شورای عاوی سعر وومحکعه بهوتعر ووتعاویا ع ووی ع2عو4ع
روحای ععا وویعا یر وویعپوی ر درکعر ووحلع رر و ع ووح ع
ائحس عرمحک عه بهتعاشبحلعج سوی ع وررمسعدیدکعوع
ا و عهرضرای عشیهلعیجنولی عاروحلکع وسعروتعاهولع
آوادعکتعی عاصیهح عوعاصیو بعآ عذ العًع زیاشعهسع
یرلع :ع
عع ائحس عرمحکعه بهوتع وزیاشعیشومحی ع
شی حی عدا عچهیاد هحنع شسیعپیضسعی قضوی ع وی ع
کشراع ی عاضرعشیع گهی عکتعیزایا ع17عیع سع19ع
ج وور عداعشووهحعروورچسعجههوورا ع لایرووحر عاورووحتع
رح زیاع حد لکعرردع،عیایئتعکحد لع .ع
دا نع شسیعهنطقر عکتعپیضسعی قضی ع ی عرحزدکع
کش ووراعاض وور عوع ووی حعی وونعر وویزهی ع ضرادیشوومنلع
داهجهرع عاو ع گحی سع ی عهحررطعرتعاومهحنع قور ع
رشحعوعیافیلعع،عاقر یعکیاعآ سعوع ح حیعع ظیمع ی ع
پضی س عکشرا ع ی عاضر عدایایئتعخلهی عرهمحععرتع
شووهحو لی ععوع هانووی عع هسوولی تععاوولی یعارووهسعوع
غححارهسعر ثعرتعاهلعیهلکعوعائحسعرمحکعه بهتع
ج.ی.یعص بمسعداهرادعاوشهی عهصیع تعدا لعع زیعع
ی عشهحو لی ع،عی بیمعهحررطعرتعپری حنعهحی جحگح ع
و ع بهحی عوعی هحیععیرومفیدکعیزعاوشوهی عهصوی تع
رحی ع لعیخمال ی عدا ظیمعع قرپسعوعپضی سعکشراع
ص بیعرعهلعیواد لع.ع ع
ائحسعرمحکعه بهتع هانی عدا یشحتعی نع شسیعریع
ع ضهنعارحلکع سععرتعیرمهلیی عویعص تع حص تع ی عه یک عوع هحنطراعریعارجتعرتعیرمهلی ع ه بهتعیرملیئحتعشهح عآ عوال یعابقعریعخمیاع ی ع
پیضوسعی قض ووی عجهه وورا ع ولعایر ووحر عاور ووحتع ح ووزع -
هالپی ع هردکعوعاو عهرضرای عهرادعاالپتعابیدلع ،عرحعهبنی ع ظحعا یریعاهرهسعالپحقعوعهطی عی ع ا یریعه بهتعیرمحنیسعوال یع نگح یاعداخصرصع ری س عجل لع،عا نهوی سع وی عالزمعپوی ر سعصورا ع
ی بیا ع هرد لع،عاوح حنععدا ونعهالپوی عداایرومی ع داهورادع وولعچوی شعهحر وورطعروتعا ص ووحلعه ص وورلع اعححن عو عاشخحهع ولودعوعصوال حیع وی ع ورزو ع ح یع.ع ع
ی جید ع هبویا عع وی عهمقیرولعپضوی سع،عاو عاهحوتع
هسردکععافی ع یهتعدوجی بتعهحی عدوعکشراع حزعاری قع
کحد لع .ع
هحیاب عاس حیعوع هلاد عشرای عای سع
سبیعرتعو ی عدوکمراعهرال یعانی یعیهللعیرالغعاضرع
یربقعشرای عای سعرمحکعه بهتعکتعیخححیًعدیاسعیجلع
ای ع بحکع فمتعی لعوعیزجه تعپضی ع حبنیمعکشراعروتع
سیبعهسعآهل لع،عیرحیزع حد لکعویزعریا یکعیهللع(عجع)ع
رتعهح رهسعرهشیع رح نعوعرتع یهحلعوعریزهی لکع ی شع
صبحعجهحلعهسل یع حد لع .ع
هح رمعیرالغعیزجه تعا صحلع ی متع ی عجیهعتعیالعز حع
کشراعهصحعوعیز ر سنلکع ی ع خبتعیرالهسعرردعکتعیثحع
( عیررع نحفتعی هومب ع)عیزجه وتعآثویاعرویعیازشعو عروتع
سیبعهحی لع .ع
ع رت عهنظراعاطبحوقعپویع ور عدرمحروسعروتع
یاالای عوع آ ی سعایهتعیزعشفی حیعیجحیآ عپضی سعوع
هانوی ععروتع ولسعاروحلکع وسععرهموحعروتعا ووحی عو ع
شبی ی عهحیجعحن عوعیاحیسعپضی یعوعی زی شعهحزی ع
یامهید ععهحدمع سوبیععروتع ولعهشوبال عشوی عع،عروتع
اؤری عه یک عیرمحنیسعوعاؤریع عه یک عیرملیئحوتع
شهح عهحکزعووال ی ع لی یععدیدکعشلعایع لعیپلع کع،ع
ک عریایعایعداعرتعاوزع فمتعرخیاحعپذ ح شعآ وی ع ه م لی هیلعشهیاکع()908- 834عهؤاخع 1 3 9 8 /3/2ع یهللعکیاهنلعری هقطععکهحسحر ،عرهحععیهللع یادعد محع یرملیئس عهطی بت ع هردک عو حن عیخذ عپرل ع ح میا عهسع
یخمصیصعدیدکعوعریععص بیعهسمقح عدا لعهشبال ع
ی مخیری عکنح یعو ر ای بصحعکیاهنلعهشیوا یعرحیرسع حدد عیز عجی بس عهیدک عپنج عپی ر عهبیازک عری ع سیدع
د ی ا ی ال شی عشر ا ی ع ای س ع :ع
وعهطی بی عپی ر سعشی عارحلکع سعالزمعرتعاهلعآوا ل .ع ریالثحع یهتعشهیاکع()215عهؤاخع1398/2/24ع ا یریع وهحدهس عا یریعجههرا عیرالهسعی غی سمی عرعلیزع یدیا عکت عجل لیً ع ی ذ ع حد لک عیری عجحی ع سیدع
هانی عرتعآهح یعاهرهسعیدیا عپرکعپضیئحتع لی یع ه محمعاهرهسعالپحقعوهطی عی عپحشنهید تعا یریع یصلیاع ب عیزعجی بعه بهتعیرملیئحتعجحی ع یشسعیزع یدیا عای عهشخه ع هردک عیری عوپضی ی عجحی ع
دیدکعشلعایعرتعهنظراع شحع حص تع ی عه یک عوعآ ی سع ه محم عد ری عجحی ع یشس عیز ع سید عیدیا عه بهتع سید عیدیا عوال ی عکیرل عهریص ی عواز لک عیری،ع ی مخیریاس عای عیز عجه تعجحی ع سیدعیدیا ع لی سمتع
یزیجوحیآ عپضوی سعه وویک عیزعاح وقع و وبعر ووی یعع،ع یرمحنیس عوال ی عکیرل عکت ع سبع لی یعهقیمعه محمع ارا بتعیوای عپضحتعهطی عتع حد لعهرضرععهطحو تع یری.عرنی عه یک عارحلکع سعرتعجحی ع یشسعیزع سیدع
کهحمتععی عایعار ح عوعداهرادعا ققعهط ررتععایکعکیاع شرای عی سعغحضعیرحیزع ظحعرتعا یریعاهرهسعالپحقع یز عجه تعجحی عی مخیریاسعرردکعوجحی عی مخیریاسعداع یدیا عرت عارحلک ع س عپضی ی عجحی عی مخیریاسع
ی عالزمعایعجسمجرعوعغحضعای حلعرتعشرای عاوی سع وهطی عی عه رل ع حد لک عررد ،عرشححعذ لعهریص یع صل عشش عریب عچهیام عکرد عجزی عجحم عی گیا عشلکع ذ صالح ع ع هس عریشل عوه یکهس عکت عپضی ی عجحی ع
رمحکعه بهتعیایئتع هی لع .ع
یری عوهیدک ع 423ع کردعجزی عداعزهحنتعچنحنعصحی یع ی مخیریاس عایعارحلکع سع هی لعداعپری حنعهشخهع
واز لکعیری :ع
روویداع ظحدیشوویع مووی یعرحارووسع و ووی ع ((د ری عارحلک ع س عرت عجحی ع یشس عیز ع سید عیدیا ع دیاد :عیخذ ع ی عپحدیخی عاشر ع ی عاهل ل ع ی ع مکع شلک عیری،عرنیرح نع حلیعپضی سعی نعد ری عرل نع
یپمضی س عو عافمحشسعرتعششعانعیزعپضوی عه بهوتعع یرمحنیس ع ،عپضی ی عجحی ع سیدعیدیا عهنلاجعهیدکع حهی«شخصسعکتع بسعیزعیاهیلعذ لعایعهحاببعشردع ظح عی ل :عیز عآ جی عکت عجحی عی مخیریاس عابق عپی ر ع
یرومحنیسعوال وویعغوراعرن وویرحعاشوخحهعاخط ووسع ووی ع پنج عپی ر عهبیازکعریع سیدعیدیا عایعهرادعارحلکع سع رتع بسعهمررطعه برمعهسع حد:ع- 1ع یخذع یعپحدیخیع هبیازک عری ع سید عیدیا عیز عجه تعجحی ع سیدعیدیا ع
و حفور عشوی ع،عداع هع طیرقویعروتعی بویمعهقوحاکعا ووحزع پحیاعهسعد ل،عیخححیًعیوای عپضحتعیخذعاشر عهب غعدکع اشر عرتعهنظراعیاهیلع فرذعداعهحی لعی مخیری ع- 2ع شهحدکع شلکعوه یک عکتعجحی عی مخیریاسعایعارحلکع
ارحلکع سعرتعاخ فی عپضی سع،عهؤ لی عالزمعاید بسع زیا عدی حعآهح بی سعرتعیاهیمعابحلیهلل" حیز "عائحسع اهل ل »...ع وهمههحن ع عپرل عاشر عای عرت عهنظراع سع هی لعداعپری حنعهشخهع حسیعی حعهقیمعه محمع
اجر حع حد لع .ع
اه حی عری ر عکهحسحر عهسمقلعی مخیری ،عهطحعع کیهحیرس ع یهزد عوکحل عپیا هی عپبل عیز عیاالم ع می یع شرای عای س عرمحک عه بهت عالزم عدی نل عصال حیع

دکعداخریر وویعاجل وولع ظ ووحعجزی ووسعروویع
ضراڅیا درک عغالمع حلاعاالهوتعهحروم یلعاعقحوبع
ر عڅیا ری سع،عیپیابعه برهحنعجزی سعووکوال ع
هلی ع عآ هیععهرادعغوراعواروحلکع وسعپحیا ح موتعوع
داهراد عی نعداخریرمهیعکوتعروتعپضوی ی عیاابیرحوتع
هریدعهخلاع،عرحپیع،عپرلعشر سع،ععرر عیرمفیدکعیزع
ص ووال حیعو حف وور ع،ععیخمط وویسع،عپم وولعوعی م یوولع
ی قیب عیاابیط عدعیشیع،ععداپحارعشحی طع بو عهویدکع
282عپی ر عیجحیآ عجزی سع اصیهح عهقمضسعپی ر سع
یاخیذع حد لع .ع
عشووشعاقیضو ووی عاجل وولع ظو ووحعهو وول سع
ری ضرا عیاحیس عپضی یعوعداعاوشنی سعشحی طع ب ع
هیدکع482ع پی ر عیصرلعه یکهی عهل سعهرادعغراع
وارحلک ع س عپحیا ح متعوعرتعیاابویطعآ هویعاصویهح ع
هقمضسع ح متعشلع .ع
رحاالوک عارحلک ع سعرتعرحخسعیزعهطی بوی عابول سع
ه بهت عپضی ی عجزی سعوعهل سع حزعجز عیجنولیع ویع
رردعکتعدا حهرادعاصیهح عجلی ی تعیاخیذع حد لع.ع ع

ارحلک ع س عپضی ی عجحی عی مخی ریاسعایعرتعه یک ع
هبیازک عری عجحی عرنگحن ع سید عیدیا عهحکز عال سع
وپضیئسعافر ع هی نلعرهمحعخری لعرردعریعآ ه عآ اتع
لی یعد نلعاعهحلعهسع حدد)) ع
هلپقحن عپضیئس عا یری عه محم عاهرهس عالپحقع
وهطی عی عداعهرادعذ الًعیرحیزع ظحع هردکعی ل :ع
((پیالایً عجحی عوجزی ع ی عرت عیامبیا عوص عج حهسع
وهحاببحنعآ عاعح عوپحشعرحنسع حد لکعیریع تعرتع
یامبیاعیا ی ع یع هیدعچنی اتعهیدکعپنج عپی ر عهبیازکع
ری عجحی ع سید عیدیا  ،عجحی هس عای عهن حث عجحی ع
سید عیدیا عشنیخمتعیریعکتعداع صرلعیول،عدوم،ع
ررم ،عچهیام ،عپنج  ،ع فم ،ع شم ،عد ،ع یزد ،ع
دویزد عریبعچهیامعو صلعیولع ریبعپنج ،ع صلعدومع
ریبعشش ،ع صرلعدومعوشش عریبع ه ،ع صلعچهیامع

تورنو ته د تورنلیک د نقل سپارل :تورنلیک د تورنو د شمېر له په پام کې نیولو سره ترتیب او نقل یې له هغو څخه هر یو ۀ ته سپارل
کېږي.
السلیک او د تورنلیک ارجاع :تورنلیک له ترتیب او د تحقیق د څارنوال لخوا د هغه له السلیک وروسته له دوسیې سره یوځای،بې له
ځنډه د قضایي تعقیب څارنوال ته د دعويٰ د اقامې لپاره ارجاع کېږي.
دجزايي اجراآتود قانون یوسلو شپږشپېتمه او یوسلو اووه شپېتمه ماده

 ۱۰سرطان ۱۳۹۸
ج سی ع هآ نگسعیدیای عال سعوپضیئسعوال ی عپنجشحح،ع حی ع
وپبمحی عرمیا ع ی ع31ع هل،ع30ع ثراعو7عجرزیعری جیا عریع
یشمحی عاؤریعو هی نلکع ی عیدیای عذ حرطعا یعا یریعاؤری ع
ه یک عیرمحنیسعدی حعوریعاالو عآ یاسعهمبحکتعپحع راعی هسعآغیزعوع
او عهرضرای عآاسعر ثعرعهلعیوادکعیریع :ع

داعوال یعپنجشحح :ع

و ریپه عا قحقیاس عآ عی جیب عصلوا عپحیاخال عا قحقیاس عایع
هحنهی ل عی ن عیهح عیزع بطحسعریاثعرطسعشل عاو لعه یکهیاسع
حد لکعویزاحسعد گحع یصرلعه یکهتعایدال تعاای یع خری لعشلع
وعآ اتعایعکتعرتعیر عالی یعد بیلعهحنهیئح عریالثحعا قحقی ع هتع
جی بت عا یری عڅیا ری س عامهحن عخری ل عشل عداهراد ع هی نلکع
څیا ری س عرعل عیز عیایئحتع کعر س تعدال لعرخیاحع وجردعخال ی ع
همذکحک عوالک عردحد عکت عداپسهی ع ل عهعضل عهمذکحک عارجتع
خری نلع هردع.
هی نلکعیهنحیعه سعیزشرای عا هیعاقیضیع هردعکتعیزاح قع
.3
هنیرح عهسیجل عرت عاهرم ع هحدم عپنجشحح عی ی س عد س ع هی نل عکتع
یهنحیعرزا مح نعرحهی تعهحدمعپنجشححعیریعوعهحدمع بی لعرحی ع
هجحهحن عپنیک ع یک عی جید ع هی نل عهمیرفی ت ع برد ع هی نلک عشرای ع
ا هی عریاثعشلعایعاصر بعهرادعهمذکحکعرتعج ستعرعل عهرکرلع
حددع.
هی نلکعهل ح یعه بسعیز بردعیهبی ی عکی سعجهیعالیرححع
.4
یهنحمس عهعمید نعز لی سع یدعآوا ع هرد،عداهرادع لی یعدیدکع
شلعداصرااحبتعهل ح یعه بسعیهبی ی عالیرححعیهنحمسع لیشمتع
ریشلعآ علکععه بررحنعکتعهعمیدعی لعا یریعص یعایهتعهب ع
یریعایعدیکمحی عهر عخر شعایجهیعالیو عرتعهل ح یعه بسع
یازیمع هردکعوعه لعهشخصسعایعیدیاکعه بسعجهیعالیو عالیا ع
هی لعدایخححج ستعریعدایئحتعخححع و الحعهحدمعی غی سمی عخیاهتع
ی یع .ع

ائحس عه بهت عیرمحنیس عرعلیز عر ثعاو عایثححعهثبیعج سی ع
هآ نگس عدا عهسحح ع ل سعکتع هی یعی جیدعاو حتعپی ر عپذ ح ع
و یکهحیعپی ر عیریعص بیعوعیزعصال حیعه یک عجهیعاعححنع
ی ل عخبحک عابق عپی ر عوهصررتعشرای عای سعهقیمعرمحکعه بهتع
یدع هردکعوعخری ی عیایئحتع زیاشعرتعهرپععیزاطبحقع حص تع ی ع
پطعس عه یک عیزا یری ع ی عڅیا ری س عداپضی ی عجزی س عوع
ال ح تعداپضی ی ع قرپسعهطیرقعجز ع()7عهیدکع()31عو قحکع()6ع
هیدک ع( )40عپی ر عاشبحل عو عصال حی عپرک عپضیئحت عکت عجز ع
یزصال حیع ی عهقیمعرمحکعه بهتعواؤری عه یک عیرمحنیسعداع
وال ی عرردکع،ع حد لعوهمعیپبیًعرعلعیزعهحواعهخمصحعاو عهریادع
ج ستعپب سعهرضرای عذ لعایعاصر بع هرد .ع
داج سی ع پب س عکت عاصفحت عیهال ع ک عچی ش عو عهعضل عجل ع
داوال یعرردعهعیو عوال یعپنجشححعضهنعاقل حعواهجحلعیزعاالشع
ی عشبی ت عاوز عوالو ح عج سی عپس ع عهقیمعا یریعه بهتع
یرمحنیس عری عیدیای ع عذ حرط عهبنس عرحا ع عهعضل ع عهمذکحک ع،ع
یزی جیدعکهحمتعاصفحتعیهال عدو مسعا یعا یریعخر شعهطیرقع
پی ر ع یهرا عزهحن عدیا ع ید عآوا عویز عی حی عجل عکهحمتع داعوال یع حی  :ع
داایرمی ع لعهشبال ع ر عیاهحنی عدید.ع هانی ع:
 .1داعهرادعهحیرال ع سعهیرحنعپرلعیادوعوه یک عوعچگر گسع
 .1ع ائحسعڅیا ری سع ظیهسعیزهعضلعا ی سعه برسعپطعتعکتع احاحبعوثحقتعرحی عویاثحنعشهلی عاصر بعشلعداصرااحبتعرحی ع
رتعاقیالعرر ع حد لکعرردع یدعآوا ع هردعداهرادعاصر بعرحآ ع واثت عشهلی ع ححو ی عیهنحمسعیهمحیزی عخیصسعدیدکعشردعالزمع
شل عکت عیرنید عهرصرسعرعلعیزابهحلعیزعهجحی عڅیا ری سعویادع یری عای عشهح عهبهل عشهحل عوی نبت ع عهحررط عکلیم عپطعت عرردکع
ارهیًعیزاح قعپطعتعهحرراتعرتعه یک عغحضعاحاحبعوثحقتعهعح سع
ه بهتعشردع واصیهح عالزمعداهرادعیاخیذع حددع.
 .2ائحسعد ری عیهنحیعایهتعه بهتعیرمحنیسعهطححع هردعکتعع شردعداصرااحبتعشهحلعهحرراتعپرلعیادو عوال یعد گح عریشلع
ک عاعلید عپضی ی عجهی ع حص ت عه رلعه بهتعهحشر لعخال ع یع الزم عیریعایعپطعتعهحرراتععر س میًعریعپرلعیادو عوال یع حی ع

 - 2ا نهرد عیای ت عخولهی عپضویئسعویدیا عه ویک عداع
ج ستعیدیا عه بهتعیرمحنیسعوال یع حهحوز :ع
ج ستعهطححعوعهریادعهنلاجعآ عاشح حع حد ل.
رم عچهیاشنبت عهؤاخ ع 1398/3/22عج ست عیدیا عه بهتع
 - 3ال ووتع ظ وویا عر ووحعاطبح ووقعی ب وویمعپطع ووسعو ه ووی سع
یرمحنیسعوال یع حهحوزعا یعا یریعپضیواحیاعرحلعابلی قحرمع
"کهی س" عائحس عه بهت عیر محنیس عآ عوال ی عرت عیشمحی عاهیهسع رصرا عهیدکعویاعارضححع حد لعوعداعایرطتعروتع ورامع ظویا ع
پحرر ل عیدیا عه یک عیرملیئحت عو عیرمحنیس عدا عهقح عا یریع هنلاج عی نع ال تعرحی ع یضح نعارضح ی عدیدکعشلعوعچگر گسع
رۀعخی تعپح عآ عاهالًعیجحیع حد ل.
ه بهتعیرمحنیسعدی حع حد ل .ع
 - 4ع هانی عداعهرادع یاهیع شحعی بیمعپطعسعوع هی سع
خسی عج ستعریع یدع یمعخلیو لعهمعیل(ج)عآغیزعورودسعائوحسع
ه بهت عیرمحنیسعرتع یضح نعج سوتعخورشعآهل ولع فموتعواو ع ه یک عیرملیئحتعوعیرمحنیسعشیهلعپضی ی ع قرپسعوعجزی سعکتع
جل لیًعهرادعاصر بعشرای عی سعهقیمعرمحکعه بهتعپحیاع ح متع
هریادعذ لعر ثعوعذ الًعارضح ی عهفصلعیای تع حد ل .ع
داعج ستعرحی ع یضح نعارضح ی عدیدکعشل.
 - 1احزی عهلعرحسم عیدیا عه یک عی غی سمی عرصرا ع
دا عیخححعهنسررحنعیدیا عه بهتعاعهلعردحد لعکوتعهوریادع ویدع
هفصلعرتع یضح نعارضححعدیدکعشل.

هآ نگ عشلک عرعل عیزایئحل عهرضرع عیزجی ب عپرل عیادو عوال یع
حی عغحضعاحاحبعوثحقتعرتعه یک عارهیًعهعح سعشردع.
 .2داخصرصعاحاحبعوثی قع صحعوایثیعرحی عکسی حبتعرتعیثحع
ریدثعابحعسعوعغححهمحپبتعرتعشهید عهححرنلعاصر بعشلعکتع
واثۀعشخهعشهحلعری لع یزاح قعآهح یعضلع ریدثعغحضعاحاحبع
وثحقت ع صحوایثی عرت عه یک عارهیً عهعح سعشردععایعرحهبنی عآ ع
ه یک عهحررات،عرتعاحاحبعوثحقتع صحوایثیعیپلیمع هی نلع .ع
 .3اصر ب عشل عکت عهؤ فحن عه بس عرت عو ی عخر ش عجل ع
احاهل ع هردک ،عرخیاح عج ر حح عیزآواد عیشحی عغححپی ر سعداع
دیخلعه بسعیزع ح ر تع وری لعویهبی ی عپحشح متعدریعدیشمتع
شی عکیا ح مت عو ی عخر شحی عداهطیرقیعرتعپی ر عوهقحای ع
ی ذکعکشراعی جیمعد نلع.
 .4داهرادعهرضرای عوعهنیزای عیهالکسعرتعخصرصعغصبع
یایضسعدو مسعاصهح عرتعآ عشلعکتعیا ی عپر حسعریاهیمعیدیای ع
ال سعوپضیئسعهخصرصیًعریعیدیاکعیایضسع هبیا عدیشمتع ریشلع
هؤ فحن عپر حس عچت عداهحکز عوچت عدارطح عو سری س ع ی عری لع
و ی عپی ر سعخر شعایعی جیمعدیدکعدا صتعرحخرادعریغیصبحنع
یایضس عدو مس عوهعح سعآ هیعریعیدیای عال سعوپضیئسعیز حچع
ر تعرعسعواالشعدا غع تعواز لع.
 .5اصر بعشلعڅیا ری سع حی ع حص تعجیاسعایکتعجنبتعجزیئسع
دیشمتعویزاح قع ه یک عجزیئسعصلوا ی متعریشلعهی نلعجزی ی ع
قل ،عجبحی عخسیاک،عادعهیل،عانفحذعواطبحقعآ عایعرتعیدیاکع قر ع
ه رل ع نهی ل ،عچر ع حص ت عجنبت عجزیئس عدیشمت عهطیرق عخریریع
څیا ری سع حص تعصرا ع ح متعرنیًع انفحذعواطبحقعی بیمعپطعسع
و هیئسععجزیئسعیزجه تعهب فحیع ی عڅیا ری سعرردکعکتع رتعوپیع
وزهی عآ عیپلیمعع هی لع.
 .6اصر ب ع حد ل عای عوپمحبت عداخصرص عچگر گس عا صحلع
ویخذعه صرلعدایو عو حص تعجی عکلیمع لی مسعیزهقیمعای سع
رمحک عه بهت عهریص ی ع رازد عهنبعل عیزاحس عه یک عکلیمع
هبمرب ع عغحض عا صحل عه صرل ع حص ت عجی ععرتعیدیاکع قر ع

شلکعایعجلیًعاای یعهسع هی نلعوع بذیعپحشنهیدع حد لعایع ظححع
ج ست عرحی عکیاهنولی عیدیا عا یرویع وی عڅوعیا ری سعوعال حوتع
وال یع حهحوزعداعهقحعه بهتعیرمحنیسعرهنظراع هآ نگسعرحشمحع
هحی عکیاهنلی عیدیا عه یک ع وعیدیای عهحرراتعالو حع حدد،عکتع
هرادعای حلج ستعپحیاع ح ی .ع

ج ستعیدیا عه بهتعیرمحنیسعوال یعکیپحسی  :ع

ج سوووتعیدیا عه بهوووتعیرووومحنیسعوال ووویعکیپحسوووی عرمووویا ع
1398/3/21ع رویععیش وومحی عاؤر ووی عدویو وونعه وویک عیرملیئح ووتع
شوهح ،عیر وومحنیسعواؤر ووی عه وویک عیرملیئح ووتعو س ووری سع وویعوع
کیاهنلی عیدیا ع ا یعا یریعپضویواهلعدیودعشیک" سونعزیدک"ع
ائ ووحسعه به ووتعیر وومحنیسعآ عوال وویعداعهق ووحعا یر وویعه بهووتع

یاریلع شردع.
 .7اصر ب عشل عکت عیا ی عپر حس ع هب عیری عو ی عخر ش عایع
هطیرق عی بیم عپی ر عی جیم عد ل عو عدا هبیا عری عیدیاک ع قر عوری حع
یدیای عال سعوپضیئسعیز حچع ر تعرعسعواالشعدا غع رازدع.
 .8پحشنهید عهل ح ی عاهرهس عکح هحنیل عاخنحک ،عداخصرص عاعححنع
هل عزهی عهعحن عرحشمح عرحی عآ عیدیاک عغحض عهعی نی عری سمحبسع
یزرر عکهحمت عوال مس عاد ع حد ل ،عضهنی عا نهیئس عصرا ع ح یع
داصرااسعکتعیدیاکعهذکراعرتعکهبردععاشبحل،عپحرر لعوعکهبردعوری لع
ویهبی ی عهریجت عریشل عهس عاری ل عهشبل عیدیاک ع عخر ش عای عیزاح قع
هقیهی عهی ر عخر شعهح رعع هی لع.

داعوال یعپبمحی  :ع

 .1ایجع عرت عاطبحق عا نهرد ع 163/457ع هؤاخ ع 1398/1/28عپرکع
پضیئح تعداهرادعاطبحقعرل لع بسعرحی عهحاببحنعجحی عکتعجزیعآ عکهمحع
یزپنیعریلعریشلعاصهح عیاخیذع حد لعایعه یک ع حنع ب عپضیئسعرتعآ ع
ارجتعع هی لع.
 .2ی لعخبحکعص یعایهتعرتعیایئتععهع ر هی عداهرادعیامحیدعوعالمع
یامحیدعوعاعححنعرنعوعغححکعهب عهحبیشلعوعداصرا عیهمنیعععاصهح ع
یاخیذع حد لعایعا یعاعقحبعال سعپحیا ححدع.
 .3شیاوال عری ل عهیاکحی ع ی عو عدکیکحن عشهح عایعهعحنعوعه لودعرتع
یاپیمعوالدع هی لعایعدااضهحنعخطع یعهشبلعویپعع گحددع.
 .4ع ایجع عرت عشبی ی ع قر عرشح عکت عیکثح عویپعی ع عجنی س عکش ع
هحگحددععوایه حنعوع یعهمضحا نعداشفیخی تعالیو عواخصیععهحگحددع
اصهح ع یاخیذع حد لعکتعشفیخی تعوال مسعو حفتعدیادعایععیزعویپعی عرتع
د محعجنی سعیخبیاع هی لع.
 .5ج ب ع ی عه بهت عو عڅیا ری س عکت عپبالً عرت عپرهی لی س عایجعع
هحگحد لعوعیجحیآ عرتعکنل عصرا عهحگح یعاصهح ع ح متعشلعایعارهیًع
رت ع رزک ع ی عشهح عوپرهی لی حهی ع عو سری حهی عایجع ع حدد عایعیزی مریع
دورحتع یعورحوکحیرسعج ر حح عصرا ع ححدعج ستعریعخری ل عدایئحتع
خححو الحعکشراعاز زهیعخیاهتع ی ی.ع

یرمحنیس عدی ح ع حد لع.ع خسیعائحسعه بهوتعیرومحنیسع یضوح نعداع
ج ستعایعخرشعآهل لع فمتعرعلیًعاو عهرضرای عیدیا عص بیع هردکع
ویزعاهیمعپحرر لعاقیضیع هردعکتعداعیوپی عارهسعرتعریایع8ع رجتعپبلع
یزع هحعی سع4ع رعلیزع هحعداعد یاحعخر شع ضراعدیشمتعریشنلعویجحیآ ع
خ قعیهللعایعرتععوجتعی سنعآ عی جیمعد نلعداعصرااحبتعشخهعرتعع سبیع
هشبال عای لکعرتعو حفتعه رلعخر شع ی حعشلکع مری لعابقعیصرلعیزع
اخصمسع ی عپی ر سعیرمفیدکع هردکعاؤریعاپعتعآ هیعایعابقعیصرلعداع
یضح عهعیه تع هی نلع هانی عاو عهرضرای عیاریلعایپراعهی ی ت،ع
ارعریا عرتعوپیعوزهی عآ عایکحلع هردکعی زودعکتعالکعی عیزعه یک عداع
صتعیاریلعایپراعارجتع لیا لعوعی نعیهحعریعاثعشلکعکتعایپراع یعرتعوپیع
وزهی عآ عرتعهحکزعیاریلع گحددع.ع هانی عداهرادعاای یعع ظی یعرل ع
و بیس ع،ع ظی یععد یاحعوعص نعه یک ع،عا ر سعپورلعوثوی قعداخوم ع
حهیک عدا عری کع،عا میاع حکعریعکیاهنلی عوعهحیجعحنع،عیارویلعایپوراع
یضح عوعیجحیآ عدورحتع ی ع قرپسع،عجزی سعووثی قعرتعشبلعارعریاع،ع
خی تعپح ع رامعثبیعپضی یع حزعایکحلی عز یدعصرا ع ح متعوع هانی ع
داهرادعا ععهشبال عیدیا عه بهتعشهح عوعه بهتعیرملیئحتعکر بنلع
آ عوال یع حزع لی یعدیدکعشلع.ع ع

پتع پی تعکېعدع پبمحبیعدعیرمحنیسع ه بهېعدعجزیعد ری عپضی سع
دع پبمحبیع وال یعدعیرمحنیسع ه بهېعجزیعد ری عدع۱۳۹۸/۲/۲۴ع ه برمعکړېعو .ع
عڅیا رال ،ع هلی ع عوکحل ع ،ع پالوې عد ع ح عی ړخح زي عڅحړ ې عڅخت ع واورمتعدعیرملیئحتع ه بهېع
حټېع پتعا نسعپضی س عغر ډکعکېعچېعدعپضیوارالع ابلی مریبع«ع پت عیرمحنی س ع پړیو عکې عچې ع هؤ
هخ ه ع» عد عیرمحنیس ع ه بهېع ائحسع پتع هشحئعیو عدعجزیعد ری ع همههحنریوعدعدو عکرا ۍعیوعځی سعیورحلو برع رحختعیخسح مسعوک .ع پح بړک ع ق عیو عیرمحنی ی ع س ع رع انعدعپملع پتع اراعدعجزیعکردعدع
غ ړ ععپضیواهنلع ه هلشفحع« ظح »عیوعپضیواهلعو سع ه هلع«ع غر ډک عد عڅر ع هبیاکر عآ مر ر ع پت ع االو عرحک ع پيل عشرک عواورمتع ()۵۴۷ع هیدېعیو ېع قحېعیوعدع()۵۸ع هیدېع پتع ظحعکېع حر رعرحکع
رح ی ع» عد عجزی عد ری عخلهمس عغړ ع پت عغ ړ مرب عد عپمل عد ع رېع هؤ عڅیا رالعخد تعصرا عدار عو ررمتع واپسېع هلی ععوکحلع پتع رعو شیعکی تع انفحذ ع رنلعیوعدوکع انتع راعدعجسلع پ ټر رع پتع اراع
پضحېع پتع ب تعدی حک عیوعدعیرمحنی سعغراعال لېعو ېرلعشرکع .ع خد تع احاحبعکړيعد یاحتعیوعدعیاګر عیرملیئحتع ه بهېع پحع پح بړېع دعجزیعکردعدع۵۵۰ع هیدېعیو ېع قحېع هطیرقع پتع رع رعکیلعیوعشدږع
شدږع هحیشمېع انفحذ ع رنلع ری لېع ه برمعکړل .ع
د ع یدې عپضحې عد ع همههحنر عڅخت ع ر ع ان عد عپمل ع پت ع ارا عدعیاګر ع سعخد تعیامحیضحتع و ررم ت .ع
و سری سعیرملیئيتع ه بهېع پتع۲۵عکی تع انفحذ ع رنلعیوعدا ع انتع پت ع رری عرحک ع همههحنر ع عخد ې عغرښ منې ع ه بهې ع اتعو ړی لېع د ع یدې عغر ډې عپضی س ع پالو عوو ل عد ع ارا ر ع پح عو ړی لېعشرېع
ج ستعکهحسحر عاؤری عیرمحنی سعوال یعکیرلعرمیا ع1398/3/2عا یع
را ع س عد عجسل ع پ ټر ر ع پت ع ارا ع پت عدا عدا عکی ت ع اع حقس ع رنلع کړ ې .ع
پح بړې عواورمسع تعديعکرال عشيعد ع اهحزعغرښ منتعوکړي .ع
ا یری عپضیوارالعهعحیجعی ل ن" یهل "عائحسعه بهتعیرمحنیسعدی حع
حد ل .ع
دا عآجنلیعج ستعروتعع اعولیدع30ع هرضورععهخم و عیزعپبحولعپحشونهیدی ع
ه یک عهحررات ،عاحی عودورحتع ی عجزیئسعکتعهبنسعرحعا وععانویزعع
رمیا ع 1398/3/26عپضیواهنلغرث عی ل ن"ای ح " ع ائحسع و ی ع ه ر ت عشی ع یضح عوه بسع ریع ر حفرامعپضیئسعویدیا ع
همذکحک ع ایضس ع رت ع ظح ع هح حرحل ع ل عودا عیخحح ع ع ا یری ع ه یک ع هریص یعواز لکعرردعهرادعر ثعوارحلکع سعپحیاع ح متعودا محجتعداع
ه بهت عیرمحنیس عوال ی ع ریهحی عکت عی شی ع ای ع ه ب عیهلل"رخسع ررد ل عو هانی عشعبی عپضیئسع ویدیا عشی ع ریع رهمح نع ظی یع
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شل،عکتعخرشبخمی تع اهیمعپضی ع وکیاهنلی عیدیا عآ ع ه یک ع رتع ارحلک ع س عصرا ع هحگححدعواهیهیًع هحیجعحنعیزعکیاکحدع ه یک ع

رمیا ع1398/2/24ع حلمسعریعاحکحبعپضیواحیاع ح س" ی لع
زیدک"عائحسعه بهتعیرملیئحتعارحلکع سعرتعاخ فی عیافیلعوال یع
ر ،عپضیواهنلعهرلعی ل نع"هعحیج"عوپضیواحیاع یهلعشیک" یزم"ع
یاضی عآ عه بهتعیزعهحکزعیصالحعواحرحیعیافیلعآ عوال یعکتع
یخححیًعرتعاعهححعجل ل عآ عویپععپسهیع فم عشهح عخی لعیرنعو حلع
کتعهل عدوریلعپبلعی ممیحع حد لکعرردع قلعهبی ع هردکعیری،ع

ه بهتعیرملیئحتعارحلکع سعرتعجحی ع یشسعیزع سیدعیدیا عوال یع
حی عداعج سوتعا نوسعهوؤاخع1398/3/22عکوتعا ویعا یرویع
پضیواحیا عابلی هید ع"وثحق"عائحسعه بهوتعرویع ضوراعدیشویع
څ یا رال عهر  ،عوکال عهولی ععوعاولکعی عیزعهوحدمعداعصوعی ر ع
ج سی عه بهتعیرمحنیسعدی حوپضحتعرر عیرمفیدکعیزعصال حیع
و حفر عوعازو حع یرنیدعرتعیاهیمعاضرعآهح یعجنی سعپرهی لی سع
یهنحتعآ ع وال ی،عوکحلع ذاع ی حتعشش عشیاوی سعوعدوانعیزعی حیدع

ریزد لعرتعاهلعآواد ع
حلیعضهنعد لیاعیزعیافیلعه جرزعداعرخشع ی عریزعورسمتعآ ع
هحکزعیزعصنرسعدارس،عیای ع ی عرردعوریش،عکمیرخی تعواهیهسع
رخش ع ی عاعهحح عجل ل عکت عدیای عرت عابقت عویهبی ی عخربع
ا ی شسعرردعد ل ع هردکعوعهشبال عهرجردعایع یدعدیشیع هرد .ع
اعهحح عکت عرنیرح ع لیشمنعرح عوآبعیزعرلوعی ممیحعغححع عیلعرردع

ه بس عایعا یعارحلکع سعپحیاعدیدعکتعداع محجتعاضرعآهح ویع
جنوی سعپرهی ولی سعیهنحوتعروتعهول عچهویاعرویلعوعششوهیکع ووبس ع
انفحذ ،عوکحلع ذاع ی حتعشش عشیاوی سععرتعهل عرتعهیکع بسع
انفحذ عوع بمنعیزعی حیدعه بسعداعرتعهرادعهعیو یعداعپضی ی ع
رر یرمفیدکعیزعصال حیععو حفر عوعازو حعیرنیدعرتعهل ع بسیلع
وعششهیکع بسعانفحذ ،عوع کع حدعه بسعد گحعداعپضحتعیشمحی ع
داعجحمعرر عیرمفیدکعیزعصال حیعو حفر عوعازو حعیرنیدعرهل ع

و عالً عری عآب عخح لک عشلک عوی مقیل عاررط عای بح ،عرح ع یعهنظ ،ع
ری تعکیهالًعدواعیزعشهحعوربنتع عیلع حد لک،ع حزعیزعی نعکتعهحکزع
هذکراعایزکعرتعآ عاعهححعهنمقلع حد لکعدیای ع کعر س تعکهبرد ع
یعوهشبال عرردکعو حزعداعپسهیعیایشتعیافیلعهذکراعکتعرعضیًع
شبی یاسعیزعجی بعیافیلعه جرزعیزعپبلعو عالًع عوجردعدیشمتع
جهیعا ععرتعه هلع سح "یرحی حهس"عرحپحریعآ عآهح یع لی ی ع
الزمعدیدکعشل.ع ع

ششهیکع بسعانفحذ عه برهحنعرتعهجیزی ع حد ل ل .ع
داعج سوتعپضوی سع هانوی عدور ووحتع وکعاضورعآهح ویع یدث ووی ع
هل ح یعاحی حکعرتعیاهیمعیخذعاشر ع هرادعارحلکع سعپحیاع ح یع
کت عهمه عععرتعهل عدوریلع بسعانفحذ عوعی فصیلعیزعو حفوتعوع
ردحدیخیعهب غع30000عرسع زیاعی غی سعجزی ع قل عه برمعرتع
هجیزی ع حد ل.رتعهمههحنعپضی یعافهح عشلعکتعداعصرا عالمع
پنیا وویع ووقعیروومحنیسعا ب ووسعش ووی عداعهحعوویدعهعحن ووتعه فوور ع
هحبیشل.

پرهی لی عیهنحتعداعزهحنتعیرحیزعوعالکع هردع.ع ع
 رمیا عع25عجرزی ع1398ع پضیواحیاعرحلعابلی قحرم"کهی س"عائحسعه بهتعیرمحنیسعوال یع حهحوزعداعه فلعا یریعیهراعز ی عکتعدا ایالاع
هههی خی تعوال یعرهنیربیعاوزعجهی سعهیداعالو حع حد لکعرردعیشمحی ع
رعهلعآوادعداعی نعه فلعضهنعابح بسعاوزعهیداعایجععرتعجی گیکعوعهقیمع
هیداعهسمنلعرتعآ ی عهمبحکتعپحآ بح عوعی ید ثع بر (ص)عص بیع هتع
جی بت ع هردعداعیخححعروتعهویدای عوع حز ولی عع ارصوحتع حهوردعاویع حکولیمع
هسلرو حیعوعهب فحیع ی عخردعایعخربعدی سمتعورلی عاهلع هی نلعایع
شی لعی غی سمی عازاهنلعایا عیزعجنگعوعجللعرردکعریشح  .ع
 پیضسع ضلعی ح هن" ض س"ع ائحسع ه بهتعیرمحنیسعوال یع رلخشی عاوزعدوشنبتع هراخع1398/3/27ععداعد محعکیاشع ائحسعد محعg.i.zع ای رتع
ضراع پذ ح متع وریعو عهالپی عکحدع.ع ائحسعد محعg.i.zعداع ایرطتع ریعد محع
هذکراعوری ی ع عی حوعیعآ ع هع رهوی عع هفصوعسعیایئوتعع هوردکعع همعیپبویًعع
ائحسع ه بهتع او عجی گیکعوی هحیع ه یک ع ویدیای عاولعسعوپضویئعسع
صو بیعع هوتععجی بوتع ع هوردکعع رعولععیزع هعح وعسع ه بهوتععیرو معحنیسعوعدرویعع
آواد ی ع ه بهتع همذکحکع ایعشححعو افصحلعدیدکع کع ریاد گح ع ارجتعد محع
g.i.zع ایعدااحصتع ارجتعو هبیا ع رتع ه یک عوال یع رلخشی عدااحصتع ی ع
هخم عج بعوعیزع هبیا عشی عداپسهیع اجهحزع ایالاعج سی عپضیئسع
ه بهتعیرمحنیسعی هیاعپلادی سعکحدع.ع ائحسععد محg.i.zع والکعردحدعکتع
و قعیصرلع هقحای عد محg.i.zعداصلدعآ عخری لشلع ایع هرضرعع ایع هرادع
اجز تعوا حلعپحیادیدکعداآ نلکع یع اویرطعو هبیا عخر شع ایع ریع ه یک ع
او ع پال ع هشخهعآغیزع و سمحشعد نل.
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پت ع ۱۳۹۸/۳/۲۲ع حټت عد یا یبعوال یعیرو معحنیسع
ه بهووووعسع ائووووعحسعی ووو وویجعپضوووویواهنلع عغووو ووالمع
رخس( بحب ع) پتع هشح عیوعپضیوارالعغالمع یاو عع
( قحووعح ع)عیوپضوویواهنلعع ابو وولی سع(پووید اع ع) پو ووتع
غ ړ مربع پتعدیرسع یلعکسعچسع هر عڅیا رالع ،ع
رحیکع هر عچتعدخدولععخیو ولعع پوتعع وژ ورعع ارا وتععوکعیوع
د غوعسع هولی عععوکحوعلع هلیا ګوع تع همضوح اع نعیو وعرع
ش ووهححع راوخ ب ورعګ ووډو عک وړ عوکعر ووهیاع۹ع رجووعسع
دا نسعغر ډوع پتعری ر عکسععغر ډکعجر ړکعشرک .ع

ت ص م ي م ق ضا ي ی

ععععع
رتعر س تع رح یهتع ی عآهرزشس ،ع ا یریعیااقم ح حیع هل ح یع ثبیعپضی ی،عچگر گسعیرمفیدکعیزد میرحسعرحسم
ویاز یرس عیجحیآ ع رح یهت عآهرزشس ع هل ح ی ع ثبیعپضی یع هل ح ی ع ثبی عپضی ی ،عیرمقیهی ع ی عکیا ع وی لعیاابیطع
دوسال حبس تنفیذی
سه سال حبس تنفیذی
ویاابیط عکیاکنی ع رمیا ع 25عجرزی ع 1398عدا عوال یع کیاکنی ع( ا یک ،عص ی ع وهصر حی عو حفر عکیاکنی ع) لع
پنج سال ودوماه حبس تنفیذی
نگح یاع رتع هبیا ع هی سع پحو حیم ع هی یعربمراال سع یخمال ی عوارحلک ع س ع رت عشبی ی ،ع هعحیا یع هریصفی ع
ده سال حبس تنفیذی
ی غی سمی )  (j.s.s.pرحی عکیاکنی ع رخش عرحسم ع وهسلر حی ع ی عکهح مت ع ل عیخمال ی  ،ع رام ع ی عاسع
پنج سال ودو ماه حبس تنفیذی
هل ح یع ثبیعپضی یع ه یک ع ایکعی لیز عشل  .ع
هحی ل عشبی ی عع الا سع حد لکععدایخح حرح یهتع هر قی تع
دوسال حبس تنفیذی
هر واحد شانزده شانزده سال حبس تنفیذی و
هرضرای ع هرادع ر ثع رح یهتعآهرزشسعشیهلع حیزع رتع یاز یرس عوایکحلع حد لعآ اتع ایکتعآهح نع وهل حی عدای نع
شصت هزار افغانی جزای نقدی
ی جید عرحسم ع هل ح ی ع ثبی عپضی ی ،ع پحورحجح عرحسم ع رح یهتعآهرخمتعی لع ری لعدااهلع پحیدکع هی نلع .ع
یکنفر ده سال حبس تنفیذی ودو نفر برائت
هل ح ی ع ثبی عپضی ی ،عاحزخی ت ع پح ع رام ع ی عرحسم ع
یکنفر اعدام و دو نفر هر واحد بیست وهفت ،بیست
وهفت سال حبس تنفیذی
یکنفر شانزده سال ویکماه حبس تنفیذی ویکنفر
هفده سال حبس تنفیذی
رتعامرسعیزع لی یعهقیمعای سعرمحکعه بهتعکراسعرریدع ویجولعشوحی طعکوراسعریزد وعلعوروتعاعولیدع24عج ولعکموبع
هر واحد یک سال ویکماه حبس تنفیذی
آهرز عرحی عپی زدکعانعیزعکیاکنی عخلهیاسعرسعرریدعوک ع دارسعرتعدرمحسعآ ح یریعپحیاعدیدعکتععریعیکهیلعکمیب،ع
دوسال و ده ماه حبس تنفیذی
ررید عشعبی عیرمحنی سعوه یک عیرملیئحتعارحلکع سعرتع کمویبع یض ووح عوعپوال عدار ووسعکوراسعهم ووذکحکعرم وویا ع
یکسال وشش ماه حبس تنفیذی
پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی
اخ فی عیافیلعوعجحی ع یشسعیزع سیدعیدیا عرتعآهرز یا ع 1398/3/4ع داعه بهتعیرملیئحتعشهح عویرمحنیسعارهیًع
یکسال وششماه حبس تنفیذی
ع
فی
سعرتعاخ
بهتعیرملیئحتعارحلکع
عه
حی
ح
هیهراعا
رت عکیا عآغویزع هوردکعواولا سع رهحوتع وح عرویایعپبولعیز ع
هر واحد دو دو سال حبس تنفیذی
بهتعیرملیئحتع
عخلهیاسعه
)عانععیزکیاکنی
9
ع(
یافیلعورحی
اروهحی عو وح عرویایعرعولیزعآ عداعهجهورعع وکعرویای ع
هشت سال حبس تنفیذی غیابا
هر واحد پنج سال وششماه حبس تنفیذی
شهح عرتعآهرز یا عهیهراعا ح حی عه بهوتعیرملیئحوتع اررطع آهرز یای عرتعپحشبحدکعهسعشرد ع
هفت سال حبس تنفیذی
شهح عی جید عوعدوانعیزعهسلر حنعرریدعآهرز عا یرویع بذیعرتعه حا نعه یک عیرملیئحتعو سری سع یع لی یعدیدکع
ع
یروی
عا
رتعآ
ع
1398
/
2
/
29
ع
عرمیا
عر
ی
عوال
هعیاس
شل عایع رهحتعیپالًع ح عریایعکیاکنی عخولهیاسعکو عروریدع
پنج سال وششماه حبس تنفیذی
یکسال ونو ماه وپنج روز حبس تنفیذی
هحیجعت عویزعهرجرد یعصنرسعدارسعوکیاکنی عخلهیاسع ورسعرریدعه بهتعهحررطعایعآهرزشعد نلع.
یکسال ویکماه حبس تنفیذی وسی هزار افغانی
جزای نقدی
سی سال حبس تنفیذی
یکنفر یکسال وپنجماه وده روز حبس تنفیذی ویک
پت ع1398/2/5ع حټتعدعکنلزعوال ویعیرومحنیسعائحسوی رع دکهحس ووحر عاص وور بر تعیړو وولوعهحیجع وورعا ووتعیخبیاشوورلع،ع
نفر برائت
یکنفر چهل هزار افغانی جزای نقدی یکنفر پنج کهحسحر عغر ډک ععدپضیواهنلعه هلعیرهعحلع( عقررسع)ع هلیا ګت عکهحسحر عدعاوی عکیلعدغر يعپتع12ع –ع هوتعیوع
سال ح بس تنفیذی
دعجزیعد ری عائحسعیوعیرمحنیسعه بهسعهعیو عپتعهشحۍع 19ع –ع هوتع حټ ووتعدع ض وولعی ه ووید ع(ع یض وولع)عدعیر وومحنیسع
یکسال وششماه حبس تنفیذی
دعیرمحنی سعد ری ر رعائحسی رعپتعګډو عدیړو لوعه بهرع ه بهوسعائ ووحسعپ ووتعهشوحۍعغر ووډکعوک ووړکعیوعایار ووحل ېع
هر واحد هفت هفت سال حبس تنفیذی
شانزده سال حبس تنفیذی
دعیرمهلیآارعیوعهحیجعحنرعداح ضرعدڅحړ سعپتع ب تعجرړکع یر وومهلیګی سعیوعدهحیجعحن ورعع اح ض ووسعپ ووتعاحاح ووبعرووحکعدع
هجده سال حبس تنفیذی
یرمحنی ي عائحسوی رعکهحسوحر عدعغړ ورعاحغوراعیوعڅحړ وسع
شرکع .ع
پ نج سال وششماه حبس تنفیذی
رهړ عدکالمعیهللعهجحلعڅرآ مر تعپحیئیعشرلع،عواورمتع ال ل عو حرلعشر عیوع تعا حلعیوعیازو يعواورمتعا ح حیارع
شش سال حبس تنفیذی
یکنفر هفده سال حبس تنفیذی ویکنفر ده سال حبس
تنفیذیسعیرمهلیګی سعیوعدهحیجعحنرعاح ضېعپتعاح احبع ات عالاښرو ت عوشرکعاحڅرعدعکهحسحر عاصور بر تعدعیصور يع
ایارحل
دو سال وشش ماه حبس تنفیذی
دکهحسحر عدغړ رعاحغرایوعڅحړ ېعال لېعو حرلعشرېعیوع یجحیآارع دیاکعیړو لکعهحیجعرعاتعیاجیععکړ ع .ع
هر واحد یکسال ویکماه حبس تنفیذی
یکسال ویکماه حبس تنفیذی
هر واحد پنج سال حبس تنفیذی
سیزده سال حبس تنفیذی
هر واحد دو سال حبس تنفیذی
یکسال ودوماه حبس تنفیذی
هفده سال حبس تنفیذی
سه سال حبس تنفیذی
رمیا ع1398/3/26ع حلیاسع ا یع ا یریعپیضسع ضلع رصرا عاهرم ع هشبال عاهلکع ویریرسعداآ هیع رهال ظتع
پنج سال وسه ماه حبس تنفیذی
یکسال ودوماه حبس تنفیذی
ی ح هن" ض س"ع ائحسع ه بهتعیرمحنیسعآ ع وال یع رتعاراع حرحلعداع ایرطتع رتع هریادعخرادع وکرچکع ا نهیئسع ی ع الزمع
سه سال ویکماه حبس تنفیذی
غحح عهمحپبت عیزه بهتعیرملیئحتع و سری سعکش ع هحیپبیع صرا ع ح ی .ع
پانزده سال حبس تنفیذی
یکسال ویکماه حبس تنفیذی وبیست هزار جزای وریزد ل ع رتعاهلعآوادعکتع ائحس  ،عپضی ،ع ه حاعویجححع یجحیآ عیدیا ع ه بهت عخرب ع رردک ع اخطس عپیرل ع هال ظتع
نقدی
ه بهتع یضحعو ی عخردع یع رردکع ظی یع وپیکسعد یاحع داآ هیع رتع ظحع حرحلع رصرا عکلعیجحیآ عپضیئس ،عیدیا ع
یکسال وده ماه ح بس تنفیذی
کیا عص ن ع ه بهت عوهی رل عآ عپنیای ع رخش ع رردع وخلهیاسع ه بهتعیرملیئحتعو سری سعکش ع هثبیعیاز یرسع
بیست ودو سال حبس تنفیذی
سه نفر هر واحد مدت یک سال حبس تنفیذی وسی ارا بتعرریرقعدورحتعجی عوک مبع ثبیعیجحیآ عپضی ی ع حد ل عو هانی ع لحی عو ژک عغحض ع رحارس عوریزد ل ع رتع
هزار افغانی جزای نقدی ویکنفربه مدت شش ماه
حبس تنفیذی وسی هزار افغانی جزای نقدی ودو جزیئسعو قرپسعکنلکعجی عوثی ق،ع اعح تع ه صر سع وآو زع ه بهتعیرملیئحتع و سری سعدای ع ا یععکتعدا محجتعکلیمع
نفر به مدت هر واحد مدت شش ماه حبس تعلیقی ی ع ری بسع وری حعرریرقع ه بهت ع همذکحکع الپحقع حد لع ی مری عوشبی مس ع رت عرهع عو ظح ع حرحل ع .پحورت ع ریزد لع
وسی هزار افغانی جزای نقدی
دا ع رحارس عدورحت عجی ع قرپس عوجزیئس عی مری ع رت ع ظحع یزیجحیآ ع اعلید عیزه یک عیرملیئحت ع ع رت عر س تع ذشمتع
هفت سال حبس تنفیذی
حرحلع هانی ع رتعاراع هر ر عچنلعج لعکمبعوثی قعیجحیع دویم عدیشمت ع ویثحی ع هثبی عآ ع هریاکعداج سی عپضیئسع
سی سال حبس تنفیذی
هفده سال حبس تنفیذی
شلک عداع پحارعپری حنع وهقحای ع هرادع هلیپتعپحیاعدیدکعشلع هحی لعیرمحنی سع هال ظتع هحگحدد .ع
دوسال حبس تنفیذی
دوسال حبس تنفیذی

یکنفر ده سال حبس تنفیذی ویکنفر پنج سال
وششماه حبس تنفیذی و چهار صد هزار افغانی رمیا ع 1398/2/1عج ست عا نس عپضیئس عد ری عیهنحیع
1398/2/22
ایهتعوارحلع سعرتعجحی ع یشسعیز سیدعیدیا عه بهتع
جزای نقدی
یکنفر بیست ویک سال حبس تنفیذی ویکنفر یرمحنیس عوال ی عپنجشححعا یعا یریعپضیواحیاعه هلع
1398/3/24
شانزده سال حبس تنفیذی
یصح"ایدل" عائحس عه بهت عیرمحنیس عرت عاضر یع
یکسال ویکماه حبس تنفیذی
رر
ه محهحنعپضیواهلعابلی قلوس"ی ض س"عاضرعپضیئسع
یکسال وشش ماه حبس تنفیذی
رر
د ری عیهنحیعایهتعوپضیواحیاعابلی نی " بحهس"عاضرع
یکسال ویکماه حبس تنفیذی
1398/3/27
خلهمسعوهنشسعج ستعپضیئسع یمعی ل ن"ری بحیا"عهل حع
هر واحد هشت هشت سال حبس تنفیذی
1398/3/25
ا ح حی عد ری عپححیهر عپضحت عپمل عو ق عهقحای ع
فوق طبق قانون محفوظ است
عپضحت عهمه ع
خلهی عپحیول عدا ی حبت عڅیا رال عهؤ
پضحتع ر عی ذکحعوکحلعهلی ععهمه ععوکحلعهلی ععهمضحاع
پضحتعریعیشمحی عرحخسعیزهحدمعایمعرشهرلعیپیابعهقمرلع
ویپیاب عهمه ع ضرادیشمنل ع ،عداصی ر عج سی عا نسع
پضیئسعا یریعه بهتعیرمحنیسعدی ح حد لع .ع
یرملیعج ستعاررطعائحسعه بهتعیرمحنیسعرنیمعخلیو لع
دید حعوعاری یعآغیزعورعلعائحسعج ستعپححیهر عاای یع ظ ع
ویدیبعج ستعپضیئسعرتع یضح نعج ستعیجهیالعرخنی عالزمع
ای عیایئت ع هرد عرعل عیز عیرمهیع ع زیاش عکتعاررطعهلپقع
عپضحت عرت عیجیزکع
پضحت عپحیئی ع حد ل عڅیا رال عهر
یضح ن عج ستععیامحیضعخر شعایعرخری شع ح یعورتع

بحبعصحبعج ست عدیهللع پتع پی ع یهتع پحلعکوعړکعیودع
پضحسعدوی ړوعی ړخر ریوګډو عوی راتع سعدغر وعډ ع
یدیبعیوپی ر سع هب فح مر تع پتعګراتعکړل،عدغر ډ ع
هنشسعښیغ سعرحیجعخی عدپضحسعدڅ ح ګری سع پوتعع
ب تع نډکعو نیعوک ړکعواورمتع هر عڅیا رالعخد تع
صورا ععدا وور عیو عش وومتعدال وعلعیوش ووری لعپض وویئسع
حلیع اتع و ړی ل عک ړلعیورحیعع هلی ععوکحلعیوپتع پی ع
کسعدپملعدپضحسع ارا سععخبح عوکړ عچسعد غر ع
و نیعپضیئسع حلی عع پتع پراکعغرارحکع ویوا ل وتععیوع
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ج ستعا نسعپضی ئسعداعایرطتعرتعجحمعپملعرتعیاهیمع کعانع
یزهسبر حنعپح تعپزلعی ی عو سری سعخریجتعدوکرکعوال یع
جرزجی عدا عد ری عجزی عه بهتعیرمحنیسعا ویعا یرویع
پضیواهنل عصبغی عیهلل"هشفق"عائحسعه بهوتعیرومحنیسع
د نډ ع هرد ع دیاکعځی ګړ عخر سع اتعوال ړلعدع ایاګع
واضر ی عپضیو اهنل عابلی صبرا"هصوه "عائوحسعد وری ع
رحکعر ع بحبعصحبعع اصهح عویوای وکعچسع پوتع ع اوحعڅع
ج ووزی عوپض وویواهنلع لی ی"روویالا "عاض وورعد ووری عجووزی ع
کسععرحیکع هر عد ظیا عیوارپحفس عدپحلع تع هرد ع
یرمحنیسعداعایالاعج سی عا نسعپضیئسعه بهتعیرمحنیسع
څختعدعخدلعخیو لعدوژ رع پتعپضحتعکسع پتع رو شیع
دی حع حد ل .ع
کی تع انفحذ ع رنولعع ه بورمعع پوعتع هجویزی ععشوعرکع غوتعع
یرملی عڅیا رالعهؤ و عیاموحیضعخور شعایعروتعخوری شع
وو لعدغتع پح بړکعپطعس عیو هی سع لکع ایررعکرال ع
ح متعوعابقعصحی یعرنلع1ع قحکع1ع هیدکع547عکردعجزی ع
شئع پل ع ب ت عخدلعیامحیضعرمح ع ه بهسع اوتعع
یزه بهتعیرمحنیسعخری ی عاشل لعهجیزی عهمه ع حد لع
و ړی ل عکړئع  ،عد ب ع پت عیرالغعرحکعغر ډکع پی ع اتع
ردس عوکحلعهلی ععپضحتعریعادعدال لعڅیا رالعیرملیئحتع
وارحلک.
وادعیاموحیضعڅیا وع ورالعیر وومحنی سع یزع ضوراع حل ووی ع

اعقحبعآ عوکحلعهلی ععیامحیضعهؤکلعخر شعایعیایئتعکحدع
و عری نررت عوکحل عهلی ع عواثت عهقمرل ع حزپححیهر عپضحتع
رخنی عهؤک حن عخر ش عای عرت عرهعع لحی عج ستععپضیئسع
اری حلعوخری ی عالی یع حد لع .ع
ردس ع حلی عج ست عپضیئس عرت عارا عی فحید  ،عپس ع ع
شهید عشهرد عه ل عویپعتعایعیرمهیعع هردکعرعلیٌعوکال ع
هلی ععاح حنعوعڅیا رالعهؤ عجهیعاوشنعشل عهرضرعع
شهرد عای عا ی عپحرش ع عپحیا عدید لعوآخحعائحسعج ستعرتع
همه عپضحتع فیعایعکالمعیخححعخر شعایعرحی ع هی لععهمه ع
پضحتع بعرسخنع شردکعوعخری ی عالی یع حد ل ع
رعل عیز عغرا عورحارس ع هت عجی بت ع حلی عج ست عپضیئسع
دا محجتعهمه عپضحتعایعرتع سبیع ق عهقحای عخلهی ع
پحیول عرت عهب غ(رحسی ع زیا) عی غی س عورت ع سبی عپمل عرتع
شی زدک عریل عو ک عهیک ع بس عانفحذ عه برم عرت عهجیزی ع
هرد .ع
رحی عاح حنعافهح عع حد لعکتع ب عپطعسع بردکع قعاهححزع
ا بس عای عداهحعید عپی ر س ع عو حز عدار ع ق عی عبل عای ع
ه فر ععهحبیشلع .ع

پضیئسعهطی بتع هردعکتع ب عه بهتعا می سعایعابقعهیدکع
54ع پی ر عاشبحلعوصال حیعه یک عاخفحفیًعاعل لع هردکع
وابقع قحکع2ع هیدکع214ع کردعجزی عریعداع ظحعدیشیع هیدکع
 216ع کرد عهذکراعهبنسعرتعاخفح عهجیزی عیصلیاع ب ع
هی نولع لحوی عپضویئسعرعولیزعیرومهیعع ظح وی عاوح حن ع
پضحتعابقع لی یعهیدکع54عپی ر عاشبحلعوصال حیعپرکع
پضیئحت عو قحکع3ع هیدکع267عپی ر عیجحیآ عجزیئسع حص تع
صیداک ع هبح ع8ع هوؤاخع1397/11/17ع ه بهوتعیرملیئحوتع
و سری س عخریجتعدوکرکع آ عوال یعایعاشل لیًعاعل لع هردکع
وریعداع ظحعدیشیع قحکع1ع هیدکع547عکردعجزی عهمه عایعرتع
هل عرسعریلع بسعانفحذ عه بورمعروتعهجویزی ع هوردکع
ودار ع ق عی عبل عهلاسعابوقعپوی ر عه فور عدی سومتع
شل .ع
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 غالمعرخس" بحب"ع ائحسع ه بهتعیرمنحیسعوال یع یا یب عرمیا ع1398/3/4ع ریع هی نلکع ی عد محعJSSPعداع یا یبعدا ع
رحعیریسع زیاشعیایئتعشلکع،عا یریعاهرهسعافمحشعپضی سع
هقحع ا یریع ه بهوتععیرو معحنیسعد وعلعوع ریزد وعلع هوردع عدا ونع
داعجح ی عریلع1397ع جح عشهسسعداع34ع ه بهتعیرمحنیسع
هالپی عاو ع هبیا عکیاکنی عرحسم عهول ح یعپضوی یع ،ع ع
و3ع ه بهتعیخمصیصسعهحکز عرحیریسعپال عافمحشعاید ع،ع
ضعحفسعی مح ی،ع بردع رامع ثبیعرحسم ع هل ح یعپضی یعدا ع
یجحیآ ع عه یک عایعهرادعرحاروسعپوحیادیدکعیرویع.عداجح وی ع
رعضسعدورحتعجی عوعالمعآ ی سع رعضسعیزع ه حا نعداعخی ت ع
رحاروسع وعی عافمحشوسعداعروطحعه ویک عیرملیئح ووتع 36364ع
پح ع رام عد میرحس ع ابیدلعی بیاعصرا ع ح یع و عری هقیرلع
دورحت عجزی سعوع31539ع دورحتع قورپسعوداعروطحعه ویک ع
هی نلکع ی عد محع یدعشلکعوالکع هبیا عوعا ععهشبال عایع
یرمحنیسع27671عدورحتعجزی سعوع7783عدورحتع قرپسعکتع
دید لع.
جهعویًع103357ع دوروحتعایعی موریعهحنهی نولهرادعرحار ووسعوع
 پض وویواهنلعه ووبعیهلل" بحب ووس"عآه ووحعثب وویعیر وونیدعووثووی قعافمحش عپحیا ح مت عیریعع.عه یک عیرملیئحتعوعیرمحنیسع ور ع
ه بهت عیرمحنیسعوال یعجرزجی عرمیا ع1398/3/18عداع
رعلیزعارحلکع سعرتعدورحتع ی ع ر عداهراد49106عدورحتعع
جرزجی ع هحیکعیثحع کع یدثتعاحی حبسعداعهسححعشی حیکعهزیا ع
ع
جزی سعوع قرپسع حص تعوعداهرادع38260عدورحتع قرپسعوع
ریعخی عوپسحشعدیاسعیجلعایع بحکع فمتعکتعانهیعرتعکرد ع
جزی س عپحیاعپضوی سعصویدا هردکععوع9654عدوروحتعایعرنویرحع
یشعداع ی یعزخهسعرتعشفیخی تعهنمقلعشلکعوداع20عجرزیعداع
دیشمنع ریپهعوعخالع یعرتعهحیجعشعهسمحدعکحدکعی لعوعارحلکع
ا یری عه بهتعیرمحنیسعوال ویعجرزجوی عرویعیشومحی عاهویمع
ووسعر ووتع6345ع دور ووحتعداهح ووتعیرملیئح ووتعوعیر وومحنیسعرووتع
پضی عوکیاهنلی عیدیا عوخلهیاسعریعرح زیا عخوم عپوحآ ع
ری جیا عهرکرلع حد لکعیریع.عد اعرحارسع ی عافمحشعاید ع
اظح عی شی ععرحی عشهلی عرهشیعروح نعوروتعزخهحوی عشوفی ع
 6ع اخ عپضی سعه یکهیاسعوع58ع اخ و عاوید بسعاشوخحهع پض وویوادرکعه هوولعزهووی عروونګحيعدعروومحېع حریدعپتع()28عوال مر رعکېعدعښځېعپحوی لېعدع یو ع ح ت عڅحګنلکعشرکعاحڅورع ړ ری وتعلر نوتعیوع وتع ایجل عورحی عریزهی لکع ی عصبحع هحلعیزعریا یکعی زدعهنوی ع
حد لکع هانی عع468عع اخ عهسم زمعارصحتععوع3ع هرادعپیرلع ه بهېعرحپحریعدعغبحګر يععپتعع هتعو شمهتعع اوویواح خری سعپضووی یووعاو ووتعدعارووحلکعګو ووۍعدع غېعجه ېعدعیهح بیعهم لکعی ی مر تععرتعپتعدېع یرملایع حد ل.
ا سحنعدی سمتعشلکعیری.ع ع
ت عغحهېعواورمتع تعښیغ يعهیا عههویا عدع ه بهرعدعایهحنځمتعکر رعپتعیړو لعخبحېعوکړېع ریاکعکېعالزهېعهحرمسعوکړيع .ع
 غالمعرخس" بحب" ع ائحسع ه بهتعیرمحنیسعوال یع یا یب عبهتعیرمحنیسعع
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رمیا ع1398/3/21ع ریع هخمحای عجوری ععیزعپشوحععی ویثععو ع
صرا ع ح متععوعیزجه تع151ع هرضرععشیهلعافمحشعیپمضیع ا وول حېعوزای عدعپ ووی ر عویکهن ووۍعرحخ ووېع ووتع ب وتعد غوتعدعشیخصور رعپوتعا قوقعروحکعر وومحکع ک ووېع ووتعپحهخمګر وورعڅخ ووتعخرښ وويعوښ وورو تعیوع ذکور اععوعکیاهنولی ععجح وعلکع هولمععآ عوال ویعداع هقوحعع ا یرویع ع
سععاو 131ع هرضرععارحلکع سعصرا ع ح متعوع20ع هرادع هغږي عکرو بيعرحکعپتعدیرويع یولعکوېعچوېع ه بهت عپت عایا ر برعڅ وراوعک ر ورعکوېعپوتعښوتع دپضی ي عزدک عکړوع،عپیضوحی رعاوتعدهشوی لیايع ه بهتعیرمحنیسعوال یع یا یبعد لعوع ریزد لع هردع ائحس ع
ا یععرحارسعپحیاعدیادعرحاالوکععرنیرحع لی یعهقیمعای سعرمحکع جرزس عهی ع پوتعکیرولعکوېعدعیهح بویعروفیا ع وضعح یعکېعپحیاع حسسع،عڅحګنلو ېعوکړېع .ع رفحو ر عدعاهحتعکر رعیوعدعالی یعدغراکعامهحنع ه بهتع رتع یضح ن ع ایالاع فیعآ نلکعکشور اعع روتععدرویععشوهیع ع
ه بهووتعداجح ووی عرحارووسع ووی عافمحشووسعاو ع13ع هوورادع پضی ېعیاشېع ع ضراعدا ردعوکملع .ع
پت عدېعکمنوتعکوېع هلیا ګوتعدعپضویئحتعځوری ع یو عپی ر حیعدعلحنګښیعپتعخیاحعداجهحزیايعیوع جری ی عوع رعجری ی ع ویرسمتعیریعی نعشهیع سمحلعکتعآ نلک ع
شبی ی عیص یبعدایو ع حزعارحلکع سعروتعاهولعیهولکععکوتع و وورهړ عه موووحمعرو وونګحيعدپضوووی ېع ظووویمعع دیړاحیعووعپتع ب تعد ح حیعدع رړو رعیوع تع حریدع ابنی رژ بيعیړاحیعووعدعپراکعکر رعپتعډګحو رعکېع کعکشراع ایع ریعکیاکحدع ی ع هثبیع ای ع هح مری حلع اپ ع ز حلعو ع
داهجهرعععدای مهی عی نعرحارسع یعع 15ع هرادعه یکهیاسع،ع دجرړښووو وویع،عداحرووو ووحکعشووو وور رعا فراهر ووو وورع څختعرهحعدعپضی ېعزدکعکړوع،عز حرنی يعهسی رع دعهحرمرعپتعیدیهېعژهنتعوکړکع .ع
رعلیًع حعکلیمعیزع هههی ی ع یضوحد اعع اویال اعععیزعصو بیعع ویع ع
 98ع هراد عاید بسععو44ع هرادعارصحر عاشخحهععوع2ع هرادع یویصال یار ع،عدی حیعیوعاخصوهععهطویرقعدع یوعدعپیضحی رعدعه ی ظیعدعپطعېعدعپحیوړاحیعپتع پتعدېعکمنتعکېعه محمعپضیوادرکعابلی سحبع ائحسع ه بهتعخح وعسع ویععی هوی اععخحرونلع ع هوردکع عوعیضوی تع ع
پیرلعاقل حعدی سمتعشلکعیریع .ع
پیضحی رعځی عپحځی عکر رع،عدعاوڼمحیعدعامهحنع ډګحو رعیوع هلیا ګتعدعجزی يعیوعهل يعپضی یووع ی ل عدرمح عه بهوېعداوی سععشورایعغوړيعیوع کحد لعکتع ظح ی عوع ارصحتع ی عشهیع رحی ع هیعجری ی عویپعیً ع
ع
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ی
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د
،عع ووتعیدیايع سوویدعرووحکعدعجووعل عهبوویاز ع،ع
پر عپ ب ع هحبخشل.
هجهرع عاری ل عه یک عداعریلع ذشومتععیزهولا عپورلعپحهویع الی یعاتعدښځرعدالرحرۍعدعامهحنعپتعهرختعدع هل ح ی عرحسم عاتعپتعپیه ح تعاهیسعو حرلعشرع ځوری عدعیدیايعاه وورهيعآهح ویعرحپحر وویعع و ع  -رم عچهیاعشنبتعهؤاخع22عجرزی ع1398عپضیواحیاعروحلع
وثی ق ع،عه صرلعوثی قعوع حص تعجوی عیجوحیعشولکعه ویک ععوع
ضراعدا رد .ع
ابلی قحرم"کهی س"عائحسعه بهتعیرمحنیسعوال یع حهحوزعداع
ه صرلععصرا ع یلعهب غع1777584988ع ی غی سعهحشردع
ه ف سعرتعهنیربیعاطبحقع حهی ع8ع ثراعریلعجیا عهقیمعای سع
کتعا ر لعخز ی تعدو یع حد لکعیریع .ع
ا یری عجههرا عیرالهسعی غی سمی عداعه بسعهحکوز عآ ع
وال یعیشمحی ع هردعرعلعیزعاطبحقع حهی عکتعرتعاعلیدع62ع انع
ع
ه برروحنعیزعه وبسعوال ویع حهوحوزعا ویع حد ل ولعائوحس ع
ه بهتعیرمحنیسعپححیهر ع لیهیعیزعاه بحدعجحهسعوعارصحتع
یاالای عریعهحدمعشل.ع ع
رهوویدا عیضو ووی تعکو ووحد،ع حو وویزعیرو وویعاو وویعی و وونع رت عرقحت عشهحو لی عویپیابعوعی نبتعری لعرگر وتعی عز ول سع
ریبعد عکمیبعدومعکردعجزی عهن حثعجحی ع سیدعیدیا عرتعآ ع
دریآ واد یعکتعرحی عیو حنعریاعداعه یک عکشراع هی نل عای عهثهحععداعجیهعتعپحیاع حح ول،عروخنحی سعهفصولع
اصح حعشلکعیری.ع ع
ع
ررجووردعآهوولکعیرووی،عاو عهحبووی حزمعهو وونظ عوع هرد .ع
یهی عری ل عارجت عدیشی عکت ع صلعشش عکردعجزی عکتعهحررطعرتع
هشخه عری عهحدمعشح کععریخمتععشردایعرحشمحع  -رمووووو وویا ع22عجووووووورزی ع1398ع پضووووو وویواحیاعروووووووحلع
جحی عی مخیریاسعیریعوداعریبعچهیامعهحررطعرتعجحی ع سیدع
ابلی قحرم"کهی س"عائحسعه بهتعیرمحنیسعوال یع حهحوزعریعع
یدیا عویپعع حد لکعکتع صلعیولعآ عشیهلعجحی عاشر ،ع صلع
هرادعیرمقبیلعآ ی عپحیاع ححد.ع ع
یوع یدآواعشلعکتعا بح عکهحسحر عدرمحرسعرتع رهر رال عیهللعدیدع"ع لی سع"عپرهی لی عیهنحتعجل ولی مقحاعآ ع
دومعآ عشیهلعجحی عیخمالس،ع صلعررمعآ عشیهلعجحی عرر ع
یاالاوووی ،عخری وووی عاقر ووویعرحشووومحعرخوووشع وال یععد ل یاعوعهالپی ع هردعائحسعه بهتعداعپلمع خسیع
یرمفیدکعیزع فرذ،ع صلعچهیامعآ عشیهلعجحی عرر عیرمفیدکعیزع
درمحرسعرتعیاالای عداعرمحکعه بهتعوعه یک ع اقحاع"ع لی سع"عایعابح کع فمتعوعآازو عهر قحیع هرد،عردسع
و حفت ع ی عهرپ  ،ع صل عپنج عآ عشیهلعی زی شعغححعپی ر سع
وال ی عهحبیشل،عایعهحدمعوع هید ی عا قحقسعوع پححیه وور عهرضوورای عاطبح ووقعپووری حن،عیج ووحی ع وولی ی عوع
دیای سعوهجیزی عآ عو صلعشش عآ عکتعه لعیرمهلی عهحجعع
خبح گیا عرتعهع رهی عرحشمحعوعرهمحعداعهرادع هصرری عهقیهی عای حت،عارحلکع سعرتعشبی ی عشهحو لی ع
هسمهل عیری،عهحررطعرتعجحی عی مخیریاسعهسعریشل .ع
پضیعدرمحرسعدیشمتعریشنل.عیوع هانی عخری ی ع ص بی ع هرد عوع هانی عداعایرطتعهبیازکعریع سیدعیدیا عوع
ا حلعهحجععهسمهل عکتعپی ر عهبیازکعریع سیدعیدیا عجحی ع
غنیهنل عرحشمحعو بعری یعرمحکعه بهتعشلعایع کشی ل عهفسل نعرتع هحزعه یکهتعوعالو حعج سی ع هآ نگسع
ی مخیریاسعایعیزجه تعجحی ع سیدعیدیا ع لی سمتعیری،ع ی حیًع پضیوارال ع جحب عیهللعیکبح عرحپحریعآهح ویع رععرؤیرمفیدکعیزعآ ع ح متعشرد.ع ع
زیاشی  ،عیجحیآ عوع عی حیع ی ع هتعه یک ع کت عا یعا یریعائحسعه بهوتعیرومحنیسعدی وحعهحگوحددعوع
هرجتعرتع ظحعهسعارلعز حیعجحی عی مخیریاسعهنلاجع صلعشش ع اهرهسعیدیا عپرکعپضیئحتعی غی سمی ،عریعاحنع یوعریعشححعپحورحجح ی عپضی سعه یک عوعایکحلع
ی غی س وومی عداعآ عهرج ووردعر ووردکعوعه ووحدمعرووتعآ ع یشومحی عش ووخهععیولعیدیای عدا ونعج س ووتعصو بیعک ووحدعوع
ریبعچهیامعکردعجزی عشیهلعهؤ فحنعخلهی عایهتع هسعشرد،ع ی ووووو وول نعرهووووووویدا عا وووووووحسعکهحسوووووووحر عع رت عا نحویعج سوی عداع هوتعه ویک ،ع فویعکوتع
یهی عی ن ع بمت ع حز عالزم عرت عاذکح عیری عکت ع صرل عررم عپی ر ع جل لی میرحسعدرمحرسعرتعیاالای عکشرا،ع داویزکع وی عه ویک عر ووتعاو ع هوتعه ووحیجعحنعوع درمحرسعدیشمتعریشنل.ع ع
هبیازک عریع سیدعیدیا ،عو ی عوصال حیع ی عهحکزعال سع داعد مووحع کو وویاشعهالپو ووی عوعداعایرطو ووتعرو ووتع هشمحکحنعداعج سی عپضی سعریز،ع هتعاصیهح ع رحپحرویعآهح وویعاهورهسعیدیا عپ وورکعپض وویئحتع
وپضیئس عهبیازک عری عجحی عرنگحن ع سید عیدیا عایعکتعه یک ع هبیا ع ی عرمحکعه بهتعوعه یک عکشراعریع پضی س عوعج سی عه یک عکشوراعا نوسعروردکعوع ضوهنعیاهحنوی ع ووحع ورعع هبویا عداعایر وومی ع
یرملیئحتعویرمحنیسعارحلکع سعرتعجحی عرنگحنع حزعهشهرلعآ ع ی ن عکهحسحر عوعشحرکع ی عدرمحرسعهحدمعروتع اصیهح ع پضوی سعداعیخمحویاعاوح حنعپوحیاعدیدکع درمحرسعرتعیاالای ،عی زودعکتعا بح عپضیعداع
 Coordinative sessions held in provinces
هسعریشلعرتعصرا عهشخهعپحشعرحنسع هردکعیری .ع
هحش وورد.ععیپ ووی عیکب ووح ع هان ووی عداعایرط ووتعر ووتع ظحعدیادعایعداعآ نلکع زد کعهطیرقع کعهحبی حزمع
یاالای ،عر ثعوع فمگرعکحد ل .ع
 Administrative sessions held in appeal
ریعذکحعدال لع ر عیزعد لعهیعهلپقحنعپضی سعجحی عی مخیریاسع دا عی نعهالپی عکتعرتعایا عررمعرحای ،عداع گحی سعرؤعیرمفیدکعیزعیاالای عپضی سعخری ی ع یز عپبلعاهحتعشلک،عو بعری یعرومحکعه بهوتعوع
courts
رخش عدرمحرس عرتعیاالای عرومحکعه بهوتعایع
 Event and news
کتعاررطعهؤ فحنعخلهی عایهتعریع ظحعدیشیعهیدکع()5عپی ر ع د محعآهح یعاهرهسعیدیا عپرکعپضیئحتعی جیمع هآ نگسعرحشمحعشل .ع
هبیازکعریع سیدعیدیا عصرا ع ح متعریشلعیزعجه تعجحی ع سیدع شل ،ع حعدوعجی بعاو ع هوآ نگسعوع هبویا ع پضوویوارالع جحووبعیهللعیکبووح عضووهنعاشووح کع رحشومحعاقر ویعرخش ووحلعکعوع حوزعپ ووحیاعیرویعک ووتع
 Report from the session of high council of
Supreme Court
یدیا عپنلیشمتعشلک،عارحلکع سعرتعآ عرتعیامبیاعوص عجحهسع وووی عرحشوو وومحعع هسوووؤو حنعپضوو وویعوعه وو وویک ع هع ره ووی عر وویعا ب ووح عکهحس ووحر ،عدااوش وونی سعع حص تع ی ع هی سعه یک عهنبعلعرتعدرویع شوحع
 T he criminal decisions of courts
وهرپ عهحاببعصرا عهسع ححد،عدا نعصرا عارحلکع سعرتع ی غی س وومی عداعایرط ووتعرووتعدرمحر ووسعرحشوومحع یصال ی عیخححعوع سمحدکع ی عکتعداعچهویاعرویلع ردحدکعشلکعوعداعدرمحسعایمعهحدمعپحیاع ححد.ع ع
 T he circulars of the Supreme Court
جحی ع ی مخیریاسعشیهلعهیدکع()5عپی ر عهبیازکعریع سیدعیدیا ع شهحو لی  ،عاری تع یعوع هید وی عا قحقوسعروتع ذشمتعداع ظیمعپضی سعی غی سمی عررجردعآهلک،ع یوع یدآواعشلعکتعا بح عپضیعرعلعیزعیصال ی ع
 T he acting head of Supreme Court meeting
ری ع ظح عدیشی عهیدک ع( )27عپی ر عهذکراعیزعصال حیعه بهتع یاالای عوعهع رهی عر ثعوعابیدلع ظحعکحد لع دا عرخشعهبیازکعریع سویدعیدیا ،عیصوال ی عوع وی ح عکتعداعرخشع ی ع ر ی ر عرمحکعه بهتع
with the
ارحلک ع س عرت عجحی عرنگحن ع سید عیدیا عوداع یال عغححعیزع وعیزعرر عرحپحریعآهح یعاهرهسعیدیا عپرکع اعححنی  ،عکنمحول ع یضح عپضی عوعهنسوررحنع وعه یک عکشراعداعچهیاعریلعیخححعرتعوجردعآهلکع
 Coordinator of attorney general of usa
هیدک ع( )27عپی ر عهذکرا عدا عهحکز عشیهل عصال حی عه بهتع پضیئحتعی غی سمی ،عضهنعخرشعآهلع ر سعرتع پضی ،ع فی ویعیزعیرومقال حیعپضویعوعپضوی ،ع ،عهمعهلعیریعکتعیز نعدرمآواد یع ظیا ع هتع
 T he acting head of judiciary administrative
meeting
ارحلک ع س عرت عجحی ع سید عیدیا عودا عوال ی عابق عاشبحلع پضوی،عروتعهسوؤو حنعکهحسوحر عدرمحروسعر ووتع ی ج وویدعرحس ووم ع ووی عجل وولعوعد جحم وولعر وویز ع جی بتع هردکعوعی نعپحورتعایعاقر یعرحشمحع هی ل.ع ع
 With head of law on access to information
جل ل ع یز عصال حیعد ری ع ی عیهنحیعایهتعرردکعوداعصرااسع یاالاوی ع،عیعاهحنوی ع وحع ورعع هبویا عابوقع پحورتع ی عیدیا عوعپضی سعهع رهی عهفصلعایع داعیخححع حعدوعاحس،عرتعدویمع هبیا عوع شسیع
commission
ی عکیا عهحی عدوع هیدعوالکعدید لعاویعهوحدمع
کتعجحی عهمذکحکعشیهلعهیدکع()5عپی ر عهذکراع بیشلعریع ظحع پی ر عدرمحرس عرتعیاالاوی عوداعچهویاچربع شح کعریخی.ع ع
 T he Kabul balkh and kundoz appeallate
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داعی وونعهالپ ووی عا ووحنعی وول نعره وویدع ا عا ووحسع
دیشی ع راحی عجحی عهمذکحک عیز عصال حی عه یک عاید ع پی حسسعپرکعپضیئحتعدیدکعشل.ع ع
departments held sessions
پنلیشمت عهس عشرد عری عآ ه عرت عهنظرا عج ر حح عیز عاشمیع رحپحری عآهح یعاهورهسعیدیا عپورکعپضویع ئحتع کهحسحر عدرمحرسعرتعیاالای ،عضهنعاشبح ع هع رهی عوعیاالایاسعرحشمح عداعیخمحیاعشی ع
 T he complaint commission of balkh and
وپحی نل سعپضی یعی حعارحلکع سعرتعجحی عی مخیریاسعهنلاجع ی زود ،عکتع ظحعرتعرهیعکیا عپضیعوعه یک ع یزع هبووویا عه وو وویک عی غی سووومی عداعرخوو ووشع پحیاعدیدکعشردعکتعیزعاحسعا بح عرمحکعه بهتع
uruzgan held sessions
 T he case management system seminar held
صل عشش ع ریبعچهیاعکردعجزی عکتعشیهلعهیدکعپی ر عهبیازکع کشرا،ع حیزعیریعایعیاالایاسعکتعداعیخمحیاع درمحرسعشهحو لی عرتعیاالای ،عیزعیصال ی ع یاهحنی ع حع رعع هبیا عرتعهسرو حنعکهحسحر ع
in nengarhar appeal court
ریع سیدعیدیا ع هسعشردعداعهحکزعرتعه بهتع سیدعیدیا عوداع ی حید عوع هید ی ع ر ی ر عپحیاعدیدکعهحشرد،ع ررجوردعآه وولکعداعپض وویعی ه وویاعپ وولادی سع ه ووردکع درمحروسعر ووتعیاالا ووی عداچه وویاعچ ووربعپ ووی ر ع
 Open judicial sessions held in jawzjan herat
وال ی عرت عد ری هی عیهنحی عایهت عه یک عشهح عافر ع رت ع ر تعهنظ عچرکی عرنل عشر لعاویعج ورع وحع خری ی ع هبیا ع ی عرحشمحعی نعپرکعداعاشح کع وپی حسسع ی عهحررطعدیدکعشل.ع ع
panjshir balkh paktya and faryab appeal courts
صال حیع حددعرهمحعخریدعشل)) ع
 T he head of badakhshan appeal court visited
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the eshkashem district court
1398/2/24ع هقیمعه محمعشرای عای سعهطححعواسعاصر بع
 T he head of khust appeal court visited the
nadershahkot esmaelkhel and mandozai district
شهیاکع()167ع لی یعذ لعصلواع ی ی :ع
ج ست عا نس عپضیئسع ایجععرتععپضحتعپملع وکع یرملی عاو لیدعپضحتعاررطعپیضسعهلپقعدورحتع یرمهیععی هیای عشیه حنعپضحتعوعواثتعهقمرلع
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خی عاریمعریعخشر یعرتعیاهیمعی بیپشعوروحیداع پحیئی ع حد لکعرودسعڅیا راولع هؤ و عصورا ع ه ع ب عایعپحیئیعورتعیریسعآ عابوقع قوحکع2ع  T he head of bamyan appeal court visited the
ع
حدد))
ًعیخبیاع
ال
هی
لی
عهم
یک
هرضرععرتعجهحععه
ی بیپشع رمعرتعشنبتع31ع ثراعریلعجیا عا یع یام ووحیضعخ وور شعایعپحیئ وویعوهمعیپب ویًعوک ووال ع هیدکع22عپی ر عهنععخشر یعا حتعز عوریعداع ظحع
yakawlang district court
هحیاب عهنلاج عاصر ب عشهیاک ع ر عذا عت ع یهت ع( )89عهؤاخع ا یری عپضیواحیا عه هلعشح " ی س"عائحسع هلی ععهمههی عرتعد یععیزعهؤکال عشی عپحدیخمتع دیشیعرنلعیولع قحکع1ع هیدکع547عکردعجزی ع کع  T he head of balkh children court visited the
 1398/3/1ع رت عه بهت عیرمحنیس عوال یعکیرلعیخبیاع حد لکع
children educational center new building.
ه بهو ووتعیرو وومحنیسعوال ووویعر و و عواضووور یع وی ش ووی حیعهسوومرجبعاق وویعپضوویئسعدی سوومتع انعایعرتعهل عرحسیعو رعریلع بسعانفحذ عو کع
یری عرل ن عورح ت عرت عاهرم عه یک عیرمحنیسعوال ی عوهحیجعع
 Report from activities of judicial audit
پضیواحیاعاو ی"یچبز "عرحپحریعد ری عارحلکع ویرومح یمع حلوی عپض وویئسعایعهطی بوتع هرد وولع انعایعابقعهریدع ر عی ذکحعواای یع قحکع1ع رنلع
department.
هحررط ع حز عیرالغ عهس ع حدد عای عآ حی عرت عهحیجع عذ حرطعخر شع
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 2ع هیدکع59ع کردعجزی عرتعهل ع فلکعریلع وبسع
 T he literacy course an an augrated in balkh
اعهح ع هردکعانلی هرپععهطیرقعآ عداعزهحنتعیجحیآ عهقمضسع
ح بی"پح شس"عاضرعخلهمسعآ عد ری عداعایالاع یامحیسعوآ حیع یشسعیزعخشر یع ی عخی ریدکع سع انفحذ عه برمعرتعهجیزی ع هرد ل .ع
appeal court.
وپی ر سعرتعاهلعهسعآوا ل.ع ع
ج سی عا نسعپضیئسعآ ح یریعدی حع حد ل .ع انری ع هردک عداع هی یع حلی عپضویئسعپوسعیزع
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