
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৯ নভেম্বর ২০২০ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োরু্ুয়াি সোয় বমবিে হওয়ার  
সম্মান িাে করভিা সুু্ইজারিযাভের নযাশনাি মজবিভস আভমিা  

  

“স্মরণ রাখভিন প্রে, আল্লাহ্  ো’িা প্রকিি আমাভদর প্রমৌবখক স্বীকৃবের বেবিভে আমাভদর মুবির প্রকান 
বনশ্চয়ো েদান কভরন বন, িরং আমাভদর জনয িয়আভের শোুিিী পূণ ুকরা আিশযক ...”  

- হেরে বমোু মসরূর আহমদ (আই.) 

৭ নভেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হেরে বমেুা মসরূর 
আহমদ (আই.)-এর সাভে এক োরু্ুয়াি (অনিাইন) সোয় বমবিে হওয়ার সুভোগ িাে করভিা আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’ে সুইজারিযাভের নযাশনাি মজবিভস আভমিা (জােীয় কােুবনিুাহী পবরষদ)। আভমিার সদসযগণ ছাড়াও 
প্রসিারে বমশনারী (মুিাভল্লগ িা ধমু ের্ারক) এিং স্থানীয় শাখাসমূভহর প্রেবসভেন্টগণও সোয় উপবস্থে োকার সুভোগ 
িাে কভরন। 

হুেূর আকদাস বিিভফাভেুর ইসিামািাভদ োাঁর কােুািয় প্রেভক সোর সোপবেত্ব কভরন, আর নযাশনাি আভমিার 
সদসযগণ উইভগাবিভেন-এ অিবস্থে নূর মসবজদ কম ভেক্স-এর নূর হি প্রেভক অংশগ্রহণ কভরন। 

সির বমবনভির এ সোয় নযাশনাি আভমিার সদসযগণ বনজ বনজ বিোগীয় কমুকাণ্ড সম্পভকু বরভপািু উপস্থাপভনর ও 
বিবেন্ন বিষভয় হুেূর আকদাভসর পরামশু ও বদকবনভদুশনা িাভের সুভোগ পান। 

নযাশনাি েিিীগ প্রসভেিাবরর (জােীয় ের্ার সম্পাদক) সাভে কো িিভে বগভয়, হুেূর আকদাস িভিন প্রে, 
সুইজারিযাভের মানুভষর কাভছ ইসিাভমর েকৃে িাণী প্রপৌঁভছ প্রদয়ার জনয সকি েকার েভর্ষ্টা গ্রহণ করা উবর্ে।  

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“সুইজারিযাভে ইসিাভমর িাণী ছবড়ভয় প্রদয়ার জনয আমাভদর সদসযভদর বনকি হভে আরও অভনক িড় েভর্ষ্টার 
েভয়াজন রভয়ভছ। কখভনা কখভনা িিা হয় প্রে, ধভমরু েবে সুইস জাবের আকষণু প্রনই, বকন্তু েবদ আন্তবরক এিং 



 

সুসংিদ্ধ েভর্ষ্টা করা হয়, আমার বিশ্বাস প্রে, সুইজারিযাভে এমন মানুষ পাওয়া োভি, োরা আমাভদর িাণীর েবে 
আকৃষ্ট হভিন এিং ইসিাম গ্রহণ করভিন, ইনশাআল্লাহ্ ।” 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন: 

“আপনাভদরভক প্রকিি িড় িড় শহরগুভিাভে নয়, িরং পল্লী এিাকায় িা গ্রামগুভিাভে এিং প্রছাি শহরগুভিাভেও 
ইসিাভমর িাণী প্রপৌঁছাভে হভি। অনযানয প্রদশ প্রেভক এভস অবেিাসন গ্রহণকারী মানুষও রভয়ভছন, আর োই 
আমাভদরভক োভদর কাভছও প্রপৌঁছাভে হভি এিং োভদর মন মানবসকো ও বর্ন্তা-প্রর্েনার সাভে সামঞ্জসয প্ররভখ 
োভদর কাভছ ইসিাভমর বশক্ষা উপস্থাপন করভে হভি।” 

হুেূর আকদাস িভিন, ইসিামভক প্রেোভি বমবেয়াভে ভ্রান্তোভি উপস্থাপন করা হয় আর প্রেোভি সাম্প্রবেককাভি 
বিবেন্ন র্রমপন্থী িযবি িা প্রগাষ্ঠী কেৃুক এর বশক্ষাভক িঙ্ঘন করা হভয়ভছ, োভে এবি অেযন্ত গুরুত্বপূণু প্রে, উমূভর 
খাভরজা (িবহিঃসম্পক)ু বিোগ প্রেন েোিশািী িযবিভদর বনকি প্রপৌঁভছ।  

 
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“সুইজারিযাভের প্রনেৃিৃন্দ ও রাজনীবেবিদভদর সাভে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের সুসম্পকু োকা উবর্ে, প্রেন োরা 
িযবিগে পোুভয় আমাভদর সাভে এিং ইসিাভমর েকৃে বশক্ষার সাভে পবরবর্ে হন। োহভি, ইসিাম সম্পবকেু 
বিষয়গুভিা েখন আপনাভদর প্রদভশ অেিা আইনসোয় আভিাবর্ে হভি, েখন প্রসই রাজনীবেবিদ িা অনয েোিশািী 
িযবিগণ োভদর বনজ অিস্থান প্রেভক ইসিাভমর সপভক্ষ কো িিার এিং বিদযমান সভন্দহ িা আপবিসমূহ বনরসভনর 
জনয কাজ করভে পারভিন।” 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“উদাহরণস্বরূপ, আপনাভদর প্রদভশ মসবজদসমূভহ বমনার বনমাুণ বনবষদ্ধ প্র াবষে হভয়বছি। আর োই, আপনাভদর উবর্ে 
সংসদ সদসয, েোিশািী িযবিিগ ুএিং অনযানযভদরভক আমাভদর ধম ুসম্পভক ুবশবক্ষে কভর প্রোিা; প্রেন োরা সমযক 
অিবহে োভকন এিং ইসিাম-বিভেষীভদর েুবি খণ্ডন কভর, এর েকৃে বশক্ষা োভদর সামভন উপস্থাপন করভে 
পাভরন।”  

হুেূর আকদাস আভরা িভিন প্রে, আহমদীভদর জনয েবে সিাভহ জুমুআর খুেিা প্রকিি প্রশানাই েভেষ্ট নয়, িরং প্রসবি 
প্রিাঝার প্রর্ষ্টা করা এিং ো প্রেভক বশক্ষা গ্রহণ করা উবর্ে।  



 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“আহমদীভদর জনয েবে সিাভহ আমার খুেিা প্রশানাই শুধু েভেষ্ট নয়, িরং োভদর উবর্ে এবি অনুধািন এিং 
হৃদয়েম করার প্রর্ষ্টা করা। সম্ভি হভি মানুভষর উবর্ে একাবধক িার প্রশানা, আর এরপর েভেযক িযবির 
আন্তবরকোর সাভে আত্মবিভেষণ করা উবর্ে, োরা এই খুেিায় িবণেু বনভদশুনা ও পরামশু অনুসরণ করভছন বকনা। 
প্রকিি প্রশানাই েভেষ্ট নয়, িরং েুগ-খিীফা ো িভিন, ো অনুসরণ করা আিশযকীয়।” 

সোর প্রশষ োভন্ত, হুেূর আকদাসভক েশ্ন করা প্রে, েবদ েবিষযভে েৃেীয় বিশ্বেুভদ্ধর সূর্না হয় েভি আহমদীয়া 
মুসবিম জামা’প্রের সদসযগণ োভে কেিা েোবিে হভিন। 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“এবি স্বাোবিক বিষয় প্রে, প্রখাদা না করুন, েবদ আভরকবি বিশ্বেুদ্ধ সূবর্ে হয় েভি আমাভদর জামা’প্রের সদসযভদরও 
অন্তে সীবমে পবরসভর এর ফি প্রোগ করভে হভি। েবদ আমরা ইসিাভমর োেবমক েুভগ েুদ্ধসমূভহর বদভক বফভর 
োকাই, আল্লাহ্  ো’িা মুসিমানভদর বিজয়ী হওয়ার সুসংিাদ বদভয় আশ্বস্ত কভরবছভিন, বকন্তু োরপরও, মহানিী 
(সা.)-এর এমন সাহািী বক বছভিন না োরা শাহাদাে িরণ কভরবছভিন? সুেরাং, েকৃবের বনয়মভক পাশ কািাভনা 
সম্ভি নয়। এ েুভগ োকৃবেক দুভোুগ িা মহামারীসমূহ প্রখাদা ো’িার পক্ষ প্রেভক মানিজাবের জনয এক সেকুিাণী 
বহভসভি, এিং মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর সেোর বনদশনু স্বরূপ েকাবশে হভে। বকন্তু োরপরও, বকছু আহমদীও 
এসি দুভোুভগর বশকার হভেন। েভি আমরা েবদ আল্লাহ্  ো'িার সাভে পূণ ুবিশ্বস্তো ও আন্তবরকোর সম্পক ুিজায় 
রাবখ, েভি আমাভদর সদসযভদর মাভঝ আোভন্তর সংখযা অনযানযভদর েুিনায় অভনক কম হভি, ইনশাআল্লাহ্ । েেক্ষণ 
আমরা আল্লাহ্  ো’িার েবে আমাভদর দাবয়ত্ব ও কেিুয পািন কভর োি, বেবন আমাভদরভক োাঁর আবশস ও অনুগ্রভহর 
মাধযভম রক্ষা করভিন।” 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“ আহমদী বহভসভি বনবশ্চেোভি এবি আমাভদর দাবয়ত্ব প্রে, আমরা প্রেন অনযানয মানুষভক এ বিষভয় সেকু কবর প্রে, 
েুদ্ধ-বিগ্রভহর মে মানিজাবে আজ প্রে িহুমুখী পরীক্ষা ও বিপদািিীর সমু্মখীন, োর েকৃে কারণ, মানিজাবে 



 

দ্রুেগবেভে প্রখাদা ো’িা প্রেভক দূভর সভর োভে এিং োাঁর সৃবষ্টর অবধকার আদাভয় িযে ুহভে। েবিষযভে েবদ একবি 
বিশ্বেুদ্ধ সং বিে হয়, োহভি অনযরা অন্তে স্মরণ করভি প্রে এমন একবি প্রগাষ্ঠী বছি োরা মানি জাবের সামভন কী 
আভছ ো সম্পভক ুসেকু কভরবছি, আর োরপর এমনও হভে পাভর প্রে, অিভশভষ োভদর মন প্রখাদা ো’িার বদভক 
ঝুাঁভক।” 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“আবম প্রেোভি িভিবছ, েবদ আমরা আমাভদর দাবয়ত্ব ও কেিুযসমূহ পািন কভর প্রেভে োবক, েভি আমাভদর সদসযগণ 
প্রে সকি দুভোুভগর মুভখামুবখ হভিন ো অভনক কম হভি, ইনশাআল্লাহ্ , এিং অিভশভষ েবিষযভে আমরা আহমদীয়া 
মুসবিম জামা’প্রের অসাধারণ অগ্রগবে ও সফিোর দৃশযািিী অিভিাকন করভিা। েভি, েবদ আমাভদর সদসযগণ 
োভদর দাবয়ত্ব পািভন িযেু হন এিং োভদর মে হভয় োন োরা সংসারাসি এিং িস্তুিাবদোয় বনমবিে, োরা পাাঁর্ 
প্রিিার নামােভক অিভহিা কভরন, োরা প্রখাদা ো’িার অবধকারসমূহ এিং এভক অপভরর অবধকার সমূহ আদাভয় িযেু 
হন, োভদর পবরণাম প্রসইসকি সংসারাসি িযবির নযায় হভি োভদর অনুকরণ ও অনুসরণ োরা কভর োভকন। স্মরণ 
রাখভিন প্রে, আল্লাহ্  ো’িা প্রকিি আমাভদর প্রমৌবখক স্বীকৃবের বেবিভেই আমাভদর মুবির প্রকান বনশ্চয়ো েদান 
কভরন বন, িরং আমাভদর জনয িয়আভের শোুিিী পূণু করা এিং েবেবি প্রক্ষভে আমাভদর জীিন ইসিাভমর বশক্ষা 
অনুোয়ী োপন করা আিশযকীয় কভরভছন। মসীহ্  মওউদ (আ.) এজনযই িভিভছন প্রে, োরা সবেযকার অভেইু 
িয়আভের শোুিিী পূরণ কভরন এিং োাঁভক মভন োভণ োভিািাভসন, োরাই প্রসই সকি প্রিাক োভদরভক আল্লাহ্  
ো’িা রক্ষা করভিন।” 

 


