
 

    اطالعیه

 هیبت اجرائیه اًجوي حقىقذاًبى افغبى دراروپب        

 ع اضاب  اىمنوهٍننسکابه رشام  ٍُنِطيبه ٍیبت اجشائیٌ ثبمسشت ُافتخبسثٌ اطال

جِال   52دفتش مشثِطء کطِسضبٍ  ٍبليذ اصتبسیخ سشاىمبم دس ضضیضمیشسبىذ کٌ اىمنو مب

ثجت  اىتفبض  دسممیبط اتحبد اسُپبسبل سُاه ثحیث یک سبصمبه اجتنبض  ـ مسکا  ُغیش

رشدیذ ُاضتجبس اصٍنیو تبسیخ ميحیث یک ضخصیت حمِل  تجبسص ُدساختیبس ُخذمت ضنب 

                                                                         .                      لشاسداسد

                                                                            !اضاب  محتشم اىمنو 

چيبىچٌ ضنب دسجشیبه لشاسداسیذ پشُسٌ ثجت ُساجستش اىمنو دسکطِسجشمي  ثب ُجِد 

تالضَب  خستگ  ىبپزیش ُصحنبت لبثل لذس جيبة ضجذالِاسع غفبس  ساشتشمسئِل اىمنو 

گ  ثجت اىمنو ثٌ مِاىع مِاجع رشدیذ ُمحانٌ مشثِط ضَشفشاىافِست ىتِاىست چگِى

ثذیو سُ ضِسا  سٍجش  اىمنو ثعذاصتنبط ثب ُکال . سادسممیبط اتحبد اسُپب تذاسک ىنبیذ

     اىمنو سا اسُپبئ هفیصکٌ ثعنل آُسدىذ تب صمیيٌ ثجت ٍب  دیگشسدس کطِ ٍُننسکابه

دسایو استجبط محتشم يبثشمِلعیت ىسجتبً مشکض  آه کطِسفشاٍم رشدد ٍبليذ ثکطِس دس

ٍضاد معبُه اىمنو مِظف رشدیذ تبیامب ثبسبیش اضاب  اىمنو اص طشیك ضجذالجصیش د

 مِضِ ع  ثجت ُساجستش ه تنبط ثب ُکال ٍُننسکابه ٍبليذ  کٌ دسصمیيٌ ضاللنيذثبضيذ

ثٌ اثشسع  ُتالش مِل دسمذت کِتبً خِضجختبىٌ ایو مب.اىمنو سا ثشسس  ُالذام ىنبیيذ

ضِسا  سٍجش  داضت    ثب حاِسجِال 52ثتبسیخ  فشاٍم ُدٍضاد ضجذالجصیشمحتشم 

اىمنو سسنبً دسدفتشمشثِطٌ ثجت ُىبمٌ سسن  ساجستشرشدیذه آه  ثٌ آدسط اىمنو 

                                                                                    .      مِاصکت ىنِد

  سبه ثحیث یک سبصمبه ثذیو تشتیت اکيِه اىمنو مطبثك ثٌ اسبسيبمٌ مصِثٌ جکسٌ مِس

 :  جتنبض  ـ مسکا  ُغیشاىتفبض  دسکطِسٍبليذ تحت ىبما

  اًجوي حقىقذاًبى افغبى دراروپب                      

 دسممیبط تنبم کطِسٍب  اسُپب سسنیت داضتٌ ُحست طشصالعنل دفتشمشثِطٌ آىاطِس

  . مِضِ ع ساثٌ ضعجبت منبثل سبیشکطِسٍب  اسُپب اخجبسمیينبیذ

 

     

 



 

 

 

 

                                                 !    اضاب  محتشم اىمنو ٍُننسکابه رشام   

دسضَشٍبمجِسگ اسبط رزاضتیذ اکيِه  5002فجِس   52دس ثذستبه خِد اىمنو ساکٌ ضنب

 ٍشیک اصضنبثٌ ثحیث یک ضخصیت حمِل  ُسسن  دس اختیبس ُخذمت ضنب لشاس داسد ُ

 ثیآیذ یامب ثبٍم ُثب اضتشاک مسبض  اىمنو خِد: ذاىبه مشاجعٌ میينبئیم تب سشُساه ُحمِل

سا ثٌ خبطشتحمك اٍذاف ضشیفبىٌ ميذسج دس اسبسيبمٌ آه استحابم ثجخطیم ُآه سا ثٌ مثبثٌ 

 .خبىٌ مطتشک خِیص ثنشکض تحمك آمبل ُخِاستٌ ٍب  مسکا  خِیص مجذل سبصیم



 

 

                                                        

 

 کبسثضسر  ساکٌ آغبصکشدً ایذ ثعذاصتمجل مطاالت ُصحنبت دُستبه ٍُننسکابه تبه

 اکيِه ثٌ سَنگیش  ضنب ىیبصداسد تب ثٌ ثشکت کبسمطتشک ُ( خذمتگزاساه ميتخت ضنب )

حت تنبیض هعیض هثیآیذ ثذُه ٍشىِ ع تج. تِاىیم آىشا ثٌ سشميضل ممصِدثشسبىیم صبدلبىٌ ث

ب ارٍبه ثنيبفع مطتشک دسدفب ع اصحك ُحمیمت صذا  مطتشک خِدساسسبتشسبصیم  ُثغض ث



 

اصحمِق مطشُ ع الکیت افغبه لشاسداضتٌ ثبضیم ه ُافغبه ُمتحذاىٌ دسخذمت اىسبه هاىسبىیت

 داىص مسکا  خِیص سادسع حمِق پيبٍيذً ربه افغبه ثبضیم هممیم اسُپب دفب ع ىنبئیم ُمذاف

ساثکيذ ىگَذاسیم ُمذافع حمِق ( افغبىستبه)ُمتفمبىٌ صذا  مبدسُطوخذمت آىبه لشاسدادً 

                                                                       .مشدم مستاعف خِدثبضیم
                                                       !ب  محتشم اىمنو ٍُننسکابه ضضیضاضا

است تب ٍنٌ یک ضنب تجشیک میگِیذ امیذ ُاس حبلیاٌ ایو مِفمیت ساثٌ ٍش ٍیبت اجشائیٌ دس

             ٍننسکابه ُاضاب  اىمنو ثبسَم فعبل ضبه سبیت حمِق داىطنيذاه ضکم حمِق ه

 (www.hoqooq.de  )ثنشکض اىعابط خِاستٌ ىظشیبت ُىِضتٌ ٍب  مسکا  ُسِدثبس سا

 ثٌ معشف  حمِق افغبىستبه خبدمبه ُ ُاصطشیك ایو سبیت مسکا . ضبه مجذل سبصىذ

 کبسٍب  سِدميذ  ساالنکک  ثیو  پیطگبمبه ایو مسکک ضشیف ُمعشف  لِاىیو اسُپبئ  ُ

اب  ٍننسکابه ُاضاتحبد ُ تبسبیت حمِق ثنشکض تنبطهتفبٍم  آسصُداسیمُ ثذٍيذاىمبم 

                                                                                                   . ساثبصتبة دٍذُحمِق مشدم  هحمیمتاىمنو مجذل ُآئیيٌ ثبضذ تبحك

آدسط مسئِلیو اىمنو ُجِد داسد   ضاِیت اىمنو ُ فِسمٌ ثجتٍزا اطالضیٌ ضنینٌ 

ُاسسبل آه ثٌ ساشتشیته سُاثط فِسمٌ لذاىبه ضاللٌ ميذ ثبخبىٌ پش  تب حمِ داسیم تنيب ُ

                                                . یيذثب اىمنو ثشلشاسىنبرا متذاُم ُمستحام 

                                                    مستحام ُپبیذاس ثبد اتحبد داُطکجبىٌ حمِلذاىبه افغبه 

 مِفك ُپیشُصثبد اىمنو حمِلذاىبه

                                                 .            اتفبق دوستـبى بب هن دعبی  جىشي است 

 .                        سختی دوراى ًه بیٌذ داًه تب درخرهي است

 بااحترام                                                                                                               

   هیات اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا                             

                    غالم سخی هصئىى رئیس اًجويدوکتىرپروفیسىر                             

تنبط آدسط   

 mir-sadat@hotmail.comمیشضجذالِاحذ سبدات معبُه اىمنو              0045/27294949 

 ضجذالجصیشدٍضاد معبُه اىمنو                        0619480048/ 0031/492559411
b_dehzad@hotmail.com 

 a.wasegafari@web.de ضجذالِاسع غفبس  ساشتشمسئِل اىمنو 061589216480 / 0049
0049/  017645185248                                                          

 



 

فغان مقیم اروپادرخواست عضویت اتحادیه حقوقدانان ا  
Beitrittserklärung zur Afghanischen Juristenvereinigung Europas 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Afghanischen Juristenvereinigung 

 

 

Name: 

Vorname: 

 

 اسم

 تخکص

 

 

 

Geburtstag und –ort: 

 

 

 تبسیخ ُمحل تِلذ

 

 

 

 

 

Berufsbezeichnung: 

 

 

 تحصیل

 

 

 

 

 

Anschrift 

(Straße, Hausnummer, 

PLZ, Ort): 

 

 آدسط
 

 

 

Telefon: 

 

 

 تیکفِه
 

 

 

Email: 

 

 اینل
 

 

 

Datum, Unterschrift 

 

 تبسیخ

 محل اماب

 

 

 

.شهرت هکوله شوب دردفتراتحبدیه حقىقذاًبى افغبى دراروپب هحفىظ هیببشذ  

Ihre Daten werden streng vertraulich  behandelt und nicht weitergegeben 


