СВЕТОВЕН МИР

КРИТИЧНАТА НУЖДА НА ВРЕМЕТО
Встъпително слово отправено от Глава на Световната Мюсюлманска общност
„Ахмадия” в Националния парламент на Нова Зеландия

Въведение
Глава на Мюсюлманската общност „Ахмадия”, Хазрат Мирза Масрур Ахмад (аба),
Халифатул Масих V, произнесе историческо обръщение в Националния парламент на
Нова Зеландия в Уелингтън, на 4-ти ноември 2013 г. Пред публика от парламентаристи,
държавни посланици, учени и други гости, Халифа (аба) на Обещания Месия (ас) защити
спешната нужда от справедливост, като средство за постигане на световен мир, на фона на
нарастващото напрежение и конфликти в различни части на света. След обръщението, речи
бяха изнесени и от други изтъкнати личности, посетили събитието. Канвалджит Сингх
Бакши, член на парламента, каза: „За нас е привилегия да посрещнем тук в Парламента
на Нова Зеландия Негово Светейшество Хазрат Мирза Масрур Ахмад и да слушаме
неговата мъдрост и неговите размишления.” Д-р Раджен Прасад, член на парламента, каза:
„Удоволствие е да приветстваме с добре дошъл в Парламента на Нова Зеландия, Негово
Светейшество. Винаги съм бил много впечатлен от начина, по който ахмадийците живеят
своя живот, като граждани на нацията и практикуват своето послание за мир.” След края на
събитието, Хазрат Мирза Масрур Ахмад (аба) се срещна с различни изтъкнати личности,
включително посланиците на Иран и Израел. Негово Светейшество бе разведен из
Парламента от Канвалджит Сингх Бакши, член на парламента и след това води молитвите
Зухр и Аср в него. По-долу предоставяме стенограмата на встъпителното слово на Негово
Светейшество.

“Bismillahir-Rahmanir-Rahim – В
името на Аллах, Милостивият и
Милосърдният.
Уважаеми гости – Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu
– мир и благословиите на Аллах да
са с Вас.
Първо, бих искал да се възползвам
от възможността да благодаря на

всички онези, които организираха
това събитие и по-специално на
уважаемия член на парламента,
Канвалджит Сингх Бакши, и ми
дадоха възможността да се обърна
към всички Вас днес. И второ, бих
искал да благодаря на всички Вас,
които дойдохте да ме слушате днес.
Разбира се, в този парламент
множество политици и членове

на парламента, редовно се стараят
да развиват политики и планове
и да приемат закони, които са
предназначени за прогреса на
нацията. Освен това съм сигурен,
че много държавни и политически
лидери са идвали тук и са се
обръщали към Вас на базата на
тяхното знание и опит. Обаче
рядко, даже почти никога не сте
слушали реч от председател на
религиозна общност и по-специално
мюсюлмански лидер. Това, че Вие
ми давате възможността да се
обърна към Вас, като председател
на
Мюсюлманската
общност
„Ахмадия”, която е чисто ислямска
организация и чиято едничка цел
е да разпространява истинските
учения на Исляма, е знак, че Вие сте
с открити сърца и с много високи
нива на толерантност. Затова съм
задължен да Ви благодаря за този
мил жест.

другите големи сили за средствата
за развиване на мирен и хармоничен
свят.

Няма съмнение, че състоянието
и обстоятелствата в света днес
са
изключително
предпазливи
и причиняват голяма част от
тревогите по света. Докато някои
от големите конфликти днес се
случват в Арабския свят, истината е,
че всеки умен и интелигентен човек
е наясно, че подобни конфликти
не се ограничават само до региона.
Няма съмнение, че конфликт между
правителството и неговия народ
може да ескалира в много по-голям
международен
конфликт.
Вече
откриваме, че се формират два блока
на Великите сили. Единият блок
подкрепя сирийското правителство,
докато
другия
подкрепя
бунтовническите сили. И така е
ясно, че тази ситуация е не само
огромна заплаха за мюсюлманските
С тези думи на благодарност държави, но и също така е източник
бих искал да продължа напред към на изключителна опасност за
основната част на моето обръщение останалата част от света.
и да кажа няколко неща за красивите
Ние никога не трябва да
учения на Исляма. Ще говоря по забравяме горчивия опит от
този въпрос, който според мен е двете световни войни, които се
критичната нужда на сегашното случиха през последното столетие.
време – и това е установяването на Разрушението, което предизвикаха,
световен мир. От светска гледна особено Втората световна война,
точка много от Вас, и политици бяха безпрецедентни. Само чрез
и правителство, заедно полагате употребата на конвенционални
усилия за постигането на мир. оръжия
гъсто
населени
и
Вашите усилия ще бъдат движени процъфтяващи
градове
бяха
от добри намерения и ще се радвате напълно разрушени и оставени
на успех. Също така, през годините в абсолютна разруха, а милиони
Вашето правителство ще съветва

бяха убити. След това, по време на
Втората световна война, светът стана
свидетел на наистина опустошително
събитие, когато атомната бомба
беше използвана срещу Япония,
причинявайки такова унищожение,
че само чуването на ефектите от
него кара човек да се разтрепери.
Музеят в Хирошима и Нагасаки е
достатъчно свидетелство за ужаса и
опустошението на случилото се.
По време на Втората световна
война са убити около 70 милиона
души, като 40 милиона от тях са
цивилни граждани. Така повече
цивилни са пожертвали живота
си отколкото военни. Освен
това последиците от войната са
наистина
ужасяващи,
защото
смъртността след войната нараства
с милиони. Много години след
използването на атомните бомби,
радиацията продължава да оказва
ужасен дегенеративен ефект върху
новородените. В днешния свят
дори и малките нации притежават
ядрено оръжие и техните лидери
са щастливи да дръпнат спусъка.
Изглежда, че те не се интересуват
за разрушителните последици от
техните действия.
И така, ако си представим, че днес
настъпи ядрена война, картината,
която се обрисува, напълно ще
ужаси и разтърси човек. Атомните
бомби, притежавани от по-малките
нации, са дори по-мощни от тези,
които са използвани през Втората
световна война. И тази атмосфера на

конфликти и нестабилност може да
доведе причини само големи тревоги
на онези, които желаят да установят
мир в света и работят за него.
Жалката ситуация в днешния
свят е че на едно ниво хората говорят
за установяване на мир, докато
на друго ниво, те са погълнати от
своите егоистични цели, обвити в
гордост и арогантност. За да докажат
тяхното превъзходство и мощ, всяко
силно правителство е готово да
положи всички възможни усилия.
След Втората световна война, в опит
да се установи дълготраен мир в
света и да се предотвратят бъдещи
войни, нациите се обединиха заедно,
за да сформират организация,
която
нарекоха
Обединените
нации. Обаче, изглежда, че както
Обществото на народите безславно
се провали в своите цели, статутът и
уважението към Обединените нации
продължава да спада ден след ден.
Ако изискванията за справедливост
не бъдат изпълнени, тогава без
значение колко организации са
сформирани в името на мира,
техните усилия ще се окажат
безплодни.
Току-що споменах за провала
на Обществото на народите.
Институцията
бе
формирана
след Първата световна война с
единствената цел за запазване
на световния мир; обаче не успя
да спре настъпването на Втората
световна война, която, както
вече казах, е причинила толкова

много опустошение и загуба. Нова
Зеландия също е дала жертви във
война. Казва се, че претърпяла загуба
от около 11 000 души, почти всички,
от които военни. Тъй като Нова
Зеландия е далеч от епицентъра на
войната, тя не е понесла цивилни
жертви. Въпреки това, както вече
споменах, като цяло по време на
война са убити повече цивилни
граждани, отколкото военни. Само
си представете: нормални, невинни
хора, включително безброй жени и
деца, са убити безразборно, без да са
извършили престъпление.
Именно поради тази причина ще
намерите в сърцата на хората, които
са били пряко погълнати от тази
война, вродена омраза към войната
изобщо. Разбира се, задължение е
към онези, които обичат нацията
си, ако тя някога бъде нападната,
задължение на гражданина да
бъде готов да пожертва всичко,
за да я защити и да освободи
нацията. Независимо от това, ако
конфликтът може да бъде разрешен
по мирен начин, чрез преговори
и дипломация, тогава човек не
трябва ненужно да кани смъртта
и убийства. В миналото, когато
е имало война, е имало основно
военни жертви, а цивилните са били
минимални. Обаче съвременните
военни средства включват въздушни
бомбардировки, отровен газ и дори
химически оръжия. И както вече
казах, потенциална употреба на
най-ужасното от всички оръжия
– атомна бомба. Следователно

войните днес са напълно различни
от онези в миналото, защото
днешните войни имат потенциала
да изтрият човечеството от лицето
на земята. Позволете ми в този
момент да Ви представя красивото
учение на Свещения Коран относно
установяването на мир. Коранът
казва:
„И доброто и злото не са еднакви.
Отблъсквай злото с най-доброто на
което си способен. И ето този, който
ти е бил враг, ще ти стане добър
приятел.” (Глава 41, стих 35)
Така Коранът учи, че доколкото
е възможно, всякакви вражди
или
недоволства
трябва
да
бъдат изглаждани и решавани,
чрез отваряне на каналите за
комуникация и чрез диалог. Със
сигурност, за да се говори с някой
с доброта и мъдрост, може да има
само много положителен и сгряващ
ефект върху сърцето и е средство за
премахване на омразата и злобата.
Няма съмнение, че ние в тази
епоха вярваме, че сме изключително
напреднали
и
цивилизовани.
Създали
сме
различни
международни
благотворителни
организации и фондации, които
предоставят здравни грижи и
образование за децата или здравни
грижи за майките. Също така
има безброй други организации,
създадени от човешко съчувствие
и състрадание. Ние, които сме
направили всичко това, трябва да
отразим и да обърнем внимание

на спешната нужда на времето и да
съзрем как можем да спасим себе си
и другите от разруха и унищожение.
Трябва да помним, че в сравнение с
преди шест или седем десетилетия,
светът сега е много по сплотен.
Преди шестдесет, седемдесет години
Нова Зеландия е далечна страна,
далеч от Азия и Европа. Обаче днес
тя е неразделна част от една глобална
общност. По този начин в момент на
война, никоя страна или регион не е
в безопасност.

Обединените нации щяха да понесат
същата участ като на Обществото на
народите. Вярвам, че той е напълно
прав в своите анализи. Въпреки, че
подкрепям всички негови политики,
винаги ще приема мъдрите слова.
Бих искал само да беше направил
още една крачка и да беше казал, че
правото на вето на петте постоянни
страни-членки на Съвета за
сигурност към ООН трябва да бъде
прекратено веднъж завинаги, за
да може да има справедливост и
Вашите лидери и политици са равнопоставеност за всички народи.
пазители на нацията. Те са отговорни
Миналата
година
имах
за безопасността на страната и възможността да изнеса реч в
за нейния непрестанен прогрес и Капитолия във Вашингтон, окръг
благоденствие. И затова е важно Колумбия. Публиката включваше
винаги да имат предвид критичния множество сенатори, конгресмени,
момент, в който опустошението и представители на мозъчни тръстове
разрухата от местни войни може и много други образовани хора
да се разпространи недалеч. Ние от различни области. Аз ясно
трябва да бъдем благодарни на им заявих, че изискванията за
Бога, който наскоро дари с разум справедливост са изпълнени, само
и мъдрост някои от Великите когато всички страни и всички хора
сили, които осъзнаха, че трябва да са третирани еднакво. Казах им, че
предприемат действия, за да спрат ако искат да подчертаят разликите
войната и да предотвратят пълното между големите и малки страни,
унищожение, което би последвало. богатите и бедни нации и ако искат
Най-постоянен в усилията си за да поддържат несправедливото
възпиране на другите Велики сили от право на вето, то тогава постоянно
нападения над Сирия бе президентът ще има безпокойство и тревога.
на Русия. Той даде да се разбере, че Всъщност тази тревога вече започна
всички страни, независимо големи да се проявява по света.
или малки, трябва да се чувстват
И също така, като председател на
еднакво застрашени. Той също Световната мюсюлманска общност
така каза, че ако изискванията за „Ахмадия”, е мое задължение да
справедливост не са удовлетворени привличам вниманието на света
и ако другите нации отидеха на към установяване на мир. Считам
война самостоятелно, то тогава

това за мое задължение, защото
истинското значение на Исляма е
мир и сигурност. Ако определени
мюсюлмански държави провеждат
или
насърчават
злонамерени
екстремистки действия, това не
трябва да води до заключението,
че ислямските учения насърчават
безредиците и раздорите. Току-що
цитирах стих от Свещения Коран,
в който има урок за това как да се
постигне мир.

Бъдете твърди в името на Аллах, като
свидетели на справедливостта; и не
позволявайте хорската враждебност
да ви подбужда да действате по друг
начин, освен справедливия. Бъдете
винаги справедливи, това е найблизо до правдата. И се страхувайте
от Аллах, защото Аллах знае какво
вършите.”

И така, в този стих Коранът
очертава най-високите възможни
стандарти за справедливост. Тази
Освен това, основателят на заповед не оставя место за хора,
Исляма, Светия Пророк Мухаммад които наричат себе си мюсюлмани
(са) е учил своите последователи и въпреки това извършват зверства
винаги да дават „салаам”, което и жестокости. Нито оставя место
значи винаги да разпространяват за критики от страна на тези хора,
посланието за мир. Ние знаем от които смята или искат да представят
неговия благословен пример, че Исляма, като жестока и екстремистка
той ще призове към мир всички религия. Коранът допълнително
немюсюлмани, били те евреи, определя най-високите стандарти
християни или хора с други религии за справедливост и честност. Той не
и вярвания. Той е постъпил така, само е справедлив, но и защитава
защото е разбирал, че всички хора са равенството до такава степен, че
част от Божието творение и защото заявява:
едно от Божиите имена е „Източник
„О,
вие,
които
вярвате!
на мир” и затова той желаел мир и Бъдете стриктни в спазване на
сигурност за цялото човечество.
правосъдието и бъдете свидетели
Споменах някои от ислямските
учения за мира, но трябва да поясня,
че поради липсата на време споменах
само някои аспекти. В интерес на
истината Ислямът е изпълнен с
заповеди и учения, проповядващи
мир и сигурност за всички хора. И
във връзка с постигането на мир, ето
какво казва Корана. В глава 5, стих 9,
Аллах казва:
„Всички

вие,

които

на Аллах, дори ако то е срещу вас
самите или вашите роднини. Дали
той, срещу който се свидетелства,
бил той богат или беден, Аллах е погрижлив и за двамата, отколкото вие
сте. Затова не следвайте низките си
желания, които може да ви попречат
да действате справедливо. И ако
криете истината или я избягвате,
тогава знайте, че Аллах знае какво
вярвате! правите.” (Глава 4, стих 136)

И така, чрез подобни принципи
за справедливост се постига мира
по света, от най-основния елемент
на обществото до международната
арена. Историята свидетелства за
факта, че основателят на Исляма,
Светия Пророк Мухаммад (са) е
действал според тези учения и ги е
разпространявал по всички краища
на света. И сега в тази епоха,
истинския последовател на Светия
Пророк (са), който е основателят на
Мюсюлманския джама’ат „Ахмадия”,
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (ас)
от Кадиян, разпространява и
подкрепя това учение и е обучил
своите
последователи
също
да разпространяват мир.
Той
ги е обучил още да привличат

вниманието на човечеството към
изпълняване правата на Бог и на
Божиите създания. Поради тази
причина общността „Ахмадия”
набляга
на
нуждата
всички
хора да изпълняват правата на
Аллах и Неговите създания и да
установят най-добрите стандарти
за справедливост. Моята молитва е,
че всеки един от нас, независимо от
религия или вяра, ще се придържа
към задължението за спазване на
правата на другите и така светът ще
се превърне в рай на мир и хармония.
С тези няколко думи завършвам
и искам още веднъж да благодаря,
че ме поканихте и дойдохте да ме
изслушате.”

