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ریاست دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی
خلص گزارش سیمینار آگاهی دهی از قانون اساسی
عنوان برنامه

سیمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان
(قانون اساسی گرایی در صدمین سالروز استقالل افغانستان )

موقعیت و مدت برنامه
اهداف برنامه:

تاالر ولسوالی پغمان والیت کابل 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.

محتوای برنامه :

فصل های قانون اساسی به شمول ماده های آن :
 دولت
 حقوق اساسی و وجایب اتباع
 احکام عمومی
 حکومت
 اداره
 قضاء

تعداد شاملین برنامه:

 ۸63تن ازروئسا  ،آمرین  ،اعضای شورای علما ،اعضای شوراهای
انکشافی،جامعه مدنی ،جوانان ….
ریاست دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی ،کمیسیون
مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

تهیه کننده وجه مالی

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 مفیدیت 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 ولسوالی پغمان والیت کابل برگزار شد ،هدف ازبرگزاری
این سمینار آگاه سازی جوانان  ،اقشار مختلف مردم وکارمندان ولسوالی پغمان از احکام و مواد مندرج در قانون اساسی افغانستان
بوده است  ،قانون اساسی باالترین سند حقوقی در یک کشور بوده که به حیث قانون مادر نیز یاد میشود تمام قوانین  ،طرز العمل
ها و لوایح افغانستان با بهره گیری از قانون اساسی تدوین شده و هیچ قانونی 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 جوانان که ستون فقرات جامعه را تشکیل میدهند وکارکنان 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 های مهم جامعه ( بزرگان  ،نخبگان  ،علما ،جوانان و کارمندان ولسوالی
پغمان) مسئولین ولسوالی وکارکنان آن از این برنامه کمیسیون در راستای حمایت از قانون اساسی حمایت نموده و با استقبال
گرمی از سوی  150تن 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 سه تن از مسئولین کمیسیون
عضو کمیسیون و رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی 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 را تسجیل نموده است .
در بخش اول سیمنار مطابق آجندا بعد از توزیع قرطاسیه وقانون اساسی سمینار باتالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید توسط
محترم حکمت اهلل ظهیر کارشناس دیپارتمنت وپخش سرود ملی کشور به ساعت  9:30قبل ازظهرآغاز گردید .
سپس طبق اجندا محترم محمد موسی (رحمتی) ولسوال ولسوالی پغمان به هیئت کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون
اساسی خوش آمدید گفته ،از کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برای اینکه ولسوالی پغمان را محل تدویر برنامه (
آگاهی از قانون اساسی) انتخاب نمودند وشامل پالن کاری خویش دا شتند سپاس گزاری نمودند.
موصوف در صحبت هایشان ضمن اینکه قانون اساسی کشور را بهترین قانون به لحاظ متن و فحوا توصیف نمودند ،قانون گرایی را
در جامعه انسانی یک اصل غیر قابل انکار دانستنه قانون اساسی کشور را سند حقوقی مهم در حکومت داری و تحقق عدالت ،
تمثیل دمکراسی وضامن وحدت ملی در کشور توصیف نموده آنرا اساس نظام که بر محور آن نهاد های حکومتی  ،ادارات وقوانین
ارگانیک شکل میگیرد بیان نمودند.
محترم محمد موسی رحمتی در قسمتی از سخنان خویش اظهار نمودند .قانون اساسی یکی از افتخارات ماست و یک قانون
اساسی مدرن و پاسخگوست  ،این قانون اساسی نه تنها مطالبات اداری و دیپلوماتیک را تنظیم نموده است یک سند قابل افتخار ما
مردم افغانستان در سطح ملی و بین المللی است .
قانون اساسی افغانستان و ارزش های مندرج در آن در تنظیم نظم اجتماعی نقش اساسی دارد ،مقتضای قانون اساسی ما با در نظر
داشت این مزیت های فراوان آن است که برنامه های الزم آموزشی و آگاهی دهی را بیشتر تقویت نموده و آنرا در سطح قرا و
قصبات کشور داشته باشیم .
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باید کمیسیون محترم مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی این برنامه ها را در سطح والیات دایر نماید  ،که بدون شک تدویر
این گون ه برنامه ها و سیمینار ها در کشور زمینه ها و بستر مناسب تطبیق قانون اساسی را در قبال خواهد داشت و زمینه ای خوبی
برای ترویج قانون اساسی گرایی است چون مردم ما از ارزش های نوین و قابل افتخار این وثیقه ای ملی آگاهی الزم ندارند و الزم
است که در این راستا مردم ما همکاری شوند.
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 ولسوالی پغمان والیت کابل 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 قانون اساسی در پرتو شریعت اسالمی خواهد بود ،قانون اساسی که یک وثیقه ملی است واین قانون اساسی که به مدت 15
سال میشود که به تصویب رسیده است وتوسط خود مردم افغانستان بررسی گردیده و ازطرف نماینده گان ملت افغانستان درلویه
جرگه به تصویب رسیده است  .جای بسا افتخار است که صدمین سالروز تصویب قانون اساسی خویش را در جایی تجلیل میکنیم
که طاق ظفر پغمان و محل تصویب اولین قانون اساسی افغانستان است  ،در مجموع از سال  1303به این طرف ما شاهد هشت
قانون اساسی بودیم که به تصویب رسیده است و شما میتوانید همه ای این قوانین اساسی را که وزارت محترم عدلیه در یک
مجموعه به چاپ رسانیده است به دست بیاورید.
محترم داکتر هروی در ادامه صحبت های شان  10دهم قانون اساسی دوره امانی صحبت همه جانبه داشتند که دین مردم
افغانستان دین مقدس اسالم و مذهب آن مذهب منیف احناف است  ،پس از این معلوم است دیگر ادیان در افغانستان تابع جزیه
بوده و دارای عالمات مخصوص بوده اند  ،در زمان شاه امان اهلل خان بسیاری از قوانین در عرصه های مختلف جهت حل معضالت
اجماعی وضع گردیده که به طور مثال نظام نامه در عرصه مطبوعات ،آزادی بیان  ،نظام نامه عروسی و ختنه سوری که همه بیانگر
این است که به مردم ما بار اول شاهد وضع قوانین در جامعه بودند  ،مراجع تقنین در این عصر هم شرع بوده و هم شورا.
بدون شک ما در تمام شئون جامعه به نظام ضرورت داریم نظام یک اصل در جامعه انسانی است و بدون نظام هر گز جامعه انسانی
به کمال مطلوب نمیرسد که میتوانیم بگوییم که نسبت به بی نظام بودن همان نظام فاسد هم خوب است
ودر سخنان خویش از ماده های اول ،دوم  ،سوم وهفدهم قا نون اساسی که راجع به اسالمی بودند ودر رابطه به تعلیم وتربیه تذکر
رفته است برای اشتراک کنند گان سمینار تشریحات الزم ارایه نمودند  .وهمچنان درقسمت از سخنان شان از مواد 131- 130
و 149قانون اساسی جهت آگاهی اشتراک کنندگان پرداخته که طرف توجه آنان قرار گرفت .
محترم داکتر هروی در ادامه صحبت های شان در مورد 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 ۲5قانون اساسی تذکر رفته است
معلومات داده ودر ارتباط به نقش علما  ،جوانان  ،اهل معارف در حکومت داری  ،و قانون گرایی تاکید نموده و آنها را مبلغین نظام و
قانون اساسی توصیف کردند.
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 دادندُ.
بعداً مطابق آجندا محترم محمد ضیاء"فرهمند" رئیس دیپارتمنت ارتباط وآگاهی ازقانون اساسی ،درمقدمه قبل از بحث اصلی
چنین بیان داشتند  ،نخست اجازه دهید که سالم واحترامات خود را به حاضرین درتاالر تقدیم نمایم  .و جا دارد که به نماینده گی
ازکمیسیو ن مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی از مقام ولسوالی پغمان و تمام دست اندرکاران شان ابراز تشکرو سپاس گزاری
نمایم که زمینه برگزاری این سمینار یک روزه را توسط تیم تخنیکی کمیسیون فراهم نموده اند .
موصوف درادامه موضوع قانون اساسی گرایی در افغانستان به بررسی گرفتند .تصویب نظام نامه ها در زمان شاه امان اهلل خان شروع
شده ودرسال  1301صاحب یک نظام قانون مند شدیم که دراین دوره نظام نامه ها منحیث قانون اساسی به تصویب رسید که
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درپی آن درزمان نادرخان وظاهر شاه شا هد 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 فراوانی بوده که
میتوان آنرا در سطح منطقه قانون اساسی برتر نامیدږ
ضمن سپاس وقدردان ی از اشتراک فعال وهمکاری اداره محترم در راستای تدویر برنامه قانون اساسی روی قانون اساسی گرایی
ومفهوم آن صحبت نموده وارزش آنرا در جهان وافغانستان به بررسی گرفتند ،درنخست تاریخ وعلل وعوامل قانون اساسی گرایی را
در کشور های جهان مطرح نمودند که .
 -1یکی از عوامل قانون اساسی گرایی کشور ها عبارت است از استقالل کشور ها بوده که آن کشور ها برای معرفی خویش در دنیا
وحکومت داری خوب ومشروعیت نظام خویش به وضع و تصویب قانون اساسی پرداختند.
 -۲تجزیه کشورها وایجاد کشور های جدید.
 -3بعضاً قانون اساسی زمانی مطرح میگردد که نظام میخواهد مشروعیت داشته باشد وحقوق اساسی و وجایب اتباع رعایت وحمایت
شده باشد به وضع قانون اساسی میپردازند .اما درافغانستان قانون اساسی گرایی ازیک قرن بدینسو تاریخ دارد که مبداء قانون
اساسی گرایی بدون شک مبارزات طاقت فر سایی را درکشور ما با خود داشته است به تحولی که بعد از وضع اولین قانون اساسی
تحت عنوان نظام نامه دولت علیه افغانستان درقراء وقصبات افغانستان مردم نظام نامه را به یک دست و به دست دیگر قرانکریم را
میگرفتند که آیا کدام یک بهتر است  ،درحالیکه این گونه قیاس اصالً مبتنی بر عقالنیت ودرست نخواهد بود ،چراکه سخن
پروردگار با سخن بشر اصالً مقایسه درست نیست  ،باید خاطر نشان ساخت که قبل از وضع قوانین اساسی در دنیا نظام های شاهی
وموروسی بوده است که حرف شاه قانون بوده ،حکمش قضاء واجراتش قوه اجرائیه  ،اما در افغانستان اگر یک با ر مالحظه کنیم وبه
گذشته برگردیم که از زمان امان اهلل خان تا امروز چقدر قانون اساسی گرا بودیم و از این لحاظ درچه وضعیت قرار داشتیم که
متاسفانه بستر سازی مناسب برای قانون اساسی گرایی وفرهنگ آن وجود نداشته است ،این وضع تاامروز دوام و ادامه دا شت و
ثبات قانون اساسی گرایی را نداشتیم  ،بناءً سنک بنای قانون اساسی گرایی درافغانستان بسیار ضعیف آغاز گردیده یعنی از یک
طرف بستر سازی مناسب وجود نداشته  ،دوم اینکه در کشورما بیشتر ازاینکه به قانون گرایی توجه شود ملوک الطوایفی حاکم بوده
که دراین صورت در باب خودش قانون  ،قاضی ومجری آن بوده است .
محترم فرهم ند در ادامه صحبت های شان در رابطه به قانون اساسی گرایی روی ثبات قانون اساسی پرداختند که قانون اساسی
گرایی چه وقت شروع شد وچرا شروع شد.
اولین نکته مهم در قانون اساسی گرایی دفاع از حقوق اساسی شهروندان در برابر قدرت مطلقه زمامدار بوده  ،هر زمامداری که
قدرت رابد ست می گرفت در تاریخ باستان و بعد از آن جوامع بشری از یک وضیعت ناهنجاری ناشی از مطلقه شدن قدرت رنج
می برد و هر زمامداری تالش میکرد تا با زور و سر نیزه حکومت شان را به مردم تحمیل نمایند .و با اعمال وحشت و به دار
آویختن انسانها مشروعیت کسب کنند .که برا ی محدود کردن قدرت مطلقه ای که به استبداد گرویده بود  ،قانون اساسی به عنوان
یک سند معتبر وملی مهم بوده تا حد اقل حدود و اختیارات قدرت زمامدار را مشخص نماید.
موضوع دوم که در قانون اساسی گرایی بیشتر مطرح است و خیلی از جنبش های مشروطه خواهی در جهان وافغانستان با پابندی
به این روش ها مبارزه کردند  ،جلوگیری از مطلقه شدن قدرت وتعدیل قدرت زمامدار است ،چنانچه در تاریخ جوامع بشری وملل
مختلف وقتی مطالعه می کنیم می بینی م که شخص زمامدار بنام شاه یا سلطان یا هرعنوان دیگری خود هم مقنن است هم قاضی
وهم مجری قانون وقتی این سه قدرت در وجود یک فرد تبارز کند ،قدرت به استبداد بیشتر نزدیک میشود و رهبران مستبد و
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خود کامه ظهور میکند .که برای تعدیل قدرت وسهیم شدن مردم در تصمیم گیری نیاز بود تا سند معتبر ومورد پذیرش عموم  ،راه
کاری برای تعدیل قدرت در نظر گرفته شود که آن جز قانون اساسی نمی تواند پاسخ گوی این معضل باشد.
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 .
امروز جوامع پیشرفته ومدرن در سایه ای ثبات قانون اساسی شان بیشتر رشد نموده اند مانند ایاالت متحده امریکا که باثبات ترین
قانون اساسی را دارد وتا امروز همان هفت مادهْ اول که در اتحاد سیزده مستعمره آمریکا واستقالل آن مؤثر تمام شد وکشوری به
عظمت ایاالت متحده آمریکا را اساس گزاری کرد تا امروز به حالت خود باقی است اما از لحاظ ثبات قانون اساسی کشور خوبی
نبودیم  ،چنانچه طی  98سال گذشته ما هشت قانون اساسی داشتیم که هر کدام بر مبنای ایدیولوژی خاص زمامداران وقت شکل
گرفته وهر حکومت بعدی که به قدرت ر سیده اولین کارشان تغیر وتبدیل قانون اساسی کشور بوده است ،بدین اساس ارزش واصول
قانون اساسی هنوز هم در جامعه ما نهادینه نشده و باورمندی واعتماد به قانون اساسی از یک گراف پایین برخوردار میباشد .
و دراخیر یک بار دیگر با اظهار تشکری از رهبری محترم ولسوالی پغمان  ،علما ،و همه ای اشتراک کنندگان که دربرنامه حضور
داشتند قدردانی نموده به صحبت های شان خاتمه دادند.
سپس مطابق آجندا به منظور ارائیه پاسخ به اشتراک کننده گان وقت داده شد تاسواالت شان را مطرح وجوابات ارایه شود:
بعد از ارائیه پرسش از جانب اشتراک کنندگان که آنها عبارت اند از :
-1دوره حکومت وحدت ملی چه زمانی تکمیل میگردد؛
-۲تعارض میان مواد سوم و هفتم قانون اساسی وجود دارد یاخیر؛
-4اگر از قانون اساسی یک تعریف داشته باشیم چگونه خواهد بود ؛
سپس به پرسش های اشتراک کننده گان توسط هئیت محترم رهبری کمیسیون جواب ارایه گردید.
بعد از صرف چای محترم محمد فاروق فاکر رئیس دیپارتمنت نظارت از اجراات موسستات و ادارات دولتی روی روش های صیانت از
قانون اساسی صحبت نموده ضمناً روی صالحیت نظارت پارلمانی  ،نظارت قوه قضائیه و نظارت قوه اجرائیه صحبت های همه جانبه
نمودند ؛ موصوف در رابطه به روش های صیانت از قانون اساسی در جهان پرداخته  :روش های صیانت از قانون اساسی در جهان بر
حسب حقوق اساسی هر کشور متفاوت بوده اما معموالً دو روش متداول در جهان وجود داشته است که یکی روش کنترول سیاسی
است مانند شورای قانون اساسی فرانسه  ،تاجکستان و افغانستان در زمان حکومت نجیب اهلل  ،دوم روش کنترول قضایی که این
روش در خانه خود به دو دسته تقسیم میگردد که یکی محاکم مشخص در راستای حمایت و حراست از قانون اساسی وجود دارد
مانند محکمه قانون اساسی ترکیه ویکی هم اینکه احکام و ارزش های مندرج قانون اساسی توسط ستره محکمه صورت میگیرد
مانند ایاالت متحده امریکا.
موصووووف در اداموووه اظهوووار داشوووتند  :بووورای توضووویح مطلوووب بایووود گفوووت کوووه انسوووان موجوووودی دوبعووودی اسوووت
وزنووودگی او دردوبعووود فوووردی واجتمووواعی تنظووویم میشوووود  .دربعووود فوووردی ،انسوووان اسوووت ونیازهوووای شخصوووی او
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وآرزوها،افکوووار ،باورهوووا  ،آرموووان هوووا ،حقووووق وآزادی هوووای فوووردی او،اموووا دربعووود اجتمووواعی ،روابوووط ومناسوووبات
اوبووا"دیگووران " مطوورح مووی شووود .چووون ایوون روابووط ومناسووبات ،بسوویار متنوووع ورنگارنووک اسووت ،بوور حسووب نوووع
ال ازرابطووه فوورد بووا اعضووای فامیوول ،قبیلووه ،قوووم ،ملیووت ،گووروه
روابووط ،کروهووای مختلووف اجتموواعی ظهورمیکنوود مووث ً
هوووای مختلوووف فامیووول ،قبیلوووه ای ،قوووومی وملوووی ایجووواد میشوووود  .ازرابطوووه او بوووا بوووازار واصوووناف ،گوووروه هوووای صووونفی
واقتصووادی پدیوود مووی آیوود .بووه همووین ترتیووب گووروه هووای فرهنگووی هنووری  ،صوونعتی ،کووارگری ،کشوواورزی ،تجووارتی
،علمووی وسیاسووی درعرصووه هووای ملووی وبووین المل لووی  .ایوون گووروه هووا ،نهادهووای را درجامعووه بوجووود مووی آورنوود  ،امووا
همووه ایوون نهوواد هووای کوچووک ومتنوووع دربطوون یووک نهادبزرگتربنووام دولووت هضووم میشوووند ودرسوواحه چتوور بووزرک
بنووام حکومووت رشوود مووی یابنوود نظووم وسووامان پیدامیکننوود  ،وبووه حرکووت وفعالیووت خووود ادامووه میدهنوود بنووا بووراین
دولوووت درواقوووع تجلوووی بعووود اجتمووواعی زنووودگی انسوووان وبسوووتر حرکوووت هوووای گروهوووی وجمعوووی او وحکوموووت هوووم
سووامان دهنووده آن اسووت .اگوور ایوون نهوواد کووالن یعنووی دولووت وجووود نداشووته باشوود ،زنوودگی اجتموواعی انسووان هووا فلووج
ودچووارهرج وموورج خواهوود شوود  .قواعوود ومقرراتووی کووه بووه منظووور تووامین اهووداف فوووق وضووع میگردد،همووان چیووزی
اسووت کووه امووروز بنووام قووانون اساسووی یوواد میشووود .بنووابراین سووه اصوول(اجتماع (حکومووت )و(قووانون ) درواقووع سووه
عنصراسووت کووه ریشووه درهویووت وشخصوویت انسووان دارد وهوور سووه عنصوور مکموول هووم دیگرنوود وهوویچ کوودام بوودون
دیگری نمی تواند زندگی انسان راسامان بدهد وسعادت اورا تامین کند .
سوووپس مطوووابق آجنووودا محتووورم مووووی عبووودالرحمان رئووویس شوووورای علموووای ولسووووالی پغموووان ضووومن سوووپاس و قووودر
دانووی از هیئووت برگووزار کننووده سوومینار قووانون اساسووی افغانسووتان را یووک قووانون مناسووب  ،شوورعی و مطووابق موووازین
شرعیت اسالم توصیف نموده  ،نگرانی خویش را از دور شدن مردم از احکام شریعت و قانون ابراز داشتند.
موصوووف در اداموو ه ابووراز داشووتند کووه هرگوواه مطووابق احکووام شووریعت اسووالمی و قوووانین نافووذه عموول کنوویم انشووااهلل
کووه هوویچ مشووکلی در تمووام بخووش هووای زنوودگی مووا نخواهوود داشووتیم  ،ضوورورت قووانون و نظووام در جامعووه اسووالمی
و انسوووانی یوووک امووور بووودیهی بووووده و انکوووار از آن امکوووان نووودارد ،چووورا کوووه در طوووول تووواریخ هووور جامعوووه ای قووووانین و
مقووررات داشووته اسووت  .پووس الزم اسووت کووه هوور کوودام مووا بووه سووهم خووویش در راسووتای قووانون منوود شوودن جامعووه
ادا کنیم تا باشد جامعه ثبات داشته و قانون یکسان تطبیق شود.
سوووپس محتووورم میووورویس سووویرت مووودیر عموووومی حقووووق ولسووووالی پغموووان سووومینار برگوووزار شوووده را مثبوووت تلقوووی
نموده و خواستار برگزاری چنین برنامه ها را در سطح قراو قصبات کشور شدند.
موصوووف تصووریح نمودنوود کووه مووا تووا هنوووز شوواهد بوور گووزاری سوومینار مشووخص در رابطووه بووه قووانون اساسووی تووا حووال
نبوووودیم  ،اموووروز از برکوووت برگوووزاری ایووون سووومینار بوووا ارزش ضووومن اینکوووه یوووک یوووک جلووود قوووانون اساسوووی دریافوووت
نمووودیم از مزیووت هووای ایوون سووند معتبوور نیووز آگوواهی حاصوول شوود و مووا حوود اقوول آگوواه شوودیم کووه در راسووتای
حمایوووت و حراسوووت از قوووانون اساسوووی در افغانسوووتان یوووک کمیسووویون مسوووتقلی دارای صوووالحیت هوووای مشوووخص
وجود داشته است.
سرانجام سمینار متذکره بعد از صرف طعام چاشت به ساعت  1:00بعد از ظهر پایان یافت
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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√



نتیجه حاصله از ارزیابی سیمنار توسط شاملین
مناسب

نتیجه

بسیار خوب

خوب

مجموعه

عالی


شاملین
فیصدی
دست آوردهای این برنامه آموزشی

 1۶0 . 1تن روئسا  ،اعضای شورای علما  ،زنان  ،جوانان  ،ملک های قریه جات و محاسن سفیدان 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 ولسوالی پغمان والیت کابل برای مدت یک روز تدویر گردید.



وجوه مالی برنامه
هیچ نوع تخصیص 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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