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Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
houdt een historische toespraak in het
Nederlandse Nationale Parlement
Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat de Islam universele religieuze vrijheid
garandeert en roept wereldmachten op tot rechtvaardig handelen

Op 6 oktober 2015, gaf het Internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor
Ahmad, een historische toespraak ter gelegenheid van een speciale sessie van
het Vaste Commité voor Buitenlandse Zaken, die plaatsvond in het Nationale
Parlement van Nederland in de hoofdstad Den Haag voor een publiek van meer
dan 100 hoogwaardigheidsbekleders en genodigden.

Bij zijn aankomst om 16.35 werd Hazrat Mirza Masroor Ahmad begroet door
Harry van Bommel (Tweede Kamerlid en Gedeputeerde Voorzitter van het Vaste
Commissie voor Buitenlandse Zaken), die Zijne Heiligheid vergezelde naar de
zaal en introduceerde de leden van de Commissie.
De formele sessie ving aan met een openingswoord van Mr. van Bommel,
waarin hij Zijne Heiligheid verwelkomde in het Parlement en waarbij hij de
leden van het Commissie voorstelde.
Hij verwelkomde daarnaast ook verscheidene buitenlandse Parlementariërs,
Ambassadeurs and hoogwaardigheidsbekleders uit verscheidene landen zoals
Albanië, Kroatië, Ierland, Montenegro, Spanje en Zweden.

Daarna hield Hazrat Mirza Masroor Ahmad de hoofdtoespraak, waarin hij de
bedreiging van vrede en veiligheid in de wereld als het meest kritieke
aandachtspunt van onze tijd achtte.
Zijne Heiligheid bood oplossingen aan voor de problemen waarmee de wereld
geconfronteerd wordt gebaseerd op de leerstellingen van de Heilige Koran. Hij
riep de wereldmachten ook op om de minder economisch ontwikkelde landen
te helpen en af te zien van hun uitbuiting.
Over het alsmaar toenemende gebrek aan vrede in de wereld zei Hazrat Mirza
Masroor Ahmad:
“In de wereld van vandaag zien we dat onze aandacht steeds wordt gevestigd
op bepaalde problemen die voortdurend worden afgeschilderd als de
voornaamste problemen van onze tijd. Als we objectief naar de situatie
kijken, komen we echter tot de vaststelling dat wereldvrede en veiligheid de
meest hachelijke problemen zijn van onze tijd. Met elke dag die voorbij gaat,
wordt de wereld alsmaar onstabieler en gevaarlijker, en aan de basis hiervan

liggen een aantal potentiële oorzaken.”

Zijne Heiligheid zei dat verschillende factoren vrede en veiligheid in de wereld
beïnvloeden, waaronder wereldwijde economische instabiliteit; een gebrek aan
rechtvaardigheid en vertrouwen tussen overheden en gewone mensen; en de
toenemende ongelijkheid tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden.
De religieuze leider zei dat noch de Islam, noch welke andere religie dan ook de
schuld kan krijgen voor de gewelddadige activiteiten van extremisten.

Zijne Heiligheid noemde het denkbeeld dat de Heilige Koran of de Profeet van
de Islam (vrede zij met hem) ooit hebben aangezet tot enige vorm van
extremisme of terrorisme “een onrechtvaardigheid van de allerhoogste orde”.

Verwijzend naar het onophoudelijke streven naar vrede van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:
“Ik, en met mij alle waarachtige Ahmadi Moslims, maken geen deel uit van
diegenen die op dit ogenblik wanorde en onrust creëren of eraan deelnemen.
Wij zijn daarentegen diegenen die verlangen naar vrede in de wereld. Wij zijn
diegenen die ernaar streven om de wereld te genezen. Wij zijn diegenen die
pogen de mensheid te verenigen. Wij zijn diegenen die ernaar streven alle

haat en vijandigheid te transformeren in liefde en genegenheid. En wij zijn
boven alles diegenen die elke mogelijke manier aangrijpen om wereldvrede te
vestigen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:
“Als religieuze leider wens ik te zeggen dat, in plaats van elkaar de schuld te
geven en te provoceren, we onze aandacht moeten toespitsen op het
opbouwen van waarachtige en langdurige wereldvrede.”
Later citeerde Hazrat Mirza Masroor Ahmad een aantal verzen uit de Koran, die
bewezen dat de Islam zich inzet voor religieuze vrijheid en universele
mensenrechten.

Zijne Heiligheid verklaarde verder dat de oorlogen die werden gevochten door
de Heilige Profeet (vrede zij met hem) en de eerste Moslims volkomen
defensief van aard waren en dat zij werden gevochten om de principes van
religieuze vrijheid en vrijheid van geloof veilig te stellen.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:
“In hoofdstuk 2, vers 194, heeft Allah de Moslims bevolen dat het hen niet
toegestaan is om deel te nemen aan een strijd of oorlog waar religieuze
vrijheid reeds van kracht is. Zodoende heeft geen enkel Moslim land,
groepering of individu het recht om zich bezig te houden met enige vorm van
geweld, oorlogvoering of anarchie, noch tegen de staat of haar bevolking.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:
“Eenvoudig gesteld zijn de overheden in Europa en in het Westen seculier van
aard en dus kan een Moslim nooit het recht hebben om de wetten van het
land te overtreden, om de overheid met geweld tegen te werken of om aan te

sporen tot enige vorm van verzet of opstand.”

Over het allergrootste belang van rechtvaardigheid in internationale
betrekkingen zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:
“De Islam leert ons dat in alle omstandigheden, ongeacht hoe moeilijk van
aard, men stevig vast moet blijven houden aan de principes van
rechtvaardigheid en integriteit … De waarheid is dat duurzame vrede nooit
tot stand kan komen totdat er rechtvaardigheid te vinden is op elk niveau van
de samenleving.”
Met betrekking tot de toewijding van de Islam aan universele religieuze vrijheid
zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:
“Naar alle waarheid garandeert de Islam de vrijheid, onafhankelijkheid en
bescherming van de aanhangers van alle religies. De Islam beschermt de
rechten van elk individu om zijn of haar gekozen pad of geloofsovertuiging te
volgen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad herhaalde zijn ongerustheid voor de
wereldveiligheid en zei:
“De wereld heeft op dit ogenblik een wanhopige behoefte aan vrede en
veiligheid. Dit is het meest urgente probleem van onze tijd. Alle landen en
volkeren moeten samenkomen voor het gemeenschappelijke goed en zich
verenigen in hun pogingen om een halt toe te roepen aan alle vormen van
wreedheid, vervolging en onrechtvaardigheid die worden begaan in de naam
van religie of in welke andere vorm dan ook. Dit omvat ook het bespotten van
een religie, wat kan leiden tot frustraties en ergernis en dit omvat natuurlijk
ook de haatdragende activiteiten van extremistische groeperingen die hun
wrede daden valselijk proberen te rechtvaardigen in de naam van religie.”

In zijn conclusie riep Zijne Heiligheid de grootmachten op om alle vormen van
uitbuiting van zwakkere landen stop te zetten.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:
“Vandaag zien we dat veel Eerste Wereldlanden hun investeringen in armere
landen en ontwikkelingslanden vermeerderen. Het is beslist noodzakelijk dat
zij met rechtvaardigheid handelen en er naar streven om deze landen te
helpen en niet om enkel hun natuurlijke grondstoffen en goedkope
arbeidskrachten aan te wenden voor hun eigen nationale belangen en
winstgevende praktijken.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:
“Zij (welvarende naties) moeten ernaar streven om het merendeel van wat zij
verdienen opnieuw te investeren in armere landen en om de rijkdom te
gebruiken om de ontwikkeling van plaatselijke bevolkingen te steunen en te
doen bloeien. Als de ontwikkelde landen op deze wijze handelen, zal het niet
enkel voordelen bezorgen aan de armere landen, maar zal het wederzijds
voordelig blijken. Het zal vertrouwen en geloof doen toenemen en frustraties
wegnemen die aan het opbouwen zijn. Het zal een manier zijn om de
plaatselijke economieën te verbeteren, wat op zijn beurt zal bijdragen aan de

wereldeconomie en aan een gezond financieel klimaat op wereldvlak.”

Na de conclusie van zijn toespraak kregen leden van de Vaste Commissie de
mogelijkheid om Zijne Heiligheid vragen te stellen over verscheidene thema’s
zoals religieuze vrijheid, vrijheid van meningsuiting, de huidige
vluchtelingencrisis en de vervolging van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
Nadien ontmoette Zijne Heiligheid verscheidene hoogwaardigheidsbekleders
en genodigden en kreeg hij ook een rondleiding van bepaalde historische
kamers in het Parlement.
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