Co mówią przywódcy Bractwa
Muzułmańskiego
Poniższy wybór cytatów z wypowiedzi liderów Bractwa
Muzułmańskiego w pochodzi z raportu, opracowanego przez
Counter Extremism Project – think-tank założony w 2014 roku
przez byłych wysokich urzędników administracji amerykańskiej.
Omówienie raportu publikowaliśmy w pięciu częściach w roku
ubiegłym*.
* * *
Jusuf al-Karadawi, duchowy i intelektualny przywódca Bractwa
„Od zarania dziejów Allah zsyłał Żydom ludzi, którzy mają
karać ich za zepsucie. Ostatnią karę wykonał Hitler. Za pomocą
wszystkiego, co im im zrobił – mimo że Żydzi przesadzają,
jeśli chodzi o doznane przez nich krzywdy – udało mu się
umieścić ich na swoim miejscu. To była dla nich kara boska.
Jeśli Allah pozwoli, następnym razem kara spadnie z ręki
muzułmanów.”
„Naszą jedyną ambicją jest umrzeć na ścieżce Allaha i dla
długiego życia Palestyny. Jestem pewien, że zwyciężymy. Nikt
nie sądził, że naród zatriumfuje i obali tyranów rządzących
Egiptem i Tunezją. Zwycięży także Syria, podobnie jak islam…
Naszym życzeniem powinno być prowadzenie dżihadu do śmierci…
Powinniśmy dążyć do wyzwolenia Palestyny, całej Palestyny, cal
po calu.”
„Jedyną rzeczą, na którą mam nadzieję, jest to, że kiedy moje
życie będzie zbliżać się do końca, Allah da mi szansę udania
się do krainy dżihadu i prowadzenia oporu, nawet na wózku
inwalidzkim. Zastrzelę wrogów Allaha, Żydów, a oni rzucą we
mnie bombą, a tym samym przypieczętuję moje życie aktem
męczeństwa.”

„Och, Allahu, zabierz tę opresyjną, żydowską, syjonistyczną
zbieraninę ludzi… nie oszczędzaj ani jednego z nich. Allahu,
policz ich dokładnie i zabij wszystkich, co do jednego.”
„Musimy zdawać sobie sprawę, że regulując popęd seksualny,
islam zakazał nie tylko nielegalnych stosunków seksualnych i
wszystkiego, co do nich prowadzi, ale także dewiacji
seksualnej zwanej homoseksualizmem. Ten wypaczony czyn jest
odwróceniem naturalnego porządku, zepsuciem seksualności
mężczyzny i zbrodnią przeciwko prawom kobiet. (To samo dotyczy
również lesbijstwa).”
„Nasi bracia w Palestynie są bez wątpienia w sytuacji skrajnej
konieczności przeprowadzania męczeńskich operacji w celu
wytrącenia z równowagi wrogów oraz zasiania przerażenia w ich
sercach, aby odeszli i powrócili do miejsca, skąd przyszli.”
„Jaka broń może zaszkodzić wrogowi, odebrać mu spokojny sen i
pozbawić go poczucia bezpieczeństwa i stabilności, z wyjątkiem
tych ludzkich bomb – młodych mężczyzn lub kobiet, którzy
wysadzają się w powietrze wśród swoich wrogów. Jest to broń,
której wróg nie może zdobyć, nawet jeśli USA dostarczą mu
miliardy [dolarów] i najpotężniejszą broń, ponieważ jest to
wyjątkowa broń, którą Allah umieścił tylko w rękach
muzułmanów. To rodzaj boskiej sprawiedliwości na ziemi.”
„Podczas gdy osoba [która popełnia] samobójstwo, wybiera
ucieczkę, ten, kto przeprowadza zamach samobójczy, umiera
atakując. W przeciwieństwie do samobójcy, który nie ma celu
niczego poza ucieczką przed konfrontacją, ten, kto
przeprowadza zamach samobójczy, ma wyraźny cel, a mianowicie
zadowolenie Allaha.”
„Ataki samobójcze prowadzone przez frakcje palestyńskie w celu
przeciwstawienia się okupacji syjonistycznej nie mieszczą się
w żaden sposób w ramach niedozwolonego terroryzmu, nawet jeśli
ofiarami są cywile”.
„Hamasu i jego odpowiedników nie można zniszczyć, ponieważ są

rzecznikiem narodu islamskiego na całym świecie.”
„Muzułmaninowi nie wolno zawrzeć sojuszu z niemuzułmaninem
przeciwko innemu muzułmaninowi. Sprzymierzenie się z innymi w
celu zabijania [muzułmanów] wiąże się z grzechem i agresją.
Zabronione jest również przekazywanie muzułmanów innym osobom.
Coś takiego jest nie do pomyślenia. Szariat mówi, że jeśli
kraj muzułmański zostanie zaatakowany, inne kraje muzułmańskie
muszą mu pomóc, duszą i pieniędzmi, aż do wyzwolenia. Islam
postrzega muzułmanów wszędzie jako jeden naród i nie uznaje
granic geograficznych ani [różnic] rasy, koloru czy języka.”
„Istnieją dwa rodzaje dżihadu: dżihad, którego szukasz [atak],
i dżihad, w którym odpierasz atak. W dżihadzie, którego
szukasz, znajdujesz wroga i atakujesz go. Ten rodzaj dżihadu
ma miejsce tylko wtedy, gdy państwo islamskie atakuje inne
[kraje] w celu rozpowszechnienia islamu i usunięcia przeszkód
stojących na jego drodze. Dżihad obronny ma miejsce, gdy twoja
ziemia jest atakowana i podbijana… [W takim przypadku musisz]
odeprzeć [najeźdźcę] najlepiej jak potrafisz. Jeśli go
zabijesz, skończy w piekle, a jeśli on cię zabije, staniesz
się męczennikiem [szahidem].”
„Muzułmańscy prawnicy mają różne opinie na temat kary za tę
obrzydliwą praktykę [homoseksualizmu]. Czy powinna być taka
sama, co kara za zdradę, czy też zarówno czynni, jak i bierni
uczestnicy powinni zostać skazani na śmierć? Chociaż takie
kary mogą wydawać się okrutne, pozwalają utrzymać czystość
społeczeństwa islamskiego i utrzymać je w czystości od
wypaczonych elementów.”
Mohammed Morsi, Bractwo Muzułmańskie, prezydent Egiptu 2012-13
„Drodzy bracia, nie możemy zapominać o tym, żeby wychowywać
nasze dzieci i wnuki w nienawiści do syjonistów i Żydów oraz
wszystkich tych, którzy ich wspierają. Trzeba je wychowywać w
nienawiści. Nienawiść musi trwać.”
„Te daremne [izraelsko-palestyńskie] negocjacje to strata

czasu i możliwości. Syjoniści kupują czas i zyskują więcej
okazji, ponieważ Palestyńczycy, Arabowie i muzułmanie tracą
czas i możliwości i nie czerpią z tego nic. Autonomia
Palestyńska została stworzona przez syjonistycznych i
amerykańskich wrogów wyłącznie w celu sprzeciwienia się woli
narodu palestyńskiego i jego interesom.”
„Chcemy, aby cały teren Palestyny należał do Palestyńczyków.
Całe to gadanie o rozwiązaniu dwupaństwowym i pokoju jest
jedynie iluzją, za którą Arabowie gonią od dawna. Nie dostaną
od syjonistów niczego poza tą iluzją.”
„Administracja USA nigdy nie przedstawiła żadnych dowodów na
tożsamość tych, którzy dopuścili się tego incydentu [ataki z
11 września]. Bractwo Muzułmańskie i inni zażądali
przejrzystego procesu z jasnymi dowodami i orzeczeń sądowych.
Potwierdzamy, że nie jest to obrona tych, którzy popełnili te
czyny, a my tylko szukamy prawdy”.
Hammam Saeed, głowa Bractwa Muzułmańskiego w Jordanii
„Nie zaakceptujemy mniej, niż unieważnienia traktatu
pokojowego i deportacji izraelskiego ambasadora oraz
ogłoszenia, że Żydzi są wrogami dla naszego narodu”.
„Jordania stanie się ‚stanem’ w kalifacie muzułmańskim”.
Khairat el-Shater, przebywający w więzieniu pierwszy zastępca
najwyższego przywódcy egipskiego BM
„Szariat był i zawsze będzie moim pierwszym i ostatnim
projektem i celem”.
„Wszędzie Bracia pracują nad przywróceniem islamu, w jego
wszechogarniającej formie, do życia ludzi. Zatem misja jest
jasna: przywrócenie islamu w jego wszechogarniającym wydaniu,
podporządkowanie ludzi Bogu, ustanowienie religii Boga,
islamizacja życia, wzmocnienie pozycji religii Bożej,
ustanowienie renesansu ummy [ogólnoświatowego narodu

muzułmańskiego] na podstawie islamu… Każdy aspekt życia należy
islamizować.”
Były najwyższy przywódca BM, Mohammed Mahdi Akef
„Uważamy, że syjonizm, Stany Zjednoczone i Anglia to gangi,
które zabijają dzieci, kobiety i mężczyzn oraz niszczą domy i
pola. Syjonizm to mafia, a nie kraj. Więc będziemy stawiać
opór, dopóki oni nie stracą kraju”.
Oficjalne stanowisko Bractwa Muzułmańskiego, 2001
„Mamy szczególne zadanie, aby ustanowić panowanie Boga na
podstawie naszej wiary. To jest nasz prawdziwy i skuteczny
sposób na uniknięcie wszystkich problemów wewnętrznych i
zagranicznych,
zarówno
politycznych,
społecznych, jak i kulturalnych.”

gospodarczych,

Mustapha Mashour, były przywódca egipskiego BM
„Demokracja jest sprzeczna z islamem i kłóci się z nim.
Ktokolwiek wzywa do demokracji sprzeciwia się planom Boga i
walczy z islamem.”
Taha al Alwani, przewodniczący Rady Fiqh Ameryki Północnej
„[Homoseksualiści] są dewiantami [którym nie należy dać]
żadnej okazji do przebywania w otoczeniu i psucia
[muzułmańskich] dzieci [lub wejścia do meczetu].”
Tłumaczenie Gabbie Batyn, oprac. JP,
www.counterextremism.com
Wypowiedzi pochodzą w większości z lat 2000-2014
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——————————————————————* Kolejne części omówienia raportu CEP:
https://euroislam.pl/raport-o-bractwie-muzulmanskim-cz-1/
https://euroislam.pl/raport-o-bractwie-muzulmanskim-cz-2-struk
tura-i-finansowanie/

https://euroislam.pl/raport-o-bractwie-muzulmanskim-cz-3-rekru
tacja-i-szkolenie/
https://euroislam.pl/raport-o-bractwie-muzulmanskim-cz-4-przem
oc-i-zwiazki-z-terroryzmem/
https://euroislam.pl/raport-o-bractwie-muzulmanskim-cz-5-powia
zania/

