د افغانستان مؤقته اداره
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

د مؤقتی ادارې فرمانونه

د چاپ نېټه :د  ۱۸۳۱هـ  .ش کال د غبرګولي د میاشتې ()۸۳

پرله پسې ګڼه ()۳۰۸

 -۱۱فرمان شماره ( )۸۱۰مؤرخ  ۱۸۳۱/۸/۸۱هـ .ش رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در بارۀ انفاذ
ضمیمۀ شماره ( )۱قانون نشانها و مدالها منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۷۹۷مؤرخ ۱۲۸۸/۸/۳
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هـ .ق

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در بارۀ انفاذ ضمیمۀ شماره ( )۱قانون نشانها و مدالها،
منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (:)۷۹۷
شماره)۸۱۰( :
تاریخ۱۸۳۱/۸/۸۱ :
مادۀ اول:
نشان احمد شاه" مسعود" قهرمان ملی افغانستان و مدال سنگر داران مقاومت وضع گردد.
مادۀ دوم:
نشان احمد شاه "مسعود" قهرمان ملی افغانستان دارای عالیم و مشخصات ذیل میباشد:
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نشان احمد شاه "مسعود" قهرمان ملی افغانستان به شکل ستارۀ چهل گوشه یی هشت ضلعی از اضالع مقعر و شعاع
های محدب که هر شعاع آن از خارج بداخل مثلث شکل خورد شده با سه نوع شعاع های دراز ،متوسط و کوتاه میباشد
مسافه بین نوک گوشه های مقابل دراز ( ۰۵ملی متر) متوسط ( ۶۴ملی متر) و کوتاه ( ۶۴ملی متر) میباشد و از فلز
تامپاک به رنگ طالئی ساخته شده که در قطر کالن سمت باالی آن حلقۀ ناصبه به قطر ( ۰ملی متر) وصل است ،در
وسط این نشان تصویر با شکوه طالئی برجسته در دایرۀ پالتینی به قطر ( ۳۴ملی متر) حک شده که برای تزئین
بیشتر آن دایرۀ سفید پالتینی به قطر ( ۳۰ملی متر) که تصویر پرجالل را قسمی احتواء مینماید که آفتاب آزادی از
شانۀ راست تصویر با شعاع طوآل و کوتاه در حالت طلوع از طال بر پالتین برجسته حک شده و باالی تصویر خارج
از دایره ( ۳۰ملی متر) و داخل دایره به قطر ( ۶۵ملی متر) اسم ذات مستجمع صفات ( هللا اکبر ) که شعار مجاهدین
برای یورش جهاد بوده ،برجسته حک شده و دو طرف (هللا اکبر) کمی فاصلۀ تفکیکی داشته که بطرف شانۀ راست
تصویر به داخل دایره

(۶۵ملی متر) و خارج دایره ( ۳۰ملی متر) نشان احمد شاه (مسعود) قهرمان ملی افغانستان و به طرف شانۀ چپ
تصویر به لسان انگلیسی ( )Ahmad shah masood National Hero of Afghanstanبرجسته حک شده و
نشان توسط حلقۀ ناصبه و حلقۀ متحرک جداگانه که قطر خارجی آن ( ۰۵ملی متر) میباشد ،به صفحۀ فلزی که توسط
پارچۀ ابریشمی موجدار به رنگهای (بیرق ملی کشور) که بطرف چپ آن پارچۀ ابریشمی موجدار فیروزه ئی روشن
به شکل مثلث غیر قایمه ،مختلف الزاویه وصل میشود ،عقب نشان هموار و در دو سطر برجسته (نشان احمد شاه
مسعود قهرمان ملی افغانستان) تحریر شده و ضخامت کلی این نشان (۴ملی متر) میباشد.
رنگ فیته ها بالترتیب از راست به چپ طور طوالنی قرار ذیل موقعیت دارد:
رنگ سیاه که طول خورد آن ( ۴۴ملی متر) و طول کالن آن ( ۴۹ملی متر) میباشد.

رنگ سرخ که طول خورد آن ( ۴۹ملی متر) و طول کالن آن (۶۳ملی متر) میباشد.
رنگ فیروزه ئی کمرنگ که ضلع کالن آن ( ۶۴ملی متر) و ضلع متوسط آن ( ۴۴ملی متر) و ضلع خورد آن ( ۹ملی
متر ) میباشد.
رنگ سبز که طول خورد آن (۶۳ملی متر) و طول کالن آن ( ۶۰ملی متر) میباشد.
بخاطر نصب نمودن نشان بروی جامه ،در قسمت عقب چوکات فیته پنگ قرار دارد.
فیته ممثل :عبارت از صفحۀ فلزی مستطیل شکل به طول ( ۰۱ملی متر) و عرض ( ۶ملی متر) که روی آنرا تکۀ ابر
یشمی موجدار طور مساویانه رنگهای بیرق ملی کشور از راست به چپ (سیاه ،سرخ و سبز) پوشانیده و عقب فیتۀ
ممثل بخاطر نصب نمودن بروی جامه پنگ قرار دارد.
مادۀ سوم:
( )۰به منظور تقدیر از خدمات فوق العادۀ افسران قوای مسلح و سایر اتباع دولت افغانستان که جهت تحکیم استقالل،

AC
KU

حاکمیت ملی ،دفاع از تمامیت ارضی ،تأمین وحدت ملی ،صلح و امنیت در کشور سهم گیری بارز و ابراز صداقت،
شایستگی ،فداکاری ،شجاعت و ابتکار در وظایف محوله را از خود نشان دهند ،نشان احمد شاه (مسعود) قهرمان ملی
افغانستان اعطاء میگردد.

( )۳نشان یا فیتۀ ممثل آن بروی سینۀ چپ نصب میگردد.

( )۴نشان احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان به اتباع دول متحابه نیز اعطاء شده میتواند.
مادۀ چهارم:

نشان احمد شاه (مسعود) قهرمان ملی افغانستان دارای امتیازات ذیل میباشد:
( )۰برای خورد ضابطان مکتبی ،افسران و جنراالن یک رتبه ترفیع.

( )۳برای عساکر ،خورد ضابطان قطعه مبلغ (ده ملیون افغانی) مکافات نقدی.
( )۴برای دگرواالن و سرپرکمشران مبلغ (ده ملیون) افغانی مکافات نقدی.
( )۶برای کارکنان یک رتبه ترفیع ،به اشخاص بدون رتبه و درجه و یا کارکنانیکه گنجایش ارتقای رتبه یا درجه را
نداشته باشند ،مبلغ (ده ملیون) افغانی مکافات نقدی اعطاء میگردد.
مادۀ پنجم:
نشان احمد شاه (مسعود) قهرمان ملی افغانستان بمناسبت تجلیل از سالگرد استقالل کشور ،روز های ملی و یاهم در
روز های معین تاریخی اعطاء میگردد.

مادۀ ششم:
مدال سنگر داران مقاومت دارای عالیم و مشخصات ذیل میباشد:
تشریح و عالیم مشخصۀ مدال سنگر داران مقاومت به شکل ستارۀ شانزده گوشه ئی با دو نوع شعاع مثلث شکل ماهی
پشت خورد و کالن میباشد .مسافه بین دو نوک گوشه های مقابل کالن ( )۰۰ملی متر و خورد ( ۶۱ملی متر) میباشد
که این ( )۰۴شعاع های خورد و کالن بر محیط دایره برجسته که دیوار به ضخامت (۵،۱ملی متر) محیط آنرا بسته
است از فلز برونز برنگ طالئی ساخته شده که بر شعاع کالن سمت باالئی آن حلقۀ ناصبۀ بقطر (۰ملی متر) وصل
است ،در وسط این مدال بداخل دایره بقطر ( ۴۳ملی متر) از شانۀ راست فوتو بالترتیب یکنفر عسکر ،یک نفر با کاله
پکول ،یکنفر با دستار و یکنفر زن کوچی را در حالت تیارسی نشان میدهد ،که تفنگ را بحالت اوږه بند گرفته و به
ادامۀ شانۀ چپ فوتوی زن کوچی ،کوه های سربه فلک کشیدۀ برف پوش افغانستان عزیز قرار دارد که ازعقب آن
آفتاب آزادی با شعاع های خورد و کالن در حالت طلوع دیده میشود.
و در دامنۀ کوه ها کلمۀ (مدال سنگرداران مقاومت  )۰۴۱۵برجسته تحریر شده و ضخامت کلی این مدال ( ۴ملی متر)

رنگ فیته ها:
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میباشد.

رنگ فیته ها باالترتیب از راست به چپ طور طوالنی قرار ذیل موقعیت دارد:

رنگ سیاه که طول خورد آن ( ۴۴ملی متر) و طول کالن آن ( ۴۹ملی متر) میباشد.

رنگ سرخ که طول خورد آن ( ۴۹ملی متر) و طول کالن آن ( ۶۳ملی متر) میباشد.
رنگ سبز که طول خورد آن ( ۶۳ملی متر) و طول کالن آن ( ۶۰ملی متر) میباشد.

رنگ فیروزه یی کمرنگ که ضلع کالن آن ( ۶۴ملی متر) ،ضلع متوسط آن ( ۴۴ملی متر) و ضلع خورد آن ( ۹ملی
متر) میباشد.

بخاطر نصب نمودن مدال بروی جامه در قسمت عقب چوکات فیته ،پنگ قرار دارد.
فیتۀ ممثل :عبارت از صفحه فلزی مستطیل شکل بطول ( ۰۱ملی متر) و بعرض ( ۶ملی متر) بوده که روی آنرا تکۀ
ابریشمی موجدار طور مساویانه به رنگهای بیرق ملی کشور از راست به چپ (سیاه ،سرخ و سبز) پوشانیده و عقب
فیتۀ ممثل بخاطر نصب نمودن بروی جامه ،پنگ قرار دارد.
مادۀ هفتم:
( )۰بمن ظور تقدیر از خدمات منسوبین قوای مسلح و سایر اتباع دولت افغانستان که وظایف خطیر و مهمی را در
عرصۀ مبارزه علیه دشمنان وطن و حاکمیت ملی انجام نموده باشند ،مدال سنگر داران مقاومت اعطاء میگردد.
()۳مدال سنگر داران مقاومت  ۰۴۱۵به اتباع دول متحابه نیز اعطاء شده میتواند.

مادۀ هشتم:
( )۰مدال سنگرداران مقاومت طبق لزومدید مقامات ذیصالح در هر موقع سال اعطاء گردد و دارای امتیاز معنوی
میباشد.
( )۳مدال سنگرداران مقاومت یا فیتۀ ممثل آن ...،روی سینه چپ بعد از ....
مادۀ نهم:
این فرمان از تاریخ  ۰۴۱۰/۰/۳۴هـ.ش نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
حامد کرزی
رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان
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