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Световната икономическа криза продължава да
ни подлага на по-нови и по-сериозни опасности
почти всяка седмица. Приликите с периода точно
преди Втората световна война продължават да
бъдат цитирани и става ясно, че събитията в света
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за автора
Негово Светейшество Мирза Масрур Ахмад, Халифатул
Месих V а.б.а. е върховния лидер на Мюсюлманската общност
Ахмадия. Той е петия наследник и правнук на Обещания
месия и реформатор Хазрат Мирза Гулам Ахмад а.с. от Кадиан.
Негово светейшество е роден на 15 септември 1950 в Рабвах,
Пакистан от покойните Мирза Мансур Ахмад и Насира
Бегум Ахмад. След завършване на магистърската си степен
по аграрна икономика през 1977 в Аграрния университет в
Файсалабад, Пакистан, той официално посвещава живота
си в служба на исляма. Неговите алтруистични стремежи го
отвеждат в Гана през 1977, където няколко години е работил
като директор на няколко мюсюлмански училища на Ахмадия.
Той е помогнал за откриването на Гимназията Ахмадия в
Слага, където е работил като директор две години.
Избран за доживотната длъжност на Халифа (Калиф)
на Мюсюлманската общност Ахмадия на 22 април 2003 г.,
той служи световен духовен и административен лидер на
международна религиозна организация с десет милиона
членове разпръснато в 200 страни.
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Откакто бе избран за Халифа, Негово Светейшество
поведе световна кампания за предаване на мирното послание
на исляма чрез всички форми на печатни и електронни
медии. Под неговото ръководство, националните клонове
на Мюсюлманската общност Ахмадия проведе кампании,
които отразяват истинските и мирни учения на исляма.
Мюсюлманите-ахмадийци по цял свят са ангажирани в общите
усилия по разпространение позиви за мир сред мюсюлмани
и немюсюлмани, провеждане на междурелигиозни и мирни
симпозиуми и представяния на Свещения Коран за се
покаже неговото истинско и мирно послание. Тези кампании
получиха световно медийно отразяване и показват, че
ислямът проповядва мир и преданост към родината и служба
на човечеството.
През 2004 Негово Светейшество основа годишният
Национален симпозиум за мир, на който гости от всички
сфери на живота се събират да обменят идеи за насърчаване
на мира и хармонията. Всяка година симпозиумът привлича
много обслужващи министри, парламентаристи, политици,
религиозни лидери и други изтъкнати личности.
Негово Светейшество е пътувал по цял свят, за да насърчава
и да улеснява службата към човечеството. Под ръководството
на Негово Светейшество, Мюсюлманската общност Ахмадия
построи множество училища и болници, които осигуряват
първокласно образования в отдалечени части на света.
Негово Светейшество, Мирза Масрур Ахмад а.б.а в
момента живее в Лондон, Англия. Като духовен лидер на
мюсюлманите-ахмадийци по света, той силно отстоява
каузата на исляма, чрез послание за мир и състрадание.
Хазрат Mирза Mасрур Aхмад
Халифатул Месих Vaбa

Въведение

Светът преминава през много бурни времена.
Световната икономическа криза продължава да
ни подлага на по-нови и по-сериозни опасности
почти всяка седмица. Приликите с периода точно
преди Втората световна война продължават
да бъдат цитирани и става ясно, че събитията
в света се развиват с безпрецедентна скорост,
водейки ни към една ужасяваща трета световна
война. Налице е едно непреодолимо усещане, че
нещата бързо ще излязат извън контрол и хората
търсят някой, който да застане начело и да им
предложи конкретни, твърди насоки, в които
те да повярват, да ги почувстват със сърцата и
умовете си и които да им дадат надежда, че има
път, който води към мир. Последиците от една
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ядрена война са толкова катастрофални, че
никой дори не смее да помисли за тях.
Тук, в тази книга, сме събрали насоките,
изложени от Хазрат Мирза Масрур Ахмад,
ръководител на Световната Мюсюлманска
Общност Ахмадия. През последните няколко
години, с развитието на събитията, той без страх
заяви на света на къде вървят нещата – не за
да създава паника, а за да накара хората да се
замислят как светът е стигнал до това състояние,
как може да се предотврати катастрофата и да се
начертае път за постигане на мир и сигурност за
всички хора, населяващи това глобално село. Той
ясно заяви, че единствения начин да се гарантира
мира е светът да приеме поведение на скромност
и правосъдие и смирено и покорно да се обърне
към Бога; за да стане човечеството хуманно; за
да може силните да се отнасят към слабите с
достойнство, уважение и справедливост, за да
могат слабите и бедните да покажат благодарност
и да приемат поведението на истинност и правда
и за да могат всички да се обърнат към своя
Създател в пълно смирение и искреност. Той
отново и отново ни напомня, че единственият
начин да се измъкнем от бедствието е народите да
проявяват справедливост в отношенията си един
с друг. Дори ако има вражда между тях, те трябва

да се разреши справедливо, защото историята
учи, че е единствения начин да елиминираме
всички следи от бъдещи заплахи, като по този
начин се изгради траен мир. Това е учението
на Свещения Коран, на което той е наблегнал в
писмата си до световните лидери:

xiv

xv

„И нека враждебността на един народ да
не ви пречи да достигнете до Свещената
Джамия и да не ви подтиква към
прегрешение. И нека си помагаме едни
на други в праведност и благочестие, но
да не си помагаме в грях и престъпление.
И имайте страх от Аллах, защото Аллах е
суров в своите наказания.” (Гл. 5: стих 3)
В писмото си до министър-председателя на
Израел, той пише:
„Следователно молбата ми към Вас е вместо
да водите света към капана на една световна
война, да положит е максимум усилия да го
спасите от глобална катастрофа. Вместо да
решавате споровете със сила, трябва да се
опитате да ги разрешавате с диалог, така че да
можем да дарим бъдещите ни поколения с едно
светло бъдеще, а не дар, носещ им увреждания
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и дефекти”. В писмото си до Президента на
ислямската република Иран, той предупреждава:
„В момента има голяма тревога и безпокойство
в света. На някои места избухват малки войни,
докато на други места суперсилите действат под
претекст, че се опитват да донесат мир. Всяка
страна е ангажирана с дейности, които целят или
да помогнат, или да се противопоставят на други
страни, но изискванията за справедливост не са
спазени. За съжаление, ако обърнем внимание
на сегашните обстоятелства в света, ще открием,
че вече са положени основите на нова световна
война”.
В писмото си до президента Обама, той заявява:

до даването на определени правомощия
на правителствата, които ще ни доведат
до световна война. Ако в по-малките
страни конфликтите не могат да бъдат
разрешени чрез политика или дипломация,
това ще доведе до сформирането на нови
блокове и групировки в света. Това ще
бъде предвестник за избухването на трета
световна война. Ето защо аз вярвам, че сега
вместо да се фокусираме върху прогреса
на света е много по-важно и съществено
незабавно да насочим усилията си към
спасяване на света от това унищожение.
Налице е неотложната нужда на
човечеството да познае своя единствен
Бог, който е нашият Създател и това е
единствената гаранция за оцеляването на
човечеството, в противен случай светът ще
продължи да върви стремглаво към своето
унищожение.” До премиера на Китайската
народна република Уен Цзябао, той написа:
„Моля се световните лидери да действат
мъдро и да не позволят враждите между
малките нации да прераснат в глобален
конфликт.”

xvi

„Тъй като всички сме наясно, че причините
довели до Втората световна война са
провала на Обществото на народите и
икономическата криза, която започна
през 1932 г. Днес водещи икономисти
посочват, че има много съответствия
между сегашната икономическа криза и
онази от 1932 г. Наблюдаваме как отново
икономически проблеми доведоха до войни
по-малки нации, като вътрешния раздор и
недоволство е изключително разпространен
в тези страни. Това в крайна сметка ще доведе

xvii

А до министър-председателя на Обединеното
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кралство, написа: „Молбата ми е да се опитаме
да погасим пламъците на омразата във всички
направления. Само ако успеем в тези си усилия,
ще можем да гарантираме светло бъдеще за
следващите поколения. Но, ако се провалим в
това начинание, не трябва да има и най-малко
съмнение, че в резултат на една ядрена война
нашите бъдещи поколения ще трябва да понасят
ужасяващите последици от нашите действия и
никога няма да простят на своите прадеди, че
са довели света до глобална катастрофа. Искам
още веднъж да Ви напомня, че Великобритания
е една от онези страни, които могат и оказват
влияние върху развития свят, както и върху
развиващите се страни. Ако пожелаете
можете да водите света, като изпълнявате
изискванията за равенство и справедливост.
Така Великобритания и другите основни сили
могат да изпълнят своята роля в установяването
на световен мир. Нека Всемогъщият Бог да
позволи на Вас и на другите световни лидери да
разберете това послание. Нашата искрена молба
е настоящото ръководство да бъде източник на
насоки за човечеството в това време на голяма
опасност, така че действайки според принципите
за справедливост и смирение и обръщайки се

към Бог, човек да бъде благословен с дълготраен
мир! (Амин).”

xviii

xix

Издателите

ОТГОВОРИТЕ НА ИСЛЯМА ПО ПОВОД
СВЕТИВНАТА КРИЗА
БРИТАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, КАМАРАТА НА ОБЩИНИТЕ, 2008 г.

Официална обиколка на Камарата на
общините, с любезното съдействие на
Жустин Грийнинг, Член на парламента
Хадрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Масих Vаба
произнася реч в Камарата на общините

Седящи: Лорд Ейвъри (Говорител по въпросите на външните работи на Либералдемократите), Почитаемият Хейзъл Блеърс,
MP (Държавен секретар на общините и местното управление); Хадрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Масих V аба; Жустин
Грийнинг, MP (Министър на хазната в сянка ); Джилиън Мерън, MP ( Минстър на външните работи); Съветник Луис Хайамс (Кмет
на Уестминстър); Правостоящи: Джереми Хънт, MP (Министър на културата в сянка); Рафик Хайат (Национален председател
(Амир) на Мюсюлманската асоциация „Ахмадия” за Обединеното кралство); Вирендра Шарма, MP; Почитаемият Малкълм Уикс,
MP (Бивш министър в Министерството на бизнеса, предприемачеството и регулаторната реформа); Роб Марис, MP; Саймън
Хюс, MP (Председател на Либерално-демократическата партия); Мартин Линтън, Член на парламента; Алън Кийн, MP
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Отговорите на Исляма по повод
Световната криза

Bismillahir-Rahmanir-Rahim—В
Милостивия, Милосърдния.

името

на

Аллах,

Преди всичко, искам да благодаря на всички
уважавани и почитани членове на парламента,
които позволиха на един лидер на религиозна
организация да каже няколко думи пред вас.
Най-признателен съм на нашия уважаван член на
парламента Джъстин Грийнинг от нашия район,
който направи толкова много за организирането
на това събитие в името на едно малко общество
от нейния избирателен район по повод на
стогодишнината на Халифат. Това показва
нейното величие, сърдечност и загриженост за
чувствата на всеки човек и общност в нейния
избирателен район.
Въпреки, че мюсюлманската общност
Ахмадия е малка, тя е носител на нормата и
представителят на истинските учения на Исляма.
Трябва да отбележа, че всеки Ахмади, който живее
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във Великобритания е изключително лоялен
гражданин на страната и я обича; и това е заради
ученията на нашия Пророк (мир за него и да бъде
благословен), който ни е научил, че любовта към
страната е неразделна част от вярата. Учението на
Ислям бе доразвито и подчертано от основателя
на Общност Ахмадия, когото ние считаме за
Обещания Месия и Реформатор на тази ера.
Обявявайки своето искане, той каза, че
Всемогъщият Бог е поставил два товара върху
мен. Единият е правото на Бог, а другият е
Божие създание. Той добави, че изпълнението на
правата, полагащи се на Божието създание е било
най-трудното и деликатно предизвикателство.
Във връзка с Халифат, вие може би се
страхувате, че може да настъпи време историята
да се повтори и войни могат да започнат в
резултат на тази форма на водачество. Позволете
ми, обаче, да ви уверя, че въпреки това обвинение
е насочено към Исляма, по Божия воля,
Ахмадийския Халифат винаги ще бъде познат
като носител на нормата на мира и хармонията
по света, както и ще бъде лоялно към страната, в
която живеят неговите членове.
Ахмадийският Халифат също така е тук за
да увековечи и продължи мисията на Месията
и Махди, така че нямате никаква причина да

се боите от Халифата. Този Халифат насочва
вниманието на членовете на общността към
изпълнението на тези две задължения, заради
които Обещания Месия дойде и в последствие се
опита да създаде мир и хармония на света.
Сега, поради ограниченото ни време, аз
пристъпвам към въпроса. Ако направим един
безпристрастен обзор на последните няколко
века, ще забележим, че войните в този период, не са
били религиозни. Били са повече геополитически
в соята същност. Дори и днешните конфликти и
враждебни действия между народите, виждаме,
че произтичат от политически, териториални и
икономически интереси.
Страхувам се, че с оглед на това накъде вървят
нещата днес, че политическите и икономически
движещи сили на държавите по света може
да доведат до световна война. Не са засегнати
само по-бедните страни на света, а също така и
по-богатите народи. Ето защо, задължение на
суперсилите е да седнат на масата и да намерят
решение как да спасят човечеството, което е на
ръба на бедствие.
Британия също е една от онези държави,
които могат и имат влияние както над развития
свят, така и над развиващите се страни. Можете
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да насочите света, ако пожелаете, като запълните
необходимостта от равноправие и справедливост.
Ако надникнем в близкото минало,
Британия е управлявала много държави и е
оставила високи стандарти за справедливост и
религиозна свобода, особено на субконтинента
на Индия и Пакистан. Мюсюлманската общност
Ахмадия е била свидетел на това и основателя
на Ахмадийската общност високо възхвалява
британското правителство за неговата политика
на справедливост и гарантиране на религиозна
свобода. Когато основателят на Ахмадийската
общност поздрави Нейно Величество Кралица
Виктория на нейния 60-и юбилей и й предаде
посланието на Исляма, той специално се
молеше, с оглед на начина, по който британското
правителство запълва необходимостта от
справедливост и равенство, Бог да ги възнагради
щедро.
И така, историята ни показва, че винаги сме
изказвали благодарност за тази справедливост,
показвана от Британия и се надяваме, че и в
бъдеще справедливостта ще остане определяща
характеристика на британското правителство, не
само по религиозните въпроси, но и по всички
останали и че, никога няма да забравите добрите
си дела от миналото.

Днес, в света има тревога и неспокойствие.
Свидетели сме на избухването на малки по мащаб
войни, докато в някои райони, суперсилите
претендират, че се стремят да възцарят мир.
Ако необходимостта от справедливост не е
запълнена, пожара и пламъците на тези местни
войни могат да се разраснат и да завладеят целия
свят. Ето защо, моята скромна молба към вас е да
спасите света от разруха!
Сега, накратко ще спомена ученията на
Исляма съществуват за да носят мир в света,
или как мирът може да се възцари по света в
светлината на тези учения. Молитвата ми е
да се възцари мир на света, тези, към които се
отнася първоначално, това са мюсюлманите, да
бъдат способни да му отговорят, но задължение
на всички страни от световните суперсили или
правителства да действат съобразно него.
В днешно време, когато светът буквално е
станал едно глобално село, по начин, който не
са могли да си представят преди, ние трябва
да осъзнаем отговорностите си като човешки
същества и да опитаме да обърнем внимание
на разрешаването на тези проблеми, касаещи
човешките права, което може да ни помогне да
установим мир на света. Очевидно, този опит
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трябва да се основава на честна игра и на запълване
на всяка необходимост от справедливост.
Измежду проблемите на днешния ден се
появи един, породен от религията, ако не
директно, то индиректно. Някои мюсюлмански
групи правят несправедливи атаки и използват
камикадзета в името на религията, за да убиват
и нараняват немюсюлманите, включително
войници и невинни граждани, като в същото
време брутално убиват невинни мюсюлмани и
деца. Този жесток акт е напълно неприемлив в
Исляма.
Заради това ужасно поведение на някои
мюсюлмани, в немюсюлманските страни се е
създало едно напълно погрешно впечатление и
в резултат на това някои части от обществото
говорят открито против Исляма, докато другата
част, дори и да не говорят открито, в сърцата
си нямат добро мнение за Исляма. Това породи
недоверие към мюсюлманите в сърцата на
хората от западните и немюсюлманските страни
и поради това отношение към шепа мюсюлмани,
вместо да се подобри ситуацията, реакцията
на немюсюлманите става все по-лоша с всеки
изминал ден.
Класически пример за тази погрешна реакция
е атаката към личността на Светия Пророк на

Исляма (мир нему и нека бъде благословен)
и към Светия Коран, Свещената книга на
мюсюлманите. В тази връзка, отношението
на британските политици, независимо от
партийната им принадлежност, и интелектуалци
в Британия не бе същото като отношението,
демонстрирано от политиците на някои други
страни, за което аз ви благодаря. Каква би била
ползата от нараняването на чувствителността
им, като се изключи нарастването на омразата
и неприязънта? Тази омраза подтиква някои
екстремисти към извършването на неислямски
дела, които на свой ред носят допълнителни
условия на група от немюсюлмани да изразяват
публично тяхното несъгласие.
Тези, които не са екстремисти, обаче, и които
дълбоко обичат Светия Пророк на Исляма (мир
нему и нека бъде благословен) са ужасно наранени
от тези атаки и на това Ахмадия Джамаат (или
общността) е в първите редици. Едничката
ни най-важна задача е да покажем на света
съвършената личност на Светия Пророк (мир
нему и нека бъде благословен), както и красивите
учения на Исляма. Ние, които почитаме и тачим
всички пророци (мир за всички тях) и вярваме,
че всички те са Божии пратеници, не можем да
кажем нищо непочтено срещу когото и да е от тях;
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но много се натъжаваме, когато чуем безпочвени,
неверни твърдения за нашия Пророк.
В днешно време, когато светът се разделя
на групи, ескалира екстремизма и финансовата
и икономическа ситуация се влошава, имаме
остра нужда да прекъснем всякаква омраза и
да положим основите на мира. Това може да
се постигне само като почитаме чувствата на
всеки един от нас. Ако това не бъде сторено по
правилен начин, честно и целомъдрено, това
ще прерасне в неконтролируеми ситуации.
Оценявам това, че икономически стабилните
западни държави щедро позволяват на хората от
бедните и неразвити народи, между които има и
мюсюлмани също така, да подредят страните си.
Истинската справедливост изисква чувствата
и религиозните практики на тези хора също
да се почитат. Това е начинът, по който мирът
в съзнанието на хората може да се запази
непокътнат. Трябва да помним, че мирът в
съзнанието на човек е нарушен, то тогава мирът
в съзнанието на обществото също се повлиява.
Както споменах по-рано, признателен съм
на британските законодатели и политици, за
това, че удовлетвориха необходимостта от
справедливост и по този начин не се намесиха.
Това всъщност е учението на Ислям, което ни

е донесено от Светия Коран. Светият Коран
проповядва, че:
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„В религията не трябва да има никаква
принуда.” (Сура 2: Стих 257).
Тази заповед не само оборва обвиненията,
че Ислямът е разпространен чрез меча, но също
така казва на мюсюлманите, че приемането на
една вяра е между човека и неговия Бог и че не
трябва да се намесват в това по никакъв начин.
На всеки се позволява да живее според вярата
си и да изпълнява своите религиозни ритуали.
Обаче, ако има много практики, извършвани
в името на религията, които нараняват други и
са против закона на страната, то тогава законът
може да влезе в действие, защото, ако се извършва
какъвто и да е жесток ритуал в някоя религия,
това не може да бъде учение на някой Божии
Пророк.
Това е фундаментален принцип за
установяването на мир на местно ниво както и
на международно такова.
Още повече, Ислямът ни учи, че ако в резултат
на смяна на вярата, едно общество, група или
правителство се опита да се намеси в спазването
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на вашата религиозна практика и в следствие,
на което обстоятелствата се променят във ваша
полза, то тогава, винаги помнете, че не трябва
да таите злост и зложелателство. Не трябва да
мислите за мъст, а по-скоро трябва да установите
справедливост и равенство.
Светият Коран проповядва:

за този факт след Победата на Мека, Светият
Пророк (мир нему и нека бъде благословен)
не е търсил отмъщение за тези, които са го
измъчвали, а им е простил и им е позволил да се
придържат към собствената си вяра. Днес, мирът
може да се възцари само ако всяка необходимост
от справедливост за врага бъде удовлетворена, не
само войните срещу религиозните екстремисти,
но също така и във всички други войни. И само
този мир е дълготраен.
През последния век, се водеха две световни
войни. Каквито и да са били причините, ако
се вгледаме по-надълбоко, се откроява само
една причина и тя е, че справедливостта не
е била разпространена в първия пример.
Като последствие, това, което се считаше за
опустошителен огън, се оказа пепел, която
продължи да гори бавно и в крайна сметка
избухна в пламъци и покри целия свят за втори
път.
Днес, неспокойствието нараства, а войните
и действията да се запази мира се превръщат
в предвестници на друга световна война. Още
повече, че настоящите икономически и социални
проблеми ще се окажат източник за усложняване
на ситуацията.
Светият Коран е дал няколко златни принципи
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„О, Вие, които вярвате! Бъдете твърди,
когато служите на Аллах и да свидетелствате
без пристрастие! И не позволявайте
на хорската вражда да ви подбужда да
постъпвате иначе, освен по справедливост.
Бъдете винаги справедливи, тава е най
близкото нещо до праведноста. И се бойте
от Аллах. Без съмнение, на Аллах Му е
известно онова, което правите.” (Сура 5:
Стих 9)
Това е учението за мир в обществото. Никога не
се отклонявайте от справедливостта, дори и към
вашия враг.
Ранната история на Исляма ни показва, че
това учение е било следвано и всяко търсене на
справедливост е било посрещнато. Не мога да дам
много примери за това, но историята свидетелства
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за установяване на мир по света. Установен факт
е, че алчността засилва враждебността. Понякога
тя се изразява в териториални разширения или
в завладяване на природни ресурси или дори в
налагане на превъзходство от някои. Това води
до жестокост, независимо дали е в ръцете на
безмилостни деспоти, които узурпират правата
на хората и доказват превъзходството си в гонене
на законно придобитите си имуществени права
или в ръцете на въоръжени сили. Понякога
плача и страданието на жестоко третираните
хора призовава външния свят.
Но бидейки така, ние сме научени на следния
златен принцип от Светия Пророк на Ислямаса,
който е: помогнете и на пострадалия и на
жестокия.
Спътниците на Пророка запитали, при все
че разбирали помощта на пострадалите, как
да помогнат на един жесток човек? Пророкът
отговорил така, „Като спрете ръката му да извърши
жестокост, защото неговата невъздържаност
за жестокост ще го направи достоен за Божие
наказание”. И така, извън милостта, опитайте да
го спасите. Този принцип се простира отвъд наймалките клетки на обществото до международно
ниво.
В тази връзка, Светият Коран проповядва:

„И ако две групи вярващи воюват една
срещу друга, помирявайте ги; после, ако
след това, една от тях съгреши срещу
другата, борете се срещу страната, която е
съгрешила, докато тя отново се върне към
закона на Аллах. После, ако се завърне,
помирете ги пак по справедливост и
действайте честно. Наистина, Аллах обича
честните.” (Сура 49: Стих 10)
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Въпреки, че това учение е предназначено за
мюсюлманите, придържането към този принцип,
може да положи основата на световния мир.
За да се запази мира, както беше обяснено
от самото начало, основното изискване е
справедливостта. И въпреки придържането
към това правило за справедливост, ако
усилията да се установи мир са неуспешни, то
тогава, съюзявайте се и заедно се борете срещу
страната, която го нарушава и продължавайте
докато страната нарушител е готова на мир. В
момента, в който страната нарушител е готова
на мир, изискването за справедливост гласи:
Не търсете мъст, не налагайте ограничения или
забрани. Хвърляйте по едно око на нарушителя
за всеки случай, но в същото време старайте се да
подобрите неговото положение.
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За да се сложи край на господстващото
неспокойствие в някои държави днес – и
за съжаление, между тях изпъкват някои
мюсюлмански страни – трябва по-специално
да бъде анализирано от онези народи, които
имат силата да налагат вето, за да установят
дали справедливостта е правилно разпределена
или не. В случай на нужда от помощ, ръцете се
протягат към могъщите нации.
Както по-рано заявих, ние сме свидетели, че в
историята си, британското правителство винаги
е насърчавало справедливостта и това ми вдъхна
кураж да насоча вниманието ви към някои от
тези проблеми.
Друг принцип, на който сме били учени
за възстановяване на мир по света, е да не се
взираме с алчност в богатството на другите.
Светият Коран проповядва:

Алчността и завистта за богатството на другите
е причината за нарастващото безпокойство в
света. В личен план, спазването на приличието,
както се казва в поговорката, е довело до
безкрайна алчност и разруха на обществения
мир. Алчното състезание в национален план
започна и доведе до разрушението на света. Това
е доказано от историята и всеки разумен човек
може да прецени, че желанието за богатството
на другите увеличават завистта и алчността и е
източник на загуба.
Поради това Всемогъщият Бог казва, че човек
трябва да гледа собствените си възможности и да
се възползва от тях. Стремежът за териториални
придобивки е заради облагите от природните
ресурси на тези територии. Групирането на
нациите и изграждането на мощни обединения
целят сдобиването с природните ресурси на
някои държави. В тази връзка, много автори,
които преди са работили като съветници в
правителства, са написали книги, в които
описват в детайли как някои от страните
полагат усилия да контролират ресурсите на
други народи. Доколко тези автори казват
истината, най-добре знаят самите те и Бог, но
положението, което се поражда при четенето на
тези разкази, причинява силна болка в сърцата

18

„И не напрягай очите си да се взираш в
онова, което Ние сме дарили на някои
класи от тях да му се наслаждават за кратко
време – великолепието на този свят – за да
може Ние да ги изпитаме по този начин ...”
(Сура 20: Стих 132).
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на тези, които са верни на своите бедни страни и
е основната причина за нарастване на тероризма
и съревнованието за оръжия за масово
унищожение. В днешно време светът се счита
за по-спокоен, осъзнат и образован, отколкото
в миналото. Дори и в най-бедните страни има
такива умни души, които превъзхождат всички
в образованието в съответните си сфери. Високо
интелектуални умове работят заедно в големи
изследователски центрове по света. При тези
условия, човек е трябвало да си представи как
хората ще се съюзят и заедно ще опитат да
сложат край на погрешния начин на мислене и
на безразсъдствата на миналото, което би довело
до враждебност и ужасяващи войни. Даденият
от Бога интелект и научен прогрес е трябвало
да бъде използван за напредък на човечеството
както и за изобретяването на позволени методи
за извличане на полза от техните ресурси.
Бог е дарил всяка една страна с природни
ресурси, които е трябвало да бъдат напълно
оползотворени, за да се превърне светът в мирен
рай. Бог е дарил много държави с отличен климат
и природа за отглеждането на различни посеви.
Ако бе възприет подходящ план за използване
на модерните технологии в земеделието, тогава

икономиката щеше да се засили и гладът щеше
да се елиминира от Земята.
Трябва да се разреши на страните, които са
били дарени с минерални ресурси, да се развиват
и да търгуват свободно при справедливи цени
и една страна да се възползва от ресурсите на
другата страна. И така, това би бил правилният
път, този, който е предпочитан от Всемогъщия
Бог.
Всемогъщият Бог е изпратил своите
вестители на хората, за да им покажат пътищата,
които доближават хората до Бог. В същото време,
Господ казва, че има пълна свобода по въпросите
на вярата. Според нашите вярвания, наградата
и наказанието ще ви настигнат и след смъртта.
Според реда, който Бог е създал, обаче, когато се
прояви каквато и да е жестокост върху Негово
създание, а на справедливостта и честността е
обърнато гръб, тогава според природните закони
последствията могат да бъдат видени и в този
свят. Наблюдават се остри реакции на такава
несправедливост и не може да има гаранция
за това дали реакцията ще бъде правилна или
погрешна.
Истинският път, по който трябва да тръгне
светът е да направи всичко възможно, за да даде
на по-бедните народи полагащият им се статут.
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Голям проблем днес е икономическата криза,
която бе окачествена като кредитния крах. Може
да звучи странно, но има доказателство, сочещо
към този факт. Светият Коран ни напътства като
проповядва: стойте настрана от лихвата, защото
лихвата е такова проклятие, че представлява
опасност за домашния, националния и световния
мир. Предупредени бяхме, че този, който приеме
лихва, един ден ще бъде като онзи, когото
Сатаната е поразил с умопомрачение. И така, ние
мюсюлманите бяхме предупредени да избягваме
такива ситуации, да спрем да търгуваме с лихвата,
защото парите, които получавате от лихва, не
увеличават вашето богатство, въпреки че при вида
му, може да ви се стори, че то нараства. Неминуемо
идва време, когато истинските последствия от
това се появяват. Още повече, ние предупредени,
че не ни е разрешено да навлизаме в бизнеса с
лихвата с предупреждението, че ако го направим,
това би било война срещу Бог.
Този фактор е очевиден от днешния кредитен
крах. В началото е имало хора, които са заемали
пари, за да купят имот; но преди да се видят
собственици на този имот, те умирали, обременени
от дълга. Сега обаче има правителства, обременени
от дълг и сякаш поразени от безразсъдие. Големи
компании банкрутират. Някои банки и финансови

институции се свиха или избегнаха затруднението
и това положение властва във всяка държава,
независимо дали е богата или бедна. Знаете подобре от мен за тази криза. Парите на вложителите
се изпариха. Сега, от правителствата зависи как и
в каква степен да ги защитят. Но засега, душевният
мир на семействата, бизнесмените и лидерите на
правителства в повечето страни в света е всичко
друго, но не и нарушен.
Дали това положение не ни кара да мислим,
че светът е тръгнал към логичен край, за което
ни е дадено предварително предупреждение? Бог
знае по-добре какви ще бъдат по-нататъшните
последствия от това положение.
Всемогъщият Бог е казал: Вървете към мир,
който може да бъде гарантиран, когато има чиста
и благоразумна търговия и когато ресурсите се
използват по по-подходящ и честен начин.
В този момент приключвам с тези моменти
от нашите учения с напомнянето, че истинският
световен мир се корени единствено обръщането
към Бога. Нека Бог позволи на света да разбере
тази гледна точка и само тогава те ще бъдат
способни да признават правата на другите.
Накрая, радвам се, че всички вие дойдохте тук
и ме изслушахте.
Много ви благодаря.
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УЧЕНИЕТО НА ИСЛЯМА ЗА
ЛОЯЛНОСТ И ЛЮБОВ КЪМ
НЕЧИЯ НАЦИЯ
ГЕНЕРАЛНИЯ ВОЕНЕН ЩАБ
КОБЛЕНЦ, ГЕРМАНИЯ, 2012 Г.

1.

2.

3.

4.

1. Полковник Улрих, 2. Бригаден генерал Бах, 3. Полковник Траутветтер и 4. Полковник
И.Г. Янке, се срещат с Хазрат Мирза Масрур Ахмад Халифатул Месих Vaba
Бригаден генерал Алоис Бах на
Германската Федерална Армия
с Хазрат Халифатул Месих Vaba

Хазрат Халифатул Месих Vаба адресира
на Германската Федерална Армия

Учението на Исляма за лоялност и
любов към нечия нация

Bismillah-ir Rahman-ir Rahim – В името на
Аллах, Милостивия, Милосърдния.
Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa
Barakatohu – Аллах да донесе на всички Ви мир и
да Ви благослови.
Най-напред бих искал да се възползвам от
тази възможност и да Ви благодаря за това,
че ме поканихте във Вашия щаб и ми дадохте
възможността да кажа няколко думи. Като Глава
на мюсюлманска общност Ахмадия, бих искал да
говоря пред вас за ученията на Исляма. Въпреки,
че това е доста обширна тема, за да бъде обхваната
наведнъж или за толкова малък период от време.
За това ще трябва да се огранича само до една
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страна на Исляма, върху която да се фокусирам
и да Ви говоря за нея.
Докато се чудех на коя част от Исляма да
обърна внимание, получих молба от националния
президент на нашата общност тук в Германия,
Абдулах Вагишаузер Сахиб, в която ме моли да
говоря за ученията на Исляма относно любовта
и предаността към нацията. Това ми помогна да
взема своето решение. За това сега накратко ще
Ви говоря за определени аспекти от ученията на
Исляма в това отношение.
Много е лесно просто да се говори или да се
чуят думите „преданост и любов към нацията”.
Въпреки, че реално тези няколко думи обхващат
значения, които са широко обхватни, красиви
и много смислени. Всъщност, за да схванете и
разберете изцяло, какво наистина означават тези
няколко думи и какво изискват, е наистина много
трудно. За всеки случай за малкото налично време
ще се опитам да обясня ислямското значение на
предаността и любовта към нацията.
Пръв и най-важен, основен принцип на
Исляма е, че думите и делата на човек никога
не трябва да показват каквато и да било форма
на двоен стандарт или двуличие. Истинската
преданост изисква отношение, изградено
на честност и цялост. От човека се изисква

това, което показва на повърхността, да бъде
същото с това, което лежи под нея. От гледна
точка на националност тези принципи са от
първостепенно значение. За това за гражданина
на която и да било държава е важно да установи
връзка на истинска преданост и вярност към
своята нация. Няма значение, дали е роден
гражданин или дали го получава по-късно в
живота чрез имиграция или по друг начин.
Предаността е великолепно качество и хората
трябва да го показват в най-голяма степен и по
най-добрия начин- на това учат пророците на Бог.
Тяхната любов и връзка с Бог била толкова силна,
че по всякакъв начин те имали предвид Неговите
заповеди и се опитвали изцяло да ги спазват
въпреки трудностите. Това показвало тяхното
задължение към Него и техните перфектни
критерии за преданост. Следователно трябва
да следваме техните критерии за преданост
като пример и модел. Въпреки че преди да
продължим нататък е необходимо да разберем,
какво всъщност означава думата „преданост”.
Според ученията на Исляма определението
и истинското значение за „преданост” е
недвусмислено изпълнение на нечии обети и
завети на всяко едно ниво, имайки предвид всички
обстоятелства, независимо от трудностите. Това

30

31

световните кризи и пътят към мира

световните кризи и пътят към мира

е истинският критерии за вярност, който се
изисква от Исляма. На различни места в светия
Коран Аллах поучава мюсюлманите, че те трябва
да изпълнят техните обети и завети, защото са
отговорни пред Него за всичките обети, които са
дали. Мюсюлманите са поучавани да изпълнят
техните завети, включително и тези, направени
към всемогъщия Бог, както и всички други обети,
които са дали, имайки предвид съответното ниво
на важност.
В този контекст може да се появи съмнение
в съзнанието на хората, защото мюсюлманите
твърдят, че Бог и Неговата религия са от огромно
значение за тях. От това следва, че обетът им на
преданост ще бъде от първостепенно значение
за тях и че техният завет към Бог ще бъде
най-важният им приоритет, както и техният
завет към Бог ще бъде това, което ценят над
всичко и това, което предприемат да изпълнят.
Следователно може да възникне мнение, че
предаността на мюсюлманите към тяхната нация
и обетът да приемат законите на земята ще са от
второстепенно значение за тях. За това могат да
пожертват обета си към държавата по дадени
поводи.
За да отговоря на този въпрос, първо бих
искал да Ви информирам, че светият пророк

Мухаммад ( мир на праха му) сам по себе си учеше,
че „любовта към една нация е част от вярата”. За
това чистият патриотизъм е изискване в Исляма.
За да обичаш Бог и Исляма наистина, трябва да
обичаш нацията си. Очевидно е следователно,
че няма да има конфликти на интереси между
любовта на човека към Бог и тази към страната му.
След като любовта към държавата е станала част
от Исляма, очевидно е, че мюсюлманите трябва
да се опитват да достигнат най-високи критерии
за преданост към избраната от тях страна, защото
това е начин да достигнеш Бог и да станеш близък
с Него. Следователно не е възможно любовта,
която истинският мюсюлманин изпитва към
Бог, някога да бъде пречка или бариера, която да
го лиши да изпита истинска любов и преданост
към неговата държава. За съжаление откриваме,
че в дадени държави религиозните права са
окастрени или изцяло забранени. Друг въпрос,
който може да изникне е, дали тези хора са
преследвани от държавата и дали все още могат да
поддържат любов и преданост към тяхната нация
и държава. С огромна тъга ще Ви информирам,
че такива са обстоятелствата в Пакистан, където
правителството е забранило със закон нашата
Общност. Тези анти-Ахмадия-закони са на
практика в сила. Поради това в Пакистан всички
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Ахмадски мюсюлмани официално са обявени
със закон за „не-мюсюлмани”. И следователно
им е забранено да се наричат мюсюлмани. На
Ахмадите в Пакистан също така е забранено
да боготворят по начина, по който го правят
мюсюлманите или да действат според каквато
и да било ислямска практика или обичай, който
би ги определил като мюсюлмани. По този начин
държавата в Пакистан е лишила членовете на
нашата Общност от тяхното изконно човешко
право – да боготворят.
Имайки предвид моментното състояние е
съвсем естествено да се чудите, как при тези
обстоятелства Ахмадските мюсюлмани могат да
следват земните закони? Как могат да продължат
да демонстрират преданост към нацията? Тук
трябва да уточня, че където съществуват такива
екстремни обстоятелства, законът и предаността
към нацията стават две отделни теми. Ние,
Ахмадските мюсюлмани вярваме, че религията
е личен въпрос на всеки индивид, който сам я
определя и че не трябва да има насилие относно
религията. Там, където законът се намесва с това
право, несъмнено е действие с голяма жестокост
и гонение. Всъщност такива гонения от страна
на държавата, които са се случили през годините,
са осъдени от голяма част от мнозинството.

Ако погледнем назад към историята на
Европа, ще видим, че хората на този континент
също са били жертва на религиозни гонения и
в резултат на това хиляди хора са емигрирали
от една държава в друга. Всички справедливи
историци, правителства и хора считат това за
преследвания и огромна жестокост. При такива
обстоятелства Ислямът проповядва, че когато
гоненията преминат всякакви граници и станат
нетърпими, тогава в този момент човек трябва да
напусне своя град или държава и да се премести
на място, в което е свободен да практикува
религията си спокойно. Наред с тези напътствия
Ислямът също така поучава, че при никакви
обстоятелства човек не трябва да приеме закона
в собствените си ръце, както и да става част от
каквито и да било схеми или заговори срещу
неговата държава. Това е абсолютна ясна и
безспорна заповед, дадена от Исляма.
Въпреки тежките гонения пред които са
изправени, милиони Ахмади продължават да
живеят в Пакистан. Въпреки че са подложени
на такава постоянна дискриминация и
жестокост във всички аспекти на живота им, те
продължават да поддържат връзка на цялостна
преданост и истинска вярност към тяхната
държава. В която и област да работят или където
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и да се намират, те непрекъснато се опитват да
помагат на нацията да просперира и успява.
С десетилетия противниците на Ахмадията се
опитват да твърдят, че Ахмадите не са предани
към Пакистан, но те никога не са успели да го
потвърдят или да покажат доказателство, с което
да докажат твърденията си. Вместо това, когато
има нужда да се жертват за Пакистан, за родината
им, Ахмадските мюсюлмани винаги са били на
преден план и винаги са готови да се жертват за
държавата си.
Въпреки, че са жертва и са под прицела
на закона, Ахмадските мюсюлмани са тези,
които спазват и се съобразяват със законите на
страната по-добре от който и да било друг. Това
е защото са истински мюсюлмани, които следват
истинския Ислям. Друго учение, което се дава
от Светия Коран във връзка с предаността, е,
че хората трябва да се пазят от всички неща,
които са неприлични, нежелани и представляват
някакъв вид бунт. Красива и отличителна черта
на Исляма е не само, че привлича вниманието
ни към крайната част на кулминацията, където
последствията са особено опасни; въпреки това
ни предупреждава и за по-малките въпроси,
които са като стълба и водят човечеството
по пътека, осеяна с опасности. Така че, ако

напътствията на Исляма се следват правилно,
тогава всеки въпрос може да се разреши на
по-ранен етап, преди ситуацията да излезе от
контрол.
Например въпрос, който тежко наранява
страната, е финансовата алчност на отделните
хора. Често хората стават консуматори поради
материалните си желания, които излизат от
контрол и такива желания накрая подтикват
хората да действат по нечестен начин. По този
начин нещата могат в края на краищата да се
превърнат в предателство срещу държавата.
Нека обясня малко. На арабски думата baghiya означава хора или техни действия, които
вредят на държавата си. Тя се отнася към тези,
които тръгват по грешния път или причиняват
вреда на други. Това също така включва тези
хора, които извършват измама и по този начин
се опитват да се сдобият с вещи по нелегален или
нереден начин. Думата се отнася към тези хора,
които минават всички граници и по този начин
причиняват вреда и щети. Ислямът проповядва,
че от хората, които действат по този начин, не
може да се очаква да действат предано, защото
предаността се преплита с високи морални
ценности. Предаността не може да съществува без
високи морални ценности и високите морални
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ценности не могат да съществуват без преданост.
Ако е истина, че различните хора могат да имат
различни гледани точки относно високите
морални стандарти, то религията на Исляма се
върти само около това да носи удоволствие на Бог.
Затова мюсюлманите са инструктирани винаги
да действат по начин, по който да го задоволят.
Накратко, според ислямските учения Могъщият
Бог е забранил всички форми на предателство
или бунт, независимо дали са срещу нечия
страна или правителство. Това е, защото бунтът
или действията срещу държавата са заплаха към
мира и сигурността на нацията. Всъщност където
се случва международен бунт или съпротива се
подхранват пламъците на външната опозиция
и окуражават външни лица да се възползват
от вътрешните размирици. Следователно
последствията от това предателство към нашата
нация могат да бъдат с много по-големи ефект
и екстремности. Така че всичко, което може
да причини вреда на страната се включва в
значението на думата baghiya, която описах погоре. Имайки предвид всичко това, преданост
към собствената нация изисква от човек да
показва търпение, да бъде морален и да следва
законите на страната.
Общо казано в съвременната епоха повечето

правителства се управляват демократично. Така
че, ако човек или група хора искат да променят
правителството, то те трябва да го направят по
подходящия демократичен начин. Те трябва да
бъдат чути чрез гласуване на избори. Гласовете
не трябва да се подават въз основа на лични
предпочитания или интереси, а в действителност
Ислямът учи, че гласът на човек трябва да се
упражни с чувство на преданост и любов към
страната. Всеки глас трябва да се дава, имайки
предвид доброто на нацията. Следователно човек
не трябва да следва собствените си интереси
и от кой кандидат или партия може да има
лична облага; вместо това човек трябва да вземе
решението си по балансиран начин, по който да
може да оцени, кой кандидат или партия може да
спомогне за развитието на държавата. Ключовете
за правителството са огромно доверие и те трябва
да бъде поверени само на партия, която е считана
от гласоподавателя като най-подходяща и найзаслужаваща това. Това е истинският Ислям и
това е истинската преданост.
Всъщност в Глава 4, Стих 59 от светия Коран
Аллах е заповядал, че човек трябва да поверява
вяра само на тези, които я заслужават и след това,
когато съди между хората, той трябва да вземе
справедливо и честно решение. Тази преданост

38

39

световните кризи и пътят към мира

световните кризи и пътят към мира

към нацията изисква властта за правителство да
бъде дадена на тези, които изцяло я заслужават,
така че нацията да може да се развива и да бъде
на челно място сред другите нации в света.
В много части на света виждаме, че хора от
обществото участват в стачки и протести срещу
политиката на правителството. Освен това в
някои страни от третия свят, протестиращите
рушат и повреждат вещи и имоти, които
принадлежат както на държавата, така и на частни
граждани. Въпреки че твърдят, че действията
им са подбудени от любов истината е, че такива
постъпки нямат нищо общо с предаността или
любовта към нацията.
Трябва да се запомни, че дори на местата, в
които протестите или стачките се извършват
по мирен начин, без да има нищо общо с
криминално разрушение или насилие, все още
ефектът може да бъде много негативен. Това е,
защото дори мирните протести често водят до
загуба на милиони за икономиката на нацията.
При никакви обстоятелства такова поведение
може да се счита като пример за преданост
към нацията. Златно правило преподавано
от Основателя на мюсюлманската Ахмадия
Джама’ат е, че при всички обстоятелства ние
трябва да останем подчинени на Аллах, на

Пророците и на управниците на нашата нация.
Същото това учение го пише и в светия Коран.
Следователно дори на местата, в които държавата
разрешава да се провеждат стачки и протести, те
трябва да бъдат проведени до степен, в която да
не вредят или причиняват щети на нацията или
на икономиката.
Друг въпрос, който често изниква е, дали
мюсюлманите могат да се присъединяват към
войската на западните държави и ако им е
разрешено да се присъединят, могат ли да участват
във военни атаки срещу мюсюлмански държави?
Един съществен принцип на Исляма е, че нито
един човек не трябва да подпомага деяния на
жестокост. Тази основна заповед трябва винаги
да бъде най-напред в съзнанието на който и да
било мюсюлманин.
Когато мюсюлманска държава е атакувана,
защото тя сама по себе си е действала по
жесток и несправедлив начин и е направила
първата стъпка на агресия, тогава при такива
обстоятелства Коранът е обучил мюсюлманските
правителства, че трябва да спрат ръката на
тиранина. Това означава, че те трябва да спрат
жестокостта и да предприемат установяването
на мир. При такива условия предприемането
на действия, като средство за спиране на
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жестокостта е разрешено. Въпреки това, когато
страна, която сама потъпква реформите, както и
приемането на мир, то нейният народ не трябва
да се възползва от това или да бъде поробен въз
основа на фалшиви претенции и извинения.
Вместо това трябва да му бъде дадено още
веднъж правото на нормално състояние на мир
и независимост. Военната амбиция е повече да се
установи мир, отколкото да се изпълнят някакви
прикрити интереси.
По същия начин Ислямът разрешава на
всички държави, независимо дали мюсюлмански
или не, правото да спрат жестокостта и
потисничеството. Така че, ако е необходимо,
не-мюсюлманските държави могат да атакуват
мюсюлмански държави, за да постигнат тези
истински цели. На мюсюлманите в тези немюсюлмански страни им е разрешено да се
присъединят към армията на не-мюсюлманските
страни и да предпазят другата страна от
жестокост. Там, където такива обстоятелства
наистина
съществуват,
мюсюлманските
войници, от която и да е западна армия, трябва
да следват заповеди и да се бият, ако е нужно,
с цел да се установи мир. Ако въпреки това
мюсюлманинът реши да атакува несправедливо
друга нация и по този начин да стане тиранин,

то той има правото да напусне армията, защото
тогава ще съдейства за жестокостта. Когато
вземе подобно решение това не означава, че той
не е верен на страната. Всъщност при такива
условия предаността към неговата страна
изисква той да предприеме такава стъпка и да
успокои собственото си правителство, и да не
позволили на собственото си правителство да
падне по същия начин, както несправедливите
правителства и нации, които действат жестоко.
Ако въпреки това присъединяването към
армията е задължително и няма начин да напусне,
но съвестта на мюсюлманина е чиста, тогава
той трябва да напусне страната, но не може да
протестира срещу закона. Той трябва да напусне,
защото на един мюсюлманин не е разрешено да
живее в държава, като гражданин и по същото
време да действа против нацията или да се съюзи
с опозицията.
Това са само някои от страните на
Ислямските учения, които напътстват всички
верни мюсюлмани към истинските изисквания
за преданост и любов към тяхната страна. В
даденото ми време имах възможността само
бегло да засегна тази тема.
Така в заключение бих искал да кажа, че
днес наблюдаваме факта, че светът е станал
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едно глобално село. Човечеството е станало
много тясно сплотено. Хора от всякакви нации,
религии и култури живеят във всички страни.
Това означава, че водачите на всяка нация
трябва да имат предвид и да уважават чувствата
и мненията на всички хора. Водачите и техните
правителства трябва да се стремят да създават
закони, които да насърчават среда и дух на истина
и справедливост, отколкото да правят закони,
които са средство, причиняващо нещастие и
объркване сред хората. Несправедливостите и
жестокостите трябват да бъдат елиминирани и
въпреки това трябва да се стремим към истинска
справедливост. Най-доброто нещо, което може
да се направи е светът да признае собствения си
Създател. Всяка форма на преданост трябва да
се отнася към предаността на Бога. Ако това се
случи, тогава ще наблюдаваме със собствените
си очи, че най-високите нива на преданост ще
се установят от всички народи и нови пътища,
които да ни поведат към мир и сигурност, ще се
отворят пред света.
Преди да приключа, бих искал да се
възползвам от възможността да благодаря на
всички Ви отново за това, че ме поканихте днес
и за това, че ме изслушахте докато говорех. Нека

Бог Ви благослови всички и нека Бог благослови
Германия.
Много Ви благодаря.
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ОПУСТОШИТЕЛНИТЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЯДРЕНАТА
ВОЙНА
И КРАЙНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЪЛНАСПРАВЕДЛИВОСТ

9-ти годишен Симпозиум за мир
лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2012 г.

Кметът на Лондон, Борис Джонсън
подарява на Негово Светейшество
сувенир на лондонски автобус

Хазрат Мирза Масрур Ахмад Халифатул
Месих Vaba говори с чуждестранната
пакистанска преса за световните дела
Хазрат Мирза Масрур Ахмад Халифатул Месих
Vaba адресира на 9-тия Мир симпозиум

Дейм Мери Ричърдсън, Дама-командор на Ордена
на Британската империя, Председател на SOS
детски селища във Великобритания приема от
Негово Светейшество „Наградата за поощряване
на мира на Мюсюлманската общност „Ахмадия”

Предговор

На 24-ти март 2012 г., 9-тия Международен
симпозиум за мир се проведе в джамията Байтул
Футу – най-голямата джамия в западна Европав Морден и организиран от мюсюлманското
(общество) Джама’ат Ахмадия в Обединеното
кралство. Събитието привлече публика от
над 1000 души, включително правителствени
министри, посланици на държавата, членове
както на Камарата на общините, така и на
Камарата на лордовете, кметът на Лондон,
различни други сановници, професионалисти,
съседи и гости от всички сфери на живота. Темата
на тазгодишния симпозиум беше «Международен
мир». Третата годишна „Мюсюлманската
Награда Ахмадия за Постижения за Мир” бе
представена от Хазрат Мирза Масрур Ахмад (aбa)
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към благотворителната фондация „SOS детски
селища в Обединеното кралство” за признание
на продължителните му опити за облекчаването
на страданията на сираци и изоставени деца
по света и по отношение на изпълнението на
неговото виждане за „любящ дом за всяко дете”.
Други гости, които присъстваха бяха:
• Достопочтеният Джъстин Грийнинг, член
на
парламента (държавен секретар на
транспорта)
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• Негово превъзходителство Абдуллах АлРади (посланикът на Йемен)
• Негово превъзходителство Мигел Солано –
Лопез (посланикът на Парагвай)
• Комодор Мартин Атертън (военноморски
регионален командир)
• Съветник Джейн Купър
(почитаемият кмет на Уандсуорф)

• Джейн Елисън, член на парламента (район
Батърсий)

• Съветник Милтън МакКензи, носител на
Ордена на Британската Империя
(почитаемият кмет на Баркинг и Дагенхам)

• Сийма Малхотра, член на парламента
(райони Фелхам и Хестън)

• Съветник Амрит Ман (почитаемият кмет
на
Хънслоу)

• Том Брейк, член на парламента (райони
Карълшалтън и Уолингтън)

• Сиобхан
кандидат

• Вирендра Шарма, член на парламента
(райони
Ийлинг и Соутхол)

• Дипломати от няколко други страни,
включително Индия, Канада, Индонезия и
Гвинея.

• Лорд Тирк Ахмад (от Уимбълдън)
• Негово превъзходителство Уесли Момо
Джонсън (посланикът на Либерия)

Бенита (независим
за Лондон)

кметски
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ОПУСТОШИТЕЛНИТЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЯДРЕНАТА
ВОЙНА И КРАЙНАТА
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЪЛНА
СПРАВЕДЛИВОСТ
След като рецитира Tashhahud, Ta’awwudh и
Bismillah, Хазрат калифатул Масих V (aбa) каза:
„Към всички наши гости Assalamo ‘Alaikum
Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu – нека мирът и
благословиите на Аллах да бъдат с вас.
Днес, след период от една година, аз отново
имам възможността да приветствам всички
наши изтъкнати гости на това събитие. Аз съм
изключително благодарен на всички вас, защото
сте отделили от времето си днес, да дойдете и да
присъствате.
Всъщност повечето от вас са запознати с това
събитие, което стана известно като „Симпозиум
за мир”. Събитието се организира всяка година
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от Мюсюлманското Общество Ахмадия и е
просто едно от многото ни усилия да се опитаме
и изпълним нашето желание за полагането на
мир в света.
Днес присъстват някои нови приятели, които
са на тази церемония за първи път, докато други
са стари познати, които подкрепят нашите
усилия от много години. Независимо от това
всички вие сте добре образовани и споделяте
нашето желание за установяването на мир по
света и благодарение на това желание, вие всички
присъствате на това събитие.
Всички вие сте тук днес с искреното желание,
че светът трябва да бъде изпълнен с любов,
привързаност и приятелство. Точно поради тази
нагласа и тези ценности, голяма част от света
копнее и има нужда от ценностите. От гледна
точка на всичко това, това са причините, поради
които всички вие, които идвате от различни
среди, нации и религии, стоите пред мен днес.
Както казах, ние провеждаме тази
конференция всяка година и всеки път същите
чувства и надежди се изразяват от всички нас и
това са, че мирът в света ще бъде установен пред
самите ни очи и така всяка година аз също така
ви моля да започнете да насърчавате мира, когато
имате възможност и с когото влизате в контакт.
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Освен това моля всички тези, които са обвързани
с политически партии или правителства също
така да предадат това послание за мир в техните
кръгове на влияние. Важно е всеки да осъзнае, че
за основаването на световния мир има далеч поголяма нужда от високи и принципни морални
стойности от всякога до сега.
Доколкото се отнася до Обществото Ахмадия,
където и когато има възможност ние открито
изразяваме и заявяваме нашата гледна точка,
че има само един начин да спасим света от
разрушение и опустошение към което той върви и
че ние всички трябва да започнем да насърчаваме
разпространението на любов, привързаност
и чувство на общност. Най-важното е, че
светът трябва да признае своя Създател, който
е единният Бог. Поради познанието на Бог ще
тръгнем към любов и състрадание на Неговото
създание и когато това стане част от нас, тогава
ставаме приематели на любовта на Бог.
Ние непрекъснато повишаваме глас, като
призоваваме мир в света и болката, и мъката,
която чувстваме в сърцата, ни вдъхновява да са
опитаме и облекчим страданието на човечеството
и да направим света, в който живеем, по-добро
място. Всъщност точно тази церемония е един от
многото ни опити към постигането на тази цел.

Както вече споменах вие всички притежавате
тези благородни желания. Освен това аз
постоянно призовавам политическите и
религиозни ръководители да се стремят към
мир. Въпреки всички тези усилия откриваме,
че безпокойството и размириците продължават
да се разпростират и увеличават по света. В
днешния свят откриваме толкова много борби,
безпокойство и безредие. В някои държави
обществото се бие и обявяват война на себе
си. В някои нации обществото се бие срещу
правителството или обратното – управляващите
нападат собствения си народ. Терористически
групи подклаждат анархия и безредие, за да
изпълнят техните собствени интереси и по този
начин те произволно убиват невинни жени, деца
и старци. В някои държави, с цел да изпълнят
техните собствени интереси, политическите
партии воюват сами по себе си, вместо да се
обединят за доброто на нациите. Също така
виждаме, че някои правителства и държави
непрекъснато гледат завистливо към ресурсите
на другите нации. Основните сили на света са
заети да поддържат тяхното превъзходство и
не се преклоняват пред нищо само и само да
постигнат тази си цел.
Като имаме всичко това предвид стигаме
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до извода, че нито Обществото Ахмадия, нито
по-голяма част от вас, които сте членове на
обществото, имате силата или авторитета
да направите политика, която да доведе до
положителна промяна. Това е поради факта, че ние
нямаме никаква парламентарна мощ или офис.
Всъщност бих казал, че дори политиците, с които
сме изградили приятелски взаимоотношения
и които винаги се съгласяват с нас, когато са в
нашата компания, също не могат да говорят
открито. Вместо това техните гласове потъват
и те не могат да предават вижданията си. Това
е или защото трябва да следват политиката на
партията, или може би заради външно влияние
от други политически сили или сдружения, които
ги оценяват.
Въпреки това ние, които участваме в
Симпозиума за мир всяка година, несъмнено
имаме желанието за установяването на мир
и определено изразяваме нашите мнения и
чувства, че любов, състрадание и братство ще
бъде установено между всички религии, всички
националности, всички раси и всъщност между
всички хора. За съжаление ние сме безсилни
реално да осъществим това виждане. Ние нямаме
авторитета или средствата да постигнем тези
резултати, за които копнеем.

Аз си спомням, че преди няколко години в
самата тази зала по време на нашия Симпозиум за
мир аз произнесох реч, която в детайли описваше
начините и средствата за основаването на световен
мир и също така говорих как Организацията на
обединените нации трябва да работи. След това
нашият най-скъп и уважаван приятел лорд Ерик
Ейвбъри коментира, че тази реч би трябвало да
бъде произнесена в самата Организацията на
обединените нации. Независимо от това, проява
на неговия благороден характер е и това, че той е
толкова щедър и мил в своите забележки. Както
и да е това, което искам да кажа е, че просто
произнасяне или слушане на реч или лекция не
е достатъчно и няма да доведе до установяването
на мир. Всъщност основните изисквания за
изпълняването на тази основна цел са пълна
справедливост и честност във всички отношения.
В светият Коран, в глава 4, стих 136 е даден златен
принцип и урок, който ни направлява към това.
Той твърди, че като средства за реализиране
на изискванията за справедливост, дори, ако
трябва да свидетелствате и да давате показания
срещу себе си, вашите родители или най-близки
роднини и приятели, трябва да го направите. Това
е истинската справедливост, в която личните
интереси са оставени настрана за общото добро.
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Ако мислим за този принцип на колективно
ниво, тогава ще осъзнаем, че несправедливите
техники за лобиране, основавайки се на богатство
и влияние, трябва да бъдат избягвани. Вместо
това представителите и посланиците на всяка
нация трябва да излязат с искреност и с желание
да поддържат принципите на справедливост
и равенство. Трябва да елиминираме всички
форми на предразсъдъци и дискриминация,
защото това е единствения начин да доведем
мира. Ако погледнем към Общото събрание на
ООН или Съвета за сигурност ще открием, че
често твърдения или речи, които са изнесени там
получават висока похвала и признание, но такива
възхвали са безсмислени, защото истинските
решения вече са предопределени.
Така че, където се взимат решения въз
основа на натиск или лобиране на основните
сили, противно на справедливите и истински
демократични средства, тогава такива речи се
считат за празни, безсмислени и служат само
като претенция за заблуда на външния свят.
Независимо от всичко това не означава, че
трябва просто да се объркаме, да се откажем
и изоставим всички наши усилия. Въпреки
това трябва да бъде наша цел, докато в същото
време останем в рамките на земните закони, да

продължим да напомняме на правителството за
нуждите на времето. Също така трябва правилно
да съветваме тези групи, които имат собствени
интереси, че на глобално ниво да може да
надделее справедливостта. Само тогава ще видим
как светът става небеса от мир и хармония, която
ние всички искаме и за която копнеем.
Следователно не можем и не трябва да
се отказваме от нашите усилия. Ако спрем
да повдигаме гласа си срещу жестокостта и
несправедливостта, тогава ще станем сред тези,
които нямат морални ценности или каквито
и да било стандарти. Дали нашите гласове
имат вероятност да бъдат чути или имат
влияние е без значение. Трябва да продължим
да съветваме другите за мир. Аз винаги съм
много доволен, когато виждам, че независимо
от различията в религията или националността,
заради поддържането на човешките ценности,
толкова много хора идват на тази церемония
да слушат, да учат и да говорят за начините на
установяване мир и състрадание в света. Така че
бих помолил всички вас да се борите за мир по
най-добрия възможен за вас начин, за да можем
да поддържаме огъня на надеждата пламтящ
и че ще дойде време, когато истинският мир и
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справедливост ще бъдат основани във всички
части на света.
Трябва да помним, че когато човешките
усилия се провалят, тогава великият Бог издава
Неговия декрет, за да определи съдбата на
човечеството. Преди декретът на Бог да влезе в
действие и да принуди хората към Него и към
изпълнение на правата на човека, би било много
по-добре, ако хората на света обърнат внимание
на тези важни въпроси, защото когато великият
Бог е принуден да действа, тогава Неговият гняв
обхваща човечеството по истински жесток и
ужасен начин.
В днешния свят една ужасна проява на декрета
на Бог може да бъде под формата на друга световна
война. Няма съмнение, че ефектите от такава
война и нейното разрушение не са ограничени
до сама война или дори за това поколение. В
същност нейните ужасни последици ще бъдат
наяве за много идващи поколения. Само едно
последствие от такава война ще бъде ефектът,
който ще има върху родените деца, както сега
така и за в бъдеще. Наличните днес оръдия са
толкова разрушителни, че те биха довели до
поколение след поколение на родени деца с
жестоки генетични или физически дефекти.
Япония е една от държавите, които са

преживели ужасните последици на атомната
война, когато била нападната от атомни бомби
по време на Втората световна война. Дори днес,
когато посетите Япония и се срещнете с народа
й, виждате пълен страх и омраза от войната,
която се вижда в очите им и от това, което
казват. Въпреки това ядрените бомби, които
са били употребявани по това време и които
предизвикали голямо опустошение били много
по-малко мощни от атомните оръжия, които са в
притежание днес от всяка малка нация.
Твърди се, че в Япония дори след като са
минали седем поколения ефектите на атомните
бомби все още продължават да се виждат при
новородените деца. Ако човек е застрелян от
куршум, то понякога е възможно да оцелее след
лечение, но ако изникне ядрена война, тези които
са в огневата линия, няма да имат този късмет.
Въпреки това ще открием, че хората внезапно ще
умрат и замръзнат като статуи и тяхната кожа
просто ще се разтопи. Питейната вода, храна и
растителност ще бъдат заразени и засегнати от
радиацията. Само можем да си представим до
какъв вид заболявания ще доведе. В местата,
които не са директно поразени и където
ефектът от радиацията е по-малък, дори и там
рискът от заболявания и болести ще се увеличи
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многократно и бъдещите поколения също ще
носят много по-големи рискове.
Следователно, както казах, опустошителния
и разрушителен ефект от такава война не
се ограничава само с войната и с нейните
последствия, но и се предава от поколение
на поколение. Това са реалните последствия
от такава война и дори днес има егоистични
и глупави хора, които са особено горди от
тяхното изобретение и описват това, което са
разработили, като подарък към света.
Истината е, че така наречените полезни
аспекти на ядрената енергия и технология могат
да бъдат изключително опасни и да доведат до
широко разпространено унищожение поради
невежество или инциденти. Вече сме били
свидетели на такива катастрофи, като ядрения
инцидент, който се случи през 1986 г. в Чернобил,
днешна Украйна и само миналата година след
земетресението и цунамито в Япония също
трябваше да се справи с голяма опасност и
страната бе обхваната от страх. Когато се случват
такива събития също е много трудно такива
райони да се населят отново. Поради техните
уникални и трагични преживявания японците са
станали много предпазливи и всъщност тяхното
чувство за страх и терор са напълно оправдани.

Очевидно е твърдението, че хората умират
във войни и когато Япония влезе във Втората
световна война нейното правителство и народ
били наясно, че част от хората ще бъдат избити.
Казва се, че почти 3 милиона хора умрели
в Япония и това се равнява на почти 4% от
населението на държавата. Дори други държави
да са претърпели по-високи нива на смъртност
от гледна точка на общия брой, все още омразата
и нежеланието към войната, което намираме
в Японския народ остава много по-високо в
сравнение с другите народи. Простата причина за
това определено са двете ядрени бомби, пуснати
над Япония по време на Втората световна война
и последствията, на които те все още са свидетели
и трябва да търпят дори и днес. Япония доказа
своето величие и устойчивост чрез възможността
да населят отново и да възстановят собствените
си градове сравнително бързо. Но нека бъде ясно,
че ако днес отново се използват ядрени оръжия
части от дадени държави изцяло ще се изтрият
от картата. Те могат да престанат да съществуват.
Според изчисленията броят на загиналите
по време на Втората световна война е около 62
милиона и се твърди, че около 40 милиона от
убитите са били цивилни. Така с други думи
загинали повече цивилни хора, отколкото
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военен персонал. Такова опустошение се случило
въпреки факта, че освен в Япония била водена
традиционна война с конвенционални оръжия
навсякъде по света.
Обединеното кралство трябвало да понесе
загубите от около половин милион хора. Разбира
се, по това време то все още било колониална
сила и нейните колонии също се борели на нейна
страна. Ако включим и техните загуби, то тогава
броят на загиналите става милиони.
Само в Индия около 1,6 милиона хора
загубили живота си.
Въпреки това днес ситуацията е различна
и самите тези държави, които са били колонии
на Обединеното кралство и са се биели за
британската империя, днес могат да воюват
срещу Великобритания, ако избухне война.
Освен това, както казах по-рано, дори и някои
по-малки държави имат ядрени оръжия.
Това, от което се страхуваме е знанието, че
такива ядрени оръжия могат да се окажат в ръцете
на хората, които или нямат способността или
които са избрали да не мислят за последствията
от техните действия. В действителност такива
хора не ги е грижа за последствията и винаги са
готови да стрелят по нещо.
Така че, ако основните сили не действат

справедливо, не елиминират объркването на
по-малките нации и не предприемат велики и
мъдри политики, тогава ситуацията ще бъде
като неконтролируема спирала и разрушението,
което ще последва е отвъд нашето разбиране и
представа. Дори голяма част от света, който желае
мир също ще бъде погълнат от това унищожение.
Така мое пламенно желание и надежда са
ръководителите на всички основни държави
да разберат тази ужасна реалност и вместо
да приемат агресивна политика и използват
сила, за да постигат техните цели и задачи, да
приемат политика, която насърчава и осигурява
правосъдие.
Наскоро много възрастен руски военен
командир каза сериозно предупреждение
относно потенциалния риск от ядрена война.
Неговото мнение беше, че такава война няма да
се води в Азия или където и да било другаде, а
по границите на Европа и че заплахата може
да произхожда и да се възпламени от източноевропейските държави. Въпреки че някои хора
биха казали, че това е негово мнение, аз лично
не вярвам, че неговото виждане е реализуемо,
но в допълнение аз също вярвам, че ако избухне
такава война, тогава е много вероятно азиатските
страни също да се включат.
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Друга
новина,
която
бе
широко
разпространена от медиите, бе гледните точки
на наскоро пенсиониралия се главнокомандващ
на израелската разузнавателна агенция Мосад.
По време на интервю с известния американски
телевизионен канал СиБиЕс той каза, че става
очевидно, че израелското правителство искало
да обяви война на Иран. Той споменал, че ако
такова нападение се случи било невъзможно да
се знае къде или как такава война би свършила.
Така че той силно посъветвал против каквито и
да било атаки.
В това отношение моето мнение е, че такава
война ще свърши с ядрено разрушение.
Аз също така скоро попаднах на статия, в
която авторът твърдеше, че ситуацията в света
днес е подобна на тази през 1932 г., както от
икономическа гледна точка, така и от политическа.
Той пише, че в дадени държави хората нямат вяра
в техните политици или в техните така наречени
демокрации. Той също така казва, че има много
други прилики и паралели, които се комбинират,
за да формират същата ситуация днес, която била
и точно преди избухването на Втората световна
война.
Някои хора могат да не се съгласят с неговия
анализ, но от друга страна аз съм съгласен и за

това вярвам, че световните правителства трябва
да бъдат изключително притеснени и загрижени
относно текущото състояние на нещата. По
същия начин несправедливите ръководители на
някои мюсюлмански държави, която единствена
цел е да бъдат на власт чрез всякакви средства и на
всяка цена, трябва да се осъзнаят. Иначе техните
действия и тяхната глупост ще бъдат средствата
за тяхното падение и те ще поведат съответните
държави към най-ужасното затруднение.
Ние,
членовете
на
Мюсюлманското
Общество Ахмадия правим всичко възможно
да спасим света и човечеството от разрушение.
Това е защото през тази епоха ние сме приели
имамът на епохата, който бе изпратен от Аллах
като обещания Месия и дойде като служител на
Светия Пророк Мухаммад (мир нему), който
самият бе изпратен като милостиня на цялото
човечество.
Защото следваме ученията на Светия
Пророк (мир нему) и чувстваме огромна болка и
страдание в сърцата ни за състоянието на света.
Тази болка ни подтиква в усилията ни да се
опитаме да спасим човечеството от разрушение
и страдание. Следователно аз и другите Ахмади
мюсюлмани се опитваме да изпълним нашите
отговорности за постигането на мир в света.
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Един от начините,според който се опитвам
да насърчавам мир е чрез серия от писма,
които съм писал на определени ръководители.
Преди няколко месеца изпратих писмо на папа
Бенедикт, което му бе дадено лично от мой
представител на Ахмадите. В писмото казах, че
тъй като той е ръководител на най-голямото в
света религиозно вероизповедание, той трябва
да предприеме установяването на мир.
В същия дух, по-скоро и след наблюдение, че
враждебностите между Иран и Израел прекипяха
до много опасно ниво аз изпратих писмо както до
министър-председателя на Израел Бенджамин
Натаняху, така и до президента на Иран Махмуд
Ахмадинежад, в което аз ги призовавам да
изоставят всякаква форма на прибързаност и
безразсъдство когато вземат решения в името на
човечеството.
Също така наскоро писах до президента
Барак Обама и министър-председателя на Канада
Стефан Харпър призовавайки ги и двамата да
изпълнят ролите си и отговорностите си към
развитието на мир и хармония по света.
Също така планирам да пиша и да предупредя
другите държавни глави и ръководители в
близкото бъдеще.
Не знам дали моите писма ще бъдат оценени

или ще им бъде отдадено значение от различните
ръководители на които съм писал, но каквато
и да бъде тяхната реакция, поне съм направил
опит като халифат и духовен ръководител на
милиони Ахмади мюсюлмани по света, да изразят
чувствата и емоциите си относно опасното
състояние на света.
Нека бъде ясно, че аз не съм изразил тези
чувства поради някакъв личен страх, но вместо
това, аз съм мотивиран от искрена любов към
човечеството.
Тази любов към човечността развива и част
от всеки истински мюсюлманин чрез ученията
на Светия Пророк Мухаммад (мир нему), който
както вече споменах бе изпратен като средство за
милост към цялото човечество.
Най-вероятно ще бъдете много изненадани
или дори шокирани да чуете, че нашата любов
към човечеството е директен резултат от
ученията на Светия пророк (мир нему). Във
вашето съзнание може да изникне въпросът
защо тогава мюсюлмански терористични групи
убиват невинни хора или защо мюсюлманските
правителства, които с цел да запазят техните
позиции с власт заповядват масово да се избиват
членове на тяхното общество?
Нека стане абсолютно ясно, че в реалността
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такива дяволски действия са напълно
противоположни на реалните учения на Исляма.
Светият Коран не разрешава при никакви
условия екстремизъм или тероризъм.
В тази епоха според нашите вярвания
Могъщият Бог изпрати основателят на
Ахмадийския Мюсюлмански Джама’ат, Хазрат
Мирза Гулам Ахмад от Кадиан (мир нему)
като обещания Месия и Имам Махди в пълно
подчинение на Светия Пророк Мухаммад (мир
нему). Обещаният Месия (мир нему) бе изпратен,
за да разпространява реалните и истински учения
на Исляма и на Светия Коран. Той бе изпратен,
за да установи връзка между човека и Могъщия
Бог. Той бе изпратен, за да идентифицира и
определи правата, дължими от един човек на
друг. Той бе изпратен, за да приключи всякакви
форми на религиозни борби. Той бе изпратен, за
да се установи уважение, достойнство и чест на
всеки основател и всеки пророк от всяка религия.
Той бе изпратен, за да привлече внимание към
постигането на най-високи стандарти от морални
ценности и да установи мир, любов, състрадание
и братство по света.
Ако отидете до която и била част на света,
ще откриете самите тези качества въплътени
във всички истински Ахмади мюсюлмани. За

нас нито терористите, нито екстремистите са
примери, както не са и жестоките мюсюлмански
диктатори, както не са и западните сили.
Примерът, който следваме е този на основателя
на Исляма, Светия Пророк Мухаммад (мир нему)
и нашите инструкции за следване са Светия
Коран.
Така от Симпозиума за мир, аз изпращам
съобщение към целия свят, че посланието и
ученията на Исляма са за любов, състрадание,
милосърдие и мир.
За съжаление откриваме, че малка част от
мюсюлманите представляват изцяло изопачен
имидж на Исляма и действат спрямо техните
грешни вярвания. Заявявам пред всички вас, че
не трябва да вярвате, че това е истинския Ислям и
по този начин да използват изопачените действия,
като разрешение да се нараняват убежденията на
мирното мнозинство от мюсюлмани или да са
цел за жестокост.
Светият Коран е най-свещената и найнеприкосновената книга на всички мюсюлмани
и употребата на обиден и неприличен език или
това тя да бъде изгаряна със сигурност тежко
наранява чувствата на мюсюлманите. Видели сме,
че когато това се случи, то често води до изцяло
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грешни и неуместни реакции от мюсюлманите
екстремисти.
Много скоро чухме за два инцидента в
Афганистан, където няколко американски
войници не уважили Светия Коран и убили
невинни жени и деца в техните домове. Подобно
безмилостен човек застрелял до смърт няколко
френски войници в южна Франция без никаква
причина и след това няколко дни по-късно
влязъл в училище и убил три невинни еврейски
деца и един от техните учители.
Смятаме, че такова поведение е изцяло
грешно и никога не може да доведе до мир. Също
така често виждаме, че подобни жестокости
често се случват в Пакистан и другаде и всички
тези действия дават на противниците на Исляма
гориво, с което да подсилят омразата си и пред
текст, според който да преследват техните цели
в голям мащаб. Такива варварски действия,
които се провеждат в по-малък мащаб не поради
лични врагове или недоволство, но всъщност са
резултат от несправедлива политика, приета от
дадени правителства, както на место, така и на
международно ниво.
Поради това, за да се установи мир в света е
важно правилни стандарти за справедливост да
се разработят на всяко ниво и във всяка държава

по света. Светият Коран счита, че убийството
на един невинен човек без причина е близка до
убиването на цялото човечество.
Така че още веднъж като мюсюлманин
ще поясня изцяло, че Ислямът не разрешава
жестокости или подтискане по какъвто и да било
начин, форма или вид. Това е разпореждане, което
е изцяло и без изключение. Коранът по-нататък
твърди, че дори, ако някоя държава или хора да са
твой враг, това не трябва да те спре да действаш
изцяло по справедлив и честен начин с тях. Не
трябва никакви вражди или съперничества да
те доведат до отмъщение или неправомерни
действия. Друга важна заповед дадена на нас чрез
Светия Коран е, че към богатството и ресурсите
на другите не трябва да се гледа със завист или
алчност.
Споменах просто няколко точки, но те са
такива, защото е много важно, тъй като те
поставят основата за мир и справедливост в
обществото и широкия свят. Моля се светът да
обърне внимание на тези основни проблеми,
така че да се спасим от разруха.
Бих искал да се възползвам от тази
възможност да се извиня, че заех известно време,
но истината е, че темата за основаването на мир в
света е наистина от голямо значение.
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Времето тече и преди да е прекалено късно
ние всички трябва да се ослушаме и да обърнем
голямо внимание на нуждите на времето.
Преди да приключа с речта си, бих искал да
спомена още едно важно нещо. Ние всички сме
наясно, че тези дни се празнува диамантния
юбилей на нейно величество царица Елизабет II.
Ако превъртим часовника със 115 години назад
до 1897 г. също така се е празнувал диамантният
юбилей на царица Виктория. По това време
основателят на Мюсюлманското Общество
Ахмадия изпратил поздравително писмо на
царица Виктория.
В това съобщение той предал както ученията
на Исляма, така и молитви за британското
правителство и за дълъг живот на кралицата. В
своето съобщение Обещаният Месия (мир нему)
написал, че най-добрите черти на правителството
на кралицата са, че под нейно ръководство
всички хора имат дадена религиозна свобода.
В днешно време британското правителство
вече не управлява над субконтинента, но все
още принципите на свобода на религията са
дълбоко укрепени в британското общество и
неговите закони, чрез които на всеки човек се
дава религиозна свобода.
Всъщност много красив пример за тази

свобода е засвидетелствано тук тази вечер,
където поклонници на различни вери, религии и
убеждения са се обединили заедно на едно място
с общ стремеж да търсят мир по света.
Следователно, като използваме същите
думи и молитви, които Обещаният Месия (мир
нему) използва, ще се възползвам от този шанс
да предложа прочувствени поздравления към
царица Елизабет, както той казал:
„Нека нашите поздравления изпълнени с
щастие и благодарност към нашата съчувствена
кралица бъдат отправени. И нека почтената
кралица да бъде винаги щастлива и доволна”
Обещаният Месия (мир нему) по-нататък
предложи молитви за кралица Виктория и
отново използвам неговите думи, за да се моля за
кралица Елизабет:
„О, Могъщи и Благородни Бог. Чрез Твоята
изящност и благословии пази нашата почтена
кралица винаги щастлива по същия начин,
по който ние живеем щастливо под нейната
благосклонност и доброта; и бъди мил и любящ с
нея по същия начин, по който ние живеем в мир
и благополучие под нейното щедро и праведно
управление. ”
Така това са чувства на благодарност, които
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се пазят от всеки Ахмади мюсюлманин, който е
британски гражданин.
В края бих искал отново да изразя моята
благодарност към всички вас от дълбочините
на сърцето ми, които чрез идването си тук
засвидетелстваха тяхната любов, състрадания и
братство.
Благодаря ви много.

Пътят към Мира Справедливи
Отношения Между Нациите
Капитолий
Вашингтон, сащ, 2012г.

Първият мюсюлмански конгресмен, Кийт
Елисън, се среща с Хазрат Халифатул-Месих Vаба

Хазрат Халифатул Месих Vаба по време на
официалната си обиколка на Кепитъл Хил, САЩ

Брад Шърман (Демократичен член
на Камарата на представителите на
САЩ) подарява американското знаме
на Хазрат Халифатул-Месих Vаба

Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Месих Vаба
води мълчалива молитва в Кепитъл Хил, САЩ

Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Месих
Vаба произнася реч в Кепитъл Хил, САЩ

Хазрат Халифатул-Месих Vаба след историческата си
реч пред държавниците и бюрократите на САЩ

Предговор

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

„Приветствие на Негово Светейшество
Хазрат Мирза Масрур Ахмад, световният,
духовен и административен глава на
мюсюлманското общество Ахмадия във
Вашингтон, окръг Колумбия, и признаването
на неговата отдаденост към световния
мир,
справедливостта,
ненасилието,
човешките права, религиозната свобода и
демокрацията.”
• Сенатор от САЩ Робърт Кейси старши
(демократ от Пенсилвания)
• Сенатор

от

САЩ

Джон

Корнин

Улф

• Конгресмен от САЩ Майкъл
(демократ от Калифорния)

Хонда

• Конгресмен от САЩ Тимоти
(републиканец от Пенсилвания)

Мърфи

• Конгресмен от САЩ
(републиканец от Охайо)

Жанет

Шмит

• Конгресмен от САЩ Джанис Хан (демократ
от Калифорния)
• Конгресмен от САЩ Джанис Шаковски
(демократ от Илиноис)
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• Конгресмен от САЩ Джаки
(демократ от Калифорния)
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Спайер

• Конгресмен от САЩ Зо Лофгрен (демократ
от Калифорния)
• Конгресмен от САЩ Шейла Джаксън Лий
(демократ от Тексас)
• Конгресмен от САЩ Гари Питърс (демократ
от Мичиган)
• Конгресмен от САЩ Томас
(републиканец от Уисконсин)

Петри

• Конгресмен от САЩ Адам Шиф (демократ
от Калифорния)
• Конгресмен от САЩ Майкъл Капуано
(демократ от Масечузетс)
• Конгресмен от САЩ Хауърд
(демократ от Калифорния)

Берман

• Конгресмен от САЩ Джуди Чу (демократ
от Калифорния)
• Конгресмен

от

САЩ

Андре

Карсън
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(демократ от Индиана)
• Конгресмен от САЩ Лаура Ричардсън
(демократ от Калифорния)
• Конгресмен от САЩ Лайд По (републиканец
от Тексас)
• Конгресмен от САЩ Барни Франк (демократ
от Масечузетс)
• Конгресмен от САЩ Брус Брали (демократ
от Айова)
• Конгресмен от САЩ
(демократ от Охайо)

Денис

• Конгресмен от САЩ Трент
(републиканец от Аризона)

Куцинич
Франкс

• Конгресмен от САЩ Крис Мърфи (демократ
от Кънектикът)
• Конгресмен от САЩ Ханк
(демократ от Джорджия)

Джонсън

• Конгресмен от САЩ Джеймс Клибърн
(демократ от Южна Каролина)
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• Негово Превъзходителство Бокари Корту
Стивънс, посланик на Сиера Леоне в
Съединените щати
• Доктор Катрина Лантос Свет, председател
на Комисията по международна религиозна
свобода (КМРС)
• Негово Превъзходителство Тим Кейн, бивш
губернатор на Вирджиния
• Посланик
Сюзън
Бърк,
специален
представител на президента Барак Обама за
ядрено неразпространение
• Посланик Сюзън Джонсън Кук, посланик
за специални поръчения от САЩ за
международна религиозна свобода
• Негово
Превъзходителство
Калед
Алджалахма, заместник- ръководител на
мисията, посолство на Кралство Бахрейн в
Съединените щати.
• Преподобни монсиньор Жан Франсоа
Лантом, първи съветник (заместникръководител на мисията), апостолска
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нунциатура на Светия
Съединените щати
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престол

в

• Г-жа Сара Ал-Ойаили, публични въпроси/
служител за връзка, посолството на
Султаната на Оман в Съединените щати
• Г-н Салим Ал Кинди, първи секретар,
посолството на Султаната на Оман в
Съединените щати
• Г-жа Фозиа Фаяз, посолство на Пакистан в
Съединените щати
• Негово Превъзходителство Сайда Заид,
съветник, посолството на Мароко в
Съединените щати
• Негово Превъзходителство Набеел Мунир,
министър IV (съветник по безопасност),
постоянна
мисия
на
Пакистан
в
Организацията на обединените нации
• Негово Превъзходителство Джозеф Ренгли,
министър-съветник, впосолстовото на
Швейцария в Съединените щати
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• Негово Превъзходителство Алиса Айрес,
заместник-помощник секретар за южна и
централна Азия, държавният департамент в
САЩ- Политически изселдвания
• Посланик Карл Индерфърт, старши
съветник и Уадхуани председател в САЩ
- Индийски политически изселдвания,
център за стратегически и международни
изследвания
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за международна религиозна
Държания департамент на САЩ
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свобода,

• Д-р Имад Дийн Ахмад, директор, минаре на
института за свобода
• Д-р Зайнаб Алвани, доцент по ислямски
науки в Харвартския университет, факултет
по богословие

• Негово Превъзходителство Данълд А. Кемп,
старши консултант, център за стратегически
и международни изследвания

• Г-жа Дебора Л. Бенедикт, асоцииран
съветник, услуги
за американско
гражданство и имиграция, Министерство
на вътрешната сигурност

• Полсаник Джаки Уолкът, изпълнителен
директор, Американската комисия за
международна, религиозна свобода

• Г-жа Лора Берг, Старши съветник на
специалния представител на мюсюлманските
общности, Държавния департамент на САЩ

• Д-р
Азиза
ал-Хибри,
комисар,
Американската комисия за международна
религиозна свобода

• Д-р Чарлз Батъруърф, професор (заслужил)
по правителство и политика, университета
в Мериленд, колежански парк

• Г-н Исая Легет, изпълнителен служител на
окръг, окръг Монтгомъри, Мериленд

• отец
Джон
Кросин,
Изпълнителен
директор на Секретариата за Вселенските
и междурелигиозен въпроси, Конференция
на католическите епископи на Съединените

• Г-жа Виктория Алварадо, директор, офис
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щати

пакистанското офис бюро, Държавния
департамент на САЩ

• Майор (пенсиониран) Франц Гайл, Старши
съветник по научните въпроси, Морската
пехота на САЩ
• Д-р Сю Гуравадена – Ваугън, Директор
за международна свобода и програми за
югоизточна Азия, Фрийдъм хаус
• Г-н Франк Януци, ръководител на
Вашингтонския
офис,
Амнести
интернешънъл САЩ
• Г-н Т. Кумар, директор международно
застъпничество, Амнести интернешънъл
САЩ
• Джордж Левентал, член на съвета на окръг
Монтгомъри
• Г-н Амер Латиф, гостуващ сътрудник,
председател на Уадхуани в САЩ, Индийски
политически изселдвания, център за
стратегически и международни изследвания
• Г-н
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Тим

Лендеркинг,

Директор

на

• Г-н Джалал Малик, служител по
международните въпроси, Армията на
националната гвардия на САЩ
• Г-н Невеед Малик, служител в службата за
външна дейност, Държавния департамент
на САЩ
• Г-жа Далия Могахед, старши анализатор и
изпълнителен директор, център на Галъп за
мюсюлмански изследвния
• Г-н Пол Монтейро, помощник директор,
офис на Белия дом за
обществена
ангажираност
• Майор генерал Дейвид Куантък, генералофицер от военната полиция на армията на
САЩ
• Г-жа Тина Рамирез,
международни
и
отношения, фонда Бекет

директор по
правителствени
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• Раби Дейвид Саперстайн, директор и
съветник, Религиозен център за действие за
реформа в юдеизма

• Г-жа Стейси Бърдет, директор по
правителствени и международни въпроси,
анти-дефамационна лига

• Свещеник, бригадирен генерал Алфонс
Стефенсън, Директор на Националната
служба за охрана на Бюрото на свещеника

• Г-жа Елизабет Касиди, Заместник-директор
за политика и изследвания, Комисията на
САЩ за международна религионза свобода

• Г-н Кнокс Теймс, Директор на политика
и научни изследвания, Американската
комисия за международна, религиозна
свобода

• Г-жа Ейми Чю, директор медия, комуникации
и връзки с обществеността, американски
ислямски конгрес

• Г-н Ерик Трийн, Специален съветник
за религиозна дискриминация, отдел
граждански права, Министерството на
правосъдието на САЩ
• Д-р Хасан Абас, професор, регионални
и аналитични изследвания, Национален
университет по отбраната
• Г-н Малик Сираж Акбар, сътрудник РейгънФаскел, Националния фонд за демокрация
• Г-н Матю К. Асада, сътрудник конгресмен
към конгресмена Гари Питърс

• Г-н
Корнелиус
Гремин,
Държавен
департамент, бюро за демокрация, човешки
права и труд, действащ заместник-директор
и служител по външните работи за Пакистан
• Г-н Садананд Дум, постоянен сътрудник,
Американския предприемачески институт
• Д-р Ричард Гатро, декан на колежа Няк,
Вашингтон, окръг Колумбия
• Г-н Джо Грибоски, председател, Институт за
религията и обществена политика
• Г-жа Сара Грибоски, Институт за религията
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и обществена политика
• Д-р Макс Грос, асоциран професор, принц
Алуалид бин Талал, Център за мюсюлманскохристиянско разбирателство, университета
Джорджтаун
• Д-р Риаз Хайдер, Професор по клинична
медицина, университета Джордж Вашингтон
• Г-жа Хума Хак, помощник-директор, Център
в южна Азиа, Атлантическия съвет
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Комисията на САЩ за международна
религиозна свобода
• Г-жа Ейми Лилис, служител по външните
работи, Държавният департамент на САЩ
• Г-н Граъм Мейсън, законодателен асистент
към конгресмен Алисън Шварц
• Г-жа Лаурин Марко, служба за религиозни
новини
• Г-н Дан Мерика, от Си Ен Ен

• Г-н Джей Кансара, помощник-директор,
Инду-американска фондация
• Г-н Хамид Кан, Старши програмен служител,
Център по правно право, Американски
институт за мир
• Г-жа Валери Къркпатрик, Сътрудник за
бежанците и застъпничеството на САЩ,
Хюман Райтс Уоч

• Г-н Джозеф В. Монтвил, старши консултант,
колежански център Меримарк за проучване
на еврейските- християнски-мюсюлмански
отношения
• Г-н Арън Майерс, Програмен служител,
Фрийдъм хаус

• Г-н Алекс Кронемър, Юнити продакшънс

• Г-жа
Атиа
Насар,
координационен служител,
департамент на САЩ

Регионален
Държавния

• Г-н Паул Либен, изпълнителен писател,

• Г-жа Мелани Незер, старши директор,
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Американска политика и защита, Еврейско
общество за помощ на имигрантите
• Д-р Елиът Парис, Държавен университет
Боуи
• Г-н Джон Пина, Директор на държавни и
международни отношения, Американски
ислямски конгрес
• Г-н Ариф Рафик, асоцииран учен, Институт
на средния изток
• Г-жа
Мая
Раджаратнам,
интернешънъл

Амнести

• Г-жа Рейчъл Сауер, служител международни
отношения, Държавния департамент на
САЩ
• Д-р Джером Шийл, Декан на колежа
по професионални науки, Държавния
университет Боуи
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• Д-р Мери Хоуп Швоебел, старши програмен
сътрудник, Академия за международно
ръководство на конфликти и изграждане на
мир, Институт на САЩ за мир
• Г-жа
Сара
Шлесингер,
сътрудник
по международни и правителствени
отношения, фонда Бекет
• Д-р Франк Селин, служител на киргистанския
офис, Държавния департамент на САЩ
• Г-жа Ана-Лий Стангъл,
солидарност по света

Християнска

• Г-жа Калинда Стефенсън, професионален
служител, Том Лантос Комисия за правата
на човека
• Г-жа Джордан Тама, водещ демократически
служител, Том Лантос Комисия за правата
на човека
• Г-н Шаун Тандън, AFP

• Г-жа Саманта Шнитцер, персонал, Комисия
на САЩ за международна религиозна
свобода

• Д-р Уилхелмус
по религия и

Валкенберг, Професор
култура, Американски
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католически университет
• Г-н Антъни Ванс, Директор по външни
дейности, Баха’е от Съединените щати
• Г-н Джихад Салех Уилямс, представител
на правителствени дейности, Ислямско
успокоение САЩ
• Г-жа Амелиа Уанг, началник на щаба на
конгресмен Джуди Чу
• Г-жа Мох Шарма, Законодателен сътрудник
на конгресмена Джуди Чу

U.S. Congress—House Resolution 709
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В КАМАРАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
27 юни 2012 г.

Конгрес на Съединените
Американски щати –
Резолюция 709
112 КОНГРЕС
2-ро заседание

Г-жа Зоуи Лофгрен от Калифорния (за себе си, Г-н Шърман,
Г-н Конъли от Вирджиния, Г-н Хинчи, Г-жа Есхо, Г-н Спийър,
Г-н Ричърдсън, Г-н Шиф, Г-жа Шаковски, Г-н Хонда, Г-н Улф, Г-н
Питърс, Г-н Дент, Г-жа Чу, Г-н Берман, Г-н Франкс от Аризона,
Г-жа Джаксън Лий от Тексас, Г-жа Шварц, Г-н Брали от Айова
и Г-н МакГавърн) подаде следната резолюция, която бе
отправена към Комитета на външните работи.

_________________________

РЕЗОЛЮЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ 709
Приветствайки Негово Светейшество Хадрат Мирза Масруур
Ахмад, Световен духовен и административен председател
на Мюсюлманската общност „Ахмадия” във Вашингтон,
окръг Колумбия и признавайки неговата отдаденост на
световния мир, справедливост, ненасилие, човешки права,
религиозна свобода и демокрация

Приветствайки Негово Светейшество Хадрат Мирза Масруур
Ахмад, Световен духовен и административен председател
на Мюсюлманската общност „Ахмадия” във Вашингтон,
окръг Колумбия и признавайки неговата отдаденост на
световния мир, справедливост, ненасилие, човешки права,
религиозна свобода и демокрация.
Като се има предвид, че от 16 юни 2012 г. до 2 юли 2012
г. Негово Светейшество Хадрат Мирза Масруур Ахмад,
Световен духовен и административен председател на
Мюсюлманската общност „Ахмадия”, международна
религиозна организация с членове по целия свят, направи
историческо посещение в Съединените щати;
Като се има предвид, че Негово Светейшество е бил избран
да стане пети Халифа на Мирза Гулам Ахмад, пост за цял
живот, на 22 април 2003 г.;
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Като се има предвид, че Негово Светейшество е водеща
мюсюлманска фигура, насърчаваща мира, който в своите
проповеди, лекции, книги и лични срещи постоянно
защитава ценностите на „Ахмадия” за служене на
човечеството, универсални човешки права и мирно и
справедливо общество;

прием в Офис сградата „Рейбърн Хаус” в Кепитъл Хил,
озаглавена „Пътят към мира: справедливи отношения между
нациите”: Сега, поради това, нека бъде решено, че Камарата
на представителите
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Като се има предвид, че Мюсюлманската общност
„Ахмадия” е претърпяла множество трудности,
включително дискриминация, преследване и насилия;
Като се има предвид, че на 28 май 2010 г. 86 мюсюлманиахмадийци бяха убити в Лахоре, Пакистан, когато две
джамии, принадлежащи на Мюсюлманската общност
„Ахмадия”, бяха атакувани от анти-ахмадийски настроени
терористи;
Като се има предвид, че въпреки продължителното
сектантско преследване, на което са подложени
мюсюлманите-ахмадийци, Негово Светейшество
продължава да забранява насилието;
Като се има предвид, че Негово Светейшество е пътувал
по целия свят, за да проповядва и улеснява службата
към човечеството, срещайки се с президенти, министърпредседатели, парламентаристи и държавни посланици;
Като се има предвид, че по време на своето посещение в
Съединените щати Негово Светейшество ще се срещне с
хиляди американци мюсюлмани, освен значимите лидери
на правителството на Съединените щати, за да подсили
връзката и за да намери средства за установяване на мир и
справедливост за всички хора и
Като се има предвид, че сутринта на 27 юни 2012 г. Негово
Светейшество ще произнесе реч на специален двупартиен
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(1) приветства с добре дошъл Негово Светейшество
Мирза Масруур Ахмад във Вашингтон, окръг
Колумбия;
(2) поздравява Негово Светейшество за
проповядването на личен и световен мир, както
и на лична и световна справедливост; и
(3) поздравява Негово Светейшество за неговото
постоянство в съветването на мюсюлманитеахмадийци да се въздържат от всякаква форма
на насилие дори и под заплаха от жестоко
преследване.

HRES 709 IH

Пътят към Мира
Справедливи Отношения Между
Нациите

Bismillahir-Rahmanir-Raheem –в името на Аллах,
Милостивия, Милосърдния.
Всички изтъкнати гости - Assalamo Alaikum
Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu – Мирът и
благословиите на Аллах да ви съпътстват.
Преди да продължа бих искал първо да
използвам възможността да ви благодаря, за това,
че отделихте време да дойдете и да слушате моите
думи. Помолиха ме да говоря по тема, която
е изключителна обширна и широко обхватна.
Има много различни страни и следователно не
е възможно да обхвана всички от тях в краткото
време, което имам. Темата, за която ме помолиха
да говоря, е основаването на световния мир.
Със сигурност това е най- важният и наболял
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проблем, който светът среща днес. Поради факта,
че времето ни е ограничено, ще представя само
ислямската гледна точка за основаването на мир
чрез справедливи и равностойни отношения
между нациите.
Истината е, че мирът и справедливостта са
неразделни – не можете да имате едното без
другото. Определено този принцип е нещо, което
всички мъдри и интелигентни хора разбират. Като
оставим настрана страна хората, които са решили
да създават безредия, в света никой не може да
твърди, че в което и да било общество, държава или
дори в целия свят, съществува безредие или липса
на мир, където справедливостта и лоялността
съществуват. Въпреки това в много части на света
откриваме, че преобладават безредие и липса на
мир. Такова безредие е видимо както вътрешно
между страните, така и външно от гледна точка
на отношенията между различните нации. Такова
безредие и борба съществува, въпреки че всички
правителства твърдят, че правят политика, която
се основава на справедливост. Всички твърдят,
че основаването на мир е основната им цел.
Въпреки това, като цяло има малко съмнение, че
безпокойството и тревожността се увеличава по
света, така че и безредието се разпространява.
Това със сигурност доказва, че нещо по реда, като

изискванията за справедливост, не са изпълнени.
Следователно, има спешна нужда да се опитаме
и да спрем неравенството, където и когато то
съществува. Така, като глава на мюсюлманското
общество Ахмадия, бих искал да направя няколко
наблюдения относно нуждата и начините да се
постигне мир, основан на справедливост.
Мюсюлманското общество Ахмадия е изцяло
религиозно общество. То е нашата здрава вяра,
че Месията и Реформаторът, който трябваше
да се появи в тази епоха и да просвети света
за истинските учения на Исляма, всъщност
пристигна. Вярваме, че основателят на нашето
общество, Хидрат Мирза Гулам Ахмад от
Кадиян(aс), бе този обещан Месия и Реформатор
и ние го приехме. Той притисна неговите
последователи да действат и разпространяват
реалните и истинските учения на Исляма, които
се основават на Светия Коран. Следователно
всичко, което ще кажа относно установяването
на мира и във връзка с провеждането само на
международни отношения, ще бъде базирано на
ученията на Корана.
Във връзка с достигането на световен мир
вие всички често изразявате вашите мнения
и всъщност полагате големи усилия. Вашите
творчески и интелигентни съзнания ви дават
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възможността да представите велики идеи,
планове, политически перспективи. Затова
проблемът не изисква от мен да говоря от
световна или политическа гледна точка, но
вместо това целият ми фокус ще бъде основан
на това как да се установи мир, базиран върху
религията. За тази цел, както казах по-рано, ще
представя някои много важни насоки, базирани
на ученията на Светия Коран.
Важното е винаги да се помни, че човешкото
знание и интелект на се съвършени, а всъщност
са ограничени. Следователно, когато взимаме
решения или формираме идеи, често някои
фактори навлизат в човешкото съзнание, което
може да помрачи правосъдието и да доведат
човек да се опитва да задоволи собствените си
права. В крайна сметка това може да доведе до
несправедлив резултат и неправилно решение.
Законът на Бог въпреки това е перфектен и не
съществуват лични интереси и несправедливи
разпоредби. Това е така, защото Бог желае само
добро и подобряване на Неговото Съществуване
и следователно на Неговите Закони се базират
основно на справедливост. Денят, в който
хората на този свят признаят и разберат този
решаващ момент, ще бъде денят, в който ще се
положат основите на истинския и вечен мир. В

противен случай продължаваме да търсим, че
въпреки непрекъснато правещите се усилия за
основаването на световния мир, те не могат да
осигурят ценни резултати.
След края на Първата световна война
ръководителите на дадени страни искаха добри
и мирни отношения между всички нации в
бъдеще. Така в опитите да се постигне световен
мир бе формирана Лигата на нациите. Нейната
основна цел била да се поддържа световния
мир и да се предотвратят бъдещи войни от
избухване. За съжаление правилата на Лигата
и резолюцията, която сформирала това, имала
някои несъвършенства и слабости и те не могли
правилно да защитят правата на всички хора и
всички нации равностойно. Следователно, като
резултат от неравенствата, които съществували,
не можел да съществува дълготраен мир. Усилията
на Лигата се провалили и това директно довело
до Втората световна война.
На всички ни е ясно несравнимото
унищожаване и опустошение, което съществувало
след конфликтите, където около 75 милиона хора
в целия свят загубили живота си, много от които
били невинни граждани. Тази война трябвало
да бъде повече от достатъчна, за да отвори
очите на света. Тя трябвало да бъде средство
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за разработването на мъдри политики, които
давали на всички партии техните полагащи се
права, основани на справедливост и така да се
докаже, като средство за основаване на мир в
света. Правителствата на света по това време
се стремели до известна степен да се опитат
и установят мир и следователно се учредили
Организацията на обединените нации. Въпреки
това скоро станало очевидно, че благородната и
най-важна цел в подкрепа на Организацията на
обединените нации не може да бъде изпълнена.
Всъщност днес дадени правителства доста
отворено заявяват твърдения, които доказват
нейния провал.
Какво казва Ислям по отношение на
международните отношения, които се уповават
на справедливост и са средство за основаване на
мир? В Светия Коран, великият Бог е пояснил,
че докато нашите националности или етническо
минало са цел за идентичност, те не дават право
или нарушават каквато и да било форма на
превъзходство от какъвто и да било вид.
Според Корана всички хора са родени равни.
Въпреки това, в последната церемония някога
произнесена от Светия Пророк Мухаммад(сас),
той инструктирал всички мюсюлмани винаги да
помнят, че арабинът не превъзхожда не-арабина,

както и обратното. Той поучавал, че белият
човек не превъзхожда черния, както и черният
не превъзхожда белия. Така че е ясно учението
на Исляма, че хора от всички националности и
раси са равни. Също така е ясно, че всички хора
трябва да имат еднакви права, без каквато и да
било дискриминация или предразсъдък. Това е
ключът и златното правило, което основополага
основата за хармония между различните групи и
нации, както и за установяването на мир.
Въпреки това днес откриваме, че има
разделяне и отделяне между могъщите и послабите нации. Например в Организацията на
обединени нации откриваме, че има направена
разлика между някои държави. Така в Съветът
за сигурност има постоянни членове и някои
непостоянни членове. Това разделение се оказа
вътрешен източник на несигурност и объркване
и поради това ние често слушаме репортажи
за това как някои държави протестират срещу
неравенството. Ислямът учи на абсолютна
справедливост и равенство във всички отношения
и така откриваме още едно важно напътствие в
глава 5, стих 3 от Светия Коран. В този стих се
казва, че за да отговори напълно с изискванията
за справедливост, е необходимо да се отнасяте с
онези хора, които прекрачват всички граници в
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тяхната омраза и враждебност със справедливост
и равенство. Коранът учи, че когато и когото ти
съветва за доброта и добродетели, ти трябва
да ги приемеш и когато и който ти съветва за
грешно и несправедливо поведение, трябва да го
отхвърлиш.
Един въпрос, който естествено изниква
е - кое е стандартното за справедливостта,
която се изисква от Исляма? В глава 4, стих 136,
Светият Коран твърди, че дори, ако трябва да
засвидетелствате срещу себе си или вашите
родители, или най-обичаните ви, тогава трябва да
правите това с цел да поддържате справедливост
и истина. Силните и богати държави не трябва да
узурпират правата на бедните и слаби държави,
с цел да си запазят правата и да не се замесват с
бедните нации по несправедлив начин. От друга
страна, по-бедните и слаби страни не трябва
да се стремят да нанесат вреда на силните и
богати нации, когато имат възможност. Вместо
това двете страни трябва да се стремят да се
придържат към принципите на справедливостта.
Всъщност това е въпрос от голямо значение по
време на поддържането на мирни отношения
между държавите.
Друго изискване за мир между нациите
въз основата на справедливост е описано в

глава 15, стих 89 от Светия Коран, където се
твърди, че никоя страна не трябва да гледа
със завист на източниците и богатството на
другите. Подобно нито една държава не трябва
да се стреми несправедливо да присвои или да
завладее ресурсите на друга страна чрез фалшив
претекст, като се опитва да й помогне или да я
подкрепи. Така на основание на осигуряване на
техническа експертиза, правителствата не трябва
да се възползват от други нации, като правят
несправедливи търговски сделки или договори.
Подобно въз основание на осигуряването на
експертизата или помощта, правителствата не
трябва да завземат природните ресурси или
активи на развиващите се страни. Където помалко образованите хора или правителства
трябва да бъдат научени как правилно да
използват техните природни богатства, тогава
това трябва да бъде направено.
Тогава нации и правителства винаги трябва
да се стремят да служат и да помагат на тези с
по-малко късмет. Въпреки това, такава услуга не
трябва да бъде поставена с цел да се постигнат
национални или политически облаги или като
средства за осъществяването на лични интереси.
Ние открихме, че през миналите шест или седем
века Организацията на обединените нации е
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започнала много програми и фондации с цел
да помогне на бедните страни да прогресират.
Спрямо тези усилия те са изучили природните
богатства на развиващите се нации. Въпреки
това, независимо от тези усилия, нито една
от бедните страни не е достигнала етапа или
нивото на развитите нации. Една причина за
това сигурно е широко-обхватната корупция на
много от правителствата на тези недоразвити
страни. Със съжаление трябва да кажа, че
независимо от това, с цел да продължат техните
интереси, развитите страни са продължили
да взаимодействат с такива правителства.
Търговски сделки, международна помощ и бизнес
контакти продължават да бъдат обработвани.
В резултат на това обърквания и безпокойство
на бедните и лишени слоеве на обществото са
продължили да се увеличават и това е довело до
бунт и вътрешна безредица между тези страни.
Бедните хора на развиващите се страни са
станали толкова объркани, че са се обърнали
не само срещу техните собствени лидери, но и
към големите сили. Това попаднало в ръцете на
екстремистките групи, които се възползвали от
безредиците и можело да окуражи такива хора
да станат част от техните групи и да поддържат

тяхната идеология, пълна с омраза. Крайният
резултат е, че мирът на света е разрушен.
Така ислямът ще привлече нашето внимание
към различни средства за мир. Той изисква
пълна справедливост. Изисква винаги да се дават
истински доказателства. Изисква да не гледаме
завистливо към богатството на другите. Изисква
от развитите страни да изоставят техните лични
интереси и въпреки това да помогнат и да служат
на по-малко развитите и бедни нации с истински
безкористен подход и дух. Ако всички тези
фактори се имат предвид, тогава истинският мир
ще бъде установен.
Ако въпреки всички по-горе споменати мерки
някоя държава престъпи границите и нападне
друга държава и се опитва несправедливо
да завладее нейните ресурси, тогава другите
държави трябва със сигурност да вземат мерки,
за да спрат такава жестокост, но те винаги трябва
да действат справедливо в подобни моменти.
Основавайки се на Ислямските учения
обстоятелствата за предприемане на действия
са описани подробно в Корана в глава 49:10 Тя
учи, когато две нации спорят и това доведе до
война, тогава другите правителства трябва да ги
успокоят към диалог и дипломация, така че да
могат да се споразумеят и помират въз основа на

120

121

световните кризи и пътят към мира

световните кризи и пътят към мира

договореното решение. Ако въпреки това една
от страните не приеме условията на договора и
обяви война, тогава другите страни трябва да
се обединят и да се борят, за да спрат агресора.
Когато агресивната нация е поразена и се съгласи
за общи преговори, тогава всички страни трябва
да работят за съгласие, което води към дълготраен
мир и помирение. Суровите и несправедливи
условия не трябва да влизат в сила, тъй като
тогава ръцете на всяка нация остават вързани,
защото в дългосрочен план това ще доведе
до безпокойство, което кипи и се разширява.
Резултатът от такова безпокойство ще доведе до
последяваща безредица.
При обстоятелствата, в които правителство
от трета страна иска да помири двете страни,
тогава то трябва да действа с искреност и пълна
безпристрастност. Тази безпристрастност трябва
да остане дори, когато една от страните е против.
Следователно третата страна не трябва да показва
ярост при такива обстоятелства, не трябва да
търси отмъщение, нито да действа по нечестен
начин. На всички страни трябва да им бъдат
позволени полагащите им се права.
Така че, за да се изпълнят изискванията
за мир е важно страните, които преговарят за
разрешение, да не задоволят собствените си

лични интереси, нито да се опитват да извличат
прекомерна полза, от която и да било страна.
Те не трябва да се намесват несправедливо или
несправедливо да притискат която и да било
от страните. Не трябва да се възползват от
природните богатства на която и да било държава.
Ненужни и нечестни ограничения не трябва да
бъдат поставяни на такива страни, защото това
не е нито справедливо, нито може да докаже, че е
източник за подобряване на отношенията между
държавите.
Поради времеви ограничения аз много кратко
само споменах тези гледни точки. На- кратко, ако
желаем да се установи мир в света, тогава трябва да
изоставим нашите лични и национални интереси
за по-общото добро и вместо това да установим
общи отношения, които изцяло се уповават на
мир. От друга страна, някои от вас могат да се
съгласят с мен, че поради алианси, могат да се
формират групи в бъдеще – или ако мога да кажа
са започнали да се формират – и не е необичайно,
че безредието ще продължи да се увеличава в
света, което определено ще доведе до голямо
разрушение. Ефектите от такова разрушение и
войната със сигурност ще продължат за много
поколения напред. Следователно Съединените
щати, като най-голяма мощ в света, трябва да
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изиграят своята роля, като действат с истинска
справедливост и с такива добри намерения,
каквито описах. Ако го направят, тогава светът
винаги ще помни с голямо възхищение вашите
големи усилия. Ще се моля това да се случи.
Благодаря Ви много. Благодаря отново.
Според

нашата

традиция

в

края

на

церемонията обикновено изпълняваме тиха
молитва. Така че ще направя тихата молитва и
Ахмадите ще ме последват. Всички вие, нашите
гости, може да се молите по ваш начин.

Ключът към мира –
глобалното обединение
Европейски парламент
Брюксел, Белгия, 2012 г.

Хазрат Халифатул Месих Vaбa бива
приветстван от Мартин Шулц, Председател
на Европейския парламент

Негово Светейшество води мълчалива
молитва при приключване на събитието в
Европейския парламент. Седящи вдясно: Д-р
Чарлз Танок (ЧEП-UK), отляво: Рафик Хайат
(Национален председател Амир, АМА, UK)

Пресконференция с Хазрат Халифатул Месих Vаба в Европейския парламент.
Седнал с Негово Светейшество е Д-р Чарлз Танок (ЧЕП, и Председател на
групата „Приятели на Мюсюлманите -Ахмади” в Европейския парламент)

Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул
Месих Vaбa произнася реч на събитие
в Европейския парламент

Туне Келам (ЧЕП от Естония и Заместникпредседател на групата „Приятели на
Мюсюлманците-Ахмади” в Европейския
парламент) се среща с Негово Светейшество

Фил Бенион (ЧЕП от Западен
Мидландс и Член на Южноазиатската
делегация в Европейския парламент)
се среща с Негово Величество

Въведение

На 3 и 4 декември 2012 г., Хазрат Мирза Масрур
Ахмадaбa, Халифатул Масих V, председател на
Световния мюсюлмански Джама’ат „Ахмадия”
и пети наследник на Обещания МесияAс,
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
мюсюлманите-ахмадийци”,
председателствана от д-р 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
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„Ахмадия” в Европейския парламент и да спомага
за прокарването на нейните интереси в Европа и
по целия свят.

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.
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По време на посещението си, Хазрат Мирза
Масрур Ахмадaбa, 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 мюсюлманите-ахмадийци”). Хазрат Мирза
Масрур Ахмадaбa говори за преследването,
на което са били подложени мюсюлманитеахмадийци в Пакистан. Негово Светейшество
каза, че всеки месец мюсюлмани-ахмадийци са
били брутално измъчвани 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
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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 мюсюлманите-ахмадийци”). Той каза, че
посещението на Хазрат Мирза Масрур Ахмадaбa 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
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свободи, правосъдие и вътрешни работи,
заместник-председател
на
Лейбъристката
партия в Европейския парламент и заместникпредседател на Европейската парламентарна
група „Приятели на мюсюлманите-ахмадийци”).
Клод Мораес, който беше домакин на официален
обяд в чест на Негово Светейшество, говори
за неговата чест да се срещне с Хазрат Мирза
Масрур Ахмадaбa. 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 мюсюлманитеахмадийци 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)
( Член на Делегацията за връзки със страните
от Южна Азия към Европейския парламент
и председател на Либералната демократична
европейска партия). И двамата членове
информираха накратко 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”.
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Били Тарангер (Партия „Консервативно бъдеще”),
Ан Катрин Скгорсхамер (Член на парламента –
Партия „Консервативно бъдеще”). Били Тарангер
изказа възхищението си от мюсюлманитеахмадийци. В отговор Хазрат Мирза Масрур
Ахмадaba 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.

поради несправедливо законодателство и поради
тази причина норвежкото правителство трябва
да работи в тази насока – всички групи да имат
правото да гласуват.
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Ингрид Норщайн – (Лейбъристка партия на
Норвегия)
Ингрид Норщайн говори за нейното „задоволство”
да се запознае с Хазрат Мирза Масрур Ахмадaбa.
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 Ахмадaбa
как правителството на Норвегия би могло да
помогне на Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия”.
Негово Светейшество отговори, че мюсюлманитеахмадийци вярват, че всички граждани трябва
да имат равни права. Хазрат Мирза Масрур
Ахмадaбa каза, че на мюсюлманите-ахмадийци им
е било отказано правото да гласуват в Пакистан
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Испанска делегация – Хосе Мария Алонсо Руиз
(член на парламента), Педро Карлавила (кмет на
Меко) и Аугустина Рибио (адвокат и професор)
Хазрат Мирза Масрур Ахмадaбa 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 Ахмадaбa
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 Ахмадaбa и
говори за това, че се отказал от политическата
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кариера, за да преследва правна. Хазрат Мирза
Масрур Ахмадaбa се помоли за неговия бъдещ
успех.

всички мюсюлмани-ахмадийци е да доближи
човечеството по-близо до Бог и да накара хората
да осъзнаят задължението си да зачитат правата
на другите.
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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
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Основното събитие се проведе пред препълнена
аудитория.
Председателя
и
заместникпредседателите на групата „Приятели на
мюсюлманите-ахмадийци”
в
Европейския
парламент излязоха на сцената, за да приветстват
Хазрат Мирза Масрур Ахмадaбa, 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 „мюсюлманитеахмадийци са пример за толерантност по света.”
Той заклейми преследването на мюсюлманитеахмадийци в Пакистан и каза „Мотото на
ахмадийците за любов към всички и омраза към
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никой е антидот за екстремистите джихадци.”
Туне Келам, член на Европейския парламент,
заместник-председател на групата „Приятели
на мюсюлманите-ахмадийци” 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 мюсюлманите-ахмадийци” 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 мюсюлманите-ахмадийци” 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 мюсюлманитеахмадийци 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 мюсюлманите-ахмадийци”
в Европейския парламент е била представена
на общността „Ахмадия”. Тук ви представяме
историческото обръщение отправено от Хазрат
Мирза Масрур Ахмадaбa, Халифатул Масих
V, председател на Световната мюсюлманска
общност „Ахмадия”.
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Ключът към мира – глобалното
обединение

Bismillahir-Rahmanir-Raheem – В името на Аллах,
Милостиявият, Милосърдният.
Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa
Barakatohu; уважеми 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
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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 Мухаммадса.
За съжаление за 1400-те години след времето
на Светия Пророкса, 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 Ахмадас от Кадиян, в съответствие
с пророчеството на Светия Пророк на Ислямаса.
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
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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
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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 подтискан 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 по-малко
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
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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
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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 Мухаммад SA. 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 Пророкса, когато изрича известните
си думи, че нито един чернокож човек не е подобър от белия и нито един бял не превъзхожда
чернокож. Нито европейците са по-велики 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
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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 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
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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.
Председателят на Европейския парламент,
Мартин Шулц, се среща с Негово Светейшество.
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 държавитечленки 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
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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
Мухаммадса. 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 подтисника, 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
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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.
Негово Светейшество води тихата молитва в
края на обръщението си.
Има много други въпроси, които бих искал
да засегна, но поради липсата 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 порано, 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.
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МОГАТ ЛИ МЮСЮЛМАНИТЕ ДА
СЕ ИНТЕГРИРАТ В ЗАПАДНИТЕ
ОБЩЕСТВА?
Джамия Баитур-Рашеед
хамбург, германия, 2012 г.

Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Месих Vaбa
произнася реч на събитие в Джамия Баитур-Рашеед

МОГАТ ЛИ МЮСЮЛМАНИТЕ ДА
СЕ ИНТЕГРИРАТ В ЗАПАДНИТЕ
ОБЩЕСТВА?
Бисмиллахир-Рахманир-Рахеем – В името на
Аллах, Милостивия, Милосърдния.
Уважаеми гости – Ассаламо Алаикум Ва
Рахматуллахе Ва Баракатоху – нека мирът и
благословиите на Аллах да бъдат с Вас.
Преди всичко бих искал да изразя моята
благодарност към всички гости, които приеха
нашата покана и уважиха събитието тази вечер.
Повечето от Вас са добре запознати с нашата
общност или имат дългогодишни приятелства и
познанства с мюсюлмани-ахмадийци. Сигурен
съм, че онези от Вас, които наскоро са се запознали
с общността „Ахмадия”, вече тая голямо желание
в сърцата си да научат повече за Джама’ат.
Вашето присъствие тук доказва, че вярвате, че
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няма опасност или заплаха в осъществяването
и поддържането на контакт с мюсюлманиахмадийци и посещението на техните джамии.
Истината е, че в днешната среда, където
по-голямата част от новините и репортажите
за Исляма са изключително негативни, тези
от Вас, които са немюсюлмани, лесно биха
се притеснили, че посещението в ахмадийска
джамия би им навлякло неприятности или дори
да Ви навреди. Но, както вече казах, фактът, че
Вие присъствате на това събитие доказва, че не
се страхувате от мюсюлманите-ахмадийци и не
ги считате за заплаха. Това показва, че уважавате
ахмадийците и вярвате, че са искрени и достойни
за уважение хора, като Вас и като по-голямата
част от населението.
Казвайки това, не изключвам възможността,
че може би някои от Вас, въпреки че са дошли
тук днес, продължават да таят резерви или
загриженост, че посещението им тук може да
има негативни последици. Възможно е да се
притеснявате, че ще седите до хора с екстремистки
наклонности. Ако някои от Вас имат подобни
страхове, то трябва да ги премахнете от сърцата си
веднага. Ние сме изключително бдителни в това
отношение. Ако човек с подобни наклонности се
опита да влезе в тази джамия или в нашия район,

ние ще предприемем решителни действия, за да
ги отстраним от сградата. Затова бъдете сигурни,
че сте в добри ръце.
Всъщност
Мюсюлманския
Джама’ат
„Ахмадия” е общност, в която, ако някой
от нейните членове някога, някъде прояви
екстремистки наклонности, наруши закона или
застраши мира, то той незабавно бива изключен
от нея. Ние сме длъжни да предприемаме
подобни действия от уважение към думата
„Ислям”, която буквално означава мир и
сигурност. Истинското значение на думата
„Ислям” се демонстрира от нашата общност.
Появата на това истинско олицетворение на
Исляма всъщност е предсказано в едно велико
пророчество, направено от основателя на Исляма,
Светия Пророк Мухаммадса преди повече от 1400
години. В пророчеството Светия Пророкса казва,
че ще дойде време, когато по-голямата част от
мюсюлманите ще забравят истинските и чисти
учения на Исляма. Според пророчеството, в
такъв момент Аллах ще изпрати един човек, като
Реформатор, Месия и Махди, който да установи
отново истинския Ислям по света.
Ние, Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия”,
вярваме, че основателят на нашата общност,
Хазрат Мирза Гулам Ахмадас от Кадиан, е тази
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личност, изпратена да изпълни пророчеството.
С милостта на Аллах, тази общност процъфтява
и се е разпространила в 202 страни по света.
Във всяка страна, месни хора от всякакъв
произход и етнос са приели ахмадийството.
Освен, че са мюсюлмани-ахмадийци, те
продължават да изпълняват своята роля на
верни поданици на съответните държави.
Няма никакво противоречие или конфликт
между тяхната любов към Исляма и любовта
към страната. Всъщност последователите и към
двете са преплетени и свързани помежду си.
Мюсюлманите-ахмадийци, където и да живеят,
са най-спазващите закона граждани в цялата
нация. Със сигурност мога да кажа, без сянка
на съмнение, че тези качества съществуват и в
мнозинството от членовете на нашия Джама’ат.
Благодарение на тези качества винаги,
когато мюсюлмани-ахмадийци мигрират от
една държава в друга или когато местни хора
приемат ахмадийството, ахмадийците никога
нямат никакви притеснения за интегрирането
си в техните нови общества или как ще
изпълнят ролите си спрямо задълбочаващите
се, всеобхватни национални интереси на
новоприетите народи. Където и да отидат,
ахмадийците обичат своите страна, както всеки

един гражданин трябва и ще прекарат живота си
в активно търсейки начини за подобряването и
прогреса на тяхната нация. Ислямът ни учи да
живеем живота си по този начин, като не само
лека застъпвайки това, а заповядвайки ни да
бъдем абсолютно верни и отдадени на страната,
в която пребивават.
Всъщност Светият Пророкса набляга особено
на това, че любовта към една нация е част от
вярата за всеки истински мюсюлманин. Когато
обичта към страната е основен елемент от
Исляма, как може един истински мюсюлманин
да проявява нелоялност или да предаде народа
си и по този начин да се откаже от вярата си?
По отношение на мюсюлманите-ахмадийци,
при нашите големи събития, всички членове
на общността, независимо дали са мъже, жени,
деца или възрастни, се изправят и дават клетва
пред Бог. В тази клетва те обещават да се откажат
от живота, богатството, времето и честта си не
само в името на тяхната религия, но и в името
на техните народи и държави. Затова, кой би
могъл да бъде по-лоялен гражданин от онзи, на
който постоянно му бива напомняно да служи на
нацията и който многократно е положил клетва
и става все по-готов да пожертва всичко в името
на вярата, държавата и нацията?
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Може да се появи въпрос в съзнанието на
някои хора, че тук, в Германия, мнозинството
мюсюлмани идват от Пакистан, Турция
и други азиатски страни и когато стане
нужда да се пожертват за страната си, те ще
предпочетат страната, от която произхождат
пред Германия. Така, че трябва да се изясни и
обясни, че когато едно лице придобие немско
или друго гражданство, той става пълноправен
гражданин на съответната държава. Поясних
това преди време, когато направих обръщение
към немския военен щаб в Кобленц. Обясних,
според Ислямските учения, какво трябва да се
случи, ако възникне ситуация, в която Германия
е въвлечена във война със страна, от която
произхождат имигрантите, които са станали
немски граждани. Ако имигрант чувства
привързаност към родната си страна и мисли,
че има опасност да пожелае или да причини
вреда на Германия, то тогава този човек трябва
незабавно да се откаже от гражданството си или
статута си на имигрант и да се завърне в родната
си страна. Но ако реши да остане, тогава Ислямът
не позволява никаква форма на нелоялност към
страната. Това е абсолютно и недвусмислено
учение. Ислямът не позволява никаква форма
на бунтовно поведение, нито да се заговорничи

срещу нацията – независимо дали е приета или
не – или да и навреди по някакъв начин. Ако
човек работи срещу държавата-осиновител или
й вреди, то той трябва да бъде третиран като враг
на държавата, като предател и трябва да бъде
наказан според законите.
Това изяснява ситуацията по отношение
на имигрантите мюсюлмани. В случай, когато
местен германец или лице от друга страна, което
е приело Исляма, е абсолютно ясно, че за него или
нея няма друг път освен да покажа абсолютна
лоялност към нацията си. Друг често задаван
въпрос е: какви действия трябва да предприемат
мюсюлманите, които живеят на Запад, когато
западна държава влезе във война с мюсюлманска?
За да отговоря на това трябва преди всичко да
спомена, че основателят на нашата общност,
Обещаният Месияас, е обяснил, че ние сега сме в
епоха, в която идва край на религиозните войни.
В историята има времена, когато са водени битки
между мюсюлмани и хора от други религии. При
тези битки целта на немюсюлманите е била да
убият мюсюлманите и да сложат край на Исляма.
При
повечето
войни
в
миналото,
немюсюлманите са предприемали първата
стъпка и така мюсюлманите не са имали избор
освен да защитават себе си и своята религия.
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Въпреки това Обещаният Месияас обяснява, че
подобни обстоятелства вече не съществуват,
защото в модерния свят няма правителства,
които да заклеймяват Исляма и да искат
неговото унищожение. Тъкмо обратното, има
много религиозна свобода в повечето западни
и немюсюлмански държави. Нашият Джама’ат
е изключително благодарен, че тази свобода
съществува и тя позволява на мюсюлманитеахмадийци да разпространяват посланието на
Исляма в немюсюлманските държави. Така те имат
възможност да представят истинските и красиви
учения на Исляма, които са за мир и хармония,
на западния свят. Без съмнение, благодарение на
религиозната свобода и толерантност, аз имам
възможност да стоя тук пред Вас днес и да Ви
представям истинския Ислям.
Ясно е, че днес не става въпрос за религиозни
войни. Единствената друга ситуация, която
може да възникне е когато държава с предимно
мюсюлманско население и държава с предимно
християнско население, или друга, са въвлечени
в нерелигиозна война. Как трябва един
мюсюлмански гражданин, живеещ в такава
държава, където преобладава християнството
или някоя друга религия, да реагира при подобни
обстоятелства? За да отговори на този въпрос,

Ислямът е предоставил златен принцип, който
е, че човек никога не трябва да става съучастник
в жестокост или потисничество. Ето защо, ако
бъде извършвана жестокост или потисничество
от мюсюлманска държава, то те трябва да бъдат
прекратени незабавно. Ако подобна жестокост
бъде извършвана от християнска държава, също
трябва да бъде спряно.
Как може един единствен гражданин да спре
своята държава от извършването на жестокост
и несправедливост? Отговорът на този въпрос
е много прост. В днешно време демокрацията,
като форма на управление, преобладава в
западния свят. Ако гражданин със справедливо
самосъзнание вижда, че неговото правителство
действа по репресивен начин, то той трябва да
повиши глас, да възроптае и да се опита да поведе
страната си по правилния път – или дори да
събере група от хора, които да се надигнат. Ако
гражданин вижда, че неговата страна нарушава
суверенитета на друга нация, той трябва да
обърне внимание на своето правителство на това
и да отправи своите възражения. Да се изправиш
и спокойно да изразиш загрижеността си не е акт
на бунт или въстание. Всъщност това е израз на
истинска любов към страната. Гражданин със
справедливо самосъзнание не може да гледа как
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репутацията на страната му бива опетнявана
или дори опозорявана пред международната
общественост и призовавайки страната си да
се опомни, той демонстрира своята любов и
лоялност към нея.
Що се отнася до международната общност
и нейните институции, Ислямът учи, че когато
страна бива несправедливо атакувана, другите
нации трябва да се обединят и да се опитат да
спрат агресора. Ако агресивната нация се опомни
и се оттегли, не трябва да й бъдат налагани
жестоки наказания и несправедливи решения,
като отмъщение или средство за извличане
на полза от ситуацията. Затова Ислямът дава
отговор и лек за всички възможни ситуации.
Същността на Ислямските учения е, че човек
трябва да разпространява мир, до такава степен,
че Светият Пророкса е определил мюсюлманина
за човек, от чиито ръка и уста не трябва да се
страхува никой мирен гражданин. Както вече
казах, Ислямът учи, че никога не трябва да
участваме в жестокост или потисничество. Това
е красиво и мъдро учение, което кара всеки
мюсюлманин да се държи с чест и достойнство
в държавата, в която живее. Няма съмнение, че
всички искрени и честни хора биха искали да
имат такива личности в техните общества.

Светият Пророк Мухаммадса е дал и друго
красиво учение на мюсюлманите, според което
да живеят живота си. Той учи, че истински
вярващият трябва винаги да търси нещо,
което да е чисто и добро. Той учи, че когато
мюсюлманин се натъкне на мъдри слова или
нещо благородно, той трябва да се отнася с него,
като с лично наследство. По този начин, както
един човек се стреми да придобие полагащото
му се наследство, мюсюлманите са научени,
че трябва да се стремят да получават и да
се възползват от мъдрия съвет и добротата,
където и да ги открият. Във времена, когато има
толкова много притеснения за интеграцията
на имигрантите, какъв красив и перфектен
ръководен принцип е това. Мюсюлманите са
учени, че за да се интегрират в техните местни
общества и да развият взаимно уважение, те
следва да се стремят да научат за добрите страни
на всяко едно общество, всеки регион, всеки град
и всяка страна. Не е достатъчно просто да се
запознаят с тези ценности, мюсюлманите трябва
да се стремят да ги приемат в живота си. Това
ръководно правило, което наистина внушава
сплотеност и дух на взаимно доверие и любов.
Всъщност кой може да бъде по-миролюбив от
истински вярващия, който освен да изпълнява
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изискванията на вярата си, се опитва и да приеме
всички добри страни на своето или на друго
общество? Кой може да разпространява мир и
сигурност повече от него?
Благодарение на средствата за комуникация,
които са на разположение днес, светът днес е
едно глобално село. Това е нещо, което Светият
Пророкса е предсказал преди 1400 години, когато
е казал, че ще дойде време, когато светът ще
стане едно цяло и разстоянията ще се съкратят.
Той е казал, че благодарение на бързите и
модерни средства за комуникация, хората ще
могат да виждат целия свят. Всъщност това е
пророчество от Свещения Коран, което той е
обяснил надълго и нашироко. По отношение на
това, Светият Пророкса учи, че когато дойде това
време, хората трябва да се стремят да научат и
да приемат с отворени обятия добрите неща
един за друг, по същия начин, по който търсят
изгубеното си имущество. С други думи, може да
се каже, че всички положителни неща трябва да
бъдат приети, като негативните трябва да бъдат
отбягвани. Свещеният Коран е обяснил тази
заповед, като казва, че истинският мюсюлманин
е този, който се радва на доброто и забранява
лошото. Имайки предвид всичко това, коя
държава или общество може да каже, че не може

да толерира или да приеме подобни обичащи
мира мюсюлмани или Исляма сред тях? Миналата
година имах възможността да се срещна с кмета
на Берлин и да му обясня, че Ислямът учи, че
не трябва да трябва да се отнасяме към всяка
една добра страна на нацията, като към своя
лична собственост. В отговор той каза, че ако се
ръководим от това учения, то няма съмнение,
че всички по света ще се хванат за ръце и ще ни
подкрепят.
Доста съм учуден и тъжен, когато чуя, че в
някои части на Германия има хора, които твърдят,
че нито мюсюлманите, нито Исляма имат
качествата да се интегрират в немското общество.
Разбира се, вярно е, че Ислямът, представен от
екстремисти или терористи, няма способността
да се интегрира в нито една държава или общество,
не само в Германия. Всъщност ще дойде време,
когато гласовете на противниците на такива
екстремистки идеологии ще се въздигнат високо
дори и в мюсюлманските страни. Независимо
от това, истинският Ислям, който беше донесен
от Светия Пророкса, със сигурност винаги ще
привлича искрени и почтени хора към себе си. В
тази епоха, за да се съживят истинските учения,
Аллах изпраща Обещания Месияас в служба
на Светия Пророкса и така неговата общност
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практикува и проповядва истинското послание
на Исляма.
Нека да е ясно, че никой не може несправедливо
да твърди, че истинския Ислям не може да се
интегрира в никое общество. Истинският Ислям
е този, който разпространява праведност и
доброта и отбягва всякакви форми на злото.
Истинският Ислям учи мюсюлманите да спират
жестокостта и злото, където и да съществуват.
Така въпреки всички въпроси са неуспеха при
интегрирането, истинският Ислям естествено
привлича обществото към себе си, като магнит.
Ислямът учи, че човек не трябва да се стреми
да има или да желае мир за себе си, а трябва да
положи усилия за разпространяване на мир и
хармония към другите хора, които таят същият
копнеж и в себе си. Това безкористно отношение
е начинът да се установи мир по света. Има ли
общество, което няма да оцени подобни учения
и няма да одобри подобен подход? Разбира се,
едно добро общество никога няма да желае
безнравствеността и злото да се разпространят в
него и никога не би се противопоставило на това
да бъдат насърчавани добротата и мира.
Когато трябва да се дефинира думата „доброта”,
е възможно да има разлики в определението
между религиозен и нерелигиозен човек. Сред

аспектите на добротата и добродетелността, за
които говори Ислямът, има два общи добродетели,
чрез които се изразяват всички други
добродетели. Единият е правото, което държим
на Всемогъщия Аллах, а другото е правото,
което дължим на човечеството. Въпреки, че има
разлика в определението по отношение на един
аспект между религиозен и нерелигиозен човек;
по отношение на другия аспект, който е правото
на човечеството, разлика няма. Правата, които
дължим на Аллах са свързани с поклонение и
всички религии насочват техните последователи
спрямо това. По отношение на правата към
човека, име нещо, на което и религиите, и
обществата образоват човечеството. Ислямът
ни учи в дълбочина и с подробности за правата
на човечеството и да покрия всички негови
учения сега ще бъде невъзможно. Обаче ще
спомена няколко важни права установени от
Исляма, които са необходими за се развива мира
в обществото.
Ислямът учи, че трябва да уважаваш и да се
грижиш за чувствата на хората. Това включва
религиозни чувства и чувствата на другите
по отношение на общосоциални проблеми.
Един път, за да защити религиозните чувства
на един евреин, Светият Пророкса застанал на
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страната на евреина, след като той спорил с един
мюсюлманин. За да пощади чувствата на евреина,
Светият Пророкса смъмрил мюсюлманина,
казвайки, че не трябва да твърди, че Светият
Пророкса е по-велик от Мойсей, въпреки, че е
знаел, че той е представил последната книга
със закони. Това е начинът, по който Светият
Пророкса се погрижил за чувствата на другите и
въдворил мир в обществото.
Друго велико учение на Исляма изисква
изпълнението на правата на бедните и нуждаещите
се хора. За да се постигне това, той учи, че хората
трябва да търсят възможности, чрез, които
да бъде подобрено социалното положение на
нуждаещите се слоеве от обществото. Трябва да се
стремим да помагаме на хората в неравностойно
положение по безкористен начин и никога не
трябва да ги експлоатираме по никакъв начин.
За съжаление в днешното общество, където се
създават проекти и възможности за „помощ”
на хора в неравностойно положение, те често са
базирани на система за кредитиране, където се
начислява лихва. Например, студентите често
получават заеми, за да им помогнат да завършат
своето образование или хора вземат заеми, за
да започнат бизнес, но им отнема години, дори
десетилетия, за да ги изплатят. И ако след години

на борба удари икономическа криза, те могат да
се върнат на първоначалното ново на дълг или в
още по-лошо финансово състояние. Ставали сме
свидетели или пък сме чули за безброй подобни
примери през последните няколко години,
когато много части на света бяха измъчвани от
финансова криза.
Често се отправят твърдения срещу Исляма,
че третира жените по нечестен и неравностоен
начин. Обаче това твърдение е напълно
неоснователно. Ислямът е дал на жените
достойнство и чест и давам примери за това.
Ислямът дава право на жената да се разведе със
съпруга си заради лошо поведение във време,
когато жените са били смятани за притежание
или вещ. Едва в началото на миналия век
развиващият се свят е дал това право на жените.
Освен това Исляма е дал правото на наследява
във време, когато жените са считани, че нямат
никакъв статут или стойност. Това право е било
предоставено на жените в сравнително ново
време. Ислямът също дава право и на съседите.
Коранът дава подробни указания за това кой
представлява ближния си и какви са неговите
права. Съседите включват тези, които седят до
теб, къщите наблизо, включително тези, които
познаваш и дори тези, които не познаваш; в
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действителност това включва четиридесетте
къщи около Вас. Това включва, като Ваши съседи,
и тези, с които пътувате и ни е заповядано да
се грижим за тях. На това право е наблегнато
толкова много, че Светият Пророкса е казал, че
мисли, че е възможно съседите да бъдат включени
в предписаните наследници. Всъщност Светият
Пророкса е стигнал до там да каже, че човек, от
който съседът му не е в безопасност, не може да
се нарече вярващ или мюсюлманин.
Друга заповед на Исляма за благосъстоянието
на другите изисква всички страни да помагат
и да се подкрепят едни други в изпълнението
на задължението да се помага на слабите и
уязвимите да се изправят и да подобрят статуса
си. По този начин, за да изпълни ролята си
и за да изпълни тези учения, мюсюлманския
Джама’ат Ахмадия осигурява основно и висше
образование в бедните и нуждаещите се части на
света. Ние изграждаме и поддържаме училища,
осигуряваме стипендии и финансиране на учени
за висше образование, така че тези, които са
лишени да стигнат до позиция, където да могат
да си стъпят на краката.
Друга заповед на Исляма е тази, че човек
трябва да изпълнява всички свои обещания и
споразумения. Това включва всички обещания,

които са направени на някого и също така
изисква мюсюлманите да спазват и обещанието
си за вярност към страната си, като граждани. За
това вече говорих вече по-рано.
Това са само няколко неща, които споменах,
за да Ви покажа до каква степен Ислямът е
състрадателна и любяща религия. Много е тъжно,
че със същата сила, с която Ислямът проповядва
и насърчава мира в света, неговите опоненти или
тези, които не са запознати с неговите истински
учения, отправят неоснователни обвинения
срещу него. Както вече казах, в тази епоха на
мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” се пада да
разпространява и показва истинското послание
на Исляма. В тази връзка бих искал да помоля
тези, които отправят обвинения срещу Исляма,
основани на действията на малка част от
мюсюлманите, да държат отговорни тези лица, но
да не използват тези несправедливи примери, за
да клеветят и дискредитират истинските учения
на Исляма.
Не трябва да смятате ученията на Исляма
за опасни или за заплаха за Германия или за
друга страна. Не трябва да се притеснявате
дали мюсюлманите могат или не могат да се
интегрират в немското общество. Както вече
казах, разликата при Исляма е, че той учи
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мюсюлманите да приемат всички добри неща и
следователно няма съмнение, че мюсюлманите
могат да се интегрират и живеят във всяко
общество. Ако някой върши противното на това,
то той е мюсюлманин по име, но не е последовател
на истинските учения на Исляма. Разбира се, ако
от мюсюлманите се иска да направят нещо, което
не е правилно или им е казано да не съобразяват
с инструкциите на Свещения Коран, свързани с
принципите за скромност, святост на религията
или да действат несправедливо, те не могат да
направят подобно нещо. Но тези въпроси не са
свързани с интеграцията, а са въпрос на лична
религиозна свобода.
Нарушаването на религиозната свобода
не е въпрос, срещу който се изправят само
мюсюлманите, а всички искрени и честни хора се
изправят и говорят срещу нея и открито заявяват,
че нито правителството, нито обществото трябва
да се намесва в личната религиозна свобода.
Моля се Германия, както и всяка друга страна,
която се е превърнала в дом на хора от различни
националности и култури, да покаже найвисоките стандарти за толерантност и зачитане
на чувствата и настроенията на другите. По
този начин те могат да станат носители на
стандарт за тези, които показват взаимна любов,

привързаност и мир. Това ще бъде средство за
гарантиране на траен мир и сигурност по света,
така светът може да бъде спасен от разрухата,
която се е запътила към нас, като резултат от
пълната липса на взаимна толерантност.
Заплахата от ужасяващо разрушение е
надвиснала над нас и за да се спасим от подобно
опустошение, всяка страна и всеки човек,
независимо дали е религиозен или не, трябва
да стъпва много, много внимателно. Нека всеки
човек по света да осъзнае тази реалност. Накрая
бих искал да благодаря още веднъж на всички Вас,
че отделихте от Вашето време, за да присъствате
и да чуете това, което имах да Ви кажа днес.
Благодаря Ви много.
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ИСЛЯМЪТ—
РЕЛИГИЯ НА МИРА И
СЪСТРАДАНИЕТО
сграда на Парламента
Лондон, Великобритания, 2013 г.

Хазрат Халифатул Месих Vaбa бива
приветстван в Камарата на общините от
Рт Хон Ед Давеь МП
Лондон, 11 юни 2013 г.

Заместник министър-председателят, Рт Хон Ник
Клегг в дискусия с Хазрат Халифатул Месих Vaбa,
Камарата на Общинте, Лондон

Министърът на вътрешните работи, Рт Хон
Тхереса Маь с Хазрат Халифатул Месих Vaбa,

Външният министър Рт Хон Дъглас Александър
с Хазрат Халифатул Месих Vaбa,

Рт Хон Ед Давеь МП с Хазрат Халифатул Месих
Vaбa,

Рт Хон Ед Давеь МП ескортира Хазрат Халифатул Месих
Vaбa чрез Вестминстер Халл, Камарата на общините,
Лондон, 11-ти юни 2013 г.

Хазрат Халифатул Месих Vaбa, произнася историческия си реч пред
парламентаристите, ВИП и дипломатите в Камарата на общините,
Лондон, 11 юни 2013 г.

Предговор

Обръщение отправено от Негово Светейшество,
Мирза Масрур Ахмад, Халифатул Месих Vaбa,
Глава на Световната мюсюлманската общност
„Ахмадия” от 11 юни 2013 г. на събитие в чест на
стогодишнината на Мюсюлманската общност
„Ахмадия” в Обединеното кралство, състояло се
в сградата на Парламента в Лондон. Тържествата
по случай стогодишнината бяха уважени от 68
изтъкнати личности, сред които 30 членове на
парламента, 12 членове на Камарата на лордовете,
включително 6-ма министри от Кабинета и 2-ма
министри. Различни медийни организации,
включително BBC, Sky TV и ITV, присъстваха,
за да отразят събитието. Присъстваха, също
така, Държавния секретар по енергетиката и
климатичните промени, уважаемия министър

192

световните кризи и пътят към мира

Ед Дейви, заместник министър-председател я,
уважаемия Ник Клег, министъра на вътрешните
работи, уважаемата Тереза Мей, министъра
на външните работи, уважаемия Дъглас
Александър,
председателя на Комитета по
вътрешните работи , уважаемия Кийт Ваз и члена
на парламента за Мичъм и Морден, уважаемия

ИСЛЯМЪТ – РЕЛИГИЯ НА МИРА И
СЪСТРАДАНИЕТО

Бисмиллахир-Рахманир-Рахеем (в името на
Аллах, Милостивия, Милосърдния)
Всички изтъкнати гости, Ассаламо Алаикум
Ва Рахматуллахе Ва Баракатоху – нека мирът и
благословиите на Аллах да бъдат с Вас.
Преди всичко бих искал да благодаря на
онези приятели на Мюсюлманската общност
„Ахмадия”, които при стогодишнината на нашата
общност в Обединеното кралство, бяха така
добри да организират това събитие с сградата
на парламента, като начин да изразят своето
приятелство и близки отношения с нас. Също
така бих искал да благодаря на всички гости,
които присъствайки тук днес, гарантират успеха
и значимостта на това събитие. Поласкан съм, че
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много от Вас са тук с нас днес и са предпочели
това събитие пред други и ангажименти и срещи.
В отговор на жеста, освен моята сърдечна
благодарност и признателност, бих искал да
кажа, че искрено се надявам и се моля всички
отдели и служители в тази красива, голяма
сграда да имат възможност да изпълнят правото
си да служат на тази страна и на нейния народ.
Също така се надявам, че те са в състояние да
работят по най-добрия начин за стимулиране на
добрите отношения с другите нации, да действат
справедливо и да вземат решения, които са в полза
на всички страни. Ако този дух се възприеме,
то след това ще можем да берем най-добрите
плодове на любов, привързаност и братство и ще
спомогнем света да се превърне в истински рай
на мир и благоденствие.
Това мое желание и молба е споделено
от всички мюсюлмани-ахмадийци, защото
вярваме, че е необходимо да изпитваме голяма
любов към страната си и към човечеството като
цяло. Всъщност ахмади мюсюлмани вярваме,
че любовта към родината е основна част от
вярата, защото основателя на Исляма, Светия
Пророк Мухаммадса го е заявил категорично
и сме учени на това. Така искам да изясня, че
всеки един мюсюлманин-ахмадиец, който е

британски поданик, независимо дали е роден тук
или е имигрант, е напълно верен на тази страна
и изпитва искрена любов към нея. Ние желаем
само напредъка и благоденствието на тази велика
нация.
Броят на хората от други националности,
които се живея в Обединеното кралство е
доста голям и представлява около 14-15% от
общото население на тази страна. И така, не
мога да продължа, без да спомена и да похваля
добросърдечността и толерантността на
британците за начина, по който са приели
имигрантите като членове на страната и са
им позволили да станат част от британското
общество. В този смисъл тя се превръща в
морален дълг на тези хора, които са дошли да
се установят тук, да се докажат като предани
граждани на тази страна и трябва да подкрепят
правителствата в усилията му за справяне с
всички форми на безредици и спорове. Що се
отнася до Мюсюлманската общност”Ахмадия,
нейните членове спазват този принцип, в която
и страна да пребивават.
Както Вие е известно ние в монета честваме
стогодишнината на Мюсюлманския Джа’амат
„Ахмадия” в Обединеното кралство. Тези 100
години доказват факта, че членовете на общността
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„Ахмадия” винаги са изпълнявали задълженията
си да бъдат верни на тяхната страна и винаги са
странели от всякакви форми на екстремизъм,
бунт и безредици. В действителност основната
причина за тази преданост и любящ подход се
дължи изцяло на факта, че Мюсюлманската
общност„Ахмадия” е истинска ислямска
религиозна общност. Нашата общност се
отличава с това, че постоянно представяме
истинските и мири учения на Исляма на хората
по света и се стремим тези истински учения да
бъдат приети като истинския ислям.
С тези няколко встъпителни думи бих искал
да Ви въведа към основната тема на моето
обръщение. Нашата секта е знаменосец на мир,
смирение и хармония и ето защо нашето мото е
„Любов към всички, омраза към никого”. Въпреки
факта, че някои немюсюлмани ни познават или
имат близки връзки с нас, те са много изненадани
Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” приписва
своето послание за мир и братство директно
на Исляма. Причината за тяхната изненада и
шок е, че виждат много други така наречени
ислямски школи и организации да действат
и говорят да говорят по напълно различен
начин и да разпространяват съвсем различно
послание. За да обясня тази разлика, нека стане

ясно, че ние, ахмади мюсюлмани вярваме, че
в тази ера понятието за „Джихад на меча” е
напълно погрешно и трябва да бъде отхвърлено,
докато някои други мюсюлмански школи го
разпространяват или дори практикуват. Техните
вярвания са довели до много екстремистки и
терористични организации възникващи сред
мюсюлманите по целия свят.
Това не са просто възникващи групи, но
ние, също така, смятаме, че определени лица
се възползват и действат чрез тези погрешни
вярвания. Най-пресният пример за това беше,
разбира се, бруталното убийство на невинен
британски войник на улицата в Лондон. Това беше
атака, която нямаше нищо общо с истинските
учения на Исляма, а напротив, Ислямските
учения категорично заклеймяват подобни
действия. Подобни зли кроежи ясно показват
разликата между истинските учения на Исляма
и погрешно изтълкуваните такива, които някои
мюсюлмани практикуват поради техните скрити
мотиви. Също бих искал да кажа, че реакцията
на някои месни групи не е правилна и може да
унищожи мира в обществото.
Какви доказателства има в подкрепа на
нашето твърдение, че това в което вярваме
по отношение на Ислямските учения е вярно?
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Основният момент е, че използването на меч или
сила е позволено, само когато се води религиозна
война срещу Исляма. С днешния свят никой, било
то държава или религия, не обявява физическа
война на Исляма като религия. Следователно не
е справедливо, по никакъв начин, мюсюлмани
да нападат други страни в името на религията,
защото това ясно нарушава ученията на Корана.
Коранът разрешава сила да бъде използвана
само срещу онези, които воюват и вдигат своя меч
срещу Исляма. Друг важен момент е, че ако някой
гражданин има за цел да навреди на страната
или на съгражданите си под някаква форма, то
е очевидно, че той действа против ученията на
Исляма. Светият Пророк Мухаммадсa казва, че
този, който пролее кръвта на невинен човек, не
е мюсюлманин. Светият Пророкса е заклеймявал
такива хора като слабо вярващи и грешници.
Сега бих искам да обърна внимание на
някои други аспекти на Исляма, които доказват
колко наистина просветени и чисти са неговите
учения. Ще обясня, че някои така наречени
мюсюлмански групи представящи Исляма, не
представляват истинските учения на Исляма
под никаква форма. Ще стане ясно, че техните
действия са продиктувани от единственото
желание да изпълнят своите интереси, чрез

лъжливо използване на името на Исляма, за да
оправдаят изпълнените си с омраза актове.
Ислямът отделя голямо внимание на
значението на религиозната толерантност, че би
било невъзможно да намерите толкова високи
стандарти другаде. Други хора са склонни
да вярват, че след като другите религии са
доказано фалшиви, те са неспособни да докажат
истинността на тяхната религия. Подходът
на Исляма е много различен, защото учи, че
докато ислямът е истинска религия изпратена за
цялото човечество, истината е, че всички божии
пророци бяха изпратени на всички хора и народи
по света. Това ясно се споменава в Корана. Аллах
е казал, че всички пророци са били изпратени
от Него с учения за любов и привързаност и
затова всички истински мюсюлмани трябва да
ги приемат. Никоя друга религия не е толкова
приема толкова охотно и не хвали толкова
открито всяка вяра и всеки народ, както Исляма.
Защото мюсюлманите вярват, че пророците
са били изпратени на всички хора и на всички
народи, не могат дори и да си помислят да смятат,
че са фалшиви. Затова мюсюлманите не могат да
си позволят да не уважават, да се присмиват или
обиждат някой от божиите пророци, нито могат
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да нараняват чувствата на последователите на
някоя друга религия.
Но, за съжаление, отношението на някои
немюсюлмани е точно обратното. Те не пропускат
възможност да се подиграят жестоко и оклеветят
Основателя на Ислямасa и по този начин
сериозно нараняват чувствата на мюсюлманите.
Ние наистина желаем религиозна толерантност
и взаимно разбирателство, поради нашата вяра.
За съжаление обаче, когато определени хора си
играят чувствата на мюсюлманите, това кара
някои така наречени мюсюлмани да реагират на
провокацията по съвсем погрешен и безотговорен
начин. Тяхната реакция и отговор няма връзка с
истинските учения на Исляма и със сигурност ще
откриете, че нито един мюсюлманин-ахмадиец,
колкото и да е провокиран, никога няма да
реагира по такъв негативен начин.
Друго грубо твърдение изречено срещу
Основателя на Ислямасa и Корана е, че са дали
учения за екстремизъм и насърчава използването
на сила за разпространение на посланието на
Исляма. За да се оцени това твърдение и да се
потърси истината, трябва да се обърне към самия
Коран. Всемогъщият Аллах казва:

със сигурност всички, които са на земята
биха повярвали заедно. Даваш ли тогава
сила на хората да станат вярващи? (Гл.
10:стих 100)
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„И ако твоят Бог е изпълнил волята Си,
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Този стих ясно заявява, че Бог, като притежател на всички сили, би могъл лесно да накара
всички хора да приемат една и съща религия,
но вместо това Той е дал свобода на хората да
избират – да вярват или да не вярват.
И така, ако Бог е дал на човечеството
свободата на избор, тогава как би могъл Светият
Пророк Мухаммадсa или някой от неговите
последователи да придума или принуди някой да
стане мюсюлманин? Всемогъщият Аллах посочва
в Корана:
„Това е истината от вашия Бог, затова
оставете вярващите да вярват, а
невярващите да се лутат” (Гл. 18:стих 30)
Това е истината на Исляма. Това е истинското
учение. Ако човек желае, той е свободен да
приеме Исляма, но ако сърцето им е затворено,
те са свободни да го отхвърлят. За това Исляма е
изцяло против принудата и екстремизъм, тъкмо
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обратното, той защитава мира и хармонията
на всички нива в обществото. Не е възможно
Исляма да учи на насилие и принуда, защото
истинското значение на думата „Ислям” е
живот в мир и осигуряване на мир за другите.
Независимо от това, когато нашите религиозни
чувства са охулени, това ни причинява огромна
болка и мъка. Всяка проява на неуважение към
Светия Пророк Мухаммадсa пронизва и ранява
нашите сърца.
Основателят на Ислямасa е този, който е
развил любовта към Бог и любовта към всички
негови създания в нашите сърца. Той вкорени
и затвърди любовта и уважението към цялото
човечество и към всички религии в нас. Какво
по-голямо доказателство за мирните учения
на Исляма могат да бъдат представени освен
отговора даден от противниците на Светия
Пророксa, когато той проповядвал и предавал
посланието на Исляма на тях. Те не казали, че
канейки ги да се присъединят към Исляма Светия
Пророксa ги е карал да извършват жестокости
и злодеяния. Те по-скоро отговорили, че ако се
налага да приемат ученията на Светия Пророксa,
тяхното благосъстояние и положение биха били
застрашени или ограбени от безмилостни хора,
защото Светия Пророксa е наблегнал само на

мира и хармонията. Те признават със страх, че
ако приемат Исляма, съседните племена и народи
ще се възползват и ще ги унищожат. Накратко,
ако Исляма защитаваше насилието и ако
призоваваше мюсюлманите да вдигната мечовете
си и да започнат война, то тогава неверниците не
биха дали тази обосновка. Те не биха казали, че
тяхното нежелание да приемат Исляма е поради
страх, че неговите учения за мир биха довели
до тяхната гибел в ръцете на другите народи по
света.
Свещения Коран заявява, че един от
атрибутите на Всемогъщия Бог е „Салам”, което
означава, че Той е „Източникът на мир”. Следва,
че ако Бог наистина е „Източникът на мир”,
тогава Неговия мир трябва да направлява всички
Негови създания и цялото човечество, а не да
бъде ограничен до определена група от хора. Ако
Божият мир бе предназначен да защитава само
някои хора, тогава не може да бъде казано, че Той
е Бог на целия свят. Всемогъщия Аллах отговаря
на това питане в Корана. Аллах казва:
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„Повтаряйки „О, Боже мой!” се кълна,
че тези са хора, които няма да повярват.
Затова отдели се от тях и кажи „Мир” и
скоро те ще узнаят.” (Гл. 43, стих 89-90)
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Тези думи показват, че Светият Пророк
Мухаммадсa е донесъл учение, което е източник
на прошка и състрадание за всички хора , като
по този начин е средство за мир за цялото
човечество. Този стих също показва, че в отговор
на посланието на Светия Пророксa , неговите
противници не само са отхвърлили неговите
учения, но й са му се присмели и обидили.
Дори са отишли още по-далеч и са отвърнали
с враждебност и са създали безредици и
конфликти. При всичко това Светия Пророксa
отправил молба към Бог за следното:
„Искам да ги даря с мир, но те не ми отвръщат
с мир. Оставяйки ги настрана, те искат да ми
причинят болка и мъка.”
В отговор Аллах го утешил с думите:
„Не обръщай внимание на това което правят
и се отвърни от тях. Твоята единствена задача
е разпространиш и установиш мир по света.
Трябва да отвърнеш на тяхната омраза и
насилие, казвайки им просто „Мир на вас” и да
им кажеш, че си им донесъл мир”
По този начин Светия Пророксa е прекарал
целия си живот разпространявайки мир по света.
Това е била неговата благородна мисия. Със
сигурност ще дойде ден, когато хората по света
ще осъзнаят и ще разберат, че той не е донесъл

учение за екстремизъм. Те ще осъзнаят, че той
единствено е донесъл послание за мир, любов и
доброта. Освен това, ако последователите на този
благороден пратеник, също така отговорили на
жестокостите и несправедливостите по същия
любящ начин; тогава без съмнение тези, които
повдигат възражения срещу великите учения
на Исляма, един ден ще се убедят в неговата
истинност и красота.
Мюсюлманския Джама’ат „Ахмадия” следва
и живее според тези учения. Това са ученията за
разбирателство, приемственост и състрадание,
които насърчаваме и разпространяваме
по всички краища на света. Ние следваме
историческия и безпрецедентен пример на
доброта и благосклонност на Светия Пророк
Мухаммадса след години на изтърпени горчиви и
ужасни жестокости и преследвания, той е успял
да се завърне победоносно на улиците в Мека.
Години наред на него и на неговите последователи
им е бил отказван достъп до основни неща като
храна и вода и те са прекарали много дни глад
и страдание. Много от неговите последователи
са били атакувани и някои са били убити по
възможно най-варварския и безмилостен начин,
който човек не може дори и да си представи.
Дори възрастните, жени и деца мюсюлмани
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не са били пощадени, а напротив, те също са
били третирани по най-безмилостния начин.
И все пак, когато Светият Пророксa се завърнал
триумфално в Мека, той не търсел отмъщение.
Вместо това той обявил, че:
„Няма да има наказание за никой от вас,
защото съм ви простил на всички. Аз съм
посланик на мир и любов. Имам голямото
познание, че Аллах е „Източник на мир” - Той
не този Единственият, който дарява мир. Затова
ви прощавам всички минали прегрешения и ви
давам гаранция за мир и сигурност. Свободни
сте да останете в Мека и свободно да изповядвате
религията си. Никой няма да бъде принуждаван
или притискан по какъвто и да било начин.”
Някои от най-непримиримите неверници
напуснали Мека, страхувайки се от наказания,
защото са знаели, че са преминали границата
в жестокостта си към мюсюлманите. Обаче,
виждайки този ненадминат акт на състрадание
и доброта и това уникално проявление на мир
и хармония, близките на тези неверници им
пратили вест да се върнат. Те били информирани,
че Светия ПророкSA не изисква нищо друго
освен мир и сигурност и затова се завърнали в
Мека. Когато те, които били преди най-върлите
противници на Исляма, видели с очите си

благоволението и милостта на Светия Пророксa,
приели Исляма по собствена воля.
Това, което казах е част от писаната
история и мнозинството от немюсюлманските
историци и ориенталисти също свидетелстват
за истинността му. Това са истинските учения на
Исляма и това е благородния пример на Светия
Пророк Мухаммадсa. Затова да се заклеймяват
Исляма и неговия основател като жестоки и
да се повдигат обвинения срещу тях е жестока
несправедливост. Няма съмнение, е ако има
отправени подобни твърдения, те са на напълно
погрешни.
Ще кажа още веднъж, че днес нашата общност,
Мюсюлмански Джама’ат „Ахмадия”, е тази
която следва и живее според първоначалните и
миролюбиви учения на Исляма.
И ще кажа още веднъж, че злонамерените,
изпълнени с омраза деяния, извършени от
екстремистки организации или отделни лица,
нямат абсолютно никаква връзка с истинските
учения на Исляма.
Истинската справедливост изисква скритите
интереси на отделни лица или групи да не бъдат
приписвани на ученията на дадена религия.
Подобни действия не трябва да бъдат използвани
като оправдание за несправедливи критики към
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никоя религия или нейния основател. В днешно
време има спешна нужда от установяване на
световен мир хармония, всички народи трябва да
покажат взаимно уважение един към друг, както
и към различните религии. В противен случай
алтернативите са ужасяващи.
Светът се е превърнал в глобално село
и липсата на взаимно уважение и неуспеха
в постигането на мир няма да нарани само
един район, град или държава, а ще доведе до
унищожението на целия свят. Всички ние сме
наясно с ужасяващите разрушения причинени
от последните две световни войни. Благодарение
на действията на определени страни, налице са
признаци за задаваща се трета световна война.
Ако избухне световна война, тогава и Западния
свят също ще бъде дълбоко засегнат от сериозните
и опустошителни последици. Нека се спасим от
подобно унищожение. Нека спасим бъдещите
поколения от опустошителните последици на
войната. Очевидно най-ужасяващият вид война
ще бъде ядрената със сигурност пътят по който
е поел светът днес води към реална заплаха
от нейното избухване. За да предотвратим
подобен изход трябва да възприемем методите
на справедливост, почтеност и честност и заедно
да постиснем и спрем тези групи, които желаят

омраза и които желаят да унищожат мира във
света.
Надявам се и се моля Всемогъщият Бог да
даде възможност на великите сили да поемат
отговорностите си, да изпълнят задълженията
си и да положат това усили по най-справедливия
начин –Амин. Преди да завърша, бих искал да
благодаря още веднъж за това, че отделихте
време да присъствате тук днес. Нека Аллах да Ви
благослови. Благодаря Ви много.
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световен мир-критичната
нужда на веремето
Националния парламент на Нова Зеландия,
Уелингтън, Нова Зеландия, 2013 г.

Хон Канвалйит Сингх Бакши (МП)
получава Свешения Коран от Хазрат
Халифатул Месих Vaбa

Хазрат Халифатул Месих Vaбa произнася реч в в
Голямата зала, Нова Зеландия парламент, 4-ти
ноември, 2013 г.

Иранския посланик Сейед МаджидТафреши
Кхаменех се среща с Хазрат Халифатул Месих
Vaбa

Дет. Ракеш Наидоо се среща с Хазрат
Халифатул Месих Vaбa в представителството
на комисаря на полицията в Нова Зеландия

Хазрат Халифатул Месих Vaбa води мълчалива
молитва при приключването на официалната
церемония в Голямата зала, Нова Зеландия
парламент

Др. Цам Цалдер МП се среща с Хазрат
Халифатул Месих Vaбa

Хон Канвалйит Сингх Бакши (МП) с Хазрат Халифатул Месих Vaбa
и неговата ентураж пред Нова Зеландия парламент

Предговор

Председателят на Мюсюлманската общност
„Ахмадия”, Хазрат Мирза Масрур Ахмадаба,
Халифатул Месих 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, Халифааба на
Обещания Месияас 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
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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
Ахмадаба 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.

СВЕТОВЕН МИР –
КРИТИЧНАТА НУЖДА НА ВРЕМЕТО

Bismillahir-Rahmanir-Rahim – В името на Аллах,
Милостивият, 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
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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.
С тези думи на благодарност бих искал да
продължа напред към основната част на моето
обръщение и да кажа няколко неща за красивите
учения на Исляма. Ще говоря по този въпрос,
който според мен е критичната нужда на
сегашното време – и това е установяването на
световен мир. От светска гледна точка много от
Вас, и политици и правителство, заедно полагате
усилия за постигането на мир. Вашите усилия
ще бъдат движени от добри намерения и ще
се радвате на успех. Също така, през годините

Вашето правителство ще съветва 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 държави, но и също
така е източник на изключителна опасност за
останалата част от света.
Ние никога не трябва да забравяме горчивия
опит от двете световни войни, които се случиха
през последното столетие. Разрушението, което
предизвикаха, особено Втората световна война,
бяха безпрецедентни. Само чрез употребата
на конвенционални оръжия гъсто населени и
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процъфтяващи градове бяха напълно разрушени
и оставени в абсолютна разруха, а милиони 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.
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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 найужасното 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:
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„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
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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.
Вашите лидери и политици са пазители
на нацията. Те са отговорни за безопасността
на страната и за нейния непрестанен прогрес

и благоденствие. И затова е важно винаги
да имат предвид критичния момент, в който
опустошението и разрухата от местни войни
може да се разпространи надалеч. Ние трябва
да бъдем благодарни на Бога, който наскоро
дари с разум и мъдрост някои от Великите
сили, които осъзнаха, че трябва да предприемат
действия, за да спрат войната и да предотвратят
пълното унищожение, което би последвало.
Най-постоянен в усилията си за възпиране на
другите Велики сили от нападения над Сирия бе
президентът на Русия. Той даде да се разбере, че
всички страни, независимо големи или малки,
трябва да се чувстват еднакво застрашени.
Той също така каза, че ако изискванията за
справедливост не са удовлетворени и ако другите
нации отидеха на война самостоятелно, то тогава
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 страничленки на Съвета за сигурност към ООН трябва
да бъде прекратено веднъж завинаги, за да може
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да има справедливост и равнопоставеност за
всички народи.
Миналата година имах възможността да
изнеса реч в Капитолия във Вашингтон, окръг
Колумбия. Публиката включваше множество
сенатори, конгресмени, представители на
мозъчни тръстове и много други образовани
хора от различни области. Аз ясно им заявих, че
изискванията за справедливост са изпълнени,
само когато всички страни и всички хора са
третирани еднакво. Казах им, че ако искат да
подчертаят разликите между големите и малки
страни, богатите и бедни нации и ако искат
да поддържат несправедливото право на вето,
то тогава постоянно ще има безпокойство и
тревога. Всъщност тази тревога вече започна да
се проявява по света.
И също така, като председател на Световната
мюсюлманска общност „Ахмадия”, е мое
задължение да привличам вниманието на света
към установяване на мир. Считам 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.
Освен това, основателят на Исляма, Светия
Пророк Мухаммадса е учил своите последователи
винаги да дават „салаам”, което значи винаги да
рзпространяват посланието за мир. Ние знаем от
неговия благословен пример, че той ще призове
към мир всички немюсюлмани, били те евреи,
християни или хора с други религии и вярвания.
Той е постъпил така, защото е разбирал, че всички
хора са част от Божието творение и защото едно
от Божиите имена е „Източник на мир” и затова
той желаел мир и сигурност за цялото човечество.
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:
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„Всички вие, които вярвате! Бъдете
твърди в името на Аллах, като
свидетели на справедливостта; и не
позволявайте хорската враждебност да
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ви подбужда да действате по друг начин,
освен справедливия. Бъдете винаги
справедливи, това е най-близо до правдата.
И се страхувайте от Аллах, защото Аллах
знае какво вършите.”

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
правите.” (Глава 4, стих 136)

И така, в този стих Коранът очертава найвисоките възможни стандарти за справедливост.
Тази заповед не оставя место за хора, които
наричат себе си мюсюлмани и въпреки това
извършват зверства и жестокости. Нито оставя
место за критики от страна на тези хора, които
смята или искат да представят Исляма, като
жестока и екстремистка религия. Коранът
допълнително определя най-високите стандарти
за справедливост и честност. Той не само е
справедлив, но и защитава равенството до такава
степен, че заявява:

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
Мухаммадса е действал според тези учения и ги
е разпространявал по всички краища на света.
И сега в тази епоха, истинския последовател
на Светия Пророкса, който е основателят на
Мюсюлманския джама’ат „Ахмадия”, Хазрат
Мирза Гулам Ахмадас 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
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„О, вие, които вярвате! Бъдете стриктни
в спазване на правосъдието и бъдете
свидетели 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 по-грижлив и
за двамата, отколкото вие сте. Затова не
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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.”
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Писма
до
световните лидери

Letter to His Holiness Pope
Benedict the XVI
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31 October 2011
To His Holiness Pope Benedict the XVI,
It is my prayer, that may Allah the Almighty bestow His Grace and Blessings upon you.
As Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community, I convey to His Holiness the Pope
the message of the Holy Qur’an: Say, ‘O people of the book! Come to a word equal between us and
you – that we worship none but Allah, and that we associate no partner with Him, and that some
of us take not others for lords beside Allah.’
Islam, nowadays, is under the glare of the world, and is frequently targeted with vile allegations.
However, those raising these allegations do so without studying any of Islam’s real teachings.
Unfortunately, certain Muslims organisations due only to their vested interests have portrayed
Islam in a totally wrong light. As a result, distrust has increased in the hearts of the people
of Western and non-Muslim countries towards Muslims, to the extent that even otherwise
extremely well-educated people make baseless allegations against the Founder of Islam, the
Holy Prophet Muhammad(pbuh).
The purpose of every religion has been to bring man closer to God and establish human values.
Never has the founder of any religion taught that his followers should usurp the rights of others
or should act cruelly. Thus, the actions of a minority of misguided Muslims should not be used
as a pretext to attack Islam and its Holy Founder(pbuh). Islam teaches us to respect the Prophets
of all religions and this is why it is essential for a Muslim to believe in all of the Prophets who
are mentioned in the Holy Bible or in the Holy Qur’an, until and including Jesus Christ(pbuh). We
are the humble servants of the Holy Prophet Muhammad(pbuh) and so we are deeply grieved and
saddened by the attacks on our Holy Prophet(pbuh); but we respond by continuing to present his
noble qualities to the world and to disclose even more of the beautiful teachings of the Holy
Qur’an.
If a person does not follow a particular teaching properly whilst claiming to subscribe to it,
then it is he who is in error, not the teaching. The meaning of the word ‘Islam’ itself means
peace, love and security. There should be no compulsion in matters of faith is a clear injunction
of the Qur’an. From cover to cover, the Holy Qur’an teaches love, affection, peace, reconciliation
and the spirit of sacri ice. The Holy Qur’an states repeatedly that one who does not adopt
righteousness is far removed from Allah, and therefore, is far removed from the teachings of
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Islam. Hence, if anybody portrays Islam as an extreme and violent religion illed with teachings
of bloodshed, then such a portrayal has no link with the real Islam.
The Ahmadiyya Muslim Community practises only the true Islam and works purely to please
God Almighty. If any Church or other place of worship stands in need of protection, they will
ind us standing shoulder to shoulder with them. If any message resonates from our mosques it
will only be that of Allah is Great and that we bear witness that there is none worthy of worship
except Him and Muhammad(pbuh) is the Messenger of Allah.
A factor playing a major role in destroying the peace of the world is that some people perceive
that as they are intelligent, well-educated and liberated, they are free to ridicule and mock
founders of religions. To maintain peace in society it is necessary for one to eliminate all
sentiments of hostility from one’s heart and to increase one’s levels of tolerance. There is a
need to stand in defence of the respect and reverence of each other’s Prophet. The world is
passing through restlessness and unease and this requires that by creating an atmosphere of
love and affection, we remove this anxiety and fear, that we convey a message of love and peace
to those around; that we learn to live with ever greater harmony and in a way better than
before; and that we recognise the values of humanity.
Today, small-scale wars are erupting in the world, while in other places, the superpowers are
claiming to try and bring about peace. It is no longer a secret that on the surface we are told one
thing, but behind the scenes their real priorities and policies are secretly being ful illed. Can
peace in the world be established in such circumstances is the question. It is with regret that
if we now observe the current circumstances of the world closely, we ind that the foundation
for another world war has already been laid. If after the Second World War a path of equity
leading to justice was followed, we would not witness the current state of the world, whereby it
has again become engulfed in the lames of war. As a consequence of so many countries having
nuclear weapons, grudges and enmities are increasing and the world sits on the precipice of
destruction. If these weapons of mass destruction explode, many future generations will never
forgive us for having in licted permanent disabilities upon them. There is still time for the
world to pay attention to the rights of the Creator and of His Creatures.
I believe that now, rather than focusing on the progress of the world, it is more important, indeed
it is essential, that we urgently increase our efforts to save the world from this destruction.
There is an urgent need for mankind to recognise its Creator as this is the only guarantor for
the survival of humanity; otherwise, the world is rapidly moving towards self-destruction. If
today man really wants to be successful in establishing peace, then instead of inding fault with
others, he should try to control the Satan within. By removing his own evils, a person should
present a wonderful example of justice. I frequently remind the world that these excessive
enmities towards others are completely usurping human values and so are leading the world
towards obliteration.
As you have an in luential voice in the world, I urge you to also inform the wider world that by
placing obstacles in the way of the natural balance established by God, they are moving rapidly
towards annihilation. This message needs to be conveyed further and wider than ever before
and with much greater prominence.
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All the religions of the world are in need of religious harmony and all the people of the world
need a spirit of love, affection and brotherhood to be created. It is my prayer that we all
understand our responsibilities and play our role in establishing peace and love, and for the
recognition of our Creator in the world. We ourselves have prayer, and we constantly beseech
Allah that may this destruction of the world be avoided. I pray that we are saved from the
destruction that awaits us.
Yours sincerely,

Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide
Ahmadiyya Muslim Community
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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!”
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 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
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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
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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 поголямата 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
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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

Letter to the Prime Minister
of Israel
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His Excellency
Mr Benjamin Netanyahu
Prime Minister of Israel
Jerusalem
26 February 2012
Dear Prime Minister,
I recently sent a letter to His Excellency Shimon Peres, President of Israel, regarding the
perilous state of affairs emerging in the world. In light of the rapidly changing circumstances,
I felt it was essential for me to convey my message to you also, as you are the Head of the
Government of your country.
The history of your nation is closely linked with prophethood and Divine revelation. Indeed, the
Prophets of the Children of Israel made very clear prophecies regarding your nation’s future.
As a result of disobedience to the teachings of the Prophets and negligence towards their
prophecies, the Children of Israel had to suffer dif iculties and tribulations. If the leaders of
your nation had remained irm in obedience to the Prophets, they could have been saved from
enduring various misfortunes and adversities. Thus, it is your duty, perhaps even more so than
others, to pay heed to the prophecies and injunctions of the Prophets.
I address you as the Khalifa of that Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him),
who was sent as the servant of the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah
be upon him); and the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was sent as
the Mercy for All Mankind amongst the brethren of the Children of Israel in the semblance of
Moses (peace be upon him) (Deuteronomy, 18:18). Hence, it is my duty to remind you of God’s
Message. I hope that you will come to be counted amongst those who hearken to God’s Call, and
who successfully ind the right path; that path which is in accordance with the Guidance of God
the Supreme, the Master of the heavens and the earth.
We hear reports in the news nowadays that you are preparing to attack Iran. Yet the horri ic
outcome of a World War is right before you. In the last World War, whilst millions of other
people were killed, the lives of hundreds of thousands of Jewish persons were also wasted. As
the Prime Minister, it is your duty to protect the life of your nation. The current circumstances
of the world indicate that a World War will not be fought between only two countries, rather
blocs will come into formation. The threat of a World War breaking out is a very serious one.
The life of Muslims, Christians and Jews are all at peril from it. If such a war occurs, it will result
in a chain reaction of human destruction. The effects of this catastrophe will be felt by future
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generations, who will either be born disabled, or crippled. This is because undoubtedly, such a
war will involve atomic warfare.
Hence, it is my request to you that instead of leading the world into the grip of a World War,
make maximum efforts to save the world from a global catastrophe. Instead of resolving
disputes with force, you should try to resolve them through dialogue, so that we can gift our
future generations with a bright future rather than ‘gift’ them with disability and defects.

Негово превъзходителство

I shall try to elucidate my views based on the following passages from your teachings, the irst
extract being from the Zabur:

Йерусалим

‘Do not fret because of evil-doers. Do not envy those who do wrong. For they shall soon be cut
down like the grass, and wither like the green herb. Trust in God, and do good. Dwell in the
land, and enjoy safe pasture. Also delight yourself in God, and he will give you the desires of
your heart. Commit your way to God. Trust also in him, and he will do this: He will make your
righteousness go forth as the dawn, and your justice as the noon day sun. Rest in God, and wait
patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who
makes wicked plots happen. Cease from anger, and forsake wrath. Do not fret, it leads only to
evildoing. For evildoers shall be cut off, but those who wait for God shall inherit the land. For
yet a little while, and the wicked will be no more. Yes, though you look for his place, he is not
there. But the humble shall inherit the land, and shall delight themselves in the abundance of
peace.’ (Zabur, 37:1-11)
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Г-н Бенджамин Натаняху
министър-председател на Израел

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.

Similarly, we ind in the Torah:
‘Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. Thou shalt not have in thine
house divers measures, a great and a small. [But] thou shalt have a perfect and just weight, a
perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which
the LORD thy God giveth thee. For all that do such things, [and] all that do unrighteously, [are]
an abomination unto the LORD thy God.’ (Deuteronomy, 25:13-16)
Thus, world leaders, and particularly you should terminate the notion of governance by force
and should refrain from oppressing the weak. Instead, strive to spread and promote justice and
peace. By doing so, you will remain in peace yourselves, you will gain strength and world peace
will also be established.
It is my prayer that you and other world leaders understand my message, recognise your
station and status and ful il your responsibilities.
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

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
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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
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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

Letter to the President of
the Islamic Republic of Iran
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His Excellency
President of the Islamic Republic of Iran
Mahmoud Ahmadinejad
Tehran
7 March 2012
Dear Mr President,
Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,
In light of the perilous state of affairs emerging in the world, I felt that it was essential for me to
write to you, as you are the President of Iran, and thus you hold the authority to make decisions
which will affect the future of your nation and the world at large. There is currently great
agitation and restlessness in the world. In some areas small-scale wars have broken out, while
in other places the superpowers act on the pretext of trying to bring about peace. Each country
is engaged in activities to either help or oppose other countries, but the requirements of justice
are not being ful illed. It is with regret that if we now observe the current circumstances of the
world, we ind that the foundation for another world war has already been laid. As so many
countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing.
In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before us. As you are
aware, the availability of nuclear weapons will mean that a Third World War will be an atomic
war. Its ultimate result will be catastrophic, and the long term effects of such warfare could lead
to future generations being born disabled or deformed.
It is my belief that as followers of the Holy Prophet Muhammad(pbuh), who was sent to establish
peace in the world, and who was the Rahmatullil Aalameen – the Mercy to all of Mankind –we
do not and cannot desire for the world to suffer such a fate. This is why my request to you is that
as Iran is also a signi icant power in the world, it should play its role to prevent a Third World
War. It is undeniably true that the major powers act with double standards. Their injustices
have caused restlessness and disorder to spread all across the world. However, we cannot
ignore the fact that some Muslim groups act inappropriately, and contrary to the teachings of
Islam. Major world powers have used this as a pretext to ful il their vested interests by taking
advantage of the poor Muslim countries. Thus, I request you once again, that you should focus
all of your efforts and energies towards saving the world from a Third World War. The Holy
Qur’an teaches Muslims that enmity against any nation should not hinder them from acting in
a just manner. In Surah Al Mai’dah, Allah the Exalted instructs us:
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“And let not the enmity of a people, that they hindered you from the Sacred Mosque, incite you to
transgress. And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and
transgression. And fear Allah; surely, Allah is severe in punishment.” (Ch.5:V.3)
Similarly, in the same chapter of the Holy Qur’an we ind the following commandment to
Muslims:
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Негово превъзходителство
Президентът на Ислямска република Иран
Махмуд Ахмадинеджад
Техеран

“O ye who believe! Be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity; and let not a
people’s enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to
righteousness. And fear Allah. Surely, Allah is aware of what you do.”(Ch.5:V.9)
Hence, you should not oppose another nation merely out of enmity and hatred. I admit
that Israel exceeds beyond its limits, and has its eyes cast upon Iran. Indeed, if any country
transgresses against your country, naturally you have the right to defend yourself. However,
as far as possible disputes should be resolved through diplomacy and negotiations. This is my
humble request to you, that rather than using force, use dialogue to try and resolve con licts.
The reason why I make this request is because I am the follower of that Chosen Person of God
who came in this era as the True Servant of the Holy Prophet Muhammad(pbuh), and who claimed
to be the Promised Messiah and Imam Mahdi. His mission was to bring mankind closer to
God and to establish the rights of people in the manner our Master and Guide, the Rahmatullil
Aalameen –the Mercy to all of Mankind – the Holy Prophet(pbuh)demonstrated to us. May Allah
the Exalted enable the Muslim Ummah to understand this beautiful teaching.
Wassalam,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community
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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 Aalameen –милостиня
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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:
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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,
„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
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President Barack Obama
President of the United States of America
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington D.C.
8 March 2012
Dear Mr President,
In light of the perturbing state of affairs developing in the world, I felt that it was necessary for
me to write to you, as you are the President of the United States of America, a country which
is a world superpower, and thus you hold the authority to make decisions which will affect the
future of your nation and the world at large.
There is currently great agitation and restlessness in the world. Small-scale wars have broken
out in certain areas. Unfortunately, the superpowers have not been as successful as was
anticipated in their efforts to establish peace in these con lict-hit regions. Globally, we ind
that almost every country is engaged in activities to either support, or oppose other countries;
however, the requirements of justice are not being ful illed. It is with regret that if we now
observe the current circumstances of the world, we ind that the foundation for another world
war has already been laid. As so many countries, both large and small, have nuclear weapons,
grudges and hostilities are increasing between nations. In such a predicament, the Third World
War looms almost certainly before us. Such a war would surely involve atomic warfare; and
therefore, we are witnessing the world head towards a terrifying destruction. If a path of equity
and justice had been followed after the Second World War, we would not be witnessing the
current state of the world today whereby it has become engulfed in the lames of war once
again.
As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of
League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists
state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932.
We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller
nations, and to internal discord and discontentment becoming rife within these countries.
This will ultimately result in certain powers emerging to the helm of government, who will
lead us to a world war. If in the smaller countries con licts cannot be resolved through politics
or diplomacy, it will lead to new blocs and groupings to form in the world. This will be the
precursor for the outbreak of a Third World War. Hence, I believe that now, rather than focusing
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on the progress of the world, it is more important and indeed essential, that we urgently increase
our efforts to save the world from this destruction. There is an urgent need for mankind to
recognise its One God, Who is our Creator, as this is the only guarantor for the survival of
humanity; otherwise, the world will continue to rapidly head towards self-destruction.

Президента Барак Обама

My request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress
other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as
the United States, should play their role towards establishing peace. They should not use the
acts of smaller countries as a pretext to disturb world harmony. Currently, nuclear arms are not
only possessed by the United States and other major powers; rather, even relatively smaller
countries now possess such weapons of mass destruction, where those who are in power are
often trigger-happy leaders who act without thought or consideration. Thus, it is my humble
request to you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from erupting
into a Third World War. There should be no doubt in our minds that if we fail in this task then the
effects and aftermath of such a war will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe
and the Americas; rather, our future generations will have to bear the horri ic consequences of
our actions and children everywhere in the world will be born disabled or deformed. They will
never forgive their elders who led the world to a global catastrophe. Instead of being concerned
for only our vested interests, we should consider our coming generations and strive to create a
brighter future for them. May God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend
this message.

Белият дом

Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community

265

Президент на Съединените американски щати

1600 Пенсилвания авеню
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.
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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

Пи с ма до свето вн ите л ид ер и

267

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

Letter to the
Prime Minister of Canada
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Mr. Stephen Harper
Prime Minster of Canada
Ottawa, Ontario
8 March 2012
Dear Prime Minister,
In light of the dire state of affairs developing in the world, I felt that it was necessary for me to
write to you, as you are the Prime Minister of Canada, and hence you hold the authority to make
decisions which will affect the future of your nation and the world at large. There is currently
great agitation and restlessness in the world. Small-scale wars have broken out in certain areas.
Unfortunately, the superpowers have not been as successful as was anticipated in their efforts
to establish peace in these con lict-hit regions. Globally, we ind that almost every country is
engaged in activities to either support, or oppose other countries; however, the requirements of
justice are not being ful illed. It is with regret that if we now observe the current circumstances
of the world, we ind that the foundation for another world war has already been laid. As so many
countries, both large and small, have nuclear weapons, grudges and hostilities are increasing
between nations. In such a predicament, the Third World War looms almost certainly before
us. Such a war would surely involve atomic warfare; and therefore, we are witnessing the world
head towards a terrifying destruction. If a path of equity and justice had been followed after the
Second World War, we would not be witnessing the current state of the world today whereby it
has become engulfed in the lames of war once again.
As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of
League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists
state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932.
We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller
nations, and to internal discord and discontentment becoming rife within these countries. This
will ultimately result in certain powers emerging to the helm of government, who will lead
us to a world war. If in the smaller countries con licts cannot be resolved through politics or
diplomacy, it will lead to new blocs and grouping to form in the world. This will be the precursor
for the outbreak of a Third World War. Hence, I believe that now, rather than focusing on the
progress of the world, it is more important and indeed essential, that we urgently increase
our efforts to save the world from this destruction. There is an urgent need for mankind to
recognise its One God, Who is our Creator, as this is the only guarantor for the survival of
humanity; otherwise, the world will continue to rapidly head towards self-destruction.
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Canada is widely considered to be one of the most just countries in the world. Your nation does
not normally interfere in the internal problems of other countries. Further, we, the Ahmadiyya
Muslim Community, have special ties of friendship with the people of Canada. Thus, I request
you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from leading us into a
devastating Third World War.
My request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to suppress
other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world, such as
Canada, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts of
smaller countries as a pretext to disturb world harmony. Currently, nuclear arms are not only
possessed by the major world powers, rather even relatively smaller countries now possess
such weapons of mass destruction; where those who are in power are often trigger-happy
leaders who act without thought or consideration. Thus, it is my humble request to you that use
all your energy and efforts to prevent a Third World War from occurring. There should be no
doubts in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath of such a war, will
not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas; rather, our future
generations will have to bear the horri ic consequences of our actions and children everywhere
in the world will be born disabled or deformed. They will never forgive their elders who led
the world to a global catastrophe. Instead of being concerned for only our vested interests, we
should consider our coming generations and strive to create a brighter future for them. May
God the Exalted enable you, and all world leaders, to comprehend this message.
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community
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Г-н Стивън Харпър
Министър-председател на Канада
Отава, Онтарио
8 март 2012 г.

В светлината на бедственото състояние на нещата, почувствах, че е
необходимо да Ви пиша, тъй като Вие сте министър-председател на
Канада и сте органът, който взема решения, които биха повлияли на
бъдещето на Вашата нация и на света като цяло. В момента има много
конфликти и безпокойство по света. Има избухнали малки по мащаб
войни в някои райони. За съжаление суперсилите не се оказаха толкова
успешни, колкото се очакваше в своите усилия да установят мир в тези
конфликтни райони. В световен мащаб откриваме, че почти всяка страна
участва в действия по подкрепа или противопоставяне на други страни,
обаче изискванията за справедливост не се спазват. За съжаление,
наблюдавайки сегашните обстоятелства в света, откриваме, че основите
на нова световна война вече са били положени. Тъй като толкова много
страни, малки и големи, вече притежават ядрени оръжия и злобата и
ненавистта между нациите нараства. При такива условия със сигурност
ни очаква Третата световна война. Такава война със сигурност би
довела до ядрена война и следователно виждаме как света се е насочил
към ужасяващо унищожение. Ако бе следван пътят на равенството
и справедливостта след Втората световна война, не бихме ставали
свидетели на сегашното състояние на света, при което той отново ще
бъде обгърнат от пламъците на войната.
Както всички ние сме наясно за основните причини, довели до
Втората световна война са били провала на Обществото на народите
и икономическата криза от 1932 г. Днес водещи икономисти посочват,
че има много паралели между настоящата икономическа криза и
тази от 1932 г. Наблюдаваме, че политическите и икономическите
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проблеми отново доведоха до войни между по-малки страни и до
вътрешни раздори и недоволство, които са широко разпространени в
тези страни. Това определено ще доведе до определени правомощия на
правителствата, които пък ще ни доведат до световна война. Ако в помалките страни конфликтите не могат да бъдат разрешени чрез политика
или дипломация, това ще доведе до нови блокове и групи за оформяне
на света. Това ще бъде предвестникът на избухването на Трета световна
война. Въпреки това аз вярвам, че сега вместо да се фокусираме върху
прогреса на света, е много по-важно и дори наложително спешно да
увеличим усилията си, за да спасим света от разрушение. Има спешна
нужда човечеството да признае своя единствен Бог, който е нашия
Създател и това е единствената гаранция за оцеляване на човечеството,
в противен случай той ще продължи да напредва стремглаво към своето
унищожение.
Канада е считана за една от най-справедливите страни в света. Вашата
нация обикновено не се намесва във вътрешните проблеми на другите
страни. Също така ние, Мюсюлманската общност „Ахмадия, имаме
специални приятелски отношения с народа на Канада. За това Ви моля
да положите всички усилия, за да спрете големите и по-малките страни
да ни въвлекат в Трета световна война.
Моята молба към Вас и към всички световни лидери е вместо да използвате
сила, за да потискате другите нации, да използвате дипломация, диалог и
мъдрост. Големите световни сила, като Канада, трябва да изиграят своята
роля в установяването на мир. Те не трябва да използват действията на
по-малките страни като претекст за нарушаване на световната хармония.
Понастоящем ядрени оръжия за масово унищожение притежават не
само големите световни сили, но и относително малки държави, където
тези, които са на власт, са често хора, горящи от желание да започнат
бой, които действат без мисъл или съображение. Това е моята скромна
молба към Вас, да вложите Вашата енергия и усилия, за да предотвратите
възникването на Трета световна война. Не трябва да има съмнение, че
ако се провалим в тази задача, ефекта и последствията от подобна война
няма да се ограничат само до бедните страни в Азия, Европа и Америка, а
нашите бъдещи поколения ще трябва да понесат ужасяващите последици
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от нашите действия и децата по целия свят ще се раждат недъгави или
деформирани. Те никога няма да простят на техните родители, които
са довели света до глобална катастрофа. Вместо да бъдем загрижени
единствено за нашите лични интереси, трябва да се замислим за нашите
бъдещи поколения и да се стремим да създадем по-светло бъдеще за тях.
Нека Всемогъщият Бог да даде на Вас и на световните лидери мъдрост,
за да разберете това послание.
С уважение,
... (Подпис)

МИРЗА МАСРУР АХМАД
Халифатул Месих V
Председател на Световната мюсюлманска общност „Ахмадия”

Letter to The Custodian of
the Two Holy Places
the King of the kingdom of
Saudi Arabia
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Custodian of the Two Holy Places
King of the Kingdom of Saudi Arabia
Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud
Riyadh, Saudi Arabia
28 March 2012
Respected King Abdullah,
Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,
Today, I am writing to you with the intention of raising a most important matter, because as the
Custodian of the Two Holy Places and the King of Saudi Arabia, you hold a very high station in
the Muslim Ummah. For located within your country are the two holiest sites in Islam—Makkah
Al-Mukarramah and Madinah Al-Munawwarah—which to love constitutes a part of the faith of
Muslims. These sites are also the centres of spiritual progress for and are greatly revered by
Muslims. In this light, all Muslims and Muslim governments confer special status upon you.
This status requires that on the one hand, you should properly guide the Muslim Ummah and
on the other, you should strive to create an atmosphere of peace and harmony within Muslim
countries. You should also endeavour to develop mutual love and sympathy between Muslims
and to enlighten them regarding the essence of:

Ultimately, you should strive to create peace in the entire world for the bene it of all of
mankind. As Head of the Ahmadiyya Muslim Jama’at and the Khalifa of the Promised Messiah
and Imam Mahdi (peace be upon him), it is my request that, irrespective of certain doctrinal
disagreements that exist between the Ahmadiyya Muslim Jama’at and other sects of Islam, we
should still unite in an effort to establish world peace. We should do our level best to educate
the world regarding the true teachings of Islam, which are based on love and peace. By doing so,
we can dispel the misconceptions in general that are embedded in the people of the West and
the world about Islam. Enmity against other nations or groups should not hinder us from acting
in a just manner. Allah the Almighty states in Verse 3 of Surah Al-Ma’idah of the Holy Qur’an:
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До Пазителя на Двете Свещени Места
‘…. And let not the enmity of a people, that they hindered you from the Sacred Mosque, incite you to
transgress. And help one another in righteousness and piety; but help not one another in sin and
transgression. And fear Allah; surely, Allah is severe in punishment.’
This is the guiding principle that we should keep in view so that we can ful il our duty to
present the beautiful image of Islam to the world. It is with sentiments of heartfelt love and
deep compassion for all Muslims worldwide that I am requesting you to play your role in this
regard.
We ind in the world today that some politicians and so-called scholars are planting seeds of
hatred against Islam in an attempt to defame the Holy Prophet (peace and blessing of Allah be
upon him). They try to present completely distorted interpretations of the teachings of the Holy
Qur’an to achieve their aims. Further, the con lict between Palestine and Israel is worsening
every day and hostilities between Israel and Iran have heightened to such an extent that their
relationship has severely broken down. Such circumstances require that as an extremely
important leader in the Muslim Ummah you should make every effort to resolve these disputes
with justice and equality. The Ahmadiyya Muslim Jama’at does everything it possibly can to
dispel the hatred against Islam, wherever and whenever it surfaces. Until the entire Muslim
Ummah unites as one and makes efforts towards this, peace can never be established.
Thus, it is my request to you to do your utmost in this regard. If World War III is indeed destined
to occur, at least we should strive to ensure that it does not originate from any Muslim country.
No Muslim country or any Muslim individual anywhere in the world, today or in the future, will
want to shoulder the blame for being the spark for a global catastrophe, the long-term effects of
which will lead to future generations being born with defects or deformities, for if a World War
breaks out now, it will surely be fought with nuclear weapons. We have already experienced
just a glimpse of the utter devastation caused by atomic warfare when nuclear bombs were
dropped on two cities in Japan during World War II.
Thus, O King of Saudi Arabia! Expend all your energy and in luence to save the world from
annihilation! May Allah the Almighty provide you with His Help and Succour, Amin. With
prayers for you and for the entire Muslim Ummah of:

Wassalam,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community

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 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
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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 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
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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”

Letter to the Premier of
the State Council of the
People’s Republic of China
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His Excellency,
Premier of the State Council of the People’s Republic of China
Mr Wen Jiabao
Zhongnanhai, China
9 April 20l2
Dear Premier,
I am sending this letter to you through one of our representatives of the Ahmadiyya Muslim
Community. He is the President of our Community in Kababir, Israel and was invited by the
Minister for Minorities in China. Our representative was introduced to Chinese of icials during
a visit by a delegation from China, which included the Deputy Minister for Minorities, to our
Mission House in Kababir.
The Ahmadiyya Muslim Community is that sect in Islam which irmly believes that the Messiah
and Reformer, who was destined to appear in this age as the Mahdi for the guidance of Muslims,
as the Messiah for the guidance of Christians and as a guide for the reformation of all mankind,
has indeed arrived in accordance with the prophecies of the Holy Prophet Muhammad (peace
be upon him), and thus we have accepted him. His name was Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad
(peace be upon him) from Qadian, India. In accordance with God Almighty’s command, he laid
the foundation for the Ahmadiyya Muslim Community in 1889. By the time he passed away in
1908, hundreds of thousands of people had joined the fold of the Community. After his demise,
the institution of Khilafat was established. Currently, we are in the era of the 5th Khilafat, and I
am the 5th Khalifa of the Promised Messiah (peace be upon him).
An extremely important and fundamental aspect of our teaching is that in this era religious
wars should come to an end. Further, we believe that anyone who desires to convey or spread
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any teaching should only do so in a spirit and atmosphere of love, compassion and brotherhood

possible that as a result, parts of certain countries and areas of the world will be obliterated

so that he can become the source of establishing peace, reconciliation and harmony. This

off the face of the earth. The effects and aftermath of an atomic war will not be limited to just

important aspect, which is based on the true teachings of Islam, is being promoted and

the immediate devastation, rather, the long-term effects will result in future generations being

propagated by the Ahmadiyya Muslim Community all over the world. The Community is now

born disabled or with defects. Thus, expend all your energy, capabilities and resources in the

spread over 200 countries of the world, and consists of millions of followers.

effort to save humanity from such dreadful consequences. It will ultimately be to the bene it

I wish to convey the following message to you: that the world is currently passing through a

come to understand this message.

of your nation to act upon this. It is my prayer that all countries of the world, large and small,

most harrowing and perilous period. Indeed, it would appear that we are rapidly drawing closer
to a world war. You are the leader of a great superpower. In addition, an enormous proportion

With best wishes and prayers,

of the world’s population live under your governance. You also possess the right to use the

Yours Sincerely,

power to veto when required in the United Nations. Hence, in this context, it is my request to
you to play your role to save the world from the destruction that looms before us. Irrespective
of nationality, religion, caste or creed, we should strive to our utmost to save humanity.
MIRZA MASROOR AHMAD
In China, after the revolution took place, there was great progress and change. Honourable

Khalifatul Masih V

Mao Zedong, who was a great leader of your nation, established the foundation for high moral

Head of the worldwide

standards, which can also be described in other words as the most excellent standard of human

Ahmadiyya Muslim Community

values. Although you do not believe in the existence of God and your principles are based on
morality, I would like to make it clear that our God, Who is the God as portrayed by Islam,
revealed the Qur’an as guidance for all mankind, and the Qur’an inculcates all such morals
that you act upon, but it is also illed with even further moral guidance. It contains beautiful
teachings expounding the means of sustenance for humanity and establishing human values. If
the world—the Muslim world in particular—adopt these Qur’anic teachings, all problems and
con licts will be resolved and an atmosphere of peace and harmony will be fostered.
Today, the Ahmadiyya Muslim Community endeavours to further this very purpose and
objective in every part of the world. Through our peace symposiums and through numerous
meetings that I hold with various categories of people and groups from all walks of life, I
remind the world of this vital goal. It is my prayer that the leaders of the world act with wisdom
and do not allow mutual enmities between nations and peopleon a small-scale to erupt into a
global con lict. It is also my request to you that, as a great superpower of the world, play your
role to establish world peace. Save the world from the horrifying consequences of a world war,
for if such a war breaks out, it will come to an end with the use of atomic weapons. It is quite
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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 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,
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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
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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”

Letter to the Prime Minister
of The United Kingdom
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Prime Minister of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
Rt. Hon. David Cameron
10 Downing Street, London
SW1A 2AA
United Kingdom
15 April 2012
Dear Prime Minister,
In light of the perilous and precarious circumstances that the world is currently passing through,
I felt it necessary to write to you. As the Prime Minister of the United Kingdom, you have the
authority to make decisions that will affect the future of your country, and the world at large.
Today, the world stands in dire need of peace because the sparks of war can be seen all around
the world. Con licts between countries on a small-scale are threatening to erupt into a global
con lict. We observe that the situation of the world today is similar to the situation in 1932,
both economically and politically. There are many other similarities and parallels, which when
combined together, form the same image today that was witnessed just prior to the outbreak of
the Second World War. If these sparks ever truly ignite, we will witness the terrifying scenario
of a Third World War. With numerous countries, large and small, possessing nuclear weapons,
such a war would undoubtedly involve atomic warfare. The weapons available today are so
destructive that they could lead to generation after generation of children being born with
severe genetic or physical defects. Japan is the one country to have experienced the abhorrent
consequences of atomic warfare, when it was attacked by nuclear bombs during the Second
World War, annihilating two of its cities. Yet the nuclear bombs that were used at that time and
which caused widespread devastation, were much less powerful than the atomic weapons that
are possessed by even certain small nations today. Therefore, it is the duty of the superpowers
to sit down together to ind a solution to save humanity from the brink of disaster.
What causes great fear is the knowledge that the nuclear weapons in smaller countries could
end up in the hands of trigger-happy people who either do not have the ability, or who choose
not to think about the consequences of their actions. If the major powers do not act with justice,
do not eliminate the frustrations of smaller nations and do not adopt great and wise policies,
then the situation will spiral out of all control and the destruction that will follow is beyond our
comprehension and imagination. Even the majority of the world’s population who do desire
peace will also become engulfed by this devastation.
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Thus, it is my ardent wish and prayer that you and the leaders of all major nations come to
understand this dreadful reality, and so instead of adopting aggressive policies and utilising
force to achieve your aims and objectives, you should strive to adopt policies that promote and
secure justice.

До Министър-председателя на Обединеното кралство на

If we look at the recent past, Britain ruled over many countries and left behind a high standard
of justice and religious freedom, especially in the Sub-Continent of India and Pakistan. When
the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community congratulated Her Majesty, Queen Victoria,
on her Diamond Jubilee and conveyed to her the message of Islam, he especially prayed for God
to generously reward the British Government due to the manner in which it governed justly
and with equity. He greatly praised the British Government for its just policies and for granting
religious freedom. In today’s world, the British Government no longer rules over the SubContinent, but still principles of freedom of religion are deeply entrenched in British society
and its laws, through which every person is granted religious freedom and equal rights. This
year the Diamond Jubilee of Her Majesty, Queen Elizabeth II, is being celebrated, which gives
Britain an opportunity to demonstrate its standards of justice and honesty to the world. The
history of the Ahmadiyya Muslim Community demonstrates that we have always acknowledged
this justice whenever displayed by Britain and we hope that in future also, justice will remain
a de ining characteristic of the British Government, not only in religious matters, but in every
respect that you will never forget the good qualities of your nation from the past and that in the
current world situation, Britain will play its role in establishing peace worldwide.

Почитаемият г-н Дейвид Камерън

It is my request that at every level and in every direction we must try our level best to extinguish
the lames of hatred. Only if we are successful in this effort, will we be enabled to guarantee
brighter futures for our generations to come. However, if we fail in this task, there should be no
doubt in our minds that as result of nuclear warfare, our future generations everywhere will
have to bear the horri ic consequences of our actions and they will never forgive their elders for
leading the world into a global catastrophe. I again remind you that Britain is also one of those
countries that can and does exert in luence in the developed world as well as in developing
countries. You can guide this world, if you so desire, by ful illing the requirements of equity and
justice. Thus, Britain and other major powers should play their role towards establishing world
peace. May God the Almighty enable you and other world leaders to understand this message.
With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community
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Великобритания и Северна Ирландия

Даунинг стрийт 10, Лондон
SW1A 2AA
Обединеното кралство
15 април 2012 г.
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
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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, 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
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
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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”

Letter to The Chancellor
of Germany
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Her Excellency
Chancellor of Germany
Angela Merkel
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Str.1
10557 Berlin
15 April 2012
Dear Chancellor,
In light of the alarming and extremely worrying state of affairs in the world today, I considered
it necessary to write to you. As the Chancellor of Germany, a country which has signi icant
power and in luence in the world, you have the authority to make decisions that will affect
your country and the entire world. Today, when the world is becoming divided into blocs,
extremism is escalating and the inancial, political and economic situation is worsening, there
is an urgent need to extinguish all kinds of hatred and to lay the foundation for peace. This can
only be achieved by respecting all of the sentiments of each and every person. However, as this
is not being implemented properly, honestly and with virtue, the world situation is rapidly
spiralling out of control. We observe that the requirements of justice are not being ful illed
by most nations, and as a result, the foundation for another World War has already been laid.
Numerous countries, both large and small, now possess nuclear weapons. Thus, if a World War
now breaks out, it is likely that it will not be fought with conventional weapons; rather, it will
be fought with atomic weapons. The destruction that will result from a nuclear con lict will be
utterly devastating. Its effects will not be limited to only the immediate aftermath; rather future
generations will suffer from the long-term effects and will be born with serious medical and
genetic defects.
Thus, it is my belief that to establish world peace, true justice is required, and the sentiments
and the religious practices of all people should be honoured. I appreciate that many Western
countries have generously permitted the people of poor or under-developed nations to settle in
their respective countries, amongst whom are Muslims as well. Undoubtedly, there is a minority
of so-called Muslims who act completely inappropriately and create distrust in the hearts of the
people of the Western nations. However, it should be clear that their acts have no link with Islam
whatsoever. Such extremists do not truly love the Holy Prophet Muhammad (peace be upon
him), who brought a message of peace, love and reconciliation to the world. Indeed, the actions
of just a handful of misguided people should not be used as a basis to raise objections against
our religion and to hurt the sentiments of the majority of sincere and innocent Muslims. Peace
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in society is a two-way process and can only be established if all parties work together towards
mutual reconciliation. Due to the mistrust in the hearts of the people in the West, instead of
relationships between nations and people improving, the reaction of some non-Muslims is
getting worse by the day and is creating a chasm between the Muslim and non-Muslim world.

До Нейно превъзходителство

We observe that on the basis of the misguided acts of certain Muslim groups and nations, the
vested interests of some of the major powers are given preference to honesty and justice.
Some of the powerful countries of the world desire to maintain easy access to the wealth and
resources of certain countries and wish to avoid competing countries from having complete
access to these same resources. That is why decisions are often made on the basis of helping
people, or establishing world peace. Further, a major factor underlying the current political
circumstances in the world is the economic downturn, which is pulling us towards another
World War. If truth was truly being exhibited then some of these countries would derive bene it
from each other in a just manner, by forming proper industrial and economic ties, based on fair
dealings. They would not try to derive illegitimate bene it from the resources of one another,
but instead would seek to come together and mutually assist one another. In short, the disorder
prevalent in the world today is based upon one overriding factor, and that is a complete lack of
justice, which is causing widespread anxiety and restlessness.

Г-жа Ангела Меркел

Thus, it is my request that strive to your utmost to prevent a World War from breaking out.
Utilise all your energy, resources and in luence to save the world from the horri ic destruction
that looms before us. According to reports, Germany will be providing three advanced
submarines to Israel which could be armed with nuclear weapons. One German Professor has
stated that such a decision will only serve to lare up the already heightened tensions between
Israel and Iran. We must remember that nuclear weapons are not possessed by only the major
powers of the world; rather, even relatively smaller countries now possess nuclear weapons.
What is worrying is that in some of these small countries the leaders are trigger-happy, and
appear unconcerned of the consequences of using such weapons. Therefore, once again, it is
my humble request to you that try your level best to establish world peace. If we fail in this task
there should be no doubt in our minds that a nuclear con lict will cause devastation that will
lead to generation after generation being born with defects, and who will never forgive their
elders for leading us into a global catastrophe. May God the Almighty enable you, and all world
leaders, to understand this message.
With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community
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Канцлера на Германия

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
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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.
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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 помалките 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”

Letter to The President of
the French Republic
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President of the French Republic
His Excellency François Hollande
Palais de l’Elysee
55, Rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris, France
16 May 2012
Dear Mr President,
I would like to irst of all take this opportunity to congratulate you on being elected as the new
President of France. This is certainly a vast responsibility that has been entrusted to you, and
thus I hope and pray that the people of France, and indeed the entire world, come to bene it
from your leadership. In light of the rapidly deteriorating state of affairs in the world, I recently
wrote a letter to your predecessor, President Nicolas Sarkozy. In the letter I reminded President
Sarkozy about his responsibilities as a world leader to uphold justice and I requested him to
use all his power and in luence to prevent a World War from breaking out. As the newly elected
President of France, I considered it necessary to write to you also with the same message,
because you now have the authority to make decisions that will affect your nation, and the world
at large. It is my belief that the world’s governments ought to be extremely concerned at the
current circumstances in the world. Injustices and hostilities between nations are threatening
to boil over into a global con lict. During the last century, two World Wars were fought. After the
First World War, the League of Nations was established, however, the requirements of justice
were not ful illed and consequently, this led to the Second World War, culminating in the use
of atom bombs. Subsequently, the United Nations was established for the protection of human
rights and to maintain global peace. Thus, the means for avoiding wars were considered, yet
today we observe that the foundation for a Third World War has already been laid. Numerous
countries, both small and large, possess atom bombs. What is worrying is that some of the
smaller nuclear powers are irresponsible and ignorant about the devastating consequences of
such weapons. It is not inconceivable that if nuclear weapons are used, the horri ic aftermath
will become immediately manifest and that day will be like Doomsday. The weapons available
today are so destructive that they could lead to generation after generation of children being
born with severe genetic or physical defects. It is said that in Japan, the one country to have
experienced the devastating destruction of atomic warfare, even though seven decades have
passed, the effects of the atom bombs are still continuing to be manifest on newborn children.
Thus, it is my humble request that strive to your utmost to extinguish the enmities and
mistrust between the Muslim and non-Muslim world. Some European countries hold
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signi icant reservations regarding the teachings and traditions of Islam and have placed certain
restrictions on them, whilst others are considering how to do so. The animosity that some
extremist so-called Muslims already hold towards the West might lead them to reacting in an
inappropriate manner, which would lead to further religious intolerance and dissention. Islam,
however, is a peace-loving religion, which does not teach us to do wrong to stop something
wrong. We, the Ahmadiyya Muslim Community, follow this principle and believe in peaceful
solutions to all matters.
Sadly, we ind that a small minority of Muslims present a completely distorted image of Islam
and act upon their misguided beliefs. I say out of love for the Holy Prophet Muhammad (peace
be upon him), who was the ‘Mercy for all Mankind’, that you should not believe this to be the
real Islam and thus use such misguided acts as a licence to hurt the sentiments of the peaceful
majority of Muslims. Recently, a merciless and heartless person shot dead some French soldiers
in the South of France for no reason, and then some days later, he entered a school and killed
three innocent Jewish children and one of their teachers. We also see such cruelties regularly
come to pass in other Muslim countries and so all of these acts are giving the opponents of
Islam fuel to vent their hatred and a basis upon which to pursue their goals on a large scale.
As a Muslim, I shall make it absolutely clear that Islam does not permit cruelty or oppression
in any way, shape or form. The Holy Qur’an has deemed the killing of one innocent person
without reason akin to killing all mankind. This is an injunction that is absolute and without
exception. The Qur’an further states that even if any country or people hold enmity towards
you that must not stop you from acting in a fully just and fair manner when dealing with them.
Enmities or rivalries should not lead you to taking revenge, or to acting disproportionately.
If you desire con licts to be resolved in the best manner, endeavour to search for amicable
solutions. I appreciate that many Western countries have generously permitted the people of
poor or under-developed nations to settle in their respective countries, amongst whom are
Muslims as well. Indeed, many Muslims live in your country and thus are also your citizens.
The majority are law-abiding and sincere. Moreover, Islam clearly states that love for one’s
country is part of the faith. The Ahmadiyya Muslim Community acts and promotes this message
throughout the world. This is my message to you also, that if this true teaching of Islam is
spread everywhere, then the requirements of showing love to one’s nation and peace, will
remain established within each country and between countries of the world.
My humble request to you, and indeed to all world leaders, is that instead of using force to
suppress other nations, use diplomacy, dialogue and wisdom. The major powers of the world,
such as France, should play their role towards establishing peace. They should not use the acts
of smaller countries as a basis to disturb world harmony. Thus, I again remind you to strive to
your utmost to prevent the major and minor powers from erupting into a Third World War.
There should be no doubt in our minds that if we fail in this task then the effects and aftermath
of such a war will not be limited to only the poor countries of Asia, Europe and the Americas;
rather, our future generations will have to bear the horri ic consequences of our actions and
children everywhere in the world will be born with defects. It is my prayer that the leaders
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of the world act with wisdom and do not allow mutual enmities between nations and people
on a small-scale to erupt into a global con lict. May God the Exalted enable you, and all world
leaders, to comprehend this message.
With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community
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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 помалките ядрени сили са безотговорни и невежи за опустошителните
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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
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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.
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С най-добри пожелания и молитви,
Искрено Ваш,
МИРЗА МАСРУР АХМАД
Халифатул Месих V
Глава на Световната Мюсюлманска Общност „Ахмадия”
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Letter to Her Majesty
the Queen of
the united Kingdom and
commonwealth Realms
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Her Majesty, Queen Elizabeth II
Queen of the United Kingdom and Commonwealth Realms
Buckingham Palace
London SW1A 1AA
United Kingdom
19 April 2012
Your Majesty,
As Head of the Ahmadiyya Muslim Community, and on behalf of the millions of members
of the Ahmadiyya Muslim Community worldwide, I express my heartfelt congratulations to
Her Majesty, the Queen, on the joyous occasion of the Diamond Jubilee. We are exceptionally
grateful to God Almighty for enabling us to partake in this glorious celebration. In particular,
all Ahmadi Muslims who are citizens of the United Kingdom take great pleasure and pride in
the occasion of the Diamond Jubilee. Therefore, on their behalf, I convey sincere and heartfelt
congratulations to Her Majesty. May God the Exalted keep our generous Queen perpetually in
happiness and contentment.
I beseech the Noble God, Who created the heavens and the earth and illed them with countless
blessings for our sustenance, that may He always grant our Queen, whose generous rule
comprises many sovereign states and commonwealth nations, with peace, tranquillity and
security. Just as Her Majesty is loved and respected by all her subjects, old and young, it is our
prayer that Her Majesty comes to be loved by the Angels of God. May the All-Powerful and
Mighty God shower Her Majesty generously with His countless spiritual bounties and blessings,
just as He has granted her with worldly blessings in abundance. Through these blessings, may
all citizens of this great nation be enabled to recognise the Supreme Lord and come to live in
mutual love and affection. Irrespective of colour, creed, nationality or religion may all citizens of
the United Kingdom show respect and honour to one another, to such a degree, that the positive
impact and in luence of this attitude extends beyond these shores and spreads to the people
of other countries of the world also. May the world, much of which today is embroiled in wars,
disorder and enmities instead become a haven of peace, love, brotherhood and friendship. It is
my strong belief that the vision and efforts of Her Majesty can play a prominent role towards
achieving this critical and overarching objective.
In the last century, two World Wars were fought in which millions of lives were lost. If today
grievances between nations continue to increase, it will ultimately lead to the outbreak of
another World War. The likely use of nuclear weapons in a World War will mean that the world
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will witness untold and horrifying destruction. May God prevent such a catastrophe from
occurring and may all people of the world adopt wisdom and sense. It is my humble request
to Her Majesty to use the joyous celebration of the Diamond Jubilee, as a favour to mankind, to
remind all people that all nations, whether large or small, should come to live in mutual love,
peace and harmony.

Today, there are thousands of Ahmadi Muslims living in the United Kingdom. Many of them
have led here to seek refuge from the persecution they faced in their own countries. Under
the generous rule of Her Majesty, they enjoy a peaceful life in which they receive justice, and
freedom of religion. For this generosity, I would like to once again express my gratitude from
my heart to our noble Queen.

In this context, on the auspicious occasion of the Diamond Jubilee, I would also humbly request
Her Majesty to give the world the message that the followers of any religion, and even those
who do not believe in God, should always respect the sentiments of the people of any other
faith. Today, misconceptions regarding Islam are prevalent in the world. This on the one hand
wounds the sentiments of peace-loving Muslims, whilst on the other, develops contempt and
mistrust against Islam in the hearts of non-Muslims. Thus, it will be an act of great kindness and
a favour to the followers of all religions, and indeed the entire world, if Her Majesty counsels all
people to be respectful to religions and their followers. May the Noble Lord provide His Help
and Succour to our Queen in the ful ilment of this objective.

I shall conclude my letter with the following prayer for Her Majesty, which is virtually the same
prayer that was offered by the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community for Her Majesty,
Queen Victoria:

As I mentioned at the beginning of this letter, I am the Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim
Community. In this regard, I would like to provide a very brief overview of our Community. The
Ahmadiyya Muslim Community irmly believes that the Promised Messiah and Reformer who,
according to the prophecies of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) and past
Prophets was destined to appear in this age, is none other than Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad
of Qadian (peace be upon him). In 1889, he founded a pure and righteous community—the
Ahmadiyya Muslim Community. His purpose for forming this Community was to establish a
relationship between man and God and to incline people towards ful illing the rights of one
another so that they can live in mutual respect, and in goodwill. When Hadhrat Mirza Ghulam
Ahmad (peace be upon him) passed away in 1908, he had approximately 400,000 followers.
After his demise, the system of Khilafat was established in accordance with the Divine Will
and currently, this humble servant of God is the Fifth Khalifa of the Promised Messiah (peace
be upon him). Thus, the Ahmadiyya Muslim Community endeavours to further the mission of
its Founder throughout the world. Our message is one of love, reconciliation and brotherhood
and our motto is ‘Love for All, Hatred for None’. Indeed, this embodies the beautiful teachings
of Islam in a nutshell.
It would be pertinent to mention here that it is a pleasant coincidence that during the era of
the Founder of the Ahmadiyya Muslim Community, the Diamond Jubilee of Her Majesty, Queen
Victoria, was celebrated. At the time, the Founder of the Ahmadiyya Community wrote a book,
called A Gift for the Queen, in which he wrote a message of congratulations to Queen Victoria.
In his message, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (peace be upon him) congratulated the Queen
on her Diamond Jubilee, and for the manner in which all subjects under her rule, including
the people of the Sub-Continent of India, were provided with justice and religious freedom
and lived in peace. He presented the beautiful teachings of Islam and elucidated the purpose
of his advent and claim. Although the people of the Sub-Continent have now been granted
independence by the British Government, the fact that in Britain the Government has allowed
people of diverse backgrounds and religions to live here, and has granted them all equal rights,
freedom of religion and freedom to express and to propagate their beliefs, is ample proof of
Britain’s very high levels of tolerance.

“O Powerful and Noble God! Through your Grace and Blessings keep our honoured Queen forever
joyful, in the same way that we are living joyfully under her benevolent and benign rule. Almighty
God! Be kind and loving to her, in the same way that we are living in peace and prosperity under
her generous and kind rule.”
Further, it is my prayer that may God the Exalted guide our honoured Queen in a manner
that pleases Him. May God the Almighty also guide the progeny of Her Majesty to become
established on the Truth and to guiding others towards it. May the attributes of justice and
freedom continue to remain the guiding principles of the British Monarchy. I once again
congratulate Her Majesty from my heart on this occasion of great joy. I present my heartfelt
and sincere congratulations to our noble Queen.
With best wishes and with prayers,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community
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Нейно Величество, 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 найискрените 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
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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,
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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
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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”

Letter to The supreme
leader of the Islamic
republic of Iran
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Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran
Ayatollah Syed Ali Hosseini Khamenei
Tehran, Iran
14 May 2012
Respected Ayatollah,
Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu,
Allah the Almighty has enabled you to serve Islam in Iran and presently, the Government of Iran
also functions under your auspices. This requires that we strive to our utmost to convey the
correct Islamic teachings to the world. As Muslims, we should endeavour to teach the world to
live in peace, love and harmony. In particular, Muslim leaders need to urgently pay heed to this.
For this reason, it is my request to you to draw the attention of your Government towards its
responsibilities to establishing peace in the world. If Iran is attacked it has the right to defend
itself to save the country, however it should not instigate aggression and take the irst step
forward into any con lict. Instead, an effort should be made to leave aside religious differences
and to try and unite upon common values. It is this very approach that we ind was adopted in
the history of Islam.
I am writing this letter to you for the reason that I am a believer, Successor and the Khalifa
of the Promised Messiah and Imam Mahdi (peace be upon him), whose advent in this age
was prophesied by the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him). The Community he
established is known as the Ahmadiyya Muslim Community. With the Grace of Allah, the
Community has now spread to 200 countries of the world and has millions of devoted followers
across the globe. It is our ardent desire to guide the world towards living in mutual love and
peace. To this end, I constantly draw the attention of people from all walks of life. Hence, I
recently wrote to the Prime Minister of Israel, the President of the United States of America and
also other world leaders. I have also written to Pope Benedict XVI in this regard.
As the spiritual leader of a large Islamic nation, I hope that you will come to agree that if the
entire Muslim Ummah unites and works together, world peace can be established. We should
not pointlessly add fuel to enmities and grudges, rather, we should search for opportunities to
establish peace and tranquillity. Further, even enmity or opposition against others should not
be devoid of justice. This is what we have been taught in the Holy Qur’an:
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‘O ye who believe! be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity; and let not a
people’s enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just, that is nearer to
righteousness. And fear Allah. Surely, Allah is aware of what you do.’ (Surah Al-Ma’idah, Verse 9).
May Allah enable the entire Muslim Ummah and all Muslim governments to understand my
message so that they prepare themselves to play their respective roles in an effort to establish
peace in the world.
It is my love for mankind, developed out of a love for the entire Muslim Ummah, and also
because of being a member of the Ummah of the ‘Mercy for all mankind’ myself, that has led
me to writing this letter. May Allah enable the leaders of the world to understand my words
and may they actively play a role in establishing world peace. Otherwise, if the haste and
recklessness of any nation leads to a full blown war between two nations, such a con lict will
not be limited to only those countries; rather the lames of war will engulf the entire world.
Thus, it is entirely plausible that a World War will break out, which will not be fought with
conventional weapons, but rather with atomic weapons. A nuclear war will result in such
horri ic and devastating consequences that its aftermath will not only affect those present in
the world at the time, rather the long-term effects of such a war would provide the terrifying
‘gift’ to future generations of being born with disabilities and defects. For this reason, no
country should assume they are safe from the impending destruction.
Therefore, once again, in the name of Allah and His Messenger and out of compassion and love
for humanity, I request you to play your role in establishing peace in the world.
With best wishes and with prayers,
Wassalam,
Yours Sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community
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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
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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
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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”

Letter to The President of
the Russian Federation
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His Excellency
Mr. Vladimir Putin
President of the Russian Federation
The Kremlin
23, Ilyinka Street,
Moscow 103132 Russia
18 September 2013
Dear Mr President,
I am writing this letter to you as the Head of the Ahmadiyya Muslim Community, an entirely
peace-loving and peace-promoting community spread across 204 countries of the world.
Due to the prevailing circumstances in the world, I have been reminding the people of the
world in my different discourses and addresses, their duty and responsibilities towards their
Creator and their fellow beings. Regrettably, I did not have the chance to speak to you directly,
however the present day escalating situation in Syria has prompted me to write to you and
commend your effort in bringing the world together onto a table of dialogue rather than the
battle ield. An attack would risk a war not only in the region but could have led to a world war.
I was therefore very pleased to read your recent article in a major Western newspaper in which
you highlighted that such a course of action was extremely dangerous and could lead to the
war spreading. Due to your stand, the major powers have refrained and have adopted a more
conciliatory stance, agreeing to resolve this issue through diplomatic channels. Certainly, I
believe that this has saved the world from a colossal and huge destruction. I particularly agreed
with your point that if countries decided to act independently and made unilateral decisions
then the United Nations would suffer the same fate as the League of Nations and would fail.
Certainly, the sparks of war recently ignited but thankfully they now seem to have subsided
somewhat. May God the Almighty enable the risk of war to be eliminated altogether as a result
of the positive step that has been taken. May the major powers come to care and respect the
smaller nations and ful il their due rights, rather than only being concerned for their own
powers of veto.
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In any case, your efforts towards establishing peace have obliged me to write this letter of
thanks to you. I pray that this is not a temporary effort, but rather I hope and pray that you
always make efforts towards peace. May Allah enable you to achieve this.
For the sake of world peace, wherever I have the opportunity, I draw the attention of people
towards establishing peace through justice. Some of my addresses have been published in a
book entitled, World Crisis and Pathway to Peace. I am enclosing a copy of this book as a gift
for you.
With best wishes and with prayers,
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Негово Превъзходителство
Г-н Владимир Путин
Президент на Руската федерация
Кремъл
Москва 103132, Русия

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul Masih V
Head of the worldwide
Ahmadiyya Muslim Community

ул. „Илинка” 23,
Уважаеми Господин Президент,
Пиша това писмодо Вас,като председателна юсюлманската общност „Ахмадия”
– напълно миролюбива и разпространяваща мира общност, разпространена в
204 страни по света.
Поради нарастващите обстоятелства в света, аз постоянно напомням на
хората в моите лекции и обръщения за техните задължения спрямо Създателя
и ближните им. За съжаление не съм имал възможността да разговарям с
Вас лично, но ескалиращата ситуация в Сирия ме накара да Ви пиша и да Ви
поздравя за Вашите усилия да съберете света на една маса за преговори, а не на
бойното поле. Една атака би довела до война не само в региона, но и до световна
война. Затова бях много доволен да прочета една Ваша скорошна статия в
голям западен вестник, в която подчертавате, че подобен начин на действие
е изключително опасен и би могъл да доведе до разпространение на войната.
Благодарение на Вашата позиция, Великите сили се въздържаха от крайни
действия и приеха по-отстъпчива позиция, съгласявайки се да разрешат този
въпрос по дипломатически път. Разбира се, аз вярвам, че това е спасило света
от огромни, колосални разрушения. Съгласен съм с Вашата позиция, че ако
страните решат да действат независимо и да взимат едностранни решения,
то ООН ще има същата съдба, като Лигата на нациите и ще се провали.
Разбира се, искрите на войната наскоро бяха запалени, но сега изглежда, че
са поутихнали. Нека Всемогъщият Бог да позволи риска от война да бъде
премахнат вследствие на тези положителни стъпки, които са предприети.
Нека големите сили да се грижат и уважават по-малките нации и да изпълнят
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техните права,а не само да бъдат загрижени за собственото си право на вето.Във
всеки случай Вашите усилия за установяване на мир ме задължават да напиша
това писмо, за да Ви благодаря. Моля се това да не бъде временно усилие, а се
моля и се надявам Вие винаги да полагате усилия за постигане на мир. Нека
Бог Ви помага в постигането на това.В името на световния мир, винаги, когато
имам възможността, аз привличам вниманието на хората към установяване на
мир чрез справедливост. Някои от моите обръщения са публикувани в книга
наречена Световната криза и път за мир. Прилагам копие от тази книга, като
подарък за Вас.С най-добри пожелания и молитви,
Искрено Ваш,
МИРЗА МАСРУУР АХМАД
Халифатул Масих V
Председател на Световната мюсюлманска общност „Ахмадия”

РЕЧНИК

Ахмадия Мюслим Джама’ат (Ahmadiyya Muslim
Jama‘at)
Общността от мюсюлмани, която е приела
твърденията на Хазрат Мирза Гулам Ахмад а.с.
от Кадиан, като Обещания Месия и Махди.
Общността е основана от Хазрат Мирза Гулам
Ахмад а.с. през 1889 г. и в момента е оглавявана
от нейния пети халифах – Хазрат Мирза Масрур
Ахмад (Нека Аллах да укрепи десницата му).
Общността е известна още по името Джама’ат –е
– Ахмадия. Членовете на общността се наричат
мюсюлмани-ахмадийци или просто ахмади.
Ал-Имам ал_Махди (Al-Imam al-Mahdi)
Титлата дадена на Обещаният Реформатор
от Светия Пророк Мухаммад с.а. и означава
направляващ лидер.
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Амин (Amin)
Термин, който се казва след всяка и означава
„Нека Аллах да направи така”.

Наследник. Халифах на Аллах е термин, който се
използва за пророк. Халифах на пророк се отнася
до неговия наследник, който продължава мисията
му.

II

Ассаламу ‘алейкум ва рахматуллахе ва
баракатоху (Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahe
wa barakatohu)
Традиционен ислямски поздрав, означаващ
„Мирът и благословиите на Аллах да ви
съпътстват.
Хазрат (Hadrat)
Термин, който се използва лице, което е известно
със свята праведност и благочестие „Негово/
Нейно Светейшество”.
Свещения пророк с.а. (Holy Prophetsa)
Термин, който се използва изключително само
основателят на Исляма, Хазрат Мухаммад, нека
мир и благословиите на Аллах да го споходят.
Свещения Коран (Holy Quran)
Книгата изпратена от Аллах за да насочва
човечеството. Написана дума по дума от Светия
Пророк Мухаммад с.а. за период от двадесет и три
години.
Халифах (Khalifah)

III

Халифату-Масих (Khalifatul-Masih)
Термин, използван от Ахмадия Мюслим Джама’ат
за обозначаване на наследниците на Обещания
Месия а.с..
Халифат (Khilafat)
Буквалното значение на думата е наследство.
Махди (Mahdi)
Буквалния превод на тази дума е „направляваният”.
Това е титлата дадена от Светия Пророк Мухаммад
с.а. на очаквания Реформатор от последните дни.
Обещания Месия (The Promised Messiah)
Този термин се отнася до основателя на
Мюсюлманския джамаат Ахмадия, Хазрат Мирза
Гулам Ахмад а.с. от Кадиан. Той твърди, че е
изпратен от Аллах, според предсказанията на
Светия пророк с.а. за идването на ал-Имам алМахди (Направлявания лидер) и Месия.

