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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Zasługujące na pogardę ataki w Gujranwaja 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

1 sierpnia, 2014 r. 

 

Na niebo, posiadające budowle z gwiazd, 

I Obiecany Dzień, 

I świadka, i tego, któremu dawane jest świadectwo,  

Niechaj przeklęci będą Ludzie Okopów 

Ogień podsycany paliwem- 

Kiedy zasiedli przy nim 

I byli świadkami tego, co uczynili wierzącym. 

A nienawidzili ich tylko za to, Ŝe ci uwierzyli w Allaha, 

Wszechmogącego, Godnego Chwały, 

Do Którego naleŜy królestwo niebios i ziemi. A jest Allah Świadkiem 

nad wszystkimi rzeczami. 

Na tych, którzy prześladują wierzących męŜczyzn i wierzące niewiasty, 

a potem nie okazują skruchy, czeka niechybnie kara Piekła i dla nich 

jest przeznaczona męka palenia. 

Na tych jednak, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, czekają Ogrody, 

przez które przepływają strumienie. To jest, zaiste, największe 
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osiągnięcie. (85:2-12) 

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe wersety te dokładnie obrazują incydent 

popełniony przeciwko Ahmadi w Gujaranwala. Jest to takie świadectwo 

prawdziwości Ahmadiyyat i Obiecanego Mesjasza (as), Ŝe jeśli muzułmanie o 

sprawiedliwym toku myślenia, zastanowiliby się nad Surą Al Buruj to 

otworzyłaby się przed nimi rzeczywistość prześladowań Ahmadi. Zdaliby oni 

sobie sprawę z zakresu działań ich liderów, polityków i rządu w tym zakresie, a 

oni uwierzyliby w prawdziwość Obiecanego Mesjasza (as) i nie byliby częścią 

tych prześladowań. Jednak, aby zrozumieć Słowo BoŜe, człowiek potrzebuje 

takŜe kogoś upowaŜnionego i przesłanego przez Boga, a oni nie akceptują tego 

w ogóle i prześcigają się w swoich prześladowaniach. 

Krótko wyjaśniając powyŜsze wersety, Hudhur powiedział „budowle z gwiazd” 

to dwanaście gwiazd/planet, o których informuje nas astronomia. JednakŜe, 

tutaj odniesienie alegoryczne jest duchowe i oznacza dwanaście MuŜaddid 

islamu, którzy dali islamowi światło po zachodzie jego słońca. Do tego okresu 

odnosi się Hadis. Jest to dziwne, Ŝe muzułmanie akceptują dwunastu 

MuŜaddid, którzy przyszli w dwunastu wiekach w okresie mroku islamu by dać 

mu światło, ale gdy według stwierdzenia ,,I Obiecany Dzień” odnoszącego się 

do obietnicy przyjścia Obiecanego Mesjasza (as) w XIII wieku, on przyszedł, 

oni go odrzucili. O wcześniejszych MuŜaddid, Prorok (saw) wspomniał, Ŝe 

pojawi się jeden na początku kaŜdego wieku. Natomiast o Obiecanym Mesjaszu 

(as) wspomina z osobna nie tylko Koran, ale równieŜ Prorok (saw) podał róŜne 

znaki jego przyjścia (zaćmienia słońca i księŜyca, itp.) .Te proroctwa wypełniły 

się jasno, jednak oni w niego nie wierzą. Po jego przyjściu i aŜ do teraz, 

mówią, Ŝe Ŝaden Obiecany nie jest potrzebny. Dzieje się tak dlatego, Ŝe Maulałi 

i tzw. religijni uczeni straciliby swoją ambonę (członek ربمم) i status ich wiedzy, 

takŜe ich rozumowanie zostałoby naraŜone. 

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:  

„ Jest to niesamowitą kwestią i uwaŜam to za znak BoŜy, Ŝe dokładnie w 1290 
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roku HiŜrah ten skromny człowiek doświadczył obcowania i dialogu z Bogiem 

Wszechmogącym".  

 

Po krótkim czasie Obiecany Mesjasz (as) ogłosił równieŜ swoją misję, a 

niebiańskie i ziemskie znaki potwierdziły jego prawdziwość. Szczegółowe 

informacje o tym moŜna znaleźć w literaturze naszego DŜama'at, a takŜe w 

ksiąŜkach Obiecanego Mesjasza (as). Krótko mówiąc, BoŜą pomoc świadczy o 

tym, Ŝe ten wiek jest wiekiem Obiecanego Mesjasza (as). Bóg mówi, Ŝe 

odrodzenie islamu odbędzie się w tym wieku, choć prawdziwi wierzący, którzy 

go zaakceptują, będą musieli ponieść wielkie ofiary. 

 

Następnie stwierdzone jest, Ŝe: Niechaj przeklęci będą Ludzie Okopów- 

Ogień podsycany paliwem-Kiedy zasiedli przy nim- I byli świadkami 

tego, co uczynili wierzącym. To jest obraz przeciwników przedstawiających 

to jak będą się sprzeciwiać. JednakŜe ich koniec będzie straszny i zostaną 

zniszczeni. Prawdziwie wierzący będą musieli znosić ucisk przez długi okres. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe postęp islamu stawia przed nami 

wymaganie, a tym wymaganiem jest Ŝycie! 

PowyŜsze wersety informują nas, Ŝe zapalony będzie silny ogień i będzie 

podsycany ponownie i ponownie, a jego sprawcy będą na niego spoglądać; 

Będą oblegać wierzących i wywoływać poŜar, a choć wierzący będą musieli 

znosić ból, to w końcu ci, którzy w swojej arogancji oblegać będą wiernych ze 

wszystkich stron, sami zostaną zniszczeni. Widzieliśmy w Pakistanie, Ŝe policja 

równieŜ uczestniczyła w tych prześladowaniach, a ci, którzy zapalili ogień byli 

zadowoleni z palenia prawdziwych wierzących. W tym zawarta jest 

przepowiednia, o tym jak przeciwnicy prawdziwych wierzących zapalą ogień i 

otoczą ich i jest to dowód, Ŝe jesteśmy prawdziwie wierzącymi. a to wlicza 

naszych przeciwników w kategorię tych, którzy rozpalają ogień dla 

prawdziwych wierzących, otaczają ich i radują się z tego aktu. Szczegóły 

incydentu w Gujaranwala pokazują, Ŝe prześladowcy zamknęli jedenaście 
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kobiet i dzieci w pokoju, zapalili ogień i wyśmiewali się gestami oraz 

wznoszonymi sloganami, z tego, Ŝe ci uwięzieni, nie mogli uciec. Filmy z 

incydentu wyraźnie pokazują bezwstydność na twarzach sprawców i ich hasła 

równieŜ przedstawiają to samo. To był szczyt ich wrogości. Później, lokalny 

Maulałi obiecał dopuścić się jeszcze gorszych czynów w przyszłości i przyjął 

takŜe obietnice tego samego od innych. 

Nie moŜemy powiedzieć, Ŝeby po tym incydencie przeciwnicy wstydzili się lub 

czuli upokorzeni. Wśród nich są tacy barbarzyńscy ludzie, którzy na Twitterze 

powiedzieli, Ŝe to, co stało się z Ahmadi było bardzo dobre i Ŝe powinno było 

się to zdarzyć. Co jest godne ubolewania jest to, Ŝe robią to w imię Boga i Jego 

Proroka! 

 

Kiedy zasiedli przy nim oznacza równieŜ, Ŝe będą czynić długoterminowe 

plany prześladowań. Jest to idiom, który oznacza, Ŝe będą to kontynuować 

przez długi okres czasu, a ich kłamstwa, oszustwa i prześladowania będą nadal 

trwać. Być moŜe pojawią się nawet nowi prześladowcy i oni takŜe będą 

kontynuować swoje wysiłki w prześladowaniu wierzących. JednakŜe koniec 

tego jest ogłoszony przez Boga, a jest nim to, Ŝe zostaną oni spaleni. 

Ich przywódcy religijni wiedzą, Ŝe nie mają Ŝadnych dowodów przeciwko 

twierdzeniu Obiecanego Mesjasza (as), a więc fabrykują i fałszują takie i aby 

dolać oliwy do ognia namawiają społeczność, aby do nich dołączyła. Czasami 

rozniecają ogień w sensie fizycznym i czasami odnoszą w tym sukces, a 

czasami nie. Rozniecają równieŜ ogień opozycji przeciwko Ahmadiyyat poprzez 

budowanie kłamstwa na kłamstwie. W Pakistanie fałszywe zarzuty wobec nas 

są rozpowszechniane w kaŜdym miejscu: na oficjalnych budynkach, nawet na 

budynku Sądu NajwyŜszego! Kojarzą oni z Ahmadiyyat kwestie, które nie mają 

nawet najmniejszego połączenia z naszymi przekonaniami. 

 

 Obiecany Mesjasz (as) powiedział: 
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„Nie sądźcie, Ŝe Bóg pozwoli wam zmarnować się. Jesteście ziarnem zasianym 

na ziemi ręką Boga. Bóg stwierdza, Ŝe to ziarno będzie rozwijać się i odnosić 

sukcesy, a jego gałęzie rozrosną się w kaŜdym kierunku i staną się wielkim 

drzewem. Szczęśliwy jest ten, który wierzy w Słowo BoŜe i nie boi się 

pojawiających się prób.” 

 

Dzięki łasce BoŜej, drzewo DŜama'at będzie rosnąć i rozwijać się i za to 

członkowie DŜama'at będą musieli ponieść ofiary. Jeśli chodzi o tych, którzy 

rozniecają ogień to będą oni palić się w tym samym ogniu lub Bóg zniszczy ich 

w inny sposób. Niechaj przeklęci będą Ludzie Okopów jest proroctwem, 

które zostało spełnione na rzecz DŜama'at i będzie nadal wypełniać się. Ale 

przeciwnicy nie zaprzestaną; będą kontynuować ucisk i prześladowania, jednak 

drzewo Ahmadiyyat będzie nadal rosnąć. Powinni pobrać lekcję z 125-ciu lat 

historii i postępu DŜama'at i dzięki temu zauwaŜyć, Ŝe nie jest to rzecz 

stworzona przez człowieka i Ŝe pochodzi od Boga, a próba jej ograniczania 

przyniesie tylko niezadowolenie Boga. Wiedzą, Ŝe ani Koran ani nic, co 

powiedział Prorok (saw) nie popiera ich postępowania. 

 

Hudhur powiedział, Ŝe relacje towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as), które 

przedstawił w przeszłości, a takŜe relacje tych, którzy przyjmują prawdę i 

podejmują bai`at w naszych czasach pokazują, Ŝe tzw. przywódcy religijni 

naszych przeciwników pouczają ich, aby nie omawiać kwestii w oparciu o Koran 

z ,,Qadiani", poniewaŜ udowodniają z tej Księgi śmierć Jezusa, poniewaŜ 

udowodniają z niej swoją definicję ostateczności instytucji proroków i poniewaŜ 

udowodniają oni z niej prawdziwość Obiecanego Mesjasz (as); dlatego nie 

omawiać z nimi tych kwestii. Oni zdają sobie sprawę, Ŝe nie posiadają nic w 

świetle dowodów i rozumowania; jest to po prostu ich upór i brak 

elastyczności! Ich niewłaściwymi nauczaniami i poglądami ogłupili 

społeczeństwo. Sytuacja jest taka, Ŝe bez wymieniania Ahmadi, Maulałi, 

wypowiadając się na rządowym kanale telewizyjnym, zamiast dąŜyć do 
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uspokojenia opinii publicznej, powiedział, Ŝe mniejszości powinny być takŜe 

ostroŜne wobec emocji większości. Są prześladowcami, są równieŜ sędziami, a 

takŜe wydają skazujący wyrok. Mają władzę i poparcie polityczne, a rząd 

zgadza się z tym, co mówią. Oni nie wiedzą, jaki będzie ich koniec! 

 

Bóg mówi: Na tych, którzy prześladują wierzących męŜczyzn i wierzące 

niewiasty, a potem nie okazują skruchy, czeka niechybnie kara Piekła i 

dla niech jest przeznaczona męka palenia. Bóg doprawdy stwierdza, Ŝe ci, 

którzy dręczą i osaczają wierzących będą wysłani do piekła. Rozniecają oni 

fizyczny, a takŜe ukryty/metaforyczny ogień po to, aby mogli dręczyć 

prawdziwych wierzących w kaŜdy sposób! Obecnie podjudzają sytuację, 

mówiąc, Ŝe, nie daj BoŜe, Ahmadi nie uwaŜają Proroka (saw) za ostatniego 

proroka niosącego prawo, lub Ŝe go obraŜają. Ten bezpodstawny zarzut jest 

bardzo dla nas bolesny. Dziś Ahmadi, w kaŜdym zakątku świata, są aktywnie 

zaangaŜowani w podtrzymywanie szacunku i honoru Proroka (saw). Ahmadi są 

pierwszymi dającymi odpowiedź, kiedy cześć Proroka (saw) jest atakowana. 

Ahmadi moŜe przyjąć śmierć, ale nie moŜe tolerować nawet banalnego słowa 

zniewagi wobec Proroka (saw)- jest to coś, czego nauczył nas Obiecany 

Mesjasz (as). Bóg wie, co jest w naszych sercach i jakie są nasze praktyki. Nie 

jest na darmo, Ŝe pomimo prześladowań, On przyznaje nam postęp za 

postępem. Bóg mówi, Ŝe nie pozostawi On bez kary tych, którzy palą ciała, 

domy i serca tych, którzy są zawsze aktywni w promowaniu Jego majestatu i 

majestatu Jego ostatniego przynoszącego prawo proroka. Mówi On, Ŝe ukarze 

ich ogniem piekielnym, chyba, Ŝe okaŜą skruchę i mówi On dalej: Na tych(...) 

czeka niechybnie kara piekła i dla niech jest przeznaczona męka 

palenia. Tak jak próbowali palić ciała, domy i serca wierzących męŜczyzn oraz 

kobiet, czasami odnosząc w tym sukces, a czasami nie, tak podobnie będą 

ukarani. Ich kara będzie zarówno fizyczna jak i równieŜ ukryta; piekła i 

palenia. 

Przypisują nam fałsz w związku z bytem, który jest dla nas bardziej drogi niŜ 
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nasze własne Ŝycie. Próbują i rozpalają nasze serca, ale ich serca płoną z 

zazdrości, gdy widzą postępy DŜama'at mimo ich zdecydowanej opozycji. Są 

rozdraŜnieni i zastanawiają się, dlaczego kaŜdy Ahmadi nadal trzyma się swojej 

wiary. Ani Ahmadi dziecko, ani osoby starsza, czy to męŜczyzna czy kobieta nie 

boi się ich i odwaŜnie przeciwstawia się ich prześladowaniom! 

Ahmadi z Gujaranwala byli przykładowi podczas zamieszek w 1974 roku oraz 

dziś. Po raz kolejny ustanowili nowy przykład poświęcenia. Siedmiomiesięczna 

dziewczynka, ośmioletnia dziewczynka i kobieta złoŜyły ofiarę Ŝycia i 

ustanowiły nowy przykład poświęcenia. W rzeczywistości Ŝycie, które jeszcze 

nie przyszło na ten świat, a miało zobaczyć ten świat po dwóch miesiącach, 

zostało tego pozbawione i równieŜ złoŜyło swoją ofiarę. Bóg poinformował nas 

o ciemięŜcach i tych rozniecających ogień, jaki będzie ich koniec oraz zapewnił 

On równieŜ tych, którzy wierzą: Na tych jednak, którzy wierzą i czynią 

dobra dzieła, czekają Ogrody, przez które przepływają strumienie. To 

jest, zaiste, największe osiągnięcie. 

Wróg rozpoczął serię poŜarów i obserwował je! Jak mówią nam doniesienia, 

nieprzyjaciel obrzucał kamieniami straŜ poŜarną, a takŜe utrudniał przejazd 

karetkom pogotowia. Bóg mówi, Ŝe dla ofiar tej opresji i prześladowań są 

Ogrody z drzewami dającymi cień, pod którymi przepływają strumienie, z 

których mogą pić wodę i odświeŜyć się, kiedy tylko tego zapragną. Wróg 

próbował dać im Ŝar ognia, lecz w Raju będą mieli cień. Wróg próbował udusić 

dymem nasze niewinne dzieci i kobiety, ale Bóg mówi, Ŝe On da im 

orzeźwiający klimat, w którym ich gardła i ciała pozostaną świeŜe. 

Wersety te zawierają równieŜ odpowiedź na list, który, po tym incydencie, 

napisała do Hudhura kobieta z Niemiec. Zacytowała objawienie Obiecanego 

Mesjasza (as): „Nie groźcie mi ogniem, bo ogień jest moim sługą i doprawdy 

sługą moich sług.” (Tadhkirah, str. 507, wydanie 2009). ChociaŜ kobieta ta nie 

napisał nic ponadto, pojawiło się skojarzenie, Ŝe dlaczego miał miejsce ten 

incydent! Przede wszystkim powinniśmy zachować naszą wiarę silną. Wersety 

Koranu bardzo wyraźnie stwierdzają, Ŝe takie zdarzenie miało nastąpić, a to 
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objawienie znaczy, Ŝe my nie boimy się ognia. Tak jak stwierdza Koran, ci 

ludzie będą rozpalać ogień i z pewnością tak się stanie. JednakŜe nie będą oni 

w stanie osiągnąć celów swoich czynów. Celem tutaj było jedynie odciągnięcie 

Ahmadi od Ahmadiyyat. Straszą Ahmadi ogniem, rozpalają ogień! Ale czy wiara 

prawdziwie wierzących jest kiedykolwiek zmarnowana z powodu tych kwestii? 

Z pewnością nie. Co nastąpiło to, to, Ŝe ten sam ogień został ujarzmiony i 

pokazał prawdziwie wierzącym sposoby postępu! Jeśli, z powodu tych poŜarów, 

poniesiona została strata to, to takŜe zadziałało jak uŜyźniacz i otworzyło 

nowe, wspaniałe drogi rozwoju i przedstawienia DŜama'at! I wiele razy wróg 

nie odniósł sukcesu w tym, co pragnął osiągnąć. Gdy kaŜdy rezultat wskazuje 

na BoŜe działania to oznacza to, Ŝe wszystko ma inne aspekty; widoczne i 

ukryte. Bóg stwierdził, Ŝe tym, którzy rozniecają ten ogień i podtrzymują go, 

da On karę ognia i piekła, ale dla prawdziwych wierzących, którzy cierpią starty 

z powodu tych poŜarów, będzie chłodny, zacieniony Raj. Niewinne dzieci, które 

oddały swoje Ŝycie tak czy inaczej naleŜą do Raju, ale ich poświęcenie uczyniło 

je o wiele bardziej umiłowanymi przez Boga i On wziął je w Jego, pełen miłości, 

uścisk. Objawienie Obiecanego Mesjasza (as) nie mówiło, Ŝe ogień jest 

znakiem dla Ahmadi lub Ŝe jest karą dla innych. Taki znak nie był dany. Celem 

było to, Ŝe my nie boimy się ognia. Spełnia się to czasami w oczywistej formie, 

a czasami w formie alegorycznej. Czasami poŜary są ugaszone, a czasami 

poniesione są straty. Widzimy, Ŝe w czasach Proroka (saw) męka przeznaczona 

dla niewiernych była udręką wojny i przez nią zostali zniszczeni i przez nią ich 

potęga została osłabiona. JednakŜe muzułmanie równieŜ zostali w tych 

wojnach umęczeni. Jednak, podczas gdy Bóg uznaje śmierć niewiernych, jako 

będąca ściśle związaną z piekłem, to o utracie Ŝycia muzułmańskiego stwierdza 

On, aby nie uznawać tych ludzi za zmarłych, bo oni Ŝyją i kaŜdego dnia dawane 

im są przez Boga dobrodziejstwa nowego zaprowiantowania. Nasi męczennicy 

są równieŜ w Raju Boga! 

 

MoŜliwe, Ŝe pierwszy raz w historii Ahmadiyyat ofiara ta składała się tylko z 

kobiet. Poświęcenie tych niewinnych ludzi nigdy, InszAllah, nie będzie 
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bezowocne. Hudhur wyjaśnił równieŜ, Ŝe ludzie ci stracili Ŝycie z powodu 

zaczadzenia dymem i nikt nie został ranny z powodu ognia, choć sprawcy 

kontynuowali palenie wszystkiego, czego nie chcieli, a były w tym meble i inne 

przedmioty potraktowane jako paliwo! Ci, którzy zostali umęczeni to Bushra 

Begum Sahiba, Ŝona zmarłego Munir Ahmad Sahib, Hira Tabassum i Kainat 

Tabassum, córki Muhammada Buta Sahib. Mimo tego, Ŝe kaŜdy na pewno juŜ 

jest świadomy tego incydentu, dlatego, Ŝe jest on szeroko relacjonowany, to 

Hudhur równieŜ krótko do niego nawiązał. 

 

W dniu 27 lipca 2014 ekstremistyczni przeciwnicy Ahmadiyyat zaatakowali i 

podpalili domy Ahmadi, w Kachi-Pump, Osada Arafat, Gujaranwala, czego 

rezultatem była męczeńska śmierć 55-letniej Bushra Begum Sahiba, 6-letniej 

Hira Tabassum i 8 miesięcznej Kainat Tabassum. Inni Lillahi ła Inna illaihi 

radŜi'uun. W dniu ataku jeden z synów zmarłej kobiety, Muhammad Ahmad 

Sahib poszedł, po Iftari, po leki do pobliskiej przychodni. Po drodze zauwaŜył 

swego kuzyna, Waqas Ahmad, trzymanego przez jakiś ludzi. Kiedy zapytał on, 

o co chodzi, ludzie ci zaczęli uŜywać obraźliwego języka i stwierdzili, Ŝe jakiś 

nastolatek Ahmadi, nie daj BoŜe, uwłaczał na Facebooku fotografii Ka'ba. 

Powiedziano im jednak, Ŝe Ahmadi uwaŜają zrobienie, czego takiego za nie do 

pomyślenia. Było jasne, Ŝe uknuli plan, poniewaŜ szybko uciekli się do bicia i 

zaczęli uderzać rozbitymi butelkami. Widząc delikatność tej sytuacji 

Muhammad Ahmad zadzwonił do swego brata Muhammad Buta Khan i wujka 

Fazal Ahmad i poprosił ich, aby przyszli. Starali się oni rozwikłać tę sprawę i 

choć Fazal Ahmadi został raniony złamaną butelką, to sprawa ta zakończyła się 

i poszli do domu. Chwilę później lekarz, przed którego kliniką doszło do tego 

zdarzenia, zadzwonił i powiedział do Muhammad Buta, Ŝe ludzie zbierają się w 

formie wiecu i przygotowują się do ataku. Organizacja przedsiębiorców równieŜ 

ogłosiła, Ŝe ludzie powinni zamknąć sklepy i zebrać się, a ktokolwiek nie 

zamknie sklepu, robi to na własne ryzyko. Tak więc atak był właściwie 

zaplanowany. 
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W okolicy tej było około osiemnastu jednorodzinnych domów Ahmadi. Kiedy 

usłyszeli o nadchodzących kłopotach, piętnaście rodzin opuściło tą okolicę. 

Jednak rodziny Muhammada Buta i Fazal Ahmad oraz dwie inne rodziny, te 

Muhammada Ashraf Sahib, Sadr DŜama'at i rodzina jego brata były w domu. 

Około godziny 20: 30 przeciwnicy zaatakowali, zaczęli wznosić ekstremistyczne 

hasła, a takŜe strzelać. Zaczęli taranować frontowe drzwi domu. Policja podała 

nieprawidłowe raporty mówiąc, Ŝe ogień wymieniony był z obu stron. JednakŜe 

nikt z DŜama'at nie strzelał; robili to tylko nasi przeciwnicy. Zaatakowali ze 

wszystkich stron. W okolicy tej jest wielu mieszkańców Szia i chociaŜ szyici 

zarzekali się, Ŝe nie będą stwarzać problemów to, gdy doszło do ataku, byli w 

niego zaangaŜowani! Kiedy Sadr Sahib zgłosił się na policję, tamtejszy oficer 

powiedział, Ŝe był obecny na miejscu zdarzenia i miał zamiar negocjować z 

napastnikami. Podczas gdy faktem jest to, Ŝe tego nie uczynił. Ci ekstremiści 

zaatakowali po raz kolejny. Byli uzbrojeni w młotki i broń palną. Było ich 

bardzo wielu. Zerwali liczniki elektryczne i odcięli przewody. W związku z 

powagą sytuacji Sadr Sahib i rodzina jego brata przeszli przez dach i schronili 

się w domu swojego, przyzwoitego, niebędącego Ahmadi, sąsiada. Rodziny 

Buta Khan i Fazal Ahmadi przeszły, pozostając w swoim domu, do pokoju na 

piętrze. Ekstremiści weszli do tego domu i przeszli do pokoju, w którym 

zamknęło się jedenaście kobiet z dziećmi. Nasi przeciwnicy próbowali wywaŜyć 

drzwi, a gdy nie mogli tego dokonać, zabarykadowali te drzwi tak, aby nie 

moŜna było ich otworzyć od wewnątrz i zbili szybę okna w pokoju. Zebrali 

wyroby z tworzyw sztucznych oraz inne rzeczy i podpalili je pod oknem. 

Toksyczny dym wypełnił pokój przez wybitą szybę okna i przez szparę pod 

drzwiami. Ci barbarzyńscy ekstremiści gestykulując szyderczo poŜegnali się z 

tymi w pokoju i odeszli. Z powodu zatrucia dymem Bushra Begum i jej dwie 

wnuczki, Hira i Kainat, zostały umęczone. 

Ludzie w tym tłumie byli tak opętani, Ŝe nie pozwolili karetce pogotowia i 

straŜy poŜarnej na dotarcie do miejsc zajścia. Kontynuowali palenie domów i 

tańczyli przy tym, podczas gdy policjanci stali jak milczący widzowie i nie robili 

nic. Nie starali się nawet w Ŝaden sposób zaaresztować czy pochwycić 
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członków tego szalonego tłumu. Media równieŜ nie spieszyły się z 

relacjonowaniem incydentu, a Premier Punjab, Shahabaz Sharif Sahib, takŜe 

wziął to wydarzenie pod uwagę dopiero po tym jak napastnicy dokonali tego 

niecnego postępku. 

 

Ahmadiyyat przyszedł do rodziny zmarłej Bushra Begum Sahiba poprzez jej 

dziadka, który zaakceptował Ahmadiyyat w czasie drugiego Kalifatu. Bushra 

Begum Sahiba wyszła za mąŜ w 1976 roku, a jej mąŜ zmarł zaledwie sześć 

miesięcy temu. Pozostałe dwie umęczone osoby to jej wnuczki. Za łaską BoŜą 

była ona regularna w oferowaniu Salat jak i równieŜ TahaŜŜud. Regularnie 

recytowała Koran i była bardzo przyjazną, miłosierną i gościnną osobą. Była 

bardzo uprzejma i zawsze gotowa, aby słuŜyć DŜama'at. W czasie śmierci 

miała na sobie złoty pierścionek a takŜe kolczyki oraz trochę gotówki (moŜe z 

myślą, Ŝe będą oni musieli opuścić tą okolicę). Po jej śmierci, prześladowcy 

ukradli nawet jej biŜuterię. Tylko w przeddzień tego zdarzenia, Bushra Begum 

Sahiba zorganizowała Iftari dla okolicznych mieszkańców i ta umęczona 

dziewczynka, Hira, rozniosła sąsiadom jedzenie na Iftari! Muhammad Buta 

posiada stację paliw, a Fazal Ahmad ma równieŜ dobrze prosperujący biznes. 

To było dla innych przyczyną do zazdrości. 

Amir Sahib z Gujaranwala pisze, Ŝe cała ta rodzina jest bardzo przyzwoita oraz 

szczera i Halqa w tym obszarze została utworzona właśnie ze względu na nich. 

Utworzyli tam równieŜ Centrum Salat. Byli na czele płacących czanda oraz byli 

zawsze gotowi słuŜyć w kaŜdy sposób. Bushra Sahiba pozostawiła trzech synów 

i dwie córki, podczas gdy te małe umęczone siostry pozostawiły swoją matkę, 

ojca, 5-cio letniego brata i trzy letnią siostrą. 

Amir Sahib Gujaranwala pisze dalej, Ŝe wieczorem 27-go lipca 2014 roku tłum 

400-500 ludzi zaatakował domy Ahmadi. Ekstremiści ci powiązali jakąś 

ofensywną fotografię na Facebooku z nastolatkiem Ahmadi, Aqib Salim Sahib, 

co jest całkowicie bezpodstawne. Na tej podstawie rozpoczęli atak i oprócz 

domu tych umęczonych ludzi, podpalili sześć innych oraz splądrowali je. 
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Ograbili takŜe sklep ofiar. Wśród rannych są Ŝona brata Muhammad Buta, Ŝona 

Fazal Ahmada Humaira Sahiba, jej trzy letnia córka, która jest Waaqifa e Nau, 

jednoroczny syn i miesięczne dziecko oraz siostra Muhammada Buta Sahib, 

Mubashra Jarri, Ŝona Jarri Ullah Sahib, która odwiedzała dom swojej matki na 

Iid oraz takŜe z powodu zbliŜającego się terminu porodu. Była w siódmym 

miesiącu ciąŜy i straciła dziecko z powodu zatrucia dymem. Została wysłana do 

Rabwah i jest teraz w Tahir Heart Institute. Nie czuje się zbyt dobrze i cierpi z 

powodu problemów z oddychaniem spowodowanych zatruciem dymem. 

Inni ranni to 33 letni Muneeb Lodhi Sahib, który został zraniony przez 

ekstremistów i ma złamaną szczękę oraz stracił dwa zęby, a jego ucho zostało 

nacięte. Jest w trakcie leczenia. Khalil Ahmad Sahib został ranny w czasie 

ataku butelką. Kiedy Muhammad Anwer Sahib dowiedział się o ataku 

pośpieszył, aby pomóc swojej siostrze Humaira Sahiba. W tym czasie tłum się 

juŜ rozszedł tak, więc pomógł ratować rannych i w trakcie tego doznał kilku 

urazów. śona Buta Sahib, Ruqaiyya Begum i jej dwoje dzieci takŜe ucierpieli od 

zatrucia dymem i nie czują się dobrze. 

W obszarze tym było osiemnaście domów i w większości ludzie tam 

mieszkający byli spokrewnieni ze sobą. Teraz przebywają w Rabwah. 

Napastnicy spalili całkowicie sześć domów. Splądrowali dwa z nich i spalili ich 

zawartość. Ograbili i spalili pięć firm naleŜących do Ahmadi. Spalili 

egzemplarze Koranu i ksiąŜki DŜama'at w Centrum Salat i zrujnowali to 

Centrum. 

 

To jest relacja ich ucisku i okrucieństwa. Bóg mówi, Ŝe jeśli nie odpokutują, to 

czeka na nich kara piekła i kara palenia. Niechaj Bóg przyniesie karę 

przywódcom religijnym kufr (niewiary), a takŜe tym, którzy znajdują się w 

czołówce do podŜegania! 

 

Niechaj Bóg podniesie status męczenników, niechaj On takŜe udzieli 

wytrwałości i cierpliwości tym w Ŝałobie, a zwłaszcza tym, którzy stracili 
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niewinne córki i siostry. Niechaj Bóg takŜe da doskonałe uzdrowienie rannym, 

niechaj zrekompensuje im ich straty finansowe i przyzna im więcej niŜ 

wcześniej. 

 

Hudhur zapowiedział, Ŝe poprowadzi ich modlitwy pogrzebowe po Modlitwie 

Piątkowej. 

 

 


