
 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 
২২ নভেম্বর ২০২২ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োরু্ুয়াি সাক্ষাভের প্রসৌোগ্য িাে 
করভিা সুইজারিযাভের আনসার 

 

“বিিাফে রাজেভে পবরণে হভি না”– হযরে বমযাু মসরূর আহমদ (আই.) 

১৩ নভেম্বর ২০২২, মজবিস আনসারুল্লাহ্ (র্বল্লভ ার্ধ্ু আহমদীয়া মুসবিম পুরুষভদর অঙ্গ-সংগ্ঠন) সুইজারিযাভের 
সদসযিৃভের সাভে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম িিীফােুি মসীহ্ হযরে বমযুা মসরূর 
আহমদ (আই.) এক োরু্ুয়াি অনিাইন সোয় বমবিে হন। 

হুযূর আকদাস বিিভফাভডুর ইসিামািাভদ এমবিএ ইন্টারনযা নাি সু্টবডও প্রেভক এ সোর সোপবেত্ব কভরন, আর 
আনসারুল্লাহ্ সদসযিৃে সুইজারিযাভের উইভগ্াবিভঙ্গন-এ অিবিে নূর মসবজদ প্রেভক সোয় সংযুক্ত হন। 

পবিত্র কুরআন বেিাওয়াে বদভয় শুরু হওয়া বকছু আনুষ্ঠাবনকোর পর মজবিস আনসারুল্লাহ্ র সদসযগ্ণ হুযূর আকদাসভক 
োভদর ধমুবিশ্বাস এিং সমসামবয়ক বিষয়ািিী সম্পভকু বিবেন্ন েশ্ন করার সুভযাগ্ িাে কভরন। 

অং গ্রহণকারীভদর একজন উভল্লি কভরন প্রয, আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে দ্রুে বিস্তার িাে করভছ এিং বেবন হুযূর 
আকদাসভক বজজ্ঞাসা কভরন প্রকান প্রদ বি সিুেেম আহমদী মুসবিম প্রদ  হভি এিং কীোভি প্রসই প্রদ বি  াবসে হভি। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“এবি প্রিাদা ো’িার অনুগ্রহ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে বিশ্বজুভ়ে বিস্তার িাে করভছ। প্রিাদা ো’িাই োভিা জাভনন 
প্রকান প্রদ  সিেুেম েবেশ্রুে মসীহ্  (আ.)-ভক গ্রহণ করভি। যবদ প্রসবি প্রকান কু্ষদ্র প্রদ ও হয়, আমরা বনশ্চয় আকাঙ্ক্ষা 
কবর প্রয, প্রকাভনা প্রদভ র সংিযাগ্বরষ্ঠ মানুষ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে প্রযাগ্দান করুক। আল্লাহ্  ো’িা আমাভদর 
মুিাবল্লগ্ভদরভক (ধমেুর্ারক) এিং ঐ সকি মানুষভক, যারা আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের িাণীভক বিশ্বজুভ়ে মানুভষর 
কাভছ প্রপৌঁভছ বদভেন, োভদরভক  াবিপূণ ুপয়গ্াম ছব়েভয় প্রদওয়ার প্রেৌবফক দান করুন এিং মানুভষর হৃদয়ভক এর 
সভেযর েবে উভমার্ন করুন প্রযন োরা েবেশ্রুে মসীহ্  (আ.)-ভক গ্রহণ কভরন এিং ইসিাম গ্রহণ কভর মহানিী হযরে 



 

মুহাম্মদ (সা.)-এর পোকােভি সমভিে হন। আবম সবেযই জাবন না প্রসবি প্রকান প্রদ  হভি এিং ো কিন সংঘবিে 
হভি। প্রকিি আল্লাহ্ ই অদৃ য সম্পভক ুজ্ঞান রাভিন।”  

প্রসই প্রদ  কীোভি  াবসে হভি প্রসই েভশ্নর উত্তর বদভে বগ্ভয়, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“োভদর  াসনিযিিা পূভিরু নযায় র্িমান োকভি। বিিাফে একবি রাজেভে পবরণে হভি না এিং এবি বিিাফভে 
রাভ দার যুভগ্র নযায় একবি  াসনিযিিা পবরর্ািনা করভি না। বিিাফে পৃেক োকভি এিং ধমবুনরভপক্ষ  াসনিযিিা 
স্বাধীনোভি পবরর্াবিে হভি। পবিত্র কুরআনও এবদভকই ই ারা কভর। পবিত্র কুরআভনর সূরা হুজুরাভে আল্লাহ্  ো’িা 
িভিন প্রয, যিন দুইবি মুসবিম পক্ষ এভক অপভরর সাভে সংঘাভে বিি হয় েিন প্রোমাভদর উবর্ে োভদর মভধয 
নযায়বির্াভরর সাভে  াবি েবেষ্ঠা করা এিং োরপর প্রসই দুই সরকার যাভদর মভধয  াবি েবেষ্ঠা হভিা, োভদর প্রকান 
েকার েবেভ াধপরায়ণো িা অবির্াভরর আশ্রয় প্রনওয়া উবর্ে হভি না। সুেরাং, এর অে ুএই প্রয, অসংিয মুসবিম 
সরকার বিদযমান োকভি এিং েভেযভকই োভদর বনজ বনজ বিষয়াবদ প্রদিাভ ানা করভি। যিন এমন িযিিাপনার েশ্ন 
আসভি যা ইসিাভমর সাভে সম্পকু রাভি এিং প্রযিাভন ইসিামী বসদ্ধাভির েভয়াজন োভক এিং [বিিাফভের েবে] 
আনুগ্ভেযর েশ্ন োভক, অেিা ধম ুএিং আধযাবিকো সংক্রাি বিষয়াবদভে, ঐ সকি প্রদ  সমকািীন িিীফার কাভছ 
পরাম ু এিং বসদ্ধাি গ্রহণ করভি।” 

আভরকজন েশ্নকারী হুযূর আকদাসভক বজজ্ঞাসা কভরন, রাব য়া এিং ইউভক্রভনর মভধয যুদ্ধ কীোভি অনযানয প্রদভ  
ছব়েভয় প়েভি এিং একবি বিশ্বযুভদ্ধর পভর আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের িাণী কীোভি বিস্তার িাে করভি, এ সম্পভক ু
োাঁর দৃবিেবঙ্গ কী?  

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তর বদভে বগ্ভয় িভিন: 

“িেমুাভন আমরা যা প্রদিবছ ো একবি যুভদ্ধর সূর্না। রাব য়া একবি  হর প্রছভ়ে বদভয়ভছ িভি এবি মভন করা েুি হভি 
প্রয, রাব য়া পরােূে হভয়ভছ। এমনবক ইউভক্রনও এমন ধারণা করা প্রেভক আমাভদরভক সেকু কভরভছ এিং িভিভছ প্রয, 
এবি প্রকিি সামবয়ক একবি বিষয়। এবি এমনবক রাব য়ার পক্ষ প্রেভক একবি প্রকৌ িগ্ে র্ািও হভে পাভর। সুেরাং, 
এমন মভন করা প্রয, রাব য়া অনযানয জায়গ্া প্রেভকও সসনয েেযাহার করভি, এমনবি িুবদ্ধমাভনর কাজ হভি না। এই যুদ্ধ 
ছব়েভয় প়েভছ এিং ব্লকসমূহ গ্বঠে হভি – িরং ইবেমভধযই গ্বঠে হভে; ইরান এিং রাব য়া োভদর বমত্রোভক  বক্ত ািী 
করভছ, র্ীন এিং রাব য়াও োভদর সম্পকভুক প্রজারদার করভছ। সুেরাং, ব্লকসমূহ গ্বঠে হভে। দবক্ষণ প্রকাবরয়া এিং 
উত্তর প্রকাবরয়ার সমসযাও েজ্ববিে হভয়ভছ এিং অনুরূপোভি, োইওয়ান বনভয় িানাভপাভ়েনও িৃবদ্ধ পাভে। বিশ্বজুভ়ে 
প্রযোভি পবরবিবে পবরিবেেু হভে, ো ক্রম  আভরা প্রিব  বিপদজনক হভয় উঠভছ। সুেরাং, এ কো িিা প্রয, একবি 



 

 হর প্রেভক সসনয েেযাহার করা হভয়ভছ আর োই পবরবিবের উন্নবে হভে এিং যুদ্ধ প্র ষ হভয় প্রযভে পাভর এিং 
মানুভষর শুেিুবদ্ধর উদয় হভে পাভর, এমনবি সবঠক নয়। বিদযমান পবরবিবেভে এবি দৃ যমান হভে প্রয, এই যুদ্ধ ছব়েভয় 
প়েভি আর প্রকিি আল্লাহ্ ই োভিা জাভনন এই েবক্রয়ায় কে িছর িাগ্ভি।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িভিন: 

“যিন আমরা ইভোমভধয সংঘবিে দুবি বিশ্বযুভদ্ধর বদভক োকাই, েিন প্রদবি প্রয, এমনবি হয়বন প্রয, সংঘাভের েেম 
বদন প্রেভকই বিশ্বযুভদ্ধর সূর্না হভয়ভছ। োেবমকোভি বকছু ব্লক গ্বঠে হভয়ভছ এিং োরপর যুদ্ধ র্িমান োকা অিিায় 
প্রসগুভিা রূপািবরে হভয়ভছ। জামাুবন এিং রাব য়া এক অিিায় বছি এিং পরিেীুভে বিেীয় বিশ্বযুভদ্ধর সময় ো 
পবরিবেেু হয়। সুেরাং, এর অনুরূপ পবরবিবে আিাভরা ঘিভে পাভর। আবম িারিার সেক ুকভর আসবছ এিং যবদ 
োরা সেক ুনা হয় এিং প্রিাদার বদভক েেযািেনু না কভর এিং মানুষ যবদ োভদর সবম্বৎ বফভর না পায় োহভি 
পবরবিবের অিনবে হভে োকভি। আল্লাহ্  ো’িা পবিত্র কুরআন উভল্লি কভরভছন প্রয, সেকুিাণীমুিক েবিষযিাণীসমূহ 
এ়োভনা সম্ভি যবদ মানুষ ডাভক সা়ো প্রদয়। যবদ মানুষ োভদর পে পবরিেনু কভর, আর প্রিাদার বদভক েেযািেনু কভর 
োভদর প্রমধাভক সবঠকোভি কাভজ িাবগ্ভয় মানিভসিায় বনভয়াবজে হয় এিং আল্লাহ্  ো’িার আভদ -বনভষধ অনুসরণ 
কভর, েভি োরা বনভজভদরভক রক্ষা করভে পারভি। েিন বনবশ্চেোভি োভদর এমন এক অনুেূবে সৃবি হভি প্রয, এ 
কারভণই োভদরভক রক্ষা করা হভয়ভছ। ইউনুস (আ.)-এর জাবেভক একারভণই রক্ষা করা হভয়বছি প্রয, োরা অনুেি 
হভয় আকুবে-বমনবে সহকাভর ক্রেন কভরবছি।”  

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িভিন: 

“সুেরাং, এবি আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের দাবয়ত্ব হভি প্রয, আমরা প্রযন ইসিাভমর েকৃে  াবিপূণ ুিাণী ের্াভর 
আমাভদর েয়াসভক প্রজারদার কবর। আমাভদর মানুষভক িিা উবর্ে প্রয, ক্ষমা র্াওয়ার কারভণ োভদরভক বিপদ প্রেভক 
রক্ষা করা হভয়ভছ, আর এর মাধযভম োরা োভদর দাবয়ত্বসমূভহর একবি, অোুৎ, ক্ষমা র্াওয়ার দাবয়ত্ব পূণ ুকভরভছ। বকন্তু, 
যবদ োরা সবেয সবেযই বনভজভদরভক দীঘ ুপ্রময়াভদ রক্ষা করভে র্ান, েভি োভদরভক যুগ্-ইমাভমর বদভক ধাবিে হভে 
হভি এিং মহানিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-ভক গ্রহণ কভর প্রিাদা ো’িার সাভে একবি জীিি সম্পকু গ্ভ়ে েুিভে হভি, 
আর প্রসবিই োভদরভক েকৃে মুবক্ত দান করভি। অনযোয়, োরা িারংিার বনভজভদরভক এই একই পবরবিবের মভধয 
পাভি এিং বি ৃঙ্খিা ও যুদ্ধ র্িভেই োকভি। সুেরাং, প্রসবি হভি ইসিাভমর িাণী ের্াভরর সময়। নেুিা মভন হভে 
প্রয, োরা যবদ সংভ াবধে না হয় েভি এই িেমুান যুদ্ধ ছব়েভয় প়েভি। প্রসবি এক িছভরর মভধয ঘিভি নাবক কভয়ক 
িছভর, ো প্রকিি আল্লাহ্ ই োি জাভনন।” 

একজন অং গ্রহণকারী হুযূর আকদাসভক েশ্ন কভরন আহমদী মুসিমানভদরভক বিশ্বজনীন মহামারীর পূভিুর নযায় 
কীোভি আিার সমভিে করা সম্ভি। 

হুযূর আকদাস এ বিষয়বি েুভি ধভরন প্রয, ইভোমভধযই আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের প্রি  কভয়কবি ি়ে ি়ে অনুষ্ঠান 
আভয়াবজে হভয়ভছ প্রযিাভন ি়ে সংিযায় মানুষ সমভিে হভয়ভছ, আর োই মানুভষর উপিবি করা উবর্ে প্রয, োভদর 
পুনরায় মসবজদসমূভহ সমভিে হওয়ার জনয আসা শুরু করা উবর্ে। হুযূর আকদাস জিসা সািানা যুক্তরাজয এিং োাঁর 
বনভজর সাম্প্রবেক আভমবরকা সফভরর উদাহরণ প্রপ  কভরন; প্রযিাভন, যোযে প্রকাবেড বিবধমািা েবেপািন কভরও 
মানুষজন ি়ে সংিযায় সমভিে হভয়ভছন। বেবন আর উভল্লি কভরন প্রয, বিশ্বজুভ়ে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিবেন্ন 
 ািার জনয োভদর কমুসূবর্ ও অনুষ্ঠানাবদ আভয়াজভনর প্রক্ষভত্র এগুভিাভক দৃিাি বহভসভি সামভন প্ররভি কাজ করা উবর্ে। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“মজবিস আনসারুল্লাহ্ র দাবয়ত্ব োভদর পবরিারগুভিাভক অিবহে করা প্রয, োভদর এিন মসবজভদ যাওয়া উবর্ে। 
মজবিস প্রিাদ্দামুি আহমদীয়া এিং িাজনা ইমাইল্লাহ্ রও এবি দাবয়ত্ব। সুেরাং, যবদ আনসারুল্লাহ্  সদসযগ্ণ, যারা 



 

পবরিাভর প্রজযষ্ঠিানীয়, োভদর পবরিারগুভিাভক িভি এিং বনভজরাও মসবজভদ যায় েভি পবরবিবের উন্নবে হভি। প্র ষ 
পযিু এবি বনেরু কভর আপনারা কেিুকু েয়াস র্ািাভিন োর ওপর।” 

একজন অং গ্রহণকারী উভল্লি কভরন প্রয, বকছু মানুষ রভয়ভছন যারা আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিষভয় আগ্রহ েকা  
কভরন, বকন্তু, এভে প্রযাগ্দান কভরন না। আর োই, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে আভরা প্রিব  মানুষভক প্রযাগ্দান করাভনার 
জনয োভদরভক কীোভি উিুদ্ধ করা উবর্ে। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“আল্লাহ্  ো’িা প্রকাোও আপনাভক িভিন বন প্রয, যিনই আপবন কাভরা বনকি ধম ু ের্ার করভিন েিনই োরা 
বনবশ্চেোভি আপনার ের্াবরে ধম-ুবিশ্বাস গ্রহণ করভিন। আল্লাহ্  ো’িা মহানিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-ভক আভদ  
বদভয়ভছন প্রয, ‘প্রোমার কাভছ যা অিেীণ ুহভয়ভছ, ো মানুভষর কাভছ ের্ার কভরা।’ সুেরাং, বেবন আভদ  বদভয়ভছন 
আমরা প্রযন িাণী প্রপৌঁভছ বদই। আল্লাহ্  ো’িা িভিভছন প্রয, আপনার দাবয়ত্ব মানুষভক পে েদ নু করা নয়, আপনার 
দাবয়ত্ব প্রকিি পয়গ্াম প্রপৌঁভছ প্রদওয়া, আর এরপর মানুভষর সবঠক পে িাে করািা আল্লাহ্ র হাভে। সুেরাং, আপনার 
উবর্ে ব ক্ষা প্রপৌঁভছ প্রদওয়া এিং প্রদায়া করা। প্রয আভিভগ্র সাভে আপনারা এই িাণীর ের্ার কভরন, িা ধমীুয় সাবহেয 
বিেরণ কভরন, িা মানুভষর সভঙ্গ কো িভিন; প্রসই একই আভিভগ্র সাভে আপনাভদর ঐ সকি মানুভষর জনয প্রদায়া 
করা উবর্ে যাভদর সাভে আপনারা প্রযাগ্াভযাগ্ িাপন কভর োভকন। যবদ আপনারা একই আভিভগ্র সাভে প্রদায়ায় রে 
এিং আল্লাহ্  ো’িার সামভন বসজদািনে োভকন এিং নফি নামাজ আদায় করভে োভকন োহভি আল্লাহ্  ো’িা 
আপনাভদর েয়াসভক আব সমবিে কভর বদভিন।” 

মজবিস আনসারুল্লাহর একজন সদসয হুযূর আকদাভসর বনকি জানভে র্ান, পবরভি  রক্ষা এিং সিবশ্বক উষ্ণায়ন হ্রাভসর 
জনয োরা কী করভে পাভরন। 

হুযূর আকদাস উভল্লি কভরন প্রয, বেবন ইভোমভধযই আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের ব শু ও নারীভদর অঙ্গ-সংগ্ঠনগুভিার 
কাভছ বিষয়বি েুভি ধভরভছন প্রয, োভদর আরও প্রিব  গ্াছ িাগ্াভনা উবর্ে এিং প্রছাি প্রছাি যাত্রার জনয গ্াব়ে িযিহার 
করা উবর্ে নয় এিং োভদর হাাঁিা এিং সাইভকি র্ািাভনার অেযাস গ্ভ়ে প্রোিা উবর্ে। 

সরকারসমূহ প্রয েূবমকা রািভে পাভর োর সম্পভকু আরও িিভে বগ্ভয়, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“এবি সরকাভরর কাজ প্রয, োরা িৃক্ষভরাপণ কমুসূবর্র আভয়াজন করভি এিং োভদর ব ল্প-কারিানাসমূহ এমনোভি 
পবরর্ািনা করভি যাভে কািনু বনিঃসরণ হ্রাস পায়। র্ীন এিন িিভছ প্রয, ইউভরাপ এিং আভমবরকা গ্ে পঞ্চা  িা ষাি 
িছর ধভর জীিাশ্ম জ্বািাবন িযিহার কভর অেনুনবেকোভি িােিান হভয়ভছ। সুেরাং, র্ীন েেভম োভদর সমান অিিায় 



 

আসভি এিং এরপর োরা কািনু বনিঃসরভণর বিষভয় িযিিা গ্রহণ করভি। সুেরাং, এোভি েভেযভকই বনভজর স্বােু বনভয় 
িযস্ত।” 

হুযূর আকদাস িভিন প্রয, জিিায়ু পবরিেুভনর বিষয়বির রাজনীবেকীকরণ করা হভয়ভছ। আর বেবন এই উদাহরণ 
উপিাপন কভরন প্রয, কীোভি পাবকস্তান পাশ্চােযজগ্ে ও ইউভরাপভক প্রদাষাভরাপ কভর জিিায়ু পবরিেুভনর জনয যা 
প্রসই প্রদ বিভে োরী িনযার কারণ হভয়ভছ। অের্, হুযূর আকদাস িভিন প্রয, পাবকস্তান বনভজই বনভজর িনাঞ্চি প্রকভি 
বনবশ্চে কভরভছ, আর োই োভদরও এর দায় বনভে হভি।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“এক েকাভরর স্বােপুরো এিাভন প্র ক়ে প্রগ্ভ়ে িভসভছ। প্রযিাভন ব ভল্পান্নয়ন সংঘবিে হভে, উদাহরণস্বরূপ োরেিভষ,ু 
প্রসিাভন োরে িিভছ প্রয, োরা প্রকন কািনু বনিঃসরণ হ্রাস করভি, আর র্ীনও এ রকম কো িিভছ এিং অনযানয 
প্রদ গুভিাও, প্রযগুভিা উন্নয়ভনর পভে এবগ্ভয় র্ভিভছ, োরাও এ রকম কো িিভছ। প্রযভহেু পাশ্চােয জগ্ে উন্নে হভয় 
একবি প্রশ্রয় অিিাভন প্রপৌঁভছ প্রগ্ভছ, োই এিন োরা অনযভদরভক িিভছ োভদর কািনু বনিঃসরণ হ্রাস করার জনয; অের্ 
োরা বনভজরাও কািনু বনিঃসরণ হ্রাস করার প্রকান প্রনবেিার্ক বদক প্রমাকাভিিা করভে অস্বীকার করভছ। োরা র্ায় 
বনভজরা উন্নে প্রেভক প্রযভে … সুেরাং, পুভরা বিষয়বির ি়ে গ্েীর রাজনীবেকীকরণ সংঘবিে হভয়ভছ।” 

হুযূর আকদাস আরও প্রজার প্রদন প্রয, যুদ্ধসমূহ পবরভিভ র ওপর প্রনবেিার্ক েোি রািভছ এিং সিবশ্বক উষ্ণায়ভন 
েূবমকা রািভছ। 

 

 

 


