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পূব-র্ কথন

15i eিpল 2008, হযরত আিমrল েমােমনীন খিলফাতুল মসীh আl-খােমস (আi:) িব বয্াপী
আhমদীেদর িখলাফত শতবষর্ জুিবলী uদযাপন uপলেkয্ পি ম আি কায় িতন সpােহর সফের aবতীণর্
হন। ei ঐিতহািসক সফের hযূর ঘানা, নাiেজিরয়া, eবং েবিনন পির মণ কেরন। ei পূ্েরা সফের
hযূেরর সফর স ী িছেলন হযরত েবগম সােহবা। eছাড়াo িনেnাk বয্িkবগর্ hযূেরর সফরস ী হoয়ার
েসৗভাগয্ লাভ কেরন:
মূ্িনর আহমদ জােভদ - বয্িkগত সিচব
আbুল মিজদ তািহর - aিতিরk oয়ািকলুত তবিশর
বিশর আহমদ - সহকাির বয্িkগত সিচব
েমাহাmদ আহমদ নািসর - সহকাির iনচাজর্, িবেশষ pিতরkা
নািসর আহমদ সাঈদ - িবেশষ pিতরkা
মাহমুদ আহমদ - িবেশষ pিতরkা
নািসর uিdন hমায়ুন - িবেশষ pিতরkা
আিবদ oয়াহীদ আহমদ খান - েpস সিচব
িমযর্া হািফয আহমদ - যুkরােজয্র আমীর সােহেবর কাযর্ালয় pিতিনিধ
মুনীর oেদh - eমিটe inারনয্াশনাল
খািলদ কারামাত - eমিটe inারনয্াশনাল
মাসrর আহমদ - eমিটe inারনয্াশনাল
েমাহাmদ আফজাল েকােরশী - eমিটe inারনয্াশনাল
েমাহাmদ আবdlাহ
েচৗধুরী নাসীম আহমদ
e ছাড়াo নাiেজিরয়া eবং েবিনন সফরকােল কিলম আহমদ ভাি ei কােফলার সেথ িছেলন, িযিন
Alislam.org eর pিতিনিধt করিছেলন।
পুেরা সফরকােল সকল aনু ােন hযূর (আ:)-eর aংশgহেনর iংেরজী pিতেবদন িলখা হয়। ei
uপsাপনায় েসiসকল pিতেবদন anভূk
র্ যা hযূেরর সফেরর r েথেক 6i েম 2008 লnেন িনরাপদ
pতয্াবতর্ন পযর্n psত হেয়িছল।
আিবদ খান
েpস সিচব
জামাত আhমদীয়া
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ঘানার হাজােরা মানুষ হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:)-েক sাগত জানােলন
হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ, খিলফাতুল মসীh আl-খােমস (আi:) আজ রাত 8.05 –e ঘানায় েপৗেছঁন।
ঘানার আমীর জামাত েমৗলভী আbুল oয়াহাব আদম, আলহাজ মািলক আল হাসান iয়াকূব, পালর্ােমেnর িdতীয়
িডপুিট sীকার eবং ভাiস েpিসেডn, আি কান পালর্ােমn eবং তািহর মাহমুদ, িডপুিট sরা মntী hযূরেক
aভয্থর্না jাপন কেরন। eছাড়া হাজােরা sানীয় আhমদী েসখােন uপিsত িছেলন, যারা তােদর আধয্ািtক
েনতােক sাগত জানােত eেসিছেলন। েসখােন uপিsত সকেলর খুশীর ফlgধারা নারার (খুশীর iসলামী ে াগান)
িনেত eবং ঝাnা েহলােনার মাধয্েম pকাশ পািcল যা ভালবাসার eক aফুরn বিহঃpকাশ িছল।
যথাশী ঘানার সংবাদ মাধয্েমর সদসয্েদর eকিট সংবাদ সেmলন আhান করা হয়, েযখােন hযূর ঘানার
জনগনেক তঁার শূেভcা jাপন কেরন eবং বেলন েয, যিদo বলা হেয় থােক েয তঁার 2004-eর সফর িছল
ঘেরেফরার সফর িকnt িতিন aনুভব কেরন েয eিটo আর eকিট ঘের েফরারi সফর।
hযূর uেlখ কেরন িকভােব ei বৎসরিট িখলাফেতর আধয্ািtক শৃংখেলর ধারাবািহকতায় শতবষর্ জুিবলীর
বৎসর, েযi শৃংখল আhমদীয়া জামােতর pিত াতা, হযরত িমযর্া েগালাম আহমদ কাদীয়ানী (আ:)-eর
িতেরাধােনর মাধয্েম 1908iং সােল r হেয়িছল।
েসজনয্ ei বৎসরিট িছল িব বয্াপী বসবাসরত আhমদীেদর জনয্ aতয্n grtপূণর্ eকিট বৎসর।
hযূর বেলন, িতিন মেন কেরন eিট আlাh তা’লার পিরকlনা েয, শতবািষর্কী জুিবলীর pথম েয সেmলেন িতিন
েযাগদান করেছন তা ঘানায় aনুি ত হেc, েযখােন িতিন কেয়ক বৎসর যাবত aবsান করিছেলন।
aনয্ eকিট pে র জবােব hযূর তঁার hদয় িনঃসৃত িব াস বয্k কের বেলন েয, আlাh চােহত iসলােমর
ভােলাবাসা eবং সিহ ুতাপূণর্ মহান িশkা সারা িবে র সকল ধমর্াবলmীেদর hদয় o মনেক জয় করেব।
aবেশেষ, hযূর ঘানার েলাকজনেদর শািnপূনর্ সহবsােনর pশংসা কেরন eবং আশাpকাশ কেরন েয, ei
শািnপূণর্ েচতনা সবর্দা বাড়েতi থাকেব eবং েযন তার ফলrিতেত ঘানাবাসীেদর utেরাtর unিত o agগিত
সািধত হয়।
মসিজেদর pা েন eেস uপিsত হেল hযূরেক eকদল তrণ আhমদী sাগত জানায়, hযূর তােদর মধয্ িদেয়
aিতkম করার সময় তারা নারা িদেয় তঁােক aভয্থর্না জানায়। আhমদীয়ােতর সতয্তার েয নারা িন হাজােরা
কেn pিত িনত হিcল তা তােদর আধয্ািtক েনতােক দশর্েনর আনেn েযন uপেছ পড়িছল। কারােত o কুিs
pদশর্নীর পূেবর্ আেবগাআplত জনসমুd েথেক বয়ােতর শbgেলা পুনরাবৃt হিcল।
hযূেরর ঘানা pতয্াগমেনর দৃেশয্ তােদর সবার hদেয় ভাsর sৃিত হেয় থাকেব যারা তার pতয্kদশর্ী। uপেছপরা
ভালবাসা o পিরপূণর্ িব sতা eবং েখলাফেতর েনযােমর pিত পূণর্ আনুগতয্ সবার লkয্নীয় িবষয় িছল। ঘানায়
pতয্াগমেন hযূর (আi:) েক aতয্n uৎফুিlত মেন হিcল। েযমনিট িতিন েদখিছেলন েয aেনক আhমদী তঁােক
িমশন হাuেসর বারাnা েথেক sাগত জানােc, তঁার মিহমািnত মুখমnল আনেnর মুচিক হািসেত পিরপূণর্ হেয়
িগেয়িছল, আলহামdিলlাহ।
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েpিসেডn কূফo
ু্ র হযরত িমযর্া মসrর আহমদেক ঘানায় sাগত জানােলন
16i eিpল 2008 হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মসrর আহমদ (আi:) মহামানয্ ঘানার
েpিসেডn জনাব জন য়ােগয্iকুম কূফo
ু র সােথ আkার ‘oেসা pাসােদ’ সাkাত কেরন।
di েনতা িবিবধ িবষয়ািদর uপর আেলাচনা কেরন, যার মােঝ ঘানার িশkা eবং কৃিষবয্বsা pাধানয্ পায়।
uপরnt, মহামানয্ েpিসেডn ঘানায় আhমদীয়া জামােতর aননয্ সাধারন কলয্াণী ভূিমকার িবষয়িট uেlখ
কেরন।
ঘানা িকভােব আlাh তা’লার আিশেস সবর্েkেt unিত কের চেলেছ সাkাত কােল েpিসেডn কূফo
ু র তা uেlখ
কেরন। েpিসেডn sীকার কেরন েয, ei unিত hযূেরর েদায়াসমূেহরর সরাসির ফল। eকিট uদাহরণ েটেন
েpিসেডn কূফo
ু র sরণ করান িকভােব hযূর 2004 সােল তঁােদর সাkােত সময় ঘানায় েতল সmদ পাoয়ার
িবষেয় তঁার েদায়া o দৃঢ় িব ােসর কথা বয্k কেরিছেলন। েpিসেডn কূফo
ু র বেলন েয, েসi েদায়া গৃহীত
হেয়েছ, কারন 2007 সােল aতয্n unত মােনর েতল eেদেশ পাoয়া েগেছ। ei খবর েন hযূর মnবয্ কেরন
েয, িতিন আশাবাদী ঘানা ei েতল সmেদর সdয্বহােরর মাধয্েম তার unিত aবয্াহত রাখেত সkম হেব eবং
তা েযন তার জনগেনর জনয্ কলয্ােণর কারণ হয়।
েpিসেডn কূফু্oর মmবয্ কেরন েয, জামাত আhমদীয়া ঘানা, েসেদেশর aবয্াহত unয়েন বয্াপক ভূিমকা েরেখ
চেলেছ। িতিন বেলন েয, জামােতর সিmিলত pেচ া ছাড়াo বয্ািkগত পযর্ােয় জামাত বh eমন aননয্
বয্িkেtর সৃি কেরেছ যারা ঘানার সকল েkেt aবদান রাখেছন। e িবষেয়র সূ্tধের েpিসেডn বেলন েয,
সmpিত সরকার জামাতেক িকছু sুল-বাস pদান কেরেছ িকnt িতিন বেলন eটা েকান িবেশষ খািতর নয় বরং eটা
জামােতর pাপয্ aিধকার কারণ ঘানায় মানবতার েসবার জামােতর eক দীঘর্ iিতহাস রেয়েছ।
েpিসেডn বেলন তঁার শত বয্sতা সেto িতিন 17i eিpল 2008 িখলাফত শতবষর্ জুিবলী জলসার uেdাধনী
aিধেবশেন েযাগদান করেবন। সাkাৎ সমাp হoয়ার পূেবর্ hযূর বেলন েয, তঁার 2004 eর সফেরর পর েথেক
e পযর্n ঘানা বয্াপক unিত কেরেছ eবং িতিন আশা কেরন ei unয়ন aবয্াহত থাকেব।
hযুর েpিসেডnেক িখলাফত শতবািষর্কী জুিবলী খিচত eকিট uপেঢৗকন pদান কেরন eবং eর মাধয্েম
সাkােতর পবর্িট সমাp হয়। েpিসেডn uপেঢৗকনিটর যথাথর্ pশংসা কেরন eবং বেলন িতিন eিট সােথ কের
আপন ঘের িনেয় যােবন।
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‘দৃশয্পট কখনo ভুলবার নয়’ িখলাফত শতবািষর্কী জুিবলী জলসা
পিরদশর্ন
হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:)-eর আেবগ আplত জনতার মােঝ জলসা সালানা
sল পিরদশর্ন
হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ আhমদীয়া মুসিলম জামাত ঘানার
aনু ীতবয্ জলসা সালানার িনধর্ািরত sান পিরদশর্ন কেরন। ei 400 eকর িবsৃত জায়গািট জামােতর িনজs
সmিt, যা আkা েথেক 60 িক.িম দূ্ের aবিsত। hযুর জায়গািটর নামকরন কেরন ‘বাগ-e-আহমদ’
(আহমেদর বাগান)।
ঘানা জামােতর আমীর েমৗলভী আbুল oয়াহাব আদম hযুেরর সহচর হেয় পােয় েহঁেট eবং গািড়েত চেড় sানিট
ঘুের েদখান। েসখােন aবিsত eকিট খামার পিরদশর্ন েশেষ hযুরেক েসi sােন িনেয় যাoয়া হয়, যা aিতিথেদর
aবsােনর জনয্ বরাd িছল। শত শত আhমদী পুrষ o মিহলা তঁােদর আধয্ািtক েনতার আকিsক দশর্েনর
আনেn uৎফুিlত হেয় নারা িনেত তঁােক aিভনnন জানায়। েলাকজন আশপােশ েদাড়ািcল যােত কের
তােদর িpয় েনতােক eক নজর েদখার সুেযাগ হেয় যায়। aেনক aিতিথর েচাখ েথেক ar ঝরেত থােক ei
েভেব েয খলীফা তােদর মােঝ িবরাজ করেছন। hযূর েযেত েযেত ভােলাবাসার সােথ হাত েনেড় সবাiেক sাগত
জানান eবং eকi সমেয় তঁােক জলসার বয্বsাপনা সmেকর্ সংিkp িববরণ েদoয়া হিcল।
আhমদীয়া জামােতর েpস সিচব আিবদ খান বেলন:
“আজ সকােল েযi দৃশয্ আমরা েদেখিছ তা কখনo ভুেল যাবার নয়। হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:)eর আগমেন আhমদীেদর hদয় েথেক েয ভালবাসা uৎসািরত হেয়েছ তা আরo eকবার আhমদীেদর
েখলাফেতর েনযােমর pিত ঘিন তা o eকিন তােক pিতভাত কেরেছ”।
“আি কার, িবেশষ কের ঘানার েলাক, েলাকজন সবেচেয় েসৗভাগয্শালী েয, আজেকর ei িদনিট ei
িবেশষ বৎসেরর pথম জলসা rর িদন িহেসেব িচিhত হেc। েযi িবেশষ বৎসের আমরা pেবশ
করেত যািc তা েখলাফেতর েনযােমর (আধয্ািtক ধারাবািহকতা) শতবষর্ পূতর্ীর বৎসর eবং আজেকর
pভাত েযi দৃশয্াবলী aবেলাকন করেলা তা e সাkয্i বহন করেছ েয, ei আিশস মnীত েনযাম
aবয্াহত ভােব aিধক েথেক aিধকতর সবর্শিkমান আlাh তা’লার aেশষ ফযেল ভূিষত হেত চেলেছ”।
বুিকর্নাফঁােসা হেত 1000 িক.িম বাiসাiেকল চািলেয় ei জলসায় েযাগদান করেত আসা আhমদী যুবকেদর
সােথ hযুেরর বয্িkগত সাkােতর পর ei পিরদশর্ন কােজর সমািp ঘেট। বাiসাiেকল আেরাহীেদর ei pেচ া
েকবল জামােতর pিত আhমদী মুসলমানেদর hদেয় েpািথত ভােলাবাসা কতটা গভীর তাi pমাণ কের। তােদর
িদেনর পর িদন দূঃসহ, িবপদজনক pাnের pচn তাপদােহ সফর করেত হয়, তথািপ েকান eকজন সাiেকল
আেরাহী kািnর েকান pকার aিভবয্িk pকাশ কেরিন বরং তােদর মুখমnল pসn মৃdহািস, আর পিবt
ভােলাবাসায় ঊjjল িছল।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:)eর েঘাষণা ‘ঘানা িবে র জনয্ দৃ াn’

5

হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) িখলাফত শতবািষর্কী জুিবলী জলসা 2008 ঘানায়
uেdাধন কেরন
আজ িখলাফত শতবািষর্কী জুিবলীর pথম জলসা, যা হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর
আহমদ (আi:) ‘বােগ-আহমদ’ (আহমেদর বাগান), ঘানায় uেdাধন কেরন। রা pধান, ঘানা pজাতেntর
মহামানয্ েpিসেডn েজ,e কূফু্oরo uেdাধনী aিধেবশেণ uপিsত িছেলন। aনু ানিট সয্ােটলাiেটর মাধয্েম
সরাসির সারািবে eম.িট.e (মুসিলম েটিলিভশন আhমদীয়া)-েত সmpচািরত হয়। eভােব সারা িবে র েকািট
েকািট েলাক ei ঐিতহািসক aনু ােন aংশgহণ কেরন।
আমীর জামাত ঘানা, েমৗলভী আbুল oয়াহাব আদম সােহব, তঁার uেdাধনী ভাষেণ বেলন, হযরত আকদাস
(আi:) eবং মহামানয্ েpিসেডn eর uপিsিত ei aিধেবশনেক আিশসমnীত করায় িতিন aতয্n সnািনত
েবাধ করেছন।
ঘানাবাসীরা বstতপেk কতi না আিশসমিnত েসi িবষেয় মnবয্ করেত িগেয় আমীর সােহব বেলন,
aনয্ানয্ েদেশ যখন ধমর্ pায়ঃশi িবভাজেনর কারন তখন ঘানায় িবিভn ধমর্ o িব াস eকতা eবং
সমেঝাতার েচতনা eেন িদেয়েছ। eখােন িবিভn ধমর্িব ােসর pিতিনিধেদর uপিsিতi e দাবীর সতয্তা
বহন কের, যােদর মােঝ সািমল আেছন ঘানার েরামান কয্াথিলক চােচর্র ঊধর্তন সদসয্ জনাব কািডর্নাল
িপটার আিpয়াহ টুকর্সন। িযিন বেল থােকন েয, আhমদীেদর ে াগান ‘ভালবাসা সবার পের, ঘৃনা েনiেকা
কার o তের’ আhমদীেদর dারা েযমন pচািরত হয় েতমিন আচিরতo হয় eবং িতিন সকল মতাবলmীর
েলাকজনেক সিmিলতভােব eিগেয় আসার eবং ei সাবর্জনীন িশkােক gহণ করার আhান জানান।
সভাপিত আলহাজ আল হাসান িবন সািলহ eর সূচনা বkেবয্র পরপরi dপুর 12টায় hযুর মে আেরাহণ
কেরন eবং দশর্কেদর uেdেশয্ 40িমিনট যাবত বkৃতা কেরন। hযুর ei বৎসেরর জলসায় েযাগদান করার
েসৗভাগয্ লাভ করার জনয্ সবর্শিkমান আlাh তা’লােক ধনয্বাদ জািনেয় তঁার বkৃতা r কেরন।
সমg বkৃতাজুেড় hযুর ঘানা জামােতর সােথ তঁার িবেশষ ভােলাবাসা eবং ঐকািnক বnেনর কথা বেলন যা তঁার
আট বৎসর যাবত e েদেশ বসবােসর ফলrিত, যা েকবল েখলাফেত মসীেহর মসনেদ সমাসীন হoয়ার কেয়ক
বৎসর আেগকার ঘটনা। hযুর বেলন:
ঘানা সmেকর্ আমার আেনক বড় pতয্াশা রেয়েছ। eটা আমার েদায়া েয, ‘আপনারা েযন সবর্দা unিতর
পেথ eিগেয় যান’।সmবত ei pতয্াশা ei জনয্ েয আিম আমার জীবেনর eক aংশ eখােন
কািটেয়িছ।
ঘানায় তঁার aবsানকােলর কথা বলেত িগেয় hযুর বেলন েয, েসi সময় ঘানা sয়ং aেনক সমসয্ার েমাকািবলা
করিছল তথািপ eিট তঁােক aবদিমত করেত পােরিন, বsতপেk িতিন eকিট আnিরক pেচ া চালান েযন eর
িকছু সমসয্ার সমাধান করেত পােরন eবং eভােব িতিন েদশিটর ভিবষয্ত সমৃিdর aংশ হেয় যান।
hযুর ঘানা জামােতর unিতর কথাo uেlখ কেরন। িতিন বেলন েয,
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কাছাকািছ 90 বৎসর পূেবর্ ভারত েথেক জামােতর সদসয্েদর ঘানায় পাঠােনা হেয়িছল eবং তারা
eখানকার জনগনেক আhমদীয়ােতর সেতয্র বাণী pচাের পিথকৃেতর ভূিমকা পালন কেরন। সবর্pথম
eকজন d’জন কের েলাক e বাণীেক gহণ করেত থােকন, তথািপ েসi সকল েলাক মাহাtয্ o
সাধুতায় eত unত িছেলন েয, তঁােদর dারা aিধক েথেক aিধকতর েলাক জামােত েযাগদান করেত
থােকন।
hযুর বেলন,
ঘানার জামাত েসi পিথকৃতেদর িন য় কখনo ভুলেবনা। eবং কাযর্ত তঁােদর কৃতকমর্gেলা aবশয্i
পিরপূণর্ নিথবd করেত হেব, েযন ভিবষয্ত pজn তােদর পূবর্-পুrষেদর তয্ােগর iিতহাস সmেকর্
aনবিহত না থােক।
hযুর েনয়ােম েখলাফেতর pিত ঘানা জামােতর আনুগেতয্র িবষেয় মnবয্ করেত িগেয় বেলন,
ei দৃি েকান েথেক তারা সুিনি তভােব পৃিথবীর aনয্ানয্ aংেশ বসবাসরত আhমদীেদর জনয্
আদশর্sানীয়।
hযুর েখলাফেতর pিত কৃত a ীকারেক পিরপূণর্ করার জনয্ জামাতেক aিভনnন জানান। িকnt িতিন
আtmিরতা সmেকর্ সতকর্ করেত িগেয় জামােতর সদসয্েদর সবর্শিkমান আlাh তা’লার সমীেপ মাথানত
করার তাগাদা েদন।
হযরত আকদাস তঁার বkৃতার েশষাংেশ ei িনেদর্শ েদন েয,
pিতিট আhমদী aবশয্i pেচ া চালােব eবং আেtাৎকষর্ সাধন করেব eবং pেতয্েকর জনয্ আবশয্ক
েয, েস িনপাট সতয্ বলার eবং সিহ ুতার gণাবলী aজর্ন করেব। যিদ ei d’িট ৈনিতক gণাবলীর চচর্া
করা হয় তাহেল তা েযমন সামািজক agগিতেত grtপূণর্ ভূিমকা রাখেব েতমনi তা aনািবল শািnর
েসাপােন unীত করেব। ei d’িট ৈনিতক gণাবলী যিদ aনুসরণ করা হয়, তা েসসব িবপিt েথেক
িব েক মুিk িদেত পাের, যার আজ েস িশকার।
hযুর তারপর ঘানার aবয্াহত সমৃিd কামনা কের eবং ei আশাবাদ বয্k কের তঁার বkৃতার পিরসমািp কেরন
েয,
ঘানার utেরাtর unয়ন সরকার o নাগিরকেদর কেঠার পির েমর uপর িনভর্রশীল।
hযুেরর বkৃতার পর পর মহামানয্ রা পিত মে aবতীণর্ হন, aত:পর িতিন আhমদীয়া মুসিলম জামাতেক eর
শতবষর্ জুিবলী uদযাপেনর জনয্ aিভনnন jাপন কেরন eবং শতবষর্ জুিবলীর pথম জলসা ঘানায় aনু ীত
হoয়ায় তার আনn pকাশ কেরন। হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:)-েক uেdশয্ কের মহামানয্ েpিসেডn
বেলন েয,
hযুর ঘানায় েকান আগntক নন, েযমন িতিন েসখােন েবশ কেয়ক বৎসর বসবাস কেরেছন eবং েতমিন
কের ঘানার জনগেনর ভাi,বnু eবং িশkক হেয় িবিবধ ভূিমকা পালন কেরেছন।
েদায়ার মাধয্েম সকােলর aিধেবশন যথাযথভােব সুসmn হয়, যােত aংশ gহণ কেরন aযূত নারী-পুr
্ ষo
িশ , যারা সকল pাn েথেক ei মহতী aনু ােন েযাগদােনর জনয্ eেসিছেলন eবং eকi সােথ সারা িবে র
আhমদীরা েটিলিভশেন ei aনু ান aবেলাকন কেরন।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস (আi:) েলাকেদর hদয় o মন
জয় করেত আhমদীেদর তািগদ েদন

6

হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) ei aিভেযাগ খnন কেরন েয iসলাম তরবারীর
বেল pসািরত হেয়িছল
ঘানার িখলাফত শতবািষর্কী জুিবলী জলসার িdতীয় িদেন, জুমু’আর খুতবায় হযরত খিলফাতুল মসীh আlখােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) িব বয্াপী বসবাসরত আhমদীেদর নামায eবং কুরবানীর েচতনােক সব
িকছুর uপর aিধক grt েদয়ার িনেদর্শ েদন। যিদ তঁার িনদর্শনায় কণর্পাত করা হয়, তাহেলi আhমাদীয়া
জামােতর uপর আlাh তা’লার আিশেসর বৃি বিষর্ত হেব। hযুর বেলন েয,
মানবতার iিতহােস েদায়া (নামায) o কুরবানীর সবেচেয় মহান দৃ াn হেলন মহানবী হযরত েমাহাmদ
(সা:)-eর আিশসমিnত জীবন eবং eটা িছল তঁার গৃহীত েদায়া যার মাধয্েম iসলাম দূর-দূরােn
িবsৃিত লাভ কেরিছল।
েবিশর ভাগ আি কান ে াতা-দশর্কেদর সুিবধােথর্ hযুেরর খুতবা ‘ে ’ o sানীয় ভাষা ‘টুi’ e aনুবাদ করা
হয়। pখর সূেযর্র দাবদাহনেক uেপkা কের সহs সহs জনতা নীরেব বেস aধীর আgহ ভের হযরত খিলফাতুল
মসীh (আi:)-eর খুতবা েনন।
hযুর সবর্ািধক grtপূণর্ িবষয় িহেসেব আlাh তা’লার iবাদেতর uপর আেলাকপাত কেরন eবং েসi বয্াপাের
িনেদর্শনা িদেত িগেয় বেলন,
সবেচেয় utম iবাদত হল ৈদিনক পঁাচবােরর নামায যা pেতয্ক মুসলমােনর জীবেনর েমৗিলক বst।
জলসার ei িদন gেলােত আিম লkয্ করিছ েয পঁাচ oয়াk নামায বা-জামাত আদােয়র বয্াপাের
aতয্n যt েনয়া হয়। নারী, পুrষ eবং বাcােদর aিধক সংখয্ায় নামােজ uপিsত থাকেত েদখা যায়।
িকnt eিট হoয়া uিচত নয় েয, যখন আপনার ঘের িফের যােবন তখন ei রীিতমত নামােযর sভাবিট
ভুেল যােবন। যখন আপনারা পািথর্ব িবষেয় জিড়েয় যােবন তখন ei েমৗিলক দািয়েtর িবষয়িট ভুেল
যােবন না।
hযুর আhমদীয়া জামােতর সদসয্েদর সামেন েয িবপু্ল কােজর পিরিধ রেয়েছ তার rপেরখা তুেল ধেরন। িতিন
বয্াখয্া কেরন েয,
eটা েকবল আhমদীয়া জামাত যারা পিবt কুরআেনর pকৃত িশkােক hদয় ম করেত েপেরেছ eবং
তাi ei িশkােক সমs েদেশ, সমs শহের, সমs মফsেল ছিড়েয় িদেত হেব।
িতিন বেলন,
জামােতর বৃহৎ েকান পািথর্ব শিk েনi িকn eিট িবেশষ বড় বয্াপার নয় কারন eিট eকিট আধয্ািtক
সংগঠন যা সৃি কতর্ার সাহােযয্ আশীবর্াদপু , িযিন সমg িবে র aিধকতর্া, সবর্শিkমান আlাh।
মানব জািতর জনয্ eক ৈবpিবক পিরবতর্ন আনেত হেল, সবর্pথম pিতিট আhমদীেক তঁার আপন hদয়
পিবt করেত হেব eবং েসটা করার েমৗিলক uপায় হেলা নামায।
hযুর বেলন েয,
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eমন aেনক েলাক আেছ যারা ei aপবাদ িদেয় থােক েয iসলাম তরবারীর েজাের িবsৃিত লাভ
কেরেছ। িকnt ei aপবাদ পুেরাপুির ভােব িভিtহীন। iসলােমর িশkা িছল “ভােলাবাসা সবার পের,
ঘৃনা নয় কােরা তের”।
hযুর বেলন,
েজারজবরদিsেত রাজয্ জয় করা যায় িকnt eেত কখেনা hদয় o মন িবিজত হয় না। সুতরাং
আhমদীয়ােতর িবজয় িনভর্র করেছ pিতিট আhমদীর সদgেণর আেলাকবতর্ীকা হoয়ার uপর eবং
তdারা iসলােমর ভােলাবাসা o pীিতর বাণীেক pচার করা, যা iসলােমর সিতয্কার েহদােয়তার পথ।
eিট েকবল তখনi aজর্ন করা েযেত পাের যখন িব বয্াপী আhমদীরা তঁােদর নামােয পাবn হেয়
যােবন eবং আlাh তা’লার খািতের আিথর্ক কুরবাণী করার জনয্ সদা psত হেয় যােবন।
aতঃপর hযূর েখলাফত শতবািষর্কী জুিবলীর uপর আেলাকপাত কেরন। িতিন বেলন েয,
পুেরা 2008 সাল বয্াপী যত সব সেmলন eবং aনু ান uদযাপন হেত থাকেব তা ei বৎসিটর মূল
pিতপাদয্ িবষেয়র তুলনায় eকিট খুবi েছাট aংশ।
িতিন বেলন,
ei শতবািষর্কী জুিবলীর সিতয্কার uেdশয্ তখনi aিজর্ত হেত পাের, যখন pেতয্কিট আhমদী
মুসলমান সবর্শিkমান আlাh তা’লার iবাদেত পাবn হেয় যাবার a ীকাের আবd হেবন।
জুম’আর খুতবা েশেষ hযূর গাড়ীেত কের তঁার আবাসন sেল িফের যান। hযূেরর চলার পেথ, dপাশ েথেক
হাজােরা আhমদী জনতা তার গাড়ীর uপর uপেছ পড়িছল েকবল ei pেচ ায় েযন তােদর িpয় ঈমামেক eক
নজর েদখার েসৗভাগয্ হয়। নারী, পুরষ o িশ রা আlাh তা’লা eবং মহানবী হযরত েমাহাmদ (সা:)-eর
pশংসার গীত গাiেত থােকন। েখলাফেত েনযােমর সােথ আি কার জনগেনর েয আেবগ আplত বnন তা aবশয্
aবশয্i সমg িবে র জনয্ সিতয্কার আনুগতয্ eবং pকৃত ভােলাবাসার দৃ াn বহন কের।
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হাজােরা আhমদী তঁােদর আধয্ািtক েনতার সােথ সাkাত করেলন

7

হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ 4000 আhমদীর সােথ সাkাত করেলন
আি কার িবিভn েদশ েথেক আগত চার হাজােরর o aিধক আhমদী মুসলমান আজ বয্িkগতভােব হযরত
খিলফাতুল মসীh, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:)-eর সােথ ঘানার ‘uiেnবা’ শহের aবিsত ‘বােগ আহমদ’-e
সাkাত করেলন।
সাkােতর পূবর্ pstিত সrপ eক িবপুল জমােয়ত ঘেট; pায় d’ঘnা যাবত সমেবত জনতা আlাh তা’লা eবং
মহানবী হযরত েমাহাmদ (সা:)-eর pশংসার গীত গাiেত থােকন। লnন েথেক আগত eকজন aিতিথ িবিsত
হেয় বেলন,
হাজােরা জনতােক eকi তােন স িত েরেখ গাoয়ার ei সুরসাম সয্ িতিন পূেবর্ কখেনা েদেখনিন।
eভােবi আhমদীেদর hদয় িনংড়ােনা ভােলাবাসা তােদর কে সুেরর মাধুেযর্ pিতভাত হিcল।
hযূর sানীয় সময় 5টা 30 িমিনেট aিতিথেদর সােথ বয্িkগতভােব সাkাত r কেরন। িতিন বুিকর্নাফােসা,
গািmয়া, ঘানা, আiভিরেকাs, মালী eবং েটােগা েথেক আগত জামােতর সদসয্েদর সােথ িমিলত হন। পুেরা
সাkাত aিধেবশনকালীন hযুর দঁািড়েয় েথেক pিতিট বয্িkেক হাসয্েjাল মুেখ aিভনnন জানান eবং মােঝ
মােঝ সাkাতpাথর্ীেদর িকছু িকছু p কেরন। েছাট বাcােদর মােঝ চেকােলট িবতরন করা হয় eবং ছাtেদর
uপহার সrপ েদয়া হয় কলম।
sানীয় িবিভn রীিত aনুযায়ী আhমদীরা hযূ্েরর সােথ িবিবধ পdিতেত সাkােত িমিলত হন। েকহ করমদর্ন
কেরন, েকহ িশরনত কেরন, আর েকuবা হঁাটুেগেড় বেসন আবার েকu hযুেরর হs েমাবারক চুmন কেরন।
েসi সকল আhমদীেদর খুিশ তােদর েচােখ ভাসিছল, যারা তােদর আধয্িtক েনতার সােথ সাkাত লােভর
সুেযাগ লাভ কেরিছেলন। আiভিরেকাs জামােতর eক সদসয্, uলািভিল iuসুফ hযূ্েরর সােথ সাkােতর পূবর্
মুহূেতর্ তার aনুভূিতর কথা eভােব তুেল ধেরন,
“hযুেরর সােথ সাkাত আমার জনয্ pকৃতi eক জীবন পালটােনা aিভjতা।eিট eকিট ঐিতহািসক
মুহূতর্ হেব যা আিম কখনo ভুলব না। আিম eতi খুিশ েয তা বণর্নাতীত”।
েটােগা েথেক আগত েমাsফা বু hযুেরর সােথ সাkােতর িকছু মুহূতর্ পর তার aনুভূিত eভােব বণর্না কেরন,
“hযুেরর সােথ আমার জীবেনর pথম ei সাkাত। তাৎkিণক ভােব িতিন আমােক scn েবাধ করােত
সkম হেলন।”
বুিকর্নাফােসা েথেক আগত খািলদ দাবুনী বেলন িকভােব hযুেরর সােথ সাkাত তার জীবনেক বদেল িদেয়েছ,
“আিম েকবল hযূেরর সােথ eক েসেকেnর সাkােত িমিলত হেয়িছলাম eবং েসi eক েসেকেn আমার
জীবন পালেট িগেয়েছ। hযুেরর সাkাত আমেক পির d o সংেশাধন কেরেছ কারন িতিন আlাh
তা’লার eকজন খঁািট সতয্ মানুষ। ভিবষয্েত যিদ কখনo েকান মnকাজ করার ধারনা আেস আিম ei
েভেব েথেম যাব েয, hযুর ei হাতেক sশর্ কেরেছন eবং যিদ িতিন জানেত পােরন েয আিম ei মn
কাজ করেত uেদয্াগী হিcলাম তেব হয়ত িতিন আমার pিত নােখাশ হেবন আর তাi আিম rেখ যাব”।
বুিকর্নাফােসার আর o eকজন সদসয্, ঈসা িসয়ামা বেলন েয, িতিন 2005 সােল আhমদী হেয়েছন, িতিন
আlাh তা’লার pিত aতয্n কৃতj েয তােক hযুেরর সােথ সাkােতর সুেযাগ েদয়া হেয়েছ। িতিন বেলন,
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“আhমদী হoয়ার বয্াপাের আমার আর েকান আেkপ েনi। eটাi চূড়াn িনখুঁত ধমর্। আিম aতয্n
কৃতj েয, আজ আিম hযুেরর সােথ সাkাত করেত সkম হেয়িছ”।
বুিকর্নাফােসা েথেক আগত আল-হাদী বেলন েয,
“hযুেরর সােথ সাkােতর পর তার iমান eক নতুন পযর্ােয় unীত হেয়েছ”।
েতমিন ভােব আiভিরেকাs েথেক আগত আbুর রহমান বেলন েয,
“িতিন hযুেরর মুখম েলরর মত eমন চমৎকার মুখম ল আর কখন o েদেখন িন”।
hযুেরর সােথ সাkাতpাথর্ীেদর সাির eমন িছল যা সmেকর্ েখাdােমর িনরাপtার দািয়t পালনকারী সদসয্
ঘানার আহমদ বেলন,
“সাkাতpাথর্ীেদর সাির eতi লmা িছল eবং eিট মেন হিcল লmা েথেক লmাতর হেত চেলেছ। আিম
জািন না িকভােব hযুর eত েবিশ েলােকর সােথ সাkাত করেত পারেবন, িন য়i আlাh তা’লা তঁার
খলীফােক িবেশষ সামথর্য্ িদেয়েছন”।
সাkাতকার aিধেবশন 7.30িমিনেট পিরসমাp হয়, কারণ তখন সাnয্কালীন নামােযর সময় ঘিনেয় আেস।
ei সাkাতকার aনু ান সmেকর্ মnবয্ করেত িগেয় আhমদীয়া মুসিলম জামােতর েpস-সচীব আিবদ খান
বেলন:
“আরo eকবার ঘানায় েয দৃেশয্র আজ aবতারনা হেলা তা আি কার আhমদীেদর েখলাফেতর pিত
ভালবাসারi pিতফলন eবং তা eকi ভােব খলীফার hদেয় তােদর pিত ভালবাসােকo pিতভাত
কেরেছ। িকছু মুহূেতর্র খলীফার সািnধয্ হাজােরা েলােকর পুেরা জীবনেক বদিলেয় িদেয়েছ। েকবল
সবর্শিkমান আlাh তা’লাi eমন ভালবাসা o তয্ােগর েpরণা হাজােরা hদেয় েpািথত কের িদেত
পােরন”।
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হযরত খিলফাতুল মসীh িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:)-eর সমাপনী
ভাষেণর মাধয্েম ঘানার িখলাফত শতবষর্ জুিবলী জলসার পিরসমািp
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হযরত খিলফাতুল মসীh িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) কতৃক
র্ েযাগদানকৃত িখলাফত শতবািষর্কী জুিবলী
সবর্pথম জলসা আজ সমাp হল। মানয্বর সাঈদ কােভকু িগয়ান, িযিন সমাপনী aিধেবশেনর সভাপিতt
করিছেলন, িতিন সভার কমর্সূচীেত মহাসmািনত ঘানার ভাiস-েpিসেডn আলহাj আলীo মাহামার eকিট
বkবয্ eবং িশkার েkেt িবেশষ কৃিতt aজর্নকারী িকছু ছাt-ছাtীেদর মােঝ সmানসূচক sণর্পদক িবতরণ
সংযুk কেরন। aিধেবশেনর pধান আকষর্ন িছল hযূেরর সমাপনী ভাষন,যা ei বৎসেরর জলসার যবিনকা
টােন।
ভাiস েpিসেডn আলহাj আলীo মাহামার তঁার বkেবয্ জামাতেক িখলাফত শতবষর্ জুিবলী uপলেkয্
aিভনnন জানান eবং বেলন েয, eটা খুবi েগৗরেবর িবষয় েয, হযরত খিলফাতুল মসীhেক জামােতর সেবর্াc
েনতা িনবর্ািচত হবার পর িdতীয় বােরর মত ei েদেশ sাগত জানােনা হেc। aনয্ানয্ ধমর্ o মতাবলmীেদর সােথ
জামােতর সহেযািগতার a ীকারেক িতিন িকrপ গভীর মূলয্ায়ন কেরন েসi িবষেয়র uপর আেলাকপাত কেরন।
ভাiস েpিসেডn জামােতর েদশবয্াপী িবিভn iিতবাচক কাযর্াবলী িবেশষ কের কৃিষ,িশkা eবং sাsয্ েkেt
aবদােনর কথা uেlখ কেরন। িতিন বেলন, eসব কাযর্াবলীর ফলাফল সকেলর পযর্েবkেণর জনয্ unুk।
মানয্বর ভাiস েpিসেডn সু ু রা পিরচালনা, মানবািধকােরর pিত dা eবং িশkার িবsৃিতর uপর
আেলাকপাত কের তার ভাষেণর পিরসমািp ঘটান।
hযুর িবেকল 5টা 10িমিনেট তার ভাষণ r কেরন eবং বেলন,
তঁার আগমেন eবং 32িট েদেশর আhমদীেদর aংশgহেনর কারেণ eিট eকিট আnজর্ািতক জলসায়
পিরণত হেয়েছ। েসিট ei কারেণ আরo েজারদার হেয়েছ েয, সমs aনু ানাবলী eম.িট.e (মুসিলম
েটিলিভশন আhমদীয়া) েত সরাসির েদখােনা হেয়েছ।
hযুর সবর্শিkমান আlাh তা’লার পেথ aবয্াহত সংgােম eিগেয় যাoয়ার জনয্ সমs আhমদীেদর মেনােযাগ
আকষর্ণ কেরন। েগালাবািড়র শসয্েkেtর uপমা েটেন hযুর বেলন েয,
eকিট ভাল ফসল েপেত চাiেল pাথিমক পযর্ােয়i আগাছা পির ার করেত হেব eবং পািন িস েনর
বয্াপাের সবর্দা যt িনেত হেব eবং বীেজর েবেড় uঠার বয্াপাের সতকর্ দৃি রাখেত হেব। aনুrপভােব
eকজন বয্িkেক আlাh তা’লার সেবর্াc আিশস লাভ করেত aবশয্i িনধর্ািরত িনয়ম-pণালীর aনুসরণ
করেত হেব।
hযুর বেলন,
“আমােদর hদয়gেলার পিরচযর্া eবং তttাবধান করেত হেব েযন ভাল কােজর চারা psুিটত হেত
পাের”।
ei িবষেয়র গভীের আেলাকপাত কের hযূর বেলন েয,
আlাh তা’লার কােছ kমা pাথর্না করােক েকবল পিরতােপর বাকয্ ucারেণর মােঝi সীমাবd রাখেল
হেব না বরং aনুতpতার সােথ pকৃত তoবা করেত হেব যা বsত ‘iিsগফার’। pকৃতপেk, বয্িkেক
পিবtেচতা হেয় দৃঢ় সংকেlর মাধয্েম আlাh তা’লার আনুকূলয্ চাiেত হেব। মানব sভাব
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pকৃিতগতভােব পােপর িদেক ঝুঁেক থােক eবং তাi মn pবণতার িবrেd সংgাম করার জনয্ আlাh
তা’লার সাহাযয্ aতয্াবশয্ক। pিতrত মসীh (আ:)e িবষেয় িতনিট sরkেমর েযাগয্তা aজর্েনর িশkা
িদেয়েছন। pকৃত aনুতpকারী হেত হেল যার মধয্ িদেয় aিতkম করেত হেব। pথমতঃ eকজন
বয্িkেক েনাংরা o নীিতবিজর্ত িচnাভাবনা পিরহার করেত হেব eবং তার গnী েথেক িনেজেক দূ্ের
িনেয় আনেত হেব। িdতীয়তঃ তােক পূেবর্কৃত েয েকান মn কােজর বয্াপাের hদেয় লjা o পিরতাপ
িনিব রাখেত হেব। পিরতােপর তৃতীয় eবং চূড়াn sের তখনi uপিনত হoয়া সmব যখন eকজন
বয্িk ei িsরকৃত িসdােত uপনীত হেবন েয, েস কখেনা আর িনিদর্ষঠ পাপ কােজ িলp হেব না। যখন
ei িতনিট sেরর পিরkমন সmািদত হয়, তখন বয্িkর মn কাজ uc ৈনিতক gণাবলীেত rপািnত
হেয় যায়।
hযুর eকিট পিরবােরর গnীেত sামী o stীর grেtর িবষেয় আেলাকপাত কেরন। িতিন বেলন েয,
rঢ়তা কখনo ভাল ফলাফল বেয় আনেত পাের না।sামীেক তাi পুেরা পিরবােরর জনয্ দৃ ােn পিরণত
হেত হেব eবং তাi যখন িদেনর েশেষ েস ঘের িফের আেস তখন stী o বাcােদর েকামলতা o েsেহর
সােথ সmাষণ করেব।
িঠক েতমিন ভােব পিরবাের মিহলােদরo aতয্n grtপূণর্ ভূিমকা রেয়েছ কারণ তঁােদরেক জািতর
ভিবষয্ত pজেnর লালন পালেনর সmািনত দািয়t েদoয়া হেয়েছ।
hযুর eক পাষাণ hদেয়র aপরাধী বয্িkর uদাহরণ েদন েয,
বh জঘনয্ আপরাধ সmাদন কেরিছল, যার ফেল তােক মৃতুয্দn েদয়া হয়। েস তার েশষ icা সrপ
তার মােয়র সােথ সাkাত করেত চাiল। যখন িতিন eেলন েস তােক তার িজহবা েবর করেত বলল
eবং যখন িতিন eমনিট করেলন েস তার দঁাত িদেয় মােয়র িজহবা েকেট aেধর্ক কের িদল। যখন তােক
p করা হল েকন েস ei নয্াkার জনক েশষ আপরাধিট করেত েগল, েস বলল েয, যখন েস েছাট িছল
তার মা তােক েছাট খাট aপরাধ েথেক রkা eমন িক তােত uৎসািহত করত। আর তখন েথেক েস
unিত (aবনিত) করেত করেত আজেকর মত eক বড় aপরাধীেত পিরণত হেয়েছ। েস পিরতাপ করল
েয েসিদন তার মা তােক েকন আপরাধ েথেক িবরত রােখিন।
hযূর বেলন,
eিট pমাণ কের েয, মােয়র pভাব তার সnােনর সারা জীবেনর স ী হেয় থােক। মহানবী হযরত
েমাহাmদ (সা:)-eর eকিট হাদীেস বণর্ীত আেছ েয, মােয়র পােয়র নীেচ (সnােনর) েবেহs।
hযুর বেলন েয,
যিদ eকজন মা তার পিরবােরর েদখা নার দািয়t পালন না কেরন তাহেল বsতi নরক তার পােয়র
নীেচ eেস যায়।
hযূর আি কার eবং িবেশষ কের ঘানার aনুকূেল িবপুল আnিরক েদায়া কের তার ভাষণ সমাp কেরন। িতিন
বেলন েয,
আি কার জনয্ রেয়েছ ঊজjল ভিবষয্ত। তাi েদেশর েলাকজনেদরেক o কেঠার পির ম o সততার
সােথ কাজ করার সিদcা রাখেত হেব েযন েসi ঊjjল ভিবষয্ত িদন তরািnত হয়।
hযূর 5টা 50িমিনেট ei েদায়ার মাধয্েম তার বkৃতা েশষ কেরন েয:
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“আlাh তা’লা সমg মানব জািতর pিত দয়া কrন। েযন ei আগত েখলাফত শতবষর্ জুিবলীর বছরিট
আপনােদর pেতয্েকর জীবেন eক িবpব eেন েদয়। েযন আlাh তা’লা আমােক আপনােদর পূেবর্র
েচেয় aিধক ভােলাবাসার সামথর্য্ েদন। েযন আlাh তা’লা সমােজর বৃহtর কলয্ােণ েনতােদর সংকীণর্
sােথর্র ঊেধর্ uেঠ আসার সামথর্য্ েদন। েযন আlাh তা’লা আপনােদর িনরাপেদ আপন ঘের িফিরেয়
িনেয় যান। eবং েযন আlাh তা’লা জলসা সালানায় aংশgহণকারী সকলেক pিতrত মসীh মাuদ
(আ:)-eর েদায়া লাভ করার uপযুk কেরন”।
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আhমদীয়া মুসিলম জামােতর pধােনর dারা d’িট মসিজেদর uেdাধন
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হযরত খিলফাতুল মসীh িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) ঘানার আর o িতনিট িশkা
pিত ান পিরদশর্ন কেরন
হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ িতনিট িশkা pিত ান পিরদশর্ন
কেরন যা আhমদীয়া জামাত ঘানা কতৃর্ক pিতি ত o aধীকৃত।
pথম েযi িশkা pিত ান পিরদশর্ন করা হয় তা হল ‘eকুমিফ িট,আi আhমদীয়া েসেকnারী sুল’ যােত
আhমদী eবং a-আhমদী uভয় ছাtেদর পড়ার সুেযাগ রেয়েছ। বsত পেk sুেল aধয্য়নরতেদর aিধকাংশi
a-আhমদী ছাt, জামােত আhমদীয়ার নীিত aনুসাের eখােন aধয্য়নরত সকল ছাtেদর ধমর্, বণর্ o েগাt
িনিবর্েশেষ িবনামূেলয্ িশkা েদয়া হয়।
ঘানায় আট বছর যাবত aবsান কােলর েবশ কেয়কিট বছর hযূর ei sুেলর িpিnপাল িছেলন। বsতঃ hযূেরর
aবsান কালীন সমেয় তঁার িনদর্শনা eবং তttাবধােন sুলিটর বয্াপক unিত ঘেট।
11টা 30িমিনেটর সময় sুেল pেবশকােল ছাtরা eকিট কুচকাoয়াজ মাধয্েম hযূরেক aিভনnন জানায়। তার
পর তঁােক রkােব ণী িদেয় তঁার পুরেনা কাযর্ালেয় িনেয় যাoয়া হয়। তঁার পুরেনা টিবেল বেস িতিন sুেলর
aিতিথ বiেত িলেখন:
আলহামdিলlাহ, sুলিট drত unিত লাভ করেছ। আিম মেন কির সমs কমর্চারীবৃn, pধান িশkক eবং
aবশয্i ছাtরা তােদর দািয়t বুঝেত পারেছন, আlাh তঁােদর সবাiেক আিশসমিnত কrন।
– িমযর্া মাসrর আহমদ
(21/4 /08)
sুল পিরদশর্ন পিরপূণর্ হয় যখন hযূর েসi ঘরিটেত যান েযখােন িতিন িpিnপাল থাকা aবsায় বসবাস করেতন।
iমারতিটর নকশা িতিন িনেজi কেরিছেলন।
িdতীয় েয pিত ানিট পিরদশর্ন করা হয় তা িছল জােময়া আhমদীয়া ঘানা, ei িমশনারী pিশkণ েকndিটেত
বতর্মােন 15িট আি কান েদেশর 109 জন ছাt পড়া না করেছন। ei পিরদশর্ন িবেশষভােব uেlখেযাগয্
eজনয্ েয eেত hযূর আনু ািনক ভােব ‘নূর মসিজেদর’ uেdাধন কেরন, যা জােময়া চtের িনিমর্ত eকিট েবশ
বড় মসিজদ। ei uেdাধনী aনু ােনর aংশ িহেসেব hযূর জােময়া আhমদীয়ার ছাtেদর udেশয্ eকিট ভাষণ
েদন, েযখােন িতিন তঁােদর iসলােমর pিতিনিধ িহেসেব মহান দািয়েtর িবষেয় sরণ করান। িতিন বেলন,
“আপনােদর দািয়t েছাট নয়, pকৃতপেk eিট আপনােদর sেn eকিট মহান দািয়tভার eবং েযভােব
জামাত aবয্াহতভােব unিত লাভ করেছ আপনােদর দািয়t বাড়েতi থাকেব। eটা আপনােদর কতর্বয্
েয কেঠার পির ম করেবন eবং পড়া নায় মেনােযাগী হেবন। আপনােদর জামাত eবং আপনােদর
মাতািপতা আপনােদরেক eজনয্ জামায়ায় পািঠেয়েছন েযন আপানারা িফের িগেয় aনয্েদর সিতয্কার
iসলােমর িশkা িদেত পােরন। তাi মেন রাখেবন েয, যিদ আপনারা মেনােযাগী না হন তাহেল
আপনােদর দািয়t পালেন সkম হেবন না”।
ei িবষেয়র আেরা গভীের আেলাকপাত করেত িগেয় hযুর বেলন েয, েযমন jান aজর্েন agসর হেত থাকেবন
েতমিন চাল চলন, আচার বয্বহাের o যুগপৎ unিত সাধন করেত হেব েযন আlাh তা’লার সােথ eকিট

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

সিতয্কার o জীবn সmকর্ সংsািপত হেত পাের।যারা jান aজর্ন কেরেছ িকnt তার pেয়াগ কেরিন তারা েযন
anঃসারশূনয্ েখালক। েকবল তখনi েকান বয্িk aেনয্র সংেশাধন করেত পাের যখন েস pথেম িনেজর
সংেশাধন কের। eক বয্িkর দৃ াn েথেক আরo দৃ ােnর জn হয়।
hযূর সমেবত ছাtেদর aবিহত কেরন েয, তােদর eটা মেন িঠক নয় েয তােদর সবাiেক েকবল আি কায়i
িনেয়াগ েদয়া হেব। িতিন বেলন তােদর iuেরােপর েদশgেলােত aথবা পৃিথবীর aনয্ানয্ aংেশ েযখােন
জামােতর িবsৃিতর pেয়াজন েসখােনo েpরণ করা হেত পাের।তাi eটা জrরী েয তারা েযন তােদর পড়া নার
পিরিধেক িবsৃত কেরন eবং জামােতর আহবােন সাড়া েদয়ার জনয্ pstত থােকন।
জােময়া আhমদীয়া েথেক psােনর পর hযূর পটিসেন aবিsত আhমদীয়া মসিজেদর uেdাধন কেরন, েযখােন
িতিন শত শত আhমদীেদর dারা aিভনিnত হন। hযূর আhমদীয়ােতর পতাকা uেtালন কেরন eবং তারপর
েখলাফত শতবষর্ জুিবলী uপলেkয্ eকিট বৃk েরাপন কেরন। ei মসিজেদর uেdাধন জামােতর aবয্াহত
সমৃিdর আর eকিট দৃ াn যা িবrdবাদীেদর শত aপেচ া সেt o ঘেট চেলেছ।
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হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:) জামােতর pধান েকnd আkায়
pতয্াবতর্ন
হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:)-eর সmােন pদt আনু ািনক সংবধর্নায় ঘানার
ভাiস েpিসেডেnর aংশgহণ
‘বােগ আহমদ’-e িকছু িদন কাটােনার পর হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:)
আজ আkার আhমদীয়া েকndীয় িমশেন িফের আেসন। আkায় িফরার পিথমেধয্, hযূর আhমদীয়া জামােতর
aধীকৃত েবশ কেয়কিট grtপূণর্ sান পিরদশর্ন কেরন। aতঃপর hযূর েকndীয় িমশেন তঁার সmােন আেয়ািজত
eকিট আনু ািনক সংবধর্নায় েযাগদান কেরন। ঘানা pজাতেntর ভাiস েpিসেডn মহামানয্ আলহাj আলীo
মাহামা eবং কানািডয়ান হাiকিমশনার মানয্বর ডয্ােরন সয্ােমরo ei আনু ােন aংশgহণ কেরন।
hযূর ‘বােগ আহমদ’ েথেক psান কেরন সকাল 10টা 35 িমিনেট, তখন শত শত আhমদী েসখােন জেড়া হেয়
ei পংিtgেলা গাiিছল,
“আিম েতামার সে আিছ, েহ মাসrর”।
যা িছল pিতrত মসীh, হযরত িমযর্া েগালাম আহমদ কািদয়ানী (আ:)-eর uপর আlাh তা’লা কতৃর্ক
নািযলকৃত ঐশীবাণী।
সকাল 11টা 15িমিনেট hযূর iকরা uফু আhমদীয়া কবর sােন েপৗেছঁন, েযখােন জামােতর বh সংখক িবিশ
বয্িkরা সমািহত আেছন। hযূর ঘানার pথম বেয়ত gহণকারী আhমদী চীফ মাহদী আpাh আমুসাহ েমনসাহ
eবং তািহর েকােবশী হাmn‘র কবেরর পােশ দঁািড়েয় েদায়া কেরন।
িদেনর েশষাংেশ hযূর আkার িনকেট জামােতর আ িলক েকেnd রাকীম ছাপা খানার uেdাধন কেরন।
কমেpেkর িভতের eকিট কিmuটার কk িছল, িকছু সংখক aিফস eবং েতমিন ভােব িবদয্মান ছাপা খানািট।
ছাপাখানায় কািটং, বাiনিডং, িpিnং eবং িফিনিশং eর যntপািত িছল যা যুkরাজয্ েথেক আমদািন করা হেয়েছ।
uেdাধনী aনু ানিট hযূেরর েখলাফত শতবষর্ জুিবলী uপলেkয্ eকিট বৃk েরাপন করার মাধয্েম সমাp হয়।
েসখােন শতশত আhমদী সমেবত ভােব কেলমার পংিত gেলা আoড়ািcল,
“আlাh তা’লা ছাড়া iবাদেতর েযাগয্ আর েকu েনi”।
সnয্া 6টা 30িমিনেট hযূেরর সmােন pদt আনু ািনক সংবধর্না আkার আhমদীয়া েকndীয় িমশেন aনুি ত হয়।
sানীয় সমােজর িবিভn পিরমnেলর গনয্মানয্ বয্িkবগর্ aনু ােন েযাগ েদন।
মহামানয্ ভাiস েpিসেডn তঁার বkৃতা কােল বেলন,
“ei aনু ােন আমিntত হেত পারা আমার জনয্ eকিট েসৗভাগয্ যােত কের আিম hযূর আকদাসেক
sাগত জানােত পারিছ...…আhমদীয়া জামাত ঘানা মুসিলম eবং aমুসিলম uভেয়র সােথ বয্বহািরক
েkেt সবর্দা eকi রকম পযর্াp সহনশীলতা pদশর্ন কেরেছ।eটা সgর্ীয় িদক িনেদর্শনায়i সmব যdারা
hযূরেক আিশসমিnত করা হেয়েছ। েযi বাণী িতিন সবর্দা pচার কেরন তা ভােলাবাসার”।
aনু ানিট হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:)-eর eক সংিkp বkৃতার মাধয্েম সমাp হয় যােত িতিন মহামানয্
aিতিথেক ধনয্বাদ jাপন কেরন েয, িতিন জামােতর সােথ বhিদেনর িব s বnুt বজায় েরেখেছন। িতিন বেলন:
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“আমার মেন পেড় pায় পঁাচ বছর পূেবর্ িতিন যুkরাজয্ সফর কেরিছেলন eবং আমার সােথ সাkােতর
বয্াপাের uিdg িছেলন আর তাi আমরা লnেনর ফযল মসিজেদ সাkােত িমিলত হi। সাধারণত aআhমদীরা কখনo আhমদীেদর িপছেন নামায পড়েত পছn কেরন না, িকnt ভাiস েpিসেডn আমােদর
মসিজেদ নামায পেড়িছেলন। আিম আশা কির েয, পূেবর্র মত eখনo িতিন েতমিন uদারতা pদশর্ন
করেবন যার আমরা সবর্দা কদর কির”।
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হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:)-eর নাiেজিরয়া আগমন
হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) গরীব ছাtেদর pিত আhমদীয়া জামােতর
সহােযািগতার আ াস িদেলন
হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ তঁার পি ম আি কা সফেরর a ম
িদেন নাiেজিরয়া েপৗছঁেলন। hযূর ঘানা েথেক 22েশ eিpল রoয়ানা হন।
dপুর 12টা 15িমিনেট তঁার িবমান ‘eেরা- াiট’ আkা েথেক লােগােসর uেdেশয্ u য়ন কের। ঘানা তয্ােগর
pাkােল,শত শত আhমদী তঁােক িবদায় জানােনার জনয্ িবমান বnের আেসন eবং আনn o pশংসার েসi
eকi নযম gেলা গাiেত থােক যা িবগত সpাহেক আেলািড়ত কের েরেখিছল।
hযূর sানীয় সময় dপুর 2টা 05িমিনেট লােগাস েপৗেছঁন। েপৗছঁােনার পরপরi eকিট সংবাদ সেmলন আhান
করা হয়, যােত জাতীয় o আnজর্ািতক সংবাদ মাধয্েমর pায় 40 জন সাংবািদক uপিsত িছেলন। সংবাদ
সেmলেন hযূর বেলন, ei বছরিট জামােতর iিতহােস eকিট িবেশষ বছর কারণ e বছর জামাত েখলাফত
শতবষর্ জুিবলী uদযাপন করেত যােc। খিলফাতুল মসীh িহেসেব তার িমশন িক? e িবষেয় িজjািসত হেয়
িতিন বেলন,
“সাদামাটাভােব আমার িমশন হল পৃিথবীেত শািn pবতর্ন করা। ei শািnর বাণীেক পৃিথবীর pিতিট
মানুেষর কােছ স ািরত করাi আমােদর আরাধয্ কাজ”।
আেলাচনািট আhমদীয়া জামােতর সামািজক aবদােনর িদেক েমাড় েনয়। hযূর uেlখ কেরন, জামাত িকভােব
সবর্দা েগাt,ধমর্ o বণর্ িনিবর্েশেষ মানবতার েসবার েচ ায় িনেয়ািজত আেছ। িবিভn pতয্n eলাকায় জামােতর
dারা িনিমর্ত o পিরচািলত বh sাsয্েকnd eবং িশkা pিত ান ei কথার সাkয্ বহন কের। hযূর সমেবত
েpসেক জানান েয, বতর্মােন জামাত নাiেজিরয়ার েযসব a েল পািন apতুল েসখােন িমঠা পািনর পাm
sাপেনর সmাবয্তা যাচাi কের েদখেছ।
িশkার িবষেয় hযূর বেলন, িতিন eটা uপলbী কেরন েয আি কার unয়েনর জনয্ তা সেবর্াc grt রােখ। e
িবষেয় িতিন pিতrিত েদন েয, যিদ eমন েযাগয্ ছাt থােক যার pকৃতi আিথর্ক কারেণ পড়া নায় eিগেয়
যাoয়ার সামথর্য্ েনi, তেব আhমদীয়া জামাত তােদর িশkার খরচ বহন করেব। িতিন বেলন,
eটা েকান ধেমর্র uপর িনভর্রিশল হoয়া নয় বরং eিট eকিট সামােজ pচিলত uেদয্াগ কারণ ei
ধরেনর সুিবধািদর েযাগান েদয়া পিবt কুরােনর েমৗিলক িশkা।
সংবাদ সেmলেনর সমািpর পর hযূর লােগােস aবিsত আhমদীয়া জামােতর েকndীয় িমশেন চেল যান েযখােন
তােক হাজােরা আhমদী মুসলমান aিভনnন জানায়। তারা তােদর আধয্ািtক েনতােক েদেখ uৎফুিlত হেয়
uেঠন। আhমদী েছেলরা hযূেরর সmােন eকিট িবেশষ aিভবাদন কুচকাoয়াজ eবং কারােত pদশর্নীর আেয়াজন
কর, েতমিন ভােব আhমদী েমেয়রা সবর্ শিkমান আlাh তা’লা eবং মহানবী (সা:)-eর pশংসায় নযম গাiেত
থােক।
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হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:) লােগােস aংগ-সংগঠনসমূেহর
aিতিথশালা (েগs হাuজ) পিরদশর্ন কেরন

10

হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:)আজ নাiজািরয়ার লােগােস aবিsত েকndীয় িমশেনর চtের িনিমর্ত d’িট নতুন
আhমদীয়া aিতিথশালা পিরদশর্ন কেরন।
hযূর লাজনা iমাilাh নাiেজিরয়া িনিমর্ত aিতিথশালা েদখার মাধয্েম তঁার পিরদশর্ন কাযর্kম r কেরন। সদর
লাজনা নাiেজিরয়া তঁােক iমারতিট ঘুিরেয় েদখান।
িdতীয়তঃ hযূর মজিলস আনসাrlাh কতৃর্ক িনিমর্ত aিতিথশালা পিরদশর্ন কেরন। সদর মজিলস আনসাrlাh
সংগঠেনর পেk hযূরেক sাগত জানান eবং তঁার aবয্াহত ভালবাসা o েদায়ার জনয্ কৃতjতা jাপন কেরন।
সংগঠেনর বেয়ােজয্ সদসয্েদর uেdেশয্ বলেত িগেয় hযূর বেলন েয,
‘আনসাrlাh’ শbিটর মােন হেc ‘আlাh তা’লার সাহাযয্কারী’। তাi ei সংগঠেনর সদসয্েদর দািয়t
o কতর্বয্ হেলা তােদর বh বছেরর লািলত aিভjতা eবং pjার বয্াবহািরক pেয়াগ কের নতুন
আhমদীেদর eবং aনয্েদর pেয়াজেন পথ pদশর্ন eবং তtাবধান করা। তঁােদর জামােতর aনয্ানয্
সদসয্েদর েনতা o পথ pদশর্েকর ভূিমকা পালন করেত হেব।
hযুর বেলন েয,
চিlশ বছের uপনীত হেল eটা বুঝায় না েয সদসয্রা eখন িব াম িনেত eবং তঁােদর দািয়েt aবেহলা
করেত পারেবন। বstতঃ তঁােদরেক আlাh তা’লার সিতয্কার সাহাযয্কারীর হoয়ার েযাগয্তা pমাণ
করেত হেব।
িতিন sরণ করান েয,
হযরত খিলফাতুল মসীh সােলস িমযর্া নােসর আহমদ (রহঃ) ‘সেফ-দoম’ বয্বsািট জামােতর 40-55
বৎসর বয় সদসয্েদর জেনয্ চালু কেরিছেলন। ei িবষয়িটেক pিতি ত করার জনয্ েয, eকজন
আনসারেক েসi বয়েসo জামােতর কােজ পূণর্ সিkয় থাকেত হেব।
hযূর মজিলস আনসাrlাh নাiেজিরয়ােক ei িনেদর্শনা দান কের তঁার পিরদশর্ন কাযর্ সমাp কেরন েয, তঁারা
aবশয্i তঁােদর pিতিট সদসয্েক কমর্kম করেত সেবর্াত pেচ া চালােব।
িতিন েদায়া কেরন েযন, আlাh তা’লা সকল সদসয্েদরেক তঁােদর pিত aিপর্ত grদািয়t বুঝার eবং তােত
মেনােযাগী হoয়ার সামথর্য্ দান কেরন।
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হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:) আhমদীয়া হাসপাতাল আপাপায় নতুন
ek-ের iuিনট uেdাধন কেরন

হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস,িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ আনু ািনক ভােব নাiেজিরয়ার
আপাপায় আhমদীয়া েজনােরল হাসপাতােল eকিট নতুন ek-ের iuিনট uেdাধন কেরন।
hযূর dপুর 12টা 05িমিনেট eখােন eেস েপৗেছঁন eবং িশ েদর dারা aিভনিnত হন; যারা সবর্শিkমান আlাh
তা’লার pশংসায় গান গািcল। হাসপাতােলর pেবশdাের eকিট বড় সাiন েবােডর্ িলখা িছল,
“আমরা যt েনi, আlাh তা’লা আেরাগয্ েদন”।
hযূরেক dপুর 12 টা 15 িমিনেট হাসপাতােলর pধান pশাসক o পিরচালক, ডা: েমাহাmদ সিলমুlহ ek-ের
iuিনেট িনেয় যান। hযূেরর পিরদশর্েনর পরপরi ek-ের iuিনটিট আনু ািনকভােব uেdাধন হয়। আlাh
তা’লার ফযেল ei iuিনটিটর uেdাধেনর মাধয্েম আবােরা আhমদীয়া জামােতর মানবতার েসবার a ীকার
পিরবয্াk হল। হাসপাতালিট eমন eকিট জনবhল eলাকায় েযখােন বণর্, েগাt, ধমর্ িনিবর্েশেষ সবাi e েথেক
uপকৃত হেব।
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হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:) েবিনেন রা ীয় সফর কেরন
aধর্শতািধক রাজণয্বেগর্র হযরত িমযর্া মাসrর আহমদেক সংবধর্না

হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) তঁার েখলাফত শতবষর্ জুিবলী uপলেkয্
পি ম আি কা সফেরর ei পযর্ােয় আজ েবিনন েপৗেছঁন। hযূর তঁার সহযাtীেদর সােথ dপুর 3টা 05িমিনেট
নাiেজিরয়া েথেক েবিনন সীমাn aিতkম কেরন eবং েসখােন তঁােক সাদর সmাষণ জানান মানয্বর জঁয্া
আেলকজাnার, েsট িমিনsার (পররা মntী) eবং সরকােরর মুখপাt,যােক মহামানয্ েবিনেনর েpিসেডn েpরণ
কেরিছেলন েযন িতিন hযূরেক তঁার েদেশ ei রা ীয় সফের তঁার পk েথেক sাগত জানােত পােরন।
hযূরেক sাগত জানােত েসখােন আরo uপিsত িছেলন aধর্শতািধক ঐিতহয্বাহী রাজণয্বগর্। েবিনন েপৗছঁােনার
পরপরi eকিট সংবাদ সেmলন আhান করা হয়। hযূর সরকারেক তােদর aবয্াহত সহেযািগতা eবং তঁােক
রা ীয় aিতিথ েঘাষণা করার জনয্ ধনয্বাদ jাপন কেরন। িতিন বেলন েয, আhমদীয়া ধমর্ িব াস বnুt eবং
ভােলাবাসার uপর pিতি ত eবং তাi িতিন আশা কেরন ei সহেযাগীতার েচতনা সবর্দা বাড়েতi থাকেব।
aতঃপর সীমােn eকিট সংবধর্না aনু ান হয় েযখােন েsট িমিনsার (পররা মntী) আhমদীয়া জামােতর মহান
েসবার pশংসা eবং কৃতjতা jাপন কেরন। িতিন বেলন,
“আhমদীয়া মুসিলম জামাত আমােদর েদেশর কলয্ােণ িবপুলভােব কাজ কের যােc। তাi eিট বা নীয়
েয আমরা আপনােক sাগত জানাi। সকল ময়দােন আপনার জামাত uৎকষর্তা aজর্ন কেরেছ, েহাক তা
েসবামুলক কাজ েযমন পািন সরবরােহর বয্বsা িকংবা আপনােদর ধমর্ িব াস pচার। আমরা যথাথর্i
আনিnত েয, আপনার পিবtসtা eখােন আগমন কেরেছ, আমরা আপনােক sাগত জানাi”।
aভয্থর্নার জবােব hযূর মnবয্ কেরন:
“আিম খুবi সnt েয, মntী eখােন eেসেছন eবং জামােতর pিত তার eমন pীিতর aনুভূিত pকাশ
কেরেছন। চার বছর পূেবর্ যখন আিম eখােন eেসিছলাম তখনi আিম eিট pযর্েবkণ করেত সkম
হেয়িছলাম েয,eখানকার sানীয় েলাক জন খুবi বnুtপূণর্ eবং aতয্n aিতিথ পরায়ণ। েবিনেনর
েলাকজনেদর জনয্ আমার hদেয় গভীর ভােলাবাসা জেnেছ eবং ei ভােলাবাসার জনয্ সহেযািগতার
sৃহা েকবল বৃিdi েপেত থােক। আিম ei pতয্াশা eবং েদায়া কির েযন আরo েবিশ েবিশ েkt
unুk হেয় যায় েযন আমরা পূবর্ েথেক aিধকতর মানবতার েসবা করেত পাির। আমােদর েসবাকাযর্
সাবর্জনীন”।
সংবধর্না aনু ােনর পর hযূর েপাটর্ নেভােত aবিsত আhমদীয়া জামােতর েকndীয় কাযর্ালেয়র uেdশয্ রoয়ানা
হেয় যান। আকােশ ভারী েমেঘর ঘনঘটার েpিkেত hযূরেক িবেকল 4টা 30িমিনেট গnবয্ sেল েপৗেছেত হয়।
বৃি পাত kাn হেল আবহাoয়া ঈষৎ ঠা া eবং pসn হেয় যায়। eকজন sানীয় েলাক মnবয্ কেরন েয,
িবগত িদন gেলােত েবিনেন pচn গরম িছল, aথচ hযূেরর আগমেনর সােথ সােথ আবহাoয়ায় সুখকর
পিরবতর্ন eেস েগেছ।
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হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:) েবিনেনর েpিসেডn কতৃর্ক সংবিধর্ত
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েpিসেডn বিন iয়ািহ হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:)-েক ঘানায় aভয্থর্না
জানােলন
েবিনন pজাতেntর রা pধান, মহামানয্ েpিসেডn ড: থমাস বিন iয়ািহ আজ চার িদেনর রা ীয় সফের আগত
হযরত িমযর্া মাসrর আহমদেক sাগত জানান। সাkাতকােল েনতৃবৃn েবিনেন আhমদীয়া মুসিলম জামােতর
সামাজেসবামূলক ভূিমকার eবং সরকার o আhমদীয়া জামােতর পারsিরক aবয্াহত সহেযািগতার িবষেয়
আেলাচনা কেরন।
সাkাতকার aনু ানিট েpিসেডেnর কাযর্ালেয় সকাল 11টা 25িমিনেট aনুি ত হয়। hযূর েpিসেডnেক তঁার
েখাশ েমজােযর eবং জামােতর মানবতার েসবার a ীকােরর িবষেয় বলার জনয্ তঁােক ধনয্বাদ jাপন কেরন।
িতিন বেলন েয, আlাh তা’লার aনুgেহ আhমদীয়া জামাত আজ পৃিথবীর 189িট েদেশ িবরাজ করেছ eবং
pিতিট েদেশi ধমর্িব াস pচােরর সােথ সােথ জামাত মানবতার েসবায় aবদান েরেখ চেলেছ।
hযূর বেলন েয,
পুেরা আি কা জুেড় মানব েসবার uেdেশয্ জামােতর রেয়েছ sুল, হাসপাতাল eবং iি িনয়ািরং
pকl।
িতিন বেলন েয, জামাত কখনo pতয্n eলাকায় েসবাকােযর্র জনয্ েযেয় থােক েযখােন কতৃর্পk o যাoয়ার
সামথর্য্ রােখ না। েকবল েবিনেনi িতনিট হাসপাতাল রেয়েছ, যা েপাটর্নেভা, আলাডা eবং টুi-েত aবিsত।
আেলাচনািট জামােতর গৃহীত pকl ‘সবার জনয্ পািন’ eর িদেক েমাড় েনয়। ei pকেlর তttাবধােন
সরকােরর dারা পিরতয্াk 20িট পািনর পাm পুনবর্হাল করা হেয়েছ eবং তা িমঠা পািন pতয্াশীেদর চািহদা
পূরণ করেছ। hযুর বেলন েয, জামাত aবয্াহত ভােব মানবতার েসবার নতুন নতুন uপায় খুেজঁ েবর করেব eবং
ei pসংে সরকােরর সহেযািগতার জনয্ িতিন েpিসেডnেক ধনয্বাদ জানান। েpিসেডn hযূরেক আhমদীয়া
জামােতর dারা েবিনেন গৃহীত সকল কাযর্kেমর জনয্ ধনয্বাদ jাপন কেরন। িতিন আরo বেলন েয, eটা িতিন
েবশ uপলbী করেত েপেরেছন েয যত কাজi জামাত কেরেছ তা িছল ধু আlাh তা’লার খািতের eেত aনয্
আর েকান sাথর্ লুkািয়ত িছল না eবং eর মাধয্েমi সাkাতকার aনু ানিটর সমািp ঘেট।
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হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:) েবিনেনর িখলাফত শতবষর্ জুিবলী
জলসার িdতীয় িদেনর বkবয্
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ েবিনেন িখলাফত শতবষর্ জুিবলী
জলসা িdতীয় িদেন তার বkৃতা েপশ কেরন। িতিন বেলন েয,
পৃিথবীবয্াপী pাকৃিতক dেযর্াগ ছিড়েয় পেড়েছ eবং মুিkর eক মাt uপায় হল আhমদীয়া জামােতর
dারা pচািরত শািn o ভােলাবাসার বাণীেক gহন কের েনয়া।
hযুর সnয্া 6টা 20িমিনেট তঁার ভাষণ r কেরন eবং বেলন েয,
হযরত মসীh মাuদ হযরত িমযর্া েগালাম আহমদ (আ:) ei জনয্ জলসা aনু ােনর বয্াবsা চালু
কেরনিন েযন েলাকজন eকেt জমা হেয় েবhদা আলাপ চািরতায় মt হেত পাের।eটা েকান রাজৈনিতক
aথবা সামািজক aনু ান নয় বরং eিট eমন eকিট aনু ান েযখােন েলাকজন তােদর ধমর্ িব ােস
unিত সাধন করেত পারেব eবং তdারা তােদর জীবেনর সকল েkেt সেবর্াৎকৃ িশ াচার রp করেত
পাের।
মহানবী হযরত মহাmদ (সা:) ভিবষয্dাণী কের িছেলন েয, যখন পৃিথবী pাকৃিতক dেযর্াগ o
সmুখীন হেব তখন eকজন মসীh o মাহদী আগমন করেবন।

ংসযেjর

hযূর বেলন েয,
েযi সময় হযরত মসীh মাouদ (আ:) তঁার দাবী েপশ কেরন তখন পৃিথবীর erপi aবsা িছল। মানুষ
তােদর pভু pিতপালেকর িবমুখ হেয় িগেয়িছল eবং পিরপূণর্ ধমর্ iসলাম িনpভ হেয় িগেয়িছল eবং
হীন sােথর্ তােক কলুিষত করা হেয়িছল।
hযূর বেলন,
আজেকর িদেন পৃিথবী aবয্াহত ভােব dেযর্ােগর সmুখীন হেc eবং eকমাt pিতrত মসীh (আ:)-eর
বাণী gহেণi ei স ট িনবািরত হেত পাের। pিতrত মসীh েpিরত হেয়িছেলন েযন ভােলাবাসা, শািn
eবং pjার বেল েলাকেদর hদয় জয় করেত পােরন eবং তােদর আlাh তা’লার িদেক িফিরেয় আনেত
পােরন eবং আজ eটাi aবয্াহত ভােব েখলাফেত আhমদীয়ার তttাবধােন আরধয্ কাজ।
hযূর tাকoয়ার িবষেয় িফের eেস বেলন েয,
pেতয্ক আhমদীেক তঁার hদেয় তাkoয়ায় unিত করেত হেব।
িতিন বয্াখয্া কেরন েয,
eিট েমৗিলক ভােব আlাh তা’লার pিত সিতয্কার ভােলাবাসারi নামাnর। তাi eকজন বয্িkেক
আlাh তা’লার pিতিট আেদশেক মানয্ কের চলার, েকবল তঁারi iবাদত করার,তঁার সৃ জীবেক
ভােলাবাসার eবং সবর্দা aনয্ েলাকেদর নয্াযয্ aিধকার pদােন িবেচি ত থাকেত হেব। আlাh তা’লার
ভােলাবাসার খািতেরi ei সকল ৈনিতক gণাবলীেত unিত সাধন করেত হেব। eিটi pকৃত দৃি েত
তাkoয়া।
ei িবষেয় আেলাকপাত করেত িগেয় hযূর আেরা বেলন েয,
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জলসার মত eমন aনু ানেক সংেশাধেনর কােজ লাগােত হেব। সংেশাধেনর মূল চািবকািঠ হেলা পঁাচ
বােবর নামােযর মাধয্েম আlাh তা’লার iবাদত করা যা pিতিট মুসলমােনর uপর aবশয্ কতর্বয্
(ফরয)। যতkণ মাতা-িপতা নামােজ পাবn না হেবন তঁােদর সnানরা কখন o তার grt বুঝেত
সkম হেব না।
hযূর আর o বেলন,
pিতিট আhমদীর চিরt aতয্n uc মােনর হেত হেব। ei মানদেn েপৗছঁােত হেল hদেয় নmতার সৃি
করেত হেব, কারণ ei gণিট আlাh তা’লার aতয্n সুনজের েদেখ থেকন। তdপির আhমদীেদর ঈষর্া
o পরচচর্া েথেক িবরত থাকেত হেব। কারণ পৃিথবী েযসব সমসয্ার আজ সmুখীন ei uভয় পাপ তার
মূেল িবদয্মান। ei মn কােজর ফলrিতেত িব যুd সংঘিটত হেয়িছল, েসভােব eর কারেন ঘেরায়া
পযর্ােয় পিরবারo েভে খান খান হেয় যায়।
রাত ঘিনেয় আসায় hযূর ei েদায়া কের সমািp টােনন েয,
“pেতয্ক আhমদীর tাকoয়ায় uৎকষর্তা aজর্েনর সামথর্য্ লাভ েহাক eবং আlাh তা’লা সকল
আhমদীেক তঁার সদয় সুরkার বলেয় রাখুন”।
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‘েপাটর্ নেভা’-েত ‘আল-মাহদী’ মসিজেদর uেdাধন
হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস (আi:) েবিনেনর eকিট নব িনিমর্ত মসিজেদ
জুম’আর েখাতবা pদান কেরন।
হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ ‘েপার্টর্ নেভা’েত ‘আল-মাহদী’
মসিজেদর uেdাধন কেরন।
জুম’আর খুতবা pদান কােল hযূর বেলনঃ
“আজ eখােন ‘েপাটর্ নেভা’েত ei মসিজেদর uেdাধন হেত যােc। 2004 সােল যখন আিম েবিনন
সফর কেরিছলাম তখন eিটর িভিt psর েরেখিছলাম eবং আজ আিম eিটর uেdাধন করিছ। আlাh
তা’লা আমােদর ei মেনারম মসিজদ দান কেরেছন েযন েলাকজন eখােন eকিtত হেয় তঁার iবাদত
করেত পােরন।
eিট ei জামােতর uপর আlাh তা’লার মহান ফযল েয আমরা pেতয্ক বড় বড় শহের মসিজদ
িনমর্ােণর সামথর্য্ লাভ করিছ। আমরা েযমন তা আি কার দিরdতম o বি ত eলাকায় মসিজদ িনমর্াণ
করিছ েতমিন ভােব iuেরাপ o আেমিরকার বড় বড় শহেরo মসিজদ িনমর্াণ করার েতৗিফক পািc।
pিতিট sােন জামােতর সদসয্েদর কুরবানীর মাধয্েমi আমরা eমন মেনারম মসিজদ িনিমর্ত করেত
সkম হিc।
ei জামােতর কােছ পািথর্ব সmদ খুবi নগনয্ িকnt যা আমােদর কােছ িবপুল পিরমােন রেয়েছ তা হল
ঈমােনর সmদ-আর তার ফেলi আhমদীরা eত বড় কুরবানী করার েসৗভাগয্ লাভ করেত পারেছ”।
ঈমােনর িবষেয় েজার িদেত িগেয় hযূর বেলন,
আhমদীেদর সবর্দা িনেজেদর মn কাজ েথেক সতকর্ থাকেত eবং eর েথেক িনেজেদর রkা করেত
হেব eবং eিট করার সেবর্াtম uপায় হেলা আlাh তা’লার দরবাের iবাদেত নত হoয়া eবং তঁার সকল
aনুgেহর জনয্ তঁােক কৃতjতা jাপন করা।
hযূর বেলন,
িতিন pতয্াশা কেরন েয ei মসিজদ সবর্দা নামাজীেদর dারা পূণর্ থাকেব। িতিন মহানবী হযরত
েমাহাmদ (সা:)-eর eকিট হাদীেসর বণর্না িদেয় বেলন, eক বয্িk েয বা-জামাত নামাজ পেড়ন িতিন
তার েথেক বhgণ aিধক কলয্াণ লাভ কের থােকন িযিন eেকলা ঘের নামায পেড়ন।
eকতার ধারনািটo মসিজেদর আর eকিট কলয্াণকর িদক। hযূর বেলন,
মসিজেদ সমােজর সকল sেরর েলাক eকিtত হয়। eখােন eিট িবেবc িবষয় নয় েয েক ধনী আর েক
দিরd aথবা েক িশিkত েক aিশিkত বরং মসিজেদ সবাi সমান।
hযূর বেলন,
যিদ েকান বয্িk মসিজেদ ei pভাব খাটােনার েচ া কের েয, েস কার aবয্বিহত পের দঁাড়ােব তাহেল
eটা করায় তার েকান ছoয়াব বাড়েব না কারণ মসিজেদ আসার eক মাt uেdশয্ হেc আlাh তা’লার
iবাদত। যিদ আhমদীরা মসিজেদ eকিtত হেয় আেসন eবং িব s তার সােথ iবাদত কেরন তাহেল
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তােদর ei কােজর সুpভাব েকবল মসিজেদর চার েদয়ােলর মেধয্i সীমাবd থাকেব না। বsত তােদর
iবাদেতর কারেণ বাiেরর সমাজo uপকৃত হেব কারণ eেত কের iসলােমর ভােলাবাসা o শািnর
িশkা পৃিথবীেত িবsৃত হেত থাকেব।
hযুর জামােতর a সংগঠেনর সদসয্েদর pিত uপেদশদােনর মাধয্েম তঁার েখাতবার সমািp টােনন। h্যুর
িনেদর্শ েদন েয,
ei aংগ-সংগঠন gেলা- লাজনাiমাilাহ, মজিলস েখাdামুল আhমদীয়া eবং মজিলস
আনসাrlাহেক সবর্দা sরণ রাখেত হেব েয, তােদর দািয়t েকবল তােদর আপন সদসয্েদর মেধয্i
সীমাবd।
তাi eকজন আনসাrlাহর সদসয্ েখাdাম aথবা লাজনােদর িবষেয় হsেkপ করেত পারেব না eবং
তdrপ aনয্রাo তােদর িবষেয় হsেkপ করেব না। a সংগঠেনর েকui জামােতর েকান বয্াপয্াের
হsেkপ করেত পারেব না কারন জামাত eকিট uc কতৃর্পk।
hযূর আর o িনেদর্শনা দান কেরন েয,
a সংগঠেনর sাধীনভােব িনেজেদর কমর্-পিরকlনা gহণ করার aিধকার রেয়েছ, িকnt eেদর sানীয়
জামােতর আমীেরর সােথ পরামশর্ কের িনি ত হেত হেব েযন তােদর কাযর্kম জামােতর েকান িবষেয়র
anরায় না হয়।
hযুর eটা sরণ কিরেয় তঁার েখাতবার সমািp টােনন েয, pেতয্ক a সংগঠেনর pিতিট সদসয্ pকৃতপেk মূল
জামােতরi সদসয্।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস (আi:) নতুন িমশন হাuেজর
িভিt psর sাপন কেরন

15

হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ েবিনেন নতুন eকিট িমশন হাuেজর
িভিtpsর sাপন কেরন, যা ‘েপাটর্ নেভা’েত aবিsত ‘আল-মাহদী’ মসিজেদর িনধর্ািরত ভূিমখেnর পােশ িনিমর্ত
হেব।
hযুর জুমু’আর েখাতবার মাধয্েম ‘আল-মাহদী’ মসিজেদর uেdাধেনর পরপরi ei িমশন হাuেজর িভিtpsর
রাখেলন। িভিt psর রাখার সােথ সােথ sানীয় জামােতর সদসয্রা আlাh তা’লার pশংসায় ে াগান িদেত
থােকন।
hযূেরর পিরচািলত েদায়ার মাধয্েম ei aনু ানিটর সমািp ঘেট।
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েবিনেন হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:)-eর সmােন রা ীয় সংবধর্না

16

েবিনন সরকার আজ রােত “পঁােলস দয্া কংেgস” (কংেgস pাসােদ) হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস,
িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:)-eর সmােন eকিট সংবধর্নার সভার আেয়াজন কের। aনু ােন েবশ কেয়কজন
মntী, সংসদ সদসয্ eবং ঐিতহয্বাহী রাজণয্বগর্সহ েবিনন সমােজর িবিভn পিরমnেলর িবিশ বয্িkবগর্ েযাগদান
কেরন।
aনু ানিট সকাল 8টা 45িমিনেট পিবt কুরআন েতলাoয়ােত মাধয্েম r হয়। aতঃপর কেয়কজন বkা মে
আেরাহন কেরন, যার মেধয্ uপিsত মntীবগর্ eবং ঐিতহয্বাহী রাজারা সািমল িছেলন। তঁারা আhমদীয়া জামাত
েবিনেনর গৃহীত িবিভn কাযর্kেমর pশংসা কেরন eবং hযুরেক তঁােদর েদেশ sাগত জানান।
েসi সnয্ার pধান আকষর্নীয় িবষয় িছল h্যুেরর pদt aিভভাষণ যােত িতিন aিতিথ বkােদর u aিভবয্িk
pকােশর জনয্ ধনয্বাদ jাপন কেরন। িতিন আhমদীয়া জামােতর aভী লkয্ সmেকর্ বলেত িগেয় বেলন,
“eর d’িট িদক রেয়েছ: dিনয়া আlাh তা’লা েথেক দূের সের েগেছ আর তাi আমােদর জামােতর
pথম লkয্ হেলা eর pিতকার করা eবং েলাকেদর আlহতা’লার িদেক িফিরেয় আনা।
িdতীয় লkয্ হেলা সকল মানুেষর মানিবক aিধকারেক রkা করা যা sাথর্ােnষীেদর কবেল hমকীর
সmুখীন। যিদ ei d’িট লkয্ aজর্ন করা যায় তাহেল dিনয়া যত সব সমসয্ার সmুখীন তা সবi িনমূর্ল
হেয় যােব”।
aতঃপর hযূর জামােতর সামািজক aবদােনর িবষেয় আেলাকপাত কেরন। িতিন বেলন েয, eর uেdশয্ হেলা
আlাh তা’লার সৃ জীেবর েসবা করা eবং তাi জামােতর েকান সহেযািগতা aথবা েসবামূলক কাজ েবিনেনর
pিত সুনজর েরেখ করা হেc না বরং তা জামােতর uপর aিপর্ত eকিট ৈনিতক বাধয্বাধকতা। িতিন বেলন েয,
েবিনেনর েলাকেদর e বয্াপাের িচিnত হবার িকছু েনi েয, হয়ত eকিদন জামাত eখান েথেক চেল যােব কারণ
জামাত কখনo মানবতার েসবা েথেক দূের সের যায়িন eবং যােব না।
েবিনেনর সরকারেক তােদর আnিরক aভয্থর্না jাপেনর জনয্ আরo eকবার কৃতjতা জািনেয় hযূর তঁার
বkৃতা সমাp কেরন। aতঃপর সকল aিতিথেদর রােতর খাবার পিরেবশণ করা হয়। পিরেশেষ, hযূর eক ঘnা
যাবত বয্িkগতভােব aিতিথেদর সােথ িমিলত হন। সাkাতpাথর্ী aিতিথেদর মেধয্ সমভােব আhমদী eবং aআhমদীরা anভূর্k িছেলন। তঁারা eেকক জন বয্িkগত ভােব hযূেরর িনকট সাkােতর জনয্ আেসন eবং
hযূেরর কােছ েদায়া দরখাs কেরন। রাত 11টা 15 িমিনেট ei aনু ানিটর পিরসমািp ঘেট।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ ‘েবিনন’-e িতন িদেনর রা ীয় সফর
েশেষ লােগােস aবিsত আhমদীয়া িমশেনর েদশীয় কাযর্ালেয় িফের আেসন।
hযূর dপুেরর খাবােরর পরপরi রoয়ানা হেয় যান, েসখােন েবিনন জামােতর aেনক সদসয্ তঁােক িবদায়
জানােনার জনয্ সমেবত হেয়িছল। রিশদ আহমদ নামক eক বয্িk, িযিন hযূেরর সােথ সাkাত করার েসৗভাগয্
লাভ কেরন, বেলন,
“আিম আমার sেpo আশা কেরিন েয, আিম ei েবিনেন কখনo hযুেরর সােথ সাkাত করার সুেযাগ
পাব। আিম eম.িট.e-েত েদখতাম েলাকজন hযূেরর হs েমাবারক চুmন করেছ eবং সবর্দা hদেয় ei
আকাংখা েপাষণ করতাম েয, হায় যিদ আিম কখন o eমনিট করার সুেযাগ েপতাম। সিতয্ বলেত িক,
আিম কখনo িব াসi করতাম না েয আমার eমন েসৗভাগয্ লাভ হেব”।
েবিনেনর মািলক হাসান 1994 সােল আhমদীয়াত gহণ কেরন। তার o hযূেরর সােথ সাkাত করার সুেযাগ হয়।
িতিন বেলন,
“pথমবার hযূর েক েদেখ আিম কঁাদেত r কির। pকৃতপেk যখনi আিম তঁােক েদিখ আমার আেবগ
eত pখর হেয় যায় েয আিম aনয্ িকছু করেত না েপের কঁাদেত থািক। hযূেরর সােথ সাkাত আমার
জীবনেক পালেট িদেয়েছ কারণ আিম eখন েসi বয্িkর সােথ িমিলত হেয়িছ িযিন আমার খিলফা।
যখন আিম তঁােক েদখলাম, আিম সতয্ বয্িতেরেক আর িকছুi েদিখিন। সারা dিনয়ােত তঁার মেতা িdতীয়
আর েকান বয্িk েনi”।
নাiেজিরয়া সীমােn েপঁৗছােনার পর, hযূর আমীর জামাত নাiেজিরয়া, ডা: মাসhদ আেদনেরল ফা লা eবং
িমশনাির iনচাজর্, খািলক নাiয়ার কতৃর্ক aিভনিnত হন। শত শত আhমদী মুসলমানo hযূরেক sাগত
জানােনার জনয্ েসখােন uপিsত িছেলন। aতঃপর েমাটর েশাভা যাtা েকndীয় কাযর্ালেয়র িদেক agসর হয়,
েযখােন hযূর সnয্া 6 টা 30িমিনেট eেস েপঁৗেছন।

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

27েশ eিpল 2008

iবাদােন বাiতুর রাহীম মসিজেদর uেdাধন

18

হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস (আi:) লােগােস আhমদীয়া মুdণালয় পিরদশর্ণ
কেরন
হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ iবাদােন ‘বাiতুর রাহীম’ মসিজেদর
uেdাধন কেরন। hযূর dপুর 2টা 20িমিনেট লােগাস েথেক eখােন eেস েপঁৗেছন, শত শত sানীয় আhমদী h্যুর
েক sাগত জানান, যারা আlাh তা’লার pশংসায় ে াগান িদিcল, aতঃপর নাiেজিরয়ার জাতীয় সংগীত
পিরেবশন করা হয়।
তারপর hযুর eকিট ফলেকর uেnাচন কেরন, যা নতুন মসিজেদর আনু ািনক uেdাধেনর sারক িছল,
e ভােব eিট িব বয্াপী আর o বh সংখক আhমদীয়া মসিজেদর সােথ সািমল হেয় েগল, যা ei
েখলাফত শত বষর্ জুিবলী uপলেkয্ uেdাধন করা হেc।
hযূর িদেনর pারেm লােগােসর েকndীয় কাযর্ালেয় ‘রাকীম মুdণালয়’ o পিরদশর্ন কেরন। মুdণালেয়র pধান
আদনান আহমদ hযূরেক eিট ঘুিরেয় েদখান।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ(আi:) আজ নাiেজিরয়ার কাuয়ারা pেদেশর
শরীয়া আদালেতর pবীণ কাজীর সােথ সাkাত কেরন।
ei বেয়ােজয্ কাজী বেলন, িতিন িব াস রােখন েয, েকান বয্িk েয iসলােমর িব ােসর েঘাষণা, “আlাh ছাড়া
েকান uপাসয্ েনi eবং েমাহাmদ তঁার েpিরত পুrষ” eর aনুকীতর্ন কেরন, িতিন মুসলমান। সুতরাং িতিন েসi
সব a-আhমদী মুসিলম ধমর্ীয় েনতােদর আhমদীয়া জামাতেক বয্তািntক (খােরিজ) বলার ধারনােক pতয্াখয্ান
কেরন। ei কথা েন hযুর মnবয্ কেরন েয,
িতিন সn েয কাজী সােহব িঠক েসi সংjািট বয্বহার করেলন, যা sয়ং হযরত েমাহাmদ (সা:)
বয্বহার করেতন।
আি কার unয়েনর pসংেগ িফের e েস hযুর বেলন েয, dনর্ীিত বরাবেরর মেতা eকিট বড় সমসয্া। আlাh
তা’লা নাiেজিরয়া eবং aনয্ানয্ আি কান জািতেক pচুর pাকৃিতক সmদ দান কেরেছন, িকnt তারা ততkণ
পযর্n unিত করেত পারেবনা, যতkণ না তােদর েনতারা িনেজেদর হীন sাথর্েক agাহয্ করেত পারেব। তdপির,
আি কার েনতােদর eবং জনগেক ei িব াস রাখেত হেব েয, তারা unত জািত সমূেহর সােথ সাময্তা বজায়
রাখেত, eমন িক unিত করার েkেt তােদরেক o ছািড়েয় েযেত পােরন। িতিন বেলন েয, যিদ ei িবষয়gেলা
aনুসরণ করা হয়, আlাh চােহত,আি কা dিনয়ার েনতৃt িদেত সkম হেব।
কাজী সােহব শরীয়ত আদালত িক ধরেনর মামলা gহন কের থােক তা hযূরেক aবগত কেরন। িতিন বেলন,
তারা িববাহ, তালাক, ভূিম নিথভূk করন eবং আেরা eমনi িকছু মামলা gহণ কের থােকন। hযূর পরামশর্ েদন
েযেহতু ‘কাuয়ারা’ pেদেশর েবিশর ভাগ েলাক মুসলমান তাi কতৃপেkর যাকােতর utম বয্াবsািট চালু করা
uিচত, যােত কের তা সমােজর বhিবধ সমসয্ার সমাধান হেত পাের।
কাজী সােহেবর আমntেণ hযূর পরবতর্ীেত শরীয়ত আদালেতর লাiেbরী পিরদশর্ন কেরন। পিরদশর্ন কােল hযূর
aিতিথেদর জনয্ রাখা পুsেক িলেখন:
“আlাh তা’লা শরীয়ত আদালতেক পিবt কুরআেনর িশkা আনুসাের নয্ায় িবচার করার সামথর্য্ দান
কrন”।
িমযর্া মাসrর আহমদ
28/4/08
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) েক আজ মানয্বর চীফ জুেয়ল ogনেদজী,
কাoয়ারা pেদেশর িডপুিট গভণর্র সােহব কতৃক
র্ গভনর্র হাuজ ‘iেলািরন’-e সংবধর্না jাপন করা হয়। েসখােন
েবশ িকছু সংখয্ক হাi কিমশনার eবং aনয্ানয্ pােদিশক কমর্কতর্ারা uপিsত িছেলন।
dপুর eকটায় পিবt কুরআন েতলাoয়ােতর মাধয্েম aনু ান r হয়। aতঃপর hযূর সমেবত pিতিনিধেদর
uপিsিতেত েদায়া পিরচালনা কেরন। eরপর আমিntত হেয় hযূর pিতিনিধেদর dারা uেdেশয্ তঁার aিভভাষণ r
কেরন। eেত hযূর বেলন,
“pথমত, আমােক সংবধর্না েদয়ার সিদcার জনয্ িডপুিট গভণর্র সােহবেক ধনয্বাদ িদেত চাi। তঁার
সােথ সাkােতর সুেযাগেক আিম িফরােত পািরিন কারণ eিট iসলািমক িশkা েয, যখনi েকান eলাকা
পিরদশর্ন করেব তখন েসখান কার sানীয় েনতৃবৃেnর সােথ েসৗজনয্ সাkাত করেব।
আhমদীয়া জামাত সবর্দা মানবতার েসবার জনয্ pাণপণ pেচ া কেরেছ eবং তা কের যােব। আমরা
িবিভn sােন মানব েসবামূলক কাযর্kম gহণ কেরিছ িকnt ei কাযর্সাধন sানীয় কতৃর্পেkর সহেযািগতা
বয্িতেরেক সmব নয়”।
eরপর িডপুিট গভণর্র সােহব জমােয়েতর uেdশয্ বkবয্ রােখন। বkৃতা কােল িতিন hযূরেক ‘কাoয়ারা’ pেদেশ
sাগত জানান eবং বেলন মানয্বর গভণর্র sয়ং hযূেরর সােথ সাkাত করেত েচেয়িছেলন িকnt তঁােক েযেহতু
eকিট গভনর্র সভায় সভাপিতt করেত হেc তাi িতিন eখােন আসেত পােরন িন।
িডপুিট গভণর্র সােহব, aতঃপর আhমদীয়া জামােতর dারা গৃহীত িবিভn মানবেসবামূলক কাযর্াবলীর বয্াপাের
আেলাকপাত করেত িগেয় বেলন:
“আhমদীয়া মুসিলম জামাত তােদর ধমর্ীয় িশkা eবং মানব েসবা মূলক কােজর জনয্ সারা িবে
পিরিচত। জামাত sাsয্, িশkা eবং িবেশষ কের pযুিkর েkেt eকিট বয্াপক pভাব সৃি
কেরেছ.........আপনার সােথ সাkাত আমার জনয্ eকিট aপূবর্ সুেযাগ eবং েসজনয্ আিম খুবi
কৃতj”।
িডপুিট গভণর্র সােহব eরপর আhমদীয়া মুসিলম জামােতর িনকট pেদেশর পk েথেক d’িট aনুেরাধ েপশ
কেরন। িতিন pেদেশ eকিট হাসপাতাল িনমর্ােনর eবং শরীয়ত আদালেতর gnাগাের পুsক pদােনর জনয্
aনুেরাধ কেরন।
aনু ানিট hযূর eবং িডপুিট গভণর্র সােহেবর মােঝ uপেঢৗকন িবিনমেয়র মাধয্েম পিরসমািp ঘেট।
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হযরত খিলফাতুল মসীh (আi:) বুরেগার iমীর কতৃক
র্ িনu বুsসা’র
pাসােদ সংবিধর্ত

বুরেগার iমীর মহামানয্ রাজা ড: হািলr দানতুr কনিকতুr তৃতীয়, আজ হযরত খিলফাতুল মসীh িমযর্া মাসrর
আহমদ (আi:)-েক তার ‘িনu বুsসা’-র pাসােদ সংবধর্না pদান কেরন। hযূর iমীেরর রা ীয় aিতিথশলায়
রািt যাপেনর আমntন gহন কেরন।
নাiেজিরয়া েথেক যাtা r কেরন, িবেকল 3টা 10 িমিনেট iেলািরন aিতkম কেরন, সnয্া 6টা 50 িমিনেট
hযূর iমীেরর pসােদ েপঁৗেছন। পিথমেধয্ তঁার েমাটর েশাভা যাtা িবশাল নাiজার নদী eবং কানজী জলাশয়
aিতkম কের। েমাটর েশাভা যাtা ‘িনu বুsসা’ েপঁৗছেল ‘বুরেগা’ কাuিnেলর সদসয্গন hযূর েক aভয্থর্না
জানােনার জনয্ বুরেগার সীমােn সািরবd হেয় দঁাড়ান, তা েদেখ hযূর তঁার গাড়ী েথেক েনেম আেসন eবং
বয্িkগত ভােব কাuিnেলর সদসয্েদর সােথ িমিলত হন। pাসােদ েপঁৗছেল iমীর তার সহচরগেনর সােথ hযূর
েক sাগত জানান। িতিন বেলন:
“আজেকর িদনিট িনu বুsসা’র জনয্ eকিট ঐিতহািসক িদবস। pকৃত পেk eিট ei pেদেশর
েলাকজেনর জনয্ আlাh তা’লার eক মহান আশীবর্াদ েয hযূর আমার আমntন gহণ কেরেছন। আিম
িবেশষত কৃতj েয িতিন আমার িনমর্াণাধীন নতুন iসলািমক েকেndর িভিt psর sাপেনর জনয্o রাজী
হেয়েছন। আlাh তা’লা aবয্াহত ভােব তঁােক পথ pদশর্ণ করেত থাকুন”।
iমীেরর আnিরক aভয্থর্নার পর hযূর তঁােক তঁার সদয় বােকয্র জনয্ ধনয্বাদ jাপন কের বেলন েয, িতিন
iমীরেক d’বৎসর যাবত জােনন eবং ei পুেরা সময় কােল বnুেtর বnন aবয্াহত ভােব েজারদার হেয়েছ।
aভয্থর্নার পর পর iমীর sয়ং hযূরেক তঁার রাজ pসােদ িনেয় যান।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, নতুন iসলািমক েকেndর িভিt
psর রাখেলন
হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:)-eর সmােন বুরেগার iমীর eর সংবধর্না

মহামানয্ রাজা বুরেগার iমীর ড: হািলr দানতুr কনিকতুr তৃতীয় তাৎষর pেদেশ হযরত খলীফাতুল মসীh
আl-খােমস (আi:)-eর আগমন uপলেkয্ আজ eকিট সংবধর্নার আেয়াজন কেরন যােত বh সংখক sানীয়
গণয্মানয্ বয্িkবগর্ েযাগদান কেরন।aনু ােনর সবেচেয় grtপূণর্ িবষয় িছল hযূর কতৃক
র্ ‘খািদজা েমেমািরয়াল
iসলািমক েকnd’িটর িভিt psর sাপন।
aনু ােনর সময় uপিsত কিতপয় িবিশ বয্িkেক জমােয়েতর uেdেশয্ বkৃতার জনয্ আমntণ জানােনা হয়।
তঁারা সমsের hযূরেক বুরেগায় sাগত জানান eবং ei সংবধর্নায় েযাগদােনর সুেযাগ লােভর জনয্ iমীরেক
কৃতjতা জানান।
aতঃপর iমীর sয়ং দশর্কেদর uেdেশয্ বkবয্ রােখন। িতিন pেদেশর জনগেনর পেk hযূরেক sাগত জানান
eবং বেলন েয,তঁার ei পিরদশর্ন eকিট ঐিতহািসক িদেনর েঘাষণা কেরেছ। িতিন বেলন জুলাi 2007 –e
লnেন িতিন hযূেরর সােথ সাkাত কেরন eবং েসi সাkাত কােল তঁারা িবে র সামািজক o aথর্ৈনিতক
সমসয্াবলী িনেয় িবsািরত আেলাচনা কেরন।iমীর বেলন িতিন hযূেরর সুগভীর eবং বাsবিভিtক সমাধােনর
পরামেশর্ সেmািহত হেয়িছেলন eবং তঁার aকৃিtম sৃহা িছল েযন আি কা মহােদশ সমৃিd লাভ কের।
iমীর hযূরেক ‘খািদজা েমেমািরয়াল iসলািমক েকেnd’র িভিt psর sাপেন রাজী হoয়ার জনয্o কৃতjতা
jাপন কেরন।িতিন বেলন ei েকndিট তঁার পরেলাকগতা মাতার নােম নামকরণ করা হেয়েছ eবং eিট িশ েদর
সিতয্কার iসলামী pীিত o শািnর িশkা েদয়ার uেdশয্ কাজ করেব।িতিন েখলাফত শত বািষর্কী জুিবলী
uপলেkয্ জামাতেক aিভনnন জািনেয় তঁার বkৃতা েশষ কেরন।
aতঃপর hযূর সমেবতেদর uেদশয্ তঁার বkবয্ pদান করেত িগেয় pথেম iমীরেক তঁার ভাi বেল সেmাধন কের
বেলন:
“আজ আিম eকজন বnুর সািnধয্ লাভ কের পুলিকত েবাধ করিছ।আিম তঁােক েকবল িকছু বছর ধের
জািন িকnt তঁার uc ৈনিতকতা eবং িবনmতা েদেখ মেন হয় িতিন আমার বh িদেনর বnু।আিম aবশয্i
বুরেগার iমীেরর রাজকীয় uc মযর্াদার pশংসা কির কারন তঁার ei uc মযর্াদা তঁােক aহ ারী o
আtmের পিরণত করেত পােরিন বরং আিম তঁার মেধয্ নmতা েদেখিছ আর েসi জনয্ আিম তঁার আমntণ
pতয্াখয্ান করেত পািরিন”।
h্যুর আরo বেলন েয, আlাh তা’লা িকভােব নাiেজিরয়ােক িবপুল pাকৃিতক সmদ দান কেরেছন। িতিন বেলন
েয, eটা মানুেষর দািয়t েযন ei pাকৃিতক সmদেক সেবর্াtম uপােয় বয্বহার কের েযন তােত যথাসmব
aিধক েথেক aিধকতর েলােকর কলয্াণ সাধন হয়। িতিন আরo বেলন েয, আhমদীয়া জামাত সবর্দা
নাiেজিরয়ার জনগেনর েসবা করার pেচ া চািলেয়েছ eবং ei pসংেগ িতিন sানীয় জামাতেক িনেদর্শ
িদেয়িছেলন েযন eকিট সmাবয্ pিতেবদন ৈতরী করা হয় েয িকভােব বুরেগার েলাকজেনর েসবা o সহেযািগতা
করা যায়।
aতঃপর সেnলেন uপিsত সবাi iসলামী েকেndর িদেক agসর হয়, েযখােন dপুর 12টা 20িমিনেট hযূর eবং
iমীর uভেয় eক সােথ খািদজা েমেমািরয়াল iসলামী েকেndর িভিt psর sাপন কেরন।
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নাiেজিরয়ার রাজধানী আবুজায় ‘েমাবারক মসিজেদর uেdাধন

হযরত খিলফাতুল মসীh িমযর্া মাসrর আহমদ আhমদীয়া মসিজদ eবং িমশন
হাuেজর uেdাধন করেলন
হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ নাiেজিরয়ার রাজধানী শহর আবুজায়
মেনারম ‘েমাবারক মসিজেদর’ uেdাধন কেরন। aনু ানিটর আেরকিট ৈবিশ য্ হেলা eকi ভূিমখেn িনমর্ীয়মান
িমশন হাuেজর uেdাধন।
hযূর িনu বুsসা েথেক গাড়ী মেণ 455 িকিম aিতkম কের রাত 9 টায় মসিজেদ েপঁৗেছন যা লােগাস েথেক
iবাদান, iেলািরন eবং বুরেগা হেয় আবুজা পযর্n িতনিদেনর aিবরাম সফেরর সমািp িছল। hযূর েক তৎkনাৎ
েমাবারক মসিজেদ িনেয় যাoয়া হয় যা িতিন যথাযথ ভােব েদায়ার মাধয্েম uেdাধন কেরন। aতঃপর িতিন
মসিজেদ মাগিরব o eশার নামায পড়ান।
uপিsত aেনেকi মসিজেদর েসৗnেযর্র pশংসা কেরন, যােত eকিট বড় হলুদ গmুজ eবং uঁচু িমনার েশাভা
পািcল। মসিজেদর aভয্nর ভাগ d’িট তলায় িনিমর্ত যা eক সােথ 1200 নামাযীর sান সংকুলান করেত পাের।
মসিজেদর uেdাধেনর পর, hযুর তৎসংলg িমশন হাuেজরo uেdাধন কেরন। ei iমারতিটo d’তলা িবিশ ,
যােত িকছু aিতিথ কামরা eবং রাnার সুবয্াবsা রেয়েছ।
মসিজেদর uেdাধেনর পর জাতীয় েটিলিভশেনর eকজন সাংবািদক hযূেরর সাkাতকার gহণ কেরন।
নাiেজিরয়ায় hযূেরর িমশন িক? -e িবষেয় pে র utের hযূর বেলন:
“আমার pথম eবং pধান িমশন হেলা eখানকার আhমদীয়া জামােতর সদসয্েদর সােথ সাkাত করা।
eটা আমার রীিত েয পৃিথবীর েযখােনi নাiেজিরয়ার মেতা আhমদীেদর বড় জামাত রেয়েছ েসখােন
আিম সফর কের থািক”।
নাiেজিরয়ার জনগেনর pিত তঁার বাণী িক েস সmেকর্ িজjািসত হেয় hযুর বেলন:
“pথমত: আজেকর িদেন েলাকজন আlাh তা’লার pিত তােদর দািয়tাবলী ভুেল বেস আেছ eবং তাi
তােদর pিত আমার বাতর্া হেলা আlাh তা’লােক শনাk কrন eবং তঁার aনুgহ gহন কrন। িdতীয়ত:
pিতিট মানুষেক আিম সিনবর্n aনুেরাধ করেবা েয আপনারা আপনােদর সাথীেদর aিধকারেক েমেন
িনন। যিদ ei dিট নীিতর aনুসরণ করা হয় তাহেল আমরা ংেসর পিরবেতর্ শািnর িবsার ঘটেত
েদখেবা”।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস (আi:) নাiেজিরয়ার েখলাফত
শত বািষর্কী জলসা uেdাধন করেলন
হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আhমদীেদর আlাh তা’লার ৈনকটয্ aজর্েন
সংgাম করার তািগদ েদন।

হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) তঁার পি ম আি কা সফেরর aংশ
িহেসেব আজ আনু ািনকভােব নাiেজিরয়ার 58তম সালানা জলসা uেdাধন কেরন। hযূেরর জুমু’আর খুতবার
মাধয্েম ‘হাদীকােত আহমদ’-e ei aনু ােনর r হয়, যা 85 eকর িবsৃত eকিট ময়দান, eিট রাজধানী শহর
আবুজাহ েথেক যা চিlশ িকিম দূের aবিsত। aনু ানিট আhমদীয়া জামােতর iিতহােস eজনয্o eকিট
uেlখেযাগয্ িবষয় েয, ei pথম নাiেজিরয়া েথেক সরাসির eম.িট.e-র মাধয্েম তা সারা িবে সmpচার করা
হেয়েছ।
hযূর জলসা সালানার grেtর িবষেয় আেলাকপাত করেত িগেয় বেলন েয,
eটা আlাh তা’লার pকৃতi eক আশীবর্াদ েয, ei যুেগ েযখােন aিধকাংশ েলাক ধমর্ েথেক িবমুখ
রেয়েছ েসখােন আhমদীয়া জামাত aবয্াহত ভােব pায় pিতিট েদেশ eমন জলসা aনু ান কের চেলেছ।
ei জলসা েযন dিনয়ােক জামােতর শিkমtা েদখােনার uেdেশয্ করা না হয়, বরং তা েযন আlাh
তা’লার সntি aজর্েনর uেdেশয্ সেবর্াtম িশkা লােভর জেনয্ করা হয়।
hযূর আlাh তা’লার ৈনকটয্ aজর্েনর িবিভn aতয্াবশয্ক িনয়মনীিত বণর্না কেরন। যার মেধয্ pথম o pধান
িবষয় হেলা নামােয পাবn হoয়া। পঁাচ েবলার নামায pিতিট মুসলমােনর uপর aবশয্ aবশয্ পালনীয় eবং তা
আমােদর পাপেমাচন eবং আtেশাধেনর uপায়। eক বয্িk েয িব sতা eবং নmতার সােথ নামায আদায় কের
েস েদখেত পােব েয, আlাh তা’লা sয়ং তার জনয্ eমন রাsা খুেল েদেবন যার মাধয্েম েস কলয্ােণর পেথ
agসর হoয়ার সুেযাগ লাভ করেত পারেব। িকnt ei aনুgহ েস সব বয্িkেদর pদান করা হয় না যারা েকবল
মানুষেক পরখ িকংবা মানুেষর মেন েরখাপাত করার জনয্ নামায পেড় থােক। hযূর সাবধান কেরন েয, যিদo
মানুষেক pতারণা করা েযেত পাের িকnt আlাh তা’লােক েকান ভােবi েধাকা েদয়া সmব নয়।
aতঃপর hযুর uপেদশ েদন েয,
সকল আhমদীেক তােদর সামথর্য্ aনুযায়ী আlাh তা’লার খািতের আিথর্ক কুরবাণী করেত হেব। আlাh
তা’লার খািতের দানশীলতা সবর্দাi gহণীয় eবং eিট তঁার aনুgহ লাভ করার eকিট uপায়। তdপির
বয্ািkেক জীবেনর pিতিট েkেt পিরপূণর্ সততা লালন করেত হেব। আমােদর সকল কথা eবং কােজ়র
েকাথাo িবnুমাt সেnেহর aবকাশ থাকা uিচত নয়।
ঈষর্াপরায়ণতা আরo eকিট kিতকারক পাপ যা বয্িk eবং সমি গত পযর্ােয় pচুর kিত সাধন কেরেছ
eবং aবয্াহত ভােব তা কের চেলেছ।
hযূর বেলন েয,
েস আসেল আhমদীi হয়িন েয aেনয্র সফলতা eবং সুেখ ঈষর্া েপাষণ কের থােক।
িতিন বেলন েয, জামােতর িবrdবাদীরা জামােতর সফলতায় ঈষর্াপরায়ণ হেয় থােক। hযূর পরামশর্ েদন, ঈষর্ার
পিরবেতর্ পারsিরক pীিত eবং aেনয্র aনুভূিতর িদেক েখয়াল রাখা aেনক েবিশ জrরী।
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hযূর েখলাফেতর কলয্ােণর uপর আেলাকপাত কের তঁার েখাতবা সমাp কেরন। িতিন বেলন েয, জামাত ei
বছর ei সুমহান pিত ােনর শতবষর্পূতর্ী uদযাপন করেছ। eিট জামােতর uপর sয়ং eকিট aনুgহ eবং তাi
সকল আhমদীেক আlাh তা’লার pিত সবর্দা কৃতjিচt হেত হেব।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস শত বািষর্কী জুিবলী জলসার
িdতীয় িদেনর বkৃতা

হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ বেলন, সততাi আি কার ভিবষয্ত unিতর চািবকািঠ
হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ আজ নাiেজিরয়ার ‘হাদীকাতুল আহমদ’ e
েখলাফত শতবািষকী জুিবলী জলসার িdতীয় িদেনর বkৃতা pদান করেলন।
hযূর তঁার 45 িমিনেটর বkৃতায় সততার েমৗিলক pেয়াজনীয়তার eবং িবেশষ কের আি কার unিতেত eর
ভূিমকার িবষয় বণর্না কেরন। তdপির, তঁার বkৃতায় িতিন আেরা eকবার ei aপবােদর পুেরাপুির খnণ কেরন
েয, iসলাম েসi ধমর্ যা তরবারীর বেল pসার লাভ কেরিছল।
সকাল 11টা 15 িমিনেট হািদকাতুল মাহদীেত েপঁৗছােল hযূরেক হাজােরা আhমদী ঐকতােন আরিবেত ei পংিত
েগেয় sাগত জানান, “আlাh ছাড়া েকান মাবুদ েনi eবং েমাহাmদ(সা:) তার রসূল’’। uপিsত সকেলর sৃিতেত
েসi দৃশয্ eবং েসi সুর িন বhিদন িবরাজ করেব eবং বstত পেk লাখ-েকািট েলাক eম.িট.e-েত সরাসির
জলসা pতয্k কেরন। aনু ােনর eকিট aননয্ দৃশয্ িছল িশ েদর মেনারম sানীয় েপাষােক সিjত হেয় hযূরেক
িবিভn uপভাষায় sাগত জানােনা। সবর্pথম িশ রা iংেরজীেত hযূরেক sাগত জানান eবং তার পর আি কান
uপভাষা iurবা, হাuসা, eটসাকু, েগায়ারী, টুi, iগালা, কানূরী, তুলানী, iগবু eবং iনুেপেত hযূরেক sাগত
জানােনা হয়।
eরপর িছল িবিশ বয্িkেদর সংিkp বkৃতার পালা, তােদর মেধয্ oেগান pেদেশর pথম সামিরক গভণর্র eবং
oেগান pেদেশর iমীর সািমল িছেলন। নাiেজিরয়ায় িসেয়রািলoেনর রা দূতo দশর্কেদর uেdশয্ বkবয্
রােখন। িতিন বেলন:
“আিম 1954 সােল আhমদীয়াত gহণ কেরিছ। িনঃসেnেহ eিট iসলােমর সিতয্কার eবং uৎকৃ িচt
uপsাপন কের। eটা েসi ধমর্িব াস যা িবে শািn pিত ার কােজ িনেবিদত। আিম ei সুেযােগ
h্যুরেক eটাo aবগত করােত চাi েয, তঁার aনুসারী িসেয়রািলoেনর আhমদীরাo eখােন তার
েখদমেত uপিsত আেছন”।
dপুর 12টা 10িমিনেট,hযূর বkৃতা r কেরন, িতিন আhমদীেদরেক শয়তােনর মn pভাব েথেক আtরkা
করার জনয্ সতকর্ কেরন। িতিন বেলন েয,
eকজন বয্িkর েকবল িনেজেক ‘আhমদী’ বেল পিরচয় েদয়ায় যেথ নয়। pতয্ক েসi বয্িkর িনেজর
মােঝ eক aকৃিtম o সুs পিরবতর্ন সাধন করেত হেব।
hযূর বেলন েযমন eকিট ভাল কাজ আেরা aেনকgেলা ভাল কােজর পথ েখােল েদয়, েতমিন eকিট মn কাজ
o বhিবধ পােপর রাsা unুk কের।eভােব eক বয্িk েয িনেজেক eক জন আhমদী বেল থােকন তঁােক
সদgেণর দৃ ােn পিরনত হেত হেব; েযন aনয্রা তােক aনুসরণ করেত পােরন।
eকিট েমৗিলক ৈবিশ য্ যা hযূর pিতিট আhমদীেক কড়াকিড় ভােব লালন করেত বেলন তা হল বয্িkগত eবং
বয্বসািয়ক েkেt পিরপুণর্ সততা। িতিন বেলন েয, dিনয়াবয্াপী রাজৈনিতক, সামািজক িকংবা aথর্ৈনিতক
pেলাভেন িমথয্া বলা হেয় থােক। িকnt েলাকেদর eটা sরণ রাখা uিচত েয, যিদo তারা মানুষেক pতারণা
করেত সkম, িকnt তারা আlাh তা’লােক কখনo pতারণা করেত পারেব না।
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ei িবষেয় আেলাকপাত করেত িগেয় hযূর মহানবী হযরত েমাহাmদ (সা:)-eর eকিট হাদীস বনর্না কেরন, eক
বয্িk তঁার িনকট eেলন, েস েসi সকল পাপ েথেক মুিk লাভ করার icা েপাষণ করেলা যােত েস েসi মুহূেতর্
িলp িছল। মহানবী(সা:) তােক পরামশর্ িদেলন, যিদ েস িমথয্া েথেক িনেজেক মুk করেত পাের েসটাi তার
জনয্ যেথ হেব। eর ফেল ভিবষয্েত েস যখনi েকান পােপর pিত আকৃ হেয়েছ েস ei েভেব িবরত েথেকেছ
েয, যিদ েস ধরা পেড় যায় তাহেল তােক তার পাপ sীকার করেতi হেব কারন েস সতয্ বলার pিতjায় আবb।
আি কার unিতo ei িচিরিtক সরলতা eবং সততার uপর িনভর্রশীল। hযূর iuেরােপর দৃ াn েপশ কের
বেলন, তারা সৎ বয্বসািয়ক েলনেদেনর জনয্ eকিট unত মহােদেশ পিরণত হেয়েছ। যখনi eকিট পণয্ িবিk
করা হেতা তা িঠক েতমিন হেতা েযমনিট তার বণর্নায় রেয়েছ eবং ei দৃ াn unয়নশীল েদশgেলার aনুসরণ
করা uিচত। নাiেজিরয়ার সকল আhমদীেক eেদেশর aথর্ৈনিতক unিতর েkেt agণী ভূিমকা রাখেত হেব েযন
েদশিট unত িবে র সােথ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় দাড়ঁােত পাের। hযূর aতঃপর ei াn ধারণার uপর
আেলাকপাত কেরন েয, iসলাম, আlাh রkা কrন, তরবারীর েজাের pসার লাভ কেরেছ। িতিন বেলন েয,
মহানবী হযরত েমাহাmদ (সা:) তঁার জীবেনর েকান eকিট বারo ততkণ তরবারী uঠানিন, যতkণ না িতিন
eবং তঁার েলাকজন আkমেণ িশকার হেয়েছন। তdপির যখন আkাn হেয়েছন তখনo তঁার আচার আচরণ
uৎকষর্তম পযর্ােয়র হেয়েছ। বদেরর যুেdর সময়, মুসলমানরা সংখয্ায় eবং রসেদ খুবi নগনয্ িছেলন। aিত
al কেয়কিট সুিবধার মেধয্ eিট eকিট িছল েয, েসi sান তােদর িনয়ntেণ িছল েযখান েথেক পািন আহরণ
করা েযেত পাের। iিতহােসর সামিরক aিধনায়কেদর আচরেণর িবপরীেত, ei সুেযােগর সdয্বহার না কের
মহানবী (সা:) বরং তা শtrেদর তা েছেড় িদেলন েযন, তারা েসখান েথেক তােদর ৈসনয্েদর জনয্ পািন সংgহ
করেত পাের। তdপির, ী ান, ihদী eবং সকল aনয্ানয্ ধমর্ িব ােসর েলাকেদর pিত o তার বয্াবহার সবর্দা
দৃ াn sানীয় িছল।
hযূর ei uপেদশ দান কের তঁার বkৃতার সমািp টােনন েয, আপন েদেশর pিত িব sতা রkা করা iসলামী
িশkার aংশ। তাi নাiেজিরয়ার pিতিট আhমদী eবং আি কার pিতিট েদেশর আhমদীেক কেঠার পির েমর
পথ aবলmবন করেত হেব েযন আি কার ভিবষয্ত unততর হয়। যিদ eিট না করা হয়, তা হেল েকান ভােবi
আপনারা পা ােtর শিk সমূহেক eখােন আসার eবং eখানকার pাকৃিতক সmেদর িনয়ntণ gহণ করােক
েঠকােত পারেবন না, যার ফেল আি কার unিতর পিরবেতর্ aবনিতi তরািnত হেব।
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‘আি কার দািরd দূরীভূত হেত পাের’ – হযরত খিলফাতুল মসীh আlখােমস (আi:)
‘হাদীকাতুল আহমদ’ – e সংবাদ সেmলন
আজ িদেনর pথেম ‘হাদীকাতুল আহমদ’ – e aনুি ত eক সংবাদ সেmলেন হযরত খিলফাতুল মসীh আlখােমস, হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) নাiেজিরয়ার েনতৃবৃnেক আlাh তা’লা pদt িবপুল পিরমান
pাকৃিতক সmেদর সdয্বহার করার আhান জানান। িতিন বেলন েয, সিঠক পিরকlনার মাধয্েম ei সmদেক
বয্বহার করেল তা সকল দিরdgsেদর ভরণেপাষেণর জনয্ যেথ হেত পাের। তার জনয্ সেবর্াপির যা pেয়াজন
তা হেলা, নাiেজিরয়ার কতৃপ
র্ েkর তােদর নাগিরকেদর কলয্ােণ আnিরক রাজৈনিতক সিদcা gহণ।
hযূর unত জািতসমুহেকo আhান জানান েযন, তারা আি কার দািরd দূরীকরেনর ei সহেযািগতামূলক aংশ
gহন কেরন। িতিন বেলন েয, েকবল iuেরােপi eত েবিশ aপচয় হয় েয, তা সিঠক পিরকlনার আoতায়
aিধকতর ভাল uেদেশয্ বয্বhত হেত পারত। unত জািতসমূেহর আপাত সিদcার েপছেন pায়শi তােদর হীন
sাথর্ লুkািয়ত থােক। aনয্িদেক, আhমদীয়া মুসিলম জামাত েকান রকম pিতদােনর pতয্াশা ছাড়াi মানবতার
েসবায় a ীকারাবd, কারণ eটাi পিবt কুরআেনর েমৗিলক িশkা। গণমাধয্েম iসলােমর aপpচােরর বয্াপাের
িজjািসত হেয় hযূর বেলন:
“সmpিত লnেন আমরা eকিট শািn সেmলন কেরিছ eবং েসখােন আমার বkৃতায় পিবt কুরআন pদt
eবং মহানবী হযরত েমাহাmদ (সা:)-eর আচিরত সিতয্কার iসলামী িশkার eকিট pিতেবদন
uপsাপন কেরিছ। আমার বkৃতা নার পর aেনক aিতিথ sীকার কেরেছন, তারা eখন বুঝেত
েপেরেছন েয, iসলাম pকৃতi eকিট শািnর ধমর্ যােত আlাh তা’লার সৃ মানবতার pিত ভােলাবাসা
eবং তােদর েসবা করার সহজাত েমৗিলক িশkাi রেয়েছ”।
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হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) নাiেজিরয়ার oয়াকেফ নo
িশ েদর সােথ সাkাত করেলন

হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ েমাবারকপূণর্ ‘oয়াকেফ-নo’
sীেমর আhমদী েছেল o েমেয়েদর সােথ সাkাত কেরন। ei sীমিট হযরত মসীh মাouদ (আ:)-eর চতুথর্
খিলফা হযরত িমযর্া তােহর আহমদ (রহ:) pিত া কেরিছেলন, যােত আhমদী িপতা-মাতারা তঁােদর িশ েদর
জেnর পূেবর্i iসলােমর েসবার uেdেশয্ uৎসগর্ কেরন।
সভায় hযূর িশ েদরেক তােদর পড়া নায় মেনােযাগ েদয়ার িবষেয় uপেদশ েদন। িতিন বেলন েয,তােদর uc
মাধয্িমক িশkা সমােpর পর েকnীয় জামাতেক তােদর আgেহর িবষেয় িলখেত হেব eবং ভিবষয্েত eিগেয়
যাবার িবষেয় িনেদর্শনা চাiেত হেব।জামােত সকল েপশাদারী েলাকেদর pেয়াজন রেয়েছ, ডাkার েহাক বা
pেকৗশলী aথবা aনয্ েকান েপশা। h্যুর বেলন েয,
oয়াকেফ নo িশ েদর সবর্দা eটা মেন রাখেত হেব েয, তােদর মযর্াদা aেনক েবিশ eবং eটা eমন
eক gr দািয়t যা েকবল তখিন পালন করা সmব যখন তারা তাkoয়ায় o ধমর্পরায়ণতায় unিত লাভ
করেবন eবং সবর্দা oতেpাত ভােব জামােতর কােজ জিড়ত থাকেবন।
সভািট hযূেরর িশ েদর মােঝ uপহার িবতরেণর মাধয্েম সমাp হয়।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস (আi:) নাiেজিরয়ার জলসার
সমািp েঘাষণা করেলন

হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) আজ নাiেজিরয়ার শত বািষর্কী জুিবলী
সালানা জলসার সমাপনী aিধেবশেণ বkবয্ রােখন। বkৃতায় িতিন আhমদীেদর তাkoয়ার পথ aনুসরেণর
uপেদশ েদন। তঁার ei বkৃতার পূেবর্ িতিন মিহলােদর জলসাগাহ পিরদশর্ন কেরন eবং েসখােন িতিন িকছুkণ
aবsান কেরন eবং আlাh তা’লার pশংসায় eবং আhমদীয়া িখলাফেতর gণকীতর্েন পিরেবিশত নযম বণ
কেরন।
hযূর তঁার বkৃতা ei বেল r কেরন েয,
“আlাh তা’লার ফযেল আজ আমরা নাiেজিরয়া জামােতর 58তম সালানা জলসা সমাp করেত যািc।
আিম pতয্াশা কির েয আপনারা সবাi বয্াপক ভােব uপকৃত হেয়েছন। গত diিদেন আমার বkেবয্
পিবt কুরআেনর িশkা eবং মহানবী হযরত েমাহাmদ (সা:) আচিরত সুnাহ aনুযায়ী আlাh তা’লার
পেথ agসর হoয়ার uপর grt েদয়া হেয়েছ”।
জামােত আhমদীয়ার েনতা, aতঃপর িবsািরত ভােব তাকoয়ার িবেশষ িবেশষ grtপূণর্ িদেকর uপর
আেলাকপাত কেরন, যা তঁার মেত আি কার unিতর চািবকািঠ। eবয্াপাের h্যূর মহানবী (সা:)-eর সময়কােলর
d’বয্িkর d’িট িবপরীতমুখী দৃ ােnর কথা তুেল ধেরন। হযরত েবলাল িছেলন eকজন আি কান কৃতদাস, যঁােক
aিgদg কয়লায় iেয় জন সমুেখ রাsা িদেয় টানা েহচড়া করা হেতা ধু eজনয্ েয, িতিন iসলােমর pিত
িব ােসর েঘাষণা করেতন। aনয্ িদেক আবু েজেহল িছল ধনবান eবং আপাত দৃি েত মkার িবিশ বয্িk েয
pথিমক যুেগর মুসলমানেদর pচn aতয্াচার করত eবং কখেনা মহানবী (সা:)-eর uপর ঈমান আেনিন।
তdপির, েশষ পযর্n েদখা যায় েয,হযরত েবলালেক eমন dা pদশর্ণ করা হেতা েয তােক ‘সাঈেদনা েবলাল’
aথর্াৎ, ‘আমােদর েনতা েবলাল’ বলা হেতা, aপরিদেক আবু েজেহেলর নাম হেয় যায় ‘ajতার িপতা’। eভােবi
আি কার েলােকরা uৎকষর্তা aজর্েন সkম হেব, যখন তারা ধমর্পরায়ণেক সব িকছুর uপর sান িদেব।
aতঃপর, hযূর আি কায় িবরাজমান েগাtগত ে ণী িবভােগর কথা বেলন। িতিন বেলন েয, িকছু েগাt তােদর
aনয্েদর েথেক uc sানীয় মেন কের থােক িকnt আlাh তা’লার দৃি েত িবষয়িট তা নয়। েগাtীয় ৈবিশ য্াবলী
েকবল পিরিচিতর জনয্ eবং eটা বলা যােব না েয, eক েগােtর েলাক aনয্েদর েথেক ে য়। আlাh তা’লা
ধমর্পরায়ণতা eবং সদgণাবলীর িভিtেত েলাকেদর ে ণী িবভাগ কের থােকন; সmদ,েগাt বা বেণর্র িভিtেত
নয়।
মানব জািতর তাi আlাh তা’লার pিত কৃতj হoয়া uিচত েয, িতিন eকিট েমৗিলক pেয়াজনীয় িবষেয়র
িভিtেত ei ে ণী িবভাগ কেরেছন যা মানেবর জনয্ aতয্াবশয্ক। আlাh তা’লার pিত কৃতjতা pকােশর dারা
তার aিধকতর aনুgহ লাভ হয়। hযূর কৃতjতা jাপেনর িতনিট নীিত বণর্না কেরন:
“pথমত: eকজন বয্িkেক তার hদয় আlাh তা’লার ভােলাবাসায় পূণর্ করেত হেব। তােক আlাh
তা’লা হেত গৃহীত aনুgেহর গণনা করেত থাকেত হেব। িdতীয়ত: eকজন বয্িkেক েমৗিখকভােব আlাh
তা’লার pশংসায় মুখর হেত হেব। eবং তৃতীয়ত: eকজন বয্িkেক utম ভােব আlাh তা’লা pদt
দানসমূেহর বয্বহােরর মাধয্েম কৃতjতা pকাশ করেত হেব। uদাহরণ srপ eকজন চাষীেক তার
সেবর্াc সামথর্য্ aনুযায়ী তার জিমেক ৈতরী eবং চাষ করেত হয় ফেল aনয্রাo তােক pদানকৃত aনুgহ
সমুহ েথেক কলয্াণ লাভ করেত পাের”।
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uপিsত যুবকেদর uেdেশয্ বলেত িগেয় hযূর তােদর সমসামিয়ক সমােজর ভয়ানক িবপদাবলী েথেক েবঁেচ
থাকার জনয্ সতকর্ কেরন। িতিন বেলন,
আধুিনক udাবন েযমন inারেনট ভাল eবং মn uভয় কােজ বয্বহার করা যায়। তাi inারেনট
েকবল iসলােমর pীিত o মমতার িশkােক pচােরর uেdেশয্i বয্বহার করেত হেব, তােত kিতকর
িবষয় েদখা eবং তােত aংশ েনয়া েথেক েবঁেচ থাকেত হেব।
hযূর আhমদীেদর পারsিরক pীিত o মমতার পথেক aনুসরন করার uপেদশ িদেয় তঁার বkৃতা সমাp কেরন।
িতিন বেলন েয,
aনয্েদর শtrতা েযন আhমদীেদরেক িনেজেদর মযর্াদার sর েথেক নীেচ নামােত না পাের। ঐসকল
বয্িkেদর সােথ আচরেণর েkেt, যারা iসলােমর pিত ঘৃনা pকাশ কের, সকল মুসলমানেক
নয্ায়পরায়ণ হেত হেব eবং তােদর pাp aিধকােরর িবষেয় সতকর্ থাকেত হেব।আেkাশ eবং িবেdষ যা
েকান মূেলয্ পিরহার করেত হেব।iসলােমর শtrেদর hদয় o মননেক দয়া, ভােলাবাসা eবং সিহ ুতার
dারা জয় করেত হেব। েকবল সংখয্ািধকয্ লাভ করা আhমদীয়া জামােতর uেdশয্ নয় বরং ধমর্পরায়ণ
েলােকর সংখয্া বাড়ােনাi জামােতর uেdশয্ eবং eটা েকবল সহনশীলতার দৃ ােnর মাধয্েমi সmব।
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হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস (আi:)-eর ঐিতহািসক পি ম
আি কা সফর েশেষ লnন pতয্াবতর্ন
হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) শতশত আhমদী কতৃক
র্ ফযল মসিজেদ
aিভনিnত

হযরত খিলফাতুল মসীh আl-খােমস, হযরত িমযর্া মাসrর আহমদ (আi:) পি ম আি কায় তঁার িতন
সpােহর িখলাফত শতবািষর্কী জুিবলী সফর েশেষ আজ লnন pতয্াবতর্ন কেরন। ei সফের h্যুর দশ সহsািধক
আhমদী মুসলমােনর সােথ িমিলত হন, eমিন ভােব বh সংখয্ক িবিশ বয্িk eবং রা ীয় aিতিথেদর সােথo
সাkাত কেরন।পুেরা সফর কােল িতিন iসলােমর িশkা aনুসাের ভােলাবাসা, সিহ ত
ু া eবং মানবতার েসবার
িবষেয় uপেদশ pদান কেরন।
hযূর সকাল 7টায় ‘নামিদ আিযিকেভ’ eয়ারেপােটর্ েপঁৗেছন, েযখােন িতিন শতশত আhমদী মুসলমান dারা
সmািষত হন, যারা েকবল তঁােক িবদায় জানােনার জনয্ eয়ারেপােটর্ eেসিছেলন। aেনক আhমদীেক hযূেরর
িফের যাoয়ার মেনােবদনায় ভারাkাn হেয় থাকেত েদখা যায়। ei েবদনা dিনয়াবয্াপী আhমদীেদর
েখলাফেতর pিত ভােলাবাসারi pিতফলন।
িbিটশ eয়ার oেয়েজর িব.e-08 াiেট সকাল 8টা 20িমিনেট hযূর আবুজা তয্াগ কেরন। াiট িবেকল 3টায়
লnন িহথ্েরা eয়ারেপােটর্ েপঁৗেছ, েযখােন তঁােক আমীর জামাত যুkরাজয্, জনাব রিফক হায়াত eবং জামােতর
আরo কিতপয় সদসয্ sাগত জানান।
hযূরেক aতঃপর িনরাপtা pহরায় সাuথ-is লnেনর ফযল মসিজদ সংলg বাস sােন িনেয় আসা হয়। েসখেন
শত শত আhমদী ei আনেn uৎফুl হেয় তােক sাগত জানান েয িতিন তঁার ঐিতহািসক সফর েশেষ িনরাপেদ
গnেবয্ িফের আেসন। আি কা সফরকালীন দৃেশয্র pিতcিব সrপ, eক দল আি কান আhমদী েসখােন
দঁািড়েয় আlাh তা’লার pশংসায় েসi নযম গাiেত থােকন। hযূর হাত েনেড় সকল আhমদী নারী, পুrষ eবং
িশ েদর aিভনnন জানান যঁারা তঁােক sাগত জানােত েসখােন eেসিছেলন।

aনুবাদক: ডা: েসিলম খান
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