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 ؟ داد آشتى هم با میتوان را دیموکراسى و اسالم آیا
 
 

  ندهیم؟ یا و بدهیم آشتى که  کى ما ندارند. یا و دارند آشتى باهم دو این  است. خطاء عنوان این
 ؟ بدهیم آشتى که کى ما بلى  ندارند. یا و دارند آشتى هم با یا

 مطابقت   در  مردم  ارزشهاى  خدمت  در  ،  مردم  توسط  مردم،  براى  مردم،  حاکمیت  دیموکراتیک  نظام  و   دیموکراسى  اګر
  مبدا   در  اسالم  از  درست  فهم  با  چنینى  وفهم  دیموکراسى   پس  هست،  که  باشد  بشرى  اى  شده  قبول  عام  ىارزشها  به

 میکنم  انتخاب  دیموکراسى  در  است  من  اخالق  و  عقیده  توافق  در  که  خود  انتخاب  چوکات  در  من  چون  ندارد.  منافات
  را  خود  کشور  استقالل  و  آزادى  عیتواق  در  میشوم،  متحد  ملل  سازمان  عضوى  اینکه  میګیرم.  تصمیم  ارزشها  بر  و

  جمعى  دسته صورت  به مورد در  دیګران  چون  شد، سلب نحوى به هم آزادى  پس میسپارم، دیګر مجموعهء  دست در
 است.   بحثى  کج  و  بافى  منفى  این  کرد.  سلب  را  ام  استقالل   و  آزادى  متحد  ملل  سازمان  بګویم  لذا  میګیرند.  تصمیم
 چنین   این  توسط  دیموکراسى  از  غلط  فهم  در  مشکل  نیست.  دیموکراسى  به  مخالفت  من  اعتقاد  چوکات  در  من  انتخاب

  از   خبر   بى  غرب،  کردهء  تحصیل  افغانى،  غیر  و  اسالمى  غیر  دیګر  ارزشهاى   با  که   شان  است.عدهء  ها  دیموکرات
 معیار  و   عزت   ما  براى  دارند   و   است،  غیر  منابع  نیز  شان   منابع  و  اند   نیز  خړد   اى   عقیده  و   عزت  تأریخ،    افتخارات،

  اتنیکى    سیاسى  جغرافیایى،  مشکل،  از  خبر  بى  امریکایى  سناتور  است.  ساز  مشکل  میکنند،  ارزش  تعین  برایم  و  ساخته،
  به  مطابقت  در  قانون)  حاکمیت  سطح   و  جامعه  انکشاف  سطح   از   خبر  بى   و  ما  هاى   همسایه  و  ما  حالت   از   خبر  بى  و

  عام    ارزشهاى  از  دارد.  سفارش  فدرالى   نظام  کشورم  براى  صبور(  لجنرا  -پاکستان  اردوى  نطاق  دوکتوراى  تیزس
  مود   مانند  روز  هر  را  مسایل  دراین  بحث  است؟  ګفته  چه  داند  نمى  زیاد  موارد  در  و  دارد  بحث  بشرى  اى  شدهء  قبول
 عنوان  تحت  اکثر  که  بشرى  شدهء  قبول  عام  ارزشهاى  آیا  ګفتند؟  چه  دانند  نمى  اکثر   که  دارند   قلقله  و   زمزمه  روز

 فرانسه  مثالً   قوانین  در  و  فروش  خود  ...  و  جنسګرا  لزبین،  همسکسوال،  درآن  و  میشوند  تلخیص  بشرى  اساسى  حقوق
 خود   و  الکهول  تولید  از  اسالم  نام  به  شده  بنا  پاکستان    درکشور  و  دارد  جواز  و  تعریف  فروش  خود  و  فاحشه  شوهر

  این   و  برداشت  این  دارد؟  دیموکراسى  و  اسالم  تلفیق  به  توافق  و  اسالم   به  ربط  چه  دارد...  مالیه  و  ټکس  هیرامندوى
 . ددارن تفاوت هم با ارزشها
 انسان  قتل  و  انتحار  و  انفجار  با  را   رحیم  و  رحمن  دین   از   برداشت  و  کرد  عمل  سوال   و  کرد  عمل  بحث  نیست  درست

 .دکر خالصه ګناه بى
  اسالم   نام  به  را  ګناه  بى  انسان  نتیجه  در   که  کرده  انحصار  دهجا  کنار  اى  بشکه  بمب  انتحار  و  انفجار  به  را  اسالم  دین

  و  کرد  مزج  و  خلط  نباید    را   دو  دارد.ایت  صدا  اکبر،  و  هللا  هردو  میکند،  ذبح  حاللو  را  انسان  بهکارد  آنکه  میکشند.
 .د ش دیګران و خود ګمراهى سب

  واغواګرانه   نعروا  ،  خطاء  بحث  بحث   چنین.  دآور  مانندسند  بحث  در    را  منطق  بى  و  ناروا  استدالل  چنین  نباید 
 . تاس

 حاالت   ازین  هریک  در  که  باشد  لوحى  ساده  یا  و  شدن  مشهور  به  تالش  یا  و  باشد  اسالم  با  دشمنى  و  مزدورى  عامل
 .تاس کننده وګمراه خطاء روش

  میشویم.  نزدیک   ورګ  لب   به  و  شده  پیر  و  جوان  ایم،  خورد  داریم.  قرار  قرار  عمر  طول  در  فهمى  مختلف  مراحل  در  ما 
 متوجه   باید  نهادن  سر  به  سر  کلمات  و  نویسى  چیز  و  نوشته  در  کرد.   حق  تنویر  و  رسالت  اداى  و  بود  متعهد  حق  به  باید

 . مشوی نه  دیګران و خود انحراف و اغواء سبب تا بود رسالت اداى
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  کل عقل   زمین ناف را  خود  که میدهد نشان میتوانیم؟  داده تلفیق هم با را دیموکراسى  و  اسالم آیا عنوان تحت نوشتهء
 بحث  نوع  حالیکه  در  نداد.  یا  و  داد  تلفیق  خود   فهم  به  را   ماحول  أشیاء  و  حول  ما  میتوان  که  میکنند  تصور  کننده  خلق  و
  از  تا کرد بحث خود  شناخت و فهم از میان درین و ندارند  یا و دارند تلفیق هم با آیا که  باشد چنان باید  تفکر طریق و

 . لاص
 اینکه.  مبپردازی  دراینجا  برآن   که   بود  خواهد  فلسفى  پیچیدهء  کم  مبحث  دو   آن   توافق   عدم  و  حقیقت  و  واقعیت  تفاوت  مبحث

 . تاس خطاء روش یک ساخت مستند آن به  را خواستدالل باز و بافت خود و  کرد درو خود کاشت، خود هم
  مسجد   در   مجمع  در   اسالم  پیامبر  بر   مردى:  لامث  یک  است.  خارج   مختصر  این   اى   حوصله   از  و  دارد   زیاد  تفاصیل

 ابک  ).  ىا  شده   دیوانه  میشود،  ګفته  کنان  سرزنش  و  کنان  توبیخ  برایش   کرده.  زنا  که  میکند  اقرار  و  میشود  داخل
 ...وش خارج اطاق از برو ابق...(

  چشمان  برابر   در  که  میتوانید   کرده  پېدا  را    مسلمان  و  نورمال  انسان  شما  آیا  میشوند.  ساقط  شبهات  به   حدودى  هاى  جزا
  که  دهند  شهادت و  توضیح چنان  شاهد  چهار این  که  کنند اجرا را  زنا  عمل  چنان فاسق غیر  عاقل،بالغ،   مسلمان، چهار
  چهار   اګر  آمدهکه  صریح  صورت  به  کریم  قرآن   در  و    میشود  خارج  و  داخل  دانى   سرمه  در  دانى  سرمه  چوب  مانند
 بیاید   حال  است.  فاسق  وخص  شوند  زده  شالق  و  دره  هشتاد  باید  نتواند،  آورده  کنند،  وارد  اتهام  فوق  مشخصات  با  شاهد

  مرد،   با  زن  دیدن   ګوشه  در  با  که  اسالم  از  خبر  بى  و   جاهل  و  برهنه  پا  سرو  چهار  عمل  با  را  اسالم  ودین  حکم  این
 مجرى  هم  و  مدافع  وکیل  هم  و  العموم  مدعى  هم  و  قاضى  وهم  سارنوال  هم  العموم،  مدعى  هم  خود  و   میکنند  دستګیر

  فهم   است  چنین  یا  و  اسالم   است  دارند.چنین  متمرکز  اسالمى،  قوى،  حاکمیت  ایجاد  و  اسالم  تطبیق  تصور   و  شده  جزا
 .  د دار حد   هم انصافى بى میکنند؟ کننده ګمراه استدالل آن  به ها سدید جنا که اسالم از جهال

 ! تنیس تناقض در و دممر حاکمیت و دیموکراسى  از درست فهم با اسالم ما،
 . تاس دیموکراسى و اسالم با تناقض در جهالت

 . ددار  فرق الدین و مسیحى و مسلمان غیر ارزش  با مسلمان من ارزش بلى 
 . تاس دیموکراتیک و من  انتخاب من انتخاب و است من انتخاب این و است من دین چوکات در مسلمان من انتخاب

  نباید   و  نیست  کس  اعتقاد  در  کس  با  من  مشکل  ندارم.  مشکل   کس  سفید  و  سیاه  با  من  .ندارم  مشکل  طالب  انتخاب  به  من
 آکاهى  کس  قلب   رابطهء  ازاین  و  رابطه  این  به  است.من  )ج(  هللا  و  فرد  بین  داخلى  رابطهء   )ج(   هللا  به  اعتقاد  باشد.

  مراعت  را  کار  قواعد  باید  ،  هست  مان مسل  و  اسالم  جامعهء  در   و  بسازند  فتنه  جامعه  در  اعتقاد  و  دین  از  اګر  اما  ندارم.
 فتنه  نباید  آنرا  ولى  خودت،  کار  تعالى  هللا  به  ات  داخلى  رابطهء  و  اعتقاد  شود.  شرارت  چنین  مانع  حاکمیت  و  کنند
 .تساخ

 !تنیس منافات در دیموکراسى  از درست فهم با اسالم
 . دندارن  اسالم و دیموکراسى از درست میبینند،فهم متافات در را دو این آنهایکه
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