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েজাট গঠন এবং আেরকিট িব�যেু�র আশ�া – আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত �ধান 
ডাচ সংবাদ সং�ার সােথ সাকাষকার চলাকালীন হযরত িমযমা মস র আহমদ হআদ ( এর ম�বয  

 

৫ অে�াবর ২০১৫, িনিখল িব� আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর �ধান, প�ম খলীফা, হযরত িমযমা মস র আহমদ হআদ ( এর 
সাকাষকার রহ� কের ডাচ সংবাদ সং�া ামেরপ েগোরলযায্  

 
েডন হাগ বা দয েহগ-এ মসিজদ েমাবারক �িত�ার পর ৬০ বছের  দসলাম স�েকম পা�াতয সমােজর িচ�াধারার েকান পিরবতমন 

সািধত হেয়েছ িকনা, এ �ে�র জবােব হযযর হআদ ( বেলন, িবগত ছয় দশেক মানুু  ধমমীয় েচতনা েথেক িবচুযত হেয় েগেছ এবং এিট 

েকবল দসলােমর মেধযদ সীমাব� িছল না্ 

 

তেব, হযযর হআদ ( বেলন, একিট  মবধমমান ধার�া িছল েয বতমমান িবে�র যাবতীয় সমসযা এবং এেংর মযল কার� হল দসলাম িকম এ 

ধার�া পেুরাপিুর ভলু্ 

 

 

 
 
হযযর হআদ ( বেলন, মুসলমানরা তােদর ধমমিব�ােসর �ক�ত িশকা েথেক িবচুযত হেয় িগেয়িছল, যখন িকনা এদ ধেমমর মযল  েেশয িছল 

সামািজক ঐকয, সমাজ িবভাজন নয়্ 



 

 
হযরত িমযমা মস র আহমদ হআদ ( বেলন, 

 

 “�ক�তপেক পিবি করুআন হল শাি�র পথ�দশমক এবং আমরা আহমদী মুসলমানগ� দসলােমর সিতযকার িশকােক িব�বযাপী ছিীেয় 
িদেত সদা সেচ�্ �িত বছর িবে�র �েতযক �া� েথেক হাজার হাজার মানুু  আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত েযাগদান করেছ্” 
 

দসলামিবেরাধী দল বা বযিি তােক ভীত করেছ িকনা এর  উের হযরত িমযমা মস র আহমদ হআদ ( বেলন, 
 
 “যারা দসলােমর িবরে� আিম তােদর এারা েমােটা ভীত নদ্ �েতযেকর অিধকার রেয়েছ িনজন মতামত বা দ�ি�ভিভ  প�াপন করার, 
তেব েক দ এদ দািব করার অিধকার রােখ না েয েস অনয একজন বযিি িক িব�াস ধার� কের েসিট তার েথেক েবিশ অনধুাবন করেত 

সকম্ অিধকম, এখন এমন অমুসিলমা রেয়েছ যারা দসলােমর পেক িলখেছন্  দাহর�ন প, গত স�ােহ জৈনক সাংবািদক এড 

ােয়� ৈদিনক দভিনং �যাযাডম পিিকায় আমােদর জামা’েতর িবুেয় খুব ভাল একিট �ব� রচনা কেরেছন যার িশেরানাম িছল, 
‘আমােদর লযেনর েখলাফত ভাল ৈব অনয িকছুদ করেছ না্’” 
 

িজহাদ স�েকম ধার�া িদেত িগেয় হযরত িমযমা মস র আহমদ হআদ ( বেলন, 

 

“মুসলমান  রপ�ীরা িজহােদর স�য�ম ভলু বযাখযা িদেি্ বতমমান িবে� �ক�ত িজহাদ হল দসলােমর শাি�পয�ম িশকােক ছিীেয় েদয়া, েয 
িশকা ভালবাসার এবং সহানভুযিতর্ দসলাম যিদ আজ আ া� হেয় থােক তেব তা িমিডয়ার মাধযেম আর সািহতয রচনার মাধযেম এবং 

এজনয মুসলমানেদর  িচষ িমিডয়া আর �ব� �কাশনার এারা দসলােমর �ক�ত িশকােক ে� বযাখযার মাধযেম দসলামেক রকা করা্” 
 

িবে�র  মাবনত পিরি�িতেত কখনা িনরাশ হেয়েছন িকনা এদ �ে�র জবােব হযরত িমযমা মস র আহমদ হআদ ( বেলন, 

 

 “পিরি�িত েযমনদ েহাক, দসলােমর �ক�ত িশকােক ছিীেয় িদেত আমরা আমােদর �েচ�া চািলেয় যাব এবং আমােদর �তযাশা 
ভালবাসার মাধযেম একিদন আমরা মানেুুর  দয় জয় কের িনব্ 

 

িসিরয়ার  মবধমমান রাজৈনিতক এবং িনরাপউাজিনত অশা� পিরি�িত স�েকম হযরত িমযমা মস র আহমদ হআদ ( বেলন, 

 

 “আিম অেনক বছর যাবত বেল আসিছ েয এিট ধের েনয়া একিট ভলু িছল েয �ায়ুযুে�র সমাি� পর িবে�র সবিকছু িঠক আেছ্ আজ 
আমরা েদখিছ পরের িবেরাধী েগা�ী া েজাট গেী  ঠেছ এবং এর ফেল এমন পিরি�িতর আশ�া রেয়েছ যা আেরকিট িব�যুে�র সযচনা 

করেব্” 
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