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TI MÃ•RUMILOVNÃ• MUSLIMOVÃ‰...
PondÄ›lÃ-, 20 duben 2009

Jakmile nÄ›kde napí&scaron;u o militantnosti islamistÅ¯, ihned se ozve Å™ádná dávka nevole ze strany muslimských
pÅ™edstavitelÅ¯ v ÄŒesku. Na&scaron;tÄ›stí nejsem natolik zbÄ›hlý v arab&scaron;tinÄ›, aby si mé názory mohli pÅ™eÄ•íst té
pÅ™íznivci Koránu v zemích, kde dostat Ä•ervenou kartu s názvem fatwa, tedy de facto rozsudek smrti, je Ä•innost skoro tak
bÄ›Å¾ná, jako tankování benzínu.
Pro zaÄ•átek anekdota, co mi vÄ•era poslal kamarád Tomi z Tel Avivu: "KráÄ•í po ulici Gazy mladý muslim a kus pÅ™ed
jde jeho manÅ¾elka. UvidÄ›l to muslimský staÅ™e&scaron;ina a rozhoÅ™Ä•enÄ› ho napomenul: "DÄ›lá&scaron; ostudu Koránu
v&scaron;em islámským muÅ¾Å¯m. Å½ena má jít pokornÄ› kus za muÅ¾em, který je neomezeným pánem, a ne obrácenÄ›. Ta
to stojí psáno v Koránu!" "Jo, váÅ¾ený kmete. Má&scaron; sice pravdu, ale neví&scaron;, Å¾e v dobách Proroka, kdy se
psal Korán, nebyly je&scaron;tÄ› podminované silnice..."
Islám je prý to nejmírumilovnÄ›j&scaron;í náboÅ¾enství svÄ›ta.
Povídat by o tom mohly zejména afghánské Å¾eny.
Asi tÅ™i stovky z nich ve stÅ™edu protestovaly v Kábulu pÅ™ed
&scaron;íitskou me&scaron;itou kvÅ¯li zákonu, který jim naÅ™izuje být muÅ¾i po vÅ¯li minimálnÄ› kaÅ¾dý Ä•tvrtý den. Organiza
ochranu lidských práv (i kdyÅ¾ tato instituce ve mnÄ› vyvolává smí&scaron;ené pocity) oznaÄ•ila tento zákon za legalizaci
znásilnÄ›ní v manÅ¾elství. Po Å¾enách pÅ™esto házela kameny mnohem vÄ›t&scaron;í skupina zastáncÅ¯ zákona.
Å½eny
protestovaly pÅ™ed &scaron;íitskou me&scaron;itou Chatám Nabí, v jejímÅ¾ Ä•ele stojí iniciátor tohoto právního zmetku ortodoxní &scaron;íitský klerik Mohammad Asif Mohsení. Ten podporuje také naÅ™ízení, Å¾e Å¾eny nesmÄ›jí ven bez dovolen
muÅ¾e.
KdyÅ¾ se ministerstvo spravedlnosti Afghánistánu rozhodlo zákon pÅ™ezkoumat, opÄ›t se ozvali ortodoxní kleri
jde prý o politický tlak západních vÅ¯dcÅ¯ a &bdquo;kulturní invazi vedenou ideou, Å¾e jedna kultura je lep&scaron;í neÅ¾ jiná".
Zákon byl nakonec zmÄ›nÄ›n, týká se jen &scaron;íitÅ¯ a pÅ™ikazuje Å¾enám podvolit se muÅ¾i minimálnÄ› kaÅ¾dý Ä•tvrtý d
nejsou nemocné. ÄŒtyÅ™denní lhÅ¯ta souvisí s tím, Å¾e muslim mÅ¯Å¾e mít aÅ¾ Ä•tyÅ™i manÅ¾elky, takÅ¾e by absolvova
koleÄ•ko".
Co víme o muslimských Å¾enách, jichÅ¾ Å¾ije nyní v EvropÄ› Å™ádovÄ› asi deset milionÅ¯? My, bezvÄ›rci, toho
nevíme, ani vlastnÄ› vÄ›dÄ›t nemÅ¯Å¾eme. Trefné pro popisované situace jsou nÄ›které citáty, které se objevují na serveru
Eurabia: &bdquo;&Scaron;aríja je nekompromisní - Å¾enÄ› je dovoleno (jak se praví v Koránu) odhalit tváÅ™ a ruce pÅ™ed
muÅ¾em, který jí nabízí sÅˆatek, aby ji mohl vidÄ›t bez toho, aby s ní byl sám anebo se jí dotýkal, jelikoÅ¾ tváÅ™ svÄ›dÄ•í o kr
o&scaron;klivosti, a ruce zjevují, zda je tÄ›lo hubené Ä•i boubelaté (coÅ¾ poskytuje pÅ™edstavu o její plodnosti)."
&Scaron;a
tedy máte, pokud zamý&scaron;líte konvertovat k islámu a vybranou muslimku poÄ•estnÄ› pojmout za manÅ¾elku, a hlavnÄ›
máte-li kapitál (abyste jí koupil výbavu a staÄ•il ji celý Å¾ivot Å¾ivit a &scaron;atit). K tomu vás v&scaron;ak je&scaron;tÄ›
zavazuje nÄ›kolik pÅ™íkazÅ¯, podle nichÅ¾ zjistíte, která Å¾ena je ta pravá: Za prvé, musí být zboÅ¾ná, coÅ¾ má pÅ™ednos
v&scaron;ím, poté následuje její inteligence, dobrý charakter a stav (zÅ™ejmÄ› vÄ›k, neopotÅ™ebovanost i zdraví), z Ä•ehoÅ¾
Å¾enina plodnost, na pátém místÄ› je nutnost, aby byla z dobré rodiny, musí být panna a teprve na konci je její krása.
An
v&scaron;ak není vítÄ›zství ducha nad hmotou; tam, kde je dívání se nezákonné, je nezákonné i dotýkání, tvrdí
&scaron;áríja a podle webu Islám info, a proto na základÄ› náboÅ¾enského ediktu, vydaného Rashadem Hassanem
Khalilem, bývalým dÄ›kanem fakulty &scaron;aríe (islámského práva) univerzity al-Azhar, "úplná nahota bÄ›hem
pohlavního aktu anuluje manÅ¾elství". Naopak islámský uÄ•enec Abdel Muti fatwu mÄ›l námitku: "PÅ™i manÅ¾elském sexu ne
nic zakázáno, kromÄ› samozÅ™ejmÄ› análního styku". K tomu zase pÅ™edseda komise pro fatwy, Abdullah Megawar,
prohlásil, Å¾e manÅ¾elé mohou vidÄ›t jeden druhého nahého, nemÄ›li by se ale dívat na genitálie toho druhého a navrhl, Å¾e
by mÄ›li být manÅ¾elé pÅ™i sexu pÅ™ikryti pokrývkou. "Å½eny jsou satanÅ¯v nástroj proti muÅ¾Å¯m; proto musí být zahaleny
k patÄ›, i kdyÅ¾ jsou pohromadÄ› jen se Å¾enami," konstatuje dal&scaron;í vyznavaÄ• &scaron;áríje Raed Hlayel.
"Korán s
vydatnÄ› vÄ›nuje podbÅ™i&scaron;ku muÅ¾e, jeho sexuálním rozko&scaron;ím a povinnosti Å¾en, uspokojovat manÅ¾elovy
potÅ™eby. Pro dobré muslimy a islámské muÄ•edníky má Korán pÅ™ipraveny panenské hurisky nepomíjivé krásy a
mládí; po kaÅ¾dém koitu znovu nabydou panenství. Pro muÅ¾e to znamená uskuteÄ•nÄ›ní fantasmatu nikdy nekonÄ•ícího
orgasmu a konec strachu pÅ™ed pÅ™edÄ•asnou ejakulací..." k tomu Å™íká znalec Prorokova uÄ•ení (v pÅ™ekladu na internet
stránkách &bdquo;O islámu"). ProstÄ› v&scaron;e je tak, jak Å™íká turecké pÅ™ísloví: "Slu&scaron;í se, aby Å¾ena Å¾ila pod
botou muÅ¾e". A aby si na tento zpÅ¯sob "&scaron;Å¥astného" Å¾ivota zvykala uÅ¾ od ranného dÄ›tství, jsou nezÅ™ídka
vdávány uÅ¾ i sotva &scaron;kolou povinné holÄ•iÄ•ky. Ano, napÅ™íklad soud v saúdsko-arabském mÄ›stÄ› Unaiza povolil
manÅ¾elství &scaron;edesátiletého muÅ¾e s osmiletým dÄ›vÄ•etem - za podmínky, Å¾e s ní nebude provozovat sexuální aktiv
neÅ¾ dívka dospÄ›je. Zatím Å¾ije s rodiÄ•i a teprve aÅ¾ se stane plnoletou, bude moci Å¾ádat o rozvod.
TakÅ¾e vý&scaro
zákon, který povstal v Afghánistánu, se nezrodil ve stÅ™edovÄ›ku, ale právÄ› v tÄ›chto dnech! Dovoluje muÅ¾Å¯m znásilÅˆovat
své Å¾eny a nic s tím nikdo neudÄ›lá, jedinÄ› Å¾e by si chtÄ›l pÅ™ivolat na svoji hlavu fatwu. VÅ¾dyÅ¥ "Korán ukládá manÅ¾
povinnost podÅ™ídit se sexuálním poÅ¾adavkÅ¯m manÅ¾ela, jinými slovy - manÅ¾elku podle nÄ›j nelze znásilnit, protoÅ¾e n
právo pohlavní styk odmítnout. Ale v opaÄ•ném pÅ™ípadÄ› ji lze i zabít, setnout, zapíchnout. ÄŒest je Ä•est..," Å™ekl mi varovn
muslimský stráÅ¾ce Bahájské svatynÄ› v HaifÄ›, kdyÅ¾ jsem se snaÅ¾il vyfotit muslimku zahalenou do hídÅ¾ábu. MÄ›l uniform
mj. umÄ›l slovensky, jelikoÅ¾ studoval stavaÅ™inu v BratislavÄ›. Moje Ä•e&scaron;tina ho vÅ¯bec nepÅ™ekvapila, protoÅ¾e v
dopoledne uÅ¾ jsem byl prý nejmíÅˆ dvacátý Ä•eský zvÄ›davec, co obdivoval bahájské impozantní kaskádovité zahrady...
StaÄ•ilo málo a byly by sedmým divem svÄ›ta, jako Semiramidiny visuté zahrady v BabylónÄ›, zbylo na nÄ› v&scaron;ak jen
pasování do role osmého divu pod haifským kopcem Karmel.
Jsou i jiné tragické paradoxy; radikálové z hnutí Taliban v
Afghánistánu veÅ™ejnÄ› popravili mladíka a dívku, kteÅ™í podle nich mÄ›li "nelegální pomÄ›r". Rodiny nechtÄ›ly
jednadvacetiletému muÅ¾i a devatenáctileté Å¾enÄ› povolit svatbu. Talibanci hÅ™í&scaron;ný pár veÅ™ejnÄ› zastÅ™elili pÅ™
me&scaron;itou.
Ve Francii, NÄ›mecku a Velké Británii Å¾ije skoro dvacet milionÅ¯ ArabÅ¯, pÅ™eváÅ¾nÄ› muslimÅ¯.
jim v EvropÄ› líbí; Å¾eny svobodnÄ› nosí svÅ¯j "hidÅ¾áb", mají své me&scaron;ity, jsou v parlamentech, na &scaron;kolách uÅ¾
radÄ›ji zakázali vánoÄ•ní výzdoby, aby nestresovaly muslimské &scaron;koláky, kteÅ™í pÅ™ece Vánoce neslaví.
"Multikulturalismus je zdvoÅ™ilé ustupování roztahovaÄ•nému hostu, který vás postupnÄ› vytÄ›sÅˆuje z va&scaron;eho
pÅ™íbytku," Å™ekl zavraÅ¾dÄ›ný nizozemský reÅ¾isér Theo van Gogh a mÄ›l zatracenÄ› pravdu.
Nic se s tím ale nedá zÅ
islám je na pochodu i se svojí mírumilovností: "BratÅ™i, vede se válka proti islámu. Chopte se svých meÄ•Å¯. Kde jsou
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va&scaron;e zbranÄ›? Va&scaron;i nepÅ™átelé zdupali Proroka. PovstaÅˆte!" kÅ™iÄ•í Badr Bin Nadel al Mashari, imám z
Rijádu.
"Muslimové celého svÄ›ta, bezprávní této zemÄ›, povstaÅˆte! Vybojujte drápy a zuby své právo, nebojte se
Å™evu velmocí! SjednoÅ¥te se pod py&scaron;ným praporem islámu a zaveÄ•te jeho vládu.," pí&scaron;e se v testament
ajatolláha Chomejního. Druhý drsný vtip závÄ›rem: "Jedou spolu v autÄ› dva muslim&scaron;tí sebevraÅ¾ední atentátníci a
jeden Å™íká tomu druhému: U americké ambasády mÄ› vyhoÄ•...!"
Tak, proÄ• bychom se netÄ›&scaron;ili,kdyÅ¾ nám Allíáh zdraví dá? BÅ™etislav Ol&scaron;er
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