
 

 
 
  ساداتیرعبدالواحدم
 

 یداریم می صادق وطن را گرامخادمان
 

  مصئونی پر بار استاد بزرگوار پوهاند داکتر غالم سخی بهار زندگین هشتاد و پنجمٔهبه بهان
 

  بر نا بودیر بود هرکه دانا بو     زدانش دل پتوانا
 

 مـا  یف خادمان صادق وطن از اهم وظـا  و در مجموعی فرهنگی، اجتماعی، مل ی، بزرگ علم  ی ها یت از شخص  تجلیل

 یگـر  و از جانـب د     یـرد  صورت گ  یل از آنان تجل   ی حقشناس ی طرف الزم است تا بر مبنا      یک از   یرا ز یگرددمحسوب م 

 ضرور است تا مردم خادمان صادق شان را بشناسند و بخصوص نسل جوان با بزرگان شان آشنا باشند، که چه یاربس

 !یبردان را به منزل م جوانیرانهمت پ: بجا گفته اند
 یـن  و در  یگردد مبدل م  یده و پسند  یارنیک از افغانان به روش بس     ٔه عد یان مأمول در م   ین بس مسرت است که ا     جای

 یفـا  ا یشرا تا سهم کوچک خو    یدهد بخرچ م  ی مساع یک، ن ی آرزو ین ژواک افتخار دارد که بخاطر تحقق ا       یتراستا سا 

 یدنما
 ی و بـه مـدارج عـال       یافتـه  فرزنـدان صـادق آن تـداوم         ی و فداکار  یزیرقر که هر کشور به زحمت، ع      ینست ا واقعیت

 ارتباط سهم خاص به کسان تعلق دارد که با زحمت فراوان و تحمل مشقات گوناگون ین دریرسد، می و ترقیشرفتپ

ته  و پرورش فرزندان وطن همت گماشته و علم، تجربه و دانش شان را به نسل بالنده و جوان منتقل سـاخ                     یهبه ترب 

 .اند
 از علم یاد در خدمت وطن قرار داشته و جوانان و محصالن زی طوالنیان سالی کشور ما که برا ی مفاخر مل  ین از یکی

 ی افغانستان جناب پوهانـد داکتـر غـالم سـخ          ی و اجتماع  ی علم یکنام، ن یت اند، شخص  یدهو دانش شان به ه ور گرد      

 انجمـن   یس رئ ین پوهنتون کابل، اول   یاسیق و علوم س    حقو یځمصئون، حقوقدان سرشناس، استاد سابقه دار پوهن      

 شان  ی زندگ یمنت بهار پر م   ین هشتاد و پنجم   ٔه که ما به بهان    یباشد م ی علم یحقوقدانان و مؤلف آثار متعدد گرانبها     

 :یم پر دازی بزرگ شان میت از شخصیلبه تجل
چشم به جهان گشود و بعد از »  جانکابل« ما یز و قلب کشور عزیتخت مصئون هشتاد و چهار سال قبل در پا  استاد

 از  یـسانس  ل ی و پنجاه وهشت سال قبل بدرجه عال       یدهشامل فاکولته حقوق گرد   ) یامان( نجات   ی عال یسهفراغت از ل  

 و  نیځ پوهن یک حقوق و اقتصاد در چوکات       تهدر آن سالها فاکول   . (ید آن گرد  ی فارغ و شامل کدرعلم    یځآن پوهن 

 پوهنتـون   یـد  جد یـر  تعم یجاد قرار داشت که بعدًا به دارالمان منتقل واز آنجا تا ا           یل فع ی دران یشه عا یسهمقر آن درل  

 .) قرار داشتید خان شهی غالم نبیاد و در منزل زنده یره شاه دوشمشیارتودرعقب ز
 ی فاکولته حقـوق و بنـابر تـسلط بـر لـسان آلمـان              ی و علم  یسی در کدر تدر   یت مصئون بعد از چند سال عضو      استاد

 و بعـد از چهـار سـال،        یـده  عـازم کـشور آلمـان فـدرال گرد         یتر عال یل غرض تحص  ی، آلمان یسورار پروف  همک یثمنح

 بدست آورد و در بازگشت به وطن کار و ورگ الدول از پوهنتون هامبین بی حقوق عمومٔه در رشتیشرا خویدوکتورا
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ـ   یاسی فاکولته حقوق و علوم س     ی و علم  یسی در کدر تدر   یتعضو  حقـوق   ینم داده و مـضام     دوا 1975 سـال    ی را ال

 سـالها داکتـر   یـن  ایطـ . ینمـود  میس جهان را تـدر یاسی سیخ الدول و تارین بی الدول، حقوق خصوص   ین ب یعموم

 فاکولته حقوق را عهده دار یس پوهنتون کابل، معاون و رئین و محصلعلمین میر مدیفصاحب مصئون، همچنان وظا

 یاالت و ا  ی آلمان فدرال، اتحاد شورو    ی معلومات، به کشور ها     و توسعه  یشتربوده و چند مرتبه غرض کسب تجارب ب       

 . اشتراک داشته اندی علمی در پرو گرامهایکا،متحده امر
 و »یطرفیب« یل را در رابطه به مسای علمی مقاالت متعدد و آثار گرانبهایس، تدری متمادیان سالی مصئون طاستاد

 . مورد استفاده و تمسک قرار داشته  و دارندی، منابع با اعتبارعلمیث که منحیدهبنشر رسان» مساوات دول« 
 و تـا ثـور      یـد  آن انتخاب گرد   یس رئ یث کنگره انجمن حقوقدانان ، پوهاند مصئون به ح        ین در نخست  1985 سال   در

ـ     یج در بس  یشان ا ی سالها انجمن حقوقدانان تحت رهبر     ین ا یط.  بود یت مسئول ین عهدار ا  1992 ه  حقوقـدانان و ارائ

 یت و استحکام حاکم   ین قوان یشتر هرچه ب  ردن ک یزه بخاطر دموکرات  یشنهادات بمردم و ارائه پ    ی حقوق ی و آگاه  ینشب

 . ید گردیسته مصدر خدمات شای، نهاد مستقل اجتماعیک یثقانون، بح
ـ  ٔه که انجمن حقوقـدانان افغـان درعرصـ        ید حقوقدان سرشناس افغان در راس انجمن باعث گرد        ین ا موجودیت  ین ب

 یـا،  آلمـان، بلغار ی، اتحاد شـورو   ی مماثل و حقوقدانان کشور ها     ی و عماًل با انجمن ها     یافته معرفت و شهرت     یالملل

 . منعقد گرداندی همکاری هاداد بر قرار و قرار یک و پولند مناسبات نیتنامفرانسه، مجارستان، و
 عدم یت موقعیتجمن حقوقدانان بخاطر تثب به صلح و ثبات در کشور انیابی دشوار مبارزه بخاطر دستی آن سالهادر

 دانشمندان قـرار  یع کشور را مورد مباحثه وس     یطرفی و مباحثات، طرح ب    ینارها سم یانسالک افغانستان و با راه انداز     

از داکتـر صـاحب مـصئون       .  و منتشر ساخت   ین تدو مینه را در ز   یاسی نخبه گان علم حقوق و علوم س       یاتداد و نظر  

 و ید دعوت گردی قانون اساسید تسویتٔه انجمن حقوقدانان در کار کمیساستاد سابقه دار، رئ یر، حقوقدان شهیثبح

 . را انجام دادیاد زی مساعی قانون اساسین از مؤلفیکی یثاستاد به مدت دوسال بح
  کـالم شـاعر    ین تجسم و مصداق ا    یی متواضع بوده و گو    یار انسان وارسته و بس    ی، شخص ی بزرگوار ما، در زندگ    استاد

 :  که یباشدم
  ین سر بر زمیوه      نهد شاخ ُپرمین کند هوشمند کزتواضع

 
 پابنـد اصـول     یو.  دوست، مهمان نواز و اسم اول شان در عمل سخاوتمندانه شان متبارز اسـت              یق مصئون رف  استاد

 نام خدا بـه     ،یشود پر بار م   ی زندگ ٔه ده یم و اکنون که وارد هشت و ن       یباشند و با پاس و جوانمرد م      یی و آشنا  یدوست

 شانرا کمتر ین روزگار ذهن ذهیمات کرده و نامالفظ همان حافظه خارق العاده شانرا حیادشده، ی عالیاتبرکت معنو

کابـل  « عمـر را در زادگـاهش        یه هفتاد، استاد کما کان آرزوداشت بق      ی سالها یکدر منجالب تراژ  . مأثر ساخته است  

  :یکه استاد را ناممکن ساخت و هنگامی آرزوینو ناگوار، ا یمونبسر برد، اما متأسفانه حوادث نام» جان

  
  نماندی نماند    به ساز و به قانون نامی ناموس در شهر نامز

 
تا سر انجام با پرداخت پول      ...  بند و بار استاد بزرگوار و پسر شان را به گروگان و اسارت گرفتند و               ی بدستان ب  تفنگ

 و نام یجاد و در کشور که از اید غربت گردیار دی و باالجبار راهیافتماندن  خادم صادق وطن مجال زنده ینگزاف، ا

 .یدآن نفرت دارد، رحل اقامت گز



 و سـقوط کـشورش را       یـز  غـم انگ   یر تـصاو  ینمـود،  من ارسـال م    ی که از شهر پشاور پاکستان برا      ی در نامه ها   استاد

افسوس ! یهات هی در سرداشت ولیشراه زادگاه خو باز گشت مجدد بیدر هر حال آرزو...  و یکردسوگمندانه باز گو م

 صدها و هزاران افغان محب وطن، درحـال         انند مصئون هم  یو صد افسوس که استاد بزرگوار پوهاند داکتر غالم سخ         

 پناهنده همراه بـا  یث بحیش، فرسخ ها دور از مأمن خو    یباشد شان م  یز شان با وطن عز    یشهکه قلب و احساس و اند     

 شان استد عا ی شان در شهر هامبورگ اقامت دارندکه ما صحت کامل و طول عمر پربار برایل فام، پسر و یزخانم عز 

 .یداریمم


