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خلص اجراات دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانىن اساسی طی سال 1931

دیپارتمنت ارتباط وآگاهی از قانون اساسی در بدنه تشکیل کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی
برای دستیابی به اهداف وظیفوی که همانا آگاهی دهی ازقانون اساسی برای اتباع کشوراست .با کمیت
مجموعی  4نفر پرسونل به شمول رئیس مربوط تشکیل گردیده است که تحت رهنمایی ها و رهبری مستقیم
محترمه پوهنوال محبوبه " حقوقمل " عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی فعالیت مینماید .
این دیپارتمنت در راستای اهداف کاری خویش با کمیت تشکیل متذکره تاکنون یک سلسله کارهای مقدماتی
را انجام داده است که هیچگاه نمیتواند برای دستیابی به هدف بزرگ کمیسیون که همانا اجتماعی کردن فهم
قانون اساسی و آگاهی دهی به سطح قرا و قصبا ت کشور است بسنده باشد ،تا سیستم عمومی و همگانی
متشکل از نهادهای دولتی وغیردولتی سازمان های بین المللی وجامعه مدنی درموردآگاهی دهی ازاهمیت
وارزش قانون اساسی راه اندازی نگردد،واتباع کشور نیزسهم خویش را منحیث یک وجیبه ای ملی درآگاهی
دهی مردم ازقانون اساسی ایفانه نمایند .
این دیپارتمنت جدیدالتشکیل طی سال  1931بیشتر به کارهای زیربنایی درمورد نهادینه شدن فهم قانون
اساسی مصروف فعالیت بوده که طورذیل بدان اشاره می گردد.
تهیه رهنمودها ی عمومی تدویر ورکشاپ ها و سیمینار ها در ادارات و توزیع آن جهت رهنمای ادارات
مربوط.
تهیه لیکچر ها ی توضیح و تشریح قانون اساسی تکثیر و توزیع آ ن به اشتراک کنندگان برنامه های آگاهی
دهی از قانون اساسی در مرکز و وال یات کشور .همچنان این دیپارتمنت جهت تامین اهداف کاری خویش
طبق تذکرفوق نیازمند همکاری سایر ادارات وهماهنگی بیشتر میباشد که بدین جهت طی سال 1931تعدادی
مجالس را بااشتراک نمایندگان ذیصالح ادارات درمرکزدایر نمود که بطور مختصر اشاره می گردد.
تدویر جلسات متعددبا معینان و ریاست های مربوط وزارت محترم تحصیالت عالی درمقر کمیسیون جهت
شمولیت قانون اساسی به عنوان یک مضمون عمومی درپوهنتون های کشور خوشبختانه این موضوع
درمکتوب که وزارت تحصیالت به کمیسیون نگاشته است به شورای علمی پوهنتون محول گردیده وشورای
علمی پوهنتون نیزآنراتصویب نموده وعمالًدرپوهنتون های دولتی وچند پوهنتون خصوصی قانون اساسی
شامل گردیده است وطی یک سمستربطورفصل وارتشریح می گردد.
همچنان شرکت درجلسه کمیسیون درج مناسبات تاریخی که دروزارت اطالعات وفرهنگ تدویر یافته بودو
پیشنهادگنجاندن  14الی  11جدی به عنوان هفته ملی تجلیل ازسالروزتصویب قانون اساسی درکشورو دفاع
از آن در کمیته در ج مناسبات تاریخی در تقویم و جنتری های ساالنه ادارات و پذیرش آن از جانب کمیته
مربوط ،تا همه ساله تمام ادارات دولتی وغیردولتی ازاین هفته به عنوان هفته ملی (سالروزتصویب قانون
اساسی )تجلیل به عمل آورند.که این طرح پذیرفته شد ودرج تقویم وجنتری های ساالنه گردید.
تهیه وترتیب پروپوزل برنامه های آگاهی دهی از قانون اساسی یکی دیگرازفعالیت های بود که توسط این
دیپارتمنت انجام داده شد پروسه های چون تکمیل فورم های بخش انکشافی اولویت دهی برنامه هاتهیه پالن
های تطبیقی وقسمت گزارش آن وبالخره تمویل آن از طریق بودجه انکشافی و دفاع از آن در اجالس
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وزارت اقتصاد و وزارت مالیه که بدین منظور تدویر یافته بود که درنهایت ازطرف شورای وزیران
اولویت درجه دوم تشخیص ونسبت مشکالت مالی دولت درسال 1931بودجه برایش اختصاص داده نشد.
تدویر مجالس همکاری و هماهنگی با معینان مربوط وزارت محترم معارف در مقر کمیسیون جهت
شمولیت قانون اساسی د ر نصاب تعلیمی معارف به منظورآگاهی نسل جوان وآینده سازان کشور ازاهمیت
،ارزش ومحتوای قانون اساسی کشورکه دریکی ازاین مجالس توافق شد تاقانون اساسی منحیث یک مضمون
درصنوف دهم ،یازدهم ودوازدهم درسه بخش طی سه سال تدریس گردد .
بخش دیگرازفعالیت های این دیپارتمنت تامین هماهنگی های الزم باادارات دولتی وغیردولتی به منظور
تجلیل شایسته ازهفته ملی تجلیل ازسالروز تصویب قانون اساسی درکشور واتخاذ تدابیر الزم توام با طرح
پالن های منظم اجرایی جهت توزیع مواد مورد ضرورت وتحت پوشش قراردادن محافل ادارات
درمرکزووالیات طی هفته ملی سال مذکوربود که تکمیل شد وموفقانه پالنهای اتخاذشده عملی گردید.ونتایج
آن درج گزارش هفته ملی سالروزتصویب قانون میباشد .
همچنان تدویر مجالس متعدد بانمایندگان ذیصالح ادارات جهت تامین همکاری ها وتکمیل یک دیتابیس
ارتباطی از نمایندگان رسمی ادارات مرکزی و توزیع آن به کلیه بخش های کمیسیون به منظور تامین
ارتباطات وتسهیل آن نیزازطریق این دیپارتمنت طی مراحل ونهایی گردیده است .
دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی نقش وسهم گیری کلیه اتباع کشور به خصوص مالامامان وخطبای
مساجد ومنابررادرپروسه آگاهی عامه ازقانون اساسی وحمایت ارزش های واالی احکام دین مقدس اسالم که
درقانون اساسی تسجیل گردیده است نهایت مفید دانسته وبدین منظور جلسه هماهنگی وهمکاری رابه
همکاری وزارت محترم حج واوقاف درمقر کمیسیون بااشتراک بیش از 05تن ائمه مساجد جامع و تکایای
شهر کابل دایر نمود که تمام امامان وعده نمودند که دررابطه به وجایب ومسؤلیت های اتباع کشور که
درقانون اساسی تذکر رفته است برای مردم مسلمان کشور توضیح داده تاآنها ازحقوق ووجایب قانونی
خویش آگاهی حاصل نمایند و توافق نمودند که دررابطه به مزایا و اهمیت قانون اساسی و دفاع از نظام
مبتنی برقانون اساسی در خطبه ها و مراسم عمومی تبلیغ نموده ذهنیت افرادراآماده پذیرش قانون اساسی
نمایند.
همچنان بخش دیگری ازفعالیت های این دیپارتمنت تدویرورکشاپ هاوسیمینارهای آگاهی دهی ازقانون
اساسی به سطح مرکزووالیات کشور میباشد که دراین راستافعالیت های ذیل راطی این سال انجام داده است.
به اساس تقاضای دفتروزیردولت درامورپارلمانی باردوم ریاست دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی
تدویر سیمیناردوروزه
راتحت عنوان (اصل تفکیک قواه) برای کارشناسان و کارمندان دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی
دایرنمود.دراین سیمینار موضوعات چون وظایف وصالحیت های قوای ثالثه کشوروروابط آنهاباهمدیگربه
شمول شناسایی مواردتداخل نسبی قوابرمبنای همکاریها برای شرکت کننده گان سیمینار معلومات ارائه
گردیده ولیکچر های آماده شده موضوعات فوق برای اشتراک کنندگان توزیع گردیده.
به همین ترتیب برای تقویه روحیه سربازان دلیر اردوی ملی وآمرین بخش های مربوط قرارگاه وزارت
دفاع ملی سیمینار سه روزه تحت (عنوان ،حاکمیت قانون اساسی وتاثیرات آن برایجاد وحدت ملی وثبات
درکشور ) دروزارت محترم دفاع ملی برای مقامات عالیرتبه وصاحب منصبان اردوی ملی به شمول بخش
های حقوقی وکارمندان ریاست حقوق درقرار گاه مذکور تدویر گردید که برعالوه آگاهی ازقانون اساسی
طرح های رهنمودی جهت مورال دهی به سربازان اردوی ملی ازجانب محترم دوکتورمحمد امین احمدی
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منشی وعضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی پیشنهادکردید تادرپالیسی دفاعی کشور مورد
توجه قرارکیرد.
برگزاری ورکشاپ سه روزه آگاهی از قانون اساسی در وزارت احیاءوانکشاف دهات برای رؤسا  ،مشاوین
و کارمندان آن وزارت نیزیکی ازبرنامه های این سال بودکه طبق پالن عملی گردید و دراین ورکشاپ برای
شرکت کننده گان قانون اساسی توزیع گردیده ودرموردموضوعات چون حقوق ووجایب اتباع درقانون
اساسی ،نظام مبتنی برقانون اساسی ،اصول قانون اساسی ،قوه قضایه ،شورای ملی ولویه جرکه معلومات
ارائیه گردید .وگاپی ازموضوعات ارایه شده برای شرکت کننده گان به منظور استفاده توزیع شد .
این دیپارتمنت درهمین راستاورکشاپ سه روزه تحت عنوان( حاکمیت قانون اساسی و ارگانهای محلی
)رادر والیت بامیان برای کلیه روسا ی مربوط ادارات مرکزی درنهاد های دومی رئیس واعضای شورای
والیتی و نمایندگان جامعه مدنی والیت بامیان دایر نموده .که دراین ورکشاپ برای شرکت کننده گان نسخه
های قانون اساسی به سایز جیبی و لیکچرهای ارایه شده تکثیروبه اشتراک کنندگان برنامه توزیع گردید.
دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی به اساس پالن کاری تدویر ورکشاپ سه روزه حاکمیت قانون
اساسی و حمایت از آن رادر والیت بلخ با اشتراک کلیه روئسا ی نهادهای دومی ادارات بلخ ،ولسواالن 14
گانه والیت مربوط ،کارشناسان وبخش های حقوقی واعضای شورای والیتی بلخ دایر نمود.وبرای تمام
اشتراک کننده گان قانون اساسی بالیکچرنوت های راجع به موضوعات قانون اساسی وبرای ولسواالن 14
گانه آن والیت  05-05جلد نسخه های قانون اساسی توزیع گردید تا به ولسوالی های خویش انتقال وبه دست
رس کارمندان ووکالی شوراهای قریه جات مربوط قراردهند.
هم چنان دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی به منظورارزیابی موثریت سیمینار،ورکشاپ ها وسطح
آگاهی اتباع کشور ازقانون اساسی پرسشنامه های رادرجریان تدویر سیمینارها وورکشاپ ها درمرکز
ووالیات به منظور جمع آوری نظریات وپیشنهادات اتباع دررابطه به تحکیم حاکمیت قانون درکشور توزیع
همکاران راضمیمه گزارش به مقامات ذیصالح
وبعد ازجمع آوری توحیدوپیشنهادات سازنده وخوبی
مربوطه تقدیم نموده است .
قابل تذکراست طی هفته ملی تجلیل ازسال روزتصویب قانون اساسی کشور دیپارتمنت ارتباط وآگاهی
ازقانون اساسی مجالس تصمیم گیری را درمورد نحوه تجلیل از سالروز تصویب قانون اساسی به سطح
معینان محترم وزارت خانه ها و ادارات دایر نمودکه تمام حاضرین درمجلس وعده نمودند که همه ساله از
هفته ملی(سالروزتصویب قانون اساسی) تجلیل به عمل می آورند هم چنان دراین جلسه معین محترم وزارت
مخابرات(وهاب الدین سادات ) تعهد نمودند که بخاطر بزرگداشت ازهفته ملی موادقانون اساسی را ازطریق
شرکت های خصوصی مخابراتی بشکل پیام های کوتاه به منظور آگاهی اتباع کشوربه مشترکین شرکت های
مربوط ارسال ومیلون هاتن ازاتباع کشورموادقانون اساسی رابرسانند .همچنان وزارت محترم اطالعات
وفرهنگ هم تعهد نمودند که برنامه های میز مدور راازطریق رسانه های تصویری دولتی وخصوصی
دررابطه به هفته ملی سالروزتصویب قانون اساسی دایر مینمایندکه تمام برنامه های متذکره فوق عملی
گردید.
دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی به منظور آگاهی ازقانون اساسی در ماه جدی سال  1931پالن
توزیع موادقانون اساسی رابه  94والیت و 43اداره مرکزی ترتیب نموده وغرض سهولت های بیشتر جلسه
هماهنگی راباترکیب نمایندگان رسمی ادارات مرکزی واداره مستقل ارگانهای محلی به نمایندگی ازوالیات
تدویر ونتیجه آن به مقام محترم کمیسیون پیشنهادگردیدکه به اساس آن مقام محترم این کمیسیون هدایت توزیع
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،موادرا طی هفته ملی قانون اساسی اصدارفرمودند که به اساس آن موادقرارذیل بدسترس ادارات مرکزی
ووالیات کشور قرارگرفته است
 14 -1هزار نسخه قانون اساسی جیبی.
 391جلدسالنامه قانون اساسی .
-1
 111جلد مجله قانون اساسی .
-9
 560ستیکر مواد قانون اساسی.
-4
 94عدد بنر مواد قانون اساسی برای والیات کشور.
-0
وریاست دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی به منظور بیشبرد امور کاری ربعواروششماهه پالن های
کاری خویش را برویت ترتیب وبعد ازمنظوری پالن هاتوسط محترمه پوهنوال محبوبه "حقوقمل" مورد
تطبیق قرار گرفته واجراات که صورت میکیرد گزارشات ربعوار وششماهه ترتیب و به عضو محترم
کمیسیون ارسال می گردد .هم چنان دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی درمحافل تجلیل
سالروزتصویب قانون اساسی وزارت اطالعات وفرهنگ ،وزارت مخابرات ،وزارت تجارت وصنایع
،وزارت امور زنان وزارت مالیه وزارت ترانسپورت وجمعیت حالل احمر افغانی شرکت و مطابق به اجندا
دررابطه به مزایای قانون اساسی صحبت نموده است .
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