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 کوالریمسلماِن س
 

دانشگاه هم استند که  یها کردهلیاز تحص یتعداد شناسم،ینم قیها را دقکه آن یاز کسان ریدوستان من غ انیم در
 ی. برخندیگویم کوالریو اهل تساهل را مرتد و س کنند یم ریرا نکوهش و تکف زمیکوالریو س ینید یهمواره روادار

. در کنندیمخالفان خود استفاده م هیحربه عل کیبه عنوان  آنو از  برندیکار م به نیدیرا مترادف ب کوالریس زین
با دقت بخوانند و تأمل  دوارمی. امدانمیقابل ذکر م زانیآن عز یتنور گرم است، چند نکته را برا نیروزها که ا نیا

 کنند.
 

مردم  تی. اگر جمعکنندیم یزندگ کوالریس یقانون اساس تیمسلمان تحت حما ونیلیم 2۰1در هندوستان حدود . 1
مسلمانان به تمام اصول و  نیمسلمانان هند حدوداً شش برابر کل کشور ما است. ا تیباشد، جمع ونیلیم 35کشور ما 

 یشهروند دیقانون جد هیکه عل یتظاهرات نیکنند. در آخریم تیحما کوالریحال از نظام س نیپابندند و در ع ینیفروع د
آن را نقض  ،یشهروند دیو قانون جد میکنیم تیحما کوالریما از نظام سکه  گفتندیشد، مسلمانان م یاندازهند راه

 یآنها احترام دارد و حت ۀدینظام به عق نیاست که، ا لیدل نیبه ا کوالریمسلمانان هند از نظام س تی. حماکندیم
به  ،یقانون اساس تیمسلمانان با رعا نیاعالم کرده است. ا یعموم یلیتعط م،یآنها را در تقو یمهم مذهب یروزها
 انیدا هیبق روانیکفر است، نه پ زمیکوالریاز س تینه حما نهایا دی. از دکنند یاحترام م زین گریو مذاهب د انیتمام اد
 آنها جهاد واجب است. هیاند و نه علالقتلواجب

 

از آنهاست. تعداد  یکیمسلمانان  یکه خدا شودی( پرستش مgoddesses/ godsخدا ) ونیلیم 33در هند حدود . 2
 نجایدر ا د،یاکه حتا تصورش را نکرده یو مذهب نیئ. هرنوع آکندیم یبا تعداد نفوس کشور ما برابر نهایا انیخدا

گان تمام باشند. پرستنده میحق دارند به قدرت سه قانونو مطابق  کنندیم یزندگ تیدر امن کوالریچتر قانون س ریز
 گرانیتمام مذاهب، حق دارند که مطابق مذهب خود رفتار کنند، اما حق ندارند اعتقاد خود را بر د روانیو پ انیخدا
و  هاکیهندوها و س تیو وضع میحساب، به کشور خود نظر انداز نی. با اندینما ریو تکف ریآنها را تحق ایکنند  لیتحم

 ریکفو تا سرحد ت میستین یقائل به روادار یب اسالممذاه انیم ی. از آنها گذشته، حتمینیرا بب ینید یهاتیاقل هیبق
 .میرویم شیپ گریهمد

 

 ریغ یمسلمان که در کشورها یها تیمطابق خواست شما از جهان برداشته شد. اقل کوالریقانون س دیفرض کن. 3
را هم تصور  نیچه خواهند شد؟ ا کردند،یرا برگزار م شیخو ینیو مراسم د کردندیم یتا کنون آزادانه زندگ یاسالم

 دیقااست که با حفظ ع یاسالم یها فعالً از کشور یالماس ریغ یها و پناهجو در کشور ریمهاجر فق نیترشیکه ب دیکن
که اگر نظام  دیرا تصور کن یمسلمان هند ونیلیدو صد م نیهم تی. جدا از آنها، وضعکنندیم یتا کنون آزادانه زندگ

دارند، چه خواهد شد؟ همچنان  تیجمع ونیلیم 966هندو که حدوداً  ینیچتر حکومت د ریز انهیسکوالر نباشد، ا
 چه خواهند شد؟ یبالد اسالم ریپاکستان و سا ه،یترک ،یزیمسلمان در اندون ریغ ینید یهاتیاقل
 

که قابل وصف  شوندیچنان خوشحال م ان،یاد ریسا روانیپ ایهندو  ای یحیمس کیهموطنان ما با مسلمان شدن . 4
کرده است؟  ایمسلمان شدن آنها مه یرا کدام قانون برا نهیزم نیکه ا دیرا هم از خود بپرس نیخوب، ا یلی. خستین

 ،یحیمس کیچرا در کشور ما جان  رد؟یاسالم را بپذ نیمسلمان حق داده که اگر دلش خواست د ریکدام نظام به آن غ
 ینید غاتیآنها در امان است و حتا تبل یمسلمان در کشورها کیاما جان  ست،یدر امان ن نیدیب کیو  یهودی کی

شور مسلمان ک نیترتیکه پرجمع ایزیبه نظر شما کشور اندون ایبرابر با کفر است، آ کوالریاگر نظام س کنند؟یهم م
خود  گریکدی هیلاما ما هنوز ع کنند،یرقابت م یچطور؟ چرا آنها در سطح جهان هیدر جهان است، کافر است؟ ترک

 م؟یجنگیم
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 آخر: سخن
 تیهم حما کوالریاز نظام س میتوانیزمان م نیاما در ع م،یباش یاسالم دیمعتقد به عقا میتوانیما م زم،یعز وطنانهم
 مینکن ریتکف کنند،یم تیحما کوالریاز نظام س دشان،یرا که با حفظ عقا یحد اقل مسلمانان م،یکنینم تی. اگر حمامیکن

د دارد، ما وجو یدر قانون اساس ضی. اکنون هم تبعمیاکرده ریرا تکف یاسالم یکشورها نیصورت بزرگتر نیکه در ا
موانع از  نیا میکند. تالش کن یجمهور استیر یدایوطن ما حق ندارد خود را کاندهم کیهندو و س کیکه  یطور

 شند.داشته با یدر کشور ما حقوق برابر شهروند انیتمام اد روانیو پ اتباعبرداشته شوند تا تمام  هموطنانانسر راه 
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