
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২১ জুন ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাননর সানে সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ করনিা 
মজবিস আনসারুল্লাহ্ সুইজারিযান্ড 

  
“মজবিস আনসারুল্লাহ্ সুইজারিযানন্ডর এমন এক সুদূরেসাবর পবরকল্পনা গ্রহণ করা উবিে যা বনবিে কনর 

প্রয, ইসিানমর প্রমৌবিক বিক্ষাসমূহ — প্রযগুনিা িাবি, সম্প্রীবে ও প্রসৌহানদযযর বিক্ষা — আপামর 
জনসাধারনণর েনেযনকর বনকট প্রপৌঁনে।” — বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) 

১৯ জুন ২০২১, মজবিস আনসারুল্লাহ্  (িবল্লনিার্ধ্য আহমদী পুরুষনদর অঙ্গ-সংগ্ঠন) সুইজারিযানন্ডর সদসযনদর সানে 
এক ভািুযয়াি অনিাইন সভা কনরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্  হযরে বমযযা 
মসরূর আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বটিনফানডযর ইসিামািানদ োাঁর কাযযািয় প্রেনক সভায় সভাপবেত্ব কনরন, আর মজবিস আনসারুল্লাহ্ র 
আনমিার (কাযযবনিযাহী পবরষনদর) সদসযগ্ণ সুু্ইজারিযানন্ডর উইনগ্াবিনঙ্গনন নূর মসবজনদ সমনিে হন। 

প্রদায়ার মাধযনম অনুষ্ঠান শুরু করার পর, হুযূর আকদাস এক এক কনর েনেযক আনমিা সদনসযর সনঙ্গ কো িনিন 
এিং োরা েনেযনক োনদর বনজ বিভাগ্ীয় কমযকানের একবট বরনপাটয প্রপি কনর হুযূর আকদানসর বদকবননদযিনা 
িাওয়ার সুনযাগ্ িাভ কনরন। 

সভায়, হুযূর আকদাস মজবিস আনসারুল্লাহ্ সুইজারিযান্ডনক বননদযিনা েদান কনরন, োরা প্রযন আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’প্রের েরুণ সদসযনদর ননবেক ও ধমযীয় উন্নবের জনয সহায়ক বিবভন্ন উনদযাগ্ গ্রহণ কনরন; আর বননজনদর 
ইবেিািক দৃষ্টাি েবেষ্ঠা করার গুরুনত্বর বিষনয় বেবন োনদরনক োগ্াদা েদান কনরন। 

 



 

 

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন: 

“বননজর পবরিানরর ননবেক ও ধমযীয় িািন-পািননর বিষনয় আনসার সদসযনদর বনবিড় মননানযাগ্ বনিদ্ধ করা উবিে। 
এবট আনসানরর দাবয়ত্ব োরা প্রযন বিশু-বকনিারনদর েবিক্ষণ েদান কনরন, বকন্তু যেক্ষণ না োরা বননজরা সনিযাচ্চ 
ননবেক মানন উপনীে হনিন এিং সনিযাত্তম দৃষ্টাি স্থাপন করনিন, োনদর পনক্ষ কীভানি োনদর বননজনদর সিান 
এিং েরুণ েজনের পে েদিযন করা সম্ভি?” 

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিন: 

“েরবিয়নের (ননবেক িবরত্র গ্ঠননর) একবট পবরকল্পনা দাাঁড় করানে হনি, আর পরিেযীনে প্রয েজে আমানদর 
স্থিাবভবষক্ত হনি, োনদর রক্ষা এিং পে-েদিযননর জনয আপনানদর অিিযই অননক িড় েয়াস গ্রহণ করনে হনি। 
আপনারা বনয়বমে নামানয এিং পবিত্র কুরআন প্রেিাওয়ানে অভযস্ত; আর এখন যেই পরকানির কাোকাবে 
প্রপৌঁোনেন, েেই আনসানরর সংগ্রাম করা উবিে, প্রযন যারা আমানদর স্থিাবভবষক্ত হনিন, োরা োনদর ধনমযর সানে 
দৃঢ়ভানি সংযুক্ত োনক এিং োনদর পূিযিেযী েজনের পদাঙ্ক অনুসরণ কনরন। সুেরাং, একজন আনসার সদনসযর 
প্রকিিমাত্র বননজর অিস্থান বননয় উবিগ্ন হনি িিনি না; িরং, োনক বিনিষভানি ভবিষযৎ েজেসমূনহর কিযাণ বননয় 
বিবিে হনে হনি।” 

হুযূর আকদাস মজবিস আনসারুল্লাহর সদসযনদর িারীবরকভানি আরও সবিয় হওয়ার এিং হাাঁটা ও সাইনকি 
িািাননার অভযাস গ্নড় েুিনে উৎসাবহে কনরন, যা োনদর মানবসক স্বাস্থয এিং প্রযাগ্যোসমূনহর উপর ইবেিািক 
েভাি প্রফিনি এিং োনদর জামা’প্রের প্রসিা করার ক্ষমো িৃবদ্ধ করনি। 

ইসিাম এিং মুসবিমনদর েবে বিদযমান কুধারণার বিষনয় হুযূর আকদাস আনিািনা কনরন এিং বেবন িনিন প্রয, 
এমন পবরবস্থবের মুনখ, আহমদীনদর ইসিানমর েকৃে ও িাবিপূণয বিক্ষা েিানর বননজনদরনক েয়াসনক আনরা িহুগুনণ 
প্রজারদার করা উবিে। 



 

 
হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন: 

“ইসিানমর িাণী েিানরর বিষনয় খুি প্রিবি মননানযাগ্ বদন। আমানদর বিনরাবধো যেই িৃবদ্ধ পায়, ইসিানমর েকৃে ও 
িাবিপূণয বিক্ষার েিানর আমানদর েনিষ্টা সমান োনি িৃবদ্ধ পাওয়া উবিে। … এখানন (সুইজারিযানন্ড) ইসিানমর 
েবে প্রয ধরননর (ননবেিািক) অনুভূবে ও দৃবষ্টভবঙ্গ পাওয়া যায়, োর সিনিনয় যোেয েেুযত্তর এই প্রয, আমরা 
বননজনদরনক েিিীগ্ী (ধনমযর েিানরর) কানজ আনরা প্রিবি বননয়াবজে কবর।” 

হুযূর আকদাস উনল্লখ কনরন প্রয, ২০০৯ সানি সুইজারিযানন্ড মসবজনদর বমনার বনমযানণর ওপর বননষধাজ্ঞা জাবর কনর 
একবট আইন পাি করা হয়; আর এ িের, বকেুবদন পূনিয, সুইস জনগ্ণ জনসমনক্ষ বনকাি (মুখমেি আিৃেকারী 
পদযা) বনবষদ্ধ প্র াষণার সপনক্ষ প্রভাট েদান কনরনে। 

এ েসনঙ্গ আনমিার একজন সদসয এই মোমে প্রপি কনরন প্রয, ইসিাম এিং মুসিমাননদর িক্ষ কনর গৃ্হীে এমন 
নিষমযমূিক নীবেসমূহনক জনমুখী রাজননবেক দিসমূহ ‘প্রভাটজয়ী’ িনি মনন কনরন। 

উত্তনর হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন: 

“যবদ প্রকাননা রাজননবেক দি মনন কনর প্রয, এমন (ইসিাম-বিনরাধী) নীবেসমূহ োনদর সপনক্ষ আনরা প্রভানটর কারণ 
হনি, েনি বনিয়ই োরা জনগ্নণর মানবসকো পযযানিািনা করার পর এমন বসদ্ধানি প্রপৌঁনেনে। এর অেয এই প্রয, 
সাধারণ মানুনষর মনধয এ ধরননর ইসিাম-বিনরাধী ধযান-ধারণা িা আনিগ্-অনুভূবে োকার েিণো রনয়নে, আর 
রাজননবেক দিগুনিা োনদর বনজ রাজননবেক স্বানেয এমন বিষয়াবদনক িযিহার করনে।” 

সুইজারিযানন্ড একজন মুসবিম বহনসনি বননজর ধময-বিশ্বাস অনুযায়ী িাবহযক আিরনণর ওপর সীমা আনরাপকারী 
আইনগ্ে বননষধাজ্ঞাসমূনহর বিষনয় মিিয করনে বগ্নয় হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন: 

“এর অেয এই প্রয, সুইজারিযানন্ড েকৃে ধমযীয় স্বাধীনো প্রনই। একবদনক সুইজারিযান্ড দাবি কনর প্রয, আমরা স্বাধীন 
এিং আমরা কানরা েভানির সামনন মাো নে কবর না; অেি িাস্তিো এই প্রয, ধমযীয় স্বাধীনোয়  াটবে রনয়নে, মে 
েকানির স্বাধীনোয়  াটবে রনয়নে, আর বনজ ধমযীয় বিশ্বাস অনুযায়ী িাবহযক আিরনণ স্বাধীনোর  াটবে রনয়নে।” 

হুযূর আকদাস বম. খানদম প্রহানসন ওয়ারাইখ-এর সনঙ্গও কো িনিন যার পুত্র, বম. আবু্দি ওয়ারাইখ, 
দুভযাগ্যজনকভানি এ িের আর বকেুবদন পূনিয মাউন্ট এভানরস্ট এর িীষয প্রেনক প্রননম আসার পনে মৃেুযিরণ কনরন। 



 

মরহুম আহমদীয়া মুসবিম জামানের পোকা বননয় বিনশ্বর সনিযাচ্চ িৃঙ্গগুনিানে আনরাহণ করার মাধযনম এর িাণীনক 
পৃবেিীর িরমেম োিগুনিানে প্রপৌঁোননানক বননজর বমিন বহনসনি গ্রহণ কনরবেনিন। 

মরহুনমর মৃেুযনে সমনিদনা জ্ঞাপন কনর এিং োর জনয প্রদায়া কনর, হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন: 

“আপনার পুনত্রর মৃেুযর সংিাদ শুনন আবম অেযি মমযাহে হনয়বে। আল্লাহ্ ো’িা োর মযযাদা উন্নীে করুন। 
ইনিাআল্লাহ্, প্রকান সময় আবম োর গ্ানয়নি জানাযা পড়ানিা। বেবন বনবদযষ্ট একবট (মহৎ) উনেিয বননয় বগ্নয়বেনিন 
এিং এনকিানর প্রিষ মুহূেয পযযি বেবন োর প্রসই িক্ষযনক পূরণ করার জনয প্রিষ্টা কনর প্রগ্নেন। োই আমরা িিনে 
পাবর প্রয, োর মৃেুয একবট িাহাদে বেি, প্রকননা, োর উনেিয প্রনক বেি। আল্লাহ্  োনক উত্তম পুরস্কার দান করুন।”  

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিন: 

“োর বনজ জ্ঞানন প্রয পদ্ধবেনক বেবন যোযে মনন কনরনেন, প্রসভানি বেবন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের পয়গ্ানমর 
েিার কনর প্রগ্নেন, এমনবক বেবন প্রসখানন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের পোকাও উড্ডীন কনরনেন। … বেবন এক 
উনেিযপূণয জীিন যাপন কনরনেন, এিং প্রসই উনেিয িাস্তিায়ন করনে বগ্নয়ই বননজর জীিন বিসজযন বদনয়নেন।” 

সিার প্রিনষর বদনক হুযূর আকদাস িুবিনয় িনিন প্রয, বিবভন্ন বিভানগ্র জনয িক্ষযমাত্রা বনধযারনণর সমনয়, আনমিার 
সদসযনদর একবদনক প্রযমন িাস্তিমুখী হওয়া উবিে, বকন্তু এর পািাপাবি উচ্চাকাঙ্ক্ষীও হওয়া উবিে। হুযূর আকদাস 
বিনিষভানি এ বিষনয়র উপর প্রজার প্রদন প্রয, সুইজারিযানন্ডর আনসারুল্লাহ্  প্রযন ইসিানমর িাবিপূণয বিক্ষা সম্পনকয 
আরও অননক প্রিবি সনিেনো ও উপিবি গ্নড় প্রোিার জনয বিবভন্ন কমযসূবি গ্রহণ কনর। 

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) িনিন: 

“আপনানদর প্রদিিাসীনক ইসিানমর িাণীর সানে এমনভানি পবরবিে করাননার জনয আপনানদর সংগ্রাম করা উবিে। 
োনদর হৃদনয় বিদযমান ইসিাম সম্পবকযে ভয়-ভীবে িা সংকীণযো প্রযন সমূ্পণযভানি দূরীভূে হয়। ইসিানমর প্রেষ্ঠেম 
বিক্ষাসমূহ আপনানদর প্রদনির মানুনষর কানে অননক িড় সংখযায় প্রপৌঁোননা উবিে; প্রযন োরা অনুধািন করনে 
পানরন প্রয, ইসিাম েকৃেপনক্ষ কী এিং এবট কার েবেবনবধত্ব কনর োনক। সুেরাং, মজবিস আনসারুল্লাহ্ 
সুইজারিযানন্ডর এমন এক সুদূরেসাবর পবরকল্পনা গ্রহণ করা উবিে, যা বনবিে কনর প্রয, ইসিানমর প্রমৌবিক 
বিক্ষাসমূহ — প্রযগুনিা িাবি, সম্প্রীবে ও প্রসৌহানদযযর বিক্ষা — আপামর জনসাধারনণর েনেযনকর বনকট প্রপৌঁনে।”  

হযরে বমযযা মসরূর আহমদ (আই.) আনরা িনিন: 

“আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে প্রযাগ্দান করনিন বকনা িা আমানদর প্রোগ্রামনক গ্রহণ করনিন বকনা, ো আমানদর 
হানে নয় — আল্লাহ্ ো’িাই প্রসই সত্তা বযবন মানুষনক পে েদিযন কনর োনকন। বকন্তু আমানদর মহান দাবয়ত্ব এবট 
বনবিে করা প্রয, আমরা প্রযন ইসিানমর িাণীনক দূর-দূরানি প্রপৌঁনে বদই। সুেরাং, আপনানদরনক যুনগ্র িাবহদা, এিং 
জনগ্নণর মন-মানবসকো ও দৃবষ্টভবঙ্গনক সযনে বিনিিনায় বননে হনি এিং বনধযারণ করনে হনি, প্রকান্ ধরননর 
সাবহেয িা েেয োনদর মনন ইসিাম সম্পনকয প্রয ভীবে িা সংিয় রনয়নে, ো দূর করার জনয সিনিনয় প্রিবি 
উপনযাগ্ী। কম কনর হনিও, সুইজারিযানন্ডর িহনর-নগ্নর িসিাসকারী পঞ্চাি িোংি মানুনষর বনকট ইসিানমর 
িাস্তিো েুনি ধরার জনয আপনানদর প্রজার েনিষ্টা গ্রহণ করা উবিে। োনদরনক ইসিানমর িাবি-সম্প্রীবে ও 
প্রসৌহাদযযপূণয বিক্ষা সম্পনকয আপনানদর অিবহে করা উবিে এিং এ বিষয়বট িুবিনয় িিা উবিে প্রয, ইসিাম সম্পনকয 
বমবডয়ানে (গ্ণমাধযনম) োরা যা-ই শুনননেন িা প্রদনখনেন, ো ভুি। আপনানদর দাবয়ত্ব এমন অসাধারণভানি পািন 
করুন, প্রযন এবট িিা প্রযনে পানর প্রয, ইসিানমর েবে স্থানীয় জনগ্নণর অবভমে ও দৃবষ্টভবঙ্গর মানি আপনারা এমন 
এক মহা বিপ্লি আনয়ন কনরনেন।” 


