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ا15واا11شووای عالووسترا ووکمهابه توویا وویا ووسی  ا ووسعااا
 ود ا ا و ااا مطسنا ستجسیعا هتای س وتااوسنانهاهااا

حلدمایئدسا کمهابه تویا کو دجاسل ویاه ههااوایوعاااا
باضالستاشسبجا سن  ءای د هاگرا ویالتوجا ویها ویاااا
ا  نکا  ما صسبدماوا صسو با ناذ اًلا زانظمابدگذیهاا.

بم  ووبا  وولدتاوا توو یهعاالتدووهان ووهتا وویاحسه وویاااااا -
 نکهووسیعاوا ناجوووسیعا ردووماهیاشووومم س جا وویاباسوووباااا

راگمه ووو اوا تننوووسنار وووسی تا نگاوووتااسوووسنراوابوووست
شوومسهتااسضوورا موودما یا وو   رال ووااه ووا ناسوو  عاااا
به توویا  ووکدنسیاوم ووتابدوو  ناویه ا وویاشووس ایوزااااا
گذشکیا یا  ماحسه یا موی  کراسوس اشومسهتاناشود ا اااا
  وووم زاگمه ووو ها ا ز سیگوووسها یا  شاب ووو لتااشووو ا س ووویاا
شووم  عاحووا هقا ووافاسنووتا وومهورا اا وویابجووموحد اااا

ساو سزبسن هاگوسناشوسناصوهمااااصهتالسسجاوا یا سبدجا 
استدجالنس تا مبس  ا.

تای س تالتابرا اکود اا وس را وکمهااااگ  یشا سم آ -
به تووویا ووویا ی هوووسفا نجوووس ا اکووود ا وووسعالوووسهعاوااااااا
 اک س رابایها می راام یگم تا ا وما  وسراگو  یشاااا

شاهو دیاس   وراا67903 یا ع  ها ا1397هیاسم سنا سلا
شا45454واحقوووااراهیبمحلووویا  ک  ئدووویاا اا ووویا عووو  ه ااا

هو ووودیاس   وووراواحقوووااراهیبمحلووویا  وووکدنسیابوووایهااا
شاباضوووووادابوووووایها اکووووود ا131 اکووووود الوووووسهعااوا 

 خلوووووو اا21 اک ووووووس راام یگم کوووووویاواهینکدجوووووویا ااا
شا خلو ا ا وسه هرا کوخد اوا وس  ااااا668بهس توس راوا ا

پمو دجما سعااسنانرا ع عاگمه و ها  وتا ویاشوای عااااا
لووستراضووت ا س دوو اگوو  یشا ا زازحتووستاوا الشوومساعاااا

رانسپووذ ماباککوود اا ووس راهیای  ووکسعا سووم عاار ووکگ
ابطلاباوظس  اشسناا ظمسیا بکنسنا عتجا ویها.

بم وتا وسعابخو نااااآ مررا زا  وکم  ئدیا وسعابهوس ماوااا -
وو س هاهیرصاصا کخد ابه تیاذ صوال ای ود هااا
گرا یاا س سعاسم  مانسشرا زا  سها ه یعاهیاوم وستاا

ا ا سووم اوالوو  ا سووم عااهستوویاا ووکاسس وو  ها هووتاپوومو ها
  وووکتال ا اصوووهس را نووو هاسوووستاو وووس هاز ووومانظوووماااا

 سعاهو ودیا وسعا ویاااا د ستاا س را انا ا اوارالا
سینا تراهیبوایهای وو انقوس ها نمووسااا زسسنوبا ه ی تا ووا

 ا   ا یاباا اصایتانتدگدمها اشسرصیا سعا عدد ا
 ننووو هاصوووالحدتا وووسعاباضوووالرا مروووراا وووس ساواااا
چگووانگراوضوو ابهصووالا زااهستوویا ووسعا  ووکتال را ااا

غووایاام یگم کوویاواپدم بووانا نمووساهییوشوونس رااااابووایها
اووا ند انس ووذها صووسبدمابقک وورااووسنانرا  خووسذاواهیااا

ازبدنیای نتس را سعامز ا یالتجا ب ا.
سینهاهااهو کوووایاغوووال احدووو یالالبووویااا وووهیحستد ووویا -

سینا منا واسینا ترا ا وابم ک سلا عقدباا س راتوااعاا
 اسیباوو والعابو    ا مرورا زابه وابد ااااااوبم افا
شاهیرا  تا ه  لرابه تویاا12 ایاه شتا س   راح

هیا ووس سعااکووجا ا ووماتاب وولهسنیا ااسچووسفابووا هااااا
بخ یاواغالتاوظدااعای ااهیایوشنس راشم  طاح ما

اسنانا سوم  تاس   ورابوایهاغوایاوای ود هااااااا282بسهها
گورااووم یه ههاواهی مبووایها صووسبدمابقک وورااووسنانراا

   خسذا مها.

را اشا قسضوووسعا ج  ووو انظووومابووو نا5ی ووود هاگووورا ووویا  -
 ه  لرابه تیا  ع ها زاا س سعابو نراواس   وراوااا

 ی قسعاهیسستا وسهیاا وس راا ع ورا زاا وستاندو اااااا
سوو ءا سنوو  ا ووسا وواها وویاهی مبووایها صووسبدمابقک وورااا

ا  خسذاگمه  ا
 

هکاه م کسندووسا وواسیتا مپم ووتااپوویاهکاا کنوویا وو اها
 د کماها جمد   اا وا ت کموند راو وس لااها وسبد ااا
 وا ت  ینګووویااتووویا  نسن وووکسنا خووویا موووماهلووو ت ا واا
ا س  اابن ا دنااهاب س متاهازبدنااها م  موتواا ویااا

  مریا راډ ډاوی ړا.

 د کماهیتاهون  اهياهځدنواااسضودسناا ا وسینا منااااا
 وا بندکووراباظادنووااها ووامازبدنوویاچتکوواا ووړيا م وواااااا
ه نووواعا جم ووورا وازهها وووړکااو وووامعاشووو اها نال ووو اا
بهوووس ت ا د وووکماهی بدندکووویا دووو واپووویا مدوووما ووو اااا

اګټا یعا وا غد نس  او ا اش ا.

 دال دلاااسنانرا والتل اباضالس ااپیا سیها  اهانظما
ا هسهتیاو ړها.

ها ووووکمکابه توووو ایئوووودسا دلوووویا مګنوووو ها ووووړهاپوووویااا
  نسن کسنا  اهاه ینګیاا د کماتیای بدندکیاهبخیا ا

چو اهاه ینګویاااااهو تا دا ها م کسندسا نیا دا هوناا ویا

اندټووویا1398ی4ی10چووراپووویااامالوهيووېهکانس وووک اپمبوووا
هننګم وووووووووووسیا  وووووووووووک نسیابه تووووووووووو ایئووووووووووودساا

هيانسبساا سو  سیله  تات ااسض از ههاپیارک ځا  ا
ت اهبننوو ا م نوو اوا ه کووماحقااووااها مروو اتوویاب ووا

ه اا  اپویابواهها و اه وایناهشو نج ا واحقااوااپویاااااااا
ا ړها هثاو ړ.

اسضووو از ههاوويوووجا اچووو اوروووتاپموروووتاهلووو ت ا واا
ا سي ا یګسناناا مبنځانس ک ا م مها ايا ااپویاهکاا

ا مریا  ای بنځا یاشاوا کان وا یای   ګ اوش .
هاا ن نووااهپلوو ا اتووااپوویاانابوواړيازيس وویا ووړهابهووس ماا

باروویاهبلوو ا وا وو  ا تتللوو ا ه یوا وومهانس ووک ا واپوویاااا
ګډها وسیا وايا واالو  تتاپویاګویا اګویا وسب  ا وا وماااااااااا

اړيا یارهجاحقافاوی ړلاش .ګو
هننګم ووسیا  ووک نسیابه توو ایئوو ساوويووجاه  ووا هاااا

ما وځ ن اي ا قن  ا یا ړ  وساتوميا ااادځ ن ااا ن  ا ن 
يو ارهوجانظمونویاتویااااارهمهاي اپویاهکا مرویا و ااااپیاچ ا

اتاړوابقسبس اا مهاشميکا ړياهي.
ا سو  سیله  تات ااسض از ههاډ ډا مګن ا وړا اچو ااا
پیارهجاټالا ا نا مهاهل  تتايااشوسنا وسب  ا ویا وسیااااا

او ړي.
هغووووویای زاپووووویانس وووووکیا ووووو اهيانسبوووووساهرکووووو ځازونااا

ت ا کوومي اهننګم ووسیا  ووک نسیاااوا ه کوومحقااااب ووا
څوو ا وابه توو ایئوو ساهبننوو ا م نوو اهنابوواړيا اا

ا ړن اي او کسيل ا.
نابووواړکاپووویاځ نووواا مرووواا ووو اهننګم وووسیا  وووک نسیاااا
به توو ایئوودساا ووسو  سیله  تات ااسضوو از ههاتوویااا
تایياشاياوړ ن ي ونیاپمځسعاو لجا واډ ډاي اوی ړا ا
چوو اپوویانووتهکای  لووان  ا وو ا وویاهلوو ت ا واا ووسي ااااا

  یګسنانااپیا ړهاانس کیا م مها ړي.

کابه توو اایئوودسااووسنانهاها وود ا ا وو احلوودماه ووکم
شهسړ ووتیاتوویاغمبوو ابخ وو اتوویاګووسغلراااهچنګووسپاپوویا

سوووس ل تدایشااپووویا س وووجا ووو اها م کسندوووسا ووواسیتاتووویاااااا 
بم ووک سلا وا مپم ووتا وومهاو کووجا.اپوویاهکا کنوویا وو اااااا
تابړياها م کسندسا اسیتا مپم تاهانکیا  ا ا داا وا
 ه یعاا  ووسهاهاهینوو واسمبانووااتوویالوو ت ا واا ووس  ااااا

دا هاهځدنوااس   و ابه توااااابم  وناا وا ت  ینګیااه 
 مهاهاههاهابکهادا دا هااهبسهيا خند ورا وایوزندو وااا
بم وووکااپوووویا ړونوووو ارهووومعاو ووووړعا واههعابم ووووکراهااا
پدسوړ دسا واه سهوشا اابه تااهلدن ا ړ دسوواهاهی ا
پوویاباروویاپوویانابوواړيا وواسیتا وو اهانووايالوو ت ا واااااااا
ا وس  ا ووال سیاتویاټووس نرا واځوسعاپمځووسعا اتواا خوویااااا

 وا دلیابن عاا  ا مګنو ها وړهاا م انواعاااا سهونیاو ړها
 ووال سیاچوو اهاا ووسا و ووسینا تګاپوویا ووسنګاا وو ااتوویاااااا
 سیيا جم ااځدن ا ومرت اهعاها  نسن وکسناتویالو ت ااااا

ا. ا مهاهابم کاګیا تنتۍا اون راوي واا س  انظس
ه واسیتا مپم وتا ت  ینګویاا وس سووا ویاپویای ود هاااااااا

تواااګګا  اتیانکیا  ا ا داا مهاپیابهسیزها  اهبه 
هارهلا  ګا وانوسپلاۍاتویا وس ن ا خویاپویاند وګا ومهاااااااا

ا سهونیاو ړها.
ویو کیا دساه کمکابه ت اایئدسااپیاځسنګړعا اګویاا
هال ت ا واا س  ا ه یواپیا سنګاا  اهاهو تا دا ها
 نګل کسناتیابم کاا خیاهبننو اپویا مګنو وتاا ومها ااااا
هبم ووکااتوویاهو  ا خوویا م لووراو ووړا واهځدنوواابمتووااااااا

هاآنال و ابهوس تراباضواداپویا  لویاااااااس    اا وس سووا
 وووو ا هووووثاو ووووړا واهاو ړوارووووا واواهاهکا د ووووکماهاااا
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 ه یها
بطم ا
  نن ه

 باضادابطموحی
ب  الا
گ  یشا
 ه ن ه

  صتدما تدکی
ب  الا
  سم ء

بال ا
  سم ء
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 کمهابه تی
دانظسیتا زا نادذا ح س اس   را ا طابهس ما یاطههابصا یاشای عالسترا کمهابه تیا یا  کنسها ح س اباضاا

بقومیهاطومزا ولا اا وس را ویابهوس ما و   تاه ههاشو هاوتووراهی و اپمو ویابه تویا  ک  ئدویای ود هاگورا ویاسووم  ماااااااااااااااا
 نادوذا ح وس ابه تویای ااااا نگد ا  سها ه یعا یابک جابا سیاش هاوا وسینا ترابم وافازبدنویانظوسیتا زچگوانگرااااا

  م  مان مهها  تا.

 

یئدسا
به تیا
  کدنسیا

ا س ج

شاسنانا ک دجاوصالحدتاااۀاا سئدی ا دصلیا وسعااطعورابهوس ماو سوبااااا14شاسنانا  س را  نسن کسناوابسهۀ 129بطس هابسهۀ 
دوها دصولیا وسعااطعوراواااااشاسنانا ک دجاوصالحدتاااۀاا سئدی انظوسیتا وما طهاا40شبسهۀا 6 تکعتدجا اههاوابطس هاصم حتاس ء 

شاووسنانا صووالابهس تووستابوو نراااا37شبووسهۀ 8نمووس رابهووس ما زاصووالحدتایئوودسا ووکمهابه توویابدهسشوو جاو تننووسناطهووهاسوو ء اااااااا
ه کم  کسبشنظسیتا ما طهدها دصلیا سعااطعراهیابهس ماباسواهابدهسشو  ا ویابهوس مابم وافا زاآناطم وها وماچگوانگرا طهدوهاااااااااا

 نسءابم س ا نادذاب ل ا ن ا م کاطهها نا سم  تانتاههاوا زا طهدها نا طتدنوسناه نو اااا دصلیا سعانمس رانظسیتا مههابدکا ن .
ا.

 ه یها
بهکم ا
تاعا

 سینا ترا
ووز یتا
بهکم ا
 ل تدی

 هو ب  ی

2 

 کمهابه تی
 سینا منا یا ی سنا  سا راسل ستاا س رای ا ک دجابد  ن ا ا یا  کثنسعا شوکم  اهیاسم وسناسل وستاا وس راااااا

رکانتاللدیازنااواسم  مانسشرا زا  سها ه یعا اهیا س مسل ستاللنرای د هاگرا ویاا وس سعاااااا س سعا طاسلا 
س   را س ن یا سی  ا  و ماسل ستا کا اکیااهجا یا گس راشسنای سند هابدکاهاا ا یاهم جابخکل ا  ثمً ا شوکم  اا

 ا عو  زا د وتایوزاانسلوتاواااانتدایزن اوازبسنرا یا دصلیا سعابص وی یاا یا سینا ترابم وافا م وکسههابدکواهاااا
  ساال  اانسلتاشسنم اا  م زبدنتس ن ا.

 

یئدسا
به تیا
  کدنسیا

ا س ج

سینااولابظظو اا ویای و ا  س وراسل ویاا وس رای ا کو دجابد  و  اهیاااااااااا شاسنانا سم آتاس   راح ایا207و212 ت :اطههابسهۀ 
اسل یاا س رابم اف سنهیاواسنس تشحکترابدهسش .

شاسنانا سم آتاس   راانسلتاوا سال  اانسلتاطم د اا دیاهیا تسناسل یاا وس را ویاح وماصوسهیااااا252شبسهۀ 2ب:ابطس ها قمۀ 
اگمه  ها  ت.اب کقدتًسا  م زابدگمهه.

سینااوولا  ک  ئدوویا  کاووسءان نوو ا اهیارالوولاااا سینا ترا  ووکدنسی هیاا ووس سعاسنهوویاواسنس ووتشا وویاانسلووتاااا ووهیاصووای د یایئوودساا
ا هم م تشیوزا زا سی  اوصالا وی فا یاه کما20سینا ترا  کدنسیاهیاراللاب ت   صتدمااسیناالا یارالی شیوزاواتاعا10ب ت 

اسنانا سم  تاس   راابدکا ن ا  کدنسیاطلهرانتس  .ااتذ  ماطهها ح س ا وافا وسینا مناااا253شبسهۀا3بذ ایابطس هاصم حتا قمۀ 
  خوسذاااهیرالولابدعوسهابعدنویااوسنانرا صوتدماااااابم افاب لو ا نو اهیسل وستاا وس راح وایا س کویاواهیابوایهاانسلوتاوالو  ا نااااااااا

ا.نتس  ا

 ه یها
بهکم ا
تاعا

  سینا تر

 هو ب  ی

3 

 کمها
به تی

شاووسنانا صووالابهس تووستابوو نر الم  وویا   وویا وویا ه یهاحقووافا قوو  مابدگوومههاهیاصووایتالوو  اااا17 م  ووسرابووسهۀ ا
حقوافا ویا هقدقوستاهیاااااانسلتاب لراللدویا وساطوم د ابهوالابه تویابدکواه اوتورا وساوسواهاآنا وما  ثوما ه ی تااااااااااا

زبدنیا ه بیاه هها زا کاطمیاباسبا تکا عای د هاگراهو دیاهیابمحلویابهوس تاعاگمه و هاو زاسسنوباه گوماه هناااااا
 چسنسا م عاب لرا اسدیاش هابدکا ن .

یئدسا
به تیا
  کدنسیا

ا س ج

  ومالم  ویالوسییا ن وسیاااااشاسنانا صالابهس تستاب نر ا ویابهوها  ن ویابعومویاللدویاهی ه یۀاحقوافاهیا ماااااا17بطس هابسهۀ 
بدنتس   اباضادا  جسبا هقدقستاب   ای اهیا ه یۀاحقافانتورانتس و اوامز ا  وتاهو ودیا مچویالسسوجا ویابه تویاذ صوال اآناااااااااا

ا یسسداگمهه.ا سا زاضدسداواتاطم د اوا تکا عاهو دیاسلاگدمعا یالتجاآ  .

وز یتا
بهکم ا
 ل تدی

   رجابعدسها
 اسنانر

4 

 کمهابه تی
بهووس ما  ک  ئدوویاو  ووکدنسیای وود هاگوورا وویاغصووبا بووال اهوتکووراهیابم وو اوازونمووسعا کووایا  جووسهاااا1396هیا ووسلا

گمه  ها سای د هاگرا یا   اا س سا سا ملتامز ا نجس ا س ن اوترا کا ل لیابک التا سلثاا ن عایون ای ود هاا
ننگم وسیااوم یاه یهاوااااگرا   اا س سعابدگمهه ابثاًلاا دیاا عا زاوم تارا وتا هوتای ود هاگورابه تویاوم وتاااااا

به تیا زای س تال تدیابم افای تًسابطستهیا  نسهاواب  ی ابدنتس  اگمچیاهی  اپمو یا ه یها ی ضر ا   وکماواا
 س ماشوعهستاذ وم طاندو اهردوجا نو اوتورای س وتال تدویاهیاستو اآویعا  ونسهاو ی وسلاآنا ویابه تویا نو عانکوسناااااااااااااااا

 راا دیای ا یاطا تتابرا کسن .بد   ا یا   ا بمابس مسا ه بیا س کیاوی د هاگ

یئدسا
به تیا
  کدنسیا

ا س ج

ی س تا سعال تدیاوم ستاهیایوشنس رااسناناا وس سعاهوتوتاوندو اا ه یۀا ی ضوراوابم سو اذ وم طاب لو ا نو ا وساابعلابوستاوااااااااااا
 یاه وکمراا  نسهای ا یابم افا یاا س سعاغصبا بال اهوتکرابدهسش  اهیاصایتابطستهیابم س ال تراوا سئرا مچیالسسج ا

 آنمساام یاه ن ا سا زا تکا عاهو دیا ساهیابهس ماسلاگدمعاصایتاگدمه.اووز یتابهکم ال تدیا ز  اپمو یانظسیتا عتجا ویها.

وز یتا
بهکم ا
ال تدی

هیراللاب تا
ابطستهیاش ه

5 

 کمهابه تی
 وراوا سم  وراااچند ا یانظمابدم  ا یایون ا طهدها د کمابو  م تاا وس سا وسا وکا ل ولیاچوست ا وسعاسو عا خندااااااااا

با سیا  ت احجاچستکمسعا خند ر ابم افا یاپمو ها تا جا نن ها اههاوتورای و اچستکومسعا سم  ورابکاسویانموسهااااااا
 سعال تراواا س را  تابسنن انهاها سرکسیا ک دال رابنس با اپم انجا س را م عاو یهانتواهناا طاللوستاهیااا

ها زا د کماواهیا جا ما اسمرا ویا د وکمابو  م تاااا سنکابعلابس ر ال  ا هتاوای س کماا طاللست ال  ا  کاسه
اا س س.

یئدسا
پستد راوا

اپالن

باضادا سا اسیا یا  تدتاآناهیا کاسل یا رکصسصرا هوتای س وتا وکمهابه تویا وساب و اتد اذ و رجاهیا د وکماوب و اتد اااااااااا
اپمو هاسرا را راپرا سا تس ا  عسهاآنابایها هثاام یاگم کیاو صتدمامز ا  خسذاگمهه.

 کمها
اهیراللا  تسهاه تیب

6 

 کمهابه تی
ا

بک التابم افا یاباساه وتاروالا وساوانوا ا اهیهو ودیا وسعاغصوبازبود ا ویااهیی و ا نموسا زسسنوبای س وتااااااااااااااا
التابراا س سعاهوتتا سردماصایتابدگدمه.

یئدسا
به تیا
  کدنسیا

ا س ج

 و   تاه نو ا وسا س اسویا ویا  تدوتاااااااوز یتابهکم ال تدیا ویای س وتالتوابراا وس سعاهوتوتاوانموسها وسعاهوبوراا ناهیوم وستاااااااااا
ی د هاگورا ویاا وس سعاغصوبا بوال اهوتکورا اهیی و اروالا وساوانوا اهااوسنانراهو ودیا وسعاغصوبازبود ا ویا زسسنوبابهوس مااااااااااااااااااا
بکخ ابدگمهن ا ا ا  بستاب کعججانتاههاویون ابهس تس را   اا س سای ا  ومدجا خکون ا.باضوادا ت وسیعا وس ما ه ی تاااااا

اصسحباهو ای س تاستمایعابطم اشاه.هیاسل یا هتای س تابعسونا

وز یتا
بهکم ا
ال تدی

لن  تتاا ا یا
ا  مداوات
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 کمهابه تی
ا

 سیبن  نای سا تا بندتابلراوم وتا نوالنا خوسطماگم کوسیعاهو و ا زابظنواند ا ویا زسسنوباااااااااا1397ی6ی14 یا سی  ا
راوابهوس ماشو هاوا عو ً اااا سینا تراسلباشو ها اهنو ا ا و ونا توس نگرا وسباظاد ا بندکوراو یها توهل سا وسینا تاااااااا

باظاد ااطعیااو  ن ا م  ا ناوم تاند ا ساتهس مسعاشخصرا وسانقوهابقومی تاو یها وسحیاشو هاوا وسا ودلرازهناااااااا
 م سزاوا م   ااطعیابهس ظتاا ستابدخا  کن اه رجاسل یاا س راشان ا یا  و ایو ویانسبنس وبا نموسا  وسعاااااا

 تراسوم  ماللدویا بندوتاه رلوراواروسیسرا ناوم وتاسوم ااااااااوحکتاواه کتای ا ا جسها مههاواباضوادا زسسنوبا وسیناااا
 لقراوااس جا می راه ن کیاش اها  تا بسای س تا بندتابلرا نالنا زابعم را سیبن  نا هتاسلوبا ویا وسینا تراااا

ا  سابدایزها.

یئدسا
به تیا
  کدنسیا

ا س ج

 وتابدهسشو ا ا ز  ن ویا بندوتابلورا کوایاااااااح مااا ند ا سمعا تس ا  هسدا کایا  ونا هعدها یاطایا   سنااس جا طهدوهاوایلسا
 زستلیا یگسنمسعابمما کارا یاشتسیابدموها امز ا  تاهیبایها ت سیعانتاههاوابم  هد اسم ای اوتاا ویا زستلویاابن وا د ا ناااا

ا ه یهابهکم ا ما سش ا اغمیا هقدهاسمتایوش اش ناباضادا یا سینا ترابعم رانتس ن .

 ه یها
بهکم ا
تاعا

 سینا ترا
اوی س ت
لتابرا
 بندتا
 بلر

   رجابعدسها
ااسنانر
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تا
وز ی

ل تدی
ای س تاه کماوز یتال تدیاو صجاوبدنگسیه:ا13/9/1397بایخاا7557نسبیاشتسیهاا

چنوود اا1397 وونهلیاا13بووایخاا1309شااووسناناطوومزا هصوودجاحقووافابنککوومۀاسم وو ۀای ووتراشووتسیهاااا18بووسهۀاا3  قوومها
نظووایا طهدووهاح وومااطعووراونمووسئرابه توویا ااطعوویارووسصاااصووم حتاه یها:واوز یتا بووایاه رلوویاب لوو ا  ووتا وویابا

اپاتدسای اهیبم  اووم ستا  جسهاوهیا ه ی تاحقافاوز یتال تدیا اظد انتس  او

یئدسا
لتابرا
احقاف

وز یتاه رلیاباضادای اهیایوشنراح ما افااسنانا تیاسسنهیا یز س راوپدم باناحوجابع وجاااپدکنمسهاوز یتال تدیاباسیا  تا
اگمهه.ل یا ع عابطم انتس  ا ساهیابایهاآنا صتدمابقک را  خسذاطم امز ای ا یاس

وز یتا
 بهکم 
 بایا
 ه رلی

 تراسل یا
  ع ع
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 ه یهاتاعا
 سینا تر

ما م  ا یا سعا ثهدوتابوا هابخو یاوا م تدنسولا خندوکاهیبم و ا عسولا واهها ویا ع وًسان وهتا وم  ماا وس ساا ا ی ئویاااااااااااااااا
نتدکا ن ا وی فای ا سنظما  جارهمهاهیبال ابعدنویااوسنانرا ویابه تویااااانکس جا یا سردماصایتابدگدمهااوا سینا ترا

 حستیانتس  ا ا   ا بما هبابدکاهاا وسا وی فانوساها ویابه تویا حستویاشواهاو وسا وما وسینا تران وهتا وسردمابوایهااااااااااااا
ا االاام یاگدمه اهیازبدنیا اسیااوز یتابهکم ا بایاه رلیای ارا  کسی ما.

بکسویا
 بایا د ا
 تتللرا
تاعا

اسینا تر 

پدکنمسهاتاعا سینا تراهیبایهاباسیابدهسش  اوز یتابهکم ا بوایاه رلویااب لادوتااوسنانراه یها وساهیزبدنویا وسطم او و و  ااااااااا
طمز تعتجامز ا یابم س ابم افارا  ا    تامز اصسهیانتس ن اا ساهیای  ابک جا ه یهابهکم اتاعا سینا ترا سوم  تا ویابااو اااا

اصایتااگدمها.
اسنانا سم  تاس   را  جارهمهاب ل ا  تا   رجابدعسهابعدنیا ویا زاطومیاابم سو اذعاصوال اااااا48حتابسهها تننسناطههاصم 

 عدد ابدگمههانظماراهای ا  م زانتس  ا.ا  جارهمهابدکا ن ا ما  سراهم جاباسیا ت   ابعدسهابعدنویای  زابمسو اذ صوال ا قسضوسااااا
انتس  ا.

وز یتا
بهکم ا
 بایا
اه رلی

طهها ح س ا
ااسنان

1
0 

تالتابرابهسیزها سا
ی س 

تاه رلی
سم  ماسنس راوز ی

هیا  ثماا س سا سللد ا ع  زا ی  سبالتجاسمبراپس یا م یاگذ شکیاوغمیابخارانتاهناوا م یا زا عقدوبالو تراااا
هیاوم ستاه گمابکوا یعابدگمهنو اا ویا عو ً ا ویا  وما وعراوا والشابواظاد ا کواراوا وپم  داورا زاوم وستاگم کوسیاااااااااااااا

ش وسلتا عو  زااا72شاوسنانا سوم آتاس   وراپواتدساب لو ا  وتاحو ا  ثوما تور ااااااااا87شبوسهۀ ا1طوس ها نو  اابدگمهن اوتراب
گم کوسیعابظنووان ابه وما سووم آتای ا ووسا وی ف ا  ونسهاواهم ووجاستوو اآویعاشو های ووتًسا وویا وسینا ترا ی  وویانتوواههاوااااااا

ابظنانای اند اغمیا هقدها یا سینا ترابم افا  هسیه.
 بنوورا ووس الوو  اپوومو زا ووسعا ووا ئرا وویابااوو اوا ووس مابعووسذ ماااووسنانراپوواتدسااا ووسهیانظمه شووتابووسهۀا ووافان ووهتانووس

شاوسنانا سوم آتااا79شبوسهۀ ا3و2-1ش وسلتا ویابهوجاو اعویا ویابطوس ها نو  ااااااا72نتدکا ن ابظناند اگم کسیاش های اطر 
اس   راصالحدتاحازوعا می راا س سای ا دسنانتاهها ن  ا نکقسلاه ن ها یا   اباضادا کابع جاردلرا ساس ع

ا م عا   ا ه یهاگمه  ها  ت.

یئدسا
لتابرا
اسنس ر

اش سلتا ع  زاگم کسیعابظنانابکخ انتاهها  ت.72شاسنانا سم آتاس   ر اب لادتا سعاپاتدسای اهیاظمی 87بسهۀ 
اش سلتاواتا س را م عاپاتدس اغمیا سم آتااسنانرابدهسش .72 نسءًا سهیانظمه شتابسهۀا افا تذ م  

ا کسیاا دیا ا طا سیناالاصایتابدگدمه.ز م ا هقدقستا ع عاوا ن
 اسنانا سم آتاس  ئراند اهیاحجاا دیاصم حتاه یهاطهقًسا سم آتا عتجاآ  .ا179 تننسنابسهها

ا

وز یتا
بهکم ا
 بایا
 ه رلی

هیبعدسها
ابعدنیااسنانر

۱۳۹۸سرطان  ۲۰  

 

د اگمه وو ها  ووتا  م زنظووومارووا  ای ا ووویاااادووو  ووکعال ابه توویا عاا
ابه تووویا ی ئووویاو ز مگانووویا علوووجاو وووزردماسووو ً ا حکوووم زانتس نووو ااااا

سناناو تننوووسناهی  وووم زانظوووماشوووسنانوووا ا او خطووورا ز ح وووس ااوووا
باساه ووتا مگانوویا اووسوتاهی  م زنظووماحوود ااز ووم ابالحظوویانگوومهه

 طهدهاح ما ش سلای ا هسیاآویهها هبا مگمه نرارلها یابدگمهها
هیپدکوونمسه تااوبهوس ماب لو ا نو ا توسبرابکخصوستابو لس مساااااا
تا  ووجارهوومهاا ووسشووسنابکووخ اوو ضوو ا وواهها سشوو او تننووسنا دااا
بطس هاو اعدتااس هیادتتاگذ یعاب لسا مسانمس تابکاسیا سشن ا

ا تهسلا اهها سش .
 یااابسن  نرا سعا بندیاهیبخستاوتا وسح مااااهیابایها    .2

شااووسنانا صووالابهس تووستابوو نراسووا با137و134بنوو ی ابووا ها 
سلبا وا ابه تویای گو  یشانتد  نو ا ویا  و ا بوما سلوثا تکواعاااااااااا

ل  تتاطای  یا  جوسبابدنتس و اااوهو دیاسستاهیبهس ماگمه  ها
 سااابسن  نرا سعا بندویاو وسا ویاااا صا باش ا سبد اش هانتدکا ن ا

لهوووسیتاه گوووومابم سووو اسلووووباو ح سیهیا وووس سعابوووو نرابووووا هاااا
شااسنانا صالابهس تستاب نراوهیا س سعا145وا134،137،140

وبس ع ااسنانا سم آتاس  ئرای اس ً ایلس تانتاههاا92س  ئرابا ها
پس  اوسا باسلبابه تیای ا یاصایتا کهوراهیواوتاوزبوسناآناااا

ا  ین . ق  ما 
 دادوتااا  وجارهومهاسموتا ثهدوتا تدوت اااااهیابایهاا   ا ویاا .3

 هم وماااوبکخصستاب لرا موسا اظدو ابدگومهها  وجارهومهای وتسًاااااا
ه یهاابد  ین ا یا سحیاب لرا مسا هتا  مابخوستاد اهوتوتااوم یااا

و زی ووک ا وویا ووسحیابوو لس مسابعووذیتابدخا  نوو اوتوورازبسند وویااااا
تارا  ووکیا زاابسنوو  نرا بندوویای سوو ا وویاچگووانگراا وودیابعلابووساا

ابعلا اگمهها یاآ وساو اعوسًااا    اسا با ی ئیانترانتس ن ا سابدکاه
ستا  وجاا وا سحیابوایهانو  دا هوتا  مبخوستاد ا واههاو وسا  ن ویا دااااااا
 صوا بااارهمها ز سم عاوظدایارا  ا علوجاو سیشو نرابدنتس نو ااا

 وسحیاااو اعوسًاا سااابسنو  نرا بندویای سو ا ویا  ن ویاآ وسااااااا یالتجاآب 
 مچوویااخووستاد اهوتووتااووم یاه یهاو ووساردووم ابوو لسا مووسا هووتا  ووماب

بم س ابم افابعلابستا ی ئیا   ینو ا وسبعلا اگومهها ویااااایالسسجا 
و اعًسا سحیانسا ب ا اههاو سا  ن یا  وجارهومها ز سوم عاوظوس  ااااااآ س

 بهاتیارا  ا علجاو سیش نرابراویزن .

آبم تاا وس سعاایا    اناداهو دیاسستا    ا یاهیی  طیا .4
ا36ز  ن وویاهیبووایها اضوود اپم وو اشووتسیهاااا اهوتووتا حستوویاگوومههاا

چنوود اصووم حتااا1395 وودتدنسیالووستراا ووسئرا ووسلاااا138صوواهیا
 اسویانتس نو ااااه یه بهس ماحود ا یز وس رابقو بس را تنوااا وس سااااا

ابلهوها ویا بوال اهوتکورا واهها وسااااااا مگسهالقسیاب لسا مسابهوسفا وساا
شووسئهیاهوتکوورا وواهناآنابکصووایا سشوو او ووسا حکتسوولابا ضووعیا وود اااا

وساهاه شکیا سش ا وی فا یا ه یهاا س سعاهوتتااهوشخ احقدقر
بم اطیا حستویاگومهها وسطههااوسناناا وس سعاهوتوتاوغدومهااوا ند ااااااااا

 صوا با ویالتوجاآبو اااااانس ذهاهیزبدنیا سم آتامز اصوایتاگدومه.شاا
صووم حتا سبووجاه یهابهووس ماو ووهاآنا سووم آتااا وویا اضوود ابووذ ای

وتوتاابوا یها ویا ه یهاا وس سعاهاااانتاهها ز ی وسلاهو ودیاسوستاغدوماااا
 سکنسبانتس ن از م ا ی سلا ما ودیا و وناهینظوماه شوتا اضود اااااا
 افا تذ ما سلثا م  ماهو دیا ساهی ه یهاا س سعاهوتتاوبک جا

 ارلها یابدگمهه.

لووو  ا ت وووسیعاپووواتدساهیا وووتتاسلوووباوهیا وووتتااااااهیابوووایه
سلاگدمعا زغصباو خم بابل دتا سعالسبیاهیبم  اووت ا ترا

اووسناناا13اووسناناپوواتدساوبووسههااش5شبووسهها 6 ووساهیحستد وویا قوومها 
ا س سعاهوتتاهیبایهاصم حتاه شکیا یاگانیابثسلا ز خم باپجا

آویعا یالتجاآب ا یا ساوسواها خم وباپوجاااااوت ا ترای غ کسنا سه
بووذ ایا یگسنمووسعا کوواراو هقدقووس راهیبووایها سووم آتابقک ووراااا

 ز  وکخم  اغدماوسنانراطوالااااااسنانرای ا یالتجاندسویهها ن اضتنًس
اشو ا صا بارای غ کسناو بثسلاآنا سهآویعا عتجاآب اهیوت ا ت

و ژهاپاتدساب ل ا ن ا س    ستابهس مای ایا سانمسه سعا بندکرا 

بنهدوووثاب لادوووتااوووسنانرا عتدوووجاو ووویابنصووویا سوووم ءاو طهدوووهاااااا
ل  ا عتدجا    ستابهس ماهیپم اا اضد اپم و اااام یه ن از م 

 تویاا وکمهابهاار  نسهاوبصا ستا دتدنسیلستراا وس اا15شتسیها
سوووم اپن  شوووکیاشووو هاب وووظتدتاس  ئووورااا1395 . . ابصوووابا وووسلا

هیاهسوولاه یهاو تننووسنا صووا با عتووجاآبوو ا ووسااابسنوو  نرا بندوویاااا
هیی  طیا ساپس انتاهنا لما وسعا ودسها زاشدکویا وسعالوم ههاسوستااااااا

 وسسلاسم  ماانتس و ااهیوم تاو ها    تای س تا . . ا او   اسو عااا
ادسهاگم کیاشاه.نسشرا ز  کاسههالم ههاسستاه ی عا لما 

لوو  ا ت ووسیعامز ا ه ی تاهوتکووراهی ی هووسفا وویاهیابووایها .5
  ووکمه هاوحاسظووتابل دووتا ووسعاشووسنا صووا با وویالتووجاآبوو ا ووسااااا

نظمه شوکیاهیزبدنویا ت وسیعااااا ه ی تابم اطیاباضوادای اسو ً اهیاا
مز او تااوو انتوواههاوی س ووتازی لووتا مچوویالسسووجاهو وودیاغصووباا

لکووراو اووو اتعوووجااسم وووبازبوود ا وووسی ا هقدقوووس رازی اا144بووا زعاا
 سم آتامزبیاهو وسیهاغومیا سوم آتااااا  رکسناام یا کسشای ا ع  ز

اوسنانرا ویابمسو ابم وافاآنا وویالهوسیتا زآبم وتاا وس سعاهوتووتاااااااا
هیصوووای د یاهیبوووایها صوووتدماا وووسئرااابدهسشووو ا ی وووسلانتس نووو 

اطعراونمسئراگمه  ها سش ای س تال تدیاهیبطس قتا ساابه تی
س ورا ویا طهدوهاآنا او   السسوجاااااااسنانا  ا129پسی گم یاهو ابسهها
ا طتدنسناه ن ا.انتاهها   ای س تای 

ا4/3/1398شابوووایخا49/17هیی  طووویا وووساب کووواباشوووتسیها ا .6
ی س تا بایزنسناوم تا  رکسنا صوا با عتوجاآبو ا ویاهیزبدنویاااااا

اسنانابن اآز یاو ذ تازنسناو طاسلابهنرا م  جسهاا7 قمها ولابسهها
 ا ه ی تاهوتکوراصوم حتااا تدکیا سعابن اآز یاو ذ تازنسناهی ط

 ووس اه یها ه ی تاو ووهابووسههابکووذ مهاوبقوومی تاباضووالیابم ووافاااا
ا سم آتابقک رانتس ن .

پدکنمسه یاه ا ناس  عا  کدنسیاپدم بانا و  جاااهیابایها .7
 سعاحهساپدکهدنراشو هاهیاوسنانا سوم آتاس  ئورا صوا با عتوجااااااا
آب ا ساباضادا زبقس السترا کمهابه تیا  کم  ءاگمههاوشخ ا

 س ابهت او  هایئودساه وا نابوذ ایا  وکم  ئدیابقک ورااااااااسضر

ی  م دووباو قوو  ماسل وویایی ووسعاه ووا نا ووسعا  ووکدنس رانتس وو ا ووساو ووهاااااااا
اطمز تعتجا  کم  آتا زبقس الستراهیبایها  کم  ءا عتجاآ  .

بهنووورا ووویا  ن ووویابه تووویا  ک  ئدووویا یگوووااهیابوووایهاپدکووونمسه یا .8
بدکووواهااهوووجاابهها ووود ا ووویاهو ووودیاشوووسناهیبهوووس ما  ک  ئدووویا می ووورا

 ز عدوود ا مناشووتاشووسنا وویابهووهسابم وو ا نکقسوولاه ههابدکووان اوا ووستاا
بهس ما  ک  ئدیا ساهو دیابم اطیاغمیاسل ستاا سئرا زوت وا ترا وسااا

  ووکدنسیاسل ووستاشووسنای اه  وومااای وویابم وو اآبوو هاوهیبقمی س ووتابه توواا
و دووجاایوزااهووجا ز  خووسذاسل وویا اووسیبابکمتوود  ااااهوابد ننوو ا ووکاو ووساا

اسیناالای اسمتا شکم  اهیسل یاهیسم وسناام یبد  نو اا شماهاواب     
  ووکیا  وورااپووساهی  وو اشووم  طارطمنووس ارووایابد نوودما وویاروو  عانسراا

 زنوو هاا گووماهو وودیای ا زستلوویا اووسیبابکمتوود او ووساگووموهابخووست اهوتووتااا
 وماتانتس و اااانو  یهااااسضرا یا و   ابهوس واو وساو وس جاه وسلرا وسراهاااااا

 وی فاهو دیاگماو ساپوسیهاگومههاااا یا  ماحسه ستا م  د را ماباقاهو سو سا
اهی   اصایتاب ظتدتابکاسیا رابدهسش  

 صوا با ویالتووجاآبو ا ووسابنهعو ااابسنوو  نرا بندویاهی نکقسوولابکمتود ا وویااااااا
اشووم  ء اسووم  ا کووم اهی  ووم ا اکووج ابهووس ما  ک  ئدوویاوت ووا ترا یگووا اا

ویهو او تگووسنا وویاهی عتدوومابه توویا  ک  ئدوویا مووسی اااااا مووسی  ارووسش 
اابههسا ت سیعا تیاسسنهیانتس  .تاب  م ا سا  عستدتابدنتس ن

 
 

 
 ع  ها یااطعیالم  هاوش س ستابهها د او ی راو ویابمسو اااا سزاوا ی

 بم اطیاغمیای د هاگرا ع عابهالاش .

سل یا تد دانا ت اش س ستابه تیا  کدنسیاا4/3/1398 کسی  ا -
ایئدسابه تیا ابهت اشم  و سنرو ا هتای س تاا سو دسی وم تا ل 

هیاا  کدنسیاآناوم تااه  ماگمه  اوهیای  طیا یاپنجالم  یابطم اش ه
ا م دبا  نسها او اهی سم  ابم افا ابهس م ا س اش  ا ا    تاه هه  تد دان

ابکقساضدسناطهها ح س ااا ند انسا ذها سم  تابقک را عتجا وین 
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 یيم قضايتصم
خ جلسه يتار

 یيقضا

 تعداد 

 نيمتهم
 محکمه مربوط نوع اتهام

24/2/1398 هر واحد به مدت شانزده شانزده سال حبس تنفیذی   خدیوان جزاء محکمه استیناف والیت بل قتل  سه نفر 
17/2/1398 یکنفر سه سال حبس تنفیذی ویکنفر بری الذمه  رر غصب موتر دونفر 

 رر سرقت  یکنفر رر سه سال حبس تفنیذی 
 رر سرقت  موتر یکنفر رر دوسال حبس تنقیذی 

پنج سال وششماه حبس تنفیذی وده هزار افغانی جزای 
 نقدی

21/2/1398  رر سرقت ومجروحیت یکنفر 

حبس تنفیذی وسی هزار افغانی  شانزده سال ویکماه
 جزای نقدی  

11/3/1398  
 قتل وشراب نوشی یکنفر

 رر

 رر قتل  یکنفر رر شانزده سال ویکماه حبس تنفیذی 
 رر قتل ومجروحیت یکنفر رر بیست ویک سال حبس تنفیذی 

یکنفر پنج سال وششماه حبس تنفیذی ویکنفر دوسال 
 حبس تنفیذی 

 رر
 سرقت موبائیل دونفر

 رر

یکنفر به مدت سه سال حبس تنفیذی ویکنفر مدت یکسال 
 ویکماه حبس تنفیذی 

21/3/1398  
 فعل زنا دونفر

 رر

 رر سرقت یک فرد گاو یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی 
 رر سرقت مواشی یکنفر رر یکسال وششماه حبس تنفیذی 
18/2/1398 یکسال وششماه حبس تنفیذی  بتدائیه شهری والیت بلخدیوان جزاء محکمه ا غصب یکنفر   

 رر تجاوز جنسی یکنفر رر هفده سال حبس تنفیذی 
25/2/1398 هر واحد به مدت پنج سال وششماه حبس تنفیذی  رر سرقت دونفر 

 رر قتل وسرقت دونفر رر هر واحد بیست وپنج سال حبس تنفیذی 
دو نفرهر واحد به مدت چهار ونفر هر واحد شش سال 

 حبس تنفیذی  
 رر

ار نفر چه  سرقت مسلحانه  
 رر

31/1/1398 دوسال حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ قاچاق چرس یکنفر 
 رر قاچاق هیروئین یکنفر رر پنج سال حبس تنفیذی 

2/2/1398 هر واحد یکسال وششماه حبس تنفیذی   رر فریبکاری سه نفر 
کنفری رر یکسال وششماه حبس تنفیذی   رر استفاده غیر قانونی سالح 

7/2/1398 یکسال ودو ماه حبس تنفیذی   یکنفر 
مسکرات وتجاوز علیه 

 مؤظف خدمات عامه
 رر

22/3/1398 سی سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز قتل  یکنفر 
22/3/1398 دوسال حبس تنفیذی  الیت کندزدیوان جزاء محکمه استیناف و ضرب وجرح یکنفر   

 رر هتک حرمت مسکن یکنفر رر یکسال وششماه حبس تنفیذی
22/2/1398 یکسال ویکماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان  قاچاق تریاک یکنفر 

یکنفر هجده سال حبس تنفیذی ویکنفر هفت سال وشش 
 ماه حبس تنفیذی 

28/2/1398  رر حریق کلینیک دونفر 

نفر سه سه سال حبس تنفیذی ودونفر هر واحد یک دو
 سال ششماه حبس تنفیذی ویکنفر بری الذمه

30/2/1398  رر قاچاق سالح پنج نفر 

21/2/1398 پنج سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان  سرقت  یکنفر 
30/2/1398 پنج سال وششماه حبس تنفیذی   رر  شروع به قتل یکنفر 

یکنفر شانزده سال حبس تنفیذی ویکنفر شش سال حبس 
 تنفیذی 

31/2/1398  رر قتل  دونفر 

 رر شروع به تجاوز  یکنفر رر ده سال حبس تنفیذی 
1/4/1398 بیست ویکسال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز قتل  یکنفر 

2/4/1398 هشت سال ویکماه حبس تنفیذی   یکنفر 
رب وجرح منجر به قطع ض

 پای
 رر

یکنفر دوازده سال حبس تنفیذی ، یکنفر دوسال حبس 
 تنفیذی ودونفر برائت

21/3/1398  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار اختطاف  چهار نفر  

29/3/1398 هر واحد یکسال وششماه حبس تنفیذی   رر عضویت به گروه طالبان دونفر 
یذی دوسال ودوماه حبس تنف  8/3/1398  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هرات قاچاق مواد مخدر یکنفر 

 یکنفر رر سه سال وششماه حبس تنفیذی 
قاچاق وفروش مواد مخدر 

 وحیازت پول جعلی
 رر

یکنفر برائت، یکنفر پنج سال حبس تنفیذی ودونفر هر 
 واحد هفده سال حبس تنفیذی 

21/3/1398 لحانهسرقت مس چهار نفر   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه والیت هرات  

11/3/1398 دو سال ودوماه حبس تنفیذی   رر سرقت دونفر 
یکنفر پنج سال حبس تنفیذی ویکنفر هفت سال وششماه 

 حبس تنفیذی 
19/3/1398  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هرات سرقت مسلحانه دونفر 

 رر شروع به تجاوز  یکنفر رر هفت سال وششماه حبس تنفیذی 
چهار سال وششماه حبس تنفیذی وهفتاد وپنج هزار 

 افغانی جزای نقدی 
 رر فوت ترافیکی  یکنفر رر

18/3/1398 دوسال ودوماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هرات قاچاق مواد مخدر یکنفر 
سه سال حبس تنفیذی وبیست وپنج هزار افغانی جزای 

دینق  
 رر قاچاق سالح یکنفر رر

یکنفر چهار سال وششماه حبس تنفیذی، یکنفر به مدت 
سه ماه حبس تنفیذی، یکنفر یکسال وششماه حبس تنفیذی 

 ویکنفر به مدت ششماه حبس تفنیذی  
22/3/1398  چهار نفر 

سوء استفاده از صالحیت 
 وظیفوی وتزویر اسناد

اری محکمه ابتدائیه دیوان رسیده گی به جرایم ناشی از فساد اد
 والیت هرات

دوسال حبس تنفیذی وانفصال از وظیفه ومبلغ سی هزار 
 افغانی جزای نقدی

 رر اخذ رشوه یکنفر رر

21/3/1398 سه سال وهشت ماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه والیت هرات  مواد مخدر یکنفر  
فغانی یکنفر شانزده سال حبس تنفیذی وسی هزار ا

 جزای نقدی و دو نفر برائت
 دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب اختطاف منجر به قتل  سه نفر رر

22/3/1398 بیست ویکسال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب  قتل  یکنفر 
21/3/1398 یکنفر دوسال حبس تنفیذی ویکنفر بری الذمه  رر سرقت دونفر 

22/3/1398 شش سال حبس تنفیذی   رر سرقت  یکنفر 
22/2/1398 بیست سال ویک روز حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت هلمند عضویت  یکنفر 

5/3/1398 هر واحد به مدت بیست ویک سال حبس تنفیذی   رر عضویت وباندیتیزم دونفر 

ر یکنفر به مدت بیست ویک سال حبس تنفیذی ویکنف
 برائت

29/2/1398  رر عضویت وخرابکاری دونفر 

2/3/1398 هر واحد به مدت شانزده سال حبس تنفیذی   رر سقوط پوسته  دونفر 
یکنفر دوسال حبس تنفیذی سه نفر جزای نقدی و دونفر 

 برائت
29/2/1398  رر پول جعلی پنج نفر 

یکنفر به مدت یکسال وچهار ماه حبس تنفیذی ویکنفر 
س تنفیذی چهار ماه حب  

23/2/1398  رر مواد مخدر دونفر 
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اهیاوم تاغ نر:
سل ووویا توووې نگرا ه ی تالووو تراوا وووس راوم وووتاغ نوووراا

هیبقمابه تیا  کدنسیاوم تاغ نورااا28/3/1398کسی  ا 
 هتای س تاا سو تن ا  ن یوحد یعاوایئدسابه تویاا

ا  کدنسیاوم تاغ نراه  مگمه  ا
نخ تاسل یا سا الوتاآ س راچن ا ز ال ا یابجدو اآغوسزااا
گمه  ا هسایئدساسل یا کم  اآویعا ل سعا تدکیای ا

 ل وووساردمبقووو  اگاکووویاوطهوووهاطمز تعتوووجا تدکووویا وووم عااا
بعلابووستا ی ئوویانتوواههاوا ل ووسعا تدکوویای ا وویایلس وووتااااااا
باضالستابن ی اطمز تعتجابعطایانتاههاوبکعساهًساهیا
ااهسلاباضالستاشسبجا سن  ء صسو باذ جا یالتجاآب :

هیا تتا م سز نا بندکرابهس ما صتدما مآناش ا .1
 وسا ووم سز نا ویا عوو  ها وس راغوومیا وزبد ا بندووتابهووس مااااا

با ن ا تنکرااهالاذی عیاب کابا اظد اگمههاوی س اا یا
 زاابسن  نرا بندیارا  کیاش ها اها یا  کسنان هتانهاها
 اه جیا زا مدیاآنابعذیتارا  کن ا یا صوا با ویالتوجاااا
آب ا سایئدسال تدیا زاآهیرا تدکیا ویاتوا عا یهوعابلوراااا

 هیا تسراش هاواهیا تتای  ابک جانتس  ا.

 ز  ن وویاهیوت ووا ترا ووسعابست ووکسن اسووسغایع ااااا .2
ونس ایانتس ن گسنا یگسنمسعال تراوا س راح ایاه ین ا
تذ ا یا ز راا ز    تاطمز تعتجا تدکویالوسترا توې نگراااا
 یگسنمسعال تراوا س را ویاب و اتد اشوسنا و   تاه ههااااا
ش ا ساسل ستا تدکیا تې نگرا یگسنمسعال تراوا س را

 ی اهی ط اوت ا تراه  منتس ن ا.

عاهیا وووتتا نکقسووولاا وووستا سویلووو ها زا ل وووسااا .3
 تدکوویاچنوود ا وواها وویا زطم ووهاشووعهستاابم ووافا وویابم وو اااا
 توووسراحسصوووجاشووو هاوی ووو ابکووو جانتس نووو ا بوووسا وووسمرمهااا
 صووا با ووم   اشوو ا وویایئوودسال تدوویاهی تووسرا ووساتووا عاااااا

  یهوعابلرابک جاحتجاوانقجاا ستای ابم ادانتس  ا.

هیا ووتتاهی س ووتای هاحووجابهنوورا م  طسوولاو ستووتاا .4
گمه و هاا صوتدماااارطا یا مرالیااباسها صال ارطا هم ما

 مآناش ا یاباضادا یایی سعاهو و  ابه تویا  وکدنسیااا
  حستیاگمهها.

هیرصاصاح ما   جاحج چند ا صا با یالتجاا .5
آبوو ا وویا  کووو  ازبدنوویا ووسعا ووو  جاحجوو وا ب سنووس را ووویااااااا
هی ط اوم تاهی   ای  کساباساها  تاس وکجااگومههاوااا
 وهساباضووادا ووساا وستابهووس ماشووم کا وسرکیاشوواها ووساااا

نابطووس هااووسنانا ز وو  جا ووسعاحجوو ا  ووکاسههاااهیح وومااشووس
 نتس ن ا.

هیا ووتتاسوو  عانقوو عا ووم عابعکووسه  ا وویا ووا ناااااا .6
پمه رووتاآنای ان  ینوو اا صووا با وویالتووجاآبوو ا وویاا ووستااا
ح ماشوسنای اهیایوشونس رااوا ند انس وذها کوایا وساهینظوماااااااا

 ه شتا وضسداوا حاالابکمتد ا ص  یانتس ن ا.

صالای س ا یا شخسصا یا خسطمال  اپمه رتابه .7
بهوس مااسلوبابدگومهها صووا با وم   اشو ا ویااابسنوو  نرااااااا

  بندیاهیزبدنیا اسیاس عاو سم آتااسنانرانتس  ا.

 هیابم  ا صال او م دتا طاسلاوم تا س ج:

سل یا توې نگرا ه ی تالو تراوا وسئراهیا خو ا طاسولاااااا
شا وووویا ووووسی  ااUNlCEF وووویاشووووتالانتس نوووو ها اند وووو ا ااا

لاوم ووتا س ووجاهیبم و ا صووال اوا م دووتا طاسوااا26/3/1398
 هووتای س ووتایئوودسابه توویاا  ووکدنسیای وود هاگوورا وویااااا
سم  ماللدویا بندوتاه رلوراوروسیسرا ااداگوسها گوم  اه  وماااااااا

او سا الوتاآ س راچن ا زا ال ا یابجد اآغسزگمه  ا.
هیسل ووویایی وووساونتس نووو هاگوووسنا ه ی تابخکلووو الووو تراااا
وا ووس راح ووایا وویا وومای ووسند ها اهنوو ا  کوو  ا ستکم دووباااا

نمسها سعابذ ایارا  وکیاشو ا وسابکو التااااا زب  اوتد ا
را  ای اهیای  وکسعا سوم آتا کو اوگم کوسیع ا هقدوهاااااا

سینا تر ای د هاگراوحوجاو صوجااا و عقدباهو دیا ساهیا
ا س ساهیبهوس ماوشو لدستا مگو  یعاسل وستاا وس راواااااا
 وووس مابکووو التاواچستکووومسعاباسووواهاهیبم ووو ا صوووال ااااا

لو تراااو م دبا طاسلاوم تا س جا یایون ااسنانراولسهع
وا وس رای ابخکووجابد ووسزها  س وکابطووم انتس نوو ا ووسای هااا
احجا سعابنس بااسنانرا م عای  اآناهینظماگم کیاشاها.

باضووالس د یا زسسنووبایی ووسعاه ا نمووسعا طاسوولابهووس مااا
  ک  ئدوویاو  ووکدنسیابنهدووثارووالاو ووسانووا ا ا کووخد اااا

اوبطم ا هثاام یگم تا:
بم س ا ک اوگم کسیا نن هاوا هقدقوستا  کو  ئرااا .1
صاصوووًساهیوم وووتا  وووساضوووعد التوووجانتووواههاووظوووس  ار

بهاتیاوابم اطویاروا  ای ا توساحقویا طوایاب ول را  اوساااااااا
و ی ئیانترانتس ن اوحکراهی ع را زبا یها سانقهااسنانا
بدهسش او   ا بما وهبابدکواها وسا خو ا هقدوهاو عقدوبااااااا

سینا ترابم  اند ا سابک التابا سیاگمه و هاوا ل ولکًسااا 
 بد کسن ا.بهس مای اند ا یاچست ا

هی عوووو  ها زاا ووووس سا هقدقس د وووویا زبکخلاوووود اااا .2
سیناالاباظ ابم  اصایتابدگدمها هقدقوستانوسااا  ا طا

  تدجاوه ی عارال وساونا اصوستا هقدقوس رابدهسشو ا ویاااااا
سیناالاباظ اهو دیای ا صایتا تیا   جسبابدنتس  ا سا

سسنهوویابووایهاغووایاو می وورااووم یه ههاوا هقدقووستاهو وودیاااا
ی ا  تدوجاوا ووهساغوومیای وود هاا وسعان ووهکرابکخلاوود اا

 گراواحجاو صجا یابهس ما ی سلانتس ن ا.

بدعووسهعای ا وویا ووم عای ووود هاگووراواحووجاو صوووجاااااا .3
هو وودیا ووساهیا ووس سعا طاسوولابکخلوو اهیاووسناناپدکووهنراااا
ش ها  ت ا سمر اهیا س سعاسم  ماللدیا بندوتاه رلورااا
وروووسیسراواسوووم  ما موی  وووکرا نووو  اواضووودها ووواههاوا ووویاا

سسنهیاهو دیا سعابذ ایا یابدعسهاابنظایای د هاگرا تی
 دککماضمویتا  وتا وسا زا تکواعاا وس ساسلواگدمعاشو هااااااا
ول  تتا یاوسیا ح  اآنا سبد اگمههاطای  یا م عا خ ا

شا ا اهینظماگم کیاش هاا  وتا نوسءااا60  ی اا سمناب تا 
 گووماب وو اتد الطوو ا اسوویا مبس نوو اوهی  وو ازبدنوویا گوومااااا

مسهانتس نو ا جلوراآناااهیاسنانابم وافا عو  جامز ای اپدکونااا
 هی سبد ال  تتا ا   ارا   ا اها.

سیناالاباظ اهو دیا ع سا یاواتابعد ا زاهجا  .4
پالناش ها یاسل یاا س راحسضمانگمه  ها یا   اباضادا
 هبا  الیاواتابهس ما و العابو    او وس منمسها وسعاااا
بم اطوویابدگوومههاوا ووو کگراهییونوو ا سوووم آتای ا وویا وووسیااااا

 بدېویها.

ه ووس ما ووسیعابنس ووباو جمدوو  تاااالوو  اباساه ووتاا .5
ه کمعاوو س جا تهدا معا وم عاا وستاو سیبنو  نا ه یعاااا
ه ووا نا ووسعا  ک  ئدوویاوا  ووکدنسیاهیبم وو ا صووال او م دووتااا
وم ووتا س ووجا زن ووستابمووما  ووتا وویابکوو التاز ووسهعای ااااا

  اساهاآویهها  تا.

با یهابم افا یاو العاب    اوب سل   احقاارا خو اا
  طاسلا:ات م د طاسلابکخل ابم  ا صال او

 لکم ضستاو ظمسی تابظناند اوبکخلاود اا ع وسااا .1
 یاسهوموا  وم هاهیبم حوجابخکلو ا هقدوها ا وطا یگسنموسعاااااااا
 کوواراو هقدقووراصووایتابدگدوومها وویا  وو التووجاشوو    ااااااا

 هیبخستاتا سااا ند انس ذها کایاام یه یها.

  جووووسبابدنتس وووو ا ووووساب وووو اتد او ووووالعابوووو    اا .2
دویا بندوتاه رلورااااوب سل   احقااراهیاا س سعاسم  مالل

ورووووسیسراوسووووم  ما موی  ووووکراهیا خوووو ا طاسوووولاو ووووالعاا
ب وول راوو ووالعابکووخ ای ابعم وورانتس نوو ا ووسا وویاطووایااااا

 .  اتدتا سعارا  ای ا عقدبانتس ن ب  و اواب کتماب

وظداوووویا یگسنمووووسعا کووووار ا تسنووووسا کوووو اسووووم ااا .3
وگم کسیعابظناند ابدهسشو اوتورا ومل سا  کوسناهی بوایاااااا

دکووان ا ووسابدعووسها هقدووهااا هقدووهاب  رلوویانتوواههاو ووهباباا
سینا تراا ووسابکوو جابا سوویاگوومههاااا وو ووهمعاشوو هاو یگووسنااا

سینا ترا وووهیحستد ووویا هقدوووهااسنانوووًسا زصوووالحدتا یگوووسنااا
بدهسش ا  جسبابدنتس  ا ساهیزبدنیاب  اتد الطو ا اسویااا
 مبس نوو ااوحکوورا ع ووًساب وو اتد ا بندووتابلوورا ووم عانمووسهاااا

سینا تراپدکووونمسهابدنتس ووو ا وووسا وووم عا  کوووسنا اوووا هاااااا ووو
الحدتا هقدووهای ا   نوو اهیاحستد وویاپدم بوواناباضووادااااصوو

 هیاا ند انس ذها کایا دچانادابا هااسنانراوساهان  یها.

هی نگوووس ا کووو  ا الشووور ا سزی وووراواگم کوووسیعااااا .4
سینا تراهی م دووبا  دووتاگم کووسیا ننوو ها ووح ووایانتس نوو ها

  سابمماواضمویعابدهسش ا بساهی ع را زگم کوسیعا وسعااا
صووایتابدگدوومهانتس نوو هااابنظوواند ا وویاهیوم ووستابخکلوو ا

سینا تراح ایانتوراه شوکیا سشو ا ویا  و اباضوادا وهباااااااا 
 .ها کایاونقهاحقافابظناند ابدگمههنقهااا ند انس ذ

و ووالعابوو    ااسنانووساحووهاه ینوو ا ووسا وی فاهو وودیاااا .5
 سعابا لد اشسنای ابطستعیاوبالحظویانتواههاو وی فای  ویاااا

 وویاندووسزا وویا ووسپراه شووکیا سشوو ا ووسپرانتس نوو ا وویا وویا ووکاپسااا
بسشوود ا ا وواا ووسپراضوومویتا  ووتاو تننووسنا ووم عای وو اااااااا
بک التا  کسناهی دمونا زبم  ا صال ااو م دتا وکاپس ویاااا
 دلاوواناهی رکدووسیا  کووسنااووم یه ههاشوواها وویاهی  وو ابووایهااااا

 یئدسابم  ا صال او م دتا    دممز ای ا  خسذانتاها.

سینا تراهیاسل ووویا  م زنتووواها وووبکووو ال رای  ووویانتس نووو ها
 :لهسیتا ن ا ز

 م دباس ولاسل ستاا سئراهیطالا اکیاوا ی سلا .1
سینااوولاباظوو اهیسل وویاا آنا وویا  وو انمووسهاغوومیا شووکم  ااا

 ا سئرا.

 تسبووسابهجوواز نرا وویا عووالاهیبهووهساو ااداگووسهاااا .2
 گم  ا هتاحجو اام یه ینو ا س و ا ویابم و ا صوال او م دوتاااااااا
 طاسلاوم تا س وجا ا وسه  ا وس اشاغومیای ود هاگوراهو ودیاااااااا

 سلاه ههاشان ا. سعان هکراشسنا نکق

بک ال رای  یایئدسا صال او م دوتا طاسولاهی  و اسل ویااااا
   م زنتاها:

آنعووو هابجووواز نرا ووویاهیوم وووستابخکلووو ا ا وووطااااا .1
بواظاد ا بندکوراگم کوسیابدگمهنو اوچمومهاظوس معاشوسنا ووساااااااا
نظم یاطبال تراو سا ذ مها س عدتابطس قتان  شکیا سشو اا

 و هااو سانظم یاطبال ترا ا طا  دوستا ویاناومها  م زنگمهااا
 س وو ا نگووس ا  وولدمانتوواهناآنمووسا وویابم وو ا صووال اوا م دووتاااا
 طاسلاوم وتا س وجا ا وطا  دوتا ویاناومعاطوبالو تراهوااااااااا

  سیها عدد ا  اگمهن ا.

سینا ترابم اطوویاب لوو ا  ووتازبسند وویاهو وودیاااا وو .2
 سعان هکرابکخلاد اهیبمحلویا  وکدنس رااطعوراوانموسئرااااا

 ع عابدگمههااند ا   ا ه یهای اهی  مداواتاغمیا سم آتا
 هیسم سنا گذ ین ا.

 ع ا زا ی ئیاباضالستاا زسسنبایئدساسل یا یاب  اتد ااا
رووسطمانکووسناشوو ا ووساهیا تکووم  ا مصووتازبووسنرا وویاحووجاآناااا
 همه زنوو اوتووراآنا عوو  ها زبکوو ال رای  وویاندووسزا وویا وو و ماا
سل ووستا ضووس راه یها اهیسل ووستا عوو عا تووې نگرابووایها

  یز س را هثاوگاکگااام یرا  ن اه ها.

 : تا  رکسنومهی
ا تووې نگرا ه ی تالوو تراوا ووسئراوم ووتا  رکووسناااسل وویا

 هوووووووتای س وووووووتااسضووووووورا  وووووووجااا2/4/1398ا کوووووووسی  
 وسا شوکم  ایی وساااایئدسابه تویا  وکدنسیااااو  لرو تمحت 

 س الوتاآ س راچن ا ز ال ا یاونتس ن هاگسنا ه ی تاذ م طا
آبوما هوتااااو   ولراوبجد ا ا وطااسضورا ود ا م وسنا تو   ااااا

تیا  کدنسیاآغوسزانخ وتا ز تویایئودسااااا  نسهوو س هابه 
به توووویا  ووووکدنسیای سوووو ا وووویانقوووو اوبا م ووووتاسل ووووستاا
 تې نگراو  یا ز  و ما تنوااسل وستاو  وم تابثهوتاآنااااا
هیی  کسعا سبد ال  تتاهیپم اا ح س ااا ند انس ذها کایا
و ح س اشم عتا  ال اصههتاباصجانتواهها وکا وسیاه گومااااا

 ویااارای م سعواسینا تراوب نمسهاا یگسنمسعا کار ابهس م 
بنهدثا  جارهمهاهیا س ساوباضالستا  م زانظمبدنتس ن ا

ا یاب ظتدتا سعارطدماشسنابکاسیا سرت.
طههاآسن  عااهاًلا م دباش هاباضالستاذ جاهیپم اا ع ً اا

 ح س ااا ند انس ذها کایاوبصوا ستاشوای عالوسترا وکمهااااا
اابه تیابایهاغایاوبهسحثیاام یه ههاش 

ظم ووووستا  ووووجارهوووومهاا ووووزردماهی اصووووجاناهیابووووایه .1
 صا با عتوجاآبو ا وسا  وجارهومهااااااوباساه تا اسوتاهیآنمسا

اوسنانا صوالابهس توستابو نرااهوجااااااا175بوسههااا2و ها قمها
 زشمودا یا عستدتا اگن ا ه انتس ن ا ویاوظداویابهاتویای اااا

وهی  م زنظمراها سانمس وتاااه هه سا تسلا بسنتاه یعا نجس ا
البدیا ووسعابووا یهابنوو ی ا  ووکعاااهادووها وواههاهیای  طوویا ووسااا

بهس ما یاطای تیاسسنهیاو س تسلاهاتا و ونانوا ا ا  وم زاااا
و ووساانظوومانتوواههاهیابوو تازبسند وویاهیب کوواب اپدکوونمسهااا

 تد وووودانا ووووت اشوووو س تاااا10/4/1398 کووووسی  ا
 هوووتای س وووتابه تووویا  وووکدنسیاوم وووتا سی وووسبا

ه تووویایئووودساباوحهدوووبوا وووسو تن اغوووال ا وووخرا
 ووسعای  ووکدنسیاوم ووتا سی ووسبا ه ووایاه شووتایااا
ستاناصواهو و  اوایئدسابه تیا  ک  ئدویابم و اهیااا

 ک دجاسل ویاه هااسل ستاللنرابه تیا  کدنسیا
هیا دوووومونا زاهیاا وووویانخ ووووتاصوووون وفاشوووو س تا.

 و   اا بکس  هاگمه  اا اویوهعای س تانصباش ه
ش س تا هم معا زاپم انجاا سئراوا ه یعابهس ما

 ا وهسایئودسابه تویا  وکدنسیاگاوتاااااا نظمانم ودا

پم وانجاا وسئراوا ه یعا وسایلس وتاطومزا ولا اااااااا وسا
اا ند اوا    تابقس السترا کمهابه تیا اا سئر

 سم آتابم اطیارا  ای الدسیانتس ن ا سا سش ا  و اا
وا ه یعاابووسابتوو اهی بووماالتل وومهاپم ووانجاا ووسئر

 عتدجاپالنا سعابقس الستراهیا بمابهسیزها سا  وسهاا
امهها.گا م ه 
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 Coordinative session held in 

provinces. 

 Event and news. 

 Report from the session of high 

council of Supreme Court. 

 The criminal decisions of 

courts. 

 Chief justice meeting whit the 

British ambassador in Kabul. 

 The head of Nengarhar appeal 

court meeting with the UNAMA 

delegate. 

 The justice and judicial 

organization coordinative session 

held in Supreme Court. 

 The complaint commission of 

Faryab appeal court held session. 

 The appealedt department of 

Badakhshan held session. 

 The head of badghis appeal 

court visited the courts of his 

province. 

 
 

 ووابد اسل وویا تدکوویالووسترا تووې نگرا ه ی تاا
لوو تراواا ووس را عوو  زاظمووماپووسن ه ما وومطسنااا
 هوووتای س وووتااوووسنانهاها ووود ا ا ووو احلووودمااااااا

 ستاوایئدسا کمهابه تیا کو دجاااسضرا تق
اگمه  ا.

 اوزی عا بوایااسیناالو هیسل یاهیحستد یاتاعا
 ایئدسا ه یهاا وس راوا قندنورااال تدیاه ارلیا 

ی س ووتالتووابرا ه یها بووایا ایئوودسالتووابرااااا
 نجتو اب وکقجاوا والعابو    ا ایئودساحقوافااااااا

و مرووووووراا کمهی ووووووکد اوز یتاه ووووووسدابلووووووراا
عا شووووکم  اها شووووکن ا اچستکوووومساا زب وووواوتد 

بطموحووویا ه ی تالووو تراواا وووس راهیرصووواصاا
باضووادانظووسیتا ز نادووذا ح ووس اس   وورا ا ووطاااا

سینا مناهیسل ووستا ووبهووس ما ا شووکم  ابکوو  و ا
ا س رابنهدثای و ا صولراسل وستا ا ی ائویا ویاااااا
بااوو ا  وونسهاوبوو  ی اهیا ووس سعاغصووبا بووال ا
هوتکرا ا طا ه یهاا وس سعاهوتوتا اابکو التاااا

بووو  م تاا خند وووراوا سم ئدووواعایونووو ا د وووکماا
اجا س سا ا اسیا یاام یا سعاا س راهیاب دماح

نقس  اوارالا سعااسنانراهو دیا ساوبکو التاا
بم ووافا وویا ووهمهناو ووس طابووم هطاا وویاسووم اا وویااااا
گتم اوا ع  زا صو  یح مابصوسهیهاو س  وکمه هاااا

گم کویاوا عو  زااااآنمسابایهاغایاوی د هاگرااوم یا
 سهی س وتای اهاحوجا وسعامز ااااا هثاوا هوسهلانظوم اا

اسنانرا صسبدمابقک را  خسذاگمه  ا.ا
سل یاا تننسنا یابنظایای د هاگرا تیاسوسانهویااا
 وویاپدکوونمسها ووساواب ووس جابطموحوویاا وویاسل وویاااااااا
 تدکوویالووسترا تووې نگرا ا ووما  جووسها ووکا تدکوویااااا
 خند را یا شکم  انتس ن هاگسناب ل را ه ی تا
ذ م طا ا  ها مها ساهوجا زاطوم اپدکونمسه تا ویااااا

باضالستا ا طا تدکیاسل یالسترا تې نگر ا
 خند رابایها هلدجاوا یز س رامز ااام یگم کویاا
وانظما نا تدکویاغومیا  خوسذا صوتدمانموس را ویااااااا

سیاوم تا سی سبانغال ا خروحهدبوایئدسابه تیا  کد -
ا اه کماا28/3/1398 کسی   انتس ن ه اسا هوز سیبجو ا  کسه  س
JSSPهیابقمای س تابه تیا  کدنسیاه  اوا سزه  انتاهاا

ا ا ز ا  کدنسی ابه تی ایئدس انخ ت اه کم اJSSP ت سیع
ا اا ی ا هسراو ابک التاچانا ظمسی ا ز اضت  اهی انتاه ه نر

 یا زاطمیاارل  ا عسلا اهنا ع را زاو س لا ا ن عا نکمنت
ا اگمه  ه ا از   ای س ت ا    ا ی اه کم انتاهناو    ا عسل هو سیه

 .و س جا سهاش هاصههتا مهن 

اح  وص  قرواا30/3/1398ا کسی   - ابهت  ا سو دسی
ا مپم تا احستد ی اهی ا نالن اوم ت ا  کدنسی ابه تی یئدس

 ع  هعا زاا ستااح ایاه شکن  او تیا  ک  ئدیاشممعابه
ا سیشا اه کم اهی ا انسبس اه کم ابم  ع ا خ  انتس ن گسن  س

بهایا   اه   یای ابعلابستاوا هسهلانظماهیاا.ابالاستانتاه
رصاصاا س سعارکانتاللدیازنسن ا طاسلاوانهاهابهس تیا
ا کم  اآویعا ا  کدنسیا ز ایئدسابه تی ا ک دجابد  ه. آن

گسنا انسبساواند ا زا ماتتاوا م  ما سرک ارطا ا ئرااهنتس ن 
هیا نکقسلاا ستاا یه نراوا ک مانتاههارا  سنا ت سیعا سا

اوا تې نگرا دککماهیازبدنیا سعابخکل اگمه  .
ا3/4/1398ا کسی   - ا یاا اشم   اامآن ارکم او ا س هی بم  م

ا ا ه یعااو ستبنس هت اب  م اوبهت عو انعدم ابهت  باتاع
اشتسااآبم تابخ نابه تی اح ای   کدنسیاوم تا م تا س

ا  کدنسیا م ت ا ایئدسالتابرابهس م  تمحت اویئدساردجو
ا نام نسا سعای س تا ا ستان اهی ا ه یعا ا سیبن  ن ا ستاو
ا  کدنسیاضت ا ایئدسابه تی اش  ا مگ  ی ا  کدنسی به تی
  ن یا زاسس گسهای د اوار بستا یزن هاابمحا اباتاعابهت ا

نتاههاواو ستاشسناای اهیاچا ستا یاند راوالظتتا سهاانعدم
ا یا ابد  نن اباتاعابهت انعدم ا  کدنسیا کاضس عی به تی
اص  ات ا ا تسل ا س ابق رارا  ای  اوظدای ب تا کتا سل
وطن و کراوا بسنتاه یعا یاپد ا مها سا  ن یا یایوزاستعیا

ا31/3/1398 ا  کیاا ا  م ا ی اغای سن اشه اوت ا تر اام ی هی
 .تقسء یاپدا تاالهراا ی

ایئدسااا سو تن ا30/4/1398اکسی    - ا باکرابهت وز م
یئدساه ا نا بندتالسبیاوسم  ماا سا تم  ربه تیا  کندسیا

اب نرا ایئدساه ا ن او ا  کدنسی ابه تی ا ز  سه ه یع نسشر
نامبهها د احس وااش16وحقافالسبیاهیبهاجا م غتا ع  ه 

 شکم  ااامآنا م ما یا زطمیاب  م تابههسا  و م س کیا اه
او ساویز   اوم ت ابعسون اهیحستد ی ابهاج  سعاییام هی  

به تیاضت ایئدساا ه ی تابل راونظسبراند ح ایه شکن 
ا اهیوه اه سدای اهیی ه ا ی ا بندکر اندمو سع اشم  ع اپس  ییو 

 زرس اونا بدسابلراااهی مگاشیاو نسیا   ا مزبد اسسنمسعا
 یاسسعا  کخسی  تاا   وه ا زه تابد  ن اشم  ارا  ای 

اهیآ اشمداواسنانابههارانسند ی سم  مابخکل ابطس ها ح س 
اوحس وااگمه  ن  اپمه رکی ا م م احاواامآن هیه رجابههسا ی

ا اامآن اوراشهخکراش ن  ا صال  ا سلث ااسنان ا ح س  و طهده
   تا.  کسناگمه  ها

ا تمحت  - اشتس اردجوا سو تن  ابه تیاویئدس یئدس
ا6/4/1398ا کسی  ا  ککدنسیاوم تا م تاهیاه   یح ایعا

ا سبد ال  تتاوشاس دتابما س اهی بم ای   سعد ا ت سیعابمه 
او   وهابهس ما ابممارا ن ه ا س اگرا یاهو دی ایون ای د ه هی

هیا تتابک التااهی ط اوم تا م تا الشابرانتس ن ا س
ا عراو الشا ا ز دنگانی ا س اهو دی اگرا ی بم سعد اوی د ه

انایزن  ا خ ا هی غ ا تس  اس ع ا اسی ارا  سن ابه تی یئدس
یابه تیا  کدنسیا خسطمای  ابک التابم سعد ا سعابم اط

 .اش 

بهکم اا سو تن ا دهاا۲۶/۳/۱۳۹۸ ا ا  کنهیابایخا -
ئبااسهیعوایئدساه ا نا بندتالسبیاواسم  مانسشراصسوبهت ا

 زا  سها ه یعابه تیا  ک  ئدیاشممعاوم تاندتموزا یا ل لیا
ابلرا ا لا   ان اطم ه ا ز اا سئر ابعسیی ا اکگر ا سع  منسبی

  سعا س همع اسم  ماا ندتموزاپدم بانا اضد اوا کم وم تا
اوا اسم  م ا م عا تنا ابجسز تا سعاپد ا دنراش ه  س همع 
 نا داآنا م عا سشن گسناشممازینجاوم تاندتموزا طایاباصجا

 نتاهابعلابستا ی  یا

نیا  ا زابهمی  اوا سیبن  نا ه یعا یاس   ً اح بات و ا -
اطستابه تیا  کدنسی اه  ابقس السترا کمهابه تیاهیابم 

اوم تا اوت ا تر ا  ک  ئدی ابهس م او اشممع ا  ک  ئدی به تی
ها اهن ا اطراسل یاندتموزاهیا  تا سعا تهاهابقمیاگمه  

ایئدسابه تیا  کدنسیا قمیعاشسن عای تًسابعم راش ن ا ا
اواای  ا قاع ا تنان اباضالست اپدم بان او اگاکی  هم  ر

ا ر ا ه یع  ا  سه ا س ابهسیزه ا ساپم د گسیعاو اح نی ایو ی الفاو
 ت سی ناوبم سعد  ا سکنسبا زاو دلیاش ناهیاشعهست اهاتا

ا.هیا سی سعاشعهیاوا  ک سی اصههتاباصجانتاه
به تیا  کدنسیاوم تا سی سباآبم تا هتا  نسهاواو س ها -

ا ع  ه اسسیعا ی ا سل ا ول ای   او س هابخکل ااش314 اهی اطعی
ا م دبانتاهه ار بتابکقسضدسناشمم ا ی ادتتاواا یا تنادای 

ابهلغ استعًس اآب ه ا   ت الا    او ابم هی او س ه ابهصال
   ت.ا  نسنرا ها جار  نیاهوتتاگمه  هاش727395 

ا - ابه تیاا23/3/1398 کسی   اش س ست ا ت  صن وامسع
اهیبا اهیبههساوهی دمون انصباش ه   کدنسیاوم تا یزگسن
ا    ا ا دچ اوراشهخکسنی ا سز اباظ  اب  ال ا ا ط به تی

شکیا یا   اراهاشاس دتاهی سم آتاوسلباش س کراوساهان  
ایئدسا اهلسئدی ا ی اسل ی ا هس ا اهه ا مبهس م ابمه   لکتسه

ابه تیا  کدنسیارس تیا س تا.
 تد وووودانا ووووت اشوووو س ستابه توووویاا5/2/1398 کووووسی  ا -

  وووکدنسیاوم وووتا یزگوووسنا هوووتای س وووتاا وووسو تن الطوووسءااااااا
 یولسط واه  ماوصن وفاش س ستابههساوبه تیا  کدنسیا

سل یالتابرابطوم اشواهاچنسننویا مرورا زابوا یهاشوسابوجا اااااااا
اککما یا تدکیا خند رابهالاگمه  اسن  ءاند اغمیاغایا د

هیسل یا تې نگرا ه ی تال تراواا س را تننسنا    ها کا
سههاا وویابنظایغنسبنوو عاطوومزا تعتووجا وو و ماسل ووستالووستراابوو

ال تراواا س راند ا صا باگمه  . تې نگرا ه ی تا
ا2سل وویا تدکوویالووسترا تووې نگراهیاصوواهیااسوو ولا صووسبدما 

اشا تد اشتسیها یانکمای د ها  ت.
 

 منسبوویا ووسعا بازشووراب وول رابنجتلوویا وو و ماااااا
 وودتدنسیاام ووبا تااووادا وواهاسوو  ءا وویا وومابهووایاا

ناهیلتووجابکتم وو اهی س ووتابکوو التا طهدقووراآا

اسنانهاها د ا ا  احلدمایئدسا کمهابه تیاا
 ووومطسنا وووساآاوووسعا وووسه بدنراااا18 عووو  زاظموووما

 سبسبس اانتس ن هارسصا مبنکرا وسزبسنابلوجااا

دگدوومها ووسا  ووکقاللاوا دطم ووراا ووس راصووایتابا
 اسیا یا عمو  تابلوراوا ود ا تتللورا  نسن وکسناااااا
صههتا مهاونق اسسبعیاسموسنرا وا ژها وسزبسناااا

ا ووسو تن اباکوورابهتوو اوز ووماه ووسهغدساوم ووتا  ووکدنسیاااااا
سپرا واندټوووویاها وووواانس وووواا11/4/1398به توووو ایئوووودساپوووویاا

 تال راپموګم  اپیا وم ا و اهاګوسیيا  ک  ئدویابه تو ا اهاااااا
  کدنسیابه ت اه ا ناناا واه  نسهوا واو س قاا هتاآبم تا
توویا ووسنګاا خوویاتد نوویا وا سینوویاو ووړهاچوو اتوویاند وویابمغوویاااااااا
اسضووودسنا وا ه یعا وووسی اون راپووویارهلوووااه کمونووواا ووو اپووویااا

یواا ووس  ا وا ه یعا انداایبانوواا وومهاپوویارهلووااوځندووااچووساااااا
 ارووووتایا اها  ووووکدنسیابه توووو اټاتووووااا ووووس  ا وا ه یياااا
بن ووا دناا وویا سهونوویاو ووړهاچوو اتوویابم سعدنوواا واهاهلووا اتوویاااااا
رسونوو  ناا وومهاپوویاګوویا واغووایها اګوویاچسوولاچلنوو او ووړيا واپوویااا
ډ م یورتا  اهاهوعا کان وا یای د هاګ ااو ړيا وپویاپوسعااا
 وو ا وو اهانظووما واه ووهلد ا اا ووس  ا وا ه یيا انداووای ا وااااا

رهلااشعهس ااهاشسورا اهانظس تاهمز ستایلس وتاپویا ړونو ااااه
امزب ا اصد او ړيا.

 

  ووتا ااحتس ووتانتوواههاوا م ه بوویا ت ووسیعا ووسعا
اهوسسنهیا س د اویز  ا.

 س تتقس جایئدسا کمهابه تیاهیبوایهاوضوعدتااا
نظوووس اا وووس رابعلابوووستااه ههاواپدم بوووانا ووودما
ی ووود هاگووورا ووویاهو ووودیا وووساوا وووسبد الووو  تتاوااا
اسناندوووتاهیپمو ووویای ووود هاگووورا ووویا وووساحاوووواااااا

ابکه اهی  نسان کسنابالاستا عتجا ویها.
 وم  ماااهی  ابالاستانخ تانتس نو هاروسصاا زاا

 ویعا مصووتابالاووستا ظمووسیاا بکنووسنانتوواههاواا
 ز ت سیعا وسعا خو احس تدوتااوسنانا انسبوساااااا
 وووسااهاا وووسئدیاهیا وووسحستابهوووسیزها وووسا  وووسهااا
 ه یعا ا ی قوووسعاظم دوووتاا وووستااوابهوووس ماواا

بلجابکه ای ااهیای  کسعا وماآ نوکا ومهنا توکااااا
 ووسا وویابنظووایا ی ئوویا مکووماروو بستاا ووس را ووساااااااا

ا  تدتارا ن ا.
طم د اهی  ابالاستایوعا س ماباضالستا

 ذ عالایاند ا هسهلانظما مهن 

 

اوووسناناا وووس سعاا32 توووراا17باضوووادااهیبوووا ها
هوتووتااصووم حتاه یهاوا بم ووتاا ووس سعاهوتووتااااا

سوووم آتانتس ووو اواندووو ا سی هوووسفاچگوووانگراااو قوووًسا 
 یسووسداهو وودیاسووستا وویا بم ووتاا ووس سعاهوتووتاااا
روووسطمانکوووسناگمه ووو ا ووویاهیی  طووویا ووویاباضووواداا

 کووووسبا  وووونسهاوبصووووا ستااا36پم وووو اشووووتسیها
صوم حتااا136 دتدنسیالستراا وس رااهیصواهیااا

ه یهاطهقًسا سم  تاشواها ویا تود اگانویاهیی  طویاااااا
 ووویاب کوووابا تد ووودانا طهدوووها وووم بد الاوووااااااا

 هوتای س وتااسضورااااا4/4/1398 کوسی  ااسل ویاا
یئدسابه تویا  وکدنسیااااو  لرو  جا تمحت 

وم ووتا  رکووسناو شووکم  ایی ووسعاه ووا نا ووسعااا
  کدنس راهیحستد یاآبما هتا  نسهاوو س هاند ا
ح ایاه شوتاهیبقمی س وتابه تویا  وکدنسیااااا

گمه  ا اهیسل یاهیارصاصا کاباضاداه  ما
و مپم ووووکرا وووو   تاه ههاشوووو ا ووووسااااح ووووسنتا

باضوواداسن ووًسا وویاه ووا نابوو نراواحقووافالسبوویاا
به تیاشممعا یابنظایا صتدتگدمعابقک را
اووسانووانرا حستوویاگوومهها اا تننووسناهیی  طوویا وویااااا
لم  وووویا ووووکابههووووارا صووووتدماگم کوووویاشوووو اااا
 وسیئدساه ووا نابوو نراواحقووافالسبوویا  ووکدنسیاا
هی ت ووسیعا ووسا مپم ووتاه ووا نای وود هاگوورا وویاا

تاللدیازنا  کم  ئدیای اا یاحسوعاسم  مارکان
بکانا قمراوااسنانرا سش اطایلسسوجا ویابقوس اااا
ی س وووووتا ی ئووووویا ووووو  یها ا ووووویا تووووود ا م دوووووبا
هیرصاصاپدکنمسها ابم تا علدتستا خند را
واب وووول را  رکووووسنای نتووووس راگمه وووو ا وووویااااا

اد ابقس ای س تاستمایعاهیبایهاچگانگراو خ
  ووکاسهها  ووک ا زابهها وود ا زاب   ووسعا مبووسناااا
هیحستد یااهایا تتاحها تعه عا یالو  ا  هوستااا
 هلووسعاویاوویاحووها تعهوو ا دصوولیاحقوواارانمووس راااا
گمه وووو هاای نتووووس را عتووووجا بوووو ا ووووساهیبووووایهاااااا
  وووکم  ئدیاباصووولراهیاپم وووواا ح وووس اشووووم عتاااا

مهابه توویاواووا ند انووسا ووذها وویابقووس الووسترا ووکاااا
ا م دباوا ق  ماگمهها.

 

 منسبیاآبازشورا هوتالنوا نااااا1/4/1398 کسی  ا
 صووالابهس تووستابوو نراو جووسی را وویاب ی ووراااااا
ا ووسو دسیابعووم  ا توو   او ووم سرواواا ووسو تجااا
له  تاحدووو اوحسبووو وا ل وووسعاب ووول رای س وووتا

ا وستابهوس ماااا زا و اا25ا م ع علدتستاا سئرا
او م س تا و ا  کدنسیاوم تا سبدوسناواه   نو عاااا

 وال ا یااار منسبیاآبازشرا سا الوتاچن ا زآ س ا.
بجد ا ا طا  را زا شکم  ا ننو هاگوسناآغوسزاواااا

 زاهوووووجا م دوووووباشووووو ها تووووورااااعبطوووووس هاآسنووووو  
 یاب تاپنجایوزاا5/4/1398یخاظیوزچمسیشنهیاب

ا سهلسئدیا رکسبدیا یاپس سنای د .ااااو ه بیاه شتا
 


