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معرفی یک کتاب ارز ند ی و وام ی
اخیراٌ کتابی ارزشمندی تحت عنوان " در باره حقوق بین الملل پناهنده گی " به همت محترم عید محمد
عزیز پور تحریر و توسط بنگاه نشراتی " ایدا" منتشر و در خدمت خواننده گان و عالقمندان قرار
گرفته است.
..این اثر در  9فصل و  302صفحه تتعبع و نگارش یافته است

نویسنده کتاب جناب عید محمد عزیز پور که متولد والیت غور بوده تحصیالت عالی اش را تا درجه
ماستری در دانشگاه باکو جمهوریت آزربایجان موفقانه به پایان رسانیده است ،در باره ادامه
تحصیالت خویش مینویسد که در دوره تحصیالت دوکتورا پیرامون " مفهوم پناهنده در حقوق بین
الملل " تحقیقات نموده است.

نویسنده در این اثر شان ضمن یک پیشگفتار در فصل اول موضوع و مفهوم پناهده را از دیدگاه
حقوق بین المللی  ،اسناد و مدارک بین المللی ،اخصا ٌ کنوانسیون سال  1951ملل متحد به توضیح
گرفته است.
در فصل دوم و سوم نویسنده سیر رشد تکامل حقوق پناهنده گی و ارائه تعریف ها و مفاهمم آنرا
(عوامل موجه برای تقاضا و ارائه پناهنده گی) واضح و مفصل به تشریح و تفسیر گرفته اند .این
فصول مسآله مصئونیت و عدم مصئونیت که عوامل و دالیل بر توجیه پناهنده گی میگردند  ،را نه تنها
از بعد داخلی کشور ها بل از بعد های خارجی آن نیز تشریح نموده است .در این فصل یک تفکیک
بندی مشخص از مفاهیم ترس ،تهدید ،آزاد و شنکجه که در حقوق پناهنده گی با برجسته گی خاص
تعریف شده اند ،صورت گرفته است.
خواننده در فصل چهارم این کتاب ارزشمند مفاهیم آزار دهنده و یا عوامل آزار را در سطح یک دولت
یا حکومت ( رژیم)  ،یا گروه ها و سازمانها ،به تفکیک  ،تشریح و با دو مثال برجسته قضائی
مشخص ساخته اند.
فصل پنجم اختصاص یافته است به تعریف و توضیح کشور امن زادبوم و کشور سومی ( ثالث) و
حدود مسئولیت پذیری کشور پناه دهنده.
نویسنده در فصل هفتم دالیل رد پناهنده گی را بنا بر ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت و
اضافه بر این مفهوم جرام ضد صلح را نیز در مبحث خویش بر شماریده و آنرا را در روشنی اسناد
بین المللی وضاحت داده اند.
فصل هشتم این کتاب که بدون شک دلچسپ به رشته تحریر آمده است  ،اختصاص یافته است به
تشریح و ارزیابی تطبیق ماده ا (و) که مطمئنا هدف نویسنده ماده"  –1ف" است . ،در این فصل
تمام دالیل تسجیل شده در این ماده به تحلیل و بررسی گرفته است.
هیاٌت تحریر ویباست انتر نتی " حقوق" مربوط انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این اثر را که به
همت و زحمات زیاد محترم عزیزپور به رشته تحریر آمده است ،پر ارزش دانسته آنرا دارای

محتوای دلچسپ میداند .بدون شک خواند این اثر به خواننده گان و عالقه مندان نیز مشورت داده
میشود.
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن اینکه زحمات جناب عزیز پور را شایسته تقدیر
میداند  ،از هم مسلکان ارجمند هم متوقع است تا پیراموا این اثر ابراز نظر نموده آنرا به نقد و ارزیابی
بگیرند.
ضمن پر ارزش بودن این کتاب  ،نویسنده تالش نموده است تا در برگردان یا ترجمه بعض اصطالحات
که در علم حقوق بخصوص حقوق بین المللی ( حقوق بین الدول عمومی) بحیث اصطالحات معمول و
مورد استفاده اند ،اصطالحات را بکار برده اند که ممکن برای یک خواننده غیر مسلکی علم حقوق
ابهامات را به وجود آورد و بخاطر درک و دریافت مفهوم اصلی به کتب دیگر منجمله فرهنگ
اصطالحات و لعتنامه مراجعه نماید.
نویسنده در ریفرنس های داده شده به زبانهای دری و انگلیسی لست را ارائه نموده است که اکثر
ریفرنس های داده شده به زبان انگیلسی در پاورقی به وجه احسن قابل دریافت اند  ،خوب میبود اگر
رفرینس ها از منابع دری نیز با ذکر نام کتاب و سال طبع و  ،جلد و صفحه تذکر داده میشدند.
ما برای محترم عید محمد عزیز پور موفقیت های مزید در عرصه تحریر کتب و دیگر رساالت حقوقی
میباشیم.
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