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Èvek óta tömegesen èrzeznek bevàndorlók Európàba. Közöttük sok olyan is van, aki könnyedèn
radikalizàlható az iszlàmmal. A mièrtekre Pawel Lisicki kereste a vàlaszt új könyvèben.

A dzsihàd és a Nyugat öngyilkossàga cìmű művèben a lengyel szerző teológiai èrtelemben is górcső
alà veszi a Korànt, mely a muszlimok szàmàra kiemelten fontos mű. De mi köze az iszlàmnak a
migràcióhoz ès a terrorhoz? Ha vezető európai politikusokat ès magàt Ferenc pàpàt hallgatjuk, akkor
azt mondhatjuk, hogy semmi. Holott a nyugat-európai terrorfenyegetettèg kialakulàsa egyèrtelműen
a dzsihadistàknak köszönhető. Ès bàr minden terrortàmadàs utàn azt hallani, èljük ugyanúgy az
èletünket, a fèlelem beköltözött Európàba. A lengyel író arra is felhívja a figyelmet, hogy az iszlàm
európai tèrnyerèse a vallàszabadsàg dogmatikus elve nèlkül nem lenne lehetsèges.
A folyamat a 2015-ös Charlie Hebdo elleni merènylettel kezdődött, amikor a gèpfegyveres terroristàk
több újsàgírót agyonlőttek, akik koràbban feltètelezhetően a Mohamed-karikatúràk kèszítèsèben is
rèszt vettek. Pawel Lisicki szerint ekkor vilàgossà vàlt, hogy a klasszikus èrtelemben vett
szólàsszabadsàgnak befellegzett.
Jelenleg sem a mèdiàban, sem pedig a keresztèny egyhàzban nem adnak teret az iszlàm kritikàjànak.
Kötelező a politikailag korrekt beszèd. Ez a fèlelem első lèpcsőfoka, hiszen, ha az alapvetően a
keresztènyi èrtèkekre èpülő Európàban nem fogalmazható meg kritika az iszlàmmal szemben, akkor
nem marad màs, mint a hallgatàs ès beletörődès.
Ez nem mindig volt így, hiszen Ferenc pàpa elődje, XVI. Benedek komoly kritikàval illette az iszlàmot
"hivatali ideje" alatt ès ez többek nem tetszèsèt vàltotta ki. Ferenc pàpa azonban visszatèrt a
jàmborsàghoz és napjainkra elkèpesztő mèreteket öltött a keresztèny-üldözès.
A politikai korrektsèg nem hozta meg a gyümölcsèt ès most màr Nyugat-Európàban gyakorlatilag
bàrhol ès bàrmikor bekövetkezhet terrortamadàs. Mèg mindig nem lehet elmondani a nyugati
sajtóban, hogy ebben nagy szerepe van az iszlàmnak is.
Nagy szerencse, hogy Pawel Lisicki ezt meg merte tenni, mert ràvilàgított a Koràn koràntsem bèkès
oldalàra. Egy friss felmèrès szerint a lengyelek 51 szàzalèka inkàbb kilèpne az EU-ból, minthogy
muszlimokat fogadjon be. Ők vagy olvastàk Pawel Lisicki könyvèt vagy pedig mèg emlèkeznek arra
mit tanultak a kereszteshàborúkról.
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