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“মানবজািতর জনয সমম  এসেে  বব  এযব্ �েম এাজ এরার”- িনিখল িব� আ�মদীমা মুসিলম 

জামাত �ধান 

�লযােে সরাসির সস�ািরত  এ েরিিড সাকাষএােরর সমম �যরত িমযরা মসসর আ�মদ দআ(আই- র ম�বয 

 

৫ অে�াবর ২০১৫ তািরেখ �লযােের ননুনীী  র বা(তুন ননর এমেেেে আর িী িি ননুনীী  ারা িনিখল িব� আ�মদীমা মুসিলম 

জামােতর �ধান ৫ম খলীফার সাকাষএার র ি�ত �মহ িব�বযাযী  ( েরিিড সাকাষএার সরাসির সস�ার  বব ি�ম এরা �মহ 

 

�লযাা সফেরর  েে�য স েএর বলেত িরেম �যরত িমযরা মসসর আ�মদ দআ(আই বেলন, তানেএ �লযাোর সবসদীম যররায় িবরমএ 

এিমিীর  েেে�য িারষ েদমার জনয আম�ষ জানােনা �েমেছ  বব  ছাড়াড িতিন আলিমর ��ের নতুন  এিী মসিজেদর িিিৎ ��র 

�াযন এরেবনহ 
 

স�ািনত হযনর আরড বেলন েয, �লযাো �াএাএালীন িতিন আ�মদীমা মুসিলম জামােতর সদসযেদর সাে� সাকাষ এরেবনহ 

 

খলীফার দািম� স েএর িজ�াসা এরাম �যরত িমযরা মসসর আ�মদ দআ(আই বেলন: 
 

“আ�া�র নবীর এমরএাে ড িম�ন অবযা�ত রাখা  এজন খলীফার দািম�হ (সলােমর �এ ত বাতরা ��ার এরা  বব যারা  েএ ধািমরএতা 

ড নযামযরামষতার সাে�  �ষ এেরেছ তােদর য� েদখােনা তানর দািম�হ  িােব,  এজন খলীফা ি�েসেব আিম িবে�র সএল অবে�র 

আ�মদী মুসলমানেদর যির�ািলত এির  বব ৈদিনএ িিিৎেত জামােতর সদসযেদর সাে� সাকাষ এিরহ খলীফা  বব  এজন আ�মদী 

মুসলমােনর  ( ব�ন  এিী ি -যািকএ িালবাসাহ” 

 

িাচ জাতীম সবসেদ তার আসস বববয স ে� �যরত িমযরা মসসর আ�মদ দআ(আই বেলন: 
 

“সাবসদেদর  েেে�য আমার বাতরা �েব েয, (সলাম �রম য�ার ধমর নম  বব সি�বস িজ�াদ  খােন অনেুমািদত নমহ আিম তােদর 

বলেবা েয, সমােজ িালবাসা ড �াি� �িত�ার জনয সএেলর  ি�ত �ােত �াত িমিলেম  বব  এযব্ �েম এাজ এরাহ” 
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বতরমােন ( েরােয �লমান অিিবাসী সবএী স েএর তানর অিিমত িজ�াসা এরাম �যরত িমযরা মসসর আ�মদ দআ(আই বেলন: 
 

“যারা িবযদ �  বব বি�ত তােদর �এ ত �াধীনতার সাে� জীবন যাযন এরার সুেযার েদমা  ি�ত বেল আমরা িব�াস এিরহ  িােব 

�এ ত   া�েদর সা�াযয এরা  বব িবেদে� বসিত �াযেনর সুেযার েদমা  ি�তহ িএক আমরা  ীাড �া( েয, তােদর িনেজর েদে� �াি� 

�ািযত ে�াএ যােত অবে�ের িফের যাডমা তােদর জনয িনরাযদ �মহ” 

 

 


	“মানবজাতির জন্য সময় একসঙ্গে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার”- নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রধান
	হল্যাণ্ডে সরাসরি সম্প্রচারিত এক রেডিও সাক্ষাৎকারের সময় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর মন্তব্য

	৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে হল্যাণ্ডের নুনস্পীট এর বাইতুন নূর কমপ্লেক্সে আর টি ভি নুনস্পীট দ্বারা নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান ৫ম খলীফার সাক্ষাৎকার গৃহিত হয়। বিশ্বব্যাপী এই রেডিও সাক্ষাৎকার সরাসরি সম্প্রচার এবং স্ট্রিম করা হয়।
	হল্যান্ড সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, তাঁকে হল্যান্ডের সংসদীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং এছাড়াও তিনি আলমির শহরে নতুন একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন।
	সম্মানিত হুযূর আরও বলেন যে, হল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।
	খলীফার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:
	“আল্লাহর নবীর কর্মকাণ্ড ও মিশন অব্যাহত রাখা একজন খলীফার দায়িত্ব। ইসলামের প্রকৃত বার্তা প্রচার করা এবং যারা একে ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে গ্রহণ করেছে তাদের পথ দেখানো তাঁর দায়িত্ব। এভাবে, একজন খলীফা হিসেবে আমি বিশ্বের সকল অংশের আহমদী মুসলমানদের পরি...
	ডাচ্ জাতীয় সংসদে তার আসন্ন বক্তব্য সম্বন্ধে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:
	“সাংসদদের উদ্দেশ্যে আমার বার্তা হবে যে, ইসলাম চরম পন্থার ধর্ম নয় এবং সহিংস জিহাদ এখানে অনুমোদিত নয়। আমি তাদের বলবো যে, সমাজে ভালবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের উচিত হাতে হাত মিলিয়ে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা।”
	বর্তমানে ইউরোপে চলমান অভিবাসী সংকট সম্পর্কে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:
	“যারা বিপদগ্রস্ত এবং বঞ্চিত তাদের প্রকৃত স্বাধীনতার সাথে জীবন যাপন করার সুযোগ দেয়া উচিত বলে আমরা বিশ্বাস করি। এভাবে প্রকৃত উদ্বাস্তুদের সাহায্য করা এবং বিদেশে বসতি স্থাপনের সুযোগ দেয়া উচিত। কিন্তু আমরা এটাও চাই যে, তাদের নিজের দেশে শান্তি স্থাপিত হোক ...

