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2017می  25  

 آگهی

 
مین سالگرد تولد یکی از چهره  86انجمن حقوقدانان افغان در اروپا افتخار دارد که  در آینده نزدیک 

اکادمیک ، ترقیخواه  و روشنگر دوران دهه دموکراسی  محترم کاندید اکادمیسین   -های برجسته علمی

و شخصیت مستقل پوهاند دوکتور احمد شاه جالل ، عضو افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

 اجتماعی را به تجلیل میگیرد. 

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن تجلیل سالگرد تولد استاد بزرگوار که بیش از چهل سال زنده گی 

پرباراش را بحیث  استاد، ریاست شورای علمی و مسئول اداره  در مراکز مختلفه اکادمیک ، اخصاٌ 

رنامه اختصاصی  این چهره علمی، اکادمیک و فعال اجتماعی را به دانشگاه کابل خدمت نموده  ، طی ب

 معرفی خواهد گرفت.

استاد  بنیانگزار اولین دیپارتمنت بیولوژی و اولین مرکر تحقیقات هستوی فاکولته ساینس پوهنتون کابل  

 و اولین باغ وحش در کابل میباشد. 

 

ر احمد شاه جالل در واقعیت معرفی یک  دوره از معرفی استاد بزرگوار کاندید اکادمیسین پوهاند دوکتو

تحول و روشنگری و مبارزات ترقی خواهانه نهضت تجدد و دموکراسی سالهای دهه چهل الی سقوط 

سلطنت در افغانستان است که از یک مرکز اکادمیک یعنی پوهنتون  کابل شکل گرفت و به یک موج 

 نی و اجتماعی مبدل گردید.وسیع از مبارزات مسالمت آمیز خیابانی ، پارلما
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استاد برزگوار پوهاند دوکتور احمد شاه جالل یکی از موسسین اولین اتحادیه استادان و محصالن  

پوهنتون کابل در همان دوران بودند. این اتحادیه ضمن اثر گزاری بر سیستم سیاسی کشور، یک وسیله 

به رسمیت شناخته و قانونی سازد.  به  بزرگ فشار بر دولت وقت بود تا حقوق و آزادی های مردم را

همیت و تالش همین شخصیت ترقی خواه بود که در تاریخ دانشگاه کابل برای بار نخست  دختران و 

پسران محصل اجازه یافتند تا مشترکاٌ در یک صنف درسی به تحصیل علم ، دانش و کمال  بدرجه لیسانس 

نه های نا میمون عقب مادنده گی و تحجر از یک نهاد همت گمارند. با این اقدام روشنگری یکی از نشا

 علمی و اکادمیک برچیده شد. 

شورای رهبری و هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با این برنامه خویش شخصیت و خدمات 

 بزرگ اکادمیک و فعالیت های ترقی خواهانه اجتماعی  استاد گرامی را معرفی و با جمع وسیع دوستان

 و عالقمندان از این شخصیت با طینت پاک وطن  و خدمات اش قدر دانی بعمل خواهد آورد.

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از دوستان، اعضای فامیل، عالقمندان، نهاد های اجتماعی 

تا مقاالت، ، مجامع اکادمیک، همکاران سابق دانشگاهی استاد و قلم بدستان صمیمانه خواهشمند است 

به سکرتریت مسئول انجمن ارسال  2017ماه جوالی  25خاطرات، و سائر نوشته جات شان را الی 

بدارند. ضمناٌ ما آررزومند سهمگیری فعال و همکاری دوستان و نهاد های اجتماعی و فرهنگی در این 

م پاک طینت وطن برنامه میباشیم تا هر چه با شکوه تر از یک شخصیت بزرگ علمی ، اکادمیک و خاد

 قدردانی و مقامش را واالتر نگهداریم. 

 ما به همکاری کمک های شما در این امر افغانی و روشنگری حساب خواهیم کرد. 

جهت مزید معلومات ، طرح نظریات و پیشنهادات و همچنان ارسال مقاالت و سائر مطالب پیرامون 

 گردید:شخصیت استاد با آدرس و تیلفون زیر داخل تماس 

 بصیر دهزاد
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 با احترام

 

 هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
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