
PročoPravdu ňemůžU toIerovat h|ám

To by|a zase jednou hálka Doía Fem to lkoro ze vše.h an1i s|amofobnich havni' zaznéo .znám fůru
mJ5imů:i50utoÍa]nId,'fuánjsemneřetlatsemysim'žetopiehániš'' fúramu5 ]múje určněchýtřeBí.h
nežty1.)'anejvě1.ibonba nej5 tar t.oclru re5i5c' kdyžFiprot s|ámu'Ně.oisemňÓžnáápÓmnĚ,Nts.o
tedý nedošo, byý evergreeny 'zÍaceno v překadu ' 'Vytrženo, koíté{U', 'neokomenlováno d tedv
nepo.hopilé né' a da šizlÓhotÓÓkuhÚ zjov.é pÍoto, žed skutu]'ciprot stÍana by a (oránem neposkvÍíěná

Mezizákony idské sňéčkýmajlVýsadnipostavenif,ař'enináboŽen.kého púvodu.5tručně iečeno, Bůh lek|
mě,VyVolenémÚ ProÍokovi,]á řikáňVám, a Vy koukejle poíouchat' nébÓ pék|Ó'A když bJdetg poíou.ha|'
bk rá] N kdo to nev dě|, ts|e idyžs , mnohým 1o bude íát 7a úVahu'

ApokUd.h.ené]akýipináVýka.iidskJtoV*otomčonom,takodpověd]e'BůhTonuch.e'

Toh|emúže,a ulčnýchoIo noíia podminekfungovat ]eto 5i.e neférman pÚlá.e, á éjé tÓrédiná.Pía'jako
Óbéjit ňandát zá|Óžený ná V|áíí .tVl n.jvětšiho k a.ku Jednou, néjvétši.h nevýhod náboženský.h nářneni

]e ovlem to' že FoU Ve|mi ov|Vnéna ÍlropnÓíňijéjic|l půVod.e' Tedy io]ro pÍoroka a vizoiáře' .o ]e

pohoďnéÝpsÍ, oVpodobných hádkách iikám, a připádné da|ši lradáče

ozkfiim RingVoný'

Íedy, Idé jsou V podsla|ě skutečné Všchn ste]ni Mus mové, křesťáné, bJddhn' boí]' hndu 5li, ždi,
černošj, bě oš], ásút,Všechnoje loý podýatě,e5te]ného těía. Nějakédrcbnénatjsti.kyměř teIné odchý|ky
mez EsamiúdajnĚ existuji, á|é ly íéjlÓu,as až tak podíaino t]dise thovajiVšJde skoro ftjně

Áby5e diVzájennÉ neseÍJ i zaživa, záča i zavádě1 synéňy růžnýchntsřizeni, omezqiti.hje]i.h.hováni N.
proti, pokud to funguje. A po|ud ie to devřeno ÓpeÉtrvnim úpÍavám co je kámenně neměnné' .o 5e

íédÓkážé ňén t'je, h|ed sta obÍněné pě9tievoIJfnisg ek.e nepe6pek| Vni

dánjedolonaouutázkoutakový.hnaiizenináboženskélropúvodu]evněňkladenVi.důraznánírukce'
co a jak dě|át a nédě ď, než na Íů:ná VysVět|etritypu pÍočlotaknatomsvělĚchÓdi'

|.r r.. .< Ó'1á'' o''é'. 1'ábo}FÍ'|'a'\o' bo'.i'q' aj' "'''.eo'oJ'o.I
zaprué'fuán',áktsdniisámskýmtsnJáLprÓp0UžitiVEsňku,]ecELYpÍohášenzápřiméBoži nstruke'přjmý
Božiditát cokoijeVfuÍánU,máplomUliňaýáhuBožiVů|e PrÓýovnáni,napiii|adsBibitobkneni tám

má podobnou váhu jen DesteÍo'

zadÍ!hé,fuÍánÓbÝhu]e3|néo.hrannéprykypÍotváííižňéíěléhÓnéřheniFo|poměÍněvemiasnáa
ýozJmilená, zfoÍňuÓvaná s maximá|ni5na|rou o oňezeíidvojiho ýýkadu nebo nepochopeni' a souča5ně

chráiěná pÍoti zkomo|éni íebo úňydné změnĚ

vdnešnidobě bymnozismnohýmV Kolánu Íád ts p|ným právém po|éň zÓVá i, á é véškélé pÓkusý o íaýěni
os i.h můnků přes propaíis|ávou5ebohJžeIhroUtiVpra.|r, když nďazints MohamédůvživÓtÓpij MÓhaňed,
podobněFko (Í íÚ, ýýmii nýjasně urazu]e,jákto Ýkra mys el

Ťo]g,váženi'do.e|amaél Proč?Plolože dámby í:Vénbk,abyWhovovaIpotřebá.hpoÚštni.hn4ezdniků
zatimco napřik:d KristUs sÉ síáŽi násIlpotačoVat, což mU v je|ro mi51ě á dobé působeni moh]o pÍo]il'

MÓhámed neFpišnemě|štsn. ]ediné,.o s. da o' by|otu z|obu a zbě5jo5tobrát ta|espoň mimov|a5tnikmen'
VnÉ PředefnoVat se,nam p *ný.|r .' ů Protože tenh e seznan prostěexÉtoval muse



5 L5ámgm,Vhodíým MdmirU pÍÓdobové nájezdniky, íená souča5ný gangsteí problém Můžetetotjž dé&
ýiceméné Vle.hnÓ' a .o bysie !| dnéska sedét lvÍážda, ouoe'né přepadeni, ,nás néni)'pokUd bJdeobóťz
iad íeýěřicich, eventUé|íě V a5tnkh žen (doná.inási], znásiněni, pédofiie). Ne.ináhoda, že5e |5 ám do.e|a

Budete 5e diVt, ts|ejá Mohanedá.hápu' že 
'o 

poíávi bkh|e on lkutečíě nemě noc na Vybranou ]eho

přiběh ]e ne5mřně poutavým r,ypráVéniň, přečtěte 5iho ]e 1o přibéh snikts, ktéď sé zap éť do sýo]i V aýni
VÉenatoik,ženeby Íhoptýž(5V JnnikÓňÚnnou,ačhofu komJnb]sFhoVremive|mid ouhÓbďÓÉá
PřotoUprch k nási]nikům, kde pro ně] áčaLo obdobionoho přcloveÉného tan.€ nad pÍopa*i, a l ň]ň]ž áčá
rerorzov*v|aíiikmen. Neby|á !an.é' aby se u Med n5kých proýd Is nějakým]ke.y o to eÍan.]a miÍJ

Áonaninechtě|,ÍozhodL5e!iitsvo]i'pÉvdÚ'ná5|imodprunihopřepadeniMek|ánskékarevanyAtakěčaL
ponJpnĚ Upadat čin dá lim Vj. do sobéctvi a Ž|a Mohamedúvpřibéhjeveň]5|ný přiběh o pádu]deá|uao
ko] z snJ s báhnen a špinou sVÉta'

Mohtsm€dův prÓb|én vidim vtom, ž. neby|ýhopen Vidét nad svoiidobu á nad misto' kde ži zezab|oIovaI
Ve5VémJienimožnonŽmény'Ženeřektoprodusé'co]eBožiho,BohJ,oF.cařovo,.isaři'VeýoVnáni
s ]ežišem G to iikám, áč mo. nemusim áni křeslany' a když Už ]

Ďábožen5tvi) byLodďíě dÍuhá | ga i Vdá|ši.hVěcech

TákiejsmeV,1 ío ďi, id],sou Mkovj,]a.'FoÚ' a ny name
Ekaqi idém být srnaVzájem V|ký'Adotoho |saň,ťo néien

bts piimo ňedvědem gÍ a|ym,loňu' kdo neVěřiV totéž,l5 ám
(oÍán' pÍÓh ášeíým,a Božid ktál Ód Óbálký kobá|ce

k|ku' že eiistu]i,ákony svěaké VěroUčné,.o
doVoIu]e, ďe ňistypiimo přikaŽu]e bý'v|ken,
Ópďiéný bézpéřnÓýni pÓj ýkÓJ plot] zňé^Ě

]aI to.hrctedál dohÍoň.dý, aby IoneboU.ho1

|5ám ie z hedskts évo|uce nepeÍspektivni PÍobém]e, že je přitaž]Vý pro idi, .o maji V ob ibě mandát

největšiho k acku re pro íějediným útočištém, kde simúžoU ty k|a.ky s k|dným svědomim nechat

Inéň6imovéĚb'je]isvojedcér/zaíepoíušnoí A|e pro mu5 ]my' iidicise šar']ou,lo íeniŽoč n

Inenusimovébi]i5Vo]eženy'ArakAepÍomusimy,řidici5ešaÍijou,'oneniŽoč]n'

]íÓnusimoýe napada]isvé 50Usedy s ťiéň ]é bbh, zÓÚoč t a okráí, Á!e pÍo mus imy, iidícis. šárijou,lo
íeii,očn,pokudt sousedénei5oUmus]mové

oB'"ác '\é bzet+' 1o-ó''dŤé'I L' 5.dl 1iLLd t'

lám Vnáši sředověké moráni 
^Ómy,.hráněné 

pečivé proliuméně' do svěb s lechnoocii',abi]é.i
le.hnÓÓcil o 1400 |etVýloje dá|

nemuímovémajisexislřképředsudkyamYdi5 oŽenách,žejsoupodřadné A|eunusimů'iidiciséšal']oU,

Lidé, mudňoÝé] nenusimoVé, j5Ó!Všudeste]ni 9tejně!pa1niidobii,

A|e |5 ám ]e špa1ný' ProtoŽe neupká téň špďným ie].h špalno!t, proroŽe]i]en obrecim mo ummu' mno
ýIaíni komunitu,Vaíni kňen'

A5 bUdele souh ás]t' že krevnimnts nebÓ svatá Vá|ka sjadernou Žbranije ňoc špďný náoad


