
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১০ অক্টোির ২০১৯ 

 

ইউক্েক্কো সদর দিক্র আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের েধোক্ের ঐবেহোবসক ভোষণ 

 
 বিবভন্ন ধমম ও বিশ্বোক্সর মোেুক্ষর মক্ধে পোরস্পবরক শ্রদ্ধোক্িোধ ও সবহষু্ণেোর আহ্বোে জোেোক্িে হযরে 

বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) 
 প্রমক্য়ক্দর বিক্ষোর গুরুক্ের উপর প্রজোর বদক্িে সম্মোবেে হুযূর 
 খিীফো িিক্িে বিশ্ব িোবির জেে বিক্ষোর সুক্যোগ সিোর কোক্ে প্রপৌঁক্ে প্রদয়ো গুরুেপূণম ভূবমকো রোক্খ 
 সম্মোবেে হুযূর িিক্িে পবিত্র কুর’আে মুসিমোেক্দরক্ক প্রমধোগে উন্নবে এিং জ্ঞোে চচমোর বদক্ক 

অেুেোবণে কক্র 
 সম্মোবেে হুযূর িক্িে বিজ্ঞোে এিং ধক্মমর মক্ধে প্রকোক্েো দ্বন্দ্ব প্রেই  

৮ অক্টোির ২০১৯, আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব েধোে, পঞ্চম খবিফোেুি মসীহ, হযরে বমযমো মসরূর 
আহমদ (আই.) পেোবরক্স অিবিে জোবেসংঘ বিক্ষো, বিজ্ঞোে ও সংকৃবে সংিো (ইউক্েক্কো) সদর দিক্র এক ঐবেহোবসক 
িকৃ্তেো েদোে কক্রে। 

অেুষ্ঠোেবিক্ে কূিেীবেবিদ, রোজেীবেবিদ, বিক্ষোবিদ, বিবভন্ন ব ংক িেোংক্কর েবেবেবধ,িেিসোবয়ক প্রেেৃিৃন্দ এিং আক্রো 
বিবভন্ন প্রপিোর মোেুষ সহ ৮০ এর অবধক বিবিষ্টজে ও অবেব িৃন্দ অংিগ্রহণ কক্রে। 

েোাঁর ভোষক্ণ আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের েধোে ইউক্েক্কোর েবেষ্ঠোকোিীে উক্েিেসমূক্হর েিংসো কক্রে যোর মক্ধে 
রক্য়ক্ে প্রিকসই িোবি েবেষ্ঠো, আইক্ের িোসেক্ক উৎসোহ দোে, মোেিোবধকোর রক্ষো, বিবভন্ন প্রগোষ্ঠী ও সম্প্রদোক্য়র সোংকৃবেক 
ঐবেহে সুরক্ষো এিং বিক্শ্বর ভবিষেৎ সমৃবদ্ধ বেবিে করো। এরপর, সম্মোবেে হুযূর িক্িে প্রয প্রচৌেিে িেক্রর প্রিবি 
পূক্িম ইসিোম মুসিমোেক্দরক্ক িোবি এিং মোেিেোর সমৃবদ্ধর স্বোক্ ম এই একই উক্েিেসমূহ অেুসরক্ণর বদকবেক্দমিেো 
েদোে কক্রবেি। 

 



 

 

সম্মোবেে হুযূর সমোক্জর সিমস্তক্র বিক্ষোর গুরুক্ের উপর প্রজোর প্রদে। বেবে িক্িে প্রয িোবি ও বিবেিীিেো বেবিে 
করোর মোধেম হক্িো বিক্ষোর সুক্যোগ কক্র প্রদয়ো এিং ইসিোম এর উপর বিক্িষ প্রজোর প্রদয় প্রয প্রমক্য়ক্দরক্কও প্রযে বিক্ষো 
প্রদয়ো হয় এিং েোক্দরক্ক প্রযে প্রেক্িক্দর সমোে সুক্যোগ প্রদয়ো হয়।  

েদুপবর, সম্মোবেে হুযূর এ আপবির খণ্ডে কক্রে প্রয ইসিোম এমে একবি ধমম যো প্রমধোগে অগ্রগবেক্ক উৎসোবহে 
করক্ে িে ম হক্য়ক্ে। িরং, বেবে প্রজোর বদক্য় িক্িে প্রয সূচেোিগ্ন প্র ক্কই ইসিোম বিক্ষো বদক্য়ক্ে প্রয মোেিজোবেক্ক সিমদো 
মোেিীয় জ্ঞোক্ের সীমোেোক্ক আক্রো বিসৃ্তে করোর জেে সক্চষ্ট হওয়ো উবচে এিং বিজ্ঞোে ও ধক্মমর মক্ধে প্রকোক্েো দ্বন্দ্ব প্রেই। 

িোবি েবেষ্ঠোয় বিক্ষোর অসোধোরণ গুরুক্ের ক ো উপিোপে কক্র হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িেোখেো 
কক্রে বকভোক্ি ইসিোক্মর বিক্ষোসমূহ একবি আদিম সমোক্জর বভবি রচেো কক্র। 

 
এমে বিক্ষোসমূহ মুসবিম পবণ্ডে ও দোিমবেকক্দরক্ক উৎসোবহে ও অেুেোবণে কক্রক্ে যোরো মধেযুগ জুক়্ে মোেিজোবের 
প্রমধোগে উন্নবের প্রক্ষক্ত্র অগ্রগোমী ভূবমকো পোিে কক্রক্ে। এখে, আধুবেক যুক্গ, আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে প্রসই দি 
প্রযবি প়েোক্িোেো ও মোেিীয় জ্ঞোক্ের সন্ধোেক্ক উৎসোবহে করোর মোধেক্ম প্রসই সমৃদ্ধ জ্ঞোেগে ইবেহোস প্র ক্ক বিক্ষো বেক্য় 
কক্র চক্িক্ে। 



 

 

শুরুক্েই সম্মোবেে হুযূর ইউক্েক্কোর েবেষ্ঠোকোিীে েীবেসমূক্হর েিংসো কক্রে। 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“ইউক্েক্কো েবেষ্ঠোর উক্েিে সমূহ চমৎকোর এিং েিংসেীয়। এর মক্ধে রক্য়ক্ে িোবি ও পোরস্পবরক শ্রদ্ধোক্িোধ িোিে 
এিং বিশ্ব জুক়্ে আইক্ের িোসে, মোেিোবধকোর ও বিক্ষোর েসোর। সংিোদ মোধেক্মর স্বোধীেেো ও বিবভন্ন সংকৃবে ও 
ঐবেক্হের সুরক্ষোর বিষক্য়ও ইউক্েক্কো েিক্তো বহক্সক্ি কোজ কক্র  োক্ক। এর আক্রকবি প্রঘোবষে িক্ষে হি দোবরদ্র 
বিক্মোচে ও প্রিকসই েিৃবদ্ধ ও উন্নয়ক্ের সম মে এিং এ িক্ক্ষে কোজ করো প্রয, মোেিজোবে প্রযে এক ইবেিোচক 
উিরোবধকোর প্ররক্খ যোয় যো প্র ক্ক এর ভবিষেৎ েজন্ম সমূক্হর কিেোণমবণ্ডে হক্ে পোক্র।” 

 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে: 

“আপেোরো হয়ক্েো এবি প্রজক্ে অিোক হক্িে প্রয ইসিোক্মর বিক্ষো সমূহ মুসিমোেক্দর বেকি দোিী কক্র প্রয, এই একই 
িক্ষে পূরক্ণর এিং ক্রমোগে মোেিজোবের উন্নবের জেে েোরো প্রযে কোজ কক্র যোয়।”  

সম্মোবেে হুযূর িক্িে প্রয পবিত্র কুর’আে উক্েখ কক্রক্ে প্রয আেোহ েো’িো রোবু্বি আিোবমে (জগে সমূক্হর েবেপোিক), 
আর েোই মুসিমোেগণ বিশ্বোস কক্রে প্রয বেবে ধমম-িণম বেবিমক্িক্ষ সমগ্র মোেিজোবের স্রষ্টো ও বরবজকদোেো। 

এর ফক্ি মুসিমোেক্দর উপর ধমম, জোবে ও িণম বেবিমক্িক্ষ সমগ্র মোেিজোবের প্রসিো কক্র যোওয়ো একবি ধমমীয় দোবয়ে 
বহক্সক্ি িেমোয়।  



 

 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“পবিত্র প্রকোরআক্ের ে ম সুরোক্েই আেোহেোিো িক্িক্েে প্রয বেবে ‘রোবু্বি আিোমীে’ (জগে সমূক্হর েবেপোিক)। 
এই আয়োেবি ইসিোমী ধমম বিশ্বোক্স প্রকন্দ্রীয় অিিোক্ে রক্য়ক্ে যোর মোধেক্ম মুসিমোেক্দরক্ক এ ক ো প্রিখোক্েো হয় প্রয 
প্রখোদোেোিো প্রকিিমোত্র েোক্দর েবেপোিক ও বরবযকদোেো েে িরং বেবে সমগ্র মোেিজোবের বরবযকদোেো ও 
জীিক্েোপকরণদোেকোরী। এেো়েোও বেবে পরম করুণোময় ও িোর িোর দয়োকোরী আর েোই জোবে, ধমম ও িণম বেবিমক্িক্ষ 
প্রখোদোেো’িো েোাঁর সৃবষ্টর চোবহদো পূরণ কক্র  োক্কে।  

“েোই, েকৃে মুসিমোেগণ দৃঢ়ভোক্ি বিশ্বোস কক্রে প্রয সকি মোেুষ জন্মগেভোক্ি সমোে এিং ধমমীয় বিশ্বোস বেবিমক্িক্ষ, 
সমোক্জর মক্ধে পোরস্পবরক শ্রদ্ধোক্িোধ ও সবহষু্ণেোর মূিেক্িোধসমূহ গভীরভোক্ি প্রেোব ে হওয়ো আিিেক।” 

সম্মোবেে হুযূর িক্িে ইসিোক্মর েিী হযরে মুহোম্মদ (সো.) ইসিোক্মর এ বিক্ষোর সক্িমোিম িোস্তি দৃষ্টোি বেক্িে। মবদেোয় 
বহজরক্ের পর েোাঁর প্রেেৃক্ে একবি সমৃদ্ধ িহুজোবেক সমোজ েবেবষ্ঠে হক্য়বেি যো আজ পযমি মোেিজোবের জেে দৃষ্টোি 
স্বরূপ। 

েোাঁর বহজরক্ের কোরণ এিং এরপর যো ঘক্িবেি েো সম্পক্কম আক্িোচেো করক্ে বগক্য় হযরে বমযমো মসরূর আহমদ 
(আই.) িক্িে: 

“ইসিোম ধমম েবেষ্ঠোর পর মহোেিী হযরে মুহোম্মদ (সো.) এিং েোাঁর অেুসোরীগণ মক্কোর অবধিোসীক্দর বেকি হক্ে বেমমম 
ও অমোেবিক বেপী়েক্ের বিকোর হে, যো েোরো ধধযম ও সংযক্মর সোক্  সহে কক্রে। পবরক্িক্ষ, িহু িেক্রর অবিরোম 
বেপী়েে স্বীকোর করোর পর েোরো মদীেোয় বহজরে কক্রে প্রযখোক্ে মহোেিী হযরে মুহোম্মদ (সো.) মুসবিম বহজরেকোরী, 
ইহুবদ জেিসবে এিং সমোক্জর অেেোেে সদসেক্দর মক্ধে একবি িোবি চুবক্ত কক্রে।” 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে: 

“এর িেম অেুসোক্র, এই বিবভন্ন প্রগোষ্ঠীগুক্িো িোবিপূণমভোক্ি িসিোক্সর, এক্ক অপক্রর অবধকোর রক্ষোর এিং পোরস্পবরক 
সহোেুভূবে, সবহষু্ণেো ও সহক্যোবগেোর এক প্রেরণো িোিে করোর অঙ্গীকোর কক্রে। মহোেিী হযরে মুহোম্মদ (সো.) 



 

রোষ্ট্রেধোে বেিমোবচে হে এিং েোাঁর প্রেেৃক্ে এই চুবক্তবি মোেিোবধকোর ও সুিোসক্ের এক অসোধোরণ সেদ সোিেস্ত হয় এিং 
এবি বিবভন্ন সম্প্রদোক্য়র মক্ধে িোবি বেবিে কক্র।” 

 
এরপর, সম্মোবেে হুযূর মবদেোর প্রসই ে ম সরকোক্রর মূি ধিবিষ্টেসমূহ এিং অজমেসমূহ সযক্ে বিক্েষণ ও আক্িোচেো 
কক্রে।  

সম্মোবেে হুযূর িক্িে প্রয এর িোসে িেিিোর বভবি বেি একবি পক্ষপোেহীে আইে িোসে ও বিচোর িেিিো, যোর অধীক্ে 
প্রদক্ির আইে অেুযোয়ী সকি মোেুষ সমোে বহক্সক্ি গণে হক্েে। 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে : 

“ইসিোক্মর েিী (সো.) বিক্ভদ সমূক্হর বেষ্পবির জেে একবি বেরক্পক্ষ বিচোর িেিিো েবেষ্ঠো কক্রে। বেবে স্পষ্ট কক্রে 
প্রয, ধেী এিং িবক্তধরক্দর জেে এক আইে এিং গরীি ও দুিমিক্দর জেে আক্রক আইে এমেবি হক্ি েো। িরং, যো 
বেি একবি ধিপ্লবিক ধোরণো, প্রদক্ির সকি মোেুষ প্রদক্ির আইক্ের প্রচোক্খ সমোে বহক্সক্ি গণে হক্িে।” 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) আক্িোচেো কক্রে বকভোক্ি মহোেিী হযরে মুহোম্মদ (সো.) সমোক্জর উন্নবে ও 
বিবেিীিেো বেবিে করোর জেে বকভোক্ি বিবভন্ন কমমসূবচ ও পবরকল্পেো গ্রহণ কক্রে। 

এর মক্ধে বেি একবি বিক্ষো িেিিোর েবেবষ্ঠে, একবি কর িেিিো যো গবরিক্দর অিিোর উন্নয়ে ঘিোক্ি, একবি গণস্বোিে 
িেিিো যোর দৃবষ্ট বেি পবরচ্ছন্নেোর বদক্ক এিং েোগবরকক্দর স্বোিে সম্পক্কম সক্চেে করোর বদক্ক, একবি প্রযোগোক্যোগ 
িেিিো এিং িোবণবজেক ও অ মনেবেক েীবে সংক্রোি একবি আচরণবিবধ যো অসোধোরণ সোমোবজক উন্নবের কোরণ হয়। 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“সিম িেোব্দীক্ে, ইসিোক্মর মহোেিী (সো.) এর প্রেেৃক্ে পবরচোবিে সরকোক্রর মোধেক্ম মবদেোয় একক এিং সমবষ্টগে 
অবধকোর েবেষ্ঠোর বিষক্য় বিস্ময়কর অগ্রগবে সোবধে হক্য়বেি। িস্তুে, ে মিোক্রর মক্েো আরিক্দর মক্ধে একবি সুিৃংখি 
ও সভে সমোজ েবেবষ্ঠে হক্য়বেি। িহু বদক প্র ক্কই এবি বেি একবি মক্েি সমোজ - অিকোঠোক্মোর প্র ক্ক, প্রসিোর বদক 
প্র ক্ক এিং সক্িমোপবর প্রসই একেো ও সবহষু্ণেোর বদক প্র ক্ক যো একবি িহুজোবেক সমোক্জ েদবিমে হক্য়বেি।” 

সম্মোবেে হুযূর 



 

‘গভীর দুুঃখ’ 

েকোি কক্রে প্রয আধুবেক বিক্শ্ব মহোেিী হযরে মুহোম্মদ (সো.) এর চবরত্রক্ক কিবিে ও অপদি করোর জেে এক 
সমবিে েয়োস পবরচোবিে হক্য়ক্ে। 

 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:  

“মহোেিী হযরে মুহোম্মদ (সো.)-প্রক এক যুদ্ধিোজ প্রেেো বহক্সক্ি উপিোপে করো হক্য়ক্ে - যখে সেে প্র ক্ক এর প্রচক্য় 
দূক্র আর বকেু হক্ে পোক্র েো। িোস্তিেো এই প্রয ইসিোক্মর েিী (সো.) েোাঁর জীিক্ের েবেবি মুহূেম মোেুক্ষর অবধকোর 
েবেষ্ঠোয় িেয় কক্রক্েে আর, ইসিোক্মর বিক্ষোর মোধেক্ম, বেবে মোেিোবধকোক্রর এক অেুিেীয় ও কোক্িোিীণম সেদ েবেষ্ঠো 
কক্রে।” 

সম্মোবেে হুযূর ঐসকি িেবক্তর েবে বেন্দো জ্ঞোপে কক্রে যোরো ধমম িো প্রখোদোেো’িোর েিীগক্ণর েবে আক্রমণোত্মক িো 
বিদ্রূপোত্মক েয়োস গ্রহণ কক্র  োক্কে। 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“আমোর দৃবষ্টক্ে, এবি অেেি দুুঃখজেক প্রয আধুবেক বিক্শ্ব ে োকব ে স্বোধীেেোর েোক্ম এমেবক ‘বিক্েোদে’-এর েোক্ম 
পোরস্পবরক শ্রদ্ধোক্িোধ এর মূিেীবেক্ক, যো পোরস্পবরক প্রসৌহোদমে ও একেো েবেষ্ঠোর মোধেম, জিোঞ্জবি প্রদয়ো হক্য়ক্ে। 
ধমমসমূক্হর েবেষ্ঠোেোগণও আজ বিদ্রূপ ও অিমোেেো প্র ক্ক বেস্তোর পোে েো, যবদও েোক্দর েবে উপহোস বিশ্বজুক়্ে েোক্দর 
িক্ষ প্রকোবি অেুসোরীক্দর জেে মমমপী়েোর কোরণ হয়।” 

সম্মোবেে হুযূর িেোখেো কক্রে প্রয ইসিোক্মর বিরুদ্ধিোদীগণ েোয়িুঃই প্রয বচত্র েুক্ি ধক্রে, েোর এক্কিোক্র বিপরীে বদক্ক, 
মহোেিী হযরে মুহোম্মদ (সো.) সহোেুভূবে ও মোেিেোর এক কোক্িোিীণম দৃষ্টোি িোপে কক্রবেক্িে। বচরকোি বেবে সমোক্জর 
দুিমি ও বিপন্ন সদসেক্দর প্রসিো েদোক্ের প্রচষ্টো কক্রক্েে এিং েোক্দর কিেোণ সোধক্ের জেে িহু কীম েবেষ্ঠো কক্রক্েে। 



 

সম্মোবেে হুযূর দোসে ে ো বেমূমি করক্ে মহোেিী (সো.)-এর বেরির েক্চষ্টোর বিষক্য়ও আক্িোচেো কক্রে। এমে এক 
যুক্গ যখে দোসে ে ো িেোপকভোক্ি েচবিে বেি এিং সমোক্জর এক প্রমৌবিক অংি বহক্সক্ি বিক্িবচে হক্েো, ইসিোক্মর 
েিী (সো.) প্রসই সকক্ির মুবক্তর জেে কোজ কক্রক্েে যোরো দোসে ও পরোধীেেোর িৃংখক্ি আিদ্ধ বেি। 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“ইসিোক্মর েিী (সো.) দোসক্দরক্ক মুক্ত করোর জেে িোরিোর েোবগদ প্রদে এিং এই বেক্দমিেো েদোে কক্রে প্রয যবদ 
েোক্দরক্ক েোৎক্ষবণকভোক্ি মুবক্ত দোে করো সম্ভি েো হয় েক্ি কমপক্ক্ষ েোক্দরক্ক প্রসই একই মোক্ের খোিোর খোওয়োক্ে 
হক্ি এিং একই মোক্ের কোপ়ে পবরধোে করোক্ে হক্ি প্রযভোক্ি প্রকউ বেক্জ প্রখক্য়  োক্কে এিং কোপ়ে পবরধোে কক্র 
 োক্কে।”  

 

সম্মোবেে হুযূর িক্িে প্রয আক্রকবি আপবি ইসিোক্মর বিরুক্দ্ধ েোয়িুঃ উত্থোবপে হয় েো এই প্রয, ইসিোম েোরী জোবের 
অবধকোর রক্ষো করক্ে িে ম অ িো েোরী-পুরুক্ষর মক্ধে ধিষক্মেমূিক আচরণ কক্র। বকন্তু, এবি সমূ্পণমভোক্ি বম েো ও 
অেেোয়। সূচেোিগ্ন প্র ক্ক ইসিোম েোরীর অবধকোর েদোে কক্রক্ে এিং এই বিক্ষো বদক্য়ক্ে প্রয প্রমক্য়ক্দর বিবক্ষে কক্র 
প্রেোিোর প্রমৌবিক গুরুে রক্য়ক্ে এিং এবি সকি মুসিমোক্ের জেে একবি প্রমৌবিক দোবয়ে।” 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:  

“ইসিোম সিমে ম েোরী ও প্রমক্য়ক্দর অবধকোর েবেষ্ঠো কক্র। এমে এক সমক্য়, যখে েোরীক্দর ও প্রমক্য়ক্দর সোক্  
ধিষমেমূিক আচরণ করো হক্েো এিং অক্েক সময় েোবচ্ছক্িের দৃবষ্টক্ে প্রদখো হক্েো, ইসিোক্মর মহোেিী (সো.) এই আক্দি 
প্রদে প্রয প্রমক্য়ক্দর বিবক্ষে করক্ে হক্ি এিং য োয  সম্মোে েদিমে করক্ে হক্ি। এমেবক, বেবে িক্িক্েে প্রয, যবদ 
কোক্রো বেেবি কেেো সিোে  োক্ক যোক্দর বিক্ষো ও চবরত্র গঠে সক্িমোিমভোক্ি সম্পন্ন করো হয় েক্ি েোক্দর জেে জোন্নোক্ে 
েক্িি সুবেবিে।” 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে: 

“ইসিোক্মর েিী (সো.)-এর বিক্ষোর বভবিক্ে বিশ্বজুক়্ে আহমদী মুসবিম প্রমক্য়রো বিবক্ষে হক্চ্ছ এিং বিবভন্ন প্রক্ষক্ত্র প্রশ্রষ্ঠে 
অজমে করক্ে। েোরো েোক্তোর, বিক্ষক, িপবে হক্চ্ছ এিং অেেোেে প্রপিোয় েক্িি করক্ে যোর মোধেক্ম েোরো মোেিেোর 
প্রসিো করক্ে পোক্র।” 



 

এই আপবির উির বদক্ে বগক্য় প্রয ইসিোম এমে এক ধমম যো সবহংসেোক্ক উৎসোবহে কক্র ধক্মমর েোক্ম সন্ত্রোক্সর 
অেুমবে প্রদয়, সম্মোবেে হুযূর িক্িে ইসিোক্মর েো বমক যুক্গর যুদ্ধসমূহ আত্মরক্ষোমূিক বেি এিং মুসবিম ও অমুসবিম 
সকক্ির অবধকোর রক্ষোর প্রিষ েয়োস বহক্সক্ি এক্ে েোরো বেক্য়োবজে হক্য়বেক্িে। 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“সেে এই প্রয, প্রযভোক্ি পবিত্র কুরআক্ে িণমেো করো হক্য়ক্ে, (েো বমক যুক্গর মসিমোেক্দর) পোল্টো যুদ্ধ করোর অেুমবে 
প্রদয়ো হক্য়বেি প্রযে ধমমবিশ্বোক্সর স্বোধীেেো ও বিক্িক্কর স্বোধীেেোর মূিেীবে সমগ্র মোেিজোবের জেে প্রযে েবেবষ্ঠে ও 
সংরবক্ষে হয়। কুর’আে িক্ি প্রয যবদ মুসিমোে হে বেক্জক্দর েবেরক্ষো েো করক্েে েক্ি প্রকোে গীজমো, ইহুবদ উপোসেোিয়, 
মবন্দর মসবজদ িো অেে প্রকোে উপোসেোিক্য় বেরোপদ  োকক্েো েো, প্রকেেো ইসিোক্মর বিরুদ্ধিোদীগণ সিমেকোক্রর ধমমক্ক 
বেমূমি করোর জেে দৃঢ়েবেজ্ঞ বেি।” 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে: 

“েকৃেপক্ক্ষ েো বমক যুক্গর মুসিমোেগণ যখে যুক্দ্ধ বিি হক্য়ক্েে েখে সিমদো েো বেি আত্মরক্ষোমূিক এিং এর 
উক্েিে বেি দীঘম প্রময়োদী িোবি েবেষ্ঠো এিং সকি মোেুক্ষর স্বোধীেভোক্ি িসিোস করোর অবধকোর সুরক্ষো করো। যবদ 
আজ এমে মুসিমোে প্র ক্ক  োক্ক যোরো চরমপন্থী প  অিিম্বে কক্রক্ে অ িো যোরো সন্ত্রোক্সর সপক্ক্ষ ক ো িক্ি  োক্ক 
েো প্রকিি এজেেই প্রয েোরো ইসিোক্মর বিক্ষোক্ক পবরেেোগ কক্রক্ে অ িো েোরো এ বিষক্য় সমূ্পণমভোক্ি অজ্ঞ।” 

ইউক্েক্কোর দিমকমণ্ডিীর সোমক্ে সম্মোবেে হুযূর এ ধোরণোর খণ্ডে কক্রে প্রয ইসিোম একবি ‘প্রসক্কক্ি ও পিোৎপদ ধমম’ 
এিং এমে এক ধমম যো প্রমধোগে উন্নবের স্বপক্ক্ষ ক ো িক্ি েো। এমে দোবিক্ক সম্মোবেে হুযূর 

‘িোস্তিেোর পবরিক্েম কল্পেোেসূে এক অিস গেোেুগবেক ধোরণো’ 

িক্ি আখেোবয়ে কক্রে। 

সম্মোবেে হুযূর উক্েখক্যোগে সংখেক ঐবেহোবসক দৃষ্টোি প্রপি কক্র প্রমধোগে ভোক্ি এ জগেক্ক আক্িোবকে করোর প্রক্ষক্ত্র 
মুসিমোেক্দর অিদোে েুক্ি ধক্রে। 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“সেে এই প্রয পবিত্র কুর’আে এিং ইসিোক্মর মহোেিী (সো.)-এর বিক্ষো মধেযুক্গর েজক্ন্মর পর েজন্ম মুসবিম বচিোবিদ, 
দোিমবেক ও আবিষ্করক্কর কমমক্ক অেুেোবণে কক্রক্ে। েকৃেপক্ক্ষ যবদ আমরো এক হোজোর িের অেীক্ে েোকোই আমরো 
প্রদবখ প্রয কীভোক্ি মুসবিম বিজ্ঞোেী ও আবিষ্কোরকগণ বিজ্ঞোেক্ক এবগক্য় প্রেয়োর প্রক্ষক্ত্র এিং এমে েযুবক্তর উদ্ভোিক্ের 
প্রক্ষক্ত্র প্রমৌবিক ভূবমকো পোিে কক্রক্েে যো বিক্শ্ব ধিপ্লবিক পবরিেমে সোধে কক্রক্ে এিং আজ পযমি যো িেিহৃে হক্চ্ছ।” 

অেেোেে বিষক্য়র মক্ধে হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) বচবকৎসোবিজ্ঞোে, েযুবক্ত, রসোয়ে, পদো মবিজ্ঞোে, েীবেিোস্ত্র, 
দিমে, গবণে েভৃবেক্ে মুসিমোেক্দর যুগোিকোরী অিদোেসমূক্হর উক্েখ কক্রে। 

এ যুক্গ আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ক বিক্ষোর বিস্তোর এিং প্রমধোগে উন্নবে প্রক এবগক্য় বেক্য় যোওয়োর দোবয়ে বেক্জর হোক্ে 
েুক্ি বেক্য়ক্ে। 

সম্মোবেে হুযূর উক্েখ কক্রে বকভোক্ি েক্ফসর ে. আবু্দস সোিোম বিজ্ঞোে ও মোেিীয় জ্ঞোক্ে এিং প্রমধোগে উন্নবের 
প্রক্ষক্ত্র অসোধোরণ অিদোে প্ররক্খক্েে এিং বকভোক্ি েোাঁর ধমমবিশ্বোস েোাঁক্ক এক্ক্ষক্ত্র অেুেোবণে কক্রক্ে।  

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 



 

“আেোহ েো’িোর ফজক্ি, ে ম মুসবিম প্রেোক্িি পুরকোর বিজয়ী (বিজ্ঞোেী) বেক্িে একজে আহমদী মুসিমোে েক্ফসর 
ে. আবু্দস সোিোম, একজে বিবিষ্ট পদো মবিজ্ঞোেী বযবে ১৯৭৯ সোক্ি পদো মবিজ্ঞোক্ে প্রেোক্িি পুরকোর িোভ কক্রে। েোর 
সোরোবি জীিে েক্ফসর সোিোম এ বিষক্য় উক্েখ কক্রক্েে প্রয বকভোক্ি ইসিোম, এিং বিক্িষেুঃ পবিত্র কুর’আে, েোর 
কোক্জর বপেক্ে অেুক্েরণো ও প  েদিমেকোরী প্রজেোবে বহক্সক্ি কোজ কক্রক্ে।”  

এরপর সম্মোবেে হুযূর আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের প্রসিোমূিক কমমকোপ্রণ্ডর উক্েখ কক্রে প্রযগুক্িো মোেিজোবের দুুঃখ- 
যোেেোক্ক িোঘি করোর উক্েক্িে পবরচোবিে হক্চ্ছ। বেবে আক্রো িক্িে প্রয অ মনেবেকভোক্ি দুিমি প্রদিগুক্িোর প্রযসি 
পবরিোর েজন্মোিক্র দোবরক্দ্রে আক্রোি েোক্দরক্ক দোবরক্দ্রের চক্র প্র ক্ক প্রির কক্র বেক্য় আসো বিক্শ্ব িোবি েবেষ্ঠোর মোধেম। 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“আবিকোর েেেি দোবরদ্রে-পীব়েে এিোকোগুক্িোক্ে আমরো েো বমক ও মোধেবমক কুি েবেষ্ঠো কক্রবে এিং আমরো 
হোসপোেোি এিং বিবেকও খুক্িবে। েেেি গ্রোমগুক্িোক্ে আমরো পবরষ্কোর পোবের িেিিো কক্রবে, যোর অ ম হক্িো বিশুরো 
েোক্দর ঘক্রর িেিহোক্রর জেে মোইক্ির পর মোইি সফর কক্র পুকুক্রর পোবে সংগ্রহ করোর পবরিক্েম এখে কুক্ি যোওয়োর 
জেে মুক্ত। আমরো মক্েি গ্রোম ধেবর করোর একবি েকল্প হোক্ে বেক্য়বে প্রযখোক্ে কবমউবেবি হি, পবরষ্কোর পোবের প্রসিো, 
প্রসৌরিবক্তর অিকোঠোক্মো এিং আক্রো কেক সুক্যোগ সুবিধো বিদেমোে  োকক্ি।” 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে:  

“প্রযখোক্ে মোেিীয় সহোেুভূবে প্র ক্ক আমরো দোবরদ্রে ও বভক্ষোিৃবি বেমূমি করোর জেে েয়োসী, প্রসখোক্ে আমরো এক্ক বিক্শ্ব 
প্রিকসই িোবি েবেষ্ঠোর চোবিকোবঠ িক্িও বিক্িচেো কবর।”  

  

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে: 

“প্রকিিমোত্র মোেুক্ষর যবদ খোওয়োর জেে খোদে, পোক্ের জেে পোবে, িোসিোে, বিশুক্দর জেে প়েোক্িোেো এিং স্বোিে প্রসিো 
প্র ক্ক  োক্ক েক্ি েোরো িোবিক্ে জীিে যোপে করক্ে পোরক্ি এিং ধেরোিে ও প্রক্ষোক্ভর প্রসই ভয়োিহ  োিো প্র ক্ক মুবক্ত 
পোক্ি যো মোেুষক্ক চরমপন্থোর বদক্ক বেক্য় যোয়। এই সিগুবি প্রমৌবিক মোেিোবধকোর আর েোই যেক্ষণ েো আমরো মোেুষক্ক 
দোবরদ্রে অসুিেো প্র ক্ক প্রিবরক্য় আসক্ে সহোয়েো েো কবর আমরো বিক্শ্ব েকৃে িোবি প্রদখক্ে পোক্িো েো।” 

সমোি করক্ে বগক্য়, সম্মোবেে হুযূর মোেিজোবেক্ক েোক্দর অগ্রোবধকোর পবরিেমে করোর আহ্বোে জোেোে। 



 

হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে: 

“পবরক্িক্ষ আবম সিমোিুঃকরক্ণ প্রদোয়ো কবর প্রযে মোেিজোবে প্রিোভক্ক পবরেেোগ কক্র এিং কু্ষদ্র আত্মস্বোপ্র মর বপেক্ে প্রেোিো 
প্রেক়্ে প্রদয় এিং এর পবরিক্েম বিক্শ্ব যোরো যোেেোিীষ্ট েোক্দর যন্ত্রণো ও কষ্ট দূর করোর বিষক্য় মক্েোক্যোগী হয়। আবমে।” 

মূি িক্তক্িের পূক্িম, কক্য়কজে বিবিষ্ট িক্তো মক্ঞ্চ আক্সে এিং আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে, বিশ্বিেোপী ইসিোম েচোক্র 
এর েয়োস, এিং মোেিেোর প্রসিোয় এর বেক্িবদেেোণ েক্চষ্টোর েবে েোক্দর শ্রদ্ধোক্িোধ িেক্ত কক্রে। 

ইউক্েক্কোক্ে মোবির েবেবেবধ রোষ্ট্রদূে উমোর কীিো িক্িে: 

“সম্মোবেে হুযূর, খবিফো সোক্হি [হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.)], আপেোরো (মোবিক্ে) হোসপোেোি, মসবজদ বেমমোণ, 
কুি বেমমোণ এিং বহউমেোবেবি ফোর্স্ম-এর মোধেক্ম পবরচোবিে বিবভন্ন েকক্ল্পর মোধেক্ম প্রয অিদোে প্ররক্খক্েে প্রসবিক্ক 
আমরো স্বোগে জোেোই। … সম্মোবেে হুযূর আপেোরো িোবির প্রয িোণী েচোর কক্র  োক্কে েোর জেে আপেোক্দরক্ক আমোর 
অবভেন্দে। এবি মোবিক্ে আমোক্দর সমোজক্ক িবক্তিোিী কক্র এিং ইউক্েক্কোর আদিম সমূক্হর সোক্  সঙ্গবেপূণম।”  

পররোষ্ট্র মন্ত্রণোিক্য়র ধমম বিষয়ক উপক্দষ্টো বম. জোাঁ বক্রক্র্স্োফ আউক্জ িক্িে; 

“সম্মোবেে হুযূর খবিফো সোক্হি [হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.)]-প্রক আজ এখোক্ে স্বোগে জোেোক্ে প্রপক্র আবম 
আেবন্দে ... খবিফো সোক্হি আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে এক্দক্ি এিং সোরো পৃব িীক্ে যোর েবেবেবধে কক্র েো সম্পক্কম 
আমরো সমেক অিবহে। এক্দক্ি সম্মোবেে হুযূক্রর সফরক্ক আবম স্বোগে জোেোই এিং এ সফক্র আপেোর সিমোঙ্গীে 
সোফিে কোমেো কবর।” 

িোক্ের স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোিক্য়র প্রকন্দ্রীয় ধমম বিষয়ক উপক্দষ্টো প্রিোক্েমর পবরচোিক বম. প্রিক্মি রুশুস িক্িে: 

“আবম আজ এখোক্ে উপবিে হক্য় আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের খবিফো সোক্হক্ির িোে সফর উপিক্ক্ষে েোাঁক্ক স্বোগে 
জোেোক্ে প্রপক্র অেেি আেবন্দে। আবম আপেোক্ক িোক্ে স্বোগে জোেোক্ে চোই এ প্রদক্ি প্রযখোক্ে বিবভন্ন ধমমোিিম্বীক্দরক্ক 
ধমমবেরক্পক্ষেোর েীবের বভবিক্ে স্বোগে জোেোক্েোর একবি ঐবেহে রক্য়ক্ে।” 

 

অক্িোে এর প্রময়র, বম. গুইওম েুিবিক্েো িক্িে: 

“িণম সংকৃবে ও ভোষোর পো মকে সক্েও আমরো সিোই একই েীবের অেুসরণ করবে আমরো প্রযখোক্েই িোস কবর এিং প্রয 
িহক্রই  োবক েো প্রকে। আমোক্দর আকোঙ্ক্ষো িোবি অেেোয় বিচোক্রর মক্ধে িোস করোর, সবহষু্ণেোর সোক্  এিং আমোক্দর 
মূিেক্িোধসমূহ এক্ক অপক্রর সোক্  িন্টে কক্র।আবম আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের েিংসো করক্ে চোই, প্রকেেো এবি 
এমে এক সম্প্রদোয় যো ভোক্িোিোসো উষ্ণেো বেক্য় আক্স, এিং এর সোক্  িনু্ধে ও ভ্রোেৃেক্িোধ।” 

প্রেক্িো প্রমক্মোবরয়োি এর সভোপবে বম. উইবি প্রেিেও িক্তিে রোক্খে এিং িোবি েবেষ্ঠোয় আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের 
চিমোে েয়োক্সর েিংসো কক্রে।  



 

আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ক িোক্ের জোেীয় িবহুঃ সম্পকম সম্পোদক বম. আবসফ আবরফ আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে ও 
মসীহ মোওঊদ (আ.) এর পবরবচবে েুক্ি ধক্রে। 

সম্মোবেে হুযূর কেৃমক পবরচোবিে প্রদোয়োর মোধেক্ম অেুষ্ঠোেবি সমোি হয়। 

 

অেুষ্ঠোক্ের পক্র অবেব িৃন্দ িেবক্তগেভোক্ি সম্মোবেে হুযূর হযরে বমযমো মসরূর আহমদ (আই.) এর সোক্  সোক্ষোক্ের 
সুক্যোগ িোভ কক্রে। 

েোরো সকক্ি মূি িকৃ্তেোর েিংসো কক্রে এিং ইসিোক্মর সপক্ক্ষ এিং বিক্শ্ব িোবি ও বিবেিীিেোর িক্ক্ষে সম্মোবেে 
হুযূর এর প্রপিকৃে বিবভন্ন বিষয় বেক্য় মে বিবেময় কক্রে।  

 


