ى
ى
حقوف
معرف يك اثر ارزشمند

می عبدالواحد سادات
ر
رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

همسلك گران ارج ما  ،جناب دوكتورنارون ابوى  ،باكمال لطف كتاب ( دولت و حقوق ر ى
بي الدول ) شانرا كه
در تابستان سال قبل بچاپ رسيده است  ،بمن اهدا و ارسال فرموده اند .
كروناي باشد :
چه تحفه باالتر از كتاب و انهم درين احوال
ى
تنهای کتاب است
انيس کنج
ی
دانای کتاب است
فروغ صبح ی
بود یی مزد و منت اوستادی
ز دانش بخشدت هر دم گشادی
از ابراهام لينكلن خوانده بودم :
« ر
کتابهای را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم» .
بهتین دوست من کیس است که
ی
ى
بديیو  ،به دانشمند گراىم جناب نارون ابوى بخاطر اين هديه بزرگ مراتب سپاس تقديم و موفقيت هاى
ى
مزيد شانرا در ر
ميیم .
نش اثار بيشی ارزو ر

ى
محیم سلطان حميد نارون فرزند حقوقدان فقيد عبدالحميد نارون ابوى متولد ماه مارچ (  ١٩٦٠م ) ىم
باشد  ،فارغ ليسه عاىل حبيبيه و تحصيالت عاىل خود را در رشته حقوق ر ى
بي الدول در شهر باكو آذربايجان
انجام داده و تا سال (  ١٩٩٢م ) بحيث ديپلومات در بخش هاى مختلف وزارت خارجه ايفاى وظيفه نموده
است .
ر
خويشا در عرصه سياست ر ى
بي الملىل
اين دانشمند كوشا در دوران مهاجرت و در سال (  ٢٠٠٥م ) دوكتوراى
ى
ى
ى
ى
جرمت بدست اورده و اكنون بحيث پژوهشگر در يونيورست امسیدام ايفأ وظيفه
يونيورست هاگن كشور
از
ىىم نمايد .
ى
حقوف به لسانهاى درى  ،روىس  ،انگليىس و
از خامه تواناى محقق گراىم دوكتور نارون ابوى اثار متعددى
جرمت ر
ى
بنش رسيده است و دو كتاب شان :
 مصؤنيت هاى دول در چوكات حقوق ر ىبي الدول
 رول شخصيت هاى سياىس افغانستان در بازى بزرگآماده چاپ است .
كتاب " دولت و حقوق ر ى
بي الدول " توسط جناب تميم ابوى برگه ار ىاي و در صد صفحه از طرف موسسه
انتشار ىاي " شاهمامه " با قطع و صحافت مرغوب بچاپ رسيده رسيده است .
اين كتاب با محتوى بلند علىم در پنج فصل موارد بسيار با اهميت را بررىس نموده است  ،كه به ايجاز انرا
ى
معرف مينمايم :
ى
جقوف
در فصل اول تحت عنوان " تعريف دولت "  ،موضوعات اساىس  ،عنارص متشكله دولت  ،خواص
ى
انتخاباي و شيوه هاى تحقق
دولت  ،منشأ قدرت در دولت  ،انواع ديموكراىس ها و سيستم هاى مختلف
ان با ديد انتقادى توضيح گرديده است .

ى
فصل دوم " وظايف دولت "  ،مباحث تفكيك قواى ثالثه دولت  ،قوه ت ى
قنيت و چگونگ پارلمان ها در رژيم
ى
تقنيت پارلمان و قوه هاى إجرائيه و قضائيه را بررىس نموده است .
هاى مختلف سياىس و وظايف

دولت از ديد ساختارى عنوان فصل سوم كتاب است كه دولتهاى بسيط  ،واحد  ،فدرال  ،كنفدرال و عوامل
رفي دولت ازديد حقوق ر ى
بي ى ى
از ر ى
بي الدول عموىم را تعريف نموده است .
فصل چهارم به مبحث " شناخت دولت " بر مفاهيم  ،كر ى
كی اساىس دولت  ،عنرص شناخت از ديدگاه
ىى
حقوقدانان ر ى
شناخي انفرادى و دسته جمىع و همچنان خود دارى از برسميت
بي الملىل و انواع ان  ،برسميت
ىى
ثناي و تحكيم روابط ديپلوماتيك مطالعه گرديده
شناخي دولت ها  ،وظايف شوراى قيموميت در احوال است ى
است .
اخی و پنجم كتاب اختصاص يافته است و موضوع " مصؤنيت دول "  ،استقالل دول بر اساس
فصل ر
ى
ى
پرنسيپ هاى ربي الملىل  ،عدم مداخله و عدم تجاوز از ديد نورمهاى جهاي  ،مداخله بر مبناى واقعيت بر
مبناى تشخيص شوراى امنيت سازمان ملل متحد  ،را بررىس نموده است .
جناب دوكتور نارون ابوى بمثابه دانشمند متجرب كه تجربه سيستم هاى مختلف سياىس جهان را دارد و
ى
بر مبناى مطالعه و پژوهش ى
ارزياي هاى دقيق از چگونگ انكشاف
گسیده خود  ،در فصول مختلف كتاب
ر
ى
سی حوادث و عوامل شكست آشنا ىم
اوضاع افغانستان نموده  ،كه خواننده را به درك دقيق و بهی ر
سازد :

ى
بدسیس قراردادن سالح در جريان مداخله
" بعد از مداخله نظاىم  ،افغانستان به مرور زمان متاسفانه با
نظاىم به افراد غی مسؤل و ماندن اين سالح ها بعد از رس ى
نگوي طالبان از يكطرف و از طرف ديگر با سياست
ر
خارج  ،كشت و قاچاق مواد
ر
(  ) Dolar Diplomacyو سؤ استفاده اكتور هاى داخىل از كمك هاى
مخدره و غیه مسايل ى
منف افغانستان را باز به مرحله بحر ىاي تر ى
يعت به (  ) Faild Statetمبدل كرد كه تا
ر
امروز ادامه دارد  ( " .بنقل از صفحه  ٦٨ ،كتاب )
تاثیات وايروس كرونا و عواقب ان در جهان پسا كرونا ديدگاه خود را
مؤلف در صفحه (  ) ٩٢كتاب خود بر ر
مطرح مينمايد  ،كه حايز اهميت ىم باشد :

" بحران كرونا در تمام ساحات منجمله در روابط اجتماىع  ،فاميىل  ،قبيلوى  ،كلتورى و خالصه در همه
ى
امور زندگ سايه افگنده  .بنآ جهان بيك نظم نوين و روش هاى جديد ىرصورت دارد .
در قدم اول سازمان ملل متحد بايد جاى خود را به يك سازمان جهان شمول ايكه پايه و اساس انرا عدالت
گیى ها بايد
تشكيل دهد  ،خاىل نمايد  .اين عدالت هم در سيستم ساختارى خود سازمان و هم در تصميم ر
متبلور گردد  ،سهميه ها ر ىنی عادالنه پرداخت گردد  .هرگاه عدالت مبناى سازمان ها را تشكيل دهد  ،كه
متاسفانه تا حال در سطح جهان موجود نبوده  ،صلح و امنيت بطور اتوماتيك ان بوجود خواهد امد " .
گید
البته در كتاب به محدود مواردى بر ميخوريم كه اميدمندم در چاپ دوم مورد مرور مجدد مولف قرار ر
دسامی (  ١٩٧٩م ) اشاره
و مرفوع گردد  .طور مثال در صفحه هفتادم كتاب بر سازماندىه تنظيم ها بعد از
ر
شده است  ،اين سازماندىه در سال (  ١٩٧٥م ) و در زمان محمد داود فقيد اغاز و سالهاى (  ٧٨و  ٧٩م )
ى
گسیش يافت و در جوالى (  ١٩٧٩م ) كمپ هاى تربيه تروريستان درپاكستان تحت نظر سازمان سيا ايجاد
گرديد .
جرمت به صورت ر
ى
مشوح درج
اخی كتاب مجموع ماخذ مورد استفاده مولف به زبانهاى درى  ،انگليىس و
در ر
گرديده است كه ر ى
مبي اهميت اكاديميك اثر ىم باشد .
از انجاهيكه نويسنده گران ارج كتاب " دولت و حقوق ر ى
بي الدول " جناب دوكتور نارون ابوى شخصيت
ى
فرهنگ و شاعر است  ،منحيث حسن ختام با ى
ابياي از شعر " صلح " ايشان را از صفحه سوم كتاب  ،با
خواننده عزيز ررسيك ىم نمايم :
تخم برابرى كه به دوران بكاشتيم
صلح و صفا به زاده انسان بكاشتيم
عشق ر
ن
رنگي روزگار
بش به صفحه
با خط و خال تته به پيمان بكاشتيم
ر
سوگند ماست صلح و ترق و زندگ
اين ها عقيده هاست كه در جان بكاشتيم
صلح است افتخار شكوه جهانيان
اين درس اب ديده به وجدان بكاشتيم
ختم
با حرمت

