
 

 
 

             یعبدالـواسع غفار
    ینمسئول شعبه مطالعات قوان

 انجمن حقوقدانان ج ـ افغانستان         
 
 
 

  کشوری حقوقی علمیت سالروزتولد شخصین بمناسبت هشتادوپنجمیکی تبریامپ
  مصئونی پوهاند دوکتورغالم سخ

                           
 و ی ملیتهایشخص دانشمندان،  تاازعلما،ند رامساعد ساختینه ژواک زمیتردان سا قدین افتخار است که مسئولقابل

 یتیسـالگرد شخـص   .  گـردد  ی بعـد  ی ومعلومات نسلها  یق تشو ینهتا زم  .ید بعمل آ  یش وستا یادآوری یهنقهرمانان م 

 یتمـاد  م یان درطول سـال   یکه وشاگردانش نظربه شناخت   ی مل یتهای که همکاران،دانشمندان،شخص  یداریم م یراگرام

 یوتری،سـازمانده  وکمپ یق حافظـه امانـت کـاردق      یخادم وطن کـه دارا    . ودروجودش مشاهده کردند  .ازموصوف دارند 

 یت برجسته و شخصحقوقدان مشعل علم وعرفان رافروزان نگهداشته،یش ومتواضع مردعلم و تقوا که همی،مهذبقو

 در فاکولتـه حقـوق وعلـوم        یلن تحـص   مـن دردورا   یکـه  صـفات فوق،ومعرفت   یـد بـا تائ  . خطـاب نمودنـد    ی ومتق یعال

 هـاتف  یم محتـرم عبـدالرح  ی دانشمند گرامـ یاست کشور تحت ری قانون اساس ید کارتسو یته درکم یاسی،همکاریس

 سـادات   یرعبدالواحـد  م ی،محترم مجاز،محترم عبدالوهاب صاف   یم مصئون دکتورمحمدسل  ی دکتورغالم سخ  یتوعضو

 یوهمکـار 1966 و 1965 ی سـالها  ی کمک ،مرحـوم عبقـر     یعقوب ،مرحوم   یزی مل ی،محترم،دکتور عبدالواحد سراب  

 ی،غریب دوستی،مردم وطنپرستیگرمانند دی صفات عالی دارایکهبرعالوه .  دارم1988 سال یدرانجمن حقوقدانان ال

 ازفهـم ودانـش     یکه ناشـ  ) ساکن کشور  یتهای مثبت وفعال بمقابل تمام اقوام ومل      یطرفیب(ی، مروت وجوانمرد  ی،نواز

 یفراموشـم نمـ   .  داشت و دارد   یقانه وباهمکاران مناسبات دوستانه ورف    یماستادمصئون شخص حل  .یباشدشان است، م  

 ظربـه  دولـت ن   ید،درسیاسـت  که درآن مقطـع زمـان،حوادث وانکـشافات جد         ی قانون اساس  ید کارتسو یتهشود درکم 

 کارقانون  یته کم یاعضا.یزاثرگذاربود ن ی متن طرح قانون اساس    یوباال. یکرد کشورظهور م  ی وخارج ی داخل یاسیجوس

) 100 (یبـا  کـه تقر   ی اساسـ  یدقانون تـسو  یون به جلـسات کمـس     یج وبه تدر  یب راترت ی طرح قانون اساس   21 یاساس

 ی بود که با کارخستگی کارقانون اساسیته کمیاعضا. کارساده نبودی طرح قانون اساس21 یهته.عضوداشت ارائه نمود

 باابتکـار محتـرم     ی کار قانون اساسـ    یتهعالوتاکم. مصروف بودند  یز جمعه ن  ی وروزها ی رخصت یام بعضا درا  یر،حتیناپذ

  مجاز یمدوکتورمحمدسل
 
 

 جهـت   ی قـانون اساسـ    ید تـسو  یون کمس ی بدسترس اعضا  یکه ازپنجاه کشور جهان راترجمه ،وبرعالوه       یش ب قوانین

 ی اساسـ ینور،ترجمه قـوان  اتباع کشی ومعلوماتی منابع علمیهجهت اکمال وتقو. شان گذاشت  یشترحقوقیمعلومات ب 

محترم استاد مـصئون جهـت رفـع     .  شت کشور ارسال دا   ی به کتابخانه ها   یاضافه ازپنجاه کشورجهان رابه لسان در     
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 یان جالب وخنده دارب   ی ها ی دلچسپ وفکاه  ی قصه ها  ی بهترکاردرموقع صرف طعام،گاه گاه    ی فضائ یجاد وا یخستگ

 حقوقـدانان   نجمـن  درا یـب  ترت ینبهمـ ..یباشد م ی وفراموش ناشدن  جالب) پرنده(ینا م ی که ازآن جمله فکاه    یداشتم

 خود،باهمان شـکل    یردستان وز ی،باهمکاران کار،برعالوه داشتن انظباط ادار    یط درمح یمی صم یجادفضائی ا یزبخاطرن

 انجمن حقوقدانان بـرعالوه     یسرئ. نموده بود  یجاد راا ی خوب کار  یطمح.یکرد خنده دارم  یهای جالب وفکاه  یقصه ها 

 فـراوان   ی وباارزش اسـتادگرام   ین شر یقصه ها . همه بود  ی برا م قابل احترا  یترادربزرگ،دوست مهربان و شخص   آمر،ب

ـ ی انجمن حقوقدانان درسطح ملـ ی وعلمیجادوپیشبردامورحقوقیپوهاند مصئون نقش عمده درا    . است  ی المللـ ین وب

 یت حقوقدانان،و شخص  یدهمه ومف  مثمر یری شادان  وسهم گ    یدعبدالکریم انجمن دکتورمجازوشه  ین معاون یباهمکار

 یهرگاه امکـان داشـته باشد،بعـض      .یباشد م ی الملل ین وب یوباعث فخرو افتخاردرسطح مل   . کشورداشت قوقی وح یعلم

 و  یسرج ژواک جهت معلومات    ر       یت سا ین مسئول ینده پوهاند دکتورمصئون را درآ    ی وحقوق یاسی س یآثارولکچرعلم

 متعهد وبلندهمت ی،دانشمند استادگرامی سالروزتولدیگرهشتادوپنجمیند یکباری. یند هموطنان مانشرنمایقاتتحق

 یزدمتعـال  ا ی گفتـه ازبارگـاه    یک محترم شان تبر   یل شخص شان وفام   ی مصئون رابرا  یوطن پوهاند دکتورغالم سخ   

 . ینمایم آرزومیت وموفقعی،صحتمندیعمرطوالن
 

  احترامات فراوانیمبا تقد
      


