گزارش ازنحوه تدویر سمینار آگاهی از قانون اساسی در ولسوالی سروبی والیت کابل !
سمینار یک روزه آگاهی از قانون اساسی بروز یکشنبه مورخ  ۵۱حوت سال  5931در ولسوالی سروبی
والیت کابل ،برای مسؤلین  ،کارمندان ولسوالی ،وکالی کذر ،بزرگان قوم و باشندگان آن ولسوالی از طرف
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به همکاری شورای والیتی والیت کابل برگزار گردید.
در این سمین ار محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی ،محترم
حامد اکرم والی والیت کابل ،محترم عبدالحمید سهاک رئیس دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آن
با قانون اساسی ،محترم محمد ضیا فرهمند رئیس دیپارتمنت آگاهی از قانون اساسی ،محترم محمد خلیل قیامی
متخصص دیپارتمنت ومحترم ممتاز حیدری مدیر نشرات کمیسیون ،محترم قاری سیدعمر" هوتک ومولوی
فیضانی اعضای شورای والیتی والیت کابل شرکت ورزیده بودند.
قبل ازآغازمحفل مواد قانون اساسی وقرطاسیه ازطرف کمیسیون برای اشتراک کننده گان سمینار توزیع گردید.
محفل با تالوت آیاتی چند از کالم هللا مجید آغاز گردیده وسپس سرود ملی کشور پخش گردید.
وبعداَ محترم فهیم موسی زوی ولسوال سروبی به هیئت محترم که به منظور تدویر سمینار به آن ولسوالی
تشریف برده بودند خیرمقدم وخوش آمدید گفته وضمن تشکری وقدردانی اظهار سپاس گزاری نمودند .
بعد ازآن محترم حامد اکرم والی والیت کابل صحبت نمودند و از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون
اساسی از برگزاری این سمینار تشکر و قدردانی نموده .و آگاهی از قانون را یک امر مهم وارزنده برای
تمامی مردم بویژه کارمندان ولسوالی سروبی خواند.

بعد از آن مطابق اجندا محترم داکتر عبدالرؤوف " هروی" عضوکمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی راجع به
قانون اساسی و مزایای آن به تفصیل صحبت نمودند که محتوای ذیل را دربر داشت :
ورونوا لسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته اما بعد.
اجازه راکړی د هر څ ه نه د مخی د اساسی قانون د تصویب د دیارلسمی کلیزی مبارکی تاسو ته وړاندی ګړم .لکه
څرنگه چی تاسو به جریان کی یاست د ملت استازو نوی اساسی قانون په دیارلسو دوه اتیاوم هجری کال د لیندی ،

له دوه ویشتمی څخه د مرغومی څوارلسمی نیتی پوری به کابل ښار کي د جوړ شوی لویه جرگه لخوا وروسته له ډیرو
بحثونو به دولس فصلونو او یو سلو دوه شپیته مادو کي د اتفاق رایو کي تصویب او وروسته بیا د ولسمشر له خوا توشیح
شو.
د اساسی قانون د تصویب کیدو د افغان ولس لپاره ورو سته د دری لسیزو ناخوالو یوه تاریخی او مهمه الس ته راوړنه بلل
کیږی .همداراز د سروبی ولسوالی اوسیدونکو اود والیتی شورا اودکابل والیت رهبری مقام نه مننه کوم چی نن یی د
اساسی قانون د پوهاوی سمینار ته راغلی دی .اودټولوهیله مندیوچي د اساسی قانون د احکام د ال ښه پلی کولو تعهد او
ژمنه ترسره کړي.
جای دارد که به این مناسبت از جاللتمآب محترم رییس جمهوری دولت اسالمی افغانستان تشکری نمایم که با صدور
فرمان تجلیل از قانون اساسی روح تازه درقانون اساسی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دمیده است.
بدون شک تعهد مقامات عالی رتبه دولتی برای حمایت و پا بندی به قانون اساسی در خور ستایش و تمجید می باشد ساالنه
از چهاردهم الی بیستویکم ماه جدی در تقویم رسمی کشور به نام هفته ملی قانون اساسی رسما مسما گردید .
قانون اساسی افغانستان منحیث وثیقه معتبر ملی که نظام سیاسی و حقوقی کشور را تنظیم کرده است ،سه بار انتخابات
ریاست جمهوری برگزار شده و تمام ارگان های دولت ،اعم از قوه مقننه  ،اجراییه و قضاییه و سایر نهاد های مستقل به
شکل قانونی شکل گرفت و مطابق قوانین که در قانون اساسی پیشبینی شده است اجراات می نمایند.
همچنین وجیبه مردم پیروی از قانون اساسی است طوری که در مادۀ پنجاه و ششم آمده است(پیروي از احکام قانون
اساسي ،اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است)
پس همه ای ما مکلف بر رعایت آن میباشیم.
بدون شک داشتن قانون اساسی یک ضرورت مبرم برای حکومت داری خوب و تامین حقوق و آزادی های افراد می
باشد ،از اینجا است که :
به خاطر بهبود زندگی جامعه و مردم دولت برای خود مکلفیت های بر شمرده است در ماده ششم قانون اساسی آمده است
( دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ،حفظ کرامت انساني ،حمایت حقوق بشر ،تحقق
دموکراسي ،تأ مین وحدت ملي ،برابري بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد).
با استفاده از این فرصت نیک بجا می دانم که در مورد کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که بر اساس
ماده ( )751قانون اساسی افغانستان در سال 7831هـ .ش تاسیس شده معلومات مختصر ارایه کنم کمیسیون مستقل
نظارت بر تطبیق قانون اساسی طوری که از نامش هویدا است وظیفه نظارت از تطبیق درست و به موقع قانون اساسی
توسط هر سه قوه و ارگان های مستقل دولت را به عهده دارد و یكي از مهمترین نهادهاي مستقل دولت جمهوری اسالمی
افغانستان است وتابع هیج یکی از قوای سه گانه دولت مقننه ،یا اجرائیه یا قضائیه نیست بلکه یک ارگان مستقل است که وظایف
و صالحیت های خود را مطابق قانون به پیش می برد .

همزمان داکتر هروی پیرامون مواد ۵۳۵ ، ۵۳۱ ، ۵۱ ، ۲۲ ، ۴ ،۳و ۵۴۱قانون اساسی صحبت کرده ،یاد آور شد که قانون
اساسی کنونی کشور مایه افتخار ماست و از مزایا ی آن اتباع کشور باید به گونه بهتر استفاده نمایند ،چون در پرتو احکام
شریعت اسالمی تدوین شده و از سوی دیگر نقش مردم در تدوین و تصویب آن بسیار پر رنگ است ،که نماینده های ملت خود
شان آن را تصویب کردند .ازهمین رو باید تمامی شهروندان کشور از تطبیق آن حمایت همه جانبه نمایند.
همچنان محترم داکتر"هروی" دررابط به مساوات  ،امنیت و
آزادی که مهم ترین اصول در حقوق اساسی اتباع کشور
دانسته می شود یاد آور شد که در پیشگاه قانون اساسی
افغانستان تمامی اتباع کشور حقوق و مسؤلیت های برابر
ومساوی دارندوبه صحبت های شان خاتمه دادند .
بعداًمطابق آجندا محترم مولوی فیضانی رئیس شورای صلح
والیت کابل صحبت نموده درقدم نخست ایشان تشریف آوری
عضوهیئت محترم کمیسیون وسایر مهمانان را به ولسوالی
سروبی خیر مقدم گفته وازبابت تدویر سمینار آگاهی ازقانون
اساسی ابراز سپاس وامتنان نمودند.موصوف درقسمتی از سخنان شان جایگاه قانون اساسی افغانستان را درشریعت اسالم
برر سی نموده قانون اساسی کشوررا یک قانون جامع ودرعین حال اسالمی دانستند که درسایرکشورهای اسالمی چنین توجه
جدی برای معیارهای شرعی دیده نمی توانیم  .ایشان مواد مختلف قانون اساسی کشوررا درباره ،حمایت قانون اساسی از
شریعت اسالمی بطورمثال اراییه نمودند  ،ماده اول،دوم ،سوم  02، 53،وغیره مواد احکام قانون اساسی را مفصالً تشریح
نموده وبه صحبت های شان خاتمه بخشیدند .
سپس ازآن محترم قاری سید عمر"هوتک" عضو شورای والیتی
والیت کابل صحبت نمودند ودرادامه سخنان شان با اظهارسپاس
ازکمیسیون وراجع به وظایف وصالحیت های شورای والیتی
صحبت نمودند وآگاهی ازقانون اساسی را یک ضرورت دانسته تا
همه اتباع کشور ازحقوق ووجایب خویش آگاهی حاصل نمایند.

متعاقبا ً محترم عبدالحمید سهاک ،رئیس دیپارتمنت مطالعه
قوانین و دریافت تناقضات آن با قانون اساسی ،پیرامون مواد
 93 ، 90روشنی انداخته و قانون اساسی افغانستان را یکی
از بهترین قوانین در منطقه خواند و پیرامون مزایا و اهمیت آن برای اشتراک کنندگان سیمینارمفصالًمعلومات
ارائیه کردندکه مورد توجه حاضرین قرار گرفت  .ومحفل با دعائیه صلح سراسری درکشورتوسط امام مسجد
ولسوالی سروبی ساعت یک بعدازظهر به پایان رسید.
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