بریاست محترم کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی.
موضوع  :گزارش سمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (جلب حمایت از قانون اساسی در
ارگانهای محلی )
محل تدویر سمینار :تاالر مبووعات ااروایی والیت رروان
زمان تدویر سمینار۶۱/۶/۶۹۳۱ :
ااتراک کنندگان  :رئیس ودوعضو محترم کمیسیون مستقل نظارت ورتبویق قانون اساسی،رئیس
واعضای دیرارتمنت ارتواب وآگاهی ازقانون اساسی ،معاون والیت رروان  ،رئیس واعضای اورای
ااروایی  ،رئیس واعضای اورای والیتی ،اعضای اورای علما  ،روئسای واحد های دومی مقام والیت
 ،روئسای محاکم ،سارنواالن  ،اعضای نهاد های مدنی مقیم والیت رروان  ،استادان ومحصلین روهنتون
وجمعی از کارمندان وجوانان وه تعداد مجموعی  051نفر
این سیمینارمباوق رالن منظور اده دیرارتمنت توسب مجلس کمیسیون تنظیم گردیده ووادر نظر داات

هدایت مقام محترم کمیسیون از دو روزوه یک روز تغیر یافت که رئیس ومتخصص دیرارتمنت یک روز
قول از تاریخ ورگزار اده سیمینار جهت تنظیم سیمنار ودعوت ااتراک کنندگان وهماهنگی از نزدیک وه
والیت رروان سفرنمودند که وتاریخ  ۶۱حمل سال جاری رئیس واعضای محترم کمیسیون عازم والیت
رروان گردیده در قدم نخست مقام محترم کمیسیون وه دفتر مقام والیت رذیرایی گردیدند وعد از تنظیم تاالر
وتوزیع فورم های راجستریان ااتراک کنندگان توسب تیم مسلکی ،مقام کمیسیون وا معاون والیت وهیئت
همراه وه تاالر دعوت وورنامه آغازگردید
سمینار واتالوت آیاتی چند از کالم هللا مجید ورخش سرود ملی کاور وه ساعت  01قول از ظهرگاایش
یافت
رس از آن محترم خواجه روح هللا " صدیقی" ااروال والیت رروان از هیئت رهوری کمیسیون مستقل
نظارت ورتبویق قانون اساسی نهایت تاکری وقدر دانی نموده وقدوم ایاان را وه والیت رروان خیر مقدم

گفته و از کمیسیون مستقل نظارت ورتبویق قانون اساسی مونی ور اینکه والیت رروان را ورای تدویر
همچوسمینار آگاهی از قانون اساسی انتخاب نمودند سراس گزاری نمودند
موصوف در ادامه صحوت هایاان ضمن واورمندی وه قانون گرایی ،قانون اساسی کاور را سند وحدت
ملی وضامن ثوات کاوردانسته وآنرا وثیقه ملی کاور دانست  ،محترم صدیقی درادامه صحوت های اان
یاد آوری نمودند که قانون اساسی کاور زمینه
های ماروعیت سیاسی نظام را تثویت نموده و
تنظیم کننده حیات سیاسی واجتماعی کاور میوااد
 ،ایاان تأکید نمودند که قانون رذیری در جامعه
نیاز مورم مردم است ومثال خوب آن این خواهد
وود زمانی که ما در یک خانواده بفل را ترویت
سایم نکنیم وآموزه های درست نداده واایم وقتی
وزرگ اود همه ای خانواده همراه وی وه تکلیف
میوااد وه همین تر تیب اگر افراد جامعه وه قانون
رذیری عادت ندااته وااند نظام اجتماعی مختل گردیده وجامعه وه انحراف کاانیده میاود  ،موصوف در
ادامه ورای تبویق وهتر احکام قانون اساسی ریانهاداتی را خدمت مقام محترم کمیسیون قرار ذیل ارایه
نمودند:
 -0قانون اساسی اامل نصاب تعلیمی مکاتب
وروهنتون هاگردد حتی در امتحان کانکور
هم یکی دو سوال از قانون اساسی
افغانستان وااد
 -2از بریق رسانه ها کارصورت گیرد که
ناریات وجراید واروحیه ملی ررورانیده
اود،
 -3توصره واالی معنویات صورت گیرد واز بریق علمای کرام حمایت اود وقانون اساسی ورای
مردم واز گو اود
وعد از آن بوق آجندا محترم ااویی " ااهد "
معاون مقام والیت رروان ضمن قدر دانی واظهار
سراس از هیئت محترم کمیسیون مستقل نظارت
ورتبویق قانون اساسی وخوش آمد گویی مهمانان
در قسمتی از صحوت های اان از حضور
مهمانان وااتراک کنندگان از ادارات مختلف
واحد های دومی مقیم والیت رروان  ،قضات ،
سارنواالن  ،افسران  ،اعضای اورای والیتی ،اعضای اورای علما ودیگر ااتراک کنندگان سیمنار

استقوال نمو ده و وه درس های وهترین مضمون یعنی قانون اساسی ایاان را خوش آمدید گفته وتاکری
نمود  ،موصوف در راوبه وه اینکه قانون اساسی در جامعه چه نیاز است توضیح دادند  :ودون اک
قانون اساسی در جوامع مختلف انسانی نیاز است وودون آن ترقی وریارفت وتمدن در دنیای معاصر
امکان رذیرنیست که قانون اساسی تویین کننده ماروعیت ،ساختار نظام ،تفکیک قوا ،حدود وثغور قدرت
 ،صالحیت ها ووجایب دویت در قوال اتواع وتثویت حقوق اساسی اتواع در یک جامعه میوااد ،موصوف
قانون اساسی کاور را محور گردش نظام ،حفظ قدرت دانستند وناء در قانون اساسی افغانستان تمام
جوانب حیات سیاسی و اجتماعی اتواع رعایت اده وواید زمینه های تبویق آن مهیا گردد واگر قانون
اساسی تبویق گردد وایتزام وه قانون اساسی ورعایت آن نهادینه اود جای تعصب ،حق تلفی ها ،فساد
وغیره ردیده های اوم از جامعه ریاه کن خواهد اد
وه عین ترتیب قانون اساسی محور وحدت ووفاق ملی در کاور است ودون اک زمانی که تبویق گردد
وحدت ملی وماارکت فعال مردم در قدرت و
راسخگویی حکومت را وه وار میاورد که در نتیجه
دامنه فساد ،جنگ ،وی اتفاقی وغیره نا امنی های
که در جامعه وجود دارد محو خواهد اد
هم چنان قانون اساسی ضامن رعایت حقوق اتواع
است در قانون اساسی افغانستان وه بور واضح
میتوانیم ووینم که یک فصل مستقل ورای رعایت
حقوق اساسی وجایب اتواع تسجیل گردیده است که
حمایت کننده حقوق اتواع است
اما واوجود یک قانون خوب وهمه جانوه که در سبح کاورهای منبقه قانون اساسی خوب دانسته میاود
ما وه یک سلسله چایش هایی در تبویق آن مواجه هستیم ،تفکیک وتمیز در وین قانون رذیری وعدم آن
وجود ندارد  ،تقاضای من وه نمایندگی از والیت رروان از مقام محترم کمیسیون مستقل نظارت ورتبویق
قانون اساسی این است که در زمینه تبویق قانون
اساسی تصمیم قابع دااته وااند وموضوع دیگری
که وه تبویق قانون اساسی کمک میکند هم ورای
مجریان قانون وهم ورای تبویق اوندگان قانون که
ایثار گری واز خود گذری دااته واایم وتبویق
قانون اساسی وسایر قوانین را وجیوه ملی خود
ودانیم واین وقت اما که در امر آگاهی دهی مردم
از احکام قانون اساسی صرف میکنید نتایج خوب
وارزنده ورای تبویق قانون اساسی خواهد داات

سرس محترم قانون روه داکتر محمد قاسم "هاامزی" رئیس کمیسیون مستقل نظارت ورتبویق قانون
اساسی ضمن تاکری وسراس از همکاری های ریاست ااروایی والیت رروان که تاالر خویش را در
خدمت کمیسیون گذااتند وحضورروئسا ،مااورین ،اعضای اورای والیتی ،اعضای اورای علما وسایر
ااتراک کنندگان در سیمینار آگاهی از قانون اساسی را ویانگر ااتیاق مردم والیت رروان وه قانون اساسی
دانست،
محترم داکتر محمد قاسم "هاامزی" در ادامه ای صحوت هایاان تصریح کردند که ما در افغانستان در
امر قانون گرایی وا دو نوع چایش مواجه هستیم ،یکی قانون اکنی که مواردی از قانون اکنی ها چه در
ادارات دویتی از برف دویت قانون نقض میگردد ووعضا توسب مردم  ،دوم چایای که موجب قانون
اکنی ها میگردد خالی قانون است که ما متأسفانه چندین مورد در قانون اساسی را داریم وبور مثال در
امور تقنین ما وه چایش مواجه هستیم که قانون اساسی افغانستان در راوبه وه وقت اورای ملی تصریح
میدارد که واید در خالل یک ماه سرنوات قانون معلوم اود اما وقتی اسناد تقنینی که وه راریمان رفته
مدت هاست وی سرنوات واقی مانده و ده ها مورد دیگر در قانون اساسی وه همین قسم وجود دارد
موصوف در قسمتی از سخنان اان در راوبه وه مفاد مواد مختلف قانون اساسی توضیحات الزم ارائیه
نمودند از جمله موادی که ور آن ویاتر تمرکز صورت گرفت ماده ،23 ،30 ،22 ،33 ،30 ،32 ،33،4
 ،22 ،22 ،22 ،23فقره اخیر ماده  33ومواد  ،013و 011قانون اساسی که وبور همه جانوه ورای
حاضرین در تاالر معلومات تحلیلی ارایه نمودند
متعاقوا محترم قضاوتیار محمد عارف " حافظ" عضو
کمیسیون مستقل نظارت ورتبویق قانون اساسی روی
ورنامه های ادارات دویتی مباوق وه چهارچوب قانون
اساسی صحوت نموده وریرامون وعضی از مواد قانون
اساسی مانند ماده  22 ،22و ماده  20قانون اساسی
معلومات ارایه نمودند که اهم آن در راوبه وه حاکمیت
ملی که وه ملت تعلق دارد وچگونگی اعمال این حاکمیت
از مجرای قانونی و اینکه اتواع وتوانند در تعین زعیم ،
نظام ونمایندگان خود نقش فعال دااته وااند معلومات دادند
مباوق آجندا ااتراک کنندگان سیمیناروه ساعت 02قول از ظهر وه مدت  05دقیقه جهت صرف چای
دعوت ادند
رس از آن محترم داکتر عودایروف " هروی " عضو
کمیسیون مستقل نظارت ورتبویق قانون اساسی
رریزنتیانی را تحت عنوان (قانون اساسی ودین مقدس
اسالم )ارایه نمودند که وبور خالصه واالی مفاد ماده
اول قانون اساسی  ،ماده چهارم  ،که وه اساس این مواد

میتوان وه وضاحت ویان کرد که قانون اساسی افغانستان ضامن رعایت احکام دین مقدس اسالم ووده وهیچ
قانونی را اجازه نمیدهد که در افغانستان وضع اود که مخایف اریعت اسالم وااد  ،اما وا وجودیکه منوع
اول قانون گذاری در افغانستان اریعت اسالم میوااد وا آنهم اگر از مناوع که در تضاد وا اریعت اسالم
نوااد میتوان از آن منحیث منوع قانون گزاری استفاده کرد  ،رس گفته میتوانیم که افغانستان یک دویت
سکوالر نووده ولکه یک دویتی است که ور مونای دین مقدس اسالم رایه گزاری اده است  ،دوم اینکه نقش
دین در حکومت افغانستان منفی ومضیق نیست اما ساز گار وا دنیای نوین است چون از مفاد ماده چهارم
قانون

اساسی وه وضاحت دانسته میاود که حاکمیت از آن ملت است که وه بور مستقیم یا توسب نمایندگان خود
آنرا اعمال مینمایند  ،در ماده اام دویت وه ایجاد یک جامعه مرفع وه اساس عدایت اجتماعی حفظ کرامت
انسانی حمایت حقوق وار تحقق دموکراسی  ،تأ مین وحدت ملی وراور میان اقوام وقوایل وانکااف
متوازن ملزم میوااد  ،در عین حال قانون اساسی افغانستان ورای ریارفت وترقی ویاتر از مناور ملل
متحد  ،معاهدات ومیثاق های وین ایمللی که افغانستان وه آنها ملحق اده وااد یاد آوری مینماید  ،هم چنان
ماده  02دویت را مکلف میسازد تا ارتقای معارف را توجه نموده و انکااف تعلیمات دینی را در اویویت
های خود دااته وااد وورای وهوود وضع مدارس ومساجد ومراکز دینی تداویر الزم اتخاذ نماید
ور مونای ماده  03قانون اساسی کاور موداء تقویم کاور هجرت ریامور (ص) میوااد  ،همچنان مباوق
قانون اساسی کاور  23اسد روز ریروزی مجاهدین رخصتی عمومی ووده وه همین ترتیب مواد مختلف
در قانون اساسی یاوه بور مستقیم یا غیرمستقیم از دین مقدس اسالم حمایت کرده است

وعد از آن محترم خواجه عودایسالم " صدیقی " عضو اورای والیتی والیت رروان سمنیار آگاهی از
قانون اساسی را نهایت مهم دانسته وآنرا یک گام نیک در راستای تبویق قانون دانست  ،در ضمن چایش
های موجود که سر راه تبویق قانون وجود دارد توجه
مقام محترم کمیسیون را خواهان ادند که واید
کمیسیون وه بور جدی دراین راستا گام هایی را
وردارند تا جلو خود کامگی های زورمندان گرفته اود
در اخیر ورنامه ررساهایی در مورد قانون اساسی از
برف ااتراک کنندگان ارایه اد که از جانب رئیس
واعضای محترم کمیسیون راسخ های مناسب داده اد ،
سرس وه ساعت 2221وعد از ظهر ااتراک کنندگان وه
برف صرف غذای چاات که در تاالر هوتل تنظیم گردیده وود دعوت ادند که رئیس واعضای محترم
کمیسیون وا جمعی از وزرگان والیت رروان وه اباق مخصوص (وی آی ری ) ودیگرااتراک کنندگان وه
تاالر عمومی غذای خود را صرف نمودند ااتراک کنندگان وعد از آن وه ساعت  2245وعد ازظهر ورنامه
اختتام یافت
وااحترام

گزارش دهنده :

گزارش گیرنده :

یـــــبف هللا "رحیمی "

محمد ضیاء"فرهمند"

متخصص دیرارتمنت ارتواب وآگاهی ازق  -ا

رئیس دیرارتمنت ارتواب وآگاهی ازق  -ا

تائید کننده :
داکتر عودایرؤوف "هروی"
عضوکمیسیون ومسؤل دیرارتمنت ارتواب وآگاهی ازقانون اساسی

