Vereniging Afghaanse Juristen in Europa
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اجتماع روشنفکران ترقی خواه ،نویسنده گان و حقوقدانان افغانستان باز هم یکی از بهترین هایش را نا بهنگام از
دست داد.
جالل "نورانی" که سالهای طوالنی با قلم توانا یش  ،داستان های کوتاه و طنز های پر مفهومش زیب و نور بخش
پروگرامهای هنری رادیو و تلویزیون  ،هفته نامه ها  ،ماه نامه ها و روز نامه های افغانستان و چهره تابناک و بی بدیل
در میان نویسنده گان کشور بود  ،به ابدیت پیوست.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا عمیق ترین مراتب تاٌثر خویش را بدین مناسبت ابراز نموده  ،خویش را در غم و
اندوه فامیل  ،دوستان و اجتماع قلم بدستان و نویسنده گان و تمامی فرهنگیان داخل و خارج افغانستان شریک میداند.
جالل نورانی که از لحاظ تحصیل و مسلک یک حقوقدان سابقه دار کشور و از ذمره یی شاگردان حقوقدان شهیر
جناب پوهاند داکتر مصوون بنیادگذار و رییس افتخاری انجمن ما بود که توانست با نوشته های طنزی اش لبان
خواننده گان پر از درد های اجتماعی را با لبخند آگنده سازد و فرهنگ وزین جامعه را در همان قالب ساده  ،و لی
عم یق طنزی اش به نمایش گذاشته  ،کمبودیهای اجتماعی را به انتقاد گیرد.
داستان های کوتاه و طنزی شاد روان جالل نورانی سال های طوالنی یکی از صفحات رنگین و وزین هزاران عالقنمد "
مجالت کشور منجمله مجله هفته وار ژوندون" وقت نیز بوده است.
رهبری و اعضای انجمن حقوقدانان افغان در اروپا وفات مرحوم جالل نورانی را ضایعه بزرگ و جبران نا پذیر در میان
ترقی خواهان و روشنگران و فرهنگیان متعهد و پاک طینت وطن تلقی مینماید.
.
یاد مرحوم جالل نورانی گرامی و بهشت برین نصیبش باد .
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