As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Actueel
“Moge Allah altijd met je zijn”
Deze woorden
sprak Muhammad Abdul Aziz
(Jermaine) Jackson uit kort na
het
overlijden
van zijn jongere
broer Michael,
die op donderdag
Michael Jackson (links) in Bahrein,
25 juni jl. de
waar hij enige tijd heeft gewoond
geest gaf. De
uitspraak deed eens te meer de vraag rijzen of
Michael de Islam als religie had aangenomen. "Toen
ik terugkwam uit Mekka heb ik hem een heleboel
boeken gegeven en hij heeft me een heleboel over
mijn geloof gevraagd en ik hem verteld dat het
vreedzaam en prachtig is", aldus Jermaine, die zelf
sinds 1989 Moslim is. Als het aan hem ligt, wordt
Michael met een Islamitische ceremonie ten grave
gedragen.
Volgens Telegraph.co.uk, Thesun.co.uk en andere
bronnen heeft de popster rond eind vorig jaar de
Islam als religie geaccepteerd, waarbij hij de
naam aannam van Mikaeel (de naam van een van
Allah’s engelen). Hij vond de hem aangeboden
alternatieve naam ‘Mustafa’ niet passend. De
ceremonie zou hebben plaatsgehad in Los
Angeles, ten huize van zijn vriend Steve Porcaro,
die de muziek heeft gecomponeerd van Jacksons
album ‘Thriller’. Volgens de bronnen zou Yusuf
Islam - vroeger bekend als de zanger Cat Stevens
- bij de ceremonie aanwezig zijn geweest. Yusuf
heeft dit echter ontkend.

Michael Jackson heeft zelf nooit bevestigd dat hij de
Islam als godsdienst heeft aangenomen. Wel was hij naar het schijnt - almaar op zoek naar geluk, gezien
het vele dat hij steeds ondernam om het zichzelf naar
de zin te maken. Wij bidden mee met Zahed
Amanullah, redacteur van Altmuslim.com, die op zijn
website schreef: “Hopelijk zijn de tranen, die hij vaak
genoeg de vrije loop liet in zijn eenzame wereld, nu
gedroogd.”

Essaywedstrijd VS ambassade Pakistan
Eerder dit jaar organiseerde de Amerikaanse
ambassade in Pakistan een essaywedstrijd met als
onderwerp:
“Belangrijke
uitdagingen
voor
Pakistaanse vrouwen in de 21-ste eeuw”. De eerste
prijs werd gewonnen door dhr. Amir Aziz, General
Secretary van de Lahore Ahmadiyya Anjuman, die
eerder dit jaar te gast was bij de Surinaamse
Islamitische Vereniging. Zijn essay is opgenomen in
het blad ‘Khabr-o-Nazar’ van de VS ambassade in
Pakistan, te downloaden op de site van de
ambassade: islamabad.usembassy.gov.

Hoe wij hier ook samen kwamen...

Een moskee
en een
synagoge,
vreedzaam
naast elkaar
aan de
Keizerstraat in
Paramaribo,
Suriname

Een unicum van Suriname is - in tegenstelling tot
vele andere landen waar mensen met
verschillende achtergronden elkaar niet kunnen
uitstaan - dat al deze groepen vreedzaam naast
elkaar leven. Dit Surinaamse unicum is reeds in
heel wat nationale en internationale publicaties als
positief voorbeeld aangehaald van een vreedzame
multiculturele, multiraciale en multireligieuze
samenleving. Daarom is 1 juli voor alle (grote)
bevolkingsgroepen in Suriname een belangrijke
dag; dankzij deze dag hebben onze voorouders de
gelegenheid gehad samen deze vreedzame
samenleving op te bouwen. Vandaar dat we niet
steeds moeten blijven foeteren op de vroegere
kolonisatoren, want “ala ogri e tya wan bun...”
Hoe wij hier ook samen kwamen, ja, hoe wij hier
ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij (allen)
verpand! Suriname, een land om trots op te zijn!

Slavernij en emancipatie
"En wat zal jou doen inzien wat de opwaartse weg is?
(Het is) het bevrijden van een slaaf, of het voeden ten
tijde van honger van een wees, nauw verwant, of de
arme, liggend in het stof. Dan behoort hij tot degenen die
geloven, en elkaar aanzetten tot geduld, en elkaar
aanzetten tot genade" (Koran, 90:12-17).
Op 1 juli j.l. herdacht
Suriname de afschaffing
van de slavernij in 1863.
Het
grote
"slavenreservoir" Afrika werd
vanaf de 14e eeuw
geëxploiteerd. De ontdekking van Amerika in
1492 leidde tot nieuwe
ontwikkelingen in de
slavernij. De indianen werden beschouwd als onwillige en
onbekwame werkers, en zodoende werden de
negerslaven uit Afrika aangevoerd naar de Europese
koloniën. Volgens minimale schattingen zijn ongeveer 20
miljoen Afrikanen als slaven verscheept.
In de 17e eeuw zijn de eerste aanzetten te vinden van
een anti-slavernijbeweging. De slavenhandel werd in de
19e eeuw afgeschaft, en na een lange strijd werd tussen
1830 en 1890 in vrijwel de hele wereld de slavernij
afgeschaft.
Er heerst een groot misverstand, dat de Islam slavernij
toestaat. De Koran stelt op verschillende plaatsen juist dat
het vrijlaten van slaven en krijgsgevangenen een goede
daad is (zie 90:12-16 hierboven, waar het bevrijden van
een slaaf wordt vermeld naast het voeden van een
hongerige). Merk op dat de Koran deze wijsheid meer dan
1400 jaar geleden vermeldde, terwijl 150 jaar geleden de
slavernij binnen de 'beschaafde' wereld nog in haar
bloeiperiode verkeerde!

Maatschappij

Eerder deze week hebben wij in Surinaamse
dagbladen artikelen van diverse auteurs gelezen,
die van mening zijn dat de emancipatieviering van
zeer groot belang is voor de Creoolse Surinamers.
Correct. Weinigen zien echter in dat 1 juli ook voor
andere bevolkingsgroepen een belangrijke dag is.
Het is immers de afschaffing van de slavernij
geweest, die het noodzakelijk maakte dat later
werkers uit andere werelddelen naar Suriname
werden getransporteerd om op de plantages te
arbeiden. Vanaf toen kregen we in Suriname de
Hindostanen, Javanen, Chinezen en nog veel
meer bevolkingsgroepen.

Spiritueel

Ied dagen vrij op New Yorkse scholen?
Op 30 juni jl. nam de Stadsraad van New York met grote
meerderheid een wet aan, die het mogelijk maakt dat
Ied ul-Fitr (herdenking einde Ramadan) en Ied ul-Adha
(offerfeest)
worden
toegevoegd
aan
de
feestdagenkalender van de openbare scholen.
Ongeveer 100.000
leerlingen,
ofwel
12%
van
de
schoolgaanden, belijden de Islam. De
stemming
was
echter niet bindend;
de
burgemeester
van New York, M.
Bloomberg, heeft het
laatste woord over dit besluit. Bloomberg is geen
voorstander van het invoeren van de Moslimfeestdagen
op de scholen. Zijn mening is dat niet alle godsdiensten
een plaats kunnen krijgen; alleen godsdiensten met een
groot aantal volgelingen onder de leerlingen. De huidige
schoolkalender erkent wel Christelijke feestdagen, zoals
Kerst, en Joodse feestdagen, zoals Yom Kippur.
Imam
Talib
Abdur-Rashid
waarschuwde
de
burgemeester ervoor dat zijn eventuele weigering om de
Moslimfeestdagen te erkennen, bij de volgende
burgemeestersverkiezing zou kunnen resulteren in groot
stemverlies voor hem onder de 600.000 Moslims die
New York telt.

Hoewel in vrijwel de hele wereld de slavernij is afgeschaft,
lijden velen mensen op de wereld nog steeds aan
verschillende vormen van slavernij, zoals drugsverslaving,
politieke verslaving (dictatuur), raciale slavernij
(discriminatie), slavernij aan de eigen lage begeerten
(hebzucht, arrogantie, seks, etc.), slavernij aan slechte
gewoonten
(roken,
dranken
drugsmisbruik,
gokverslaving), etc. Zolang deze zaken op grote schaal
voorkomen, moeten we helaas stellen dat de mensheid
anno 2008 nog steeds niet volledig geëmancipeerd is. Bij
het herdenken van de afschaffing van de slavernij is het
dus zeker gepast, dat wij ons voornemen om alle vormen
van slavernij af te schaffen, vooral de soorten die wij
onszelf opleggen. Zodoende zal de mensheid een steeds
hogere tree bereiken op de ladder van emancipatie.
Bron: A Spiritual Note (ivisep.org)
Foto: communities.zeelandnet.nl

Nieuwe salaat instructie CD uitgebracht
Afgelopen zondag werd tijdens een fundraisingsactiviteit
van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) door de
jongerencommissie van deze vereniging een instructie
CD gepresenteerd: “Hoe de Farz-salaat (het verplichte
gebed) te verrichten.” De CD is voorzien van
vier audio tracks; [1] de azaan (oproep tot het
gebed) [2] twee rakaat gebed; [3] 3 rakaat
gebed, en [4] 4 rakaat gebed. Deze tracks
draaien zowel op de computer als op een
audio CD speler; track 2 t/m 4 kunnen ook
als ‘digitale imaam’ worden gebruikt bij het
(leren) verrichten van het gebed.
Verder is de CD voorzien van een
PowerPoint presentatie met foto’s,
tekst
en
geluid,
die
de
verschillende onderdelen van het
gebed behandelen.
De CD is een goede aanloop naar
de Ramadan voor degenen die nog voor de
aanvang van de vastenmaand het gebed willen
leren. Naar verwachting zal de Ramadan rond 22
augustus van start gaan. Voor meer informatie over
de CD kan men terecht bij dhr. F. Khodabaks, tel.
8861468, of dhr. F. Bechoe, tel. 8593260.

