
  

 طتزٍ هحکوَ جوِْری اطالهی افغبًظتبى
 ریبطت هحکوَ اطتیٌبف ّالیت دایکٌذی

 ریبطت هحکوَ اثتذائیَ ػِزی 
 ریبطت دیْاى جشاء ػوْهی 

 هحبکن اثتذائیَ در لضبیبی جشائی فبرهت ًؼز احکبم لطؼی
 (3ػوبرٍ )

خالصه جریان 

 واقعه :

ریضَ خویص بیاى داضتَ است کَ ًی اهٌیَ ولسوالی پاتو عارض و در ععٌواًی قوهاًذا 32/3/1255( هورخ 8181859)ع ر( و )ظ ر( ولذ  )ط ر( طی عریضَ هطبوع ًوبر ))ط ر ( ولذ  -1

و بَ وی گفتن کَ  هي هیخواُن اب را تقسین ًواین و ُویي ضخص را گرفتَ و هي رفتن اب را از آبخاًَ اضافَ کردم  آب ب قبل از هي ي خود را آبیاری ًواین دیذم کَ ط حری هیخواستن زهیس

 ی سٌگ کوبیذى. ُط ا و هادرش در صحٌَ آهذًذ و ُورا –م د  –ٍ و پذرش  ا م و برادراًص ُریک ف ا دباالی هي و پسرم حولَ ًوو

خالصَ دالیل 
 ځبرًْال ّهطبلجَ 

 جٌی ػلیَ لضیَ. ًظزیَ اُل خجزٍ هجٌی ثز هْجْدیت آثبر ضزة ّ جزح در ثذى ه -1

 هي  ّ ط ا خْى ػذٍ ثْد.  یداػتَ کَ هي ُوزاٍ ط ر چٌگ ثَ چٌگ ػذم ّ ثیٌ هتخلف لضیَ اػتزاف -2

کْد هذکْر لبثل هجبسات هی ثبػذ ثٌبًء اس حضْر رئیض صبحت ّ ُئیت  89کْد جشا ّ ثب در ًظز داػت هبدٍ  112َ هطزّحَ کظت الشاهیت کزدٍ ّ هطبثك ُذایت هبدٍ تخلف لضیَ م د ًبم ّلذ ا م در لضیهطبلجَ: ه
     جبسات فزهبیٌذ. هلضبئی هحکوَ هحتزم اثتذائیَ ػِزی هطبلجَ دارم کَ هطبثك هْاد فْق الذکز هتخلف لضیَ را هحکْم ثَ 

خالصَ دفغ هتِن 
 ّ یب ّکیل هذافغ

ض گزدیذٍ اطت ّ ثیبى داػتَ م ّلظْالی پبتْ ّالیت دایکٌذی ػبرًظز ثَ هالحظَ اّراق دّطیَ، جزیبى طْری اطت کَ اطبهیبى ُزیک )ط ر( ّلذ )ظ ر( ّ)ظ ر( ّلذ )ع ر( طی ػزیضَ هطجْع خْیغ ػٌْاًی همب
ا تمظین کٌین ْیغ را آثیبری ًوبین ّ دیذم کَ لجل اس هبیبى ط ر ثزادر هْکلن در حبل آثیبری سهیي ُبیغ ثْدٍ کَ ّی ثزای اطبهی ط ر گفتَ اطت کَ آة راطت کَ هبیبى صحزی ثَ طز جْی اة رفتین کَ سهیي خ

 د لت ّ کْة لزار دادٍ اطت. را هْرٍ ّ ػخص ط ر ًبم ثب هؼت ّ طٌگ ّی ح هبًغ آى کبر ػبى گزدیذاهب ط ر هذکْر لجْل ًکزدٍ اطت . ّ اس ایٌکَ ثزادر هْکلن  ط 
ُیچ گًَْ ادػب ػلیَ هْکلن ًذاػتَ هْظف در اّلیي دلیل الشام خْیغ ًظزیَ اُل خجز را ثَ ػٌْاى دلیل الشام للوذاد ًوْدٍ اطت کَ در جْاة هیتْاى گفت کَ اّاًل اطبهی ط ر  څبرًْال -1:  څبرًْالرد دالیل الشام 

ًذاػتَ اطت ّ طٌگ ُن اس طزف خْاُزع ثَ ّی اصبثت ًوْدٍ اطت  غط ر کْچکتزیي ًم ّ جزح اطبهی ةاطت ّ در ػزیضَ خْیغ ػلیَ اطبهی ط ر ّلذ ا م ػبرض گزدیذ اطت. دّم هْکلن ّ ثزادراًغ در ضز
 ُیچ گًَْ الشاهیت را ػلیَ هْکلن ثَ ثبر ًوی آّرد.  څبرًْالکَ ایي دلیل 

 ًبم ثزادر هْکلن را ثب هؼت ّ طٌگ سدٍ اطت. ر چٌگ ثَ چٌگ ػذٍ ثْدًذ ّ ػخص ط ر هْکلن ثیبى داػتَ اطت کَ ُوزا ط هحتزم در دّهیي دلیل خْیغ اس ایٌکَ گْیب  څبرًْال-2
کْد جشا اصذار فزهبیٌذ تب ثبػذ کَ ػذالت ثَ ّجَ احظي  5لبًْى اطبطی ّ هبدٍ  25هطبلجَ ّ اطتذػب اس هحکوَ : ثب هالحظَ اّراق دّطیَ اس حضْر ُیبت هحتزم لضبئی هیخْاُن کَ حکن ػبًزا هطبثك ُذایت هبدٍ 

  تبهیي گزدد. 
ل خالصَ اطتذال
   ُئیت لضبئی 

 ی طزف همبثل ثخبطز اطتفبدٍ اس آة ثب ُوذیگز جٌجبل ّ در گیزی ًوْدٍ ام. ُزاف  ًوْدٍ کَ ُوزاتهتخلف اػ  -1
 هْجْدیت هؼبُذات کلیٌیک صحی توشاى ّلظْالی پبتْ هجٌی ثز ّجْد آثبر ضزة ّ جزح.  -2
  ًظز ثَ هالحظَ هؼبُذات ضزة ّ جزح اس ًْع لجبحت هی ثبػذ.  -3

ثَ اتفبق  ی هظبػذ حمْلی ّهْظف لضیَ  څبرًْالثب حضْر داػت  ُـ ع خْیغ  16/4/1388درجلظَ لضبئی هْرخ  ّالیت دایکٌذی  بُئیت لضبئی ریبطت دیْاى جشای ػوْهی هحوکَ اثتذائیَ ػِزیه -1   ًص حکن 
 ثزای هتخلف اخطبر دادٍ هی ػْد کَ در ایٌذٍ دیگز هزتکت کذام تخلف ًگزدد.  جشاء کْد  112هبدٍ ُذایت  آراء هطبثك 

طجت لطؼیت 
 اطفبل اس هزحلَ اثتذائیَ لطؼی ّ ًِبئی گزدیذٍ اطت.  برًْالیڅگشارع اس ثَ اطبص  حکن اثتذائیَ 
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