েপৰ্স িবজ্ঞিপ্ত
৬ এিপৰ্ল ২০২১

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধােনর সােথ সাক্ষােতর েসৗভাগয্ লাভ করেলা
জামর্ািনেত বসবাসরত আরব বংেশাদ্ভুত আহমদী মুসলমানগণ

“পৰ্িতশৰ্ুত মসীহ্ (আ.)-ই েয মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভিবষয্দব্াণীেত বিণর্ত মসীহ্ ও মাহ্দী,
এ িবষেয় আপনােদর পিরপূ ণর্ উপলি

ও দৃ ঢ় িবশব্াস থাকা উিচত।”

- হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)
৪ এিপৰ্ল ২০২১ িসিরয়া, েলবানন, ইেয়েমন, িফিলিস্তনসহ িবিভন্ন েদেশর বংেশাদ্ভূত অধর্শতািধক আরব আহমদী
মুসলমানেদর সােথ এক ভাচুর্য়াল (অনলাইন) সভা কেরন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান ও পঞ্চম
খলীফাতুল মসীহ্ হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)। তােদর অিধকাংশ আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত বয়আত গৰ্হণ
কের েযাগদানকারী এবং বতর্মােন জামর্ািনেত বসবাস করেছন।
উপিস্থতেদর কেয়কজন এমনও িছেলন যারা সভার িদনই বয়আত গৰ্হণ কের আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত দািখল
হন।
হুযূ র আকদাস, যু ক্তরােজয্র িটলেফােডর ইসলামাবােদ তাঁর কাযর্ালয় েথেক এ সভার সভাপিততব্ কেরন, আর
অংশগৰ্হণকারী ৫৭ জন ফৰ্াঙ্কফুেটর্র বায়তুস সবূ হ কমেপ্লক্স েথেক েযাগদান কেরন, যা আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত
জামর্ািনর জাতীয় সদর দপ্তর িহেসেব বয্বহৃত হয়।

সভায় হুযূ র আকদাস পৰ্েতয্ক অংশগৰ্হণকারীর সােথ কথা বেলন, তােদর সািবর্ক পিরিস্থিত ও পিরবার সম্পেকর্
জানেত চান এবং নবদীিক্ষতেদর পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্, যারা আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত দীিক্ষত হনিন, তােদর
পক্ষ তারা েকােনা ধরেনর কেষ্টর সম্মু খীন হেচ্ছন িকনা েস িবষেয় িজজ্ঞাসা কেরন।
সভােত, হুযূ র আকদাস নবদীিক্ষতেদরেক িদকিনেদর্শনা ও েদায়া পৰ্দান কেরন এবং িবেশষ কের েদায়া কেরন েয,
তারা েযন তােদর িবশব্ােস অিবচল থাকেত পােরন এবং যা িকছু পরীক্ষা ও কষ্ট-কািঠেনয্র সম্মু খীন তারা হেচ্ছন,
আল্লাহ্ তা’লা েযন তা দূ র কের েদন।
উপিস্থতেদর মেধয্ একজন, যার আিদ িনবাস ইেয়েমন, িতিন ইেয়েমেনর আহমদীেদর জনয্ েদায়ার আেবদন কেরন।
এর উত্তের হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“হয্াঁ, আিম তােদরেক আমার েদায়ায় স্মরণ রািখ। আল্লাহ্ তােদর পৰ্িত দয়া করুন ও তােদর পৰ্িত আশীষ বষর্ণ
করুন।”
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত নবদীিক্ষত কেয়কজন অংশগৰ্হণকারী, তােদর বয়আত গৰ্হেণর বৃ ত্তান্ত বণর্না কেরন,
যােদর মেধয্ একজন সব্প্ন েদখার পর ধমর্ান্তিরত হেয়েছন। একজন বয্িক্ত বণর্না কেরন েয, িতিন একজন আহমদী
বন্ধুর সােথ িনয়িমত ধমর্ীয় আেলাচনা এবং িবতকর্ করার পর আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত সম্পেকর্ গেবষণা করেত
উদব্ু দ্ধ হন এবং েশষ পযর্ন্ত িতিন এর সতয্তা সম্পেকর্ িনিশ্চত হন।
িকছু সংখয্ক পুরুষ উেল্লখ কেরন েয, তােদর স্তৰ্ীরা এখনও আহমদী হনিন আর এেক্ষেতৰ্ হুযূ র আকদাস পরামশর্ েদন
েয, তােদর সেবর্াচ্চ ৈনিতকতা পৰ্দশর্ন করা উিচত এবং তােদর পিরবােরর সােথ আরও েবিশ ভােলাবাসা ও যেত্নর
সােথ আচরণ করা উিচত।
অংশগৰ্হণকারীেদর একজন, িযিন সভার িদেনই আহমদী হন, বেলন েয আহমদীেদর উত্তম আচরণ েদেখ এবং
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর ধমর্িবশব্াস িনেয় অনলাইন গেবষণা করার ফেল িতিন বয়আত গৰ্হণ কেরন।
এেত হুযূ র আকদাস বেলন েয, বয়আতকারীর এটা িনিশ্চত করা উিচত েয, িতিন তার িবশব্ােসর ওপর অিবচল
থােকন।

হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“এমন হওয়া উিচত নয় েয, যিদ আপিন কখেনা েকােনা আহমদীেক অৈনিতক আচরণ করেত েদেখন, তখন আপিন
আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত েথেক মুখ িফিরেয় েনন। বরং, পৰ্িতশৰ্ুত মসীহ্ (আ.)-ই েয মহানবী হযরত
মুহাম্মদ (সা.)-এর ভিবষয্দব্াণীেত বিণর্ত মসীহ্ ও মাহ্দী, এ িবষেয় আপনােদর পিরপূ ণর্ উপলি

ও দৃ ঢ় িবশব্াস থাকা

উিচত। এিট েসই িবশব্াস যােক আপনার অন্তের শিক্তশালী করা উিচত। ... আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িশক্ষাই
পৰ্কৃত ইসলােমর িশক্ষা এবং একজন আহমদী, িতিন নবদীিক্ষত অথবা জন্মগত আহমদী যাইই হন না েকন, তার এর
ওপর দৃ ঢ়পৰ্িতিষ্ঠত থাকা উিচত।”
উপিস্থতেদর মেধয্ একজন উেল্লখ কেরন েয, িতিন এখন পযর্ন্ত আহমদী নন, িকন্তু আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর
সতয্তা িনেয় গেবষণা করেছন।
তার উেদ্দেশয্ হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত সম্পেকর্ পুঙ্খানু পুঙ্খভােব গেবষণা করুন এবং এেক পিরপূ ণভ
র্ ােব উপলি

করুন, আর

এ সম্পেকর্ িবশদভােব অধয্য়ন করুন। বয়আত গৰ্হেণর জনয্ তাড়াহুেড়া করার েকােনা পৰ্েয়াজন েনই। আল্লাহ্
আপনার অন্তরেক উন্মু ক্ত করুন এবং আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত যিদ সতয্ হয়, তেব আপনার তা গৰ্হণ করার
েযাগয্তা লাভ েহাক এবং তারপর আল্লাহ্ আপনােক আপনার িবশব্ােস দৃ ঢ়তা পৰ্দান করুন।”
সভার েশেষ, হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) সবাইেক িবদায় জািনেয় বেলন:
“আমােদর এই সীিমত সমেয়, আমরা েকবলমাতৰ্ িকছু সংিক্ষপ্ত পিরিচিতর বয্বস্থাই করেত েপেরিছ আর িবশদভােব
কথা বলেত পাির নাই। ভিবষয্েত, যিদ আেরা সভার বয্বস্থা করা হয়, তেব হয়েতা আমরা অনয্ানয্ িবষেয়ও কথা
বলেত পারেবা। আল্লাহ্ আপনােদর সবাইেক রক্ষা করুন।”

