
 

 

ংফাদ বফজ্ঞবি 

৮ অক্টোবর ২০১৫, বৃস্পতিফায 

 
 

ডাচ জাতীয় ংদদ আভদীয়া ভুবরভ জাভাদতয ইভাদভয ঐবতাবক বালণ 

যরি তিযযো িরূর আিদ (আই.)-এর বক্তক্বে ইোক্ি ক ধর্িযর োবযজনীন স্বোধীনিোর 

তনশ্চয়িো র্দয়োর র্ োণো এবং তবশ্বলতক্তিূক্ক নেোয়তবচোক্রর তিতিক্ি কোজ করোর ডোক 

 

৬ অদটাফয ২০১৫, আভদীয়া ভুবরভ জাভাদতয ইভাভ এফং ঞ্চি খরীপা, মযত বভমযা 

ভরূয আভদ (আই.) ননদাযরযাদেয যাজধানী নডন াগ (দযা নগ)-এ অফবিত ননদাযরযাে 

এয জাতীয় ংদদয যযাষ্ট্র বফলয়ক স্ট্যাবেং কবভবিয একবি বফদল অবধদফদন প্রায় 

তাবধক বফবষ্ট ফযবিফগয  উবিত অবতবথদদয াভদন ঐবতাবক বালণ নদন। 

বফকার ৪.৩৫ বভবনদি হুমূয এদ নৌঁছাদর াউ অপ বযদপ্রদদেবিভ -এয দয এফং 

যযাষ্ট্র বফলয়ক স্ট্যাবেং কবভবিয উ-প্রধান যাবয বযান নফাদভর তাাঁদক স্বাগত জানান এফং 

বাকদে বনদয় মান। 

আনুষ্ঠাবনক বায শুরুদত জনাফ বযান নফাদভর  হুমূযদক ংদদ স্বাগত জানান এফং কবভবিয 

দযদদয াদথ বযচয় কবযদয় নদন। 
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বতবন আরদফবনয়া, নরাদয়বয়া, আয়াযরযাে, ভদেবনদরা, নেন এফং ুইদডন  বফববন্ন 

নদদয প্রবতবনবধত্বকাযী ংদ দয, যাষ্ট্রদূত  বফবষ্ট ফযবিফগযদক স্বাগত জানান। 
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ফতযভান বফশ্ব নমফ ভযায মু্মখীন দে, হুমূয (আই.) বফত্র কুযআদনয বোনুমায়ী 

নগুদরায ভাধান প্রদান কদযন। বতবন বফশ্ব বিভূদক অথযননবতকবাদফ শ্চাদদ 

জাবতগুদরাদক াাময কযা এফং তাদদযদক নালণ কযা নথদক বফযত থাকায জনয আহ্বান 

জানান। 
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হুমূয (আই.) তাাঁয ফিৃতায় বফদশ্বয রভফধযভান অাবি ম্পদকয ফরদত বগদয় ফদরন:  

“আভযা নদখদত াবে বনবদযষ্ট বকছু বফলয়দক ফায ফায প্রাধানয নদয়া দে এফং এগুদরাদক 

ভকারীন ভদয়য গুরুত্বূণয ভযা বদদফ বচবিত কযা দে। আভযা মবদ বযবিবতদক 

বিক বাদফ বফদেলণ কবয, তাদর নদখদত াই নম, প্রকৃতদে বফশ্ব াবি  বনযাত্তাই এ 

ভুহুদতয ফদচদয় গুরুত্বূণয বফলয়। এদত নকান দেদয অফকা ননই নম, মতই বদন মাদে 

ৃবথফী আদযা নফব অবিবতীর  বফদংকুর দয় উিদছ এফং এয বছদন নফ কতকগুদরা 

ম্ভাফয কাযণ যদয়দছ।” 

হুমূয (আই.) ফদরন, নানা কাযদণ ৃবথফীয াবি  বনযাত্তা বফবিত দে। নমভন বফশ্বফযাী 

অথযননবতক অবিযতা; যকায  জনাধাযদণয ভদধয াযোবযক নযায়বফচায  আিায অবাফ; 

এফং উন্নত  উন্নয়নীর জাবতভূদয ভাদঝ রভফধযভান বফলভয। 

এ ধভযীয় ননতা আদযা ফদরন, ইরাভ ফা অনয নকান ধভযদক উরন্থীদদয ধ্বংাত্মক কামযরদভয 

জনয দায়ী কযা মায় না। 

 

হুমূয (আই.) ফদরন, এ ধাযণা নম বফত্র কুযআন ফা ভানফী (া.) কখদনা নকান প্রকাদয 

চযভন্থা ফা ন্ত্রাফাদদয োফরম্বন কদযদছন “দফযাচ্চ মযাদয়য এক অনযায়”।  

াবিয প্রবত আভদীয়া ভুবরভ জাভা’নতয অির অঙ্গীকাদযয কথা উদেখ কদয মযত বভমযা 

ভরূয আভদ (আই.) ফদরন: 
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আবভ, এফং কর বতযকায আভদী ভুরভান, ঐফ নরাকদদয ভদধয নই মাযা আজদক 

বফৃঙ্খরা এফং অবিযতা ৃবষ্ট কযদছ ফা তাদত অং বনদে। ফযং, আভযা নতা নই দর মাযা 

ৃবথফীদত াবি িাদনয আকাঙ্ক্ষী। আভযা নইফ নরাক মাযা বফদশ্বয েতগুদরাদক াবযদয় 

তুরদত চাই। আভযা নই দর মাযা ভর ভানফতাদক একীবূত কযদত চাই। আভযা নই দর 

মাযা ঘৃণা  ত্রুতাদক বারফাা  নৌাদদযয ফদদর বদদত দচষ্ট থাবক। আয অফযই, আভযা 

নই দর মাযা বফশ্ব াবি প্রবতষ্ঠায জনয ম্ভাফয ফ নচষ্টা-প্রদচষ্টা চাবরদয় মাবে। 

মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) আদযা ফদরন:  

“একজন ধভযীয় ননতা বাদফ আবভ ফরদত চাই, এদক অযদক নদালাদযা এফং নরাদধাদ্দীক 

বকছু না কদয আভাদদযদক প্রকৃত এফং দীঘযিায়ী বফশ্ব-াবি প্রবতষ্ঠায বদদক ভদনাদমাগ বনফদ্ধ 

কযা উবচৎ।” 

যফতযীদত মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) বফত্র কুযআদনয বকছু আয়াত উদেখ কদযন 

নমগুদরা প্রভাণ কদয, ইরাভ ধভযীয় স্বাধীনতায এফং াফযজনীন ভানফাবধকাদযয দে। 
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হুমূয (আই.) আদযা ফযাখযা কদয ফদরন নম ভানফী (া.) এফং প্রাথবভক মুদগয ভুরভানগণ 

নমফ মুদ্ধ কদযবছদরন নগুদরা মূ্পণয আত্মযোভূরক বছর এফং ধভয  বফশ্বাদয  স্বাধীনতা 

যোদথয মুদ্ধগুদরা কযা দয়বছর। 

মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) ফদরন: 

“ূযা ফাকাযায ১৯৪ আয়াদত আোতা’রা ভুরভানদদযদক আদদ কদযদছন নম, নমখাদন 

ধভযীয় স্বাধীনতা বফদযভান নখাদন তাদদয নকানরূ বংতা ফা মুদদ্ধয অনুভবত ননই। অতএফ 

নকান ভুবরভ নদ, নগাষ্ঠী ফা ফযবি নকাদনা প্রকাদযই যাষ্ট্র ফা জনাধাযদণয বফরুদদ্ধ নকান 

প্রকায বংতা, মুদ্ধ ফা অযাজকতায নকান অবধকায ননই।” 

মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) ফদরন:  

“াধাযণবাদফ নমদতু ইউদযা এফং বশ্চভা নদগুদরায যকাযগুদরা ধভযবনযদে, অতএফ 

নখাদন নকান ভুরভাদনয দে বনজ নদদয আইন রঙ্ঘন কযা, যকাদযয বফরুদদ্ধ বংতা 

প্রদযন কযা ফা নকান ধযদণয বফদরা অথফা বফৃংখরা ৃবষ্টদত প্রদযাচণা দান কযায নকান 

অবধকায কখদনাই থাকদত াদয না।” 

আিজযাবতক ম্পদকযয নেদত্র নযায় বফচাদযয দফযাচ্চ গুরুদত্বয কথা ফরদত বগদয় মযত বভমযা 

ভরূয আভদ (আই.) ফদরন: 

“ইরাভ আভাদদয বো নদয়, নম নকান বযবিবতদত, তা মত কষ্টকযই নাক না নকন, 

আভাদদয অফযই নযায় বফচায এফং শুদ্ধতায নীবতয নেদত্র দৃঢ় থাকদত দফ। . . . প্রকৃত কথা 

এই নম, নিকই াবি ততেণ মযি প্রবতবষ্ঠত দফ না মতেণ মযি না ভাদজয প্রবতবি 

স্তদয নযায়বফচায প্রবতবষ্ঠত য়।” 

বফশ্বজনীন ধভযীয় স্বাধীনতায নেদত্র ইরাদভয দৃঢ় অঙ্গীকাদযয প্রঙ্গ উদেখ কদয মযত বভমযা 

ভরূয আভদ (আই.) ফদরন: 

“বতযকায অদথয ইরাভ ফ ধদভযয ভানুদলয স্বাধীনতা, অবধকায এফং বনযাত্তায বনশ্চয়তা 

প্রদান কদয। ইরাভ প্রবতবি ভানুদলয বনজস্ব ছেনুমায়ী ভতফাদ ফা বফশ্বা রদণয অবধকায 

যো কদয।” 



 

 

বফশ্ব বনযাত্তায বফলদয় তাাঁয উদেদগয ুনরুদেখ কদয মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) 

ফদরন: 

“বফদশ্ব আজ াবি  বনযাত্তায প্রচণ্ড প্রদয়াজন। এই বফলয়বি ফতযভান ভদয়য ফদচদয় 

গুরুত্বূণয বফলয়। ফৃত্তয করযাদণয স্বাদথয ধভয অথফা অনয নম নকান নাদভ ফযপ্রকায নৃংতা, 

অতযাচায এফং অবফচায ফন্ধ কযায রদেয ভস্ত জাবত  জনগণদক ঐকযফদ্ধ বাদফ এবগদয় 

আদত দফ। এয ভদধয নকান ধভযদক বফদ্রূ কযায বফলয়বি যদয়দছ মা উদত্তজনা  নোদবয 

ঞ্চায কযদত াদয, আয অফযই এয চযভন্থী গ্রুগুদরায ঘৃণয কভযকাণ্ড দে মাযা তাদদয 

অকভযদক ধদভযয নদাাই বদদয় বভথযা বফধতা নদয়ায নচষ্টা কদয।” 

 

ফ নদল হুমূয েভতাধয জাবতগুদরাদক দুফযর জাবতগুদরায প্রবত ফ ধযদনয নালণ ফদন্ধয 

আহ্বান জানান।  

মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) ফদরন:  

“আজদক আভযা ক্ষ্ে কযবছ র্য, উন্নত বফদশ্বয অদনক নদ অনুন্নত ও উন্নয়নীর 

নদগুদরাদত তাদদয বফবনদয়াগ ফাোদে। তাযা নমন নকফর বনজস্ব ুাঁবজ  ভুনাপা ফাোদনায 

জনয ঐফ নদদয প্রাকৃবতক ম্পদ  স্তা শ্রভ ফযফায না কদয ফযং নযায়বফচাদযয বফলয়বি 

অফযই নখয়ার যাদখ এফং ঐফ নদদক বতযকাযবাদফ াাময কদয।” 
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মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) আদযা ফদরন:  

“ভৃদ্ধ নদগুদরায উবচৎ তাযা দবযর নদদগুদরা নথদক মা আয় কদয তায অবধকাং ুনযায় 

নখাদন বফবনদয়াগ কদয নফ দবযর নদদয নাগবযকদদয উন্নবত  ভৃবদ্ধদত াাময কযা। 
উন্নত নদগুদরা মবদ এবাদফ কাজ কদয, তাদর তা নকফর দবযর নদগুদরায জনযই রাবজনক 

দফ না ফযং াযেবযকবাদফ করযাণকয াফযস্ত দফ। এদত তাদদয াযেবযক বফশ্বা  

আিা ফােদফ এফং ঘনায়ভান অবিযতাভূ দূযীবূত দফ। আয এয পদর িানীয় 

অথযনীবতগুদরায উন্নবত দফ আয মযায়রদভ তা বফশ্ব অথযনীবত  আবথযক অফিায উন্নবত 

ঘিদফ।” 

হুমূদযয ফিৃতায য, স্ট্যাবেং কবভবিয দযদদয হুমূযদক নানা বফলদয় প্রশ্ন কযায ুদমাগ নদয়া 

য়, মায ভদধয বছর, ধভযীয় স্বাধীনতা, ফাক স্বাধীনতা, যণাথযী ভযা এফং আভদীদদয উয 

অতযাচাদযয প্রঙ্গ।  
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দয, হুমূয (আই.) বফবষ্ট ফযবিফগয  অবতবথদদয াদথ ফযবিগতবাদফ াোৎকায প্রদান 

কদযন এফং ারযাদভদে অফবিত বকছু ঐবতাবক কে বযদযন কদযন। 
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