
د واک د تنازع د حل او فصل مرجع
والیت د استیناف د محکمې په قضایي حوزه ۀشوي د نه واک د قرارونو صادروونکې محکمې د یوکه چېرې ددې قانون په یوسلو درې اتیایمه ماده کې درج 

ع د دوو والیتونو د استیناف د محکمو په زصورت کې چې تناۀکې واقع وي، د اوند والیت د استیناف محکمه،د تنازع د حل او فصل مرجع ده او په هغ
قع شوې وي، ستره محکمه تنازع رفع کوي.قضایي حوزه کې د واقع دوو محکمو تر من وا

یوسلو لور اتیایمه مادهد جزايي اجراآتو قانون

محصوالت بانک ته تحویل شوي دي د نافـذه قوانینـو   
د احکامو او دسترې محکمې دعالي شـورا دمصـوبو   

په را کې ورته الزمه الروونه وشوه .
ــا    ــر( بیــ ــد نظــ ــایاوو د تجدیــ ورپســــې دجزایــــي قضــ

د سترې محکمې عالي شـورا د لینـد پـه نولسـمه لـه      
غرمــې  مخکــې د قــانونپوه ســید یوســف حلــیم قاضــی  
    ــر ــه مشـ ــیس پـ ــې د رئـ ــترې محکمـ ــات او د سـ القضـ

ونه وکه .غ
شورا لـومی دمـدني او شخصـیه احوالـو دمحکمـو پـه       
ــدني او     ــت او دمــ ــامو دارزــ ــي احکــ ــدی دجزایــ وانــ
شخصیه احوالو دمحکمو د احکامو د ارزت پـه تـاو   
دهیـــواد دجزایـــي محکمـــو پـــه وانـــدې بحـــث وکـــ او  

یمـې او  -٢٩٩–یمې -٢٩٨دجزایي اجراآتو قانون د 
کــې یــې مــدني یمــې مــادې دمصــرحاتو پــه رــا -٣٠٠

ــو     ــو دخپلـ ــه ترـ ــوونه وکـ ــه الرـ ــو تـ ــي محکمـ اوجزایـ
اجراآتو پرمهال د پورتنیو مادو احکام په پام کـې ولـري   

او رعایت یې کي .
بیــا د قضـــایي مراجعـــو د رارســیدلو اســـتهداانو پـــه   
شاوخوا کې دامنیت پرضد جرمونو دیوانونـو لـه خـوا د    

وو نظامي منسوبینو وطن ته دخیانت یـو شـمیر قضـایا   
ته د رسیده  په تـاو چـې دهغـو صادرشـوي احکـام      
ــخ        ــه ســتونزو ســره م ــاو کــې  ل ــامي پ ــه فرج وروســته پ
شــویدي ،  د وثــایقو دتصــحیح  رنــوالی  پــه داســې   
حال کې چې دهغـو لـه اصـلي مسـیرینې  منحـرف  نـه       

لـــي کتنـــې ) شپغوـــتنلیکونه دقتـــل ، د نقلیــــه     
ــرقت او    ــرقت او ســــــ ــل ســــــ ــله واــــــ ــایطو وســــــ وســــــ

اردو کـــــې دلــــویي ـــــارنوال   مجروحیــــت پـــــه مــــو  
دقضـــایي تعقیـــب د مرســـتیال، اونـــدو ـــارنواالنو     
ــو او    ــو دخپلوانـــــ ــي محکومینـــــ ــمیر جزایـــــ او یوشـــــ

نـــي النـــدې ونیـــول یمـــدافع وکیالنـــو پـــه حضـــور تر
شـــول اوپــــه هرمــــورد کـــې دجزایــــي اجراآتــــو قــــانون   

ــرایطو    -٢٨٢د ــویو شــ ــم درج شــ ــادې دحکــ ــې مــ یمــ
یمونه پــه پــام کــې درلودلــو ســره غوــتونکي  تصــم      

ــر     ــد نظـ ــدنی تجدیـ ــردې د مـ ــربیره پـ ــول .سـ ــول شـ ونیـ
ــې    ــایاوو د محکمــــ ــي قضــــ ــا ، دجزایــــ ــوه تقاضــــ یــــ
ــایي     ــتنلیکونه ، او د قضــ ــمیر غوــ ــدیل یوشــ دتبــ
ــد واندیزونــه هــم د        ــا پــوری اون ــدرد درجــو دارتق ک
ــه الزم     ــه هکلـ ــوع پـ ــې دهـــرې موضـ ــه وه چـ ــدا برخـ اجنـ
ــویې    ــه د لـــ ــول او همدارنـــ ــول شـــ ــمیمونه ونیـــ تصـــ

حترمــــې ادارې دغوــــتنې لــــه املــــه ــــارنوال د م
ــالحیت   ٢٧د( ــ صــ ــیده ــ ــیو د رســ ــي  دوســ ) جزایــ

ــتیناف محکمـــو      ــار والیتونـــو اسـ ــت او ننرهـ دخوسـ
ته وسپارل شو .

ــتم  را   منســـوبین عـــدلی و قضـــایی عمـــالً ایـــن سیسـ
یـک برنامـه سـفری    همین حاالمشاهده نمایند چنانچه 

ارنواالن تنظــیم گردیــده کــه عنقریــب بــه  ــمتشــکل از
کشور قزاقستان سفر تجربوی و مشاهداتی را انجـام  
ــا بــا قــوۀ     خواهنــد داد ونیــز اظهــار عالقمنــدی کــرد ت

فغانســـتان زمینـــه  عقــد  یـــک تفـــاهم نامـــه  قضــائیه ا 
دوجانبه قضایی را مساعد نماید .

ــوۀ قضــائیه      ــومی اداری ق ــت عم ــت آمری ــداً سرپرس بع
ــاد    ــه قضـــایای فسـ ــاختارو رونـــد محاکمـ درمـــورد سـ

ر مرکـــز عـــدلی و قضـــایی جـــرایم ســــنگین،    اداری د
درمحاکم ابتدائیه و اسـتیناف  رسـیده گـی بـه جـرایم      

یوانهای امنیت عامه والیات ناشی از فساد اداری و د
کــه بــه رســیده گــی ایــن قضــایا مــی پردازنــد صــحبت   

ن مالقات بعمل اورد .درافغانستا
درین مالقات نخست خانم شـوایگر درمـورد جزئیـات     
همکاری دفتر یوناما بـا نهـاد هـای عـدلی و قضـایی      

ــراهم اوری تســـهیالت   ــوده وازفـ ــر آصـــحبت نمـ ن دفتـ
بخاطر تدویر سیمینار دوروزه  توضیحی و شناسایی 

ــزار    ــان برگـ ــت بدخشـ ــرق در والیـ ــات زون شمالشـ والیـ
گردیده بود  ،  یاد نمود ه و به ایجاد سهولت بخـاطر  
برگــزاری  ســیمینار هــای  مشــابه در ســایر زون  هــای  
ــای    ــه هـ ــاحات برنامـ ــاری در سـ ــه همکـ ــور و ادامـ کشـ

ــا    اموزشــی و ارتقــای ظرف  ــارزه ب ــرای محــاکم مب یــت ب

ــرد و نقـــش       ــراز امتنـــان کـ ــوه قضـــائیه ابـ ــه قـ منجملـ
ــر ــای  تســـهیالتی دفتـ ــه هـ ــا را در تـــدویر برنامـ یونامـ

موزشــی در مرکــز ووالیــات کشــور بــرای منســـوبین      آ
هنگی بـــا ادارات فـــوق دلی و قضـــایی کـــه بـــا همـــآعــ 

.همیت خواند ه از آن استقبال کردصورت میگیرد باا

قضاوت وال نجیب اهللا اکبری سرپرست آمریت عمومی 
قوس دردفترکارش ٢٣اداری قوۀ قضائیه بعداز ظهر 

ــاون اول اداره  بـــا آقـــای  بیکتنـــوف الـــژاس یـــابولی معـ
مقـیم کابـل  مالقـات    قزاقستان مبارزه با فساداداری 

بعمل اورد .
ــت   ــات نخسـ ــن مالقـ ــا  دریـ ــارزه بـ ــاون اول اداره مبـ معـ

ــاداداری  ــی  فسـ ــتم دیجیتلـ ــورد سیسـ ــتان درمـ قزاقسـ
مــدیریت سیســتم قضــایا و سیســتم محاکمــه آنالیــن        
دران کشور که نهادینه گردیده معلومات ارائـه داشـته   
ــزود کــه ایــن سیســتم هــا باعــث ایجــاد شــفافیت و         اف

اشتن زمینـه فسـاد اداری در نظـام عـدلی و     ازمیان برد
قضایی قزاقستان گردیده و عمالً رهبـری نظـام عـدلی    
و قضایی با استفاده از نظارت آنالین میتوانند جریان 

شي او دهغـه وثـایقو اجـرا چـې دمحصـول دتحویلولـو       
ــا لــي یــې      ــانوني اویزیــې یــو ــل تزویــري ؤ خــو بی ق

قانونپوه سید یوسف حلـیم قاضـی القضـات و رئـیس     
بـا خـانم رومانـا    قـوس ۲۷ستره محکمـه قبـل از ظهـر    

ــا      ــانون یونامــ ــت قــ ــش حاکمیــ ــیس  بخــ ــوایگر رئــ شــ

-٢٥چالشهای ناشی از تطبیق کود جزاء که به تاریخ 
ــی  ٢٦ ــرای بـ ــوس بـ ــن از قضـــات ،   شقـ ــد تـ از یکصـ
ــ  ارنواالن و اعضـــای مســـلکی ریاســـتهای عدلیــــه    ـ

فساداداری وعده داد
بالمقابل رئیس ستره محکمه ازهمکاری های دایمی 
ــایی    ــا ادارات عـــدلی و قضـ ــل بـ ــا درکابـ ــر یونامـ دفتـ

نمــوده و بــا درنظرداشــت ابعــاد ملــی و بــین المللــی       
فساد اداری ، همکاری هـای بـین المللـی را ضـروری     

ـــ ویدانســـت و از ــا زمین ــارب ۀخواســـت  تـ ــادل تجـ تبـ
قضــایی قضــات دریــن عرصــه را در کشــور متبــوعش 

آمریـت عمـومی اداری قـوۀ    مساعد نماید . سرپرسـت  
قضــائیه همچنــان تقویــت سیســتم مــدیریت قضــایا را 
ــوۀ قضــائیه کشــور خوانــده و        ــت هــای مهــم ق ازاولوی
بازدید های مشـاهداتی هیئـات نظـارتی و کارمنـدان     

سیستم را از کشور قزاقستان  بااهمیت  خواند .
طـــرفین دریـــن مالقـــات  عقـــد تفـــاهم نامـــۀ دوجانبـــه  

ضائیه هردو کشـور را کـه در   قضایی میان قوه های ق
برگیرنده ابعاد همکاری های قضایی باشد بـا ارزش  
خواندنــد و ســـفارت آنکشـــور وعـــده کـــرد کـــه دریـــن  

عرصه نقش تسهیل کننده راایفا خواهد کرد . 

سیرد عـاوی و نحـوه رسـیده گـی بـه قضـایا را نظـارت         
نمــوده و اطمینــان حاصــل نماینــد کــه منســوبین نظــام    

ایند کـه ایـن   عدلی و قضایی ان کشور چگونه کارمینم
.است خود نمایانگر یک نوع روابط باز با همکاران ما 

موصوف ضمن توضیحات در زمینه اظهـار آمـاده گـی    
کرد که  بنابرخواست  سـتره محکمـه ج .ا.ا حاضـر انـد     
تــااین سیســتم را از طریــق ارائــه پرزنتیشــن بــه آگــاهی  
منســـوبین نظــــام عــــدلی و قضـــایی برســــانند ویــــاهم    

شاهداتی را مسـاعد نماینـد تـا    فرصت های سفرهای م

ــه      ــوان جــزاء محکم ــی قضــائی ریاســت دی جلســۀ  علن
بــه  ٤/٨/١٣٩٨اســتیناف والیــت بــادغیس بتــاریخ    

ه قتل به اتهام یکنفر تحت ارتباط رسیده گی به قضی
ریاســـت قضــــاوتمندعبدالقاهر"قائد" رئــــیس دیــــوان  
امنیت عامه جرایم ناشـی ازفسـاد اداری بـه عضـویت     
ــدنی    ــودیوان مـ ــمی" عضـ ــاوتمندعبدالعلیم "هاشـ قضـ
ــور"     ــیراحمد  "منصـ ــاوتمند نصـ ــه و قضـ ــوق عامـ وحقـ

عضو دیوان امنیت عامه وجرایم ناشی از فساداداری 
دایرگردید.

سمیت جلسه توسط رئیس محکمه اعالن شد ابتداء ر
بعــداً مــدقق قضــیه گــزارش فــوق رابیــان نمــود بعــداً    

   قرائـت و  ارنوال موظف صـورت اعتـراض خـویش را
به تعقیب آن وکیل مدافع متهم دفاعیۀ خویش را  بـه  

خــوانش گرفــت کــه درنتیجــه هیئــات قضــائی بعــد   

ارنوال موظــف ووکیــل مــدافع ـــازاســتماع اعتــراض 
نص حکم را ابالغ نموده که بـه اسـاس آن   متهم قضیه

متهم مذکور به مدت بیست وپنج سال حبس تنفیـذی  
محکوم به مجازات گردید و بـه مـتهم تفهـیم شـد کـه      
ــاد قــانون محفــوظ       ــوق فرجــام خــواهی اش درمیع حق

میباشد.
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در والیت بلخ:
ــت بلـــ   ــائی والیـ ــدلی و قضـ ــآهنگی ادارات عـ ــۀ همـ ــاریخ جلسـ خ بتـ

ــا      ٦/٩/١٣٩٨ ــانی" ب ــد شــریف "ف تحــت ریاســت قضــاوتیار محم
اشتراک رئیس شورای والیتی والیت بلخ، قوماندان عمومی امنیـه  

سای محتـرم ریاسـت خـدمات سـکتوری مقـام والیـت       ؤوالیت بلخ ر
ــت   ــخ، ریاسـ ــبلـ ــت   ـ ــه، ریاسـ ــت عدلیـ ــتیناف، ریاسـ ارنوالی اسـ

بتدائیـــه  ارنوالی  اـــ ارنوالی  اســـتیناف عســـکری، ریاســـت   ـــ 
ارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و عسکری، ریاست 

خــارجی، دفتــر دیــده بــان شــفافیت بلــخ، مســؤول انجمــن مســتقل  
وکــالی مــدافع والیــت بلــخ، مــدیر عمــومی محــبس، کارشــناس         
ــای دوازده گانــه        ــوزه ه ــرین ح ــت، آم ــام والی ــی مق ــوقی و امنیت حق

ر طـب عـدلی ریاسـت    پولیس، و نواحی دوازده گانه شـاروالی، آمـ  
ت ملـی،  یـ صحت عامه ، نماینده گان آمریت ترافیـک، ریاسـت امن  

کمیسـیون مســتقل حقــوق بشــر، دفتــر ســنائی، و رؤســای دواویــن  
استینافی محکمۀ استیناف ، محکمه ابتدائیه شهری والیـت بلـخ   

فال  در مقر محکمـۀ  ـت اطحکمۀ ابتدائیه رسیده گی به تخلفاو م
استیناف دایر گردید.

رؤسـا با اشـتراک ت والیآن استیناف ۀالدین"طاهری"رئیس محکم
ــان ادارات ذیــربط    ــده گ ــتیناف  و نماین ــر محکمــه اس دایــردر مق

گردید.
چند از کـالم اهللا مجیـد توسـط قـاری     یجلسه با تالوت آیاتابتداء

رئیس سپسمحکمه استیناف آغاز اهللا یار مامور مالی وخدمات
ۀمحکمه ضمن تقدیر و تشکر از اشتراک اعضای حاضـر در جسـل  

اهمیــت برگــزاری جلســات همــآهنگی جهــت حــل       همــآهنگی روی  
تسریع روند اجراآت اداری، رفع نواقص، مشکالت، اختالفات و

ــود؛     ومســئو ــه نم ــه جانب ــین ادارات، صــحبت هم ــذیری در ب لیت پ
ــرور مختصــری روی موضــوعات مطــرح شــده در جلســ      ۀســپس م

همــآهنگی قبلــی صــورت گرفــت و گــزارش مفصــل ارائــه گردیــد       
ذیالً مـورد بحـث و مداقـه قـرار     آجنداءمتعاقباً موضوعات شامل 

گرفته و هدایات الزم داده شد.
ری یوکالی مدافع اشاره نمود زمانیکه غرض پیگۀنمایند-١

ــه       ــدانی امنیــه مراجع ــه قومان ــوکلین خــویش ب قضــایا ومالقــات م
هن دروازه قومانـدانی امنیـه تیلفـون مـا را بـه تالشـی       دمینمایم در

را راه وکالی مدافع در داخـل  که خود یک مشکل بزرگ فرندیمیگ

محــول  را ســیه دوریاســت عدلیــه انجــام دهــد بعــداً    را ابتــدائی 
رض غدکان بوده که آن را زمحکمه نمایند که یکی دومورد تجوی

رد می کحقوق ارسال نمودیم که ایجاب قرار را نآمریتت به آاجرا
قـــانون طـــرز ٣٤کـــه تحقیقـــات ابتـــدائی مطــابق مـــاده  یبخــاطر 

نکـه تحقیقـات صـورت    آازتحصیل حقوق صورت نگرفته بود بعـد 
شـهری  ۀوحقـوق عامـه محکمـ   ریاسـت دیـوان مـدنی   هگرفت دوبار

ــرار تجــوی   ــه ق ــوق ارســال   زیاوراق متــذکره را ذریع ــت حق ــه آمری ب
شـهری نیزمـورد تائیـد    ۀاز طرف رئـیس محکمـ  عنموده که موضو

قناعت آمر حقوق ریاست عدلیه را فراهم ساخت.قرار گرفت و
ــره ( ؛تحصــیل محصــول فیصــله هــای محــاکم  -٧ ) ٣مطــابق فق

موضــوعکــهصــورت گیــرد حقــوق قــانون طــرز تحصــیل٢٩مــاده 
زمانیکـه فیصـله   درجواب آمر حقوق ریاسـت عدلیـه ارایـه گردیـد    

کـه مکلـف بـه    یابـد بـه اشـخاص وافـراد    یهای محاکم صدور مـی 
پرداخت محصول فیصـله میشـود از طـرف محکمـه گفتـه میشـود      
که آیا شما حاضر به پرداخت محصول فیصله میباشید یا خیـر در  

در رفـه صـادر میشـود امـا    تعد برای وی که پرداخت نماینیصورت
وناحکام قـان به د محکمه نظر نکه حاضر به پرداخت نباشیصورت

ین شــده مجبــور میشــود کــه اوراق دوســیه را محــول   یــعــاد تعیوم
آمریت حقوق نماید که آمریت حقوق باید محصول را اخذ نماید.

یک تن از محبوسین ه مانند عروسی قدر موضوعات متفر- ٨
محـاکم از طـرف   وارنوالی عدم رسیدگی جلب های ،در محبس

، آن والیـــتخـــود کشـــی هـــای اخیـــر زنـــان در  ، قومانـــدانی امنیـــه
ــبین زمـــین        ــط غاصـ ــه توسـ ــت هـــای عامـ ــب ملکیـ ــورد غصـ درمـ

،  د نه هــای کــه از طــرف محــاکم مصــادره میشــو حلســوشــت انوسر
نیز تصامیم الزم گرفته شد .

در والیت بغالن:
دلی و قضائی والیـت بغـالن بتـاریخ    جلسۀ همآهنگی ارگان های ع

تحــت ریاســت قضــاوتیار محمــد حســن "صــدیقی"   ١٥/٨/١٣٩٨
رئیس محکمه استیناف آن والیت بـا اشـتراک عبدالقـدیم "نیـازی"     
سرپرست مقام آن والیـت، رؤسـا و نماینـده گـان ادارات ذیـربط در      

مقر محکمه استیناف دایر گردید.
م اهللا مجیـد آغـاز سـپس    ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـال   

رئــیس محکمــه روی اهمیــت تــدویر جلســات همــآهنگی و اهــداف   
پیش بینی شده آن در طرزالعمل کمیته عالی ارگان های عـدلی و  
قضــائی بــه تفصــیل صــحبت نمــود. متعاقبــاً آجنــدا جلســه توســط   
قضاوتمند حبیب اهللا "امین" رئیس دیـوان جـزا قرائـت و بـه تعـداد      

ء مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و ) مورد شامل آجندا١٩(
تصاویب الزم بعمل آمد:

مشـکالت جلـب و احضـار قضـایای جزائـی از طـرف رئـیس        -١
دیوان جزاء و نیز احضار اصحاب دعاوی مدنی که یکی از چالش 
ــد .        ــرح گردیـ ــوده مطـ ــاکم بـ ــراآت محـ ــه اجـ ــدی در عرصـ ــای جـ هـ
قومانــدان امنیــه تعهــد نمــود در رابطــه بــه مشــکل فــوق رســیدگی  
جدی خواهد نمود. هیچ جلبی بـدون جـواب بـاقی نخواهـد مانـد و      
نیــز از طریــق خــویش بــه مــدیریت هــای ترافیــک و جنــائی هــدایت     
ــر چگــونگی حــاالت        ــی ب ــا منبعــد اســتعالم هــای مبن ــد داد ت خواهن
صحی متضررین و مجروحین را بدون فوتو جهت اظهار نظریه بـه  

صحت عامه ارسال ننمایند.
مشاهدات در قضایای ترافیکی که در مورد ترتیب محضر -٢

به طور غیر مسلکی و ناقص صورت می گیرد ، قومانـدان امنیـه   
موضوع را یاد داشت نموده وعده قطعی سپرد که منبعـد محضـر   

فوق الذکر بطور مسلکی و با محتوای کامل ترتیب خواهند شد.
ارنواـل اسـتیناف بخـش ترافیکـی فیصـله      در مورد اینکه -٣

ه را مطالعــه نکــرده تــا در صــورت لــزوم و     هــای محــاکم ابتدائیــ  
موجودیــت مــوارد اعتــراض بــه فیصــله هــای متــذکره اســتیناف        
خواهی نماید، به صورت آفاقی اعتراضیه های خود را ترتیب می 

ارنوالی اسـتیناف موضـوع را یـاد داشـت نمـود      ـ نماید که رئیس 
ارنوال موظف هدایت دهد.تا به 

و عــدم ارایــه  در مــورد عــدم موجودیــت فوتــوی اشــخاص    -٤
معلومات دقیق از حاالت صحی مجروحین در قضایای جزائـی در  
استعالمیه ها و معلومات ریاست صحت عامـه مطـرح گردیـد کـه     
نماینده ریاست صحت عامـه ضـمن ارایـه یـک سلسـله توضـیحات       
موضوع را یاد داشت و وعده سپرد تا استعالم های بدون فوتو را 

ه هـا بصـورت واضـح اظهــار    تسـلیم نشـوند و در جـواب اســتعالمی   
نظر نمایند.

در مــورد اینکــه دوکتــوران حــین ارایــه نظریــه؛ ســن وســال،  -٥
جنســیت، نوعیــت جراحــت وارده و مــدت اســتراحت مــریض را در   
نظریات خـویش تحریـر نمـی نماینـد نماینـده صـحت عامـه مـوارد         
متــذکره را یــاد داشــت نمــود تــا بــا مســؤلین مربوطــه هــدایت داده  

پولیس و محبس مرکـز اصـالح و تربیـت هرگـاه     شود و نیز ادارات
مظنونین را جهـت تعیـین سـن بـه صـحت عامـه اعـزام مـی نماینـد          
باید در اوقات رسمی اعـزام نماینـد تـا کمیسـیون مربوطـه نظریـه       
خویش را ارایه نماید.  همچنان درمورد تعیین سـن؛ الیحـه جدیـد    

که از طرف وزارت صحت عامه ترتیب گردیـده اسـت   ١٣٩٧سال 
د نظر گرفته شود.م
در مورد عدم همکاری پولیس در خصـوص تطبیـق فیصـله    -٦

ــد       ــیس عدلیــه مطــرح گردی جــات قطعــی و نهــائی کــه از طــرف رئ
قوماندان امنیه وعده قطعی سپرد که منبعد همکاری همـه جانبـه   
نمــوده فیصــله هــای محــاکم بــال درنــگ تطبیــق و بــه هــیچ شــخص    

کم داده نخواهد شد.زورگو اجازه اخالل و مخالفت به احکام محا
موضوع غصب امالک دولتی و راه های جلوگیری از ادامـه  -٧

آن و نیــز بــاز پــس گیــری امــالک دولــت از نــزد غاصــبین بــه جلســه   
مطرح گردید که سرپرسـت مقـام والیـت اظهـار داشـتند کـه منبعـد        
یک وجب از امالک دولت و امالک اشخاص از طـرف کسـی غصـب    

ن های مربوطه امـالک دولـت و   نخواهد شد بلکه با همآهنگی ارگا
اشخاص مظلوم از چنگ غاصبین خارج و خود شان به ارگان هـای  
عدلی و قضائی معرفی خواهند شـد و بـه تـداوم جلسـات و تـدویر      

زود هنگام آن به صورت ماهوار پیشنهاد نمود.
ــوزه     -٨ ــین در حــ ــار محبوســ ــکالت احضــ ــه مشــ ــه بــ در رابطــ

ی شــان در صــالحیت محــاکم جهــت تــدویر جلســات قضــائی نســبت 
حالیکه در ولسوالی ها توقیف خانه وجود ندارد و قاضی هم نمی 

،  ٧تواند به محبس بیاید چنین تصویب گردید طبق هدایات ماده 
ــه هــا    ٢٠و مــاده ١٢مــاده ٢فقــره  قــانون محــابس و توقیــف خان

محبس مکلف است تا محبوسین و متهمـین را در جلسـه قضـائی حاضـر     
زیــاد وجــود داشــته باشــد قومانــدانی امنیــه  نمایــد یــا هــم اگــر مشــکالت 

مطابق قانون مکلفیت دارد تا در عرصـه امنیـت و اسـکورت متهمـین بـا      
محبس همکاری نماید و یا قضات مربوط را از محاکم الی مرکـز والیـت   
ــاره        ــل و دوب ــی انتقا ــائی تحــت پوشــش امنیت ــدویر جلســات قض غــرض ت

سـپرد کـه در انتقاـل    برگرداند کـه قومانـدان امنیـه موافقـت نمـوده وعـده      
قضات همکاری می نماید.

مدیر محبس موضوع انتقال توقیف خانه ها را بـه محـبس مرکـزی    -٩
طبــق مصــوبه شــورای امنیــت مطــرح نمــود و اضــافه نمــود در صــورتیکه    
مشــکالت امنیتــی وجــود نداشــته باشــد محبوســین را بــه محــاکم انتقاــل  

انی امنیه را میدهیم در صورت وجود مشکالت امنیتی همکاری قوماند
در خصوص انتقال و امنیت متهمین خواهانیم. و نیز تصویب گردیـد کـه   
ــه ولســوالی هــا حــین       ــل محبوســین از مرکــز ب جهــت حــل مشــکالت انتقا
جلسات قضائی و فعال ساختن دوبارۀ توقیف خانه هادر ولسوالی هـا از  
طرف کمیتۀ عالی همآهنگی مرکز با مقامات ذیصالح در میـان گذاشـته   

شود.
قــانون ١٥٢و ٩، ٨، ٧وجــود وکیــل مــدافع طبــق هــدایات مــواد  -١٠

اجراآت جزائی در موضوعات جنایت حتمـی بـوده پـولیس، امنیـت ملـی،      
ارنوالی و محکمــه مکلــف هســتند تــا در مراحــل گرفتــاری، تحقیــق و   ــ

محاکمه این اصل را رعایت نمایند.
) شورای وزیران در رابطه به موتر هـای اشـترنگ  ٣٢مصوبه نمبر( -١١

راســته کــه چنــین صــراحت دارد. "شــورای وزیــران بــا تاکیــد روی فیصــله   
ــوبه شــماره (  ــورخ ٤مص ــای مالیــه و   ١/٢/١٣٩٠) م آن شــورا؛ وزارت ه

امور داخله را اکیداً موظف نمود، در صورتیکه مالکین وسایط اشترنگ 
راسته فاقد اسناد گمرکی و ترافیکی بعد از انقضای میعاد مصوبه فوق 

دیاتی و اسناد ترافیکی شان را طی مراحل نکرده باشند مکلفیت های تا
شـورای وزیـران بـا    ٧/٨/١٣٨٦) مـورخ  ٢٩طبق صراحت مصـوبه شـماره(  

اخذ ده فیصد محصول به پـرزه تبـدیل گـردد. وزارت مالیـه مکلـف اسـت       
پول آنعده وسایط اشترنگ راسته را که تحویل بانـک هـا گردیـده ولـی در     

اخـذ نکـرده انـد بعـد از وضـع ده فیصـد       موعد معینه اسـناد ترافیکـی را   
پول بـاقی مانـده آنـرا بـه مـالکین آن بـه همکـاری والیـان والیـات مربوطـه           
ــه محتــوای       ــرزه تبــدیل نمایــد". نظــر ب مســترد نمــوده وســایط شــانرا بــه پ
مصوبه فوق چنین برداشت می گردد که در رابطه بـه مـوتر هـای اشـترنگ     

ــه را      ــور داخل ــای مالیــه و ام ــته وزارت ه ــت تــا در    راس ــوده اس مکلــف نم
مطابقت به متن مصوبه اجراآت نمایند نـه ارگـان هـای عـدلی و قضـائی.      

ــواد    ــق م ــا طب ــاده   ٧٨١و ٧٨٠ام ــزاء و م ــود ج ــات  ١٦٧ک ــانون گمرک ق
تطبیق آن از صالحیت های ارگان های عدلی و قضائی کشور می باشد.

در مورد تمدید توقیـف بعـد از حکـم محکمـۀ اسـتیناف در رابطـه       -١٢
ضــمیمه ٨و ٧ضــایای جــرایم علیــه امنیــت داخلــی و خــارجی مــواد   بــه ق

قـانون اجـراآت جزائـی صـراحت دارد در مطابقـت بـه آن اجـراآت        ١شماره 
گردد.

قـانون  ٢٣٢محاکم ابتدائیه و استیناف مکلف انـد تـا طبـق مـاده     -١٣
ــر      اجــراآت جزائــی قناعــت و عــدم قناعــت مــتهم را در پارچــه ابــالغ تحری

نمایند.
مخدر مکلف است تا در میعاد معینۀ قانونی تست مدیریت مواد-١٤

ارنوالی ارسال نماید.مثبت و منفی مواد بدست آمده را به 
ارنوالی استیناف مبنی بر اینکه ریاست عدلیـه  تقاضای ریاست -١٥

ارنوالی معرفــی و ــبایــد مظنــونین متمــرد را همــراه بــا اوراق یکجــا بــه   
وب گردیـد کـه عـدم حضـور     اعزام نماید تا دوسیه را تسلیم شـوند و مصـ  

طرفین دعوی باعث عدم تسلیمی دوسیه نخواهد شد زیـرا ایـن موضـوع    
باعث بروز مشکالت و التوای اجراآت می گردد.

ریاســـت عدلیـــه مکلـــف اســـت تـــا طبـــق قـــانون در مـــورد آن عـــده  -١٦
متهمین که هم بـه جـزای نقـدی و هـم بـه حـبس محکـوم گردیـده انـد و در          

بهـای مجـازات نقـدی طبـق مصـوبه      حـین رهـائی جهـت تحصـیل محکـوم      
شورای عالی ستره محکمه اجـراآت نماینـد و   ١١/٢/١٣٩٤مورخ ١٢٣

اطمینان بدهند.ارنوالی از تطبیق و یا عدم تطبیق همچو موارد به 
قـانون  ٣٩در مورد انصراف مجنی علیه خشونت علیه زنان مـاده  -١٧

د.به آن اجراآت گردتمنع خشونت علیه زن صراحت دارد در مطابق
در رابطه به شکایت نمایندۀ انجمـن وکـالی مـدافع از ارگـان هـای      -١٨

عدلی و قضائی تصویب گردیـد کـه شـکایت بایـد مسـتند سـازی شـده و        
ــان گذاشــته شــود. و وکــالی        ــه در می ــا شــخص اول ادارۀ مربوط ــداء ب ابت
ــع اعتراضــیه       ــع دعــوی، اعتــراض و دف ــد صــورت دعــوی، دف مــدافع بای

حاضر نمایند خارج از میعاد قـانونی بـه   خویش را در وقت معین قانونی 
هیچ وجه قابل توجیه نمـی باشـد و نیـز در فـورم دیتـابیس شـهرت وکیـل        

مدافع درج گردد.
در قضایای که از طرف محاکم ابتدائیۀ ولسـوالی هـا متهمـین آن    -١٩

ۀبی بضاعت تشـخیص مـی گردنـد ریاسـت عدلیـه مکلـف اسـت تـا زمینـ         
ون و مقـررات مسـاعد سـازد.    رفت و برگشت مساعد حقوقی را طبق قـان 

موضوع از طریق کمیتۀ عالی همآهنگی مرکز بـا وزارت عدلیـه در میـان    
گذاشته شود. و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت. 

در والیت میدان وردک:
جلسۀ همآهنگی ارگان های عدلی و قضائی والیـت میـدان وردک بتـاریخ    

ۀ" رئیس محکمتحت ریاست قضاوتوال صدیق اهللا "حقیق٢٢/٨/١٣٩٨
استیناف آن والیت با اشتراک رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط در مقـر  

استیناف دایر گردید.ۀمحکم
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس دعـا بـه       
روح پــاک قضــات محکمــۀ اســتیناف والیــت پکتیــا کــه بــه اثــر یــک حملــه     

رسـیده بودنـد و سـایر شـهدای هفتـه      تروریستی در والیت لوگر بشهادت
اخیر صورت گرفت متعاقباً رئیس محکمه تشریف آوری تماماً حاضرین 

را به جلسه خیر مقدم گفته بعداً اجنداء جلسه به مجلس قرائت گردید:
ــت ســکتور عــدلی و قضــائی افغانســتان     -١ پیشــنهادات دفتــر حمای
)JSSP ای سیسـتم  ) در رابطه به گزارش کلی کارکرد ها و دست آورد هـ

ــاتی،       ــی، محاکم ــای کشــفی، تحقیق ــان ه ــی ارگ ــدیریت قضــایای جزائ م
محــابس و توقیــف خانــه هـــا جهــت آمــادگی بـــرای انتقاــل آن بــه دولـــت        

. و نیز چـالش هـای سیسـتم مـدیریت قضـایای      ٢٠٢٢افغانستان تا سال 
جزائی و مدنی را قرار ذیل بیان نموده اند :

ومات مظنـونین در سیسـتم   الف: مکلفیت ارگان های کشفی به درج معل
مدیریت قضایا در زمان معینۀ آن همرای با فوتوی آنها.

ــرای        ــه ب ــر جداگان ــه دفت ــورد تهی ــی درم ــای تحقیق ــان ه ــت ارگ ب: مکلفی
ارنوالی استیناف والیت و استفاده از اجناس سیستم مدیریت قضایا در

سیستم مدیریت قضایا تنهـا بـه منظـور پیشـبرد کارهـای یومیـۀ سیسـتم        
یت قضایا.مدیر

داء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد توسـط سـید       ابت
عبــدالقادر "هاشــمی" مــدیر حفــظ و مراقبــت محکمــۀ اســتیناف       
آغازسپس رئیس محکمه طی صـحبت مختصـر حاضـرین مجلـس     
را خوش آمدید گفته و اهداف کلی جلسه را بیـان نمـود. متعاقبـاً    

، راجع طبق آجنداء مشکالت پیشنهادی ادارات مختلف آن والیت
به همکاری و اقدام قوماندانی امنیـه و حـوزه هـای مربوطـه آن در     
خصوص جلب و احضار افـراد و اشـخاص مجلـوب مـتهم و غائـب      
در جلسه ارایه و ضمن اینکه همه اشتراک کننده گـان و مسـؤولین   
ادارات از کـــارکرد هـــا و فعالیـــت هـــای شـــبانه روزی پـــولیس در  

تــأمین امنیــت شــهروندان گرمــای تابســتان و ســرمای زمســتان در 
ابراز تشکر و امتنان کرده خاطر نشـان گردیـد کـه جلـب و احضـار      
ــولیس     افــراد مجلــوب، یکــی از مکلفیــت هــا و وظــایف قــانونی پ
ــه      اســت کــه در جمــع ســایر فعالیــت هــا در خصــوص رســیده گــی ب

قضایا و تأمین عدالت بس مهم و ارزنده می باشد.
بحـث و مداقـه روی آجنـداء    بعداً اشتراک کننده گان جلسه بعـد از 

جلسه موضوعات ذیل را مورد تائید و تصویب قرار دادند:
هر گاه ورقه جلب و احضـار ادارات مربوطـه بـه قومانـدانی     -١

امنیه و یا حـوزه هـای امنیتـی پـولیس مواصـلت ورزد، مسـؤولین       
ــا نتیجــه اقــدام و      ــد ت قومانــدانی و حــوزه هــای مربوطــه مکلــف ان

جلب کننده اخبار و اطمینان دهنـد، در  اجراآت خویش را به مرجع
غیر آن اجراآت شان کالعدم محسوب می گردد.

بـین آمریــت حـوزه هــای امنیتــی پـولیس و نــواحی شــاروالی    -٢
مخصوصــاً وکــالی گــذر، همــآهنگی ایجــاد گــردد و حــوزه هــای        
مربوطه مشکل جلب و احضار افراد مجلـوب را از طریـق تفـاهم و    

طه مرفوع سازند.جلب همکاری از وکالی گذر مربو
ورقۀ جلـب و احضـار بـه غـرض احضـار مجلـوب بـه وکـالی         -٣

مدافع داده نشود.
هرگــاه اشــخاص محکــوم علیــه کــه لــزوم تحصــیل حقــوق را  -٤

ایجاب می کند و از دادن ضمانت در آمریت حقوق ریاست عدلیه 
امتنــاع و خــود داری مــی نماینــد بــه پــولیس معرفــی مــی گردنــد،   

یت قـانون طرزتحصـیل حقـوق، از    پولیس مکلف است تا طبق هدا
شخص موصوف ضمانت اخذ و به ریاست عدلیه معرفی بدارند.

پولیس در حـاالت ذیـل ریاسـت عدلیـه و هیئـات موظـف را       -٥
در تخلیــۀ حــویلی و منــازل همکــاری نماینــد.  در هنگــام تطبیــق       
احکــام قطعــی و نهــائی محــاکم، تطبیــق قــرار اســتردادی صــادرۀ    

ند شرعی که ایجاب رسیده گـی و  قضایای دولت و دیون شامل س
دوران قضائی را نداشته باشد.

هــر گــاه شــخص مجلــوب توســط پــولیس مربوطــه بــه مرجــع   -٦
جلب کننده احضار کرده شود، مرجع مربوطه بـه حضـور بعـدی آن    
ضمانت اخذ و از تکرار جلب خود داری نمایند مگـر اینکـه تکـرار    

جلب در قانون پیش بینی گردیده باشد.
ننده باید انضمام مکتوب جلب و فورم ابـالغ  مراجع جلب ک-٧

مجلوب را کما اینکه محاکم چنین می کنند نیـز ارسـال دارنـد تـا     
به مهر و امضاء وکیل گذر رسانده شود.

عـــرایض حقـــوقی اشـــخاص نبایـــد جنســـاً بـــه غـــرض جلـــب  -٨
معــروض علیــه بــه حــوزه هــا فرســتاده شــود بلکــه آن را در ادارۀ        

لیـه توسـط مکتـوب جلـب     مربوطه نگهـداری و شـخص معـروض ع   
گردد.

ــای    -٩ ــوزه هـ ــده در حـ ــتاده شـ ــار فرسـ ــب و احضـ ــب جلـ مکاتیـ
امنیتـــی پـــولیس صـــریح و قـــاطع بـــوده و مطالبـــۀ اقـــدام پـــولیس   
مشـــخص گـــردد و از نوشـــتن اجـــراآت قـــانونی کـــه هـــدایت در آن  

مشخص نباشد خود داری به عمل آید.
پـولیس در خصــوص تخلیــه امــاکن و حـویلی هــا بــه دســتور   -١٠

دلیــه عمــل مــی کنـد و ســایر ادارات حــق صــدور حکــم  محـاکم و ع 
مبنــی بــر تخلیــۀ امــاکن را نــدارد. وجلســه بــا دعائیــۀ خیــر خاتمــه    

یافت.
در والیت بامیان:

همــآهنگی ارگانهــای   ۀجلســ٢٩/٨/١٣٩٨رخ ؤیکشــنبه  مــ  یــوم
ــان  ی ئعــدلی وقضــا  ــت بامی تحــت ریاســت قضــاوتمند غــوث   والی

قوماندانی میباشد وامیـد واریـم کـه در زمینـه از آدرس جلسـه بـه       
که درزمینـه  اقدام قانونی صورت گیردمدافعرفع مشکل وکالی 

احت بیشــتر ضــقومانــدانی خواســتار وۀاز نماینــدمحکمــهرئــیس 
در زمینـه خـاطر نشـان ســاخت    شـد کـه نماینـده قومانـدانی امنیــه     

تیلفــون هــای هوشــمند در محــالت نظــامی امرمقــام      ممانعــت از 
والیـت نیـز در   آن وزارت امور داخله میباشد که قومانـدانی امنیـه   

قسمت تطبیق احکام مقـام وزارت داخلـه خـود را مکلـف میداننـد      
لفــون همــراه وکــالی مــدافع در صــورت کــه یدر قســمت حمــل تامــا

وشـش  به قوماندانی امنیه مواصلت نمایـد ک مدافعشهرت وکالی
مــی نمـــائیم کــه در محـــل تالشــی قومانـــدانی از طــرف مـــوظفین     

از نماینـدۀ  اعضای جلسه انعت صورت نگیرد کهممربوطه کدام م
ــدانی ــتا  قومان ــدی خواس ــۀاراردر جلســه بع ــئ مقــام وزارت ۀامری

ۀکـــه نماینــــد ندشــــدبــــه منظـــور آگــــاهی ازچگـــونگی آن   داخلـــه 
را حاضـر  یـه مرقوماندانی امنیه وعـده سـپرد تـا بـه جلسـه بعـدی ا      

نماید.
پیشــــنهادات دفتــــر حمایــــت ســــکتور عــــدلی و قضــــایی  -٢

درج معلومــــات مظنــــونین در در رابطــــه بــــه ) JSSPافغانســــتان (
در زمـان معینـه   ارگانهـای کشـفی  توسـط  سیستم مدیریت قضایا 
کــه مشــاور سیســتم ثبــت قضــایا در شــد آن همــراه بــا عکــس آنهــا

ــدانی از آدرس جلســه   خواســتار همکــاری  زمینــه ازنماینــده قومان
واحـد هـای دوم شـدند کـه     ر در سطح واحد هـای سـوم و  تهای بیش
لین ثبــت قضــایای خــویش هــدایت دهنــد تــا معلومــات   وبــه مســئو

را بـه صـورت دقیـق بـا درنظـر داشـت سـوابق        سیستم ثبـت قضـایا  
که مدیر جنائی .درج وعکس متهمین را نیز داخل سیستم نمایند

ــه وعــده هــ    ــدانی امنیــه درزمین ــوع همکــاری را داد  قومان ــه ور ن ب
ثبــت لین سیســتمومــدیریت جنــائی هــدایت داده شــد کــه مســئو     

متهمـین  هـای قضایای قوماندانی امنیه را وادار نماید تا عکـس 
ــت سیســ ت خــویش را بعــد آرا درج سیســتم واجــرا  م محــول تاز ثب

از تعلل جداً خوداری نمایند.ارنوالی مربوطه نمایند و
کـه بخـش هـای کشـفی     یه هـای مسترد کردن دوسیدرمورد -٣

م ثبـت  تآن در سیستم مدیریت قضایا ثبـت نگردیـده مشـاور سیسـ    
مربوطه قضـایای را  یارنوالی هاقضایا خاطر نشان ساخت اگر 

ماننـد دواویـن   بکه ارگانهـای کشـفی ارسـال مینماینـد بـدون ثبـت       
کـه  محکمه تسـلیم نگیرنـد مشـکالت بـزودی حـل خواهنـد گردیـد       

اظهار داشت که ر زمینه وعده همکاری دادهقوماندانی دۀنمانید
ــرین فرصــت حــل     ــه زود ت ــه ب ــدانی امنیــه در زمین مشــکالت قومان

خواهند گردید. 
پیشنهاد کارمندان جدیـد بـرای سیسـتم مـدیریت     بارتباط -٤

ثبت قضایا در محبس که با تکنولوژی و کمپیوتر آشـنایی داشـته   
ریت باشند و درج عکس محبوسین در بخش محبس سیسـتم مـدی  

شــود مــدیر عمــومی محــبس اظهــارنمود کــه کارمنــد  ثبــت قضــایا
از کار مـدیر  محکمهکه رئیس درمحبس توظیف نمودیمکی لمس

محبس اظهار قدردانی نمود.
تحریـرات محـاکم   مبنـی بـر اینکـه    پیشنهاد ریاست عدلیـه  -٥

تسلیم نمی بدلیل نبود عارضرادر مرکز وولسوالی ها دوسیه ها
کـه تاالحاـل ریاسـت    کـرد شهری اشـاره  همحکمسرپرست ،گیرند

محکمه شهری شاهد  چنین موارد نبوده اگر آمریت حقوق ریاست 
شـااهللا رسـیدگی خواهـد    عدلیه کدام موارد موثق داشـته باشـد ان  

بـه آمریـت   محکمـه از طـرف رئـیس   هـا  در قسـمت ولسـوالی   شد و
سی رتحریرات محکمه استیناف هدایت داده شد که موضوع را بر

.ی نمایندریوپیگ
دوسـیه هـای تحصـیل وتخلیـه ملکیـت کـه غـرض رسـیدگی         -٦

قــانونی بــه محکمــه شــهری ارســال میگــردد دیــوان مــدنی وحقــوق   
عامه محکمه شهری بدون اصدار قرار دوسـیه را ذریعـه مکتـوب    
مسترد می نماید وبه آمریت حقـوق هـدایت مـی دهنـد کـه مطـابق       

رئـیس  در رابطـه ت شودآقانون طرز تحصیل حقوق اجرا٣٤ماده 
"فاضــل پــور"پیرامــون موضــوع ازقضــاوتمند ســید مــدثر  محکمــه

عضو دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه شهری وضـاحت خواسـت   
در نظــر داشــت قــانون اصــول محاکمــات  کــه بــاکــرداظهــار ویو

طـــرز تحصـــیل حقـــوق بایـــد تحقیقـــات  نقـــانو٣٤مـــدنی ومـــاده 
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یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

بیست سال حبس تنفیذی ١٤/٧/١٣٩٨ یکنفر اختطاف دیوان رسیده گی به جرایم عیه امنیت داخلی و خارجی محکمه 
ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل

سه سال حبس تنفیذی ٢١/٧/١٣٩٨ یکنفر عضویت گروه طالبان رر
بس تنفیذیهفت سال ح رر یکنفر عضویت گروه طالبان رر

بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت گروه طالبان رر
هر واحد سه سال حبس تنفیذی ٢٨/٧/١٣٩٨ سه نفر عضویت گروه طالبان رر

هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی رر سه نفر عضویت و فعالیت های 
تروریستی رر

ل حبس و یکنفر هژده سال حبس یکنفر بیست و چهار سا
تنفیذی و ده هزار افغانی جریمه نقدی رر دونفر اختطاف، لواطت، شراب 

نوشی و مجروحیت رر
هر واحد دوازده سال حبس تنفیذی ٥/٨/١٣٩٨ سه نفر اختطاف رر

سه نفر هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی و دونفر 
برائت رر پنچ نفر عضویت گروه طالبان رر

ه سال حبس تنفیذیهفد رر یکنفر قتل رر
چهارده سال حبس تنفیذی ١٢/٨/١٣٩٨ یکنفر اختطاف رر

سه نفر هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی و یکنفر 
برائت رر چهار نفر عضویت و فعالیت های 

تخریبی رر
یکنفرهژده سال و یکماه حبس، یکنفر شانزده سال حبس، 

فر برائتیکنفر شش سال حبس تنفیذی و یکن ١٩/٨/١٣٩٨ چهار نفر اختطاف رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و خرابکاری رر

شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و خرابکاری رر
شانزده سال حبس تنفیذی ٣/٦/١٣٩٨ یکنفر اختطاف رر

بیست و یکسال حبس تنفیذی ٢٦/٨/١٣٩٨ یکنفر قتل تیناف والیت سمنگاندیوان جزاء محکمه اس
سه نفر هر واحد بیست و یکسال حبس و یکنفر شانزده 

سال و یکماه حبس تنفیذی ٧/٨/١٣٩٨ چهار نفر تجاوز جنسی رر
هشت سال حبس تنفیذی ٢٧/٨/١٣٩٨ یکنفر تجاوز جنسی رر

دونفر هر واحد یکسال حبس تنفیذی و یکنفر توقف 
دعوی ٢٨/٨/١٣٩٨ سه نفر شروع به اختطاف وان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگاندی

شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر خراب کاری رر
چهار سال حبس تنفیذی ٤/٨/١٣٩٨ یکنفر عضویت در گروه طالبان رر
شش سال حبس تنفیذی ١/٨/١٣٩٨ یکنفر استفاده غیر قانونی سالح دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان

چهارده سال حبس تنفیذی ٥/٨/١٣٩٨ یکنفر قتل رر
چهار سال حبس تنفیذی ١٢/٨/١٣٩٨ یکنفر چپاولگری رر

بیست و یکسال حبس تنفیذی ٢٢/٨/١٣٩٨ یکنفر قتل رر
دوسال حبس تنفیذی ١٨/٩/١٣٩٨ یکنفر اخذ رشوت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت پنجشیر

مسلک و بیست هزار افغانی دوسال حبس تنفیذی، طرد از 
جزای نقدی وجه رشوت ١٣/٨/١٣٩٨ یکنفر اخذ رشوت دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت پنجشیر

یکسال و دو ماه حبس تنفیذی ١٤/٨/١٣٩٨ یکنفر سرقت منزل دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت منزل رر

فر دو سال وشش ماه حبس  و یکنفر یکسال و شش یکن
ماه حبس تنفیذی ٢١/٨/١٣٩٨ دونفر فعل زنا رر

ده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر چپاول رر

دوسال حبس تنفیذی ٢٨/٨/١٣٩٨ یکنفر استفاده غیر قانونی سالح رر
فیذی و سی سی هر واحد یکسال و هشت ماه حبس تن

هزار افغانی جریمه نقدی رر دونفر فعل زنا، قوادی و شراب 
نوشی رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
شش سال حبس تنفیذی ٢٦/٨/١٣٩٨ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه شهری والیت تخار

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٩/٨/١٣٩٨ یکنفر فعل زنا رر
ماه حبس تنفیذییکسال و شش ٢٢/٨/١٣٩٨ یکنفر فوت ترافیکی رر

هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر فعل زنا رر
پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٦/٨/١٣٩٨ یکنفر عضویت دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار

یکسال حبس تنفیذی ٢٨/٨/١٣٩٨ یکنفر شروع به اختطاف رر
ماه حبس تنفیذیدوسال و شش  رر یکنفر عضویت رر

یکنفر بیست و چهار سال حبس و دو نفر هر واحد شانزده 
سال حبس تنفیذی ٧/٨/١٣٩٨ سه نفر عضویت رر

یکنفر شش سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی ٢١/٨/١٣٩٨ دونفر عضویت و فعالیت تروریستی رر
ذی یکنفر دوسال حبس، یکنفر یکسال و یکماه حبس تنفی

و سه نفر برائت رر پنج نفر فریبکاری رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٣/٩/١٣٩٨ یکنفر هتک حرمت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز
یکسال و ده روز حبس تنفیذی ٢/٩/١٣٩٨ یکنفر اختالس دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز
یکسال و سه ماه حبس تنفیذی رر یکنفر اجاق مواد مخدرق رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر اختالس رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر اختالس و تذویر رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٧/٩/١٣٩٨ یکنفر لت و کوب دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ١٧/٩/١٣٩٨ یکنفر قتل ئیه خشونت علیه زن والیت کندزمحکمه ابتدا
هر واحد هفت سال حبس تنفیذی ٣/٩/١٣٩٨ سه نفر راهزنی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان

شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
دوسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر فعل زنا رر

سه سال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٨ یکنفر نهتک حرمت و قتل حیوا دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان
سه سال حبس تنفیذی ٢٦/٨/١٣٩٨ یکنفر سرقت دیوان جزائ محکمه شهری والیت بدخشان

یکنفر سه سال حبس تنفیذی و چهار نفر برائت ٥/٩/١٣٩٨ پنج نفر خود کشی محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت بدخشان
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٦/٩/١٣٩٨ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت پروان

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استاحقوق استيناف طلبي ويا تمييز خو

ج: تســلیم دهــی دوســیه جــات مــدنی و جزائــی در  
دفتر سیستم مدیریت قضایا بمنظور ثبت فیصله 
ــا، حــــل      ــوالی هــ ــه ولســ ــاکم ابتدائیــ ــات محــ جــ
مشکالت کارمنـدان سیسـتم مـدیریت قضـایا در     

رابطه به موقف کاری و بست کاری آنها.
د: مدیریت محابس و توقیف خانـه هـا مکلـف بـه     

شــخص در رابطــه بــه ثبــت  اســتخدام کارمنــدان م
قضـایا در زمــان معینــه و بروزرسـانی سیســتم بــا   
ــتفاده از    ــین، اســ ــوقیفی و محبوســ ــات تــ معلومــ
ــدانیان کــه      ــل زن ــدیریت قضــایا در قبا سیســتم م
میعــاد حــبس آنهــا در یــک مــاه آینــده تکمیــل مــی  
ــو    ــرامین عفــ ــه از فــ ــین کــ ــز محبوســ ــردد و نیــ گــ
مســتفید مــی گردنــد، ولــی دوســیه هــای نســبتی   

ز طریق پست نرسیده است. آنها ا
ــتثناء    ــه اسـ ــی ادارات بـ ــاری بعضـ ــدم همکـ س:عـ
ــه    ــتیناف در ثبـــت قضـــایا بـ ریاســـت محکمـــۀ اسـ
ــاتر     ــایل دفــ ــت از وســ ــتفاده درســ ــتم و اســ سیســ

متذکره.
پیشــــنهاد ریاســــت عدلیــــه والیــــت مبنــــی - ٢

ســالگی را ١٨براینکــه چنــان کــه محجــوزین ســن 
قـانون مراکـز   ٣٤تکمیل می نمایند مطابق ماده 

ــده  ـح و تربیــت اطــاصــال ــاقی مان فال بایــد حجــز ب
ــن اســاس      ــر ای ــد ب شــانرا در محــبس ســپری نماین
محجـوز همــراه بــا دوسـیۀ نســبتی اش بــه محــبس   
ــر     ــق هــدایت مکتــوب نمب منتقــل مــی گــردد و طب

ریاســــت عمــــومی ٢٦/٥/١٣٩٨مــــورخ ٢٩٤٤
فال تمــام مســؤولیت  ـمراکــز اصــالح و تربیــت اطــ  

یریت های بعدی محجوز منتقل شده به دوش مـد 
ــم      ــاز هـ ــی بـ ــالح ولـ ــز اصـ ــه مراکـ ــوده نـ ــبس بـ محـ

ارنوالی مربوطــه بــه مســؤولین مرکــز اصــالح و  ــ
تربیت اطفاـل حـین اجـرای فرمـان عفـو و تخفیـف       
بیــان میدارنــد کــه بایــد در جــدول فرمــان عفــو و    
تخفیف محجوزین انتقال شده نیز امضاء نماینـد  

و در قبال آن مسؤولیت دارند.
ــده گــان بعــد از    ــه روی  اشــتراک کنن بحــث و مداق

اجنداء جلسه موضوعات آتی را ذیالً مورد تائیـد  
و تصویب قرار دادند:

در رابطه به پیشنهاد دفتر حمایت سکتور -١
ــدلی و قضــائی چنــین تصــمیم اتخــاذ گردیــد،       ع

) JSSPرؤسای ادارات ذیربط با مسوولین دفتر(
هر نوع همکاری نموده و می نماینـد تـا در آینـده    

رومند و جوابگوی همـه نیـاز   دارای یک سیستم نی

مندی ها باشد. همچنـان در مـورد دفـاتر جداگانـه     
ــت قضــایا در صــورت      ــدان سیســتم ثب ــرای کارمن ب
امکــان رؤســای ادارات در رابطــه بــه ایجــاد دفــاتر   
همکاری الزم بدارند ولی از آنجـا کـه معلـوم اسـت     

ارنوالی و عدلیــه بــا کمبــود دفــاتر  ــریاســت هــای 
ارنوالی تـذکر داد  ـ ئـیس  مواجه هسـتند بـا آنهـم ر   

) JSSP(که موضوع فوق جدی نبوده مشکل دفتر 
به اسرع وقت حل خواهد گردید.

ــه    -٢ ــت عدلیــ ــنهاد ریاســ ــه پیشــ ــه بــ در رابطــ
تصویب گردید که در مورد قوانین نافـذه کشـور و   
فــرامین عفــو و تخفیــف مجــازات ریاســت دولــت      
ج.ا.ا صــراحت کامــل داشــته کــه در راس آن رئــیس 

الیت قرار داشته بـدین منظـور تحـت    ارنوالی آن و
ارنوالی تمــام امــورات شــان طبــق قــانون  ــریاســت 

حل نمائید.
در ولسوالی کوهبندها والیت کاپیساء: 
ــائی     ــدلی و قضـ ــای عـ ــان هـ ــآهنگی ارگـ ــۀ همـ جلسـ
محکمــــۀ ابتدائیــــه ولســــوالی کوهبنــــدها والیــــت  

ــاریخ  تحــــت ریاســــت ٢٩/٧/١٣٩٨کاپیســــاء بتــ
ــانی"    ــدالرافع "روح ــۀ  قضــاوتمند عب ــیس محکم رئ

ابتدائیه آن ولسوالی با اشتراک مبارکشاه "شهرام" 

قبل از حضور در برنامه نشست های ضمیموی با رؤسـای  
دواوین استیناف ورئیس محکمۀ شهری پیرامون ارزیـابی  

ســایکل ارزیــابی اجــراآت  و اجــراآت ســاالنه، ارتقــاء قــدم، 
(پالن گذاری، نظارت و ارزیابی ) مطابق ماده شـانزدهم و  
بند سوم ماده بیست سوم قـانون کارکنـان خـدمات ملکـی     
با آمرین مستقیم و آمرین مافوق بست های سوم و چهـارم  
کارکنان خدمات ملکی روی چگونگی پالن نمودن فعالیت 

ــابی بــ SMARTو اهــداف در چهــارچوب (  ه اســاس )، ارزی
الیحه وظایف، پالن کـاری و گـذارش از اجـراآت اخیرسـال     

) قانون کارکنان خدمات ملکی ٣در فورم ضمیمه شماره (
صورت گرفت. همچنان به نماینده بخش ارزیـابی اجـراآت   
که در ترکیب هئیت حضـور داشـت وظیفـه سـپرده شـد کـه       
ــوبین اداری      ــرای منسـ ــی بـ ــۀ آموزشـ ــتم برنامـ ــالً در خـ عمـ

، زابل و کندهار بـه شـمول رئـیس تحریـرات     والیات هلمند
ــارت و     ــذاری، نظــ ــالن گــ ــونگی پــ ــدهار چگــ ــۀ کنــ محکمــ

) بشـکل عملـی   SMARTارزیابی، اهداف با مشخصات (
کار نماید که عمالً انجام گردید.

همچنان در روز اخیر برنامۀ آموزشی مهارت های اساسی 
سیستم اداری محاکم که روی مکتوب نویسـی، اسـتعالم   

ــود مراســـالت اداری، گـــذارش دهـــی،  ، پیشـــنهاد ، رهنمـ
ســایکل ارزیــابی اجــراآت، صــورت جلســات اداری، روش  
تحریــر، طرزالعمــل سیســتم اداری محــاکم (کتــب انــدراج   
دوسیه جات مدنی، تجارتی و جزایی با پوش دوسیه جات 
مراحــل ثالثــه و میعــاد اســتیناف طلبــی و فرجــام خــواهی )  

رئیس ارتقأظرفیـت  متمرکز گردیده بود؛ حامد "بهاعیار" 

ــیس محکمــۀ     ــیح اهللا "ابراهیمــی" رئ ــابی اجــراآت، ذب و ارزی
ــتینافی و    اســـتیناف والیـــت کنـــدهار، رؤســـای دواویـــن اسـ
رئیس محکمه شـهری کندهارحضوررسـانده و در مجلسـی    
که به این مناسبت برگزار گردیده روی اهمیت برنامـه هـای   
آموزشی، توجـه رهبـری قـوۀ قضـائیه درخصـوص منسـوبین       

ری جهت اشـتراک در برنامـه هـای آموزشـی و بلنـد بـردن       ادا
سویه کاری کارمندان، رعایت رهمنود مراسالت اداری در 
تحریر مکاتیـب و پیشـنهادات، تطبیـق طرزالعمـل سیسـتم      
اداری محاکم حین ورود و خروج دوسیه جات، پالن نمـودن  

ــت و همکـــاری ریاســـت محکمـــ    اســـتیناف والیـــت  ۀفعالیـ
تسـهیالت بـرای تطبیـق و برگـزاری     کندهار در فـراهم آوری 

برنامــه هــای آموزشــی مطــابق پــالن هــای عملیــاتی ریاســت   
ــابی اجــراآت زون جنــوب و نظــارت از     ارتقــأ ظرفیــت و ارزی

جریان برنامه ها اجماالً مطابق به اجنداء صحبت گردید.
پروگــرام بــا ســخنان نماینــده از اشــتراک کننــده گــان والیــات 

، مــؤثر و مطــابق نیازمنــدی هلمنــد، زابــل و کنــدهار مثبــت
های شان ارزیابی گردید و با توزیع تصدیق نامه ها اختتام 

یافت.
بعداز ختم برنامه از اجراآت یومیه کارکنان اداری محکمۀ 
ــابی    اســتیناف کنــدهار توســط رئــیس ارتقــأ ظرفیــت و ارزی
اجــراآت در حالیکـــه رئـــیس محکمـــه اســـتیناف کنـــدهار و  

یشــان را همراهــی مینمــود از رئــیس دیــوان جــزاء آن والیــت ا
ــای الزم      ــدن بعمــل آمــد و رهنمــایی ه ــاتر کــاری شــان دی دف

صورت گرفت.

اند ولی با آنهم امید زنده گـی مـردم بـه آینـده و انکشـاف      
بهتـر بــوده و نتیجــه زحمــات سـخت مــردم و قابــل افتخــار   

من  ازهمه شـما بخـاطر همکـاری بـا پـروژه عـدالت       است و 
وانکشاف دیتابیس تشکر مینمایم .

بعــــداً محتــــرم قضــــاوت واــــل  جاویــــد رشــــیدی رئــــیس  
ــی    ــابیس را یکــ ــاد دیتــ ــه ایجــ ــتره محکمــ ــاء ســ داراالنشــ
ازاولویت های برنامۀ عمل قوۀ قضـائیه و ازنیازمنـدیهای   
مهـــم ریاســـت داراالنشـــاء بـــه هـــدف انتظـــام هرچـــی بهتـــر  

ــا و قابلیــت هــای   سیســ تم اداری عنــوان نمــود و روی مزای
سیســتم وفوایــد اســتفاده از آن صــحبت نمــوده  افــزود کــه   
ــار ریاســت داراالنشــاء قرارداشــته     ــامالً دراختی سیســتم ک
وکـس دیگــر نمیتواندبــه معلومــات ایــن ریاســت دسترســی  
پیدا نمایـد ولـی صـرف کارمنـدان نظـر بـه صـالحیت هـای         

آن دسترسـی داشـته باشـند وی    وظیفوی شان میتوانند بـه  
همچنـــان عـــالوه کـــرد کـــه بااســـتفاده از سیســـتم میتـــوان 
معلومات بـه مـراجعین و اصـحاب دعـاوی را بـه وقـت کـم        
ارائـه کـرده ، از فسـاد توســط کمیشـنکاران و سـایر افــراد      
وازازدحــام وورود اشــخاص بیجــا و مــراجعین در محوطــۀ  

ه وار، ستره محکمه جلوگیری کرد  و نیز راپـور هـای هفتـ   
ماهوار ، ربعـوار و سـالتمام  تمـامی بخشـهای داراالنشـاء      

را با استفاده از سیستم  ترتیب نمود.

در ادامـه محتــرم قضــاوت واــل نجیــب اهللا اکبــری سرپرســت  
آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه  صحبت نموده افزود کـه  
ــا درک اهمیــت آنهــا شــامل      ــا ب موضــوع ایجــاد دیتــابیس ه

ئیه گردیـد کـه خوشـبختانه بـا تـالش      برنامه عمـل قـوۀ قضـا   
ریاست تکنالوژی معلوماتی وهمکـاری پـروژه هـای محتـرم     
همکار ، دیتابیس های زیـادی طـرح و دیـزاین گردیـده کـه      
در سرعت اجراآت، تـأمین شـفافیت اجـراات ، حفـظ اسـرار      
اداره  ، استفاده درپالنگزاری های بهتـر در فعالیـت اداره،   

فزایش اعتماد مردم به دسترسی جلوگیری از هزینۀ زیاد ، ا
به معلومـات الزمـه  و از میـان برداشـتن  طوالـت و پیچیـده       
گی های پروسه های معلوماتی نقش به سزایی دارنـد و مـن   
درحالیکـــه از ایجـــاد ووســـعت ایـــن دیتـــابیس هـــا حمایـــت 
مینمـــایم قابـــل تـــذکار میـــدانم کـــه تنهـــا ســـاخت و ایجـــاد    

ــه اهــداف مــان نمیــر    ــد  دبتــابیس هــا مــارا ب ــی بای ســاند ول
معلومــات هــای الزمــه بــه صــورت مــنظم وارد آن گردنــد تــا    
ظرفیت وسطح ارائه معلومات آنها ارتقـا یافتـه و پاسـخگو    

ــایی بــــرای دســــت   باشــــند . ــم سپاســــنامه هــ درخــــتم مراســ
انــدرکاران ایجــاد ایــن دیتــابیس توزیــع گردیــده و فعالیــت  
ــوار توســط       ــا قطــع ن ــی دیتــابیس ریاســت داراالنشــاء ب عمل
سرپرست آمریت عمومی اداری قـوۀ قضـائیه رسـماً افتتـاح     

گردید.

ــت     درجلســۀ کمیســیون رؤســای دیوانهــای اســتینافی والی
دایر گردیده بود به تعداد ١٣٩٨ر٩ر٤کابل که به تاریخ 

محــاکم مربــوط، عــرایض و موضــوع شــامل پیشــنهاد٣٥
دوســــیه هــــای جزایــــی و تنــــازع صــــالحیت مــــورد بحــــث 
قرارگرفته ، مسایل تنازع صالحیت رفع و در سـایرموارد  
نیــز هــدایت داده شــد تــا بــه مشــکالت عارضــین  مطــابق    

قانون پرداخته شود .
ــن اســتینافی      ــه همــین ترتیــب درجلســه کمیســیون دواوی ب

عقــرب دایــر ٢٩و ١٥محکمــه کنــدز کــه بــه تــاریخ هــای   
ــود یکعــده از اســتهداآت وعــرایض مــورد غــور      گردیــده ب
قرارگرفتـه و پـس از تبـادل نظـر و تحلیـل و ارزیـابی  وفــق       

قوانین و مصوبات شورای عـالی سـتره محکمـه تصـامیم ال     
زم اتخاذ و هدایت داده شد تانظریات کمیسیون بـه مراجـع   

مستهدی خبرداده شود  .
ــاریخی   ــۀ تــ ــور درجلســ ــیون ١٣٩٨ر٨ر٢٧همینطــ کمیســ

دواوین محکمۀ استیناف والیت نیمروز پیرامون طرزالعمل 
کمیتۀ مبارزه با  آزار و اذیت زنان و اطفال در قوۀ قضـائیه   

) ٥مـاده ( ٢فقـره  ٢بحث صورت گرفته و طبق هـدایت جـزء  
طرزا لعمـل یکـتن ازمنسـوبین انـاث بخـش اداری محکمـه       

رترکیـب  ابتدائیۀ رسـیده گـی بـه جـرایم خشـونت علیـه زن د      
والیتـــی مبـــارزه بـــا آزار و اذیـــت زنـــان و اطفاـــل در ۀکمیتـــ

محاکم تعیین گردید .

ولســـوال، قومانـــدان امنیـــه، آمـــر جنـــائی و نماینـــده گـــان 
ادارات ذیربط در مقر آن محکمه دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید توسط 
قضاوتوال عبدالمنیر"نوری" عضـو آن محکمـه آغازسـپس    

ه جلسه را رسماً افتتاح متعاقبـاً ولسـوال آن   رئیس محکم
ولسوالی پیرامون اهمیت تدویر جلسه صحبت نموده و در 
ضمن شاملین جلسه را در روشنائی پیشـبرد امـور محولـه    
در جهـــــت ایجـــــاد همـــــآهنگی بـــــین ادارات مختلـــــف آن  
ولسوالی قرار دادند، به تعقیب آن آمـر جنـائی، قومانـدان    

منیت ملی در رابطه بـه موضـوع   امنیه و نمایندۀ مدیریت ا
جلســه ایــراد ســخن نمودنــد بعــداً موضــوعات ذیــل مــورد    
بحث و مداقـه قـرار گرفـت، تـأمین همـآهنگی بـین ادارات       

بررسـی مشـکالت کمبـود    جهت پیشـبرد امـورات محولـه،   
ــع     ــار بموقــ ــت احضــ ــه در جهــ ــدانی امنیــ ــونل قومانــ پرســ
مجلوبین جزائی و حقوقی، تطبیق فیصله های محـاکم در  

ابقت به قانون وتـأمین امنیـت قضـات و سـایر مـامورین      مط
ادارات آن ولســـوالی کـــه در محـــیط کـــار مـــی باشـــند . در  
نتیجه فیصله گردیـد کـه رئـیس محکمـه، ولسـوال، رئـیس       

ارنوالی و مــدیر امنیــت ملــی در یــک همــآهنگی کامــل بــه  ــ
٣٢دفتر مقام والیت تشریف بـرده و مشـکل خـدمتی بـودن     

که در تشـکیل آن قومانـدانی بـوده و    تن از سربازان پولیس 
خدمتی به جاهای دیگری می باشند را با والی آن والیت در 
جریان بگزارند، تا مشکل کمبود پرسونل پـولیس مرفـوع و   
مجلــوبین بــه وقــت و زمــان آن احضــار و دروازۀ ولســوالی و  
پرسونل آن نیز تامین امنیت گردنـد و بـرای شـاملین جلسـه     

لسات بعدی یاد داشت های خویش را نیز ابالغ شد تا در ج
از جریان فیصله هـای جلسـه داشـته و بـا کارمنـدان ذیـربط       
خــویش در میــان بگزارنــد. و جلســه بــا دعائیــه خیــر خاتمــه    

یافت.

ــو ، ــاري     دهلمنــد والیــت د اســتیناف محکمــو د دیوانون
ابتدائیه اوولسوالیو ابتدائیه محکمو ، او د اسنادو دثبت 
او وثـایقو آمریتونـو د اجراآتـو رپـو د روان کاـل دتلـې لــه       

لــم  ترشــلمې نیــې پــورې پــه النــدې  شــملې نیــي خــه د 
شرحه رارسیدلی دی :

په جزایي برخه کې :
) ١٧٤پــه جزایــي برخــه کــې دتلــی اولــم پــه میاشــتو کــې (   

دوسیې ددې والیت دمحکمـو دیوانونـو تـه وارد شـوي دي     
ــه داســې حــ  ــدې خــه   ٣٤ال کــې چــې ( ـپ ــه وان ) دوســیي ل

) دوسـیي  فیصـله   ٨٨تـردوران النـدې وې لـه هغـې جملـې (     
ــو ــوي او د( ١٣ي (شـ ــترد  شـ ــوبي مسـ ــیې مکتـ ) ١٥) دوسـ

دوسیو په تاو دقرارپه صادرولو سره اجراآت شـوي دی او  
) دوسيې  ترکارالندې دي .٩٢(

په حقوقي برخه کې :
) دوسيې له واندې خه ترکـار النـدې   ٧٤په دې برخه کي (

) حقـــوقي ٤١وې او دتلـــې اولـــم پـــه میاشـــتو کـــې نـــورې ( 
کمو تـه وارد شـوي چـې لـه هغـی      دوسیې هم ددې والیت مح

دوسـيې  مکتـوبي   -٢-) دوسیې فیصـله شـوي ،   ٧جملی (
) دوسیو په هکله د قرار په صـادرولو  ١١مسترد شوي او د(

) دوسیي ترکارالندې دي .٩٥سره اجراآت شوی او (
دتلــې او ) قطعــی مختلــف النوعــه وثیقــي٢٢٤همدارنــه (

قیمـت ،  د اجـرا شـوي او دوثیقـو   لم دمیاشتو پـه تـر کـې    
ــه اقــامې   ونغــدي جریمــې او دفیصــل  دمحصــول او دعــوی ل

) ٣٦٨٧٦٢خــه ترالســه شــوی عوایــد پــه مجمــوعي توــه (
افغان د دولت خزانې ته تحویل شویدې .
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گــــاه نوالی ج.ا.ا دررابطــــه بــــا نقــــش وجایــــار
ــات    ــژه قضـ ــه ویـ ــائی بـ ــوبین عـــدلی و قضـ منسـ

هنگی کامـل بـین   ارنواالن صحبت نموده همـآ و
نهــاد هــای عــدلی وقضــائی والیــت بدخشــان را   

تمجید وتحسین کرد.
ــداً  ــاکم   هبعـ ــای محـ ــوان هـ ــعبات دیـ یئـــت از شـ

دارات عدلی و ئت عالی رتبه ایه١٣٩٨قوس سال ٢٤بتاریخ 
ــائی  ــدالقادر   قضــ ـــنوال عبــ ــیلتمآب پوهــ ــت فضــ ــت ریاســ تحــ

کـه در ترکیـب آن   عدالتخواه عضو شورای عالی ستره محکمـه 
محترم داکتر غالم حیدر عالمـه مرسـتیال لـوی    ارنپوه جناب 

ــارنوالی  ــائی  ـ ــب قضـ ــور تعقیـ ــدالحلیم  ،درامـ ـــنرال عبـ دگر جـ
نظـامی  عمادی مستشار دیوان رسیده گی بـه جـرایم منسـوبین   

» .دایر نماید
بــدالقادر عــدالتخواه  ســپس محتــرم  پوهـــنوال ع

ــرایم    ــوان جــ ــیس دیــ ــالی ورئــ ــورای عــ ــو شــ عضــ
منسوبین نظامی ستره محکمـه روی تعـدیالت و   
توضــیحات ارائــه شــده  ســیمینار کابــل  روشــنی   
انداختـــه  وخواهــــان بحـــث همــــه جانبـــه وارائــــه    
ــان    پیشــــنهادات  ونظریــــات اشــــتراک کننــــده گــ
ــارزه     ــان روی تشــدید مب ــد. همچن ــه گردی درزمین

ــومی    ــت عمـ ــۀ شـــهری ریاسـ ــتیناف ومحکمـ اسـ
ن وهمچنــان  محکمــۀ اســتیناف والیــت بدخشــا   

،عدلیـه والیـت   ارنوالی ازریاست های محترم 
بدخشان باز دید بعمل آورده طی نشسـت هـای   
جداگانــــه یکبــــار دیگــــر روســــاء ، قضــــات ،     
ارنواالن ومنسـوبین ریاسـت محتـرم عدلیـه را     

ئولیت هــا ووظــایف خطیــر شــان متوجــه  بــه مســ
ساختند وضمناً دررابطه  به تثبیت سـن واقعـی   

فیصـــله هـــای محـــاکم و متهمـــین ،قـــرار هـــا و
ــع      ــورد  جم ــان درم ــا وهمچن ــه آنه اعتــراض علی
ــره      ــزام وغی ــه وال ــل تبرئ ــی الســویه دالی آوری عل

گرفت متعاقبـا  صورت رهنمود های الزمموارد
محتـــرم غــــالم حیــــدر عالمـــه مرســــتیال لــــوی   
ـــارنوالی پیـــام جنـــاب ـــارنپوه محمـــد فریـــد  

ارنوال ج. ا.ا را تقــدیم نمــوده  ـحمیــدی لــوی ــ  
شـان متوجـه   الن را به اجراآت قانونمنـد  وارنوا

ــاتحکیم    ــه ب ــآســاخته ودررابط هنگی بیشــتر هم
بین ادارات عدلی وقضائی تاکید بعمل اورد .

توضیحی برای قضات محاکم –سیمینار علمی 
ونماینــدگان  ارگانهــای عــدلی وقضــائی زون  
ــه توضــیحات    شــمال شــرق تحــت  عنــوان( ارائ
ــی    ــیمینار علمـ ــده در سـ ــه شـ ــدیالت تهیـ وتعـ

قوس سال ٢٥وتوضیحی کود جزا قبل از ظهر 
شهر فیض آباد  -در تاالرهوتل بام دنیا١٣٩٨

والیت بدخشان برگزار گردید:
نخست محترم قضاوتمند فضل الرحمن فضلی 
ــام فضـــیلتمآب      ــۀ اســـتیناف پیـ ــیس محکمـ رئـ
ــیم قاضــی القضــات      ــانونپوه ســید یوســف حل ق
ورئـــیس ســـتره محکمـــه رابـــه مناســـبت تـــدویر  

لمــی وتوضــیحی کــود جــزا قرائــت     ســیمینار ع
کــه قاضــی القضــات جمهــوری اســالمی   نمــود

افغانستان در بخشی از پیام خویش چنـین یـاد   
بعد از انفاذ کود جزا محـاکم  «آوری نموده اند: 

ــتان     ــالمی افغانسـ ــوری اسـ ــائیه جمهـ ــوۀ قضـ قـ
ونهـاد هـای عــدلی و قضـائی مربـوط در رابطــه     
ــا       ــام وی ــه ابه ــواد کود،ب ــق بعضــی از م ــه تطبی ب
اشکال مواجه گردیده اند که بـرای بیـرون رفـت    
از چالش های مذکور، ستره محکمـه جمهـوری   
ــا     ــه تـ ــت کـ ــمیم گرفـ ــتان، تصـ ــالمی افغانسـ اسـ
درجنــب رهنمــود هــای قبلــی شــورایعالی ســتره   
محکمــه درخصــوص توضــیح بعضــی از مــواد      
کود جزا ، یک سـیمینار عمـومی وتوضـیحی را    

ــط    ــود توســ ــده بــ ــار گردیــ ــه واساســــی اعمــ پختــ
ـــنوال عبــــدالقادر عــــدالتخواه   فضــــیلتمآب پوهــ
عضو شورای عالی ستره محکمه، محترم محمد  
ذکریا سـودا والـی والیـت بدخشـان،وعبدالمجید     
غنــی زاده وهیئـــت معیتـــی شــان رســـماً افتتـــاح   

گردیده وازبخش های مختلف آن دیدن نمودند.
والیـت گردیدنـد کـه     سپس هیئت وارد محبس آن

مدیر محبس آن والیـت از کـارکرد هـا و پیشـرفت     

نظریات به اختیار مراجع تقنینی کشور قرارداده شود.
ــتفاده از فر   ــدالتخواه  بااســ ــیلتمآب عــ ــاً فضــ ــت  متعاقبــ صــ

طــــی بیانیـــــه ای رهنمــــود هـــــای الزم قضــــایی و اداری بـــــه    
ــتراک کننــدگان ســیمینار ارائــه کــرد و افــزود کــه مقــام ،         اش
قدســـــیت و پرســـــتیژ نظـــــام قضـــــایی ، رســـــالت قضـــــات      
درایفـــای وظـــایف خطیـــر شـــان نهایـــت ســـنگین اســـت، زیـــرا  
ــاوت ســـالم نیازداشـــته و قضـــاوت        ــامین عـــدالت بـــه قضـ تـ

ــت ق   ــم و درایــ ــه درک ، فهــ ــالم بــ ــوده و   ســ ــته بــ ــی وابســ اضــ

داری ، تــــامین حاکمیــــت قــــانون علیــــه فســــاد ا
ــه وقــانونی، شــفافیت و نزاهــت    وقضــاوت عادالن
وظیفــوی،  رســیده گــی بــه موقــع بــه دوســیه هــا،  
رسیده گی به شکایات اصحاب دعاوی ، تـامین  
روابط مطلوب با مقامات والیتی و سایر ادارات 
محلـی ، ایجــاد همــآهنگی  میــان محــاکم و ســایر  

ی و اداری ادارات و اجــرای ســایر وظــایف قضــای 
ــای     ــه ایفـ ــات را مکلـــف بـ ــاخته و قضـ متوجـــه سـ

وظایف سالم شان نمود.
ــه    بــــه تعقیــــب آن ــــارنپوه غــــالم حیــــدر عالمــ
مرستیال لوی ـارنوالی درامـور تعقیـب قضـائی     
ــوانین     ــاونواقص ق ــد وبررســی خاله ــاط نق درارتب
جزایی افغانستان ومحاسن کود جزاء توضیحات 

بــه موضــوع مفصــل ارائــه نمودنــد بعــداً دررابطــه 
ــیس عمــومی    ــی زاده رئ محتــرم ،عبدالمجیــد غن
انستیتوت امور قانون گذاری وتحقیقات علمـی  
وحقــوقی وزارت عدلیــه ، اختــر محمــد خیــر زاده 
معـــاون والـــی والیـــت بدخشـــان ،رئـــیس شـــورای  
والیتی،رئیسه امور زنان ، نماینده دفتـر جـی ای   
ــه     ــدافع بالنوبـ ــالی مـ ــن وکـ ــده انجمـ ــد ونماینـ زیـ

دنــــد در اخیــــر توضــــیح پروگــــرام ســــخنرانی نمو
وتشــکیالت ســیمینار توســط محتــرم قضــاوتیار   
فــــیض اهللا فــــیض آموزگــــار ریاســــت تعلیمــــات  
قضائی ارائه و کار سیمیناربشـکل گروپـی آغـاز    

گردید.
ــر    ــد از ظهــ ــب بعــ ــین ترتیــ ــه همــ ــوس ٢٥بــ قــ

ــدالقادر عــدالتخواه      ــیلتمآب  پوهـــنوال عب فض
ورئـــیس دیــــوان جــــرایم  عضـــو شــــورای عــــالی 

داکتـر  ـارنپوه  ین نظامی ستره محکمـه،  منسوب
غــالم حیــدر عالمــه مرســتیال لــوی ــارنوالی ،      
ــومی    ــیس عمـــــ ــی زاده  رئـــــ ــد غنـــــ عبدالمجیـــــ
انستیتوت امور قانون گذاری وتحقیقات علمـی  
وحقوقی وزارت عدلیـه درحالیکـه محمـد ذکریـا     
ســودا والــی والیــت بدخشــان ، قضــاوتمند فضــل   

یــت الــرحمن فضــلی رئــیس محکمــۀ اســتیناف وال 
بدخشــــان، رئــــیس ــــارنوالی اســــتیناف،رئیس 
عدلیــه،رئیس صــحت عامــه  وســایرنماینده گــان  
ادارات ذیربط که ایشـان را همراهـی مینمودنـد،    
از محــبس ومرکــز اصــالح وتربیــت اطـــفال والیــت  

بدخشان بازدید بعمل آوردند.
نخست تعمیر جدید آمریت مرکز اصالح وتربیت 

ه بشــکل  اطـــفال والیــت بدخشــان کــه در دوطبقــ    

ها در محبس آن والیـت گـزارش ارائـه کـرد. بعـداً       
از بیســـت تـــن نماینـــده گـــان محبوســـین دعـــوت  
بعمــل آمــد کــه مشــکالت خــویش را بــه اعضــای   
هئیـــت ارائـــه نماینـــد. مشـــکالت هریـــک شـــان       
ــداد     ــکایات یکتعـــ ــه شـــ ــد، کـــ ــتماع گردیـــ اســـ

ستفاده ازفرامین عفـو وتخفیـف   محبوسین عدم ا
مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان  بود و 
ــه بــرای مســئوولین ــارنوالی ومحــبس      در زمین

ــاکم    ــراآت محـــ ــد، از اجـــ ــدایات الزم داده شـــ هـــ
والتـــوای دوســــیه جــــات شــــان کــــدام شــــکایتی  
ــلوک    ــین از سـ ــان محبوسـ ــده گـ ــتند و نماینـ نداشـ
ــار منســوبین محــبس راضــی بودنــد.جناب      ورفت

بـــــرایســـــودمندنصـــــایحضـــــمنتخواه عـــــدال
وافـراد خـوب آینـده داشتنبهراآنهامحبوسین،

ــد ــهمفیـ ــددرجامعـ ــاختوارامیـ ــتسـ موجودیـ
مینـــویواباتـــه،تجهیـــزات، اعاشـــهامکانـــات،

بررســیرامــوردمســئولینســلوکورویــهغــذایی
ــابی ــرارداد وارزیـ ــهقـ ــودخـــدماتواز ارائـ وبهبـ

اظهـار از مسـئولین محـبس   محبوسین وضعیت
درزمینـه راجدی مسئولینوتوجهکردخشنودی

نمود.جلببیشتر
توضــیحی  کــودجزاء بــرای   –ســیمینار علمــی  

قضات محاکم ونماینـد گـان  ارگانهـای عـدلی     
وقضــائی زون شــمال شــرق تحــت  عنــوان( ارائــه 
توضــیحات وتعــدیالت تهیــه شــده در ســیمینار 

قوس ٢۶علمی وتوضیحی کود جزا قبل از ظهر 
ع تصدیقنامه ها پایان رسید: باتوزی

درروز دوم ســـیمینار اعضـــای هئیـــت درجلســـه    
توضیحی سیمینار حضـور بهـم رسـانیده    –علمی 

وهرکدام بالنوبه پاسـخ هـای قناعـت بخـش را بـه      
سواالت شاملین سیمینار ارائه نمودند.

بعداً کمیته کاری سـیمینار کـه طـی دو روز روی    
ه موضــوعات ارائیــه توضــیحات وتعــدیالت تهیــ  

شده علمی وتوضیحی بحـث و تبـادل نظـر نمـوده     
بودند، درمجموع نظریـات و پیشـنهادات شـانرا    
به منظور غنامندی هرچه بیشتر کـود جـزاء ارائـه    
داشــــتند و ابــــراز امیــــد واری نمودنــــد تــــا ایــــن 

ئـــــیس عمــــــومی  عبدالمجیـــــد غنــــــی زاده  ر ســـــتره محکمه، 
انســتیتوت امــور قــانون گــذاری وتحقیقــات علمــی وحقــوقی       
وزارت عدلیــه وقضــاوتمل فــیض اهللا فــیض آموزگــار تعلیمــات 

ــاعتی ونشــراتی   قضــائی   عضــویت ووحیــداهللا اســدیار آمــر طب
سیمینار توضیحی  کود جزاء برای قضات داشتند جهت تدویر

گان  ارگانهای عدلی وقضائی زون شمال شرق ایند محاکم ونم
ــده در       ــه شـ ــدیالت تهیـ ــیحات وتعـ ــه توضـ ــوان( ارائـ ــت  عنـ تحـ
ــت بدخشــان       ــود جــزا) عــازم والی ســیمینار علمــی وتوضــیحی ک

گردیدند.
هیئت متذکره حین ورود درمیدان هوائی والیت بدخشان مورد 
ــت       ــی والیــ ــودا والــ ــا ســ ــد ذکریــ ــاب محمــ ــرم جنــ ــذیرایی گــ پــ

قضاوتمند فضل الرحمن فضلی رئیس محکمه بدخشان،جناب
ئـیس  روالیت بدخشـان، رئـیس امنیـت ملـی وقومانـدان امنیـه ،      

رئیس عدلیه ، روسای دیوانهای استیناف ومحکمه ارنوالی،
قرار گرفت.استیناف شهری ومنسوبین محکمه 

حین ورود هیئات به  محکمه استیناف ، والی والیت بدخشان 
ــه جغرمختصــراً دررابطــه   ــای ب ــت بدخشــان  افی ووضــعیت والی

گی مــردم بدخشــان وروابــط تنگــا تنــگ بــین ادارات دولتــی  زنــد
معلومــات ارائــه نمــوده و  انســجام همکــاری  وهمــآهنگی هــای   
هرچــه بیشــتر ارگانهــای عـــدلی وقضــائی را وعــده ســپرد بـــه       
تعقیب آن محترم پوهنوال عبدالقادر عدالتخواه به نماینده گی 

ســالمی افغانســتان تمنیــات نیــک از  ســتره محکمــۀ جمهــوری ا
فضــیلتمآب قاضــی القضــات واعضــای محتــرم شــورای عــالی   
ســتره محکمــه را تقــدیم نمــوده واز رهبــری والیــت درهمکــاری    
صادقانه شـان بـین ارگانهـای عـدلی و قضـائی وتـامین امنیـت        

محاکم ابراز خرسندی و تشکری نمودند.
قضـائی  متعاقباً در جلسـه ترحیبیـه کـه درتـاالر بـزرگ جلسـات       

ریاست عمومی محکمه استیناف والیت بدخشان دایـر گردیـده   
ــرم قاضــی فضــل         ــرآن عظــیم الشــان محت ــالوت ق ــداز ت ــود بع ب
الرحمن فضلی رئیس عمومی محکمۀ استیناف والیت بدخشان 
ضـمن خـوش آمدیـد بـه هیئـت محتـرم مـذکور راجـع بـه اهمیــت          
وموثریت تشریف آوری آنها به والیت بدخشان صحبت مفصـلی  

ده وباز دیدهئیت محترم مذکور را از ادارات محترم عدلی نمو
وقضائی به ویژه محاکم والیـت بدخشـان نهایـت ارزنـده خوانـد.      
متعاقباً محترم پوهــنوال عبـدالقادر عـدالتخواه عضـو شـورای      
عالی ورئیس دیوان رسیدگی به جرایم منسوبین نظامی  سـتره  

ه محکمـه  محکمه بعد ازتقدیم سالم وتحیـات مقـام عـالی سـتر    
از همـــآهنگی همـــه جانبـــه رئـــیس محکمـــۀ اســـتیناف بـــا ســـایر  
ارگانهــای عــدلی و قضــائی اظهــار امتنــان نمــوده طــی صــحبت 
مفصلی برهمآهنگی بیشتر بین نهـاد هـای عـدلی و قضـائی در     
ــا        ــه صــحبت ه ــه ادام ــود ، ب ــز نم ــد وترکی ــت بدخشــان تأکی والی

ــرم  ــام لـــوی      محتـ ــه مرســـتیال مقـ ــدر عالمـ ــارنپوه غـــالم حیـ ـ

ــم مســـلکی بـــه        ــا قاضـــی  بـــرعالوه  فهـ ــاب مینمایـــد تـ ایجـ
ــدهمچنان     ــه نماینــ ــز توجــ ــویش نیــ ــاری خــ ــز گــ ــوا و پرهیــ تقــ
بااصـــحاب دعــــاوی ســــلوک قضــــایی را طوریکــــه شایســــته   

یک قاضی متعهد ورسالتمند است، مدنظر بگیرند.
ــت اشــــتراک کننــــده گــــان        ــر  هیئــــت ازکــــار وفعالیــ دراخیــ

ــه  ــه درارائـ ــیمینار کـ ــاطر   سـ ــنهادات بخـ ــر و پیشـ ــات نظـ نکـ
ــته ایفـــا        ــزاء ســـهم شایسـ ــتر کـــود جـ ــدی هرچـــی بیشـ غنامنـ
ــوع     ــان کرد،درمجمـــــ ــپاس وامتنـــــ ــار ســـــ ــد ، اظهـــــ کردنـــــ

سیمینار را فرصت خوبی برای تبادل نظر تلقی کردند.
کار سیمینار با توزیع تصدیق نامه ها به اشـتراک کننـده گـان    

پایان یافت . 
اسـت  د دهـانی دانسـته شـده    دراخیر گزارش هئیت ، قابـل یـا  

بـا  درجلسـات کـه   درجریـان مـدت سـه روز    که اعضـای هئیـت   
مســئولین محتــرم والیــت بدخشــان داشــته انــد بــه ایــن نتیجــه  
رسیده اند که روابـط ریاسـت محکمـه اسـتیناف بدخشـان بـا       
رهبــری مقــام والیــت وســایر ادارات ذیــربط درســطح مطلــوب    

وکامالًَقناعت بخش قرار داشته است .
ــیس     بناءً ایجــاب مــی نمایــد کــه از محتــرم فضــلی صــاحب رئ

ــا       ــط حســنه ب ــه در ایجــاد رواب محکمــه اســتیناف بدخشــان ک
رهبــری والیــت وســایر ادارات دولتــی بدخشــان ســعی بلیــغ بــه  

خرچ داشته تمجید وتقدیر بعمل آید .
به همین ترتیـب درگـزارش خـاطر نشـان گردیـده  تـا از جنـاب        

ت بدخشــان بــه نســبت  الحــاج محمــد ذکریــا ســودا والــی والیــ  
ایجاد فضای همکـاری وتسـاند میـان ادارات دولتـی وتـالش      
شـــبا روزی بخـــاطر تـــأمین امنیـــت مطمـــین وهمکـــاری هـــای 
صمیمانه وهمه جانبه با اعضای هئیت امتنـان وسپاسـگزاری   

بعمل آید.

دیتابیس اداری ریاست داراالنشاء شورای عالی  ستره محکمه  
مطابق به پالن تطبیقـی برنامـۀ عمـل قـوۀ قضـائیه بـه همکـاری        
ریاست تکنالوژی معلومـاتی و پـروژۀ عـدالت و تـالش خسـتگی      

اسـت دارال نشـاء ایجـاد ورسـماً بـه فعالیـت       ناپذیر منسـوبین ری 
اغاز نمود .

درمراســم افتتاحیــه  کــه بعــداز ظهــر دوشــنبه هــژدهم قــوس در    
تاالرکنفرانسهای ستره محکمه برگـزار گردیـده بـود ، قضـاوت     
واـــل نجیـــب اهللا اکبـــری سرپرســـت آمریـــت عمـــومی اداری قـــوۀ  

ســای دوایــر مرکــزی ،  آقــای ایریــک رئــیس پــروژۀ   ؤقضــائیه ، ر
ــروژۀ عــدالت    عــ دالت و ســایر منســوبین ریاســت داراالنشــاء و پ

اشتراک داشتند.
ــده و بعــد        ــت گردی ــد قرائ ــالم اهللا مجی ــد ازک ــاتی چن نخســت آی
محترم عینی رئـیس تکنـا لـوژی معلومـاتی طـی صـحبتی روی       
برنامه های تکنالوژی معلوماتی ستره محکمه معلومـات ارائـه   

ضـائیه از ایجـاد ویـا    داشته و در مطابقت به برنامۀ عمل قـوۀ ق 
تحــت کــار قرارداشــتن دیتــابیس هــای کــاری در شــعبات ســتره 
محکمه که دیتابیس ریاست داراالنشاء نیـز یکـی ازآنهاسـت ،    

خبر داد و از صورت تأمین امنیت و مصئونیت 
و حـــــــل چالشــــــــهای تخنیکــــــــی دیتــــــــابیس  

عندالضرورت متعهد گردید.
سپس آقای ایریک  رئیس پروژۀعـدالت صـحبت   

ــوده  ــزار    نمـ ــی از افـ ــا یکـ ــابیس هـ ــه دیتـ ــت کـ گفـ
تکنالوژی معلوماتی بوده  و نمایانگر پیشـرفت و  
ــاد     ــه ایجــ ــت،  گرچــ ــام اداری اســ ــول در نظــ تحــ
دیتابیس ها در عرصه تکنالوژی گامهای کوچک 


