
 مباهات به نه دهه زندگی با عزت

 
فهم و دانش عالی  -اگر با یک بینش سالم معیار سنجش شخصیت و افتخار برای هر انسان را 

بی تردید شخصیب : آموزش علم به اوالد وطن قرار دهیم  -مردم دوستی  -خدمِت صادقانه  -
و لست جایگاه  واالی وطن ما پروفیسور مصئون درین راستا با سر بلند ظاهر و درین شمار

  .برازنده میگیرد 
که استاذ نامدار ما از آوانیکه  بلی یک دید واقعی به گذشته ٔ پر بار زندگی ایشان شهادت میدهد

قدرت خدمت به میهن و مردم یافتند و تا ایندم که دوران سالهای پر افتخار زندگی را سپری می 
ایشان از . فکر مداوا ی آالم آنها بوده اند کنند با درد و رنج مردم خود در آمیخته و متداوم در 

با عزم راسخ  ٬این مرد . جوانی تا کهن سالی می تپند و می ُجنبند و راه خدمت می جویند 
همراه با علم و دانش خویش در هر زمان و هر مکان قد علم کرد ه است و به مردم و انسان 

  .جامعه آموخته و درس خدمت به همنوع داده اند 
رد و ــــــبا فکر توانا در بیرون از مملکت نیز به همین راه جهد ک: ین مصئون عزیز آری هم

را اساس گذاشت و به شاگردانش توصیه کرد که این ( انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ) 
  .راهی از راهای خدمت به بشریت و همنوعاِن محتاج است 

خور ستایش زیاد دارند که بموقع  اعمال خجسته و حسنٔه در -ایشان هم مانند این عمل نیک 
.معین بروز شود   

من عمالٌ در کالس درس در زمان محصلی به : استاذ بزرگوار جناب پروفیسور مصئون 
کرسیی صنف شما ننشسته با تآسف از علم شما در آن زمان فیضی نبرده ام ولی کنون بعد از 

خود را با ( حرفاٌ فهو موالیی  ٓمن تعلمنی) آموخته ها ی دوران انجمن حقوق دانان به حکم 
افتخار در شمار شاگردان اخالصمند شما جاه زده و بزعم خویش به این افتخار سترک نایل 

  .آمده ام 
حال اجازه میخواهم به صفت شاگرد احترام گذار شما بهترین تبریکات خود را بمناسبت 

و به . میل با نام تان بدارم سالگرد تولد با وقار تان تقدیم حضور شخص شما و جمله اعضای فا
  .زندگی سبز و سر بلند نصیب تان باد  -شما طول عمر با عزت آرزو کنم 

شما با لطفیکه دارید : هم مسلکان عزیز  -اعضای محترم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 
مصئون میدانم تبریکات بسیار دوستانٔه مرا در ارتباط به سالگشت استاد بزرگوار ما پروفیسور 

.شاد باشید . می پذیرید   
 

  سخی صمیم عضو اسبق دیوان عالی افغانستان
  و عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 
.انجمن حقوق دانان افغان در اروپا   

 


