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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
 رساند

 

 واصل  واهب صالحه –قیس کبیر   

 

 افغانستان(( ری))قاموس کب قضاء در بخش حقوق و مختصر یمعرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درعصر حاضر قضاء یکی از پایه های اساسی دولت ملی را تشکیل میدهد. قوانینی که به تصویب هردو مجلس 
روابط ذات البینی اتباع و اشخاص حکمی را تنظیم  هم پارلمان رسیده و بعد ازتوشیح توسط رئیس جمهورنافذمیشوند،

 ط اشخاص طبعی وحکمی با دولت میپردازند.وهم به تنظیم رواب  میکنند

از یکسو و رعایت حقوق و   برای حفظ شیرازهٔ دولت ملی  شوند، تطبیق اگر قوانینی که به این شیوه بوجود می آیند، 
آزادی های اتباع از جانب دیگراهمیت اساسی دارند. آگاهی عامه از ضوابط و معیار های مندرجه قوانین به مردم 

 حقوق و مکلفیتهای شان را بشناسند و برای احقاق حقوق وپرداختن به مکلفیتهای شان تالش کنند.  کمک میکند تا

ضرورت این نوع آگاهی در جوامعی چون افغانستان که حاکمیت سرتاسری قانون را هنوز تجربه نکرده 
 قاموس کبیر افغانستان میخواهد درین زمینه سهمی اداء کند.  ترمیباشد. مبرم اند،

ص طبعی وحکمی در جریان مراودات روزمرهٔ شان به اصطالحات حقوقی و قضائی مواجه میشوند که در قدم اشخا
اول برای شان مفهوم نمیباشد. قاموس کبیر افغانستان بایست به رفع این مشکل نیز عطف توجه میکرد. با همین انگیزه 

افغانستان از خصوصیات اجتماعی وفرهنگی کارباالی بخش حقوق و قضاء آغاز یافت. البته قوانین و قضاء در 
کشورما بشدت متأثر اند و درعین حال با تنظیم درست امور به تکامل اجتماع کمک میکند. دست اندرکاران بخش 

انعکاس تعاریف مروجهٔ کنونی در قوانین وسیستم قضائی فعلی افغانستان  برای و حقیقت این به توجه با حقوق و قضا،
  گرفتند حتی االمکان برمعانی و تعاریف موجود در قوانین نافذهٔ کشور تکیه کنند.در قاموس، تصمیم 

در جهان امروز علم حقوق همگام با انکشافات تخنیکی و اقتصادی جهان از وسعت زیاد برخوردار گردیده زیرا حقوق 
ساخته شوند. دادن پوشش به  و وجایب اشخاص در رابطه به هر پدیدهٔ جدید درجهان باید تابع نورمها و ضوابط حقوقی

اصطالحات مروج در تمام یا بخش اعظم این ساحات به زمان و تشریک مساعی عده زیادی از حقوقدانان کشور نیاز 
 دارد. امید واریم اساتید حقوق وحقوقدانان کشور ما با تشریک مساعی به رفع این نیاز کمک کنند. 

تهیه وترتیب اصطالحات در رابطه با حقوق اساسی و حقوق  در گام نخست، بخش حقوق وقضاء اعم خود را وقف
منابع اصلی این بخش را قانون  ساخته است. عالوه بر قاموسها و لغتنامه های متنوع، دری وپشتوجزاء به زبانهای 

که  اساسی، قانون اجراآت جزائی، قانون جزاء وسایر قوانین نافذه جزائی افغانستان تشکیل میدهند. سعی ما براینست
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خوش آمدیدبه صفحۀ قاموس کبیر افغانستان   

شما را تا حد الزم مدد  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
 رساند

 

تعریف ها، معانی و شرح اصطالحات مطابق به متن قوانین نافذهٔ افغانستان بوده یا هرچه بیشتر نزدیک به آن باشد. 
را بخاطری انتخاب نموده ایم که محصول کار ما با آنچه در سیستم حقوقی وقضائی افغانستان پذیرفته شده   این شیوهٔ 

 باشد. تفاوتی نداشته است،

 یهمکار ازمندیخارج بوده و ن تهیکم کی ایفرد و کیقاموس از توان  کی فیاست که تأل دیو تأک یآور ادیقابل 
 .ندینما یهمکار یمل ۀپروژ نیدانشمندان و متخصصان  در ا شتریکند تا تعداد ب یم جابیو ا باشدیم  یهمگان

 نهیزم نیآنها در یو از همکار ستهیقدر نگر ۀدیبه د وسدانشمندان را در رابطه با قام یانیقاموس پشتب یهمآهنگ هٔ تیکم
ء قاموس که در بخش حقوق وقضا یریاحمد راتب فقدارد تا از محترم  جا ری. در اخدینما یاظهار سپاس م مانهیصم

قاموس  یبخشها ریدر رابطه با بخش حقوق و قضاء و سا کهی. کسانمیئاظهار سپاس نما مانهیرساند، صم یمدد م
 .رندیمضمون تماس بگ نیا گانسندینویکی از کرده با  لطف ند،ینما یهمکار خواهندیم

 


