
 !اعدام قتل عمد است                     
 ! درافغانستان  با لغو مجازات اعداممذهبی تناقض فلسفی گفتمان حاکم      

 

            رد و 
    

که از صد ها سال بدينسو   نمايم شرکت ای چند قصد نداشتم در مبحث حساس فلسفی و پژوهشی هر
کتابی که به مثابه نقشه راه فطرت انسان از سوی زورمندان و پاک برخالف احکام صريح قرآن 

انسان اين خليفه خدا در زمين را مظلومانه به قتل مورد سؤاستفاده قرار گرفته است و جالدان تاريخ 
آنعده روشنفکران برخی از حتیکه بسياری از دانشمندان مسلمان ود نبايد فراموش کرالبته  .ميرسانند 

 فلسفی و نتوانيسته اند پايه هایجايگاهی ندارد  اعدامانديشه های شان ء فشرده درکه  ومذهبی نيز دينی
راهيان  از من به عنوان يکی . اصل مهم تاريخ و تمدن بشر بيان کنند اين  شناخت برای  عقالنی

زمانی و  فورمول بندی هایبا  قرآن کتاب مقدس آسمانیاين حرکت علت اين امر را شناخت کوچک 
 و اسالم شناساناکثريتی از دانشمندان  سوی ازبا تأسف فروان که ميدانم  هستی و طبيعت مکانی در

طبيعی  کامأللهذا  .گرفته ميشود درنظر شناسی قرآن و معيار بحيث شاخص شناخت معاصر و متقدم 
سخن به ميان ازجايگاه متکلم و ياهم مخاطب  پاک  يک قرآن شناس بايد آنچه را که در قرآناست که 

 از نزول قرآن سپری ميگردد در ارتباط با ی که سال صد  هاردهچاز پس  تاريخ بشر بويژه بستردرميآيد 
 نمايد و تفسير تعبيرجزيرة العرب  حجاز يا صحرای خشک  انسان های باشنده سرزمين زندگی و حيات 

هستی  آفريدگاربخداوند که  ايمانيی  توحيد نبايد از اين واقيعت چشم پوشيد که وقتی فرآيند اما 
يک  طراوشات از آن چه که  بيش  وعالم است تنها درفعل و انفعاالت هستی مادی جستجوگردد نبايد

اينجاست که برخی از نامدارترين است توقع داشت انسان معيوب نسبت به هستی وتاريخ بينيش 
امبر بزرگ اسالم ميدانند ، که اين بحث خود روشنفکران دينی قرآن کالم هللا را روياهای رسوالنه دمحم پي

مشاهده و  درگرماگرماما . يکی از مباحث اصلی فلسفه بوده که در آئنده به آن نگريسته خواهد شد 
در يکی از شبکه های دروغسازی های حاکمان زراندوز مافيائی کشور افغانستان بودم که  نظاره ء 

از  خليفه ارگ اُفتيد که بروايت صحيح و مستند از قول اکابری تلويزيونی چشمم بر سخنان يکی از
 :  فرمود  اينگونه اظهار نظرحکم اعدام بر حبس ابد  تبديل تعديل در قانون جزأ و 

   Uhttps://www.youtube.com/watch?v=VG-CxZG73sYU 
ون خليفه ارگ شريف با انگشت قبل از اينکه حضرت حجت االسالم والمسلمين دمحم سرور دانش معا

و ما پهلوها وزمينه  از چهارديواريی ارگ به بيرون سرايت دهداشاره و بصورت مجهول اين خبر را 
ِمل مکَ به مثابه زيرساخت اصلی و  که نقاط چندی را های معرفت شناختی آنرا مورد بررسی قرار دهيم 

دمت شما عزيزان تقديم ميدارم مگر بدون آنکه مصلحت خ ژه ء لغو مجازات اعدام است پروفلسفی 
به اصل گفتمان متحجرانه ای شريعتمدار بنيادگرأ اشاره نمائيم سياسی حکمرانان ايجاب کند ناگزيريم 

را بهتر بشناسيم شما را به سخنان » سی " سيأ " اسالم « اما قبل از همه به دليل اينکه چهره واقعی 
يت کاران ااشرف غنی رئيس دولت وحدت ملی افغانستان جلب ميکنيم که چگونه قتل جن جناب دمحم

 بيان ميدارد ؟ فاعل مفرد متکلم  حالت استعمال با  درجمعی از اعضای بلندپايه واليت هرات را
 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=fhZsnLJDTAYU 
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دو روشن بحيث س حکومت وحدت ملی افغانستان بروزجناب دمحم اشرف غنی رئيکه :ديد يد عزيزان 

شهروندان نبوده  حقوق شهروندیحامی نه تنها  و رئيس دولت وحدت ملی افغانستان مين متفکر جهان 
 هموطوريکه : زيرا وی ميفرمائيد که .  نداحکام اعدام ميدابلکه خودرا يکی از اجرأ کننده گان 

 ...!!! "ميکنم"اختطاف چی وتروريست را اعدام   " !! کردم"اعدام يتکار را اشش جن...جنايتکارانی 
ان بلند رتبه ترين زمامداران جامعه و به سخنواقيعت اين است آنچه که امروز در جامعه خود ميبينيم 

 .دانيستلبرال  مافيائی بورژوازی قالب نظام در خشن فاشيسمجزآنرا نه ميتوان به گوش فراميدهيم 
انجام هرگونه جنايات آشکار وپنهان مجوز مذهبی و آنچه که برای رئيس غنی بحيث فتوای معتبر اما 

است که روزی بر يکی ازبزرگترين رهبران مذهبی   دانسته ميشود سخنان استاد عبدالرب رسول سياف
 .آورد برزبان ين چنم گذاشت و آنچه که حرف دلش بود گا تاريخ شمشير زن خونريز پل چنگيزخان 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=o7zEd2mF_dYU 

و عدالت پرور بدنام رهای بخش  ی ايدئولوژييک دين اسالم را به حيث رسوائی های که هاست اين 
ايمان ايديولوژی و  ا حکم ميکند وهمچنان ر" و چگونه رفتن " چگونه شدن " لوژی وايدئ. ميکند 

همراه با ايديولوژی و در ايديولوژی است که " انسان " بنابراين را پی ميريزد  يک جامعه و يک تمدن 
و  کلی ینديب تنظيم ريزه فطری انسان است اما بدون يک غايديولوژی  يک حرکت ميکند زيرا جوهر

در حوزه شناخت ايديولوژيک انسان و تاريخ دسترسی نه ميتوان به نتائج مطلوبی تعيين اولويت های آن 
انسان را اشرف المخلوقات  لطبيعت و ماورأهستی در بستر با تعبير گسترده  توحيدچنانچه . پيدانمود 

صدور وحشيانه حکم اش که شامل  زندگی سرنوشت ميداند لهذا هرنوع قضاوت هم نوعانش در باره 
 گونه مشروعيت شناخته نه ميشود دارای هيچاعدام نيز ميباشد 

 
 ،  و استبدادی يا شعار آزادی  ووضع قانون درشرائط نابرابر" شرائط نابرابر"  اعالم برابری در

همه انسانها در برابر قانون برابر اند عبارت پوچ و ، بر نگه خواهند داشت انسانها را در شرائط نابرا
پوکی است و هيچ مشکلی را حل نکرده و حل نخواهد کرد زيرا تا آنگاه که مسأله حرمت به انسان اعم 
 از گناهکار و بی گناه باالتر از تصميم و اراده انسان در حوزه سرنوشت وی تعيين نگردد و برای

عمومی بوجود نه آيد هرنوع بيان و  يک اجماع مشروع  انسان تاريخ  در  اين امر مهم تأمين و اجرای 
اعالن برابری در برابر قانون تزورير گرايانه ترين و در عين حال حيله آميز ترين عمل به شمار می 

اين متعلق به زندگی انسان اعالم گردد  بنابر اين قبل از اينکه حکمی در جهت هدايت و سرنوشت. آيد 
که از آفرينيش انسان در هستی منشأ می گيرد بايد جدأ در نظر گرفته شود که انسان مهم فلسفی اصل 

در راستای  وفتوای نه تنها به قتل نرسد بلکهگونه مجوزبايد با هيچ  و خليفه و جانشين پروردگار است
تالش های همه  وی  از دست رفته وقار و حرمت  داريیساختار يک تمدن بشری در جهان برای نگه

دومين مؤلفه ای که توام با آزادی و استقالل انسان در جامعه و تاريخ نبايد از نظر . جانبه صورت گيرد 
زيرا آنچه که در تاريخ . بدور انداخته شود مسأله عدالت است که در فلسفه توحيد نقش پايه ای دارد 

https://www.youtube.com/watch?v=o7zEd2mF_dY�


بسياری ازغرائز به آن مستمر توجه  زبانها ست عدالت است که بدون شک زندگی بشر بسيار بر سر
 . محو ونابود ميکند از وجود بشر  هرزه خشونت را

 !اعدام احکام به  آسمانی  نگاه فلسفی و تاريخی اديان

 به دومسألهآنگاه که انسان در حال تکوين مسير تکاملی خود است قرآن تذکرداديم يزنچنانچه قبأل 
 اشاره ميکند و حکايت پروردگار را با مالئيکانی که ناظر بر عملکردهای انسانی اساسی و بنياديی

. خالفت نرسيده بود اينگونه و با چنين عظمتی سينه به سينه حفظ ميکند مقام به  بودند که وی تاهنوز 
ياد  آن دوغريزه انسانی را به مثابه دو عيب بزرگ  مالئيکان در پاسخ پروردگار  چنانچه ديده ميشود

زيرا وقتی . ميکنند که انسان را با داشتن آن غرائز قابل جانشينی خدا در زمين نه ميدانند  آوری
در زمين سخن به ميان می آورند مالئيکان پروردگار بزرگ از تعيين جانشينی انسان بحيث نمائنده خود 

به عنوان کسی را  اخدايا شم.... الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها أتجعل قالوا: در پاسخ می فرمايند که 
اکثر قران شناس ...برمی گزينی که در زمين فساد ميکنند و خون ميريزانند  خود  جانشين و خليفه

ی گفتگوپس از  تلقی مينمايند کهقتل و فساد  نکوهش و مذمة معاصر اين پاسخ مالئکان را به مثابه 
. هيچگونه جايگاهی مثبتی نداشته اند خالفت و نبوت انسان در مسير آئنده  صريح خداوند با فرشته گان 

مسأله کشتار انسان  در جهان امروزی حقوق بشر مدافع سازمان های تمامی البته نبايد فراموش کرد که 
از نظر مدافعان کاذب حقوق  کهاست دان معنا باين . کشتار خوب و کشتار بد تقسيم ميکنند ها را به 

اما برخالف اين شعبده بازی ها . زنده باقی بمانند نيز بايد کشته شوند و برخی ها  انسان ها برخی  بشر 
و رياکاريها تمامی اديان بويژه دين مقدس اسالم مسأله کشتار را از همان آغاز تقبيح نموده است ، اما 

شت جنايتکاران بوده است و نبايد بسياری اعمال زناظر بر يست که قرآن کتاب دراين شکی نيست که
 . هرآنچه که در قرآن بيان گرديده به مثابه دستورالعمل برای مسلمانان تلقی و تعبير گردد 

 :ادامه اين مبحث انشأهللا در آئنده 

 


