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আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধােনর
ঐিতহািসক পৰ্থম ভাচুয়
র্ াল (অনলাইন) সভা অনু িষ্ঠত

পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাক্ষাত লােভর সু েযাগ েপেলন
মজিলস আতফালু ল আহমদীয়া কানাডার ২২০ এর অিধক সদসয্
১৫ অগাস্ট ২০২০ আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর ইিতহােস এক নব অধয্ােয়র সূ চনা হল। মজিলস আতফালু ল
আহমদীয়া কানাডার ১২ েথেক ১৫ বছর বয়সী ২২০ এর অিধক সদেসয্র সােথ পৰ্থম বােরর মত এক ভাচুর্য়াল
(অনলাইন) সভা করেলন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান পঞ্চম খলীফা হযরত িমযর্া মসরূর
আহমদ (আই.)।
এভােব, আহমদী মুসলমানেদর জনয্ তােদর আধয্ািত্মক ও ধমর্ীয় েনতার সােথ সাক্ষাত লাভ এবং তাঁর পথ িনেদর্শনা
ও েদায়া চাওয়ার এক নতুন পেথর অভুয্দয় হেলা।
মজিলস আতফালু ল আহমদীয়ার সদসয্েদর এ বছর হযূ র আকদােসর সােথ সাক্ষােতর জনয্ যু ক্তরাজয্ সফের আসার
কথা িছল। িকন্তু, েকািভড-১৯ এর কারেণ সফর বািতল হেয় যায়। হুযূ র আকদাস এমতাবস্থায় এর স্থেল এক
অনলাইন ৈবঠেকর অনু মিত পৰ্দান কেরন।

হুযূ র আকদাস িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ তাঁর কাযর্ালয় েথেক সভায় সভাপিততব্ কেরন, আর মজিলস আতফালুল
আহমদীয়ার সদসয্রা কানাডার পীস িভেলেজর বায়তুল ইসলাম মসিজদ কমেপ্লেক্স সামািজক দূ রতব্ সংকৰ্ান্ত স্থানীয়
িনেদর্শাবলী অনু সরণ কের তােদর আসন গৰ্হণ কের।

পিবতৰ্ কুরআন েথেক েতলাওয়াত ও এর অনু বােদর মধয্ িদেয় অনু ষ্ঠােনর সূ চনা হয়, যার পর একিট নযম (ধমর্ীয়
কিবতা) পাঠ করা হয়। এরপের কানাডার মজিলস আতফালু ল আহমদীয়ার নয্াশনাল েসেকৰ্টাির একিট িরেপাটর্ েপশ
কেরন। িতিন অবিহত কেরন কীভােব েকািভড-১৯ লকডাউন চলাকালীন আহমদীয়া মুসিলম যু ব সংঘ কানাডা
(মজিলস েখাদ্দামুল আহমদীয়া কানাডা)-র বয্বস্থাপনা আহমদী যু বকেদর িবিভন্ন অনলাইন উেদয্ােগর মাধয্েম বয্স্ত
রাখার েচষ্টা কেরেছ।
অগৰ্গিতর সব্ীকৃিত পৰ্দান ও পৰ্শংসা করার পাশাপািশ হুযূ র আকদাস বেলন েয, যা অগৰ্গিত হেয়েছ তা ধের রাখা
এবং তার উপর আেরা অগৰ্সর হওয়ার িবষয়িট তােদর িনিশ্চত করা উিচত। িতিন বেলন েয, আহমদী যু বকেদর
ধারাবািহক ধমর্ীয় িবকাশ িনিশ্চত করার জনয্ সকল পৰ্েচষ্টা গৰ্হণ করা আবশয্ক।
এরপর, এক ঘন্টার ৈবঠেকর বািক অংেশ, মজিলস আতফালুল আহমদীয়ার সদসয্রা তােদর িবশব্াস এবং ধমর্ সম্পেকর্
পৰ্শ্ন করার সু েযাগ পায়।
িবশব্ েকািভড-১৯ এর ক্ষিতকারক পৰ্ভাব এবং ঝুঁিক েথেক মুক্ত হেয় েগেল হুযূ র আকদাস কানাডা সফর করেবন
িকনা, এমন পৰ্েশ্নর জবােব, হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“আপনােদর এবং িবশব্জুেড় আহমদীেদর দািয়তব্ এ েদায়া করা েয, িবশব্ েযন শীঘৰ্ েকািভড-১৯ এর কবল েথেক মুিক্ত
লাভ কের। আমােদর সকলেক িনষ্ঠার সােথ আল্লাহ্র অনু গৰ্হ ও দয়া িভক্ষা করেত হেব। এ সময়িট েশষ হেয় েগেল,
আিম ইনশাআল্লাহ্ আমার সফর ও যাতৰ্াসমূ হ আবার শুরু করেবা, েযন আিম িবিভন্ন েদেশর আহমদী মুসলমানেদর
সােথ সাক্ষাত করেত পাির। তেব, এই সভািটেত আমার মেন হেচ্ছ েয, আিম কানাডােতই রেয়িছ। আপনােদর
মসিজদ এবং কানাডার একজন সাংবািদক েযখােন আমার েযখােন সাক্ষাত্কার িনেয়িছেলন েসই জায়গািট েযন আিম

িঠক েদখেত পািচ্ছ। আপনারা েযখােন বেস আেছন েসই হলিট আিম েদখেত পািচ্ছ। মেন হেচ্ছ েযন আিম
আপনােদর সােথই আিছ!”
িশশুরা হুযূ র আকদাসেক আেরা েবশ িকছু পৰ্শ্ন করার সু েযাগ পায়। উদাহরণসব্রূপ, একজন িজজ্ঞাসা কের, িশশুরা
কীভােব আল্লাহ্ তা’লার সােথ তােদর সম্পকর্ ও বন্ধনেক গেড় তুলেত পাের। অনয্ানয্রা মৃ তুয্ পরবতর্ী জীবন, অঙ্গ দান
এবং অনয্ গৰ্েহ পৰ্ােণর সম্ভাবনা পৰ্ভৃিত িবষেয় পৰ্শ্ন কের।
সেবর্াপির উপিস্থত সকেলই হুযূ র আকদােসর সািন্নধয্ লােভর এবং এমন সু েযাগ লাভকারী পৰ্থম দেলর মেধয্ অন্তভুর্ক্ত
হওয়ােত আনন্দ-উচ্ছাস অনু ভব কের।
ৈবঠেকর পের কানাডার দলিটর পেক্ষ আহমদীয়া মুসিলম যু ব সংঘ কানাডার সভাপিত যু বােয়র আফজাল বেলন:
“এই মহামারী চলাকালীন সমেয় এিট আমােদর জনয্ সিতয্কােরর ঈমােনাদ্দীপক ও জীবেনর েমাড় ঘুিরেয় েদয়ার মত
ঘটনা িছল, যা আমােদর আতফাল এবং পুেরা েখাদ্দামুল আহমদীয়া কানাডােক এক আেলাকবিতর্কার নয্ায় আেলািকত
কেরেছ। হুযূ র আকদাস আমােদর আতফােলর সােথ কথা বলার জনয্, আমােদর সািন্নধয্ দােনর জনয্ এতটা সময়
িদেয়েছন, তা আমােদর হৃদয়েক গভীরভােব স্পশর্ কেরেছ। সকল আতফালই আনেন্দ উদ্ভািসত িছল। এমন সু েযাগ,
যা মানু েষর জীবেন বার বার আেস না, আমােদর আতফােলর জনয্ কতটা মূ লয্বান িছল তা িনেয় সেন্দেহর েকান
অবকাশ েনই। তারা সকেলই বেলেছ েয, মেন হিচ্ছল েযন হুযূ র আকদাস আমােদর সামেনই বেস আেছন এবং
আমােদর মােঝই অবস্থান করেছন। িবেশব্র বতর্মান অবস্থায় এবং িবেশষত ভৰ্মণ সংকৰ্ান্ত িবিধিনেষেধর েপৰ্ক্ষাপেট,
এিট আরও েবিশ তাত্পযর্বহ হেয় উেঠিছল এবং এই সভার আনন্দেক আরও উেদব্িলত কের তুেলেছ। এই ঐশী
অনু গৰ্েহর জনয্ আল্লাহ্ তা’লার কােছ শুকিরয়া আদােয়র ভাষা আমােদর েনই। আর িখলাফেতর ঐশী েনয়ামেতর জনয্
আমরা আল্লাহ্ তা’লার যতই কৃতজ্ঞতা আদায় কির তা কখনও যেথষ্ট হেব না।”

