
 
 

েপৰ্স িবজ্ঞিপ্ত 
২৫ েফবৰ্ুয়াির ২০২২ 

রািশয়া-ইউেকৰ্ন যুদ্ধ এক িবশব্জনীন সংঘােত পিরণত হেত পাের – সতকর্বাণী উচ্চারণ 
করেলন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান 

 

“আল্লাহ্  তা’লা মানবতােক উদূ্ভত যুেদ্ধর পিরিস্থিত েথেক রক্ষা করুন েকননা যিদ পিরিস্থিতর অবনিত হয় তাহেল এর 

ভয়াবহ পিরণাম এমন হেব যার কল্পনাও মানবজািতর পেক্ষ করা সম্ভব নয়।” 

– হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) 

রািশয়া-ইউেকৰ্ন সংকট সম্পেকর্ িবেশব্র েনতৃবৃন্দ এবং সরকারসমূেহর উেদ্দেশয্ এক গুরুগম্ভীর সতকর্বাণী উচ্চারণ 

করেলন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্  হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)। 
পিরিস্থিত িবেস্ফািরত হেয় সকল পৰ্কার িনয়ন্তৰ্েণর বাইের যাওয়ার পূেবর্ই এর রাশ েটেন ধরার জনয্ িবশব্ েনতােদর 

সবর্াত্মক পৰ্য়ােসর জনয্ আহব্ান জানান হুযূর আকদাস।  

২৫ েফবৰ্ুয়াির ২০২২ যুক্তরােজয্র িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ অবিস্থত েমাবারক মসিজেদ তাঁর জুমুআর খুতবা 

পৰ্দানকােল হুযূর আকদাস এমন মন্তবয্ কেরন। 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন: 

“বতর্মান িবশব্ পিরিস্থিত অতয্ন্ত নাজুক হেয় পেড়েছ এবং একিট বাস্তবসম্মত আশঙ্কা রেয়েছ েয, (রািশয়া ও 

ইউেকৰ্েনর মেধয্) চলমান সংকট িবেস্ফািরত হেয় আেরা বহুদূর ছিড়েয় পড়েত পাের। িনিশ্চতভােব, এই পিরিস্থিত 

েকবল একিট েদেশর মেধয্ সীমাবদ্ধ নয়, বরং, সংঘােতর কৰ্মাগত অবনিত হেত থাকেল অেনক েদশ এর মেধয্ 



 

জিড়েয় পড়েব। এর পৰ্ভাব হেব িবধব্ংসী এবং এর ভীিতপৰ্দ পিরণাম দীঘর্িদন পৰ্কাশ েপেত থাকেব, আর অনাগত 

পৰ্জেন্মর ওপরও পৰ্ভাব িবস্তার করেব। সুতরাং, আিম েদায়া কির েযন আল্লাহ্  মানবজািতেক েখাদা তা’লােক েচনার 

সুেযাগ দান কেরন এবং তারা েযন েকবলমাতৰ্ তােদর িনেজেদর পািথর্ব সব্াথর্ পূরেণর জনয্ িনরীহ মানুেষর পৰ্াণ িনেয় 

িছিনিমিন েখলা বন্ধ কের।” 

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন: 

“আহমদী মুসলমান িহেসেব, আমরা েকবল েদায়া করেত পাির এবং মানব জািতেক পথ পৰ্দশর্েনর েচষ্টা করেত পাির 

আর আমরা সবর্দা এমনিট কের এেসিছ এবং িচরকাল এমনিট করেত থাকেবা। িনিশ্চতভােব, এই সমেয়, আহমদী 

মুসলমানেদর িবেশব্র শািন্তর জনয্ অতয্ন্ত বয্াকুল িচেত্ত েদায়া করা উিচত। আল্লাহ্  তা’লা মানবতােক উদূ্ভত যুেদ্ধর 

পিরিস্থিত েথেক রক্ষা করুন েকননা যিদ পিরিস্থিতর অবনিত হয় তাহেল এর ভয়াবহ পিরণাম এমন হেব যার 

কল্পনাও মানবজািতর পেক্ষ করা সম্ভব নয়। আমরা েকবল েদায়া করেত পাির েযন, আল্লাহ্  তা’লা মানবজািতেক রক্ষা 

কেরন।” 

 


