
 پیام دانشمند گرامی دوکتور محمد طاهر هاشمی استاد

فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل   

 

 دوستان ارجمند و گرامی سالم، حرمت و احترام به هر یک شما، 

هر . خورسندم از اینکه پس از سالیان متمادی  سعادتی به من دست میدهد و چشم با نامه خوبان روشن میگردد

.بای عافیت استدعا مینمایمیک شما را در ق  

این نامالئمات  افراد مهاجر و بیوطن را به نا  تتبعا. آواره گی و هجرت با بسی نامالئمات روزگار همراه است 

چه بسی که زنده گی را بر افراد انسانی تیره میسازد و بر عمق جان و روان . بسامانی های عدیده روبرو میسازد

.طبعیت انسانی را می آزاردکه تا پای و جان  آدمی اثر میگزارد، چنان اثری  

توانائی ذهنی و ضمناٌ درک رسالت ، چه سعادتی از این باال تر که حقوقدانان جوان افغان با نیروی خرد و دانش 

.در برابر هموطنان به چنین گرد همآئی  و تاٌسیس انجمنی دست یازیده اند  

و باالجبار ترک وطن نمودند ، در دیار هجرت به هر  وت مواجه شدندو قسا هموطنان مهاجر ما که به نهایت بی رحمی 

ونت بی شایبه به این دوستان رسالت و اکمک و مع. گونه و هر نوع کمک  و مساعدت ضرورت  احساس مینمایند

تا  دستی را بگیرند و روانی را آرامش . ئولیت هر افغان با درد و باالخص روشنفکران با درد و متعهد استسم

.بخشندب  

آنچه در نخستین گام به حیث معضلی در برابر فرد  و یا افراد مهاجر تبارز مینماید ، عدم شناخت آنان از چگونگی 

جرت با اافغانان از آوان مرحله مه. سبات اجتماعی و قواعد حاکم بر این روابط در کشور میزبان استاروابط و من

چه قهرمان . ی از دامن مادر وطن را به خود هموار ساختندروار و دگشهامت و تحمل مشقات عدیده شدید روز

.مردمی که در برابر صعوبت ها و سختی های دوران از پا نیافتادند  

اقلیت ها به خود میرسند،  زااقلیت  ثشادبختانه که زنده گی هموطنان ما در بستر زمان سر و صورت میگیرد و بحی 

.همدیگر میشوند ار و یاوریو دست به همدیگر یاری میرسانند  

نقش نهایت موثر ، غیر ، انجمن حقوقدانان در مسیر آگاهی های حقوقی  و در جهت شناخت و بکار برد از قوانین 

که امید واریم در این رسالت درفش موفقیت را با سرفرازی به سر منزل . قابل انکار و همیشگی خواهد داشت

.مقصود برساند  

.ی الهی بر چه امری رفته باشددعای ما همین است تا باشدکه قضا  

 به آرزوی سعادت همشگی شما و به امید فردا های روشن کشور

 دوکتور محمد طاهر هاشمی  استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی

در دانشگاه کابل و دانشگاه آزاد اسالمی ایرانز   

 

یدمراتب حرمت و احترام مرا به جناب استاد گرامی و محترم مصئون صاحب وسیله شو  


