
 

Adres: van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,web. www.hoqooq.eu, , KvK No: 53230108, Bank No:469935308 ABN-AMRO  te 

Helmond. 

Contact:: Nederland (A. Basir Dehzad, tel: (31) 06-19480048, e-mail: b_dehzad@hotmail.com. . Denmarken(M.A. Wahid Sadat, tel;(45) 

027294949, E-mail: mir-sadat@hotmail.com. Duitsland: (A. Wase Ghafari, tel:(49) 061589216480, e-mail: a.wasegafari@web.de. 

 
                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

6201اکتوبر   9 ،یکشنبه  

 

 اطالعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 
گرانقدر، قلم بدستان جمند ور، دانشمندان اعزیز هم مسلکان  

 

مین سالگرد و یکتادفشمسی، موسسه ملل متحد  ههجری  5139عقرب  2بر امسال که مطابق است با  واکت 24در

. عالوتاٌ این روز مصادف است با هفتادمین سالروز پذیرش دولت افغانستان  بعضویت خود را تجلیل مینمایدتاٌسیس 

  این سازمان جهانی.

 

شورای رهبری انجمن در نظر دارد تا  ، مین سالگرد عضویت افغانستان به عضویت ملل متحد  70بخاطر تجلیل از 

نقش ، باز نموده و صفخه فیس بوک خویش انجمن " سایت حقوق"  تیبسایبدین مناسبت صفحه ویژه را در و

ماید.ایفا ن هر دو سالگرد در بزرگداشت  ،تنشر مجموعه  از مقاال  بارا خویش  

 

عرصه حقوق و علوم گرامی هیاٌت اجرائیه شورای رهبری انجمن از شما هم مسلکان و دانشمندان و قلم بدستان 

صفحه ویژه سایت انتر نتی و صفحه فیس   تحلیلی تانو ارسال مقاالت پژوهشیبا د تا یتقاضا مینما هسیاسی دوستان

 هب 6201اکتوبر  22الی تاریخ  مقاالت شان را بوک انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را رنگین و وزینتر ساخته 

رسال فرمایند.جهت نشر ا آدرس که در زیر نشانی گردیده است،  

 

ی و تحریر کمنجمله انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، دنماری خارجی هامقاالت میتوانند هم به زبانهای ملی ما و هم به زبان

:دگردن  

 

هم مسلکان گرامی ، دانشمندان  ارجمند و قلم بدستان محترم ما با تحریر تا و افتخار خواهیم داشت ما امیدواریم 

رگداشت که در مقاالت ارزشمند شان در این تجلیل و بزرگداشت با انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و وستلتاٌ در یک بز

جهانی به عمل میآید، شریک گردند.ملی  و سطح   

 

پاسگزاریم.سقبالٌ  و قلباٌ از همکاری شما   

 

 آدرس ارسال: 

editors.hoqooq@gmail.com;  
 با احترام

 

 هیاٌت اجرائیه ، شورای رهبری

 

اپانجمن حقوقدانان افغان در ارو  

http://www.hoqooq.eu/
mailto:b_dehzad@hotmail.com
mailto:mir-sadat@hotmail.com
mailto:a.wasegafari@web.de
mailto:editors.hoqooq@gmail.com

