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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ آصفي خوشحال

 

 د اعدام حکم او څو مهم ټکي

مه( د وسله والو طالبانو له لوري خونړی برید ترسره شو او په کې ۳۱وروسته له هغه چې په کابل کې د )د وري 
دوشنبې په  تیرې محمد اشرف غني د په سلګونو بې ګناه افغانان ټپیان او په لسګونو ووژل شول؛ افغان ولسمشر

که څه هم تر دې . وویل چې ډیر ژر به په اعدام محکومو بندیانو د اعدام سزا پلي شيورځ پارلمان ته په وینا کې 
دمه معلومه نه ده چې افغان حکومت د څومره وسله والو طالبانو د اعدامولو پریکړه کړې ده او نه هم په اعدام د 

طالبانو د یوې اعالمیې په خپرولو کول شوی دی. خو وسله والو محکومو کسانو نوملړ رسنیو ته په الس کې ور
سره ویلي چې که بندیان اعدام شول، دوی به یې په ځواب کې هغه څه ترسره کړي چې په توان یې پوره وي او 

 .عدلي ارګانونه به د دې لوړه بیه پرې کړي
وو طالبانو د اعدامولو غوښتنه کوي او دوی همدا راز هغه ډلې او پېژندل شوي اشخاص هم ګواښلي چې د محکوم ش

کلي او جزئي »په وینا یې د دوی په اړه هېڅ بې تفاوته نشي پاتې کېدالی. طالبانو ویلي چې دوی به دغه کسان په 
 .«د نظامي اهدافو په قطار کې داخل کړي توګه

ي، بشري او افغاني اصول تر که څه هم د افغانستان د جګړې په تیر تاریخ کې وسله والو طالبانو هر رنګه اسالم
پښو الندې کړي او په ډیرې بې رحمۍ یې صحرایې محکمې پلې کړي دي خو د وسله والو طالبانو له لوري په 

دوی د بشري حقونو د دفاع پر نړیوالو ادارو، خپلواکو رسنیو، وروستۍ خپره شوې اعالمیه تر ټولو جالبه دا ده چې 
د ولسمشر د وروستي  کړی چې له خپل اثر رسوخ څخه استفاده وکړي او سور صلیب او نورو سازمانونو هم غږ

دریځ اړوند چې ویلي دي؛ ډیر ژر دی چې په زندانونو کې پر اعدام د محکومو بندیانو د اعدام پر دوسیو به السلیک 
 .په دې اړه بې تفاوته پاتې نشي وکړي؛

ته وګورو نو د ټولنې د اصالح لپاره د وسله والو  که د اسالم له مخې له ظالم څخه د مظلوم د حق اخیستلو اصل
مخالفانو اړوند د ولسمشر وروستی دریځ پر ځای دی چې ویلي دي : ډیر ژر به په اعدام محکومو بندیانو د اعدام 
سزا پلي شي. ځکه د مجرم د خپل جرم په سزا د رسولو سره د ناحقه وینو تویولو مخنیوی کیږي ، د خپل منځې 

منۍ مخنیوی کیږي او بالخره په ټول عالم کې امن قایمیږي. ځکه که مجازات وي نو قاتل د بل په جګړې او دوښ
 قتل کې د ځان قتل بولي او په دې سره د ټولو ژوند خوندي کیږي.

کې فرمایلي دي :]ولكم في القصاص حیاة یا  (آیت ۱۷۹هللا ج په خپل مبارک کتاب قرآنکریم کې د )البقرة سورة په 
 لباب  أولي األ

ژباړه : او تاسې لره دی په قصاص کې ژوندون ای خاوندانو د عقلونو ) لپاره ددې چې تاسې ځان وساتئ له نا حقه 
 وینو تویولو څخه (.

یادونه باید وشي چې اعدام او قصاص توپیر لري. ځکه قصاص یو شرعي حد دی چې په قرآنکریم کې ترې یادونه 
نون کې په ځانګړو حاالتو کې ترتیب کیږي چې قاضي د یادو اړوندو حاالتو په شوې ده او اعدام بیا د جزا په قا

نظر کې نیولو سره د تورن شخص لپاره د اعدام حکم صادروي. خو په ټوله کې مجازات د عبرت درس ورکوي، 
خلک د هغه څخه عبرت اخلي ، له ځان سره حساب کوي د خیر د جلب او د که هغه قصاص وي او یا اعدام. 

 اهونو په وقایه کولو کې کوښښ کوي ځکه د حد جاري کېدل ده ته عملي درس ورکول دي.ګن
لکه څرنګه چې اسالم د جزا قانون په هره برخه کې له ډیر احتیاط څخه کار اخلې او هر جرم ته خپل شرطونه لري 

د ټولو بندیانو په  کله چې شرطونه پوره شي بیا مجرم ته خپله جزا ورکوي. نو الزمه ده چې په زندانونو کې
ځانګړي توګه د هغو بندیانو دوسیې باید په پوره غور او دقت سره وڅېړل شي چې د افغانستان د قضایې او عدلي 
ارګانونو له لوري پرې د اعدام حکم صادر شوی دی. افغان ولسمشر ته په کار دي چې پر اعدام د محکومو بندیانو 

 کې ونیسي. له اعدام څخه وړاندې الندې ټکي په نظر
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  د محکمو د قاضیانو او څارنواالنو په شمول د ټولو قضایې او عدلي ارګانو د کارکوونکو ځاني او مالي
خوندیتوب ته باید لومړیتوب ورکړل شي ځکه دوی په هغه چا د اعدام حکم صادروي چې هغه د افغانانو داسې 

 پاره تر اسالمیت او انسانیت تیر دی.دښمن دی چې هیڅ پوله، سرحد او اصول نه پیژني او د خپل هدف ل

  په دغه ډول احساسات پارونکو قضیو کې د اړوندو قاضیانو او څارنواالنو هویت باید پټ وساتل شي څو د
 مقابل لوري له خطر څخه وساتل شي.

 .په زندانونو کې پر اعدام د محکومو بندیانو دوسیې باید په پوره غور او بېطرفه توګه وڅېړل شي 

 م د محکومو بندیانو اړوند باید عدالت په نظر کې ونیول شي او هغه خلک باید اعدام شي چې جرم پر اعدا
او ، بې واسطې بېوسهیې لوی وي لکه انس حقاني او نور ملګري یې؛ نه داچې  د وچو له کبله المده وسوځیږي او 

 .بې ګناه خلک د ولسمشر د حکم قرباني شي
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