
 

 
 

  دهزادیر بصیارپوهن
  

 معـاب دانـشمند و حقوقـدان برجـسته پوهانـد            یلت فض یګ است که با هشتاد و پنجسال      ذاریگ ارج یسته و شا  بجا

 ، رشد و انکشاف حقوق و       زینیگ در جا  یشان  تقوا و نقش ا     ی، عال یت مصئون، از خدمات و شخص     یدوکتور غالم سخ  

 یردګ صورت یادهانی مدرن ذاریگقانون
  

 یـئس  ر یث هم بح  ی استا و مدت   یث شان بح  ی عال یالت بعد از ختم تحص    یادرا ز ی دوکتور مصئون که سالها    سورپروفی

 انزمـان   ین اسـتادان و محـصل     یـان  در م  ی خدمت نموده اند از جا و مقام خاصـ         یفای ا یاسیفاکولته حقوق و علوم س    

 برخودار بودند
 را یرات افغانستان تآثذاریگ و قانونی  حقوقیستمر س مانند دوکنور مصئون توانستند دیک و اکادمی علمشخصیتهای

 ردیدگ شاهگ در افغانستان راهذاریگ حقوق و قانونی در عرصه های که تجدد و انکشافات بعدذارندګبجا ب
   ینمودم، خدمت میفای آن فاکولته ای المللین روابط بیپارتمنت استاد وآمر دیث محصل و بعدآ بحی که زماناینجانب

 ی کابـل قـرار داشـتند مطالعـه و از آنهـا در غنامنـد      اهګ را کـه در کتابخانـه دانـش   وارگـ قاالت استاد بزر اثرات و م  

 . یبردم میض فی و تخصصی مسلکیمعلوماتها
 یـر  مـستقل، وطنپرسـت وغ     یت دانشمند و حقوقدان برجسته هستند، شخص      یک ینکه الرغم ا  ی  دوکتور مصئون عل  

 .  شناخت دارندیشان بر خوردارند که از ای آنانیانوابسته بوده از احترام خاص در م
 اسـتاد   یـث  انجمن حقوقدانان را به عهده داشتند همچنـان بح         یاست که فاضل محترم دوکتور مصئون ر      ی سالها در

 و  ردیـدم ګ ی معرف یشتر ب یشان در آنزمان انجانب با ا     ینمودند، م یس تدر یاسی در فاکولته حقمق و علوم س      یافتخار

 برازنـده و    یت را واقعـآ شخـص     یـشان آ ا یلت که وسـ   یداشتم را م  یشان ا یمی و و صم   رمګ یت ها  صحب یدنافتخار شن 

 . باشدیک و اکادمی برازنده علمیت شخصیک از ی مثالیتواند که میافتم  در یات خصوصیمتواضع و دارا
  

 شـادباش    را یـشان  ا یگ خواهانم و هـشتاد پـنج سـال        ی دوکتور مصئون  طول عمر و صحتمنذ       رامیگ دانشمند   برای

 ویم،گیم
  

  دهـــــزاد یر ربصپوهنیا
  کابلاهگ در فاکولته حقوق دانشی المللین روابط بیپارتمنتسابق استاد و آمر د
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