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نگارگر

اسالم با اسالمیزم تفاوت دارد
اسالم با اسالمیزم تفاوت دارد .اگر اسالم همین باشد که شاگردان بیگناه مٶسسات علمی را به کام مرگ بفرستد من
ازاین اسالم تبری میجویم!
آیین خجست ٔه حضرت محمد(ص ) اسالم است که دین است وبیش از دوملیارد پیرو دارد اما از سال های 1960بدین
سو برخی از مسلمانان که جاه طلبی های سیاسی داشتند دین را به نوعی ایدیولوژی سیاسی بدل کردند که محققان
سیاست آن تمایل را به قیاس دیگر (ایزم) های سیاسی اسالمیزم یا فاندیمنتالییزم ویا بنیادگرایی خواندند و این همان
اسالمیزم است که در نایجریا دختران مکاتب را به گروگان میگیرد ودر فرانسه درکلیسای نوتردام نیس میرود
وعیسویان عبادت کننده راسر می بُرد و در پوهنتون کابُل شاگردان بی گناه را با گلوله های جگردوز شکار میکند
ودرهمه جا ازهمان منطق گنه کرد در بلخ آهنگری  ++به بغداد گردن زدند زرگری++کار میگیرد واین بدون شک
ترور است در هر جا که باشد که برخالف حکم ق رآن کریم که گفت هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی گیرد
میرود وبیگناهان را میکشد ومسلمانان پیش از این که گریبان دیگران را به نام توهین اسالم و یا پیامبر اسالم(ص)
بگیرند بروند حساب خودرا با اسالمیزم فیصله کنند که اسالمیزم یک ایدیولوژی سیاسی است چنانکه فاشیزم یک
ایدیولوژی سیاسی بود که بر برتری نژادی اتکا میکرد و خود را در ُکشتن نژاد های دیگر محق میدانست و یا کمونیزم
یک ایدیالوژی سیاسی بود که بر طبقه اتکا داشت و خود را مدافع طبق ٔه کارگر میخواند ودیگر طبقات را نابود میکرد
تا به ایدیال جامع ٔه بی طبقات برسد .اسالمیزم نیز یک ایدیالوژی سیاسی است که غیر از مسلمانان متعهد به سیاست
که خود را حزب هللا میخوانند دیگران را نابود میکند و اینان با گروه خوارج شباهت نزدیک دارند.
حضرت سنائی غزنوی گفته بود :
سالها باید که تا یک کودکی از روی طبع ++عالم دانا شود یافاض ِل صاحب سخن  ++ولی این اسالمیزم بی درد در
چند ساعت محدود یک تعداد جویندگان علم را در یک کانون علمی می ُکشد ویک جامعه را که در آن اکثریت بیسواد
است از نعمت این جویندگان علم محروم میکند و قاتالن را با خلعت شهادت طلبی سر فراز می سازد که اگر اسالم
این باشد من از آن تبری(بیزاری) میجویم و اگر دیگر مسلمانان از این گونه عمل خاصتا در کلیسا ها از آن حمایت
کنند نه تنها رابطه مسلمانان پناه آورده در کشور های غیر مسلمان را با مردم محلی خراب میکنند که با دفاع از
ت آن رسیده است که مسلمانان مبارزهٔ سیاسی اسالمیزم را
اسالمیزم بر دامن پاک اسالم نیز لکه میگذارند .آری وق ِ
از دین اسالم جدا کنند که خدای بزرگ برای پیامبر اکرم(ص) گفته بود " ترا نفرستادیم مگر رحمت بر عالمیان "و
این تروریست ها خودرا غضب خدا بر زمین ساخته اند .فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگر2نومبر2020برمنگهم
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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