
 
 

শান্তি ও ন্তিরাপত্তার এক সর্বজিীি র্ার্বা – ডালাসসর অ্যাসলসি র্ায়রু্ল ইকরাম 
মসন্তজসের উসবাধি 

শন্তির্ার, ৮ই অ্সটার্র ২০২২, টেক্সাসসর ডালাসসর ন্তিকে অ্যাসলি শহসর র্ায়রু্ল ইকরাম মসন্তজসের উসবাধি 
উপলসে আসয়ান্তজর্ ন্তর্সশষ সংর্ধবিা অ্িুষ্ঠাসি আহমেীয়া মুসন্তলম জামা’টর্র ন্তর্শ্ব-প্রধাি ও পঞ্চম খলীফারু্ল 

মসীহ্ হযরর্ ন্তমযবা মসরূর আহমে (আই.)-এর মূল ভাষণ 

  

৮ই অ্সটার্র ২০২২, আহমেীয়া মুসন্তলম জামা’র্ ডালাস শাখার অ্ধীি টেক্সাসসর অ্যাসলি শহসর র্ায়রু্ল ইকরাম 
(সম্মান্তির্ গৃহ) মসন্তজসের উসবাধি উপলসে আসয়ান্তজর্ ন্তর্সশষ সংর্ধবিা অ্িুষ্ঠাসি মূল ভাষণ প্রোি কসরি আহমেীয়া 
মুসন্তলম জামা’টর্র ন্তর্শ্ব-প্রধাি ও পঞ্চম খলীফারু্ল মসীহ্ হযরর্ ন্তমযবা মসরূর আহমে (আই.)। সাপ্তান্তহক জুমুআর 
খুর্র্ার মাধযসম এর এক ন্তেি আসগ হুযূর আকোস আিুষ্ঠান্তিকভাসর্ এই মসন্তজেন্তের উসবাধি কসরি। সংর্ধবিা 
অ্িুষ্ঠাসি রাজিীন্তর্ন্তর্ে, ধমবীয় টির্া এর্ং স্থািীয় অ্ন্তধর্াসীসহ ১৪০ জসির অ্ন্তধক অ্ন্তর্ন্তি উপন্তস্থর্ ন্তিসলি। হুযূর 
আকোস প্রেত্ত র্কৃ্তর্ার র্ঙ্গািুর্াে ন্তিসে উপস্থাপি করা হসলা: 
 

ন্তর্সন্তমল্লান্তহর রাহমান্তির রাহীম – আল্লাহর িাসম, ন্তযন্তি অ্যান্তির্ অ্সীম োর্া, র্ারর্ার েয়াকারী। 

সম্মান্তির্ অ্ন্তর্ন্তির্গব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমারু্ল্লান্তহ ওয়া র্ারাকারু্হু – আপিাসের সকসলর ওপর আল্লাহর 
শান্তি ও আন্তশস র্ন্তষবর্ টহাক।  

প্রিমর্, আন্তম এ সুসযাসগ আমাসের সকল অ্ন্তর্ন্তিসক আজ আমাসের সাসি টযাগ টেওয়ার জিয ধিযর্াে জািাসর্ 
িাই। আমাসের িরু্ি মসন্তজে, যা মুসলমািসের জিয একন্তে উপাসিালয় ন্তহসসসর্ র্যর্হৃর্ হসর্, এর উসবাধি উপলসে 
আসয়ান্তজর্ এই সংর্ধবিা অ্িুষ্ঠািন্তে একন্তে মুসলমাি সম্প্রোসয়র পে টিসক আসয়ান্তজর্ একন্তে পুসরাপুন্তর ধমবীয় 
অ্িুষ্ঠাি। আপিাসের অ্ন্তধকাংশই মুসলমাি র্া আহমেীয়া মুসন্তলম জামা’টর্র সেসয িা হওয়া সসেও, আপিাসের 
অ্ংশগ্রহণ আপিাসের উনু্মক্ত হৃেয়, মহািুভর্র্া ও সন্তহষু্ণর্ার প্রন্তর্ফলি কসর যার জিয আন্তম আপিাসেরসক অ্র্শযই 
সাধুর্াে জািাই।  

প্রশংসাসূিক এ শব্দগুসলা টকর্ল ভদ্রর্া প্রকাসশর একন্তে প্রয়াস িয়; র্রং, এগুসলা হৃেয় টিসক উৎসান্তরর্ এর্ং 
ন্তিন্তির্ভাসর্ই, এ জিয আমার ওপসর োন্তয়ত্ব র্র্বায় টয, আন্তম টযি আপিাসের সকসলর কাসি আমার আিন্তরক 



 

কৃর্জ্ঞর্া প্রকাশ কন্তর। টকিিা, ইসলাসমর মহাির্ী (সা.) র্সলসিি, টয-র্যন্তক্ত মািুসষর প্রন্তর্ কৃর্জ্ঞ িয়, টস টখাো 
র্া’লার প্রন্তর্ও কৃর্জ্ঞ হসর্ পাসর িা। মুসলমাি ন্তহসসসর্ আমরা ন্তর্শ্বাস কন্তর টয, আল্লাহ্  র্া’লা আমাসেরসক এই 
মসন্তজে ন্তিমবাসণর সুসযাগ ও টযাগযর্া োি কসরসিি। সুর্রাং, আমাসের অ্র্শযই র্াাঁর প্রন্তর্ কৃর্জ্ঞর্া প্রকাশ করসর্ 
হসর্, এর্ং র্াস্তন্তর্কপসে, আল্লাহ্ র কাসি সন্তর্যকাসরর কৃর্জ্ঞর্া প্রকাশ র্খিই সম্ভর্ যখি আমরা র্াাঁর সৃন্তির প্রন্তর্ও 
কৃর্জ্ঞ এর্ং গুণগ্রাহী িাকসর্া। এই আন্তঙ্গক টিসক, মুসলমাি ন্তহসসসর্ সকল অ্ন্তর্ন্তিসক ধিযর্াে জািাসিা এর্ং সম্মাি 
প্রেশবি করা আমার ধমবীয় োন্তয়ত্ব। অ্িুরূপভাসর্, এই প্রকসে যারা টকাসিা িা টকাসিাভাসর্ কাজ কসরসিি র্া সহায়র্া 
প্রোি কসরসিি র্াসের প্রন্তর্ আিন্তরক কৃর্জ্ঞর্া প্রকাশ করাও আমার অ্র্শয কর্বর্য।  

 

আমাসের জামা’টর্র ন্তিন্তমবর্ টযসকাসিা মসন্তজসের অ্িন্তিবন্তহর্ প্রধাি উসেশয সর্ সময় একই হসয় িাসক। প্রিমর্, 
আমাসের মসন্তজেগুসলা টখাো র্া’লার ইর্ােসর্র োন্তয়ত্ব পালসির জিয আমাসের সেসযসের সমসর্র্ হওয়ার একন্তে 
জায়গা ন্তহসসসর্ কাজ কসর। ন্তবর্ীয়র্, আমাসের মসন্তজেগুসলা আমাসেরসক টখাোর সৃন্তির টসর্া করার এর্ং ইসলাসমর 
ন্তশোর প্রিার করার সুসযাগ কসর টেয়। এন্তে (আমাসের জিয) অ্র্যি েুুঃখ ও টর্েিার কারণ টয, ইসলামসক 
অ্সিসকই একন্তে িরমপন্থী এর্ং অ্সন্তহষু্ণ ধমব র্সল মসি কসরি। এন্তে খুর্ই সম্ভর্ টয, এই শহসরর ন্তকিু স্থািীয় 
র্ান্তসন্দা এই মসন্তজসের উসবাধি ন্তিসয় উসবগ অ্ির্া ভীন্তর্ ন্তিসজসের অ্িসর রাসখি। প্রকৃর্পসে, যখি আমরা 
অ্িযািয স্থাসি মসন্তজে ন্তিমবাণ কসরন্তি, টকাি টকাি মািুষ িরু্ি মসন্তজে ন্তিমবাণ এর্ং মুসলমািসের র্ন্তধবর্ উপন্তস্থন্তর্ 
র্াসের শহর র্া িগরীর শান্তি ও ন্তিরাপত্তার টেসে টিন্তর্র্ািক প্রভার্ টফলসর্ পাসর – এমি আশঙ্কা র্া উসবসগর 
কিা প্রকাশ কসরসিি।  

যন্তে কাসরা মাসে এমি উসবগ টিসক িাসক, আন্তম এই মুহূসর্ব র্াসেরসক আশ্বস্ত করসর্ িাই টয, একজি ন্তিসর্ন্তের্প্রাণ 
মুসলমাি ন্তযন্তি ইসলাসমর ন্তশো রু্সেি এর্ং এর মূলযায়ি কসর িাসকি ন্তর্ন্তি কখসিা এমি আিরণ করসর্ পাসরি 
িা যা ইসলাসমর েুিবাম র্া এ সম্পসকব ভুল ধারণার কারণ হয় এর্ং কখসিাই র্ার পসে অ্মুসন্তলমসের জিয েুুঃখ-
কসির কারণ হওয়া সম্ভর্ িয়। সুর্রাং, আন্তম এ ন্তর্ষয়ন্তে স্পিভাসর্ ট াষণা করসর্ িাই টয, এই মসন্তজে কখসিা 
আপিাসের র্া আপিাসের সর্ীিব িাগন্তরকসের টকাি প্রকার েন্তর্ র্া কসির কারণ হসর্ িা। সমাসজ ন্তর্সভে এর্ং 
অ্ন্তস্থরর্ার র্ীজ টর্ািার পন্তরর্সর্ব, এই মসন্তজে কলযাসণর লসেয একন্তে একর্ার্দ্ধকারী শন্তক্ত ন্তহসসসর্ কাজ করসর্। 
এই মসন্তজসের লেয এর্ং উসেশয এই টয, এন্তে টযি ন্তিরিি শান্তির এক উৎস এর্ং সকল ধমব ও মসর্র মািুসষর 



 

মাসে সম্প্রীন্তর্ ও পারস্পন্তরক শ্রদ্ধাসর্াধ লালসির একন্তে মাধযম সার্যস্ত হয়; এর্ং সর্বো এন্তেই িাকসর্, ইিশাল্লাহ্ । 
টকর্ল এখািকার জিয িয়; র্রং, ন্তর্সশ্বর টযসকাি প্রাসি টযখাসিই এর্ং যখিই আমরা টকাি মসন্তজে ন্তিমবাণ কসর 
িান্তক র্ার জিয এন্তে আমাসের অ্ঙ্গীকার। 

সকল মুসলমাসির জিয ইর্ােসর্র সর্সিসয় সমােৃর্ ও সম্মান্তির্ স্থাি হসলা মক্কায় আল্লাহ্ র পন্তর্ে  র কা’র্া। র্স্তুর্, 
ন্তর্শ্বজুস়ে মুসলমািগণ ইর্াের্ এর্ং ন্তর্সশষর্, িামাসযর জিয কা’র্ার অ্ন্তভমুসখই েণ্ডায়মাি হসয় িাসকি। সকল 
টশ্রণী-সপশা এর্ং জান্তর্সত্তার মািুসষর ন্তিকে শান্তি ও ন্তিরাপত্তার এক সর্বজিীি র্াণী টপৌঁসি ন্তেসর্ আল্লাহ্ র্া’লার 
ন্তিসেবসশ কা’র্া প্রন্তর্ন্তষ্ঠর্ এর্ং ন্তিন্তমবর্ হসয়ন্তিল। টযখাসি মসন্তজেসমূহ কা’র্ার ন্তেসক মুখ কসর ন্তিমবাণ করা হয়, 
টসখাসি টকর্ল র্ান্তহযক অ্ন্তভমুসখর ন্তেক টিসকই কা’র্ার অ্িুসরণ টসগুসলার জিয যসিি িয়; র্রং, প্রন্তর্ন্তে মসন্তজে 
এর্ং টসগুসলাসর্ ইর্াের্কারী সকল মুসল্লীর সংগ্রাম করা উন্তির্ টযি র্াসের মাসেও পন্তর্ে কা’র্া  র প্রন্তর্ষ্ঠার 
উসেশয অ্িুসৃর্ এর্ং ন্তর্শ্বস্তর্ার সাসি প্রন্তর্ফন্তলর্ হয়। আল্লাহর ইর্ােসর্র পাশাপান্তশ, কা’র্ার অ্পর টমৌন্তলক লেয, 
এর্ং টসইভাসর্ প্রসর্যক মসন্তজসেরও লেয এই টয, টসগুসলা টযি এমি মািুসষর স্থাি হয় যারা উোরন্তিত্ত, েয়ালু, 
কলযাণকামী এর্ং যারা র্াসের কিায় ও কাসজ শান্তি, সমসোর্া, এর্ং সহািুভূন্তর্র র্াণী িন্ত়েসয় যায়। 

সকল মুসলমাসির কাসি সম্মান্তির্ ও সর্সিসয় পন্তর্ে ধমবগ্রন্থ পন্তর্ে কুরআসির সূরা আসল ইমরাি-৩:৯৮ আয়াসর্ 
আল্লাহ্  র্া’লা কা’র্া সম্পসকব ট াষণা কসরি টয, ‘টয এসর্ প্রসর্শ কসর, টস ন্তিরাপে’। এর অ্িব এই িয় টয, 
টকর্লমাে কা’র্ায় উপন্তস্থর্ হওয়া র্া এর পাসশ একর্ার িামায আোয় করা টকাি র্যন্তক্তসক শান্তি ও সমৃন্তদ্ধর জীর্ি 
োি করসর্। এই আয়ার্ প্রকৃর্পসে এই শর্ব আসরাপ কসর টয, একজি প্রকৃর্ মুসলমাি টসই র্যন্তক্ত ন্তযন্তি সকল 
সমসয় ইসলাসমর ন্তশোর অ্িুসরসণর মাধযসম টসই উসেশযসক পূরণ করসর্ সসিি িাসকি যার জিয কার্া ন্তিন্তমবর্ 
হসয়ন্তিল। টমৌন্তলকভাসর্, ‘টয এসর্ প্রসর্শ কসর, টস ন্তিরাপে’ – এই কিান্তে োন্তর্ কসর টয, আল্লাহ্  র্া’লার প্রকৃর্ 
ইর্াের্কারী র্ান্দারা টযি অ্পরাপর মািুসষর অ্ন্তধকার আোয় এর্ং সমগ্র মাির্জান্তর্র জিয শান্তি ও ন্তিরাপত্তা ন্তর্ধাি 
করার ন্তেসক সন্তর্সশষ মসিাসযাগ ন্তির্দ্ধ কসরি। এভাসর্ টকর্ল র্ারাই শান্তি লাভ করসর্ি িা; র্রং, অ্পসরর জিযও 
শান্তির ন্তিিয়র্া প্রোিকারীসর্ পন্তরণর্ হসর্ি। 

 

সর্সিসয় পন্তরর্াসপর ন্তর্ষয় এই টয, ইসলাসমর ন্তর্রুদ্ধর্ােীরা এই অ্ন্তভসযাগ কসর িাসকি টয, এন্তে একন্তে িরমপন্থী 
ধমব যা সন্তহংসর্া এর্ং যুদ্ধ-ন্তর্গ্রহসক উৎসান্তহর্ কসর। সর্য টিসক এর টিসয় েূসর আর ন্তকিু হসর্ পাসর িা। টসই 
িরম পন্তরন্তস্থন্তর্ টযখাসি অ্িযায়ভাসর্ র্াসের ন্তর্রুসদ্ধ যুদ্ধ ট াষণা করা হয় এর্ং সরাসন্তর ইসলামসক ধ্বংস এর্ং ন্তিমূবল 
করার প্রয়াস িালাসিা হয়, এমি টেে িা়ো ইসলাসমর ন্তশো টকাি মুসলমািসক যুদ্ধ ট াষণা র্া র্লপ্রসয়াসগর আশ্রয় 
টিওয়ার অ্িুমন্তর্ টেয় িা।  



 

ইসলাসমর প্রািন্তমক যুসগ, পন্তরন্তস্থন্তর্ এর্ গুরুর্র ন্তিল টয, আল্লাহ্  র্া’লা মুসলমািসেরসক আত্মরোর অ্িুমন্তর্ 
ন্তেসয়ন্তিসলি টযি সর্বজিীি ধমবীয় স্বাধীির্ার মূলিীন্তর্ সমুন্নর্ ও রন্তের্ হয়। এমিন্তক র্খসিা ইসলাম যুসদ্ধর সমসয় 
পালিীয় শক্ত ন্তিয়মার্লী টর্াঁসধ টেয়, টযখাসি, টয-সকাি প্রকাসরর শন্তক্তমত্তাপূণব প্ররু্যত্তর র্াসের ওপর পন্তরিান্তলর্ 
ন্তিষু্ঠরর্ার সাসি সামঞ্জসযপূণব হওয়া আর্শযক এর্ং এর মাসেও শান্তি স্থাপসির জিয সকল সম্ভার্য সুসযাগ গ্রহণ 
করসর্ হসর্, টসই সুসযাগ র্া সম্ভার্িা যর্ই সংকীণব টহাক িা টকি। ইসলাসমর ন্তশো অ্িুসাসর একন্তে প্রন্তর্রোমূলক 
যুসদ্ধর উসেশয কখসিা প্রন্তর্সশাধ র্া প্রন্তর্ন্তহংসা িয়। র্রং, এর একমাে উসেশয হসলা ন্তিপী়েি, ন্তিষু্ঠরর্া এর্ং 
অ্ন্তর্িাসরর অ্র্সাি  োসিা। টযই মুহূসর্ব ন্তিপী়েি ও ন্তিষু্ঠরর্া র্ন্ধ হসয় যায়, আল্লাহ্ র ন্তিসেবশ এই টয, টসই মুহূসর্ব 
র্ল প্রসয়াসগর টয র্যর্স্থাই টিয়া টহাক িা টকি, র্া টিসক ন্তর্রর্ হসর্ হসর্ এর্ং িযায় ন্তর্িার ও অ্িুগ্রসহর সাসি 
আিরণ করসর্ হসর্। এ কারসণই, প্রািন্তমক যুসগর মুসলমািগণ, যারা লাগার্ার ন্তিপী়েসির ন্তশকার ন্তিসলি, র্াসেরসক 
যখি আত্মরোর অ্িুমন্তর্ টেওয়া হসয়ন্তিল, র্ার একমাে উসেশয ন্তিল ধমবীয় স্বাধীির্া প্রন্তর্ষ্ঠা করা এর্ং ন্তর্শ্বাসসর 
স্বাধীির্ার স্বণবালী িীন্তর্সক েৃঢ়-প্রন্তর্ন্তষ্ঠর্ করা। 

পন্তর্ে কা’র্া সম্পসকব পন্তর্ে কুরআসির সূরা আল র্াকারা-২: ১২৬ আয়াসর্ আল্লাহ্  র্া’লা ট াষণা কসরি টয, ন্তর্ন্তি 
এই পন্তর্ে  রসক পাপ টিসক এক আশ্রয় এর্ং সমগ্র মাির্জান্তর্র সমসর্র্ শান্তি ও ন্তিরাপত্তার জিয এক টকন্দ্র 
ন্তহসসসর্ ন্তিমবাণ কসরি। এই আয়াসর্ সমাসজর সকল সেসসযর সাসি শান্তি ও টসৌহােবযপূণবভাসর্ র্সর্াস করার টয 
োন্তয়ত্ব মুসলমািসের ওপর অ্ন্তপবর্ হসয়সি র্া পুির্বযক্ত হসয়সি। সুর্রাং, যন্তে টকাি র্যন্তক্ত অ্সিযর জিয শান্তির উৎস 
হসর্ র্যিব হয়, র্সর্ টস ন্তিসজসক প্রকৃর্ মুসলমাি ন্তহসসসর্ োন্তর্ করসর্ পাসর িা। 

 

শান্তি প্রন্তর্ন্তষ্ঠর্ রাখসর্ পন্তর্ে কুরআসির সূরা আল্ ফুর কাি-২৫:৬৪ আয়াসর্ মুসলমািসের ন্তেকন্তিসেবশিা প্রোি করা 
হসয়সি কীভাসর্ অ্জ্ঞ র্া শত্রুভার্াপন্ন মািুসষর আিরসণ প্রন্তর্ন্তিয়া র্যক্ত করসর্ হসর্ যারা ন্তর্দ্রুপ কসর অ্ির্া ককবশ 
ভাষায় কিা র্সল। েুব্ধ প্রন্তর্ন্তিয়া র্যক্ত করার পন্তরর্সর্ব, আল্লাহ্  র্া’লা মুসলমািসেরসক ন্তিসেবশ ন্তেসয়সিি র্ারা টযি 
প্রসরািিার মুসখ ন্তিসজসের মযবাো সমুন্নর্ রাসখ, ধধযব ধারণ কসর এর্ং প্ররু্যত্তসর ‘টর্ামার ওপর শান্তি র্ন্তষবর্ টহাক’ 
– এ কিা র্সল টসখাি টিসক সম্মাসির সাসি ন্তর্োয় টিয়। পন্তর্ে কুরআি ন্তশো টেয় টয, আগ্রাসি এর্ং প্রসরািণার 
উত্তর টসই একই ভাষায় িা ন্তেসয়, মুসলমািসের উন্তির্ র্াসের অ্হন্তমকাসক েমি কসর এর প্ররু্যত্তসর শান্তির র্াণী 
টপশ করা এর্ং সকল প্রকার সং ার্ এর্ং েগ়ো-ন্তর্র্াে এন্ত়েসয় িলা। 



 

উপরন্তু, আল্লাহ্  র্া’লা পন্তর্ে কুরআসির সূিিাসর্ই একিা ট াষণা কসরি টয, ন্তর্ন্তি সকল ধমব, ন্তর্শ্বাস এর্ং 
জান্তর্সত্তার মািুসষর প্রসয়াজিসমূসহর পূরণকারী এর্ং লালি-পালি কর্বা। আল্লাহ্  র্া’লা এন্তে স্পি কসরসিি টয, 
ন্তর্ন্তি টকর্ল কর্ক ধসমবর র্া যুসগর মািুসষর প্রসয়াজিসমূসহর পূরণকারী িি, র্রং ন্তর্ন্তি সকল জান্তর্র, সকল ধমব-
ন্তর্শ্বাসসর এর্ং সকল যুসগর মািুসষর স্রিা এর্ং লালি-পালি কর্বা। এই কিাগুসলা অ্রু্লিীয় টসৌন্দযব এর্ং প্রজ্ঞায় 
পন্তরপূণব, যার মসধয অ্লঙ্ঘিীয় এক অ্ন্তধকার ন্তহসসসর্ সর্বজিীি মাির্ীয় সমর্ার মূলিীন্তর্ সংরন্তের্ হসয়সি এর্ং 
এসর্ স্পি করা হসয়সি টয, আল্লাহ্ র অ্িুগ্রহ এর্ং কলযাণরান্তজ টকর্ল ন্তিন্তেবি জান্তর্ র্া টগাষ্ঠীর মসধয সীমার্দ্ধ িয়; 
র্রং, টকাি প্রকার ধর্ষময িা়োই সকসলর ওপরই র্ন্তষবর্ হসর্ িাসক।  

যখি মুসলমািগণ টয এক টখাোর ইর্াের্ কসর িাসকি, ন্তর্ন্তি যখি ন্তিস্টাি, ইহুন্তে, ন্তহনু্দ, ন্তশখ র্া অ্িযািয ধমবার্লম্বী 
মািুষ এর্ং টসই সকল মািুষ যারা টকাি ধসমব ন্তর্শ্বাসী িয় – সমগ্র মাির্জান্তর্র প্রভু-প্রন্তর্পালক; র্খি একজি 
মুসলমাি কীভাসর্ কখসিা অ্সিযর জিয সমসযা র্া েুুঃসখর কারণ হসর্ পাসরি? র্রং, একজি ন্তিষ্ঠার্াি মুসলমাি, 
মািুষসক েুুঃখ-কি প্রোসির পন্তরর্সর্ব, সর্বো র্াসের জিয স্বন্তস্তর কারণ, শান্তির এক উৎস এর্ং অ্পরাপর সকল 
মািুসষর সাসি সম্প্রীন্তর্ ও টসৌহােবয প্রন্তর্ষ্ঠায় আকাঙ্ক্ষী এক সত্তা হসর্ি। একজি সন্তর্যকাসরর মুসলমাি ন্তর্ন্তিই ন্তযন্তি 
অ্সিযর টর্াো কাাঁসধ টিি এর্ং র্াসের েুুঃখ-সর্েিাসক ন্তিসজর মসর্া কসর অ্িুভর্ কসরি। সুর্রাং, সমগ্র মাির্জান্তর্র 
জিয টসৌহাসেবযর এই টপ্ররণা এর্ং আল্লাহ্ র্া’লার অ্িুগ্রহ এর্ং করুণা টয সর্বজিীি, এই উপলন্তব্ধর সাসি আমরা 
মসন্তজেসমূহ ন্তিমবাণ কসর িান্তক। 

 

আল্লাহ্  র্া’লার আসেসশর ন্তভন্তত্তসর্ আমরা টকর্ল র্াাঁর ইর্াের্ করাসকই আর্শযক মসি কন্তর িা; র্রং, জান্তর্-ধমব-
র্ণব ন্তিন্তর্বসশসষ সমগ্র মাির্জান্তর্র অ্ন্তধকার রোর জিয টজার প্রসিিা পন্তরিালিা করাসকও ন্তিসজসের োন্তয়ত্ব র্সল 
মসি কন্তর। আমাসের ধমবন্তর্শ্বাস বারা অ্িুপ্রান্তণর্ হসয়, মসন্তজে ন্তিমবাণ িা়োও, আমাসের জামা’র্ সর্বান্তধক োন্তরদ্রযন্তিি 
ন্তর্ন্তভন্ন টেসশ ও অ্ঞ্চসল হাসপার্াল ও টমন্তডসকল ন্তিন্তিক পন্তরিালিা কসর িাসক যার মাধযসম এমি সর্ জিসগাষ্ঠীর 
ন্তিকে স্বাস্থয টসর্া টপৌঁসি, অ্িযিায় যাসের জিয এমি টসর্া কখসিা র্াসের সাসধযর মসধয লভয হসর্া িা। অ্িুরূপভাসর্, 
আমরা ন্তর্সশ্বর সর্িাইসর্ েন্তরদ্র কর্ক অ্ঞ্চসল সু্কল ন্তিমবাণ ও পন্তরিালিা কসর িান্তক, টযি স্থািীয় ন্তশশুরা ন্তশন্তের্ 
হওয়ার সুসযাগ লাভ কসর। এন্তে আমাসের টোয়া এর্ং আকাঙ্ক্ষা টয, আমাসের সু্কলগুসলাসর্ ন্তশো অ্জবি করা ন্তশশুরা 
র্াসের ন্তশোসক র্যর্হার কসর োন্তরসদ্রযর টসই শৃঙ্খল টিসক মুক্ত হসর্ সেম হসর্ যার মাসে র্ারা র্ংশপরম্পরায় 
আর্দ্ধ রসয়সি এর্ং এরপর র্ারা র্াসের টেসশর টসর্ায় ন্তিসয়ান্তজর্ হসর্ সেম হসর্ এর্ং র্াসের ন্তিসজসের সমাজসক 
উন্নন্তর্ ও অ্গ্রগন্তর্র পসি এন্তগসয় ন্তিসয় টযসর্ সহায়ক ভূন্তমকা পালি করসর্। 



 

ন্তর্সশ্বর সর্সিসয় প্রর্যি অ্ঞ্চসল আমরা পন্তরষ্কার সুসপয় পান্তির র্যর্স্থা করার জিয ওয়াোর ফর লাইফ কমবসূন্তি প্রন্তর্ষ্ঠা 
কসরন্তি। ন্তিসজসের গ্লাসস পন্তরষ্কার পান্তি ঢালসর্ পারার ন্তর্ষয়ো এমি যাসক আমরা রু্চ্ছ ন্তর্ষয় ন্তহসসসর্ ধসর ন্তিই। 
ন্তকন্তু উন্নয়িশীল ন্তর্সশ্ব র্সর্াসকারী লে-সকান্তে মািুসষর জিয, এন্তে এমি এক ধর্প্লন্তর্ক অ্ন্তভজ্ঞর্া যা র্াসের 
জীর্িসক র্েসল টেয়। অ্িুরূপভাসর্, আমরা আরও এক গুচ্ছ মাির্সসর্ামূলক কমবসূন্তি পন্তরিালিা কসর িসলন্তি যার 
মাধযসম আমরা ন্তর্রন্তর্হীিভাসর্ মাির্র্ার টসর্ায় ন্তিসয়ান্তজর্ িাকসর্ সসিি। এিা়োও, প্রাকৃন্তর্ক েুসযবাসগ আিাি 
এলাকায় আমরা মাির্সসর্ামূলক োণ সরর্রাহকারী েল পান্তিসয় িান্তক; টযগুসলা মািন্তর্ক সহায়র্া, ন্তির্য প্রসয়াজিীয় 
দ্রর্যান্তে, এর্ং ন্তিন্তকৎসা-সসর্া প্রোি কসর েুগবর্সের পাসশ োাঁ়োয়। এই সকল টসর্াই জান্তর্, টগান্তষ্ঠ, ধমবন্তর্শ্বাস 
ন্তিন্তর্বসশসষ প্রোি করা হয়। আমরা এর ন্তর্ন্তিমসয় টকাি পুরস্কার র্া প্রন্তর্োসির আকাঙ্ক্ষী িই; টকিিা, আমাসের 
একমাে উসেশয এর্ং হৃেয় ন্তিং়োসিা আকাঙ্ক্ষা এই টয, মাির্র্ার েুেবশা টযি লা র্ হয়। মাির্র্ার টসর্া করা 
আমাসের লেয ও উসেশয। টকিিা, ইসলাম আমাসের ন্তশন্তখসয়সি টয, আমাসের টকর্ল টখাো র্া’লার অ্ন্তধকারই 
পূরণ করসল িলসর্ িা; র্রং, র্াাঁর সৃন্তির অ্ন্তধকারও পূরণ করসর্ হসর্।  

 

উপরন্তু, ইসলাসমর শান্তি ও ন্তিরাপত্তার র্াণীসক সমগ্র ন্তর্সশ্ব টপৌঁসি টেওয়া এর্ং আহমেী মুসলমাি ন্তহসসসর্ ন্তর্সশ্ব 
শান্তি ও টসৌহােবয প্রন্তর্ষ্ঠা ও র্জায় রাখার লসেয সামসির কার্াসর কাজ করাসক আমরা ন্তিসজসের োন্তয়ত্ব র্সল গণয 
কন্তর। র্স্তুর্, শান্তি প্রন্তর্ষ্ঠা এর্ং সম্প্রীন্তর্ ও টসৌহাসেবযর এক র্ার্বা িন্ত়েসয় টেওয়ার এ োন্তয়সত্বর কারসণই এই যুসগ 
টখাো র্া’লা আহমেীয়া মুসন্তলম জামা’টর্র প্রন্তর্ষ্ঠার্াসক পান্তিসয়সিি এর্ং র্াাঁসক প্রন্তর্শ্রুর্ মসীহ্  উপান্তধসর্ ভূন্তষর্ 
কসরসিি। মহাির্ী (সা,)-এর এক মহাি ভন্তর্ষযবাণী অ্িুযায়ী টখাো র্া’লা র্াাঁসক টপ্ররণ কসরসিি, টযখাসি ন্তর্ন্তি 
র্ণবিা কসরন্তিসলি টয, র্হু শর্াব্দীর আধযান্তত্মক ও ধিন্তর্ক অ্র্েসয়র পর ন্তর্ন্তি র্াাঁর ন্তর্শ্বস্ত টসর্কসক টশষ যুসগর 
মসীহ্  ন্তহসসসর্ টপ্ররণ করসর্ি। র্রর্ান্তর ধারণ করার পন্তরর্সর্ব, প্রন্তর্শ্রুর্ মসীহ্  (আ.) সকল ধরসির ধমবযুসদ্ধর 
অ্র্সাি ট াষণা কসরি এর্ং শান্তি, সম্প্রীন্তর্ ও ঐসকযর এক র্াণী প্রিার কসরি। ন্তর্ন্তি র্যাখযা কসর র্সলি টয, 
ইসলাসমর ওপর এখি আর র্ান্তহযক আিমণ করা হসচ্ছ িা, আর ইসলাসমর প্রািন্তমক যুসগর মর্ এসক ন্তিন্তিহ্ন 
করার প্রয়াস িালাসিাও হসচ্ছ িা। ফলস্বরূপ, এই যুসগর [সশস্ত্র] ধমবীয় যুসদ্ধর টকাি যিািবর্া টিই। 



 

 

সুর্রাং, ডালাসসর স্থািীয় জিসাধারসণর এই মসন্তজেসক ভয় করার টকাসিা কারণ টিই। আর র্াই, এমি টয কাসরা 
মসি টকাসিা সংশয় র্া শঙ্কা রসয়সি র্াসক এন্তে টজসি স্বন্তস্তর ন্তিুঃশ্বাস টফলসর্ উৎসান্তহর্ করসর্া টয, আহমেীয়া 
মুসন্তলম জামা’টর্র ন্তিন্তমবর্ এই িরু্ি মসন্তজেন্তে টকর্লমাে শান্তি, পারস্পন্তরক শ্রদ্ধাসর্াধ এর্ং সন্তহষু্ণর্ার ইসলাসমর 
আসলান্তকর্ ন্তশোর প্রন্তর্ন্তিন্তধত্ব ও প্রন্তর্ফলি করসর্। যারা ন্তভন্ন ধমবার্লম্বী, আমাসের ন্তশো র্াসের সসঙ্গ টমাকান্তর্লা 
করা িয়, র্রং র্াসেরসক স্বাগর্ জািাসিা। আমাসের ন্তশো আমাসের ন্তর্রুদ্ধর্ােীসের আিমণ করা িয়, র্রং র্াসের 
সত্তা ও র্াসের অ্ন্তধকাসরর সুরো করা। আর সুস্থ িাকুি, এই মসন্তজে টিসক মাির্র্ার জিয সম্প্রীন্তর্, টসৌহােবয 
এর্ং সহািুভূন্তর্ িা়ো অ্িয টকাি ন্তকিু উৎসান্তরর্ হসর্ িা।  

যারা এই মসন্তজসে আসসর্ি র্ারা ঐ সমস্ত মািুষ হসর্ি, যারা সম্ভার্য সসর্বাত্তম উপাসয় সমাসজর টসর্া করসর্ ইচু্ছক। 
র্ারা ঐ সকল মািুষ হসর্ি, যারা সমগ্র ন্তর্সশ্বর সামসি ট াষণা করসর্ি প্রকৃর্ সমৃন্তদ্ধ লাসভর উপায় এন্তেই টয, 
আমরা টযি সকসল একর্ার্দ্ধ হসয় টখাো র্া’লা এর্ং মাির্জান্তর্র অ্ন্তধকার পূণব কন্তর। র্ারা ঐ সকল মািুষ হসর্ি, 
যারা ন্তর্সশ্ব শান্তি প্রন্তর্ষ্ঠার আমাসের সকসলর আকাঙ্ক্ষার ওপর মসিাসযাগ ন্তির্দ্ধ কসর মাির্জান্তর্সক ধমবন্তর্শ্বাসসর 
পািবসকযর ঊসধ্বব উসি একর্ার্দ্ধ হওয়ার আহর্াি জািাসর্ি।  

এসর্ টকাি সসন্দহ টিই টয, আজ ন্তর্শ্ব ন্তর্পযবসয়র ন্তকিারায় েলমল অ্র্স্থাসি রসয়সি, আর ন্তর্শ্ব জুস়ে টেশগুসলাসক 
রাজনিন্তর্ক, অ্িবনিন্তর্ক এর্ং সামান্তজক অ্ন্তস্থরর্ার এক ভয়ার্হ ে়ে ন্ত সর টফসলসি। টর্শ কসয়কমাস হসয় টগল 
ইউসিসির যুদ্ধ িলসি আর আরও রৃ্হত্তর েুসযবাগ ও যুদ্ধন্তর্গ্রসহর অ্শন্তি সংসকর্ ন্তিসয় অ্ন্ধকার কাসলা টম  আমাসের 
ওপর টিসয় রসয়সি। পরস্পরন্তর্সরাধী রাজনিন্তর্ক ব্লক ও টজােসমূহ িমাগর্ভাসর্ েৃঢ়র্র হসচ্ছ আর পৃন্তির্ীসর্ 
টমরুকরণ প্রকের্র হসচ্ছ। এর ফল এই টয, ন্তর্সশ্বর শান্তি ও ন্তিরাপত্তা ন্তেি ন্তেি ন্তর্পন্ন হসচ্ছ। 

সাম্প্রন্তর্ক সমসয়র পূর্ব পযবি, ন্তিউন্তিয়ার সমরাস্ত্র র্যর্হাসরর হুমন্তক প্রোি করা অ্ন্তিিিীয় র্সল মসি করা হসর্া। 
ন্তকন্তু, এখি র্লসর্ টগসল প্রন্তর্ন্তেিই এমি হুমন্তক উচ্চান্তরর্ হসচ্ছ। ন্তর্সশ্বর পন্তরন্তস্থন্তর্র টযভাসর্ অ্র্িন্তর্ হন্তচ্ছসলা র্া 
লে কসর আহমেীয়া মুসন্তলম জামা’র্ র্হু র্ির পূর্ব টিসকই ন্তর্সশ্বর র্র্বমাি ন্তর্পযবসয়ানু্মখ অ্র্স্থার ন্তর্ষসয় আসলাকপার্ 
করার টিিা কসর আসসি। রৃ্হত্তর কলযাসণর লসেয, ন্তর্সশ্ব শান্তি ও টসৌহােবয প্রন্তর্ষ্ঠার খান্তর্সর সকল মর্-ন্তর্সরাধ 
উসপো করার জিয আমরা ন্তর্শ্ব টিরৃ্র্গব, সরকারসমূহ এর্ং আপামর জিসাধারসণর কাসি আহ্বাি জান্তিসয়ন্তি।  



 

 

আন্তম সর্বো মািুষসক শান্তির প্রকৃর্ মূলয অ্িুধার্ি করাসিার টিিা কসরন্তি এর্ং ন্তর্ভাজি সৃন্তিকারী অ্িযায় িীন্তর্সমূহ 
অ্র্লম্বসি েুাঁন্তক সম্পসকব র্াসেরসক সসির্ি করার টিিা কসরন্তি, টযগুসলা টকর্ল অ্ন্তস্থরর্া সৃন্তি কসর এর্ং এমি 
ধিরাসশযর কারণ হয়, টযগুসলা পন্তরণাসম উত্তপ্ত ও ন্তর্সফান্তরর্ হসর্ র্াধয। আমাসের সকসলর জিয আর্শযক আমরা 
টযি আমাসের টিরৃ্রৃ্ন্দ ও রাজিীন্তর্ন্তর্েসের আহ্বাি জািাই র্ারা টযি এই সংকসের ন্তকিারা টিসক ন্তপিু হসেি। 
টকিিা, এসর্ টকাি সসন্দহ টিই টয, যন্তে একন্তে ধর্ন্তশ্বক যুসদ্ধর সূিিা হসয় যায়, র্সর্ র্া এমি হসর্ যার রু্লিা 
ন্তর্শ্বর্াসী ইন্তর্পূসর্ব অ্র্সলাকি কসর ন্তি। ন্তিন্তির্ভাসর্, এর ভয়ার্হ ন্তর্ধ্বংসী পন্তরণাম আমাসের কেিার সীমািার 
টিসয়ও র্হু েূসর।  

অ্সিক টেসশর হাসর্ আজ অ্র্যাধুন্তিক মারণাস্ত্র ন্তর্েযমাি, টযগুসলা মাে একন্তে আ াসর্ হাজাসর হাজাসর মািুষ হর্যা 
করার ভীন্তর্কর েমর্া রাসখ। আর টকর্ল আমরাই এই যন্ত্রণা টভাগ ও এর জিয আফসসাস করসর্া িা; র্রং, 
আমাসের সিাি এর্ং পরর্র্বী প্রজন্মসমূহ আমাসের পাসপর পন্তরণাম টভাগ করসর্ এর্ং র্াসের ন্তিসজসের টকাসিা 
টোষ িা়োই র্াসের জীর্ি ন্তর্িি হসয় যাসর্। উোহরণস্বরূপ, টর্জন্তিয়র্ার ন্তশকার হওয়ার ন্তর্ষাক্ত প্রভার্ এমি টয, 
যন্তে কখসিা টকাি ন্তিউন্তিয়ার টর্ামা র্যর্হৃর্ হয়, র্সর্ প্রজসন্মর পর প্রজন্ম ধসর সিািান্তে মারাত্মক টজসিন্তেক র্া 
শারীন্তরক ত্রুন্তে ন্তিসয় জন্ম লাভ করসর্ পাসর। র্ারা জীর্ি হরণকারী টরাসগর সহজ ন্তশকার হসর্ এর্ং র্াসের আয়ুষ্কাল 
আসরা সংন্তেপ্ত হসর্। সসন্দহ টিই টয, এই ন্তিসেবাষ মািুষগুসলা আমাসের ন্তেসক টোসভর সাসি ন্তফসর র্াকাসর্। র্াসের 
পূর্বপুরুষগণ র্াসের অ্হম এর্ং স্বািবাসেষী উসেশযসমূহসক টকি ন্তর্ধ্বংসী যুসদ্ধর ন্তেসক পন্তরিান্তলর্ করার সুসযাগ 
কসর ন্তেসয়সি টযগুসলা র্াসের পরর্র্বী প্রজন্মসমূহসক শারীন্তরক, মািন্তসক এর্ং অ্িবনিন্তর্কভাসর্ পঙু্গ কসর টিস়েসি, 
এ ন্তিসয় র্ারা পন্তরর্াপ করসর্।  

সুর্রাং, ন্তর্সশ্বর কাসি আমার একাি অ্িুসরাধ এর্ং র্ার্বা এই টয, আমাসেরসক অ্র্শযই আমাসের টভোসভে উসপো 
কসর সমাসজ শান্তি প্রন্তর্ষ্ঠার জিয ন্তিরলসভাসর্ কাজ কসর টযসর্ হসর্; টযি আমরা আমাসের পরর্র্বী প্রজন্মসক, 
টখাো িা করুি, এমি এক জীর্সি ন্তিপন্তর্র্ িা কসর, টযখাসি েুেবশা ও ধিরাশয িা়ো আর ন্তকিুই িাকসর্ িা, র্াসের 
রো করসর্ পান্তর। টযখাসিই ন্তিষু্ঠরর্া র্া অ্ন্তর্িার, আমাসের অ্র্শয টসন্তের ন্তিন্দা জািাসর্ হসর্; আমাসেরসক আমাসের 
রাজনিন্তর্ক টিরৃ্র্গবসক আহ্বাি জািাসর্ হসর্, র্ারা টযি আমাসের টেশসক যুসদ্ধর ন্তেসক ধান্তর্র্ করার পন্তরর্সর্ব, 
এর্ং প্রন্তর্সশাধ ও সন্তহংসর্া হুমন্তক প্রোসির মাধযসম পন্তরন্তস্থন্তর্ উত্তপ্ত করার পন্তরর্সর্ব, র্ারা টযি আিজবান্তর্ক 
পন্তরসসর এর্ং টেসশর অ্ভযিসর কূেিীন্তর্ এর্ং প্রজ্ঞার যিাযি প্রসয়াসগর মাধযসম ন্তর্েযমাি োিাসপাস়েিসক প্রশন্তমর্ 



 

করার প্রয়াস গ্রহণ কসরি। র্াসেরসক অ্র্শযই ন্তিন্তির্ করসর্ হসর্, ন্তর্সশ্বর শান্তি ও ন্তিরাপত্তা সুন্তিন্তির্ করা টযি 
র্াসের সসর্বাচ্চ লেয হয়। 

শান্তি প্রন্তর্ষ্ঠার এই প্রয়াসস, মুসলমাি, ন্তিস্টাি, ইহুন্তে, ন্তহনু্দ, ন্তশখ – সর্ারই ন্তিজ ভূন্তমকা রাখসর্ হসর্। যারা টকাি 
টখাোয় ন্তর্শ্বাসী িি র্া টকাি ধসমবর অ্িুসারী িি, র্াসেরসকও ন্তিজ ভূন্তমকা পালি করসর্ হসর্। ন্তিসজসেরসক ন্তর্ন্তচ্ছন্ন 
িা কসর এর্ং এসক অ্পসরর ন্তর্ষসয় ভীন্তর্পূণব িা হসয়, মাির্র্ার খান্তর্সর আমাসের একর্ার্দ্ধ হসর্ হসর্। ধমবীয় 
মািুষজিসক র্াসের ন্তিজ ন্তিজ পদ্ধন্তর্সর্, প্রকৃর্ এর্ং স্থায়ী শান্তির উেসয়র জিয টখাো র্া’লার সাহাযয ও অ্িুগ্রহ 
যািিা কসর ন্তিন্তর্িন্তিসত্ত প্রািবিা করসর্ হসর্।  

 

আমার হৃেসয়র অ্িস্থল টিসক, আন্তম প্রািবিা কন্তর টয, এই পৃন্তির্ী টযি সকল প্রকাসরর ধ্বংসযজ্ঞ ও ন্তর্পযবয় টিসক 
রো পায়। আন্তম টোয়া কন্তর টযি যুদ্ধ ও রক্তেসয়র সুেী ব িায়া যা আমাসের ওপর টিসয় আসি, র্া টযি সসর ন্তগসয় 
শান্তি ও ন্তিরাপত্তার ন্তিরস্থায়ী িীল আকাশ আমাসের সামসি উসন্মািি কসর। টখাো র্া’লা ন্তর্সশ্বর ওপর েয়া প্রেশবি 
করুি। 

পন্তরসশসষ, আন্তম টোয়া কন্তর টযি ডালাসস আমাসের এই িরু্ি মসন্তজে ন্তিরকাল মাির্জান্তর্র জিয শান্তি ও সমৃন্তদ্ধর 
এক আর্াস ন্তহসসসর্ টসর্া কসর যায়। এর আধযান্তত্মক টজযান্তর্ টযি এর িরু্পবাশ্ববসক আসলান্তকর্ কসর এর্ং শান্তি ও 
মাির্র্ার এক প্রর্ীক ন্তহসসসর্ ন্তিরকাল আসলাসকাজ্জ্বল িাসক। আমীি। 

এই কিাগুসলার সাসি, আজ এই অ্পরাসে আমাসের মাসে উপন্তস্থর্ হওয়ার জিয আন্তম আসরা একর্ার আপিাসেরসক 
ধিযর্াে জািাই। কংসগ্রসমযাি, টময়র এর্ং ন্তসন্তে কাউন্তিলসক র্াসের উপহাসরর জিয আন্তম কৃর্জ্ঞর্া প্রকাশ করন্তি। 
আপিাসেরসক অ্সিক ধিযর্াে। 
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