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 تسلیتم پیا

ئیس افتخاری انجمن حقوقدانان افغان موسس و ر خی مصوون،س غالم وفات پوهاند دوکتور اسبتمنب

 اروپا در
 

 

 تمرگ صاحبدل جهانى را دلیل كلفت اس

  شمع چون خاموش گردد ، داغ محفل میشود

 

لم بى پايان بخاطر خاموشى شمع زندگانى يكى از بزرگترين شخصیت هاى ورجاوند علمى و ملى افغانستان أثر و تأتبا 

ا جناب پروفیسر داكتر غالم سخى و شخصیت پروجاهت حقوقى بین المللى ، انسان واال و افغان وطنخواه و انسانگر

و رئیس افتخارى  انجمن حقوقدانان افغان در ارروپا  و نخستین رئیس انجمن مصوون ، استاد بزرگوار ما ، بنیادگذار 

  و افتخار افرين انجمن ما عزادار میباشیم .

 پیوست. تيبه ابد ه گیسال 96به عمر   2019  جنوری  26   استاد بزرگوار ما صبحگاهان امروز 

 

هیات رهبرى انجمن بمناسبت وفات المناك استاد بزرگوار و فقید ما ، عمیق ترين مراتب تاثر و تسلیت خود را بخانواده 

جامعه علمى افغانستان  ن و اقارب استاد مرحوم ، هل حقوق ، دوستاا،  اعضاى انجمن ، شاگردان  گرامى مصوون ، 

 .رد و فرزانه روزگار را شاد میخواهدان پیر خ يم و روانو مردم حق شناس افغانستان تقد

 

  از شمار خرد يك تن كم

  واز شمار خرد هزاران بیش

  

داران سترگ علم و معرفت ، در روزگاريكه مبارزه تاريخی علم و جهل مقدرات ما را رقم میزند ، فقدان يكى از پاس

" و معرفت و يكی از معماران معارف و پیر خرد  شنايی ، "دانش و خرد و ترقی و تمدن و به علم برداران نور و رو

پوهنتون كابل ،استاد مصوون  فاکولته حقوق و علوم سیاسی اسبق رئیس سابقه دار و استادو تحصیالت عالی و استاد

ن را آموزش داده و شاگردان شان در گران ارج و فقید كه در بیشتر از نیم قرن چند نسل از شاگردان و محصال

والی ، وزارت عدلیه ، وزارت امور خارجه و ساير اورگانها مصدر قوه قضا ، لوی سارن ست حقوق ،انهای حراارگ

خدمات شايسته بوطن گرديده و تا سطح قاضی القضات ، لوی څارنوال و رياست دولت مسئولیت داشته اند ، يك ضايعه 

 .بزرگ ملى میباشد 

میك با وجاهت بود كه در مجامع علمی اروپا نیز یت أكادتان و شخصاستاد مصوون بزرگوار از مفاخر علمی افغانس

مورد حرمت قرار دارد و شش دهه قبل از يونورستی هامبورگ دوكتورای خود را در رشته حقوق بین الدول اخذ و 

 در دها كنفرانس علمی در سطح ملی و بین المللی دوره های كسب تخصص را در كشور های امريكا و جرمنی سپری و

 .اشته اند اشتراك د

م ( كه ساختن دولت ملی و قانون ساالر مطرح  1924در صد سال اخیر و با انفاذ نخستین قانون اساسی افغانستان ) 

رايان و است و جدل تاريخی سنت و تجدد بعد از شمس النهار بر مبنای اهداف مشروطه خواهان در وجود قانونگ

ك القضات االمانیه " بحیث حاكمیت قانون و دشمنان ان تداوم میابد و از زنده ياد عبد الواسع قندهاری مؤلف " تمس

پدر قانون و تقنین ياد مینمايیم ، در بعد از جنگ دوم جهانی و انفاذ منشور ملل متحد و میثاقهای بین المللی كه حقوق 

میگردد ، در جمع سايربزرگان ، جايگاه و مقام معنوى پوهاند داكتر مصوون  بین المللی مدرن در افغانستان مطرح

بمثابه يكی از پدران حقوق معاصر در افغانستان میباشد كه در نضج گیری مفهوم قانون و تسجیل ارزشهای قبول شده 

 .حقوق بین المللی در حقوق ملی و قوام يافتن حاكمیت قانون سهم ارزنده ايفا نموده اند

اد بزرگوار در تدوين لوايح ، مقررات و قوانین زياد سهیم و در جمع أهل خبره عضويت كمیته تسويد پنجمین قانون است

اساسی را در دومین جمهوريت افغانستان داشته اند و در مطابقت متن قانون اساسی با معیار های حقوق بین المللی و 

 .يفا نموده است انعكاس میثاقهای جهانی در مواد ان نقش ارزنده را ا



 

 

پوهاند داكتر مصوون شخصیت بزرگ ملی ، مستقل و غیر وابسته به احزاب سیاسی و از خادمان صادق وطن كه حتی 

م ( با اشتراك  1985و در سال )  در دوران تقاعد نیز از خدمت بمردم و مسلك و انتقال تجارب به جوانان دورنبود

تأسیس و در اولین كنگره آن بحیث رئیس آن  کشور  در افغانستان را نمساعی شاگردان و أهل حقوق انجمن حقوقدانا

انتخاب گرديد و در جالی وطن و غربت نیز بخاطر وضع ناهنجارافغانستان و افغانان ناقرار و در دفاع از حق و حقوق 

دانان انجمن حقوق  ،افغان و بلند نگهداشتن صدای دفاع از داعیه افغانستان يكدهه قبل با تشويق شاگردان و همسلكان

افغان در اروپا را در شهر هامبورگ ايجاد و در سمت اولین رئیس ان انتخاب گرديد و تا كنون نیز بمثابه رئیس 

بود و  و همت عالی اين " پیر خرد " جوانان را در رسیدن به منزل مقصود الهام بخش  افتخاری بركت شاگردان بود

 .یباشد نام و خاطرات شان براى همیشه رهنما م

بزرگوار ما شخصیت عالی و محبوب القلوب شاگردان و دوستان و با صفات عالی انسانی ، مهربانی و مروت  استاد

كه همچون برلیان ناب است ، كار ، صداقت و خرد او نمونه ذيقیمت  كه سراسر زندگی ارد حیثیت پدر معنوی را د

 ت.اشخواهد دقرار  قدرشناسان حق شناسان و سزاوار حرمت 

 در کنار 

  

تم در كنار خانواده استاد فقید ما سوگوار بوده و به جاودانگى پیوستن ااروپا درين روز م انان افغان درانجمن حقوقد

 . را شاد و نام سترگ شانرا جاودان میخواهیمنغم مشترك متحمل و روان شابمثابه استاد فقید را 

  

 مبا احترا

 ادر اروپشورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان 
 

 


