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কানাডার জাতীয় সংসেদ আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত ধােনর ঐিতহািসক ভাষণ  

সমতা ও ন ায়িবচােরর জন  আ ান জািনেয় হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) এর ব ব  

উপ াপন  

 

 আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত ধানেক কানাডায় াগত জানান কানাডার ধানম ী জাি ন ুেডা  

 হাউজ অফ কমে  ে া র পব চলাকালীন হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) ক আনু ািনক ীকৃিত 

দান 

 হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) ক সংসেদ বরণ কেরন ম ীবগ, সেনটর ও সংসদ সদস বৃ  এবং 

নীিতিনধারকগণ 
 স ািনত যূর লুইস আরবারেক জনেসবামূলক কমকাে র জন  স ার জাফ াহ খান পুর াের ভূিষত 

কেরন 

১৭ই অে াবর ২০১৬ তািরেখ িনিখল িব  আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর ধান, প ম খলীফা, হযরত িমযা মস র 

আহমদ (আই.) ক কানাডার সংসদ ভবেন সাদর অভ থনা জানান দশিটর ধানম ী রাইট অনােরবল জাি ন 

ুেডা, ম ীপিরষেদর ম ীবগ এবং ৫০ জেনরও অিধক এমিপ ও িসেনট সভার সদস বৃ । 

িদেনর শেষ স ািনত যূর অেটায়ােত কানাডার সংসদ ভবেনর স ার জন এ ম াকেডানা  িবি ং-এ আেয়ািজত এক 

িবেশষ অভ থনা অনু ােন উপি ত ২২৫ জেনরও অিধক ব ি বেগর সামেন “মানিবক মূল েবাধ – শাি পূণ িবে র 

িভি ” শীষক একিট ঐিতহািসক ব ব  দান কেরন। 



 

অধশতািধক সাংসদসহ ১১০ জেনরও অিধক অিতিথ অংশ হণ কেরন। িব ান িবষয়ক ম ী ও ধানম ীর সরকাির 

িতিনিধ অনােরবল কারি  ডানকান এবং ঐক , শরণাথী ও নাগিরকািধকার িবষয়ক ম ী অনােরবল জন 

ম াককালাম সহ উে খেযাগ  সংখ ক সরকাির ম ীবগ এই অনু ােন অংশ হণ কেরন।  

এছাড়াও উপি তম লীর মােঝ িছেলন িসেনট সভ বৃ , কূটৈনিতক িতিনিধবগ, সরকারপে র ১১ জন রা দূত, 

িমিডয়া িতিনিধবৃ , িশ ািবদ, এনিজও নতৃবৃ , ধমীয় নতা এবং সমােজর িবিভ  েরর িবিশ  ব ি বগ।  

 

ব ব  দােনর সময় হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) িব যুে র আশ া, ধমীয় াধীনতা, মবধমান মৗলবাদ 

ও চরমপ া এবং আ জািতক স কসহ িব ব াপী বহ িবষয়াবলী স েক বেলন। 

স ািনত যূর েত ক িবষেয় কৃত ন ায়পরায়ণতা এবং সােম র দৃ া  উপ াপেনর জন  িবে র শাসকেগা ীর িত 

আ ান জানান। স ািনত যূর ইসলােমর িশ ােক তুেল ধেরন এবং পিব  কুরআেনর িশ ার আেলােক বি ক 

সমস াবলীর সমাধান উপ াপন কেরন। 

সমােজ ঐেক র েয়াজনীয়তার উপর আেলাকপাত কের হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“আিম িব াস কির জািতধম িনিবেশেষ মানবতার িভি েত আমরা সবাই পর র স কযু , এবং তাই আমােদর 

ঐক ব  থাকা উিচৎ। সকল মানুষ এবং সকল সংগঠনেক সি িলতভােব মানিবক মূল েবাধ উ ীত করার য়াস 

করেত হেব, এবং য পৃিথবীেত আমরা বাস করিছ তােক উ ত এবং আরও সৗহাদ পূণ বাসভূিমেত পিরণত করার 

জন  সা েহ চ া করেত হেব।” 



 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“যিদ কান রা  বা ধম মানিবক মূল েবাধ এবং মানবািধকারেক সমথন না দয় তাহেল এর নিতবাচক ভাব 

িবে র অপরাপর অংেশও পেড় এবং ফল িতেত এ প অন ায়াচরণ আরও ছিড়েয় পেড়। প া ের িবে র কান 

অংেশ যিদ ধািমকতা, মানবতােবাধ এবং সমৃি  িবরাজ কের তাহেল অন ান  সমাজব ব া এবং মানবস দােয়র 

উপরও এর ইিতবাচক ভাব িব ৃত হয়।” 

 

মবধমান বি ক  স েক হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“আধুিনক যাগােযাগ ও পিরবহন ব ব ার কল ােণ আমরা সবাই এখন অেনক বিশ ঘিন  হেত পারিছ এবং আমরা 

ভৗগিলক সীমােরখার মােঝও আর আব  নই। িক  অিব াস  হেলও এিট একিট অ ুত এবং দুঃখজনক বা বতা য 

আমরা আেগর চেয় আরও বিশ সংব  হেলও কৃতপে  আমােদর মােঝ েমই দুর  বাড়েছ। এিট অত  

পিরতােপর িবষয় এবং ক দায়ক য মানবজািতর মােঝ ঐক  ও ভালবাসা ছিড়েয় দয়ার পিরবেত ঘৃণা, িন ু রতা ও 

অিবচার িব ােরর িত এই িব  অেনক বিশ মেনােযাগী।” 

স ািনত যূর এিট ীকার কেরন য িবে র অিধকাংেশই ইসলােমর িত ভীিত বাড়েছ। তবু িতিন বেলন য এই 

ধেমর িত ভীিত দ হওয়া স ূণ অনাবশ ক। 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 



 

“আিম আপনােদর আ  করিছ য ইসলাম কৃতপে  তা নয় যা আপনারা সাধারণত চারমাধ েমর িচ ায়েণ দেখ 

বা েন থােকন। ইসলাম স েক আমার ান অনুযায়ী আিম এিটই জািন য ইসলােমর িশ া এর নােমই িনিহত। 

‘ইসলাম’ শে র পািরভািষক অথ হল শাি , ভালবাসা ও একতা এবং এর সম  িশ ার িভি  এই আদশ 

মূল েবাধসমূেহর উপর িনিমত।” 

 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) আরও বেলন: 

“দুভাগ জনক হেলও এিট অ ীকার করা যােব না য িকছু মুসলমান গা ী আেছ যােদর িব াস ও কাযকলাপ 

ইসলােমর িশ ার স ূণ পিরপ ী। ইসলােমর মৗিলক িশ া েলােক ল ন কের তারা এর নােম সবেচেয় ভয় র 

সিহংসতা ও স াসবাদ রচনা করেছ।” 

স ািনত যূর বেলন য যেকান সফল ও সহনশীল সমাজব ব ার পূবশত হল সাবজনীন ধমীয় াধীনতা। 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“পিব  কুরআেনর সূরা আল বাকারা এর ২৫৭ ন র আয়ােত পির ার বলা হেয়েছ, ‘ধেমর ব াপাের কান জবরদি  

বা বাধ বাধকতা নই।’ কী , পিরপূণ এবং থহীন ব ব  যা িচ ার াধীনতা, ধেমর াধীনতা এবং িবেবেকর 

াধীনতােক সংর ণ কের। অতএব, আমার িব াস এবং আমার িশ া হল য েত ক াম, শহর, মহানগরী অথবা 

দেশর েত ক ব ি র সুিনি ত অিধকার রেয়েছ িনজ ধম চয়ন করার এবং তা চচা করার।” 



 

 

স ািনত যূর বেলন এিট অনুতােপর িবষয় য মুসিলম িবে র রা সমূহ এবং কিতপয় পি মা সরকার েলা তােদর 

দেশ িকছু স দােয়র ধমীয় অিধকারেক সীিমত করেত চেয়েছ।  

স ািনত যূর বেলন য ধমীয় াধীনতা খব করার যেকান েচ াই িবপ নক। 

 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“ব ি িবেশেষ েত েকর শাি পূণ উপােয় িনজ িশ ােক অেন র কােছ চার ও সার করার অিধকার রেয়েছ।” 



 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) আরও বেলন: 

“মানুেষর মৗিলক ধমিব াস বা ধমচচার উপর িবিধিনেষধ আেরাপ করা সরকার বা সংসদীয় ব ব াসমূেহর পে  

সুিবেবচনা সূত নয়। উদাহরণ প, একজন নারী কমন পাষাক পিরধান করেছ তা িনেয় সরকােরর উি  হওয়া 

উিচৎ নয়। তােদর এমন কান আেদশ জারী করা উিচৎ নয় যােত ধমাচরেণর ান কমন হওয়া উিচৎ তার উে খ 

থাকেব। এে ে  যিদ তারা সীমার বাইের অ সর হয় তাহেল সটা তােদর জনগেণর মােঝ অি রতা এবং তর 

হতাশার উে ক করেব। এই প অসে াষজনক পিরি িতর আরও অবনিত ঘটেত পাের যিদ তােদর িতহত করা না 

হয় এবং পিরণােম এিট সমােজর শাি েক মিকর স ুখীন করেব।” 

 

ইসলােমর িশ ার আেলােক রাে র ভূিমকা স েক হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“জািতর ত াবধায়ক িহেসেব রা  এবং সংসদীয় সদস েদর কতব  হল এমনভােব আইন ণয়ন করা যা তােদর 

নাগিরকেদর অিধকার হরেণর পিরবেত তােদর অিধকারেক সুিনি ত করেব।” 

স ািনত যূর বেলন য যিদও ধমীয় াধীনতা খুব পূণ একিট নীিত, তথািপ যখােনই চরমপ ার আশ া 

থাকুক অথবা ঘৃণার উে ক ঘটুক না কন, সখােন নাগিরকেদর িনরাপ া দােনর লে  হ ে প করা এবং যথাযথ 

পদে প হণ করা সরকােরর কতব । 



 

স ািনত যূর আ ঃরা ীয় িবষয়াবলী এবং আ জািতক স ক উভয় ে  সুিবচােরর েয়াজনীয়তা স েকও 

বেলন। 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“সরকােরর কােছ দািয়  হ া র করা একিট িবশাল আ ার বিহঃ কাশ এবং এজন  আমরা ায়ই দখেত পাই 

রা ীয় নতাবৃ  িব তা ও পরম ন ায়পরায়ণতার সােথ জািতর সবা করার উে েশ  অ ীকারাব  হেয় থােকন। 

দুঃেখর িবষেয় এই য অেনক ে ই এমন স ানজনক অ ীকারসমূহ কবল ফাকঁা বুিল মািণত হয়।” 

 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“িকছু িকছু দেশ একনায়কত  িকংবা ন ায়িব  সরকার রেয়েছ, তবু পরাশি সমূহ এই িন ু রতার িত িনিবকার 

থােক কারণ সইসব সরকার তােদরেক সমথন যাগায় এবং তােদর াথ পিরপূরণ সহজতর কের। অথচ যসব 

দেশ নতৃবগ অথবা রা ীয় ব ব া পরাশি েলার বািতেকর সামেন অনড় থােক, তারা িনিবকারিচে  িবে াহী 

দলসমূহেক সহেযািগতা দােন অথবা সরকার পিরবতেনর দািব কের থােক। কৃতপে , িনজ জনগেণর সােথ 

আচরেণর ে  এই সরকার েলার মােঝ কান পাথক  নই। ব গত পাথক  কবল এিটই য কান ে  

সরকার েলা পরাশিক েলােক সহেযািগতা কের থােক, আর অন ান  ে  কের না।” 

স ািনত যূর িকছু িনিদ  সরকােরর সমােলাচনা কেরন যারা “স াব  পিরণিত িবেবচনা না কেরই” িকছু মুসলমান 

রাে র কােছ অ  িবি  কের। িতিন বেলন য এই অ েলা ায়ই ভুল হােত িগেয় প ছায় নতুবা িনরীহ অসামিরক 

মানুষেদর হত া করার উে েশ  ব ব ত হয়। 

ইেয়েমেন সৗিদ আরেবর যু েক অিবচােরর মুখ  দৃ া  িহেসেব উপ াপন কের এবং এর স াব  পিরণিত স েক 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 



 

“এিট সবজনিবিদত য সৗিদ আরব পা াত  থেক কনা অ  ইেয়েমেনর যুে  ব বহার করেছ যার ফেল নারী ও 

িশ সহ হাজার হাজার িনরীহ বসামিরক মানুষ াণ হারাে  এবং িনদা ণ ংসয  সংঘিটত হে । এ প অ  

ব বসার চূড়া  ফলাফল িক হেব? ইেয়েমেনর জনগণ, যােদর জীবন এবং ভিবষ ৎ িবন  কের দয়া হে , তারা ধু 

সৗিদ আরেবর িতই িবে ষপরায়ণ ও িতেশাধপরায়ণ হেব না বরং সৗিদ আরেব অ  সরবরাহকারীেদর িত 

এবং সাধারণভােবই পি মা দশ েলার িতও ঘৃণার মেনাভাব পাষণ করেব।” 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“ কান কার ত াশা িকংবা ভিবষ ৎ স াবনার অনুপি িতেত এবং সবেচেয় ভয় র িন ু রতার সা ী হওয়ার কারেণ 

তােদর যুবসমাজ মৗলবােদর িত ঝুেঁক যেত পাের এবং এইভােব স াসবাদ ও চরমপ ার আেরকিট নতুন 

দু চে র উ ান ঘটেব। কেয়ক িবিলয়ন ডলােরর জন  িক এমন ংসা ক ও ভয়াবহ িবপযয় কাম ?” 

 

স ািনত যূর আরও বেলন য আ জািতক িত ানসমূহ যমন জািতসংেঘর উিচৎ সদস  রা েলার মােঝ সুিবচার 

এবং সমতা িনি ত করা। 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“যিদ পরাশি  এবং আ জািতক িত ানসমূহ, যমন জািতসংঘ, সব রকম পিরি িতেত কৃতপে ই তােদর 

মূলনীিত মেন চলত তাহেল িবে র অেনক অংেশই স ােসর িবষা  আ মণ ত  করেত হত না। িবে র শাি  

এবং িনরাপ ােক বারংবার পতন ও ংেসর স ুখীন হেত দখতাম না। এবং িনি তভােবই এত ব াপক শরণাথী 

স ট আমােদর দখেত হত না যা এখন ইউেরাপ এবং অন ান  উ ত দেশর নাগিরকেদর ি ধা  ও ভীিত দ কের 

তুলেছ।” 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) আরও বেলন: 



 

“জািতসংেঘর উিচৎ পৃিথবীেক রাজনীিত, অিবচার বা প পাতদু তা থেক মু  কের শাি  িত া করার মাধ েম 

িনজ দািয়  পালন করা। ” 

পিরেশেষ হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“আিম আশা কির এবং এই দায়া কির যন মহান আ াহতায়ালা জািতসংঘ এবং িবে র রা সমূহেক এমন ভােব 

কাজ করার তৗিফক িদন যন কৃত ও সুদূর সারী শাি  িতি ত হয়। এর অন থায় কান িকছু িচ ার অতীত 

কারণ আমরা যিদ িনেজেদর পিরবতন না কির তাহেল এই পৃিথবী আেরকিট িব যুে র আকাের এক িবশাল 

িবপযেয়র িদেক ি তার সােথ অ সর হেব।” 

 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) আরও বেলন: 

“আ াহতায়ালা িবে র নতাম লী এবং নীিতিনধারকেদরেক িবচ ণতা দান ক ন যন আমরা আমােদর 

স ানস িত ও ভিবষ ৎ জে র জন  একিট শাি পূণ ও সমৃ শালী পৃিথবী রেখ যেত পাির।” 

অনু ানচলাকালীন হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) জািতসংেঘর মানবািধকার িবষয়ক া ন হাই কিমশনার এবং 

কানাডার সু ীম কােটর া ন িবচারক অনােরবল লুইস আরবারেক জনেসবার জন  স ার জাফ াহ খান পুর াের 

ভূিষত কেরন।  

 



 

পুর ার হেণর পর লুইস আরবার বেলন: 

“এই অসাধারণ স ানজনক পুর াের ভূিষত হেত পের আিম গভীরভােব স ািনত বাধ করিছ যার নামকরণ করা 

হেয়েছ একজন মহান আইন , আইনজীবী, িবচারক এবং একজন মহান কূটনীিতেকর নােম। আিম িবেশষত 

স ািনত বাধ করিছ স ার জাফ াহ খােনর সােথ সংযু  হেত পের কারণ িতিন িছেলন আ জািতক আদালেতর 

ধান িবচারক এবং িসেড  ... এছাড়া শাি  িত ার জন  আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত য প দৃঢ়তার সােথ 

অব ান হণ কেরেছ এবং কের যাে  তােত আিম গভীরভােব অিভভূত।” 

উে খেযাগ  সংখ ক অিতিথ ব ারাও তােদর ব ব  উপ াপন কেরন। 

 

িব ান িবষয়ক ম ী এবং ধানম ী জাি ন ুেডার অিফিসয়াল িতিনিধ অনােরবল িকরি  ডানকান বেলন: 

“আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর নতা এবং প ম খলীফা হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) ক পালােম  িহেল 

াগত জানােত পের আজ আিম স ািনত এবং গবেবাধ করিছ। আজ পালােম  িহেলর েত েক সি িলতভােব 

উপি ত হেয়েছ.স ািনত যূরেক াগত জানােনার জন , আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর সােথ উ াস কােশর জন  

এবং আমােদর দৃঢ় সমথন কােশর জন  .. কানাডায় আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত অসাধারণ অবদান রেখ চেলেছ 

এবং সবসময় ‘ভালবাসা সবার তের, ঘৃণা নয় কােরা পের’ এর দৃ া  উপ াপন কেরেছ।” 

আ জািতক ধমীয় াধীনতা িবষয়ক মািকন যু রা  কিমশেনর ভাইস চয়ারম ান ড. জমস জ. জগিব বেলন: 

“স ািনত যূর, হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.), আ জািতক ধমীয় াধীনতা িবষয়ক মািকন যু রা  

কিমশেনর প  থেক আিম আজ রােত আপনার সােথ উপি ত থাকেত পের স ািনত বাধ করিছ। আহমদীয়া 

মুসিলম জামা’ তর ব পাের যা আমােদরেক সবসময় মু  কেরেছ তা হল, অিধকাংশ সমেয়ই িনপীড়েনর িশকার 

হওয়ার পরও অন ান  িনযািতত মানুষেদর অিধকার আদােয়র ে  আপনারা সবার িশেরাভােগ। এমর এক 

পৃিথবীেত যখােন অসিহ ু তা মা েয় বাড়েছ সখােন আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত সহনশীলতা এবং সহানুভূিতর দৃঢ় 

সমথক িহেসেব সব সময় অব ান হণ কেরেছ।” 



 

িদেনর থমাংেশ স ািনত যূর কানাডার ক ীয় সরকােরর ম ীবগ, িসেনট সদস বৃ  এবং সাংসদীয় নতাবৃে র 

সােথ পালা েম সা াৎ কেরন। স ািনত যূর কানাডার ধানম ী রাইট অনােরবল জাি ন ুেডার সােথও সা াৎ 

কেরন। 

 

এক ে া র পব চলাকালীন আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর ধানেক আনু ািনকভােব ীকৃিত দন সংসেদর মাননীয় 

ীকার যসময় ধানম ীসহ হাউজ অফ কমে র সকল সি য় সদস  স ািনত যূরেক দাঁিড়েয় অভ থনা জানান। 

 

এছাড়াও অনােরবল জুিড া, এমিপ হাউজ অফ কমে  একিট সদস  িববৃিত পেড় শানান যখােন বলা িছল: 

“মাননীয় ীকার, আজ িদেনর থমােধ আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর িব জনীন আধ াি ক নতা পালােম  িহেল 

এক আনু ািনক সা ােতর জন  অেটায়ােত এেস প ছান।” 



 

“আমােদর সােথ অব ানকােল িতিন তারঁ শাি পূণ বাতা ‘ভালবাসা সবার তের, ঘৃণা নয় কােরা পের’ িব ৃত করার 

লে  ম ীপিরষেদর সদস বৃ , সেনটর সদস বৃ , সংসদ সদস বৃ  এবং ধানম ীর সােথ সা াৎ করেবন।” 

 “এিট ইসলােমর শাি পূণ িদক ও সৗ য তুেল ধরা এবং কানাডা ও িবে র অন ান  অংেশ শাি , ধমীয় াধীনতা 

এবং মানবািধকােরর উ য়েনর লে  িবে র পরাশি েলােক একিট কমসূচী হেণর আ ান জানােনার জন  

স ািনত যুর কতৃক গৃহীত চলমান েচ ার একিট অংশিবেশষ ।” 

 “আিম স ািনত যুর  এবং িব ব পী আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর সদস েদরেক তােদর কমকাে র জন  সাধুবাদ 

জানাই, আর আিম আমার সংসদীয় এলাকার জনগণ এবং কানাডার জনগেণর প  থেক তােদর িত ব ু ে র হাত 

বাড়াি ।” 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) এর নীরেব দায়া পিরচালনার মাধ েম এই অভ থনা অনু ােনর সমাি  ঘেট। 

নশেভােজর পর সংসদ সদস  এবং অিতিথবৃ  যুর (আই.) এর সােথ ব ি গত সা াৎ কেরন। 


