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েথমিাসরর মত েকাবিত হসত যাসে বিশ্বজনীন প্রকাবিি-১৯ মহামারীর সমসে
বিশ্ব-প্রনতাসের কাসে আহমেীো মুসবিম জামা’প্রতর বিশ্ব-েধাসনর প্রেবরত পত্রসমূ হ

মঙ্গিিার বে বরবিউ অফ বরবিবজেনস ওসেিসাইসে েকাবিত হসি পত্রগুসিা
প্রকাবিি-১৯ এর সিবগ্রাসী ও বিিীবিকামে োেু িবািসক মানিজাবতর জনয এক ঐিী সতকবিাণী বহসসসি গণয করার
বিিসে েৃ বি আকিবণ কসর বিবিন্ন বিশ্ব-প্রনতাসক ধারািাবহকিাসি পত্র বিসেসেন আহমেীো মুসবিম জামা’প্রতর বিশ্বেধান পঞ্চম েিীফাতুি মসীহ্ হযরত বমযবা মসরূর আহমে (আই.)।
জুন ২০২০-এ প্রিো এই ঐবতহাবসক পত্রগুসিা ১৪বে প্রেসির প্রনতাসের উস সি পাঠাসনা হে। প্রেিগুসিা হি:
অসেবিো, কানািা, চীন, ফ্রান্স, জামবানী, ঘানা, িারত, ইসরাসেি, জাপান, নাইসজবরো, রাবিো, বসসেরা বিওন,
যু ক্তরাজয ও যু ক্তরাষ্ট্র।
প্রপাপ ফ্রাবন্সস এিং জাবতসংঘ মহাসবচি আসতাবনও গুসতসরস-প্রকও পত্র প্রিো হে।
তাাঁর পত্রগুসিাসত হযরত বমযবা মসরূর আহমে (আই.) প্রিসেন প্রয, কসরানািাইরাস এ বিিেবে সিার সামসন উসমাচন
কসরসে প্রয, বিসশ্বর প্রেিগুসিা এিং মানিজাবত কতো েু িবি। বতবন তাাঁর েৃ ঢ় বিশ্বাস িযক্ত কসরন প্রয, প্রযিাসি বিশ্ব
থমসক োাঁব়িসে বেি, তা প্রোো তা’িার বসদ্ধাত অনু সাসরই হসেবেি, আর মানিজাবতর সংসিাধন এিং সকি েকার
অবিচার পবরতযাগ করার জনয গুরুগম্ভীর এক সতকবিাণী বহসসসি এবেসক গণয করা উবচত।
হযরত বমযবা মসরূর আহমে (আই.) িসিন:
“একজন ধমবীে প্রনতা এিং ধসমব বিশ্বাসী একজন মানু ি বহসসসি, আবম বিশ্বাস কবর প্রয, বিগত কসেক সিাসহর
েু বিবপাকসমূ হ প্রোো তা’িার বসদ্ধাত অনু সাসরই েকাবিত হসেসে, আর এবেসক মানিজাবতর সংসিাধন এিং সকি
েকার অবিচার পবরতযাগ করার জনয গুরুগম্ভীর এক সতকবিাণী বহসসসি গণয করা উবচত। এই বিশ্বজনীন মহামারী

মানিজাবতর জনয একবে স্পি িাতবা িহন কসর, যা বিশ্বমানিতাসক প্রোো তা’িার বেসক েতযািতবন করা এিং
অপরাপর মানু সির অবধকার রক্ষা করার আজ্ঞা িহন কসর।”
তাাঁর পত্রসমূ সহ হুযূ র আকোস বিসেন প্রয, প্রকাবিি-১৯ এর অথবননবতক পবরণামসমূ হ আমাসের েু ুঃে-েু েবিাসক আসরা
ঘনীিূ ত ও জবেি আকৃবত োন করসত চসিসে, এিং এর ফিস্বরূপ বিসশ্বর িাবত ও বনরাপত্তা সহসজই বিপন্ন হসত
পাসর। তাই, হুযূ র আকোস িসিন প্রয, প্রনতৃিৃ সের উবচত, প্রেিীে ও আতজবাবতক পযবাসে নযােবিচাসরর সসিবাচ্চ মান
েবতষ্ঠা করা এিং বনসজসের মানু সির জনয ইবতিাচক ও মহৎ েৃ িাত স্থাপন করা।
হযরত বমযবা মসরূর আহমে (আই.) িসিন:
“বিেযমান পবরবস্থবতর আসিাসক, এবে আমার আতবরক ও বিনীত অনু সরাধ প্রয, প্রযোসন আপনাসের সরকার
কসরানািাইরাস-এর বিস্তার প্ররাসধর জনয বিবিন্ন নীবত গ্রহণ ও িাস্তিােন করসে, প্রসোসন আপনাসের জাবতর প্রনতা
বহসসসি, আপনাসের উবচত হসি, আপনাসের প্রেসির নাগবরকসেরসক এসক অপসরর অবধকার রক্ষা এিং মানিতার
োবতসর, িযবক্তস্বাথব তযাসগর জনয েস্তুত থাকার বিিসে উৎসাবহত করা। অনু রূপিাসি, আপনাসের সরকাসরর উবচত
হসি, আপনাসের প্রেসির মসধয, এিং িৃ হত্তর পবরসসর, আতজবাবতক পযবাসে, সমাসজর িাবত ও বনরাপত্তা বনবিতকসে
েোস গ্রহণ করা। আবম বিনীতিাসি অনু সরাধ করবে প্রয, আপনারা আপনাসের বনসজসের জনগসণর এিং অনয সকি
জাবতর অবধকার পূ ণব করার েোস অিিম্বন কসর, নযােবিচার ও সততার োবিসমূ হসক সমুন্নত রােুন।”
হুযূ র আকোস সািধান কসরন, এবে অতযািিযক প্রয, আজসকর প্রনতৃিৃ ে এিং জাবতসমূ হ অতীসতর বিক্ষাসমূ হসক
েৃ বিপসে রাসেন আর অনু ধািন কসরন প্রয, োকৃবতক েু সযবাগ এিং োণঘাতী িাইরাসসমূ হ মানিজাবতর জনয এক
সতকবিাণী বহসসসি েকাবিত হসে, প্রযন তারা তাসের স্রিাসক সনাক্ত কসর এিং প্রোোর সৃ বির অবধকার আোে কসর।
জাবতসংঘ মহাসবচসির কাসে প্রিো পসত্র হুযূ র আকোস তাাঁসক আহ্বান কসরন প্রযন বতবন তাাঁর মঞ্চবেসক জাবতসমূ সহর
মাসে একতা গস়ি প্রতািার জনয িযিহার কসরন।
হযরত বমযবা মসরূর আহমে (আই.) িসিন:
“আমার েৃ বিসত, জাবতসংসঘর েবতষ্ঠার উস িযসমূ হ পূ রসণর িসক্ষয সিসচসে ি়ি পূ িি
ব তব এই প্রয, এবে প্রযন বিসশ্বর
সকি রাষ্ট্রসক এমন এক মসঞ্চ একত্র কসর, প্রযোসন হাসত-প্রগানা কতক োধানয বিস্তারকারী বিশ্বিবক্তর কাসে মাথা
নত করার পবরিসতব, েসতযক প্রেসির সাসথ সমতা ও বিিমযহীন আচরণ করা হে।”
প্রপাপ ফ্রাবন্সসসক বিেসত বগসে হুযূ র আকোস আহমেীো মুসবিম জামা’প্রতর েবতষ্ঠাতা েবতশ্রুত মসীহ্ হযরত বমযবা
প্রগািাম আহমে (আ.)-এর পেগামও তাাঁসক প্রপৌঁসে প্রেন, প্রযোসন বতবন িসিসেন প্রয, পূ সিবর প্রয প্রকান সমসের প্রচসে
এেন প্রিবি আিিযকীে প্রয, ধমবীে প্রনতৃিৃ ে প্রযন বিসশ্বর বিবিন্ন ধমবািিম্বী মানু সির মাসে পারস্পবরক সবহষ্ণুতা ও
শ্রদ্ধাসিাসধর প্রেরণা িািসন সসচি হন।
পত্রসমূ সহর
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