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، از نمازگاه تا تحصیل و قضاوت در تالطم روزگار "معرفی اثر مسلکی 

"اوت تا هجرتضدانشگاه و از ق  
 

م سخی صمیم تحت نام " تحصیل و قضاوت  در تالطم روزگاز"  در هجده فصل اثر گرانبهای  شامل چهار بخش محتر

 اقبال چاپ یافته است . 
ٌ

ا  اختر
 

ت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در ضمن 
ٌ

ی چاپ ر ظهار امتنان و ااهیا جگزاری ، افتخار مینماید که یک جلد  از اولیر

م صمیم بدست میآورد. این کتاب را به عنوان تحفه گرانبه ا و با دست خط محتر  
 

د، تجارب  این اثر وزین  که ابعاد مسلیک و مفهوم قضاوت ، عدالت قضائی و تطبیق باالنحراف قانون  را به توضیح میگتر

 یک انسان با تحرک، هدفمند 
ی

و دراک از خصوصیات جامعه را به تصویر میدهد که میتواند با خوانش  پر فیض و زندگ

ب درس های بزرگ را آموخت و از آنها استفاده نمود. این کتا  
 

م صمیم  که با یک تقریظ وزین جناب متر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و  اثر پر بهای محتر

م دوکتور طال پامتر   نامه این اثر  به همت محتر
ی

قوقدان حییک از حقوقدانان سابقه دار و دانشمند وهمچنان  یک معرف

ه تحریر این اثر مسلیک اش را در عمق احساس ارج  برجسته و عضو انجمن  ی ، اغاز میگردد، نویسنده در یک مقدمه انگتر

 به مسلک حقوق ، مسئولیت پذیری یک تحصیل کرده حقوق  و عشق به کشورش بیان مینماید. 
 

اوت تا هجرت"  عنوان میکند، خودش را بحیث نویسنده در بخش اول کتابش ، آنچه را از " نمازگاه تا دانشگاه و از قض

د.   میگتر
ی

 شخیص و اجتمایع خود، به معرف
ی

 یک فرد و یک شهروند افغانستان و مخترصی از تاری    خ زنده گ
 

 تحصییل و اخذ دیپلوم ، آغاز کار و تجارب 
ی

م صمیم را در بخش های   18بخش دوم این کتاب زنده گ ساله محتر

 دستگاه قضائی افغانستان و احکام مختلف دستگاه قضائی افغانس
ی

تان  به تصویر میدهد. نویسنده در اثرش ضمن معرف

قانوئی  اجراآت و صالحیت های آن دستگاه ، تجارب و تذکرات فردی خویش  مبنی بر مسئولیت پذیری یک کارمند قوه 

د.   و به توضیح میگتر
ی

 قضایه افغانستان را با اسناد و مدارک معرف
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بخش سوم ییک از  اورگان  های ثالثه قدرت دولنی  یعنی قوه قضائیه را با ساختار داخیل و وظایف  آن در نویسنده در 

ی جاری وقت  را ماده وار توضیح و تفستر مینماید. نویسنده کتاب با    احکام قانوئی قوانیر
ر

روشنی و برریس عالمانه حقوف

 
ا

 اش آسیب ها و خل
ر

 های احتمایل نایسی از اشتباهات درتطبیق احکام قانون را در استفاده از دانش و تجربه عمیل حقوف

 فرد ، 
ر

ی حق و عدالت حقوف میر
ٌ

ی و غتر قابل پیش بینی برجسته ساخته و اثرات منفی و اسیب های انرا در تا موارد معیر

 موضوعات ، 
ر

م صمیم در این بخش عالوه بر توضیح جهات حقوف جامعه و دولت  برجسته ساخته است.  محتر

جارب کاری خویش را فاکت وار و با ارائه مدارک  و خاطرات مستدل ساخته است. ت  
 

نویسند کتاب"  تحصیل و قضاوت در تالطم روزگار " در بخش چهارم و در فصول جداگانه  تحت عنوان"  داشته های 

 
ٌ

 و قضاوت را توضیح و تاریخچه قضا
ٌ

های مختلفه رشد  تاری    خ را در دوره  معنوی از کارکرد های قضائی "  مفاهیم قضا

انکشاف حقوق مخترصا ارائه نموده و سیستم قضائی افغانستان را در ابعاد تاریخی آن و سالهای کاری شان در دستگاه 

 میدارد. 
ی

 به خواننده معرف
ر

 قضائی افغانستان با تفصیل و توضیح حقوف

م قاضی صاحب سخی صمیم در مجموع اثر ارزشمند  برای خواننده گان و بخصوص شاگرادان  اثر پر غنا و مسلیک محتر

 خصوص یک انسان پر تالش و هدفمند آشنائی حاصل مینمایند بلکه با 
ی

رشته حقوق بوده و آنان نه تنها به زنده گ

تاری    خ قضا و قضاوت در افغانستان و تجارب پر گهر نویسنده این اثر  از کار و زحمت یک  حقوقدان آشنا میشود که با 

سال را در دستگاه قضائی  18قت ، وفاداری و ایمانداری به اصل حاکمیت قانون، عدالت و انصاف ، وجدان پاک, صدا

 افغانستان در پست های مختلف  خدمت نموده است. 
 

م سخی صمیم حقوقدان برجسته و مجرب  ی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با ابراز سپاس بیکران از محتر ت رهتر
ٌ

هیا

ت اجرائیه
ٌ

ی  ، عضو هیا انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در تحریر این اثر گرانبها و مسلیک ، افتخار دارد که چنیر

ری  شخصیت صاحب دانش و تجربه مسلیک  انجمن همکار خوب هستند.  بحیث عضو شورای رهتر  

میت  خاص برای حاکمیت قانون و ع ایط کنوئی کشور ما  که  استقاللیت دستگاه قضائی کشور یک متر ددالت  در شی

ی اثر علیم و مسلیک از اهمیت  بزرگ برخوردار است. ما مطالعه این کتاب را برای هم مسلکان و  میباشد، نشی چنیر

 شاگردان رشته حقوق و سایر عالقمندان توصیه مینمائیم. 

 

ت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
ٌ
 هیا
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