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Kreskówki Charlie Hebdo: odpowiedź Kalifa 

 

Komentarze papieŜa Franciszka pochwalone przez Hadhrat Mirza 

Masroor Ahmada. Muzułmanie powinni reagować na nowe karykatury 

Proroka Muhammad (saw) pokojowo, poprzez modlitwę. 

 

Głowa Światowej Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, Piąty Kalif, Jego 

Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad odpowiedział na publikację 

kolejnej karykatury, przedstawiającej Proroka Muhammada (saw), na okładce 

tego tygodniowego wydania Charlie Hebdo. 

 

Jednoznacznie potępiając ataki w ParyŜu oraz wszystkie formy ekstremizmu i 

terroru, Kalif, podczas swojego cotygodniowego Piątkowego Kazania, 

wygłoszonego z meczetu Baitul Futuh w Londynie, nawiązał do publikacji 

nowych kreskówek. Jego Świątobliwość powiedział, Ŝe takie karykatury 

zasmucają i bolą miłujących pokój muzułmanów na całym świecie i będą 

potępione. Powiedział jednak, Ŝe kaŜda forma przemocy lub bezprawnej 

odpowiedzi nie moŜe być nigdy uzasadniona i jest całkowicie sprzeczna z 

naukami islamu. Jego Świątobliwość powiedział równieŜ, Ŝe wychodzenie na 

ulice w proteście nie jest takŜe właściwą odpowiedzią. Stwierdził, Ŝe 

muzułmanie powinni zareagować poprzez spotęgowanie swej modlitwy i 

poprzez oferowanie pozdrowień Prorokowi (saw). 

 



Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

,,Pamiętajcie, Ŝe islam nigdy nie był i nigdy nie będzie rozprzestrzeniać się za 

pośrednictwem przemocy i rozlewu krwi. Rozprzestrzenienie islamu moŜe być 

osiągnięte tylko przez wypowiadanie błogosławieństw i pozdrowień (Duruud) 

Prorokowi islamu (saw). Tylko oferując Duruud moŜemy odnieść sukces.” 

 

Jego Świątobliwość powiedział, Ŝe po ataku na Charlie Hebdo, publikacji tej 

dano nowe Ŝycie. 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

,,Co zostało osiągnięte poprzez ten fatalny atak terrorystyczny? W przeszłości 

wielu zachodnich przywódców potępiało tą publikację za te obraźliwe 

karykatury, ale po zeszłotygodniowym zamachu we Francji, wiele osób i 

liderów zmieniło teraz swoje zdanie i publicznie nagłaśniają swoje poparcie 

dla tej nieprzyzwoitej publikacji.” 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował: 

,,Od czasu ataku (na Charlie Hebdo) gazeta ta otrzymała, z róŜnych źródeł, 

ogromne wsparcie finansowe. Wcześniej, jej nakład wynosił tylko 60 000 i 

mówiono, Ŝe gazeta ta wkrótce zbankrutuje, ale w związku z atakami tych tak 

zwanych muzułmanów, magazyn ten został wskrzeszony i w tym tygodniu 

jego nakład wynosił ponad pięć milionów.” 

 

Podczas kazania, Jego Świątobliwość pochwalił ostatnie komentarze PapieŜa 

Franciszka, w którym ten powiedział, Ŝe powinny istnieć granice wolności słowa 

- Ŝe Ŝadna wiara czy religia nie powinny być wyśmiewane lub obraŜane i Ŝe 

godność kaŜdej religii powinna być zawsze przestrzegana. Jego Świątobliwość 

powiedział, Ŝe poglądy wyraŜone w tej kwestii przez PapieŜa były ,,całkowicie 

słuszne.’’ 

 



Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya stwierdził, Ŝe światowe media 

posiadają wielką władzę i wpływy, więc wezwał wszystkie organizacje medialne 

do ich uŜywania z naleŜytą odpowiedzialnością. 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

,,W dzisiejszych czasach media mają wielką moc - jeśli są nieodpowiedzialne 

to mogą zaogniać nieporządek i niepotrzebnie prowokować, ale jeśli są 

odpowiedzialne to mogą odegrać wielką rolę w tworzeniu pokoju i harmonii w 

społeczeństwie.” 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zakończył swe kazanie modląc się o pokój na 

świecie i podkreślając potrzebę reagowania muzułmanów na wszelkie próby 

ośmieszenia Proroka (saw), poprzez szczerą modlitwę. 

 

 

Koniec informacji prasowej. 
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