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Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba delivering
the keynote address at the House of Commons

Official tour of the House of Commons,
courtesy of Justine Greening MP

Seated: Lord Avebury (Liberal Democrats Spokesman for Foreign Affairs), Rt. Hon. Hazel Blears MP (Secretary of State
for Communities and Local Government); Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba; Justine Greening MP
(Shadow Treasury Minister); Gillian Merron MP (Foreign Office Minister); Councillor Louise Hyams (the Lord Mayor of
Westminster). Standing: Jeremy Hunt MP (Shadow Culture Minister); Rafiq Hayat (National Amir AMA UK); Virendra
Sharma MP, Rt. Hon. Malcolm Wicks MP (Former Minister at Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform);
Rob Marris MP, Simon Hughes MP (President of the Liberal Democrats Party); Martin Linton MP; Alan Keen MP.
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Brigadier General Alois Bach of
the German Federal Army
with Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba addressing
the German Federal Army

1.

2.

3.

4.

1. Colonel Ulrich, 2. Brigadier General Bach, 3. Colonel Trautvetter, and 4. Colonel
I.G. Janke, meeting Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba

మ�తృ �ేశమ� పట్ ల ��్రమ గ���ం
ఇ�ా్ల�యబ�ధనల�

��ి్మల� ్ల�-రహమ��ర-ర��ంమ్ – అల�్లహ్ ��ర� అనంత 
కర�ణ�మయ�డ�, అ�ార కృ�ా�ల�డ�.
అసస్ల�మ అల�ౖక�మ్ �ా రహ్మత�ల�్ల� బర�ాత�హ� – � అంద���ౖ �
�ాం� మ��య� అల�్లహ్ ఆ��ా్వదమ�ల� ఉండ��
��ను అ�న్ంట కంట� మ�ందు�ా, ననున్ � ప్ర��న �ారయ్�ా్థ��
ఆ�్వ�ం� ��� ���న్ మ�టల� మ�ట�ం�ేందుక� అవ�ాశం క�ప్ం�న
� నయ్�ా��ల� �ె�యజ�య����� ఈ అవ�ా�ా�న్ �����ంచ
�రంద��� ధ
���ాలనుక�ంట���న్ను అహమ��య మ��ి్ ల సమ�జమ� �క్క
అ��ప��ా, ��ను  ఇ�ా్ల బ�ధనల  గ���ం� మ�ట�్ల��లన క�ంట���న్న.
అ�నపప్ట�,� ఇ�� ఎంత �సత ్ృత��న అంశమంట
�
, ��� గ���ం� ��వలం  ఒక 
��డ�కల��� ల��� ఒక తక�్కవ వయ్వ��ల��� ప���త్�ా మ�ట�్లడడం అ�ాధయ్
ప�.   �ాబట�్, ఇ�ా్లమ ్ � ఒక అంశమ���ౖ  దృ�ి్ట ఉం� ��� గ���ంే�
��� మ�ట�్లడ������ ��క� ��ను ప���� ���ంచు��వడం అవసరమ�
���సుత్��న్ను
ఇ�ా్లమ ్ � ధృ��్కణమ� గ���ం�న సు��ర్ఘ ఆల�చన, ఇక్కడ
జర్మ�ల� మన సమ�జమ� �క్క జ��య అధయ్�డ� అబ�ద్ల�్ల �ా��
నుం�� ��నందు��నన్ �నన్�ా ��ను  ప్ర�ాత్�ం���స్న అవసరం ఉం�
�
��్ర మ మ��య �ాజభ��త
అందుల� ఆయన ననున, ఒక  స్వ�ేశమ��ౖ 
�షయం�ా ఇ�ా్లమ ్ � బ�ధనల  గ���ం� మ�ట�్లడవల�ిం���ా ననున
���ార�.
��ను �ర్ణయ��న్ �సు��వడంల� ఇ� � ��క�స�యం �ే�ిం��
అందువల్ , ��ను  ఇప�ప్డ� ఈ �షయం�ా ఇ�ా్లమ ్ � బ�ధనలల��
���న్ అం�ాల గ���ం� క�్ల పత్ం�ా మ�ట�్లడ�
‘ఒక�� �ేశం  పట్ ల �ాజభ��త్ మ��య � ��’ అ�� మ�టల�  మ�ట�్లడ�����
ల��� �న����� ��ల� సుల�వ��ా ఉంట��. అ�నపప్ట�,� �ాసత ్�ా��� ఈ
���న్ మ�టల� ఎం�� �సత్ృత��, అంద��న
� మ��య� బ��ా ల��ైన ఎ��న్
అ�ా్థల��ాత. �జం�ా, ఈ మ�టలను  ప���త్�ా అర్థం �ేసు�,
తదనుగ�ణ��న
�  అవస�ాలక� తగగ ్ట�్ట నడచు��వడం �ాసత్�ా� �� ��
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కష్ట���న ప�. ఏ�� ఏ��న
� పప్ట�, అందుబ�ట�ల�  ఉనన్ ఈ స్వల
సమయమ�ల���, ఒక�� �ేశం  పట్ ల �ాజభ��త్ మ��య � ��్రమ గ���ం� ఇ�ా
�ి�ధ �్ం���న్ �వ��ంచ����� ��ను ప్రయ�న్�ాత
�ట్ట�దట�ా మ��య� అ� మ�ఖయ్ం, ఒక వయ్��త్ మ�టల � ల��
�ేతల� ఏ �ధం�ానూ ఎప�ప్డూ ద్వంద్వ ప్రమ�ణ�లను ల��� ఊ�త్మ
కనబరచక�డద���� ఇ�ా్లమ్ �క్క  �ా్రథ�త్రమ�. �జ�న �ాజభ
�
�,
�శ్వస�యత మ��య� సమగ�తల �ద ���్మంచబ�ే సంబం���
��ర�త�ం��. ఒక వయ్��త్ ��ౖ�� ఏ � �ెబ�త� ప్రద��్శ� ాత్�ో �� ���ే �
ఉం��ల��� �
� ���� అవసరం. జ��యత �షయ���� వ��త , ఈ సూ��్రల�
అతయ్ంత �ా్ర��నయ్���న�
�ాబట�్, ఏ �ేశ  ��ర���క���, తన �ేశమ� పట్ ల �జ���న �ాజభ�త�
మ��య� �శ్వస�యత�� ఒక �ష్కళంక���న సంబం���న్ ఏరప్రచు��
��ల� అవసరం. ��ను ప�ట�్టక�� ఆ �ేశ ��ర��ై�, ల��� వలస వ�్చ ల���
మ�� ర�పమ�ల���ౖ�� ఆ త�ా్వత ఆ �ేశ ��రస��్వ�న్  ��ం��య���న్ ��
��తత ్మ� ల�దు. �ాజభ��త్ అ���
�
ఒక ��పపకష్ణమ�. ఎవ����ే ఈ ఉతత
లకష్ణ��న్ అత�య్నన్త �ా్థ�ల� అత�య్తత్మ ప్రమ�ణ�ల�� ప్రద��్శ
ఆ �ేవ��� �క్క ప్రవకత అవ���ర�.
ఏ �షయ�ల��
ౖ � స��, ఏ�� ఏ���� �ా�, �ాట�� అమల�పరచ������
ఆయన ఆ�ే�ాలను  దృ�ి్టల� ఉంచు��� మ�త్ర�� కృ�ి �ే��ల�� �ేవ�����
�ా���� గల  ��ర
్ మ  మ��య� అనుబంధమ� ��ల� పట�ష్టమ��ా ఉం�ే��. ఇ�
�ేవ��� పట్ ల �ా�� �బదధ్తను మ��య� �ా�� భ��త్ �క్క క�్చత
ప్రమ�ణ�లనూ కనబర�ేల� ే�ిం
�
��. �ాబ� ,ట �ా�� భ��త్ ప్రప
త �త్ల ప్రమ�ణ�
మనం ఆదర్శం�ా మ��య� నమ����ా �సు���ా�స్ ఉం��. ఏ�
ఏ���నపప్ట�,� మ�ందడ�గ� ��య����� మ�ందు�ా,‘�ాజభ��త’ అంట� ఏ�ట�
ప���త్�ా అర్థం �ేసు���ా�స్న ఆవశయ్కత ఎం�ై�� ఉం��
ఇ�ా్ల �క్క బ�ధనల ప్ర�ార, ప్ర��ా్థ�ల� కష్టన�ా్టల�
సంబంధం ల�క�ం�� అ�న్ ర�ాల ప���ి్థత�ల�్ల ఒక వయ్��త ్ �క్క ప్ ర
మ��య� �ర్ణయ�లక� సంబం��ం�న �సస్�ేహ��న
� �ాఫలయ్త�� ‘�ాజభ��త’
��క�్చత��
� �ర్వచనమ� మ��య� �ాసత్వ���న అర్థమ �.  �శ్వ
�యతక�  సంబం��ం�   ఇ�ా్ల ఆ���త ్నన్ �జ���న �ా్రమ�ణ�క �ార�
�ే�న
ి
పనుల� అ�న్ంట���
�ా�� ేవ
� ����� జ�ాబ����� వ��ం���స
య�ంట�ం�� �ాబట�్, తమ ప్ర�జ్ఞల� మ��య� ఒపప్ం��లను ��ర���
26
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��ాల� ప�త్ర ఖు�ా ల� ��ధ సంద�ాభ్ల� , అల�్హ్ మ��ి్ లక�
సూ�ం��డ�. �ేవ����� �ేసు��నన్�ాట��� స� అ�న్ ఒపప్ం��ల
మ��య� ఇతర ప్ర�జ్ఞలనూ �ాట� �ాట � �ా్ర��నయ్�� �వ్రతను 
��ర���ా్చ�స్ ఉంట�ందమ��ి్ లమ�లక ఆయన సూ�ం��డ�.
ఈ సందరభ్ం�,�ేవ�డ� మ��య� అత� మతమ� తమక� అతయ్ంత
�ా్ర��నయ్��ం�ా,అందువల్ ల �ేవ��� పట్ల భ� �త్�� తమ ప్ ర �జ్ఞ 
�ా్ర��నయ్ం�ా ఉంట�ం, మ��య� �ేవ��� పట్ ల తమ  ఒపప్ందమ � ��మ
�ల�వ��ే్చ అ�న్ంట��
� ౖ�� మ��య � ��మ ���ర����్చ భ��ాయ్ం�ాల 
ఉంట�ంద�  �ాబట�్ట �ేవ�డ� తమ�� �ెందు��డ� మ��ి్ లమ�ల ����ాత్ర��
�షయం�ా ప్రజల మనసుల�్ల ఒక ప్రశన్ ఉద�ంచవచు్చ. ,తన
�ేశమ� పట్ ల ఒకమ��ి్ లమ ్ �క్క�ాజభ��త్మ అక్క�� చట�్టలన
��ర�ంచడం��ౖ అత� ప్ర�జ్ఞ అత�� ��్వ
�
�య �ా్ర��నయ్త మ�
అవ�త�ంద�� నమ్మకం ఉతప్నన్ం �ావచు అందువల్ , ���న్ సంద�ాభ్ల�
�ేశం పట్ ల తన ప్ర�జ్ఞను ��య్గం �ే��ందుక� అతడ� �ిదధ్పడ
ఈ ప్రశన్క� జ�ాబ���ా్వల, “�ేశమ� పట్ ల ఒక వయ్��త్�� ఉనన్ �
అత� ��ా్వసమ�ల� ఒక ��గ” అ� ప�త్ర ప్రవకత్ �హమ (అత���ౖ �
�ాం� ఉండ��ాక) తనక�  ��ను�ా బ���ం�న �షయ��న్ �దట�ా
�కంద���� �ె�యజ�య�లనుక�ంట���న్ను �ావ�న, �జ��� క���న
�ేశభ��త్ ఇ�ా్లమ ల� ఒక అవసర���న అంశమ�. �ేవ���� మ��య� ఇ�ా్లమ
్
�ే �ాడ� తన �ేశమ�ను క��� ��్ర�ం���స్ ఉంట�ం�
ను �జం�ా ��ర�ం
ఇ�� ��ల� సుసప్ష్ట, �ాబట�్, �ేవ��� పట్ ల మ��య� �ేశమ� పట్ల ఒక వయ్�
కనబర�ే ��్రమల మధయ్ �ే�� ఉండద�� �షయమ�ల� ఎట�వంట� ��ాదమ
ఉం���స్న అవసరం ల�దు
�ేశమ���ౖ  ఒక వయ్��త ్ �క్క ��్ర ఇ�ా్ల ల�  ఒక  ��గం�ా
�ేయబ��నందువల్ , ��ను ఎంచు��నన్ �ేశమ� పట్ ల అత�య్న
ప్రమ�ణ�ల�� క���న �ాజభ��త� ప్ద��్శంచ����� ఒకమ��ి్ లమ ్ తపప్�స�
కృ�ి �ేయ�ల���� సుసప్ష్టం ఎందుకంట�,�ేవ���� �ర
ే ���వ����� మ��య�
�
మ � �ాబట�్ట.  క, �ేవ���� క
� ట�్టబ��
అత���� దగగ ్ర �ావ����� అే మ�రగ్
ఉం�ే  ఒక  �జ���న మ��ి్ లమ క�, తన �ేశమ� పట్ ల అతను చూ�� ��్ర
మ��య� �శ్వస�యల�, �ేవ��� పట్ ల అత� ��్రమక� ప్ర�బంధకం ల�
అవ��ధం  �ావడం అ��� అ
� �ాధయ్మ�. దురదృష్టవ�ాత� , ���న్ �ే�ాలల�
మతపర���న హక�్కలను �ాల�ాయ���న్ ల��� ప���త్ �ా �రస్క��ంచ�
27
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మనం  గమ�సుత్��న్మ�ాబట�్, �ాజయ్ దురహం�ార�లౖన ఆ వయ్క
�
�త్ల� 
జ�� మ��య� �ేశమ� పట్ ల న��� ��్ర మ మ��య� �శ్వస�యత
క���య�ంట���న్�ా అ�� మ�� ప్రశన్ క��� ఉద�ంచవచు మన
సమ�జమ�నక� వయ్���కం�ా ప్రభ�త్వమ� ప���ా�సుత �ా���్ ాథన్ ల
ి �ల� ��ల���య�నన్ట�్ల�ా ���వ్ర�
ఇట�వంట�  ప���్ థత
� ��ాదమ���
�ె�యజ�సు��ంట���న్న.
ఈఅహమ��య వయ్���క చట�్టల� బలవంతం�ా ప్ర��శ��ట్టబ��
అందువల్ �ా���్ ాథన్ , చట్ట����య్ అహమ�� మ��ి్ లమ�లందర
‘మ��ి్ ల��తర�ల’�ా అ���ా��కం�ా ����్కనబ��్డ. �ాబట�్ �ార� తమక� 
��మ� ‘మ��ి్ ల’�ా �ెప�ప్��వడం �����ంచబ��ం.� �ా���్ ాన్ ల�
అహమ��ల� మ��ి్ లమ�ల �ే� �ధం�
�
ా �ా్రర్థన �ేయడం ల��� ఏ�ే
ఇ�ా్ల�క్ ఆ���ా�న్ �ాచడం ల��� ఒక  మ��ి్ లమ� గ���త్ంచబ�ట్ �ల�ా
సంప్ర��య��న్ �ాట�ంచడ క��� �����ంచబ��ం�.� అల�, �ా���్ ాథన్ ల�
ప్రభ�త్వ�� మ న సమ�జమ � �క్క సభ�య్లక� �ా్ర��్థం �ే �
మ�నవహక�్కక� క��� భంగం క���ం�ం��. 
ఈ వయ్వ��ాల �ి్థ�� మనసుల �్ల�� భ�� ,అహమ��మ��ి్ లమ�లఆ �ేశ 
చట�్టలను ఎల� �ాట�ంచ గల�గ�త���న్ర� అ� ఆశ్చరయ్��వడం �
సహజ��. �ార� తమ �ేశమ� పట్ ల �ాజభ��త� ప్రద��్శంచడం ఎల
��న�ా��సత ు్��న్? చట్టమ, మ��య� �ేశమ� పట్ ల �శ్వస�యత అ�
��ండూ ��
� �్వర� సమసయ్ల��ా మ��ట�వంట� �ప��తకర ప���్ థత
ి �ల� ఎక్క
��ల��� ఉ��న�అ�� �షయ��న్ ��ను సప్ష్టం �ేయ దలచు����న
అహమ��మ��ి్ లమ�ల��
�
��మ�, మతమ���� ప్ర��క్క���� తమక
��మ��ా
��ాధ్��ంచు��ద��న వయ్��త్గత���న అం,
నమ్మ�ాల
�షయమ�ల� ఎట�వంట� ఆంకష్ల� ఉండక�డద� �శ్వ�ి�ాత్మ�
�ావ�న, ఈహక�్కల� చట�్టల� జ�కయ్ �ేసు��నన్ట్ల��ే�సస్ం�ేహం
� ర��న
� మ��య� ��ం�ాత్మక చరయ్ అవ�త�ం��జం�ా, అ��క 
అ�� మ� క�
�ాల�లనుం�� జర�గ�త�నన్ అట�వంట�పరభ
్ ���్వ���త ��ం�ాత్మక చరయ
�సత ్ృత��
� ���ల� ఖం��ంచడం జర�గ���ం��.
మనం ఒక�ా�� య�రప్ చ��త్రను గనక చూ�ినట్ల, ఈ ఖండంల��
ప్రజల� మతపర��న ��ంసక� గ��� అ�న బ���త�ల��ా గమ��ాత్మ�
��� ఫ�తం�ా, అ��క �ల
� మం�� ప్రజల� ఒక ే
� మ� నుం�� మ�� �ే�ా���
్
�ల, ప్రభ���్వ
వలస ����్ళ�స్ వ�్చం��. � ���ాల� గల చ��తర�ార
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మ��య� ప్రజల� ���� ��ం�ాత్మకచరయ్ మ��య� అతయ్ంత క��ర���న చర
� �ి్థత�ల , ప���త�ల� ��ట�, నమ్మశకయ్ం �ా
అ�వ��్ణం��ర�. అట�వంట� ప�
���ల� ��ం�ాత్మక చరయ్ల� ��చ్చ�నప�ప్డ, ఒక వయ్��త్ తన మ�����ాలన
ప్ర�ాంతమ��ా �ర్వ��ంచు��గల పట్టణ���� �ా� ల�� �ే
�
�ా��� �ా� వ
� �, ఈ మ�రగ ్దర్శనం�
��ళ్ళవచు్చన ఇ�ా్ల �ెబ���ం��. ఏ�� ఏ��
�ాట��ా ఎట�్ట ప���ి్థత�ల�్లనూ ఒక వయ, చట�్ట�న్ తన �ేత�ల �్ల��� �స
క�డద� మ��య� తన �ే�ా��� వయ్���కం�ా ఏ పథ�ాల, ఉదయ్మ�ల�్
�ాల�గ్నక�డద� క���ఇ�ా్లమ బ����త � ్ం��ఇ�� ఇ�ా్ల ప్ర�ా��ం�న
సుసప్ష్ట���న మ��య� ���్వ�ాద���న ఆ�ేశ
�ప��త�న
�
దు�ాగ����� గ�రవ�త�నన్పప్ట�, ��యన్ ల ����ద
అహమ��ల� �ా���్ ాథన్ ల�� � �వనం ��న�ా��సుత్��నతమ �వనం ల��
అ�న్ అం�ాల�్లన అట�వంట� �ి్థర��న �వకష్త మ��య�
 క��ర��్వ
గ�రవ�త���, �ార� తమ �ేశం  పట్ ల �జ���న సంప�ర్ణ��న �ాజభ��త
�
మ��య� సంబంధ బ�ంధ�ాయ్లనూ ��న�ా��సూత్�� ఉ��న్ర�. �ార� ఏ ప�
ఉ��న, ల��� �ార� �ే� �ద ఆ��రప�� ఉ��న, �ేశ  ప���గ��� మ��య�
�జయ���� సహక��ం�ే  ప్రయతన్ంల� �ార � �రంతరం�ా �మగన్�
ఉ��న్ర�.అహమ��ల� �ా���్ ాథన్ క� ��ేయ�ల�ౖ ఉండడం ల�ద� ద�ాబ �ద్ల�
అహమ��య వయ్���క�ల� ఆ���ిం�ే ప్రయతన్ం �ేసూత్�� ఉ��న అ��,ే
�ార� ఎప�ప్డూ త��న �ా��య్���ాల�� �ా�� ఆ��పణలను �ర��ించల�క
�� య�ర�. ��ౖ�ా, �ా���్ ాథ ��రక� ఏ�ె�
ౖ � ��య్గం �ేయ��స్న అవసరం వ� ,
తమ �ేశమ� ��రక�  ఎట�వంట�  ��య్�ా�న్ �ేయ����
� ��� ఎల్లప�ప
�రంతరం�ా మ�ందుం�� �ిదధ్మ��ా ��� ��య్�ాల ��ే�ిం� అహమ��
మ��ి్ లమ�ల�అ��� అకష్ర సతయ్
చట్టమ �ా��� లకష్య్ం �ా �ేసు��� బ���ం�నపప్,ఇతర�ల� 
అంద��కంట� ఆ  �ాజయచట�్టలక� కట�్టబ�� �ాట� � �ాట�ం�ం� మ�త్రం
అహమ��మ��ి్ లమ�ల� ఎందుకంట� �ార� ఇ�ా్లమ ను ��ర�ం� �బదధ ్త��
అనుస��ం�ే  �జ��న
� మ��ి్ లమ�ల. �ేశమ�పట్ ��ేయతక�  సంబం��ం�,
� �ర�గ�బ�ట�క� 
ప్రజల, సభయ్త�ా, �ాంచ�యం �ా� మ��య� ఏ �ధ��న
అ��� దూరం�ా ఉం��ల���� ప�త్ర ఖు�ాన �ే ఇవ్వబ��న మ�� బ�ధన.
ప��ణ�మ�ల� �వ్ర పరయ్వ�ా��లక� ������� ప�ా�ాష్ట అంశం పట్ల దృ
��ం�రక
�్ ��ంచడ�� �ా, అ�న్ ర�ాల �నన్ �నన్ సమసయ్ల గ���ం� మ�
ప్రమ�దమ��� �ం��న ���� ప
� �క�  మ�నవజ��� న���ం� దుక�  ఇ� 
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��ట్ �ల�ా ప� �ేసుత్��న్ మన�న్ ��చ్చ��సుత్ంఇ�ా్లమ �క్క
సుందర��న
� మ��య� ��ష్ట��న అంశమ�
�
ఆ�ధం�ా,ఇ�ా్లమ ్ �
మ�రగ ్దర్శ���న్ గనక �ాట�ం�నట్, ఏ  సమసయ్న��� ప���ి్థత�ల
చు��వచు్చ
�ే���ట��� క�ం��, సుల�వ��ా, త్వ��తం�ా ప�ష్క�
�
ఉ��హరణక�, �ే�ా��� ��ర�ణం�ా �� �ేయగల  సమసయ్ వయ్క �త
�క్క ఆ��్థక సం�ాద� � �ాంక తరచు�ా, తమ అదుప�ల�� వసుత్�ాంచల
చుట�
్ట �ర�గ�త� ఆ�్థకం�ా �
�
ట ��్ట�ట�్ట�ే ప్రజల ����కల� ఆఖ
అ��ేయ�� చరయ్లక� ���� �సుత్ంట��. అ, అట�వంట� �షయ�ల� 
�వ���� ఒక వయ్��త్ �ే�ా�� � వయ్���కం�ా �ో్ర� ��� �ాలప్�ేందుక� �
�ావచు్చ. ��ను ��ంత �వ���ాత్ను. అ���య� �ే�ాల , తమ �ే�ాలక�  ��
క���ం�ే చరయ్లక� �ాలప్�ే�ా�� గ���ం� �వ��ం�ేందుక� బ�ఘ� అ�� ప���
ఉప����త ా్ర�. తప�ప్డ� చరయ్లక� ��ే �ా���� ల��� ఇతర�లక�  ��
క���ం�ే�ా���� ఇ�� వ��త్సుత్ం��. అ���� � �ాలప్�ే �ా,� త��్వ�ా చట్
వయ్���క ల��� అ��య్య���ల � వసుత్ ఆక�మణక� �ాలప్�ే �ా���� క���
వ��త్సుత్ం�
తమ అ�న్ ప���త�లను ��ట, �� మ��య� న�ా్ట�న్ క��సూ
�
హదుద్���
�ా��� ఇ
�
� వ��త్సుత్ం��. ఈ మ��ాగ్లల� ప్రవ��త్ంే�
�
�శ్వస�యత�� ప్రవ��త్ం�ే �ా���ా ఆ�ంచలఇ�ా్లమ బ���సత ు్ం��
ఎందుకంట�   �ేశ ��ేయత అత�య్నన్త��ౖ�క �ల�వల�� క��� ఉంట�ం��
ఉనన్త��ౖ�క �ల�వల� ల�క�ం���ేశమ�పట ��ేయత, మ��య�
�ౖ క �ల�వల�  మనుగడ
�ేశమ�పట్ ��ేయత ల�క�ం�� ఉనన్త ��
�ా��ంచజ�లవ�. ఉనన్త ��ౖ�క ప్రమ�ణ�ల పట ��నన్ వయ్క�త్లక� ��న
అ��ా్రయ�ల�ండవచ్చ���� �ాసత్వం అ�నపప్, ఇ�ా్లమ ్ మతం �ేవ����
తృ�ిత ్ క��� �ధం�ా సమసయ్లను ఏకం�ా ప��ష్క��సుత్ఆ �ధం�ా,
�
���ల� నడచు���ా�స్ ఉంట�ం��
మ��ి్ లమ�లఎల్ లప�ప్ �ేవ����� ఇష్ట��న 
క�్లపత్ం�ా �ె�ాప్ల, ఇ�ా్�క బ� ధనల ప్ర�ారమ, �ేశమ�పట్ ల ల���
ప్రభ�త్వ పట్ అ�న ���ల �ో్ రహమ� ల��� �ర�గ�బ�ట��న్ంట�
�ేవ�డ� �����ం��డ�. �ాజ�య్�� వయ్���కం� �ర�గ�బ�ట� ల��� �ో్ ర
ప���త చరయ్ ఆ జ�� �క్క �ాం� మ��య� రకష్ణక� �ఘ�
క���ంచడ�� ఇందుక� ప్ర��న �ారణం
�జ����, ఎక్క�ై�ే అంతరగ్తం�ా �ర�గ�బ�ట � ల�� � వయ్���కత ఉంట� ,
అక్కడ అ�� బ�హయ్ వయ్���క�� పవ��లక� ��డ, అంతరగ ్త ౖర�
�
��య్లన
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అవ�ాశం�ా �సు����ల� బయట� శక�త్లను � �్రతస్��సుత్ం��. , �
�ేశమ�పట్ ల � �ాజ�ో్రహమ � �క్క పరయ్వ�ా� �ల� ��ల� �వ్ర
ఉండవచు్చ. �ాబట�, ఒక  జ���� �� క���ం�ే�� ఏ��
ై �, ��ను �వ��ం�న
‘బ�ఘ�’ అ�� పదమ�ల�  �ేర్చబ�� ఉంట�ం��. ���నంతట�� దృ�ి్టల
ఉంచు���, ఒక వయ్��త ్ �క్క �ేశమ� ప �ాజభ��త�� ఆ వయ్��త ్ ఓర�ప,
��ౖ�కతను  మ��య� ఆ �ేశప� చట�్టలను �ాట�ంచు ��ర�ా�న్ ప్రద��
వల�ి ఉంట�ం��.
మ�మ�ల��ా �ె�ాప్లంట, ఈ ఆధు�క  య�గంల�, అ��క  ప్రభ���్వ
ప్రజ��ా్వ బదధ ్ం� నడ�సుత్��న్� �ాబట�్, ఒక వయ్��త్ ల��� సమ�హమ
ప్రభ���్వ�న్ మ��ా్చల� అనుక, ���� �ార� ప్రజ��ా్వ�క ప్ర��
��్వ�ా �ేయవల�ి ఉంట�ం���ార� తమంతట ��మ� బ�య్లట్ ��ట�్టల వ
��ట�ంగ్ ��్వ�ా తమ స్వ�ా�న్ ���ిం���స్ ఉంట�వయ్��త్గత �ా్ర����య
ల��� వయ్��త్గత ఆసక �త్ల ప్ర�ారమ� ��ట�్ల ��య�ాదు., �ాసత ్�ా��,
ఒక వయ్��, తన ��ట�ను తన �ేశమ� పట్ ల �శ్వస�, ��ేయత మ��య�
��రమ
్
�� �����ంచు���ాల� ఇ�ా్ల బ���సత ు్ం��. ఒక వయ్��త్ తన ��ట�న
�ేశ సం��మమ�ను తన మనసుల� ఉంచు��� �����ంచు���ా�. �ాబట�్,
ఓట� ��య�నప�ప్డ� ఒక వయ్��త్ ఒక అభయ్��్థ ల��� �ా��్ట ఇవ్వ��� త
వయ్��త్గత �జ��ల  గ���ం� చూడ�ాదు. అందుక� బదుల��ా, ఏ అభయ్��్
ల��� ఏ  �ా��్ట �ేశమ� �క్క సమగ� ప����వృ��ధ్��  �ోహదపడ����న�
వయ్��త్ త�ల��త్మక ���ల� ఆల��ం� తగ� �ర్ణయం �సు���
ప్రభ���్వ� అవసర��న
� �� మ�ఖయ్ం�ా అతయ్ంత �శ్వస�యత. �ా,
ఓటర�్, �జ����ా ప���ా��ాత్ర� �శ్వ�ిం�ే ���
ా ్ట�� మ��య� అందు
అత�య్త త్మ అర్హత ��ం �ే �ా��్ట�� ప్రభ���్వ�న్ అపప్��ం���స్ఉంట�
�జ��న
� ఇ�ా్ల, మ��య� ఇ�ే �జ��న
� �ాజభ��త అవ�త�ం��.
�జం�ా, ప�త్ర ఖు�ాన ్ � అ��య్యమ 4, వచనమ� 59ల�, అర్హత
ఉనన్వక�త్�� నమ్మ�ాలను అపప్��ం��ల� మ��య� ప్రజల మధయ
�ర�ప్లను ఇ�ే్చటప�ప్డ� ��య్యమ� మ� �య� �జ�� ��� �ర
�సు���ా�స్ ఉంట�ంద� అల�్లహ్ ఆ�ే�ం� య���న్డ�. �, ఒక వయ్��త
�ేశమ� పట్ ల �ాజభ��త�,� �జం�ా అర్హత గ���న
�ా��� మ�త్
�
�ర
ప్రభ���్వ���ారమ�ను అపప్��ంచడమ���� తపప్�స��. అంద , ఆ  జ��
ప్రపంచ�ే�ాల అగ����ాన ��� ప���గమన��శ�ా అడ�గ�ల� �సుత్ం��
�
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ప్రపంచమ�ల� అ��క  ���ాలల�  ప్రభ�త్వ �����లక � వయ్���కం�ా ప్ర
స��్మల� మ��య� �రసనల�్ల �ాల�గ్ ఉండ���న్మనం చూసుత్��న్మ�
��ౖ�ా, ���న్ మ�� ో ప్రపంచ �ే�ాల�్ల �రసన�ార�ల� ప్రభ�త్వ ఆ��నమ
ఆసుత్లను ల��� ��ర�ల స్వంత ఆసుత్లను �ధ్వంసమ� ల ��� ��
�ేయడం  జర�గ���ం��. �ేశమ� ��� ��రమ
్
���� అల� ేసుత్��న్మ� 
�
�ా
�ెబ�త�నన్పప్ట�, అట�వంట� చరయ్ల� �ా��� 
�
�శం  పట్ ల ��్రమ ల��
�ాజభ��తఉంద� �ెపప్����� ఏ �ధం�ానూ ��డప్డవ�. �ాం�య�తం�
అట�వంట�  స��్మల� ల��� �రసనల� జర�ప�త�నన్ ��ట్ల క� �� ��రప��
చరయ్ల, �ధ్వంసమ� ల��� ��ంస ల�క� ��నపప్ట�, అ� వయ్���క
ప్ర���ా�న్ చూ�ి�ాత్య� గ�ర �త్ ��ట�్ట�� ఎందుకంట�, �ాం�య�త 
�రసనల� క��� ఒక �ేశమ� �క్క ఆ��్థక �ి్థ���ౖ తరచు�ా ��యన్ల ��
ి �ల�్లనూ అట�్ట ప్రవరత్నను ఒక �
న�ా్ట�న్ చూప���ఎట�వంట� ప���్ థత
పట్ ల �ాజభ��త�� ఉ��హరణ�ా ప��గణ�ంచక�డదు. అ�న్ సంద�ాభ్ల�్ల
మనం అల�్లహ్ , ప్రవకత్లక� మ��య� �ేశ ప���ాలక�లక� ��ేయ�ల��
��� ఉం��ల���� అహమ��య మ��ి్ లమ్ జమ వయ్వ�ా్థపక�డ� బ���ం�
బం�ార� సూత్రమ�.
ప�త్ర ఖు�ాన్ ఇవ్వబ��న�� క��� ఇ�ే బ�ధ. �ాబట�్, స��్మలక� ల���
�రసనలక� అనుమ�ం�న �ేశమ�ల� క���, �ార� �ే�ా��� �ా� ల���
ఆ��్థక�ి ��� �ా�  ఎట�వంట�  నష్టమ� క���ంచక�ం�� ఆయ� �ారయ్క�మ�లన
�ర్వ��ంచు���ా�.
తరచు�ా ఉతప్నన్మవ�త�నన్ మ�� ప్రశన్ ఏ,�ా�ా్చతయ్�ే� �క్క
��ౖనయ్����ాలలమ��ి్ లమ�ల��ేరవచు్చ, ఒక��ళ �ేర����� అనుమ����త ్
� �డ�ల�్ల �ర� �ాల� నవచు్చ�? అ����.
మ��ి్ లమ్ �ే�ాల� ఆ �ే�ాల� జ��� �
ఏ వయ్��త్ క��� క��రత్వ చరయ్లక� సహక��ంచ�ాదు అ����గమ�ం���స్
మ�ఖయ్ ఇ�ా్లమ�స్త్. ఈ మ�ఖయ్ ఆ�ేశమ� ఎల్లప�ప్డూ ఏ మ��ి్
మ��ల� ��ౖ�� తపప్క�ం�� మ�ందు ���ాన ఉం�� �రవల�ిన��. ఒకమ��ి్ లమ
�ేశమ� ఒక క�
� ర��న
�  ���నమ�ల�నూ  మ��య� అ��య్య��న 
�
�
� �ల
�
మ ��� �దట� అడ�గ� ���ినందుక� �ాను అ�����
ప్రవ�త్సూత్ �ే్వష
� ��, అట�వంట�  ప���్ థత
ి �ల�్ ల అణ����
గ���న
� �ా� � �ేత�లను ఆపవల�ిం���
ఖు�ాను్మ�ి్లమ్ ప్రభ��� ఆ�ే�ం� ఉం��. క�
� ర��్వ�న్ ఆ, �ాం�
�ా్థపన ��సమ� ప్రయ��న్ల� �ేయ��� అర్ థ.
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కనుక, అట�వంట�  ప���్ త�ల�
ి
్ ల క��ర��్వ�న్ ఆప����� �సు���� చరయ
అనుమ�ంచబడ���. అ�నపప్ట�,� ఒక �ేశమ� తనక�  ��ను�ా
సంస్కరణలను �ేప� ,ట �ాం�� ��ల��ల�ప్లనుక�నన్ప�ప, ఆ �ేశమ�
మ��య� ఆ ప్రజలను తప�ప్డ� అంచ��ల� ల��� మ�న్ంప�ల ఆ��రమ�
ఆక��ంచు��నుటక�  అవ�ాశమ�ను �సు��న�ాదు. అందుక� బదుల� �ా����
మ��క్క�ా�� మ�మ�ల� �ి్థ � ��్వచ్చను మ� �య� �ా్వ తం��్ర��న్
��ౖనయ్ప� ఆ�ా���ాల� �ాం� �ా్థపన ��రక� మ�త్ర�� ఉం��� , తమ
�ీ్వయ ప్ర�జ��లను �ర�్చ��వడం పట్ల �ా
అ�ే �ధం�ా, క�
� రత్వమ మ��య� ��ంసను ఆప�����, అ�� మ��ి్ లమ
ల���మ��ి్ ల��త �ేశ���
� �, అ�న్�ే�ాలనూఇ�ా్ అనుమ�సుత్ం��. కను,
�
��య్ల �ాధన, మ��ి్ ల��తర �ే�ాల అవసర���
� ే
ఈ �ష్కళంక��న ల
మ��ి్ లమ్ �ే�ాల ప్ర�న్ంచవచు్చ. మ��ి్ ల��తర �ే�ాలల� మ��ి్ లమ�ల
అక్క� ��న
ౖ య్మ�ల� �ే,� ఇతర �ేశమ�ను క�
� రత్వమ� మ��య� ��ంస
నుం�� ఆప����� అనుమ�ంచబడ��ర�.
అట�వంట�  ప���్ థత
ి �ల� �జం�ా ��ల���య�నన్ �� , అప�ప్డ� మ��ి్ లమ
��ౖ�క�ల�, �ార� ఏ  �ా�ా్చతయ్ ��ౖనయ్మ�ల� బ�గం�ా ఉనన్పప, �ాం�
�ా్థపన�� అవసర
�
��ే ఆ
�
�ే�ాలను �ాట�ం� � ��ా���స్ ఉంట�ం��.  ఒక�,
ఏ�� ఏ�న
� పప్ట�,� మ��క �ేశప� ��న
ౖ య్మ��ౖ అ
�
��య్యమ��ా ���
�ేయ�ల� ఒక  ��న
ౖ య్మ� �ర్ణయం �సు��ం, అందువల్ ల ��ను
� ర��్వ���
అణ���యబ��న ��వనక�  గ�ర�నట్ ల��, అప�ప్డ� ��ను క�
సహక��ం� నట్ లవ�త�ం�� �ాబ� ,ట ఒక  మ��ి్ ల ���
ౖ క�డ� ఆ��న
ౖ య్మ�న
��ేందుక�  �ర్ణయం �సు��వచు్చ ఈ �ర్ ణయం �స��వడం ��్వ�ా అతను
తన �ే�ా��� అ��ేయ�డ��ా ఉనన్ట�్ల �ాదు. �ాసత్�ా��� అట�వం
ప���్ థత
ి �ల�్ల తన �ేశమ � పట్ల ��ేయత అతణ�్ణ అల�ంట� ప�� �ే��ంద
మ��య� అ��య్యమ��,క�
� రం�ా ప్రవ�త్ం�ే 
�
�ేల�  మ��య� ప్రభ���్వల
పడ�త�నన్ ��త�ల�్ల పడ����� మ��య� �ా�� బ�టల� న���దుక� తమక� 
��మ� అనుమ�ంచక�డద� తన స్వంత ప్రభ���్వ �న్ ����
� �ిసుత్ం�� ఒక��ళ ఏ� ఏ�
�
���, ��న
ౖ య్మ�ల� �ేరడం తపప్�స�
��్ర�
అ�నప�ప్డ, ���� వ�����ట్ట మ�రగ్
�
మ� ల�నప�ప, అత� అంత�ాత్మక�
తగ� సప్ష్టత ల�నప�ప, ఆ  మ��ి్ లమ �ే�ా�న ���� ����్ళ�. అ��ే ఆ
�ేశమ� �క్క చట�్టలక � వయ్���కం�ా గళ� �తత్�ాదు. మ��ి్ లమ ఆ�ేశ
��ర����ా �వ�ంచ����� అనుమ� ల�దు �ాబట�్, అతడ� ఆ �ే�ా�న్ ����.
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అ�ే సమయమ�ల� ఆ �ేశమ�ల� ఉంట� ����� వయ్���కం�ా ��వ వయ్��త్క
�ేయడం ��వయ్ం �ాదు.
ఇల�, ఇవ�న్ ఇ�ా్�క బ�ధనల �క్క ���న్ అం�ాల� మ�త్ర��. 
�ేశమ�పట్ ల ��ేయత మ��య� ే
� శమ��ౖ 
� ��్రమ గ���ం�న �ాసత్వ అవస�
��ౖప�క�  �జ��న
� మ��ి్ లమ�లక మ�రగ ్���ద్శనం �ే�ాత్ అందుబ�ట�ల�
ఉనన్ సమయ��న్ బట�్ట ��ను ఈ అంశమ���ౖ సం��పత్ం�ా మ�త్ర�� ప్ర
గ��ాను.
�ావ�న మ���ంప�ల�, ప్రపంచమను ��డ� మనం  ఒక  �����క  క��ా�మం�ా
ప��గణ�సత ు్��న్మ � ��ను �ె�ాప్లనుక�ంట���న మ�న�ా� మ��ంత 
సంఘట�త��� స�న్��తం�ా అల�్లక� ��త�నన్��. అ�న్ �ే�ాల ప,
మ��ల�  మ��య� సంస్కృత�ల� అ�న్ �ే�ాల�్లనూ క��ిసుత్��న్ర�. 
ప్ర� �ేశమ� �క్క ��యక�ల� ప��గణ�, ప్రజలంద� మ
�
�����ాల�
మ��య� �����ే్వ�ాలను ��ర�ం���స్న అవసరం ఉం��. ��యక�ల
మ��య� �ా�� ప్రభ���్వ, ప్రజలక� ఒ�త్��� మ��య� �సుగ�న
క���ం�ేందుక� �ోహదమ��య చట�్టలను �ాక�ం�, సతయ్మ� మ��య�
��య్యమ� �కసూ్ఫ��త మ��య� ���రద్� �ాం�య�త �ా��వరణ��న
క�ప్ంచగలచట�్టలన ర���ం��ం�ేందుక� కృ�ి �ేయ��.
అ��య్య�ల మ��య� క�
� ర��్వలను �ార�ో్రలవల�ిన అవసరం ఉం�
మ��య� �జ��న
� ��య్యమ���రక� �వ్రం�ా కృ�ి�ేయ��స్న అవస
ఉం��. ఇ�� �ేయ�లంట�, ప్రపంచమ� తన సృ�ి్టకరత్ను గ���త్ంచ��
మ�ందుక�  �ావడ�� అత�య్త త్మ���న మ�రగ్మ �ాజభ��త్�క్కప
ర��ా�న్ �ేవ���పట్�ాజభ��త్� అనుసం��నం �ేయ��. ఇ�� జ����నట్ ల��,
అప�ప్డ� అ�న్ �ే�ాల ప్రజల �ాజభ��త్�క అత�య్నన్త ప్రమ�ణ�
�ా్థ�ించబ�, �ాట�� మన స్వంతకళ్ళ�� మనం చూ�ినట్లవ�త�ం��. త��్
ప్రపంచమంతట�  �ాం� మ��య� రకష్ణక� ���
�
�యగల ��తత్ మ ��ా
�ెరచు��ంట��.  
మ���ం�ే మ�ందు�ా, ఈ ���న ననున్ ఆ�్వ�ం � ��ను �ె�ిప్న మ�ట
�నన్ందుక� �ాను మ��క్క�ా�� � అంద���� ధనయ్�ా��ల� �
జ�య����� ఈ అవ�ా�ా�న్ �����ంచు���ాలనుక�ంట���న్ను. 
అంద���  భగవంత�డ� ఆ�ర్వ��ంచు �ా; మ��య� �ేవ�డ� జర్మ��
ఆ�ర్వ��ంచు �ాక.
అ��క ధనయ్�ా��ల�.
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Mayor of London Boris Johnson presenting
His Holiness with a London bus souvenir

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba
addressing the 9th Annual Peace Symposium

Dame Mary Richardson DBE, UK President
of SOS Children’s Villages, accepting
the ‘Ahmadiyya Muslim Prize for the
Advancement of Peace’ from His Holiness

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba
talking to the overseas Pakistani press regarding world affairs

ఉ�� ��్ఘతమ
2012, మ���్ 24వ  �ే��న, 9వ �ా��ష్క �ాం� స��్మళన, ఆహ్మ��య

మ��ి్ ల జమ�త్ (సమ�జమ�) ��్వ�ా య�� � ల�� ���్డన్ ల� 

ప�్చమ య�రప్ ల�� అ���దద్ మ�దు అ�న బ�ౖత�ల్ ఫ�త�ీదుల� 

జరపబ��ం��. ఈ ��డ�కక�  1000 మం���� ��ౖ�ా ప్రజల� �జరయ�య్ర�

�ా��ల�  ప్రభ�త్వ మంత �్, �ాజ�య్ల �ాయబ�ర�ల, �ార్ ల��ంట�క� �ెం�న
�
ఉభయ సభల సభ�య్ల, లండన్ ��యర, ��ధ ఇతర హ� ��ల�ార�, వృ�త

�ప�ణ�ల� మ��య� అ�న్ �వనరం�ాలక� �ెం��న అ�థుల� ఉ��న్ర�.ఈ

సంవతస్రప� స��్మళనమ � �క్క��న అంశమ�, అంత�ాజ్�య �ాం�.

�ాం� ��ల��ల�ప్టల� 3వ �ా��ష్ ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ్ బహ�మ హజ్త్
��ాజ్ మసూ్రరహ్ద అయయ్దహ�ల�్ �ార� య��� ల�� SOS
Children’s Villages క�  ప్ర��నం �ే�ార�. ���, ప్రపంచ

�ాయ్ పత్ం

అ��ధల�  మ��య� వ��� ��యబ��న బ�లల బ�ధలను  �ార�ో్ రల������ ఆ

సంస్ థ ే�ిన �రంతర
�
కృ�ి�� మ��య�

�ా�� ��ర్శ�కత అ� ‘ప్ర�

��వ�నక� ఒక �ిరయ
్
�న గృహమ
�
’ అను ���� ���్నందుక� గ���త్ంప��ా
ప్ర��నం �ేయడం జ����ం��.
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�జ���న అ�థుల�్ల ప్రమ�ఖుల
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

��.��. జ�ి్టన్ ����, ఎం.�ి; ర�ాణ� స�య �ారయ్ద��్

జ��� ఎ�్ లసన్. ఎం.;(బ�య్ట��)

�ీమ�మల�్హ��.ఎం.�ి;(��ల్ �థ అండ్ ��స ్)

ట�మ బ�రక్. ఎం.
్
;(�ార్ ��ల్టన్ అండ్ వ�్ల
�
)
���ంద్ శర్మ. ఎం.�;(ఈ�ంగ అండ్ ��త్ )
ల�ర్ ����ఖ్ అహమ, �ంబ�ల్డన

�� ���ీ్ ల �� జ�నస్న్. ��య� �ాయబ
�� అబ�ద్ల�్ల -ర��. ���న్ �ాయ
�
బ��

�� �గ���ల్ � �ల��-ల���జ్. ప�ా��్వ �ాయబ�

క��ోర మ���్టన్ అథర్టన్. ����ా �ా్రం�య క

���సలర్ జ��� క�ప, �ాండ్స్ వర్త్ �క్క వ��ష్ప్ ఫ�

���సల��్ల్ట ��కం� ఎం.�.ఇ. బ���్కంగ్ అండ్ ��
� �న్

�క్క వ��ష్ప్ ఫ�ల్ �
•
•
•

���సలరఅ��త మ�న్. హౌన్ ��్ల �క్క వ��ష్ప్ ఫ�
�ి���న బ��ట�. లండన్ స్వతంత్ర ��యర్ అభయ

ి � మ��య� ���య��� స� ��ధ 
ఇం��య�, ��న��, ఇం�ొ ��
� య

ఇతర �ే�ాల �ౌతయ్��తత్ల�
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అణ� య�దధ �ధ్వంకర ఫ�తమ�ల�
సంప�ర్ ��య్ ఆవశయ్క
త�ాహ�ద, ��వ�్వధ్ మ��య � ��ి్మల�దయ్మ తర��ాత,హద్ర
ఖ��ాత�ల్– మ��ిహ్ అబ�ఇల��ె�ాప్ర:
మ� అ�థుల��ా! అసస్ల�మ అల�ౖక�మ్ వ రహ్మత�ల� ్ల� �
బర�ాత�హ�. �ాం� మ��య� అల�్లహ ్ �క్క ఆ�సుస్ల� � అంద��
ఉండ��ాక.  
ఈ ���న, ఒక  సంవతస్రం త�ా్, మ� ��రవ�య ��ష్ట అ�థుల�ౖన
�మ్మలన్ంద��� మ��క్క�ా�� ఈ ��డ�కక� ఆ�్వ�ం�ే అవ�ాశం �
క���ం��. � అమ�లయ్��న సమయ
�
��న్���్చం� ఈ ���న ఇక్క�
��ే్చ� నందులక� ��ను � అంద���� ఎంత�ా�� కృత�్ఞ��ౖ య
�
���న్ను.
�జం�ా, �ల�  ��ల� మం���� ‘�ాం�స��్మళన’ అ� �ిల�వబ�ే  ఈ
��డ�క  ఎంత�ా�� సుప���తమ�. ఈ ��డ�కను  ప్ర�సంవతస్రమ
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జమ � �ర్వ����త్ ప్రపంచమ�ల� సు�ి్థ
�ాం� �ా్థ�ించబ��ల�� ఆ�ా��వమ� మ��య� ����క�� ��మ� �ే� అ
�
��క
ప్రయ��న్ల�్ల ఇ�� ఒ�ా��క ప్రయతన్మ� మ�
ఈ ���న ఇక్కడ �జర�న �ా��ల� ��దర� ఈ ��డ�కక� 
�ట్ట�దట��ా���ా �జరవ�త�నన్ ��తత్ �త�్రల� ఉ��న్ర�. మ�� ��
అ��క  సంవతస్�ాల��ా మ� ప్రయ��న్లక� మదద్త��సూత్ వసుత్న
�త�్రల�. ����� సంబంధం ల�క�ం�, �రందర� మం� ���య్��క�ల�
మ��య� ప్రపంచమ�ల� �ాం�� �ా్థ�ిం��ల�� మ � ఆశయ��న్ అంద��
పంచుత�నన్�ార�. ఈ ఆశయం వల్ల�� �రందర� ఈ ��డ�కక
�జరయ�య్ర�. 
ఈ���న ఇక్కడ ఉనన్�రందర� ప్రపంచమ� �, ఆ�ాయ్యత
మ��య� ��న్హమ��� �ం�� �ా�ాల� హృదయప�ర్వకం�ా ��ర�క�ంట�
�ా��. ఇ�� ప్రపంచమ�ల�� అతయ్��క ప్రజ��కమ� ��ర�క��� మం� �ల�వ
మ��య� అవసరమ�న దృకప్��ల� �ట�న్ట�� దృ�ి్టల� ఉంచు��� చూ� ,
��ధ  ��ప��య్ల నుం�, జ�త�ల�  మ��య� మతమ�ల  నుం�� వ�్చన
�రందర� ఈ ���న �� మ�ందు క�ర�్చనన్ందుక� ఇవ�న్ �ారణ�
అ��ిసత ు్ం��. 
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��ను �ె�ిప్నట�్ల, ఈ సదసుస్ను మనం ప్ర� సంవతస్రం జర
క�ంట���న్మ�. ప్ర� సందరభ్మ�ల�నూ మదరమ�  ప్రపంచమ�ల�
�ాం� మన కళ్ళమ�ం�ే �ా్థ�ించబడ�త�ంద� అ�� మ�����ాల� మ��య
ఆ�ా���ా�న్ వయ్కత్పర�సుత్��న్మ�. అ ల��� �క� అవ�ాశమ�నన్ �
�ర� ఎవ్వ��� కల�సు����న్  �ాం� ���ల��లప్����� తగ� ప్రయ��
�ేయమ� ప్ర� సంవతస్రమ� ��ను � అంద���� �జ్ఞ�ిత్ � ��న్ను. అం�ే
�ాక�ం��, �ాజ��య ప��ల�� ల��� ప్రభ���్వల సంబం��ల�నన్ �ారందర�
క��� ఈ �ాం� సం�ే�ా�న్ �ా�� �ా�� వలయ�ల�్ల� స�న్��త�లక� �
జ�యమ� క��� ��ను ��ర�త���న్ను.ప్రపం �ాం� �ా్థపన �షయం �ద
ప్ర �క్కర� అవ�ాహన క���య�ండడం ఎం�� అవసరమ�. గతంల� 
ఎప�పడూ ల�� �ధం�ా ప్రసుత్తమ ఉనన్ మ��య� సూ��్రల�� క���న
��ౖ�క �ల�వల� అతయ్ంత ఆవశయ్క��� ఉ��న్�
ఆహ్మ��యసమ�జమ� �షయ���� వ��త , ఎప�ప్డ� ఎక్కడ అవ�ాశమ
వ�్చ�, ���శనమ� మ��య� �ధ్వంసమ� నుం�� ప్రపం���
�ా�ాడగ����� ఒ�� ఒక్కట� మ�త్ర�� అ� ��మ � మ � అ��ా్రయ�
బ��రంగం�ా వయ్కత్పర� ప్రకట�సుత్��న్మ�. అ,� మనమందరమ� 
��రమన
్
, ఆ�ాయ్యతను మ��య� సమ�జసూ్ఫ��త్� �ాయ్ �ిత్ �ేయ�
తపప్�స���ా ప్రయ�న్ం���. మ �� మ�ఖయ, ఒ�� ఒక్క �ేవ�డ�న
సృ�ి్టకరత్ను కను��్కవ����� ప్రపంచమం�� కల�ికట�్ట�ా మ�ందుక� �ా
ఎందుకంట�, ఇ�� సృ�ి్టకరత్క� గ��త్ంప�. అత� సృ�ి్ట
�
��రక� ఇ�� మ
��ర
్ మ  మ��య� భ�తదయ �ౖప�క� న�
� �ిసుత్ం, మ��య� ఎప�ప్�ై�ే ఇ��
మన స్వ��వమ�ల� ��గమవ�త�ం� ో అప�ప్డ� మనం వ��� ��రమను
్
��ందగల �ీ్వకరత్లమవ���మ�
ప్రపంచమ�ల �ాం� ��సం  ��మ� �రంతరం�ా మ� గ���న్
���ిసత ు్��న్మ�. అం�ే�ాక�ం�� మ�న�ా� �క్క బ�ధల
�ర�్మ�ంచ����� ప్రయ�న్ం�ేందుక� మ��మనం �వ�ిం�ే ప్రపం���న
� ప్ర�ేశమ��ా మ���్చందుక� సూ్ఫ��త్ , బ���తపత హృదయ�లక�
��ర���న
ఉపశమ���న్�ే్ అనుభ�� ఇ��. �జం�ా, ఈ మ�ఖయ్��డ�క ఈ ల��య్�
�ేర�����ందుక� ��మ� �ే� అ
� ��క ప్రయ��న్ల�్ల ఒకట� మ�త్
��ను ఇ��వర�� �ె�పి ్నట�్ల, �రందర� ఈ ఉనన్త��న ఆశయ
�
�లను
�
ే�
క���య�ంట�ర�. ��ౖ�ా, �ాం� ��సం కృ�ి �ేయ��స్ం���ా ��ను పే ప
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�ాజ��య��తత్లక� మ��య� మత�
� ద ద్లక� �జ్ఞ�ిత్�ేసూత్�� ఉ�� ఇ�న్
ప్రయ��న్ల ��ే�ినపప్ట, ప్రపంచ �ాయ్ పత్ం�ా ఆ�ాంకష్ల� మ ��య� క
ఇం�ా ��న�ాగ�త� అ��కమవ�త�ండ���న్ ��మ� గమ�సూత్�� ఉ��న్
��టప
� ర
్ పంచమ�ల మనం  ఎం�� ఘరష ్ణన, అ��ా�ంతతను  మ��య�
ర�గ్మతలనూ గమ�సు ��న్మ�. ���న �ే�ాలల�  ప్రజల� తమల� ��మ�
ఘరష్ణ పడ�త� � �ట�్లడ�క�ంట��� ఉ��న్మ�� ���న్ �ే�ాలల� ప్రజల�
ప్రభ���్వలక� వయ్���కం�ా ���ాడ�త� ఉ��, ల��� �ాలక�ల� తమ స్వంత
ప్రజల�ౖ ���� ేసుత్��న
�
. ఉగ��ాద సమ��ల� �ా�� స్వంత
ప్ర�జ��లను �ర�్చ����ందు�� � �తృ��్వ��� ఆజయ్ం ��సుత్��న్
త��్వ�ా అమ�యక మ��ళలన,
�ిల్లలను మ��య� �
� ద ద్లన
��ాద్��ణయ్ం�ా చం�ి��సుత్��న
�
���న్�ే�ాలల, తమ �ే�ాలను అ�వృ��ధ్ ేసు
�
��వ����� సంఘ
�తం�ా
ట
మ�ందుక�  �ావడం వ��ల��,ి తమ స్వంత ప్ర�జ��లను �ర�్చ��వ��,�
�ాజ��య ప��ల� తమల�  ��మ� ��డవపడ�త� ఉంట���న్�. ���న్
ప్రభ���్వమ��య��ే�ాల��రంత�ాయం�ా ఇతర �ే�ాల వనర�ల ��శ�ా
పరసప్రం
కత�త్ల� దూసు��ంట� ఉండ���న్ క� ��మ�
�
�ప�
గమ�సుత్��న్మ�. ప్రపంచమ� ల�� అగ� �ాజ�య్ల శక�త్ల� �ా� ఆ�
�ల�ప�����ందుక� తమ ప్రయ��న్ల �ేసత ూ్�� ఉ��న్ర�. ఈ లకష్య్
��శ�ా �ాట�ల� ఏ ఒక్క ప్రయతన్మ�నూ �ార� వదలడం ల�
ఇ�న్ంట� మనసుల��� భ��సత ూ,ఆహ్మ��యసమ�జమ� �ా� ల���
ప్రజ��కమ�ల� సభ�య్ల�ౖన �ల� అ��క సంఖ�య్క�ల��ా� �ానుక�ల��
మ�ర�ప్ను �సుక�వ�ే్చందుక� త��న అ���ారమ��ా � ల��� అంతట
శ��త్��� క��� ల�ర���మ� గమ�ం��మ�. ఎందుకంట� మనక�  ఎట�వంట� 
ప్రభ���్వ���ారమ � �ా� పద� �ా � ల�దు. �ాసత్�ా��� మ నం �
సంబం��లను ఏరప్రచు��నన్�ార� మ��య� మన�� ఉనన్ అ�న్ ��ళల�
మన మ�టల�� స్వరం క��� �ాజ��య��తత్ల� క��� ఈ �షయంల� 
బయట��� మ�ట�్లడల�క � �త���న్ర ��ను  �ెపప్దలచు����న్ను అందుక� 
బదుల��ా, �ా�� స్వ�ాల� క��� �ా�� అ��ా్రయ�లను �ెపప్ల�నంత
�ా్థ��� మ�గబ�త���న్�. ఇందుక� �ార� తపప్�స�� �ా ా��్ట
�
�����
�
�త
ల�బ�� ఉం��ల�� �బంధనల� �ా� ల��� �ా�� ��ంత�ను���్క ప్రపంచశక
నుం�� ల��� �ాజ��య సం���్ ాణల నుం�� బయట ఒ�త ్డ�ల� �ా� �ారణ���
ఉండవచు్చ
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ఏ�� ఏ���
� �, ప్ర� ఏట� ఈ �ాం� సదసుస్ల � �ాల�గ్ంట�నన్,
�సస్ం�ేహం�ా �ాం�� ��ల��ల�ప్ల�� ఒక ఆశయ��న్ క���య���న్
అం�ే  �ాక�ం��, అ�న్ మ��లల�న, అ�న్ జ��యతల�్ల, అ�న్
వ�ా్ణలల�నూ మ��య� �జం�ా మనుష�లంద��ల�నూ ��్, భ�తదయ
మ��య� ����్రతృత్వమ ����్ల���య�ల��  మన మ�����ాల� మ��
అనుభ�త�లను తపప్క�ం�� వయ్కత్పర��ాత్మ
దురదృష్టవ�ాత� , ఈ ��ర్శ�కతను �
� ల�గ�ల���� ే�ాలంట� మనమ�
�
శ��త్�నుల
�
� ఉ
�
��న్మ�. మనం ��ర�క�ంట�నన్ ఫ���ల� �ా��ం��లం
మనక� అ���ా�ాల� �ా�  మ��ాగ్ల� �ా� ల�వ�. ���ప� ��ం�ేళ్ళ ���తం ఈ
�ల�ల��� జ���న
� మన �ాం� సదసుస్ల��� ప్రపంచ �ాం� ���ల��లప్���
ఉనన్ మ��ాగ్ల� మ��య� �����ల గ���ం� ��ను ఉపనయ్�ిం�న �షయ�
�క�  గ�ర�త్ �ేసుత్��న్ను. ఐకయ్�ాజయ్స�� ఎల � ప� �ేయ��స్ ఉ
�షయం గ���ం� క��� ��ను మ�ట�్ల��ను. �� త�ా్వ, ఈ ఉప��య్�ా�న
ఐకయ్�ాజయ్స��ల�� ��ే�ి య�ంట� మ��ంత బ�గ�ం�ేద� మ న �ి్రయ��
మ��య� ��రవ�య �త�్రల� ల�ర్్డ ఎ��క్ అ��బ��� �ార� �ాయ్ఖ�య్
జ����ం��.
ఏ�� ఏ�����,దయ�� ఎం�� ��పప్�ైన�ాయ్ఖయ్ �ే�ి �ార� తఘన���న
సదు
గ ్ణ�న్ ప్రద��్శంచు����న్ర�.అ�నపప్, ��వలం  ఒక  ఉప��య్సమ�
ల��� ప్రసంగమ�ను ఇవ్వడం ల��� �నడం మ�త్ర�� స� ���దు. అంత మ�త
�ేత అ�� �ాం� �ా్థపనక� �����సుత్ంద � �ెపప్ల�మ� ��ను �ెయజ
�
��ంట���న్ను. 
�ాసత ్�ా��, ఈ�ా్రథ�క ల��య్�న్ ��ర��ర్చ�� ��� �ా�ా�స్న���న
అవసరమ�,అ�న్
�షయ�ల�్లన సంప�ర్ ణ ��య్యమ � మ��
సమంజస���న �����ల�. ప�త్ర ఖు�ా,ఆ��య్యమ4, వచనమ� 136
ల�, ��� గ���ం� మనక�  మ�రగ ్దర్శనం ��ర��� ఒ క బం�ార� సూత్ర
మ��య� �ాఠమ� ఇవ్వబ�� ఉం��. అ��
ఏ� �ెబ�త� ఉనన్దంట�
��య్యమ� �క్క అవస�ాలను �ర్చ��,� �వ�, �పట్ ల�ా� ల��� �
త�్ లదండ�్రల � ల��� � స�న్��త బంధువ�ల� ల� �� �త�్రలక� వయ్���
�ా��య్�న్ ఇవ్వవ వ�్చ�� క��� �వ� అ�ే ేయ
�
��.
ఒక �ా��రణ మం� ��సం వయ్��త్గత ప్ర�జ��లను ప్రక్కన��ట్టడం 
�జ��న
� ��య్యమ�. ఒక సంఘట�త �ా్థ�ల� గనక ఈ సూత్రమ� గ��
మనం ఆల��ం�నట్ ల��, ధనమ� మ��య� పల�క�బ���ౖ ఆ�
�
�రప��న
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అసమంజస��న
� ��ర
్ రక �����లను ర�ప�మ��ా�స్య�ంద� అప�ప్
మనం  గ����ాత్మ�. అం�ే �ాక�ం�, ప్ర� �ేశమ� �క్క ప్ర��ధు
మ��య� �ాయబ�ర�ల�, సమంజస��న
� మ��య� సమ�నత్వ సూ��్రలక
మదద ్త���ా్వల�� ఆ�ాంకష్�� ��ా మ�ందుక� �ా�ా�స్ఉం��
�ాం�� ��ల��ల�ప్లంట� అ�న ర�ాల �వకష్తల� మ��య� పకష్
�
.
�ోరణ�లను  �ార�ో్ రలడ�� మన మ�ందు ఉనన్ ఏ��క మ�రగ
ఐకయ్�ాజయ్స�� �ా��రణ సమ���శమ� ల��� భద్ర�� మండ�� గనక మ
చూ�ినట్ ల��, తరచు�ా అక్క�� ప్రకటనల � ల��� ఉప��య్�ాల� ��
ప్రశంసలనూ మ��య� గ���త్ంప�నూ ��ందుత� ఉంట��. అ��ే అట�వంట
అంజ� ఘటనల� అర్ థర��త��న�. ఎందుకంట
�
, �జ���న �ర్ణయ�ల�
� � �� ఉంట��.
అంతక� మ�ం�ే ఎప�ప్� ో జ���
�ాబట�్, అగ� శక�త్ల ల���ంగ్ ల��� ఒ�త్ళ్ళ ఆ��రం�ా �ే
�ర్ ణయ�లన, ��య్యం ��సంఏ� ో ప్రజ��ా్వ�కం �ా ��మమ�త్రప� �ర
వయ్�����ం�నపప్ట�, అ� బ�టక��న
� �, అర్ థం ల��� మ��య� బయట� 
ప్రపంచప� దృ�ి్ట� మ��, �ా��� ఆకట�్ట������� మ�త్ర�� ప���
వ�ాత్� ఏ�� ఏ�న
� పప్ట�,� ��� అర్ థం ఇంతట��� మనం ��వలం ��ాశ �ెం��
మన ప్రయ��న్ల�న్ంట �� వ��ల�య�ల� �ాదు. అందు క� బదుల�
లకష్య్�ాధన మన ఉ�ేద్శయ్��� ఉం ���. �గ���� అక్క�� చట�్టలన
ఉంట�ం��. సమయ���� తగగ ్ట�్ట�ా అవస�ాల గ���ం� ప్రభ���్వలక� గ�
�ేయ���న్ ��న�ా��సుత్ం���. �����క �ా్థ� ��య్యమ� ���
ఉం��లంట�, �ా్వర్థ ప్ర�జ��లను ఆ�సుత్నన్ సమ��లక� మనం
సల�లను ఇసూ
త ్ ఉం���
అప�ప్� మనం ��ర���ంట�నన్ మ��య� ఆ�ాం�సుత్నన్ 
�
�ాం� మ��
�ామర�ాయ్ల�� క���న భ�తల  స్వ�ాగ్�న్ చూ�ాత్ �ాబట�్, మన
ప్రయ��న్లను మనం �డ�వక�డదు. క��రత్, అ��య్య�లక�
వయ్���కం�ా మన గ�లను ���ించడం మ�����న
ి ట్ ల��, ��ౖ�క �ల�వల� 
ల���ప్రమ�ణ�ల�ల� �ా��వ���
� � స��, మనం �ా��ల�  ఒక���ా �ే���� ��మ�.
మన స్వ�ాలను అవత��ాళ�్ళ �ంట��ా ల�,�ాళ్ళ��ౖ ప్ర���ా�
చూప���య� అ���� అప్రసుత్తం �ాం� పట్ ల మనం ఇతర�లను
ఒ�ిప్ంచ���న్ ��న�ా��సుత్ం���. మతమ��� జ��య�� �ే��ల� 
చూడక�ం���� మ�నవ �ల�వలను  ���త్����్కంచు��వడం ��సం �న���,�
�య� ప్రపంచమంతట
�
� �ాం� మ��య� భ�తదయలన
��ర�్చ��వ����� మ
�
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��ల��లప్డం గ���ం� మ�ట�్లడ���� ఈ ��డ�కక�  �జరవడం  పట్ ��ను 
ఎల్ లప�ప్డూ ��ల� సం���ిసుత్ంట�న �ావ�న, �  �ామ�ా్థ���� �ం�
�ాం��ా్థపన ��సం కృ�ి �ేయవల�ిం��ా 
�
�ను �మ్మలన్ంద�
�
��ర�త���న్ను. అందువల , ప్రపంచమంతట� �జ��న �ాం� మ
�
�య�
�
��య్యమ� ��ల��లప్బ�ే సమయం వ�ే్చటంతవరక� మ నం
��ల�గ���ఖను ప్ర�ా�ంపజ�సూత్�� ఉండవచు్
ఎప�ప్�ై�ేమ�న ప్రయ��న్ల� �ఫలమవ��, అప�ప్డ, �ేవ�డ�
మ�న�ా��క్క అదృ�ా్ట�న్ ��ాధ్రణ �ేయ���� త��న ఆ
�
�ే�ా�న్ 
�ేసత ు్ంట�డ� మనం గ�ర�త్ంచు���ా�. �ేవ��� ఆే
� శం అమల, �ేవ���
��ౖప�క� మ��య� మ�న�ా� హక�్కలను ���్చ �ధం�ా ప్రజలమ�ందుక� 
���� మ�ందు�ా, ప్రపంచమ�ల�� ప్రజలందర� ఈ క��ర���న చర ��ారణ
పట్ ల �ారంతట �ా�� శ�దధ్ �సు��గ����ే ఎం�� మం����ా ఉంట�ం��
ఎందుకంట�, చరయ్ �సు��వడం �ేవ���� త
�
పప్�స�� అ�నప�ప, అతడ�
ఆగ�హమ��� �సు���� చరయ్ మ�న�ా�� �వ్ర���న మ��య� భయంకర���
���ల� �ర్బం��ం� �సుత్ం��.
�
��ట� ప్రపంచమ�ల, �ేవ��� ఆ�ేశమ�నక� సంబం��ం�న ఒక  �కర��న
�
స�న్��శమ� మ��క ప్రపంచ య�దధ్మ� ర�పమ�ల� ఉండవచుఅట�వంట� 
య�దధ ్మ� �క్క ప్ర��వ మ� మ��య� అ�� సృ�ి్టం�ే ���శనమ
య���ధ్��� ప���తం �ాక�ం�� ��ట� త�ా�కంతట� ��� ప్ర��వ
చూప�త�ందనడంల� ఏ  మ�త్రమ� సం�ేహమ� ల�దు. �ాసత ్�ా��, ���
భయంకర పరయ్వ�ా��ల� �ాబ��� అ��క త�ాల �ద ప్రద��్శతమవ���
మచు్చక� అట�వంట� య�దధ్మ � �క్క ఒక ��ాదకర ప��ణ�
ఏ�టంట�, ఆ  ప్ర��వం ఇప�ప్డూ మ��య� భ�షయ్త�త్ల� క��� అప�
ప�ట�్ట �ిల్లల �ద అ��కం�ా ఉంట�ం�
��డ�అందుబ�ట�ల� ఉనన్ మ�రణ�య���ల� తరం తర��ాత తరం
�ిల్లల� �వ్ర���న జనుయ్ ల��ాల� ల��� అంగ ��ౖకల�య్ల�� జ�్మం�ేట
�����య గ���నంత మ� అతయ్ంత ���శకర��న�.
�
��ండవ ప్రపంచ య�దధ్మ � సందరభ్ం�ా అణ�బ�ంబ�ల�� �
� ��
గ�ర�న �ి్థ�ల, అణ� య�దధ ్మ� �క్ అస�యకర పరయ్వ�ా��లను
�
మ� జ�ాన్.��ట��� క���, �ర� గనక జ�ాన్ �ే�ా�న
అనుభ�ం�న ఏ��క�ేశ
సంద��్శం� అక్క�� ప్రజలను కల�సు��నన్ట, �ార� �ె�ప� ్ మ�టల
��్వ�ా �ా�� కళ్ళల� సంప�ర్ణ���న భయ� ం�ోళనలను మ��య� ఆ భయ�
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య�దధ ్ ప�
� �ి్థ�� �ర� చూడవచు్చ. ఇం�ా ఆ సమయమ�
ఉప���ం�న అణ�బ�ంబ�ల� �వ్ర�న
�
�ధ్వం�ా�న్ సృ�ి్టం���. ,
��డ� �నన్ �నన్ �ే�ాల ��ౖత
�
మ � ప్ర���ం��ల� చూసుత
అణ�్వయ��� కంట� అ� తక�్కవ శ�త్వంత
�
���న�.
జ�ాన ల�, ఏడ� ద�ాబ�ద్ల� గడ�� ��నపప్ట�, ఆటం బ�ంబ�ల 
ప్ర��వమ� నవజ�త ��వ�ల�ౖ పడడం ఇం�ా 
�
��న�ాగ�త��� ఉంద�
�ెప�ప్క�ంట���న్ర ఒక వయ్��త్� త��ా�� త�ట�� � �ా�్చనట్, ���న్
సమయ�ల�్ల అతడ� �ౖదయ్ ���తస్��్వ�ా బ్ర��� బయట పడటం �ా
�ావచు్చ. ఐ�ే ఒక అణ� య�దధ్మ� ��్ర�నట్, ఆ ��రల�డ� ప
్
���
� ల� ఉనన
ఏ  ఒక్క��� అట
�
�వంట� అదృష్టమ � ఉండదు. ��ౖ��చ, ఆ ప్రజల�
అపప్ట�కప�ప్ మరణ�ం� �గ��లవల� �గ�సుక��� వడం  మ��య� �ా��
చర్మం �ే��ాగ్ క���� ��వ���న్ మ నం గమ��ాత్మ�. ��్ర, ఆ�రమ�
మ��య� పచ్చదనమ� కల��ిత��� � �� అణ�����్మకతక � ల�నవ���
అట�వంట�  �ాల�షయ్మ� ఏ �ధ���న జబ�్బలక� ���� �సుత్ం�ో మ
ఊ��ంచు��వచు్చ. ��ర��ా ����� గ
����ా� ప్ర�ే�ాల నూ  మ��య� అణ�
�
����్మకత ప్ర��వమ� ��ంతవరక� తక�్కవ�ా ఉనన్ �ా్రం��ల�్, జబ�్బల�
మ��య� ర�గ్మతల ప్రమ�దమ � ఎక�్కవ�ా ఉం�� భ�షయ్త్ త�ాల 
క��� అ��క ప్రమ���లను భ��ంచవల�ి వసుత్ం��
�ాబట�్, ��ను  �ె�ిప్నట�్ల, అణ�య�దధ ్మ� వల్ల క��� ���శక
మ��య� �ధ్వంసకర ప���ాల�, ఆ  య���ధ్��� తదనంతర ప��ణ�మ�లక�
మ�త్ర�� ప���తం �ావ, అ�  ఒక తరం  నుం�� మ�� త�ా���
��న�ాగ�త�ంట��. ఇ�, ఆ  య�దధ ్ ప�
� �ి్థ�� � �జ���న పరయ్వ�ా��ల
అ�నపప్ట�,� అట�వంట�  మ�రణ అణ�్వయ���లను కను��నన్ మ�ర�్ఖ
��ట�
� � క��� �����ో ఘన�ారయ్ం �ే�ినట�్ల�ా గర్వప� ��, తమ
అ��్వషణ�� ప్రపం����� ఒక వ�ా�న్ ర���ం��ం��మ� సంబర
�� త���న్ర�.
అణ�శ��త్ మ�య� �ాం
�
�
� �క ప��జ�్ఞ��ల నుం� ప్ర�జనకరమ
���ంచబ�ే అం�ాల�  సంప�ర్ ణం�ా ప్రదభ��తమ� �ావచు్, మ��య�
�ాట� ���గమ�ల�  �ర్ లకష్ వల్ ల �ా� ల��� ప్రమ���ల వల్ల �
�  �ధ్వం�ా��� ���� �యవచ్చ��� �ాస
�
త్వ���న సతయ్మ�. 1
�ప��త�న
ల�  ఇపప్ట� ఉ���న్
�
ల� ��ె��న్ �ల్ ల� జన అట�వంట� �ప��త 
సంఘటనను ఇపప్ట��� మనంప్రతయ్కష్చూ�ి ఉ��న్మ. గత సంవతస్ర��
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భ�కంపమ� మ��య� సు���  సంభ�ం�న జ�ాన్ ల, ఆ త�ా్వత క���
అ�� ��పప్ ప్రమ����న్ క���ం�  �ే�ా�న్ భయ��్రంత ప���ి్థత�ల �్ల��
���ిం��. ఎప�ప్డ� అట వంట�  సంఘటనల�  జ����
� �, ఆ త�ా్వత ప్ర���
�ా్రం��లల� ప్రజలను ���� � �వ�ింపజ�యడం ��ల� కష్టమవ���ం �ా��
��ష్ట మ��య� ��ాదకర అనుభ�ాల దృ�ా్, జ�ాన్ �ేశసు్థల� ప���త్
అప్రమతత్త�� ఉంట���న, �ా�� భయ�ం�ోళనల�  మ��య� �ాట� �వ్రతక�
�జం�ా�� ప���త్�ా ��య్యం �ేయబ��ం��.
ప్రజల�య�� �లల� మరణ�ం��ర���స
� హజం�ా�� �ే�� ప్రకటన. �ాబ� ,ట
జ�ాన్ ఎప�ప్�ై�ే ��ం�ో ప్రపంచ య�దధ్మ�ల� ప్ర��� , ��ందర� ప్రజల�
చంపబడ��ర� ఆ  ప్రభ���్వ��� మ��య� ప్రజల క� బ� �ాల�సు.
����ప��ా మ�డ� ��యన్ ల మం�� ప్రజల� అం, ఆ �ేశ  జ����ల�  4%
మం�� జ�ాన్ ప్రజల� చ� ��య� ����్కనబ��ం��. అ��క ఇతర �ే�ాలల�
క��� చ��� �న �ా��ల� అ��క  �షప్�త్ల� తమ ప్రజల మరణ�ల
గణ�ంచు��� ఉండవచు్చ. అ��, య�దధ ్మ� �క్క �కర మ��య
హృదయ ���రక  ప���్ ిథ��� ఇతర�ల�� � ����త్ జ�ా�య�ల� అ��కసంఖయ్
బలయ�య్ర� ��ం�ో  ప్రపంచ య�దధ్ం సందరభ్ం�ా జ�ాన్ �దడ� అణ�
బ�ంబ�ల� ��యడం, మ��య� �ాట�  పరయ్వ�ా��లను �ార� ప్రతయ్కష
అనుభ�ం� ��ట�
� � క��� భ��సత ూ్ తట�్ట��� ఉండగలగడ�� ����� సుల��ౖ
�
�ారణం  �ావచు్చ. అ� త్వర�ా�� ఆ పట్టణ�లల� ప్రజలక� ����� ఆశ�
మ��య� ప�న�ా�ాసమ� క�ప్ంచడం ��్వ�ా తన ��పప్త���న్ మ�
తట�్ట���� �ామ�ా్థ��న్ జ �ర��ించు��ం��. అ���, మ�్ళ ��డ� క���
అణ�్వయ���లను ఉప���ం�నట్ల��ే ��� �ే�ాల �క్క ���ాల�
ప్రపంచ పటం నుం�� ప���త్�ా త�����ట�్టక
�
�  ��వడం ����ప� ఖ�య
సప్ష్టత�ా ఉం���ాట� ఉ��� ప్రమ�దమ�ల� ���ంచుక�� �వచు్
��ండవ ప్రపంచ య�దధ్మ�ల� మరణ�ం�న �ా�� సం ����ప��ా 62
��యను
్ ల ఉండవచు్చ, అందుల�  సమ�ర� 40 ��యన్ ల మం��
�ా��రణ ��ర�ల� �ాంప్ర��� అంచ��ల� ల�క్క కట�్ట�. అం, ����
మ�టల�్ల �ె�ాప్లం, ��ౖ�క�లకంట� ఎక�్కవమం�� ��ర�ల� చంప��్డరనన
మ�ట. �ాసత ్�ా��� జ�ాన ల��� �ాక�ం�� ప్ర���ట� �ాంప్ర�క
మ�రణ�య���ల�� ఒక  �ాంప్ర��య య�దధ్మ�� అట�వంట� ���శనం 
జ����ం��.
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య���ౖటడ
� ్ ��ంగ్ డ ����ప��ా అర ��యన్ మం�� ప్రజ�
�� ��ట�్ట���ా�స్ వ�్చం��. బహ�శః , ఆ  సమయమ�ల�  ఇం�ా �ా్రం�య
శక�త్ల ���ంద� �ాజ�య్
�
���ారమ� ఉం�� ఆయ� �ా్రం��ల �ార� క��� ఆ శక�
తరఫ�న �� �ాడడం వల్ ల �ావచు్చ. �ా�� � నా్టలను క��� కల�ప�క�ం
మరణ�ల సంఖయ్ ��యన్లక� �ేర�త�ం��
��వలంఇం��య�ల� మ�త్ర�, ����ప� 1.6  ��యన్ ల మం�� తమ
�ా్రణ�ల� � ���ట�్టక��ర�. అ���,��డ� ప���్ ిథ� మ���ం��. ఒక�ళ
�
య�దధ ్మంట� జ�
� ��,� ��డ� య���ౖట�డ్ ��ంగ్ డమ్ �ాల ఉం��, �్ర�
ట ష
�ామ��జయ్మ� తరఫ�న � ��ా��న ��ల� �ే�ాల� �డ� 
�
�
్రటన్
��ట్ �
వయ్���కం�ా � ��ాడవచు్చ. ��ౖ, ��ను  ఇంతక�  మ�ందు  �ె�ిప్నట�్ల, మ��
���న్ �నన్ �ే�ాల��తమ� అణ�్వయ����న్ ��ంతం �ేసు����న్
��డ�అతయ్ం భయ��న్ క���సుత్నన్ �� �ాం���క ప��జ�్ఞన��. అట�వ
అణ�్వయ���ల� త��న సమర్థత ల�� �ాళ్ళ �ేత�ల�్ల�� ల��� తమ చ
పరయ్వ�ా��ల గ���ం� ఆల��ం����� ఇష్టప� �ాళ్ళ �ేత�ల�్ల�� ప�
సర్వ��శనం �ేయవచు్చ���! �జ��, అట�వంట� �ాళ�్ళ క�సం
పరయ్వ�ా��ల గ���ం� ఎంత మ�త్రమ � ఆల��ంచక�ం�� గ�� � ��ట�
ఆనం��సత ు్ంట�ర�.
అందువల్ , అగ�  �ాజయ్ శక�త్ల � ��య్యం�ా ప్రవ��త్ంచక���న,
�నన్ �ే�ాల ఆం� ోళనలను దూరం �ేయనట్ల,� ��పప్ మ��య� �ె���ౖన
ి �ల� అదుప� త�ి, మన
�����లను  �ాట�ంచనట్ ల��, అప�ప్డ� ప���్ థత
�
ఊహలక�  మ��య� �ా�హకశ��త్�� అందనంత�ా అ�ాచకమ� మ�య�
�ధ్వంసమ� ��ట�్ర� � ��త�ం��. �ాం� � ��ర����� ప్రపంచమ� �క్క అ
��గమ� ��ౖతమ� ఈ �ధ్వం�ా��� ఆహ�త� � �త�ం��.
�ాబట�్, అ�న్ అగ��ాజ�య్ ల అ����తల� ఈ క��ర �ాసత్�ా�న్
�ేసు��వ����� మ�ందుక� �ా�ాల�, అం�ే �ాక�ం�� �ా�� ల��య్ల� మ��య�
ఉ�ేద ్�ాయ్లను �ా��ంచ����� బలప్ర�గమ� �ే , ������న ��ం�ే 
�����లను  �ాట�ంచక�ం��, ��య్య��న్ ��ం��ం��ం� సు�ి్థరపర
పదధ ్త�లను � �్రతస్��ం�ేందుక� కృ �ి �ేయ�ల� �� ప్ర�ాఢ �ాంఛ మ�
ఆ�ాంకష్
ఇట�వల��, ర�ాయ్క� �ెం��న ��ట�� కమ�ండర్ ఒకర� అణ�య�దధ
జరగబ��� ప్రమ�దం ఉనన్ట�్ల�ా ఒక �వ్ర��న 
� ��చ్చ��క జ��� �ే�ార
య�దధ ్మ� ఆ�ియ�ల��� ల��� మ�� ��ట�� �ాక�ం�� య�రప్ స��హదుద్ల
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జర�గవచు్చన, అ�� త�ర�ప్య����ియన్ �ే�ాలల� ఉతప�� �
� ��వల్ ల
ఆయ� �ే�ాలక�  మ�ప�ప�ాట�ల్ లవచు్చన���� అత� అ��ా్ అ�
ఉం�ొ చు్చ అ��కమం�� అ�� ��వలంఅత� వయ్��త్గత అ��ా్ మ�త్��న�
�ె�పి ్�,అత� అంచ��ల�  ��ట�్ట �ా��యద�నవ� 
�
�ను
�
�శ్వ�ించల�ను
అందుక�  ��డ��ా, అట�వంట�  య�దధ ్�� సంభ��� , ఆ�ియ� �ే�ాల� క���
అందుల�  �ాల�  పంచు���� అవ�ా�ాల�  ఎక�్వ�ా ఉంట�య� ��ను 
నమ�్మ��ను.
ప్ర�ా �ాధ��ల ��్వ�ా ఇట�వల�� బహ�ళ �ా్రచురయ్మ � ల��� � వ�్
మ��క �ా�ాత్ంశమ� ఏ�టంట, ఇజ�్ర��ల ్ �క్క ��ా�ంత ఇంట��జ�
ఏజ��స్ మ�ఖుయ్డ � ��ాస్ద్ �ా�� అ��ా్రయ�ల. ప్రఖ�య్� �ాం�
�
���జన్ ��నల్ �ి�ఎస్ �్చన ఇంటర�్వ�, ఇజ�్ర��ల
అ���కన్ ట
ప్రభ�త్వమ � ఇ�ాన్ ��ౖ �� �� �ేయ�ల� సంక�ప్సుత
్ నన్ట�్ల�ా క��ి
� �నట్ల
�
,� ఎక్క, మ��య� ఎల� ఆ 
అతడ� �ె�ాప్డ�. అట�వంట� ���� జ�
య���ధ్��� మ���ంప� వసుత్ం�ో �ెల�సు��వడం ����ప� అ�ాధయ
�ావచు్చన� అతడ� �ె�యజ��ాడ�.
అల�,ఆయన ఎట�వంట� ������ౖ�� స�� అతడ� గట�్ట�ా వయ్���� �ం��డ�. 
�షయంల�, అట�వంట� య�దధ ్మ� అణ� �ధ్వంసమ��� మ�గ�సుత్ంద�� ��
వయ్��త్గత అ��ా్రయమఆ��్థక �షయం�ా మ��య� �ాజ�య పరం�ా
�
క���
1932 ల� ఉనన్ ప���ి్థ��� ప్రపంచమ�ల� ప్ రసుత్తం ��ల��� ఉం ఒక 
రచ�త  �ా్ర�ిన �ాయ్మ�ను��ను  ఇట�వల�� చ���ాను. ���న్ �ే�ాలల�
ప్రజలక� తమ  �ాజ��య ��యక�ల�ౖ �ా� ల�
�
�� ఘనత వ��ం�న తమ
ప్రజ��ా్వమ�య్ల��ౖ �ా� ��ా్వసం ల�ద� అతడ� �ా్ర�
అ�న్ంట� కలగ��ి�ే  ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్మ � సంభ�ంచ����
మ�ందు�ా చూ�ిన ప���్ థత
ి �ల� మన కళ్ళ మ�ందు ��చ��సుత్���
అ��ా్రయ��న్ క���ం�ేట�్ల అ��క�� �కల� మ��య� సమ�ంత�ాల� 
ఉ��న్� క��� అతడ� �ె�ాప్డ�.
ఈ ���్లషణ�� ��ందర� ఏ��భ�ంచక � �వచు్చ. అ�, ఒక �ధం�ా ��ను 
����� ఒప�ప్క�ంట�ను. అందు�� ప్రపంచమ�ల� ప్రభ���్వల�ప్రస
వయ్వ��ాల ప���ి్థ� గ���ం� �వ్రం�ా ఆం�ోళన �ెం���స్ ఉంద� �
�శ్వ�ిసుత్��న్నఅ�ే �ధం�ా, ఏ�ధం�ా��ౖ�� స�� ల��� ఎట�్టప���ి్థత�ల�్ల
అ���ారమ�ల���� �ావడ��  ఏ���క �ేయ్యం�ా క������న్మ��ి్లమ్ �ే�ా
� మ�ర్ఖ ��యక�ల� �ాసత్�ా�న్ గ���ం�ేందుక� మ�క�  �ా�ా�స్
�ెం�న
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ఉం��. ల�దంట�, �ా�� చరయ్ల� మ��య� మ�ర్ఖప � ��కడల� �ా�� అం����
�ారణ��,� �ా�� �ే�ాలను అతయ్ంత భయంకర��న సంకట �ి్థ�ల
�
���
��ట�్ట���ిన �ారవ���ర�. 
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ సమ�జమ� �క్క సభ�య్ల���న ��,
�ధ్వంసమ� నుం�� ప్రపంచమ � మ��య� మ�న�ా�� ర��ం�ే ��శ మ�
�ాయ శక�త్ల� ప్రయ�న్�ాత్ ఎందుకంట�,ఈ శకంల�  �ా్రమ�ణ�క ���ిస్య
�ా అల�్లహ్ �ే పంపబ��న య�గప�ర�ష�డ� ఇమ�మ్ ను ��
ఆ���ం��మ�. అతడ� ప�త్ర ప్రవకత్ �హమ (అత���ౖ � �ాం� ఉండ�
�ాక)క� ��వక����ా వ�్, తనంతట ���� మ�న�ా� అంతట�� క
� ర�ణ��
ప్ర�ా��ంచబ��్డడ�
ఎందుకంట�,ప�త్ ప్రవకత(అత���ౖ � �ాం� ఉండ��ాక ) బ�ధనలను ��మ�
అనుస���త ా్మ� �ాబట�, ��మ� ప్రపంచమ� ��డ� ఉనన్ �ి్థ� గ���ం�
హృదయ�ల�్ల అతయ్ంత బ�ధ మ��య� ��దన �ెందుత���న్మ �. అ�ే ,
మ�న�ా�� �ధ్వంసమ� మ��య� బ�ధల నుం�� ర��ంే 
�
��శ�ా
ప్రయ�న్ంచ����� కృ�ి ��ల� మమ్మ�న్ న���ి��త్ం� �ాబట�్,��ను
మ��య� ఇతర అహ్�� మ��ి్ లమ�ల అందర�ప్రపంచమ�ల �ాం� �ాధన
��శ�ా మ� బ�ధయ్తలను �ర్వ��త్ం�ేందుకృ�ి �ేసత ు్��న్మ�
��ందర� ప్రపంచ ��యక�లక� ��ను �ా్రసుత్నన్ ఒక ల�ఖ� పరంపర ��
�ాం�� ��ం��ం��ంచ����� ఒక �ధం�ా ప్రయతన్ం �ే�ాను. ����ద్ ��లల ��,
��ను  �� ప్ బ�����క్్ట క� ఒక ల�ఖ పం�ాను. �� �� �� వయ్��త అహ్��
్ ల�ా పం�ిం��ను. ప్రపంచమ�ల�� అ��క 
ప్ర��� ��్వ�ా అత��� అం�ేట�
సంఖ�య్క�ల� గల మ����� ��యక�ల��ా �ర� భ�షయ్
త �త్ల� ప్రపంచ �
�ా్థపనక� ప్రయ�న్ంచ వల�ిం��ఆ ల�ఖల� ��ను అత��� �ె�ాప్ను.
అ�ే �ధం�ా, ఇట�వల�� ఇ�ాన్ మ��య� ఇజ�్ర��ల్ మ ��ౖర���య్ల�
ఒక అతయ్ం ప్రమ�దకర �ా్థ�ల�  రగ�ల�త�ండ���న్ గమ�ం�న ,
��ను  ఇజ�్ర��ల్ ప్ర��నమం�్ర బ�ంజన్ ��త��య్హ
�
� మ��య�
అధయ్�డ� మహమ�ద్హ్�� ��జ�ద్ ఇద ద్���� ఒక ల�ఖను పం�ాను
మ�న�ా� ��సం తగ� �ర్ణయ�ల� �ే��టప�ప్డ� అ�న్ర�ాల �సుగ� మ��
�ర్ ల��య్లను వ��ల�యమ� ��ను అందుల� �ా��� ���ాను
అం�ే �ాక�ం�� ��ను అ����
� ా అధయ్�డ� బ�ాక్ ఒబ�మ � మ��య
��న�� ప్ర��� �ీ్ట��న్ �రప్ర్ �ార్లక� క��� ఇట�వల �� ఒక ల �ఖ �ా్

51

ప్రపం సం��భమ� మ��య� �ాం� మ�రగ ్మ

ప్రపంచమ�ల� �ాం� మ��య� ����్రతృ��్వలను అ�వృ��ధ్ పర�ే ��శ�ా �
�ాత్ర � ��ిసూత్ తమ బ�ధయ్తలను �ర్వ��త్ం��ల� �ా��దద్��� ��రడం జ���
స�ప భ�షయ్త�త్ ఇతర �ాజ�య్ల అ���తల� మ
�
��య� ��యక�లక�
క��� ల�ఖల� �ా్ర�ి ��చ్చ��ం��ల��ను అనుక�ంట���న్ను. ��ను �ా్ర�ి
ల�ఖలక� ��ధ  ��యక�ల� ఏ�ై�� �ల�వ ల��� �ా్ర��నయ్త ఇ�ాత్ �� ల�
��క�  �ె�యదు. అ��ే, �ా�� ప్ర�సప్ందన ఏ�ై�ే�, ఒక  ఖ��ా�ా
మ��య� ఆ��య్�్మ క ��యక���, ప్పంచ �ాయ్పత్ం�ా ��యన్ల ���
ఉననఅహ్�� మ��ి్ లమ� తరఫ�న ప్రపంచమ� �క్క దయ�య �ి్
గ���ం� �ా�� మ�����ాల� మ��య� �����ే్వ�ాలను �ె� జ��ం� దుక� ��
��ౖప� నుం�� ఒక ప్రయతన్ం �ేయడం జ����ం��
ఏ�ే� వయ్��త్గత భయమ�� � ��ను ఈ �����ే్వ�ాలను వయ్కత్పరచ
ఇందుమ�లం�ా సప్ష్టం �ేసుత్��న్ను. , మ�న�ా���ౖ  ��్రమ��
�జ����ా ��్రరణ ��ం�� �ను ఆ ప� 
�
�ే�ాను. ప�త్ర ప్రవకత్ �హమ
(అత���ౖ � �ాం� ఉండ��ాక) �క్ బ�ధనల��్వ�ా మ�న�ా���ౖ  ఈ ��ర
్
వృ��ధ్ �ెం�� �జ�న మ
�
��ి్లమ�ల� అంద�� మనసుల�్లనూ ��ట �� �ం��.
ఇంతక� మ�ందు ��ను �ె�పి ్నట�్ల, అతడ� మ�న�ా� పట్ ల దయ మ��య�
కర�ణ�� �ేవ����ే పం�ించబ��్డడ�. 
ప�త్ర ప్రవక (అత���ౖ � �ాం� ఉండ��ాక) �క్క బ�ధనల ప్రతయ
ఫ�త��  మ�న�ా� పట్ ల మ� ��్రమ అ ��ెల����ా�� బహ�శః �ర�
ఆశ్చ�ాయ్��� ల��� సంభ్రమ���� క��� గ��� �ావచు
అ��ే, మ��ి్ లమ ్ ఉగ��ాద సమ��ల� ఎందుక� అమ�యక ప్రజల
చంప�త���న్ర, ల��� ఎందుక�  మ��ి్ లమ ్ ప్రభ���్వల� తమ అ��
పదవ�లను, �ీ�ాలను  �ా�ాడ���వ����� �ా�� �క్క ప్రజల �ామ���
హ��య్�ాండక� ఆ�ే�ా�సు ��న్� అ�� ప్రశన్ ల� � మనసుల�్ల ఉ
వచు్చ.
��� గ���ం� సప్ష్టం�ా �ెల�సుక�ం��ం. �ాసత్�ా, అట�వంట� 
క�
� ర���న, ��య��న
�  చరయ్ల��జ��న
� ఇ�ా్లమబ�ధనలక� ప���త్�ా �ర�దధ.
ఎట�్ ప���్ ిథత�ల�్ల, �వ్ర�ా����� ల��� ఉగ��ా����� ప�త్ర ఖు�ా
అనుమ��వ్వదు
ఈ శకమ�ల�, మ� ��ా్వ�ాల ప్ర�ార, �ేవ�డ�, ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ
జమ���త �క్క వయ్వ�ా్థపక, ఖ���య�న్ �క్ హద్ర ��ాజ్
గ�ల�మ్ అహమద(అత���ౖ � �ాం� ఉండ��ాక ) �ా��� �ా్రమ�ణ�త ���ిస్
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మ��య� ఇమ�మ్ మ���ద �ా ప�త్ర ప్రవకత్ �హమ (అత���ౖ � �ాం�
ఉండ��ాక) �ా�� సంప�ర్ ణ సమరప్ణక� పం�ిం��. �ా్రమ�ణ�త ���ిస్య
(అత���ౖ � �ాం� ఉండ��ాక), �జ��న
� మ��య� సతయ్���న ఇ�ా్లమ �క్
బ�ధనల� మ��య� ప�త్ర ఖు�ా లను  ప్ర��రమ� �ేయ�ట��
పం�ించబ��్డడ. మ�నవ����� మ��య� �ేవ����� మధయ్ బం���న
��ల��ల�ప్ట�� ఆయన 
�
పంపబ��్డడ�. మ��ి పరసప్ ��ందుత�నన్
హక�్కలను గ���త్ంపజ��ి గ���ంపజ�య�ట��� ఆయన పంపబ��్డడ�. అ
���ల�ౖన మత  య���ధ్లను అంతం �ేయ������ ఆయన పంపబ��్డడప్ర�
మతమ� �క్క వయ్వ�ా్థపక�డ� మ��య� ప్ర� ప్రవకత మ�ాయ్,
హ�ం��తనమ� మ��య� ��ర�ాలను  �లబ�ట్ట����� ఆయన పంపబ��్డడ
��ౖ�క �ల�వల �క్క అత�య్నన్త ప్రమ�ణ�లను �ా��ం�ే ��శ�ా అం
దృ�ి్ట� మరల్చ��� మ��య� ప్రపంచమంతట� �ాం, ��్ర, దయ
మ��య� ����్రతృ��్వలను��ల��లప్������ ఆయన పంపబ��్ �ర�
ప్రపంచమ�ల ఏ  మ�లక� ���్ళ�, �జ���న అహమ��మ��ి్ లమ�ల
అంద��ల�నూ మ���త్భ�ం�న ఈ �ధ���న సుగ�ణ�లన �ర� కను��ంట�ర�.
మ�క� �వ్ర�ాదుల� �ా� ల��� ఉగ��ాదుల� �ా� ఆదర్శమ � �ాదు. అల�,
క�
� ర���న మ��ి్ లమ ్ �యంతల� �ా � ల�� � �ా�ా్చతయ్ శక�త్ల� �ా� 
ఆదర్శమ� �ాదు
��మ� అనుస��ం�ే ఆదర్శమ���త ఇ�ా్లమ మత వయ్వ�ా్థపక�డ
అ�నప�త్ర ప్రవకత్ �హమ (అత���ౖ � �ాం� ఉండ��ాక) మ��య�
మ�క� మ�రగ ్దర్శనప�త్ర ఖు�ా మ�త్ర�.
అందుక��, ఈ �ాం� సదసుస్ నుం�� �ను సమసత్ 
�
ప్రపం����� 
సం�ే�ా�న్ పంప�త���న్ను. అ�ే�టం, ��ర
్ , దయ, కర�ణ మ��య�
�ాం���ఇ�ా్లమ�క్ సం�ేశమ� మ��య� బ�ధనల�.
���రకరం�ా, ఒక  స్వలప్ సంఖ�య్క�ల� మ��ి్ లమ�లమ�త్ర� ఇ�ా్లమ
�క్క �త్రణ గ���ం ప���త్� వ���క��సత ూ, తప�ప్డ� ��ా్వ�ాల�
తప�ప్� ోవల� నడ�సుత్నన
్ ట�్ల�ా మనం గమ �సుత్��న్మ�. �జ���న 
� ��ను
క�  �ెం��న �ార��ా �ర� ���� నమ్మక�డద� � అంద��� 
�నన్�సుత్��న్ను. అల� తప�ప్���� పట�్ చరయ్లన �ాం� య�తం�ా
��సుత్నన్ అ��క సంఖ�య్క�ల�ౖన మ��ి్ల
మ�ల మ�����ా
�ాయపర�ేందుక� అనుమ��ా ఉప���ంచవదుద ల��� �ా��� క�
� రత్వం
� �్ట న���ి�ేల� �ేయవదద ్� క��� �జ్ఞ�ిత్ �ేసుత్��
��ౖప�క� గ����ట
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ప�త్ ఖు�ాన్ అ���� మ��ి్ లమ�లంద��� పరమ ప�త్రమ� మ��య� �ైవ
గ�ంధమ�. �ాబట�్, �����ౖ అ�్ లల మ�య� అ�
�
�ౖ�క ��ష ఉప���ంచడం
ల��� ���� ద��ంచడం వల్ ల సంఖ�య్మ��ి్ లమ� మ�����ాల� అ�
�వ్రం�ా �ెబ్బ �ంట. ఇట�వంట��� జ���న
� ప�ప్డ� తరచు�ా అ�� ప���త్�
� ేందుక� 
�
������, ఉగ��ాద మ��ి్ లమల�ే తగ� ప్ర��ార
తప�ప్ ��శల� న�
చరయ్లను మనం చూ�ామ�.
ఇట�వల��,ఆ�్ఘ��ా ్థల� ��ండ� సంఘటనల గ���ం� ��మ� ���న్మ�.
�
�
� ౖ�క�ల ప�త్ర ఖు�ా పట్ ల అమ�ాయ్దకరం�
అక్కడ ��ందర� అ���కన్ 
ప్రవ�త్ం�
�
�ర� మ��య� అమ�యక మ��ళలను మ��య ��ిల్లలనూ �ా
ఇళ్ళల�్ల�� చం�ి���ార� అ�ే ���ల�, ఎట�వంట�  �ారణమ� ల�క�ం���� ఒక 
ౖ క�లను క�కరం ల�క�ం�� ద��ణ �ా్రనుస్ల � �ా�
వయ్��త ��ందర� ��్రం� ���
చం�ార�. మ�� ���న్ ���ల త�ా్, ఆ వయ్��త్ ఒక సూ్కల�ల� ప్ర��
�చకష్ణ� ర��తం�ా మ�గ�గ్ర� య�దు �ిల్లలను మ��య�
ఉ�ా��య్య�ణ�్ణ చం�ాడ�
ఇట�వంట� ప్రవరత్న ప���త్�ా తప�ప్ మ��య� ఇ�� ఎపప్ట��� �ాం���
�యద� మనం  గమ�సుత్��న్మ�. అట�వంట� క��రచరయ్ క�మం 
తపప్క�ం�� �ా���ా ్థన్ త��తర ప్ర�ే�ాల�్ల జర�గ�త, ఈ చరయ్ల�న
ఇ�ా్లమ ్ వయ్���క�ల క�ట�లచరయ్లక� ఆజయ్ం ��సూత్ �ా�� ల� �య్లక
త ్న మద ద్త�సుత్ండ���న్  క��� మన ం చూసుత్��న్మ�. వయ్�
��త�
శతృ��్వల� ల��� ౖర�
�
��య్ల ����య్ �ేపట�్టన అట�వంట� అ��గ��క చరయ
�నన్ �ా్థ�ల � �ర్వ��ంచడం ల�దు. అ, �ాసత ్�ా���్ ాథ�క మ��య�
అంత�ాజ్�య �ా్థ�లల � ���న్ప్రభ���్వల� అవలం�ం�న అ�య్
�
�����ల ఫ�త�� ఇ��.
అల�, ప్రపంచమ�ల� �ాం�� ��ల��లప్���,� ప్ర��ా్థ�ల�నూ మ��య
ప్రపంచమ�ల�� ప్ర� �ేశమ � ల�నూ ���న్ ���ల స���
� �న ��
ప్రమ�ణ�లను ర���ం��ంచవల�ిన అవసరం ఉం��. ఎట�వంట� �ారణం
ల�క�ం���� ఒక అమ�యక వయ్��త్� చంప, మ�న�ా�నంతట��  చంపడం��
స��సమ�నమ� ప�త్ర ఖు�ా �ెబ���ం��.
�ాబట�్, ఒక  మ��ి్ ల �ా క�
� ర��్వ� ల��� అణ���తను  ఇ�ా్లమ ్
మ�రగ ్మ�ల�న, ఏ �ధం�ానూ, ఏర�పమ�ల�నూ అనుమ�ంచద� మ��క్
�ా�� సంప�ర్ ణం�ా సప్ష్టం �ేయదలచు����న్ను.  ఎట�వంట� 
�న��ంప� ల�� సంప�ర్ణ��న ఆ�ేశమ�.ఇం�ా, ఏ �ేశమ��� ల���
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ప్రజల��� � పట  ��ౖ�ా�న్ ప్రద��్శ, �ా�� పట్ ల ప���త్ ��య్యమ� మ��
సమంజస���న ���ల� వయ్వహ��ంచ����� అ�� అడ్డం� � �ాక�డద� ఖు�ా
�ెబ���ం��. అట�వంట� ఏ ��ౖ�ాల��� ల��� శతృ��్వల��� �మ్మ�
ప్ర��ారం �ర�్చ��వ����� �ా � ల��� అసమంజసం�ా ప్రవ��త్ంచ����� 
��్ర�
� �ిచక�డదు. ఇతర�ల సంపద మ��య� వనర�లను ��ౖ�� ��వమ� ల���
�ే్వష ��వమ��� చూడ�ాద���ప�త్ర ఖు�ా�� మనక�  ఇవ్వబ��న మ��క
మ�ఖయ్���న ఆ�ేశమ.
��ను ��వలం  ���న్ అం�ాలను మ�త్ర�� ప్ర�ాత్�ం��ను. , ఇ� 
��ల� ��లక�న
� మ�ఖయ్��న అం�ాల�. ఎందుకంట
�
, అ�  సమ�జమ�ల�నూ 
మ��య� సు��ాల  ప్రపంచ �ాయ్ పత్ం �ా �ాం� మ��య� ��య్య �ా్థప
ప���దుల� ��యగ���నంతట�  మ�ఖయ్��న�. ఈ 
�
�
� లక��న అం�ాల పట్
�
ప్రపంచమ� దృ�ి్ట �ల�ాల � ��ను �ా్ర��్థసుత్��న్ను. అందువల్ల అ��
మ��య� �జ��� ల�� �ాళ్ళ ౖప�క� మన�న్ 
�
���ి��యగల ప్ర
���శనమ� నుం�� మనం ర��ంపబడ��మ�.
��ను ��క్క ��ల� �ల���ౖన సమయ��న్ అ��కం�ా �సుక���న్న
అందు��� కష్మ� �ె�ప� ్ందుక� ఈ అవ�ాశమ�ను �����ంచు���ాలను
క�ంట���న్ను. ఐ�, ప్రపంచమ�ల� �ాం�� ��ల��ల�ప్�స్న �ష
మ�త్రమ� �జం�ా ఎం�� �సత్ృత���న �ా్ర��నయ్తన��య�ం��. �ాలం 
��గం�ా పర���డ���ం��. మ�� ఆలసయ్ం �ాక�ం�� మనమందరం ఈ
సమయ���� తగగ ్ట�్ట�ా అవసర��� య�నన్ శ���్సక�త్లను తపప్క చ
ధ
ఉం��.
�� ఉప��య్�ా�న్ మ���ంచ����� మ�ందు,��ను  ఒక  మ�ఖయ్���న
�షయం  గ���ం� మ�ట�్ల��� అనుక�ంట���న్ను. మనక� అంద����
�ె��ినట�
్ ల�, ఈ ���ల�్ల మ�నుయ్ల ఎ�జబ�త్ మ��ాణ-II �ా�� వజ�్రతస్
సంబ�ాల�  జరగబ�త���న్. మనం ఒక్క�ా�� 1897 వరక� 115 ఏళ్
��న��్క ���� చూ�ామంట
�
, ���్ట�య� మ
�
��ాణ�ా�� వజ�్రతస్వ సంబ�ాల
క��� అప�ప్డ� జ���ా�.ఆ సమయమ�ల� ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ్ సమ
వయ్వ�ా్థపక�ల ���్ట�య� మ
�
��ాణ �ా���� ఒక అ�నందన సం�ే�ా�న్
పం�ించడం జ����ం�.�
అత� సం�ేశమ�ల�, అతడ� ఇ�ా్లమ �క్ బ�ధనలను  మ��య�
� ��్ఘయ�ష�ష్ ��సం �ా
�్రట�ష్ ప్రభ�త, మ��ాణ� �ా��� �
ా
్ రర్థ�� సం�ే�
పం�ిసత ూ్ ����ాంకష్ల� �ె�యబర�. అత� సం�ేశమ�ల�, �ా్రమ�ణ�త
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���ిస్య�(అత���ౖ � �ాం� ఉండ��ాక), మ��ాణ� �ా�� ప్రభ�త్వ ప్రజ�రం
ప���ాలనల� ప్రజల� అంద�
� � మత 
�
��్వచ్చ ప్ర�ా��ంచబ�
�నట �ా్ర�ాడ�
��ట� ప్రపంచమ�ల, �్ర�
ట ష్ ప్రభ�త్వమ � ఏ ఉపఖం���న్ ప���ా�
ల�దు. అ��ే  మత  �ా్వతంత్ర�మ �క్క సూ��్రల� ఇం�ా ట�ష్
సమ�జమ� మ��య� ��� చట�్టలల� ల�త��ా �
� ళ�్ళను��� ఉ��న్
్
�మ� ప్ర�ా��ంచబ�� ఉం��, ఈ
�ాట�వల్ ల ప్ర � వయ్��త్�� మత �ావతంత్ర
��్వచ్ఛక� బహ� సుందర���న ప్ర�, ��ధ ��నన్ ��ా్వ�ాల,
మ��లను  మ��య� నమ్మ�ాలను ఆచ��ం�ే�ార� ఇక్కడ ఒ� � ��ట క�,
ప్రపంచ �ాం� �ా్థపన ��ర�� � �ా��రణ ఆశయమ��� సంఘట�తం �ావ���న
�ా�్ర�ళ మనందర
�
మ� క��్ళ�ా చూసుత్��న్
�ాబట�్,�ా్రమ�ణ�త ���ిస్య (అత���ౖ � �ాం� ఉండ��ాక) ��డ�
ఉప���ం�న అ�ే  పదజ�లమ� మ��య� �ా్రర్థనలను �ాడ�త ఎ�జబ�త్
మ��ాణ� �ా���� హృత�ప్ర్వక���న అ�నంలను �ె�యజ��ం� దుక� ��ను 
ఈ ����కను  ఉప���ంచు��దలచు����న్ను. ఆయన �ె�ిప్నట�్ల�
సం��షమ� మ��య� కృతజ్ ఞత�� �ం��న మన అ�నందనల�
దయ�మయ��ాల�ౖన మ��ాణ�� అం
�
దు�ాక. మ��య� ��రవ�య��ాల�ౖన
మ��ాణ� �ార� ఎల్ లప�ప్డూ సుఖ సం���ాల�� వ��ధ్ల�్లదుర� �
�ా్రమ�ణ�త ���ిస్య (అత���ౖ � �ాం� ఉండ��ాక)���్ట��య� మ��ాణ
��రక�  ఇం�ా �ా్రర్థనల ��ే�ా, �ాబట�్ట ఎ�జబ�త్ మ��ాణ� ��స
�ా్ర��్థంచ��� మ�్ళ ��ను అత� మ�టల�� పల�క�త���న్:
ఓశ��త్వంత��
� ��వయ్�న 
�
�ేవ��� మ� ��రవ�య మ��ాణ��ా�� దయ
మ��య� చల్ ల��ాలన ���ంద ��మ� ఎల� సం��షం�ా ఉ��న్అ�ే�ధం�ా
ఆ��ను క��� �  దయ మ��య� ఆ�సుస్ల�� ఎల్లప�ప్డూ సం��షమ�
ఉంచుమ�.  ��మ� ఏ �ధం�ా ఆ�� ఉ��ర��న
� మ��య� ఉతత ్ ప���ాలన
ల�  �ాం��� ��సుత్��న్� అ�ే �ధం�ా ఆ���ౖ కర�ణమ�
�
�య � ��్రమ
ఉండ�మ�.
�ావ�న, �్ర�
ట ష్ ��ర��ైన పఅహమ�� మ��ి్ ల �క్క కృతజ్ఞత
క���న ఈ �����ే్వ�ాల� ఇ�. �వర�, ఇక్క���� �ావడం ��్వ�ా ��,
ఆ�ాయ్యత మ��య� ����్రతృత్వమ�లను ��ట�న � అంద�� ��
హృదయప� ల�త�ల�్లం� ప్ర�ాఢ���న కృతజ్ఞ��ప�ర్వక ధనయ్�ా
�ె�యజ�సు ���ాలను క�ంట���న్ను అ��క ధనయ్�ా��ల�
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The first Muslim Congressman, Keith Ellison
meeting Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

Brad Sherman (Democratic member of the United
States House of Representatives) presenting
American flag to Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih Vaba
leading silent prayer at U.S. Capitol Hill

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, KhalifatulMasih Vaba delivers his keynote address
at U.S. Capitol Hill

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba during his
official tour of U.S. Capitol Hill

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba in U.S. Capitol Hill
after his historic address to the US Statesmen
and Bureaucrats

ఉ�� ��్ఘతమ

2012, �న 27వ �ే��న, �ా�ింగ్ట, ��.�ి యంద� �ాయ్�ిటల్ ��ల్

ఒక  ������్రత్మ క ��డ�క జ����ం��. �ా్రమ�ణ మ�ీహ్ అల�ౖ��  సస్ల�

అ�దవ �ారసుల�  మ��య� ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జమ � �క

ఆదుయ్డ� ఎం�� మం�� ప్రమ�ఖ �ాం���స్ , ���ట
� ర�్, �ాయబ�ర�ల�, ��్వత

��ధమ� మ��య� ��్టట ���ార్్ట �� �ిబ్బం�, స్వచ్ఛంద సంస్

��యక�ల�, మత  ��దద్ల, �� ్ ర��సర� , �ాల�ీ అ�ై్వజర� , బ�య్���ా ట�
్ , �ౌతయ్

�ా�ాయ్లయ�ల అ���ార�ల, �����  ప్ర��ధుల� మ��య� ��ంట�ాన
మ��య� ���య�

�ా�్ర�య
�
�లను ఉ�ేద్�ం ఉపనయ్�ిం��ర�. ఈ

సమ���శమ� �ట్ట�దట �ా���ా ప్రపంచ �ా���ౖ ��రవ�య�ల�  ��య్�స
��ల��ీ�� స� య���ౖట�డ్ ��్ట ల�� అతయ్ంత ప్ర���త వయ్క�త,

ప్ర��ధుల సభల�� �ె��ా�ట�క్ ��యక�లక� ప్రప్రథమ �ా్థ� ఇ

సం�ే�ా�న్ ��� అవ�ాశమ�ను క�ప్ం�ం��. ఈ ��డ�క తర��, �ార�

� ్ ��్ట సందర్శన పట్ల ��ర�ార్థమ��ా ప్ర��ధుల సభల�
య���ౖటడ

��ా్మనమ� ప్ర��శ�� ట్ట����� మ�ందు పరమ ప��య్ల ప���త్ భద్రత�
�ాయ�ిటల్ ��ల్ భవ�� సంద��్శం��ర�.

ఆ ��ా్మనమ� �క్క ప��చయ ���ా�ా�ఫ� ఇల��ె�యజ��ిం�
పరమ ప��య్ల, ఆహ్మ��య మ��ి్ ల సమ�జమ� �క్క

ప్రపంచ�ాయ్ ఆ��య్�్మ క మ��య� ప���ాల�� మ�ఖుయ, హజ్త్ ��ాజ
మసూ
్ రర్ అహమ ద్ �ా �ా�ింగ్ట, ���ి �� ఆ�్వ�సూ , ప్రపం �ాం�,

��య్యమ,

అ��ంస,

మ�నవ  హక�్కల,

మత  ��్వచ్ఛ మ��య

ప్రజ��ా్వమయ్మ� పట్ల �ా���� గల �బదధ్తను గ�����న��.....

WORLD CRISIS AND THE PATHWAY TO PEACE

The full list of attendees at the Capitol Hill event reads as follows:
◆◆ U.S. Senator Robert Casey, Sr. (Democrat Pennsylvania)
◆◆ U.S. Senator John Cornyn (Republican Texas)
◆◆ Democratic Leader Nancy Pelosi (Democrat California)
◆◆ U.S. Congressman Keith Ellison (Democrat Minnesota)
◆◆ U.S. Congressman Bradley Sherman (Democrat
California)
◆◆ U.S. Congressman Frank Wolf (Republican Virginia)
◆◆ U.S. Congressman Michael Honda (Democrat California)
◆◆ U.S. Congressman Timothy Murphy (Republican
Pennsylvania)
◆◆ U.S. Congresswoman Jeannette Schmidt (Republican
Ohio)
◆◆ U.S. Congresswoman Janice Hahn (Democrat California)
◆◆ U.S. Congresswoman Janice Schakowsky (Democrat
Illinois)
◆◆ U.S. Congresswoman Jackie Speier (Democrat California)
◆◆ U.S. Congresswoman Zoe Lofgren (Democrat California)
◆ U.S. Congresswoman Sheila Jackson Lee (Democrat
Texas)
◆ U.S. Congressman Gary Peters (Democrat Michigan)
◆ U.S. Congressman Thomas Petri (Republican Wisconsin)
◆ U.S. Congressman Adam Schiff (Democrat California)
◆ U.S. Congressman Michael Capuano (Democrat
(Massachusetts

reface

U.S. Congressman Howard Berman (Democrat ◆
California)
◆◆ U.S. Congresswoman Judy Chu (Democrat California)
◆◆ U.S. Congressman André Carson (Democrat Indiana)
◆◆ U.S. Congresswoman Laura Richardson (Democrat
California
◆◆ U.S. Congressman Lloyd Poe (Republican Texas)
◆◆ U.S. Congressman Barney Frank (Democrat
Massachusetts)
◆◆ U.S. Congressman. Bruce Braley (Democrat Iowa)
◆◆ U.S. Congressman Dennis Kucinich (Democrat Ohio)
◆◆ U.S. Congressman Trent Franks (Republican Arizona)
◆◆ U.S. Congressman Chris Murphy (Democrat
Connecticut)
◆◆ U.S. Congressman Hank Johnson (Democrat Georgia)
◆◆ U.S. Congressman James Clyburn (Democrat South
Carolina)
◆◆ His Excellency Bockari Kortu Stevens, Ambassador of
Sierra Leone to the United States
◆ Dr. Katrina Lantos Swett, Chairwoman, United States
Commission on International Religious Freedom
◆ Hon. Tim Kaine, Former Governor of Virginia
◆ Amb. Susan Burk, Special Representative of President
Barack Obama for Nuclear Nonproliferation
◆ Amb. Suzan Johnson Cook, U.S. Ambassador at Large for
International Religious Freedom
◆ Hon. Khaled Aljalahma, Deputy Chief of Mission,
Embassy of the Kingdom of Bahrain to the United States
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◆◆ Rev. Monsignor Jean-Francois Lantheaume, First
Counselor (Deputy Chief of Mission), The Apostolic
Nunciature of the Holy See to the United States
◆◆ Ms. Sara Al-Ojaili, Public Affairs/Liaison Officer,
Embassy of the Sultanate of Oman to the United States
◆◆ Mr. Salim Al Kindie, First Secretary, Embassy of the
Sultanate of Oman to the United States
◆◆ Ms. Fozia Fayyaz, Embassy of Pakistan to the United
States
◆◆ Hon. Saida Zaid, Counselor, Embassy of Morocco to the
United States
◆◆ Hon. Nabeel Munir, Minister-IV (Security Council),
Pakistan Permanent Mission to the United Nations
◆◆ Hon. Josef Renggli, Minister-Counselor, Embassy of
Switzerland to the United States
◆◆ Hon. Alyssa Ayres, Deputy Assistant Secretary for South
and Central Asia, U.S. Department of State
◆◆ Amb. Karl Inderfurth, Senior Adviser and Wadhwani
Chair in U.S.-India Policy Studies, Center for Strategic
and International Studies
◆ Hon. Donald A. Camp, Senior Associate, Center for
Strategic and International Studies
◆ Amb. Jackie Wolcott, Executive Director, U.S.
Commission on International Religious Freedom
◆ Dr. Azizah al-Hibri, Commissioner, U.S. Commission on
International Religious Freedom
◆ Mr. Isaiah Leggett, County Executive, Montgomery
Count, Maryland
◆ Ms. Victoria Alvarado, Director, Office of International
Religious Freedom, U.S. Department of State
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◆◆ Dr. Imad Dean Ahmad, Director, Minaret of Freedom
Institute
◆◆ Dr. Zainab Alwani, Assistant Professor of Islamic Studies,
Howard University School of Divinity
◆◆ Ms. Deborah L. Benedict, Associate Counsel, U.S.
Citizenship and Immigration Services, Department of
Homeland Security
◆◆ Ms. Lora Berg, Senior Adviser to Special Representative
to Muslim Communities, U.S. Department of State
◆◆ Dr. Charles Butterworth, Professor (Emeritus) of
Government and Politics, University of Maryland,
College Park
◆◆ Father John Crossin, Executive Director for Secretariat
for Ecumenical and Interreligious Affairs, United States
Conference of Catholic Bishops
◆◆ Major (Ret.) Franz Gayl, Senior Science Adviser, U.S.
Marine Corps.
◆ Dr. Sue Gurawadena-Vaughn, Director of International
Religious Freedom and South East Asia Programs,
Freedom House
◆ Mr. Frank Jannuzi, Head of Washington Office, Amnesty
International USA
◆ Mr. T. Kumar, International Advocacy Director, Amnesty
International USA
◆ George Leventhal, Member of the Montgomery County
Council
◆ Mr. Amer Latif, Visiting Fellow, Wadhwani Chair in
U.S.-India Policy Studies, Center for Strategic and
International Studies
◆ Mr. Tim Lenderking, Director of Pakistan Affairs, U.S.
State Department
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◆◆ Mr. Jalal Malik, International Affairs Officer, U.S. Army
National Guard
◆◆ Mr. Naveed Malik, Foreign Service Officer, U.S.
Department of State
◆◆ Ms. Dalia Mogahed, Senior Analyst and Executive
Director, Gallup Center for Muslim Studies
◆◆ Mr. Paul Monteiro, Associate Director, White House
Office of Public Engagement
◆◆ Major General David Quantock, United States Army
Provost General
◆◆ Ms. Tina Ramirez, Director of International and
Government Relations, The Becket Fund
◆◆ Rabbi David Saperstein, Director and Counsel, Religious
Action Center for Reform Judaism
◆ Chaplain, Brigadier General Alphonse Stephenson,
Director of the National Guard Bureau Office of the
Chaplain
◆ Mr. Knox Thames, Director of Policy and Research, U.S.
Commission on International Religious Freedom
◆ Mr. Eric Treene, Special Counsel for Religious
Discrimination, Civil Rights Division, U.S. Department
of Justice
◆ Dr. Hassan Abbas, Professor, Regional and Analytical
Studies Department, National Defense University
◆ Mr. Malik Siraj Akbar, Reagan-Fascell Fellow, National
Endowment for Democracy
◆ Mr. Matthew K. Asada, Congressional Fellow to Rep.
Gary Peters
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◆◆ Ms. Stacy Burdett, Director of Government and National
Affairs, Anti-Defamation League
◆◆ Ms. Elizabeth Cassidy, Deputy Director for Policy and
Research, U.S. Commission on International Religious
Freedom
◆◆ Ms. Aimee Chiu, Director of Media, Communication,
and Public Relations, American Islamic Congress
◆◆ Mr. Cornelius Cremin, Department of State, Bureau of
Democracy, Human Rights and Labor, Acting Deputy
Director and Foreign Affairs Officer for Pakistan
◆◆ Mr. Sadanand Dhume, Resident Fellow, American
Enterprise Institute
◆◆ Dr. Richard Gathro, Dean of Nyack College, Washington
D.C.
◆ Mr. Joe Grieboski, Chairman, The Institute on Religion
and Public Policy
◆ Ms. Sarah Grieboski, The Institute on Religion and Public
Policy
◆ Dr. Max Gross, Adjunct Professor, Prince Alwaleed
Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding,
Georgetown University
◆ Dr. Riaz Haider, Clinical Professor of Medicine, George
Washington University
◆ Ms. Huma Haque, Assistant Director, South Asia Center,
Atlantic Council
◆ Mr. Jay Kansara, Associate Director, Hindu American
Foundation
◆ Mr. Hamid Khan, Senior Program Officer, Rule of Law
Center, U.S. Institute for Peace
◆ Ms. Valerie Kirkpatrick, Associate for Refugees and U.S.
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Center, U.S. Institute for Peace
◆◆ Ms. Valerie Kirkpatrick, Associate for Refugees and U.S.
Advocacy, Human Rights Watch
◆◆ Mr. Alex Kronemer, Unity Productions
◆◆ Mr. Paul Liben, Executive Writer, U.S. Commission on
International Religious Freedom
◆◆ Ms. Amy Lillis, Foreign Affairs Officer, U.S. Department
of State
◆◆ Mr. Graham Mason, Legislative Assistant to Rep. Allyson
Schwartz
◆◆ Ms. Lauren Markoe, Religion News Service
◆◆ Mr. Dan Merica, CNN.com
◆◆ Mr. Joseph V. Montville, Senior Associate, Merrimack
College Center for the Study of Jewish-Christian-Muslim
Relations
◆ Mr. Aaron Myers, Program Officer, Freedom House
◆ Ms. Attia Nasar, Regional Coordinating Officer, U.S.
Department of State
◆ Ms. Melanie Nezer, Senior Director, US Policy and
Advocacy, HIAS
◆ Dr. Elliott Parris, Bowie State University
◆ Mr. John Pinna, Director of Government and
International Relations, American Islamic Congress
◆ Mr. Arif Rafiq, Adjunct Scholar, Middle East Institute
◆ Ms. Maya Rajaratnam, Amnesty International
◆ Ms. Rachel Sauer, Foreign Affairs Officer, U.S.
Department of State
◆ Dr. Jerome Schiele, Dean of College of Professional

WORLD CRISIS AND THE PATHWAY TO PEACE

Studies, Bowie State University
◆◆ Ms. Samantha Schnitzer, Staff, United States Commission
on International Religious Freedom
◆◆ Dr. Mary Hope Schwoebel, Senior Program Officer,
Academy for International Conflict Management and
Peacebuilding, U.S. Institute for Peace
◆◆ Ms. Sarah Schlesinger, International and Government
Relations Associate, The Becket Fund
◆◆ Dr. Frank Sellin, Kyrgystan Desk Officer, U.S.
Department of State
◆◆ Ms. Anna-Lee Stangl, Christian Solidarity Worldwide
◆ Ms. Kalinda Stephenson, Professional Staff, Tom Lantos
Human Rights Commission
◆ Mr. Jordan Tama, Lead Democratic Staffer, Tom Lantos
Human Rights Commission
◆ Mr. Shaun Tandon, AFP
◆ Dr. Wilhelmus Valkenberg, Professor of Religion and
Culture, The Catholic University of America
◆ Mr. Anthony Vance, Director of External Affairs, Baha’is
of the United States
◆ Mr. Jihad Saleh Williams, Government Affairs
Representative, Islamic Relief USA
◆ Ms. Amelia Wang, Chief of Staff to Congresswoman Judy
Chu
◆ Ms. Moh Sharma, Legislative Fellow to Congresswoman
Judy Chu
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112వ �ాం���స

2వ ��షన్ ��చ్. ���ి. 70

పరమ ప��య్ల, ఆహ్మ��యమ��ి్ ల సమ�జమ� �క్క ప్రపంచ�ాయ్

ఆ��య్�్మక మ��య� ప���ాల�� మ�ఖుయ,హద్రత��ాజ్ మసూ్రర్ అహ
త ,ప్రపంచ�ాం, ��య్యమ, అ��ంస,
�ా����ా�ింగ్ట, ���ి �� ఆ�్వసూ

మ�నవ  హక�్కల,మత  ��్వచ్ఛ మ��య� ప్రజ��ా్వమ య్మ� పట్ల �ా��
�బదధ ్తనుగ���త్ంచ��న
� ��.

ప్ర��ధు సభ యందు
�న్ 2, 2012.

�ా��� ��న్య�క �ెం��న ��మ� జ� ల���గ �న్ (తన తరఫ
, ��  ���ా్మ,
్

వ��జ్�య�క� �ెం�న ��
�
క��న్, �� ��ం�ే, ��మ� ఎష�, ��మ� �ీప్�య,

��మ� ��చర్్డ , ��  �ి్చ, ��మ� �ా్క ���ీ, ��  హ� ం��, �� వ�ల్, �� 
�ీటర్, ��  �ెంట, ��మ� ఛూ, �� బ�ర్మ, అ��జ��� క�  �ెం��న �� �ా్రంక,

ట��ాస్స్ క� �ెం��న ��మ� జ�కస్, ��మ� �ా్వర్, ల��ా క� �ెం�న
� �� బ�ర�
్

మ��య� �� ��క్ గవర్న్ �ా)ఈ ���ం�� ��ా్మనమ�ను ప్ర��శ�� ట్ట
జ����ం��. ���� ��ే� వయ్వ��ాల క�ట��� పంపడ���న��

��ా్మమ�

పరమ ప��య్ల, ఆహ్మ��యమ��ి్ ల సమ�జమ� �క్క ప్రపంచ�ాయ్

ఆ��య్�్మక మ��య� ప���ాల�� మ�ఖుయ,హద్రత్ ��ాజ్మసూ్రర్
�ా����ా�ింగ్ట, ���ి �� ఆ�్వ�సూ ,ప్రపంచ�ాం, ��య్యమ, అ��ంస,

మ�నవ  హక�్కల,మత  ��్వచ్ఛ మ��య� ప్రజ��ా్వమ య్మ� పట్ల �ా��
�బదధ ్తనుగ���త్ంచ��న
� ��.
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అం�ే �ాక,2012 �న్ 16 నుం�, 2012, �ల�ౖ  2 వరక� పరమ ప��య్ల,

ప్రపంచ�ాయ్ పత్ ��యన్ ల ����ద్ సభ�య్ల� ఒక అంత�ాజ్�య మత సంస్

అ�న ఆహ్మ��యమ��ి్ ల సమ�జమ� �క్క ప్రపంచ�ాయ్ ఆ��య్�్మ
మ��య� ప���ాల�� మ�ఖుయ్ల, హద్రత్ ��ాజ్మసూ్రర్ అహమద
య���ౖటడ
� ్ ��షన్స్ క� ఒక �
� ����్రత్మక పరయ్టన �ేసు;

అ�ే �ధం�ా,పరమ ప��య్ల, ��ాజ్ గ�ల�మ ్ అహమ ద్ క���త�
హ� ���� అ�దవ  ఖ��ా�ా 2003  సంవతస్రం
ఎ�న్కయ�య్;

ఏ�ి్రల్ 22 వ �ే�

అ�ే �ధం�ా,తన ఆ��య్�్మ క ప్రసం�, ఉప��య్�ాల, ��డ�కల�  మ��య�

వయ్��త్గత సమ����ాల ��్వ�ా ప్రపంచ �ాం� �ా్థపనక� కృ�ి�ేస

మ��ి్ లమ�లల� అగ�గణ�య్ల��ా ఉంట�న పరమ ప��య్ల� �రంతరం�ా

మ�న�ా��� ఆహ్మ��య ���ా �ల�వల�, �ా్రపం�క మ�నవహక�్కల
మ��య� �ాం�, ��య్యమ�� క���న సమ�జమ� ��సం ���్వ�ామం�ా కృ�ి

�ేసత ు్��ర�.

అ�ే �ధం�ా, ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� ప�ే ప�ే � కా్ట,

ఇబ్బందులన, �వకష్త, ��ాద్��ణ�య్�న్ మ��య� ��ంసనూ చ� చూ�ిం

2010, �� ��ల 28న, �ా���్ ాథన్ ల�� ల� హ�ర్ య, ఆహ్మ��య వయ్���క
ఉగ��ాదుల�  ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జ��� � �ెం��న ��ండ� మ�దుల��
ి సందరభ్ం�ా 86 మం�� అహమ� మ
�
��ి్లమ�ల� చంపబ��్డ
���� �ే�న

అహమ��

మ��ి్ లమ�ల� �రంత�ాయం�ా

�
� ��ంప�లను ఎదు��్కం

నన్పప్ట��� క�,పరమ ప��య్ల� ��ం�ాత్మ క �����లను వయ్�����స
�����సత ు్��న్ర
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మ�న�ా��� ��వ  �ేయడం  మ��య� ��వను  �� ్ రతస్��ంచడ ��రక�,
��ధ �ే�ాల అధయ్�లన, ప్ర��నమంత�్రల, �ార్ ల�ంట� సభ�య్లన
�
మ��య� �ే�ాల  �ాయబ�ర�లను కల�సు��వడం  ��రక�,పరమ
ప��య్ల��శ్వ �ాయ్పత్మ��ా పరయ్ట�ం�
అ�ే �ధం�ా, ఐకయ్�ాజయ్ స��� సంద��్శం�నప�,పరమ ప��య్ల�
� �కన్ మ��ి్లమ�లను కల�సు��ంట�ర�. అం�ే �ాక�ం�
��ల��ల�� అ��
ప్రజలంద�
� � �ాం� మ
�
��య� ��య్యమ�ను ��ం��ం��ంచు ��శ�ా �ా���
సతస్ంబం��లను బల���తమ� �ేసు��ను ��త త్మ � య���ౖట�డ్ ��్
ప్రభ�త్వ ��యక�లను క��� కల�సు��ంట�; మ��య�
2012, �న్ 27 ఉదయమ� �ాయ్�ిట ��ల్ వద ద్ ��బర్న్ 
�ా�ాయ్లయ భవనమ�ల� జ���� ఒక ప్ర�ేయ్క �ై్వ�ా��క ఆ�్వన �ారయ్క�మ
పరమ ప��య్ల� “ �ాం��� మ�రగ ్మ�: �ే�ాల మధయ్ ��య్య��
సంబం��ల�” అ�� అంశం గ���ం� ప్ర����ప��య్సమ� ��ాత్ర�. 
�ావ�న, ప్రసుత్త,
ప్ర��ధు మ�సభ ఈ ���ం�� �ధం�ా ��ా్మ�ంచడ��న
� ��పరమ ప��య్ల� ��ాజ్ మసూ్రర్ అహమద్ �ా��� �ా�,���ి ��
ఆ�్వ�ంచడ���న;�
వయ్��త్గత మ��య� ప్రపంచ �ాం� మ��య� వయ్��త్గత మ ��య� �ా్
��య్యమ�ను ��ం��ం��ంచడం పట్ పరమ
ప��య్ల
�ా���
�ా్ల��ంచడ��న
� ;� మ��య�
�వ్�న
�  ����ంప� మ��య� �వకష్లను ఎదు��్కంట�నన్పప,
అహమ�� మ��ి్ లమ�ల� ఎట�్ట ప���ి్థత�ల�్లనూ ఏ�ధ���న ��ం�ా
చరయ్లక��� స�, �ాలప్డక�ం�� �రంతరం�ా ఆ���ంప జ�సుత్నన్ ఆ
కృ�ి� ���త ్సూత
�
పరమ ప��య్ల �ా��� �ా్ల��ంచడ��న�
�
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��య్ మ�రగ ్మ

�ేశమ�ల మధయ్ ��యప���త సంబంధమ�ల�

��ి్మల� ్ల�-రహమ��ర-ర��మ-అల�్ల
��ర�న,అనంత కర�ణ�మయ�డ�, అ�ార కృ�ా�ల�డ�.
�ి్రయ�� ప్ర�ేయ్క అ�థుల� — అసస్ల�మ అల�ౖక�మ్ వ
రహ్మత�ల� ్ల� � బర�ాత�హ� — అల�్ల �క్క �ాం� మ��య�
ఆ�సుస్ల� � అంద���ౖ స�� ఉండ��ాక.
మ�ందుక� ����్ళ మ�ంద, ��ను  మ�ట�్లడదలచు��నన్ �షయ�లన
���ందుక� సమయమ� ��్చ ఇక్క���� �� ే్చ�ిన � అంద���� ధనయ్�ా�
�ె�యజ��ం� దుక�  ఈ అవ�ా�ా�న్ ��ను
�����ంచ ���ాల�
అనుక�ంట���న్ను. ఒక �సత్ృత���న మ��య� ��ాల���న �షయం గ���ం
మ�ట�్లడమ� ననున్ ��రడం జ��ం��. అ�� అ��క ���ల��ా
�  అంశమ�. �ాబట�్,ఇంత తక�్కవ సమయమ�ల� ���
బహ�మ�ఖ��న
గ���ం� �ప�లం�ా మ�ట�్లడడం ��క� �ాధయ్మ� �ాదు. ననున్ మ�ట�్ల
����న అంశమ�, ప్రపంచ�ాం�� �ా్థ�ించడం గ���ం�. ఔ, తపప్క�ం�� ఇ��
��ల� మ�ఖయ్��న మ
�
�య� ప్రపంచ
�
మ � ��డ� ఎదు��్కంట�నన్ ��న
ల
సమసయ్. అ�నపప్ట�, సమయమ� తక�్కవ�ా ఉం�� �ాబ� ,ట ఇ�ా్ల�క
ధర్మమ� దృ�ా్, �ే�ాల మధయ్ ��య్య���న మ��య� సమ�నత్వ సంబం�
��్వ�ా �ాం �ా్థపన గ���ం� క�్ల పత్ం�ా మ�త్ర���వ���ాత్ను
�జం ఏ�టంట�, �ాం� మ��య� ��య్యమ� అ�� ��ండూ �డ��
ల���. ఒకట� ల�క�ం�� మ������ �ర� ��ందల�ర�. తపప్క�ం�� ఈ
సూ��్ర�న్ �ె���ౖన�ాళ�్ళ మ��య� ����వ� ల� అర్థం �ేసు��ంట�
ప్రపంచమ�ల� అ�ాం�� సృ�ి్టం�ేందుక� కంకణం కట �్ట��నన్ ��ంద��� ప్
����
� ,ే ��య్యమ� మ��య� సమత ఉనన్ ��ట అ��య్యమ� ల��� అ�ా
�ాజయ్��ల����� ఏ సమ�జమ, ఏ �ేశమ� ల��� �తత ్ం ప్రపంచమ�ల��
ఎవ్వర� ��ర���ర�. ఏ�� ఏ���నపప్ట�, ప్రపంచమ�ల�� ��ల� ���ాల�
అ��య్యమ� మ��య� అ�ాం� ��ల��� ఉండట�� మనం చూసుత్��న్మ
అట�వంట� అసత ్వయ్సత్ ప���ి్థ� ��ధ �ే�ాల మధయ్ సంబం��ల �షయ
అంతరగ ్తం�ా మ��య� బయట క��� క��ి��త్ం�� ��య్యం � ఆ��రప�ే 
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తమ �����ల�ంట�య� అ�న్ ప్రభ���్వల� �ె�ిప్నపప్ట��� అట�వంట� 
�ి్థ� మ��య� ఘరష్ణ �ా��వరణం క��ిసుత్ంట�ం��. �ాం��ా్థపన�� 
�ా్రథ�క �ేయ్యమ� అందర� అంట�ర�ఇం�ా, �ా��రణం�ా, ప్రపంచమ�ల�
���కల��తనం  మ��య� ఉత�స్కత ���
� ��� ���ంద, అందువల్ ల�� అసత్వయ్
�ి్థ� �ాయ్�ిసూత్ ఉంద� ���ద్�ా సం�ేహం ఉ
�
��ఖ ��ంబ�� ఏ�ో  ఒక  ��ట
��య్య�వస�ాల� �రల�ద� ఇ�� సప్ష్టం�ా �ర��ి��త్ం�ాబట�్, ఎక్క�ై�ే
మ��య� ఎప�ప్�ై�ే అసమ�నత ఉంట�ం� , అప�ప్డ� తకష్ణ�� ��
�ర�్మ�ం�ే ప్రయతన్మ� జర�ా�స్న ఆవశయ్కత. అందువల్ , ప్రపంచ
�ాయ్పత ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జమ � �క్క అ��ప, ��య్యమ�
ఆ��రం�ా �ాం� �ాధన �క్క ఆవశయ్కత గ���ం � ��ను ���న్ అం�ాల
� మ�ందు ఉం��ల� ���సుత్��న్ను.
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జ ప���త్� ఒక  మతపర���న
సమ�జమ�. ఈ శకమ�ల�  ఉదభ్�ం, ఇ�ా్లమ �క్క �జ��న బ�ధనల
�
��్వ�ాప్రపం����� ��ల�గ�ను ప్ర�ా����సన ���ిస్య� మ��య� సంస్కర
�జం�ా ఆ�రభ్�ం��డ���� మ� ధృఢ�న
�
��ా్వసమ� మ� సమ�జమ�
�క్క వయ్వ�ా్థపక�డ� ఖ���య�న్ �క్క హద్రత్ ��ాజ
అహమద్ఎఎ, �ా్రమ�ణ�క ���ిస్య� మ��య� సంస్కరత్ �ాబట�్ట 
అత��� �ీ్వక��ం��మ� ప�త్ర ఖు�ాన్ ఆ����త��
� ఇ�ా్లమ ్ �క
�జ��న
� మ��య� సతయ్��న
� బ�ధనల ప్ర�ారమ� నడచు��, ��� గ���ం�
ప్ర��రమ� �ేయవల�ిం��
� అతడ� తన �ష�య్ల��ౖ ఒ�త్� ��ె��్చడ �ాబట�్,
� � ��య్య��న అంత�ా
�
జ్�య సంబం��లన
�ాం� �ా్థపన గ���ం� మయ
��ల��ల�ప �షయం�ా ��ను  �ెపప్బ��� ప్ర� �షయమ � ఖు�ాన్  బ�ధ
ఆ��రం�ా�� ఉంట�ం��.
ప్రపం �ాం� �ా్థపనక� సంబం��ం, �రందర� క�మం తపప్క�ం�� �
అ��ా్రయ�లను వయ్��త్క�� , �జం�ా ��పప్ ప్రయతన్ం �ేసుత్��న్ర
సృజ��త్మక మ��య� �ె���ౖన మనసుల� ��పప్ ఆల�చనలన, ప్రణ��కలను
మ��య� �జం�ా �ాం� �క్క ��ర్శ�కతను��ల�వ�త ా్. అందువల్ ,
��ను  ఈ సమసయ్ గ���ం� �ా్రపం�క ల�� � �ాజ��య ధృ��్కణమ��� చూస
ఎక�్కవ�ా మ�ట�్ల���స్న అవసరం ల�దు. అ��ే ప���త్�ా �� దృ�ి్ట 
మతం ఆ��రం�ా �ాం�� ��ల��లప్డ��ల��ా అ�� అంశం ౖ
� �� ఉంట�ం��.
ఈ �ారణం�ా, ఇంతక�  మ�నుప� ��ను  �ె�పి ్నట�్ల, ప�త్ర ఖు�ాన
�క్క బ�ధల ఆ��రం�ా ���న్ అ� మ�ఖయ్���న మ�రగ్దర్శ�ా లన
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మ�ందు  ఉంచబ�త���న్ను. మ�నవ  ప��జ్ �ఞనం మ��య� �ె���ేటల�
�
, అ��ే �ాసత ్వం�ా ప���త��నవ� ఎల్ల
�
ప�ప్
క�్చత��న� �ావ
గ�ర�త్ంచు��వడం ��ల� మ�ఖయ్ం. అందువ , �ర్ ణయ�ల� �ే��టప�ప్డ � ల��
ఆల��ం�ేటప�ప్డ� తరచు�ా ���న అం�ాల�  మనుష�ల  మనసుల�్ల
ప్ర��సుత్ంట��.
�
ఒక వయ్��త్ తన స్వంత హక�్కలను �ర�్చ���� ప్ర
� ల�వ��ంచగల�గ����. ఆఖర�క�, ఒక 
���� ���ల� అ� �ర�ప్లను �
అ��య్య��న ఫ�తమ� వ
�
ే్చ �ర్ణయ
�
���� ఇ�� ���� �యగలద ఏ��
ఏ�����, �ేవ��� చట్టమ� క�్చత���న�� మ��య� ఎట�వంట � �ా్వ
ప్ర�జ��ల� ల��� అసమంజస �����ల� ఉండ���. ఎందుకన�, �ేవ�డ�
మ�త్ర�� మం�� మ�య� తన సృ�ి్ట�� మం� జర
�
�ాల� ఆ��ాత, �ాబట�్,
అత� చట్టమ� ప���త్�ా ��య్యమ�
� �ౖన�� ���్మత��� ఉంట�ం��. ఎప�ప్�ై
��లక�న
�  అం�ా�న్ పపంచమ�ల�� ప్రజలందర� గ���త్ం� అర్థం �ేసు��
��� వసుత్ం� , ఆ  ��జ� �జ���న మ��య� �ాశ్వత��న �ాం� �ా్థపనక
�
ప������ా�  పడ�త�ం��. ల�క�� �ే, ప్రపంచ �ాం� �ా్థపనక� అ��ా�ంతం�
ప్రయ��న్ల ��ే�ినపప్ట��� అ� �ల���ౖన ఫ���లను అం��ంచ���
స���� వ� మనం గమ�సూ
త ్�� ఉట�మ�.
�దట� ప్రపంచ య�దధ్మ� మ����ిన త�ా, భ�షయ్త�త్ల� అ�న్ �ే�
మధయ్ మం� మ��య� �ాం�య�త సంబం��ల� ఉం��ల� ���న్ �ే�ా
��యక�ల� ఆ�ం��ర�. అందువల్ , ప్రపం �ాం� �ాధనక�  �ే��
ప్రయతన్మ�ల� �ే�ాల సమ�హమ � ఏరప్��ం� ప్రపంచ �ాం�� �ా��ం,
భ�షయ్త�త్ల� య��ల�  సంభ�ంచక�ం�� ��ా��ంచడ��  ��� �ా్రథ�క
లకష్య్
దురదృష్టవ�ాత� ,ఈ సమ�హప� �యమ�ల�  మ��య� అ�� �ే�న
ి
��ా్మ��లల� ���న్ల��ాల� మ��య� బల��నతల� ఉండటం�� అ� అ�
�  �ధం�ా
�ే�ాల �క్క ప్రజలంద�� హక�్కలను స��సమ�న, స��న
�ా�ాడల�క �� య��. ��� పరయ్వ�ానమ��, ఉనన అసమ�నతల 
ఫ�తం�ా, ��ర్ఘ�ా�క �ాం� ��ల��నల�క � ��ం��. ఆ సమ�హప�
ప్రయ��న్ల� �ఫల� ప్రతయ్కష్ం�ా అ�� ��ండవ ప్రపంచ య���ధ్���
��ిం��.
జ����నఅసమ�ంతర �ధ్వంసమ� మ��య� ���శనమ� వల్ల ప్రప
�ాయ్పత్ం�ా ����ప� 75 ��యన్ల మం�� తమ �ా్రణ �ల� ��ల�ప,
అందుల�  ఎక�్వమం�� అమ�యక  ��ర�ల�� సంగ�   మనంద���� �ెల�సు.
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ఆ  య�దధ ్మ, ప్రపంచమ� �క్క కళ�్ళ �ె���ించ����� అవసర� ���
కంట� ఎక�్క�� �ే�ిం��. ప్రపంచమ�ల � �ాం ���ల��లప్బ�ేల� �ేయ����
ప్రపంచ ప్రజలంద� � ��య్య�����త హక�్కల� ర��ంపబడ����� అవసర�
�ె���ౖన �����లను ర���ం��ంచ����� అ�� అవ�ాశమ�ను క�ప్ం�ం�� ఆ 
సమయమ�ల� ప్రపంచమ� �క్క ప్రభ���్వల� ప్రపంచ�ాం� �ా్థపనక
వరక� ప్రయ��న్ �ే�ా�. ఆ  ఫ�తం�ా�� ఐకయ్�ాజయ్ స�
�ా్థ�ించబ��ం��.
అ�నపప్ట�,� ఐకయ్�ాజయ్ స�� ��్వ�ా ఆ మహ�త్కృష్ట���న ఉ�ేద
��ర��రడం అ�ాధయ్మ��య్ల� క��ిం�ం� ఆ��ౖఫల�య్���
ఋ�వ��ా
�జం�ా��డ� ���న్ ప్రభ���్వల� బ��టం�ా ప్రకటనల� �ేసుత్� �న్�.
�ా్థపన ��ర�,� ��య్య�����త��న అంత�ా
�
జ్�య సంబం��లక� సంబం��ం
ఇ�ా్లమ్ ఏ� �ెబ���ం? మన జ��యతల� ల��� ��ౖ�క ��ప��య్ల� మనక�
ఒక  గ���త్ంప��ా ప� �ే,�� అ� ఏ  ర�పమ�ల�నూ  ఎట�వంట� ఆ��కయ్తనూ
ప్రద��్శంచ జ�లవప�త్ ఖు�ాన్ ల, �ేవ�డ� సప్ష్టం�ా ����్క��న
అందువల్ ,మనుష�లందర� సమ�నమ��ా జ�్మం��ర�ఖు�ాన్సప్ష్ట
�ే�త � ్ం��. �ౖ�, ప�త్ర ప్రవ �హమ్మద్ఎస్ఎ �ే�ిన �వ�� ప్ర
ఉప��య్సమ�ల� ఒక అరబ�, అరబ�్బ �ా� మ��క వయ్��త్�� అ��క�డ� �,
అల��� అరబ�్బ �ా� వయ్��త్ అరబ�్బక� అ��క�డ� �ాద�� �షయ��న్  మ�
లందర� ఎల్ లప�ప్డూ గ�ర�త్ంచు���ాల� సూ�ం��డ
ఒక ��్వత జ�� వయ్�, నల్ లజ��వయ్��త్� అ��క�డ� �ాద�, అల���   నల్ లజ��
వయ్��త్ ��్వత జ వయ్���� అ��క�డ� �ాద� ఆయన బ���ం��డ�. అందువల్ ల
అ�న్ జ�త�ల మ��య� అ�న్ వ�ా్ణల ప్రజల� సమ�న�� అ�
సుసప్ష్ట���న ఇ�ా్లమ్ బ�ధన. ఎట�వంట� �వకష్ల��� పకష్�ాతమ�
ప్రజలంద�
� � సమ�న హక
�
�్కల� ఇ�ా్వల�� క���సప్ష్ �ేయబ��ం��.
��ధ  సమ��ల�  మ��య� �ే�ాల  మధయ్ �ామర�ాయ్��� మ��య � �ాం
�ా్థపనక� ప����� �
� �ందుక� ఇ
�
� 
� మ�లభ�త��న బం�ార�సూత్రమ
�
అ�నపప్ట�,� ��డ� శ��త్వంత��న మ
�
�య� బల
�
�న
�
�న 
�
�ే�ాల మధయ
ఒక �భజన ��ఖ ఉంద� మనం గమ�సుత్��న్మ�ఉ��హరణక�, ఐకయ్�ాజ
స��ల� ���న్���్ణత ే�ాల మధయ్
�
ఒక వయ్��య్�ా�న్ మనం చూసుత్�
అందువల్ , భద్ర�� మండ�ల� ��ందర� �ాశ్వత సభ�య్ల� మ����ంద
����్క�క సభ�య్ల� ఉ��న్ర�. ఈ �భజన అంతరగ్త���న ఆస��త్� మ
�సుగ�నూ క���సత ు్నన్ట�్ల�ా ఋ�వ�ే��త్ం
�
అందువల్ ల� ���న్ �ే�ాల�
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అసమ�నతక� వయ్���కం�ా �రసన వయ్కత్ం �ేసుత్నన్ట�్ల�ా మనం క�మం
�����కలను �ంట���న్మ�. అ�న్ �షయ�ల�్లనూ సంప�ర్ణ ��య్
మ��య� సమ�నత్వమ�ను ఇ�ా్లమ్  బ�����త్ం��. అందువ, ప�త్ర ఖు�ాన
�క్క ఆ��య్యమ�, వచనమ� 3 యందు ��ల� ��లక��న మ�రగ ్దర్శ
సూ��్ర� గమ��ాత్మ�.��య్యమ � �క్క అవస�ాలను ప���త
���్చందు,� �ే్వషమ� మ��య� శతృత్వమ��� హదుద్ ల� ��� నడచు��
�ా��� క��� సమంజస���న మ��య� సమ�నత్వ��న 
�
���ల�
చూసు���ాల� ఈ వచనమ�   ����్కంట�నన్��. మం�తనం మ��య
ధర్మమ� గ���ం� �క�  ఎవ్వర� ఏ� �ె�ిప్� ���� �ర� �ీ్క��ం���,
మ��య� �ాపప� చరయ్ ల��� అ��య్య���న ప్రవరత్న గ���ం� �క� ఎవ
ఏ� �ె�పి ్�� ���� �ర� �రస్క��ం��లఖు�ాన్ బ���సుత్నన్�
ఎట�వంట� ��య్య �ా్రమ�ణ�కతను ఇ�ా్లమ్ ��ర�క�ంట�న అ��పరశ
్
సహజం�ా�� ఉద�ంచ��? ఆ��య్యమ� , వచనమ� 136 ల�, � 
గ���ం� ��ే  స్వయం�ా ల��� � త�్లదండ �్రల� ల��� �క� అతయ
�ీర
్ ��ాత్ర���న �ా���ే ప����ంపబ��నపప్ట, ��య్యమ�ను మ��య�
�
సతయ్మ�ను ��ౖ�త�త్
�
వ����� �
ర� ����� గ��� �ాక తపప్ద� ప�త్
ఖు�ాన్ ����్కంట�నన్�
శ��త్వంత��
� మ��య� ధ�క �ే�ాల�  ��ద మ��య� బల��న �ే�ాల 
�క్క ��య్య���న హక�్కలను బలవంతమ� �ా �ాల�ాయ�ాదు. అల,
��ద మ��య� బల��న �ే�ాల� తమ హక�్కలను �ా�ాడ�����
ప్రయతన్మ�ల� తమకంట� ��ద అ�న �ే�ాల�� �ా��� అ��య్యమ
�
� కల�
���ల� వయ్వహ��ంచ�ాదు. మ�� ౖప�
�
, ఎప�ప్డ� అవ�ాశం క���నపప్ట�,
��ద మ��య� బల��న �ే�ాల�, శ��తవంత��న ల��� ధ�క �ే�ాలక�  ��
క���ంచు చరయ్లను �ేపట్ట�ాదు
అందుక� బదుల�, ఇర� ప��ల� భ�షయ్త�త్ల � ��య్య సూ ��్ర
ప���త్�ా కట�్టబ�ే ప్రయతన్ం �ేయ ��. �, �ే�ాల  మధయ్ �ాం�య�త
సంబం��ల �ర్వహణల� ఇ�� ��ల� ��లక �ా్ర��నయ్త క���న అంశమ�. �ే�
మధయ్ ��య్యం �ద ఆ��రప�� �ాం��� అవసర���న మ��క అంశమ�
గ���ం� ప�త్ర ఖు�ాన్ ఆ��య్యమ�, వచనమ� 89 ల� ఇవ్వబ��ం��. ఏ
పకష్మ� క��� ఇతర �ే�ాల సంపద మ��య� వనర�ల పట్ల శత�్ర ��వమ
చూడక�డద� అ�� �ెబ���ం��. అ�ే �ధం�ా, �ా���� స�యం 
�ేసత ు్��న్మ � ల��� మదద్త��సుత్��న్మ�� తప �ప్డ� �ారణ, మ��క 
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�ేశం �క్క వనర�లను అ��య్యమ��ా ఆక��ంచు��న�ాదు. అందువ ,
�ాం���క  ��ౖప�ణయ్మ�ను అందజ�సుత్��న్మ �� ��పమ, ప్రభ���్వల
అ��య్య ప���త��న
�
�ాయ్�ార వయ్వ��ాల� ల��� ఒపప్ం��లను 
�ే�ాల�� క�దుర�్చ���� అవ�ా�ా�న్ �సు���ాదు అ�ే �ధం�ా, �ాం���క 
��ౖప�ణయ్మ� ల��� స�యమ�ను అందజ�సుత్��న్మ �� �, ప్రభ���్వ,
అ�వృ��ధ్ �ెందుత�నన్ �ే�ాల సహజవనర�ల ల��� ఆసుత్ల� �ౖ �యంత
�ా��ంచ����� ప్రయ�న్ంచ�ాద తమ సహజ వనర�లను  సక�మం�ా
స��్వ��గ �ేసు���ా�స్న ఆవశయ్ గ���ం� తక�్కవ చదువ���నన
ప్రజల� ల��� ప్రభ���్వలక� అవ�ాహన క�ప్ం వ�్న ��ట్, ఆ  ప�
�ేయ��.
అప�ప్డ, తక�్కవ అదృష్టవంత�ల�ౖన ప్రజలక ��వ మ
�
��య� స�య
�ే��ందుక� ఆయ� �ే�ాల�  మ��య� ప్రభ���్వల� ప � �ేయ��
అ�నపప్ట�,� అట�వంట�  ��వను, జ��య ల��� �ాజ��య ప్ర�జ��లను
��ంద����� �ా� ల��� �ా్వర్థ ప్ర�జ��లను �ర�్చ���� ఉ�ేద్శం��
అం��ంచక�డదు.   గత ఆర� ల��� ఏడ� ద�ాబ�ద్ల��,��ద �ే�ాల  ప���గ���
సహక��ం��ల�� ఉ�ేద ్శయ్మ��ఐకయ �ాజయ స�� అ��క �ారయ్క�మ�లన ల���
��ం�ేషన్ లను �ా్రరం�ంచ��� మనం చూసుత్��న్మ ఈ ప్రయతన్ం ��శ
అ�వృ��ధ్ �ెందుత�నన్ �ే�ాసహజ వనర�ల గ���ం� �ార� ఆ�ా �యడం 
జ����ం��.
ఈప్రయ��న్ జ���న
� పప్ట��� క��, ఏ  ఒక్క ��ద ే
� శమ� క���
�
�ేశప� �ా్థ � ల��� దశక � �ేర���ల�దు. బహ�శ అ��క 
అ�వృ��ధ్ �ెం�న 
అ�వృ��ధ్ �ెంద� ే�ాల �క్క ప్రభ�
�
��్వల శృ� �ం�న అ����� ఒక 
�ారణ��� ఉండవచు్చ.
���రకర��న
� పప్ట�,� ఇంత  జ���న
� పప్ట���
క��, తమ �ీ్వయ
ప్ర�జ��ల ��సం అ�వృ��ధ్ �ెంన �ే�ాల� అట�వంట�  ప్రభ���్వల�
�
తపప్డం ల
వయ్వ��ాలను ��న�ా��సూత్�� ఉ��న్య ��ను �ెపప్క
�ాణ�జయ్ వయ్వ��ా, ��ే� స�యమ� మ��య� �ాయ్�ార ఒపప్ం��
ప్ర��యల� 
�
��న�ాగ�త��� ఉ��న్�. ��� ఫ�తం, సమ�జమ�ల�� ��ద
మ��య� అణ�ా��న వ�ాగ్లల��సుగ� మ��య� అ��ా�ంతతల� �������� వడం 
��న�ాగ�త��� ఉం��. ఇ�� ఆయ� �ే�ాలల�  �ర�గ�బ�ట�క�  మ��య�
అంతరగ ్త అ�ాం��� ���� ���త్ం��. అ�వృ��ధ్ �ెందుత�నన్ �ే�ాల �్ల�
ప్రజల� మ��ంత ��ి��� �, �ా�� స్వంత ��యక�ల �ద మ�త్ర�� �ాక�ం�
80

ప్రపం సం��భమ� మ��య� �ాం� మ�రగ ్మ

��దద్ శక�త్లక� క��� ఎదుర � �ర�గ�త���న్ర�. ఇ�� �వ్ర సమ��ల 
�ేత�ల�్ల��� ���, �ార� ��దల అసహ���న్ అవ�ాశం�ా �సు��� అట�వంట�
�ా��� తమ సమ��ల�్ల��� �ే�
� ల� � �్రతస్��సూత్ �ా�� �ే్వష ప���త �వ
�����లక�  మదద ్త� క�డగట�్ట����ల ��ే�ిం� ��� �ట్ �వ�� ఫ�తమ�
ప్రపంచమ�ల� �ాం��� �ఘ����న్ క���ం�ం�
అందువల్ , �ాం� ��సం  ఇ�ా్లమ ్ ��ధ ��త�ల��ా మ న దృ� ి్
మ�్ళం�ం��. అందు��సం సంప�ర్ణ ��య్యం అవసరం. ����� ఎల్లప�
�శ్వస� ధృ�కరణను  ఇ�ా్వ�స్న అవసరం ఉంట�ం��. ����� ఇతర�
సంపద��ౖ �ే్వషప���త ��శల� మన దృ�ి్ట పడక�ం�� ఉండడం �ా�ా�
అ�వృ��ధ్ �ెం�న 
�
�ే�ాల� త �ా్వర్థ ప్ర�జ��లను ప్రక్కట�్ట, ��ౖ 
��చు్చ తక�్కవ అ�వృ��ధ్ �ెం��న మ��య� ��ద �ే�ాలక� �జ�� �న ��ా్
స్వ��వమ��� మ��య� ��ా సూ్ఫ�
�
�త్�� స�యమ� �ేయడం ���
�
�
� ,ే �జ���న �ాం� �ా్థపన జర�గ�త�ం��
అవసరమ�. ఇవ�న్ జ���నట్ల
��ౖన ����్కనన్ అ�న్ పదధ్త �లపట�్టనపప్ట�, ఏ �ేశ���
� �
ప���త�లను ��� మ��క �ేశమ���ౖ ���� �ే�,ి ఆ �ేశప� సహజవనర�లను 
అ��య్యం�ా తన �యంత్రణల���� �సుక�ట్ ��,ే అట�వంట�
క�
� ర���న చరయ్లను ఆప����� ఇతర �ే�ాల� త��న చరయ్లను �ేపట �్ట
అ��ే అల� �ేయడంల� �ార� ఎల్ లప�ప్డూ ��య్యం�ా ప్రవ��త్ం�
ఇ�ా్ల� బ�ధనల ఆ��రం�ా చరయ �సు����ందుక� అవసర���న
ప���్ థత
ి �లను ఖు�ాన్ అ��య్యమ�49 ల� �వ��ంచబ�� ఉం� �. ��ండ��ే�ా
��ాదమ�ల�  ఉం��, అ�� య���ధ్��� ������ నప�ప్డ,చర్చల� మ��య�
�ౌతయ్ం ��సం ఇతర ప్రభ���్వల� �ా���� నచ్చజ�పప్�����  గట
ప్రయ�న్ం��, అందువల్ ల �ార� ఒక ఒపప్ం���� � వ�్చ చర్చల ��
ప��ష్క��ంచు��వ����� అవ�ాశం కల�గ�త�ంద� అ�� బ��స
� త ు్ం��. అ���,
ఒక��ళ, ఏ�ో  ఒక  పకష్మ � ఒపప్ం �క్క �యమ�బంధనలక�
అం��క��ంచక,య���ధ్��న్ ��ర�క�నన్ట్, అప�ప్డ� �గ�� �ే�ాల�న
ఐకయ్��� ఆ దు�ాగ����� �ారణ�న 
�
ే�ా�న్
�
��ందుక�  �� �ా���.
ఎప�ప్�ై�ే ఆ దు�ాగత �ేశమ� ఓ��� �� పరసప్ర బ�ర�ా�ాలక
అం��క��సత ు్ం� , అప�ప్డ� అ�న్ ప��ల� సమసయ్ ప���ా్కరమ ��� �ాట
�
�ి �ేయ�
��ర్ఘ�ా�క �ాం� �ా్థపన ��శ�ా ఒపప్ం����� కృ
ఏ �ేశమ� క��� �ేత�ల� కట�్ట��యబ�ేందుక� ���� �య�నట�్ల�
�
మ��య� అసమంజస��న
�
ప���్ థత
క��న��న
ి �లను ��్ర���ించ�ాదు
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ఎందుకంట�, ��ర్ఘ�ాలమ�ల� అ�� మ������� �,అ��ా�ంతత �ాయ్�ిత్ �����య
గలదు. అట�వంట� అ��ా�ంతత �క్క ఫ�తమ� మ��క ర�గ్మత అవ�త�ం��
��ండ� ప��ల  మధయ్ మం� �ామరసయ్త ��సం ఒక మ�డవ పకష
ప్రభ�త్వమ � ప్ర���ం �న , అ�� ప���త్ ��ాప్��కం�ా �జ����ా ప
�ేయ��స్ ఉంట�ం��. ఒక��ళ ఒక పకష్మ� తనక� వయ్���క
మ�ట�్ల��నపప్ట��� ఈ ��ాప్��కత అల� �� ��� ఉం�� �. �ాబ, అట�వంట� 
ప���్ థత
ి �ల�్ల మ�డవ పకష్మ� ఎట�వంట� ��ప���ాలను ప్రద��్శ,
ప్ర��ారమ� �ర�్చ��న�ాదు మ��య� అసమంజసం�ా ప్రవ��త్ంచ�ాదఅ�న
ప��ల� �ా�� �ా�� హక�్కలను �����ంచు����ల� చూ���. అందువల్ ,
క�ప్ంచవల�ిన ��య్య�వస� ��రక�, ప���ా్కరం ��సం �ాయబ�రమ�
సల�ప� �ే�ాల�, ఎవ��� �
� ార�,�ా�� వయ్�త్గత ప్ర
�
�జ��లను �ర�్చ��ను
�ాక�ం��, ల��� ఏ �ేశమ� నుం�� అ��� ప్ర�జ���న్ ��ం�ేందుక
ప్రయ�న్ంచక�ం�� ఉం���స్న ఆవశయ్కత ఉం��
ఏ పకష్మ� �క్క వయ్వ�రమ�ల� అ��య్యమ��ా ల��� ఒ�త్���
ఏ �ేశమ� �క్క సహ
�ా� �ార� జ�కయ్ం �ేసు��క�డదు.
వనర�లన��� అవ�ాశమ��ా �సు��న�ాదు. ఏ �ేశమ���న
ౖ నూ 
�
మ��య� అసమంజస��న
�
హదుద్లన ���ంచ�ాదు.
అనవసర��న
ఎందుకంట�, అ�� ��య్యమ� �ాద, ల����ే�ాలమధయ్ సంబం��లను
��ర�గ� పరచగల మ�రగ ్మ� క��� �ాదు.
సమయ���వమ� దృ�ా్ట, ��ను  ఈ �షయ�ల  గ���ం� ��ల� క�్లపత్ం�
మ�త్ర�� మ�ట�్ల��ను. సం�� పత్, మనం  ప్రపంచమ�ల� �ాం� �ా్థపనన
గనక ఆ�సుత్నన్ ట్ల, అప�ప్డ� మనం ��పప్మం � ��సం మ న వయ్��త
మ��య� జ��య ప్ర�జ��లను ప్రక్కనబ� , అందుక� బదుల��ా మనం 
ప���త్�ా ��యమ���ౖ ఆ��రప��య�నన్పరసప్ర సంబం��లను �ా్థ�ిం���
త �త్ల� వ �ాగ్ల� ఏరప్, ల���, �ాట� 
ల�దంట�, క�టమ�ల వల్ ల భ�షయ్
�ా్రరంభం �దల�ౖంద� క��� ��ను �ెపప్గల, మ��య�ప్రపంచమ�ల� ఈ
జ�డయ్ం  ��రగడమ�
� �� ��న�ాగవచు, �వ���� అ�� మ� ���శ����� క���
� � ఏ��భ��ాత్ర�.అట�వంట�
���� �యవచు్చన�� ��మ�టల�� �ల� ��ంద���
మ� �ధ్వంసమ� ల��� మ�రణహ�మమ� �క్క ప్ర��వమ� తపప్�స�
అ��క త�ాల �ాట��ా ���ఉంట�ం��.
్ ల�ా ప్రపంచమ � �క్క అ� ��దద్ 
�ాబట�్, ��ను �వ��ం�నట�
�ాజయ్ం�ా య��ౖట�డ్ 
�
� �్, �జ��న
� ��య్యమ� మ��య� సదుేద్
� �ాల�
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ప్రపంచ �ాం� �ా్థపనల ���లక �ాత్రను ���ిం���స్ ఉం��. ఒక��ళ 
జ����నట్ ల��, � ��పప్ ప్రయ��న్,కృ�ి�  ప్రపంచమ� ఎపప్ట��� గర�
�
��ట్ట
� ��ంట�ం��. ఇ� �జం �ా�ాల� 
�
�� �ా్రర్థన
అ��క ధనయ్�ా��ల�. మ��క్క�ా�కృతజ్ ఞల�.
మన �ాంప్ర��యమ� ప్ర�ారమ � సమ���శమ � త�త  �ా��రణం�ా
��మ� ఒక  మ�న �ా్రర్థన �ే�ాత్మ �. �ా, ��ను  మ�న �ా్రర్థన �ే�ాత,
�గ�� అహమ��లందర� ననున్ అనుస���ాత్ర�. ����న �రంద, మ�
అ�థుల�. � స్వంత పదధ్�ల� �ర� �ా్రర్థన �ేసు��వచ
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Hadrat Khalifatul-Masih Vaba being welcomed by
Martin Schulz, President of European Parliament

His Holiness leading silent prayer at conclusion of
the European Parliament event.
Seated to his right: Dr. Charles Tannock (MEPUK), left: Rafiq Hayat (National Amir AMA UK)

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, KhalifatulMasih Vaba delivers the keynote address
at the European Parliament event

Press Conference with Hadrat Khalifatul-Masih Vaba at European Parliament.
Seated with His Holiness is Dr. Charles Tannock (MEP-UK and Chair
of European Parliament Friends of Ahmadiyya Muslims Group)

Tunne Kelam (MEP Estonia & Vice-Chair of
European Parliament Friends of Ahmadiyya
Muslims Group) meeting with His Holiness

Phil Bennion (MEP West Midlands and
member of European Parliament’s South Asia
Delegation) meeting with His Holiness

ఉ�� ��్ఘతమ

2012, ����ంబర� 3  మ��య� 4 వ  �ే��లల�, �ా్రమ�ణ� మ�ీహ

అ�దవ �ారసుల�  మ��య� ప్రపంచ �ాయ్ప ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ

సమ�జమ� అ��ప� అ�న హజ్త్ ఖ�త�ల్ మ�ీహ �
బ్ర��స్ల్స్  య����ియన్ �ార్ల��ంను

�దట�

�ార�

�ా���ా

సంద��్శం, అక్కడ 30 �ే�ాల నుం�� 350 మం�� ప్ర��ధుల
�జ���న

���
� �్క���ిన సమ���శమ

ప్ర����ప��య్స �ా�ం��ర�.

నందు 

������్రత్మక���

ఈ ��డ�కను, య����ియన్ �ార్ల��ంల� అ�న్ ప�� నుం��

�ా్ర��ధయ్ం గ�, ��తత ్�ా �ా్రరంభ�� “ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ�ల
సమ�హమ� �త్రమండ” �ార� ��. ����్లస్ ట���న (ఎంఇ�ి-

య���) అధయ్కష్తన �ర్వ��ం. ఇ��సర్వ ప��ల మ��య� ఎంఇ�ి
ల  �ాన-య����ియన్ సమ�హమ�. ఆహ్మ��య

మ��ి్ లమ

సమ�జమ�ను  య����ియన్ �ార్ల��ంట� �� ్ రతస్��ంచడం ��రక

మ��య� �ా�� ఆసక�త్లను య�రప్ ల�నూ మ��య � �గ�
ప్రపంచమంతట�

�సత్��ంపజ�యడం ��రక����� ఏ�ాప్ట� �ేయ

జ����ం��. సందర్శన సందరభ్ం,హద్రత్ ��ాజ్మసూ్హ్ద

అయయ్దహ�ల�్ల, �ార్ ల��ంట���యను మ��య� ఇతర అ����యక�ల
�� క��� అ��క సమ����ాలను �ర్వ��ం��ర�

�ా��� కల�సుక�నన్ �ా��ల� ఈ ���ం�� �ార� ఉ��న్:

��. ����్లస్ ట��� (ఎంఇ�ి-య���)—య����ియన్ �ార్ల��ం
�క్క ��ే� వయ్వ��ాల క�ట� సభ�య,మ�నవ హక�్కల�� ఉప

సంఘమ� సభ�య్ల, ��ట� �ార్ ల��ంట� అ��ం�్ ల�� సంబం��ల గ���ం� 
ప్ర���� వర ఉ�ాధయ్�ల�  మ��య� య����ియన్ �ార్ల��ం
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�క్

ఆహ్మ��య

అధయ్�ల.

మ��ి్ లమ�ల సమ�హమ

�త్రమండ�

ట���న ��లమ (ఎంఇ�ి- ఎ��్ట�య)—య����ియన్ �ార్ల��ం

�క్క ��ే� వయ్వ��ాల క� సభ�య్ల, భద్రతమ��య� రకష్ణ 
సంఘమ� మ��య� య����ియన్ �ార్ల��ం �క్క ఆహ్మ��య

మ��ి్ లమ�ల సమ�హమ ఉ�ాధయ్�ల.

�ా్ల ���స (ఎంఇ�ి-య���)— అరబ్ ���నుస్ల��� సంబం��

��రక�  ప్ర���� వరగ్ ఉ�ాధయ్, ��ర హక�్కల, ��య్యమ�
మ��య� �ే�య వయ్వ��ాల��ౖ

క�ట� సభ�య్,య����ియన్

�ార్ ల��ంట� ల�బర్ �ా�్ట ఉప ��యక�ల� మ��య య����ియన్
�ార్ ల��ంట

ఉ�ాధయ్�ల.

�క్క

బ�ర్బ� ల�చ్ ���్

ఆహ్మ��య

మ��ి్ లమ�ల సమ�హమ

(ఎంఇ�ి-జర్మ)—మ�నవ

య����ియన్ �ార్ల��ం ఉప సంఘమ� అధయ్�ల.

హక�్క

��ౖ

�న

ల�య్ంబర

(ఎంఇ�ి-య���)—య����ియన్ �ార్ల��ం

�ిల

బ��న్య

(ఎంఇ�ి-య���)—య����ియన్ �ార్ల��ం

ద��ణ��ియ� ప్ర���� వర అధయ్�ల.

ద��ణ��ియ� ప్ర���� వర సభ�య్ల� మ��య� �బ్ �ెమ్ య����ి
గ�� ప� అధయ్�ల.
ప్ర��

��డ�కక�  మ�ందు  య����ియన్ �ార్ల��ం

��రస
్

భవనమ�ల�  ����ంబర� 4 వ  �ే��న, ఒక అంత�ాజ్�య �ా�్ర��య�
సమ���శమ� జ����ం��. పరమప��య్ల� అందుల� ప్ర����ప��య్స
�ా�ం��ర�.

య���ౖట�డ ��ంగ్

డ, ��ప్�, �ా్రన, బ��జ్య, �ా���్ ాథన

మ��య� ఇతర �ే�ాల  నుం�� �జ���న జరన్�సు్టల� మ��య

���య� సంస్ థల�� నల��ౖ �మ��ాల  �ాట� �ా��న �ా�్ర��య�ల
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సమ���శమ�ల� 

పరమ

సమ��������్చర�.

ప�త�్రల

అ��క 

ప్రశన్ల ���ణ��

ప్రపంచమ�ల� ఇ�ా్లమ్ �క్క �ాత

సంబం��ం� ���ి అ����న ఒక ప్రశన్క� సమ���న�సూ పరమ

ప�త�్రల, “ఇ�ా్లమ ్ �క్క �ాం� సం�ేశమ� �ార్వజ�న���న
అందు�� “అంద����నూ  ��్ర, ��ౖరమ� ఎవ్వ����నూ ల�ద” అ���ే  మ�

�ేయ్యమ�. �ాప్�ష్ ���య� �క్క ప్ర���� అ����న ఒక ప్
పరమ ప�త�్రల సమ���న�సూ
త , అ�న్ మ��ల� తమ  సహజ

ర�పమ�ల�, �ాం� సం�ే�ా�న్ బ���ం��య, �ాబట�్ట �జ���న
మ��ి్ లమ�ల� ప్రవకత్లంద��� �శ్వ�ిం అ��న్ర� ప్ర ప్రవకత్ క��

�ేవ�డ� ఒక్క�ే అ�� సం�ే�ా�న్ �ె��్చడ� ఆయన అ��న్
మ�ల�త’స్ ���య� ప్ర���� అ����న ఒక ప్రశన్క� సమ���న�
పరమ ప�త�్రల, మ�న�ా�నంతట�� �ేవ����� దగగ ్ర�ా �సుక�
�ావడం  మ��య� ఒక�� హక�్కల� మ��కర� �ా�ా�ేట�్ల�ా ప్రప
ప్రజలక�

�ా��

కరత్వయ్మ� పట్ల అవ�ాహన క�ప్ంచహ్��

మ��ి్ లమ� ��� అ� అ��న్ర�.

ఒక ���
� �్క���ిన ��్రకష్క�ల మ�ందు ఈ ప్ర��న సమ���శం జ����
య����ియన్ �ార్ల��ం ల��ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ�ల సమ�ప�

�త్ర మండ� అధయ్కష్ ఉ�ాధ, ప్రపంచ

�ాయ్ ఆహ్మ��య

మ��ి్ లమ ్ సమ�జ �క్క అ��ప� అ�హద్రత్ ��ాజ్మసూ
అహమద

అయయ్దహ�ల�్ల

�ా���

మ��య�

���ొ ్క�

����్ళర�. ఎంఇ�ి��య� య����ియన్ �ార్ల��ంట

�ాదరమ��ా ఆ�్వ�సూత్ ప ప�త�్రల

�ా���

��్రకష్క�ల

�
� ��క �దక�

అధయ్�ల� �� మ���్ట ష�ల్ �ార� క��� పరమప�త�్రల

కల�సు��నుట��� ప్ర�ేయ్కమ��ా ��ే్చ�ా
పరమప �త�్రల

�ా���

�ార� తమ  ప్ర����ప��య్సమ� �ా�ంచ���

మ�ందు, సభను  ఉ�ేద ్�ం� అ��క మం�� య����ియన్ �ార్ల��ం
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సభ�య్ల� ప్రసం��సూ , ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ జమ�త్  బ���సుత
ఇ�ా్లమ ్ �ాం� సం�ే�ా�న్ �ా�� ఆ�ాధ �� ��వమ� గ���
���య���ర�.

య����ియన్ �ార్ల��ం

ల��

ఆహ్మ��య

మ��ి్ లమ�ల సమ�హప �త్రమండ� అధయ్�ల మ��య� ఎంఇ�ి
��. ����్లస్ ట���న “ప్రపంచమ�ల సహ����� మ�ర���ర� అహమ��
మ��ి్ లమ�ల” అ� �ా్ల��ం��ర�. 

ఖ�ఫత�ల-మ��ీహ, ప్రపంచ�ాయ్ ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ
అ��ప� అ�న హద్రత్ ��ాజ్మసూ్హ్ద అయయ్దహ�ల�్ల
�ార� �ా�ం�న

పర�సుత్��న్.

����తరక ప్ర
్
����ప��య్సమ�ను ఇ
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��ందు

అంత�ాజ్�యఐకయ్
�ాం��� మ�లమ�

��ి్మల� ్ల�-రహమ��ర-ర��మఅల�్ల ��ర�న,అనంత కర�ణ�మయ�డ�, అ�ార కృ�ా�ల�డ�.
�ి్రయ�� ప్ర�ేయ్క అ�థుల� — అసస్లమ� అల�ౖక�మ వ 
రహమత�ల�్�� �ా బరకత�హ� — అల�్ల �క్క �ాం� మ��య�
ఆ�సుస్ల� � అంద��ౖ స
�
�� ఉండ��ాక.
య����ియన �ార్ ల��ంట� వదద్ � అంద���� మ�ట�్లడ����� అవ�ా
క�ప్సుత్నఈ సమ����ా�న్ ఏ�ాప్ట��ే�ిన ��ా్వహక�ల�దట�ా ��ను 
ధనయ్�ా��ల� �ె�యజ�సుత్��న్ ఎం�� శ�మ����్చ ఈ సమ����ా���
�జర�న ��ధ �ే�ాలక�  �ెం�న
�
ప్ర��ధుల� మ��య� ఇతర
అ�థులంద��� క
� ��� ��ను ధనయ్�ా��ల� �ె� జ�సత ు్��న్న
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ జమ� �� మం� అనుబంధమ�, �ాహచరయ్మ�
ఉనన్ ప్రజల � ల��� కమ�య్, ల��� తక�్కవ ప��చయమ� ఉం�� క���
అహ్��ల�� వయ్��త్గత అనుబంధమ � ఉనన్�ార� క, ఒక కమ�య్�ట��ా
�
మం తపప్క�ం�� ప్రపం
��మ� �ాం� �ా్థపన మ��య� భద్రత�ౖప�క� క�
�క్క దృ�ి్ట� ఆక��ష్�ాత్మ�� ప���త్ అవ�ాహనను క��� ఉంట
ఈల��య్లన
�ేర������శ�
� ా
��మ� తపప్క�ం�� మ� ప���త
ప్రయ��న్ల�న్ంట�� �ే�ాత
ఆహ్మ�యయ మ��ి్ లమ్ జమ అ��ప��ా, అవ�ాశమ� వ�్చనప�ప్డల�
అట�వంట� �షయ�ల  గ���ం� ��ను క�మం తపప్క�ం�� ప్రసం��సుత్ంట�న
�ాం� మ��య� పరసప్ర ��్రమ �క్క అవసరమ� గ��� ��ను  మ�ట�్ల�ే
�ాసత ్వమ� ఆహ్మ��య సమ�జమ� ��్వ� వ�్చన ఏ  ��తత ్ బ�ధన వల్ల�
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�ాదు. అ��ే  �ాం� మ��య� స�ధయ్ �సుక��ావడం ఆహ్మ��య
మ��ి్ లమ ్ సమ�జ �క్క వయ్వ�ా్థపక �ల �ాకక�మ�ఖయ్���న ఉ�ేద్�ా
ఒకట���� �జం�ా �ాసత ్వమ�. ఇ�ా్లమ్ �క్క మ�లప�ర�ష�డ�న ప
ప్రవకత్ మహమ్మద�ా�� బ�ధనల వల్ ల�� మన అంద�� చరయ్ల� అత��
సమ��ప్తమవ���య���� �జ�న �ాసత ్వం. ప�త్ర ప్రవకత్�ా �ా�� �ా
ననుస��ం� 1400 సంవతస్రంల� అతడ� బ���ం�న �జ���న బ�ధనలను 
దురదృష్టవ�ాత�త్ అ��క��గం మం�� మ��ి్లమ�ల� సు��ర్ఘ�ాలం �
మర��� య�ర�. అందువల్ ల �జ��న ఇ�ా్లమ�ను ప�నర
�
� �జ్�ంపజ�య
��సం �ేవ�డ� అల�్ల, ఇ�ా్లమ ్ �క్క ప�త్ర ప �ా �క్క ప�త్
�ి�ధ �్ంతమ� ప్ర�ారమ ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ వయ్వ�ా్థపక�
ఖ���య�న �క్క హద్రత్ ��ాజ్ గ� ల�మ్ అహమ ద్ఎఎస్
పం�ిం��డ�. ప్రపంచమ�ల� �ాం, �ామర�ాయ్లను ��ల��ల�ప్టక
సంబం��ం� ఇ�ా్లమ ్ �క్క బ�ధనల గ���ం� ��ను మ�ట్ల
� �ేటప� ఈ
�షయ��న్ మసుల� ఉంచు��మ్మ� � అంద��� �ను అభయ్��్థసు
�
త్��
‘�ాం�’ మ��య� ‘భద్ర’ గ���ం� చర్చల� బహ�మ�ఖ అం�ాల� 
ఉ��న్య� క��� ��ను ప్ర�ాత్�సుత్��నప్ర� వయ్��త్ �క్క అ��ా్ర
�ా�� స్వంత హక�్క అ���� మ�ఖయ్���న �షయం. అ�ే సమయమ�ల� ప
అం�ా��� మ��క ����� గల  అంతః  సం��నమ��య్ �ర� క��� ఎం��
మ�ఖయ్���న��. ఉ��హరణక, సమ�జమ�ల�  �ాం� �ా్థపనక� �ా్రథ�
ప����� �ా�, ఇంట�్ల ప్ర�ాంతత మ��య� �ామరసయ్ప�ర్వక �ా��వరణ
ఇంట� ల�ప� ప���్ థ� ప
�
� �త���న�ే� �ాదు, అ��ే అ�� �ా్థ�క ప్ర�ేశమ
ి
�క్క �ాం���ౖ ప్ర���ా�న్ చూప���, ఆ త�ా్వత పట్టణం ల��
నగరమ���ౖ �సత ్ృత ప్ర���ా�న్ చూప�త�ం��. ��ళ  ఇంట�్ల అ�ాం� ల���
� శమ� �ౖ
� �, తదుప��
అసహనమ� గనక  ఉనన్ట్ల�, అ�� �ా్థ� ప్రే
పట్టణం ల��� నగరమ��ౖ
� �� వయ్���క ప్ర���ా�న్ చూప�త�ం�
అ�ే �ధం�ా, పట్టణమ� ల��� నగరమ� �క్క �ి్థ� ఆ �ేశమ� �
�ి్థ� అంత�
ట ౖ
� �� ప్ర��వమ � చూప�త�ం, ఆఖర�క�  ఒక �ేశమ� �క్క
�ి్థ� ఆ �ా్రంతమ � ల�� � �తత్మ� ప్రపంచమ� �క్క �ాం� మ
�ామర�ాయ్ల�ౖ ప్ర��
�
�ా�న్ చూప�త�ం� �ాబట�్, �ర� �ాం� �క్క
ఒక్కఅంశం గ���ం� క�సం చ��్చంల���, ��� అవ�ాశం  ప���తమ�
�ాద�, అ�� �సత ్ృతం�ా ��న�ాగ�త��� ఉంట�ంద� �ర� గమ��ాత్ర���
సుసప్ష్టం. అ�ే మ������ా, �ాం��� ఎక్క�ై�ే ల�పం ఉంట�ం� , అక్కడ
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��ల��� య�నన్ ప���ి్థత�ల ఆ��రం�ా సమసయ్ను ప��ష్క��ంచ����� 
మ��ాగ్ల� అవసరం �ావ���, మ��య� �ాం� మ��య� భద్రతక�
సంబం��ం�న ���్ణత అం�ాల� ఉల్లం�� బడట��న్ మనం గమ��ాత్మ�
���� మనం  మనసుల�  భ��ంచగ��� నప�ప్డ, ఈ సమసయ్ల గ���ం�
ప���త్�ా చ��్చం� �ట�పట్ల �వరం�ా ప్ర�ాత్�ంచ����� ప్రసుత్
సమయమ� కంట� మ��ంత  ఎక�్కవ�ా �
� �్చం���స్న అవస సహజం�ా��
ఉంట�ం��. ఏ�� ఏ�న
� పప్ట�,� ఇ�ా్లమ ్ �క్క �జ���న బ�ధనల గ���
క�సం ���న్ అం�ాల��ౖ�� మ�చ్చట�ం�ేందుక� ��ను ప్రయ�న్�ాత
ఆధు�క  ప్రపంచమ�ల� ఇ�ా్లమ ్ క � వయ్���కం అ��క అభయ్ంత�ల� 
ల�వ��తత ్���, మ��య� ప్రపంచంల� అ�న్ అవక�ాలక� మ��య
�
�ం��ంచ���న మనం  గమ�సుత్ంటమ�.
ఘరష్ణలనూ మ����� ఆ�ా�సూ
ఇ�ా్లమ ్ అంట ‘�ాం�’ మ��య� ‘భద్ర’ అ�� అర్ థమ� వసుత్ంద
�ె��ినపప్ట��� క��� అట�వంట� ఆ��పణల� �ేసుత్��న్ర ��ౖ ��చు్, �ాం��
ఎల� ��ల��ల�ప్ల� ���ద్ష్ట���న మ�రగ్దర్శనం , ���� �ా��ంచ�����
���న్ �యమ �బంధనలను ఏరప్ర�న మతమ� ఇ�ా్లమ్.  మ్ క్
�జ��న
� మ��య� సతయ్���న బ�ధనల గ���ం�న �త్రణను � మ�ంద
ఉంచ����� మ�ందు�ా, ప్రపంచమ� �క్క ప్రసుత్త �ి్థ� గ� ��ం� 
క�్లపత్ం�ా చ��్చంచదలచు����న్ను. ఈ �షయ�ల గ���ం� �క� ఇ��
బ��ా �ెల�సున� ��క� బ��ా �ెల�సు. అ���,�ాం� మ��య�
�ామర�ాయ్ల గ���ం� ఇ�ా్లమ్ � క్ క బ�ధనల గ�� �ం� ��ను  చ��్
సందరభ్ం�ా �ాట�� దృ�ి్టల� ఉంచ��గలర�� ఉ�ేద ్శం�� �ాట�  గ���ం�
ప్ర�ాత్��ాత్ ��ట� ప్రపంచమ� ఒక �����క క��ా�మం�ా మ���� ��ంద��
�షయ��న్ మనదరమ�  ఒప�ప్క�ంట�మ� �కంద���� �ెల�సు. ఆధు�క
��త�ల ర�ాణ� పదధ ్త�ల మ�లం�ా ��ౖే 
� �
� , ���య� మ��య� అంత�ాజ్ల
�����ల వల్ ల ��ౖ�ే ��, ల��� ఇతర మ��ాగ్లల� ��ధ ర�ాల��ా మనం
ఉ��న్మ�. ప్రపంచమ�ల�� �ే�ాల ఇంతక� 
అనుసం��న���
మ�ను��నన్డూ ల�నంత�ా ఒక����� మ��కట� మ��ంత స�న్��తం
అ��య్ందుక� ఈ అం�ాల�న్ �ోహదపడ�త���న్
��దద్ే�ాలల
�
అ�న్వ�ా్ణల,మ��లక� మ��య� జ�త�లక� �ెం�న
�
ప్రజల� �ి్థరప�� ��� క��ి ��సూత్ ఉండట� మనం గమ�సుత్��న్మ�
�జం�ా, అ��క �ే�ాలల� ��ే�ాలనుం�� వలస వ�్చ �ి్థరపడ్డ ప్ర
గణ�య��న
� సంఖయ్ల� ఉంట���ర�.
95

ప్రపం సం��భమ� మ��య� �ాం� మ�రగ ్మ

��ే�ాల నుం��వలస వ�్చ �ి్థరప��న�ార ఇప�ప్డ ఎంత  బ��ా
అల�్లక�� య�రంట�, ప్రభ���్వల� �ా � ల�� � �ా్థ�క ప్రజల� �ా��ా
అక్క��నుం�� �డ��యడం ఎం��కష్టమ, ల��� అ�ాధయ్మ� క���.
వలసలను  అ��కట్����� ప్రయ��న్ల � �ేస , ���న్ షరత�లను
���ంచ���న్ మ�మ్మరం �ే�ినపప్ట��� క,ఇం�ా అ��క  మ��ాగ్ల ��్వ�
ఒక �ే�ా��� �ెం��న ��ర�డ� మ��క �ేశమ�ల�  ప్ర���ంచగల�గ�త���న్డ�
�జం�ా చట్ వయ్���క వలసలను ప్రక్కనబ��, ���న్ �జ��� గల
�ారణ�ల�� తపప్�స�� వలసలక� � ోహదప�ే ���న్ అంత�ాజ చట�్టల�
ఉండ���న్ మనం గమ�సుత్��న్
మ�క�మ్మ�� వలసల ఫ�తం�, ���న్ �ే�ాలల� అ��ా�ంతత మ��య�
ఉత�స్కతల�
�ాయ్�ిసుత్ండ���న్ క��� మనం గమ �సుత్��
వలస��ర�ల�  మ��య� �ా్థ�క ప్రజల � ��ండ� ప�� ల ��� ����
సంబం��ం� జ�ాబ����� ఉంట�ం��. ఒక ��ౖప� ��ందర� వలస��ర�్ ఏ 
�ా్థ�ల�నూ �ా్థ�క�ల�� క��ి ����ందుక
� వయ్���కత
���బ�చు్చత�ండ�, మ�� ��ౖప� ��ందర� �ా్థ�క�ల� ఓర�ప్ మ��య
సహృదయతల ల��� కనబర�సుత్��న్ర� సమయ సమయ���� �ే్వష
��వనల�  మ�� ప్రమ�దకర �ా్థ�� � �ేర�త���న్ ప్ర�ేయ్��, ��ంతమం��
మ��ి్ లమ�, ప్ర�ేయ్కం�ా వలస��ర� మ��ి్లమ �ల వయ్���క ప్రవ
మ�లం�ా, �ా�ా్చతయ్ �ే�ాలల� � �ా్థ�క�లల� ఇ�ా్లమ్ పట్ల �ే్వషమ
��ౖర��వమ� తరచు�ా బయట పడ�త� ఉంట�ం��. ఆ ��పమ� ల��� ప్ర�చరయ
మ�మ�ల��ా తక�్కవ �ా్థ�ల� ఉండ, అ�� ఎంతట�  ఎత�
త ్��
� ��
��ళ్ళగల�గ�త�ం�, అందుక�� �ా�ా్తయ్ ��యక�ల� ప�ే ప�ే ఆ సమసయ్
గ���ం� మ�ట�్లడ�త� ఉంట�ర�. �ాబట�్,ఆయ� సంద�ాభ్లను బట�,
మ��ి్ లమ�ల� జర్మ�ల� ఒక ��గం అ జర్మన్ ��నస్లర్ మ�ట�్ల
ఉండట��న, మ��ి్ లమ�ల� క��ి� ��ా�స్న ఆవశయ్కత గ���ం� య��ౖట
� �డ్ �
డమ్ ప్ర��� మ�ట�్లడ�త� ఉండట, ���న్ ��ాల  ��యక�ల��ే 
మ��ి్ లమ�లను ��చ్చ��ం�ేటంత దూరం వరక���ళ్ళ�� మనం 
గమ�సుత్��న్మ
అంతరగ ్త����� �ి్థ� అంత�ా �ాడ��ానపప్ట�,� ఎం�� ��ంత ఆం�ోళన
� ె��్క �ాం�
క���సత ు్నన్ అంశం�ా తయ����ం�� ఈ సంగత�ల�  మ��ంత ��
���శ����� క��� ���� �యవచు్చ. అట�వంట� త�ా��ల ప్ర���ాల�
ప�్చమ���� ప�
� �తమ� �ావ, �తత ్ం ప్రపం���న్ ప్ర�ేయ్��ం� మ�
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�ే�ాలను  ప్ర���తం �ే�ాత్� అ � �ెడంల� ఎట�వంట� సం�ేహమ�
ఉండదు. ఇ��, ప�్చమ మ��య� త�ర�ప్ ప్రపంచ �ే�ాల మధయ్ సంబం�
మ��ంత �వరం�ా �ెబ్బ
్
���ందుక � �ారణమవ�త�ం�� �ాబట�్, ప���్ ిథ��
�
��ర�గ�పర�, �ాం�� వృ��ధ్ ేయ
�
����� అ�న్ ప
��ల� క��ి ప
�ేయ��స్న అవసరం ఉం��. ఇతర�ల మ�����ాలను �ెబ్బ��� �����లను
ల��� �ా���� ఎట�వంట� ����ౖ�� క���ం�ే �ి్థ�� �్ర�ిప్� �ట్టడం ��్వ�ా ప
��ర�ా�న్ ��ల��ల�ప్, ���� ప��ర��ంచ������ ప్రభ���్వల� త��న ���
�ర్ ణయ�లను �ేయ��.
వలస��ర�ల �షయ���� వ��త , �ాళ�్ళ �ా్థ�క ప్రజల�� క
�� ��ందుక� �ిదధ్ప� ప్ర��
�
�ం���. అ�ే సమయమ�ల� �ా్థ�క ప్రజల� క
��ాల  హృదయమ��� త��న ఓర�ప్ను ప్రద��్శం�ేందుక� మ�ందుక� �ా�ా
��ౖ�చు్
�
, ��వలం  మ��ి్ లమ�లక� వ���కం�ా ���న్ ర�ాల షరత�ల�
���ం�నంత  మ���్రన అ�� �ాం��� ���� �యదు. ఎందుకంట, �ాళ�్ళ
మ�త్ర�� ప్రజల మనసులను మ��య� �ా�� అ��ా్రయ�లనూ మ�ర్చల�
ఇ�� మ��ి్ లమ�ల�� ప్ర�ేయ్కమ� �, అ��ే ఏ వయ్��త్ అ��� ఎప�ప్�ై
అత� మతమ� ల��� ��ా్వ�ా��� సంబం��ం� అణ ��తక� 
గ�ర�నట్ ల��, అ�� �ాం��� �వర
్ �న
�
�ఘ�తం క���ం�ేట�్ల�ా వయ్��
ప్ర����యక� ���� �సుత్ం��. ��ను ఇంతక� మ�ందు�ా� ��ె�ిప్నట�, ���న్
�ే�ాలల�, ప్ర�ేయ్��ం � �ా్థ�క ప్రజల� మ��య� మ��ి్లమ్ వలస��ర
త�ా��ల�, ��ా��ల�  ��ర�గ�త��� ఉనన్
�షయ��న్నం  
గమ�సుత్��న్మ ��ండ� ��ౖప�ల� తక�్కవ సహనమ� ఉనన్ట�్ల�ా
మ��య� ఒక�� గ���ం� మ��కర� �ెల�సు��వడంల�  ��ాసకత ్త
ఉనన్ట�్ల�ానూ సప్ష్టం�ా క��ి��త్
ఈ �ాసత ్�ా�న య����ియన ��యకత్వమ� అం��క�సూ
� , పరసప్ర
మత ��ర�ాల�  మ��య� సహ���న్ ��ల��ల�ప్�స్న బ�ధయ్త తన��ద�
అర్ థం ేసు
�
���ా�స్న అవసరం ఉం��. య����ియన్ �ేశమ� ల,
మ��య� య����ియన, మ��ి్ లమ ్ �ే�ాల మ, మం� సుహృ��భ్వమ�
��ల���� �ా��వరణమ� ఏరప్�ేల��ా త��్వ�ా ప్రపంచ ��� �ఘ�తం 
కల�గక�ండ�నట�
్ ల�ా చూ���స్న అవసరం ఎం�ై�� ఉం��.
అట�వంట� త�ా��లక� మ��య� �భజనలక� మతమ� ల��� ��ా్వ�ాల�
మ�త్ర�� �ారణం �ాద, అ�� �ా�ా్చతయ్ మ��య� మ��ి్లమ్ �ే�ాల 
�����ల  ప్రశన్ మ�త్ర �� �ాద� క� ��ను �శ్వ�ిసుత్��న్ను. �ాసత్�,
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ఈ సమన్వయ ల��ా��� ప్ర��న �ారణం �����క ఆ��్థక సం��భ��. ద్
మ�ందయ్మ� ల��� ఋణ��రమ� ల�నప�ప్, ఎవ్వర క��� వలస��ర�ల 
ప్ర�ాహమ� మ��ి్లమ�, ల��� మ��ి్ ల��తర�ల� ల��� ఆ�ి్ర�ా �ే�య�ల
అ�� �షయ��న్ పట�్టంచు��ర� అ�నపప్ట�,� ఇప�ప్డ� ఉనన్ప���ి్
�నన్��న
� ��. అ�ే ఇ�న్ంట�� � �ారణ���ం��. అ�� య����ియన్ �ే�
�క్క పరసప్ర సంబం��లను క��� ప్ర���తం �ే�ిం��. అందు , ���న్
య����ియన్ �ే�ాల ప్రజల� మ�����న్ ఇతర య����ియన్ �ే�ాల ప
మధయ్ ������క� ��ప���ాల� ���
� ��� ���ట�్ల�ా �ే��త్ం��. ఈ ��ా�ాజ
�ి్థ� ప్ర� ��ట� క��ి��త్ం�
య����ియన్ �ే�ాల ౖప� నుం� చూ
�
��త్ య����ియన్ య��
ఏ�ాప్ట� ఒక ��పప్ �ాధన. అ�� య����ియన్ �లను  ఖండమ�ల� 
ఏక��్రట��ౖ� 
� �ేగ���ం��. అందువల ,ప్ర��క్క�� హక�్కలను ��ర�ంచ
� �న�న్ ప్రయ��న
��్వ�ా ఈ ఐకయ్తను �లప����� �ర� �ాధయ్�
�ేయ��స్ ఉంట�ం��. �ా��రణ ప్రజ��కమ� �క్క భయ�లను మ��య
ఆం�ోళనలనూ  �� ��ట�్ట�స్ ఉంట�ం��. పరసప్ర సమ�జ�లను ర��
��వ�����,� అవత� వయ్క�త్ల సమంజస���న మ��య� ��య్య���న ����కల
�ర� అం��క��ంచ����� �ిదధ్ప���స్ ఉంట�ం��. ప్ర��ేశమ� �
ప్రజలనుం�� క��� సమంజస���న మ�య� 
�
��య్య���న ����్కల� �ా�ా�
అవసరం క��� ఉంట�ం�� మ��.   
య�రప్ �క్క శ��ఐకయ్త� ఉండడం మ��య� క��ి ఉండడం ��్వ�ా
����ద�� ఆ��రప�� ఉంట�ం��. అట�వంట� ఐకయ్, ��వలం ఇక్కడ య�రప
ల�  మ�త్ర�� �ా, �����క�ాయ్పత్ �ా్థ�ల� క��� ఈ ఖండమ� తన�
శ��త్ మ�య� ప్ర��
�
�ా�న్ �లబ�ట�్ట����ంతట� ప్ర�జ��లను క���సుత
�ాసత ్�ా��, ఇ�ా్ల�క్ ధృకప్థమ���ట�్ల��లంట, ప్రపంచమం�� ఐకయ్ం�
ఉం�ేందుక�  మనం కృ�ి �ేయ��స్ ఉంట�ం��. ద్రవయ్ ప����షల� క�
ప్రపంచమం�� ఐకయ్ం�ా ఉం���. ��్వ��్చయ�త �ాయ్�ార మ ��య� �ా
�షయ�ల�్ల క��, ����� ��్వచ్చ మ��య� వలస����్ళ ��్వచ్ఛల �
ప్రపంచమ� ఐకయ్ం�ా ఉం���. సుహృ��భ్వ మ� ఆచరణ�త్మక ���న
�ర్ ణయ�లను వృ��ధ్ �ేసు���ా�. అప�ప్�ే ప్రపంచమ� ఐకమతయ్
ఉండగల�గ�త�ం��.  
అం�ే  �ాక�ం��, అట�వంట� �భజన ఐకయ్తక� మ�ర�నట�్ల�ా ఆయ
�ే�ాల�  పరసప్రం స�య సహ�ా�ాల� ఇ�్చ ప�చు్చ���ా�.
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�షయ�లను గనక ప��గణన ల���� �సు���, ప్ర� ే
� శమ� తన బ�ధయ్తన
గ���త్��� �జ
�
�న 
�
��య్య �����లను అవలం� నట్ ల��, ప్రసుత్త
��ల���య�నన్ �����ల, త�ా��ల�  పట�పంచల�ౖ  �ాం� �ామర�ాయ్ల�
మ��య� పరసప్ర ��రవ మ�ాయ్దల � ��ర�గ����. ఇ�� ఇ�ా్ల�క్ బ
అ�నపప్ట�,�
ఇ�ా్ల�క్ �ే�ాల� తమల � ��మ � ఐకమతయ్ం
ఉండల�క�� త���న్య� ��ను ��ల �����సత ూ్ �ెపప్క తపప్డం ల�ద�ార�
�జం�ా పరసప్రం సహక��ంచు��, ఐకమతయ్ం�ా ఉం�� ఉంట, ఇ�ా్ల�క
�ే�ాల�తమ అంతరగ ్త ఇబ్బందులను మ��య� అవస�ాలను �ార�ో్రల����
�
�త� ఉం�ే అవసర
తరచు�ా �ా�ా్చతయ్�ే�ాల స�యమ��ౖ ఆ��రపడ
వ�ే్చ�� �ాదు.
ఈ మ�టల��, ఇప�ప్డ� ��న, ప్రపంచమ�ల� ��ర్ఘ�ా�క �ాం � �ా్థపన
సంబం��ం�, �జ��న
� ఇ�ా్ల�క్ బ�ధనల గ���ం� మ�ట� బ�త���న్ను.
� మ��ి్ లమ ్ అ� � వయ్��త్ �క్క 
అ�న్ంట� కంట� మ�ందు�,�జ��న
మ��య� కర్మణ� ఇతర �ాం��ామ�క ప్రజలందర� సుర��తం�ా ఉంట�ర���
�ా్రథ�క��న మ
�
��య� ఆదయ్���న ఇ�ా్ బ�ధన. మ��ి్ లమ్ అం, ప�త్ర
ప్రవకత్ మహమ్మ �క్క �ర్వచనమ � ఇ��. ఈ �ా్రథ�క మ��
సుందర��న
� సూత్రమ�ను �నన్ త�ా, ఇ�ా్లమ ్ �ద ఏ�ై�� ఆ��పణన
�ా� ల��� �ి�ాయ్దును �ా� ఆ�ా��ంచగలమ?ఏ మ�త్రమ� �ేయజ�లమ�.
అ��య్యమ� మ��య� �ే్వషమ�ను �ాయ్�ిత్ �ేయ����� తమ మ�ట
మ��య� �ేతలనూ  ఉప���ం�ే�ార� మ�త్ర�� ���ర�్హల� ఇ� మ్
��సుత్న��. అందువల్ , ఒక  �ా్రంతప� �ా్థ� నుం�� �శ్వ�ా్థ� వ
�
్ ట్ల, ఎపప్ట���
అందర� ఈ బం�ార� సూ��్ర��� ల�బ� య�నన
మతపర���న ��ే్వ�ాల� ఉండ� ప���ి్థ�� మన ం చూడగలమ�. ఎపప్ట�
�ాజ��యపర��న
�  ఘరష్ణ �ా� ల��� అ���ా�ా�న్ ��ం��ల�� ఆ�ాం
�
�వకష్త �ా� ఉండదు. ఈ �జ���న ఇ �ా్
ఆ��రం�ా వర్ణపర�న
బ�ధనలను  గనక అనుస��ం�నట్ ల��, అప�ప్డ� �ే�ాల ల�ప, �ా��రణ
ప్రజ��కమ� తమ ��య� ఎదుట��ా�� హక�్కల� మ��య� మ�����ాలను
ప��ర��ంచు��గల�గ���ర�, మ��య� ప్రభ���్వల� క�� � ��ర�లంద��
ర��ం�ే తమ బ�ధయ్తలను �ర్వ��త్ంచగల�గ����.  
అంత�ాజ్� �ా్థ�ల� ప్ర� �ేశమ � పరసప్రమ� ఒక��పట్ల మ��
�జ��న
� �ానుభ�� మ��య� దయల  సూ్ఫ��త్�� క��ి ప � �ే�స్న
ఆవశయ్కత ఉం��.
99

ప్రపం సం��భమ� మ��య� �ాం� మ�రగ ్మ

�ాం��
��ల��లప్����� �ే�� ప్రయతన్మ� ల� అ�న్ప�
ఏర�పమ�ల�నూ  ఎట�వంట�  గర్వ��వమ�ను �ా� ల��� �యంతృత్
��ౖఖ��� �ా� చూ�ించక�డద���� ఇ�ా్ల బ���ం�ే మ��క మ�ఖయ సూత్రమ�.
ఒక నల్ లజ�� వయ్��త్ ��్వతజ��య����� అ��క�డ�, అల��� ��్వతజ�� వయ్��
నల్ లజ�� వయ్��త్�� అ��క�డ� �ాద� ��పప్�ా �ెబ ����ప�త్ర ప్రవక
మహమ్మ��స్ క�్చతం �ా �ే�ి చూ�ిం�� ఒకయ�రప �ేశసు్థడమ��
ఇతర �ేశసు్థ�� కంట, �ార� ఆ�ి్రకను్ల �, ఆ�ియను
్ ల �ా� ల��� ప్రపంచమ
ల�� ఏ  ���ా��� �ెం��న వయ్��త్�� �� క��� అ��క�డ� ల�����పప్�ాడ�
�ాడ�. జ��యత, వర్ ణమ� ల��� జ�� ����ల� ��వలం గ���త్ంప�క� మ�త్ర
ప��� వ�ాత్�. 
ఆధు�క ప్రపంచమ�ల� ఒక��ౖ మ��కర� ఆ
�
��రపడ�త���న్మ���
సతయ్మ�. ఈ ���ల�్ల య�రప్ ల��� య���ౖట �డ్ ��్టట్స్ వంట� అగ��
�
క��� �గ�� �ారంద����నూ  సంప�ర్ ణం�ా ����ా ఉంట� ఒంట��ా
��ంచల�వ�.  ఆ�ి్ర�ా ే�ాల� ఒంట
�
��ా మనుగడ �ా
�
��ం, అ�వృ��ధ్
�ెందల�వ�. అల��� ఆ�ియ� �ే�ాల�  మ��య� ప్రపంచమ�ల�� ఏ ఇతర
ప్రే
� శమ� క���.  ఉ��హరణక, � ఆ��్థక ప�
� �ి్థ� �క�ిం��లం, �ర�
అంత�ాజ్�య �ాణ�జయ్మ ���రప�టక� ఆస��త్ క��� ఉం. గత  ����ద్
సంవతస్�ాల��ా య�రప్ ల��� ప్రపంచమ� �క్క ఆ�సం��భమ�, ఇంచు 
�ంచు�ా, ����ప� ప్రపంచంల� ప్ర� �ేశమ � �క్క ఆ��్థక �
�
ప�ప్డ� అనుసం��న��� ఉం
వయ్���కమ��ా ప్ర���త�� ఎల� ఇ
�ె�యజ�సత ు్నన్ �ాసత్వ�� ఇందుక� సప్ష్ట���న ఉ�� ��ౖ ��చు్,
�ా�ీత ్�య రంగమ�ల, ల��� మ�� ఇతర ��ౖప�ణయ్ రంగమ�ల��ౖ
� �� �ాణ�సూ
మ�ందడ�గ� ��సత ు్నన్ �ే�ాల పరసప్రమ� సహక��ంచు���ా�స్
ఆవశయ్కత ఏరప్డ�త�నన్��
ప్రపం ప్రజల, �ాళ�్ళ ఆ�ి్ర�ా �ా���, య�రప్ �ా����, ఆ�ియ�
�ా���
� �, ల��� ఎక్క�� �ా��
� �, �ారంద���� భగవంత��ెన
ౖ  అల�్లహ్  ��పప్
���� శ��త్ �ామ�ా్థ�ల� ప్రా��ంచబ�
�
�్డయ�� �షయ మనం ఎల్ లప�ప్డ
గ�ర�త్ంచు���ా�. ఒక��ళ అందర� భగవంత���ే ప్ర�ా��ంచబ��
�
�ామ�ా్థ�లను మ�న�ా� ప్ర�జ��ల ��సం గనక ఉప���ం�నట్ల,
ప్రపంచమ� ఒక �ాం� ��మం�, భ�తల  స్వరగ్ం�ా తయ�ర � �ావ���
మనం చూడగల�గ���మ�.
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ఏ�� ఏ��న
� పప్ట�,� అ�వృ��ధ్ �ెం�న 
�
�ే�ాల, తక�్కవ అ�వృ��ధ్ �ెం��
�ే�ాల ల��� అ�వృ��ధ్ �ెందుత�నన్ �ే�ాల ప���గ� � ల��� ఎదుగ�దలన
అణ� ��య����� గనక  ప్రయ�న్స , ఆ �ే�ాల  ప్రజల సర్వ��మ�
అ�వృ��ధ్�� అవ�ా�ాలను ఇవ్వనట్ల, అప�ప్డ� �సస్ం�ేహం�
ఉత�స్కతల� ���
� ��� �, అంత�ాజ్�య �ా్థ�ల � �ాం� మ��య� భద్రత
�ాడ� �ే�,ి అ��ా�ంతతను తపప్�స���ా �ాయ్�ింపజ��ాత్
మనం ఇతర�ల పట్ ల అ��య్యమ � �ేయ���న్ ల��� �ా�� హక�్క
బలవంతం�ా ల���్కవ���న్ స��ంచ�ాద��� �ాం�� ��ం��ం��ంచ �����
ఇ�ా్మ్ �క్క మ��క సూత్రమ �. అ�ే �ధం�ా మన స్వంత హక�్
మ��కర� ల���్కవ���న్ మనమ � అం��క��ంచక�డదు మ��య� ఇతర�
��సమ� ���� �ీ్వక��ంచ����� �ిదధ్పడక�డదు �ా్రయ�్చతత్
అవసర���న ��ట ����� తగగ ్ట�్ట�ా శృ��ం�న �ోషప���త చరయ్ ఉం��
ఇ�ా్లమ ్ బ���సుత్ం� అ�నపపట��,� ఒక��ళ  కష్మ�గ�ణమ � అ���� ఆ వయ్�
ప�నర�దధ ్రణక� ���� ���టట్ల�, అప�ప్డ� కష్�ంచడం గ���ం� ఆల�
�ేపట�్ట�. �జ���న మ��య� ప్రబల���న ఉ�ేద్�ాల� ఎల్లప�ప్డూ �����
పడ�����,స�ధయ్క� మ��య� �
� ర్ఘ�ా�క �ాం� వృ��ధ్�� ��డప్�అ���,
ఈ ���న �ాసత ్వం�ా ఏ� జర�గ���ం�? ఒక��ళ  ఎవ����� ఏ�ై�� తప�ప్క�
ల��� అ��య్య���� గనక �ాలప్��నట్ల, అప�ప్డ� బ���త�ల� ప���త్�
తప�ప్క� �ం�న మ��య� �ాసత్వం�ా తమక� జ����న అ��య్యమ� కం
ఎక�్కవ�ా ప్ర��ారం �ర�్చ��వ����� ప్రయ�న్�
ఈ ���ల�్ల �ాసత్వం�ాజ�్ర��ల్ మ��య � �ాల�ీ్థ�� �ే�ాల మ
ఉధృతమవ�త�నన్ ��ాదమ�ల� క�్చతం�ా ఇల�ంట� ప���ి్థ��� మ
చూసుత్��న్మ� �ా�� అంతరగ ్త వయ్వ��ాల�్ల జ�కయ్ం �ేసు��ంట���న
�ాదన ఉనన్పప్ట��� క�, �ి��య�, ��య� ల��� ఈ�ప�్టల�� ప���ి్థత�
గ���ం� అగ� �ాజ�య్ల �ా�� ఆం�ోళనను బ��టం�ా�� వయ్కత్పర�సుత్��
ఇం�ా,�ాల�ీ్థ ప్రజల� ఆం� ోళన �ెందుత�నన్ంత సహజం�ా �ార� ఆం�ోళ
�ెందుత�నన్ట�్ల�ా క��ిసుత్��న్ర�. ద్వంద్వ ప్రమ�ణ�ల� అభయ
మ��య� మ��ి్ లమ ్ �ే�ాల ప్రజల హృదయ�ల ప్రపంచ అగ� �ాజ�య్లక
వయ్���కం�ా దుర�్బ��ధ్ � ��ం�ేందుక �ారణం అవ�త�నన్ట�్ల�ా
అ��ి�త � ్ం�. ఈ ��పమ� మ��య� �ే్వష ���ాల� అతయ్ంత ప్రమ�దకర
మ��య� ఏ సమయమ�ల� ��ౖ�� ���ె��్క �� �్ఫటనం �ెందవచు్
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��� ఫ�తం ఎల� ఉండబ� ��ం��? అ�వృ��ధ్ �ెందుత�నన్ ప్రపం���
ఎంతట� ���శ���న్ క���ంచ బ ���ం�? �ార� క�సం  �ల�ొ క�్క�� గల�?
అ�వృ��ధ్ �ెం�న 
�
�ే�ాల� ఎంత��రక� ప్ర���తమవ��? ఇట�వంట� 
ప్రశన్ల�న్ంట��� సమ�����ల� ఆ �ేవ����� మ�త్ర�� �ెల�సు. ��న
ప్రశన్లక� జ�ాబ�ల� �ెపప్ల, మ��వ్వర� క��� �ెపప్ల�ర�. ప్రపంచ �ా
�ాడ� �� త�ంద���� మ�త్రం మనం క�్చతం�ా ���ంచవచు్
��ను ప్రేయ్�
� � ఏ �క్ �ే�ా��� మదద ్త�� �ా� అనుక�లం�ా �ా� 
మ�ట�్లడడ ల�ద���� సప్ష్టం �ేసుత్��న్ను. � �ె�ాప్లనుక�ంట�న��
ఏ�టంట�, అ�న్ ర��ాలల�� క��ర��్వల, అ�  ఎక్కడ���న్ స�� 
దుష్కృ��య్లను �ేసుత్నన్�� �ాల�ీ్థన్, ఇజ�్ర��ల్ ప్ర, ల��� మ��
ఇతర �ేశ  ప్రజల� అ� 
� ����� ��త త్మ � ల�క�ం, �ాట�� సమ�లం�ా
�ర�్మ�ం, తకష్ణం ఆప � �ేయ�� క�
� ర��న
�  చరయ్ల� �ాయ్�ించునట�్ల
అనుమ���త , ప్రసుత్త ఆ��్థక సం��భమ� సృ�ి్టసుత్నన్ ఇబ్బందుల 
ప్రజల� త్వరల��� మ �� ��టంత�ా �ే్వషజ�్వలల� ర�, ప్పంచమ�
���త్�న్ ద��ం����ాత్� �ాబట�్ట�ాట�� ఆప� �ేయ అం�ే  �ాక�ం��,
�ా�� వయ్వ��ాల�్ల �ార� మ��ంత భయంకర �ి్థ�� ఎదు��్కంట�ర�. 
క�సం ఊ��ంచల�నంత�ా ఎనల�� �ా్రణనష్టమ� జ���� అవ�ాశం ఉంట�ం��
అందువల్ , ��ండవ  ప్రపంచ య�దధ్మ�ల� ఎవ����ే �����ా నష్ట��వ
జ����ం�ో , ఆ  య����ియన్ �ే�ాల� �ా�� గతం నుం� �ా�ాల� 
�
��ర�్చ�,
�ధ్వంసమ�నక� గ��� �ాక�ం�� ప్రపం���న్ ర��ంచడం �ా�� కరత్వయ ఇ��
�ేయ�����,� ��య్య���� అవసర��న �యమ�లను �ర�సూత్ �ా�
బ�ధయ్తలను �ీ్వక��ంచ����� �ిదధ్ప�� ఉండడం అవసరమ
ఎల్ లప�ప్ సమంజస��న
� మ��య� ��య్య��న 
�
�
� �ల� ప్రవ��త్ం���
అవస�ా�న్ఇ�ా్ గట�్ట�ా ����్క �ెబ�త�ం��. ఏ ఒక్క పకష్మ���
�  �ోరణ��� పకష్�ాతమ��ా వయ్వహ��ంచక�డ అ��
అనుక�ల��న
బ���సత ు్ం��. ఏ �ేశమ� పట్ల న�� ��ను అ��య్యమ��ా ప్రవ��త్ంచ���
ప్రయ�న్ం�నట్ల, అ�� ఎంతట��ె�
ౖ � ల��� ఏ  �ి్థ�ల���� అ��� అల�
�ేయ����� అంత�ాజ్�య సమ�జమ� అనుమ�ంచద�  తప�ప్ �ే�� �ాడ�
�ెల�సు ��గల�ా�. ఐకయ్�ాజయ్ స�� �క్క సభయ్�ే, య����ియన్
య��యన్ నుం�� ప్ర�జనం ��ందుత�నన్ �ే�ాల� మ��య�  అగ��ాజ�
�క్క ప్ర��వమ��� �ా�� �డన ఉంట�నన్ �ే� ల��� అ�వృ��ధ్ �ెంద�
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�ే�ాల�  ��ౖతమ� కల�ి కట�్ట�ా ���� అం��క��ం�నట్ల,� అప�ప్�,
అప�ప్డ� మ�త్ర�� ప్రపంచ �ాం� ఆ�రభ్�సుత్
��ౖ�ా, ఒక��ళ ఐకయ్�ాజయ్స��ల� �ట� అ���ారమ� క���య�నన్ �ే�ా
తమ చరయ్లక� ���� బ�ధయ్త వ��ం���స్ ఉంట�ంద� గనక గ���త్�����ే 
మ�త్ర��జం�ా ��య్య��న్��ల���ప్ నట్లవ�త�ం�ాసత ్�ా��, ��ను మ�� 
అడ�గ� మ�ందుక� ���,ి �ట� అ���ారప� హక�్క ఎపప్ట�� � �ాం � �ా్థపన
�ల� కల�గ జ�యదు ల��� �ానుక�ల పరచద� �ెపప్గలను. ఎందుకంట�
అ�న్�ే�ాల� ఒ�� �ధ��న సప్ష్టతల
�
� ల�వ�. ఈ ఏ�� �� �ా్రరంభమ
�ాయ్�ిటల ్ ��ల్ వదద్ ����ం ��న �ాజ��య ��తత్ల� మ ఐకయ్�ాజయ్స���
�ెం�న
�  ���న ���్ణతల�� మ�ట�్ల��నప�ప్డ� �� ఈ అం�ా�న్ ఇంతక�
మ�ం�ే  ����్క��న్ను. ఐకయ్�ాజయ్ స�� �క్క ��ట�ంగ్ చ��త్ర
మనం చూ�ినట్ ల��, అణ� ��యబడ�త�నన్ �ా��� ల�
�
�� సర�న
మ�రగ ్మ�ల� నచు��ంట�నన్ �ా��� స�యమ� 
�
ేయ
�
����� �ట�
అ���ారమ�ను  ఎల్ లప�ప్డూ ఉప���ంచల�ద� మనక ��ెల�సుత్ం�
�ాసత ్�ా��, ���న్ సంద�ాభ్లల� క��రత్వ చ ��ారణక� �ాక�ం��,
�
అందుక� స�యమ� �ే�ి సహక��ంచ����� �
ట� అ���ారమ�ను 
దు��్వ��గమ� �ేయ���న్ మన ం చూ�ామ� ఇ�� �����ట�్న�� �ాదు 
ల��� ఎవ్వ��� �ె�
�
��� �ాదు. అ��కమం�� �ాయ్ఖ�య్తల ���్లషక�ల�
బ��రంగం�ా�� ��
� గ���ం� �ా్ర�ార� ల��� మ�ట�్ల��ర�
సమ�జమ�ల� �ాం���సం �జ���  మ��య� ��య్య సూ��్రల��
�ెల��ంప� �ేయక�ం��,ప్ర� ఒక్కర� తమ ������న్ అణ���య��
అవసరం  ఉంట�ంద���� ఇ�ా్మ బ���ం�న మ��క  సుందర��న
� సూత్రమ�.
�జ��న
� మ��ి్ లమ�ల� ఎల్లప�ప్డూ ఈ సూత్రమ� �ద�� ప� �ే,
మ��య� ఎవ����ే  �ేయల��ో �ార� ప�త్ర ప్రవకత్ మహమ్మ ��స్ �ే �వ
��ాట్ లక� గ�రయ�య్ర ఇ�ా్ల�య్ గత చ��తర �ె�యజ�సుత్ం��
్
ఇం�ా, ఈ
���న, దురదృష్టవ�ాత� , ఇ�� ఎల్ లప�ప్డూ జరగటం ల�దు. �ాం�
��ల��లప్����� పంపబ��న ౖ
� ��య్ల � ల�� ���ౖ�క�ల ��ౖత
�
మ � �ా�� ప్రకట
ల��య్లక� �ర�దధ్ం�ా తమంతట ��మ � � ఇా్టను�ారమ� �ా వయ్వహ��
ఉదం��ల�  ఉ��న్�.ఉ��హరణక�, ���న్ �ే�ాలల� ��ే� �ౖ�క�ల, �ా��
�
బ���త�ల  మృత�ే�ల  పట్ ల అతయ్ంత �ాయ్దకర ���ల� బ���కర��న
�ధం�ా
ప్రవ�త్ం�
�
�ర� ఇట�వంట�  మ�రగ ్మ�ల� �ాం� �ా్థప
�ాధయ్మవ�త�ం�? అట�వంట�  ప్రవరత్న పట్ల ప్ర�� ��య ��వలం ప్ర
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�ే�ా��� మ�త్ర�� ప���తం �ా��రదు. ప్రపంచమంతట� ��� గ�ర�త్
ప్రద��్శతమవ����
సహజం�ా, మ��ి్ లమ�లను అ��రవప��,ఇ�ా
��
్ మ్ �క్ క బ�ధనలక
వయ్���క�న
� పప్ట��� క��� మ��ి్లమ్ �వ్ర�ాదుల� ���� అవ�ా
�సు��ంట�ర�, త��్వ�ా ప్రపంచ �ాం� పట�పంచలవ�త�ం��. ప���త్�ా
�షప్కష్�ాతమ �న ��, �ా్వర ప్ర�జ��లక� అ�తం�ా అణ
��యబ��న�ా���� మ��య� అణ����న
ి  �ా���� క��� స�యపడ�త�,
అ�న్ శతృ��్వలనూ ����ట�్టనట్ల��ే మ�త్ర�� �ాం�� ��ల��ల న�
ఇ�ా్లమ ్ బ���సుత్ం అ�న్ ప��లక� ఒక సమ�న �
� ��కను మ�య�
�
తగ�
�ా్థ���న్ ఇవ్వగ నప�ప్�ే �ాం� �ా్థ�ించబడ�త�ం��
సమయమ� తక�్కవ�ా ఉనన్ందువ , ��ను  ��వలం  మ��క అంశం 
గ���ం� ప్ర�ాత్��ాత. అ��, ఇతర�ల  సంపద మ��య� వనర�లను �ే్వష
��వమ��� చూడక�డద� ఇ�ా్లమ్ బ���సుత్ం��. ఇతర �ల ��త�త్��ౖ మనం
పడక�డదు. ఎందుకంట�, �ాం� �ఘ������ ఇ�� క��� ఒక  �ారణమ�.
ఒక��ళ ధ�క �ే�ాల�  గనక, తమ స్వంత ప్ర�జ��లను ఈ�ేర�్చ��వ
��సం తక�్కవ అ�వృ��ధ్ �ెం��న �ే�ాల సంపద ల� వనర�లను 
�ోచు��వ����� ప్రయ�న్ం�నట్ల, అప�ప్డ� సహజం�ా�� అసహనమ�
�ాయ్�ిత్ �ెందుత�ం�� స���న
� ��ట, అ�వృ��ధ్ �ెం�న 
�
ే�ాల� స్వలప్��
�
మ��య� సమంజస��న
� ���త్�న్ �ా����వలక� ప్ర�ఫలం�ా �సు��వచు
�
�క్క �
అల�, అ��క ��గం వనర�లను అ�వృ��ధ్ �ెంద� ే�ాల ప్రజల
ప్రమ�ణ�లను ��ంచ����� �����ం���. అ�వృ��ధ్ �ెం��న �ే�ాల ల��ా�
తమ �ా్థ�� ��ంచు��వ����� ే
� � ప్రయ�
�
�న్లక� స�యం �,
ప���గ�ం�ేట్ �ల�ా �ాట�� అనుమ�ం���. ఎందుకంట, అప�ప్�, అంట�
అప�ప్డ� మ�త��  �ాం� �ా్థపన జర�గ�త�ం��. ఆ �ే�ాల  ��యక��్వల�
�జ����ా ఉండక�� �ే, అప�ప్డ� �ా�ా్చతయ్�ే�ాల� ల��� అ�వృ� �ధ్ �ెం
�ే�ాల�, తమంత  ��మ��ా పరయ్����ం, ఆ �ే�ా���   స�యమ� �ేయడం 
��్వ�ా ఆ �ే�ా�వృ��ధ్�� �ేయ�త��ా్వ�
��నుఇం�ా �ెప�ప్క� � ��ాలంట� అ��క ఇతర �షయల�  ఉ��న్�.
అ��ే  సమయ���వమ� దృ�ా్ట, ��ను  ��వరక�  ��ను  �ె�ిప్న ���న
అం�ాల�� ప���తమవ���ను. ��ను ఏ �షయ�ల��ౖ�ే �వ��ం���� అ� 
�జ��న
�
ఇ�ా్లమ ్ బ�ధనల�. తపప్క�ం�� � మనసుల�్ల ఒక ప
ఉద�ంచవచు్, ��� గ���ం� � కంట� మ�ందు�ా�� ప్ర�ాత్��ాత్ను. 
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�జం�ా �జ��న
� ఇ�ా్లమ ్ బ�ధనల� అ�, మ��ి్ లమ సమ�జమ�ల���
ఎందుక� అ�న్ �భజనల� మ��య� ర�గ్మతల ���ల��� ఉ��? అ�
�ర� అడగవచు్చ.
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జ �క్క మ�లప�ర�ష�డ� మనం
�శ్వ�ిం�ఒక సంస్కరత�ా�ా�స్నఅవస�ా� ����్కంట� ��ను ����� ఇంతక� 
మ�ను�� సమ���న���్చను. ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ జమ అ�న
��మ�, ఈ �జ��న
�  బ�ధనలను  మ�క�  �ాధయ్��నంత ఎక
�
�్కవ మం�
���తలక�  �ె�యబరచ����� ఎల్ లప�ప్డూ ప్రయ�న్సూత్�� ఉంట�మ
సమసయ్ల గ���ం� �ర� క��� � స్వంత ప్ర�� �త వలయ �ల ల�
అవ�ాహన ��ం��ం��ంచ����� ప్రయ��ల�  �ేయ�ల�, అందువల్ ల
ప్రపంచమ�ల�� అ�న్���ాల�్లనూ �ాశ్వత �ాం�� వృ��ధ్ �ేయవచ �
అంద��� అభయ్��్థసుత్��న్
ఈ ప�ల� మనమ� �ఫల��న
� ట్ ల��, ప్రపంచమ�ల� ఏ ఒక్క ��గమ
క��� భయ�నక య�దధ ్ ��ఘ�ల� కమ�్మ��క�ం�� మ��య� య�దధ్ �ధ్
ప్ర���ాలక� దూరమ��ా సుర�తం�
�
ఉండజ�లదు. ప్రపంచ ప్రజల� త
�ీ్వయ ప్ర�జ��, ఆ�ాంకష్లక� అ�తం, జరగబ��� �ధ్వంసమ�
నుం�� ప్రపం���న్ ర��ం�ేందు��� తమ గ��లను �పప్గ���ల� �ై
వంత�లను  �ేయ�ల� సర్వ�ాయ్�ి భగవంత�డ�న అల�్లహ్ ��ను
�ా్ర��్థసుత్��న్ ��ట� ప్రపంచమ�ల� అతయ్��క శ��త్వంత���న �ే�ాల�
�ా�ా్చతయ్ �ే�ాల� గ���త్ంప� క���య���న్�. అంద , అంద��కంట� క���
ఈ ��లక �షయ�ల��ౖ తకష్ణం అతయ్� �క �ా్రమ�ఖయ్తను ఇవ్వడం �ా�� 
�వర�ా, ఇక్క��� వ
�
�,��ను  �ె�పి ్న �షయ�లను ���ందుక� � 
అమ�లయ్��న సమయ
�
��న్ ��ట��నందులక� మ��క్కమ�ర� �
అంద���� ధనయ్�ా��ల� �ె�య జ�సు��ంట���న్ను
అల�్లహ్ �మ�్మలను ఆ�ర్వ��ంచు �
అ��క ధనయ్�ాదమ�ల.
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మ��ి్ లమ�ల�ప�్చమ

సమ�జమ�ల�ఇ����� గల�ా?

��ి్మల� ్ల�-రహమ��ర-ర��మ-అల�్ల
��ర�న,అనంత కర�ణ�మయ�డ�, అ�ార కృ�ా�ల�డ�.
�ి్రయ�� ప్రేయ్క అ�థుల�
�
— అసస్లమ� అల�ౖక�మ వ 
రహమత�ల�్�� �ా బరకత�హ� — అల�్ల �క్క �ాం� మ��య�
�
�� ఉండ��ాక.
ఆ�సుస్ల� � అంద��ౖ స
అ�న్ంట�కంట మ�ందు�ా, మ� ఆ�్వ���న్ మ�న్ం� ఈ సమ����ా�
�జ���న అ�థులంద���� ��ను కృతజ్ ఞతల� �ె�యజ�స ��ంట���న్ను. �ల�
��ల� మం���� మ� సమ�జమ��� బ��ా ప��చయం  ఉం��, ల��� అహమ��
మ��ి్ లమ�ల�� �ాత బం��ల� ల��� ��న్హం ఉంట�ం��. ��వలం ఇట�వల�� మ
ఆహ్మ��య సమ�జమ��� ��తత ్�ా ప��చయమ� ఏరప్��న �ార� ఇపప్ట�
జమ�త్ గ���ం� మ��ంత �ెల�సు���ాల�� ఆస��త్�� క���న ఆ�ాంకష్న
హృదయమ� �ం�� �ంప���� ఉ��న్ర� ��క� �ెల�సు. అహమ��
మ��ి్ లమ�ల�� సమ���శం �ావడంల� �ా� మ��య� �ా���� సంప్ర��సూ
ఉండడంల� �ా�  మ��య� �ా���� క��ి మ�దులక� ��ళ్ళడంల� �ా�
ఎట�వంట�  ప్రమ�దమ� ల��� మ�ప�ప్ ల�ద� �ర� నమ�్మత���న్ర
అంద�� �జర� ఋ�వ� �ే�త � ్ం��.
��ట� �ా��వరణమ�ల�  ఎక�్కవ �రత ్ల� మ�య� �
�
�
� ��కల� ఇ�ా్ల
గ���ం� ప���త్�ా వయ్���కం�ా వసూత్ ఉండడం  , మ��ి్ ల��తర�ల�ౖన �ర,
ఒక అహ్మ�� మ�దును  సంద��్శం నట్ ల��, అ�� ��ల�ర�ాల 
ఇబ్బందులక� ల��� ��పప్ � జరగ����� �����సుత్ంద� ఎం��
సుల�వ��ా ఆం�ోళను  ��ంచుక�ంట�ర���� �ాసత ్వం. అ�నపట��,� ��ను 
�ె�పి ్నట�్ల, �ర� ఈ �ారయ్క�మ���� �జర� �ావడం ��్వ�ా అహమ�
మ��ి్ లమ�ల వల్ ల ���� భయం ల�ద, �ా��� ఒక  మ�ప�ప్�ా �ర�
ప��గణ�ంచడం ల�ద�  �ెల���త ్ం��. �ర�  అహమ� మ
�
��ి్లమ�లక� �ల�
ఇసుత్��న్, �ా��� నమ్మకసు్థల�ౖన �ా���ానూ మ��య� � వంట� మ��య
అ��క  ��గం  ప్రజల వల� మ�ాయ్ద క���న �ార��ా ���సుత్��న్ర�
�ె�యజ��త � ్ం��. 
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ఈ మ�టల� అంట�నన్ప�ప్, ఈ ���న ఇక్క��� వ
�
�్చనపప్ట��� క�
�ల� తక�్కవ సంఖ�య్క�,ఇల� �జర�నందుక�  ఎం�� ��ంత  �ెడ�
పరయ్వ�ా��ల�ంట����న�
ఇం�ా అనుమ���లక�
మ��య�
ఆం�ోళనలక� ��వ� ఇవ్వగ���న అవ�ా�ాలను  ��ను తక�్కవ�ా అంచ��
��యల�ను. �వ్ర�ాద � �కడల� ల��� మ�����ాల� గ���న �ా�� ప్రక్
��మ� క�ర�్చ��న్మ � �ర� భయప�ే ఆ�ా్కరమ�ం��. ఒక��ళ �
ఎవ����
� � అట�వంట� భయ�ల� గనక ఉనన్ట్ల�, తకష్ణం � మనల�్ల�
�ాట�� ���యం��. ��మ� ఈ �షయం�ా అతయ్ంత �ఘ� క��� య�ంట,
ఒక��ళ అట�వంట� �వ్ర�ాద వయ్��త్ ఎవ��� ఈ మ�దు ల��� మన �ా్రంతం
ల���� ప్ర���ం�ే ప్రయతన్ం గనక �ే�ినట్,ఈ భవనం  నుం�� తకష్ణ�
పం�ి��
�  చ
� రయ్లను �ేపడ��మ� భ���ా ఇసుత్��న్ను. �ాబ, సుర��త 
ప్రే
� శమ ల�ఉ��న్మ� �ైరయ్ం�ా ఉండం��
�జం�ా��, ఆహ్మ��య మ��ి్ లం జమ�త్ అ��, ఎవ���
� � ఒక సభ�య్డ� ఏ
సమయమ�ల���ౖ��, ఎక్క�ై�� �వ్ర�ాద చరయ్లక� గనక �ాల��,
�యమ�లను  ఉల్ లం��ం��, ల��� �ాం��� �ఘ�తం క���ం���, �ా���
జమ�త్ నుం�� బ��ష్క��ం�ే కట�్ట� �ట్ట���న �� �యమ �ల� క���న
సమ�జమ�. అకష్�ాల ‘�ాం�’ మ��య� ‘ భద్ర’ అ� అర్ థం వ�ే్ ‘ఇ�ా్ల’
అ�� పదమ� పట్ ల ��మ� సంప�ర్ణ���న ��రవమ��� ఉ��న్మ� �ాబ,
అట�వంట�  గట�్ట చరయ్ �సు��వ����� ��మ సర్వ�� కట�్టబ� ఉ
�
��న్మ�
‘ఇ�ా్ల’ అ�� ప����� మ� సమ�జమ� �జ���న �ా్ర��ధయ్మ � వ����త్ం�
ఇ�ా్లమ్ �క్క �జ�� �న ణను �ాసత ్వం�ా ����ప� 1400 సంవతస్�ా
���త��, ఇ�ా్లమ ్ �క్క మ�లప�ర�ష�డ� ప�త్ర ప్రవకత్ మహమ్మ
��పప్ ప్రవచనమ�ల� మ�ందు�ా� �����్క��న్ మ��ి్ లమ�లల� అ��క
సంఖ�య్క�ల� ఇ�ా్లమ్ �క్క �జ���న మ��య� ప���దధ్���న బ�ధ
మర��� �� సమయమ� వసుత్ంద� ఆ ప్రవచనమ�ల��త్ర ప్రవక సల్ ల,
�ె�ాప్ర�. 
ఆ  ప్రవచనమ� ప్ర�ార, అట�వంట�  సమయమ�ల�, ప్రపంచమ�ల�
�జ��న
� ఇ�ా్లమ ్ �క్క ప�నః�ా్థపన ��సం అ, సంస్కరత్ మ�ీహ
మ��య� మ���ద్ అ�� ఒక వయ్� �త్� పం�ి�ాత్డ� �ెపప్బ��
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ్ జమ�త్ అ�న �, ఆ ��పప్ ప్రవచనమ�న
�జం  �ేయ�టక�  పంపబ��న వయ్��త్�ా మ � సమ�జప� మ�లప�ర�ష�డ
ఖ���య�న్ �క్క హద్రత్ ��ాజ్ గ�హ్ద్ అల�ౖ��సస్ల� అ�
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�శ్వ�ి�ాత్మ�. అల�్లహ్ ద , ఈ సమ�జమ� బ��ా �క�ిం�,
ప్రపంచమ�ల�� 202 �ే�ాలక� �సత్��ం�ం��. ప్ర��ేశమ�ల�నూ అ
రం�ాలక� మ��య� అ�న్
��ా్వ�ాలక � �ెం��న �ా్థ�క ప్ర
అహమ��యయ్త్ ను �ీ్వక��ం��ర
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ�ల��ా ఉండడ�� �ాక�ం�, �ార�, తమ తమ
�ే�ాల �క్క �జ��� గల ��ర�ల�� �ా�� �ాత్రను �� �ిసత ూ్��
ఉంట���న్ర�. ఇ�ా్లమ్ పట్ల మ��య� �ా�� �ేశమ� పట్ల  �ా�� ��్రమ
ఎట�వంట� ��ౖర�ధయ్మ� �ా� ల��� ��ాదమ� �ా� ల�వ�. �ాసత్�ా�, ఈ
��ండ� �శ్వస�యతల� ఒక ����� మ��కట� మ���ప� అనుసం
�
��న���
ఉ��న్�. ఎక్కడ ��ాసం ఉంట��, ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ�ల, �ేశం 
అంతట� చట�్ట�న్ ��ర�ం�ే �బదధ్త గ���న ��ర�ల��ా ఉంట���న్
ఈ సుగ�ణ�ల�న్ గణ�య���న సంఖయ్ల� మ � జమ�త్ సభ�య్
ఉంట�య� ��య� మ�త్ర���� సం�ేహం ల�క�ం�� ��ను క�్చతం�
�ెపప్గలను.ఎందువల్ ల నన�, ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ�ల� ఒక �ేశమ� నుం��
మ�� �ే�ా��� ఎప�ప్డ� వలస �
� �్ళ� � ల�� � �ా్థ�కప్రజల� అహమ��
ల���� మ���న ఉదంతమ� ల�నూ, �ా�� ��తత ్ సమ�జమ�ల� ��త���
�� వ����� అహమ��ల�  ఎప�ప్డ� క��� ఎట�వంట� ఆం� ోళననూ
ఎదు��్కల�ద; ల��� తమను  �ీ్వక��ం�న �ే�ాల జ��య ప్ర�జ��లన
మ�ందుక� �సుక�����్ళ �సత్ృత అవ�ా�ాలల� తమ వంత � �ాత్ర
�� �ిం�ేందుక��ార� ఎప�ప్డూ భయపడల�దు.
అహమ��ల� ఎక్క���� ���్ళ�� అక్క�జ��న
� ��ర�ల ల��ా�� �ార� ఆ 
�ేశమ�ను  ��ర
్ ��ాత్ర�. ఆ �ేశమ � �క్క మం��� మ��య� ప����గ�
చుర��ాగ్ తమ  ����లను ���్చ�ాత్ర�. ఈ �ధం �ా ��ంచమ� ఇ�ా
మ�క� బ���ం�ం��. �జం�ా ��వలం  మ�టలల�  �ెపప్డ�� �ాక�ం�,
�ాసత ్వం�ా సంప�ర్ణ �జ����� మ��య � �వ�సుత్నన్ ���ౖ  సదభ్��త్�
ఆచరణ�త్మకం�ా ఉం��ల�అ�� ఉ�ో్బ��సుత్ం��
�జం�ా, ఒక వయ్��త ్ �క్క �ేశమ� పట్ల � �జ��న
� ఏ మ��ి్ లమ
క��� అత� ��ా్వసమ�ల� ��గ��న� ప�త్ర ప్రవకత్ �ా ప్ర�ేయ్ ��ం� �
�ె�ాప్ర�. �వ�సుత్నన్ �ే�ా�న్ ��్ర�ంచడ�� ఇ�ా్లమ ్ �క్క 
లకష్ణం అ�నప�ప, ఏ  మ��ి్ లం అ��� తన అ��ేయతను ఎల�
ప్రకట��ాత్డ � ల��� తన �ే�ా��� ఎల� �ో్రహం �, తన ��ా్వ�ా�న
మర��� ��డ�?. అహ్�� మ��ి్ లమ�ల �షయమ�ల, ��మ� �ర్వ��ం�ే
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��దద్ �ారయ్క�మ�ల , ప�ర�ష�ల���, మ��ళల���, �ిల్లల��� ల���
��దద్�ాళ్ళ��� స,
అందర� ల�� �లబ�� �ేవ��� �ా���ా ప్ర�జ్
�సు���ా�. ఆ  ప్ర�జ్ఞల� �ార ��వలం  తమ మతం  ��సం  మ�త్ర�� �ా,
తమ జ�� మ��య� �ేశం ��సం తమ �ా్రణ�లన, సంపదను, సమయ��న్
మ��య� ��ర�ా�న్ �ౖతమ� 
�
��య్గమ � �ేయ�������ను�ాడమ
ప్రమ�ణమ� �ే�ాత్ర�. �ాబట , తమ �ే�ా��� ��వ  �ేయ�ల� ప�ే ప�ే జ�్ఞపకం
�ేయబడ�త�నన్ �ర�,ల��� �ా�� ��ా్వసమ, జ�� మ��య� �ేశమ� ��సం 
అ�న ��య్�ాల� �ేయ����� ఎల్లప�ప్డూ �ిదధ్ం�ా ఉం��ల� ప�ే ప�ే ప్
�సు��బడ�త�నన్�ర�
-ఎవర�
ఎక�్కవ ��పప్ ��ేయ�ల��
����్కనబడ��ర?
ఇక్క జర్మ�ల, ఎక�్వ  ��గం  మ��ి్ లమ�ల� �ా���ా ్, ట��్క ల���
ఇతర ఆ�ియ� �ే�ాలనుం�� వసుత్ంట�ర, తమ �ే�ాల  ��సం  ��య్�ాల�
�ేయవల�ిన సమయం వ�్చనప�డ, �ార� జర్మ� ౖప� �ాక�ం
�
�, ��మ�
ప�ట�్టన �ే�ాల��ౖ� �గ�గ్ 
�
�ే�� అవ�ాశమ�ంట�ం�� క� అ�� ప్రశన ��ంద��
మనసుల�్లఉద�ంచవచు్చ.అందువల్ , ఒక వయ��త్ జర్మజ��యతను ల���
మ�� �ేశప� జ��యత��ౖ�� ��ం��నట్ ల��, అప�ప్డ� అతడ� ప���త్�ా ఆ �ే
��ర�డవ���డ� ��ను సప్ష్టం సూ
త ్�వ��సత ు్��న్. జర్మన్ ��ట�� ప్ర�
�ా్థవరమ� ��బ�్లంజ్ నందు ఈ ఏ�� �� �దట �్ల ��ను మ �ట�్ల��
సందరభ్ంల� ఈ �షయ��న్ ��ను సప్ష్టం �ే�ా ఇ�ా్ల� బ�ధనల 
ప్ర�ారమ, జర్మ, తన ��ర����ా మ���న ఒక వలస��ర�� స్వ�ేశమ���
ఒక య�దధ ్మ�ల� �ాల�గ్నవల�ి వ� , ఏ� జర�గ�త�ం�ో ��ను �వ��ం��ను.
ఒక��ళ వలస��ర�డ� తన స్వ�ేశమ� పట్ల �ానుభ� � ��వన�� గన
ఉం��, ��ను  జర్మ��� �� తల��ట� అవ�ాశమ� ల��� ప్రమ�దమ�
ఉనన్ట�్ల�ా ���ం�నట్ల, అట�వంట� వయ్��త్ తకష్ణ�� తన జ
��రస��్వ�న్ ల�� � వలస �ి్థ�� రదుద్ �ే�ంచు��� తన స్వ�ే�ా��� �
����్�.
అ�నపప్ట�,�
అతడ� అక్క�ే ఉం��లనుక�ంట,
అప�ప్డ�
ఎట�వంట��ై�� స��, �ేశమ� పట్ ల అ��ేయతను ఇ�ా్లమ్ ఎట�్ట ప���ి్థత�ల
అనుమ�ంచదు. ఇ�� సంప�ర్ ణ�న మ
�
��య� అసమ�న�న బ�ధన.
�
ఇ�ా్లమ ్ ఎట�్ట ప���ి్థత�ల�్లనూ �ర�గ�బ�ట� ప్రవ రత్, ల��� ఒక 
��ర�డ�, అతడ� జన్మతః ��ర��ై�� ల��� ��రసత్వమ� ఇవ్వబ��న �ా�ె,
తన �ేశమ�నక� వయ్���కం�ా క�ట్ర �ే�� �ోరణ�� �ా � ల��� మ�� ర�పమ
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ల�నూ  �� తల��ట్ట���న్ అనుమ�ంచదు ఒక వయ్��త్ తనను �ీ్వక��ం
� �� ల��� �� తల��� ్ట
ట , అతణ�్ణ ే
� శ�ో ్ర���ా�
�ే�ా��� వయ్���కం�ా ప� ే�ి
ప��గణ�ం�, ఆ �ేశప� చట�్టలక� అనుగ�ణం�ా ���ం���. 
ఒక మ��ి్ లమ ్ వలస��ర��� �షయమ�ల� ఈ ప���ి్థ� ��ల� సప్ష్
ఇ��త ్ం��. ఒక �ా్థ�క జర్మ� వయ్ ��త్ ల��� ఏ �ే�ా��� �ెం��న వయ్��,
ఇ�ా్లమ ్ మ���న్ �ీ్వక��ం� , తన ��పప్ �ేశమ� పట్ల సంప�ర్ణ��
��ేయతను చూ�ించడం తపప్ అత��� ల��� ఆ��క� మ�� మ�రగ్
ఉండద���� సుసప్ష్టమ�
���న సంద�ాభ్ల�్ల మ�� ప్రశన్ క��� ఉద�సు, అ�ే�టంట�:  ఒక 
�ా�ా్చతయ్ �ేశమ � ఒక మ��ి్లమ్ �ేశమ ��� య�దధ్మ� � ేపట�్ట, ఆ 
�ా�ా్చతయ్ �ేశమ�ల� ఉనన్ ఒక మ��ి్లమ్ ఏ చరయ్ �స?����� జ�ాబ�
�ెపప్����,� ��ను �ట్ట�దట�, మనం ఇప�ప్డ� మతయ���ధ్ల� ప���త్
మ����ి�� �న శకమ�ల� ఉ��న్మ� అ� మన సమ�జమ� �క్క మ
ప�ర�ష�డ�, �ా్రమ�ణ�క ���ిస్య�ఎఎస్ �ె�ిప్న మ�టలను ����్కన
ఉంట�ం��. చ��తర గమనమ
్
�ల� మ��ి్లమ�ల� మ��య� ఇతర మ��లక
�ెం�న
�  �ా�� మధయ్ య���ధ్ల� మ��య � ���ాట�ల� జ��� � �ాల�ల� ఉం�ే�
ఆ య���ధ్లల మ��ి్ ల��తర�ల ఏ���క లకష్, మ��ి్ లమ�లను ఊచ��త ���ి
ఇ�ా్లమ�ను త�దమ�ట�్టంచడ�� �ా ఉం�ే��.
ఇంతక� మ�నుప� జ���న
� య���ధ్లల, మ��ి్ లమ�ల� తమను మ��య�
తమ మ���న్ ర��ంచు��వడం తపప్ మ�� గతయ్ంతరం ల�� �ధం
మ��ి్ ల��తర�ల� �దట�� దూక�డ� చరయ్ల� �సు���� �ార�. అ�నపప్ట,
అట�వంట�  ప���్ థత
ి �ల� ఎం�� �ాలం ఉండవ, ఎందుకంట� ఈ ఆధు�క 
�ాలమ�ల� ఏ ప్రభ���ల� క��� ఇ�ా్లమ�ను ర�ప� మ��� ప్రయతన్మ�
య���ధ్లను ప్రకట�ంచడం ల��� దం�ెతత్డం వంట �� �ేయవ� �ా్రమ�
���ిస్య�ఎఎస్ �వ��ం��ర�.
పరసప్ �ర�దధ ్ం�, �ా�ా్చతయ్ మ��య� మ��ి్ల��తర �ే�ాలల� ఎక�
�ాట�ల�  ఎం�� మత  పర��న
� ��్వచ్ఛ క��ి��త్ం� అట�వంట� మత  ��్వచ్
ఉనన్ట ��ే, మ� జమ�త్ ఎంత�ా�� కృతజ్ఞత ఉంట�ం��. ���వల్ ల
మ��ి్ ల��తర �ే�ాలల� అహమ��  మ��ి్ లమ�ల�ఇ�ా్ల �క్ సం�ేశమ�
గ���ం� ప్ర��రమ� �ర్వ��ంచ����� �ల� కల�గ�త�ం��. �ాబట, ��మ�
�ా�ా్చతయ్ ప్రపం��, �ాం� మ��య� �ామర�ాయ్ల� అనబ� �జ���న
మ��య� సుందర���న ఇ�ా్లమ బ�ధనలను ప��చయం  �ేయగల�గ�
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త���న్మ�. ��డ� �ను � మ�ందు 
�
�లబ�� �జ��న ఇ�ా్లం గ���ం
�ెపప్గల�గ�త���న్నం, తపప్క�ం�, ఇ�� మత  ��్వచ్చ మ��య� పరమ
సహనమ� వల్ ల��. అందు,� ��డ� మత  య���ధ్ల గ���ం�న ప్ర�ాత్వన ల�ద
ఎక్క�ై�, అతయ్��క మ��ి్లమ్ జ���� ఉనన్�ేశమ�య� అతయ్��క �సత్
�
జ����  ఉనన్�ేశమ, ల��� ఏ  ఇతర �ేశ���
� �, ఒక  మ�ేతర య�దధ ్మ�ల
�ాల�గ్నన్ ట్ల��ే అక్కడ అట�వంట� ప� ��ి్థ� ఉతప్నన్మ� �ా
���సత్వ �ేశ����, ల��� మ�� ఇతర మ����� �ెం�న
�  �ేశ���
� �, ఆ �ే�ాల
ల�  �వ�సుత్న ఒక  మ��ి్ లమ ్ అట�వంట� ప���ి్థత�లక� ఎ సప్ం��ం��?
ఈ ప్రశన్క� జ�ా�వ్వ��,� ఒక వయ్��త్ క��ర��్వ��� �ా� ల��� అణ���త
�ా�  ఎప�ప్డూ సహక��ంచక�డద� ఇ�ా్లమ ఒక బం�ార� సూ��్ర�న
అం��ం�ం��. �ాబట�్, ఒక  మ��ి్ లమ ్ �ేశమ � క��ర��్వ��� �ా� ల�
అణ���తక� �ా�  �ాలప్��నట్ల,� ���� ���ి�య
� ��స ఉంట�ం��. ఒక
��స
� త ్వ �ేశమ� అల�ంట� క��ర��్వ�� � �ాలప్�, ���� క��� ���ి
��య��స్ ఉంట�ం��. ఒక ��ర�డ� తన స్వంత �ేశమ� క��రత్వమ � ల��
అ��య్యమ� �ేయక�ం�� ఎల� ఆపగలడ? ����� జ�ాబ� ��ల� సులభం.
��ట� ���న, �ా�ా్చతయ్ ప్రపంచమంతట� ప్రజ��ా్వమయ్ం ప� �ఢ�ల�.
��య్య��న్ ఆ�ం�ే ఒక ��ర�, తన ప్రభ�త్వఒక తప�ప్డ� మ�రగ్మ�ల
నడ�సుత్నన్ట�్ల�ా గమ�ం�నట్, అప�ప్డతడ� ప్రభ���్వ��� వయ్���క
తన గ���న్ ���ిం, తన �ేశమ� సక�మ���న మ�రగ ్మ�ల� నడచునట�్ల�
మ�రగ ్దర్శనం �ేయ��. ఒక ప్రజ� సమ�హమ� క��� ఈ ప� �ేయవచు
ఒక  ��ర�డ�, తన �ేశమ� మ��క �ేశమ� �క్క �ార్వ��మ����ారమ�న
ఉల్ లం��ం�నట�్ల�ా గనక గమ�ం�నట్ల, అప�ప్డ� అతడ� ��� పట్
తన ప్రభ�త దృ�ి్ట ఆక��ష్ం� తన ఆం� ోళను  �ె�యబర���. అల�
ఎల���తత్డం మ��య� �ాం�య�తం�ా � ఆం� ోళనను �ె� బరచడం 
అ��� �ర�గ�బ�ట� చరయ్ల� �ా� ల��� ���ా్కర చరయ్ల� �ా� �ా��రవ
�ాసత ్�ా��, అ�� � �ేశమ�పట్ ల �ర� వయ్కత్పర �ే �జ�� �న ��
అవ�త�ం��. తన �ేశమ� �క్క పర�వ� ప్ర� ష్టల� ��గజ�� ���వ���న��
అంత�ాజ్�య సమ�జమ� మధయ్న క�సం తప�ప్పట్ట���న్ �జ���న ��
ఎవ్వడూ భ��ం� స��ంచజ�లడ�. అందువల్ల�� తన �ేశమ � పట్ల ��
మ��య� ��ేయతను  ప్రద��్శంచ����� తన �ేశమ� �క్క జ�ాబ����
త���న్ గ�ర�త్ �ేసుత్ంట�డ
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అంత�ాజ్�య సమ�జమ, ��� సంస్ థలను బ� ్ట
ట
చూ� , ఒక �ేశమ� మ�� 
�ేశమ���ౖ అ��య్యం�ా ���� �ే,�� ఇతర �ే�ాల�న్ ఐకయ్�, ఆ  దు�ాక�మణ
�ే�ా�న్ ఆ�ాల� ఇ�ా్లమ బ���సత ు్ం�� ఒక��ళ ఆ  దు�ాక�మణ �ేశమ� తన
తప�ప్ను �ెల�సు��, ����� ఉపసంహ ��ంచు��ంట�, అప�ప్డ� ప్ర��ారమ
ి �� అవ�ాశమ��ా �స��� �����ౖ 
�సు��నుటక� �ా� ల��� ఆ  ప���్ థ
� ర���న �కష్ల� మ��య� అసమంజస���న �ర్ణయ�లను ర�దదదు.
క�
�ాబట�్, అ�న్ ప���ి్థత�లక ఇ�ా్లమ �ాధయ్��
� ప���ా్క�ాలను మ��య�
మ��ాగ్లనూ �ె�యజ�సుత్ం��. ఏ వయ్��త్ మ, �ేత�లల� ఇతర �ాం�య�త 
వయ్క�త్లందర� సుర��తం�ా ఉంట��� అత�ే మ��ి్ లమప�త్ర పవకత �ా
�ర్వ�ంయ���న్ర, �ాబట�్, �ర� �ాధయ్���నంత వరక� �ాం��
�ాయ్�ింపజ�య�� అ���� ఇ�ా్ల�క్ బ�ధ సుగంధమ�.
��ను ఇంతక� మ�ందు�ా�� �ె�ిప్నట�్ల, �ర� ఎప�ప్డూ క��రత్వ ల��
అణ���త చరయ్లక� సహక��ంచ క�డద�ఇ�ా్లమబ���ం�ం��. ఒక �జ���న
మ��ి్ ల, ��ను  �వ�సుత్నన్ ఏ �ేశమ�ల� న��� స, ��రవ��న
�
మ��య� హ�ం��తనమ��� క���న �ి్థ�� ��ంద����� ������� ��ల�
సుందర��న
�
మ��య� �ె���ౖన బ�ధన. �జ���  గ���న మం�
వయ్క�త్లందర� తమ సమ�జ�లల� అట�వంట � �ాం�య�త���న మ��య
గణ�య��న
�  వయ్క�త్లను క��� య�ం��ల � ��ర���వడంల సం�ేహమ�
ల�దు. ప�త్ర ప్రవకత్ �హమ సల్ ల మ��ి్ లమ� ����లక� మ��క 
�  బ�ధనను అం��ం��డ�. �జ��న
� నమ్మకసు్థ మం� మ��య�
అంద��న
�దధ ్�న
� �� ఏ�ై�� స�� ��� అ��్వ�ిం��� అతడ� బ���ం��డ�.
జ�్ఞనమ�నక ల��� ఏ�ె�
ౖ � స�� మం��� సంబం��ం�న �షయం గ���ం� తన
ప���ల�
� ��� వ��త , ఒక  మ��ి్ లమ ్ ���� తన స్వంత �ారసత్వమ
చూసు���ాల� అతడ� బ���ం��డ�.
�ావ�న, ఒక వయ్��త్ తన హక�్క�� క���న �ారసత్వమ �ను ��ం
��ాధ్రణ�, మం� ఎక్కడ���న్ స,�ె���ౖన సల�ల�  మ��య�
మం�తనమ��� ప్ర�జనం ��ం�ేందుక� మ��ి్ లమ�ల కృ�ి �ేయ�ల�
బ���ంచబ��ం��.
వలస��ర�ల� ��త��� �� వ���న్ గ���ం�న అ�క సం
�
ే
� �ల� ఉనన
ఈ తర�ణమ�ల�  ఇ�� ఎంత  మం� మ��య� క�్చత���న మ�రగ్దర్
సూత్ర���. �ా��� తమ  �ా్థ�క సమ�జ�ల కల�ప���� పరసప్ర ��రవ
మ�ాయ్దలను ��ం��ం��ంచు��వ����,� ప్ర� సమ�జమ, ప్ర� �ా్రంత, ప్ర�
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నగరమ� మ��య� ప్ర� ే
� శమ� �క్క మం� �షయ�ల గ���ం
��ర�్చ���ాల� మ��ి్ లమ�లక�బ���ంచబ� ఉం��. ఇ�� ��వలం ఊరక��
అట�వంట� �ల�వల  గ���ం� ��ర�్చ��వడం మ�త్ర� � �ా, అ��,ే �ాట��
తమ �ీ్వయ ����లక� అన్వ�ంచు��వ���� మ��ి్ లమ ల�తపప్
ప్రయ�న్ం��� ఈ మ�రగ ్దర్శకత్వమ� �జం�ా మనక� సంఘట�తత్
మ��య� పరసప్ర ��ా్వసమ� మ��య� ��్రమల సూ్ఫ��త్� ��ర�ప్త
�జం�ా, తన ��ా్వసమ� �క్క అవస�ాలను �ర�్చక�, తన ల���
మ�� ఇతర సమ�జమ�ల�� మం� అం�ాలన�న్ంట�� అవలం�ంచ�����
ప్రయ�న్ం�ే వయ్ కంట�, �ాం�� �శ్వ�ిం�ే �జ�న వయ్��త్ మ�
�
�వర�ంట?
అత�కంట� �ర
� ��ాగ మ��వర� �ాం� మ��య� భద్రత గ���ం� ��టగలర?
��డ� మనక� అందుత�నన్ సమ���రమ� ప్ర�ారమ � ప్రపంచమ� ���
�����క క��ా�మమ��ా మ����� �ం��. ఇ��, ��డ� అన�ా 1400 ఏళ్ళ ���తం
ప�త్ర ప్రవ saప్రవ�ం� �షయ��న్ �జం �ే�త్ం��. 
�
ప్రపంచమ� ఏకమ�
సమయమ� వసుత్ం�, అప�ప్డ� దూ�ాల�న్ త��గ్��� అద మవ���� 
�
�న మ
�
��య� ఆధు�క  సమ���ర ప్ర��యల
�
అ� ఆయన ప్రవ�ం��ర�. �గ
మ�లం�ా, ప్రజల� �తత్ం ప్రపం���న్ చూడగల���ర� ఆయన అ��న
�ాసత ్�ా��, ఇ�� ఆయన సు��ర్మ��ా �వ��ం�న ప�త్ర ఖు�ాన్ �క్
ప్రవచనమ�. ����� సంబం��ం�, అట�వంట�  సమయమ� వ�్చనప�ప్,
ఒక�� మం� �షయ�ల  గ���ం� మ��కర� ��ర�్చ��� �ాట�ం��ల, అ�ే 
�ధం�ా ��మ� ��ల�ప్�న మ�నవత్వ ఆ�ిత్� మ �్ళ సం�ా��ంచు���
ప�త్ర ప్రవ సల్ లంబ���ం��ర�. మ�� రకం�ా �ె�ాప్లంట, అ�న్ �ానుక�ల
అం�ాలనూ  ��ర�్చ��� �ాట�ం��, అ�న్ ర�ాల �ెడ� అం�ాలనూ దూరం�ా
ఉం��� అ� �ెపప్వచు్చ ఎవడ� మం�� ఆ�ా్వ��ం� �ెడ�ను వ��ల��ాత్�
�ా�ే �జ��న
� మ��ి్ లమ్ అ� �ెపప్డం ��్ప�త్ఖు�ాన్ఈ ఆ�ేశమ�ను
�వ��ం�ం��. �ట�న్ంట�� మనసుల� జ�్ఞపకం ఉంచు�, ��మ�, �ాం��
��్ర�ం�ే మ��ి్లమ�లను ల��� ఇ�ా్లమ్ ను భ��ంచజ�లమ� ల��� తమల�
�ీ్వక��ంచజ�లమ� ఏ �ేశమ� ల��� ఏ సమ�జమ� �ెపప్గల�గ�త�ం?
బ��్ లన
� ్ �క్క ��యర�ను కల�సు���� అవ�ాశం గత సంవతస్రం �
ల�ం�ం��. ఏ �ే�ా��� సంబం��ం�న ప్ర� మం� అం�ానన్��� స,
���� � స్వంత వయ్��త్గత ఆ�ిత్ ల��ా చూసు��ఇ�ా్లమ ్ బ����త్
�
అత��� �వ��ంచడం జ����ం��.
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అందుక� బదుల��ా, ఈ బ�ధన �ద�� �ర� ప� �ేయగ����ే  సర్వ
ప్రపంచమ� ��� �ేత�ల� క��ి �క� మద ద్త��సుత్ందనడంల� ఎట�వం
సం�ేహమ� ల�ద� అతడ� అ��న్డ�.జర్మ� ల�� ���న్ �ా్రం��ల�్ల త
జర్మ� సమ�జమ� ల���� కలప����� మ��ి్ లమ�లక��ా ల���ఇ�ా్లమ
క��ా� త��న �ామ�ా్థ�ల� ల�వ� ��ంర� �ెపప్�ా �నన్ప�ప్డ � ��ను ��ల
ఆశ్చరయ్��� �����ం��ను తపప్క�ం�, �వ్ర�ాదుల� ల��� ఉగ��ాదుల�
ప్రద��్శం� ఇ�ా్మ�నక�, ��వలం  జర్మ��� �ాద, మ�� �ే�ానన్��� ల���
ఏ సమ�జ�నన్��� క���టట�వంట� శ�త్ �ామ�ా్థ�ల
�
� లవ
� ������జం�ా,
అట�వంట� �వ్ర�ాద �ి�ధ్ం
� లక� వయ్���కం�ా మ��ి్లమ � �ే�ాలల� క��
గట�్ట�ా గళ���ేత్ సమయమ � తపప్క�ం �� వసుత్ం అ��� క���, ప�త్ర
ప్రవక sa,��్వ� �సుక��ాబ��న �జ��న
� ఇ�ా్ల, �జ��� గల  మ��య�
మం� వయ్క�త్లన ఎల్ లప�ప్ తపప్క�ం�� తన��ౖప�క� ఆక�ష్సుత్ం�
�
ఈ
శకమ�ల�, �జ��న
�  బ�ధనలను అం��ం�ేందు��� అల�్ల,ప�త్ర ప్రవ sa క�
��వక����ా �ా్రమ�ణ�క ���ిస్య�ను పం�ిం��డ�. అందుక�� అత
సమ�జమ� �జ��న
� ఇ�ా్లమ్ సం�ేశమ�ను అభయ్�ిసూత్ బ���సుత.
�జ��న
� ఇ�ా్లమ ్ సమ�జమ�ల���� అ��� క��ి�� జ�లద� ఏ 
ఒక్కర� ��య్యబదధ్ం �ా ����్కనల�ర�తం�ా సప్ష్ �ేసత ు్��న్ను
�జ��న
� ఇ�ా్లమ ్  �యమ�లను  మ��య� మం�త���న్�ాయ్�ింపజ�,
అ�న్ ర�ాల �ెడ�నూ మ��య� �ెడ� �ేయ���న్ �����సుత్ం� �. �ె
మ��య� క�
� రత్వమ� ఎక్కడ���న్ �ాట �� �����ం�� �జ��న
� ఇ�ా్లమ
మ��ి్ లమ�లక బ���సత ు్ం�� �ావ�న, సంఘట�తం  �ేయ�టల� �ఫలం 
�ావడమ���� అట�ం�, �జ���న ఇ�ా్మ సహజం�ా ఆ  సమ�జమ�ను  ఒక 
అయ�ా్కంతమ� ల��ా తన��ౖప�క� ల�గ�త�ం��. ఒక వయ్��త్ ��వలం తన ��
మ�త్ర�� �ాం�� ��ందడం ల��� ఆ�ాం��ంచడం ��సం కృ�ి �ేయడం
�ాక�ం��, తనక� ల��ా�� ఇతర�ల� క��� �ాం�� ��ం��ల�� ��పత్రయం��
ఇతర�లక� క��� �ాం�, �ామర�ాయ్లను �ాయ్�ిత్ �ేయ����� ప���త్�ా
వంత�  ప్రయ��న్ల � �ేయ�ల ఇ�ా్లమ బ���సత ు్ం�� ఈ ��ా్వర్ స్వ��వ��
ప్రపంచ �ాం� �ా్థపనక� మ�రగ్మ
అట�వంట� బ�ధనలను అ�నం��ంచక�ం��, అట�వంట� ���నమ�ను 
ఆ���ంచక�ం�� ఉం�ే  సమ�జమ� ఎక్క�ై�� ఉంట�ం�? క�్చతం�, ఒక 
మం� సమ�జమ� తనల� అ���� మ��య� �ెడ� �� కడలను 
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�ాయ్�ింపజ�య�ల� ఆ�ాం��ంచద, మ��య� మం�త���న, �ాం�� 
��ం��ం��ం�ే చరయ్లను వయ్����ంచదు.
�
మనం ‘మం�తనం’ గ���ం� �ర్వ�ం���స్ వ� ,��� గ���ం� వయ్��త్క
ల�  ఒక  మతపర���న వయ్��త్�� మ��య� మతపరం �ా � వయ్�� మధయ
అ��ా్రయ ����ల� క�్చతం�ా ఉంట� ఇ�ా్లమ ్ �ె��ప్ మం�తన
మ��య� ధర్మమ� అ�� అం�ాలల� ��ండ�ప్రశస త్���న �ధుల� ఉ��న్�. �
��్వ�ా మం�తనమ�నక� సంబం��ం�న ఇతర ర��ాల� ఉదభ్��ాత్�. 
స����న ��� �ేవ�డ�న అల�్హ్ ��య� మ��క ��� మ�న�ా����
�ేయ�న��. ఒక  మత వయ్��త్�� మ��య� ఒక మ�ేతర వయ్��త్�� మధయ్ ఒక
అం�ా��� సంబం��ం�న �ర్వచనమ�ల� �ే��ల� ఉంట��. మ�� �����
సంబం��ం�, అ�ే మ�న�ా���� �ేయ� ���ల� ఏ�  �ే�� ఉండదు. అల�్లహ�
సంబం��ం�న �ధుల� ఆ�ాధనక�  సంబం��ం�న�, అ�న్ మ��ల� తమ
అనుచర�లక� ఈ �షయం�ా ���ా���ద్శం �ే�ాత్�. మ�నవ�� పట్ల �ధుల
సంబం��ం�, ఆయ� మ��ల�, సమ�జ�ల�  ��ండూ  మ�న�ా��� �ట�  గ���ం�
అవ�ాహనను క�ప్ం���. మ�న�ా� పట్ మన �ధులక�  సంబం��ం�,
�వ�ాలను  ��ల� ల�త��ా ఇ�ా్లమ మనక� బ���సత ు్ం�� అ�న్ బ�ధనలనూ
ఈ సమయమ�ల� �ాట�ంచడం �ాధయ్మ� �ాక� �వచు్చఅ��,ే సమ�జమ�
ల�పల  �ాం�� ��ం��ం��ంచ����� అవసర��న
� ��ా ఇ�ా్లమ ����్కన ���న్
మ�ఖయ్���న �ధులను ��ను ఉదహ���ాత్ను
ఇతర ప్రజల మ�����ాలను �ర� తపప్క ��ర�ం� తగ� శ�ద
� �ల �ా��రణ �ామ��క  సమసయ్లక�
�సు���ాల� ఇ�ా్లమ బ���సత ు్ం��.�
సంబం��ం�, మత  సంబం��త  మ�����ాల�  మ��య� ఇతర�ల 
అనుభ�త�ల� �ే�� ఉంట��. ఒక  సందరభ్మ�ల, య�దుల 
సు�న్త��్వలను �ా�ాడ���,� ప�త్ర ప్రవ sa ఒక  య�దుక� మ��య�
మ��ి్ లమ�నక� మధయ్ జ����న �ాదనను తనక � �
� ���ం�న త�ా్య�దు
వయ్��త్ పకష్�� వ��ం��డ�. య �దు వయ ్��త్ �క్క మ���
��ర�ంచ�����,�
ఆఖ�� చట్టబదధ్ గ�ంధమ�ను �ె�్చనట�్ల�ా త
�ె��ినపప్ట��� క��, ��� కంట� ప�త్ర ప్రవ sa అ��క�డ� అ� �ా��ంచడం 
తగద� ప�త్ ప్రవక sa మ��ి్ లమ�� ��ాట�
్ ల ��ట�్టడ� ఇతర�ల  మ��
���ాలను ఈ �ధం�ా ��ర�ం�, సమ�జమ� ల�పల �ాం�� �ా్థ�ించ�����
ప�త్ర ప్రవ sa శ�దధ ్ �సు����న్ర�
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��ద మ��య� అణ�ా��న ప్రజల హక�్కల� �ర్చబ��ల�� ఇ�ా్లమ
�క్ మ��క ��పప్ బ�ధన.ఇ�� �ేయ�లంట, ప్రజల, సమ�జమ�ల��
అణ�ా��న వ�ాగ్ల �ామ��క �లకడ ��ర�గ�పడ����� అవసరమ��య్
అవ�ా�ాల ��సం అ��్వ�ిం��ల� అ�� బ��సుత్ం��. �సస్
�
�యల�ౖన ప్రజ
�
��ా్వర్థ���న ���ల� స�యపడ������ మనమ � కృ�ి�ేయ�� మ��య� 
�ధం�ానూ ఎపప్ట��� �ా��� � ోచు��వ����� చూడ�ాదు.
దురదృష్టవ�ాత� , ��ట� సమ�జమ�ల�  అణ�ా��న వ�ాగ్ల �ా����
స�యపడటం  ��సం  సృ�ి్టం�న పథ�ాల� ల��� అవ�ా�ాల, తరచు�ా
ఋణమ� ఆ��రం�ా ర���ం��ంచబ��్డ�. �ట� ����� �ె�్లంప�లల � వ��్
క��ి �ె�్లం���స్య�ంట�ం��
ఉ��హరణక�, ���య్ర�్థల� తమ చదువ�ల� ప���త్ �ేసు��వడం
స�యపడ�����, ల��� �ాయ్�ా�ాలను �ా్రరం�ంచ����� ప్రజ
�ాట�� �����
�ాపసు �ె�్లంచ����� �ా���
అప�ప్�సు��ంట�ర�.
సంవతస్�ాల, �వ���� ద�ాబ�ద్ల� క��� పడ�త�ం��. ఒక�ళ 
�
���న
సంవతస్�ాల � ��ాటం త�ా్, ల��� ఒక ఆ��్థక సం��భమ� ఏరప్��,
అప�ప్డ� అ� �దట అప�ప్ �సు��నన్  �ల� ల��� �ాధయ్��
� ే�
� ��ి ����� ప్రపంచమ�ల�� అ��క
అంతకంట� తక�్కవ �ా్థ�ల� మ�
�ా్రం��ల� ఆ��్థక సం��భంల � �క�్కక���� నప�ప గత  ���న్
సంవతస్�ల��ాఇల�ంట�  అసంఖ�య్క��న
� ఉ��హరణలను మనం  ప్రతయ్కష్
చూ�ామ� ల��� ���న్మ�.
ఇ�ా్లమ మ��ళలను స���న
�  ల��� సమ�న���న ���ల� చూడడం 
� ���� వయ్���కం�ా ేయబ
�
ే �ా
�
��రణ��న ఆ��పణ.
�
ల�ద��� �
అ�నపప్ట�,�
ఈ ఆ��పణ ఎల�ంట�  ప����� ల��� ఆ��రం ల����. ఇ�ా్లమ మ��ళలక�
మ�ాయ్దన, ��ర�ా�న్ ఇ�్చం; ఇందుక�  ��ను  ఒకట�  ల��� ��ండ�
ఉ��హరణల� ఇవ్వగలను.మ��ళను ఒక �ా్వ��నప� ఆ�ిత్�ా ల��� చ�ా�ిత్
మ�త్ర�� ���ం�ే ���ల�్తన భరత ్ తప�ప్�ా ప్రవ ��త , అత� నుం�� ���క�ల� 
�సు���� హక�్కను మ��ళక� ఇ�ా్లమ క�ప్ం�ం��.గ శ��బద ్మ�ల�
మ�త్ర�� అ�వృ��ధ్ �ెం��న �ే�ాల�్ల ఈ హక�్కను మ��ళలక� స���న �ధ
క�ప్ంచడం జ����ం��.
��ౖ�చు్
�
, ఇ�ా్ల, మ��ళలక�  సర�న �ా్థనమ� ల��� ��రవమ�
ల�నప�ప్డ� �ా��� �ారసత్వప హక�్కన ఇ�్చం��. క����ీ ఈ హక�్కను 
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మధయ్�� య�రప్ ల�� మ��ళలక� మ�త్ర�� క�ప్ంచడం జ����ం ఒక
వయ్��త్�� ఇర�గ� ��ర�గ��ా ఉం�ే హక�్కను క�ఇ�ా్లమఅందజ�సత ు్ం��
� ఇర�గ� �� ర�గ��ా ఎవర� ����్కనబడ���, �ా�� హక�్కల�
ఏ�ట�అ�� �షయం��ౖ  ఖు�ాన్ స�వర��న
�
మ�రగ ్దర్శ���న్ ఇ��త్ం
ఇర�గ��� ర�గ� �ార� అంట�, � ప్రక్కన క���్చ���, దగగ ్ర�ా ఉనన్ ఇళ,
�క� �ె��ిన �ాళ�్, �క� �ె�యక�� ���, � ఇంట� చుట�
్ట ఉంట�నన
నల��ౖ  ఇళ్ళ�ా��� �ర్చవచు్చ. ��� క��ి ప్రయ�ణమ� ే�� �ాళ్ళను క
�
�� ర�గ��ా���ా ����్కనవచు, ఎందుకంట�, ప్రయ�ణ �ాలమ�ల� �ా��
ట ���ద్ష �ారసులల� 
బ���గ�లను  మనం చూసు���ా�స్ ఉంట�ం�� �ాబ� ్ట
�� ర�గ��ా��� క��� �ేర్చవచు్చన� ఈహక�్క గ��� ప�త్ర ప్రవ సల్ ల
ఎం�� ఎక�్కవ�ా ���� �ె�ాప్ర�.�ాసత ్�ా��, ఇర�గ� �� ర�గ�న ఉనన్ వయ్��త్
ి
సుర��తమ��ా ఉండ� ప���్ థ� ఉనన
్ ట్ల, అత��� ఒక  నమ్మకసు్థ���
ల��� ఒక మ��ి్ లమ��ా ���ంచల�మ�ప�త్ర ప్రవ సల్ ల �ె�ప� ్టం దూరం 
వరక� ����్ళర��� గమ�ం
�
���స్న అంశమ�
బల��న వ�ాగ్ల� మ��య� �సస్�య�ల �ి్థత�లను ��ర పరచ
�����,� తమ �ధులను  �ర్వ��త్ంచడంల అ�న ప��ల� ఒక����కర�
సహక��ంచుక�ంట�, పరసప్రం మద ద్త�ను ఇచు్చ��వడం అవసరమ��
ఇతర�ల సం��మమ� ��రక�  ఇ�ా్లమ ఇ�్చ మ��క ఆ�ేశమ�. అందువల్ ,
తన ��� �ర్వహణక� మ��య� ఈ బ�ధనలను అమల పరచ�����,�
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ జమ,ప్రపంచమ�ల�� ��ద మ�య� అణ�ా
�
�న
�
వ�ాగ్ల� ఉనన్ �ా్రం��లల�  �ా్రథ�క మ��య� ఉనన్త �దయ్ను అం����
��మ� �ాఠ�ాలలను ���్మం, �ాట�� నడ�ప�త�, ఉనన్త �దయ్క� బ�ధ�
ర�సుమ�ల�  మ��య�   ఉప�ార ��త��లను అం��సత ు్��న్మ�. అందువ ,
అణ�ా��న వ�ాగ్ల�ార� తమ  స్వంత �ాళ్ళ� �ౖ ��మ� �ల�చు�� ప���ి
��ందగల�గ�త���న్ర�. 
�ర� �ే�ిన ప్ర�జ్ఞల ���ర���, మ��య� ��లను  �లబ�ట్ �
���ాల���� ఇ�ా్లమ ్ ఇ� మ��క ఆ�ేశమ�. మ��క���� �ర� �ే�న
ి
�
�ే �ాక�ం�, ఒక  ��ర����ా
�ా�ాద్��ల� క��� ఇందుల� �ే� ఉంట��. అం
తన �ేశమ� పట్ ల ఒక మ��ి్లమ్ వయ, ��ను  �ే�న
ి  ��ా్వస ప్ర�జ్ఞ
��ర��ర�్చ��� ��ాల� అ�� బ����త్ం��. 
�
��� గ���ం � ��ను ఇంతక� మ�ం�
మ�ట�్ల�� ఉ��న్ను
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ఇ�,ఇ�ా్లమ్ ఎ దయ�ప���త�న
� మ��య� ��రమ
్
�� క���న మత�
�క�  �ె�యజ�య����� ��ను  ఉదహ��ం�న ���న్ అం�ాల మ�త్ర��
ప్రపంచ �ాం� ��సం  ఇ�ా్లమ ఎంత శ��త్వంతం�ా �ె�యజ�సూ ,
ఉ�ో్బ��సుత్నన , ��� �జ���న బ�ధనల�� �ాహచరయ్ం ల�� �ార� ల���
ఇ�ా్లమ ్ వయ్���క అం�ే శ��త్వంతం�ా అర్థం ల�� ఆ��పణలన
సం��సత ు్ండడంఎం�� �����ంచదగగ ్ �షయమ�.
��ను �ె�ిప్నట�్ల, ఈ శకంల�, ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ జమ,ఇ�ా్లమ
�క్ �జ��న
�
సం�ే�ా�న్ ప్ర��రం �ేసూత్ ప్రద�్శ
� ��త్ం
� రయ్ల ఆ��రం�ఇ�ా్లమక� వయ్���కం�ా
��శల�,మ��ి్ లమ�లల ��ందర� �ే� చ
అభయ్ంత�ాల� వయ్కత్ం �ే�� �, ఆ చరయ్లను �ే�� వయ్క �త్లను పట�్ట
తపప్క�ం�� ప్ర�న్ంచమ� ��ను ��ర�త���న్ను. అం�ే, �జ���న
ఇ�ా్లమ ్ బ�ధనలక� అప�ాదును క���ంచ���� � ల��� అవమ��ంచ���,
అట�్ ఉ��హరణలను �సు��క�డదు. ఇ�ా్లమబ�ధనల� ప్రమ�దకర�నవ�
�
�ా� ల��� జర్మ��� �ా� ల��� మ�� �ే�ా���
� � �ా�  ఒక ఆపద అ� �ా� 
�ర� ���ంచ�ాదు. ఒక మ��ి్ లమ్ జర్మ� సమ�జమ�ల� క�� ి��గల�ా ల�
అ���� �క� ఒక సమసయ్ �ా�� �ాక�డదు.
��ను ఇంతక�  మ�ందు�ా�� �ె�పి ్నట�్ల,మం� �షయ�ల�న్ంట��
అలవరచు��మ్మ�ఇ�ా్లమమ��ి్ లమ�లక బ���ంచడ�� ఓ  ప్రేయ్క
�
���న ��ప
�షయమ�. మ��ి్ లమ�ల ఏ సమ�జమ�ల���ౖ�� ఇట�్ట క��ి� ��
��ంచగలర� అనడంల� ఎట�వంట� సం�ేహమ� ల�దు. అందుక� వయ్���కం�ా
ఎవ���
� � ఏ�ె�
ౖ � �ే�,అతడ�
�త
��ర��� మ��ి్ లమ ్ �,ఇ�ా్లమ �క్ �జ��న
�
బ�ధనలను  �ాట�ంచు �ాడ� �ాడ�. �ాసత ్వం�, ఒక��ళ ఏ�ై�� తప�ప్ ప�
�ేయమ� �ా� ల��� ��ౖ�క���న సూ��్రలక� సంబం��ం� ప�త్ర ఖు�ా
�క్క సూచనలను ��డ�ె�న �ట్ట
�
మ మ��ి్ లమ�లన ఎవ���
� �
అ����నట్ ల��, మతమ� �క్క ప�త్రతను బట�్ట ల��� �� �� వయ్���క
నడచు��వడమవ�త�ంద� �ార� అల� �ేయల�ర�. ఏ�� ఏ����, అట�వంట� 
�షయ�ల�  ��వలం క��ి ��ంచ����� మ�త్ర�� �ా, �ాసత ్వం�ా ఒక వయ్��త
�క్కవయ్��త్ మత ��్వచక� సంబం��ం�న ప్రశన్ అవ�త�ం��
మత ��్వచ్ఛ ఉల్ల, ��వలం  మ��ి్ లమ�ల� మ�త్ర�� ����
వయ్���కం�ా ల�� �లబ�� � ��ాడ����� సంబం��ం�న అంశమ� �ాదు.
అ��ే, �ాసత ్�ా��� �జ���గల మ�య� మం� వయ్క
�
�త్లందర� ఎల���
����� వయ్���కం�ా ఉదయ్�, ఏ  ప్రభ�త్వమ � ల��� ఏ సమ�జమ � క��
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వయ్��త్గత మ త హక�్కల �షయమ�ల� జ�కయ్ం �ేసు��క�డద� బ��రంగ
ప్రకట�ం���స్న అంశమ�. జర, మ��య� �ాసత ్వం�ా ఐ�ే ��ధ
జ��యతల�  మ��య� సంస్కత�లక� ఆల�ాల��న
�
ప్ర�ే�ా���
సంబం��ం�న వయ్క�త్, తమపరసప్ర అనుభ�త�ల� మ��య� మ�����ాల
ప��రకష్ణ��� సహనమ � మ��య� ��ర�ా ల అత�య్నన్త ప్రమ�ణ
�ాట�ంచగల ఆ�ావహ�ల��ా మ��ాల���� �� �ా్రర్థన ఈ �ధం�ా, �ార�
పరసప్ర ��్, దయ   మ��య� �ాం�� ప్రద��్శం�ే ఆదర్శ�ా్రయ
�ాగలర�. ఇ�� ప్రపంచమ�ల� �ాశ్వత �ాం� మ��య� భద్రతక� 
�ాగలదు. అందువల్ , పరసప్ర సహనమ� సంప�ర్ ణం�ా ల��ిం�న ఫ�తం�ా
���శనం ��శ�ా �ాగ�త�నన్ �ధ్వంసమ� నుం�� ప్రపంచమ� ర��ం
బడగలదు.  
భయ�నక �ధ్వంసమ� �క్క అవ��ధమ � మ న చుట�
అల�్లక�� �త��� ఉం��. అట�వంట� �కర �ి్థ� నుం�� మనలన
ర��ంచు��వ�����,� ప్ర� ే
� శమ, ప్ర� వయ్� , �ార� మ����� �ెం�న
�  �ా�����,
�ాక�� ���, ��ల� ��ల� జ�గ�తత ్�ా వయ్వహ��ం���స్న అవసరం ఉం��. 
ప్రపంచమ�ల�� ప్ర � వయ్��త్ సత ్�ా�న్ గ���త్ర�గ�దు ర� �ాక! ఆఖర,ఈ
���న ��ను  �ె�ప� ్ మ�టలను �న����� � అమ�లయ్���న సమయ��
���్చం, ఇక్క���� �జ��న
�
� అంద���� మ��క్క�ా�� ధనయ్�ా��ల
�ె�యజ�సత ు్��న్ను
అల�్లహ్ �మ్మలన్ంద��� ���ంచు �
అ��క ధనయ్�ా��ల�.
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The Deputy Prime Minister, Rt. Hon. Nick Clegg
in discussion with Hadrat Khalifatul-Masih Vaba ,
House of Commons, London, 11th June 2013

The Home Secretary, Rt. Hon. Theresa May MP
with Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

The Shadow Foreign Minister Rt. Hon. Douglas
Alexander with Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

Rt. Hon. Ed Davey MP with Hadrat KhalifatulMasih Vaba

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba received at
the House of Commons by Rt. Hon. Ed
Davey MP
London, 11th June 2013

Rt. Hon. Ed Davey MP escorts Hadrat Khalifatul-Masih Vaba
through Westminster Hall, House of Commons, London, 11th
June 2013

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba delivering his historic speech to Parliamentarians, VIPs and
diplomats at the House of Commons, London, 11th June 2013

ఉ�� ��్ఘతమ
2013, �న 11 వ  �ే��న,పరమ ప�త�్రల, ప్రపం �ాయ్పత

ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జమ � అ����ాజ్ మసూ్ర అహమద,
ఖ��ాత�ల-మ��ిహ�ాబ�

(అల�్లఅత���

��డ�

ఉండ� �ాక),

య���ౖట�డ్ ��ంగ్  ల�� ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� �
శ���ద ్ ఉతస్�ాలను జర�ప�����ందుక� లండన ల�� �ార్ ల��ంట

సభలల� �ర్వ��ం� ��డ�క యందు ఒక ఉప��య్సం �ే�ార�

శ���ద ్ ఉతస్�ాలక�30 మం� � �ార్ల��ం సభ�య్ల� మ��య� 12
మం�� హౌస్ ఆఫ్ ల�ర్్డ� సభ, 6  మం�� �ాయ్���ట్ మంత �్ర
మ��య� ఇదద ్ర� మంత�్రల�� స� �తత్ం 68 మం�� ��రవ అ�థు
�జరయ�య్ర�. ���, ��్ౖక ట�, మ��య� ఐట��  �� స� ��ధ

���య� సంస్ థలక� �ెం��న ప్ర��ధుల� క��� ఈ ��డ�కను కవ

�ేయ����� ��ే్�ార�. �జర�న ఇతర�ల�్, శ��త్వనర�ల� మ��య�
�ా��వరణ మ�ర�ప్ ���గమ� �క్క స�య �ారయ్ద� �్శ ��.��.
���� ఎం.�ి, ��ప�య్ట� ప్ర��న మం���.��. �క్ ��్లగ్ ఎం, హ� మ్

�ారయ్ద��్శ ��.��. �ె���ాస్ �� ఎం, �ా�ో ��ే�ాంగ �ారయ్ద��్శ ��.��
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డ�ా్లస్ అల��ాజ్,ఎం.�ి, హ� మ్ వయ్వ��ాల ఎం�ిక క�ట ��ైర్
��.��. ��త్ �ాజ్ ఎం.�ి మ��య� �చ్చం మ��య� �ర్డన్ �ి�
�ార్ ల��ంట� సభ�య్ల�  ��క్ �ో��ఫ్ ఎంఉ��న్ర�
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ఇ�ా్లమఒక �ాం� �ామరసయ���న ధర్మమ
��ి్మల� ్ల�-రహమ��ర-ర��మ—అల�్ల ��ర�న, అనంత 
కర�ణ�మయ�డ�, అ�ార కృ�ా�ల�డ�.

�ి్రయ�� ��రవ అ�థుల��ా— అసస్లమ� అల�ౖక�మ వ  రహమత�ల�్�� 
వ బర�ాత�హ� —అల�్లహ�య్ �ాం� మ��య� ఆ�సుస్ల� స�� ��ౖ�
ఉండ��ాక.
అ�న్ంట�కంట� మ�ందు�,మన�� గల  �ా�న్��తయ్మ � మ��య � ��న్��
గ�ర�త్�ా వయ్��త్క��ంచ������ మన సమ�జమ� �క్క శ���ద్ ఉతస్
��డ�కను  ఎం�� శ�మ����్చ య��ౖట�డ్ ��ంగ్ డమ్ 
�
�ార్ ల��ంట� సభలల�
�ర్వ��చుటక� కృ�ి �ే�ిన ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జమ � �
�త�్రలంద���� ��ను  ధనయ్�ా��ల� �ెయజ�య�లనుక�ంట���న్ను. ఈ
��డ�క �జయవంతమ� మ��య� �ల���ౖన�� అ� భ���ా క���ం�ేల� ��డ�
ఈ ఉతస్�ాలక� ���� సంఖయ్ల � �జర�న అ�థులక� క�� � ��న
ధనయ్�ా��ల� �ె�యజ�య�లన క�ంట���న్ను. ఇక్కడ ఆ�ీనుల�ౖ య�న
�
��
�ల� అ��క  సంఖ�య్క�ల� మ�� �ధ��న �ారయ్క�మమ�ల�నూ ల
సమ���శమ�ల�నూ ��గ�ా్వమయ్ం వ��ంచడం ల�ద �ెల�సు��నన్ందుక�
�ాను  ��ను ఎంత�ా�� సం���ిసత ు్��న్ను
�� ధనయ్�ాదమ�ల� మ��య� అ�నందనల సమరప్ణ� � �ాట��ా 
�
�ల� ప�
ఆ�ాంకష్క� జ�ాబ�, ఈ ��పప్ మ��య� సుందర�న భవనమ
�ేసత ు్నన్ అ�న్ ����ాల� మ��య� వయ్క�త్ల� ఈ �ేశమ� మ ��య�
ప్రజలక� ��వ �ే�� హక�్కను సమర్థత�� �ర్చగల�ార��ా ఉం��ల�
ఆ�ా��వమ� మ��య� �ా్రర్థన క��� అ � ��ను �ె�ాప్ క�ంట���న్ను.
ఇతర �ే�ాల�� మం� సంబం��లను  ��ల��ల�ప్���� �శ�ా
�
�ార�
అత�య్త త్మ���న ���ల� ప � �ేయగల, ��య్యం�ా నడచు��వ�����
మ��య� అ�న్ ప��ల �ా��� ప్ర�జనం క
�
��చు ���ల� �ార� �ర్ణయ�ల�
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�సు��గలర� క��� ��ను మనసూ్ఫ��త్� ఆ�సూ
త ్ �ా్ర��్థసుత్��నఒక��ళ  ఈ
సూ్ఫ��త్� గనక �ాట�ం�నట్ల, అ�� ��ర
్ , ఆ�ాయ్యత మ��య� � �దర
��వమ��� క���న అత�య్త త్మ ఫల�లను అం��సుత్ంద� మ��య� అ
ప్రపం���న్ �ాం� మ��య � ���రద్�తల�� క���న భ�తల స్వరగ
మ���్చందుక� ���� �సుత్ందనడంల ఎట�వంట�  సం�ేహమ� ల�దు. �� ఈ
ఆ�ాంక, �ా్రర్థన అహమ� మ��ి్ లమ�ల అంద����నూ  పంచు��ంట���న్ను.
ఎందుకంట�, తన �ేశమ���ౖ  మ��య� మ�నవత��ౖ  ప్ర� వయ్� �త్ అ�ార���న
��రమ
్ ��మ���ల� ఉండడంఅవసరమ���మ� �శ్వ�ి�ాత్మ��జం�ా, వయ్��త్�
్ మ  ఉండడం ��ా్వసమ�ల� మ�ఖయ్�� �న ��గం�హ్��
తన �ేశమ���ౖ  ��ర
మ��ి్ లమ�ల �శ్వ�ి�ాత్ర ఎందుకన�ా ఇ�ా్ల �ా్థపక��ై ప�త్ర ప్రవక
�హమ్మ�ా���� ఆ�ే�సూ
త ్ బ���ం��డ�. �ాబట�,�్ర�
ట ��ర��ెన
ౖ ప్ర�
అహమ�� మ��ి్ ల, అతడ� ఇక్కడ య��� ల� జ�్మం�య��, ల���
��ే�ాలనుం�� వ�్చయ���, ప���త్�ా ఈ ే�ా
�
��� �జ����� కట�్టబ�
��ర�ం
్
��ల� ��ను సప్ష్టం �ేయదలచు����న్ �ార� ఈ ��పప్ �ేశమ�
� సుస్నూ ఆ�ాం��ం���
�క్కప���గ�� మ��య� ��య
ప్రసుత్ య��� ల�  �వ�సుత్నన్ ఇతర �ే�ాల ప్రజల సంఖయ్ �
గణ�యం�ా�� ఈ �ేశప� �తత ్మ� జ����ల� ����ప� 14-15% �ాతం�ా
అంచ�� ��యబ�� ఉం��.�ాబట�్, ప్ర�ాసులను తమ
ే
� శ��ర�ల��ా
ఆ���ంచుటల�  మ��య� �్రట�ష్ సమ�జ వసత్�మ�నందు �ా��� క��� 
��గం�ా అం��క��ంచుటల�నూ  �్ర�
ట ష్ ప్రజల� చూ�ిం�న ఔ��ర,
సహృదయత మ��య� �ార� ప్రద��్శం�న సహనమ� వంట� ��పప్ లకష్ణ
��ను  ఉదహ��ంచక�ం�� మ��య� �ా��� ప్రశం�ించక�ం�� మ�ందుక
�ాగల�ను. ఈ దశల�, ఈ �ేశమ�ల�  �ి్థరప�ేందుక� వ�్చన �ార � ��మ
�జ���  గల  ��ర�ల��ా ఋ�వ� �ేసు���, అ�న్ ���లౖన ర�గ్మతల
�
మ��య� అ��్చత�లన ప��ష్క��ం�ేందుక� ప్రభ�త్వమ� �సు���� చరయ్
మదద ్త��ా ఉండడమ�
� �� �ా�� అ��ారయ్���న�
� ౖ� క ధర్మం�ా ఉంట�ం�
�ాధయ్���నంతవరక ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జనక�సంబం��ం�,
��మ� ఏ �ేశమ�ల�  �వ�సుత్��న్ సమ�జ సభ�య్ల� ఈ సూ ��్ర���కట�్
ప్రవ�త్�ాత్ర
�
� అంద���� �ె��ియ�నన్ట�్ల, మనమ� ప్రసుత్తయ���ౖట�డ్ ��ంగ్ డల�
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జమ � �క్క శ���ద్ ఉతస్�
జర�ప���ంట���న్మ�. ఆహ్మ��య సమ�జమ� �క్క సభ�య్ల
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ఎల్ లప�ప్డూ తమ �ే�ా��� ��ేయత�ా ఉం���స్న అవస�ా �న్ �ర��ర�
�
మ��య�
ఎప�ప్డూ అ�న్ ���ల�ౖ �వ్ర�ాదమ,
వ��్చర,
వయ్���క�ాదమ� మ��య� ఇతర ర�గ్మతల దూరం�ా నడ�సూ
త ్ వ��్చర�
�ాసత ్�ా�న గడ�న ఈ 100 సంవతస్�ాల�
ఋ�వ� �ేసూత అందుక�
�ాకష్య్ం �ా �ల�సుత్�� �జ���� ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జమ ఒక
�
ఇ�ా్ల�క మత సమ�జమ� �ావడ��  ఇట�వంట� ��ేయత 
�జ��న
మ��య� ��ర�ం
్
ే� �������� సంప�ర్ణ��న మ�ల�ారణమ�. మనమ�
ప్రపంచ మ�న�ా��� �రంతరం�ా �జ��న మ�య� �ాం�య�
�
త��న
�
ఇ�ా్లమ ్ బ�ధనలను ప��చయమ ��ే�ామ �ాబట�్, ఆ  �జ��న
�  బ�ధనల�
�జ��న
� ఇ�ా్లమ ్ అ� ఆ���ంపజ�య����� మనమ � ఎల్లప�ప్డూ క
�ే�ామ� �ాబట�్,మన సమ�జమ� ��ర��ా �ల�సుత్ం��.
ఆ ����ద్ ప�చయ
�
�ా�ాయ్ల, ఇప�ప్డ� ��ను �� ఉప��య్సమ � �క
మ�ఖ�య్�ేద్శయ్మ� పట్ల మ��్ళల� � ��సుత్� �న్న, ప�నఃసమ్మ�
మ��య� �ామర�ాయ్లక� మన సమ�జమ� �ా్రమ�ణ�క �ాహకమ � �ాబట,
్
ంచ, ఎవ్వ��� �ే్వ�ించ’ అ�� �ధమ��ా
మ� లకష్య్ ‘అంద��� ��ర�
ఉంట�ం��. ��ందర�మ��ి్ ల��తర�ల� మనక �ె��ిన �ార��ా ఉనన్ �షయ,
ల��� మన�� స�న్��తం�ా ఉంట�న �షయం �ాసత ్వ��న
� పప్ట�,
ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జమ � ����క్క �ాం� మ��
����్రతృత్వప� సం�ే�ా ఇ�ా్లమ ్  ��ర��ా అం��సత ు్నన్ందుక� �ార
�జం�ా ఎం�� ఆశ్చరయ్��త���న్ర�. �ా సంభ్రమశ్చ�ాలక� �ారణం,
అ��కమం�� ఇతర ఇ�ా్ల�క్ మ త ��ందస�ాదుల� మ��య� సంస్థ
సంప�ర్ ణం�ా ఒక �నన్���ల � వయ్వహ�� , �నన్ం�ా మ�ట�్లడ�త� ఒ
��నన్��న సం
�
ే�ా�న్ ఇసూత్
�
ఉండ���న్ �ార� చూ�ియ�ండడ
ఈ వయ్��య్�ా�న్ �వ��ంచ��,� అహమ�� మ��ి్ లమ�ల���న ��మ, ఈ
� ‘క�త ్�� ��’ అ���� ప���త్�ా తప�,
శకమ�ల� ��ం�ాత్మక �ి��ధ్ంత��
���� వయ్����ం
� ��ల� �శ్వసుత్ండ�, మ�� ��ందర� మ��ి్ లమ్ పం��త�ల
���� �� ్ రతస్��ంచడ�� �ాక ఆచ��సుత్��న్ర� క ��ను  సప్ష్ట
�ేయదలచు����న్ను. �ా�� ఈ నమ్మ�ాల, ప్రపంచమ�ల�� ��ధ ���ాల�్
మ��ి్ లమ�ల మధయ్ అ��క �వ్ర�ాద చరయ్ల� మ��య� ఉగ��ాద సం
ఏ�ాప్ట�క� ���� �సుత్��.
ఇ�� ��వలం అట�వంట� సమ��ల� ప�ట�్ట��సుత్��న్య� మ�త్ర�� �ాక,
��ందర� వయ్క�త్ల� ���� ఒక అవ�ాశం�ా �సుక�ం, ఈ తప�ప్డ�
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��ా్వ�ాలను ఆచ��సుత్��న్ర� క��� ��మ� గమ�సుత్��న �����
ఇట�వ� ఉ��హరణ�ా,లండన �ధుల�్ల ఒక అమ�యక �్రట�ష్ ��ౖ�క����
��ర�ణం�ా హతమ���్చన సంఘటనను �ెప�ప్��వచు్చ. ,ఇ�ా్ల �క్క
�జ��న
�  బ�ధనల�� ఏ  మ�త్రమ� సంబంధమ� ల�� �ౖ�ా�క
�
�న 
�
���;
��ౖ�ా,ఇ�ా్ల�క బ�ధనల� అట�వంట� చరయ్లను �రద్�ంద్వం�ా ఖం���ాత
�
ఇ�ా్లక్ బ�ధనల మ��య�
అట�వంట�  దుశ్చరయ్ల �జ��న
మ��ి్ లమ�లమ �ెప�ప్�����ా�� దుర�ేద్శ
�
ప���త క�హ���ాద బ�ధనలక
మధయ్ సప్ష్ట���న వయ్��య్�ా�న్ చూ�ి� ���న్ �ా్థ�క సమ��
ప్ర����య స��ా ల�ద� మ
�
��య� అ� సమ�జమ
�
�ల�� �ాం�� �ాడ�
�ేయగలద� క��� ఇందుమ�లం�ా ��ను �ెపప్దలచు����న్న
మనం నమ�్మత�నన్ ఇ�ా్ల�క్ బ�ధనల� స�
� ���న మన �ాదనక� 
మదద ్త��సూత �ర��ించుటక� ఆ��ర��మ�నన్�? గమ�ంచదగగ ్ అంశమ�
ఏ�టంట�,ఇ�ా్ల క� వయ్���కం�ా మతయ�దధ్ం ప్ర���ంచ బ��నప�ప
క�త ్� ల��� బల��న్ ఉప���ంచడం మ�త్ర�� అనుమ�ంచబడ�త�ం���ట� 
ప్రపంచమ�ల�ఒ �ేశమ� �ా� ల��� ఒక  మతమ� �ా�  మతమ�ను 
ఆ��రం�ా �ేసు��� ఇ�ా్లమ ్ � య�దధ ్ం ప్రకట�ం � ���కం�ా ����� ��గడ
�
ల�దు. �ాబట�్, మ��ి్ లమ�ల� ఇతర పకష్మ � �ద��ౖ�� ������ ��గడ ఏ 
�ధం�ానూ ��య్యసమ్మతమ� �ా, ఎందుకంట�, ఇ�� ఖు�ాన బ�ధనలను 
సప్ష్టం�ా ఉల్లం��సుత.
ఇ�ా్ల క� వయ్���కం�ా ఎవ��ే య�దధ్ం ప్రకట�ం
�
� క�త్ దూ�ాత్�� ా�
�
మ� మ�త్ర�� ఖు�ాన్ అనుమ�ం�ం��. 
వయ్���కం�ా శ�త్� ప్ర���ంచ
��లక�న
�  అంశమ� ఏ�టంట�, ఒక  ��ర�డ� గనక తన �ే�ా��� ల��� ��ట� 
�ేశ�ాసులక� ఏ�ధ��న
� �� తల��ట�్ట�, అప�ప్డ� ఆ వయ్��త్  సప్ష్
ఇ�ా్మ్ బ�ధనలక� వయ్���కం�ా ప్రవ��త్ం�నట�్ల అవ�త� ఏ వయ్��త్ అ��
అమ�యక వయ్క�త్ల ర�ాత్�న్ �ం� ��, ఆ వయ్��త్ మ��ి్లమ� �ా �� �ాప�త్ర
ప్రవకత �హమ్మద్ ఎ�ె�ాప్ర� అట�వంట� వయ్క�త్ల� ��ా్వసమ�
బల��నుల� మ��య� �ాప�ల� అ� ప�త్ర ప్రవ �ా ����్క��న్ర�
���ప�ప్డ, �జం�ా ఇ�ా్లమ ్ బ�ధనల� ఎంత ప�త్ర���, అ�  ఎంత
ప్ర��వవంతం�ా జ�్ఞ��దయ��న్ క��� �ాత్� �ర��ి ఇ�ా్లమ �క్
ఇతర అం�ాల గ���ం� ప్ర�ాత్��ాత్న��ందర� క�హ�� మ��ి్ లమ� సమ��ల�
ఇ�ా్లమ ్ ను ప్రద��్శం�ే మ�రగ్మ� మతమ� �క్క �జ���లక� ఏ 
�ధం�ానూ ల��� ఏ  ర�పమ�ల�నూ  �ా్ర��ధయ్మ � వ��ంచద�� �షయమ
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గ���ం� ��ను �వ���త ా్ను. �ా�� స్వంత ప్ర�జ��ల� �ర�్చ���ాల�� ఏ��
ఆశయమ��� �ర్వ��త్ంచబ�ే �ా�� అసభయ్కర చరయ్లను సమ��్థంచు��వ��
ఇ�ా్లమ ్ ను దు��్వ��గమ� �ేయడం జర�గ�త�నన్ద� ��� ��
సప్షమవ�త�ం��. అట�వంట�  ఉనన్త ప్రమ�ణ�లను మ��క్క�� కను��న
అ�ాధయ్మ��ిం�ే �ధం�ా పరమత సహనమ� �క్క �ా్రమ�ఖయ్త�
ఇ�ా్లమ ఎంత�ా�� కృ�ి �ేసత ు్ం��. ఇతర మ��ల� తప�ప్డ�వ�
ఋ�వ��య్వరక, తమ మతమ� �క్క స��య్�న్ ఋ�
�ేసు��జ�లర� ఇతర వయ్క�త్ల� సహజం�ా�� �శ్వ�ి�ాత్ ఇ�ా్లమ ్ �క
�
���నమ� ��ల� �నన్ం�ా ఉంట�ం��. ఎందుకంట,ఇ�ా్లమ ్ �జ��న
మతమ��ా సర్వ మ�న�ా��� పంపబ�� ఉండ�, �ైవ  ప్రవకత్లందర
ప్రజలంద� వ
�
ద ద్క� మ��య� ప్రపంచ�ే�ాల�న్ంట��� పంపబ��య���
అ�� బ��స
� త ు్ం�� ప�త్ ఖు�ాన్ల� ఇ�� సప్ష్టం�ా ����్కనబ�� ఉ.
��ర
్
మ��య� ఆ�ాయ్యతల�� బ�ధనల�� ప్రవకత్లంద తన �ేత��
పం�ించబ��్డర, �ాబట�్ట�జ���న మ��ి్ లమ�లందర� �ా��� ఆ���ం��ల�
�
ేద్శప���త,
అల�్ల���ాప్ర� ప్ర ��ా్వ�ా�, ప్ర� ే�ా�న్ ఉ�
బ��రంగం�ా ఇ�ా్లమప్రశం�ిం నంత�ా మ�� ఇతర మతమ� ప్రశం�ించద.
�ైవ  ప్రవకత్లందర� ప్రజలంద �� వదద్క� మ�
ఎందుకంట�,
ప్రపంచ�ే�ాల�న్ంట�� 
�
పంపబ��య���న్ర� �ార� ఎపప్ట��� తప�
ప��గణ�ంచబడర�  మ��ి్ లమ�ల �శ్వ�ి�ాత్ర �ాబట�్, మ��ి్ లమ�ల ఏ �ైవ 
ప్రవకత్ను క��� అ��రవపల�ర�, �ా��� ������ళం  �ేయర� ల���
అవమ�నపరచర�, ల��� ఏ మతమ�ను అనుస��ం�ే ప్రజ మ�����ాల��ౖ��
�ాయపరచజ�లర�.
ఇం�ా, ��ందర� మ��ి్ ల��తర�ల స్వ��వ ప్రవరత్న ప���త్�ా వయ్��
ఉండటం ���రకరం. �ార�ఇ�ా్ల వయ్వ�ా్థపక�� ఎసఎ� ������ళమ� �ే�,ి
అప�ాదు ��య�����, మ��య� మ��ి్ లమ� మ�����ాలను �వ్రం�ా
�ాయపరచ����� వ�ే్చ ఏ అవ�ా�ా�న్ వదుల���ర�. ��మ� న��్మ
��ా్వ�ాల ప్ర�ారమ ��మ� �జం�ా మత  సహ���న్ మ��య� పరసప్
అవ�ాహనను ఆ�ాం��సత ు్��న్మ�. ఏ�� ఏ���, దురదృష్టవ�ాత�త్ ���
అ��ారయ్ ప���ి్థత�ల , మ��ి్ లమ� మ�����ాల�� ���న్ శక�త్ల
ఆడ���నన్ప�ప్, ��ందర� క�హ�� మ��ి్ లమ�ల అందుక�  ప్ర��ా ప���త్�
తప�ప్డ� ���ల� ఏ  మ�త్రమ� జ�ాబ����� ల�క�ం�� ప్రవ��త్ంచ����� ఇ
���� ���త ్ం��. �ా�� ప్ర����య మ��య� సప్ందనలక� ఇ�ా్లమ్ బ�ధన
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ఎట�వంట�  సంబంధమ�  ఉండదు, మ��య� ఎంత�ా ��చ్చ��� ్టనపప్ట�
ట
, ఏ 
�
అహమ�� మ��ి్ లమ్ క� అట�వంట� వయ్���క�న �ర
ల� ప్ర�సప్ం��ంచర
�ర� తపప్క�ం���ెల�సు��ంట�ర�.  
ఇ�ా్ల�ావయ్వ�ా్థపక� మ��య� ఖు�ాన్ క� వయ్���కం�ా �పబడ�త�నన
మ��క �వ్ర�న అ
�
��గమ� ఏ�టంట, �ార� �వ్ర�ాదమ��� క���న
బ�ధనల�  �ే�త ా్ర� మ��య� ఇ�ా్లమ్ సం�ే�ా ప్ర��రం �ే��ందుక� శ��త్�
ప్ర���ం��ర�. ఈ అ���ా�న్ ���్ల�ించ����� మ��య� �ాసత్�
గ���ంచ����� మనం  ఖు�ాన్ �� ప������ద్ం. �ేవ�ేవ��ైనఅల�్లఇల�
�
�త్� ప్ర�
�
��ం�నట్,
�ెబ�త���న్ర�: మ��య� ేవ�డ� గనక తన శ
క�్చతం�, ఈ భ����ౖ  ఉనన్�ారందర� క��� �శ్వ�ి�ాత్ర �. �ా,
అప�ప్డ� ప్రజలను �శ్వస�య�ల��ా మనమ� �ేయగ?(చ. 10:  వ.
100)
�ేవ�డ�, సర్వ శక�త్లనూ �ా్వ��నం �ేసు��నన్ అ, ��ల� సుల�వ��ా
ప్రజలందర� అ�ే మ���న్ అవలం�ం�ేల� శక �త్లను ఒడ్డగ ఈ
వచనమ� సప్ష్టం�ా �ె�యజ�సుత్; అ�నపప్ట�,� అతడ� అల�
�ేయక�ం��, ప్రపంచ ప్రజల� స్వతంత్రం�ా ��్, ���� నమ�్మల� ల���
నమ్మక�డ�� అ�ఎంచు���� అవ�ా�ా�న్ క�ప్ం��డ�.
మ��య� �ాబట�్, �ేవ�డ� గనక ఎం�ిక �ేసు���� ఈ అవ�ా�ా�న్ మ�న�ా���
ఇ�్చయ�ంట,ప�త్ర ప్రవక�హమ్మద్ ఎల��� అత� �ష�య్ల� ఎవ��ౖ
� ��
మ��ి్ లమ��ా మ�రమ� ఎల� బలవంతమ� ల��� ఒ�త్� � �ేయగల?
�ేవ�ేవ��ైన అల�్హ్ ఖ�ాన యందు ఈ �ధం�ా క��� �ె�యజ��ాడ�:
...� �ేవ��� నుం�� ఇ�� సతయ్మ;న��్మ�ా�� నమ్మ�వ్వం, నమ్మ�
�ా��� నమ్మక�ం�� ఉండ�వ్వం��..(చ. 18:వ.30)
ఇ�� ఇ�ా్లమ �క్ �ాసత ్వ సతయ్. ఇ�� ����క్క �జ��న బ�ధన
�
ఒక వయ్��త్ హృదయమ � గనక ఆ�ాం���,ఇ�ా్ల ను  �ీ్వక��ంచ����� �ా����
��్వచ్ఛ ఉంట�ం, అ��,ే �ా�� హృదయ�ల�  గనక  ఇ�ా్ల ను 
�ీ్వక��ంచ����� సమ్మ�ంచనట్ల, �ా���� �రస్క��ంే 
� ��్వచ్ఛ క�
ఉంట�ం��. �ాబట�్, బలవంతమ� �ేయ����� మ��య� �వ్ర�ా����� ఇ�ా్లమ
ప���త్� వయ్���కమ; ��ౖ�ా, అ�� సమ�జమ� �క్క అ�న్ �ా్థ�లల�
�ాం� మ��య� �ామర�ాయ్లను ప్రబ���సుత్ం� ��ంసను బ���ంచడం  ల���
ఒ�త ్�� �ేయడం ఇ�ా్లమ క� �ాధయ్మ� �ా�� �ాదు, ఎందుకంట�, ‘ఇ�ా్లమ ’
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అంట� �ాం��� ��ంచమ� మ��య� ఇతర�ల� అంద���� �ాం��
అం��ంచమ� �ా్రథ�కం�ా అర్థమ�.
ఏ�� ఏ�న
� పప్ట���, మన మతపర���న మ�����ాల� �ెబ్బ�నన్ప�ప,
అ�� మనక� అతయ్ంత బ�ధను మ��య� ఉత�స్కతను కల�గజ�సుత్ం� ప�త్ర
ప్రవకత �హమ్మద్ ఎ గ���ం� ఎవ���
� �, ఏ�ె�
ౖ � అ��రవం�ా
మ�ట�్��నప�ప్డ, అ�� మన హృదయ�లను  �ిం����
� ,ి �ాయపర�సుత్ం��.
ఎసఎ
ఇ�ా్లమ వయ్వ�ా్థపక� మన హృదయ�ల�్ల �ేవ��� పట్ల ��్రమను మ��
అత� సృ�ి్ట పట్ల ��్రమ ను వృ� �ధ్ �ే�ా అత�ే  మనల�� అ�న్ మ��ల�
� మ�లయ్��న 
మ��య� మ�న�ా� అంద��� అ
�
��్ర మ మ��య� ��ర�ాలన
�ా
�ా్థ�ిం��డ�.ప�త్ ప్రవక ఇ�ా్లమ�క్ బ�ధనలను మ��య� సం�ే�ా�న్
���ిం�నప�ప్డ, అత� వయ్���క�ల�ే ఇవ్వబ�� సప్ందనల కంటఇ�ా్లమ
�క్క �ాం బ�ధనలక�  ��దద్ ఋ�వ�ల� ఏ� �ా�ా� మ��. ఇ�ా్ల ల� 
�ేరమ� ఆ�్వ�ంచడం ��్వ� ప�త్ర ప్రవ సల్ ల ఏ��� క�
� రత్వ చరయ్లక
ల��� తప�ప్ పనులక� �ాలప్డమ � అ��న్ర� �ార� �ెపప్. ��ౖ�ా,�ార�
ప్రవకత్ బ�ధనలను గనక �ీ్వక��ం�నట్, �ా�� సంపద మ��య� �ి్థ�
ఆం�ోళనకరం�ా ఉండవచు్చన� ల��� జ�, దయల�� క�
� ర�ల�ే  �ా్వ��నం
�ేసు��బ�ేద� �ార� జ�ా���్చర�. ఎందుకంట, ప�త్ ప్రవక సల్ ల ��వలం
ట
ఒక��ళ�ార� గన
�ాం� మ��య� �ామర�ాయ్ల�� కృ�ి �ే�ార� �ాబ� ్ట.
ఇ�ా్లమ ్ ను �ీ్వక�, �ాం�� �ేపట�్టయ�నన్ ట్ల, ఇర�గ��� ర�గ��ార�,
���జ
� నుల� ల��� �ే�ాల�  ��ౖతమ� ���� అవ�ాశం�ా �సు��� తమను 
్ ల�ా�ార�అం��క��ం��ర�.
��శనం �ే�ి ఉం�ే�ార�� భయప��నట�
క�్లపత్ం �ె�ాప్లంట, ఇ�ా్లమ గనక ��ంసను  ��ర
్ �
� �ిం� య�ంట, మ��య�
త ్ల దూ�ి య���ధ్�న్ ప్రకట�ంచమ� �ిల�
మ��ి్ లమ�లన గనకకత�
ఇ�్చయ�ంట, అప�ప్డ� ఇ�ా్లమ�ను నమ్మ��ా���� స ప్ష్టం�ా ఈ స�
��య్యమ� ఇవ్వబ�ే� � �ాదు ఇ�ా్లమ ను �ీ్వక��ంచుటల� �ా�� ౖఫలయ్
�
మ
భయం ల��ద�, ��� �క్క �ాం� బ�ధనల� ప్రపంచ ప్రజల �ేత�ల�్ల �
��శ����� ������ి ఉం�ేవ� �ార� �ె�ిప్ ఉం�ే�ార� �ాదు.
�ేవ��� �క్క గ�ణగణ�ల�్ల ఒకట‘సల�మ’ అన�ా అతడ� ‘�ాం��� మ�రగ ్మ’
అ� ప�త్ఖు�ాన్ �ెబ�త�ం��. �ేవ�డ� గనక  �జం�ా ‘�ాం��� మ�రగ ్మ’
అ�నట్ ల��, అప�ప్డ� అత� �ాం� అ�న్ ర�ా ల అత� సృ� ి్ట మ��
సర్వమ�న�ా��ౖ ప్రస�
�
�ం��� �ా� ఏ ఒక్క ��� ద్ష్ట ప్రజ� సమ
ప���తం  �ాక�డద�� �యమ��న్ అ�� �ాట�సత ు్ం��. ేవ
� ��� �క్క �ాం
137

ప్రపం సం��భమ� మ��య� �ాం� మ�రగ ్మ

గనక  ��వలం  ��ంత  మం�� ప్రజలను ర��ంచ����� ర�����ంచబ�� ఉంట�
మ�త్రం అతడ� సర్వ ప్రపం����� �ేవ�డ � �ెపప్జ�లమ �. భగవంత��ె
అల�్లఈ �షయ���� ఖు�ాన్ ల� సమ���న���్చడ. అల�్లఇల�
�ెబ�త���న్ర:
ఈ ప్రజల� �శ్వ�ించబ�ర��ను ప�ే ప�ే అత� �ిల���న
ౖ “ఓ �� �ేవ���!”
అ�� పదమ��� ప్రమ�ణమ� �ేసుత్��న్ను. �ాబ , �ా�� ��ౖప� నుం�� ఇట�
����,� మ�� “�ాం�” అ� �ెపప్ం�; అప�ప్డ� త్వరల��� �ార
�ెల�సు��ంట�ర�.(చ.43:వ. 89-90). ప�త్ర ప్రవక �హమ్మద ఎస్సర్వ
మ�న�ా��� దయ మ��య� జ���� మ�రగ ్మ� అ�న బ�ధనను
�సుక�వ��్చడ, అందు�� అ�� సర్వ మ�న�ా��� �ాం�� క���ం�ంద� ఈ
ప��ల�  �ె�యజ��త ా్�. ప�త్ర ప్రవక ఎస్ �క్క �ాం� సం�ే�ా���
సప్ందన�ాఅత� వయ్���క�ల ���వలం అత� బ�ధనలను �రస్క��ంచడ
�ాక�ం��, అత��� ఎగ��� �ే� అవ
ి
మ��ం��ర� క��� ఈ వచనమ�
�ె�యజ�సత ు్ం��. �జం�ా, �ార� అంతకంట� క��� మ�ందుక� ���్,
శతృత్వమ��� అత��� వయ్�����, ఘరష్ణ �ా��వరణ��న్ సృ� ి్టం��
�ట�న్ంట� భ��సత ూ్�,‘��ను �ా���� �ాం�� ఇ�ాల� ఆ�సుత్��న్న �ా� 

�ార� ��క� �ాం�� ఇవ్వడం ల�దు. �ా��� అల��� వ��ల���త్ �ార� మ��ంత�
��క� బ�ధ మ��య� ��దనను క���ంచ����� ప్రయ�న్�ాత’ప�త్ర ప్రవక ఎస్

�ేవ����� �ర ��ట్ట
� ����డ�.
అందుక� జ�ాబ��ా, అల�్ల,‘�ార� ఏ� �ే��
ి � అలకష్య్మ� �ె�య్ మ�
�ా���� దూరం�ా ఉండ�. ప్రపంచమ�ల�  �ాం�� �ాయ్�ింపజ��ి ���
�ా్థ�ించడ�� � �క్క ఏ���క �ారయ్మ �. �ా�� �ే్వషప� అ�క�మణలక� 
జ�ాబ��ా ‘��� �ాం� ఉండ��ాక’ అ� సుల�వ��ా �ెబ�త� ‘� ��సం ��ను 
�ాం�� �ె��్చన’ అ� �వ� జ�ా��ా్వ� �ెబ�త� అత��� ఓ���ా్చడ�.
అల�, ప�త్ర ప్రవక సల్ లం తన ����నన్ంతట�� ప్రపంచమ�ల � �ాం�
� �్చం��డ�.అ�� అత� ప�త్ర �ారమ�ం��. అతడ�
�ాయ్�ింపజ�య����� �
ఎట�వంట� �వ్ర�ాద బ�ధనలనూ �సుక��ాల�ద� ప్రపంచ ప్రజల� గ���త్�
�
���� ��� తపప్క�ం� � వసుత్ం� అతడ� �ె�్చందల�్ల �ాం
అర్ థం ేసు
సం�ేశమ�, ��్రమ  మ��య� దయ��న� �ార� గ���త్�ాత్ర�. ఇం, ఈ
ప�త్ర సం�ేశక�ణ�్ణ అనుస��ం�ే�ా, క�
� ర��్వలక� మ��య� అ��య్య�లక
అ�ే  ��రమప�ర్వక
్
���ల� గనక సప్ం��ంచగ��, అప�ప్డ, ఇ�ా్లమ ్ �క
��పప బ�ధనలక� వయ్��కం�ా అభయ్ంత�ాల� ల�వ���ే �ార� ఏ�ో ఒక ���న ఈ
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సతయ్మ� మ��య� ��ంద�ాయ్�న్అం��క�, ����� ఆక��ష్త�లవ���రనడంల�
సం�ేహ�� ల�దు. ఆహ్మ��య మ��ి్ మ్ సమ�జమ� ఈ బ�ధనలను �ాట�ం�
�ాట� ��్వ�ా�� ��సుత్ం�� అవ�ాహన, సహనమ� మ��య� దయ�� క���న
ఈ బ�ధనల�� ��మ� ప్రపంచప� మ�లమ�లలక� � �్రతస్��
�ాయ్�ింపజ��ాత్మ� అ��క  సంవతస్�ాల �ాట� అతయ్ంత �ేదు అనుభ�ా,
� రత్వమ� మ��య� ��ంసను ఎదు��్కనన్ అనంత
భయంకర క�
� ప�త్ర ప్రవ
�జయవంతం�ా మ�ా్క �ధులల���� ����� ప్ర���ంచగ��
మహమ్మ సల్ ల ప్రద��్శం�న దయ మ��య� క�కరమ��� క��� ����తరక
్
మ��య� అసమ�న��న
� ఉ��హరణను ��మ� అనుస���త ా్మ�. 
అ��క సంవతస�ాల��ా అతడ� మ��య� అత� �ష�య్ల, అతయ్ంత క�స
�ా్రథ��ావస�ాల�ౖన �ం� మ
�
��య� ��
ట � �ౖతమ�
�
అందుబ�ట� �ాక�ం��
��ా��ంచబ��్డర�. అందువల్ , �ార� అ��క �న
� మ�ల� ఆక� దప�ప్ల��
బ�ధపడ�త��� గ���ార�. అత� �ష�య్ల� అ��క మం�
� ౖ 
� ���� జ�
� ��ం,�
మ��య� ��ందర� అతయ్ంత క��రం�ా క�కరమ� ల�� �ర�ల� క�సంఎవ్వర�
ఊ��ంచల�� �ధం�ా హతమ�ర్చబ��్డర� క���.  వ�వృదుధ్ల�
మ��ి్ లమ�లన ��ౖతమ�, మ��ి్ ల మ��ళలను మ��య� మ��ి్ లమ్ బ�లలన
క��� వదల�్లద; ��ౖ�ా, �ాళ్ళను క��� అతయ్ంత భయ�నకం�ా మ��య
� రం�ా ��ం�ిం��ర�.అ���,ప�త్ర ప్రవ సల్ లం మ�ా్కక �జయం��
క�
����� వ�్చనప�ప్డ� క��� అతడ� ప్ర��ారమ� �ర�్చ��ల�
��ౖ�చు్
�
, ‘��ను  �మ్మలన్ంద��� కష్�ం, �ాబట�్, �ల�  ఎవ్వ��ౖ
� ��

ఎట�వంట� �కష్ ఉండబ�దు. ��ను ��్రమ మ��య� �ాం�� పం�ే దూతన
“��ను �ాం���మ�రగ ్మ’ �ా ఉంట�, అల�్ల �క్క అతయ్ంత ��పప్�ె
జ�్ఞనమ�ను ��ం��య���న్– అత�ొ క్క� �ాం�� ఇచు్చ�ాడ. అల�, గత 
� ��ను �మ్మ�న్ కష , �ాం� మ��య�
అ�క�మణల�న్ంట� నుం� 
భద్రతక� �క� భ���ా ఇసుత్��న్ను. �ర� ��్వచ్ఛ�ా మ�ా్కల� ఉం�ే
మ��య� � మ���న్ ��్వచ్ఛ �ా �ాట�ం�ేందుక� �ా్వతంత్ర�ం ఉం��. ఎ
ఏ �ధం�ానూ బలవంతమ� ల��� ఒ�త ్�� ేయబడర�
�
’అ� అతడ�

ప్రకట�ం��డ�
కరడ� గట�్టన అ��ేయ�ల� ��ందర� �కష్ పడ�త�ం�ే� భయమ���
మ�ా్ను వ��� �ా���� య�ర�. ఎందుకంట�,మ��ి్ లమ�లక వయ్���కం�ా అ�
క�
� ర���న ప్రవరత్నక� సంబం��ం� అ�ర�ాల హదుద్లనూ అ�క��ం��మ�
�ా���� �ెల�సు. అ�నపప్ట�,� దయ మ��య� క�కరమ��� క���న
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���ధమ� ల�� చరయ్లను మ��య� �ాం, �ామర�ాయ్ల ��ష్ట  ప్రదర్శ
ప్రతయ్కష్ ం�ా చూ�ిన త, ఆ అ��ేయ�ల �క్క బంధువ�ల� �����
రమ్మ� �ా��� సం
�
�ేశమ� పం�ార�. �ాం�� మ��య� భద్రతను క�ప్ంచ
తపప, ప�త్ర ప్రవక సల్ ల మ���  �ేయల�ద� �ా���� �ె�యజ�యబ��
�
��్చర�
నందున, �ార� మ�ా్కక� ���� వ
అంతక� మ�నుప� ఇ�ా్లమ ్ �క అతయ్ం ���ధుల�న ఆ వయ్క�త్ల
ఎప�ప్�ై�ే ప�త్ర ప్రవక సల్ లం �క్ ధర్మ  గ�ణ��న మ��య� దయను 
�ారంతట �ార��ా చూ�ా��,అప�ప్�ే �ార� తమంతట ��మ� ��్వచ్ఛ
ఇ�ా్లమను �ీ్వక��ం��ర�.
��ను ఇంతవరక� �ె�పి ్నదం�� చ��త్రల� న�ద�ఉనన్ ��గ�� మ��
మ��ి్ ల��తర చ��త్ర�ార�ల�్ల అతయ్��క�ల� మ��య� బ�ధక �ల� ��ౖతమ
స��య్�న్ ధృ�క��ం�య���న్ర ఇ�ఇ�ా్లమ �క్ �జ���న బ�ధనల� 
మ��య� ఇ�� ప�త్ర ప్రవకత్ �హమ సల్ లం �క్ ప�త్ర�న
�
ఉ��హరణ. �ాబట�్, ఇ�ా్లమ మ��య� ��� వయ్వ�ా్థపక���� � వయ్���కం
��ం�ాత్మక మ�ద్ర ��, అట�వంట� అ���ాల� �పడమ���� అతయ్ంత
క�
� ర���న అ��య్యమ� అవ�త�ం��. అట�వంట� తప�ప్డ� అ���ాల
ఎక్కడ �పబ���, ��మ� ఎంత�ా�� దుః�త�లవ���మనటంల� ఎట�వంట� 
సం�ేహమ� ల�దు.
��డ� ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జమ � అ�న మ న సమ�జ,ఇ�ా్ల
�క్క �ాసత్వ మ��య � �ాం�య�త బ�ధనలను అనుస��ం� అందుక
అనుగ�ణం�ా ��సుత్ంద���ను మ�్ళ �ెపప్గలను�వ్ర�ాద సంస్థల�ే ల��
వయ్క�త్ల�ే ��్ర���ించబడ�త�నన్ �ే్వషప��త���న చర
�
ఇ�ా్ల �క్క
�జ��న
�  బ�ధనలక�  ఎట�వంట�  సంబంధమ� ల�ద� క��� ��ను  మ�్ళ
మ�్ళ �ెపప్గలన
ఒక మ����� సంబం��ం�న బ�ధనలను  �ా్వర ప్ర�జ��లను ఆ�ం�ే
వయ్క�త్ ల��� సమ��లక� ఆ�ా��ంచక�డదు అ���ే  �జ���న ��య్యమ�.
ఏ  మతమ� ��న
ౖ  �ా� ల��� ��� వయ్వ�ా్థపక�� ���ౖన �ా� అసమంజస��
�
�మర్శల� �ేయ����� అట�వంట� చరయ్లను ఒక క��ా ఉప���ంచ
క�డదు. ప్రపంచ �ాం� మ��య� �ామర�ాయ్లను �ా్థ�ిం�ే ప్రయతన,
� ��కర� మ��య� అ�న్ మ��ల పట్ల పరసప్ర �
ప్రజలందర� ఒక�
మ�ాయ్దలను ప్రద��్శంచడం ఈ సమయ��అతయ్ం తకష్ణ�వసరమ�
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ప్ర��య్మ�న్య ��ల� భయంకరం�ా ఉ��న్�. ప్రపంచమ � ఒ
క��ా�మం�ా మ����� �ం��. �ాబట�్, పరసప్ర ��రవమ� ల��ించడం మ��య�
�ాం�� ��ం��ం��ంచ����� సంఘట�తం  �ావడంల� ��ౖఫలయ్మ, �ా్థక 
ప్రే
� శమ, నగరమ� ల��� �ే�ా��� �� �ేయడం మ�త్��  �ాక�ం��,
ి ���
�ాసత ్వం�, ఆఖర�క�  య�వత్ ప్రపం���న్ �సమ� �ే�� ప���్ థ
�వ��� �
� ��� �సుత్ం�� గత  ��ండ� ప్రపంచ య���ధ్ల వల్ల జ����న భయం
� � 
� బ��ా �ెల�సు. ���న్ �ే�ాల చరయ
�ధ్వంసమ� గ���ం� మనంద�
మ�లం�ా మ��క  ప్రపంచ య�దధ్మ � ��ం� య�నన్ద� సం����
వసుత్��న్�. ఒక��ళ మ��క ప్రపంచ య�దధ్మ� గనక �జ
సంభ�ం�నట్ ల��, ఎం�� �ాలం�ాట� ��న�ా�� ��� �ధ్వంసకర
పరయ్వ�ా�� మ�లం�ా �ా�ా్చతయ్ �ే�ాల� క�� � ��ల� �వ్రం
ప్ర���తమవ����.
అట�వంట� �ధ్వంసమ� నుం�� మన�న్ మన�� ర��ంచు��ం��ం. య�దధ
వల్ ల క��� దయ�య��న మ��య� అ� �వ్ర���న ప��ణ�మ�ల నుం�� మ
భ�షయ్త్ త�ాల �ా�� � �ా�ాడ�క�ం��ం. సహజం�ా� అతయ్ంత భయ�నక
రక��న
� య�దధ ్మ� ఒక అణ�య�దధ్�� అవ�త�ం, మ��య� ప్రపంచమ�
మ�ందుక�  �ాగ�త�నన్ �ోరణ� చూసుత్ంట, ఒక పరమ�ణ� య�దధ ్
��� ్ఫటనమ� జ���� �జ��న ప్రమ�దమ ��ౖప�క� పయ
�
��త్ం
�
అ��ిసత ు్ం��. అట�వంట� భయంకర ఫ����న్ ��ా��ంచుట ��సం మనమ
��య్య��, సమగ�తను మ��య� �జ���� ఆచ��సత ూ, అందరమ� క��ి
ఆ ���శ���న్ ఆ��ందుక� సంఘట�త�,� ప్రపంచ �ాం�� ��శనం
�ేయ�లను���� ఆ సమ��ల� ��ే్వ�ాలను �ాయ్�ిత్ �ేయక�ం�� అ��కట�్ట
ఈ ప్రయతన్మ�ల� అతయ్ంత సమంజస���న మ��య� ��య్య� ��న ��
ప్రపంచ ఆ��పతయ్ శక ల� �ా�� �ధులను  జ�ాబ�����య�తం�ా
�ర్వ��త్ం�ేందుక� �ా��� �ేవ�డ� మం� బ���ధ్ ప్ర�ా��ంచగలడ ��
ఆ�ా��వమ� మ��య� �ా్రర్-ఆ�న. మ���ం�ే  మ�ందు�ా, ఈ ���న
ఇక్క��� వ
�
�, �  సమయ��న్ ���్చం�నందుల�� � ��ను � అంద���
మ��క్క�ా�� ధనయ్�ా��ల��ె�యజ�సుత్��న
అల�్లహ్ �మ్మలన్ంద��� ���ంచు. అ��క ధనయ్�ాదమ�ల.
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Hon. Kanwaljit Singh Bakshi (MP) receiving
the HolyQur’a n from Hadrat KhalifatulMasih Vaba

Iranian ambassador Seyed Majid Tafreshi
Khameneh meeting Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

Det. Rakesh Naidoo meeting Hadrat
Khalifatul-Masih Vaba in representation of the
Commissioner of Police New Zealand

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba leading silent prayers
at the conclusion of the official function in the
Grand Hall, New Zealand Parliament

Dr. Cam Calder MP meeting Hadrat
Khalifatul-Masih Vaba

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba delivering the
keynote address at the Grand Hall, in the
New Zealand Parliament. 4th Nov 2013

Hon. Kanwaljit Singh Bakshi (MP) with Hadrat Khalifatul-Masih Vaba
and his entourage in front of the New Zealand Parliament
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ఉ�� ��్ఘతమ

ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జప� ప్రపంచ �ాయ్పత్ అ , హద్ర��ాజ్
మసూ
్ రర్ అహమ��ాత�ల-మ��ిహ�ాబ��ార�, 2013, నవంబర� 4 వ 
�ే��న,

నూయ్�ల�ండ్ ల�����్లంగ్టన్ యందు గల 

�ార్ ల��ంట�భవనమ�నందుఒ ����తరక ఉప
్
��య్సం �ా�ం��ర���ధ 
�ార్ ల��ట���యను్, �ాజ�య్ల �ాయబ�ర�ల,���య్��తత్ల� మ��య
ఇతర అ�థుల ��ణ
� � ���తల  మ�ందు �ా్రమ�ణ�క ���ిస్య ఎఎస �క్క

ఖ��ా�ార�,

ప్రపంచ�ాయ్ పత్ం�ా � �ధ ���ల�్ల ������� �త�నన

ఉ��్వగన్తల� మ��య� సం����ల ��పధయ్ం ప్రపంచ �ాం� వృ��ధ్
�ే�ి ��య్యమ� �ేయ��స్య�నన్ తకష్ణ అవసరం గ� ��ం� �ి
���్చర�. �ా�� ��ల��ప��య్సమ � తర��, ఇతర ప్ర��ధుల� క���
సభను ఉ�ేద ్�ం� ఉపనయ్�ిం��ర�.��రవ�ార్ ల��ంట సభ�య్ల� కన్వ�జ
�ింగ్ బ�� �ార� మ�ట�్లడ�త� ఇల� అ��న్ర

“పరమ

ప�త�్రలహద్ర��ాజ్ మసూ్రర్ అహమ ర� ఇక్కడ నూయ్�ల�ం
�ార్ ల��ంటభవనమ�ల�తమ అ�ార
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ఆల�చనలను  పంచు��వడం  మ�క� ల�ం�న ��పప్ ��రవమ�”
�ార్ ల��ంట� సభ�య్ల � ��. �ాజన్ ప్ర�ాద్  మ�ట�్లడ�త�: “పరమ

ప�త�్ర �ా��� నూయ్�ల�ండ్ �ార్ల��క� ఆ�్వ�ంచడం మ�క�
ఎం�� సంతృ�ిత ్�
�వనమ�

క����త్ం��. అహమ�
�
�య�ల� �ేశ ��ర�ల��

గడ�ప�త� �ా��

�ాం�

సం�ే�ా�న్

ఏ

�ధం�ా

అందజ�సత ు్��న్� ��ెల�సు�� � ��ను ఎల్లప�ప్డూ ��ల� సం

సుత్ంట�ను” అ� అ��న్ర�. ఈ��డ�క మ����ిన త�ా్వ,హద్రత��ాజ్
మసూ
్ రర్ అహ

�ార�ఇ�ాన్ మ��య� ఇజ�్ర��ల్ �ే�

�ాబ�

�ాయబ�ర�ల�� స� ��ధ  ప్ర��ధులను కల�సు����న్ర�. ఆ

త�ా్వ,పరమ ప�త�్రల �ా����
� ార్ ల��ంట సభ�య్ల� కన్వ�జ్త్ �
బ�� �ా���ే �ార్ ల��ంటయ�త్రన �ా�ంపజ��ార�.
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ప్రపంచ �ాం

��ట� అవసరమ�
��ి్మల� ్ల�-రహమ��ర-ర��మ—

అల�్ల ��ర�న, అనంత కర�ణ�మయ�డ�, అ�ార కృ�ా�ల�డ�.
�ిరయ
్
�� ��రవ అ�థుల��ా— అసస్లమ� అల�ౖక�మ వ  రహమత�ల�్�� 
�ా బరకత�హ�. అల�్హ �ాం� మ��య� ఆ�సుస్ల� స�� ���ౖ ఉండ��ా.
�ట్ట�దట�, ఈ ��డ�కను ఏ�ాప్ట� �ే�ిన �ారంద��,� ప్ర�ేయ్��ం� 
���న � అంద���� మ�ట�్ల�ే మహదవ�ాశం క�ప్ం� ��రవ�ార్ ల��ంట
సభ�య్ల� కన్వ�జ్త్ �ింగ్ బ�� �ా���� ధనయ్�ా��ల� �ె�య జ���ంద
� ను  ఒక అవ�ాశం�ా �సు��ంట���న్ను. ��ండవ���, �� మ�టలను 
���క
���ల� ఇక్క���� ��ే�ిన � అంద��� ధ
� నయ్�ా��ల� �ె�యజ�య�లన
క�ంట���న్ను. ఈ �ార్ ల��ంట భవనమ�ల� �ే�ా�న్ ప���గమనం ౖప�క�
�
న���ంచ
ి గల ���న �ర్ణయ�ల� మ��య� ప్రజ�నుక�ల చట �్టల
ర���ం��ం�ేందు�� ��ధ 
�
�ాజ��య��తత్ల� మ��య� �ార్ ల��ంట సభ�య్ల
క�మం తపప్క�ం�� సమ����ాల� �ర్వ��ంచు��� డవచు్చ. అం�ే
�ాక�ం��, ����� �ాట��ా, అ��క ల���క ల��� ప్రపంచ ��యక�ల� ఇక్క���
వ�్, �ా�� ప��జ్ �ఞనమ, ��ౖప�ణయ్మ� మ��య� గత అనుభ�ాల ఆ��రం�ా
��� ప్రసం��ం� ఉంట�ర� క��� ��క� క�్చతం�ా �ెల�స
అ�నపప్ట�,� ��ల� అర�దు�ా, ల��� ఎప�ప్�ై�� క���,ఒక  మత 
సమ�జప� ��దద, ప్ర�ేయ్��ం� ఒక మ��ి్లమ్ ��యక��� ఉప��య్స
���ల� అను��ంట���న్�?. అ��,ే ఒక స్వచ్ఛ��� ఇ�ా్ల�క్ సం
అ�  ఉం��, ఇ�ా్ల �క్క �జ���న బ�ధనలను �ాయ్�ిత్ �ేయడ�� �
ఏ��క ల
�
కష్య్మ� ఉననఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ సమ�జప� ప్రపంచ �ాయ
అ��ప��ా ��� మ�ట�్ల�ేందుక� ��క� ఒక్క అవ�ాశం ఇవ్వగ��, అ�� � 
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ఉ��ర హృదయ���� మ��య� � అత�య్నన్త �ా్థ� సహ��� �� �హన
�ాగలదు.
�ాబట�్, ఈ �ధ��న
�  ఊ��ా����� ��ను ధనయ్�ా��ల� �ె� జ��ం� దుక� 
బదుధ్డ��ౖ ఉ��న్ను. ఈ ధనయ్�ాద పల�క�, �� ఉప��య్మ� �క్క
ప్ర�����ా��� ��ను ��ళ్ళదలచు����న్, మ��య� ఇ�ా్లమ ్ �క
సుందర��న
� బ�ధనల  గ���ం� ���న్ �షయ�ల� �ెపప్దలచు����న్న��
అ��ా్రయమ�ల� ఈ సమయ���� �
� లకం�ా అవసర���ట�్ట�,ప్రపంచ �ాం
�ా్థపనక� సంబం��ం�న�� అ� ఆ  సమసయ్ గ���ం� మ�ట�్లడ��ను ఒక 
ల���క ధృకప్థం నుం�� చూ,�� �ల� ��ల� మం��, �ాజ��య ��తత్ల� వయ్��త్
�ా్థ�ల� మ��య�  ప్రభ�త్వక��� సంఘట�తం�ా �ాం� �ాధన ��సం 
కృ�ి �ేసత ు్��న్ర�. � ప్రయ��న్ల� మం� ఉ�ేద్శయ్మ��� ��్ర��, �ర�
ఈ ప్రయ��న్ల�్ల ��ంత �జయ� �న్ �ా���ాత్ర�. అం�ే �ా, �ాబ�వ�
సంవతస్�ాల� , �ప్రభ�త్వ �ాం� మ��య� �ామరసయ్ప�ర్వక ప్రపంచ
�క్క ఆవశయ్కత గ���ం� ఇతర అగ� �ాజ�య్లక� సల� ఇవ్వవచు
��డ� ప్రపంచమ� ఉంట�నన్ �ి్థ� మ��య� ప���ి్థత�ల� భద్రత ల�� ,
��ల� �వ్రం�ా �చ్చ��క 
�
�ే�� �ధం, య�వత్ ప్రపం����� ఆం�ోళనకరం�
ఉ��న్యనడంల� ఎట�వంట� సం�ేహమ� ల�దు. అరబ్ ప్రపంచమ�ల � ��డ
���న్ ��దద్ సం����ల ���ల��� ఉండ, అట�వంట�  సం����ల�  ��వలం ఆ 
�ా్రం����� మ�త్�� ప
ర
���తం�ా ఉండవ� క�సం�ా �ె���ేటల � ల��
ప��జ్ �ఞనమ� ఉనన్ ఏ వయ్��త్����� ఇట�్ట �ె� �ి ��త�ఒకప్రభ�త్వమ��య�
��� ప్రజల మధయ్ ఉం�ే సంఘరష్ణ �
� � ��దద్�ై ఒక అంత�ా జ్�య ��ాదం�
మ�రగలదనడంల� ఏ  మ�త్రమ� సం�ేహమ� ల�దు. ఇపప్ట�, అగ�  �ాజ�య్ల
మధయ్ ��ండ� �భజనల� ఏరప్��నట�్ల�ా మనం గమ�సుత్��న్ ఒక 
� �ప్రభ��్వ���మదద్త� ఇసుత్ండ�, మ�� �భజన ���
�భజన �ి�య
��ల� సప్ష్టం �ా ��వ
వయ్���క శక�త్లక� మదద్త��సుత్�ఈ ప���్ థ� 
ి
మ��ి్ లమ ్ �ే�ాల సమ��� వంట��� మ�త్ర�� �ాక�ం�, �గ�� ప్రపం�����
క��� �వ్ర��న ప్రమ�దకర మ�రగ్మ� �ాగలదు
గత శ��బద ్మ�ల� జ���న 
�
�ండ� ప్రపంచ య
�
� ��ధ్లల� జ��� హృదయ
���రక అనుభ�ా�న్ మనం ఎప�ప్డూ మర�� �క�డదు అ� సృ�ి్టం�న
�కర �ధ్వం�ాల, ప్ర�ేయ్��ం ��ండవ  ప్రపంచ య�దధ్ల� జ���న
� � 
ఎవ్వర� ఊ��ంచ� ���ల� జ���ా�. �
� వలం �ాంప్ర��య
మ�రణ�య���లను  ఉప���ంచడం  ��్వ�ా�� ���� జ����కల �ా్రం��ల
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మ��య� జన సమ్మరద్మ � గల పట్టణ�ల� మ��య� నగ�ా ల� అ� �కరం
��లమట్ట�,�
సంప�ర్ణ
���శనం జ���� లకష్ల��� మం�� ప్ర
హతమయ�య్ర� ఇం�ా, ��ండవ  ప్రపంచ య�దధ్ సందరభ్ం�, జ�ాన్ �ద
ప్ర���ం�న అణ�బ�ంబ� సృ�ి్టం�న �జ���న �కర భ���ప్��
ప్రపంచమ� ప్రతయ్కష్ం�ా చూ�ిం�� ఎట�వంట� ���శనమంట�, ���
ప్రళయ భయంకర శ�ద్ల� �నన్వయ్క�
బ
��ౖతమ� �వ్ర భయమ��� కం�ిం�
�� య�ర�. �����ిమ� మ��య� ��గ�ా��ల�  ఉనన్ మ�య్�యమ�ల� 
ి ���
భయంకర సంఘటనల� జ���న
�  �ధ్వం�ా��� �ా��య్ల�, ఆ �కర ప���్ థ
త��న జ�్ఞప�ాల��ా  ఉంట���న్
��ండవ  ప్రపంచ య�దధ్ల� ����ప� 70 ��యన్ మం�� ప్రజల�
చంపబ��్డర�. అందుల� మరణ�ం�న  సుమ�ర� 40 ��యన్ల మం�
�ామ�నయ్ ��ర�ల� అంట���న్ర�అల�, ��ౖ�క �ిబ్బం�� కంట� ఎక�్ మం��
��ర�ల� తమ �ల���ౖన �ా్రణ�లను ��య్గం �ే�ార�. ఇం, య���ధ్నంతర
పరయ్వ�ా��ల� �జం�ా �� ����ా�. య�దధ్మ � త�ా్వత సంభ�ం
మరణ�ల� ��యన్ ల సంఖయ్ల��������్ళ�. అణ�బ�ంబ�ల� ప్ర���
అ��క  సంవతస్�ాల తర��ాత క��� అణ� ����్మకత ��న�ా,నవజ�త 
��వ�ల��ౖ భయంకర ప్రమ�దకర ప్ర���ాలను చూ�.
��ట�  ప్రపంచమ�ల, ���న్�న �ే�ాల�  ��ౖతమ� అణ�్వయ���లన స్వంతం
�ేసు��వ����� ఏ�ాప్ట�్ల �ేసు��ంట���న్� మ��య� �ాట� ��తల� క�
సం��షం�ా ఆ  ప్రయతన్ం �ేస ��న్ర�. చూసుత్ం, �ా�� చరయ్ వల్ ల జ����
అన�ా్థల� మ��య� �ధ్వంసక పరయ్వ�ా��పట్ ల �ా��� ల
� �శమ�త్రమ���
లకష్య్మ� ల�దు. �ాబ , ��డ� ఒక అణ�య�దధ ్మ� జరగబ ���ంద� గనక
మనం ఊ��ంచు��ంట�, ����� గ����న వయ్��త్ �గ�ర�ట�క�ల � వణ��� ��త�న
భయ�నక  �త్రం మన కళ్ళమ�ందు ��దుల�త�ం��. ��డ �నన �ే�ాల� 
స్వంతం �ేసు��నన్ అణ�బ�ంబ�ల� బహ�శః ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్మ
ఉప���ం�న �ాట�కంట� అతయ్ంత శ�త్మంత
�
���న � �ావచు్చ. �ాబ,
�ాం�� �ా్థ�ిం��లనుక�ంట�నన్ ���� మ��య� ఆ ��శ�ా కృ�ి �స
ే త ు్నన
�ా���,� ఈ సంఘరష్ణ�త్మ క మ��య� అ�ి్థర ప���ి ��పప్ ఆం� ోళన
�ారకమవ�త�ం��.
��ట�  ప్రపంచమ� �క్క �ి్థ� మనసు�న్ కల���సుత్ండ�ా ఒక �ా
ప్రజల� �ాం� �ా్థపన గ���ం� మ�ట�్లడ���ంట���, మ��క �ా్థ�ల� �ార�
తమ అహం��వ  ప్రవర న మ��ాగ్లల� మ���, గర్వమ� మ��య�
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అహం�ారమ� అ��
మ�సుగ�ల�  చుట�్ట��యబడ�త���న్ర�. �ా�
ఆ��పతయ్మ, బల��న్ప్రద��్శంచు����ందుక� ప్ర� శ��త్వంత�ప్రభ�తమ�
�ాయశక�త్ల� ప్రయతన్ం �ేయ����� �ిదధ్మవ�త�ం
��ండవ  ప్రపంచ య�దధ్ మ����న
ి  త�ా్వ, ప్రపంచమ�ల ��ర్ఘ�ా�క �ాం�
�ా్థపన ��రక� మ��య� భ�షయ్త్ య� ��ధ్ల ��ారణక� �ే�� కృ,ఐకయ్�ాజయ
స�� అను  ఒక  సంస్ థ�ా ఏరప్�ేందుక� �ే�ాల� క��ి కట�్ట�ా సంఘ
మయ�య్�. అ�నపప్ట�,� ��వలం �ే�ాల  సమ�హమ� తన ఉ�ేద ్�ాయ్లల
��ర�ణం�ా �ఫల��� ఐకయ్�ాజయ్ స �క్క �ి్థ� మ��య� ��రవమ
������క� ��గజ����� త�నన్ట�్ల�ా క��ి��త్ం� ��య్య�వస�ాలను గనక
�ర్చక� ��, అప�ప్డ� �ాం� �ా్థపన ��సం ఎ�న్ సంస్థల� ఏరప,
ఎట�వంట�  సం�ేహమ� ల�క�ం�� �ా�� ప్రయ��న్ల�న్ �ష్ఫలమ�న
ఋ�వవ����. ��ను  ��వలం �ే�ాల  స�� �క్క ౖఫల
�
మ� గ���ం�
మ�త్ర�� ఉదహ��ం��ను
ప్రపంచ �ాం� ప��ర��ంచడమ�� ఏ���క  ఉ�ేద ్శయ్మ� �దట�  ప్రపంచ
య�దధ ్మ తర��ాత ఈ సంస్ థను ఏ�ాప్ట� �ేయడం జ����ం; అ�నపప్ట�,�
��ను  ఇంతక� మ�ం�ే �ె�ిప్నట�్ల�ా ఎం�� �ధ్వం�ా�న్ మ��య� న�ా్
����్చన ��ండవ  ప్రపంచ య�దధ్ �ా్రరం���న్ అ�� ఆపల�క���ం��
య�దధ ్మ� �క్క ప్ర��వ ఫ�త నూయ్�ల�ండ క��� ఎం�� మం��
�ా్రణ�లను � ���ట�్ట��ం��. అ�� ����ప� ,000 మం�� ప్రజలను � ���ట�
��నన్ట�్ల�ా �ెపప్బ��ం��. �ాళ్ళందర� క ��ట���� సంబం��ం�న
వయ్క�త్ల� �ావడం గమ��ర్హ
నూయ్�ల�ం, య�దధ ��తరమ� నుం
్
� దూరం�ా ఉ
�
ంచబ��నందువల , అ��
�ామ�నయ్ ��ర�ల మరణ�ల�� బ�ధపడల�దు. అ�నపప్ట�,��ను  ఇంతక� 
మ�ను�� �ె�పి ్నట�్ల, �తత ్ం �ద ఆ య�దధ్మ�ల ���ౖ�క �ిబ్బం�� కం
ఎక�్కవమం�� అమ�యక ��ర�ల� �ా్రల�  ��ల�ప్య�ర�. ��వలం
ఊ��ంచం��:  ఎట�వంట�  ��రమ�  �ేయక �� ���, అసంఖ�య్క�ల�ౖన
మ��ళల�, �ిల్లల�� స� �ామ�నయ్ అమ�యక ��ర�ల� అ��కమం�
�చకష్ణ� ర��తం�ా చంపబ��్డ
ఈ �ారణం�ా��, క���న ఆ  య�దధ ్మ�ల� ప్రతయ్కష �ాల�గ్నన �ే�ాలల�
�వ�సుత్నన్ ప్రజల హృదయ�ల ల� అంత��్లనమ ��ా ఆ య�దధ్మ � ప
గ�డ� కట�్ట��నన్ �ే్వష��వమ�ను �ర� గమ� ర�. తపప్క�ం�, తన
� �, ప్ర� ��ర�డూ ���� ఎదు��్క� �ే
�ేశమ���ౖ ���� గనక ఎప�ప్డ�జ����
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రకష్ణ మ��య� ��రవమ � ��సం ��య్గమ� �ేయ��స్న �దుయ్కత్ 
ఉండ�నంత�ా ఇ�� �ేశమ� పట్ ల ��్రమక� సంబం��ం�న �షయమ� ఏ��
ఏ���నపప్ట��
� , ��ాదమ� గనక చర్చల� ల��� �ౌతయ్మ � ��్వ
�ామరసయ్ప�ర్వకం�ా ల�� � �ాం�య�తం�ా ప���ా్కరమ� అ�నట్,
అనవసరం�ా ఎవ్వర� �ా్రణ�ల � ��ల�ప్వల�ిన ప���ి్థ� �ా ప�ర్వప
�
ప�ప, అ� ����ద్ సంఖయ్ల � ��ర�ల మరణ�ల�
���ల�్ల య���ధ్ల� జ���న
ప్ర��నం�ా ��ౖ�క�ల �ా్రణ�ల�� మ�ప�ప్ �ాట� ��. అ���, ��ట�  య���ధ్లక�
అర్ థమ� �మ���ల ��్వ�ా బ�ంబ���డ�, �ష�ాయ� ప్ర��ాల� మ��య�
ర�ాయ�క  మ�రణ�య���ల�  ��ౖతమ�  ప���ాట��ా అ�ం��. అం�ే 
�ాక�ం��, ��ను  ఇంతక�  మ�ందు  �ె�పి ్నట�్ల, అతయ్ంత ���శ�ారక
మ�రణ�య�ధ��న
� పరమ�ణ� బ�ంబ� ప్ర��ా��� క��� �ాధయ్��వ�ా�ాల
ఉ��న�. పరయ్వ�ానం�, ��ట�  య���ధ్ల� గతంల�� య���ధ్ల� � �����
సంప�ర్ ణం�ా ��నన్���న�, భ�� �ద నుం�� మ�నవ  జ���
సమ�లం�ా త���� ��ట్ట� �ధం�ా ప��ణ�ం బ�త���న్�
ఈ సందరభ్ం�ా నను, �ాం� �ా్థపనక� సంబం��ం� ప�త్ర ఖు�ాన్ �
సుందర��న
�  బ�ధనను  ప��చయం  �ేయ�వ్వం��. ఖు�ాన్ ఇల� �ెబ���ం��: 
మం� మ��య� �ెడ� పనుల�  ఒ�� �ధం�ా ఉండవ�. ఏ�� అత�య్తత్మ
����� �ెడ�ను  �్ర�ిప్��ట్టం��. అం �ే �ాక�, ఎవ�� మధయ్ శతృత్వమ
ఉంట�ం�ో, �ార� పరసప్రమ� ���రద ��న్��త�ల��ా మ���� ���ర�.(చ. 41: 
వ. 35)
ఆ �ధం�ా,�ాధయ్��నంతవరక
�
, ఎట�వంట� శతృ��్వల� ల��� సప్రధ్
అ��� పరసప్ర సమ���ర ��మయమ� మ��య� ���రద్� ప�ర్
చర్చల, సం��షణల ��్వ�ా ప��ష్క��ంచు��వచు్చ ఖు�ాన బ���సత ు్ం��.
సర్వ �ా��రణం�ా ఒక వయ్��త్�� దయ�� మ��య� జ�్ఞ �� మ�ట�్ల��ే�
మ�త్ర�� హృదయ�ల�్ల �ానుక�ల���న మ��య � �ర�ా్థ� �ా �� ���
ప్ర��వమ� కల�గ�త�ం�, మనసునుం�� �ే్వ�ాల, సప్రధ్ల���ౖ �ొల�
సప్ందన ల�సుత్ం��.
ఈ �ాలమ�ల�  మనం  ఎం�� అధు��తన ��గ��కతల�  ఉంట���న్మ�
�శ్వ�ిసుత్��న్మనడం ఎట�వంట� సం�ేహమ� ల�దు. మనం, �ిల్లలక�
ఆ��గయ్ సంరకష్ణ మ��య� �దయ్ను ల��� తల�్లలక� ఆ��గయ్ సం
అం��ం�ే ��ధ అంత�ాజ్�య ����్మ క సంస్థలను మ��య� ��ం�ేషన్
ఏ�ాప్ట� �ే�ామ�. అ�ే �ధం�ా, మ�నవ �ానుభ�� మ��య� భ�తదయ
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దృ�ా్ట� అసంఖ�య్క��� ఇతర ����్మక సంస్థల � �ా్థచబ��్డ�.  ఇదం��
�ే�న
ి మనమ�, ఈ �ాల���� అతయ్వసర�న అం�ా
�
��� సప్ం��ం� శ�ద
చూ�ా�స్ ఉం�, మ��య� �ధ్వంసమ, ���శనమ�నుం�� ఇతర�లను 
ర��ంచడం�� �ాట��ా మన�న్ మనమ ఎల� �ా�ాడ����ాల� 
ఆల��ం���స్న అవసరం ఉం�.
గత ఆర� ల��� ఏడ� ద�ాబ�ద్ల ���తం��ట��� � ���� , ఇప�ప్డ� ప్రపంచమ
��ల� స�న్��తమ�ంద�� �షయ��న మనమ� జ�్ఞపకం ఉంచు���ా�.
అర��ౖ ల��� �ెబ�ౖభ్ సంవతస్�ాల ���త నూయ్�ల�ం, ఆ�ియ� మ��య�
ఐ���ాలక�  ఒక  సుదూర �ేశమ�. అ��ే, ��డ�� ప్రపంచ �ా��రణ
సమ�జమ�ల� �డ��యల�� అంత�ాభ్గమ�ం��. అందువల , ఒక 
య�దధ ్ప���ి్థ�, ఏ �ేశమ� ల��� ఏ మతమ� క��� సుర��తం�ా ఉండదు.
� ��యక�ల�  మ��య� �  �ాజ��య��తత్ల� �ే�ా��� సంరకష్క�ల�. �
భద్రతక� మ��య� ��� �రంతర ప���గ� మ��య� సం��మ���� �ార�
జ�ాబ����� వ��ం���.�ాబట�్, �ా్థ�క య���ధ్ల ��్వ�ా�� �ధ్వం
మ��య� ���శనమ� �సత ్ృత��� �గం�ా
�
�ా�ిత ్ �ెందు��య�� �
� లక
�షయ��న్ �ార� ఎల్లప�ప్డూ మనసుల� ఉంచు��వఅతయ్ం అవసరం.
ప్రపంచమ ఎదు��్కబ��� ప్రమ�దం ఉనన్ �వ్ర �ధ్వంసమ�ను సృి�
య���ధ్� ��ా��ంచుటక� త��న చరయ్ల� �ేపట�్టల�� మం� బ���ధ్� మ��
జ�్ఞ���నఇట�వల�� ���న్ అగ� �ాజ�య్లక� ప్ర�ా��ం�నందుమనం�ేవ�����
కృత�్ఞల�ౖ ఉం���. ఇందుక� సంబం��ం� ఇట�వల�� ర�ాయ్ అధయ్�డ,
�ి�య
� ���ౖ ����� �ాపసు �సు��వల�ిం���ా ఇతర అగ� �ాజ�య్లను ఒ�ిప్ం�
ప్రయ��న్ల ��ే�ార� �నన్��ౖ�, ��దద్�ౖ
� �, అ�న్ �ే�ాలనూ  ఒ�� �ధం�ా
సమ�న ��వమ��� చూ��ల�అతడ� సప్ష్టం �ే�ాడ� ��య్య����
�ా�ా�స్య�నన్ అవస�ాలను గనక �ర్చక�, మ��య� ఇతర �ే�ాల� 
గనక  స్వతంత్రం�ా య���ధ్��� ���్ ళనట, అప�ప్డ� �ే�ాల క�ట��ా
ఐకయ్�ాజయ్ స క��� అ�ే �ధ���న బ�ధను అనుభ�ం���స్  వసుత్ంద
క��� అతడ� �ె�ాప్డ�. ఈ ���్లషణల� అతడ� ప���త్�ా స��య� ��
�శ్వ�ి�ాత్ను. ��ను అత�� �����ల�న్ంట��  సమ��్థంచనపప,ఒక �ె���ౖన
ప�� ఆ���ం� ��ా�.
అతడ� ఒక అడ�గ� మ�ందుక� ���,ి ఐకయ్�ాజయ్ స�� భద్ర�� మల�
ఐదు  �ాశ్వత సభయ్�ే�ాల �క్క �ట� అ���ారమ� హక�్క ఎపప్
మ����ి�� �ాల�, అప�ప్�ే అ�న్ �ే�ాల మధయ్ �జ�� �న ��య్
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మ��య� సమ�నత్వమ� ���య�ంట�ంద� �ె�ాపల� మ�త్ర� ��ను 
��ర�క�ంట�ను.
గత సంవతస్ర, �ా�ింగ్టన్ ��.� ల�� �ాయ్�ిటల ్ �� ల� ఉపనయ్�ిం�ే
అవ�ాశం  ��క� క���ం��. స�క�లల� అ��కమం�� ����టర�్, �ాం���స్
ప్రమ�ఖుల, ���ో  ప్ర��ధుల� మ��య� ��ధ రం�ాలక� �ెం��న అ�క 
�
ఇతర ���య్��తత్ల� ఉ��న్ర అ�న్ ప��లను మ��య� ప్రజలంద��
సమ�నమ��ా చూ�ినప�ప్డ� మ�త్ర� � ��య్య�� �� �ా�ా�స్న అవస�
�రయ�య� ��ను �ా���� సప్ష్టం�ా �ె�ాప్న �ర� గనక  ��దద్ మ�య�
�
�నన్ �ే�ాల, ధ�క  మ��య� ��ద �ే�ాల  మధయ్ వయ్��య్�ా�న్ గనక 
చూ�ాలనుక�ంట�, మ��య� �ట� అ���ారమ� �క్క అ��య్య��న్ అల�
��న�ా��ం��లనుక�ంట�, అప�ప్డ� అ��ా�ంతత మ��య� సంఘరష్ణల
తపప్�స���ా బలపడ��య��ను �ా���� �ె�ాప్ను. �జం�ా�� అట�వంట� 
ఆం�ోళనల� ప్రపంచమ�ల� ఇపప్ట��� ��డసూప�త���న
�ాబట�్, ప్రపంచ�ాయ్పత్ మ��ి్లమ్ సమ �జప� �ా, �ాం� �ా్థపన �ౖప�క�
ప్రపంచమ� �క్క దృ� ి్ట� మ�్ళంపజ�యడం �� �దుయ్కత్ ధర్మమ�
���� �� బ�ధయ్త�ా ప��గణ��ాత్, ఎందుకంట�, ఇ�ా్లమ ్ �క అసల�న
ౖ
అర్ థమ� �ాం� మ��య� భద్రత ���న్ ���ద్ మ��ి్ లమ ్ �ే�ాగనక �ే్వష
ప���త �వర�ాద చరయ్లను ��్రతస్
్
��ం ��� ల ��� �ేపట, ఇ�ా్ల�క
బ�ధనల� అ�ాం�� ల��� బ�ధనూ క����త ా్య�� మ���ంప�క�
�����యక�డదు. ��ను ��వలం  ప�త్ర ఖు�ాన్ �క్ ఒక వచనమ�ను 
మ�త్ర�� ఉదహ��ం��ను. అందుల��� �ాం�� ఎల� ��ల��ల�ప్ల� అ��
�ాఠమ� ఉం��.
ఇం�ా, ఎల్ లప�ప్డ “సల�మ” ఇవ్వమ, అన�ా ఎల్ లప�ప్డూ �ాం
సం�ే�ా�న్ �ాయ్�ింపజ�యమ ఇ�ా్ల వయ్వ�ా్థపక�, ప�త్ర ప్రవక
మ�హమ్మ సల్ ల తన �ష�య్లక� బ���ం��డ�.మ��ి్ ల��తర లంద��ల�నూ,
�ార� య�దుల�ౖ��, ��స
� త ్వ�ల�ౖ�� ల��� మ�� ఇతర ��ా్వ�ాల � ల��
ఆ���ాలక�  సంబం��ం���, అతడ� �ాం�� ��ల��లప్గలడ� అత�
ఆ��ా్వద ప�ర్వక ఉ��హరణ నుం� మనమ��ెల�సుక�ంట�మ�.
ప్రజలందర� ేవ
� ��� సృ�ి్టల � ��గం�ా�� ఏరప్��్డర� అతడ� అ
�ేసు����న్డ� �ాబట�, �ేవ�ళ్ల�  ఒక���ర
� � “�ాం��� మ�లమ�” �ాబట�్,
సర్వమ�న�ా��� �ాం� మ�య� భద్రతను అతడ
�
� ��ర���ంట���న్డ� �ాబ,
అతడ� అల� �ే�ాడ�.
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�ాం��� సంబం��ం� ఇ�ా్లమ ్ �క ���న బ�ధనలను  ��ను 
ఉదహ��ం�య���న్ను. అ��ే సమయ���వమ� దృ�ా్ట, ��ను  ���న్
అం�ాలను  మ�త్ర�� ����్క��న్ ��ను  సప్ష్టం �ేయ��స్ ఉం� �జ����,
ఇ�ా్ల, ప్రజలంద�
� � �ాం� మ
�
��య� భద్రతల గ���ం�ఆ�ే�ాల� మ��య�
బ�ధనల�� సంప�ర్ ణం� �ం�� ఉం��.
మ��య� ��య్య �ా్థపనక� సంబం��ం ఖు�ాన్ ఏ� �ెబ���ం��?
అ��య్యమ 5, వచనమ� 9ల�, అల�్లఇల� �ెబ�త���న్ర: ఓ �శ్వ�ించు
�ారల��ా! అల�్ల �షయం�ా, సమ�నతక�  �ాకష్య్ం�ా ���� భ��స
�ి్థర�తత్మ��� ఉండం; మ��య� ��య్యమ� త�ిప్ ప్రవ��త్ం�ే �ధ
మనుష�ల�్ల గల శతృత్వ ��వనలను �ల� ప్ర���ంచ�యక. ఎల్ లప�ప్
��య్యమ��ా ఉండం�, అ�� ధ�ా్మ��� దగగ్ర�ా ఉంట�ం�� మ��య�అల�్ల
పట్ ల భయభక�త్ల�� ఉండం. క�్చతం� ���� �ేసత ు్��న్� అల�్హ్
గమ�సూ
త ్� ఉంట�డ�.
�ావ�న, ఈ వచనమ�ల� ��య్యమ� �క్క అత�య్నన్త �ాధయ్�� ప్ర
గ���ం� ఖు�ాన్సప్ష్ట �ేసత ు్ం��.ఈ ఆ�ేశమ� మ��ి్ లమ�లమ �ెప�ప్���
����ంప�ల�  మ��య� క�
� ర��్వలక� �ాలప్�ే వయ్క�త్లక� ఎట�వ
అవ�ా�ా�న్ క���ంచదు. ఇ�ా్లమ ్  ఒక ��ం�ాత్మక మ��య� �వ్ర�ా
మతమ��ా ���ం� ప��ం�ే వయ్క�త్ల నుం� అ�� ఎట�వంట� �మర్శక�
��ట�వ్వద. ఇం�ా ఖు�ాన్ ��య్యమ మ��య� సమంజసత �క్క
� ్ట��న
� ప్రమ�ణ�లను ఏరప్ర�ం�� అ�� ��వలం  ��య్యమ��ా
అతయ్ం ��ష
ఉండడ��  �ాదు,అ��ే �ాసత ్�ా��� సమ�నత్వమ�ను �ాధయ్���నంతవర
�ాట�ం� ఇల� �ెబ�త�ం��: 
ఓ �శ్వ�ించు �ారల��! ��య్యమ�న �ాట�ంచుటల� క�్చతం�ా ఉండం��
మ��య� అల�్ల ��రక�  �ాకష్య్మ��ా ఉండ, అ�� �క� ల��� � 
త�్ లదండ�్రలక � ల��� � సం������ � వయ్���కమ��ా ఉ��న్ స��. ఒక
� �ే �ాకష్య్మ� భ��ంచబ�� ఉ,ధ�క��ై��,
అతడ�, ఎవ���� వయ్���కం�ా�ౖ
��ద అ��� �ా�� పట్ ల �కంట� ఎక�్కవ� అల�్లఎం�� ��ా్వస�ాత్రం�
ఉంట�డ�. �ాబట�్, �ర� సమ�నత్వమ �� �య
ే గ����� తక�్వ 
ఆ�ాంకష్లను అనుస��ంచవదు మ��య� ఒక��ళ �ర� �జ��న్ �����
ల��� ర�ప�మ��ి��, అల�్హ్  ర� �ేసత ు్నన్ ���� చూసూత్�� ఉంట�
�ెల�సు��ం��. (చ. 4: వ. 136)
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�ాబట�్, అంత�ాజ్�య ధృ��్కణమ � ��్వ�ా అతయ్ంత �ా్రథ�క �ా
మ�ల�ల  నుం�� చూ��త , ఇ�  ప్రపంచమ�ల� �ాం�� �ా్థ�ిం�ే ��య్య
�క్క సూ�్రకృత���నట�్ట ప్రమ�ణ�ల� అవ�� ఇ�ా్లమ �క్
వయ్వ�ా్థపక�డ ప�త్ర ప్రవక మ�హమ్మ సల్ లం ఈ బ�ధన ప్ర�ారమ�
ప్రవ�త్
� , ప్రపంచప� అ�న్ మ�లలక� �సత్��ంపజ��ారన����� చ��
�ాసత ్�ా�� �ా��భ�తం�ా �ల�సుత్ం��. మ��య� ఇప�ప్డ� ఈ శకంల, ప�త్ర
ప్రవక సల్ ల �క్ �జ��న
� భక�త్ల, ఆహ్మ��య మ��ి్ లమ ్ జఅత్
(సమ�జమ�) �క్క వయ్వ�ా్థపక, ఖ���య�న్ �క్క హజ్రత్ �
గ�ల�మ్ హ్మద్ అల�ౖ��సస్ల �ార� ఈ బ�ధనలను �శ్వ�ాయ్ పత్ం
ప్ర��రమ� �ేయ�ట�� నడ�ం ���ం, �ాం�� �సత ్��ం జ�యవల�ిం���ా తన
�ష�య్లను క��� ప�రమ��ం��ర� ఇం�ా అతడ�, �ేవ��� హక�్కలను
మ��య� �ేవ��� సృ�ి్ట �క్క హక�్కలను ��ర��ర�్చ��శ�ా మ�న�ా� దృ�
ఆక��ష్ంచవల�ిం���ా తన �ష�య్లక� సూ�ం��డ
ఈ �ారణం�ా�� అల్ �లహ ్ �క్క మ��య� అత�� సృ�ి్ట �క్క ను 
��ర��ర�్చట మ��య� అతయ్ంత ఉత్కృష్ట���న ప్రమ�ణ�ల�� క
��య్యమ�ను �ా్థ�ించవల�ిన ��లక���న ఆవశయ్కత ఆహ్మ��య
� � 
� ����్క �ెబ�త�ం�� మనల�  ప్ర� ఒక్కర,
సమ�జమ� ప్రజలంద�
మతమ��� ల��� ��ా్వ�ాల�� ��త త్మ � ల�క�ం, పరసప్ర హక�్కలన
��ర�ంచుక�ంట�, ప్రపం���న్ �ా మ��య� �ామర�ాయ్ల స్వరగ్ం
మ�ర్చ����� కృ�ి �ేయవల�ిం���ా �� స�నయ �ా్రర్థన.
ఈ ����ద్�ా� మ�టల
ట
�� ��ను �� ఉప��య్�ా మ���సత ు్��న్ను. నన
ఇక్క��� ఆ�్వ
�
�ం� �� �క్క ఈ పల�క�లను శ�దధ్�ా ఆల నందులక� 
�క�మ��క్క�ా�� ధనయ్�ా��ల��ె�యజ�సుత్��న్
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Hadrat Khalifatul-Masih Vaba at a special session of the Standing Committee for Foreign Affairs
at the Netherlands National Parliament.

Members of the Standing Committee for Foreign Affairs at the Netherlands National Parliament
with Hadrat Khalifatul-Masih Vaba

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba delivering his historic address at a special session
of the Standing Committee for Foreign Affairs at the Netherlands National Parliament.

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba answering a question about a range of political and religious issues.
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Hadrat Khalifatul-Masih Vaba leading silent prayer at a special reception in Tokyo, Japan.

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba watering a plant at a special reception in Tokyo, Japan.

Hadrat Khalifatul-Masih Vaba delivering keynote address at a special reception in Tokyo, Japan.
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK

పరమ ప�త�్రల �� ప బ����క
� ్ XVI �ా���,�

31 అ��్టబ 2011

�ేవ�ేవ��ైన అల�్ల తన దయ మ��య� ఆ�సుస్లను స��

���ౖ ఉం��ల�

�� �ా్రర్థన ప్రపంచ �ాయ్ప త్హ్��య మ��ి్ లమ్ సమ�జ అ��ప��ా,
పరమ ప�త�్రల �� ప్  �ా���� ప�త్ ఖు�ాన్

�క సం�ేశమ�ను

అం��సత్��న్:
ు
‘ఓ గ�ంధమ� �క్క ప్రజల��ా మ�క� మ��య� �క�

మధయ్ సమ�నమ��ా ఉనన్ ఈ పదమ� వ దద్క� ర- అ�� మనం అల�్లహ్ న

తపప్  మ��క��� ప��ంచమ, అత��� �ాట� ఏ ��గ�ా్వ���నూ
అనుబంధమ� క���య�ండమ�, మ��య� మనల� ��ందర� ఇతర�లను
అల�్ల ప్రక్కన ప్రభ�వ�ల��ా �సుక���ళ.’

ఇ�ా్ల, ప్రసు త ���ల�్, ప్రపంచమ�ల�� అంద�� ��ళ్ళల�నూ ��నుత�నన,

తరచు�ా అసతయ్  ఆ��పణల� లకష్య్ �ేసు��నన్��నూ. అ�నపప్ట�,�

ఇ�ా్లమ్ � �జ��న
� బ� ధనలను చదవ� �ా�� ఈ  అసతయ్ ఆ��పణలను

ల�వ��సత్��న్ర�
ు

దురదృష్ టవ�ా� త, ���న్ మ��ి్లమ్ సంస్థల� ��వలం తమ �ా్వర్థ ప్
��స�� ఇ�ా్ల ను ప���త్�ా తప�ప్ �ోవ పట�్టసుత్�� ��� ఫ�తం�ా,
�ా�ా్చత మ��య� మ��ి్ ల��తర �ే�ా ప్రజల హృదయ�ల�

మ��ి్ లమ�

పట్ , ఎంత �వ్రం�ా అపనమ్మకం ��ర�గ���ందం, బ��ా చదువ���నన్
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�ాళ�్ళ ��ౖతమ� ఇ�ా్ల �క్క వయ్వ�ా్థపక, ప�త్ర ప్రవక త్ �హమ

సల్ లల�్లహ� అల��� వసల
ౖ
్లం ��ౖ ఆ���ాల� ల�� అసతయ్ ఆ��పణల� �ేసుత్��న్
మ�నవ��

�ల�వల

�ా్థపన ��సం మ��ి� భగవంత����� �ేర�వ

�ేయ�లనన్�ే అ�న్��ల ఉ�ేద్శయ్మ�. ఏ మత �ా్థపక�డ� క��� ఇతర

హక�్కలను �ాల�ాయమ, �ా��పట్ ల క
� �రం�ా ప్రవ��త్ంచమ� తన �ష�య్

ఎప�ప్డూ బ ���ంచల�దు. �ావ�, స్వలప్ సంఖయ్ ల� తప�ప్���� పట
మ��ి్ లమ�ల చరయ్లన ఇ�ా్లమ్ మ�� ���  ప�త్ర �ా్థపక��� స ల్లల�్
అల�ౖ��  వసల్ లం ��ౖ ������ ఒ �ాక��ా ప��గణ�ంచక�డదు. అ�న్  మ��ల

ు , అందు�� ఒక
ప్రవకత్లనూ ��ర�ంచమ ఇ�ా్లమ్ మన బ� ��సత్ం�

మ��ి్ ల, ప�త్ర బ�ౖ�ల� ల��� ప�త్ ర ఖు�ాన్ మ��య� ��సు ���స
అల�ౖ�స
� స్ల�మ్ �� స� ప్రవకత్లంద ��� �శ్వ�ించడం అవసరమ�

ప�త్ర ప్రవక త్ �హమ సల్ లల�్లహ� అల���
ౖ
సల్ లం �ా�� �నమ�
��వక�లమ�, �ాబట�్, మ� ప�త్ర ప్రవ సల్ లల�్లహ� అల��� వసల
ౖ
్ ��ౖ

జర�గ�త�నన్

��డ�ల పట ్ ల �వ్ర ����ా�న్ మ� �య� ��ా���న్ వ

�ేసత్��న్మ�. అ�,
ు

అత� 

మం�

లకష్ణ�లను ప్రపం���

�ె�యజ�యడం  మ��య� ప�త్ర ఖు�ాన్ �క్క మ���న్ సుందర�

బ� ధనలను �వ��ంచడం ��సం స�� కృ�ి �ేసూత్�� ఉంట�మ�.

ఒక వయ్��త్ గనక ఒక ��ద
� ్ ష్ట బ�ధనను బ�� , ����  ��ను స్వయం�ా

ఆచ��ంచనట్ ల��, ఆ వయ్��త్ బ���ంచడం ల�, తప�ప్ �ేసుత్��న్డ� అ� అర్

‘ఇ�ా్ల’ అను పదమ� �క్క అర ్థ� ‘�ాం�, ��్రమ మ�య� భద్
�
’ అ�. 

��ా్వసమ �షయమ�ల� ఎట్ � బలవంతమ� ఉండక�డదు అ���� ఖు�ాన్

�క్క సప్ ష్ట���న ఆ�ేశమ �. �ా్రరంభమ� నుం�� మ���ంప� వరక� 

ఖు�ాన, ��్ర, ఆ�ాయ్య, �ాం�, ప�ా్చ��త్పమ� మ��య � ��య్గ

ు � ధ�ా్మ�న్�ీ్వక��ంచ� వయ్ ��త్ అల�్లహ్
�క్క సూ్ఫ��త్ బ� ��సత్ం�

దూరం�ా ఉంచబడ��డ�, త��్వ�ా ఇ�ా్లమ్ �క్క బ�ధనల నుం� క

దూరమవ���డ�  అ�  ప�త్ ఖు�ాన్  ప�ేప� �ెబ�త�ం��. �ాబట�్, ఇ�ా్ల

ను �ాట�ం�ే ఏ వయ్��త్ అ�, ���� ��ంస�� క���, రకత్మ� �ం��ం�ే
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బ� ధన�ా ���ం�నట్ ల��, అట�వంట�  �ా���� �జ��న
�
ఇ�ా్ల ��
ఎట�వంట� సంబంధమ� ఉండదు.

అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� ��
జ� ఇ�ా్లమ్  మ�త్ర�� ఆచ�సూ
� ,

�ేవ����  సంతృ�ిత్పర�ేందుక� ప��ేసుత్ం��. ఒక��ళ ఏ�ే� చ��్చ ల��� ఇ

�ా్రర ్థ�� మం��రమ� రకష్ణ అవసరమ�ల� గనక ఉనన్, �ా���� భ�జం 
భ�జం  కలప����� ��మ� �ిదధ్ం�ా

ఉనన్ట �్ల �ా �ార� గ���త్�ాత్ర�

మ�దుల నుం�� ఒక��ళ ఏ�ే�  సం�ేశమ� గనక ��ల�వ��నట్ ల��, అ��

��వలం  అల�్ల ��పప్త���న్ ����త్ంచుటక� మ��య� అతడ� మ��
అల�్ల దూత అ�న ప్రవకత్ మ�హమ్ మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ��  ను

�
ఉంట�ం��. 
ప��ంచ����� మ�త్ర�� �ా�భ�తం�ా

��ందర� ప్రజల� ��మ� �ె���ౖన�ాళ్ళ, ���య్��కలమ�  మ��య�

�మ���త్ � �ం��న�ాళ్ళమ� అనుక�ంట� మత �ా్థపక�లను ����్క� �ం� �

�ేయట���� ��్వచ్ ఛ క���య�ండట ప్రపం �ాం��  ��శనం �ేయ�టల�
ప్ర��న �ాత్ ర  ���ిం�ే అంశమ�. సమ�జమ�ల � �ాం�� �ర్వ��ంచ��,

వయ్��త్ హృదయమ� నుం� � �������� సంబం��ం�న అ�న్ మ�����ాల

�ర�్మ�ం, సహనమ� �క్క �ా్థ�� ��ంచడం అతయ్ంత ఆవశయ్కం.

ప్రవకత్లక� సంబం��ం� ఆత్మరకష్ణల� ఉంట��� ఒక���
��ర�ంచు���ా�స్న అవసరం

ఉం��. ప్రసుత్ తం ప్రపంచమ� అ��ా�

మ��య� అ��కరయ్మ� ��ౖప� పర�గ�ల� �డ
� ���ం�, మ��య� ��రమ మ
్
�య�
�
ఆ�ాయ్యతల �ా��వరణమ�ను సృ�ి్చు��వడం   ����� అవసరమ�. ��రమ
్
మ��య� �ాం� సం�ే�ా�న్ మన చుట�్టపట్ల ఉనన్�ా���� అం��ంచడం ��

మనం ఈ ఉత�స్కత మ��య� భయ��న్ ��ల���ాత్మ�. త��్ వ�ా ఎప�

ల��  ��పప్  �ామరసయ్మ� మ��య� ఇంతక� మ�ందు కంట � ��ర���
�

మ�రగ ్మ�ల,

మ�నవ��

��ర�్చ��ంట�మ�.

�ల�వలను

గ���త్సూత్ ��ంచ���ననం 

��డ� �నన్�ాట� య���ధ్ ల � ��్ఫటనం ప్రపం���న్ చుట�్టమ�డ�,

ఇతర �ా్రం��ల� ్ ల అగ��ాజ�య్ ల� �ాం �� �ె�ే్చందుక� ప్రయ �న్సుత
�ెప�ప్��ంట���న్�. ��ందర� మనక� బయట��� ఒక �షయ ం �ెబ���,
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అ��ే పర�� ��నుక �ా�� �జ��న
� �ా్ర��నయ్తల� మయ� �����ల�

రహసయ్ం�ా �ర�్చ��ంట�ర��� ఇక ఎంత మ�త్రమ� రహసయ్మ� �
�

అట�వంట� ప���్థత�ల�
ి
్ప్రపంచమ�ల �ాం� �ా్థ�ితమవ�త�ం�� అ���ే ప్రశన
మనం  ప్రసు త్ త ప్రపంచ ప���ి్థత�లను గనక ��తం�ా గమ�ం �నట,

మ��క ప్రపంచ య���ధ్�� ఇపప్ట��
�
� ప������ా�ప��ంద� గమడం 
���రకరం. ఒక��ళ ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్ త�ా్వ, ��య్య���� ���� ���

సమ�నత్వ మ�రగ్మ�ను గనక మనం �ాట�ం�య�ం��నట్ల,

ప్రపంచమ�ల� మ�్ ళ య�దధ్జ�్వలల� రగ�ల�్క�య�నన్ ఇపప్ట� ప�
చూ�ి ఉం�ే �ాళ్ళం �ాదు. అ��క �ే�ాల� అణ� మ�రణ�య���లను
క���య�నన్  పరయ్వ�ానం, కకష్ల� మ��య � �����ల ������� �,

ప్రపంచమ� ���శనమ� అంచున క���్చ� ఉం��. మ � �ధ్వం�ా

సృ�ి్టం�ే ఈ మ�రణ�య���ల� గనక �� �్ఫటన ం �ెం��నట్ల, �ాశ్వత

��ౖకల�య్ల� � �ం��న అ��క భ�షయ్త్ త�ాల�ార� మన�న్ కష్�ంచర�. సృ�

మ��య� అతడ� సృ�ి్టం�న �ా్రణ�ల �క హక�్కల పట ్ల శ�దధ్ చూప���
ప్రపం�����ఇం�ా సమయమ� �ం��� ల�దు.
ఇప�ప్డ, ప్రపంచమ�

�క్క ప���గమనం��ౖ దృ�ి్ట ��ట్ట����� మ�ం, ఈ 

�ధ్వంసమ� నుం�� ప్రపం���న్ �ా�ా�ేందుక� మనం అతయ్వసరం�ా

ప్రయ��న్లను మ�మ్మరం �ేయడం ��ల� మ�ఖ, �జం�ా అవసరమ� 
��ను నమ�్మత��న్ను. మ�నవత్వమ�ను స�వం�ా ఉంచగల ఏ���

����ర��ా మ�న�ా� తన సృ�ి్టకరత్ను గ��త్ం���స్న తకష్ణ�వశయ్కత
�
ల�క�� �ే, ప్రపంచమ� అ� ��గం�ా �ీ్వయ�ధ్వంసమ� ��ౖప�క� అడ�గ�

��సత్ం�
ు �. �డ� మ�నవ�డ� గనక �జం�ా �ాం�� 
�
�ల
� ��ల�ప్టల

�జయవంతమ� �ా�ాలను��ంట�, అప�ప్డ�ఇతర�లల� తప�ప్ల� ��తక�����
బదుల��ా తనల��  ���
ౖ �న్  ను అదుప� �ేయ����� ప్రయ�న్ం��
తనల�� �ెడ�ను

��ల��ంచు��వడం  ��్వ�,

ఒక

వయ్��త్ ��య్య��

సంబం��ం� ఒక అదుభ్త��న
�
ఉ��హరణను చూ�ా�స్ ఉంట�ం��. ఇతర�

పట్ ల ఈ �����న శతృ��్వల� ప���త్ �ా మ�నవ �ల�వల
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త������సత ు��న్య� మ��య� ప్రపం���న్ �ర�్మ�ం�ే ��ౖప
న���స
ి త్��న్య� ��ను తరచు�ా ప్రపం��
��� గ�ర�త్ �ేసుత్�
ు

ప్రపంచమ�ల �క� ��ల� పల�క�బ�� ఉం�� �ాబట�్, �ేవ�డ�  ఏ�ాప్ట�
�ే�య
ి �నన్ సహజ సమత�లయ్తక� అ డ్డంక�ల� క�ప్ంచడం ��్వ�ా అ

��గం�ా ���శనం  ��ప
ౖ �క� కదుల�త���న్య� ఈ సు��ాల ప్రపం����

�ర� �ె�య జ�యవల�ిం���ా ��ను �మ్మ�న్ ఒ �త్ �� �ేసుత్��న ్న

సం�ేశమ�ను ఇంతక� మ�నుపట�కంట�, మ�ను్మందుక� మ��య� �సత్ృతం�
ఎం�� అ��క �ా్ర��నయ్త�� అం��ంచవల�ిన అవసరం ఎం�� ఉం��.

ప్రపంచమల��  మ��ల�న్ంట�� మత �ామరసయ్మ� �క్క 
�
రం 

ఉం��.  ప్రపంచ ప్రజలందర� ��్రమ �క్క సూ్, ఆ�ాయ్యతను మ��య�

�� దర���ా�న్

��ం� �ం��ంచు�����స్ ఉం��. మనమందరమ� మ

బ�ధయ్తలను అర ్థ ం �ేసు�� � �ాం� మ��య � ��్ రమ ���ాల
��ల��లప్����, మ��య� ప్రపంచమ�ల� మన సృ�ి్టకరత్ ను గ���త్ంచడ
మన వంత� �ాత్రను � ��ిం���స���ా �� �ా్రర్థ మనక� మనమ��ా

�ా్ర��్థ��, మ��య� ప్రపంచ �ధ్వం�ా�న్ ��ా��ంచ మ� మనం క�

తపప్క�ం�� అల�్ల ను ��డ���ం��ం.  మనం  ఆ �ధ్వంసమ� నుం��

ర��ంపబ��ల� ��ను �ా్ర��్థ�ాత్

� ��ా్వస�ాత�్ర,

��ాజ్ మసూ్రఅహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

31-10-2011
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
�� బ�ంజ�న్ �త
� ��య్హ� �ా�� ��వయ్ సమ�ఖమ�

ఇజ�్ర�ల ప్ర��న మం�
జ�ర�సల�మ

26 �ిబరవ
్ � 2012

�ిరయ
్
�� ప్ర��న మం� �ార�,

��ను ఇట�వల�� ��రవ�య�ల� ఇజ�్ర��ల్ అధయ్�ల�

ప్రసు త్తం ప్రపంచంల�ఉతప్నన్మవ�త�నన్ ప్

�ి�న్ ����స్ �,

రమ�దకర వయ్

సంబం��ం� ఒక ల�ఖను పం�ిం��ను.  అతయ్ంత ��గం�ా మ�ర�త�నన

ప��ణ�మ�ల ��పధయ్ంల, �ర� �   �ేశ ప్రభ���్వ����త �ాబట , ��

సం�ే�ా�న్

�క� క��� అందజ�యడం అవసరమ� ��ను ���ం��ను. 

� �ేశ చ��త,్ ప్రవకత్ల�� మ��య � ��వయ్ ప్రవచ��ల�� ��ల� దగ

సంబంధమ� క��� ఉం��. �జం�ా, ఇజ�్ర�ల్  �డ్డల ప్రవకత్ల � � 

భ�షయ్త�త్ గ���ం� ��ల� సప్ష్ట���న ప్రవచ��ల� �ే�ియ���న్ర�. 
�క్క బ�ధనల పట ్అ��ేయత మ��య� �ా�� ప్రవచ��ల పట ్ల �ర్లకష

ఫ�తం�ా, ఇజ�్ర��ల్ �డ్డల� క�ా్ టల� మ��య� ఇబ్బందుల�� బ�ధప
వ�్చం��. ఒక��ళ
ఉం��నట్ ల��,

� �ేశ ��యక�ల� గనక పవకత్లక� గట�్ ట ��ేయ�ల��

�ార�

దురదృ�ా్టల� మ��య� బ�ధల నుం��
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ర��ంపబ��య�ం�ే�ార�.  �ావ�న, ప్రవకత్ ల �క్క ప్రవచ��లక� మ�
ఆ�ే�ాలను

అనుస��ంచడం �  �దుయ్కత్ ధర్మమ� ల��� అంతకం

ఎక�్కవ�ావచు్

ప�త్ర ప్రవక త్ �హ(అల�్ల �క్క �ాం� మ��య� ఆసుస్ల�

అత��� ఉం
ౖ
డ�  �ాక) �క్క ��వక����ా పంపబ��న �ా్రమ�ణ� ���ిస్య�

మ��య� ఇమ�మ్  మ���ద (అత���ౖ �ాం� ఉండ��ాక) �క్క ఖ��ా�ా

ు
��ను ��� సం���ిసత్��న్;
మ��య� ప�త్ర ప్రవ (అల�్ల �క్క

�ాం� మ��య� ఆ�సుస్ల� అత���ౖ ఉండ� �ా), ��� (అత���ౖ �ాం�
ఉండ��ాక) ర�పమ�ల��  ఇజ�్ర�� �డ్డల సహ� దర�లంద���� దయను

పం��డ� (��్వ��ప�ే �ాండమ� 18:18). అందువల్ , �ేవ��� సం�ే�ా�న్

�క� గ�ర�త్  �ేయడం �� ధర్మమ�. �ేవ�� � �ిల�ప�ను శ�దధ్ �ా ఆల��ం

�ా��ల�నూ  మ��య� ఈ  భ��  మ��య� స్వ�ాగ్��� అ��ప� అ�
స��్వనన్త��� మ�రగ్దర్శకత్వమనుస��ం� స���న
మ�రగ ్మ�ను
�

ఎంచు��వటంల�

�జయవంత��న
�

ల���్కంచబడగలర���ను ఆ�సుత్��న్న

�ా��ల�నూ �ర�

క���

�ర� ఇ�ాన్ ��ౖ ���� �ే��ందుక� సనన్దధ్మవ�త���న్ర� ఇట �వ� �ారత

�ంట���న్మ�. ఇం�, ఒక ప్రపంచ య�దధ్మ� �క్క భయంకర ప్ర��
స���గ ా్

� మ�ం�ే ��� ఉం�.  గత ప్రపంచ య�దధ్మ�, ��యన్ ల ����ద

ఇతర ప్రజల� మరణ�ంచ�, వందల ��ల సంఖయ్ల�� య�దుల� క���

�ా్రణ�ల� ��ల�ప్య�ర�ప్ర��న మం�్ర � �ేశ ప్రజల �ా్రణ�లను �ా�ాడట
� బ�ధయ్త. ప్రపంచయ�దధ్మ� ��వలం ��ండ� �ే�ాల మధయ్ మ�త్ర�� జ

ల�ద�, ���న్  క�టమ�ల� ఏ�ాప్ట � �ాబ���న్య� ప్రసు త ప్రపంచ
ప���్థత�ల� సూ�సుత్
ి
��న్

ప్రపం య�దధ ్

�� �్ఫటనం జరగబ�త�నన్ద�� భయ�� ��ల� �వ్ర�

�షయమ�.  మ��ి్ లమ�ల, ��స
� త్వ�ల మ��య� య�దుల ����ల� అ�న్
అందుక� పణం�ా ఉంచబడ���. అట�వంట� య�దధ ్�� గనక సంభ��� , అ��

మ�నవ �ధ్వం�ా��� ఒక ��ల�సు ప్ర���య
�
�� అవ�త�ం��. ఈ ���శనం

�క్క ప్ర���ాల� అంగ��ౖకలయ్మ��ా ల��� అవయవల��ాల�� జ�్మం�ేల
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భ�షయ్త్ త�ాల �ా��� � �ా�ాలవ���� �సస్ం�ేహం� అట్ ట య�దధ్ భ�
�

అణ�్వయ���ల రణరంగమ��ా�� ఉంట�ం�� �ాబ� ్ట ట ఇ�� అ��ారయ్మవ�త�ం�

�ాబట�్, ప్రపంచ య�దధ్ప� గ��ిప్ట�్ ల�పంచమ� ��ళ్ళక�ం�� త��న �ధం�ా

కృ�ి �ే�,ి �శ్వ ���శనమ� నుం�� ప్రపం���న్�ా�ాడవల�ిం���� �ా్రర్థన
బలప్ర�గమ��� ��ా��లను ప��ష్క��ంచు���ాలనుక�������� బదుల�,
�ామరసయ్

ప�ర్వక చర్ చల ��్ వ�ా ప��ష్క��ంచు����ందుక�

ప్రయ�న్ం���. త��్వ�ా భ�షయ్త్ త����� అంగ��ౖకలయ్  మ��య�

అవయవల��ాల �����న్ �ానుక�ా ఇవ్వ����� బదుల��ా మం� ఉజ్
భ�షయ్త�త్ను ఇవ్వగల�గ���

� బ� ధనలల� �దట�ా జ�బ�ర అ��య్యమ� నుం�� గ���ం�న ఈ ���ం��
�ా�ాయ్ల ��్వ��� అ��ా్రయ�లను వయ్��త్క��ం�ేందుక� ప్రయ� న్:

‘�ాపమ� �ేయ��ా�� పట్ ల �పమ� వ��ంచవదుద.  తప�ప �ేయ��ా��� 
�ే్వ�ించవదుద్ . త్వరల� �� �ార� గ��్డల ��ా ��యబడ�,

మ��య�

పచ్చగ��్డల��ా తల వంచు��ందుర�. �ేవ�����ౖ ��ా్వసమ� ఉంచ, మ��య�
మం�� �ేయం��.  ��ల��ౖ సుర��త ప�్చక��ౖ పర�ండం��.

�ేవ����  ఆ�ా్వ��ంచం�,

అతడ� �  హృదయమ�ల��

ఈ�ేర��ాత్డ�. �ేవ��� ��ౖప�క�

�క�

�ర��ా

����కలను

� మ��ాగ్��� �బదుధ్ ల� కం��. అత�

��ా్వసమ�ంచం�, అతడ�  ����  ��ర��ర��ాత్డ�: అతడ�

� ధర్మమ�న

ఉ�� దయమ� ల��ా మ�ందుక� �సుక���ళ��డ�  మ��య� �  ��య్య��న

�ట్ టమ��య్హన్ ప� సూర�య్��ల��ా �లబ�డ��డ�. ����న� ��� �ేవ���
వ��ల�యం��, అత�  ��సం  ఓ�ిక�� ��� చూడం��.  మ��ి ��
ే � �కృత

�ేష్టలను తన మ�రగ్మ�ల � ��ను చూసుత్ంట�డ� �ాబట�్ట అత�� ��ౖ ��

వ��ంచక�.  ��పమ�ను వ�����ట్ �, ��పమ� ��వలం  తప�ప్ల� �ేయ�����
���� �సుత్ం�.  �ాపమ� �ేయ��ార� వ�����య బడ��ర�, అ��ే �ేవ���

��సం  ���చూ�� �ార� భ���� �ారసుల��ా ఉం���� ��ర�.  ఇం�ా, ����ద్

�ాలమ� ��� చూ��త ్  దుష�్టల� ఉండబ�ర�. అవ�, �ర� �ా��క్కడ�నన్�

చూ��లనుక�నన్పప్ట�, అతడ�  అక్కడ ల�డ�. అ��, మ�ాయ్దసు్థల
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భ���� �ారసత్వం�ా

ఉంట�ర, మ��య� �ార� సంప�ర్ ణ�న �ాం
�
���

���ాత్ర.’ (జ�బ�ర,37:1-11)

అ�ే �ధం�ా, మనమ� ���ాల� చూ�ాత్మ:

‘�వ� ��క్క ��రమ�ను అ�� �నన్�ై, ��దద్�ై��

�యవల�ిన

అవసరమ� ల�దు.  �ార� ��పప్  మ��య� �నన్ ��రతమయ్ ��రమ�ను క�
య�ండర�.   [అ��ే]

�ార�

ఖ�్చత��న బర�వ� బ�ధయ్తలన
�

క���య�ం��, �ాట�� ��య్యం�ా ����ే జ�్ఞనమ�ను క���య�ంట�ర�. �ా���

���ల� �ే�క�ా ఉండవచు్, ప్రభ�వ� �ా�
� � శ
� �త
� ్� ప్ర�ా��ం� ఉంట�డ�. �ా
�ేయ� పనుల�న్ంట��ౖ
� �, [మ��య�] �ార� �ే�� తప�ప్ల�న్ంట�, [ఉం��]
ప్రభ�వ�న

�ేర���నుటక�

�ాండమ�, 25:13-16)

అస�య�ల�ౖ ఉంట�ర�.’

(��్వ��ప�ే

అందువల్ , ప్రపంచ ��యక�ల� మ��య� ప్ర�ేయ్��ం� �ర�లన తలంప�ను

బలవంతం�ా ఎ�త్��,� బల��నులను అణ���యడం నుం�� �మ్మ�న్�ర
ప�నర�దధ ్��ంచు���ా�. అందుక� బదుల��, ��య్యమ� మ��య� �ాం��

�సత్��ంపజ�య����� కృ�ి �ేయ��. అల� �ేయడం వల ్ ల �క� �ర��
�ాం��ా ఉంట�ర�, �ర� బల���త��,� ప్రపంచ �ాం క��� వ��ధ్ల�్లత�ం�

�ర� మ��య� ఇతర ప్రపంచ ��యక�ల� �� సం�ే�ా�న్ అర్ థం �ేసు,

� గమ�య్�న్ మ��య� �ి్థ�� గ���త్ం� � బ�ధయ్తలను �ర్వ��త్ంచవల�
����ే �� �ా్రర్థ

��ాజ్ మసూ్రఅహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

26-02-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
అతయ్ం ��రవ�య�ల�

ఇ�ా్ల�క్ ��ప� ఆఫ్ ఇ�ాన్ అధయ్�ల� మహమ�ద్ అహ్మ�� �

ట���న

7 మ���్ 2012

�ిరయ
్
�� ��ర�ి�ెంట� �ార
్
,

అసస్ల�� అల�ౖక�మ్ �ా రహమత�ల�్ల�� �ా బరక�,
ప్రపంచమ�ల� ��ల��నన్ ��ట� భయంకర ప���ి్థత�ల ��పధయ, �ర� ఇ�ాన్

�ేశమ�నక� అధయ్�ల��ా ఉ��న్ర �ాబట�్, మ��య� �  �ేశ భ�షయ్త�త
మ��య� ఉతత్��త �ా

�ర్ ణయ����ారమ�ను

ప్రపంచమ�

�క్

క భ�షయ్త�త్ గ���

�ర� క���య���న్ర� �ాబట�్ట �క� ఈ ల�ఖ �ా్ర

అవసరమ� ��క� అ��ిం�ం��.  ప్రసు త్తమ� ప్రపంచమ�ల�  ��పప్ స ంఘ
మ��య� అ��ా�ంతత ��ల��� ఉం��. ���న్ �ా్రం��లల� �నన్�ాట� య���ధ

క��� రగ�ల�త���న్�. మ� ���న్ ��ట ్ ల అగ � �ాజ�య్ ల� �ాం� ��ల��ల

�ష�� ప్రయతన్ ం �ేసుత్��న్�. ప్ర� �ేశమ� క��� ఇతర �ే�

మదద్త�ను ఇవ్వడంల��� ల��� వయ్�����ంచడంల��� �మగన్ ��� ఉ��

అ��ే, ��య్యమ�

�క్ క అవస�ాల� మ�త్ రం �రల�దు. మనం ప్రస
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ప్రపంచ ప���ి్థత�లను గనక గమ�ం�న ��ే, మ�� ప్రపంచ య���ధ్��
అంక��ారప్ణ జ����� ��ంద�� �షయ��న్ గమ�ంచడం ���రకర అ��క

�ే�ాల�, ��దద్, �నన్� క��� అణ�్వయ���లను క��� ఉ��, కకష్,

�ారప్ణ�య్ల������� ��త���న్

ి
అట�వంట�  సంకటప���్థత�ల�
, ����ప��ా మన మ�ందు మ�డవ ప్రపంచ

య�దధ ్మ అల�్ల��ట�ం��. �క� అంద���� �ె��ినట�
్ ల�ా అణ�్వయ���ల

అందుబ�ట�ల� ఉ��న్యంట,

మ�డవ

ప్రపంచ య�దధ్

అణ్వస త

య�దధ ్ం�ా�� ఉంట�ంద� అర్థమ�. ��� ఆఖ�� ఫ�తం అ� భయంకరం�

���ాల� భ�షయ్త్ త�ాల �ా��� అంగ��ౖకల
ఉంట�ం��. �ా�ా, ��రఘ�ా�క ప్ర
్
కల�ా���ానూ, ల��� ల��ాల�� జ�్మ�న �ా���ానూ ఫ���ల��ాత్�

ప్రపంచమ�ల �ాం��  ��ల��లప్����� మ��య� రహమత��్ ల ఆల�న–
మ�న�ా��� దయ�ా �ేవ����ే పంపబ��న ప�త్ర ప్రవకత్ �హమ(pbuh)

�ష�య్ల��, ప్రపంచమ� అట�వంట� దురదృష్టమ��� బ�ధ ప�ే ప� �ేయమ

మ��య� �ేయజ�లమ�  �� నమ్మకం. అందుక��, ప్రపంచమల� ఇ�ాన్

క��� ఒక గణ�య��న
� శ��త్  కల �ేశ�� �ాబ� ,ట మ�డవ ప్రపంచ

య�దధ ్మ�న ��ా��ంచ����� అ�� తన వంత� �ాత్రను � ��ిం��ల����

��

�క�

అభయ్ర్థన. అగ � �ాజ�య్ ల� ద్వంద్వ ప్రమ�ణ�ల�� ప్రవ��త్�

�రద ్�ంద్వం�ా  �ాసత్వమ �ా�� అ��య్య�ల� ప్రపంచ �ాయ్పత్ ం�ా ప్

అ��ా�ంతత మ��య� ఆం�ోళనల� �ాయ్�ిం�ేందుక� �ారణమయ�య్�

అ�నపప్ట�,� ���న్  మ��ి్లమ్ సమ��ల� అసమంజసం�ా ప్రవ�� ,

ఇ�ా్లమ్ బ�ధనలక� వయ్���కం�ా ప� �ేసుత్��న్య�� �ాసత్�ా�

�స్మ��ంచల�మ�. ప్రపంచ అగ��ాజ�య్ ల� తమ �ా్ వర్థ ప్ర�జ
�ర�్చ����ందుక� �
� �  ��ద మ��ి్ లమ్ �ే�ాలక� వయ్���క���న అవ�ాశం
�సు��ంట���న్�. అందువల , �ర� మ�డవ ప్రపంచ య�దధ్ నుం��

మ�న�ా��  �ా�ా�ేందు��� అ�న్  ర�ాల ప్రయ��న్లనూ మ��య� శ�
య�క�త్లనూ

ఉప���ం��ల� ��ను మ��క్క�ా�� �మ�్మల

��ర�త���న్ను. ఏ �ేశమ� పట ్ ల ��ౖరమ� అ�� � ��య్య� ���ల�
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ప్రవ�త్ంచుటక� అ�� ఆటంకం �ాక�డద� ప�
�
ఖు�ాన్  మ��ి్లమ�ల
బ� ��సత్ం�
ు �. సూ�ాహ అల్

�
� ��హ్ , అల�్ల మనక� ఇల� సూ��ాత్ర:

“మ��య� ప్రజ �క్ శతృత్వమ, ప�త్ర మ�దు నుం� �మ్మ�
�

���య�నన్ట�్ట, హదుద్�ర�టక�

�ల� ప్ర���ంచక�ండ � �ాక! మ��య�

ధర్మ� మ��య� �ెవ
ౖ భ��త్  యందు ఒక����కర� స�యమ� �ేసు��ందుర�

�ాక; అ��ే, �ాపమ� �ేయ�టల�ను మ��య� అ�క��ంచుటల�నూ 
మ��క���� �ాయపడక�ందుర� �ాక! మ��య�, అల�్ల పట్ ల �� వ��ంచం�;

క�్చతం�, ���ంచుటల� అల�్ల �వ్రమ�� ఉంట�ర�.” (చ.5:వ.3) అ�ే
�ధం�ా, ప�త్ ఖు�ాన్

�క అ�ే అ��య్యమ�నంద, మనమ�

మ��ి్ లమ�లక ఇవ్వబ��న ఈ ��ం�� ఆ�ే�ాలను కను��ంట�మ:

“ఓ �శ్వ�ించు�ారల��ా!అల�్ల �షయం�ా, సమ�నతక� �ాకష్య్ం�ా ��

భ��సూత ్  �ి్థర�తత్మ��� ఉండ; మ��య� ��య్యమ� త�ిప్ ప్రవ��త్

�ధం�ా మనుష�ల�్ల గల శతృత్ వ ��వనలను �ల� ప్ర���యకం��.
ఎల్ లప�ప్ ��య్యమ��ా

ఉండం�, అ�� ధ�ా్మ��� దగగ్ర�ా ఉంట�ం��

మ��య� అల�్ల పట్ ల భయభక�త్ల�� ఉండం.  క�్చతం� ���� 

ు
్ ల గమ�సూత్� ఉంట�డ�.”(చ.5:వ.9)
�ేసత్��న్�అల�

�ాబట�్, ��వలం �ే్వషమ� మ��య� ��ౖరమ� ఆ��రం�ా �ేసు���

�ర� మ��క

�ే�ా�న్ వయ్����ంచ
�
డదు. ఇజ�్ర��ల్ తన హదుద్లను ���ంద� మ��
���  దృ�ి్ట ఇ�ాన్ �ద ప��ంద � ��ను ఒప�ప్��ంట�ను. �జ, ఏ�ె�
ౖ �

�ేశమ� �  �ే�ా��� వయ్���కం�ా అ�క����, సహజం�ా �క� �మ్మ�న

సమ��్థంచు���� హక�్ క ఉంట�ం��. అ�నపప్ట, �ాధయ్���నంత వరక�
��ా��లను �ా� చర్చల� మ��య �ౌతయ్మ� ��్వ�ా ప��ష్క��ంచు���ా

ఇ�� �క� �� �నమ� ప�ర్వక అభయ్ర్థన. శ��త్� ఉప���ంచడం బదుల

చర్చల ��్వ�ా ��ా��లను ప��ష్క��ంచు��వ����� ప్రయ�న్ంచ

��ను ఈ అభయ్ర్థన �ేయ���� � �ారణ���టం, ��ను,ఈ  శ�ా���   �ేవ�డ� 

ఎం�ిక �ేసు���, ప�త్ర ప్రవక తహమ్మద (pbuh) �క్క �జ���న
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��వక����ా వ�్, �ా్రమ�ణ�క ���ిస్య� మ��య� ఇమ� మ్ మ� ��ద
�
�ెప�ప్��నన్ వయ్��త్ �క్క అనుచర�డను. మ�న �ా�� ేవ����� దగ

�సుక��ావడం  మ��య�

మన

గ�ర�వ�,

మ�రగ ్దర్శక�డ� అ�

రహమత��్ లల్ ఆల�- సర్వమ�న�ా��� దయ�మయ�డ- ప�త్ర ప్రవ

(pbuh) మనక� చూ�ిన ���ల� ప్రజల హక�్కలను ప��ర��ంచడం అత

లకష్య్మ�. సర్వ ప్రజలక� �ేవ�అల�్ల, ఈ సుందర��న
� బ� ధనను అర్థం
�ేసు����ల� మ��ి్ లమ్ ఉమ�్మను ఆ�ర్వ��ంచు�

�ాసస్ల�,

��ాజ్ మసూ్రఅహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ�� జ�మ�అత్ ఇమ�

07-03-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
��ర�ి�ె
్
ం బ�ాక ఒబ�మ� �ార�

అ����
� ా సంయ�కత ్ �ా�ా ్ ట�ల అధయ్

�� ��ట
ౖ ్ హౌ

1600 ���స్ల�్వ� అ��నూయ NW

�ా�ింగ్టన్ ��.�

8 మ���్ 2012

�ి్రయ�� ��ర�ి�ెంట� �ార
్
,
ప్రపంచమ�ల� ��ల��నన్ ��ట� భయంకర ప���ి్థత �ల ��పధయ, ప్రపంచమ�
�క్క అగ��ాజయ్���న అ�����ా సంయ�కత్ �ా�ా్ట�లక� �ర� అధయ్�

ఉ��న్ర� �ాబట�్, మ��య� �  �ేశ భ�షయ్త�త్ మ��య� ఉతత్� �తత
ప్రపంచమ�

�క్ క భ�షయ్త�త్ గ���ం�న �ర్ణయ����ారమ�ను

క���య���న్ర� �ాబట�్ ట �క� ఈ ల�ఖ �ా్రయడం అవసరమ� ��
అ��ిం�ం��.  దురదృష్ టవ�ా� త, ఈ సం��భమ� ��ల��నన్ �ా్రం��ల�్ల �ాం

�ా్థ�ిం�ే ��శ�ా �ే�ిన తమ ప్రయ��న్లల� అగ��ాల� ఆ�ం�నంత�ా

�జయం  �ా��ంచల�క�� య��.  ప్రపంచ�ాయ్ పత్, ����ప��ా ప్ర� �ేశమ�
ఇతర �ే�ాలక� మదద్త��వ్వడంల��� ల��� వయ్�����ంచడంల��� �మగన్

ఉనన్ట�్ల�ా మనం గమ�సుత్��న్ మ�. అ�నపప, ��య్య���� �ా�ా�స్
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అవస�ాల� �ర్చబడల�దు. మనం ఇప�ప్డ� ప్రపంచ ప���ి్థత గనక
గమ�ం�నట్ ల�,�

మ��క

ప్రపంచ య���ధ్��� ప����� ప��నట �్ల

గమ�ంచడం ��ల� �����ంచద��న �షయమ�.  అ��క ��దద్  మ��య� �నన
�ే�ాల� క��� ��డ� అణ�్వయ���లను క��� ఉ��న్�.  �ే�ాల మధయ్ కక

�ారప్ణ�య్ల ������� ��త���న్ �. అట�వంట� సంకటప���ి్థత , ����ప��ా

మన మ�ందు మ�డవ ప్రపంచ య�దధ్ అల�్ల��ంట�ం�� అట�వంట� 
య�దధ ్మ� క�్చతం�ా అణ�్వయ���ల���� క��� ఉంట�; �ాబట్ ,� ఒక
భయంకర మ�రణహ� మం  ��ప
ౖ �క� మనం  అడ�గ�ల� ��సత్��న్మ�
ు
��ండవ

ప్రపంచ య�దధ్ త�ా్వత ఒక��ళ సమ�నత మ��య� ��య్యమ� �క
మ�రగ ్మ�ను గనక అనుస��ం�య�ం�నట్ల�
�
, మ��క్�ా�� య�దధ ్ �
� లల�

చుట�్టమ�ట�్టట �్ల�ా  ప్రపంచమ� ఉనన్ ప్ రసుత్ త గం�ర �ి్ థ�� మ

ఉం�ే�ాళ్ళమ� �ాదు

మనంద���� �ె��ినట�
్ ల�, �ే�ాల క�ట� �క్క ��ౖఫలయ్మ� మ��య
1932 ల� �దల�న ఆ��్థక సం��భమ� ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్మ�న
���� ��ిన ప్ర��న �ారణ�ల��ా

ఉం�����. ��డ�, 1932 ��ట�  ఆ��్థక

సం������� మ��య� ��ట�  ఆ��్థక సం������� మధయ్ అ��క  ���కల
ఉనన్ట�్ల�ా ప్రమ�ఖ ఆ��్థక �ాసత్���తత్ల� �ెబ�త�� అట�వంట� �ే�ాల

మధయ్�� �ాజ�య మ
�
�య� ఆ
�
�్థక 
�
సమసయ్ ల� మ��క్క �ా�� య���ధ

మ��య� అంతరగ ్త �����ల� అసమ్మత�లక � �����, ఆ �ే�ాల మధయ్
్ ట�్ల�ా మనం గమ �సుత్.
��ౖషమ�య్లక� �����సుత్నన

ఇ�� ఆఖర�క�, ప్రపంచ య���ధ్�� � �ారధయ్ మ� వ��ం �ే ���న్ శక�

ప్రభ�త్ వ ప�ాగ్ ల� �ేపట�్ టల� ప్ర���ా�న్ చూప�త �ం��. �నన్
త�ా��లను

గనక

�ాజ��యచర్చల� ల��� �ౌతయ్ పదధ్త �ల ��్

ప��ష్క��ంచల�నట్ల�, అ�� ప్రపంచమ�ల� ��తత్ క�టమ�ల� ఏరప్డట��

���� �సుత్ం��. ఇ�� ఒక మ�డవ ప్రపంచ య�దధ్ �క్క �� �్ఫట����
�దట�  ��ట్ �ట �ాగలదు. �ాబట�్ ట ఇప�ప,

ప్రపంచమ�

�క్

�
���� మ�ందు, ఈ  �ధ్వంసమ� నుం��
ప���గమనం��ౖ దృ�ి్ట �ట్ట�
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ప్రప���న్ �ా�ా�ేందుక� మనం అతయ్వసరం�న

ప్రయ��న్లన

మ�మ్మరం �ేయడం ��ల� మ�ఖయ్, �జం�ా అవసరమ�  ��ను

నమ�్మత���న్ను. మ�నవత్వమ�ను స�వం�ా ఉంచగల ఏ���క �� ��ర�

మ�న�ా� తన సృ�ి్టకరత్ను గ��త్ం���స్న తకష్ణ�వశయ్కత ఉం
�
�� . ,
ప్రపంచమ� అ� ��గం�ా �ీ్వయ �ధ్వంసమ� ��ౖప�క� అడ�గ�ల� ��సుత్ం

ఇతర �ే�ాలను అణ���య����� బలప్ర�గమ� �ేయ����� బదుల��,
�ౌ��య్�, చర్చలను మ��య� �ె���

ఉప���ంచ వల�ిం���ా ��ను

�మ్మ�న్ మ��య� �జం�ా ప్రపంచ ��యక�లంద� �� ��ర�త���న్
అ����
� ా వంట�  ప్రపంచ అగ� �ాజ�య్ల � �ాం � �ా్థపన ��శ�ా తమ వం

�ాత్రను � ��ిం���స్ ఉం��. పంచ  �ామరసయ్తక� �ఘ�తం క���ం�ే �నన
�ే�ాల చరయ్లను

ఒక �ాక��ా �ార� �సు��క�డదు.  ప్రసుత్,

అణ�్వయ���ల� ��వలం ప్రపంచ అగ��ాజ�య్ల వదద్ మ�త్ర��, ��ల�

�నన్ �ే�ాల� ��ౖతమ� మ� �ధ్వం�ా�న్ సృ�ి్టంచగల మ�రణ�య���
క��� ఉ��న్�. అ���ారమ�ల�

ఉనన్ �ార� తరచు ఆల�చన ల���

� �త�ంట�ర�. 
ప��గణన ల�క�ం�� సం��షం�ా ఉం�ే ��యక�ల��ౖ గ����డ

�ావ�న, మ�డవ ప్రపంచ య�దధ్ జరక�్కం� ��ా��ంచ������ �ర�
�ేయగల సర్వ శక�త్లనూ ఒడ్డవల�ిం���ా �� �నమ�ప�ర్వక �ా్ర

ఈ �ారయ్మ�ల� గనక మనమ� �ఫల��
� ,� అట�వంట�  య�దధ ్మ�

�క్

ప్ర���ాల� మ��య� య��ధ్నంతర ప��ణ�మ�ల� �వలం ఆ�ియ
�
, ఐ���ా,

� ా ల��  ��ద �ే�ాలక� మ�త్ర�� ప���తం �ాద��
మ��య� అ����

�షయ����

సంబం��ం�

మన

మనసుల�్ల ఎట�వంట�

సం�ేహమ�

ఉండక�డదు; ���
ౖ ా, మన చరయ్ల వల ్ల క��భయంకర పరయ్వ�ా��లన మన

భ�షయ్త్ త�ాల�ార� భ��ం���స్ య�ంట�, మ��య� ప్రపంచమ�ల� ప�
��ట� �ిల్లల� అంగ��ౖకలయ్మ����� ల��� ల��ాల���� జ�్మ�ాత్ ప్రపం

�ధ్వం�ా��� �ారణ��న తమ �దద్లను 
�
�ాళ�్ళ ఎనన్ట��� కష్�ంచ

��వలం  �ా్వర ్ థ ప్ర�జ��ల� మ�త్ ర�� చూసు��క,�ాబ� వ� త�ాల
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సం��మమ� మ��య� �ా�� ఉజ్వల భ�షయ్త�త్ ��రక� మనం కృ�ి �ేయ��

అవసరం ఉం��. 

�� ఈ  సం�ే�ా�న్  అర ్థ ం �ేసు�� � �ాట�ం�ేల� ఆ సర్వ�ాయ్�ి �ేవ�ేవ

�క�, మ��య� ప్రపంచ ��యక�లక� అనుగ�హం ప్ర�ా��ంచు�ా
��ాజ్

మస
ూ ్రఅహ్మ
ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

08-03-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
�� �ీ్ట�న్ �రప
�

��న�� ప్ర��నమం� �ా���,�

ఒట��ా, ఒంట����                                       

8 మ���్ 2012

�ి్రయ�� ప్ర��న మం� �ార�,
ప్రపంచమ�ల� ����నన్

�
� ట� భయంకర ప�
� �ి్థత�ల ��పధయ్, ��న��

�ే�ా��� �ర� ప్ర��న మం� �ాబట్ ,� మ��య� � �ేశ భ�షయ్త�త్ మ��య

ఉతత్��తత్�ా ప్రపంచమ� �క్క భ�
షయ్త�త్ గ���ం�న �ర్ణయ����

�ర� క���య���న్ర� �ాబట�్ ట �క� ఈ ల�ఖ �ా్రయడం అవసరమ� ��

అ��ిం�ం��.   ప్రసు తమ�

ప్రపంచమంతట� అ��ా�ంతత మ��య�

�ర�గ�బ�ట� ప���్థత�ల� 
ి
�ల
� ��� ఉ��న్�. ���న్ �ా్రం��ల�్ల �నన్

య���ధ్ల� క��� � �డసూప�త���న్

దురదృష్ టవ�ా� త, ఈ  సం��భమ� ��ల��నన్  �ా్రం��ల�్ల �ాం ��  �ా్థ�ి

��శ�ా �ే�ిన తమ ప్రయ��న్లల� అగ��ాజ�య్ ల� ఆ�ం�నంత �జయం 

�ా��ంచల�క�� య��.  ప్రపంచ�ాయ్ పత్, ����ప��ా ప్ర� �ేశమ� ఇతర
�ే�ాలక�

మదద్త��వ్వడంల��� ల��� వయ్�����ంచడంల��� �మగన్
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ఉనన్ట�్ల�ా మనం గమ�సుత్��న్ మ�. అ�నపప, ��య్య���� �ా�ా�స్

అవస�ాల� �ర్చబడల�దు. మనం ఇప�ప్డ� ప్రపంచ ప���ి్థత�లను 

గమ�ం�నట్ ల�ే,

మ��క

ప్రపంచ య���ధ్��� ప����� ప��నట �్ల

గమ�ంచడం ��ల� �����ంచద��న �షయమ�.  అ��క ��దద్  మ��య� �నన
�ే�ాల� క��� ��డ� అణ�్వయ���లను క��� ఉ��న్�.  �ే�ాల మధయ్ కక

�ారప్ణ�య్ల ������� ��త���న్ �. అట�వంట� సంకటప���ి్థత , ����ప��ా

మనమ�ందు మ�డవ ప్రపంచ యదధ ్మ అల�్ల��ంట�ం�� అట�వంట� 
య�దధ ్మ� క�్చతం�ా అణ�్వయ���ల���� క��� ఉంట�; �ాబట్ ,� ఒక
భయంకర మ�రణహ� మం  ��ప
ౖ �క� మనం  అడ�గ�ల� ��సత్��న్మ�
ు
��ండవ

ప్రపంచ య�దధ్ త�ా్వత ఒక��ళ సమ�నత మ��య� ��య్యమ� �క
మ�రగ ్మ�ను గనక అనుస��ం�య�ం�నట్ల�
�
, మ��క్క�ా�� య�దధ్ ��ల

చుట�్టమ�ట�్టట �్ల�ా  ప్రపంచమ� ఉనన్ ప్ రసుత్ త గం�ర �ి్ థ�� మ
ఉం�ే�ాళ్ళమ� �ాదు

మనంద���� �ె��ినట�
్ ల�, �ే�ాల క�ట� �క్క ��ౖఫలయ్మ� మ��య
1932 ల� �దల�న ఆ��్థక సం��భమ� ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్మ�న
���� ��ిన ప్ర��న �ారణ�ల��ా

ఉం�����. ��డ, 1932 ��ట�  ఆ��్క

సం������� మ��య� ��ట�  ఆ��్థక సం������� మధయ్ అ��క  ���కల

ఉనన్ట�్ల�ా ప్రమ�ఖ ఆ��్థక �ాసత్���తత్ల� �ెబ�త�

అట�వంట� �ే�ాల మధయ్�� �ాజ��య మ��య� ఆ�్థక 
�
సమసయ్ల� మ��క్క �

య���ధ్లక� మ��య� అంతరగ్ త �����ల� అసమ్మత�లక� �
� ��, ఆ
�ే�ాల మధయ్

��ౖషమ�లక� �����సుత్��న. ఇ�� ఆఖర�క�, ప్రపంచ

య���ధ్��� �ారధయ్మ� వ��ం�ే ���న్ శక�త్ల� ప్రభ�త్వ ప�ాగ్ల� �ే
ప్ర���ా�న్ చూప�త�ం��. �నన్ �ే�ాల త�ా��లను గనక �ాజ��యచర్

ల��� �ౌతయ్ పదధ్త�ల ��్వ�ా ప��ష్క��ంచల �నట, అ�� ప్రపంచమ�ల� ��తత

క�టమ�ల� ఏరప్డట��� ���� �సుత్ం��. ఇ�� ఒక మ�డవ ప్రపంచ
య�దధ ్మ �క్క �� �్ఫట����� �దట � ��ట�్ట �ాగలదు. �ాబట�్ట ఇప,

ప్రపంచమ�

�క్ క ప���గమనం��ౖ దృ�ి్ట ��ట్ట����� మ�ం, ఈ 
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�ధ్వంసమ� నుం�� ప్రప���న్ �ా�ా�ేందుక� మనం అతయ్వసరం�ా

ప్రయ��న్లను మ�మ్మరం �ేయడం ��ల� మ�ఖ, �జం�ా అవసరమ� 
��ను నమ�్మత���న్ను. మ�నవత్వమ�ను స�వం�ా ఉంచగల ఏ���క 

��ర��ా మ�న�ా� తన సృ�ి్టకరత్ను గ��త్ం���స్న తకష్ణ�వశయ్కత
�

ల�క�� �ే, ప్రపంచమ� అ� ��గం�ా �ీ్వయ �ధ్వంసమ� ��ౖప�క� అడ�గ�
��సత్ం�
ు �.

ప్రపంచమ�ల� ��య్య���� బదధ్��� ఉనన్ �ే�ాలల� �ా ��న��క� �సత్ృత
ప��గణన ఉం��. �  �ేశమ� �ా��రణం�ా ఇతర �ే�ాల ఆంతరం��క

సమసయ్లల� జ�కయ్ ం �ేసు��దు. ��ౖ,అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ

అ�న ��మ�, ��న�� ప్రజల�� ఒక ప్ర�ేయ్క అనుబం���న్ క��� ఉ��న
�ావ�న, ��దద్  మ��య� �నన్ �ే�ాల ఒక �ధ్వంసకర మ�డవ ప్రపంచ
య���ధ్�� ��యకత్వం వ��ం�ే ప���ి్థ�� ��ా��ంచుటక� � �ాయశక�త్
కృ�ి �ేయవల�ిం���ా ��ర�త���న్న.

ఇతర �ే�ాలను అణ���య����� బలప్ర�గమ� �ేయ����� బదుల��,
�ౌ��య్�, చర్చలను మ��య� �ె���

ఉప���ంచ వల�ిం���ా ��ను

�మ్మ�న్ మ��య� �జం�ా ప్రపంచ ��యక�లంద� �� ��ర�త�ను. 

��న�� వంట� ప్రపంచ అగ� �ాజ�య్ల� �ాం� �ా్థపన ��శ�ా తమ వంత� �ాత్

�� �ిం���స్ ఉం��. ప్రపంచ �ామరసయ్తక� �ఘ�తం క���ం �ే �నన్ �ే

చరయ్లను ఒక �ాక��ా �ార� �సు��క�డదు.  ప్రసుత్, అణ�్వయ���ల�
��వలం  ప్రపంచ అగ��ాజ�య్ ల వ దద్ మ�త్ ర�� , ��ల� �నన్  �ే�ాల
��ౖతమ�

మ�  �ధ్వం�ా�న్ సృ�ి్టంచగల మ�రణ�య���లను క�

ఉ��న్�. అ���ారమ�ల� ఉనన్ �ార� తరచు�ా ఆల�చన ల��� ప��గణ

� �త�ంట�ర�.  �ావ�న,
ల�క�ం�� సం��షం�ా ఉం�ే ��యక�ల��ౖ గ����డ

�
ర� �ేయగల
మ�డవ ప్రపంచ య�దధ్ జరక�్కం� ��ా��ంచ����� �
సర్వ శక�త్లనూ ఒడ్డవల�ిం���ా �� �ప�ర్వక �ా్రర్థ
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ఈ �ారయ్మ�ల� గనక మనమ� �ఫల��
� ,� అట�వంట�  య�దధ ్మ�

�క్

ప్ర���ాల� మ��య� య���ధ్నంతర ప��ణ�మ�ల � ��వలం ఆ�ి, ఐ���ా,

� ా ల��  ��ద �ే�ాలక� మ�త్ర�� ప���తం �ాద��
మ��య� అ����

�షయ����

సంబం��ం�

మన

మనసుల�్ల ఎట�వంట�

సం�ేహమ�

ౖ ా, మన చరయ్ వల్ ల క���భయంకర పరయ్వ�ా��లన మన
ఉండక�డదు; ���

భ�షయ్త్ త�ాల�ార� భ��ం���స్ య�ంట�, మ��య� ప్రపంచమ�ల� ప్ర

��ట� �ిల్లల� అంగ��ౖకలయ్మ����� ల��� ల��ాల���� జ�్మ�ాత్ ప్రపం

�ధ్వం�ా��� �ారణ��న తమ �దద్లను 
�
�ాళ�్ళ ఎనన్ట��� కష్�ంచ

��వలం  �ా్వర ్ థ ప్ర�జ��ల� మ�త్ ర�సు��క�ం��,�ాబ� వ� త�ాల

సం��మమ� మ��య� �ా�� ఉజ్వల భ�షయ్త�త్ ��రక� మనం కృ�ి �ేయ��

అవసరం ఉం��. 

�� ఈ  సం�ే�ా�న్  అర ్థ ం �ేసు�� � �ాట�ం�ేల� ఆ సర్వ�ాయ్�ి �ేవ�ేవ
�క�, మ��య� ప్రపంచ ��యక�లక� అనుగ�హం ప్ర�ా��ంచు�ా

��ాజ్

మస
ూ ్రఅహ్మ
ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ �స్

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

08-03-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK

��ండ� ప�త్ర స్థల�ల ��వక�ల

���� అ���య� �ాజయ్మ�

అబ�దల�్ �న-అ�జ్ అల్ ��

�క్క �ా

��య�ద, ���� అ���య�

28 మ��్చ2012

��రవ�య �ా� అబ�ద్ల� ్ల �ా,

అసస్ల�� అల�ౖక�మ్ �ా రహమత�ల�్ల�� �ా బరక�,

ఒక అ� మ�ఖయ్���న �షయం గ���ం�

��� ల�వ���ేత్ందుక� ��ను ఈ ���

మ��య� ���� అ���య� �ాజయ్మ�

�క్ క �ా��ా �ర� మ��ి్

�క� ఈ  ల�ఖ �ా్రసుత్��న్ను. ఎందుక, ��ండ� ప�త్ స్థల�ల � �షక�ల�

ఉమ�్మహ్ ల� అత�య్నన్త �ా్థనమ� ను ��ం�� ఉ��న్ ర�. � �ేశమ�
ఇ�ా్లమ్ ల �����్కనబ� �న ��ండ� అ� ప�త్ర �ా్థ – మ�ా్క అ-

మ�కర�మ� మ��య� మ���� అల-మ�న�ా్వ�ా

ఉనన్ �ారణం, అ�

మ��ి్ లమ�ల �ా్వసమ�ల� ��గం�ా ��్ర�ంచబడ�త���న్ ఈ �ా్థ��ల�
మ��ి్ లమ�ల� ఘనం�ా �ా�ంచబ��న ఆ��య్�్మక ప���గమన ��ం��్రల� క�

అ� ఉ��న్�. ఈ ��పధయ్ం, మ��ి్ లమ�ల అందర� మ��య� మ��ి్ ల

ప్రభ���్వ �క� ఒక ప్ర�ేయ్ క �ి్థ�� ఆ�ా��సుత్��న్�. ఒక ��ౖప� ఈ ి�

అ��   అవసర��� ఉండ�ా, �ర� మ��ి్ లమ్ ఉమ�్ మహ్  క� మ�రగ్ద
�ేయ��స్

ఉం�,

మ��

��ప
ౖ �

మ��ి్ లమ్ �ే�ాలల � �ాం� మ��య

�ామర�ాయ్లను ��ల��లప్���� � �ాట�ప���స్ ఉం��. �ర� మ��ి్ల
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మధయ్  పరసప్ ర ��్ రమ మ��య� �ానుభ� �� �� ం��ం�, �ా��� ఈ  ���ం��
�షయం�ా �ా��� �ైతనయ్పరచ����� క�� ప్రయ�న్ం���స్ ఉం��: 
ఆఖర�క�, సర్వ మ�న�ా�

�క్ క ప్ర�జ� �ల ��సం �ర� య�

ప్రపంచమ�ల�  �ాం� �ా్థపనక� కృ�ి �ేయ��స్ ఉం��. అహమ��య మ��ి
జమ�’త్  అ��ప� మ�య� �ా్రమ
�
�ణ�క ���ిస్ య� మ��య� ఇమ�మ్ మ�

(అత���ౖ �ాం� ఉండ��ాక) �క్క ఖ��ా�, అహమ��య మ��ి్ ల

జమ�’త్ మ��య� ఇ�ా్ల �క్క ఇతర ����ాల మధయ్ ��ల���య�నన
���న ���
ౖ ధ �్ం�క �����లక� అ�తం�ా ప్రపంచ �ాం � �ా్థపన ��రక� �ే

ప్రయతన్మ�ల� మనమ� ఐకమతయ్మ��� ఉండవల�ిం�� �ా �� అభయ్ర
��రమ మ
్
�య� �ాం� అ
�
��రం�ా గల�జ���న ఇ�ా్ల బ� ధనల �షయం�ా

ప్రపం����� అవ�ాన క�ప్ం�ేందుక� మనం �ాయశక�త్ల� కృ�ి �ేయ��
ఉం��. 

ఇల� �ేయడం  వల్ , మనం  �ా�ా్చతయ్ మ��య� ప్రపంచ�ే�

ప్రజలల� ఇ�ా్లమ్ గ���ం� ��ల���య�నన్�ా��రణ���న అ��హ
��ల��ంచగల�గ���మ�.  ఇతర �ే�ాలక� ల��� సమ��లక� వయ్���కం�ా

ఉనన్ ��ౖరమ, మనమ� ��య్య��న 
�
�
� �ల� ప్రవ��త్ంచ�� ఒక అడ్డం��
�ాక�డదు.   

ప�త్ ఖు�ాన్

�క సూ�ాహ అల్

అల�్ల ఇల� ప్రకట��ాత్:

�
� ��హ్ వచనమ� 3 , �ేవ�ేవ��ెన
ౖ

“….మ��య� ప్రజ �క్ శతృత్వమ, ప�త్ర మ�దు నుం�� �మ్మ�
���య�నన్ట�్ట, హదుద్�ర�టక� �ల� ప్ర���ంచక�ండ � �ాక! మ��య�
ధర్మమ� మ��య� �ైవ��త్  యందు ఒక����కర� స�యమ� �ేసు��ందుర�
�ాక; అ��ే, �ాపమ� �ేయ�టల�ను మ��య� అ�క��ంచుటల�నూ 
మ��క���� �ాయపడక�ందుర� �ాక! మ��య�, అల�్ల పట్ ల �� వ��ంచం�;
క�్చతం�, ���ంచుటల� అల�్ల �వ్రమ�� ఉంట�ర�.”
ఇ�� మనం  గ�ర�త్ంచు��నవల�ిన మ�రగ్దర్ శక సూత్రమ�. వల్ ,

ప్రపం����� ఇ�ా్లమ్ � ��ందరయ్ ���్ర�న్ చూపగల మన ���� మ
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�ర్వ��త్ంచవచు్ చ. ఇ�� గ�ం�ెల �ం�� �ంప���నన్ ��్రమ మ��య� ల�
దయ�� క���న మ�����ాల�� ఈ �షయం  గ���ం� �  �ాత్రను

�� �ించవల�ిం���ా ప్రపంచ�ాయ్ మ��ి్ లమ�లంద��� �జ్ఞ�ిత్ �ేసుత్ను. 
��డ�

�ర�

ప్రపంచమ�ల� ��ందర� �ాజ��య��తత్ల� మ��య

����వ�లనబ�ే�ార�, ప�త్ర ప్రవ (అల�్ల �క్ �ాం� మ��య�
ఆ�సుస్ల� అత���ౖ

ఉండ��ా)ను అప్ర�ష ్ ట �ాల� �ే�� ప్రయతన్మ

ఇ�ా్లమ్ క� వయ్���కం �ా �ే ్వష �జ�లను ��ట�త�
నన్ట�్ల�ా

గమ�సుత్��న్మ�. �ార� తమ ల�లను �ా��ం�ేందుక� ప�త్ర ఖు�ాన

�క్క బ�ధనలక� ప���త్�ా వక���షయ్ం �ె��ప్ందుక� ప్రయ �న్సుత్

��ౖ�ా, �ాల�ీత్న్ మ��య� ఇజ �్ర� �ల్ �ే�ాల మధయ్ సం ��భం ����

మ�దుర�త��� ఉం��.  ఇం�ా ఇజ�్ర��ల్ మ��య� ఇ�ాన్ మధయ్ ఘరష్ణ

�ే�ాల మధయ్  సంబం��ల� �వ్రం�ా �ె�� ���� �వ్ర �ా్థ�� 
� �ే�ా�. 
ప���్థత�ల�
ి
, మ��ి్ లమ ఉమ�్మ ల� ఒక అతయ్ంత ప్ర��న���న ��యక����

ఈ  ��ా��లను ��య్యం�ా మ��య� సమ�నత�� ప��ష్క��ం�ేందుక� �ర
ప్ర� ప్రయతన్ మ� �ేయ��స్న అవసరం ఉం� ఇ�ా్ల క� వయ్���కం�ా

ర���సుత్నన్ �ే్ వష ప�� �త ��వ
�ాధయ్���నంతవరక

ఎప�ప్డ

ఎక్క

తట�ి్థం���

�్ర�ిప్��ట్ట����� అహమ��య మ��ి్లమ’త్

�ేయగ���నం�� �ే�ంి ��.  య�వత మ��ి్ లమ ఉమ�్మ

ఒక్కట��ా ఏక���

���పట్ ల ప్రయ��న్ల� �ే��టంతవరక� �ాం� �ా్థపన జర

అందువల్ , ఈ  �షయం�ా �ర� �ేయగ���ందం�� �ేయ�ల� �క� ��

అభయ్ర్థ ఒక��ళ మ�డవ ప్రపంచయ�దద్మ� అంట� �జం�ా జ���� ప���ి్

ఏరప్��,� క�సం అ�� ఏ ఒక్క మ��ి్లమ్ �ేశమ� వల్ల ఉతప్నన్మ� �ా

��ాధ్��ంచు��నుటక� మనమ� ప్రయ�న్ం� ఏ మ��ి్ లమ్ �ేశమ� ల��
ప్రపంచమ�ల� ఎక్కడ ఉంట�నన్  ఏ మ��ి్లమ్ వయ్��, ��డ�  �ా�  ల���

భ�షయ్త�త్ల

� �,

�శ్వ�పత�త్ను ర���్

చన అప�ాదును 

భ�జస్కం��ల��ౖ �సు
�
���ాల� అను��ర�. ఒక��ళ ఇప�ప్డ� గనక ప్రప

య�దద్మ� సంభ��� , అ�� క�్చతం�ా అణ�్వయ���ల���� జర�గ�త�ం�
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�ాబట�్, ���వల్ ల క��� ��ర్ఘ�ా�క ప్ర���, భ�షయ్త్ త�ాల �ార
అంగ��ౖకలయ్మ��� ల��� అవయవ ల��ాల�� జ�్�ే ప���్థ
ి ��� ����

��ాత్�. మనం ఇపప్ట�� � ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్మ� సందరభ ్ ం�ా  
�క్క ��ండ� నగ�ాల��ౖ అణ�బ�ంబ�ల� ���ిన పరయ్వ�ానం, ఆ య�దధ ్మ�
����్చన ��ర�ణ �ధ్వం�ా�న్ ��వలం ��ంతవరక� అనుభ�ం� ఉ��న్

�ావ�న ఓ ���� అ���య� మ��ాజ�!  మ�  ���శనం  నుం�� ప్పం���న్
ర��ంచ����� � శ��త్ �ామ�ా ్థ�లను మ��య� పల�క�బ��� ఉప���ంచం��
�ేవ�ేవ��ైన అల�్ల �క� తన స�య��న్  మ��య� ����ప్ట�న

అం��ంచు�ాక. ఆ�న. 

�క� మ��య� య�వత్ మ��ి్లమ్ ఉమ�్మహ్ ��రక� �ా్ర,
��ాజ్

మస
ూ ్రఅహ్మ
ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్ 

28-03-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
అతయ్ం ��రవ�య�ల�,

�ై�� ప్రజ� �ప�్లక్ ��్టట్ ���స
�
్ల్ �క్క
�� ��న్ �య�బ���

�ంగ ����్హ, �ె�
ౖ �

9 ఏ�ిర
్ 20l2

�ి్రయ�� �ీర�యర్ �ా
్
,

��ను ఈ  ల�ఖను మ� అహమ��య మ��ి్ ల సమ�జమ� �క్ ఒక
ప్ర�����ే

�క� పం�ిసుత్��న్ను. అతడ� ఇజ�్ర��ల్  ల�� కబ��ర్

మ� సమ�జమ� �క్క అధయ్�డ� మ��య� �ై���
� �����ట�ల మం�్ర ా��
�

ఆ�్వ�ంచబ��య���న్డ�. కబ��ర్ ల�� మ� �షన్ హౌస్ క� �
�������టల
� ��ప�య్ట� మం�్ ర �ా���� స� �ై�� �క్క ఒక����

బృందమ� �ే�ిన సందర్శన సందరభ్ం�ా �ై�� అ���ార�లక� మ� ప్ర��
ప��చయం �ేయబ�� ఉ��న్డ�. 

అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� అనున ఇ�ా్లమ్ యం, ఈ శకమ�ల�
మ��ి్ లమ�లక� మ�రగ్దర్శనం �ేయ����� మ� ��ద్,

���సత్వ�లక�

���ా���ద్శం �ేయ����� �
� సస్య � �ానూ మ��య� సర్వమ� ఒక
మ�రగ ్దర్శక����ా,

ప�త్ర ప్రవక త్ �హమ

(అత���ౖ �ాం�

ఉండ��ాక) ప్రవచ��ల ప్ర�ారమ� పం�ించబ��న ���ిస్ య� మ��
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సంస్కరత్ను అం��క��ం � �శ్వ�ిం�ే ఒక ���గమ అతడ� ఇం��య�ల�� 
ఖ���య�న్

�క్ హద్రత్ ��ాజ్ గ�ల�మ్ (అత���ౖ �ాం�

ఉండ��ాక).  �ేవ�ేవ��� ఆ�ే�ాలను అనుస��ం� అతడ�  1889 ల�

అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� �ా్థ�ిం��డ�. 1908 ల� అతడ�

పరమప��ం�న తర��ాత, వందల ��ల సంఖయ్ల� ప్రజల� ఈ సమ�జమ�ల

సభ�య్లయ�య్ర అత� ��ాయ్ణమ� త�ా్వ త �ల�ఫత్ సంస్థ �ా్థ�ించబ��
ప్రసు త్తమ � ��మ� 5వ �ల�ఫత్ శకమ�ల� ఉ, ��ను �ా్రమ�ణక

���ిస్య�(అత���ౖ �ాం� ఉండ��ాక) �క్ 5 వ ఖ��ా�ా ఉంట���న్ను. 

ఈ శకమ�ల� మత య���ధ్లక� మ���ంప� పల�ాలనన్� మ� బ� ధన �క్క

అతయ్ంత �ా ్రథ�క మ�ఖ�య్ంశమ�. ఇ, ఎవ్వ��
� �� ఏ�ై�� బ�ధనను

అం��ం��లను����న్  ల��� �ాయ్�ిత్ �ేయ�లను��, ����  ��ర
్ , దయ

మ��య�

�� దర

��వమ�

�క్క సూ్ఫ��త్ మ��య� అట

మ��య�

�ామర�ాయ్లక� మ�రగ్ం�ా ఉంట�ర�� అం�ా�న్ ��

�ా��వరణమ�నందు �ేయ�ల�, త��్వ�ా�� �ార� �ాం� �ా్థ, సమ్మ�
�శ్వ�ి�ాత్మ ఇ�ా్ల �క్క �జ��న బ�ధనలను ఆ
�
��రం�ా �ేసు��నన

ఈ  మ�ఖయ్��న అంశమ�ను
�
అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� ప్ర
�ాయ్ప త్ం �� ్ రతస్��స

ప్ర��రమ� �ేసూత్ ఉం�� సమ�జమ� ప్రసు త్తమ

ప్రపంచమ�ల�� 200 �ే�ాలక� �సత్��, ��యన్ ల ����ద్ అనుయ�య�లన
క���య�ం��.  

��ను ఈ ���ం�� సం�ే�ా�న్

�క� ఇవ్వదలచు����న్ను: ప్రపంచమ� ప్రస

ఒక ��పప్  సం��్లష్ట ప���ి్థత�ల�్ల 
ప య�సూత్ ఉం��., మనం  ప్రపంచ

య���ద్��� ��ల� దగ గ్రక� వ�� వ���ా ��ళ�త�నన
్ ట�్ల క��ి��త్ం��. �ర

��పప్  అగ��ాజ�య్�� � ��యక�ల��ా ఉ��న్ర�. అం �ే �ాక�, ప్రపంచమ�
�క్క జ����ల� గణ�య��� ��గం � ఏల�బ��ల� ఉ��న్ర�. ఐకయ్�ాజ

� ప�ప్డ� �ట� �ే�� అ���ారమ, హక�్క క�� �క�
స��ల� అవసర��న

ఉం��.  �ాబట�్, మన మ�ందు అల�్ల��� య�నన్ ��� � �ధ్వంసమ� నుం

ప్రపం���న్ ర��ంచుటల� � వంత� �ాత్ర ���ిం��ల� ఈ సందరభ్ం�ా 
�జ్ఞ�ిత్ �ేసుత్��న్ ను. మ�న�ా�� ర��ంచ����
�
� జ, మతమ�,
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క�లమ� ల��� వరగ ్ ��రతమ�య్ల� చూపక�ం�� మనం �ాధయ్���నంతవర

కృ�ి �ేయ��.  �ప్ ల�ానంతరమ� �ై��ల� ��పప్ ప���గ� మ��య� మ�ర�
వ�్చం��.

� �ేశప� ��పప్ ��యక��ైన ��రవ�య�ల� మ�� � ��ట�ం

అత�య్నన్త ��ౖ�క ప్రమ�ణ�లక� ప����� �ా� ���ార�. ����� మ�� మ�టల
అతయ్ంత ��ష్ట���న మ�నవ �ల�వల��ా �ెపప్వచు్చ. �ేవ��� ఉ��� 

�క� ��ా్వసమ ల�క�� �నపప్ట�,� �  సూ��్రల� ��ౖ�కత��ౖ ఆ��రప��

ఉంట��.  మ� �ేవ�డ�, అన�ా, ఇ�ా్ల �ే ���య�డబడ�త�నన్  �ేవ�డ�

ఖు�ాన్ న మ�న�ా��� ఒక మ�రగ ్దర్శకం�ా ����్క��, మ��య� ఖు�ాన్

�ర� �ాట�ం�ేటట�వంట� ���
ౖ క �ల�వల�న్ంట�� ���ప� ్సుత్ం, అ��ే అ��

మ��ంత

���
ౖ క

మ�రగ దర్శక��్వ�న్ ఇసుత్

ంద� ��ను సప్

�ేయదలచు����న్ను. అ�� మ�న�ా��� సు�ి్థర��్వ�న్ ప్ర�ా��
మ��య� మ�నవ ���
ౖ క �ల�వల�� క���న సుందర��న
� బ� ధనలను

క���య�ం��. ఒక��ళ  ప్రపంచమ, ప్ర�ేయ్��ం� మ��ి్ లమ్ ప్రపంచ

ఖు�ాన్  బ�ధనలను �ాట�ంచ గ���,� సమసయ్ల� మ��య� స����ల�న్
ప��ష్క��ంచబడ��, మ��య� ఒక �ాం�య�త మ��య� �ామరసయ్

ప�ర్వక �ా��వరణమ� ఏరప్డ�త�ం�

��డ� అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� �షయం�ా ప్రపంచమ�

ప్ర� ��గమ�ల�నూ కృ�ి �ేయ����� ప్రయ�న్స

�క్

ఉం��.   ��ను �ేపట�్టన

మన �ాం� సదసుస్ల ��్వ�ా మ��య� అ�న్ �వన రంక� �ెం��న

��ధ వ�ాగ్ల ప్రజల� మ��య� సమ��ల�� �ర్వ��ం�న అసంఖ�

సమ����ాల ��్వ�, ��ను ఈ ��లక లకష్య్ం గ���ం� గ�ర�త్ �ేసూత్�� ఉ��
ప్రపంచ ��యక�ల� �ె���ా వయ్వహ��ం ��ే�ాల� మ��య� ప్రజల మ
పరసప్ర �ే్వష���ాలక

� ��వ� ఇవ్వక�,

�శ్వ సం�����న

��ా��ంచ����� అట్ టడ�గ� �ా్థ� నుం�� చరయ్ ల� �సు��వల�ిం�� �ా 
�జ్ఞ�ిత్ ��పప అగ� �ాజ�య్���త�ా
�

�ర� ప్రపంచ �ాం �ా్థపనల�� వంత�

�ాత్ర � ��ించవల�ిం���ా క��� ��ను ��ర�త���న్ను. ప్రపంచ య�దధ

�క్క భయంకర పరయ్వ�ా�� నుం�� ప్రపం���న్ �ా�ాడం��. అట�వంట

య�దధ ్�� నక సంభ�ం�నట్ ల��, అ�� అణ�్వయ���ల ప్ర�గమ���డ�
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మ�గ�సుత్ం��. ఫ�తం�, ప్రపంచమ�ల�� ���న్�ే�ాల ���ాల� మ��య
�ా్రం��ల� ఈ భ�� నుం�� కనుమర�గ�య్ సం��వయ్త ఉం�
�
ఒక

అణ�

య�దధ ్మ�

�క్ క ప్ర���ాల� మ�� య� య���ధ్న

ప��ణ�మ�ల� తకష్ణ �ధ్వం�ా��� మ�త్ ర�� ప�� �తవ�. �ా�ా, ��ర్ఘ�ా�క

ప్ర���ాల� భ�షయ్ త్ త�ాల �ా��� అంగ��ౖకలయ్మ� కల�ా��, ల���
ల��ాల�� జ�్మం�న �ా���ానూ ఫ���ల��ాత్� అందువల్ , అట�వంట�

��ాదకర పరయ్వ�ా�� నుం�� మ�న�ా��  ర��ం�ే కృ�ిల� �  శ��త్

య�క�త్లన,

���్చంచం��.

�ామ�ా్థ�లన,

అర్హతలను మ�య� వనర�లన
�
�న్ంట

�ర� ఇల� �ే�ినందువల ్ ల ఆఖర�క� అ��  ��ే�ా��

ప్ర�జనం క���సుత్ం��. ప్రపంచమ�ల �� �ే�ా, ��దద్, �నన్� ఈ ��
సం�ే�ా�న్ అర ్థం �ేసు��వల�ింద� �ా్ర��్థసుత్�
����ాంకష్ మ��య� �ా్రర ్థనల,
��ాజ్ మసూ్ అహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ �స్

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

09-04-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
���ట �్రటన్ మ��య�తత్ర ఐ�ా్లండ్య���ౖటడ
� ్ ��ంగ్ డమ్  ప్ర��న
మం�్

��. ��. �ే�డ్ �ా���ా,

10 �ౌ�ంగ �ీ్ ట�, లండన SW1A 2AA
య���ట
ౖ డ
� ్ ��ంగ్ డ

15 ఏ�ిర
్ 2012

�ిరయ
్
�� ప్ర��న మం� �ార�,

ప్రపంచమ�ల� ��ల��నన్ ��ట� భయంకర ప���ి్థత �ల ��పధయ, �క� ఈ 
ల�ఖ �ా్రయడం వసరమ�  ��క� అ��ిం�ం��.   య���ట
ౖ �డ్ ��ంగ్ డ

�ే�ా���   ప్ర��న మం�్ర, �ర� �  �ేశ భ�షయ్త�త్ మ��య� ఉతత్� �తత
ప్రపంచమ�

�క్ క భ�షయ్త�త్ ��ౖ ప్ర��వమ� �ే�� �ర్ ణయ�ల� 

�ర్ ణయ����ారమ�

�క� ఉనన్��

ప్రసు త్తమ� ప్రపంచమంతట� య�దధ్��ఘ�ల� కమ�్ మ��� ప్ర

ల��ిం�య�నన్  ప���ి్థత�లను మనమ� గమ�సుత్��న్ మ�. స్వలప్�
�ే�ాల మధయ్  త�ా��ల�

ఒక �శ్ వ సం������ � ������� ప���ి్థత�

క��ిసత్��న్�. ప్రపంచమ�ల� ప్రసుత్తమ�నన్
ు
ఆ��్థకం� మ��య�
�ాజ��యం�ా

క���

1932

��ట�  ప���్థత�లను తల�ిసుత్నన
ి
్ ట�్

గమ�సుత్��న్.  ప్రసు త్తమ� ప్రపంచ ప���ి్థత�ల�న్ంట�� కలగ�
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చూ�ినట్ ల��, ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్ సంభ�ంచ����� మ�ందు ఏ���
ౖ ే
గం�ర��న
� ప���్థత�ల� 
ి
��ల���

ఉం����, ����ప��ా   అట�వంట� 

ప���్థత�ల� 
ి
�డ� మనక� 
�
��చ��సుత్��న్ �. ఒక��ళ ఇ�ే జ�్వలల� 

రగలడం �జం�ా ��న�ా���ే మనమ� ఒక మ�డవ ప్రపంచ య�దధ్

�క్క భయ�నక దృ�ాయ్�న్ చూ�ా. అసంఖ�య్ ��దద, �నన్ �ే�ాల వదద

��డ� అతయ్ంత �ధ్వంస�ారక అణ్వ�ాత్�ల� ఉండటం , అట�వంట� య�దధ ్��

గనక జ����
� ే �సస్ం�ేహం�ా అ�� అణ్వసత్� సమర�� అవ�త�ం� �. ��

అందుబ�ట�ల� ఉనన్  మ�రణ�య���ల� ఎంత శ��త్త��న
� వంట�, �ాట�� 

గనక ప్ర���ం�నట్ల�, భ�షయ్త్ త�ాల �ార � �వ్ర అవకర�ల��ా
మ��య� మ�ందయ్మ,��ౖకలయ్మ� క���న �ార��ానూ జ�్మం�ే �వ్ర భయ�

ప���్థ�
ి
ఉంట�ం��.  ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్ సందరభ్ం�ా ��ండ� నగ�ాల��ౖ

అణ�్వయ�ధ ���� జ��� అణ�య�దధ్మ� �క్
�
క �కర ప����  మ��య�

తదనంతర �సస్�య పరయ్వ�ా��లన ఎదు��్కనన్ �ేశ జ�ాన్. మ��

ఆస��త్కర �షయమ� ఏ�టంట, అంతట� �కర �ధ్వం�ా�న్ సృ�ి్టం

ఆ��ట�  అణ�బ�ంబ�ల�, ��డ�  మ�� �నన్  �ే�ాల� ��ౖతమ� క���య�నన
అణ� బ�ంబ�ల కంట�  ఎం�� తక�్కవ శ��త్వంత�
� �న� �ాబట�్, జరగబ� ��

అతయ్ంత ప్రమ�దకర���న ఉ��ప్తమ� నుం�� మ�న�ా �� �ా�ా�ేందు

అగ��ాజ�య్ల� క��ి క���్చ� ఒక ప���ా్ కర మ��ాగ్�న్ అ��్వ�ిం
అవసరం ఎం�ె�
ౖ � ఉం��.

అతయ్ం ���  ����� �షయమ� ఏ�టంట�, �నన్  �ే�ాల వదద్ గ

అణ�్వయ���ల

�టల, ���శ���న్ ���దం�ా చూసూత్ ���ిం�ే ���న్

��దద్  �ే�ాల �ే�ల� ఉం�, తమ పబ�్బ�న్ గడ�ప���వ����� గ�
� ��ట్టబ
�

ప���్థ� 
ి
��ప���ం� య�ండడం. అంట� ����ప��ా �ి�్చ�ా�� �ే�ల � �ా
ఉనన్ట�్ట. ఆ వయ్క�త్లక��ామర్ థ�మ�, ల��� �ా�� చరయ్ల వల ్ ల క��

భ�షయ్త్ �ధ్వంస పరయ్వ�ా��ల గ���ం� ఆల����న ప��జ�్ఞనమ�

ల�దు.  అగ��ాజ�య్ల� గనక ��య్యం�ా ప్రవ��, �నన్  �ే�ాల ఆం�ోళనలను
గనక ప��ష్క��ంచుట�� �ె
�
���ౖన �ర్ణయ�ల� �సు��నక ��, అప�ప్డ� ప���ి్థ
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అదుప� త�ిప, ఊ��ంచల�నంతట�  �ధ్వంసమ� జ����� �త�ం��. �ాం�� ����
అతయ్��క ప్రపంచ జ���� ��ౖత, ఈ ప్రళయ ధ్వం�ా��� బల�� �త�ం��.

�ాబట�్, అగ��ాజ�య్���తలందర� ఈ 
�
క��ర �ాసత్�ా�న్ అర్థం �ేస, � 
ఉ�ేద్�ాయ్ల� మ��య� ల��య్ల �ాధన��� కట���ౖన �����ల� అవలం�ం,
బలప్ర�గమ��� అణ���యడం వంట� చరయ్లక

� �ాలప్డక�ం

��య్యమ�ను సు�ి్థర పర�ేందుక� అవసర���న �����ల� �ేపట్�ిం���ా
�� ప్ర�ాఢ ఆ�ాంకష్ మ��య� �ా్ర

ఇట�వ� గ���న్  గనక మనమ� చూ�ినట్ల�, �్రటన్ అ��క �ే�ాలన

ప���ా�ం� ప్ర�ేయ్��ం � ��రత ఉపఖండమ� �క్క ��రత్ మ�

ా
�ా���త్న్ ల� ఉనన్త ప్రమ
�ణ�ల� గల ��య్యమ� మ��య� మత��్
��ల���ప్ అక్క��నుం�� ���ం�� అహమ��య మ��ి్ మ్ సమ�జమ�

�క

వయ్వ�ా్థపక�, ఘనత వ��ం�న మ��ాణ� ���్ట��య� �ా�
� , ఆ�� �క్క

వజ�్ రతస్�ాల సందరభ్ం �ా ����ాంకష్ల� �ె�, ఆ��క� ఇ�ా్లమ
గ���ం� �వ��ం�నప�ప్డ, అతయ్ంత

ఔ��రయ్మ�, ��య్యం�ా మ��య�

సమ�నత్వ దృ�ి్ట�� ప���ాలన �ా�సుత్ నన్ �్ రట�ష్ ప��� �����ా
అండదండల�

అం��ం��ల�  అతడ�  ప్ర�ేయ్కం�ా �ేవణ�్ణ 
�
�ా్ర��్థం�

��య్య��న 
�
�����ల� మ��య� మత ��్వచ్ఛ క�ప్ం�నంద �్ర�
ట

ప్రభ�త్వమ� అతడ� ��పప్�ా ప్రశం�ిం��డ ��ట�  ప్రపంచమ�ల, �్రట�
ప్రభ�త్వ

ఉపఖండమ�ల�

ప���ాలన

�ా��ంచనపప్ట�,�

�్ర�
ట ష

సమ�జమ��ే మ��య� ��� చట�్టల ��్వ�ా ప్ ర� వయ్��త్�� క�ప్ం

మత��్వచ్చ మ��య� సమ�న హక�్కలక� సంబం��ం�న సూ��్రల� ఇపప్
�ాట�ంచబడ�త� ఉ��న్�. ఈ సంవతస్రం ఘనత వ��ం�న ఎ�జబ�త

మ��ాణ� �ా�� వజ�్ రతస్�ాల� జర�గ�త�నన్ సందరభ్, ప్రపం����� తన
��య్య మ��య� �జ����

సంబం��ం�న

ప్రమ�ణ�లను

ప్రద��్శంచు����ందుక� �్రటన్ క� ఒక అవ�ాశమ� కల�గ���ం��.  ఈ
��య్యమ� పట ్

ల అవ�ాశంవ�్చనప�ప్డ

అహమ��య

మ��ి్ లమ

సమ�జమ� �క్ చ��తర తన కృతజ్ఞతలను 
్
�ె�యజ��ిం,భ�షయ్త�త్ల
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క��� �ె�యజ�సత్ం�
ు �. �వలం మత సంబం
�
�త �షయ�ల పట్లమ�త్ర
�

�ాక�ం��, ప్ర� అంశమ�ల�నూ

�్ర�
ట ప్రభ���్వ� ��య్యమ� అ����

ఎపప్ట�� 
� ���� ��� సదుగ్ణం�ా ఉంట�ం��. అ�న్ అం�ాల�్ లనూ �్

ప్రభత్వమ, గత మ��య� ప్రసు త్ త ప్రపంచ ప���ి్థత�ల�్ల ప్రద�
మ�ాయ్దకర �ర�ను ప్రపంచ �ాయ ్ పత్ �ాం� �ా్థపనల� తన వంత� �
�� �ించడం ఎపప్ట�� మర��� దు.

ప్ర �ా్థ�ల�నూ మ��య� ప్ర � ��శల�నూ మనం �ే్ వష ���ాలను ర�
మ���ందుక� మన �ాయశక�త్ల� కృ�ి �ేయ�ల� �� అభయ్ర్థన.

ప్రయతన్మ�ల� సఫలత �ా����త్ మ�త, మన భ�షయ్త�త్ త�ాల�ా���

ఉజ్వల భ�షయ్త�త్ �క్క భ���ాను  క�ప్ంచగల�గ� ఏ�� ఏ���
� �, ఈ 

� ట్ ల��, మన చరయ్ల వల ్ ల సంభ�ం�
కృ�ిల� గనక మనమ� �ఫల��న

అణ�య�దధ ్మ�

త�ాల�ార�

�షయమ�ల�

�క్ క పరయ్వ�ాన ఫ�తం�ా ప్ర���ట� మన భ�
షయ

భయంకర
మన

ప��ణ�మ�లను

అనుభ�ంచక

మనసుల�్ల ఎట�వంట� సం�ేహమ�

తపప్దను
ఉం���స్

అవసరమ�ల�దు.  ప్రపంచ ���శ����� ���� ��ిన తమ ��ద ల తప�ప్లను
�ార� ఎనన్ట�� కష్�ంచర�. అ
�
�వృ��ధ్ �ెం��న మ��య� �ెందుత

ప్రపంచమ�ల� ప్ర��వమ� చూపగల �ే�ాల�్ల �్ రటన్ క��� ఒకట � అ� 
మ��క్క�ా�� గ�ర�త్ �ేసుత్��న్ ను. సమ�నత మ� �య� ��య్య���

ప్రపం�����

�ర� ���ా���ద్శ ం �ేయవచు్ చ. �ా, ప్రపంచ �ాం��ా్థల�

�్రటన్ ఒక ��పప్ �ాత్ర ���ిం��ల� ��ను ఆ �సుత్��న్ను. ఈ సం�ే�ా�న
�ేసు����ల� భగవంత�డ� �క� శ��త్� ప్ర�ా��ంచు �ాక!.

����ాంకష్ల� మ��య� �ా్రర్థన,
��ాజ్ మసూ్ అహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

15-04-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
అతయ్ం ��రవ�య��ాల�, జర్మ� ��ౖస్ ��నస్ల

ఆంజ�ల� ����్క, బ�ం�ె�ా్కంజ�్ల�ాం

��్ -బ�్రండ-�ీ్ ట�.1, 10557 బ��్ �ల

15 ఏ�ిర
్ 2012

�ిరయ
్
�� ��నస్లర్ �ా,

ప్రపంచమ�ల� ��ల��నన్ ��ట� భయంకర ప���ి్థత �ల ��పధయ, �క� ఈ 

ల�ఖ �ాయ్యడం అవసరమ� ��క� అ��ిం�ం��. జర్మ � �ేశప� ��నస్
�ా, �ర� �  �ేశ భ�షయ్త�త్ మ��య� ఉతత్� �తత్�ా ప్రపంచమ�

భ�షయ్త�త్ గ���ం�న �ర్ణయ����ాను �ర� క���య���న్ర�. ��డ�
ప్రపంచమ� ఖండఖం��ల��ా �భ�ంచబడ���ం��. �వ్ర�ాదమ� ప్రబల���,

మ��య� �ాజ��య మ��య� ఆ��్థక ప���ి్థత�ల� అ��్వనన్మవ�త���

అ�న్  ర�ాల ��ే్వ�ాలను ర�ప� మ��ి �ాం� � ��ల��లప్జ�యవల�

అ��య్వశయ్కత ఉం��. ప్

ర� వయ్

��త్

�క్క మ���

��ర�ంచగ���నప�ప్డ� మ�త్ర� � ��� � �ా��ంచడం �ాధయ్మవ�త�ం�
అ�నపప్ట�,� ����  స���గ ా, �జ����ా మ��య� �ాసత్వం�ా అమల�

�ేయక�� �ే, ప్రపంచ ప���ి్థ� అ � ��గం�ా అదుప� తప�ప్త�ం��. అ�
�ే�ాల� ��య్యమ�

�క్ క అవస�ాలను �ర్చడం ల�ద� మన

గమ�సుత్��న్మ�. ఫ�తం�ా��క ప్రపంచ య���ధ్�� ఇపప్ట��
�
� ప���
ప���� �ం��. 
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అసంఖ�య్ ��దద, �నన్  �ే�ాల వదద్ ��డ� అతయ్ ంత �ధ్వంస�ారక అణ ్ వ�ా

ఉ��న్�. కనుక ప్రపంచ య�దధ్ �� గనక జ�����ే అక్కడ �ాంప్ర
ఆయ���ల� ఉప���ంచబడవ�, �సస్ం�ేహం�ా అ�� అణ్వసత్� సమర

అవ�త�ం��. అణ� సం��భమ�వల్ ల జ��� 
� ���శనమ� అతయ్ంత �ధ్వంసకరం
ఉంట�ం��.  అ�� తకష్ ణ ఉ��ప్����� మ�త్ ర��, ఆ �ధ్వంసమ� వల ్

భ�షయ్త్ త�ాల �ార � �వ్ర అవకర�ల��ానూ మ��య� మ�ంద,

��ౖకలయ్మ� క���న �ార��ానూ జ�్మం�ే �వ్ర భయ�నక ప���ి్థ� మ�

�వ్ర�న 
�
��ౖదయ్ మ��య� అవయవ ల��ాల�� క�� �ారసత్వం ఉంట�ం��. 

ప్రపంచ �ాం� ��ల��ల�ప్లంట, �జ���న ��య్యమ� అవసరమ� మ��య�
ప్రజలంద�� మ�����ాల� మ��య� మత ఆచరణల� ��ర�ంచబ���స

ఉంట�ంద�  ��ను �శ్వ�ి�ాత్ను. అ��క �ా�ా్చతయ్ �ే, తమ తమ �ే�ాల

సమసయ్లను �ా�� పరసప్రమ� ప��ష్క��ంచు��వ����� మ��ి్లమ్ �ే�
స�  ��ద

ల���

అ�వృ��ధ్  �ెంద� �ే�ాల ప్రజలను ఉ��రం�

అనుమ�ంచ���న్ �ను అ�నం
�
�సుత్
�
��న్ను. �సస్ం�ేహం�ా ��ంతమ

��ల�

తక�్కవ సంఖయ్ల మ��ి్ లమ�లమ

�ెప�ప్�����ాళ�్ ళ ప���త్

అను�తం�ా ప్రవ�త్సూత్ �ా�ా
�
్ చతయ్ �ే�ాల ప్రజల మనసుల�్ల అపన
క���సత్��న్ర�
ు

అ�నపప్ట�,� అట�వంట�  �ాళ్ళ చరయ్లక ఇ�ా్లమ్ 

ఎట�వంట�  సంబంధమ� ల�ద���� సుసప్ష్టమ� అట�వంట� �వ్ర�ాదుల�
�జం�ా �ాం�, ��రమ మ
్
��య� సమ్మ� సం�ే�ా�న్ ప్రపం����� అం�

ప�త్ర ప్రవక త్ �హమ (అత���ౖ �ాం� ఉండ��ాక) ను ��్ర�ం�ే�ార�

�ార�.  �జం�ా, ��ళ్ళ��ౖ ల��్కంచగ���న సంఖయ్ల� ఉనన్ అట�వంట� వయ్క
చరయ్లను మ� మతమ� పట ్ల అభయ్ంతరమ� �ెపప్�����, ల��� �జ���

గల మ��య� అమ�యక మ��ి్ లమ� మ�����ాలను బ�ధ��ట్ట�����

ఉప���ంచు��క�డదు.  

సమ�జమ�ల� �ాం� అ���� ��ండ� ���ల��ా జ���� ప్ర��, మ��య� అ�న్

ప��ల�

పరసపర

సమ్మ� ��శ�ా క��ి ప� �ే��త్ మ�త్ర�� అ

�ాధయ్మవ�త�ం�� �ా�ా్చత �ే�ాల ప్రజల� ్ ల గల అపనమ్మకం  , �ే�ాల�
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మ��య� ప్రజల మధయ్ సంబం��ల� బలపడట���� బదుల�, ��ందర�
మ��ి్ ల��తర�

ప్ర����యల� ����ట�� 
�
��ణ�ం,

మ��ి్ లమ్ మ��య

మ��ి్ ల��తర ప్రపంచమ� మధయ్ అఘ�� సృ�ి్టసుత్��న్�

���న మ��ి్ లమ� సమ��ల� మ��య� �ే�ాల తప�ప్ చరయ్ల మ�ల,

�జ���

మ��య�

�ాం���

బదుల��ా

���న్

 అగ� �ాజ�య్

త �నన
�ా్వర ్థప్ర�జ��లక�  �ా్ర��నయ్ం ఇవ్వబడ�

మనం

గమ�సుత్��న్మ�. ���న్ శ��త్వంత� ��న �ే, ���న్  �ే�ాల సంపద

మ��య� వనర�లను సులభం�ా అందుబ�ట�ల���� �ెచు్చ���ాలను��ంట,

ు
అ�� వనర�ల ��సం �గ�� �ే�ాల� �� ట�పడక�ం�� ��ా��సత్��న్�

అందుక�� ప్రజలక స�యం �ేయడం ల��� ప్రపంచ �ాం �ా్థపన ఆ��రం�ా

తరచు�ా �ర్ ణయ�ల� �ేయబడ�త���న్�. ��ౖ, ఆ��్థక ��నుకబ�ట� ప్రసుత్

అతయ్ంత ఆం�ోళన క���ం�ే అంశమ. అ�� మ��క ప్రపంచయ�దధ్మ� ��ౖప�క
ల�గ���ం��. ఒక��ళ �జం�ా ఉనన్ ప���ి్థ�� గనక ��ల్ల��ం�నట్ల��ే �
�ే�ాల� తమ మధయ్  తగ� �ా���ా��క ల��� ఆ��్థక బం��లను ఏరప్రచు�

ఒక ��య్యమగ� ���ల� పరసప్రం ఇ�్చ ప�చు్చ���� �ోరణ�ల� ప్ర�జ
�� ందు���.  అ� మ��క�� వనర�ల నుం�� తగ�  ప్ర�జ��లను

ఆ�ంచక�ం��, పరసప్రమ� సహక��ంచుక�ంట� క��ి ప� �ేయగలవ�.
క�్లప త్ం�ా �ె�ాప్ల, ప్రపంచమ�ల� ��డ� �ల
� ��� య�నన్ అ��్ చత �,

ఒక�� �ద మ��కర� ఆ��పతయ్ం వ��ం��ల�� �ోరణ� వల్ల�� ఏరప్డ���ం�

అ�� ప���త్�ా ��య్యమ��ా ల�క��వడం వల్ల�� ప్రపల� ఉ��్వగన్
మ��య� అ��ా�ంతత ��ల��� ఉం��.

�ావ�న, ప్రపంచ య�దధ్మ�ను ��ా��ంచుట��� �ర � �ాయశక�త్ ల� కృ
�ేయ�ల���� �� అభయ్ర్థన. � శ��త్య�క�త, వనర�లను మ��య�

పల�క�బ��� ఉప���ం� మన మ�ందు కమ�్మ��� య�నన్ భయంక

�ధ్వంశమ�నుం�� ప్రపం���న్ ర��ంచం��. అందనన్ సమ����ా�న్ బట,

ఇజ�్ర��ల్ క� జర్ మ� అణ్వ�ాత్ �ల�� క���న మ�డ� అధు

ఆయ���లను అం��సత్నన్ట
ు
�్ల�ా �ెల���త్ం��. అట�వంట� �ర్ణయమ� ఇపప
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ఇజ�్ర��ల్ మ��య� ఇ�ాన్ మధయ్ ��ల���య�నన్ ఉత్కంఠప���ి్థ��

ఎగ�ో య�����న� ఒక జర్మ� � �్ర��సర్ �ెబ�త���న్ ర�సుత్తమ�
అణ�్వయ���లను ��వలం �దద్ అగ��
�
ాజ�య్ ల� మ�త్ ర�� �ాక�ం�� మ��

�ే�ాల� ��త
ౖ మ� క��� ఉ��న్యనన్ �ాసత్�ా�న్ మనం �స్మ��ంచక�

ు
�జం�ా ఆం�ోళన క���సత్నన్ అంశమ� ఏమం
, ���న్  �నన్ �ే�ా

��యక�ల�, అట�వంట�  మ�రణ�య���లను ఉప���ంచడం  వల్ ల క���

పరయ్వ�ా�ల వల్ ల మ���� �ాదు ల�మ్మ� ఏ మ�త్ రం ఆం�ోళన ల�క�ం
సం��షం�ా ఉ��న్ర�.�ాబట్ ,� ప్రపంచ �ాం �ా్థపన ��సం

�ర� �ాధయ్���ం

��ర కృ�ి �ేయ�ల�  మ��క్క �ా�� �� �నమ� ప�ర్వక���న �జ్ఞ�ిత్
�ారయ్మ�ల�గనక మనం �ఫల��నట్ల�
�
, అంగ��ౖకల�య్ల, అవయవ

ల��ాల�� జ�్మచడం వంట� ఈ భయ�నక �ధ్వంసప� పరయ్వ�ా��ల

తరత�ాల �ాట��ా ��న�ాగ���యనుటల� ఎట�వంట�  సం�ేహమ� ల�దు. 
�శ్వ ���శ����� �ారణ�న తమ 
�
�దద్లను భ�షయ్త్ త
�
�ాల �ార� ఎనన్

కష్�ంచర�. ఈ సం�ే�ా�న్ అర్థం �ేసు���� శ��త్� �క� ఆ �ేవ�ే

ప్ర�ా��ంచు �ాక

����ాంకష్ల� మ��య� �ా్రర్థ ,
��ాజ్ మసూ్ అహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

15-04-2012

248



ప్రపం సం��భమ� మ��య� �ాం� మ�రగ ్మ

16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
��ర్ ం ��ప�్ లక్ అధయ్�

అతయ్ం ��రవ�య�ల� �ా్రం���స్ హ�ల�ండ్ పల��స్ ��ఐ

55, ర�య డ� �ాబ� ర్గ్ ���-���ర, 75008 �ాయ్��, �ా్రన్
�ి్రయ�� ��ర�ి�ెంట� �ార
్
,

16 �� 2012

�ర� �ా్రన్స్ �ే�ా��� నూతన అధయ్� ఎనున్��బ��న సందరభ్ం�ా �క
����ాంకష్ల��ె�యజ�సుత్��న్ను. తపప్�సఇ�� ��� �
ౖ
పబ��న ఒక
గ�ర�తర బ�ధయ్త.

� ��యకత్వమ� వ , �ా్రన ప్రజల మ��య�

ప్రపంచమం�� క��� ప్ర�జనం ��ం��ల � ��ను ఆ�సుత్��న్ ను. ఇట
అ���గం�ా జర�గ�త�నన్  ప్రపంచ ప��ణ�మ�ల గ���ం �ను ఇ��వరల� � 

�ా్థనమ�ల� ఉనన్ అధయ్� ల� ���లస్ స� �్క� ా�
� ��� ల�ఖ �ా్ర�ి ఉ�

ఒక ప్రపంచ ��యక����ా ��య్య��న్ తమ భ�జస్కం��ల ��ౖ ��సు�

బ�ధయ్తలను �ర్వ��త్ం�, ప్రపంచ య�దధ్ � ��్ఫట���న్ ఆప�����
సర్వ శక�త్లను మ��య� పల�క�బ��� ఉప���ం��ల � ��ను  ల�ఖల�

����్క��న్ను. �ా్ర న్స్ నూతన అధయ్ �ల ��ా � �ేశ భ�షయ్త�త

ఉతత్��తత్�ా ప్రపంచమ� �క్క భ�
షయ్త�త్ గ���ం�న �ర్ణయ����

�ర� క���య���న్ర� �ాబట�్ ట �క� అ�ే సం�ేశమ��� ఈ ల�ఖ �ా్రయ�
���ం��ను.  
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ప్రపం ప్రభ���్వల� ప్రసుత్తమ� ��ల���య�నన�ి్థత�ల పట� ్ల అం�ోళన�

ఉ��న్య�  �� ��ా్వసమ�. �ే�ాల మధయ్ అ��య్య మ� మ��
శతృ��్వల�

ఒక ప్రపంచ సం������ � ��� � �
� �ల� ఉ��న్ �. 

శ��బద్మ�ల� మనం ��ండ� ప్రపంచ య��ధ్లను చ� చూ
�
�ామ �దట� 

ప్రపంచ య�దధ్ త�ా్వ, �ే�ాల క�ట�  ఏరప్��ం�. అ�న
�
పప్ట��
��య్య�వస�ాల �రక, పరయ్వ�ానం�ా అ�� అణ� బ�ంబ�ల ప్ర�గమ��
క���న ��ండవ ప్రపంచ య�దధ్మ�న ���� ��ిం��.  అ�ే సమయంల�

మ�నవ హక�్కల ప��రకష్ణ మ��య� ప్రపంచ �ాం� �ా్థప ఐకయ్�ాజయ
స�� ఆ��ాభ్వమ� జ���ం
� �� అల�, య�దధ ్

��ారణక� �ా్ర��నయ

గ���త్ంచబ��ం��. అ��, మ�డవ ప్రపంచ య������ ఇపప్ట�� ప
�
�����

��యబ��నట�
్ ల�ా మనం గమ�సుత్��న్మ

అ��క �ే�ాల� �నన్, ��దద్� క��� ��డ� అణ�్వయ���లను క��
ఉ��న్�. ఆం�ోళన క���ం�ే �షయ���టంట, ���న్  �నన్ అణ్వస

�ే�ాల� అట�్ట మ�రణ�య���ల వల్ జ���� �ధ్వంసకర పరయ్వ�ా�� పట్ ల
�ర్ లకష్య,

���్లపత్త�ా ఉంట���న్ ఒక��ళ

అణ�్వయ���ల� గనక

ఉప���ంచబ���,ే తదనంతర �కర ప��ణ�మ�ల� తకష్ణ�� అనుభవంల���

వ�్చ ప్రపంచమ� మర�భ���ా మ�� � ��� వసుత్ం� ��డ� అందుబ�ట�ల�

ఉనన్  మ�రణ�య���ల� తరం త�ా్వ త తరం �ి ల్లల� ��ౖకలయ్, జనుయ,
��ౖదయ్పర��న ల
�
��ాల�� జ�్మం�ే ప���� ఉంట�ం��. అణ� య�దధ ్మ�

�క్

�ధ్వంసకర ప్ర��వమ�ను ప్రతయ్కష్ం�ా అనుభ�ంన ఏ���క �ేశమ�
�

ల�, ఏడ�  ద�ాబ�ద్ల� గ�
� �న త�ా్వత క��� ఇపప్ట��� ఆ ���శన �ధ్
పరయ్వ�ా��ల� ��� నవజ�త 
ట
��వ�ల��ౖ పడ�త�నన్ట �్ల�ా �ెబ�త���న్
�ావ�న, మ��ి్ లమ� మ��య� మ��ి్ల��తర �ాల మధయ్

�ల
� ���య�నన

అపనమ్మకమ� మ��య� ��ౖరమ�ను ర�ప� మ�ప�����

�ర�

�

�ాయశక�త్ల� ప్రయ�న్ం��ల� �� �నమ�ప�ర్వక���న అభయ్ ర్థన.

ఐ���ా

�ే�ాల�

ఇ�ా్లమ్ బ�ధన

మ��య�

�ాంప్ర��య�ల పట ్

�
వయ్���కతలను ��ంచు��� �ా���ౖ 
� ���న్ ప���త�లన
గణ�య��న
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���సత్ండ�,
ు

మ�����న్

 అల� �ేయడ��ల���

�ెల�సు���ాలనుక�ంట���న్�. 

��ందర� �వ్ర�ాద మ��ి్లమ�, అను�త �ర�ల� ప్ర����య�� మత

సహనమ� మ��య� అ�ాం� ��చ్చ��ల� ్ల �ధం�ా ఇపప్ట��� �ా�ా్చతయ్�ే�ా

శతృ��్వ�న్ ��ంచు��� ఉ��న్ర�. �ాం�� ��్ర�ం�ే మత�ఇ�ా్ల, ఒక

తప�ప్ను సవ��ంచ���� ఏ�ె�
ౖ � �ేయమ� తప�ప్ను బ ���ంచదు. ��మ,
అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జ, ఈ సూ��్ర�న్ �ాట��ాత్మ� మ��
అ�న్ �షయ�లల�నూ �ాం�య�త ప���ా్క�ాల�� �శ్వ�ి�ాత్
��ాదకరం�ా,

తక�్కవ సంఖయ్ల� � ��ందర� మ��ి్లమ�ల� తప�ప

��ా్వ�ాలక� ల��,� ఇ�ా్లమ్ � ప్ర�ష్టక� ప� �ా భంగమ� క���ల�
ప్రవ�త్సుత్�
�
�న్ ‘సర్ మ�న�ా�పట్ ల దయగ’ ప�త్ర ప్రవక త్ �హ

(అత���ౖ

�ాం� ఉండ��ాక)

��ం��లను����

అసంఖ�య్,

పట్ ల ��్రమ� � ��,

�ాం�య�తం�ా

అతయ్��క సంఖయ్ల�గల మ��ి్లమ

మ�����ాలను బ�ధ��ట్ టల� తప�ప్ పనుల� 
�
�ే� � ��ందర� మ��ి్లమ

�ేతల�� �జ��న
� ఇ�ా్లమ్ బ�ధనల� ���ంచక�డద� �జ్ఞ�ిత్ �ేసుత్��న్

ఇట�వల��, ఒక దయల��,హృదయమ� ల�� ఒక క�
� ర వయ్��త్ ఎట�వంట

�ారణమ� ల�క�ం����, ద��ణ  �ా్రన్ స్ ల� ��ందర� ��్ రంచ్ ��ౖ�క

��ాద్��ణయ్ం�ా �ా�్చ చం�ాడ�. త�ా్వత � ��న్ ���లక� అతడ� ఒక బ
ప్ర��
� �

మ�గ�గ్ర� అమ�యక య�దుల �ిల్లలను మ��య� ఒ

ఉ�ా��య్య�ణ�్ణ �ా�్చ చం�ాడ�ఇతర మ��ి్ లమ్ �ే�ాల క��� అట�వంట� 
క�
� ర���న ఉదం��లను మనమ� గమ�సుత్��న్మ�. ఇట�వంట� చరయ్ల
ఇ�ా్ల

వయ్���క�లక� అ�
� న్�� ఆజయ్ం ���ినట�్ ల�ా �ా�� �ే్వ�

��ళ్ళగ�క్క����� మ��య

� �ా�� ఉ��ాయ్లను ��ర��ర�్చ��వ����

��డవ�త���న్� ఇ�ా్లమ్ ఎట ప���్థత�ల�్ల
ి
, ఏ �ధం�ానూ, ఏ ర�పమ�

ల�నూ  క�
� ర��్వ� ల��� అణ���తనూ అనుమ�ంచద� ఒక మ��ి్ లమ��ా
��ను

సంప�ర్ ణం�ా సప్ష్

టం �ేసుత్��న్ను. 

ఖు�ాన్

ఒక

అమ�యక�ణ్ ణ��� �ారణం ల�క�ం�� చంపవదద్� �ెత�నన్ సూత్ర�� సర
మ�న�ా��� వ��త్సుత్ం��. ఎట�వంట� ��రతమయ్మ� ల�క�ంఇ�� ఒక సంప�ర్ణ
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మధయ్ంతర ఆ�ేశమ�. ఇం�, ఏ�ే�  �ేశమ� ల��� ప్రజల� � పట ్ ల ��ౖరమ

వ��ం�నపప్ట�,� �ా���� వయ్వహ��ంచునప�ప్డ� �వ � ��య్యం�ా మ��
స��త�క��న
� ���ల� నడచు��వడం  మ�నక�డద�  ఖు�ాన్  �ెబ�త���.

శతృ��్వల ల��� ��ౖ�ాల�, ప్ర��ారమ� �ర�్చ����ల�  ల��� అసమంజసం�
ప్రవ�త్ం�ేల� �నున్ 
�
��్ర���ించక�డ

�ర� ��ా��లను �ాం�య�తం�ా చర్చల ��్వ�ా ప��ష్క��ంచు���ాల�గ

���సుత్నన్ ట్ల, త��న �ామరసయ్ ప���ా్క�ాల ��సం ప్రయ�న్ంచం ��. 
ల��� అ�వృ��ధ్  �ెం�  �ే�ాల ప్రజల, అందుల� మ��ి్ లమ�ల�� స, తమ

స్వంత �ే�ాల�్ల�� తమ సమసయ్లను ప��ష్క��ంచు��వ����� అ ��క �ా�ా

�ే�ాల� ఉ��రం�ా అనుమ�ం���. �జం�ా, అ��కమం�� మ��ి్ లమ�ల �
�ేశమ�ల� �వ�సూత ్

� �ేశ ��ర�ల��ా

� చట�్టలక� కట�్టబ�� ఉంట���న్

అం�ే �ాక�ం��, వయ్���� తన �ేశమ� పట్ ల ��్, తమ ��ా్వసమ�ల

��గమ�  ఇ�ా్లమ్ సప్ష్టం�ేసుత అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ�
సం�ే�ా�న ప్రపంచ �ాయ్ పత్ం �ా ��్రతస్��సుత ఇ�ా్లమ్ � ఈ �జ���న
బ� ధనను గనక అ�న్ ��ట్లక � �ాయ్�ింపజ�యగ��, అప�ప్డ� ఒక వయ్�,

తన �ేశమ� పట్ ల చూ�ిం���న ��రమ 
్
��ర��ర్చబ, ప్ర� �ేశమ�ల�నూ

�ాం�

��ల��లప్బ�,

ప్రపంచ �ే�ాల మధయ్ �ాం � ���రద్�త

��ల��ంట�య���� క��� ��ను �క� ఈ సందరభ్ం�ా గ�ర�త్ �ేసుత్��న్

ఇతర �ే�ాలను అణ���య����� బలప్ర�గమ� �ేయ����� బదుల��,
�ౌ��య్�, చర్చలను మ��య� �ె���

ఉప���చ  వల�ిం���ా ��ను

�మ్మ�న్ మ��య� �జం�ా ప్రపంచ ��యక�లంద� �� ��ర�త���న్

�ా్రన్స్ వంట� ప్రపంచ అగ� �ాజ�య్ల� �ాం� �ా్థపన ��శ�ా తమ వంత� �

�� �ిం���స్ ఉం��. ప్రపంచ �ామరసయ్తక� �ఘ�తం క���ం �ే �నన్ �ే
చరయ్లను ఒక �ాక��ా �ార� �సు��క�డదు.  �ావ�, ��దద మ��య� �నన్

�ాజ�య్ల చరయ్ల వలమ�డవ ప్రపంచ య�దధ్ జరక�్కం� ��ా��ంచ������
�ర� �ేయగల సర్వ శక�త్లనూ ఒడ్డవల�ిం�� �ా ��ను మ��క్క�ా��

గ�ర�త్ �ేసుత్��న్ను
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ఈ �ారయ్మ�ల� గనక మనమ� �ఫల��
� ,� అట�వంట�  య�దధ ్మ�

�క్

ప్ర���ాల�మ��య� య���ధ్నంతర ప��ణ�మ�ల � ��వ ఆ�ియ�, ఐ���ా,

� ా ల��  ��ద �ే�ాలక� మ�త్ర�� ప���తం �ాద��
మ��య� అ����

�షయ����

సంబం��ం�

మన

మనసుల�్ల ఎట�వంట�

సం�ేహమ�

ౖ ా, మన చరయ్ల వల ్ల క��భయంకర పరయ్వ�ా��లన మన
ఉండక�డదు; ���

భ�షయ్తత్�ాల�ార� భ��ం���స్ య�ంట�,మ��య� ప్ర�  ��ట� �ిల్లల
అంగ��ౖకలయ్మ����� ల�� ల��ాల���� జ�్మ�ాత్ర�ప్రపం ��యక�ల� �ె��

మ��య� జ�్ఞనమ��� వయ్వహ��ం��ల� మ��య ��ే�ాల� మ��య� ప్ర

మధయ్  �నన్ �ా్థ�ల�� పరసప్ర ��ౖరమ� � ��� ���� ప్ రపంచ సం�

అ��య్ందుక� అనుమ�ంచక�డద� �� �ా్ర ర్ �� ఈ  సం�ే�ా�న్  అర ్థ

�ేసు���  �ాట�ం�ేల� ఆ సర్వ�ా�ి �ేవ�ేవ�డ� �క�, మ��య� ప్రపంచ
��యక�లక� అనుగ�హం ప్ర�ా��ంచు�ాక

����ాంకష్ల� మ��య� �ా్రర్థ,
��ాజ్ మసూ్ అహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

16-05-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
అతయ్ం ��రవ�య��ాల�, ఎ�జబ�త్ మ��ాణ II

య���ట
ౖ డ
� ్ ��ంగ్  మ��య� �ామ��్వల ్త్ ��ల్్మ� మ

బ��ంగ �య్మ్ �ాయ, లండన SW1A 1AA

య���ట
ౖ డ
� ్ ��ంగ్ డ
19 ఏ�ిర
్ 2012

మ��ాణ� �ార�,

అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జ అ��ప��ా మ��య� ప్రపంచ�ాయ్ప
అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� � లకష్ల��� సభ�య్ల తరఫ �న �

అతయ్ంత ఘనత వ��ం�న మ��ాణ� �ా���� తమ వజ�్ రతస్ వ సంబ�ా

ఆనం�ో ��స్�ల �భ��ళ మ� హృదయప�ర్వక అ�నందనల

�ె�యజ�సత్��న్ను. ఈ సం��షకర�
ు
��న ��డ�కల � �ాల �గ్��ల� �ే�ినందు
��మ� ప్ర�ేయ్కం�ా �ేవ�ేవ�
� �� కృతజ్ఞతల� �ె
�
యజ�సుత్
�
��న్మ�. ప్ర�,

య���ట
ౖ డ
� ్ ��ంగ్ డమ్  ��ర�ల�ౖన అహమ�� మ��ి్ లమ�లందర� ఈ

వజ�్ రతస్�ాల సంబ�ాలను ��పప్ సంతృ�ిత్ మ��య� ప్ర�
�సు��ంట���న్ర�.�ాబట�్, �ా�� తరఫ�న ��ను ఘనత వ��ం�న మ��ాణ�

�ా����

�� �నమ�ప�ర్వక మ��య� హృదయప�ర్వక అ�నందనల

�ె�యజ�సు��ంట���న్ను. �ేవ�ేవ�డ� దయ�మయ��ాల�న
ౖ మ� మ��ాణ�
�ా���� సం��ష��యక ఆ��గయ్కర �����న్ ప్ర�ా��ంచు�
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ఈ భ��  మ��య� స్వ�ాగ్లను సృ�ి్, �ాట��  అసంఖ�య్క ఆ�సుస్ల�
మనక� అం��ం�న భగవంత�డ�, తన ఉ��ర��న
� ప���ాలనల� ఉనన్ అ��క

�ామ��జ�య్ల� మ��య� �ామ��్వల్త్ �ే�ాల� , ప్ర�ాంతత మ��య�
భద్రత�� వ��ధ్ల�్లల� ప���ాలన �చుట��� మన మ��ాణ� �ా���� ఎల్ లప�ప్డ

�ం�ెన
ౖ
అనుగ���న్  ప్ర�ా��ం��ల � �ేవ�ణ�్ణ ��ను ��డ���ంట���న్

మ��ాణ� �ార� తమ ప్రజలంద���ే�� ��ర�ంపబడ�త�నన్ మ������ా,

�ేవదూతల� క��� ఆ��ను ���ం��ల�  ��ను ��ర���ంట���న్ను. సర్

శ��త్మంత��ైన �ేవ�ేవ�డ�

ఉ��రం�ా ఆ����ౖ త ఆ�సుస్ల జల�్లన

ి ు�ాక. ఈ ���న
అ�ారం�ా క����ంచ
� ల ��్వ�ా ఈ ఘన��న �ేశమ�
�

��ర�లందర�

స��్వనన్త�డ�న �ేవ�ణ�్ణ గ���త్ంచ,

�క్

పరసప్ర

��రమ
్ ��మ���ల�� ��ంత�ర� �ాక. వర, వరగ , జ��, జ��యత ల���
మ��లక� అ�తం�ా

య���ౖటడ
� ్

��ంగ్ డ

�క్ పర�లందర�

్ �ద�ాలను ప్రద��్శంచు�, ఇతర �ే�ాల �ార� తమను
ఒక����కర� ��మ
ఆదర్శం�ా �సు��� తమ �ేశమ�ల� క��� అ�ే �ధ��న 
�
��్, �ాం�

మ��య� �� దర���ాలను ��ం�� ం��ంచు���  �ామరసయ్మ��� ��ంచగ���

�ా్థ��� ఈ ����్రతృత్వమ� �ాయ్�ిం� ప్రపంచమంతట � �సత్��

ప్రపంచమ�ల� ��డ� య�దధ్�ా��వరణ, అవకతవకల�, అ��ా�ంతత  
మ��య� శతృత్వ ��వనల� �ాజయ్��ల�త్ నన్ ఈ సమయ, అ� ��ర
్ ,

�ాం�, �� ద�ాభ్వమ� మ��య� �
� న్�ల��ా ప��వరత్న �ెం�� ఈ భ

స్వరగ్��మం�ా మ�ర��ాక.  ఘనత వ��ం�న మ��ాణ � �ా� � ��ర్శ�

మ��య� కృ�ి, ఈ ��లక మ��య� అతయ్ం��వశయ్క ఉ�ేద్�ాయ్�న్ ��రటల�

� ��ా్వసమ�
అతయ్ంత ప్రమ�ఖ �ాత్ర ���ించగల�� బల��న

గత శ��బద్మ�ల, ��ండ�  ప్రపంచ య���ధ్ల� జ��, ��యన్ ల����ద్ ��ర�

�ా్రణ�ల� �ా�ల� క��ి� �య��. ��డ� �ే�ాల మధయ్ �
� ���ల� గనక ఇల��

��న�ా��నట్ ల��, అ�� �వ���� మ�� ప్రపంచ య�దధ్ � ��్ఫట��� �� ��

�సుత్��. ప్రపంచ య�దధ్మ�ల అణ�్వయ���లన ఉప���ం�ే సం��వయ్త
అంట�, ప్రపంచమ�

ఒక �ెపప్ల�� భయంకర �ధ్వం�ా�న్ ఎదు��్క

ఉంట�ంద� అర్థమ� ప్రపం ప్రజలంద��� �జ్ఞత మ��య� సమయసూ్ఫ��త
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ఆల��ం�ేల� �ేసూత ్ �ేవ�డ� అట�్ట ���శ���న్ ��ా��ంచు �ాక. 

సం��షకర వజ�్ రతస్ వ బ�ాలను మ�న�ా��� �ాం� మ��య� ��య్యమ�
�క్క భ���ాను క�ప్ం�ేందుక� ఒక �ానుక�ల అవ�ాశమ��ా �సు�,

అ�న్  �ే�ాల ప్రజల� పరసప్ర ��్రమ�ద�ాల� మ� �య� �ామరసయ్

��ంచగల �ా��వరణ��న్  కల�గజ�య�ల� ఘనత వ��ం�న మ��ాణ�

�ా���� �� �నమ�ప�ర్వక��న �జ్ఞ�ి
�

ఈ సందరభ్ంల, వజ�్ రతస్ వ �భ ��ళ, ఏ మ���న్  �ాట�ం�ే�ార��,

�ేవ����  �శ్వ�ించ� �ార� ��ౖతమ� ఎల్లప�ప్డూ ఇతర ��ా్వ�ాలక� �ెం
ప్రజల మ�����ాలను ��ర�ం��ల�� సం�ేశమ�ను ఇ�ా్వ�స్ం���ా ఘ

వ��ం�న మ��ాణ� �ా���  ��ను �నమ�ం�ా అభయ్��్థసుత్��న్ ను. ,
ప్రపంచమ�ల� ఇ�ా్లమ్ ��ం�న అ�� హల� ��ల��� ఉ��న్�. ఇ��,

ఒక��ప
ౖ � �ాం��  ��ర�
్
ం�ే మ��ి్ లమ� మ�����ాలను �ాయపర�సుత్ండ�,

మ����ౖప� మ��ి్ ల��తర�ల హృదయ�లల� ఇ�ా్లమ్ క� వయ్���కం�ా ఖండ

మ��య� అపనమ్మ�ా�న్ వృ��ధ్ �ేసుత్నన �ావ�న, ఘనత వ��ం�న

మ��ాణ� �ార� గనక ప్రజలందర� అ�న్ మ��ల ప మ��య� �ాట�� 

అనుస��ం�ే �ా�� పట్ ల ��రవ��వమ��� ఉండమ� సం�ేశమ� ఇవ్వగ��,�

అ�� ప్రపంచం ���త్��� ఒక ��పప్ దయ�ప�ర్వక���న వరమ� �ాగలదు

మహ��్కరయ్మ�ను �ర్వ��త్ంచుటల� ఆ భగవంత�డ� మ��ాణ��ా����

స�యమ�ను అం��ంచు�ాక. 

ఈ ల�ఖ �ా్రరంభమ�ల� ��ను �ె��ినట�్ల,
అహమ��య

మ��ి్ లమ్ సమ�జమ�న

��ను ప్రపంచ �ాయ్ప

ఆదుయ్���ా

ఉ��న్.  ఈ

�షయం�ా, మ� సమ�జమ� గ���ం� క�్లప త్ం�ా �వ��ం��లనుక�ంట���న్న

�ా్రమ�ణ�క ���ిస్య� మ��య� సంస్, ప�త్ర ప్రవకత్ �హ (అత���ౖ

�ాం� ఉండ��ాక) �ా�� �క్క మ��య� గత ప్రవకత్ల �కక ప్రవచ
్

అనుస��ం� ఈ  శకమ�ల� �ేవ��� పనుప�న వ�్చన ప్రవక ఖ���య�న

�క్క హద్రత్ ��ాజ్ గ�ల�మ్  (అత���ౖ �ాం� ఉండ��ాక) తపప్

ఇతర

వయ్��త్ �ాద అహమ��య

మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� ధృఢం

�శ్వ�ిసుత్ం�� 1889 ల�, అతడ� ఒక స్వచ్ఛ���న మ��య� ధ�ా్మ
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అనుస��ం�ే

సమ�జమ�

-

అహమ��య

�ా్థ�ిం��డ� �ేవ����� మ�నవ����� మధయ్

మ��ి్ మ్  సమ�జమ�న

ఒక సంబం���న్ ��ల��లప్

మ��య� పరసప్ర హక�్కలను ��ర�ంచు����ల� ప్రజలను ప�����ల,

త��్వ�ా �ార� మం� ��వమ��� పరసప్ ర ��రవ మ�ాయ్దల �� ��ం�ే

�ేయడ�� ఈ సమ�జమ�ను �ా్థ�ించుటల� అత� ఉ�ేద్శయ్మ�. 1908 
హద్రత ��ాజ్  గ�ల�మ్ అహ(అత���ౖ

�ాం� ఉండ��ాక)�ార�

మరణ�ం�నప�ప్డ, అత�� వదద ్  సుమ�ర��ా 40,000  మం�� సభ�య్ల�
ఉ��న్ర�

అత� ��ాయ్ణమ� త�ా్, ��వయ్త్ వ శ��త్� అనుస��ం� �ల�ఫత్ 
వయ్వస్థను ��ల��లప్ డం జ����ం��. ప్రసుత్తమ� �ేవ��� �క్క ఈ

��వక�డ�  �ా్రమ�ణ�క ��ిస్య� (అత���ౖ �ాం� ఉండ��ాక) �క్క

అ�దవ ఖ��ా�ా ఉంట���న్డ�. కను,

అహమ��య మ��ి్ లమ

సమ�జమ�, తన వయ్వ�ా్థపక��� సంకల�ప్ �న్ ప్ రపంచ �ాయ్పత్ం �ే

ఇం�ా కృ�ి �స
ే ూత్�� ఉంట�ం��. మ� సం�ేశమ� ఒక్కట, ��్ర, సమ్మ,

మ��య� �� దర��వమ�, మ��య� మ� �ేయ్యమ, ‘అంద��� ��్ర�ంచ,
� బ� ధనలను
ఎవ్వ��� �ే్వ�ించ’. �జం�ా ఇ�� ఇ�ా్లమ్ � సుందర��న

ఒ��� �ట క���య�ం��. 

అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� � వయ్వ�ా్థపక��� శకమ�ల��
ఘనత వ��ం�న మ��ాణ� ���్ట��య� �ా�� వజ�్రతస్�ాల� జ����య�ండ

సం���ా�న్  క���ం�ే య�దృ�్ఛక ఘటన అ� ఇక్ �ెప�ప��వడం

మ���వహం�ా ఉంట�ం��.  ఆ

సమ�జమ� �క్

సమయంల�

అహమ��య

మ��ి్ లమ

వయ్వ�ా్థపక�డ� మ��ాణ � ���్ట��య� �ా��

� క �ానుక’ అ�� ప�సత్�ా�న
అ�నందనల� �ెల�ప�త�  ‘ మ��ాణ� �ా��� ఒ
�ా్ర�ియ���న్ర

అత� సం�ేశమ�ల�, హద్రత్ ��ాజ్ గ�ల�మ్ (అత���ౖ �ాం�

ఉండ��ాక), మ��ాణ� �ా�� వజ�్ రతస్ వ ��డ�కల సందరభ్ం�, మ��య�
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��రత ఉపఖండమ� �క్క ప్రజల�� ,

��య్యమ� మ��య�

మత��్వచ్ఛను క�ప్ం� �ాం��� �వ�ిం�ేల� �ేసుత్నన్ ఆ�� ప���ాల��

పట్ లనూ ఆ��ను ప్రశం�ిం� అ�నం��ం��ర� అతడ� తన ఆగమనమ�

గ���ం� మ��య� ��ను �ెపప్దలచు��నన్ అం�ాల గ��� మ��య� ఇ�ా్లమ

�క్కఅం���న బ� ధనల గ���ం� ఆ��క� �ె�యజ��ార�. 

�్రట� ప్రభ�త్వ �ా���ే ఇప�ప్డ� ఉపఖండప� ప్రజలక � �ా్వతంత్ర
మం�ర� �ేయబ��నపప్ట�,� �ాసత్వం�ా �్రటన్ యంద ప్రభ�త్వ ��ధ

��ప��య్ల� గల ప్రజలన మ��య� మ��లను ఇక్కడ �వ�ించ�����

అనుమ�ం�ం��, మ��య� �్రటన్ �క్క అత�య్ నన్త �ా్థ� సహ

�
�న్ సమ�న హక�్, మత��్వచ, ��వ ప్రకటన
�దర్శనం�ా �ా��� అ
మ��య� ��ా్వ�ాల �ాయ్�ిత్ ��్వచ్ఛల� క�ప్ంచ

��డ�, య���ట
ౖ డ
� ్

��ంగ్  యందు ��ల��� అహమ�� మ��ి్ లమ�ల

�వ�సుత్��న్ర �ా��ల� అ��కమం�� తమ స్వత �ే�ాలల� ��ంసను

ఎదు��్కవడం నుం�� శరణ�ర�్థల��ా �ా�� ��� ఇక్క���� వ�్చన�ా

మ��ాణ� �ా�� దయగల ప���ాలనల�, �ార� ��య్య��, మ��య� మత

�ా్వతం��్ర��న్ ��ం �� �ాం�య�త�� �న �వనమ� గడ�ప�చు��న్ ఈ

ఉ��ర స్వ���ా��,� ��ను మ��క్కమ�ర� మ� ��రవ�య మ��ాణ� �ా����
హృదయప�ర్వక కృతజ్ఞతలను �ె�యజ�సు��ంట���న్

అతయ్ం ��రవ�య మ��ాణ� �ా�� ��రక� ఈ  ���ం�� �ా్రర్థన �ేస , �� ఈ 
ల�ఖను మ���సత్��న్ను. ఇ�
ు
� �ాసత్వ, ���్ట��య� మ��ాణ� �ా�� ��రక�

అహమ��య మ��ి్ లమ్ సమ�జమ� � వయ్వ�ా్థపక�డ� అం��ం�న అ�
�ా్రర ్థన

“ఓ శ��త్వంత�
� ప�త�్ర�ైన �ేవ���! ��మ� ఎల���
� �ే మ��ాణ� �ా��
� సుప���ాలన ��ం� ద ఆనందం�ా
సహన�లత మ��య� �ర�ాయకర��న
��సుత్��న, అ�ే �ధం�ా �  దయ మ��య� ఆ�సుస్ల ��్వ�ా మ
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మ��ాణ��ార� స�� సం��షమ��ా ఉందుర� �ాక!. సర్వ�ాయ్�ి భగవంత���
ఆ�� సహృదయ ఉ��ర �ాలన ���ంద ��మ� �ాం�, ��ఖ�య్ల�� ��సుత్న
మ�����
్
�� ఉం��ల� ��
� ా��, �వ� ఆ�� పట్ ల దయ�, ఆ��ను ��రమ
�ా్రర ్”.  
ఇం�ా,

భగవంత�డ�,తనక�

�ీ్ర��ాత్ర���న ���ల � �ా�ంచమ� మ

��రవ�య మ��ాణ� �ా���� మ�రగ ్దర్శన ం �ేయ � �ాక అ � � � �ా్రర్

సతయ్మ�ను �ా్థ�ిం � ��� పట్ల ఇతర�ల క� క��� ఆదర్ ఉండ�నట�
్ ల�ా
మ��ాణ� �ా�� �ారసులక� క��� �ేవ�డ�  మ�రగ ్దర్శన ం �ేయ��ాక

��య్యమ� మ��య� �ా్వతంత్ర�మ� �క్క ఫల�ల� �్ రట�ష్ �ామ�
�క్క మ�రగ్దర్ శక సూ��్రల��ా స��
సమయమ�

���య�ండ� �ాక. ఈ సం

సందరభ్ం�ా మ��ాణ� �ా��� మ��క్కమ�ర

హృదయప�ర్వకం�ా అ�నం��సుత్�ను.

మ�

అతయ్ంత ��రవ�య

మ��ాణ� �ా���� �జ����� �ండ�  హృదయమ��� �� అ�నందనల�

�ె�యజ�సత్��న్న
ు

����ాంకష్ల� మ��య� �ా్రర్థ,
� ��ా్వస�ాత�్ర
��ాజ్ మసూ్ అహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

19-04-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
ఇ�ాన �క్క ఇ�ా్ల�క్ ��ప�్లక్ స��్వనన్త

అయ��ల�్ సయయ్ద్ అ� హ���స్� ఖ�

ట���న, ఇ�ాన్
14 �� 2012

��రవ�య అయ��ల�్ �ార�,

అసస్ల�� అల�ౖక�మ్ �ా రహమత�ల�్ల�� �ా బరక�,
�ేవ�ేవ��ైన

అల�్ల ఇ�ా్లమ్ 

�ర�

ఇ�ాన్  ల� ��వ �ే��ల�

అనుగ���ం��డ�.  ప్రసు త్తం ఇ� ప్రభ�త్వ క��� �  ���ంద ప� �ేసూత ్

ఉం��.  మనమ� �ాధయ్��నంత 
�
��రక� ప్రపం���� స����న ఇ�ా్ల�క
బ� ధనలను

అం��ంచవల�ిన

అవస�ా�న్  ఇ�� ����్ క �ెబ�త�ం��

మ��ి్ లమ�ల�� మనమ�, �ాం�, ��రమ మ
్
��య� �ామర�ాయ్ల� � ��ం�ేల
ప్రపం���� బ� ��ం�ేందుక� �ాట� ప���స్

ఉం��. ప్ర�ే��ం�,

��యక�ల� ��� పట్ ల అతయ్వసరం�ా సప్ం��ం���స్ ఉం

మ��ి్ లమ

ఈ �ారణం�ా, ప్రపంచమ�ల� �ాం� �ా్థపన పట్ల బ�ధయ్తలను �ర్వ��త్ం�
ప్రభ�త్వ �క్ దృ�ి్ట� మ�్ళంచ వల�ిం���ా ��ర�త���న్ను.  ఒక�
ఇ�ాన్ గనక ������ గ�ర�నట్ల�, �ే�ా�న్ �ా�ాడట���� నక� ��ను�ా
ఆత్మరకష్ణ �ేసు���� హక�్క  ఉ అ�నపప్ట�,� దూక�డ��ా ��చ్చ��ట�,
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ఎట�వంట�  సంఘరష్ణక� మ�ందడ�గ� ��యక�డదు. అందుక� బదుల��ా,

మత ����లను వ������,ి �ా��రణ  �ల�వల�� ఐకమతయ్ం �ా��ంచ�����

ఒక ప్రయతన్ ం �ేయ��. ఈ పదధ ఇ�ా్ల �క్క చ��త్రల� ఆచ��ంచబ�

య�ననట�
్ ల�ా మనమ� �ెల�సు��ంట�మ.

��ను �ా్రమ�ణ� ���ిస్య� మ��య� ఇమ�మ్ మ��� (అత���ౖ �ాం�

ఉండ��ాక) మ��య� అత�  ఆగమ���న్  ప్రవ�ం� ప�త్ర ప్రవక

�హమ్మద (అత���ౖ �ాం� ఉండ��ాక) �క్క ��ా్వ, మ��య�

�ారసుడ� మ��య� ఖ��ా అ�న �ారణం�ా �క� ఈ ల�ఖ �ా్రసుత్��న్న

అతడ�  �ా్థ�ిం�న సమ�జమ� అహమ�య మ
�
��ి్లమ్ సమ�జమ� �ా ��

గ��ం�ం��.  అల�్ల దయ వల్ , సమ�జమ� ఇప�ప్డ� ప్రపంచమ�ల� 20
�ే�ాలక� �సత్��ం, ప్రపంచ �ాయ్ పత్ం�ా ��యన్ల ����ద్ అం��త��వ

అనుచర�లను క���య�ం��.  ప్రపం���న్ పరసప్ర ��్రమ మ� �య� �ాం

�వనం�ే�� ��ప
ౖ �క� న���ంచ
ి డ�� మ� ప్ర�ాఢ ఆ�ాంకష ్ .  ఇందు��సం ��
క�మం  తపప్క�ం�� అ�న్ రం�ాల ప్రజల దృ�ి ్ట � ఈ ��ౖప
మ�్ళంపజ���ందుక� ప్రయ�న్సుత్��న్ను. అందు, ��ను ఇట�వల��
� ా అధయ్�ల �ా��,� మ��య� ఇతర
ఇజ�్ర��ల ప్ర��న మం� �ా���,� అ����
ప్రపంచ ��యక�లక� క��� ల�ఖల� �ా �ాను.  అల���, �� ప్  బ����క
� ్ XVI

�ా���� క��� ఈ �షయ��� ల�ఖ �ా్ర�ాను.

ఒక ��పప ఇ�ా్ల�క్ �ే�ా� సంబం��ం�న ఆ��య్�్మక ��యక����ా �,

ఒక��ళ  య�వత్  మ��ి్లమ్ ఉమ�్మహ్  గనక ఐకమ, క��ి ప� 
�ేయగ����,ే

ప్రపంచ �ాం

�ా్థ�ించబడగలద�

�షయ��న్

�ర�

అం��క���త ార�  ��ను ఆ�సుత్��న్ను అనవసరం�ా మనం  ��ౖ�ాల� మ��య�

కకష్లక� ఆజయ్ం ��యక�డదు. అందుక� బదుల� �ా �ాం� మ��

కలతల� ల��  ప���్థ�� 
ి
�ల
� ��లప్గ��� అవ�ా�ాలను అ��్వ�ిం���.  ��,

ఇతర�ల పట్ ల శతృత్వమ� ల��� వయ్��, ��య్యమ�ను కనుమర�గ�

�ేయక�డదు. ప�త్ ఖు�ాన్ యంద ఇ�ే �షయమ� మనక� బ� ��ంచబ��
ఉం��:
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“ఓ �శ్వ�ించు�ారల��ా!అల�్ల �షయం�ా, సమ�నతక� �ాకష్య్ం�ా ��
భ��సూత ్  �ి్థర�తత్మ��� ఉండ; మ��య� ��య్యమ� త�ిప్ ప్రవ��త్
�ధం�ా మనుష�ల�్ల గల శతృత్ వ ��వనలను �ల� ప్ర���ంచ�యక.
ఎల్ లప�ప్ ��య్యమ��ా ఉండం�, అ�� ధ�ా్��� దగగ ్ర�ా ఉంట�ం��.
మ��య� అల�్ల పట్ ల భయభక�త్ల�� ఉండం.  క�్చతం�, ���� 
ు
్ ల గమ�సూత్� ఉంట�డ�.”(సూ�ాహ అల-�����హ, వ.9)
�ేసత్��న్�అల�
�� సం�ే�ా�న్  అర ్థ ం �ేసు�, ప్రపంచమ�ల� �ాం�� ��ల��ల�ప్టక� �ే�

కృ�ిల� ��గం�ా తమక� సంబం��ం�న బ�ధయ్తలను �ర��త్ం�ేందు��� తమక�
��మ��ా �ిదధ్మ��య్ందుక �తత్ మ��ి్ లమ్ ఉమ�్ మహ్ మ��య�
మ��ి్ ల ప్రభ���్వల అల�్ల తగ� శ��త్� ప్ర�ా��ంచు�ాక

�తత్

మ��ి్ లమ్ ఉమ�్ మహ్ ��రక� ��ంచు� �నన్,

‘సర్వమ�న�ా��� ద’

అ�న ఉమ�్మహ్ ల

మ��య�

� ��క��ా ��న

సభ�య్డ�నందుక� క��� మ�న�ా� పట్ ల ఏరప్రచు��నన్ �� ఈ �� ్ర

ల�ఖను �ా్ర��ల� �ే�ిం��. ప్రపం ��యక�ల� �� మ�టలను అర్థం �ేసు���
ప్రపంచ �ాం �ా్థపనల� చుర���న �ాత
�
్ ర  ���ించుట�� � �ా��� అల�్ల శ��త్
ప్ర�ా��ంచు �ాక

ల�క�ంట�,

ఒక��ళ,

ఏ�ే� 

�ేశమ� �క్క

��ందర�ాట�తనమ� మ��య� �ర్ లకష్య ��ండ�  �ే�ాల మధయ్  య�దధ

��� ్ఫట����� ���� �యగలద; అట�్ట ��ాదమ� ��వలం ఆ ��ండ� �ే�ాల
మధయ్  మ�త్ర�� ప���తమ � �ా; ఆ య�దధ ్ �
� లల� య�వత్ ప్రపం���
�ాయ్�ించగలవ�. 

అందువల్ , ఒక ప్రపంచ య�దధ్మ� అంట� సంభ�� , అక్కడ �ాంప్ర��య
మ�రణ�య���ల� ఉప���ంచబడవ�,

��వలం    అణ�బ�ంబ�ల�

ప్ర���ంచబడ��య�� సతయ్మ� అందర� అం��క��ం�ే �షయ��. ఒ

అణ�య�దధ ్మ� ఎంత� భయంకర
ట
�న  మ
�
�య� �ధ్వంసకర
�
��
�

పరయ్వ�ా��లన కల�గజ�సత్ందంట,
ు
య���ధ్నంతరమ� ఇప�ప్డ� భ�� �
ఉనన్  �ా��

�ద�� �ాక�ం�, ��ర్ఘ �ాలం�ా ఆ య�దధ్ ప్ర���,
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అంగ��ౖకలయ్మ��� జ�్మంచ, ల��ాల�� జ�్మంచుట వంట� భయంకర�న
�
బహ�మత�ల�

భ�షయ్త్ త�ాల�ా��� అందజ�యబడ
�
�త�ంట��. 

�ారణం�ా, ఏ �ేశమ� క��� �ధ్వంసకర
సుర��తం�ా ఉంట�మ� ఊ��ంచక�డదు. 

ఉ��ప్తమ� నుం� � ��మ

�ాబట�్, అల�్ల మ��య� అత�� దూత ��ర�న, మ��య� మ�న�ా� పట్ ల

దయ, జ�� మ��య� ��రమ
్
�, ప్రపంచ �ాం �ా్థపనల�

�ర� �� �ిం��ల� ��ను మ��క్క మ�ర� �జ్ఞ�ిత్ �ేసుత్��

����ాంకష్ల� మ��య� �ా్రర్థ,
�ాసస్ల�,

��ాజ్ మసూ్ అహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

16-05-2012
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16 Gressenhall Road
Southfields, London
SW185QL, UK
రషయ్ సమ�ఖయ్ అధయ్�ల

మ�నుయ్ల �� �ా్ల���ర్ ప��న్ �ా�� ��వయ్సమ�ఖమ,

����్ల 23, ఇ��ం�ా ���,

మ��� ్ 103132 ర�ాయ

18 ���్ టం
� బ

2013

�ిరయ
్
�� అధయ్�ల �ా��,�

ప్రపంచమ�ల� 204  �ే�ాల �ాయ్ప త్ం�ా �ాయ్�ిం�య�నన్ సంప �ర్ణ �

��ం�� ం��ం�, �ాం�� ��ర�
్
ంచు సమ�జమ� అ�నఅహమ��య మ��ి్ లమ
సమ�జప� అ��ప��ా ��ను �క� ఈ ల�ఖ �ా్రసుత్��న్

ప్రపంచమ�ల ప్రసు త్తమ� ��ల���య�నన్ ప���ి్థత�ల దృ, ��ను �� ��ధ
ప్రసం�ాల� మ��య�

ఉప��య్�ాల ��్వ �ా �ా�� సృ�ి్టకరత్ మ��య�

�ష�య్ల పట ్ ల ప్రపంచ ప్రజలక� �ా�� బ�ధయ్ తలను మ ��య� �ధులను గ

�ేసూత ్  వసుత్��న్న ���రకరం�ా, ఇంతవరక� ��� ��ర��ా మ�ట�్ల�ే
అవ�ాశం  ��క� �ాక�� �నపప్ట�,� �ి��య�ల� ��డ� ఉతప్నన్మవ�త�న

ప���్థత�ల�
ి

�క� ఈ ల�ఖ �ా్ర��ల� ��్ర���, య�దధ ్రంగమ� వదద్ �ాక�ం,

సం��షణ� ప�ర్వక చ�ా్ చ ����క వదద్ ప్రపం���న్ సంఘట�తం �ేయ�
కృ�ి �య
ే ��స్ం���ా �మ్మ ����ల� �ే�ా�. ఒక �ేశమ��� జ
ౖ ���� ����
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��వలం ఆ �ా్రంతమ�ల� య�దధ్ ప్రమ����న్కల�గజ�యడ��, ఒక ప్రపంచ

య���ధ్��� క��� ���� �యవచు్చ. �ాబట , ఆ �ధ��న
�  చరయ్  అతయ్ం

ప్రమ�దకర�న
� �� మ�య� య�దధ్ �ాయ్
�
�ిత్�� � ��� �యవచు్చనంట
ప్రమ�ఖ �ా�ా్చతయ్ �ా�ాత్ప�్రక య�త ్ చూప�త� ఇట�వల
�ాయ్సమ�ను చ��� ��ల� సం���ిం��ను.

అగ��ాజ�య్ల� ����ద్�ా ��నుకంజ ��,

�ర� �ా్ర�ి

� �ల�గడ �ారణం�,

మ��ంత

�ామరసయ్  �ోరణ��

అవలం�ం�, ఈ  సమసయ్ను �ౌతయ్ మ��ాగ్ల ��్ వ�ా ప��ష్క��ంచు��వ�
అం��క��ం���.  ఇ��, ���� ఉ��ప్తమ� మ��య� �ధ్వంసమ� న��

ప్రపం���న్ �ా�ా��ంద� ��ను తపప్�స���ా �శ్వ�ి�ా ప్ర�ేయ్��, �ే�ాల�

గనక స్వతంత్రం�ా ప్రవ��త్ం�ేందుక� �ర్ణ�ం, ఏకపకష్ �ర్ణయ�

�సు��నన్ట్ల�, అప�ప్డ� �ే�ాల సమ�హమ��ా ఐకయ్�ాజయ్ స అ�ే

�ధ��న
� ప���్థ
ి ��� బ�ధపడ�త� �ఫలమవ�త�ంద��
��ను ఏ��భ�ం��ను. 

క�్చతం�, ఇట�వల�� య�దధ ్మ�

� అ��ా యమ���

�క్ క �ప�ప్రవ్ వల� ర��ల�� 

�ేవ��� దయవల్ ల ఇప�ప్డ� అ � ��ంతవరక� అణ��నట �్ల�ా క��ి��త్ం

య�దధ ్మ� వల ్ ల క��� ప్రమ����న్ �ర�్మ�ంచ����� అ�్న  క��ి �

�సు��నన్ ఒక �ానుక�ల��న అడ�గ� 
�
��య���� �ేవ�డ�  అనుగ���ంచు

�ాక!.  అగ��ాజ�య్ల ��వలం  తమ �ట�  అ���ా�ాలను ఉప���ంచు��వడం 
మ�త్ర� �ాక�ం
�
�, తమ ��ట�  �ే�ాల పట్ ల శ�దధ్ వ��స ,�ాట��  ��ర�ం�,

�ా�� హక�్కలను ప��ర��ంచు �ాక!.  

ఏ�� ఏ���
� � �ా�, �ాం� �ా్థపన ��సం

�ర� �ేసుత్నన్ క, ధనయ్�ా��ల��

�క� ఈ ఉతత్రం �ా్ర��ల� ననున్ ప������ప్ం��. ఇ�� ����్క�క���న 
�ాద�, �ర� ఎల్ లప�ప్డూ �ాం � ��సం కృ�ి జర�ప�త��� ఉం��ల�
ఆ�ా��వమ��� ��ను �ా్ర��్థసుత్��న్ ను. � ��� �ా��ంచుట అల�్ల �క�

శ��త్� ప్ర�ా��ంచు �ాక!

ప్రపంచ �ాం ��ర��,� ��క� ఎక్కడ అవ�ాశం ల����, ��య్యమ� ��్వ�
�ాం�� �ా్థ�ిం�ే ��శ�ా ప్రజల దృ�ి్ట� ఆక��ష్ం�ేందుక� ప్రయ�న్�ప్రపం

సం��భమ� మ��య� �ాం��� మ�రగ ్మ� అ� 
� ���ష్ క గల ప�సత్కమ�నందు 
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�క్క ���న్ �ర���మ�ల� ప్రచు��ంచబ ��్ డ�. �క� బహ�మ ఈ
ప�సత్కం

�క్క ఒక ప్ర��ను ఇందు��ంట జతపరచుచు��న్ను.

����ాంకష్ల� మ��య� �ా్రర్థ,
��ాజ్ మసూ్ అహ్మ

ఖ�ఫత�ల్ మ�ీహ�ల్ ఖ��

అంత�ాజ్�య అహ్మ��యయ్ మ��ి్లం జ�మ�అత్

18-09-2013
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ప్రచురణ కరత్ల సూచన
ఈ అను�ాదమ�ల� �ాబ� వ�నట�్ బ�్ర��ట్ల ( ) ఇవ్వబ��న �ా్రమ�ణ�

���ిసయ�ఎఎస�క్ మ�టల� అ�  దయ�ే�ి గమ�ంచగలర�. ఒక��ళ 

అను�ాదక����ే సప్ష్టత ��సం ఏ��ౖ� � �వరణ�త్ మక ప�� ల� ల��� మ�ట
�ాడబ�� ఉంట�, �ాట�� చదరప�

బ�్ర��ట్ల [ ] ఉంచడం జ����ం��. 

ప్రచురణకరత్ల ఇవ్వబ��న సూచనలన‘[ప్రచుర కరత్ల]’అ� మ�ర�్క

�ేయడం జ����ం��.  ఇందుల� ����్నబ��న ��ఫ��నుస్ల� అ�, ప్ర�ేయ్��ం

���ద్ష్టం�ా ����్కనబ�� ఉంట� , హద్రత్ మ� ��ర్  అ� �ా �ా���ే

అనువ��ంచబ��న ప�త్రఖు�ాన్
ఈ

���ం��

పద��శ

చదువ�నప�ప్డ,
��రడ���న��:

�క ఆంగ్ అను�ాదమ� ల���. 

పల�క�లను ఉప���ంచడ��న
� ��:

�ాఠక�ల�,

ప�సత్కమ�ను

ప���త్  �వరణలను పలకవల�ిం���ా

‘�ా’ సల్ లల� ల�్లహ ‘అల�ౖ�� �ా సల�్ల, అన�ా అర్థమ ‘అల�్ల �క్
�ాం� మ��య� ఆ�సుస్ల� అత���ౖ

ఉండ��ా,’ ఇ�� ప�త్ర ప్రవక

�హమ్మ�ా ��ర� �వరన �ా్రయబ�� ఉంట�ం��.

ఎఎస ‘అల����స-సల�మ, అన�ా అర్థమ ‘�ాం� అత���ౖ ఉండ��ాక,’
ప�త్ర పవకత్  �హమ్మ

�ా్రయబ�� ఉంట�ం��

ఎస్

�ాక�ం�� ఇతర ప్రవకత్ ల ��ర � �వర

ఆరఎ ‘ర��యల�్లహ‘అను్/‘అన్ /‘అను్హ, అన�ా అర్థమ ‘ అల�్ల

అత�/ఆ��/�ా����

దయగ��� ఉండ�  �ాక,’.
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�హమ్మ�ా ల��� �ా్రమ�ణ�క ���ిస్ఎఎస �ా�� సహచర�ల ��ర్ల �వరన
�ా్రయ�� ఉంట�ం��.

అబ� ‘అయ�య్దహ�ల�్ల ��’అల� ����ిర��
్
-‘అ�జ,, అన�ా అర్థమ

‘సర్ దయ�మయ��ైన అల�్ల అత��� శ��త్వంత�
� ����ప్ట�ను

అం��ంచు �ాక’. ఇ��, అహమ��య మ��ి్ లమ్ జమ�త్ అ� హద్రత ��ాజ్
్ రర్ అహ, ఖ��ాత�ల-మ��ిహ �
మసూ

అబ�

ఉంట�ం��.

��ర� �వరన �ా్రయబ��

అర�క ప��లను ట�్రన్స్ �ట��షన్ �ేయడంల� , �ాయల్ ఆ�ియ�ట�క
� ే �ా్థ�ించబ��న ఈ ��ం�� పదధ్�� �ాట�ం� య���న్
�� ��ౖట�

 ﺍఒక పదమ� �ా్రరం����� మ�ంద, అ� స్వల సరళమ� య�స�� a, i, u

�ా ఉచ్ఛ��సూ , ఇం��్లష్ పద honour ల� h వల� ప్ర���ం���స్ ఉంట�ం�

 ﺙth, ఇం��్ల పదమ� thing ల�� th వల� ఉచ్ఛ��ం��.  

 ﺡh, ఒక క��న పర�షమ� ల��ా h కంట� ధృఢం�ా ఉచ్ఛ��ం��.  
 ﺥkh, �ా్క ల��ా loch ల�� ch వల� ఉచ్ఛ��ం��.  

 ﺫdh, ఇం��్ల పదమ� that ల�� th వల� ఉచ్ఛ��ం��.  
 ﺹs, s ధృఢం�ా ఉచ్ఛ��ం��.  

 ﺽd, ఇం��్ల పదమ� this ల�� th వల� ఉచ్ఛ��ం��.  
 ﻁt, మ�మ�ల��ా t � ధృఢం�ా ఉచ్ఛ��ం��.  
 ﻅz, z � ధృఢం�ా ఉచ్ఛ��ం��.  

‘ ﻉ, ఒక గట్ ట కం�ాయ్క
�
, ��� ఉ��్ఛరణ �ె��ే గ���ంచబడ�నట�్ల�ా
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 ﻍgh, ��్రం పదమ� r grasseye మ��య� జర్మ r క� ��ల� దగగ ్ర�ా

���ిం�ే ధ్వ. ���� పలక����� ��ంత� కండ�ాలను ‘ప���్క�ంచ’ �ి్థ�ల

ఉం���.

 ﻕq, ఒక ల��ెన
ౖ k ధ్వ���ట కం�ాయ్కష.
’ ء, స్వరమ�ల ఒక �ధ��న
� పట�్.

�నన అచు్చల� ఈ ���ం�� �ా��ే �ా్ర��ధయ్ం వ��ంచబడ
ట
:

a for (bud ల�� u ల��ా)
i for (bid ల�� i ల��ా)

u for (wood ల�� oo ల��ా)

��ర్ అచు్చల� ఇల�:

a for or ( ﺁfather ల�� a ల��ా);

i for  یor (deep ల�� ee ల��ా);
u for ( ﻭroot ల�� oo ల��ా);
ఇతరమ�ల�:

ai for ( یsite ల�� i ల��ా);

au for ( ﻭou in sound ల�� ou ల��ా ప్ర�ధ్)

��ౖ జ����ల� �ేర్చబడ� హల�్లల� ఐ���ా �క్క మ�ల ��షవల� అ�ే
�ధ���న ���ా�ల�వను క��� ఉంట��.  అర�క్ ﻥఅకష్ n, ను

�ె�యజ�సత్ం�
ు ; ��మ� ఉర�
ద  ںను n �ా సూ�ం��మ�.

వంప� �ామ�లను ట�్రన్స్ �ట��షన్ పద, ‘ for ,  ’ﻉfor .ా� ء
ఉప���ం��మ�.
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��మ� అర�క్ ప��లను ట�్రన్స్ �ట��ట్ �ేయల�దు. అ� ఇం��్
��గ����� య��. ఉ��., ఇ�ా్ల, ఖు�ాన, హ��త, మ���ద, ��ద,

రమ��న్ మ��య� ఉమ�్మ వంట� వయ్క�త్, స్థల�ల ��ర్లను మ��య� ఇత
ప��లను ట�్రన్స్ �ట��షన్ �ేయడంల� ఈ ప�సత్కమంతట� �� 
ఆ�ియ�ట�క్ � ���ౖట�

�క్క �యమ�లను �ాట�ంచడం �ాధయ్ం �ాల,

ఎందుకంట�, అ��క ��ర్ �ల అర�క��తర అకష్�ాలను క��� ఉ��,

మ��య� ఒక �ా్థ�క ట�్రన్స్ �ట��షన్ మ��య� ఇందుల�� ఉ��్ఛరణ

క��� �ి్థర�న
� �� �ాదు.

ప్రచుర కరత్ల
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సం��పత పద��శమ�

అహమ��య మ��ి్ లమ్ జమ� — ఖ���య�న �క్క హద్రత్ ��

గ�ల�మ్  అహమ �ా్రమ�ణ�క ��ిస్యఎఎస మ��య� మ���ద్  �ె�ిప్న���

�ీ్వక��ం�న మ��ి్ లమ� సమ�జమ�. ఈ సమ�జమ� హద్రత్ �� గ�ల�మ్
అహమద్  �ా���ే 1889 ల� �ా్థ�ించబ��ం,� ప్రసు త్తమ� అ� అ�దవ

ఖ��ా—హద్ర ��ాజ్  మసూ్రర్ అ (అల�్ల అత��� స�యమ��ా

ఉండ��ాక) �ా�� ��యకత్వమ� ���ంద ఉం�.  ఈ సమ�జమ� జమ�త-ఇఅహమ��య� అ�  క��� �ిల�వబడ�త�నన్��. ఈ సమ�జమ�

సభ�య్���

�ిల��ాత్ర�.

�క్

ఒక అహమ�� మ��ి్ ల �ా ల��� సుల�వ��ా అహమ�� �ా

అల-ఇమ�మ-అల-మ���ద— ప�త్ర ప్రవక త్ �హఎసఎ �ా���ే �ా్రమ�ణ�
సంస్కరత్క ఇవ్వబ��న �ర�ద; ����� అర్థమ� మ�రగ్దర్శనమ�యబ��న
��యక�డ� అ�. 

ఆ�న—ఒక �ా్రర్థన మ�
� ��ిన త�ా్ వత �ెపప్ బడ� పదమ�. ��� అ, ‘

అల�్ల అల� �ేయ� �ాక.’

అసస్ల�� అల�ౖక�మ్ �ా రహమత�ల�్ల�� �ా బరక�— �ాంప్ర��య

ఇ�ా్ల�క్ ����ాంకష ����� అర్థమ, �ాం� ��� ఉం
ౖ
డ��ాక, మ��య�

అల�్ల దయ మ��య� అత� ఆ��ా్దమ� కల�గ� �ాక.

హద్ర—ధర్మమ�న �ా్థ�ిం� బ ���ంచు మ��య� �ైవ భ�త్ గల వయ్��త
�
్
��రవ సూచకం�ా ఉప���ంచు పదమ�; �ా��తయ పరం�ా ప�త�్రల,
ప��య్ల� అ� అర ్థమ�
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ప�త్ర ప్రవ

ఎస్  ఎ

—ఇ�� ప్ర�ేయ్కం� ఇ�ా్ల వయ్వ�ా్థపక�, హద్ర

�హమ్మద్ �ా���� ఉప���ం�న పద, అల�్ల �క్ �ాం� మ��య�

ఆ�సుస్ల� అత���ౖ ఉండ��ా.

హ� � ఖు�ాన్— అల�్ల �ే మ�న�ా��� మ�రగ ్దర్శనం ��సం పం�ించబ��

గ�ంధమ�.  ఇ�� ప�త్ర ప్రవక త్ �హఎసఎ �ా���� పదమ� పదమ� ఇర��ౖ
మ��ేళ్ళ�ాట� ప�నశ్చరణ �ేయబ��ం��

ఖ��ా—�ారసుడ�. ఖ��ా అను పదమ� ఒక ప్రవకత్ రక�

ఉప���ంచబ��ం��. ప్రవకత్ �కఖ��ా అను పదమ� అత� �ారయ్మ�ను

��న�ా��ం�ే �ా�� గ���ం� �ె�యజ�సత్ం�
ు �

ఖ��ాత�ల-మ��ిహ—అహమ��య మ��ి్ లమ్ జమ�త్ �ే �ా్రమ�

���ిస్యఎఎస �ారసులను సూ�ంచుటక� ఉప���ంచబడ� పదమ�.

ఖ��ాత— అకష్�ాల�ారసత్వమ అను మ�టక� ఉప���ంచబ�ే పదమ�. 

మ���ద —����� అకష్ర అను�ాద పదమ‘మ�రగ ్దర్శనమ��ేయబ��న వయ్ ’

అ�. ఇ��, ప�త్ర ప్రవకత్ �హఎస్ �ా���ే ఆ త�ా్వ� ���లక�
���య�ం�ే సంస్కరత్క� ఇవ్వబ��న �ర�

�� �ా్ర�స ్్డ ���ిస్య�(�ా్రమ�ణ�క మ�—ఈ పదమ� అహమ��య

మ��ి్ లమ్ జమ�త్ వయ్వ�ా్థ ఖ���య�న �క్కహద్రత్ �� గ�ల�మ్

అహమద్ న �ె�యజ�సత్ం�
ు � అతడ� అల-ఇమ�మ-మ���ద(మ�రగ ్దర్శ
�ేయబ��న ��యక�డ�) మ��య� ���ిస్య� �ాకగ���ం�న ప�త్ర ప్రవ
ఎస్

ప్రవచ��లన అనుస��ం� అల�్ల �ే పం�ించబ��న వయ్��త్�

�ెప�ప్����న్డ
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