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پیام تبریکی شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت نود و پنجمین 

ون ، موسس و رئیس افتخاری انجمن وپوهاند دوکتور غالم سخی مصسالروز تولد 

 حقوقدانان افغان در اروپا

 منت باد ! یزادروز استاد بزرگوار ما مبارك و پرم

ن یباشد و ما از نود و پنجمین فرزانه گان روزگار ما میاز بهتر یكیست و پنجم اكتوبر مصادف به زاد روز یامروز ب

 یو مل یت ورجاوند علمیشخصیک مصوون و از  یگوار ما جناب پوهاند داكتر غالم سخاستاد بزر سالروز تولد 

 م . یداریل میافغانستان تبج

علم و جهل  یخیكه مبارزه تاریل استاد وجود دارد و در روزگاریبد یت بیداشت از شخصیگرام یل فروان برایدال

م و به علم یبدار یو تمدن را گرام یدانش و خرد و ترقد پاسداران علم و معرفت ، یزند ، بایمقدرات ما را رقم م

از معماران معارف و  یكیر خرد " و معرفت و ین راستا و از جمله به " پیم و درییسالم بگو ییبرداران نور و روشنا

شتر یم كه در بییاحترام نما یاستاد مصوون گران ارج  ادا،و استاد سابقه دار و اسبق پوهنتون كابل عالی  الت یتحص

حراست حقوق ، قوه قضا  یموزش داده و شاگردان شان در ارگانهاآم قرن چند نسل از شاگردان و محصالن را یاز ن

ده و تا یسته بوطن گردیرگانها مصدر خدمات شاور ایخارجه و ساامور ه ، وزارت ی، وزارت عدل یسارنوال ی، لو

 داشته اند .ت یولئاست دولت مسیارنوال و رڅ یالقضات ، لو یسطح قاض

اروپا  یباشد كه در مجامع علمیك با وجاهت میمیت أكادیافغانستان و شخص یاستاد مصوون بزرگوار از مفاخر علم

خذ ان الدول یخود را در رشته حقوق ب یهامبورگ دوكتورا یونورستیز مورد حرمت قرار دارد و شش دهه قبل از ین

ن یو ب یدر سطح مل یو در دها كنفرانس علم یسپر یجرمنكا و یامر یكسب تخصص را در كشور ها یو دوره ها

 اشتراك داشته اند . یالملل

و قانون ساالر مطرح  یم ( كه ساختن دولت مل 1924افغانستان )  ین قانون اساسیر و با انفاذ نخستیدر صد سال اخ

ان و یوجود قانونگرا اهداف مشروطه خواهان در یسنت و تجدد بعد از شمس النهار بر مبنا یخیاست و جدل تار

ث یه " بحیمانمؤلف " تمسك القضات اال یاد عبد الواسع قندهاریابد و از زنده یت قانون و دشمنان ان تداوم میحاكم

كه  ین المللیب یثاقهایو انفاذ منشور ملل متحد و م یم ، در بعد از جنگ دوم جهانیینمایاد مین یپدر قانون و تقن

ربزرگان ، جا دارد از پوهاند داكتر مصوون بمثابه یگردد ، در جمع سایمدرن در افغانستان مطرح م ین المللیحقوق ب

قبول  یل ارزشهایمفهوم قانون و تسج یریكرد كه در نضج گ یاز پدران حقوق معاصر در افغانستان ارجگذار یكی

 فا نموده اند. یا ت قانون سهم ارزندهیافتن حاكمیو قوام  یدر حقوق مل ین المللیشده حقوق ب
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ن ید پنجمیته تسویت كمیم و در جمع أهل خبره عضویاد سهین زیح ، مقررات و قوانین لوایاستاد بزرگوار در تدو

ن یحقوق ب یار هایبا مع یت افغانستان داشته اند و در مطابقت متن قانون اساسین جمهوریرا در دوم یقانون اساس

 فا نموده است . یدر مواد ان نقش ارزنده را ا یجهان یثاقهایو انعكاس م یالملل

و از خادمان صادق وطن  یاسیر وابسته به احزاب سی، مستقل و غ یت بزرگ ملیپوهاند داكتر مصوون شخص

 1985ز از خدمت بمردم و مسلك و انتقال تجارب به جوانان دورنبوده و در سال ) یدر دوران تقاعد ن یباشد كه حتیم

ث ین بحآن كنگره یس و در اولیشاگردان و أهل حقوق انجمن حقوقدانان افغانستان را تأس یعم ( با اشتراك مسا

ز ارام نبود و در دفاع از حق و حقوق افغان و بلند نگهداشتن یوطن و غربت ن ید و در جالین انتخاب گردآس یرئ

قوقدانان افغان در اروپا را در ق شاگردان و همسلكان انجمن حیكدهه قبل با تشویه افغانستان یدفاع از داع یصدا

بركت شاگردان  یس افتخاریز بمثابه رئید و تا كنون نیس ان انتخاب گردین رئیجاد و در سمت اولیشهر هامبورگ ا

 باشد . یبه منزل مقصود الهام بخش م ندیر خرد " جوانان را در رسین " پیا یبوده و همت عال

و  ی، مهربان یانسان یو محبوب القلوب شاگردان و دوستان است و با صفات عال یت عالیاستاد بزرگوار ما شخص

مت است كه همچون یقی، كار ، صداقت و خرد او نمونه ذخویش  یدارد كه سراسر زندگ را یت پدر معنویثیمروت ح

 باشد . یسزاوار حرمت قدرشناسان م ان نابیبرل

 

از ارادتمندان شان و از مسوالن  یكین روز خجسته ، به همت یاز داشتیانجمن حقوقدانان افغان در اروپا در گرام

ت حقوق در یتال و در سایجینستوه دو كتاب استاد را د یحقوقدان سابقه دار و فرهنگ ییاسماقاسن  انجمن جناب 

 ز و عالقمندان قرارداده است . یمعرض استفاده همسلكان عز

 ل ارجمند شان ین ارزو ها به استاد بزرگوار ما و فامیبا بهتر

 

 

 با احترام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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