Kaikki ylistykset kuuluvat Allaahille ja olkoon salaah ja salaam profeetta Muhammadin, hänen
perheensä ja jalojen seuralaistensa yllä sekä niiden yllä, jotka seuraavat heitä Ylösnousemuksen
päivään asti.

Aikaisemmin puhuimme laillisista ja laittomista sitoumuksista, jotka tunnetaan nimellä al-bay’ah,
sekä puoluekiihkoilusta (hizbiyyah). Tähän liittyen on sopivaa puhua tietyistä toimintatavoista
joita harjoitetaan muslimimaailmassa ns. protestien muodossa, erityisesti mielenosoitukset,
valtaukset ja lakot. Meidän aikanamme jotkut ihmiset omaksuvat kaiken mikä tulee meille idästä
tai lännestä. Nämä toimintatavat eivät ole poikkeus. Tämä on saavuttanut sen pisteen, että jotkut
pitävät näitä toimintatapoja yhtenä dawah:n (Allaahiin kutsumisen) keinona. Tämä huomioon
ottaen on sopivaa ottaa selvää onko tämä todellista.

Protestien tyypit ja niiden aikomukset

On olemassa kolme erityistä protestityyppiä. Ne ovat mielenosoitukset, valtaukset ja lakot.

Mielenosoitus on sitä kun jokin ihmisryhmä tapaa jollain kadulla tai päätiellä kantaen julisteita
huutaen, kiljuen ja vaatien joidenkin asioiden tekemistä tai näyttääkseen voimaa. Arabiaksi tätä
kutsutaan mudhaharah.

Valtausta kutsutaan ‘itisam arabiaksi. Meidän aikanamme se tarkoittaa, että istutaan
yhdessä paikassa (esim. jonkun puolueen, parlamentin, tehtaan, kampuksen jne.
pääkonttorissa) tietyn aikaa lähtemättä pois vastalauseena jollekin epäkohdalle vaatien,
että tälle epäkohdalle tehtäisiin jotain.

Kolmas protestin tyyppi on lakko. Tämä tunnetaan nimellä idrabat ja tämän sanan
alkuperä tarkoittaa pidättäytymistä. Siinä henkilö kieltäytyy tai pidättäytyy tekemästä
tiettyä asiaa vaatiakseen jotain. Tämän esimerkkejä ovat kun tietyn tehtaan työntekijät
kieltäytyvät menemästä töihin vaatien korkeampia palkkoja tai opiskelijat jotka eivät mene
kouluun protestoiden jotain asiaa vastaan.

Nyt kun nämä asiat on määritelty, kysymys kuuluu, miten ne tunkeutuivat islamilaiseen
yhteiskuntaan. Suurimmaksi osaksi ne tulivat Lännestä jossa ne ilmaantuivat alunperin,
etupäässä poliittiset ja maallistuneet puolueet siirsivät ne muslimimaailmaan. Myöhemmin
jotkut islamilaiset ryhmät, jotka imitoivat tällaista metodologiaa, omaksuivat ne yrittäen löytää
joitain todisteita shariasta puolustaakseen näitä toimintatapoja.

Protestien oikeuttamisessa mainitut todisteet

On tärkeätä ottaa huomioon se, että ne jotka mainitsevat todisteita näiden toimintatapojen
oikeuttamiseksi eivät ole oppineita. He ovat pääasiallisesti ajattelijoita ja kirjailijoita.

Ensinnäkin, he mainitsevat sen kertomuksen kun Umar ibn al-Khattab (radija Allaahu
‘anhu) hyväksyi Islamin ja profeetta (salla Allaahu ‘alayhi wa sallam) tuli ulos nojaten
kahden seuralaisen harteille, Umarin ja Hamzan. Tämä tehtiin näyttämään muslimien
voimaa Qureishin pakana-arabeille. Abu Nu’aim kertoi tämän hadithin kirjassaan alHillayyah. Al-Haafidh Ibn Hajr mainitsi sen myös kirjassaan al-Hsaba (?) jossa hän yhdisti
sen Muhammad ibn Uthamin historian kirjaan sekä al-Fathissa jossa hän liitti sen alBazaariin. Tämän tapahtuman kertomukset liittyvät erääseen henkilöön, jonka nimi on
Ishaaq ibn ’Abdullah ibn Abi Farwa. Kuitenkaan hänen hadithinsa eivät ole hyväksyttyjä.
Niin ollen tätä tapahtumaa ei voi pitää todisteena.

Toiseksi, nämä ajattelijat pitävät todisteena myös muslimien kokoontumista ‘iidinä ja
perjantaisin.

He vääristelevät näiden tapahtumien luontoa todistaakseen mielenosoitusten, valtausten ja
vallan näyttöjen luvallisuuden. Vastauksena on tarpeellista huomata, että tästä ei löydy mitään
todistetta. Kokoontumiset ’Iidinä ja perjantaisin ovat palvonnan tekoja eikä niitä voi yhdistää
näihin protesteihin. Nämä kokoontumiset ovat Allaahin symbolien näkyväksi tekemistä
palvonnassa, sen mukaisesti miten Allaah valitsi ja määräsi. Emme voi venyttää näitä palvonnan
tekoja halujemme mukaisesti koska tämä tarkoittaisi väärinkäyttöä.

Niin ollen näille protesteille ei ole mitään laillisesti oikeutettua asennetta.

Protestien vaikutukset

Näiden protestien, mielenosoitusten ja lakkojen vaikutukset ovat lukuisia ja hyvin vakavia.

Ensinnäkin, Ne aiheuttavat kaoottista käytöstä kaduilla johtuen väen tungoksesta ja sen
kaltaisesta vaikuttaen ihmisten asioihin kielteisesti. Ne voivat helposti vaarantaa monien
elämän, samalla kun ne tarjoavat sopivan ympäristön varkauksille ja ryöstöille. Tämä voi
vaikuttaa moniin liikkeisiin, esim. Jos joku liike ei sulje päivänä jolloin on mielenosoitus,
protestoijat voivat tuhota tai vahingoittaa rakennusta tai nimetä omistajat pettureiksi. Ja
tällaista on sattunut monissa maailman islamilaisissa ja ei-islamilaisissa pääkaupungeissa.

Toiseksi, vaikka kun ihmiset yrittävät mennä näiden protestien mukana suojellakseen
liikkeitään, he joutuvat sulkemaan liikkeensä, joka vaikuttaa heidän asioihinsa sekä talouteen
yleisesti kielteisellä tavalla. Jos he eivät sulje kauppojaan heitä kutsutaan ”pettureiksi”,
”epäisänmaallisiksi” jne.

Kolmanneksi, nämä protestit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden niille, joilla on
salajuonia tai jotka ovat fitnan ihmisiä, tunkeutua näiden mielenosoitusten riveihin siihen
pisteeseen jossa jotkut heistä voivat käyttää tuliaseita aiheuttaaksen fitnaa tai lisätäkseen
vastakkain asettelua mielenosoittajien ja turvajoukkojen välille. Tämä johtaa siihen, että
turvajoukot vastaavat tulella väkijoukkoa kohti ja mahdollisesti haavoittavat monia
ihmisiä.

Neljänneksi, nämä teot lietsovat vihamielisyyttä ja vihaa yhteiskunnan jäsenten välille,
erityisesti kansalaisten ja turvajoukkojen välille. Koska yleensä turvajoukot yrittävät estää
nämä mielenosoitukset, tämä tulee aiheuttamaan verenvuodatusta ja haavoittumista joka
voi johtaa koston hyökkäyksiin.

Viidenneksi, nämä toimintatavat johtavat taloudellisen tuotannon pysähtymiseen monilla
talouden sektoreilla, erityisesti lakkojen aikana. Suurin osa ajasta kun nämä ryhmät aikovat
osoittaa mieltään ne pyytävät tehdastyöläisiä liittymään heihin, joka aiheuttaa työn
pysähtymisen aikana jolloin maa tarvitsee kipeästi yhteistyötä sen rivien välissä.

Kuudenneksi, nämä protestit häiritsevät maan yleistä turvallisuutta johtuen niihin
liittyvistä vastakkain asetteluista.

Seitsemänneksi, ne jotka ottivat nämä toimintatavat palvontatavaksi palvovat Allaahia
sellaisen metodologian avulla, jota ei ole säädetty ja joka on perusteeton. Sen vuoksi he
palvovat Allaahia sellaisella tavalla, joka ei ole hyväksyttävä Hänelle (subhaanahu wa
t’aala). Jotta mikä tahansa teko olisi hyväksytty, se pitää tehdä oikealla aikomuksella ja
shari’an suvaitsemalla tavalla. Näiden ihmisten teot muistuttavat meitä Ibn Masuudin
(radija Allaahu ’anhu) lausunnosta kun hän sanoi,

”Lukuisia ovat ne jotka aikoivat hyvää mutta eivät pystyneet saavuttamaan sitä.”

Saavuttaaksesi hyvää sinun tulee tehdä työtä Sunnan mukaisesti ja laillisilla keinoilla.

Kahdeksanneksi, nämä mielenosoitukset kiirehtivät niitä käyttävien ryhmien ja
hallituksen välisiä vastakkain asetteluja, koska nämä toimintatavat ovat kuin uhkauksia
hallituksen omalle hengissä pysymiselle ja turvallisuudelle. Sen vuoksi ilmaantuu
juonittelua näitä ryhmiä vastaan, josta usein seuraa jotain ikävää ja jatkuvaa
vihamielisyyttä ja epäluottamusta.

Väite, jonka mukaan nämä protestit ovat sallittuja on johtanut siihen, että hylkääjä –Shia’
(raafidah) on hyväksynyt ne, he, jotka tekivät tällaisia mielenosoituksia sitä vastaan jota he
pitivät imperialistina Hajjin aikana. Monet viattomat ihmiset kuolivat tämän johdosta,
kuten hyvin tiedetään.

Väärinkäsityksiä

On olemassa lukuisia väärinkäsityksiä koskien näiden toimintatapojen arvoa ja
luvallisuutta.

Esimerkiksi jotkut huomauttavat, että muut maat säätävät mielenosoituksia ja sallivat ne
lakiensa avulla. Tehdessään samoin he eivät tunnista siinä piilevää vahinkoa. Vastaus tähän
on, että vaikka hallitus sallisi tällaiset toimintavat meidän ei tulisi käyttää niitä koska ei ole
olemassa mitään laillista todistetta niiden oikeuttamiseksi ja meidän tulee seurata shariaa
yli kaiken muun. Emme seuraa yleistä mottoa joka sanoo, ”Päämäärät oikeuttavat keinot.”
Islamissa päämäärien pitää olla laillisia ja keinojen saavuttaa nämä päämäärät tulee olla
laillisia.

Samalla tavoin muut omaksuvat nämä toimintatavat sanoen, ”Se ja se piti näitä
toimintatapoja sallittuina.” Kuitenkin on tarpeellista huomata, että salafit eivät käyttäneet
näitä toimintapoja ja jos nämä mielenosoitukset olisivat olleet jotain hyödyllistä, he olisivat
käyttäneet niitä, eikä meillä ole yhtäkään raporttia, joka osoittaisi sen. Tämän lisäksi kun
joku antaa fatwan, se mikä todella on tärkeätä on daleel (todiste) koska mitään
mielipidettä ilman todistetta ei voi ottaa huomioon, vaikka se tulisi viisaimmalta ihmiseltä
koska meidän tulee seurata profeettaa (salla Allaahu alayhi wa sallam) ja hänen
seuralaisiaan jotka ilmoittivat meille kaikesta hyvästä.

Jos joku väittää, että näistä toimintatavoista oli hyötyä joinain aikoina tai joissain maissa ja,
että ne toivat hyviä tuloksia, silloin vastaus on, että tällaiset tulokset eivät ole mikään
todiste niiden luvallisuuteen koska kriteeri on daleelin vahvistaminen ja salafien toiminta.
Sen lisäksi vakuutamme, että vaikka nämä mielenosoitukset olivat menestyksellisiä joinain
aikoina, niin useimmiten ne epäonnistuivat ja vain johtivat tappioihin, vastakkain
asettelujen kiirehtimiseen näiden ryhmien kanssa johtaen niiden hajoamiseen.

Päätelmä

Tässä muutamia asioita koskien näitä ajankohtaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat kielteisesti
ja, jotka ovat kuluttaneet loppuun muslimiryhmien ja nuorison energian monissa
muslimimaailman osissa. Pyydämme Allaahia pelastamaan meidät ja pelastamaan
yhteiskuntamme kaiken muotoisilta turmeltuneilta ja harhautuneilta toimintatavoilta, ja
näyttämään meille totuuden ja, että seuraisimme sitä, näyttäen meille samalla valheellisuuden
ja suojellen meitä siltä.

Kaikki kiitokset kuuluvat Allaahille ja olkoon salaah ja salaam profeetta Muhammadin, hänen
perheensä ja jalojen seuralaistensa yllä sekä niiden yllä, jotka seuraavat heitä
Ylösnousemuksen päivään asti.
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