প্রেস বিজ্ঞবি
১৯ নভেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে সাক্ষাভের সম্মান িাে করভিা
জামমাবনর নাভসরােুি আহমদীয়া সদসযািৃ ন্দ

১৪ নভেম্বর ২০২১, নাভসরােুি আহমদীয়া (৭-১৫ িছভরর আহমদী বিশু-বকভিারীভদর অঙ্গ-সংগঠন) জামমাবনর ১৩
প্রেভক ১৫ িছর িয়সী সদসযাভদর সাভে এক োর্ুময়াি অনিাইন সো কভরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান
ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্ হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদাস বিিভফাভডমর ইসিামািাভদ োাঁর কাযমািয় প্রেভক এ োর্ুময়াি সোর সোপবেত্ব কভরন, আর নাভসরােুি
আহমদীয়ার ৫৩০ জভনরও প্রিবি সদসযা মানহাইভমর মাইমাকমি ক্লাভি সমভিে হন।
পবিত্র কুরআন প্রেভক প্রেিাওয়ােসহ বকছু আনু ষ্ঠাবনকোর পর নাভসরােুি আহমদীয়ার সদসযাগণ হুযূ র আকদাভসর
কাভছ ধমম ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ সম্পভকম োভদর বিবেন্ন েশ্ন উপস্থাপভনর সু ভযাগ পান।
এক প্রমভয় হুযূ র আকদাসভক সামাবজক-প্রযাগাভযাগ-মাধযভমর েোি এিং এরই মাভে কীোভি মানু ষভক প্রখাদা ো’িার
ওপর বিশ্বাভসর বিষভয় উদ্বু দ্ধ করা যায়, এ বিষভয় েশ্ন কভরন।
হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“েবেবি যু ভগ, িয়োনী েোিসমূ হ মানু ষভক প্রখাদা প্রেভক দূ ভর বনভয় যায়। সামাবজক-প্রযাগাভযাগ-মাধযম আভরকবি
বিষয় যা এই যু ভগ িয়োন কাভজ িাগাভে। সামাবজক-প্রযাগাভযাগ-মাধযমভক কিযাভণর জনযও িযিহার করা যায়,
আিার পাপার্াবরো ছব়িভয় প্রদওয়ার জনযও িযিহার করা যায়। সামাবজক-প্রযাগাভযাগ-মাধযভম োভিা বিষয়সমূ হ
উপস্থাপন কভর প্রোমরা মানু ষভক কিযাভণর বদভক বনভয় আসভে পাভরা। একই সাভে, এিা সেয প্রয আজভকর যু ভগর
সামাবজক-প্রযাগাভযাগ-মাধযভম প্রয সমস্ত আভধয় রভয়ভছ োর অবধকাংি এমন যা মানু ভষর ননবেকো বিনষ্ট কভর এিং
োভক ধমম এিং আল্লাহ্ ো’িার বনকি প্রেভক দূ ভর বনভয় যায়। সু েরাং, ঐ সকি বিষয় প্রযগুভিা প্রকান িযবিভক প্রখাদার
ওপর বিশ্বাস প্রেভক দূ ভর বনভয় যায়, প্রসগুভিার প্রক্ষভত্র প্রসই সমস্ত প্রমভয়রা যাভদর ধমমীয় জ্ঞান রভয়ভছ োভদর উবর্ে
আল্লাহ্ ো’িা অেিা ধমম সম্পভকম সামাবজক-প্রযাগাভযাগ-মাধযভম প্রয সি (অবেভযাগ ও আপবি) উপস্থাপন করা হয়

প্রসগুভিার েেুযির েদান করা। নিীন প্রমভয়ভদর বনভয় আপনাভদর একবি িীম গভ়ি প্রোিা উবর্ে যারা সামাবজকপ্রযাগাভযাগ-মাধযভম বিবেন্ন বিষভয় উির বদভে সক্ষম। যবদ েশ্নগুভিা প্রোমাভদর জনয প্রিিী কবঠন হভয় দাাঁ়িায়, োহভি
িাজনা ইমাইল্লাহ্রও একবি দি গঠন করা উবর্ে আর অনু রূপোভি প্রখাদ্দামুি আহমদীয়ারও। সামাবজক-প্রযাগাভযাগমাধযভম প্রযখাভন অননবেক অসেয প্রপাস্ট প্রদখা যায়, প্রসখাভন কভমন্টস িা মন্তভিযর জায়গাভক উির প্রদওয়ার জনয
িযিহার করা প্রযভে পাভর। এোভি ঐ সকি মানু ষ যারা প্রকান বকছু দ্বারা সহভজ েোবিে হয় োভদরভক এমন
প্রপাস্টসমূ ভহর কুেোি প্রেভক রক্ষা প্রপভে সাহাযয করভি।”

হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন:
“এছা়িাও, এবিভো িয়োনই বছি প্রয প্র াষণা বদভয়বছি প্রয, প্রস বিিৃ ঙ্খিা সৃ বষ্টর প্রর্ষ্টা করভি এিং আজকািকার বদভন
প্রয মাধযমগুভিা প্রস িযিহার করভছ োর মভধয অনযেম হভিা সামাবজক-প্রযাগাভযাগ-মাধযম। আহমদী মুসিমান বহভসভি
আমাভদর কাভছ িয়োবন িবিসমূ ভহর প্রমাকাভিিা করার পদ্ধবে হভিা আল্লাহ্ ো’িার বদভক আভরা প্রিবি প্রোাঁকা প্রযন
আমরা েকৃে মুসিমান হওয়ার দাবি পূ ণম করভে পাবর। আর অনযভদর রক্ষা করার জনয, সামাবজক-প্রযাগাভযাগমাধযভমর প্রপাস্টগুভিাভে উির েদান কভরা প্রযন বমেযা িণমনাসমূ ভহর খণ্ডন হয়।”
একজন অংিগ্রহণকারী হুযূ র আকদাসভক েশ্ন কভরন োভদর প্রদায়াসমূ হ দ্রুে গৃহীে হওয়ার জনয োভদর কী করা
উবর্ে।
হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“এ বসদ্ধান্ত প্রনওয়ার পূ ণম অবধকার আল্লাহ্ ো’িার প্রয, আমাভদর প্রদায়াসমূ হ বেবন কখন গ্রহণ করভিন। আল্লাহ্ ো’িা
বক আমাভদর দাস? কখনই না! সু েরাং, োাঁর কাভছ র্াওয়া আমাভদর দাবয়ত্ব। এ কো স্মরণ প্ররভখা প্রয, আল্লাহ্ ছা়িা
আর প্রকান সিা প্রনই বযবন আমাভদরভক বকছু বদভে পাভরন এিং আল্লাহ্ ো’িা প্রসই একক সিা বযবন সকি ক্ষমোর
অবধকারী এিং আল্লাহ্ ো’িা স্বয়ং িভিভছন আমরা প্রযন োাঁর কাভছ প্রদায়া কবর এিং বেবন আমাভদর প্রদায়াসমূ হ গ্রহণ
করভিন। েভি, এর পািাপাবি, বেবন আভরা িভিন প্রয, প্রকান িযবির দাবয়ত্ব োর ওপর ঈমান আনা এিং োাঁর ওপর
পূ ণম আস্থা রাখা। সু েরাং, প্রোমার এই বনবিে বিশ্বাস োকা উবর্ে প্রয, বেবন প্রোমার প্রদায়া কিুি করভিন। প্রোমার
এই দৃ ঢ় বিশ্বাস োকা উবর্ে প্রয, আল্লাহ্ যা িভিন ো সেয এিং প্রোমার েদনু যায়ী র্িা উবর্ে। আল্লাহ্র ওপর ঈমান
আনার অেম কী? এর অেম এই প্রয, আল্লাহ্ আমাভদরভক প্রয বনভদমিই েদান কভর োকুন না প্রকন, আমরা প্রযন ো
পািন কবর।”

আভরা বিস্তাবরে িিভে বগভয়, হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“আল্লাহ্ িভিন প্রয আমাভদর জনয বদভন পাাঁর্বি ফরয নামায রভয়ভছ আর আমাভদর উবর্ে প্রসগুভিা বনষ্ঠার সাভে
আদায় করা এিং প্রসগুভিাভে প্রদায়া করা। এখন প্রোমার উবর্ে বনভজর পযমাভিার্না করা: েুবম বক প্রোমার নামাযসমূ হ
বনষ্ঠার সাভে আদায় করভছা আর প্রসই নামাযগুভিাভে বক েুবম প্রদায়া করভছা? আল্লাহ্ ো’িা অননবেক বর্ন্তা করভে
বনভষধ কভরভছন। েুবম বক এমন সি বর্ন্তা করা প্রেভক বিরে োকভছা? আল্লাহ্ িভিন প্রয প্রোমাভদর অসঙ্গে
অনু ষ্ঠানাবদ এিং সমাভিি পবরহার করা উবর্ে। সু েরাং মূ িযায়ন কভর প্রদভখা, প্রোমরা প্রিবিবেিন এিং ইন্টারভনভি
মন্দ এিং অিািীন অনু ষ্ঠানাবদ প্রেভক দূ ভর োকভছা বকনা। আল্লাহ্ ো’িা আভদি বদভয়ভছন, আমরা প্রযন আমাভদর
আভিপাভির মানু ভষর সাভে উিম আর্রণ কবর, প্রযমন, আমাভদর োই-প্রিানভদর সাভে এিং যাভদর সাভে আমরা
প্রমিাভমিা কবর োভদর সাভে। আর িভিভছন প্রয, আমাভদর কাভরা েবে বিভদ্বষ প্রপাষণ করা উবর্ে নয়। সু েরাং,
বিভেষণ কভর প্রদভখা, আমরা েদনু যায়ী আর্রণ করবছ বকনা। যখন আমাভদর সমস্ত কমম সৎকমম হভয় যাভি এিং
আমরা আল্লাহ্র আভদি-বনভষভধর ওপর আমিকারী হভয় যাভিা, েখন আল্লাহ্ ো’িা িভিন প্রয, ‘যবদ প্রোমরা এ সি
বকছু কভরা এিং আমার ইিাদে করার সমভয় আমার কাভছ প্রদায়া কভরা, েখন আবম প্রোমাভদর প্রদায়া গ্রহণ করভিা।’
েেমে, আমাভদর বনভজভদর সংভিাধন করভে হভি, প্রকিি েখনই প্রদায়াসমূ হ গৃহীে হভে পাভর।”

