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پوهاند کشور حقوقدان شهیر شخصیت شناخته شده و مین سالروز تولد یک ودر تجلیل از نود

م سخی مصئوندوکتور غال  

 

ار و رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا پوهاند دوکتور غالم وگزراستاد ب امسالتوبر اک 52در 

من به عنوان . رانندذپر بار و افتخار آمیز شان را پشت سر میگ دهه زنده گی نهمین سخی مصئون 

افتخار دارم که از سالروز تولد چنین یک شخصیت معزز و چهره   انجمن این  یکی از اعضای

را به عهده دارند حقوقدانان افغان در اروپا دان برجسته افغان که ریاست انجمن قشناخته شده و حقو

. ضای انجمن به تجلیل میگیرممسلکان و اعهم ، با تمامی   

که استاد  پوهنتون کابل ته حقوق و علوم سیاسی لگی کاری ام بحیث استاد در فاکو سالهای  زنده

ودند، افتخار متدریس میننیز ان  افغانستان، مضمونی را دانقمعظم در پهلوی مسئولیت انجمن حقو

ا ظرافت استاد با لباس منظم و با ذوق کرکتر باز ، پر محبت و ب. آشنائی ام با ایشان حاصل گردید

. داشته باشد شدن را  خود جلب مینمود تا با ایشان آرزوی هم صحبته خاص توجه هر شخصی را ب  

هر انسانی را تحت با ایشان صحبت شدن  استعداد و ذکاوت خداداد استاد در اولین برخورد و هم

اد بیشان در سالهای قبلی تدریس نبوده ام ولی ایگر چه من شخصاٌ  مستقیماٌ شاگرد  .تاٌثیر میآورد

نام پدر به خاطر داشت و هنوز هم با دارم که هر شاگرد شان را به تمام مشخصات ظاهری و حتی 

. دندار  

با افتخار کشور چنین دانشمندان یکی از سالروزتولد از  لیل و بزرگداشت بحیث یک شاگرد حقوق تج

دمیک را یک دین مسلکی و وطنی و احترام به مقام چنین اعرصه های علمی و اکو خدمت گذاران 

بخصوص که امروز سالروز فرخنده  تولد  استاد بزرگوار مان . علما و دانشمندان راستین میدانم

. پوهاند دوکتور غالم سخی مصئون را  با تجلیل میگیریم  

شما و همسر  استاد گرامی پوهاند دوکتور مصئون، نودمین سالروز تولد تان را برای شخص

.  تان تبریک و تهنیت میگویممحترمه و متباقی فامیل محترم    
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