Tiesitkö tämän islamista?
Islam merkitsee alistumista
Sana islam on arabiaa ja merkitsee ”alistumista”; muslimi on ”alistuva” (H-A 2004: 157). Islam on samanaikaisesti petollista, kostavaa ja rankaisevaa Allahia palvova kultti, yhteiskunnan ja yksityiselämän kaikkia eri osa-alueita yksityiskohtaisesti säätelevä teokraattinen lakijärjestelmä sekä militaristis-ekspansiivinen poliittinen ideologia, joka tähtää koko ihmiskunnan alistamiseen shari’an
eli islamin lain totalitaariseen käskyvaltaan. Islam perustuu Mekassa syntyneen ja oman profeetallisen erityisasemansa tunnustamista
pakkomielteisesti vaatineen Muhammadin (570–632) ilmestyksiin,
jotka hän väitti saaneensa arkkienkeli Gabrielin välityksellä Allahilta, sekä Muhammadin sunnaan eli esikuvalliseen elämäntapaan.

Muhammad muslimien ikuisena esikuvana
Mitä tulee sunnaan, Hämeen-Anttila kirjoittaa: ”Sunna on sitova
esikuva muslimeille, ja jokaisen hurskaan muslimin velvollisuus on
noudattaa Muhammadin esikuvaa” (H-A 2001: 28). Lisäksi: ”Profeetta ei eläessään ollut toiminut yksinomaan senhetkisen tilanteen
mukaan vaan pitäen samalla silmällä myös tulevaisuutta. Profeetan
elämän yksityiskohdat oli tarkoitettu islamin yhteisön ikuisen jäljittelyn kohteeksi” (H-A 2004: 37). Tieto sunnasta on peräisin nk. haditheista, jotka ovat perimätietona välitettyjä lyhyitä kertomuksia
siitä, mitä Muhammad kussakin tilanteessa teki ja sanoi, sekä mm.
Muhammadin elämäkerrasta, jossa on seikkaperäisesti kuvattuna
kaikki Muhammadin sotaretket ja hänen vastustajiinsa kohdistamat
julmuudet. Muslimeille Muhammad on täydellinen ihminen (al-insan al-kamil) ja Koraanin (33:21) mukaan ”Allahin lähettiläässä on
kaunis esikuva niille, jotka uskovat kohtaavansa Allahin viimeisenä
päivänä ja ajattelevat paljon Häntä.” Mutta millainen tuo esikuva on?
Muslimioppineiden tapa vaatia islamin ja profeetta Muhammadin arvostelijoiden tappamista on peräisin Muhammadilta itseltään,
jolla oli tapana antaa murhakäskyjä kriitikoidensa eliminoimiseksi:
Kun Allahin lähettiläs palasi Medinaan Ta’ifin piirityksen jälkeen, Bujair ibn Zuhair kirjoitti kirjeen veljelleen Ka’bille (ibn
Zuhairille) ja kertoi, kuinka Allahin lähettiläs oli Mekassa surmauttanut häntä kiusanneita ja runoillaan pilkanneita ihmisiä.
Hän kertoi myös, että loput Quraishin runoilijoista, kuten Ibn azZiba’ra ja Hubaira ibn Abi Wahb, olivat paenneet eri puolille
maata. (Ibn Hisham: 416)
Kuultuaan, mitä hän (Asma bint Marwan) oli sanonut, lähettiläs
sanoi: ”Kuka hankkiutuu puolestani eroon Marwanin tyttärestä?
‘Umayr bin ‘Adiy-al-Khatmi, joka oli hänen seurassaan, kuuli
tämän ja meni samana yönä hänen taloonsa ja tappoi hänet. (Ibn

Herrasi antoi enkeleille ilmoituksen: ”Minä olen teidän kanssanne.
Vahvistakaa niitä, jotka uskovat. Minä asetan pelon uskottomien sydämeen. Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja raajansa!” (Koraani 8:12)

Koraani
Muhammadin ilmestykset on koottu Koraaniin, jotka koostuvat 114
suurasta eli luvusta. Samaan aikaan kun muslimit pitävät Koraania
Allahin omana ja aina olemassa olleena arabiankielisenä puheena,
Koraanin (2:106) itsensä säätämän kumoamisperiaatteen mukaisesti
aina silloin, kun jakeet ovat keskenään ristiriidassa, Muhammadin
myöhemmin saamat ilmestykset kumoavat hänen aiemmat ilmestyksensä! Niinpä Koraanin vihaa lietsovat, aseelliseen jihadiin ja
uskottomien tappamiseen yllyttävät ja marttyyriutta (shahida) ihannoivat jakeet (ks. esim. H-A 2001: 65–98), jotka ajoittuivat islamilaisen ajanlaskun alkupisteen (hijra, v. 622) jälkeiseen nk. Medinan
kauteen, kumoavat varhaisemman Mekan kauden suurien suvaitsevammat jakeet, ja juuri nämä ”kumoavat” (nasikh) sotaisat jakeet
toimivat tänäkin päivänä inspiraation lähteenä globaalia jihadia eri
puolilla maailmaa käyville mujahidineille, islamin uskonsotureille.
Kun kohtaatte taistelussa uskottomia, sivaltakaa heitä niskaan!
Kun olette alistaneet heidät, sitokaa heidät köysiin vapauttaaksenne heidät joko suosionosoituksena tai lunnaita vastaan. Tehkää näin, kunnes sodan taakka on laskettu selästänne. Jos Allah
tahtoisi, Hän selviytyisi heistä itse, mutta Hän tahtoo koetella
teitä toisillanne. Niiden teot eivät mene hukkaan, jotka surmataan Allahin tiellä. Allah johdattaa heidät, pitää heistä huolen ja
kokoaa heidät Paratiisiin, josta Hän on kertonut heille. (Koraani
47:4)

”Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota,
vaan yksin Allahia (koko maailmassa), mutta jos he herkeävät
(palvomasta muita Allahin lisäksi), tietää Allah, mitä he tekevät.” (Koraani 8:39) / ”Kun rauhoitetut kuukaudet (islamilaisen kalenterin 1., 7., 11. ja 12. kuukausi) ovat kuluneet, tappakaa uskottomat missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät rukouksensa
ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa. Allah on Anteeksiantava.” (Koraani 9:5) — Tämä jae tunnetaan Ayat al-Sayfina (Miekkajakeena). Nämä ja vastaavanlaiset jakeet kumoavat
ne Koraanin jakeet, joissa sanotaan, ettei ole pakkoa kääntyä
muslimiksi. (Islam QA: 34770)

Ishaq: 675–676)

Muhammad osallistui itse 27 taisteluun, minkä lisäksi hän määräsi
pantavaksi täytäntöön 38 ryöstöretkeä (Ibn Ishaq: 659–660). Banu
Quraiza -heimon joukkomurhan yhteydessä Muhammad mestasi
600–900 vangitsemaansa quraizalaismiestä (Ibn Hisham: 320–321):
Kun quraizalaiset olivat antautuneet, Allahin lähettiläs vangitsi
heidät Medinassa Bint al-Harithin taloon. Sitten hän lähti Medinan torille — tämä on yhä samalla paikalla — kaivatti sinne kaivantoja ja lähetti hakemaan quraizalaisia. Hän hakkautti heidän
kaulansa poikki noiden kaivantojen partaalla. Quraizalaiset tuotiin teloitettavaksi pieninä ryhminä. (...) Kaikkiaan quraizalaisia
oli kuusi- tai seitsemänsataa; jotkut jopa sanovat heitä olleen
kahdeksan- tai yhdeksänsataa. (Ibn Hisham: 320–321)
Muhammad ei ainoastaan murhannut ihmisiä ja ryöstänyt heidän
omaisuuttaan, vaan myös osoitti ennakkotapauksellaan, että jopa kiduttaminen on laillinen keino sotasaaliin ryöväämiseksi:
Allahin lähettilään luo tuotiin myös Kinana ibn ar-Rabi’, jonka
hallussa Nadir-heimon aarteet olivat. (…) Allahin lähettiläs käski az-Zubair ibn al-Awwamia: ”Rankaise häntä, kunnes saat hänestä kaiken irti!” Az-Zubair iski hänen rinnastaan tulta tulikivillä, kunnes hän oli kuolla. Lopulta Allahin lähettiläs antoi Kinanan Muhammad ibn Maslamalle, joka surmasi hänet kostoksi
veljestään Mahmudista. (Ibn Hisham: 362)
Muhammad, jolla oli 13 vaimoa ja lisäksi tuntematon lukumäärä
ryöstöretkiltä sotasaaliiksi kaapattuja jalkavaimoja, oli yhdynnässä
lempivaimonsa Aishan kanssa tämän ollessa vasta 9-vuotias ja leikkiessä vielä nukeilla (Bukhari 8:3311):
Profeetta kirjoitti (aviosopimuksen) Aishan kanssa tämän ollessa
6-vuotias ja pani avioliiton täytäntöön tämän ollessa 9-vuotias,
ja Aisha oli hänen kanssaan yhdeksän vuotta (ts. hänen kuolemaansa asti). (Bukhari 7:62:88)

Mitä tarkoittaa shari’a?
Shari’a eli islamin laki perustuu Koraaniin ja sunnaan, ja se säätelee
muslimien elämää sen pienimpiäkin yksityiskohtia myöten niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Hämeen-Anttila kuvaa shari’aa
seuraavasti: ”Shari’an oikeuslähteinä toimivat Koraani, hadithit, op-

www.sitatoiminta.wordpress.com

pineiden konsensus (ijmá) ja analogia. Näistä oppineiden konsensus, yhteinen mielipide, ei toimi enää uutena oikeuslähteenä, vaan
viittaa lakikoulukuntien vakiintumista edeltäneeseen aikaan. Koska
shari’an oikeuslähteet ovat historiallisia ja lopullisia (Koraani, hadithit ja jo määritelty konsensus eivät voi enää muuttua, analogia
puolestaan toimii näiden kolmen pohjalta), ei myöskään shari’a voi
muuttua, ainakaan teoriassa. Enintään vain tulkinta voi kehittyä, ja
tämänkin on vaikeata, koska lakikoulukuntien klassiset esitykset
ovat hyvin yksityiskohtaisia eivätkä jätä paljon tilaa uudelle tulkinnalle. Koska shari’a on uskonnollinen, pyhä laki, se ei ole muutettavissa ihmisten päätöksellä. Tästä syystä islamin lakia ei voi muuttaa
esim. poliittisista tai yhteiskunnallisista syistä; lainsäädäntövallasta
ei oikeastaan islamissa voi puhua. Ainoa lain säätäjä on Jumala; ihmisten tehtävänä on vain tulkita Jumalan säätämää lakia.” (H-A
2001: 26.)
Shari’a ilmentää Arabian niemimaan keskiaikaista ajatusmaailmaa brutaaleine amputaatio-, kivitys-, mestaus-, ristiinnaulitsemisja raipparangaistuksineen. Shari’a mm. määrää, että muslimien on
pakollista rukoilla ja että heidät on teloitettava uskonluopioina,
mikäli he eivät suostu siihen. Se määrää kivittämään avionrikkojat
ja sodomian harjoittajat kuoliaiksi, alistamaan naisia ja lyömään heitä:
Mies on naisen pää, koska Allah on toisia suosinut enemmän
kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on
nöyrä ja vartioi siveyttään, koska Allah on antanut sen vartioitavaksi. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa
häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän
sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. Allah on Korkea,
Mahtava. (Koraani 4:34)
Shari’a kieltää musliminaisia avioitumasta ei-muslimien kanssa. Se
määrää verikoston pakolliseksi, paitsi jos omaiset suostuvat verirahaan tai jos uhri on uskonluopio tai jos muslimi tappaa ei-muslimin. Se kieltää vaimoja lähtemästä kodin ulkopuolelle ilman aviomiehen lupaa, ei-muslimia todistamasta oikeudessa muslimeja vastaan, ja se edellyttää, että raiskauksella on oltava vähintään neljä
miespuolista silminnäkijää, muussa tapauksessa raiskauksesta syytteen nostava nainen voi joutua itse syytetyksi aviorikoksesta. Se
määrää katkaisemaan varkaalta käden ja surmaamaan ristiinnaulitsemalla tai raajat ristikkäin katkaisemalla ylipäätään kaikki, jotka
”taistelevat Allahia ja hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät
tekemään pahaa” (Koraani 5:33), ja se määrää tappamaan kaikki ne,
jotka jättävät islaminuskon, kannustavat toisia kääntymään pois
islamista tai kritisoivat Muhammadia ja Allahin shari’aa.
Profeetta Muhammad: ”Jos joku vaihtaa islamin uskonsa, tappakaa hänet.” (Bukhari 9:84:57)
Shari’a määrää myös, että taisteleminen Allahin tiellä (al-jihad fi
sabil Allah) on kaikkien muslimien yhteisöllinen velvollisuus, ja
tätä taistelua koko ihmiskunnan alistamiseksi shari’an käskyvaltaan
kutsutaan jihadiksi. Sitä voidaan käydä esimerkiksi puheen, aseiden
tai rahan avulla (Islam QA: 26125). Muhammad selitti:
Minut on määrätty taistelemaan ihmisiä vastaan, kunnes he todistavat, että ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja että Muhammad
on Hänen palvelijansa ja Hänen lähettiläänsä, suuntaavat kasvonsa qiblaamme [rukoussuuntaamme] kohti, syövät mitä teurastamme ja rukoilevat tavallamme. (Abu-Dawud 14:2635)
Allah on komentanut meidät vaalimaan hänen uskontoaan ja
käymään jihadia Hänen vihollisiaan vastaan. Koraanissa on hyvin paljon jakeita, jotka komentavat pyhään sotaan vääräuskoisia
vastaan ja taistelemaan näitä vastaan, kunnes kaikki alistuvat yksin Allahille; niissä ilmaistaan selkeästi, että tämä on pakollista
ja määrätty meille. (Islam QA: 34830)
Shari’a on ristiriidassa lähes joka ainoan länsimaisen ihmisoikeusperiaatteen kanssa, eikä siinä ole sijaa demokraattisille instituutioille, vaan edustuksellisen demokratian ja maallisen hallinnon sijaan
islamissa vallitsee teokraattinen komento, jossa mullahit, muftit,
sheikit ja imaamit antavat fatwoja eli lainopillisia julistuksia yksinomaan islamin keskiaikaisten uskonnollisten tekstien pohjalta.
Muslimeilla on tapana soveltaa shari’aa vaivihkaa aluksi oman
yhteisönsä sisällä yksityisoikeudellisiin kysymyksiin. Isossa-Britanniassa shari’a-tuomioistuimet on jo otettu viralliseksi osaksi oikeusjärjestelmää (Sunday Times 14.9.2008), ja tilanne voi pian riistäy-

tyä käsistä koko EU:n alueella. Niissä Euroopan maissa, joissa on
paljon muslimeja, nämä ovat muodostaneet no-go-alueita (esim.
Malmön Rosengård), joissa poliisilla ja viranomaisilla ei ole enää
kontrollia, ja yhteisö on omaehtoisesti ottanut käyttöön shari’an. Ihmisoikeusliiton lokakuussa 2007 tekemän selvityksen mukaan Suomessa uskontoaan harjoittavista muslimeista 63 % oli shari’an noudattamisen kannalla silloin, kun se on ristiriidassa Suomen lain
kanssa (IOL 2007: 47–48). Britanniassa peräti 44 % muslimeista
haluaa eristäytyä muusta yhteiskunnasta ja elää omissa ghetoissaan
(Daily Star 21.1.2009); 40 % 16–24 vuotiaista musliminuorista haluaa shari’an käyttöönottoa ja 36 % on sitä mieltä, että uskonluopio
ansaitsee kuolemanrangaistuksen (Telegraph 29.1.2007). Britannian
muslimiopiskelijoista 28 % pitää tappamista islamin nimissä oikeutettuna, ja samoin kolmannes kannattaa maailmanlaajuisen islamilaisen kalifaatin perustamista (Telegraph 27.7.2008).

Pitäisikö islamisoitumisesta olla huolissaan?
Kyllä. Islamin tekemä jyrkkä ero muslimien ja uskottomien välillä,
islaminhylkääjien ja shari’an kritisoijien uhkailu ja näiden murhat,
pyrkimykset mukauttaa länsimainen yhteiskunta ja elämäntapa shari’an vaatimuksiin, muslimijärjestöjen ja poliittisesti korrektien islaminpuolustelijoiden pyrkimykset rajoittaa sananvapautta shari’an
kritisoimisen estämiseksi sekä mahdottomuus uudistaa islamia tai
tulkita sen pyhiä tekstejä uudessa valossa muodostavat uhan jokaiselle maalliselle yhteiskunnalle, jossa arvostetaan tasa-arvoa, yksilönvapautta ja muita ihmisoikeuksia.

Mitä voit tehdä?
Perehdy islamin omiin lähteisiin, Koraaniin, sunnaan, Muhammadin elämäkertaan ja siihen, mitä muslimit puhuvat keskenään ja
omissa tiedotusvälineissään (http://www.thememriblog.org). Huomaa, että shari’a velvoittaa muslimit valehtelemaan (taqiyya) ja kertomaan harhaanjohtavia puolitotuuksia (kitman) aina silloin, kun se
palvelee islamin etua tai suojelee muslimeja ongelmilta. Muslimien
edellytetään harjoittavan näennäistä mukautumista vieraan yhteiskunnan normeihin ja kätkevän todelliset aikeensa, kun muslimit
ovat vielä vähemmistöasemassa ja haavoittuvaisia:
Kun profeetta oli lähdössä ryöstöretkelle, hän aina teeskenteli
menevänsä jonnekin muualle, ja hänellä oli tapana sanoa: ”Sota
on petosta.” (Abu-Dawud 14:2631)
Kun muslimi elää ei-muslimimaassa (olipa maa islamille vihamielinen tai ei), hänen ei odoteta eroavan heistä (kuffareista) ulkoiselta olemukseltaan, koska siitä voi koitua haittaa. On suositeltavaa ja jopa pakollista, että mies näyttää toisinaan heiltä, jos
se palvelee jotain uskonnollista tarkoitusta, kuten islamiin kutsumista tai heidän salaisuuksiensa selville saamista, jotta niistä voi
kertoa muslimeille, heidän muslimeille aiheuttamansa vahingon
torjumista ja muita hyödyllisiä tarkoituksia. (Islam QA:2322)
Lue asiantuntevaa länsimaista kirjallisuutta islamista (esim. Spencer: Totuus Muhammadista) ja tutustu ex-muslimien näkemyksiin.
Aktivoidu ja käynnistä omia SITA-kampanjoita. Valitse edustajiksesi päteviä poliitikkoja. Tulosta, kopioi ja levitä tätä lehtistä!

Lähteitä ja linkkejä
http://www.jihadwatch.org (uutisia islamisoitumisesta)
http://europenews.dk/en (uutisia Euroopasta ja islamista)
http://www.libertiesalliance.org/?p=1227 (Homewife’s Kit, aktivistin opas)
http://aikapommi.wordpress.com (analyysi islamin psykologiasta)
http://monikulturismi.wordpress.com (shari’a monikulturismin huomassa)
http://sitatoiminta.wordpress.com (käynnistä oma SITA-kampanja!)
http://islamqa.com/en/ (Islam QA, online-fatwoja)
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