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Muzułmański Przywódca wzywa meczety do zwalczania krajowego 

terroryzmu 

 

Islamski przywódca poparł większą kontrolę oraz regulację mediów 

społecznościowych i ruchu internetowego w wojnie z ekstremizmem. 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Piąty Kalif światowej Muzułmańskiej Wspólnoty 

Ahmadiyya, ostrzegał przed młodymi Brytyjczykami zamieniającymi się w 

bezmyślnych mechanicznych ekstremistów pod wpływem głosicieli nienawiści, 

którzy zatruwają umysły swoimi mantrami nietolerancji i przemocy. 

 

Jego Świątobliwość, który będzie głównym mówcą na krajowym zgromadzenia 

przywódców wyznawców róŜnych wiar i polityków, ostrzegł, Ŝe gdy 

bezpieczeństwo państwa jest zagroŜone, naleŜy podjąć pilne środki dla dobra 

ogółu. 

 

Sympozjum pokoju odbędzie się w największym, w Europie Zachodniej, 

meczecie w Londynie, w sobotę 14-stego marca i będzie koncentrować się na 

tematach religii, wolności i pokoju. 

 

Kalif, którego Piątkowe Kazania są transmitowane, z Londynu, na Ŝywo, na 

cały świat i jednocześnie tłumaczone na język angielski i wiele innych języków, 



bronił potrzebę wolności religijnej dla wszystkich. W ostatnim kazaniu 

powiedział on: 

Człowieczeństwo jest fundamentem wszystkich nauk religijnych. Nie moŜna 

popełnić morderstwa w imię Allaha, a zabranie nawet jednego, niewinnego 

Ŝycia jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa przeciwko całej 

ludzkości.(…) 

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya zawsze konsekwentnie potępia wszelką 

przemoc w imię islamu, zgodnie z naszą podstawową filozofią miłości dla 

wszystkich i nienawiści dla nikogo. Wierzymy, Ŝe w islamie nie ma miejsca na 

zbrodnie, które codziennie mają miejsce w Iraku i Syrii i przemocy, której 

dopuszczono się tutaj, w Europie. 

 

Na krajowym Sympozjum Pokoju omówione będą tematy właściwej odpowiedzi 

islamu na bluźnierstwo, a takŜe, w jaki sposób muzułmanie Ahmadi radzą 

sobie, od dziesięcioleci, z terrorem i nienawiścią ze strony ekstremistów. 

 

Jego Świątobliwość będzie gościł Specjalnego Sprawozdawcę ONZ na rzecz 

wolności religii, profesora Heiner Bielefeldta i polityków oraz dyplomatów z 

całego świata. W Sympozjum, które odbędzie się w meczecie Baitul Futuh w 

Londynie, ma wziąć udział około 1000 osób. 

 

Koniec informacji prasowej. 

 

Więcej informacji:  

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya 

info@alislam.pl  

tel. 22 863 88 92 

 


