Ключът към мира –
глобалното обединение
Хазрат Мирза Масрур Ахмад – Халифатул Месих V(aбa)

Пети халиф на Обещания Месия, Глава на Световната мюсюлманска
общност „Ахмадия”
Историческо обръщение на Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa, Халифатул
Месих V, Глава на Световната мюсюлманска общност „Ахмадия” в
Европейския парламент в Брюксел, Белгия.

Въведение

На 3 и 4 декември 2012 г., Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa, Халифатул Месих
V, Глава на Световния мюсюлмански Джама’ат „Ахмадия” и пети наследник
на Обещания Месия aс, направи своето първо посещение в Европейския
парламент, където отправи историческо обръщение в препълнена
аудитория пред повече от 350 гости, представляващи 30 държави. Домакин
на събитието беше наскоро основата междупартийна група в Европейския
парламент „Приятели на ахмади мюсюлмани”, председателствана от д-р
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Чарлз Танок, член на Европейския парламент. Това е междупартийна
и паневропейска група от членове на Европейския парламент, която е
създадена с цел да популяризира Мюсюлманската общност „Ахмадия” в
Европейския парламент и да спомага за прокарването на нейните интереси
в Европа и по целия свят.

Среща с парламентаристи и официални лица

По време на посещението си, Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa, имаше голям
брой среши с парламентаристи и официални лица. Някои от тях включваха:

Д-р Чарлз Танок, член на Европейския парламент
(Обединеното кралство)

(Член на Комисията по външните работи на Европейския парламент,
член на Подкомисията за човешките права, заместник-председател на
Парламентарната делегация за връзките с Парламентарната асамблея на
НАТО и председател на Европейската парламентарна група „Приятели на
ахмади мюсюлмани”).
Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa говори за преследването, на което са
били подложени ахмади мюсюлмани в Пакистан. Негово Светейшество
каза, че всеки месец мюсюлмани-ахмадийци са били брутално измъчвани
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в Пакистан. Чарлз Танок, член на Европейския парламент, каза, че ще
продължи да подкрепя Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” във всяко едно
отношение. Той каза, че по-рано съшият ден се е срещнал с министъра на
външните работи на Пакистан и я попитал директно за преследванията,
на които са подложени членовете на Мюсюлманската общност „Ахмадия”.
Негово Светейшество каза, че основен принцип на човечеството е човек
винаги да бъде готов да помогне на всички онези, които са онеправдани.
Туне Келам, член на Европейския парламент (Естония)
(Член на Комисията по външните работи на Европейския парламент, член
на Подкомисията по сигурност и отбрана и заместник-председател на
Европейската парламентарна група „Приятели на ахмади мюсюлмани”).
Той каза, че посещението на Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa в Европейския
парламент „е много важно, защото ще обогати нашите разбирания”.
Туне Келам осведоми накратко Негово Светейшество за политическата
обстановка в родната му Естония. Негово Светейшество каза, че е поласкан
да научи, че Естония се е справила с трудностите от миналото и сега има
стабилно правителство.
Клод Мораес (Член на Европейския парламент) (Обединено кралство)
(Заместник-председател на Делегацията с връзките с Арабския полуостров,
член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи, заместник-председател на Лейбъристката партия в Европейския
парламент и заместник-председател на Европейската парламентарна
група „Приятели на ахмади мюсюлмани”).
Клод Мораес, който беше домакин на официален обяд в чест на Негово
Светейшество, говори за неговата чест да се срещне с Хазрат Мирза
Масрур Ахмад aбa. Той каза, че председателят на Мюсюлманският Джама’ат
„Ахмадия” „е велик лидер, който изпъква сред останалите религиозни лидери”.
Клод Мораес каза, че Негово Светейшество е добре дошъл в Европейския
парламент, защото носи със себе си послание за мир и толерантност.

Барбара Лохбихлер, член на Европейския парламент (Германия)
(Председател на Подкомисията за човешките права към Европейския
парламент).
Тя изрази загриженост относно преследването на ахмади мюсюлмани
в международен план и предложи да предаде посланието на Негово
Светейшество на цялата подкомисия.
Жан Ламберт, член на Европейския парламент (Обединено кралство)
(Председател на Делегацията за връзки със страните от Южна Азия към
Европейския парламент)
и Фил Бенион, член на Европейския парламент (Обединено кралство)
(
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Негово Светейшество за тяхната скорошна визита в Пакистан. Те обещаха
да помогнат на мюсюлманите –ахмадийци, които са били преследвани.
Негово Светейшество каза, че трябва да бъдат положени усилия, за да
се спре радикализирането на малки деца в Пакистан и че много от така
наречените медресета (училища) не изпълняват своята роля в осигуряването
на религиозно обучение. Те по-скоро втълпяват на децата екстремистки
идеологии. Негово Светейшество каза, че „без правилното образование,
хората могат лесно да бъдат повлияни и заблудени.”
Марина Янакудаски, член на Европейския парламент (Обединено
кралство) каза, че винаги се е възхищавала на мотото на Мюсюлманския
Джама’ат Ахмадия „Любов към всички, омраза към никой”. В отговор
Негово Светейшество каза, „Това е послание към целия свят”.

Били Тарангер (Партия „Консервативно бъдеще”), Ан Катрин Скгорсхамер
(Член на парламента – Партия „Консервативно бъдеще”). Били Тарангер
изказа възхищението си от ахмади мюсюлмани. В отговор Хазрат Мирза
Масрур Ахмад aбa каза, че всички добри и разумни хора биха подкрепили
посланието на Джама’та за любов, мир и хармония. Политиците казаха, че
са посетили новата ахмадийска джамия в Осло и че тя е повод за гордост за
норвежците.
Ингрид Норщайн – (Лейбъристка партия на Норвегия)
Ингрид Норщайн говори за нейното „задоволство” да се запознае с Хазрат
Мирза Масрур Ахмад aбa. Тя каза, че има много добри взаимоотношения с
Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” в Норвегия и е чела доста за общността
напоследък. Ингриг Норщайн попита Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa
как правителството на Норвегия би могло да помогне на Мюсюлманския
Джама’ат „Ахмадия”. Негово Светейшество отговори, че ахмади мюсюлмани
вярват, че всички граждани трябва да имат равни права. Хазрат Мирза
Масрур Ахмад aбa каза, че на ахмади мюсюлмани им е било отказано
правото да гласуват в Пакистан поради несправедливо законодателство и
поради тази причина норвежкото правителство трябва да работи в тази
насока – всички групи да имат правото да гласуват.
Испанска делегация – Хосе Мария Алонсо Руиз (член на парламента),
Педро Карлавила (кмет на Меко) и Аугустина Рибио (адвокат и професор)
Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa беше информиран накратко за настоящата
икономическа ситуация в Испания. Негово Светейшество посъветва, че ако
се получат пари, като част от спасителен заем от Европейския съюз, те трябва
да бъдат изразходвани разумно и за подобряване живота на испанския
народ. Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa каза, че се надява икономическата
ситуация в Испания да се подобри и страната да прогресира. Той също така
говори за привързаността си към Испания. Каза, че обича нейния климат и
нейния народ.
Гари О’Халоран – (Адвокат от Ирландия)
Гари О’Халоран, адвокат от Ирландия, който беше представен на Хазрат
Мирза Масрур Ахмад aбa и говори за това, че се отказал от политическата
кариера, за да преследва правна. Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa се помоли
за неговия бъдещ успех.

Пресконференция

На 4 декември се проведе международна пресконференция в залата за
пресконференции на Европейския парламент преди основното събитие
и обръщението на Негово Светейшество. Негово Светейшество отговори
на въпросите на различни медии по време на четиридесет минутната
пресконференция, посетена от журналисти и различни медийни
организации от Обединеното кралство, Испания, Франция, Белгия,

Пакистан и други страни. В отговор на въпроса на БиБиСи за ролята на
Исляма в света, Негово Светейшество каза, „Посланието на Исляма за мир

е универсално, ето защо нашето мото е любов към всички, омраза към
никой.” Отговаряйки на въпрос на представител на испанска медия, Негово
Светейшество каза, че всички основни религии в тяхната първоначална
форма изпращат послание за мир и затова истинските мюсюлмани вярват
във всички пророци. Всеки пророк е донесъл посланието, че има един
Бог. В отговор на въпрос на представител на малтийска медия, Негово
Светейшество каза, че задължението на всички мюсюлмани-ахмадийци е
да доближи човечеството по-близо до Бог и да накара хората да осъзнаят
задължението си да зачитат правата на другите.

Основно събитие
Основното събитие се проведе пред препълнена аудитория. Председателя
и заместник-председателите на групата „Приятели на ахмади мюсюлмани”
в Европейския парламент излязоха на сцената, за да приветстват Хазрат
Мирза Масрур Ахмад aбa, председател на Световната мюсюлманска общност
„Ахмадия”. Мартин Шулц, член и председател на Европейския парламент,
също направи специално посещение на Негово Светейшество. Преди
обръщението на Негово Светейшество, няколко членове на парламента се
обърнаха към присъстващите и говориха за тяхното възхищение от мирния
ислям, който защитава Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия”. Д-р Чарлз
Танок, член на Европейския парламент, председател на групата „Приятели

на мюсюлманите-ахамдийци” в Европейския парламент каза, че „ахмади
мюсюлмани са пример за толерантност по света.” Той заклейми преследването
на ахмади мюсюлмани в Пакистан и каза „Мотото на ахмадийците за
любов към всички и омраза към никой е антидот за екстремистите
джихадци.” Туне Келам, член на Европейския парламент, заместникпредседател на групата „Приятели на ахмади мюсюлмани” в Европейския
парламент, каза, че е посетил събитието, защото е било възможност
„да се присъедини към стремежа за мир.” Той похвали Мюсюлманския
Джама’ат „Ахмадия” за”отхвърлянето на всякакво насилие и тероризъм”
и отправи молба всички хора по света да подкрепят Джама’ата. Баронеса
Сара Лъдфорд, член на Европейския парламент, заместник-председател
на групата „Приятели на ахмади мюсюлмани” в Европейския парламент,
говори за нейната дългогодишна връзка с Мюсюлманския Джама’ат
„Ахмадия” в Обединеното кралство. Тя каза, че мотото на Джама’ата е било
„вдъхновение, от което имаме отчаяна нужда в съвременния свят.” Клод
Мораес, член на Европейския парламент, заместник-председател на групата
„Приятели на ахмади мюсюлмани” в Европейския парламент, каза, че
събитието е привлякло „повече публика, отколкото обикновено се събира
на други събития в Европейския парламент.” Той добави, че общността
„Ахмадия” трябва да бъде разбирана все повече, заради „осигуряването й
на здравна грижа, стремежа да служи на човечеството без предразсъдъци
и абсолютната отдаденост на образованието на момичета и момчета.” Жан

Ламберт, член на Европейския парламент и председател на делегацията
за връзки със страните от Южна Азия към Европейския парламент, каза,
че ще продължи обсъждането на въпроса за правото на глас на ахмади
мюсюлмани с пакистанското правителство. Тя каза, че необходимо всички
хора да имат право на глас, свободно и без дискриминация. Националния
президент на Мюсюлманската общност „Ахмадия” в Обединеното кралство,
Рафик Хайат, изрази своето задоволство, че групата „Приятели на ахмади
мюсюлмани” в Европейския парламент е била представена на общността
„Ахмадия”. Тук ви представяме историческото обръщение отправено от
Хазрат Мирза Масрур Ахмад aбa, Халифатул Месих V, Глава на Световната
мюсюлманска общност „Ахмадия”.

Обръщение на Глава на Мюсюлманската общност „Ахмадия”
“Бисмиллахир-Рахманир-Рахеем – В името на Аллах, Всемогъщият и
Милостивият.
Ассаламо Алаикум Ва Рахматуллахе Ва Баракатоху; уважаеми гости – нека
мирът и благословиите на Аллах да бъдат с Вас.
Преди всичко бих искал да благодаря на организаторите на това събитие,
които ми предоставиха възможността да говоря пред всички вас, тук, в
Европейския парламент. Също така, бих искал да благодаря на всички
делегати, представители на различни страни и техните гости, които се
постараха да присъстват на това събитие.
Тези хора, които са добре запознати с Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия”
или общност - или дори тези, които са по-малко запознати и които имат
контакт с различни ахмадийци, са наясно с факта, че като общност, ние
постоянно се стараем да привлечем вниманието на света към установяването
на мир и сигурност. Със сигурност полагаме всички възможни усилия за
постигането на тези цели.
Като председател на Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия”, аз редовно
говоря по тези въпроси, винаги когато ми се удаде възможност. Фактът,
че говоря за нуждата от мир и взаимна любов не е заради някакви нови
учения, въведени от общността „Ахмадия”. Макар да е вярно, че да донесе
мир и разбирателство е една от основните цели на появата на основателя
на Мюсюлманската общност „Ахмадия”, факт е, че всички наши действия
се ръководят от ученията на Основателя на Исляма, Светия Пророк

Мухаммадс.a.
За съжаление за 1400-те години
след времето на Светия Пророкс.a,
чистите учения, които той е донесъл
са били забравени от повечето
мюсюлмани. Затова, за да поднови
Исляма, Всемогъщият Аллах изпрати
Основателя на Мюсюлманската
Общност
„Ахмадия”,
Хазрат
Мирза Гулам Ахмадaс от Кадиян, в
съответствие с пророчеството на
Светия Пророк на Ислямасa. Бих
искал всички вие да имате това
предвид, когато за почна да говоря
за ученията на Исляма по отношение
на развитието на мира и хармонията
по света.
Също трябва да спомена, че има
множество аспекти на думите
„мир” и „сигурност”. Както всеки
отделен аспект е важен сам по себе
си, също така е важен и начинът,
по който всеки аспект се свързва с
останалите. Например, основния градивен елемент за мир в обществото е
спокойствието и хармонията в семейния дом. Ситуацията в един дом не е
ограничена, ако има проблеми в дом, то те ще окажат негативно влияние
върху ситуацията в града. По съшия начин ситуацията в града оказва
влияние върху мира в цялата страна и в крайна сметка, състоянието на
една държава може да окаже влияние на мира и хармонията в даден регион
или в целия свят. Следователно е ясно, че ако искате да обсъждате дори
само един аспект на мира, ще откриете, че обхвата му не е ограничен, а
продължава да се разширява. По подобен начин ще откриете, че когато
липсва мир, са необходими различни методи за разрешаване на въпроса,
базирани на основните проблеми, които съществуват и на специфичните
аспекти на мира и сигурността, които са били нарушени. Когато имаме това
предвид, е очевидно, че за да се осъждат и разгледат тези въпроси подробно
изисква повече време отколкото това, с което разполагаме. Въпреки това
ще се опитам да обхвана поне няколко от аспектите на истинските учения
на Исляма.
В съвременния свят ние откриваме, че се повдигат много възражения

срещу Исляма и много от вината за безредиците и конфликтите по света
се хвърля върху религията. Подобни обвинения са отправени, въпреки
че истинското значение на думата „Ислям” е мир и сигурност. Също така
Ислямът е религия, която дава точно насоки за това как да се установи мир
и е установила определени правила за постигането му. Преди да продължа с
представянето на истинските и мирни учения на Исляма, бих искал накратко
да обсъдим настоящото положение в света. Сигурен съм, че вече сте добре
запознати с тези въпроси, но ще ги спомена, за да ги имате предвид, когато
обсъждам истинските учения на Исляма за мир и хармония. Всички сме
наясно и приемаме факта, че светът днес се е превърнал в едно глобално
село. Всички сме свързани чрез различни средства, било то чрез модерни
видове транспорт, чрез медиите, интернет или други средства. Всички тези
фактори са сближили народите по света повече от всякога. Откриваме, че
в големите страни хората от всички раси, религии и националности са се
установили и живеят заедно. Всъщност в много страни, значителна част от
населението са имигранти. Те токова добре са се интегрирали, че ще бъде
изключително трудно, дори невъзможно правителствата или местните
жители да ги отстранят. Въпреки че са правени опити за ограничаване
на имиграцията и са въведени някои ограничения, все още има различни
начини, чрез които гражданин на една държава може да влезе в друга.
Всъщност, като оставим настрана незаконната имиграция, ще открием, че
съществуват определени международни закони, които подпомагат онези,
които са принудени да емигрират поради важни причини.
Също така откриваме, че в резултат на масовата имиграция, в определени
страни са се разпространили безпокойство и тревожност. Отговорността
за това е и на двете страни – на имигрантите и на местните жители. От една
страна някои имигранти провокират местните, отказвайки да се интегрират,
а от друга, местните отказват да проявят толерантност и добросърдечност.
И от време на време новото на омразата достига много опасни стойности.
По-специално омразата или враждата от страна на местните жители се
проявява в Западните страни спрямо Исляма, в отговор на негативното
поведение на някои мюсюлмани, особено имигранти. Гневът и негативната
реакция не са само в малък мащаб, а могат да достигнат до екстремни нива,
ето защо Западните лидери редовно говорят за тези проблеми. Следователно
откриваме, че понякога германския канцлер говори за мюсюлманите, като
за част от Германия; министър-председателят на Обединеното кралство
говори за необходимостта мюсюлманите да бъдат интегрирани, а лидерите
на някои страни са стигнали до там, че да отправят предупреждения
към мюсюлманите. Състоянието на вътрешните конфликти, ако не
се задълбочава, то най-малкото е тревожно. Тези въпроси могат да се

задълбочат и могат да доведат до унищожаването на мира. Не трябва да
има никакво съмнение, че въздействието от подобни конфликти няма да
се ограничи до Запада, а ще обхване целия свят, особено мюсюлманските
страни. Това ще доведе до сериозно влошаване на отношенията между
Запада и Изтока. Затова, за да се подобри ситуацията и да се развие мира,
трябва всички страни да работят заедно. Правителствата трябва да водят
политика за установяване и защитаване на взаимно уважение, според която
нараняването на чувствата на другите и причиняването на каквато и да е
вреда, ще бъде незаконно.
По отношение на емигрантите, те трябва да имат желание да се интегрират
с месните хора, местните трябва да са готови да отворят сърцата си и да
проявят толерантност. Също така, налагането на определени ограничения
на мюсюлманите няма да доведе до мир, защото те сами не са способни
да променят мнението и възгледите на хората. Това не е характерно за
мюсюлманите, но когато някой човек е насилствено потискан заради
своята религия или вярвания, това ще доведе до негативна реакция,
която сериозно ще повлияе на мира. Както вече казах, откриваме, че в
някои страни конфликтите се увеличават, особено тези местните жители
и мюсюлманите имигранти. Очевидно е, че и двете страни са все помалко толерантни и липсва желание за опознаване на другата страна.
Европейските ръководители трябва да приемат, че това е реалността и да
разберат, че те носят отговорността за установяване на взаимно религиозно
уважение и толерантност. Това е от съществено значение за установяването
на атмосфера на добра воля във всяка европейска държава, както и между
европейските и мюсюлманските държави, за да не бъде нарушен мира.
Смятам, че причината за подобни конфликти и разделения не е само
религията или убежденията и не е въпросът за различията между западните
и мюсюлманските народи. Всъщност една от основните причини за раздора
е световната финансова криза. Когато не е имало рецесия или кредитна
криза, никой не се е притеснявал за притока на емигранти; мюсюлмани,
немюсюлмани или африканци. Ситуацията сега, обаче, е различна и
това е причината за всичко това. Тя засяга дори отношенията между
европейските страни и предизвиква гняв и негодувание между хората от
някои европейски нации и ежедневно увеличава хората в други европейски
страни. Състоянието на отчаяние може да се види навсякъде.
Формирането на Европейския съюз е голямо постижение от страна на
европейските държави, тъй като е средство за обединяване на континента.
Затова трябва да направите всичко възможно да запазите този съюз, като
зачитате правата си едни на други. Страховете и тревогите трябва да бъдат
премахнати от членовете на широката общественост. За да защитавате

взаимно обществата си, трябва да приемете честни и справедливи
изисквания едни към други и, разбира се, трябва да има честни и справедливи
изисквания към хората от всяка една страна.
Не забравяйте, че силата на Европа е в това да останете единни и обединени.
Такова единство ще е не само от полза тук в Европа, но и в световен мащаб
ще бъде средство за запазване силата и влиянието на континента. Всъщност,
говорейки от Ислямска гледна точка, трябва да се стремим да обединим
целия свят. Относно валутата, светът трябва да се обедини. Относно
свободен пазар и търговия, светът трябва а се обедини, а по отношение
на свободното придвижване и имиграция, трябва да бъдат разработени
общи и практически политики, за да може светът да се обедини. Накратко,
страните трябва да се стремят да си сътрудничат, за да може разделението
да бъде заместено с обединение. Ако тези мерки се предприемат, скоро ще
стане ясно, че съществуването на конфликти ще завърши и ще бъде заменен
от мир и взаимно уважение, при условие, че се практикува истинска
справедливост и че всяка страна осъзнава своята отговорност. С голямо
съжаление трябва да каза, че въпреки че това е Ислямско учение, ислямските
страни не успяха да се обединят помежду си. Ако можеха да работят заедно
и да се обединят, тогава ислямските страни нямаше да изпитват нуждата
постоянно да търсят помощта на Запада, за да разрешават вътрешните си
проблеми и нужди.
С тези думи сега бих искал да говоря за истинските учения на Исляма за
установяването на дълготраен мир по света. Преди всичко, фундаментално
и основно учение на Исляма е, че истинския мюсюлманин е човек, от чиято
уста и ръка не произлизат злини срещу другите и те са в безопасност. Това
е определение за мюсюлманина, дадено от Светия Пророк Мухаммадсa.
Чувайки този основен и красив принцип, могат ли да бъдат отправени
някакви твърдения или жалби срещу Исляма? Със сигурност не. Ислямът
учи, че само тези, които използват устата и ръцете си за разпространение
на несправедливост и омраза, трябва да бъдат наказани. По този начин от
местно ниво към световен мащаб, ако всички страни спазват този златен
принцип, ще открием, че в света не би имало религиозни безредици. Никога
няма да има политически борби или безредици, дължащи се на алчност
и желание за власт. Ако тези истински ислямски принципи се спазват, то
във всички страни членовете на обществото ще зачитат взаимно правата
и чувствата си и правителствата ще могат да изпълнят задълженията си да
защитават всички граждани. На международно ниво, всяка нация трябва да
работи заедно с дух на истинско съчувствие и състрадание едни към други.

Друг ключов принцип на Исляма учи, че в усилие да се развие мир, е
необходимо никоя страна да не покаже някаква форма на гордост и
високомерие. Това е перфектно илюстрирано от Светия Пророксa, когато
изрича известните си думи, че нито един чернокож човек не е по-добър от
белия и нито един бял не превъзхожда чернокож. Нито европейците са повелики или по-добри от другите нации, нито африканците, азиатците, нито
пък хората от другите части на света. Различията, като националност, цвят
или етнос, са само форма на идентичност и разпознаване.
Истината е, че в днешния свят всички зависим едни от други. Днес дори
големите сили, като Европа или САЩ, не могат да оцелеят, ако са изолирани
от останалите. Африканските страни не могат да останат изолирани и се
надявам скоро да се развият, нито пък азиатските страни, или хората от

която и да част на света. Например, ако искате Вашата икономика да
процъфтява, то тогава трябва да сте готови да приемете международната
търговия. Много показателен пример за това до колко е взаимосвързано
всичко в света днес е фактът, че европейската или световната финансова
криза от последните няколко години оказа отрицателно въздействие,
повече или по-малко на всяка една държава по света. Освен това се налага
страните, които са напреднали в науката или в някоя друга област, да си
сътрудничат и да си помагат едни на други.
Ние винаги трябва да помним, че хората по света, независимо дали са от
Африка, Европа, Азия или от другаде, са получили големите интелектуални
способности на Всемогъщият Аллах. Ако всички страни използват дадените

им от Бога способности за доброто на човечеството, то тогава светът ще
се превърне в убежище на мира. Обаче, ако развитите страни се опитват
да подтиснат растежа и прогреса на по-слабо развитите или развиващите
се нации и не предоставят възможност за изява на ярките умове от тези
нации, тогава, без съмнение, ще се разпространи тревога и нарастващото
безпокойство ще разруши международният мир и сигурност.
Друг принцип на Исляма, за да се развива мира е, че ние не трябва да
толерираме несправедливостта спрямо другите или нарушаването на
правата им. По същият начин както не бихме приели да бъдат отнети нашите
собствени права, така не трябва да приемаме това да се случва на другите.
Ислямът учи, че когато трябва да бъде въздадено правосъдие, то трябва да
бъде пропорционално на престъплението. Въпреки това, ако прошката може
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да доведе до поправяне, то трябва да се приеме възможността да се прости.
Истинската и главна цел винаги трябва да бъде поправянето, помирението
и развитието на дълготраен мир. Обаче какво всъщност се случва днес? Ако
някой извърши престъпление или несправедливост, жертвата търси мъст
по начин, по който е напълно несъразмерен и по-голям от извършената
несправедливост.
Точно на това сме свидетели днес, на ескалиращия конфликт между Израел и
Палестина. Великите сили открито изразиха недоволството и загрижеността
си по отношение на ситуациите в Сирия, Либия и Египет, въпреки, че
може да се спори, че това всъщност са вътрешни въпроси. И все пак те не

изглеждат загрижени за палестинския народ. Това се възприема, като двоен
стандарт, причинявайки тъга и увеличавайки страданието в сърцата на
хората от мюсюлманските страни срещу великите сили в света. Този гняв
и враждебност може изключително лесно да нарасне и да избухне по всяко
време. Какъв ще бъде резултатът от това? Колко щети ще бъдат нанесени на
развиващия се свят? До колко ще бъдат засегнати развитите страни? Само
бог знае отговора на тези въпроси. Аз не мога да им дам отговор, никой не
може. Единственото, в което можем да бъдем сигурни е, че мирът ще бъде
унищожен.
Нека да е ясно, че не говоря в подкрепа на никоя определена страна.
Това, което искам да кажа е, че всички форми на жестокост, където и да
съществуват, трябва да бъдат премахнати и спрени, независимо дали са
извършени от народ на Палестина, народа на Израел или на някоя друга
държава. Жестокостите трябва да бъдат спрени, защото, ако им позволим
да се разпространят, тогава пламъците на омразата ще погълната целия
свят до такава степен, че скоро хората ще забравят за бедите причинени
от сегашната икономическа криза. Вместо това ще бъдем изправени пред
много по-ужасяващо състояние на нещата. Ще има толкова много човешки
жертви, че дори не можем да си го представим.
Така че е задължение на европейските страни, които претърпяха големи
загуби по време на Втората световна война, да се поучат от своето минало
и да спасят света от унищожение. За да го направят, те трябва да изпълнят
изискванията за справедливост и да бъдат готови да поемат своите
отговорности. Ислямът категорично подчертава необходимостта да се
действа винаги по честен и справедлив начин. Той ни учи, че никоя страна
не трябва да получава специално отношение или предпочитание. Всеки
престъпник трябва да знае, че ако се опита да действа несправедливо към
някоя страна, независимо от нейния размер или статут, това няма да му
бъде позволено от международната общност. Ако държавите-членки на
ООН, държавите, които се възползват от Европейския съюз и страните под
влиянието на великите сили, или дори по-развитите страни приемат тази
практика, тогава и само тогава може да са възцари мир.
Освен това, ако тези нации, които имат право на вето в ООН, осъзнаят, че
ще бъдат държани отговорни за техните действия, може наистина да бъде
установено правосъдие. Всъщност, ще направя още една крачка, като кажа,
че правото на вето никога не може да позволи или улесни установяването
на мир, защото не всички страни са едно ниво. Това е въпрос, който ясно
поставих по-рано тази година на водещите политици и наблюдатели в
Съединените щати, в Капитъл Хил. Ако погледнем историята на гласуването
на ООН, ще открием, че правото на вето не винаги е било използвано, за

да помогне на тези, които са били подтиснати или които са действали по
правилния начин. Всъщност виждаме, че с ветото в някои случаи е било
злоупотребено, за да се подпомогне жестокостта, а не за да го предотврати.
Това не е нещо, което е скрито или неизвестно, много коментатори открито
говорят и пишат за това.
Друг красив принцип, на който ни учи Исляма, е че мирът в обществото
изисква човек да потисне гнева си, отколкото да му позволи да надделее
на принципите за честност и справедливост. Ранната история на Исляма
свидетелства, че истинските мюсюлмани винаги са действали според този
принцип и тези, които не са, са били жестоко смъмряни от Светия Пророк
Мухаммадсa. Днес, за съжаление, не винаги се случва така. Има случаи,
когато армиите или войниците, които са били изпратени да установят
мир, се държат по начин, който е напълно в разрез с поставените им цели.
Например, в някои страни чуждестранните войници са се отнасяли с
труповете на техните жертви по изключително непочтителен и ужасяващ
начин. Може ли да се установи мир по този начин? Реакцията на подобно
поведение не може да остане само в границите на засегнатата държава, а
се проявява по целия свят. Разбира се, ако мюсюлманите са малтретирани,
ислямските екстремисти се възползват от това им мирът по света е нарушен,
въпреки че това е в разрез с Ученията на Исляма. Ислямът ни учи, че мир
може да бъде постигнат единствено, като се помага и на двете страни – и на
потисника, и на подтиснатите, по начин, който е напълно безпристрастен и
освободен от всякакви интереси и вражди. Мирът се постига, като се даде и
на двете страни равно начало и равноправие.
Тъй като времето е ограничено, бих искал да спомена само още една важна
особеност, която е, че Ислямът учи, че на богатството и ресурсите на другите
не трябва да се гледа завистливо. Ние не трябва да пожелаваме, това, което
принадлежи на другите, защото това също е средство за разрушаване на
мира. Ако богатите страни се опитат да завземат и използват богатствата
и ресурсите на по-слабо развитите нации, за да задоволят собствените си
нужди, тогава естествено враждата ще се разпространи. Където е уместно,
развитите нации могат да вземат малка част в замяна на техните услуги,
докато по-голямата често от ресурсите бъде използвани за подпомагане на
неразвитите страни, за повишаване на техния стандарт на живот. Трябва да
им се даде възможност да просперират и трябва да им се помогне в техните
усилия да достигнат същите нива, като развитите страни, защото тогава, и
само тогава, може да бъде постигнат мир. Ако лидерите на тези страни не са
честни, тогава Западните нации или развитите нации трябва сами да следят
и организират развитието на страната, оказвайки им помощ.
Има много други въпроси, които бих искал да засегна, но поради липсата

Негово Светейшество води тихата молитва в края на обръщението си.
на време, ще се огранича само до тези, които споменах. Със сигурност това,
което обясних, представляват истинските учения на Исляма.
Има един въпрос, който може да се породи в сърцата Ви и нека да му
отговоря предварително. Може да кажете, че ако това са истинските
учения на Исляма, тогава защо ставаме свидетели на подобни разделения и
безредици в мюсюлманския свят? Отговорих на това по-рано, като споменах
нуждата от появяването на реформатор, който ние вярваме, че основателя
на Мюсюлманската Общност „Ахмадия”. Ние, Мюсюлманския Джама’ат
„Ахмадия” винаги сме се стремели да предадем тези истински учения на
Исляма на колкото се може по-широка аудитория. Бих искал всички Вие
също да положите усилия за осведомеността в рамките на собствените си
кръгове по тези въпроси, за това, че траен мир може да бъде постигнат във
всички части на света.
Ако се провалим в тази задача, тогава никоя част от света няма да бъде в
безопасност от ужасяващите и разрушителни ефекти на войната. Моля се
Всемогъщият Аллах да издигнат на личните си интереси и желания в опит
да се спаси света от приближаващото унищожение. Развитите западни
страни са тези, които притежават голяма част от силите в съвременния
свят и заради това е тяхно задължение, преди всичко останало, да обърнат
спешно внимание на тези въпроси от изключителна важност.
Накрая бих искал още веднъж да благодаря на всички Вас, че отделихте
време да чуете това, което имах да кажа. Нека Аллах да Ви благослови.
Благодаря Ви много.

