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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োর্ুুয়াি সোয় বমবিে হওয়ার সম্মান
িাে করভিা িাাংিাভদভে প্রসিারে মুিাভেগ ও ওয়াভকভে বজভেগীগণ

“আপনাভদর জাবের মাভে এক সবেিকার আধিাবিক বিপ্লি সাধভন সভর্ষ্ট প্রহান আর আপনারা প্রে বনষ্ঠুর
বনপীড়ভনর বেকার হন, োভক আমাভদর জামা’প্রের উন্নবের িীজ িপভনর মাধিম বহভসভি বিভির্না করুন।”
- হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.)
৮ নভেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীোেুি মসীহ্ হেরে বমেুা মসরূর
আহমদ (আই.)-এর সাভে এক োর্ুুয়াি (অনিাইন) আনু ষ্ঠাবনক সোয় বমবিে হওয়ার সু ভোগ িাে করভিা আহমদীয়া
মুসবিম জামা’ে িাাংিাভদভে দাবয়ত্বপািনরে বমেনারী (মুিাভেগ িা ধমু ের্ারক) ও ওয়াভকভে বেভেগীগণ (জীিন
উৎসগুকারী)।
হুেূ র আকদাস েু রাভজির বিিভোভডুর ইসিামািাভদ োাঁর কােুািয় প্রেভক সোর সোপবেত্ব কভরন, আর ওয়াভকেীভন
বেভেগীগণ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে িাাংিাভদভের জােীয় সদর দির াকার দারুে েিিীগ মসবজদ কমভপ্লক্স
প্রেভক প্রোগদান কভরন।
সত্তর বমবনভির এ সোয় ওয়াভকেীভন বেভেগীগণ হুেূ র আকদাভসর সাভে সরাসবর কভোপকেভনর এিাং পরামেু ও
বদকবনভদুেনা িাভের সু ভোগ পান।
িাাংিাভদভের গ্রামাঞ্চভি িসিাসকারী েরুণ আহমদীগণ অেুননবেক িা বেক্ষার সু ভোভগর সন্ধাভন িড় েহরগুভিাভে
স্থানান্তবরে হন। এর েভি গ্রামাঞ্চিগুভিাভে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রে প্রসিার জনি আহমদী েু িকভদর সাংখিা কভম
োওয়ার েিণো োভক। এ বিষভয় হুেূ র আকদাভসর বদকবনভদুেনা কামনা কভরন িাাংিাভদভে প্রসিারে একজন
মুিাবেগ।
উত্তভর হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:

“গ্রাম প্রেভক েহভর অবেিাসভনর ঘিনাবি এমন একবি বিষয় ো বিশ্ব জুভড়ই ঘভি োভক এিাং এবি এভকিাভরই
স্বাোবিক। এিা এমন প্রকান বিষয় নয় োভক িন্ধ িা েবেভরাধ করা সম্ভি। মানু ষ প্রে েহভর বদভক র্ভি আভস ো এই
কারভণই প্রে, প্রসখাভন অেুননবেক এিাং বেক্ষাগে সু ভোগ সু বিধা প্রিবে রভয়ভে, আর এবি প্রদে ও জাবের ক্রমাগে
অগ্রগবেরও বর্হ্ন। েভি িাাংিাভদভে েবদ কুবির বেভের নিায় বিবেন্ন উভদিাগভক আভরা সম্প্রসাবরে করা হয়, েভি
প্রসবি োভিা হভি, আর এমন সু ভোগ প্রেভক আহমদীভদরও িােিান হওয়ার প্রর্ষ্টা করা উবর্ে।”
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন:
“বকেু মানু ষভক, প্রেমন, োরা উচ্চ বেক্ষা িা প্রপোদারী েবেক্ষণ িাভে ইচ্ছুক, অিেিই েহভর আসভে হয়, আর োই,
ঐ সকি আহমদী োরা গ্রামাঞ্চভি প্রেভক োন, োভদর উবর্ে এবগভয় আসা এিাং আভরা দৃ ঢ় সঙ্কে বনভয় জামা’প্রের
প্রসিা করা। অনিভদর বনকি আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের িাণী ের্ার করভে োভদরভক কভ ার প্রর্ষ্টা করভে হভি,
এিাং এর পাোপাবে, িড় আেোি (িািক) ও েরুণ প্রখাদ্দাম (েু িক)-এর মভধিও প্রসই দাবয়ত্বভিাধ জাগ্রে করভে
হভি, োরা প্রেন েেদূ র সম্ভি আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের প্রসিায় বনভয়াবজে হন। সভিুাপবর, আমাভদর সদসিগণ
গ্রামীণ এিাকাভেই োকুন না প্রকন, অেিা িড় প্রকান েহভর স্থানান্তবরে হন, আমাভদর উভদ্দেি এই হওয়া উবর্ে প্রে,
েভেিক আহমদী প্রেন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের, েো প্রেখাভন প্রস িাস কভর প্রসই সমাভজর এিাং িৃ হত্তর পবরসভর
পুভরা জাবের জনি এক সম্পদ সািিস্ত হয়।”
হুেূ র আকদাসভক মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর অিেীণু এক ইিহাম সম্পভকু েশ্ন করা হয়, প্রেখাভন িিা হভয়বেি
প্রে, িাঙ্গািীভদর মনস্তুবষ্ট করা হভি।[১]
উত্তভর, হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“সবেিকার অভেু এই ‘মনস্তুবষ্ট’র’ মেুাদা িাে করভে হভি, িাাংিাভদভের আহমদীভদর প্রর্ষ্টা-সাংগ্রাম কভর বনভজভদরভক
এর প্রোগি সািিস্ত করভে হভি। আবম অভনক সমভয় িাাংিাভদভের আহমদীভদর িভি োবক প্রে, আপনারা ইভোমভধিই
অভনক প্রেহ-োভিািাসা প্রপভয়ভেন, বকন্তু এখন আপনাভদর দাবয়ত্ব ও কেুিি পূ ণে
ু াভি পািন করাও েভয়াজন।
আপনাভদর, অেুাৎ িাাংিাভদভের আহমদীভদর, কভ ার পবরশ্রম কভর বনভজভদরভক এর উপেু

েমাণ করভে হভি।

আপনাভদর োক্ওয়ার মান িৃ বি করভে হভি। অবধকের উদ্দীপনা ও প্রেরণা বনভয় আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের
প্রসিায় সদা-সিুদা বনভয়াবজে হওয়ার প্রক্ষভে আপনাভদর েয়াসভক আরও উন্নীে করভে হভি। আপনাভদর জাবের
মাভে এক সবেিকার আধিাবিক বিপ্লি সাধভন সভর্ষ্ট প্রহান, আর আপনারা প্রে বনষ্ঠুর বনপীড়ভনর বেকার হন, প্রসবিভক

আমাভদর জামা’প্রের উন্নবের িীজ িপভনর মাধিম বহভসভি বিভির্না করুন। ইবেহাস বনবিেোভি এিাই সািিস্ত কভর
প্রে, বিভরাবধোর েভি প্রিবে-প্রিবে মানু ষ আমাভদর জামা’ে সম্পভকু অিগে হন এিাং আমাভদর বিশ্বাভসর সাভে
পবরবর্ে হন। পাবকস্তাভনও আমরা এমনবি হভে প্রদভখবে প্রে, আমাভদর উপর অেিার্ার েে িাড়ভে োভক, মসীহ্
মওউদ (আ.)-এর িাণী েেই বিশ্বজুভড় এিাং প্রদভের মভধিও দূ র-দূ রাভন্ত েবড়ভয় পভড়।”
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন:
“প্রেোভি আবম িভিবে, আপনারা প্রে বিভরাবধোর সম্মু খীন োভক েয় পাওয়া উবর্ে নয়, িরাং এভক িাাংিাভদভে
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের েবিষিে মহান উন্নবের িীজ িপভনর মাধিম বহভসভি বিভির্না করুন। আপনাভদর
কুরিানীসমূ হ কখভনা িৃ ো োভি না। এর বিবনমভয় আপনাভদর মনস্তুবষ্ট অিেিই করা হভি, আর আপনারা আোহ্
ো’িার অসাধারণ োভিািাসার পাভে পবরণে হভিন। িাাংিাভদভের আহমদীরা বনিঃসভেভহ কুরিানী কভরভেন, এ
বিষভয় প্রকান সভেহ নাই - আমাভদর মসবজদ এিাং সদসিভদর উপর েয়ািহ আক্রমণ পবরর্ািনা করা হভয়ভে।
কেকভক েহীদ করা হভয়ভে, োাঁরা োভদর ধমুবিশ্বাভসর খাবেভর জীিন বিসজুন বদভয়ভেন। বনিয়ই আবম সিুদা প্রদায়া
কবর প্রেন আোহ্ ো’িা িাাংিাভদভের পবরবস্থবেভক উন্নে কভরন এিাং আপনাভদরভক োাঁর বনরাপত্তার র্াদভর আিৃ ে
রাভখন, আর সি সময় আবম আপনাভদর সকভির জনি এক গেীর উভেগ অনু েি কবর।”
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“পাোপাবে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইিহাভমর েকৃে উত্তরাবধকারী এিাং এর োরা কিিাণপুষ্ট হভে প্রগভি অিেিই
আপনাভদরভক বনজ দাবয়ত্ব সব কোভি পািন করভে হভি, একই সাভে ধভমুর খাবেভর সিুেকার কুরিানীর জনি
েস্তুে োকভে হভি। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর িাণীভক আপনাভদর প্রদভের েভেিক োভন্ত প্রপৌঁভে প্রদয়ার জনি এিাং
বনজ আধিাবিক ও ননবেক মাভনর উন্নয়ভনর জনি আপনাভদরভক সদা-সিুদা সভর্ষ্ট হভে হভি।”
সোর প্রেষ োভন্ত, হুেূ র আকদাসভক ১৯৯৯ সাভি ‘প্রখাদার রাস্তায় িেী’ বহভসভি োাঁর অবেজ্ঞো সম্পভকু েশ্ন করা
হয়, প্রে সময় বেবন পাবকস্তাভন বমেিা অবেভোভগ ১১ বদভনর জনি কারািরণ কভরন।

উত্তভর, হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“কারাগাভরর প্রসই বদনগুভিাভে, আবম একমাে প্রে বিষয়বি িক্ষ কভরবে, ো হভিা আোহ্ ো’িার অিাবরে এিাং
অসাধারণ অনু গ্রহরাবজ। গরভমর বদন বেি, বকন্তু আোহ্ ো’িা আিহাওয়াভক েীেি ও বেগ্ধ কভর বদভয়বেভিন।
কারাগাভর আমার সময় সন্তুষ্টবর্ভত্ত এিাং এভকিাভরই প্রকানরূপ েয়-েীবে োড়া অবেিাবহে হভয়বেি। আমার বিরুভি
প্রে ধরভনর গুরুের অবেভোগ ও মামিা উত্থাপন করা হভয়বেি, োভে আমার বনবিে বিশ্বাস বেি প্রে, হয় আবম িাবক
জীিন কারাগাভর অবেিাবহে করভিা, অেিা মৃেুিদভের মুভখামুবখ হভিা। আমার সামভন এ দু বিই সম্ভািনা বেি, বকন্তু
আবম উবেগ্ন বেিাম না, আর েীে-সন্ত্রস্তও বেিাম না, িরাং আবম আোহ্ ো’িার সাহাভেির োেুী বেিাম এিাং োাঁর
সন্তুবষ্টর আকাঙ্ক্ষী বেিাম। আমার বিভির্নায় এই বেি প্রে, আবম েবদ আমার ধমুীয় বিশ্বাভসর জনি োবস্তোি হই, েভি
এবি অসাধারণ অনু গ্রহরাবজর কারণ হভি। বকন্তু, আমার জনি আোহ্ ো’িার বেন্ন এক পবরকেনা বেি, আর োই
দে িা এগাভরা বদন পভরই বেবন আমার কারামুব র পবরবস্থবে সৃ বষ্ট কভর বদভিন।”

[১] োেবকরা, ২০১৮ সাভি েকাবেে ইাংভরজী অনু িাদ Tadhkirah-এর পৃ ষ্ঠা নম্বর ৮২২

