
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১২ জুলাই ২০২২ 

ইসলামািাদ প্রেকে ঈদুল আযহার খুতিা েদান েরকলন  
আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রতর বিশ্ব-েধান 

 

“ইসলাম শাবি ও বনরাপত্তার ধমম। ইসলাম ভালিাসা ও দয়ার ধমম।” – হযরত বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) 

১০ জুলাই ২০২২ যুক্তরাকজের বিলক াকডমর ইসলামািাকদ অিবিত মুিারে মসবজকদ ঈদুল আযহার খুতিা েদান েকরন 
আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রতর বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খলী াতুল মসীহ  হযরত বমযমা মসরূর আহমদ (আই.)। 

সমগ্র বিশ্বজুকে লাকখা আহমদী মুসলমান বিশ্বজুকে সম্প্রচাবরত এমবিএ ইন্টারনোশনাল বিবভ চোকনকলর মাধেকম খলী ার 
েদত্ত ঈকদর খুতিা সরাসবর প্রশানার এিং তাকদর আধোবিে প্রনতার প্রনতৃকে প্রদায়ায় অংশগ্রহণ েরার সুকযাগ লাভ 
েকরন। 

খুতিায় হুযূর আেদাস হযরত ইব রাহীম (আ.), তাাঁর স্ত্রী হযরত হাকজরা এিং তাাঁকদর সিান হযরত ইসমাঈল (আ.)-
এর অননে আিতোকগর উকেখ েকরন, যার স্মরকণ ঈদ-উল-আযহা উদযাপন েরা হয়।  

 



 

খুতিার োরকে হযরত বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িকলন: 

“আজ আোহ র  যকল আমরা ঈদুল আযহা উদযাপন েরবি, অেমাৎ, েুরিানীর ঈদ। এই ঈদ হাজার হাজার িির পূকিম 
এে িািা, মা ও তাকদর পুকের আিতোকগর স্মরকণ পালন েরা হকয় োকে। প্রসই েুরিানী প্রেিল এেবি বিকশষ মুহূকতমর 
েুরিানী বিল না, িরং িহু িির জুকে বিসৃ্তত বিল। নিী ইিরাহীম (আ.) তাাঁর স্ত্রী ও আদকরর পুেকে এে বিরান ভূবমকত 
প্ররকখ আকসন। বতবন প্রেিল এ োরকণই এমনবি েকরবিকলন প্রয, এবি বিল তাাঁর োকি আোহ  তা’লার আকদশ। যখন 
তাাঁর স্ত্রী জানকত পাকরন প্রয, তাাঁকে এিং তাাঁর পুেকে আোহ  তা’লার আকদকশ প্রসখাকন প্ররকখ যাওয়া হকে, তখন তাাঁর 
ঈমাকনর স্তরও েত উাঁচু বিল! বতবন অতেি দৃঢ়বিশ্বাস ও গােীকযমর সাকে িলকলন, ‘তাহকল যাও। যবদ আোহ  তা’লার 
বনকদমকশই এসি বেিু হকয় োকে, তকি আোহ  েখকনাই আমাকদরকে পবরতোগ েরকিন না।’ সুতরাং, [তাকদর 
আিতোকগর  লশ্রুবতকত] বিশ্বিাসী প্রদকখকি প্রয, আোহ  তা’লা তাকদর পবরতোগ েকরন বন। প্রসখাকন পাবনর িেিিা 
েকরকিন, এমন িায়ী িেিিাপনা যা আজ পযমি চলমান আকি। আোহ তা’লা তাকদর খািাকররও িেিিা েরকলন। িরং, 
বতবন প্রসখাকন মরুভূবমর মাকে পুকরা দস্তুর এে শহর েবতষ্ঠা েরকলন এিং তাাঁর েবতশ্রুবত অনুসাকর সেল েকয়াজনীয় 
উপেরণ প্রসখাকন উপবিত েরকলন, বিকশ্বর সেল েোর  ল- লাবদ ও েলোণরাবজ আজ প্রসখাকন পাওয়া যায়। … 
এে সময় বিল যখন এবি বিরান মরুভূবম বিল, আর আজ প্রসই িানবিই লাকখা মানুকষর জীবিোর উৎস আর প্রোবি 
প্রোবি মানুষ প্রসখাকন আহার েকর োকে। সুতরাং, এভাকিই আোহ  তা’লা তাাঁর েবতশ্রুবত পূরণ েকর োকেন, আর 
জ্বলি বনদশমন প্রপশ েকর প্রদখান।”  

 

হুযূর আেদাস িকলন, ইব রাহীম (আ.) এিং তাাঁর পবরিাকরর েবত প্রয ঐশী েৃপারাবজ িষমণ েরা হকয়বিল তা অিোহত 
বিল, যার  লস্বরূপ তাকদর িংশধরকদর মাকে মহানিী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ েকরবিকলন। বতবন (সা.) প্রসই 
নিী, যার ওপর লক্ষ-কোবি মুসলমান দরূদ প্রেরণ েকর চকলকিন। 

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বারা আনীত দ্বীকনর ওপর িবষমত আশমীিাদ সম্পকেম িলকত বগকয়, হযরত বমযমা মসরূর আহমদ 
(আই.) িকলন: 

“আজ জগকত [ইসলাম িেতীত] আর প্রোন ধমম প্রনই যার অনুসারীরা এর েবতষ্ঠাতা নিীর েেৃত বশক্ষার ওপর আমল 
েরকিন। [েুরআন িেতীত] প্রোন নিীর ওপর অিতীণম প্রোন ঐশী বেতাি িা আকদশমালা প্রনই, যা তার আবদ রূকপ 
বিদেমান। প্রেিল পবিে েুরআনই রকয়কি যার সম্পকেম আোহ  তা’লা মহানিী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বনেি ওয়াদা 
েকরকিন প্রয, ‘আবম একে রক্ষা েরকিা এিং একে এর আবদ রূকপ সংরক্ষণ েরকিা।’ আজ ১৪০০ িিকরর প্রিবশ 



 

অবতক্রাি হকয় প্রগকি, আর ইসলাকমর শত্রুকদর পক্ষ প্রেকে (এ েো ভুল েমাকণর) সেল েকচষ্টা সকেও, এবিই প্রসই 
এেে ধমমগ্রন্থ যা অপবরিবতমত রকয় প্রগকি।”  

হুযূর আেদাস আকরা িোখো েকরন েীভাকি আোহ তা’লা ইসলামী বশক্ষার সুরক্ষা আরও বনবিত েকরন যখন বতবন 
মহানিী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে েবতশ্রুবত েদান েকরন প্রয, বতবন প্রশষ যুকগ অনোনে সেল ধমমবিশ্বাকসর ওপর 
ইসলাকমর প্রেষ্ঠে েমাণ েরার জনে েবতশ্রুত মসীহ (আ.)-প্রে প্রেরণ েরকিন। 

হযরত বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িকলন: 

“বতবন [মসীহ মওউদ (আ.)] আোহ  তা’লার প্রসই পাহ কলায়ান বিকলন বযবন প্রেিল ইসলাকমর অবনন্দ্েসুন্দ্র বশক্ষা িণমনা 
েকর এর প্রসৌন্দ্যমে মানুকষর সামকন তুকল ধকরন বন, িরং বতবন সেল বিরুদ্ধিাদীকে চোকলঞ্জ েকরকিন প্রয, তারা এমন 
প্রোন ধমমীয় বশক্ষা উপিাপন েরকত পারকি না যা ইসলাকমর মত সুন্দ্র। … এেই সাকে মসীহ  মওউদ (আ.) 
মুসলমানকদরকেও তােীদপূণম উপকদশ প্রদন প্রয, িতমমান যুগ িাবহেে যুদ্ধ ও লোইকয় বলি হওয়ার সময় নয়। িরং, এবি 
প্রেম ও ভালিাসা দ্বারা ইসলামকে িবেকয় প্রদওয়ার সময়। এবি শাবিপূণম উপাকয় আকলাবেত দবলল-েমাণাবদ দ্বারা অনোনে 
ধমমমকতর ওপর ইসলাকমর প্রেষ্ঠে েবতপাদকনর সময়।” 

 

হুযূর আেদাস িকলন প্রয, দুুঃখজনে বিষয় হকলা সাধারণভাকি মুসলমানগণ প্রসই িাণীর েবত মকনাকযাগ বদকত িেেম 
হকয়কি, আর এর পবরিকতম তারা আহমদী মুসলমানকদর উপর বনপীেকন বলি হকয়কি। 

আহমদী মুসলমানকদর ওপর চলমান বনপীেন সম্পকেম িলকত বগকয়, হযরত বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িকলন: 

“বিদোলয়গুকলাকত এিং রাস্তাঘাকি আহমদী মুসলমান বশশুকদর হয়রাবন েরা হকে এিং তাকদর মকধে ভীবত ও শংো 
সৃবষ্ট েরার েয়াস চলকি। এমনবে েির প্রেকে মরকদহ প্রির েকর আনা হকে এিং এর েবত অসম্মানজনে আচরণ 
েরা হকে। এিা প্রোন্ ইসলাম, যা এরা পৃবেিীকত িবেকয় বদকত চায়? ইসলাম প্রতা বনরাপত্তা ও শাবির ধমম। ইসলামকতা 
ভাকলািাসা আর দয়ার ধমম। প্রয ঈদ আজকে উদযাবপত হকে তা ঐ সেল মানুকষর স্মরকণ যারা প্রখাদা তা’লার খাবতকর 
বনকজকদর স্বাধীনতা, সম্মান এিং জীিন উৎসগম েরকত েস্তুত হকয় বগকয়বিকলন। যখন তারা এেবি নগরী েবতষ্ঠার জনে 
প্রদায়া েকরবিকলন, তখন তারা এই ভাষায় প্রদায়া েকরবিকলন প্রয, ‘রাবিজআল হাযা িালাদান আবমনান’ (কহ আমার রি, 
একে এে শাবির শহর িানাও)। প্রযন প্রয প্রেউই এখাকন িাস েরুন অেিা এখাকন আসুন না প্রেন তারা প্রযন বনরাপত্তা 
ও শাবি েবতষ্ঠাোরী এিং বনরাপত্তা ও শাবির বিস্তাকরর বদকে দৃবষ্ট েদানোরী হকত পাকরন। সুতরাং, এই প্রদায়া বে 
মুসলমানকদর োকি এই দাবি েকর না প্রয, যবদ তারা বনকজকদরকে এই পবিে নগরীর সাকে সমৃ্পক্ত েকর োকেন এিং 
যবদ তারা এই োিার েভুর উপাসনা েকর োকেন, আর যবদ তারা হযরত ইব রাহীম এিং হযরত ইসমাঈল (আলাইবহমুস 
সালাম)-এর আিতোকগর উকেশেকে পবরপূণম েরকত চান, তাহকল তারা প্রযন বনজ হৃদয়গুকলাকে শাবি, বনরাপত্তা, দয়া 
ও ভাকলািাসার এে নীকে পবরণত েকরন; একে অপকরর োণনাকশর েকচষ্টায় রত োোর পবরিকতম, ‘রুহামাউ িায়নাহুম’ 



 

(তাকদর পরস্পকরর মকধে মমতাশীল) হওয়ার দৃষ্টাি উপিাপন েকরন, আর বিশ্বিাসীর জনে শাবি ও বনরাপত্তার পয়গাম 
প্রপৌঁকি প্রদন?” 

হুযূর আেদাস আহমদী মুসলমানকদর উপর সাম্প্রবতে বনযমাতকনর মাোর ভয়ািহতা সম্পকেম িণমনা েকরন, প্রযখাকন 
ঈকদর বতন বদন পাবেস্তানী েতৃমপক্ষ আহমদীকদর পশু জিাই েরার ওপর বনকষধাজ্ঞা আকরাপ েরকি। 

পাবেস্তাকন আহমদী মুসলমানকদর পবরবিবত প্রযভাকি পবরিবতমত হকে প্রস সম্পকেম িলকত বগকয়, হযরত বমযমা মসরূর 
আহমদ (আই.) িকলন:  

“যখন এসি অনোয়-অবিচার তার চরকম প্রপৌঁকি, তখন আোহ  তা’লার লাবিও চলকত শুরু েকর এিং তখন েকতেেকে, 
তা প্রস তোেবেত িে আকলম প্রহাে, িা সিকচকয় িে প্রনতা িা উচ্চপদি েমমেতমা প্রহাে, তাকদর প্রয প্রেউই এই 
অতোচাকরর উকেশে বনকয় অগ্রসর হয় তাকে একেিাকর বপষ্ট েকর িাকে, চূণম-বিচূণম েকর প্রদয়। আমরা আহমদীগণকতা 
সেল সমকয় েুরিানী বদকয় োবে। এই ঈদগুকলা প্রেকে এিং আমাকদর ইবতহাস প্রেকে েুরিানীর বশক্ষা আমরা লাভ 
েকরবি। আমরা আমাকদর জীিন, সম্পদ, সময় ও সম্ভ্রম েুরিানী েরার অঙ্গীোরও েকরবি। তকি, এমন প্রেউ প্রেউ 
আকিন যারা দুিমলতর, আর আবম প্রসই সেল আহমদীকদর িলকত চাই প্রয, ধধযম ও প্রদায়ার পন্থা অিলম্বন েরুন। এই 
প্রদায়া অিশেই এেবদন  ল বদকি, ইনশাআোহ। হযরত ইব রাহীম, হযরত হাকজরা এিং হযরত ইসমাঈল (আলাইবহমুস 
সালাম)-এর আিতোগও  ল িহন েকরবিল। বেন্তু, তারা েখকনা ধধযম ও প্রদায়ার আাঁচলকে হাতিাো েকরন বন। প্রসই 
মহান নিী (সা.) বযবন হযরত ইব রাহীম (আ.)-এর িংশধরকদর মাকে আবিভূমত হকয়বিকলন, তার েুরিানী এিং তার 
সাহািাকদর েুরিানী সিই বনধমাবরত সমকয়  ল িহন েকরবিল এিং আোহ  তা’লা তাাঁর েবতশ্রুবত পূণম েকরবিকলন। 
সুতরাং, প্রসই এেই প্রখাদা, বযবন অতীকতও তাাঁর েবতশ্রুবত পূণম েকরকিন, বতবন বে আজ আমাকদরকে পবরতোগ েরকত 
পাকরন? বনিয়ই না! আজও বতবন তাকদর সহায়তায় এবগকয় আসকিন যারা তার ওপর ঈমান আকনন এিং যারা অনোয়-
অবিচাকরর মুকখামুবখ হকেন।” 

 
হযরত বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) আকরা িকলন:  

“আজ বিরুদ্ধিাদীরা তাকদর তোেবেত ক্ষমতার িকল িলীয়ান হকয় আমাকদর ওপর সেল েোকরর বনষু্ঠরতা পবরচালনা 
েরকি। বেন্তু, প্রখাদা তা’লার সামকন তাকদর ক্ষমতা প্রোন মূলে রাকখ না। সুতরাং, এবি আমাকদর দাবয়ে প্রযন আমরা 
পূকিমর প্রচকয় অকনে প্রিবশ আোহ  তা’লার বদকে েুাঁবে, ইিাদকতর উচ্চ মাকন উপনীত হই এিং আোহ র সৃবষ্টর অবধোর 
আদায় েবর। আমাকদর েুরিাবনসমূহ প্রেিলমাে আোহ  তা’লার খাবতকর প্রপশ েরার জনে েস্তুত োবে। বনকজকদর 



 

তােওয়ার মান উন্নীত েবর। প্রসই েেৃত প্রেরণা লাকভর প্রচষ্টা েরুন, যা এই ঈদ উদযাপকনর প্রেরণা, যা ঈকদ েুরিানী 
েরার প্রেরণা। প্রেিল তখনই আমরা আমাকদর বিরুদ্ধিাদীকদর প্রমাোকিলা েরকত পারকিা, প্রেিল তখনই আমরা 
আোহ  তা’লার আবশসমণ্ডলীকে আেষমণ েরকত পারকিা এিং আমরা প্রসই সেল েবতশ্রুবতর পূণমতা প্রদখকত পাকিা 
প্রযগুকলা আোহ  তা’লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বনেি েকরকিন। … জামা’ত বহকসকি আমরা যত বনকজকদর 
আিবিকেষণ েরকিা, আর আমরা যত বনকজকদর অিিার উন্নবত েরকত সকচষ্ট হকিা, তত শীঘ্র আমরা আোহ  তা’লার 
সাহাযে, সমেমন ও অনুগ্রকহর বনদশমন েোবশত হকত প্রদখকিা।” 

খুতিার প্রশষ পযমাকয়, হুযূর আেদাস অপর এেবি বিষকয় েো িকলন যা ঈদ-উল-আযহার েুরিানীর ধারণার সকঙ্গ 
ওতকোতভাকি জবেত। হুযূর আেদাস আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রতর ওয়ােক  নও স্কীম বনকয় েো িকলন প্রযখাকন 
বপতামাতারা তাকদর সিানকদর জকন্মর পূকিমই ধকমমর তকর উৎসগম েকর োকেন। বশশুরা িে হকয় উিার পর বসদ্ধাি 
গ্রহণ েকর তারা তাকদর বপতামাতার েৃত অঙ্গীোর রক্ষা েরকত চায় বেনা।  

হযরত বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িকলন: 

“প্রযসেল বপতা-মাতা তাকদর সিানকদর ধকমমর প্রসিায় উৎসগম েকরকিন অেিা যারা এ রেম পবরেল্পনা েরকিন তাকদর 
স্মরণ রাখা উবচত প্রয, এর জনে েুরিানী েকয়াজন। প্রসই েুরিানীর মান প্রেমন? এর মান হকলা প্রসবি যা হযরত 
ইব রাহীম (আ.) এিং হযরত ইসমাঈল (আ.) িাপন েকর প্রগকিন। যখন হযরত ইব রাহীম (আ.) তাাঁর পুে সিানকে 
িকলন প্রয, বতবন স্বকে প্রদকখকিন প্রয, বতবন তাাঁর পুেকে জিাই েরকিন, তখন বতবন তাাঁর পুেকে বজজ্ঞাসা েকরন এ 
বিষকয় তাাঁর বচিাভািনা েী। প্রসই পুে, যাকে িুযুগম ও তােওয়ায় অগ্রসর বপতা-মাতা উত্তমভাকি লালন-পালন েকরবিকলন, 
সাকে সাকে উত্তর প্রদন প্রয, ‘প্রহ আমার বপতা, আপনার ওপর প্রয আকদশ হকয়কি তা আপবন পালন েরুন; ইনশাআোহ, 
আপবন আমাকে ধধযমশীলকদর অিভুমক্ত পাকিন।’ সুতরাং, সিানকদর জীিন উৎসগম েরার সমকয়, বপতা-মাতার এ মন-
মানবসেতা োো উবচত প্রয, ওয়াক   েরবি, প্রতা পাশাপাবশ সিানকদরকে এমনভাকি লালন-পালন েরকত হকি, আর 
তাকদর জনে অিশেই প্রদায়াও েরকত হকি প্রযন তাকদর সিানও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর নোয় এেই উত্তর েদান 
েকরন।” 

প্রযসি ওয়ােক  নও ইকতামকধে তাকদর বনকজকদর জীিন উৎসগম েকরকিন এিং ইসলাকমর জনে প্রসিা েদান েরকিন 
তাকদর সম্পকেম িলকত বগকয়, হযরত বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িকলন:  

“প্রয সেল ওয়ােক  নও ইকতামকধে জামা’প্রতর বিবভন্ন বিভাকগ োজ শুরু েকরকিন, তাকদরও বনকজকদর মাকে ইসমাঈলী 
ধিবশষ্টে গকে প্রতালা উবচত। প্রেিল তখনই আোহ  তা’লা তাকদর জনে েলোণ ও উন্নবতর দ্বারসমূহ খুকল বদকিন।” 

 


