
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৩০ অক্টোির ২০১৯ 

 

নোক্ে-প্রে আেমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে েধোক্নর নেুন মসবজদ উক্বোধন           
উপিক্যে সম্বধধনো অনুবিে  

 
বিক্ে শোবি েবেিোর চোবিকোবি েি আমোক্দরক্ক কী বিভক্ত কক্র েোর পবরিক্েধ প্রকোন বিষয়গুক্িোক্ে আমরো 

এক প্রসগুক্িোর বদক্ক দৃবি প্রদয়ো – আেমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে েধোন 

২৬ অক্টোির ২০১৯, আেমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিে েধোন, পঞ্চম খিীফোেুি মসীে, েযরে বমযধো মসরূর 
আেমদ (আই.) জোমধোনীর নোক্ে-প্রে অিবিে মোেদী আিোদ কম ক্েক্ে িোয়েুি িোসীর মসবজক্দর উক্বোধন উপিক্যে 
আক্য়োবজে এক বিক্শষ সম্বধধনোয় মূি িকৃ্তেো েদোন কক্রন। হুযূর আকদোস এক বদন পূক্িধ েোাঁর সোিোবেক জুমু’আর 
খুেিোর মধে বদক্য় মসবজদবির আনুিোবনক উক্বোধন কক্রন। 

রোজনীবেবিদ, ধমধীয় প্রনেৃিৃন্দ, বমবিয়ো েবেবনবধ ও িোনীয় অবধিোসী সে ১৪৫ জক্নর অবধক অবেবি এই সংিধধনো এ 
প্রযোগদোন কক্রন। 

অনুিোনবির মূি আকষধণ বিি েযরে বমযধো মসরূর আেমদ (আই.) এর মূি িক্তিে প্রযখোক্ন বেবন মসবজদসমূক্ের েকৃে 
উক্েশে িেোখেো কক্রন এিং বিবভন্ন সম্প্রদোয় ও জোবের শোবিপূণধ সেোিিোক্নর অসোধোরণ গুরুক্ের কিো েুক্ি ধক্রন। 

েোর ভোষক্ণ, হুযূর আকদোস উচ্চ ননবেক মোন এিং সমোক্জ পোরস্পবরক শ্রদ্ধোক্িোক্ধর প্রেরণো িজোয় রোখোর গুরুক্ের 
উপর আক্িোকপোে কক্রন। 

েযরে বমযধো মসরূর আেমদ (আই.) িক্িন: 

“আেমদীয়ো মুসবিম জোমোে জোমধোবনর নেোশনোি আমীর একিু আক্গ উক্েখ কক্রক্িন প্রয এই মসবজদবি একবি প্রিোট্ট 
গ্রোক্ম বনবমধে েক্য়ক্ি। একবি গ্রোম, প্রিোট্ট শের নোবক একবি ঘনিসবেপূণধ নগর এবি গুরুেপূণধ নয়। যো প্রকোন িোনক্ক 
নিবশিেমবিে কক্র েো েক্িো প্রসখোক্ন িসিোসকোরী মোনুক্ষর ননবেক চবরত্র এিং অনেোনে মোনুক্ষর সোক্ি েোক্দর আচরণ।” 



 

 

হুযূর আকদোস চরমপবিেো এিং কীভোক্ি েিোকবিে কেক মুসিমোক্নর আচরণ ইসিোম সম্পক্কধ অক্নক অমুসবিম 
প্রদক্শ ভীবে ও সক্ন্দক্ের সঞ্চোর কক্রক্ি প্রস সম্পক্কধ আক্িোচনো কক্রন।  

েযরে বমযধো মসরূর আেমদ (আই.) িক্িন: 

“ইসিোক্মর বিরুক্দ্ধ অক্নক বকিুই িিো েয় এিং এ সম্পক্কধ মোনুক্ষর মক্ন অক্নক শঙ্কো ও আপবি বিদেমোন। বকন্তু 
আমরো যবদ ইসিোক্মর ইবেেোক্সর বদক্ক েোকোই, আমরো প্রদবখ প্রয এ দোবি প্রয মুসিমোক্নরো প্রসই জোবে যোরো বিক্বষ 
িব়িক্য়ক্ি িো সন্ত্রোক্সর বিস্তোর ঘবিক্য়ক্ি এবি সর্িধিভোক্ি একবি বমিেো ও বভবিেীন আপবি সোিেস্ত েয়।”  

েযরে বমযধো মসরূর আেমদ (আই.) আক্রো িক্িন: 

“প্রখোদোেো’িোর প্রেবরে নিী েওয়োর দোবি করোর পর মেোনিী (সো.) এিং েোাঁর অনুসোরীগণ মক্কোয় ১৩ িির কক্িোর ও 
বনরির বনপী়িক্নর বশকোর েন। েোিবমক মুসিমোনক্দর বচবিে কক্র আক্রমণ করোর নৃশংস েয়োক্স ইসিোক্মর শত্রুরো 
বিি করুণোেীন। মুসিমোনক্দর অেেোচোর ও েেেো করো েক্য়বিি বকন্তু েোরো নধযধ ধোরণ কক্র যোয়। অিক্শক্ষ েোরো 
মদীনোয় বেজরে করক্ে িোধে েয়। প্রসখোক্ন একবি ইসিোমী সরকোর েবেবিে েয় প্রযখোক্ন সকি সম্প্রদোক্য়র অবধকোর 
সুরবযে েয়। সোবধে চুবক্ত অনুসোক্র সকি মোনুষক্ক েোক্দর ধমধবিেোক্সর স্বোধীনেো বনবিে করো েয় এিং েোরো েোক্দর 
বনজ বনজ ধমধগ্রি অনুসরণ কক্র স্বোধীনভোক্ি জীিন যোপক্নর অবধকোর িোভ কক্র।” 

হুযূর আকদোস ইসিোক্মর েবেিোেো মেোনিী েযরে প্রমোেোম্মদ (সো.) এর জীিক্নর উপর আক্রো আক্িোকপোে কক্রন 
এিং আক্িোচনো কক্রন বকভোক্ি পবিত্র কুর’আন এর অনুসোরীক্দরক্ক সকি মোনুক্ষর ধমধীয় স্বোধীনেো বনবিে করোর 
বনক্দধশনো বদক্য়ক্ি। 

েযরে বমযধো মসরূর আেমদ (আই.) িক্িন: 

“পবিত্র কুরআক্ন আত্মরযোমূিক যুক্দ্ধ ি়িোই করোর অনুমবে সংক্রোি েিম প্রয আক্দশবি রক্য়ক্ি প্রসখোক্ন িিো েক্য়ক্ি 
প্রয েোক্দরক্ক এজনে অনুমবে প্রদয়ো েক্য়ক্ি প্রয, আক্রমণকোরী েবেপয ধমধীয় স্বোধীনেোর বিক্রোধী। প্রসখোক্ন আক্রো িিো 
েক্য়ক্ি প্রয, যবদ এই অবিচোক্রর প্রজোরোক্িো উির নো প্রদয়ো েয় েক্ি প্রকোন ইহুদী উপোসনোিয়, বগজধো, মি িো মসবজদ 
বনরোপদ িোকক্ি নো।”  

সূরো আি েোজ্জ এর ৪১ নম্বর আয়োক্ের উপর আক্রো বিশদ আক্িোচনো করক্ে বগক্য় হুযূর আকদোস িক্িন: 



 

“আমরো িযে কবর প্রয মসবজক্দর উক্েখ সিধেিম করো েয়বন িরং সিোর প্রশক্ষ করো েক্য়ক্ি। এবি এ বিষক্য় আক্রো 
প্রজোরোক্িো ইবিে প্রদয় প্রয, েোিবমক যুক্গর মুসিমোনক্দরক্ক আত্মরযোমূিক যুক্দ্ধর অনুমবে এজনে প্রদয়ো েক্য়বিি প্রয 
সকি ধক্মধর স্বোধীনেো প্রযন বনবিে েয়। উপরন্তু, ইসিোক্মর েোিবমক যুক্গর প্রযক্কোক্নো যুদ্ধ যবদ খবেক্য় প্রদখো েয় এিং 
নেোয়বিচোক্রর সোক্ি পরীযো করো েয় েক্ি এবি স্পি েক্ি প্রয এগুক্িোর সূত্রপোে এজনেই করো েক্য়বিি প্রয মুসিমোনগণ 
আক্রোি, বনপীব়িে ও অেেোচোবরে বিক্িন।” 

 

হুযূর আকদোস আক্রো আক্িোচনো কক্রন ইসিোক্মর বশযোিিী কীভোক্ি েবেক্িশীর অবধকোক্রর উপর অক্নক ি়ি প্রজোর 
বদক্য়ক্ি এিং ইসিোক্ম ‘েবেক্িশী’ শব্দবি িেোপক অক্িধ িেিহৃে েক্য়ক্ি যোর মক্ধে সেকমধী, সেযোত্রী এিং কোক্রো 
আক্শপোক্শ িসিোসকোরী সকি িেবক্ত অিভুধক্ত। 

েযরে বমযধো মসরূর আেমদ (আই.) িক্িন: 

“ইসিোক্মর েবেিোেো মেোনিী (সো.) িক্িন প্রয, আেোেেো’িো েোাঁর কোক্ি েবেক্িশীর অবধকোর আদোক্য়র বিষক্য় এে 
প্রিবশ গুরুে আক্রোপ কক্রক্িন প্রয েোর মক্ন েক্য়বিি েয়ক্েো একসময় েবেক্িশীক্দরক্ক উিরোবধকোক্রর মক্ধেও অংশ 
প্রদয়ো েক্ি। ইসিোক্মর দৃবিক্ে এই েি একজন েবেক্িশীর মযধোদো ও গুরুে।” 

হুযূর আকদোস ইসিোক্ম নোরী অবধকোর সম্পক্কধ আক্িোচনো কক্রন এিং উক্েখ কক্রন কীভোক্ি এক্ে সকি প্রমক্য়ক্দর 
বশবযে কক্র প্রেোিোর আিশেকেো িণধনো করো েক্য়ক্ি। উপরন্তু ইসিোম বিি প্রসই েিম ধমধ প্রযখোক্ন মবেিোক্দরক্ক 
উিরোবধকোক্রর অবধকোর দোন কক্রক্ি এিং পুরুষক্দরক্ক নোরীক্দর েবে অনুগ্রেশীি, সম্মোনজনক এিং মোবজধে আচরণ 
করক্ে িিো েক্য়ক্ি। 

হুযূর আকদোস ইসিোক্মর নিী (সো.) এর একবি বিখেোে উদৃ্ধবে উক্েখ কক্রন প্রযখোক্ন িিো েক্য়ক্ি প্রয, ‘মোক্য়র পোক্য়র 
বনক্চ সিোক্নর প্রিক্েশে।’ হুযূর আকদোস িক্িন প্রয, সমোক্জর ভবিষেৎ েজন্ম মবেিোক্দর েোক্ে িোবিে পোবিে েয় আর 
েোই ইসিোম েোক্দরক্ক এই অননে মযধোদো দোন কক্রক্ি। 

হুযূর আকদোস িক্িন প্রয, পবিত্র কুর’আক্নর েিম সুরোবিক্েই িিো েক্য়ক্ি প্রয, আেোেেো’িো রোবু্বি আিোমীন িো 
জগেসমূক্ের েবেপোিক। েোই মুসিমোনগণ বিেোস কক্রন প্রয প্রখোদোেো’িো সকি মোনুক্ষর বরবযক বদক্য় িোক্কন, েোক্দর 
ধমধ ও মে বনবিধক্শক্ষ। আর েোই সকি মোনুক্ষর মক্ধে পোরস্পবরক শ্রদ্ধোক্িোধ একবি প্রমৌবিক পূিধ শেধ। 

হুযূর আকদোস বিবভন্ন সম্প্রদোক্য়র মক্ধে আিঃধমধীয় সংিোপ এিং পোরস্পবরক শ্রদ্ধোক্িোধ গক়্ি প্রেোিোর গুরুক্ের উপর 
আক্িোচনো কক্রন।  



 

েযরে বমযধো মসরূর আেমদ (আই.) িক্িন: 

“বিক্ে সংঘোে িোঘক্ির একবি উপোয় েক্িো, আমোক্দর পোিধকেগুক্িোর উপর দৃবি প্রদয়োর িদক্ি আমোক্দর মক্ধে প্রয 
বমিগুক্িো আমোক্দরক্ক একেোিদ্ধ কক্র প্রসগুক্িোর উপর দৃবি বনিদ্ধ করো। পবিত্র কুর’আন মুসিমোনক্দরক্ক এই বনক্দধশনো 
েদোন কক্রক্ি প্রয আেক্ি বকেোিক্দর এিং অনেোনেক্দর প্রযন প্রসই বিষক্য়র বদক্ক আহ্বোন করো েয় প্রয বিষয়গুক্িোক্ে 
েোক্দর মক্ধে সেমে বিদেমোন। পবিত্র কুর’আন মোনুষক্ক এক্ক অপক্রর বভন্নেো খুাঁক্জ প্রির করোর কিো িক্ি বন িরং 
িক্িক্ি প্রসই বদক্ক দৃবি বদক্ে প্রযখোক্ন মোনুক্ষর মক্ধে বমি রক্য়ক্ি। বিবভন্ন ধক্মধর মক্ধে প্রসই একেোিদ্ধকোরী বিষয় েি 
এক প্রখোদোয় বিেোস।” 

েযরে বমযধো মসরূর আেমদ (আই.) আক্রো িক্িন 

“যবদ আমরো এ বিষয়বি অনুধোিন কবর এিং েকৃে প্রখোদোর উপোসনো কবর এিং েোাঁর অবধকোর আদোক্য়র প্রচিো কবর 
আর স্বীকোর কবর প্রয, সকি জীবিে সত্ত্বো েোাঁর বোরো সৃি, েক্ি প্রকোন ধরক্নর ধমধীয়, সোংসৃ্কবেক িো অনে প্রকোন ধরক্নর 
সংঘোে িোবক িোকক্ি নো।” 

হুযূর আকদোস আরও িক্িন প্রয প্রদক্শর আইন অনুসরণ কক্র চিো এিং প্রদক্শ িসিোসকোরীক্দর সম্মোক্নর দৃবিক্ে প্রদখো 
েক্েেক মুসিমোক্নর দোবয়ে। 

েযরে বমযধো মসরূর আেমদ (আই.) িক্িন: 

“মেোনিী (সো.) িক্িক্িন প্রয, ‘বনজ প্রদক্শর েবে বিেস্তেো ঈমোক্নর অংশ’। সুেরোং আমরো প্রয প্রদক্শই িোস কবর নো 
প্রকন, এর আইন প্রমক্ন চিো, এর অবধিোসীক্দর সোক্ি সম্মোনজনকভোক্ি িসিোস করো, উিম ননবেক মোন েদশধন করো, 
ধমধীয় স্বোধীনেো ও সবেষু্ণেো েকোশ করো, নধযধ ও সেনশীিেো েদশধন করো, এসিই অেেি গুরুেপূণধ প্রযন প্রদক্শ শোবি 
িজোয় রোখো সম্ভি েয়; আর প্রদক্শ শোবি িজোয় রোখো আমোক্দর ধমধবিেোক্সর একবি অংশ।”  

ভুি ভোষক্ণর পূক্িধ উপবিে অবেবিিৃক্ন্দর উক্েক্শে িক্তিে রোক্খন আেমদীয়ো মুসবিম জোমোে জোমধোবনর নেোশনোি আমীর 
আবু্দেোে ওয়োবগসেোউসোর। 

বেবন জোমধোবনক্ে আেমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের ইবেেোস এিং িোয়েুি িোসীর মসবজদ েকল্প সম্পক্কধ আক্িোকপোে 
কক্রন। 

 



 

এরপর কেক অবেবি িক্তো মক্ঞ্চ এক্স েোক্দর িক্তিে প্রপশ কক্রন। 

একজন িোনীয় িোবসন্দো প্রি. কক্নধি (অি.), গুস্তভো িুক্ননিোগধ িক্িন: 

“১৯৮৯ সোক্ি যখন আেমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে েিম নোক্ে-প্রে এই কমক্েে খবরদ কক্র েখন আবম এখোক্ন বিিোম 
আর আবম ‘ভোক্িোিোসো সিোর েক্র, ঘৃণো নয়ক্কো কোক্রো ’পক্র’ এ িেোনোরবি প্রদক্খবিিোম যো আপনোরো সোক্ি সোক্িই 
িোবগক্য়বিক্িন আর প্রস সময় আবম প্রভক্িবিিোম প্রয এই িেোনোরবি প্রধোাঁকো প্রদয়োর উক্েক্শে িোগোক্নো েক্য়ক্ি আর প্রমোক্িই 
িোস্তিসম্মে নয়। বকন্তু সমক্য়র সোক্ি সোক্ি িোনীয় আেমদী মুসিমোনগণ আমোর সকি শঙ্কো ও ভয় দূর কক্র বদক্য়ক্ি 
এিং আবম প্রদক্খবি প্রয আপনোরো আমোক্দর সোক্ি সমবিে েওয়োর এিং শোবির েসোর ঘিোক্নোর সকি েকোর েক্চিো 
গ্রেণ কক্রক্িন। আমরো সকক্ি যোরো এ এিোকোয় িোস কবর েোরো প্রদক্খবি প্রয আপনোরো বদিক্খোিো মোনুষ, বিেস্ত নোগবরক 
এিং ভোক্িো েবেক্িশী। েোই আজ প্রকিি আপনোক্দর জনেই একবি আক্িগঘন বদন নয় িরং আমোর স্ত্রী এিং আবম 
আপনোক্দর এই নেুন মসবজক্দর উক্বোধক্নর আনন্দ উদযোপক্ন মক্নেোক্ণ শোবমি রক্য়বি। বনবিেভোক্ি আপনোরো 
আপনোক্দর ‘ভোক্িোিোসো সিোর েক্র, ঘৃণো নয়ক্কো কোক্রো ’পক্র।’ প্রলোগোনবিক্ক কমধ প্রযক্ত্র অনুশীিন কক্র প্রদবখক্য়ক্িন।” 

প্রেোক্িস্ট্েোন্ট চোচধ এর েবেবনবধ, পেোস্ট্র সুসেোন েোন িক্িন: 

“প্রেোক্িস্ট্েোন্ট চোক্চধর পয প্রিক্ক আবম আপনোক্দরক্ক আপনোক্দর মসবজদ উক্বোধন উপিক্যে অবভনন্দন জোনোই। যখনই 
ঈেক্রর উপোসনোর জনে প্রকোন ঘর েবেবিে েয় আমরো আনন্দ অনুভি কবর এিং আবম েোিধনো কবর প্রযন আপনোক্দর 
জনে এবি আশীষমবিে সোিেস্ত েয়।” 

নিধোরক্স্ট্ি এর িিধ প্রময়র, এিক্ক বক্রবস্ট্নো প্ররোিোর িক্িন: 

“আমোক্দর জোমধোন ভোষোয় একবি েিোদ রক্য়ক্ি প্রয, যো করক্ে দীঘধ সময় িোক্গ েো ভোক্িো ফি িক্য় আক্ন আর আমোর 
দৃঢ় বিেোস প্রয এই মসবজক্দর প্রযক্ত্রও এই কিোবি সেে সোিেস্ত েক্ি। দীঘধবদন ধক্র আেমদীয়ো মুসবিম জোমোে এবিষয়বি 
েবেিো কক্রক্ি প্রয, এর সদসেিৃন্দ প্রয শেক্র িোস কক্র প্রস শেক্র েোরো অিদোন রোক্খ এিং নোগবরক বেক্সক্ি েোক্দর 
দোবয়ে পবরপূণধভোক্ি পোিন কক্র। চরমপিীরো মোনুক্ষর মোক্ে দূরে সৃবি করক্ে চোয়, আর েোই এবি অেেি গুরুেপূণধ 
প্রয আমরো েোক্দরক্ক প্রযন সফি েক্ে নো বদই এিং এর বিপরীক্ে আমরো প্রযন একেোিদ্ধ েই এিং েকৃে ধমধীয় 
স্বোধীনেো ও সবেষু্ণেোর প্রেরণো বনক্য় সেোিিোন কবর।” 

 

 



 

প্রেসউইগ-প্রেোিস্ট্োইন এর েোক্দবশক পবরষক্দর সোংসদ, িবিয়োস ভেোন িোর েোইক্ি িক্িন: 

“আজক্কর বদনবি কেই নো সুন্দর বদন! আেমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের মূিেক্িোধসমূে েি মোনিেো, দয়ো ও শোবির। 
আপনোরো ধমধক্ক রোজনীবে প্রিক্ক পৃিক রোখোর বিষক্য় বিেোস কক্রন, আর আপনোরো বিেোক্সর স্বোধীনেো ও বচিোর 
স্বোধীনেোক্ক মূিেোয়ন কক্রন। িোস্তি প্রযক্ত্র আপনোরো েমোণ কক্র প্রদবখক্য়ক্িন প্রয জোমধোবনক্ে ইসিোক্মর িোয়ী িোন 
রক্য়ক্ি।” 

িুক্েস্ট্োগ (জোমধোন জোেীয় সংসদ) সদসে, প্রগক্রো প্রস্ট্োরক্জোেোন িক্িন: 

“আজ ি়ি খুবশর একবি বদন প্রয, প্রখোদোেো’িোর একবি ঘক্রর এখোক্ন উক্বোধন েক্ে। নেুন মসবজদবি অেেি সুন্দর 
এিং এবি প্রসই ধমধীয় স্বোধীনেোর েেীক যোক্ক আমরো গভীরভোক্ি মূিেোয়ন কবর। প্রয প্রকোন সমোক্জর উন্নবের জনে 
সবেষু্ণেো অেেোিশেক আর েোই আমরো আনবন্দে প্রয আপনোরো এখন এমন একবি িোক্নর অবধকোরী েক্য়ক্িন প্রযখোক্ন 
আপনোরো আপনোক্দর রীবে-প্ররওয়োজ এিং বিেোস অনুযোয়ী আপনোক্দর উপোসনো করক্ে পোক্রন।” 

হুযূর আকদোস কেৃধক পবরচোবিে প্রদোয়োর মোধেক্ম অনুিোনবি সমোি েয়। 

 


