
 

ته سپارل  ۀب او نقل یې له هغو څخه هر یوتورنلیک د تورنو د شمېر له په پام کې نیولو سره ترتی: تورنو ته د تورنلیک د نقل سپارل
 کېږي.

له السلیک وروسته له دوسیې سره یوځای،بې له  لخوا د هغه تورنلیک له ترتیب او د تحقیق د څارنوال: السلیک او د تورنلیک ارجاع
    ځنډه د قضایي تعقیب څارنوال ته د دعوٰي د اقامې لپاره ارجاع کېږي.

نون                                                                                                         قا تود  آ يي اجرا او دجزا اووه شپېتمه مادهیوسلو شپږشپېتمه   یوسلو 
 
 

    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

         
  

     

      
  

  

  
  
 

 
  

 
 
  

 
 

 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
  

  
 

  

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

ع4وع2شورای عاوی سعروومحکعه بهوتعرووتعاویا  ع ووی عععععع
روحای ععا وویعا یروویعپوی ر درکعرووحلع رروو ع  ووح ععععع
عه بهتعاشبحلعج سوی ع وررمسعدیدکعوععع ائحسعرمحک

و عهرضرای عشیهلعیجنولی عاروحلکع وسعروتعاهولععععععا
آوادعکتعی  عاصیهح عوعاصیو بعآ عذ العًع زیاشعهسع

ع یرلع:
ائحسعرمحکعه بهوتع وزیاشعیشومحی عععععع -

عچهیاد هحنع شسیعپیضسعی قضوی ع وی ععع عدا شی حی
ع19یع سعع17کشراع ی عاضرعشیع گهی عکتعیزایا  ع

جوور عداعشووهحعروورچسعجههوورا ع لایرووحر عاورووحتعععععع
ع لکعرردع،عیایئتعکحد لع.رح زیاع حد

دا نع شسیعهنطقر عکتعپیضسعی قضی ع ی عرحزدکع
کشووراعاضوور عوع ووی حعی وونعروویزهی ع ضرادیشوومنلعععع
داهجهرععاو ع گحی سع ی عهحررطعرتعاومهحنع قور ععع
رشحعوعیافیلعع،عاقر یعکیاعآ سعوع ح حیعع ظیمع ی ع
ع ی عاضر عدایایئتعخلهی عرهمحععرتع پضی سعکشرا

هسوولی تععاوولی یعارووهسعوعععععشووهحو لی ععوع هانووی عع
غححارهسعر ثعرتعاهلعیهلکعوعائحسعرمحکعه بهتع
ج.ی.یعص بمسعداهرادعاوشهی عهصیع  تعدا لعع زیعع
 ی عشهحو لی ع،عی بیمعهحررطعرتعپری حنعهحی جحگح ع
وع بهحیعوعی هحیععیرومفیدکعیزعاوشوهی عهصوی  تعععع
رحی ع لعیخمال ی عدا ظیمعع قرپسعوعپضی سعکشراع

ع لع.عص بیعرعهلعیواد
ائحسعرمحکعه بهتع هانی عدا یشحتعی نع شسیعریع
پیضوسعی قضووی عجههوورا ع ولعایرووحر عاورووحتع حووزععععع
هالپی ع هردکعوعاو عهرضرای عهرادعاالپتعابیدلع
ع هرد لع،عاوح حنععدا ونعهالپوی عداایرومی ععععع ی بیا
ی جیدع هبویا عع وی عهمقیرولعپضوی سع،عاو عاهحوتعععععع

 حزعاری قعهسردکععافی  ع یهتعدوجی بتعهحی عدوعکشراع
عکحد لع.

هحیابعاس حیعوع هلاد عشرای عای سع -
 سبیعرتعو ی عدوکمراعهرال یعانی یعیهللعیرالغعاضرع
یربقعشرای عای سعرمحکعه بهتعکتعیخححًیعدیاسعیجلع
ع بحکع فمتعی لعوعیزجه تعپضی ع حبنیمعکشراعروتعع ای
 سیبعهسعآهل لع،عیرحیزع حد لکعویزعریا یکعیهللع)عجع(ع

رح نعوعرتع یهحلعوعریزهی لکع ی شعرتعهح رهسعرهشیع
عصبحعجهحلعهسل یع حد لع.

هح رمعیرالغعیزجه تعا صحلع ی متع ی عجیهعتعیالعز حع
کشراعهصحعوعیز ر سنلکع ی ع خبتعیرالهسعرردعکتعیثحع
عیررع نحفتعی هومب  ع(عیزجه وتعآثویاعرویعیازشعو عروتعععععع (

ع سیبعهحی لع.
عهنظراعاطبحوقعپویع ور عدرمحروسعروتععععععع - رت

آ ی سعایهتعیزعشفی حیعیجحیآ عپضی سعوعیاالای عوع
 هانوی ععروتع ولسعاروحلکع وسععرهموحعروتعاووحی  عوعععععععع
شبی ی عهحیجعحنعوعیاحیسعپضی یعوعی زی شعهحزی ع
ععهحدمع سوبیععروتع ولعهشوبال عشوی عع،عروتععععععع یامهید
اؤری عه یک عیرمحنیسعوعاؤریع عه یک عیرملیئحوتعع
شهح عهحکزعووال ی ع لی یععدیدکعشلعایع لعیپلع کع،ع

کعریایعایعداعرتعاوزع فمتعرخیاحعپذ ح شعآ وی عع 
یخمصیصعدیدکعوعریععص بیعهسمقح عدا لعهشبال ع

ع.لسعشی عارحلکع سعالزمعرتعاهلعآوا وعهطی بی عپی ر 
 هانی عرتعآهح یعاهرهسعیدیا عپرکعپضیئحتع لی یع
دیدکعشلعایعرتعهنظراع شحع حص تع ی عه یک عوعآ ی سع

و وبعرووی یعع،ععیزیجوحیآ عپضوی سعه وویک عیزعاح وقعععع
کهحمتععی عایعار ح عوعداهرادعا ققعهط ررتععایکعکیاع
 ی عالزمعایعجسمجرعوعغحضعای حلعرتعشرای عاوی سعع

عرمحکعه بهتعیایئتع هی لع.
روویداع ظحدیشوویع مووی یعرحارووسع وووی ععععع -

عافمحشسعرتعششعانعیزعپضوی عه بهوتعععع یپمضی سعو
یرومحنیسعوال وویعغوراعرنوویرحعاشوخحهعاخطووسع ووی عععععع

طیرقویعروتعی بویمعهقوحاکعاووحزعععععو حفور عشوی ع،عداعهعع
 لی عالزمعاید بسعؤارحلکع سعرتعاخ فی عپضی سع،عه

عاجر حع حد لع.

ضهنعارحلکع سععرتعیرمهلیی عویعص تعع -
،عرحعهبنی ع ظحعا یریعاهرهسعالپحقعوعهطی عی ع
داهورادع وولعچوی شعهحروورطعروتعا صووحلعه صوورلعععععع

 حص تع ی عه یک عوع هحنطراعریعارجتعرتعیرمهلی ع
رمحنیسعوال یع نگح یاعداخصرصعا یریعه بهتعی

عاشخحهع ولودعوعصوال حیع وی ع ورزو ععععع اعححنعو

ه بهتعیرملیئحتعشهح عآ عوال یعابقعریعخمیاع ی ع
 ری سعجل لع،عا نهوی سع وی عالزمعپوی ر سعصورا ععععع

ع ح یع.ع

دکعداخریروویعاجل وولع ظووحعجزی ووسعروویعععع -
عغالمع حلاعاالهوتعهحروم یلعاعقحوبععععڅ ضرا یا درک
برهحنعجزی سعووکوال ععیا ری سع،عیپیابعه څ ر ع

عآ هیععهرادعغوراعواروحلکع وسعپحیا ح موتعوععععع هلی ع
عی نعداخریرمهیعکوتعروتعپضوی ی عیاابیرحوتععععع داهراد
هریدعهخلاع،عرحپیع،عپرلعشر سع،ععرر عیرمفیدکعیزع
صووال حیعو حفوور ع،ععیخمطوویسع،عپموولعوعی م یوولعععع
ی قیبعیاابیطعدعیشیع،ععداپحارعشحی طع بو عهویدکععع

اصیهح عهقمضسعپی ر سععپی ر عیجحیآ عجزی سع282
عیاخیذع حد لع.

شووشعاقیضوووی عاجل وولع ظوووحعهووول سععععع -
عیاحیسعپضی یعوعداعاوشنی سعشحی طع ب ع ری ضرا

پی ر عیصرلعه یکهی عهل سعهرادعغراعع482هیدکع
ع سعپحیا ح متعوعرتعیاابویطعآ هویعاصویهح عععع وارحلک

عهقمضسع ح متعشلع.
ع سعرتعرحخسعیزعهطی بوی عابول  سععع عارحلک رحاالوک

عپ ضی ی عجزی سعوعهل سع حزعجز عیجنولیع ویعععه بهت
عرردعکتعدا حهرادعاصیهح عجلی ی تعیاخیذع حد لع.ع

 

عهسع عو حنعیخذعپرلع ح میا ع هردک یرملیئسعهطی بت
ع سیدع عری عپی ر عهبیازک عپنج  عهیدک عجی بس عیز  حدد
ع سیدع عجحی   عیری ع حد لک ع ی ذ عجل لًی عکت یدیا 
عجحی   عوپضی ی  عیری ع هردک عهشخه عای عیدیا 
عجه تعجحی  ع سیدعیدیا ع لی سمتع عیز ی مخیریاسعای
یری.عرنی عه یک عارحلکع سعرتعجحی  ع یشسعیزع سیدع
عی مخیریاسع عجحی   عپضی ی  ع س عارحلک عرت یدیا 
عپضی ی عجحی  ع ع هسعریشلعوه یکهسعکت ع ذ صالح

شخهعی مخیریاسعایعارحلکع سع هی لعداعپری حنعه
عیری،عرنیرح نع حلیعپضی   عرل نعسعی نعد ری شلک

عی مخیریاسعابقعپی ر ع عجحی   عکت عآ جی عیز عی ل:  ظح
عجه تعجحی  ع سیدعیدیا ع عیدیا عیز ع سید عری هبیازک
شهحدکع شلکعوه یک عکتعجحی  عی مخیریاسعایعارحلکع
 سع هی لعداعپری حنعهشخهع حسیعی حعهقیمعه محمع
عصال حیع عدی نل عالزم عه بهت عرمحک عای س شرای 

یهللعکیاهنلعری هقطععکهحسحر ،عرهحععیهللع یادعد محع
ای بصحعکیاهنلعهشیوا یعرحیرسعی مخیری عکنح یعو ر

وهحدهسعا یریعجههرا عیرالهسعی غی سمی عرعلیزع
یصلیاع ب عیزعجی بعه بهتعیرملیئحتعجحی  ع یشسعیزع
عیری،ع عواز لک عهریص ی عکیرل عوال ی عیدیا   سید
ارا بتعیوای عپضحتعهطی عتع حد لعهرضرععهطحو تع
عجه تعجحی  عی مخیریاسعرردکعوجحی  عی مخیریاسعداع یز

ع عی گیا عشلکع صل عجحم عجزی  عکرد عچهیام عریب شش 
ع کردعجزی عداعزهحنتعچنحنعصحی یعع423یریعوهیدک

ع مکع ع ی عاهل ل ع ی عاشر  عپحدیخی ع ی عیخذ دیاد:
شخصسعکتع بسعیزعیاهیلعذ لعایعهحاببعشردع» حهی

یخذع یعپحدیخیعع-1رتع بسعهمررطعه برمعهسع حد:ع
ع-2اشر عرتعهنظراعیاهیلع فرذعداعهحی لعی مخیری ع

عهل ل...ا عهنظراع« عرت عای عاشر  عپرل ع   وهمههحن
ع می یع عیاالم عپیا هی عپبلعیز عوکحل ع یهزد کیهحیرس

ع2/3/1398(عهؤاخع908-834هم لی هیلعشهیاکع)
سع: ای  ال شی عشرای ع ای عدی

ا یریعع24/2/1398(عهؤاخع215ریالثحع یهتعشهیاکع)
ه محمعاهرهسعالپحقعوهطی عی عپحشنهید تعا یریع

ع عجحی   عد ری  عیدیا عه بهتعه محم ع سید  یشسعیز
یرمحنیسعوال یعکیرلعکتع سبع لی یعهقیمعه محمع
شرای عی سعغحضعیرحیزع ظحعرتعا یریعاهرهسعالپحقع
عرشححعذ لعهریص یع عررد، وهطی عی عه رلع حد لک

عواز لکعیری:
عیدیا ع ع سید ع یشسعیز عجحی   عرت ع س عارحلک ))د ری 
عپضی ی عجحی  ع سیدعیدیا عهنلاجعهیدک عیرمحنیسع،
پنج عپی ر عهبیازکعریع سیدعیدیا عایعهرادعارحلکع سع
پحیاعهسعد ل،عیخححیًعیوای عپضحتعیخذعاشر عهب غعدکع
عدی حعآهح بی سعرتعیاهیمعابحلیهلل" حیز "عائحسع  زیا
اه حی عری ر عکهحسحر عهسمقلعی مخیری ،عهطحعع

عی مخی ع سعپضی ی عجحی   ریاسعایعرتعه یک عارحلک
عیدیا عهحکزعال سع عرنگحنع سید عجحی   عری هبیازک
وپضیئسعافر  ع هی نلعرهمحعخری لعرردعریعآ ه عآ اتع

ع لی یعد نلعاعهحلعهسع حدد((
عالپحقع عاهرهس عه محم عا یری عپضیئس هلپقحن

عوهطی عی عداعهرادعذ اًلعیرحیزع ظحع هردکعی ل:
عیامبیاعوص عج عرت ع ی عوجزی  عجحی   حهسع))پیالاًی

وهحاببحنعآ عاعح  عوپحشعرحنسع حد لکعیریع تعرتع
یامبیاعیا ی ع یع هیدعچنی اتعهیدکعپنج عپی ر عهبیازکع
عهن حثعجحی  ع عای عجحی هس عیدیا ، ع سید عجحی   ری
عیدیا عشنیخمتعیریعکتعداع صرلعیول،عدوم،ع  سید
ع فم ،ع شم ،عد  ،ع یزد  ،ع عپنج ، عچهیام، ررم،

ریبعپنج ،ع صلعدومعدویزد  عریبعچهیامعو صلعیولع
ریبعشش ،ع صرلعدومعوشش عریبع ه ،ع صلعچهیامع
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ج سی ع هآ نگسعیدیای عال سعوپضیئسعوال ی عپنجشحح،ع حی ع
عرمیا  ع ی ع جرزیعری جیا عریعع7ثراعوع30 هل،عع31وپبمحی 

یشمحی عاؤریعو هی نلکع ی عیدیای عذ حرطعا یعا یریعاؤری ع
ه یک عیرمحنیسعدی حعوریعاالو عآ یاسعهمبحکتعپحع راعی هسعآغیزعوع

عاو عهرضرای عآاسعر ثعرعهلعیوادکعیریع:
عداعوال یعپنجشحح:

عر ثعاو عایثححعهثبیعج سی ع عیرمحنیسعرعلیز ائحسعه بهت
عهس ع ل سعکتع هی یعی جیدعاو حتعپی ر عپذ ح ع هآ نگسعدا حح

و یکهحیعپی ر عیریعص بیعوعیزعصال حیعه یک عجهیعاعححنع
عابقعپی ر عوهصررتعشرای عای سعهقیمعرمحکعه بهتع ی لعخبحک
 یدع هردکعوعخری ی عیایئحتع زیاشعرتعهرپععیزاطبحقع حص تع ی ع

ع ع ی  عیزا یری عه یک  عوعڅپطعس عجزی س عداپضی ی  یا ری س
(ع6(عو قحکع)31(عهیدکع)7تعداپضی ی ع قرپسعهطیرقعجز ع)ال ح

ع) عجز ع40هیدک عکت عپضیئحت عپرک عصال حی عو عاشبحل عپی ر  )
ری عه یک عیرمحنیسعداعؤیزصال حیع ی عهقیمعرمحکعه بهتعوا

وال ی عرردکع،ع حد لعوهمعیپبیًعرعلعیزعهحواعهخمصحعاو عهریادع
عج ستعپب سعهرضرای عذ لعایعاصر بع هرد.

ع عوعهعضلعجل عداج سی  عچی ش ع ک عیهال  عاصفحت عکت پب س
داوال یعرردعهعیو عوال یعپنجشححعضهنعاقل حعواهجحلعیزعاالشع
عج سی عپسع  عهقیمعا یریعه بهتع عاوز عوالو ح  ی عشبی ت
ع،ع عهمذکحک عرحا ععهعضلع عهبنس عذ حرط ع عیدیای  عری یرمحنیس
یزی جیدعکهحمتعاصفحتعیهال عدو مسعا یعا یریعخر شعهطیرقع

ع عکهحمتعپی ر  عجل  عویز عی حی عآوا  ع ید عدیا  عزهحن یهرا
 داایرمی ع لعهشبال ع ر عیاهحنی عدید.ع هانی ع:

یا ری سع ظیهسعیزهعضلعا ی سعه برسعپطعتعکتعڅائحسعع .1
رتعاقیالعرر ع حد لکعرردع یدعآوا ع هردعداهرادعاصر بعرحآ ع

عیرنیدعهرصرسعرعلعیزابهحلعیزعهجحی ع یا ری سعویادعڅشلعکت
 واصیهح عالزمعداهرادعیاخیذع حددع.ه بهتعشردع

ائحسعد ری عیهنحیعایهتعه بهتعیرمحنیسعهطححع هردعکتعع .2
عجهیع حص تعه رلعه بهتعهحشر لعخال ع یع  کعاعلیدعپضی ی

عایع عا قحقیاس عپحیاخال  عصلوا عی جیب عآ  عا قحقیاس و ریپه
عیزع بطحسعریاثعرطسعشل عاو لعه یکهیاسع هحنهی لعی نعیهح

یصرلعه یکهتعایدال تعاای یع خری لعشلع حد لکعویزاحسعد گحع
وعآ اتعایعکتعرتعیر عالی یعد بیلعهحنهیئح عریالثحعا قحقی ع هتع

ع عا یری ع هی نلکعڅجی بت عداهراد عشل عخری ل عامهحن یا ری س
عیایئحتع کعر س تعدال لعرخیاحڅ وجردعخال ی ععیا ری سعرعلعیز

عارجتع عهمذکحک عهعضل ع ل عداپسهی عکت عردحد عوالک همذکحک
  هردع.عخری نل

دعکتعیزاح قع هی نلکعیهنحیعه سعیزشرای عا هیعاقیضیع هر .3
عاهرم عرت عهسیجل عی ی سعد سع هی نلعکتععهنیرح عپنجشحح هحدم

یهنحیعرزا مح نعرحهی تعهحدمعپنجشححعیریعوعهحدمع بی لعرحی ع
عشرای ع ع هی نلک ع برد ع هی نلعهمیرفی ت عی جید ع یک عپنیک هجحهحن

کحکعرتعج ستعرعل عهرکرلعا هی عریاثعشلعایعاصر بعهرادعهمذ
  حددع.

 هی نلکعهل ح یعه بسعیز بردعیهبی ی عکی سعجهیعالیرححع .4
یهنحمسعهعمید نعز لی سع یدعآوا ع هرد،عداهرادع لی یعدیدکع

یهنحمسع لیشمتععشلعداصرااحبتعهل ح یعه بسعیهبی ی عالیرحح
ریشلعآ علکععه بررحنعکتعهعمیدعی لعا یریعص یعایهتعهب  ع

 عهر  عخر شعایجهیعالیو عرتعهل ح یعه بسعیریعایعدیکمحی
یازیمع هردکعوعه لعهشخصسعایعیدیاکعه بسعجهیعالیو عالیا ع

و الحعهحدمعی غی سمی عخیاهتعع هی لعدایخححج ستعریعدایئحتعخحح
ع ی یع.

عداعوال یع حی :
داعهرادعهحیرال ع سعهیرحنعپرلعیادوعوه یک عوعچگر گسع .1

 بعشلعداصرااحبتعرحی عاحاحبعوثحقتعرحی عویاثحنعشهلی عاصر
واثتعشهلی ع ححو ی عیهنحمسعیهمحیزی عخیصسعدیدکعشردعالزمع
عرردکع عپطعت عهحررطعکلیم ع عشهح عهبهلعشهحلعوی نبت یریعای
ارهیًعیزاح قعپطعتعهحرراتعرتعه یک عغحضعاحاحبعوثحقتعهعح سع
شردعداصرااحبتعشهحلعهحرراتعپرلعیادو عوال یعد گح عریشلع

عیریعایعپطعتعهحرر اتععر س مًیعریعپرلعیادو عوال یع حی عالزم

عیادو عوال یع عرعلعیزایئحلعهرضرععیزجی بعپرل عشلک  هآ نگ
  حی عغحضعاحاحبعوثحقتعرتعه یک عارهًیعهعح سعشردع.

داخصرصعاحاحبعوثی قع صحعوایثیعرحی عکسی حبتعرتعیثحع .2
 ریدثعابحعسعوعغححهمحپبتعرتعشهید عهححرنلعاصر بعشلعکتع

یزاح قعآهح یعضلع ریدثعغحضعاحاحبعشخهعشهحلعری لعۀعواث
عهعح سعشردععایعرحهبنی عآ ع عه یک عارهًی وثحقتع صحوایثیعرت

عه یک عهحررات،عرتعاحاحبعوثحقتع صحوایثیعیپلیمع هی نلع.
عو ی  عخر شعجل ع .3 عهؤ فحنعه بسعرت عکت عشل اصر ب

عغححپی ر سعداع عیشحی  عج ر حح عیزآواد  عرخیاح احاهلع هردک،
وری لعویهبی ی عپحشح متعدریعدیشمتعدیخلعه بسعیزع ح ر تع

عداهطیرقیعرتعپی ر عوهقحای ع عو ی  عخر شحی شی عکیا ح مت
  ی ذکعکشراعی جیمعد نلع.

داهرادعهرضرای عوعهنیزای عیهالکسعرتعخصرصعغصبع .4
یایضسعدو مسعاصهح عرتعآ عشلعکتعیا ی عپر حسعریاهیمعیدیای ع

ریشلععال سعوپضیئسعهخصرصیًعریعیدیاکعیایضسع هبیا عدیشمت
عری لع ع ی عو سری س عدارطح عوچت عداهحکز عچت عپر حس هؤ فحن
و ی  عپی ر سعخر شعایعی جیمعدیدکعدا صتعرحخرادعریغیصبحنع
یایضسعدو مسعوهعح سعآ هیعریعیدیای عال سعوپضیئسعیز حچع

  ر تعرعسعواالشعدا غع تعواز لع.

یا ری سع حی ع حص تعجیاسعایکتعجنبتعجزیئسعاصر بعشلعڅ .5
ه یک عجزیئسعصلوا ی متعریشلعهی نلعجزی ی عدیشمتعویزاح قع

 قل ،عجبحی عخسیاک،عادعهیل،عانفحذعواطبحقعآ عایعرتعیدیاکع قر ع
عهطیرقعخریریع عجزیئسعدیشمت عجنبت عچر ع حص ت ع نهی ل، ه رل

انفحذعواطبحقعی بیمعپطعسععیا ری سع حص تعصرا ع ح متعرنًیڅ
رتعوپیعیا ری سعرردکعکتعڅو هیئسععجزیئسعیزجه تعهب فحیع ی ع

 وزهی عآ عیپلیمعع هی لع.

عداخصرصعچگر گسعا صحلع .6 عوپمحبت عای ع حد ل اصر ب
ویخذعه صرلعدایو عو حص تعجی عکلیمع لی مسعیزهقیمعای سع
عکلیمع عه یک  عیزاحس عهنبعل ع رازد عهریص ی عه بهت رمحک
عجی ععرتعیدیاکع قر ع عغحضعا صحلعه صرلع حص ت هبمربع

 یاریلع شردع.

عپر حس .7 عیا ی  عکت عشل عخر شعایععاصر ب عو ی   عیری هب  
ع قر عوری حع عیدیاک عدا هبیا عری عد لعو عی جیم عپی ر  عی بیم هطیرق

 یدیای عال سعوپضیئسعیز حچع ر تعرعسعواالشعدا غع رازدع.

عداخصرصعاعححنع .8 عاخنحک، عهل ح یعاهرهسعکح هحنیل پحشنهید
عغحضعهعی نی عری سمحبسع عیدیاک عرحی عآ  عرحشمح عهعحن عزهی  هل 

عوال عکهحمت ع ح یعیزرر  عصرا  عا نهیئس عضهنی ع حد ل، عاد  مس
داصرااسعکتعیدیاکعهذکراعرتعکهبردععاشبحل،عپحرر لعوعکهبردعوری لع
عیزاح قع عخر شعای ع عیدیاک عهشبل عاری ل عهس عریشل عهریجت ویهبی ی 

 هقیهی عهی ر عخر شعهح رعع هی لع.

عداعوال یعپبمحی :
ع .1 عا نهرد عاطبحق عرت عع457/163ایجع پرکعع28/1/1398هؤاخ

تعداهرادعاطبحقعرل لع بسعرحی عهحاببحنعجحی  عکتعجزیعآ عکهمحعپضیئح
یزپنیعریلعریشلعاصهح عیاخیذع حد لعایعه یک ع حنع ب عپضیئسعرتعآ ع

 ارجتعع هی لع.

هی عداهرادعیامحیدعوعالمعری لعخبحکعص یعایهتعرتعیایئتععهع  .2
یامحیدعوعاعححنعرنعوعغححکعهب  عهحبیشلعوعداصرا عیهمنیعععاصهح ع

  حد لعایعا یعاعقحبعال سعپحیا ححدع.یاخیذع

عایعهعحنعوعه لودعرتع .3 عدکیکحنعشهح عو عری لعهیاکحیع ی شیاوال
 یاپیمعوالدع هی لعایعدااضهحنعخطع یعهشبلعویپعع گحددع.

عجنی سعکش عع .4 عویپعی ع عیکثح عکت عرشح ع قر  عشبی ی عرت ایجع
 هحگحددععوایه حنعوع یعهمضحا نعداشفیخی تعالیو عواخصیععهحگحددع

یاخیذع حد لعکتعشفیخی تعوال مسعو حفتعدیادعایععیزعویپعی عرتععاصهح 
 د محعجنی سعیخبیاع هی لع.

ع .5 عو عه بهت ع ی  عایجععڅج ب عپرهی لی س عرت عپباًل عکت یا ری س
هحگحد لعوعیجحیآ عرتعکنل عصرا عهحگح یعاصهح ع ح متعشلعایعارهًیع

عایعیزی م عایجعع حدد عو سری حهی عوپرهی لی حهی ع ع ی عشهح ع رزک ریعرت
دورحتع یعورحوکحیرسعج ر حح عصرا ع ححدعج ستعریعخری ل عدایئحتع

 عخححو الحعکشراعاز زهیعخیاهتع ی ی.

عج ستعیدیا عه بهتعیرمحنیسعوال یع حهحوز:
ع عهؤاخ عچهیاشنبت عه بهتعع22/3/1398 رم عیدیا  ج ست

یرمحنیسعوال یع حهحوزعا یعا یریعپضیواحیاعرحلعابلی قحرمع
عیر عائحسعه بهت عیشمحی عاهیهسع"کهی س" محنیسعآ عوال یعرت

عا یریع عهقح عدا عیرمحنیس عو عیرملیئحت عه یک  عیدیا  پحرر ل
عه بهتعیرمحنیسعدی حع حد ل.

 خسیعج ستعریع یدع یمعخلیو لعهمعیل)ج(عآغیزعورودسعائوحسععع
عیرمحنیسعرتع یضح نعج سوتعخورشعآهل ولع فموتعواو ععععع ه بهت

عهریادعذ لعر ثعوعذ اًلعارضح ی عهفصلعیای تع حد ل.
احزی عهلعرحسم عیدیا عه یک عی غی سمی عرصرا ع -1

 هفصلعرتع یضح نعارضححعدیدکعشل.

عخولهی عپضویئسعویدیا عه ویک عداعععع -2 عیای ت ا نهرد
 ج ستعهطححعوعهریادعهنلاجعآ عاشح حع حد ل.

ال  ووتع ظوویا عرووحعاطبحووقعی بوویمعپطعووسعو هووی سعععع -3
رصرا عهیدکعویاعارضححع حد لعوعداعایرطتعروتع ورامع ظویا عععع

ال  تعرحی ع یضح نعارضح ی عدیدکعشلعوعچگر گسعهنلاجعی نع
   رۀعخی تعپح عآ عاهاًلعیجحیع حد ل.

 هانی عداعهرادع یاهیع شحعی بیمعپطعسعوع هی سعع -4
ه یک عیرملیئحتعوعیرمحنیسعشیهلعپضی ی ع قرپسعوعجزی سعکتع
جل لًیعهرادعاصر بعشرای عی سعهقیمعرمحکعه بهتعپحیاع ح متع

  ی عدیدکعشل.داعج ستعرحی ع یضح نعارضح

عیخححعهنسررحنعیدیا عه بهتعاعهلعردحد لعکوتعهوریادع ویدعععع دا

شلکعایعجلًیعاای یعهسع هی نلعوع بذیعپحشنهیدع حد لعایع ظححع
عرحی عکیاهنولی عیدیا عا یرویع وی عععع یا ری سعوعال حوتععڅوعج ست

وال یع حهحوزعداعهقحعه بهتعیرمحنیسعرهنظراع هآ نگسعرحشمحع
وعیدیای عهحرراتعالو حع حدد،عکتعهحی عکیاهنلی عیدیا عه یک ع
عهرادعای حلج ستعپحیاع ح ی.

عج ستعیدیا عه بهتعیرمحنیسعوال یعکیپحسی :
ج سوووتعیدیا عه بهوووتعیرووومحنیسعوال ووویعکیپحسوووی عرمووویا  ععععععع

رویععیشوومحی عاؤرووی عدویو وونعه وویک عیرملیئحووتععععع21/3/1398
شوهح ،عیروومحنیسعواؤرووی عه وویک عیرملیئحووتعو سووری سع وویعوععععع

عیدیا ع ا یعا یریعپضویواهلعدیودعشیک" سونعزیدک"عععکیاهنلی 
ائووحسعه بهووتعیروومحنیسعآ عوال وویعداعهقووحعا یروویعه بهووتععععع

ع حد لع.ع خسیعائحسعه بهوتعیرومحنیسع یضوح نعداعععع یرمحنیسعدی ح
ج ستعایعخرشعآهل لع فمتعرعلًیعاو عهرضرای عیدیا عص بیع هردکع

بلعرجتعپع8ویزعاهیمعپحرر لعاقیضیع هردعکتعداعیوپی عارهسعرتعریایع
رعلیزع هحعداعد یاحعخر شع ضراعدیشمتعریشنلعویجحیآ عع4یزع هحعی سع

خ قعیهللعایعرتععوجتعی سنعآ عی جیمعد نلعداعصرااحبتعشخهعرتعع سبیع
هشبال عای لکعرتعو حفتعه رلعخر شع ی حعشلکع مری لعابقعیصرلعیزع
اخصمسع ی عپی ر سعیرمفیدکع هردکعاؤریعاپعتعآ هیعایعابقعیصرلعداع

عیه تع هی نلع هانی عاو عهرضرای عیاریلعایپراعهی ی ت،ع یضح عه
عرتعوپیعوزهی عآ عایکحلع هردکعی زودعکتعالکعی عیزعه یک عداع ارعریا
 صتعیاریلعایپراعارجتع لیا لعوعی نعیهحعریعاثعشلکعکتعایپراع یعرتعوپیع
وزهی عآ عرتعهحکزعیاریلع گحددع.ع هانی عداهرادعاای یعع ظی یعرل ع

یععد یاحعوعص نعه یک ع،عا ر  سعپورلعوثوی قعداخوم ععععو بیسع،ع ظی 
عری کع،عا میاع حکعریعکیاهنلی عوعهحیجعحنع،عیارویلعایپوراععع عدا  حهیک
 یضح عوعیجحیآ عدورحتع ی ع قرپسع،عجزی سعووثی قعرتعشبلعارعریاع،ع
خی تعپح ع رامعثبیعپضی یع حزعایکحلی عز یدعصرا ع ح متعوع هانی ع

 بهتعشهح عوعه بهتعیرملیئحتعکر بنلعداهرادعا ععهشبال عیدیا عه
عآ عوال یع حزع لی یعدیدکعشلع.ع

 

ع۲۴/۲/۱۳۹۸عدعری  دعجزیعېه بهعنیسحیرمعدعی والعبیحپبمعد
»ععابلی مریبعپضیوارالعدېعچېعکعکډغر ع سپضیعسا نعپتعحټې 

ععهخ ه عری  دعجزیعدعیوعهشحئعپتعسحائعېه بهعنیسحیرمعد«
»ععه هلعسو عپضیواهلعیوع«  ظح»عحه هلشفعپضیواهنلععړ غ

ععرح ی  عېر عدعپملعدعمربړ غعپتعړ غعسخلهمعری  دعجزیعد«
ع.کعشرعرلېو عېال لعغراعسنی حیرمعدعیوعحک دیع ب تعپتعحېپض
عر ګیاعدعاراعپتعپملعدعانعر عختڅعنرحهمههعدعحېپضعېید عد

عانتع داعیوعرنلع ذحانفعکی تع۲۵عپتعېه بهعیرملیئيتعسو سری 
عرنلعسقحاع عکی تع داع داعپتعاراعپتعر رټپعجسلعدع سع را

ع.وعړېکعه برم
ع،علحوکعهلی ععیا رال،څعهؤ  عېچعېکعیوړپعسنی حیرمعپت 

ع.کوعسمحیخسعرحختعلو برحیورع سیځعیوعۍکرا ع دوعدعریونحهمهه
عواورمتعکشرعپيلعرحکعاالو عپتعمر ر آعهبیاکرعرڅعدعغر ډک
علحوکعهلی ععېواپسعو ررمتع دارعصرا عخد تعیا رالڅعهؤ  
عړېب پحعپحعېه بهعتحیرملیئعر ګیاعدعیوعتحد یاعيړکعبحاحاعخد ت
ع.و ررم تعتحیامحیضعخد تع س
عېی لړوعاتعېه بهعېمنښغرعېخد ع  عنرحهمههعرحکع رریعپت
ع.ې ړک

ع سپضیعری  دعجزیعدعېه بهعنیسحیرمعدعبیحپبمعدعېکع ت پیعپت 
عېه بهعتحیرملیئعدعواورمتعختڅعې څحړعزيحخړیع حعدعېپالو
عدعکردعجزیعدعاراعپتعپملعدعانعر ع سعنی یحیرمعیوع ق عکړب پح
عرحکعر رح عېکع ظحعپتعېهید(ع۵۸)عدعیوعې قحعېیو عېهید(ع۵۴۷)

عاراعپتعر رټپعجسلعدع راعانتعدوکعیوعرنلع ذحانفعکی تعشی وعر عپت
عږشدعیوعکیلعر عر عپتعهطیرقعې قحعېیو عېهیدع۵۵۰عدعکردعجزیعد

ع.لړکعرمه بعېری لعرنلع ذحانفعېیشمحهعږشد
عېشرعېی لړوعپحعارا رعدعل ووع پالوع سپضیعډېغر عېید عد
ع.يړوکعمنتښغرعزحاهعدعشيع کرالعديع تعسواورمعړېب پح

 

ا یعع2/3/1398ج ستعکهحسحر عاؤری عیرمحنی سعوال یعکیرلعرمیا  ع
ا یریعپضیوارالعهعحیجعی ل ن" یهل "عائحسعه بهتعیرمحنیسعدی حع

ع حد ل.
عآجنلیعج ستعروتع هرضورععهخم و عیزعپبحولعپحشونهیدی عععععع30اعولیدعععدا

عاحی  عودورحتع ی عجزیئسعکتعهبنسعرحعا وععانویزعععع عهحررات، ه یک 
هریص یعواز لکعرردعهرادعر ثعوارحلکع سعپحیاع ح متعودا محجتعداع
ع ی عهمنیزعع حتعرحنعه یک عاصهح عهبنسعرحعا ععانویزععع هرادعدورحت

 حزعاصهح ع ح متعشلکعععیاخیذع حد لکعوداعپسهیعپحشنهیدی عواحی  
عهحیجوععهحرراوتع ولی یعدیدکعشولعاویعهطویرقعپوی ر عروتعهشوبال عععععععععع ورت

عایاضحنعردحدیز ل.
 

عسحائع "ای ح"ن ی لعپضیواهنلغرثع26/3/1398ع  رمیا
عسرخ"یهللعه بعایعشی  یعکتعی حریهعی والعنیسحیرمعته به
عه یک عیزع هردعسهعس هحی عنیسحیرمعته بهعحی  ا حعآهحع"زیدک

عویزع هردکعل  دع2 هبحعوع1ع هبحعو نگیب عسو سری عتحیرملیئ
عی جرععسو سری عدوعآ عه یک ع یدیاعوکیاهنلی عپضی عی رال
عرتعه یک عآ ع یدیاعوکیاهنلی عپضی عاهیمعخرشبخمی تعکتعشل،

ع ویدیاعسپضیئعفرامحر  عریعوه بسع یضحعشی عه ر تع ی  و
ع ظی یعن رهمحعریعشی ع ویدیاعسپضیئعشعبی عو هانی علررد 

عدیشیعی  جحع راهیلعشبلعرتعه یک ع یهراکیاعواهیمعآایرمت
ع  یعکیاععآهلعاهلعرتعپحرشعزح عه یک عآ عنحهحیجععیزعبت وارا
عآ عوزهی عوپیعرتعسهعط عرلو عهمذکحکعه یک عدادوعنحهحیجع

علحار عه یک عکیاکحدعیزعنعحهحیجعواهیهًیعحدحگحهعصرا عس ک

عه یک عیری اععححیخعوداع لعلححرحهع ظحعرتعسایضعهمذکحک
عرتع یدیاعوکیاهنلی عپضی او ععپیرنل ععی حریهعی والعنیسحیرم

عریعکح عور ر ع هی لیا یعصلیپیع،س فسعپی عت،حره ع  یضح
عداعشی حیعشمححرع حعیحهر قعهمعیلعیهللعیزعوع هردعلحایکعنحهحیجع
ع. هردعاهنیعیهللعخ قعرتعهیلخع ایرمی

 

 حلمسعریعاحکحبعپضیواحیاع ح س" ی لعع24/2/1398رمیا  ع
زیدک"عائحسعه بهتعیرملیئحتعارحلکع سعرتعاخ فی عیافیلعوال یع

 یزم"عر  ،عپضیواهنلعهرلعی ل نع"هعحیج"عوپضیواحیاع یهلعشیک"
یاضی عآ عه بهتعیزعهحکزعیصالحعواحرحیعیافیلعآ عوال یعکتع
یخححیًعرتعاعهححعجل لعآ عویپععپسهیع فم عشهح عخی لعیرنعو حلع
کتعهل عدوریلعپبلعی ممیحع حد لکعرردع قلعهبی ع هردکعیری،ع

عریزد لعرتعاهلعآواد
 حلیعضهنعد لیاعیزعیافیلعه جرزعداعرخشع ی عریزعورسمتعآ ع

رسعدارس،عیای ع ی عرردعوریش،عکمیرخی تعواهیهسعهحکزعیزعصن
عویهبی ی عخربع عابقت عرت عدیای  عکت عجل ل عاعهحح ع ی  رخش
عا ی شسعرردعد ل ع هردکعوعهشبال عهرجردعایع یدعدیشیع هرد.
ع لیشمنعرح عوآبعیزعرلوعی ممیحعغححع عیلعرردع عرنیرح عکت اعهحح

عرح ع یعه عاررطعای بح، عوی مقیل عشلک عآبعخح لک عری نظ ،عو عاًل
ری تعکیهالًعدواعیزعشهحعوربنتع عیلع حد لک،ع حزعیزعی نعکتعهحکزع
هذکراعایزکعرتعآ عاعهححعهنمقلع حد لکعدیای ع کعر س تعکهبرد ع
 یعوهشبال عرردکعو حزعداعپسهیعیایشتعیافیلعهذکراعکتعرعضیًع
شبی یاسعیزعجی بعیافیلعه جرزعیزعپبلعو عاًلع  عوجردعدیشمتع

"یرحی حهس"عرحپحریعآ عآهح یع لی ی عجهیعا ععرتعه هلع سح 
عالزمعدیدکعشل.ع

 

حلکع سعرتعجحی  ع یشسعیزع سیدعیدیا عوال یعه بهتعیرملیئحتعار
کوتعا ویعا یرویععععع22/3/1398 حی عداعج سوتعا نوسعهوؤاخعععع

عابلی هید ع"وثحق"عائحسعه بهوتعرویع ضوراعدیشویععععع پضیواحیا
عوکال عهولی ععوعاولکعی عیزعهوحدمعداععععڅ ی ر عصوعیا رالعهر  ،

ج سی عه بهتعیرمحنیسعدی حوپضحتعرر عیرمفیدکعیزعصال حیع
یرنیدعرتعیاهیمعاضرعآهح یعجنی سعپرهی لی سعو حفر عوعازو حع

وال ی،عوکحلع ذاع ی حتعشش عشیاوی سعوعدوانعیزعی حیدعآ عیهنحتع

ه بسعایعا یعارحلکع سعپحیاعدیدعکتعداع محجتعاضرعآهح ویعع
جنوی سعپرهی ولی سعیهنحوتعروتعهول عچهویاعرویلعوعششوهیکع ووبسععععععععع
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

ع حد ل ل.ششهیکع بسعانفحذ عه برهحنعرتعهجیزی ع
داعج سوتعپضوی سع هانوی عدورووحتع وکعاضورعآهح ویع یدثووی عععععععع

هرادعارحلکع سعپحیاع ح یعهل ح یعاحی حکعرتعیاهیمعیخذعاشر ع
عععرتعهل عدوریلع بسعانفحذ عوعی فصیلعیزعو حفوتعوعع عهمه  کت

 زیاعی غی سعجزی ع قل عه برمعرتعرسعع30000ردحدیخیعهب غع
کتعداعصرا عالمععهجیزی ع حد ل.رتعهمههحنعپضی یعافهح عشل

پنیاوویع ووقعیروومحنیسعا بووسعشووی عداعهحعوویدعهعحنووتعه فوور عععععع
 هحبیشل.

عپرهی لی عیهنحتعداعزهحنتعیرحیزعوعالکع هردع.ع
پضیواحیاعرحلعابلی قحرم"کهی س"عائحسعع1398جرزی عع25رمیا  عع -

ایالاعدافلعا یریعیهراعز ی عکتعه بهتعیرمحنیسعوال یع حهحوزعداعه 
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

ع هردعداعیخححعروتعهویدای عوع حز ولی ععع ارصوحتع حهوردعاویع حکولیمععععععجی بت
 حیعوعهب فحیع ی عخردعایعخربعدی سمتعورلی عاهلع هی نلعایعوهسلر

عشی لعی غی سمی عازاهنلعایا عیزعجنگعوعجللعرردکعریشح .
عرلخشی عی والعنیسحیرمعه بهتعسحائعس" ض "ی ح هنع ضلعسپیض -

عرتایعg.i.zعد محعسحائعکیاشعد محعداعع27/3/1398عهراخعدوشنبتعاوز
عد محعریعایرطتعداعg.i.zعد محعسحائعوریعو عهالپی عکحدع.عح مت ذپع ضرا
عهمعیپبویًعع هوردکععیایئوتععسهفصو ععهع رهوی ععآ عیحوع عی عوری ی عهذکرا

عسوپضویئععساول ععویدیای عه یک عیحوی هعگیک جیع اوعه بهتعسحائ
عدرویععوعنیسحیرومععه بهوتععسهعح وععیزعرعولعع هوردکععجی بوتعع هوتععصو بیع
عد محعارجتعگح ریادعک عدیدکعلحافصوعشححعایعهمذکحکعه بهتع آواد ی

g.i.zعع  یعدااحصتعرلخشی عی والعه یک عرتع و هبیاعارجتعدااحصتعایع
عسپضیئعج سی عایالاعزحاجهعداپسهیعشی ع  هبیاعیزعوعج بعهخم  
ععکتعردحدعوالکعg.i.zد محععسحائعکحدع.عسپلادی عی هیاعنیسحیرمعه بهت

عهرادعایعهرضرععایعخری لشلعآ علدصداعg.i.zد محعهقحای عیصرلعو ق
عه یک عریعایعش خرع و هبیاعاویرطع یعنلک داآعپحیادیدکعلحوا  عت اجز
 .د نلعو سمحشعآغیزعهشخهعپال ع او
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صم ضايت ق ر یيم  ضايتا ق  یيخ جلسه 
عداد   ت

م  نيمته
م مربوط نوع اتها ه   محکم

14/2/1398 دوسال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت تخار مجروحیت یکنفر 
18/2/1398 سه سال حبس تنفیذی  رر سرقت  یکنفر 

22/2/1398 پنج سال ودوماه حبس تنفیذی   رر سرقت یکنفر 
ذی ده سال حبس تنفی  رر قتل  یکنفر رر 

29/2/1398 پنج سال ودو ماه حبس تنفیذی   رر سرقت یکنفر 
 رر مجروحیت یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی 

هر واحد شانزده شانزده سال حبس تنفیذی و 
11/2/1398 شصت هزار افغانی جزای نقدی  

 تجاوز جنسی چهار نفر
والیت تخارمحکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن   

15/2/1398 یکنفر ده سال حبس تنفیذی ودو نفر برائت  رر قتل سه نفر 
یکنفر اعدام و دو نفر هر واحد بیست وهفت، بیست 

 وهفت سال حبس تنفیذی 
1/3/1398  قتل  سه نفر 

 دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سرپل

یکنفر شانزده سال ویکماه حبس تنفیذی ویکنفر 
حبس تنفیذی هفده سال   22/2/1398  

عضویت به دشمن وماین  دونفر
 دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت غزنی گزاری

22/2/1398 هر واحد یک سال ویکماه حبس تنفیذی   
اکتساب غیر قانونی سالح،  چهار نفر

 رر مهمات وتجهیزات نظامی

 رر خرید وفروش مواد مخدر یکنفر رر دوسال و ده ماه حبس تنفیذی 
 رر عضویت وخرابکاری یکنفر رر یکسال وشش ماه حبس تنفیذی 
 رر عضویت وخرابکاری یکنفر رر پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی 
28/2/1398 یکسال وششماه حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت دایکندی زنا یکنفر 

31/2/1398 هر واحد دو دو سال حبس تنفیذی   رر سرقت دونفر 
28/2/1398 هشت سال حبس تنفیذی غیابا    دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب سرقت یکنفر 

1/3/1398 هر واحد پنج سال وششماه حبس تنفیذی  رر رهزنی دونفر 

31/2/1398 هفت سال حبس تنفیذی   یکنفر 
نگهداری بمب دستی وپرتاب 

 غیر قانونی
یت فاریابدیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری وال  

31/2/1398 پنج سال وششماه حبس تنفیذی  دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه استیناف والیت فاریاب تجاوز جنسی یکنفر   
29/2/1398 یکسال ونو ماه وپنج روز حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب قاچاق مواد مخدر یکنفر 

حبس تنفیذی وسی هزار افغانی یکسال ویکماه 
 جزای نقدی

 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر

 رر تخریب کاری یکنفر رر سی سال حبس تنفیذی 
یکنفر یکسال وپنجماه وده روز حبس تنفیذی ویک 

1/3/1398 نفر برائت   دونفر 
قاچاق مشروبات الکولی 

 وماین
 رر

یکنفر چهل هزار افغانی جزای نقدی یکنفر پنج 
بس تنفیذی سال ح  

23/2/1398  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کاپیساء  رهزنی دونفر 

 رر سرقت یکنفر رر یکسال وششماه حبس تنفیذی 
 رر معاونت درقتل دونفر رر هر واحد هفت هفت سال حبس تنفیذی 

 رر قتل  یکنفر رر شانزده سال حبس تنفیذی 
 رر قتل  یکنفر رر هجده سال حبس تنفیذی 

نج سال وششماه حبس تنفیذی پ  18/2/1398  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کاپیساء  استعمال سالح یکنفر 
 رر تسلیمی مهمات به دشمن  یکنفر رر شش سال حبس تنفیذی 

7/3/1398 یکنفر هفده سال حبس تنفیذی ویکنفر ده سال حبس تنفیذی  یت بلخدیوان جزاء محکمه استیناف وال سرقت دونفر   
 رر شروع به تجاوز جنسی یکنفر رر دو سال وشش ماه حبس تنفیذی 

31/2/1398 هر واحد یکسال ویکماه حبس تنفیذی   رر اتفاق در جرم سرقت  دونفر 
دیوان رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه استیناف والیت بلخ قاچاق مهاجر یکنفر رر یکسال ویکماه حبس تنفیذی   
4/3/1398 هر واحد پنج سال حبس تنفیذی   رر اختطاف  دونفر 

30/2/1398 سیزده سال حبس تنفیذی   رر اختطاف یکنفر 
8/3/1398 هر واحد دو سال حبس تنفیذی   رر عضویت در گروه طالبان  دونفر 
30/2/1398 یکسال ودوماه حبس تنفیذی  هری والیت بلخ دیوان جزاء محکمه ابتدائیه ش سرقت مسلحانه یکنفر    
 رر قتل  یکنفر رر هفده سال حبس تنفیذی 
22/3/1398 سه سال حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز فریبکاری  یکنفر 

 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر پنج سال وسه ماه حبس تنفیذی 
 رر تزویر تذکره یکنفر رر یکسال ودوماه حبس تنفیذی 

ویکماه حبس تنفیذی  سه سال  رر قطع جنگل یکنفر رر 
24/2/1398 پانزده سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز قتل  یکنفر 

یکسال ویکماه حبس تنفیذی وبیست هزار جزای 
 نقدی

14/2/1398  دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل غصب موبائیل یکنفر 

بس تنفیذی یکسال وده ماه ح  21/2/1398  رر چپاولگری یکنفر 
22/2/1398 بیست ودو سال حبس تنفیذی   رر تجاوز جنسی یکنفر 

سه نفر هر واحد مدت یک سال حبس تنفیذی وسی 
هزار افغانی جزای نقدی ویکنفربه مدت شش ماه 
حبس تنفیذی وسی هزار افغانی جزای نقدی ودو 

لیقی نفر به مدت هر واحد مدت شش ماه حبس تع
 وسی هزار افغانی جزای نقدی

 رر شراب نوشی واقدام به زنا شش نفر رر

23/2/1398 هفت سال حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان عضویت به گروه طالبان یکنفر 
21/3/1398 سی سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز قتل  یکنفر 

س تنفیذی هفده سال حب  24/2/1398  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت ارزگان  تجاوز جنسی یکنفر 
 رر لواطت یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی 

29/2/1398 دوسال حبس تنفیذی   رر غصب پول یکنفر 

یکنفر ده سال حبس تنفیذی ویکنفر پنج سال 
وششماه حبس تنفیذی و چهار صد هزار افغانی 

 جزای نقدی
22/2/1398  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ارزگان  اخذ رشوت دونفر 

یکنفر بیست ویک سال حبس تنفیذی ویکنفر 
 شانزده سال حبس تنفیذی 

24/3/1398  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان  قتل دونفر 

 رر سرقت  یکنفر رر یکسال ویکماه حبس تنفیذی 
 رر سرقت  دونفر رر یکسال وشش ماه حبس تنفیذی 
27/3/1398 یکسال ویکماه حبس تنفیذی   رر شروع به سرقت  یکنفر 

25/3/1398 هر واحد هشت هشت سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان  سرقت  دونفر 

مييز خو ت ويا  استيناف طلبي  ون محفوظ استاحقوق  ن قا وق طبق  ف  هي محکومين 
 

عیحیااقم ح عیری اع،سآهرزشع  یعرح یهتعس تر عرت      
عی پضیعثبیعی ح هلعسآهرزشعرح یهتعیجحیآ عسیر ویاز

عی والعداع1398عجرزیع25ع  رمیاعکیاکنی عویاابیط
عسربمراال عی  هیعپحو حیمعسهی ع  هبیاعرتع نگح یا

عسم حرعرخشعکیاکنی ع رحی ( j.s.s.p) ی غی سمی 
ع .شلع ی لیزعایکعه یک عی پضیعثبیعی ح هل
عرتعیزح عشیهلعسآهرزشعرح یهتعر ثعهرادعهرضرای      

عسم حرعجححپحورعی، پضیعثبیعی ح هلعسم حرعجید ی
عسم حرع  یع رامع پحعاحزخی تعی، پضیعثبیعی ح هل

عسم حرعسحمیر یزدعیرمفیدکعسچگر گعی، پضیعثبیعی ح هل
عیاابیطعوی لع کیاع  یعیرمقیهیعی، پضیعثبیعی ح هل

ع ل(عکیاکنی ع فرحو عیحوهصر ع یصعا یک،)عکیاکنی 
عهریصفی عیا یحهععی ، یبشعرتعس علکحوارعیخمال ی 

عساع  یع رامعیخمال ی ،ع لعمتحکهع  یعیحر لوهس
عهر قی تعحرح یهتحدایخععالا سع حد لکععی  شبیعهحی ل

عن دایعحی  وهلعن آهحعایکتعآ اتعل  حدعلحوایکعسیر یاز
ع.عنل هی عیدکحپعدااهلعل ریعی لعآهرخمتعرح یهت

 

ع  حټتعدعکنلزعوال ویعیرومحنیسعائحسوی رععععع5/2/1398پت
ععدپضیواهنلعه هلعیرهعحلع) ع قررسع(عکهحسحر عغر ډک

دعجزیعد ری عائحسعیوعیرمحنیسعه بهسعهعیو عپتعهشحۍع
دعیرمحنی سعد ری ر رعائحسی رعپتعګډو عدیړو لوعه بهرع

دڅحړ سعپتع ب تعجرړکععاح ضردعیرمهلیآارعیوعهحیجعحنرعد
عشرکع.

 رهړ عدکالمعیهللعهجحلعڅرآ مر تعپحیئیعشرلع،عواورمتع
احبعایارحل سعیرمهلیګی سعیوعدهحیجعحنرعاح ضېعپتعاح

دکهحسحر عدغړ رعاحغرایوعڅحړ ېعال لېعو حرلعشرېعیوع

دکهحسووحر عاصوور بر تعیړو وولوعهحیجعوورعاووتعیخبیاشوورلع،عععع
عکهحسحر عدعاوی عکیلعدغر يعپتع هوتعیوععع–ع12 هلیا ګت

هوتع حټووتعدع ضوولعی هووید ع)ع یضوولع(عدعیروومحنیسععععع–ع19
ه بهوسعائووحسعپووتعهشوحۍعغر ووډکعوکووړکعیوعایارووحل ېععععع

اح ضووسعپووتعاحاحووبعرووحکعدععععیروومهلیګی سعیوعدهحیجعحنوورع
یرمحنی يعائحسوی رعکهحسوحر عدعغړ ورعاحغوراعیوعڅحړ وسعععععع
ال ل عو حرلعشر عیوع تعا  حلعیوعیازو يعواورمتعا ح حیارع
عوشرکعاحڅرعدعکهحسحر عاصور بر تعدعیصور يععع عالاښرو ت ات

عیجحیآارع دیاکعیړو لکعهحیجعرعاتعیاجیععکړ ع.
 

رتعامرسعیزع لی یعهقیمعای سعرمحکعه بهتعکراسعرریدع
آهرز عرحی عپی زدکعانعیزعکیاکنی عخلهیاسعرسعرریدعوک ع
رریدعشعبی عیرمحنی سعوه یک عیرملیئحتعارحلکع سعرتع
اخ فی عیافیلعوعجحی  ع یشسعیزع سیدعیدیا عرتعآهرز یا ع
عهیهراعا ح حی عه بهتعیرملیئحتعارحلکع سعرتعاخ فی 

(عانععیزکیاکنی عخلهیاسعه بهتعیرملیئحتع9یافیلعورحی ع)
شهح عرتعآهرز یا عهیهراعا ح حی عه بهوتعیرملیئحوتععع
عوعدوانعیزعهسلر حنعرریدعآهرز عا یرویعع شهح عی جید

رتعآ عا یرویععع29/2/1398هعیاسعوال یعر  عرمیا  ع
عویزعهرجرد یعصنرسعدارسعوکیاکنی عخلهیاسع هحیجعت

ج ولعکموبعععع24لعوروتعاعولیدعععویجولعشوحی طعکوراسعریزد وعععع
دارسعرتعدرمحسعآ ح یریعپحیاعدیدعکتععریعیکهیلعکمیب،ع
کمویبع یضووح عوعپوال عدارووسعکوراسعهمووذکحکعرموویا  عععععع

داعه بهتعیرملیئحتعشهح عویرمحنیسعارهًیعع4/3/1398
عآغویزع هوردکعواولا سع رهحوتع وح عرویایعپبولعیزعععععععع عکیا رت
اروهحی عو وح عرویایعرعولیزعآ عداعهجهورعع وکعرویایعععععععع

عآهرز یای عرتعپحشبحدکعهسعشردعاررط
 بذیعرتعه حا نعه یک عیرملیئحتعو سری سع یع لی یعدیدکع
شلعایع رهحتعیپاًلع ح عریایعکیاکنی عخولهیاسعکو عروریدعععع

 ورسعرریدعه بهتعهحررطعایعآهرزشعد نلع.

 

ع ضلعسپیضعیری اعا یعسلیاح ع26/3/1398عرمیا  
رتعاراععی والآ ععنیسحیرمعه بهتعسحائعس" ض "ی ح هن

عهمحپبت عهحیپبیعکش عسو سری عتحیرملیئعیزه بهتعغحح
عححویجعه حاعپضی ،ع،سحائعکتعآوادعاهلعرتعل وریزد

عد یاحعسوپیکع ظی یعرردکع یعخردع  و یع یضحعه بهت
عرردعرخشعپنیایعآ عوهی رلعه بهتعص نع کیا
ع ی پضیعیجحیآ عثبیعمبوکعجی عتحدورعرریرقعبت ارا
عز وآوعسه صر ع تحاععق، وثیعجی عکنلکعسو قرپعسجزیئ
عل  حدعقحالپعهمذکحکعه بهتعرریرقعح وریعسری بع  ی
ع ظحعرتعیی مرعسوجزیئعس قرپعجی عتحدورعسرحارعدا
عیجحیعق وثیعکمبعج لعچنلع  هر رعاراعرتع هانی علح حر
عشلعدکدیعپحیاعهلیپتعهرادعوهقحای عنحپری عپحارعداعشلک

عرهال ظتعداآ هیعسویریرعاهلکعهشبال عاهرمعرصرا 
عالزمع  یعسا نهیئعوکرچکعخرادعهریادعرتعایرطتعداعلح حر

ع. ح یعصرا 
عهال ظتعپیرلعساخطعرردکعخربعه بهتع یدیاعیجحیآ 
ع یدیاع،سپضیئعیجحیآ عکلعرصرا علح حرع ظحعرتعداآ هی
عسیر یازعهثبیعکش عسو سری عتحیرملیئعه بهتعسوخلهیا

رتععل وریزدعسرحارعغحضعژک وعیح لعو هانی عل  حد
عکلیمعجتحدا معکتعا یعع  دایعسو سری عتحیرملیئعه بهت

عل ریزدعپحورت.علح حرعو ظحعرهععرتعسم وشبیعیی مر
عتحیرملیئعیزه یک ع اعلیدعیزیجحیآ  ع ذشمتعر س تعرتع

عسپضیئعداج سی ع هریاکعآ عهثبیعویثحی عدیشمتعدویم
ع. گحددحهعظتهال عسنی حیرمعهحی ل

 

عیهنحیعع1/2/1398رمیا  ع عا نسعپضیئسعد ری  ج ست
ایهتعوارحلع سعرتعجحی  ع یشسعیز سیدعیدیا عه بهتع
یرمحنیسعوال یعپنجشححعا یعا یریعپضیواحیاعه هلع
عاضر یع عرت عیرمحنیس عه بهت عائحس  یصح"ایدل"
ه محهحنعپضیواهلعابلی قلوس"ی ض س"عاضرعپضیئسع

یاعابلی  نی " بحهس"عاضرعد ری عیهنحیعایهتعوپضیواح
خلهمسعوهنشسعج ستعپضیئسع یمعی ل ن"ری بحیا"عهل حع
عو ق عهقحای ع عپمل عپضحت عپححیهر  عد ری  ا ح حی 

ع عدا ی حبت عپحیول عهمه عؤیا رالعهڅخلهی    عپضحت
پضحتع ر عی ذکحعوکحلعهلی ععهمه ععوکحلعهلی ععهمضحاع
پضحتعریعیشمحی عرحخسعیزهحدمعایمعرشهرلعیپیابعهقمرلع
عداصی ر عج سی عا نسع ویپیابعهمه ع ضرادیشمنلع،

عپضیئسعا یریعه بهتعیرمحنیسعدی ح حد لع.
یرملیعج ستعاررطعائحسعه بهتعیرمحنیسعرنیمعخلیو لع
دید حعوعاری یعآغیزعورعلعائحسعج ستعپححیهر عاای یع ظ ع
ویدیبعج ستعپضیئسعرتع یضح نعج ستعیجهیالعرخنی عالزمع

عیرمه عرعلعیز ع هرد عیایئت یعع زیاشعکتعاررطعهلپقعای
ع ع حد ل عپحیئی عیجیزکعڅپضحت عرت عپضحت عهر   یا رال

 یضح نعج ستععیامحیضعخر شعایعرخری شع ح یعورتع

اعقحبعآ عوکحلعهلی ععیامحیضعهؤکلعخر شعایعیایئتعکحدع
عپضحتع ع حزپححیهر  عهقمرل عواثت عهلی ع عوکحل عری نررت و
عرتعرهعع لحی عج ستععپضیئسع رخنی عهؤک حنعخر شعای

عی حلعوخری ی عالی یع حد لع.ار
ع  ع عپس عی فحید ، عارا عرت عپضیئس عج ست ع حلی  ردس
شهید عشهردعه لعویپعتعایعیرمهیعع هردکعرعلٌیعوکال ع

یا رالعهؤ  عجهیعاوشنعشل عهرضرععڅهلی ععاح حنعوع
عدید لعوآخحعائحسعج ستعرتع عپحیا عا یعپحرشع عای شهرد

لععهمه عهمه عپضحتع فیعایعکالمعیخححعخر شعایعرحی ع هی 
عپضحتع بعرسخنع شردکعوعخری ی عالی یع حد ل

عپضیئسع ع حلی عج ست عجی بت ع هت عورحارس عغرا عیز رعل
دا محجتعهمه عپضحتعایعرتع سبیع ق عهقحای عخلهی ع
ع سبیعپملعرتع عی غی سعورت ع زیا( عهب غ)رحسی عرت پحیول
عهجیزی ع عرت ع بسعانفحذ عه برم عریلعو کعهیک شی زدک

ع هرد.
 حد لعکتع ب عپطعسع بردکع قعاهححزععرحی عاح حنعافهح ع

عدار ع قعی عبل عای ع عو حز عپی ر سع ا بسعای عداهحعید
عه فر ععهحبیشلع.

 

ئسعداعایرطتعرتعجحمعپملعرتعیاهیمع کعانعج ستعا نسعپضی
یزهسبر حنعپح تعپزلعی ی عو سری سعخریجتعدوکرکعوال یع
عد ری عجزی عه بهتعیرمحنیسعا ویعا یرویععع جرزجی عدا
پضیواهنلعصبغیعیهلل"هشفق"عائحسعه بهوتعیرومحنیسععع

اهنلعابلی صبرا"هصوه "عائوحسعد وری ععععواضر یعپضیو
جووزی عوپضوویواهنلع لی ی"روویالا "عاضوورعد ووری عجووزی ععععع
یرمحنیسعداعایالاعج سی عا نسعپضیئسعه بهتعیرمحنیسع

عدی حع حد ل.
ع ؤ و عیاموحیضعخور شعایعروتعخوری شععععععڅیا رالعهیرملی 

کردعجزی عع547هیدکعع1 قحکعع1 ح متعوعابقعصحی یعرنلع
لعهجیزی عهمه ع حد لعیزه بهتعیرمحنیسعخری ی عاشل 

لیئحتعڅیا رالعیرمردسعوکحلعهلی ععپضحتعریعادعدال لع
یزع ضوراع حلووی عع رالعیروومحنی سعوڅیا وعوادعیاموحیضعع

پضیئسعهطی بتع هردعکتع ب عه بهتعا می سعایعابقعهیدکع
پی ر عاشبحلعوصال حیعه یک عاخفحفًیعاعل لع هردکعع54

هیدکععکردعجزی عریعداع ظحعدیشیع214هیدکعع2وابقع قحکع
کردعهذکراعهبنسعرتعاخفح عهجیزی عیصلیاع ب عع216

 هی نولع لحوی عپضویئسعرعولیزعیرومهیعع ظح وی عاوح حنعععععععع
پی ر عاشبحلعوصال حیعپرکعع54پضحتعابقع لی یعهیدکع

عو قحکع پی ر عیجحیآ عجزیئسع حص تعع267هیدکعع3پضیئحت
ع ع هبح ه بهوتعیرملیئحوتعععع17/11/1397هوؤاخععع8صیداک

آ عوال یعایعاشل لًیعاعل لع هردکعو سری سعخریجتعدوکرکع
کردعجزی عهمه عایعرتعع547هیدکعع1وریعداع ظحعدیشیع قحکع

هل عرسعریلع بسعانفحذ عه بورمعروتعهجویزی ع هوردکععععع
ودار ع قعی عبل عهلاسعابوقعپوی ر عه فور عدی سومتععععع

عشل.
 

عع۲۲/۳/۱۳۹۸عپت عنیسحیرومععی والعیب د یا حټت
عغوووووالمعپضوووویواهنلععی  ووووویجعسحائووووععسه بهووووع

عع یاو عغالمعپضیوارالعیوع هشحعپت(عبح ب)سرخ
عپوووت(ع پوویداع)عسابووولی  عیوپضوویواهنلع(عع ححووع ق)
ع،عیا رالڅعهر  عسچعسکع یلعسدیرعپتعمربړ غ
عیوعوکعارا وتععوژ ورععپوتععخیو ولععدخدولععچتع هرعیکحر

عر وعیوعن همضوحاععتګوعیا  هلعلحوعوکعهولی عععسد غوع
عسرجووعع۹عرووهیاعوکعړ کووعو ګووډعربوو راوخ عححشووه
ع.رکشعکړجرعکډغر ععسکعری ر عپتعغر ډوعسدا ن

عیودعکړکوععلحپع یهتعپی عپتعدیهللعج ستعبحصعبح ب
عډ دغر وعع سعوی راتعو ګډخر ریوړیعوړدویعحسپض

عډ دغر عل،ړکعراتګعپتعتمر حهب فعسیوپی ر عیدیب
عپوتععسری ګح دڅعحسدپضعخی عرحیجعسیغ ښعسهنش
عخد تعیا رالڅعهر  عواورمتعکړوکعنی وعکډ نع ب ت

عسپضوویئعیوشووری لعل وعدالعشوومتعیوع داوورعصورا ع
ع پیعیوپتعلحوکعهلی عععیحیورعلړکع ی لړوعاتعلیح 
ع د غرعسچعړ وکع خبحععسارا عحسپضدعدپملعسک
عیوعل وتع ویواعغرارحکعپراکعپتععلیح عسپضیئعنی و

ععګایاعدعلړوالعاتعسخر عګړ ی ځع دیاکع هردعډ د ن
عڅاوحععپوتععسچعوکیویواع حاصهععبحصعبح بعر عرحک
ع هردعدپحلع تعسفحیوارپعد ظیا ع هرعیکحرععسک
عشی رو عپتعسکعتحپضعپتعدوژ رعخیو لعخدلعدعختڅ

ع غوتععرکشوععهجویزی ععتپوععه بورمععرنولعع ذحانفعکی ت
ع کرالعایررع لکع سیو هیعسپطععکړب پحعدغتعل وو
عاوتععسه بهع رمحعیامحیضعخدلع ب تع پلعشئ
عاتع پیعکډغر عرحکعیرالغعپتعد ب ع،عړئکع ی لړو

 .لکحوار
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 Coordinative sessions held in provinces  

 Administrative sessions held in appeal 
courts  
 Event and news  
 Report from the session of high council of 

Supreme Court  
 The criminal decisions of courts  
 The circulars of the Supreme Court 
 The acting head of Supreme Court meeting 

with the  
 Coordinator of attorney general of usa  
 The acting head of judiciary administrative 

meeting  
 With head of law on access to information 
commission 
 The Kabul balkh and kundoz  appeallate 

departments held sessions  
 The complaint commission of balkh and 
uruzgan held sessions 
 The case management system seminar held 

in nengarhar appeal court  
 Open judicial sessions held in jawzjan herat 
panjshir balkh paktya and faryab appeal courts 
 The head of badakhshan appeal court visited 

the eshkashem district court  
 The head of khust appeal court visited the 
nadershahkot esmaelkhel and mandozai district 

court s 
 The head of bamyan appeal court visited the 
yakawlang district court  
 The head of balkh children court visited the 

children educational center new building. 
 Report from activities of judicial audit 
department. 
 The literacy course an an augrated  in balkh 

appeal court. 

 

ریبعد  عکمیبعدومعکردعجزی عهن حثعجحی  ع سیدعیدیا عرتعآ ع
عاصح حعشلکعیری.ع

عدیشیعکتع صلعشش عکردعجزی عکتعهحررطعرتع عری لعارجت یهی
جحی  عی مخیریاسعیریعوداعریبعچهیامعهحررطعرتعجحی  ع سیدع

 صلعیولعآ عشیهلعجحی  عاشر ،ع صلععیدیا عویپعع حد لکعکت
دومعآ عشیهلعجحی  عیخمالس،ع صلعررمعآ عشیهلعجحی  عرر ع
یرمفیدکعیزع فرذ،ع صلعچهیامعآ عشیهلعجحی  عرر عیرمفیدکعیزع
عآ عشیهلعی زی شعغححعپی ر سع ع صلعپنج  عهرپ ، ع ی و حفت
دیای سعوهجیزی عآ عو صلعشش عآ عکتعه لعیرمهلی عهحجعع

عرطعرتعجحی  عی مخیریاسعهسعریشل.هسمهل عیری،عهحر
ا  حلعهحجععهسمهل عکتعپی ر عهبیازکعریع سیدعیدیا عجحی  ع
ی مخیریاسعایعیزجه تعجحی  ع سیدعیدیا ع لی سمتعیری،ع ی حًیع
هرجتعرتع ظحعهسعارلعز حیعجحی  عی مخیریاسعهنلاجع صلعشش ع
ریبعچهیامعکردعجزی عشیهلعهؤ فحنعخلهی عایهتع هسعشرد،ع

ع  عی ن عپی ر عیهی عیریعکتع صرلعررم عاذکح عرت عالزم ع حز بمت
عریع سیدعیدیا ،عو ی  عوصال حیع ی عهحکزعال سع هبیازک
عیدیا عایعکتعه یک ع عجحی  عرنگحنع سید عری وپضیئسعهبیازک
یرملیئحتعویرمحنیسعارحلکع سعرتعجحی  عرنگحنع حزعهشهرلعآ ع

عهسعریشلعرتعصرا عهشخهعپحشعرحنسع هردکعیری.
 عیزعد لعهیعهلپقحنعپضی سعجحی  عی مخیریاسعریعذکحعدال لع ر

(عپی ر ع5کتعاررطعهؤ فحنعخلهی عایهتعریع ظحعدیشیعهیدکع)
هبیازکعریع سیدعیدیا عصرا ع ح متعریشلعیزعجه تعجحی  ع سیدع
یدیا عپنلیشمتعشلک،عارحلکع سعرتعآ عرتعیامبیاعوص عجحهسع
وهرپ عهحاببعصرا عهسع ححد،عدا نعصرا عارحلکع سعرتع

(عپی ر عهبیازکعریع سیدعیدیا ع5ی مخیریاسعشیهلعهیدکع)عجحی  
ع) عدیشیعهیدک ع ظح عپی ر عهذکراعیزعصال حیعه بهتع27ری )

عیدیا عوداع یال عغححعیزع عجحی  عرنگحنع سید ع سعرت ارحلک
ع) عهحکزعشیهلعصال حیعه بهتع27هیدک عدا عپی ر عهذکرا )

عوال ی عابقعاشبحلع عیدیا عودا عجحی  ع سید ع سعرت ارحلک
یزعصال حیعد ری ع ی عیهنحیعایهتعرردکعوداعصرااسععجل ل

(عپی ر عهذکراع بیشلعریع ظحع5کتعجحی  عهمذکحکعشیهلعهیدکع)
عاید ع عه یک  عصال حی عیز عهمذکحک عجحی   ع راحی دیشی
عاشمیع عیز عج ر حح  عهنظرا عرت عآ ه  عری عشرد عهس پنلیشمت
وپحی نل سعپضی یعی حعارحلکع سعرتعجحی  عی مخیریاسعهنلاجع

ریبعچهیاعکردعجزی عکتعشیهلعهیدکعپی ر عهبیازکعع صلعشش 
ریع سیدعیدیا ع هسعشردعداعهحکزعرتعه بهتع سیدعیدیا عوداع
عافر  ع عشهح  عه یک  عایهت عیهنحی عد ری هی  عرت وال ی 

عصال حیع حددعرهمحعخریدعشل((
هط بعهرادعیرمهلی عو ظحعالپحقسعهحابعرتعآ عداعج ستعهؤاخع

 سعهطححعواسعاصر بعهقیمعه محمعشرای عایع24/2/1398
ع(ع لی یعذ لعصلواع ی ی:167شهیاکع)

))ع ظحعا یریعه محمعاهرهسعالپحقعوهطی عی عایئحلعیری،ع
عهرضرععرتعجهحععه یک عهم لی هیاًلعیخبیاع حدد((
ع) ع یهت ع ر عذا عت عاصر بعشهیاک عهنلاج عهؤاخع89هحیاب )

عیرمحنیسعوال یعکیرلعیخبیاع حد لکعع1/3/1398 رتعه بهت
عه یک عیرمحنیسعوال ی عوهحیجععیریعرل نعو عاهرم عرت رح ت

عهحیجععذ حرطعخر شع عرت عآ حی عای عیرالغعهسع حدد هحررطع حز
اعهح ع هردکعانلی هرپععهطیرقعآ عداعزهحنتعیجحیآ عهقمضسع

عوپی ر سعرتعاهلعهسعآوا ل.ع
 

ع جحبعیهللعیکبح عرحپحریعآهح ویعع پضیوارال
اهرهسعیدیا عپرکعپضیئحتعی غی سمی ،عریعاحنع
ی ووووووول نعرهووووووویدا عا وووووووحسعکهحسوووووووحر ععععع
جل لی میرحسعدرمحرسعرتعیاالای عکشرا،ع

کووویاشعهالپوووی عوعداعایرطوووتعروووتعععداعد مووحعع
 ی عرمحکعه بهتعوعه یک عکشراعریععع هبیا 

ی نعکهحسحر عوعشحرکع ی عدرمحرسعهحدمعروتعع
عیاالای ،عر ثعوع فمگرعکحد ل.

عی نعهالپی عکتعرتعایا  عررمعرحای ،عداع دا
د محعآهح یعاهرهسعیدیا عپرکعپضیئحتعی جیمع
ع حعدوعجی بعاو ع هوآ نگسعوع هبویا ععع شل،

هسوووؤو حنعپضوووویعوعه وووویک عععع وووی عرحشوووومحع
ی غی سوومی عداعایرطووتعرووتعدرمحرووسعرحشوومحعععع

عاری ت  یعوع هید وی عا قحقوسعروتعععععشهحو لی ،
یاالای عوعهع رهی عر ثعوعابیدلع ظحعکحد لع
وعیزعرر عرحپحریعآهح یعاهرهسعیدیا عپرکع
پضیئحتعی غی سمی ،عضهنعخرشعآهلع ر سعرتع
پضوی،عروتعهسوؤو حنعکهحسوحر عدرمحروسعرووتعععععع

اهحنوی ع وحع ورعع هبویا عابوقععععععیاالاوی ع،عیع
پی ر عدرمحرسعرتعیاالاوی عوداعچهویاچربععع

عپی حسسعپرکعپضیئحتعدیدکعشل.ع
حتعئرحپحریعآهح یعاهورهسعیدیا عپورکعپضویععع

عکتع ظحعرتعرهیعکیا عپضیعوعه یک ع ی زود،
کشرا،ع حیزعیریعایعیاالایاسعکتعداعیخمحیاع
عوع هید ی ع ر ی ر عپحیاعدیدکعهحشرد،ع ی حید

ع ر تعهنظ  چرکی عرنل عشر لعاویعج ورع وحعععععرت

ع رععرؤیرمفیدکعیزعآ ع ح متعشرد.ع
یوعریعشححعپحورحجح ی عپضی سعه یک عوعایکحلع
عا نحویعج سوی عداع هوتعه ویک ،ع فویعکوتععععععع رت
داویزکع وی عه ویک عرووتعاو ع هوتعهووحیجعحنعوععععع
هشمحکحنعداعج سی عپضی سعریز،ع هتعاصیهح ع
پضی سعوعج سی عه یک عکشوراعا نوسعروردکعوعععع

پضوی سعداعیخمحویاعاوح حنعپوحیاعدیدکععععععاصیهح 
هحشوورد.ععیپووی عیکبووح ع هانووی عداعایرطووتعرووتعععع
 گحی سعرؤعیرمفیدکعیزعیاالای عپضی سعخری ی ع

ع هآ نگسعرحشمحعشل.
پضوویوارالع جحووبعیهللعیکبووح عضووهنعاشووح کعععععع
هع رهووی عروویعا بووح عکهحسووحر ،عدااوشوونی سعععع

ی عکتعداعچهویاعرویلععععیصال ی عیخححعوع سمحدک
پضی سعی غی سمی عررجردعآهلک،عع ذشمتعداع ظیم

عرخشعهبیازکعریع سویدعیدیا ،عیصوال ی عوععع دا
عکنمحولع یضح عپضی عوعهنسوررحنعع اعححنی ،
ع فی ویعیزعیرومقال حیعپضویعوعپضوی ،ععععع پضی،
ی جوویدعرحسووم ع ووی عجل وولعوعد جحموولعروویز عععع
پحورتع ی عیدیا عوعپضی سعهع رهی عهفصلعایع

عشح کعریخی.ع
ا عا ووحسعداعی وونعهالپووی عاووحنعی وول نعرهوویدعع

کهحسحر عدرمحرسعرتعیاالای ،عضهنعاشبح ع
یزع هبووویا عه وووویک عی غی سووومی عداعرخووووشعععع
درمحرسعشهحو لی عرتعیاالای ،عیزعیصال ی ع
ررجوردعآهوولکعداعپضوویعی هوویاعپوولادی سع هووردکعععع
خری ی ع هبیا ع ی عرحشمحعی نعپرکعداعاشح کع

عیاالای عریعهحدمعشل.ع
رهوویدا عیضوووی تعکوووحد،ع حووویزعیرووویعاووویعی ووونععععع

واد یعکتعرحی عیو حنعریاعداعه یک عکشراعآعدری
ررجووردعآهوولکعیرووی،عاو عهحبووی حزمعهووونظ عوععععع
عهحدمعشح کععریخمتععشردایعرحشمحع هشخهعری

عهرادعیرمقبیلعآ ی عپحیاع ححد.ع
یوع یدآواعشلعکتعا بح عکهحسحر عدرمحرسعرتع
یاالاوووی ،عخری وووی عاقر ووویعرحشووومحعرخوووشعععععع
درمحرسعرتعیاالای عداعرمحکعه بهتعوعه یک ع

 ی عهحبیشل،عایعهحدمعوع هید ی عا قحقسعوعوال
خبح گیا عرتعهع رهی عرحشمحعوعرهمحعداعهرادع
پضیعدرمحرسعدیشمتعریشنل.عیوع هانی عخری ی ع

ری یعرمحکعه بهتعشلعایععغنیهنل عرحشمحعو ب
عیجحیآ عوع عی حیع ی ع هتعه یک ع  زیاشی ،
ی غی سوومی عداعآ عهرجووردعرووردکعوعهووحدمعرووتعآ عععع

عشنل.عدرمحرسعدیشمتعری
رحپحرویعآهح وویعاهورهسعیدیا عپوورکعپضوویئحتعععع
ضوهنعیاهحنوی ع ووحع ورعع هبویا عداعایروومی عععععع
درمحرسعرتعیاالای ،عی زودعکتعا بح عپضیعداع
 ظحعدیادعایعداعآ نلکع زد کعهطیرقع کعهحبی حزمع
عپبلعاهحتعشلک،عو بعری یعرومحکعه بهوتعوععع یز
رخشعدرمحرسعرتعیاالای عرومحکعه بهوتعایععع

کعوع حوزعپووحیاعیرویعکووتععععرحشومحعاقر ویعرخشووحلعع
 ی ع هی سعه یک عهنبعلعرتعدرویع شوحعععع حص ت

عردحدکعشلکعوعداعدرمحسعایمعهحدمعپحیاع ححد.ع
یوع یدآواعشلعکتعا بح عپضیعرعلعیزعیصال ی ع
وی ح عکتعداعرخشع ی ع ر ی ر عرمحکعه بهتع
وعه یک عکشراعداعچهیاعریلعیخححعرتعوجردعآهلکع

یا ع هتع،عهمعهلعیریعکتعیز نعدرمآواد یع ظ
عجی بتع هردکعوعی نعپحورتعایعاقر یعرحشمحع هی ل.ع
داعیخححع حعدوعاحس،عرتعدویمع هبیا عوع شسیع
 ی عکیا عهحی عدوع هیدعوالکعدید لعاویعهوحدمععع
رحشوومحعیزعکیاکحد ووی عه وویک عکشووراعآ وویکعوععع
هع رهی عوعیاالایاسعرحشمح عداعیخمحیاعشی ع
پحیاعدیدکعشردعکتعیزعاحسعا بح عرمحکعه بهتع

اهحنی ع حع رعع هبیا عرتعهسرو حنعکهحسحر عی
درمحروسعرووتعیاالاووی عداچهوویاعچووربعپووی ر عععع

عوپی حسسع ی عهحررطعدیدکعشل.ع
 

پضوویوادرکعه هوولعزهووی عروونګحيعدعروومحېععععع
ه بهېعرحپحریعدعغبحګر يععپتعع هتعو شمهتعع
عغحهېعواورمتع تعښیغ يعهیا عههویا عدعع  ت
یهح بیعدعهم لکعی ی مر رعد رييعڅیا ری ۍعیوع
اوول حېعوزای عدعپووی ر عویکهنووۍعرحخووېع ووتعععع
 هغږيعکرو بيعرحکعپتعدیرويع یولعکوېعچوېععععع

پوتعکیرولعکوېعدعیهح بویعروفیا ععععععجرزسعهی ع
عپضی ېعیاشېع  ع ضراعدا ردعوکملع.

 ووورهړ عه موووحمعرووونګحيعدپضوووی ېع ظووویمعععععع
دجرړښووووویع،عداحروووووحکعشووووور رعا فراهر ووووورععع
یویصال یارع،عدی  حیعیوعاخصوهععهطویرقعدععع
پیضحی رعځی عپحځی عکر رع،عدعاوڼمحیعدعامهحنع

ل عهبوویاز ع،ععجووع،عع ووتعیدیايع سوویدعرووحکعدععع
دعامهحنعپتعهرختعدععالی یعاتعدښځرعدالرحرۍ

(عوال مر رعکېعدعښځېعپحوی لېعدع28 حریدعپتع)
اوویواح خری سعپضووی یووعاوووتعدعارووحلکعګوووۍعدععععع
ه بهرعدعایهحنځمتعکر رعپتعیړو لعخبحېعوکړېع

پضویئحتعځوری عداهولعپحوګوحیمعدعکحښورعپووتععععععدیو
 ب وتعد غوتعدعشیخصور رعپوتعا قوقعروحکعروومحکععععععع
عایا ر برعڅ وراوعک ر ورعکوېعپوتعښوتعععععع عپت ه بهت

عیعکېعپحیاع حسسع،عڅحګنلو ېعوکړېع.وضعح
عدېعکمنوتعکوېع هلیا ګوتعدعپضویئحتعځوری عععععع پت
دیړاحیعووعپتع ب تعد ح حیعدع رړو رعیوع تع حریدع
څختعرهحعدعپضی ېعزدکعکړوع،عز حرنی يعهسی  رع
یوعدعپیضحی رعدعه ی ظیعدعپطعېعدعپحیوړاحیعپتع
ډګحو رعیوع هلیا ګتعدعجزی يعیوعهل يعپضی یووع

عهع رهیاسعه عمهلری کعپتعارګوتعدعپضوی یعووعععد
هل ح یعرحسم عاتعپتعپیه ح تعاهیسعو حرلعشرع

عڅحګنلکعشرکعاحڅورع ړ ری وتعلر نوتعیوع وتععععع ع ح ت یو
 غېعجه ېعدعیهح بیعهم لکعی ی مر تععرتعپتعدېع

عریاکعکېعالزهېعهحرمسعوکړيع.
عهقیرلعکېعښیغ يعههیا عپتعپضی يع ظویمعع پت
کووېع ووتعپحهخمګر وورعڅخووتعخرښوويعوښوورو تعیوعععع
عکړوع،عپیضوحی رعاوتعدهشوی لیايعععع دپضی يعزدک
رفحو رعدعاهحتعکر رعیوعدعالی یعدغراکعامهحنع
عپی ر حیعدعلحنګښیعپتعخیاحعداجهحزیايعیوع یو
ابنی رژ بيعیړاحیعووعدعپراکعکر رعپتعډګحو رعکېع

عدعهحرمرعپتعیدیهېعژهنتعوکړکع.
پتعدېعکمنتعکېعه محمعپضیوادرکعابلی  سحبع

شورایعغوړيعیوععععی ل عدرمح عه بهوېعداوی سعع
ه محمعپضیوارالع جحبعیهللع)یکبح ع(عدعپضیئحتع
ځوری عدعیدیايعاهوورهيعآهح ویعرحپحروویعع وو عععع

ع ضراعدا رد.
 

رحعیریسع زیاشعیایئتعشلکع،عا یریعاهرهسعافمحشعپضی سع
ه بهتعیرمحنیسعع34 جح عشهسسعداعع1397داعجح ی عریلع

ه بهتعیخمصیصسعهحکز عرحیریسعپال عافمحشعاید ع،عع3و
عه یک عایعهرادعرحاروسعپوحیادیدکعیرویع.عداجح وی عععععآیجحی  ع

ع36364ی عافمحشوسعداعروطحعه ویک عیرملیئحووتععععرحاروسع وعع
عجزی سعوع دورحتع قورپسعوداعروطحعه ویک ععععع31539دورحت

دورحتع قرپسعکتعع7783دورحتعجزی سعوعع27671یرمحنیسع
دوروحتعایعی موریعهحنهی نولهرادعرحارووسعوععععع103357جهعوًیعع

عیریعع.عه یک عیرملیئحتعوعیرمحنیسع ور عع افمحشعپحیا ح مت
دورحتععع49106 ی ع ر عداهرادعرعلیزعارحلکع سعرتعدورحت

دورحتع قرپسعوعع38260جزی سعوع قرپسع حص تعوعداهرادع
دوروحتعایعرنویرحعععع9654جزی سعپحیاعپضوی سعصویدا هردکععوععع

دیشمنع ریپهعوعخالع یعرتعهحیجعشعهسمحدعکحدکعی لعوعارحلکع
دورووحتعداهح  ووتعیرملیئحووتعوعیروومحنیسعرووتععععع6345 ووسعرووتعع

اعرحارسع ی عافمحشعاید عری جیا عهرکرلع حد لکعیریع.عد
اخ و عاوید بسعاشوخحهععععع58اخ  عپضی سعه یکهیاسعوعع6

هرادعپیرلعع3اخ  عهسم زمعارصحتععوععع468 حد لکع هانی عع
عا سحنعدی سمتعشلکعیری.ع

ه بهتعیرمحنیسععع34رتع هحنعاحاحبعافمحشعیپمضی سع حزعداع
هرضرععشیهلعافمحشعیپمضیعع151صرا ع ح متععوعیزجه تع

هرادعع20هرضرععارحلکع سعصرا ع ح متعوعع131 سععاو 
ا یععرحارسعپحیاعدیادعرحاالوکععرنیرحع لی یعهقیمعای سعرمحکع

هوورادععع13ه بهووتعداجح ووی عرحارووسع ووی عافمحشووسعاو عععععع
شبی ی عیص یبعدایو ع حزعارحلکع سعروتعاهولعیهولکععکوتععععع

هرادعه یکهیاسع،عع15داهجهرعععدای مهی عی نعرحارسع یعع
عاید بسععوع98 هرادعع2رادعارصحر عاشخحهععوعهع44هراد

عپیرلعاقل حعدی سمتعشلکعیریع.
عدا وزیاشعا یرویعاهورهسعافموحشعریزاویبع ی موتعععععععع ارا بت
هجهرععاری لعه یک عداعریلع ذشومتععیزهولا عپورلعپحهویععععع
وثی قع،عه صرلعوثی قعوع حص تعجوی عیجوحیعشولکعه ویک ععوععععع

ی غی سعهحشردعع1777584988ه صرلععصرا ع یلعهب غع
عی تعدو یع حد لکعیریع.کتعا ر لعخز

 

عیب  یاعی والعیسحیرمنعه بهتعسحائ"عبح بس"رخعغالم -
ععداعیب  یاعداعJSSPعد محع ی کعنل  هیعریع4/3/1398ع  رمیا
دا ونععع هوردععل وعریزدعوعل وعدعنیسحیرومععه بهوتععیری اعهقح

عهالپی عاو ع هبیا عکیاکنی عرحسم عهول ح یعپضوی یع،عع
عداعی پضیعی ح هلعسم حرعثبیع رامع بردع ی،ی محعسفحضع
ععخی تعداعن ه حاعیزعسرعضعسآ ی عالمعوعجی عتحدورعسرعض
عری هقیرلعع ح یعصرا عی بیاعابیدلعسحمیر دع رامع پح و

 هی نلکع ی عد محع یدعشلکعوالکع هبیا عوعا ععهشبال عایع
 دید لع.

پضوویواهنلعه ووبعیهلل" بحبووس"عآهووحعثبوویعیروونیدعووثووی قععععع -
عیرم داعع18/3/1398حنیسعوال یعجرزجی عرمیا  عه بهت

جرزجی ع هحیکعع-یثحع کع یدثتعاحی حبسعداعهسححعشی حیکعهزیا
ریعخی  عوپسحشعدیاسعیجلعایع بحکع فمتعکتعانهیعرتعکرد ع

جرزیعداعع20یشعداع ی یعزخهسعرتعشفیخی تعهنمقلعشلکعوداع
ا یریعه بهتعیرمحنیسعوال ویعجرزجوی عرویعیشومحی عاهویمعععععع

عیدیا عوخلهیاسعریعرح زیا عخوم عپوحآ عععپضی عوکیاهن لی 
عی شی ععرحی عشهلی عرهشیعروح نعوروتعزخهحوی عشوفی ععععع اظح 
ایجلعورحی عریزهی لکع ی عصبحع هحلعیزعریا یکعی زدعهنوی عع

 یرملایع حد ل.

عیب  یاعی والعنیسحیرمعه بهتعسحائع"بح بس"رخعغالم -
عوعی ویثععپشوحععیزعجوری ععی اهخمحعریع21/3/1398ع  رمیا

عیرویع اعهقوحععداآ عوال ویععع هولمععلک وعجحعیاهنولی عکعوعذکوراع
عسحائع هردعل ریزدعوعل دعیب  یاعی والعنیسحیرمعه بهت
عشوهیععدرویععروتععکشوراععنلک آع فیعایالاعن  یضحعرتعه بهت
عنلک آعکتعحل سمعشهیعن یعیریعویرسمتعجری ی ع رعوعجری ی 

عوعز حلعاپ علحمری حهعای عهثبیع  یعکیاکحدعریعایعکشراعک 
ع  ویععصو بیععیزععاویالاعع یضوحداععهههی ی عیزعلیمکع حعرعلًی
عیضوی تععوع هوردکعع خحرونلععی هویاعع ویععس وعحخعه بهتعسحائ

عویپعًیعجری ی عهیع رحیعشهیع  یعتحارصعوعی   ظحعکتعلکحد 
 .بخشلحهعپ بعپر 

عچهیاعشنبتعهؤاخع - پضیواحیاعروحلععع1398جرزی عع22 رم
ابلی قحرم"کهی س"عائحسعه بهتعیرمحنیسعوال یع حهحوزعداع

ثراعریلعجیا عهقیمعای سعع8 ف سعرتعهنیربیعاطبحقع حهی عه
ا یریعجههرا عیرالهسعی غی سمی عداعه بسعهحکوز عآ عع

انعع62وال یعیشمحی ع هردعرعلعیزعاطبحقع حهی عکتعرتعاعلیدع
ه برروحنعیزعه وبسعوال ویع حهوحوزعا ویع حد ل ولعائوحسعععععععع
ه بهتعیرمحنیسعپححیهر ع لیهیعیزعاه بحدعجحهسعوعارصحتع

عرق حتعشهحو لی عویپیابعوعی نبتعری لعرگر وتعی عز ول سعععرت
عهثهحععداعجیهعتعپحیاع حح ول،عروخنحی سعهفصولعععع  هی نلعای

ع هرد.
پضووووووویواحیاعروووووووحلععع1398جووووووورزی ععع22رمووووووویا  ع -

ابلی قحرم"کهی س"عائحسعه بهتعیرمحنیسعوال یع حهحوزعریعع
عیهللعدیدع"ع لی سع"عپرهی لی عیهنحتعجل ولی مقحاعآ عع رهر رال

یاعوعهالپی ع هردعائحسعه بهتعداعپلمع خسیعوال یععد ل
اقحاع"ع لی سع"عایعابح کع فمتعوعآازو عهر قحیع هرد،عردسع
پححیهوور عهرضوورای عاطبحووقعپووری حن،عیجووحی ع وولی ی عوععععع
هصرری عهقیهی عای حت،عارحلکع سعرتعشبی ی عشهحو لی ع
عوع هانی عداعایرطتعهبیازکعریع سیدعیدیا عوع ص بیع هرد

هحزعه یکهتعوعالو حعج سی ع هآ نگسعکشی ل عهفسل نعرتع
عا یعا یریعائحسعه بهوتعیرومحنیسعدی وحعهحگوحددعوععععع کت
یشومحی عشووخهععیولعیدیای عدا ونعج سووتعصو بیعکووحدعوععععع

یرملی عاو لیدعپضحتعاررطعپیضسعهلپقعدورحتع
هؤ و عصورا عععڅیا راولععپحیئیع حد لکعرودسعع

یامووحیضعخوور شعایعپحیئوویعوهمعیپبووًیعوکووال ععع
هلی ععهمههی عرتعد یععیزعهؤکال عشی عپحدیخمتع
وی شووی حیعهسوومرجبعاق وویعپضوویئسعدی سوومتععععع
ویرومح یمع حلوی عپضوویئسعایعهطی بوتع هرد وولععععع
عجحمعیاابیرحتعشی عداعه ضحعپضی ع عرت همههی 
یامحیسعوآ حیع یشسعیزعخشر یع ی عخی ریدکع سع
عداع هی یع حلی عپضویئسعپوسعیزععع ع هردک انری 

عا نسعپضیئسع ایجععرتععپضحتعپملع وکععج ست
عاریمعریعخشر یعرتعیاهیمعی بیپشعوروحیداعع خی  

ثراعریلعجیا عا یعع31ی بیپشع رمعرتعشنبتع
عه هلعشح  " ی س"عائحسع ا یریعپضیواحیا
ه بهوووتعیرووومحنیسعوال ووویعر ووو عواضووور یعععع
پضیواحیاعاو ی"یچبز "عرحپحریعد ری عارحلکع
 وسعروتعجوحی  عخشور یعا حوتعز عوپضویواهنلععععععع

"عاضرعخلهمسعآ عد ری عداعایالاع ح بی"پح شس
عج سی عا نسعپضیئسعآ ح یریعدی حع حد ل.

یرمهیععی هیای عشیه حنعپضحتعوعواثتعهقمرلع
عایعپحیئیعورتعیریسعآ عابوقع قوحکععع ع2 هع ب 

خشر یعا حتعز عوریعداع ظحعپی ر عهنععع22هیدکع
کردعجزی ع کعع547هیدکعع1دیشیعرنلعیولع قحکع

انعایعرتعهل عرحسیعو رعریلع بسعانفحذ عو کع
رنلعع1انعایعابقعهریدع ر عی ذکحعواای یع قحکع

کردعجزی عرتعهل ع فلکعریلع وبسععع59هیدکعع2
عانفحذ عه برمعرتعهجیزی ع هرد ل.

 


