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  cv-10132-LAK-01: شماره دوسیھ
 

 اعالمیھ جیمز ای بیزلی، جونیور

 : من، جیمز بیزلی، جونیور، بدین وسیلھ بیان می دارم

کالت در این و برای و پنسلوانیا می باشممشترک المنافع من دارای مجوز برای وکالت در  .1
شرکِت با مسوؤلیت محدود بیزلی  ھیئت مدیرۀ شریک و عضو ھمچنان. امدادگاه پذیرفتھ شده 

نیز سوالس /عدالت طلبان در پروندۀ اسمیتو در عین حال یکی از وکالی مدافع  نیز می باشم
 سوالس برای برگشت دارای از رزرو بانک/این بیانیھ در حمایت از موقف اسمیت. ھستم
کنم  لوماتی ارائھ میمن این اعالمیھ را بر بنیاد مع. گارنشی در نیویارک تقدیم شده است فدرال

اگر نیاز . کھ من معتقد بھ درست بودن آن ھستم یکھ صحت آن بھ من روشن شده و یا حقایق
 . باشد من می توانم بر معلومات مندرج در این اعالمیھ شھادت بدھم

سوالس، /میالدی و متعاقب آن ھفتۀ بعدی، شاکیان اسمیت 2003فبروری  28از شروع  .2
علیھ طالبان و امارت اسالمی  ائربرای محترم ھارولد بشواھدی را برای ادعاھای شان 

 . افغانستان تقدیم کردند
) 25شماره  EFC دوسیۀطی (میالدی، قاضی بائر نظر و حکم اش را  2003در ھفتم ماه می  .3

) TRIA(قانون بیمۀ خطر تروریسم بر اساس . کرد صادرسوالس /بھ نفع شاکیان اسمیت
پرداخت مبلغ طالبان را محکوم بھ میالدی و حمایت از قوانین، قاضی بائر  2002مصوبۀ 

 . سوالس نمود/میتبھ نفع اس) بدون سود قانونی(الر د 59,262,189.57
سوالس و علیھ طالبان و امارت /میالدی، حکم بھ نفع اسمیت 2003در چھاردھم جوالی  .4

 .28شماره  EFCدوسیۀ . اسالمی افغانستان صادر گردید
د افغانستان بانک  از جانبمیالدی، حکم توقیف دارای ھای طالبان کھ  2022فبروری  22در  .5

این حکم . گردیدمنشی این محکمھ صادر توسط دررزور بانک نیویارک نگھداری می شود، 
توسط میالدی،  2022مارچ  14توسط رزرو بانک فدرال گارنیشی بھ کار گرفتھ شده و در 

 . ید و استقبال قرار گرفتأخدمات مارشال مورد ت
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، حکم محکۀ محترم است کھ توقیف دارای ھای طالبان را الی زمان 48شماره  EFCدوسیۀ  .6

 . نامحدود، تمدید می نماید
 ،است کھ مطابق حکم توقیف، جھت قضاوت یھدول زمانی قابل توجیک ج ،1ضمیمۀ شماره  .7

ایاالت متحده آمریکا  1961 سال 28شماره  محاسبات، متعاقب کداین . عمال می باشدقابل اِ 
میالدی، سود این قضیھ، بطور دوامدار انباشت و  2022می  4اعتبار از . گرفتھ شده است
 . تجمیع می گردد

رای با اعتبار محکمھ علیھ طالبان و سومین حکم توقیف دارای سوالس اولین /ادعای اسمیت .8
ھاولیش . نیویارک نگھداری می گردددرال کھ در رزرو بانک ف ھای د افغانستان بانک است

 00740م سی  1:20و علیھ طالبان  01570-م د/03در برابر اسامھ بن الدن و قضیھ نمبر 
مبلغ این سھ حکم توقیف، کمتر از مجموع . اولین و دومین دوسیھ ھای توقیف دارای ھاست

 . نگھداری و در دسترش می باشدوجوھی است کھ برای احکام توقیف مربوطھ، 

بھ ایاالت متحده آمریکا  ، در فیالدلفیا و پنسیلوانیایاین اعالمیھ تحت مجازات شھادت دروغ 
 . میالدی اجرا شده است 2022ماه می ........ تاریخ  
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