
В днешно време Ислямът е под прожекторите на света и 
често бива атакуван с унизителни обвинения. Тези, които ги 
отправят, обаче, не са изучили нито едно от неговите истински 
учения. За съжаление, заради частните интереси на някои 
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Писмото от Хазрат Халифатул Месих V(aбa), глава на  
Мюсюлманска общност Ахмадия, бе доставено лично от 
президента на Мюсюлмански Джамаат Ахмадия Кабабир 
Мухаммад Шариф Одех, който се срещна с папата като част 
от официалната делегация от Израел, съставена от известни 
религиозни учени от различни вероизповедания. Папата 
получи като подарък копие от Светия Коран с превод.
До Негово Светейшество Папа Бенедикт XVI, 
Моля се Всемогъщият Аллах да Ви дари с милостинята и 
благословията си.

Като Глава на Световната Мюсюлманска Общност Ахмадия, 
аз нося на Негово Светейшество Папата посланието на Светия 
Коран, а именно: „О, хора на Писанието, елате към едно общо 
слово между нас и вас -; да не служим на друг освен на Аллах и 
да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други 
за господари, освен Аллах!”



мюсюлмански организации, Ислямът бива обрисуван в напълно 
погрешни краски. В резултат на това, в сърцата на западняците 
и немюсюлманските държави се зароди такова недоверие към 
мюсюлманите, че дори високообразованите хора изказаха 
безпочвени обвинения към Основателя на Исляма, Светия 
Пророк Мухаммад (Аллах да го благослови).

Целта на всяка една религия е да доближи човека до Бог и 
да посочи човешките ценности. Нито един от основателите на 
различните религии не е учил последователите си да узурпират 
правата на другите или да бъдат жестоки. Ето защо действията 
на малцина заблудени мюсюлмани не бива да бъдат използвани 
като предтекст  за нападения срещу Исляма и нейния Свети 
Основател (Аллах да го благослови). Ислямът ни учи да 
уважаваме пророците на всички религии и затова е жизнено 
необходимо всеки един мюсюлманин да вярва във всички 
пророци от Светата Библия или Светия Коран до и включително 
Исус Христос (Аллах да го благослови). Ние сме смирените 
слуги на Светия Пророк Мухаммад (Аллах да го благослови), 
затова и сме дълбоко наскърбени от атаките срещу нашия Свети 
Пророк (Аллах да го благослови), на които ще отговорим като 
продължим да изтъкваме неговите благородни качества пред 
света и да показваме все повече от красивите учения на Светия 
Коран.

Ако даден човек не спазва някое учение както трябва, то вината 
за това е негова, а не на учението. Самата дума „Ислям” означава 
мир, любов, сигурност. Във вярата, не трябва да има принуда 
е ясна заповед в Светия Коран. От корица до корица Светият 
Коран учи на любов, обич, мир, помирение и жертвоготовност. 
Светият Коран непрекъснато повтаря, че неправедният се 
намира далеч-далеч от Аллах и от ученията на Исляма. Ето защо 
ако някой представя Исляма като екстремистка и насилствена 
религия, изпълнена с учения за кръвопролития, то този образ 
няма никаква връзка с истинския Ислям.

Мюсюлманска Общност Ахмадия практикува само и 



единствено истински Ислям и работи в удовлетворение на 
Всемогъщия Бог. Ако някоя църква или място за поклонение 
има нужда от защита, ние ще застанем рамо до рамо с тях. И 
ако от нашите джамии отеква послание, то ще бъде само това, 
че Аллах е велик и ние сме свидетели, че няма друг, достоен 
за почитане освен Него и Мухаммад (Аллах да го благослови), 
Посланика на Аллах.

Факторът, който изигра важна роля в разрушаването на 
световния мир е, че някои хора смятат, че щом са интелигентни, 
добре образовани и свободни, могат да се подиграват и осмиват 
основателите на религиите. За да поддържа мир в обществото 
е нужно да се елиминират всички чувства на враждебност от 
сърцата ни и да повишим прага си на толерантност. Нужно е да 
застанем в защита на уважението и почитта към пророците си. 
Светът преминава през период на безпокойство и тревожност, 
което изисква създавайки атмосфера на любов и обич, да 
премахнем тази тревога и страх, да донесем послание за мир 
и любов на тези около нас, да се научим да живеем в още по-
голяма хармония и да припознаем човешките ценности.

Днес малкомащабни войни избухват всеки ден по света, 
докато на други места суперсилите твърдят, че се опитват 
да постигнат мир. Не е тайна, че ни се казва едно нещо, а зад 
кулисите се изпълняват истинските приоритети и политики. 
Въпросът е може ли при тези обстоятелства да се постигне мир. 
Със съжаление мога да кажа, че ако се вгледаме внимателно 
в световната обстановка в момента, ще видим, че основата за 
избухването на нова световна война е вече поставена. Ако след 
Втората световна война бяхме следвали пътя на справедливостта, 
нямаше да сме свидетели на настоящата ситуация в света, в която 
той отново е погълнат от пламъците на войната. Благодарение 
на това, че толкова много държави притежават ядрени оръжия, 
злобата и враждебността се засилват, а светът лежи на принципа 
на разрушението. Ако тези оръжия за масово унищожение 
експлодират, много поколения напред няма да ни простят за 



недъзите, които сме им причинили. Все още има време светът 
да обърне внимание на правата на Създателя и на Неговите 
създания.

Вярвам, че сега е по-важно не да се фокусираме върху прогреса 
на света, а спешно да увеличим усилията си да спасим света 
от унищожение. Човечеството има спешна нужда да припознае 
своя Създател, защото той е единственият гарант за оцеляването 
на човешкия род. В противен случай светът се движи с бързи 
крачки към самоунищожение. Ако днес човек иска да успее 
да постигне мир, вместо да търси вина в другите, трябва да 
се опита да контролира сатаната в себе си. Отървавайки се от 
собствените си демони, човек може да даде прекрасен пример 
за справедливост. Често предупреждавам света, че прекалената 
враждебност към другите напълно узурпира човешките 
ценности, а това води света към унищожение.

Заради Вашето влияние в света, Ви приканвам също да 
информирате по-голямата от него, че поставяйки пръти в 
колелото на естествения баланс, създаден от Бог, той се движи 
с бързи темпове към унищожение. Това послание трябва да се 
разнесе колкото се може по-надалеч от преди и да зазвучи с още 
по-голяма сила.

Всички религии по света се нуждаят от религиозна хармония, 
а всички хора по света се нуждаят от атмосфера на любов, обич 
и братство. Моля се всички ние да осъзнаем отговорностите, 
които имаме, и да изиграем своята роля за постигането на 
мир и любов, както и за припознаването на нашия Създател. 
Ние самите се молим и непрекъснато умоляваме Аллах нека 
това унищожаване на света да спре. Моля се да се спасим от 
унищожението, което ни чака.

Искрено Ваш,
Мирза Масрур Ахмад
Халифатул Месих V

Глава на Световна Мюсюлманска Общност Ахмадия
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Kралица Елизабет II
Кралица на Обединеното 
кралство и британската 
общност
Бъкингамския дворец
Лондон, SW1A 1AA
Обединеното кралство

Ваше Височество,

Като Ръководител на Мюсюлманската 
Общност „Ахмадия” и от името на 
милионите членове на Мюсюлманската 
Общност „Ахмадия” по света, изказвам 
искрените си поздравления на Нейно Величество Кралицата по 
случай диамантения юбилей. Ние сме изключително благодарни 
на Всемогъщия Бог за възможността да участваме в този знаменит 



празник. По-специално всички мюсюлмани-ахмадийци, които са 
граждани на Обединеното кралство и изпитват голямо удоволствие 
и гордост по случай диамантения юбилей. Ето защо, от тяхно 
име, аз изказвам най-искрените си и сърдечни поздравления на 
Нейно Величество. Нека Всемогъщият Бог да благослови нашата 
щедра кралица с вечно щастие и благополучие.

Моля Великия Бог, Който е създал небето и земята и ги е 
напълнил с безброй блага за нашето препитание, да дари на нашата 
Кралица, чието щедро управление обхваща много суверенни 
държави и британската общност, с мир, спокойствие и сигурност. 
Както Нейно Величество е обичана и уважавана от всички свои 
поданици, млади и стари, се молим Нейно Величество да бъде 
обичана и от Божиите ангели. Нека Всемогъщият Бог обсипе 
щедро Нейно Величество със Своите безкрайни духовни блага, 
както я е благословил с изобилие от земни блага. Нека чрез тези 
благословии всички граждани на тази на велика нация да имат 
възможност да познаят Върховния Бог и да заживеят във взаимна 
любов и привързаност. Нека всички граждани на Обединеното 
кралство, независимо от цвят, вероизповедание, националност 
или религия, да покажат уважение и чест един към друг до такава 
степен, че позитивното влияние и въздействие от това отношение 
да прехвърли границите на тези брегове и да се разпространи 
по другите народи и по целия свят. Нека светът, който днес е 
разкъсван от войни, безредие и жестокост, да се превърне в рай 
на любов, братство и приятелство. Силно вярвам, че образът и 
усилията на Нейно Величество могат да изиграят важна роля в 
постигането на тази важна и всеобхватна цел. 

През последния век бяха водени две световни войни, в 
които бяха погубени милиони човешки животи. Ако сегашното 
напрежение между страните продължи да нараства, то със 
сигурност ще доведе до избухването на още една световна война. 
Възможната употреба на ядрени оръжия в една световна война ще 
означава, че светът ще стане свидетел на неописуемо и ужасяващо 
унищожение. Нека Бог ни предпази от такава катастрофа и нека 



всички хора по света да станат по-мъдри и по-разумни. Моята 
скромна молба към Нейно Величество е да използва радостния 
повод по случай диамантения юбилей в услуга на човечеството, 
като напомни на хората от всички нации, малки и големи, че 
трябва да живеят във взаимна обич, мир и хармония.

В този контекст, по повод щастливото събитие на диамантения 
юбилей, скромно моля Нейно Величество да отправи послание 
към света, към последователите на всички религии и дори към 
тези, които не вярват в Бог, винаги да уважават чувствата на 
другите, независимо от тяхната вяра. Днес в света преобладават 
погрешните схващания относно Исляма. Това от една страна 
наранява чувствата на миролюбивите мюсюлмани, а от друга 
развива  презрение и недоверие срещу Исляма в сърцата на 
немюсюлманите. Това ще бъде акт на голяма добрина и услуга 
към последователите на всички религии и на целия свят, ако 
Нейно Величество посъветва всички хора да уважават религиите 
и техните последователи. Нега Великият Бог изпрати Своята 
помощ и подкрепи десницата на нашата Кралица в постигането 
на тази цел.

Както споменах в началото на това писмо, аз съм председател 
на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”. В тази 
връзка бих искал да изложа кратко представяне на нашата 
общност. Мюсюлманската Общност „Ахмадия” твърдо вярва, че 
Обещаният Месия и Реформатор, който според пророчеството на 
Светия Пророк Мухаммад (мир нему) и на миналите Пророци, е 
предопределен да се появи в тази епоха, не е никой друг, а Хазрат 
Мирза Гулам Ахмад от Кадиан (мир нему). През 1889 година 
той е основал една чиста и праведна общност – Мюсюлманската 
Общност „Ахмадия”. Неговата цел за сформирането на тази 
общност е била установяването на връзка между човека и Бог и 
призоваване на хората към зачитане правата на другите, така че 
да могат да живеят във взаимно уважение и доброжелателство. 
Когато Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир нему) починал през 1908 
година, той имал около 400 000 последователи. След смъртта му 



беше създадена системата на Халифата, в съответствие с Божията 
воля и този смирен божи служител е Петият Халиф на Обещания 
Месия (мир нему). Така Мюсюлманската общност „Ахмадия” 
се стреми да продължи мисията на своя основател по целия 
свят. Нашето послание към света е едно, на любов, смирение и 
братство и нашето мото е „Любов към всички, омраза към никой”. 
Всъщност това въплъщава накратко красивите учения на Исляма.

Би било уместно тук да спомена приятното съвпадение, че по 
времето на основателя на Мюсюлманската Общност „Ахмадия”, 
Нейно Височество Кралица Виктория е празнувала нейния 
диамантен юбилей. По онова време основателят на общността 
„Ахмадия” е написал книга наречена „Дар за Кралицата”, в която 
е отправил поздравително послание към Кралица Виктория. В 
това послание Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир нему) поздравява 
Кралицата по случай диамантения юбилей, както и за начина, по 
който всички поданици под Нейно, включително и поданиците 
от Индийския субконтинент, са се радвали на справедливост, 
религиозна свобода и са живели в мир. Той е представил 
красивите учения на Исляма и е разяснил своето идване и право. 
Въпреки, че хората от субконтинента не са били независими от 
британското правителство, фактът, че то е позволило на хора от 
различен произход и религия да живеят тук и им е осигурило 
равноправие, свобода на религиите и свобода да изразяват и 
пропагандират техните вярвания, е достатъчно доказателство за 
много високите нива на толерантност на Великобритания.

Днес има хиляди мюсюлмани-ахмадийци, които живеят в 
Обединеното кралство. Много от тях са избягали тук, за да 
търсят убежище от преследването, на което са били подложени 
в собствените им страни. Под щедрото управление на Нейно 
Величество, те се радват на мирен живот, където получават 
справедливост и свобода на религията. За тази щедрост бих искал 
да изразя моята сърдечна благодарност на нашата великодушна 
Кралица.

Ще завърша писмото си със следната молитва за Нейно 



Величество, която всъщност е същата, която е била отправена  от 
основателя на Мюсюлманската Общност „Ахмадия” за Нейно 
Величество Кралица Виктория.

„О, Всемогъщи и Великодушни Боже! Чрез Твоята милост 
и благодат, благослови нашата почитана Кралица със щастие, 
както ние сме благословени да  живеем щастливо под нейното 
щедро и великодушно управление. Всемогъщи Боже, бъди 
щедър и благосклонен  към нея, както ни, които  живеем в мир и 
благополучие под нейното мъдро и справедливо управление.

Също така се моля Всемогъщият Бог да напътства нашата 
почитаема Кралица в начина, по който да му служи праведно. 
Нека Бог, също така, да напътства и наследниците на Нейно 
Величество  в постигане на истината и в напътстването на 
другите към нея. Нека справедливостта и свободата продължат 
да бъдат основни принципи на британската монархия. Изказвам 
най-искрените си и сърдечни поздравления на нашата почитаема 
кралица. 

С най-добри пожелания и молитви,
Искрено Ваш,

МИРЗА МАСРУР АХМАД
Халифатул Месих V

Глава на Световната Мюсюлманска 
Общност „Ахмадия”
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Писмо до 
министър-

председателя 
на Обединеното 

кралство

Грисънхол роуд 16
Саутфийлдс, Лондон

SW18 5QL
Обединеното 

кралство
15 април 2012 г.

До Министър-председателя  на 
Обединеното кралство на 
Великобритания и Северна Ирландия
Почитаемият г-н Дейвид Камерън
Даунинг стрийт 10, Лондон
SW1A 2AA
Обединеното кралство

Уважаеми господин Министър-председател,

В светлината на опасните и несигурни обстоятелства, през 
които минава светът в момента, почувствах нуждата да Ви 
пиша. Като премиер на Обединеното кралство, Вие имате 



властта да вземате решения, които ще окажат влияние 
на бъдещето на Вашата страна и на света като цяло. Днес 
светът отчаяно се нуждае от мир, защото искрите на войната 
могат да бъдат видени навсякъде. Конфликтите между 
малки по мащаб страни заплашват прераснат в глобален 
конфликт. Забелязваме, че ситуацията в света днес е подобна 
на ситуацията от 1932 г., както от икономическа, така и от 
политическа гледна точка. Има много други прилики и 
паралели, които бивайки събрани заедно днес оформят 
същата картина, която е била наблюдавана точно преди 
избухването на Втората световна война. Ако тези искри се 
разпалят истински, ще станем свидетели на ужасяващия 
сценарий на Трета световна война. С множеството малки и 
големи държави, притежаващи ядрено оръжие, такава война 
несъмнено ще включва ядрени атаки. Оръжията, които имаме 
днес, са толкова разрушителни, че биха могли да доведат 
до няколко поколения деца, родени с тежки генетични и 
физически увреждания. Япония е единствената страна, 
преживяла ужасяващите последици на ядрена война, когато е 
била атакувана с атомни бомби по време на Втората световна 
война, унищожавайки два японски града. Но атомните бомби, 
които са били използвани тогава и които са причинили 
огромно опустошение, не са били толкова мощни, колкото 
ядрените оръжия, притежавани от някои малки нации днес. 
Така че Великите сили са длъжни да седнат заедно и намерят 
решение за спасяване на човечеството от ръба на катастрофа.
Това, което предизвиква най-голям страх е знанието, че 
ядрените оръжия в по-малките страни могат да попаднат 
в ръцете на войнствено настроени хора, които или не са 
способни, или са избрали да не мислят за последиците 
от техните действия. Ако  Великите сили не действат 
справедливо, не елиминират чувството за безпомощност на 
по-малките нации и не предприемат велики и мъдри политики, 
тогава ситуацията ще излезе извън контрол и унищожението, 
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което ще последва е извън нашето въображение. Дори 
мнозинството от световното население, което желае мир, 
също ще бъдат обхванати от това опустошение.
Затова моето горещо желание и молитва е Вие и лидерите на 
всички големи нации да осъзнаете тази ужасна реалност и 
вместо да предприемате агресивни политики и използването 
на сила за постигането на Вашите цели и задачи, да се 
стремите към политики, които насърчават сигурността и 
справедливостта. 
Ако погледнем към близкото минало, ще видим, че 
Великобритания е управлявала много страни и е оставила 
един висок стандарт на справедливост и религиозна 
свобода, особено в субконтинента Индия и Пакистан. Когато 
основателят на Мюсюлманската общност „Ахмадия” е 
поздравил Нейно Височество, Кралица Виктория по случай 
нейния диамантен юбилей и й е предал посланието на Исляма, 
той специално се е помолил на Бог щедро да възнагради 
британското правителство за начина, по който то е управлявало 
справедливо и безпристрастно. Той хвали британското 
правителство за неговата справедлива политика и гарантиране 
на религиозна свобода. Днес британското правителство вече 
не управлява субконтинента, но принципите за свобода на 
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религиите са дълбоко вкоренени в британското общество и 
закони, чрез които на всеки човек се гарантират религиозна 
свобода и равни права. Тази година Великобритания празнува 
диамантения юбилей на Нейно Величество кралица Елизабет 
II, това й дава възможност да демонстрира пред света своите 
стандарти за справедливост и почтеност. Историята на 
Мюсюлманската Общност „Ахмадия” показва, че ние винаги 
сме признавали това правосъдие, когато е било проявявано от 
страна на Великобритания и се надяваме, че и за в бъдеще то 
ще остане една от основните характеристики на британското 
правителство, не само по религиозните въпроси, но и във 
всяко едно отношение, че никога няма да забравите добрите 
качества на Вашата нация от миналото и че при сегашната 
ситуация в света Великобритания ще изиграе своята роля в 
установяването на световен мир.
Моята молба е да се опитаме на всяко едно ниво и във 
всяка една посока да дадем най-доброто от себе си, за да 
потушим пламъците на омразата. Само ако успеем в това 
начинание, ще имаме възможността да гарантираме по-
светло бъдеще за нашите бъдещи поколения. Обаче, ако се 
провалим в тази задача, не трябва да има и капка съмнение, 
че в случай на ядрена война бъдещи ни поколения ще трябва 



да понасят ужасяващите последствия от нашите действия и 
те никога няма да простят на своите предци, че са довели 
света до глобална катастрофа. Още веднъж Ви напомням, че 
Великобритания е една от страните, които могат да окажат 
влияние както на развития свят, така и на развиващите се 
страни. Ако пожелаете, може да направлявате този свят, като 
изпълнявате изискванията за равноправие и справедливост. 
По този начин Великобритания и другите велики сили трябва 
да изиграят своята роля в установяването на световен мир. 
Нека Всемогъщият Бог да позволи на Вас и на другите 
световни лидери да разберете това послание.

С най-добри пожелания и молитви,

Искрено Ваш,
МИРЗА МАСРУР АХМАД
Халифатул Месих V
Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”



Отговор от Министър-
председателят на 

Обединеното кралство

ДАУНИНГ СТРИЙТ 10
ЛОНДОН, SW1A 2AA

13 юли 2012 г.
 

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ
Уважаеми г-н Ахмад,

Благодаря Ви за Вашето писмо от 15 април, в което изразявате 
загрижеността си за заплахата от глобален конфликт. Приветствам 
активизма на групи като Мюсюлманската Общност „Ахмадия” 
по тези изключително важни въпроси.

Британското правителство вярва, че е както морално право, 
така и национален интерес на Великобритания да работи за 
редуциране на конфликтите и нестабилността. Споделяме с Вас 
висшата цел за един свят без ядрени оръжия и работим усърдно 
за осъществяването на тази цел. 

Великобритания има особено силна история в ядреното 
разоръжаване. През последните 18 месеца сме предприели 
многобройни важни стъпки към обезоръжаване, за да намалим 
нашето ядрено оръжие. В прегледа  на Стратегическата отбрана 
и сигурност, публикуван през октомври 2010 г. се съобщава, че 
ще намалим броя на ядрените бойни глави и ракети на борда на 
нашите подводници и ще намалим общия запас от ядрени оръжия  



до не повече от 180 бойни глави до средата на 2020 г.
Но докато големи арсенали от ядрени оръжия остават на 

други места по света и докато бъдещата сигурност е нестабилна, 
британското правителство остава отдадено на поддържането на 
минимум ядрени оръжия. 

В допълнение към постъпките, които сме предприели, вярваме, 
че най-доброто средство за постигане на стабилно ядрено 
разоръжаване е като работим с други държави. Договорът за 
неразпространение на ядрени оръжия е подписан от 189 страни и 
е първото международно средство за постигане на напредък към 
един свят без ядрени оръжия.

Бих иска да Ви уверя, че правителството ще продължи да 
работи в посока на създаване един безопасен и стабилен свят, 
където Великобритания и други страни са готови да се откажат 
от своите ядрени оръжия.

Искрено Ваш, 
Дейвид Камерън



Писмо до Канцлера 
на Германия

Грисънхол роуд 16
Саутфийлдс, Лондон

SW18 5QL
Обединеното кралство

15 април 2012 г.
До Нейно превъзходителство
Канцлера на Германия
Г-жа Ангела Меркел
Федерално канцлерство Германия
Вили-Брандт Щрасе 1
10557 Берлин

Уважаема госпожо Канцлер,
В светлината на изключително тревожното състояние на 

света днес, сметнах за необходимо да Ви пиша. Като канцлер 
на Германия, страна, която има значителна сила и влияние в 
света, Вие имате властта да вземате решения, които засягат както 
Вашата страна, така и целия свят. Днес, когато светът е разделен 
на блокове, екстремизмът нараства, а финансовата, политическа 
и икономическа ситуация се влошава, има спешна нужда да бъдат 
потушени всички видове омраза и да бъдат положение основите 
на мира. Това може да бъде постигнато само чрез зачитане на 
чувствата на другите. Но тъй като това не се изпълнява правилно, 



честно и ефикасно, ситуацията в света бързо излиза извън контрол. 
Наблюдаваме, че изискванията за справедливост не се изпълняват 
от повечето нации и като резултат от това са положени основите 
за нова световна война. Множество страни, малки и големи, сега 
притежават ядрени оръжия. Така че, ако избухне световна война, 
малко вероятно е тя да бъде водена с конвенционални оръжия; 
по-скоро ще бъдат използвани ядрени оръжия. Унищожението, 
което ще причини подобен ядрен конфликт, ще бъде напълно 
опустошително. Неговите последствия няма да изчезнат бързо; 
бъдещите поколения ще страдат от дългосрочните последици и 
ще се раждат с множество здравословни и генетични увреждания.

Вярвам, че е необходимо установяването на световен мир 
и истинско правосъдие и трябва да бъдат зачитани чувствата 
и религиозните свободи на хората трябва да бъдат зачитани. 
Оценявам факта, че много западни страни са позволили на 
хората от бедните и неразвити нации да се установят в техните 
държави, сред които са и мюсюлманите. Несъмнено има едно 
малцинство от така наречени „мюсюлмани”, които действат 
напълно неприемливо и пораждат недоверие в сърцата на хората 
от Западния свят. Но трябва да бъде ясно, че техните действия 
нямат каквато и да е връзка с исляма. Такива екстремисти не 
обичат истински Светия Пророк Мухаммад (мир нему), който 
донесе послание за мир, любов и помирение на света. Всъщност 
действията на шепа заблудени хора не трябва да бъдат използвани 
като база за отправяне на обвинения срещу нашата религия и 
да се нараняват чувствата на мнозинството честни и невинни 
мюсюлмани. Мирът в обществото е двустранен процес и може да 
бъде постигнат, само ако всички страни работят заедно за общото 
помирение. Поради недоверието в сърцата на хората от Запад, 
вместо отношенията между народите да се подобряват, реакцията 
на някои немюсюлмани се влошава с всеки изминал ден и създава 
пропаст между мюсюлманския и немюсюлманския свят. 

Наблюдаваме, че въз основа на погрешните действия на 
определени мюсюлмански групи и нации, интересите на 



някои велики сили дават предпочитание на честността и 
справедливостта. Някои от големите страни в света желаят да 
постигнат лесен достъп до богатствата и ресурсите на някои 
страни и искат да избегнат съревнованието с други страни за пълен 
достъп до същите ресурси. Ето защо, често, се взимат решения, 
за да се помогне на хората или да се установи световен мир. 
Също така основен фактор, подчертаващ сегашните политически 
обстоятелства в света, е икономическият спад, който ни води към 
нова световна война.  Ако истината излезе наяве, тогава някои от 
тези страни ще извлекат полза една от друга по справедлив начин, 
установявайки правилни индустриални и икономически връзки, 
базирани на честни отношения. Те няма да се опитат да извлекат 
незаконна полза от ресурсите, а вместо това ще търсят начини да 
си помогнат взаимно. Накратко, безредието, което преобладава в 
света днес се основава на един основен фактор и това е пълната 
липса на справедливост, причиняваща тревога и страх.

Моята молба е да направите всичко по силите си, за да 
предотвратите избухването на нова световна война. Вложете 
цялата си енергия, средства и влияние, за да спасите света от 
ужасното унищожение, което ни очаква. Според докладите, 
Германия ще предостави три свръхмодерни подводници на 
Израел, които могат да бъдат оборудвани с ядрени оръжия. 
Един немски професор заяви, че едно такова решение само ще 
послужи като искра за разпалване на насъбралото се напрежение 
между Израел и Иран. Трябва да помним, че не само големите, 
но вече и по-малките страни притежават ядрено оръжие. Това, 
което ме тревожи е, че някои от лидерите на тези малки страни 
са войнствено настроени и не проявяват никаква загриженост 
за последиците от използването на подобни оръжия. Затова 
още веднъж отправям моята скромна молба към Вас да дадете 
всичко от себе си за постигането на световен мир. Обаче, ако се 
провалим в тази задача, не трябва да има и капка съмнение, че 
един ядрен конфликт ще причини опустошение, което ще доведе 
до поколения наред родени с увреждания, които никога няма да 



простят на своите предци, че са ни довели до глобална катастрофа. 
Нека Всемогъщият Бог да позволи на Вас и на другите световни 
лидери да разберете това послание.
С най-добри пожелания и молитви,
Искрено Ваш,
МИРЗА МАСРУР АХМАД
Халифатул Месих V
Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”



Писмо до Аятоллах на 
Иран

Грисънхол роуд 16
Саутфийлдс, Лондон

SW18 5QL
Обединеното кралство

14 май 2012 г.

До Върховения водач на Ислямската република Иран
Аятоллах Саид Али Хюсейни Хаменеи
Техеран, Иран

Уважаеми г-н Аятоллах,

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,
Великият Аллах Ви е дал възможността да служите на Исляма 

и на Иран, а понастоящем и на правителството на Иран, което 
функционира под Вашето покровителство. Това изисква от нас 
да дадем всичко от себе си, за да представим истинските учения 
на Исляма пред света. Като мюсюлмани, трябва да се стремим да 
научим света да живее в мир, любов и хармония. По специално 
мюсюлманските лидери трябва да обърнат незабавно внимание 
на това.  Поради тази причина, моята молба към Вас е обърнете 
внимание на Вашето правителство към неговите и отговорности 
за установяване на мир по света. Ако Иран бъде атакуван, той 
има правото да се отбранява, за да спаси страната, но не трябва да 



подтиква към агресия и да предприема първата крачка към какъвто 
и да е конфликт. Вместо това трябва да бъдат положени усилия да 
бъдат преодолени религиозните различия и да бъде направен опит 
за обединение около общи ценности. Това е правилният подход, 
който трябва да бъде приложен, според историята на исляма. 

Пиша Ви това писмо, защото съм вярващ, наследник и Халиф 
на Обещания Месия и Имам Махди (мир нему), чието идване 
в тази епоха бе предречено от Светия Пророк Мухаммад (мир 
нему). Общността, която е основал е позната като Мюсюлманска 
Общност „Ахмадия”. С милостта на Аллах, общността сега е 
разпространена в 200 страни по света и има милиони предани 
последователи по цялото земно кълбо. Нашето съкровено желание 
е да водим света към живот на взаимна обич и мир. Поради тази 
причина аз постоянно се опитвам да привлека вниманието на 
хора от всички сфери на живота. Ето защо наскоро писах до 
министър-председателя на Израел, президента на Съединените 
американски щати, както и до други световни лидери. Във връзка 
с това писах и до Папа Бенедикт XVI.

Като духовен лидер на голяма ислямска нация, се надявам, че 
се съгласите, че ако цялата мюсюлманска Ума се обедини и работи 
заедно, ще бъде постигнат световен мир. Не трябва безцелно да 
разпалваме вражди и злоба, а трябва да търсим възможности да 
установим мир и спокойствие. Освен това, дори враждебност или 
противопоставяне срещу другите не трябва да бъдат лишени от 
справедливост. На това ни учи Свещеният Коран.

„О, Вие, които вярвате! Бъдете непоколебими в каузата на 
Аллах, като засвидетелствате равенство; и нека човешката 
враждебност не Ви отклонява от справедливия Ви път. Винаги 
бъдете справедливи, това е най-прекия път към праведност. И 
имайте страх от Аллах. Той със сигурност знае какво правите.” 
(Сура Ал-Маида, стих 9)

Нека Аллах позволи на цялата мюсюлманска Ума и на всички 
мюсюлмански правителства да разберат моето послание, за да се 
приготвят да изиграят своята роля в усилията за установяване на 



световен мир.
Това, което ме накара да напиша това писмо е моята любов към 

човечеството, породена от любовта ми към цялата мюсюлманска 
Ума и защото аз самият съм член на Умата „Милост за цялото 
човечество”. Нека Аллах позволи на управниците по света 
да разберат думите ми и да се включат активно в постигането 
на мир по света. В противен случай, ако прибързаността и 
безразсъдството на някои нации доведе до война между тях, 
подобен конфликт няма да остане в рамките на тези държави; 
по-скоро пламъците на войната ще обхванат целия свят. По този 
начин е напълно възможно да избухне световна война, която няма 
да се води с конвенционални оръжия, а по-скоро с ядрени. А една 
ядрена война ще доведе до толкова ужасяващи и опустошителни 
последици, които ще се отразят не само на съвременниците й, 
но дългосрочните ефекти от нея  ще доведат до това бъдещите 
поколения да се раждат с недъзи и увреждания. Поради тази 
причина никоя страна не трябва да се чувства защитена от 
надвисналото разрушение.

Затова, още веднъж, в името на Аллах и Неговия Пратеник и 
от любов и състрадание към човечеството, Ви моля да изиграете 
Вашата роля в постигането на мир по света.

С най-добри пожелания и молитви,
Wassalam,
Искрено Ваш,
МИРЗА МАСРУР АХМАД
Халифатул Месих V
Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”



Писмо до Президента 
на Франция

Грисънхол роуд 16
Саутфийлдс, Лондон

SW18 5QL
Обединеното кралство

16 май 2012 г.

До Президента на Република Франция
Негово Превъзходителство Франсоа Оланд
Елисейския дворец
Ул. Фабург Сент-Онор 55
75008 Париж, Франция

Уважаеми г-н Президент,
Най-напред бих искал да Ви поздравя по случай избирането 

Ви на поста президент на Франция. Определено Ви бе поверена 
голяма отговорност и затова се моля и надявам, че народът 
на Франция, както и целия свят, ще има полза от Вашето 
управление. В светлината на бързо влошаващата се ситуация 
в света, преди време написах писмо да Вашия предшественик, 
президента Никола Саркози. В писмото напомних на президента 
за неговите отговорности, като световен лидер, за запазването 
на справедливостта и го помолих да използва цялата си сила и 
влияние, за да предотврати избухването на световна война. Като 
новоизбран президент на Франция, сметнах за необходимо Ви 
пиша, отправяйки същото послание, защото сега Вие имате 



властта да вземате решения, които засягат Вашата нация и света, 
като цяло. Вярвам, че управляващите по света трябва да бъдат 
изключително загрижени за настоящото положение в света. 
Неправди и враждебност между нациите заплашват да прераснат 
в глобален конфликт. През миналия век бяха водени две световни 
войни. След Първата световна война бе основано Обществото 
на народите, но въпреки това не бяха изпълнени изискванията за 
справедливост и това доведе до Втората световна война, чиято 
връхна точка беше използването на атомни бомби. В последствие 
бе основана Организацията на обединените нации, в защита 
на човешките права и за постигане на световен мир. По този 
начин бяха обсъдени средствата за избягване на войни, но днес 
виждаме, че основите за Трета световна война вече са положени. 
Множество страни, малки и големи, притежават атомни бомби. 
Притеснителното е, че някои от по-малките ядрени сили са 
безотговорни и невежи за опустошителните последици от такива 
оръжия. Не е изключено, ако бъдат използвани ядрени оръжия, 
ужасяващите последици ще бъдат видени веднага и това ще бъде 
като Денят на Страшния съд. Съвременните оръжия са толкова 
разрушителни, че биха могли да доведат до няколко поколения 
деца, родени с тежки генетични и физически увреждания. 
Казват, че в Япония, единствената страна, която е преживяла 
опустошението на ядрена атака, дори след седем десетилетия 
последствията от атомните бомби продължават да се проявяват 
при новородените деца.

Затова моята скромна молба е да направите всичко по 
силите си за елиминирането на враждата и омразата между 
мюсюлмани и немюсюлмани. Някои европейски страни имат 
значителни резерви относно ученията и традициите на Исляма 
и са поставили ограничения спрямо тях, докато други обсъждат 
как да поставят такива. Омразата, която някои така наречени 
мюсюлмани-екстремисти таят срещу Западния свят, може да 
ги накара да реагират по неправилния начин и това да доведе 
до задълбочаване на религиозна нетърпимост и враждебност. 



Ислямът, обаче, е миролюбива религия, която не ни учи да правим 
лошо, за да предотвратим нещо лошо. Ние, Мюсюлманската 
Общност „Ахмадия”, следваме този принцип и вярваме в мирното 
разрешаване на всички въпроси.

За съжаление открихме, че една малка група мюсюлмани 
представя една напълно изкривена представа за Исляма и 
действат според техните погрешни убеждения. От любов към 
Светия Пророк Мухаммад (мир нему), който бе „Милост за 
човечеството”, заявявам, че не трябва да вярвате, че това е 
истинския Ислям и да използвате подобни погрешни действия да 
наранявате чувствата на миролюбивото мнозинство мюсюлмани. 
Наскоро един безмилостен и безсърдечен човек застреля без 
причина няколко френски войници в Южна Франция, след това 
няколко дни по-късно влезе в училище и застреля три невинни 
еврейски деца и един от техните учители. Виждаме подобни 
жестокости да се случват в други мюсюлмански страни и всички 
тези действия дават на противниците на Исляма гориво, с което 
да разпалват омразата си и основа, върху която да преследват 
по-големите си цели. Като мюсюлмани, трябва да поясня, че 
ислямът не разрешава жестокост или потискане от всякакъв вид 
или форма. Свещеният Коран заклеймява убийството на невинен, 
като убийство на цялото човечество. Тази заповед е задължителна 
за всички, без изключение. По-нататък в Корана е казано, че дори 
и някоя нация или човек да се държи враждебно с Вас, това не 
трябва да Ви спира да действате по напълно справедлив и честен 
начин, когато се справяте с това. Враждата или съперничеството 
не трябва да Ви кара да търсите отмъщение или да действате 
пресилено. Ако желаете конфликтите да бъдат разрешени по 
най-добрия начин, опитайте се да намерите мирно разрешение. 
Оценявам факта, че много Западни страни щедро са позволили на 
хората от бедните и не толкова развитите страни да се установят 
на тяхна земя, сред които са и мюсюлманите. Всъщност много 
мюсюлмани живеят във Вашата страна и са Ваши граждани. 
Мнозинството от тях спазват законите и живеят честно. Още 



повече, че Корана ясно заявява, че любовта към страната е част 
от вярата. Мюсюлманската Общност „Ахмадия” действа според 
и разпространява това послание по целия свят. Това е моето 
послание и към Вас, че ако това истинско учение на Исляма се 
разпространи по целия свят, тогава изискванията за показване на 
любов към страната и мир ще станат водещи принципи за всички 
страни по света. 

Скромната ми молба към Вас и към всички лидери по света 
е вместо да използвате сила, за да подтискате другите нации, да 
използвате дипломация, диалог и мъдрост. Великите сили в света, 
като Франция, трябва да изиграят своята роля за установяването 
на мир. Те не трябва да използват действията на по-малките 
държави, като база за нарушаване на световната хармония. Затова 
Ви напомням да се опитате да направите всичко по силите си, за 
да предотвратите Трета световна война. Не трябва да има и капка 
съмнение, че ако се провалим в тази мисия, последиците от тази 
евентуална война няма да се ограничат само до бедните страни от 
Азия, Европа и Америка; нашите бъдещи поколения ще трябва да 
търпят ужасните последствия от нашите действия и навсякъде по 
света ще се раждат деца с увреждания. Моля се световните лидери 
да действат разумно и да не позволят враждите между по-малките 
нации да прераснат в глобален конфликт. Нека Всемогъщият Бог 
да позволи на всички световни лидери да разберат това послание.

С най-добри пожелания и молитви,

Искрено Ваш,
МИРЗА МАСРУР АХМАД
Халифатул Месих V
Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”



Грисънхол роуд 16
Саутфийлдс, Лондон

SW18 5QL
Обединеното кралство

9 април 2012 г.

До Негово Превъзходителство,
Министър-председателя на Държавния съвет на Китайската 
народна република
Г-н Уън Дзябао
Джуннанхай, Китай

Уважаеми г-н Премиер,
Изпращам Ви това писмо чрез един от нашите представители 

на Мюсюлманската Общност „Ахмадия”. Той е президент на 
нашата общност в Кабабир, Израел и беше поканен от министъра 
на малцинствата на Китай. Нашият представител бе представен на 
длъжностните лица на Китай по време на посещение на китайска 
делегация, включваща заместник-министъра на малцинствата в 
квартирата на нашата мисия в Кабабир.

Мюсюлманската Общност „Ахмадия” е онази ислямска 
груга, която твърдо вярва, че Месията и Реформатор, който беше 
предопределен да се появи в тази ера, като Махди, за да води 
мюсюлманите, като Месия, който да води християните и като водач на 

Писмо до премиера 
на Китай



реформацията на цялото човечество, наистина дойде, в съответствие 
с пророчеството на Светия Пророк Мухаммад (мир нему) и ние сме 
го приели. Неговото име е Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир нему) 
от Кадиан, Индия. Според повелята на Всемогъщия Бог, той основа 
Мюсюлманската Общност „Ахмадия” през 1889 г. По времето на 
неговата смърт през 1908 г. стотици хиляди хора са се присъединили 
към общността. След смъртта му бе създадена институцията на 
халифата. В момента се намираме в епохата на Петия Халифат и аз 
съм Петият Халиф на Обещания Месия (мир нему).

Един изключително важен и фундаментален аспект от нашето 
учение е, че през тази ера войните на религиозна основа трябва да 
бъдат прекратени. Също така вярваме, че всеки, които желае предаде 
или разпространи някое учение, трябва да го направи в атмосфера 
на любов, състрадание и братство, така че да стане източник за 
установяване на мир, разбирателство и хармония. Този важен аспект, 
който е базиран на истинските учения на Исляма, се насърчава и 
разпространява от Мюсюлманската Общност „Ахмадия” по целия 
свят. Общността вече се е разпространила в над 200 страни по света 
и се състои от милиони последователи.

 Бих искал да отправя следното послание към Вас: В момента 
светът преминава през много мъчителен и опасен период. Всъщност, 
може да се окаже, че сме на прага на световна война. Вие сте лидер 
на една велика сила. В допълнение, огромна част от човечеството 
живее под Ваше управление. Също така имате правото да налагате 
вето, когато това се изисква от Обединените нации. В този контекст 
моята молба е да изпълните своята роля и да спасите света от 
унищожението, което го очаква. Независимо от националност, 
религия, каста или вероизповедание, трябва да се стремим да 
направим всичко възможно да спасим човечеството. 

След революцията в Китай има голям напредък и промяна. 
Уважаемият Мао Дзедун, който беше велик лидер на своя народ, 
постави основите на високи морални стандарти, които с други 
думи могат да бъдат описани, като отлични стандарти за високи 
човешки ценности. Въпреки, че не вярвате в съществуването на Бог 



и принципите Ви са базирани на морала, бих искал да поясня, че 
нашият Бог, който е Богът описан в Исляма, ни даде Корана, като 
ръководство за цялото човечество и Коранът налага всички тези 
морални ценности, от които се водите Вие, но също така съдържа и 
още морални напътствия. Той съдържа красиви учения, разясняващи 
средствата за препитание на човечеството и установяване на 
човешки ценности. Ако светът – в частност мюсюлманския свят -  
приеме ученията на Корана, всички проблеми и конфликти ще бъдат 
разрешени и ще бъде създадена една среда на мир и хармония. 

Днес Мюсюлманската Общност „Ахмадия” се стреми да 
продължи това дело във всяка част на света. Чрез нашите мирни 
симпозиуми и чрез множество срещи, които провеждам с различни 
групи и хора от всички сфери на живота, напомням на света тази 
жизненоважна цел. Моля се световните лидери да действат разумно 
и да не позволят враждите между нациите от малък мащаб да 
прераснат в глобален конфликт. Моята молба е Вие, като велика сила, 
да изиграете своята роля в установяването на световен мир. Спасете 
света от ужасяващите последици от една световна война, която 
ако избухне ще доведе до неговия край с използването на ядрени 
оръжия. Твърде възможно е в резултат на това части от някои страни 
и области да бъдат заличени от лицето на земята. Последиците от 
една ядрена война няма да се ограничат само да непосредствените 
последици, в дългосрочен план те ще се проявят в бъдещите 
поколения, които ще се раждат инвалиди или с увреждания. Затова 
вложете цялата си енергия, способности и средства в усилията да 
спасите човечеството от тези ужасяващи последици. Това, в крайна 
сметка, ще бъде от полза на целия Ви народ. Моля се всички страни 
по света, малки и големи, да разберат това послание.
С най-добри пожелания и молитви,

Искрено Ваш,
МИРЗА МАСРУР АХМАД
Халифатул Месих V
Глава на Световната мюсюлманска общност „Ахмадия”



Писмо до краля на 
Саудитска Арабия

Грисънхол роуд 16
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28 март 2012 г.
До Пазителя на Двете Свещени Места
Крал на Кралство Саудистка Арабия 
Абдуллах бен Абдул Азис Ал Сауд
Рияд, Саудитска Арабия

Многоуважаеми Крал Абдуллах,
Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,

Днес Ви пиша с намерението да повдигна най-важния въпрос, 
защото като Пазител на Двете Свещени Места и като крал на 
Саудитска Арабия, Вие заемате много високо положение в 
мюсюлманската Ума. Поради факта, че на територията на Вашата 
страна се намират двата най свещени града за Исляма - Мека ал-
мукаррама и Медина ал-мунауара – които да бъдат обичани е част 
от вярата на мюсюлманите. Тези градове са, също така, центрове 
на духовен прогрес и са много почитани от мюсюлманите. В 
този смисъл всички мюсюлмани и мюсюлмански правителства 
възлагат на Вас специална задача, която изисква от Вас, от една 
страна правилно да управлявате мюсюлманската Ума, а от друга 
да се стремите да създадете атмосфера на мир и хармония между 
мюсюлманските държави. Също така трябва да се стремите да 



 
 رمحآءبينهم

развивате взаимна любов и симпатия между мюсюлманите и да 
ги просветите по отношение на:

 В крайна сметка трябва да се стремите да установите мир по 
целия свят за благото на цялото човечество. Като председател 
на Мюсюлманската Джаамат „Ахмадия” и Халиф на Обещания 
Месия и Имам Махди (мир нему), моята молба е, независимо 
от някои доктрини различия, които съществуват между 
Мюсюлманския джаамат „Ахмадия” и другите ислямски секти, 
да се обединим в усилията си за установяване на световен мир. 
Ние трябва да дадем най-доброто от себе си, за да образоваме 
света по отношение на истинските учения на исляма, които се 
основават на мир и любов. По този начин можем да разсеем 
погрешните схващания за Исляма, които са втълпени на хората 
от Запад. Враждата между други страни и групи не бива да ни 
пречи да действаме по справедлив начин. Всемогъщият Аллах 
заявява в стих 3 на сура Ал-Маида от Свещения Коран: 

 „...И нека да не ви подбужда вас към грях враждебността на 

хората, които ви възпрепятстват да влезете в Свещената Джамия. 
И да си помагате един на друг в праведност и в набожност, но не 
си помагайте един на друг в греха и беззаконието. И да се боите 
от Аллах; без съмнение, Аллах е суров, когато наказва.”

Това е ръководния принцип, който трябва да следваме, за да 
изпълним нашия дълг и да представим красивия образ на Исляма 
пред света. С чувство на дълбока любов и състрадание към 
всички мюсюлмани по света, Ви моля да изпълните Вашата роля 
по този въпрос. 

Откриваме, че днес има политици и така наречени учени, 
които сеят семената на омраза срещу Исляма, в опит да опозорят 
Светия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари). Те 
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се опитват да представят напълно изкривени интерпретации на 
ученията на Свещения Коран, в опит да постигнат целите си. 
Освен това конфликтът между Палестина и Израел се влошава с 
всеки изминал ден, а враждата между Израел и Иран е стигнала 
до такава степен, че техните отношения са сериозно накърнени. 
Такива обстоятелства изискват от Вас, като много важен лидер в 
мюсюлманската Ума, да положите всички усилия да разрешите 
тези спорове справедливо и безпристрастно. Мюсюлманската 
Джаамат „Ахмадия” прави всичко възможно, за да разсее 
омразата срещу Исляма, където и да се появи. Но докато цялата 
мюсюлманска Ума не се обедини и не положи усилия в тази 
посока, никога няма да бъде постигнат мир. 

Ето защо моята молба е да направите всичко по силите си. 
Ако наистина е писано да се случи Трета световна война, ние, 
най-малкото, трябва да се стремим тя да бъде започната от някоя 
мюсюлманска страна. Никой мюсюлманин или мюсюлманска 
страна по света, днес или в бъдеще, не иска да носи вината за 
разпалване на глобална катастрофа, дългосрочните последици от 
която ще доведат до бъдещи поколения родени с увреждания и 
деформации, защото съм убеден, че ако избухне световна война, 
тя ще се води с ядрени оръжия. Вече изпитахме само малка част 
от пълното опустошение причинено от ядрени действия, когато 
две атомни бомби бяха пуснати над два японски града по време 
на Втората световна война.

Затова, о, кралю на Саудитска Арабия! Използвайте цялата 
си енергия и влияние, за да спасите света от унищожение! Нека 
Всемогъщият Аллах да Ви помага и напътства, амин. С молитва 
за Вас и за цялата мюсюлманска Ума:
Wassalam,
Искрено Ваш,
МИРЗА МАСРУР АХМАД
Халифатул Месих V
Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”

 اهدنا الصراط المستقيم 



Писмо до министър-
председателя на Израел
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Сaутфийлдс,	Лондон
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Негово превъзходителство
Г-н Бенджамин Натаняху
министър-председател на Израел
Йерусалим
26 февруари 2012 г.

Уважаеми г-н Министър-председател,
Наскоро изпратих писмо до Негово превъзходителство Шимон 

Перез, президент на Израел, относно опасната ситуация, появила 
се в света. В контекста на бързо променящите се обстоятелства, 
сметнах за нужно да изпратя съобщението ми също и на вас, тъй 
като вие сте начело на правителството на вашата страна.

Историята на вашата нация е тясно свързана с пророчеството и 
святото откровение. Всъщност пророците на децата на Израел са 
направили много ясни пророчества за бъдещето на вашата нация. 
В резултат на неспазване на ученията на пророците и небрежно 
отношение към техните пророчества, децата на Израел трябва 
да страдат от трудности и премеждия. Ако ръководителите на 
вашата нация бяха се подчинили на пророците, то те можеха да се 



спасят от най-различните нещастия и беди. Така ваше задължение 
е, дори може би повече от това на другите, да обърнете внимание 
на пророчествата и разпоредбите на пророците.

Обръщам се към вас като Халиф на Обещания Месия и Имам 
Махди (мир нему), който бе изпратен като служител на Светия 
Пророк Мухаммад (мирът и благословиите на Аллах да бъдат 
с него) и Светият Пророк (мирът и благословиите на Аллах да 
бъдат с него) бе изпратен, като милостиня за цялото човечество 
сред братята на децата на Израел в подобие на Мойсей (мир нему) 
(Второзаконие 18:18). Следователно мой дълг е да ви напомня за 
посланието на Бог. Аз смятам, че вие ще бъдете сред тези, които 
се вслушвате към призива на Бог и които успешно ще намерят 
правилния път. Този път, който е в съответствие с ръководството 
на върховния Бог, господарят на небесата и земята.

Ние чуваме репортажи по новините в днешно време, че се 
готвите да атакувате Иран. Въпреки това ужасният изход от 
световна война е пред вас. По време на последната Световна 
война докато милиона хора бяха убити, животът на стотици 
хиляди евреи бил също похабен. Като министър-председател, 
ваше задължение е да защитавате живота на вашата нация. 
Сегашните обстоятелства в света показват, че световна война 
няма да се води само между две държави, по-скоро блокове от 
държави биха се присъединили във формации. Опасността 
от избухване на световна война е много сериозна. Животът на 
мюсюлмани, християни и евреи е в опасност поради това. Ако 
такава война се случи, то тя ще приключи като верижна реакция 
на човешкото унищожение. Ефектите от тази катастрофа ще 
бъдат почувствани от бъдещите поколения, които или ще се 
раждат инвалиди, или сакати. Това е, защото несъмнено такава 
война би включвала атомно оръжие.

Затова моята молба към вас е, вместо да поведете светът в плен 
на световната война, да положите максимални усилия и да спасите 
света от глобална катастрофа. Вместо да решавате проблемите 
със сила, трябва да се опитате да ги решите чрез диалог, така че 



да дарим на бъдещите поколения по-светло бъдеще вместо да ги 
„дарим” с увреждания и дефекти.

Ще се опитам да поясня моята гледна точка със следните 
извадки от моите учения, първият параграф от които е от 
свещената книга Забур:

„Не се ядосвайте от злосторниците. Не завиждайте на тези, 
които вършат грешни неща. Защото те скоро ще бъдат подрязани 
като трева и ще увехнат като нея. Вярвайте в Бог и правете добро. 
Живейте на земята и се наслаждавайте на безопасна паша. Също 
така се наслаждавайте на Бог и той ще ви даде желанията на 
вашето сърце. Отдайте своя път на Бог. Вярвайте в него и той 
ще направи следното: Той ще направи вашата правота да излезе 
наяве като зората и вашата справедливост като слънцето по 
пладне. Почивай с Бог и го чакай търпеливо. Не се тревожи 
заради тези, които успяват по техния път, заради хората, които 
реализират коварни заговори. Освободи се от яд и забрави гнева. 
Не се тревожи, защото това води само към злодеяние. Злодеите 
ще бъдат отстранени, а тези, които чакат Бог ще наследят земята. 
След още малко и повече няма да има лоши хора. Да, въпреки, 
че търсиш неговия мир, той не е там. Но смирените ще наследят 
земята и ще се наслаждават на изобилие от мир.” (Забур, 37:1 -11)

Същите неща откриваме и в Тора:
„Ти няма да имаш в твоята торба различни тегла, големи и 

малки. Ти няма да имаш в твоята къща различни мерки, големи 
и малки. [Но] ти ще имаш перфектно и справедливо тегло, 
перфектни и справедливи мерки ще имаш ти: защото твоите дни 
могат да бъдат огрети в земята, която Господа, твоя Бог, ти е дал. 
Затова прави такива неща [и] тези, които не действат правилно 
[са] отвращение за Господа, твоя Бог.” (Второзаконие, 25:13-16)

Затова световните лидери и по-точно вие трябва да прекратите 
понятието за управление чрез сила и трябва да се въздържате от 
подтискане на бедните. Вместо това се опитайте да насърчавате 
справедливост и мир. По този начин вие самите ще останете в 



мир, ще добиете сила и световният мир също ще бъде установен.
Моля се вие и другите световни ръководители да разберете 

моето послание, признаете ситуацията и статуса си и да изпълните 
вашите отговорности.
С уважение,
МИЗРА МАСРУР АХМАД
Халифатул Мадих V
Глава на Световното Мюсюлманско Общество Ахмадия
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Негово превъзходителство
Президентът на ислямска република Иран
Махмуд Ахмадинеджад
Техеран
7 март 2012 г.

Уважаеми господин Президент,
Assalamo	Alaikum	Wa	Rahmatullahe	Wa	Barakatohu,
Имайки предвид опасната ситуация, която възниква в света, 

аз почувствах, че е важно да ви пиша, защото вие сте президента 
на Иран и поради тази причина имате правомощието да взимате 
решения, които да бъдат съдбоносни за вашата нация и за 
света като цяло. В момента в света има голяма тревожност и 
безпокойство. В някои части са избухнали войни на местно 
ниво, докато на други места суперсилите действат под претекста, 
че се опитват да вървят към мир.  Всяка държава се занимава с 
дейности, с които или помага или да се противопостави на другите 
страни, но изискванията за мир не се изпълняват. Със съжаление 



наблюдаваме сегашната обстановка в света и откриваме, че 
основите на още една световна война са поставени. Тъй като 
толкова много страни, както големи, така и малки имат ядрени 
оръдия, недоволството и неприязънта се увеличават. В такова 
затруднение Третата световна война почти със сигурност е пред 
нас. Както сте наясно, наличието на ядрено оръжие означава, 
че Третата световна война ще бъде атомна война. Крайният 
резултат ще бъде катастрофален и дълготрайните последици от 
подобна война могат да доведат бъдещите поколения да се раждат 
инвалиди или деформирани.

Аз вярвам, че като последователи на Светия Пророк Мухаммад 
(мирът и благословиите на Аллах да бъдат с него), който бе 
изпратен,	за	да	установи	мир	на	земята	и	който	е	Rahmatullil		Aala-
meen	–милостиня	за	цялото	човечество,	ние	не	искаме	и	не	можем	
да желаем светът да страда от такава съдба. Ето защо моята молба 
към вас е, че Иран също е значителна сила в света и той трябва 
да изиграе своята роля за предотвратяването на Третата световна 
война. Безспорна истина е, че основните сили действат с двойни 
стандарти. Тяхната несправедливост е причинила безпокойство 
и безредие, което се разпространява по света. Въпреки това не 
можем да пренебрегнем факта, че някои мюсюлмански групи 
действат неправомерно и противно на ученията на Исляма. 
Основните световни сили използват това като претекст, за да 
изпълнят техните лични интереси, като се възползват от бедните 
мюсюлмански държави. Затова още веднъж ви моля, че трябва да 
насочите всичките си усилия и енергия към спасяването на света 
от Трета световна война. Светият Коран учи мюсюлманите, че 
враждебността, към която и да било нация, не трябва да ги спира 
от	това	да	действат	по	правилния	начин.	В	Surah	Al	Mai’dah,	Аллах	
Всемогъщия ни поучава:

„И нека не враждебността на хората, които те възпрепятстваха 
от светата джамия те подбудят да престъпиш  правилата. И да 
си помогнат един на друг в правотата и набожността, а не да си 
помагат в греха и престъпленията. И да се страхуват от Аллах, 



със сигурност Аллах е строг в наказанията.” (глава 5: стих: 3)
Подобно в същата глава от светия Коран, откриваме следната 

заповед към мюсюлманите:
„О, вие, които вярвате! Бъдете умерени в каузата на Аллах, 

като свидетел в равенство; и нека враждебността на някой не ви 
подбуди да действате по друг начин освен чрез справедливост. 
Винаги бъдете справедливи, близо до правотата. И се страхувайте 
от Аллах. Аллах със сигурност се опасява от вашите действия. ” 
(Глава 5: стих 9)

 Затова не трябва да се противопоставяме на друга нация 
просто поради враждебност и омраза. Аз признавам, че Израел 
излиза от правомощията си и е хвърлил око на Иран. Всъщност, 
ако някоя държава действа неправомерно спрямо вашата 
държава имате естественото право да се защитите. Въпреки 
това, доколкото е възможно, споровете трябва да се решават чрез 
дипломация и преговори. Това е моята скромна молба към вас, че 
вместо да използвате сила, използвайте диалог, за да се опитате 
да решите конфликти. Причината, поради която отправям тази 
молба е, защото съм последовател на този избран човек на Бог, 
който дойде в тази епоха, като истински служител на Светия 
Пророк Мухаммад (мирът и благословиите на Аллах да бъдат с 
него) и който обеща да бъде обещаният Месия и имам Махди. 
Неговата мисия бе да доведе човечеството по-близо до Бог и да 
установи правата на хората по начин, по който нашият Господар и 
Водач,	Rahmatullil	Aalameen-	милостинята	на	цялото	човечество–	
Светият Пророк(с.а.с.) ни показа. Нека Аллах възвишеният даде 
възможност	на	мюсюлманския	Ummah	да	разбере	това	красиво	
учение.
Вассалам.
С уважение,
МИЗРА МАСРУР АХМАД
Халифатул Мадих V
Глава на Световното Мюсюлманско Общество Ахмадия



Резюме от писмото 
до министър-

председателя на Канада

В своето писмо на 8-ми март 2012 г. до г-н Стефан Харпър, 
министър-председател на Канада, Хидрат Мизра Масрур 
Ахмад(aba), Халифатул Масих V, глава на Световното Мюсюлманско 
Общество Ахмадия, също така предупреди за предстоящото 
избухване на Трета световна война и ужасните последици, които 
ще настъпят като резултат. Той спомена, че враждебността между 
нациите и несправедливостта, извършена от големи и малки сили, 
вече са поставили основите на глобална катастрофа. Той помоли 
министър-председателя да използва своята власт да помогне да 
доведе мир в света чрез изцяло мирни средства, отколкото чрез 
употребата на сила. Негово светейшество написа:

„ Широко разпространено е мнението, че Канада е една от 
най-справедливите страни в света. Вашата нация по принцип 
не се намесва във вътрешните проблеми на другите държави. 
Освен това ние, мюсюлманското общество Ахмадия, имаме 
специални приятелски отношения с народа на Канада. Затова ви 
моля да направите всичко възможно и да предотвратите основни 
и второстепенни сили да ни въведат в разрушителната трета 
световна война.”



Писмо да президента 
на Съединените 

американски щати

16 Гресенхал Роуд
Саутфийлдс,	Лондон

SW18	5QL,	Обединеното	кралство
Президента Барак Обама
Президент на Съединените американски щати
Белият дом
1600	Пенсилвания	авеню	NW
Вашингтон, окръг Колумбия

8 март 2012 г.

Уважаеми г-н Президент,
От гледна точка смущаващата ситуация, разпространяваща се 

в света, реших, че е нужно да ви пиша, защото вие сте президента 
на	Съединените	американски	щати	–	държава,	която	е	суперсила	
и вие имате правомощията да взимате решения, които ще бъдат 
съдбоносни за вашата нация и за света като цяло.

В момента в света има голяма тревожност и безпокойство. 
Войни на местно ниво са избухнали в дадени части. За съжаление 
суперсилите не успяха, както се очакваше от тях, в опитите си 
да установят мир в тези разтърсени от конфликти региони. В 
глобален мащаб откриваме, че почти всяка държава е предприела 
действия или да подкрепи, или да се противопостави на други 
страни. Въпреки това изискванията за мир не се изпълняват. 



Със съжаление, ако сега наблюдаваме сегашните обстоятелства 
в света виждаме, че се полагат основите на още една световна 
война. Тъй като толкова много държави, малки и големи имат 
ядрени оръжия, недоволството и неприязънта между нациите 
се увеличава. В такова затруднено положение Третата световна 
война е пред очите ни. Такава война със сигурност ще бъде 
атомна. Следователно сме свидетели как светът върви към 
ужасно разрушение. Ако пътека от равенство и справедливост е 
поета след Втората световна война, то ние няма да сме свидетели 
на днешното положение на света, след което ще бъдем погълнати 
от пламъците на войната още веднъж.

Тъй като всички сме наясно, че основните причини, които 
довели до Втората световна война били провалът на Обществото 
на народите и икономическата криза, която започнала през 1932 
г. Днес водещи икономисти заявяват, че има множество паралели 
между сегашната икономическа криза и тази от 1932 г. Виждаме, 
че политическите и икономически проблеми още веднъж довели 
до войни между подобни нации и до вътрешни размирици и 
до недоволство, което станало широко разпространено между 
тези държави. Това в крайна сметка ще доведе до определени 
правомощия, които ще се появят начело на правителството, което 
ще ни доведе до световна война. Ако конфликтите в малките 
страни не могат да се решат чрез дипломация и мир, това ще доведе 
до формирането на нови блокове и групировки в света. Това ще 
бъде предвестникът за избухването на Третата световна война. 
Затова аз вярвам, че сега вместо да се фокусираме на прогреса 
на света е по-важно и дори съществено незабавно да увеличим 
опитите си да спасим  света от разруха. Човечеството има огромна 
нужда да познае своя единствен Бог, който е Създателят, тъй като 
той е единствената гаранция за оцеляването на човечеството. В 
противен случай светът ще продължи скорострелно да се стреми 
към саморазрушение.

Моята молба към вас е и по-скоро към всички световни 
ръководители, вместо да използвате сила, за да подтискате 



другите нации, използвайте дипломацията, диалога и мъдростта. 
Основните сили в света, като Съединените щати, трябва да 
изиграят своята роля в установяването на мир. Те не трябва да 
използват действията на по-малките страни като претекст, за да 
нарушат световната хармония. В момента ядрени оръжия не се 
притежават само от Съединените щати, но и от други основни 
сили. Дори по-малките държави в днешно време притежават 
такива оръжия за масово унищожение, където тези, които са 
на власт са ръководители, горящи то желание за бой, които 
действат безразсъдно и неразумно. Затова мое скромно желание 
е да се борите с всички сили, за да предотвратите големите и 
малки сили от избухването на Трета световна война. В нашето 
съзнание не трябва да има съмнение, че ако се провалим с тази 
задача, тогава ефектите и последиците от такава война няма да се 
ограничат само до бедните страни в Азия, Европа и Америките. 
По-скоро нашите бъдещи поколения трябва да понесат ужасните 
последици от нашите действия и деца по целия свят ще бъдат 
родени инвалиди или деформирани. Те никога няма да простят 
на своите предшественици, които са довели света до глобална 
катастрофа. Вместо да са загрижени само за личните си интереси, 
трябва да имаме предвид бъдещите поколения и да се борим да 
създаден по-светло бъдеще за тях. Нека Бог, възвишеният, ви 
даде възможност на вас и на всички световни ръководители да 
разберете това съобщение.

С уважение,
МИЗРА МАСРУР АХМАД
Халифатул Мадих V
Глава на Световното Мюсюлманско Общество Ахмадия




