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Rząd PendŜabu zakazuje literatury Wspólnoty Ahmadiyya 

 

W Pakistanie kontynuowane są, wspierane przez państwo, 

prześladowania religijne Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya. Dzieje 

się to w ramach zaleceń Rady Mutahiddah Ulama (Religijna Rada 

Duchownych) 

 

Rząd PendŜabu podsunął ostatnią demonstrację wymierzoną w Muzułmańską 

Wspólnotę Ahmadiyya, zakazując wszystkich publikacji tej grupy religijnej. 

 

Dotyczy to ksiąŜek, płyt CD, czasopism, gazet i oznacza to, Ŝe setki tysięcy 

muzułmanów Ahmadi w całej prowincji stawia czoła przeszukiwaniom 

policyjnym, sprawom karnym, grzywnom i karom do pięciu lat pozbawienia 

wolności. 

Zakaz ten obejmuje kolekcję ponad 80-ciu ksiąŜek napisanych przez 

załoŜyciela Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Jego Świątobliwości, Hadhrat 

Mirza Ghulam Ahmada (as). Są one tekstami o tematyce religijnej i ich 

nieuzasadniona cenzura ogranicza wolność religijną muzułmanów Ahmadi w 

Pakistanie. 

 

Zakaz ten wchodzi w Ŝycie po zaleceniu wydanym przez Zarząd Mutahiddah 

Ulama, organizację duchownych religijnych, która popiera prześladowania 

Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya. 



Jak na ironię, ksiąŜki i literatura, które zostały zakazane obejmują tematy 

potępienia przemocy, terroru i ekstremizmu oraz propagowanie tolerancji. 

Tymczasem liczne słynne publikacje grup ekstremistycznych i terrorystycznych 

są nadal szeroko publikowane, rozpowszechniane i promowane w całym 

Pakistanie. Wiele z tych publikacji, które nie zostały zakazane, propaguje 

nienawiść na tle religijnym oraz ataki na Muzułmańską Wspólnotę Ahmadiyya. 

 

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya jest spokojną i przestrzegającą prawa 

grupą religijną, która promuje hasło „miłość dla wszystkich, nienawiść dla 

nikogo”. Pomimo tego, muzułmanie Ahmadi w Pakistanie, stoją w obliczu 

powaŜnych prześladowań. W jednym z ataków, w stolicy prowincji PendŜab, w 

mieście Lahore, w 2010 roku, umęczonych zostało 86 muzułmanów Ahmadi. 

Byli brutalnie zamordowani, w dwóch meczetach, podczas ofiarowania Salat. 

 

W 1984 roku prześladowania te zaczęły być jawnie wspierane przez rząd. 

Wtedy to wprowadzono rozporządzenie XX, czyniąc przestępstwem praktyki 

religijne muzułmanów Ahmadi. Przepisy te są stosowane do dnia dzisiejszego i 

legalizują powszechne prześladowania i dyskryminację w kaŜdym aspekcie 

praw gospodarczych, cywilnych, politycznych i społecznych. Obejmuje to 

niszczenie właściwości, meczetów i domów, aresztowania i skazania 

muzułmanów Ahmadi bez rozpraw, odmowa prawa do głosowania, odmowa 

prawa do grzebania zmarłych oraz ataki na groby muzułmanów Ahmadi. 

 

Koniec informacji prasowej. 

 

Więcej informacji:  

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya 

info@alislam.pl, tel. 22 863 88 92 


