
 

 د تورن د سكوت حق 
 درجېږي.( تورن كوالى شي دهغې پوښتنې په وړاندې چې له هغۀ څخه كېږي، سكوت اختيار كړي. د سكوت او له ځواب څخه د ډډې كولو موضوع په محضر كې ۱)
 ( د تورن سكوت د هغۀ د بيان په حكم كې ندى. ۲)
 ورن يا شاهدانو څخه د تطميع، تهديد، تخويف )وېرولو( يا اكراه په وسيله ترالسه شوى وي، اعتبار نلري. ( هغه بيان، اقرار او شهادت چې له ت۳)
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بیستر  لتو    شورای عالی ستره  حکمهتق ل تز اه   ته     
تکت ریاست لتاووووو  ستیی یوستل م تی  رستیه ستره        

 ی حوضتوعا  شتتاحز  حکمهتق تکتمیز س ستتق  ا     ر  
 اسنیاء رسیی  گی بق عهز ا ر  .

شتتورا وتستتت  ر ابتتتنا بتتا گتتتاار   یتته ح یتتتاری       
حتالل  ال یر ای  عینی و ا   یتی  بتاش شتیا یت بتق     
بااراسق  یصیی  لتوا  ، ارگاو ای عتیلی   لاتایی را   
حتتر   بتتق  ستتا   اوستترق ، اتعتتاش  اشتتت بتتق گتتاار         

، هیتها اواتا     حنرکه  بتق   ر اهمیییتت   ال یتت بتو      
ا    تستهی  نش بتتق  ه  تت  بایتع عتی  ا ت     حصتام ق توست   

تهتتا  ویتتو  سه تتوری استتنحی ا واوستتراش   ارهیتتابی     
  لو  لااسیق   وکته یمااو تق   یته    نوا رست  اه اسها

 ر  هتتتای ح هتتتو      نحستتتنو وق نش  وهیرواوتتتی  ستتتت   
 عینی  ر لو  لااسیق را تکت ش اع لهار هی . 

ه اشتتتت  ستتترا ر  هتتتای لتتتو    با روظ ، شتتتورای عتتتالی 
اصتتتتنا وظتتتتا  لاتتتتایی   بتتتتق     لاتتتتاسیق  ر راستتتترای 

ح تتتتاره  بتتتتا  ستتتتا  ا اری ،  گتتتتاار  وکتتتته    خصتتتتو 
امرتتتها   بتتتق ر میتتتق ههمتتتاری   اشتتتی  را ر  وهتتتو     بتتت 

حریابتتتتز ،  تابیتتتتی حینهایتتتتی تتتتتا ههو تتتتا ی بتتتتق بتتتتق       
پتتتتا   وکتتته  گاارشتتتت ا  رخصتتتو   لتتتو  لاتتتتاسیق      

ههمتتتاری    حیوتتته اه  ، باسیستتتت بتتتا ستتتره  حکمهتتتق   
ش اه نتتتتتتتتا بهح نتتتتتتتای  ، ههتتتتتتتاهنهی  اشتتتتتتترق باشتتتتتتتنی

حتتتتوار   ستتتتا   بتتتتق      شناستتتتایی   ا کتتتتای   یمطتتتته 

 ،  سی تتتق استتتنحی   ح تتتی هتتته  تتته  ایتتت  بکتتتور بتتتو   
بتتا لتتو  لاتتاسیق شتتهیع ستتاخرق شتتی     اهستتاو ی هتت        

وچتتتتق بتتتتق بهح نتتتتای میتتتتایو   ال یتتتتت هتتتتا استتتتروار   ن

 باشی ، بق اگاهی عاحق رساویی  شو  . 
و اسنتتتیاء بهختتتی  اه گاارشتتت ای تیریکتتتی    ب تتتیاب   تتت 

  وظهیتتتتتا  تتتتتتیلییی واشتتتتتی اه تیرتتتتتیا   بهرستتتتتی  

  حکتتتتتتاب  استتتتتترینا    یتتتتتتا  ویهتتتتتته ه     ناستتتتتتها
بیخکتتتاش  حتتتور   تتتور لهارگه رتتتق   بنتتتابه تکتتتتی    
تت یتتتتا    ییتتتتوی بتتتتق   تتتتت  اه لاتتتتا  حکتتتتاب       

 تتتور  ر حطابیتتتتت بتتتتق اممتتتتا  حیتتتتهر   تتتتهه رستتتتیی    
تتتتتا ی ی  گتتتتی بتتتتق تت یتتتتا  لاتتتتایی ستتتتاا هتتتتای  ه   

 تاویا گه یی .  
   ا صتتت ق نحر ال تتتاب ضتتته  رستتتیی  گتتتی بتتتق استتتر یا 

،  بتتتا توستتتق بتتتق یتتتع وظتتته تتتتیلییی  رخصتتتو  یتتتع      
 عتتتتوی تاتتتتارتی  ر   یتتتتت ونهههتتتتار بتتتتق  ر ل اتتتت      

 ، حوضتتتتوع بنتتتتابه عتتتتی  تکتتتتوی ی حکصتتتتو    لتتتتت    
وتستتتتتت لتتتتتهار ت طیتتتتتز رستتتتتیی  گتتتتتی    رحهم تتتتتق   
ب تتیی لتتهار لاتتایی ستتیوی متتو شتتمایت حستتراول        

ایتتتت  لتتتتهار  ر حهم تتتتق  هستتتتاحی لط تتتتی       صتتتتا ر  
و تتتایی  اوستتترق شتتتی  استتتت ،  بتتتق ریاستتتت عهتتتوحی     
 تتتیلیو   حطال تتا    ییتتق ستتوه   شتتی تتتا حوضتتوع       

حاتتتی اب تکتتتت اشتتتها  لاتتتا توو  بهات  تتتی حرتتتی     را
  لاتتتتتتتتا توو  ع یالکستتتتتتتتی  امتتتتتتتتیی اعاتتتتتتتتای   
شتتتتتتورای عتتتتتتالی ستتتتتتره  حکمهتتتتتتق  تکتتتتتتت  تتتتتتور    

ب تتتیی   رس ستتتق  را   وظتتته شتتتاش   ا  حطال تتتق لتتتهار  
 . وهاینیاراسق 

ههچنتتتتتتتاش با روظه اشتتتتتتتت استتتتتتتر یاسیق ریاستتتتتتتت    
عهتتتوحی میتتتور حهبتتتا ح نتتتی بتتته اینمتتتق  ر ل اتتت  یتتتع  
سایتتتیا  تکتتتت رهتتت  بابتتتز باوتتتع ، حرصتتته     تتتی     

ل التتتتتق لط تتتتتی اراستتتتتق   حتتتتتاو   تتتتته        ، ح میتتتتتت
سایتتتیا   ر بتتتی   یتتت  گه یتتتی  استتتت ،  ختتتا ه وکتتتاش  

ح نتتتی  تاتتتویا حکمهتتتق تیصتتتنا تط یتتتو گه یتتتی بتتتق 
 ر هحینتتتق حتتتاو  لتتتاوووی وتتتیار      تتته     تت یتتتق  بتتته

  اهاینمتتتق  تتته   حههووتتتق ب تتتیاه عیتتتی رهتتت  ختتتن    
لتتتاووش صتتتورتهه رق ، حکتتترهی  حیرواوتتتی بتتتق ارت تتتای  
اختتتم  هتتت  بتتتق بتتتای  حهاس تتتق   ویتتتا حتتتییهیت تصتتتییق    
بابتتتتتز باوتتتتتع  عتتتتتوی ابطاتتتتت  ل التتتتتق حصتتتتتی ریق را   

 الاحق وهایی .   رحکمهق تیصنا با ی حکرهی
ضتتتته  رستتتتیی  گتتتتی بتتتتق شتتتتا تیاضتتتتای  ههینظتتتتور  

تاییتتتتی وظتتتته حتتتتیوی ،    تیاضتتتتا بنتتتتابه حطابیتتتتت      
 482حتتتا    ممتتت  نو تتتا بتتتا  شتتتهای  پتتتیا بینتتتی شتتتی  

لتتتتاووش اصتتتتو   حکابهتتتتا  حتتتتیوی تاییتتتتی   یصتتتت ق   
هتتتتای حصتتتتی ریق لوتتتتو گه یتتتتی ،  بتتتتهعن    رستتتتیی    
گتتی بتتق یم تتی  اه  رخواستتت هتتای ت تتیی ی حکمهتتتق       

اسنتتتیا بتتتو    ر لاتتتایای حتتتیوی   ساایتتتی ویتتتا ستتتاء     
 .اتتات شی بق  رههحور  تصاحی  حیرای 

 

بولتتو پتتق هم تتق  ه  تتنیمتتی ا  تا یااتتتی احماوتتا     
 بهابه بړي.

پتتق پتتای بتتن حیتتهح   ایتته   امستت  ر هویا ر تتو            

عتتتتیالت ا لتتتتاووش تتتتتق    سهستتتت  ا   تتتت ن پهضتتتتی   
 تتتتا تهیتوالی  لتتتق حین تتتق  ولتتتو پتتتق او وتتتی لاتتتایی  

لیع  وتیی ېتن   برتاه پتق ب تق      ر هویا په ګها  ( تهسه

ت یتتتق ا    ر هویتتتا  په ګهاحووتتتو ګتتته ش بو ومتتتو تتتتق    
 یکز  شتوی  ی ،  سترهم حکمهتن رستیه تتق تیتیی        

 بړ ، ېن پق بور  او   ی و سه   حنز شو .
 

 
 

لتتاووووو  ستتیی یوستتل م تتی    ا.ا. م  ستترهم حکمهتتن   
رسیه  لینیۍ پق پن ق  یکرهق ویټق لتق  هحتن حتمتن    

    استتیایی پهاخریتتاین باوتتع لتتق   ستتلتتق حیتتهح  ایتته  ام 
 . سرهم میولی سنبارم سه   برز

ځتوا   پق  م برنق بن لوحړی حیهح  امس  لتق لاتاسیق   
ستته  پتتق حتمینتت  ههوتتسۍ بتتن  استتیاین پهاخریتتاین       
باوع   تهسه  شویو اسهانتتو رپتو    واوتیم بتړ ،    م     
رپو  پهبنسټ استیایی پهاخریتایی باوتع   ت و پهضتی      
تتتتا تهیتوالی سهحووتتتو تتتتق  رستتتیی  ګتتت  حکمهتتتو لتتتق    
لاضتتتیاوو ا  حنستتتوبینو ستتته    ګتتتی  شتتتهیه  تتتو ویا     

ی لاضتیاوو پتق   په ګهاحووو څتق ېن  ست و پتق شتا خواب   
ماور ا ګه ش پهحخ  و  شوي ا   په ګتها  حیته ا  ا    
ههیاروګتتتق    م په ګهاحووتتتو اره وتتتق پتتتق یتتتو ځتتتاوګړي  
 ر تتو  بتتن پتتق  ري ا  اوګ یستتی وبتتو  وتتور  لاضتتیاوو  

  تاهبو  ت ا لن پق حوخق خوار  بړییی .
 ستترهم حکمهتتن رستتیه پتتق  م برنتتق بتتن   استتیایی        

ی حننتق  بتړ  ا هی تق یتن     پهاخریایی باوع لق حهسرو ځین
څهګنی  بړ   تهڅو  ا حهسترن   لاتایی ستراو،   ت ن     
پهضی   تا تهیتوالی سهحووو تق   رسیی  ګ  حکمهتو  
رسیستتتاوو ا  لاضتتتیاوو لوتتتار    حکتتتاهیاتی ستتتیه وو     
اساوولو ا  بهابه لو ا   سترهم حکمهتن   لاتایی  ه      

بهختتتق بتتتن هتتت  پتتته اخریتتتا   بتتړ  استتترا اوو   ر هوتتتی پتتتق 
 . حوحن

پق حیابز بن   ووحووی باوع حستنو   وحنتق  بتړ  ېتن      
پق  واوییا شویو ډګه وو بن حهسرن  لاتاسیق ځتوا      
استتراهي پتتق شتتروش بتتن حطال تتق بتتړي ا هتت  بتتق    تت و    
پهضتتتتی   تتتتتا تهیتوالی حکمهتتتتو لتتتتق  ضتتتت یت څتتتتتق  
اره وتتتتن لتتتتق وړیوالتتتتو ح یتتتتار وو ستتتته     م حکمهتتتتو  

روګتتق بتتق  ح یتاری بولتتو پتتق حوختتق تهسته  بتتړي ا  ههیا  
 م حکمهتتو تتتق   هحوبتتاری استتاوریا     راحیتتن  تتتق      

 ستتتهای  بتتتق گتتتی رستتتیی   یتتتواش لاتتتاسی س ستتتق ع نتتتی
  یتتت بتتا  یه  استترینا  حکمهتتق هش ع یتتق خکتتووت
 لتت  لاتیق  بتق  گتی   ه رستیی  بتتا  15/9/1397 براریخ
 ریاستتتت تکتتتت یمنیتتته ات تتتا  بتتتق  خکتتتووت    بتتتوه

 حکمهتتتتق حکهتتتتی  هیتتتته رستتتتیه   لاتتتتا تهنی حیرتتتتی 
   لاتا تهنی ع یالیتییهال   ریال    عاتویت  استرینا  

رستتتیه اش  یتتتواش     الراتتتت ال  ستتتتی   تتتن   لاتتتا تو  

                                                             ایهگه یی
 استرینا   حکمهتق  رستیه  توست   س ستق  رسهیت ابریا
 را بیتتاش گتتاار  لاتیق  لاتیق  ب تتیاب حتیلو  شتی  اعتنش 
 ختویا  اعرتها   صتور   حو تل  اروو  څسوه  وهو 

   اعیتق ا   حر   حیا    بیز نش ت یی   بق رالهاست
 لاتتاسی  هینتتا   روریاتتق  بتتق گه تتت  ختتواوا بتتق  را

    اعیتتتق حو تتل  اروو تت  څ اعرتتتها  استترهاع  ب تتیاه 

 بتق  وهتو   ابتن   را ممت   و  لایق حر     حیا  بیز
( 547  حتا    (1   یته   حطابو حمبور حر   نش اسا  بق

  اه   حتی   بتق  حتمبور  بتو   حتا   ( 2   ساء ء ساا بو 
 گه یتی  حاتاها   بق حکمو  تنییمی م ه سا    اه  

 تی تی    تور  حتر    بتق  ممت   ابتن   پارېتق  اخم ب یاه بق
 لتتتتاووش  تتتتا یح  ر نش ختتتتواهی  هستتتتا  میتتتتور شتتتتیبق
 حی اشی حکیوظ

 



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

 

۱۳۹۷قوس  ۲۸  

 

  ر   یت باپیساء:
 به ه باپیسا   یت  لااسی عیلی های ارگاش هنهیآهه س سق

  ا   لاا تیار ریاست تکت 13/9/1397 حؤرخ شن ق سق
 اشرها  بق باپیسا اسرینا  حکمهق رسیه ها  ال شا المس 
 نش   یت های اواه   ب ای ا ارا  های ریاست های وهاینی 

  رسیه اسرینا  حکمهق  یواو ای رؤسای ها ت یا ی  ههچناش
  ایه اسرینا  حکمهق ریاست حیه  ر ش هی ابریاسیق حکمهق
 .گه یی
 لاا تهنی توس  حایی اهلل بن  ح ار  اه نیاتی تن   با س سق

 تهاه  لسوالی ابریاسیق حکمهق رسیه ع یال طیلالرشیییال
 شرقگم س سق های ن ر    ست ورایج بق راس  اسنیأ   و   ن اه

 حکمن  مز  رحور  ب یاب گه ت صور  ن ری حه ر   یا 
 ر شنی  ر های مز را  اهلل خ و بق  خوبره ب ره  خیحت حوسو 
 س سق گاش بننی  شهبت بق  ریا ت   حر ال  نش لاووش امما 
 بق راس  را ها خو  وظهیا  بالرهتی  ههبیا  بق شی  ا    لت
 حکمهق رسیه سوه وهو وی ارایق س سق بکث حطها حوار 

 توسق س سق  ر شاح ی  وظهیا  اسرهاع اه ب ی اسرینا 
  ه  اه بق تیز حوار  بق را  لااسی عیلی ارگاو ای حسنولی 
 . اشت ح طو  گه یی تصوی  س سق شاح ی 

 عیلی س سق  ر ا ار  رؤسای ماور عی  بارت ای -1
 اشرها  س سق تابق حیکو   ا   خ ه ل ز هیرق یع بق  لااسی
 خوبره شمز بق ا ارا  حکمن  شاش اشرها  س   بق   وهاینی

 حرأسیاوق احا گه   اتتات حیرای  تصهی  گه یی    صز مز
 رمالی  روگ ته شی  ب  س سق بق بننی وهی اشرها  ت یا  یع

 .وهایی حی مز خوبره را حکمن  شاش ماور
 حیا    بنی   لاا ، څارووا ش لااسی س سا  می   ر -2

 .بننی رعایت را یووییور 
 بینی پیا حی ا    ر لاووش حطابو حر   بق تولییی تهییی -3

 .گیه  صور  لاووش شی 
 تبه خ  ضهاوت  ور   ر گیهوی  ضاح  ش ه  حوضوع -4

 سااسی اسهان  لاووش( 347  حا   هیایت حطابو ح ر ه  ضهاوت
 .ب هز ایی

 امما  حطابو ب ا حیعی ت هیل بق رابطق  ر حؤ ل هینت -5
 .وهاینی رایقا را خویا وظه لاووش

 بق بو   تط یو لابز ابریاسیق حکاب  سااسی های  یص ق -6
 لاووش( 102-262  حا   هیایت حطابو بق سنایت لاایای اسرثنأ
 اه ب ی څارووالی ریاست لناعت عی  صور   ر سااسی اسهان 
 با س سق اخیه حی اشی   ر تط یو لابز اسرینا  حکمهق تصهی 
 .رسیی پایاش بق ا واوسراش حاش عایا       نا خیه  عاسیق

  ر   یت بیخکاش:
براریخ  بیخکاش   یت لااسی   عیلی ا ارا  ههآهنهی س سق

 حوضوعا  ر ی شی  تهتی  ل نب نسنیای   و    ایه  8/9/1397
 عهز بق تصا ی  تیز   گه رق صور  وظه ت ا     بکث تیز
 نحی:

  رای ، ابریاسیق ش هی، ابریاسیق حکاب  پیکن ا ا  با  ه  -1
 اسرینا  عاحق میور   حیوی  یواش   اسرینا  ساای  یواش
 حر هی  اماار با رابطق  ر اماار   س   حهاس  اینمق به ح نی

 گه راری با رابطق  ر لااسی های لهار ت هیز   ع ی   حیعی  
 اینمق تن ا وق حی اشنی حوسو  حکز  ر نومق با  سو  حر هی 
لاووش  امما    و ن روی ، وهی عهز بق را  ه  لاوووی اسهان 

 ا هیناش حکاب  بق رسهاب حا وبی  اسرکااری اهصور 
 رابطق  ر اماار   س   حهاس  تا نحی عهز بق تصوی  وهییهنی

 ساایی اسهان  لاووش( 95 الی 92  حوا  سااسی حر هی  اماار بق
 اصو  لاووش( 141  133  حوا  میولی های   سیق با رابطق  ر  

 یا  ها تتطی نش  یه  ر وهاینی رعایت سیاب را یحیو حکابها 
 حصوبا    اسنا    35 شهار  پهسا توضیح اه   باال ا   اشت

  ر 1395 سا .( ا.ا.م حکمهق سره  لااسی عالی سیهینار

 حهبو ق حهس  بق رسهاب نش ساسیا  با حوضوع بو ش عهیی صور 
 عهز بق حیرای لاوووی اسهان  حور   ر تا حیکو   ا   خ ه نو ا
 .نیی
 نش   یت  رای   لسوالی ابریاسیق حکمهق پیکن ا  با  ه -2

 حکا ظی  لاا    حکمهق حکا ظت  ه  اینمق به ح نی
 حا     و اینمق اه نحی عهز بق تصوی  ویار   سو  با ی احنیری

 لاووش( 75  حا     پولیه لاووش( 5  حا     اساسی لاووش( 75 
 لاا ،  ایمی احنیت ی تاح لااسیق لو  صنمیت   تکمیز
  ر حوضوع   است پولیه اه    ایل اه ها ارووالیڅ   حکاب 
 عالی حیا  هیایا    حصوبا  حرکیالهال ا، حاهوعق براه
  ار  باحز صهامت 134 صیکق( 1389-1385  حکمهق سره 

 ا ر   عهز بق سیی توسق حور   ر   یت احنیق لوحاویاوی
 . هنی ا هیناش

 اینمق به ح نی ش هی ابریاسیق حکمهق پیکن ا  با  ه  -3
 اه  عوی صور    واحق ات ا   ر حر هی     ی   اص ی سمووت

  ر تا نحی عهز بق تصوی  وهیهه    رم حؤ ل ارووا شڅ  ه 
 .گه   رعایت سیاب ساایی اسهان  لاووش( 175   165  حوا  حور 

 ساای  یواش   ش هی ابریاسیق حکمهق پیکن ا ا  با  ه  -4
 بق ووال    خن ر    ه  سا    سیق اینمق به ح نی ا اسرین

 ووال    خن ر    ر اینمق بی ش  لی ارساع حهبوی ارووالی ایڅ
. حیهه   اعا    ینکز بطور سا    سیق باشنی وهو   الیا 

 لاووش( 149 الی 145  حوا  با حطابیت  ر تا حین عهز بق تصوی 
 حاهوعق براه( 202  صیکق حطابو   ساایی  ناسها

 سا  ا.ا.م حکمهق سره  هیایا    حصوبا  حرکیالهال ا،
 ارووالیڅ تکیییا   ار  صهامت حور   ر بق( 1385-1389 

 ههگا    و اشی حوسو  ووال    خن نش  ر   بو   ساو ق ههق بایی
 صا ر ووال    خنء ر   به ح نی های لهار حکاب   ه  اه

 لااسی های لهار گه رق صور  سیی توسق حور   ر حیهه  
 .وهه   اعا   حکاب  بق  ینکز بطور

 اینمق به ح نی ش هی ابریاسیق حکمهق پیکن ا  با  ه -5
 خ  ضهاوت  ر  لی حیهه وی رها باهاوت ارووالیڅ  ر حر هی 

  ر تا نحی عهز بق تصوی  وهیهه    رم نو ا تی یوش شهار  ها
 .گیه  صور   ه  توسق حور   ر نینی 

 اینمق به ح نی ش هی ابریاسیق حکمهق  پیکن ا با  ه -6
   سیق امالق می  است ب ره حیهه وی رها ارووالیڅ  ر حر هی 
 بق شاش سا    سیق توا    اماار ارووالیڅ تری ق نو ا حر هی 
 حاهوعق حور   ر نحی عهز بق تصوی  ،گه وی اعاا  حکاب 

-1385  ا.ا.م حکمهق سره  هیایا    حصوبا  حرکیالهال ا،
 8/1/1385 حؤرخ 46-99 حرکیالها ( 305  صیکق( 1389

 .نیی عهز بق اسهاا  نش حطابو  ار  باحز صهامت
 به ح نی ش هی ابریاسیق حکمهق ریاست پیکن ا  با  ه  -7

  ر( عاحق صکت  عیلی     ه  اه شی  اراسق وظهیا  اینمق
 ضهناب   و و   ساایی اسهان  لاووش( 52 الی 44  حوا  با حطابیت

 لساش بق   ی های  او  اسریا   اب ا ، حرمبه  ا وظهی  ر
   یه  تتص   ضامت عی     توضیح تهسهق بی ش اوه یسی

 ابهاه تا نحی عهز بق تصوی  حی اشی، حؤ ل  ابرهاش حواصیا 
 لاووش( 52 الی 44  حوا   اشت وظه  ر با بایی عیلی    وظه

 گی پیچیی     هو  ، اب ا  ووع هه اه عاری   ساایی اسهان 
 توضیح  اضح  ارسی باباش اوه یسی   ی حصط کا  بو  
 .گه  

 به ح نی ش هی ابریاسیق حکمهق ریاست پیکن ا یق با  ه  -8
 بولت ها س   ارسا  با  سو  حهبای حک ه اه حک وسی  اینمق

 حییهیت تا نحی عهز بق تصوی . امااروهیهه وی ح ی  هحاش  
 ساایی هان اس لاووش( 96  حا    اشت وظه  ر با حک ه

 ح ینق هحاش   بولت حکاب  رسهی هیایا    و را حک وسی 
 لاایا ویاحی  بهیاش سمرهی نو ا لااسی  رس سا  تا اماار
 .وهاوی بالی ح روی

 به ح نی ش هی ابریاسیق حکمهق ریاست پیکن ا  با  ه -9

 حیهه   تکهیه ل   تری ق ارووا شڅ  عا ی صور  ابثهاب اینمق
 اه اسریا   با تا حینهایی ایااه و و    اضح   خواوا ب ااب بق

  عوی صور  تا نحی عهز بق تصوی . گه   تکهیه بهویوته
 تکهیه بهویوته تری ق احماوا  حوسو یت صور   ر ارووا شڅ

 تا نیی  ر تکهیه رشرۀ بق  ر ش   اضح بت  الز می یا   گه یی 
 .برواوی شی  تیلیو   لهاست  رست بصور 

 به ح نی ش هی ابریاسیق حکمهق ریاست یقپیکن ا  با  ه  -10
 صور  احنیری   بکیی ارگاو ای  ه  اه حنا  تیریا اینمق
 نش  ر سااسی  ناسها لاووش( 119  حا        یه   لی گه رق
 حا        یه  حور   ر تا نحی عهز بق تصوی . وهیهه   رعایت

 ما   ح ی  بق نش حاب ی حوا    سااسی  ناسها لاووش( 119 
 .گه   رعایت سیاب حی اشی خا  لیو    شم یا  شهای ،

 ریاست وظاحی حنسوبی  سهای   یواش پیکن ا  با  ه -11
 ت یی  یا   ح ه ی می  اینمق به ح نی ش هی ابریاسیق حکمهق
 سواه، وه ه حمهز، ش ه  حیا    بیز یا   میولی حساعی
  رم  ی حؤبز   میولی حساعی ت یی  تاریخ تها ، شهار 
 بق تیاضا حمبور پیکن ا   ر ضهناب   وهی اشی حتصو   ور 
 رسهاب میولی حساعیی  ت یی  های  ور  تا است نحی  عهز
 ت یی  یا   ح ه ی می  تا نحی عهز بق تصوی . گه   ارسا 

 شهار  سواه، وه ه اه اع  نو ا حمهز ش ه  میولی حساعی
 حتصو   ور   رم بایی حکتصا    یه  تاریخ تها ،
 سا    سیق  ر حمبور سا   ورحق   گه   ارسا  رسهاب   گه یی 
  باشی. بو   حوسو 

 حکمهق ریاست عاحق میور   حیوی  یواش پیکن ا  با  ه  -12
 سیییاب میور( تکصیز  هه لاووش  اینمق به ح نی ش هی ابریاسیق

 نش وکه هی      حا   پنا   یه  اسا  بق است گه یی  وا م
 نش( 8  حا    ر بو   حکاب   ر سا    سیق تهاب  اه س وگیهی
 حیرواوی ممهی یا   میییی شت  بق است گه یی  تصهیح
 ارایق حکاب  بق حسرییهاب یا   میور ا ارا  بق را خو  عهایض
 است حم ل عار  بق است شی  حکت ( 12  حا    ر   وهایی

  ر   ا واوی پناصی ح  غ احنبی   میولی حوضوعا   ر
  ر الث ت مو عنواش بق ا واوی  ااریم ح  غ تاارتی لاایای

 حکمهق  ر عهایض الث ت مو لسهت  ر  لی بوه اه  میور ا ار 
  ر تهاب    اه ما  بق حناه بق وهو   اخریار سمو  حمبور لاووش
 حوسق حمبور پیکن ا  بق نحی عهز بق تصوی . حیهه   حکاب 

  لواوی سایه پهتو  ر اسرینا ی  یواو ای ر سای س سا   ر بو  
 لهار  ور حور  حکمهق سره  عالی حیا  هیایا    حیهرا   

 .نیی عهز بق حیرای اسهان  گه رق
 حکمهق ریاست عاحق میور   حیوی  یواش پیکن ا یق با  ه -13

 لاووش( 29  حا   سو   یه  حطابو اینمق به ح نی ش هی ابریاسیق
 بق حم ل میور ا ار    ار  صهامت ېنی  بق میور تکصیز  هه

 صورتیمق  ر   و و     لری ا ارا  سایه حکصو  تکصیز
 شت   بهتحق بو   تکصیز لابز   لری ا ارا  سایه حکصو 

  هیو اه   تکصیز را حکصو  ای  میور ا ار  باشی حاوی  بالی
 پهسا. حینهایی باوع تکویز   لری  امی بکساه عیلیق  هار 

 بکساه میور، بق شی   ا   خ ه حکصو  ههگا  بق است ای 
 حکمهق بق نش  هی مساه گه   باوع تکویز عیلیق  هار 
 حوضوع تا نحی عهز بق تصوی . گه ت؟ خواهی صور  ېهووق
 اسرینا  حکمهق اسرینا ی  یواو ای رؤسای س سق  ر حمبور

 سره  عالی حیا  هیایا    حیهرا  لواوی ، سایه پهتو  ر
  تصهی حور   ر گه رق لهار بهرسی    ور حور  عهییاب حکمهق

 .نیی عهز بق لاوووی حیرای اسهان    اتتات  ه 
 بیخکاش ش هی ابریاسیق حکمهق ریاست پیکن ا یق با  ه  -14

  ر میولی لاایای  ر خ ه  اهز وظهیا  اینمق  ر به ح نی
 لاوووی حم ییت وهه یی    رعایت بیطه ی اصز حوار  بسیاری
 ت یق  ر  ضهناب ا اونهو   حینهایی ایااه  وریمق شاش را
 تا نحی عهز بق تصوی . حیورهوی تاخیه وظهیا  ابهاه   گاار 

 اصو  لاووش( 177  حا   حنیرم حهاس  اه ع ار  بق خ ه  اهز

  یه  حهبوی اسهان   ر حی اشنی میولی لاایای  ر حیوی حکابها 
  ( 187(   184  حوا   اشرق وظه  ر را حمبور لاووش( 175  حا      

 .وهاینی رعایت سیاب را حیوی  حکابها اصو  لاووش( 188 
 بق عیلیق ریاست 30/8/1397 حؤرخ 2008/736 حمروه با  ه -15

 .حی اشی تیز شها ما ی
 شها تکهیها  نحهیت 14/8/1397 حؤرخ( 3482  شهار  حمروه باواه
 :اینمق حیکو  وهاشرق
 اسهان  حاو  بق حکمنتی عنواش بق را حور  ېنی   لت لاایای نحهیت
 وهایی حی پیکما شها خیحت باشی حی ا ار  ای  ایه    الیت  رست

 :شو  گه رق  لااسی عیلی ارگاو ای ههاهنهی س سق  رنسنیای تا
 اشتا  بی  ها   سیق حکاب  ابریاسیق  لسوالی ها بارت ای ابثهاب -1

 حصوبق ح میت، حطابو  ربار  ساو ق ههق تکییو بیا  بی ش میییی
( 719  یا   اشت  حطابو عالی شورای 8/5/1388 حؤرخ (326  شهار 
صا روهو      صنمیت عی  لهار عالی شورای 13/9/1385 حؤرخ

 شت  حطابو مم   اه   لت ح میت  تکتی  تث یت س ت   سیق را
 حی حکو    لت لاایای ا ار  بق حیوی حکابها  اصو  لاووش( 9  حا  
 اه میییی اشتا  حیکو  بهرسی  اص ق های   سیق هحاویمق  اروی
 وهی به    ابت را شاش  ح میت حاوی  عاسا مم  حیار اسنا  ارایق

 حیوی حکابها  اصو  لاووش( 9  حا   حطابو   سیق ېنی  بق تواونی
 بی ش حکمهق بق حیکو   هسرا   ش هی حکمهق بق  عوی الاحق س ت
 خن  نو   ا  ا  ش و  خواسر  با   لت  حنا   عاحق میور بق توسق
 سا  اه حرأسیاوق بق وهاینی حی مم    لت هرض حهات ، بق ېنیی  لاووش
 په است شی  صا ر لهار   لت ضهر بق ها   سیق تها  بنوش تا 1396

 ېها حیرواوی گه رق تصهی   ا  ا  ش و  اسا  بق  ی  حکمهق  لریمق
 ضای  ا ار   لت یمطه  اه بق بننی وهی را باری ېنی   عوی  رن اه
 .گه   ر   اهلل خ و حکمز ه   یهه  ه   اه وکو 

 پترق بکمز ت هیهیمق ع یق هواش احور ریاست ت هیه   سیق سه ق اه
 18اه   بیکره گه یی  اعهار هنهیت بو سق بق ریاست نش توس   اساسی

  ل الق پیک ه   را خو  ا اری اسهان  وهو   تصه  بق است سا 
 ههق ای  ش هی حکمهق عاحق  میور حیوی  یواش  ار  بیست ه  شهعی

 . است وهو   اتتات تصهی  حهبوی ا ار  ضهر بق گه رق  یی  وا را
  رحکمهق ر ه   ههق   لت لاایای حس می اعاای اهاینمق -2

  ر ا ار  حهاس ی   صیای بار سه تهاب  باعث باشنی حی سهگه اش
 هیرق یع  ر   یا   یهه حاونی بیاونی  ه  شاش حیا  اگه است گه یی 
 اخرصا  عاحق میور های   سیق قب را  ې ارشن ق شن ق یع ر ههای

 .شی خواهی ب ره  هنی
 بق اراضی ا ار  خصو  بق حؤبز   لری ا ارا  ههماری عی  -3

 به   ارایق ح میت اسنا  میییی اشتا    لت، هحاویمق لاایای ا ار 
 های   سیق ویست   ت احنبا  اسا    ره  ر شاش بنا   یا وهیرواونی

 بق اراضی  اه ا ار  گه   حی ارسا  حکمهق بق  عوی الاحق س ت  اص ق
 وق شووی حی خواسرق وهاینی  یا  حیار  اسنا  ها ح میت صام  میث
 اسری   حیوی حکابها  اصو ( 9  اهحا   ومه   ههماری اینمق تن ا
   و  رمالیمق است   لت لاایای   ییق  عوی الاحق بق وهاینی حی

 حم ل   لت لاایای لاووش( 10  حا   هیایت   و حهبوی لاووش ا ار 
 .حی اشی   لت لاایای ا ار  با ههماری بق

 ر ی احیی اری  بو   ا ار  ای  را  سه حکمن  سه ق اه  ور بناء حوار 
 .ساهوی حهنوش وهو    ریا ت نش بهای مز را  تا وهو   بکث نش  رس سق

 عیلیق ریاست  ور وه ه حمروه حنیرم حوضوع تا نحی عهز بق تصوی 
 س سق  ر عیلیق ریاست 22/7/1397 حؤرخ 976/651 حمروه توا 

 گه رق لهار بکث حور    شی   ا   لهار نسنیا صیر  ر ب یی ههآهنهی
 .نیی عهز بق حیرای تصوی 

 اینمق به ح نی اسرینا  عهوحی ساای  یواش پیکن ا یق با  ه -16
 حساعیی  ح ه ی  ه  نومق  سو  با  ای  حر هی  های   سیق
 وق حراسیاوق  لی حیکو   ا   خ ه میولی اعیت ایحس نحهیت با میولی
 حکو   یواش ای  بق شاش های   اعیق وق   حیهه   ت یی  حیا    بیز

 عهز بق تصوی  حیهه   لاایا تاخیه   تهاب  حوس  احه ای  بق حیهه  
  ر  اشرق وظه حی سیاب را حوضوع میولی حساعیت ای نحهیت تا نحی

 ههماری ن ر   عهز بق حیرای هان اس لاووش امما    و خویا مصق
 .بتکنی بیکره تکمی  را خویا

 س   بهابه  ر بهاینمق ح نی اسرینا  ساای  یواش پیکن ا یق با  ه -17
 ا هیناش حکز  ر حا وه حوسو یت عی  یا   حوسو یت اه صا ر  های
 الی 92  حا   اماار   س   حهاس  تا نحی عهز بق تصوی  وهیکو   ا  
  اه اسهان  نش   و وهو   ، رعایت سیاب را سااسی ن اسها لاووش( 95

 . هنی ا هیناش رسهاب حکز  ر حا وبی  حوسو یت عی  یا   حوسو یت
 های   سیق اینمق به ح نی اسرینا  ساای  یواش پیکن ا  با  ه -18

    اه بیکره   شی   یص ق ابریاسیق حکاب   ر ل ز سا  سق  یا    ایمق
  سو  با سییی اروو  څ نحیش با شی  میظ لیاروواڅ  ر سا  ې ار   سا 

 حکو  اسرینا ی  یواش بق ها   سیق خواهی اسرینا  حی ا  اویاای
  یواو ای بق سا    سیق امالق  ر تا نحی عهز بق تصوی . حیهه  

 سااسی  ناسها لاووش( 254 253-252  حوا  حنیرم حواعیی اسرینا ی
 بق بیخکاش   یت نا اسری ارووالیڅ رسیه   گه یی  رعایت سیاب

 اسرینا  ارووالیڅ رسیه بکیث شاش تیهر اه بهی هحاش حی  تیهی اب
 ل ز سال ای  ر حمبور حکمن  بق وهو  ا  ار است گه یی  سوهی
 بو   وظه تکت سیاب حوار  ههچو ها نینی   ر بق بتکیی ا هیناش بو    

 .نیی حی عهز بق نش اه گیهی س و  
 رخؤحتت هنهیآههتت س ستتۀ  ر شتتی  تبتته گاوتتق  هتت    حتتوار  تتور شتتها لتتهار

   حیتتهرا   لتتاووش،  اممتتا     تتو  لاتتاسی    عتتیلی  هتتای  و تتا  8/9/1397
 گه رتتق  لتتهار  بهرستتی     تتور  حتتور   حکمهتتق  ستتره   عتتالی  حیتتا   هتتیایا  
   حکتاب   ههتق  بتق  هتما  تری تق  سهیتاش  بناءً نحی عهز بق المبه  ور تصا ی 
 وکتاش  ختا ه     گه یتی   اخ ار رسهاب حیرای اسهان   ه  حهبوی ا ارا 
 ب تتو  لاتتاسی   عتتیلی هتتای و تتا  اه ب اتتی حراستتیاوق اینمتتق حیهتته  

 وهایتی،  اشترها   حرتمبه   س ستق   ر شتصتاب  ا ار  حستنولی     رؤستا  اینمق
 لوحاوتتیاش سه تتق اه بو وتتی وهتتو   اعتتاا    ح ه تتی را ختتویا هتتای وهاینتتی 
 استتهان  بتتا ی اوریتتا ا  ابثهیتتت نومتتق  ستتو  بتتا بیخکتتاش   یتتت احنیتتق
  لتی  گه تت  لتهار  بکتث  حطتها  س سق  ر   نسنیا  رم  اماار س   حهاس 

  ر  اریت   احیتی  ویاشترنی  ماتور  س ستق  بتق  ل  تی  ا نع  سو  با حراسیاوق
 حستنولی     رؤستا  س ستا   ن تاه  حکتی    ا لتا   رعایت با ب یی س سا 
 . رهوی اشرها  س سا   ر شتصاب ح ی احنیت   پولیه بکهو  ا ار 

 ینا تتتتتتتاری  یتتتتواش  ه( حکمهتتتتق اسرسق ا تس تتتت
 بهها :تولییها  

س سق ا اری  یواش  ه( حکمهق اسرینا  رستیی  گتی بتق لاتایای     
تکتت ریاستت رستیه     9/9/1397بارگسا ش تولییها  بهها  برتاریخ  

نش  یتواش بتتا اشتترها  حتتییه، حکتتهری ، بارحنتتیاش ا اری  ختتیحاتی   
  ر حیه نش  یواش تی یه یا ت.

تتتتن   نیتتتاتی ېنتتتی اه بتتتن  اهلل حایتتتی ن تتتاه     ابرتتتیاء س ستتتق بتتتا   
 حر ال اب رسیه  یواش ضه  خو  نحییی بق اعاتای س ستق گیتت:    
س ستتق هتتما  تته  تط یتتو لتتواوی   تتتأحی  عتتیالت  ایتته گه یتتی         
 ا  تتار وهتتو  بتتق حکمهتتق ستتای عتتیالت  اوصتتا  بتتو    حایتتاش         
بوشتتتا وهتتتاسی  بتتتق  یتتتواش  ه( حکمهتتتق استتترینا  را اه لکتتتاظ     

، عتتتیالت  پتتتابی بتتتق ستتتطح ریاستتتت حکمهتتتق   صتتتیالت، اختتتن 
استتترینا  رستتتیی  گتتتی بتتتق ستتتهای  ع یتتتق احنیتتتت  اخ تتتی  ختتتارسی  
تولییهتا  بهتتها  الهتتو  وهووتتق لتهار  هتتی   اه تهاحتتاب پهستتووز ا اری    
 ختیحاتی حتتی ختواه  بتتق   ییتق حکولتتق ختویا را  ر حطابیتتت بتتا      
لتواوی   حیتهرا  وا تم  بکتور  تتور صتا لاوق   تو  یکتق   تتایل        

اواتتا   هیتتی بتتق حتتهاس ی     بتتنی حتتیا   متته بننتتی بتتق  ختویا  
حکمهق ستای عتیالت استت  بتار هتای نو تا بتق  لتت  هحتاش ح تی            
اسهاء  عیالت بق  سق امس  نش تأحی  گه   ههچنتاش رستیه  یتواش    

 پهسووز را بق ېنی حور  تیز حروسق ساخت:
 اسهاء وهو ش   ایل حطابو  یکق   ایل. -1

 ا  لاووش.ا اعت اه ا احه نحه  ر ېوب -2

 بهخور  ویع با حهاس ی    بنی حیا  . -3

 پابنیی بق ماضهی  رعایت وظ   ر ا ار . -4

 رعایت وهو ش س س ق حهات . -5

 سهعت   لت  ر بار. -6

 رعایت وظا ت  ر   ره باری. -7

ب تتیاب حکتتمن  ا اری اه ساوتت  حتتییه  حکتتهری  بیتتاش گه یتتی  بتتق  
  را بتق  اهسه ق حسریز و و ش   ره تکهیها   یواش بتق حکتمز هیتا   

بتار ن ر    ههچنتتاش  بتتنی حتیا   بتتق  لتتت  هحتاش ح تتی    اعیتتق     
هتای ختو  را بتق تکهیتها  تستت ی  وهاینتی . س ستق بتا  عاسیتق خیتته         

 خاتهق یا ت.
  اسرینا  حکمهق ا اری س سق
 پناکیه:   یت

 ا اری حکمهق استرینا    یتت پناکتیه    س سق 8/9/1397 براریخ 
 حکمهتتتق رستتتیهال عتتتا  ال واصتتته حکهتتتی لاتتتا تیار ریاستتتت تکتتت 

 حکتتهری    لاتتا  ر ستتاء،  اشتتت ماتتور بتتق نش   یتتت استترینا 
 حکتتاب  حکتتهری    ر ستتاء شتت هی، حکمهتتق   استترینا  حکمهتتق
 تتتی یه استترینا  حکمهتتق ریاستتت حیتته  ر هتتا  لستتوالی ابریاسیتتق

 . یا ت
 حولتتوی توستت  حایتتی اهلل بتتن  اه نیتتاتی تتتن   بتتا س ستتق ابرتتیاء
 ستتهای  بتتق گتتی رستتیی    عاحتتق احنیتتت  یتتواش رستتیهال تاستت ال  تتاهه
 اه ب تی  استرینا   حکمهتق  رستیه  سوه ن اه ا اری  سا  اه واشی
 ا اری س ستا   تتی یه  اههیتت  پیهاحتوش  س سق اعاای نحییی خو 
 . وهو   هاوی یا  را تیز حوار    بکث اسها ب

 راپتور  اه اعت   گاار  ها تها  بق گیت ها راپور ارسا  بق رابطق  ر 
   رب توار  حتاهوار،   استهان   راپور   ح ا  اسهای هخا  بق ماضهی
اضتتا ق  ههچنتتاش گتته   ارستتا  نش ح تتی  هحتتاش    لتتت  ر( ستالرها  

 ارستتتا  ا ار   تتته  اه عاستتتز استتتهان  س تتتت حمتتتاتی ی بتتتق  بتتته 
 توستق  حکتاب   حستنولی    ته   اه حی اشی     سواه یا   حیهه  

 قبت  شتی   ا    عتی   حکاب  رؤسای  ه  اه وهیهیه . صور  سیی
 . شی خواهی مز حکمز ای  حن  ی

 بتو    اصتز  یتع  ماضتهی  بق گیت ماضهی لسهت  ر  -
 بتق  پابنتیی    حی اشتی  ا  بتاری    رته   ر بارحنی هه ماور سنی  
 . حی اشی بارحنی هه  سیاوی   ایهاوی لاوووی،   ییق نش
  رم لستهت   ر تتا  شتی   ا   هتیایت  حکهری  تها  بق  -

 ح تتم    ستتیی توستتق اختتوی ستتا     ستتیق  ر لاتتایا   تتت  ورحتتق
   ح یتاری  شتاش  بارهتای  بتق  وهاینتی  تتن   الهیتی ر  مری   بیاروی
 . گیه  صور  لاوووی

 حی اشتنی  بتاری    تاته  ت هیته   ارای بق حکاب  نو ی   -
 رؤستتای  رهوتتی  تتتن  ختتویا ت هیتته بنیتتا ی ستتاهی استتنا  س تتت

 حکتتاب  بتاری   ستتایز ستایه    ېتتوبی   حیتا  و تتو  وامیتق  اه حکتاب  
  ر خهیتیاری  هینتت  بتق  شتی  عته   پاسخ وهو   ر رین  یا  خویا
  اشتترق  ستتت بو ستتق   تتو حرتتمبه  ستتایز   تتتیار    ت یتتق سهیتتاش
 . وهاینی اسهان  خویا

 اوستتتترق  حم تتتتل ا اری   لاتتتتاسی بارحنتتتتیاش تهتتتتا  -
  تتهه حیتتهر    تتو را ختتویا یووییتتور     ستتو ی  وظتت ، تتتا شتتیوی
 ت یتی   لتت  اه   وهو   ویع بهخور  حهاس ی  با ههها   عیار س و 

 وهاینی. س وگیهی
 س سق ا اری حکمهق اسرینا 

   یت  ور: 
 10/9/1397س ستتق ا اری حکمهتتق استترینا    یتتت  تتور برتتاریخ     

تکتتتت ریاستتتت لاتتتا تیار استتتکو ع یالحک تتتیال رستتتیه حکمهتتتق      
اسرینا  با اشرها  رؤسای   ا ی ، رؤسای حکاب    لستوالی هتا   

ریاستت بتا تتن       ، لاا   پهسووز ا اری  ر صالوش س ستا  نش 
 نیاتی ېنی اه بن  اهلل حایی تی یه یا ت.

وتستتت رستتیه حکمهتتتق استترینا  ضتته  ختتتو  نحییتتی بتتق ههتتتق       
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 حکمهق حهبوی ووع ات ا 

22/8/1397 شش سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف  والیت سرپل سرقت یکنفر 
 دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سرپل تجاوز جنسی یکنفر رر هفده سال حبس تنفیذی 

 رر تجاوز جنسی یکنفر رر  شانزده سال ویکماه حبس تنفیذی
 رر سرقت یکنفر رر پنج سال حبس تنفیذی 
22/8/1397 پنج سال حبس تنفیذی   دیوان نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت سرپل نقض مقررات استعمال سالح یکنفر 

1/8/1397 بیست ویک سال حبس تنفیذی   دیوان نظامی محکمه شهری والیت هلمند قتل عمدی دونفر 
سال ویکماه حبس تنفیذیسه   رر واگذاری سالح به دشمن یکنفر رر 

25/7/1397 شانزده سال وشش ماه حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه شهری والیت تخار تجاوز جنسی یکنفر 
 رر قتل یکنفر رر بیست سال حبس تنفیذی 

20/8/1397 بیست وهشت سال حبس تنفیذی  والیت سرپل دیوان جزاء محکمه استیناف قتل یکنفر   

27/8/1397 سسی سال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت تخار قتل یکنفر 
30/8/1397 اعدام  رر قتل اعدام 

13/8/1397 یکسال وشش ماه حبس تنفیذی   رر سقط جنین  یکنفر 
27/8/1397 هر واحد ده سال حبس تنفیذی   رر راه زنی دونفر 
15/8/1397 پنج سال وششماه حبس تنفیذی   رر سرقت یکنفر 
 دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت بدخشان قاچاق تریاک یکنفر رر دوسال ودوماه حبس تنفیذی 
20/8/1397 شانزده سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان قتل یکنفر 

23/8/1397 بیست ویک سال حبس تنفیذی  رر قتل یکنفر 
ه حبس تنفیذیسه سال ویکما  21/8/1397  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان قاچاق مواد مخدر یکنفر 

23/8/1397 چهار سال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه شهری والیت بدخشان فوت ترافیکی یکنفر 
22/8/1397 پنج سال حبس تنفیذی  حکمه شهری والیت بدخشاندیوان امنیت عامه م قاچاق مواد مخدر یکنفر   
26/8/1397 شش سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ غصب موبائیل یکنفر 

 رر چپاولگری یکنفر رر هشت سال حبس تنفیذی وسی هزار افغانی جزای نقدی
27/8/1397 بیست سال حبس تنفیذی  یت کندزمحکمه ابتدائیه لسوالی امام صاحب وال قتل یکنفر   

4/9/1397 ده سال حبس تنفیذی  دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه استیناف والیت  نگهداری مواد انفجاری یکنفر 
 کندز

 رر عضویت در گروه مخالفین یکنفر رر پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 
4/9/1397 پنج سال حبس تنفیذی  ی والیت کندزدیوان جزاء محکمه شهر شروع به لواط یکنفر   

19/8/1397 شانزده سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر والیت کابل  فعل لواط یکنفر 
یکنفر دوسال ویکماه حبس تنفیذی ودیگرش یکسال ویکماه 

26/8/1397 حبس تنفیذی   رر شراب نوشی وفرار از منزل دونفر 

رر سرقت یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی   
یکنفر سی سال حبس تنفیذی، سه نفر هر واحد یک یک سال 

 رر سرقت مسلحانه پنج نفر رر حبس تنفیذی ویکنفر برائت

19/8/1397 دوسال ویکماه حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهرکابل مواد مخدر یکنفر 
 رر فریبکاری یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی

حبس تنفیذی هفده سال   10/9/1397  دیوان جزاء محکمه شهری والیت بلخ تجاوز جنسی یکنفر 
 رر غصب موبائیل دونفر رر هر واحد سه سه سال حبس تنفیذی 

 رر مجروحیت یکنفر رر پنج سال ودوماه حبس تنفیذی 
4/9/1397 دوسال حبس تنفیذی  هلمند دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت قاچاق انسان یکنفر   

 رر عضویت دونفر رر هر واحد پنج پنج سال حبس تنفیذی
 رر خیانت به وطن یکنفر رر پنج سال ویکروز حبس تنفیذی
1/8/1397 بیست وپنج سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هلمند قتل یکنفر 
 رر سرقت یکنفر رر یکسال ویکروز حبس تنفیذی
27/8/1397 بیست سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه شهری والیت تخار دخول منزل وقتل یکنفر 

22/8/1397 نو سال وشش ماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار قاچاق مواد مخدر یکنفر 
30/8/1397 یکتن دوازده سال ودو تن دیگر به هشت سال حبس تنفیذی محکمه ابتدائیه والیت هراتدیوان امنیت عامه  جعل پول سه نفر   
3/9/1397 یکنفر هفده سال حبس تنفیذی ویکنفر پنجسال حبس تفنیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هرات قتل دونفر 
 رر فعل زنا وشراب نوشی دونفر رر یکنفر پنجسال حبس تنفیذی یکنفر شش سال حبس تنفیذی

رر سرقت مسلحانه یکنفر رر شش سال حبس تنفیذی   
 رر سرقت یکنفر رر پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 

تهدید وفعل نامشروع زنا  یکنفر رر پنج سال حبس تنفیذی   رر 
20/8/1397 یکسال ویکماه حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت فاریاب مواد مخدر یکنفر 

 رر عضویت یکنفر رر پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 
تنفیذی هفده سال حبس   27/8/1397  دیوان خشونت علیه زن محکمه استیناف والیت فاریاب تجاوز جنسی یکنفر 

30/8/1397 چهار سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب  رهزنی  یکنفر 
20/8/1397 سه سال حبس تنفیذی  اریابدیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ف نقض مقررات سالح یکنفر   

6/8/1397 شانزده سال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت جوزجان قتل یکنفر 
13/8/1397 هر واحد شانزده شانزده سال ویک یک ماه حبس تنفیذی   رر قتل دونفر 

21/8/1397 بیست سال حبس تنفیذی   رر قتل یکنفر 
4/9/1397 دوسال حبس تنفیذی   رر سرقت یکنفر 

تنفیذی  یکسال حبس  رر مجروحیت یکنفر رر 
 رر سرقت  یکنفر رر هشت سال حبس تنفیذی 

 هی حکموحي   ور   و لاووش حکیوظ استامیور اسرينا     ی  يا تهييا خو
 

 استتترینا   حکمهتتتق رستتتیه  ستتتمنیرالمییریال لاتتتا تهنی
 12/9/1397حتتؤرخ  ر ه   شتتن ق اه  تته  اوتتی ل تتز    یتتت

ر ه  ههتتتتاش   تتتتهاه   ب تتتتی نش   یتتتتت حهبتتتتای اهحکتتتت ه
 ن ر . ا یا  باه یی بق عهز  تهبیت اهحهبااصنا

 پهستتی امو تت  احتتور احنیرتتی   ح تتا ش باحتتییهحک ه ابرتتیا
 (22 ت تیا      بتا   تتولییی   حک وستی   ا ال تای  وهو    اه

 وهاینتتی بتتق اوتتا  ویتته اه   یتتق (17    تبتتور،  ویته حک تتو  
 ب هتتتز ن ر ، حصتتام ق   تتتولییی   اهستتایه حک وستتی    گتتی 

 ویتتته   یتتتق (17 اهسه تتتق  ویهحک تتتو  (273 ت تتتیا   سه تتتاب
 ح  وحتتتا  لتتتهار تیتتتز بتتتق بتتتو   حوستتتو   رحکتتت ه اوتتتا 

 .اراسق حیهه    توضیح
 گه یتی   ویهحک و  و اسی (82   سیق های ت یا   -1
 .حی اشی اوا  اه  یق ت  نو ا (14 اهسه ق  بق

  هستتاحی  ویتته  ر حهم تتق  (72   ستتیق هتتای ت تتیا     -2
 .حی اشی اوا  ویه نش (2  بق اه سه ق لهار  اشرق

 استترینا ی  رحهم تتق ویتته (68   ستتیق هتتای ت تتیا    -3
 بو وتی  ابریاسیتق  حکمهتق  ویته اورظتارمم    (19   لهار اشرق

بسته   تولیتل  تکتت  تکییو،  رحهم ق ویهحر   (31  ت یا  
 .بهوی حی

 ههتتتهای ویتتته اه ا یاتتت  ت تتتیا  هیتتتت  ههچنتتتاش  رحکتتت ه
 رستتتیه هسنلرهتتتآ بتتتو  ،   هحتتتاش  حوستتتو  شتتتاش حتتتا راش

بتا   حتین   حناست ت  بتق  ا واوستراش  استنحی  سه توری  سه ور
لتتتهار  باربهیستتتیوش تکتتتت (  حکهتتتی ماتتته  ستتت ا  
 صتتتور   تتتتولییی  حک وستتتی  بتتتا ایمتتتق  حصتتتام ق  اشتتتت

  اشتتتتتترنی شتتتتتتمایت ا  یتتتتتتق اه  و تتتتتتو  صتتتتتته  گه تتتتتتت ،
 هحستراوی  ال سق ل ز  رسال ای بق یا ن رشی  حییهحک ه

  لتتی شتتی حتتی بهتتع حیاشتتت ستته  حک وستتی  اهساوتت  بتتهای
 ستته   اگهبتتق وهه رتتق صتتور  بهتتع بنتتوش ستتاری تتتا  رستتا 

 بتتق هیتتها بتتو  ب رهخواهتتی شتتو  رستتاویی  حهبتتوی حستتنولی 
 ر  تتیابیه احنیرتی   اهعتی    هت   گته    حتی  امستا   ضته ر  
 هیتها  ن ر شتیوی  یتا   شت ه  اوتی   حهبتا  الی حک ه حسیه را 
  تته  حک وستتی  اوریاتت  بتتق  ار   ستتو  احنیرتتی ت ییتتیا 

 اهحستتیه را  حکتتاب  لاتتاسی  س ستتق څتتارووالی بتتق وتکییتت
 تتیابیه ب رته احنیرتی    ایاتاه   حکتاب   څارووالی الی حک ه

 .وهایی حی را
 ویهحکاتتوهی  (12 سه تتاب  ا یاتت   تهبیتتت  ر حهبتتا اصتتنا 

 حکاتتوه و تتاسی ویتته (9 هتتای    ستتیق بتتق بتتو  تبتتور حوستتو 
 استترینا ی ویتته حکاتتوه  ر حهم تتق  (یتتع    یصتت ق بتتو  شتتی 

 حهامتتز  ر تتی ویهحکاتتوه (2    ستتیق  بتتو  گه یتتی  لط تتی
 حنلتا   التمبهویا   ور حکاوهی  لهار اشت .با حکابهاتی

 بتتتق  حکاتتتوهی  حک وستتتی  حکتتتمن  بتتتق گه تتتت صتتتور 
 گه یی. رسهاب ابن  حهبوی حهاس 

 

بق س س ق بهواحق های نحوهشی، ریاست ارتیاء  ه یت 
 ارهیابی اسهان  بهواحق نحوهشی ح ار  های اساسی 

 ر  1397لو   6الی  4سیسر  ا اری حکاب  براریخ 
  یت ب خ بق ههماری حالی په گها  مهایت سمرور 

( را  اویاهی گه یی   ر ای  JSSPعیلی ا واوسراش  
بارحنیاش حکاب  ابریاسیق  اسرینا    یا  بهواحق 

 سوهساش، سهنهاش  ب خ اشرها   اشرنی.
ای  بهواحق  توس  حکهی وا رالصا لیال نحوهگار ریاست 

ارتیاء  ه یت  ارهیابی اسهان  بق پیا به   شی بق  ر 
پایاش پییاگز رسیه تکهیها  حکمهق اسرینا  نش   یت 

حیرای هحاش ساهی ضه  اینمق اه تن  های بی شای ق بق 
 ب ینق ریاست ارتیاء  ه یت  ارهیابی اسهان  یا  ن ری 
وهو ، ا  ار  اشت حکهری   بارحنیاش بایی با تیوا 
 ح  ه با  اوا حس می باشنی  اوی خرق های نحوهشی 
خو  را  ر عهز پیا   وهاینی  بهواحق با توهی  تصییو واحق 

 ها بهای اشرها  بننی  گاش پایاش یا ت.
 

 حکهتی هیه  لاتا تهنیحیری  13/9/1397 اه  هحتؤرخ  ل ز
 بتتا بهیتتیسنه    بتتا  یه   یتتت  استترینا  حکمهتتق رستتیه

   گه  تتتتتتتت  لتتتتتتتتواء لوحاوتتتتتتتتیاش حکهیابهاهی الا اتتتتتتتت یال
 وهو .  ییار  حنلا  ارباش نش لوا هلهیالا واشال رسیه

 اهب  و  ضتتتتی ت لتتتواء  لوحاوتتتیاش  وتستتتت   یتتتیار   ریتتت  
 بتتق  اشتتت اتعتتاش  ا   ا هینتتاش بتتا  یه   یتتت احنیرتتی
 احنیرتی  ویه هتای   شت ار هی  پتی    هتای    الیتت   روریاق
 حیاب تتق تتتواش حهه بتتو  ایتت  هبتتوش  شتتهناش بکتتور    تتاعی

 را ویاروتتتی  احنیرتتتی  لیه شتتتااع  باویه هتتتای  ر یتتتار سی
 شتی   باسترق   رابثته حنتا و   ا اخته   ری   شه  اهتکهبا 

  بهگکتتتت  ر تتتت حکتتتاب  احنیتتتت ارت تتتای  ویتتتا بتتتق استتتت
  ههچنتی    ا  ا هینتاش    یتت  نش هتای   لسوالی بق لاا 

 .بیکرهتأبیی  رهیی  ههاهنهی ههماری تکمی  ر ی
 حکمهتق  رستیه  حکهی  هیته  حیری لاا تهنی نش  یی ت بق

 ریاستتتتت   رتتته  را بتتتق  ح هاوتتتتاش ن ری تکتتتهیل  استتترینا  

  ا ا  بتق  گیرتق  نحییتی  خیهحیتی    ختو   استرینا   حکمهق
 بکتتتتور    تتتاعی  احنیرتتتی  ویه هتتتای  ایثتتتار   تتتیاباری ای  

 مابهیتت   تکمتی   ارضتی   تهاحیتت  اهاسترین   بتا ه  اع
 حتته   هوییاستتت گتتاش بهههتتق حته     حاتت  ستتاش لتاووش، میتتظ 

بکتور   صتییو   ههویاش  همها  لیر ساویکاوی  ا واوسراش
نو تا   حییاونی  بتق  لهار  اروی خو  اه       اع  ر را  را بق

 ر ابتت   تتاحی   بیکترهحه     مهایتتت ههمتاری   بتق  حی النتی 
 احنیتت  تتاحی    رلسهت  ههچناش تابیی  رهیی باحه   ویع

 شتاش   بهگکتت   ر تت   لاا  صتک ت وهتو        اتهحکاب 
   رارت تتای  بهشتتهه  احنیرتتی  ویه هتتای هتتای  را اهحم ییتتت

  بهگکتتت ر تتت بار حستتیه   رحکتز  لاتتا  احنیتتت تتاحی  
 شتتت  توستتق   رهحینتتق  ا   ه  هتتیایا  ا اتت ی بتتق شتتاش
 حستتتتتایز یتتتتتع س ستتتتت ق   ر اخیتتتتته ر ی راخواستتتتتت شتتتتتاش

 صتتک ت بیکتتره ههتتآهنهی تکمتتی  بتتق حهبتتوی  حوضتتوعا 
 یا ت. خاتهق اسیقبا ع  وکست صور  گه رق 

 

س سق بهیسیوش اسرینا ی   یت بنیه  1/9/1397براریخ 
تکت ریاست لاا تیار  از ال ا یال اضزال رسیه 

سای   ا ی  حکمهق اسرینا  نش   یت با اشرها  رؤ
 اسرینا ی تی یه یا ت.

ابرتتتیاء س ستتتق بتتتا تتتتن   نیتتتاتی ېنتتتی اه بتتتن  اهلل حایتتتی  
بالوستتی ق یتتع تتت  اه حکتترهبی  س ستتق لهاستتت شتتی ستتوه      
رستتیه س ستتق نسنتتیای س ستتق ل  تتی را یتتا   هتتاوی وهتتو         

 ونګههار  یتتتت  استتترینا  حکمهتتتی    رستتتیه پتتتق  
ار   ب  تتو  پتتق حوختتق  حکتتهۍ  حکمهتتو   رځنیتتو ېتت 

  لستتتتتوالیو حکمهتتتتتو لتتتتتق حستتتتتنولینو ستتتتته  پتتتتتق     
ویټق واسرق تهسه  شو  ېن پق ېتار  بتن    19/7/1397

   ډیه شیا یت ا  ېټمریا را سر و پتق حوختق  وتیی    
 تصهیهووق  ویو  شو  :

 حکمهتتتو  ر اهی بایتتتی پتتتق رستتتهی  ختتتت بتتتی      -1
 خ متتو پتتهحخ خنصتتتی  ی تتتو  لاتتتا  ، ا اری ا     

  لاضتیاش  پتق ماضتهی پابنتی ا      بوومیخیحاتی بتار 
 وتیی   استتهاء پتتق  ختتت بتن پتتق تابتتز شتتوی لاتتاسی    

 ل ا  ح  ه  ی .

تو راپور وق بایی لق ځنه پهتق پق خوتز  ختت   ن اسها -2
تهتی  ا    ریاست حیتا  تتق را لیتس  شتی   ماضتهی      

( حتتق ویټتتق  تکهیهاتتتو  16راپتتور  هتتهی حیاشتتری پتتق    
ق بتتریاستتت تتتق  ستتوار  شتتی  ځنتته پتتق صتتور  بتتن      

 او وتتتی حکمهتتتن  حنستتتوبینو   ح تتتا    ځنهیتتتی   
 حتتتز ګهځتتتی ېتتتن بیتتتا بتتتق   شتتتمایت متتتو وتتتق لتتتهم    
ههیاروګتتتق  رب تتتوار،  ری حیاشتتترنی راپور وتتتق بتتتق    

 ههیم رب ی تهتیهیی   ر سترق     ری  رځتو پتق    
حو   بتن  تکهیهاتتو ریاستت تتق ستوار  بیتسی پتق         
ههیی ډ   هوق عاسز راپور وتق ا  ح  وحتا  ېتن    

عتتالی حیتتا  لتتق لتتوري  و تترز     ستترهی حکمهتتن  
بیس م پتق استهع  حهمنتق  ختت بتن  هتیایت سته         

 س    تکهیهاتو ریاست تق  سوار  شی .

 تیه ب ووتو تتو  ا اري ، لاتاسی ا      تاییو       -3
پتق حتو       سوابو  ی پتق بیړوتی توګتق  یتوی ا  وت     

پن تتتتق  یوبتتتن خو تتتو او وتتتی  بهختتتو یاتابتتتز شتتتو   
و بتی   سوار  شی بق ېیهي یا  سوابو پتق حکمهت  

پاتی شتی   ضتیاع یتا هتهډ   خطهاتتو   پی تییلو       
پتتق صتتور  بتتن بتتتق ستتی   حکمهتتن   رستتیه یتتتا       

 سهپهست سواه  یوومی  ی .

  تولو  لسوالیو ابریاسیق حکمهتو رسیستاش یتا     -4
سهپهست رسیساش بق پتق رات وومتو لستو  رځتو بتن      
 حکمهتتتو   ت هیتتته ستتتوو وی پتتتق حوختتتق  ځهمتتتن  

خو تتی    پیتتیابولو پتتق  ربتتن ه تتی ځ تتی بتتوی ا      
 سرق را ووی بق   ریاست لتق حیتا  سته  شتهیموي     

. 

تو  لاا  بتق خو تی   تالی تی ییتووی شتهیهی         -5
تکهیهاتو ریاست تق سواری تهڅو  اوتیا پق  ختت بتن   

  رسه  اویمق  ویو  شی .

ډ   شتی ېتن   ډ هوق   سیو  تس یهی  څتق بایتی   -6
   ت سیسر  پق  یټابیه بی   ت شتوی      لاایا 
اتت  لتتق پی تتق تها ستتق تتتولی سااستتی ا     ب 1397وتتق  ی  

   تتتت سیستتتر     میتتتولی   ستتتیی بایتتتی   لاتتتایا   
 ډیرابیه تق ونویسرز شی .

څهوګتتتتق ېتتتتن  هتتتتهډ   شتتتتهعی   تتتتاییو بیتتتتق         -7
حکمهتن     ما واوسراش   اسنحی سه وریتت  ستره  
حم تتل مهتتن عتتالی حیتتا  لتتق لتتوري تابتتز شتتویی  حک 

ی  شتتتوی بیتتتق لتتتق خ متتتو څتتتتق  یتتت ی ېتتتی هها تتتق ت 
بتی  بتی  اخ تی ا لتق اضتا ق  و ترنی  ی        رسیی پق 

پتق ستیی ډ     ډ   شتی  سته ړ وی پتق صتور   بتی        
بتتق حستتتنو   شتتت    لتتتاوووی ې نتتی ستتته  حتتتتاحخ    

 بیسی .

 

 ب تتخ   یتتت حهبتتا  تتاری ابریاسیتتق حکمهتتن   بتتوروی ا       
ب هوی احنیت پهضی سهحووو تتق  رستیی  ګت   یتواش ع نتی      

ه    لاتا تهنی  سیتتق التیی   عایتتای(  هوتتی   لاتایی  ووتت 
حکمهن   رسیه پتق حکتهۍ ا   لاتا تهنی حکهتی عتار       
 منیتتل ( رستتیه ا  پهیګتتز  حکهتتی هی (  ووحتتووی  یتتواش      
  تتړي پتتتق  ړیرتتتوه   لاتتتیی     او ختتتوا   پتتتق میییتتتی   

شتروش ا    رستنیوپق ماتتور بتن ستوو  شتتو  ا  پتق پای تق بتتی       
وضتتتوع بتتتن پتتتق  حتتتر    بتتتوېینی حاشتتتو    اخرطتتتا  پتتتق ح 

شتواو  بالتتق تنییتتمی متت ه حاتتاهاتو حکمتتو  شتتو ا   رتتتق   
 پوهو  شو  ېی پق تاب ی لاوووی حتو   بتن یتن   استرینا      

  و ر ومو خوویی  ی .
 

 وریاتتتق نوتتتها حث تتتت ارهیتتتابی وهتتتو  حر ال تتتاب ر ی نسنتتتیا     
یاه  تور ههتق   بهیسیوش بکث  ت ا   وظه صور  گه ت  ب 

ساو تتتتق اعاتتتتاء بهیستتتتیوش  ر حتتتتور  استتتتر یان  حکتتتتاب   
 عتتتهایض خ تتتو اهلل وظهیتتتا  ختتتویا را حطتتتها وهتتتو   بتتتق     
تکهیتتها  هتتیایت  ا   شتتی تتتا وظهیتتا  بهیستتیوش رؤستتای     

   ا ی  اسرینا ی را بق حهس  حهبو ق اخ ار وهایی.

 

اعاتتای س ستتق  ر رابطتتق بتتق پابنتتیی بتتق ماضتتهی  استتهان    
یوحیق صک ت ههق ساو ق وهو   تأبیی وهو  تا ههق لاتا   
 پهسووز  ر ماضهی بیکره اه بیا پابنی بتو   حتصوصتاب   

اسی   ا اری بتق  رمات  رخصتری  یتا حهیاتی      پهسووز لات 
لتتهار  اروتتی رل تتق شتتاش  ر ماضتتهی هتتا ح اح تتق گتته    ر      
صورتی بق بیا   ی ت  ر حور  صتور  گیته  بتا حرت تل     

بهخور  لاوووی صتور  خواهتی گه تت  ههچنتاش  ر لستهت      
توهیتت  حتتوا  حکه لتتاتی  ر  صتتتز ستتهحای هحستتراش بتتتهای      

 هی شتتتتت  ا  لاتتتتتاسی  ا اری حکتتتتتاب  استتتتترینا ، شتتتتتت    
 لستتوالی ا حطتتابو بتتق تتصتتی   ستتت  اشتترق بتتا  ر وظتته       

  اشت  ض یت سوی   یت تیابیه اتتات گه یی.
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 Administrative session held on appeal 

courts. 

 Coordinative session held on Kapisa and 

badakhshan province. 

 Event and news. 

 The criminal decision of courts. 

 Chief justice meeting with the low advisor 

of Asian bank. 

 Open judicial session held  in badghis 

,balkh,laghman and Nemroze  appeal courts. 

 The high council of Supreme Court reaction 

against the watch transparency report about 

the judicial force. 

 Report from activities of khust 

,kundoz,nengarhar and Badakhshan appeal 

courts . 

 The complaint commission of badghis 

,faryab and nimroz appeal courts held session. 

 The head of Ghazni appeal court visited the 

jail and educational center of his province. 

 The kundoz appealat departments held 

session  

  The court administrative system workshop 

inaugurated in jawzjan ,samangan and balkh 

appeal  courts.  

 

 سیییالریهر شیی الشههال رسیه حکهی لاا تهنی -
                                                               اریاه   یت بوهسراش  لسوالی ابریاسیق حکمهق

 اسرینا  حکمهق رسیه توس  13/9/1397شن ق  سق یو 
 حکمهق رسیه بکاور اشت ستیالم ی ال  ن  لاا تهنی
  یواش نش پهسووز بق   ا ی  رؤسای    اریاه ش هی ابریاسیق
 .وهو  بار بتتتق شتتتته ع   ح ه ی

ال بهالیالع یالییو  سیی یار اا ت 13/9/1397 براریخ -
 عایااهلل اسرا  با ویهه ه  یت  اسرینا  حکمهق رسیه

 وهو  حنلا  بار    ره  ر نش   یت عیلیق رسیهال بصیهال
   حییهیت میولی،   اوا     اه اسرینا  حکمهق رسیه

 ریاست با اسرا  مسنق ارت ای حهاس ی  با حناس  بهخور 
   ییق ت هیمی ضه    وهو   ن ری یا  ویمویی بق حکمهق
. وهو  حسن ت را  ی حو ییت حر ا  م( خیا وی اه سییی
 حکمهق ریاست شیا    سال  اسهان  اه عیلیق سییی رسیه

 ییی  بق بق ا ا     وهو   یا  ن ری ویمویی بق اسرینا 
 اسرینا  حکمهق ریاست بنووی اسهان  بق به  ا عا حیرواش
 پهسووز ههق اه   بو   سابیق بی خو  ووع بق ویهه ه   یت

 اخیه  ر وهو ،  لیر اوی   سوا  ا  ار حکمهق ریاست
 عیلی سمرور ههماراش ههق حو ییت   سهب نیی بق حنلا 
 .گه ت صور  خیه  عای  لااسی

 6/9/1397 براریخ لااسی ح ار  بهواحق  وکه س س ق بق -
 عاحق  میور حیوی  یواش رسیه الویی الع یالاهیز لاا تیار

عنا ی   تکت را ای حصام ق نبا    یت بیخکاش  یض ش هی
  ر بهرسی لابز حوضوعا  ُ  سااسی حیوی  عا ی تکتی 

  خصوصی عهوحی ش هی، شهای  عاحق  میور حیوی  یواش
 ح ی ت ویایوش با حیها   عوی عهوحی حیوی، شه ی  عوی

 .رسیی وکه بق ت ویایوش نش  هیو  اه رساویی    ت بق

 گیای سیی  ههوی اهلل ی م  سیی حولوی لاا تهنی -
بق   اریاه اسرینا  حکمهق سااء  یواش ریاست عاو اس و

  لسوالی ابریاسیق سیییالریهرحکمهق رسیه بق صیت اخیهْا
 توس  15/9/1397 براریخ حیهر ګه یی  نش   یت پکروومو 
 حکمهق ساای  یواش  ار رال ییهیال رسیه  ن  لاا تو  
 حکمهق  حییه اسهاسیق ق،عاح احنیت  یواش رسیه   اسرینا 

احنیق،   لسو  ، لوحاویاش  اشت ماور ما  اسرینا   ر
 نش پهسووز بق پکروومو  حسنولی  سایه   ح ی احنیت حییه

      بق بارا اه به  .گه یی ح ه ی حکمهق

 

حکره   اتز الهمه ال ات یال بتق بنتابه تصتوی       
شورای عالی ستره  حکمهتق   ممت  حیتا  عتالی      
ریاستتتت سه تتتوری بتتتق میتتتث رستتتیه حکمهتتتق      
اسرینا    یت بیخکاش حیهر گه یی  بتو  ، بتق   

 ی حکی ی با اشترها   التی   1397ر8ر14تاریخ 
  ستایه رؤستتای ا ارا    یتتت بیخکتتاش ح ه تتی  

   بق بار  ا اه به  .
حکیتز حکرته   ات ی بیاویتق حیصت ی بتق         ری 

ح تتی  اهتتیا  لتتو  لاتتاسیق  رراستترای تکمتتی     
بیکره پایق های عتیالت ، س ت  بیکتره اعرهتا      
عاحق   ح اره  پیهیته     احتیار  ر بهابته اوتواع     
 ستتا ا اری بتتو   ایتتها  وهتتو     ا تتها  حث تتت      
ههاهنهی حیتاش و تا  هتای   لرتی بتوی   ا ارا       

یتتظ امرتتها  حریابتتز    عتتیلی   لاتتایی را بتتا م 
ېوه صتتتتنمیت هتتتتای لتتتتاوووی بیتتتتاش   رې تتتتار

 .   اشت
حکره   ا ی  رسق هیرق ا تاه بتار    الیتت    

 های تیز را اواا   ا   است :
 ر خنتت  هیرتتق ا   تیتتهر   ر س ستتق ای  ر     -

تا ر س سا  لوحاویاوی احنیق بتق حناست ت تیتهر    
لوحاوتتتیاش احنیتتتق  بنتتتابه  عتتتو   التتتی   یتتتت      

   ر رابطق بق تاریتچتق پتولیه،    اشرها  وهو  

اوواع پولیه، حم ییر ای پولیه، صتنمیر ای  
پولیه، ص ق ارت ای پتولیه بتا حکتاب ، ن تاه اه     
حهم ق بکل التی تنییتم  ت هیتز ا احته  هتیایا       
حکاب   ا تها  حث تت ههتآهنهی پتولیه بتا ستایه       
و تتتتا  هتتتتای عتتتتیلی  لاتتتتاسی بتتتتق  یتتتت   لاتتتتاء    

حتته    ر    امستتا  حستتنولیت پتتولیه  ر بهابتته    
پهتو امما  شهی ت، لتواوی ، هتیایت  حصتوبا     

 شورای عالی حیا  سره  حکمهق صک ت وهو .
  و تیسی  ا لا  باری بتق استرثنای ر ههتای     -

پناکن ق س ستا  لاتاسی  یتواش هتای استرینا ی      
بالنوبتق بصتور  ع نتی   تتو لتاووش تکتت ریاستتت      
 ی  ایتته شتتی    ر ضتته  رهنهتتاسی هتتای  ه  بتتق      

هتتا، بهتتی هتتا  باستتری هتتا  ر    لاتتا  ، تتطتتی  
عهصتتتتتق استتتتتهان  لاتتتتتاسی  ا اری  ر برابچتتتتتق   
یا  اشت   ر ر ههای پناکن ق بق ح هتو ب بطتور   
  احتتتیار س ستتتا  بهیستتتیوش رؤستتتای   ا یتتت      
استتترینا ، س ستتتا  بهیستتتیوش ستتته  شتتتمایا   
 س سا  ا اری  ایته حیهته   ،  ر رابطتق بتق متز      
تتطتتی هتتا  باستتری هتتا هتتیایا   ه   ا   شتتی       

 .است 

رسیه حکمهق اسرینا  اه تااره ختویا  ر    -
ریاست تیریا لااسی س ت س وگیهی اه تتطتی  

   یتتتتت نش استتترینا   حکمهتتتق  وحیعهتتت  ریاستتتت 
 هتی   نش  ر بتق  شی باهگکایی است گه یی  وص 

 رستتتتیه وهستتتتیی حنمظتتتتق بتتتتق واحتتتتق ای شتتتتمایت
  هنتتتی  وکتتتاش را واحتتتق شتتتمایت و تتتو  استتترینا 

 ههمتتاراش  ههتتق  لاوووهنیاوتتق    حتتو ه  هتتای  تتتن  
 حایتتتی تو ییتتا   حر اتت   خیا وتتی  اه وهتتو    ت یتتی 
 .شی خواسرار حکمهق ای  پهسووز ههق بهای

 

حکمهتتتتق  ا شتتتتمای ستتتته  س ستتتتق بهیستتتتیوش 
  اشتتتتت ماتتتتور استتترینا    یتتتتت ویهتتتته ه بتتتا  

 ریاستتتتتت بتتتتتق استتتتترینا   یواو تتتتتای رؤستتتتتای
 رستتتیه ال بهتتتالیال ع تتتیالییو  ستتتیی لاتتتا تیار

 حتتتؤرخ شتتتن ق یتتو     یتتتت نش استتترینا  حکمهتتق 
 .  گه یی  ایه نش ریاست حیه  ر 10/9/1397

 ر ی  ستتتوه ن تتاه  ته یتتی    تستتهیق  بتتا  س ستتق 

 ؤستتتایر  اه بکتتتث ا ار  نش  ر حوستتتو   ضتتت یت
 عتیالت  تتاحی   لستهت   ر تتا  شی خواسرق  یواو ا

  ههتتتق  هحتتق  هتتای  تتتن   استتهان    ر شتتیا یت   
 ویتا  ههمتاراش  بییتق   اه  هنتی  بتتهم  را شاش ساو ق

 ستهعت  شتاش  استهان    ر تتا  گه ت صور  حطال ق
 .بهیهوی وظه  ر را شیا یت   لاووش امما  عهز
  ر  ی  ره بتتتق بتتق  شتتتمایا  صتتنی ر  اخیتته   ر

هتتتای لاتتتتاسی  ا اری  یتتت   بتتتتا پهستتتووز حتتتتالی    
 ا اری  لااسی تکت ا ه صک ت های رهنهتو ی  
وهو    س ت مصو  رضتایت خ تو اهلل بتق پتمیه      
حتتتهاس ی   لتتتت  ا     ر متتتز حکتتتمن  شتتتاش     

بتتتوی  ا    اه رهنهتتتاسی هتتتای  ه  بتتتق حهاستتت  حه  
ت هیتتز هتتیایا  حهال تتت صتتور  گه رتتق استتت،      
ههچنتتتاش اه حکتتتاب  ابریاسیتتتق شتتت هی، حکتتتتاب      
ابریاسیتتق  لستتوالی هتتای ب تتار ،  ر  م  یههتتاش   
بتتق  ر  لستتوالی ب تتار    الیتتت حتتی وهاینتتی بتتق    
 تتتور  یتتته حرهل تتتق  یتتتیار  اه استتتهان  لاتتتاسی    
 ا اری وظار  بق عهز ن ر    ویا اه  یتواش هتای   

 نحهیتتت   تتت استتنا    تتایو،  یتتواش هتتای  حهبو تتق 
اسرینا ی، لط تق حیتهه  حکا ظتت لاتا  عهتنب      
باه یی وهو   ، ماضهی های نو تا را بنرته     ر   
 ه یتتا هتتا  صتتک  حکتتاب  بتتا حتتهاس ی  صتتک ت     
هتایی اواتا   ا    اه ههوتتوع تتأخیه راسهای احتتور    

 .است خ و اهلل س وگیهی شی 

ن  بتا   ر حکی ی بتق بتق حناست ت تا یتز اه حتی      -
ست ا   ماتته  سته ر باسینتتا  ماته  حکهتتی    
حصطیی  (  ر حستای ستاح  بتارب و توی شت ه      
 یض نبتا  بتا اشترها  ع هتاء،  اوکتهنیاش  حته         
 ایتتتته گه یتتتتی اشتتتترها  وهتتتتو     ر رابطتتتتق بتتتتق      
حوضتتتوعا    تتت ،  صتتت ، خکتتتووت، ېهتتتووهی  
 سرهسی بق عیالت  ر پهتو ارشا ا  لهنش عظتی   

ستتتنهاوی وهتتو     الکتتاش   تتهاحی  پیتتاح ه استتن    
 است .

 ر  3/9/1397رسیه حکمهق اسرینا  برتاریخ   -
څتارووالی استرینا   اشتت     ییاری بتق بتا رستیه    
هی بتتتی  و تتتا  هتتتای عتتتیلی  ر ی تکمتتتی  ههتتتآهن

 لااسی بکتث  ت تا   وظته وهتو     ب تیاه حتی        
هتتتا تتتتأخیه س ستتتق ههتتتآهنهی و تتتا  هتتتای عتتتیلی    

بتتا اشتترها  ر ستتا ،    8/9/1397 لاتتاسی برتتاریخ  
ی    وهاینتتتتتی  هتتتتتای ا ارا  عتتتتتیلی     حستتتتتنول

ارووالی ، پتتتولیه ، عیلیتتتق ، څتتتلاتتتایی اعتتت  اه 
احتتتور هوتتتاش، حهبتتتا ا صتتتنا   تهبیتتتت ا یاتتت  ،     
حستاعی  هتای میتولی ، صتکت عاحتق ،  بتنی       
حتتیا   ، میتتور   یتته  بتتق شتتهو  وهاینتتی    رتته      
یوواحا حیی  بیخکاش ، رساوق های خ تهی ، ر ستا   

ینا  تکتتتتت   لاتتتا  حکتتتاب  ابریاسیتتتق   استتتر    
 ریاست رسیه حکمهق اسرینا   ایه شی  است .

 

حکمهق  شمایت سه  س سق بهیسیوش 12/9/1397رخ ؤح یو 
  ن  لاا تهنی ریاست اسرینا    یت  اریاه تکت

 بق ماور نش   یت اسرینا  حکمهق ستیالم ی ال رسیه
  ر حهبا ابریاسیق حکمهق رسیه     ا ی  رؤسای  اشت
  ایه گه یی. اسرینا  حکمهق ریاست ع نی س سا  صالوش
 ریاست نش  ر  ی  ر اه یه شب  ر شمایت بق صنی ر وتست
 پهسووز اه تکهیهی شمایت بیا  گه یی حکاهی  شی  وص 

 حکمهق رسیه سوه وهسیی بنظه حکاب  ا اری   لااسی
 لااسی پهسووز گیت وهو   س سق  ماضهی  بق ر  اسرینا 

 هیایت   لااسی، لواوی  س و   هه رعایت با ا اری بایی  
 عیار را خویا قیوحی اسهان  حکمهق سره  عالی حیا 

 بق بق وهو  عن   ویا   گه   ت هیز بهول  اسهان  تا وهاینی
 تأسل با هحاوی حیط   ری  است ح  و  ب ره  یواو ا رؤسای

  ېار حرنوع حکمن    حصای  اوواع بق حا حه   بق
 تا گه   تی ی  ا اری   لااسی پهسووز ب هو  بناب. حی اشنی

 بق  لت اسهع بق را اهلل وخ  احور بکهاوی ای  مالت  ر  بق
 خ و رضایت  باشی تا اوهاینی اسه ح ط ی بی ش امس   سق
 ویا «م»اهلل رضایت  وریاق  ر  وهاینی، بق بس  را  اهلل

 .      گه یی خواهی پهسووز وصی 
  رتط یتتو بتتق وهتتو  حای ابت  تتی بهیستتیوش اعاتتای ستتوه   

 تتتن  بکتتور وا تتم  لتتواوی    حکهتتیی  (  تتهای شتتهی یت
 نره ی بتتق   اری احیتتی  ههتتی  بتتق    وهاینتتی  حتتی بیکتتره  ېتتقهه

 .یا ت خاتهق ا واوسراش حا  یار عایا بق  ایهی ص ح تاحی 
 

ت  را  46ا ار  حهال ت لااسی  ی وق حا  سالااری بق ت یا  
بق حظنوویت  سا  ا اری  سرهیه وهو     ر ل ا  او ا اسهان  
 ه  لاوووی را حهعی  اشرق است ، ههچناش ای  ا ار    ری  

تها  شابیاش  22لایق را حور  بهرسی لهار ا   ،  23حی  
را بق ح طو  بق حوار  حهت   بق  سا  ا اری بو    ریا ت   

ت  اه ا ها   اشتاصی بق حنکیث بهیکنماراش  18ویا اه 
حاام  بار حکاب    احهیت های   ایو حیکیوی  ت  ی بر ی 
 اخم وهو   تا ر اینی  حاا م  ا ارا    حکاب  بکور وکووی . 

 

ع نتتتتتی لاتتتتتاسی   س ستتتتتق 15/9/1397برتتتتتاریخ 
 ریاستتت حکمهتق استرینا    یتتت ویهته ه تکتت    

 رستتتتیهال بهتتتتالیالع تتتتیالییو  ستتتتیی لاتتتا تیار 
 عاتتتتتتویت   استتتتتترینا  نش   یتتتتتتت  حکمهتتتتتتق
  یتتتواش رستتتیه مهتتیال اساال ا  تتته    لاتتا تهنی 

 راه حکهیالامهتتییال لاتتا تهنی عاتتویت   ستتاا
  تتته ی  اشتتترها  بتتتق  یتتتواش نش لاتتتاسی عاتتتو
 ی پتتتوهن حکصتتت ی  اه بثیتتتهی سهتتت    لاتتتیق
 تکصتتتین   حوسستتتق  سیاستتتی  ع تتتو     میتتتور 
  ر   یتت نش  های رساوق   بار  خصوصی عالی
 لاتتایای    لرتتز لاتتیق یتتع  بهرستتی بتتق رابطتتق
 .گه یی  ایه سهلت
 حتتیر  حتوا   بتق  ح رن بق شتصی: لایق شسهیا
   نحتتی  خاوتتق بتتق شتت  یتتع  ر بتتو   شیکتتق وتتوع

 ختتاوها  بتتا و تتو    ېیتتای خاوتتق   ر اینمتتق وستت ت
 شتت   ویهتتق  متتوالی   ر ب تتیاب    حینهایتتی  حکتتاسه  
 ېتتتالو بتتتا ب تتتیاب   خیتتتق ختتتو را    یتتتز وتستتتت
 لرتتتز بتتتق را ختتتاوها ستتتوه   حینهایتتتی ستتتنخی
 پوستت   یر ستطکی   تور  ېتالو      بتا . حیهساوی
 پستهباباهایا  گویتا  بتق  حیساه  پار  را شمها

 لرتتز  بتتق  را ا  ختتاووا     وهتتو    مه تتق خاوتتق  بتتق
 ههستتتایق خاوتتتق بتتتق شتتت  ههتتتی  استتتت، رستتتاویی 
 ېتتتتوش   حیهتتتتمار  سهیتتتتاش  ر نو تتتتا را   حیتتتته  
 شتیاخاوق  بتق  ههستایهاش  یتها   بو   حاه ا خو  

 بتتق اوتتی وهتتو   تصتتییو ویتتا  ابرتتهاش ،حیهستتاونی
 بتتق   بتتو   ستتطکی حتتر   شتتم  بتته    ار سهامتتت
  ر پتتتولیه ،استتتت وهستتتیی  نستتتی  هتتتی   اختتتز
 حیکتتتو  بتتتاهسویی هحاویمتتق  لهارحیهیتتته  سهیتتاش 

 ا  خاوتتق  ر اه  بتق  حیمنتی  بیتاش  اینطتور  سهیتاش را 
 هستریی  بتی  پهستیی    ر اه     ر تر   شتی  تع تع

 هحاویمتتق  ای اباباهتتاش پستته هتتا  نوتتی گیرنتتی
 حتتها ب تیاب    شتتی مه تق  بتتا ی  وهتو    بتاه  را  ر اه 
  یهته    ویته    بسترنی  ه  را  هن    گه رنی   ویه

 بیته ش  خاوتق  اه بق  لری شیوی ر اش خاوق  ه  بق
 گویتا  بتق  ساخرنی حاه ا باېالو ویا را ح  شیوی

 را ههستایهاش  حت   ر رنی نو ا  لریمق ا  حه   ح 
 حتر   ب تیاب   به وتی،  شتیاخاوق  بتق  حها   ساخر  خ ه
 لتتوحی  س ستتق  هحاویمتتق   یتته   ح  تتها    یتتت  بتتق

 ایتت  شتتو  پیتتیا اصتت ی لاتتتز تتتا حیهیتته  صتتور 
 خطتتای حتت  بتتق گیرتتق حتتا ر    بتتها ر بتتق شتتت 
 ایتت  و تو    حست    اعصتاب   بتق   ا   اواتا   بارگتی 

 پتولیه  بتق  سهیتاش  ستوه   ا   اواا  خو   را لرز
   یتتت بتق     سترهیه  حاتته    حیکتو    ا   ا تنع 
 .حیکو  ن ر   ویهه ه
 حتتیا     بیتتز    اروو تت  څ اشتترها   بتتق  بتتق  س ستتق 
 را ختتو    تتاع   ا عتتا ههیتتع  ایهشتتی  بتتو  حتتر  
 ب تی  حو ل هینت   وهو وی لااسی هینت تییی 

 ح نتی  نرا ابثهیتت  بق خو را مم  لایق بهرسی اه
 اه یمتی    وهتو   صتا ر  تنییتمی  م ه سا  سی به

 حتر    بهاستت  خواهاش    اشت حتالل رای اعااء
ستتتهلت ویتتتا  لاتتیق     ،  را احتتتق س ستتتق یگه یتت 

حتتتور  رستتتیی  گتتتی  لهارگه رتتتق   حر هتتتی  بتتتق      
م ستتت ایی التتتتی   ستتتا  حکمتتتتو  بتتتق حاتتتتاها     

میتتور  هستتا  ختتواهی حکمتتوحی   ر      گه ییوتتی . 
 حی ا  ح ینق لاوووی حکیوظ   اوسرق شی .

 
 

 لتتوحړوی   تتاری      یتتت  لوهتتاش   ق ویټتت  ۱۳۹۷/  ۹/  ۱۱ پتتق 
 یتتتا ی   ېتتتی  ووتتته  ع نتتتی لاتتتاسی  یتتتواش ستتتاا   حکمهتتتی
 ریتتته حکمهتتتی  تتتاری   بتتتی تتتتا ر پتتتق  ووتتته    حکمهتتتی
 وظیتل  ا لاتا تهنی  حکتهی  پتق ( لتاو    ست ی   حکهی لاا تیار

  ړیرتتوه پتق ( حکهتتیی  حکهتی  تتتام لاتا تهنی  ا ( ویتاهی   اهلل
  استی  پتق     شتوی  ستوو   تتوه  حنکتی  پتق ( س ا   اهلل شییو ا 

 هتت    بیتتز  ا حتتیا    څاروو تت   حو تتل  پی تتی  ېتتی  بتتی  ماتت 
 ګتتز   حیتتاوور ېتتی پی تتق لرتتز   حکهتتیاوور     رلتتو  ماتتور
 څیړوتتی ا   تتور تهلاتتاسی    تتتورش تتتور  پتتق یتتی ځتتوی حکهتتی
  ووتتهی ستتی لاتتا   بتتی پیتتز پتتق  ووتتهی   شتتو   ویتتو   وتتیی
 بتتړ  یتتی پتتو  ا  بیتتاش میتتور لتتاوووی خوتتز تتتق تتتورش یتتا  رستتیه
 لیم تی  خو تق  هوتق  ېتی   ربړ  خت تق څاروو   حو ل یی ا بیا

 یتتتی   ستتتز الااحیتتتت   تتتتورش   ا   لوستتتر ق  عتتتوی صتتتور 
   یتتتی  و تتترنق یساایتتت خو تتتق ا   ا ر   تتتتق پتتتن ی لاتتتاسی
 حتیا    تتورش  ووحووی   ههیاروګق ا   بړ  څتق پن ی لااسی
   اعیتق  لیم تی  خو تق  هت   هوق ېی شو  ربړ  خت  ه  تق  بیز

 شتاهیاووتق  ا  حراتهرینو   پی تی  ا  تورش  ر سرق ا   لوسر ق
 څهګنتی وی   ارسته   خوتز  پتق  هت   هوتوی  ېتی  شو  ربړ  خت ه 

 بتو   ستاا    پتن ی  یلااس  ر سرق بکث ا  سه هیا  لق  بړی
(  ۲۲   پتق  تورش ووحووی پهبنتتتتیا  حا ی(  ۵۴۷    یهی(  ۲   

 یوحیتتتتز ا  بتتتتړ حکمتتتتو  ستتتتااء ت ایتتتتهی بنتتتتی تنییتتتتمی بالتتتتق
 ووحتتووی تتهی  بتی  ارتمتتاه پتق  سته     ېتتی تینګچتق  پابستراوی 

 حطتتتابو حتتتا ی(  ۱۸۲   بتتتو  ستتتاا      اخستتتری ګټتتتق تتتتورش
 . بړ  حصا ر 

 
 

  با  یه   یت اسرینا  حکمهن شمایرووو ا رییلو 
ویټق  لاا تهنی حیری حکهی  هیه  15/9/1397بهیسیوش پق

  ووحووی   یت   اسرینا  حکمهی رسیه پق حکهۍ ، 
 بهیسیوش   ړیو پق ګه ش   اسرینا  حکمهن  ریاست پق 

 حیهبن سوو شو .
ووو پق تن   پیز شو  لوحړی  ووه    بن  اهلل حایی   څو نیر

بیا   شمایرووو صنی ر ېی    اسرینا  حکمهی ریاست تق  
  ونوت و پق  ر اه   وص   ی   رسیه ا  بهیسیوش    ړیو پق 
ماور پهاویسرز شو ېی لق ویمق حه ق    عوی   خا ویاوو ا  
وور  حهاس ینو بو  لیم ی شمایت پق بن   وق لیی  شو بیا   

  اسرینا  حکمهی ا  او وی  اسرینا  حکمهن رسیه  
حکمهو لق لاایی ا  ا اري حنسوبینو   حننی ا  لیر او  
 څهګنی لو پق تهڅ بی پق ماضهۍ  پابنیۍ   لاایی س و    
 هه حیهری رعایت ا  لق حهاس ینو ا    عوی   خا ویاوو سه  
   ور  ېا  ې نی پق او وی حیص ن خ هی  بړی ا   ووه    

 ا  خنصوش پق  عا پاۍ  رسییلق .ا واوسراش  خ مو  خیه
 

 حکمهتتتتق رستتتتیه ابوبمهالصتتتتییییال لاتتتتا تیار
 ستتتاش  مالیمتتتق   ر  ایمنتتتیی    یتتتت  استتترینا  

 را  ی حکمهتتق، تکهیتتها  نحتته حکهتتیالحظیهیال
 اه ۱۲/۹/۱۳۹۷ برتتتاریخ  وهتتتو  حتتتی  هههاهتتتی
 نش   یتت  ا یات   تهبیت   اصنا حهبا   حک ه

 .ن ر  ب هز  یی باه
 صتتور     یتتت  حکتت ه  ها بتتق  باه یتتی  ایتت    ر 

   حک وستتتی    ضتتت یت بهرستتتی  ضتتته  گه تتتت
 نو تا  حکتمن     شمایا  بق نو ا امو   سویای
 بتتق حکتتت  حوضتتوع یتتع  ر    ا    تتها گتتو 
 بتتتق حکمتتتو  ابریاسیتتتق حکمهتتتق  تتته  اه حتتتر  
  تما  اعرصتاه  حوست   ههتاش  بتق  گه یتی ،  اعیا 
   گه تت  صتور   صتک ت  حوصو  با بو  وهو  

 حهم تتتتق  ر بتتتتق   ا ا هینتتتتاش حکمهتتتتق رستتتتیه

 صتور   عا  وتق  رسیی  گتی  حوضوع بق اسرینا ی
 تهبیتت    اصتنا  حهبتا  اه ههچنتاش  گه ت، خواهی
 حکتمز  نحتی بتق بتیا     عهتز  بتق  باه یتی  ویا ا یا 

 متتالی  ر باه یتتی ایتت  ویاشتتت،  ستتو  هحینتتق  ر
( ۲۱  ت تتتیا  بتتتق حکتتت ه  ر بتتتق گه تتتت صتتتور 
 تبتور  حک تو  ( ۲۳۱  ت یا  بق   اوا یق حک و 

 باشتتتتی، حتتتتی ویتتتته( ۲۵۲  ت تتتتیا  اهوعتتتتابح بتتتتق
  ر حرت تتتل ا یاتتت  ویتتته( ۵  ت تتتیا  بتتتق ههچنتتتاش

 اه بتیا   هتی   باشتی،  حتی  ماا تکت اصنا حهبا
 شتتتاش  هتتتای   ستتتیق  رستتتیی  گتتتی  ر وتتتی اه نو تتتا

 بتتتق  لتتتاووش اممتتتا  حطتتتابو   ویاشتتترنی شتتتمایت
 استتتهان  حکتتتاب   تتته  اه حهبو تتتق هتتتای   ستتتیق
 .گیه  حی صور 

 

میتتولی   ستتتیی    67اشتتری پتتتق تتتهڅ بتتن      ر اش باتت   لتتړ   حی  
 خوستتت   یتتت حکمهتتو  یواوووتتو تتتق  ار  شتتوی ېتتن لتتق هوتتی     

(   ستیو پتق او وتی لاتایی     7(   سین  یص ق شوی     7سه ی  
( 52لهارصا رشوی ا ه  یو    سیق حمرتوبی حستره  شتوی ا      

   سیی ته   راش  ویي  ي .
 تی ځینتتی  ( ساایتی   ار  شتویو   ستیو لتق سه    192ههیاروګتق     

  ستتیی  پتتق لاتتایی لهارمتتز   32(   ستتیی  یصتت ق شتتوي ،  95 
  ستیی تته  راش    59  سیی حمروبی حسره  شوی ا  6شوی ، 

  ویی  ي .  
 

  باتتت   لتتړ  حیاشتتتری لتتق بابرتتتق      تهتت  1397 
بنیه   یتت حکمهتو لتق اسهانتتو څتتق رپتو  پتق        

 ق رارسییلی  ی : ویین  شهم
  ستین     م    239الل : پق ساایی  بهخق بتن :  

  یتتت حکمهتتو ساایتتی  یواوووتتو تتتق  ار  شتتوی    
(   ستیی  یصت ق شتوی    111ېن لق هوی سه ن  

  ستتتتتتتتتتیو پتتتتتتتتتتق او وتتتتتتتتتتی لاتتتتتتتتتتایی   49،   
  ستین حمرتوبی حستتره      11لهارصا رشتوی ،  

   سین ته  راش  ویی  ی . 68شوی ا  
 207ګهیا   بهختتق بتتن : ه : پتتق میتتولی ا  ستتو ا

  ستتتین   ی   یتتتت حکمهتتتو  یواوووتتتو تتتتق  ار   
  ستیی   یصت ق ،      17شوی ېی ل  وتی سه تن   

  ستتیو پتتق او وتتی لاتتایی لتتهار صتتا ر شتتوی      43
پتاتی   136  سیی حمروبی حستره  شتوی ا    11،

   سیی ته  راش  ویی  ی .
پق ههیم تهتی     ی   یت   حکمهتو عوایتی      

ییو   حکصتتو  ا لیهتتت لتتق   حتر تتل النوعتتق   تتا  
( ا وتاو  بیتسی   80290بابرق پق حاهوعی توګتق   

 ېن     لت خااون تق تکویز شوي  ي .
 


