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پیام تبریکی شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت نود و پنجمین
سالروز تولد پوهاند دوکتور غالم سخی مصوون  ،موسس و رئیس افتخاری انجمن
حقوقدانان افغان در اروپا
زادروز استاد بزرگوار ما مبارك و پرمیمنت باد !
امروز بیست و پنجم اكتوبر مصادف به زاد روز یكی از بهترین فرزانه گان روزگار ما میباشد و ما از نود و پنجمین
سالروز تولد استاد بزرگوار ما جناب پوهاند داكتر غالم سخی مصوون و از یک شخصیت ورجاوند علمی و ملی
افغانستان تبجیل میداریم .
دالیل فروان برای گرامیداشت از شخصیت بی بدیل استاد وجود دارد و در روزگاریكه مبارزه تاریخی علم و جهل
مقدرات ما را رقم میزند  ،باید پاسداران علم و معرفت  ،دانش و خرد و ترقی و تمدن را گرامی بداریم و به علم
برداران نور و روشنایی سالم بگوییم و درین راستا و از جمله به " پیر خرد " و معرفت و یكی از معماران معارف و
تحصیالت عالی و استاد سابقه دار و اسبق پوهنتون كابل ،استاد مصوون گران ارج ادای احترام نماییم كه در بیشتر
از نیم قرن چند نسل از شاگردان و محصالن را آموزش داده و شاگردان شان در ارگانهای حراست حقوق  ،قوه قضا
 ،لوی سارنوالی  ،وزارت عدلیه  ،وزارت امور خارجه و سایر اورگانها مصدر خدمات شایسته بوطن گردیده و تا
سطح قاضی القضات  ،لوی څارنوال و ریاست دولت مسئولیت داشته اند .
استاد مصوون بزرگوار از مفاخر علمی افغانستان و شخصیت أكادیمیك با وجاهت میباشد كه در مجامع علمی اروپا
نیز مورد حرمت قرار دارد و شش دهه قبل از یونورستی هامبورگ دوكتورای خود را در رشته حقوق بین الدول اخذ
و دوره های كسب تخصص را در كشور های امریكا و جرمنی سپری و در دها كنفرانس علمی در سطح ملی و بین
المللی اشتراك داشته اند .
در صد سال اخیر و با انفاذ نخستین قانون اساسی افغانستان (  1924م ) كه ساختن دولت ملی و قانون ساالر مطرح
است و جدل تاریخی سنت و تجدد بعد از شمس النهار بر مبنای اهداف مشروطه خواهان در وجود قانونگرایان و
حاكمیت قانون و دشمنان ان تداوم میابد و از زنده یاد عبد الواسع قندهاری مؤلف " تمسك القضات االمانیه " بحیث
پدر قانون و تقنین یاد مینماییم  ،در بعد از جنگ دوم جهانی و انفاذ منشور ملل متحد و میثاقهای بین المللی كه
حقوق بین المللی مدرن در افغانستان مطرح میگردد  ،در جمع سایربزرگان  ،جا دارد از پوهاند داكتر مصوون بمثابه
یكی از پدران حقوق معاصر در افغانستان ارجگذاری كرد كه در نضج گیری مفهوم قانون و تسجیل ارزشهای قبول
شده حقوق بین المللی در حقوق ملی و قوام یافتن حاكمیت قانون سهم ارزنده ایفا نموده اند.
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استاد بزرگوار در تدوین لوایح  ،مقررات و قوانین زیاد سهیم و در جمع أهل خبره عضویت كمیته تسوید پنجمین
قانون اساسی را در دومین جمهوریت افغانستان داشته اند و در مطابقت متن قانون اساسی با معیار های حقوق بین
المللی و انعكاس میثاقهای جهانی در مواد ان نقش ارزنده را ایفا نموده است .
پوهاند داكتر مصوون شخصیت بزرگ ملی  ،مستقل و غیر وابسته به احزاب سیاسی و از خادمان صادق وطن
میباشد كه حتی در دوران تقاعد نیز از خدمت بمردم و مسلك و انتقال تجارب به جوانان دورنبوده و در سال ( 1985
م ) با اشتراك مساعی شاگردان و أهل حقوق انجمن حقوقدانان افغانستان را تأسیس و در اولین كنگره آن بحیث
رئیس آن انتخاب گردید و در جالی وطن و غربت نیز ارام نبود و در دفاع از حق و حقوق افغان و بلند نگهداشتن
صدای دفاع از داعیه افغانستان یكدهه قبل با تشویق شاگردان و همسلكان انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را در
شهر هامبورگ ایجاد و در سمت اولین رئیس ان انتخاب گردید و تا كنون نیز بمثابه رئیس افتخاری بركت شاگردان
بوده و همت عالی این " پیر خرد " جوانان را در رسیدن به منزل مقصود الهام بخش میباشد .
استاد بزرگوار ما شخصیت عالی و محبوب القلوب شاگردان و دوستان است و با صفات عالی انسانی  ،مهربانی و
مروت حیثیت پدر معنوی را دارد كه سراسر زندگی خویش  ،كار  ،صداقت و خرد او نمونه ذیقیمت است كه همچون
برلیان ناب سزاوار حرمت قدرشناسان میباشد .
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در گرامیداشت ازین روز خجسته  ،به همت یكی از ارادتمندان شان و از مسوالن
انجمن جناب قاسن اسمایی حقوقدان سابقه دار و فرهنگی نستوه دو كتاب استاد را دیجیتال و در سایت حقوق در
معرض استفاده همسلكان عزیز و عالقمندان قرارداده است .
با بهترین ارزو ها به استاد بزرگوار ما و فامیل ارجمند شان

با احترام
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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