
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

       
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   

 

 حق العبدي دعوٰي 

د جبران حق العبدي دعوٰي د محکمې لخووا د جاایود دعووٰي د نې پوې نوو مد ووا د غوواید هوپویر لوو دایر ود  دمخوو د زیان 

تو فرصت  اکول کېږي نو خپلو دفاعیو د هوپیر نو  اځ چمتو ک ي.کو چېرر توان د فاع تو حاضور  ۀتوان تو ابالغ ا  هغ

د                      د حوق العبودي دعووٰي نې پوو يدووی ي.تووو مللوت  اکووي ا ۀپشود ا  د مللوت هوووتوپکي  ودک محکموو هغو

 یوسلو یو پوي یمو مادهجااید اجراآتو غاپون 

 
 

 

 

: هرگاه به ملک ، حق غیر تعلق بگیرد ، مالک  5091ماده
ن طوری تصرف نماید کهه موبهض رهرر غیهر آنمیتواند در

 گردد .
: رهرر اهاح، ، یهدیا بایهد یابدیهد اببهی  بهرده  5091ماده

: مهههاند یهههدن رهیهههکل بهههه طهههورکلل اب انهههه ،  5091مهههاده 
ررر ااح، یمرده میشود ، هیچکس نمیتواند چکهان بکهایل 
اعمار نمایدکه کلکی   انه همجهوار را مدهدهد خها ته ه بهه 

 نشود . رخبض ررر به بمی  مجا -
ایهته بایرایط مکدرج ابابه خا تمان مغایرت ند -

 باید . 
عدم انجهام کهار احه حل دربهایل کهه یهارهالل  -

مالههک یههها متصههرف بمهههی  بایهههد کههه درآن کهههار خههها تمان 
 حورت گراته باید .

یههههارهالل میتوانههههد در حههههورت عههههدم رعایهههه   -2
( ایه  مهاده حدهض احه وات دخهتوری 1موارد مکهدرج ارهره  

راکه حهاهی کهار احه حل در ه ت مهدت معهی  ، ت ریهض 
یااخترداد بمی  باید ، عکوانل یه    خا تمان تح  کار

 دارنده بواب حادر نماید .
دخههههتور مکههههدرج ارههههره دهم ایهههه  مههههاده عکههههوانل  -3

 ای اص ذیل حادر میگردد :
مالک یامتصرف بمهی  کهه کهار خها تمان درآن  -

 حورت گراته اخ  . 
ی صههل کههه بههه غیههر اب مالههک یهها متصههرف ،  -

مدههلوت انجههام کلههل یهها یدههمل کههاری بایههد کههه دردخههتور، 
 مش   گردیده اخ  . 

هرگاه دختور مکدرج ارره دهم ای  ماده عکهوانل  -4
بیشتر اب یک یه   حهادر یهده بایهد، مهوارد ذیهل درآن 

 مش   میگردد :
 انجام دادن یدم  مش   ابکار مکدرج دختور -
 ا نجام دادن تمام کار طور مشترک -
هرگهههاه یهههارهالل دخهههتوری را حهههادرنماید کهههه  -5

مکلههب بههه انجههام کههار برمبکههای آن ایهه اص طههور مشههترک 
گردنهههد ، در ایههه  حهههورت میتوانکهههد بهههدهن درن ردایههه  
مدههلولی   مشههرک آن هها ، یدههم  هههایل کههه در مصهههارف 

دلهو ه یشها  90یورای عالل ختره محکمه یبل اب ظ هر 
حههوت تحهه  ریاخهه  یههانونیوه خههید یوخههب حلههیا یارههل 

کیل بلدهه داد کهه اهها الرضات ه رئیس ختره محکمه تشه
 مدایل مطرهحه دری  بلدات ذی ً اب ن ر میگذرد :

یارههههل الرضههههات هرئههههیس خههههتره محکمههههه  یرامههههون   -
ایتراک یان درککفرانس بی  المللل یضایل تح  عکهوان 

ابههرهری  92تهها 99کههه ابتههاری  « یضهها هتحههوت دنیهها » 
درکشههورهکد برگههشار یههده بههود، معلومههات ارائههه کههرد . 

بحههب بههر حفههی حاکمیهه   یههانون ، تفدههیر  ککفههرانس رهی
یههانون اخاخههل ، حمایهه  اب حرههوه بشههر ، همکههاری بههی  
المللل میان محاکا ه انکشاف خیدتا یضهایل ، نره،  یهوه 

ت یضههایل ه آیضهائیه درحفههی بکدهی  ، یههفاای  درابهرا
نحههوه دخترخههل مههردم بههه رهنههد رخههیده گههل هههای یضههایل 

ودی متمرکشبههههود کهههههه باححب  ههههه   محتهههههرم نانکهههههدرا مههههه
حدراع ا  هکد ا اتتاح گردید ه ایتراک کککده گان درده 
رهب ککفهرانس در صههوص مههوارد مطرهحهه بههه بحههب ه 
تبادت ن ر  ردا تکد ه ککفرانس بها بیانیهه ا تتامیهه محتهرم 
  رام نههات کوهنههد( رئههیس بم وربم ههوری هکههد ا تتههام 

 یاا  .
یارل الرضات بم وری اخه مل ااغاندهتان همچکهان در 

فرانس با محترم  یراد بوبدی( یارهل الرضهات حاییه کک
بم وری هکد م یهات نمهوده هرهی رهرهرت همکهاری 
ههههای دهبانبهههه یضهههایل بهههه یهههموت تدههه یل خهههفیر ههههای 
مشاهداتل یضات ااغان به آنکشور تبادت ن ر بعمل اهرد 
که در بمیکه یارل الرضات محترم  بم وری هکد هعده 

 همکاری نمود . 
ترارات رخانه ها در  صوص یورا درهاکک، به اع  -

محههدهدی  دخترخههل بههه اط عههات در بر ههل  اب ادارات 
مکجمله ختره محکمه ،  اطرنشان کرد که خهتره محکمهه 
بم هههوری اخههه مل ااغاندهههتان بهههه احهههل دخترخهههل بهههه 
اط عههات درچ ههارچون یههانون دخترخههل بههه اط عههات 
متع ههد هباهرمکههد بههوده ه همههواره بارعایهه   الیدههل یههوه 

مجهههوب یهههانونل بهههه نشهههر ه   ههه، گشاریههه ای یضهههائیه ه 
کههههاری اب طریههههق ککفراندهههه ای مطبوعههههاتل  ، حههههفحه 
انترنتل هانتشارات مربوط  ردا ته ه همچکان  معلومهات 
البمه  را در صوص یضایا درچ ار خات گذیته به خل 
هههشار مترارههل اب طریههق خیدههتا مههدیری  یضههایا ارائههه 

یههدن  دایههته اخهه  . بههه همههی  ترتیههض بههه هههدف ن ادیکههه
دخترخهل بهه اط عهات ه ایجههاد خه ول  بیشهتربه مههردم ، 

مدن رگراته  ه  5200اداره مش صل را درتشکیل خات 
نیههش تهههدهی  طربالعمهههل  ههاص گذایهههت  اخهههکاد بارعایههه  
مرتضیات یانون دخترخل به اط عات درحفحه انترنیتل 
یهههوه یضهههائیه ،  یکهههل ابتع هههدات  درچ هههارچون برنامهههه 

ن به ایهتراک نمایکهده آاهلی  بلده دهلتداری باب بوده که 
گان  ادارات ذیربط ، بامعه مدنل ه دیده بان یهفاای  بهه 

دلهو در مرهر خههتره محکمهه برگهشار گردیهد کههه  92تهاری  
ایه  اعالیهه  ههها درمجمههون نمایهانگر  بههاهر یههوه یضههائیه د 

گههاهل ه دخترخههل عامههه بههه ابههراات یضههایل آرراخههتای 
 را مکتفل میدابد .بوده ه هرنون نگرانل ابی  ناحیه 

یهههورای محتهههرم عهههالل  1بههها رعایههه  مصهههوبه یهههماره  -
حاکمیه  یهانون ه مبهاربه بها ادهاداداری بهه مک هور حفههی 
حروه  همدایه ها که اباثر اعمار خا تمان ای بلکد مکشت 
متضرر میگردند ، بر هل اب مهواد یهانون مهدنل ه یهانون 

ت  یارهالل ها که مبی  حروه ههبایض همدایه ها ه ادارا
 ذیربط اخ  ، توریحاً یرار ذیل به اگاهل رخانیده ید :

 الف : مواد غاپون مدپي :

باید، مفتشهی  یضهایل حهی  بررخهل دهخهیه هها بهرای محهاکا 
مربهههوط رهکمهههایل نمایکهههد تههها مطهههابق ایههه  رهکمهههود ه مهههواد 

( یههانون احههوت محاکمههات مههدنل، یضههیه را کههه 522ه521 
ایل ه بها تعیهی  نیاب به تحریرات ام کل دارد ذریعۀ یرار یض

نمودن میعاد تحریق در ن  یرار بهه ادارات مربوطهه رخهماً 
ارخههات نمایکههد، تهها تحریرههات مههورد ن ههر بههدا ل میعههاد مکههدرج 
یرار انجام یود ه نتایج حاحله آن در اخهرن هیه  رخهماً بهه 

 « محاکا مربوط ارختاده یود.
بههه ن ههر مهها: هرگههاه مدهه لی  مرابههد مربوطههه در رابطههه بههه 

ار محکمه ابهراآت نکمایکهد، محکمهه میتوانهد بهه بهار تعمیل یر
آ ر  مورهون را تعریهض ه در حهورت عهدم توبهه بهه یهرار 

یضهههایل محکمهههه اب ایککهههه عملکهههرد ادارات مربهههوط باعهههب 

تأ یر به رخیده گل دهخیه گردیده ، دری  حورت یصوری 
اب هیلهه  یضههایل نبههوده ه چکههی  تههأ یر ، التههوا در ابههراآت 

عملکههرد ادارات مربوطههه در برابههر محدههون نمههل گههردد ه 

 تطبیق احکام محاکا نوعل اب تمرد به یمار میرهد.
بکاًء محکمۀ مربوطه طبق احکام یوانی  نااهذ  کشهور میتوانهد 
عهه هه اب هههدای  مجههدد بههه اکمهه ات تحریههق ام کههل  یرامههون 
مورههون مدهه لی  را غههرب تعریههض عههدلل بمرابههد مربههوط 

 ((معرال نماید.
اء ه ن ههر تههدییرل مرتههض بههرآن در بلدههۀ مطلهض مههورد اخههت د

مرهام محتهرم یهورایعالل مطهرح هطهل  1/55/5201مورخ 
 ( چکی  هدای  ارمودند.191تصویض یماره  

  ن هههر ریاخههه  محتهههرم عمهههومل تهههدییق ه مطالعهههات تائیهههد 
اخهه ، بههه بمیههد محههاکا ه مرابههد مربههوط طههور متحههدالمات 

 ا بار گردد((
( 152مراتهههههههههههض اهههههههههههوه ذریعهههههههههههه نامهههههههههههه یهههههههههههماره  

به محکمۀ  اختیکاف هالی  کابل ا بار 50/55/5201مورخ
گردیهههده اخههه  طبهههق ههههدای  بدیکوخهههیله بهههه عمهههوم محهههاکا 
اخههتیکاف هالیهههات ه مرابههد مربهههوط نیههش طهههور متحهههدالمات 
تعمههیا میگههردد تهها آنههرا بمرابههد ذیههربط  ههوی، تک یرنمههوده 

 هاراً ابراآت مرتضل ه یانونل بعمل آرند.
 

: ی صهههیکه عمهههارتل بکهههاء میککهههد بایهههد آنهههرا  5090مهههاده 
طوری اعمار نمایهد کهه ابکلکهی  ، عمهارت یدیمهه همجهوار 

 د .متضرر نگرد
: هریههک ابمههالکی  ارارههل همجههوار، میتوانکههد  5095مههاده

طرف دیگر را باتعیی  حهدهد درارارهل اتصهات یااتهه یهک 
دیگههر مجبههور خههابند ، مصههارف تعیههی  حههدهد بههی  طههرای  

 مشترک میباید .
: هرگههاه دیههواری بههی  دهنفههر مشههترک بایههد ،  5099مههاده 

ییهر یکل اب طرای  نمیتواند بدهن ابهابه طهرف دیگهر بهه تغ
 ارتفان آن بیردابد یا بکای دیگری را به آن بیفشاید  .

 د غاپون  اا الیلا :ب : موا
 : 27ماده 
هرگاه ی صل کار خها تمانل را  ه ف ابهابه  -1

خهها تمان  انجههام داده یهها خههبض میشههود کههه کههار خهها تمان د 
، مدهلوت هرنهون بر  به ابابه خها تمان انجهام نشهودرمطا

  داره نایل ابآن میباید.
 احل که مدلوت انجام کار خا تمان مکدرج ای -2

( ای  ماده میبایکد ، یامل ای اص حریرل یاحکمل 1ارره  
میگردند که کار مربوط را انجام میدهکد چه توخط ی   

 دیگری ای  عمل راگراته بایکد یا یر  . 
( ایه  2ایحاص حریرل یا حکمهل مکهدرج ارهره   -3

 -2مههی مالههک ب -1مههاده یههامل ایهه اص ذیههل میگردنههد :  
م کهد  یهاانجکیر مدهلوت دیهشای   -3اعمار کککده خها تمان 

 یا ن ارت اباعمار خا تمان(
 : 21ماده 
یهه   دارنههده ابههابه  خهها تمان مکلههب اخهه  ،  -1

خهها تمان را در خههاحه مربههوط بادرن ردایهه  مههوارد ذیههل 
 اعمار نماید :

 آیا یرار ترک  صوم  حادر گردد ه یا یر؟
   تحریرات  ام کل حادر مهل محکمه یرار یضایل ب -2

نمایههد  ه بعههد اب گذیهه  مههدتل گههشار  تحریرههاتل اب ادارات 
مربهههوط بطهههور نهههای  بهههه محکمهههه مواحهههل  مهههل هربد، 
محکمههه ب هه  ابههراآت خههالا ، مورههون را دهبههاره غههرب 
راد   ء ه نوای  تعریض مل نمایهد کهه ارخهات ه مرخهوت 
مورون ب   مراهون خها ت  نهوای  باعهب رهیان هیه  

اکا ه خههرگردانل احههحان دعههاهی مههل گههردد بکههاً چکههی  محهه
 تأ یر، التوا محدون مل گرددیا  یر؟ 

مدیری  یضائل به خواالت مطرهحه ذی ً بوان ارائه نموده 
 اند:

هرگهاه بعهد اب اطمیکهان ه  دا اابطو بو نرسش  مااه ا ل:
آگاهل مدعل اب هحوت  دهخیه به محکمه، مورون توخط 

ر تههرک  صههوم  مههاند یههانونل مههدعل تعریههض نگههردد یههرا
 ندارد.

( 9مربد مدت دی بشء   دا اابطو بو نرسش  مااه د م:
ب هه، الههب یضههایای مههدنل، مکههدرج رهکمههود ارائههۀ  ههدمات 

( مهه رخ 199یضههایل ه اداری کههه ذریعههۀ مصههوبه یههماره  
-5221، تصههویض ه طههل متحههدالمات یههماره  97/0/5202

یااتههه بههه تمههام محههاکا تعمههیا 90/59/5202( مهه رخ 5179
 چکی  مشعر اخ :

هرگاه عل  التواء در دهخیه ههای مهدنل تحریرهات ام کهل »

 91/11/5201م رخ  ( 9105-9151 متحدالمات یماره 
 داراالنشاء یورای عالل :

ریاخه   1/59/5201( مهورخ5992باالثر نامهه یهماره  
محتههرم عمههومل تههدییق ه مطالعههات ، اخههت دائیه محکمههۀ 
ابتدائیههۀ حههوب  اهت یهه ر کابههل در رابطههه بههه تههأ یر  در 

ت ام کل که اب طرف مرابد مربهوط در ابراآت تحریرا
هیهه  ه بمههان معههی  حههورت نمیگیههرد ه باعههب التههوای 

( 259دهخههههیه ههههها میگههههردد، بعههههد اب تصههههمیا یههههماره  
رؤخهههای دهاهیههه  محکمهههه اخهههتیکاف  99/1/5201مهههورخ

هالیهه  کابههل خلدههتاً مواحههل  هربیههده اخهه  کههه مههدیری  
یضائل ریاخ  عمومل تدییق ه مطالعهات در مهورد ذیه ً 

 راب ن ر نموده اند.اب
ریاخ  محکمه اخهتیکاف هالیه  کابهل بارتبهاط ابهراآت   

دهخیه  های مدنل ده مورد را یرار ذیل مطرح ه طالهض 
 هدای  گردیده اند:

بعهههد اب هحهههوت دهخهههیه محکمهههه یهههرار یضهههایل را در -5
رابطه بهه تحریرهات ام کهل حهادر مهل نمایهد ه بهه ندهب  

ذیههربط ، محکمههه تأ یرارائههه گههشار  اب طریههق ادارات 
طل مکاتیض متعهدد مورهون را تعریهض مهل نمایهد بها آن ها 
ابراآت اب طریق ادارات مربوطه حورت نمهل گیهرد ه 
مدعل یضیه نیش دعهوی  هود را تهرک نمهوده بهه محکمهه 
حارر نمیگردد در مورد چه نون ابراآت حورت گیرد 

 میشود .
ح، آن اخهه  کههه خههبض یکدهه  یهها : رههرر اهها5092مههاده

ان هدام بکههاء گردیههده ه یهها مهاند حههوایج احههلل کههه عبههارت اب 
 مکااد مرصود  آن اخ  ، گردد .

کلههل مههاند رهیههکل درآن گههردد ، در حههورت احههدا   طههور
چکی  بکا ، همجوار میتواند داد ررر رادر حورت امکان 
ه درغیر آن اب بهی  بهردن بکهاء رابهرای داهد رهرر مطالبهه 

 نماید .



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

۰۹۳۱حوت  ۰۱  

 

رهابط ه همآهکگل ارگان ای محلل ب صوص ارگان های عدلل ه 
یضائل ححب  نموده ه مشک ت موبود در ادارات مربوطه را یاد آهر 
گردید. ه نیش در مورد ندایت  تعمیر محکمه ه تش ی  بمی  ب اطر 

هلدوالل ححب  ارهات یاعمار تعمیر ه الحاییه محکمه هلدوالل با 
هتبادت ن ر حورت گرا  ه به یارهات هلدوالل هظیفه خیرده ید، تا 
در مورد مطرهحه اوه ایدام البم نموده ه ریاخ  محکمه را اب مو

 رون اطمیکان دهکد تا مشکل محکمه اب ناحیه تعمیر ه بای حل گردد.
اعضای بلده نیش ن ریات ه مشک ت موبود در ابراآت  وی، را 

رح کرده ه راه حل ها ه هدایات یانونل برای مدلولی  مربوطه مط
 خیرده ید ه بلده با دعائیه  یر  اتمه یاا .

 کي:ابتدائیو محکمې  نو لسوالي   ۍیدکددهاا  الیت دژ
ړۍ ید ککدهار هالی  د ژنیټه  ۱/۱۱/۱۹۳۱د خه یکبې  ه هرځ  ه 

 .بوړه یوه غونډهږۍ غهلدوالۍ د ابتدائیه محکمې  ه ریاخ  کي د هم
غونډه د یرآن کریا  ه مبارکو آیاتونو خره  یل یوه. هر دې د هیواد ملل 
خرهد ته درناهی  ه  اطر ټوت ګډهنوات  ه  یلو ځایونو باندي 

رئیس  لړۍ هلدوالۍ د ابتدائیه محکمیي  ه  یل کي د ژډهدرېدت.دغون
ي اهمی  اه ډیضاهتمکد خردار  ان  احمدی(  بری هکړې اه دغون

د غونډي  ټوله کي  ه د گډهن هالوخره یریک کړت. چي یي اهداف
 .ګدهنوالو ه الندي موارده بحب هکړ

 .و ختونشي د یریع  اه یانون  ه چوکاټ کي بررخي کوتکد  ل -1
 ه عدلي اه یضائي ارگانونو باندي د  لکو اعتماد اه باهر  یدا  -2

 .کوت
 .کي خلوک کوت ټد  لکو خره د یانون  ه چوکا -3
 .ړه ال  ته راهړتو بکدهلس اه  ل -4
د هلدوالۍ اک ره  لک بې خواده دي اه د یانون خره نابلده دي،  -5

 .هغوی ته  ه ډیر آرام خره یکاع  هرکوت
 .د ټولکي  ه ټولو هگړه د یانون یو یان تطبیق کوت -6
د ظالا د ظلا م ه نیوت اه د م لوم اریاد ته رخیده گل کوت اه د  -7

 .هغوی اهښکي  اکوت
انونو د کارکوهنکو  یلو دنده ته متوبه د عدلي اه یضائي ارگ -8

 .کوت
ړی هلدوالۍ، هلدوات حاحض د گډهن هالو خره  یلو یهر دل د ژ

 بری یریکي کړې اه د یادي غونډي د بوړېده یې هر کلل هکړ اه د 
ړې هلدوالۍ د ابتدائیه محکمې ریاخ  څ ه ئل مککه هکړه اه بیاته یژ

اه دهلس بیاتو مشک تو ته ئل کړه، چي داخي غونډی د هلس  ه گټه دی 
کل ه کل د حل الری  یدا کیږی اه باید د هری اداری رئیس یا آمر  ه  

ړی هلدوالل د ابتدائیه یهر دل د ژ . یله گډهن هکړی نه نمایکده ه 
 د ته ختونشهڅارنوالل، څارنوات  بری هکړی اه بیاته ئل کړ د لکو 

گانونه همداخل رخیده گل م مه الره دا ده چل عدلل اه یضائل ار
 .غونډی هلری

د هغه  ه نمایکده گل بل کارمکد ئل  ههر دل امکیه یوماندان موبودنه ه
غونډه  هراغلل ه اه د غونډی ئل هر کلل هکړ اه بیاته کړه چل  ه نور

 ختونږهیاءهللا یوماندان حاحض  یله گډهن کوی ن  د بعضل  کل به ان
 .هکړی ه  اطر ه نه توانید چل  ه غونډه کل گډهن 

ی هلدوالل د ملل امکی  مدیر  بری هکړی اه بیاته ئل یړهر دل د ژ
مونږ اهختاخو د بریا الر ده بکړه د هلس د  لکو بړه ال  ته راهړت  

 .اه همداخل غونډی مونږ اه تاخو  یلو هظایفوته متوبه کوی
ړی هلدوالل د حرویو مدیر  بری هکړی اه بیاته ئل کړه یهر دل د ژ

یته چل  ختونشېادختر، مدتوای  اه ام کوکل بعضل چل  ه مونږ ،ک
 ه محکمه کل د حرویل دهخیو د ځکډ المل کیږی نو مونږ ټوت دا کوی، 

ړی هلدوالل د یاه هر دل د ژ.حل یل ختونشهکوه چل هرهخته ژر دا 
اه د  وره کیده  لام کو مدیر  بری هکړی اه  یل نیمگړتیاهی ئل همکل

د رئیس  ېړی هلدوالل د ابتدائیه محکمیاه بلده د ژ.هعده ئل هکړه
یضاهتمکد خردار  ان  احمدی(  ه هیکا خره را ټوله یوه اه د دعاء  ه 

 .کولو خره  ای ته هرخیده
 دخوست  الیت نو علیشیر  ا  تریایو  لسوالي کې:

نیټه د علیشیره  اه تریشیو هلدوالۍ ابتدائیه محکمې  33/13/1338 ه 
یې ارګانونو ترمیکځ  دهمآهکګل غونډه تر  ه ریاخ  کې د عدلل اه یضا

 خره یوه.
 ه دی غونډه کې چې  د علیشیره  اه تریشیو هلدوالۍ ابتدائیه محکمې   

رئیس یضاهتمکد مکوریاه  خرهرې (  دمحکمې محرر رییض  دهخ  (  
د دغه هلدوالۍ هلدوات مجیض الرحم    ځدراڼ ( امکیه یوماندان 

ران   ګلشی ( حرویو مدیر، ملل امکی  خرهر ان، ابتدائیه څارنوات عم
د  غونډهمدیر، بکایې مدیر، ام کو مدیر، براع  مدیر ، ګډهن کړی هه 

 یرآن ع یا الشان د څو مبارکو ایتونو  ه ت هت خره  یل یوه .
دعلیشیره اه تریشیو هلدوالۍ ابتدائیه محکمې رئیس یضاهتمکد مکوریاه 

 ه غاړه لرله دتیری غونډی   خرهری (  چې د یادی غونډی مشرۍ یې 

 بری هکړی، اه دتیر ه څیر یې د اداري  اداد خره  ه   تړاه ه 
مباربي، د دهلتل عوایده د کچې  ه لوړتیا، د  لکو ختونشه اه مشک تو 

ته  ه ه   خره رخیدګې  اه د مرابعیکو خره  ه ښه چلکد  اه راتار 

و دنده اه دوبیکباندی ټیکګارهګړ اه دایې د ټولو ملکي اه ن امې مک
ه ترمیکځ  د غوره اه حدکه اړیکو  ه ټیکګښ  اه مکلفی  هګاڼه ، د ادار

 مفصلل  بری هکړی .یي دملکې ماموریکو  د امکی   ه تامی  باندی 
ده بیاته کړه چې حرویل عریضل ، دعواهی اهبکایې دهخیل باید  ه 

ه یانونل ډهت تحریک اه تعریض یي ترڅو د دهل  لیاره د عوایده  
 ځي .ګرلوړتیا اه دغوره بکایي  عدال  تامی  خبض ه

نوموړي ههیل هره اداره اه ای اص چې د محکمې  څ ه  ه  ټه 
عریضل حل هاصل کوي دا د دهل  د عوایده لوړتیا  ه هړاندی  کډ  

دا دټولو دنده ده چې  ه هړاندی یې   نواهله محصوت څ ه اراربلل کیږي 
 ایدامات ترخره یي .باید

ټولو چارها کو  ه  اص ډهت د کشفي له بیا ها د هلدوالۍ  نوموړي
ارګانونو څ ه هغوښتل چې محاکا د هرنون اداد څ ه  اک اه  الي 

چیری د دغه اهیا ها هری بلل کومل اداری  ه نوم څوک ه ارګان دی، ک
خوء اختفاده  کوي اهیا یې ها هکړي  باید  ه هکله یې عابل ایدامات 

 ته یې هخیارې. لووګترخره اه دیانون مک
اه څارنواالن  دی ه    نایرادا ها ههیل چې ی  (خرهرې مکوریاه 

دی ه کې د دښم  ترتعریض الندی دې امکیتل اهکشفي ارګانونه باید   
 بر ه کې  احه توبه هلري .

 ه غونډه کې د دغه هلدوالۍ هلدوات مجیض الرحم    ځدراڼ( امکیه  

ات عمران  ګلشی (  حرویو مدیر، یوماندان خرهر ان، ابتدائیه څارنو

ملل امکی  مدیر، بکایي مدیراه دغونډی نوره ګډهنوالو  بری هکړی ، 
دله اه دمعض تو  ه حل ا یل مکځې ختونشی اه مشک ت یې خره تب

 باندی یې  بری هکړی .
ډیره موثره یاده کړه  اه  غونډه همغږی    د ډهنوالو دغهګ ودغونډی ټول

ې یو بدلون اهیونون نوښ  هباله غونډه د یو  ه دغه هلدوالل کې ی
 دعا  ای ته هرخیده. ه باد اه  رم تللي ااغاندتان آخرلوړی، 

 

 دا  الیت بدخشان:
بلدۀ همآهکگل ن اد های عدلل هیضائل هالی  بد شان بتاری  

الرحم  "اضلل"رئیس محکمه  اضل  تح  ریاخ  یارل7/11/1338
با ایتراک رؤخا ه نمایکده گان ادارات ذیربط  درتاالر محکمۀ  اختیکاف

اختیکاف دایره بعداب ححب  مردماتل رئیس بلده  طبق آبکدای مرتبه 
 رابد به موروعات ذیل تبادت ن ر هرخیده گل حورت گرا :

متحدالمات  14/6/1338(مورخ 4836اب کا ل مکتون یماره    -1
عکوانل ریاخ  عدلیه ککدهار ریاخ  عمومل یضایای دهل  که احل آن 

آمری  یضایای دهل  حدهر  12/5/1338 (263به بوان مکتون  
یااته اخ  که دربکد  کج آن ن ریه مشاهری  یضائل مرام هبارت عدلیه 
چکی  درج گردیده اخ : بمانیکه یرار اخترداد ابطرف آمری  یضایای 

یای دهل  ماده هشتا یانون یضا7دهل  حادر گردد ای  یرار حدض ارره 
بمانل هابض التعمیل اخ  که محکمۀ مربوطه بادرن ردای  یرار 
اختردادی مصدهره تصمیا  وی، را حادر نماید درغیرآن مورون 
ت لیه هیا تطبیق یرار اختردادی درحورت موبودی  اعتراب برآن 

یانون یضایای دهل  چکی  8ماده5اح ًمطرح نمیگردد.درحالیکه ارره
ی   حریرل یاحکمل در  ت میعاد مکدرج حراح  دارد:  هرگاه 

ای  ماده،اخکادمربوط را ارایه کرده نتواند،درای  حورت دهل  4ارره
مالک ملک محدون یده هاداره یضایای دهل  یرار اخترداد ملکی  را 
به ادار  دهلتل ذیربط حادره ب   تطبیق هتکفیذ به اداره حروه هبارت 

ارنوالل معرال څاحض به عدلیه ارخات مل نماید هی   به حیب غ
میگردد.(ابطرف رئیس دیوان مدنل هحروه عامه محکمۀ اختیکاف 
توریحات داده ید که ابیک طرف ن ریه مدتشاران هبارت عدلیه 
برای  بوده که  یرامون یرار اختردادی یضایای دهل  اهالًباید ابطرف 
محاکا مربوط رخیده گل حورت گیرد هبعد ملکی  اب ید غاحض ت لیه 

یانون یضایای دهل  حراح  دارد 8ماده 5ردد.هاببانض دیگر ارره گ
هرگاه ی   حریرل بعد ابحدهر یرار اختردادی یضایای دهل  

ماد  مذکور اخکادی را ارائه کرده نتواند 4در  ت میعاد مکدربه ارر 
درای  حورت دهل  مالک ملکی  محدون یده هادار  یضایای دهل  

اداره دهلتل ذیربط حادر هب   تطبیق  یرار اختردادی ملکی  را به
هتکفیذ به ادار  حروه هبارت عدلیه ارخات میکماید چونکه تکایض دربی  
ن ریه مدتشاران هبارت عدلیه هحراح  حکا یانون هبود دارد درای  

 حال  حدض  رندیض حرویل مواد یانونل اربحی  داده میشود.
یابل تعریض  باهبود آنکه درایصله بات احیاناًااراد های اص -2

عدلل داندته میشوند هلل نتیجه آن مج وت بایل میماند. رئیس محکمه 
مررر  طرب خلوک یضائل یارل مکلب  8مطابق ماده   ایاره نمودکه

اخ  اب ابراآت  وی، مرایب  هن ارت نماید که ادارات ابرائیوی در 
ارنوالل اب چگونگل څرابطه چه نون ابراآت نموده م  بعد ریاخ  

ت یان رابد به ااراد های احیکه ابطرف محاکا مورد تعریض ابراآ
 عدلل یرار میگیرند محکمه مربوط را دربریان یرار دهکد.

عدم ارخات دهخیه بات یضایای اداد اداری به محاکا بعداب راد   -3
  ء هنوای  دراهیات معیکه.رئیس محکمه بیان دای  که یک تعداد 

به ای  طرف ب    1333 ای دهخیه بات یضایای اداد اداری اب خال
ارنوالل ارخات گردیده څراد    هنوای  طل یرار یضائل به ادار  

باهبود که  دریرار متذکره میعاد معیکه راد   ء تعیی  گردیده هلل 
خال ا خیری میگردد بکابه هر ملحوظل بوده دهباره دهخیه بات متذکره 

.متعایباً رئیس ب   انفصات یرعل به محاکا مربوطه مواحل  نوربیده
ارنوالل اختیکاف تع د خیرد که اهت لد  چکی  یضایا ابطرف محکمه څ

ارنوالل ارخات گردد هبه رهی  بدهت متذکره څمربوط ترتیض هبه 
ارنوالل متع د اخ  که دهخیه ها را غرب بررخل به محکمۀ څ

 مربوطه ارخات مل نماید.
ریق بنان داتر یوناما به طور یفوی یکای  اب آن دای  که تح  -4

ارنواالن طبرۀ انا  حورت گیرد څم کون همت ا باید توخط مدتکطری  ه
هنیش یکای  دارند که درتوییب؛ مدیری  حروه بشر موبود نبوده 

 هدرمرکش اح ح هتربی  اطفات یرطاخیه هکتض درخل هبود ندارد.
نمایکد  داتر یوناما مریا ی رایض آباد بیان دای  که داتریوناما طبق 

ل که دارد در هرهفته اب یکل ابمح ت خلض آبادی بابدید مل آبکدای
هالی  اعایه هاباته برای آن نماید که درن ارت  انه یوماندانل امکیه 

م کونی  هکارمکدان اناثیه برای اختکطاه م کونی  طبره انا  هبود 
ندایته ه امادرمرکش اح ح هتربی  اطفات ب   ارترای ظرای  

رد هلل به کمبود مواد درخل موابه بوده اند محجوبی  معلا هبود دا
درتشکیل مدیری  محبس؛ مدیری  حروه بشرموبود نمیباید.  
متعایباًیوماندان امکیه اظ ار دای  که یوماندانل امکیه باظرای  موبود ه 
مواد دخ  دایته  وی، تع د میدیارد که م کونی  را اعایه هاباته نماید 

یوماندانل یطعاًابطرف یض م کونه  هدریدم  م کونی  طبره انا  آن
را درن ارت  انه های یوماندانل امکیه نگ داری نکموده هب   

 نگ داری رخماًبه داتر بنان برای بنان اعشام مل نماید.
 یشک اد ریاخ  عدلیه به یرح ذیل تردیا گردیدهالب: یوماندانل  -5

امکیه دراخترام  بلض معرهب علیه هتحصیل محصوت ایصله های 
ا همکاری البم نمل نماید. یوماندان امکیه هعده خیرد که دریدم  محاک

بلض هاحضار مجلوبی  یوماندانل خعل هت   همه بانبه  واهد نمود 
هاداره حروه لطب نموده برای ما ی رت آنعده آمری  حوبه های ی ری 
هیوماندانل های هلدوالل هارا که دریدم  بلض هاحضار همکاری نمل 

 نمایکدبدهد.
یانون طرب تحصیل حروه ای  معضله 23ماده3مطابق به ارره ن: 

باهبودیکه دربلدات همآهکگل یبلل مطرح ید اما تا هکوب الیکحل 
باییمانده اخ .خر رخ  دیوان مدنل هحروه عامه محکمه ی ری بیان 
دای  که مطابق یانون محصوت محاکا محکمه بعداب حدهر ایصله 

وت میکماید در حورتیکه محکوم علیه را مکلب به  ردا   محص
محکوم علیه اب  ردا   محصوت ابا هربد ذریعه مکتون رخماًبه 
آمری  حروه غرب تحصیل محصوت معرال میگردد.ادار  حروه 
مکلب اخ  درحورتیکه ایصله هیرار محاکا یطعل ن ائل باید 
محصوت را به حدان یطعل محکمه هحوت نماید هدرحورتیکه ایصله 

بادرن ردای  یطعل هن ائل نباید 
مصوبۀ یورای عالل ختره محکمۀ 23/7/1338(مورخ583یماره 

یانون طرب تحصیل حروه محصوت را به حدان 23ماده3الل تعدیل ارره
امان  محکمه تحویل نماید بعداب یطعی  ایصله به حدان یطعل محکمه 

 انترات دهد.
ج: ریاخ  های محاکا مرکش ههلدوالل ها بدهن درن ردای  مواد 

طربتحصیل حروه، تمام محصوالت ایصله بات راذریعۀ مکتون  یانون
به ادار  حروه  برمل دهکد که باعب ااشای، مشک ت در ای  اداره یده 
اخ .رئیس دیوان مدنل هحروه عامه بیان دای  که محاکا دریدم اهت 
حدض هدای  یانون محصوت محاکا محکوم علیه را مکلب به  ردا   

اًدیوان های مدنل محاکا ی ری ه اختیکاف محصوت مل نماید که اک ر
خعل هت   مل نمایکد که محصوت ایصله بات مصدهریه  وی، را 
تحصیل نمایکد، به همی  دلیل ترریباًنصب محصوت ایصله ها ابطریق 
محاکا تحصیل میگردد درحورتیکه محکوم علیه اب  ردا   محصوت 

 رال میگردند.ابا هربد رخماًبه ادار  حروه غرب تحصیل ابباری مع
یانون احوت محاکمات مدنل ای اص هادارات اهل 177ه176د:مواد

 بره رامش   نموده،اما درترکیض نمایکده ریاخ  عدلیه دراختع م ها 
هیرار های محاکا به دلیل کمبودتشکی ت هتراکا دهخیه بات مشک ت 
متعدد راببارآهرده اخ .رئیس دیوان مدنل هحروه عامه محکمه اختیکاف 

ریاخ  6/3/1383(مورخ3358یان دای  که مطابق ارمان یماره ب
بم وری که اهل  بره را مش   نموده ، نمایکد  ریاخ  عدلیه را نیش 
اببمله اهل  بره ب   ت بی  کرهکل محل،خکیج، ییم  گذاری هتحدید 
مدعا ب ا معرال نموده اخ  بکاًءنمایکده ریاخ  عدلیه حدض هدای  

بم وری اببملۀ اهل  بره بوده مکلب اخ  ارمان نمبر اوه ریاخ  
که یرارها هاختع م هاییکه اب محاکا ب   اعشام اهل  بره حدهر مل 

 یابد مطابق آن عمل نمایکد.
ه : محاکا هلدوالی ا دهخیه ها را بدهن احضاری  مدعل علیه تدلیا 
نگردیده ابای  ب   باعب التوا دهخیه ها در ادار  حروه میگردد.رئیس 

بشاء اختیکاف بیان دای  که محاکا مکلب اند حدض هدای  ماد  دیوان 
یانون احوت محاکمات مدنل دهخیه بات حرویل را بدهن 17

حضورمدعل علیه تدلیا یوند درحورت عدم حضور مدعل علیه 
درمحاکا  رهخیجر غیابل راطبق هدای  اصل هشتا هن ا یانون احوت 

 محاکمات مدنل تعمیل نمایکد.
بشاء محکمه ی ری به یرح ذیل تردیا   یشک اد دیوان -6

گردیدهالب:  ولیس یوماندانل امکیه دربعضل موارد بدهن اذن محکمه به 
تفتی، مکابت ایدام نموده هرابد به حح  ایدام آن ها کدام ابراآت به 
موید حورت نمیگیرد. رئیس دیوان بشاء ی ری مورون را بام ات 

رئیس محکمه تاکید  های بنده حضور مشارکی  توریحات داد خیس 

ارنوالل ابراآت یان را مطابق اصل هشتا یانون څ نمود که  ولیس ه
 ابراآت بشائل عیار نمایکد.

ارنوالل دربعضل دهخیه ها بعدابا ذ تمدیدتوییب ابمحکمه څن: ادار  
مت می  را بدهن حکا محکمه تح  تضمی  رها میدابند که باعب ریان 

ردد.ابایککه میعادرخیده گل به ارنوالل میگڅاهیات کاری محکمه ه
یضایای اطفات  یلل کا بوده اما مداعدی  حرویل ریاخ  عدلیه ابراآت 
به موید نمل نمایکد که باعب ایجاد مشک ت درمحکمه میشود.رئیس 

ارنوالل اک راً دریضایای بکحه څدیوان بشاء ی ری بیان دایتکه 
رمان  رها مل هبکایات اب محکمه تمدید ا ذ بعداًمت می  را  تح  

کون عکه  خابند که اب طرال تضمی  ها بالروه نبوده هرام  نمیتواند م
را به محکمه حارر نماید که ای  امر خبض التوای دهخیه بات بشائل 

اک رمشارکی  به ای  ن ر بودندکه محکمه رابد به تمدید  ه میگردد.
 توییب یرار حادرمل نماید یرار محکمه به ذات  ود تصمیا یضائل

ارنوالل نمیتواند یبل ابایککه محکمه رادربریان یرار دهد څبوده 
همحکمه ذیص ح به لغو یرار حادره  وی، تصمیا ات اذ نماید مت ا را 
تح  رمان  رها نماید هلل عده ابمشارکی  بر ای  ن ر بودند که 

ارنوالل بعداب ا ذ تمدید توییب هحدهر یرار یضائل نیش ح حی  څ
  رمان  رها نمایکد.  رئیس محکمه بیان دای  که ای  دارد مت ا را تح

مورون دربلدۀ هیژ  رؤخای دهاهی  محکمۀ اختیکاف مورد بحب یرار 
 گیرد.

ارنوالل به حح  عامه ارخات څ : یضایای که ابطرف محکمه هج
میشود درمورد بل اعتکائل حورت میگیرد همطابق به یانون ابراآت 

ای  ابایککه نمایکده حح  عامه در نمل نمایکد.رئیس محکمه  بیان د
هیضیه مربوط میشود به بل اعتکائل طض عدلل  ندایته بلده حضور

ریاخ  حح  عامه بکاًءمورون به بلده بعدی عدلل هیضائل موکوت 
 گردد .

هکگل ن ادهای عدلل هیضائل بعداب بحب همدایه آمشارکی  بلدۀ هم
 دند:ویض یرار دارهی آبکداء بلده موروعات آتل را مورد تائید هتص

تصویض بعمل آمد که ن ریه مدتشاران هبارت عدلیه در تکایض   -1
یانون یضایای دهل  یرار دایته طبق یواعد حرویل هرگاه 8ماد 5باارر 

ن ریه   ف احکام حریح یانون ارائه گردد آن ن ریه مربوح هبه 
احکام یانون عمل میگردد بکاًء آمری  یضایای دهل  باید ابراآت  وی، 

 یانون یضایای دهل  عیارخابند.8ماد 5را مطابق ارر  
مررره طرب خلوک یضائل  8تصویض بعمل آمد که مطابق ماد  -2

یارل مکلب اخ  ابایصله ها هیرار های حادره  وی، مرایب  
هن ارت نماید بکاًء هری صل که اب طرف محکمه مورد تعریض عدلل 

ابراآت  وی،  ارنوالل مربوطه مکلب اخ  ابچگونگلڅیرار میگیرد 
رابد به ی   تح  تعریض یرار داده یده محکمه ذیص ح را دربریان 

 یرار دهکد.
تصویض بعمل آمد دهخیه های اداد اداری اب خال ای   -3

برای  طرف که ب   راد   ء هنوای  طل یرار یضائل به 1333
ارنوالل اداد اداری تحریرات څارنوالل مربوط ارخات گردیده اخ  څ

رابطه تکمیل ه  ءهای موبوده را راد هدرمیعاد یانونل  وی، را در 
 ب   انفصات یرعل به محکمه مربوط ارخات نماید.

تصویض بعمل آمد که حدض توااق نامه چکد بانبه بی  مرام لوی  -4
ارنوالل هریاخ  عمومل مرکش اح ح هترتیض اطفات هبارت معارف څ

ده  ریاخ  حورت گراته مواد درخل مراکش اح ح هتربی  اطفات ب
های معارف هالیات میباید لذا آمری  مرکش اح ح هتربی  اطفات به 

هالی  درمیان آن همکاری داتر یوناما مورون را به ریاخ  معارف 
گذایته مشکل مواد درخل مرکش اح ح هتربی  اطفات را مراون 
نمایکد. هدریدم  ن ارت  انه های یوماندانل امکیه تصویض بعمل آمد 

انل امکیه باامکانات دخ  دایته  وی، خعل نماید تااختکطاه که یوماند
ابم کونی  طبرۀ انا  به هخیله طبرۀ انا  حورت گراته هدرمورد 
اعایه هاباته م کونی  توبه  احل مبذهت دارند.هدررابطه به ندایت  
مدیری  حروه بشردرتشکیل مدیری  عمومل محبس هتو ییب  انه ها 

محبس هتوییب  انه ها مورون را تصویض بعمل آمدکه مدیری  
مرامات هبارت دا له  یشک، نمایکد تا مرامات  هرخماًطل  یشک ادیه ب

 درتشکیل خات بدید باالی ای  مورون غور نمایکد.
تصویض بعمل آمد ابآنجائیکه هظیفه احلل  ولیس تأمی  ام    -5

هن ا عامه بوده هتطبیق احکام هظیفه مرامات عدلل هیضائل میباید 
ری، بلض هاحضار مجلوبی  هم کونی  درح حی  های آن ا گراتا

رنوالل هادار  حروه څامیباید. بکاًءبه بلض های که ابطرف محاکا، 
ریاخ  عدلیه حادرمیگرددتوبه بدی نموده ی   مجلون را به ادار  

 مربوطه حاررنمایکد تا  احکام یانون باالی، تطبیق گردد.
محصوت محاکا هرگاه محاکا تصویض بعمل آمد که مطابق یانون  ن:

ایصله هیایراری را حادر میکماید که تابد محصوت بوده باید دریدم اهت 
محکوم علیه را مکلب به  ردا   محصوت نمایکد درحورتیکه محکوم 
علیه ابا هربدمحکمۀ ذیص ح محکوم علیه ها را رخماً غرب تحصیل 

لب اخ  آمری  حروه مک ه  محصوت به ادارات حروه معرال نمایکد
 محصوت را به حدان محکمه تحویل نماید.

تصویض به عمل آمد که محاکا بعد اب حدهر حکا خعل هت   ج: 
 وی، را به  رچ دهکد تا محصوت را اب طریق  وی، تحصیل نمایکد 
درحورتیکه محکوم علیه آماده  ردا   محصوت نبوده باید رخما به 

 د.نادار  حروه غرب تحصیل محصوت معرال گرد
( مورخ 3358تصویض به عمل آمد که حدض هدای  ارمان یماره   : د
ریاخ  بم وری نمایکده ریاخ  عدلیه در ترکیض اهل  6/3/1383

ًء ریاخ  عدلیه حدض هدای  ارمان نمبر اوه بکا بره موبود بوده 
ریاخ  بم وری یک نفر نمایکده  وی، را به ترکیض اهل  بره ب   

، اخکیج هتحدید مدعا ب ا توظیب ت بی  کرهکل محل، ییم  گذاری
 نمایکد تا در ابراآت یضائل محاکا خکتگل هارد نگردد.

یانون 17ه :  تصویض بعمل آمد که محاکا مکلب اند طبق هدای  ماد  
احوت محاکمات مدنل دهخیه بات حرویل را بدهن حضور مدعل علیه 
تدلیا یوند درحورت عدم حضور مدعل علیه درمحاکا  رهخیجر 

را طبق هدای  اصل هشتا هن ا یانون احوت محاکمات مدنل  غیابل
 تعمیل نمایکد 

تصویض بعمل آمد که  ولیس یوماندانل امکیه درحورت که ایجان   -6
تفتی، مکابت را دریضایا نماید اهالً اذن محکمه را ا ذ هبعد به تفتی، 
مکشت همدک  ی   ایدام نمایکد درحورتل که مورون ایجان 

ید هی  کاال برای گرات  اذن محکمه موبود نباید اختعجالی  را نما
مطابق اصل هشتا یانون ابراآت بشائل تفتی، مکشت را باحضور 

ارنوات،امام مدجد،نمایکد  گذر ههمدایه های محل تفتی، نموده څدایت
 هبعد درمیعاد یانونل حح  ایدام ا ذ نمایکد.

هبعداً ارنوالل څن: تصویض بعمل آمد که مورون ا ذ تمدید توییب 
رهانمودن مت می  دربلده هیژه رؤخای دهاهی  اختیکاال ریاخ  
محکمه اختکیاف تح  بررخل یرارگیرد هدررابطه به حضور مداعدی  
حرویل ریاخ  عدلیه دریضایای بشائل تصویض بعمل آمد که ادارات 
عدلل هیضائل دریدم ن د  اورم بل بضاعتل مت ا بل بضاع  را 

به آمری  مداعدت های حرویل ریاخ  عدلیه  انه  ری هذریعه مکتون 
ارخات نمایکد همداعدی  حرویل مکلب اند دربریان تحریق،تعریض ه 

 محاکمه عکداالیتضاء حضور به ها رخانکد.
تصویض بعمل آمد که مورون ارتباط دارد به ریاخ  حح  عامه  ج:

چون رئیس هیانمایکده ریاخ  حح  عامه دربلدۀ عدلل هیضائل هذا 
 ه ها نرخانیدن ال ذا مورون موکوت اخ  به بلده بعدی.حضور ب

رئیدۀ حروه بشر اظ اردای  که تعداد محبوخی  باالتر   -7
ابظرای  محبس هالی  بوده که درحدهد دهحد الل خه حد نفر 
ابمجرمی   طرناک ابهالیات ت ارهککدب به آن محبس انترات گردیده 

بکدی نگردیده  هن ا محبس همحبوخی  درخ  نبوده همجرمی  تصکیب
مشک ت بیادی را ببار آهرده. درمورد تصویض بعمل آمد که مدیری  

ارنوالل عکوانل مرابد ذیربط رخماً څمحبس هتوییب  انه ها هریاخ  
آن  یشک اد نمایکد تا محبوخی   طرناک ابهالیات همجوار درمحبس 

هالی  انترات نکمایکد همحبوخی  برایا امکی  دا لل ه اربل ابخایر 
محبوخی  بداگانه حکب بکدی همحل بید  آن ا بداگردد تا درن ا 

 ائیه  یر  اتمه یاا .هبلده با دع محبس ا  ت هاید نگردد.
 دا لسوالي خواجو د کوه  الیت جوزجان:

بلدۀ همآهکگل ارگان های عدلل ه یضائل محکمۀ ابتدائیۀ هلدوالل 
تح   12/11/1338 وابه دهکوه هالی  حوببان یوم یکبه مورخ 

ریاخ  یضاهتمکد بریالل "کریمل" رئیس محکمۀ هلدوالل با ایتراک 
 خر رخ  هلدوالل ه مدلولی  ادارات آن هلدوالل  دایر گردید.

ابتداء بلده با ت هت آیاتل چکد اب ک م هللا مجید توخط دمحم یاخا محرر 
محکمۀ هلدوالل آغابخیس رئیس محکمه رم  بحب رهی تشکیل 

گل در خطح کشور، هالیات ه هلدوالل ها در مورد کمیتۀ عالل همآهک
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 يیم غوایتصم
خ جلسو یتاا

 يیغوا
 تعداد 
 نیمتلم

 محکمو مربوط پوع اتلام

1/55/5201 یککفر چ ار خات حبس ه یککفر دهخات حبس تکفیذی  دیوان بشاء محکمه ابتدائیه حوبه خوم ی ر کابل اعل بنا دهنفر 
1/55/5201  کج خات حبس تکفیذی ه خل هشار ااغانل بشای نردی  رر غصض یککفر 

بس تکفیذیدهخات ح  رر چیاهت یککفر رر 
2/55/5201 خل خات حبس تکفیذی  رر یتل یککفر 
 رر مجرهحی  یککفر رر ده خات حبس تکفیذی

 رر یتل  طا دهنفر رر یککفر  کج خات حبس تکفیذی ه یککفر برائ 
59/55/5201 یکدات ه یکماه حبس تکفیذی  رر غصض موبایل یککفر 

فیذیهر هاحد یکدات ه ی، ماه حبس تک  رر غصض موبایل دهنفر رر 

یککفر بید  ه دهخات حبس، یانشده نفر هر هاحد هفده 
 خات حبس تکفیذی ه خه نفر برائ 

52/55/5201  بید  نفر 
یتل، مجرهحی ، تجاهب 

علیه موظب  دمات عامه ه 
 تمرد اب حکا محکمه

 رر

57/55/5201 هش  خات حبس تکفیذی  رر غصض  وت یککفر 
ی، ماه حبس تکفیذی ه خل خل هر هاحد دهخات ه 

 هشار ااغانل بشای نردی
51/55/5201  

 غصض ه یران نویل دهنفر
 رر

 رر خری  یککفر رر دهخات ه ی، ماه حبس تکفیذی
 رر یتل یککفر رر نه خات حبس تکفیذی

99/55/5201 هر هاحد دهخات حبس تکفیذی  رر خری  دهنفر 
 رر اعل بنا دهنفر رر هر هاحد دهخات حبس تکفیذی

92/55/5201 هر هاحد چ ار خات حبس تکفیذی  دیوان بشاء محکمه اختیکاف هالی  بد شان خری  خه نفر 
99/55/5201 هش  خات حبس تکفیذی  دیوان بشاء محکمه ابتدائیه ی ری هالی  بد شان مجرهحی  مکجر به اوت یککفر 

92/55/5201 ی، خات ه ی، ماه حبس تکفیذی  رر تجاهب بکدل یککفر 

ه خات حبس تکفیذی ه بید  هشار ااغانل بشای نردیخ  99/55/5201  
  ه رهیاچاه مواد م در، ا یککفر

 توبید
 دیوان امکی  عامه محکمه ابتدائیه ی ری هالی  بد شان

یککفر بید  ه یکدات حبس تکفیذی ه یککفر خل ه  کج 
 هشار ااغانل بشای نردی

92/55/5201  دهنفر 
تجاهب بکدل گرههل ه 

  ححیابت خ
 رر

یککفر یکدات ه ی، ماه حبس، یککفر یکدات ه ده رهب 
 حبس ه یککفر خه ماه حبس تکفیذی

99/55/5901  دیوان امکی  عامه محکمه اختیکاف هالی  بغ ن ا ت   خه نفر 

 یککفر رر بید  ه یکدات حبس تکفیذی
عضوی  اعالی  های 

 ترهریدتل
 رر

ه ریوت دهکدهرابط یککفر رر یکدات ه ده رهب حبس تکفیذی  رر 
 رر یاچاه مواد م در دهنفر رر هر هاحد دهخات حبس تکفذی

59/55/5201 هف  خات حبس تکفیذی  دیوان بشاء محکمه اختیکاف هالی  ااریان ل  کوبل ه ایدام به یتل یککفر 
 رر یتل یککفر رر دهابده خات حبس تکفیذی

51/55/5201 یکدات ه چ ار ماه حبس تکفیذی ه مواد م دریاچا یککفر   دیوان امکی  عامه محکمه اختیکاف هالی  ااریان 
 رر یاچاه مواد م در یککفر رر یکدات ه خه ماه حبس تکفیذی

 رر یاچاه مواد م در یککفر رر یکدات ه چ ار ماه حبس تکفیذی
59/55/5201 یکدات ه یکماه حبس تکفیذی    ااریاندیوان بشاء محکمه ابتدائیه ی ری هالی ررن ه برح یککفر 
 رر خری  یککفر رر یکدات ه یکماه حبس تکفیذی

51/55/5201 بید  ه  کج خات حبس تکفیذی  رر یتل یککفر 
51/55/5201 یکدات ه یکماه حبس تکفیذی  دیوان امکی  عامه محکمه ابتدائیه ی ری هالی  ااریان یاچاه چر  یککفر 

یککفر  کج خات ه یکماه حبس ه یککفر هش  خات حبس 
یذیتکف  

51/55/5201  دیوان بشاء محکمه ابتدائیه ی ری هالی  خمکگان خری  دهنفر 

یککفر خل خات حبس ه یککفر یانشده خات ه یکماه 
 حبس تکفیذی

 رر یتل دهنفر رر

99/55/5201 ده خات حبس تکفیذی  محکمه ابتدائیه هلدوالل ایرهبن چیر هالی  خمکگان یتل یککفر 
یذیهر هاحد یانشده خات حبس تکف  52/55/5201  دیوان امکی  عامه محکمه اختیکاف هالی  هلمکد عضوی  ه باندیتشم دهنفر 

 رر ترهر ه خروط  وخته دهنفر رر هر هاحد هفده خات حبس تکفیذی
 رر مواد م در یککفر رر یکدات حبس تکفیذی

 رر عضوی  دهنفر رر هر هاحد یانشده خات حبس تکفیذی
فیذی ه بید  هشار یککفر یکدات ه دهماه حبس تک

ااغانل بشای نردی ه یککفر بید  هشار ااغانل بشای 
 نردی

99/55/5201  دیوان بشاء محکمه ابتدائیه ی ری هالی  ت ار مجرهحی  تراایکل دهنفر 

یکدات ه دهماه حبس تکفیذی ه بید  هشار ااغانل 
 بشای نردی

92/55/5201  رر مجرهحی  تراایکل یککفر 

99/55/5201 هفده خات حبس تکفیذی  دیوان امکی  عامه محکمه ابتدائیه ی ری هالی  ت ار ا تطاف ه تجاهب بکدل یککفر 
 رر یاچاه مواد م در یککفر رر خه خات حبس تکفیذی

 رر عضوی   یککفر رر یکدات ه ی، ماه حبس تکفیذی
 رر عضوی  دهنفر رر هر هاحد چ ار خات حبس تکفیذی

 رر  تطاف ه تجاهب بکدلا یککفر رر هفده خات حبس تکفیذی
29/59/5201 ی، خات حبس تکفیذی  دیوان بشاء محکمه اختیکاف هالی  کا یداء خری  یککفر 

 رر اوت تراایکل یککفر رر یکدات ه ی، ماه حبس تکفیذی
2/55/5201 بید  خات حبس تکفیذی  رر یتل ه غصض یککفر 
52/55/5201 ی، خات حبس تکفیذی  رر خری  یککفر 

حبس تکفیذی چ ار خات  57/55/5201  رر خری  یککفر 
یککفر یانشده خات ه ی، ماه حبس، ی، نفر هر هاحد 

چ ار خات حبس تکفیذی ه یککفر چ ار خات حبس 
 تعلیرل

95/55/5201  رر یتل ه مجرهحی  هش  نفر 

 رر خری  یککفر رر دهخات حبس تکفیذی
یانشده خات ه یکماه حبس تکفیذی ه هش  حدهشار 

رم لااغانل م   
0/59/5201  دیوان  شون  علیه بن محکمه اختیکاف هالی  کا یداء تجاهب بکدل یککفر 

91/59/5201  کج خات ه دهماه حبس تکفیذی  رر تجاهب به عف  ه نامو  یککفر 
 رر مجرهحی  یککفر رر هف  خات حبس تکفیذی
51/59/5201 ی، خات حبس تکفیذی  رر  شون  مکجر به  ود کشل یککفر 

هر هاحد هش  خات حبس ه یککفر  کج خات ه  دهنفر
 یکماه  حبس تکفیذی

50/55/5201  دیوان بشاء محکمه اختیکاف هالی  ککدب خری  خه نفر 

 رر چیاهت گری یککفر رر یکدات حبس تکفیذی
 

 هد محکومین فوق طبق غاپون محفوظ استاحقوق استیداف طلبد  یا تمییا خو
 

 

انجههام آن ، ایهه اص مههذکور خهه ا بگیرنههد ، دردخههتور 
 مش   نمایکد .

هرگهههاه ب ههه  انجهههام کهههاری مطهههابق حکههها  -6
مکهههدرج ایههه  مهههاده بهههه یههه   دخهههتور حهههادرگردیده 

معیکهههه آن را انجهههام دههههد ، بایهههدههی نتوانهههد درمیعهههاد 
درای  حورت یارهالل میتواند ، کهار راانجهام داده ه 
مصارال را که ب   انجهام آن متحمهل میشهود اب هی 

 دریاا  نماید .
ایهه  مههاده مت لههب  6یهه   مکههدرج ارههره  -7

یمرده یده ، مطابق احکام خکد ترکیکل مربهوط مکلهب 
 به  ردا   بریمه نردی میباید.

ابه خههها تمان اب ی صهههیکه بهههدهن ا هههذ ابههه -8
یههارهالل مربههوط ، دربمههی   ههوی، خهها تمان اعمههار 
نمایهههد ، مت لهههب یهههمرده یهههده عههه هه بهههر ا هههذ ابهههابه 
خهها تمان اب یههارهالل مربههوط ، مکلههب بههه  ههرد ا هه  
بریمه نردی مطابق خکد ترکیکل مربوط بوده یها مطهابق 
احکام یا نون ب   تعریهض عهدلل بهه مرابهد ذیصه ح 

 معرال میگردد .
موظههههب یههههارهالل بههههدهن رعایهههه  هرگههههاه  -9

ماختر   ن ه خایر   ن ای ی ری ابابه خا تمان را 
به ایه اص مکهدرج ارهره خهوم ایه  مهاده حهادرنماید ، 
مت لب یهمرده یهده مکلهب بهه  ردا ه  بریمهه نرهدی 
مطابق  خکد ترکیکل مربوط بوده یا مطابق احکام یانون 
ب   تعریض عدلل به مرابد ذیص ح معرال میگردد 

. 
بارت ی ر خابی ه مدهک  مکلهب اخه  ه -11

،ب هه  بلههوگیری اباعمههار خهها تمان ای بههدهن ابههابه 
خههها تمان ، خهههتراتیژی مشههه   راطهههرح ه ترتیهههض 
نموده ه اب تطبیق آن خاالنه بهه یهورای عهالل توخهعه 

 ی ری گشار  ارائه نماید .
یورای عالل ختره محکمهه   هاطر نشهان میدهابد کهه 

جههوار اب اثههر دررابطههه بههه متضههرر یههدن خههاککی  هم
اعمهههار خههها تمان ای بلکهههد مکهههشت  ههه ف یهههانون ، در  
یههوانی  نااههذه  نههه تک هها اب امههاتل بههه ن ههر نمیرخههد بلکههه 
حههراحات کامههل دربمیکههه هبههود دایههته ه رعایهه  ان 
اببانههض همدههایه ههها ه ادارات ذیههربط درداههد رههرر 

 امرحتمل ه البمل میباید .
یهه ادت یارههل عبههد الههرحیا ع یمههل رئههیس محکمههه  -

ابتدائیه هلدوالل انجیل هالی  هرات که یهام رهب یبهل 
اببانههض دیهههمکان حههلح هثبهههات مههردم ااغههها ندههتان بهههه 
ی ادت رخهید  ، یهدیداً محکهوم گردیهده ، رهم  ابهراب 
تدلی  ه همهدردی بهه اهامیل، ، بهه یه ید اب بارگهاه هللا 

  ج( ب ش  بری  اختدعا ید .
بتدائیه ات ام مکدون به یکت  اب یضات یبلل محکمه ا -

هلدوالل ریگ ت ته هالی  ککدها رکه بدهیا تشه ی  
ه مبتکههل بههه آن عههشت گردیههده بههود ، مههورد رخههیده گههل 
محاکماتل یرارگراته ه  هس اب  ایامهه حهورت دعهوی 

ارنوات موظب ه اختمان اظ ارات همدااعات مهت ا ، څ
کههود بههشا بههه بههشای نرههدی  117متکههل بههه حکهها مههاده 

ضهاء تصهمیا ات هاذ محکوم ه به طهرد هی اب مدهلک ی
 گردید .

طبق ابکداء رهی بر ل  اباخت داات ه احله ، تجدید  -
ن رهای مهدنل ، در واخهت ای تبهدیلل محکمهه ، مدهایل 
ذاتهههل یضهههات ه ت لفهههات یضهههایل غهههور بعمهههل آمهههده ه 

ارنوالل  حه حی  څهبرمبکای مطالبه اداره محترم لوی 
رخههیده گههل بههه بر ههل ا ب یضههایای متههراکا بشایههل بههه 

 ا هالیات تفویض گردیده اخ  .  محاک
 

ابتدائیههۀ حههوب  چ ههارم یهه ر  بلدههۀ اداری ه امکیتههل در محکمههۀ
میهان رؤخهای محهاکا ابتدائیهه بهن  25/13/1338کابل بتهاری  

ههههای چ هههار گانهههه، محهههاکا ا تصاحهههل، رئهههیس اداره مرایبههه  
یضائل ، یوماندان یطعۀ محاا   یضات، آمر ب ، امکی  ملهل 
حهوبه یهانشدها، معههاهن آمریه  حهوب  یههانشدها  هولیس، رئههیس 

ده ههکیهههل مکرهریهههان اهت در ارکهههان ریاخههه  تراایهههک ه نمایکههه
یدم  رخیده گل به یکایات بایکده گان ب ک ههای محهل بهوار 
محههاکا حههوبهی ه نیههش رهی مورههوعات امکیتههل ه چههال، هههای 

 موبود در مرر محکمۀ ابتدائیۀ حوب  چ ارم دایر گردید.
ابتداء بلده با ت هت آیاتل چکد اب ک م هللا مجید آغهاب خهیس در 

 ل با ارگان ای امکیتل تفاها حورت گرا :نتیجه رهی موارد ذی
در رابطههه بههه مورههون یههکایات بایههکده گههان محههل بههوار  -1

محهاکا حهوبهی بحهب حهورت گراه  کهه معهاهن آمریه  حهوبه 
یههانشدها امکیتههل  ههولیس ه رئههیس ارکههان ریاخهه  تراایههک هعههد  
خیردند که در   ت مدت یک هفتهه بهه یهکایات آن ها رخهیده گهل 

ارکان ریاخه  تراایهک در یدهم  نصهض مل نمایکد ه نیش رئیس 
لوحه ههای مکهد تویهب هخهایط مهرابعی  در مرابهل مکرهریهان ه 

  ارکیکگ  محاکا حوبهی ه ب ک های همجوار هعده خیرد.
بهههاالثر در  واخههه  رئهههیس ارکهههان تراایهههک کابهههل ب هههاطر  -2

بلههوگیری اب  ههارک نمههودن هخههایط نرلیههه ی صههل مههرابعی  در 
ام خرک حهی  هرهد ه  هرهج مرابل ب ک های رهایشل ه ابدح

رؤخههای محههاکا، معههاهن آمریهه  حههوب  یههانشدها  ههولیس یککفههر 
 کارمکد  وی، را ب   همکاری با تراایک هعده خیرد.

برای معاهن آمری  حوب  یانشدها  ولیس هدای  داده یهد  -3
کههه ب هه  تههدابیر بیشههتر امکیتههل در مدههیر خههرک مکرهریههان ه 

یدههم   ههارک محههاکا توبههه بههدی دایههته بایههکد ب صههوص در 
 هخایط مرابعی .

ارگان های امکیتل مربهوط ب هاطر تهدابیر هرچهه بیشهتر در  -4
یدم  تأمی  امکی  یضات ه تمام  رخونل محاکا حوبهی هعهد  

 همکاری  وی، را ابراب دایتکد.
همچکههان بلدههه متههذکره میههان رؤخههای محههاکا حههوبهی، رئههیس 
 اداریدهههتره محکمهههه، رئهههیس ادار  مرایبههه  یضهههائل ه یومانهههدان

یطعهههه محاا ههه  یضهههات رهی ههههدای  کتبهههل مرهههام عهههالل خهههتره 
محکمۀ مبکل بر تک یب ه  اکل حفائل خاحات دا لل ه  اربل 
ب ک ها ه محوطه دا ل محاکا حهوبهی ه مشهک ت یومانهدانل 
اوه مورد بحب حورت گرا  که در بمیکه تصامیا ذیهل ات هاذ 

 گردید:
ی م ر الک نمودن درهابه ههای به ک ههای محهاکا حهوبه -1

اب مکشت اهلل الل مکهشت چ هارم بعهد اب  هتا رخهمیات اب طهرف 
 خه نفر کارمکد حفی ه مرایب .

بدته نمودن هات های نل آن عمهومل به ک ههای اهوه بعهد  -2
اب  تا رخمیات اب طرف کارمکهدان حفهی مرایبه ، همهان طهور 

 بابنمودن، در یرهن رخمیات.
در حههورت باریههدن بههرف  ههاک کههاری راه هههای عبههوری  -3

حوطههه محههاکا اب طههرف کارمکههدان حفههی ه مرایبهه  بههه دا ههل م
همکههاری حههفاکاران هههر خههه بهه ک ه نصههض  کجههره هههای الههشی 
مدتحکا در راه بیکه های مکابت چ ارم ب ک هها ب ه  اخهتفاده 

 خیب رهم اب آن ا.
مطهرح نمهودن درهابده ههای برههل در ههر مکهشت چ ههارم  -4

ر  ب ک ها ب    هی، گیهری اب حادثهات نا واخهته ه نصهض کمه
 امکیتل ب   اندداد اطراف محاکا حوبهی.

ایجاد نوکریوالل برای یکاخائل یضات، کارمکدان اداری ه  -5
مرابعی  در  ارکیکگ محاکا حوبهی ه نیش نصض ه تمویل یک 
 ایههههه تیلفههههون دیجیتههههل بههههرای راههههد ه حههههل مشههههک ت در اطههههاه 

 نوکریوالل  ارکیکگ.
نصض لوحه ها مبکل بر مش   خا ت  محاکا حهوبهی ه  -6

محههاکا ا تصاحههل ب هه  خهه ول  مههرابعی  ه در ن ههر گههرات  

مشک ت رؤخای دهاهیه  در یدهم  تهدارک دیهدن هخهایط؛ ب ه  
 را  ه آمد با محاا ی  ب اطر تامی  امکی  بیشتر یان.

مورون بعدی بلده  ریداری ابکا  ههخایل مورد ررهرت ه 
دیگر موروعات یوماندانل یطعه محاا   یضات بود . اگهر چهه 

اهههوه یومانهههدانل متهههذکره یهههب ً طهههل  یشهههک ادی خلدهههلتاً  مشهههک ت
عکهههوانل آمریههه  عمهههومل اداری یهههوه یضهههائیه مرهههام عهههالل خهههتره 
محکمه محوت گردیده اخ . اما بکبه عملل ندای ، که یومانهدانل 
یطعه محاا   یضات  واخ  بریان  یشک ادیه یبلل را یک بهار 

 دیگر یاد آهر یود که یرار ذیل مل باید: 
ار ، آیرککدیش ، ایشهگام ، تهرمیا ه تک هیا بهره   ریداری -1

اطههاه ههها ه نیههش  ریههداری بههالون هههای رههد حریههق بههرای محههاکا 
 حوبهی.

نصههض کمههره هههای امکیتههل در اطههراف ه باهههای م هها محههاکا  -2
حههوبهی، نصههض خههه عههدد دنههده گیهه  در محههل مکاخههض ه در ن ههر 

 گرات  طعام  انه ه حمام برای محاا ی  آن یطعه.
ات ه کارمکدان اداری که خ ح کمهری بهه لد  ی ر ت یض -3

دا ل محاکا حوبهی با  ود حمل مل نمایکد، ت یه ه ترتیض کارت 
هخایط برای  رخونل محاکا ب   بلوگیری اب ت دیدات امکیتل ه 
ثبهه  رابدههتر مههرابعی  کمهها اههل خههابق اب طریههق محههاکا ابتدائیههه، 

 حوبهی ه ا تصاحل.
دجد محاکا ه بهالل گهرات   اک کاری ه انترات ایغالل اب مرابل م

 اطراف دیوار های  ارکیکگ محاکا.

دغههه ګههډ  هه هي کههې دنکګرهههار اخههتیکاف  ټههه نی 2/11/1338 ههه 
محکمههې درئههیس ترڅکهها ، دښههاري محکمههې رئههیس ، یویههم ر 

کاف ییارهههههیانو، دبشهههههرحرونو رئیدهههههې حهههههبریکا حمیهههههدي، اخهههههت
څهههارنوالۍ داړهنهههد بر هههې مدهههولیکو اه اخهههتابه، دملهههي امکیههه  

د هکی نههو انجمهه  مدههولیکو، دمحههبس الۍ مدههولیکو، دمههدااڅههارنو
 کارمکدانو ګډهن کړی ه. همدیر اه داړهند بر ې یو یم ر نو

دبکدیانو  ه اختابهلۍ  یرهللا  اکدار،دمحم یاخهر، حهاکا ، دښهځیکه  
 بکدیانو  ه اختابهلۍ  اطرې اه یو یم ر نوره  برې هکړې .

ته دې له بکهدي تحریهق نهه د هکیل  ردبکدیانو اختابه ههیل له مداا
ترخره ک ږي، دیید  رم ات دې له بیات ترحا څ ه کار ها دتل 
یي، مهدااد  هکی نهو تهه دې  یدهې معلهومې یهي، ییهد دې دبکهدي 
 رهړاندې هرکوت یي، خیاخي بکدیان دې  ه ارمانونو کې یامل 
یي، بشرحرویو تهه دې  املرنهه بیاتهه یهي، څهارنوات دې دبکهدي 

م هلیکهي، بکهدیانو تهه دې دخهیورت بمیکهه د ولې  بهرې کهم مه
ارمهان  راخها  دې دبیهات عمهر  ۱۶۱برابره یي، دهلدمشر د 

دې  الههل رههلرهنکههي بکههدیان اباد یههي، یلهها دا دۍ کههې ی صههي ع
ک ږي، دښځیکه بکدیانو لیاره دې د بکد موده کمه یي اه یهو یهم ر 

 داخې نور هړاندیشهنه هکړت.
دنکګرهار اختیکاف محکمې  دبکدیانو دختونشه له اهریده هرهخته

رئههیس یضههاهتیارعبدالولي  یارههي باده( د بههره  رم ههات ههیههل 
دمحبوخیکو ختونشې اهریدت اه د یل حه حی   هه چوکهاټ کهې  

 هرته رخیدګي یې دنده ده.
نوموړي هایي  ه ځ کو بر و کې ختونشې یته  و  ه  بره یې ، 

م  چهې  ههه ه هواد کههې اهمدې تحمیلهې بګههړې ټهوت بکدههټونه بیههان
 کړي، چې بشیړرغښ  یې ه   ته اړتیا لري.

یاري باده بیاته کړه دیضایي  رېکړه اهعدال  ښه تامی  لیاره 
ارګههانونو مدههلکي اه بههې  رېههوالي تههه اړیکههه اړتیهها ده اه  هداړهنههد

دټولکې دبرا اه دهګړه دژهنهد  ونهدیتون تهه دیویهانون رهرهرت 
 دی.

رعي اه دیهه اخههتیکاف محکمههې رئههیس ههیههل یارههیان دنکګرهههار
ده واد نااذه یوانیکو  ه چوکاټ کې  یلې یضایي چارې  ه بشیړه 

 ا  خره یو ځای  رم  هړي.أبې طراۍ د یضایي ر
د یضاهتیارعبدالولي  یاري باده (  ه  بهره کهه  هه محکمهه کهې 

لههه موب ههو دالیلههو  رتههه خیاخههي دهخههیه لههه دهه میایههتو اه بشایههي 
رخیده ګي هرته هنه دهخیه له یوې میایتې مودې څ ه هاهړي اه 

 یي موظب یاري دیانون خره خا مجابات ک ږي.
ړه ګهډ مدهولی  هبالهه اه دبکهدیانو ګهنوموړي ده واد آبادي دټولو ه

له اختابه یې غوښهتکه هکهړه، چهې داخهتیکاف محکمهې اړهنهد دههر 
 ډهت اداد  ه م کیوي کې هرخره همکاري هکړي.

ف څهارنوالۍ کایو رئیدې حبریکا حمیدي، اخهتندغه راب دبشرحرو
اخههتابه اه نههوره مدهه لو ګههډهن هالههو د یلههو کړنههو  ههه اړه  بههرې 

 ګۍ ډاډ هرکړ.ه هکړې اه  ه راتلونکي کې ختونشه ته د رخید
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 Chief justice precipitated in judicial 

intratubal conference in India. 

 The circulars of the Supreme Court. 

  M.Sangary meeting with the head of 

Maxplank. 

 Educational memorandum signed 

between Supreme Court and Maxplank. 

 Event and News. 

 The head of Kandahar appeal court 

visited the district court of his province. 

 The head of Nengarhar and Nemroz 

appeal courts visited the jails of their 

provinces. 

 The head of faryab appeal court visited 

the city primary court his province.       

  The Kabul and Nemroz appellate 

department held session. 

   The security and administrative 

session held in Kabul 4th primary city court. 

   The criminal decisions of courts. 

   Coordinative sessions held in 

provinces.                          

 

یضاهتیوه دمحم بمهان خهکګری دعهالل یهورا غهړی اه 
دخترې محکمې  خر رخ  دکض  ردرییمهه هرهخهته 

داتر   نا له غرمې  له ښاغلل هلب  لدم  دماکس 
لههه مدههلوهت اهمیههرم  داکتههر آالریهها دنومههوړی داتههر 

 کتل .د رهژی د  رهګرامونو له مدلوهلې خره ه
 ه دې کتکه کې ښاغلل  لدم   دماکس   نک  داتهر  

د ایهههههههداماتو  هههههههه اړهنهههههههد د نومهههههههوړی  هههههههرهژی د 
رهبنیش رهګهههرام دبیههها  یلولهههو  هههه تهههړاه چهههې د م هههه 

 برې هکړې اه بیاته یې کړه چې   وا  ءځکډیدلې ه
 ه کابل خریکا کې د ښځمکو یاریانو لیاره د ظرایه  

عادالنههههه  د لوړهلههههو هرکشههههاي د اخاخههههي حرویههههو ، 
محهههاکمې د معیهههارهنو اه یضههها د یلهههواکۍ  هههه هکلهههه 

بوړیوی ؤ اه اه  هوډلري ترڅهو دا  رهګرامونهه  
ادامههه همههومل اه ښههځمکو یارههیانو لیههاره دکابههل  هههه 
هالی  اه دهرات اه بل    ه هالیتونو  کې خره هرته 

هرکشا ونه بوړ یي ، که څه هها خهتره محکمهه د دې 
 رهګرامونه نه یهوابي غوښتونکې ده ترڅو دارهبنیش 

 ه ښځمکو یاریانو  وری مکحصر نهه هي ،  هو مهونږ 
هغههه چههې لههه هړانههدی څ ههه   نګههذاري کههړي دی اه د 
آلمههان هیههواد  دب رنیههو چههاره هبارت لههه  ههوا مک ههور 
یویدی ، اړیهو ترڅهو لهه خهترې محکمهې خهره یهې   هه 

و  هههه راتلهههونکې کهههې  هههه څههههمغهههږۍ کهههې عملهههي کهههړه 
داحداخههی  ههها  ههه  ههام کههې هرهخههتیو   نګههذاریو کههل 

 هلره .
 ه مرابل کې محترم خکګری  ه احولو کې له یاریانو 
خههره  ههه رهبنیههش ډګرکههې د مههاکس   نههک خههابمان لههه 
همکههارۍ څ ههه م تههړ هکههړ اه ژمکههه یههي هکههړه چههې 
دیضههائیه ځههواک عمههومل اداري آمریهه  اه همدارنګههه 
دیضههایي تعلیمههاتو ریاخهه  خههره  ههه تمهها  کههې بههه د ههام 

ونهو د بوړهلهو  ههه تهړاه ختاخههو  هه  برتیهها هړ رهګرام

 هرخوه .
 

د ککدهار هالی  د اختیکاف محکمې رئیس نیټه  29/11/1398ه  
یضاهتیار ذبیح هللا ابراهیمي(  ه مشري یو ګډ   هی د ککدهار 
هالی  د یو یم ر هلدوالیو د ابتدائیه محکمو  کجوایي، ژیړي، اه 
میوند هلدوالیو څ ه لیدنه هکړه اه د ټولو هلدوالیو حارریاني یې 

 ککټرهت کړې.
 کجوایي، ژیړۍ، اه میوند هلدوالیو د محکمو اړهند د    هيګډ 

مرابعیکو نه یې د محکمې اړهند ختونشه اه مشک تو  ه اړه نیغ  ه 
نیغه  وښتکي هکړې، اه مد لیکو ته یې خیارښتکه هکړه چي د 

رهیه هکړي تر څو هغه باهر چي د ککدهار  غوره مرابعیکو خره
 رنه کړه. د الخه ه ییه یوه  یدا کړی دئاهلس  ر یضا

ښاغلي ابراهیمي  ه ټولو اداره باندي د همغږۍ مغ هکړ، چي  ه 
ګډه به د مرابعیکو د ختونشه  ه حل کي د یو بل خره همکاري 

 کوي.
هرهخته د اختیکاف محکمې رئیس یضاهتیار ذبیح 
هللا ابراهیمي(ههیل چل بما د همدې خفر خره خا به د میوند 

ي د ډیري ختري چاهدني له هلدوالۍ د تعمیر چي څه موده هړاند
ي اه د میوند ییاءهللا هرغوت  امله د کاره لوېدلل هه بیرته به ان

هلدوالۍ  لګو ته یې ډاډ هرکړ چي د تعمیر د بیارغوني خره خا به 
ژیړۍ هلدوالۍ کي د ځیکو   هبیاځلي د محکمې ابراآت چي م کي 

یږي ملحوظاتو له امله ابراء ک دت د میوند هلدوالۍ کي ابراء ک
 چي  لګو ها  ه دې ایدام  وښي هښوده.

ښاغلي ابراهیمي د  یل خفر  ه لړ کي د ژیړي هلدوالۍ هلدوات 
خره اه همداراب د میوند هلدوالۍ د هلدوات اه امکیه یومکدان خره 

 ۍهکتل چي  ر یو لړ موروعاتو یې بحب هکړ، د میوند هلدوال
ر هالی  د ندان  وښي هښوده چي د ککدهااهلدوات اه امکیه یوم

چي  یم خفر دهاختیکاف محکمې د رئیس ښاعلي ابراهیمي( دا څو
میوند هلدوالل ته یې کوي هغوی د  یلو  بره  ه دهام بیاته کړه 
چي د ککدهار د اختیکاف محکمو رئیس خفر یادي هلدوالۍ ته بموم 
مورات ال یوی اه  یاهړی کوي اه  وښي یې هښوده چي ښاغلل 

حکوم  دارۍ ال  یاهړتیا ته  ېالۍ کي ښابراهیمي د میوند هلدو
 متوبه دئ.

 ههمدارنګه د اختیکاف محکمې رئیس ښاغلي ابراهیمي د اړهند
محکمو د چا یریات څ ه لیدنه هکړه اه د محکمو د ن اا   ه اړه یې 
 دماتي  رخونل ته البمي خیارښتکي هکړې اه بیاته یې کړه چي 

محکمې  ه ښاید  کي  ن اا  د ایمان یوه بر ه ده اه همدارنګه د
 ي.یم ا رهت لوبوي، نو باید بدی توبه هرته ه

یارښتکه خښاغلي ابرهیمي د هلدوالیو ابتدائیه محکمو رئیدانو ته 
هکړه چي د عدلي اه یضائي ارګانونو د عالي کمیټې د طربالعمل 

ږۍ غونډي دایري کړي، ترڅو د یانون حاکمی   ه غمطابق د هم
ه تامی  خي اه د هلس کارهنه   یل ه   ټولکه اه عدال   ه ښه توګ

 خره خرته هرخیږي.
 ه  ای کي د اختیکاف محکمې رئیس ښاغلي یضاهتیار ذبیح هللا 
 ابراهیمي(ههیل چي د اداد خره مباربه بما لومړی تون دی اه 
بیاته یې کړه چي اه  یضائیه یوه د بدلون  ه حات کي ده اه 

راځي اه هیچاته به ابابه کي نوي بدلونونه اه تحوالت ه رهبانه  
هرنکړي؛ ترڅو د یضائیه یوې  ه کارهنو کي ال  ههکه هکړي اه 
بیاته یې کړه چي د ککدهار هالی  د ټولو اړهند اداره خره به د ښې 

ږۍ  ه  ار د اختیکاف محکمې د غونډه  ه تاالر کي د ت ر  ه غهم
ر بوړي کړی تر څو د عدلي اه یضایي اداره ت ېه ګډه ناخت دهام 

 وې هي.یرامکځته  ۍږغمکځ ال ښه هم
 

 "عبدالریومخهههید یضهههاهتیار 1398 /7/11 مههه رخ یهههوم
 اختیکاف هالی  نیمرهب همراه با ۀرئیس محکم"کمالل
 ،ارنوالل اخههتیکافڅههرئههیس  "یههیرباد"ایصههل  معیتههل

ارنوالل مبهههاربه بهها بهههرایا امکیههه  دا لهههل ه څهههرئههیس 
رایا عدکری ه ب مباربه با ارنواللڅرئیس ،  اربل
مهههدیری  عمهههومل  اب ارنوالل تکفیهههذ احکهههام،څهههرئهههیس 

 .بابدید بعمل آهرد ها محبس ه توییب  انه
، در ن ده  مدههلوت مههدیری  محهبس رههم   یههر مرههدم

حروه  احراه  واهانرا که اعتصان بندانیان  همعضل
 ، به بحب گرا  .نده ایان اب مرامات ذیص ح گردید

را بدی  های  معضل ه هیلات همراه ا  محکمهرئیس 
داندهههته ه اظ هههار نمودنهههد تههها تعهههدادی اب بنهههدانیان را 
حارههر نمههوده تهها بههه طههور مدههتریا مشههک ت یههان را 

 اختمان نمایکد.
تهه  اب محبوخههی ، چکههد تهه  اب  16بعههد اب اختحضههار 

عمهل بمحبوخی  در مهورد اته ف حرهوه یهان حهحب  
نبههود اضههای کههاال بههرای بههود ه بهها ، نبهههود ه ه آهرد

ود آن کهههاال، ه عهههدم بر هههورد مکاخهههض بههها بهههره، نبههه
نمودنهد ه  بیان راه  وی، بندانیان را اب چالش ای ارا

اعطههای حرههوه   واخههتار توبههه بیشههتر مرامههات بههرای
 ند.ه اب شندانیان مطابق به یوانی  ید مشرهن

متعایباً  رئیس محکمه همکاری ن ادههای مدهلوت را 
  اب بمله هبایض یانونل یان داندته ه اظ هار دایه

ارنوالل هها هرکهدام بهه څهمحهاکا ه ههای که ریاخه  
یهههانون ه رعایههه   خههه ا  هههوی، در یدهههم  تطبیهههق

عههههدال  در احتههههرام بههههه حرههههوه بنههههدانیان مدههههلوت 
  ارنوالل اخهههههتیکاف هعهههههدڅهههههرئهههههیس  بعدا  میبایهههههکد.

همکاری یانونل را خیرد ه ابراب دای  که رعایه  
هظههایب یههان یههرار داده ه در  ۀیههانون را خههر لوحهه

ه مت مهههی  مهههوارد یهههانونل را رعایههه  یدهههم  حرهههو
  واهکد نمود.

ارنوالل اخههههتیکاف ه څهههه، رئههههیس محکمهههههرئههههیس  ه
دا لهههههههل ه  ارنوالل بهههههههرایا امکیههههههه څهههههههرئهههههههیس 

نهههد کهههه ه اگردیهههد  هههاربل  واههههان لغهههو اعتصهههان
ه بههههه تعریههههض آن محبوخههههیکل کههههه اعتصههههان نمهههههود

بهههه اعتصهههان  ایهههان  واهکهههد  بودنهههدبیان دایهههته کهههه
یلهههات بههها ه ههمهههرا  مههههمحک رئهههیس در ادامهههه داد، 

ب هههه، معایکههههات حههههحل مههههدیری   همههههراه ا  بههههه
عمههههومل محههههبس راتههههه ه آنعههههده اب محبوخههههیکل را 

را  واخههه   دهههه  ههههای یهههان را ده تهههه بودنهههد کهههه
حههههحب  نمهههههوده ه بههههه ب هههه، حهههههحل آن هههها ه بهههها 

آن ههها  دهههه  تههها مهههدیری  عمهههومل محهههبس ههههدای  داد

یهههمس الهههرحم   یضهههاهتیار24/11/1398مهههورخ هههکج یهههکبه  یهههوم -
اب  لههههرات بههها بمعههه  یههههال کافیمحکمهههه اخهههت سیرئههه"لیههه  سیرئههه"

نمود هطهل تمها  ههای داریدمحاکا هلدوالل های آن هالی   مرابعی 
تلیفونل بها مدهلولی  محهاکا هلدهوالل هها  واههان توبهه بهدی  ب هاطر 

  یمهرابعه مشهک ت به یدارحضهوریدر دشک ت مردم یهد. ه راد م
  یعهدال  هیهفاا  یمأمهردم را درامهر ته یهمکهاررخیده گل نمهوده ه 
هااههشهد محههاکا  . وانههد  ههاههها م هیبههه دهخهه لگهه دهییههانون در رهنههد رخهه

  یتادریدهههم  مشهههک ت مهههرابع کهههدینما لتههه   مههه  یهههدرخهههطح هال
 نوربند.  غی  درهت  لخع چگونهیها ابه هیبه دهخ لگ دهیهرخ

یضهههاهتمکدمفتل دمحمهبیهههر رئهههیس محکمهههۀ  21/11/1398بتهههاری   -
اخهههههههههههههتیکاف هالیههههههههههههه  بهههههههههههههادغیس بههههههههههههها حضهههههههههههههور دایههههههههههههه  
یضهههههههههاهتمکدعبدالردیر"دالهری" رئهههههههههیس دیهههههههههوان بشاءاخهههههههههتیکاف 
باعبهدالغفور"ملکشی"هالل آن هالی ،عبههدالعشیش"بیک"رئیس یههورای 

کههاری ا   هالیتههل ه ب اءالدی "یادخل"عضویههورای هالیتههل در داتههر
 دیدارهم یات نمود.

درای  دیدار رهی همآهکگل هتحکیا رهابط حدکه بی  هاحدهای دهمل 
یواءث ثه، حکوم  داری  ون هتأمی  امکی  محاکا مرکش ههلدوالل 

 هابحب تبادت ن رحورت گرا .
یضههههاهتوات حههههدیق هللا "حریههههق" رئههههیس  21/11/1398بتههههاری   -

ل احمهههد"الکو" رئهههیس محکمهههۀ اخهههتیکاف هالیههه  میهههدان هردک بههها گههه
ارنوالل، یهکی "غکل" رئهیس امهور بنهان ه خهمونیار مک هور الحهق څ

 "یفق" مدیرمحبس در داتر کاری ا  دیدار ه م یات نمود.
رم  عرب  و  آمدید رئیس محکمۀ رهی یک خلدله موروعات 
مکجمله ایجاد تداند ههمآهکگل ، رهابهط حدهکه ه همکهاری درمحهدهده 

 بادت ن ر حورت گرا  .احکام یوانی  بحب ه ت
یضهههاهتیار یهههمس الهههرحم   27/11/1398یهههوم یکشهههکبه مهههورخ  -

"رئههیس  یههل" رئههیس محکمههۀ اخههتیکاف هالیهه  هههرات بهها بمعههل اب 
 محصلی  حروه  وهکتون کاتض در داتر کاری ا  دیدار نمود.

رئههیس محکمههه رههم   ههو  آمدیههد بههه محصههلی  اب ابههراآت محکمههه 
انی  نااهذ  کشهور معلومهات درب ، ههای م تلهب بهادر ن هر دایه  یهو

داده هبه محصلی  توحیه نمود کهه ته   نمایکهد تها در دهره تحصهیلل 
 وی، اب تجارن اخاتید هاب نحو  ابراآت ب ، های عدلل هیضهائل 

 دیدن نمایکد.
نمایکهههد  انجمههه  مدهههترل هکههه ی مهههدااد در ههههرات نیهههش اب تههه   هههها 

ی  عههدال  هدخههتآهرد هههای ارگان ههای عههدلل هیضههائل در راخههتای تههأم

هحاکمی  یانون در آن هالی  معلومات داد.ای  درحالید  که کلیکیک 

ل حرهوه ځحرویل  وهکتون غالض آن هالی  تعدادی اب محصهلی   هوهک
 وهکتون کاتض کابل را ب ه  تبهادت ااکهار بامحصهلی   وهکتهون غالهض 

درآن  هالی  دعوت نموده. ه در ایان نشد  محصلی   وهکتون کاتض 

 اختیکاف دیدن نمودند. ۀهای م تلب ریاخ  محکم کابل اب ب ،
 

دکهههههض  هههههه څلورمهههههه نیټهههههه د خهههههترې محکمهههههې اه 

دنړیهههوالې خهههولې اه یهههانون هاکمکهههۍ لیهههاره د مهههاکس 

  نهههک بکدهههم اه د ااغاندهههتان د حرهههویل څیړنهههو اه 
 را تیههها موخدهههل تهههرمیکځ رهبنیهههش  وههههاهی لیهههک 

 الخلیک یو .

اهید  بههههههه ت  ا ت هاه اهی لیهههههههک یضههههههه    ههههههه دا  وه
ځهههواک دعمهههومي اداري آمریههه   ریهههیدی دیضهههائیه

، هلههههههب  لدههههههم  د ااغاندههههههتان لیههههههاره د خر رخهههههه 

مههههههاکس   نههههههک  ههههههرهژه عمههههههومي مدههههههلوهت اه 

دهکتهههههههور لطهههههههب الهههههههرحم  خهههههههعید د ااغاندهههههههتان 

دحرههههویي څیړنههههو اه  را تیهههها موخدههههل رئههههیس لههههه 

  وا دخترې محکمې  ه مرر کې الخلیک کړ .
 ههههې د نومههههوړي بکدههههم د دې  وهههههاهي لیههههک لههههه م

لههههههه  هههههههوا دظرایهههههه  دلوړهلهههههههو یههههههیږ رهبنیهههههههش 

هرکشههههها ونه د کابهههههل ، ههههههرات اه بلههههه  د ښهههههځمکو 
یارههههیانو لیههههاره بههههوړیږي چههههې د اخاخههههي حرویههههو 

هغهههوی مدهههلکي ظرایههه   یهههاهړی د هههه حهههوبه کهههې 

کهههههړي اه د دې  هههههرهژې اعالیتونهههههه بهههههه د ښهههههځمکو 
یارهههیانو د ظرایههه  دهدې  هههه لهههوري کهههې د دهی د 

ایاهه کههههې داخاخههههل حرویههههو د رخههههیده ګههههۍ هړ یضهههه

رعایهههه   ههههه ډګرکههههې متمرکههههشهي  چههههې د خههههترې 
محکمهههې د یضهههایي تعلیمهههاتو ریاخههه  خهههره بهههه  هههه 

 همغږۍ اه همکارۍ کې  رم  یوهړت یي .

 

 .نمایکد را باب همداهای یان را
 

بهههها ترههههوا ه  ههههاک نفدههههل در  ،توبههههه بههههدی نمایکههههد
امهههور محولهههه یهههان رخهههیدگل ارمایکهههد ه یونیفهههورم 

در  هههاکل محهههیط  نیهههشاء را مراعهههات نمایکهههد ه یضههه
 ۀکهههاری  هههوی، توبهههه نمایکهههد خهههیس رئهههیس محکمههه

ابتدائیههههههههه یهههههههه ری ه یههههههههک تعههههههههداد اب یضههههههههات 
ههههههههای مشههههههک ت کههههههاری یهههههههان را در عرحههههههه 

اب نهههد کهههه یضهههائل ه اداری در بلدهههه مطهههرح نمود
طههههرف رئههههیس محکمههههه هههههدایات البم داده یههههد ه 

ه بهههه ۀ ابتدائیههههه یضههههات ه کارمکههههدان اداری محکمهههه
تع ههههد نمودنهههد کههههه هظیفهههه محولههههه  ۀرئهههیس محکمههه

 هههوی، را بهههه طهههور احدههه  انجهههام داده ه در امهههور 
محولههه  ههوی، اب هههی  گونههه خههعل ه تهه   دریههغ 

 یاا .  اتمهبابدید با دعائیه  یر  .نمل هربند
 

 "حبیض"یضاهتمکد غ م خ ل ۱۱/۱۱/۱۹۳۱بتاری  

اخههتیکاف هالیهه  ااریههان اب ریاخهه   ۀرئههیس محکمهه
 هه، هههای اداری ابتدائیههه یهه ری،دهاهی  هب ۀمحکمهه

 .آن محکمه باب دید بعمل آهرد
اب داتهههههههر حارهههههههری  رخهههههههونل  در ایههههههه  بابدیهههههههد

محکمههههه یهههه ری ن ههههارت نمههههوده ه در رههههم  بهههها 
آن  طههههان بههههه یضههههات ه محههههرری   ۀتههههدهیر بلدهههه

محکمهههه اظ هههار دایههه  کهههه بایهههد بهههه هظیفهههه محولهههه 
،  ابکههههد ه کههههار  لههههق هللا را در میعههههاد معیکههههه ی هههو

گردانل مههههههرابعی  یههههههانونل انجههههههام داده ه اب خههههههر
همچکهههههی  بهههههرای تمهههههامل یضهههههات  ،ابتکهههههان نمایکهههههد

توحهههیه ههههای البم کهههرد کهههه یضهههات بایهههد هظهههایب 
بههه هیهه   ،یههانرا طههور یههفاف ه بهها حفههی بههل طراههل

در بر ههورد نیههک بهها مههرابعی   ،معیکههه انجههام دهکههد

دهاهی  اختیکاال محکمۀ اختیکاف هالی  کابهل  بلدۀ کمیدیون رؤخای

تحه  ریاخه  یضهاهتیار معههراج  ۲/۱۱/1338یهوم چ اریهکبه مه رخ 

 الدی " حامدی" رئیس محکمۀ اختیکاف دایرگردید.

ابتههداء بلدههه بهها تهه هت آیههاتل چکههد اب کهه م هللا مجیههد آغههاب خههیس در 
کا مورهون م تلهب اب یبیهل  یشهک ادات محها2۲ابکداء بلده به تعهداد 

مربوطه، عهرایض ه دهخهیه ههای بشائهل مبکهل بهر راهد تکهابن مهورد 

بحب ه رخیده گل یرار گراته کهه اب بملهه در مهورد دهخهیه ههای کهه 

بههی  محههاکا تکههابن بمیههان آمههده بههود تصههمیا مبکههل بههر راههد تکههابن ات ههاذ 
گردیهههد ه در یدهههم   یشهههک ادات ه عهههرایض نیهههش تصهههمیا ات هههاذ ه بهههه 

یههد تهها مطههابق یههانون درحههل مشههک ت مرابههد مربوطههه هههدای  داده 

 عارری  ابراآت احولل نمائید.
 

بلدههههۀ رؤخههههای دهاهیهههه  محکمههههۀ اخههههتیکاف هالیهههه  نیمرهببتههههاری  
تح  ریاخ  یضاهتیار خید عبهدالریوم "کمهالل" رئهیس  3/11/1338

کاف محکمۀ اختیکاف با ایتراک رؤخای دهاهیه  در مرهر محکمهۀ اخهتی

 دایر گردید.

ابتهداء بلدهه بهها ته هت آیههاتل چکهد اب که م هللا مجیههد آغهاب خههیس رهی 
بعضل چالش ا ه مشک ت دیوان ها، یهعبات اداری ه  رخهونل ریاخه  

محاکا اختیکاف بحب ه گفتگو گردید ه رؤخهای دهاهیه  در  صهوص 

مشک ت ه راد چالش ا  یشک ادات ه ن ریات مکاخض یانونل را ارائهه 
 د ه در مورد تصامیا البم ات اذ گردید.دایتک

ه نیشدر حاییه  بلده حکدهه خمد یکایات مرابعی  توخط رؤخای 

 دهاهی  باب ید اما هی  یکایتل در آن مشاهده نگردید.
 


