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"NEZÃ•PADNÃ• PÅ˜ISTÄšHOVALCI"
ÃšterÃ½, 28 srpen 2007

Orlová je bývalé hornické mÄ›steÄ•ko na severu Moravskoslezského kraje. Zdej&scaron;í Å¾eny zÅ™ejmÄ› ani netu&scaron;í,
pÅ™ed Ä•ím byly uchránÄ›ny, kdyÅ¾ jejich radnice vÄ•as zamítla svÅ¯j ,,pÅ™evratný" nápad - postavit uprostÅ™ed mÄ›sta
me&scaron;itu. Nic proti slu&scaron;ným muslimÅ¯m, Å™ada z nich patÅ™í mezi mé pÅ™átele, v Izraeli jsem vidÄ›l mnoho
me&scaron;it, v nichÅ¾ se Palestinci pÄ›tkrát dennÄ› bez problémÅ¯ klanÄ›jí Alláhovi.
V Gaze a dal&scaron;ích arabských zemích kolem Å¾idovského státu v&scaron;ak nestojí ani jedna synagoga. A kdyby
nÄ›kdo jen projevil snahu ji postavit, stal by se v mÅ¾iku synem smrti.
Bydlel jsem jednou v norské rodinÄ› nedaleko hlavního mÄ›sta. Obdivoval jsem své hostitele, Å¾e adoptovali dva
indonézské sirotky. Udivilo mÄ›, jak se Å¾ivotu tÄ›chto dvou bezprizorních dÄ›vÄ•átek striktnÄ› podÅ™ídili; aby zachovali jejich
muslimskou identitu, pÅ™ihlásili se k islámu. Bylo to dojemné, ale na druhé stranÄ› varující. Norský, &scaron;védský i dánský
multikulturalismus zaÄ•íná být rizikový. Ozývají se hlasy, Å¾e by se v tÄ›chto zemích mÄ›ly stavÄ›t me&scaron;ity a &scaron;ko
muslimy. KvÅ¯li rasové toleranci musejí být imigranti z východu nazývání v Norsku a &Scaron;védsku výhradnÄ›
,,nezápadními pÅ™istÄ›hovalci". Ohledy na tyto ,,nové seveÅ™any" jsou v&scaron;ak zÅ™ejmÄ› pÅ™ehnané.
Podle statist
Skandinávii výraznÄ› zvý&scaron;ila kriminalita. Zatímco v USA je spácháno kolem 4000 trestných Ä•inÅ¯ na sto tisíc
obyvatel, v Norsku, &Scaron;védsku a Dánsku je to více jak dvakrát tolik. Ve &Scaron;védském Malmö Å¾ije pÅ™es 14
procent muslimÅ¯ a skoro 70 procent severských kriminálníkÅ¯ se rekrutuje právÄ› z Å™ad tÄ›chto ,,nezápadních imigrantÅ¯".
Nejvíc to dÄ›sí norské Å¾eny, jichÅ¾ je roÄ•nÄ› znásilnÄ›no imigranty pÅ™es Ä•tyÅ™i stovky, mezi nimi jsou stále Ä•astÄ›ji i dí
mlad&scaron;í patnácti let. ÚÅ™ady proto pÅ™icházejí s ,,ideou".
Å˜íkají, Å¾e kdyÅ¾ je Norsko multikulturní zemí, musí se
obyvatelé pÅ™izpÅ¯sobit a rodilé Norky proto budou asi muset nosit arabský &scaron;átek hidÅ¾áb, aby své snÄ›dé
spoluobÄ•any neprovokovaly. KaÅ¾dý muslim má totiÅ¾ právo beztrestnÄ› znásilnit hÅ™í&scaron;nou Å¾enu, která chodí na
veÅ™ejnosti bez této pokrývky hlavy.
Evropské perspektivy nejsou rÅ¯Å¾ové ani v jiných zemích. V roce 2050 bude v Rakousku podle demografÅ¯ kaÅ¾dý pátý
&scaron;kolák muslim, protoÅ¾e tamní muslimky rodí v prÅ¯mÄ›ru tÅ™i dÄ›ti, zatímco katoliÄ•ky jen jedno. RoÄ•nÄ› pÅ™ibude
Rakousku na 30 000 pÅ™istÄ›hovalcÅ¯, z toho je témÄ›Å™ polovina muslimÅ¯. Je&scaron;tÄ› hÅ¯Å™ je na tom NÄ›mecko - za
let by mÄ›li tvoÅ™it 40% obyvatel Berlína muslim&scaron;tí imigranti, pardon - nezápadní pÅ™istÄ›hovalci. KdyÅ¾ jsem fotogra
na kolonádÄ› v Tel Avivu mladé Izraelce na diskotéce Rasija, ani v nejhor&scaron;ím snu by mÄ› nenapadlo, Å¾e pár dnÅ¯
poté sem vejde Palestinec, aby na svém tÄ›le nechal vybuchnout náloÅ¾.
Zabity byly dvÄ› desítky dÄ›tí a dal&scaron;ích
skoro dvÄ› stÄ› exploze zranila. Dodnes není zábavní centrum zprovoznÄ›no, poÅ™ád jsou na nÄ›m vidÄ›t hrÅ¯zy exploze. A
poblíÅ¾ stojí pomník obÄ›tem. Je v hebrej&scaron;tinÄ› a azbuce; vÄ›t&scaron;ina zabitých dÄ›tí byla z rodin ruských pÅ™istÄ›
A otec sebevraha Hassan Houtari i nÄ›kolik let po smrti syna s pýchou a úsmÄ›vem ukazuje novináÅ™Å¯m fotografii svého
hrdiny.
Py&scaron;ní jsou na sebevrahy také v palestinských &scaron;kolách v Gaze, kde se mÄ›Å™í úroveÅˆ &scaron;ko
zaÅ™ízení ne podle toho, jak vzdÄ›laní z ní odejdou její Å¾áci, ale kolik portrétÅ¯ ,,hrdinÅ¯" visí na chodbách, kolik
zdej&scaron;ích ,,házeÄ•Å¯ kamení" se nechalo za svatou vÄ›c islámu zabít. A jejich spoluÅ¾áci tvrdí, Å¾e hlavní boj s
Å¾idovskými satany neskonÄ•í, dokud Izrael nezniÄ•í a uÅ¾ se prý tÄ›&scaron;í, jak si vytáhnou los sebevraha.
,,KaÅ¾dý d
zakazuji zúÄ•astÅˆovat se demonstrací a házet kameny. MÄ›l by jít do &scaron;koly, ale ulice ho uÅ¾ zcela ovládla. Kdyby
ne&scaron;el házet, nemÄ›l by kamarády a byl by za zbabÄ›lce," Å™íká se slzami v oÄ•ích matka 12letého Samira AlMahariho z Beit DÅ¾ala u Betléma. ,,Vím, Å¾e se hroznÄ› moc bojí, v noci ve spaní pláÄ•e, vidÄ›l uÅ¾ tolik svých spoluÅ¾ákÅ
zranÄ›ných, ale také on sní o tom, Å¾e se stane muÄ•edníkem a jeho fotografie bude vystavena v jeho &scaron;kole."
Jak
napsal deník The Jeruzalem Post, mufti Al-Ahram Al-Arabi má na dÄ›tské "házeÄ•e" jasný názor: ,,Není pochyb, Å¾e dítÄ›muÄ•edník pÅ™edpokládá, Å¾e nová generace a jeho nastupci budou v tomto poslání dál pokraÄ•ovat. ÄŒím je mlad&scaron;í
muÄ•edník, tím víc si ho váÅ¾ím," tvrdí muftí hrdÄ›. ,,Jeden chlapec napsal na kousek papíru své jméno tÄ›snÄ› pÅ™edtím neÅ
MuÄ•edník Salim. A takové lístky si dávají do svých kapes v&scaron;ichni, aby se po jeho smrti vÄ›dÄ›lo, kdoÅ¾e se to stal
opÄ›vovaným hrdinou, kterého Ä•eká svatba v nebi s dvaasedmdesáti Ä•ernookými pannami," Å™íká s nad&scaron;ením.
,,Proto palestinské matky kvÅ¯li svobodÄ› ochotnÄ› obÄ›tují své syny. Je to skvÄ›lá ukázka, jak velká je jejich víra.
Mluvil
jsem s jedním mladým muÅ¾em, který mi Å™ekl: Chci se oÅ¾enit s krásnými nebeskými Å¾enami - a téhoÅ¾ dne se stal muÄ
Jsem si jistý, Å¾e jeho matka byla naplnÄ›na radostí z jeho svatby v nebi... "
Ano, mnohé matky to tak vnímají, proto
muslimské Å¾eny z Izraele zaloÅ¾ily tajný spolek ,,Bombových sebevraÅ¾edkyÅˆ". Zatím je jich asi sto a chystají se vstoupit do
ráje, i kdyÅ¾ tam na nÄ› neÄ•eká dvaasedmdesát Ä•ernookých panicÅ¯ a lesbickou lásku Alláh zakazuje. Palestin&scaron;tí
muÄ•edníci z Å™ad dÄ›tí jdou v jejich &scaron;lépÄ›jích. Ve &scaron;kole v Gaze, do níÅ¾ chodil i dvanáctiletý Muhammad, zab
jedné z pÅ™estÅ™elek, kaÅ¾dý den pÅ™ed zahájením vyuÄ•ování zpívají &scaron;koláci píseÅˆ na jeho poÄ•est...

Sly&scaron;íte svist kamenÅ¯?
Je to hlas hnÄ›vu.
Drobné dlanÄ› nesou kameny
dávají povel útoÄ•níkÅ¯m.
Je tam i muÄ•edník Muhammed
v&scaron;ichni ho vidí otec ho chrání
matka vidí jeho smrt.
Jeho krev vyzývá ke svaté válce.
Dejme krev i Å¾ivot za Jeruzalém!
PodstatnÄ› lépe jsou na tom Å¾eny a jejich dÄ›ti v Turecku, které Evropany nejvíc zají
jako potencionální Ä•len Evropské unie. "HodnÄ› jsem plakala, pÅ™emý&scaron;lela. Nakonec jsem se rozhodla ze
&scaron;koly odejít," Å™íká 20letá Ayse Nuru Bulutová. Na vinÄ› jsou sekulární zákony Turecké republiky, které
studentkám zakazují chodit do státní &scaron;koly v muslimském &scaron;átku. Ayse, podobnÄ› jako &scaron;edesát
procent tureckých Å¾en, chodí na veÅ™ejnosti se zahalenou hlavou po muslimském zpÅ¯sobu. "Je to náboÅ¾enské naÅ™ízen
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vysvÄ›tluje. (V sousedním Íránu Å¾eny &scaron;átek nosit musí, pÅ™estoÅ¾e Å¾ijí mnohem svobodnÄ›ji neÅ¾ napÅ™íklad o
Saúdské Arábie.)
Turecké muslimky poÅ¾ívají volnosti mezi muslimy jinde nevídané. Je jim umoÅ¾nÄ›no cestovat, podnikat
vlastnit. Mají právo iniciovat rozvod, coÅ¾ dosud nemohou Å¾eny na MaltÄ›, tedy v Ä•lenské zemi EU. Volit &scaron;ly jiÅ¾ ve
30. letech minulého století - Turecko v tomto ohledu pÅ™edstihlo kupÅ™íkladu i Francii Ä•i Belgii. Do práce mimo domov
v&scaron;ak chodí nejvý&scaron;e kaÅ¾dá druhá TurkynÄ› a pÄ›tina Å¾en, pÅ™edev&scaron;ím venkovanek, je podle dostupn
odhadÅ¯ stále negramotná. Více neÅ¾ polovina TurkyÅˆ nedostává za práci zaplaceno... pracují totiÅ¾ buÄ• na rodinných
statcích, Ä•i v podnicích, kde hospodáÅ™em je jejich muÅ¾.
V Orlové se tedy me&scaron;ita stavÄ›t nebude. Zatím. Ani
muslimské &scaron;átky hidÅ¾áb nepÅ™ikáÅ¾e radnice rodilým Orlovjankám nosit. Zatím. Norsko a Francie aÅ¥ jsou nám
mementem. Nor&scaron;tí pÅ™istÄ›hovalí muslimové poÅ¾adují na konec ramadánu svÅ¯j státní islámský svátek, mladí
muslimové projevili nedávno v PaÅ™íÅ¾i svÅ¯j ,,vdÄ›k" za azyl a zapálili na 50 tisíc automobilÅ¯.
Místo potrestání jim
francouzská vláda zvý&scaron;ila sociální dávky. PÅ™es pÄ›t milionÅ¯ ArabÅ¯ je pÅ™ece poÅ™ádná voliÄ•ská síla...
BÅ™etislav Ol&scaron;er

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 24 November, 2020, 20:27

