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اطالعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
بنام خداوند حق و عدالت
هم مسلکان عزیزو دوستان و عالقمندان گرانقدر،
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با کمال افتخار ½  12سال ایجاد خود را با یک برنامه خاص به
تجلیل میگیرد.
با کمال مسرت به آگاهی شما میرساند که این برنامه بساعت دو بعد از ظهر روز پنجشنبه نهم جون سال روان در
شهر المیره کشور شاهی هالند تدویر میابد.
در برنامه همانند پنج کنفرانس سالهای قبل بحث علمی – مسلکی پیرامون فراخوان انجمن در مورد مبرم ترین
معضله کلیدی افغانستان ( انفاذ قانون اساسی و استمرا قوانین ) در جدل تاریخی مشروعه و مشروطه با ارائه چندین
مقاله علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
درین برنامه  ،مجمع عمومی انجمن مطابق به احکام اساسنامه خود روی مسایل تشکیالتی و انتخاب رییس  ،شورای
رهبری  ،مسؤالن و همچنان تعدیل اساسنامه تصامیم مقتضی را اتخاد مینماید
در بخش اخیر یک برنامه کلتوری نیز برای مهمانان عزیز در نظر گرفته شده است .
جهت اشتراک در این برنامه همسلکان عزیز و عالقمندان گرامی متوانند الی تاریخ (  ) 2۵می ازطریق پست های
الکترونیک و نمرات تیلفون زیز ثیت نام فرمایند
.
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