بریاست محترم دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی !
موضوع  :گزارش ازنحوۀ برگزاری سمینار آگاهی از قانون اساسی در وزارت تجارت وصنایع .
زمان تدویر سمینار ۱۲ :و ۱۱سنبله سا ل . ۲۹۳۱
اشتراک کنندگان :عضو محترم کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی،رئیس واعضای دیپارتمنت ارتباط
وآگاهی ازقانون اساسی ،مشاورحقوقی وزارت روئسا ،آمرین وکارمندان آن وزارت به تعداد  ۰۴تن .
این سیمینارمطابق پالن منظور شده دیپارتمنت توسط مجلس کمیسیون تنظیم گردیده وبا در نظر داشت هدایت مقام
محترم کمیسیون تدویر گردید .بعد از راجستریشن وتوزیع قانون اساسی وقرطاسیه برای اشتراک کنندگان توسط
تیم مسلکی کمیسیون وتوزیع فورمه های ارزیابی برنامه آغازگردید .
سمینار با تالوت آیاتی چند از کالم هللا مجید توسط قاری صاحب غضنفر"بیات" وپخش سرود ملی کشور به
ساعت ۳:۹۴قبل از ظهرگشایش یافت .
پس از آن محترم نورمحمد "جریان " رئیس منابع بشری وزارت تجارت وصنایع به هیئت رهبری کمیسیون
مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی خوش آمدید گفته و از کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی مبنی
بر اینکه وزارت تجارت وصنایع را برای تدویر همچوسمینار آگاهی از قانون اساسی انتخاب نمودند سپاس
گزاری نمود .
موصوف در ادامه صحبت هایشان ضمن باورمندی به قانون گرایی ،قانون اساسی کشور را سند وحدت ملی
وضامن ثبات کشوردانسته وآنرا وثیقه ملی کشور توصیف کرد .

سپس مطابق آجندا محترم داکتر عبدالرؤف " هروی " عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی
در نخست اظهار داشتند که از رهبری وزارت محترم تجارت وصنایع کسی باید حضور میداشت که متا سفانه به
هر دلیل که وجود داشت درافتتاح برنامه جهت تشویق هرچه بیشتر همکاران حضورندارند  ،بدون شک قانون
اساسی افغانستان وثیقه ملی ماست ودر پرتوآن نظام فعلی شکل گرفته است  .وقانون اساسی ضرورت هرفرد
دراجتماع است همه ای اتباع درهرکشور مشروعیت کارخود را از قانون اساسی میگیرند .درمورد نهاد های
حراست از قانون اساسی صحبت خویش را آغاز ودرمقدمه یاد آوری نمودند.که به نماینده گی ازکمیسیو ن مستقل
نظارت برتطبیق قانون اساسی از حضور کارمندان محترم وزارت تجارت وصنایع وتمام دست اندرکاران شان
ابراز تشکروسپاس گزاری نمایم که زمینه برگزاری این سمینار دوروزه را توسط تیم تخنیکی کمیسیون فراهم
نموده اند .
ودرادامه صحبت شان فرمودند که دراین قانون اساسی حقوق شهروندان درج گردیده است نخست دردین مقدس
اسالم  ۲۰قرن پیش دررابطه به مساوات درقرانکر یم آمده است که حقوق زنان ومردان مساوی است .
من امروز می خواهم که روی سه نقطه اساسی درباره قانون اساسی افغانستان بحث نمایم نخست بعضی ازویژه
گی های این قانون اساسی  ،دوم نها د های صیانت کننده از قانون اساسی سوم معلومات مختصر درباره
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی .
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یکی ازویژه گی های قانون اساسی ما این است که قانون اساسی افغانستان مصوب لویه جرگه سال  ۲۹۳۱ازکدام
کشور نسخه برداری نشده است بلکه مردم مسلمان  ،متدین ومجاهد این سرزمین درساختار آن زحمت کشیدند
ودرمقدمه آن درج کردند که ما مردم افغانستان این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی  ،فرهنگی
واجتماعی کشور ومقتضیات عصر از طریق نمایند گان منتخب خود تصویب کردیم .
دوم ازآنجایکه بیش از ۳۳فیصد مردم افغانستان مسلمان اند ،احکام قانون اساسی افغانستان درپرتو احکام
شریعت اسالم وضع شده است می توانیم بطور مثال از مواد اول ،دوم  ،سوم ،هفدهم  ۲۹۲، ۲۹۴،۰۴،و ۲۰۳
یاد آوری نمایم .
عالوه برآن قانون اساسی دولت را به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی  ،حفظ کرامت
انسانی ،حمایت حقوق بشر ،تحقق دموکراسی ،تامین وحدت ملی ،برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن
درهمه نقاط کشور مکلف ساخته است.
ودرادامه سخنان شان افزودند که قانون اساسی افغانستان ادارات مستقل وکمیسیون ها را فراموش نکرده ازجمله
کمی سیون مستقل انتخابات ،کمیسیون مستقل حقوق بشر ،وکمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی که
اعضای آن به اساس ماده( ) ۲۴۱اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین
میگردند.امروز بعد ازسال ها جنگ درکشور ،دولت افغانستان توانسته است که مطابق به احکام قانون اساسی
ادارات پیشبینی شده را تاسیس نماید ومطابق قانون وظایف وصالحیت های خود را اعمال نمایند .هم چنان
داکترصاحب هروی روی حقوق اساسی اتباع درقانون اساسی نیز صحبت نمودندکه مورد توجه اشتراک کنند گان
قرار گرفت.

سپس مطابق آجندا محترم محمد ضیاء"فرهمند" رئیس دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی راجع به نظام
نامه های دوره سلطنت امان هللا خان  ،دوره حکومت محمد نادر خان وسلطنت محمد ظاهر شاه دررابطه به
تجارت معلومات مفصل ارایه نموده وسپس از آن موضوعی را تحت عنوان قانون اساسی گرایی واهمیت آن
برای اشتراک کنند گان ارایه نمودند.ودررابطه به حاکمیت ومشروعیت درنظام مبتنی برقانون اساسی ابراز
داشتند که حکومت ها مشروعیت خود را به اساس حق حاکمیت توجیه میکنند.بنابرین یگانه راه برقراری نظام
مبتنی برقانون اساسی حاکمیت براساس مشروعیت است .
موصوف مروری ب ردیگرقوانین اساسی گذشته درمورد تجارت داشتند که دربخش از سخنان خویش یاد آوری
پرداختن به تجارت وموازین تجارتی درقوانین اساسی گذشته افغانستان مورد توجه قرار گرفته
نمودند که
ودردوره اصولنامه اساسی ،اصولنامه تجارت نیز به تصویب رسید اما تجارت دربخش های مختلف انحصاری
بود واتباع افغانستان حق نداشتند درموارد خاص سرمایه گزاری کنند مثالً درقسمت مطبوعات ورسانه ها اعم از
چاپی  ،صوتی وتصویری درانحصار دولت بود واتباع حق نداشتند دراین خصوص سرمایه گزاری کنند،
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مخابرات وبانک ها نیز درانحصار دولت بود ،خدمات پستی وبیمه نیز دولتی محسوب می شد واتباع نمی
توانستند درهمچو زمینه ها به تجارت بپردازند ،اما باتصویب قانون اساسی سال  ۲۹۳۱این زمینه ها فراهم شد تا
شهروندان درخصوص بانک  ،مخابرات ،نشرات وشرکت ها بیمه وپست سرمایه گزاری کنند .

روزدوم برنامه ساعت ۳صبح با تالوت آیات چند ازقرانکریم توسط قاری صاحب غضنفربیات آغازگردید.
بعداً طبق آجندا محترم لطف هللا "رحیمی" متخصص دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی موضوعی را
تحت عنوان حقوق اساسی ووجایب اتباع درقانون اساسی طی سه مبحث به منظورآگاهی اشتراک کنند گان
سیمینار تشریح نمودند که موضوعات زیر احتوا مینمود .
مبحث اول مساوات که شامل مفهوم مساوات ،مساوات درقانون اساسی بوده که برای اشتراک کننده گان توضیح
داده شد .
مبحث دوم امنیت (مصئونیت) که دربرگیرنده موضوعاتی چون مفهوم مصئونیت درقانون اساسی،مصئونیت جان
،مصئونیت حرمت وکرامت انسانی ،مصئونیت مال ،مصئونیت مسکن وتأمینات اجتماعی می شد که جهت آگاهی
اشتراک کنند گان مفصالً تشریح نمودند .
هم چنان مبحث سوم آزا دی که این مبحث دربرگیرنده مطالبی چون مفهموم آزادی ،آزادی درقانون اساسی آزادی
اشتغال آزادی عقیده وبیان آزادی اجتماعات آزادی احزاب وانجمن ها آزادی انتخاب محل اقامت (مسکن ) میباشد
که جهت آگاهی اشتراک کنند گان سیمینار تشریح گردیده ودراخیر پرسش های راجع به موضوعات مطروحه
ا رائه گردید که ازجانب هیئت محترم کمیسیون پاسخ قناعت بخش داده شد .
سپس طبق آ جندا محترم محمد خلیل " قیامی " متخصص دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی موضوعی را
تحت عنوان قانون اساسی افغانستان ورعایت اصول محاکمه عا دالنه برای اشتراک کنند گان سمینار ارایه نمودند
موضوع متذکره شامل چهار مبحث تشریح گردید که حاوی بخش های ذیل بود.
مبحث اول اصول عام که شامل اصل برابری درپیشگاه قانون  ،اصل آزادی  ،اصل برائت ذمه  ،اصل شخصی
بودن جرم واصل قانونی بودن جرم وجزا است .
مبحث دوم بنام اصول پیش از محا کمه که شامل اصل منع شکنجه ومغایربا کرامت انسانی  ،حق تفهیم ودالیل
اتهام ،حق برخورداری از وکیل مدافع ،حق برخورداری از ترجمان و اصل حرمت مسکن افراداست .
مبحث سوم ،اصول هنگام محکمه که شامل موضوعات اصل استقاللیت محاکم وقضات ،اصل علنی بودن محاکمه
واصل مستند ومستدل بودن احکام قضایی است .
مبحث چهارم  ،اصول پس از محاکمه که شامل موضوعات اصل لزوم جبران خسارت دربرابر اشتبا ه های
عدلی وقضایی واصل منع محاکمه ومجازات مجدد است .برای اشتراک کنند گان سمینار تشریح گردید که مورد
توجه حاضرین در تاالر واقع شد .
ودربخش دیکر برنامه کار گروپی صورت گرفت ودرپایان این بخش سواالت از جانب اشتراک کنند گان مطرح
شده که از جانب محترم محمد ضیاء " فرهمند" جواب قناعت بخش ارائه کردید .
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درپایان برنامه مطابق آجندا محترم فیروز"مسجدی" رئیس عمومی پالن واستراتیژی وزارت تجارت وصنایع
سمینار دوروزه را مثبت ارزیابی نموده  .وابراز امید واری کردند که اشتراک کنند گان سمینار آگاهی از قانون
اساسی ازمزایای این برنامه بهره مند شده باشند  .ودرراستای حاکمیت قانون دراجراات رسمی شان کمک کند .
بعداً مطابق آجندا تصدیق نامه ها برای اشتراک کنند گان سمینار توسط هیئت رهبری کمیسیون ورهبری وزارت
تجارت وصنایع توزیع گردید.

برنامه متذکره بعد از دعای خیر وفالح مردم افغانستان به ساعت ۲۱:۹۴ظهر پایان یافت .
بااحترام

گزارش گیرنده :

گزارش دهنده :

محمد ضیاء"فرهمند"

محمد خلیل "قیامی"

رئیس دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازق  -ا.

متخصص دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازق  -ا.

تائید کننده :
داکتر عبدالرؤوف "هروی"
عضوکمیسیون ومسؤل دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی .
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