As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Actueel
Imdadia seminar: Besluitvorming
Op 7 februari organiseerde Imdadia Isha’at Islam, een
afdeling van de S.I.V., haar zesde jaarlijkse seminar, ditmaal
met als onderwerp ‘Besluitvorming’. Bij dit seminar was een
vijftal inleiders betrokken. Riaz Ahmadali had het over de
Islamitische visie op besluitvorming. Uit de Koran en
overleveringen van de Profeet Mohammed (vzmh)
extraheerde hij zeven stappen om te komen tot een goede
besluitvorming, namelijk: [1] raadpleeg de Koran; [2]
raadpleeg overleveringen van de Profeet Mohammed, [3]
pleeg overleg met deskundigen in de kwestie; [4] vraag
Gods leiding en neem ook de tijd om naar Hem te luisteren
vanuit het innerlijk; [5] gebruik ook het
verstand bij de besluitvorming (voor en
tegen afwegen, rekening houden met
religieuze, maatschappelijke, etnische e.a.
achtergronden, etc.); [6] neem een besluit
altijd vanuit een oprechte intentie; [7]
gebruik altijd vriendelijke taal bij de
discussies rondom de besluitvorming om
zodoende het proces te vergemakkelijken.
Inleider Faried Pierkhan, directeur van
FAFAM Publishing, besprak de methoden van
besluitvorming binnen het bedrijf. Hij gaf o.a. aan
dat besluiten nimmer correct kunnen zijn als de
doelstellingen niet realistisch zijn.
Inleider mr. Bas Ahmadali sprak vanuit zijn ervaring

Maatschappij
OPEN BRIEF
Aan: Alle imams in Suriname
Betreft: Aanpak corruptie
Geachte eminente en heilige geleerden,
Assalaamoe ‘alaikoem.
Hierbij vragen wij uw onverdeelde en welwillende
aandacht voor het volgende.
'Suriname verliest strijd tegen corruptie in 2008',
kopte dagblad DWT van 18 nov. 2009.
In het maandblad Internationale Samenwerking
van december 2009 staat o.a. op bladzijde 8, dat
Afghanistan een van de meest corrupte landen van
de wereld is. Voor alles moet je steekpenningen
(smeergelden) betalen. De voorzitter van de NAVO
zei: het grootste gevaar in Afghanistan is niet de
Taliban, maar de corruptie.
Naar aanleiding van het bovenstaande vragen wij
u beleefd zich nog meer in te zetten voor de
bestrijding van corruptie, in het bijzonder het
nemen en geven van steekpenningen (zie Koran
2:188 en Ar-Risaalah d.d. 21/11/2009). En die inzet
houdt in dat u de Vrijdagpreken en andere
gelegenheden te baat neemt om dit onderwerp
aan te kaarten (zie ook Koran 3:104).
Wij hopen dat u gevolg zult geven aan ons verzoek
zodat met uw niet-aflatende inzet land en volk er
profijt van zullen hebben. En moge uw stem in
deze strijd luid genoeg klinken zodat het ook
buiten de grenzen van Suriname weergalmt (zie
ook Koran 22:26-27).
De Profeet Mohammad (vzmh) heeft gezegd dat
als drie groepen goed zijn, het goed zal gaan met
de samenleving; en als die groepen corrupt bezig
zijn, dan zal het slecht aflopen met de
samenleving. Die drie groepen zijn de regeerders,
de kapitalisten en de geestelijken
(laatstgenoemde groep moet niet collaboreren met de
twee andere groepen, maar ten alle tijde
onafhankelijk en onpartijdig zijn).
Wij besluiten met Koran 30:41: “Fasaad (corruptie;
chaos; vervuiling van geest en milieu) is op het
land en de zee zichtbaar door wat de mensen
hebben verricht, zodat Hij (Allah) hun een gedeelte
van wat zij hebben gedaan, doet proeven (ervoor
straft), opdat zij berouw mogen tonen."
Wassalaam,
Ahmad Jhawnie

Spiritueel

over besluitvorming in het politiek-maatschappelijk verkeer,
rekening
houdende
met
invloeden
van
geloof,
bevolkingsgroep, regelgeving, woonomgeving en de effecten
voor mens en maatschappij. Hij gaf diverse criteria aan
waaruit men kan afleiden of een genomen besluit goed of
fout is. Ook gaf hij voorbeelden van strategische besluiten
die op het eerste gezicht verkeerd leken, maar achteraf een
zeer positief resultaat opleverden.
Inleiders Levina Schüller en Sharda Ahmadali-Doekhie
bespraken verschillende mentaliteiten die de besluitvorming
kunnen beïnvloeden, namelijk de win-verlies, verlies-win,
verlies-verlies en win-win mentaliteit. Het advies was om bij
besluitvorming
zoveel
mogelijk een win-win
houding te volgen. Bij de
werkgroepen
werden
dilemma’s voorgelegd die
volgens
het
win-win
model moesten worden
uitgewerkt.
De deelnemers toonden
zich na afloop zeer
positief over het seminar.

Een deel van het publiek
In memoriam:

Irshaad Djoemai
27-4-1976 - 2-2-2010
Op 2 februari j.l. overleed op 33jarige leeftijd Irshaad Djoemai, na
ongeveer 10 jaren ziek te zijn
geweest. Inna lillaahi wa inna
ilaihi radji-un (van Allah zijt gij en
tot Hem zult gij wederkeren).
Hij was voorzitter van de
Jongerencommissie van de
(S.I.V.) van 1999-2001. In 2001
vertrok hij naar Nederland om
voor zijn ziekte te worden
behandeld; hierdoor moest hij
ook zijn medische studie in het
vierde jaar afbreken.
In 2003 keerde Irshaad terug
naar Suriname, na door de artsen
in Nederland al nagenoeg te zijn
opgegeven. Hij werkte vanaf zijn
terugkeer ongeveer een jaar bij
het Instituut voor Islamitische
Studies en Publicaties (IVISEP)
als secretaris, Islamleraar en
technisch medewerker. In deze
periode leverde hij een bijdrage
aan de publicatie van de nieuwe
editie van de Koranvertaling van
maulana
Muhammad
Ali
(gepubliceerd in 2004 door
stichting AAII, Den Haag) die hij
taalkundig heeft helpen nakijken;

ook de index van dit volumineuze
werk is door hem in elkaar gezet.
Ook een nieuwe editie van het
boek 'De Religie van de Islam'
van maulana Muhammad Ali,
enige jaren terug uitgegeven
door Ulamon in Nederland, is
volledig door hem nagekeken.
Verder is Irshaad als redactielid
en layout medewerker verbonden
geweest aan de tijdschriften An
Nur (S.I.V.), De Dageraad
(IVISEP)
en
Iqro'
United
(Stichting Al-Ummah United).
Na zijn periode bij IVISEP trad
Irshaad in dienst bij het
Surinaams Rode Kruis. Ondanks
het feit dat hij door de
Nederlandse artsen al nagenoeg
was opgegeven, heeft hij na zijn
terugkeer uit Nederland nog
meer dan 6 jaren actief
geparticipeerd
aan
het
maatschappelijk en religieus
leven.
Op 2 februari 2010 kwam aan de
aardse loopbaan van Irshaad –
toch nog onverwacht – een eind.
Onze bede is dat Allah zijn goede
daden zwaar moge laten wegen
op de Dag des Oordeels en hem
een hoge plaats moge schenken
in het Hiernamaals. Amien!

Citaat

Let niet op mensen die alleen maar
adviezen geven met de mond; let vooral op
heb die zelf het goede voorbeeld geven en dus
de wijsheid zelf (ook) in praktijk brengen.

Bekrompen denken
Bekrompen denken wordt gedefinieerd als
gebrek aan tolerantie, of niet de mentale
gave hebben om verder dan de oppervlakte
te zien en onderliggende waarheden te
ontdekken. Vele mensen lijden hieraan, met
als belangrijkste reden onwetendheid, de
onkunde om dit tekort in te zien en
corrigerend op te treden. Deze situatie
wordt erger als de onwetende zichzelf
beschouwt als het voorbeeld van wijsheid,
en zo iemand kan - vooral als hij een hoge
positie bekleedt - onnodige schade
toebrengen aan zijn familie, een
gemeenschap, of zelfs een heel land.
Gebrek aan inzicht kan ook leiden tot
bekrompenheid door het eigen denken
negatief te beïnvloeden. Inzicht is een
zeldzame deugd, en geheel tegengesteld
aan onwetendheid. Iemand die gebrek
heeft aan inzicht kan misschien wel kennis
hebben, maar hij kan geen voordeel halen
uit die kennis omdat hij de analytische
vaardigheden niet heeft. Mensen met
inzicht passen hun kennis toe naar gelang
de situatie waarvoor ze staan. Via hun
inzicht kunnen ze dingen zien die anderen
niet zien. Ibn ul Qayyim, een bekende
Islamgeleerde en schrijver, zei: "Iemand
kan een tekst lezen en daaruit een of twee
lessen leren, terwijl iemand anders een- of
tweehonderd lessen eruit haalt."
Blinde imitatie creëert een ander obstakel
naar onze intellectuele groei. De twee
wereldoorlogen van de vorige eeuw zijn
goede voorbeelden van deze handicap,
waarbij wrede leiders de opinie van hun
volk zodanig kunnen manipuleren, dat deze
geen eigen mening kunnen vormen.
Sommigen kijken uit gewoonte vanuit een
bepaalde hoek naar zaken en accepteren
dit als waarheid, zonder erbij stil te staan
dat er nog een andere zijde aan het verhaal
kan zijn, of dat de realiteit hemelsbreed kan
verschillen van de uiterlijke verschijning. In
het volgend Koranvers bijvoorbeeld, legt
Allah uit dat de uiterlijke verschijning van de
hypocrieten niet waarheidsgetrouw is:
"Wanneer jij hen ziet, dan schep jij behagen
in hun verschijning; en wanneer zij spreken,
luister jij naar wat zij zeggen." En dan geeft
Hij de volgende waarschuwing: "Zij zijn de
vijand, dus houd hen in het oog!” (63:4).
Verder zijn sommigen onder de indruk door
grote aantallen, ongeacht de kwaliteit.
Verwijzend naar de oorlog van Hunain, zegt
Allah: "Op de dag van Hunain waren jullie
onder de indruk van jullie aantal, maar jullie
hadden er niets aan." Maar "als er onder
jullie twintig standvastigen zijn, zullen zij er
tweehonderd overwinnen." Dit betekent
uiteraard niet dat de uiterlijke verschijning
genegeerd moet worden of dat de
hoeveelheid niet relevant is. Deze zaken
moeten niet op zichzelf staand worden
beschouwd,
maar
moeten
worden
beoordeeld aan de hand van inzicht en
gezond verstand.
Het falen om prioriteiten te stellen of juist
van onjuist te onderscheiden, zal leiden tot
het verlies van zicht op het groter geheel.
Mensen zullen zich vaak richten op
kortetermijn doelen en zodoende de
langetermijn effecten van hun daden
negeren. Samen met onwetendheid,
bekrompenheid en gebrek aan inzicht
blijken zulke onvolkomenheden vaak
schadelijk te zijn voor de toekomst van
zulke personen.

