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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Przegląd DŜelsa Salana w Wielkiej Brytanii 2013 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

6 września, 2013 r.     

 

Allhamdulillah, ponownie DŜelsa Salana w Wielkiej Brytanii zakończyła się ze 

wszystkimi błogosławieństwami i podkreślając dalej temat wdzięczności, 

wszyscy doświadczyli Łaski BoŜej. Ci obecni na DŜelsa i ci, którzy oglądali ją na 

MTA na całym świecie i zaiste za pośrednictwem transmisji internetowej. Ponad 

sto tysięcy ludzi oglądało program DŜelsa za pośrednictwem transmisji 

internetowej. Jest to ogromne błogosławieństwo Boga, Ŝe moŜemy 

wykorzystać nowoczesne technologie, aby oglądać i słuchać DŜelsa na całym 

świecie. 

Po DŜelsa Ahmadi piszą do Hudhura gratulując DŜelsy, a takŜe wyraŜając swoje 

wraŜenia. Większość z nich pisze, Ŝe choć są daleko, czuli się tak, jakby 

bezpośrednio uczestniczyli w DŜelsa (przez MTA), a teraz, kiedy się skończyła, 

Ŝe jest im smutno. 

Świat Ahmadi, jego szczerość i lojalność jest niesamowita i to jest coś, co 

ludzie z zewnątrz równieŜ czują. Niektórzy goście wyrazili swoje wraŜenia o 

DŜelsie na scenie. Były one słyszane przez wszystkich, o tym jak Bóg ustanowił 

naszą reputację. ChociaŜ jesteśmy wspólnotą słabą w kategoriach światowych, 

ale dlatego, Ŝe jesteśmy związani sznurem Khalifat’u- jesteśmy zjednoczeni.  

Wpływowi liderzy mówią, Ŝe są dumni, Ŝe mogą wziąć udział w naszej DŜelsie. 
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Niektórzy z naszych gości nie mieli okazji przemówić na scenie, a niektórzy 

przekazali swoją wiadomość, ale nie w pełni wyrazili swoje uczucia. Były to 

uczucia pozbawione fałszu. 

 

W swoich komentarzach Dyrektor Naczelny Wymiaru Sprawiedliwości Sądu 

NajwyŜszego w Benin podziękował młodzieŜy i dzieciom, których widział jak 

usługiwali gościom DŜelsa dzień i noc. Zaznaczył on, Ŝe kaŜdy słuŜył z 

uśmiechem na twarzy i nic nieprzyjemnego nie miało miejsca w takim duŜym 

zgromadzeniu ludzi. Powiedział on, Ŝe poziom dyscypliny był bardzo wysoki. 

Czuł, Ŝe zabierał on ze sobą z DŜelsa uczucia szczerości i duchowości- uczucia, 

które wyróŜniają Ahmadi. Pochwalił on równieŜ wysoki poziom przemówień na 

DŜelsa. Później, po powrocie do domu w Beninie, na lotnisku wziął on udział w 

konferencji prasowej, na której obecna była prasa krajowa. Tam teŜ powiedział 

on, Ŝe społeczność Ahmadiyya wzniosła na swojej ziemi miasto, gdzie 

wszystko, co potrzebne było zapewnione. Dorośli i dzieci słuŜyli gościom i 

szybko dostarczali to co było potrzebne. Powiedział on, Ŝe nie widział, aby 

ktokolwiek rozmawiał podczas przemówień Hadhrat Khalifatula Masih i czuł, Ŝe 

było to cudowne doświadczenie, którego nigdy nie zapomni. Kiedy DŜelsa 

dobiegła końca nie było Ŝadnych przepychanek, jeśli ktoś nadepnął na czyjąś 

stopę to od razu przepraszał. Ludzie przepraszali za drobne rzeczy. Powiedział 

on, Ŝe jeśli jego kraj moŜe rozwinąć się to będzie to z powodu słuŜby 

Wspólnoty Ahmadiyya. Zaapelował on do mieszkańców Benin, aby przestali 

przeciwstawiać się DŜama'at i zachęcił ich do nauki islamu od DŜama'at. 

Powiedział on, Ŝe Khalifa Społeczności Ahmadiyya ma tylko jedno Ŝyczenie i 

jest nim pokój na świecie. Oświadczył on, Ŝe widział, Ŝe Ahmadi kochają 

swojego Khalifa, a ich Khalifa kocha ich. ZauwaŜył on, Ŝe Ahmadi ronili łzy z 

miłości do swojego Khalifa. 

 

Pani pochodząca z Burkina Faso, która jest prezesem komisji wyŜszego organu 

mediów drukowanych i elektronicznych w swoim okręgu oraz piastowała inne 
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wysokie stanowiska w przeszłości, powiedziała, Ŝe była to jej pierwsza DŜelsa 

Salana. Dodała, Ŝe w przeszłości reprezentowała swój kraj w ONZ, ale tutaj, na 

DŜelsa, 80 krajów było reprezentowanych i poczuła ona, Ŝe wszystkie 

wydawały się jak jeden- bez dyskryminacji koloru czy rasy. Raczej kaŜdy 

Ahmadi, bez względu na jego pochodzenie, wydawał się być miłośnikiem 

swojego Khalifa i kaŜdy wyglądał na poświęconego Bogu. KaŜdy był gościem i 

gospodarzem w tym samym czasie. Wspominając swoje doświadczenia czasu 

spędzonego z kobietami Ahmadi, powiedziała ona, Ŝe wszystkie sprawy, jak 

np., fotografia, obsługa kamery, itp. były obsługiwane przez same kobiety i 

wykazały, Ŝe Purdah nie zmniejsza niezaleŜności kobiet. Jeśli ktoś temu nie 

wierzy, to powinien on odwiedzić Ahmadi. Była zdumiona odkrywając niewielki 

rozmiar biura Hadhrat Khalifatula Masiha biorąc pod uwagę jego globalną 

pozycję. Czuła, Ŝe nie widziała takiego szacunku nawet dla głów państw, jak, 

podczas gdy Hudhur wygłaszał swe przemowy- ludzie siedzieli i słuchali z 

wielką uwagą. 

 

Minister Spraw Wewnętrznych Sierra Leone powiedział, Ŝe w przeszłości 

zajmował stanowiska w róŜnych działach i uczestniczył w wielu wielkich 

konferencjach, ale czuł, Ŝe nigdy nie uczestniczył w takiej konferencji jak na 

DŜelsa. 

 

Pani, która była gościem z Sierra Leone powiedziała, Ŝe DŜelsa było bardzo 

dobrze zorganizowana i wszystkie jej oddziały pracowały bardzo dobrze. Czuła 

ona, Ŝe DŜelsa był doskonałym sposobem na usunięcie róŜnic kulturowych i 

doceniała równieŜ wszystkie przemówienia. Dodała, Ŝe pomiędzy uczestnikami 

DŜelsa moŜna było poczuć miłość, a i goście równieŜ byli traktowani 

zaszczytnie. Widziała ona, Ŝe wszyscy pracownicy DŜelsa wypełniali swoje 

obowiązki z uśmiechem, co odzwierciedlało to motto Ahmadiyya- miłości dla 

wszystkich nienawiści do nikogo. 
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Sędzia Sądu NajwyŜszego z WybrzeŜa Kości Słoniowej był równieŜ gościem, na 

DŜelsa. Jest on osobą religijną, która czyta Koran codziennie i w swoim hotelu 

odprawiał FaŜyr Salat podczas dni DŜelsa. Poemat Obiecanego Mesjasza (as) 

recytowany w sesji inauguracyjnej DŜelsa poruszył go do łez i dotknął jego 

serce. Pod koniec DŜelsa ten gość powiedział, Ŝe przez trzy dni czuł się odcięty 

od świata i zamiast tego doświadczył duchowego zachwytu. Teraz, gdy DŜelsa 

się zakończyła, czuł on, Ŝe wrócił do świata i skontaktował się ze swoją rodziną 

oraz przyjaciółmi przez telefon. 

 

Gość z Kongo, który był doradcą byłego prezydenta i sam będzie przyszłym 

kandydatem na prezydenta, przybył na DŜelsa drugiego dnia. Powiedział on, Ŝe 

nie wiedział on o Wspólnocie Ahmadiyya, ale po pobycie na DŜelsa czuł, Ŝe 

cokolwiek widział i słyszał od naszych przeciwników było bezpodstawne. 

Powiedział równieŜ, Ŝe przywódcy światowi nie mają wyjścia, jak tylko słuchać 

tego, co Hadhrat Khalifatul Masih ma do powiedzenia. Był on zdumiony słysząc, 

Ŝe DŜelsa została zorganizowana wyłącznie przez wolontariuszy i powiedział, Ŝe 

to było poza jego wyobraźnią. Powiedział on równieŜ, Ŝe na tak ogromnym 

zgromadzeniu nie widział obecność policji i Ŝe byłem pod wraŜeniem widząc 

Ahmadi posiadających wysokie urzędy, wykonujących zwykłe prace i śpiących 

na podłodze. Wypowiadając się na temat przemowy Hudhura (w dzień drugi) 

powiedział on, Ŝe brał udział w wielu wspaniałych konwencjach, ale czuł, Ŝe 

politycy powinni przedstawiać swój punkt widzenia szczerze. Skomentował 

równieŜ, jak spokojnie Hudhur stał i przemawiał przez dwie godziny, podczas 

gdy publiczność słuchała w milczeniu. Cisza podczas przemowy Hudhura była 

taka, Ŝe gdy Hudhur miała chwilową przerwę w swoim wystąpieniu, gość ten 

czuł, jak gdyby wokół niego nie było nikogo innego. Doprawdy, wszystkie oczy 

były wpatrzone w podium, z którego Hudhur wygłaszał wykład. Gość ten 

powiedział, Ŝe nigdy wcześniej nie widział takiego posłuszeństwa. 

 

Gość z Afryki Północnej pochodzący oryginalnie z Belgii przybył na DŜelsa i 
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zamiast zatrzymać się w namiocie gościnnym, jadł on ze wszystkimi w 

ogólnym namiocie/ jadłodajni. Później przyjął bai`at. 

 

Inny gość z Belgii, który jest członkiem nigeryjskiej społeczności przyszedł 

zobaczyć, dlaczego tak wielu ludzi z Nigerii przychodzi do owczarni 

Ahmadiyyat. Przybył on z krytyczną perspektywą. Widział on przebieg DŜelsa, 

a w godzinach wieczornych rozmawiał równieŜ z Ahmadi, a takŜe krótko 

rozmawiał z Hudhurem. Później powiedział, Ŝe nie widział nic nie-islamskiego w 

całym przebiegu DŜelsa i był pod wielkim wraŜeniem szczerości i miłości 

wszystkich pracowników DŜelsa. 

 

Sadr DŜama’at TadŜykistanu równieŜ uczestniczył w DŜelsa i powiedział, Ŝe nie 

moŜe wyrazić tego, co widziały jego oczy i jedyne słowa, które przyszły mu do 

głowy były: ,,Prawdziwy cud". Powiedział on, Ŝe serca ludzi uczestniczących w 

DŜelsa były wypełnione miłością do Khalifa i Obiecanego Mesjasza (as). 

Powiedział on, Ŝe nie widział Ŝadnego błędu w całej organizacji DŜelsa. Był 

pewien, Ŝe ci, którzy uczestniczyli w DŜelsa wrócili do domu z czystymi 

zmianami. 

 

Pewna pani (Ahmadi) z Tatarstanu, która uczestniczyła w DŜelsa była bardzo 

wdzięczna Bogu za tą moŜliwość i była równieŜ wdzięczna Hadhrat Khalifatula 

Masih i wszystkim, którzy pracowali bez wytchnienia podczas DŜelsa. 

Powiedziała, Ŝe wszyscy witali gości z uśmiechem. Wcześniej widziała ona 

DŜelsa na MTA, a teraz doświadczając jej osobiście czuła ona bardzo mocno, Ŝe 

przyszła do świata duchowego, w którym zapanowała miłość i pokój. 

Powiedziała ona, Ŝe czuje się bardzo szczęśliwa, Ŝe jest Ahmadi. Była ona pod 

takim wpływem doświadczenia DŜelsa, Ŝe w przyszłym roku planuje ona 

przywieść swoje dzieci i matkę, InszaAllah. 
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Gość z Turkmenistanu powiedział, Ŝe było to szczęście, Ŝe mógł on 

uczestniczyć w DŜelsa. Powiedział, Ŝe trudno mu wyrazić słowami to, co czuł, 

ale krótko dodał, Ŝe DŜelsa odświeŜyła jego znajomość islamu i zwiększyła jego 

rozpamiętywanie o Proroku (saw) oraz wzmocniła jego miłość do braci i sióstr, 

tak jak nauczał tego Obiecany Mesjasz (as). 

 

Młody człowiek z Chile, którzy wziął udział w DŜelsa powiedział, Ŝe było to dla 

niego źródłem duchowej radości. Jego ojciec był muzułmaninem i czegokolwiek 

nauczył on go w dzieciństwie, ten młody człowiek zapomniał. Misjonarz Ahmadi 

dał mu do przeczytania broszurkę i jako rezultat tego, człowiek ten przyjął 

bai`at. Powiedział on, Ŝe udział w DŜelsa wzmocnił znacznie jego wiarę i wracał 

on do domu z entuzjazmem do czynienia Tabligh. 

 

Nowy Ahmadi z Panamy po uczestnictwie w DŜelsa powiedział, Ŝe wiele się z 

niej nauczył. Dodał równieŜ, Ŝe poczucie braterstwa, jakie widział na DŜelsie, 

nie moŜna dostrzeć nigdzie indziej w świecie muzułmańskim. Rozmowy z 

ludźmi z róŜnych krajów (podczas DŜelsa) wzmocniły jego wiarę. Powiedział 

on, Ŝe obiecał, Ŝe będzie czynił Tabligh po powrocie do Panamy. Dodał on, Ŝe 

chociaŜ na DŜelsie było przeszło 30.000 osób, ich serca biły jak jedno. 

 

Chrześcijański gość z Gwatemali był pod wraŜeniem miłości i czułości, jakich 

doświadczył na DŜelsie i powiedział, Ŝe nie widział czegoś takiego nigdzie 

indziej. Powiedział on, Ŝe oblicze islamu, jakie pokazuje Wspólnota Ahmadiyya, 

jest inne. 

 

Pani, która była gościem z Japonii i jest profesorem na jednym z tamtejszym 

uniwersytetów, była bardzo zadowolona z udziału w DŜelsa i była pod 

wraŜeniem środowiska DŜelsa. Skomentowała ona równieŜ bezinteresowną 

słuŜbę Ahmadi w czasie i po przejściu japońskiego tsunami. 
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Muzułmański Członek Parlamentu Gujany, który jest doświadczonym 

parlamentarzystą, przybył na DŜelsa i był pod wraŜeniem jej aranŜacji.  

 

Pani z Belgii, która była gościem DŜelsa przybyła, poniewaŜ była 

zainteresowana DŜama'at. Uczęszczała ona na wszystkie programy DŜelsa i 

zapoznała się z europejskimi kobietami Ahmadi. Zatrzymała się ona w DŜamia 

gdzie widziała jak był oferowany TahaŜŜud Salat i chciała się przyłączyć, ale nie 

mogła, bo nie wiedziała jak. Nowy Ahmadi powiedział jej jak wykonać łudhu i 

oferować Salat, po czym przystąpiła ona do zgromadzenia. W pierwszy dzień 

DŜelsa miała ona na sobie dŜinsy i koszulę, ale pod wpływem strojów pań w 

DŜelsa Gah, powiedziała ona Ŝonie misjonarza z Belgii, Ŝe pragnęłaby ona nosić 

takie ubrania jak inne panie. Ubrania dla niej, które później załoŜyła, zostały 

zakupione na bazarze DŜelsa. Przemowy Hadhrat Khalifatula Masih miały na 

nią ogromny wpływ i postanowiła ona zostać muzułmanką i przyjęła bai`at. 

Spotkała się równieŜ z Hudhurem będąc ubraną bardzo skromnie. 

 

Duchowa atmosfera DŜelsa Salana wpłynęła na Ahmadi oraz ludzi z zewnątrz i 

nie ma innej opcji, dla tych o czystej naturze, niŜ przyjąć islam po ujrzeniu 

jego piękna. Szkoda, Ŝe nasi przeciwnicy nigdy całkiem nie rozumieli Hadis, 

który odnosi się do przekazywania pozdrowień (salaam) Mesjaszowi (as) i 

Mahdiemu, nawet, jeśli mielibyśmy czołgać się na lodzie, aby to zrobić. 

Najczęściej gościnność dzieci, osób starszych i młodzieŜy ma bardzo dobry 

wpływ na gości. Ten zapał, aby słuŜyć gościom jest milczącym Tabligh. Dzieci 

oferujący wodę pitną na DŜelsa, młodzieŜ serwująca jedzenie, inni wesoło i 

grzecznie kierujący ruchem samochodowym na parkingach, młodzi męŜczyźni i 

kobiety uprzejmie wypełniający swoje zadania w zakresie skanowania- 

wszystko to ma efekt na gościach! 

 

LaŜna zorganizowała swoje posługi same w kaŜdym dziale i zrobiły to bardzo 

dobrze, pozostając zajętymi w słuŜbie gościom. Podczas gdy sprawy te 
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zachęcają Ahmadi do modlitwy za wszystkich pracowników, innych informują 

one o realiach Ahmadiyyat i urzekają ich.  

 

Hadhrat Khalifatul Masih podziękował wszystkim męŜczyznom i kobietom 

pracującym na DŜelsa i powiedział, Ŝe w tym roku słuŜyli oni w sposób 

doskonały i uprzejmy. Dział parkingowy pracował w bardzo dobry sposób oraz 

uprzejmie i wesoło. Z powodu upałów proponowali oni wodę pitną. Goście 

skomentowali, Ŝe taka uprzejmość uczyniła, Ŝe zapomnieli oni o całym 

zmęczeniu podróŜą. Niech Bóg sprawi, aby zawsze słuŜyli z taką uprzejmością! 

Standard pracy działu Tabszir był równieŜ bardzo dobry. Młodzi męŜczyźni i 

kobiety Łaqfe Nau równieŜ pracowali bardzo dobrze. Jednak pracownicy 

powinni dokonać samooceny i poprawić braki, z których zdają sobie sprawę. 

Delegacja arabska z Kababir licząca 110 osób obsłuŜona była w znacznie lepszy 

sposób niŜ w ubiegłym roku. Arab Desk i ich Naib (wice) sekretarz Tabligh 

realizował to zadanie i on oraz jego zespół spisali się bardzo dobrze. WyraŜając 

ogólne wraŜenia goście bardzo chwalili wystawę fotograficzną. Ahmadi takŜe 

docenili tą wystawę, jako Ŝe była bardzo pouczające w kategoriach 

historycznych. Langar Khana [urdu: kuchnia] pracowała lepiej niŜ w ubiegłym 

roku i roti jak i inne potrawy było ogólnie lubiane. 

 

Jednak jedna osoba skarŜyła się na jedzenie, Ŝe było przestarzałe i pachniało 

nieprzyjemne. Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, Ŝe z tego, co inni piszą do 

niego i z jego własnego doświadczenia, nie sądzi, aby jedzenie było nieświeŜe.  

Jest moŜliwe, Ŝe ta osoba miała zaserwowane nieświeŜe jedzenie. Jednak 

Hudhur powiedział, Ŝe wie, Ŝe ta osoba nie lubi, aby praca była wykonana 

przez kogoś innego niŜ on sam. Człowiek ten napisał, Ŝe w czasie pełnienia 

słuŜby w kuchni w Niemczech, Hadhrat Khalifatula Masih IV (ra) powiedział do 

niego kiedyś, Ŝe tak długo jak on pracuje w kuchni, Hadhrat Khalifatula Masih 

IV (ra) nie ma Ŝadnych wątpliwości. Hadhrat Khalifatul Masih powiedział nawet, 

jeśli było temu człowiekowi to powiedziane, to po wysłuchaniu tego, co on 
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teraz powiedział, Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) wziąłby swoje słowa z 

powrotem. Samochwalstwo powinno być porzucone. W DŜama’at praca ma 

zawsze charakter wysiłku zespołowego, a nie indywidualnego. Bóg dostarczył 

teraz setki dobrych pracowników, którzy wykazują pokorę zamiast wynoszenia 

siebie i którzy boja się Boga. Hadhrat Khalifatul Masih powiedział: ,,Zawsze 

potrzebuję takich skromnych pracowników, a takŜe za takich pracowników się 

modlę." 

Było kilka skarg, które Khuddamul Ahmadiyya zauwaŜyli sami, Ŝe wydział 

bezpieczeństwa był trochę surowy i moŜliwe jest, Ŝe młody chłopak mógł być 

skrzywdzony, gdy popchnięto go do tyłu. Choć waŜne jest dla piastujących 

stanowiska, aby byli czujni i raźni, zwłaszcza w słuŜbie w ochronie, muszą oni 

równieŜ trzymać swoje nerwy pod kontrolą, inaczej funkcja w ochronie nie 

moŜe być przydzielona. Khuddam powinni, na przyszły rok, zrobić 

ogólnokrajowe badania i poszukać młodych męŜczyzn, którzy mają mocne 

nerwy i mogą równieŜ utrzymać koncentrację tak, aby mogli oni być przydatni 

w nagłych wypadkach. 

  

Kolejna skarga, która w pewnym sensie jest racją, była na temat faktu, Ŝe 

namioty MTA zostały umieszczone pomiędzy namiotami męŜczyzn i kobiet, co 

mogłoby być przeszkodą w czasie ewakuacji w nagłych wypadkach. Dlatego po 

obu stronach DŜelsa Gah powinny być otwarte chodniki. Inną zaletą tego 

byłoby lepsze krąŜenie powietrza, poniewaŜ w czasie gorącej pogody drzwi 

muszą być otwarte. Namioty MTA mogą być przemieszczane. 

 

Pani z Niemiec biorąca udział w DŜelsa powiedziała, Ŝe organizacja była bardzo 

dobra, czystość utrzymana, jednak zamiast tradycyjnych pojemników na wodę 

(Lota), w toaletach, dostępne były dzbanki. Kobieta ta zaoferowała 

dostarczenie Lota do toalet i Hadhrat Khalifatul Masih oraz DŜama'at UK 

prawdopodobnie chętnie przyjmą jej ofertę. Podobnie, hojne powinno być 

zaopatrzenie w papierowe ręczniki i duŜe kosze. Innym zarzutem było to, Ŝe 
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jak tylko DŜelsa zakończyła się, dopływ wody do toalet został zatrzymany. 

Zarząd DŜelsa powinien być świadomy tego w przyszłości.   

 

Oprócz tych drobnych spraw, uczestnicy DŜelsa powiedzieli, Ŝe organizacja była 

znacznie lepsza niŜ w poprzednich latach i była na wysokim poziomie. Za to, 

zarząd i pracownicy zasługują na podziękowania. Niech Bóg wynagrodzi im 

wszystkim! 

 

Modlitwy za Pakistańskich Ahmadi powinny być oferowane. Jutro wypada 7 

września i nasi przeciwnicy upamiętniają ten dzień organizując wiece itp., gdzie 

uŜywany jest obraźliwy język wobec DŜama'at i Obiecanego Mesjasza (as). W 

tym roku planują oni rozłoŜyć swoje obchody na cały tydzień, pod sztandarem 

Khatam e Nabaułat [arab. Pieczęć Proroków]. Niech Bóg szybko ukarze tych, 

którzy uŜywają ukochanego przez Boga, „miłosierdzie dla wszystkich światów", 

dla swoich bezprawnych celów. 

 

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih ogłosił, Ŝe poprowadzi trzy modlitwy 

pogrzebowe: jedną za zmarłego, który jest obecny i dwie pod nieobecność.  

Pogrzeb zmarłego, który jest obecny- Adam Yusuf Sahib, który zmarł na raka 

w dniu 3 września w wieku 84 lat. Pochodził on z Ghany i bardzo kochał 

Tabligh. Setki ludzi przeszło do owczarni Ahmadiyyat z powodu jego wysiłków 

Tabligh w Ghanie; z tego powodu był on nazywany "Yusuf Kaznodzieja". Był on 

poboŜnym człowiekiem bardzo połączonym z Khalifatem. Był on Muusi. 

Dwa pogrzeby pod nieobecność zmarłych to pogrzeby ostatnich męczenników z 

Karaczi w Pakistanie. 

Dr Syed Tahir Ahmad Sahib został zamęczony w dniu 31 sierpnia, w jego 

klinice przez napastników udających pacjentów, którzy po zastrzeleniu go, 

uciekli. Zmarł w drodze do szpitala. 
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Malik Ajaz Ahmad Sahib został zamęczony w dniu 4 września, kiedy wyjechał 

do pracy w godzinach porannych. Jechał motocyklem, gdy nieznane osoby 

wystrzeliły w jego kierunku, a następnie uciekły na motocyklach.  

Niech Bóg podniesie status zmarłych! 

 

 


