ببرک کارمل په دوران کې افغانستان د دیم

کال  ۰۰۶۲د کړ دولت د اصولو تر عنوان الندې قانون رامنځ ته 

د  تصهویب شهو او    دو په لرلو سر ما ۰۲د حمل په میاشت کې د

 .اجرا وه وګرځید 

کاله وروسته د ډاکټر نجیب اهلل د واکمنۍ پرمهال بل قانون په  ۰

مادو کې رامنځ ته شو او د همداهه کهال د    ۰۰۲فصلونو او  ۰۰

قوس په میاشت کې د لویې جرګې له خوا تصهویب شهو، داهه    

 .قانون درې کاله وروسته له تعدیالتو سر  مخامخ شو 

دور  کې افغانستان اساسي قانون نهه   د مجاهدینو او طالبانو په

درلود او د طالبانو له ماتې او شکست څخه وروسهته پهه کهال    

د افغانستان د انتقالي دولت جمهور ریهیس حامهد   کې  ۰۰۲۸

قهانون   اساسهي  د افغانستان اوسنیکرز  د واکمنۍ پر مهال 

نیټهه د لهویې    ۰۳چمتو شو او د همداه کال د جدې میاشتې په 

 .شومادو کې تصویب  ۰۰۸فصلونو او  ۰۸په جرګې له خوا 

د افغانستان اسالمي جمهور  دولت اوسنی اساسهي قهانون د   

افغانستان په کچه عالي ترین حقوقي سند دی، د همدې قهانون  

درې ګونې قوې را منځ ته شوې، ستر  محکمه را مهنځ  په اساس 

ل، وګړی د قانون پهه  ته شو ، وګړو ته حقوق او وجایب تعین شو

 . دعا کو  او خپل حقوق تر السه کو ا کې  رڼا

په نړۍ کې د ټولو هیوادونو اساسي قانونونه د نظه  او د نهورو   

قانونونه عملي کولو لپار  زمینه برابرونکي و  چې خوشبختانه 

 ،د افغانستان اساسي قانون ه  د نړۍ په کچه داسې قهانون دی 

ه درشل کې چې تر چتر الندې یې نور ډیر قانونه د عملي کیدو پ

 . د 

د افغانستان اساسي قانون د اسالم په چوکاټ کې رامنځ ته شوئ 

فعلي اساسهی  . رې یې په اسالمي اصولو را چورلي او ټولې چا

قانون د نورو اساسي قوانینو په نسبت کامل ، جامع ، او مهررن  

په مو جود  اساسي قانون کهي د قهدرت او ازادی   ، ګڼل کیږ 

وی شه دار او صالحیت ترمنځ توازن ایجاد ترمنځ ، د دولت او اقت

خوا څخه نسبت نورو اساسي قوانینو ته د هېواد د اتباعو  ېاو دبل

 . اساسي حقوق او ازادیو اهوند ښه احکام لر 

 

  

 
 

 !قرآاوحدت اپ دیدگاو 

بی اهایت مسلی وحدت  و اتحاد بسیار تارید رردو  قرآا

امات، راه ارهااى    وبراى ایجاد وحفظ ایخ یگا گی در

گو اگو ی را ارایی رردو است در ایاخ رتااو وحای آیاات     

پیااادى رامیتااواا یافاات راای در آا هااا باای مسااالی وحاادت    

 .اشارو شدو است 

هاچناااا در آیاااتی اشااارو ماای رنااد راای تااااد  یااروپى هااا   

بناابر اعتارا    . وموفقیت ها در محور وحدت بودو است

وحاادت در  تااااد تاااریی  ویساااا و دا شااانداا ، حفااظ      

 در اسالد موجب ا ساجاد وفشاردگی مسالاا اا باودو     

است، آ ها در  رتو هایخ هادلی وهااهنگی توا ساتند  

بر ی  دشاناا ماتلف فایق آینادو و بای امتیااپات فاو      

رارید بای آا هاا فرماودو      قارآا العادو دست  اپ د،  را رای  

و اساالد و   قارآا ( ج)هاگی بی ریسااا  ادا   : ترجای .بود

وساایلی رحااات  ناا  پ یااد و  راگناادو  شااوید     هرگو اای 

را بر ود بی یاد آورید ری  گو ی دشااخ  ( ج)و عات  دا

ی اادیگر بودیااد، و اومیاااا شاااا الفاات ایجاااد راارد وباای   

 .301آل عاراا . بررت  عات او برادر شدید 

اى ررید بای تفرقای و ا اتال  را در  ردیاف عا او ها       قرآا

بگااااو  : ترجااااای  .آساااااا ی عنااااواا رااااردو وماااای فرمایااااد

قااادر اساات راای اپ باااال یااا اپ پیاار  اااى شاااا،  ( ج) داو ااد

را باای هریااش اپشاااا باای ( ا ااتال )عاا ابی، طعااد جناا  

 .56  ا عاد. وسیلی دیگرى بچشا د

بی تفرقی افگناا هشدار دادو وآ ها را جدا اپ اسالد  قرآا

و دشااااخ مسااالاا اا معرفااای راااردو و باااا قاطعیااات مااای   

شید، اپ رساا ی رای دیاخ    اپ مشرریخ  دا: ترجای  .فرماید

 اود را  راگناادو ساا تند وباای دساتی هااا وگروهاا تقسااید     

 (361ا عاد  . شد د

ماا شااا    !اى مردد   :ترجای .درسورو حجرات می  وا ید 

را اپ مردى و پ ی آفریدید وشاا را بای تیارو هااى وقدایا      

قرار دادید تا هادیگر را درک رنید و پ ادگی هااهنا    

باا  ( ج)تاریخ شااا  ا د  داو اد     داشتی باشاید باا فلایلت   

دریاخ آیای تاریاد ویا و      . 31حجارات  .  تقوا تریخ شاا ست

اى باار وحاادت قدایاا  وگروهاااى ا ساااا هااا وجااود داشااتی 

بشر تشنی آپادى، عدالت و حاق اسات، رای اساالد     .  است

با دعوت بی اتحااد توا ساتی اسات بای ایاخ  واساتی هااى        

راث راارید یاش هدیای و میاا   قارآا  اسای تاساش باای آیاات    

 .ررید بی آا تارید شدو است  قرآاری در استگرا دهایی 

بنااا بااریخ بااا در يرداشاات  صااوم شاارعی اپهااای مااردد، 

گااروو هااا، احاا او سیاساای وسااایر گاارو  هاااى مساال       

مااااالف  واسااات میشاااود اگااار مسااالااا وبااای عقایاااد     

اساااالمی باورمناااد ا اااد اپ بااای اتفااااقی و داماااخ پدو بااای    

ی اجتنااااو تعصاادات قااومی، مااا هدی، لسااا ی و سااات    

 اودو، جهت قطع جن  و  و ری ى در رشور بی فرمودو 

 ن  پدو و رشور را بای طار   ال  وتداات     ( ج) داو د

سااو  دادو تااا مااا هااد ما نااد سااایر رشااور هاااى جهاااا در    

 .فلاى  ل  پ دگی  ویش را سپرى  ااید 

 ابوبکر :ترتیب کنند 

 

 سندفراات بدست آوردند یوحرفو یفن یدوصد وچهل تن ازمرکزآموزش

 
 ىریا لاوگر باا فراگ   ىوحرفاو  ینف ی ه  تخ اپمرر  آموپش دو دو

 یآمااوپش شااش  ماهاای سااند فراتاات بدساات آورد ااد واپدولاات ماا      

 .ندیآ اا فراهد  اا ىرار را برا نیی واهند ری پم

 ىرای بارا   دیا گو یم یرارامور اجتااع سییر ىپو یمحاد ول شاو

دو اااد و  هااا  تاااخ مشااااول  اااود تاااخ  اااا د هاااا مااادت شاااش مااااو   

 ،ى جاار  ،یاطیا ،   ىریا ا جن ىدربااش هاا   ىوحرفاو  یدرمرر فن

آمااوپش دادو  اتیااو روسااس لدن ىفلاا  رااار باار ، ،ىساااپ  یااموبا

 . شدو است

شادو   ادیا دورفارتااا مرر    خی نجاا  خیا افا ود رای ا   ىپو یول ىآقا

گ شااتی ارنااوا   ىدورو هااا خیباشااد راای هشااتاد در ااد فااارت    یماا

مررا  در حادود  اا  دو  اد      خیا و تاحال اپ ا داشندیمصرو  رار م

 .تخ فارغ شدو ا د

مناساادت  خیلااوگر   دربر اماای راای بااد   یاجااا  شاااو  ااور والاا   محاااد

مرراا  وعاادو داد راای درقسااات     خیاابااود باای فارتاااا ا   دویاارگردیدا

 نای یآ هاا پم  ىآ اا تالش  واهد ررد و درشاهر   علاد بارا    یابیرار

جنا  و برداشاتخ    ىبجاا  دیرار را فراهد  واهد  اود و گفت ری با

رردا رسب وحرفی شاا  شیی گردد تا مردد با  ىساپ نییسالح، پم

 .گردد یاف ود ری جن  سدب فقر م ىو ندی اا شتیامرار مع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شادو،   ادیا  یاپ اشتراک رنندو گاا بر امی آموپش  تخیالرحاخ   ی ل

  یوفنا  ىهاچاوا  روگاراد هاا حرفاو     ى اطر  شاا سا ت ری راو ا اداپ 

بار   ى ودارد  ی اا وادو هاا  قاش اساسا     ىاقتصااد  تیدر بهدود وضاع 

  .ررد دیتار ىوحرفو یفن یمرار  آموپش شیاف ا

اپ دو ااد تااخ در مرراا    شیباا  یاااساات راای سااال  ااار     ىآور ادیاا قاباا 

ماتلف مدت شش  ىشهر    علد در باش ها ىوحرفو یفن یآموپش

 . د دیماو آموپش د

 

 یبرا یشیرهانمرات  عیروندتوز

 ادامه دارددرمرکزلوگر انمعلم

لااوگر، باای  درمرراا  معلااااا ىباارا یشاای ااارات رها عیااتوپ دراداماای

 .دو دو نجاو معلد  ی   ارات رهایشی توپیع گردید

رااای اگااار تاااااد حقاااو      نااادیگودرمررااا  لاااوگر مااای    معلااااااارثر

 خی ردا تاای شااود باعاا  تساا    خیآ اااا دراوقااات معاا  اپاتیااوامت

 ىبهتار بارا   شا   توا ناد بای    یگاردد و ما   یاا ما و آرامش آ ا  یروح

 .فرپ داا رشور آموپش دهند

رای   دیا گو یمعاار  لاوگر ما    اسات یر ىعرو ساانگو  شاهپور

مسااحت   بیا درمررا  لوگرسای  ادو نجاو جر    خیشهرک معلاا 

دارد رااای در قساااات شااااال تااارو شاااهر  ااا  علاااد درمنطقااای       

شاهرک تاااد ساهولت هاا      خیا دارد رای درا  تیموقع ردرواپویش

 یحاایمسجد،ساارک وساااحات تفر ش،م تااب،ینیرل مشاااول

  او  بای  طی ایخ رو دعالوو ررد ری  ىدر يرگرفتی شدو است، و

توپیااع  یشاای ااارات رها لااوگر مرراا  خی اادو ود هفاات تااخ معلااا  

 ىشااااار. تاااخ توپیاااع شااادو اسااات  057میشاااود رااای تاااا ارناااوا بااای  

 اطر شااااا  ىاپاساااتاداا در مررااا  لاااوگر ضااااخ ا هار رساااند    

 یما  یفرپ اداا رشورساع   ییترب ىرام  برا سا تند ری با  داقت

 .ندی اا

 خیقدااا  شاااهرک معلاااا  ىاسااات رااای درساااال هاااا   ىآور ادیااا قابااا  

 شی گشااایومحادآتاای   یباارک،  وشاا یباارو راا ىهااا یدرولسااوال

 . ی استافتی

 

 : اته دېرشمه ماد ن نوداساسي قا 

ک د هېڅهو . د شخص استوګنځی له تېری څخه خونهد  دی 

دولت په ګرون نشي کوالی د استوګن له اجاز  یا د واکمنې 

محکمې له قرار پرته او بې له هغو حاالتو او الرو چې په قانون 

 . کې ښوول شو ، د چا کور ته ورننوز  یا یې وپلټي

د څرګند جرم په مورد کې مسئول مامور کوالی شي د محکمې 

یها هغهه   له مخکینۍ اجازې پرته د شخص کورته ورننهوز   

نوموهی مامور مکلف دی کور ته له ننوتهو یها پلټنهې    .وپلټي

وروسته، په هغه مود  کې چې قانون یې ټاکي د محکمې قرار 

 . ترالسه کړ 

؛د اونۍ په ویاه قانون د تصویب يداساس  

mailto:Shir.stanikzai2@gmail.com
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/

