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Stationer under mina relationer med andra
Dr I(arnal Al-I{albawi

7 sep 2013

Det tir en rad orsaker, en del uppenbara en del fordolda, som fitt mig att skriva om

stationer i rnina relationer med andra. Fdrst i raden Zir ett ktinslosamt brev som iag fick
av herr Mahrnoud Al-Khalfi, ledare for Stockholms moske i Sverige. Han iir en

respektabel" ledande person inom den islarnska r6relsen i Europa. Jag har kiint honorn

under rner iin tre decennier som en person som organiserar seminarier. konferenser och

lestivaler. tar emot giister, viilkomnar dern och vakar over deras viilbeflnnande.

l)et st6r i brevet: "I)et verkar som det vi liiser och h6r om v6r broder, liirare och

uppfostrare dr Karnal Al-Halbawi iir n&got annat tin s6dan som vi liirt kiinna honom och

som vi liirt av honom. Kan dina brdder. dina kltra och dina elever i Sverige skingra

mdrkret och llilnna betryggande inforn-ration? llrevet ilr signerat "l)in bror Mahrnoud

Al-Khal1l"'. Budskapet i bro,et rir genom sitt ordval tydligt" liksom oron och ett visst

mAtt av bedrovelse. Brevet visar att det pratas och sprids saker om mig inom de islamska

kretsarna i Europa i allmiinhet. Det har forvanskat bilden av rnig och visat en annan

person iin den jag varit under mer iin fl,rtio 6r, det iir inte mina ord och min giirning som

liamstiills. Det gladde mig rnycket att det fanns efterlbliare och ledare i den islarnska

rorelsen. trots den avsiktliga smutskastningen, som scjker sanningen och verkligheten

bakorn l,ttrandcna, innan de siltter tilltro till vad sorn siigsi sidant sclm det inte anstir en

ttirnuftig rniinniska att tro pa. .lug rnenar s6dant sorn sprids om rnig inom de islarnska

rorelserna, inom deras olika niv6er av olika slag.

Detta artiga brev bemots av ett annat budskap av den sorn kallas den islamske

trinkaren. Det tir ett av tiotalet brev som .iag rnottager dagligen. Diir finns. tyviirr,

svorclomar". hot. srniidelscr. liirbannolser och srnutsigt sprAkbruk, s6dant som inte anst&r

en ntuslim. 'l-y Korancn lijrbjuder en uruslin-r att till och ured svzira over en otrogen:

"Skymla inte de otrogna, si att de inte av hlitskhet skyrnfar Gud i sin okunnighet".

Profeten, rnA Gud vlilsigna honom, sa: "En troende skall inte fbrtala, forbanna, bruka

skiindligt eller smutsigt tal". Detta tal av Profeten piminde mig om ett samtal i TV

mcllan mig och Safbr-rt I{iiazi. den rnuslirnske predikanten. under Rabaas dagar, m& Gud

viilsigna dern alla. Safout iliiazi sa: "[)en som skvrittcr vatten pi Mursi bestiinker vi med

blocl". Jag sa till hononi i debatten: '"I)ct som du hiinvisar till, Sheikh Safout, rymmer
elernent fi6n Okunnighetens tid, det iir l6ngt frfln den riittvisa och rilttflirdighet som

islam pf,bjuder". Han ltigade mig, och han var mycket artig i debatten: "Vad menar

du?" "Vad finns av Okunnighetens tid i detta?" Jag svarade honom: "Den hogsta

auktoriteten l0r var.ie rnr.rslim rir Korancn och den sanna liiran our Profetens levnadsslitt.

Han sa: "ja. dct strimmer". Jag svaradc honorn: "GLrd. den llogste, siiger: "Ni strall'a$g--.
,1 ,LLEG/. .

och de strallade pi samma slitl som ni blev straflade. Om ni har tfllamod sA pr.$an-derr{.
t6lmodigaste". Diirefter kom budet om tfllamod: "Ha t6larnod, endast
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du vara t6lmodig". Han sa: "Det du stiger lir korrekt, men jag anviinde bondernas spr6k.

Det har element av Okunnighetens tid, som till exempel i talesiittet "vi skall miita upp
1v6 m6tt it honom fdr ett rnfltt och tvh saa [rymdmitt, o. a.] for en saa". Det finns ett
ansenligt rnitt av hot i det. f'6rutom en enfaldig stolthet over sin styrka." D6refter
niirnnde jag ftrr honom vad en poet hade diktat om rimnet:

Vi dricker nlir vi kommer till det klara vattnet, andra iin vi dricker grumlat och lerigt
vatten. Ntir v6rt awanda spiidbam vuxit upp, knlibdjer hjiiltarna infor det och tillber oss.

Mannen liimnade debatten under stort lugn, mycket artig. Till och rned de som

arbetade pi kanalen I'orundrade sig 6ver honom. Jag liirnnar till liisaren att tolka hans

handlande. lians stitt at1 11y" hans tal orn sin koppling till Islarnska brodraskapet, efter att

de tvd demonstrantliigren vid Nahda och vid Rabaa Al-Adawiya brutis upp.

Jag ber liisaren om ursiikt fdr att ha niimnt brevet av den islamske trinkaren, som jag
hiinvisade till och som siindes med e-post I'rAn hans hemsida. Ddr kan man liisa foljande.
"l)en islarnske tiinkaren dr Muhammad Abbas skriver till forrlidaren och hycklaren Al-
I{albawi. I)r Karnal Al-llalbarvi..iag har svarat dig rncd berommande och lovprisande
brev. sotn ciu brukade skiclia till rnig ... Men.iag har inte varit tillfreds rned dig en enda

dag. Jag har for liinge sedan insett att du iir fullproppad rned din egen person och att du
inte rir troviirdig... Det iir ditt hat fbr att du inte fick tilltriida en post som driver dig och

som ffltt dig att forlora allt. Kanske du kommer ih&g att ndr jag triiffade dig, efter att ha

f6tt dina brev" dA upptriidde jag sorn orn jag inte kiinde dig, . . . Kanske iag skall rikta en

liiga till dig: Ar det riitt att en cell inorn statens siikerhetstiiinst blir den nya ledningen
lbr islarnska brdclraskapet'iJag vct att det lir sA li)r alla de andra particrna. De leds av

celler inom statens siikerhetsdtinst. Jag hade onskat att du och dr Muhammad Habib
hade utgjort undantag och inte fallit. ... Nu iir det bara han kvar, och jag tror inte att han

skall klara sig. Nei, mA Gud viilsigna dig i din nya uppgift med att skriva konstitutionen.
l)u viintar dig vilken uppgift som helst n[r du hoppat av lrirn islamska br6draskapet. Jag

gratulerar till en post sotn d.iivulen gliider sig over att den besiitts av dig. Observera: du

vet rnycket vlil attjag inte tillhor islamska brodraskapet. ... Men jag siiger sanningens

ord. 'till slut: ingen frid over dig, ingen banlhiirtighet och ingen viilsignelse fr&n Gud."
Det hiir var brevet frin den islamske tiinkaren dr Muhamrnad Abbas. Jag liimnar det

till den llisare sorn vill bekanta sig rned hur meningsmotsiittningar hanteras i islam och
dess berot'uda rnoral. Ja. visst hade.iag uttryckt rnin beundran for en del av hans artiklar
om korrupticln och ortittvisor under den avsatte Mubaraks dagar. pA samrna siitt som jag
uttryckt rnin beundran lbr artiklar av Abd Al-lJalirn Qindil, Alaa Al-Aswaani, Karirna
Al-Hafhaaivi, med f1era, fllosof-en Al-Bardais h6llning, Nationell fbreningen fbr
fbrlindring, rorelsen Kifaya, och fbr de I'orh6llningsslitt som klinnetecknade hela
oppositionen niir den gick emot Mubarak och hans korrumpering av det politiska livet,
och att I.rgyptens prcsident skall vara en strategisk skatt Itir Israel.

De diir artiklarna och lbrhillningssritten inifiin lbstcrlandel utgiorde briinsl
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upplevde nod och forfolielse. Men islamisterna tog inte del i detta, forutom vid enstaka

lillfiillen. Egyptiska riiddningsfionten, som grundandes i Storbritannien, fann inte nigot
eflbktivt bist&nd 1i6n den islamistiska r6relsen, inte ens iEuropa. Och nigra distanserade

sig fi6n dem. De leclande inom Ilgyptiska riiddningsfronten betalade ett hogt pris,

siirskilt dr [Jsama l{ushdie, dr Ahmad Sabir. vid sidan av fbrfattaren till denna artikel,
som ltingtansltllt s6ker Gud den st0rstc.

F{[r skall.iag niimna n&gra hlindelser, sorn inbegriper nAgra sanningar som format rnin
hillning, vilken en del av dern idag inte kan acceptera.

1. Jag Aterviinde fr&n n-rin ernigration eller exil datumet 2011-04-05, mindre iin tv6
minader efter revolutionen 25 .ianuari. dA den forre presidenten Mubarak avsattes. Det
var elter en tid dA losterlandet lydde under rnilitiirridets interirnstyre, vilket upphdrde

30.iuni 2012. Islarnska brodraskapet var mer overens iin oense rned militiirrf,det. Under
den tiden intriiffade en del beklagliga hiindelser, som Maspero, Muhammad Mahrnouds
och ministerrfidets brott, florgiftning av demonstranter, rakning och blottande av

kvinnor, htindelserna i Abbasiya, den viirsta av dem var srnugglingen av amerikanarna,

sorn brodraskapet inte inviinde mot. trots dess vidrighet, och trots revolutionen som de

lidigt drog sig undan 1i6n, sorn vi rcdan niimnt.

2. lag dcltog pilbllande dag etter min ankomst till mitt dyra fbsterland ihiindelserna
som utspolade sig pi'l'ahrirtorget, diir rnan borjade siitta upp tiilt i rnitten av torget lor
att kunna hilla ut. Jag mdtte revolutiontirerna som beskrevs som gangsters av

brodraskapet, efter att de vtint sig till det politiska arbetet, bland annat valen till
parlamentet, ridet och ledningen. 'l'yviirr overgav brodraskapet torget, som om

revolutionen hade lorverkligat sina mil, varl'or de beskrev revolutionrirerna som

gangsters, sdrskilt den andra hiindelsen vid Muhammad Mahmoud och hiindelserna i

ministerridet. Brodraskapet deltog genom ett fatal miljoner som utovade p&tryckning p&

militiirr6det. eller si ville de forverkliga mindre delmf,l eller objektiva mf,l. Brodraskapet

vredgades niir.iag svarade pA en fi'6ga i rnedia: "Om imamen Al-Banna hade levt idag

si hade han inte kunnat gora annat rin att ta med sig cn frlt och siitta sig pi torget och ge

r6d. propagera och backa upp revolutionen och revolutionrirerna".

3. Majoriteten av fblket har flbrtroende lor islarnisterna, sdrskilt br6draskapet och en del

salaf-rstcr (Al-Nours parti), och de hade ocks6 frarnging i parlarnentet och r6det.

l)iircllcr ogiltigfbrklarades eller uppl6stes parlamentet, genom ett beslut av hogsta

l.6rvaltningsdornstolen. Orsaken var f'elaktigheter i tilliimpandet av vallagen.

4. lrolkcts lbrtroende fbr islaniisterna blev ocksfi rniirkbart genoln att de axlade en

ledarroll i landets alhniinna val, drir Muhammad Mursi valdes till landets laglige ledare.

5. Sedan bOrjade nedrtikningen flor ledarens, Frihets- och rlitfvisepartiets och

brodraskapets legitirnitet efter hundra dagar av den avsatta regimens styre, pA grund av

att han inte upplyllde sina lOften" varav de viktigaste var de fem akterna/ff{fa,fi

gsophanteringen. energin. siikerheten osv.
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I stiillct lbr att lcdaren och brtrdraskapct bad fblket om urstikt lor ouppfyllda 16ften

rned verl<liga skiil. sorn kundc vara clet tunga ansvaret och dc gigantiska utmaningarna,

gick den avsatte presidenten datumet 2013-10-06 p& sin konferens pA stadion frar-n och

presenterade en lista t.6r hur cle fem akterna skulle genomfbras, vilka dock var lf,ngt fr6n

verkligheten.

Avskyn liir brodraskapet och presidenten vdxte inorn breda lager hos folket, liksorn

ftir lrrihets- och rlittvisepartiet och islamisterna i allrniinhet. [)et var forsta gingen sorn

brddraskapet och islarnisterna konlionterades. I)ct skedde inorn statens organisationer:

de sor.r-r vcrkade inom media. dornstolsvtisendet, Azhar-universitetet, kyrkan, polisen,

anren" ['or a1t inte tala om den stora del av befolkningen som tidigare hade stottat Mursi.

I)iir f-inns en koppling till 'l'raditionen. Gud iir den som ger fiamg6ng.

trgyptisk skri ftstiil larc.

Overslittningens overensstiimmel se med kiilltexten pA arabiska intygas.
Goteborg, 26 -ianuari 2023.

Sven-Olof Dahlgren Av Kamnrarkollegiet auktoriserad translator fr6n arabiska till svenska.

Skolspiret 15, 4 tr. Sti 424 31 Angered
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Brodern Ashraf Al-Khabiri beriittade att han besokte en av

gymnasieskolorna i Stockholm fijr att h6lla ft)redrag om islam, pfl begiiran

av de ansvariga i skolan. Strax innan han skulle borja h6lla foredraget satt

han ner tillsammans med en lzirare i religionskunskap och diskuterade en

stund rned honom. Denne lzirare sa under diskussionen att hans ltirare hade

sagt honom att Svcrige skullc vara ctt muslirnskt land flr 2200. Brodern

Ashral'l'rigade: "skrimtade din ldrare". FIan svarade: "Nej, han menade vad

han sa".

Jag sa till broclern Ashraf: "Det diir uteslr-rter jag iallra hdgstagrad, men

.iag ser det ocksfl rnojligt i hdg grad".

dversaiini,rgens dverensstiimmelse med k[lltexten pi arabiska intygas.

Goteborg. 26 ianuat\ 2023.

Sven-Olof Dahlgren Av Kammarkollegiet auktoriserad translator fi6n arabiska till svenska'

Skolsp6rct 15, 4 tr, SL 424 3 1 Angered
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