اﻋﺪام و ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ در ﺑﺎرهٔ اﻋﺪام ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺨﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎن
اﻋﺪام در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺎم را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ درﺑﺎرهٔ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اول اﯾﻨﮑﻪ :
اﮔﺮ اﻋﺪام ﻫﺎ در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺎم را دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﺮدن ،اﻋﺪام ﮐﺮدن در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺮای داﺋﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺎم ،ﺑﺎ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﮔﻮاری در
روح ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺨﺼﻮص اﻃﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺠﺎ ﻣﯿﮕﺬارد.
در آوان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪٔ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺟﺒﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﻣﻄﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ،اﻣﺮوز در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯿﺸﻮد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ :
از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺟﺎزه دارد ﺟﺰای ﻣﺠﺮم و ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﺮا
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺎدهٔ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ :
»ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻢۀ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ وﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﻮرد
اﺗﻬﺎم ﻧﺎﻓﺬ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻮی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺮداﺷﺖ .زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪٔ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ :
در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﻮن ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه .ﺑﺎزﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن از ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﻔﺮت و دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺴﺎزد و ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﺮداب
ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﮔﺮ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮی ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺪﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻣﺎدر و ﭘﺪر در ﻏﺼﻪٔ ﺷﻬﺎدت ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯿﺴﻮزﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻫﺰاران ﮐﻮدک از آﻏﻮش ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﯽ
ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺪه و ﻫﺰاران دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﻮب و ﺑﯽ دﺳﺖ ﭘﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ اداﻣﻪٔ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺷﻬﯿﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ
و ﻣﻌﯿﻮب ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﺳﻮد دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺮوز اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﺎ ﻋﺎﺑﺮی ﮐﻪ در روی ﺟﺎده ﺑﻪ ﻣﯿﻦ ﻣﯿﭙﺮد ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ وﻃﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ .و ﻃﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ وﺟﻮدش را ﮐﺎﻣﯿﮑﺎز ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪ اﻓﻐﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ از آﻏﻮش ﭘﺪر و ﻣﺎدرش رﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﺒﺪل
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن  ،ﺧﻮن رﯾﺰی را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﻻی زﺧﻢ ﺑﺎﯾﺪ آب ﺳﺮد اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺧﻮن رﯾﺰی ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در ﻧﺰد ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮدم ﺻﻠﺤﺪوﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد أزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻫﻤﺖ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ.
ﺳﻮال اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻗﻄﺎر ﻣﺮدﻣﺎن آزاده و ﺻﻠﺤﺪوﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .درﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ارزش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ در ﻓﻀﺎی ﺻﻠﺢ ،ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮج ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﺳﺘﺮگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ورﻃﻪ ﻣﺮگ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺻﻠﺢ را در ﻣﯿﻬﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
اداﻣﻪٔ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،ﺑﻠﮑﻪ رﺳﺎﻟﺖ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم را ﻫﻢ
زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯿﺒﺮد.
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز را ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺎن در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻓﻀﺎی ﺻﻠﺢ و در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﺮأن ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺄن و ارﺷﺎدات ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را از درﯾﭽﻪٔ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،در
ﺟﺮﮔﻪ و ﻣﺸﻮره ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و ﻋﻨﻌﻨﺎت ﻧﯿﮏ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهٔ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻨﻮاﺗﯽ و ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪٔ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار و داﺋﻤﯽ در ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﭼﻪ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺻﻠﺢ را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ادﻋﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ در ﭘﺴﺖ
ﺳﺮﺧﻮد دارﯾﻢ و ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ در راه ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﻧﺠﺎم داده و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﭼﻮن
اﻟﺒﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻣﻮﻻﻧﺎی ﺑﻠﺦ و ﺻﺪﻫﺎ ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮاﺳﺖ و دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد را دارﯾﻢ .اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎ دراﯾﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ و اﻫﻠﯿﺖ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺻﻠﺢ را ﻫﻢ دارﯾﻢ .ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﯾﮏ دﯾﻦ ﺻﻠﺢ ،دﯾﻦ ﺑﺮادری و دﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و
اﻧﺼﺎف اﺳﺖ.
ﺑﻪ آرزوی آﻧﺮوزی ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ وﻃﻦ از ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮغ ﺷﻬﯿﺪ ،ﺑﯿﺮق ﺻﻠﺢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺎﺑﺎ در اﻫﺘﺰاز درآورﻧﺪ.
آﻧﻮﻗﺖ روح ﻫﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪان ﻣﺎ ﺷﺎد و آرام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

