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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের সপ্টে ভারু্ুয়াি সাক্ষাপ্টের প্রসৌভাগ্য িাভ 
করপ্টিা মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া যুক্তরাপ্টজযর বমডিযান্ড প্টসর সদসযিৃন্দ 

  

সমাপ্টজর েরুণ েজপ্টের ওপর েভাি বিস্তারকারী একগুচ্ছ সমসযার বিষপ্টয় বদকবেপ্টদশুো েদাে 
করপ্টিে হুযূর আকদাস 

৫ প্রসপ্টেম্বর ২০২১, যুক্তরাপ্টজযর বমড িযান্ড প্টসর (মধযাঞ্চি) মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার (১৫-৪০ িছর িয়সী 
আহমদী েরুণ-যুিকপ্টদর অে-সংগ্ঠে) সদসযপ্টদর মধয প্রেপ্টক ১৬ প্রেপ্টক ১৯ িছর িয়সী ছাত্রপ্টদর সপ্টে এক ভারু্ুয়াি 
(অেিাইে) সভা কপ্টরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম  িীফােুি মসীহ্  হযরে বমযাু মসরূর 
আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস (যুক্তরাপ্টজযর) বিিপ্টফাপ্টডুর ইসিামািাপ্টদ োাঁর কাযুািয় প্রেপ্টক এ সভার সভাপবেত্ব কপ্টরে, আর ৬০ 
জে ছাত্র িাবমুংহাপ্টমর দারুি িারাকাে মসবজদ প্রেপ্টক এ সভায় প্রযাগ্দাে কপ্টরে। 

পবিত্র কুরআে বেিাওয়াে বদপ্টয় শুরু হপ্টয় বকছু আেুষ্ঠাবেকোর পর মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার সদসযিৃন্দ ধমু ও 
সমসামবয়ক সমসযািিী সংক্রান্ত বিবভন্ন বিষপ্টয় হুযূর আকদাসপ্টক প্রিশ বকছু েশ্ন করার সুপ্টযাগ্ পাে। 

ছাত্রপ্টদর একজে হুযূর আকদাসপ্টক মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার সদসয বহপ্টসপ্টি োাঁর স্মরণীয় একবি ঘিো িণুো 
করার জেয অেুপ্টরাধ কপ্টরে। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“প্র াদ্দামুি আহমদীয়ায় কািাপ্টো েবেবি মুহূে ু আমার কাপ্টছ স্মরণীয়। য ে েুবম িৃদ্ধ হপ্টি, েুবম প্রোমার েরুণ 
িয়প্টসর েবেবি মুহূেপু্টক স্মরণ করপ্টে শুরু করপ্টি। আমার স্মরণ আপ্টছ য ে আমরা ইজপ্টেমার আপ্টয়াজে করোম, 



 

ো হপ্টো প্র ািা আকাপ্টশর বেপ্টর্ এিং আমরা আমাপ্টদর বেপ্টজপ্টদর োিু বেমাুণ করোম। প্রসগুপ্টিা এমে যোযেভাপ্টি 
েস্তুে োিু হে ো, প্রযমেবি আজকাি প্রোমরা এ াপ্টে ইউপ্টরাপ্টপ অেিা অেযােয স্থাপ্টে প্রপপ্টয় োপ্টকা; িরং, এর স্থপ্টি, 
আমরা আমাপ্টদর বিছাোর র্াদর িযিহার করোম। সুেরাং, য ে িৃবি হপ্টো, িৃবির পাবে োাঁিুর মপ্টধয েপ্টিশ করপ্টো; 
প্রকেো, ো পাবেপ্টরাধী (ওয়ািারপ্রুফ) বছি ো। আর োই, প্রসই বদেগুপ্টিা আমাপ্টদর জেয স্মরণীয় বছি; এিং আমরা 
প্রসই কযাবপংপ্টক উপপ্টভাগ্ করোম।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“এবি বছি প্রেফ প্র ািা মাপ্টঠ কাজ র্ািাপ্টোর মপ্টো একবি িযিস্থা। (রািওয়ায়) এমেবক ইজপ্টেমার মূি মাবকবুিও (িড় 
োিু) এ ােকার মপ্টো পাবেপ্টরাধী হপ্টো ো। যবদ িৃবি হপ্টো, োহপ্টি ভাপ্টিা প্রভজাই বভজপ্টে হপ্টো! সুেরাং, এভাপ্টিই 
আমরা আমাপ্টদর বদেগুপ্টিাপ্টক উপপ্টভাগ্ করোম। ইজপ্টেমাস্থপ্টিই  ািার রান্না হপ্টো, আর আমরা আমাপ্টদর িািবেপ্টে 
কপ্টর আমাপ্টদর  ািার সংগ্রহ করোম। ১০ জে কপ্টর এক-একবি দি এক-একবি োিুপ্টে িাস করপ্টো। এমেই বছি 
প্রসই বদেগুপ্টিা যা আমার কাপ্টছ আজও স্মরণীয় হপ্টয় রপ্টয়প্টছ।”  

েশ্নকারীপ্টদর একজে উপ্টে  কপ্টরে প্রয, হুযূর আকদাস সসয়দ োপ্টি আহমদ-এর জীিপ্টের ওপর প্রয জুমুআর  ুেিা 
বদপ্টয়প্টছে ো োপ্টদরপ্টক  ুিই অেুোবণে কপ্টরপ্টছ; আর বেবে েশ্ন কপ্টরে প্রয, কীভাপ্টি োর পপ্টক্ষও সসয়দ োপ্টি 
আহমপ্টদর মে হপ্টয় হুযূর আকদাস এর বেয়পাত্র হওয়া সম্ভি। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে:  

“আোহর ভাপ্টিািাসা অজপু্টের প্রর্িা কপ্টরা। আর যবদ েুবম আোহর ভাপ্টিািাসা অজেুর প্রর্িা করপ্টে োপ্টকা, োহপ্টি 
েুবমও োপ্টদর মপ্টধয অন্তভুকু্ত হপ্টি যাপ্টদরপ্টক  িীফােুি মসীহ্  ভাপ্টিািাপ্টসে। এবি অজপু্টের জেয, আোহ্ ো’িা পবিত্র 
কুরআপ্টে মহােিী (সা.)-প্রক িপ্টিপ্টছে, বেবে প্রযে মােুষপ্টদরপ্টক িপ্টি প্রদে প্রয, ‘িপ্টিা, ‘যবদ েুবম আোহ্ প্টক ভাপ্টিািাপ্টসা, 
েপ্টি আমার অেুসরণ কপ্টরা: োহপ্টি আোহ্  প্রোমাপ্টক ভাপ্টিািাসপ্টিে।’ এ াপ্টে ‘আমার অেুসরণ কপ্টরা’ এর অে ুহপ্টিা 
মহােিী (সা.)-এর অেুসরণ করা। সুেরাং, প্রোমার জাোর প্রর্িা করা উবর্ে প্রয, মহােিী (সা.) কী িপ্টিপ্টছে আর োর 
কাজকম ু প্রকমে বছি, বেবে প্রকান্ বিষয়গুপ্টিার অেুশীিে করপ্টেে, আর কী কী আপ্টদশ বদপ্টয় প্রগ্প্টছে, আর পবিত্র 
কুরআে একজে েকৃে মুসিমাে হওয়ার জেয কী কী িপ্টি। সুেরাং, য ে েুবম আোহ্ র ভাপ্টিািাসা অজেু করপ্টি, 
ে ে প্রোমাপ্টক  িীফােুি মসীহ্  ভাপ্টিািাসপ্টিে, এমেবক আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের সকপ্টি প্রোমাপ্টক 



 

ভাপ্টিািাসপ্টিে। সুেরাং, ইসিাপ্টমর েকৃে বশক্ষার অেুসরপ্টণর প্রর্িা কপ্টরা এিং আোহ্ ো’িার ভাপ্টিািাসা অজপু্টের 
প্রর্িা কপ্টরা।” 

আপ্টরকজে অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসপ্টক েশ্ন কপ্টরে, পাবকস্তাে প্রদশবিপ্টে প্রকােবদে শাবন্ত েবেবষ্ঠে হপ্টি বকো; 
প্রকেো, এর জেগ্ণ আহমদীপ্টদরপ্টক েৃশংসভাপ্টি বেপীড়ে কপ্টর র্প্টিপ্টছ। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“যবদ পাবকস্তাবে উিামা িা েোকবেে প্রমাোরা োপ্টদর দৃবিভবের পবরিেেু ো কপ্টর, োহপ্টি পাবকস্তাপ্টে ক প্টো শাবন্ত 
েবেবষ্ঠে হপ্টি ো; যেবদে ো এিং যবদ ো োরা ভাপ্টিা আর্রণ কপ্টর, উত্তম সেবেকোর অেুশীিে কপ্টর এিং োপ্টদর 
দৃবিভবের পবরিেেু কপ্টর মােবিক আর্রপ্টণর জেয সপ্টর্ি হয়। যবদ োরা অমােবিক কাযকু্রম র্াবিপ্টয় প্রযপ্টে োপ্টক, 
পাবকস্তাপ্টে ক প্টো শাবন্ত েবেবষ্ঠে হপ্টে পাপ্টর ো। আমরা ১৯৫৩ সাি প্রেপ্টক এিা প্রদপ্ট  আসবছ, য ে আহমদীপ্টদর 
বিরুপ্টদ্ধ অপ্টেক হইর্ই এিং আপ্টন্দািে বছি। ১৯৫৩ সাপ্টি আহমদীপ্টদরপ্টক শহীদ করা হপ্টয়বছি। বকন্তু, একই সাপ্টে 
পাবকস্তােী আহমদীপ্টদর পাবকস্তাপ্টের োগ্বরক বহপ্টসপ্টি োপ্টদর মযাুদা ধারণ করার স্বাধীেো বছি। বকন্তু, এ ে ১৯৭০ 
এর দশপ্টকর সংবিধাে সংপ্টশাধেীর পর এিং বজয়াউি হপ্টকর অবধকের সংপ্টশাধেীর পর, আহমদীপ্টদরপ্টক এমেবক 
বেপ্টজপ্টদর সন্তােপ্টদর োম মুসিমােপ্টদর মপ্টো রা ার ওপর িাধা প্রদওয়া হপ্টয়প্টছ এিং এ প্রেপ্টক বিরে করা হপ্টয়প্টছ। 
আহমদীরা ‘বিসবমোহ্’ িিপ্টে পাপ্টরে ো, আর ‘আস সািামু আিাইকুম’ িিপ্টে পাপ্টরে ো। আর এরপর, োরা 
আহমদীপ্টদর বিরুপ্টদ্ধ আইেপ্টক আপ্টরা প্রজারদার কপ্টরপ্টছ।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“যবদ আপবে পাবকস্তাপ্টের ইবেহাপ্টসর বদপ্টক োকাে, য ে প্রেপ্টক (আহমদীপ্টদর ওপর) বেপীড়ে শুরু হপ্টয়প্টছ, প্রদপ্টশ 
প্রকাে শাবন্ত প্রেই। য েই প্রকাপ্টো রাজনেবেক িা সামবরক সরকার আপ্টস, োরা ভপ্টয় কাাঁপপ্টে োপ্টক আর (প্রদপ্টশর) 
বেয়ন্ত্রণ বেপ্টে পাপ্টর ো। বেপ্টজপ্টদর োগ্বরকপ্টদর ওপর োপ্টদর প্রকাপ্টো বেয়ন্ত্রণ প্রেই। প্রমাোরা সিবকছু োপ্টদর 
বেপ্টজপ্টদর হাপ্টে বেপ্টয় বেপ্টয়প্টছ। … যেবদে োরা অেুেি ো হপ্টি, আমার মপ্টে হয় ো পাবকস্তাপ্টে শাবন্ত েবেষ্ঠার 
বিষপ্টয় প্রকাপ্টো পবরিেুে আসপ্টি।” 



 

ঈদুি আযবহয়া উপিপ্টক্ষয কুরিােীর পশু জিাই করা েসপ্টে আপ্টরকবি েশ্ন করা হয়। ছাত্রবির েশ্ন বছি, প্রকাে পশু 
জিাই করার পবরিপ্টে,ু প্রকউ বক দবরদ্রপ্টক অেু অেুদাে বদপ্টে পাপ্টরে? 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তপ্টর িপ্টিে: 

“আমাপ্টদর বক আমাপ্টদর বেজস্ব শরীয়ে ও সুন্নাহ্ র ের্িে করা উবর্ে, োবক মহােিী (সা.) যা করপ্টেে োর অেুসরণ 
করা উবর্ে? বেবে সাধারণে প্রভড়া কুরিােী করপ্টেে। বিপ্টশ্ব এমে উপ্টে প্টযাগ্য সং যক মােুষ রপ্টয়প্টছে যাপ্টদর মাংস 
 াওয়ার সুপ্টযাগ্ হয় ো। এ াপ্টে ইউপ্টরাপ্টপ প্রোমাপ্টদর পপ্টক্ষ এবি অেুধািে করা সম্ভি েয়। যারা এ াপ্টে ইউপ্টরাপ্টপ 
অেিা পবিমা প্রদশগুপ্টিাপ্টে িা ধেী প্রদশগুপ্টিাপ্টে িাস কপ্টরে, োরা োপ্টদর (ঈপ্টদর) পশু কুরিােী প্রসসি এিাকায় 
করপ্টে পাপ্টরে প্রয াপ্টে দাবরদ্রয প্রিবশ।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“একিার য ে আবম একজেপ্টক আবিকার প্রকাে এক গ্রাপ্টম বকছু ছাগ্ি কুরিােী করার জেয িবি, ে ে আবম 
পরিেীুপ্টে যারা মাংস প্রপপ্টয়বছি োপ্টদর কাপ্টছ এই েবেবক্রয়া পাই প্রয, ‘আমরা বেে িা র্ার িছর পপ্টর মাংস প্রদ িাম 
এিং মাংস প্র িাম!’ … যবদ প্রোমার যপ্টেি অে ু োপ্টক, োহপ্টি প্রোমার ঈদুি আযবহয়ার কুরিােীর পরও েুবম 
গ্রীিপ্টদরপ্টক অেু সদকা করপ্টে পাপ্টরা। … বকন্তু ঈপ্টদর জেয, প্রোমাপ্টক মহােিী (সা.)-এর সুন্নাহ্ র অেুসরণ করপ্টে 
হপ্টি।” 

একজে ছাত্র উপ্টে  কপ্টরে প্রয, মসীহ্  মওউদ (আ.) এই ভবিষযদ্বাণী কপ্টরবছপ্টিে প্রয, একবদে সং যাগ্বরষ্ঠ মােুষ োপ্টক 
যুপ্টগ্র েকৃে ইমাম বহপ্টসপ্টি গ্রহণ করপ্টি; আর োই, হুযূর আকদাপ্টসর কাপ্টছ োর েশ্ন, প্রসই সময় ক ে আসার 
সম্ভািো রপ্টয়প্টছ? 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তপ্টর িপ্টিে: 

“মসীহ্  মওউদ (আ.) িপ্টিপ্টছে প্রয, মূসায়ী মসীহ্ প্টক (িৃহৎ পবরসপ্টর) গ্রহণ করপ্টে োয় ৩০০ িছর িা েপ্টোবধক সময় 
প্রিপ্টগ্বছি — য ে প্ররাম-সম্রাি বিস্টধম ুগ্রহণ কপ্টরবছপ্টিে। বকন্তু, মসীহ্  মওউদ (আ.) িপ্টিপ্টছে প্রয, প্রোমরা প্রদ প্টি 
প্রয, ৩০০ িছর অবেিাবহে হপ্টি ো, যার পূপ্টি ু পৃবেিীর সং যাগ্বরষ্ঠ মােুষ আহমদীয়া মুসবিম জামা’েপ্টক সবেযকার 
ইসিাম রূপ্টপ গ্রহণ করপ্টি।” 

ভবিষযদ্বাণীবির আরও বিস্তাবরে িযা যা েদাে কপ্টর, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“বকন্তু, এসি বকছু আমাপ্টদর আমি এিং কপ্টমরু ওপর বেভরুশীি; আমরা আমাপ্টদর আমি ও কপ্টম ুসবঠক পপ্টে আবছ 
বকো; আমরা আোহ্ ো’িার আপ্টদশ অেুসরণ করবছ বকো; আমরা আোহ্ ো’িার কাপ্টছ প্রদায়া করবছ বকো; যবদ 
আমরা েকৃে মুসিমাে হপ্টয় যাই, এবি প্রসই সমপ্টয়র পূপ্টিইু সংঘবিে হপ্টে পাপ্টর। … সুেরাং, েুবম এর জেয কী 
করপ্টছা? বেপ্টজর বদপ্টক দৃবি দাও। আমার বেপ্টজর বিষপ্টয় বর্ন্তা করা উবর্ে এিং প্রদ া উবর্ে প্রয, আমরা সারা 
পৃবেিীপ্টে আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে েো েকৃে ইসিাপ্টমর িাণী ছবড়প্টয় প্রদওয়ার বিষপ্টয় কী করবছ। যবদ আোহ্  
ো’িার উপ্টদ্দপ্টশ আমাপ্টদর আমি ও কমু যোযে মাপ্টের হয়, এিং মােিজাবের েবে আমাপ্টদর দাবয়ত্ব যবদ 
পবরপূণভুাপ্টি পাবিে হয়, োহপ্টি প্রসই সমপ্টয়র পূপ্টিইু আমরা এ িক্ষয অজেু করপ্টিা।” 


