
“Het fascisme en nazisme is in 1945 ingestort. Het communisme en 

socialisme is in 1991 ingestort. Het kapitalisme is in 2008 ingestort. Het 

moreel bankroete humanisme en liberalisme staat ook op instorten. En na 

al deze gefaalde -ismen wordt het tijd voor het Monotheïsme.” 
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Het voorwoord 
 
Bismi Allaahi Rahmaani Raheem, 
 
De titel van dit boek is ‘De Banier’ genoemd in een verwijzing naar de overlevering van de Profeet, 
SalAllahu alayhi wa selam, waarin hij ons waarschuwt voor het strijden onder een blinde, onbekende 
vlag. Dat wil zeggen, een vlag zonder een duidelijk Islamitisch agenda. Daarom zullen wij dit agenda 
uiteenzetten, en de doelstellingen en motieven van de Mujahideen in Syrië verduidelijken. Want 
helaas wordt deze overlevering vaak misbruikt: men claimt dat er geen duidelijke Islamitische vlag is 
waar onder gestreden kan worden. Met dit waardeloze excuus verbieden en verwerpen ze de Jihaad 
in Iraq, Afghanistan, Syrië, en andere landen. Terwijl deze vlag zo duidelijk is als de volle maan. En 
met dit excuus kan er dus nooit een Jihaad zijn volgens hen, tenzij Washington hier natuurlijk groen 
licht voor geeft. Daarom hoorde je hen de Jihaad tegen de Russen in Afghanistan goedkeuren, omdat 
het Witte Huis hier destijds toestemming voor gaf, maar de Jihaad tegen Amerika in Afghanistan en 
Iraq is echter verboden. Terwijl de scenario’s vanuit Islamitisch perspectief exact hetzelfde zijn.  
 
Wat het fatterige excuus nog waardelozer maakt, is het feit dat een duidelijk Islamitische vlag niet 
eens een voorwaarde is voor de verdedigende Jihaad. Het geldt voor de offensieve Jihaad, waar nu 
geen sprake van is. Wanneer iemand jouw deur binnen trapt en met een wapen naar binnenstormt, 
dan wordt er niet van jou verwacht om eerst een duidelijke vlag te hebben waaronder jij jouw gezin 
kunt verdedigen. Dat is je reinste onzin. Maar ondanks het feit dat wij een verdedigende Jihaad 
voeren in Syrië, zullen we niettemin uiteenzetten waarom en waarvoor wij eigenlijk strijden. 
 
Zoals niemand ontgaat, strijden de meeste Mujahideen in Syrië voor een onafhankelijke Islamitische 
staat –tot grote ergernis van het westen en de tirannieke regimes in de regio. Dus we zullen 
uitleggen waarom wij voor een Islamitische staat strijden, en niet voor de seculiere liberale 
democratie. In de volgorde van de Islamitische geloofsgetuigenis (de Shahada), die eerst begint met 
een ontkenning en daarna een bevestiging. En gezien een behandeling ook altijd begint met een 
diagnose vorens er medicijnen worden voorgeschreven, zullen wij ook eerst met enige diepgang 
aangeven wat de kwalen zijn van de huidige wereldorde, met name in de Islamitisch wereld. Gevolgd 
door de oplossing, en het gezonde toekomstige alternatief. Maar de hoofdstukken zijn in principe zo 
samengesteld dat het voor de lezer niet uitmaakt naar welk onderwerp hij wenst te springen. De 
inhoudsopgave is voorzien van hyperlinks, dus men kan gemakkelijk naar een hoofdstuk springen. 
 
Papier is erg geduldig en kan zelfs nietsbetekenende lappen tekst verdragen, maar laat het duidelijk 
zijn dat slechts de diepgang van het onderwerp de lengte van dit boek noodzakelijk hebben gemaakt.  
 
Wat men moet begrijpen bij het lezen van dit boek is dat de Sharia gelijk staat aan de Islam, de Sharia 
is de Islam, en vice versa. Er bestaat geen onderscheidt tussen de twee, dus de twee termen zullen 
ook dooreen gebruikt worden. Het is belangrijk om dit te vermelden want helaas wordt de Sharia 
voorgesteld als een verouderd onderdeel van de Islam, dat gedemonteerd en vervangen kan worden. 
Deze omschrijving van de Sharia heeft zelfs vele Moslims een verkeerd beeld geven van wat de 
Sharia nu eigenlijk is. Zoals Ibn Taymiyah zei in zijn Majmu Al-Fatawa “De Sharia is het Boek van Allah 
en de Sunnah van Zijn Profeet, en datgene waar de voorgangers van deze Ummah zich op bevonden 
wat betreft geloofsovertuigingen, aangelegenheden, aanbiddingen, handelingen, politiek, wetgeving, 
en heerschappij.” Hij zei ook “De Sharia is het gebieden van het goede en het verbieden van het 
slechte, hetgeen dat toegestaan en hetgeen dat verboden is, de verplichtingen, de straffen, en de 
Sunnan.” Kortom de Sharia omvat de Islam als geheel, er kan geen onderscheid zijn tussen de twee.  
 
Moge Allah het accepteren en zegenen.  
De Nederlandse Mujahideen in Bilaad As-Shaam.  
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1. Het kapitalistisch liberalisme 
 
1. De dood als brood 
Voordat wij springen naar het medicijn is het belangrijk om eerst de diagnose vast te stellen. Want er 
moet uitgelegd worden waarom het Islamitische alternatief noodzakelijk is, waarom moeten de 
Moslims voor de Sharia kiezen en niet het liberale kapitalisme –verpakt met de democratie, en 
vertegenwoordigd door tirannieke neokoloniale marionettenregimes. De fundamentele fout van het 
kapitalistisch systeem is dat het op één as lijkt te draaien, namelijk het leed van de mens. Of het nu 
om eigen onderdanen gaat of volkeren in de derde wereld. Zonder dit leed zou dit systeem nooit 
kunnen draaien noch overleven, het leed van de mens is wat dit systeem voedt en draaiende houdt. 
Dit kapitalistische systeem teert en parasiteert op de zwakten van de mens –het buit hun verlangen, 
behoeften, begeerten, dromen en wensen uit. Terwijl de Sharia deze op een gezonde manier 
probeert te faciliteren, en de zelf-destructieve mens beschermt tegen zijn eigen zwakten.  
 
In het kapitalisme wordt de mens tot tabaksverslaving, alcoholverslaving, gokverslaving, porno- en 
allerlei andere verslavingen aangespoord. De onzekerheden van de mens worden misbruikt; vrouwen 
worden aangespoord tot (misvormende) plastische chirurgie; het spoort de mensen aan om tegen 
hoge rentes te lenen, wat vaak tot hun financiële en sociale ondergang leidt; het buit de menselijke 
verlangens uit middels seksclubs en prostitutie; het spoort de mensen tot een ziekelijke en 
egoïstische consumptiedrift, ten kosten van het verstand, gezondheid en menswaardigheid, 
enzovoorts. De mens is niet meer dan een arbeider en consument, een segment binnen een 
doelgroep, een percentage binnen een formule dat omzetten genereert. Het teert op de zwakten en 
het leed van de mens, en wanneer het volk hier niet aan toe geeft dan zal dit systeem instorten.  
 
Stel je eens voor wat hoe een economie eruit zal zien in het westen als mensen massaal stoppen met 
het consumeren van alcohol en het roken van tabak? Wat zou er gebeuren met deze economie als 
mensen massaal stoppen met het bezoeken van casino's, en het bespelen van gokapparaten –die nu 
bijna in elke snackbar te vinden zijn. Als mensen de Rosse buurten, de seksclubs, de pornosites, de 
discotheken en barretjes niet meer bezoeken? Hoe zou deze economie eruit zien als mensen slechts 
zouden kopen wat ze daadwerkelijk nodig hebben, in plaats van toegeven aan een ziekelijke 
consumptiedrift? Niet alleen zou deze kapitalistische economie ineenstorten, maar zou de staatskas 
ook heel snel opdrogen. Want er worden grove miljarden geïncasseerd aan accijnzen op deze 
duivelse producten die de mens vernietigen. Dit is niet waarop een economie draait in de Sharia.  
 
De gezondheid van het volk dat hiermee wordt vernietigd, en het leed dat hiermee wordt 
veroorzaakt, interesseert dit systeem niet. Want dit leed is noodzakelijk, anders kan dit monsterlijke 
systeem niet blijven draaien. Geld is belangrijker dan de gezondheidsklachten die alcohol en tabak 
veroorzaken. Het feit dat mensen slachtoffer worden van allerlei kankers, hart- en vaatziektes en 
allerlei chronische ziektes; het feit mensen belanden in allerlei sociale problematiek vanwege 
gokverslavingen en schulden, en in de criminaliteit verdrinken of de financiële ellende; de 
verkeersslachtoffers of huiselijk geweld slachtoffers die alcohol consumptie veroorzaken, enzovoort. 
Dit alles kan het kapitalisme niets schelen, zolang het maar blijft teren en parasiteren op de zwakten 
en het leed van mensen. In de Sharia staat de gezondheid van mensen echter wél voorop.  
 
2. Vrijheden als marketing tools  
Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de media, het propaganda mondstuk waarmee de 
massa wordt gedrogeerd en bespeeld. In de media weet men namelijk de ellende, die door het 
kapitalisme verkocht wordt, sluw om te kneden tot vrijheden. Een bekend voorbeeld is de manier 
waarop tabak werd verkocht aan vrouwen. Roken was niet lang geleden nog een taboe voor 
vrouwen –het werd gezien als onfatsoenlijk en het stond een vrouw niet. Dus de tabaksindustrie 
huurde Edward Bernays in om vrouwen over te halen tot roken. Edward Bernays, de neef van 
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Sigmund Freud, was een pionier in public relations (een naam die hij zelf bedacht voor de negatief 
beladen term propaganda). Iedereen die marketing heeft gestudeerd is hier bekend mee. Hij was de 
eerste persoon die inspeelde op de consumptie-psychologie van de mens, en producten aan de 
massa verkocht op basis van emoties, en gebruikte hierbij de psychoanalytische wetenschap.  
 
Dus Edward Bernays huurde een aantal modellen in en liet ze rokend over straat lopen, in een 
parade in New York. De volgende dag stond er in de krant “Een groep vrouwen activisten steekt 
sigaretten op als teken van vrijheid!” en noemde deze sigaretten “Fakkels der vrijheid.” De 
zogenaamde “Torches of Freedom” die op werden gestoken tijdens Eastern Sunday Parade van 1929. 
En niet snel daarna begonnen vrouwen massaal te roken. Dit is hoe vrouwen misbruikt en bespeeld 
worden onder het mom van emancipatie en vrijheid. We hoeven denk ik toch niet uit te leggen wat 
de kwade gevolgen zijn van tabaksverslaving? En dit is slechts één van de vele voorbeelden.  
 
Mensen worden genadeloos bespeeld door de kapitalistische, commerciële en industriële wereld. 
Emancipatie, rechten en vrijheden zijn in het westen slechts schandalige marketing-tools. Sla de 
tijdschriften open en bekijk de reclames nog eens goed die aan uw neus voorbij gaan. Dit, 
integendeel tot de werkelijke emancipatie, rechten en vrijheden waartoe de Sharia roept. 
 
“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de 
massa's is een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit ongeziene 
mechanisme van de maatschappij manipuleren, vormen een onzichtbare overheid welke de ware 
heersende macht van ons land is. We worden geregeerd, onze gedachten zijn gegoten, onze smaak 
gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mannen waar we nog nooit van hebben 
gehoord. Dit is een logisch gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving wordt 
georganiseerd. Grote aantallen mensen moeten samenwerken op deze manier, willen zij samen 
leven in een soepel functionerende samenleving. In bijna elke daad van ons dagelijks leven, zowel in 
de sfeer van politiek of het bedrijfsleven, in ons sociale gedrag of ethisch denken, we worden 
gedomineerd door een relatief kleine aantal personen, die de mentale processen en sociale patronen 
van de massa begrijpen. Zij zijn het die aan de draden trekken welke de publieke opinie beheersen.” 1 
 
Een factor die het noodzakelijk maakten om in te spelen op de consumptie-psychologie van mensen 
was overproductie, een gevolg van de industriële revolutie. Producten konden niet slechts meer 
verkocht worden op basis van kwaliteit en noodzaak: men moest irrationele, spontane, en vaak 
nutteloze aankopen doen. Er waren simpelweg teveel producten, en consumentisme moest onder 
het volk gevoed worden. En de opkomst van de psychoanalytische wetenschap speelde een 
belangrijke rol in het voeden van consumentisme onder het volk, en met name vrouwen. Er wordt 
onnodig veel geproduceerd en logischerwijs moet er ook onnodig veel geconsumeerd worden. En 
door de overproductie in het westen worden wereldreserves en grondstoffen oneerlijk verdeeld. De 
gevolgen van overconsumptie zijn ook duidelijk zichtbaar; materialisme, obesitas, enzovoorts.  
 
Mensen werden niet slechts meer op basis van kwaliteit en noodzakelijke behoeften aangezet tot 
consumptie, maar op basis van emotie, verlangen, imago, zelfbeeld et cetera. Kleren werden niet 
meer verkocht en gekocht op basis van kwaliteit, noodzakelijkheid en duurzaamheid, maar omdat 
iets in de mode was en je hiermee een eigen identiteit uitdrukte. Want de textiel industrie die op 
volle toeren draaiden moest al die troep kwijt. En de zogenaamde vrouwen emancipatie speelde hier 
een belangrijke rol in; de traditionele rokken en kleding moesten vervangen worden met hippe, 
onthullende, modieuze kleding –allemaal in de naam van emancipatie. En dit geld voor veel moderne 
producten na de industriële revolutie die verkocht moesten worden, van kant-en-klare maaltijden 
voor de moderne vrouw tot aan het roken van sigaretten voor de geëmancipeerde feministe.  
 

                                                             
1 Propaganda, 1928. Edward L. Bernays.  
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Zelfs vrouwenarbeid werd omgekneed tot emancipatie en vrijheid. De industriële revolutie en het 
feit dat er een tekort was aan mannelijk arbeidskracht door de wereldoorlogen, maakte het 
noodzakelijk dat ook vrouwen de handen uit de mouwen staken, en buitenshuis moesten werken in 
fabrieken. Dus werden vrouwen onder het mom van emancipatie gemobiliseerd tot werken.  
 
Vrouwen worden sluw bespeeld door een commerciële en industriële wereld. Een vrouw heeft niet 
alleen de taak van huisvrouw, echtgenote en moeder, maar moet daarbovenop ook nog eens acht 
uur per dag zwoegen in een competitieve genadeloze seksistische mannenwereld; de seksuele 
intimidaties en ongewenste intimiteiten op de werkvloer is een zwijgend geaccepteerde werkcultuur 
geworden. En de vrouw heeft hiermee in feite meerdere fulltime banen. Dit wordt verkocht als een 
vorm van vrijheid, gelijkwaardigheid en emancipatie. En de taak en verantwoordelijkheid van 
opvoeding wordt ondergeschikt gesteld aan carrière, terwijl dit veel belangrijker is dan carrière en 
het verdienen van onderhoud, want met de opvoeding van generaties wordt de toekomst gebouwd. 
Dit idee wordt echter verkocht omdat de werkende carrière vrouw het kapitalistische monster voedt.  
 
De Sharia beschermt de vrouw daarentegen tegen dit soort uitbuiting en slavernij. De man is 
verplicht haar te voorzien in al haar financiële behoeften; hetzij door haar vader of voogd, haar 
echtgenoot of zelfs zoon. De vrouw heeft binnen de Sharia geen enkele financiële verplichting in het 
gezin, zelfs wanneer ze werkt. Sterker nog, zelfs wanneer ze meer dan de echtgenoot verdiend heeft 
zij deze verplichting niet. De echtgenoot heeft geen enkel recht op haar inkomen, terwijl zij wel alle 
recht heeft op zijn inkomen. De Profeet heeft de vrouw omschreven als breekbaar porselein (al-
qawareer) waar men voorzichtig mee moet zijn. En niet als een muilezel die uitgebuit mag worden 
door een commerciële en industriële wereld, ten koste van haar gezondheid, huwelijk en kinderen.  
 
3. Parasitaire consumptie 
Maar vrouwen in het westen hoeven zich geen zorgen te maken, ze hoeven niet meer massaal aan 
de lopende band te staan zoals tijdens de industriële revolutie. Het zijn nu vooral kinderen in derde 
wereld landen die tegenwoordig als slavenarbeiders aan de lopende band mogen staan.  
 
Je kunt het ontkennen of bevestigen, maar we leven vandaag in een consumptiemaatschappij. Koop 
je en spendeer je dan voel jij je gelukkig, en heb je het gevoel dat je onderdeel uitmaakt van de 
maatschappij en ergens bij hoort. Heb jij daarentegen het geld niet om onderdeel te zijn van deze 
maatschappij –waarin iedereen koopt en een gemeenschap van consumenten vormt– dan zal jij je 
buitengesloten voelen. De mens leeft er vandaag de dag voor om te kopen en te consumeren, in de 
hoop gelukkiger te worden; en men moet blijven kopen en consumeren om gelukkig te blijven. Doe 
de televisie aan, sla de krant open, surf op het internet, of loop slechts op straat. Overal zal je zien 
dat jij benaderd wordt als consument, en dat er van alles aan je verkocht probeert te worden. We 
leven in een marketing-wereld die steeds agressiever word tegenover haar consumenten. Maar ook 
erg subtiel en vernuft kan zijn –zonder dat je het door hebt, wordt je van alles aangesmeerd.  
 

Maar beseffen wij ons wel dat het vaak kinderen zijn, niet ouder dan zestien jaar, die hiervoor 
worden uitgebuit, in o.a. veel Moslimlanden zoals Maleisië en Bangladesh. En goederen produceren 
die in het westen worden gekocht voor bedragen die zij niet eens in een jaar verdienen? Hun 
potentie, hun levens en hun ambities gaan verloren, ze worden uitgebuit door een monsterlijk 
kapitalistische entiteit. De Moslims zijn niet slechts slachtoffer van oorlogen en bezettingen. De meer 
dan duizend doden in Bangladesh, door een textiel fabriek die instortte op 24 april 2013, is het direct 
gevolg van westers kapitalisme, globalisatie en de uitbuiting van onze landen. En het is een direct 
gevolg van tirannieke onderdrukking, en plundering van een neokoloniale marionettenregime. Deze 
moderne slavenarbeiders werken in onmenselijke- en onder zeer erbarmelijke omstandigheden.  
 
“Westerse kleding-detailhandelaren zullen onvermijdelijk met vragen geconfronteerd worden over 
de link tussen goedkope mode en de veiligheid van de werknemers in de nasleep van de Rania Plaza 
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ramp, die in Bangladesh 1.129 mensen het leven heeft gekost. In een grimmige herinnering aan de 
menselijke kosten achter het overvloedige aanbod van betaalbare goederen in de Britse 
winkelstraten. En Rana Plaza is niet de eerste fabriek die instortte in Bangladesh. Onderzoekers 
hebben al een aantal onveilige fabrieken geïdentificeerd, sommige schattingen suggereren dat tot 60% 
van de 3000 kledingfabrieken in Bangladesh structurele problemen hebben. Er is al langer 
bezorgdheid over de veiligheid en arbeidsvoorwaarden in Bangladesh, waar zwak overheidstoezicht 
en wijdverbreide corruptie betekenen dat bouw- en arbeid regelgeving vaak worden genegeerd.” 2 
 
Deze ongevallen zijn niet incidenteel, dit is hoe het westerse kapitalisme structureel onze landen 
verkracht en plundert, en hoe het westen onze volkeren onderdrukt en uitbuit. Deze slachtoffers 
delen exact hetzelfde leed als dat van de Afghanen en Irakezen, de slachtoffers van het carpet 
bombing kapitalisme delen dezelfde ellende als de slachtoffers van het sweatshop kapitalisme.  
 
“De lijst van "ongevallen" is lang en pijnlijk. In april 2005, was er een kledingfabriek in Savar ingestort, 
er stierven vijfenzeventig werknemers. In februari 2006, was er een fabriek in Dhaka ingestort, hier 
stierven achttien mensen. In juni 2010, weer een gebouw in Dhaka, er stierven vijfentwintig mensen. 
Dit zijn de "fabrieken" van de globalisering in de eenentwintigste eeuw - slecht gebouwde 
onderkomens voor een productieproces gericht op lange werkdagen, derderangs machines en 
werknemers wiens levens ondergeschikt zijn aan de eisen van just-in-time productie.” 3 
 
Hoe kunnen burgers in het westen gewetenloos verder leven wanneer ze horen en zien wat voor 
prijs mensen in anderen landen moeten betalen voor het comfortabele leven van westerlingen? 
Interesseert het deze burgers simpelweg niet of worden ze voor deze bittere feiten verblind? Denkt 
men onschuldig te zijn en geen verantwoordelijkheid te dragen in deze kapitalistische uitbuiting?  
 
“Een brand ontvlamde in Tazreen Fashions in Dhaka, waar kleding wordt gemaakt voor buitenlandse 
bedrijven, waaronder C&A. Twaalf werknemers overleden in het ziekenhuis aan de verwondingen die 
ze op hadden gelopen bij valpartijen, zeggen de ambtenaren. Waardoor het totale tol is opgelopen 
tot 123 doden en meer dan 150 gewonden. Branden in textiel- en kleding fabrieken in heel Zuid-Azië 
hebben honderden mensen het leven gekost in de afgelopen maanden. Meer dan 280 mensen 
stierven in één van deze branden, op een werkplaats in Karachi, Pakistan in september 2012.” 4 
 
4. De gewetenloze corporatocracy 
Integendeel tot het westerse kapitalisme dat mensen misleidt, teert en parasiteert op de zwakten 
van de mens, deze uitbuit, de mens gevangen neem in psychologische slavernij, en dit vervolgens 
presenteert als vrijheden. Beschermt de Sharia daarentegen de gezondheid, het leven, het verstand, 
de eer, menswaardigheid en eigendommen van mensen. En dit is ook de reden waarom de Sharia zo 
fel bestreden wordt, want de Sharia is hiermee de enige noemenswaardige politieke concurrent, dat 
een stokje probeert te steken voor het onrecht dat het kapitalistische westen begaat op de wereld. 
 
De Sharia zal geen groen licht geven aan corrupte tirannieke machten, het zal geen grond bieden aan 
corrupte elite bankensystemen en lobby’s, het is geen kapitalistisch monster dat onderdrukkende 
hegemonieën opdringt op de wereld, en het dwingt geen verstikkende belastingen op de burgers om 
daarmee oorlogen en onderdrukkende bezettingen in het buitenland te financieren. In de Sharia zal 
rechtvaardig om worden gegaan met de wereldreserves, deze zullen eerlijk verdeeld worden. 
Integendeel tot het oorlogszuchtige en koloniezieke kapitalistische westen, dat dood en verderf zaait  
op de wereld. Het westen heeft zich in een diepe economische crisis lopen graven met de oorlogen 
die ze in onze landen voert, om op tirannieke wijze wereldreserves te kunnen bemachtigen.  
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 Bangladeshi factory deaths spark action among high-street clothing chains, 23 June 2013. The guardian. 

3
 The Terror of Capitalism, 28 April 2013. Information Clearinghouse.  

4 Bangladesh textile factory fire leaves more than 100 dead, 25 November 2012. The Guardian.  



 
8 

 
“Alle imperiums werden gebouwd via het leger en iedereen wist dat ze die bouwden. De Britten 
wisten het, de Fransen, de Duitsers, de Romeinen, de Grieken. En ze waren er trots op. Er was altijd 
wel een excuus, zoals het verspreiden van de beschaving, verspreiding van het geloof, enzovoorts. 
Maar men wist dat ze het deden. Wij niet. De meerderheid van de mensen in de VS hebben geen 
idee dat we leven van de voordelen van het heimelijke imperium. Dat er tegenwoordig meer slavernij 
is, dan ooit tevoren. Dan moet je jezelf gaan afvragen, als er een imperium is, is er dan ook een 
keizer? Onze presidenten van de VS zijn geen keizers. Een keizer wordt niet gekozen, heeft geen 
gelimiteerde ambtstermijn, en hoeft, primair, aan niemand verantwoording af te leggen. Je kunt 
onze presidenten niet zo classificeren. Maar er is een equivalent van een keizer en dat is wat ik, de 
corporatocracy noem. De corporatocracy bestaat uit een groep individuen, die onze grootste 
bedrijven runnen. En ze fungeren als keizers van dit imperium. Ze beheersen onze media, via 
eigenaarschap of advertenties. Ze beheersen de meeste van onze politici, omdat ze hun campagnes 
financieren, via de bedrijven, of via privé donaties die afstammen van de bedrijven. Ze zijn niet 
gekozen, ze hebben geen gelimiteerde ambtstermijn, ze zijn niemand verantwoording schuldig.” 5 
 
De Sharia is niet tegen handel zolang dit onderhevig is aan ethiek, noch tegen wetenschap zolang dit 
onderhevig is aan humaniteit en moraliteit. De Sharia is niet tegen politiek zolang dit onderhevig is 
aan menswaardige princiepen, noch tegen vrijheden zolang dit onderhevig is aan fatsoen. En niet 
tegen het geluk van mensen zolang dit onderhevig is aan het geweten, enzovoorts. In tegendeel tot 
het kapitalistische westen dat hier lak aan heeft en al deze menselijke basis normen schendt.  
 
“Corporaties schrijven onze wetgeving. Zij controleren onze systemen van informatie. Zij beheren het 
politieke theater van de electorale politiek en leggen ons het onderwijscurriculum op. Zij hebben het 
gerechtelijk apparaat veranderd in een van hun dochterondernemingen. Een handvol corporationele 
elite over de hele wereld bezitten alle rijkdom, macht en privilege, en de rest worstelt als onderdeel 
van een grote onderklasse, die in toenemende mate verarmt en meedogenloos wordt onderdrukt. Er 
is een set van wetten en regels voor ons, en er is een andere reeks van wetten en regels voor een 
machtselite die functioneert als een wereldwijde maffia. We staan hulpeloos tegenover deze 
corporationele aanval. Er is geen manier tegen de macht van het bedrijfsleven te stemmen.  
 
Burgers hebben geen enkele manier om de Wall Street bankiers en financierders van fraude voor het 
gerecht te slepen, of het leger en de inlichtingendiensten voor hun martelingen en oorlogsmisdaden, 
of de beveiliging- en bewakingsagenten voor mensenrechtenschendingen.  
 
De fossiele brandstoffen industrie, vernietigt ondertussen meedogenloos het ecosysteem voor de 
winst. Het smelten van 40 procent van het Arctische zomer zee-ijs, is in de ogen van bedrijven slechts 
een zakelijke kans. Bedrijven haasten zich naar de Noordpool om de laatste overblijfsels van olie, 
aardgas, mineralen en vis voorraden te winnen, onverschillig voor de dood en pijn van de planeet. En 
dit zijn dezelfde collectieve krachten die ons eindeloze soaps presenteren als nieuws.” 6 
 
5. Xenofobie als handelswaar  
Men is hier blind voor want de media, en zelfs het educatieve systeem, hebben er effectief voor 
gezorgd dat burgers gemodelleerd en geïndoctrineerd zijn tot staats gekeurde, dienstbare homogene 
zombies, die niet buiten de uitgelijnde consensus kunnen denken. De burgers is geleerd de 
voorgeschotelde informatie te repeteren in plaats van zelfstandig na te denken, om zodoende geen 
gevaar te vormen voor de politieke status quo. Is het niet opgevallen dat de burgers, in landen waar 
men nota bene een vrijheid van meningsuiting heeft, vaak bijna allemaal dezelfde mening delen?  
 

                                                             
5
 Ex-economic hitman John Perkins. Zeitgeist: Addendum, 2008.  

6 Chris Hedges, Rise Up or Die, 19 maart 2013. Truthdig.com  
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Als mensen straks tot hun 71ste moeten werken voor hun pensioen, dan dienen zij zichzelf niet af te 
vragen hoe ze dit zover hebben laten komen. Het komt omdat men simpelweg dom wordt gehouden, 
met talloze dans- en talentenprogramma’s, talloze hersen-dodende realityshows, talloze 
kookprogramma’s, films en soapseries. En daarnaast wordt men van de werkelijke problemen in het 
land afgeleid met onzinnige zaken die buiten proportie worden opgeblazen in de media, zoals de 
recente examenroof van Ibn Khaldun of de Sharia driehoek in Den Haag. Want Moslims zijn het 
zwarte schaap geworden waarmee de burgers van de werkelijke problemen in het land worden 
afgeleid. Burgers worden hiermee blind gemaakt voor de werkelijke problemen van het land.  
 
Terwijl heel Nederlander in rep en roer is over de beruchte examenroof op Ibn Khaldun worden de 
meest walgelijke misdaden van haar eigen gelovigen over het hoofd gezien. Tientallen duizenden 
kinderen werden stelselmatig seksueel misbruikt, over de afgelopen decennia, in Katholieke kerken. 
Maar hier kunnen de propaganda machines niet zoveel mee, want het gaat immers niet om Moslims.  
 
“Tussen de 10.000 en 20.000 kinderen zijn tussen 1945 en 1985 misbruikt in katholieke instellingen. 
Die berekening heeft de Deetman-commissie gemaakt in het wetenschappelijke onderzoek naar 
seksueel misbruik binnen de Rooms-katholieke Kerk. Het gaat voornamelijk om slachtoffers die 
destijds tussen de 11 en 14 jaar waren. En vrijwel iedereen binnen de kerk was op de hoogte: de 
verantwoordelijke kerkbestuurders, de bisschoppen, de oversten van de congregaties, enz.” 7 
 
Als men de politici en de media moet geloven dan lijkt het westen maar één probleem te kennen, en 
dat is de aanwezigheid van de Islam en Moslims. Als men echter wat verder kijkt dan de 
verkiezingspraatjes en de propaganda dan worden de werkelijke problemen duidelijk. Het westen is 
praktisch failliet, het westen zal de komende jaren nog immens veel moeten bezuinigen om een 
daadwerkelijk faillissement te kunnen voorkomen. Deze bezuinigingen hebben verregaande gevolgen 
voor het leven van de burgers in het westen. De werkloosheid zal stijgen, de uitkeringen zullen sterk 
verminderen, de belastingen zullen flink omhoog gaan, en men zal langer moeten werken voor zijn 
pensioen. En de armoede en criminaliteit zal hierdoor stijgen. Hier lijken de media en politici echter 
blind voor. Want elke maatschappij waarin mensen slechts als slaven worden gebruikt voor de elite, 
zal zondebokken gepresenteerd krijgen op het moment dat mensen hun ellendige bestaan inzien.  
 
“De massamedia fungeert als systeem in het communiceren van boodschappen en symbolen naar de 
algemene bevolking. Hun functie is amuseren, entertainen en informeren, en om personen in te 
prenten met waarden, overtuigingen, en gedragscodes die hen zal doen integreren in de 
institutionele structuren van de grotere maatschappij. In een wereld van geconcentreerde rijkdom en 
grote conflicten van klasse belang, is systematische propaganda vereist om aan deze rol te voldoen. 
 
In landen waar de handvaten van macht in de handen liggen van een staatbureaucratie, maakt de 
monopolistische controle over de media, vaak aangevuld met officiële censuur, ons duidelijk dat de 
media als uiteinden dient voor een dominante elite. Maar het is veel moeilijker om een propaganda-
systeem aan het werk te zien wanneer de media geprivatiseerd en formele censuur afwezig is. De 
elite overheersing van de media en de marginalisering van andersdenkenden, welke voortvloeit uit 
de werking van toegepaste media filters, gebeurt zo natuurlijk dat nieuws medewerkers –vaak 
werkend met volledige integriteit en goede wil– in staat zijn om zichzelf ervan te overtuigen dat ze 
ervoor kiezen om het nieuws objectief te interpreteren op basis van professionele nieuwswaarden.” 8 
 
Nu de rekening van de creditcrisis wordt gepresenteerd aan de mensen, veroorzaakt door de rijke 
elite, proberen politici en de media de woede van het volk af te leiden door de Moslims als zondebok 
te presenteren. Want men moet zich natuurlijk niet verzetten tegen het kapitalisme dat 
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verantwoordelijk is voor dit ongenoegen. En de Islam leent zich als ideale zondebok, want het is 
uitgerekend de Sharia dat concurreert met het kapitalisme en een gezond alternatief biedt. Mensen 
plegen massaal zelfmoord in Europa vanwege de groeiende economische crisis, met name in Spanje, 
Griekenland en Italië, maar ook in Nederland zijn de zelfmoordcijfers met dertig procent gestegen. 
Echter is Politiek Den Haag is veel te druk bezig met het Niqaab verbod en ritueel slachten.  
 
“Het aantal zelfdodingen in Nederland is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. De economische crisis 
zou daar de belangrijkste oorzaak voor zijn. Het aantal zelfmoorden steeg in vijf jaar tijd met dertig 
procent: van 1353 in 2007 tot 1753 gevallen vorig jaar. Stelt Ad Kerkhof, hoogleraar klinische 
psychologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Kerkhof ziet de 
mondiale financiële dip als de meest duidelijke oorzaak “In heel Europa is er een duidelijke relatie 
tussen crisis en suïcides. Waar de crisis het ergst is, stijgt ook het aantal suïcides het hardst.” 9 
 
Wanneer het economisch slecht gaat wordt alle tolerantie overboord gegooid en worden de 
minderheden als zondebok genomen. Zolang het economisch goed gaat met het westen, lijkt het een 
hele tolerante gemeenschap, wanneer het echter wat minder gaat met de economie zien wij een 
ander gezicht. We hebben het in het verleden ook gezien in Nazi-Duitsland, en nu zien we weer dat 
extreemrechts enorm oprukt in o.a. Griekenland. Is dit ook de toekomst voor Nederland? 
 
“Het aantal racistische geweldsincidenten in Griekenland heeft een alarmerend niveau bereikt. 
Migranten krijgen steeds vaker te maken met vijandigheid onder de Griekse bevolking, die te 
kampen heeft met de grootste economische crisis in zestig jaar. Voor een deel van de incidenten zijn 
aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad verantwoordelijk. Volgens sommige 
peilingen zou dit nu de derde partij van Griekenland worden. De partij geeft migranten de schuld van 
de crisis in Griekenland. De rol van de politie hierin is dubieus. Mensenrechtenorganisaties, zoals 
Human Rights Watch, schrijven dat de politie migranten ontmoedigt aangifte te doen van geweld.” 10 

 

ىػً أن ًيىن له اضعسام*** أزي خلل السماد وميض حمس  ٍو  
Ik zie gloeiende kolen glimmen tussen het as. 

Ze staan op het punt te ontvlammen. 
 

وإ ن الحسب أولها هالم*** فئ ن الىاز بالػىدًً جروى   
Vuur kan met twee stokjes worden aangewakkerd. 

En zo kan oorlog ook met enkele woorden beginnen. 
 

ًيىن وكىدها حثث وهام*** وإن لم ًعفها غلالء كىم   
Indien de verstandigen het niet doven. 

Dan zullen lijken en ledenmaten haar brandstof zijn. 
 
Anders Breivik die 96 mensen beschoot in Noorwegen en 77 mensen heeft gedood is geïnspireerd 
door extreem rechtse haatzaaiers zoals Wilders, die zonder blikken of blozen podium krijgen in 
Politiek Den Haag. Breivik heeft Wilders openlijk geprezen in zijn Manifest, en wie weet hoeveel 
mensen zijn ideologie nog meer delen. Er hebben zich al talloze incidenten voorgedaan in meerde 
Europese landen. Zo worden onschuldige moskeegangers herhaaldelijk belaagd, deze incidenten 
krijgen echter nauwelijks media aandacht. Het zijn altijd de zwakkeren die als makkelijke prooi 
worden gezien. Zoals de weerloze vrouw, die geschoffeerd en aangevallen wordt vanwege haar 
Hijaab of Niqaab. Onlangs werd een Moslima in Frankrijk tot miskraam toe mishandeld, en voluit in 
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haar buik getrapt. Ook werd een zuster met Niqaab door meerdere politieagente mishandeld en 
ontbloot in België. En dan vraagt met zich af waarom Moslims zo beschermend zijn over hun 
vrouwen? Dit is waarom wij onze vrouwen zo beschermen, omdat zij als makkelijke prooi worden 
gezien door laffe schoften die de haatzaaierij van de rechtse politiek voor zoete koek aannemen.  
 
We zien ook dat de meest idiote en belachelijke uitspraken worden gemaakt door politici die graag 
willen profiteren van de politiek-rechtse wind tegen de Islam. In hun domheid en enorme gretigheid 
om hier een graantje in mee te pikken zien we ze de meest amateuristische politiek bedrijven, het 
kinderachtige flut filmpje van Geert Wilders bijvoorbeeld ‘Fitna’ zit nog vers in het geheugen. Deze 
politici die in hysterie en xenofobie handelen hebben duidelijk geen kaas gegeten van de Islam.  
 
“Na een veelbesproken blunder over de islam stapt de Australische politica Stephanie Banister uit de 
race om een parlementszetel in Australië. Het tv-interview waarin Banister zich vergaloppeerde, 
werd een megahit op YouTube. In het vraaggesprek houdt Banister de islam voor een land. "Ik heb 
niets tegen de islam als land, maar ik vind dat Australië hun wetgeving buiten de deur moet houden", 
zegt de politica letterlijk. Ze had zich kandidaat gesteld voor de anti-immigratiepartij One Nation 
Party. Die partij zegt haar nog steeds volledig te steunen. Ze werd eerder gearresteerd omdat ze in 
een supermarkt op producten stickers plakte met het opschrift 'halalvoedsel financiert terrorisme'.11 
 
In het interview slaagde ze erin om verschillende keren te blunderen. 'Minder dan 2% van de 
Australiërs volgt de haram', zei ze. Haram betekent verboden, ze bedoelde waarschijnlijk de Koran. 
De politica wil ook halal voedsel verbieden in haar land, maar met koosjer eten is dan weer niets mis. 
'Joden volgen de haram niet. Zij hebben hun eigen religie, die Jezus Christus volgt', zei ze.”12 
 
De eerlijke en gebalanceerde objectiviteit van de weldenkende westerling, van slechts enkele 
decennia geleden, is ver te zoeken in het huidige populistische en xenofobische westen helaas. Toen 
men nog de gezonde moeite nam om boeken te lezen en de geschiedenis te bestuderen..  
 
“Ik had de religie van Muhammad altijd hoog in aanzien vanwege zijn prachtige levendigheid. Het is 
de enige religie die de capaciteit tot aanpassen lijkt te bezitten in de veranderende levensfasen, 
waardoor het aanspreekt in elk tijdperk. Ik heb deze wonderbaarlijke man bestudeerd, en in mijn 
opinie ver van de antichrist, moet hij de Redder van de Mens worden genoemd. Ik geloof dat als een 
man zoals hij het leiderschap van de moderne wereld op zich zou nemen, hij erin zou slagen de 
problemen ervan op te lossen en het de vrede en geluk zou bezorgen, die zo hard nodig zijn.” 13 
 
6. Het paradox van geluk 
En laten we ons de vraag stellen, leven de burgers van de kapitalistische en democratische landen in 
geluk en vreugde? Maakt de ellende, die hun als vrijheden worden verkocht, hen gelukkig? Zoek de 
zelfmoordcijfers in het westen op en wellicht zal dit een hint geven naar het antwoord. Hoe vaak 
plegen mensen zelfmoord in het westen, ondanks hun vele zogenaamde vrijheden, en ondanks hun 
materiële rijkdommen; waar anderen volkeren voor (hebben) moeten bloeden en lijden.  
 
“Het lijkt een paradox: Hoewel het leven van veel mensen is verbeterd door onder meer de gestegen 
welvaart, neemt het aantal zelfmoorden in rap tempo toe. In de VS is het aantal zelfmoorden sinds 
1999 elk jaar gestegen. Het is op dit moment zelfs doodsoorzaak nr. 1 onder mensen tussen 15 en 49 
jaar, nog voor zaken als ongelukken en ziektes als kanker. De stijging van het aantal zelfmoorden is 
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niet een typisch Amerikaans fenomeen. Newsweek voorspelt op basis van wereldwijde cijfers dat 
zelfmoord de komende jaren in grote delen van de wereld vaker zal voorkomen.” 14 
 
Zelfs kinderen zijn depressief in het westen, de cijfers zijn zorgbarend. In Amerika krijgen zelfs talloze 
peuters zware psychiatrische medicatie toegediend. Wat zegt dit over zo een gemeenschap? 
Tientallen duizenden mensen en kinderen sterven jaarlijks door de gevolgen van psychiatrische 
medicijnen, in slechts Amerika alleen al. En dan maakt men zich zorgen om de dreiging van het 
Islamitische fundamentalisme en terrorisme? Het percentage aan depressies en psychische klachten 
in het westen is ongekend in mensengeschiedenis. Dit is een product van het liberale kapitalisme.  
 
En hebben de burgers een gezond zelfbeeld? Voelen zij zich lekker in hun vel? Of wordt hun constant 
een negatief zelfbeeld ingepraat door de commerciële cosmetica- en andere industrieën; zodat 
mensen maar blijven consumeren in de hoop gelukkiger te worden. Hoeveel mensen, en vooral 
vrouwen, ondergaan plastische chirurgie in het westen omdat hun een negatief zelfbeeld wordt 
ingepraat? Zijn dit signalen van een volk dat zelfverzekerd en met een gezond zelfbeeld leeft? Of 
klinkt dit als een volk dat genadeloos misbruikt wordt door een monsterlijk economische entiteit? 
Die alsmaar groter, genadelozer en agressiever lijkt te worden, en politiek ondersteund wordt.  
 
Het kapitalisme dat teert op het leed van de mensen buit vooral de onzekerheden van vrouwen uit, 
en dwingt hen tot eetstoornissen, dunne kleding dragen in hartje winter, en tot het ondergaan van 
misvormende –vaak levensgevaarlijke– plastische chirurgie om aan het ideaalbeeld te voldoen. Er 
worden grove miljarden verdiend in de cosmetische industrie. Hoe worden deze miljarden verdiend? 
Door vrouwen onzeker te maken over hun uiterlijk, ze een negatief zelfbeeld in te praten. Want dit is 
waar het kapitalisme op teert; de zwakten en het leed van de mens. Integendeel tot de Sharia die de 
mens zelfverzekerdheid aanleert. Het is dus niet vreemd dat vrouwen massaal beken tot de Islam.  
 
“Een record aantal jonge, blanke Britse vrouwen bekeren zich tot de islam. Het blijkt dat van de 5200 
Britten die vorig jaar (2010) tot de islam zijn bekeerd, meer dan de helft blank zijn en 75 procent van 
hen bestaat uit vrouwen. In de afgelopen 10 jaar zijn zo een 100.000 Britten bekeerd tot de islam, 
waarvan sommigen driekwart vrouwen zijn, volgens de laatste statistieken. Dit is een aanzienlijke 
toename ten opzichte van de 60.000 Britten in het voorafgaande decennium.” 15 
 
En leven de westerse burgers in veiligheid? Hoe groot is de criminaliteit in het westen? Hoeveel 
mensen zitten er vast in de gevangenissen van Amerika bijvoorbeeld? Hoeveel bendes heb je in 
Amerika? Hoeveel mensen worden er jaarlijks vermoord in Amerika? De cijfers zijn schrikwekkend! 
De gevangenispopulatie in Amerika is sinds 1980 met 300% gestegen. 16 Bijna 2,5 miljoen 
Amerikanen zitten vast!17 Er is geen enkel land op de wereld dat zoveel gevangenen heeft. En dit 
moet het land voorstellen dat haar democratie en vrijheid naar onze Islamitische landen komt 
exporteren? Dit moet het land voorstellen dat de Sharia wil vervangen met haar regeringssysteem?  
 
Staan de Moslims (en de rest van de mensheid) werkelijk te wachten op het democratische product 
van het westen? Terwijl democratische landen verdrinken in de criminaliteit, moord en onveiligheid? 
Het westen, en Amerika voorop, moet eerst zichzelf zien te redden voordat zij onze Islamitische 
landen beweerd te redden met haar democratie, en deze met bruut geweld in onze landen komt 
instaleren. Dat het westen teert op het leed van haar eigen burgers, hen bespeeld, misbruikt en 
uitbuit, is tot daaraan toe. Als het schaapachtige volk hier zelf vrede mee heeft dan zal je de Moslims 
niet horen klagen, dit binnenlandse beleid is opzicht hun eigen zaak. Maar de grens wordt getrokken 
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wanneer het westen onze volkeren met geweld wenst te onderwerpen en uit te buiten. Wij hebben 
er geen behoefte aan om de Sharia in te voeren in het westen, zoals het westen haar democratie met 
geweld in onze landen implementeert –noch draagt de Islam ons dit op. De prioriteit ligt in onze 
eigen landen, wij willen onze landen bevrijden van de despotische marionettenregimes.  
 
Het bevrijden van onze eigen Islamitische bevolking is waar de prioriteit nu ligt. Maar natuurlijk 
hebben wij ook het beste voor met de burgers in het westen, die vaak zelf ook slachtoffer zijn van 
hun eigen gewetenloze kapitalistische overheden. Zij hebben zelf de keus om zich hiervan te 
bevrijden. Zij moeten zich realiseren dat de Islam is geopenbaard als bevrijding van de mensheid, en 
daarom vallen onderdrukkers de Islam zo fel aan; zij profiteren van uitbuiting en onderdrukking.  
 
“Zoals jullie jezelf hebben bevrijd uit de slavernij van de kerkelijke macht, koningen en feodalisme, 
moeten jullie jezelf vandaag bevrijden van de misleidingen, de kettingen en de erosie van het 
kapitalistische systeem. Als jullie er goed over nadenken dan zouden jullie uiteindelijk realiseren dat 
het een systeem is dat veel harder en gruwelijker is dan jullie systemen uit de Middeleeuwen. Het 
kapitalistische systeem wil de hele wereld in een leengoed veranderen van de reusachtige bedrijven 
onder het label van globalisering. En Iraq en Afghanistan en hun tragedies, de verstikkende belangen-
gerelateerde schulden waaronder jullie bedelven, de krankzinnige belastingen en vastgoed leningen, 
het broeikaseffect en haar ellende, en de bittere armoede en tragische honger in Afrikaanse landen; 
dit alles is slechts maar één kant van het grimmige gezicht van dit mondiale systeem. Dus het is 
noodzakelijk dat jullie jezelf hiervan bevrijden en op zoek gaan naar een alternatief, een 
rechtschapen methodologie waarin het niet het alleenrecht is van een klasse onder de mensheid om 
hun eigen wetten vast te stellen, in haar eigen voordeel, ten koste van andere klassen, zoals dat nu 
het geval is bij jullie. Aangezien de essentie van mens-gemaakte wetten het feit is dat zij de belangen 
dienen van diegenen met kapitaal, en de rijker dus rijker-, en de armen armer maken.” 18 
 
De Islam is slechts geopenbaard om de mensen te bevrijden. Zoals de metgezel Rabee ibn Amr tegen 
de Perzische koning Rustam zei toen hij werd gevraagd wat hun missie was: “Wij zijn gestuurd om de 
schepping te bevrijden uit het aanbidden van scheppingen, naar het aanbidden van Allah, de 
Schepper der scheppingen. En wij zijn gestuurd om de mensen te bevrijden uit de onderdrukkingen 
van religies (en systemen), naar de rechtvaardigheid van de Islam. En om de mensen te verlossen uit 
de beknelling van deze wereld, naar de uitgestrektheid van deze wereld en het Hiernamaals.”  
 
Wij hopen dat de westerlingen bevrijdt worden van de zielige koude individualistische 
gemeenschappen waarin ze nu langs elkaar heen leven, als slaven van een commerciële 
kapitalistische entiteit die hun uitbuit. Als jeugdige merk je hier wellicht nog niet zoveel van, totdat 
jouw kinderen je ook achterlaten in een tehuis en je niet meer komen opzoeken op jouw oude dag. 
Of wanneer je in het ziekenhuis belandt, of thuisgebonden en bedlegerig raakt, en niemand je meer 
komt opzoeken. Omdat iedereen het te druk heeft met zijn of haar ego centristische en 
individualistische leven. Totdat zij zelf ook ouder of ziek worden, en net zo afgedankt worden door de 
genadeloze kapitalistische en commerciële maatschappij waarin men langs elkaar heen leeft. 
 
Wij wensen dat de burgers in het westen ooit de warmte van Islamitische broederschap en familie 
banden zullen proeven. Kijk naar de Heilige bedevaartsoorden Mekka en Medina waar zich jaarlijks 
letterlijk miljoenen Moslims verzamelen in een ongekend voorbeeld van wereldwijde broederschap 
en menselijke verbondenheid. Wij hopen dat er een dag komt dat ook westerlingen het broeder- en 
zusterschap van de Islam zullen proeven, waarbij mensen aan de andere kant van de wereld hun pijn, 
verdriet, of vreugde en geluk delen. Mensen die je nog nooit hebt gezien of ontmoet, maar bereid 
zijn hun levens voor jou op te offeren alsof je de meest geliefde persoon voor hen bent. Zoals 
Moslims van over de gehele wereld nu ook hun levens opofferen voor de burgers in Syrië. Men kan 
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dan wel beweren dat dit ook vanuit humanistische motieven gedaan kan worden, maar wij zien toch 
echt dat het alleen de Moslims zijn die massaal naar Syrië afreizen om hun levens op te offeren! 
 
Wij wensen dat mensen gered worden uit deze trieste gemeenschappen waarin ze nu leven; waarin 
ze hun zwakkeren afdanken en hun ouderen niet respecteren; hun kinderen laten aborteren; zich 
troosten met drank en drugs; hun vrouwen voor een miezerige prijs als prostituees verkopen en 
(laten) misbruiken in de porno-industrie; hun kinderen in dagverblijven dumpen en carrière voorop 
stellen; gemeenschappen waarvan de overheden dood en verderf zaaien op de wereld, middels 
oorlogen, bezettingen, en oneerlijke handel. Enzovoorts! Deze gemeenschappen beginnen moreel 
failliet te raken, ze hebben hun menswaardigheid verloren. En de Islam kan hen dit weer teruggeven.  
 
“Het is voor de mensheid essentieel om een nieuwe leiding te hebben. De leiding van de mensheid 
door het westen is op zijn terugtocht, niet omdat de westerse cultuur materieel arm- of omdat hun 
economische of militaire macht zwak is geworden. Het tijdperk van het westerse systeem is vooral 
tot een eind gekomen omdat het verstoken is van de leven-gevende normen en waarden, die het tot 
de leider van de mensheid kan maken. Het is voor de nieuwe leiding nodig om de materiële vruchten 
–van de creatieve intellect van Europa– te behouden en deze verder te ontwikkelen, maar ook om de 
mensheid de hoge idealen en normen te geven, die tot nu toe nog niet door de mensheid zijn 
ontdekt, en de mensheid een manier van leven zullen geven die in overeenstemming is met zijn 
menselijke natuur. En met waarden en normen die positief, opbouwend en praktisch uitvoerbaar zijn. 
De Islam is het enige systeem, dat deze normen en waarden en deze levenswijze bevat.” 19 
 
Wij leven met het idee dat we tot een einde zijn gekomen in de evolutie van beschaving, en een 
soort van utopie hebben bereikt. Beter dan dit kan het niet worden, is wat we te horen krijgen. Men 
moet zich losrukken van deze voorgeprogrammeerde consensus. Het kan degelijk wel beter. De elite 
die de mens proberen te overtuigen dat dit het ultieme systeem is –dat de mens de piek van 
beschaving heeft bereikt– zijn dezelfde elite die ons proberen te overtuigen dat de Sharia niet deugt. 
Maar de realiteit is dat het huidige systeem en de huidige beschaving faalt, op vele gebieden. 
 
De Sharia heeft als doel een gezonde menswaardige maatschappij en samenleving op te bouwen. 
Indien men wist wat voor een geluk en vreugde zich in het hart van een gelovige bevond, dan zou 
men erom strijden tot de dood om het te kunnen bemachtigen. Het zijn niet de wereldse goederen 
die een mens gelukkig maken, zoveel moeten de burgers in het westen toch wel hebben geleerd. De 
Islam is een transparante, uitnodigende en open Religie, iedereen is welkom. Zelfs de mensen die het 
hards tegen de Islam aan hebben lopen trappen zijn bekeerd tot Islam en verwelkomt –nadat zij deze 
prachtige Religie hebben leren kennen– een recent voorbeeld is de oud-PVV'er Arnoud van Doorn.  
 
7. Het morele faillissement 
Niet lang geleden heeft een 24 jarige Amerikaan kleine kinderen en werknemers beschoten op de 
basisschool Sandy Hook in Connecticut, er zijn meer dan 28 mensen gedood waarvan zeker 20 
kinderen –en dit is niet de eerste keer dat iemand een school beschiet en vuur opent op onschuldige 
leerlingen. Of de zogeheten Aurora Shooting waarbij 71 onschuldige mensen in een bioscoop werden 
beschoten, en 12 mensen zijn gedood. In Nederland zijn we Tristan van der Vlis ook niet vergeten, 
die 23 mensen heeft beschoten en 6 mensen heeft gedood in het winkelcentrum De Ridderhof in 
Alphen aan de Rijn. Hetzelfde geldt voor het grootschalige kindermisbruik van Robert M. Al deze 
afschuwelijke en perverse misdaden die plaats vonden binnen slechts een jaar tijd, zitten nog vers in 
het geheugen, maar in het verleden zijn er talloze soortgelijke misdaden begaan. Waarom vinden dit 
soort beschietingen en deze misdaden plaats en nemen ze een rap tempo toe? Het antwoord ligt 
voor de hand; dit komt door het morele verval waarin het westen momenteel verdrinkt. 
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Het wordt tijd dat het westen een keer de hand in eigen boezem steekt. Constant wijzen met de 
vinger naar de Islam en Moslims, terwijl hun eigen moraliteit catastrofaal is ingestort. Het westen dat 
landen en volkeren plat bombardeert heeft het recht niet om ons lessen in moraliteit en mensen 
rechten te geven. Het westen dat duizenden onschuldige burgers in martelbunkers op laat sluiten 
heeft dat recht niet. Integendeel, het westen moet hiervoor berecht worden en zelf op dat 
verdachtenbankje gaan zitten waar zij anderen constant op loopt te duwen. Een Moslim moet zich 
nooit en ten nimmer op het verdachtenbankje laten duwen door het westen, dat de meest vreselijke 
misdaden begaat in de naam van democratie en vrijheid. Wij moeten ons niet op het 
verdachtenbankje laten duwen door iemand die zelf op het verdachtenbankje hoort te zitten.  
 
Het westen loopt met stenen te gooien terwijl het zelf in een glazen huis leeft. Vergelijk slechts hoe 
de Moslims van de Taliban –een zogenaamde gewetenloze terroristische organisatie– omgaan met 
de Amerikaanse gevangenen, en kijk daartegenover eens hoe Amerika en het westen omgaan met 
Moslim gevangenen in hun martelbunkers, in Abu Ghrayb en Guantanamo Bay. De Britse journaliste 
Yvonne Ridley was zelfs zo onder de indruk over hoe rechtvaardig de Taliban hun gevangenen 
behandelen, dat zij zich besloot te bekeren tot de Islam. Dus wie leert de andere nu lessen in mensen 
rechten? Zelfs minderjarigen worden niet gespaard door de westerse moraalridders, kijk naar de 15 
jarige Omar Khadr die tot blindheid werd gemarteld in Guantanamo Bay en nu nog steeds vastzit. 20 
 
Heeft men de Taliban zien urineren op lijken van Amerikaanse soldaten? Nee, we hebben 
Amerikaanse soldaten dit wel zien doen met de lijken van Moslims in Afghanistan. Is dit het verlichte 
beschaafde democratische volk, dat wij Moslims werkelijk als voorbeeld moeten nemen? 
 
De Khalifah Abu Bakr kreeg een keer een pakket opgestuurd met een afgehakt hoofd, toen hij dit 
gepresenteerd kreeg verwierp hij dit. Toen zei Uqbah tegen hem: “Oh Khalifah van de Boodschapper, 
zij doen ook hetzelfde met ons.”Abu Bakr antwoordde: “Nemen we de Perzen en Romeinen dan als 
voorbeelden? Stuur mij geen hoofd meer op, een brief is voldoende!” *Ibn Kathir, Isnaad Saheeh+ 
 
Hebben wij de Taliban Bijbels zien verbranden en schenden? Nee, wij hebben Amerikanen wel grote 
hoeveelheden Quran's zien verbranden in Afghanistan. En hebben wij gehoord dat de Taliban 
meededen aan groepsverkrachtingen? Nee, wij hebben wel gehoord dat Amerikaanse soldaten als 
gewetenloze dieren jonge meisjes in Afghanistan en Iraq hebben verkracht. Zoals de 
groepsverkrachting van de 14 jarige Abeer Qassim Al-Janabi in Iraq: het meisje dat verkracht werd 
door vijf Amerikaanse soldaten nadat ze haar familie –inclusief haar zes jarige zusje– in koele 
bloeden hadden vermoord. Zelfs hun eigen vrouwelijke collega’s in het leger waren niet veilig, en zijn 
meerdere malen slachtoffer geweest van verkrachtingen door Amerikaanse of Britse soldaten.  
 
Of heeft iemand gehoord dat de Taliban en de Mujahideen onschuldige vrouwen en kinderen hebben 
dood geschoten in hun slaap en vervolgens in brand staken? Nee, maar we hebben de Amerikaanse 
sergeant Robert Bales wel 16 Afghaanse burgers in hun slaap zien vermoorden en verbranden.  
 
“Het incident van de Quran verbrandingen op de militaire basis in Bagram was niet hun eerste noch 
hun laatste misdaad, het incident waarbij hun soldaten over de lijken van Afghanen urineerden 
gebeurde slechts drie weken daarvoor –en zij verpakten en bagatelliseerden het, en zeiden dat het 
geen representatie was hun moraliteit. En nu weer het verbranden van de Quran, die ze met 
dezelfde smoesjes verpakten. Maar het trotse Afghaanse Moslim volk die deze criminelen goed 
kennen werden niet bedrogen door deze zwakke smoesjes en bedrieglijke excuses. Zij vertrouwden 
niet op hun lege woorden en stonden op in hun aangezicht. Ze stonden op om tegen de hele wereld 
te zeggen, “Wij hebben geduld met honger, armoede en het vluchtelingewezen, maar wij zullen 
nooit geduld hebben met het feit dat het Boek van onze Heer wordt ontheiligd en verbrand!”  
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De pagina’s van deze twee misdaden werden omgeslagen, en het Afghaanse Moslim volk was bijna 
over haar shock heen, waarop het door een nieuwe pijnlijke tragedie werd getroffen, die de harten 
doet smelten van verdriet en het lever doet verkruimelen van de pijn, om het reeds uitgeputte 
lichaam verder te verwonden. Vanwege de lage verachtelijke steek, tegen zwakke ongewapende 
burgers in hun slaap. Het is de misdaad van de soldaten die de huizen van arme Afghanen bruut 
aanvielen in Qandahar, om hen te doorboren met kogels van haat, waarmee hun zwarte harten 
waren gevuld. En dit was niet voldoende, hun harten waren niet tevreden totdat ze de onschuldige 
lijken op elkaar stapelden als brandstof voor hun vuur. Deze lage moraliteit in al haar vormen en 
soorten, worden beschouwd als een inherente kwaliteit van de soldaten van moreel verval.  
 
En dit zijn geen incidenten die door krankzinnigen worden gepleegd, zoals hun commandanten en 
media ons willen doen geloven. En hiermee valt ook het masker waarmee ze mensen voor de gek 
hielden, waarmee ze ons deden geloven dat het een beschaafd leger was dat waarden en 
mensenrechten verspreidde. En wij moeten weten dat het aantal misdaden die ons bereiken via de 
media slechts het puntje van de ijsberg is, achter de schermen en in het duisternis van hun 
gevangenissen begaan zij de meest lage misdaden. Waren hun schaamteloze handelingen in 
Guantanamo geen representatie van hun moraliteit? Waren de schandalen van Abu Ghrayb geen 
representatie van hun moraliteit? Was het verkrachten Moslim vrouwen, om hen daarna in koele 
bloedde te doden in Iraq, slechts een incident die het juiste beeld niet representeren? Was het 
doden van kinderen in de Kapisa provincie in Afghanistan, en elders, slechts een incidentele fout? En 
het herhaaldelijk bombarderen van burgers, tijdens bruiloften en andere ceremonies?  
 
Het wordt tijd voor Amerika, nadat het opgegeten en uitgeput is door de oorlog, om wakker te 
worden van haar achteloosheid en dronkenschap; op zoek naar het juiste pad. Het moet weten dat 
dit niet de juiste pad is, en dat voorzetten in arrogantie alleen toe zal nemen in hun verzwakking. Hun 
politici en weldenkenden, indien die er zijn, moeten zich realiseren dat het pad die ze hebben 
gekozen hen niet zal brengen naar hetgeen zij wensen, ze zullen niet eens in de buurt komen!” 21 
 
Hoe komt het dat al deze gruwelijke misdaden van het westen door de vingers worden gezien, en 
elke misdaad die in de schoenen van de Moslims geschoven kan worden buiten proportioneel 
worden opgeblazen? Wanneer gaan de burgers van het westen nu eens in de spiegel kijken? Hoe 
kunnen de Amerikanen na deze optelsom nog gezien worden als de beschaafde westerlingen, en de 
Moslims van Afghanistan, de Taliban, als de onbeschaafde onder-ontwikkelde terroristen?  
 
“Oh jullie die geloven, wees standvastig in uw toewijding aan Allah als rechtvaardige getuigen. Laat 
het haat van een volk u niet tot onrecht aanzetten. Wees rechtvaardig.” *Surah Al-Maaidah, 8] 
 
Moslims hebben zich niet lopen misdragen als deze gewetenloze beesten. Waarom? Omdat Moslims 
leven volgens de Sharia, zelfs het onrecht en haat van anderen doet de Moslims niet afwijken van 
rechtvaardigheid. De Moslims mogen zich niet tot hetzelfde barbaarse onrecht laten dwingen, hoe 
hevig zij ook vervolgd worden. Integendeel tot de narcistische burgers van het kapitalisme dat 
moreel failliet is. Het kapitalisme leert de mens geen ethiek, het leert de mens niet wat het verschil is 
tussen goed en kwaad. Het leert de mens alleen wat voordelig en profijtelijk is, en wat niet. Het 
maakt mensen gretig en egoïstisch, hoogmoedig en arrogant, gewetenloos en immoreel. Menselijke 
waarden worden verstoten ten gunste van absolute vrijheid en materieel eigenbelang.  
 
Als er een misdaad is die in de schoenen geschoven kan worden van de Taliban en de Mujahideen 
dan wordt deze breed uitgemeten in de media. De kranten staan er dan vol mee. Kijk bijvoorbeeld 
naar het verhaal van Malala Yousafzai, ze kreeg talloze prijsuitreiking, documentaires werden over 
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haar gemaakt, een internationale dag werd naar haar vernoemd, ze mocht komen spreken bij de VN. 
Hoeveel slachtoffers van Amerikaanse carpet bombings en drone aanvallen hebben echter mogen 
komen spreken bij de VN? En hoeveel slachtoffers van het Zionistische terreur? Geen enkele! 
 
“Ik vraag jou Malala en wees eerlijk in jouw antwoord, als jij werd beschoten door een Amerikaanse 
drone racketaanval, zou de wereld ooit hebben gehoord over de voortgang van jouw medische 
situatie? Zou de media zo een ophef over je hebben gemaakt? Zou de hele wereld media 
voortdurend over jou hebben gerapporteerd, en zou je door de VN uitgenodigd worden? Meer dan 
300 onschuldige vrouwen en kinderen zijn gedood in drone aanvallen, maar wie kan het wat schelen 
want de daders zijn immers hoog opgeleide, niet-gewelddadige, vreedzame Amerikanen.” 22 
 
Terwijl het westen Iraq en Iran bekritiseren over het bezit van (fictieve) chemische en nucleaire 
wapens, gebruiken Amerika en Israël openlijk cluster- en witte fosforbommen, die bij internationale 
wet verboden zijn, tegen Moslim burgers in Iraq, Afghanistan, Gaza en Libanon. Daar hoor je echter 
geen hond over blaffen, want ach het zijn toch maar Moslims. Maar er wordt wel nog van de 
Moslims verwacht dat zij zich aan internationaal overeengekomen verdragen houden. En indien hier 
niet naar wordt gehandeld dan volgt hierop in het minste geval een economische boycot, en in het 
ergste gevallen een alles verwoestende bommenregen. Maar wanneer gaat het westen haar eigen 
oorlogsmisdadigers berechten? Of zijn de talloze oorlogsmisdaden van het westen ons allemaal 
ontgaan? Israël heeft talloze resoluties aan haar bloederige laars gelapt. Het westen heeft talloze 
oorlogsmisdaden gepleegd de afgelopen jaren, worden die allemaal door de vingers gezien? Sterker 
nog Nederland heeft zelfs lopen investeren in clustermunitie, ondanks al deze misdaden en ondanks 
het internationale verbod. Want geld gaat voor alles; bloed, leven, rechtvaardigheid, enzovoorts.  
 
“Wereldwijd hebben 166 private en publieke financiële instellingen –sinds mei 2008– 39 miljard 
dollar in geïnvesteerd in producenten van clustermunitie en landmijnen; verboden door 
internationale wetgeving. Maar liefst 26 financiële instellingen uit de EU hebben meer dan 3 miljard 
dollar aan belangen of investeringen in producenten van clustermunitie, waaronder Nederland.” 23 
 
Amerika bombardeert nu ook onschuldige Moslim burgers naar wil met onbemande drones, in 
landen zoals Pakistan, Somalië en Jemen, slechts op basis van vermoedens. Zonder rechtszaak noch 
aanklacht. En niemand die de VS hiervoor aansprakelijk houdt, niemand die hen hiervoor berecht. 
Het westen mag immers ongestraft en ongelimiteerd allerlei oorlogsmisdaden begaan op de wereld.  
 
“Ik wil mijn condoleance voor de Moslim doden aanbieden die onlangs zijn gedood door 
Amerikaanse drones in Jemen. Moge Allah genade met hun zielen hebben en hun verheffen tot de 
status van Martelaren, en hun familieleden geduld schenken. Deze Martelaren zijn gedood door 
Amerikaanse drones –die niet weten wie hun slachtoffers noch wat hun misdaden zijn. Het is een 
doodstraf die buiten elke conventie wordt uitgevoerd, een doodstraf slechts op de basis van 
vermoedens, dit is de aanklacht. En vermoedens zijn voldoende als rechtvaardiging voor Amerika om 
te doden wie ze wensen onder de Moslims, en zij is verder vrij van elke ondervraging!” 24 
 
Zolang die oorlogsmisdaden niet worden berecht, en hier zelfs geld aan wordt verdiend, heeft het 
westen geen recht om over de zogenaamde misdaden van de Sharia te spreken –dit is slechts een 
hypocriet schouwspel. Het westen moet eerst de balk uit eigen ogen zien te krijgen. De Zionisten die 
de bejaarde en verlamde Shaykh Ahmad Yaseen met drie kruisraketten hebben gebombardeerd in 
zijn rolstoel, worden gezien als de bedreigde slachtoffers, en het beschaafde democratische volk. 
Maar de Palestijnen, die zich verzetten tegen dit terreur, zijn de terroristen? Het westen spreekt ook 
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constant over het nucleaire programma van Iran bijvoorbeeld, maar over de kernwapens van Israël 
wordt in alle talen gezwegen! Dit is de kenmerkende hypocrisie waarmee het westen oordeelt.  
 
“Israël is het enige land in het Midden-Oosten met kernwapens. Maar “Israëlische kernwapens” in 
een zin kan niet door een officiële overheidsbron van de VS geschreven of uitgesproken worden. Die 
zin zou de vraag oproepen of alle hulp aan Israël niet illegaal is, aangezien de wetgeving buitenlandse 
hulp van 1977 fondsen verbied aan elk land dat in het geheim kernwapens ontwikkelt.” 25 
 
8. Inconsequente angstpolitiek  
Maar de politieke Islam wordt natuurlijk als een dreigend gevaar gezien in het westen, en op basis 
van deze angst wettigt het westen al deze misdaden tegen de Moslims. Hoe vaak horen we de kritiek 
dat de Islam zich heeft verspreid met het zwaard; terwijl het westen zelf met bruut geweld haar 
neokoloniale marionettenregimes in onze landen installeert. En hoe vaak horen wij dat de Sharia de 
vrijheid van mensen ontneemt; terwijl het westen de vrouw verbiedt om de Hijaab en Niqaab te 
dragen bijvoorbeeld. Maar laten we een andere invalshoek benaderen, die zonder vingerwijzen 
duidelijk maakt dat het westen heel inconsequent is in de angstpolitiek die het voert ten opzichte van 
de "Islamitische dreiging". Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de geslachtsziekte AIDS en HIV.  
 
Deze ziekte heeft inmiddels al meer dan 25 miljoen mensen het leven gekost, u leest het goed. En 34 
miljoen mensen zijn momenteel besmet en wachten op hun dood. 26 Deze ziekte is een direct gevolg 
van het moreel verval waarin het westen is verdronken. In alle oorlogen die de Moslims hebben 
gevochten, in meer dan 1400 jaar tijd, hebben de Moslims ver van25 miljoen mensen gedood. Terwijl 
deze ziekte dit hoge tol in slechts drie decennia heeft opgeëist! Dus wat is nu het werkelijke gevaar, 
het feit dat het westen steeds dieper in moreel verval verdrinkt of de Islamitische Sharia? 
 
Wij zijn in de Islam nota bene gewaarschuwd voor al deze vreselijke geslachtsziekten die nu 
opduiken. Abdullah ibn Umar heeft van de Profeet overgeleverd: “Als ontucht wijdverspreid raakt, 
moeten jullie je realiseren dat dit nooit gebeurt zonder dat er nieuwe ziekten opduiken die de 
mensen zullen treffen –ziekten waaraan hun voorouders nooit hebben geleden.” *Ibn Madjah+ 
 
En de gebieden die het minst getroffen worden door deze ziekte zijn de Islamitische landen; ondanks 
dat veel Moslims tegenwoordig niet eens zo religieus zijn, en het niet zo nauw nemen met de 
Islamitische wetten. Dus indien de westerse e.a. landen, die zo lijden onder deze ziekte, bevrijd 
werden door de Sharia en de Islam, dan zouden zij gespaard zijn gebleven van dit enorme dodental 
en de ellende die deze ziekte heeft veroorzaakt. En dit is slechts één voorbeeld van de vele 
ellendigheden die de wereld bespaard zou zijn gebleven. De lijst is te lang, kijk naar de 
wereldoorlogen, de slavernij, de raciale segregatie, de genocide van de Indianen, enz. We moeten 
overigens beseffen dat meer dan 40% van de 4 miljoen slaven die uit Afrika werden ontvoerd en naar 
Amerika werden verscheept, uit Moslims bestond. Dit is dus een misdaad die onze Ummah direct 
aangaat, en dit moet op de waslijst worden gerekend als één van de vele misdaden van het westen 
tegen de Moslim Ummah. Helaas is dit een bitter feit die velen, inclusief Moslims, ontgaat. 
 
Moreel verval, waaronder materialisme, is het grootste massavernietigingswapen. De 1e en 2e wereld 
oorlog hebben samen, in minder dan tien jaar tijd, tachtig miljoen doden veroorzaakt. Waarom? 
Omdat het kapitalistische westen onderling zat te vechten om koloniale bezettingen, grond, 
koninkrijken en rijkdommen. Dat was belangrijker dan het leven van 80 miljoen mensen. 
 
Zijn de zes miljoen Joden door Moslims vermoord? Hitler was nog altijd een christen. En was Titus 
Flavius, die meer dan een miljoen Joden had vermoord in Jeruzalem, een Romeinse Keizer of een 
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Islamitische Kalief? En was Hadrianus, die 580.000 Joden had vermoord in Jeruzalem, een Romeinse 
Keizer of een Islamitische Kalief? Waren het de Romeinen die de Joden hadden uitgeroeid in de Kitos 
oorlog, of waren het Moslims? Hebben Wilders en zijn stemmers al deze bittere geschiedenislessen 
gemist? Is dit die Joods-christelijke traditie waar Wilders en kornuiten zo trots op zijn? 
 
Zijn het de Moslims die Hiroshima en Nagasaki hebben gebombardeerd? Zijn het de Moslims die 
gifgassen gebruikten tegen de Britten en Fransen in de loopgraven? Zijn het de Moslims die Vietnam 
met Orange Agent hebben besproeid en duizenden kinderen, tot op de dag van vandaag, hebben 
verminkt? Zijn het de Moslims die landen bezaaien met verarmd uranium en fosforbommen? Of zijn 
het de Moslims die de inquisities en kruisvaarten hebben geleid? En zijn het de Moslims geweest die 
meer dan 20.000 Protestanten hebben vermoord in de Bartholomeusnacht? En ga zo door!  
 
Waarom deze irrationele belachelijke angst voor Moslims, terwijl Nederland nog nooit is aangevallen 
door een Islamitisch land? Het zijn nog altijd jullie eigen Europese buren die Nederland talloze malen 
hebben aangevallen, en waarmee jullie vele oorlogen hebben gevoerd. Nederlanders hebben niet 
tegen Moslims gevochten in de Engelse Zee Oorlog. De Hollandse- en de Negenjarige Oorlog hebben 
jullie ook tegen niet tegen de Moslims-, maar tegen de Fransen gevochten. De Spaanse en 
Oostenrijkse Successie Oorlogen hebben jullie ook niet tegen de Moslims gevochten. Wij vechten 
slechts om onze landen te bevrijden, net zoals jullie hier talloze malen voor hebben gevochten in de 
geschiedenis. Wij vechten voor een rechtvaardig doel, en niet om belachelijke redenen zoals de 
stijging van belastingen op thee –hetgeen de Amerikaanse burgeroorlog deed ontvlammen in 1775.  
 
Moslims uit o.a. Marokko hebben nota bene naast de geallieerden gevochten om Nederland te 
bevrijden. En het waren ook Moslims van het Ottomaanse rijk die Nederlander hebben geholpen in 
de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje. Het waren ook de Moslims die de Joden in Noord-Afrika 
verwelkomden toen zij gevlucht waren voor de Spaanse inquisitie. En nu zijn wij ineens de boeman?  
 
“De moraliteit en de cultuur van de Holocaust is van jullie, niet van ons. Sterker nog, het verbranden 
van levende wezens is verboden in onze religie, zelfs al is het zo klein als de mier, dus laat staan de 
mens. De Holocaust van de Joden werd verricht door jullie broeders, te midden van Europa, was het 
dichterbij onze landen geweest dan zou de meerderheid van de Joden gered zijn door naar ons toe te 
vluchten. En het bewijs hiervoor is hetgeen jullie broeders, de Spanjaarden, deden toen ze de 
verschrikkelijke inquisitie rechtbanken op hadden gezet om de moslims en joden te vervolgen; toen 
de Joden slechts veiligheid vonden door naar onze landen te vluchten. En dat is de reden waarom de 
Joodse gemeenschap in Marokko vandaag de dag, tot een van de grootste Joodse gemeenschappen 
in de wereld behoort. Ze leven met ons en wij hebben ze niet vervolgd. Maar we zijn echter een volk 
dat niet slaapt onder onrecht, en verwerpen vernedering en schande, en we nemen wraak op de 
mensen van tirannie en agressie. Het bloed van de moslims zal niet ongestraft worden verspild.  

 
Ook jullie christelijke broeders hebben onder ons geleefd voor 14 eeuwen, in Egypte alleen al zijn er 
miljoenen christenen die wij niet hebben vervolgd noch zullen we hen vervolgen. Maar het feit is dat 
er nu voor een lange tijd, een voortdurende smeercampagne tegen ons wordt gevoerd, door jullie 
politici en veel van jullie schrijvers in de media, met name in Hollywood, met het doel om de Islam en 
Moslims verkeerd te presenteren, en de mensen af te houden van de ware religie. De genocide van 
volkeren en hun Holocaust vond plaats door jullie handen; slechts enkele exemplaren van de rode 
Indianen zijn gespaard gebleven; en Hiroshima en Nagasaki is door jullie kernwapens vernietigd.” 27 
 
De realiteit is dat het westen helemaal niet bang voor ons is. Hoe kan een wolf bang zijn voor zijn 
prooi? De onschuldige Moslim burgers worden als lammen afgeslacht door het westen. Wanneer je 
angst voor iemand hebt dan val je degene niet dag en nacht aan, zoals het westen in de Moslim 
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landen doet. Nee, wanneer je iemand vreest dan hou je veilig afstand. Wij leren uit overleveringen 
dat wij juist worden aangevallen omdat niemand ons vreest –dit is de oorzaak van deze oorlogen.  
 
Er is namelijk van de Profeet overgeleverd:“Het scheelt niet veel of de naties verenigen zich tegen 
jullie zoals mensen zich rondom een maaltijd verenigen (zie VN).” Een metgezel vroeg: “Zullen we in 
die tijd in de minderheid zijn oh Boodschapper van Allah?” De Profeet antwoordde: “Nee, jullie zullen 
op dat moment talrijk zijn (1.6 miljard) maar jullie zullen zo zwak als schuim zijn, en Allah zal de angst 
die jullie vijanden voor jullie hadden uit hun harten verwijderen.” *Sunan Abu Dawud+  
 
Terwijl het westen haar vijanden probeert af te schrikken met monsterlijke wapenarsenalen en 
reusachtige legers, hebben de moslims niets anders dan Imaan in hun harten en de Takbeer op hun 
lippen. En toch vreest het westen de moslims in plaats van andersom? Indien dit waar is dan is dit 
een Goddelijk wonder, zo niet dan is dit het gevolg van jarenlange angstpolitiek en propaganda.  
 
De Moslims zijn er niet op uit om het westen en hun vrijheden te vernietigen –zoals de mens vals 
wordt voorgelogen in een belachelijke propaganda campagne– maar wij weigeren echter gebukt te 
gaan onder het juk van het neokolonialisme dat met geweld in onze landen wordt opgedrongen.  
 
“Het Witte Huis is in feite gijzelaar genomen door verschillende groepen die druk uitoefenen; met 
name reusachtige holdings en de Israëlische lobby. Een van de beste mensen die de redenen achter 
elf september kan uitleggen is iemand van jullie eigen bevolking. Een veteraan geheimagent wiens 
geweten ontwaakte in de jaren 70, en dus besloot de feiten bloot te leggen, ondanks alle gevaren. Hij 
ondernam verschillende stappen om u de boodschap van 9-11 uit te leggen, in zijn boek ‘Confessions 
of an economic hitman’. U komt ook te weten dat degenen die nu vanuit het Witte Huis (de Obama 
administratie) beweren dat de oorlogen die zij tegen ons voeren noodzakelijk zijn om uw veiligheid te 
garanderen, in feite de voetstappen volgen van Cheney en Bush. En dezelfde angstpolitiek 
voortzetten, om de belangen te verkopen van de reusachtige holdings die hierbij betrokken zijn, ten 
koste van uw bloed en economie. In realiteit, zijn zij degene die deze oorlogen op jullie dwingen en 
niet de Mujahideen. Wij vechten slechts voor onze recht, welke het bevrijden van onze landen is.” 28 
 
9. Pathologische leugens  
Meer dan 100.000 Syriërs zijn uitgemoord in minder dan twee jaar tijd, dagelijks worden er tot in de 
honderden onschuldige Moslims vermoord. Maar dit deed het westen niet bewegen tot ingrijpen. De 
naties staan stil toe te kijken hoe een genocide en onmenselijke oorlogsmisdaden voor de ogen van 
de wereld worden begaan, zelfs het gebruik van gifgassen op grote schaal werd getolereerd –de 
zogenaamde ‘rode lijn’ van Obama. Echter verdiende een internationale militaire interventie in Mali 
de prioriteit boven Syrië. En wij moeten geloven dat het westen naar Mali is gaan haasten om de 
arme bevolking daar te beschermen tegen zogenaamde terroristen en fundamentalisten? Waar bleef 
deze hulp in Syrië, of zijn de tientallen duizenden burgerslachtoffers het westen ontgaan? Als 
mensen deze hypocrisie nu nog steeds niet zien dan scheelt er wat aan hun weldenkende verstand.  
 
Meer dan de helft van de Malinezen leeft al decennialang onder de armoede grens. En een grote 
meerderheid van de Malinezen is analfabeet. Niemand keek om naar dit arme analfabete volk, maar 
toen de Moslims daar de Sharia vestigden werd het geweten van het westen plots ontwaakt en 
moesten ze wat zien te betekenen voor het volk. Hetzelfde zagen wij in Somalië, en in de stammen 
gebieden van Pakistan en in Afghanistan. De armoede, het analfabetisme en de burgeroorlogen laat 
de internationale gemeenschap koud. Maar wanneer Moslims orde, veiligheid en rechtvaardigheid 
vestigen middels de Sharia dan staat de gehele westerse wereld plots op om hun te bevrijden? 
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Het meest trieste is dat de tirannieke marionettenregimes in onze Islamitische landen als eerst 
achter Frankrijk aanhuppelden om hun neokolonialistische meesters bij te staan –Marokko en 
Algerije waren zowat de eerste landen die de bereidwilligheid toonden om Frankrijk bij te staan in 
deze oorlog tegen Noord-Mali. Terwijl hun Moslim broeders al twee jaar worden uitgemoord in Syrië, 
en zij geen enkele poot hebben uitgestoken om hun bij te staan. Deze schande en dit verraad zal in 
de geschiedenisboeken worden teruggelezen door vele generaties, maar deze onderdanige honden 
schamen zich niet voor deze historische schande. Gezien zij hun eer volledig hebben verkocht.  
 
En over de grootschalige genocide op de Rohingya Moslims in Birma hoor je al helemaal niemand 
spreken. Honderden tot duizenden zijn vermoord, vermist, of het land uit gevlucht, en duizenden 
huizen en Moskeeën zijn vernield en in brand gestoken. Zou het om elk ander volk gaan dat 
uitgemoord werd dan zouden er sancties genomen worden tegen het land, of werd er militair 
ingegrepen. Nu het daarentegen om Moslims gaat worden er juist allerlei lopende sancties 
opgeheven tijdens deze genocide, en wordt Birma zelfs royaal beloond door de Wereldbank. 
 
“Voor het eerst in 25 jaar leent de Wereldbank geld aan Birma. Het Aziatische land krijgt om te 
beginnen ruim 61 miljoen euro. Als achterstallige schulden zijn betaald, krijgt Birma ook een lening 
van 127 miljoen euro. De Birmese regering is bezig met politieke en economische hervormingen en 
lijkt daarvoor steeds meer krediet te krijgen. Zo beëindigden de VS vorige maand het verbod op de 
import van Birmese producten. Amerikaanse bedrijven mogen al langer weer handel drijven met 
Birma en de Europese Unie schortte in april bijna alle sancties tegen het land op.” 29 
 
Wanneer de Moslims worden vermoord staat het westen in het minste geval verdacht stil toe te 
kijken, en laat het allemaal maar gebeuren. En in het ergste geval heeft het westen een dubieuze rol 
in het conflict, die snel wordt vergeten. We hebben het gezien in Gaza, Tsjetsjenië, Bosnië, Syrië, en 
in Birma. Maar nu proberen ze ons te doen geloven dat zij in Mali zijn gaan ingrijpen om de Malinese 
Moslims daar te redden. Het doet denken aan de fictieve massa vernietigingswapens in Iraq. Welke 
blinde media-schaap vertrouwt deze pathologische leugenaars en moordlustige psychopaten nog? 
Net zoals het duidelijk is geworden dat Amerika de oorlog tegen Iraq is begonnen voor olie, moet het 
duidelijk zijn dat het westen naar Mali is toe gaan rennen vanwege dezelfde kapitalistische motieven. 
Het westen is langzaam aan het verdrinken in faillissement, en de Moslims zitten op de grondstoffen 
die de wereldbevolking vooruit kunnen duwen. Maar het kapitalistische westen weigert om eerlijke 
handel met de Moslims te drijven, en wil deze grondstoffen dus met geweld bemachtigen. Middels 
militaire bezettingen, economische uitbuitingen, en steun aan tirannen die de neokolonialistische 
belangen van het westen waarborgen. En als de Moslims zich hiertegen verzetten dan zijn het 
terroristen. Welk volk zou zich hier niet tegen verzetten? Behalve een laf en onderdanig volk. 

 

وأللي بها في مهاوي السدي*** طأحمل زوحي غلى زاحتي   
Ik zal mijn ziel in mijn hand dragen. 

En het gooien in de valleien der dood. 
 

وإّما مماٌث ٌغيظ الػدي*** فئّما حياة حظّس الصدًم   
Het is een leven dat een vriend pleziert. 

Of een dood die de vijand ergert. 
 

وزود املىاًا وهيُل املنى*** وهفُع الؼٍسف لها غاًخان   
Het ziel van de Nobelen heeft twee doelen. 

Sterven of haar dromen bereiken. 
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Wij kijken toe hoe de moderne wereld vooruit wordt gedreven door de grondstoffen in onze 
achtertuinen, waar wij zelf geen enkele vruchten van plukken. Onze landen zijn het meest rijk aan 
grondstoffen en mineralen, maar onze volkeren zijn het meest arm onder de wereldbevolking. Hoe 
kan dat? Hoe kan iemand met een volgespekte bankrekening aan honger lijden? Het antwoord 
hierop is glashelder voor elk eerlijk persoon met een gezond verstand en een geweten.  
 
“Nadat Malinese militairen hun zwakke, corrupte regering omver gooide, ging het uitgestrekte 
noorden in chaos. Nomadische Toeareg stamleden verklaarde de onafhankelijke staat Azawad. 
Jihadisten legden de Sharia op in het noorden. Mali's zuiderlingen riepen voormalige koloniale 
meester Frankrijk om hulp. President François Hollande verklaarde eerst dat Frankrijk niet opnieuw 
zou ingrijpen in Afrika. Sinds het verlenen van nominale onafhankelijkheid in 1960, aan de staten die 
voordien bestonden uit Frans West-Afrika, heeft Frankrijk 50 keer militair ingegrepen. Franse 
technici, bankiers en geheime agenten runnen het grootste deel van West-Afrika van achter de 
schermen. Er zijn 60.000 Fransen in Algerije en West-Afrika. Mali is een belangrijke leverancier van 
uranium, waarmee 80% van Frankrijk wordt voorzien van energie. Franse mijnbouw belangen dekken 
West-Afrika; dit is ook een belangrijke exportmarkt voor Franse goederen en wapenhandel. 
 
Dus nadat Jihadisten verkondigden dat ze de mijnen van Mali zouden nationaliseren, veranderde 
Hollande van duif tot havik. Franse troepen bereidden zich voor op actie vanachter een spervuur van 
media-propaganda over wreedheden die de Islamisten zouden begaan – terwijl de Franse troepen in 
Afghanistan werden verdreven door Talibanstrijders. Het Malinese conflict dreigden de wankelende 
Franse en VS-gesteunde regimes van het grondstofrijke West-Afrika. Vooral de Ivoorkust, Tsjaad en 
het Centraal-Afrikaanse Republiek, waar 5.000 Franse soldaten en vliegtuigen zijn gestationeerd. En 
een Islamitische opstand in het olierijke Nigeria groeide snel; een grote zorg voor Washington.” 30 
 
Frankrijk was niet lang geleden zelf slachtoffer van een koloniale bezetting, meer dan de helft van 
Frankrijk werd jarenlang bezet onder het Vichyregime van Nazi Duitsland. Indien de Moslims dezelfde 
soort bezetting moeten accepteren in hun landen, waarom hebben de Fransen en geallieerden zich 
hier wel tegen verzet destijds? Waarom hebben zij deze Duitse bezetting niet gewoon geaccepteerd 
zoals van de Moslims wordt verwacht dat zij de westerse bezettingen in hun landen accepteren?  
 
Bovendien hebben Moslims bewezen dat zij het westen niet nodig hebben om hen te verlossen; 
indien dit het excuus is waarmee het westen onze landen bezet. Wij kunnen onze eigen boontjes wel 
doppen wanneer we een einde wensen te maken aan onrecht. Zoals de Moslims hebben bewezen 
tijdens de Arabische Lente, en de Moslims nu aan het bewijzen zijn in Syrië. In het verleden deed het 
westen zich ook al bedrieglijk voor als de verlosser van de Irakezen, Amerika kwam hen "verlossen" 
van de brute dictator Saddam Hussein. Maar kijk eens wat ze daarvoor terug hebben gekregen, een 
tirannieke Sjiitische marionettenregime dat nog bruter en genadelozer is dan Saddam Hussein.  
 
“Kijk naar deze geweldige Tunesische bevolking, het Arabisch islamitische Tunesische volk heeft een 
dictatuur veranderd waarbij zeer weinig bloed verspild is –bloed dat door de dictatuur werd verspild 
en niet het volk. Terwijl Amerika "de held van de vrije wereld" twee regimes heeft proberen te 
veranderd waarbij ze honderdduizenden zo niet miljoenen onschuldige mensen heeft gedood, ze 
heeft het regime in zowel Iraq als Afghanistan proberen te veranderen met gevechtsvliegtuigen en 
marines, met bombardementen en fosforbommen, enz. Dit is het verschil tussen dit wonderbaarlijke 
volk en Amerika: ze heeft miljoenen mensen gedood en miljarden dollars gespendeerd in deze 
oorlogen en was uiteindelijk niet succesvol, maar het Tunesische volk was wel succesvol.” 31 
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2. Het neokoloniaal despotisme 
 
1. Verfijnde afgoderij  
Vroeger was het een afgod als Farao die tegen zijn onderdanen zei “Er is geen heer buiten mij, ik ben 
degene die over jullie heerst, mijn wil is wet, en er is geen andere wet dan die van mij. En iedereen 
die hier tegen in gaat zal vervolgd worden.” Wat Farao vroeger zei tegen zijn onderdanen, zegt de 
westerse wereld nu ook tegen de Moslims “Er is geen bestuursvorm en geen autoriteit buiten de 
seculiere democratie. Het seculiere liberalisme dient over de mensheid te heersen. Het is de norm. 
En iedereen die dit niet accepteert zal vervolgd worden.” Zo worden deze menselijke ideologieën als 
afgoden opgedwongen. Accepteren we ze niet, dan worden onze landen plat gebombardeerd en 
dwingen zij deze moderne afgoden met geweld op. Kijk maar naar Somalië, Waziristan, Jemen, Mali, 
Iraq en Afghanistan. Vroeger was het een afgod zoals Farao, en nu het secularisme en liberalisme.  
 
Hoe primitiever de tijden waren, hoe primitiever de afgod. Vroeger waren het beelden die aanbeden 
werden, of koningen en heersers die zichzelf als afgoden op het volk dwongen. En nu zijn het 
ideologieën, systemen, modellen en concepten die tot Goddelijke status verheven worden. Hun 
absolute autoriteit mag niet betwist worden, en anders volgt er een genadeloze inquisitie.  
 
Zoals Allah openbaarde: “En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat ze jullie van jullie 
godsdienst af hebben gebracht, indien zij daartoe in staat zouden zijn.” *Surah Al-Baqarah, Aya 217]  
 
Toen Madeline Albright in de jaren negentig werd gevraagd of de half miljoen gestorven kinderen in 
Iraq –als resultaat van de embargo’s– het wel waard was, antwoordde ze gewetenloos dat het deze 
prijs inderdaad wel waard was. Dit is hoe goedkoop het westen ons bloed beschouwt, tegenover de 
politieke belangen die ze genadeloos op wensen te dwingen in onze landen. Het westen is bereid 
miljoenen slachtoffers op te offeren voor deze afgod, zelfs kinderen, is niet teveel gevraagd. Zo zijn 
er twee miljoen Moslims uit Waziristan gevlucht vanwege de onbemande drone aanvallen, en 
duizenden burgers zijn hierdoor gestorven. Waarom? Slechts zodat Amerika haar democratie in dat 
gebied kan garanderen –hetgeen in werkelijkheid niet meer dan tirannieke neokolonialisme is. 
Hetzelfde geldt voor Jemen e.a. landen die met onbemande drones worden geterroriseerd.  
 
“De dreiging waar we voor staan is ideologisch. Het is niet gedreven door armoede, of sociale 
buitensluiting, of raciale haat. En in tegenstelling tot de naoorlogse bevrijdingsbewegingen zijn dit 
niet politieke ideeën zoals nationale onafhankelijkheid van koloniale overheersing, of gelijkheid voor 
alle burgers zonder onderscheidt tussen ras of geloof, of de vrijheid van meningsuiting zonder 
totalitaire onderdrukking. Zulke ambities zijn, althans in principe, onderhandelbaar en in veel 
gevallen ook daadwerkelijk onderhandelt. Echter kan er geen onderhandeling zijn over de terugkeer 
van het Khalifaat, er kan geen onderhandeling zijn over de invoer van de Sharia wetgeving.” 32 
 
Allah heeft het ons dit heel duidelijk gemaakt toen Hij zei: “En de Joden en Christen zullen nooit 
tevreden over jullie zijn, totdat jullie hun godsdienst volgen.” *Surah Al-Baqarah, Aya 120] 
 
Dit is de reden waarom het westen militair ingrijpt wanneer de Moslims ervoor kiezen om 
onafhankelijk met de Sharia te regeren in landen zoals Mali, Afghanistan en Somalië. En dit verklaard 
ook waarom de revoluties in Syrië en Egypte worden gesaboteerd en gekaapt. En het is zeker niet de 
eerste keer dat revoluties worden gekaapt of gesaboteerd, of het nu het verzet is tegen het Europese 
kolonialisme of zelfs de verkiezingsoverwinningen van Islamitische partijen. Geopolitiek speelt een 
rol, maar deze confrontatie is ook ideologisch- of eerder gezegd religieus gedreven, want het westen 
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heeft de seculiere democratie, het kapitalisme, het liberalisme en humanisme als afgoden genomen, 
waarvoor het bereid is landen plat te bombarderen en onschuldige burgers uit te moorden.  

 

 بأًدًــىا أضػــىاه*** إوي جـرهـسث والرهـسي مؤزكـــت 
ً
 جليدا

ً
مجــدا  

Ik herinnerde mij en herinneringen kunnen spoken. 
Een glorie die we lang bezaten en nu verwaarloosd hebben. 

 

ح الػسوبـت وان الـىـىن مظسحها  فأصبحــذ جخىازي في شواًــاه*** ٍو  
Wee de Arabische trots! De aardbol was ooit haar toneel. 

En nu zit ze teruggetrokken in haar uithoeken. 
 

ى اجـجـهذ إلى إلاطالم في بـلـد 
ّ
 حىاحاه*** أو

ً
ججده والعير ملصـــىصا  

Ik keek naar de Islam in onze landen. 
Het heeft weg van een vogel wiens vleugels zijn afgeknipt. 

 

صـّسفـهـا 
ُ
ًـٌد هىا هـ وباث ًحىــمىا ػػب ملىىـــاه*** هم صّسفـخىا   

Hoeveel handen beïnvloeden ons die wij ooit eens beïnvloedde. 
We worden door een volk geregeerd die wij ooit bezaten. 

 

ضيـابـه فأصابخـىـا ػـظـاًـاه*** إها مؼيىا وزاء الغسب هلخبـع مـً   
Voorzeker, ons achterna lopen van het westen, om haar verlichting te bereiken. 

Heeft ons, in plaats daarvan, haar scherven doen proeven. 
 
Waar is het westen bang voor? Is het westen bang dat het duidelijk zal worden hoe nietig en 
inferieur de seculiere liberale democratie is tegenover het Islamitische Khalifaat en de Sharia? Is het 
westen bang dat de Moslim heerschappij zich weer als voorbeeld op de wereld zal werpen, en de 
mensheid weer zal verlichten, zoals dit in het verleden gebeurde via Andalusië? De Taliban 
bijvoorbeeld, die met de Sharia regeerden over Afghanistan, hebben veel weten te bewijzen, met de 
zeer gebrekkige middelen die ze bezaten, in de slechts korte tijd die ze hadden, met de kleine groep 
mensen waarmee het destijds begon –in het laatste hoofdstuk kan men meer over deze successen 
lezen. Deze reële politieke concurrentie vreest het westen. Wij mogen geen enkele kans krijgen om 
te bewijzen dat het Khalifaat superieur is aan de kapitalistische democratie. Elke stap die de Moslims 
richting een Islamitische staat zetten moet zo vroeg en zo snel mogelijk worden belemmerd. 
 
Zelfs als de Moslims democratisch aan de macht komen, we hebben het eerder gezien met de 
Islamitische partij FIS in Algerije –waarop de Moslims massaal hadden gestemd in begin jaren 
negentig. Toen deze partij als winnaar uit de bus kwam werden de verkiezingen geannuleerd door 
het marionettenleger van Frankrijk en werden de partijleden vervolgd, verjaagd en gevangen 
genomen. Hetgeen in een smerige burgeroorlog resulteerde die 200.000 levens opeiste, en achter de 
schermen werd georkestreerd door Frankrijk om haar neokolonialisme te beschermen.  
 
“Met een overvloed aan detail, onthullen Lounis Aggoun en Jean-Baptiste Rivoire de 
verstrengelingen van Frankrijk in één van de smerigste oorlogen aan het einde van het vorige 
decennium. Zorgvuldig sporen ze de belangrijkste stadia van de verborgen oorlog op, uitgevoerd 
onder het mom van een "strijd tegen het terrorisme." De Algerijnse junta gebruikte ondermijnende 
en terroristische methoden, waarvan het model is ontwikkeld en uitgetest door de Fransen tijdens de 
Algerijnse Oorlog van onafhankelijkheid (1954-1962). Echter, de leerlingen blonken boven hun leraar 
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uit in termen van manipulatie en perversie. De coup-isten waren niet alleen succesvol in Algerije –in 
het werven van elk segment uit de samenleving om in hun zaak mee te doen of ze te elimineren.  
 
Ze wonnen ook de Franse politici en de Europese publieke opinie over. Françalgérie, de titel van het 
boek, zinspeelt op de bijzonder verstrengelde relatie tussen Frankrijk en Algerije. Of het nu 
historisch, economisch, politiek of militair is, deze buurschap wordt gevormd door politieke 
klantenbinding, corruptie, geheime afspraken en parallelle diplomatie, die beide landen hebben 
gevangen in een onlosmakelijk net van maffia-achtige banden. De auteurs laten zien hoe sinds 1980, 
een kleine groep van Algerijnse functionarissen, die voor het grootste deel voortkwamen uit het 
Franse koloniale leger, de krachten bundelden en beetje bij beetje macht bereikte en het corruptie-
netwerk van het "Françalgérie" vestigden. Het hoofd van deze groep was generaal Larbi Belkheir, die 
altijd achter de schermen wist te werken. Deze militaire mannen kwamen uiteindelijk aan de macht 
in 1992, en vandaag de dag zijn ze nog steeds de belangrijkste mensen binnen het regime.” 33 
 
2. De uitzaaiing  
En nu zien we dat dezelfde geschiedenis zich onlangs heeft herhaald in Egypte, en het leger de 
democratisch gekozen president Morsi –in een slecht gecamoufleerde coupe– afgezet en gevangen 
heeft genomen. Niemand met ook maar een beetje inzicht in de Islamitische wereld werd door deze 
coupe verrast, het kwam volledig overeen met de verwachtingen van veel Moslims. De 
overheidsorganen in onze landen zijn namelijk instrumenten van het westen. De legers, de geheime 
diensten, de politie apparaten en de gerechtelijke machten. Is het niet opgevallen dat onze legers 
slechts de wapens op kunnen pakken tegen de Moslim burgers die zij horen te verdedigen?  
 
Het Egyptische leger heeft meer dan vijftig pro-Morsi demonstranten gedood tijdens het 
ochtendgebed. Het leger heeft meer dan duizend demonstranten in koele bloedde vermoord en 
verwond op slechts één dag, op 14 augustus 2013. Het bloedvergiet en de vervolging is sinds de 
militaire coupe niet gestopt. Ziekenhuizen en moskeeën zijn in brand gestoken, zelfs lijken zijn 
verbrand of gestolen door het leger om het aantal doden te verdoezelen, tientallen gevangenen zijn 
in koelen bloede geliquideerd, enzovoorts, de misdaden zijn talloos. Als wij al deze misdaden bij 
elkaar optellen, dan rest slechts de vraag: hoe kan een Moslim werkzaam zijn in zo een leger? 
 
Abu Hurairah heeft van de Profeet overgeleverd: “Er zullen heersen over jullie aangesteld worden, zij 
zullen de meest kwade mensen tot hun naderen en zij zullen het gebed uitstellen (verwaarlozen). 
Eenieder van jullie die zich dit realiseert laat hem dan niet werken als politieagent, noch als 
korporaal, noch als belastinginner, noch als staatkasbewaarder.” *Silsilah As-Saheeha] 
 
Abu Umaama heeft ook van de Profeet overgeleverd: “In het eind der tijden zullen er politie agenten 
zijn, ze gaan s'ochtends de deur uit onder de woede van Allah en komen s' avonds thuis onder de 
woede van Allah. Dus pas op en wees niet één van hen!” *At-Tabari in Saheeh Al-Jaami] 
 
Tegenover het zwakke volk zijn deze legers dappere wolven, maar tegenover de vijanden zijn het 
laffe schapen. Kijk hoe het Syrische leger de zwakke Moslim burgers bombardeert en uitmoord, maar 
de raketaanvallen van Israël niet durven te beantwoorden. De vijandigheid van onze legers is zelfs 
groter dan de vijandigheid van Israël, wij hebben nog nooit een Israëlische soldaat een Palestijn zien 
dwingen om te knielen voor de foto van een Israëlische president, we hebben het Syrische leger dit 
echter wel herhaaldelijk zien doen. Moslims werden gedwongen om te knielen voor Bashar en te 
getuigen dat hij een god is naast Allah. En dan twijfelt men nog aan de legitimiteit van onze strijd?  
 

                                                             
33

 On the secret war in Algeria and French machinations, juli 2004.  
    Algeria-Watch: Information on the Human Rights Situation in Algeria.  



 
26 

Er is van de Profeet overgeleverd: “Er is geen enkele Profeet opgewekt in de gemeenschappen voor 
mij of zij hadden uit hun Ummah helpers en metgezellen, die hun pad volgden en hun gebod na 
leefden. Daarna zullen er opvolgers zijn, zij zullen zeggen wat zij niet verrichten, en zij zullen 
verrichten wat hun niet is opgedragen. Degene die hun bestrijd met zijn handen is een gelovige. 
Degene die hun bestrijd met zijn tong is een gelovige. Degene die hun bestrijd met zijn hart is een 
gelovige. En er is geen mosterdzaadje Imaan buiten dit.” *Saheeh Muslim en in Sahih Al-Djaami] 
 
Deze tirannieke legers worden omgekocht en tot de tanden bewapend door het westen. Hoe kan het 
dat onze legers in de Arabische wereld zo hevig worden bewapend door het westen? Dit kan slechts 
indien onze leger geen enkele gevaar vormen voor het westen, en inzetbaar zijn naar hun wil. Het 
Egyptische leger is met ruim 40 miljard dollar omgekocht sinds 1979. Het zijn niet meer dan 
huurlingen. De staatsschuld van de VS bedraagt momenteel 103% van het Amerikaanse BBP. Amerika 
heeft meer schulden dan het economisch waard is, dit is niet gek als we zien hoeveel geld het pompt 
in de oorlogen tegen Moslims, en de monsterlijke bedragen waarmee ze onze legers omkoopt.  
 
“De VS gaan, zoals gepland, door met het leveren van F-16's aan Egypte, ook al is er veel discussie in 
het land over het stoppen met het geven van financiële steun. Als de VS namelijk zou oordelen dat 
het afzetten van ex-president Mohammed Morsi een coup is, dan is het land volgens de grondwet 
verplicht de hulp stop te zetten. De vliegtuigen zijn onderdeel van een steunpakket van 1,3 miljard 
dollar dat werd goedgekeurd in 2010. In totaal maken twintig F-16's daarvan deel uit, net als enkele 
M1A1-tanks. Egypte is een van de landen ter wereld die het meest ontvangen aan financiële steun 
vanuit de VS, sinds het ondertekenen van een vredesverdrag met Israël. Dit jaar heeft de VS Egypte al 
met 650 miljoen dollar aan militaire hulp ondersteund. Nog eens 585 miljoen dollar is gepland.” 34 
 
Dus slechts de tumor amputeren, terwijl de kanker van het oude regime in het lichaam is uitgezaaid, 
is onbegonnen werk –zoals we in Egypte hebben gezien. De overheidsorganen moeten ook gereinigd 
worden, want de kanker van tirannie en verraad heeft zich decennialang tot het bot uit lopen zaaien. 
Dit is een revolutie tegen het systeem, en niet tegen een leider, dit is een gevecht tegen het 
neokolonialisme. En hoe langer we deze onvermijdelijke confrontatie uitstellen, des meer tijd en 
ruimte wij aan de ziekte geven om uit te zaaien, en des te moeilijker de behandeling zal worden.  
 
We zien nu zelfs dat de geamputeerde tumor, Hosni Mubarak, weer terug lijkt te groeien. Zoals een 
Arabisch gezegde luidt, vaak zijn de meest bittere beproeving, de meest ironische. Terwijl de 
omvergeworpen tiran Hosni Mubarak weer op vrije voeten komt, zit de democratisch gekozen 
president Muhammad Morsi vast –en weten zelfs zijn eigen familie leden niet waar hij zich bevind. 
Zoals Shakespeare het zei “Sommige rijzen door ondeugd, anderen komen door deugd ten val.”  
 
“Het echte verhaal achter de militaire coup is veel complexer dan de westerse media rapporteert. 
Wat er in werkelijk is gebeurd was een staatsgreep georkestreerd door de verborgen overheid van 
Egypte en buitenlandse machten. Het dek werd vanaf dag één gestapeld tegen Morsi. De brute –VS 
gesteunde– Mubarak was gevallen, maar de organen van zijn 30 jaar oude dictatuur, het verwende 
440.000-man tellende leger, de rechterlijke macht, academische wereld, de media, politie, 
inlichtingendiensten en bureaucraten, bleven op hun plaats. Morsi had deze verborgen overheid 
moeten reinigen, met name de politie, geheime dienst, rechters en de media die de democratische 
regering aan het saboteren waren. Maar Morsi was te zacht, en de diepgewortelde machten tegen 
hem waren te sterk. Hij slaagde er nimmer in om de handvaten van de staat te grijpen. 
 
Sinds Anwar Sadat de VS uitnodigde om zijn verouderde leger te herbewapenen, zijn de Egyptische 
strijdkrachten onlosmakelijk met het Pentagon verbonden. Net als het Pakistaanse leger. Legers van 
veel moslimlanden zijn ontworpen om de bevolking te beheersen, en niet om buitenlandse vijanden 
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te verslaan. De VS voorziet het leger van Egypte jaarlijks met 1,5 miljard, afgezien van tientallen 
miljoenen 'zwarte' betalingen van de CIA naar leidende generaals, politiechefs, verslaggevers en 
bureaucraten. Het leger van Egypte is volledig ingericht met Amerikaanse F-16 bommenwerpers, M -
1 zware tanks, gepantserde voertuigen, radars, elektronische systemen, en artillerie. Veel van de 
Egyptische generaals zijn getraind op Amerikaanse militaire universiteiten, waar ze nauwe banden 
hebben gevormd met de Amerikaanse inlichtingendiensten en het Pentagon. De CIA, DIA en NSA 
hebben grote basissen in Egypte die het leger en bevolking daar in de gaten houden.  
 
Washington steunde de afzetting van Egypte's eerste democratische regering. Dit feit werd heel 
duidelijk toen het Witte Huis weigerde om de militaire coup in Cairo een staatsgreep noemen. 
Amerikaanse politici en media onthaalden, met schaamteloze hypocrisie, de omverwerping van 
Morsi. Hooggeplaatste Broederschap ambtenaren worden opgepakt, en pro-Broederschap media 
werd de mond gesnoerd, terwijl Washington een oogje dichtknijpt. De dreiging van een echte 
burgeroorlog zoals Algerije leed in de jaren 90, na een Amerikaanse en Franse gesteunde militaire 
staatsgreep, lijkt onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk. De omverwerping van een gematigde 
Islamitische regering stuurt een bericht naar de moslimwereld; dat compromissen met westerse 
mogendheden onmogelijk is en alleen gewelddadig verzet de status quo kan schudden.” 35 
 
En de belangen van Amerika draaien altijd rondom de belangen van Israël –mocht iemand zich 
afvragen waarom Amerika al deze miljarden spendeert en deze oorlogen voert in het Midden-
Oosten. Het klopt, deels zijn de Amerikanen gemotiveerd door de olie en grondstoffen in de regio, 
maar dit is slechts de helft van het verhaal. De andere helft draait rondom het bestaan van de 
Zionistische bezetting Israël. En daarom moeten Amerika en Israël ook als één vijand worden gezien.  
 
 “Israël dat nauwe banden had met General Sisi, uit zijn vorige functie als hoofd van de militaire 
inlichtingendienst, steunden de coupe ook. Westerse diplomaten zeggen dat generaal Sisi en zijn 
kring intensief bleken te communiceren met hun Israëlische collega’s, en de diplomaten geloven ook 
dat Israël de Egyptenaren gerust stelden, en Egypte zich geen zorgen zou hoeven maken over de 
geluiden uit het westen, dat hun steun vanuit Amerika afgesneden zou worden.  
 
Toen de senator Rand Paul, de Republikein van Kentucky, een wijzigingsvoorstel voorlegde om 
militaire steun aan Egypte te stoppen, zond de invloedrijke American Israel Public Affairs Committee 
een brief aan de senatoren op 31 juli waarin ze zich hiertegen verzette, en zeiden “Het kan 
instabiliteit in Egypte vergroten en belangrijke Amerikaanse belangen ondermijnen, en een negatieve 
impact op onze Israëlische bondgenoot hebben.” Verklaringen van invloedrijke wetgevers 
weergalmden de brief, en het Senaat versloeg de maatregel met 86 tegen 13, later die dag.” 36 
 
“De reactie die vanzelfsprekend lijkt voor de weldenkende Amerikaan –het straffen van het 
Egyptische leger, het eindigen van militaire samenwerking, het opschorten van hulp– zal ongetwijfeld 
een catastrofale invloed hebben op de vrede tussen Israël en Egypte. De meer dan een miljard dollar 
jaarlijkse steun van Amerika aan Egypte is niet in het voordeel van Egypte, maar in die van Israël. Het 
is de wortel, of smeergeld, dat Egypte trouw blijft houden aan het vredesverdrag met Israël: ondanks 
haar enorme impopulariteit op de Egyptische straat. Dat verdrag is van cruciaal belang voor Israël.” 37 
 
3. Democratische modderpoel  
Veel Moslims zijn teleurgesteld omdat de Islamitische partijen toch toe hebben gegeven aan de 
status quo van het westen, en na hun verkiezingswinsten afzagen van de Sharia –ondanks hun 
beloften aan de stemmers. Dit was een legendarische kans voor de Ummah om de Sharia op een 
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vreedzame manier door te voeren, zonder er de bloederige prijs voor te hoeven betalen die de 
Mujahideen hiervoor betalen in veel Islamitische landen. De Islamitische partijen hadden terug 
kunnen vallen op de wil van het volk, het excuus dat de mensen de Sharia op wordt gedrongen zou 
niet varen. Ook zouden ze niet bang moeten hoeven zijn voor een militaire interventie van het 
westen. Want zij hadden de eenheid van het volk –het westen durft geen voet te zetten bij een 
eensgezinde bevolkingsmassa. Echter bewees Allah ons dat niet de weg is, ondanks dat deze 
mogelijkheid praktisch voor het oprapen lag na de Arabische Lente! Het is alsof Allah ons wilde 
bewijzen dat de Jihaad de enige weg is tot de Khilafah en de Sharia. De kapitalistische democratie zal 
slechts geboorte kunnen geven aan iets afgrijselijks zoals het nazisme en fascisme, zoals we hebben 
gezien in Duitsland en Italië. Maar niet aan iets nobels en verheven zoals de Islamitische Sharia. 
 
Het bedrog van de politieke Islamitische partijen heeft ook bewezen dat de democratie niet het pad 
is waarop de Ummah haar verlossing zal vinden: het volk stemde massaal op hen na de Arabische 
Lente, toen zij hen de Sharia beloofden, eenmaal aan de macht verwierpen ze al deze beloften. Allah 
heeft de moslims slechts van de tirannen verlost nadat zij hun vrees overmeesterden en opstonden 
tegenover tirannie. Maar toen moslims eenmaal aan de macht kwamen keerde ze weer terug tot die 
vrees en maakten daarom allerlei onnodige concessies ten koste van hun princiepen en idealen: het 
resultaat is dat ze Ummah nu weer terug keert naar een periode van tirannie en onderdrukking.  
 
Aicha heeft overgeleverd: “Degene die Allah tevreden stelt ondanks de onvrede van mensen, Allah 
zal hem beschermen tegen het kwaad van de mensen. En degene die de mensen tevreden stelt 
ondanks de onvrede van Allah, Allah zal hem overgeven aan de mensen.” *At-Tirmidhi, Saheeh]  
 
Toen Hazim Abu Ismael zich in Egypte verkiesbaar had gesteld als president in 2012, werd hij door 
het leger ontzegd van deelname –ondanks zijn enorme populariteit onder het volk– omdat hij geen 
compromissen leek te willen sluiten ten koste van zijn idealen. Morsi en de Ikhwaan maakten echter 
vele concessies, en verwierpen de belofte van de Sharia om het westen en de liberalen in Egypte te 
plezieren. Ze werden in de democratische modderpoel van listen gesleurd; waar de Mujahideen altijd 
voor hebben gewaarschuwd. Ze waren onder de westerse status quo bezweken en hebben de Sharia 
opzij geschoven, zoals hun werd gevraagd door het westen. En nadat zij hieraan toegaven heeft het 
westen hen genadeloos laten vallen, dit was de stank voor dank die zij hebben gekregen.  
 
“Zoals Satan wanneer hij tegen de mens zegt: “Verwerp!” Maar zodra de mens verwerpt, zegt hij: “Ik 
heb niets met jullie te maken, voorzeker ik vrees Allah, de Heer der Werelden.” *Al-Hashr, Aya 16]  
 
Toen Mubarak aan de macht was stond het westen achter hem. Maar toen het volk tegen hem in 
opstand kwam veranderde het westen echter van gezicht, Mubarak werd verzocht om af te treden. 
Democratische verkiezingen werden gehouden in Egypte, en het westen gaf haar zegen. Morsi werd 
verkozen tot president, en het westen stond achter hem. En een jaar later werd Morsi afgezet door 
het leger waarop het westen wederom van gezicht veranderde, en achter de militaire coupe stond.  
 
En zo worden de Moslims constant bespeeld. Terwijl de seculieren en liberalen hun agenda zonder 
compromissen en ten koste van bloed en leven vooruit duwen, waren en zijn de toegefelijke Moslims 
allerlei concessies aan het sluiten ten koste van hun princiepen en overtuigingen. Wie heeft er meer 
recht op om zijn agenda ongeremd voort te zetten, de Moslims die op de waarheid staan en de 
verlossing van de mensheid in handen hebben, of deze moorddadige seculieren en liberalen? 
 
“De secularisten hebben een afgod gemaakt van de democratie, met gedroogde dadels die ze daarna 
weer opaten: zodat ze de regering van Morsi omver konden gooien, en vergaten de democratie, de 
verkiezingen, de vreedzame overdracht van macht, en alle fabels waarmee ze dwazen misleiden. En 
zochten toevlucht tot het veramerikaniseerde leger om hen tot macht te krijgen nadat ze verloren 
hadden via de stembussen –die ze eerst voor heilig hielden. Het regime van Muhammad Morsi werd 
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niet aangevallen omdat het een regime was van de Ikhwaan, maar eerder was het een aanval op elke 
politieke vorm van de Islam. De overheid van de Ikwaan wenste de Amerikanen en de secularisten te 
plezieren zoveel ze konden, maar ondanks dat accepteerde ze hun niet. Wat er gebeurde is het 
grootste bewijs dat het democratische pad falend is om macht te kunnen bereiken middels de Islam. 
Wat er gebeurde was ongekend, het was erger dan de faling in Algerije en Palestina. Deze keer 
hadden de Ikhwaan presidentschap bereikt en autoriteit in het ministerie, ze kregen een 
meerderheid in de volksvertegenwoordiging, en ondanks dit alles werden zij met geweld verwijderd! 
 
Als jullie in het begin van de revolutie alle Islamitische hervormers bij elkaar hadden verzameld en de 
invoer van de Sharia hadden opgeëist, en jullie je hadden verzet tegen de normalisering van Israël, en 
het vertrek hadden geëist van de corrupte rechtelijke macht, de autoriteit van het 
veramerikaniseerde leger en de overblijfselen van Mubarak, en de massa’s hierop hadden verenigd 
en de revolutie voort hebben gezet totdat het zijn eisen had bereikt, wat zouden jullie dan hebben 
verloren? Wat zouden ze met jullie hebben kunnen doen? Zouden ze jullie ervan weerhouden om te 
regeren? Ze hebben jullie nu gearresteerd. Zouden ze jullie bloed verspillen? Ze verspillen het nu en 
verbranden jullie hoofdkantoren en vallen jullie moskeeën aan. Zouden jullie de steun verliezen van 
de landen? De landen hebben zich nu tegen jullie verzameld. Zou het leger jullie vijandig zijn? Ze 
hebben zich tegen jullie gekeerd en jullie met geweld af doen treden. Ik zeg dit niet uit leedvermaak, 
God behoede, maar ik beschrijf slechts de ziekte om het medicijn voor te kunnen schrijven.” 38 
 
De Moslims in Egypte zijn genadeloos verraden. De seculiere en liberale Egyptenaren hebben zich 
achter het tirannieke marionettenleger van Generaal Abdelfattah Al-Sisi geschaard, tegen de 
Moslims die voor de terugkeer van de democratisch gekozen President Mohammad Morsi pleiten.  
 

فياهىها ولىً لألغادي*** وإخىان حظبتهم دزوغا   
En broeders die ik beschouwde als schilden.  

Dit waren zij zeker, echter wel voor mijn vijanden. 
 

فياهىها ولىً في فؤادي*** وخلتهم طهاما صابباث   
Ik beschouwde hen als scherpe speren.  

Dit waren zij zeker, echter wel in mijn borst. 
 

فلد صدكىا ولىً غً ودادي*** وكالىا كد صفذ مىا كلىب   
En ze zeiden onze harten zijn rein.  

Zij hadden gelijk, gereinigd van onze vriendschap. 
 

للد صدكىا ولىً في فظادي*** وكالىا كد طػيىا ول طعي   
En ze zeiden wij deden onze best.  

Zij hadden gelijk, ze deden hun best om mij te vernietigen. 
 
De gebeurtenissen die elkaar snel opvolgen sinds de Arabische Lente hebben veel duidelijk gemaakt, 
vooral de bittere gebeurtenissen in Syrië, en met name Egypte. We zien duidelijk dat de Allah de 
Ummah in twee kampen heeft verdeeld, een kamp dat het oude tirannieke regime wenst te 
vervangen met een rechtvaardig Islamitisch systeem, en een kamp dat graag naar de pijpen van het 
westen blijft dansen; en met bloederig geweld haar seculiere gedachtegoed opdringt, ten kosten van 
hun eigen democratische "principes". En dit laatste kamp wordt sluw opgestookt tegen het eerste 
kampt door de seculiere Arabische media. De Profeet heeft ook voorspeld dat er “Een tijd zal komen 
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waarin een man als gelovige wakker wordt in de ochtend, en ongelovig wordt in de avond, waardoor 
de mensen in twee kampen verdeeld zullen worden; een kamp van Imaan waar geen hypocrisie in 
schuilt en een kamp van hypocrisie waarin geen Imaan schuilt. Wanneer dat gebeurt, verwacht dan 
dat de Dadjaal (Anti-Christ) zal verschijnen in één van die dagen.” *Sunan Abu Dawud+ 
 
We hebben in Egypte duidelijk gezien wie de werkelijke extremisten zijn in de Islamitische wereld, 
het zijn niet de gevreesde Islamisten, maar de liberalen –gesteund door het westen– die duizenden 
onschuldige Moslim demonstranten hebben gedood. Kogels die de Islamitisten met hun blote 
borsten op hebben gevangen in vreedzame betogingen. Hebben wij Morsi demonstranten zien 
doden? Heeft hij oppositieleden op laten pakken? Heeft hij media kanalen van de oppositie en 
journalisten op laten sluiten? De liberalen die de coupe hebben georkestreerd, en hierachter 
stonden, hebben zich hier echter wel schuldig aan gemaakt. Hebben wij de democratisch gekozen 
Islamitisten de misdaden zien plegen –toen zij aan de macht waren– die de liberalen nu plegen, 
nadat zij aan de macht kwamen middels een militaire coupe? Zelfs moskeeën en geleerden werden 
niet gespaard. Moslim demonstranten zijn zelfs tijdens het ochtendgebed dood geschoten.  
 
Maar het enige waar men in het westen zich zorgen om leek te maken was het feit of ze wel in alle 
rust konden zonnen aan de Rode Zee en de Golf van Akaba. Zolang Moslim demonstranten maar ver 
van de toeristen-resorts werden uitgemoord door het Egyptische leger vond men het wel goed. Er 
wordt in het westen geklaagd dat de Christen minderheden in de Arabisch-Islamitische landen 
worden onderdrukt, maar de werkelijkheid is dat de Moslims niet eens de helft van de vrijheden 
hebben waarvan de minderheden genieten. En in Egypte is dat zeer duidelijk te zien, de Moslims 
kunnen alleen maar dromen over de vrijheid die de Koptische kerk heeft in Egypte. Al-Sisi heeft zelfs 
55.000 Imaams ontslagen uit hun religieuze posities, iets wat zelfs de tiran Mubarak niet deed.  
 
We hadden in het geval van Hamas al gezien hoe de participatie aan het democratische proces er 
alleen voor zorgt dat bewegingen, die in theorie naar nobele doelen streven, in een politieke 
modderpoel worden gezogen waarbij ze uiteindelijk zo ver afwijken van hun idealen, dat ze hun 
eigen Moslim broeders beginnen te vervolgen en onderdrukken. Hetgeen Hamas ook deed en nog 
steeds in mindere mate doet in Gaza: ze hebben verschillende Islamitische groepen vervolgd, 
waaronder Jund Ansar Allah. Het meest bittere incident is de bestorming van de Ibn Taymiyyah 
Moskee in 2009 waarbij Hamas vijftien Moslims heeft gedood, inclusief de Imam Abu Noor Al-
Maqdisi. De Nahda partij in Tunesië zien we hetzelfde doen, de partij die eens voor nobele idealen 
stond, vervolgd en onderdrukt nu haar eigen broeders van Ansar As-Sharia. Dit komt niet door macht 
dat corrumpeert, maar door de moederpoel waarin deze partijen worden gesleurd, en de druk van 
het westen. Bovendien koestert de seculiere democratie een inherente haat tegenover religie.  

 

غلى املسء مً وكؼ الحظام املهىِد *** وظلم ذوي اللسبي أػّد مضاضت   
En het onrecht van de verwanten is pijnlijker voor iemand. 

Dan de gravering van Indische zwaarden. 
 
En de democratische overwinning van Hamas in Gaza is in werkelijkheid een overwinning voor Israël. 
Sinds dat Hamas, en daarvoor Fatah, zich bezighielden met regeringschap, is het Palestijnse verzet 
enorm achteruit gegaan. En beide Hamas en Fatah zijn met elkaar aan het concurreren in plaats van 
Israël bestrijden. De historische nachtmerries die de Mujahideen de Zionisten bezorgden in de jaren 
negentig, waaraan ze het stukje grond in Gaza nu te danken hebben, zijn in de vergetelheid geraakt. 
Hamas is nu meer bezig met de verantwoordelijkheid van een regering in plaats van het verzet. Ze 
hebben de bevrijding van Palestina opzij geschoven, en accepteren nu zelfs de twee staten oplossing 
–wat inhoudt dat ze de Zionistische bezetting als staat erkennen en accepteren. Dit is het resultaat 
van de politieke modderpoel waarin ze zijn gezonken. Ze hebben de huidige grenzen geaccepteerd 
en zich in een hoek laten drijven in Gaza: en de druk op Israël is naar beneden gevoerd door de 
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verdedigende houding die ze aan hebben genomen. Het is nu slechts afwachten op de volgende 
brute bommenregen, die met weinig zeggende raketten worden beantwoordt. Deze fout zullen de 
Mujahideen niet maken, de eerste prioriteit is land en volk bevrijden voordat er over land en volk 
geregeerd kan worden. Waarover moeten de Palestijnen nu regeren, welke staat en welk land?  
 
4. Politieke emancipatie  
Het is duidelijk dat de democratie in onze landen slechts het toneel is waarop het westen haar 
marionetten wenst te bespelen, om haar neokolonialisme in onze landen te waarborgen. Want zelfs 
als er partijen democratisch worden gekozen in de Islamitische landen, dan wordt dit democratische 
proces gedwarsboomd en het volk hierop afgerekend, indien de gekozen partijen niet naar de pijpen 
van het westen dansen. Kijk naar Hamas dat democratisch werd gekozen door de Palestijnen in Gaza. 
Er loopt nog steeds een jarenlange embargo tegen de Palestijnen omdat zij voor Hamas hebben 
gekozen. En tot op de dag van vandaag wordt Hamas niet erkend als legitieme overheid. 
 
“Bevoorrechte dictators worden ondersteund zolang zij controle kunnen handhaven (zoals in de 
grote oliestaten). Als dat niet meer mogelijk is, dan gooien ze hen weg en proberen het oude regime 
zo volledig mogelijk (zoals in Tunesië en Egypte) te herstellen. In het geval van Libië hebben de drie 
traditionele imperialistische grootmachten met geweld ingegrepen, om mee te participeren aan een 
opstand, en een onstabiele en onbetrouwbare dictator ten val te brengen. Dit opende de deuren, 
zoals verwacht, voor een efficiëntere controle over de rijke bronnen van Libië, en een mogelijke basis 
voor Amerika (nu beperkt tot Duitsland), en het terugdringen van de Chinese marktpenetratie.  
 
Cruciaal is het belang om de dreiging van een functionerende democratie te beperken –waarbij de 
publieke opinie beleid aanzienlijk zal beïnvloeden. Dat is routine. In januari 2006 vond een verkiezing 
plaats in Palestina, vrij en eerlijk volgens internationale waarnemers. De onmiddellijke reactie van de 
VS (en natuurlijk Israël), welke Europa natuurlijk netjes volgt, was strenge straffen op Palestijnen 
leggen omdat zij verkeerd hadden gestemd. De VS steunt democratie, slechts en alleen als de 
uitkomsten in overeenstemming zijn met haar strategische en economische doelstellingen.” 39 
 
Maar het marionettenregime van Mahmoud Abbas op de Westelijke Jordaanoever wordt natuurlijk 
wel erkend als een legitieme Palestijnse regering door het westen. Hier zien we het contrast 
duidelijk: het ene Palestijnse regime in Gaza wordt niet erkend als legitieme overheid, ondanks dat 
het democratisch is gekozen door het Palestijnse volk. En het andere Palestijnse regime in de 
Westelijke Jordaanoever wordt wel erkend als legitieme overheid. Hoe komt dat? Het antwoord is 
duidelijk, het Hamas regime in Gaza is enigszins onafhankelijk, en het regime in de Westelijke 
Jordaanoever is niet meer dan een marionettenregime dat gefinancierd wordt door het westen.  
 
“De oprichting van de Palestijnse Nationale Autoriteit (PNA), eerst onder leiding door Yasser Arafat 
en momenteel door Mahmoud Abbas, werd door de Palestijnen gezien als de eerste opstap naar een 
eigen staat. Nu wordt de PNA door velen gezien als een Israëlische proxy, en haar veiligheidstroepen 
–gefinancierd door buitenlandse hulp en getraind door het Westen– zijn van groot profijt voor Israël. 
 
In 1994 verzekerde de Israëlische premier Yitzhak Rabin de collega’s van het kabinet dat het 
gebruiken van PNA veiligheidstroepen om interne controleposten te bewaken, en het uitvoeren van 
arrestaties, ondervragingen, huiszoekingen en opsluitingen de Israëlische staat niet alleen grote 
sommen geld zou besparen, maar de Israëlische soldaten ook zou bevrijden van deze taken zodat ze 
deze tijd kunnen gebruiken voor militaire training in "toekomstige oorlogen". Vandaag is de 
beveiliging van de PNA gecoördineerd met die van Israël en zien we het actief protesten en verzetten 
onderdrukken, terwijl het Israëlische kolonisten (op de Westelijke Jordaanoever) beschermt. 
  

                                                             
39 Noam Chomsky, The Imperial Way: American Decline in Perspective, 15 februari 2012 
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De jaarlijkse begroting van de PNA bedraagt 3,8 miljard dollar, het vloeit voort uit o.a. de VS, en haar 
belastinginkomsten wordt verzameld door Israël. Sinds Hamas de verkiezingen won in 2006, wordt 
alle buitenlandse steun rechtstreeks aan Mahmoud Abbas betaald. Het is heel gemakkelijk voor Israël 
en de VS om politieke en diplomatieke druk uit te oefenen op zo een budgettair-beperkte 
administratie, en dat verklaart waarom Mahmoud Abbas momenteel aan de onderhandelingstafel zit 
voor hernieuwde "vredesgesprekken" met geen enkel van zijn voorwaarden voldaan. Het is duidelijk 
dat Israël er baat bij heeft dat de "vredesgesprekken" voor nog eens 20 jaar doorgaan (we zijn al 20 
jaar verder sinds het Oslo Akkoord van 1993) tegen die tijd zal er niets meer zijn overgebleven van 
Palestina. Verraden door Israël, de internationale gemeenschap en hun eigen leiders, moeten we er 
niet van opkijken als Palestijnen hun toekomst weer in eigen handen nemen met een 3e intifada.” 40 
 
Zolang wij binnen het kader van het Sykes-Picot verdrag, en de begrenzing van de VN resoluties en 
internationale druk bewegen, zullen wij slaven blijven van het neokoloniale despotisme. En zullen wij 
nooit de Khilafah op kunnen richten en de Sharia implementeren. Het westen wenst echter dat wij in 
deze opgedrongen politieke matrix blijven bewegen. Buiten het systeem van de gevestigde 
wereldorde handelen maakt de westerse grootmachten woedend. De Mujahideen implementeren en 
werken volgens de Sharia en verwerpen het handvest van de Verenigde Naties en al haar verdragen –
waarmee de grootmachten zichzelf als hoogste wetgevende macht hebben aangesteld op de wereld 
naast Allah, en tirannie legaliseren, zoals de Zionistische bezetting. De Mujahideen werken binnen 
het kader van het internationale Islamitische recht van Allah, en niet binnen het kader van het 
internationaal "recht" volgens de Verenigde Naties. En dit maakt de kapitalistische grootmachten 
woedend, zoals elk arrogante tiran die zichzelf als afgod op de mensen dwingt. Zij verschillen niet van 
de Farao’s die hun wil en wet op de mensen wilden dwingen middels onderdrukking en geweld.  
 
Het wordt tijd dat de Ummah zich losrukt van de opgedwongen status quo. Zo dienen we de 
verstikkende getrokken Sykes-Picot grenzen, tussen o.a. Egypte en Gaza, te verwerpen. En de 
Mujahideen zijn de enige dit bestel van de gevestigde wereldorde verwerpen, dus alleen zij kunnen 
het doel waarnaar de Ummah streeft bereiken. Want het bevrijden van onze landen en het stichten 
van de Khilafah binnen dit bestel is onmogelijk. De Mujahideen zijn de enigen die de huidige Farao’s 
trotseren, zij zijn degene die er niet voor vrezen om de huidige Farao’s woedend en razend maken. Er 
is geen enkele strijdgroep, politieke partij of overheid die deze heldhaftige onbevreesdheid toont of 
durft te tonen. En geen enkel land of zelfs grootmacht. Zelfs de machtige rode reus de Sovjet-Unie 
veranderde in een brave puppy tegenover het gewetenloze en bloeddorstige Amerika. 
 
Islamitische partijen denken dat het democratische pad de snelste weg is om het Islamitische 
staatsbestuur weer terug te krijgen. Maar het is duidelijk dat wij, onafhankelijk, een eigen kader 
moeten opbouwen waarin wij de Sharia stapsgewijs kunnen invoeren. Het democratische kader in 
onze landen leent zich hier duidelijk niet voor, omdat het wordt beïnvloed door allerlei 
belanghebbenden van buitenaf. Dit onafhankelijke pad zal inderdaad veel langer duren, maar een 
oud zwaar schip dat langzaam vaart is nog altijd beter dan een snelle speedboot met een gat in de 
bodem. Het oude zware schip zal ons naar de eindbestemming brengen, ondanks de lange trage weg. 
Maar een lekke speedboot zal ons alleen maar doen zinken. Zoals we hebben gezien in o.a. Egypte.  
 
We hebben het herhaaldelijk gezien, zo werd de Turkse premier Necmettin Erbakan, van de 
Islamitische Milli Gorus partij, ook afgezet door het leger in 1997. En Islamitische partijen worden 
herhaaldelijk verbannen van democratische deelname, zoals de Turkse Islamitische Partij van Deugd 
(Fazilet) eind jaren negentig, of de recente ban van de Jamaat-e-Islami Partij in Bangladesh. De 
seculiere democratie in onze landen mag en kan slechts podium bieden aan het tirannieke 
neokolonialisme. Het leger heeft de dictator Hosni Mubarak in dertig jaar tijd niet afgezet, maar de 
democratisch gekozen president Morsi werd binnen een jaar afgezet. En het westen heeft hier 

                                                             
40 Abdel Bari Atwan, Oslo and an unfulfilled dream, 12 september 2013. 
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natuurlijk geen enkel probleem mee, geen hond die blaft over deze militaire coupe. Het volk heeft 
gestemd op een kabinet, op een Shura Counsel, op een president en op een grondwet. Al deze 
stemmen zijn nu in één veeg van tafel gewist en hebben plaats gemaakt voor een nieuwe periode 
van tirannie. Televisie kanalen zijn gesloten, politici, journalisten en geleerden zijn opgepakt, 
rekeningen zijn bevroren, talloze demonstraten zijn gedood, moskeeën vernield, enzovoorts. En de 
Moslim Broederschap is als organisatie nu zelfs gerechtelijk verboden geworden in Egypte.  
 
Zo worden de Islamitische partijen in Tunesië en Libië ook vanuit alle kanten tegengewerkt, allerlei 
complotten worden tegen hen gesmede. Er zijn al meerdere politici van de oppositie geliquideerd, 
zonder duidelijke daders. De nationale economie wordt gemanipuleerd, media kanalen voeren een 
intensieve opruimingscampagne tegen de gekozen Islamitische partijen, verdachte grootschalige 
transacties naar oppositieleden worden onderschept, enzovoorts. Dit vreemde patroon komen we 
herhaaldelijk tegen. Er wordt duidelijk geprobeerd de regio te destabiliseren van buitenaf. Wat dat 
betreft is een open oorlog, waarbij het duidelijk is wie de vijand is, zoals in Syrië, veel beter dan een 
oorlog die achter de schermen wordt gevoerd waarbij men vijand niet kan onderscheiden van vriend.  
 
5. De munitiebus 
Zoals we hebben gezien heeft de brute genocide van Bashar in Syrië de deuren geopend voor de 
Mujahideen, en zij hebben nu al meer dan de helft van Syrië bevrijd, terwijl de Egyptenaren niets 
hebben bereikt middels het democratische proces tot hervormingen. Met de wil van Allah zal het 
brute optreden van het Egyptische leger ook de deuren openen voor de Mujahideen, als dit zo blijft 
doorgaan, en komt er een realistische hervormingsoplossing voor het volk. De liberalen in Egypte 
hebben bewezen dat zij niets geven om de democratie, en deze slechts misbruiken om hun wil op te 
leggen –naar tevredenheid van hun meesters in Washington– met behulp van tirannieke dictators en 
marionettenlegers, integendeel tot de stembus. Het westen stond toe te kijken hoe demonstranten 
werden uitgemoord in Egypte, en hoe een democratisch gekozen president werd afgezet en 
opgesloten. Het zal de Mujahideen echter natuurlijk wel kwalijk genomen worden wanneer zij de 
wapens oppakken in Egypte. Dan pas zal het westen opstaan om moord en brand te schreeuwen.  
 
 “Bij Allah indien wij hadden gewild om een front tegen hen te openen dan hadden wij dit gedaan, 
maar wij pleiten echter voor vrede en kijken naar de toekomst. Maar het is noodzakelijk dat zij ook 
kijken naar de toekomst! Als zij op dit pad blijven dan zal er een dag komen dat zij spijt krijgen voor 
het feit dat zij mensen weerhielden tot het politieke pad en het pad van Dawah. Ik was met een paar 
broeders aan het praten, en weten jullie wat ze zeiden? Ze zeiden de Dawah heeft geen zin, en het 
politieke pad heeft geen zin, en het enige wat nut heeft zijn de kogels. Dit is wat ze zeiden. Ik heb 
deze broeders beantwoord, en heb hun uitgelegd dat de Dawah de basis is en dat het politieke pad 
de basis is, en dat het oppakken van de wapens een uitzondering is en niet het fundament. Toen de 
Profeet Noah tegen Allah zei “Ik heb mijn volk dag en nacht uitgenodigd, maar dit heeft hun alleen in 
afkeer doen vermeerderen.” Had hij de Dawah hierdoor verlaten? Als de Dawah niet succesvol is, 
verlaat je dan de Dawah? Als het politieke pad niet succesvol is, verlaat je dan het politieke pad? Het 
klopt, indien jij bezig bent met de Dawah en je wordt aangevallen dan kun jij jezelf hiertegen 
verdedigen. Dit is in de Sharia de verdediging tegen de aanvallende vijand (Daf’u Saa-il).  
 
Je wenst niet dat het gewapende verzet het fundament is, maar dit is de uitzondering waarmee je 
jouw ziel en eigendommen beschermt. En de Profeet heeft gezegd “Degene die omwille van zijn 
eigendommen, of zijn Religie of zijn eer gedood wordt, sterft als Martelaar.” Kijk wat er nu gebeurt is 
(sinds de coupe in Egypte en het bloedvergiet), de meeste jongeren en bewegingen zijn er nu van 
overtuigd dat de Dawah en politiek geen nut meer heeft, en het enige wat er over is gebleven is de 
deur naar de wapens. Wie is verantwoordelijk voor het creëren van dit gedachtegoed? Wie? Het is 
dit terroristische regime! Er is geen enkel terroristische regime dat haar volk vervolgde zonder dat 
men zich hiertegen verdedigden, zoals ook hier gebeurde in Algerije. Is het Algerijnse volk een 
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terrorist volk? Zijn wij als terroristen geboren? Zijn wij met een Kalasjnikov en bommen in onze 
handen geboren? Wij zijn onschuldig geboren, maar de onderdrukking drijft ons tot wapens!” 41 
 
Vele Moslims die in ongewapende vreedzame hervormingen geloofden beginnen na de coupe van 
het Egyptische leger in te zien dat kracht noodzakelijk is in het bewerkstellingen van hervormingen. 
De Moslims die met bedroefde ogen keken naar de oorlog in Syrië, zien nu in dat dit een noodzakelijk 
strijd is. De Mujahideen hebben in deze twee jaar meer bereikt met hun Jihaad in Syrië, dan de 
Egyptenaren hebben bereikt in de politieke modderpoel waarin zij nu al twee jaren verdrinken. De 
militaire coupe in Egypte bevestigt dat de Mujahideen in Syrië op de juiste weg zitten. De Moslim 
Broeders hebben op vreedzame democratische wijze geprobeerd Islamitische hervormingen door te 
voeren, en hebben middels ongewapende protesten geprobeerd hun rechten te winnen, maar alsnog 
eindigde dit in een bloedbad en werden ze uitgemoord door het leger. Wij moeten niet denken dat 
wij kunnen ontsnappen aan een gewapend conflict, rechten worden niet zonder strijd gewonnen.  
 
“De Egyptische president Mohammad Morsi en zijn Moslimbroederschap werden een jaar geleden 
verkozen in wat de zogenaamde "internationale gemeenschap" beoordeelde als vrije en eerlijke 
verkiezingen. Zij en de Egyptische Salafistische beweging oogstten bijna 65-procent van de stemmen. 
Maar het Egyptische leger greep echter in, ze wierpen Morsi omver en sloten hem op. Waarom? 
Omdat diegenen die terecht en jammerlijk verloren hadden aan de Islamisten in 2012, het niet kon 
schelen om te wachten op de volgende verkiezingen. Diegenen die in het Westen beweren dat 
sommige Moslims niet in staat zijn tot de democratie hebben gelijk gekregen, hoewel het bewijs in 
het gedrag ligt van de pro-democratische Egyptenaren die het Westen prijst en ondersteunt! De 
Islamisten in Egypte hebben echter gewoon gespeeld volgens de regels van het politieke spel. 
 
Als de Broederschap en hun Salafistische bondgenoten de macht om te regeren niet kunnen 
behouden, welke zij rechtmatig hebben gewonnen middels een (gezamenlijk) overweldigend 
meerderheidsmarge, dan zullen ze terecht besluiten dat het tijd is om te grijpen naar de Kalasjnikovs. 
De steeds populairder geworden Bin Laden-achtige Salafistische beweging in Egypte, hebben nooit 
geloofd dat het Westen een Sharia overheid zou tolereren. Toch hebben ze hun religieuze 
onenigheden opzij gezet en namen deel aan de stemmen in 2012. De Salafisten zullen nu tegen Morsi 
en zijn collega's zeggen "we told you so" en zich naar hun wapenarsenalen richten.” 42 
 
Zoals het gezegde luidt, de operatie was een succes maar de patiënt is gestorven. De revolutie in 
Egypte heeft ervoor gezorgd dat de tiran Mubarak werd afgezet en berecht, er werden verkiezingen 
gehouden, en ondanks de vele compromissen die Morsi sloot en de dienstbaarheid die hij toonde 
werd hij alsnog afgezet. Wat voor nut heeft het gehad om witte voetjes bij het westen te winnen en 
de liberalen te plezieren? Wat hebben ze hiermee bereikt? Morsi werd alsnog afgezet, gevangen 
genomen en aangeklaagd. Waarom zouden Syriërs ditzelfde pad van vernedering moeten volgen?  

 

إال ألاذالن غير الحي والىجد*** و ال ًليم غلى خظف ًساد به   
Niemand weigert zich tegen vernedering te verzetten. 

Behalve de twee vernederden: de buurtkameel en de treknagel. 
 

و ذا ٌصجىا فال ًسثي له أحد*** هرا غلى الخظف مسبىط بسمخه   
De eerst vernederde wordt in zijn geheel aan een touw gebonden. 

De tweede wordt in de grond gestampt en niemand heeft er medelijden mee. 
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 Shaykh Ali Belhadj, uit zijn wekelijkse vrijdag bijeenkomsten, 16 augustus 2013.  
42 Ex-CIA officier Michael Sheuer, For Egypt’s Islamists war is a legitimate option, 5 juli 2013.  
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Moeten wij de Syrische revolutie ook vergallen zoals in Egypte en deze opofferen op het altaar van 
de democratie? Door de leden van de Baath partij in Syrië –die het volk nu genadeloos uitmoorden– 
straks de gelegenheid geven om weer democratisch aan de macht te komen en hun corrupte invloed 
te verspreiden, zoals de nakomelingen van Hosni Mubarak dat ongestoord in Egypte deden? De 
democratie opent poorten voor kwaadwillige mensen, zoals we duidelijk hebben gezien in Egypte. 
Het was alsof Allah de Moslims in Syrië wilde waarschuwen met deze gebeurtenissen in Egypte –dat 
wij niet dezelfde fout moeten maken, en blijven vasthouden aan het pad van Jihaad en de Sharia.  
 
“Islamitische rebellen in Syrië zeggen dat de val van de democratisch gekozen Moslimbroederschap 
president heeft bewezen dat westerse landen –die voor de democratie pleiten– hen nooit zal 
accepteren. “Wij hebben altijd geweten dat onze rechten slechts terug kunnen worden gewonnen 
door middel van kracht, en dat is waarom we hebben gekozen voor de munitiebus in plaats van de 
stembus” aldus een verklaring van de Islamitische Staat van Iraq en Syrië, de lokale franchise van Al-
Qaeda's internationale netwerk, gepubliceerd op de dag dat Morsi viel. “Als je onrecht van je af wil 
schudden en de situatie wil veranderen, dan kan dit slechts middels het zwaard. We kiezen daarom 
voor onderhandelingen in de loopgraven, niet in hotels” werd er gepost, in een duidelijke verwijzing 
naar de westerse en de Golfstaten-gesteunde bijeenkomsten voor de Syrische Nationale Coalitie.” 43 
 
De Mujahideen hebben al jaren geleden voorspeld dat daadwerkelijke hervorming in Egypte alleen 
teweeg gebracht kan worden met gewapend verzet. En nu zien we het dus met eigen ogen.  
 
“Het regime van Mubarak in Egypte en de regimes in de rest van de Arabische en Islamitische wereld 
kunnen nooit verwijderd worden behalve met geweld. Het Egyptische regime zal zich nooit 
overgeven aan een vreedzame poging tot hervorming. En elke poging om hervorming van binnenuit 
te realiseren, middels haar wetten en grondwet, zal alleen leiden tot vermeerdering van corruptie, 
tirannie en dienstbaarheid. Bovendien zullen de VS nooit een verandering in het regime 
verwelkomen tenzij het garandeert dat de nieuwe overheid zelfs nog harder voor haar zal werken en 
nog meer dienstbaarheid zal vertonen, zoals ook in Pakistan is gebeurd. Pervez Musharraf werd 
verwijderd en vervangen met Asif Ali Zardari, die nog corrupter en nog dienstbaarder was.” 44 
 
Deze strijd is onvermijdelijk en noodzakelijk. Imaam Ash-Shaafie werd eens gevraagd “Welke van de 
twee zijn beter voor een persoon, dat hij macht en autoriteit krijgt of dat hij beproefd wordt?” 
Imaam Ash-Shaafie antwoordde “Hij zal nooit een positie van macht en autoriteit krijgen totdat hij 
eerst beproeft wordt! Zoals Allah de Profeten ook eerst beproefd heeft, en toen zij hier geduld voor  
toonden kregen zij macht en autoriteit. Niemand moet denken dat hij hieraan kan ontsnappen.”  
 

وال ًدوي الحلىق وال ًحم*** وال ًبني املمالً والضحاًا   
Niets bouwt koninkrijken zoals slachtoffers.  

Noch worden rechten dichterbij gebracht zonder dit te forceren. 
 

وفي ألاطسي فدي لهم وغخم*** ففي اللخلى ألحياٌ حياة   
Want in de doden schuilt leven voor (komende) generaties.  

En in de gevangenen schuilt hun losgeld en bevrijding. 
 

ت الحمساء باب  بيل ًد مضسحت ًدق*** وللحٍس  
En de mooi gekleurde (fluweelrode) vrijheid heeft een deur.  

Die met bebloede handen wordt beklopt. 
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Willen wij de overwinning en verlossing bereiken zonder enige opofferingen? Kijk naar de Kinderen 
van Israël, waarmee zij beproeft werden –zij moesten grote opofferingen maken voor hun vrijheid en 
overwinning. Ze leefden jarenlang in slavernij en onderdrukking, al hun nieuw geboren kinderen 
werden tot twee keer toe gedood vanwege de Profeet van Mozes; bij zijn geboorte en bij zijn 
Profeetschap. Dit is de hoge prijs die zij moesten betalen voor de overwinning, en voor hun vrijheid. 
Kunnen wij zeggen dat wij zoveel hebben moeten opofferen als hun? Dus waarom zijn wij zo haastig?  
 
Sommige Moslims wijzen zelfs de vingers naar de Mujahideen en de geleerden die in opstand komen 
tegen tirannie en zich hiertegen verzetten om de Ummah te bevrijden. Men ziet hen helaas als de 
oorzaak van alle vervolging. Dit lijkt veel op de beschuldigende vinger die de Kinderen van Israël 
wezen naar Mozes, die ook opstond tegenover de tirannie van Farao om zijn volk te bevrijden.  
 
Allah heeft geopenbaard: “En de leiders van het volk van Farao zeiden: “Laat jij Mozes en zijn volk 
wanorde in het land verspreiden en jouw goden verlaten?” Hij antwoordde: “Wij zullen hun zonen 
vermoorden en hun vrouwen sparen. Voorzeker wij hebben macht over hen.” Mozes zei tegen zijn 
volk: “Keer terug tot Allah voor hulp en wees geduldig. Voorzeker, de aarde behoort aan Allah, Hij 
schenkt heerschappij erover aan wie Hij wenst van Zijn schepsels, en de uiteindelijke overwinning is 
voor de Godvrezenden.” Zij antwoordden: “Wij werden vervolgd voordat jij tot ons kwam en nadat jij 
tot ons kwam.” Hij zei: “Waarschijnlijk zal jullie Heer jullie vijanden vernietigen en jullie tot de 
heersers op aarde maken, dan zal Hij zien hoe jullie zullen handelen.” *Al-A'raaf, Aya 127 t/m 129] 
 
6. De modus operandi  
Pinochet had met de hulp van de CIA een trend van militaire coupes gezet in Latijns-Amerika, 
beginnende in Chili. En deze zelfde trend wil men ook zetten in de Arabisch-Islamitische wereld, om 
zodoende de hervormingsdreiging van de Arabische Lente te neutraliseren. Beginnende met Al-Sisis 
in Egypte: een land dat altijd als voorbeeld wordt gezien in de Arabisch-Islamitische wereld. Wij 
moeten ons realiseren dat de Arabische Lente nog niet afgelopen is, we zitten nu in een vervolgfase. 
De Moslims moeten zich nu realiseren dat een gewapende strijd onvermijdelijk is, het westen zal de 
Moslims nooit laten regeren met de Sharia, zelfs niet in sterk verwaterde noch symbolische vorm, 
zoals we duidelijk hebben gezien in Egypte. We hebben het eerder gezien in Afghanistan, Waziristan, 
Jemen, Somalië en Mali, en straks ongetwijfeld ook in Syrië. Voor de Sharia strijden en eervol 
sterven, met stapsgewijze successen, is beter dan vernederd achter het westen aan blijven lopen, en 
het proberen te plezieren zonder ook maar iets te bereiken, zoals we heel duidelijk hebben gezien in 
Egypte. Umar ibn Khattab heeft daarom gezegd: “Wij zijn een volk dat glorie en trots heeft gekregen 
middels de Islam, en indien wij dit hierbuiten gaan zoeken dan zal Allah ons vernederen.” 45 
 
Zo zien we dat Amerika al enige tijd bezig is met het plannen en voorbereiden van drone aanvallen 
tegen de Mujahideen in Syrië –al voordat we het Baath regime hebben verslagen en het volk en land 
hebben bevrijd. Bashar Al-Assad is nu meer dan twee jaar aan het moorden in Syrië, Amerika heeft 
geen concrete stappen genomen om zijn genocide te stoppen, hij wordt nog steeds als president van 
Syrië beschouwd. Een interventie werd niet overwegen, zelfs een no-fly zone was teveel gevraagd. 
Het westen heeft Bashar groen licht gegeven om de Moslims in Syrië uit te moorden, zelfs het 
gebruik van chemische wapens op grote schaal gaat niet te ver. Maar Amerika is wel druk bezig met 
het voorbereiden van drones tegen de Mujahideen! De bloeddorstige tiran Bashar, die het Syrische 
volk genadeloos afslacht, wordt met rust gelaten. Maar Amerika is wel bezig met het voorbereiden 
van drone aanvallen tegen de mensen die het Syrische volk proberen te verdedigen en beschermen?  
 
“De CIA heeft haar geheime rampenplanning opgevoerd om de VS en bondgenoten te beschermen 
als de onrust uitbreidt in Syrië. Voor het eerst: inclusief het verzamelen van inlichtingen over 

                                                             
45 Mustadrak Al-Haakim 



 
37 

Islamitische extremisten voor mogelijk dodelijke drone aanvallen, volgens huidige en voormalige 
Amerikaanse functionarissen. Het Terrorismebestrijding Centrum, dat het CIA geheime drone-moord 
programma draait in Pakistan en Jemen, heeft onlangs meerdere doelofficieren verschoven om 
intelligentie verzameling over militanten in Syrië te verbeteren. De intelligentie gegevens kunnen ook 
gebruikt worden om de oppositie figuren met gematigde inzichten te helpen met het zegevieren 
boven extremisten. Het bureau heeft niet veel Amerikaanse agenten ingezet in het oorlogsgebied, 
maar het werkt nauw samen met de Saudische, Jordaanse en andere regionale spionnendiensten die 
daar actief zijn. De verhoogde inspanning van de VS komt nu geradicaliseerde islamitische strijders 
een groeiend aandeel hebben in de rebellen overwinningen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
zegt dat één van de sterkste milities, Al Nusra Front, een terroristische organisatie is.” 46 
 
Nu weten wij dus ook welke doelen Amerika op het oog heeft bij een eventuele interventie. Een 
moordlustige dictator en de moordmilities van Hezbollah en Iran worden met rust gelaten, maar de 
Mujahideen die het volk tegen hun genocide beschermen en verdedigen worden wel aangevallen. 
Waarom? De reden, zoals eerder genoemd, is simpelweg omdat de Mujahideen kiezen voor de 
Sharia; en de afgoden van het westen, de seculiere liberale democratie en het kapitalisme, 
verwerpen. Het westen wil, ten koste van bloed en leven, haar parasitaire hegemonie op blijven 
dringen. Jabhat An-Nusra is ook de meest succesvolle strijdgroep in Syrië. Dus deze groep vormt een 
reëel gevaar voor het tirannieke westerse neokolonialisme in de Arabisch-Islamitische wereld.  
 
“David Shedd, adjunct-directeur van het DIA, vertelde dat groeperingen zoals Jabhat Al-Nusra, die 
publiekelijk trouw hebben gezworen aan Al-Qaedah, het meest succesvol zijn geweest in operaties 
tegen troepen loyaal aan Bashar. “Het is heel duidelijk dat ze de afgelopen twee jaar in grootte, 
capaciteit en effectiviteit zijn gegroeid. De manier waarop zij frontaal strijden tegen het regime en 
Hezbollah is, onder de verschillende groeperingen, het meest effectieve”, aldus David Shedd.” 47  
 
Het westen doet daarnaast ook haar best om de verschillende strijdgroepen tegen elkaar op te 
zetten. Tot nu toe zonder succes, maar mocht dit gebeuren, dan moet ons dit niet bedroeven. Als dit 
gebeurt dan is het slechts de geschiedenis die zich herhaalt. En zoals dit in het verleden uit heeft 
gepakt in het voordeel van de Ummah, zo zal dit nu inshaAllah ook in ons voordeel uitpakken.  
 
“Rebellen vallen bijna altijd uiteen. Anti-Russische Sjiitische en Soennitische verzetsbewegingen 
vochten tegen elkaar in Afghanistan toen hun land nog steeds bezet was door de Sovjets –en vochten 
later verder in een burgeroorlog waardoor de Taliban Afghanistan kon overnemen. In Algerije, 
vernietigde FLN de rivaliserende MNA –een nationalistische beweging die ook Frans gefinancierd kon 
zijn geweest– voordat ze Frankrijk uit haar Noord-Afrikaanse kolonie verdreven in 1962.” 48 
 
Wij zien dat de hele wereld het Syrische volk heeft verraden en zich tegen hen keert. Maar dit alles 
zal hun niet deren met de wil van Allah. Herhaaldelijk maakt Allah ons in de Quran duidelijk dat Hij de 
complotten tegen de Ummah verijdeld, en er zijn ook talloze overleveringen waarin voorspeld is dat 
de overwinning van de Ummah vanuit Syrië zal komen, ondanks alle verraad en complotten tegen 
hen. De wereld probeert de Syriërs te verraden zoals ze de Palestijnen decennia lang verraden.  
 
Abu Hurayra heeft van de Profeet *SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “Er zal een strijdgroep in 
mij Ummah aanwezig blijven, ze zullen vechten aan de poorten (d.w.z. grenzen) van Damascus en de 
daaraan omringende gebieden. En aan de poorten van Jeruzalem en daaraan omringende gebieden. 
Het verraad van degene die hen verraad zal hun niet deren. Zij zullen zich duidelijk op de waarheid 
manifesteren, totdat het uur aanbreekt.” *Al-Haythami, de overleveraars zijn betrouwbaar] 
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En Muawiyah heeft van de Profeet overgeleverd: “Er zal een gemeenschap in mijn Ummah blijven 
bestaan die de opdracht van Allah zullen blijven vervullen, degene die hen verraden en verloochenen 
zullen hen niet kunnen deren, noch degene die zich tegen hun keren. Totdat het bevel van Allah 
komt terwijl zij in die toestand zijn.” En Muaad zei: “Zij zullen in Groot-Syrië zijn.” *Saheeh Bukhari+ 
 
Terwijl de Mujahideen hun levens opofferen op het slagveld om het Syrische volk te beschermen, 
tegen de bloeddorstige genocide van Bashar en zijn moordmilities, is het westen druk bezig met het 
kapen van de revolutie. Het enige waar het westen zich zorgen over maakt is dat haar hegemonie 
daar stand houd, de tientallen duizenden onschuldige burgerdoden kan hen werkelijk niets schelen. 
Het westen maakt zich slechts druk om de politieke invloed van de Mujahideen. Er wordt dus van 
alles uit de kast gehaald om een pro-westers en neokolonialistisch marionettenregime te instaleren.  
 
“Met een staat en een samenleving die instort, zijn het de islamitische groeperingen die grond 
zouden kunnen winnen als we niet doen wat we moeten doen,” vertelde de Franse minister van 
Buitenlandse Zaken Laurent Fabius op een internationale vergadering –waarin een leider van de 
Syrische Nationale Coalitie (SNC) zei dat de organisatie 500 miljoen dollar nodig had voor het 
opzetten van een alternatieve regering. Frankrijk heeft stappen genomen om de SNC internationaal 
te laten erkennen als de legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk. George Sabra, hoofd van 
de Syrische Nationale Raad –het belangrijkste orgaan in de coalitie– zei dat de oppositie wanhopig 
behoefte had aan geld en wapens. “We hebben een minimum van 500 miljoen dollar nodig om een 
regering te kunnen vestigen,” zei hij. “En we hebben wapens nodig, wapens en meer wapens.” 49 
 
Het is wel oké dat de Mujahideen hun levens opofferen voor de bevrijding van het volk, maar daarna 
mogen zij niets meer te zeggen hebben en moeten zij het land overhandigen aan de seculiere lakeien 
van het westen, omdat zij een monopolie op heerschappij bezitten. Dit is in het verleden ook 
gebeurd met de Jihaad tegen de Europese koloniale machten: de Mujahideen offerden hun levens op 
om het land en volk te bevrijden van de kolonisten, hierna moesten ze het vervolgens overhandigden 
aan de Arabische kinderen van de kolonisten. Dat is ook de reden waarom we nog steeds in deze 
ellendige toestand leven, en dit is dezelfde fout waartoe zij de Mujahideen in Libië en Syrië dwingen.  
 
“Broeders in Libië, het is duidelijk geworden dat er binnen- en buitenlandse partijen zijn, die niet 
wensen dat de eervolle revolutionairen een rol hebben in de toekomstige leiding van Libië –in het 
vormen van haar politieke systeem. Dit is waarom deze partijen hen nu aan de zijlijn proberen te 
zetten en excluderen van staatsinstelling, ten alle kosten. En als zij deelnemen, dan mag dit alleen 
gebeuren onder de leiding van officiers en commandanten die vertrouwd worden door Amerika en 
haar volgelingen: de landen die de revolutionairen nu omschrijven als extremisten, gewapende 
militanten, terroristen en soortgelijke bijnamen die hun vijandschap, haat en afgunst bewijzen.” 50 
 
De hypocrieten wensen altijd mee te liften op de successen van de Moslims. Het zijn de Moslims en 
de Mujahideen die hun levens opofferen, het zijn hun kinderen die vermoord worden, hun vrouwen 
die verkracht worden, hun landen die vernietigd worden, hun huizen die gesloopt worden, maar 
wanneer Allah hen de overwinning schenkt na al deze opofferingen, dan mogen zij verder niet 
regeren over hun eigen volk en land. Nee, dan wordt er een hypocriete marionet vanuit London, 
Parijs of Washington vooruit geschoven die al deze opoffering en deze overwinning kaapt.  
 
Zoals de nieuwe oppositie leider Ahmad Jabra, die Mouaz Al-Khatib opvolgde, die zelf eerder op was 
gestapt omdat hij niet mee wilde werken aan de vele complotten tegen Syrië –zoals het bestempelen 
van Jabhat An-Nusra als terroristische organisatie. De voormalig oppositie leider Mouaz Al-Khatib 
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heeft bewezen dat de democratische weg het pad van complotten is tegen de Moslims, en hij wilde 
hier niet aan mee werken, daarom is hij ook opgestapt. Maar het lijkt er echter op dat het westen nu 
een slaafse marionet heeft gevonden die wel mee wil werken aan deze complotten, Ahmad Jabra die 
schaamteloos zegt “Wij zullen verzekeren dat de wapens niet terecht komen in de handen van de 
Takfiries. Het is van nationaal belang dat wij hun kwijt raken, we hebben nog niets tegen hen 
ondernomen, maar dat zullen wij in de toekomst wel doen.” 51 Dus met andere woorden, die 
zogenaamde Takfiries zijn welkom om hun levens op te offeren om Syrië te bevrijden, terwijl Ahmad 
Jabra in zijn driedelig pak toekijkt, maar wanneer Syrië is bevrijd moet het aan hem gepresenteerd 
worden op een zilveren schaal, waarna hij de kop zal indrukken van diegene die het hebben bevrijd? 
 
Wie heeft hem aangesteld als leider van de oppositie, zijn het de Syriërs? Zijn het Mujahideen, die nu 
hun leven opofferen op het slagveld voor de bevrijding van Syrië? Nee, hij wordt van buitenaf 
opgedwongen, zoals dit ook werd gedaan in Libië met de Nationale Overgangsraad. En het volk en de 
Mujahideen die de prijs betalen voor de overwinning en de bevrijding, moeten dit maar accepteren. 
Alhoewel de Mujahideen niet eens willen regeren, ze willen gewichtige autoriteitsposities niet eens 
bekleden, zolang er maar eerlijk en rechtvaardig volgens de Islamitische Sharia wordt geregeerd!  
 
“Wij willen een Islamitische Khalifaat waarin de Ummah vrij en uit vrije wil haar leiders kiest, en een 
verdrag met hen aangaat om hen te gehoorzamen zolang zij zich houden aan de Quran en Sunnah. 
Wij accepteren eenieder die aan de Islamitische voorwaarden voldoet, en door de Ummah wordt 
gekozen om over haar regeren met de Quran en Sunnah, en wij zullen zijn loyale dienaren en 
bedienden zijn. Al-Qaedah wil een Khalifah die de Ummah uit vrije wil kiest, of met de consensus van 
haar meerderheden. Als de Ummah erin slaag de Sharia ergens te vestigen, en de Ummah iemand als 
leider accepteert in deze regio, die voldoet aan de Islamitische voorwaarden en hen leidt volgens de 
Quran en Sunnah, dan zullen wij de eersten zijn die hem accepteren. Want wij wensen niet te 
regeren, wij wensen slechts de wet van Allah. Daarom zeggen wij in alle duidelijkheid tegen de 
Ummah in het algemeen, en tegen onze mensen in Syrië in het bijzonder, Al-Qaedah is de laatste die 
jullie recht wil ontnemen om een leider te kiezen die jullie als geschikt zien om jullie te leiden met de 
Quran en de Sunnah. En als Allah de Sharia binnenkort in Syrië toestaat voor Zijn schepping, dan is 
eenieder die de Ummah daar kiest om te regeren, volgens de Quran en Sunnah, ook onze keus!  
 
Wij van Al-Qaedah wensen de traditie van de Rechtgeleide Khaliefen weer te doen herleven, volgens 
het model van Abu Bakr die zei “Jullie hebben mij de leiding gegeven terwijl ik niet de beste onder 
jullie ben, als ik het goede doe steun me dan, en als ik het foute doe corrigeer me dan.” En volgens 
het model van Umar, Uthaam, Ali en Hassan ibn Ali. En niet volgens het emiraat van Al-Hajjaj ibn 
Yusuf en de Mammelukken die elkaar doden en met elkaar concurreerde om macht met het zwaard 
zonder Shura (overleg). Wij zijn geen alternatief voor de Ummah, noch zullen wij het bezetten. 
Integendeel, wij zijn een onderdeel van de Ummah, en haar bedienden die hun nekken geven om 
haar te verdedigen, en hun bloed voor haar eer, en hun levens om haar vrijheid te beschermen.” 52 
 
7. Strategische onmacht 
Het westen staat nu al meer dan twee jaar toe te kijken, hoe meer dan 100.000 Syrische burgers in 
koelen bloedde worden uitgemoord door het regime van Bashar. Maar, weest niet getreurd want 
president Obama heeft een rode lijn getrokken. Zodra het regime van Bashar chemische wapens 
inzet dan zal Amerika zich gedwongen voelen om in te grijpen. Dus Bashar mag uitmoorden, 
verkrachten en vernietigen, hij mag folteren en uitroeien, tientallen duizenden onschuldige burgers 
mogen gedood en verwond worden, enzovoorts. Hij mag de meest afgrijselijke oorlogsmisdaden 
plegen, maar als er chemische wapens worden gebruikt in het proces dan volgt er een reactie van de 
internationale gemeenschap. Want als iemand vermoord wordt met een hakbijl, dan is het een 
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misdaad die bestraft moet worden, maar als dat gebeurd met een slagersmes niet. Dit is de logica 
van Obama. Met welke maatstaven wordt er nu gemeten? Wat maakt het uit met welke wapens 
Bashar het volk uitmoordt? Amerika houd de wereld voor de gek, en helaas trapt men er nog in ook.  
 
Bovendien gebruikt de VS en Israël ook wapens die bij internationale wet verboden zijn, waar bleef 
deze lijn toen de burgers in Gaza, Iraq en Afghanistan met cluster-, fosforbommen en verarmd 
uranium werden gebombardeerd? En zelfs de zogenaamde rode lijn in Syrië is al meerdere malen 
overschreden. Bashar doet wat hij wenst, want hij weet dat Moslim bloed niets waard is in de ogen 
van de internationale gemeenschap. Dit is namelijk niet de eerste keer dat de wereld stil toekijkt hoe 
Moslims worden uitgemoord. Bovendien weet hij hoe waardevol hij nog is voor het westen.  
 
“In Damascus worden nog steeds lichamen gevonden van mensen die door de bombardementen, 
vermoedelijk met gifgas, om het leven zijn gekomen. Bovendien zal het aantal doden nog verder 
stijgen, omdat er huizen vol met lijken zijn ontdekt. Dat heeft een woordvoerder van de Syrische 
oppositie vandaag gezegd. In Parijs maakte een woordvoerder van het vrije Syrische leger, Fahad 
Almasri, bekend dat er ruim 1700 dodelijke slachtoffers zijn geteld na de aanval. De Verenigde Staten 
tonen weinig animo militair in te grijpen, hoewel president Barack Obama heeft gezegd dat er een 
rode lijn wordt overschreden, als er chemische wapens in de burgeroorlog worden gebruikt.  
 
Het is niet voor het eerst dat er in Syrië wordt gesproken over het gebruik van chemische wapens. 
Eind december meldden rebellen in de wijk al-Bayada zeven doden als gevolg van een gifgas dat 
regeringstroepen zouden hebben verspreid. Op 19 maart zouden meer dan 30 doden zijn gevallen in 
Khan al-Assal, aan de zuidwestelijke rand van Aleppo, door chemische wapens. Op 26 maart zouden 
circa 40 mensen in Daraya, een voorstad van Damascus, zijn gestikt door gas. Op 13 april werd in het 
noordelijke, Koerdische plaatsje Sheikh Maksoud, de dood gemeld van twee vrouwen en twee 
kinderen door een gas dat uit bommen uit een regeringsvliegtuig zou zijn gekomen. Eind april zou 
een legerhelikopter in het noordwestelijke Saraqeb granaten hebben afgeworpen waardoor 
verscheidene mensen braakneigingen en ademhalingsproblemen kregen. Op 5 augustus werd in 
Duma ten noordoosten van Damascus een scherpe stank gemeld die het gevolg zou zijn gifgas.” 53 
 
Terwijl Amerika en haar bondgenoten Iraq hebben aangevallen vanwege fictieve 
massavernietigingswapens, ziet de hele wereld met eigen ogen dat Bashar ze wel heeft. Maar 
ingrijpen? Ho maar, deze wapens werden aan het regime van Bashar geleverd en waren veilig in zijn 
handen, het westen kreeg de garantie dat ze niet tegen Israël of Amerika-, maar slechts tegen de 
weerloze onschuldige burgers in Syrië gebruikt zullen worden, of in het "ergste" geval tegen een 
Arabische-Islamitisch buurland. En nu het regime van Bashar ineen dreigt te storten zijn er twee 
opties: de wapens inleveren of een interventie. Indien Bashar deze wapens inlevert kan hij gerust 
verder gaan met het uitmoorden van het onschuldige volk, dit zei John Kerry zowat letterlijk. En de 
laffe Bashar die slechts zijn tanden durft te laten zien tegenover de weerloze Syrische burgers, heeft 
hierop gelijk laten weten dat hij bereid is om deze chemische wapens in te leveren. Dit is de 
rechtvaardigheid van het westen: lever de hakbijl in waarmee je het gedood, en ga gerust door met 
doden, maar gebruik hierbij slechts het slagersmes of elk ander mes, en niet de hakbijl.  
 
“Twee jaar sprak Obama nauwelijks over de burgeroorlog. In de tussentijd liep niet alleen het aantal 
doden op naar honderdduizend, maar verdampten ook zijn opties, zoals de instelling van 
humanitaire zones en een vliegverbod. Vervolgens trok hij een rode lijn: geen inzet van chemische 
wapens. Veertien keer gebeurde dat toch. Obama deed niets. De vijftiende keer was er dodelijk 
gebruik op grote schaal. Obama moest wel iets doen. Maar intussen was de Syrische oppositie een 
warboel van rivaliserende groepen, terwijl president Assad steun kreeg van Rusland en Iran.  
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Obama zocht vervolgens legitimering voor een militaire operatie bij de Verenigde Naties, samen met 
de traditionele Britse bondgenoot. Maar de Britten haakten af. Nu zoekt Obama steun van het 
Congres. Weer uitstel. In de ogen van Assad, Iran en Rusland symboliseert Obama het zwakke 
Westen. Nog even, en Obama raadpleegt na het Congres ook nog een helderziende. Het drama is dat 
een onmiskenbare oorlogsmisdaad ongestraft blijft. Obama ontpopt zich tot lachertje, en Europa 
verstopt zich achter een 'volkenrechtelijk mandaat' waarvan ze weten dat het niet komt.” 54 
 
Toen de soldaat Lee Rigby in London werd gedood stond de wereld in afgrijzing en verbijstering op 
om de misdaad af te keuren, de kranten en de nieuwszenders draaiden overuren. Zo was de wereld 
ook in rep en roer toen de Boston Marathon aanslagen werden gepleegd, waarbij drie mensen zijn 
gedood. En nu Bashar in één monsterlijke aanval meer dan 1700 onschuldige burgers heeft gedood, 
waaronder meer dan 400 kinderen, lijkt de selectief verontwaardigde wereld het wel best te vinden.  

 

مت الحغخفس*** كخل امسا في غابت  حٍس  
De moord van een persoon in een ver afgelegen bos. 

Is een misdaad die niet vergeven wordt. 
 

أمس فيه هظس*** وكخل ػػب باهمله   
Maar de genocide van een geheel volk. 

Is een kwestie waarover de meningen kunnen verschillen. 
 
Wij zijn echter tegen elke interventie, of het nu een westerse interventie is of een Iraanse en 
Russische interventie. Maar helaas vertonen velen twee gezichten, ze hadden er geen enkel 
probleem mee toen Iran en Rusland zich naast het regime van Bashar hadden geschaard, maar zijn 
wel verontwaardigd als Amerika militair ingrijpt. Met welke maatstaf meten deze mensen? Waarom 
hebben deze mensen er geen problemen mee gehad toen de Sjiitische milities massaal Syrië binnen 
stroomden, en Bashar overspoelt werd met Russische wapens, om het onschuldige Syrische volk uit 
te moorden. Maar hebben er wel problemen mee als Amerika militair ingrijpt, om o.a. doelen van 
Bashar te bestoken? Zijn buitenlandse invloeden verboden, wanneer ze, althans in theorie, worden 
ondernomen om het Syrische volk te beschermen. Maar mag het Syrische regime van Bashar 
daarentegen wel alle hulp krijgen van Sjiitische milities uit Iran en Libanon, en steun van Rusland en 
China, om het Syrische volk uit te moorden? Het regime van Bashar werd vanaf het begin gesteund 
en geholpen uit het buitenland, en nu is men ineens verontwaardigd als het westen ook ingrijpt? 
 
Zelfs als de Syrische burgers een Amerikaanse interventie omarmen: dan kunnen wij hun dit niet 
kwalijk nemen. Net zoals we de Libiërs het niet kwalijk kunnen nemen dat zij een westerse 
interventie –in meer of mindere mate– hebben omarmd. Wanneer iemand aan het verdrinken is dan 
maakt het hem niet uit welke hand ter hulp naar hem uitreikt, al is het de hand van zijn aartsvijand. 
Het overlevingsinstinct van een mens zal hierin geen onderscheidt maken, en terecht. Wij moeten 
het de Moslim Ummah echter wel kwalijk nemen dat zij stonden toe te kijken hoe hun broeders aan 
het verdrinken waren. Het is een plicht voor de Islamitische landen om hun broeders en zusters in 
Syrië ten hulp te schieten, maar als zij het laten afweten dan hebben de Syriërs geen keus.  
 
Het westen wil dat de Mujahideen aan tafel gaan zitten met het Syrische regime, en dat zij gaan 
onderhandelen. Het westen pleit hiervoor omdat zij het alternatief, de volledige ontworteling van 
het regime, niet wensen. De volledige ontworteling van het regime betekent ook een einde van de 
hegemonie van het westen, niet slechts in Syrië, maar op de langere termijn ook de rest van de 
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Arabisch-Islamitische wereld. En dat is wat deze revolutie en oorlog zo uniek en cruciaal maken. De 
Mujahideen echter, zowel de zogeheten Islamitische als de gematigden, accepteren niets anders dan 
de volledige verwijdering van het Assad regime in Syrië –en hoe kunnen ze ook anders na alle 
vreselijke misdaden die dit regime tegen de Syrische burgers heeft begaan. En vanuit dit perspectief 
kunnen we mislukte psy-op van Amerika begrijpen; want deze aangekondigde militaire interventie 
die de ene dag wel wordt overwogen en de volgende dag niet, is niet meer dan een amateuristische 
poging tot psychologische oorlogvoering waarmee Amerika zichzelf alleen in de vingers snijdt.  
 
Indien hier überhaupt enige strategische bedoeling achter zat, en het niet simpelweg een duidelijk 
vertoon van onmacht en incompetentie was, dan was het de bedoeling om het moraal van de 
Mujahideen en de Syriërs te breken, en aan de andere kant het ineenstortende moraal van Bashar en 
het Syrische regime op te krikken. Terwijl de Syrische burgers al 2,5 jaar wachten op een reactie van 
de internationale gemeenschap, en de zogeheten gematigde seculiere strijdgroepen –althans het 
leiderschap hiervan– wachten op de militaire steun van het westen, leek die hulp dan eindelijk 
dichterbij te zijn gekomen met de aankondiging van een interventie, waarna deze al snel weer 
verdween. Wat het moraal van de Syriërs en de rebellen zou moeten breken. Waarom? Wat was 
hiervan de boodschap? De boodschap was: jullie hoeven niet op steun en hulp te wachten, Bashar 
heeft groen licht gekregen om de meest onmenselijke oorlogsmisdaden te plegen, dus het beste wat 
jullie kunnen doen is het verzet opgeven en aan tafel zitten met het regime om tot een politieke en 
diplomatieke oplossing te komen. Waardoor dit marionettenregime de kans krijgt om te overleven.  
 
En aan de andere kant heeft het Syrische leger hiermee een duw in de rug gekregen, het leger heeft 
een moraal boost gekregen met deze ogen schijnende overwinning: het heeft een westerse militaire 
interventie weten te verijdelen. Maar in werkelijkheid heeft het regime van Bashar simpelweg de 
garantie gekregen van het westen, dat de wereld zelfs in het ergste geval niet in zal grijpen, en hij dus 
geen enkele terughoudend hoeft te vertonen in het vervolgen van de Syrische burgers. Hetgeen in 
een groot schouwspel wordt verpakt; waarin Amerika slechts als zwak en laf overkomt, en nog meer 
schade aan haar reeds brokkelende imago van wereldmacht heeft weten aan te richten.  
 
Het opbouwen van deze verwachting bij de Syrische burgers en de rebellen, en deze daarna weer 
afbreken, wat nu eigenlijk al 2,5 jaar lang gebeurt, heeft als doel om een enorme negatieve 
psychologische impact achter te laten. Maar indien er sprake is van dit beoogde resultaat, dan rest 
de vraag: in wiens voordeel en in wiens nadeel zal dit zijn? Zeker niet in het voordeel van het westen, 
ondanks het wensdenken van Amerika. Want hoe komt het dat de meerderheid van de Moslims en 
de strijders in Syrië allemaal pleiten voor de Sharia en een Islamitische staat? Zelfs de zogeheten 
gematigden en seculiere liberalen die niet lang geleden nog geloofden in de democratische leugen? 
Het antwoord ligt voor de hand, dit komt doordat het westen en de democratische wereld hun in de 
steek heeft gelaten, terwijl de zogeheten Islamisten, extremisten en terroristen, die voor de Sharia 
en een Islamitische staat vechten, wel bereid waren om de Syriërs te hulp te schieten en hun levens 
en eigendommen voor hen op te offeren. Dus deze blunderige psy-op zal de populariteit van de 
Islamitisten alleen maar verder vergroten. Ze werken de Mujahideen hiermee slechts in de hand, die 
sowieso niet op de hulp van het westen en Amerika stonden te wachten noch hiernaar verlangen.  
 
De Moslims in Syrië zullen zich na dit zoveelste verraad van de internationale gemeenschap nog meer 
beseffen op wie zij wel kunnen rekenen –en dat zijn hun broeder die van over de gehele wereld tot 
hun hulp zijn geschoten. De banden tussen de seculiere en Islamitische strijdgroepen was al sterk, ze 
bundelen hun krachten tegen het Assad regime, en veel van de strijders van FSA waren al 
overgestapt naar Islamitische strijdgroepen zoals Al-Nusra en Ahraar Ash-Shaam. Maar na dit verraad 
zullen Amerika en het westen hun allerlaatste westergezinde potentiële bondgenoten verliezen. We 
zagen bijvoorbeeld al gelijk dat de 11de divisie van FSA zich met bijna 1000 man aan Al-Nusra sloot. 
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Om de kracht van het anker te voelen, moet men de storm trotseren. Het is duidelijk geworden voor 
de Ummah dat de Mujahideen het anker zijn waarop zij kunnen rekenen. De jarenlange smeer- en 
karaktermoord campagne gericht naar het adres van de Mujahideen is volledig verwoest sinds de 
oorlog in Syrië. Dit is een van de wijsheden van Allah. De Ummah wordt nu ook bevrijd van haar 
afhankelijkheidsgevoel, Allah is de Moslims zelfstandig aan het maken. Deze psychologische 
bevrijding is belangrijker dan de bevrijding van landen en Heiligdommen. Dit zou niet gebeurt zijn 
indien deze oorlog niet zo lang duurde. Veel Moslims vragen zich af waarom Allah dit laat gebeuren 
en waarom deze oorlog zo lang duurt, maar deze vraag zou niet gesteld worden indien ze de 
achterliggende wijsheden en vruchten zien, die al dan niet op langere termijn geoogst zullen worden.  
 
Dat de Mujahideen aan tafel zullen zitten met Bashar en met hem gaan onderhandelen kan het 
westen wel vergeten, dit regime zal afgebroken worden tot haar laatste fundament, dit is een 
realiteit die het westen zal moeten accepteren. En dit soort belachelijke psy-ops zullen ons niet van 
dit doel doen afzien, de Syriërs hebben teveel opgeofferd om nu nog op te geven en af te haken. 
Amerika zal hoogstwaarschijnlijk wel militair ingrijpen wanneer het regime haar allerlaatste adem 
begint uit te blazen –wat niet lang nog zal duren met de Wil van Allah. Zodat Amerika zich als 
verlosser voor kan doen die de beslissende slagen heeft uitgedeeld, om nog enig krediet te winnen 
bij haar bondgenoten in de regio, die ze als alternatief zal willen forceren na de val van Bashar. 
 
8. Weapons of mass distraction 
Obama heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat een militaire interventie niet het doel zal hebben 
om Bashar van zijn macht af te zetten, wat al genoeg vraagtekens op zou moeten wekken, maar 
helaas is het verstand van vele daar te bedwelmd voor. Stel jezelf de vraag: op wie zal Bashar en zijn 
moordbende wraak nemen wanneer hij bestookt zou worden door Amerika en haar bondgenoten? 
Het is in deze oorlog duidelijk geworden dat alle pijlen op het onschuldige Syrische volk zijn gericht. 
Wanneer Amerika, Frankrijk of Groot Brittannië zich militaire besluit te bemoeien in Syrië, dan zijn 
het de Syrische burgers die hiervoor de prijs betalen, en niemand anders. Elke buitenlandse 
interventie zal afgereageerd worden op het Syrische volk, en als een militaire interventie niet het 
doel heeft om Bashar van zijn macht af te zetten, dan krijgt hij hier dus ook de ruimte voor! We 
hebben gezien tot wat voor gruwelijke en onmenselijke oorlogsmisdaden deze gewetenloze tiran in 
staat is, maar aan de andere kant is deze hond te laf om zich tegen Israël (en dus ook Amerika) te 
verzetten wanneer hij door hun bestookt wordt. Dus het zijn slechts de Syrische burgers die 
slachtoffer zullen worden van zijn lafheid en gewetenloze onmenselijkheid wanneer hij zich wreekt.  
 
“Als het 'symbolische bombardementen' worden die een paar dagen gaan duren, zal het regime van 
president Assad sterker uit de strijd komen. Assad hoeft niet af te treden en de president wordt dan 
niet naar de onderhandelingstafel gebombardeerd terwijl z'n leger nauwelijks schade oploopt. Voor 
z'n aanhangers wordt Assad dan een nog grotere held. Zij zullen zeggen: 'Niet alleen biedt Assad al 
twee jaar weerstand aan Al-Qaedah-terroristen maar nu ook aan de NAVO.' De kans is tevens groot 
dat het Assad-regime wraakacties gaat ondernemen tegen Soennitische inwoners die nu nog in 
regime-gebieden wonen. Met name aan de kust rond Lakatia en Baniyas. Soennieten die ook maar 
een klein beetje verdacht worden van steun aan de rebellen lopen het risico vermoord te worden 
door Assad's doodseskaders. Hetzelfde geldt voor de Homs-regio. De enige kans voor burgers om aan 
een gewisse dood te ontsnappen is om proberen te vluchten. In veel gevallen kan dat echter niet 
meer. Aleppo en andere Assad-gebieden zijn inmiddels enclaves, een soort Srebrenica ‘s dus.” 55 
 
Hoe langer het westen wacht met militair ingrijpen, hoe voordeliger dit is voor de Moslims in Syrië en 
de Ummah. Kijk naar de afgelopen twee jaar, zie hoe groot de basis van de Mujahideen is geworden 
in Syrië, dit zou niet zijn gebeurd als het westen in het begin van deze oorlog had gegrepen. De 
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Profeet heeft ook voorspeld dat het basiskamp van de Moslims in As-Shaam 56 zal zijn. De 
Mujahideen over heel de wereld hebben zich hier verzameld, zelfs de Taliban heeft nu een kantoor in 
Syrië. Dus het westen graaft slechts haar eigen graf met deze verraderlijke non-strategie. De Moslims 
zijn nu een basiskamp aan het vestigen in Syrië dat het fundament zal vormen voor het Khalifaat. En 
de wanhopige inzet van gifgassen is slechts een bewijs van het succes die de Mujahideen boeken. 
Het motto van het Syrische leger is altijd openlijk geweest “Bashar blijft aan de macht of wij branden 
het land plat”. Dit motto hebben zij herhaaldelijk zonder schaamte uitgeschreeuwd. En hoe dichter 
Bashar nu bij zijn val komt, hoe wanhopiger, bruter en gewetenlozer dit leger en regime wordt. 
 
“Anders dan door sommigen wordt beweerd, is er wel degelijk een logische verklaring waarom het 
regime zijn toevlucht neemt tot een wapen dat de graad van vernietiging substantieel verhoogt. Juist 
aan het zuidelijke front is het verzet de laatste tijd sterker geworden, er zijn grote wapenvoorraden 
van het regeringsleger buitgemaakt, en het met gifgas bestookte gebied vormt een bruggenhoofd 
van de rebellen dat een constante bedreiging is voor het regeringscentrum in Damascus.” 57 
 
Het moge duidelijk zijn dat het westen zich niet zorgen maakt over de vele burgerdoden in Syrië, het 
gaat hun vooral om de wapens die het westen schaamteloos levert aan de tirannen, waaronder het 
Assad regime –deze mogen niet in de handen komen van de Mujahideen. Het gevaar dreigt dat de 
chemische wapens niet meer in de handen zullen blijven van de loyale tiran Bashar, die ze slechts 
tegen eigen volk durft te gebruiken, dus Obama raakt in paniek en spreekt over ingrijpen of de 
chemische wapens inleveren. En dit plan heeft Amerika al in het begin van de gewapende opstand in 
Syrië bekend gemaakt, dus een verassing was het zeker niet, het was slechts een kwestie van tijd. En 
nu de Mujahideen flinke vooruitgang boeken zien we dit aangekondigde plan ook ontrafelen.  
 
“Amerika heeft een planning afgerond om verschillende operaties tegen Syrië uit kunnen voeren. In 
de afgelopen weken heeft het Pentagon zijn beoordeling afgerond over soorten eenheden die nodig 
zouden zijn, hoeveel troepen, en zelfs de kosten van bepaalde potentiële operaties. De planning 
komt nu de VS in toenemende mate bezorgd raakt over het geweld in Syrië. De militaire planning 
omvat een scenario voor het beschermen van opslagplaatsen voor chemische en biologische wapens. 
 
Amerikaanse satellieten houden constant toezicht over de chemische en biologische wapens, tot nu 
toe (juni 2012) is “er geen reden om te geloven dat ze niet veilig zijn” zei een van de Amerikaanse 
functionarissen. De VS gelooft dat de faciliteiten worden bewaakt door een aantal van de meest elite 
Alawieten troepen die loyaal zijn Assad. Maar de functionarissen merken op dat de oppositie kracht 
lijken te winnen in sommige gebieden, en de VS en bondgenoten bezorgd zijn dat hoe meer 
gecontroleerd grondgebied Assad verliest, hoe groter de kans wordt dat terroristische groeperingen 
het materiaal zullen proberen te kopen. “Dit krijgt een behoorlijke hoeveelheid aandacht,” zei een 
Amerikaanse functionaris tegen CNN. De globale beoordeling van de VS is dat indien er een actie 
ondernomen moest worden om de Syrische chemische en biologische wapen-faciliteiten veilig te 
stellen, troepen uit een bepaald buurland in enkele uren Syrië moeten kunnen binnen vallen.” 58 
 
De Mujahideen hebben vlak voor de monsterlijke gifgasaanval in Ghouta grote beslissende wapens 
buit gemaakt in de omgeving van Damascus, met name de wapens uit het depot van de Mennagh 
vliegbasis. Het westen stond zowat te juichen van geluk toen Qusair werd heroverd door Bashar en 
Hezbollah, en Bashar leek weer de opperhand te krijgen, maar met deze beslissende wapenbuit 
begint de machtsverhouding weer terug te keren in het voordeel van de Mujahideen. En de zorg van 
het westen is nu natuurlijk: als de Mujahideen deze beslissende wapens buit hebben gemaakt, wat 
zal dan de volgende buit zijn die ze maken? Dit is de werkelijke zorg van het westen. Bashar wordt 
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nog steeds als trouwe marionet gezien, hij heeft groen licht gekregen van het westen om zijn regime 
met bruut geweld te garanderen, daarom heeft hij al deze oorlogsmisdaden kunnen plegen de 
afgelopen 2,5 jaar. Maar de grootschalige gifgasaanval in Ghouta was een duidelijke wanhoopsdaad, 
een schreeuw om hulp nu de laatste fundamenten van het Syrische regime hevig beginnen te kraken.  
 
“Op woensdag 21 augustus heeft het Syrische regime burgers (met gifgassen) aangevallen in Al-
Goutha waarbij rond de 1729 mensen zijn gedood, zoals vermeld door de Syrische oppositie. Het is 
zeer onwaarschijnlijk dat het regime van Bashar chemische wapens heeft gebruikt op zo een grote 
schaal zonder ervan overtuigd te zijn geweest dat de VS met een interventie zou reageren. Ten is 
eerste is Bashar al aan het worstelen om zijn offensief tegen de rebellen te handhaven. Ten tweede 
had hij dit grote aantal doden ook kunnen bereiken met het gebruik van conventionele wapens. Het 
regime van Bashar werd politiek gedekt door de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap 
de afgelopen 2,5 jaar. En het heeft meerdere malen op kleine schaal chemische wapens gebruikt 
tegen Syrische rebellen en burgers, maar de VS gaf toen geen kick. Bashar zou dus niet zo een 
verschrikkelijke stap nemen, op zo een schaal, tenzij hij belang had bij een VS interventie.  
 
Het regime van Bashar heeft de belangen van de VS gewaarborgd de afgelopen 43 jaar. En de VS 
heeft het regime van Bashar nog steeds nodig, aangezien het heel moeilijk is om een bondgenoot te 
vinden tussen de rebbelen die deze belangen kunnen waarborgen wanneer ze Bashar vervangen.  
 
De VS zagen de Iranese steunt aan het regime van Bashar door de vingers –zelfs de militaire 
interventie van Hezbollah op Syrische grondgebied. Het doel was om het ineenstorten van het 
Syrische regime te vertragen, totdat de VS een seculiere rebellen coalitie hadden bereikt, dat het 
regime van Bashar zou vervangen en de belangen van de VS zou waarborgen. Dit alles is mislukt. 
Hezbollah gaf een kleine duw aan het Syrische regime in Homs en veroverde de stad Qusair en 
steunde Bashar ook in Damascus. Dit alles was zeer gelimiteerd en Hezbollah begon te verzwakken 
vanwege de interne Libanese problemen en de hevige verliezen op het slagveld. Dus de VS zou 
militair ingrijpen als het Syrische regime dichtbij instorten stond vanwege de rebellen druk.  
 
In de afgelopen weken hebben de rebellen een comeback gemaakt. Al was dit niet de eerste 
comeback in de afgelopen twee jaar van gevechten, wat wel bijzonder was aan deze comeback, was 
de wapens die gewonnen werden in de bestormingen van militaire basissen en controleposten. In 
het veroveren van de Mennagh luchthaven in Aleppo hebben de rebellen een enorme hoeveelheid 
wapens gewonnen, waaronder T-72 tanks, anti-tank raketten, zware machinegeweren, 57mm 
luchtafweergeschut en laadvermogens aan artillerie en granaten. De meest belangrijke winst kwam 
uit de Damascus voorstad depot waar de rebellen honderden geavanceerde anti-tank geleide 
raketten (ATGMs) buit hebben gemaakt, die elk type tank van Bashar kunnen elimineren. Deze 
raketten waren van het Franse Milaan type en de Russische Kornet, Konkurs en Fagot types. De 
Kornet is de meest geavanceerde en kan de meest geavanceerde tanks van Bashar vernietigen. 
 
Bashar heeft slechts twee voordelen tegenover de rebellen wat betreft wapen capaciteit: de zware 
bepantseringen en de luchtmacht. Met behulp van de ATGM’s kunnen de rebellen grondbasissen 
neutraliseren en hebben daarom de mogelijkheid om luchthavens aan te vallen, en andere grond-
infrastructuur van de luchtmacht. Dus het militaire strategische balans van de strijd kan verschuiven 
in de aankomende maanden, wat een mogelijke verklaring is voor de VS militaire interventie. Het 
doel van zo een dergelijke interventie zou het volgende zijn: 1. Het ontmantelen van zware en 
dodelijke uitrustingen waar de rebellen hun handen op kunnen krijgen. 2. Het mogelijke gebruik van 
drones in de toekomst om de militante dreiging van Al-Qaedah en Jabhat An-Nusra te elimineren. 3. 
Voorbereiden op een toekomstige escalatie in het geval het regime volledig instort, en de rebellen 
een onafhankelijke (Islamitische) staat buiten de invloed van de huidige wereld orde opzetten.” 59 
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9. Perzische eieren voor geld  
Het westen had gehoopt op de seculiere strijdgroepen, maar die vormen nog steeds een te hechte 
eenheid met de Islamitische strijdgroepen. Ze strijden geregeld samen in joint-operations en 
verdelen onderling ook regelmatig oorlogsbuiten. Wapens die het westen dus naar deze 
strijdgroepen zal sturen zullen ook in de handen van Islamitische strijdgroepen komen, daarom laat 
die beloofde wapensteun van Amerika e.a. landen nog steeds op zich wachten. Bovendien vormen de 
seculiere strijdroepen geen beslissende kracht, integendeel tot de Islamitische strijdgroepen. Dus dan 
blijven slechts de oude loyale bondgenoten over –die het westen niet in het openbaar kan steunen.  
 
“De Syrische rebellen maken regelmatig wapens buit in het bestormen en veroveren van 
overheidsgebouwen, maar het arsenaal dat buit werd gemaakt in de maand augustus is 
ongebruikelijk in omvang en kwaliteit, en kan helpen in het terugdringen van militaire voortgangen 
van de overheid in sommige zwaar bestreden gebieden van het land, volgens twee Midden-Oosten 
ambtenaren en een Amerikaanse functionaris die toegang hebben tot gevoelige inlichtingen.  
 
De Mennagh vliegbasis werd bestormd door een samenwerking van westers-gesteunde rebellen en 
radicale Islamitisten. Ze hebben de in beslag genomen buit onderling verdeeld, zeiden de 
ambtenaren. Een gecombineerde kracht van Islamitisten en FSA waren erin geslaagd om de 
verdediging van de Mennagh luchtmachtbasis te doorboren, nadat ze door de perimetermuur waren 
gecrasht met een gepantserd personenvoertuig gevuld met explosieven. “De buit zal verdeeld 
worden tussen alle verschillende strijdgroepen die deel hebben genomen in het bevrijden van de 
luchthaven,” zei de kolonel Abdul Jabbar Akaidi, hoofd van de militaire-rebellen raad in Aleppo.  
 
Ondertussen hebben de rebellen de beloofde militaire steun van de VS nog steeds niet gekregen. 
Analisten zeggen dat de verovering van de Mennagh luchtmachtbasis ten noorden van Aleppo op 6 
augustus voor een tactische en psychologische boost heeft gezorgd bij de rebellen, die de basis na 
een tien maande lange belegering hebben overgenomen, en hebben vrachtwagenladingen aan buit 
weggevoerd. Rebel commandanten zijn nu weer nieuw-bewapende eenheden aan het mobiliseren 
tegen andere strategische doelen rond Aleppo (de grootste stad van Syrië) zeiden ambtenaren.” 60 
 
De reden waarom Amerika niet heeft ingegrepen in de afgelopen twee jaar is voor iedereen duidelijk. 
Een seculier regime dat westers gezind is kan het westen nu zeker niet garanderen, integendeel, het 
is duidelijk dat een groot deel van het Syrische volk en de strijdgroepen naar een Islamitische staat 
streven. 61 Dus het Alawietische Baath regime van Bashar verdiend nog steeds de voorkeur, ondanks 
de afgrijselijke misdaden die het in de afgelopen twee jaar op haar (gebrek aan-) geweten heeft. 
 
Het westen steunt het tirannieke Alawietische regime van de Assad familie al sinds de jaren zestig, 
dus waarom zou het nu ineens af willen van dit trouwe loyale regime? Indien het westen hier een 
dienstbaarder regime voor terug zou krijgen dan kan men dit nog begrijpen. Maar wil het westen hier 
werkelijk een Soennitisch regime voor terug, terwijl ze niet lang geleden een Soennitisch-getinte 
regime in Iraq heeft kapot gemaakt om het te vervangen met een Sjiitische regime –en de Alawieten 
in Syrië zijn nota bene een extreme vertakking van de Sjiieten. Dus waarom zou het westen dit 
regime in Syrië nu weg wil hebben? Het westen houdt nog steeds wanhopig vast aan dit regime, en 
hoopt nu al meer dan twee jaar dat Bashar de kop van het verzet in zal drukken met zijn brute leger. 
Het Sjiitische marionettenregime in Iraq heeft sinds april 2013, slecht in dit jaar alleen al, meer dan 
5000 Soennieten vermoord. 62 Dit is de democratie die Amerika en het westen voor ons wenst.  
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En diegenen die beweren dat wij een sektarische oorlog voeren tegen Sjiieten en Alawieten begrijpen 
niets van conflict. Dit is een oorlog tegen het neokolonialisme, tegen tirannieke verraderlijke 
marionettenregimes. Iran en haar Sjiitische bondgenoten hebben de Moslims in Syrië verraden, en 
hebben zich achter Bashar geschaard in zijn genocide tegen het volk. Saudi-Arabië steunt aan de 
andere kant de bloeddorstige Al-Sisi in Egypte, en financiert zijn moordpartijen en coupe tegen de 
democratisch gekozen Morsi –en hun rol in Iraq ligt ook nog vers in het geheugen. De basissen die 
Saudi-Arabië verleent om drone aanvallen uit te voeren in Jemen kunnen we ook niet door de vingers 
zien, en de toevluchtoord die het biedt voor de omvergeworpen tirannen Ali Abdullah Salih en Ben 
Ali spreekt ook boekdelen. Pakistan die het vuile werk doet voor de VS in Baluchistan en Waziristan is 
net zo schandalig. Jemen dat tegen de Mujahideen van Ansaar As-Sharia vecht eens gelijk. Marokko 
en Algerije die op hun beurt weer Frankrijk in de oorlog tegen de Mujahideen in Noord-Mali steunen. 
En ga zo door, ze zijn één pot nat, verraad is de identieke bloedgroep die door hun aders stroomt.  
 
Zelfs toen er werd gesproken over een mogelijke militaire interventie werd er duidelijk gemaakt dat 
deze interventie niet het doel heeft om Bashar van zijn macht af te zetten, dus hoe duidelijk wil men 
het nog hebben? Na alle brute oorlogsmisdaden die deze hondsdolle tiran op zijn geweten heeft, ziet 
het westen hem nog steeds als de legitieme president van Syrië, die vooral moet blijven zitten waar 
hij zit. De seculiere Arabische media, dat zich als mondstuk leent voor westerse belangen, probeert 
Bashar daarom ook wanhopig als held af te schetsen, die het westen, de Golfstaten en Israël 
trotseert, terwijl ze geen enkele slag met elkaar hebben gestreden en het slechts de Syrische burgers 
zijn die genadeloos worden uitgemoord!Amerika en het Syrische regime bespelen de wereld, en 
vooral de Moslims, met een oude oplichtingtruc: twee dieven die doen alsof ze aan vechten zijn, 
terwijl ze ondertussen de zakken rollen van omstanders die de twee uit elkaar proberen te halen.  
 
Is het niet opgevallen dat landen zoals Iran en Syrië tot wel jarenlang worden bedreigd met een 
militaire interventie door Amerika en Israël, die maar nooit lijkt te komen, terwijl de (Soennitische) 
Islamitische landen zonder aankondiging en zonder pardon worden plat gebombardeerd naar wil?  
 
De vijandschap die het westen heeft met Syrië en Iran is niet absoluut, er valt altijd wel te 
onderhandelen, dit hebben we herhaaldelijk gezien in het verleden. Deze vijandschap is vergelijkbaar 
met de concurrentie die Amerika heeft met Rusland of China. Zelfs al was Iran in het bezit van 
kernwapens. Integendeel tot de absolute vijandschap van het westen tegenover de Mujahideen, zij 
worden als het ultieme gevaar en dreiging gezien, waarmee onderhandelen niet mogelijk is. Zelfs als 
ze geen chemische- of kernwapens bezitten, of überhaupt een leger. Omdat zij een gevaar vormen 
voor de tirannieke status quo. Hun doelen worden niet begrensd door getrokken grenzen. Ondanks 
dat het westen Al-Qadaffi bijvoorbeeld zag als een dictator, en ondanks dat het westen kritiek had op 
Ahmadinijad omdat hij niet zo aardig deed tegen Israël, mogen zulke "vijanden" echter wel komen 
spreken voor de VN. Waarom mogen de leiders van Al-Qaedah daar niet komen spreken, om hun 
verhaal te doen zoals andere "vijanden" van het westen dit vrijelijk mogen? De vijandschap die het 
westen heeft tegenover dictatoriale tirannen werd heel goed omschreven door Franklin Roosevelt, 
die over dictator Anastasio Somoza zei “He may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch.”   
 
De Sjiitische milities Hezbollah en Iran hebben groen licht gekregen om Bashar militair te steunen –in 
het westen is hier geen enkele woord van afkeur over gerept! De Mujahideen van Jabhat An-Nusra 
en soortgelijken, die zijn opgestaan voor het Syrische volk, krijgen echter wel de volle wind van 
voren. Wanneer de Moslims zich aan willen sluiten bij de Mujahideen in Syrië, om het Syrische volk 
te verdedigen, dan worden ze wel massaal opgepakt –al voordat ze afreizen naar Syrië. En Sjiitische 
milities uit verschillende buurlanden hebben zich het afgelopen jaar openlijk bij het Syrische regime 
aangesloten; Iran en Hezbollah hebben nu al ruim 50.000 man in Syrië. 63 Maar zij werden hiervoor 
echter niet op de vingers getikt door het westen, integendeel het westen gaf Iran en Hezbollah vrij 
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spel en hoopte duidelijk dat de oorlog hierdoor in het voordeel van Bashar zou uitpakken: oude 
bondgenoten waarop ze konden rekenen. Je gooit je oude schoenen immers niet weg als je nog geen 
nieuwe hebt gekocht. De vijandigheid van Amerika tegenover Iran en Hezbollah is dus bedrieglijk. 
 
Iran is altijd een grote bondgenoot geweest, zoals in de coalitieoorlogen tegen Iraq en Afghanistan 
(via de Noordelijke Alliantie). Zonder de actieve steun van Iran zou het westen geen voet op Irakese 
en Afghaanse bodem hebben kunnen zetten. Deze samenwerking bleek echter vruchteloos, de 
Mujahideen in Iraq zijn momenteel nog sterker dan in het begin van de oorlog, het Sjiitische 
marionettenregime in Iraq smeekt Amerika nu al om terug te keren, omdat zij geen controle krijgen 
over de Mujahideen. En in Afghanistan zijn ze zelfs tot onderhandelingen overgestapt, nadat de 
Taliban nog steeds controle wist te behouden over meer dan 60% van het land. Dus Iran kreeg een 
laatste kans om haar dienstbaarheid te bewijzen in Syrië, maar deze laatste kans lijkt verspeeld te 
zijn. De Mujahideen hebben de grond van Iraq en Afghanistan weten te dweilen met wereldmachten, 
dus de Sjiieten in Syrië bleken een licht-verteerbaar tussendoortje te zijn voor de Mujahideen. Het 
leger van het Baath regime gesteund met geavanceerde wapens van de Russen en China, en 
daarnaast ook nog eens militair door duizenden Sjiitische milities uit buurlanden zoals Iran en 
Libanon, heeft niets kunnen uithalen tegen de Mujahideen, ze winnen nog steeds grond in Syrië. 
 
Amerika is niet loyaal aan bondgenoten, ze is echter loyaal aan haar belangen. Alles is koek en ei 
zolang bondgenoten deze belangen kunnen blijven behartigen, zo niet dan laat Amerika hen als 
bakstenen vallen. Het is zeker niet de eerste keer dat Amerika haar eigen bondgenoten afdankt, 
vooral in de afgelopen decennia. Zie hoe Hosni Mubarak, Saddam Hussein, Ben Ali, Al-Qadaffi en vele 
anderen bondgenoten (lees: lakeien) werden gedumpt. Dus het is niet ondenkbaar dat Amerika Syrië 
of Iran ook zal laten vallen in de nabije toekomst. Zelfs het trouwe Nederland kreeg het op de 
kerfstok met de VS toen ze weigerde mee te doen aan de Uruzgan missie in Afghanistan, dus laat 
staan het regimes van Syrië of Iran dat ideologisch niet helemaal op gelijke voet staat met Amerika. 
 
Iran is ook nooit een reëel vijand geweest op het slagveld. Saddam Hussein hield Iran acht jaar lang 
bezig in een onbesliste oorlog, en twee derde van de doden in deze oorlog bestond uit Iranezen. 
Maar we hebben daarentegen gezien hoe snel Amerika het Irakese leger heeft weten uit te 
schakelen. Dus waarom zou Iran een veel moeilijkere vijand zijn, gezien Iran niet van het Irakese 
leger heeft weten te winnen –dat  binnen een mum van tijd uit werd geschakeld door Amerika? Wij 
hebben in de oorlog tegen Iraq gezien hoe waardeloos de legers van "onze" marionettenregimes zijn 
wanneer zij oog in oog komen te staan met een ander leger. De schande van de Zesdaagse oorlog zit 
nog vers in het geheugen. Nogmaals, onze legers zijn slechts dappere wolven tegenover hun eigen 
weerloze burgers, maar tegenover de vijanden van deze Ummah zijn het echter laffe schapen.  
 
“Het Pentagon en de inlichtingendiensten in hun periodieke verslagen aan het Congres over de 
mondiale veiligheid, melden dat Iran geen militaire bedreiging vormt. De militaire uitgaven van Iran 
zijn zeer laag, zelfs voor de normen van die regio, minuscule uiteraard in vergelijking met de VS. Iran 
heeft weinig capaciteit om kracht te mobiliseren. Haar strategische doctrines zijn defensief. Geen 
enkele serieuze analist is van mening dat de geestelijken in Iran staan te popelen om hun land te zien 
verdampen; het directe gevolg indien zij slechts in de buurt komen van nucleaire oorlog.” 64 
 
En Iran zal zeker niet het eerste land zijn in de Islamitische wereld met kernwapens, Pakistan heeft 
ook nucleaire wapens, en toch behoort het tot een van de meest dienstbare landen van Amerika. 
Nucleaire wapens zeggen niets meer, iedereen heeft ze, we leven niet in de Koude oorlog. Bovendien 
probeert Iran nederig witte voetjes te winnen bij het westen, en belooft constant dat ze niet van plan 
is om nucleaire wapens te produceren. Dus die heisa rondom deze fictieve dreiging is belachelijk.  
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3. Het legendarisch conflict 
 
1. Strategische eenheid  
Het is enorm belangrijk dat mensen, met name Moslims, zich bewust zijn van de werkelijke feiten. Zo 
zijn er helaas nog steeds mensen die beweren dat de Jihaad in Syrië fout is, omdat het een oorlog 
tussen Moslims zou zijn. Zij weten werkelijk niets van het atheïstische Baath regime en de 
Alawietische sekte, en zijn volkomen losgerukt van de bittere realiteit. Maar laten we omwille van 
het argument stellen dat Bashar en zijn regime Moslims zijn, hoe groot deze leugen ook is. Betekend 
het dan, dat wanneer een Moslim tientallen duizenden mensen uitmoord, wij hem maar zijn gang 
moeten laten gaan? Want ach het is toch een Moslim? Waarom hebben de Britten, de Fransen en de 
Amerikanen hun Christelijke broeder Hitler niet zijn gang laten gaan, het was immers toch ook een 
Christen net zoals zij? Dat iemand dezelfde geloofsovertuiging deelt betekend niet dat je hem groen 
licht moet geven om de meest afgrijselijke oorlogsmisdaden te kunnen plegen! Welke religie en welk 
verstand accepteer dit? Men moet dus wakker worden en geen uitspraken maken die zowel rationeel 
als religieus geen stand houden. En veel mensen die er geen problemen mee hadden dat Al-Qadaffi 
werd bestreden, die veel meer Islam in zich had dan Bashar, komen nu aanzetten met zulke 
uitspraken. Het zou de Moslims die dit helaas beweren sieren om de Quran eens open te slaan. 
 
“En indien twee partijen van gelovigen tegen elkaar vechten, sticht dan vrede tussen hen. En als de 
ene partij overtreed tegen de andere partij, vecht dan tegen de overtredende partij, totdat zij 
terugkeren naar het bevel van Allah. Als zij dan terugkeren, sticht dan vrede tussen hen met 
rechtvaardigheid en eerlijkheid. Voorwaar Allah houdt van de eerlijken.” *Al-Hudjuraat, Aya 9] 
 
De Moslims in Syrië hebben bijna een jaar lang ongewapend vreedzame demonstraties gehouden. 
Maar het Syrische volk zag in dat het noodzakelijk werd om de wapens op te pakken, nadat dit 
criminele regime meer dan 40.000 burgers hadden gedood, voor het toekijkende oog van de wereld. 
De metgezellen en Ali ibn Abi Taleb verklaarden de Khawaridj sekte ook niet voor ongelovigen, maar  
toch bestreden ze hen toen de Khawaridj Moslim begonnen te vermoorden. Ali zei over de 
Khawaridj: “Ik zal niet tegen hen vechten zolang zij mij niet bevechten.” Leer van deze geschiedenis! 
 
Wat de Moslims moeten begrijpen is dat dit een verdedigende Jihaad is in Syrië, het is geen 
aanvallende Jihaad. Het maakt dus weinig uit of de dader Moslim is of niet, wij hebben het recht om 
ons te verdedigen, zelfs al is het tegenover een Moslim die ons onrecht aan doet. Dat iemand Moslim 
is, wat het Alawietische Baath regime zeker niet is, betekend niet dat zijn onderdrukking en onrecht 
getolereerd moeten worden. Dit moet gestopt worden zoals elk ander onrecht gestopt dient te 
worden. Degene die deze Jihaad in Syrië verwerpt is ver afgedwaald. Maar het verbaast ons niets dat 
sommige de Jihaad in Syrië ontkennen, want zelfs de Jihaad in Iraq en Afghanistan werden ontkend.  
 
Er is van de Profeet overgeleverd: “Jihaad zal zoet en groen blijven zolang regen uit de hemel blijft 
vallen. Er zal een tijd komen waarin bepaalde mensen zullen zeggen; “Dit is niet de tijd voor Jihaad.” 
Wie deze tijd aanschouwd laat hem dan weten dat dit de beste tijd is voor Jihaad. Men vroeg; “Oh 
boodschapper van Allah, zal iemand dat echt zeggen?” Hij zei; “Ja, door degenen op wie de vloek van 
Allah, Zijn Engelen en de rest van de mensheid rust.” *Tareekh Dimashq, zwakke overlevering 65] 
 
En er zijn sommigen die wel erkennen dat er inderdaad een legitieme Jihaad is in Syrië, maar dat de 
Moslims die vanuit het buitenland naar Syrië vertrekken om daar mee te vechten, daar niets te 
zoeken hebben want het is hun land niet. En dit is de mentaliteit die een makkelijke prooi van deze 
Ummah heeft gemaakt. Want hierdoor kunnen de Zionisten de Palestijnen genadeloos bombarderen 
in Gaza zonder dat de Egyptenaren die naast hun zitten een hand uitsteken om hen te helpen: want 
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tja er zit nu eenmaal een grens tussen Egypte en Gaza, die door het westen is getrokken. Hetzelfde 
geldt voor de buurlanden Libanon, Jordanië en Syrië die toekijken hoe de Palestijnen genadeloos 
worden uitgemoord en onderdrukt, omdat ze de getrokken grenzen tussen hen en hun Moslim 
broeders in Palestina in de weg laten staan. Stel dat Marokkanen in de autonome gebieden Melilla 
en Ceuta worden uitgemoord; moeten de rest van de Marokkanen in Marokko dan toekijken en het 
maar laten gebeuren, omdat de Spanjaarden nu eenmaal grenzen tussen hen hebben getrokken?  
 
Sla de wereldkaart eens open en kijk hoe natuurlijk de grenzen van het westen eruit zien, vergelijk dit 
eens met de onnatuurlijke- lijnrecht getrokken grenzen in onze landen. Onze landen zijn in hapklare 
porties gesneden. Vaak vragen mensen zich hoe het komt dat er zoveel conflicten zijn in de Arabisch-
Islamitische wereld, maar met een beetje geopolitieke geschiedenis is dit makkelijk te verklaren. De 
nationalistische en sektarische kloven in veel Islamitische landen zijn onder een verstikkende verdeel 
en heers strategie door de Europese koloniale machten gegraven –middels het tekenen van 
conflicterende grenzen en het onevenwichtig verdelen van macht in de oude kolonies. Bijna alle 
Islamitische landen hebben ruzie over de grenzen. Egypte met Sudan, Turkije met Syrië, Marokko 
met Algerije, Libië met Tsjaad. Zo zijn de Berbers zonder een onafhankelijk land verspreid over 
Noord-Afrika, en de Koerden eveneens over meerdere landen in het Midden-Oosten. Het westen 
heeft de vele conflicten die hieruit resulteren met de liniaal getrokken onder het Sykes-Picot verdrag. 
Deze grenzen die onze Ummah verstikken en verscheuren moeten daarom afgebroken worden.  
 
Onze vijanden verenigen zich in unies, naties en staten. Je hebt de Europese Unie, je hebt de 
Verenigde Staten, en die verzamelen zich weer met andere landen onder de Verenigde Naties. Als 
één van hen wordt aangevallen, dan schieten de leden van deze naties elkaar te hulp. Onderling 
vervagen en wissen zij de grenzen, zo kun je binnen elk land in Europa reizen zonder belemmerende 
grenzen die je tegenhouden. Zij vormen als het ware één lichaam, en schuiven hun onenigheden 
opzij, want eenheid is kracht. Dit was ooit het samenwerkingsmodel van de Moslims. Het westen 
past princiepen toe wij ooit eens in onze gemeenschap toepasten! Wij verenigden landen en delen 
van de wereld onder één centraal gezag, wij vormden een geheel van Zuid-China tot aan Zuid-
Frankrijk, zonder onderlinge grenzen. Als het ene uiteinde werd aangevallen, dan rukte Moslims op 
vanuit het andere uiteinde om hen te verdedigen. Zo een macht durft men niet aan te vallen.  
 
De Islam leert ons op dit punt dus niet slechts een religieus karakter, namelijk dat wij ons als één 
lichaam dienen te voelen en gedragen, maar ook een zeer belangrijke strategische houding –die het 
westen zelf gebruikt terwijl de Islamitische landen dit helaas hebben verlaten. Of Moslims nu onrecht 
wordt aangedaan in Iraq, Afghanistan, Palestina, Pakistan, Mali, enzovoorts. Het maakt niet uit, wij 
schieten elkaar overal te hulp, zoals wij ook massaal de Syriërs nu te hulp zijn geschoten.  
 
Het grootste voordeel van zo een strategische houding is dat de vijand zich niet veilig voelt om de 
Ummah aan te vallen. Want de vijand kan vanuit elke hoek en op elk gebied vergolden worden. Hij 
zal tien keer nadenken voordat hij Moslims ergens aanvalt. Maar nu de neokoloniale 
marionettenregimes in de Islamitische wereld dit model de rug hebben toe gekeerd, en onze Ummah 
in kleine hapklare stukken is verdeel, worden onze landen zonder enige terughoudendheid 
aangevallen. En dit is waar wij voor zijn gewaarschuwd in de bekende Hadeeth waarin onze Wahn 
(zwakte) is voorspeld. Onze vijanden verzamelen zich als hongerige wolven om ons heen, en wij 
rennen als angstige schapen uiteen. Gaza wordt gebombardeerd en het Egyptische leger staat 
verdwaast toe te kijken. Moslims denken vaak dat onderlinge broederschap alleen in het hart leeft. 
Maar de Islam is een pragmatische religie en heeft deze broederschap binnen een politiek model 
gegoten, dat leven en land beschermd. En dit is hoe de Profeet het inzette. Het hart is inderdaad de 
basis, maar het blijft slechts bij leer wanneer dit model niet tot deze praktische uiting komt. 
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“Als de vijand een gewelddadigheid onderneemt in het Arabische schiereiland of in Iraq, dan zal het 
antwoord daarop plaats moeten kunnen vinden op zijn basis in Marokko of Nigeria of Indonesië. 
Hierdoor zal de vijand ook geen goed gebied vinden waarin hij terug zal kunnen reageren. Verder 
werkt deze operatie als verheffing van het moraal en zend het een praktische boodschap naar de 
Moslims overal; dat wij één Ummah zijn en dat assistentie niet gebonden is door grenzen.” 66 
 
En als wij de Moslims willen identificeren die dit strategische model wel toepassen in de praktijk, dan 
kunnen wij zeggen dat het slechts de Mujahideen zijn, van o.a. organisaties zoals Al-Qaedah. En 
daarom ziet het westen hen als de meest grote bedreiging. Want zij verwerpen de postkoloniaal 
getrokken grenzen in onze landen en binden zich hier niet aan, zoals de marionettenregimes dit wel 
braaf doen. Het kan toch niet zo zijn dat de Zionisten onze Palestijnse broeders bruut bombarderen 
in Gaza, en vervolgens in alle vrijheid hun ambassades kunnen vestigen in onze Islamitische landen?  
 
“Palestina zal nooit bevrijd worden behalve door de Jihaad. De Mujahid moet de begrenzingen niet 
accepteren, en de vijand de tijd en plek voor de strijd niet laten kiezen. Als omstandigheden moeilijk 
zijn in een bepaald gebied, dan zijn ze makkelijker in een ander gebied. Als het moeilijk is om de 
Jihaad te verrichten in Gaza, dan zijn er genoeg plaatsen op aarde. De doelen van de vijand kunnen 
overal op de wereld gevonden worden. Het is een verplichting voor de Mujahideen in Palestina om 
de vijand niet de tijd, de plek, en de voorwaarden van de strijd te laten bepalen. De doelwitten van 
de vijand kunnen overal gevonden worden, aangezien Israël niet de enige vijand is, echter is iedereen 
die hen steunt met wapens –waarmee onze mensen worden gedood in Palestina– een vijand. Als de 
Moslim Ummah Palestina wensen te bevrijden, en de bezetting van Jeruzalem en de vernietiging van 
Masjid Al-Aqsa wensen te stoppen, dan moeten zij de Mujahideen in Iraq (en Syrië) steunen, want zij 
zijn een reële hoop in het breken van de grenzen en obstakels die de Moslim Ummah ervan 
weerhouden om hun broeders bij te staan in Palestina. Want wanneer deze grenzen en obstakels 
worden verwijderd, dan kan de gehele Ummah participeren in het bevrijden van Palestina.” 67 
 
2. Dezelfde munt  
Momenteel voert de Moslim Ummah een oorlog tegen twee kampen, een externe vijand en een 
interne vijand. De externe vijand bestaat uit de bezettende westerse machten, hun vijandschap is 
voor niemand verborgen. De interne vijanden daarentegen is een ander verhaal, hun vijandschap 
groeit als een verborgen tumor in het lichaam. De vijandschap van de heersende tirannen in onze 
landen was niet voor iedereen zichtbaar. Maar sinds The War on Terror is hun dienstbaarheid aan de 
vijanden en hun verraderlijkheid steeds duidelijker geworden. Hierop volgde de Arabische Lente als 
antwoord –en toen werd hun gewetenloze vijandigheid nog duidelijker voor de Moslim Ummah.  
 
Er zijn talloze Profetische overleveringen waarin de heerschappij van de huidige tirannen voorspeld. 
Wij zijn duidelijk voor hen gewaarschuwd, eenieder die hen steunt in hun onrecht en tirannie staat 
een zware straf te wachten in het Hiernamaals. Deze tirannen hebben de Moslim Ummah verraden 
en ons verkocht aan de vijanden. En hun grootste verraad is de verkoop van Baytul Maqdis. Dus de 
Moslims moeten afstand nemen van deze tirannen, en hun onrecht en tirannie verwerpen.  
 
De Profeet zei: “Er zullen heersers na mij zijn die geen aandacht aan mijn leiding zullen schenken 
noch zullen ze mijn pad volgen. Wie hun leugens bevestigd en hen helpt in hun onderdrukking; zij zijn 
niet van mij, en ik ben niet van hen, en zij zullen niet worden toegelaten tot mijn Hawd (waterbron in 
het Paradijs). En wie hun leugens niet bevestigd en ze niet helpt in hun onderdrukking; zij zijn van 
mij, en ik ben van hen, en zij zullen worden toegelaten tot mijn Hawd.” *At-Targheeb wa Tarheeb] 
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Deze tirannen staan als obstakels in het pad van de overwinning, zolang zij met tirannie over ons 
heersen zal de situatie van de Moslim Ummah niet verbeteren. Ze zijn de handlangers van het 
westen: hun legers, hun geheime diensten, hun gevangenissen, grond en rijkdommen staan volledig 
ten dienste van hun koloniale meesters in het westen. Ze sporen Moslims op en leveren hen over aan 
Amerika, ze martelen hen in geheime folterkamers op orders van het Pentagon, hun legers worden 
ingezet tegen het volk, enzovoorts. Dus hoe kan een Moslim zulke tirannieke leiders steunen?  
 
Een man vroeg aan Abdullah ibn Masud: “Wanneer zal er dwaling zijn en hoe zal ik dit herkennen? Hij 
antwoordde: “Wanneer er leiders zullen zijn; indien jullie ze gehoorzamen zullen ze jullie in de hel 
doen belande. En als jullie ze ongehoorzaam zijn, zullen ze jullie doden.” *Mustadrak Al-Haakim] 
 
Dit is wat we momenteel duidelijk zien in Syrië en Egypte, degenen die Bashar Al-Assad en Generaal 
Al-Sisi gehoorzamen en hen helpen in de moordpartijen, kunnen rekenen op een zware bestraffing in 
de Hel. En de Moslims die tegen hen in opstand komen worden gewetenloos uitgemoord.  

 

وهصغم أهى الػيؽ السغيُد ***أهحيا واللعيؼ وال هبالي   
Zullen wij dan onverschillig als vee blijven leven. 

Bewerend in conform te vertoeven? 
 

ىتهً الحدود فال حدودُ *** وجيظلخ البالد بظاهىيها 
ُ
و ج  

Terwijl de bewoners van hun landen worden afgepeld. 
En alle grenzen worden geschonden? 

 

غلى أهخافىا وله حىىُد ؟*** وهمضغ ذلىا والػاز ًمص ي   
Terwijl wij op onze vernedering kauwen. 

En schande soldaten heeft; die over onze schouders heen lopen? 
 

بيني وبين الرٌ حد ُحظاِم *** هيهاث ًخفضني الصمان وإهما   
Nee! De tijd zal mij zeker niet vernederen! 

Zolang tussen mij en vernedering, het punt van mijn zwaard ligt. 
 
Maar de Mujahideen verspillen hun energie niet in uitputtende oorlogen of veldslagen waar geen 
winst te halen valt, noch aan oorlogen en veldslagen waar de prioriteiten niet ligt. Het bevrijden van 
Moslim gevangen is bijvoorbeeld belangrijker dan het veroveren van dorpen en steden, daarom 
hebben de Mujahideen al meerdere gevangenissen bevrijd de afgelopen jaren–in landen zoals 
Afghanistan, Iraq, Oezbekistan en Syrië uiteraard. Zij vechten daar waar de prioriteit ligt, en waar het 
toegankelijk en makkelijk is om te vechten, en waar draagvlak en winst te behalen is. Maar bij elke 
stap die ze zetten hebben ze één hoofddoel voor ogen, namelijk de bevrijding van Jeruzalem.  
 
“Amerika en Israël zijn twee kanten van dezelfde munt, dus als jij ziet dat jouw vijand zijn rechteroor 
streng heeft bewaakt en beschermd, verspil je tijd dan niet met het treffen van dit rechteroor: snijd 
zijn linkeroor af en hij zal ook streven. Het resultaat is hetzelfde. De Amerikanen zijn verspreid over 
de gehele wereld, zij hebben geen doctrine zoals de Joden die in Palestina wensen te blijven.” 68 
 
De interne vijand en de externe vijand zijn ook beiden twee kanten van dezelfde munt, de ene houdt 
de ander in leven. Wat wij ons dus moeten realiseren is dat deze marionettenregimes in de weg 
staan van de overwinning en de bevrijding van Baytul Maqdis. Zij weerhouden de Moslim Ummah 
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ervan om op te staan tegen het onrecht van het bezettende westen. Zij bewaken en beschermen de 
grenzen van de Zionisten, en houden hen in leven met grondstoffen. Zo voorzag Mubarak Israël met 
aardgas, zo een 40% van Israël’s aardgasverbruik werd door Egypte geleverd. En we hebben gezien 
hoe deze verraderlijke toevoer werd gestopt en de verstikkende Egyptische grenzen met Gaza weer 
opengingen na de val van Hosni Mubarak. En niet eens een dag na de militaire coupe van Generaal 
Al-Sisi werden de grenzen met Gaza al weer dichtgegooid, en de smokkeltunnels vernietigd door het 
Egyptische leger! Kortom, deze tirannieke tumor in de Ummah staat in de weg van de overwinning.  
 
En zelfs al zouden zij een gedeeltelijke vijandschap met de Ummah delen ten opzichte van Israël, 
omwille van politieke en nationalistische belangen: de vijand van onze vijand is niet automatisch een 
vriend. Wij hebben ook het communistische Sovjet-Unie als vijand gedeeld met Amerika in de 
Afghan-Sovjet oorlog, maar maakt dat van Amerika een vriend? Zeer zeker niet, de straten van Iraq 
en de bergen van Afghanistan kunnen hierover getuigen. Wij kunnen Amerika en Israël dus ook als 
vijanden delen met een vijand. Zo kan Iran een gedeelte vijandschap met ons delen, maar dat maakt 
het geen vriend. Wij weten dat de Sjiieten en Iran een eigen politieke ideologie najagen, die beslist 
niet voordelig is voor de Ummah. Het lelijk sektarische gezicht van dit Safawidische project hebben 
wij al zien ontrafelen in Iraq en Syrië. Dus hoe kunnen de Moslims nog in de waan leven dat dit onze 
broeders zijn, met wie we samen kunnen werken? En waarom maakt men zich zorgen om de 
zogeheten Salafistische invloed, maar wordt deze Safawidische dreiging volkomen genegeerd?  
 
“De complotten worden nog steeds gesmede tegen de Syrische revolutie, openlijk en verborgen, 
door internationale, regionale en lokale partijen met variërende en verschillende motieven. En hier is 
niets vreemds aan, aangezien het voor niemand –met kennis over de Religie, politiek, geschiedenis, 
geografie en militaire wetenschap– verborgen is dat de val van de seculiere nationalistische Baath 
regime in Damascus, een belangrijke en noodzakelijke stap is richting het bevrijden van Jeruzalem en 
Al-Aqsa. Ongeacht de politieke onenigheden tussen dit regime en de Zionisten, welke zelfs af en toe 
tot militaire confrontaties kunnen leiden. Echter, deze onenigheden tussen beiden bedreigen de 
toekomst van de Zionistische bezetting en haar bestaan niet, integendeel tot bijvoorbeeld de 
Mujahideen die deze wel bedreigen. En de verklaring van de vijand der mensheid Netanyahu op 7 
januari, waarin hij sprak over de noodzaak om meer grenshekken te bouwen op de bezette Golan 
Hoogte, tegen de grens aan van Syrië. Gevolgd door de Israëlisch bedreigingen om Syrië te 
bombarderen als de gewapende Syrische oppositie macht krijgen over de voorraad chemische 
wapens; is slechts een bewijs van de Joodse mate van afhankelijkheid ten opzichte van dit hypocriete 
regime en haar verdorven leger. Zij vinden hier veiligheid in en zijn bang voor de gevolgen van de 
ineenstorting en afwezigheid van dit regime, dit vormt een dreiging voor de Israëlische veiligheid.” 69 
 
De Sjiieten verklaren de Nobele Metgezellen openlijk voor ongelovigen, ze vervloeken hen in hun 
preken. Ze vervloeken zelfs de vrouw van de Profeet, Aicha, de Moeder der Gelovigen, en besmeuren 
haar met de meest lage aantijgingen. Hoe kan een Moslim dan nog zeggen dat dit onze broeders zijn 
waarmee wij moeten samen werken, en een eenheid vormen? Wanneer onze bloedeigen moeder op 
deze onbeschofte manier beschuldigd en aangevallen wordt door iemand, dan zouden we zo iemand 
excommuniceren. Maar nu de Moeder der Gelovigen wordt beschuldigd zien wij dit door de vingers? 
En beweert men dat de vijandschap tussen ons en de Sjiieten slechts door de geopolitiek van de 
verraderlijke Golfstaten wordt gedreven –die er bekend om staan de Islam te misbruiken. Is het 
vervloeken van de Metgezellen en de Moeder der Gelovigen een politieke of religieuze kwestie? 
Lezen wij de geschiedenis niet? We moeten werkelijk wat kennis opdoen over onze religie. Onze 
vijandschap met deze extreme sekte is niet uitgevonden door de verraderlijke Golfstaten, die een net 
zo grote kanker vormen in de Ummah als Iran. Deze vijandschap is echter bijna zo oud als de Islam.  
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Alle Moslims zien Salah Dinne Al-Ayubi als een held die Jeruzalem heeft bevrijd. Maar hoeveel 
Moslims weten dat hij voor de bevrijding van Jeruzalem eerst tegen de heersende Sjiieten 
(Fatimieden) in Egypte vocht –die direct in de weg stonden van deze verovering? Zeer vergelijkbaar 
met de huidige situatie in Syrië. De heersende tirannen staan direct in de weg van de Palestijnse 
bevrijding. Hun marionettenregimes beschermen de alsmaar uitbreidende Zionistische grenzen. Ze 
houden Moslims met een gewetenloos ijzere hand in het gareel, zelfs genocide gaat hen niet te ver.  
 
En sinds de val van enkele tirannen is de Ummah duidelijk herboren. Een nieuwe generatie soldaten 
is opgestaan –inshaAllah het beloofde leger dat voort zal trekken om Jeruzalem te bevrijden, en het 
laatste Islamitische Khalifaat in het Heilige Land te vestigen. Niemand had enkele jaren geleden 
kunnen verwachten dat de Mujahideen met de zwarte vlaggen van Tawheed en Kalasjnikovs in hun 
handen in alle trots zouden lopen over de straten van Bagdad, Damascus, Tripoli en Sanaa, voor de 
ogen van de gehele wereld. Dit zijn de verblijdende beelden van de overwinning die nadert! 
 
3. Krankzinnige Blitzkrieg  
Maar dat Moslims meerdere vijanden hebben, hetzij intern of extern, betekend niet wij hen allen 
tegelijkertijd bestrijden. De Moslims in Medina zouden ook niet al hun vijanden tegelijkertijd 
bevechten. Ze vochten eerst de polytheïstische Arabieren van Quraiysh, toen tegen de Joden in 
Khaybar, daarna tegen de Perzen en later tegen de Romeinen. Moslims hebben nooit een totale 
oorlog verklaard tegen alle vijanden. Welk verstand en welke religie kan hiervoor pleiten?  
 
Dat onze regimes interne vijanden zijn geworden betekend dus niet dat wij ze nu allemaal bestrijden, 
terwijl de Mujahideen nota bene verwikkeld zijn in oorlogen tegen internationale supermachten –in 
Iraq, Afghanistan, Mali en Palestina. Maar de Mujahideen vechten daar waar het noodzakelijk is om 
de Moslims te verdedigen, en de agressie van het regime bestreden moeten worden, zoals in Syrië. 
Ook in Pakistan en Jemen streden de Mujahideen tegen het leger toen ze destijds werden 
aangevallen. Onze marionettenlegers, bestuurd door het westen, zijn de Ummah overduidelijk 
vijandig. Maar hen allemaal tegelijkertijd bevechten, zonder draagvlak en middelen, is onrealistisch.  
 
Alleen een idioot zoals George Bush opent op meerdere fronten uitputtende oorlogen, hetgeen in de 
vernederende ondergang van Amerika resulteerde. George Bush leed aan de grootheidswaanzin 
waar alle tirannen aan lijden. Zoals Adolf Hitler, die aan de ene kant vocht tegen de geallieerden, en 
in zijn grootheidswaanzin ook nog eens de Sovjet-Unie penetreerde. Hetgeen in zijn fatale ondergang 
resulteerde. Hitler had op zijn beurt niets geleerd van Napoleon, die exact dezelfde nederlaagheeft 
geleden in Rusland. Zo dacht ome Bush en zijn bende oorlogsprofiteurs ook even snel een oorlog te 
winnen in Afghanistan, en Iraq als tussendoortje mee te pikken. Hetgeen in hun fatale ondergang 
resulteerde, en het kapitalistische westen in alsmaar diepere economische recessie deed kelderen.  
 
Soms is het ook wijs om te vergeven omwille van een groter doel. Zo heeft het democratische regime 
van Hamas de Mujahideen van Jund Ansar Allah aangevallen, slechts omdat ze opriepen tot de 
Sharia. De Mujahideen stonden volledig in hun recht om zich te wreken, maar zij hebben ervoor 
gekozen om Hamas te vergeven. Omdat het verzet tegen de bezettende Zionisten hierdoor zou 
verzwakken. Dus de Moslims kunnen vanwege een groter belang besluiten te vergeven. Wanneer 
deze aanvallen echter aanhoudend en structureel zijn, kunnen ze moeilijk vergeven worden.  
 
En niet elke vijandschap is hetzelfde, want sommige gevechten worden niet vanwege onrecht en 
onderdrukking gevochten. Ze kunnen ook ontstaan vanwege geëscaleerde meningsverschillen. Dit is 
zelfs gebeurd tussen de Nobele Metgezellen, dus laat staan de Moslims van tegenwoordig. In dit 
soort situaties is er geen sprake van een ideologische vijandschap, noch wenst de ene partij de 
andere doelbewust onrecht aan te doen en zijn tirannieke wil op te dringen. Het gevaar is echter dat 
vijandige derden dit soort conflicten vaak misbruiken, door een partij te kiezen en het probleem op 
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te blazen, om hun eigen agenda daarmee te behartigen. De Moslims moeten in dit soort situaties 
wijsheid inzetten om tot een verzoening te komen, en dit meningsverschil niet laten misbruiken.  
 
Zoals Allah openbaarde: “..En zij die, wanneer onrecht hen treft, zichzelf verdedigen. Doch de 
vergeling voor een slechte daad is het daaraan gelijke, maar degene die vergeeft en verzoent: zijn 
beloning rust bij Allah. Hij houdt niet van de onrechtplegers, maar er is geen verwijt tegen degene die 
zich verdedigen nadat hun onrecht is aangedaan. Het verwijt is slechts tegen de mensen die onrecht 
aandeden, en ten onrechte buitensporig handelden op aarde. Zij zullen een pijnlijke straf ontvangen. 
Maar wie geduldig is en vergeeft: voorwaar dat is teken van sterk karakter.” *As-Shura, 39 t/m 43]  

 

ل ظباه أخدعي ول مابل*** وما هى إال الىحي أو حد مسهف  جٍص  
Het is slechts de Goddelijke openbaring of de punt van het zwaard. 

Die elk scheefgezakte hoogmoedige recht krijgen. 
 

وهرا دواء الداء مً ول غادٌ*** فهرا دواء الداء مً ول حاهل   
Het ene is een medicijn voor elke arrogante. 

En het ander een medicijn voor elke verstandige. 
 
En in sommige gevallen kiezen de Mujahideen ervoor om zich slechts te focussen op Dawah als hier 
vruchtbaar grond voor is, zoals in Tunesië en Libië, zolang ze hier de vrijheid voor krijgen en niet 
vervolgd worden –hetgeen nu helaas wel in toenemende mate gebeurd omdat de regerende partijen 
witte voetjes willen winnen bij het westen. De Mujahideen worden vaak in oorlogen gedwongen 
waar zij niet voor kiezen. Als zij de kans niet krijgen om op vreedzame wijze Dawah te verrichten, en 
vervolgd worden, zoals nu gebeurd met Ansar As-Sharia in Tunesië en Libië, dan zullen zij zich 
hiertegen moeten verdedigen. Zoals Ansar As-Sharia zich ook in Jemen heeft moeten verdedigen.  
 
“Al-Qaedah en de groepen die hieraan geallieerd zijn, hebben er niets aan om het Libische regime te 
bestrijden, noch elk ander Libische partij na het Qadaffi regime. En zij hebben geen voordeel in zo 
een gevecht. Maar als een kleine groep huurlingen, die valselijk claimen een onderdeel te zijn van het 
Libische volk, vastberaden zijn in het confronteren van de Mujahideen, en een oorlog tegen hen 
verklaren, en een gewapend conflict tegen hen starten: dan is er in dat geval geen enkele partij op 
aarde in staat om de Mujahideen te beheersen, noch zijn ze in staat om het karakter van hun reactie 
tegen deze agressie te voorspellen. Dus de wijzen moeten zich hiervan weerhouden! 
 
En ik wil de Mujahid jeugd erop wijzen dat de organisatie van Al-Qaedah hen niet oproept om een 
Islamitische emiraat te verkondigen of iets soortgelijks, of het nu in Libië is of ergens anders. 
Toekomstige en gevoelige beslissingen gerelateerd aan het Islamitische politieke beleid en het 
algemene belang van de Ummah, behoort niet tot het domein van individuen en kleine groepen, of 
zelfs grote groepen. Tenzij de noodzakelijke gewapende kracht en machtsbasis is gevestigd. Eerder 
kunnen deze beslissingen slechts, en Allah weet het beste, genomen worden door welgegronde 
geleerde, en ervaren commandanten, en rechtgeschapen en invloedrijke vertegenwoordigers van de 
Ummah. Maar Al-Qaedah roept alle delen van de Ummah op om hun revolutionaire inspanningen, 
populaire volksbeweging, Dawah handelingen en voorbereidingswerk voort te zetten.” 70 
 
We zien dat de Moslims in Egypte er (nog) niet voor hebben gekozen om een georganiseerd 
gewapend verzet te voeren tegen het leger. Want de Mujahideen springen niet roekeloos in een 
oorlog, hier moet eerst draagvlak voor zijn en de nodige middelen. Het heeft ook ruim 8 maanden 
geduurd voordat de Jihaad in Syrië opgang kwam, maar kijk hoe succesvol de Jihaad nu is in Syrië na 
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2,5 jaar tijd. Dagelijks boeken de Mujahideen successen. En natuurlijk vraagt dit om opofferingen. 
Oorlog bestaat uit veldslagen van winst en verlies, het wisselt af, maar het gaat om het eindresultaat.  
 
“En toon geen zwakheid door de vervolging van het vijandige volk. Als jullie lijden, lijden zij ook, net 
zoals jullie lijden. Maar jullie verwachten van Allah, wat zij niet verwachten.” *An-Nisaa, Aya 104] 
 
Het is geen Blitzkrieg wat we voeren, en we hebben gezien hoe de snelle winsten van Hitler zijn 
geëindigd. Wat heb je aan deze snelle winsten als je ze niet kunt waarborgen? Na wat grote 
tegenslagen in Syrië het afgelopen jaar, en het regime van Bashar weer terug leek te komen met de 
hulp van Iran en Hezbollah, hebben de Mujahideen een flinke inhaalslag gemaakt. Hetgeen werd 
beantwoord met de monsterlijke gifgasaanval in Ghouta op onschuldige burgers –een duidelijke 
wanhoopsdaad uit frustratie. Maar dit nobele pad vraagt om zulke grote opofferen en inspanning.  
 
“Syrische rebellen hebben een onverwachte meevaller gekregen, in de vorm van grote wapen 
voorraden die in beslag zijn genomen in een strijd de afgelopen weken, met inbegrip van voorraden 
zware wapens die recente winsten door regeringstroepen kunnen compenseren, zeiden Amerikaanse 
ambtenaren in het Midden-Oosten. De wapens bevatten honderden geavanceerde anti-tank 
raketten, buit genomen in de strijd in de buurt van Damascus, en een flinke stoet gepantserde 
voertuigen, machinegeweren en raketten uit een Syrische vliegbasis die deze maand bestormd is.  
 
“De verovering van Mennagh ziet er erg belangrijk uit, want de rebellen hebben daar veel wapens 
buit gemaakt. Het Syrische regime gebruikte de luchtmachtbasis voor de opslag van wapens, en ze 
hadden veel goederen van goede kwaliteit,” zei een hoge intelligentie ambtenaar die met ons sprak 
op de voorwaarde dat wij zijn naam en nationaliteit niet bekend maken. Jeffrey White, een voormalig 
analist voor het Pentagon, noemde de buit groter dan gebruikelijk en zei “Het zal de rebellen zeker 
helpen, vooral in Aleppo. De rebellen maken trage voortgang in het veroveren van regering-bezette 
posities, vooral in het noorden. Het is geen Blitzkrieg, het is een traag en slijpend proces.” 71 
 
4. Blinde vijandschap  
De Mujahideen verdedigen zich verder ook slechts tegen het onrecht dat de Ummah wordt 
aangedaan. Het is niet alleen onrechtvaardig om onschuldigen te bestrijden: maar de Mujahideen 
hebben er ook geen enkele belang bij om meer vijanden te creëren dan ze al hebben. Geen enkel 
verstandig persoon zou vijandschap uitlokken en slapende honden wakker maken. De Mujahideen 
hebben het al druk genoeg met de vele vijanden die ze nu bevechten, dus waarom zouden ze nieuwe 
vijanden maken? Het westen heeft er echter wel belangen bij om zoveel mogelijk vijanden te creëren 
tegen de Mujahideen, die zich naast Amerika voegen in de zogenaamde War on Terror, om de druk 
voor henzelf te verlichten. Daarom schildert het westen de oorlogen in Iraq en Syrië graag af als 
sektarische burgeroorlogen waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen vijanden, en daarom 
probeert het westen de verschillende strijdgroepen in Syrië ook tegen elkaar op te zetten.  
 
“We hoeven niet duidelijk te maken dat wanneer iemand druk bezig is met het bevechten van de 
Amerikanen, dat hij er ook het meeste belang bij heeft om zijn vijanden zo minimaal mogelijk te 
houden en zijn vrienden te vermeerderen. En hoe kan hij dat niet doen terwijl hij tegenover de meest 
sterke militaire macht op de wereld staat? In Iraq heb je bijvoorbeeld veel groepen, zoals de 
Christenen, de Joden en de Jazidi sekte. En Al-Qaedah heeft niets tegen hen ondernomen, omdat Al-
Qaedah druk bezig is in Iraq met de Jihaad tegen de bezettende Kruisvaarders. Dus wij zijn slechts 
tegen eenieder die de Amerikanen in Iraq helpt tegen de Moslims, in woorden of in daden. Maar de 
partijen die het eens waren met Amerika voor de invasie van Iraq, en hun aanmoedigden en 
ondersteunden, in het bevechten van degene die zich tegen deze invasie verzetten: zij hebben er het 
grootste belang bij om nieuwe fronten te openen tegen de Mujahideen, om de druk te verlichten 
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voor de Amerikanen. En deze rolverdeling vind plaatst tussen de Amerikanen en die partijen. En zij 
proberen de feiten zoveel mogelijk te verdoezelen, en één van hun plotten in het verdoezelen van de 
feiten is het portretteren van de Mujahideen als krankzinnige bloeddorstige maniakken die door 
zullen blijven vechten tot de laatste man. En elke keer als de Mujahideen jullie toespreken in de taal 
van redelijkheid: verwarren zij de zaken en doen ze jullie hiervan afdwalen. Zodat jullie blijven 
vechten. Wij hebben herhaaldelijk een politiek voorstel gedaan aan het westen, maar de leiders in 
het westen zijn druk bezig om hier verwarring over te verspreiden. Shaykh Usama bin Laden heeft 
een vredesverdrag aan het westen en Amerika voorgesteld, en ik heb ook aan het westen uitgelegd 
dat de weg naar vrede: terugtrekking uit de onze landen betekend, en stoppen met het plunderen 
van onze grondstoffen, en stoppen met steun aan de corrupte overheden in onze landen.” 72 
 
Dit is altijd het beleid van de Mujahideen geweest, in welk land dan ook. En dit blijft onze beleid, ook 
in Syrië. Het westen schetst de oorlog in Syrië graag af als een sektarische burgeroorlog, zodat ze de 
gedooghouding van de internationale gemeenschap tegenover de genocide kan verkopen in de 
publieke opinie: want in zo een wespennest wil niemand zich natuurlijk mengen, men kan het de 
internationale gemeenschap dus niet kwalijk nemen. En zodat de Mujahideen, die zich wel verzetten 
tegen deze brute genocide en het Syrische volk wel verdedigen, in een kwaad daglicht worden gezet.  
 
“Wij zijn van mening dat het een onderdeel van de Sharia politiek is, dat wij onze handen niet 
opheffen en onze wapens niet inzetten tegen de sekten die hun handen niet opheffen en hun kwaad 
niet tegen de Mujahideen richten; tijdens onze verdediging tegen dit criminele Syrische regime –de 
aanvallende vijand– dat moord en corruptie verspreidt, in bijvoorbeeld de provincie van Dar’aa. Er 
zijn Christelijke dorpen die zich niet met kwaad tegen de Mujahideen hebben gekeerd, noch steunen 
zij het Syrische regime tegen de Mujahideen. Dus de Mujahideen hebben hun handen ook niet tegen 
hen opgeheven. En zo ook in Idlib waar een aantal sekten hun handen niet op hebben geheven tegen 
de Mujahideen, noch steunden zij het regime. Dus de Mujahideen heften hun handen ook niet tegen 
hen op. En dit is het pad van de mensen van Jihaad in onze tijd: in hun Jihaad waarbij zij zich 
verdedigen tegen de aanvallende vijand. Zoals dit ook duidelijk is voor eenieder die hun biografie en 
Jihaad kent en volgt. De Mujahideen zijn ervan overtuigd dat de meest belangrijke verplichting op dit 
moment, de Jihad is tegen dit vijandige regime en de groepen, partijen en sekten die het steunen.” 73 
 
Wij hebben geen blinde vijandschap tegenover eenieder die een ander geloof belijdt, of er een 
andere ideologie op na houdt, zolang diegenen de Moslims met rust laten. Het westen probeert ons 
in haar duivelse propaganda af te schilderen als barbaren die on-gediscrimineerd onschuldigen 
vermoorden, maar de orders van onze Mujahid leiders liggen ver van het beeld dat de media schetst.  
 
“Wij adviseren om de operaties te bundelen tegen de moordmilities van het Syrische regime en haar 
intelligentiedienst, en degene die tegen jullie vechten van het leger. Wat betreft degene die niet met 
het regime tegen jullie in strijd zijn getreden, het is verplicht om hun met rust te laten, en om hen 
aan te moedigen neutraal en onpartijdig te blijven. Dit geld ook voor de Christenen en de Druzen en 
anderen, die volledig neutraal zijn of zelfs heldhaftig steun hebben verklaard aan de opstandelingen. 
Aangezien Religie rechtvaardigheid betekend, en goedheid tonen tegenover degene die goed voor je 
is, en dankbaar zijn aan degene die rechtvaardig is, en hem belonen met het goede.” 74 
 
5. Het meningsverschil  
Veel Moslims zijn het niet eens met bepaalde oorlogsstrategieën van Al-Qaedah –zo verwerpen veel 
Moslims de aanslagen die in het westen worden gepleegd. Maar betekent dit dat zij Al-Qaedah ook 
als strijdorganisatie afwijzen? Nee, zelfs binnen de organisatie hebben verschillende leden en 

                                                             
72

 Uit het interview ‘Hot Issues’ met Dr. Ayman Az-Zawahiri, 10 september 2006. As-Sahab Media.    
73 Het militaire beraad van Jabhat An-Nusra in Dar’aa ‘Een boodschap aan de Druzen en de mensen van Syrië’. 
74 Uit de boodschap ‘De Syrische lente’ door Majid ibn Mahmud Majid, Amir van Abdullah Azzam Brigades. 
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verstakken meningsverschillen met elkaar over bepaalde oorlogsstrategieën en tactieken die 
nationaal of internationaal worden uitgevoerd. Maar toch werken ze nauw samen. Want ondanks 
deze meningsverschillen delen ze wel hetzelfde doel, hetzelfde motief, hetzelfde streven, en delen ze 
in brede lijnen dezelfde ideologie. En dit is niet vreemd, Amerika heeft ook bepaalde 
oorlogsstrategieën die niet worden gedeeld door al haar bondgenoten. Zo heeft Amerika openlijk 
toegeven, onder de Bush administratie, dat ze bereid is tot wel honderd onschuldige burgers te 
bombarderen als hiermee één ‘High Value Target’ wordt getroffen. Ongetwijfeld zullen niet alle 
westerse landen dit oorlogsbeleid delen, maar ze blijven wel nauw samenwerken met Amerika, het 
blijven loyale bondgenoten van elkaar. Want ze delen dezelfde ideologie, hetzelfde doel, hetzelfde 
streven, enzovoorts. Dus dit gaat ook op voor veel Moslims die van mening verschillen, over 
bepaalde strategieën en oorlogsbeleid, met de Mujahideen van Al-Qaedah of elk andere strijdgroep.  
 
Al-Qaedah en alle andere Mujahideen hebben als doel om onze landen te bevrijden van de interne 
bezetting door tirannieke marionettenregime en de externe bezetting van oorlogszuchtige westerse 
landen. Ze hebben als doel een rechtvaardige Islamitische staat te stichten, met rechtgeleide 
Islamitische regimes die het volk met menswaardigheid zullen behandelen, in plaats van 
onderdrukken en vervolgen. Een regime dat het volk, hetzij Moslims of ongelovigen, haar religieuze 
vrijheden zal geven. Met een leger dat haar volk zal beschermen en niet zal uitmoorden. Geregeerd 
door een Islamitische leider die door het volk zelf wordt uitgekozen. Dit alles, integendeel tot de 
dictatoriale marionettenregimes die nu over de Moslims regeren. Elke Moslim deelt dit streven, elke 
Moslim deelt deze wens, en deze ideologie. Maar betekend het dat elke Moslim het eens is met de 
strategie en de manier waarop de Mujahideen dit proberen te bereiken? Nee, dat hoeft niet.  
 
Sommige denken bijvoorbeeld dat dit ook bereikt kan worden middels het democratische proces. 
Maar hebben gezien hoe deze methode heeft gefaald in Egypte, dus wellicht zullen de meesten die 
hiervan overtuigd waren nu ook van mening en strategie veranderen. En de organisatie van Al-
Qaedah is niet bekrompen en star, ze staan open voor suggesties en adviezen, dit hebben ze 
herhaaldelijk aangegeven. Ze hebben bijvoorbeeld Islamitische geleerden uitnodigt om hun te 
adviseren in belangrijke kwesties. En ze hebben deze adviezen en bemiddelingen van geleerden en 
andere prominente figuren in de Ummah ook meerdere malen geaccepteerd. Al-Qaedah is wat dat 
betreft een hele flexibele en dynamische organisatie, die niet vastgeroest zit in haar eigen 
standpunten. Zolang het eerder genoemde agenda maar als hoofddoel blijft staan, en de oplossingen 
en alternatieven die aangeboden ook realistisch en pragmatisch zijn. Als er Moslims zijn die een 
realistische, efficiëntere en eenvoudigere manier kunnen bedenken om onze landen van de interne 
en externe bezetting te bevrijden, om een rechtvaardige Islamitische staat te stichten, dan zijn ze 
altijd welkom. Het probleem is echter dat veel Moslims deze ideologie en dit doel slechts delen in 
theorie, terwijl de concrete uitwerking van deze theorie ontbreekt in de actuele praktijk. Het kan niet 
slechts bij wensdenken en intellectuele verzadiging blijven, zonder een praktische contextualisering.  
 
6. Verblijdende beloften  
De Islamitische staat is het droomland waarnaar elke Moslim snakt, het invoeren van de Sharia zal 
vrijwel alle problemen oplossen waarmee de Moslim Ummah nu te kampen heeft. Het biedt een 
gezond alternatief voor de mensheid, het is de enige concurrent van het gewetenloze kapitalisme. En 
wij zien dat de verblijdende belofte van de overwinning realiteit begint te worden –de terugkeer van 
het Islamitische Khalifaat lijkt op de voordeur te staan met de successen van de Mujahideen in Syrië. 
Maar de weg is nog lang en vraag veel opoffering. De vraag is slechts: wie is bereid ze te maken? 
 
Umraan ibn Al-Haseen heeft van de Profeet overgeleverd: “Er zal een partij in mijn Ummah aanwezig 
blijven die voor de waarheid zullen strijden, zij zullen zich over degene die hun vijandig zijn 
manifesteren, totdat de laatsten van hen de Anti-Christ (Maseeh Ad-Dadjaal) zullen bevechten. En zij 
zullen zich in As-Shaam (Groot-Syrië) en de randgebieden bevinden.” *At-Tabari, Isnaad Saheeh]  
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Er zijn vele overleveringen waarin de overwinning van de Islam wordt voorspeld, de koers van dit 
schip is reeds genavigeerd, daar kan niemand wat aan veranderen. De vraag is echter of wij aan 
boord wensen te stappen en onderdeel uit wensen te maken van deze legendarische overwinning die 
zich nu voor onze ogen begint af te spelen. Of laten wij het allemaal aan onze neus voorbij gaan?  
 
Abu Umaama Al-Baahili heeft van de Profeet overgeleverd: “Er zal een partij aanwezig blijven in mijn 
Ummah die zich op de waarheid bevindt, ze zullen over hun vijanden zegevieren. Degene die zich 
tegen hun keert zal hen niet kunnen deren, behalve datgene wat hun voorgeschreven is aan 
beproevingen, zij zullen zoals een voedselbord zijn tussen mensen die ervan eten. Totdat het bevel 
van Allah komt terwijl zij in die toestand zijn.” De Profeet werd gevraagd waar zij zich bevinden. Hij 
zei: “In Jeruzalem en de omringende gebieden van Jeruzalem.” *At-Tabari, Isnaad Saheeh] 
 
De terugkomst van de Islamitisch staat is een belofte van Allah aan Zijn Profeet waar geen ontkomen 
aan is, hoe hard men dit ook probeert te bestrijden en tegen te houden. De terugkomst van een 
rechtvaardig Islamitische regime is een feit, vroeg of laat. Wees hier maar van overtuigd. En de 
huidige Arabische Lente is hier een duidelijke voorbode van, met name de huidige oorlog in Syrië.  
 
Hudayfa ibn Al-Yamanni heeft van Profeet overgeleverd: “Er zal Profeetschap onder jullie zijn zolang 
Allah het wenst, daarna zal Allah het verwijderen wanneer Hij het wenst. Dan zal er Khilafah zijn 
volgens de Profetische methode, dit zal blijven zolang als Allah het wenst, daarna zal Allah het 
verwijderen wanneer Hij het wenst. Dan zal er een vastklampende heerschappij zijn voor zolang Allah 
het wenst, daarna zal Allah het verwijderen wanneer Hij wenst. Dan zal er een tirannieke 
heerschappij zijn zolang Allah het wenst, daarna zal Allah het verwijderen wanneer Hij wenst. Hierna 
zal er Khilafah zijn op de Profetische methode.” Toen bleef de Profeet stil. *As-Silsilah As-Saheehah] 
 
Deze Hadeeth helpt de naïeve Moslims die naar een democratische rechtstaat streven uit hun 
dromen, want er zullen vastklampende heerschappijen zijn (monarchieën, dictaturen), er zullen 
tirannieke heerschappijen zijn (militaire junta) en er zal Khilafah zijn. Wij zien hier nergens tussen 
staan dat er ook een periode zal zijn waarin er met een democratische rechtstaat geregeerd zal 
worden, en de Moslims in Egypte hebben deze realiteit onlangs van dichtbij mogen meemaken! 
 
We hebben bijna alle voorspelde fasen gehad, en de laatste fase van tirannieke heerschappij begin 
langzaam te verdwijnen en lijkt plaats te maken voor het Khalifaat. De Profeet heeft ook voorspeld 
dat het Islamitische leiderschap als eerste zal verdwijnen in de Ummah, en dit hebben wij met eigen 
ogen gezien. Het eerste wat inderdaad in deze Ummah verdween was het Islamitische leiderschap. 
Dus als we deze voorspelling van de Profeet met onze eigen ogen uit hebben zien komen, dan 
kunnen wij niet twijfelen aan zijn voorspelling dat het Islamitische leiderschap ook terug zal keren! 
Hoe lang deze weg ook nog mag duren, en hoe zwaar de opofferingen op dit pad ook mogen zijn.  
 
Abu Umaamah Al-Baahili heeft van de Profeet overgeleverd: “De knopen van Islam zullen één voor 
één losgemaakt worden. Iedere keer wanneer er een knoop losgemaakt wordt, zullen de mensen 
zich aan het volgende vastklampen. De eerste knoop die losgemaakt zal worden is het leiderschap 
(al-huqm), en de laatste zal het gebed zijn.” *Musnad Imam Ahmad en At-Tabaraani in Al-Kabir] 
 
7. Apocalyptische Goudkoorts  
Wij moeten weer werken naar die leiderschapspositie die de wereld op dit moment nodig heeft. Het 
feit dat de wereldbevolking in deze ellende verkeert, komt omdat wij onze verantwoordelijkheid van 
wereldleiderschap hebben verwaarloosd. Het wordt dus hoog tijd dat we dit weer oppakken. Maar 
zoals we duidelijk uit het volgende vers lezen, is de voorwaarde dat wij gelovigen zijn en goede 
daden verrichten. En angst en beproeving hieraan voorafgaan gaan, zoals we nu zien in Syrië.  
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Het is de belofte van Allah, die Hij in het volgende vers heeft geopenbaard: “En Allah heeft degenen 
die geloven onder jullie, en goede werken verrichten, beloofd dat Hij hen zeker autoriteit op aarde 
zal schenken, zoals Hij degenen voor hen autoriteit schonk. En dat Hij hun godsdienst, waarover Hij 
tevreden is, zeker zal vestigen. En hun angst vervangt met veiligheid.” *Surah An-Noor, Aya 55]  
 
Wij moeten geen valse beloften maken, Moslims zullen het in de beginfase niet gemakkelijk krijgen 
wanneer de Islamitische staat wordt gevestigd. Het was juist toen de Moslims naar Medina waren 
geïmmigreerd, en daar een Islamitische staat hadden gevestigd: dat de Arabieren, de Joodse 
stammen en de hypocrieten zich massaal tegen hen verzamelden. Het zal dus niet makkelijk worden.  
 
Wij zullen de wereld ook niet overdonderen met een wetenschappelijke verlichting. Vaak verwijzen 
Moslims naar de welvaart en de wetenschappelijke verlichting in Andalusië. En hebben op basis van 
deze geschiedenis een geromantiseerd beeld van de Sharia die helemaal niet aansluit met de huidige 
werkelijkheid. De realiteit is dat dit historische project een lange weg zal zijn die veel opoffering zal 
vragen van de Ummah. Zoals John F. Kennedy zei “Vraag niet wat het land voor jou kan doen, maar 
vraag jezelf af wat jij voor het land kunt doen.” Dit is de mentaliteit die wij juist moeten hebben.  
 
“Het is nodig om weer nieuw leven te blazen in de islamitische gemeenschap, die begraven is onder 
de brokstukken van tradities uit verschillende generaties. Het is bedolven onder het gewicht van 
deze foute wetten en gewoonten, die niet in het minst aan de Islamitische leerstellingen verwant 
zijn. Ik ben mij bewust dat tussen de poging tot herleving en het verkrijgen van leiderschap een grote 
afstand bestaat. Het leiderschap van de mens is al lang overgegaan naar andere ideologieën en 
andere volkeren, andere opvattingen en andere systemen. Dit gebeurde in het tijdperk waar de 
Europese intelligentie fantastische wetenschappelijke, culturele, juridische en materiële prestaties 
verrichtte –hierdoor heeft de mens een vooruitgang geboekt, die tot grote creatieve hoogte en 
materieel comfort leidde. Het is niet gemakkelijk om fouten bij de uitvinders van deze fantastische 
zaken te vinden, zeker niet omdat wij in de zogenoemde Islamitische wereld totaal verstoken zijn van 
deze schoonheid. Maar ondanks dit alles, is het nodig om de Islam nieuw leven in te blazen.  
 
De huidige moslimgemeenschap is niet in staat om grote ingenieuze uitvindingen te ontwikkelen 
voor de mensheid, voor welk superioriteit de wereld haar hoofd zal buigen en waarmee zij opnieuw 
de wereldleiding over zal kunnen nemen –dit wordt ook niet van haar verwacht. De Europese 
creatieve geest is ons op dit gebied ver vooruit, en in de eerst volgende eeuwen hoeven we niet te 
verwachten dat wij met Europa op dit gebied om de superioriteit kunnen wedijveren. Maar we 
hebben wel andere eigenschappen: eigenschappen die de moderne samenleving niet bezit. En de 
schoonheid van dit nieuwe systeem kan niet gewaardeerd worden tenzij het een concrete vorm 
aanneemt. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenschap volgens dit systeem georganiseerd is en 
wij de wereld het laten zien. Om dit te bereiken moeten wij het initiatief nemen om een beweging te 
starten die de Islam in een aantal landen nieuw leven zal blazen. Alleen zo een soort beweging kan 
uiteindelijk de status van het wereldleiderschap bereiken, of de weg daartoe nu kort of lang is.” 75 
 
De Islamitische partijen die het volk valse beloften maken, die zij niet waar kunnen maken, zijn in de 
val getrapt van het democratische machtsspel van concurrentie. Het is kenmerkend voor 
democratische partijen, die uit zijn op macht en zetels, om valse beloften te maken en daarmee 
stemmen te winnen. En we hebben gezien hoe het met deze partijen is geëindigd in o.a. Egypte, nu 
zij deze beloften niet waar kunnen maken. De Sharia belooft menswaardigheid en vraagt om 
opoffering, de staat en het volk moeten zich samen ten dienste stellen voor een groter doel, de 
Sharia belooft niet slechts melk en brood. De partijen die wereldse zaken beloven aan de stemmers, 
die ze niet waar hebben kunnen maken. En de stemmers die deze partijen nu al beginnen weg jagen 
voordat zij hun termijn hebben af kunnen ronden. Hebben beiden een enorme fout gemaakt.  

                                                             
75 Sayyid Qutb, Mijlpalen, 1964. 
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Er is namelijk van de Profeet overgeleverd: “Allah zal niet spreken tegen drie soorten mensen op het 
Dag des Oordeels, noch zal Hij hen reinigen, en zij zullen een strenge straf krijgen.. Waaronder een 
man die trouw zweert aan een leider slechts voor wereldse redenen, en als hij krijgt wat hij wenst 
dan is hij loyaal, maar als hij dit niet krijgt dan is hij niet loyaal.” *Saheeh Bukhari en Muslim+  
 
Het moet niet zo zijn dat wij onze wereld faciliteren middels de religie. Integendeel, wij moeten onze 
religie faciliteren middels de wereld. Dus we proberen een veilige, economisch gezonde, 
rechtvaardige maatschappij op te bouwen: zodat het aanbidden van Allah, het verrichten van goede 
daden en moraliteit, makkelijk worden gemaakt voor de mensen. Zo moeten wij de religie proberen 
te faciliteren middels de wereld, en niet andersom. Dit is de schakel die velen om moeten zetten.  
 
Zoals overgeleverd door Abu Hurairah: “In het einde der tijden zullen er mannen zijn die de wereld 
zullen vermengen met religie, ze zullen de mensen misleiden in zachte schaapsvachten, hun woorden 
zijn zo zoet als honing, maar ze zullen harten van wolven hebben.” *At-Tirmidhi, Hassan] 
 
Toen de Moslims een uitweg zochten van de vervolgingen die ze in Mekka ondergingen, en de 
Profeet onderdak zocht bij de Ansaar in Medina, vroeg hij aan de stammen Aws en Al-Khazradj “Ik 
nodig jullie uit tot de eed van trouw, dat jullie mij zullen beschermen zoals jullie je vrouwen en 
kinderen zouden beschermen.” Toen vroegen zij hem “Wat zit hierin voor ons oh Boodschapper van 
Allah?” Wat antwoordde de Profeet hen? De overwinning? Rijkdom? Lage brandstofprijzen? Maakte 
hij valse beloften zoals de democratische partijen dat doen? Nee, hij zei “In ruil hiervoor krijgen jullie 
het Paradijs.” Hierop staken de stammen hun hand uit en zeiden “Wij beloven loyaliteit in tijden van 
voorspoed en tegenspoed.” Dit is het fundament waarop een Islamitische staat wordt gebouwd. 
 
Het klopt inderdaad dat de rust, vrede en veiligheid die de Islam zal vestigen ook bodem zal bieden 
voor wereldse en wetenschappelijke vooruitgangen. Zelfs de grondlegger van het kapitalisme Adam 
Smith heeft dit erkend. Maar dit is (in deze fase) niet het primaire motief noch het hoofddoel van de 
Moslims. We kunnen deze voordelen duidelijk maken, maar we moeten mensen niet misleiden met 
valse beloften. Wat wij nu kunnen beloven is dat dit gezegende project onze eer zal herstellen, en 
ons menswaardigheid zal geven. Maar niet zonder grote opofferingen en zware beproevingen.  
 
“Het rijk van de Kaliefen lijkt op de eerste staat waarin de wereld genoot van die mate van rust, die 
nodig was geweest voor de kweek van wetenschappen. Het was onder de bescherming van die 
vrijgevige en schitterende prinsen, dat de oude filosofie en astronomie van de Grieken werd hersteld, 
en in het Oosten werden gevestigd. De rust die hun zachtaardige, rechtvaardige en religieuze 
overheid verspreidde over het uitgestrekte (Islamitische) rijk, deed de nieuwsgierigheid van de 
mensheid herleven, om onderzoek te doen naar de verbindende principes van de natuur.” 76 
 
Kijk hoe een arme, vervolgde, kleine groep, te midden van een kansloos woestijn, binnen enkele 
decennia een imperium wist te stichten, dat van Zuid-China tot aan Zuid-Frankrijk reikte, met nu 
bijna 2 miljard onderdanen. De bron van dit bijzondere succes was de Islam –maar dit werd niet 
bereikt zonder toewijding en opofferingen. De eerste Moslims waren speciaal omdat zij deze Religie 
op hun schouders hebben gedragen. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij nu Moslims zijn, en 
onze geloofsovertuiging in vrijheid kunnen belijden. En wij moeten hetzelfde betekenen voor de 
toekomstige generaties die tot de Islam zullen bekeren, dit is nu onze verantwoordelijkheid. 
 
Safwaan ibn Muslim heeft van de Profeet overgeleverd: “De Islam zal overal reiken waar dag en 
nacht reiken. En Allah zal geen huis van klei noch van dierenhuiden overlaten, behalve dat Allah deze 
Religie erin zal binnen brengen (d.w.z. zelfs in de meest afgelegen gebieden).” *Imam Ahmad+  

                                                             
76 Adam Smith, History of Astronomy. The Essays of Adam Smith, 1869. 
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Wij leven in een bijzondere tijd, in een tijd waar inshaAllah grote beloningen voor het oprapen liggen. 
Dus we zouden eigenlijk blij moeten zijn dat Allah ons deze kans heeft gegeven. In plaats van klagen 
over onze ellendige situatie, zouden we deze unieke kans met beide handen moeten grijpen. De 
Profeet heeft namelijk tegen de metgezellen gezegd: “Er zullen dagen van geduld na jullie volgen, 
degene die zich in die tijd vasthoudt aan datgene waar jullie je op bevinden, krijgt een beloning gelijk 
aan de beloning van vijftig personen. De metgezellen vroegen: “Oh Boodschapper van Allah. Bedoel 
je vijftig van hun?” Hij antwoordde: “Nee integendeel, vijftig van jullie!” *Silsilah As-Saheeha]  

 
“Onze tijd, waarover we klagen, lijkt het meest op de tijd van de metgezellen. Omdat er in de tijd van 
de metgezellen geen Islamitische autoriteit was, en vandaag de dag is er ook geen Islamitische 
autoriteit. In de tijd van de metgezellen bevochten zij de hele omgeving, inclusief de twee 
supermachten –het Perzische Rijk en het Romeinse Rijk– en alle Arabieren om hen heen waren tegen 
hen. En dit is gelijk aan onze situatie vandaag de dag. We zien dat de hele wereld oorlog tegen ons 
voert, zoals in de tijd van de metgezellen, wat betekent dat de beloning van de mensen van vandaag 
de dag erg groot zou kunnen zijn. Dit is waarom de Profeet in een Hadeeth vermeld heeft dat hoewel 
de beste generatie de metgezellen zijn, er een generatie mensen in het einde der tijden zal komen, 
en de beloning van één van hen zal gelijk zal zijn aan de beloning van vijftig! Dus de metgezellen 
vroegen: “Vijftig van ons of vijftig van hen?” En de Profeet zei: “Vijftig van jullie.” Dus waarom zou je 
klagen terwijl je in een tijd van goudkoorts leeft, niet naar goud maar naar Hasanaat?” 77 

 
Als dit de geweldige beloning is voor alle aanbiddingen, en wij nu wellicht al in deze voorspelde tijd 
leven, of binnenkort zullen leven, hoe zal het dan zitten met de Jihaad? Dit was al de meest beloonde 
aanbidding in de Islam, laat staan wanneer deze beloning vijftig maal verdubbeld zal worden! De 
beloning zal dan werkelijk onvoorstelbaar zijn, dit is een kans die je echt niet voorbij wil laten gaan.  

 

لػلمذ أهً في الػبادة جلػب*** ًاغابد الحسمين لى أبصسجىا   
Oh aanbidder van de twee Heiligdommen, indien je ons zag. 

Dan had je geweten dat het lijkt alsof jij in aanbidding aan het spelen bent. 
 

فىحىزها بدمابىا جخخضب*** مً وان ًخضب حيده بدمىغه   
Indien men tranen over zijn wangen laat vloeien. 

Dan laten wij bloed over onze borsten vloeien. 
 

فخيىلىا ًىم الىسيهت جخػب*** أو وان ًخػب خيله في باظل   
En terwijl men zijn paard doelloos aan het uitputten is. 

Worden onze paarden op veldslagen uitgeput. 
 

ح الػبير لىم وهحً غبيرها  زهج الظىابً والغباز ألاظيب*** ٍز  
Terwijl het parfum van Muskus jullie luchtjes zijn. 

Bestaat onze parfum uit het stof die de hoeven doen opwaaien. 
 
Abdullah ibn Umar heeft gezegd: “Dat ik slechts tegenover de vijand sta op het slagveld, zonder dat ik 
met mijn zwaard sla, of met mijn speer steek, of een pijl afschiet. Is geliefder bij mij dan Allah 
aanbidden voor zestig jaar lang zonder Hem ongehoorzaam te zijn.” [Musanaf ibn Abi Shaybah] 
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En Abu Hurairah heeft van de Profeet, vrede zij met hem, overgeleverd: “Voor een uur opgesteld 
staan in de gevechtslinie, is beter dan zestig jaar staan in het gebed.” *Saheeh Al-Jaami As-Sagheer] 

 
Vaak denken Moslims ook dat wij in het eind der tijden leven, dus er kan niets goed zitten in de mens 
tegenwoordig. Maar er zijn echter meerdere verblijdende overleveringen die ons juist hoop geven. 
Zo is er van de Profeet overgeleverd: “De beste van mijn Ummah is haar eerste deel en haar laatste, 
en daartussenin zal wat troebelheid zitten.” 78 En er is van de Profeet overgeleverd: “De gelijkenis 
van mijn Ummah is dat van de regen, je weet niet welk regenbui beter is, de eerste of laatste.” 79 
 
8. Het punt van wanhoop  

De wereld is verdronken in onrecht en alleen de rechtvaardigheid van de Islam kan haar hieruit 
redden. Maar voordat wij deze verlossing bereiken moeten wij eerst door een fase van onrecht en 
vervolging gaan. Wij weten niet hoe lang deze periode nog duurt of hoe intens deze nog zal worden. 
Het is belangrijk dat elke Moslim hierop voorbereid is, want de overwinning zal niet makkelijk komen. 
 
Abu Saeed Al-Khudri heeft van de Profeet [SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “Aan het einde 
der tijden zullen mensen slachtoffer worden van een onrecht dat hun wordt aangedaan door hun 
eigen leiders, en dat zal groter zijn dan vroeger. Totdat de aarde, hoe uitgestrekt zij ook is, hen klein 
zal gaan lijken, vol onrecht en tirannie. De gelovige zal nergens kunnen wegvluchten van dit onrecht. 
Op dat moment zal Allah een man uit mijn nageslacht sturen (Al-Mahdi), hij zal de aarde vullen met 
gerechtigheid en rechtvaardigheid, nadat zij overspoeld werd met onrecht.” *Haakim, Al-Mustadrak] 
 
Wij zullen eerst het moment moeten bereiken dat elke volk voor ons heeft moeten bereiken, net 
zoals de Profeet Mozes toen hij voor de Rode Zee stond en de situatie uitzichtloos leek voor de 
Kinderen van Israël. Het is niet voor niets dat Allah het conflict tussen Mozes en Farao meer dan 
dertig keer in de Quran verteld, in 28 hoofdstukken. Het is alsof Allah ons hierop wijst omdat wij in 
soortgelijke periode zullen leven, en in hetzelfde conflict zullen staan tegenover tirannie, en 
hetzelfde moment van wanhoop zullen bereiken als de Kinderen van Israël, toen ze voor de Rode Zee 
stonden. Want wanneer de overwinning komt, moet het duidelijk zijn dat dit slechts een Goddelijke 
overwinning kan zijn geweest, hierover kan en zal geen twijfel bestaan. Net zoals de overwinning die 
Allah gaf aan de Profeet Mozes, toen de Kinderen van Israël gered werden van Farao –ondanks dat 
deze overwinning onmogelijk leek in hun ogen, en zij het punt van wanhoop hadden bereikt. Deze 
overwinning zal niet komen door "de wapensteun" van de VN of de VS. Allah is degene die ons deze 
overwinning zal schenken en niemand anders. En wanneer het duidelijk wordt dat deze overwinning 
slechts van Allah kon komen, dan zullen mensen massaal tot de Islam bekeren (zie Surah An-Nasr).  

 

مىو ى ًلّىِ  بالػصا للماِء *** مهال فساغيَن الصماِن فلم ًٌص   
Wacht oh farao's van dit tijdperk, want. 

Mozes zwaait nog steeds met zijn staf boven het water. 
 

ًلخص فيه هللا للضػفاء*** أها لم أٌش أزهى ليىٍم أًى م   
Ik voorzie nog steeds een dag. 

Waarop Allah wraak zal nemen voor de zwakken. 
 

ودغائها مخضىبت بدماء*** للسافػين أهفهم بىضىئها   
Voor de degenen die hun gewassen handen opheffen. 

Terwijl hun gebeden gekleurd zijn met bloed. 
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Maar wij moeten eerst het moment van hevige schok bereiken (MarhalatAz-Zilzaal). Net als de 
eerste Moslims dit moment hebben moeten ondergaan in Medina –en de gelovigen voor hen– toen 
zij omringd werden door meer dan 10.000 man en slechts een wonder hen heeft kunnen redden. 
Allah heeft daarover geopenbaard: “Toen zij jullie omringden, van boven jullie en van onder jullie. En 
toen de ogen zich afkeerden en de harten in de kelen schoten, en jullie (het slechte) over Allah 
veronderstelden. Toen werden de gelovigen beproefd en hevig geschokt.” *Al-Ahzaab, 10 t/m 11] 
 
En Allah zei: “Denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnengaan, terwijl de toestand van degene 
die voor jullie zijn geweest nog niet over jullie heen is gekomen? Rampen en tegenspoed troffen hen 
en zij werden zo hevig geschokt dat de Boodschapper en de gelovigen met hem zeiden: “Wanneer 
komt de hulp van Allah?” Weet, voorwaar, de hulp van Allah is nabij.” *Surah Al-Baqarah, Aya 214] 
 
De overwinning zal komen wanneer Allah dit heeft bepaald, dit kan niemand verhaasten noch 
vertragen. Wij doen slechts wat van ons gevraagd wordt en dragen onze kleine steentjes bij, in de 
hoop om mee te dingen in de immens grote beloning. Wij zien dat de Moslims nog steeds een hoge 
prijs betalen in Syrië, en alleen Allah weet hoe hoog dit nog zal worden. Wij hebben de kanker van 
tirannie decennialang uit laten zaaien in onze landen, dus men moet er niet van opkijken als het niet 
eenvoudig is om onze landen te genezen. De oorlog in Syrië kan nog jaren duren. Een quick-fix is er 
niet, en halve oplossingen brengen ons nergens, zoals we duidelijk hebben gezien in Egypte. De 
militaire coupe in Egypte heeft bewezen dat er geen snelle of tijdelijke oplossingen mogelijk zijn.  
 
Khabab ibn Al-Arrat zei: “We klaagden bij de Profeet (over de vervolging van Quraysh) terwijl hij 
gewikkeld was in zijn kleed, onder de schaduw van de Kabah. We zeiden tegen hem “Zou u voor ons 
om de overwinning willen vragen? Zou u een smeekbede willen verrichten?” Hij *SalAllahu alayhi wa 
selam+ zei “Van onder de mensen voor jullie was er een man waarvoor een gat werd gegraven in de 
grond, hij zou erin geplaatst worden, en zijn hoofd zou in twee stukken worden gezaagd, maar dat 
zou hem niet van zijn religie doen afzien. Bij Allah, deze openbaring zal worden voltooid tot het punt 
dat een reiziger in veiligheid zal kunnen reizen van Sanaa naar Hadramawt (580 km), zonder iemand 
te vrezen behalve Allah en de wilde dieren. 80 Maar jullie zijn te gehaast.” *Saheeh Al-Bukhari]  
 
Wij kunnen de overwinning niet overhaasten door naar halve oplossingen te grijpen, de Profeet heeft 
gezegd: “Bedaardheid komt van Allah en overhaasten komt van de Shaytaan.” 81 Allah houdt ervan 
wanneer iets met perfectie wordt gedaan, in plaats van half werk. Hoe kun men iets met perfectie 
verrichten als dit haastig wordt gedaan? De Profeet zei: “Allah houdt ervan dat wanneer jullie een 
daad verrichten dit met (het streven naar) perfectie wordt gedaan.” 82 Zaken overhaasten is een 
slechte eigenschap. Zo zou Umar ibn Khattab iemand die zaken overhaast nooit aanstellen als 
militaire leider; ondanks zijn grote moed en kracht. Zo een persoon zal de Moslims namelijk de dood 
in jagen. Daarom zei Umar ibn Khattab tegen Abu Ubayda At-Thaqafi, die hij had aangesteld als één 
van zijn militaire leiders: “Wees niet haastig in je oordelen en handelen, want leiderschap in een 
oorlog is slechts geschikt voor iemand die bedaard is en weet wanneer hij een kans moet benutten.”  
 
“Oh zonen van de Islamitische Ummah, voor jullie ligt een gevaarlijk kruispunt en een grote 
historische kans om de staat van de Ummah te bevorderen. Het is een grote zonde en van grote 
onwetendheid om deze kans te verspillen waar de Ummah zoveel decennia op heeft gewacht. En in 
dit opzicht herinner ik de oprechte mensen eraan dat het creëren van een raad dat inzichten en 
advies deelt met de Moslim bevolking, een religieuze plicht is. Om de mensen te adviseren die reeds 
een aantal pilaren van deze leiders naar beneden hebben geduwd; in de noodzakelijke stappen om 
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deze revolutie te beschermen en haar doelen te bereiken. En deze raad moet samenwerken met 
mensen diens revolutie nog niet is gelanceerd; in het bepalen van het startpunt en wat hier de 
voorwaarden voor zijn. Vertraging hiervan kan leiden tot het missen van deze kans, en bewegen 
voordat de tijd rijp is verhoogt het aantal slachtoffers. En ik denk dat de winden van verandering de 
hele Islamitische wereld over zullen waaien met het Verlof van Allah. Het is noodzakelijk om het 
benodigde hiervoor te bereiden, en niets te ondernemen voordat men de oprechte mensen met 
ervaring en inzicht raadplegen, die ver weg blijven van halve oplossingen. En er wordt gezegd, inzicht 
komt voor het moed van de moedigen. Inzicht komt als eerst, en moed komt als tweede.” 83 
 
Men zou zich kunnen afvragen waarom de oorlog in Syrië nu al meer dan twee jaar heeft geduurd, 
maar Allah heeft dit beschikt met Zijn wijsheid. De vruchten van de Jihaad in Syrië zijn talloos. Zo 
waren veel Moslims onwetend over de vijandigheid van de Sjiieten en Hezbollah. Alle woorden en 
boeken van de geleerden heeft hen niet kunnen overtuigen, maar door de gebeurtenissen in Syrië is 
het duidelijk geworden dat zij tot de grootste vijanden behoren van de Ummah. Zij hebben zich 
massaal verzameld tegen de Moslims in Syrië. Allah is de Ummah nu duidelijk aan het reinigen; de 
situatie in Egypte heeft het bedrog van de democratie ontmaskerd en het belang en de noodzaak van 
de Jihaad bewezen; de werkelijke extremisten die bloed van de Moslims spillen- en de verraderlijke 
leiders en hun staatsgeleerden zijn ontmaskerd; de vijandigheid van de Sjiieten tegenover de Ummah 
is bewezen; de werkelijke verdedigers van deze Ummah zijn duidelijk geworden, et cetera.  
 
“Het is jammer dat zoveel Moslims misleid zijn door de propaganda van Hezbollah. Hassan Nasrallah 
heeft een arsenaal van zo een 40.000 raketten, maar hij vuurt geen enkele raket af op Israël wanneer 
Gaza bloeddorstig en bruut wordt gebombardeerd. Zoals we hebben gezien in Operation Cast Lead in 
2008, waarbij Israël meer dan 1400 Palestijnen in koelen bloede heeft gedood in minder dan een 
maand tijd. Hetzelfde geldt voor Operation Pillar of Defense in 2012 waarbij Israël honderden 
Palestijnen heeft gedood en verwond in een week tijd. Met hoeveel raketten heeft Hassan Nasrallah 
de Palestijnen in Gaza toen bijgestaan? Inderdaad, met geen enkele. Maar nu is Hezbollah wel 
massaal toegesneld naar Syrië om Bashar bij te staan in zijn misdaden tegen het Syrische volk!  
 
Veel Moslims, en zelfs geleerden, die misleid waren door Hezbollah zijn nu ook wakker geschud. Zo 
zien we dat geleerden zoals Yusuf Al-Qaradawi ook fel uithalen naar Hezbollah en oproepen tot de 
Jihaad tegen hen, daar waar hij hen in het verleden nog als helden zag en misleid werd door hun. Dus 
wij zien dat deze bittere ontwikkelingen de ogen van veel Moslims gelukkig ook openen. Bovendien is 
het feit dat Bashar nu hulp zoekt bij Hezbollah ook een teken dat hij kracht aan het verliezen is.” 84 
 
“Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie nu verkeren, totdat Hij het slechte van 
de het goede scheidt, noch zal Hij jullie het ongeziene bekend maken.” *Ali-Imraan, Aya 179]  
 
De prijs die de Moslims nu aan het betalen zijn in Syrië, is niet slechts voor hun eigen welzijn, maar 
voor de gehele Ummah. Want zij vechten voor het Khalifaat welke de gehele Ummah zal bevrijden. 
De Moslims zouden hen massaal moeten steunen in dit nobele streven. Want men kan zich 
voorstellen dat dit zeker geen makkelijke opgave is. Het zal veel tijd en veel opofferingen van ons 
vragen: en als we de geschiedenis bestuderen dan zien wij dat dit hetgeen is waarop deze Ummah is 
gebouwd. Maar wanneer Moslims de bereidwilligheid verliezen om opoffering te maken, en slechts 
achter de wereld aan rennen, dan zal deze Ummah in een slop verdrinken –zoals we nu zien. 
 
“De Islamitische geschiedenis wordt geschreven met twee lijnen: het ene zwart, geschreven met het 
inkt van de pen van een geleerde, en het andere rood, geschreven met het bloed van de Martelaar. 
Geschiedenis wordt niet geschreven behalve met bloed. Glorie wordt niet gebouwd behalve met 
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schedels. Eer en respect kunnen niet gevestigd worden behalve op een fundament van gewonden en 
lijken. Imperiums, vooraanstaande volkeren, staten en maatschappijen kunnen niet gevestigd 
worden behalve met voorbeelden. Voorzeker degene die denken dat zij de realiteit kunnen 
veranderen, en maatschappijen kunnen veranderen, zonder bloed, zonder opofferingen en 
gewonden, zonder pure onschuldige zielen op te offeren, begrijpen de Islamitische religie niet.  
 
Wat betreft diegene die naties bouwen, ze zijn klein in aantal. Soms kan de Ummah door slechts een 
enkele individu gebouw worden, die een standpunt inneemt waarmee Allah deze religie redt. Een 
kleine groep, zij zijn degene die de overtuigingen en ambities dragen. En nog een kleinere groep 
binnen deze kleine groep, zij zijn degene die van het wereldse leven vluchten zodat ze deze ambities 
kunnen verspreiden en ernaar handelen. En nog een kleinere groep binnen deze elitegroep, zij zijn 
degene die hun zielen en bloed opofferen om deze ambities en principes te laten overwinnen. Dus zij 
zijn de crème de la crème de la crème. Het is niet mogelijk om glorie te bereiken zonder dit pad te 
doorkruisen. Het is niet mogelijk om de structuren van de Islamitische religie te vestigen, en haar 
banier te verheffen, en haar vaartuigen te lanceren, zonder dit pad te doorkruisen.” 85 
  

ولى أن ظػم املىث مظدثلل مس***مضىا ٌؼسبىن املىث هأطا ػهيت   
Zij gingen voort en dronken de dood uit een heerlijk glas. 

Ondanks de uiterst bittere smaak van de dood. 
 

جحىم فيه الظلم واطخحىم الىفس*** أبىا أن ٌػؼىا والػبيد بػالم   
Zij weigerden als slaven in een wereld te leven. 

Dat geregeerd wordt met onrecht en gedomineerd door ongeloof. 
 

وال ًلبل إلاذالٌ في دًىه حس*** فليظذ جعيم الضيم هفع أبيت   
De trotse ziel zal onderdrukking niet kunnen accepteren. 

En niemand die vrij is zal vernedering in zijn religie tolereren. 
 
9. Het grote triomf 
Maar stel dat de Mujahideen de overwinning niet zullen bereiken, betekend het dan dat hun Jihaad 
verkeerd was? Betekend het dan dat het allemaal voor niets is geweest? Er zijn Profeten geweest die 
geen enkele-, of slechts een paar volgelingen hebben gehad. Betekend het dus dat hun missie is 
gefaald en het geen zin heeft gehad? Betekend het dat zij slechte Profeten zijn geweest? Sommige 
Profeten zijn zelfs gedood, anderen gevangen gezet, enzovoorts. Als wij hier volgens wereldse 
maatstaven tegen aan kijken dan zullen we concluderen dat hun missie is gefaald, en dat zij als 
Profeten hebben gefaald. Maar zijn dit de maatstaven waarmee een Moslim de realiteit meet?  
 
De Profeet zei: “Ik zal de eerste zijn die voorspraak zal doen in het Paradijs en onder alle Profeten zal 
ik de meeste volgelingen hebben. Waarlijk, er zal een Profeet komen die maar één volgeling had.” 86 
 
En er is overgeleverd: “Een Profeet zal in het Hiernamaals vergezeld worden met twee volgelingen, 
en een Profeet zal vergezeld worden met drie, en weer anderen met meer of minder dan dat.” 87 
 
Wij meten de zaken niet slechts met wereldse maatstaven meten, als we dat zouden doen dan 
kunnen we zeggen dat de Jihaad een groot verlies is, terwijl Allah ons duidelijk maakt dat het een 
grote winst is. Want denk er eens over na, men verliest zijn eigendommen, verlaat zijn vrouw en 
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kinderen, hij kan verwond of gedood raken, enz. Volgens wereldse maatstaven zijn dit allemaal 
verliezen. Maar in het verhaal van Ashaab Al-Ukhduud zit een wijze les, dit volk werd uitgemoord en 
levend verbrand nadat zij het geloof accepteerden. Volgens onze maatstaven zou dat een groot 
verlies zijn. Allah heeft dit echter het grote triomf (Al-Fawzul Kabeer) genoemd in Surah Al-Burooj. 
Want het Martelaarschap is het doel, het Martelaarschap is de overwinning! Sterven terwijl je 
vasthoudt aan jouw religie is de grootste overwinning die je kunt bereiken. Het kan niet zo zijn dat 
wij slechts achter de Mujahideen staan wanneer zij wereldse overwinningen bereiken. 
 
Allah heeft geopenbaard: “Onder de mensen zijn er die zeggen: “Wij geloven in Allah”. Maar 
wanneer zij vervolgd worden omwille van Allah, zien zij de vervolging van de mens alsof het een straf 
is van Allah. Maar als hulp van uw Heer komt, zeggen zij: “Voorzeker, wij waren met U.” Weet Allah 
niet het best wat zich in het innerlijk van alle schepselen bevind? Allah zal de gelovigen zeker 
onderscheiden, en Hij zal de hypocrieten zeker kenbaar maken.” *Surah Al-Anqaboot, Aya 10 en 11] 
 
Het kiezen tussen partijen kan op twee oordelen gebaseerd zijn, het eerste is gebaseerd op 
differentiatie tussen gelijk en ongelijk, tussen de waarheid en de valsheid. En het tweede oordeel is 
gebaseerd op resultaten. Wanneer je een partij kiest op basis van het eerste oordeel, dan zal je voor 
een partij kiezen al bestaat deze maar uit slechts één persoon. Dit is de persoon die het waarschijnlijk 
zal verliezen tegen de andere grotere sterkere partij. Desondanks kies je voor hem, want je weet dat 
hij degene is die gelijk heeft en op de waarheid staat. Daartegenover zijn er mensen die partij kiezen 
op basis van het tweede oordeel: wanneer zij zien dat een partij aan het winnen is en wereldse 
succes boeken. Ongeacht of een partij op de waarheid staat en gelijk heeft of niet, deze mensen 
kiezen altijd voor de sterkere partij. Het kan toch niet zo zijn dat wij een partij kiezen die zich op 
valsheid bevindt, slechts omdat Allah hen test met een wereldse overwinning en autoriteit? Dit zou 
betekenen dat wij de Profeten die gedood zijn omwille van Allah en de Profeten die geen enkele 
volgeling hebben gehad, dus niet verkiezen boven hun tegenstanders en hun vijanden. Helaas zijn 
velen besmet met deze materialistische kijk op de werkelijkheid, die een Moslim totaal niet siert.  
 
De tirannie van Mubarak is pas na dertig jaar ten einde gekomen, Ben Ali na ruim twintig jaar, en de 
tirannie van Al-Qadaffi is pas na veertig jaar lang onderdrukking ten einde gekomen. Nadat zij al vele 
slachtoffers hebben gemaakt, waarmee Allah de Moslims en de Ummah heeft beproefd. Velen 
hebben jarenlange gevangenschap ondergaan, zijn gemarteld of gedood, en hebben het einde van 
tirannen zoals Al-Qadaffi en Mubarak niet mee mogen maken. Zij hebben Allah dag en nacht 
gesmeekt om een einde te maken aan het onrecht, Allah heeft hun smeekbeden beantwoord, maar 
zij hebben dit niet kunnen aanschouwen! En zo hebben vele Saliheen en zelfs Profeten smeekbeden 
gemaakt die zij niet zagen uitkomen in hun leven, en er zijn veel metgezellen gestorven voordat zij de 
overwinning van de Moslims mee hebben mogen maken. Dus het zou ook kunnen zijn dat wij sterven 
voordat onze smeekbeden worden beantwoord, en voordat we de overwinning zullen aanschouwen.  
 
Weduwen, moeders van opgesloten zonen, en alle andere slachtoffers die reeds overleden zijn, 
hebben het einde van deze tirannen niet mee mogen maken. Omdat zij op hun standvastigheid en 
vertrouwen in Allah werden getest, middels het onrecht en deze tirannen, waar geen einde aan leek 
te komen voor hen. Maar Allah heeft ons, de generatie na hen, deze overwinningen wel getoond. Wij 
hebben het antwoord op de smeekbeden van de onderdrukten wel mogen zien! Wij zijn uitgekozen 
om deze periode van de geschiedenis mee te maken en dit te aanschouwen, zodat wij hier lessen uit 
trekken die van baat zullen zijn in onze toekomst. Dit zijn de tekenen van Allah, Hij toont ons Zijn 
macht, Hij kan de koers van de Ummah in een oogwenk doen omwentelen, en het weer vol met 
leven en blazen. Dus geef de hoop niet op en laat het einde van deze tirannen een les zijn. 
 
10. Legendes in de maak  
De oorlog in Syrië is niet zomaar een oorlog, het is een legendarisch historische oorlog, die wellicht 
zelfs de derde wereldoorlog zal ontvlammen. De uitkomst van deze oorlog zal de toekomst van heel 
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de Arabische Islamitische wereld veranderen. De veranderingen in Syrië zullen van grote invloed zijn 
in de gehele regio (As-Shaam), inclusief Israël. En dat is waarom het westen zo wanhopig met de 
handen in het haar toekijkt en haar neokoloniale hegemonie wenst veilig te stellen. Syrië is van groot 
geostrategisch belang, omdat het naast Israël, en naast Iraq en andere olieproducerende land ligt. 
Het communistische Syrische Baath regime heeft diepe wortels. Haar oude allianties in de regio met 
Iran, Jordanië en Libanon en haar nieuwe alliantie met Iraq spelen een grote rol, naast haar ver 
reikende alliantie met Rusland en China, zoals we hebben gezien. We zien nu al dat deze oorlog 
uitlekt naar omringende landen zoals Libanon en Iraq. Al deze elementen, naast het feit dat het 
westen (VS, GB en Frankrijk) en de Golfstaten hun belangen najagen in Syrië, vormen voedingsbodem 
voor een wereldoorlog. Het is ook voorspeld dat de grote vernietigende wereldoorlog (Al-Malhamat 
Al-Qubra, d.w.z. Armageddon) in het eind der tijden zal plaats vinden in Groot-Syrië (As-Shaam).  
 
Er is van Abu Hurairah overgeleverd dat de Profeet zei: “Wanneer de Malhamah plaats vind zal Allah 
strijders uit Damascus doen opstaan, zij zullen de best bewapende Arabieren zijn, met de beste 
paarden. 88 Allah zal de Religie middels hun ondersteunen.” *Ibn Maadjah, Hadeeth Hassan]  
 
Onder de kenmerken van deze strijdgroep is dat zij een zeer grote oorlogsbuit zullen maken: in het 
bevechten van een gezamenlijke vijand met de Romeinen. Daarna zal de Malhamah plaats vinden 
tussen de Moslims en de Romeinen. Wij kunnen deze voorspelling niet met zekerheid op de 
actualiteit toepassen, dit kan achteraf pas. Maar als we kijken naar deze twee gegevens dan zien we 
inderdaad dat de Mujahideen in de loop van de Syrische oorlog veel wapens buit hebben gemaakt, 
de Mujahideen hebben nog nooit zoveel en zulke geavanceerde wapens buit gemaakt. Een ander 
kenmerk is dat de Moslims tegen een gezamenlijke vijand met de Romeinen zullen vechten. En wij 
vechten tegen Bashar en zijn Sjiitische bondgenoten uit o.a. Iran. Dit is, in meer of mindere mate, een 
vijand die inderdaad gezamenlijk wordt gedeeld met het westen (de Romeinen). Ook het 
communistische Rusland en China vormen een gezamenlijke "vijand" die wij delen met het westen.  
 
De Profeet zei: “Jullie zullen een vredesverdrag met de Romeinen sluiten, en zullen een gezamenlijk 
vijand aanvallen achter jullie. Jullie zullen overwinnen en veel buit maken.. De Romeinen zullen het 
verdrag verbreken en Al-Malhamah zal uitbreken. Zij zullen een leger tegen jullie verzamelen van 
tachtig vlaggen, en elke vlag wordt gevolgd door twaalfduizend manschappen.” *Saheeh Al-Jaami] 
 
En men moet er niet van opkijken, de Moslims in Medina deelden eerder ook al de vuuraanbiddende 
Perzen als gezamenlijk vijand met de Romeinen (zie Surah Ar-Rum). En hebben de atheïstische 
communisten ook als gezamenlijke vijand gedeeld met het westen in de Sovjet-Afghan oorlog. Dit 
werd gevolgd door een periode van relatieve vrede tussen de Moslims en het westen, maar hier 
kwam een definitief einde aan door de grote coalitieoorlogen tegen Afghanistan en Iraq. Dus wat dat 
betreft kan deze Hadeeth ook slaan op de gezamenlijke vijand die destijds werd gedeeld, en wellicht 
nogmaals gedeeld zal worden in de Syrische oorlog, mocht de rol van Rusland intensiveren.  
 
Wie weet hoe lang het nog duurt voordat het zover is, maar het is duidelijk dat hier nu de basis voor 
wordt gelegd in Syrië. En wellicht is Al-Malhamah zelfs al een feit: een lange serie coalitieoorlogen 
die hun piek zullen bereiken in Syrië. En alle tekenen wijzen erop dat dit er aan zit te komen.  
 
Yusair ibn Djabir heeft overgeleverd dat Abdullah ibn Masud richting As-Shaam wees en zei; “Een 
vijand zal krachten bundelen tegen de moslims en de moslims zullen hun krachten tegen hen 
bundelen.” Yusair vroeg: “Bedoel je de Romeinen?” Hij zei: “Ja, het zal een verschrikkelijk gevecht 
zijn.. Een oorlog zoals nog nooit eerder gezien. Zo hevig, dat wanneer een vogel over het slagveld 
heen vliegt, het dood zal neer zal vallen voordat het de andere kant bereikt. Hele stammen zullen 
meevechten, en uit een stam van honderd blijft er slechts één man overleven..” *Saheeh Muslim+ 
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Al-Malhamah is in meerdere Ahadeeth is voorspeld, en dit zal een bittere zware oorlog zijn, we zien 
nu al hoe chemische wapens genadeloos ingezet worden tegen onschuldige burgers. De Moslim 
Ummah moet zich hierop voorbereiden en stevig in haar schoenen staan. Er is overgeleverd dat één 
derde gedood zal worden, een andere derde zal vluchten, waarop slechts één derde over blijft die de 
overwinning zullen krijgen. Het is overgeleverd dat de hevigheid van deze oorlog ongekend zal zijn, 
en daarom hangt er een grote beloning aan. De Moslims die hierin als Martelaren sterven hebben 
een hele bijzondere positie bij Allah. En de Moslims die vluchten, zullen een hele slechte positie 
hebben, hun berouw zal niet geaccepteerd worden. En de resterende Moslims die de overwinning 
bereiken zullen onder de Profeet ‘Isaa (Jezus) en Al-Mahdi, vechten tegen de Dadjaal (Anti-Christ).  
 
Er is overgeleverd: “Het Uur zal niet aanbreken voordat de Romeinen hun basis zullen vestigen in Al-
Amaaq of Dabiq (Noord-Syrië). Een leger, samengesteld uit de beste mensen in die tijd, zal uit 
Medina vertrekken om hen te confronteren.. Dan zullen zij vechten. Een derde zal vluchten, en Allah 
zal hen nooit vergeven. Een derde zal gedood worden, en zij zullen de beste Martelaren zijn bij Allah. 
Een derde zal overwinnen, en geen enkele beproeving zal hun doen veranderen..” *Saheeh Muslim+  
 
Allah weet het beste wanneer dit zal plaats vinden, maar het is wel een feit dat deze oorlog vooraf 
zal gaan aan de uiteindelijke overwinning. Het zal zeker geen makkelijke strijd zijn, er is overgeleverd 
dat de blanke Romeinen (Banul Asfar) de Moslims in As-Shaam aan zullen vallen onder tachtig 
vlaggen en onder elke vlag zullen 12.000 soldaten strijden, dit is bijna één miljoen manschappen.  
 
Afw ibn Malik heeft van de Profeet [SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “Er zal een 
vredesakkoord zijn tussen jullie en de blanke Romeinen, daarna zullen zij jullie aanvallen onder 
tachtig vlaggen met onder elke vlag 12.000 soldaten. Het fort van de Moslims zal op dat moment op 
een plek zijn genaamd Ghouta, nabij een stad genaamd Damascus.” *Ahmad, Saheeh+  
 
Het is daarom ook geen toeval dat Ghouta recentelijk is gebombardeerd met chemische wapens, 
waarbij meer dan 1700 burgers werden gedood, voor het toeziende oog van de wereld. Dit zijn grote 
hinten naar de voorspellingen van de Profeet. Wij moeten dit niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.  
 
Als de Moslims nu zullen overwinning in Syrië –na een mogelijk lange oorlog– en besluiten een 
Islamitische staat te stichten, dan zal het westen natuurlijk een internationale troepenmacht bij 
elkaar proberen te trommelen om tegen de Moslims strijden, zoals eerder gebeurd is in Afghanistan, 
Somalië, Jemen en nu Mali, met hetzelfde motief. Dit kan de Malhamah zijn! Wij weten uit de 
overleveringen dat het Khalifaat zal terugkeren in Het Heilige Land (onderdeel van As-Shaam).  
 
Al-Irbaab ibn Saariyah heeft van de Profeet overgeleverd: “Wanneer je ziet dat het Khalifaat neder 
daalt op Het Heilige Land, dan zullen aardbevingen, onrusten, grote voortekenen en Het Uur in die 
tijd dichterbij de mensen zijn dan de twee handen tot jouw hoofd.” *Saheeh Al-Jaami As-Sagheer]  
 
En er is ook van de Profeet overgeleverd: “Er zal een tijd aanbreken waarin er geen enkele gelovige 
zal over blijven die niet naar As-Shaam zal vertrekken.” *Mustadrak Al-Haakim, Saheeh] 
 
Of de oorlog nu beperkt blijft tegen het regime van Bashar en Hezbollah, of tegen meerdere vijanden 
die zich hierin zullen mengen: de uitkomst van deze oorlog in Syrië zal het machtsbalans in heel het 
Midden Oosten, en zelfs de wereld, opnieuw bepalen, en uiteindelijk in het voordeel van de Moslims 
uitpakken. Net zoals dit machtsbalans werd verschoven na de eerdere wereldoorlogen, en dit 
uiteindelijk heeft uitgepakt in het voordeel van het westen. Maar we hebben gezien dat hier een 
enorm hoge tol voor werd betaald, en dat is hetgeen waarop de Moslims zich moeten voorbereiden. 
Dit zal de oorlog der oorlogen zijn, en het tol zal enorm hoog zijn, maar de beloning is ook immens 
groot. En het zal een definitief eind maken aan het eeuwenlange conflict tussen ons en de Romeinen.  
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“Voorbereiding is de bereidwilligheid verhogen van een individu of groep –zowel het algemene als 
het gespecialiseerde. En voorbereiding bestaat uit graden en niet uit niveaus, d.w.z. dat jij jezelf 
fysiek en tegelijkertijd spiritueel, financieel en militair kunt voorbereiden, afhankelijk van welke 
graden beschikbaar zijn, want zij conflicteren niet. Integendeel, de graden van voorbereiding vullen 
elkaar aan als zij tegelijkertijd worden voldaan. En één van de graden van voorbereiding is de studie 
van toegepaste wetenschappen zoals medicijnen, bouwkunde, chemie, bestuurskunde, economie, 
ICT, mechanica en elektrotechniek. Omdat de slagvelden deze noodzakelijke kwaliteiten vereisen. 
 
En wie de Jihaad wenst te verrichten is verplicht de voorbereidingen te treffen, en degene die zich 
hier niet op voorbereid is zoals degene die kinderen wenst zonder te huwen. Voorbereiding is vereist 
omwille van twee redenen, ten eerste vanwege de bewijzen uit de Sharia die dit noodzakelijk stellen, 
Allah zegt “En maakt voor hen gereed wat jullie bezitten aan kracht..” Ten tweede is het verplicht 
vanwege het feit dat de Jihaad niet voort kan gaan zonder voorbereiding: en datgene wat 
noodzakelijk is om een verplichting mee te kunnen bereiken, wordt in zichzelf ook verplicht.  
 
En veel mensen die voorbereiding onderschatten zie je al in het begin of in het midden van het pad 
vallen, en bij de minste beproeving of obstakel die ze tegen het lijf komen zie je hun de vlaggen van 
overgave en onderwerping opheffen, en knielen voor de criminele onderdrukkers. Het pad van de 
Islam heeft geen specifieke en begrensde periode of tijd voor opofferingen en toewijding, waarna 
een persoon uit kan rusten en zichzelf ervan overtuigd dat hij zijn verplichting reeds heeft voldaan en 
dat anderen het pad voor hem zullen af maken, zoals sommige denken. Het pad van Islam is niets 
zoals dit, het bestaat daarentegen uit opofferingen en Jihaad, vanaf de wieg tot aan het graf. 

 
Zelfvermaning tot de Jihaad die onder een tak van hypocrisie valt: het is niet voldoende voor een 
persoon om zichzelf te vermanen tot het strijden en vechten, en tevreden is met slechts deze 
zelfreflectie en psychologische discussie die hij met zichzelf aangaat, terwijl hij uitgestrekt op de bank 
blijft liggen en zijn hart gevuld is met de liefde voor deze wereld. De juiste zelfvermaning 
daarentegen betekend vastberaden zijn om bepaalde zaken van nu af aan te verrichten: en dit is de 
religieuze en morele voorbereiding. En de oprechte zelfvermaning tot strijden betekend het in acht 
nemen van de Jihaad wanneer de oproeper hiertoe oproept, en hier fysiek en financieel volledig 
klaar voor bent, en alles wat je bezit omwille van Allah opoffert wanneer de zaak hierom vraagt.” 89 

 

 
ً
صا يٌر مــً َحياجـي*** َدغىوي في اللخاٌ أُمذ غـــٍص

َ
مْىُث الــِػــّصِ خ

َ
ف  

Laat mij in strijd sterven met trots. 
Want een trotste dood is beter dan mijn leven. 

 

 ٌٍ ـخــاُز بىْظب ما
َ
َػمسي ما الف

َ
َساة ِ*** ل ًَ الـــظُّ نيُّ م

َ
ْدعى الغ ًُ وال   

Ik zweer dat eerbaarheid niet ligt in het verzamelen van rijkdommen. 
Noch worden de rijken vanaf verheven posities geroepen. 

 

ــػامُؼ هـلَّ وكـٍذ 
َ
سوي امل

ُ
ماِث *** َطخره

َ
ٌِ الحياة ِ إلى امل ى

ُ
َغلى ظ  

De oorlogskreten zullen mij op elk tijdstip herinneren. 
Zolang ik blijf leven, tot aan mijn dood. 

 
Natuurlijk moeten wij realistisch en pragmatisch omgaan met de huidige actualiteit, deze 
voorspellingen dienen slechts al achtergrond informatie, welke ons een kader biedt om de huidige 
gebeurtenissen in een bredere historische context te plaatsen. Wellicht duurt het nog decennia of 
eeuwen voordat wij deze voorspelde toekomst zullen bereiken. Maar wat wel zeker is, is dat het 
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standvastigheid van ons vraagt en dat wij onze nakomelingen hierop moeten voorbereiden. 
Bovendien inspireert het ons: vanwege de beloften van de overwinning en de grote beloning die 
hiermee gewonnen kan worden. Maar de strijd die nu gevoerd wordt in Syrië is nu nog slechts 
primair een verdedigende Jihaad tegen de agressie van Bashar en het Syrische Baath regime.  
 
“Als je oud genoeg bent om het nieuws te herinneren van vijftig of twintig jaar geleden, dan zou je 
weten dat je zelden wat over Moslims hoorden op het nieuws. En nu gaat het van begin tot het eind 
in meer of minder mate over de Moslims. Wij staan nu in het middelpunt van gebeurtenissen. Als de 
speculaties waar zijn; dat de Moslims in een zeer belangrijke fase terecht zijn gekomen in de 
geschiedenis; een fase die vooraf aan het tweede gouden tijdperk van de Moslims; dan wil je er 
absoluut zeker van zijn dat je er een onderdeel van bent en niet aan de zijlijn staat. Waarom? 
 
Wat maakt de metgezellen speciaal? Wat hun speciaal maakt is dat zij de generatie zijn die de Islam 
hebben gevestigd, alles was gereed toen de volgelingen kwamen, dus zij konden hun leven wijden 
aan studies, onderwijs, maar de metgezellen hadden die luxe niet. De metgezellen gingen van het 
ene slagveld naar het andere, en van de ene moeilijkheid naar de andere. Wat de metgezellen 
speciaal maakt is dat zij een minderheid waren die tegen de stroom in gingen, terwijl de volgelingen 
met de stroom mee gingen. De metgezellen gingen tegen de hele wereld in, alles was tegen hen. Op 
sommige momenten waren ze bang om buiten huis te gaan, zoals bij de aanval van de Ahzaab. Wat 
de metgezellen speciaal maakt is dat zij de Islam hebben gebouwd. Nu is dat gebouw vernietigd, dus 
er een kans voor deze generatie om het opnieuw te bouwen. Dus i.p.v. dat de Islam voorbereid naar 
jou toekomt heb jij nu de kans om onder de generatie te zijn die het meest lijkt op de metgezellen!  
 
Dus als jij de kans hebt om te participeren, jij zelf of jouw kinderen, als jij of de generaties na jou 
onderdeel zullen zijn van die gouden jaren, dan wil je er zeker van zijn dat jij daar aanwezig bent in 
het arena. Je wil niet aan de zijlijn staan en het nieuws bekijken. Daarom is het erg belangrijk voor de 
Moslims, vooral de jeugd, bereid jullie voor op de toekomst, wees voorbereid voor elke opoffering 
die Allah van jou zal vragen. Jij leeft niet in zomaar een tijd, dit is een unieke periode. Jij of de 
generaties na jou zullen deel nemen in deze enorme gebeurtenissen, en er zijn grote beloning die 
gewonnen kunnen worden, zorg ervoor dat jij een aandeel hebt en een deel van de taart krijgt.  
 
Hoe zonde zou het zijn als deze gebeurtenissen zich afspeelden en jij hier niet in zou participeren? Jij 
hebt de kans om te leven in dat gouden tijdperk en dan blijf jij staan aan de zijlijn? Denk aan het spijt 
van de metgezellen die zich later bekeerden en niet in het begin, zij zouden zelfs wensen dat ze een 
dag eerder bekeerd hadden tot de Islam. Het is speculatie, maar als er slechts 1% kans is dat dit 
gebeurt dan wil je het niet riskeren. En wat je nodig hebt voor die dagen is standvastigheid, je moet 
zo standvastig zijn als een berg, niets moet jou kunnen doen veranderen. En je Imaan moet diepe 
wortels hebben, want de beproevingen zullen groot zijn, net als beloning groot zal zijn. Het is net 
zoals handel, een zeer winstgevende handel is meestal een zeer riskante handel. Dus er is een kans 
om veel geld te verdienen, maar er ook een kans om veel geld te verliezen. Je kunt dus een grote 
beloning winnen, maar als je een fout maakt kunnen deze fouten fataal zijn. En wat je ook nodig hebt 
is de bereidwilligheid om opofferingen te maken, je moet bereid zijn om alles op te offeren.” 90 
 
De Moslims hebben veertienhonderd jaar lang over de wereld geheerst, wij hebben grootmachten 
zoals de Perzen, de Byzantijnen en de Mongolen vernietigt en veroverd. En deze Ummah staat nog 
steeds sterk, met bijna twee miljard volgelingen. De Profeet heeft al voorspeld dat de Romeinen het 
moeilijkst zullen zijn om te overmeesteren vanwege hun vele hoorns (heerschappijen, dynastieën) 
die elkaar opvolgen, maar hij heeft ons deze verowinning vroeg of laat belooft. En we hebben het 
Oosterse-Schisma al veroverd, dus we zijn al op de helft. Nu alleen nog het Westerse-Schisma.  
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“Wij weten dat het Arabische schiereiland in de tijd van de Profeet werd bevrijd, toen de Profeet 
overleed was het gehele Arabische schiereiland onder Islamitische heerschappij. En daarna was het 
Perzische Rijk onder Islamitische heerschappij gekomen, in de tijd van Umar ibn Khattab. En daarna 
waren er vele oorlogen met de Romeinen, maar ze zijn nog niet over. Er is een overlevering, hoewel 
deze wellicht niet erg sterk is, de Profeet zei “Jullie zullen het Perzische Rijk met één of twee dreunen 
veroveren, maar in het geval van de Romeinen, zij hebben vele hoorns. Elke keer wanneer een hoorn 
is gebroken, groeit er een andere.” En dit is SubhanAllah het geval geweest. Het Perzische Rijk werd 
in twee grote oorlogen veroverd en het was afgelopen, de eerste veldslag was Al-Qadisiyah en de 
tweede veldslag was Al-Nahawand. En dat was het, hierna viel het Perzische Rijk neer.  
 
Maar met het Romeinse Rijk zien we dat het een eindeloze serie conflicten is geweest. De Moslims 
vochten tegen de Romeinen door heel de periode van de vier rechtsgeleide Khaliefen. Het begon in 
de tijd van de Profeet in de Slag van Tamuk, en Muta was ook tegen het Romeinse Rijk. En toen in de 
tijd van Abu Bakr, hij stuurde Usama ibn Zayd tegen het Romeinse Rijk. En daarna vocht Umar ibn 
Khattab tegen hen, en toen Uthmaan en toen in de tijd van Muawiyah, en het bleef zo doorgaan 
tijdens het Khalifaat van de Ummayaden en daarna de Abbasiden. En het Oosterse-Schisma, het 
Byzantijnse Romeinse Rijk werd pas veroverd in de tijd van Muhammad Al-Faatih. Maar hierna kwam 
het Westerse-Schisma tevoorschijn en begon tegen het Ottomaanse Rijk te vechten, eeuwenlang. En 
daarna kwamen de bezettingen door de Europese Staten, Groot Brittannië, Frankrijk en Italië. Dus 
het is een lange serie geweest, elke keer wanneer een hoorn breekt groeit er een andere.” 91 
 
Met de vernietiging van Amerika in Afghanistan en Iraq, en de basis die de Mujahideen hebben 
gevestigd in Syrië, plus de golf van verandering en bewustzijn in de Ummah: lijkt deze belofte steeds 
dichterbij te komen. Misschien zullen wij het niet meemaken in onze leven, maar we kunnen onze 
(klein-) kinderen dit goede nieuws meegeven, en wie weet zullen zij het met hun ogen meemaken. 
De Ummah heeft de verhouding van wereldmachten weten te verschuiven, tegen alle verwachtingen 
en voorspellingen in. Politici, analisten en denktanks kijken met hun handen in het haar toe hoe de 
Ummah de wereld aan het hervormen is. Wereldmachten zijn al hun voorspelling en strategieën 
constant aan het herzien vanwege de toenemende veranderingen in de Moslim Ummah. Dit alles zou 
niet mogelijk zijn geweest zonder de Jihaad en de vele opofferingen van de Moslim Ummah.  

 

بخالوة ، وجضسع و طؤاٌ*** ًحيىن ليلهم بعاغت زبهم   
Zij vulden hun nachten met gehoorzaamheid aan hun Heer. 

Met recitaties, godsvrees en smeekbeden. 
 

مثل انهماٌ الىابل الهعاٌ*** وغيىنهم ججسي بفيض دمىغهم   
Hun ogen overstromen met tranen. 

Zoals een stortregen naar beneden giet. 
 

لػدوهم مً أشجؼ ألابعاٌ*** في الليل زهبان ، وغىد حهادهم   
In de nacht zijn het monniken, maar wanneer zij hun Jihaad voeren. 

Dan zijn het onbevreesde helden tegenover hun vijanden. 
 

وبها أػػت هىزه املخاللي*** بىحىههم أثس السجىد لسبهم   
Op hun gezichten zijn de sporen van aanbidding zichtbaar. 

Waar Goddelijke Lichtstralen vanaf schijnen. 
 

                                                             
91 Imam Anwar Al-Awlaki, The Hereafter, The Minor Signs CD7. 



 
73 

4. Het wentelend machtsbalans 
 
1. De vredespijp  
Sommige denken echter dat wij onmogelijk kunnen winnen, hun inzicht is zwaar bewolkt door de 
grootheidswaanzin van het westen dat dag en nacht doorsijpelt in hun media propaganda. Terwijl de 
tekenen van hun ondergang, en onze overwinning, glashelder zijn na de oorlogen van Iraq en 
Afghanistan –die het machtsbalans op de wereld hebben veranderd. Het fascisme en nazisme is in 
1945 ingestort. Het communisme en socialisme is in 1991 ingestort. Het kapitalisme is in 2008 
ingestort. Het moreel bankroete humanisme en liberalisme staat ook op instorten. En na al deze 
gefaalde -ismen wordt het tijd voor het Monotheïsme, tijd voor de Islamitische Sharia om te regeren. 
 
Amerika is publiekelijk vernederd en met de staart tussen de benen uit zowel Iraq als Afghanistan 
teruggetrokken, na de hevige economische en menselijke verliezen die ze hebben geleden in deze 
uitputtende oorlogen. Terwijl Bush in mei 2003 al de overwinning had verklaard in Iraq, zien wij dat 
de Mujahideen daar vandaag sterker zijn dan ooit. De rake klappen die ze hebben uitgedeeld aan 
Amerika en haar marionettenregime sinds 2003, en tot op de dag vandaag nog steeds uitdelen, zijn 
duizelingwekkend. De legendarische operaties zijn teveel om op te noemen, recentelijk nog hebben 
we gezien hoe de Mujahideen in een spectaculaire operatie honderden tot duizenden gevangenen 
uit de Abu Ghrayb gevangenis hebben bevrijd. De tekenen van de overwinning zijn glashelder. 
 
En het oh zo machtige trotse Amerika dat nooit met terroristen wilden onderhandelen, zien we nu 
aan tafel zitten en vredesbesprekingen houden met de Taliban in Qatar. Zoals Mullah Muhammad 
Umar in oktober 2001 zei: “Amerika heeft ons verlies beloofd, en Allah heeft ons de overwinning 
beloofd, we zullen zien wiens belofte waarachtiger is!” En we hebben het inderdaad gezien. Obama 
en Karzair zijn elkaar nu zelfs nederig aan het voordringen om met de Taliban te onderhandelen.  
 
“Afghanistan doet niet mee aan de vredesbesprekingen die beginnen tussen de VS en de Taliban in 
Qatar. De regering van Karzai willen alleen over vrede onderhandelen als de VS buiten het overleg 
blijven, zo liet Kabul vandaag weten. Het vredesproces voor Afghanistan dient in handen te zijn van 
Afghanen, niet van buitenlanders, zo luidde de boodschap van een woedende Karzai. Dinsdag werd 
duidelijk dat de VS en de Taliban onderling gaan onderhandelen en dat de Afghaanse regering pas in 
een later stadium mag aanschuiven. Dat is Karzai in het verkeerde keelgat geschoten.” 92 

 

وال ألامس إال للري ًخغلب*** وما الظيف إال آًت امللً في الىزي   
En het zwaard is slechts een teken van heerschappij voor de mensheid. 

Maar het resultaat behoort aan de overwinnaar. 
 

لىػم املسبي للعغاة املؤدب*** فأدب به اللىم العغاة فئهه   
Dus dwing er respect mee af van de tirannen, want het is. 

Het beste waarmee je tirannen kunt opvoeden en beschaven. 
 

فىػم الحظام العب واملخعبب*** وداو به الدوالث مً ول دائها   
En genees ermee de landen van hun kwalen. 

Want het zwaard is een geweldig medicijn en dokter. 
 
Zou dit mogelijk zijn geweest indien de Taliban geen kracht toonden in deze 12 jaar durende oorlog? 
De Mujahideen hebben het westen herhaaldelijk vrede aangeboden, onder de voorwaarde dat zij 
hun troepen terug trekken, en dat ze de steun aan tirannieke despotische regimes en Israël stoppen. 
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Maar dit was allemaal naar dovemansoren gericht, het westen begrijpt slechts de taal van kracht. Pas 
na een uitputtende, vernietigende, 12 jaar durende oorlog heeft Amerika deze optie overwogen.  
 
“We hebben er geen problemen mee om jullie een langdurige wapenstilstand aan te bieden, onder 
eerlijke voorwaarden, waaraan wij ons vasthouden –wij zijn een natie die God heeft verboden te 
liegen en bedriegen. Zodat beide partijen kunnen genieten van veiligheid en stabiliteit onder deze 
wapenstilstand, zodat we kunnen werken aan het opbouwen van Iraq en Afghanistan, die vernietigd 
zijn in deze oorlog. Er is geen schande in deze oplossing, die de verspilling van miljarden dollars 
voorkomt; die gegaan zijn naar mensen van invloed en handelaren in oorlog in Amerika; die de 
verkiezingscampagne van Bush hebben gesteund met miljarden dollars; hetgeen ons doet begrijpen 
waarom Bush en zijn bende bleven aandringen op deze oorlog. Indien jullie oprecht zijn in jullie wens 
voor vrede en veiligheid, dan hebben we jullie hierbij beantwoord. En als Bush besluit om door te 
gaan met zijn leugens en onderdrukking, dan zou het nuttig voor jullie zijn om het boek ‘Rogue State’ 
te lezen, waarin we in de inleiding lezen: “Indien ik president was, zou ik de aanvallen op de 
Verenigde Staten binnen enkele dagen kunnen stoppen: door ten eerste een oprechte 
verontschuldiging aan te bieden aan al de weduwen en wezen, de armen en degenen die gemarteld 
werden, en alle andere slachtoffers van het Amerikaans imperialisme. Daarna zou ik aankondigen dat 
Amerika’s globale interventies, inclusief de vreselijke bombardementen, voor altijd zijn afgelopen.”  
 
Tot slot wil ik zeggen dat de overwinning voor ons of voor jullie zal zijn. Het eerstgenoemde betekent 
jullie verlies en eeuwige schande, en in het laatst genoemde geval, wel, lees de geschiedenis. Wij zijn 
een volk dat niet onder onrecht blijft slapen, en wij zullen wraak zoeken met al onze levens. Wij 
hebben niets te verliezen. Een zwemmer in de oceaan is niet bang voor de regen. Jullie hebben onze 
landen bezet, beledigen onze eer en waardigheid, verspillen onze bloed en hebben onze rijkdommen 
gestolen, hebben onze huizen vernield en onze veiligheid verspeeld, en wij zullen jullie op gelijke 
wijze behandelen. Jullie proberen ons te weerhouden van een waardig leven, maar jullie zullen ons 
niet weerhouden van een waardige dood. Laat moderne wapens en kracht jullie niet voor de gek 
houden, zij winnen een paar veldslagen maar verliezen de oorlog, geduld en standvastigheid is veel 
meer waard. Wij zijn tien jaar geduld gebleven in het bevechten van de Sovjet-Unie, met simpele 
wapens, en hebben hun economisch dood laten bloeden, en nu betekenen ze niets meer.” 93 
 
Waarom werd er toen niet geluisterd? Amerika moest eerst op haar knieën werden gebracht en een 
les in nederigheid krijgen. Wanneer men kracht toont, dan pas wordt hij gezien als gesprekspartner. 
De verliezen stapelden zich zo hoog op in Afghanistan, waardoor Amerika eindelijk tot rede 
vatbaarheid werd geforceerd. De Taliban hebben Amerika gebroken met de zeer gebrekkige 
middelen en aantallen die ze bezitten. Het is de arme Moslims in Afghanistan meerdere malen gelukt 
om een wereldmacht klein te krijgen; het Verenigd Koningrijk, de Sovjet Unie, en nu de VS met een 
wereldcoalitie. Ondanks het feit dat Afghanistan bezet werd door 48 NAVO landen, heeft de Taliban 
alsnog macht weten te behouden over meer dan 60% van het land. Dit is een werkelijk een wonder. 
Hoe heeft de Taliban, met hun zeer gebrekkige middelen, zoveel landen kunnen verslaan?  
 
Shaykh Khalid Husainaan, één van de vele Islamitische geleerde die door onbemande drone 
aanvallen is geliquideerd, zei het treffend: “Obama, ik beschouw Afghanistan als een wonder in de 
geschiedenis. Een wonder in deze tijd. Want wat zijn de twee meest sterke landen op de wereld in 
deze tijd? Rusland en Amerika. En ondanks dat, zijn zij niet in staat om de Mujahideen in Afghanistan 
te verslaan. Terwijl de Mujahideen niets bezitten, ze zijn zwak. Wat zou jij ervan denken Obama als ik 
jou vertel –er is geen twijfel aan dat alle landen van de wereld naast jullie staan, of eerder gezegd, 
alle landen van de wereld voor jullie knielen– wat zou jij ervan denken als jou meer dan vijfhonderd 
jaar geleden verteld werd dat alle landen van de wereld zich zullen verzamelen tegen een zwak en 
arm land dat geen enkele noemenswaardige wapens bezit. En ondanks dat, zij niet in staat waren dit 
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land te verslaan? Het armste land dat tegenover de rijkste landen staat. Als je hierover werd verteld, 
zou jij dit dan geloven? Ik zou dit niet geloven, persoonlijk zou ik dit in alle eerlijkheid niet geloven!  
 
Alle landen van de wereld die zich tegenover één arm land verzamelen dat slechts enkele simpele 
wapens bezit, en toch zijn zij niet in staat om van hen te winnen? Dat is waarom ik zei dat 
Afghanistan een wonder is in de geschiedenis, en een wonder in dit tijdperk. Voor de Islam waren de 
staten van Caesar en Kisra de grootste staten. Tegenwoordig zijn de twee grootste staten Rusland en 
Amerika, en ondanks dat zijn zij tot op de dag vandaag niet in staat om van de Mujahideen te winnen 
in Afghanistan. En de oorlog is tot op de dag van vandaag niet geëindigd. Oh Obama, de oorlog gaat 
tot op de dag van vandaag voort en is niet geëindigd. Want Obama jij kent het Afghaanse volk niet, 
het Afghaanse volk is een uitmuntend voorbeeld in geduld. Het is een woestijnen- en bergen volk. Ik 
zweer bij Allah jouw soldaten zijn niet in staat om zo voort te gaan. Jouw soldaten zijn uitgeput, ze 
zijn uitgeput, ze zijn uitgeput! Obama, een volk dat opgevoed is op alcohol, hoererij, discotheken, en 
nachten gevuld met ontucht kan onmogelijk volhouden en geduldig blijven in oorlogen en 
veldslagen! Dus daarom zou ik mezelf nog eens goed revalueren als ik jullie was.” 94 
 
Zonder kracht en Jihaad bereiken we niets, want het oorlogszuchtige westen is niet tot rede vatbaar 
met woorden. Kijk bijvoorbeeld naar de Westelijke Jordaanoever, het wordt helemaal opgevreten 
door nederzettingen. Dagelijks bouwen de Zionisten daar nederzettingen. En vergelijk dit aan de 
andere kant eens met Gaza waar momenteel geen enkele nederzetting meer te vinden is. De 21 
kolonies in Gaza werden nota bene door de bloeddorstige oorlogsmisdadiger Sharon verwijderd, die 
voordien tot geen enkele rede vatbaar leek –maar dit volk spreekt en begrijpt de taal van geweld 
echter veel duidelijker dan politieke en diplomatieke onderhandelingen. Waarover zou onze vijand 
moeten onderhandelen als wij onze wapens neer leggen en de vijand volledig vrij spel geven?  
 
“Bij de aankondiging van het "Disengagement Plan" in december 2003, heeft premier Ariel Sharon 
gezegd dat de terugtrekking bedoeld was om de veiligheid van Israël te verhogen, en de druk te 
verlichten op het Israëlische leger. Hamas, de Islamitische Verzetsbeweging, beweert dat de 
terugtrekking het resultaat is van gewapend Palestijns verzet tegen de Israëlische bezetting. 
Tienduizenden Israëlische troepen zullen de evacuatie van de kolonisten toezien uit 21 verschillende 
kolonies in de Gazastrook, en vier kleinere nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Indien de 
kolonisten niet vrijwillig willen verlaten dan worden zij onder dwang verwijderd, en kunnen hun 
persoonlijk eigendommen hierbij verliezen –volgens leger commandanten. Israëlische soldaten zullen 
de woningen van kolonisten dan slopen. De Israëlische regering verwacht dat de terugtrekking 
Palestijnse aanslagen zal verminderen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de 
terugtrekking laat zien dat Israël bereid is om belangrijke concessies te doen voor vrede.” 95 
 
Ariel Sharon smeekte de Palestijnen in Gaza om vrede te sluiten. Waarom? Omdat ze het gewapende 
verzet niet af wilden zweren, het resultaat is de terugtrekkingen van negenduizend Zionistische 
kolonisten uit Gaza.96 Vergelijk dit echter eens met het regime van Abbas, en de Palestijnen in de 
Westerse Jordaanoever, die het gewapende verzet wel hebben afgezworen, en op zoek zijn naar een 
zogenaamde politieke en diplomatieke oplossing. Tot op de dag van vandaag worden er 
nederzettingen gebouwd in de Westelijke Jordaanoever! Gewapend verzet in Gaza heeft de 
nederzettingen weggedreven, integendeel tot de politieke oplossing in de Westelijke Jordaanoever.  
 
“Op 29 november 2012 heeft een meerderheid van de VN resolutie 67/19 aangenomen, waarmee de 
status van Palestina opgewaardeerd is van waarnemer entiteit tot waarnemer staat. En voor deze 
historische stemming werden Israëlische documenten vrijgegeven waarin aangegeven werd dat 
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Israël met "unilaterale maatregelen" zou reageren als Palestina bleef aandringen op het verhogen 
van haar status. Na de stemmen heeft de Israëlische regering haar nederzettingen opgevoerd met de 
aankondiging van 3000 nieuwe woningen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.” 97 
 
Zoals van de Profeet is overgeleverd: “Wanneer jullie handelen in woekerrente, de koeienstaarten 
achternalopen en tevreden zijn met het boerenleven (d.w.z. slechts bezig zijn met het najagen van 
wereldse rijkdom) en de Jihaad verlaten. Dan zal Allah een vernedering op jullie neder zenden die 
niet verwijderd zal worden totdat jullie terugkeren naar jullie Religie.” *Sunan Abu Dawud+ 
 
De Zionistenstaat Israël is ook gefundeerd op geweld. Het is door middel van terreurorganisaties 
afgedwongen, organisaties zoals Lehi, Irgun, Haganah en Palmach. Waarvan de commandanten later 
internationaal erkende presidenten werden, die zelfs Nobelprijzen voor Vrede kregen. Het is geen 
probleem wanneer Joden onrechtvaardig een land bezetten en dit middels terreur afdwingen, dan 
worden ze ervoor beloond met allerlei erkenningen in de VN. Maar wanneer Moslims echter tegen 
bezettingen en onderdrukking vechten dan zijn het terroristen die niet getolereerd mogen worden.  
 
2. Geld, geweld en gunst 
De Moslims genieten niet van oorlog, noch zijn wij opdragen om oorlogslustig te zijn, noch vechten 
wij tegen het westen puur en alleen vanwege haar decadente vrijheden –zoals vaak wordt beweerd 
in de doorzichtige media propaganda. Het zijn echter de oorlogen die het westen tegen ons voert die 
deze gewapende vijandschap hebben veroorzaakt. Maar ondanks deze vijandschap zijn wij 
opgedragen om gebalanceerd te blijven, en niet door te schieten. Want wij hopen dat wij, ondanks 
deze oorlogen, ooit broeders zullen worden. De Islam is immers gekomen om de mensheid te 
redden, en zeker niet om de mensheid te vernietigen. Zoals van de Profeet is overgeleverd: “Haat 
jouw vijand met mate, want hij kan op een dag jouw broeder of vriend worden.” *At-Tirmidhi] 
 
“De beleidsmakers, de lobbyisten, en de grote bedrijven zijn degenen die voordeel halen uit jullie 
buitenlands beleid, terwijl jullie de prijs betalen. Het Amerikaanse volk gaf George W. Bush unanieme 
steun om tegen de Mujahideen te vechten, en gaven hem een blanco cheque om zoveel te besteden 
als hij maar nodig had om dat doel te bereiken. Het resultaat? Hij faalde, en hij faalde ellendig. Dus 
als Amerika de Mujahideen niet heeft kunnen verslaan toen haar president onbeperkte steun kreeg, 
hoe kan Obama dan winnen met zijn krappe budget? Als Amerika gefaald heeft toen het op de 
hoogtepunt van haar economische kracht stond, hoe kan het vandaag dan winnen in een recessie?  
 
We hebben geen inherente vijandigheid tegenover een etniciteit. Wij zijn niet tegen de Amerikanen 
enkel en alleen omdat het Amerikanen zijn. Wij zijn tegen kwaadaardigheid, en Amerika is veranderd 
in een kwaadaardig land. We hebben gezien hoe Amerika twee Islamitische landen binnen viel, wij 
hebben Abu Ghrayb, Baghram en Guantanamo Bay gezien. We hebben kruisraketten en cluster 
bommen gezien. We kunnen niet weerloos toekijken in het gezicht van zulke agressie, we zullen 
terug vechten en anderen aanzetten hetzelfde te doen. Ik heb 21 jaar in Amerika gewoond. Ik was 
een Islamitische prediker die vreedzaam actief was. Echter met de Amerikaanse invasie in Iraq en de 
voortzetting van de Amerikaanse agressie tegen Moslims, kon ik niet verzoenen tussen het wonen in 
de VS en het zijn van een Moslim. En ik kwam tot de uiteindelijke conclusie dat Jihaad tegen Amerika 
verplicht is voor mezelf, zoals het verplicht is voor elke andere Moslim die hiertoe in staat is.” 98 
 
De oorlogen worden op ons gedwongen, wij hebben hier niet om gevraagd. De Islam spoort ons niet 
aan om verwikkeld te raken in allerlei oorlogen, integendeel. Maar wij hebben nu geen keus, en 
wanneer Allah een oorlog beschikt dan dienen wij hier standvastigheid en geduld in te vertonen.  
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Ibn Abi Awf heeft ook van de Profeet overgeleverd: “Kijk er niet naar uit om jullie vijanden te 
ontmoeten, maar vraag Allah om veiligheid. Echter wanneer jullie de vijand ontmoeten, wees dan 
standvastig en weet dat het Paradijs onder de schaduw van de zwaarden ligt.” *Saheeh Bukhari+ 
 
Allah heeft ons geschapen en is goed op de hoogte van de menselijke natuur, Hij weet dat wij een 
afkeer hebben van oorlogen en gevechten. Maar dit heeft Hij met Zijn wijsheid toch voorgeschreven. 
Het is een beproeving zoals elk andere beproeving, hetzij armoede, ziekte, onderdrukking, enz.  
 
Allah heeft geopenbaard: “Oorlog is jullie voorgeschreven, ondanks dat jullie er een afkeer van 
hebben. Maar het kan zijn dat jullie een afkeer hebben van iets dat goed voor jullie is, en het kan zijn 
dat jullie iets lief hebben dat slecht voor jullie. Allah weet en jullie weten niet.” *Al-Baqarah, Aya 216] 

 

وأخري الحمد بالثمً السبيح*** أبذ لي غفتي وأبي بالةي   
Mijn eigenwaarde en ijverigheid weerhielden mij van lafheid. 

Evenals het verkrijgen van lof door een flinke omkoopprijs. 

 

 البعل الصحيح ِ*** وإكدامي غلى املىسوه هفس ي 
َ
وضسبي هامت  

En dwing mezelf om oog in oog te staan met akelige zaken. 
En om de nekken te treffen van heldhaftige en moedige vijanden. 

 

حي*** وكىلي ولما حؼأث وحاػذ  ًِ جحمدي أو حظتًر مياه  
En mijn hart te vertellen, telkens wanneer het vreesde en misselijk werd. 

Blijf op je plek, want je zult geprezen worden of rusten. 
 
Integendeel tot het westen leven Moslims niet volgens het motto ‘Geld, geweld en gunst breekt 
recht zegel en kunst’. Geweld en machtsmisbruik vormen niet de basis waarop wij omgaan met 
anderen, noch genieten wij van oorlogen voeren, echter begrijpen mannen de rol van oorlogen op 
het wereldtoneel en de noodzak van geweld en kracht. Maar we leven helaas in gedomesticeerde 
maatschappijen, waarin mannen verwijfd zijn geraakt, en volledig los zijn gerukt van deze realiteit.  
 
“Degene die de Jihaad slechts theoretisch bestuderen zullen het gebruik van geweld nooit omvatten. 
Spijtig genoeg begrijpt de jeugd in onze Ummah de aard van oorlog niet meer, sinds dat ze zijn 
ontdaan van hun wapens. Het is beter voor degenen die de intentie hebben om een Jihaad operatie 
te beginnen, maar te zacht zijn, om thuis te blijven zitten. Zo niet, dan zal mislukking zijn einde zijn, 
en trauma’s ervaren achteraf. Ongeacht of we hardheid of zachtheid gebruiken, onze vijanden zullen 
niet genadevol tegenover ons zijn wanneer ze ons grijpen. Dus beaamt het ons om hen duizend keer 
na te laten denken voordat zij ons aanvallen. Diegene die niet heldhaftig genoeg zijn en geen 
oorlogen hebben binnen getreden in hun leven, begrijpen de rol van geweld en ruwheid niet. De 
Moslims zijn een fase van domesticatie gepasseerd. De realiteit hiervan moet begrepen en uitgelegd 
worden aan de jeugd die wenst te vechten. Zij verschillen van de Arabieren in het begin van de 
Profeet’s missie. De Arabieren waren toen gewend te vechten en begrepen de aard van oorlogen.  
 
Als wij niet gewelddadig zijn in onze Jihaad en zachtheid overmand ons, dan zal dit een grote factor 
zijn in het verlies van het element van kracht. De metgezellen begrepen de kwestie van geweld. En zij 
zijn de beste die het begrepen na de Profeten. Zij voerden dit niet uit, en ondernamen dit niet omdat 
zij van doden hielden, zij waren zeker geen harde mensen. Bij Allah! Hoe zacht waren hun harten! Zij 
waren het meest genadevol van aard onder de schepping. Desondanks begrepen zij de aard van 
mensen, en begrepen ten alle tijden het belang van hardheid en zachtheid. Maar geweld en hardheid 
moeten de grenzen van de Sharia niet overschrijden. Wanneer er gematigde mensen zijn onder de 
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vijand, die tot reden vatbaar zijn, die de waarheid erkennen waarmee elk rationeel verstand instemt, 
dan kunnen we dit verlichten. Maar wat betreft de tirannieke vijand, dat is een ander verhaal.” 99 
 
De keuze is aan het westen, blijven zij hun oorlogen en tirannie opdringen, dan blijven de Moslims 
hiertegen terugvechten. Kiezen zij er echter voor om de Moslims als gelijkwaardige mensen te 
behandelen, dan zijn de Moslims bereid vrede met hen te sluiten zoals de Islam ons opdraagt.  
 
Allah heeft geopenbaard: “Zeg tegen degenen die niet geloven, dat als zij ophouden, hetgeen voorbij 
is geweest hen vergeven zal worden. Maar indien zij weer terugkeren, laat ze dan een voorbeeld 
nemen aan het einde van de vroegere volkeren. En bestrijdt hen totdat er geen vervolging meer is..” 
En Hij zei:“En als zij naar vrede neigen, neig er dan ook naar toe.” *Surah Al-Anfaal, Aya 38 t/m 61] 
 
Maar de voorwaarde voor een vredesverdrag kunnen we hier duidelijk lezen: wanneer de vijand 
geneigd is naar vrede en rechtvaardigheid, en af wil zien van onrecht, dan kunnen wij hierover 
onderhandelen en hiernaartoe werken. Zolang hier geen sprake van is, gaat het gevecht dus door. 
Integendeel tot de belachelijke vredesonderhandelingen die de Palestijnen in de Westelijke 
Jordaanoever dus bijvoorbeeld voeren met Israël. Zij zitten nederig aan tafel over een fictieve vrede 
te onderhandelen, terwijl de Zionisten dagelijks nederzettingen bouwen en land blijven annexeren! 
Deze vredesbesprekingen zijn een lachertje, de Palestijnen worden meedogenloos vernederd met 
deze vredesbesprekingen. Alleen de wapens zullen weer eer terug geven aan deze Ummah.  
 
“De Israëlische minister Uri Ariel heeft toestemming gegeven voor de bouw van twaalfhonderd 
appartementen in joodse nederzettingen. De toestemming voor de bouw komt drie dagen voordat 
Israël en de Palestijnen weer om de tafel gaan zitten voor een nieuwe ronde vredesgesprekken. Ze 
proberen daarin het vredesproces vlot te trekken, dat al 3 jaar stil ligt. De bouw in de nederzettingen 
is een van de belangrijkste struikelblokken."We blijven huizen bouwen in heel het land. Dit is op dit 
moment het juiste om te doen, voor het Zionisme en voor de economie." Zei Uri Ariel.” 100 
 
3. Een miezerige vlieg  
Dit laat ons de noodzaak van kracht en opofferingen zien, rechten die met geweld worden afgepakt 
kunnen niet zonder geweld terug gewonnen worden. En het laat ons zien dat Allah de Moslims de 
overwinning schenkt ondanks hun materiële zwakten, zoals we herhaaldelijk uit de Quran leren. Wij 
hebben gezien hoe Allah in een mum van tijd de machtsverdeling op de wereld heeft veranderd met 
de Arabische Lente. Vier tirannen zijn in minder dan een jaar tijd halsoverkop omver geworpen, dit is 
ongekend in de geschiedenis van de mensheid. Maar hoeveel mensen staan hier werkelijk bij stil?  
 
Hebben wij niet gezien hoe de tiran Al-Qadaffi, die zich openlijk koning der koningen waande, als een 
angstige rat uit de riolering werd getrokken? Zoals Musollini ook aan zijn hielen werd opgehangen 
door de partizanen. Dit is hoe Allah de tirannen vernederd. Dit is het vernederende einde van 
tirannen op deze wereld, laat staan in het Hiernamaals. Kijk bijvoorbeeld ook naar de jarenlange 
lijdensweg van de bloeddorstige slager Ariel Sharon. Het tirannieke westen denkt dat zij een 
onverslaanbare goddelijke status geniet op de wereld, maar een verstandig persoon leert van de 
geschiedenis en van de gebeurtenissen die zich voor zijn ogen afspelen. Tirannie zal vroeg of laat ten 
onder gaan, dit is een belofte van Allah waar geen ontsnappen aan is. Er is maar een kleine vonk voor 
nodig. De Arabische Lente werd ook letterlijk ontstoken door slechts één persoon in Tunesië.  
 
Sterker nog, de 1e en daarop de 2e wereld oorlog begon ook bij de dood van slechts één persoon. 
Grote monarchieën en imperia zijn hierna ten onder gegaan. Het machtige Oosterijk-Hongarije en de 
machtige rode reus, de Sovjet Unie, zijn nu verbrokkeld tot de armzalige Oostblok landen waar 

                                                             
99 Abu Bakr An-Naji, The Management of Savagery, 2004.    
100 Israël gaat weer bouwen in nederzettingen, 11 augustus 2013. NU.nl 



 
79 

iedereen op neerkijkt. En dit ligt nog vers in het geheugen allemaal, laat staan de vele koningrijken 
uit het verleden die ten onder zijn gegaan en in de vergetelheid zijn geraakt. Koningrijken en imperia 
die slechts nog in stoffige geschiedenisboeken –die niemand meer open slaat– te vinden zijn. Men 
moet niet denken dat het huidige machtsbalans absoluut is, sterker nog, we zien het nu al wankelen. 
En hier is werkelijk niet veel voor nodig, Allah kan dit in een oogwenk beschikken en veranderen.  
 
“Zeg: Oh Allah, Heer der Koninkrijken, U geeft heerschappij aan wie U went en neemt heerschappij 
terug van wie U wenst. U verheft wie U wenst en vernedert wie U wenst. In Uw hand rust het goede. 
Waarlijk U heeft alle macht om te doen wat U ook maar wenst.” *Surah Al-Maaidah, Aya 26] 
 
Het westen heeft met haar oorlogen en aanvallen slechts bij weten te dragen aan de ontwaking van 
de Ummah. Allah drijft de Ummah bijeen middels deze vijanden, zoals een herder zijn kudde bijeen 
drijft. De dochter van Hulagu Khan vroeg eens aan een geleerde “Jullie geloven toch in Allah, waarom 
heeft Allah ons dan doen overwinnen over jullie? Zijn wij dan niet geliefder bij Allah dan jullie?” De 
geleerde antwoordde “Nee, wanneer veedieren afdwalen dan stuurt de herder zijn honden op hun af 
om hun te leiden. En jullie Tartaren zijn de honden van Allah op Zijn aarde. Zolang wij blijven afwijken 
en ongehoorzaam zijn, zullen jullie achter ons aan blijven rennen totdat we terugkeren tot Allah.”  
 
De mens vergeet snel, maar we hebben pas geleden gezien hoe één video de hele Ummah heeft 
kunnen mobiliseren. Na de zoveelste smerige aanval op de Moslims, op onze Religie en onze Profeet, 
hebben wij overal massale protesten gezien in zowel de Islamitische als de westerse wereld. Binnen 
enkele dagen zijn er in meer dan dertig landen protesten gehouden tegen de walgelijke spottende 
video –deze protesten werden al snel gedoopt tot de Arabische Herfst. De Moslims stonden in 
verschillende delen van de wereld op met dezelfde boodschap, en hetzelfde motief. Het hart van 
deze Ummah is dus zeker niet gestorven, hoe zwak en verslagen wij op dit moment lijken. Het tij kan 
in een oogwenk keren, er is slechts één druppel nodig die de emmer doet overlopen. De Moslim 
massa’s bleef stil zitten toen Zionisten de Moslims in Palestina- en Amerikanen de Moslims in Iraq en 
Afghanistan, bezette, onderdrukten en uitmoordden. Wij bleven stil toen de Moslims gefolterd 
werden in de martelbunkers van Amerika. Wij bleven stil toen Amerika onschuldige burgers met 
onbemande drones bombardeerden, en tientallen honderden doodden en miljoenen op de vlucht 
deden slaan. En ga zo door. Maar het was alsof de Ummah in een luide stem zei “Dit alles kunnen wij 
verdragen, bezet onze landen, moord ons uit, sluit ons op en martel ons, maar zit niet aan onze 
Profeet!”En het was alsof Allah de historisch monsterlijke superstorm Sandy vlak na de spottende 
video ‘Innocense of Muslims’ als Mujahida had gestuurd naar New York –het hart van Amerika. Om 
wraak te voor onze geliefde Profeet. En de stormen zoals de orkaan Katrina en Sandy, of de tornado’s 
van Oklahoma, stellen nog niets voor in vergelijking met de rampen die hen te wachten staan.  
 
Niet alleen hebben de Mujahideen de kwetsbaarheid en verslaanbaarheid van Amerika bewezen, 
maar als zij Amerika niet bezig hielden in Afghanistan en Iraq, dan had Amerika ongetwijfeld veel 
meer landen binnen gevallen –de zogenaamde ‘Axis of evil’ waar George W. Bush over sprak in 2002. 
Dankzij de Mujahideen zijn deze plannen slechts bij luchtkastelen gebleven, dus heel wat landen die 
op het lijstje stonden horen hen hier diep dankbaar voor te zijn. De laatste dagen van Amerika zijn 
geteld. Amerika zal wel honderd keer nadenken voordat zij militairen besluit te mobiliseren naar 
Moslim landen. Er werden vier medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Libië gedood, ooit 
was er een tijd dat Amerika zich woedend met vol gepompte borst klaar zou stomen voor oorlog. 
Maar zoals de beurzen in de VS gekelderd zijn, is ook de waarde van hun bloed aan het kelderen. 
 
Allah maakt ons in meerdere verzen duidelijk dat Hij tirannieke volkeren, in slechts een oogwenk, in 
slechts een schreeuw (Sayhatan Wahida) kan doen ondergaan. Al dit pocherige machtsvertoon van 
het westen is slechts een misleidende illusie. Een geleerde werd eens gevraagd waarom Allah de 
vlieg had geschapen, hij antwoordde “Om daarmee de tirannen te vernederen, want ondanks al hun 
beveiligers en bewakers, ondanks al hun paleizen en forten, en ondanks al hun macht kan een 



 
80 

miezerige vlieg dit omzeilen en op hun neus komen landen.” Als Allah wenst kan Hij een tiran 
vernietigen met een simpele mug, dit is hoe Hij de tiran Nimrod ook heeft vernietigd, want tirannen 
gaan altijd in vernedering ten onder. En degene die dit een bombastische hoogdraverige bewering 
vind moet eens stil staan bij de malaria plaag, is dit dan niet het product van een simpele mug?  
 

 ليل ش يء إذا ما جم هلصان *** فال ٌغس بعيب الػيؽ إوظان
Alles breekt af nadat het perfectie heeft bereikt. 

Dus laat de mens niet bedrogen worden door een plezierig leven. 
 

مً طسة شمً طاءجه أشمان*** هي ألامىز هما ػهدتها دٌو   
Het is, zoals men kan getuigen, de omwenteling van beschikkingen. 

Wie verheugd is met een periode, zal getroffen worden door een andere. 
 

ٌٍ لها ػان*** و هره الداز ال جبلى إلى أحد  و ال ًدوم غلى حا  
Want dit is de verblijfplaats die voor niemand zal blijven bestaan. 

Noch zal een situatie, van enige waarde, hetzelfde blijven. 
 

إذا هبذ مؼسفياث وخسصان*** ًمصق الدهس حخما ول طابغت   
Het lot scheurt, onherstelbaar, elke laag weg. 

Hetgeen zelfs de beste zwaarden zonder succes af kunnen schrapen. 
 

و أًً منهم أواليل وجيجان*** أًً امللىن ذوو الخيجان مً ًمً   
Waar zijn de gekroonde koningen van Jemen. 

En waar zijn hun juweel versierde kronen gebleven? 
 

و أًً ما طاطه في الفسض طاطان*** و أًً ما ػاده ػداد في إزم   
En waar zijn de forten die Shadaad in Iraam heeft verheven. 

En waar is het rijk van de Sassanieden, die zij eens in Perzië hadden gesticht? 
 

حتى كضىا فيان اللىم ما واهىا*** أحى غلى اليل أمس ال مسد له   
Een onomkeerbaar lot kwam over hen allen. 

En zij verdwenen alsof dit volk nooit bestaan heeft. 
 

هما ًحيى غً خياٌ العيف وطىان*** و صاز ما وان مً ملً ومً ملً   
En wat ooit eens koninkrijken en koningen waren. 

Werden niet meer dan een vage droom verteld door zijn dromer. 
 
Moslims moeten zich losrukken van de verslagenheidmentaliteit, geef de hoop niet op en zie de 
actualiteiten binnen een brede historische context, want de geschiedenis bewijst zich te herhalen. 
Jeruzalem is niet voor de eerste keer bezet, het was eerder al bezet door de Kruisvaarders, totdat 
Salah Dinne Al-Ayubi het weer bevrijdde. De Kruisvaarders hadden Masjid Al-Aqsa bijna een eeuw 
lang bezet, ze gebruikten het zelfs als paardenstal. Later hadden ze het zelfs vernield en omgebouwd 
tot kerk, totdat het weer op haar oude fundamenten werd herbouwd na de herovering van 
Jeruzalem. Zo ver zijn de Zionisten niet eens, dus waarom zouden we moed verliezen en wanhopen?  
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Toen de Profeet Mozes de kinderen van Israël had gered van Farao en ze tot de poorten van 
Jeruzalem leidde zeiden ze tegen Musa “Er leeft een onverslaanbaar volk in dat land en wij zullen het 
niet betreden totdat zij het verlaten.. Wij zullen het nooit betreden zolang zij erin leven, ga jij maar 
vechten met jouw Heer wij blijven hier zitten!” 101 Zij zagen de vijanden als groot in hun ogen en 
wilden het niet eens proberen om het tegen hen op te nemen. Ze bleven steevast weigeren om het 
land binnen te treden zolang deze vijand erin verbleef. Zij zagen de strijd als hopeloos omdat zij een 
laag zelfbeeld hadden, en onderschatte zichzelf. Ze zagen zich niet in staat om hun vijanden te 
verslaan, ze leefden in verslagenheid ondanks de Goddelijke wonderen die ze zagen en de 
overwinning die hen werd beloofd. Velen onder ons delen helaas dezelfde mentaliteit.  
 
Net zoals de Joden destijds zonder opofferingen en zonder strijd het Heilige land wilden veroveren, 
zo willen vele Moslims vandaag de dag dat ook. Net zoals De Kinderen van Israël verwachtte dat het 
vijandige volk vanzelf uit het Heilige land zou vertrekken, en plaats voor hen zou maken, zo 
verwachten velen vandaag de dag ook dat de vijanden vanzelf uit onze landen zullen vertrekken, en 
de overwinning vanzelf op ons komt nederdalen, zonder gevecht noch strijd. En net zoals het slechts 
twee mannen waren onder De Kinderen van Israël die bereid waren te vechten, zijn het vandaag ook 
slechts enkelen die hiertoe bereid zijn. Net zoals De Kinderen van Israël hebben veel Moslims ervoor 
gekozen om te blijven zitten, op enkelen na. De Profeet heeft ook voorspeld dat wij exact dezelfde 
fouten zullen maken die de Joden en Christenen hebben gemaakt, stap voor stap. Dit is wat we zien.  
 
4. Wie storm zaait  
Het betekend echter niet dat we onze vijanden moeten onderschatten. Alleen een dwaas onderschat 
zijn vijanden, en dit is de reden waarom Amerika vernederd werd in Iraq en Afghanistan. Een 
hoogmoedige tiran onderschat zijn tegenstanders, en waant zichzelf onverslaanbaar. Moslims maken 
deze fout niet. Wij beseffen ons wat de kwaliteiten zijn van onze vijanden, en bestuderen deze goed.  
 
Al-Mustawrid Al-Qurashi zei tegen Amr ibn Al-Aas: “Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen; 
“Het laatste uur zal niet aanbreken totdat de Romeinen het grootst zijn in aantallen.” Amr zei: “Kijk 
uit met wat je zegt!” Al-Mustawrid antwoordde: “Ik zeg slechts wat ik van de Profeet heb gehoord.” 
Amr zei: “Als jij dat zo stelt, dan heb je inderdaad gelijk. Want zij bezitten vier kwaliteiten: Zij zijn de 
meest geduldige mensen in tijden van beproeving, zij genezen snel na een ramp, zij herstellen snel en 
vallen weer aan na een nederlaag, en ze zijn goed voor de armen, de wezen en zwakken. En hun 
vijfde goede kwaliteit is dat zij zich verzetten tegen onderdrukkende koningen.” *Saheeh Muslim+  
 
Wij realiseren ons dat deze oorlog nog heel lang kan duren, het kan millennia, eeuwen of decennia 
duren. Maar wij geven zeker niet op. Integendeel tot de ruim 900 Joden in Masada die massaal 
zelfmoord pleegden uit angst voor de Romeinen, blijven wij echter doorvechten tot de laatste adem. 
De Moslims houden het al maar dan 1400 jaar uit. Wij hebben vaker onder vreselijke vervolging 
geleden, onder de Mongolen, de Tartaren, enz. Maar dit heeft ons ook niet klein gekregen.  
 
“Onze strijd met de vijand vereist geen balans van macht, integendeel een machtsevenwicht in de 
Islamitische oorlogen is zeldzaam. Moslims zijn altijd in de minderheid geweest tegenover de Kufaar. 
Sterker nog, grote getallen kunnen een reden zijn voor verlies, zoals gebeurde bij de Slag van 
Hunayn. In deze veldslag was de meerderheid van het leger gevlucht, en alleen de standvastige 
metgezellen bleven achter die in staat waren de overwinning en verovering alsnog te bemachtigen.  
 
Kijk maar naar Israël, het is niet in staat om haar gewenste gebieden uit te breiden, ondanks dat het 
decennia geleden is sinds haar oprichting, en niemand confronteert haar behalve steen werpende 
kinderen! Dit is een duidelijk bewijs dat het bevechten van de Kufaar een reden is waardoor Allah het 
kwaad van de ongelovigen weerhoudt, met de voorwaarde “geen wapenstilstand, geen 
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onderhandelingen” en wij onze handen nooit in de handen van de vijand plaatsen en tevreden zijn 
met halve oplossing. Wij moeten doorgaan met het confronteren van de vijand.  

 
Hetzelfde gaat op voor de Sovjet-Unie, ondanks haar enorme nationale arsenaal. Het viel Afghanistan 
binnen in de hoop dat het een rustplaats zou vinden, maar zij vonden daar de Mujahideen die in het 
begin slechts geïsoleerd met verzet begonnen. De Mujahideen keerden zich tot de weinige wapens 
die ze hadden, en door de Genade van Allah werden zij hierdoor de reden voor het weerhouden van 
hun kwaad en de vijand trok zich haastig terug. De strijd tegen Amerika is zeer verbazingwekkend. 
Tijdens de strijd tegen de Russen stopten de overheden de Moslims niet om de Jihaad te voeren in 
Afghanistan. Steker nog, sommige overheden faciliteerden het vertrek zelfs. Vandaag wordt eenieder 
die van plan is om de Jihaad te voeren daarentegen voor goed achter tralies opgesloten.” 102 
 
Zelfs grootmachten kunnen vernietigd worden, dit hebben wij herhaaldelijk gezien in het verleden. 
Het is vooral een strijd van uithoudingsvermogen. Wij zien dat het westen zich nu al in een diepe 
economische crisis heeft lopen vechten, terwijl de Mujahideen steeds groter worden en meer gebied 
dekken. Wat heeft Amerika sinds de oorlog tegen het terrorisme bereikt? Al-Qaedah bestaat nog 
steeds, en is alleen maar groter en sterker geworden: voorheen zaten ze alleen in Afghanistan en nu 
hebben ze ook basissen gevestigd in buurlanden zoals Iraq, Syrië, Jemen, Somalië en Algerije. En Al-
Qaedah heeft ook allerlei ge-relabelde dochterorganisaties opgericht zoals Ansar As-Sharia en Ansar 
Ad-Dine. De Taliban bestaat ook nog steeds, en is sterker dan in het begin van deze oorlog. Ze 
hebben nu zelfs een kantoor in Qatar waar Amerika met ze aan tafel zit en besprekingen houdt!  
 
Allah heeft geopenbaard: “Als er twintig onder jullie zijn die geduldig zijn, zullen zij tweehonderd 
overwinnen. En als er honderd onder jullie zijn dan zullen zij er duizend verslaan.” *Al-Anfaal, 65] 
 
“Wat heeft de organisatie van Al-Qaedah? Ik heb de organisatie van Al-Qaedah en de leider van deze 
organisatie Shaykh Usama bin Laden in zijn grot in Tora Bora bezocht. Wat hebben ze? Ze hebben 
niet meer dan drie- tot vierhonderd man. Deze vierhonderd man hebben Amerika meer bezighouden 
dan de Sovjet-Unie dit deed –dat miljoenen militairen, massavernietigingswapens en lange afstand 
raketten heeft. Dit komt door de simpele reden dat zij Amerika hebben getroffen in haar veiligheid. 
Deze organisatie heeft Amerika uitgelachen en in een oorlog tegen Iraq gesleurd en een andere 
oorlog in Afghanistan, dit is een bloedige uitputting, en een economische uitputting die nu nog 
steeds gaande is. Een uitputting die Amerika onmogelijk kan dragen. En het resultaat is het 
ineenstorten van haar economie zoals we hebben gezien. De ambassades van Amerika over de 
wereld zijn hevig bewaakte forten geworden. Waarom zijn het bewaakte forten geworden, vanwege 
de Arabische legers? Zijn het forten geworden vanwege de angst voor deze legers?” 103 
 
Amerika is Al-Qaedah nu al meer dan tien jaar aan het bestrijden, maar wat heeft de VS bereikt met 
deze War on Terror? De Mujahideen zijn in deze jaren alleen maar sterker en groter geworden. En 
het machtige Amerika dat zich als onverslaanbare afgod presenteert staat op haar knieën te knikken.  
 
“Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt aan 19 ambassades en consulaten in het 
Midden-Oosten van aankomende maandag tot zaterdag 10 augustus gesloten te houden. Aanleiding 
is de verhoogde terreurdreiging die het ministerie heeft geconstateerd. Zondag waren 22 
Amerikaanse ambassades en consulaten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gesloten uit angst 
voor een aanslag van Al-Qaedah. De VS besloten hiertoe nadat er een bericht van Al-Qaedah leiders 
was onderschept, in combinatie met o.a. enkele grote gevangenisuitbraken in de regio.” 104 
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Al-Qaedah doet denken aan de zwarte vlaggen die uit Khurasaan105 tevoorschijn zullen komen, de 
omschrijvingen in de overleveringen is hun op het lijf geschreven. We hebben gezien hoe zij als kleine 
organisatie onder zwarte vlaggen tevoorschijn kwamen in Afghanistan, en ondanks een wereldmacht 
en een internationale militaire interventie die hen probeert te breken, lijken zij niet te stoppen en 
alleen maar groter en sterker te worden. Ze zijn sinds de oorlog tegen Afghanistan alleen maar groter 
geworden, en hebben zich over meerdere landen weten te verspreiden, met maar één doel voor 
ogen: Baytul Maqdis. En we zien dat ze nu ook aan de poorten van Jeruzalem staan in Syrië. Wie 
wind zaait zal storm oogsten, en dat hebben we duidelijk gezien sinds de War on Terror. Zoals 
overgeleverd, zal het gezegende leger van zwarte vlaggen onder Al-Mahdi vechten. En als het iemand 
is die hiervoor in aanmerking komt vandaag de dag dan zijn het wel de Taliban en Al-Qaedah.  
 
Abu Hurairah heeft overgeleverd: “Zwarte vlaggen zullen tevoorschijn komen uit Khurasaan, niets zal 
hun tegen kunnen houden, totdat zij Aaliyah (Jeruzalem) bereiken.” *At-Tirmidhi, Ghareeb] 
 
En er is overgeleverd: “Als je de zwarte vlaggen aan ziet komen uit Khurasaan, voeg je dan toen, zelfs 
als je moet kruipen, want dit is het leger van de Khalifah van Allah, de Mahdi.” *Al-Bazaar, Saheeh] 
 
Het westen springt in de lucht als zij een Al-Qaedah leider hebben geliquideerd –na een jarenlang 
uitputtende opsporing en vele gefaalde pogingen. Hoeveel Al-Qaedah leiders heeft het westen 
geliquideerd: zonder proces noch rechtszaak natuurlijk, want dat is iets waar alleen democratische 
rechtstaten de moeite voor nemen. Waaronder Usama bin Laden, Anwar Al-Awlaki, Khalid 
Husainaan, Abu Yahya Al-Libi, Atiyatullah ibn Abdurahmaan, Mustapha Abu Al-Yazid, Abu Ali Al-
Harithi, Abu Zubair Adil Al-Abab, Abu Sufyan Al-Azdi, Abu Musab Az-Zarqawi, Abu Umar Al-Baghdadi, 
Abu Hamza Al-Muhajir, Abu Layth Al-Libi, enzovoorts! Maar stel jezelf eens de vraag, heeft het 
westen de Mujahideen hiermee weten te stoppen? Is Al-Qaedah hiermee gestopt? Integendeel! 
Waarom? Het antwoord is simpel: zolang de voedingsbodem voor de Jihaad blijft bestaan, zal de 
Jihaad ook door blijven gaan. De Jihaad blijft doorgaan zolang het westen onze landen blijft bezetten, 
en zolang het neokoloniale marionettenregimes in onze landen blijft installeren, voeden en steunen.  
 
5. Het guerrilla tijdperk 
Het westen is te laf en te zwak om een oorlog op de grond uit te vechten, en wanneer ze dat doen 
dan zien we duidelijk dat zij als verliezers vernederd uit de bus komen. Dit hebben wij duidelijk 
gezien in Iraq en Afghanistan, zodra de Amerikaanse soldaten voet op bodem hadden gezet. En dit 
hebben wij in de koloniale oorlogen ook al gezien, in Algerije, in Libië, in Marokko, enzovoorts.  
 
“Overal waar de blanke man nu vecht, is hij aan het verliezen. Hij heeft zijn laatste gevecht 
gewonnen. Want Amerika is sterk zolang ze haar atoombommen kan gebruiken, maar ze kan deze 
niet gebruiken uit angst dat Rusland haar atoombommen dan zal gebruiken. Rusland kan haar 
atoombommen niet gebruiken, uit angst dat Uncle Sam zijn atoombommen dan zal gebruiken. Dus 
beiden zijn wapenloos. De enige plek waar actie kan plaats vinden is op de grond. Maar de blanke 
man kan geen gevechten meer winnen op de grond. Je hebt moed nodig om een guerrilla strijder te 
zijn, en hij heeft geen moed. Het heeft moed nodig om een guerrilla strijder te zijn, want je bent 
alleen. In conventionele oorlogen heb je tanks, een heel legerapparaat achter je, gevechtsvliegtuigen 
boven je hoofd, en al dat soort zaken. Maar een guerrillastrijder is alleen. Het enige wat je hebt is 
een geweer, wat sneakers en een kom rijst. En dat is alles wat je nodig hebt, en heel veel moed. 
 
Toen Amerikanen op de pacifische eilanden landde, kon één Japanner soms een heel leger afhouden. 
Hij zou slechts wachten totdat de zon onderging, en wanneer de zon onderging waren ze allemaal 
gelijk. Hij zou zijn kleine mes pakken en van struik tot struik en van Amerikaan tot Amerikaan sluipen. 
Hetzelfde gebeurde met de Fransen in de Indo-Chinese oorlog. Mensen, die slechts een paar jaar 
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eerder rijstboeren waren, kwamen bijeen en jaagden het zwaar gemechaniseerde Franse leger uit 
Indo-China. Moderne oorlogsvoering zal vandaag niet meer werken, dit is de dag van de guerrilla. 
Hetzelfde deden ze in Algerije. Algerijnen, die slechts Bedoeïenen waren, sluipten in de bergheuvels, 
en Charles de Gaulle kond deze guerrilla niet verslaan met zijn hoogdravende oorlogsmachine. 
Nergens op aarde wint de blanke man in een guerrillaoorlog. Het is niet zijn snelheid.” 106 
 
Amerika laat nu daarom anderen voor haar vechten, ze betaald het Pakistaanse leger om oorlog te 
voeren tegen de Taliban in de stammen gebieden van Waziristan en Baluchistan, ze betaald het 
Ethiopische en Keniaanse leger om oorlog te voeren tegen de Shabaab van Somalië, ze betaald het 
Jemenitische leger om oorlog te voeren tegen Ansar As-Sharia in Jemen, en nu zijn ze bezig met het 
mobiliseren en financieren van West-Afrikaanse staten om Ansar Ad-Din in Mali te bevechten. 
Amerika is zelf te laf en zwak om nog een oorlog uit te vechten tegen de Mujahideen.  
 
Zoals Confucius het zei “Wie met mensen omgaat als met pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord 
leeg is.” Het enige wat de VS nog kan doen is geld storten in haar bodemloze corrupte handlangers 
die nooit genoeg zullen krijgen van smeergeld. Handlangers die niet vechten met een ideologische of 
religieuze overtuiging, zij zijn niet bereid om hun levens op te offeren op het slagveld. Sluimerig 
benaderen ze het slagveld en snel raken ze gedemotiveerd. En de enige ondersteuning die Amerika 
hun kan bieden bestaat uit laffe onbemande drone aanvallen op onschuldige vrouwen en kinderen. 
Drones die ver en comfortabel van het slagveld bestuurd worden door puisterige computer nerds.  
 
Lafheid is wat hun karakteriseert, zoals Allah heeft geopenbaard: “Zij bestrijden jullie zelfs niet 
gezamenlijk, behalve vanuit versterkte bolwerken of vanachter muren.”107 Kijk naar de Palestijnse 
muur die de Zionisten hebben gebouwd, een muur van 620km lang. Terwijl men nog steeds huilt 
over de segregatie muur die Hitler rondom de Warschau getto had gebouwd in 1940, hebben de 
Zionisten Hitler ver overtroffen met deze gigantische verstikkende muur. Want zij durven de Moslims 
slechts aan te vallen vanuit een veilige positie, vanachter een enorme muur, of hoog boven vanuit 
een gevechtsvliegtuig, of vanuit een dik gepantserde tank, enzovoorts. Dit is hun laffe aard.  
 
We zagen dat de rol van de VS in de interventie van Libië gering was, en hun rol in de militaire 
interventie in Mali was vrijwel nihil, in Syrië zijn ze al meer dan twee jaar aan het twijfelen om in te 
grijpen of niet. De Amerikanen lijken hun lesje te hebben geleerd. Kijk slechts naar het verbijsterende 
aantal Amerikaans soldaten die zelfmoord hebben gepleegd, slechts dit feit spreekt al boekdelen.  
 
“Het Amerikaanse leger heeft dit jaar 161 zelfmoorden genoteerd tot april 2013, dit is omgerekend 
ongeveer één zelfdoding per 18 uur. In 2012 hebben zelf meer soldaten zich van het leven beroofd 
dan dat er gestorven zijn in gevecht. Tot en met november 2012 hebben 177 actieve dienstsoldaten 
zelfmoord gepleegd, tegenover de 165 in 2011 en de 156 in 2010. Zelfmoord onder het leger is met 
minstens 54% gestegen sinds 2007, toen 115 soldaten zich van het leven hebben beroofd.” 108 
 
De Mujahideen in Iraq hebben de Amerikanen een bitter lesje geleerd urban guerrilla warfare, en de 
Mujahideen in Afghanistan hebben hen uitgeput in de ruwe bergen. De basissen van de NAVO zijn 
niets meer dan gevangenissen voor hun eigen soldaten, waarin zij vol angst opgesloten zitten. Deze 
angst alleen al heeft hen mentaal vernietigd, laat staan de strijd op het slagveld. Hetgeen ze in 
Vietnam hebben geproefd is een zoete appeltaart in vergelijking met Iraq en Afghanistan. 
 
“De oorlog in Iraq is hevig aan het woeden en de operaties in Afghanistan zijn herhaaldelijk aan het 
toenemen in onze voordeel. En de cijfers van het Pentagon vermelden, naast de enorme materiële 
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verliezen, een toename in het aantal Amerikaanse doden en gewonden, en dan hebben we het nog 
niet over het ineenstorten van hun moraal en de stijging van zelfmoordcijfers onder hen. Jullie 
kunnen jezelf de psychologische ineenstorting voorstellen waarmee de soldaat wordt overmand 
wanneer hij de ledematen van zijn kameraden bijeen verzameld, nadat ze uit elkaar zijn gescheurd 
door de mijnen. Na deze ervaring staat de soldaat tussen twee vuren: als hij weigert de militaire 
basissen te verlaten voor patrouilleringen dan wordt hij hier streng voor bestraft, en als hij naar 
buiten gaat dan wordt hij opgevreten door de mijnen. Dus hij zit tussen twee keuzen vast, en de 
meest zoete tussen de twee is bitter. Hetgeen hem onder enorme psychologische druk zet. Angst, 
vernedering en dwang, en zijn volk dat niets om hem geeft. Dus hij ziet geen enkele andere oplossing 
dan zelfmoord. Zijn zelfmoord is een krachtige boodschap naar jullie toe, die hij met zijn eigen leven 
en bloed heeft geschreven. De oplossing ligt in jullie handen, indien jullie om hun situatie geven.” 109 
 
De Mujahideen in de Islamitische landen zijn op blote voeten opgevoed tussen bergen en rotsen, 
integendeel tot de verwijfde mannen van het westen die met een zilveren lepel in de mond zijn 
geboren. Mannen die niet zonder bodylotion kunnen zijn niet bestemd voor oorlogen. De 
Mujahideen houden dutjes op het slagveld terwijl de bommenregen om hun heen neervalt, vergelijk 
dit eens met de Zionisten die duizend angsten doorstaan wanneer ze kinderen stenen zien gooien.  
 
“30.000 Amerikaanse militairen lijden aan zware depressie of hebben posttraumatische stress als 
gevolg van de oorlogen in Iraq en Afghanistan. Dat blijkt uit een verschenen studie van de RAND 
Corporation. Het gaat om bijna een vijfde van de troepen die in de landen dienden. Iets meer dan de 
helft van de 30.000 militairen heeft afgelopen jaar ook professionele hulp gezocht.” 110 
 
We hebben herhaaldelijk gezien dat oorlogen niet gewonnen kunnen worden door slechts landen 
plat te bombarderen. De beslissende slag dient toch echt op de grond getreden te worden, een 
grondoffensief is noodzakelijk om de effectieve doelen te bereiken van een bezettingsoorlog.  
 
“Als deze bombardementen van voordeel voor hen waren, dan zouden ze van voordeel zijn geweest 
in Vietnam. Hebben zij niet vijf miljoen Vietnamezen vermoord? Ze hebben Vietnam volledig plat 
gebrand, maar waren daarna gedwongen om hun troepen terug te trekken in vernedering en faling. 
Als het voordelig was, dan zou het hun van voordeel zijn geweest in Afghanistan en Iraq. Waarin zij 
gedwongen waren hun enorme verliezen te erkennen –nadat Bush had aangekondigd dat hij de 
overwinning had bereikt in zijn massa bombardementen campagne, in het begin van de oorlog.” 111 
 
6. Het paard van Troje  
En een geweldige strategie die de Mujahideen hebben gebruikt in Afghanistan, vooral in het jaar 
2012, is het infiltreren van de vijand. Er is gerapporteerd dat er meer dan 50 zogeheten ‘Green on 
Bleu’ aanvallen zijn geweest in Afghanistan in dat jaar. Taliban infiltranten en sympathisanten binnen 
het Afghaanse leger en de politie hebben herhaaldelijk aanvallen gepleegd op de NATO troepen. Een 
succesvolle methode om het moraal van de Amerikanen te breken, en wantrouwen te zaaien tussen 
hen en de corrupte Afghaanse overheid. Amerika heeft ook toegegeven dat dit hun grootste 
probleem is geweest in Afghanistan, en dit is ook een van de grootste redenen voor hun vertrek uit 
Afghanistan. De Mujahideen waren wel zo vriendelijk om deze campagne eerst aan te kondigen.  
 
“Mujahideen hebben de rangen van de vijand slim geïnfiltreerd, volgens het plan dat aan hen werd 
gegeven vorig jaar. Veel Afghanen met een bewust geweten in de rangen van de vijand, hebben 
aangetoond bereid te zijn om de Mujahideen te helpen in een geslepen en scherpzinnige tactiek, 
nadat zij de werkelijkheid (van de bezetting) hebben ontdekt. Hierdoor is de buitenlandse bezetter 
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en zijn bondgenoten, onder verpletterende slagen gekomen op hun militaire basissen, door deze 
heldhaftige soldaten. Wij waarderen deze heldhaftige legendarische helden, en de gehele natie eert 
hen. Wij verwachten dat anderen dezelfde heldhaftigheid zullen tonen. Dankzij de infiltratie van de 
Mujahideen, zijn ze in staat om de basissen, instellingen en intelligentie centra van de vijand (veilig) 
binnen te treden. Waarop zij gemakkelijk beslissende en gecoördineerde aanvallen uitvoeren. 
Daarnaast sluiten een groot aantal soldaten zich bij de rangen van de Mujahideen, met hun lichte en 
zware munitie, nadat ze de rangen van de vijand verlaten. De Mujahideen eren hen en bieden hen 
bescherming. En recentelijk zijn jullie meerde malen getuigen geweest van zulke incidenten.” 112 
 
En dit is dezelfde strategie die Nuaim ibn Masud gebruikte in de Slag van Al-Ahzaab. Hij hield zijn 
bekering tot de Islam geheim, en gebruikte zijn goede banden met de Joden en Quraiysh, en het 
vertrouwen dat hij bij hen genoot. En speelde zo heel slim de Joden tegen de Quraiysh uit, en 
andersom. Hij heeft hiermee veel Moslimbloed weten te sparen. Spionage en infiltratie is dus een 
oorlogsstrategie die ook in de Islam terug te vinden is, maar helaas houden onze corrupte 
marionettenregimes zich slechts bezig met het bespioneren en infiltreren van hun eigen bevolking.  
 
Vaak horen we de absurde complottheorieën dat Al-Qaedah samenwerkt met de geheime dienst van 
Amerika, dit soort mensen leven vaak in een vierde dimensie, ver van de realiteit. Maar er zit een 
kern van waarheid in deze bewering. Er zijn berichten naar buiten gekomen via Wikileaks dat Usama 
bin laden contacten had met agenten binnen ISI. Dit kan best kloppen, en laten we verduidelijken 
waarom. Laten we met een voorbeeld beginnen: wie was verantwoordelijk voor de liquidatie van 
Anwar Saddat? De Mujahideen van Al-Djamaah Al-Islamiyah in Egypte waren hiervoor 
verantwoordelijk –die zich enkele jaren geleden ook bij Al-Qaedah hebben gevoegd. Maar het waren 
militairen en legerofficieren in het Egyptische leger, met aan kop Khalid Al-Islambouli, die deze 
liquidatie hebben uitgevoerd. Betekend dit dan, dat Al-Djamah Al-Islamiyah samen heeft gewerkt 
met het Egyptische leger? Nee, dit betekend dat zij infiltranten had in het Egyptische leger.  
 
Zo zullen Al-Qaedah en de Taliban ongetwijfeld ook infiltranten hebben in de geheime inlichtingen 
dienst van Pakistan. Sterker nog, we weten nu zelfs dat Usama bin Laden een infiltrant had in de 
Amerikaanse geheime dienst, Abu Mohammed Ali Al-Amriki. 113 Hij was een dubbelagent in Amerika, 
en deelde gevoelige informatie met de Mujahideen in Afghanistan, hij adviseerde ze en hielp ze met 
trainingen. Terwijl hij de CIA, de FBI, en het Amerikaanse leger bespeelde. Totdat hij werd opgepakt 
in 1998. Betekent dit dan dat Usama bin laden samenwerkte met de Amerikaanse geheime 
inlichtingen dienst? Natuurlijk niet. En als Al-Qaedah een infiltrant had in de geheime dienst van 
Amerika, hoe makkelijk moet het dan zijn om infiltranten te hebben in de Pakistaanse geheime 
dienst? Vooral gezien veel (Pashtun) Pakistanen sympathiseren met de Taliban en de Mujahideen. 
 
7. De uitputtingsoorlog 
De Mujahideen in Afghanistan hebben ervaring in het vernietigen van tirannieke grootmachten. Dus 
zij hebben dezelfde strategie uit het verleden voortgezet, namelijk het economisch dood laten 
bloeden van grootmachten tot op het punt van faillissement. De economische crisis waar het westen 
sinds 2008 in verkeerd, was daarom ook al voorspeld door Usama bin Laden in 2004!  
 
“Het enige wat wij hoeven te doen is twee Mujahideen naar de uithoeken van het oosten sturen die 
een stukje stof ophijsen met daarop Al-Qaedah geschreven, om de generaals daarheen te doen 
rennen zodat Amerika menselijke, economische en politieke verliezen kan leiden zonder dat zij ook 
maar iets noemenswaardigs bereikt. Dit is, in aanvulling op onze ervaring in guerrilla oorlogvoering, 
een uitputtingsoorlog waar we tirannieke grootmachten mee bevechten, zoals wij samen met de 
Mujahideen Rusland voor tien jaar lang deden bloeden totdat het failliet raakte en gedwongen werd 
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terug te trekken. Alle lof behoort aan Allah. Dus wij gaan voort met dit beleid in het laten bloeden 
van Amerika tot op het punt van faillissement. InshaAllah, en niets is te groot voor Allah. En nog 
gevaarlijker en bitterder voor Amerika is dat de Mujahideen Bush recentelijk gedwongen hebben om 
toevlucht te zoeken tot noodfondsen om hun gevecht in Afghanistan en Iraq voort te kunnen zetten, 
wat bewijs is van het succes van het bloed-tot-faillissement plan, met de toestemming van Allah.” 114 
 
Een geïmproviseerde landmijn van nog geen tachtig dollar blaast een gepantserd voertuig op van 
enkele miljoenen dollars. Materiële rijkdom hoeft niet altijd een voordeel te zijn, zoals we in deze 
verhouding zien: integendeel hier is het een zwakte. Met deze verhoudingen kan het westen nooit 
winnen, en daarom trokken Amerika en de NAVO zich vernederd met de staart tussen de benen 
terug. De strijd wordt dus niet bepaald door degene met het meeste geld of de sterkste wapens, 
maar door degene met het meeste uithoudingsvermogen. En hier zijn de Moslims rijk aan.  
 
“Vergeet niet dat Usama bin Laden gevormd is op het slagveld van Afghanistan tegen de Sovjet-Unie, 
en de manier waarop hij begreep wat daar gebeurde is wat hij vaak heeft gezegd, namelijk dat zij 
ervoor hebben gezorgd een supermacht failliet te krijgen. En niet dat zij de Sovjet-Unie verslagen 
hebben –hoewel zij hen uit Afghanistan verdreven hebben– maar dat zij hun steeds verder naar hen 
toe trokken, en hen dieper en dieper lieten verdrinken in een oorlog. Ze hebben ervoor gezorgd dat 
de Sovjet-Unie zich failliet spendeerden, en de Sovjet-Unie kraakte en brokkelde hierdoor af. Bin 
laden dacht niet dat hij slechts Afghanistan hielp met verdedigen, hij dacht ook dat hij de Sovjet-Unie 
naar beneden deed vallen. En ik heb met een aantal terrorisme experts gesproken voor dit artikel 
(Bin Laden’s war against the U.S. economy, Washingtonpost), en zij zeiden dat hij continu hetzelfde 
zou zeggen over Amerika. Hij zou expliciet zeggen dat hij het beleid van supermachten failliet maken 
zou voortzetten. En zijn argument welke hij heel vaak maakte na 11 september was dat wij ons 
failliet spendeerden: dat wij nu in Iraq en Afghanistan bezig waren en eindeloos spendeerden op 
binnenlandse veiligheid. Zijn theorie over hoe hij ons naar beneden zou laten vallen was niet dat hij 
ons zou verslaan op het slagveld, maar dat hij ons in talloze confrontaties zou sleuren waardoor wij 
uiteindelijk failliet zouden raken. Dat de bron van onze macht, economische kracht, zou breken.” 115 
 
Met slechts een aantal liters benzine en jerrycans kunnen de Mujahideen voor honderden miljoenen 
dollars aan schade verrichten. De Taliban hebben talloze NAVO bevoorradingskonvooien in brand 
gestoken in Pakistan en Afghanistan. De schade hiervan is enorm, maar wat hebben de Mujahideen 
hiervoor nodig gehad? De FIM-92 Stingers van Reagan? Met welk excuus hebben de Mujahideen in 
Afghanistan dit keer een wereldmacht verslagen? Met niets meer dan efficiënte, vaak simpele 
guerrilla tactieken en vertrouwen op Allah. Dit is hoe Moslims het slagveld benaderen. De 
Amerikanen vertrouwen op hun imponerende macht en aantallen, maar de Mujahideen vertrouwen 
op Allah en nemen het nodige initiatief (Sabab) dat van ons wordt gevraagd. Toen Mozes werd 
gevraagd om op de Rode Zee te slaan, was het werkelijk zijn staf die de magische krachten bezat 
waarmee de zee werd gesplitst? Of verrichte hij hiermee slechts de nodige Sabab die Allah van hem 
vroeg? Wij verrichten ons aandeel, hoe klein deze ook is, al is het slaan met een staf of het gooien 
van een steen –zoals David deed tegenover Goliath. De uitkomst en overwinning liggen bij Allah. 
 
“Bij een aanval op twee transportterminals in Noordwest-Pakistan zijn meer dan 160 vrachtwagens 
van de buitenlandse troepen in Afghanistan in brand gestoken. De manager van de terminal zei dat 
er 106 vrachtwagens waren vernield, waaronder tweeënzestig die waren geladen met Humvees. De 
tweede aanval werd gepleegd op een terminal in het nabijgelegen Faisal. Daar gingen zestig voor 
Afghanistan bestemde vrachtwagens en drie Pakistaanse vrachtwagens in vlammen op.” 116 
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En je zou denken dat het westen heeft geleerd van deze uitputtingsoorlog die de Mujahideen voeren, 
en hun wonden nu likken na de nederlagen die ze in Iraq en Afghanistan hebben geleden. Maar we 
zien het westen nu weer als een dolle stier naar Mali toe rennen, om dezelfde verliezen te lijden, en 
nog dieper verder te zinken in de kredietcrisis. Verblind door hun eigen tirannie en onrecht.  
 
Zoals Allah zei: “Voorzeker, de ongelovigen besteden hun rijkdommen om anderen van het Pad van 
Allah af te houden. Zij zullen doorgaan met spenderen, waarop zij spijt zullen krijgen en worden 
overwonnen. En de ongelovigen zullen in de hel worden verzameld.” *Surah Al-Anfaal, Aya 36] 
 
8. Het morele verlies  
Met de verklaring van de War on Terror in 2001 begon Amerika zelf een terreurcampagne op de 
wereld –in een wanhoopspoging haar reputatie als supermacht te redden. Ze begon landen plat te 
bombarderen, om haar burte kracht te tonen. Ze begon onschuldige mensen over de gehele wereld 
te ontvoeren, en zonder proces noch rechtzaak in geheime martelbunkers op te sluiten en te 
folteren, om te demonstreren hoe ver haar macht over de wereld reikt. Ze begon de Genève 
verdragen en internationale mensenrechten te schenden, om haar absolute onbetwistbare autoriteit 
te tonen. Maar dit was slechts olie op het vuur, de reputatie van Amerika stond al op wankelen, en 
dit was genadeslag. De Mujahideen hebben de gehele wereld daarnaast ook aangetoond dat een 
supermacht als Amerika degelijk wel verslaanbaar is, hoe groot en sterk zij zich ook voor deed. En dit 
hebben de Mujahideen in hun kleine getallen bewezen, met de zeer gebrekkige middelen die ze 
bezaten in Iraq en Afghanistan. De valse illusie van westerse macht werd voor iedereen duidelijk.  
 
“De Jihaad van de Mujahideen tegen Amerika heeft niet slechts geleid tot het verzwakken van dit 
monsterlijke land, maar nog belangrijker dan dat, we ontmaskerden het publiekelijk. En het werd 
voor iedereen met ogen duidelijk wat de werkelijkheid is van de waarden, princiepen en 
mensenrechten, waartoe Amerika oproept en waarvoor zij altijd dorpen en steden uitroeide, mensen 
vermorzelde, en zwakken onderdrukte, in het verspreiden ervan. Er valt niets meer te bedekken voor 
de arrogante tirannieke politici, ze kunnen slechte koude excuses en spijtbetuigingen bieden voor 
hun schandalen en buitensporigheden, die slechts nog wat bereiken bij de naïevelingen.  
 
En dit was slechts één van de resultaten van de Jihaad, welke met de wijsheid van Allah onderscheidt 
maakt tussen het goede en het kwaad. De gelovige moet weten dat hoe groot, hoog, en versierd het 
kwaad ook wordt, het zal zijn lage status nooit overschrijden. Zodra het in confrontatie komt met de 
zuiverheid van rechtvaardigheid, en het licht van waarden, begint de bedekking van hun 
bedrieglijkheid neer te vallen, en zij zullen ontmaskerd worden voor de mensen, en in hun ware 
verschrikkelijke gedaante gezien worden, met hun duistere gezicht en rottende geur.” 117 
 
De Mujahideen hebben bewezen dat Amerika zelfs de meest principiële verdragen niet eert, 
waaronder de universele verklaring van mensenrechten. Zoals een Chinese ambassadeur het eens zei 
“Toen Amerika ons wees op de schending van mensenrechten in China schaamden we ons, maar na 
Abu Ghrayb en Guantanamo Bay heeft Amerika geen recht meer van spreken!” Dus Amerika heeft de 
oorlog op zowel economisch als moreel gebied verloren, ook de propaganda oorlog heeft zij 
verloren. Amerika heeft zelfs met de aanslagen van elf september maar weinig sympathie weten te 
kunnen winnen. Omdat de walging en afkeer die Amerika in het volk heeft weten aan te wakkeren 
met haar reactie op deze aanslagen, elk gevoel van sympathie en medelijden deed overschaduwen.  
 
“De Amerikaanse bezetters worden niet alleen geconfronteerd met politieke, economische en 
militaire fronten, maar ook door een moreel front. De internationale gemeenschap is te weten 
gekomen dat de Amerikaanse bezetters geen menselijke waarden bezitten. Zij hebben geen 
oorlogsethiek, ze schenden de eer van de mens, schenden heiligdommen, ontheiligen de lijken van 
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Martelaren, begaan zedeloze misdaden tegen kinderen en jongeren, bestormen huizen in de nacht 
en doden vrouwen, ouderen en kinderen, zoals de gruwelijke incidenten in Zangawat en Sajawand. 
Ze bombarderen dorpen, huizen, steden, moskeeën, scholen, begrafenisdiensten en andere 
ceremonies. En dit, in een tijd dat de bezetter schaamteloos spreekt over mensenrechten.” 118 
 
We hebben ook allemaal gezien hoe Amerika, en haar lakeien, de gehele wereld voor hebben 
gelogen over de massavernietigingswapens in Iraq. Maar hun ware motieven zijn voor iedereen 
duidelijk geworden. De maskers zijn gevallen, de moraalridders die zich als verdedigers van vrijheid 
en democratie voordeden, zijn niets meer dan oorlogszuchtige en kolonie-zieke tirannen gebleken.  
 
“O Amerikanen, sommigen hadden jullie hoog in aanzien. Het bleek echter dat jullie het grootste tuig 
zijn, die geen enkele aandeel hebben in ethiek. Jullie verkiezen de meest kwaadaardige onder jullie, 
en zijn slaven van diegene met het meest geld, het meeste invloed, en de grootste nieuwsmedia.  
 
Het feit dat jullie in de oorlog van Iraq werden gedreven, waarin jullie geen enkel belang hebben, is 
hier het bewijs van. Bush kwam met zijn hard-gelaarsde en hardvochtige bende: deze bende is een 
enorm kwaad voor de mensheid en haar bloed, geld, milieu, en moraliteit. Ze kwamen en deelden 
harde opeenvolgende klappen uit naar eerlijkheid, en dat is de basis van moraliteit. 
 
Deze bende en hun leider zien niets verkeerd in liegen, oorlog, diefstal en roof, als het hun 
persoonlijke hebzucht zou dienen. Hun giftanden druipen met het bloed van de kinderlijken uit 
Vietnam en Somalië, en de kinderen van Afghanistan en Iraq. Ze gaven niet om jullie, en gingen 
achter jullie rug om, vielen Iraq binnen, en hebben tegen de hele wereld gelogen. Er is gezegd “naties 
zijn slechts even sterk als hun moraliteit. Indien hun moraliteit verdwijnt, dan verdwijnen zij net zo.”  
 
Bush heeft jullie kinderen in de muil van de leeuw geduwd, zodat zij anderen slachten en geslacht 
worden, bewerende dat dit ter verdediging is van de internationale vrede en Amerika. Daarbij 
verbergt hij het ware motief. Aan de ene kant, voert hij de eisen van de Zionistische lobby uit –die 
hem in het Witte Huis hielpen– door de militaire macht van Iraq te vernietigen, dat buren is van de 
Joden in het bezette Palestina. Daarbij toont hij absolute onverschilligheid voor de gevolgen, voor 
jullie bloed en economie. En anderzijds verbergt hij zijn eigen hebzucht en de hebzucht van deze 
lobby, in Iraq en haar olie. Hij denkt nog steeds met de mentaliteit van zijn voorvaders, die de rode 
Indianen uit hebben gemoord om hun landen te grijpen en hun rijkdommen te plunderen.  
 
Hij dacht dat het een gemakkelijk buit zou zijn, en een korte reis die niet zou falen. Maar Allah had 
mannen als leeuwen op hem laten wachten in Bagdad, leeuwen die de smaak van de dood zoeter 
vinden dan honing. Zij veranderen zijn winsten in verliezen, en zijn vreugde in verdriet. 
 
Jullie verkopen het leven omwille van anderen. Dus wordt jullie bloed vergoten om het vermogen 
van de Witte Huis bende te vergroten, en dat van hun partners: de wapenhandelaren en 
samenzwerende grote bedrijven. En de meest domme persoon is degene die zijn leven verkoopt 
omwille van anderen. Met de Wil van Allah zullen wij tegen jullie blijven vechten, totdat jullie het 
onrecht en jullie domheid stoppen, en jullie idioten beteugelen. Jullie moeten weten dat wij onze 
doden wel tellen, en in het bijzonder de doden in Palestina door de handen van jullie bondgenoten.  
 
Wij zullen jullie bestrijden zolang wij wapens in onze handen hebben, en als deze wapens vallen dan 
zullen onze zonen ze weer oppakken. Moge onze moeder van ons beroofd worden indien wij jullie op 
onze landen laten. Hoe kan een persoon slapen als zijn voornaamste zorg onrecht verwijderen is?” 119 
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9. Het slangenhoofd  
Alles is eigendom geworden van de tirannieke dictators die over ons regeren: de grondstoffen, de 
gewassen, de rijkdommen. En zelfs het volk, hun wensen, gedachten en ambities willen zij als 
eigendom bezitten. De tirannen hebben onze landen als oorlogbuiten geërfd van hun koloniale 
meesters in het postkoloniale tijdperk, en moeten met een ijzeren vuist over de Moslims regeren om 
deze oorlogsbuit te kunnen bewaren. Ze hebben een navelstreng naar Washington, London, Parijs en 
andere hoofdsteden in het westen. En sinds Amerika als verliezer uit de bus is gekomen in de 
oorlogen, en de politieke invloed van Amerika in het Midden-Oosten begon te krimpen, duurde het 
niet lang voordat hun tirannieke marionettenregimes één voor één als domino’s omvielen. 
 
“Waarom nu? Waarom vinden de revoluties in Tunesië en Egypte plaats dit jaar, en niet vorig jaar, of 
tien jaar geleden? En waarom vinden ze plaats? Wat heeft dit proces gestart? Wat is er veranderd in 
het Midden-Oosten? Je zult niemand vinden die er werkelijk van overtuigd is dat dit net zo makkelijk 
vijf, of tien, of twintig geleden plaats had kunnen vinden. Het enige wat werkelijk veranderd is in het 
Midden-Oosten in de afgelopen jaar of twee is het voor zichzelf sprekende feit dat de Verenigde 
Staten zich uit de regio begint terug te trekken. Vanaf Libanon in 1953 tot aan Iraq in 2003 was de 
Verenigde Staten bereid om militair in te grijpen en de Arabische regimes te verdedigen die haar 
bevielen, en omver te werpen welke zij niet mocht. Dat is nu verleden tijd. En deze grote verandering 
wordt gedreven door de slecht gecamoufleerde nederlaag die Amerika in Iraq heeft geleden. De 
laatste V.N troepen verlaten het land dit jaar in 2011, en na die akelige ervaring zal de V.N publieke 
opinie geen andere grote militaire ingreep van Amerika meer toestaan en steunen in die regio. Het 

veiligheidsnet voor de Arabische regimes, die bondgenoten van Amerika zijn, is dus verdwenen.”120 

 
Dit is wat de Mujahideen ook jaren geleden hebben ingeschat en voorspeld. Hier hebben ze naartoe 
lopen werken al deze tijd. En nu zien we hun decennialange strategie voor onze ogen ontrafelen!  
 
“Toen Sudan Shaykh Usama verdreef en hij terugkeerde naar Afghanistan in de tijd van de Taliban. 
Was er een groep rondom hem die het idee van een internationale confrontatie met Amerika en haar 
bondgenoten koesterde. En de Shaykh was, door persoonlijke bevindingen, en zijn beïnvloeding door 
de groeperingen van de Jihaad-methodologie, en zijn begrip van de realiteit, tot de conclusie 
gekomen dat de Jihaad tegen de afvallige regeringen –inclusief de huidige Saudische regering– eerst 
langs een confrontatie met Amerika moest gaan. Shaykh Usama was ook overtuigd door de les van 
de val van de Sovjet-Unie: hij zag hoe alle dictatoriale regeringen in de Warschau Pact staten ook met 
de Sovjet-Unie mee vielen, zoals gebeurde in Oost-Duitsland, Roemenië, Polen en elders.  
 
Hij werd hiermee overtuigd dat door de val van Amerika al de huidige component van de Arabische 
regeringen, en het systeem dat dominant is in andere landen van de Islamitische wereld, ook zouden 
vallen. Vanwege deze reden werd hij ervan overtuigd dat alle inspanningen geconcentreerd moesten 
worden in een Jihaad tegen Amerika. En hij riep de mensen die hij ontmoette op tot het idee om 
oorlog te voeren tegen het hoofd van de slang –zoals hij dit noemde– en niet tegen haar talloze 
staarten. De strijd tegen de afvallige regimes was fruitloos, en Amerika en haar bondgenoten 
waaronder de kruisvaarder machten en de Zionisten waren de enige die voordeel uit deze 
uitputtende strijden haalden, ondanks hun legitimiteit. De oplossing ruste in de Jihaad tegen het 
hoofd van de slang Amerika, diens ondergang tot de ineenstorting van al deze regimes zou leiden, en 
de situatie hierdoor zal resetten naar haar normale staat en basis voor verbetering. Waarna het 
makkelijk wordt om te werken richting het oprichten van een Islamitische staat, nadat de Arabische 
en Islamitische regio's gezuiverd zijn van de Amerikaanse tirannie en zijn volgelingen.” 121 
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Amerika is de moeder die deze tirannen zoogt, nu het melk opdroogt zien we hen verhongeren en 
verzwakken. Dit is dus de kans voor de Ummah om de bastaardkinderen van Uncle Sam te verjagen.  
 
“Rusland was het hoofd van het communistische blok. Met het uiteenvallen van Rusland, verwelkte 
het communisme ook in Oost-Europa. Zo zullen de Arabische koningrijken ook verwelken wanneer de 
Verenigde Staten wordt onthoofd. De Verenigde Staten heeft het Heilige land geïnfiltreerd. Tegen 
wie zijn de 120.000 Amerikaanse soldaten aan het vechten in Saoedi-Arabië? Wat is er gebeurd met 
onze Islamitische eigenwaarde? Kunnen wij de heilige Kabah zelf niet verdedigen? Voor de komst van 
de Islam, toen Abraha en zijn leger de Kabah waren binnengevallen, stuurde Allah vogels die hen met 
stenen bekogelden waardoor ze op de vlucht sloegen. Maar nu zijn er meer dan één miljard Moslims 
op de wereld, Allah zal geen vogels meer zenden, de Moslims moeten zelf opstaan!” 122 
 
Vergelijk ook de milde toegefelijke excuus-reacties van het westen eens op demonstraties in de 
Moslim landen na de spottende video ‘The innocence of Muslims’ in 2012, met hun onbegripvolle 
reacties op dezelfde onvrede van Moslims over de serie spotprenten die in 2006 in de Deense krant 
Jyllands-Posten verschenen. In 2006 hadden de Moslims niks te willen en moesten we het allemaal 
maar accepteren onder het mom van vrijheid van meningsuiting en noem maar op. Omdat de 
dictatoriale tirannen destijds veilig in hun stoelen zaten, de schoothondjes van het westen die de 
Moslims wel met een harde hand in het gareel zouden houden. Maar toen het westen deze 
schoothondjes had verloren en de Ummah een vrije gemeenschap begon te worden, met een vrije 
stem, zagen wij een mild excuus gedrag. En dit laat ons zien dat de wij de vernedering van de Ummah 
te danken hadden aan onze tirannieke leiders, zij stonden en staan duidelijk in onze weg.  
 
“Toen de revolutie in Libië begon keerde Amerika zich weg van het leiden van de interventie, Obama 
verklaarde dat hij niet dezelfde fout als in Iraq zou herhalen in Libië. Op hetzelfde moment zagen we 
onze broeders in Somalië de pilaren van een Islamitische staat vestigen –zij kunnen een militaire 
interventie niet eens overwegen, dus ze sturen in plaats daarvan spionnen. Hierna kwam de 
interventie in Mali, een verblijdend teken van Allah, het was een magere zwakke interventie.  
 
En wie dacht dat Amerika aan de zijlijn zou blijven staan met haar handen gevouwen, terwijl de 
Mujahideen een groot deel van het land beheren in Mali. Dit is een verblijdend teken voor de 
Moslims, dit betekend dat het tijdperk van de Amerikaanse hegemonie is verdwenen. Het tijdperk 
dat de Moslims naar Amerika kijken als een onverslaanbare kracht en dat het overal haar hand heeft 
op de wereld is afgelopen. En als dit virus nog positief is in sommige Moslims dan is dit een vorm van 
"slechte gewoonten zijn moeilijk af te leren". Inderdaad, het bloed dat gespild werd in Iraq en 
Afghanistan, en de opofferingen omwille van Allah, hebben Amerika gedwongen om rampen te 
verkroppen. En door dit bloed heeft Allah de kwade invloed van de ongelovigen bedwongen.  

 
En indien wij hadden geluisterd naar de verbazingwekkende oproepen van predikers om weg te 
blijven van het verzet, om bloed te besparen, dan zou Amerika zich verder hebben verspreid naar 
verschillende landen, en zouden we in nog meer vernedering leven. De Afghaanse Jihaad tegen de 
Russen wakkerde het ziel van de Jihaad aan in de Ummah. Ondanks dat die oorlog vele mannen heeft 
gekost produceerde het veel goeds. Hierna kwam de Jihaad tegen Amerika, het verzwakte Amerika 
en ontmaskerde de verraderlijke leiders. Het plantte de zaadjes van Jihaad in de Ummah tegen de 
verraderlijke leiders, en de vruchten zijn nog steeds aan het rijpen. Deze oorlog is zoals de wind, het 
duwt wolken vooruit, resulterend in regen, valleien worden gevuld, landen worden besproeid, en 
gras begint te ontkiemen. Waterwegen overstromen en het vuil van de tirannen wordt van de aarde 
gewassen. Oorlogsfronten zijn met elkaar verboden, zelfs als coördinatie tussen hen afwezig is.” 123 
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De Arabische Lente behoort tot de vruchten van de Mujahideen, de leiders van Al-Qaedah riepen de 
Moslims talloze malen op om in opstand te komen en deze tirannieke regimes omver te werpen. Het 
volk besefte goed dat dit de enige weg was tot verbetering, maar men hield dit voor onmogelijk. 
Totdat we met onze ogen zagen hoe ze in hetzelfde seizoen als bladeren in de herfst zijn neer 
gevallen, met de Wil van Allah. Het zijn de Mujahideen die de grond hebben gelegd voor de 
Arabische Lente in zowel woorden als daden. Naast het feit dat zij het volk hier constant toe riepen, 
hebben de Moslims ook gezien hoe zij een supermacht en haar nederige NAVO troepen op de knieën 
hebben kregen. Dit motiveerde de Moslims om de tirannen in hun eigen landen te verjagen en omver 
te werpen. Want als de Mujahideen het gelukt is om een internationale troepenmacht te breken en 
verjagen, dan is het nog makkelijker om een geïsoleerde nationale macht te verjagen.  
 
Niet alleen riepen de Mujahideen de Ummah op om de tirannen omver te gooien, en hebben zij hen 
hiertoe gemotiveerd, zij hadden dit ook voorspeld en hiervoor gewaarschuwd. Maar deze tirannen 
waren te hoogmoedig om te luisteren, en zie nu wat hun einde is. Dus men moet hiervan leren, zal 
het westen ook dezelfde fout maken als deze tirannen, en de adviezen van de Mujahideen negeren?  
 
“Mensen zijn wakker geworden en jullie overtredingen en corruptie is duidelijk geworden. Jullie 
hebben twee keuzes: op een vreedzame wijze teruggeven wat jullie onrechtvaardig hebben afgepakt 
van de rechtmatige eigenaren, en de mensen een Moslim leider laten kiezen die over hen regeert 
met de Quran en de Sunnah. Of jullie kunnen deze eerste optie weigeren en de mensen blijven 
onderdrukken en hen ontnemen van hun rechten. Maar jullie moeten je realiseren dat de grens van 
tolerantie is overschreden. Jullie moeten weten dat wanneer de mensen zullen opstaan om hun 
rechten op te eisen dat niemand hun kan stoppen, zelfs het beste veiligheidsapparaat niet. Laat het 
lot van de Shah van Iran niet aan jullie ogen voorbij gaan: ondanks de bekwaamheid en macht waar 
zijn veiligheidsapparaat toen bekend voor stond. Hetzelfde geld voor het tragische lot van Ceausescu 
en zijn familie in Roemenië. Dus het is beter om de rechten terug te geven aan hun eigenaren. En 
jullie weten goed dat wij van Al-Qaedah niet met jullie concurreren om wereldse goederen, maar 
jullie overtredingen van de Islamitische wetten –waaronder het niet regeren met hetgeen dat Allah 
heeft geopenbaard– en het nemen van de ongelovigen als bondgenoten tegen de Moslims, moet 
stoppen. En hierop wil ik een boodschap richten tot de prominente mensen in leiderschapsposities, 
waaronder de gerespecteerde geleerden van waarheid en zakenmensen. Jullie moeten je de ernst 
van de situatie realiseren voordat het te laat is. Gebeurtenissen zijn ontzettend snel aan het 
accelereren tot een explosie. Dus doe jullie uiterste beste om dit probleem te neutraliseren.” 124 
 
Al-Qaedah was lichtjaren vooruit op de Ummah, en de Moslims liepen constant achter de feiten aan. 
We zien hetgeen waarvoor zij waarschuwen, en hetgeen zij voorspellen, keer op keer realiteit 
worden. Maar de Ummah begint langzaam en zeker steeds meer in dezelfde taal te spreken, en 
dezelfde gedachten en visies te delen. Niet lang geleden werden woorden zoals Tawagheet niet in de 
volksmond gebruikt door de Ummah, het waren slechts de Mujahideen die het lelijke beestje bij de 
naam durfden te noemen. En nu zien we dat de rest van de Ummah ook in dezelfde retoriek spreekt.  
 
Al-Qaedah is een uitermate intelligente organisatie die strijdlust, ideologie, geloofsleer en strategie 
doel-treffend combineren. Zij zijn de enigen die de huidige tirannieke status quo van het westen 
trotseren, zij verwerpen het postkoloniale Sykes-Picot verdrag en streven in woorden en daden naar 
een Islamitische staat. Het blijft niet slechts bij de religieuze en theoretische overtuiging, maar zij zijn 
de enige die ook daadwerkelijke en realistische plannen maken, en de nodige stappen nemen voor 
de terugkeer van die Islamitische staat. En het gevecht is slechts een klein onderdeel in dit streven, 
de voorbereiding en organisatie achter de schermen is vele malen belangrijker. Een grote operatie 
die jarenlang gepland wordt bijvoorbeeld, kan het machtbalans op de gehele wereld veranderen.  
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“De Jihaad bestaat uit vier stadia. De eerste stadium is emigreren, en het tweede stadium is 
voorbereiding, en het derde stadium bestaat uit grenzen bewaken, en het vierde stadium is vechten. 
En je zult niet kunnen vechten als je niet emigreert, en je zult niet kunnen vechten als je niet 
voorbereid, en je zult niet kunnen vechten zonder grensbewaking. De kern is het gevecht, maar het 
gevecht duurt slecht een enkel uur terwijl voorbereiden om duizenden uren vraagt. Een man vroeg 
aan de Israëlische commandant Moshe Dayan “Hoe hebben jullie de overwinning bereikt in 1967?” 
Deze bizarre overwinning in de Zesdaagse Oorlog. Hij antwoordde “Wij hebben tien jaar voorbereidt 
wat wij in drie uur hebben uitgevoerd. Wij hebben de eerste drie uur, waarin wij de Egyptische 
vliegvelden bombarderen, tien jaar voorbereid. En wonnen daarmee uiteindelijk de oorlog.” Het 
vechten duur kort, slechts één of twee dagen uit maanden tijd. Maar het voorbereiden en de grenzen 
bewaken duurt lang, erg lang. Het is een verveling die je zat raakt, behalve voor de zielen die op Allah 
blijven rekenen en hun energie voeden middels dikr, het gebed, vasten en dergelijke.” 125 
 
10. De machtswaan 
Het is dus niet voor niets dat Amerikanen Al-Qaedah zo hevig bestrijden en Usama bin laden zagen 
als ultieme gevaar, nog nooit werden er zoveel miljarden gespendeerd in zo een grote klopjacht. De 
grootste klopjacht in mensengeschiedenis was ook de meest ellendig gefaalde klopjacht in 
mensengeschiedenis. De hele wereld verzamelde zich in een uitputtende zoektocht om de man 
achter Al-Qaedah op te pakken. Het westen had zich verzameld om Usama bin Laden te pakken, en 
Amerika zocht hem al sinds de jaren negentig. Het duurde bijna twintig jaar voordat ze hem eindelijk 
hadden gevonden, na vele miljarden te hebben gespendeerd. En waar hij zat hij? Hij zat uitgestrekt in 
zijn ruime villa in Pakistan. Hier zien wij hoe vals de illusie van het westen is, dat zich voordoet als 
alwetend en alziend. Dus wij moeten ons niet laten imponeren door de propaganda. Het westen 
blaast zichzelf op als een luchtballon om groot te lijken, maar is slechts gevuld met hete lucht. 
Amerika met al haar geavanceerde intelligentie diensten heeft top leiders zoals Mullah Muhammad 
Umar en Ayman Az-Zawahiri na een decennialange zoektocht nog steeds niet weten te vinden.  
 
Zoals de Profeet zei: “Weet dat als heel de wereld bij elkaar zou komen om jou van enig voordeel te 
zijn, dan zouden ze dat slechts kunnen doen indien Allah dat al voor jou bepaald had. En als men bij 
elkaar zou komen om jou schade aan te richten, dan zou men dat slechts kunnen doen indien Allah 
dat reeds voor jou bepaald had. De pennen zijn opgeheven en de bladzijden zijn al opgedroogd.” 126 
 
Amerika en het westen zullen uiteindelijk slachtoffer worden van hun eigen illusie, dit beginnen wij al 
deels te zien in Iraq en Afghanistan, en zal zich in de toekomst verder bewijzen. Want dit was de 
oorzaak voor de ondergang van elke tiran in de geschiedenis, met Farao als ultieme voorbeeld. Hoe 
arroganter en hoogmoediger een tiran wordt, hoe dichterbij zijn ondergang en einde naderen. En 
zoals een Afrikaans gezegde luidt, in het westen hebben ze horloges maar wij hebben de tijd.  
 
“De twee grootmachten die de wereldorde beheersten deden dit vanuit een gecentraliseerde macht. 
De betekenis van gecentraliseerde macht hier is: een overweldigende militaire macht die zich vanuit 
het centrum uitstrekt, om landen te bezetten die zich onderwerpen aan de desbetreffende 
grootmacht. Deze macht begint vanuit het centrum en reikt de uiteinden van het land. Onderwerping 
in zijn primaire en eenvoudigste vorm betekend: onderwerping aan haar oordelen en belangen.  
 
Er is geen twijfel dat de macht die God aan de twee grootmachten (Amerika en Rusland) gaf 
overweldigend zijn vanuit menselijk perfectief. In de werkelijkheid echter, als we zorgvuldig 
nadenken, en zuivere menselijke rede gebruiken, dan komt men te begrijpen dat deze macht niet in 
staat is om zijn autoriteit vanuit het centrum –uit Amerika bijvoorbeeld of Rusland– op landen zoals 
bijvoorbeeld Egypte en Jemen te dwingen, tenzij deze (laatste) landen zichzelf geheel onderwerpen 
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vanuit eigen beweging. Het klopt, deze macht is overweldigend en zoekt steun van lokale regimes 
bestuurd door gevolmachtigden die over de Islamitische wereld regeren. Maar toch is dat niet 
voldoende om satellietstaten volledig te controleren. Daarom moeten de twee supermachten 
toevlucht zoeken tot een misleidende media-schijn: die deze machten portretteert als onaantastbaar 
en alomvattend, in staat om elke aarde en hemel te bereiken alsof ze de kracht van God bezitten.  
 
Maar het interessante dat gebeurde, is dat deze twee grootmachten voor enige tijd in hun eigen 
media-misleidingen gingen geloven: dat zij een werkelijke macht zijn die in staat is om volledige 
controle uit te oefenen op elke plaats in de wereld, en dat deze macht de eigenschappen heeft van 
een almacht. Wanneer een staat –ongeacht zijn omvang en vermogen– zichzelf onderwerpt aan de 
illusie van deze misleidende macht en zich gedraagt vanuit deze basis, dat is wanneer haar 
ondergang begint. Het is zoals de Amerikaanse schrijver Paul Kennedy zei “Als Amerika haar militaire 
macht en strategie meer uitbreidt dan noodzakelijk, dan zal dit leiden tot haar ondergang.” 127 
 
Kracht behoort niet tot degene de hardste klappen uit kan delen, maar tot degene die het meeste 
geduld en uithoudingsvermogen heeft wanneer hij wordt getroffen door beproevingen en rampen. 
Vraag jezelf eens af, zouden het gepamperde westen hetzelfde geduld en uithoudingsvermogen 
kunnen hebben als ons, indien zij getroffen zouden worden met de beproevingen en rampen 
waarmee de Ummah vandaag de dag getroffen wordt? Zouden zij hun rug rechtop kunnen houden 
als zij getroffen zouden worden met hongersnood, armoede, tirannieke onderdrukking, oorlogen en 
bezettingen, zoals de Moslims dit doorstaan in Somalië, Iraq, Afghanistan, Syrië, Palestina, 
enzovoorts? Een beetje economische crisis en de zelfmoordcijfers schieten de pan al uit in het 
westen, laat staan als zij met dezelfde beproevingen werden getroffen van de Moslim Ummah.  
 
We moeten de kracht van deze Ummah dus niet onderschatten, deze oorlog waarin wij nu 
verwikkeld zijn is grotendeels ideologisch. Het is een oorlog van uithoudingsvermogen: wie is bereid 
om het langste en het meeste op te offeren voor zijn ideologie? De burgers in het westen genieten 
van het comfort en de ogenschijnlijke vrijheden van hun ideologie, maar zij zijn niet bereid om de 
grote en lange termijn opoffering te maken voor hun ideologie die de Moslims nu al eeuwen- en 
decennialang maken voor hun overtuiging. Het westen offert graag het leven van anderen op voor 
haar ideologie, maar deze opoffering zelf maken is een ander verhaal. De beslissende kracht in deze 
oorlog bestaat niet uit de meest geavanceerde wapens, de grootste legers, de beste militaire 
trainingen, en wie het meeste vernietiging aan kan richten. De beslissende kracht in deze oorlog is 
echter geduld, doorzetting- en uithoudingsvermogen. Hierin schuilt de kracht van deze Ummah.  
 
Er is een grappige anekdote in het Arabisch wat dit betreft. Antar ibn Shadaad was een bekend figuur 
in de Arabische wereld, hij symboliseerde een personage van kracht, heldhaftigheid en moed. Op een 
dag vroeg een man hem waarom hij deze tittel had gewonnen bij mensen, hij vroeg “Hoe komt het 
dat jij bekend staat als sterk bij de mensen terwijl jouw lichaam kleiner is dan dat van mij, en jouw 
kracht minder is als dat van mij, en toch nemen de mensen jou als voorbeeld van kracht en 
heldhaftigheid en niet ik?” Antar antwoordde “Ik zal het je vertellen. Steek jouw vinger in mijn mond 
en ik zal mijn vinger in jouw mond steken, en laten we daarna hard op elkaars vingers bijten.” Ze 
deden de vingers bij elkaar in de mond en beten beiden zo hard als ze konden. Binnen een seconde 
begon de man het al uit te schreeuwen. Hierop zei Antar tegen hem “Dat is dus waarom: vanwege 
mijn uithoudingsvermogen. Als je nog ietsjes langer had volgehouden zou ik het uitschreeuwen.” 
 
En wij horen Amerika en het westen nu al schreeuwen na de simpele guerrilla nederlagen die ze 
hebben geleden in Iraq en Afghanistan, laat staan wanneer ze de Ummah besluiten te confronteren 
wanneer wij een eenheid vormen onder een Islamitisch Khalifaat, met een Islamitisch leger.  
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5. Het toekomstig alternatief  
 
1. Menswaardigheid 
Nu wij een algemene diagnose hebben gegeven waarom het seculiere liberalisme en kapitalisme niet 
deugen, en waarom het neokolonialisme in onze landen niet deugt, wat de oplossing is, en hoe het 
machtsbalans nu al aan het wentelen is, zullen velen zich afvragen: maar wat is dan het alternatief 
waarvoor jullie pleiten? Daarom zullen we overgaan tot het presenteren van dit noodzakelijke 
Islamitische alternatief, en hier een korte schets van geven. In de Sharia heeft iedere burger ten 
eerste basisbehoeften en rechten die bevredigd moeten worden. De mens heeft recht op onderdak, 
voedsel, kleding, veiligheid, onderwijs, privacy, eerbied, etc. Dit geld voor zowel de Moslim als de 
ongelovige in een Islamitische staat. Hierover kan heel veel gezegd worden, maar laten we ons kort 
focusseren op slechts een selectie van deze menselijke behoeften en Islamitische rechten. 
 
Er is van de Profeet *SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “Alles buiten beschutting door een 
huis, een stuk brood, kleding om zijn lichaam mee te bedekken en water, is een luxe waar de zoon 
van Adam (d.w.z. de mens) geen recht op heeft.” *Overgeleverd door Imam Ahmad+  
 
Dit wil met andere woorden zeggen dat dit essentiële basisbehoeften zijn waarover geen compromis 
noch twijfel mag bestaat. Basis behoeften waarin de overheid in moet voorzien. De Profeet heeft de 
noodzakelijke behoefte van de mens gedefinieerd, namelijk: voedsel, onderdak en kleding. 
 
Er is van de Profeet overgeleverd: “De Moslims dingen mee in drie zaken: water, weide en vuur.”128 
Dit is een geweldige economische principe. Het betekend dat de grondstoffen tot de bewoners van 
het land behoren, en niet van de staat zijn zoals we nu helaas zien. De staat is verantwoordelijk voor 
het management –grondstoffen moeten verstandig gebruikt worden en het geld moet terug 
geïnvesteerd worden in de samenleving. Het volk mag hier niet van weerhouden worden. Er is 
overgeleverd: “Weerhoud overtollig water niet, waardoor de groei van vegetatie zou worden 
voorkomen.” 129 En: “Drie zaken mogen niet weerhouden worden: water, weiden en vuur.” 130 
 
Privaat bezit mag een persoon gebruiken zoals hij wenst, maar publiek bezit dient goed benut te 
worden. Het bezit dat door de burgers gedeeld wordt, en niet geprivatiseerd mag worden, zoals in 
het kapitalistische westen wel gebeurd. Niemand mag anderen weerhouden van publiek bezit. Dit 
geldt voor openbare voorzieningen zoals water, of voor natuurlijke mineralen en grondstoffen zoals 
olie, gas, goud, uranium, enz. De Islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid om deze mineralen 
en grondstoffen te winnen, en dient ervoor te zorgen dat de burgers er nut uit kunnen halen. De 
verkoop mag niet hoger zijn dan de kostprijs wanneer dit verkocht wordt aan de burgers, maar 
wanneer dit op de buitenlandse markt wordt verkocht dienen de marktprijzen gehandhaafd te 
worden. We zien nu echter dat het omgekeerde waar is onze landen, grondstoffen worden zowat 
gratis weggeven aan de neokoloniale meesters in westen, en de Moslim burgers betalen zich blauw. 
Ook dient deze opbrengt terug geïnvesteerd worden in de gemeenschap, aangezien zij de effectieve 
eigenaren zijn. Hetgeen nu gebeurd is dat rijke oliesjeiks het investeren in Amerikaanse banken.  
 
Het kapitalisme stelt dat er meer vraag is dan aanbod. Dit is een geopolitieke mythe, zo worden er 
bijvoorbeeld nog steeds oogsten verbrand in onder andere Amerika om de voedselprijzen in balans 
te houden. Laat staan als het voedselonderhoud wordt verbruikt als biobrandstof. En veel gewassen 
worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor alcohol- in plaats van voedselproductie. Volgens geopolitieke 
onderzoeken is er op aarde zelfs genoeg aanbod om tussen 9 en 12 miljard mensen te voeden en 
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kleden.131 Het probleem ligt echter in de oneerlijke distributie. Het is maar goed dat Allah de 
rijkdommen bezit, want als het aan de onrechtvaardige mens lag dan zou hij het met niemand delen. 
 
“Zeg: Indien jullie de schatten der barmhartigheid van mijn Heer bezaten, dan zouden jullie ze zeker 
terughouden uit vrees dat ze op zouden raken. Waarlijk, de mens is hebzuchtig.” *Al-Israa, 100] 
 
Wij leren ook in de Islam dat Allah voldoende onderhoud voor iedereen heeft geschapen op de 
wereld, dit zijn zelfs één van de tekenen van Zijn schepping. Allah zegt in de 10e Aya van Surah 
Fusilat: dat Hij het onderhoud en de voedingsmiddelen gemeten en bepaald heeft op aarde, toen Hij 
deze wereld schiep. Kijk naar deze gunst van Allah, hij heeft deze wereld niet kaal geschapen en ons 
erop geplaatst. Maar Hij heeft daarop eerst voldoende onderhoud bepaald voor Zijn schepsels, 
voordat de mens geschapen werd! We leven met miljarden mensen op aarde, en hoeveel mensen 
zijn ons voor gegaan. Allah heeft voor ons allen voldoende onderhoud bepaald. En kijk hoeveel grote 
naties er nu al duizenden jaren voorbij gaan op de wereld, en hoeveel voorzieningen en onderhoud 
zij hebben gehad, en de mens nog steeds krijgt en zal krijgen tot aan De Laatste Dag. De rijkdommen 
van Allah zijn overduidelijk onuitputtelijk. Het is de mens die ze echter niet eerlijk verdeeld.  
 
Mensen twijfelen vaak of het armoede probleem op de wereld opgelost kan worden. De rijkste 20% 
consumeren meer dan 75% van de wereld productie. Terwijl de armste 20% daarentegen slechts 
1,5% van de wereld productie consumeren.132 Rond de 30% van de wereld productie, dat is 1,3 
miljard ton voedsel, wordt verspild en weggegooid in de zogenaamde ontwikkelde landen. Een 
burger in het westen gooit jaarlijks 300 kilo aan voedsel weg.133 De armste 68% moet het met 3,3% 
van de wereldrijkdom doen, terwijl de miljonairs gezamenlijk 38,5% van de wereldrijkdom bezitten. 
Stel je voor deze miljonairs zouden de 2,5% Islamitische armenbelasting (Zakaat) betalen over hun 
rijkdommen, dan stijgt het inkomen van de armen die nu rond moeten komen met minder dan 2 
dollar per dag naar ruim 6 dollar per dag.134 Armoede en honger zijn dus niet onvermijdelijk, de 
middelen om ze op te lossen bestaan. Te weinig mensen bezitten teveel, dit komt duidelijk door het 
kapitalisme. In de Sharia zal deze oneerlijke distributie van rijkdom echter niet worden toegestaan. 
 
Monopoliën zijn verboden in de islam, rijkdom mag niet alleen bij een klein groepje blijven, daarom 
zijn er armenbelastingen zoals de Zakaat. En in de Sharia is het verboden om oorlogen te voeren voor 
grondstoffen en rijkdommen. Het seculiere westen vertoont deze religieuze terughoudend niet. 
 
Sommige Moslims denken soms dat armoede ten alle tijden een deugd is, omdat het ons nederigheid 
en bescheidenheid leert, en dichter tot Allah kan brengen, enzovoorts. Maar zo zwart-wit is het niet, 
de Profeet zelf zocht toevlucht bij Allah tegen armoede, en er is van hem overgelevert dat armoede 
(bijna) tot ongeloof kan leiden. En hij heeft ons in een andere overlevering gewaarschuwd voor een 
faqran munsiyan, een armoede welke je Allah en de Islam doet vergeten. Omdat de mens alleen 
bezig is met zijn eerste levensbehoeften, en deze bezigheid al zijn energie en aandacht opvreten.  
 
Het prijzenswaardige soort armoede is vrijwillig, jij kiest uit ascetisme (zuhd) voor een bescheiden 
leven, en laat de wereld vrijwillig achter je. Maar dat jij in armoede leeft omdat jouw eigendommen 
van je worden bestolen en jouw rechten worden ontnomen, is geen prijzenswaardige armoede! Het 
is daarom dat de Moslim recht heeft om zijn eigendommen te beschermen tot de dood.  
 
De Profeet [SalAllahu alayhi wa selam+ zei, “Degene die gedood wordt terwijl hij zijn bezittingen 
verdedigde is een martelaar, en degene die gedood wordt terwijl hij zijn familieleden verdedigde is 
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een martelaar, en degene die gedood wordt terwijl hij zijn religie verdedigde is een martelaar, en 
degene die gedood word terwijl hij zijn eigen ziel verdedigde is een martelaar.” *Abu Dawud+ 
 
Dit is overigens een antwoord op sommige Moslims die twijfelen aan de legitimiteit van de revolutie 
in de Arabische landen –omdat deze revoluties zogezegd slechts voor brood zijn. Zelfs al zou dit zo 
zijn, dan is vechten en gedood worden voor jouw bezittingen en rechten een legitieme strijd, zoals 
we duidelijk uit deze overlevering kunnen zien. Als een tirannieke leider deze rechten van de mensen 
ontneemt, en met onrecht en onderdrukking over hen regeert, dan kan het niet zo zijn dat het volk 
hierover zwijgt. Zwijgen over onrecht is zelfs een reden voor de ondergang van volkeren.  
 
Er is overgeleverd: “Als de mensen een onderdrukker zien en hem niet bij de hand grijpen dan staan 
zij dichtbij de straf van Allah: waar Hij hen mee zal bedekken.” 135 En er is overgeleverd: “Als je ziet 
dat mijn Ummah te bang is om tegen een onderdrukker te zeggen “Jij onderdrukker!” dan zal Allah 
hun verlaten.” 136 En er is overgeleverd: “De beste martelaar is Hamza ibn Adbul Muttalib en een man 
die voor een onderdrukkende leider staat en het juiste gebiedt en het slechte verbiedt waarop hij 
vermoord wordt.” 137 Ook is er overgeleverd: “De beste Jihaad is een rechtvaardig woord tegenover 
een onderdrukkende leider.” 138 En zo zijn er nog talloze overleveringen in dezelfde strekking.  
 
2. Economische stabiliteit  
In de Sharia zijn woekerrentes ten strengste verboden, en wij zien nu dat dit de grote oorzaak is 
geweest voor de economische recessie die in 2008 de wereld over waaide. Vele prominente 
economen, die niets hebben met de Islam, erkennen nu ook de economische superioriteit van de 
Sharia. De fundamentele fouten in de economie van het kapitalisme zijn duidelijk geworden sinds de 
kredietcrisis. En de dienstbaarheid van de westerse overheden aan de corrupte elite is ook duidelijk 
geworden sinds de creditcrisis, honderden miljarden euro’s en dollars aan staatssteun zijn 
verdwenen in de bodemloze putten van het bankensysteem: het belastinggeld van de burgers.  
 
“Thomas Jefferson, een van de democratische grondleggers nota bene, had al gewaarschuwd voor de 
corrumperende invloed van het bankensysteem in de democratie. En we zien dat deze machtige elite 
lobby’s de democratische landen in het westen effectief hebben gekaapt. Terwijl de media zich biedt 
als propaganda-mondstuk waarmee consent voor hun misdaden in de publieke opinie wordt 
gefabriceerd. Alhoewel de slapende massa nu ook wakker begint te worden en de bittere realiteit 
begint te zien, kijk naar de antikapitalistische Occupy beweging e.a. antiglobalisatie bewegingen.” 139 
 
Het is niet vreemd dat de meeste burgers hierover zwijgen, want het volk wordt met allerlei hersen-
dodende amusementen programma’s overspoeld in de media en hiervan afgeleid. De bevolking 
wordt dom gehouden middels het politiek van brood en spelen. Zodat de rovende moordlustige elite 
ongestoord en onbestraft hun gang kunnen gaan, en dood en verderf zaaien over de wereld. Zonder 
dat het schaapachtige volk hier zelfs van op de hoogte is, laat staan er wat van zullen zeggen. Zo 
moeten de Nederlanders ruim 50 miljard aan bezuinigen inleveren de komende jaren, terwijl Politiek 
Den Haag nog wel van plan is om talloze miljarden uit te geven aan de Joint Strike Fighters –waarmee 
ze nog meer Islamitische landen kunnen bombarderen. En het makke volk vind dit maar best.  
 
Woekerhandel zorgt er voor dat de rijken met kapitaal, steeds rijker worden, en de armen die van dit 
kapitaal lenen, alsmaar armer worden. Dit is de grootste oorzaak voor de oneerlijke 
rijkdomsverhoudingen op de wereld. De Sharia zal deze oneerlijke verhoudingen niet toestaan.  
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“Degenen die woekerrente verteren staan op zoals iemand die door de duivel met krankzinnigheid is 
geslagen. Dat komt omdat zij zeggen: “Handel is gelijk aan rente.” Terwijl Allah handel heeft 
toegestaan en rent heeft verboden. Dus degene die de waarschuwing van zijn Heer hoort en hiermee 
ophoudt, mag zijn winsten uit het verleden behouden, en zijn zaak rust bij Allah. Maar degene die 
hierin terugvallen, zij zijn de mensen de mensen van het Vuur, daarin zullen zij verblijven. Allah doet 
de woekerrente teniet gaan en doet weldadigheid toenemen.” *Al-Baqarah, Aya 275/276]  
 
Een principieel verschil tussen de economische markt van de Sharia en die van het westen, is dat de 
behoeften van de mens centraal staat, en deze primair wordt bevredigd in de Islam. Terwijl het 
verlangen van de mens centraal staat in het kapitalisme. Verlangen kunnen nooit volledig bevredigd 
worden, en zullen van mens tot mens verschillen, waardoor ze niet als basis genomen kunnen 
worden. Het is onmogelijk om de instinctieve behoeften van de mens te bevredigen, het is echter wel 
mogelijk om de organische behoeften te bevredigen. De organische behoeften zijn begrensd, en de 
natuur van de mens drijft hem ten eerste tot het bevredigen van deze behoeften. Dus dit is waar de 
Sharia de focus op legt, integendeel tot de commerciële economie die inspeelt op de oneindige 
instinctieve behoeften van mensen. Hetgeen resulteert in de oneerlijke verdeling van welvaart op de 
wereld. Wanneer de eerste behoeften van de mensen gerealiseerd zijn, is het verder geen probleem 
om de instinctieve behoeften te bevredigen –maar dit laatste mag niet ten koste gaan het eerste.  
 
3. Sociale zekerheid 
Terwijl het westen trots is op haar sociale zekerheidstelsel en verzorgingstaat, deelden het 
Islamitische Khalifaat al meer dan 1400 jaar geleden uitkeringen uit aan de zwakkeren en armen, uit 
de staatskas die o.a. aangevuld werd met de Zakaat. Deze uitkering werd ook uitgekeerd aan 
onderdanen van de staat die niet Islamitische waren, zoals Christenen en Joden. Dus het westen 
hoeft niet pocherig te doen over het feit dat ze wat uitkeringen uitbetaald aan Moslims. En we zien 
nu zelfs dat de Moslim vrouw uit het sociale zekerheidstelsel is gegooid, en geen recht op sociale 
zekerheid heeft wanneer zij een Niqaab draagt. Zelfs de meest walgelijke criminelen wordt dit recht 
niet ontnomen, hetzij pedofielen of moordenaars, maar de onschuldig Moslim vrouw dus wel. En dit 
moet het democratische land voorstellen dat vrouwenrechten hoog in het vandaal heeft staan.  
 
Vaak horen we kritiek over het feit dat Moslims een uitkering krijgen in het westen, maar de mensen 
die deze kritiek hebben moeten zich realiseren dat de Moslims naar het westen zijn gevlucht 
vanwege de marionettenregimes die het westen in hun land heeft geïnstalleerd. Zou het westen haar 
steun aan deze tirannen in onze landen stoppen, dan was ook niet nodig geweest om te immigreren 
naar het westen en konden wij in vrede, veiligheid en menswaardigheid in onze eigen landen leven.  
 
Al zouden alle Moslims die in het westen wonen vanaf hun geboorte tot aan hun dood een uitkering 
krijgen van duizenden euro’s per maand, dan zou het totaal bedrag hiervan nog steeds minder zijn 
dan hetgeen het westen in het koloniale tijdperk, en nu nog steeds middels haar 
marionettenregeringen, uit onze landen heeft lopen plunderen. Dus men moet niet doen alsof de 
Moslims in het westen een grote dienst wordt bewezen, omdat ze een miezerige uitkering krijgen. 
Het is vanwege het koloniale roofzucht, en de smerige buitenlandse politiek van het westen in de 
Moslim landen, dat Moslims hun geliefde landen met verdriet hebben moeten ontvluchten.  

 
Toen Mozes naar Farao toe ging om de openbaring te verkondigen en de vrijlating van zijn volk ging 
eisen, zei Farao tegen hem “Heb ik je geen diensten bewezen en jou niet opgevoed als zoon?” Hij 
wilde Mozes doen denken aan de goede behandeling die hij kreeg van Farao van jongs af aan. Wat 
antwoordde Mozes? Een simpel en zwak persoon zou zich hebben laten manipuleren, en deze 
zogenaamde gunsten van Farao allemaal erkennen. Maar Mozes zei daarentegen tegen hem “Doe jij 
mij aan jouw zogenaamde gunsten denken terwijl jij mijn volk hebt uitgemoord, als slaven hebt 
genomen, en mijn moeder mij als baby in de Nijl heeft gelegd vanwege jouw bloeddorstige tirannie?”  
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Een van de ergste zaken die een gemeenschap kan overkomen is dat zij niet door hebben wanneer 
hun onrecht wordt aangedaan, en niet doorhebben dat zij worden onderdrukt. En nog erger dan dit, 
is het feit dat een volk de onderdrukker zelfs gaan ziet als degene die hen gunsten verleent, en 
degene dien hen rechten geeft, enzovoorts. Dit is werkelijkwaar de omgekeerde wereld. We leven 
immers ook in de omgekeerde wereld waar oorlogsmisdadigers, die duizenden onschuldige burgers 
vermoorden, zoals Shimon Perez en Ehud Barak, worden beloond met Nobelprijzen voor vrede! En 
Obama die een Nobel Prijs voor vrede heeft gewonnen in 2009. Hij moord en bombardeert in 
Afghanistan en Iraq, en in Pakistan, Somalië en Jemen met onbemande drone aanvallen, sluit 
onschuldigen zonder proces op in Guantanamo Bay –die hij jaren gelden beloofd had te sluiten. En hij 
heeft de Nobel Prijs voor vrede gekregen? Wanneer is iemand dan een oorlogsmisdadiger?  
 
We leven in de omgekeerde wereld waarvoor de Profeet ons heeft gewaarschuwd, hij zei: “Vlak 
voordat de Dadjaal (Anti-Christ) zal verschijnen, zullen er jaren van grote verwarring zijn. Mensen 
zullen een eerlijke persoon niet geloven en een leugenaar echter wel geloven. Zij zullen een oprechte 
persoon niet vertrouwen en een verraderlijk persoon echter wel vertrouwen.” *Imam Ahmad+ 
 
We horen de Nederlanders nu ook schreeuwen dat onze uitkeringen in Syrië stopgezet moeten 
worden, en onze paspoorten afgepakt moeten worden, terwijl de moslim landen letterlijk leeg 
worden geplunderd door het westen, onze grondstoffen worden geroofd en onze landen bezet. Onze 
landen zijn het meest rijk aan grondstoffen, maar onze gemeenschappen zijn de meest arme mensen 
op wereld. Moslims zitten op de grondstoffen die de moderne wereld vooruit duwen, terwijl zij hier 
geen enkele vrucht van zien. En dan loopt men te huilen om uitkeringen die wij zouden krijgen? En 
paspoorten die wij moeten inleveringen? Denkt men werkelijk dat dit onze grootste zorg is op dit 
moment, terwijl we op elk moment van de dag onze leven riskeren? Met wat voor een belachelijk 
verstand denkt dit schaapachtige volk na? Denkt men werkelijk dat dit hetgeen is wat door onze 
hoofd gaat wanneer de kogels om onze oren vliegen, en de bommen het grond onder onze voeten 
doen beven? “Als mijn Nederlandse staatsburgerschap maar niet wordt ontnomen!” “Zolang ik maar 
niet uit het bevolkingsregister wordt geschreven!” “Als ik mijn uitkering maar niet verlies!”  
 
4. Gelijkwaardigheid  
De Sharia leert ons rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, het is niet zo dat de rijken immuniteit 
genieten en dat de arme te dupe worden van het selectief verontwaardigde oog van Vrouwe Justitia. 
Het is niet zo dat er een corrupte elite is die ongestoord zijn gang kan gaan terwijl de gevangenissen 
gevuld zijn met de armen uit de sociale achterstandsklasse, zoals we dat nu zien in het westen.  
 
Er is overgeleverd dat enkele Moslims wilden bemiddelen bij de Profeet voor een vrouw die 
beschuldigd werd van diefstal. Ze stuurde Usama ibn Zayd om de Profeet te verzoeken een lichtere 
straf toe te passen, en haar hand er niet te amputeren, slechts omdat deze vrouw van Bani Makhzum 
een hoge status genoot onder hun stam in Quraiysh. Maar dit maakte de Profeet woedend, en hij 
[SalAllahu alayhi wa Selam+ zei tegen hen: “Wat de naties voor jullie heeft vernietigd was dat 
wanneer een nobele onder hen had gestolen, zij hem zouden vergeven. En wanneer een arme onder 
hen had gestolen zij de wettelijke straf van Allah zouden toepassen. Bij Allah! Al was het Fatima, de 
dochter van de Profeet Muhammad geweest, dan had ik haar hand geamputeerd!” *Saheeh Muslim+ 
 
En terwijl het westen nu trots is op haar donkere president Obama, en zijn presidentschap wordt 
gezien als een mijlpaal in de geschiedenis, heeft de Profeet [SalAllahu alayhi wa selam] ons meer dan 
1400 geleden onderwezen: “Zelfs als een donkere slaaf over jullie werd aangewezen als leider, en 
over jullie regeert met het Boek van Allah, luister en gehoorzaam dan.” *Ibn Madjah en At-Tirmidhi] 
 
In het westen worden asielzoekers en illegalen als untermenshen gezien en behandeld, die niet alle 
rechten delen: ze hebben geen recht op werk, geen recht op onderwijs, geen recht op opvang, geen 
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recht op stemmen, enzovoorts. Dit denigrerende vreemdelingenbeleid kent de Sharia niet. Ook 
zullen de gevangenissen niet uitsluitend gevuld worden met minderheidsgroepen, zoals dit in veel 
westerse landen gebeurd. Terwijl de autochtonen er met een tik op de vingers mee weg komen.  
 
“Afro-Amerikanen vormen nu bijna 1 miljoen van de in totaal 2,3 miljoen gevangenen. Afro-
Amerikanen worden bijna zes keer zo vaak opgesloten als blanken. Afro-Amerikanen en Latino’s 
vormen samen 58% van alle gevangenen in 2008, hoewel Afro-Amerikanen en Hispanics maar 
ongeveer een kwart uitmaken van de Amerikaanse bevolking. Blanken gebruiken drugs vijf keer meer 
dan Afro-Amerikanen doen, maar Afro-Amerikanen worden tien keer vaker opgesloten voor 
drugsdelicten dan blanken. En Afro-Amerikanen zitten vrijwel net zoveel tijd in de gevangenis uit 
voor een drugsdelict (58,7 maanden) als blanken doen voor een geweldsdelict (61,7 maanden).” 140 
 
Terwijl het westen mensenrechten probeert te verkopen aan de man, om zieltjes te winnen, is de 
Islam echter realistisch en pragmatisch en onderwijst het ons vooral ook de plichten. Want de 
plichten van een persoon, zijn de rechten van een ander persoon. Als wij de ene persoon rechten 
willen geven, dan is het noodzakelijk dat we de andere persoon verantwoordelijkheden en plichten 
opleggen. Dit is waar de Islam dus ook de nadruk op legt. En dit is wat ontbreekt in de beloften van 
mensenrechten die het westen maakt. En terwijl het westen slechts oproept tot gelijkwaardigheid 
tussen mensen, roept de Islam op tot deugd als basis, ongeacht geslacht of etniciteit. Een vrouw met 
deugd is niet gelijk aan een man zonder deugd, de vrouw is in dit geval meer waard, zij zijn zeker niet 
gelijk. Een vrouw kan dus veel meer waarde hebben dan de man, en niet slechts gelijk zijn aan de 
man. En een donker persoon met deugd is ook niet gelijk aan een blank persoon zonder deugd. 
 
“Oh mensheid! Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen, en hebben jullie tot volkeren en 
stammen gemaakt zodat jullie elkaar kunnen leren kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder jullie 
is de meest eerwaardige bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend Alkennend.” *Surah Al-Hujurat, 13] 
 
Er is van de Profeet [SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “ Oh mensen! Jullie Heer is één en 
jullie voorvader is één (Adam). Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is 
niet beter dan een Arabier. De blanke persoon is niet beter dan een donkere persoon, en een 
donkere persoon niet beter dan een blanke persoon, behalve in deugd en vroomheid.” *Ahmad+  
 
Als er een Religie is die discriminatie bestrijdt dan is het de Islam wel. De Sharia maakt geen 
onderscheidt tussen autochtoon of allochtoon, genaturaliseerd of niet, enzovoorts. Het is daarom 
ook niet vreemd dat vele donkere mensen bekeerd zijn tot de Islam, en zich aangetrokken voelen tot 
de menselijke gelijkwaardigheid in de Islam. Maar het is te begrijpen dat een koloniezuchtige- met 
superioriteitswaanzin geslagen westerling niet wordt aangetrokken tot deze gelijkwaardigheid. De 
hoogmoedige wil immers niet als gelijke behandeld worden met diegenen waarop hij neerkijkt.  
 
Kijk naar Jabalah ibn Al-Ayam, dit was de laatste koning van de Christenlijk Ghasaani Arabieren die 
over As-Shaam (het Levant) regeerde. Toen hij zag dat zijn leger aan het verliezen was tegen de 
Moslims, stuurde hij een brief naar de Khalief Umar ibn Khattab, en verklaarde dat hij zich had 
bekeerd tot de Islam. Na enige tijd kwam hij aan in Mekka en deed op een dag Tawaaf rondom de 
Kabah, en een arme man stapte tijdens de Tawaaf per ongeluk op zijn lange kleding, waardoor 
Jabalah bijna struikelde. Hierop gaf Jabalah de man een harde klap, waarop de man ernstig verwond 
raakte aan zijn oog. Deze man klaagde Jabalah toen aan. Nadat Umar de zaak kreeg voorgelegd gaf 
hij hem de keuze om te kiezen tussen gelijke vergelding, of Jabalah te vergeven. Tot grote ergernis 
van Jabalah die zei : “Hoe kan dit?! Ik ben een koning terwijl hij niks voorstelt?! Is mijn oog even veel 
waard als zijn oog?! Ik dacht dat de Islam mij juist zou verheffen in waarde en mij eer zou geven!” 141 
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Umar legde aan hem uit dat iedereen gelijkwaardig is in de Islam, of hij nu van nobele afkomst was of 
niet, hij staat niet boven rechtvaardigheid. Jabalah dreigde zelfs de Islam te verlaten, maar Umar 
bleef bij zijn besluit en tolereerde geen compromissen wanneer het aankwam op rechtvaardigheid. 
De Islam kent geen kastenstelsel of klasse-indeling waarbij rechten oneerlijk worden verdeeld.  
 
5. Gerechtigheid 
Er zijn vele overleveringen die ons waarschuwen voor onrecht en corruptie, zo is er bijvoorbeeld 
overgeleverd: “Er is geen gouverneur (Wali) die autoriteit over de Moslims aanneemt, en sterft 
terwijl hij hen bedroog, behalve dat Allah het Paradijs voor hem verbied.” 142 En er is overgeleverd: 
“Er is niemand die aangezegd wordt over tien mensen of meer, en hun niet rechtvaardig behandeld, 
behalve dat hij in boeien en kettingen naar voren wordt gebracht op het Dag des Oordeels.” 143 
 
Ibn Abbas heeft van de Profeet [SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “Een dag van een 
rechtvaardige leider is beter dan zestig jaar aanbidding, en een straf die rechtvaardig 
geïmplementeerd wordt op aarde, is beter dan veertig dagen regen.” *At-Tabaraani, Hassan] 
 
De Profeet [SalAllahu alayhi wa selam] had een man aangesteld die verantwoordelijk was voor het 
collecteren de armenbelasting (Zakaat). Toen hij terug kwam, zei hij: “Dit is voor jullie, en dit is mij als 
geschenk gegeven.” De Profeet antwoordde hierop: “Waarom is hij niet in bij zijn vader en moeder 
thuis gebleven om te zien of hij dan ook geschenken zou krijgen of niet!?” *Saheeh Bukhari+  
 
En dit heeft Umar ibn Abdul Aziz gezegd in de zevende eeuw, laat staan in deze eeuw: “Een geschenk 
was in de tijd van de Profeet een geschenk, en vandaag een steekpenning.” *Saheeh Bukhari+  
 
Het verbod op corruptie en onrecht is zo inherent aan de Islam dat we hier niet eens aandacht aan 
hoeven te geven. Maar aangezien de mensen tegenwoordig zo onwetend zijn over de Islamitische 
leer is het helaas wel noodzakelijk om hier enige aandacht aan te besteden. Zoals Allah zei: “Oh jullie 
die geloven, wees handhavers van rechtvaardigheid, getuigen (van de waarheid) voor Allah, zelfs al 
was het tegen uwzelf en jullie ouders of verwanten. Of ze nu arm of rijk zijn.” *An-Nisaa, 135]  
 
Er is van de Profeet *SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “Allah geeft uitstel aan een 
onrechtpleger, maar wanneer Hij hem grijpt dan is ontsnappen niet mogelijk.” 144 En de smeekbeden 
van de onderdrukten is ook erg krachtig, de smeekbeden van een onderdrukte bereiken Allah 
onmiddellijk, er zitten geen enkele obstakels tussen. Er is overgeleverd: “Vrees de smeekbeden van 
de onderdrukten, zelfs al was het van een ongelovige. Want er zit geen barrière tussen.” 145 
 
Onrecht is verboden in de Islam, maar zelfs het verstand van een mens kan concluderen dat het 
regeren met onrecht geen stand kan houden. Het volk kan maar zoveel hebben, op een gegeven 
moment loopt de emmer simpelweg over. Kijk naar de Arabische Lente, de Moslims hebben het 
tirannieke onrecht van hun regimes jarenlang moeten tolereren, totdat de maat vol was en de 
druppel de emmer deed overlopen. Dit begon bij een man die het onrecht niet meer kon verdragen 
en zichzelf uit wanhoop in brand stak in Tunesië. Kijk tot wat voor soort wanhoopsdaden mensen in 
staat zijn onder de druk van onrecht? Onrecht kan zelfs tot ongeloof leiden. Zoals Umar ibn Khattab 
zei: “Ontneem de mensen hun rechten niet, waardoor jullie ze tot ongeloof zullen drijven.” Men is 
ook atheïstisch geworden in het westen vanwege de onderdrukking van de kerk in de middeleeuwen.  
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Het was en is slechts afwachten op de ondergang van de tirannieke leiders die over de Moslims 
regeerden, de ondergang van een tiranniek bewind is onvermijdelijk. En zoals de geleerden ook 
herhaaldelijk hebben gezegd: “Allah zal een rechtvaardige staat in standhouden, zelfs al is het 
ongelovig. En Allah zal een onrechtvaardige staat niet in stand houden, zelfs al is het gelovig.”  
 
Zonder de Sharia zullen de sterken de zwakken opeten, zoals we dat nu zien gebeuren op de wereld. 
De huidige tweedeling van de wereld, het kapitalistische westen en de derde wereld, is niet 
natuurlijk. Deze tweedeling is nooit de standaard geweest in de geschiedenis van de mensheid. 
Integendeel, deze zogenaamde derde wereld landen waren ooit welvarende handelaars landen, rijk 
aan kruiden en mineralen. Totdat deze landen door koloniale machten werden geplunderd. De 
sterken hebben de zwakken opgegeten, dit is normaal in de dierenwereld, maar niet in de 
mensenwereld. De Sharia steekt hier een stokje voor, en dat is waarom het kapitalistische westen zo 
tegen de Sharia is. Want de Sharia zal de deuren dicht gooien in het gezicht van de onrechtvaardigen.  
 
Er is ook overgeleverd dat het implementeren van de Sharia, en de wereld reinigen van onrecht en 
onderdrukking, de missie zal zijn van Al-Mahdi en de Profeet Isaa (Jezus) wanneer hij terugkeert. Het 
is een realiteit dat de wereld vandaag gevuld is met onrecht, de wereldreserves worden oneerlijk 
verdeeld, landen worden bezet, volkeren worden uitgemoord, enzovoorts. Alleen de terugkomst van 
het Islamitische leiderschap en de Sharia zal de wereld van deze ellende kunnen verlossen.  
 
Abu Saeed Al-Khudhri heeft van de Profeet overgeleverd: “Het laatste uur zal niet aanbreken totdat 
de wereld gevuld zal zijn met onrecht en onderdrukking.” Hierop zei hij: “Totdat er een man vanuit 
mijn nageslacht (Al-Mahdi) zal komen die de wereld zal vullen met eerlijke verdeling en 
rechtvaardigheid, zoals het ook gevuld was met onrecht en tirannie.” *Saheeh Al-Musnad] 
 
6. Een eerlijk proces 
De Sharia leert ons te oordelen volgens een eerlijk proces, eeuwen voordat het westen kwam 
aandraven met haar rechtstaat. Er zijn vele overleveringen die ons leren hoe wij moeten oordelen 
tussen- en over de mensen. Integendeel tot de wet van de jungle die het westen toepast –ondanks 
die verdragen van Geneve. Het westen dat onschuldige mensen oppakt en in de gevangenissen van 
Abu Ghrayb, Bagram, Guantanamo Bay en vele andere geheime CIA martelbunkers laat verdwijnen 
zonder aanklacht, proces noch rechtszaak. Onschuldigen die jarenlang vastzitten zonder 
vooruitzichten, in de meest mensonterende omstandigheden. Dit is niet wat de Islam ons leert.  
 
Er is van de Profeet *SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “Er zijn drie soorten rechters, twee 
soorten zullen in de Hel zijn en één zal naar het Paradijs gaan. Degene die de waarheid kent en op 
basis hiervan oordeelt zal in het Paradijs zijn. Degene die de waarheid kent maar hier niet mee 
oordeelt zal in de Hel zijn. En degene die de waarheid niet kent en op basis van onwetendheid 
oordeelt tussen de mensen, die zal ook in de Hel zijn.” *Abu Dawud en At-Tirmidhi] 
 
Er is van de Profeet overgeleverd: “De bewijslast rust op de aanklager, en slechts de eed rust op de 
aangeklaagde.” 146 En er is overgeleverd: “Als de leider een fout maakt in het vergeven van iemand 
dan is dit beter voor hem dan wanneer hij een fout maakt in het bestraffen van iemand.” 147 
 
De Profeet [SalAllahu alayhi wa selam] adviseerde Ali ibn Abu Taleb ook en zei tegen hem: “Oh Ali, 
wanneer twee mensen naar je komen en je vragen om recht tussen hen te spreken, oordeel dan niet 
in het voordeel van de ene voordat je het verhaal van de andere hebt aangehoord –zodat je komt te 
weten hoe je zult moeten oordelen.” *Overgeleverd door At-Tirmidhi en Imam Ahmad] 
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En we zouden vele voorbeelden van deze rechtvaardigheid kunnen opnoemen. Zo had de Khalief Ali 
ibn Abi Taleb zijn schild een keer verloren. Op een dag zag hij dit schild bij een Jood, een Dhimmi die 
onder bescherming van de Islamitische staat leefde. Ali zei tegen hem dat dit zijn schild was, maar de 
Joodse man ontkende en zij dat dit schild van hem was. Ze besloten de zaak op te laten lossen door 
de rechter Shurayh ibn Al-Harith. Ali zei dat het zijn schild was. Maar deze Joodse man ontkende dit, 
en zei dat het schild van hem was. Shurayh vroeg aan de Khalief Ali of hij twee getuigen had om zijn 
aanklacht te bewijzen. Ali zei dat hij zijn werknemer Qanbar had en zijn zoon Al-Hassan.  
 
Hierop antwoordde Shurayh dat een zoon niet voor zijn vader kon getuigen. Ali antwoordde “Een 
man wie het Paradijs is beloofd kan niet gelden als getuigen? Heb jij niet gehoord van de Profeet dat 
mijn zoons Al-Hassan en Al-Husayn de meesters van de jeugdigen zullen zijn in het Paradijs?” 
Shurayh antwoordde “Dat heb ik, maar een zoon kan niet voor zijn vader getuigen in de Sharia.” 
Toen zei Ali tegen de man “Neem het schild maar, ik heb geen andere getuige.” Deze man was 
verbaasd en zei “Wat een geweldige Religie! Ik als ongelovige kan de Leider van de gelovigen voor de 
rechter slepen en mijn recht krijgen? Ik bekeer mij tot deze geweldige religie!” Hij bekende verder 
dat het schild van Ali was, en hij het op had gepakt toen hij het van hem zag vallen in een strijd. 148 
 
7. Godsdienstvrijheid   
In de Sharia worden mensen van verschillende geloofsovertuigingen gerespecteerd, integendeel tot 
de propaganda leugens. Het feit dat er bijvoorbeeld vandaag de dag meer dan 12 miljoen Koptische 
Christenen wonen in slechts het Islamitische land Egypte alleen al, bewijst dat zij de vrijheid hebben 
gehad om hun geloof te belijden door de eeuwen heen. Hoeveel Moslims en Joden bleven er echter 
over toen de Christenen weer aan de macht kwamen na de val van het Islamitische Khalifaat in 
Andalusië? De Moslims en Joden werden massaal vervolgd en uitgemoord in de Spaanse inquisities.  
 
“Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één 
volk hebben gemaakt, maar Hij wenst jullie te beproeven met hetgeen Hij jullie heeft gegeven (aan 
diversiteit). Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zullen jullie allen terugkeren, dan 
zal Hij datgene bekend maken, waarover jullie van mening verschillen.” *Surah Al-Maidah, Aya 48] 
 
In de Sharia wordt de pluriformiteit van de mensheid erkend, hetzij in etniciteit of religieuze 
overtuiging. Zoals Allah heeft geopenbaard: “En indien uw Heer had gewild, zou Hij de mensheid 
voorzeker tot één volk hebben kunnen gemaakt, maar zij zullen blijven verschillen.” *Surah Hud, 118+  
 
Kijk bijvoorbeeld naar het convenant dat Umar ibn Khattab had afgesloten met de Christenen en 
Joden in Jeruzalem, of de grondwet van Medina en het vredesverdrag met de Joden van Medina, 
enzovoorts. Deze historische documenten –die ver voor hun tijd waren– zijn werkelijke parels in de 
geschiedenis. Ze werden meer dan een millennium voor de zelfverheerlijkte amendementen van 
Amerika opgesteld. Maar op welke scholen wordt deze geschiedenis onderwezen? Wie kent deze 
geschiedenis in het westen? En vergelijk eens hoe Moslims de Joden destijds behandelen onder het 
Khalifaat, met de brute behandeling die de Palestijnen nu krijgen, onder de Zionistische bezetting.  
 
Er is van de Profeet *SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “Degene die een ongelovige doodt 
waarmee een vredesverdrag is gesloten (Mu’aahid), terwijl hem de eed van Allah en de Profeet is 
beloofd, heeft de eed van Allah verraden en zal de geur van het Paradijs niet ruiken. Ondanks dat 
haar geur vanaf een afstand van zeventig lentes (jaren) geroken kan worden.” *At-Tirmidhi]  
 
En Sharia dwingt haar wetten niet op degene die er niet in geloven, zoals de Joden en Christenen. Zij 
mogen volgens hun eigen religieuze wetten recht spreken, in hun eigen rechtbanken. Hier kan het 
westen een voorbeeld aan nemen, want zij dwingt haar seculiere wetten wel op iedereen.  
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“Gevallen nauwkeurig bestudeert, tonen aan dat rechtvaardigheid algemeen en onpartijdig werden 
toegepast, ongeacht godsdienst, officiële status of geslacht. Niet onderworpen aan de Sharia, waren 
de Joden en Christen vrij om naar hun eigen religieuze autoriteiten te gaan voor berechtingen en 
geschillen. Maar in veel gevallen gingen ze in plaats daarvan naar de Islamitische rechter.” 149 
 
Een excuus dat vaak wordt gebruikt, is dat wij de Sharia niet in onze landen kunnen invoeren omdat 
er ook een minderheid Christen en Joden onder ons leven, en mensen van andere 
geloofsovertuigingen. Echter zien wij dat Frankrijk bijvoorbeeld ook met haar seculiere democratie 
regeert over Moslims, die 10% van de Franse bevolking uit maken. En deze Moslim minderheid heeft 
niet eens de vrijheid om volgens hun eigen wetten in hun eigen rechtbanken te regeren, zoals de 
Christelijke en Joodse minderheden dit wel hebben in de Sharia. Sterker nog, we hebben gezien 
hoeveel religieuze vrijheden de Moslim minderheid steeds maar wordt ontnomen in Frankrijk. 
 
8. Meningsvrijheid   
De Khalifah Umar ibn Khattab had enkele kledingstukken uit de staatskas verspreid. En op een dag 
stond de leider der gelovigen Umar ibn Khattab op om een preek te geven. Salman Al-Farisi zei 
hierop “Bij Allah wij zullen niet naar jou luisteren want jij verkiest jezelf boven de mensen!” Umar 
vroeg waarom dat zo was? Salman zei tegen hem “Jij draagt twee kledingstukken terwijl de rest van 
ons slechts één kledingstuk draagt!” Hij dacht dat Umar zelf twee kledingstukken had gehouden voor 
zichzelf, en de rest van de Moslims slechts één kledingstuk had gegeven. Toen riep Umar ibn Khattab 
zijn zoon Abdullah ibn Umar en vroeg hem te antwoorden. Abdullah ibn Umar zei “Het tweede 
kledingstuk is van mij. Mijn vader is een lange brede man en één kledingstuk is niet genoeg dus heb 
ik hem die van mij erbij gegeven” Hierop zei Salman Al-Farisi “Nu zullen we naar jou luisteren.” 150 
 
Op een dag zat Umar ibn Khattab ook op de preekstoel en zei “Oh mensen, als ik ooit de verkeerde 
kant op leun, wat zullen jullie dan doen?” Een man stond op en terwijl hij zijn zwaard trok zei hij “Dan 
zal ik je hiermee recht zetten!” Wat deed Umar? Liet hij hem door de geheime dienst oppakken en 
folteren in een martelbunker? Nee, hij antwoordde “Ik dank Allah dat ik mannen zoals jij onder mij 
heb die het moed hebben mij recht te zeggen als ik ooit van het rechte pad afdwaal.” 151 Zo zei 
iemand eens tegen Umar ibn Khattab “Vrees Allah!” Umar Antwoordde “Er zit geen goeds in jullie als 
jullie dit niet zouden zeggen, en er schuilt geen goeds in ons als we het niet van jullie accepteren.” 
 
Een kwaadwillige onruststoker zei eens tegen de Khalief Muawiyah “De groep mensen die over u 
lasteren is groot geworden.” Muawiyah vroeg wat hij hiertegen zou moeten doen. De man 
antwoordde “Snijd hun tongen af!” Muawiyah antwoordde “Ik vrees dat als ik hun tongen eraf snijdt, 
zij met hun zwaarden zullen spreken.” Dit is de wijsheid waarmee Islamitische leiders omgaan met de 
stem van het volk, zelfs als het volk in het ongelijk staat en onrechtvaardig is tegenover haar leider.   
 
Muawiyah had ook een keer de uitbetalingen van uitkeringen vertraagd. Dus toen Muawiyah op een 
dag op de preekstoel zat stond Abu Muslim Al-Khawlani op en zei “Waarom heb jij de uitkeringen 
zolang ingehouden? Het is niet jouw eigendom of het eigendom van jouw vader of moeder om het in 
te houden.” Hierop werd Muawiyah erg boos en ging van de preekstoel af. Hij zei tegen de mensen 
“Blijf zitten”en kwam na enige tijd terug, en zei “Abu Muslim sprak mij op een wijze aan die mij boos 
maakte en ik hoorde de Profeet zeggen: Woede komt van de duivel, en de duivel is uit vuur 
geschapen, vuur wordt gedoofd middels water, dus als iemand van jullie boos wordt laat hem dan 
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het wassengebed verricht (om af te koelen).152 Dus ik stond op en ging mij wassen, maar hij had 
gelijk. Het is niet mijn eigendom noch dat van mijn vader, dus kom en neem jullie uitkeringen.” 153 
 
Dit is hoe de Islamitische leiders mensen de vrijheid gaven om te spreken, het waren geen dictators 
die hun wil oplegde, maar zij namen besluiten in overleg en raadpleegden de Moslims. De Moslims 
hebben niet alleen het recht en de vrijheid om over misstanden te spreken, sterker nog, het is hun 
plicht. De Moslims mogen niet over misstanden en onrecht zwijgen. Terwijl het westen uitspreken 
tegen onrecht als een vrijheid verkoopt, is dit in de Sharia echter een collectieve plicht. En deze 
"meningsvrijheid" geldt in het westen voor iedereen, behalve de Moslim minderheden. Kijk hoeveel 
Moslim predikers vastzitten vanwege hun mening: zoals Tarek Mehanna en Ali Al-Tamimi die nu al 
jarenlang vastzitten in Amerika, slechts omdat zij een "verkeerde" mening hadden.  
 
En in de Sharia wordt het niet getolereerd dat burgers worden beledigd, besmeurd en uitgescholden 
onder het mom van vrijheid van meningsuiting, zoals dit in het westen gebeurt. De eer en reputatie 
van mensen worden beschermd. Mensen moeten op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan.  
 
“Oh jullie die geloven, laat een volk een ander volk niet beledigen, het kan zijn dat zij beter zijn dan 
hen; en laat sommige vrouwen andere vrouwen niet beledigen, het kan zij dat zij beter zijn dan hen. 
En bespot elkaar niet, en scheld elkaar niet uit met bijnamen.” *Surah Al-Mujaadalah, Aya 11] 
 
De eer van burgers wordt beschermd in de Sharia, het niet toegestaan om mensen zomaar te 
besmeuren en hen ongestraft en onterecht te beschuldigen voor misdaden. Dit soort smaad wordt in 
de Sharia bestraft, zo lezen wij in de Quran: “En degene die kuise vrouwen van ontucht beschuldigen, 
zonder hier vier getuigen voor te kunnen presenteren, bestraf hen dan met tachtig zweepslagen. En 
accepteer nooit meer een getuigenis van hen, want zij zijn de overtreders.” *An-Noor, Aya 4]  
 
9. Islamitisch Stemrecht 
De Moslims hebben ook stemrecht in de Sharia, en dit wordt niet beperkt door nationale grenzen 
zoals we dat nu zien in de burgerstaten. Moslims uit buurlanden kunnen ook gewoon stemmen op 
een Islamitische Khalief. Heerschappij wordt in de Islam op basis van overleg verkregen, en eenieder 
die de Islamitische geschiedenis enigszins heeft bestudeerd weet dat de rechtsgeleide Khaliefen in 
overleg met het volk aan werden gesteld als leiders. Heerschappij werd niet opgedwongen.  
 
Men moet zich overigens niet vergissen, het zijn niet slechts de conservatieve Moslims die op 
Islamitische partijen hebben gestemd in de Arabische Lente. Ook zondaren die alcohol drinken 
hebben hier massaal op gestemd. Omdat zij wensen dat andere niet beproefd worden met dezelfde 
verslaving, in de hoop dat deze partijen alcohol dus zullen verbieden zodat o.a. hun kinderen tegen 
deze verslaving beschermd worden. Integendeel tot hen, die hier niet voor beschermd werden door 
de staat. Het probleem is echter niet dat de Moslims niet stemmen op de Sharia. Het probleem is dat 
het westen dit nooit zal accepteren, en hier altijd een stokje voor zal proberen te steken.  
 
“In het boek dat ik heb geschreven over Usama bin Laden, is een deel toegewijd aan wat hij en 
Ayman Az-Zawahiri en zijn luitenanten dachten over hoe mensen hun geloof mochten uitdrukken, 
wat betreft politieke leiderschap, en zij waren heel helder over het feit dat de mensen een stem 
zullen hebben en een leider mogen kiezen. En als hij werd gekozen bleef hij de leider, tenzij hij 
afwijkt van de Islamitische wet, dan is het de verantwoordelijkheid van het Islamitische volk om hem 
af te zetten. Dus er was een groter vertegenwoordigings-element in Usama Bin laden dan er ooit was 
geweest in Hosni Mubarak bijvoorbeeld. Maar de werkelijke vraag daarentegen is, zal er zo een 
dergelijk systeem ontwikkelen in de Islamitische wereld, dat acceptabel is voor mensen zoals David 
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Cameron en Barack Obama. Wij zijn bang voor alles waarin het woord Islam voor komt, en om te 
verwachten dat er een overheid komt in bijvoorbeeld Egypte dat niet hevig beïnvloed is door de 
Islam, is idioot. Weet dat de polls in de Islamitische wereld, zelfs voor vrouwen laten zien dat zij niet 
geïnteresseerd zijn om behandeld te worden zoals vrouwen worden behandeld in de VS.” 154 
 
Het westen doet een claim op de democratie, maar wij weten dat de meerderheidsstemmen binnen 
de VN Veiligheidsraad zo weg geveegd kunnen worden door een veto van Amerika. In welke zin past 
het vetorecht van enkele grootmachten binnen het concept van de meerderheids-democratie? 
Amerika heeft talloze malen het vetorecht misbruikt om resoluties tegen de misdaden en de illegale 
nederzettingen van Israël te stoppen. En Moslims moeten meedoen aan dit belachelijke schouwspel? 
Het westen hoeft ons dus niet uit te leggen dat wij een land horen te leiden in overleg met het volk, 
dit heeft de Islam ons al meer dan 1400 geleden geleerd voordat het westen met haar misvormde 
democratie aan kwam kakken. Er is zelfs een heel hoofdstuk in de Quran gewijd aan wederzijds 
overleg. Consultatie (Shura) behoort tot een geprezen Islamitische deugd, in al onze handelingen.  
 
“Volgens het politiek handvest van Het Syrische Islamitische Front (SIF), beoogt het “een beschaafde 
islamitische samenleving in Syrië op te bouwen, geregeerd door de wet van God.” De positie van SIF 
over democratie is complex. Hoewel ze het idee als concept uitdrukkelijk hebben verworpen, wordt 
het idee van het gebruiken van een stemsysteem om politieke leiders te kiezen in hun handvest 
behouden “zolang dit wordt gereguleerd volgens de Sharia” en alleen kandidaten waarvan het beleid 
“gebonden is door Sharia” zijn betrokken. Suggererend dat ze geen problemen hebben met stemmen 
zolang dit niet leidt tot leiders die wetgevingen creëren die tegen de wetten van God indruisen.” 155 
 
10. Recht op privacy 
We kunnen niet alle rechten opsommen die iemand heeft in een Islamitische staat, daar zouden we 
hele boeken voor moeten schrijven, maar gezien de huidige spionage schandalen in het westen is het 
wel relevant om het recht op privacy te benoemen. In de Sharia is het verboden om een PRISM 
programma te gebruiken waarmee het hele volk wordt bespioneerd, zoals het westen nu doet. De 
Sovjet-Unie werd in de jaren tachtig bekritiseerd. De propaganda kanalen van het westen spraken 
constant over de KGB, welke iedereen in de gaten hield. Het was echter de pot die de ketel liep te 
verwijten. Edward Snowden, die nu voor zijn leven vreest, heeft ons haarfijn uitgelegd hoe de 
veiligheidsdiensten van Amerika het internetverkeer van burgers bespioneerd. En zelfs de 
ambassades van hun eigen bondgenoten werden afgeluisterd, laat staan die van hun vijanden.  
 
“Wie had een aantal jaar geleden kunnen denken dat Amerikaanse klokkenluiders toevlucht zouden 
zoeken in Rusland, in China of in –vroeger ondergeschikt maar nu krachtig onafhankelijke– Zuid 
Amerikaanse landen? Of dat onderzoeksjournalisten en documentaire filmmakers een veiliger haven 
in Duitsland of Brazilië zouden vinden dan in de Verenigde Staten? Het antwoord is, niemand.” 156 
 
Ook Nederland heeft een record aantal telefoontaps: “Justitie heeft vorig jaar (2008) 26.425 telefoon 
nummers afgeluisterd. In 90% van de gevallen werd een mobiele telefoon afgetapt. Gemiddeld 
liepen er dagelijks 1946 taps. Het aantal telefoontaps in Nederland wijkt af van de getallen in andere 
landen, vooral in de Verenigde Staten (2208) en het Verenigd Koninkrijk (1881).” 157 
 
In de Sharia mag men zich niet mengen in het leven van mensen dat zich tussen vier muren afspeelt. 
Of iemand nu alcohol drinkt, ontucht pleegt, bidt of niet, vast of niet, enzovoorts, de Sharia geeft 
geen autoriteit over hetgeen zich tussen muren afspeelt. Dit is tussen de persoon en Allah. Tenzij het 
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uiteraard om moord gaat of andere misdaden tegen mensen worden begaan. Maar als iemand een 
zonde pleegt in zijn woning, zoals de consumptie van alcohol of ontucht, en iemand bespioneert 
diegene en doet hiervan aangifte, dan wordt degene die hem bespioneerde als schuldige beschouwd.  
 
Allah zegt in de Quran: “Oh jullie die geloven! Vermijdt verdenkingen in het algemeen want 
achterdocht is een zonde. En bespioneer en belaster elkaar niet.” *Al-Hudjuraat, 11] 
 
Integendeel tot de misvormde wetten die de marionettenregimes van het westen opdringen. Het 
marionettenregime van Amerika in Afghanistan bemoeit zich zelfs met het seksleven van burgers.  
 
“Hamid Karzai heeft een wet goedgekeurd die de discriminatie van vrouwen van de Sjiitische 
minderheid legaliseert. Zo mogen echtgenoten hun vrouw alle voedsel onthouden als zij seksuele 
betrekkingen weigeren. Ze zouden minimaal eens in de vier dagen seks moeten toestaan. En 
verkrachters kunnen strafvervolging afkopen met 'bloedgeld'. Karzai ging hiermee akkoord in ruil 
voor steun van Sjiieten bij de verkiezingen. Het wetsontwerp zou gezinskwesties moest regelen voor 
de Sjiitische minderheid in Afghanistan, die 10 à 20 procent van de bevolking uitmaakt.” 158 
 
De Sharia pleit slechts voor openbare orde en veiligheid, wanneer zonden openbaar worden 
gepleegd dan pas geeft de Sharia autoriteit om in te grijpen. Bijvoorbeeld de straf op ontucht, deze 
straf kan pas voltrokken worden wanneer vier mensen getuigen zijn van de expliciete penetratie. Dit 
betekend dat de zonde pas bestraft kan worden wanneer dit openbaar wordt gepleegd. En dit is niets 
vreemds want in het westen is het ook verboden om gemeenschap te hebben in het openbaar.  
 
De straf op ontucht werd dus zelden voltrokken in de geschiedenis van het Islamitische bestuur, en in 
die enkele gevallen dat het werd voltrokken was het vaak de dader die de zonde zelf kwam bekennen 
bij een rechter omdat hij/zij gereinigd wilde worden van de zonde. Wanneer iemand namelijk 
bestraft wordt voor een zonde dan zal dit als een boetedoening gelden, en zal de persoon niet meer 
bestraft worden in het Hiernamaals voor zijn zonde. Dus vaak geeft iemand zichzelf aan om gereinigd 
te worden van zijn zonden. En dit is een recht die de Moslims hebben in de Sharia. De mens heeft in 
het westen echter slechts het recht om zich te verminken, en tot een gedrocht om te laten bouwen 
middels plastisch chirurgie, of het recht tot euthanasie om zichzelf te verlossen van lijden. Maar de 
Moslim heeft geen recht om zichzelf van zijn zonden te reinigen middels de Islamitische lijfstraffen.  
 
De Sharia propageert geen totalitaire staat waarin het leven van mensen wordt gemicromanaged, de 
islamitische staat zal zich niet mengen in hetgeen iemand doet of laat tussen vier muren. Het mengt 
zich niet in de rechtbanken van Joden of Christenen, en het mengt zich niet in hun gebedshuizen. 
Integendeel tot het westen waarbij onze Moskeeën moeten dienen als podium voor politici om 
stemmen te kunnen werven. Er is wel een scheiding van kerk en staat, een politieke vorm van de 
Islam is verboden, maar onze moskeeën moeten zich wel als podia voor verkiezingscampagnes lenen. 
 
Wij zien dat het leven van mensen steeds meer gemicromanged wordt in het westen; men mag zijn 
vlees niet halal consumeren, men mag niet met de Niqaab over straat in openbare ruimte, men mag 
niet met de Hijaab naar school, er is zelfs discussie over het verbod op besnijdenis, en steeds meer 
westerse landen verbieden de bouw van minaretten op moskeeën, het openbaar gebed is verboden 
in landen zoals Frankrijk, enz. Het seculier liberalisme claimt neutraal te zijn tegenover de 
geloofsovertuiging van mensen, maar wij zien duidelijk dat de moslims in een hoekje worden in het 
westen, allerlei religieuze vrijheden worden hen ontnomen. En de individuele vrijheden, van zowel 
de minderheden als de autochtonen, worden beetje bij beetje ontnomen, totdat hier maar weinig 
van overblijft. Landen in het westen beginnen de vorm van totalitaire politiestaten te krijgen. 
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“De overheids felle vervolging van de pers; aanvallen opgevoerd door veel overheidsinstanties tegen 
WikiLeaks, Bradley Manning, Julian Assange en activisten zoals Jeremy Hammond. De autorisatie van 
de regering in 2001, om militair geweld uit te voeren en Amerikaanse burgers te liquideren. De FISA 
Amendmens Act, die met terugwerkende kracht legaal kan maken wat ooit onder de grondwet 
verboden was. Het afluisteren van miljoenen Amerikaanse burgers zonder gerechtelijk bevel. En de 
National Defense Authorization Act die het voor de overheid mogelijk maakt om Amerikaanse 
burgers op te laten pakken door het leger, hen van een proces te ontzeggen en voor een onbepaalde 
tijd vast te houden. Al deze maatregelen zeggen dat onze burger vrijheden zijn verdwenen.” 159 
 
11. Vrouwenrechten  
Als we kijken naar het westen dan is het gevecht voor de rechten van de vrouw uit noodzaak 
ontstaan, het is ontstaan vanwege de onderdrukking en onrecht die de vrouw in het westen 
onderging. De roep tot vrouwenrechten in het westen is dus niet ontstaan uit vooruitstrevendheid, 
maar uit conflict, noodzaak en onderdrukking. Het is een weerwoord geweest op het onrecht dat hen 
werd aangedaan. Doordat het feminisme ontstaan is uit een conflict tussen de beide geslachten, ziet 
men ook dat het een vorm van vijandigheid en concurrentie heeft aangenomen ten opzichte van de 
Man. Terwijl de Islam vrouwenrechten onderwijst als Goddelijke verlichting en leiding, welke binnen 
het kader van vrede, harmonie en liefde tussen man en vrouw leeft, zonder concurrentie noch 
vijandigheid. De Islam probeert de man en vrouw samen tot elkaar te brengen in rechtvaardigheid en 
wederzijdse verstandhouding, terwijl de oproep tot vrouwenrechten in het westen een kloof van 
concurrentie en vijandigheid tussen de man en vrouw graaft. En dit is het verschil tussen rechten op 
basis van Goddelijke verlichting en leiding, en gebrekkige mens-eigen rechtvaardigheid.  
 
Tussen de vrouwenrechten waartoe in het westen wordt opgeroepen, en de vrouwenrechten waar in 
de Islam wordt geroepen leeft een wereld van verschil. Terwijl de vrouwenrechten zich in het westen 
vooral beperken tot gelijkheid tussen de man en vrouw, gaan vrouwenrechten in de Islam echter veel 
verder. Het omvat de relatie tussen de man en zijn vrouw, de man en zijn moeder, de man en zijn 
zus, de man en zijn dochter, de man en zijn tantes, de man en de buitenechtelijke vrouw, enzovoorts.  
 
Daarom dumpen de burgers in het westen hun moeders in bejaardentehuizen, en geven zij haar de 
rechten niet die ze verdient als moeder en vrouw. In de Islam wordt ons geleerd dat het Paradijs zich 
onder de voeten van onze moeder bevind –met andere woorden leef ten dienst van je moeder en je 
zult hiermee het Paradijs winnen. Ook zie je jonge vrouwen in het westen werken voor hun eigen 
onderhoud, vaak betaald ze zelfs huur aan haar vader. Een vader in de islam is daarentegen verplicht 
haar te onderhouden totdat ze huwt, hetzelfde geld voor de echtgenoot: hij is verplicht zijn vrouw te 
onderhouden. We leren ook uit de overleveringen dat een vader wordt beloond met het Paradijs 
wanneer hij zijn dochter opvoedt tot aan haar volwassenheid. Sterker nog, als zij geen andere voogd 
heeft is de broer verplicht haar te onderhouden. Kortom de Islam geeft een compleet begrip van 
vrouwenrechten. Het onderwijst ons zelfs welke rechten de gescheiden vrouw heeft. 
 
Als we bovendien kijken naar de praktijk dan ontbreken zelfs de vrouwelijke basisrechten waartoe 
het westen oproept. Zo heeft de vrouw recht op werk, sociale zekerheid en onderwijs. Maar als 
Moslima mag je niet eens met je Hijaab naar school in veel gevallen, en word je vanwege deze Hijaab 
niet aangenomen –zelfs niet als stagiaire. Een vrouw met Niqaab wordt zelfs uit het sociale 
zekerheidstelsel gegooid, en heeft geen recht op bijstand. Zelfs deze primaire rechten worden haar 
ontnomen, zij en haar kinderen worden als straathonden aan hun lot over gelaten. Is dit hoe 
vrouwen worden behandeld in het westen? Ga daarentegen naar Islamitische landen en men zal 
gerespecteerde doctoren en hoogleraren met de Hijaab en Niqaab zien rondlopen. 
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“De Westerse beschaving is decadent. Het is een overspelige maatschappij zonder enige waarden, 
ethiek of religie. Is het niet de beschaving van AIDS? En wanneer een moslim vrouw zich bedekt met 
de Hijaab, onthult ze hoe deze beschaving profiteert van vrouwen, hoe ze hen misbruikt als objecten 
om klanten aan te trekken in reclames voor hun producten. Ze onthult de kwaadaardigheid van hun 
kapitalisme dat ontucht, in al haar vormen en gezichten, als handel beschouwt en als één van de 
belangrijkste bronnen van inkomsten. Ze onthult de misleiding (en hypocrisie) van hun valse vrijheid; 
het is geen probleem voor hen als een vrouw haar hele lichaam ontbloot, of zelfs verkoopt, maar ze 
kunnen het niet uitstaan dat een moslimvrouw haarzelf bedekt met de Hijaab.” 160  
 
In de Islam worden vrouwen beschermd. Kijk hoe het weste haar vrouwen echter als prostituees laat 
misbruikt in de Rosse buurten, waar zij als rundvlees worden verkocht. Wie beschermt deze 
vrouwen? De walgelijke uitbuiting van deze vrouwen word zelfs wettelijk gedoogd. Een naakte vrouw 
zal zelfs gebruikt worden in een reclame om een kilo suiker te verkopen van 30 cent, zoveel is zij 
waard in het westen. Elke product wordt verkocht met de verleiding van een naakte vrouw, dit is hoe 
vrouwen in het westen misbruikt worden. De vrouw is niet meer dan een goedkope marketing-tool.  
 
En vrouwen moet er altijd opgetut en opgedoft bij lopen. Er mag niets mankeren aan haar uiterlijk, ze 
moet voldoen aan een surrealistisch ideaalbeeld. Vaak ten koste van haar eigen gezondheid. Kijk 
bijvoorbeeld naar de mode marteling van hakken waar een vrouw op moet lopen –een mannelijke 
uitvinding om zijn dierlijke lusten te bevredigen– we weten wat de schadelijke gevolgen hiervan zijn 
voor het ruggenwervel. Er is ook bewezen dat strakke broeken bijdragen aan spataders e.a. kwalen. 
Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, dat is wat de vrouwen wordt verkocht. En dan durft men nog de 
Hijaab te bekritiseren? In de Islam hoeft de vrouw geen parade paardje te zijn, dat afgedankt wordt 
wanneer de tijd haar tol heeft genomen op het uiterlijk. Waardoor vrouwen nu wanhopig van alles 
proberen om jong en aantrekkelijk te blijven, van extreme diëten tot aan levensgevaarlijke plastisch 
chirurgie. Want het uiterlijk is het enige waarmee ze erkenning lijkt te krijgen in het westen. 
 
12. Dierenrechten 
Sterker nog, terwijl het westen trots is op haar vrouwen rechten en de universele verklaring van 
mensen rechten, heeft de Sharia ons al meer dan een millennium geleden de universele 
dierenrechten onderwezen. Zoals Umar ibn Khattab zei: “Als een ezel in Iraq zou struikelen dan zou ik 
verantwoordelijk worden gehouden bij Allah omdat ik de weg niet heb onderhouden.” In de Islam 
wordt het onderhoud van infrastructuur als een dierenrecht gezien, laat staan een mensenrecht. 
Maar helaas zien we dat de Moslims zelfs deze rechten niet krijgen van de marionettenregimes –het 
aantal verkeersslachtoffers in onze landen is schrikbarend. In de Sharia krijgt zelfs een dier meer 
rechten dan de rechten die we krijgen in de neokoloniale regimes die nu over onze landen regeren.  
 
Dit zijn enkele rechten welke een dier zoal heeft in de Islam, laat staan de Islamitische rechten die 
een mens heeft: “De eigenaar van een dier is verplicht het te voeden en drinken te geven, totdat het 
voldoende heeft van beiden, zelfs als het dier nutteloos en onbruikbaar is geworden. Zoals ibn Umar 
heeft overgeleverd; dat een vrouw de hel betrad omdat zij een kat opsloot zonder het te eten te 
geven, en zonder het los te laten om te eten van het ongedierte dat buiten leeft. Als een persoon 
deze lasten niet kan dragen, dan wordt hij gedwongen het dier te verkopen, of te verhuren, of te 
slachten, zodat hij het dier uit zijn lijden verlost. Als iemand deze opties weigert dan moet de leider 
ervoor zorgen dat één van deze opties worden uitgevoerd of hij mag hem geld lenen als hij in 
moeilijkheden zit. En het is verboden om dieren te vervloeken, zoals overlevert. Het is verboden het 
gezicht te slaan of het dier te brandmerken, de Profeet heeft diegene die dit doet vervloekt. Het is 
ook ongewenst om de voorlokken of de staart te knippen, en het is ongewenst om een bel rondom 
de nek van het dier te hangen, of om het snel vet te mesten zoals velen doen. De eigenaar van een 
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hond moet hem voeden en te drinken geven. Zo niet, dan dient hij de hond vrij te laten, anders stel 
je het dier bloot aan uithongering en marteling..” *Sharh Ghayat Al-Muntaha, Hanbali Fiqh] 
 
Onze Islamitische leiders zouden zich zelfs verantwoordelijk voelen voor dieren, laat staan mensen. 
Zo stuurde de leider der gelovigen Umar ibn AbdulAziz een brief naar zijn gouverneur in Egypte 
waarin hij zei: “Er is mij verteld dat er dieren worden gebruikt om meer dan duizend ratl te dragen 
(een ratl is ongeveer 400 gram). Wanneer je deze brief ontvangt zal ik het niet (meer) toestaan dat 
een dier meer dan zeshonderd ratl draagt!” *Abdul Hakam, Sirat Umar Ibn Abdul Aziz, p.13+ 
 
Abdullah ibn Umar heeft van de Profeet *SalAllahu alayhi wa selam+ overgeleverd: “Niemand doodt 
een mus of een groter dier zonder recht, behalve dat Allah hem hierover zal ondervragen.” Er werd 
gevraagd: “Oh Boodschapper van Allah, en wat is haar recht dan?” Hij zei: “Dat je het slacht om het 
op te eten, en niet om het zomaar te doden en weg te gooien.” *At-Taghreeb wa Tarheeb] 
 
Het democratische Nederland dat jaarlijks 45 miljoen kuikens levend vermaalt aan de lopende band, 
omdat het haantjes zijn die geen eieren kunnen leggen –bijna 50 procent van alle kuikentjes zijn 
haantjes, dus doe het rekenwerk maar. En het democratische Nederland dat nog steeds plof- en 
legbatterijkippen heeft en snavels knipt, komt ons de les lezen in mensen en dierenrechten? En laten 
we maar zwijgen over tientallen duizenden ganzen en herten die jaarlijks in Nederland worden 
afgeschoten, om hiermee de populatie van wilde dieren in de natuur te beperken. Maar zelfs de 
Partij voor de Dieren gaat mee in het anti-Islamitische populistische, en kiest ervoor om al deze 
dieronvriendelijke gruwelijkheden te negeren en richt haar pijlen liever op het Halal slachten.  
 
Wij leren uit de overleveringen dat een vrouw naar de Hel is gegaan vanwege het verwaarlozen en 
martelaren van een kat, en dat nota bene een prostituee naar het Paradijs ging vanwege de 
barmhartigheid die ze toonde tegenover een hond. Zo belangrijk zijn dierenrechten in de Islam!  
 
Abdullah ibn Umar heeft van de Profeet overgeleverd: “Een vrouw had een kat gemarteld, ze had het 
opgesloten totdat het stierf van de honger, hierdoor is ze naar het Hellevuur gegaan.” De Profeet zei 
verder: “Allah zei tegen de vrouw, jij hebt het niet gevoed noch water gegeven toen je het opsloot, 
en je hebt het niet vrij gelaten om te eten van de insecten op aarde.” *Saheeh Bukhari+ 
 
En Abu Hurairah heeft van de Profeet overgeleverd: “Een hond liep rondom een waterput en stierf 
bijna van de dorst. Een prostituee van onder de Kinderen van Israël zag dit, waarop ze haar schoen 
vulde met water en het aan de hond te drinken gaf. Hierdoor vergaf Allah haar.” *Saheeh Muslim+  
 
Als dit de barmhartigheid is die de Sharia ons leert tegenover dieren, hoe zit het dan met de 
barmhartigheid tegenover mensen? Als dit de rechten zijn van dieren, hoe zit het dan met de rechten 
van mensen? Als dit de straf is voor onrecht tegen dieren, hoe zit het dan met de straf op onrecht 
tegen mensen? Denkt men werkelijk dat een Religie die deze omgang met dieren onderwijst, de 
mensen aan zal sporen tot onrecht tegenover burgers? Zal een Religie die deze rechtvaardigheid 
tegenover dieren onderwijst, het toestaan dat mensen onrechtvaardig worden behandeld?  
 
Wellicht zal men denken dat dit geromantiseerde vergane geschiedenis is. Wel dan zullen wij hier 
een actueel voorbeeld van geven uit de huidige realiteit: “Hondengevechten werden verboden onder 
de Taliban, die dit als on-Islamitisch beschouwden. Maar sinds de verdrijving van de Taliban in 2001 
heeft deze sport zijn vroegere populariteit teruggekregen, met het opduiken van hondengevechten 
in informele wekelijkse toernooien op stoffige pleinen, in de grote steden van het land.” 161 
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Hier zien we duidelijk dat de dierenrechten gewaarborgd werden onder de Sharia dat het bewind van 
de Taliban toe had gepast, en met de komst van de democratie zijn deze dierenrechten dus 
verdwenen. En als dit geld voor dierenrecht, hoe zit het dan met de mensenrechten?  
 
De propaganda machines van het westen draaien overuren om de zelfverheerlijkte ontlasting aan de 
man te verkopen, maar het kost niet veel moeite voor een beetje weldenkend mens om erachter te 
komen dat het aanbod stinkt. De maskerende geurentjes in de media kunnen geen wonderen 
verrichten. We leven in een hyperrealiteit waarbij informatie alles behalve buiten handbereik ligt. In 
Nederland worden dieren zelfs geprostitueerd voor dierenporno films! Nederland is de werelds 
grootste dierenporno leverancier. En dit is het land dat wij Moslims als voorbeeld moeten nemen? 
 
“Nederland is wereldwijd de grootste distributeur van dierenporno. Ook worden in ons land films 
opgenomen waarin mannen en vrouwen seks hebben met dieren. Van 1500 geïnventariseerde films 
is meer dan 80 procent van Nederlandse distributeurs. Ook zijn de domeinnamen van honderden 
websites met dierenporno hier geregistreerd. Een Nieuwegeins bedrijf produceert ook filmmateriaal. 
De onderneming maakt ongeveer twintig films per maand en heeft honderden daaraan gelinkte 
websites. Het bedrijf organiseert twee keer per maand een show in een loods in Nieuwegein, live te 
volgen via internet voor 30 euro per maand. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar volgens 
producenten en oud-medewerkers gaan er miljoenen om in de dierenseksindustrie.” 162 
 
13. Milieuvriendelijkheid 
Zelfs de natuur is beschermd onder de Sharia, het is daarom ook dat de Taliban boetes uitdeelden 
voor het onrechtmatig omhakken van bomen. Want er is van de Profeet overgeleverd: “Degene die 
een Lotus boom omhakt zal door Allah met zijn hoofd in de hel gegooid worden.” *Saheeh Al-Djaami] 
 
Abu Dawud gaf hierop als commentaar: “Deze overlevering is bondig en wil zeggen, dat degene die 
een Lotus boom omhakt in een open woestijn –die reizigers en dieren gebruiken voor haar schaduw– 
onrechtvaardig en zonder geldige reden, dan zal Allah hem met zijn hoofd in de hel gooien.” 
 
En er is van de Profeet overgeleverd: “Zelfs als je het Laatste Uur ziet aanbreken, en je hebt een twijg 
in jouw hand, en je kunt het planten voordat je opstaat, plant het dan.” *Silsilah As-Saheeha] 
 
En er is overgeleverd: “Er is geen Moslim die een boom plant, behalve dat eenieder die ervan eet, het 
als liefdadigheid voor hem zal tellen. Alles wat ervan wordt gestolen, wordt als liefdadigheid voor 
hem gerekend. Alles wat ervan wordt gegeten door dieren, wordt als liefdadigheid voor hem 
gerekend. Alles wat een vogel ervan eet, het wordt als liefdadigheid voor hem gerekend.” *Muslim+ 
 
Een gezond milieu is van groot belang in de Sharia, het is immers de leefomgeving van de mens. Wij 
zien echter hoe het kapitalistische westen dit milieu genadeloos aan het verkrachten is. Zelfs de 
longen van de wereld, het Amazonegebied, het tropisch regenoerwoud dat de iedereen in leven 
houdt, wordt omgekapt door het kapitalistische westen –volledig verblindt door geld en winst. Het 
westen gaat uitermate onzorgvuldig om met het milieu. Vooral wanneer het ver van haar achtertuin 
ligt, kijk naar de rampzalige vervuiling in Nigeria bijvoorbeeld door de olie-industrie van het westen. 
Dit zijn de kwade gevolgen van het kapitalisme, die onze ogen zouden moeten openen. Zoals Allah 
ook heeft geopenbaard: “Verderf is verschenen over het land en in de zee, vanwege hetgeen de 
handen van mensen hebben voortgebracht. Hiermee doet Hij hen een gedeelte van hun (kwade) 
daden proeven, wellicht dat zij zullen terugkeren (tot het juiste pad).” *Ar-Rum, Aya 41] 
 
Indien er op de wereld werd geregeerd met de Sharia dan zou Global Warming nooit een feit zijn 
geweest. Zelfs Usama bin Laden heeft zich uitgesproken over de gevaren van Global Warming. De 
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kwade gevolgen van klimaatverandering moeten ook in een bredere perspectief gezien worden. 
Moslims zijn namelijk directe slachtoffers van deze klimaatverandering. De monsterlijke 
overstromingen in Pakistan, Bangladesh en Afghanistan die tientallen duizend mensenlevens hebben 
geëist en miljoenen mensen op de vlucht hebben gedreven, zijn een gevolg van Global Warming.  
 
“Spreken over klimaatverandering is geen overdreven speculatie, het is een tastbaar feit welke er 
niet minder op wordt door de twijfels die verspreidt worden door sommige grote hebzuchtige 
bedrijven. De gevolgen van Global Warming zijn verspreid over alle continenten op de wereld. 
Droogte, woestijnvorming en zandvlakten rukken op de ene kant, terwijl aan de ander kant hevige 
overstromingen en grote stormen –welke we slechts eens per enkele decennia gewend waren te 
zien– nu om het paar jaar optreden. Naast de eilanden die langzaam en zeker zinken onder de 
wateren van de oceaan. En dit patroon is aan het versnellen. En in de verslagen van organisaties die 
zich bezighouden met de aangelegenheden van vluchtelingen, wordt een migratie van maar liefst 
één miljard mensen geschat in de aankomende vier decennia, als gevolg hiervan.  
 
In hetzelfde jaar waarin James E. Hansen –NASA's senior expert– de ernst van de wereldwijde 
opwarming bevestigde, stierven 140.000 en vluchtte 24 miljoen in de overstromingen van 
Bangladesh alleen al, en het karavaan aan slachtoffers van klimaatverandering is sindsdien niet 
gestopt, dus de verantwoordelijken hiervoor moeten worden geïdentificeerd.  
 
Alle geïndustrialiseerde landen, met name de grote, zijn verantwoordelijk voor de wereldwijde 
opwarming crisis. Echter hebben de meesten van hen elkaar geroepen tot het eren van het Kyoto 
Protocol en zijn overeengekomen om de uitstoot van schadelijke gassen te reduceren. Behalve Bush 
Junior –en voorafgaand aan hem, het Amerikaanse Congres– verwerpen deze overeenkomst, om de 
grote bedrijven te plezieren. Daarom zijn zij de werkelijke schuldigen achter de aanval op het 
wereldklimaat, en dit is niet hun eerste misdaad tegen de mensheid. Zij zijn ook degene achter de 
huidige wereldwijde financiële crisis, en zij zijn degene achter de speculaties, monopolisering en 
prijsstijgingen in het levensonderhoud van het volk. En zij zijn ook degene achter de globalisering en 
haar tragische gevolgen; het heeft tientallen miljoenen mensen in armoede en werkloosheid 
verzameld. En wanneer de schuldigen vervolgens zelf ten prooi vallen (de banken) aan hun eigen 
kwade daden, haasten de presidenten van de landen zich tot hun redding met volksvoorraden.  
 
Vele grote kapitalisten worden gekenmerkt door goddeloosheid en een hard hart, en dus kan hun de 
menselijke rampen niets schelen; veroorzaakt door hun economische activiteiten. Woorden, 
conferenties en demonstraties zijn van geen nut met zulke mensen. Hansen sprak zich uit en 
waarschuwde Amerikanen voor de ernst van Global Warming in 1988, maar ze reageerden niet op 
hem. Wat betreft conferenties, de Kyoto conferentie vond plaats aan het einde van de vorige eeuw, 
maar zij reageerden hier niet op. En wat betreft demonstraties, zelfs de grootste hiervan –laat staan 
de kleinere– waren niet in staat om hun af te schrikken van hun hebzucht en tirannie. Voorafgaand 
aan de invasie van Iraq in 2003, rukten miljoenen (36 miljoen) mensen over alle wereld continenten 
op in demonstraties waarin één zin weerklonk: “Nee tegen het morsen van rood bloed voor zwarte 
olie.” Maar het resultaat was dat de maffiabaas hen bespotte en opdracht gaf aan de barbaarse 
aanval op onschuldige mensen in Iraq, wier enige zonde in zijn ogen de aanwezigheid van zwart goud 
was in hun land. Dus vermoordde, verwonde en maakten zij wezen, weduwen en vluchtelingen van 
meer dan 10 miljoen Irakezen, en zij zijn nog steeds aan het moorden en plunderen. 
 
Het is niet rechtvaardig, verstandig noch wijs dat de lasten slechts op de Mujahideen worden gerust 
in een kwestie waarvan de schadelijke gevolgen de gehele wereld aangaan. Wat er van u wordt 
gevraagd is eenvoudig, namelijk dat u het embargo tegen hen (Amerika) strakker draait.” 163 

                                                             
163 Citaat uit Usama bin Laden's videoboodschap: The way to save the earth, 17 februari 2010. 
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6. Het ethisch fundament 
 
1. De symptomen  
Helaas wordt de Sharia samengevat in handen afhakken en stenigen. Terwijl deze straffen slechts 
een klein onderdeel zijn in het strafrecht. De focus ligt slechts op deze straffen uit het strafrecht, en 
het burgerrecht wordt volkomen genegeerd. Maar deze straffen zijn slechts een secundair 
preventiemiddel vooreen groter doel, ze zijn niet het doel zelf. De Sharia heeft als primaire doel: een 
gezonde en menswaardige maatschappij op bouwen, waarin de Maqaasid Sharia (de 6 hoofddoelen 
van de Sharia) worden beoogd. Namelijk: het beschermen van Religie, het leven, nakomelingen, 
eigendommen, het verstand en de eer. Vrij van corruptie, criminaliteit, onveiligheid en immoraliteit.  
 
Voordat de straf op diefstal wordt toepast, wordt het land economisch gezond gemaakt; vrij van 
corruptie en armoede. Zo zou Umar ibn Khattab de straf op diefstal niet toepassen in tijden van 
hongersnood, armoede en droogte. Laat staan wanneer volkeren in armoede leven omdat hun 
landen leeggeplunderd worden door tirannieke bewinden, zoals nu gebeurd in onze landen. Het volk 
moet eerst werkgelegenheid gegeven worden, en een kans krijgen om eerlijk hun brood te kunnen 
verdienen, voordat ze gestraft worden voor diefstal. Dit is rechtvaardigheid van de Sharia.  
 
En voordat dat de straf op ontucht wordt toegepast moet het land vrij zijn van prostitutie, bordelen 
en seksclubs. Het kapitalisme teert op de menselijke verlangens, maar de Sharia probeert hier geen 
centje uit te slaan en stelt de moraliteit en de sociale gezondheid van een gemeenschap voorop. De 
Sharia onderdrukt mensen ook niet, integendeel tot de marionettenregimes in onze landen, 
waardoor mensen tot immoraliteit worden gedwongen. Despotische regimes hebben onze landen 
leeggeplunderd en het volk leeft in armoede, waardoor vrouwen financieel worden gedwongen tot 
prostitutie. Daarom is Marokko nu één van de grootste sekstoerisme-oorden geworden. 
 
Het beschermen van het verstand behoort ook tot de burgerrechten en de doelen van de Sharia. Dit 
gebeurt aan de ene kant middels intellectuele voeding, en aan de andere kant middels het 
beschermen van het verstand. Daarom is alcohol verboden. Het kapitalisme slaat echter liever een 
centje uit deze drugs, ook al gaat dit ten koste van het verstandelijk welzijn. Maar voordat de straffen 
op alcohol e.a. drugs consumptie worden toegepast moeten alle slijterijen gesloten worden. De 
Mujahideen beginnen dus eerst bij de oorzaak voordat zij de straffen kunnen toepassen.  
 
“In Mali hebben wij barretjes en bordelen vernietigd, en zijn in staat geweest om grote 
hoeveelheden drugs in beslag te nemen. Wij proberen zoveel mogelijk om te gaan met de realiteit 
met objectiviteit. Zoals je weet is de Islamitische Sharia voor tien decennia afwezig geweest in de 
Islamitische wereld. Het is niet makkelijk om met mensen te handelen die slechts Moslim zijn in 
naam, in feite is de islam iets vreemd geworden bij de Moslims. Dat is waarom we afwisselen tussen 
het implementeren van de Sharia en het onderwijzen van de mensen over de realiteit van de Islam. 
Hetgeen we niet kunnen tolereren zijn zaken zoals bordelen van ontucht en prostitutie.” 164 
 
Het land moet eerst van deze corruptie en immoraliteit gereinigd worden. Deze verboden en 
immorele zaken worden toegankelijk gemaakt in het kapitalisme omdat hier grof geld mee verdiend 
kan worden. In de Sharia worden ze echter niet toegankelijk gemaakt, want de gezondheid en het 
welzijn van de gemeenschap staan voorop. De Sharia-straffen kunnen onmogelijk toegepast worden 
in een land waar alcohol wordt verkocht, en bordelen en prostitutie-buurten de normaalste zaak van 
de wereld zijn. Dit is dweilen met de kraan open, er moet eerst aan deze oorzaak gewerkt worden. 

                                                             
164 Een interview met de media woordvoerder van Ansar Ad-Dine in Mali, Sanda Ould Bouamama. 
      Met Al-Akhbar News Agency, afgenomen door Ahmed Ould Al-Nada.  
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De Sharia is niet zo hypocriet als het westen; waarin alcohol gewoon legaal verkocht wordt, maar de 
mensen vervolgens boetes krijgen voor openbare dronkenschap. Dit zijn hypocriete maatstaven. 
 
Het gehoorzamen van wetten is niet altijd even fijn, en lijkt soms onnodig. Wij rijden ook allemaal 
niet harder dan de maximaal toegestane snelheid, ondanks dat deze soms absurd laag is, maar 
omwille de algemene veiligheid wel gewaarborgd moet worden. Iedereen moet zich conform 
bepaalde wetten gedragen, ondanks dat ze soms een beetje onnodig lijken, maar vanwege het groter 
algemeen belang wel gewaarborgd moeten worden. En de Moslim kiest ervoor om het hoogste 
ultieme doel voor de mensheid te waarborgen. Namelijk de redding van de algehele mensheid.  
 
De Islam is niet gekomen om de mensen te laten dragen wat ze niet aankunnen. Wanneer iets 
verboden wordt dan komt daar iets voor in de plaats dat toegestaan is. Ontucht is verboden, maar 
het huwelijk is toegestaan. Woekerrente is verboden, maar eerlijke handel is toegestaan. In het 
huidige kapitalistische systeem worden alle deuren van zonden voor je geopend en toegankelijk 
gemaakt, terwijl alle deuren voor de toegestane zaken voor je worden dicht gegooid en moeilijk zijn 
gemaakt. Men kan met het grootste gemak ontucht plegen, maar huwen is moeilijk en moeizaam.  
 
Terwijl het kapitalisme zonden gemakkelijk maakt, en de toegestane zaken moeilijk maakt. Is het 
tegendeel waar in de Sharia. Zonden worden moeilijk gemaakt, en de toegestane zaken worden 
makkelijk gemaakt. Het huwelijk is erg makkelijk in de Sharia integendeel tot het westen, het is zelfs 
mogelijk om met maximaal vier vrouwen te huwen. In het westen is dit echter verboden, maar je 
mag wel vreemd gaan met tientallen minnaressen en talloze buitenechtelijke kinderen met hen 
verwekken. De Sharia buit de menselijke behoeften niet uit middels prostitutie, de porno-industrie, 
het nachtleven, enzovoorts. Maar probeert deze behoeften op een gezonde manier te bevredigen. 
Voordat de Islamitische straffen ingevoerd kunnen worden moeten de zonden moeilijk gemaakt 
worden, en de menselijke behoeften op een gezonde manier gefaciliteerd worden.  
 
Men heeft vanaf de pubertijd al behoefte aan intimiteit en seksualiteit, maar kan pas ergens in de 
twintig- of dertig jarige leeftijd trouwen. Er worden allerlei overbodige voorwaarden aan het huwelijk 
gesteld. Wat moet de mens dan doen vanaf zijn pubertijd? Het blijft een mens, de emotionele en 
fysieke behoeften veranderen niet. Dus de kans is groot dat iemand deze behoefte op een zondige 
manier zal bevredigen, als hij deze niet op een gezonde toegestane manier kan bevredigen. Daarom 
is de jeugd zo zedeloos in het westen. De Sharia sluit zich echter aan op de behoefte van de mens, en 
maakt het huwelijk mogelijk vanaf het moment dat een persoon geslachtsrijp is en hier behoefte aan 
heeft. Het kan niet zo zijn dat een jongeman vriendinnetjes mag hebben –met alle sociale problemen 
van dien, zoals ongewenste zwangerschap en geslachtsziekten– maar niet mag trouwen.  
 
Er wordt sowieso anders gekeken tegen de jeugd in Sharia, de bouwstenen van de gemeenschap 
bestaat uit de jeugd, ze mogen al vanaf jonge leeftijd mee participeren in de maatschappij en worden 
niet gediscrimineerd op basis van hun leeftijd. Vanaf jonge leeftijd wordt hun verantwoordelijkheden 
en leiding gegeven, dit is ook één van de bronnen van ons succes geweest in de Islamitische 
geschiedenis. Een jeugdig persoon kan vaak van veel grotere waarde zijn dan een ouder persoon. De 
vlaggendragers van ambities en aspiraties bestaat vooral uit de jeugd, terwijl de ouderen vaak slechts 
aan onderhoud denken. We zien daarom ook dat het kapitalisme vooral de jeugd probeert af te 
leiden van verheven doelen in het leven en houdt hen bezig met onzinnig tijdrovend entertainment.  
 
2. De oorzaak  
Zowel redelijke als onredelijk straffen zullen falen wanneer een gemeenschap in moreel verval is 
geraakt. De Islam begint dus niet met het opleggen van al dan niet zware straffen voor misdaad, 
maar begint bij het bouwen van moraliteit en een gezonde samenleving. Want zowel de milde 
straffen van Nederland bijvoorbeeld als de zware straffen van Amerika bijvoorbeeld, hebben beiden 
gefaald in het bestrijden van misdaad. Ze hebben beiden geen oplossing geboden voor misdaad in 
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het kapitalistische westen. Omdat misdaad voortkomt uit moreel verval, misdaad beweegt 
onafhankelijk van de strafmaat. Er is niet meer misdaad omdat de strafmaat minder is, en er is ook 
niet minder misdaad omdat de straf strenger is. Wanneer de primaire blokkade voor misdaad 
verdwijnt, namelijk moraliteit, dan is er simpelweg misdaad. Moreel verval is de kern van misdaad, 
en de oplossing ligt in het corrigeren van dit fundament. En dat is waar de Sharia begint.  
 
Aicha zei: “Het eerste wat er was geopenbaard is een hoofdstuk uit Al-Mufassal (het laatste deel van 
de Quran), en daarin werd de Paradijs en het Hellevuur genoemd. Nadat mensen de Islam omarmden 
werden de verzen betreffende de legale en verboden zaken pas geopenbaard. Zou er echter als 
eerste werden geopenbaard: “ Drink geen alcohol.” Dan zouden we de mensen zeggen: “Wij zullen 
het drinken van alcohol nooit opgeven.” En zou er als eerste werden geopenbaard: “Bega geen 
ontucht.” Dan zouden de mensen zeggen: “Wij zullen ontucht nooit verlaten.” *Saheeh Bukhari]  
 
En dit is dezelfde benadering die de Mujahideen hanteren: het bouwen van religieuze moraliteit. De 
Moslims leven generatie lang in armoede en onderdrukking, ze zijn weggescheurd van hun religie, en 
houden zich primair bezig met overleven. Dus deze wonden moeten eerst geheeld worden.  
 
“De gebieden onder jullie controle (in Noord-Mali) bieden zich als model voor een Islamitische staat, 
en de wereld kijkt afwachtend toe naar wat jullie volgende stap zal zijn, en hoe jullie de zaken van 
een staat zullen beheren. Jullie vijanden willen jullie zien falen en zij gooien allerlei obstakels op jullie 
pad, om aan de mensen te bewijzen dat de Mujahideen slechts goed zijn in vechten en oorlog 
voeren, en niets af weten van hoe zij landen en de belangen van een gemeenschap moeten beheren.  
 
Zoals u weet mijn geliefde Shaykh (Abu Musab Abdul Wadud) hebben de mensen hun religie 
verwaarloosd. Generaties van de Ummah hebben geleefd zonder dat zij werkelijk de leerstellingen 
van hun religie kennen. Zij hebben het hard te verduren en moeten zwoegen voor hun dagelijkse 
behoeften. Ze worden geregeerd door leiders die hen van hun religie wensen af te leiden, maar Allah 
heeft jou gezonden naar Zijn Ummah om hun te leiden naar het rechte pad. Je moet vriendelijk met 
hen zijn en ruimte maken voor medeleven en mildheid. Probeer hun te winnen door de gemakken 
van het leven en door hun dagelijks behoeften te voorzien, zoals voedsel, elektriciteit en water. Hen 
voorzien van deze noodzakelijkheden zal een groot effect hebben op de mensen, hierdoor zullen ze 
met jullie sympathiseren en het gevoel hebben dat hun lot verbonden is aan jullie lot. Dit is wat wij 
hebben ervaren in onze korte ervaring (in Jemen, in de provincies Adan en Shabwa).  
 
Je moet een stapsgewijze benadering hanteren met hen wanneer het aankomt op hun religieuze 
handelingen. Je kunt mensen niet straffen voor het drinken van alcohol wanneer ze niet eens de 
basis handelingen van het gebed kennen. We moeten eerst de grote zonden stoppen, en dan 
stapsgewijs bewegen tot de kleinere. Wanneer je iemand tegen komt die een zonde pleegt, dan 
moeten we dit met de juiste beslissing aanpakken, en hun eerst milde advies geven, en daarna 
strenge berisping, en daarna pas met straffen. We moeten ze eerst behoedzaam laten worden over 
het monotheïsme, en daarna bewegen tot het toepassen van straffen op de grote zonden.  
 
Slechts nadat het monotheïsme gevestigd werd in de harten van mensen namen wij pas stappen om 
straffen toe te passen. Met de Sharia regeren betekend niet straffen opleggen, zoals sommige 
denken of hiervan overtuigd zijn. Wij moeten de misverstanden corrigeren voor de mensen.  
 
Probeer het toepassen van de straffen zoveel mogelijk te vermijden, tenzij je hiertoe wordt 
gedwongen. Gemeenschappen zijn zelden vrij van zulke zaken. Wij hebben deze aanpak gehanteerd 
in Jemen en hebben goede resultaten geboekt. Slechts als je loyaliteit en distantie omwille van Allah 
hebben gevestigd (Al-Walaa wa Al-Baraa), en de leerstellingen van het monotheïsme, dan zou dat 
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voldoende zijn. Het is voldoende dat de gemeenschap vrij is van de grote zonden. Wat betreft de 
kleinere zonden, deze moeten stapsgewijs benaderd worden met geduld, mildheid en wijsheid.” 165 
 
Wanneer een samenleving in moreel verval raakt dan zal elke vorm van misdaad toenemen ongeacht 
de strafmaat. Zwaardere straffen zijn dus slechts schijnoplossingen wanneer een samenleving niet 
gefundeerd is op moraliteit en menselijke waarden. De Sharia predikt echter in eerste instantie 
moraliteit en ethiek, de mensen worden geleerd om criminaliteit en onrecht te verwerpen en te 
schuwen. Mensen worden geleerd dat dit soort gedrag consequenties zal hebben in het Hiernamaals, 
indien het niet reeds op aarde bestraft zal worden. Dit is de basis fundering, zo wordt criminaliteit 
ten eerste uit de hoofden en harten van mensen verbannen. De Sharia zal de samenleving 
beschermen tegen criminaliteit door moraliteit te prediken en hoog te houden. En de straffen die 
hierop volgen zijn slechts een secudenair aansturingmiddel en niet het doel zelf. Het volk heeft in 
eerste instantie heropvoeding, onderwijs en voorlichting nodig. En dit is wat de Mujahideen doen.  
 
“Ons beleid (in Jemen) is hetzelfde beleid als dat van de broeders in Somalië (Al-Shabaab en 
soortgelijke groepen). Namelijk dat wij de mensen geleidelijk aan onderwijzen. Wij zorgen ervoor dat 
de mensen houden van de Sharia. Wij vertellen hen dat de Sharia de wet van solidariteit is, de wet 
van bescherming, veiligheid en gelukzaligheid op deze wereld, en het pad naar het Paradijs is. De 
straffen zijn een middel tot hun bescherming en veiligheid. Voordat wij controle nemen over een 
gebied, laten wij predikers anderhalve maand lang de mensen onderwijzen in moskeeën over wat de 
straffen inhouden, en hoe ze betrekking hebben tot de invoering van de Sharia wetgeving. Wij 
proberen mensen van de Sharia te laten houden, zodat ze zelf vragen om het in te voeren.” 166 
 
Individualisme maakt een mens ongevoelig voor het leed van anderen, en ongevoelig voor de kwade 
gevolgen van zijn eigen onrecht. Het is daarom dat de burgers in het westen vaak gewetenloos 
verder kunnen leven met de misdaden die hun overheden begaan op de wereld, in hun naam. 
Individualisme in combinatie met het materialisme, maakt de mens bereid om misdaden te plegen. 
Hierdoor is misdaad in het westen niet taboe, het is eerder een verboden vrucht; aantrekkelijk maar 
gevaarlijk. De drempel wordt lager wanneer de misdaad een effectieve manier lijkt om aan bezit te 
kunnen komen, en de pakkans ook gering is. Want men verlangt naar bezit in de materialistische 
samenlevingen, en alle handelingen worden beoordelen op basis van de totstandkoming van bezit. 
Een vrouw is hierbij bereid haar lichaam en eer te verkopen voor enkele tientjes, omdat hiermee 
bezit wordt bemachtigd. Men is bereid alcohol te verkopen aan de jeugd, met alle negatieve 
gevolgen van dien, simpelweg omdat hier bezit mee wordt bemachtigd. En technologische en 
economische vooruitgangen staan niet gelijk aan beschaving: wat blijft er van de egocentristische, 
oppervlakkige en individualistische westerse beschaving zonder deze technologie en economie?  
 
In de Sharia wordt ieder motief voor misdaad echter verwijderd, de Islamitische gemeenschap is niet 
individualistisch en niet materialistisch. De mens wordt niet aangemoedigd om constant te 
consumeren, integendeel tot de impulsen in westen die hier dagelijks toe aanzetten. De mens wordt 
niet aangemoedigd om constant achter het vergaren van bezit aan te rennen. Integendeel, de mens 
wordt in de Sharia onderwezen genoegen te nemen met voldoende en met anderen te delen, aan de 
armen te denken, en apathisch en altruïstisch te zijn. De mens wordt verheven ambities en aspiraties 
aangeleerd, en zijn lage dierlijke verlangen en behoeften niet voorop te zetten, zoals dit in het 
westen gebeurt. Want de denkbeelden in de westerse beschavingen versterken feitelijk het motief 
om misdaad te begaan. En straffen zijn slechts een hulpmiddel en kunnen misdaad niet voorkomen. 
We zien bijvoorbeeld dat gebroken gezinnen en sociale problematiek de grootste oorzaken zijn voor 
criminaliteit, en de Islam focust zich ook primaire op het funderen van gezonde thuissituaties.  
 

                                                             
165 Al-Qaedah Papers on How to Run a State, A.P. De 1e brief van Abu Basir Al-Wuhayshi, 21 mei 2012.     
166 Q&A with Abu Zubayr Adel al-Abab, Official of Al-Qaedah in the Arabian Peninsula (AQAP) - 18 April 2011 
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3. Arbitraire maatstaven  
Wanneer we dit kader in onze achterhoofd houden is het makkelijk te begrijpen waarom sommige 
straffen erg streng zijn in een gezonde Islamitische staat. Want hoe makkelijker het is om een 
misdaad of zonde te plegen, hoe lichter de straf is. En hoe moeilijker het is om een misdaad of zonde 
te plegen, hoe zwaarder de straf is. Het tegenovergestelde is ook waar. Hoe makkelijker het is voor 
iemand om van een zonde weg te blijven, hoe lichter de beloning voor hem wordt. En hoe moeilijker 
het is voor iemand om van een zonde weg te blijven, hoe groter de beloning voor hem wordt. Dit zijn 
welbekende principes in de Islam. Om een praktisch voorbeeld te geven; een jongeman in de 
pubertijd die ontucht pleegt is minder schuldig dan een oude gehuwde man die ontucht pleegt. Want 
het is makkelijk voor de jongeman om ontucht te plegen, en het is moeilijker voor hem om zichzelf 
hiervan te weerhouden. Integendeel tot de oudere gehuwde man, hij heeft dit excuus niet.  
 
En hierbij moet opgemerkt worden dat het westen er hypocriete maatstaven op na houdt. Het 
onthoofden van een persoon wordt gezien als een barbaarse praktijk uit de middeleeuwen, dat geen 
plaats heeft in de moderne wereld. Maar een persoon als een visstick frituren op de elektrische stoel 
of verstikken in een gaskamer, zijn doodstraffen die recentelijk nog decennialang uitgevoerd werden 
door de moraalridder van de democratische wereld, het boegbeeld van de democratie, de Verenigde 
Staten. Waarom had het westen hier geen problemen mee? Waarom werd er toen geen 
internationale troepenmacht bijeen getrommeld voor een militaire interventie, om de Amerikaanse 
burgers te bevrijden van deze barbaarse straffen? Zoals dit nu ook zogezegd gebeurd in Noord-Mali?  
 
Er zijn duidelijke maatstaven in de Sharia, het is in de Sharia verboden om iemand bestraffen met de 
elektrische stoel. Want het is verboden om iemand te verbranden, het is zelfs verboden om dieren te 
verbranden. En een mens frituren op de elektrische stoel is nog veel erger dan verbranden. Dus wat 
zijn de maatstaven waarmee het westen bepaald wanneer een straf onmenselijk is en wanneer niet? 
Deze maatstaven zijn erg arbitrair in het westen, en verschillen heel erg van tijd tot plaats, 
integendeel tot de Sharia waarin duidelijke Goddelijke maatstaven en richtlijnen worden gehanteerd.  
 
Mensen moeten zich los rukken van de voorgeschotelde denkbeelden, en het bredere perspectief 
zien. Breder dan de starre voorgeprogrammeerd denkbeelden waarin ze vastgeroest zitten. Laten we 
een voorbeeld nemen. Vaak hoor je mensen kritiek hebben op de Sharia vanwege de straf op 
diefstal. Er wordt automatisch van uitgegaan dat een hand amputeren als straf op diefstal 
onmenselijk is, maar hebben daarentegen geen enkele probleem met een lange gevangenisstraf. Wat 
maakt een deccenialange gevangenisstraf humaner dan een lijfstraf van enkele seconden? 
 
Stel iemand pleegt een overval, waar je een maximale straf van 20 jaar voor kan krijgen in Nederland, 
en in andere landen wellicht een veel hogere celstraf. En de dader kreeg de keuze tussen zijn vrouw, 
kinderen en vrijheid verlaten achter tralies, ze aan hun financiële lot over te laten, en zijn vrouw 
misschien definitief verliezen omdat zij het geduld niet heeft om zoveel jaren op hem te wachten. Of 
hij laat zijn rechterhand amputeren, en blijft in vrijheid leven met zijn vrouw en kinderen, zijn familie 
en vrienden, en riskeert het niet hen te verliezen. Is de keuze dan werkelijk zo snel gemaakt? Is het 
zo vanzelfsprekend dat een persoon liever zijn gezin opoffert dan zijn hand? Is het ontwrichten van 
dit gezin menselijker dan het amputeren van een hand? Dit soort vragen moet de mens zichzelf 
stellen, voordat men met allerlei vooroordelen en aantijgingen komt over het Islamitisch strafrecht. 
Met een jarenlange gevangenisstraf ontneem je niet alleen een hand, maar in feite een geheel leven.  
 
“In onze afschuw van de doodstraf, proberen we een soort straf te bedenken voor de levende 
crimineel, die op de menselijke geest zal handelen als afschrikkingmiddel die vergelijkbaar is met de 
doodstraf. Wij worden hierbij inderdaad gedreven tot minder ernstige straffen in uiterlijk –en 
daarom dus ook minder effectief– maar veel wreder zijn in werkelijkheid. Velen zullen waarschijnlijk 
levenslange gevangenisstraf voorstellen voor moord, dat is het lot van de moordenaar als resultaat 
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van onze genade, als alternatief voor de doodstraf. Maar is er wel voldoende nagedacht over wat 
voor soort genade dit werkelijk is, en wat voor leven er werkelijk voor hem overblijft?” 167 
 
Studies hebben ook uitgewezen dat een gevangenis de beste leerschool is voor criminaliteit, het is 
dan ook niet gek dat de meeste gevangenen recidieven zijn, en herhaaldelijk in de criminaliteit 
belanden. Bovendien kosten gevangenissen het volk enorm veel belastinggeld. We zien nu ook dat 
vele gevangenissen worden gesloten met de economische crisis, om te bezuinigen op de hoge 
kosten. Talloze gevangenen die een jarenlange gevangenis straf moesten uitzitten mogen nu dus 
naar huis vanwege de bezuinigingen. Recht in de Sharia is echter niet onderhevig aan bezuinigingen.  
 
“Niet 26 gevangenissen gaan dicht, maar 19. Onder druk van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris 
Teeven zijn oorspronkelijke plannen aangepast. Open blijven de gevangenissen in Almelo, 
Zoetermeer en Hoogvliet en twee in Veenhuizen en Heerhugowaard. Er wordt een nieuwe gebouwd 
in Zaanstad. Een gevangenis in Roermond, die eerst open zou blijven, gaat juist dicht. Teeven wilde 
eerst 340 miljoen euro op de gevangenissen bezuinigen, dat wordt nu 271 miljoen.” 168 
 
Terwijl misdadiger in het westen worden vrijgelaten op basis van economische voordelen, worden 
misdadigers in de Sharia echter vergeven en vrijgelaten op basis van barmhartigheid. De 
nabestaanden van het slachtoffer hebben de keuze tussen gelijke vergelding en bloedgeld, of zij 
kunnen ervoor kiezen het slachtoffer te vergeven. Deze gerechtelijke voldoening krijgen de 
nabestaanden niet in het westen, en deze kans op vergiffenis krijgt een misdadiger ook. En gelukkig 
zijn veel Moslims inderdaad zo barmhartig om zelfs de moordenaar van hun kind te vergeven. 
 
“Een Saudische vader beloofde de moordenaar van zijn zoon te vergeven onder een voorwaarde. Zijn 
zoon werd tijdens een uit de hand gelopen ruzie vermoord. Ondanks zijn verdriet heeft hij besloten 
de moordenaar Faisal Al-Ameri te vergeven als hij de Heilige Koran uit zijn hoofd leert. Ameri werd in 
eerste instantie ter dood veroordeeld voor de moord. De vader weigerde verder elke vorm van 
schadevergoeding, zoals het ontvangen van bloedgeld voor de moord op zijn zoon.” 169 
 
Men moet wel begrijpen dat de Islamitische straffen allerlei strenge criteria en voorwaarden eisen, 
het is niet zo makkelijk om een straf te implementeren als men wellicht zou denken. In het geval van 
diefstal zijn er meerdere voorwaarden, zo moet het gestolen voorwerp van redelijke waarde zijn, de 
waarde moet namelijk minimaal 4,3 gram goud bedragen. De eigenaar van het gestolen voorwerp 
draagt ook een verantwoordelijkheid, en moet de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen. 
We hebben hier niet de ruimte om alle richtlijnen op te sommen, hierover hebben Islamitische 
geleerden vele boeken geschreven. Maar helaas wordt deze theorie nu niet vertaald naar de praktijk.  
 
En men kan beweren dat de straffen in de Sharia te streng zijn, maar het tegenovergestelde kan ook 
gezegd worden. Straffen in het westen zijn veel te mild, hoe vaak heeft men een taakstraf gekregen 
voor verkrachting. Zelfs het verkrachten van minderjarigen is meerdere malen bestraft met enkel een 
taakstraf. Is dit hoe het westen haar burgers beschermt? In de Sharia zal een verkrachter in ieder 
geval zeker geen taakstraf krijgen, hoogstwaarschijnlijk tot groot genoegen van het slachtoffer.  
 
“Een voormalige agent uit Bennekom is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur wegens het 
verkrachten van een 14-jarig meisje. 'Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank 
ermee rekening gehouden dat de strafzaak al tot het ontslag van verdachte heeft geleid,' zo licht de 
rechtbank het uitdelen van een werkstraf voor de verkrachting toe. Het opleggen van een taakstraf 
voor een ernstig zedendelict is niet uitzonderlijk, in 2006 kregen 54 daders een alternatieve straf 
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voor verkrachting (en 225 keer voor aanranding, in 2006 kregen 883 daders van zedenmisdrijven een 
werkstraf opgelegd 170). Rechters blijken steeds vaker af te wijken van de richtlijnen voor straffen van 
het OM. Het aantal door rechters opgelegde taakstraffen is in vijf jaar tijd verdubbeld.” 171 
 
Zijn dit de belachelijke straffen die iemand krijgt voor verkrachting in de seculiere democratie: als 
iemand zijn stiefdochter meerdere malen verkracht, en dit filmt, komt hij ermee weg met therapie en 
een taakstraf? Wat voor bezopen rechtssysteem is dit? En dit is beter dan de Islamitische Sharia?  
 
“Een 42-jarige man uit Zevenaar die filmde hoe hij seks had met zijn 15-jarige stiefdochter hoeft niet 
de cel in. Een celstraf zou hem zijn baan kosten en daarmee leiden tot ontwrichting van het gezin 
waar het meisje nog altijd woont, oordeelt de rechtbank van Arnhem dinsdag. Een behandeling 
wordt belangrijker geacht dan een celstraf. Het hele gezin is daar volgens de rechtbank beter bij 
gebaat dan bij een celstraf van vier maanden, zoals het Openbaar Ministerie had geëist. De man 
woont nog samen met het slachtoffer en een minderjarige dochter. Als de man zijn behandeling niet 
afmaakt, moet hij ook een jaar de cel in. Bovendien kreeg hij een werkstraf van 240 uur opgelegd. De 
man had in 2010 meerdere keren seks met zijn destijds 15-jarige stiefdochter en maakte daar 
stiekem opnames van. Ook werd erop gewezen dat hij uit zichzelf in therapie is gegaan en volledige 
openheid van zaken heeft gegeven. De man zit daarnaast met zijn vrouw in relatietherapie.” 172 
 
Is dit hoe het westen haar kinderen beschermt? Door pedosexuelen te straffen met enkele uren 
werkstraf? Zijn dit de belachelijke straffen die zulke walgelijke misdadigers krijgen in de seculiere 
democratie? Dit zijn geen incidentele rechtspraken, herhaaldelijk komen pedosexuelen hiermee weg. 
En dit moet het voorbeeldige systeem voorstellen dat de mensenrechten moet garanderen! 
 
“Een 62-jarige man uit Barneveld is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf 
van 240 uur voor ontucht met zijn stiefkind. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat de man zijn 
minderjarige stiefdochter meerdere jaren ernstig heeft misbruikt. De Barnevelder moet zich ook 
laten behandelen voor zijn pedofiele gevoelens. Het Openbaar Ministerie had twaalf maanden cel 
geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De rechtbank kwam tot een lagere straf onder meer 
vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man en het feit dat hij geen strafblad heeft.” 173 
 
“De rechtbank in Dordrecht heeft donderdag een man 240 uur taakstraf opgelegd voor het jarenlang 
seksueel misbruiken van zijn dochter en het in bezit hebben van een grote voorraad kinderporno. De 
vijftiger misbruikte zijn dochter, geboren in 1986, van haar vierde tot haar twaalfde.” 174 
 
4. Slachtoffers van willekeur  
Iets dat vandaag verboden is, kan morgen toegestaan worden in de seculiere democratie. Alcohol en 
cannabis zijn een goed voorbeeld, cannabis was een paar jaar geleden nog verboden in Nederland. Is 
het rechtvaardig dat een persoon een gevangenisstraf of boete kreeg in Amerika voor de consumptie 
of verkoop van alcohol, tijdens de drooglegging. En dat een persoon een paar jaar later niet werd 
gestraft voor exact dezelfde daden? Dit is onrechtvaardig. In de Sharia zullen mensen gelijkwaardig 
worden behandeld. Als iets verboden of toegestaan was voor mensen een paar jaar geleden, dan zal 
het ook verboden of toegestaan zijn voor mensen een paar jaar later. Dit is rechtvaardigheid.  
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Dit arbitraire gestuntel van de seculiere liberalen en humanisten zien we constant terug in hun 
wetgevingen. Seculiere rechtsstaten lopen herhaaldelijk achter de feiten aan. In Nederland wordt 
bijvoorbeeld nu weer overwogen om een verbod in te voeren op prostitutie vanwege het hoge aantal 
gedwongen en misbruikte vrouwen, nadat talloze vrouwen misbruikt zijn, en nog steeds misbruikt 
worden; omdat politici er nog niet over uit zijn hoe ze dit op moeten lossen. Terwijl de Sharia deze 
deur tot misbruik bij voorbaat al preventief sluit. De Sharia is hier duidelijk en rechtlijnig in. Voelen 
de Nederlands zich niet beschaamd over het feit dat vrouwen massaal worden misbruikt in hun 
hoofdstad? Waar blijven die vrouwenrechten? Nederland is het nummer één land in vrouwenhandel.  
 
“De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher uit harde kritiek op de Nederlandse omgang met 
prostitutie. Volgens hem 'ontkennen' veel bestuurders en opiniemakers de misstanden, wordt 
volgehouden dat het prima op orde is, en weten veel burgers nauwelijks van de 'ruwe werkelijkheid 
in de peeskamer'. Hij spreekt van een 'collectieve zwijgafspraak'. Er is op de Wallen veel 
mensenhandel, zeker onder bijvoorbeeld Hongaarse meisjes die met geweld of met behulp van 
financiële trucs en schuldendwang worden uitgebuit. Sommige politiecontroleurs schatten dat van 
de prostituees 50 tot 90 procent gedwongen aan het werk is, ook in legale raambordelen.” 175 
 
Terwijl politici nog steeds blijven discussiëren over hoe ze het probleem van vrouwenhandel in hun 
hoofdstad aan moeten pakken blijven de vrouwen dagelijks misbruikt worden. Moeten we de 
pooiers aanpakken, moeten we de klanten aanpakken, moeten de prostituees zich laten registreren, 
moeten we de minimumleeftijd van prostituees opkrikken, en zo blijven ze door bakkeleien. Want ja, 
prostitutie simpelweg afschaffen kan natuurlijk niet, dat zou rampzalig zijn voor de economie en het 
toerisme. Want zeg nou eerlijk, waarom zouden er anders jaarlijks duizenden toeristen naar 
Nederland komen. Het kikkerlandje Nederland heeft wat betreft toerisme niets te bieden, behalve 
prostitutie en softdrugs. Het kapitalisme teert dus op de menselijke verlangens, ten koste van de 
talloze vrouwen die uitgebuit worden. In de Sharia zal deze uitbuiting echter niet worden toegestaan.  
 
“Een gedoogbeleid op het gebied van prostitutie zoals dat van Nederland werkt vrouwenhandel en 
onderdrukking van vrouwen in de hand. Dat stelt onderzoeksjournaliste Lydia Cacho, “Het probleem 
met gedogen in landen zoals Nederland, is dat die vrouwen nu niet eens illegaal het land in 
gesmokkeld hoeven te worden, maar er een werkvisum voor ze wordt aangevraagd en de overheid 
ze 'beschermt'. Ik kan me niet voorstellen dat de Nederlandse overheid en burgers het gedogen goed 
blijven vinden als ze de echte informatie over de rol van de internationale maffia kennen.” De 
Nederlandse overheid denkt ten onrechte dat er geen internationale maffia in ons land actief is, 
meent de onderzoeksjournaliste. Dankzij het gedogen is het voor de criminele bendes eenvoudig om 
vrouwen, op legale wijze, in bordelen onder te brengen en zo veel geld te verdienen.” 176 
 
Mensen kunnen de meest perverse misdaden legaliseren met de meest idiote beredeneringen. 
Nederland is de werelds grootste dierenporno exporteur, sterker nog de allereerste dierenporno film 
werd in Nederland opgenomen; iets om werkelijk trots op te zijn. En met welke bedenering werd 
dierenseks gelegaliseerd: omdat de dieren hier wellicht ook van genieten! Hoe ziek en pervers moet 
een gemeenschap zijn om zulke walgelijke immorele misdaden te legaliseren? Maar dit is dus het 
resultaat van de democratie waarbij Goddelijke moraliteit en legislatie als basis ontbreken.  
 
“PvdA-kamerlid Harm Evert Waalkens, zelf een veehouder, ging op onderzoek en is diep geschokt. De 
politicus ontdekte zelfs dat je een geit per uur kan huren voor seks. Waalkens vindt dat de wet moet 
worden aangescherpt en er een jaar cel op seks met dieren moet komen. Nu is het in Nederland pas 
strafbaar als de politie kan aantonen dat het dier pijn heeft geleden. “Maar een hond of koe kan dat 
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niet vertellen”, zegt Waalkens tegen het AB. Nederland is volgens hem een toevluchtsoord voor de 
makers van dierenseksfilms. Maar liefst 65 % van alle dierenporno komt uit Nederland.” 177 
 
De meest gruwelijke misdaden worden gelegaliseerd door mensen, daarom is het noodzakelijk dat er 
een Goddelijke basis van moraliteit en ethiek wordt vastgesteld in de politiek. Integendeel tot de 
seculiere politiek waarbij goed en kwaad uit de losse pols wordt getoverd, en er meer dan vaak 
volledig naast zitten. Kijk naar de legalisatie van abortus bijvoorbeeld. En nog rampzaliger is dat 
baby’s nu ook vermoord kunnen worden nadat ze geboren zijn. Met als excuus hen uit hun lijden te 
verlossen. In welke zin verschilt dit met het euthanasie programma van Hitler waarbij hij 
gehandicapte baby’s liet inslapen? In wat voor een gedrogeerde en verblinde toestand leven de 
burgers in het westen, dat zij dit toestaan en zich hier niet over uitspreken? In een Islamitische staat 
zullen zulke misdaden in ieder geval nooit en ten nimmer gelegaliseerd (kunnen) worden.  
 
“Een arts mag het leven van een pasgeboren baby beëindigen. Dat stelt het KNMG in een standpunt 
over beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen. Het gaat om 
baby's die een slechte prognose en een zeer somber levensperspectief hebben of baby's die niet 
afhankelijk zijn van intensieve behandeling maar een leven van ernstig en uitzichtloos lijden 
tegemoet gaan. De arts gunt de ouders daarbij tijd voor acceptatie, "maar er is een grens in tijd". Als 
een baby zichtbaar lijdt door het "naar adem happen" en besloten wordt om de behandeling te 
staken, is het toedienen van spierverslappers gerechtvaardigd, stelt de artsenorganisatie.” 178 
 
5. Meerderheid versus moraliteit 
De democratie is de stem van de meerderheid, als zes van de tien mensen besluiten een vrouw te 
verkrachten, dan zijn ze hier democratisch op overeen gekomen. In de Sharia is Goddelijke moraliteit 
en ethiek echter de basis voor goed en kwaad, en niet wat de meerderheid wenst. Wie weet wat 
voor gruwelijke misdaden de democratische meerderheid nog in de toekomst zal legaliseren, wat 
zullen ze na vrouwenhandel, babymoord en dierenporno nog meer gaan legaliseren in Nederland? 
De Sharia heeft geen bezwaar tegen verkiezingen, echter is er een bezwaar tegen het legaliseren van 
misdaden. Het volk heeft recht om op een leider te stemmen in de Sharia, het volk heeft geen recht 
om misdaden te legaliseren. Dit is het grootste bezwaar die de Sharia heeft tegen de democratie. 
 
De Jodenvervolging is ook tot stand gekomen door een consensus van de meerderheid in Duitsland. 
Dus kunnen wij de meerderheidstem als basis en autoriteit voor goed en kwaad nemen? Wanneer 
nationaal belang en de stem van de meerderheid de basis worden voor goed en kwaad, dan kan dit 
verschrikkelijke misdaden tegen onschuldige mensen rechtvaardigen, zoals we hebben gezien in Nazi 
Duitsland. De Sharia neemt de Goddelijke ethos echter als basis voor moraliteit en ethiek.  
 
“En als jij de meerderheid van de mensen op aarde volgt, dan zullen zij jou van het Pad van Allah 
doen afdwalen. Zij volgen slechts vermoedens en ze doen niets anders dan gissen.” *Al-An’aam, 116+  
 
Muhammad Assad zei in zijn commentaar op dit vers: “Naast het feit dat dit giswerk afleidt van 
spirituele waarheden, leidt het ook tot arbitraire gedragsregels en zelf-opgelegde verboden.”  
 
Niet lang geleden werden de uitspraken van Hans Janmaat en zijn partij Centrum Democraten niet 
getolereerd in Nederland, ze zouden aanzetten tot discriminatie en riepen op tot etnische zuivering. 
Het Vlaams Blok werd ook verboden en veroordeeld wegens racisme in België. En nu zien we echter 
dat deze racistische uitspraken de politieke standaard zijn geworden! Deze discriminerende 
uitspraken worden gemaakt in zowel Nederland als België, door zowel politiek rechts als links. Zie 
hoe een volk binnen enkele jaren zo van windrichting kan veranderden. Wat enkele jaren geleden als 
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racistisch werd gezien is nu de mainstream, wat enkele jaren verboden werd is nu toegestaan. Zelfs 
de grondwet wordt veranderd: en dit moet de ruggengraat van een democratie voorstellen.  
 
Het verbod op smalende godslastering werd bijvoorbeeld uit het wetboek van strafrecht geschrapt, 
zodat men ongestraft tegen de schenen van de Moslim minderheden aan kan schoppen. Het 
argument luidt dat het verbod op smalende godslastering de vrijheid van meningsuiting in de weg 
staat. Echter blijft Holocaustontkenning natuurlijk wel gewoon strafbaar. 179 Het ontkennen van de 
Holocaust kan bestraft worden met een maanden of jarenlange gevangenisstraf, maar het 
verkrachten van minderjarigen wordt echter bestraft met een simpele taakstaf. Met welke bizarre 
maatstaf van goed en kwaad wordt in het westen gemeten? En een andere vraag die men kan stellen 
is, waarom wordt er in deze crisistijd kostbare parlementaire energie gestoken in het schrappen van 
het verbod op de smalende godslastering? Wat zijn dit voor scheve politieke prioriteiten?  
 
En de overgrote meerderheid van de Kabinetten zijn gevallen sinds 1945, slechts enkele kabinetten 
hebben hun vier-jarige termijn afgerond.180 Het minderheidskabinet van Rutte was ook gevallen. Ze 
konden goed samen werken met Wilders ondanks zijn walgelijke fascistische uitspraken, maar toen 
het op de centjes aankwam konden ze niet langer meer door één deur, en was ook dit Kabinet 
wederom gevallen binnen anderhalf jaar van het ambtstermijn. Dus dit systeem werkt ook 
overduidelijk niet, maar toch wordt het als absolute bestuursvorm opgedwongen op de wereld. 
 
6. Grens van tolerantie  
De Kabah in Mekka is een plek van vrede en veiligheid. Zelfs voor de komst van de Profeet. Het werd 
sinds de Profeet Ibrahim als heiligdom gerespecteerd, zelfs de Arabische polytheïsten van Mekka 
zouden deze vrede en veiligheid eren. Al zouden ze iemand rondom de Kabah zien lopen die hun 
vader had vermoord, zij raakten geen haar op zijn hoofd aan. Want het was een plek van vrede en 
veiligheid en hier werd niet gevochten. Maar wanneer schonden zij deze vrede en veiligheid? Met de 
komst van de Islam en de Moslims: toen verdween die tolerantie en dat eeuwenoude verdrag als 
sneeuw voor de zon. Hetzelfde zien we vandaag de dag. Deze democratische rechtsstaten tonen 
tolerantie en rechtvaardigheid tegenover de meest grote misdadigers, elke misdadiger krijgt een 
kans om zichzelf voor een rechter te verdedigen. Hetzij een pedofiel of een Nazi oorlogsmisdadiger. 
Maar wanneer schenden zij hun eigen principes en waarden? Wanneer het de Moslims betreft.  
 
Sterker nog, wanneer een advocaat het in zijn hoofd haalt om een Moslim te verdedigen dan beland 
hij zelf achter de tralies. Zoals met Lynne Stewart is gebeurd, die meer dan tien jaar gevangenis straf 
kreeg omdat zij de Islamitische geleerde Shaykh Umar Abdurahmaan verdedigde –die levenslang vast 
zit in Amerika. En zelfs journalisten moeten het niet in hun hoofd halen om in de buurt te komen van 
Moslims en hun kant van het verhaal te horen. Want dit wordt ook bestraft met een gevangenisstraf, 
zoals we hebben gezien in het geval van de journalist van Al-Jazeera Taysir Allouni, omdat hij Usama 
bin laden had geïnterviewd. Hij kreeg hiervoor in Spanje een gevangenisstraf van zeven jaar. 
Democratische rechten en vrijheden verdwijnen zodra Moslims hier gebruik van wensen te maken.  
 
De polytheïsten zouden voor de komst van de Islam ook afgoden maken van dadels. Deze zouden ze 
aanbidden, en wanneer ze getroffen werden door honger begonnen ze hiervan te snoepen. 
Hetzelfde zien we gebeuren in het westen, de democratische rechtstaat wordt als afgod aanbeden, 
maar wanneer het goed uit komt beginnen ze te snoepen van deze afgod en verdwijnt die heiligheid 
als sneeuw voor de zon. Onschuldige burgers verdwijnen jarenlang in martelbunkers, zonder proces, 
aanklacht noch rechtszaak. En al die democratische principes zijn dan nergens meer te vinden. En in 
verschillende landen, waaronder Nederland, wordt nu ook al gediscussieerd over de aanpassing van 
de grondwet. Uiteraard omdat dit teveel mensenrechten geeft aan de Moslim minderheden.  
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“Artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling en non-discriminatie moet verdwijnen. In plaats 
daarvan moet komen dat de joods- christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur in 
Nederland is. Dat schrijft Geert Wilders in zijn verkiezingsprogramma Klare Wijn van zijn Partij voor 
de Vrijheid (PVV) dat hij vandaag presenteert. Het Kamerlid wil af van het artikel, omdat dit volgens 
hem praktische oplossingen van het integratie- en immigratievraagstuk in de weg staat. Hij bepleit 
ook een stop op de bouw van moskeeën en de stichting van nieuwe islamitische scholen. Deze 
maatregelen zijn nu strijdig met artikel 1 van de Grondwet. Volgens Wilders moeten Nederlanders 
ook niet accepteren dat niet-westerse allochtonen in een wijk of stad de meerderheid vormen.” 181 
 
7. Misdaad loont  
De meerderheidsstem is dus onstabiel, deze stem kan geen mensenrechten garanderen. Want 
wanneer de wind een keer van richting veranderd, worden rechten geschrapt. Integendeel tot de 
Goddelijke rechten in de Sharia die absoluut- en niet onderhevig zijn aan menselijke tendensen, en 
sociologische en politieke impulsen die de ethiekmaatstaven van de massa beïnvloeden. En iemand 
die zijn eigen criminele wetten verzint, die haaks staan aan de rechtvaardige wetten van Allah, en 
deze opdringt, kan ook geen Moslim zijn. En helaas zien wij dat de marionettenregimes in onze 
landen inderdaad in dit ongeloof zijn gevallen. In Marokko en o.a. Pakistan dient de verkrachter 
bijvoorbeeld te trouwen met zijn slachtoffer, als "boetedoening" voor zijn misdaad. Dus een vrouw 
wordt niet alleen verkracht maar dient vervolgens ook nog met deze verkrachter te trouwen. Zo zijn 
vrouwen tweemaal slachtoffer van onrecht, en de verkrachters worden beloond voor hun misdaden. 
 
In het westen gaat de verkrachter vrijuit met een taakstraf, maar in onze landen wordt er nog een 
schepje bovenop gedaan en dient de vrouw te trouwen met de verkrachter. En dan zegt men dat de 
Sharia onrechtvaardig is? Dit is werkelijk de hypocriete pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. 
Waarom wordt er geen internationale troepenmacht bij elkaar getrommeld, om de Moslims te 
bevrijden van deze barbaarse wetten, zoals dit zogenaamd in Mali wordt gedaan? Het antwoord is 
omdat dit tirannieke neokoloniale marionettenregimes zijn, volledig ten dienste van het westen. 
Waarom wordt er anders geen militaire interventie geleid door het westen, om de Moslims van deze 
barbaarse wetten te redden, maar wél wanneer de Moslims besluiten om met de Sharia te regeren?  
 
“In Marokko is ophef ontstaan over het lot van een 16-jarig meisje dat werd gedwongen te trouwen 
met een man die haar had verkracht. Het meisje, de 16-jarige Amina Filali, beroofde zich hierdoor 
van het leven met rattengif. Filali werd vijf maanden geleden in het echt verbonden met de man die 
haar een jaar eerder had verkracht. Onder de Marokkaanse wet kan een verkrachter zijn straf 
ontduiken door met zijn slachtoffer te trouwen. Volgens de vader van het slachtoffer heeft een 
Marokkaanse rechtbank zijn dochter onder druk gezet om met haar verkrachter te trouwen.” 182 
 
Zijn dit de wetten waarmee de Islam is gekomen? De Islam is vrij van deze tirannieke criminele 
wetten. Allah heeft Zijn religies juist geopenbaard om de mensheid te bevrijden van zulke 
onrechtvaardige wetten. En iemand die zulke onrechtvaardige wetten opdringt is zeker geen Moslim. 
De Islamitische Goddelijke rechten van mensen worden gegarandeerd. Een leider mag hier niet van 
afwijken, en wanneer hij dat toch wel doet moet hij van zijn positie worden afgezet door het volk.  
 
“Er is geen God dan Allah, betekent regeren volgens datgene wat Allah heeft geopenbaard. En hier 
niet mee regeren betekend het ontkennen van Zijn opperheerschappij over de mensheid, en men 
claimt hiermee opperheerschappij voor zichzelf over de mensen, zonder dat hij het doorheeft. 
Degene die voorrang geeft aan de heerschappij van een mens boven de heerschappij van Allah, of dit 
nu voor een persoonlijk belang is of voor andere redenen, geeft hiermee voorrang aan het aanbidden 
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van een nietige mens boven het aanbidden van de eeuwige god, Allah. En niemand maakt een wet 
waarmee hij de wet van Allah vervangt, zonder dat hij hiermee denkt dat zijn wet beter is dan de wet 
van de Heer der werelden, op dat specifieke moment. En dit is openlijke ongeloof en schaamteloze 
polytheïsme, waarover niemand twijfelt die tot deze Islamitische godsdienst behoort.  
 
En veel mensen realiseren zich niet dat er geen enkel verschil is tussen iemand die zegt “Een dief 
dienen we op te sluiten voor twee maanden” en iemand die zegt “Het Maghreb gebed bestaat uit 
vier gebedseenheden i.p.v. drie.” Het ene behoort tot het veranderen van Allah’s wet, en het andere 
is ook verandering van Allah’s wet. Want Degene die van boven zeven hemelen heeft geopenbaard 
“En onderhoudt het gebed” is Dezelfde die heeft geopenbaard “En amputeert hun handen”. Het ene 
is een vers uit de Quran, en het andere is een vers uit de Quran, “Geloven jullie (dan) in een gedeelte 
van het Boek en verwerpen jullie het andere deel? En is er geen beloning voor degene die zo handelt, 
behalve vernedering op deze wereld en op de Dag der Opstandig zullen zij gedreven  worden naar de 
zwaarste bestraffing.” 183 Er is geen verschil tussen degene die zegt “Het ochtendgebed bestaat uit 
drie gebedseenheden i.p.v. twee” en degene die zegt “De straf van een moordenaar bestaat uit een 
jaar gevangenisstraf.” En er is geen verschil tussen degene die zegt “De straf voor een ontuchtpleger 
bedraagt zes maanden” en degene die zegt “Het vasten zal niet meer in de Ramadan zijn maar in de 
maand Muharram.” Het zou nooit in de gedachten van de Metgezellen op zijn gekomen dat er een 
dag zal komen waarin er mensen zullen zijn, die de Profeet van Allah volgen, maar de wet van Allah 
en de wet van Zijn Profeet zullen verwerpen. En vervolgens over hun aangelegenheden zullen 
regeren met de meningen en uitspraken met John, Anton en Napoleon, enzovoorts.” 184 
 
Maar het is niet volledig verboden om mens-eigen wetten op te stellen, sterker nog dit is 
noodzakelijk. Zo dienen er veel bestuurlijke en organisatorische wetten opgesteld te worden, de 
Islamitische Hidjri kalender is hier een goed voorbeeld van, deze is door Umar ibn Khattab opgesteld. 
De Islam geeft hier dus de ruimte voor, zolang ze de vaststaande wetten van Allah niet vervangen of 
tegen spreken. Zo zijn er redelijk wat misdaden waar de Islam geen vaststaande straf voor heeft 
bepaald, deze moeten op basis van Islamitische richtlijnen en middels wijsheid tot stand komen. De 
Sharia verbiedt verkiezingen ook niet, zoals eerder al uitgelegd, integendeel. Zolang de 
meerderheidstem echter niet de basis vormt voor moraliteit en wetgeving, en zolang stemmen niet 
gebruikt worden als dekmantel om tirannen te instaleren, zoals dit gebeurde in Iraq en Afghanistan.  
 
“Als de verkiezingen onder een Islamitische grondwet en in een vrij en onafhankelijk land, vrij van 
buitenlandse bezetting, en in de handen van betrouwbare mensen wordt beheerd. Dan zijn deze 
verkiezingen welkom. Maar als deze verkiezingen daarentegen onder een seculiere grondwet worden 
gehouden die op wordt gedwongen, of hiertoe wordt geroepen en uitgenodigd door de Zionistische-
Kruisvaader vijand terwijl onze landen bezet zijn, en de verkiezingen worden vervalst door de handen 
van verraderlijke corrupte leiders, dan zeggen wij hier nee tegen, en duizend keer nee!” 185 
 
8. De nuance 
Veel daden in de Islam kunnen in essentie toegestaan of verboden zijn, maar afhankelijk van de 
context verboden of toegestaan en zelfs verplicht worden. Zoals gemeenschap, dit is in essentie 
toegestaan, maar buitenechtelijk ontucht is wel verboden. Voedsel is in essentie ook toegestaan, en 
verplicht zelfs, maar tijdens het vasten in de Ramadan wordt dit verboden voor een Moslim (die in 
staat is om te kunnen vasten en de pubertijd heeft bereikt). Praten is ook toegestaan, maar het 
wordt verboden tijdens het gebed –dit verbreekt namelijk de geldigheid van het gebed. Moord is aan 
de andere kant weer in essentie verboden, maar in het geval van gelijke vergelding (in een strafzaak) 
of in het geval van zelfverdediging wordt het toegestaan of zelfs verplicht (wanneer je hiermee het 
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leven van onschuldige kunt beschermen). De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat het 
verbod op een daad vaak niets zegt over de goedheid of kwaadheid van een daad. Dit gaat uiteraard 
niet op voor uitzonderingen zoals verkrachting, dit is ten alle tijden verboden vanwege de absolute 
kwaadheid van de daad. Voor zo een misdaad heb je in principe ook geen Goddelijke leidraad nodig, 
want vanuit de menselijke natuurlijk (Fitrah) weten wij dat dit een afschuwelijke misdaad is. 
 
Het klopt de mens kan vanuit natuurlijke aanleg vaak wel het onderscheidt maken tussen goed en 
kwaad, Allah heeft de Goddelijke Leiding in de Quran ook omschreven als “Licht op licht.” Het ene 
Licht is de Goddelijke Leiding, en het andere licht is de menselijke natuur en instinct –het hart en 
verstand van een mens kan vaak wel het verschil tussen goed en kwaad maken. Wanneer de mens 
ver verwijderd is van deze innerlijke natuur, dan zal dit natuurlijk niet zo makkelijk gaan. In de 
huidige oppervlakkige, materialistische, egocentristisch, individualistische maatschappijen is de mens 
ver verwijderd van deze natuur, en dat verklaart waarom men zo in het duister tast wat dit betreft.  
 
Zoals van de Profeet is overgeleverd: “Raadpleeg je hart, rechtschapenheid is datgene waar het ziel 
en het hart rust in vinden. En kwaadwilligheid is datgene waar het ziel en het hart zich ongemakkelijk 
bij voelen: ondanks dat de mensen het toegestaan hebben gemaakt.” *Ad-Daraami, Hassan Isnaad] 
 
De mens is gelukkig niet geschapen en aan zijn lot overgelaten. Hij heeft aan de ene kant een 
natuurlijke instinct gekregen waarmee hij tussen goed en kwaad kan onderscheiden. En aan de 
andere kant Goddelijke richtlijnen die hem moraliteit en ethiek leren –die tot op de dag vandaag nog 
wortels hebben in de grondwetten van de zogeheten seculiere rechtsstaten. Want de 
maatschappijen en natuur zijn te gecompliceerd om slechts vanuit natuurlijke menselijke instinct 
moraliteit, ethiek en gecompliceerde wetten te distilleren. In belastingtechnische en erfrechtelijke 
vraagstukken bijvoorbeeld kan deze natuurlijke intuïtie niet echt helpen, daar heb je Goddelijke 
richtlijnen en weten voor nodig. Dit is de reden waarom seculiere rechtstaten constant arbitrair 
stuntelen met het opstellen allerlei burgerrechten, bestuursrechten en strafrechten.  
 
In het Hiernamaals zullen goed en kwaad volledig van elkaar gescheiden worden, het Paradijs zal uit 
pure goedheid bestaan, en het Hellevuur uit pure kwaadheid. Maar goed en kwaad zijn met elkaar 
verstrengeld in deze wereld, want een daad kan goed zijn binnen een bepaalde context, en binnen 
een ander context kan exact diezelfde daad kwaad zijn. Deze wereld, en de mensheid, zijn 
doelbewust met bepaalde gebreken en begrenzingen geschapen, zodat de mens vanuit een 
natuurlijke instinct blijft verlangen en streven naar een utopie: maar deze zal niet volledig bereikt 
kunnen worden op de wereld. De wijsheid achter de gebreken van deze wereld en het innerlijke 
verlangen naar een utopie, is zodat de mens streeft naar het Paradijs: de beloofde utopie. De mens 
wordt oud en zwak, de mens is afhankelijk en behoeftig, de mens wordt moe en vies, er is leed en 
pijn op de wereld, enzovoorts. Dit zijn geen fouten in de schepping van God, dit is een doelbewust 
creatie zodat de mens blijft verlangen, streven en werken voor het verlossende Paradijs.  
 
En dat een bepaalde daad verboden, toegestaan of verplicht is betekend niet dat het ons ten alle 
tijden vanuit de menselijke natuur pleziert. Wanneer iemand jouw huis binnenstormt om jouw gezin 
kwaad aan te doen, dan heb jij de verantwoordelijkheid om jezelf en jouw gezin hiertegen te 
verdedigen, desnoods met geweld. Maar geweld in essentie is kwaad, het pleziert de mens ook niet 
om geweld te gebruiken, maar men begrijpt wel dat het op dat moment noodzakelijk is. Dit geldt ook 
voor de wetten van Allah, niet elke wet hoeft ons te plezieren. Maar wat van ons wordt verwacht is 
dat wij deze wetten uitvoeren vanuit een bepaalde noodzaak. Wanneer een Moslim zijn broeder of 
zuster strafrechtelijk vanuit de Sharia moet bestraffen voor een bepaalde misdaad, betekend het dat 
een Moslim deze straf met plezier uitvoert? Nee, natuurlijk niet, niemand doet zijn broeder of zuster 
met plezier kwaad aan, zelfs wanneer het strafrechtelijk is of vanuit zelfverdediging. Maar wij voeren 
deze straf wel uit omdat het noodzakelijk is om de sociale orde te handhaven, en om onze geliefden 
te verdedigen, desnoods met geweld, ondanks dat we een afkeer van geweld hebben.  
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7. Het Ideologisch front 
 
1. Het doel heiligt de middelen 
Men beweert constant dat de Sharia incompetent is, en dat het de grote- complex geworden 
vraagstukken in hedendaagse maatschappijen niet kan beantwoorden. Maar gelukkig hebben we een 
actuele glimp gehad van de Sharia in de praktijk. De Taliban heeft in een korte tijd met de Sharia 
geregeerd over Afghanistan. Laten we daar dus eens naar kijken. De destijds kleine groep Moslims 
van de Taliban heeft de westerse wereld verbaasd, en binnen slechts een jaar de gehele opium 
productie in het land stop gezet, met de zeer beperkte middelen die de Taliban had. Vergelijk dit 
eens met het machtige westen: de democratische landen zijn nog steeds deccenialang lang aan het 
worstelen tegen drugs. Het westen heeft ondanks al hun moderne en uitbundige middelen, niet 
kunnen realiseren wat een klein groepje Moslims met zeer gebrekkige middelen wel hebben 
gerealiseerd. Dus welk van de twee regeringsvormen is incompetent? De Sharia of de democratie?  
 
“Afgelopen juli heeft de Taliban leider Mullah Muhammed Umar een buitengewoon bevel 
uitgevaardigd. Hij verbood de papaverteelt (grondstofproduct voor heroïne) in Afghanistan en 
noemde de productie van drugs on-Islamitisch. Er zijn maar weinigen in de internationale 
wetshandhaving die zijn bevel serieus namen, tot nu! Eerder deze maand, bezocht een internationale 
delegatie onder leiding van de VN Drugs Toezicht Programma –waaronder twee narcotica 
deskundigen van de Amerikaanse overheid– Afghanistan om de impact van Omar’s verbod te 
onderzoeken. Afgevaardigden zei tegen MSNBC dat ze tijdens het 10-daagse bezoek geen bewijs van 
papaverteelt, waar dan ook, hebben gevonden in het onderzoek gebied, welke zich concentreerde op 
de grootste papaverteelt regio van Afghanistan. “Er zijn geen papavers”, zegt Bernard Frahi, het 
hoofd van het VN-programma van het Afghanistan project. “Het is verbazingwekkend.” 186 
 
Duidt dit op een systeem dat werkelijk te incompetetent is om de hedendaagse problemen van de 
complex geworden maatschappijen op te lossen? Nou, de bevindingen spreken voor zich.  
 
“De eerste Amerikaanse narcotica deskundige die naar Afghanistan is gegaan onder het bewind van 
de Taliban heeft geconcludeerd dat het verbod van de beweging op de opium-papaver teelt 
s’werelds grootste oogst heeft weten weg te vegen, in minder dan een jaar tijd, zeiden ambtenaren. 
De Amerikaanse bevindingen bevestigen het rapport van de Verenigde Naties Drugs Toezicht 
Programma dat Afghanistan –welke zo een twee derde van de wereld bevoorraadde met opium 
waarvan de meeste heroïne Europa bereikte– de papaverteelt in één seizoen had geëindigd.” 187 
 
Afghanistan was de werelds grootste opium producent, en de Taliban heeft dit met een zeer kleine 
groep, in zeer korte tijd, en met zeer gebrekkige middelen, weten te stoppen. Laat staan als de Sharia 
op een groter niveau werd ingevoerd, en de tijd kreeg om zichzelf eens te bewijzen. Maar die kans 
krijgen de Moslims niet, zodra de Moslims ergens met de Sharia willen regeren, worden ze aanvallen.  
 
“Resultaten van een onderzoek naar opium cultiverende gebieden van Afghanistan in de afgelopen 
dagen tonen aan dat de Taliban erin geslaagd kan zijn de jaarlijkse papaver oogst sterk te verlagen, 
dit verbaasde de VN Drugs Toezicht, zeggen ambtenaren. Afghanistan was vorig jaar s’werelds 
grootste opium producent, wat van papaver wordt gewonnen, het product waarvan heroïne wordt 
gemaakt. Papaver is nu in bloei in de Afghaanse gebieden, waardoor het mogelijk is lucht- en 
veldonderzoek te verrichten in grote gebieden om het verbod op opium productie door de Taliban, 
de strenge islamitische beweging die het grootste deel van het land regeert, te toetsen. Het verbod 
werd vorig jaar al aangekondigd gevolgd door sceptische reacties van narcotica deskundigen.” 188 
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Sterker nog, terwijl de Taliban een wereld record verbrak in drugsbestrijding, heeft Amerika een 
wereld record verbroken in de toename van drugs! Dus welk systeem is nou werkelijk incompetent?  
 
“In 2002 werd waarschijnlijk de grootste eenjarige toename gezien in opium productie in de 
geschiedenis. Sinds de Bush administratie het Taliban bewind omverwierp, steeg de opium productie 
in Afghanistan van 185 ton in 2001 naar 3700 ton in 2002, een twintigvoudige toename!” 189 
 
De Taliban heeft de opium productie in een jaar tijd weten te stoppen, terwijl een zogenaamde 
wereld supermacht als de VS het nog steeds niet gelukt is, sinds zij Afghanistan hebben bezet in eind 
2001, dat is meer dan tien jaar geleden. En nog steeds worstelen de Amerikanen met het bestrijden 
van de opium productie in Afghanistan. Dit is exact hetzelfde land waar de Taliban over regeerde, dus 
een nauwkeurigere vergelijking tussen deze twee machten bestaat praktisch bijna niet.  
 
Abu Umamaah heeft van de Profeet overgeleverd dat Allah zegt: “Waarlijk van degenen die zich aan 
Mij hebben toegewijd, heb Ik de gelovige met gebrekkige middelen het meest lief.” *At-Tirmidhi] 
 
Hoe komt het dat westerse landen telkens weer elke hervorming in de Moslim Ummah proberen te 
saboteren? Men zou zich deze vraag serieus en oprecht moeten stellen. Waarom heeft het westen er 
baat bij om een stokje te steken voor elke realistische hervorming en verbetering in onze Ummah? 
We hebben het herhaaldelijk gezien. Kijk naar Jabhat An-Nusra, de meest succesvolle strijdgroep die 
naast de grote overwinningen op het slagveld tegen dit tirannieke regime van Bashar, ook nog eens 
voor orde, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen in grote delen van Syrië. Het is een strijdgroep die 
met open armen wordt ontvangen door de Syriërs. Maar toch staan zij op de terroristenlijst van 
Amerika, en is het westen druk bezig met het aanvallen en demoniseren van deze strijdgroep.  
 
“Het Nusra Front, de principiële Jihadi rebellen groep in Syrië, tart het cliché van Islamistische 
strijders in het Midden-Oosten die zich inspannen om het islamitische Kalifaat te vestigen in 
verarmde bergachtige schuilplaatsen. In het noordoosten van Syrië, beheert Al-Nusra enorme 
opslagplaatsen van tarwe, fabrieken, olie- en gasvelden, vloten van buit gemaakte overheid auto's en 
een enorm wapenarsenaal. Een van de commandanten sprak over de diensten van Al-Nusra, 
namelijk het onderhouden van de inwoners in Shadadi. Ten eerste is er voedsel: 225 zakken van 
tarwe, gebakken in brood en elke dag geleverd aan de mensen, via speciale teams in elke wijk. Dan is 
er gratis elektriciteit en water, die de hele dag draait door de hele stad. Er is ook Al-Nusra 
gezondheidszorg, voorzien van kleine klinieken die alle nieuwkomers behandelt, ongeacht of ze 
trouw hebben gezworen aan het emiraat of niet. Tot slot is er orde en de belofte van snelle 
rechtvaardigheid, geleverd volgens de Sharia door een handvol nieuw benoemde rechters. “God 
heeft ons uitgekozen om veiligheid te bieden aan de mensen, en we doen het voor niets. We hebben 
beloofd om onszelf te offeren ten dienste van de mensen. Al dit rijkdom, is voor de moslims.” Zei hij.  
 
Een paar mijl van Shadadi, kwamen we een gas raffinaderij tegen gerund door een jonge 
commandant, die simpelweg bekend staat  als de "emir van gas". De emir zat op een matras op de 
vloer van zijn kantoor, opvallend mijdend de computer en bureau, en voorkeur gevend aan de 
bescheiden wijze van een Islamistische strijder. Toen de rebellen de raffinaderij eerst veroverde, 
werd het gerund door een gezamenlijk comité dat alle bataljons in het gebied vertegenwoordigd. 
Maar de emir besloot ze eruit te schoppen, voor hun “kleinzielige diefstal”. “Het Vrije Syrische Leger 
(FSA) heeft geen financiering, dus stelen ze domme dingen” zei hij. “Ze stelen alles.” Voor een vol 
jaar vocht hij onder FSA. Toen Al-Qaedah zich vormde in het oosten, dacht hij dat ze de revolutie 
zouden schaden. “Vroeger was ik het niet eens met Al-Qaedah over hun beleid.” Wat hem van 
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mening deed veranderen was de chaos en corruptie van de FSA. Hij had vier gevechten gevochten 
met FSA, zei hij, en heeft gezien hoe ze ruzie maken over oorlogsbuiten tijdens het vechten.” 190 
 
Klinkt dit als een terroristische organisatie die erop uit is om chaos en verderf te zaaien in het land? 
Of klinkt dit als een hervormingsbeweging die een grote dreiging vormt voor de imperialistische 
hegemonie van het kapitalistische westen, dat onze landen en volkeren liever wenst uit te buiten? De 
reden waarom het westen deze groepen liever arm is dan rijk, komt omdat zij zich ten dienste willen 
stellen van het volk, in plaats van de tirannieke marionettenregimes die zich ten dienste stellen van 
het westen, ten koste en nadele van het volk. Het westen moet echter begrijpen dat dit neokoloniale 
tijdperk verleden tijd is, en indien het westen doof is voor deze boodschap en dit niet wil begrijpen, 
dan zal dit verduidelijkt worden in de taal die zij het beste begrijpen, de taal van vuur en staal.  
 
“Een van de belangrijkste winnaars is de SIF, een overkoepelende Salafi formatie. De SIF, onder 
leiding van haar hoofdzakelijke kracht, Ahraar As-Shaam (HASI), coördineert intensief met Jabhat al-
Nusra. De activiteiten van SIF blijven echter niet beperkt tot militaire operaties. Het heeft ook enorm 
veel middelen geïnvesteerd in humanitaire en andere sociale activiteiten. HASI draait momenteel 
uitgebreide voedsel netwerken, water en brandstof voorziening in heel het noorden van Syrië en 
beheert zelfs Raqqa’s grootste waterpompstation, meerdere dammen, en ook een wegen- en brug 
reparatie "bedrijf." SIF plaatst ook grote nadruk op gratis Islamitisch onderwijs aan kinderen, en 
brengt vaak video's uit van dergelijke scholen die actief zijn in Idlib, Aleppo en Hama.” 191 
 
Telkens wanneer de Moslims hun landen beginnen te hervormen met de Sharia, en onveiligheid, 
chaos en corruptie vervangen met veiligheid, rechtvaardigheid en orde, komt het westen roet in het 
eten gooien en alles weer afbreken. We hebben het herhaaldelijk gezien, Somalië was jarenlang in 
verwikkeld in een burgeroorlog, niemand die naar hun omkeek. Maar toen de Shabaab veiligheid en 
orde in het land brachten met de Sharia rechtbanken werden er gelijk troepen bij elkaar getrommeld 
om de Somaliërs hiervan te "bevrijden" natuurlijk. Hetzelfde geld voor Mali, niemand keek om naar 
de onderdrukte Toearegh minderheid die decennia lang voor hun rechten vechten in Noord Mali, 
niemand keek om naar de armoede en onderdrukking, noch het analfabetisme en de andere ellende 
waarin de Malinezen waren verdronken. Maar toen Ansar Dinne eindelijk rust, orde, veiligheid en 
rechtvaardigheid brachten met de Sharia, werd heel de wereld bij elkaar getrommeld om dit allemaal 
weer te vernietigen –terwijl de genocide in Syrië gerust verder mocht gaan. Hetzelfde gebeurde In 
Jemen, waar Ansar Sharia bijna een jaar hebben geregeerd met de Sharia in Adan en Shabwa.  
 
“Onze ervaring in Jemen was veelbewogen. Het was een periode waarin wij de Sharia hadden 
toegepast voor bijna een jaar, en wij hebben mensen intiem leren kennen, en zij leerden ons kennen. 
Mensen konden voorbeelden zien van strijders en leiders die zij nog nooit hadden gezien in hun 
leven, een leider die samen eet met de armen, en met hun zit op dezelfde mat, een leider zonder 
deuren. En bedienden die ze zagen op straat, de moskee of de markt, die vlug antwoord gaven op 
hun eisen, de onderdrukten hielpen en de rechten teruggaven aan hun eigenaren. Mensen wisten 
dat we ons aan de Sharia regels hielden, en dat deze methode van regeren geschikt is voor elk 
tijdperk en elke plaatst. Ze hebben ook gezien dat rechtvaardigheid slechts op deze wijze wordt 
verkregen. De dagen die we met hen hebben doorgebracht waren onze de beste dagen. 
 
Onze soldaten hebben bestuur en oorlog uitgeprobeerd. We hebben veel nieuwe ervaringen 
opgedaan. In elke fase waren wij in staat om een aantal dingen goed te doen, en we kregen 
ontelbare zegeningen van Allah. Een van de meest belangrijke resultaten was de ineenstorting van 
het valse media-imperium, omdat mensen de omvang van hun leugens en verzinsels ontdekten. Ze 
hebben ook gezien hoeveel intimidatie en angst de media verspreidt. Hierna verzamelden het 
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westen en het oosten zich en vochten zij aan zij, tegen ons. Onze mannen doorstonden de oorlog als 
bergen, op een meest dappere onbeschrijfelijke manier die woorden nauwelijks kunnen uitdrukken.  
 
Na vier maanden van gevechten waren we gedwongen om ons terug te trekken. De gehele wereld 
was tegen ons na de overwinningen die we hadden verzekerd. Mensen raakten vertrouwd met ons, 
en ons islamitische model werd goed ontvangen in de gebieden onder onze controle. Daarom was de 
campagne hevig, en indien we bleven aandringen op weerstand, dan zou de campagne lang hebben 
geduurd en ons beiden uitputten wat betreft slachtoffers en geld. Daarnaast waren we onder druk 
gezet omdat huizen werden beschoten en burgers op de vlucht sloegen. We trokken succesvol en op 
tijd terug, we hebben hun doel om onze leiders te doden en ons krijgsgevangen te nemen omzeild.  
 
Het meest effectieve wapen van de vijand waren "De Populaire Comités" dat uit huurlingen 
bestonden, die gewend waren te leven van plunderingen en berovingen. Het tweede meest 
effectieve wapens die ze hebben gebruikt was de media, die leugens en angst verspreid. De media 
campagne die ze hebben gevoerd was niet minder dan de militaire campagne, zo niet sterker.” 192 
 
De kranten staan nog steeds vol met de misdaden die het westen de vrije loop hebben gegeven in 
Afghanistan, nadat ze het Islamitisch Emiraat van de Taliban hadden vervangen met hun geweldige 
democratie. Dus wie staat er nou te wachten op dit bedorven export product van het westen? De 
Moslims hebben bewezen dat de Sharia onze landen en onze gemeenschappen veel meer te bieden 
heeft dan de democratie: dat slechts corruptie, tirannie, misdaad en verderf te bieden heeft.  
 
“Een interesse in relaties met jongetjes onder de warlords en hun militie bevelhebbers speelden een 
rol in de opkomst van de Taliban in Afghanistan. In 1994, de Taliban, toen een klein leger van 
idealistische studenten van de Koran, werden verzocht om een jongetje over wie twee 
commandanten hadden gevochten te redden. Ze bevrijdde de jongen en de mensen reageerden met 
dankbaarheid en steun. De Taliban loste dit probleem op door toevlucht te zoeken in een oude straf 
die wordt voorgeschreven door de Sharia. Nu de Taliban zijn verdwenen en de commandanten zijn 
teruggekeerd, sommige met hun voorkeuren, is het probleem weer wijdverspreid in Afghanistan.” 193 
 
“Het gebruik waarbij jongetjes als dansers op privé feestjes worden gebruikt is bekend als bacha bazi 
(in het Afghaans; jongetje voor vermaak) en is een diepgewortelde Afghaanse traditie. Onder het 
bewind van de Taliban werd dit verbannen, maar het is terug geslopen en is nu wijdverspreid.” 194 
 
De democratie van het westen is duidelijk te incompetent om onze landen te regeren met veiligheid 
en rechtvaardigheid. Dus waarom wordt dit zelf-verheerlijke product met geweld naar onze landen 
geëxporteerd? De Moslims hebben bewezen dat de Sharia superieur is aan dit gefaalde systeem.  
 
“Lokale warlords in noordwest Afghanistan in de provincie Ghor zijn ongestraft vrouwen aan het 
ontvoeren en aanvallen omdat niemand hen durft te confronteren. IWPR heeft bewijzen dat een 
groot aantal ernstige schendingen van mensenrechten worden begaan door milities.” 195 
 
De democratie die het westen voor de Moslims wenst is dat van Iraq en Afghanistan, waarbij de 
voormalig geïnstalleerde tiran Saddam Hussein vervangen werd met de nieuwe tiran Nourdinne 
Maliki. Of Afghanistan dat in vrede en veiligheid leefde onder de Sharia, opgezadeld werd met het 
uiterst corrupte regime van Hamid Karzai. Dit is de democratie dat het westen voor ons wenst.  
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 “De Kabul Bank moest in 2010 gered worden na een vermeende fraude van 900 miljoen dollar. De 
oprichter en voorzitter werden gezocht door Interpol voor financiële misdaden. Aandeelhouders 
hielpen om het geld uit het land te smokkelen, verborgen in dienbladen op een vluchtmaatschappij 
die zij bezaten. Het Kabul Bank schandaal was een crisis die bijna de nationale economie in deed 
storten. De broers van de president, Hamid Karzai, de vicepresident, Mohammad Fahim, behoorden 
tot de aandeelhouders en de schuldeisers van de Bank. Zij worden niet vervolgd voor hun 
betrokkenheid bij de bank. In verhouding is de Kabul Bank crisis de grootste bank-schandaal die de 
wereld ooit heeft gezien, wat neerkomt op ongeveer 5% van het nationaal inkomen.” 196 
 
Het land dat veiligheid en stabiliteit kende onder het Islamitische bewind van de Taliban werd 
volledig verkracht toen de Yankees voet zette op het gezegende land van Afghanistan. Dit is de 
gemaskeerde democratie die het westen in onze Moslim landen wenst te instaleren.  
 
“Warlords en politieke machthebbers gesteund door de VS en andere naties veroorzaken een klimaat 
van angst in Afghanistan .. “Schending van de mensenrechten worden gepleegd door gewapende 
mannen en warlords die aan de macht werden gedreven door de VS en hun coalitiepartners nadat de 
Taliban viel in 2001”, zegt Brad Adams, directeur van de Human Rights Watch divisie Azië. “Deze 
mannen en anderen hebben het land buiten Kabul in wezen gekaapt..” Het 101-pagina’s tellende 
rapport ‘Killing You Is a Very Easy Thing for Us: Human Rights Abuses in Southeast Afghanistan’ 
documenteert leger en politie troepen die Afghanen ontvoeren en voor losgeld vasthouden in 
onofficiële gevangenissen, ze breken in huizen en beroven families, verkrachten vrouwen, meisjes en 
jongens, en persen winkeliers en bus, vrachtwagen en taxichauffeurs af. Het raport omschrijft ook 
hoe politieke organisaties, journalisten en media redacteurs bedreigt worden met de dood, 
gearresteerd en lastig gevallen worden door het leger, politie en geheime dienst agenten.” 197 
 
Het is algemeen bekend dat de Taliban vrede, orde, veiligheid en rechtvaardigheid in het land 
hadden gebracht nadat het verdronken was in de chaos en criminaliteit. Het is verbazingwekkend dat 
we constant in de media horen hoe vrouw onvriendelijk de Taliban is, terwijl deze beweging nota 
bene is ontstaan om de vrouwen te bevrijden van de verkrachtingen en ontvoeringen die het land 
teisterden. Hoe kan deze beweging vrouw onvriendelijk zijn, terwijl dit hun ontstaansgeschiedenis is? 
 
“Ik denk dat we ook moeten kijken naar waarom de Taliban in eerste instantie aan de macht kwam. 
Nadat de Sovjet-Unie Afghanistan verliet, namen de warlords het over, en velen van hen waren 
vrouwen aan het verkrachten en dorpen aan het plunderen. De Taliban won steun door deze 
verkrachtingen te stoppen. De leider van de Taliban, Mullah Omar, heeft naar verluidt zijn soldaten 
geleid in het redden van twee meisjes die gekidnapt en verkracht werden door een warlord.” 198 
 
“De Taliban kwam aan de macht tijdens de bloedige anarchie die achtergelaten werd toen de Sovjets 
wegtrokken in 1989 en rivaliserende warlords tegen elkaar keerden. In 1994 redde Umar, een 
religieuze geleerde in Qandahar, een vrouw die ontvoerd en verkracht was door een plaatselijke 
warlord. Hij en zijn studenten hingen de verkrachter op aan de loop van een tank en werd al snel een 
populaire waakzame burgerkracht. Men sloot zich aan en de beweging verspreidde over het land.” 199 
 
2. Kloosterreligies  
Het is belangrijk dat de Moslims de Mujahideen raadplegen over de situatie op de grond. Alleen zij 
kunnen een helder oordeel geven over de actuele realiteit op de grond, de rest staat hier ver van. Wij 
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kunnen niet slechts afhankelijk zijn van de misleidende media, dat moet iedereen wel begrepen 
hebben. We leven tegenwoordig in een tijdperk waar de Mujahideen volop gebruik maken van media 
zoals het internet, dus het is niet moeilijk om naar hun stem te luisteren en op de hoogte te blijven.  
 
De Mujahideen steken ontzettend veel tijd en energie om de Ummah op de hoogte te houden, wij 
hebben overal aandacht voor, en kunnen twee uur naar een voetbalwedstrijd kijken, maar een 
belangrijke video boodschap of een artikel wat een kwartiertje van onze tijd kost slaan wij over. Dit 
zou nog niet eens zo erg zijn, indien we deze mensen daarna niet aan zien komen met allerlei 
oordelen en meningen die nergens op gebaseerd zijn, en geen enkele basis hebben. Wij leven in een 
tijd waarin de media een ontzettend belangrijke rol speelt in de oorlogen die gevoerd worden. Als we 
bijvoorbeeld kijken naar de koude wereldoorlog, dan werd deze slechts in de media uitgevochten, en 
ook daadwerkelijk gewonnen. Dus men moet geen tamme media-schaap zijn en alert blijven. 
Onderzoek de beweringen die in de media worden gemaakt, en wees vooral objectief en eerlijk.  
 
Ibn Qayyim zei; “De mufti en de leider kunnen niet met redelijkheid en eerlijkheid regeren tenzij zij 
twee soorten kennis hebben. De eerste is het begrip van de realiteit, er volledig in betrokken en 
verwikkeld zijn en in staat zijn feiten te ontleden uit gebeurtenissen met gebruik van bewijzen, 
aanwijzingen en signalen, totdat zij volledig geïnformeerd zijn. Het tweede is het begrijpen van de 
uitspraken en oordelen van Allah in Zijn Boek of middels Zijn Boodschapper en hoe deze toegepast 
dienen te worden op de werkelijkheid met de juiste overwegingen.” *I‘laam al-Muwaqqi‘een, 1/87+  
 
Vooral in tijden van verwarring, waarbij de onrust en beproevingen zo duister zijn dat men geen 
duidelijk onderscheid kan maken tussen de waarheid en valsheid. In dit soort situaties is het erg 
belangrijk om terug te keren tot de Mujahideen die de Moslims duidelijk kunnen maken wat zich 
afspeelt achter de schermen, de oordelen hierover, en hoe de Ummah hiermee om dient te gaan.  
 
Ibn Taymiyyah zei: “Jihaad leidt noodzakelijkerwijs tot leiding –dat alle religieuze kennis omvat– 
gezien de verklaring van Allah: “En degenen die omwille van Ons strijden, die zullen wij zeker leiding 
geven op onze wegen.” Dus Hij leidt naar Zijn pad eenieder die Jihaad verricht Omwille van Hem. Om 
deze reden hebben de twee Imaams Abdullah ibn Mubarak en Ahmad ibn Hanbal, en anderen, 
overgeleverd: “Als je ziet dat de mensen van mening verschillen over iets, kijk dan naar de 
Mujahideen aangezien de waarheid bij hen ligt, omdat Allah heeft gezegd “En degenen die omwille 
van Ons strijden, die zullen wij zeker leiding geven op onze wegen.” *Majmoo Al-Fatawaa 28/442] 
 
En Ibn al Qayyim zei: “De Mujahideen en de mensen aan de frontlinies zijn de geleide mensen, dus 
wanneer de meningen verschillen, en de paden voor verwarring zorgen, wordt leiding onttrokken uit 
hun linies –door het volgen van hun uitspraken en het vasthouden aan hun opinies. De mensen van 
Jihaad bezitten leiding, en zij leggen de waarheid aan de dag, op een wijze die niet wordt gevonden 
buiten de mensen van Jihaad. En het wordt niet gevonden bij degene die slechts Jihaad verrichten 
tegen zijn begeerten en de duivel, want niemand verricht de Jihaad tegenover de externe vijand, 
tenzij diegene zijn innerlijke vijand heeft verslagen. En daarom heeft onze Heer leiding aan Jihaad 
verbonden. Dus de meest complete mensen in leiding, zijn degenen van de grootste Jihaad, en 
degene die dit verlaat misloopt de leiding in overeenkomst met hoe weinig hij hiervan verricht.” 200 
 
Het is ook belangrijk dat de Moslims in contact blijven met de geleerden en hun op de hoogte 
brengen van de actualiteiten die soms voor hun verborgen zijn. Dit is wat de Mujahideen ook zoveel 
mogelijk proberen te doen, daarom is het ook belangrijk om terug te keren tot de geleerden die 
contacten onderhouden met de Mujahideen en op basis hiervan hun oordelen vellen. Geleerden die 
slecht op de hoogte zijn over de actualiteiten kunnen beter niet geraadpleegd worden: als het gaat 
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om onderwerpen die een noodzakelijk inzicht in de actualiteiten eisen. Elke geleerde heeft zijn sterke 
en zwakke kant, er zijn geleerden die sterker zijn in politieke kwesties dan andere geleerden.  
 
Shaykh Nasirudeen Al-Albaani zei: “Veel geleerden hebben duidelijk gezegd dat degenen die de 
Ummah leiden en antwoorden geven, om haar problemen op te lossen, kennis van en inzicht in de 
actuele omstandigheden en de realiteit moeten hebben. Vandaar dat een van hun beroemde 
uitspraken is: De uitspraak over een zaak is een projectie van iemands begrip hierover. En dat kan 
niet worden bereikt behalve door inzicht in de actuele omstandigheden rondom de kwestie waarover 
hij een antwoord moeten geven. Dit is één van de grondslagen in het maken van uitspraken, en het 
uitvaardigen van fatawa in het bij zonder, en dit is één van de beginselen van kennis in het algemeen.  
 
Kennis over de actualiteiten (Fiqh Al-Waaqi) betekent het begrijpen wat de Moslims aangaat wat 
betreft hun eigen zaken, of de complotten van hun vijanden, om hen te waarschuwen of hen te 
helpen in realistische vooruitgangen. Het begrijpen van de realiteit om tot een wettelijk oordeel te 
komen is een belangrijke taak die een gespecialiseerde en slimme groep zoekers naar kennis moeten 
dragen. Dit is zoals elk andere tak van kennis, of het nu Sharia, sociale wetenschappen, economie, 
militaire- of elk andere tak van kennis is die van profijt is voor de Muslim Ummah, en haar terug zal 
brengen tot haar positie van glorie en leiderschap, vooral wanneer deze takken van kennis 
ontwikkelen van de ene tijd en plaats tot de andere. Dus wat nodig is voor degene die zichzelf 
hebben gewijd aan het opdoen van kennis over de realiteit van de Moslim Ummah en de complotten 
tegen haar, is om samen te werken met de geleerden van de Quran en Sunnah, volgens de weg van 
de eerdere generaties van deze Ummah. Zodat de eerste hun inzichten en ideeën kunnen presteren 
en de laatste Islamitische oordelen uitvaardigen hierover, op basis van betrouwbare bewijzen.” 201 
 
De Islam is geen kloosterreligie, wij staan midden in de samenleving en horen ons niet in een hoekje 
terug te trekken. Wij moeten in contact blijven met de mensen van invloed, en met mensen uit 
verschillende klassen van de maatschappij. En eenieder die de geschiedenis van de Profeet, de 
metgezellen en de rechtsgeleide Khaliefen bestudeerd zal zien dat dit de juiste Islamitische weg is. 
Wij zien ook dat de Zionistische lobby haar enorme succes te danken heeft aan deze werkwijze. En de 
mensen van invloed in onze gemeenschap zijn niet de politici, maar de geleerden, de werkelijke 
beleidsmakers (Fuqahaa). De Islamitische geleerden staan boven de politici in onze gemeenschap.  
 
“De geleerden moeten bewust worden gemaakt van wat er lokaal en wereldwijd speelt. We zouden 
de analyses, de verklaringen van de Jihaad groepen en de toespraken van hun leiders voor hen 
moeten kopiëren. Zelfs de beste politieke en militaire analisten maken grote fouten in deze moeilijke 
tijden, waarin ook de wijzen verward zijn geraakt, dus hoe zit het met de geleerden die geen duidelijk 
beeld krijgen van wat er speelt. Anderen zullen deze situatie misbruiken door ze hun eigen 
verdraaide perspectief te geven, waarop de geleerden een fatwa uitgeven die niet correct is. 
Sommige geleerden hebben zeer weinig kennis over politiek. We moeten ervoor zorgen dat zij de 
juiste verslagen en correcte analyses krijgen, met alle respect en vriendelijkheid die we schuldig zijn 
aan hun positie. Soms vraag ik mijn broeders om sommige analyses of verklaringen af te drukken of 
de woorden van een (militaire) leider te kopiëren en deze naar die en die Shaykh te brengen.  
 
Ik herhaal dat sommige geleerden zeer weinig kennis hebben van wat er gaande is en over politiek. 
Dit is waarom ik mijn broeders adviseer dicht bij de geleerden te blijven, laat ze weten wat er 
gebeurt, en zorg ervoor dat zij de verklaringen en analyses krijgen van de Mujahideen en hun 
aanhangers. Of laten we de geleerden over aan de verraders die hun uiterste best doen om de 
Mujahideen te bestrijden en de plannen van de vijanden van de Islam verwerkelijken? We moeten de 
geleerden en predikers omarmen, en hen dichter tot de Mujahideen brengen. De Mujahideen 
kunnen niet zonder de geleerden, en hoe meer geleerden de Jihad en de Mujahideen steunen, hoe 
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sterker de Islam word. Onder de leiders van de Mujahideen zitten sommige tussen die een ideaal 
voorbeeld zijn in de omgang met geleerden. Zij communiceerden en communiceren nog steeds met 
de geleerden. Wanneer zij hun aanspreken, dan doen zij dit met de meest mooie woorden, zelfs als 
ze aangevallen zijn in sommige van hun fatawa, ze blijven zachtmoedig tegenover hen.” 202 
 
Geleerden hebben helaas niet de vrijheid om de waarheid te spreken, en worden vervolgd indien ze 
dit wel doen. In het minste geval worden ze ontslagen zoals Shaykh Sa’d Shatri, die kritiek had op het 
verdorven curriculum van de nieuwe universiteit in Jeddah. En in het ergste geval een jarenlange 
gevangenisstraf, zoals Shaykh Khalid Rashid die 15 jaar gevangenisstraf kreeg omdat hij opriep om 
Deense producten te boycotten, na de spotprenten over de Profeet in Deense kranten. En deze 
overheden schamen zich zelfs niet om de geleerden en hun studenten te vermoorden, zoals de 
Pakistaanse overheid heeft gedaan toen zij Lal Masjid bestormden en Shaykh Abdul Rashid Ghazi en 
meer dan honderd van zijn studenten hadden vermoord, slechts omdat hij opriep tot de Sharia.  
 
Vergis jullie niet, er zijn veel geleerden die de Mujahideen steunen, maar dit niet openlijk bekent 
maken. Helaas worden vele geleerden monddood gemaakt. We hebben gezien hoe de Mufti van 
Jordanië Shaykh Muhammad Abu Faris opgesloten en vervolgd werd, omdat hij de familie van Abu 
Musab Az-Zarqawi slechts condoleerde, toen hij gedood werd door de Amerikanen in 2006. En hij 
wordt tot op de dag van vandaag nog lastig gevallen door de geheime diensten van Jordanië. We 
hebben bijvoorbeeld ook gezien hoe Shaykh Muhammad Al-Arifi openlijk Al-Qaedah verdedigde op 
Al-Jazeera, en drie dagen later op live televisie werd gedwongen om zijn woorden terug te nemen.  
 
“Wij steunen eenieder die de waarheid spreekt en wij wijzen hem niet af. Als hij een fout maakt of 
een keer tekort komt, dan verwerpen wij de waarheid niet als hij een andere keer juist zit. De 
geleerden hebben hun status. Als zij juist zitten wat betreft een zaak dan steunen we hen en 
schudden hun handen. Wij moeten de geleerden voor ons winnen door vriendelijk tegen hen te zijn.  
Zoals de Profeet zei: “Zachtheid brengt het beste voort in alles, en gebrek aan zachtheid brengt het 
slechte voort in alles.” De geleerden hebben een status welke gerespecteerd moet worden.  
 
Alleen een onwetende zal hun waarde onderschatten. Wie denkt dat de geleerden weinig in getal 
zijn is ook onwetend, of dwalende. De Ummah heeft veel grote mannen. Sommige geleerden hebben 
hun overheden woedend gemaakt, overheden welke de religie van Allah bestrijden. Zij tonen hen 
niet, en de mensen weten niet wie zij zijn. Velen zitten vast in gevangenissen. De status van de 
geleerden hooghouden is een religieuze verplichting. De Profeet heeft gezegd: “De gunst van de 
geleerden in vergelijking met de aanbidder, is net zoals mijn gunst in vergelijking met de minste van 
jullie.” Ik laat het aan de lezer over om deze Hadeeth te begrijpen en erover na te denken.  
 
Een geleerde, indien jullie wisten wie hij was, dan zouden jullie hem boven jullie hoofd plaatsen. Hij is 
oud, en rechtgeleid, en hij heeft niemand nodig zoals ik om hem te prijzen. Hij kan niet publiekelijk 
zeggen wat hij denkt over de Mujahideen. Een betrouwbare persoon vertelde mij dat hij eens in zijn 
lessen zei: “Ik vraag Allah mij met de Mujahideen te verenigen voordat ik sterf op mijn bed. Als zij mij 
nutteloos vinden voor de Jihaad en zij mij niet kunnen gebruiken, dan zal ik achter hun lopen en hun 
schoenen dragen. Op deze manier, heb ik de Jihaad alsnog gevoerd met hen.” Hoe geweldig is hij!  
 
Ik vraag Allah hem te verheffen en te redden, hij en de rest van onze geleerden. Dit is onze Ummah, 
de Ummah van kennis en Jihaad, met een boek dat de rechtgeleide weg onderwijst, en een zwaard 
dat de overwinning brengt. Sommige geleerden laten niet publiekelijk zien dat zij de Mujahideen 
steunen. We moeten één met hen zijn en ze verheffen. Ik adviseer de broeders om hen te 
bevrienden, hen te versterken, en om hen te steunen. Een geleerde kan een fout maken. Iedere zoon 
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van Adam kan een fout maakt. Sommige blijven misschien stil wanneer de Ummah juist van hen 
dient te horen. Toch moeten we hun tekortkomingen minimaliseren en excuses voor hen vinden.” 203 
 
We zien ook dat er zelfs oprechte geleerden zijn die zich bij de Mujahideen hebben gevoegd. Zoals 
Shaykh Khalid Husainaan en Imam Anwar Al-Awlaki. Die beiden het Martelaarschap hebben 
verkregen op het slagveld, en gedood zijn door drone aanvallen. Amerika dacht hen hiermee het 
zwijgen op te kunnen leggen, Martelaarschap gaf daarentegen slechts geluid aan hun stem.  

 

ٌظخنهض الىادي صبا  مظاء*** زهصوا زفاجً في السماٌ لىاَء   
Ze hebben jouw resten in de grond geplant als een banier. 

Echoënd in het vallei vanaf vroeg in de morgen tot laat in de avond. 
 

حهم هصبىا مىازا مً دم  جىحي إلى حيل الغد البغضاء*** ًا ٍو  
Wee hen! Zij hebben een baken van licht opgetogen. 

Dat woede in de generatie van morgen inspireert. 
 

ت الحمساء*** حس  ًصيح غلى املدي و ضحيت  جخلمع الحٍس  
Een verwonding die in de verte schreeuwt. 

En een opoffering die op zoek is naar de fluweelrode vrijheid. 
 

لم جبن حاها أو جلم ثساء*** خيرث فاخترث املبيذ غلى العىي   
Je kreeg een keus, dus koos je de nachten hongerig door te brengen. 

Je bereikte geen luxe noch verzamelde je rijkdom. 
 

جبلى ولم جبم السما  دماء*** لم جبم مىه زحى الىكاةؼ أغظما  
Veldslagen lieten je zonder botten. En speren lieten je zonder bloed. 

 

باجا وزاء الظافياث هباءَ *** هسفاث وظس أو بليت ضيغم   
Zoals de resten van een adelaar of leeuw. 

Die als stof slapen onder een denken van zand. 
 
Zoals Imam Al-Ghazali in Ihya Uloom Ad-Deen heeft gezegd: “De corruptie van het volk komt door de 
corruptie van de koningen, en de corruptie van de koningen komt door de corruptie van geleerden, 
en de corruptie van de geleerden komt door de liefde voor rijkdommen en liefde voor de wereld.”  
 
3. Het Shayma effect 
Wij moeten ons realiseren dat het westen een ongekende ideologische oorlog voert tegen de 
Moslims in haar duivelse propaganda. Dag en nacht worden mensen vol geïnjecteerd met dit vergif. 
De enorme haat die veel burgers koesteren tegenover Moslims komt niet uit de lucht vallen. En hun 
primaire slachtoffers in deze media oorlog zijn de Mujahideen. Dit is hun grootste doelwit. Ze 
proberen de Ummah los te rukken van de Mujahideen, en hun te isoleren in een hoekje, en proberen 
alle vormen van publiekssteun af te knellen. Ze stokende geleerden en de rest van de Moslims tegen 
hen op. De Mujahideen zijn echter hun zonen, en offeren hun leven op voor de Ummah.  
 
“Amerika en haar onderdanen pogen de Mujahideen te isoleren van de Ummah. Hen te belegeren in 
het midden van deze Ummah, en hen te beschouwen als een ongewoon vreemd lichaam dat groeit 
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binnen in de Islamitische gemeenschap welke verwijderd moet worden. Zodat alle zaken die de 
Mujahideen naar voren brengen niet langer meer een uitdrukking van het geweten van de Ummah, 
hun geloofsleerstelling, en vooruitzichten van de Ummah zullen zijn, maar in plaats daarvan 
afwijkende verstoten ideeën, beperkt tot een kleine groep welke op sporadische impulsieve wijze 
handelt. Waardoor de Mujahideen uitgedund zullen worden, van binnenuit zullen wegslijten, en het 
niet lang zal duren voordat ze uitdoven en tot een einde komen. En het westen heeft geen moralen 
waarbij ze stoppen in deze oorlog van hun, en daarom hebben zij in hun poging de overwinning te 
bereiken geen enkele princiepen waaraan zij vasthouden en niet overschrijden. De meest vuile en 
verwerpelijke daden verrichten: zijn allemaal methoden volledig onafscheidelijk van hun oorlog.  
 
In deze ideologische oorlog, verzinnen ze verwerpelijke leugens, overdrijven en blazen sommige 
fouten op, waarvan geen enkele slagveld vrij is. En beschouwen hen als dwalingen welke vast 
verboden zijn met de Jihaad, als een onlosmakelijk deel ervan, en maken dit groter om dit als een 
algemene regel te presenteren die alle Jihaad groepen en alle Jihaad gebieden overlapt. En schetsen 
hun af als een kleine groep buiten de wet, dwalende van het pad van de gelovigen. Wiens ideeën van 
extremisten, vijandigheid, isolatie en hardheid zijn, welke geen verbondenheid hebben met de 
barmhartigheid van de Islam en haar tolerantie en mildheid. Maar Al-Qaedah en haar leiders zijn te 
nobel en puur om tot het lage rotte niveau van zulke nonsens te vallen. En eenieder kan de mijlpalen 
zien op hun tocht, op één voorwaarde: dat hij onpartijdig is in zijn zoektocht naar de waarheid en 
feiten, en niet verblind is met vijandschap, afgunst of loutere onwetendheid.” 204   
 
De meest lage en listige tactieken worden uit de kast gehaald in deze ideologische oorlog tegen de 
Mujahideen, en deze listen zijn niet eens geheim, ze staan zonder schaamte in hun denk-tank 
rapporten. Het westen houdt een achterbakse karaktermoord propaganda tegen de Mujahideen.  
 
“Zawahiri heeft een pijnlijke les geleerd na een aanslag op de Egyptische premier Atif Sidqi. Leden 
van de Islamitische Jihad detoneerde een autobom in een mislukte poging om de premier te doden. 
In plaats daarvan, doodde de explosie een 12-jarige meisje genaamd Shayma, in een nabijgelegen 
basisschool. De regering lanceerde een mediacampagne en beweerde dat de aanslag opzettelijk 
gericht was tegen Shayma en niet de premier. Zawahiri legde uit dat de leden van de groep het 
gebied hadden onderzocht en dachten dat de school leeg was. Hij geeft toe dat hij diep bedroefd was 
door de dood van het meisje, en erkent dat de mediacampagnes van de regering de publieke steun 
voor de beweging drastisch hebben verminderd. Het schockeerde ook de hoogstaande leiders binnen 
de beweging, waardoor een aantal van hen ontslag nam en uit de organisatie stapten. 
 
De populariteit van de beweging daalt wanneer het wordt gezien als de aanvaller op mede-moslims, 
de openbare orde ondermijnt, en kritieke nationale industrieën schaadt, of sektarisme begaat. De 
Amerikaanse regering moet mediacampagnes financieren die zich richten op het wenden van de 
Islamitische publieke opinie tegen de Jihadisten. Maar op een zeer subtiele en indirecte manier. In 
het bijzonder moeten de VS de macht van het "Shayma Effect" benutten, en beelden uitzenden van 
Jihadistische aanslagen waarbij Moslim kinderen zijn omgekomen. Maar het is essentieel dat de 
Verenigde Staten achter de schermen werken. Dus zulke mediacampagnes moeten zorgvuldig 
beheerd worden door professionals, en moeten gebruik maken van dezelfde uitstekende strategieën 
en organisaties, die de Verenigde Staten effectief in hadden gezet in de Koude Oorlog.” 205 
 
Maar desondanks heeft het westen de oorlog tegen de Moslims op vele gebieden verloren, ze 
hebben militair, economisch, moreel, en ook de ideologische media oorlog hebben ze verloren.  
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“De Jihaadi media voert vandaag de dag een enorm belangrijke oorlog tegen de Zionistische-
Kruisvaarder vijand. De media was een exclusief domein tussen twee partijen: de eerste omvatte de 
officiële overheidsmedia en de tweede omvatte de media welke vrij en onpartijdig claimde te zijn, 
waarvan sommige niet meer dan overheidskanalen zijn, die claimen vrij te zijn, zoals de BBC. Maar de 
Jihaadi media vernietigde deze monopoly, en plaatste de feiten voor de wereld. Dus de wereld werd 
verrast door de cruciale en schokkende waarheden, welke men niet zou zien en niet zou horen indien 
de Jihaadi media deze niet zelf toonden. De overige media nemen in eerste instantie zelden de 
moeite om de Mujahideen te bereiken om hun stem te horen, en als iets hen bereikte van de Jihaadi 
media dan zou dit vaak worden weerhouden van uitzending. Allah heeft de Mujahideen begunstigd 
met een overwinning in deze ideologische propaganda oorlog. Ik prijs Allah dat de vijanden –die 
enorme middelen en reusachtige media instellingen tot hun beschikking hebben– verslagen uit de 
bus zijn gekomen tegenover de Mujahideen met hun gebrekkige media middelen. En ik wil deze 
verborgen soldaten eraan doen herinneren dat zij op een geweldig front van de Islam actief zijn, en 
dat zij de mythes en fantasieën aan het vernietigen zijn die de westerse en oosterse propaganda 
decennia lang bleven uitzenden naar onze luisteraars, en het verstand van onze intellectuelen, en het 
curricula van onze studenten. Dus vrees Allah in deze verantwoordelijkheid die jullie dragen.” 206 
 
We moeten de krachtige rol van de media dus niet onderschatten en hierop inspelen. We hebben de 
recente demonisering campagne bijvoorbeeld gezien die gelanceerd werd tegen de Ikhwaan in 
Egypte, door de liberale media, gesubsidieerd door de VS. En hoe een groot deel van het volk zich 
hierdoor tegen hen keerde, wat uiteindelijk voor de val van de Ikhwaan heeft gezorgd in het politieke 
arena van de democratie. Onderschat de rol van de media dus niet, het is een sterk wapen.  
 
De Ummah is grotendeels ook tegen de tirannen in opstand gekomen doordat de Mujahideen 
herhaaldelijk duidelijk maakten in hun media boodschappen dat de verlossing van de Ummah 
hiermee begint, en zij ontmaskerden hun walgelijke corruptie en misdaden als geen ander. 

 

إطـلاط غـسغ العاغيــت*** أغلم أن اللافيــت ال حظخعيؼ وحدها   
Ik weet dat gedichten zelf niet in staat zijn. 

Om de tronen van de tirannen omver te werpen. 
 

َدبغ حلــىد املاػــيت*** لىىنى أدُبغ حلــده بهــا   
Maar ik verf hun huiden ermee. 

Zoals de leren huiden van vee wordt geverfd. 
 

وإهلضذ غليـه اللاضيـت*** حتى إذا ما حاهذ الظــاغت   
Wanneer hun tijd is aangekomen. 

En het oordeel is geveld. 
 

 
ً
 حاهــصا

ً
هصــىؼ مىــه ألاحــرًــت*** ًىــىن حلــدا  

Dan is het al voorbereid leer. 
Waarmee we schoenen kunnen maken. 

 
Daarom moeten de broeders die behendig zijn in de media de ideologische aanvallen counteren. 
Deze rol in de media is een vorm van Jihaad, die in deze tijd wellicht even belangrijk, of in sommige 
situaties misschien zelfs belangrijker is, dan de gewapende strijd. Op deze manier kunnen de 
broeders ook hun aandeel in de Jihaad winnen. Zo weten we dat de Profeet sommige gedichten die 

                                                             
206 Het 4de interview met Dr. Ayman Az-Zawahiri ‘A Review of Events’. November 2007, As-Sahab Media.  



 
137 

gericht waren naar de vijanden in Mekka omschreef als pijlen die afgevuurd werden. Want een 
krachtig woord kan net zo treffend zijn als een afgevuurde kogel of mortiergranaat.  
 
Lees bijvoorbeeld het artikel ‘The role of Jihadist media’ van Shaykh Abu Sa’d Al-Amili. En hoe de 
media een grote rol heeft gespeeld in het herstellen van de Jihaad beweging, nadat het af begon te 
brokkelen door de hevige eenzijdige media-oorlog die gevoerd werd tegen de Mujahideen. We leven 
in tijd waarbij we makkelijk gebruik kunnen maken van vele media-middelen, dus benut ze ook. Wat 
is het meest krachtige waarmee de Profeet en de Moslims werden versterkt? Waren het de wapens 
van China of Rusland? Waren het de wapens van de VN of Amerika? Nee, dit was het Woord van 
Allah. Het meest krachtige wat deze Ummah heeft in de strijd tegen haar vijanden is de Quran. Dit 
toont ons het belang aan van het woord en het geschrift in deze huidige ideologische strijd.  
 
“Ieder van ons kent de moeilijkheden die de Mujahideen ondervonden wat betreft communicatie – 
zowel onderling als met hun achterban– totdat Allah hen deze media preekstoelen schonk als middel 
om hun waarheidsgetrouwe programma te verspreiden. De vijanden hebben hun troepen media-
magiërs gemobiliseerd om de reputatie van de Mujahideen en hun intenties te demoniseren. Dit 
heeft een grote impact gehad op de gezegende Jihaad en heeft voor afbraak gezorgd en een 
vertraging van vele Jihaad projecten, volgens de wijsheid van Allah. Maar uiteindelijk heeft Allah 
verordend dat het stof van deze hypocriete verachtelijke media weg werd geveegd, en haar 
afschuwelijke gezicht onthuld werd aan de Ummah middels deze gezegende preekstoelen.” 207 
 
4. Opium voor het volk 
Het is belangrijk om onafhankelijke geleerden te raadplegen, wij kunnen een staats-gesubsidieerde 
geleerde niet raadplegen over politieke zaken. Zo een geleerde kan onmogelijk onafhankelijk en 
onpartijdig zijn. Hij kan niet bijten in de hand die hem voedt, dus hij zal zich niet uitspreken over de 
misdaden van het tirannieke regime. Hetzelfde geld voor predikers in Nederland die afhankelijk zijn 
van overheid-subsidies, zij zullen niet openlijk kunnen spreken, en feiten die conflicteren met de 
belangen van de overheid kunnen niet tot hun recht komen. Wij zijn hier ook voor gewaarschuwd.  
 
Ali ibn abi Taleb heeft van de Profeet overgeleverd: “De geleerden zijn toevertrouwd door de 
Profeet, zolang zij niet in de wereld treden (materialistisch worden) en niet achter de 
regeringsleiders aanlopen. Als zij dat doen wees dan gewaarschuwd voor hen.” *Al-Jaami As-Sagheer] 
 
Al-Baraa ibn Thabit heeft van de Profeet overgeleverd: “Degene die de poorten van de 
regeringsleiders nadert wordt beproefd, en niemand komt dichter bij een regeringsleider behalve dat 
hij daarmee afstand vermeerderd ten opzichte van Allah.” *Silsilah As-Saheeha, Isnaad Saheeh]  
 
Er zijn veel overleveringen die ons hiervoor waarschuwen. Ibn Jawzi zei ook: “En van onder de 
misleidingen van de duivel t.o.v. de geleerden, is het mengen met de gezaghebbers en de koningen, 
hun prijzen zonder hen te corrigeren wanneer zij wel in staat zijn om dat te doen. Of zelfs toegestaan 
voor hen maken wat niet toegestaan is, zodat zij hier een werelds voordeel mee winnen. En dit 
veroorzaakt een drie-voudige corruptie. Ten eerste, de gezaghebber wordt hierdoor gecorrumpeerd, 
hij zal zeggen “Indien ik fout zat dan zou de geleerde mij hebben gecorrigeerd. En hoe kan ik fout 
zitten terwijl hij van mijn rijkdommen consumeert?” Ten tweede zal de burger ook misleid worden, 
want hij zal zeggen “Er is geen kwaad in deze leider, noch in zijn rijkdommen, noch in zijn 
handelingen, want die en die geleerde hebben hem niet bekritiseerd.” Ten derde zal de geleerde zelf 
ook gecorrumpeerd worden hierdoor. Want hij corrumpeert zijn religie door deze handeling, en de 
duivel heeft hem misleid door naar de gezaghebbers te stappen, door tegen hem te zeggen “Jij zult 
slechts bij de leider binnen treden om in het voordeel van de Moslims te bemiddelen.” 208 
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En de vijanden van deze Ummah winden er geen doekjes omheen, lees de denk-tank rapporten er 
eens op na, zoals het rapport ‘Stealing Al-Qaida’s Playbook’ waarin openlijk wordt toegegeven dat 
Amerika staatsgeleerden moet financieren die de Mujahideen aanvallen en in diskrediet brengen. 
Wie had ooit gedacht dat Amerika zich zo fanatiek zou inzetten voor de Dawah? Men moet er dus 
niet van opkijken als bepaalde boeken, artikelen of preken verdacht vaak worden verspreid. 
Geleerden die helemaal geen grote naam hebben, zijn plots een standaard referentie geworden.  
 
“Madkhali was in de jaren '90 ongelooflijk invloedrijk in Saudi-Arabië (en hij heeft nog steeds een 
grote aanhang onder moslims in Europa). Een groot deel van deze invloed is voortgekomen uit de 
steun die hij kreeg van de Saudische overheid. Tijdens en na de eerste Golfoorlog, werd de Saudische 
regering geconfronteerd met hevige kritiek, omdat het Amerikaanse troepen toestond die 
gestationeerd werden in Saudi-Arabië. Veel jeugdigen volgden deze hervormingsbeweging.  
 
Om dit kritiek af te stompen, arresteerde de Saudische regering de leiders van deze beweging en 
steunde zij Madkhali enorm, hij bemoeide zich niet met politiek, en belangrijker nog, hij was effectief 
in het overhalen van de potentiële rekruten van de hervormingsbewegingen, met name onder de 
jeugd. Hij gebruikte cassettebandjes om zijn boodschap te verspreiden, en hij was heel behendig in 
het diskrediet brengen van zijn tegenstanders. Een van zijn favoriete tactieken was om Jihadisten 
"Qutbis" te noemen. Door dit te doen suggereerde hij dat ze lid waren van een afwijkende sekte. 
 
Religieuze leiders spelen een cruciale rol in het aantrekken van de jeugd. En niet-Jihadistische 
religieuze leiders zijn in staat om de steun van de Jihaad beweging te beperken en om de legitimiteit 
van deze beweging uit te dagen. De VS moeten religieuze leiders die effectief concurreren met deze 
Jihaad beweging, wat betreft aantrekkingskracht en populariteit onder de jeugd, heel voorzichtig en 
onopvallend ondersteunen. De VS zou mainstream Salafi figuren zoals Madkhali discreet kunnen 
financieren, die effectief zijn in het tegenhouden van steun aan Jihadisten (door te betalen voor 
publicaties, lezingen, scholen). Het is essentieel dat de Amerikaanse hand niet zichtbaar is.” 209 
 
Het westen is hard bezig met Islamitische Dawah om ons een versie van de Islam te verkopen die hun 
het beste uitkomt. Ze modeleren zonder schaamte onze religie naar hun wil, en het meest 
schandalige is dat er figuren zijn in de Ummah die hieraan meewerken en zich hiervoor lenen. 
 
“De oorlog van ideeën is net zo belangrijk als de oorlog op het slagveld indien we Al-Qaedah 
succesvol willen verslaan. Een cruciaal lange termijn doel is het in diskrediet brengen en de-
legitimeren van de ideologie die terroristen verkondigen naar hun aanhang. Om de ideologie van Bin 
Laden in diskrediet te brengen, moeten moslims ervan overtuigd zijn dat dit revolutionaire 
programma onrealistisch is, ondraaglijke kosten legt op moslims, en dat er een betere manier is om 
hun leven te organiseren en de authentieke islam te praktiseren. Deze argumenten moeten komen 
van Islamitische politici, religieuze, educatieve en intellectuele leiders, maar niet-moslims moeten 
actief helpen in het formuleren, publiceren, en het mobiliseren van aanhang voor hun ideeën. 
 
Om hun potentiële rekruten af te voeren moeten overheden samenwerken met Islamitisch religieuze 
en politieke leiders om het terreurnetwerk Al-Qaedah te ontmaskeren als een dood-cultus die 
doelbewust Islamitisch religieuze leerstellingen vervalst om een revolutionaire agenda vooruit te 
duwen. Islamitisch religieuze leiders moeten het voortouw nemen in het afwijzen van de extremisten 
als ketters, die een "onheilige oorlog" promoten. Daarnaast moet een inspanning worden 
ondernomen om de favoriete tactiek van Al-Qaedah in diskrediet te brengen: zelfmoordaanslagen.  
 

                                                             
209 Stealing Al-Qaida’s Playbook, februari 2006. 



 
139 

Al het mogelijke moet worden gedaan om de misdaden van Al-Qaedah te publiceren, in het bijzonder 
die tegen moslims. De Verenigde Staten moeten net zo veel energie steken in deze ideologische strijd 
als tijdens de Koude Oorlog. Tot nu toe heeft de Bush-regering geen goed werk gedaan op dit punt. 
De Verenigde Staten moeten het punt duidelijk maken dat Bin Laden en zijn soortgenoten evenzeer 
een gevaar vormen voor de Islamitische wereld als voor het Westen. We moeten Moslims er 
meedogenloos aan herinneren dat Bin Laden meer Moslims dan niet- moslims heeft gedood, meer 
Afghanen dan Amerikanen. Om zijn "Robin Hood" imago onder jonge Moslims te vernietigen. 

 
Het uiteindelijke doel van deze campagne moet zijn terrorisme stigmatiseren en het net zo 
weerzinwekkend te maken als slavernij of piraterij. De vijand herdefiniëren als Islamitisch 
radicalisme, in plaats van het terrorisme, heeft een aantal belangrijke voordelen. Het zet de focus op 
het vechten tegen een totalitaire ideologie, en niet alleen haar terroristische uitingen. Het zou ook 
het feit onderstrepen dat dit een oorlog is van ideeën, niet alleen een oorlog op het slagveld.” 210 
 
Zelfs het religieuze curriculum in het onderwijs van de Islamitische landen wordt vervalst en 
verdraaid, om de koloniale meesters in het westen te plezieren. Onze landen bestonden eens uit de 
meest onderwezen volkeren, en hoe kan het ook anders aangezien het eerste wat Allah heeft 
geopenbaard aan de Profeet “Iqra!” is, maar sinds het koloniale tijdperk is het analfabetisme in onze 
landen het grootst op de wereld. De koloniale machten hadden de Moslims effectief weggerukt van 
(Islamitische) kennis en ontwikkeling, en dit gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds.  
 
“Sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn de handboeken gebruikt op scholen in Saudi-Arabië 
onder zware kritiek gekomen, ze zouden religieuze intolerantie onderwijzen die tot geweld zou 
kunnen leiden. Nu heeft het land haar schoolboeken herzien en ondergaat een enorme hervorming 
van het onderwijs programma. Said Muhammad doceert Islamitische studies in Riyad, de Saudische 
hoofdstad. Hij volgt het Saudische nationale leerplan in zijn vier dagelijkse klassen, met dertig 
leerlingen. “Elke les is hetzelfde, ik onderwijs wat de overheid mij vertelt te onderwijzen,” zegt hij.  
 

Het curriculum veranderde onlangs, toen de regering besloot bepaalde verwijzingen uit Saudi 
leerboeken te schrappen, zoals Jihaad, Heilige oorlog, en Walaa Wal Baraa, een vorm van 
Islamitische onafhankelijkheid. Muhammad was verrast en een beetje boos. “Negentien procent van 
alle verwijzingen naar Jihaad zijn geschrapt uit de onze leerboeken. Nu ben ik misschien zelfs bang 
om Jihaad ook maar te noemen in de klas, want dan zal ik gestraft worden,” zegt hij.  
 
Sommige Saudische functionarissen erkenden dat het nationale curriculum haat leerde, dus 
lanceerde zij een 2,4 miljard kostend programma gericht op de modernisering van het Saudische 
curriculum, en verzachte haar aanpakt ten opzichte van de Islam. Muhammad, de Islamitische 
leerkracht, zegt dat onderwijzers terughoudend zijn om de veranderingen door te voeren, omdat ze 
sceptisch zijn over de oorsprong van deze verandering. Omdat het kritiek op het Saudische 
curriculum ontstaan is in de VS, zegt hij dat Saudische leraren het gevoel hebben dat deze 
veranderingen van buitenaf op hun worden gedwongen. “Het probleem welke de overheid maakt is 
dat deze veranderingen niet ontstaan zijn uit hun eigen wil. Ze worden geduwd om deze wijzigingen 
door te voeren door buitenstaanders. Dit maakt de leraren erg boos,” zegt hij.” 211 
 
Dit is de democratische vrijheid van religieuze overtuiging die voor de Moslims geldt, niet alleen 
worden onze religieuze vrijheden in het westen beperkt, maar zelfs in onze eigen landen hebben wij 
het niet voor het zeggen. De orders van de koloniale meesters in het westen worden zonder blikken 
of blozen uitgevoerd door haar de tirannieke marionettenregimes in onze landen, zelfs het vervalsen 
en corrumperen van de Islamitische religie gaat hun niet te ver als Washington dit van hun eist.  
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“De kwestie van het hervormen van het Saudische curriculum is zo oud als het onderwijs zelf, maar 
het belangrijkste motief voor het debat hierover komt als gevolg van het ‘Democratie en 
Partnerschap Initiatief’ dat door de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin 
Powell werd gelanceerd. Het initiatief omvat het hervorming en moderniseren van het onderwijs, dat 
de curricula van het Midden-Oosten omschreef als achtergesteld. Volgens Elena Romanisky, een 
vertegenwoordiger van de ME partnerschap initiatief, is de Amerikaanse regering aan het pleiten 
voor verandering van het curriculum in de Arabische wereld, waaronder Saudi-Arabië. Dergelijke 
wijzigingen zullen naar verwachting leiden tot de verwijdering van haat, opruiing en geweld binnen 
de regio. Ze stelt verder dat het Arabische onderwijscurriculum verantwoordelijk is voor de stagnatie 
van de Arabische ontwikkeling. Bovendien, dat elk onderwijssysteem waarbij het curriculum openlijk 
pleit voor het verspreiden van haat en geweld, niet in staat zou zijn om de relevante capaciteit op te 
bouwen die nodig zijn voor de omgang met de globalisering en de nieuwe wereldorde.  
 
In de nasleep van 9-11 werd het onderwijs binnen de islamitische wereld onderworpen aan veel 
beschuldigingen. In 2003 was het maatschappelijk debat wijdverspreid, ongeveer 150 geleerden, 
rechters en hoogleraren ondertekenden een petitie tegen het veranderen van de Saudische 
curriculum, dat gebaseerd is op de islam. De lijst werd ook ondertekend door de Islamitische 
geleerde Abdullah bin Jibreen, die verklaarde dat alle verwijderingen en vervalsingen van boeken 
geschreven door Islamitische geleerden en Imaams in tegenspraak is met wat de overheid zou 
bepleiten: te weten een trouw op basis van het geloof. De leider van de Al-Qaedah organisatie, 
Usama bin Laden maakte zijn positie ook duidelijk over de veranderingen in curricula in de Arabische 
wereld. Hij uitte zijn bezwaar tegen de hervorming via de satelliet kanaal Al-Jazeera.” 212 
 
5. Religieuze onafhankelijkheid  
Het is niet voor het eerst dat onze geleerden tegen ons worden misbruikt, dit is slechts de 
geschiedenis die zich herhaald. Want de vijanden weten goed wat voor een gerespecteerde positie 
de geleerden hebben in de Ummah: maar dit mogen wij niet tegen ons laten gebruiken. 
 
“Toen de Franse bezettende macht Cairo bereikten onder Napoleon Bonaparte, gaf Napoleon de 
orders om een Diwan op te stellen van tien grote geleerden om Egypte te beheren onder zijn naam, 
en de woede van de Moslim Ummah te absorberen middels hen; net zoals nu met de twee 
marionettenregimes in Iraq en Afghanistan. Dit voorstel werd gepresenteerd aan een aantal grote 
geleerden, en drie van hen weigerden: Shaykh Al-Sadat, Shaykh Muhammad Amir en Sayyid Umar 
Mukram. Maar anderen accepteerden dit, en dus werd de Majlis gevormd, met aan hoofd de Shaykh 
Al-Azhar Al-Sharqawi. Maar de Moslim Ummah in Egypte verwierp de Majlis, en de jongere 
geleerden en de studenten verwierpen het compromis van de grote geleerden: en de Ummah volgde 
hen, zij volgde de grote geleerden niet die zich over hadden gegeven aan Napoleon. Hierna volgde de 
eerste opstand in Cairo –drie maanden nadat Napoleon Egypte had binnen getreden– ondanks dat 
de grote geleerden hier tegen waren. Hierop vervolgden de Fransen deze opstand met bruut geweld, 
middels het bombarderen van Cairo en Al-Azhar, en de invasie van Al-Ahzar te paard, en het 
aanvallen en onteren van haar heiligheid. Het duurde niet lang voordat een student uit As-Shaam, de 
Martelaar Sulaymaan Al-Halabi, de tweede commandant –nadat Napoleon was gevlucht– Jean 
Baptiste Kléber dood neerstak. Hierop brak de tweede opstand in Cairo, naast plaatselijke 
opstanden, ondanks dat de grote geleerden hier tegen waren! En deze opstanden waren een van de 
belangrijkste redenen voor de terugtrekking van de Fransen uit Egypte. En indien de Ummah de grote 
geleerden van de Majlis van Napoleon hadden gevolgd, dan was Egypte zoals Algerije geëindigd.” 213 
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Indien de Moslim Ummah in Iraq en Afghanistan hadden geluisterd naar de Saudische 
staatsgeleerden dan zouden ze Amerika en haar internationale troepenmacht nooit hebben 
verslagen. De Saudische staatgeleerde Abdul Muhsin Ubaykaan noemde de Amerikaan Paul Bremer 
zelfs een rechtsgeldige Islamitische leider! Deze geleerden vertoeven in de schaduw van de 
Koninklijke paleizen van tirannie en drogeren de Ummah met allerlei valse Fatawa, ze verbieden het 
om enig kritiek te uiten over tirannieke marionettenregimes, sterker nog, ze verbieden het zelfs om 
verzet te bieden tegen westerse bezettingen. Ze zijn niet meer dan een mondstuk voor tirannieke 
marionettenregimes, die hun orders vanuit Washington krijgen, en zijn alles behalve onafhankelijk en 
betrouwbaar. Hoe kunnen wij zulke geleerden dus raadplegen in onze politieke aangelegenheden?  
 
“Afghanistan is een wonder van Allah op aarde. Het is één van de meest fantastische landen van 
Allah. Dit arme, primitieve en beroofde land heeft twee keer wereldgeschiedenis geschreven in 
minder dan dertig jaar tijd. Een keer toen ze het Sovjet-imperium hebben verslagen, en vandaag zijn 
ze het Amerikaanse imperium aan het verslaan. Het is voldoende om de toon van Bush te vergelijken, 
voor zijn christelijke kruistocht tegen Afghanistan, met de toon van Obama vandaag de dag, die nu 
zegt dat zijn strategie in Afghanistan terugtrekken is. Dit alles komt door de gunst van Allah, en 
vervolgens de offers die naar voren zijn gebracht door de Afghanen; die tienduizenden martelaren en 
gewonden hebben opgeofferd, en nog meer weduwen en wezen; in een voortdurende Jihaad, die zij 
niet zat werden; voor de overwinning van de Islam en de eer van de Moslims. Wat er gebeurt in 
Afghanistan is een les die geleerd moet worden door de gehele Moslim Ummah. Het is genoeg trots 
voor de Afghanen dat zij in de geschiedenis van de Islam zullen worden herinnerd, als het 
Islamitische Emiraat –onder leiding van Amir Al-Mumineen Mullah Muhammed Umar, moge Allah 
hem beschermen– dat Amerika dreigden, het sterkste landmacht op aarde, en alles opofferden wat 
ze bezaten omwille van hun overtuigingen en principes, en hun broeders (Al-Qeadah) beschermden.  

 
De voortdurende overwinningen van de Mujahideen die zich vandaag in Afghanistan afspelen onder 
leiding van Mulla Muhammed Umar, komen door de hulp en steun van Allah voor zijn zwakke en 
onderdrukte dienaren, die Zijn Genoegen verkozen boven de kruimels van dit passerende wereldse 
leven. De prestaties in Afghanistan vandaag de dag, de overwinningen van de Mujahideen en de 
nederlaag en het verlies van de vijanden, zijn niet uit luiheid voortgekomen. Integendeel, zij zijn 
bereikt door de hulp van Allah, die Hij aan de Mujahideen heeft gegeven door ze standvastig te 
maken op het pad van Islam en Jihaad, en hen geduld en verdraagzaamheid gaf om tienduizenden 
martelaren op te offeren, en nog meer gewonden, en nog meer weduwen en wezen. Deze 
overwinningen zouden niet zijn gekomen indien ze de geleerden van onvermogen hadden gevolgd, 
die de Jihaad verbieden tenzij Amerika hier toestemming voor geeft. Noch de geleerden van 
mariniers die het doden van de Mujahideen hebben toegestaan. Noch de geleerden van verkiezingen 
die denken dat zij de Islamitische heerschappij tot stand kunnen brengen door grondwetten te 
aanvaarden die de Islamitische wetten tegen spreken. Dus falen zij zelfs voordat zij beginnen.” 214

 

 

يا ألن طالحها  ذبح الجىين بسحِم ذاِث حياء*** أها ضد أمٍس  
Ik ben tegen Amerika omdat haar wapens. 

Het foetus in de baarmoeder van kuise vrouwen slacht. 
 

يا ولى أفتى لها  مفٍذ بجىِف الىػبِت الغساء*** أها ضد أمٍس  
Ik ben tegen Amerika zelfs als de Mufti. 

Een fatwa voor steun zou geven, te midden van de Heilige Kabah. 
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Wij moeten ons beseffen dat veel geleerden die over ons worden aangesteld als referentiepunt, alles 
behalve onafhankelijk zijn, en slechts zijn aangesteld om de misdaden van de tirannen in onze landen 
te legaliseren, en om hun tronen beschermen. En dit is één van de grootste rampen in onze Ummah.  
 
“Het oude kolonialisme heeft geplot de positie van de geleerden te kapen, en hun te verwijderen van 
leiderschap in de gemeenschap, en hun kennis en fatawa uitvaardigingen te onteigenen, en maakten 
de geleerden werknemers van de overheid, en maakten een overheidsorgaan met een monopoly op 
fatawa uitvaardigingen. Daarom is het voor veel geleerden in veel landen verboden om een 
onafhankelijke organisatie op te richten, of het nu landen zijn waarin vakbonden en verenigingen zijn 
toegestaan of landen waarin dit niet is toegestaan, zoals in Saudi-Arabië; je zult in deze landen geen 
enkele onafhankelijke organisatie of vereniging vinden. In Egypte hebben vele groepen vakbonden, 
zelfs danseressen hebben vakbonden! Maar wanneer het aankomt op de geleerden dan is het 
verboden voor hen om een vakbond te hebben, die hun belangen waarborgt en hen beschermd.  
 
De Ummah is aan het woelen en is behoeftig aan leiderschap waar rondom heen zij zich kunnen 
verzamelen. Een voorbeeld hiervan is toen de geleerden van Al-Azhar in het jaar 1209 Hijdri een 
algemene staking hadden aangekondigd en studies hadden gestopt in de universiteit van Al-Azhar, en 
de markten werden gesloten, in protest tegen de onderdrukking van de Mamluks. Hierop werden de 
Mamluks geforceerd om zich hieraan te onderwerpen, en de rechter schreef een akte dat zij zich 
moesten weerhouden van alle onderdrukkingen en vast moesten houden aan de Sharia wetten, en 
de Mamluks ondertekenden dit ook. En dit is waarom de Britse kolonisten, en de overheden die het 
hierna volgden, erop aandrongen om Al-Azhar in een overheid organisatie om te vormen. Sterker 
nog, een recent opgestelde wet verbiedt demonstraties in plaatsen van aanbidding, en hiermee 
wordt Al-Azhar bedoeld natuurlijk: welke een historisch platform was voor bijeenkomsten en 
protesten tegen de misdaden van de Kruisvaarders en de Joden en hun handlangers in onze landen.  
 
De Egyptische overheid is niet in staat om zich te mengen in de aanstelling van de Koptische Paus 
(van Alexandrië) noch het Koptische religieuze raad, maar het stelt wel de geleerde van Al-Azhar aan, 
en de leden van het Islamitische onderzoeksraad, en de Mufti, de religieuze minister van schenkingen 
(awqaaf), terwijl het de schenkingen van Al-Azhar in beslag neemt en een serie wetten oplegt die het 
verlammen en belemmeren. Het resultaat is dat Al-Azhar een overheidsorgaan is geworden.  
 
De geleerden moeten aandringen op een paneel die financieel en administratief onafhankelijk is van 
de overheid bemoeienissen. Wat ik bedoel met financiële onafhankelijk is dat er een paneel of 
instelling is die zijn eigen inkomstenbron heeft, die van de Moslims komt; hun zakaat en hun 
schenkingen. Zo zijn er grote schenkingen gereserveerd voor de geleerden van Al-Azhar, die de 
Moslims door de geschiedenis heen hebben nagelaten, maar de overheid heeft het allemaal 
opgeslokt. Het is daarom dat de schenkingen van Al-Azhar terug gegeven moeten worden aan Al-
Azhar, om beheerd te worden door de geleerden van Al-Azhar, om zodoende onafhankelijkheid van 
de geleerden te garanderen, zodat zij de waarheid kunnen spreken in het aangezicht van de overheid 
en om de rechten van de Ummah te kunnen verdedigen. Wat betreft het Arabische schiereiland, 
schenkingen zijn in overvloed aanwezig alhamdulilaah, maar waar zijn de geleerden die hun 
onafhankelijkheid opeisen? Kijk naar de financiële- en overheid onafhankelijkheid die de Sjiitische 
geleerden hebben in het Arabische schiereiland. Waarom zijn de geleerden van de meerderheid 
(Sunnah) niet op zijn minst even onafhankelijk als de geleerden van de minderheid (Shia)?” 215 
 
Door de oorlog in Syrië, en de militaire coupe in Egypte, zijn velen vooraanstaande geleerden ook 
ontmaskerd. Zo zien we dat de Imam van Mekka, Abdurahmaan Al-Sudais, openlijk steun betuigt aan 
de bloeddorstige generaal Abdelfattah Al-Sisi die tot in de duizenden onschuldigen Moslims heeft 
uitgemoord. Het Koningrijk van Saudi-Arabië heeft de Imaams verboden om smeekbeden tegen 

                                                             
215 Het 5de interview met Dr. Ayman Az-Zawahiri: Al-Azhar The Lion's Den. As-Sahab Media, 28 november 2008. 



 
143 

Israël en Amerika te maken in Mekka, maar smeekbeden voor de bloeddorstige tiran Abdelfattah Al-
Sisi waren wel geoorloofd! Of de Egyptische staatsgeleerde van Al-Azhar Ahmad Tayeb die openlijk 
steun uitte voor de militaire coupe, en Saeed Raslaan die het Egyptische leger zelf opriep om 
onschuldige demonstranten uit te moorden. Of Ahmad Hassun en Ramadan Al-Bouti die openlijk het 
bloeddorstige regime van Bashar steunen. En toen de prediker Tarik Suwaidan sprak over de rol van 
zulke staatsgeleerden in zijn televisieprogramma werd hij ontslagen door de Saudische Prins Waleed 
ibn Talaal, en werd hij zelfs verboden om de bedevaart te verrichten door het Saudische regime. Er 
werden ook 18 geleerden geschorst in Saudi-Arabië, ze werden verboden om over de situatie in 
Egypte te spreken –aangezien het Saudische regime de coup tegen Morsi met 13 miljard dollar 
hebben gefinancierd. Deze tirannen proberen wanhopig en het bevrijdende Licht van Allah te doven.  
 
Er zijn gelukkig wel geleerden die niet bezwijken voor tirannie en vrij zijn van verraad, kijk naar 
geleerden zoals Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Hij heeft talloze malen vastgezeten in Jordanië, 
en zit momenteel weer vast, hij heeft in totaal meer dan tien jaar vastgezeten in de gevangenis. En 
de Jordanese overheid heeft hem herhaaldelijk proberen om te kopen, maar hij bleef en blijft 
standvastig de waarheid verkondigen. Of kijk naar Shaykh Ali Belhadj die twintig jaar in de 
gevangenis vastzat in Algerije, zijn zoon is zelfs ontvoerd door het regime en spoorloos verdwenen, 
maar nog steeds verkondigd hij de onverdunde waarheid. Of Shaykh Sulaymaan Al-Ulwaan die negen 
jaar vast zat in Saudi-Arabië en na zijn vrijlating onveranderd vasthield aan zijn leerstellingen, en deze 
openlijk verkondigd, waardoor hij tot nog eens vijftien jaar gevangenisstraf werd beoordeeld. En 
Shaykh Umar Al-Hadouchi die na een jarenlange gevangenisstraf in Marokko, en vele omkoop 
pogingen, en tot blindheid in het linkeroog werd gemarteld, bleef vasthouden aan zijn idealen.  

 

هما جخسج ألاطد مً غابها*** خسحىا مً السجً ػّم ألاهىف   
Wij zijn met verheven kinnen de gevangenis uit gekomen. 

Zoals leeuwen uit hun oerwouden naar buiten komen. 
 

وهأحي املىيت مً بابها*** همس غلى ػفساث الظيىف   
Wij passeren over het lemmet van zwaarden. 

En lopen langs de deuren van de dood. 
 

بػظف العغاة وإزهابها*** وهأبى الحياة اذا دوظذ   
En wij verwerpen het leven als het ontheiligd wordt. 

Door tirannie en haar terreur! 
 

De rampen waarmee deze Ummah werd getroffen in de afgelopen jaren, en de bittere 
gebeurtenissen die zich voor onze ogen afspelen, hebben velen ontmaskerd. En dit is ook één van de 
wijsheiden van Allah, hij reinigt de rangen van de Ummah met deze bittere gebeurtenissen. De 
absolute dienstbaarheid en het buitenproportionele verraad van onze leiders, maar ook van vele 
staatsgeleerden, is duidelijk geworden. Zo vliegen er onbemande Amerikaanse drones vanuit Saudi-
Arabië en bombarderen de burgers in Jemen, dit toont ons niet alleen het verraad van de Arabische 
regimes aan die door de Ummah worden uitgekotst, maar ook het verraad van de staatsgeleerden 
die hierover zwijgen of dit zelfs goedkeuren. Terwijl de Syrische Moslim vrouwen op grote schaal 
werden verkracht door de honden van Bashar, waren de Saudische staatsmufties aan het 
discussiëren of het wel of niet toegestaan is voor hen om abortus te plegen, in plaats van de Moslims 
en de leiders op te roepen om Jihaad te voeren tegen de misdadigers van het Syrische regime.  
 
Vele geleerden zijn helaas niet onafhankelijk in het uitvaardigen van religieuze oordelen en 
meningen, en dan hebben we het niet slechts de staatsgeleerden, maar ook veel geleerden die zich 
conformeren aan de politieke status quo en de hegemonie van de westerse wereldorde. Dit hebben 



 
144 

wij enkele maanden geleden heel duidelijk gezien toen de geleerden in o.a. Saudi-Arabië tot de 
Jihaad opriepen in Syrië. Ze gaven pas na meer dan twee jaar oorlog in Syrië Fatwa voor de Jihaad –
nadat er al tientallen duizenden burgers waren gedood, en miljoenen waren gevlucht, en hele steden 
waren vernietigd. Sterker nog, nadat er al duizenden Mujahideen waren opgestaan en grote delen 
van het land hadden bevrijd, kwamen zij pas aanzetten met Fatawa voor de Jihaad in Syrië.  
 
Waarom gaven deze geleerden pas na 2 jaar, en 3 maanden woedende oorlog Fatawa voor de 
Jihaad? En dan alleen nog als dit gevochten wordt van de vlag van FSA. Het antwoord is duidelijk voor 
eenieder die de actualiteiten volgt en een gezond geheugen heeft, deze oproep tot de Jihaad kwam 
pas nadat het Witte Huis groen licht gaf voor de Jihaad in Syrië, althans als dit onder de vlag van FSA 
gebeurt, en nadat Obama en John Kerry wapensteun beloofden aan de opstandelingen –steun die 
nooit is aangekomen, noch stonden de Mujahideen hierop te wachten. Veel beloven weinig geven 
doet alleen de zotten in vreugde leven. De Mujahideen hebben niet staan wachten op de westers 
goed gekeurde Fatawa van de Saudische staatsgeleerden, noch stonden en staan zij te wachten op 
de wapensteun van Amerika. We hebben deze kromme maatstaven van de Saudische staatsmufties 
al eerder gezien in Afghanistan: toen het oorlog tegen de Russen was, en Amerika haar zegen gaf, 
stonden de staatsmufties massaal op om Fatawa uit te vaardigen voor de Jihaad tegen de Russen. 
Maar toen Afghanistan werd aangevallen door Bush en zijn moorddadige neocon-bende, verwierpen 
diezelfde geleerden de Jihaad in Afghanistan. De zelfverdedigende Jihaad in de Sovjet-Afghan oorlog 
was toegestaan, maar de zelfverdedigende Jihaad tegen Amerika in Afghanistan was verboden.  
  
En dezelfde Mujahideen die niet lang geleden door deze geleerden uit werden gemaakt voor 
Khawaridj, worden vandaag door diezelfde geleerden opgeroepen om Jihaad te voeren in Syrië. Net 
zoals dezelfde Mujahideen die zij opriepen om Jihaad te voeren tegen de Russen, na de Sovjet-
Afghan oorlog opeens als terroristen werden bestempeld, en massaal op werden gepakt en jarenlang 
in de gevangenissen werden gegooid van Pakistan, Saudi-Arabië, en andere Islamitische landen. 
Wanneer Amerika groen licht geeft dan is sprake van Jihaad en zijn het Mujahideen, maar wanneer 
Amerika hen bestempeld als terroristen, dan zijn het volgens de staatsgeleerden ook plots Khawaridj 
en Takfiries. Er zijn meerdere Islamitische wetscholen, maar de wetschool van het Pentagon is nieuw.  
     
Als de Mujahideen op de Fatawa van deze geleerden zouden wachten dan was de Ummah nu al 
uitgeroeid. Niemand staat of stond op deze Fatawa te wachten, nadat zij de Ummah al zo vaak teleur 
hebben gesteld met hun dienstbaarheid aan de tirannieke marionettenregimes die hun orders uit 
Washington krijgen. Maar voor degenen die deze geleerden hoog in het vandaal hebben staan, en elk 
woord die deze geleerden uitspreken als Goddelijke openbaring zien waar niet aan getwijfeld mag 
worden, willen wij de volgende vraag stellen: wat is jullie excuus nu om de Jihaad niet te voeren in 
Syrië? De geleerden die jullie blind volgen hebben hier nu met toestemming van Obama toe 
opgeroepen, dus waar blijven jullie? Was het excuus niet altijd dat de geleerden niet opriepen tot de 
Jihaad en dat de leider er geen toestemming voor gaf: wel zie hier de geleerden uit Saudi-Arabië 
hebben o.a. in de bijeenkomst in Taaif op 15 juni 2013 opgeroepen tot steun. Maar jullie blijven nog 
steeds zitten. Dit lijkt op het excuus van Banu Israel toen zij om een koning vroegen waaronder zij 
konden vechten, en toen Talut hen als koning werd aangesteld zagen zij toch af van het vechten.  
 
Geleerden vanuit allerlei verschillende wetscholen en stromingen hebben opgeroepen tot de Jihaad 
in Syrië, waaronder de bijeenkomst van geleerden en meer dan zeventig Moslim organisaties in Cairo 
op 13 juni 2013. En meer dan honderd geleerden uit meerdere Islamitische landen hebben een 
verklaring ondertekend op 7 februari 2013 waarin zij de Moslims over de gehele wereld opriepen om 
de Mujahideen in Syrië bij te staan, met alle middelen mogelijk. Dus waar blijft de Ummah? Wat is 
het excuus nu? Het trieste is niet alleen dat men alsnog blijft zitten, het is nog veel dramatischer 
gesteld. Want velen verwerpen de Jihaad zelfs, ondanks dat de geleerden nu eindelijk de religeuze 
vrijheid hebben gekregen, en ons duidelijk hebben gemaakt dat er sprake is van een Jihaad.  
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6. Wiens brood men eet 
Het Saudische e.a. regimes die constant staatsgeleerden produceren, en de Islam corrumperen om 
het volk te misleiden, hebben hiermee een uiterst dwalende mentaliteit veroorzaakt onder een 
select groepje Moslims. Vooral de beginnende Moslim jeugd wordt hierdoor met een mengelmoes 
van sektarische eigenschappen besmet. Sinds de War on Terror wordt de Dawah van staatsgeleerden 
op grote schaal met oliedollars van het Saudische koningshuis, en door zowel de geheime diensten 
van de Arabische- als de westerse landen gefinancierd en verspreid; vanwege hun dienstbaarheid 
aan de marionettenregimes; en dus indirect aan het westen die deze regimes besturen. De Moslims 
die hiermee besmet zijn houden zich niet bezig met het opvoeden en onderwijzen van de Ummah, ze 
houden zich niet bezig met het oproepen tot Allah. Nee, hun primaire doel is het verdedigen van de 
tirannen. Je zult hun constant Fatawa zien verspreiden waarin overdreven de nadruk wordt gelegd 
op het gehoorzamen van de leiders. En Allah gehoorzamen lijkt een trivale secundaire zaak te zijn.  
 
Ze beoordelen Moslims niet op basis van hun Imaan, en in hoeverre ze Allah gehoorzaam. Nee, ze 
worden beoordeeld op basis van hun gehoorzaamheid aan de tirannieke leiders in de Islamitische 
wereld. Hun loyaliteit is niet gebaseerd op Islamitische broederschap, hun loyaliteit is gebaseerd op 
de liefde voor tirannen. Ook verwerpen zij de Jihaad en de Sharia met allerlei belachelijke verzinsels 
en verdraaiingen, omdat deze twee onderdelen van de Islam een groot gevaar vormen voor de 
tirannieke marionettenregimes en hun meesters. Zo verwerpen ze bijvoorbeeld de Jihaad met het 
excuus dat de leider hier toestemming voor moet geven –een zelfverzonnen voorwaarde die nog 
nooit is gesteld voor de verdedigende Jihaad. Bovendien is deze voorwaarde absurd. Hoe kan Bashar 
Al-Assad, de leider van het land, toestemming aan het Syrische volk geven om tegen hem te vechten?  
 
De volgelingen van deze Dawah zijn zo verblind voor hun dwaling en onrecht, omdat zij de woorden 
van de pro-Saudische staatsgeleerden zowat als Goddelijke openbaring beschouwen. Elke uitspraak 
van hen beschouwen ze als de absoute waarheid. Uitspraken van geleerden zoals Rabee Al-Madkhali, 
Yahya Al-Hajoori, Ubayd Al-Jaabiri, Ahmad Bazmool, Falah Ismaeel en Saeed Raslaan worden als de 
absolute waarheid aangenomen. Terwijl hun stelregels zelden worden onderbouwd met bewijzen. 
Vaak spreken ze hun eigen kromme stelregels zelfs tegen: zo verbieden ze de verdedigende Jihaad 
zonder toestemming van de leider, maar toen ze zelf werden aangevallen in Dammaaj (Jemen) door 
de Hooti Sjiieten, verdween deze voorwaarde ineens. Desondanks blijft men hun uitspraken blind 
volgen. Dit is een gevaarlijke mentaliteit waarmee bepaalde jongeren zijn getroffen. Het lijkt veel op 
de dwaling van de Joden en de Christenen, die de woorden van hun rabbijen en priesters boven de 
woorden van God en de Profeten plaatsten. Hoe kunnen wij een geleerde blind volgen wanneer hij 
de Jihaad verbiedt, terwijl Allah ons hiertoe oproept? Hebben de woorden van deze geleerden, die 
tot een mythische status worden verheven, voorrang boven de Quran? De exclusiviteit en monopolie 
op kennis die hen wordt toegeschreven en de blinde Taqleed (volgzaamheid) is erg zorgwekkend.  
 
“Zij hebben hun geleerden, hun monniken en de Messias, zoon van maryam, als goden naast Allah 
genomen. Terwijl hun is bevolen om slechts één God te aanbidden, er is geen god dan Hij. Heilig is Hij 
boven de deelgenoten die ze Hem toekennen. Zij willen het licht van Allah doven met hun monden, 
maar Allah zal Zijn licht vervolmaken, ook al haten de ongelovigen het.” *At-Tawbah, Aya 31 en 32] 
 
Adi ibn Hatim was een Christen en bekeerde zich tot de Islam, toen hij dit vers hoorde zei hij tegen de 
Profeet “Maar zij aanbaden hun geleerden niet?” Hierop zei de Profeet “Dit deden zij wel. De 
rabbijnen en monniken verboden datgene wat toegestaan was voor hen (de Christenen de Joden) en 
maakte toegestaan wat verboden was voor hen, en zij gehoorzaamden hen hierin. Dit is hoe zij hen 
aanbaden.” Dus hoe kunnen wij geleerden gehoorzamen wanneer zij ons iets verbieden wat Allah 
ons niet alleen toegestaan-, maar zelfs verplicht heeft gemaakt, zoals de verdedigende Jihaad?  
 
Wat hun vercommercialiseerde oliedollar Dawah zo gevaarlijk maakt is de mooie schaapsvacht 
waaronder zij zich verbergen, ze misleiden en manipuleren vooral de Moslim jeugd in het westen die 
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niet vastgeroest zitten in oude culturele tradities, en de Islam niet slechts wensen te beleven aan de 
hand van horen zeggen, maar hun geloofsovertuiging een spirituele en praktische invulling willen 
geven met een textueel zuivere Islamitische leer. Ze overtuigen de jeugd van het feit dat ze tot een 
exclusieve ‘Geredde Groep’ behoren, en geven de jeugd hiermee het gevoel dat zij zich geen zorgen 
hoeven te maken over rekenschap, wat zich negatief uit hun daden en gedrag. Ze misleiden hen met 
zelfverheerlijkende tittels zoals Salafiya, Taaifa Al-Mansoora, Athariya, Ghurabaa, Ahl Al-Hadeeth, Ahl 
Sunnah wa Al-Djama’ah, enz. Maar Ahl As-Sunnah is vrij van hun zoals de wolf vrij was van het bloed 
van Yusuf. Ze worden in de Arabisch-Islamitische wereld allang niet meer serieus genomen, maar hun 
Dawah wordt nog wel intensief verspreid in landen zoals Engeland, Nederland, Frankrijk, en Amerika. 
Want de beginnende Moslim jeugd in het westen wordt als makkelijke prooi gezien. Ze worden vaak 
bedrogen door manipulatieve en intimiterende misleidingen, verpakt in betoverende woorden.  
 
En ze hebben helaas voor veel onenigheid gezorgd in de Ummah. Want naast het feit dat ze primair 
als Dawah oproepen tot het gehoorzamen van de leiders, zijn ze op de tweede plaats bezig met het 
weerleggen (lees: besmeuren, roddelen en lasteren) van elke prediker of geleerde die zich enigszins 
uitspreekt over het onrecht van de tirannieke regimes, of over de Jihaad en de Sharia durft te 
spreken. Ze hebben een obsessie voor weerleggen, en deze weerleggingen hebben voor veel splitsing 
gezorgd in de Moslim gemeenschap. Sterker nog, deze exclusieve elite groep versplintert zelf ook 
constant uiteen in kleinere subgroepjes. De ene dag hoor je hen een geleerde, die het met hun eens 
is, overdreven de lucht in prijzen. En bij een klein meningsverschil, dat meestal ook over de leiders 
gaat, boren ze hem alweer de diep de grond in. Het is in feite een roddelclub die de Dawah ten 
schande zet, ze doen niets meer dan roddelen over de geleerden onder het mom van weerleggen.  
 
Ze werken ook nauw samen met de geheime diensten, en zijn van grote aanwinst voor hen. En hun 
Dawah wordt vaak door westerse overheden gesubsidieerd onder de tafel. Want ze spelen een grote 
rol in de repressie van de Islamitische ontwaking. Zodra de Moslim gemeenschap ontwaakt en 
opstaat, zie je hun aan komen rennen om de Moslims weer terug te duwen op de grond. Ze doen 
niets anders! Zo zagen we hen als eerste de opstanden en demonstraties van de Arabische Lente 
verbieden. Ze produceerde Fatawa aan de lopende band om de Ummah weer terug te duwen op te 
grond, en de tronen van de tirannieke leiders te beschermen. Wanneer Moslims opstaan om Jihaad 
te voeren, hetzelfde verhaal. Dan staan zij als eerste op om dit te verbieden. Dit gebeurde zelfs toen 
Moslims opstonden ter verdediging van de Profeet, salAllahu alayhi wa selam, toen de spotprenten 
over hem verschenen in de Deense kranten en er een spottende video over hem werd gemaakt in 
Amerika. Het is ook verboden voor de Moslim burgers om over hun rechten te spreken en deze op te 
eisen, ze moeten als gewillige onderdanige slaven van de tirannieke regimes en dictators leven.  
 
Deze staatsgeleerden zullen zich nooit uitspreken over de misdaden en het onrecht van de tirannieke 
regimes, ze kunnen immers niet in de hand bijten die hen voedt. Sterker nog, ze verheerlijken deze 
tirannieke leiders en hun verdorven regimes. Immers, wiens brood met eet diens woord men 
spreekt. Kleine Fiqh zaken blazen zij buiten proportioneel op, onderdelen die ook zeer zeker wel 
belangrijker zijn zoals de Isbaal, maar over grote zaken zwijgen ze echter in alle talen. Vooral als het 
zaken zijn die het onrecht van tirannieke regimes- en de rechten van het Islamitische volk betreffen. 
Zo zul je hen nooit horen spreken over het feit dat de leiders niet met de Sharia regeren, je zult hen 
nooit horen spreken over de onvoorwaardelijk hulp die de tirannieke regimes aan het westen bieden: 
wanneer ze een Islamitisch land militair binnenvallen en bombarderen. Enzovoorts. Integendeel, ze 
verzinnen duizenden excuusjes voor hen. De Moslim burgers krijgen daarentegen geen enkel excuus, 
ze verzinnen talloze besmeurende tittels die ze vrijgevig op de Moslims plakken: innoveerders, 
Hizbies, Qutbies, Ikhaanies, Khawaridj, Takfiries, Soefies, Qoboori, Suroori, Hadaadi, enzovoorts.  
 
En de geleerden die zich wel uitspreken tegen het verraad en het onrecht van het Saudische regime, 
en elk andere tirannieke Arabische regime, worden massaal in martelbunkers opgesloten. Hier gaf 
Amerika de tirannieke marionettenregimes groen licht voor sinds de War on Terror. Kijk naar Shaykh 
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Nasir Al-Fahd, die meer dan tien jaar vast zit in Saudi-Arabië zonder proces noch aanklacht, en 
daarbovenop ook genadeloos wordt gemarteld. Hetzelfde geldt voor Shaykh Ali Al-Khudayr die nu 
inmiddels ook al meer dan tien jaar vast zit in Saudi-Arabië. Dit is het kenmerk van de oprechte 
geleerden, zoals we uit geschiedenis leren. Geleerden horen een voorbeeld te zijn, en moeten bereid 
zijn om opofferen te maken voor de waarheid. Zoals Ibn Taymiyah die 21 keer vast zat en zelfs in de 
gevangenis is gestorven. En bijna alle vier de Imaams van de Islamitische wetscholen hebben 
vastgezeten. Je zult echter zien dat de extreme pro-Saudische sekte het onrecht, dat de geleerden 
tegenwoordig wordt aangedaan, goedkeuren en toejuichen. Wacht ach het zijn toch maar "Takfiries". 
In de Islam is het zelfs verboden om een ongelovige te martelen, maar daar lijken ze blind voor.  
 
Deze staatsgeleerden, die de tirannieke leiders in de Ummah bijna een Goddelijke status hebben 
gegeven, zul je zelfs Fatawa zien uitvaardigen die het toegestaan voor hen maken om Moslim burgers 
te vermoorden, op te sluiten en te martelen. We hebben gezien hoe zulke geleerden, zoals Saeed 
Raslaan, het toegestaan hebben gemaakt voor Generaal Al-Sisi om de Moslim demonstranten Egypte 
in koelen bloede uit te moorden. En het ironische is dat ze de Mujahideen dan nog durven uit te 
maken voor Khawaridj en Takfiries, omdat ze het bloed van onschuldige Moslims zouden vergieten.  
 
Zij hebben vaak de karaktereigenschappen waar ze anderen voor beschuldigen, ze beschuldigen 
anderen voor Hizbiyah (partijgeest) terwijl ze zelf de grootste Hizbiyah vertonen: ze hebben zich 
volledig geïsoleerd van de Djama’ah. En zij hebben vooral vele karaktereigenschappen van de 
Khawaridj, terwijl ze anderen hiervoor uitmaken. Het waren de Khawaridj die de Moslims aanvielen 
en de Kufaar met rust lieten. Toen de Khawaridj sekte, Abdullah ibn Khabab, deze zoon van een 
Metgezel, hadden beetgepakt, samen met zijn zwangere vrouw, bonden ze hen vast en namen hen 
mee. Onderweg zag een van hen een dadel, die op de grond was gevallen in de tuin van een Christen. 
Hij wilde het oprapen en opeten, een ander van de Khawaridj zei tegen hem “Vrees Allah, wil jij 
onrechtmatig een dadel eten van een Dhimmi zonder hem eerst toestemming te vragen!” Dus liet hij 
het liggen en liepen ze verder. Onderweg kwamen ze een zwijn tegen, een van hen trapte 
ertegenaan en heften zijn zwaard op om het te doden. Een andere van de Khawairidj zei tegen hem 
“Nee! Wat doe jij, dit is het eigendom van een Dhimmi, het is niet toegestaan om zijn eigendom 
zomaar te doden!” Dus liet hij het gaan. Daarna pakte zij Abdullah ibn Khabab –deze zoon van een 
metgezel, deze vrome dienaar– en hebben hem gedood. En hier stopten ze niet, ze grepen de 
zwangere vrouw van Abdullah ibn Khabab en sneden haar buik genadeloos open. Dit is de realiteit 
van deze pro-Saudische sekte, ze hebben genade met de ongelovigen en de vijanden, ze hebben 
genade met de tirannen. De rechten en het bloed van de Moslims laat hen echter koud. Sterker nog, 
ze legaliseren het doden van onschuldige Moslim burgers. Zoals de Khawaridj sekte dit ook deed.  
 
Want hun sektarische liefde voor de tirannen gaat gepaard met een sektarische haat voor de Moslim 
burgers. Zo zei een geleerde van deze Dawah, Tal’at Zahraan, dat de Moslims in Syrië dit bloedvergiet 
hebben verdiend en dit zelf op zich hebben afgeroepen, omdat ze niet wilde luisteren naar de pro-
Saudische staatsgeleerden die demonstraties verbieden. Je zag ze bijvoorbeeld ook juichen bij de 
dood van de duizenden Moslims in Egypte, die tegen de coupe van Generaal Al-Sisi demonstreerden. 
Slechts omdat zij een grote haat koestert voor de Ikhwaan en elk andere Islamitische hervormings-
beweging –en vooral de Islamitische strijdgroepen. Je hoeft niet eens een Moslim te zijn om 
medelijden te hebben met deze burgers die in koelen bloede zijn gedood, maar zij koesteren geen 
loyaliteit op basis van broederschap, noch kunnen ze enig menselijk medelijden voor de burger-
slachtoffers opbrengen. Zelfs toen de Moslims in Gaza werden gebombardeerd en gedood door de 
Zionisten haalden zij hun schouders nonchalant op –want de Moslims in Gaza hebben zelf gestemd 
op Ikhwaanies (d.w.z. Hamas), dus ze hebben die ellende wel verdient. Ze waren zelfs blij met de 
dood van Ahmad Yaseen, de hoogbejaarde en verlamde Shaykh die door de Zionisten werd 
gebombardeerd in zijn rolstoel, want ach was toch een "Ikhwaani". Ook waren ze enorm blij toen 
Usama bin Laden werd gedood door de Amerikanen, want ach het was toch een "Khaaridji".  
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7. Seculiere helden  
En in deze ideologische oorlog wordt de Moslim Ummah niet alleen valse geleerden, maar ook valse 
helden voorgeschoven. Terwijl de Mujahideen van Islamitische verzetsgroepen zoals Jabhat An-Nusra 
worden gedemoniseerd in de media, worden de seculiere verzetsgroepen, in vooral de Arabische 
media, verheerlijkt en geprezen. En worden de vaak kleine overwinningen van deze verzetsgroepen 
overdreven vergroot en soms wordt hen zelfs operaties toegekend waar zij geen hand in hebben 
gehad. Dit, terwijl de Islamitische verzetsgroepen veel meer successen behalen op de grond.  
 
Deze selectiviteit zien wij herhaaldelijk in de Arabische media. Hoe komt dat? De reden is simpel, 
deze seculiere strijdgroepen vormen geen gevaar voor de tirannieke status quo in de Arabisch-
Islamitische wereld. Je mag in elke naam strijden, het secularisme, het liberalisme, het Baathisme, 
het Pan-Arabisme, het humanisme, de democratie, enzovoorts. Je mag in al deze namen strijden en 
verzet bieden, maar je mag niet in de naam van de Islam strijden en verzet bieden. Je mag niet 
strijden voor de Sharia of de terugkeer van het Islamitische Khalifaat, dit is ten strengste verboden. 
Want de tirannieke status quo in onze landen, het neokolonialisme, mag niet veranderd worden. Het 
is daarom dat Jabhat An-Nusra op de terroristenlijst van Amerika is komen te staan, en Het Vrije 
Syrische leger niet. Het is ook daarom dat Hezbollah, of zelfs Hamas, in meer of mindere mate 
worden getolereerd. Terwijl Hezbollah altijd werd verheerlijkt in de Arabische media, en als verlosser 
van Al-Quds werd gepresenteerd, werden de Islamitische strijdgroepen zoals Al-Qaedah hevig 
gedemoniseerd. Maar deze jarenlange media propaganda is door de oorlog in Syrië volledig ingestort 
–het is nu duidelijk wie de werkelijke verlossers zijn die hun bloed opofferen voor de Ummah.  
 
Terwijl de Mujahideen van Al-Qaedah hun levens opofferen voor het Syrische volk, offeren de 
Sjiitische milities van Hezbollah hun levens op voor het bloeddorstige regime van Bashar. De 
Mujahideen hebben deze milities al lang geleden ontmaskerd, maar veel Moslims lopen helaas 
constant achter de feiten aan, en luisteren niet naar deze welgemeende waarschuwingen.  
 
“De Amerikaanse troepen en hun media vermelden nooit –en zullen ook nooit in staat zijn om het te 
vermelden– de honderden Jihaad operaties gefilmd en uitgebracht door de Mujahideen. Indien Allah 
dit niet had gewild, en er geen Jihaad media was, en als de informatie hierover slechts beperkt was 
tot de verklaringen van het Amerikaanse leger en de Amerikaanse media berichten, dan zouden ze 
deze verliezen ongetwijfeld afgeschilderd hebben als grote overwinningen en veroveringen. 
Hezbollah en Hassan Nasrullah krijgen veel meer media-aandacht dan de Taliban. Dit is iets wat 
iedereen duidelijk kan zien. De Taliban vecht tegen een internationale coalitie van meer dan dertig 
landen, en worden belegerd door Pakistan in het Oosten en Iran in het Westen, maar ondanks dit feit 
hebben zij veel grotere gebieden en veel meer gevangenen bevrijd, en veel meer vijanden gedood 
dan Hezbollah. Maar zelfs na dit alles, krijgen ze minder aandacht in de media. 
 
Het geheim hierachter is dat de media, met name de Arabische media, een specifieke doelstelling 
heeft, ondanks hun beweringen van neutraliteit, objectiviteit, enzovoorts. Deze doelstelling tolereert 
de methodologie van Hezbollah; een partij die beweert Allah te vertegenwoordigen, maar 
tegelijkertijd ook seculier is. Het is betrokken bij seculiere politieke processen, ze aanvaarden 
internationale resoluties en de legitimiteit van de VN. Het beperkt haar zaak tot een klein stukje 
grond –zei zeggen dat hun doel is bereikt wanneer ze het bevrijden. Het roept totaal niet op tot de 
Jihaad om de Moslim landen te bevrijden en voor de terugkeer van het Khalifaat. Want Hezbollah 
gelooft dat het een misdaad is als de Ummah hun leider kiezen middels onderlinge overleg (Shura). 
Dus zij kunnen tot overeenstemming met Hezbollah komen. Zij kunnen met hen onderhandelen en 
hen gebruiken als een bokkerende muur tegen de Jihaad operaties gericht op UNIFIL of Noord-Israël.  
 
Aan de andere kant, zijn deze belangen tegen het oprichten van de Sharia en iedereen die oproept 
om de huidige wereldorde te verwerpen –en duidelijk maakt dat deze orde gebaseerd is op 
onderdrukking en onderwerping, vooral tegen de Moslims– en iedereen die oproept om de Moslim 
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landen te bevrijden en het Islamitische Khalifaat op te richten dat hen zal verenigen, en iedereen die 
Israël ziet als een misdaad dat verwijderd moet worden. Daarom krijgt Hezbollah veel aandacht in de 
media, terwijl de successen van het Islamitisch Emiraat in Afghanistan nauwelijks aan bod komen.  
 
Ik zeg tegen de broeders in de media, moge Allah jullie de grootste beloning schenken voor jullie 
diensten voor de Islam en Moslims. Jullie hebben de westerse media afgod vernietigd, en hun 
leugens, vervalsingen en verdraaiingen ontmaskerd. En bieden de correcte informatie aan over de 
veldslagen welke lang verborgen werden gehouden door media kanalen die neutraliteit en waarheid 
claimen. Jullie hebben het meest belangrijke wapen van de kruisvaarders te niet gedaan in hun 
ideologische media oorlog tegen de Moslims. Weet dat jullie hiermee de Ummah verdedigen.” 216 
 
Er heerst helaas ook een mentale verslagenheid bij velen, ze zijn mentaal gekolonialiseerd. Sommige 
Moslims erkennen dat de strijd noodzakelijk is, maar weigeren hier het woord Jihaad voor te 
gebruiken, en gebruiken woorden zoals verzet (Muqawama) omdat dit politiek correcter klinkt. De 
Moslims mogen zich verdedigen tegen onrecht, zolang dit niet gebeurt met een religieus motief en 
volgens Islamitische richtlijnen; eisen van het westen waar sommige zwakke Moslims voor bezwijken.  
 
“Een van de vreemdste dingen om op te merken is dat we in een tijd leven waarin sommige Moslims 
in verlegenheid zijn gebracht om de verzen en Ahadeeth over de Jihaad te citeren in het bijzijn van de 
ongelovigen. Ze wensen dat deze verzen en Ahadeeth verwijderen konden worden uit de Quran en 
Sunnah zodat ze niet worden bekritiseerd. Als ze dit niet kunnen uitwissen, dan proberen ze het 
verkeerd te interpreteren, en verdraaien ze de betekenissen zodat ze passen bij de wensen en 
verlangens van hun meesters. Ik zal niet zeggen zodat ze passen bij hun eigen wensen en verlangens, 
want ze zijn te zwak om hun eigen wensen en verlangens te hebben. Eerder, zijn het de wensen en 
verlangens van hun meesters en onderwijzers, waaronder de missionarissen en kolonialisten.” 217 
 
De Moslims moeten zich bevrijden van deze slaafse mentaliteit, men zal geen waardigheid en eer 
winnen op deze manier. Eerwaardigheid vindt een Moslim bij Allah en in onze Ummah.  
 
Allah zegt: “Waarschuw de hypocrieten dat er een pijnlijke straf op hen staat te wachten. Diegenen 
die de ongelovigen in plaats van de gelovigen als bondgenoten nemen; is het de eer die ze bij hen 
zoeken? Voorwaar alle eer behoort aan Allah.. Diegenen die een afwachtende houding aannemen, 
en als jullie een overwinning ten deel valt van Allah, zeggen zij “Wij waren toch met jullie?” En als 
deze de ongelovigen ten deel valt, zeggen zij “Hebben wij jullie niet geholpen, en hebben wij de 
gelovigen niet van jullie weerhouden?”.. Zij waaien onzeker heen en weer. Zij behoren niet tot de 
enen noch tot de anderen.. Oh jullie die geloven! Neemt de ongelovigen niet tot bondgenoten i.p.v. 
de gelovigen, willen jullie Allah een duidelijk bewijs tegen julliezelf geven?” *An-Nisaa, 138 t/m 144]  
 
8. Propaganda flaters  
Een momenteel populaire maar ronduit belachelijke beschuldiging, is de Sjiitische en Alawietische 
propaganda dat de Mujahideen in Syrië, voor de belangen van de Golfstaten vechten, of belachelijker 
nog, de belangen van Amerika. Hoe kunnen de Mujahideen die de corrupte Golfstaten jarenlang 
ontmaskeren, en oproepen tot opstand tegen hen, nu ineens voor hen strijden? Hoe kunnen de 
Mujahideen die Amerika hebben verpletterd in Iraq en Afghanistan, nu ineens voor hen strijden?  
 
“Sommige beschuldigen ons dat wij de belangen van de Arabische Golfstaten dienen. Er is een 
spreekwoord dat luidt: als je een leugenaar bent, heb dan op zijn minst een goed geheugen. Met de 
genade van Allah zijn wij degene die de grootste rol hebben gespeeld in het ontmaskeren van het 
verraad van Golfstaten leiders tegen de Moslim Ummah, sinds hun samenzwering tegen de 
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Palestijnse revolutie in 1936 en hun bondgenootschap met Roosevelt vlak voor het einde van de 
tweede wereldoorlog, en hun deelname in de Kruisvaarten tegen Iraq en Afghanistan, enzovoorts. 
Sterker nog, wij dagen hen uit om zo duidelijk en expliciet te spreken als Al-Qaedah in hun verzet 
tegen de corrupte regerende families in de Golfstaten, of zelfs de rest van de Islamitische wereld. 
 
Iran is ontmaskerd voor de Islamitische wereld, het is duidelijk dat zij niet deel uit maakt van het 
verzet, integendeel tot wat zij en hun aanhangers beweren. Eerder is het een onderhandelaar, en is 
het bereid om de Moslims te verkopen aan de Kruisvaarders, als het ervan overtuigd is dat deze 
samenwerking haar eigen begrensde belangen behartigd. Iran beschouwt de Jihaad in Palestina en 
Libanon als geldig, maar ziet deze als verboden in Iraq en Afghanistan. Geen enkele uitspraak is 
gegeven door een Sjiitische geleerde, binnen of buiten Iran, met het oordeel om te vechten en de 
wapens op te pakken tegen de Amerikanen in Afghanistan en Iraq. Sterker nog, het tegendeel is 
waar, elke verklaring die ze maken is een oproep tot vrede en geen verzet bieden. Amerika de ‘de 
grote satan’ is de ‘bevoorrechte partner’ geworden in Iraq en Afghanistan. Er is niets mis met de VS 
Kruisvaarten en bezettingen van Afghanistan en Iraq. Sterker nog, er is zelfs niets mis met het 
beschieten van het graf van Ali, maar oh wee als een stukje Iraans grondgebied aangeraakt wordt.  
 
En met de genade van Allah hebben wij de rol van de Arabische landen en hun bondgenootschap in 
de Kruisvaart tegen de Moslim wereld ook ontmaskerd. En met de genade van Allah hebben we de 
rol die hierin gespeeld werd door de mariniers-geleerden (staatsgeleerden) ook ontmaskerd, en van 
hun geëist om berouw te tonen voor hun schandalige uitspraken, en om vergiffenis van de Moslim 
Ummah te vragen voor deze historische fout. En we hebben de rol van de officiële en semiofficiële 
staatsgeleerden in het Arabische schiereiland, en elders, ook ontmaskerd, wat betreft de 
dienstbaarheid die ze aan de Kruisvaarders hebben aangeboden tegen de Moslim wereld. Shaykh 
Usama bin laden heeft de Moslim Ummah en de waarachtige geleerden ook opgeroepen om deze 
geleerden te ontmaskeren en een lijst op te stellen met hun namen, hun uitspraken, en hun 
standpunten waarin zij steun bieden aan de Kruisvaarders tegen de Islam en Moslims.” 218 
 
En de Golfstaten kotsen exact dezelfde propaganda uit, en beweren op hun beurt weer dat de 
Mujahideen de belangen van Iran dienen, en eropuit zijn om de overheden in de Golfstaten te 
destabiliseren, op orders van Iran. Hoe blind moeten de mensen zijn die dit geloven? Ziet de gehele 
wereld niet hoe de Mujahideen de Sjiitische milities in Iraq en Syrië aan het vermorzelen zijn?  
 
In de Syrische oorlog is Iran met haar Sjiitische Hezbollah militie, duidelijk door de mand gezakt. De 
Mujahideen hebben de verraderlijke rol van Iran al eerder ontmaskerd, samen met de tirannieke 
marionettenregimes in de Arabische landen. Dit werd helaas naar dovemans oren gericht. Maar na 
de Syrische oorlog moet de verraderlijke positie van Iran toch echt wel duidelijk zijn geworden. Enn 
hoe kan Iran dat Amerika heeft geholpen in de oorlog van Iraq en Afghanistan, samen met de 
Golfstaten nota bene, nu ineens de held zijn die zich tegen het westen verzet? Iran is een nederig 
land dat wanhopig op zoek is naar acceptatie van het westen, dus in welke zin vorm het een gevaar?  
 
“Het charmeoffensief van de nieuw Iraanse president Rouhani lijkt geen grenzen te kennen. 
Felicitaties aan het adres van de joden, de vrijlating van gevangenen en plannen om met westerse 
waarnemers samen te werken inzake het nucleaire programma –niets lijkt hem te ver gaan. In een 
interview met NBC zei hij dat Iran nooit een kernwapen heeft gewild of zal produceren. Zijn 
verzoenende houding doet de hoop groeien. Iran heeft zich bereid getoond om zijn verrijking van 
uranium tot 20% te staken en meer inspecties toe te laten. Ook op het punt van Israël gloort er hoop 
aan de horizon. Gevraagd naar zijn standpunt over Israël zei hij in het interview: “We zoeken geen 
oorlog met welk land dan ook. We zoeken vrede en vriendschap tussen de landen in de regio.” 219 
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