
 زتبجيل هب بهاهن زاد رو
 

امروز مصادف به زاد روز يىك از بزرگان علم حقوق ، از دانشمندان بلند مرتبت و شخصيت بزرگ مىل و 
 . علىم كشور ، جناب قانونپوه عبدالوهاب صافى است 

 
 

 
 
  

ى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ،  مراتب  بدين مناسبت خجسته ، اصالتا و بوكالت از شوراى رهبر
مبارك باد و شاد باد به همسلك گران ارج و واال مقام ما ، تقديم و برايشان صحت ، عافيت و طول عمر 

  . ارزو مينمايم
عيات و  جناب قانونپوه عبدالوهاب صافى ، يك نام اشنا در مقياس كشور و در ميان اهل حقوق و شر

نواىل ، وزارت عدليه و فاكولته هاى كارمندان شش دهه اخبر ارگانهاى حراست حقوق ، محاكم ، سار 
عيات ىم باشد    .. حقوق و شر

ىع و حقوق را در فاميل ، دارالعلوم عربر ، پوهنتون كابل و در سطوح  جناب صافى تعليمات علوم شر
ى وزارت عدليه اغاز  عاىل در خارج كشور فرا گرفته است و از اغاز دهه چهل شمىس بكار در بخش تقنير

كت  و در كار تدوين ،   وطيت رونق زياد يافته بود ، شر ى كه بويژه بعد از انفاذ قانون اساىس دهه مشر قوانير
ى و در در اوايل دهه شصت شمىس بحيث  ى ، معير فعال داشت و در سالهاى بعدى در سمت رييس تقنير
ه محكمه ، در تكامل سيستم قانون گذارى ، تروي    ج  وزير عدليه ، لوى سارنوال و عضو شورايعاىل سبر

  . ده سيادت قانون و تحكيم حاكميت قانون مصدر خدمات بزرگ بوطن گرديده استافا
ىط اين ساليان متمادى استاد عبدالوهاب صافى دانش و تجربه پر بار خود را از طريق تدريس در فاكولته 

عيات ، كورس ها و سمينار ها به نسل جوان نتقل نموده اس هاى حقوق   .ت. شر
ك كارمل فقيد كميسيون تدوين قانون اساىس را ايجاد نمود ، از ش ١۳۶۴زمانيكه در سال )  مىس ( ببر

ى درين جمع  ميان ان كميسيون نه تن بحيث كميته تسويد انتخاب گرديد ، كه جناب قانونپوه صافى نبر
  . حضور داشت



ين عضو بودم ، در جمع  خاطرات عضويت در ان كميته كه مدت سه سال دوام كرد ، براى من كه جوانبر
زرگان و شمايه هاى معنوى كشور ، جاودان و اين مدت ، فرصت استثنابى براى كسب دانش و ان ب

  ت. تجربه و بگفته امروز ، همانند ، دوره كار شناىس عاىل را داشته اس 
ى   رياست اين كميته را شخصيت بزرگ مىل و علىم عبدالرحيم هاتف فقيد عهده دار و جناب اكاديميسير

وم اقتصادى ، منحيث معاون و پوهاند دوكتور مصؤن متخصص بزرگ دوكتور شابر متخصص عل
ى الدول ، زنده ياد قانونپوه محمد يعقوب كمك متخصص عرصه قانونگذارى ، دانشمند متبحر   حقوق بير
ىع و حقوفر شاد روان محمد اكرم عبقرى ، جناب دوكتور مجاز استاد سابقه دار  و متجرب علوم شر

ى طوطاخيل فقيد اعضاى كميته بودند  فاكولته حقوق ) منىسر کمیته ى   . ( و پوهنيار ملبر
جناب صافى با توشيح قانون اساىس توسط داكبر نجيب اله شهيد ، بحيث رييس شوراى قانون اساىس 
ى  ىع ،مطابقت قوانير ى علم حقوق وعلوم شر ى گرديد كه اين شورا با تركيب برجسته ترين متخصصير تعير

  . بررىس مينمودمصوب پارلمان را با قانون اساىس 
جناب قانونپوه صافى در دوره رياست جمهورى اقاى كرزى كه قاضى القضات سابق همصنفى شان بود 
ى سيستم مستقل قضابى نمود ، از  ، از ايشان تقاضاى همكارى در بذل مشوره بخاطر ايجاد و شكل گبر

  . بذل تجارب گرانبها مضايقه نكرد 
ك در  ى من با   از همان دوره و همچنان كار مشبر كميسيون تعديل قانون اساىس دوستر بر شايبه و خارايير

اين شخصيت بسيار با پاس و پايدار در اشنابى دوام دارد و زمانيكه دهسال قبل بخاطر وفات خشم  
شادروان خبر محمد كارگر در كابل بودم ، ايشان با كمال لطف و تفقد مرا مهمان و گفت ، فقط يك  

ى ميخ  يف مياورد و ان شب تا دم صبح همراه با شادروان شخص ديگر كه او نبر واهد ترا مهمان نمايد ، تشر
   عبدالمجيد شبلند فقيد حقوقدان و از بزرگان شافراز افغانستان كه نام بزرگ و خاطرات او جاودان 

  . بود ، خاطره فراموش ناشدبى در ذهن و روان ما حك نموده است
ان یگانه برادر بسیار مشفق شان جناب گراىم گرانقدر ،که پیوسته این روز فرخنده را به فرزندان و همچن

یک میگویم   . با انجمن همکار است ، تبر
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