প্রেস বিজ্ঞবি
২৯ অক্টোির ২০২১

আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোক্ের সক্ে ভোর্ুুয়োি সোক্ষোক্ের সম্মোে িোভ
করক্িো আয়োরিযোক্ের েযোশেোি মজবিক্স আক্মিো

বি ে বরসক্র েশোসবেক ও ধমুীয় বিষক্য় বদকবেক্দুশেো েদোে করক্িে হুযূ র আকদোস
২৪ অক্টোির ২০২১, আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে আয়োরিযোক্ের েযোশেোি মজবিক্স আক্মিো (জোেীয় কোযুবেিুোহী
বরষদ)-প্রক এক ভোর্ুুয়োি (অেিোইে) আেু ষ্ঠোবেক সভো ও সোক্ষোক্ের সু ক্যোগ দোে কক্রে আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের
বিশ্ব-েধোে ও ঞ্চম খিীফোেুি মসীহ্ হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদোস (যু ক্তরোক্জযর) বিিক্ফোক্ডুর ইসিোমোিোক্দ েোাঁর কোযুোিয় প্রেক্ক এ সভোর সভো বেত্ব কক্রে, আর
আক্মিোর সদসযগণ আয়োরিযোক্ের গিওক্য়ক্ে অিবিে মবরয়ম মসবজদ প্রেক্ক ভোর্ুুয়োবি সভোয় প্রযোগদোে কক্রে।
সভোয় উ বিে সকক্িই হুযূ র আকদোক্সর সক্ে কক্েো কেক্ের এিং েোাঁর বেকি বিবভন্ন বিষক্য় বদক-বেক্দুশেো ও
রোমশু র্োওয়োর সু ক্যোগ োে।
প্রদক্শ কোযুকর ের্োরকোযু (েিিীগ) বরর্োিেোর বিষক্য় হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“েিিীক্গর কোক্জ গবে সঞ্চোক্রর জেয মোেু ক্ষর সোক্ে আ েোক্দর িযবক্তগে সম্পকু িবি করক্ে হক্ি এিং েোক্দর
সোক্ে ওয়োে-িু-ওয়োে সোক্ষোৎ করক্ে হক্ি িো সভোয় বমবিে হক্ে হক্ি। কোযুকর েিিীগ প্রকিিমোত্র েখেই সম্ভি
যখে আ েোরো মোেু ক্ষর সোক্ে িযবক্তগে সম্পকু িো ে করক্ে সক্ষম হক্িে। অেযেোয়, প্রকিি বিফক্িি (ের্োর ত্র)
বিেরণ যক্েষ্ট েয়; প্রকেেো, আ েোরো জোেক্িে েো প্রয, কোরো প্রসগুক্িো

োঠ কক্রক্েে এিং েোরো প্রসগুক্িো বদক্য় কী

কক্রক্েে। বিফক্িি অক্েক বভন্ন বভন্ন উ োক্য়র মক্ধয একবি। আ েোক্দরক্ক েবেবি উ োক্য় প্রর্ষ্টো কক্র প্রদখো উবর্ে,
প্রযে আ েোরো অেু ধোিে করক্ে
প্রকোেবি।”

োক্রে আ েোক্দর

বরবিবেক্ে েিিীক্গর কোজ করোর সিক্র্ক্য় কোযুকর

িবে

উ বিে বমশেোরী (ধমুের্োরক)-প্রদর একজে উক্েখ কক্রে প্রয, িোেীয়ক্দর সোক্ে সমবিে হওয়ো এিং আক্শ োক্শর
সমোক্জর সোক্ে সম্পকু গক়্ে েুক্ি েিিীক্গর রো ো উক্মোর্ে করোর জেয বেবে একবি সোইবলং লোক্ি প্রযোগদোে
কক্রক্েে।
হুযূ র আকদোস

রোমশু প্রদে প্রয, অেযোেয যু িকক্দরও উৎসোবহে করো উবর্ে, প্রযে েোরো এমে সি লোক্ি প্রযোগদোে

কক্রে প্রযখোক্ে েোরো িোেীয়ক্দর সোক্ে সমবিে হক্ে
রোখক্ে

োক্রে। এভোক্ি েোক্দর

োক্রে, আর এর

োশো োবশ বেক্জক্দর বিশ্বোক্সর শবক্তও িজোয়

ক্ক্ষ সম্পকু িো ে কক্র মোেু ষক্ক ইসিোক্মর শোবি ূ ণু িোণী সম্পক্কু অিবহে করোর

সু ক্যোগ সবষ্ট হক্ি।
আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বশক্ষোর মোক্েোন্নয়ক্ের দোবয়ক্ত্ব বেক্য়োবজে েোবিম প্রসক্েিোবরর সক্ে কেো িিক্ে বগক্য়,
হুযূ র আকদোস িক্িে প্রয, একবি েোত্র উ ক্দষ্টো কবমবি েোকো উবর্ে যো েিীেক্দরক্ক েোক্দর
ফিোফি করোর সক্িুোত্তম

়েোক্শোেোয় ভোক্িো

িবে এিং েোক্দর জেয সিক্র্ক্য় উ ক্যোগী প্র শো প্রিক্ে প্রেওয়ো এিং েোক্ে ভোক্িো করোর

বিষক্য় রোমশু েদোে করক্ি।
সভোর সমোবি িক্ে, মোেু ষ প্রকোবভড-১৯ বিশ্বজেীে মহোমোরী প্রেক্ক প্রকোে বশক্ষো গ্রহণ কক্রক্ে বকেো এ বিষক্য় আক্মিোর
একজে সদসয হুযূ র আকদোক্সর অেু ভূবে জোেক্ে র্োে।

হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“মোেু ষ েোক্দর োবেুি ও আশো-আকোঙ্ক্ষোয় এিং িস্তুিোবদেোয় ূ ক্িুর েযোয় অবির্ি রক্য়ক্ে এিং েোরো প্রখোদোর বদক্ক
মুখ প্রফরোয় বে, আর েোরো এমেবি করক্ে আগ্রহীও েয়। জোমুোবেক্ে সহ (বিবভন্ন িোক্ে) সম্প্রবে প্রয িেযো সংঘবিে
হক্য়ক্ে, এ প্রেক্ক বক েোরো প্রকোক্েো বশক্ষো গ্রহণ কক্রক্ে? ক্ষবণক্কর জেয, েোক্দর মক্েোক্যোগ আেোহ্র বদক্ক বগক্য়বেি
যখে খোিোক্রর জেয েোক্দরক্ক সোবরিি হক্য় অক্ ক্ষো করক্ে হক্য়ক্ে এিং েোেো প্রভোগোবির বশকোর হক্ে হক্য়ক্ে। বকন্তু,
এর র, েোরো সিবকেু ভুক্ি প্রগক্ে যখে েোক্দর বরবিবের উন্নবে হক্য়ক্ে। এিো বঠক প্রেমেই, প্রযমেবি আেোহ্ েো’িো
বিত্র কুরআক্ে িক্িক্েে প্রয, ‘যখে প্রকোে সমসযোর উদয় হয়, েখে মোেু ষ আমোর বদক্ক মুখ বফরোয়, বকন্তু যখে েোরো
েোক্দর দু ক্ভুোগ প্রেক্ক মুবক্ত িোভ কক্র, েখে েোরো আেোহ্র কেো ভুক্ি যোয়।’ সু েরোং, এমে মক্ে হক্ে প্রয, আরও
গুরুের কষ্ট ও কোবঠেয মোেু ক্ষর ও র আ বেে হক্ে র্ক্িক্ে আর প্রকিি েখেই েোরো প্রকোে বশক্ষো গ্রহণ করক্ি,
েেুিো প্রকিি একবি িো দু 'বি বি ক্দ ়েো এর জক্েয যক্েষ্ট হক্ি েো।”

আক্মিোর একজে সদসয হুযূ র আকদোসক্ক িক্িে প্রয, এমে বকেু অমুসবিম রক্য়ক্েে যোরো ইসিোক্মর আধযোবিক
বশক্ষোর েবে আকষ্ট, বকন্তু ইসিোক্মর জীিেযো ক্ের নেবেক আর্রণবিবধ প্রমক্ে র্িক্ে খুি একিো উৎসোহী েয়। বেবে
েশ্ন কক্রে, এমে িযবক্তক্দর বক েিুও ইসিোম গ্রহণ করক্ে উৎসোবহে করো উবর্ে এই উক্েক্শযর সোক্ে প্রয, সময়
অবেেোি হওয়োর সোক্ে সোক্ে, েোরো ইসিোক্মর নেবেক আর্রণবিবধর অেু সরণ করক্ে শুরু করক্িে।
হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“আমরো প্রকিি আমোক্দর সংখযো িবির জেয েিিীগ কবর েো। কোউক্ক আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রে এিং ইসিোক্ম
প্রযোগদোে করক্ে িিোর মোক্ে কী কিযোণ েোকক্ে

োক্র, যবদ বেক্জর সংক্শোধক্ের বিষক্য় েোর প্রকোক্েো দঢ় েবেজ্ঞো েো

েোক্ক? ইসিোম কী, আর ধমুই িো কী? ধমু দোবি কক্র প্রয, আ বে বেক্জর সংক্শোধে করুে, আেোহ্র সোমক্ে মোেো েে
করুে এিং আেোহ্ েো’িোর েবে আ েোর দোবয়ত্ব োিে করুে। … সু েরোং, েোক্দরক্ক িিু ে ইসিোক্মর বশক্ষো কী
এিং একেোও িিু ে প্রয, েোক্দর এই জীিেক্ক একমোত্র জীিে বহক্সক্ি বিক্ির্েো করো উবর্ে েয়; এিং আ েোক্দরক্ক
আরও একবি জীিক্ের মুক্খোমুবখ হক্ে হক্ি, যো হক্ি বর্রিে এিং প্রসখোক্ে আ েোক্দরক্ক আেোহ্ েো’িোর কোক্ে
আ েোক্দর কেকক্মুর জেয জিোিবদবহ করক্ে হক্ি। যবদ আ েোরো প্রকোক্েো ভোক্িো কোজ কক্র েোক্কে, আ েোরো
ু রস্কে হক্িে; আর যবদ আ েোরো ভুি বকেু কক্র েোক্কে, েক্ি আ েোরো শোব
োক্িে। সু েরোং, আ েোক্দরক্ক
অেু ধোিে করক্ে হক্ি প্রয, এই জীিে িোয়ী জীিে েয় আর আ েোক্দর সিুদো প্রসই জীিক্ের বিষক্য় বর্িো করো উবর্ে,
যো আগে েোয়, প্রযখোক্ে আ েোক্ক আ েোর কেকক্মুর জেয জিোিবদবহ করক্ে হক্ি।”

