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   مجرمین مجازات حکم
 

 اسالم!  نظر از
 
 

 حیات   به  رحمانه  بی  تعرض و  جان  مصونیت  عدم  همانا  حاضر،  عصر  پیچیده  و  عمده های  چالش  و  خطرات  از  یکی
  دیگر،  اسالمی  های  کشور   برخی  و  ما  کشور  در  بدینسو  متعدد  سالیان  از  شود  می  دیده  طوریکه  است،  دیگران  و  خود
ً   -تعداد  یک  های  انگیزه  برخی  اساس  بر  و  اسالم  از  سطحی  برداشت  و  فهم  اثر  در  -جوانان  نو  و  جوانان  مخصوصا
 برخی   و  اجتماعی  عدیده  مشکالت   بروز  اثر  در  دیگر  برخی  و  زنند،  می  کشی  خود  و   انتحار  به  دست  سیاسی  و  دینی
  آوردن   بدست  غرض   به  که   دیگر  ظالم   عناصر   برخی  هستند  و  زنند  می  کشی  خود   به  دست  اقتصادی   مشکالت  از  دیگر
  دقت  اگر  و  برند،  می بین  از  را  آنها  و  نموده  بازی  دیگران  حیات  به  انتقام  حب   غضب  هغریز  اشباع  یا  و  ناچیز  پول

 میگردد.  خالصه جهل( و )ظلم بزرگ عامل دو در شده ذکر عوامل تمام نماییم
 

  که   رفته  شمار  به  اسالمی  شریعت   ضروری  و  عمده  مقاصد  از  یکی  نفس(  )حفظ  عنوان  به  حیات   حق  به  دسترسی
  بخاطر   و  است  نموده  معرفی  انسان  تولید  قانونی  و  مشروع  راه  عنوان به  را  ازدواج  آن  تحقق  و  ایجاد  جهت  خداوندج
  مستحق   شود  واقع  هم  خطا  گونه  به  قتل  که  صورتی  در  حتی  شرعی  موجب  بدون  را  انسان  قتل  انسانها،  جان  مصونیت

  :است فرموده المتع  هللا حیات حفظ جهت  قصاص قانون اجرای  مورد در است، دانسته مجازات و تعقیب
 

 ۱۷۸ البقرهالقتلی{ فی القصاص علیکم آمنواکتب }یاایهاالذین
 

  :ترجمه
 

  است(   شده فرض برشما قصاص کشتگان، باره در  اید! آورده ایمان که کسانی )ای
 

 است: فرموده  داشته بیان را آن حکمت دیگر آیه در و
 

  ۱۷۹البقره تتقون{ لعلکم االلباب یااولی حیاة القصاس فی لکم }و
 

 :مهترج
 

 . است( زندگی و حیات قصاص،  در شما برای خرد! صاحبان )ای
 

 : فرمودند پیامبر)ص(  که است روایت )رض( انس از
 

  بخاری صحیحالنفس{ قتل و شراک اال }اکبرالکبایر
 

 :ترجمه
 

 است(  نفس کشتن و خداوندج به آوردن شریک گناهان: )بزرگترین
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  از  استفاده  با  افغانستان  مردم  دشمنان  اواخر  این  در  سلم   و  هعلی  هللا  صلی  هللا  رسول  و   متعال  هللا  فرمود  نظرداشت  با
  در که  نیست روزی و  میدهند قرار خویش انتحاری و  تروریستی حمالت مورد را ما مظلوم مردم مختلف های ترفند
 ندهد. رخ انفجاری کشور کنار و گوشه

 

 ً  از  جلوگیری  و  جامعه  در  امنیت  نتامی  جهت  افغانستان  اسالمی  جمهوری  رییس  شخص  از  مردم  توقع  و  خواست  بنا
  قضایی    و  عدلی   های  نهاد  توسط  کشور  نافذه  قوانین  اساس  به   که  مجرمین   از   آنعده  اسالم  شریعت  مطابق  با  مردم  کشتار

 این  از  مردم  نگرانی  و  حیات  تا  تطبیق  شان  باالی  را  اعدام  مجازات  حکم  اند  شده  )اعدام(  مجازات  به  محکوم
 گردد. پند ندشمنا به و تضمین  ناحیه

 

 بالغ  اال علینا ما و
 

 پنجشیری احسان محمد
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