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ریاست دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی
خلص گزارش سیمینار آگاهی دهی از قانون اساسی
عنوان برنامه
موقعیت و مدت برنامه
اهداف برنامه:

محتوای برنامه :

تعداد شاملین برنامه:
تدویر کنند ه برنامه:
تهیه کننده وجه مالی

سیمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان
(قانون اساسی افغانستان تأمین وحدت ملی )
تاالر ریاست تربیت بدنی وسپورت برای مدت یک روز.
 بلند بردن سطح آگاهی آمرین وکارمندان از مواد قانون
اساسی
 تفهیم درست مواد قانون اساسی وگسترش فهم آن در محیط
کاری.
فصل های قانون اساسی به شمول ماده های آن :
 دولت
 حقوق اساسی و وجایب اتباع
 احکام عمومی
 حکومت
 اداره
 قضاء
 100تن ازروئسا  ،آمرین  ،کارمندان وورزش کاران ریاست تربیت
بدنی وسپورت.
ریاست دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی ،کمیسیون مستقل
نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
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الف  :معرفی
ریاست دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی بر اساس پالن ساالنه خویش همواره تالش نموده است سیمینارهای آموزشی و
آگاهی دهی را با کمترین امکانات و بیشترین بازدهی دایر نماید .و سیمینار های آموزشی و آگاهی دهی ازقانون اساسی را با بهترین
کیفیت و با بهره گیری از متخصص ترین افراد ذیربط برگزار نموده است .
سمینارآگاهی دهی قانون اساسی افغانستان که به مدت یک روز در تاالر ریاست تربیت بدنی وسپور ت برگزار شد به هدف آگاه
سازی روئسا  ،آمرین وکارمندان و تجد ید معلومات شان در مورد فصول و مواد قانون اساسی افغانستان بوده است  ،قانون اساسی
باالترین قانون بوده که به حیث قانون مادر نیز یاد میشود تمام قوانین و لوایح افغانستان با بهره گیری از قانون اساسی تدوین شده و
هیچ قوانینی نمی تواند خالف مواد مندرج قانون اساسی تصویب و به مرحله اجراء قرار گیرد ،درک بهتر مواد قانون اساسی توسط
موظفین خدمات عامه و تطبیق آن به هر شهروند افغانستان ضروری پنداشته میشود مخصوصا کارکنان ادارات دولتی زیرا آنها به
عنوان مجریان قانون عمل نموده و در برابر مردم پاسخگو میباشند.
این برنامه گام مثبتی برای آگاهی دهی کارمندان نهاد مهم جامعه (ریاست تربیت بدنی وسپورت ) مسئولین ریاست وکارکنان
ادارات دولتی از قانون اساسی قلمداد گردیده و با استقبال گرمی از سوی  100تن اشتراک کننده این برنامه روبرو شده است.
ب  :خالصه برنامه :
سیمنار آگاهی دهی از قانون اساسی افغانستان به مدت یک روز برگزار گردیده در سه بخش توسط چهار تن از مسئولین کمیسیون
 ،رئیس دیپارتمنت وعضو کمیسیون ارائ یه گردیده .قانون اساسی افغانستان دارای دوازده فصل و  1۶۲ماده بوده وطی هر فصل
خویش در مورد یکی از موضوعات اساسی که در یک حکومت مردم ساالر ضرورت است الزامات کلی وعمومی تسجیل شده است .
در بخش اول سیمنار مطابق آجندا بعد از توزیع قرطاسیه وقانون اساسی سمینار باتالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید توسط قاری
صاحب نثاراحمد قاری زاده وپخش سرود ملی کشور به ساعت  9:30قبل ازظهرآغاز گردید .
سپس طبق اجندا محترم حمیداهلل (کبیر) معاون فنی ریاست تربیت بدنی وسپورت به هیئت محترم کمیسیون مستقل نظارت
برتطبیق قانون اساسی خوش آمدید گفته ،از کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی مبنی بر اینکه ریاست تربیت بدنی
وسپورت را محل تدویر برنامه ( آگاهی از قانون اساسی) انتخاب نمودند وشامل پالن کاری خویش دا شتند سپاس گزاری نمودند.
موصوف در صحبت هایشان ضمن باورمندی به قانون گرایی ،قانون اساسی کشور را سند وحدت ملی در کشور دانسته وقانون
اساسی را اساس نظام که بر محور آن نهاد های حکومتی  ،ادارات وقوانین ارگانیک شکل میگیرد توصیف نموده.
محترم حمیداهلل کبیر معاون فنی ریاست تربیت بدنی وسپورت در قسمتی از سخنان خویش ایضافه نمودند .قانون اساسی در یک
کشور ضامن ثبات جامعه دانسته و حراست از آن را وجیبه ای تمام اتباع افغانستان دانست ایشان افزودند که ماهم از قانون اساسی
خود حمایت وپشتیبانی مینمایم  .به نمایندگی از ریاست تربیت بدنی وسپورت تعهد نمودند که قانون اساسی را تطبیق ،رعایت
وازآن حمایت وپشتیبانی مینمایم.
ودرپایان صحبت بازهم یک بار دیگر ازکمیسیون اظهار سپاس نموده و وعده نمودند که درتطبیق قانون اساسی کشور با کمیسیون
درساحه کاری مربوطه وتطبیق قانون اساسی همکاری مینمایند .ا
بعد از آن مطابق آجندا محترم داکتر عبدالرؤوف" هروی" عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ،بعد از تشکری از
همکاری های همه جانبه رهبری ریاست تربیت بدنی وسپورت و دست اندر کاران شان  ،در برگزاری سمینار آگاهی دهی از قانون
اساسی  ،صحبت های خویش را باتالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز نمودند  .بحثی که ما در این برنامه خواهیم داشت همان
موضوع گفتمان قانون اساسی گرایی در افغانستان خواهد بود ،قانون اساسی که یک وثیقه ملی است واین قانون اساسی که به مدت
 1۵سال میشود که به تصویب رسیده است وتوسط خود مردم افغانستان نوشته و ازطرف نماینده گان ملت افغانستان درلویه جرگه
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به تصویب رسیده است  .ما به همه ارزش های آن اجماع داریم که در سابق حاکم یا پادشاه هم قانون بود هم قانون گذار و هم
مجری قانون که دراین عصر اکثر قوانین اعطایی میبود اما در عصر حاضر نظام های مردم ساالری مطابق به احکام قوانین اساسی
شکل میگرد که تفکیک قوا به وجود آمده ومردم درتعیین زمامداران خویش خود تصمیم میگیرند که این حق خویش را مستقیم
اعمال میکنند یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان خویش.
ودرصحبت های شان راجع به ماده اول – دوم -سوم – چهارم وماده  149قانون اساسی که دررابطه به دین دولت جمهوری
واسالمی بودند دولت و حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد و راجع به صلح که پروسه کاری باالی آن روان است به منظور
آگاهی اشتراک کنند گان مفصالًمعلومات اراییه نمودند  .وایشان افزودند که قانون گرایی از زمان امیر عبدالرحمن خان شروع شده
ودرسال  1301صاحب یک نظام قانون مند ش دیم که دراین دوره نظام نامه ها منحیث قانون اساسی به تصویب رسید که درپی
آن درزمان نادرخان وظاهر شاه شاهد قوانین اساسی پیشرفته بودیم .به همین ترتیب سال های بعدی قوانین اساسی وضع گردید
وآخرین قانون اساسی ما که هم اکنون مریع الجرا میباشد قانون اساسی سال  138۲است که دارای مزایای میباشد.
ودر سخنان خویش از ماده های اول ،دوم  ،سوم وهفدهم قانون اساسی که راجع به اسالمی بودند ودر رابطه به تعلیم وتربیه تذکر
رفته است برای اشتراک کنند گان سمینار تشریحات ارایه نمودند  .وهمچنان درقسمت از سخنان شان از مواد  131- 130و149
قانون اساسی توضیحات ومعلومات جهت آگاهی اشتراک کنند ها ارایه نموده ومورد قبول حاضرین برنامه گردید.
محترم هروی صاحب افزودند که حقوق و وجایب اتباع که درفصل دوم قانون اساسی گنجانیده شده است که طویل ترین فصل
قانون اساسی میباشد .وراجع به برائت الذمه وآزادی اتباع که درماده  ۲4و ۲۵قانون اساسی تذکر رفته است معلومات داده ودر
ارتباط به ورزش کاران وقهرمانان که همیشه بیرق افغانستان را به احتزاز آورده اند درخارج از کشور همین ورزش کاران ریاست
تربیت بدنی وسپورت میباشد که ازهمی ایشان اظهار سپاس وقدردانی مینمایم .وبه دولت پیشنهاد مینمایم که باید یک وزارت
ایجاد شود بنام وزارت ورزش .واز ریاست محترم تربیت بدنی وسپورت تشکری مینمایم که همه ساله از هفته قانون اساسی تجلیل
بعمل میآورند.
در پایان محترم داکتر عبدالرؤوف "هروی " با ابراز تشکر امتنان و دعای خیر و فالح مردم افغانستان و دسترسی به قانون اساسی
در تمام نقاط کشور به صحبت های خویش خاتمه بخشیدند.
بعداً مطابق آجندا محترم محمد ضیاء"فرهمند" رئیس دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی ،درمقدمه صحبت شان یاد آوری
نمودند که ،نخست اجازه دهید که سالم واحترامات خود را به حاضرین درتاالر تقدیم نمایم .
وموضوع بحث شان نقش قانون اساسی درتأمین وحدت ملی بود ایشان افزودند که یکی ازمعیارهای وحدت ملی ورزش است که این
هنر درتأمین وحدت ملی نقش مهم وبه سزای دارد که درمیدان مبارزه بدون درنظرداشت قوم  ،ملیت وزبان همه کوشش میکنند
که باید بنام کشورشان افغانستان افتخار کمایی کنند ونام افغانستان را سربلند نمایند.
درادامه بحث محترم فرهمند تاکید کردند که سپورت و ورزش جدا از احکام قر انکریم نیست چنا نچه زمانیکه قرانکریم را تالوت
میکنیم آیت های زیاد در این رابطه آمده است  .وتمام اتباع کشور بخصوص جوانان عالقه مند یک رشته ورزش هستند که درآن
رشته دلخواه خود مبارزه میکنند و درآن رشته کوشش مینماین د تا از این طریق بنام افغانستان افتخار کمایی نماید .و نام کشورش
را درجهان سربلند نماید  .همچنان در رابطه به قدامت ورزش درافغانستان یاد آوری نمودند که از زمان ها سابق ورزش به اشکال
مختلف مانند نیزه بازی  ،شمشیربازی  ،اسپ دوانی  ،پهلوانی وامثال آنها رواج بود  .ودرقوانین اساسی افغانستان راجع به ورزش
وتربیت بدنی مواد تذکر داده شده است  .در قانون اساسی فعلی ما هم تذکر رفته است که دراین رابطه فقره سوم ماده  ۵۲قانون
اساسی مشعر است ( دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر الزم اتخاذ می نماید ).هم
چنان در این رابطه ماده  ۵4قانون اساسی آمده است (.خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد ومورد حمایت دولت قرار
دارد.
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دولت به منظور تأمین سالمت جسمی وروحی خانواده ،باالخص طفل ومادر،تربیت اطفال وبرای ازبین بردن رسوم مغایربا احکام
دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ می کند)  .برای حاضرین برنامه مفصالً معلومات ارایه نمودند.
محمد ضیا فرهمند در رابطه به دست آورد های ریاست محترم تربیت بدنی وسپورت یاد آوری نمودند که درسال  ۲008میالدی
اولین مدال المپیک توسط جوان قهرمان ملی کشور مان بنام روح اهلل نیک پا بنام افغانستان ثبت شد که برای ملت افغانستان یک
دست آورد بزرگ است وامثال آن دها مدال آوران توسط جوانان کشورما میباشد که ماییه افتخار ما است.
هم چنان ترقی وانکشاف عمومی جامعه را هم نمی توان از نظر دور داشت و پیوند قانون اساسی با ترقی وانکشاف عمومی یک پیوند
نا گسستنی ومهم است،
چون ترقی وانکشاف جوامع بر مبنای ثبات و صلح در آن جامعه فراهم میگردد  ،که قانون اساسی با روحیه عدالت و انصاف و
انکشاف متوازن می تواند از یک طرف در وحدت واتحاد وهمدیگر پذیری در یک جامعه مؤثر باشد و از جایی هم راه را برای مترقی
شدن وانکشاف بیشتر باز می نماید وبا ختم همین مطلب به صحبت شان خاتمه بخشیدند.
سپس مطابق آجندا به منظورحل مشکالت اشتراک کنندها وقت داده شد تاسواالت ایشان را مطرح وجوابات ارایه شود:
 : 1ماللی آمر جندر ریاست تربیت بدنی توجه دولت در رابطه به بودجه برای ورزش کاران کم میباشد باید زیاد شود؟
 :۲حکیم جان آگاهی دهی ازقانون اساسی به غیر ازمرکز باید دروالیات تدویر گردد که همه آگاهی داشته باشند؟
 :3سلیمان ورزشکار دلیل عدم تطبیق قانون اساسی را درچه میدانید ؟
 :4آمراطالعات تربیت بدنی وسپورت راجع به ماده  ۲۲و 13قانون اساسی اگر معلومات داده شود که در اکثر جاها بخصوص
درادارات درست تطبیق نمی شود؟
پرسش های اشتراک کنند ها توسط هئیت محترم رهبری کمیسیون جوابات قناعت بخش ارایه گردید.
ودرپایان برنامه مطابق آجندا محترم داکتر عبدالرؤوف" هروی" عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ،بعد از
تشکری از همکاری های همه جانبه و ضمن اظهار سپاس از هیئت محترم رهبری ریاست تربیت بدنی وسپورت و دست اندر کاران
شان  ،در برگزاری سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تشکری نموده و سمینار تدویر شده را مثبت ارزیابی نموده  .وابراز امید
واری کردند که اشتراک کنند گان سمینار از این برنامه مفید وارزنده بهره مند شده باشند تا درراستای کاری شان وحاکمیت قانون
کمک کند .ودرشرایط کنونی آگاهی از مواد قانون اساسی ضروری میباشد  .و از اشتراک کنند گان برنامه که با حوصله مندی
سمینار را تعقیب نموده اظهار سپاس و قدردانی نموده و به صحبت های شان خاتمه بخشیدند .و برنامه با دعایه خیر و به امید یک
جامعه قانون مند وصلح سرتاسری درکشور ما افغانستان به ساعت  1۲-30ظهر به پایان رسید.
ج  :روش آموزش
برنامه مذکور از طریق ابزار مختلف آموزشی به شمول لکچر  ،سوال و جواب به شکل پریزنتیشن تطبیق گردید.


نتیجه ارزیابی مقدماتی و نهایی

ارزیابی مقدماتی

ارزیابی نهایی

مناسب

عالی√
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نتیجه حاصله از ارزیابی سیمنار توسط شاملین
مناسب

نتیجه

بسیار خوب

خوب

مجموعه

عالی


شاملین
فیصدی
دست آوردهای این برنامه آموزشی

 100 . 1تن روئسا  ،ورزش کاران و کارمندان با مواد قانون اساسی آشنا شدند؛
 . ۲شاملین با فصل های قانون اساسی اشنا شدند.؛
 . 3شاملین در مورد ماده های قانون اساسی بحث نمودند؛
 . 4آشنایی کامل اشتراک کننده گان با موضوعات بحث شده و تعهد برای ترویج آن در ساحه کاری خویش.
پیامد ها و مالحظات


محتویات تخنیکی و برنامه ای این برنامه آموزشی
تمام محتویات تخنیکی این برنامه آموزشی بطور درست توسط ریاست دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی تهیه
گردیده بود که توسط شاملین قدردانی گردید.



موقعیت تدویر برنامه
برنامه آگاهی دهی قانون اساسی در تاالر ریاست تربیت بدنی وسپورت برای مدت یک روز تدویر گردید.



وجوه مالی برنامه
هیچ نوع تخ صیص مالی برای این برنامه داده نشده است آموزگاران به شکل افتخاری و رضا کارانه تدریس و همکاری
نموده اند
د  :پیشنهادات
 . 1چاپ و نشر مواد آموزشی در تمام ادارات خدمات ملکی.
 . ۲تداوم سیمینار های آگاهی دهی در مورد قانون اساسی.
 – 3منحیث یک مضمون مستقل درپوهنتون ها دولتی وخصوصی تدریس شود.
 – 4درسواالت امتحان کانکور گنجانیده شود.
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