
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৬ প্রসপ্টেম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাপ্টের সাপ্টে সাক্ষাপ্টের প্রসৌভাগ্য িাভ করপ্টিা 
যুক্তরাপ্টজযর বমডিযান্ড স (মধযাঞ্চি) ও দবক্ষণ-পবিমাঞ্চপ্টির োপ্টসরােুি আহমদীয়া সদসযািৃন্দ 

  
“আল্লাহ্  ো’িাই আমাপ্টক এ আসপ্টে আসীে কপ্টরপ্টেে। সুেরাাং যখে আল্লাহ্  ো’িা আমাপ্টক এ অিস্থাপ্টে 

বেপ্টয় এপ্টসপ্টেে, এখে এটা আল্লাহ্ রই কাজ। বেবেই আমাপ্টক কো িবিপ্টয়প্টেে ...” 
 — হযরে বমযযা মসর র আহমদ (আই.) 

১২ প্রসপ্টেম্বর ২০২১, োপ্টসরােুি আহমদীয়া যুক্তরাপ্টজযর বমড িযান্ড স (মধযাঞ্চি) ও দবক্ষণ-পবিমাঞ্চপ্টির ১৩-১৫ িের 
িয়সী সদসযাপ্টদর সাপ্টে এক ভারু্যয়াি অেিাইে সভা কপ্টরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম 
খিীফােুি মসীহ্  হযরে বমযযা মসর র আহমদ (আই.)। 

হুযূর আকদাস বটিপ্টফাপ্টডযর ইসিামািাপ্টদ োাঁর কাযযািয় প্রেপ্টক এ ভারু্যয়াি সভার সভাপবেত্ব কপ্টরে, আর োপ্টসরােুি 
আহমদীয়ার সদসযাগ্ণ িাবমযাংহাপ্টমর দারুি িারাকাে মসবজপ্টদ সমপ্টিে হে। 

পবিত্র কুরআে প্রেপ্টক প্রেিাওয়ােসহ বকেু আেুষ্ঠাবেকোর পর োপ্টসরােুি আহমদীয়ার সদসযাগ্ণ হুযূর আকদাপ্টসর 
কাপ্টে ধময ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ সম্পপ্টকয োপ্টদর বিবভন্ন েশ্ন উপস্থাপপ্টের সুপ্টযাগ্ পাে। 

একজে বকপ্ট ারী হুযূর আকদাসপ্টক উপ্টে য কপ্টর েশ্ন কপ্টরে প্রয, অেীপ্টে েিীগ্ণ ও খিীফাগ্ণ ধমযীয় প্রেো হওয়ার 
পা াপাব  রাজনেবেক কেৃযপ্টত্বরও অবধকারী বেপ্টিে। বেবে জােপ্টে র্াে আহমদীয়া মুসবিম জামাপ্টের খিীফা কখপ্টো 
রাজনেবেক কেৃযত্ব গ্রহণ করপ্টিে বকো। 

হযরে বমযযা মসর র আহমদ (আই.) উত্তপ্টর িপ্টিে: 

“অেীপ্টে সকি েিীগ্ণপ্টকই রাজনেবেক ক্ষমো প্রদওয়া হয়বে। ইসিাপ্টম রসুিুল্লাহ্  (সা.) একজে েিী যাপ্টক ধমযীয় 
কেৃযত্ব প্রদওয়া হপ্টয়বেি, বেবে বেপ্টিে প্র ষ েিী। বেবে মদীোয় বহজরপ্টের পর রাষ্ট্র েধাে বেপ্টিে, বকন্তু এর আপ্টগ্ 



 

েয়। মক্কায় োকাকািীে সমপ্টয় বেবে ও োাঁর সাহািীগ্ণ বেষু্ঠর বেযযােে ও বেপীড়প্টের ব কার হে। োাঁর মৃেুযর পর, 
োাঁর র্ারজে  খুিাফাপ্টয় রাপ্ট দীে’ রাজনেবেক ক্ষমোর অবধকারী বেপ্টিে। বকন্তু িেযমাে েবেশ্রুে ইমাম মাহ্ দী 
(আ.)-এর সমপ্টয়, েবেশ্রুে মাহ্ দী (আ.) বেপ্টজ অেিা োাঁর খিীফাগ্ণ প্রকউই রাজনেবেক কেৃযপ্টত্বর অবধকারী হপ্টিে 
ো।” 

ভবিষযপ্টের প্রকাপ্টো সমপ্টয়র েসপ্টে, যখে ইে াআল্লাহ্ বকেু সাংখযক প্রদপ্ট  প্রমাট জেসাংখযার অবধকাাং  মােুষ আহ্ মদী 
মুসিমাে হপ্টিে, হযরে বমযযা মসর র আহপ্টমদ (আই.) িপ্টিে: 

“েবেবট প্রদপ্ট র সরকার োপ্টদর কাজ করপ্টে োকপ্টিে এিাং প্রসই সমপ্টয়র খিীফা হপ্টিে ঐ সকি প্রদপ্ট র আধযাবিক 
প্রেো। পবিত্র কুরআপ্টে িবণযে আপ্টে প্রয যবদ দুবট মুসবিম প্রদ  অেিা মুসবিম দি এপ্টক অপপ্টরর সাপ্টে যুপ্টে বিি 
হয়, েপ্টি োপ্টদর  াবিপূণয সমাধাপ্টের জেয প্রর্ষ্টা করা উবর্ৎ, এিাং যবদ োরা যুে িন্ধ কপ্টর প্রদয় েপ্টি এবট উত্তম ও 
মেিজেক। েেুিা, প্রয িযবক্ত বেষু্ঠরো েদ যে কপ্টর, প্রয অেযায়ভাপ্টি েবেপ্টিব  রাষ্ট্রপ্টক অেিা মুসবিম রাষ্ট্রপ্টক আক্রমণ 
কপ্টর, েখে োপ্টক  বক্ত েপ্টয়াপ্টগ্র মাধযপ্টম োমাও। (এমে পবরবস্থবেপ্টে) যুপ্টগ্র খিীফা অেয সরকারপ্টক প্রসই অেুযায়ী 
কাজ করপ্টে বেপ্টদয  বদপ্টিে। যাপ্টহাক, যুপ্টগ্র খিীফা হপ্টিে শুধুমাত্র আধযাবিক প্রেো। রাষ্ট্রসমূপ্টহর রাজনেবেক 
িযাপাপ্টর োাঁর প্রকাপ্টো সাংবিষ্টো োকপ্টি ো। বকন্তু রাষ্ট্রেধােগ্ণ রাষ্ট্র পবরর্ািোয় োাঁর বদক-বেপ্টদয ো বেপ্টয় োকপ্টি।” 

অেয একজে েরুণী হুযূর আকদাপ্টসর কাপ্টে োাঁর প্রকাপ্টো কষ্টকর মুহুপ্টেযর কো এিাং বেবে প্রসই সময়প্টক বকভাপ্টি 
প্রমাকাপ্টিিা কপ্টরবেপ্টিে ো জােপ্টে র্াে। 

হযরে বমযযা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“কষ্ট জীিপ্টের অাং । প্রকে আবম এবট বেপ্টয় কো িিি? যবদ আবম িবি আবম কপ্টষ্টর সমু্মখীে হপ্টয়বে, োর অেয হপ্টিা 
আবম ওয়াক প্টফর (জীিে উৎসগ্যীকরণ) োৎপযয িুঝপ্টে পাবরবে। োই আবম ো িিপ্টে পাবর ো। আবম কখপ্টো প্রকাপ্টো 
কপ্টষ্টর মপ্টধয পবড়বে। আবম সিসময় আল্লাহ্  ো’িার রহমে আমার ওপর প্রদখপ্টে পাই।” 

অেয একজে প্ররাো উল্লপ্টখ কপ্টরে প্রয, বেবে শুেপ্টেপ্টে প্রয খিীফা বেিযাবর্ে হওয়ার আপ্টগ্ হুযূর আকদাস অপ্টেক 
িাজুক েকৃবের মােুষ বেপ্টিে, এিাং কখপ্টো িকৃ্তো বদপ্টেে ো। বেবে জােপ্টে র্াে বকভাপ্টি হুযূর আকদাস খিীফােুি 
মসীহ্ বহসাপ্টি দায়বত্ব পািে করপ্টে সমেয হপ্টেে। 



 

 
হযরে বমযযা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“এটা আল্লাহ্  ো’িার কাজ। আবম আমার বেপ্টজর ইো িা আকাঙ্খায় খিীফার পপ্টদ আবসবে। বেবেই আল্লাহ্  ো’িা 
বযবে আমাপ্টক এই পপ্টদ বেপ্টয় এপ্টসপ্টেে। োই সিয বক্তমাে আল্লাহ্ যখে আমাপ্টক এই কাপ্টজ বেপ্টয় এপ্টসপ্টেে, এখে 
এটা োাঁর কাজ। বেবেই আমাপ্টক েকাব ে কপ্টরে এিাং িকৃ্তো প্রদওয়াে, এিাং মােুপ্টষর সাপ্টে কো িিাে এিাং আমার 
সাপ্টে মেপ্টভদ িা বিেপ্টকয রে মােুষপ্টক বেরি কপ্টর প্রদে। যবদ আবম বেপ্টজর বভেপ্টর প্রদবখ আবম কী, েপ্টি আবম 
িিপ্টে পারপ্টিা ো প্রয আবম কারও েপ্টশ্নর প্রকাপ্টো উত্তর বদপ্টে পারপ্টিাি। বেবেই সিয বক্তমাে আল্লাহ্  ো’িা বযবে 
আমাপ্টক এসি কাজ করার  বক্ত প্রদে।” 

োপ্টসরােুি আহমদীয়ার অেয একজে সদসয হুযূর আকদাপ্টসর কাপ্টে েশ্ন রাপ্টখে প্রয আহ্ মদী মুসিমােপ্টদর জেয 
জিিায়ু পবরিেযপ্টের বিরুপ্টে কাজ করা কেটা গুরুত্বপূণয। 

হযরে বমযযা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“এবট অেযি গুরুত্বপূণয। প্রোমাপ্টদর উবর্ে স্বল্প দূরত্ব ভ্রমপ্টণর সময় গ্াবড় িযিহার ো করপ্টে প্রর্ষ্টা করা। এপ্টক্ষপ্টত্র হয় 
হাাঁপ্টটা অেিা িাই-সাইপ্টকি িযিহার কপ্টরা। এোড়া সাইপ্টকি র্ািাপ্টো স্বাপ্টস্থযর জেযও ভাপ্টিা। েপ্টেযক আহ্ মদী 
মুসিমাপ্টের মাোয় রাখা উবর্ে প্রয, োরা প্রযে েবেিের দুবট কপ্টর গ্াে িাগ্াে। এভাপ্টিই প্রোমরা জিিায়ু 
পবরিেযপ্টের বিরুপ্টে যুে করপ্টে পার। যবদ এখাপ্টে সম্ভি ো হয়, েপ্টি যারা অেয প্রদপ্ট  ভ্রমণ কপ্টরে, োরা প্রসখাপ্টে 
গ্াে িাগ্াপ্টে পাপ্টরে। সুেরাাং এভাপ্টি আমরা জিিায়ু পবরিেযেপ্টক বেয় প্টণ সহায়ো করপ্টে পাবর।” 

বেবম মাপ্টের প্রপপ্টট হযরে ইউেুস (আ.) এর প্রিাঁপ্টর্ োকার ঘটো েসপ্টে আপ্টরা একবট েশ্ন উপস্থাপে করা হয়। 
একজে অাং গ্রহণকারী হুযূর আকদাপ্টসর কাপ্টে জােপ্টে র্াে প্রয, এবট বকভাপ্টি সম্ভি কারণ অপ্টেক বিজ্ঞােীরা মপ্টে 
কপ্টরে প্রকাপ্টো মােুপ্টষর পপ্টক্ষ এমে পবরবস্থবেপ্টে প্রিাঁপ্টর্ োকা অসম্ভি। 

হযরে বমযযা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“োাঁপ্টক বগ্প্টি প্রফিা হপ্টয়বেি, বকন্তু পবিত্র কুরআপ্টে িিা হয়বে প্রয, বেবে মাপ্টের প্রপপ্টট বেে বদে বেপ্টিে। িাইপ্টিপ্টি 
এমে িিা হপ্টয়প্টে। মােবট োাঁপ্টক প্রগ্িার সপ্টে সপ্টে মুখ প্রেপ্টক প্রির কপ্টর প্রদয়।… বেবে প্রসখাপ্টে দীঘয সময় োপ্টকেবে। 
এমেবক োরপরও কুরআপ্টে উপ্টল্লখ আপ্টে প্রয, বেবে যখে িাইপ্টর প্রিবরপ্টয় আপ্টসে েখে বেবে অসুস্থ হপ্টয় পপ্টড়ে। 



 

বেবে অপ্টর্েে এিাং আঘােোি অিস্থায় বেপ্টিে, এিাং বকেুক্ষণ পর বেবে প্রর্েো বফপ্টর পাে এিাং প্রিাঁপ্টর্ যাে। সুেরাাং 
বিজ্ঞােীরা এজেয িপ্টিে প্রয, বেবে প্রিাঁপ্টর্ োকপ্টে পাপ্টরে ো, কারণ িাইপ্টিপ্টির িণযোমপ্টে বেবে বেে বদে মাপ্টের প্রপপ্টট 
প্রিাঁপ্টর্ বেপ্টিে। োপ্টদর এ দাবি যুবক্তযুক্ত। বকন্তু আমরা বিশ্বাস কবর ো প্রয, বেবে প্রসখাপ্টে বেেবদে বেপ্টিে। োপ্টক 
গ্িাধ করপ্টণর সাপ্টে সাপ্টেই মুখ প্রেপ্টক প্রির কপ্টর প্রদওয়া হপ্টয়বেি।” 

আপ্টরকজে িযবক্ত েশ্ন রাপ্টখে প্রয মোমে েকাপ্ট র মােদ  পবরিেযে হপ্টয় প্রগ্প্টে এিাং অপ্টেক িপ্টয়াপ্টজযষ্ঠ িযবক্তরা 
েরুণপ্টদর মেেকা প্টক অপমােজেক বহপ্টসপ্টি প্রদপ্টখে। বেবে এ বিষপ্টয় হুযূর আকদাপ্টসর উপপ্টদ  োেযো কপ্টরে। 

হযরে বমযযা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“আমাপ্টদরপ্টক উত্তম নেবেকো ব খপ্টে হপ্টি। বপো-মাো, ভাই-প্রিাে অেিা অেয আত্নীয়-স্বজে যাপ্টদর সাপ্টেই কো 
িবি ো প্রকে আমাপ্টদর উত্তম নেবেকোপ্টক বিসজযে বদপ্টি র্িপ্টি ো। উত্তম নেবেকো িিপ্টে প্রিাঝায় প্রোমাপ্টক অেয 
িযবক্তপ্টক, প্রোমার িপ্টয়াপ্টজযষ্ঠপ্টদরপ্টক এিাং ভাই-প্রিােপ্টদরপ্টকও সম্মাে বদপ্টে হপ্টি। প্রোমার ভাই-প্রিাে, িনু্ধ-িান্ধি ও 
বপো-মাোর েবে বিেয়ী ও দয়ািু হও। সুেরাাং েুবম যবদ উত্তম নেবেকো েদ যে কর, েপ্টি এবটই হপ্টি ইসিাবমক 
পন্থা।” 

সাধারণভাপ্টি, িাক  স্বাধীেোর বিষপ্টয় কো িিপ্টে বগ্প্টয়, হযরে বমযযা মসর র আহমদ (আই.) িপ্টিে: 

“িাক স্বাধীেো মাপ্টে এই েয় প্রয েুবম অেয িযবক্তপ্টক অপমাে করপ্টে আরম্ভ করপ্টি, অেিা প্রযমেবট পবিমা বিপ্টশ্ব িিা 
হপ্টয় োপ্টক প্রয, প্রযপ্টহেু প্রসখাপ্টে িাক স্বাধীেো আপ্টে, এিাং মোমে েকাপ্ট র স্বাধীেো আপ্টে োই েুবম রসূিুল্লাহ 
(সা.) এর িযেবর্ত্র ও কাটুযে োপপ্টে পার। এবট উত্তম নেবেকো েয়। োরা পরষ্পর-বিপ্টরাধী অিস্থাপ্টে রপ্টয়প্টে। যখে 
ফরাসী রাজনেবেক প্রেোরা রাসুি (সা.) এর িযেবর্ত্র োপ্টপ েখে িিা হয় এখাপ্টে িাক ও মে েকাপ্ট র অবধকার 
আপ্টে োই কারও উবর্ৎ ো োপ্টদরপ্টক োমাপ্টো। অেযবদপ্টক, যখে োরা ফরাসী প্রেবসপ্টডন্টপ্টক বেপ্টয় কাটুযে োপ্টপ েখে 
প্রসখাপ্টে নহনর্ শুরু হপ্টয় যায়। প্রকে? এর অেয এই প্রয, োরা বেপ্টজরাও বিশ্বাস কপ্টর প্রয এবট উত্তম নেবেকো েয়, 
বকন্তু োপ্টদর বেপ্টজপ্টদর জেয এিাং অপ্টেযর জেয নেবেকোর মােদ  বভন্ন।” 

 


