
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১ নভেম্বর ২০২০ 

িাক-স্বাধীনতা সম্পভকে কানাডার েধানমন্ত্রীর মন্তিযভক স্বাগত জানাভেন  
আহমদীয়া মুসবেম জামা’প্রতর বিশ্ব-েধান 

  

িাক-স্বাধীনতাভক দাবয়ত্বশীেতার সাভে েভয়াভগর গুরুত্ব সম্পভকে কানাডার েধানমন্ত্রী জাবিন টু্রভডা-র সাম্প্রবতক 
মন্তিযভক আহমদীয়া মুসবেম জামা’ত স্বাগত ও সাধুিাদ জানায়। 

সংিাদ মাধযভম প্রেোভি এভসভে, িাক-স্বাধীনতার নাভম ধমে িা ধমেীয় প্রনতাভদর উপহাস িা বিদ্রূপ করার সুভোগ 
োকা উবিত বকনা, সম্প্রবত এমন এক েশ্ন করা হভে, বম. টু্রভডা িভেন: 

“আমরা সি সময় িাক-স্বাধীনতার সুরক্ষা কভর োভিা। তভি িাক-স্বাধীনতাও সীমাহীন নয়। এবি আমাভদর 
বনভজভদর দাবয়ত্ব, আমরা প্রেন অপভরর েবত শ্রদ্ধাভিাধ িজায় রাবি এিং বনবিেিাভর িা অেো এমন কাউভক আহত 
না কবর, োভদর সাভে আমরা একই সমাভজ এিং একই গ্রভহ িাস কবর। উদাহরণস্বরূপ, প্রকাোও হহ হি কভর 
আতঙ্ক সৃবি করার প্রকান অবধকার আমাভদর প্রনই, সি বকেুভতই সীমা-পবরসীমা রভয়ভে।  আমাভদর মত একবি 
িহুমাবিক, হিবিিপূণে এিং পারস্পবরক শ্রদ্ধাভিাধসমৃদ্ধ সমাভজ, এবি আমাভদর বনভজভদর দাবয়ত্ব, প্রেন আমরা অভনযর 
ওপর আমাভদর কো ও কাভজর েোি সম্পভকে সভিতন োবক, বিভশষ কভর ঐ সকে সম্প্রদায় ও জনভগাষ্ঠীর ওপর, 
োরা এিভনা উভেিভোগয মািায় হিষভমযর বশকার।”[১] 

োরা ধমেভক পবিি ও অেঙ্ঘনীয় িভে ধারণ কভরন, তাভদর সুরক্ষায় অিস্থান প্রনয়ার প্রে সৎসাহস প্রদবিভয়ভেন, তার 
জনয আহমদীয়া মুসবেম জামা’ত েধানমন্ত্রী টু্রভডাভক সাধুিাদ জানায়। 

বম. টু্রভডার মন্তভিযর েবতবিয়ায় আহমদীয়া মুসবেম জামা’প্রতর বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম িেীফাতুে মসীহ হেরত বমেো 
মসরূর আহমদ (আই.) িভেন: 



 

“িাক-স্বাধীনতার বকেু সীমা-পবরসীমা োকার আিশযকতার বিষভয় কানাডার েধানমন্ত্রী প্রে মন্তিয কভরভেন, তা আবম 
গেীরোভি মূেযায়ন কবর। আবম বিশ্বাস কবর, সমাভজ শাবন্ত ও প্রসৌহাদেয োেন করার এবিই সবিক পে। 
বনবিতোভি, আমার ধমেবিশ্বাভসর বেবিভত, আবম সি সময় হৃদভয় এ বিষয়বি ধারণ কভরবে প্রে, প্রকউ খ্রীিান, ইহুবদ, 
বহনু্দ, মুসেমান িা অনয প্রকান ধমেবিশ্বাভসর অনুসারী, োই প্রহাক না প্রকন, তাভদর ধমেীয় অনুেূবতভত িৃো উস্কাবন 
প্রদয়া িা আঘাত করািা অনযায়।” 

হেরত বমেো মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভেন: 

“আবম িহুিার িভেবে প্রে, েিন েক্ষ-প্রকাবি মুসেমাভনর ধমেীয় অনুেূবত গেীরোভি আহত হয়, তিন 
স্বাোবিকোভিই মুসবেম সমাভজর মাভে প্রক্ষাভের সঞ্চার হয়। এবি অতযন্ত দুেোগযজনক প্রে, প্রেমনবি আমরা সম্প্রবত 
ফ্রাভে েক্ষয কভরবে, এিং সাম্প্রবতক ইবতহাসও এিাই সািযস্ত কভর প্রে, সিসময়ই একবি প্রোি সংিযােঘু প্রশ্রণীর 
তোকবেত মুসেমান প্রেভকই োয়, োরা ইসোভমর বশক্ষাভক ক্ষমাহীনোভি পদদবেত কভর, আর িরমপন্থা অিেম্বন 
কভর তাভদর েবতবিয়া িযক্ত কভর। এবি আিার পাল্টা তাভদরভকই শবক্তশােী কভর, োরা প্রেভকান মূভেয িাক-
স্বাধীনতাভক রক্ষা করভত িান। এোভি বিভেভষর এই দুিিি িেমান োভক এিং মুসেমান ও অিবশি সমাভজর 
মভধয দূরত্ব গেীর প্রেভক গেীরতর হভত োভক। তাই আমাভদর এমন প্রনতৃিগে েভয়াজন, োরা প্রকিে এরূপ সবহংস 
েবতবিয়ারই বনন্দা জানাভিন না, িরং এর পাশাপাবশ অনুধািন করভিন প্রে, আমাভদর স্বাধীনতা ও অবধকারসমূহভক 
এমনোভি িযিহার করা উবিত নয়, ো অেোই অভনযর জনয উস্কাবন িা মমেপীডার কারণ হভয় দাাঁডায়। এ জনয, 
আবম বম. টু্রভডার েবত আমার আন্তবরক কৃতজ্ঞতা েকাশ করবে এিং প্রদায়া করবে বিভশ্বর অনযানয প্রনতৃিগেও প্রেন 
এমন একবি সুসংহত সমাজ গভড প্রতাোর অসাধারণ গুরুত্ব অনুধািন কভরন, প্রেিাভন সকে ধভমের মানুভষর 
অনুেূবত সুরবক্ষত োভক। 

[প্রনাি: এ প্রেস বিজ্ঞবিভত িযিহৃত আভোকবিিবি ২০১৬ সাভে প্রনয়া হভয়বেে।] 

[১] http://a.msn.com/01/en-us/BB1ayic0?ocid=sw  
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