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شجب عاجل من مجعية كرامة حلقوق اإلنسان لخطاب 

للحزب اهلندوسي  الفاشياخلطاب العنصري وإدانة 

احلاكم باهلند، وإدعائه أن املسلمني ليسوا كباقي 

 البشر

 

 

ضو الربملان اهلندي والقيادي يف حزب بهارتيا جاناتا      لقد  سمع ع شاهد ون كان من املقيت أن ن

  اهروهو جي (Subramanian Swamy) سوامي  شوبرا مانني احلاكم يف اهلند املدعو:

قة         فا حة وصفف قا فاشففي ملس املسففلمني     طا خببكل و ، وذلك يف حواره مع  به العنصففري وال

إن املسلمني ال يستحقون  م، حيث قال 2020أبريل  1بتاريخ ( Isobel Yeung) :اإلعالمية

ند     نفس احلقوق اليت ي باهل ها أي شفف آ رخر يعيب  باقي  ، ألنهم غريمتسفففاويني مع تمتع ب

  يصففبحون مشففكلة   م( من السففكان يف أي بلد نهنه    %30) زت نسففبتهمإذا جتاو اهلنود، بل  

من إسففا ة تفسففري املادة الرابعة عشففرة    وز، وأنه ال جي كبرية بسففبب معتقدهم اإلسففالمي    

ساواة       ساوون أمام القانون، وذلك أن امل ستور اهلندي واليت تنآ على أن اجلميع مت تكون  الد

ساويني   سب القيادي املتطرف   –بني مت ساوون غريهم وال ميكن      –مل سلمني ال ي ولكن امل

 !.(لباقي البشر)منح منحهم نفس احلقوق اليت ُت

 

 



شدة هذا اخلطاب النازي    شجب ب سي      إننا ن سمة املميزة  للحزب اهلندو صبح ال املتطرف، والذي أ

ند، على مرأى ومسففمع من      حلاكم يف اهل نة          ا قانون املواط ته مترير  نت نتيج كا عامل ، و ال

سلمني، وحرمان )   صري ملس امل سياتهم، ومقتل وتعذيب   2العن سلم حتى اآلن من جن ( مليون م

بل رالف املسففلمني       تات  يد م يذ خمطط عنصففري        وتشففر ية حول تنف قارير دول ، مع ورود ت

 لتهجريهم من مناطقهم.

 

 

ن غري ذات مرة هذا التطرف اهلندوسففي ملس لقد شففجبت املفوةففية السففامية حلقوق اإلنسففا   

املسلمني، وعمليات القتل والعنف والتهجري، وكذلك نعلت املنظمات الدولية والعاملية، مثل 

مة العفو   مة هيومن رايتس ووتب  منظ ية ومنظ خيه          ، الول تار تاد عرب  قد اع عامل  لك  أن ال وذ

عمليات القتل واإلبادة ل والتربير التمهيدُيسففاق بهدف  شففيعلى أن هذا النوع من اخلطاب الفا

، وهلذا جا ت املواثيس واملعاهدات اإلنسففانية الدولية كانة اجلماعية واجلرائم ةففد اإلنسففانية

لشففجبه وجترميه أمام القانون، باعتبار البشففر مجيعتا متسففاوون، بظر النظر عن جنسففهم            

سان ينآ يف املا ومعتقدهم ولونهم،  ن سابعة منه: "كل الناس  امليثاق العاملي حلقوق اإلن دة ال

سففواسففية أمام القانون، ولكل نرد احلس يف أن يتمتع ملماية متكانتة منه دون أي تفرقة،  

كما أن هلم مجيعتا احلس يف محاية متسففاوية ةففد أي متييز خيل بهذا اإلعالن"، والدسففتور   

 ون...(.اهلندي ذاته ينآ يف املادة الرابعة عشرة منه: )اجلميع متساوون أمام القان

 

 

نطالب بضففرورة اذاذ اإلجرا ات القانونية واحلقوقية واإلعالمية الالزمة ملس عضففو    وعليه،

ضي   سة    الربملان اهلندي املذكور أعاله من أجل توقيع العقاب الالزم ملقه ومنعه من امل سيا يف 

ية   طاب الكراه ند                ، التحرير وخ خل اهل بدا ية  نائ حملاكم اجل مام ا مة أ حاك ميه للم قد وت

املتورطة يف اجلرائم غري اإلنسففانية يف احلكومة اهلندية قيادات النضففل ا عن باقي  وخارجها، 

وخماطبة احلكومات واملؤسسات الدولية والعاملية املعنية  بزعامة رئيس الوزرا  ناريندا مودي،

سلمني أو   وذلك لقطع الطريس أمام حدوث مز ،  ةد امل يد من اجلرائم وعمليات القتل والتطهري 

 لط ه الدما .غريهم، ناخلطاب النازي هلذا احلزب قد أخذ اهلند إىل منعطف غري إنساني ُت

 

 مرنس:

 (Subramanian Swamy ) الرابط اإللكرتوني ملقابلة عضو الربملان اهلندي
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