প্রেস বিজ্ঞবি
৩১ আগস্ট ২০২০

মজবিস প্র োদ্দোমুি আহমদীয়ো হিযোন্ডের ১২৫-এর অবিক সদন্ডসযর সোন্ডে ভোর্ুয়ু োি
(অনিোইন) সভো করন্ডিন পঞ্চম িীফোতুি মসীহ্ হযরত বমযুো মসরূর আহমদ (আই.)

বিশ্ব য ন রোজননবতক ও অেুননবতক বিপযুন্ডয়র মুন্ড োমুব , ত ন আহমদী মুসিমোনন্ডদরন্ডক প্রদোয়োর বদন্ডক
মন্ডনোন্ডযোগী হওয়োর আহ্বোন জোনোন্ডিন আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রতর বিশ্ব-েিোন
৩০ আগস্ট ২০২০ মজবিস প্র োদ্দোমুি আহমদীয়ো হিযোন্ডের ১২৫-এর অবিক সদন্ডসযর সোন্ডে এক ভোর্ুুয়োি (অনিোইন)
সভো কন্ডরন আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রতর বিশ্ব-েিোন ও পঞ্চম
আহমদ (আই.)।

িীফোতুি মসীহ্ হযরত বমযুো মসরূর

হুযূ র আকদোস বিিন্ডফোন্ডডুর ইসিোমোিোন্ডদ তোাঁর কোযুোিয় প্রেন্ডক ঈমোন-উদ্দীপক এ সভোর সভোপবতত্ব কন্ডরন, আর
মজবিস প্র োদ্দোমুি আহমদীয়োর সদসযিৃ ন্দ আিন্ডমন্ডর (Almere)-প্রত অিবিত িোয়তুি আবফয়োত মসবজন্ডদর বনকি প্রহি

উইন্ডি হইস (Het Witte Huis) িো প্রহোয়োইি হোউস নোন্ডমর এক কনফোন্ডরন্স প্রসন্টোন্ডর আসন গ্রহণ কন্ডরন।
পবিত্র কুরআন প্রেন্ডক বতিোওয়োত ও এর অনু িোদ পোন্ডের মোিযন্ডম অনু ষ্ঠোন্ডনর সূ র্নো হয়, যোর পন্ডর একবি িমুীয় কবিতো
(নযম ) আিৃ বি করো হয়। ঘণ্টোিযোপী সভোর িোবক অংন্ডে মজবিস প্র োদ্দোমুি আহমদীয়োর সদসযিৃ ন্দ হুযূ র আকদোন্ডসর
বনকি তোন্ডদর িমু, বিশ্বোস ও সমসোমবয়ক বিষয়োবদর উপর প্রিে বকছু েশ্ন উপিোপন করোর সু ন্ডযোগ িোভ কন্ডরন।
সভোয়, হুযূ র আকদোন্ডসর বনকি বিবভন্ন বিষন্ডয় েশ্ন উপিোপন করো হয়, যোর মন্ডিয বছি, বপতো-মোতোন্ডদর পন্ডে প্রছোি
বেশুন্ডদর মন্ডন প্র োদো তো’িোর বিশ্বোস সৃ বি করোর সন্ডিুোিম উপোয়; মিযেোন্ডর্যর রোজননবতক পিপবরিতুন; প্রকোবভড-১৯
পরিতুী সমন্ডয় কৃবষ এিং পশুপোিন্ডন গবত সঞ্চোন্ডরর েন্ডয়োজনীয়তো আন্ডছ বকনো েভৃবত। আর এর পোেোপোবে হুযূ র
আকদোসন্ডক তোাঁর বনজ প্রযৌিনকোন্ডির একবি িযবিগত অবভজ্ঞতো িণুনো করোর জনযও অনু ন্ডরোি করো হয়।
অল্প িয়স্ক বেশুন্ডদর িমুীয় ও ননবতক েবেেন্ডণর যেোযে পদ্ধবত সম্পন্ডকু েশ্ন করো হন্ডি, হযরত বমযুো মসরূর
আহমদ (আই.) িন্ডিন:
“আল্লোহ্ তো’িো িন্ডিন্ডছন প্রয, একজন বেশুর ননবতক েবেেন্ডণর সূ র্নো তোর জন্ম প্রেন্ডকই হওয়ো উবর্ত। এজনয
মহোনিী (সো.) বেেো বদন্ডয়ন্ডছন প্রয, য ন একজন মুসিমোন বেশুর জন্ম হয়, ত নই তোর কোন্ডন আযোন এিং ইকোমত

(নোমোন্ডযর আহ্বোন) প্রযন উচ্চোরণ করো হয়। এর উন্ডদ্দেয এই প্রয, আল্লোহ্র নোম প্রযন জন্ম িন্ডেই তোর কোন্ডন েন্ডিে
কন্ডর। সু তরোং, এক বেশুর ননবতক েবেেণ েেম বদন প্রেন্ডকই শুরু হয়, আর তোই ভোিন্ডিন নো প্রয, এক প্রছোি বেশুর
প্রকোন বকছু অনু িোিন্ডনর েমতো প্রনই।”

হযরত বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) আন্ডরো িন্ডিন:
“বেশু যত িড় হয়, তোন্ডক িুঝোন প্রয, তোন্ডদরন্ডক যো বকছু দোন করো হন্ডয়ন্ডছ তো আল্লোহ্ তো’িো তোন্ডদর র্োবহদো পূ রন্ডণর
জনয েদোন কন্ডরন্ডছন এিং তোাঁর কোন্ডছই তোর কৃতজ্ঞতো েকোে করো উবর্ত। য ন সোত িছর িয়ন্ডস উপনীত হয়,
ত ন আপনোন্ডদর উবর্ত তোন্ডদরন্ডক যেোসোিয নোমোন্ডয উৎসোবহত করো। আিোর একই সোন্ডে প্রছোি বেশুর উপর এমন
র্োপও সৃ বি করো উবর্ত নয়, যো তোর মন্ডন উৎকণ্ঠোর সঞ্চোর কন্ডর। তোন্ডদর সোন্ডে ভোন্ডিোিোসো ও প্রকোমিতোপূ ণু আর্রণ
করুন। মূ ি বিষয় এবি স্মরণ রো ো প্রয, প্রকউ নেেন্ডি যো বেন্ড েোন্ডক, অবিকোংে সময় প্রসগুন্ডিোই সোরো জীিন িোয়ী
হয়।”
সম্প্রবত ইসরোন্ডয়িন্ডক সংযু ি আরি আবমরোন্ডতর আনু ষ্ঠোবনক স্বীকৃবত দোন-পরিতুী মিযেোন্ডর্যর সমসোমবয়ক ঘিনোেিোহ
সম্পন্ডকু হযরত বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িন্ডিন:
“এ োন্ডন মূ ি বিষয় হি সকি পন্ডের উন্ডদ্দেয। যবদ তোন্ডদর উন্ডদ্দেয সৎ ও আন্তবরক হন্ডয় েোন্ডক, তোহন্ডি এমন প্রয
প্রকোন বিষয়, যো েোবন্ত িন্ডয় আন্ডন, তো কিযোণকর। যোন্ডহোক, এগুন্ডিো রোজনীবতর বিষয়, আর আহমদী মুসিমোন বহন্ডসন্ডি
আমোন্ডদর সিুদো প্রদোয়োর উপর মন্ডনোন্ডযোগ বনিদ্ধ রো ো উবর্ত। আমোন্ডদর ঐ সকন্ডির জনয প্রদোয়ো করো উবর্ত যোরো
তোন্ডদর অবিকোর প্রেন্ডক িবঞ্চত।”
হুযূ র আকদোসন্ডক আন্ডরো বজজ্ঞোসো করো হয়, প্রকোবভড-১৯ পরিতুী অেুননবতক বিপযুন্ডয়র পবরন্ডেবেন্ডত, োদয বনরোপিো
বনবিত করোর জনয িযবি ও জোতীয় পযুোন্ডয় সকন্ডির বনন্ডজন্ডদর কৃবষ উৎপোদন িৃ বদ্ধর জনয প্রজোর প্রর্িো গ্রহণ করো
উবর্ত বকনো।
এর উিন্ডর হযরত বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িন্ডিন:
“বনবিতভোন্ডি, যু িরোন্ডজয, এ ন প্রযন্ডহতু তোরো আর ইউন্ডরোপীয় ইউবনয়ন্ডনর সদসয নয়, এবি বির্েণতোর কোজ হন্ডি
যবদ বিবিে সরকোর কৃবষ এিং পশুপোিনপ্রক উৎসোবহত কন্ডর। ইউন্ডরোপীয় ইউবনয়ন্ডনর সদসযন্ডদর প্রেন্ডত্র, যবদ তোরো

একতোিদ্ধ েোন্ডক এিং

োদয বনরোপিোর বিষন্ডয় এন্ডক অপন্ডরর সোন্ডে সহন্ডযোবগতো িজোয় রোন্ড , তন্ডি এবি অিেযই

তোন্ডদর জনয কিযোণকর হন্ডি। যোন্ডহোক, আমোন্ডদর প্রদোয়ো করো উবর্ত প্রয, অিেযম্ভোিী অেুননবতক বিপযুয় প্রযন
যু দ্ধবিগ্রন্ডহর বদন্ডক প্রমোড় নো প্রনয়। প্র োদো নো করুন, আর যবদ প্রকোন বদন প্রকোন বনউবিয় মোরণোস্ত্র িযিহৃত হন্ডয় যোয়,
তন্ডি যতই কৃবষকোজ িো পশু পোিন করো প্রহোক নো প্রকন, তো িৃ েো হন্ডয় যোন্ডি। তোই আমরো য ন ভবিষযন্ডতর বদন্ডক
দৃ বিপোত কবর, আমোন্ডদর জনয অতযোিেযকীয় প্রয, আমরো প্রযন আল্লোহ্ তো’িোর রহমত কোমনো কবর।”

হুযূ র আকদোস আহমদীন্ডদর ভোরসোমযপূ ণু ও পুবিকর
প্রদন প্রয, যোন্ডদর সোমেুয আন্ডছ তোন্ডদর অগুোবনক

োিোর

োদযোভযোস িজোয় রো োর বিষন্ডয়ও তোবগদ কন্ডরন। বতবন পরোমেু
োওয়োর প্রর্িো করো উবর্ত আর সিুজ পোতোযু ি সিজী প্রযমন

পোিং েোক িো কযোন্ডি (kale-একবি িোাঁিোকবপ জোতীয় েোক) োওয়ো উবর্ত।
িোন্ডসর প্রেষোংন্ডে আহমদী মুসবিম যু িক বহন্ডসন্ডি তোাঁর সমন্ডয়র প্রকোন্ডনো বিন্ডেষ স্মৃ বত িণুনো করোর জনয হুযূ র
আকদোন্ডসর বনকি অনু ন্ডরোি করো হয়।
উিন্ডর হযরত বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িন্ডিন:
“আমোর নেেন্ডির প্রসই সময়গুন্ডিো ু ি স্মরণ হয়, য ন পোবকস্তোন্ডন আহমদী মুসিমোনন্ডদর উপর িড় রকন্ডমর প্রকোন
বিবি-বনন্ডষি বছি নো। েবতিছর আমরো প্র োদ্দোন্ডমর ইজন্ডতমোর (িোবষুক যু ি সন্ডেিন) আন্ডয়োজন করতোম এিং আমরো
ইজন্ডতমো েোঙ্গন্ডন কযোম্প করতোম । বকন্তু, আমোন্ডদর হোন্ডত সবতযকোন্ডরর তোিু বছি নো, আর তোই আমরো বিছোনোর র্োদর
িযিহোর কন্ডর আমোন্ডদর তোিু এিং কযোম্প েস্তুত করতোম! বেশু বহন্ডসন্ডি, আমরো কযোবম্পং কন্ডর ইজতমোগোন্ডহ অিিোন
করোর সু ন্ডযোগ প্রপন্ডয় প্ররোমোঞ্চ অনু ভি করতোম। েকৃত অন্ডেুই প্রসগুন্ডিো বছি বিন্ডেষ বকছু মুহূত,ু যো আবম ু িই
উপন্ডভোগ করতোম।”

