Vereniging Afghaanse Juristen in Europa

پيام تبريك
زاد روز حقوقدان شهير و سابقه دار افغانستان جناب پوهاند داكتر فاضلى مبارك و پر ميمنت باد !
هيات رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به اين مناسبت خجسته براى استاد بلند مرتبت جناب
فاضلى  ،از خادمان صادق و سابقه افغانستان و شخصيت علمى  -حقوقى بين المللى صحت و سعادت
ارزو ميبرد .

در مبارزه تاريخى و جارى علم و جهل كه افغانستان اماج دشمنان حاكميت قانون و حيات مدنى قرار
دارد و ارزشهاى متعالى را سالخى مينمايند  ،انجمن افتخار دارد كه از علم برادران علم حقوق و
مدافع اصالت قانون همانند پوهاند داكتر فاضلى و در زمان حيات شان تبجيل ميدارد .
پوهاند دوکتور محمد قاسم فاضلی متولد  12ماه فبرورى سال (  1932م ) شهر کابل ميباشد .
استاد بزرگوار ما تحصيالت مسلکی حقوق را در پوهنتون  Grenobleکشور فرانسه و دوکتورا
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درين رشته را در پوهنتون  Ecole National Superiere PTTدر شهر پاريس به پايان رسانيد.
پوهاند فاضلی در سال  1960در پست هائی در وزارت مخابرات "مديريت عمومی پست" و همچنان
در وزارت عدليه به حيث "رئيس تقنين " ايفای وظيفه نموده است.
در سال های  1966به حيث پروفيسور و استاد و امر ديپارتمنت حقوق جزا و کريمنولوژی در
فاكولته حقوق پوهنتون کابل مصدر خدمات شايان گرديد .
در سالهای (  1970م ) با حفظ سمت استاد در پوهنحي حقوق عضو اتحاديه وکالی افغانستان و مدت
پنج سال به حيث وکيل در محاکم افغانستان اجرای وظيفه كرده است .
پوهاند داكتر فاضلی بعد از سقوط طالبان به وطن برگشت ،ابتدا به حيث مشاور حقوقی ريىس جمهور
و از سال (  2007الی  2010م ) به حيث سفير افغانستان در جمهورى چک و سفير افغانستان در
دفتر يونسكو در پاريس مسووليت داشت .
پوهاند دوکتور فاضلى در جالى وطن و اقامت در كشور فرانسه بحيث استاد در يونورستي پاريس
ايفاى وظيفه مينمود .
استاد بزرگوار اثار و مقاالت زيادعلمى  ،حقوقى و در ارتباط به حل و فصل مسايل افغانستان به زبان
های دری و فرانسوی به رشته تحرير درآورده است.
با حرمت
هيات رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن
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