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 اطالعیه انجمن حقوقداانن افغان رد اروپ 
خداوند حق و عدالت  بنام   

  

   ! ندان  گرانقدردوستان و عالقم ، زیمسلکان عز  هم

   ل ی برنامه  خاص به تجل  ک یخود را  با     جاد ی ا  سال   و نیم   12انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با کمال افتخار    ی رهبر  ی شورا
   .رد یگ  یم

جون سال روان در شهر    ماه  ظهر روز  پنجشنبه نهم  بعد از  2برنامه  بساعت    ن یاکه    رساندیشما م  یکمال مسرت به  آگاه   با
  .ابدیم  ر یهالند تدو یر شاه شو ک رهیالم

معضله    ن یفراخوان انجمن در مورد  مبرم  تر  رامون یپ   ی مسلک  –  یقبل  بحث علم   یهاهمانند پنج کنفرانس سال ،  برنامه    در

مقاله     نی مشروعه و مشروطه با  ارائه چند   یخ یدر جدل تار   (   نی را قوانو استم  ی ) انفاذ قانون اساس افغانستان    ی دیکل

  .خواهد گرفتبادل نظر قرار  بحث و تمورد   یعلم 

    ، یرهبر ی ، شورا س ییو انتخاب ر یالت یتشک لی مسا ی انجمن مطابق به احکام اساسنامه خود رو  ی مجمع  عمومبرنامه ،   نی در
 .  دینمایرا  اتخاد م  یمقتض  میاساسنامه تصام لی مسؤالن و همچنان تعد

 

  .در نظر گرفته شده است   ز ین عزمهمانا یبرا ز ین یبرنامه کلتورک ی ر یدر بخش اخ  
 

  ی پست ها   ق یازطر   ی م  ماه  (  2۵)    خ یتار  یتوانند  ال ی  م   یو عالقمندان گرام  زیهمسلکان عز   ، برنامه   ن یاشتراک در ا   جهت
  .ند ینام فرما  تبث   ر یز  لفونیو نمرات ت   کیالکترون

. 

  .گردد یم ل یگس   ز یبعدن به شرکت کنندگان عز  ی آدرس و سائر معلومات ضرور 

 حرمت  با

 دهزاد   ری عبدالبص ار ی پوهن

 انجمن ی و مسؤل داراالنشا معاون

 :ثبت نام  یها برا   آدرس
 

+31 (0) 619 48 00 48,  b_dehzad@hotmail.com                                         هالند  
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