েপৰ্স িবজ্ঞিপ্ত
১০ অগাস্ট ২০২০

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধােনর িবেশষ সালানা জলসা ২০২০ ভাষণ পৰ্দান

হুযূ র আকদাস েঘাষণা করেলন িবগত বছের ১,১২,০০০-এর অিধক বয্িক্ত এ জামা’েত েযাগদান কেরেছন
চলমান েকািভড-১৯ মহামারীর কারেণ িবশব্জুেড় আহমদী মুসলমানগণ এ বছর তােদর বািষর্ক সেম্মলন (সালানা
জলসা)-সমূ হ আেয়াজন করেত সক্ষম হয় িন। িকন্তু গত ৭ ও ৯ অগাস্ট ২০২০, যু ক্তরােজয্ অনু িষ্ঠতবয্ আন্তজর্ািতক
সালানা জলসার জনয্ িনধর্ািরত িদনগুেলােত, আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান পঞ্চম খলীফা হযরত িমযর্া
মসরূর আহমদ (আই.) ঈমান-উদ্দীপক দুই-পেবর্র এক ভাষণ পৰ্দান কেরন। এেত হুযূ র আকদাস িবগত বছের
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর উপর বিষর্ত আল্লাহ্ তা’লার অনু গৰ্হরািজ এবং এর কৰ্মাগত অগৰ্গিতর উপর
আেলাকপাত কেরন।

হুযূ র আকদাস ৭ জুলাই ২০২০ শুকৰ্বার-এ িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ অবিস্থত মুবারক মসিজেদ তাঁর সাপ্তািহক
জুমুআর খুতবার সময় িরেপােটর্র পৰ্থম পবর্ েপশ কেরন।
এর িদব্তীয় পবর্ ৯ অগাস্ট ইসলামাবাদ কমেপ্লেক্সর মসরূর হল েথেক এক িবেশষ সালানা জলসার ভাষণ িহেসেব
পৰ্দান করা হয়। উভয় ভাষণই সামািজক দূ রেতব্র দািব পূ রণ কের সব্ল্প সংখয্ক আহমদী মুসলমােনর এক সমােবেশর
উপিস্থিতেত পৰ্দান করা হয়।

উপরন্তু, সালানা জলসা যু ক্তরাজয্ ২০২০-এর জনয্ িনধর্ািরত িতন িদন এমিটএ ইন্টারনয্াশনাল হুযূ র আকদাস কতৃর্ক
পূ বর্বতর্ী বছরগুেলােত িবিভন্ন সালানা জলসায় পৰ্দত্ত কতকগুেলা ভাষণ সম্পৰ্চার কের। এর পাশাপািশ িকছু িবেশষ
লাইভ েপৰ্াগৰ্ামও সম্পৰ্চািরত হয়।
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর বািষর্ক িরেপাটর্ উপস্থাপন করেত িগেয় হুযূ র আকদাস েঘাষণা কেরন েয, েকািভড-১৯
এর কারেণ ইসলােমর বাণী পৰ্চার এর পেথ বড় রকেমর অপৰ্তয্ািশত চয্ােলঞ্জসমূ হ সামেন আসা সেত্তব্ও িবগত বছের
১,১২,১৭৯ বয্িক্ত আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত েযাগদান কেরেছন। হুযূ র আকদাস এমন বয্িক্তেদর ঈমানবদ্ধর্ক
ঘটনাসমূ হ বণর্না কেরন যারা আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ েথেক পৰ্কািশত িনদশর্নসমূ হ েদেখ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর
সতয্তার সাক্ষয্ পৰ্দান কেরন।

আেজর্িন্টনায় এক ভদৰ্মিহলার আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত েযাগদােনর ঘটনা বণর্না করেত িগেয় হযরত িমযর্া মসরূর
আহমদ (আই.) বেলন:
“এক আেজর্িন্টনীয় ভদৰ্মিহলা আেজর্িন্টনায় আমােদর িমশন হাউেজর পাশ িদেয় যািচ্ছেলন। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর
একিট ছিব তার েচােখ পেড় যার পােশ েলখা িছল ‘মসীহ্ এেস েগেছন’। এ ছিব এবং বাণী তার ওপর গভীর পৰ্ভাব
েফেল, েকননা িতিন একজন ধমর্পরায়ণা কয্াথিলক িখৰ্স্টান িছেলন। ইিতপূ েবর্ ইসলাম সম্পেকর্ তার েকান আগৰ্হ িছল
না এবং েকান মুসলমােনর সেঙ্গ তার েকােনা বয্িক্তগত পিরচয় িছল না।”
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন:
“িতিন ইসলাম সম্পেকর্ জানেত শুরু কেরন এবং আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর স্থানীয় মুবািল্লগ-এর সােথ েযাগােযাগ
কেরন। পযর্ায়কৰ্েম, িতিন আমােদর জামা’েতর আেয়ািজত িবিভন্ন ক্লাস ও সভাসমূ েহ েযাগ িদেত শুরু কেরন। তার
সব্ামী িবষয়িট সম্পেকর্ অবগত হেল িতিন এিট অপছন্দ কেরন। তথািপ, িতিন েগাপেন েযাগােযাগ রােখন এবং
ইসলাম সম্পেকর্ তার অনু সন্ধান চািলেয় যান। এরপর, এক বছর পের, ২৮ িডেসমব্র ২০১৯ তার হৃদয় পৰ্শান্ত হয়
এবং িতিন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত েযাগদােনর িসদ্ধান্ত গৰ্হণ কেরন।”

তাঁর ভাষেণ হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর ৈবেদিশক িমশনসমূ েহর কাজ, এবং
এর পাশাপািশ alislam.org এর নয্ায় জামা’েতর অিফিশয়াল ওেয়বসাইটসমূ েহর এবং আল-ফযল, আল-হাকাম,
আত-তাকওয়া, িদ িরিভউ অফ িরিলিজয়নস পৰ্ভৃিত সামিয়কীর অজর্নসমূ েহর কথা উেল্লখ কেরন।
িদ িরিভউ অফ িরিলিজয়নস পিতৰ্কা সম্পেকর্ কথা বলেত িগেয় হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“মসীহ্ মওউদ (আ.) সব্য়ং িদ িরিভউ অফ িরিলিজয়নস পৰ্িতষ্ঠা কেরিছেলন এবং এর পৰ্থম সংস্করণ ১৯০২ সােলর
জানু য়াির মােস পৰ্কািশত হয়। আল্লাহ্র ফযেল এ পিতৰ্কািট ১১৮ বছর ধের পৰ্কািশত হেচ্ছ। বতর্মােন এিট ইংেরিজ,
ফরািস, স্পয্ািনশ ও জামর্ান ভাষায় পৰ্কািশত হেচ্ছ এবং এর পাশাপািশ পৰ্িতিট ভাষার জনয্ একিট কের ওেয়বসাইট
এবং িবিভন্ন েসাশয্াল িমিডয়া চয্ােনল রেয়েছ। ইংেরিজভাষী সমােজর িনকট মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী েপঁৗেছ
েদয়ার েক্ষেতৰ্ িদ িরিভউ অফ িরিলিজয়নস এক অিত গুরুতব্পূ ণর্ ভূ িমকা পালন কেরেছ।”

হুযূ র আকদাস িহউময্ািনিট ফাস্টর্ এবং ইন্টারনয্াশনাল অয্ােসািসেয়শন অফ আহমদী আিকর্েটক্টস অয্ান্ড ইিঞ্জিনয়াসর্
(IAAAE) কতৃর্ক িবশব্ জুেড় পিরচািলত মানব েসবামূ লক কমর্কােণ্ডর বণর্না পৰ্দান কেরন। িতিন বেলন েয, এ পযর্ন্ত
IAAAE ২,৮০০ স্থােন পানীয় জেলর বয্বস্থা কেরেছ যা ২,৫০,০০০ মানু েষর জনয্ কলয্াণ বেয় আনেছ। IAAAE এ
পযর্ন্ত নয়িট েদেশ ১৯িট মেডল পল্লী পৰ্িতষ্ঠা কেরেছ এবং আেরা বহুিবধ ও মানবেসবামূ লক পৰ্কল্প িনেয় কাজ
করেছ।

িহউময্ািনিট ফাস্টর্ সম্পেকর্ হুযূ র আকদাস বেলন েয বতর্মােন িবেশব্র ৫৪িট েদেশ এ েসবামূ লক সংগঠনিটর িনবন্ধন
সম্পন্ন হেয়েছ। এর মানব েসবামূ লক কােজর মেধয্ রেয়েছ িবনা মূ েলয্ ১৫,৩১৫িট চক্ষু অপােরশন। এছাড়াও ৩৪৫িট
েমিডকয্াল কয্াম্প পিরচািলত হেয়েছ যা েথেক সমােজর দু বর্ল এবং সু িবধা-বিঞ্চত েশৰ্ণীর ২,৩০,০০০ মানু ষ উপকৃত
হেয়েছন।
হুযূ র আকদাস আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্জনীন েটিলিভশন েস্টশন মুসিলম েটিলিভশন আহমদীয়া (এমিটএ)
এবং এর কৰ্মাগত উন্নয়ন ও সম্পৰ্সারণ সম্পেকর্ উেল্লখ কেরন।
িতিন বেলন েয িবগত বছের এমিটএ-র চয্ােনল সংখয্া পাঁচ েথেক আট-এ উন্নীত হেয়েছ এবং বতর্মােন িনয়িমত
দশিট ভাষায় অনু বাদ সম্পৰ্চািরত হেচ্ছ। এছাড়াও অনলাইন এবং েসাশয্াল িমিডয়ার মাধয্েম ইসলােমর পৰ্কৃত ও
শািন্তপূ ণর্ িশক্ষা পৰ্চাের পৰ্য়ােস এমিটএ এিগেয় চেলেছ।
ভাষেণর েশষ পৰ্ােন্ত হুযূ র আকদাস আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর পৰ্িতষ্ঠাতার উপর িমথয্া অপবাদসমূ হ সেত্তব্ও আল্লাহ্
তা’লার কৰ্মাগত সাহাযয্ এবং এ জামা’েতর অিবরাম উন্নিতর িবষেয় মন্তবয্ কেরন।

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:

“আজ, ১৩০ বছর পেরও, আমরা েদিখ েয মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা’েতর জনয্ েখাদা তা’লার সাহােযয্র
িনদশর্নসমূ হ পৰ্কািশত হেয় চেলেছ।”
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) এ পৰ্সেঙ্গ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃিত েপশ কেরন। িতিন বেলন:
“িনিশ্চত েজেন রােখা েয, এ জামা’ত েখাদা তা’লার সব্হেস্ত েরািপত এক চারা। িতিন কখেনা এেক িবনষ্ট হেত িদেবন
না, আর এিট সফলতার চরেম উপনীত না হওয়া পযর্ন্ত িতিন সন্তুষ্ট হেবন না।”
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃিতর মাধয্েম বক্তৃতা েশষ করেত িগেয় হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)
বেলন:
“যারা েখাদা তা’লার পক্ষ েথেক এেস থােকন িতিন সব্য়ং তাঁেদর মযর্াদা পৰ্কাশ কেরন এবং তাঁেদর সতয্তােক
আেলােকাজ্জব্ল কের েদখান। আর যারা তাঁর পক্ষ েথেক আেস না এবং তাঁর িবরুেদ্ধ িমথয্া আেরাপ কের থােক তারা
পিরণােম অপদস্থ হেয় ধব্ংস হেয় যায়।”

হুযূ র আকদাস েদায়ার মাধয্েম সালানা জলসা ২০২০-এর িবেশষ ভাষণ সমাপ্ত কেরন।

সমাপ্ত
েযাগােযাগ: media@pressahmadiyya.com

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর ২০১৯-২০২০ সােলর বািষর্ক িরেপাটর্ হেত িনবর্ািচত তথয্ ও উপাত্ত


৯৮িট েদশ েথেক ১,১২,১৭৯ জন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত েযাগদান কেরেছন।



৯৩ লক্ষ িলফেলেটর মাধয্েম ৭০ লক্ষ মানু েষর িনকট ইসলােমর বাণী েপঁৗছােনা হেয়েছ।



চারিট মহােদেশ আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর ২১৭িট নতুন মসিজদ ও ৯৭িট িমশন হাউস পৰ্িতিষ্ঠত হেয়েছ।



যু ক্তরােজয্ অবিস্থত আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর ছাপাখানা (রকীম েপৰ্স) েথেক ৩,৬০,০০০-এর অিধক পুস্তক
মুিদৰ্ত হেয়েছ।



১১৪িট েদেশ ওয়াকাের আমল (েসব্চ্ছাশৰ্ম)-এর ৪১ হাজার উেদয্ােগর মাধয্েম ৫২ লক্ষ ডলার সাশৰ্য় হেয়েছ।



আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর ২৮৮িট নতুন শাখা পৰ্িতিষ্ঠত হেয়েছ।



৯৩িট েদেশ ৪২িট ভাষায় ৪ েকািট ২০ লক্ষ পৰ্কাশনা মুিদৰ্ত হেয়েছ।



২,৫৪৪িট সংবাদ পৰ্িতেবদন ও িমিডয়া আউটেলেট পৰ্কািশত ১২,৪৫৩িট পৰ্বেন্ধর মাধয্েম ৫২ েকািট মানু েষর
িনকট েপঁৗছােনা সম্ভব হেয়েছ।



আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর ওেয়বসাইট alislam.org এ বতর্মােন ৩১০িট ইংেরজী বই ও ১০০০ ঊদুর্ বই
পাওয়া যােচ্ছ।



১৪৫ নতুন আরবী পৰ্কাশনা আত্মপৰ্কাশ কেরেছ



িহউময্ািনিট ফাস্টর্ পিরচািলত ৩৪৫িট দাতবয্ েমিডকয্াল কয্ােম্প ২,৩০,০০০ মানু ষেক িচিকত্সা েসবা পৰ্দান করা
হেয়েছ।



৫৪িট েদেশ িহউময্ািনিট ফাস্টর্-এর শাখা পৰ্িতিষ্ঠত হেয়েছ।



এমিটএ ইন্টারনয্াশনাল এ ৪১৭ জন েসব্চ্ছােসবকসহ ৪৯৬ জন কমর্ী কমর্রত আেছন।



এমিটএ বতর্মােন িবশব্ জুেড় ৮িট চয্ােনেলর মাধয্েম সম্পৰ্চার কাজ পিরচালনা করেছ।



িবেশব্র িবিভন্ন পৰ্ােন্ত অনু িষ্ঠত ৭,৫৪০িট পৰ্দশর্নীর মাধয্েম ৩,৪৩,০০০ বয্িক্তর িনকট ইসলােমর পৰ্কৃত বাণী
েপঁৗছােনা হেয়েছ।



িবশব্জুেড় ৫,০০০ এর অিধক বুক স্টেলর মাধয্েম ৭,৭৪,০০০ বয্িক্তর িনকট ইসলােমর পৰ্কৃত বাণী েপঁৗছােনা
হেয়েছ।

