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 ۶۱/۱۰/۲۰۲۱                                                                                                       نگارگر

 !متأسفانه دیگر مساجد خانهٔ امن نیستند

 

ُکشتاِر بیرحمانٔه انسان ها درمسجد وهنگام نمازجمعٔه حادثه ای نیست که بتوان آنرا تحمل کردویا به سادگی ازیاد 

 .بُرد

درقرارداد دوحا طالبان به امریکا وعده سپرده بودند که دست دیگر دسته های تروریستی را ازافغانستان کوتاه می  

 .ن کاررا بکنند وبنابراین معاهدٔه دوحا عمالً اعتباِر خودرا ازدست میدهدقراین نشان میدهد که نمیتوانند ای کنند ولی

امریکا وناتو که مدعی بودند درافغانستان به هدف های خود رسیده اند از عملیاِت ترورستی وآن هم درمساجد باید  

اِن شان بسیار باالست  عرِق شرمی برجبیِن شان پدیدار شود.طالبان هم برای برداشتن سنگی تعهد سپرده اند که ازتو

 .مگر اینکه داعش نیز درافغانستان بخشی از طالبان باشد ودرحاِل حاضر ناکردنی ها به ناِم داعش انجام یابد

یک خاصیِت مردم جاهل ومتعصب غرور وخود خواهی شان است. جاهلیت عرب های قبل از اسالم را به مفهوم  

فارسی افاده کنم همان سرتنبگی وبر موضع غلط ایستادن وپافشاری  طیش گرفته اند وطیش را اگر به زباِن عامیانهٔ 

کردن است. دراسالم مسجد را خانٔه خدا)ج( میخوانند ومسلمان حرمِت مسجد را نگاه میدارد. بعد ازبرخورِد معاویه  

انان  با حضرت علی کرم هللا وجهه که فرقٔه خوارج درمیان مسلمانان پیدا شد اعضای گروه خوارج خودرا مسلم

وسیلٔه   به  مسجد  بارحرمت  میدانستند.نخستین  ُمرتد  یا  مسلمان  راغیر  مسلمانان  میدانستندوسایر  وچاندی  ُسچه 

   عبدالرحمان بن ُملَجم نقض شدواوخلیفه یعنی

 .حضرت علی کرم هللا وجهه را هنگام نماِز صبح درمسجد کوفه شهید ساخت

نخست نگاه نداشتن حرمت مساجدمسلمانان وعبادتگاه    داعش وطالب با خوارج دوخاصیت مشترک دارند. خاصیت 

های غیر مسلمانان است. مسلمانان افغانستان را فتح کردند ولی مانند حضرات ُطالب کرام کمر به ویران کردن  

مجسمه های بودانبستندویامصر رافتح کردندوکاری باآثارباستانی مصر نداشتند.کنیسه ها وکلیسا ها درهنگام تسلط 

برشرِق میانه ویران نشد. واما خاصیِت دوم هم اینکه اینان بسیار مغرور وازخود راضی استند ومی پندارند    مسلمانان

اینان اگر در اسالم وفلسفٔه اسالمی معلوماتی ژرف وهمه جانبه   کسی ماننِد آنان مسلمانی را خوب نفهمیده است. 

 دند؛ قناعت میدادندویا قناعت میکردندمیداشتند دربرابر علمای جهاِن اسالم ازمواضع خود دفاع میکر

سنگین  های  مجازات  چنین  مستحق  که  اند  کرده  بدی  چه  وداعش  طالب  با  وُکندز  قندهار  شیعیان  که  نمیدانم  من 

استند.آخر این شیعیان حاکم نیستند وکسی را نُکشته اند که داعش یا طالب برود وآنان را بُِکشد.حقیقت این است که 

نمیخواهند جنگ درافغانستان به پایان برسد ومردم ماننِد برادران ازهم آُزرده باهم آشتی کنند.   دست های پُشِت پرده

داعش وطالب فقط پیادگان شطرنج استند که فرزین ناشده ُکشته میشوند.اگر داعش زورش به طالب نمیرسد شیعیان  
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همه میدانند که من مسلمان استم ولی به  حتی متحد طالب هم نیستند که داعش از دوستاِن دشمِن خود انتقام بگیرد.  

 :مذاهب چندان دلبستگی ندارم ومیدانم که به قول عطار

 .عشق را بوحنیفه درس نگفت++ شافعی را دران روایت نیست

شیعیان برادراِن ما استند ما ازپدر؛ پدر با آنان زیسته ایم ودرجهاد با انگلیس وروس سهم شیعیان اگر بیشتر ازسنی  

متر هم نیست.اگر کسی یا کسانی با حادساختن اختالف های مذهبی یا قومی آتِش جنگی را که هنوز به  ها نباشد ک

صلح نرسیده است پکه میکنند بدون شک شرانداز است وشراندازی به خیر اسالم ومسلمانان نیست.آقایان وابسته به 

ه پس چرا درمساجد شیعیان قندهار وکندز داعش مقصود تان چیست؟ آیا همه شیعیان گیتی را قتِل عام میکنید؟ اگرن

این همه آدم می ُکشید؟ آیا فکر میکنید که شما هرچه کنید کاسٔه صبر وتحمل شیعیان لبریز نخواهد شد وبه عمل 

بالمثل دست نخواهندزد؟ اگر مسلمانی همین باشد من هردو گوش خودرا گرفته ازاین مسلمانی تبری میجویم.اینان  

 :که درِد دین ندارند وفقط درهوای قدرت می جنگندحکیم غزنه دقیق میگوید کههمان ریاست جویانند

 ++ازاین ُمشِت ریاست جوی رعنا کار نگشاید

 مسلمانی ز سلمان جوی ودرِد دین ز بودردا 
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