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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                                                                               دوکتور صالح الدين سعيدی :ليکوال   ٢٦-١٠-٢٠١٠  ني
                                         سعيدی افغانی–  

  ـدامـزای اعج در مورد ۀچند مالحظ
  

منظور به فهم ساده و عام متأسفانه در موارد زياد . يری ميکنندگ اهداف معين را پيقوانين جهانحقوق و ها در جــزا
   . درست و دقيق نميباشدبه هيچ صورت برداشت  اين فهم و . تاوان افاده ميشود و انتقام رفتن گاز جزاء  

ر جزاء ها به صورت گاما اهداف دي. ی نورمال استگ متخلف به جامعه و زندشتاندنگمنظور از جزا قبل از همه بر
  .  و در مجموع تأمين عدالت و نظم در جامعه انسانی استهتذکي، رفتن حقگعمومی تربيه، وقايه، 

وری حق اهللا و حق گهمچنان کت. ردندگزاء ها درحقوق اسالم به جزاء های حدودی و جزاء های تعزيری تقسيم ميــج
  .  باز کردن آن هم وارد نه خواهد بودیيه العبد نيز بحث های جالب، عريض و وطويل اند که در بحث يک صفح

تثبيت جزاء های حدودی شارع دردين اسالم شرايط بس دقيق و قبال تعيين شده را پيش بينی کرده که به مجرد برای 
حدودی ساقط حکم  ه،يری شدگازصدور حکم حدودی جلوبايد  وقانونی  مطابق به هدايات شرعی ،ههببه وجود آمدن ُش

  .  ميشود تعزيری سفارش های و به جزا
 نظر به حاالت از جانب حاکم مطابق به قانون که قبل از ارتکاب جرم نافذ باشد ی است که جزاجزاي تعزيری 

تطبيق و طی مراحل قانونی و بعد از نهايی شدن عيين از جانب قاضی در داخل صالحيت قانونی اش تمختلف 
  . رددگمي

فلسفه و ، ت آن هم حکمتبه فهم من جزاء های حدودی بيشتر وظيفه وقايه و تربيه را اداء نموده که  موجودي
  . ضرورت خود را به صورت دقيق توجيه ميکند

 محکمه در عمل جرمی  تازمان صدور حکموقوع زمان   ازر گاهای مختلف جهان مطابق به قوانين جزای کشور
جزای  متخلف بوده وردد که به نفع گقانون تطبيق ميمواد  بر متخلف همان .تغيير کند مواد قانون  مورد تخلف 

   .  بينی شده قانون جديد سهل باشدپيش
شت گجزا های بر«  بنا بر خاصيت جزاء در مورد موافقين و مخالفين جزا های اعدام و امثال آن جزاء ها که من آنرا

حکم در طريق اثبات وقوع جرم توسط شخص که متهم به آن است،  خاص  و احتياط خوانده ام شارع به دقت»ناپذير
   . ميکند

 يرند اما اينکه مقتول وگمحکوم عليه موضوع را در نظر ميموضع همه لف جزاي اعدام اند بيشتر از آنهائيکه مخا
 از مخالفين جزای اعدام آنرا ۀعد. ذرد چندان توجه ندارندگذشته و يا ميگ آن در چه حال اند و چه بر سرشان ۀورث

، لذا اليق و سزاوار خداوند است ی دادهگتوجيه ميدارند که خداوند برای انسان روح و زندصبغه دينی مسيحی داده و 
  .  رگاين توجيهات دي. يرد و يا نهگی ميگکه از کسی زند

در موارد زياد در . احکام حدودیشارع دردين اسالم بيشتر به تأمين عدالت تأکيد دارد تا به تطبيق بال قيد و شرط 
  . تا انتقامال قصاص به ورثه مقتول تأکيدا سفارش ميکند که عفوه بهتر وثواب بيشتر داردجزاءهای حدودی مث

  .در تطبيق عدالت موجوديت شرايط  و ظرفيت های الزم برای تطبيق عدالت مهم و ضروری استفته آمديم گچنانچه 
مطلوب نا خوش آيند اما چنين است که موجوديت جزای اعدام يک امر غير در مبداء و برداشت من از عدالت من 

 اما به تطبيق و در نظرداشت تمامی شروط و امکانات الزم برای تثبيت جرم که آيا واقعا توسط متهم .ضروری است
ردد گشخصات  يک قتل عمد را که برآن حکم و جزاي اعدام تطبيق و عملی ميا مثال  تمامی شروط و  واقع شده و

قضايی  در کشور ما چنين است که در تطبيق جزاء های اعدام  عدلی و ظرفيت های  به شناخت من دارد ويا خير؟
رفته شود و حد اکثر بايد گرفته شفافيت تام و شرايط کامل موضوع بايد دقيقا درنظر گبايد و بايد دقت بيشتر صورت 

جود جدا تطبيق چنين شرايط با درنظر داشت ظرفيت های مو. رددگونه افراط و تفريط خود داری گدر مورد از هر 
   . دشوار ميباشد

حکم اعدام مطابق به قانون بعد از نهائی شدن حکم از جانب محاکم  بعد از توقيع و توشيح توسط شخص اول 
  . مطابق به قانون قابل تطبيق است) يعنی رئيس جمهوردرکشور ما (کشور

 و آن هم با  مطبوعاتبا وجود اينکه تأمين عدالت و قضاوت خارج از محکمه و خصوصا در روی سايت های و
 محترم حامد کرزی ٢۴/١٠/٢٠١٠ غير دقيق است اما من در پرنسيپ از فيصله و تصيم مؤرخ چنين اختصار

رئيس جمهور افغانستان مبنی بر غور بيشتر روی دوسيه های اعدامی پشتيبانی و استقبال نموده و آنرا قدم نيک، 
در ظرفيت های موجود عدلی و قضايی کشور فته آمديم گچه چنان. عادالنه و ضرورت برای تأمين عدالت ميدانم

 بيشتربه عدالت نزديک ...مه و  و يا حبس ابد به مفهوم واقعی کل، طويل المدتتعويض جزاء های اعدام به حبس ابد
  . خواهدبود



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ر ظرفيت های و بلند بردن ساي، فنی ربه بلند بردن پرستيژ، اتوريته، مهارت های مسلکیگر يکبار ديگاز جانب دي
  پديده های منفی در کشور ماست تأکيد نموده و توجه شديد مقاماتمراجع عدلی وقضايی که کليد حل بسياری مشاکل و

 .  درزمينه خواهانمو مسؤولين امور را 
 پايان
 


