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Историческо обръщение в 
Капитолията 

На 27-ми юни 2012 г. историческо събитие се случи в 
Капитолията във Вашингтон, окръг Колумбия. Хазрат Мирза 
Масрур Ахмад(aбa), Халифатул Месих V, петият последовател на 
Обещания Месия(aс) и глава на Мюсюлманското общество Ахмадия 
се обърна към водещи конгресмени, сенатори, посланици, 
служители на Белия дом и Държавния департамент, ръководители 
на неправителствени организации, религиозни ръководители, 
професори, политически съветници, бюрократи, членове на 
Дипломатическия корпус, мозъчни тръстове, Пентагона и 
журналисти от медиите. Срещата, първа по рода си, предостави 
възможност на някои от най-влиятелните ръководители на 
Съединените щати, включително почетната Нанси Пелоси, 
демократически ръководител на Камарата на представителите, 
да чуят от първа ръка съобщението на Исляма за световен мир. 
След събитието, на Негово Светейшество му бе предоставена 
обиколка на сградата на Капитолията, преди да бъде придружен до 
Камарата на представителите, където бе представена резолюция 
в чест на неговото посещение в Съединените щати. Въвеждащият 
параграф от резолюцията гласи:



„Приветствие на Негово Светейшество Хазрат Мирза 
Масрур Ахмад, световният, духовен и административен 
глава на мюсюлманското общество Ахмадия във Вашингтон, 
окръг Колумбия, и признаването на неговата отдаденост към 
световния мир, справедливостта, ненасилието, човешките 
права, религиозната свобода и демокрацията.”

Сенатор Робърт Каси (САЩ- Пенсилвания) 
приветства Негово Светейшество в 
Съединените щати и каза, че е особено 
благодарен за възможността да се срещне 
с него. Той спомена: „Ваше Светейшество, 
бих искал да Ви благодаря за превъзходното 
ръководство и Вашата отдаденост към мира, 
толерантността и справедливостта.”

Първият мюсюлмански конгресмен Кейт Елисън (САЩ Минесота 
-5) каза, че Съединените щати са „почетени от присъствието 



на Негово Светейшество” и каза, че под 
ръководството на неговия Халифа, Ахмадия 
Мюсюлмански Джама’ат, се доказа като 
„истинска благословия за народа на 
Съединените щати.”

Конгресменът Брад Шърман (САЩ Калифорния -27) каза, че би 
представил приветствието на резолюцията 
на конгреса към Негово Светейшество 
в Съединените щати в Камарата на 
представителите веднага след събитието. 
Той също така спомена, че Негово 
Светейшество е  „пример за толерантност 
за целия свят.”

Катрина Лантос Свет, конгресмен на 
Комисията по международна религиозна свобода (КМРС) на 
Съединените щати каза, че почувствала как 
цялата стая е изпълнена със “специална 
благословия и безсъмнено това е 
отражение от благословията, която Негово 
Светейшество донесъл в Капитолията.” 
Тя продължила да говори по темата и 
заклеймила непрекъснатото преследване 
на Ахмадйските мюсюлмани в различните 
страни.

Конгресмен Франк Улф (Вирджиния 
-10) приветствал Хазрат Мирза Масрур 
Ахмад(aбa) в Съединените щати и споменал, 
че Ахмадия Мюсюлмански Джама’ат  
винаги е готов да подкрепи всички усилия 
за правата на човек.
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Демократическият лидер – конгресмена 
Нанси Пелоси каза, че е горда, че такъв двупартиен прием е даден 
на Хазрат Мирза Масрур Ахмад(aбa). Тя спомена, че ръководството 
на Хазрат Мирза Масрур Ахмад се отличава с „мъдрост и 

Конгресмен Майк Хонда (Калифорния 
-15) говори относно удоволствието му да 
се срещне с Негово Светейшество насаме 
предишната вечер в джамията Байтур 
Рахман. Той каза, че се надява Ахмадите 
да останат завинаги в безопасност в 
Съединените Щати, така че да продължат да проповядват тяхното 
послание за мир. 

След това конгресмен Зо Лофрген 
(Район-Калифорния) представи копие от 
специалната резолюция на конгреса към 
Негово Светейшество.



състрадание”. След това допълни, че въпреки, че са изправени 
пред тежко преследване „Негово Светейшество е отказал да се 
обърне към горчивината или отмъщението.” 
Пълният списък на присъстващите на събитието в Капитолията 
е както следва:
1. Сенатор от САЩ Робърт Кейси старши 
 (демократ от Пенсилвания)
2. Сенатор от САЩ Джон Корнин 
 (републиканец от Тексас)
3. Ръководител на демократите Нанси Пелоси 
 (демократ от Калифорния)
4. Конгресмен от САЩ  Кейт Елисън 
 (демократ от Минесота)
5. Конгресмен от САЩ Брадли Шърман 
 (демократ от Калифорния)
6. Конгресмен от САЩ Франк Улф 
 (републиканец от Вирджиния)
7. Конгресмен от САЩ Майкъл Хонда 
 (демократ от Калифорния)
8. Конгресмен от САЩ Тимоти Мърфи 
 (републиканец от Пенсилвания)
9. Конгресмен от САЩ Жанет Шмит 
 (републиканец от Охайо)
10. Конгресмен от САЩ Джанис Хан 
 (демократ от Калифорния)
11. Конгресмен от САЩ Джанис Шаковски 
 (демократ от Илиноис)
12. Конгресмен от САЩ Джаки Спайер 
 (демократ от Калифорния)
13. Конгресмен от САЩ Зо Лофгрен 
 (демократ от Калифорния)
14. Конгресмен от САЩ Шейла Джаксън Лий 
 (демократ от Тексас)
15. Конгресмен от САЩ Гари Питърс 



 (демократ от Мичиган)
16. Конгресмен от САЩ Томас Петри 
 (републиканец от Уисконсин)
17. Конгресмен от САЩ Адам Шиф 
 (демократ от Калифорния)
18. Конгресмен от САЩ Майкъл Капуано 
 (демократ от Масечузетс)
19. Конгресмен от САЩ Хауърд Берман 
 (демократ от Калифорния)
20. Конгресмен от САЩ  Джуди Чу 
 (демократ от Калифорния)
21. Конгресмен от САЩ Андре Карсън 
 (демократ от Индиана) 
22. Конгресмен от САЩ Лаура Ричардсън 
 (демократ от Калифорния)
23. Конгресмен от САЩ Лайд По 
 (републиканец от Тексас)
24. Конгресмен от САЩ Барни Франк 
 (демократ от Масечузетс)
25. Конгресмен от САЩ Брус Брали 
 (демократ от Айова)
26. Конгресмен от САЩ Денис Куцинич 
 (демократ от Охайо)
27. Конгресмен от САЩ Трент Франкс 
 (републиканец от Аризона)
28. Конгресмен от САЩ Крис Мърфи 
 (демократ от Кънектикът)
29. Конгресмен от САЩ Ханк Джонсън 
 (демократ от Джорджия)
30. Конгресмен от САЩ Джеймс Клибърн 
 (демократ от Южна Каролина)
31. Негово Превъзходителство Бокари Корту Стивънс,   
 посланик на Сиера Леоне в Съединените щати
32. Доктор Катрина Лантос Свет, председател на Комисията по 



международна религиозна свобода (КМРС)
33. Негово Превъзходителство Тим Кейн, бивш губернатор на 
Вирджиния
34. Посланик Сюзън Бърк, специален представител на 
президента Барак Обама за ядрено неразпространение 
35. Посланик Сюзън Джонсън Кук, посланик за специални 
поръчения от САЩ за международна религиозна свобода
36. Негово Превъзходителство Калед Алджалахма, заместник- 
ръководител на мисията, посолство на Кралство Бахрейн в 
Съединените щати.
37. Преподобни монсиньор Жан Франсоа Лантом, първи 
съветник (заместник- ръководител на мисията), апостолска 
нунциатура на Светия престол в Съединените щати
38. Г-жа Сара Ал-Ойаили, публични въпроси/ служител за 
връзка, посолството на Султаната на Оман в Съединените щати
39. Г-н Салим Ал Кинди, първи секретар, посолството на 
Султаната на Оман в Съединените щати
40. Г-жа Фозиа Фаяз, посолство на Пакистан в Съединените 
щати
41. Негово Превъзходителство Сайда Заид, съветник, 
посолството на Мароко в Съединените щати
42. Негово Превъзходителство Набеел Мунир, министър 
IV (съветник по безопасност), постоянна мисия на Пакистан в 
Организацията на обединените нации
43. Негово Превъзходителство Джозеф Ренгли, министър-
съветник, впосолстовото на Швейцария в Съединените щати
44. Негово Превъзходителство Алиса Айрес, заместник-
помощник секретар за южна и централна Азия, държавният 
департамент в САЩ- Политически изселдвания 
45. Посланик Карл Индерфърт, старши съветник и Уадхуани 
председател в САЩ - Индийски политически изселдвания, 
център за стратегически и международни изследвания 
46. Негово Превъзходителство Данълд А. Кемп, старши 
консултант, център за стратегически и международни изследвания 



47. Полсаник Джаки Уолкът, изпълнителен директор, 
Американската комисия за международна, религиозна свобода
48. Д-р Азиза ал-Хибри, комисар, Американската комисия за 
международна религиозна свобода
49. Г-н Исая Легет, изпълнителен служител на окръг, окръг 
Монтгомъри, Мериленд
50. Г-жа Виктория Алварадо, директор, офис за международна 
религиозна свобода, Държания департамент на САЩ
51. Д-р Имад Дийн Ахмад, директор, минаре на института за 
свобода
52. Д-р Зайнаб Алвани, доцент по ислямски науки в Харвартския 
университет, факултет по богословие
53. Г-жа Дебора Л. Бенедикт, асоцииран съветник, услуги  
за американско гражданство и имиграция, Министерство на 
вътрешната сигурност
54. Г-жа Лора Берг, Старши съветник на специалния 
представител на мюсюлманските общности, Държавния 
департамент на САЩ
55. Д-р Чарлз Батъруърф, професор (заслужил) по правителство 
и политика, университета в Мериленд, колежански парк
56. отец Джон Кросин, Изпълнителен директор на Секретариата 
за Вселенските и междурелигиозен въпроси, Конференция на 
католическите епископи на Съединените щати 
57. Майор (пенсиониран) Франц Гайл, Старши съветник по 
научните въпроси, Морската пехота на САЩ
58. Д-р Сю Гуравадена – Ваугън, Директор за международна 
свобода и програми за югоизточна Азия, Фрийдъм хаус
59. Г-н Франк Януци, ръководител на Вашингтонския офис, 
Амнести интернешънъл САЩ
60. Г-н Т. Кумар, директор международно застъпничество, 
Амнести интернешънъл САЩ
61. Джордж Левентал, член на съвета на окръг Монтгомъри 
62. Г-н Амер Латиф, гостуващ сътрудник, председател на  
Уадхуани в САЩ, Индийски политически изселдвания, център 



за стратегически и международни изследвания 
63. Г-н Тим Лендеркинг, Директор на пакистанското офис 
бюро, Държавния департамент на САЩ 
64. Г-н Джалал Малик, служител по международните въпроси, 
Армията на националната гвардия на САЩ
65. Г-н Невеед Малик, служител в службата за външна дейност, 
Държавния департамент на САЩ 
66. Г-жа Далия Могахед, старши анализатор и изпълнителен 
директор, център на Галъп за мюсюлмански изследвния
67. Г-н Пол Монтейро, помощник директор, офис на Белия 
дом за  обществена ангажираност
68. Майор генерал Дейвид Куантък, генерал- офицер от 
военната полиция на армията на САЩ
69. Г-жа Тина Рамирез, директор по международни и 
правителствени отношения, фонда Бекет
70. Раби Дейвид Саперстайн, директор и съветник, Религиозен 
център за действие за реформа в юдеизма
71. Свещеник, бригадирен генерал Алфонс Стефенсън, 
Директор на Националната служба за охрана на Бюрото на 
свещеника 
72. Г-н Кнокс Теймс, Директор на политика и научни 
изследвания, Американската комисия за международна, 
религиозна свобода
73. Г-н Ерик Трийн, Специален съветник за религиозна 
дискриминация, отдел граждански права, Министерството на 
правосъдието на САЩ
74. Д-р Хасан Абас, професор, регионални и аналитични 
изследвания, Национален университет по отбраната
75. Г-н Малик Сираж Акбар, сътрудник Рейгън-Фаскел, 
Националния фонд за демокрация
76. Г-н Матю К. Асада, сътрудник конгресмен към конгресмена 
Гари Питърс 
77. Г-жа Стейси Бърдет, директор по правителствени и 
международни въпроси, анти-дефамационна лига



78. Г-жа Елизабет Касиди, Заместник-директор за политика и 
изследвания, Комисията на САЩ за международна религионза 
свобода
79. Г-жа Ейми Чю, директор медия, комуникации и връзки с 
обществеността, американски ислямски конгрес
80. Г-н Корнелиус Гремин, Държавен департамент, бюро за 
демокрация, човешки права и труд, действащ заместник-директор 
и служител по външните работи за Пакистан
81. Г-н Садананд Дум, постоянен сътрудник, Американския 
предприемачески институт
82. Д-р Ричард Гатро, декан на колежа Няк, Вашингтон, окръг 
Колумбия
83. Г-н Джо Грибоски, председател, Институт за религията и 
обществена политика
84. Г-жа Сара Грибоски, Институт за религията и обществена 
политика
85. Д-р Макс Грос, асоциран професор, принц Алуалид бин 
Талал, Център за мюсюлманско-християнско разбирателство, 
университета Джорджтаун
86. Д-р Риаз Хайдер, Професор по клинична медицина, 
университета Джордж Вашингтон
87. Г-жа Хума Хак, помощник-директор, Център в южна Азиа, 
Атлантическия съвет
88. Г-н Джей Кансара, помощник-директор, Инду-американска 
фондация
89. Г-н Хамид Кан, Старши програмен служител, Център по 
правно право, Американски  институт за мир
90. Г-жа Валери Къркпатрик, Сътрудник за бежанците и 
застъпничеството на САЩ, Хюман Райтс Уоч 
91. Г-н Алекс Кронемър, Юнити продакшънс
92. Г-н Паул Либен, изпълнителен писател, Комисията на САЩ 
за международна религиозна свобода
93. Г-жа Ейми Лилис, служител по външните работи, 
Държавният департамент на САЩ



94. Г-н Граъм Мейсън, законодателен асистент към конгресмен 
Алисън Шварц
95. Г-жа Лаурин Марко, служба за религиозни новини
96. Г-н Дан Мерика, от Си Ен Ен
97. Г-н Джозеф В. Монтвил, старши консултант, колежански 
център Меримарк за проучване на еврейските- християнски-
мюсюлмански отношения 
98. Г-н Арън Майерс, Програмен служител, Фрийдъм хаус
99. Г-жа Атиа Насар, Регионален координационен служител, 
Държавния департамент на САЩ
100. Г-жа Мелани Незер, старши директор, Американска 
политика и защита, Еврейско общество за помощ на имигрантите 
101. Д-р Елиът Парис, Държавен университет Боуи
102. Г-н Джон Пина, Директор на държавни и международни 
отношения, Американски ислямски конгрес
103. Г-н Ариф Рафик, асоцииран учен, Институт на средния 
изток
104. Г-жа Мая Раджаратнам, Амнести интернешънъл
105. Г-жа Рейчъл Сауер, служител международни отношения, 
Държавния департамент на САЩ
106. Д-р Джером Шийл,  Декан на колежа по професионални 
науки, Държавния университет Боуи 
107. Г-жа Саманта Шнитцер, персонал, Комисия на САЩ за 
международна религиозна свобода
108. Д-р Мери Хоуп Швоебел, старши програмен сътрудник, 
Академия за международно ръководство на конфликти и 
изграждане на мир, Институт на САЩ за мир
109. Г-жа Сара Шлесингер, сътрудник по международни и 
правителствени отношения, фонда Бекет
110. Д-р Франк Селин, служител на киргистанския офис, 
Държавния департамент на САЩ
111. Г-жа Ана-Лий Стангъл, Християнска солидарност по света
112. Г-жа Калинда Стефенсън, професионален служител, Том 
Лантос Комисия за правата на човека



113. Г-жа Джордан Тама, водещ демократически служител, Том 
Лантос Комисия за правата на човека
114. Г-н Шаун Тандън, AFP
115. Д-р Уилхелмус Валкенберг, Професор по религия и култура, 
Американски католически университет
116. Г-н Антъни Ванс, Директор по външни дейности, Баха'е от 
Съединените щати
117. Г-н Джихад Салех Уилямс, представител на правителствени 
дейности, Ислямско успокоение САЩ
118. Г-жа Амелиа Уанг, началник на щаба на конгресмен Джуди 
Чу
119. Г-жа Мох Шарма, Законодателен сътрудник на конгресмена 
Джуди Чу 

Основното обръщение бе отправено от Хидрат Мирза Масур 
Ахмад(абa), глава на Световното Мюсюлманско Общество Ахмадия 
в 10:40 часа. Запис на световното историческо обръщение е 
представено по-долу: 

Обръщение от Хидрат Мирза Масур Ахмад(абa),Халифатул 
Месих V,  глава на Световното Мюсюлманско Общество Ахмадия 
в Капитолията, във Вашингтон, окръг Колумбия, Съединени 
американски щати.

„Bismillahir-Rahmanir-Raheem –в името на Аллах, милостивия, 
вечно милосърдния.

Всички изтъкнати гости - Assalamo Alaikum Wa Rahmatul-
lahe Wa Barakatohu – Мирът и благословиите на Аллах да ви 
съпътстват.

Преди да продължа бих искал първо да използвам 
възможността да ви благодаря, за това, че отделихте време 

да дойдете и да слушате моите думи. Помолиха ме да говоря по 
тема, която е изключителна обширна и широко обхватна. Има 
много различни страни и следователно не е възможно да обхвана 
всички от тях в краткото време, което имам. Темата, за която 



ме помолиха да говоря, е основаването на световния мир. Със 
сигурност това е най- важният и наболял проблем, който светът 
среща днес. Поради факта, че времето ни е ограничено, ще 
представя само ислямската гледна точка за основаването на мир 
чрез справедливи и равностойни отношения между нациите.

Истината е, че мирът и справедливостта са неразделни – не 
можете да имате едното без другото. Определено този  принцип 
е нещо, което всички мъдри и интелигентни хора разбират. Като 
оставим настрана страна хората, които са решили да създават 
безредия, в света никой не може да твърди, че в което и да било 
общество, държава или дори в целия свят, съществува безредие 
или липса на мир, където справедливостта и лоялността 
съществуват. Въпреки това в много части на света откриваме, че 
преобладават безредие и липса на мир. Такова  безредие е видимо 
както вътрешно между страните, така и външно от гледна точка на 
отношенията между различните нации. Такова безредие и борба 
съществува, въпреки че всички правителства твърдят, че правят 
политика, която се основава на справедливост. Всички твърдят, 
че основаването на мир е основната им цел. Въпреки това, като 
цяло има малко съмнение, че безпокойството и тревожността 
се увеличава по света, така че и безредието се разпространява. 
Това със сигурност доказва, че нещо по реда, като изискванията 
за справедливост, не са изпълнени. Следователно, има спешна 
нужда да се опитаме и да спрем неравенството, където и когато 
то съществува. Така, като глава на мюсюлманското общество 
Ахмадия, бих искал да направя няколко наблюдения относно 
нуждата и начините да се постигне мир, основан на справедливост.

Мюсюлманското общество Ахмадия е изцяло религиозно 
общество. То е нашата здрава вяра, че Месията и Реформаторът, 
който трябваше да се появи в тази епоха и да просвети света за 
истинските учения на исляма, всъщност пристигна. Вярваме, че 
основателят на нашето общество, Хидрат Мирза Гулам Ахмад 
от Кадиян(aс), бе този обещан Месия и Реформатор и ние го 
приехме. Той притисна неговите последователи да действат и 



разпространяват реалните и истинските учения на Исляма, които 
се основават на Светия Коран. Следователно всичко, което ще 
кажа относно установяването на мира и във връзка с провеждането 
само на международни отношения, ще бъде базирано на ученията 
на Корана.

Във връзка с достигането на световен мир вие всички 
често изразявате вашите мнения и всъщност полагате големи 
усилия. Вашите творчески и интелигентни съзнания ви дават 
възможността да представите велики идеи, планове, политически 
перспективи. Затова проблемът не изисква от мен да говоря от 
световна или политическа гледна точка, но вместо това целият ми 
фокус ще бъде основан на това как да се установи мир, базиран 
върху религията. За тази цел, както казах по-рано, ще представя 
някои много важни насоки, базирани на ученията на Светия 
Коран. 

Важното е винаги да се помни, че човешкото знание и интелект 
на се съвършени, а всъщност са ограничени. Следователно, 
когато взимаме решения или формираме идеи, често някои 
фактори навлизат в човешкото съзнание, което може да помрачи 
правосъдието и да доведат човек да се опитва да задоволи 
собствените си права. В крайна сметка това може да доведе до 
несправедлив резултат и неправилно решение. Законът на Бог 
въпреки това е перфектен и не съществуват лични интереси и 
несправедливи разпоредби. Това е така, защото Бог желае само 
добро и подобряване на Неговото Съществуване и следователно 
на Неговите Закони се базират основно на справедливост. Денят, 
в който хората на този свят признаят и разберат този решаващ 
момент, ще бъде денят, в който ще се положат основите на 
истинския и вечен мир. В противен случай продължаваме 
да търсим, че въпреки непрекъснато правещите се усилия за 
основаването на световния мир, те не  могат да осигурят ценни 
резултати.

След края на Първата световна война ръководителите на 



дадени страни искаха добри и мирни отношения между всички 
нации в бъдеще. Така в опитите да се постигне световен мир бе 
формирана Лигата на нациите. Нейната основна цел била да се 
поддържа световния мир и да се предотвратят бъдещи войни от 
избухване. За съжаление правилата на Лигата и резолюцията, 
която сформирала това, имала някои несъвършенства и слабости 
и те не могли правилно да защитят правата на всички хора и 
всички  нации равностойно. Следователно, като резултат от 
неравенствата, които съществували, не можел да съществува 
дълготраен мир. Усилията на Лигата се провалили и това директно 
довело до Втората световна война.

На всички ни е ясно несравнимото унищожаване и 
опустошение, което съществувало след конфликтите, където 
около 75 милиона хора в целия свят загубили живота си, много 
от които били невинни граждани. Тази война трябвало да бъде 
повече от достатъчна, за да отвори очите на света. Тя трябвало 
да бъде средство за разработването на мъдри политики, които 
давали на всички партии техните полагащи се права, основани на 
справедливост и така да се докаже, като средство за основаване на 
мир в света. Правителствата на света по това време се стремели 
до известна степен да се опитат и установят мир и следователно 
се учредили Организацията на обединените нации. Въпреки 
това скоро станало очевидно, че благородната и най-важна цел 
в подкрепа на Организацията на обединените нации не може 
да бъде изпълнена. Всъщност днес дадени правителства доста 
отворено заявяват твърдения, които доказват нейния провал.

Какво казва Ислям по отношение на международните 
отношения, които се уповават на справедливост и са средство за 
основаване на мир? В Светия Коран, великият Бог е пояснил, че 
докато нашите националности или етническо минало са цел за 
идентичност, те не дават право или нарушават каквато и да било 
форма на превъзходство от какъвто и да било вид. 1

Според Корана всички хора са родени равни. Въпреки това, 



в последната церемония някога произнесена от Светия Пророк 
Мухаммад(сас), той инструктирал всички мюсюлмани винаги 
да помнят, че арабинът не превъзхожда не-арабина, както и 
обратното. Той поучавал, че белият човек не превъзхожда черния, 
както и черният не превъзхожда белия. Така че е ясно учението на 
Исляма, че хора от всички националности и раси са равни. Също 
така е ясно, че всички хора трябва да имат еднакви права, без 
каквато и да било дискриминация или предразсъдък. Това е ключът 
и златното правило, което основополага основата за хармония 
между различните групи и нации, както и за установяването на 
мир.

Въпреки това днес откриваме, че има разделяне и отделяне 
между могъщите и по-слабите нации. Например в Организацията 
на обединени нации откриваме, че има направена разлика между 
някои държави. Така в Съветът за сигурност има постоянни 
членове и някои непостоянни членове. Това разделение се оказа 
вътрешен източник на несигурност и объркване и поради това ние 
често слушаме репортажи за това как някои държави протестират 
срещу неравенството. Ислямът учи на абсолютна справедливост 
и равенство във всички отношения и така откриваме още едно 
важно напътствие в глава 5, стих 3 от Светия Коран. В този 
стих се казва, че за да отговори напълно с изискванията за 
справедливост, е необходимо да се отнасяте с онези хора, които 
прекрачват всички граници в тяхната омраза и враждебност със 
справедливост и равенство. Коранът учи, че когато и когото ти 
съветва за доброта и добродетели, ти трябва да ги приемеш и 
когато и който ти съветва за грешно и несправедливо поведение, 
трябва да го отхвърлиш.

Един въпрос, който естествено изниква е -  кое е стандартното 
за справедливостта, която се изисква от Исляма? В глава 
4, стих 136, Светият Коран твърди, че дори, ако трябва да 
засвидетелствате срещу себе си или вашите родители, или най-
обичаните ви, тогава трябва да правите това с цел да поддържате 
справедливост и истина. Силните и богати държави не трябва да 



24		Светлинa











узурпират правата на бедните и слаби държави, с цел да си запазят 
правата и да не се замесват с бедните нации по несправедлив 
начин. От друга страна, по-бедните и слаби страни не трябва да 
се стремят да нанесат вреда на силните и богати нации, когато 
имат възможност. Вместо това двете страни трябва да се стремят 
да се придържат към принципите на справедливостта. Всъщност 
това е въпрос от голямо значение по време на поддържането на 
мирни отношения между държавите.

Друго изискване за мир между нациите въз основата на 
справедливост е описано в глава 15, стих 89 от Светия Коран, 
където се твърди, че никоя страна не трябва да гледа със завист 
на източниците и богатството на другите. Подобно нито една 
държава не трябва да се стреми несправедливо да присвои или да 
завладее ресурсите на друга страна чрез фалшив претекст, като 
се опитва да й помогне или да я подкрепи. Така на основание на  
осигуряване на техническа  експертиза, правителствата не трябва 
да се  възползват от други нации, като правят несправедливи 
търговски сделки или договори. Подобно въз основание на 
осигуряването на експертизата или помощта, правителствата не 
трябва да завземат природните ресурси или активи на развиващите 
се страни. Където по-малко образованите хора или правителства 
трябва да бъдат научени как правилно да използват техните 
природни богатства, тогава това трябва да бъде направено.

Тогава нации и правителства винаги трябва да се стремят да 
служат и да помагат на тези с по-малко късмет. Въпреки това, 
такава услуга не трябва да бъде поставена с цел да се постигнат 
национални или политически облаги или като средства за 
осъществяването на лични интереси.  Ние открихме, че през 
миналите шест или седем века Организацията на обединените 
нации е започнала много програми и фондации с цел да помогне 
на бедните страни да прогресират. Спрямо тези усилия те са 
изучили природните богатства на развиващите се нации. Въпреки 
това, независимо от тези усилия, нито една от бедните страни 
не е достигнала етапа или нивото на развитите нации. Една 



причина за това сигурно е широко-обхватната корупция на много 
от правителствата на тези недоразвити страни. Със съжаление 
трябва да кажа, че независимо от това, с цел да продължат техните 
интереси, развитите страни са продължили да взаимодействат с 
такива правителства. Търговски сделки, международна помощ и 
бизнес контакти продължават да бъдат обработвани. В резултат 
на това обърквания и безпокойство на бедните и лишени слоеве 
на обществото са продължили да се увеличават и това е довело 
до бунт и вътрешна безредица между тези страни. Бедните 
хора на развиващите се страни са станали толкова объркани, че 
са се обърнали не само срещу техните собствени лидери, но и 
към големите сили. Това попаднало в ръцете на екстремистките 
групи, които се възползвали от безредиците и можело да окуражи 
такива хора да станат част от техните групи и да поддържат 
тяхната идеология, пълна с омраза. Крайният резултат е, че мирът 
на света е разрушен. 

Така Ислямът ще привлече нашето внимание към различни 
средства за мир. Той изисква пълна справедливост. Изисква 
винаги да се дават истински доказателства. Изисква да не гледаме 
завистливо към богатството на другите. Изисква от развитите 
страни да изоставят техните лични интереси и въпреки това да 
помогнат и да служат на по-малко развитите и бедни нации с 
истински безкористен подход и дух. Ако всички тези фактори се 
имат предвид, тогава истинският мир ще бъде установен.

Ако въпреки всички по-горе споменати мерки някоя държава 
престъпи границите и нападне друга държава и се опитва 
несправедливо да завладее нейните ресурси, тогава другите 
държави трябва със сигурност да вземат мерки, за да спрат 
такава жестокост, но те винаги трябва да действат справедливо в 
подобни моменти. 

Основавайки се на ислямските учения обстоятелствата за 
предприемане на действия са описани подробно в Корана в глава 
49.2 Тя учи, когато две нации спорят и това доведе до война, 



тогава другите правителства трябва да ги успокоят към диалог 
и дипломация, така че да могат да се споразумеят и помират 
въз основа на договореното решение. Ако въпреки това една 
от страните не приеме условията на договора и обяви война, 
тогава другите страни трябва да се обединят и да се борят, за 
да спрат агресора. Когато агресивната нация е поразена и се 
съгласи за общи преговори, тогава всички страни трябва да 
работят за съгласие, което води към дълготраен мир и помирение. 
Суровите и несправедливи условия не трябва да влизат в сила, 
тъй като тогава ръцете на всяка нация остават вързани, защото 
в дългосрочен план това ще доведе до безпокойство, което кипи 
и се разширява. Резултатът от такова безпокойство ще доведе до 
последяваща безредица.

При обстоятелствата, в които правителство от трета страна иска 
да помири двете страни, тогава то трябва да действа с искреност и 
пълна безпристрастност. Тази безпристрастност трябва да остане 
дори, когато една от страните е против. Следователно третата 
страна не трябва да показва ярост при такива обстоятелства, не 
трябва да търси отмъщение, нито да действа по нечестен начин. 
На всички страни трябва да им бъдат позволени полагащите им 
се права.

Така че, за да се изпълнят изискванията за мир е важно страните, 
които преговарят за разрешение, да не задоволят собствените 
си лични интереси, нито да се опитват да  извличат прекомерна 
полза, от която и да било страна. Те не трябва да се намесват 
несправедливо или несправедливо да притискат която и да било 
от страните. Не трябва да се възползват от природните богатства 
на която и да било държава. Ненужни и нечестни ограничения не 
трябва да бъдат поставяни на такива страни, защото това не е нито 
справедливо, нито може да докаже, че е източник за подобряване 
на отношенията между държавите. 

Поради времеви ограничения аз много кратко само споменах 
тези гледни точки. На- кратко, ако желаем да се установи мир в 



света, тогава трябва да изоставим нашите лични и национални 
интереси за по-общото добро и вместо това да установим общи 
отношения, които изцяло се уповават на мир. От друга страна, 
някои от вас могат да се съгласят с мен, че поради алианси, 
могат да се формират групи в бъдеще – или ако мога да кажа са 
започнали да се формират – и не е необичайно, че безредието 
ще продължи да се увеличава в света, което определено ще 
доведе до голямо разрушение. Ефектите от такова разрушение 
и войната със сигурност ще продължат за много поколения 
напред. Следователно Съединените щати, като най-голяма мощ 
в света, трябва да изиграят своята роля, като действат с истинска 
справедливост и с такива добри намерения, каквито описах. Ако 
го направят, тогава светът винаги ще помни с голямо възхищение 
вашите големи усилия. Ще се моля това да се случи. Благодаря 
Ви много. Благодаря отново.

Според нашата традиция в края на церемонията обикновено 
изпълняваме тиха молитва. Така  че ще направя тихата молитва 
и Ахмадите ще ме последват. Всички вие, нашите гости, може да 
се молите по ваш начин.”

Препратки
1. Светия Коран, гл.49:стих 14
2. Светия Коран, гл.49: стих 10 


	Binder1.pdf
	pic
	pic 1
	pic 2
	pic 3


