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           پوهاند دکتور غالم سخی مصئون  حقوقی افغانستان

 رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غالم پوهاندپدر حقوق معاصر افغانستان بخاطر بزرگداشت از پانهادن   ۵۱۰۲اکتوبر  ۵۲ 

 ش به کمک فامیل محترم شاندوستان ورفقای،سخی مصئون به دهمین دهه زنده گی شان 

آنجا شهر فرایبورگ کشور آلمان که استاد گرامی واقع  یمقبولالون سمحفلی باشکوهی در

وقدانان و فامیل شان تعداد قابل مالحظه ازدوستان ، حق ، برگزارنمودند وسکونت دارند 

                                                                                   .        شرکت نمودند

شام شروع و محترم بصیرنظری با ابرازتشکراز تشریف آوری  ۰۳:۲۱محفل ساعت 

 ،برگزاری محفل سهم گرفتندشان که درمهمانان وابرازسپاس ازدوستان وفامیل محترم 

 آرزوی صحت،آغاز و اندیشه توسط محترم جمشید مجید کالم هللامحفل باتالوت .نمود

 ن متوالی رفیق مهربان زنده گی اش، خانم محترمه شان که طی سالیاسعادت استادعافیت و

                                                         .نمودندمیباشد وفرزندان ارجمند شان را 

زنده گی   شاگردان استاد که دریک شهرمنطقهموالئی ازجمله دوستان و سپس محترم اسد

دارند، راجع به شخصیت علمی جناب مصئون صاحب صحبت نموده وازخصائل نیک 

. شان متذکر گردیدند  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. مصئون را بخوانش گرفتند غالم سخید نبی غروال سوانح پوهاند دوکتوربعدْا محترم محم

طی  شانسوانح جناب مصئون بیانگر فراگیری اندوخته های علم، دانش وتجارب غنی  

ای علمی ـ حقوقی ملی وبین اشتراک در کنفرانسهتالش،با سعی و که  بودهفتاد سال 

تالش نمودند تا  افریقا وآسیا ، دراکثرکشورهای قاره امریکا،اروپا،های علمی المللی،سفر

علمی تحریر متعدد  پوهاند مصئون آثار. خویش گردندمت بیشتر بوطن ومردم مصدر خد

  .نمودند که بعضی کتب شان به دفعات چاپ گردیدهونشر

 

 

 

 

 

  

 

 



هیات  پیام تبریکیسپس عبدالواسع غفاری سکرتر مسئول انجمن حقوقدانان افغان دراروپا 

 :      پیام آمدهنمودند که درقسمت از  رهبری انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا را قرائت

رهنمائی گرانقدر در راس ر دارند که شما به مثابه استاد واعضای انجمن حقوقدانان افتخا )

من مستقیماً ویا بالذریعه مسلکی شان قرار دارید، اکثریت اعضای انج انجمن اجتماعی و

، هم  یواالخوشبختی باالتر ازین بوده نمیتواند که انسان . شاگردی شما را داشته اندافتخار

سروکار  آموزش وتدریسعلم ،کتاب،مانند شما درطول زنده گی پربار،بیشترازهفتاد سال با

خدمت وطن و هموطنان بوده اید وهنگام پا گذاشتن به  مجموع این مدت در داشته ودر

خرد  ،نهاد معتبرمسلکی واجتماعی،دانشسال بهار زنده گی بازهم درراس یکنودو یکمین 

حق و حقوق  ی خویش را درخدمت مردم ومسلک خویش قرار داده ازوتجربه گرانبها

.افغان وافغانستان دفاع مینماید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  !                                                          استاد عزیز 

ان محسوب میشوید از بدون تعارف باید گفت که شما ازپدران حقوق معاصر در افغانست

مان بوده تا تعمیر جدید پوهنتون کابل، طی چندین دهه الزمانیکه فاکولته حقوق در دار

متوالی نسلهای های متعدد از حقوقدانان کشور به همت استادان  مثل شما پرورش یافته 

ین ارگانهای حراست ودرخدمت وطن ومردم قرار گرفته اند، شاگردان شما تا سطح مسئول

.، مسئولیت داشته اندوحکومت وحتا ریاست دولت حقوق  

 بلکه خصایل عالی انسانی ،دان نه تنها ازعلم ودانش شما بهره ورگردیده اند،شاگر

جوانمردی ،مهربانی ،دلسوزی ، آشنائی ، انسانیت و افغانیت شما، الهام بخش شان بوده 

.است   



مردم مطرح است ما خود را در احوال فعلی که قبل از هروقت دیگر دستیابی به حقوق 

خوشبخت میدانیم که تحت ذعامت شما و با بهره گیری  ازتجربه بزرگ و دانش وسیع 

وهمه جانبه شما درعلم حقوق به مثابه یک پروفیسور ومتخصص شناخته شده ملی وبین 

حقوق اقلیت افغانستان را بلند واز المللی  بخاطر تامئین مامول شریفانه فوق صدای افغان و

( .داریم فغانان در اروپا دفاع ودرخدمت شان قرارا  

بعدْا محترم محمد نصیر مصئون پسر پوهاند مصئون ضمن تشکری از تشریف آوری 

 این بزرگمردزخجسته صحبت های از زنده گی مهمانان وبزرگداشت ازتجلیل این رو

وافغانیت، صداقت انسانیت  وطن،از محبت ودوستی با فامیل ،مردم ، که مملو( پدرش )

                                                          .وراستی وسایر خصایل نیک بود نمودند 

بعد ازصرف طعام شب ازمهمانان حاضردرمحفل تقاضا بعمل آمد تا   هرسوال  درباره 

اب جو مصئونپوهاند مسایل حقوقی وکشورعزیز ما افغانستان داشته باشد استاد گرامی 

                                                                                                 .ارائه میدارد

 ارائه جوابات مسایل حقوقی ، واقعاْ دراین سن وسال چنان حافظه خوب دارند که در     

عوامل ،  محلفعلی کشور و وضع موجود کشورچنان دقیق با تاریخ  ،پروبلمهای حقوقی 

جواب ارائه داشتند که برای دوستان ومهمانان ،  حوادث ویا قراردادهای ملی وبین المللی

  .آن توضیحات تعجب آور بود

 

 

 

 

 

 

 

 

بجه شب با آرزوی اینکه صد سالگی تولد پوهاند دکتورغالم سخی  ۰۵محفل ساعت 

غفاریبااحترام     عبدالواسع .          مصئون راجشن بگیریم ختم شد  


