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১৭ নেভ�র ২০১৯ 
 

আহ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর �ধােনর সােথ সাকাত তরেলন সােবত কররার ম ী 

 

ইসলামাবাদ, িটলেফাডর-এ অনুি�ত সাকাষতাের আহ মদী মুসলমানেদর উকর িনকীড়ন, ে�ি�ট ও সাধারণ 

িনবরাান িনেয় আেলাানা 

১৬ নেভ�র ২০১৯ সােবত কররার ম ী ও তনজােভরিটভ কািটরর েনতন ত �াথরী েজেরিম হা� সােরর িটলেফােডরর 

ইসলামাবােদ অবি�ত আহ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর আ�জরািতত সদর দঞর কিরদশরন তেরন এবং আহ মদীয়া 

মুসিলম জামা’েতর িব�-�ধান, ক�ম খলীফাতুল মসীহ , হযরত িমযরা মসসর আহমদ (আই.)-এর সােথ বযিি�ত 

সাকাততােরর সুেযা� লাভ তেরনর 

৪৫-িমিনেটর সাকাষতাের িবিভ� িবষয় আেলািাত হয়, যার মেধয িছল কািত�ােন আহ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর উকর 

িনকীড়ন, এবং যুিরােজযর সমা�ত সাধারণ িনবরাান; েযিটেত দিকণ-কি�ম সাের িনবরাানী এলাতা েথেত িম. হা� 

কুনরায় িনবরাােনর জনয দাঁড়াে�ন, আর ইসলামাবাদ এখােনই অবি�তর  

িবে� শাি� �িত�ার েকেষ হযযর আতদােসর েনতন েত আহ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর অিবরাম �য়ােসর িবষেয় িম. 

হা� তাঁর �শংসা বযি তেরনর 

অনযানয আেলািাত িবষেয়র মেধয িছল িব� জুেড় আহ মদীয়া মুসিলম জামা’ত ততন রত মসিজদসমযহ িনমরাণ, যার মেধয 

রেয়েছ ইসলামােদ নবিনিমরত মুবারত মসিজদ এবং সা�িতত ইউেরাক সফেরর সময় হযযর আতদাস ততন রত 

উে�াধনতন ত অনযানয মসিজদসমযহর 



 

এই মসিজদ সমযেহর জনয অথর সং�হ তীভােব হেয় থােত, এ স�েতর আেলাানা তরেত ি�েয় হযরত িমযরা মসসর 

আহমদ (আই.) বেলন: 

“আহ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর মসিজদসমযহ েতান সরতাির অথরায়েন বা েতল স�েদর েথেত �াঞ অেথর িনিমরত হয় 

নার বরং, �িতিট কয়সা আহ মদী মুসলমানেদর ে��ামযলত অনুদােনর মাধযেম সং�নহীত হয়র” 

কািত�ােন আহ মদী মুসলমানেদর িনকীড়ন স�েতর আেলাানা তরেত ি�েয় হযযর আতদাস িনকীড়ন ও অিবাােরর 

ালমান ঘটনাবলী বণরনার কাশাকািশ ১৯৯৯ সােল িমথযা অিভেযাে� তারাবরেণর বযিি�ত অিভজতা বণরনা তেরনর  

হযযর আতদাস বেলন েয, ততত মুসিলম েদেশ ারমক�ী, ত�র েমা�ােদর �ভাব েতবল মুসলমানেদর উকর 

িনকীড়নেত কিরাািলত তরেছ না, বরং এর কাশাকািশ েসই েদশগেলােতও অি�িতশীল তের েতালার েকেষ ভয িমতা 

কালন তরেছর 

সাকােতর অবযবিহত কের এমিটএ িনউজ-এর সােথ এতিট সাকাষতাের েজেরিম হা� বেলন: 

“স�ািনত খলীফা [হযরত িমযরা মসসর আহমদ (আই.)] এখােন (িটলেফােডর) এেস বসবাস শু তের আমােদরেত 

স�ািনত তরার কর েথেতই, আমার আতা�া িছল এখােন এেস তারঁ সােথ সাকাত তরার, এবং এতই সােথ অতয� 

আতষরণীয় নতুন মসিজদিটও েদখারর আিম বহ বছর ধেরই ইসলামাবােদ আসিছ, আর এখােন (স�িত) েয 

সং�ারতাজ সািধত হেয়েছ তা, এত তথায় অকুবর … ‘ভােলাবাসা সবার তের, ঘনণা নয়েতা তােরা ‘কের’ এিট এতিট 

মহান দশরন, এবং স�ািনত খলীফা িনেজই মেন�ােণ এর অনুশীলেনর জলজযা� দন�া�র” 


	আহ্মদীয়া মুসলিম জামা’তের প্রধানের সাথে সাক্ষাত করলেন সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী
	১৬ নভেম্বর ২০১৯ সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও কনজার্ভেটিভ পার্টির নেতৃত্ব প্রার্থী জেরেমি হান্ট সারের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত আহ্মদীয়া মুসলিম জামা’তের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং আহ্মদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল ম...
	৪৫-মিনিটের সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়, যার মধ্যে ছিল পাকিস্তানে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা’তের উপর নিপীড়ন, এবং যুক্তরাজ্যের সমাগত সাধারণ নির্বাচন; যেটিতে দক্ষিণ-পশ্চিম সারে নির্বাচনী এলাকা থেকে মি. হান্ট পুনরায় নির্বাচনের জন্য দাঁড়াচ্ছেন, আর ...
	বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হুযূর আকদাসের নেতৃত্বে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা’তের অবিরাম প্রয়াসের বিষয়ে মি. হান্ট তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেন।
	অন্যান্য আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ছিল বিশ্ব জুড়ে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা’ত কর্তৃক মসজিদসমূহ নির্মাণ, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামাদে নবনির্মিত মুবারক মসজিদ এবং সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরের সময় হুযূর আকদাস কর্তৃক উদ্বোধনকৃত অন্যান্য মসজিদসমূহ।
	এই মসজিদ সমূহের জন্য অর্থ সংগ্রহ কীভাবে হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:
	“আহ্মদীয়া মুসলিম জামা’তের মসজিদসমূহ কোন সরকারি অর্থায়নে বা তেল সম্পদের থেকে প্রাপ্ত অর্থে নির্মিত হয় না। বরং, প্রতিটি পয়সা আহ্মদী মুসলমানদের স্বেচ্ছামূলক অনুদানের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়।”
	পাকিস্তানে আহ্মদী মুসলমানদের নিপীড়ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হুযূর আকদাস নিপীড়ন ও অবিচারের চলমান ঘটনাবলী বর্ণনার পাশাপাশি ১৯৯৯ সালে মিথ্যা অভিযোগে কারাবরণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।
	হুযূর আকদাস বলেন যে, কতক মুসলিম দেশে চরমপন্থী, কট্টর মোল্লাদের প্রভাব কেবল মুসলমানদের উপর নিপীড়নকে পরিচালিত করছে না, বরং এর পাশাপাশি সেই দেশগুলোকেও অস্থিতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে।
	সাক্ষাতের অব্যবহিত পরে এমটিএ নিউজ-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকারে জেরেমি হান্ট বলেন:
	“সম্মানিত খলীফা [হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)] এখানে (টিলফোর্ডে) এসে বসবাস শুরু করে আমাদেরকে সম্মানিত করার পর থেকেই, আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল এখানে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার, এবং একই সাথে অত্যন্ত আকর্ষণীয় নতুন মসজিদটিও দেখার। আমি বহু বছর ধরেই ইসলামাবাদে আ...

