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  اشد ابش و تبریک هب حقوقدان اسبقه دار پیام

2015مارچ  15  

انان افغان در یکی از حقوقدانان سابقه دار افغانستان و عضوانجمن حقوقد دپانزده مارچ مصادف با هشتادمین سالروز تول

.اروپا می باشد  

 در بعدی سالهای رد و  فارغ کابل پوهنتون که بیشتر ازنیم قرن قبل از فاکولته حقوق وعلوم سیاسی  سلک گرانقدر مام هم

یاقت مصدر دود چهار دهه با صداقت و ابراز لح و حاصل را تخصص و لیسانس فوق تحصیالت ایتالیا و فرانسه های کشور

 ورکش در اکنون و شده کشانیده غربت به روزگار خدمات شایسته بوطن و مردم خویش گردیده و در ورق گردانی 

.مینماید سپری را مهاجرت زندگی دنمارک  

یاست تفتیش والیات در راین حقوقدان شرافتمند جناب مسعود سکندری است که سالهای متمادی با پشت کار در مرکز و 

صدارت وقت و در وزارتخانه های مختلف صادقانه خدمت نموده و در دهه شصت در وزارت خارجه و بحیث دیپلومات 

. در کشور بلغاریه ایفای وظیفه نموده است  

جابت تمام دوره های کاری او با احساس عالی خدمتگذاری بمردم و وطن سپری گردیده و سرمایه معنوی زندگی شان ن

.واالی است که در سیمای با عطوفت و مهربانی همیشگی اش باز تاب دارد  

سلکان م هم مشوق و دارد فراوان عالقه خود مسلک به است محبت و اخالص وفا صفا با انسان محترم مسعود سکندری 

.جوان بوده و با شعبه انجمن در دنمارک همکار و رهنما می باشد  

حت و عاقیت سلک گران ارج را صمیمانه تبریک گفته و برایشان صم شورای رهبری انجمن هشتادمین سالروز تولد این هم

.استدعآ میدارد  

  

با احترام    
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا شورای رهبری   
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