
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৫ প্রসপ্টেম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের সপ্টে ভারু্ুয়াি সাক্ষাপ্টের প্রসৌভাগ্য িাভ 
করপ্টিা মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া ইংিযাপ্টের উত্তরাংশ ও স্কটিযাপ্টের সদসযিৃন্দ 

 

“... আবম েবেবেয়ে বিশ্বিাসীপ্টক িপ্টি র্প্টিবি — রাজেীবেবিদ ও প্রেেৃিগ্পু্টক — প্রে, োপ্টদর উবর্ে 
বেপ্টজপ্টদর মাপ্টে পবরিেেু আো এিং বিপ্টশ্ব েকৃে ও বেরঙু্কশ েযায়বির্ার েবেষ্ঠা করা, এিং োপ্টদর 

স্রষ্টা ও অেযােয সৃবষ্টর েবে োপ্টদর দাবয়ত্ব পািে করা।” 
— হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) 

১১ প্রসপ্টেম্বর ২০২১, ইংিযাপ্টের উত্তরাঞ্চি ও স্কটিযাপ্টের মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়ার (১৫-৪০ িির িয়সী 
আহমদী েরুণ-েুিকপ্টদর অে-সংগ্ঠে) সদসযপ্টদর মধয প্রেপ্টক ১৬ প্রেপ্টক ১৯ িির িয়সী িাত্রপ্টদর সপ্টে এক ভারু্ুয়াি 
(অেিাইে) সভা কপ্টরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম  িীফােুি মসীহ্  হেরে বমোু মসরূর 
আহমদ (আই.)। 

হুেূর আকদাস (েুক্তরাপ্টজযর) বটিপ্টফাপ্টডুর ইসিামািাপ্টদ োাঁর কােুািয় প্রেপ্টক এ সভার সভাপবেত্ব কপ্টরে, আর িাত্ররা 
মযােপ্টর্স্টাপ্টরর দারুি আমাে মসবজদ প্রেপ্টক এ সভায় প্রোগ্দাে কপ্টরে। 

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

িাত্রপ্টদর একজে হুেূর আকদাসপ্টক েশ্ন কপ্টরে ঘাোয় োকাকািীে মপ্টের আেন্দ িা বিপ্টোদপ্টের জেয বেবে কী 
করপ্টেে। 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“বিপ্টোদপ্টের জেয প্রকাে সুপ্টোগ্ (িা সময়) প্রস াপ্টে বিি ো। েবদও, প্রস াপ্টে কাটাপ্টো েবেবট মুহূে,ু ো িপ্টস, িা 
দাাঁব়িপ্টয়, র্িন্ত অিস্থায় িা প্রকাে কাপ্টজ — প্রে অিস্থাপ্টেই প্রহাক ো প্রকে, ো সিই বিি আমার জেয বিপ্টোদে এিং 



 

আবম প্রস াপ্টে কাটাপ্টো েবেবট মুহূেু উপপ্টভাগ্ কপ্টরবি। এ াপ্টে প্রোমরা প্রেসি বজবেস প্রপপ্টয় োপ্টকা, প্রস াপ্টে প্রস-
সমপ্টয় প্রসগুপ্টিা পাওয়া প্রেপ্টো ো। আমাপ্টদর প্রটবিবভশে বিি ো, আমাপ্টদর এমেবক প্ররবডও বিি ো, আর অবধকাংশ 
সমপ্টয় আমাপ্টদর ঘপ্টর আপ্টিা জ্বিপ্টো ো। সুেরাং, একমাত্র বিষয়, ো আবম আমার কাজ প্রেপ্টক প্রফরার পর আেপ্টন্দর 
জেয করপ্টে পারোম ো এই প্রে, আমার পবরিাপ্টরর সাপ্টে বকিু সময় কাটাপ্টো এিং িই পপ্ট়ি বকিু সময় কাটাপ্টো।” 

 

হুেূর আকদাসপ্টক েশ্ন করা হয়, ভবিষযপ্টে, ে ে পবিমা প্রদশগুপ্টিাপ্টে আহমদীয়াে বিস্তার িাভ করপ্টি, প্রসই সমপ্টয় 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের ওপর বেপী়িে অিযাহে োকপ্টি বকো। 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“ে ে আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে পবিমা প্রদশগুপ্টিাপ্টে অেিা এমে সি ধেী প্রদশগুপ্টিাপ্টে িব়িপ্টয় প়িপ্টি োপ্টদর 
বেকট হপ্টে পাবকস্তাবে সরকার অেিা গ্বরি প্রদশগুপ্টিা সাহােয-সহপ্টোবগ্ো প্রপপ্টয় োপ্টক, ে ে োরা আজকাি 
আহমদীপ্টদর ওপর প্রে ধরপ্টের বেপী়িে পবরর্ািো করপ্টি, ো প্রেপ্টক োরা বিরে হপ্টি। প্ররাম-সম্রাট বিস্টধম ুগ্রহণ 
করার পূিু পেনু্ত বিস্টােপ্টদর ওপর বেপী়িে-বেোুেে র্প্টিপ্টি; আর োর বিস্টধমু গ্রহণ কপ্টর প্রফিার পর বিস্টােপ্টদর 
বিরুপ্টে সকি েকার বেপী়িে-বেোুেে িন্ধ হপ্টয় োয়। সুেরাং একইভাপ্টি, েবদ প্রসই সময় োগ্াদ কবেপয় মুসবিম 
প্রদপ্টশ িসিাসকারী মুসিমােগ্ণ — ো পাবকস্তাপ্টে প্রহাক িা অেয প্রকাোও —  পবিমা প্রদশগুপ্টিা আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’েপ্টক গ্রহণ করার আপ্টগ্ই েবদ বেপ্টজরা [আহমদীয়াে] গ্রহণ ো কপ্টর, েপ্টি োরা [োপ্টদর এ বেপী়িে িন্ধ 
করপ্টে] িাধয হপ্টি।” 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) আপ্টরা িপ্টিে: 

“এমেবক এ েও, োরা [আহমদী মুসিমােপ্টদরপ্টক বেপী়িেকারী মুসবিম সং যাগ্বরষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহ] এসকি পবিমা 
রাপ্টষ্ট্রর ওপর বেভরুশীি। আর প্রসই সময়ও [ে ে আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে পবিমা প্রদশগুপ্টিাপ্টে িব়িপ্টয় প়িপ্টি] 
োরা এসকি পবিমা রাপ্টষ্ট্রর ওপর বেভরুশীি োকপ্টি। েেবদে োরা এসি প্রদপ্টশর ওপর বেভরুশীি োকপ্টি, 
োপ্টদরপ্টক প্রসই সকি কোর অেুসরণ করপ্টে হপ্টি ো এই প্রদশগুপ্টিা িিপ্টি। প্রসই এক ও সিশুবক্তমাে প্র াদা োপ্টদর 
প্র াদা েে। েবদও োরা দাবি কপ্টর প্রে, োরা এক-অবিেীয় প্র াদায় বিশ্বাসী, বকন্তু, েকৃেপপ্টক্ষ, োপ্টদর প্র াদা হপ্টিা 
এইসি পবিমা রাষ্ট্র, োপ্টদর পিাদেুসরণ োরা কপ্টর োপ্টক।” 

স্কটিযাপ্টের আপ্টরক েুিক হুেূর আকদাপ্টসর বেকট এ বিষপ্টয় োর বর্ন্তার কো জােপ্টে র্াে প্রে, স্কটিযাে একবট 
স্বাধীে প্রদপ্টশ পবরণে হপ্টি বকো, এিং স্কটিযাপ্টে হুেূর আকদাপ্টসর বেয় দশুেীয় স্থাে প্রকান বট। 



 

 
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“আবম একজে রাজেীবেবিদ েই। আমার বিশ্বাস এই প্রে, িেমুাে বিশ্ব-পবরবস্থবেপ্টে, স্কটিযাে, ইংিযাে, ওপ্টয়ল স ও 
(উত্তর) আয়ারিযাপ্টের সুরক্ষা ও বেরাপত্তা সমপ্টিেভাপ্টি একোিে হপ্টয় এক পোকার বেপ্টর্ এক প্রদশ বহপ্টসপ্টি িাস 
করার মপ্টধয বেবহে। প্রসটাই উত্তম হপ্টি।” 

স্কটিযাপ্টে োাঁর বেয় দশুেীয় স্থাে সম্পপ্টকু েপ্টশ্নর েসপ্টে, হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“স্কটিযাপ্টের হাইিযােড প্টস একবট জায়গ্া আপ্টি োর োম প্রপাটপু্টেবিয়াে, প্রে াপ্টে আবম সফর কপ্টরবি এিং বকিু সময় 
কাবটপ্টয়বি। প্রসই জায়গ্াবট আমার পিন্দ। বপটি বর রপ্টয়প্টি, প্রে াপ্টে একবট েদী ও প্রেৌকা রপ্টয়প্টি, আর ফিকাক ু
হুইি রপ্টয়প্টি। হাইিযােড প্টস এপ্টক িাব়িপ্টয়, প্রিকগুপ্টিা রপ্টয়প্টি, আপ্টরা কে বকিু রপ্টয়প্টি প্রস াপ্টে। স্কটিযাে সবেযই 
সুন্দর একবট এিাকা। প্রে াপ্টেই আবম বগ্প্টয়বি, প্রে স্থােগুপ্টিা প্রদপ্ট বি, প্রসগুপ্টিা সিই অেযন্ত সুন্দর।” 

আপ্টরক জে িাত্র হুেূর আকদাপ্টসর বেকট িেুমাে বিশ্ব-পবরবস্থবে সম্পপ্টকু োাঁর বিপ্টেষণ জােপ্টে র্াে। 

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“প্রেবদপ্টকই েুবম োকাপ্টি, প্রসবদপ্টক েৃশংসো র্িমাে, বেষু্ঠরো ও িিরুো সংঘবটে হপ্টয় র্প্টিপ্টি — প্রসগুপ্টিা দবরদ্র 
প্রদশগুপ্টিার ওপর ি়ি ি়ি শবক্ত িারাই প্রহাক িা মুসবিম উম্মাহ্ র মাপ্টেই দুপ্টটা প্রদপ্টশর মপ্টধয প্রহাক বকংিা প্রিাট প্রিাট 
দুপ্টটা প্রদপ্টশর মপ্টধযই প্রহাক। সুেরাং, র্াবরবদপ্টক বিশৃঙ্খিা। আমাপ্টদরপ্টক বিশ্বিাসীপ্টক অেুধািে করাপ্টে হপ্টি (প্র াদার 
েবে এিং এপ্টক অপপ্টরর েবে) োপ্টদর কেিুয কী। এবট একজে আহমদী মুসিমাপ্টের দাবয়ত্ব, এিং এবট আমাপ্টদর 
কাাঁপ্টধ অবপেু এক মহাে দাবয়ত্ব। এ কারপ্টণই আবম েবেবেয়ে বিশ্বিাসীপ্টক িপ্টি র্প্টিবি — রাজেীবেবিদ ও 
প্রেেৃিগ্পু্টক — প্রে, োপ্টদর উবর্ে বেপ্টজপ্টদর মাপ্টে পবরিেেু আো এিং বিপ্টশ্ব েকৃে ও বেরঙু্কশ েযায়বির্ার েবেষ্ঠা 
করা, এিং োপ্টদর স্রষ্টা ও অেযােয সৃবষ্টর েবে োপ্টদর দাবয়ত্ব পািে করা। অেযোয়, কী হপ্টে র্প্টিপ্টি োর বিষপ্টয় 
প্রকাে বেিয়ো প্রেই, আর আমরা ো প্রদ বি ো এই বিপ্টশ্বর জেয একবট অেযন্ত অন্ধকার ও নেরাশযপূণ ুপবরণবে।” 

 


