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Inauguracyjna nagroda Stowarzyszenia Muzułma ńskiego Ahmadiyya dla 

Lorda Erica Avebury 

Londyn: 21/03/2010r. 

 

Na konferencji pokojowej, która odbyła się w Meczecie 

Baitul Futuh dnia 20 marca 2010 głowa 

Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadiyya, Hadhrat 

Mirza Masroor Ahmad, mówił głównie o tym jak 

osiągnąć globalny pokój. Zaprezentował równieŜ Lorda 

Erica Avebury z inauguracyjną nagrodą przyznawaną 

przez Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya za 

zasługi i wysiłki w obronie praw człowieka na całym 

świece. 

 

 

RóŜni parlamentarzyści mieli okazję by chwalić Stowarzyszenie Muzułmańskie 

Ahmadiyya za pokojowy przekaz, tolerancję oraz szacunek jak równieŜ 

zaangaŜowanie w słuŜbę ludzkości. Laura Moffatt MP, powiedziała, Ŝe sądziła Ŝe 

"nie moŜe być nikogo, kto nie wspiera działań Stowarzyszenia Muzułmańskiego 

Ahmadiyya", podczas gdy Justine Greening MP, powiedział, Ŝe Stowarzyszenie 

Muzułmańskie  Ahmadiyya było aktywnie zaangaŜowane w "przełamywanie barier".  

 

Podczas swojego przemówienia inauguracyjnego Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 

komentował główne przeszkody utrudniające ustanowienie trwałego pokoju na 

świecie: ucisk mniejszości, korupcja, poraŜka rządów aby zapobiec okrucieństwu 

oraz poraŜka Organizacji Narodów Zjednoczonych do pracy jako zjednoczona 

organizacjia gdzie wszystkie krajach są równe. Jedyne rozwiązanie, powiedział, leŜy 

w absolutnej sprawiedliwości i słuszności. 

 

Mówiąc o Bliskim Wschodzie, powiedział, Ŝe izraelska ofensywa będzie  

mieć powaŜne konsekwencje. ChociaŜ Palestyna nie jest bezwiny, odpowiedzi 

Izraela były całkowicie nieproporcjonalne. Powiedział: 



Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya                                              Informacja Prasowa 
 

 
SMA,  ul. Dymna 17,  02-411 Warszawa,  tel. +48 (22) 863 88 92, fax +48 (22) 863 8893, 

email: info@ahmadiyya.pl, www.ahmadiyya.pl 

"Czy te niewinne dzieci, które widziały jak ich domy zostają zniszczone, które 

widziały swoich braci i siostry ginących bez Ŝadnego powodu, które widziały swoich  

bezradnych rodziców ginących w trudach codziennego dnia, czy te niewinne  

dzieci mogą kiedykolwiek wymazać te przeraŜające sceny z ich pamięci. "  

 

Jego świątobliwość podjął się krytyki podstawowych błędów Orgaznizacjii  

Narodów Zjednoczonych. Według niego pozwalając pięciu stałym członkom Rady 

Bezpieczeństwa utrzymać prawo weta neguje całkowicie wymóg sprawiedliwości i 

równości.  

 

Jego Świątobliwość stwierdził, odpowiadając na krytykę Chusta i Minaretów. 

Powiedział:  

"Czy kobieta nosząca lub nie nosząca welon ma wpływ na gospodarke jakiegoś kraju 

lub świata? Czy noszenie lub nie noszenie welonu lub posiadanie lub nie  minaretu 

poprawi lub zaszkodzi pokojowi na świecie? Jeśli tak to będę pierwszy, który to 

zaakceptuje, poniewaŜ islam uczy, Ŝe naleŜy być gotowym poświęcić coś małego dla 

większego dobra. Jedanak nie! Wszystkie te działania wywołują nienawiść". 


