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AHMADIJU  MUSULMAŅU KOPIENA

Ahmadiju Musulmaņu Kopiena tika 
dibināta 1889. gadā. To dibināja Hazrat 
Mirza Gulāms Ahmads (lai miers ir ar 
viņu) no Indijas, Kadian (1835-1908). 
Viņš sevi pasludināja, Dievišķā vadību, 
par Apsolīto Mesiju un Imāmu Mahdi, 
kura atnākšanu gaidīja pasaules lielāko 
reliģiju sekotāji. Viņa misija bija 
atdzīvināt Islāma mācības un raisīt 
Dieva mīlestību cilvēku sirdīs un 
pienākumu kalpot cilvēcei. Šobrīd 
kopiena ir pārstāvēta 212 valstīs un to 
vada Khilafat sistēma (garīgā vadība).

Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) ir 
Kopienas piektais kalifs, un viņš atrodas 
Londonā. Viņš vada globālo Kopienu un 
iedvesmo to kalpot cilvēcei ar laipnības 
un pazemības garu, kas ir neatņemama 
Islāma sastāvdaļa. Saskaņā ar Islāma 
mācībām viņš atbalsta tiesības, kuras 
Islāms ir piešķīris sievietēm un izceļ to, 
ka Ahmadiju Musulmaņu sievietēm var 
būt patiesa neatkarīgie, patiesa 
apgaismotie un patiesa brīvīgie.

Ahmadiju Musulmaņu Kopienas dibinātājs
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 

Apsolītais Mesija (lai miers viņam)

Hadhrats Mirza Masrūrs Ahmads aba

Vispasaules Ahmadijaja Musulmaņu 
Kopienas augstākais līderis



AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT LATVIA, 
BIEDRĪBA

Phone Number:
+37123001219
Email:
info.amjlatvija@gmail.com
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Ģertrūdes iela 30-4, Rīga, LV-1011, Latvia
website:
www.alislam.org
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Meitenes Slepkavība
Meitenes piedzimšana tika 
uzskatīta par apkaunojumu. 
Viņa bieži tika aprakta pēc 
piedzimšanas.

Bez Mantojuma

Neiespējama 
Laulības Šķiršana

Cilvēku tiesību 
neesamība

Laulība

Sievietēm nepienācās nekāds 
mantojums no tēviem, vīriem 
vai dēliem.

Tikai vīriešiem bija tiesības uz 
šķiršanos.

Pret sievietēm izturējās kā 
pret precēm. Viņas bija 
spiestas dzīvot saskaņā ar 
vīrieša vēlmēm.

Sievietei nebija balsstiesības 
laulības dzīvē. Tomēr, 
vīriešiem bija ļauts aprecēt tik 
daudz sievas, cik viņi vēlējās. 
Nepastāvēja nekādi 
ierobežojumi skaita ziņā. 

PIRMS ISLĀMA 
LAIKMETS

Tiesības uz mantojumu 
Islāms piešķir sievietēm tiesības uz savu naudu un tās 
mantošanu. ‘’…Vīri saņem savu nopelnīto daļu un sievas saņem 
savu nopelnīto daļu. Un taujājiet pēc Dieva žēlastības. Jo 
patiešām, Dievs par katru lietu ir Visu Zinošais.'' (Svētais Korāns 
4:33)

Vienlīdzība
Islāms iedibināja 
morālo, garīgo un 
ekonomisko vienlīdzību 
vīriešu un sieviešu 
starpā. ‘’Jebkurš, kurš 
dara ļaunu, tam tas tiks 
atmaksāts; jebkurš, 
kurš dara labu un tic, 
vai tā ir sieviete vai 
vīrietis, ieies Paradīzē 
un tam tiks piešķirta 
neierobežota 
pārpilnība.’’ (Svētais 
Korāns 40:41)

Cilvēktiesības
Islāms garantē sievietēm 
absolūtas cilvēktiesības, 
ieskaitot tiesības iegūt 
izglītību, tiesības 
izvēlēties laulāto draugu, 
tiesības uz šķiršanos, 
tiesības izteikt savu 
viedokli, tiesības nopelnīt 
naudu un tiesības uz 
savu īpašumu un 
mantotu īpašumu.

Sieviešu atbrīvošana
‘’Islams sniedz sievietēm patiesu neatkarību, 
patiesu brīvību un patiesu apgaismību… Jebkādi 
ierobežojumi sievietēm, kuri eksistē, nav vīriešu 
uzspiesti, bet ir brīvprātīgi un brīvi pieņemti, 
ievērojot Islāma brīnišķīgās mācības.’’ Viņa 
Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs 
viņam palīdz) Apvienotā Karaliste, 2017. gada 24. 
septembrī.

Tiesības uz izglītību
Islāms mudina gan sievietes, gan vīriešus 
iegūt zināšanas, lai pilnveidotu sevi, 
veicinot labu uzvedību un atturoties no 
sliktiem ieradumiem. Svētais Pravietis (lai 
viņam miers un Allāha svētība) sacīja: 
‘’Tiekties pēc zināšanām ir katra 
Musulmaņa uzdevums (sievietes vai 
vīrieša)’’. (Tirmidhi)

Augstais sieviešu statuss
Islāms garantē sieviešu tiesības visos iespējamos veidos, 
vai tā būtu meita, sieva vai māte. Tas piešķir sievietēm 
visgodājamāko statusu, tik ļoti, ka paradīze tiek nolikta 
zem māšu kājām. (Ibn Majah)

ISLĀMA LAIKMETS 
(610 m.ē.)



Tiesības uz šķiršanos
1857: Laulību Šķiršanas 
Likums padarīja šķiršanos 
iespējamu gan sievietēm, gan 
vīriešiem.

Vienlīdzīga atalgojuma likums
1970: Šis likums pasludināja par 
nelikumīgu darba samaksu 
sievietēm, kas ir mazāka 
salīdzinājumā ar vīriešu darba 
samaksu, par vienāda darba 
veikšanu. 

Precētu sieviešu īpašuma likums
1870: Šis likums ļāva sievietēm kļūt par 
nopelnītās naudas likumīgām īpašniecēm un 
mantot īpašumu, neatkarīgi no viņu ģimenes 
stāvokļa. Pirms šī likuma, viss, kas sievietei 
piederēja, vai ko viņa mantoja, kļuva par viņas 
vīra īpašumu, kad viņa apprecējās.

Vienlīdzīga atalgojuma likums
1976: Šis likums dod tiesības 
sievietēm iegūt tiesas nodrošinātu 
pagaidu aizsardzību pret vardarbību 
no vīru puses (nepieprasot šķiršanos 
vai dzīvojot šķirti), izliekot vīru no 
dzīves vietas, lai gan tas ir vīra 
īpašums vai viņa īrētais īpašums. 

Tiesības uz izglītību 
1878: Londonas Universitāte 
kļuva par pirmo Lielbritānijas 
Universitāti, kura uzņēma 
sievietes uz vienādiem 
noteikumiem ar vīriešiem visās 
fakultātēs, izņemot medicīnas 
fakultāti.

Mantojums
1850: Islande kļuva 
par pirmo valsti, kura 
iedibināja vienlīdzīgas 
mantošanas tiesības. Dzimuma diskriminācijas 

novēršanas likums
1975: Šis likums padara par 
pretlikumīgu sieviešu 
diskriminēšanu darbā, izglītībā un 
apmācībās.

Laulību Šķiršanas Likums
1923: Šis likums ieviesa 
vienlīdzīgu pamatojumu laulību 
šķiršanai sievietei un vīrietim.

Vienlīdzīgas tiesības vēlēt
1928: Sievietēm tika piešķirtas 
vienlīdzīgas tiesības vēlēt no 21 
gada vecuma – tieši tāpat kā 
vīriešiem.

Nodrošināts grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājums
1994: Arodbiedrības Reformu un 
Nodarbinātības Tiesību likums 
pirmo reizi garantēja katrai 
strādājošajai sievietei tiesības uz 
grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu.

“Laicīgie cilvēki ir tikai šodien, pašreizējos 
laikos, aktualizējuši problēmu, atbalstot 
sieviešu tiesības, turpretī Islāms jau 1400 
gadus atpakaļ vērsās pret vardarbību un 
netaisnību pret sievietēm.’’
Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai 
Allāhs viņam palīdz) Vācija, 2016. gada 3. 
septembrī.
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“Nekādā ziņā sieviešu statuss nav mazāks 
kā vīriešu statuss. Drīzāk, Pravietis 
Muhameds (lai miers viņam), bija cilvēks, 
kurš iedibināja tiesības visām sievietēm, 
visās vietās un uz visiem laikiem.’’
Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad 
(lai Allāhs viņam palīdz) Apvienotā 
Karaliste, 2017. gada 25. februārī.



Islāms ir pirmais, kas iedibina sieviešu tiesības
Pirms Islāma parādīšanās, sievietēm nebija likumīgas tiesības. 
Islāms piešķīra sievietēm, tāpat kā vīriešiem, likumisku 
aizsardzību, jauniegūtu neatkarību, laulības un īpašuma 
tiesības, kā arī garīgo un reliģisko vienlīdzību. Islāms ir vienīgā 
reliģija, kura ir pilnībā iedibinājusi šīs tiesības sievietēm. 

‘’Tas, kurš rīkojas taisnīgi, neatkarīgi no 
tā, vai tas ir vīrietis vai sieviete, un ir 
ticīgs cilvēks, tādam mēs noteikti 
piešķirsim šķīstu, tīru dzīvi; un mēs viņam 
noteikti piešķirsim tādu atlīdzību, kas 
atbilst viņu labākajam veikumam.’’ 

‘’Bet tie, kas dara labus darbus, vai tas ir 
vīrietis vai sieviete, un ir ticīgs cilvēks, 
tādi ieies Debesīs, un tiem netiks 
nodarīts ļaunums, pat ne tik daudz kā 
mazai iedobei piemiņas plāksnes 
aizmugurē.’’ 

‘’Ak Allāh, liecini, ka es esmu brīdinājis 
par to (neizdošanos izpildīt), kas 
attiecas uz divu mazāk aizsargāto: 
bāreņu un sieviešu tiesībām.’’ 

‘’Neviena cita reliģija nav tā nosargājusi 
sieviešu tiesības kā Islāms. Tas ir devis 
rīkojumu tik kodolīgi: “Tāpat kā vīriešiem ir 
tiesības pār sievietēm, tāpat arī sievietēm 
ir tiesības pār vīriešiem.’’(2:229)

(��:��)

(�:���)

Svētais Pravietis (lai viņam miers un Allāha 
svētība) sacīja:

(Ibn Majah)

Ahmadiju Musulmaņu Kopienas dibinātājs, Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad, Apsolītais Mesija (lai miers viņam)
(Malfuzat, piektais sējums, ���-���. lpp)



‘’Svētais Pravietis (lai viņam miers un Allāha 
svētība) aizstāvēja sieviešu tiesības. Viņš iedib-
ināja mantojuma tiesības un piešķīra viņām 
vienlīdzīgas tiesības. Mūsdienu jaunā paaudze 
un daudzi jaunatnācēji var to pat nesaprast, kā 
tas ir iespējams, kad tev ir atņemtas tavas 
pamata tiesības.’’
Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam 
palīdz) (Lielbritānija, ����. gada ��. jūlijā.)

‘’Islāms ir reliģija, kura jau no pašiem sākumiem garantēja tiesības 
visām sievietēm. Šī ir tieši tā reliģija, kura atbrīvoja sievietes un 
iedibināja to patieso statusu un cieņu. Vēl tikai iepriekšējā gad-
simtā, šie cilvēki un tautas, kuras nosoda Islāmu, ir bijušas spies-
tas piešķirts dažas pamata tiesības sievietēm, un tomēr tie jopro-
jām mēģina pretendēt uz morālo pārākumu. ‘’Brīvības’’ vārdā, viņi 
ir izveidojuši vidi, kurā pret sievietēm izturas kā pret objektiem un 
viņu gods un patiesais statuss tiek patstāvīgi iedragāts.’’

Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) Lielbritānija, ����. gada �. 
februārī.

‘’Musulmaņu sieviete nekad nevar teikt, ka sieviešu tiesību orga-
nizācijas ir spēlējušas jebkādu lomu, palīdzot viņu atbrīvošanā, 
viņu neatkarībā un viņu tiesībās. Svētajā Korānā Visuvarenais 
Allāhs ir devis Musulmaņiem noteiktas mācības un ir iedibinājis 
dažādu cilvēku iedalījumu un grupējumu tiesības vissīkākajās 
detaļās. Neviens nevar saistīt šīs mācības ne ar vienu likumu, ne 
ar vienu valdību un jebkādu likumdevēju. Tāpat arī neviena kon-
stitūcija un neviens cits nekad nav izpratis šo problēmu tā, kā to ir 
darījis Svētais Korāns un Islāms.”

Viņa Svētība Hazrat Mirza Masroor Ahmad (lai Allāhs viņam palīdz) Vācija, ����. gada �. 
septembrī.



‘’Sieviešu emancipācija bija projekts, 
kurš bija dārgs Pravieša sirdij. Korāns 
iedeva sievietēm mantojuma un laulī-
bas šķiršanas tiesības daudzus gadsim-
tus atpakaļ pirms rietumu sievietēm 
tika piešķirts šāds statuss.’’

‘’Korāna likumdošana uzstāj, ka 
indivīds bija brīvs un suverēns, un ka 
tas attiecas arī uz sievietēm.’’

‘’Iespējams, Muhameds bija lielākais siev-
iešu tiesību aizstāvis, kādu pasaule jebkad 
ir redzējusi.’’ 

‘’Muhameds, jau 1300 gadu atpakaļ 
nodrošināja Islāma sievietēm, mātēm un 
meitām tādu sociālo stāvokli un cieņu, 
kuru pat tagad sievietēm nenodrošina 
rietumu likumi.’’ 

Karena Armstronga (Islāms: Īsā vēsture, ����)

Karena Armstronga (Muhameds: Mūsu laika Pravietis, ����)

’’ Tiesnesis Pierre Craibites, augstākais starptautiskās tiesas 
tiesnesis (Lietas, ko Muhameds darīja sieviešu labā, Islāma 
Pārskats ��, ����)

’’ Tiesnesis Pierre Craibites, augstākais starptautiskās tiesas 
tiesnesis (Lietas, ko Muhameds darīja sieviešu labā, Islāma 
Pārskats ��, ����)



Ahmadiju Musulmaņu Sieviešu Asociācija

Ahmadiju Musulmaņu Sieviešu Asociācija, pazīstama kā Ladžna 
Ima’illah, ir Ahmadiju Musulmaņu Kopienas palīgorganizācija. Tā 
paredz sievietēm tādu struktūru, lai attīstītu un vairotu reliģiskās 
un akadēmiskās zināšanas, iegūtu prasmes veselības un fiziskās 
sagatavotības jomā, vadītu tirdzniecības un industrijas 
darījumus un attīstītu viņu finansiālās prasmes. Ladžna Ima’illah 
mērķis (burtiski tulkojot Allāha kalpones) ir sniegt saprašanu 
sievietēm par savu svarīgo statusu saskaņā ar islāma macībām 
un viņu lielo atbildību reliģijas organizācijā. Tas viņām liek arī 
koncentrēties  uz saviem pienākumiem pret cilvēci, viņu 
ieguldījumu sabiedrībā, kurā viņas dzīvo, un audzino nākotnes 
paaudzes. 

Mīlestība Visiem, Naids Nevienam

Telefona Numurs:
+37123229680
E-pasts:
info.amjlatvija@gmail.com
Adrese:
Ģertrūdes iela 30-4, Rīga, 
LV-1011, Latvia

@AmjLatvija

@AMJLatvija

Tīmekļa Vietne:
www.islam-ahmadiyya.lv
www.ahmadiyya-islam.org/ru
www.alislam.org
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