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В 11:30 часа сутринта на 7 януари 2015 г. 
двама маскирани мъже, въоръжени с автомати 
„Калашников” нахлуват в редакцията на списание 
„Шарли Ебдо” във Франция, като убиват 11 души, 
включително редактора и няколко изтъкнати 
членове на колектива. Малко след това те убиват 
и полицейски служител наблизо. На следващият 
ден въоръжен мъж прострелва смъртоносно 
полицейска служителка и ранява мъж преди да 
избяга. При други обстоятелства въоръжен мъж 
взема няколко човека заложници в магазин за 
храни кашер в Източен Париж, където полицията 
открива телата на четирима заложници. По цял 
свят заклеймиха бруталните убийства, като 
хората се събира на големи групи в градовете, за 
да покажат подкрепата си за списанието. 

На петъчната проповед на 9 януари 
2015, Хазрат Мирза Масрур Ахмад 
говори за кратко за нападението над 
„Шарли Ебдо”.

Трябва да се молим за 
мюсюлманите, живеещи по света и 
в Европа, тъй като беше извършена 
зверска несправедливост във 

Франция в името на Исляма и на 
Светия Пророкса, въпреки че това 
няма нищо общо с ученията на 
Исляма. Ние винаги поддържаме 
и доказваме тезата, че да вземеш 
закона в свои ръце и да убиеш някого 
по този начин няма нищо общо с 
ученията на Исляма. И въпреки 



това така наречените мюсюлмани 
и мюсюлмански организации не 
спират с тяхното беззаконие и 
злодеяния. Затова мюсюлманите, 
живеещи тук в Европа и в страните 
от Западния свят, биха могли да се 
сблъскат с неподходящия ответен 
удар на местното население и още 
повече, самото издание, чийто 
редактор беше брутално убит, може 
да реагира заедно с други членове 
на пресата и да атакува личността 
на Светия Пророкса. Нека Бог да 
даде възможност на правителствата 
тук да възпрат хората да реагират 
погрешно и да задържат и накажат 
извършителите според закона. Ако 
има негодувание, мюсюлманите, 
които няма кой да ги води, също 
ще реагират погрешно и по този 
начин безредието и разприте ще 
продължат да растат и има опасност 
да ескалират. Днес задължение е 
на членовете на Мюсюлманската 
общност „Ахмадия” да се моли двете 
страни да се въздържат от ексцесии 
и жестокости. Също така тези дни 
трябва да се фокусираме върху 
рецитиране на Даруд Шариф (като 
молим за благословиите на Светия 
Пророкса) постоянно. Тези, които 
могат да помогнат за се създаде мирна 
среда в рамките на техните сфери на 
влияние, трябва да положат усилия 
да го направят. Нека Всемогъщият 
Аллах да спаси света от анархия и 
нека безредиците и кавгите бързо да 
се превърнат в мир. 

На следващата седмица Хазрат 
Мирза Масрур Ахмадаба в 

своята петъчна проповед на 16 
януари 2015 обсъди по-подробно 
нападението над „Шарли Ебдо”

На последната петъчна проповед 
горих накратко за скорошния 
инцидент в Париж, при който хора, 
наричащи себе си мюсюлмани, 
нападнаха редакцията на едно 
списание и убиха 12 души. 
Привлякох вниманието на членовете 
на общността към измолването на 
Даруд. Победата на Исляма не трябва 
да бъде чрез убийства и унищожение, 
ние ще успеем в постигането на 
нашите цели като измолим Даруд 
на Светия Пророкса. Също така 
изразих тревогата си, че в отговор 
на нападението може да има грешна 
реакция и това може да се очаква от 
такива хора. Като реагира погрешно 
(списанието) отново публикува 
карикатури (на Светия Пророкса). Те 
отново ни причиниха огромна болка 
и наистина нараняват чувствата на 
всеки истински мюсюлманин.

Какво беше постигнато с 
тези действия на екстремизъм? 
Погрешното действие извършено от 
списанието преди 203 години, което 
беше забравено, изплува отново на 
повърхността заради погрешните 
действия на онези, които наричат 
себе си мюсюлмани. Каквото и 
да направило това списание в 
миналото, то се сблъска с острата 
реакция на западните лидери, които 
го заклеймиха. Много правителства 
казаха, че не биха позволили 



техните вестници и списания да 
действат по този начин. Въпреки 
това след инцидента от миналата 
седмица много лидери и хора, 
които изглеждаха интелигентни 
и чувствителни, обявиха тяхната 
подкрепа за това упадъчно списание, 
което сега бива подкрепяно 
финансово с милиони долари от 
различни източници. Списанието, 
което публикуваше само шест хиляди 
копия и беше на ръба на затваряне, 
сега достигна тираж от повече от пет 
милиона копия за седмици и дни в 
резултат на погрешните действия 
на онези, които погрешно наричат 
себе си мюсюлмани. Сега някои 
наблюдатели смятат, че на изданието 
е даден втори живот за нови десет 
до дванадесет години, като преди 
можеше и да не просъществува и 
шест месеца. 

Ето защо тази жестокост не 
само раздуха погрешния образ на 
ислямските учения в много страни 
по света, но също така възкреси 
един умиращ враг. Ако можеше само 
ислямските организации, които 
създават хаос в името на Исляма, 
можеха да разберат, че ученията 
на Исляма за любов и състрадание 
могат да доведат света в лоното на 
Исляма много по-бързо. Ученията 
на Исляма за търпение и смирение не 
могат да бъдат сравнени с никоя друга 
религия. Материалистите са слепи 
за вярата и не могат да въздържат 
дори да се шегуват с Всемогъщия 
Бог, какво остава за пророците. 

Ако отговорим на действията 
на невежите с невежество, това 
дамо ще ги накара да бъдат още по 
постоянни в действията си. Ето 
защо Всемогъщият Бог заявява, че 
вместо да им отвръщаме трябва да 
ги подминем и да се дистанцираме 
от такива хора, които извършват 
напразни действия. Общуването 
и съгласяването с такива хора не 
само ни прави грешници, но ако им 
отговорим в замяна те подиграват 
и оскърбяват Всемогъщия Бог или 
говорят срещу Светия Пророкса по 
непристоен начин, то тогава ние 
също сме съучастници в техния грях.

Затова всеки истински 
мюсюлманин трябва да се опита 
да се въздържа от това и да остави 
въпроса на Всемогъщия Бог, който 
заявява, че когато всеки се върне 
при него, ще понесе последствията 
за своите действия. В крайна сметка 
ние ще се върнем при Всемогъщият 
Бог и той ще ни разкрие пред нас 
делата ни. В днешно време враговете 
на Исляма не искат да наранят 
Исляма, неговите учения и Светия 
Пророкса като използват меч, а 
вместо това използват подобни 
жалки тактики. Като заявява, че 
Всемогъщият Бог и неговите ангели 
изпращат благословии на Светия 
Пророкса, един основен принцип 
е бил обяснен от Всемогъщия Бог. 
Тези действия не могат да наранят 
Светия Пророкса. Вместо да се 
отдаваме на подобни напразни 
действия и отговаряме по същия 



невеж начин, трябва да измолим 
Даруд и благословиите на Светия 
Пророкса – това е задължението на 
истинския мюсюлманин. Изпълни 
правата си и ще си изпълнил това 
задължение. 

Както споменах по-рано, че 
след този инцидент, онези хора, 
които са били първоначално срещу 
това вулгарно списание, сега го 
подкрепят в името на свободата на 
словото. Обаче, въпреки това, има 
честни и интелигентни хора, които 
не харесаха суровите изображения 
на Светия Пророкса и потърсиха 
отговорност управлението на 
списанието. Например Анри Русел, 
един от основателите на списание 
Шарли Ебдо, каза, че рисунките 
публикувани в списанието са 
провокативни и заради тази 
безотговорен акт редакторът 
обрекъл на смърт своя екип. Той, 
също така, заяви, че тези действия, 
които се извършват през последните 
няколко години, са срещу тяхната 
основна политика. 

По съшият начин Папата направи 
много добро изявление, казвайки, че 
свободата на словото трябва да има 
граници и това не означава, че човек 
не трябва да има пълна свобода. Той 
заяви, че всяка религия има чест и 
е важно това да се уважава, както 
и че репутацията на никоя религия 
не трябва да бъде накърнявана. 
Илюстрирайки своята гледна точка, 
той цитира примера на неговия 
близък приятел, който организира 

неговите обиколки. Той каза, че 
ако този човек някога проклина 
майка му или казва нещо грубо за 
нея, реакцията на Папата ще бъде 
да го удари в лицето и наистина 
неговият приятел трябва да очаква 
тази реакция от него; погрешно е да 
се провокират чувствата на някой 
и точно това е което те направиха 
(редакторите). Тоест вината е 
изцяло тяхна. Папата наистина 
даде много реалистично изявление. 
Мюсюлманите трябва да дойдат на 
себе си и да не реагират погрешно 
след това.

В днешни медиите имат много 
голямо влияние в света и могат да 
изиграят голяма роля в запалването 
или разпространяването на ситуация 
или създаването на безредици 
и предотвратяването им. Това е 
първият път, когато английските и 
другите медии попитаха общността 
(Мюсюлманската общност 
„Ахмадия”) за нейната реакция и 
мнение. По отношение на убийствата, 
заявихме, че това бе неислямски акт и 
изразихме нашите съболезнования, 
като също заявихме, че свободата 
на словото трябва да има граници 
в противен случай онези, които 
предизвикват чувствата на другите, 
ще бъдат отговорни за причиняване 
на безредици по света. Много 
други подробности също бяха 
дискутирани в британските медии 
и отразени от  SKY News, News 5, 
BBC Radio, LBC, BBC Leeds и London 
Live. Извън Великобритания Fox TV, 



CNN, канадски вестници и други 
вестници от Гърция, Ирландия, 
Франция и САЩ също отразиха 
мнението на нашата общност. 

Някои от тези интервюта бяха в 
ТВ студиа и чрез това истинската 
ислямска позиция и учения бяха 
предадени на милиони хора. 
Тук във Великобритания, Амир 
Сахиб (Национален председател 
на Мюсюлманската асоциация 
„Ахмадия” за Великобритания) 
и Имам Сахиб, Атул Мужиб 
Рашид (Главен мисионер на 
Мюсюлманската асоциация 
„Ахмадия” за Великобритания) бяха 
интервюирани от ТВ канали, акто 
членове на нашите екипи за пресата 
в САЩ и Франция. Нашите екипи 
за пресата бяха поканени в много 
студиа и интервюирани и вестниците 
също публикуваха нашите 
статии. По света прес екипите във 
Великобритания, САЩ и Канада се 
справиха добре в изпълнението на 
техните задължения по предаването 
на истинските ислямски учения. 
Канадски журналист, който е във 
връзка с прес екипа в Канада, писа 
и попита защо Мюсюлманската 
общност „Ахмадия” е била най-
отразявана в медиите и защо 
проповядва истинските учения на 
Исляма при положение, че е много 
малка секта сред мюсюлманите?

Всъщност е Божие дело, че 
общността истинските и пламенни 
поклонници на Светия Пророкса (или 
Обещания Месияас) пропорвядва 

истинските учения на Исляма по 
света, които той е научил от Светия 
Пророкса на Исляма. Затова, както 
споменах в предишната петъчна 
проповед, наша отговорност е да 
предадем посланието в нашата 
сфера на дейност и да обясним, че 
грешните реакции само създават 
безредици и нищо друго. И ако 
сегашната ситуация в света бъде 
разпалена още, това ще запали 
всички краища на света и той няма 
да може да се противопостави на 
това. 

Ето защо не бива настроенията на 
хората да бъдат провокирани чрез 
погрешни действия, нито трябва да 
се накърнява честта на Всемогъщия 
Бог. Нека Той да накара хората да се 
осъзнаят ... Нека Всемогъщият Аллах 
да ни помогне да рецитираме Du-
rud по правилния начин. Чрез този 
Даруд ние ще получим близостта 
на Аллах, ние ще сме тези, които 
непрекъснато увеличават любовта 
си към Светия Пророкса и които 
използват способностите си, за да 
разпространяват неговия закон и 
които според ученията на Светия 
Пророкса ще изиграят тяхната роля 
за прекратяването на злините и 
безредиците по света. Нека Аллах Ви 
даде възможност да го направите. 


