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 ۰۷/۰۲/۲۰۲۲           انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 

 قانون تیو حاکم یقانون اساس بحثنشر کتاب 
 
و  یبحث قانون اساس » تحت عنوان  دیهفته کتاب جد نیسلسله نشرات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ا به

 تالیجی( به شکل د  تیفقدان مشروع و ی، مقابله با بحران حقوقمشروعه و مشروطه یخیتار جدل  قانون) تیحاکم
  قرار گرفته است .  عالقمنداننشر و در خدمت 

ما   زیرا تحت عناوین مختلف و مبرم براى کشور عز  یافغان در اروپا همه ساله كنفرانس علم حقوقدانان انجمن
ممكن   یحضور ی، تدویر كنفرانس هابنابر شیوع وسیع وایروس كرونا ،ریدر دو سال اخ . مینماید ریداافغانستان 
شوراى رهبرى انجمن تصمیم اتخاذ نمود تا همانند سال پار مقاالت  زیبرمبناى نظرات همسلکان عزنگردید. 

  . بشكل كتاب منتشر گردد گان حقوق و دانشمندان ورجاوند خبره  یپژوهش
فقدان  و ی، مقابله با بحران حقوقمشروعه و مشروطه یخیتار قانون)جدل تیو حاکم یبحث قانون اساس  کتاب

   «   (تیمشروع
  . استگرفته بررسى به را موضوع مختلف زوایایى که باشد  یم مندرجمقاالت مجموع  یمحتو نیمبواقع  در

از بیشتر تحمل از بعد کشور  که است جامعه بقاى شرط و مظلوم مردم اصلى نیاز صلح که  استالشمس من  اظهر
   . باشدیم یترقشاهراه به  گذار گرفتن قرار و صلح به شدن نایل  مستحقو دارند حق وخونریزى جنگ دهه چهار 

مواجه است ودول  یبا بحران بزرگ حقوق یون اساسو اسقاط قان یاسیافغانستان در پسا سقوط نظام س کهیاحوال در
در  ی، قحط یقرار دارد و خطرات سقوط اقتصاد یالملل نیو ب یمل تیطالبان در فقدان مشروع یفکتوید

که کشور  دینمایم دیتهد ییکرونا طیشراافغان مظلوم را در  ونهایمل اتیحق ح یو وقوع فاجعه بشر یمل  اسیمق
 بازى بزرگ «منطقوى و بین المللى ودر تداوم همان تیكیهاى تاریخى و كالن جیوپول درکشمکش ما 

» خوردیم رقم پاکستان قرار گرفته است هیتحتالحما تیدر موقع یسویو افغانستان بعد از پانزدهم اگست سال پار ع.  
، تیمصؤن  میکشور بوده و با مفاه یصلح واقعى و پایدار است که رمز بقا و بود افغانستان در گرو استقرار هست
  . گرددیم فیوعدالت تعر یازاد
قانون محور و عدالت گستر  یدولت مقتدر مل کیمامول و مقابله با تمام مشکالت فقط در وجود  نیبه ا یابیدست

 که تا کنون گرددیمتحقق م یمل تیقانون و اعمال حق حاکم  تیهمچو دولت در وجود حاکم جادیو ا گرددیم ممکن 
«  اسالمى امارت » طالبان منكرآن مى باشد  .  

قانون و  تی، بحث حاکمداریگذار به صلح واقعى و پا یچگونگ  یموارد نی، افتخار دارد كه مجموع اانجمن ما 
و  یاز سقوط  اقتصاد یریو همچنان جلوگ تیو مشروع یحقوق نبحرا بخاطر مقابله با  یضرورت انفاذ قانون اساس

گران ارج و دانشمندان بلند  ، استادان خبره گان حقوق حقیقىبشكل مشروح در مقاالت علمى و ت یبزرگ بشر فاجعه 
  .  مرتبت ،بازتاب یافته است

   جناب پوهاند دوکتور محمد قاسم  نوشته از حقوقدان بلند مرتبت نیافتخار است که در کتاب حاضر نخست کمال
صورت گرفته است که  تیدوره مشروط یصحبت از انفاذ قانون اساس»     :داردیم دیتاک است که  دهیبنشر رس یفاضل

 یقانون و نبود قانون اساس تیآن در فقدان حاکم ریگردد و در غ راتخاذیب  آن تدا یهرچه عاجل بخاطر چگونگ دیبا
که بتواند با  مقتدر دولت  کی یریو شکل گ یموسسات دولت جادی، اداریپا و  یصلح واقع هرگونه صحبت از

    . باشد ینم شی، سراب ب دیمقابله نما یمشکالت جار
مواجه است   یبا بحران بزرگ حقوق یو اسقاط قانون اساس یاسیافغانستان در پسا سقوط نظام س کهیاحوال در

در  ی، قحطیقرار دارد و خطرات سقوط اقتصاد یالملل نیو ب یمل تیطالبان در فقدان مشروع یفکتویودولت د
    . دینمایم دیتهد ییکرونا طیافغان مظلوم را در شرا ونهایمل اتیحق ح یو وقوع فاجعه بشر یمل  اسیمق

   قانون و تی، بحث حاکمداریپا، چگونگى گذار به صلح واقعى و موارد نی، افتخار دارد كه مجموع اما انجمن
و  یاز سقوط اقتصاد یریو همچنان جلوگ تیو مشروع یبخاطر مقابله با بحران حقوق یانفاذ قانون اساس ضرورت 

، استادان گران ارج و دانشمندان بلند خبره گان حقوق تحقیقىبشكل مشروح در مقاالت علمى و  یبزرگ بشر فاجعه 
   .،بازتاب یافته است مرتبت 
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جمن لبیك گفته اند ،مراتب سپاس و دانشمندان ورجاوند كه به ندایى ان بزرگوار شوراى رهبرى انجمن از استادان 
 ، بدون هرنوع تصرف واست سندهیت نونظرا نی، كه نوشته هاى شان که مبقدردانى تقدیم و خاطر نشان میگردد  و
« سانسور » بنشر رسیده است.  
 

مسؤل ابوى تمیم جناب  همتبه و  افتهی شیرایو ییاسماقاسم  جناب یگرام یفرهنگو حقوقدان توسط  كتاب
  . گرددیم یسپاسگزار مانهیصم شانیااز که است  افتهینشر اقبال انجمن   نشرات

  . دینمائباز را  ریز نکیل دیتوانیمب کتامطالعه  یبرا
 

 http://www.hoqooq.eu/HK-300122/mobile/index.html 
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