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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাসের সাসে সাক্ষাসের প্রসৌভাগ্য িাভ করসিা
মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া জামমােীর শোবধক সদসয

সাক্ষােকারীরা বিসিে পাবকস্তাে প্রেসক আগ্ে অবভিাসী, যাসদর অসেসকই
প্রকাে বদে হুযূ র আকদাসসর সাক্ষাে িাভ কসরে বে
৬ বিসসম্বর ২০২০ মজবিস প্র াদ্দামুি আহমদীয়া জামমােীর (আহমদীয়া মুসবিম যু ি সংঘ) শোবধক সদসসযর সাসে
এক ভার্ুময়াি (অেিাইে) সভা কসরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম িীফােুি মসীহ্ হযরে
বমযমা মসরূর আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদাস বিিসফাসিমর ইসিামািাসদ োাঁর কাযমািয় প্রেসক এ সভার সভাপবেত্ব কসরে, আর মজবিস প্র াদ্দামুি
আহমদীয়ার সদসযিৃ ন্দ গ্রস প্রগ্রাও (Gross-Gerau) শহসর বিস্টাি পযাসিস ইসভন্ট হি (Crystal Palace Event
Hall)-এ সমসিে হে।

হুযূ র আকদাসসর সাসে সাক্ষােকারীরা সকসিই বিসিে অবভিাসী, যারা পাবকস্তাসে আহমদীয়া মুসবিম সম্প্রদাসয়র
সদসযসদর ওপর বেপীড়সের ফিস্বরূপ সাম্প্রবেক িিরগুসিাসে জামমাবেসে এসস অযাসাইিাম (আশ্রয়)-এর জেয
আসিদে কসরসিে।
েসেযসকই হুযূ র আকদাসসর সাসে সরাসবর কো িিার সু সযাগ্ িাভ কসরে এিং হুযূ র আকদাস োসদর েসেযসকর
জেয এিং োসদর পবরিাসরর জেয প্রদায়া কসরে।
এ সকি অবভিাসীর উসদ্দসশয িক্তিয রা সে বগ্সয়, হুযূ র আকদাস োসদরসক সদা-সিমদা আল্লাহ্ ো’িার নেকিয িাসভ
সসর্ষ্ট োকা এিং োাঁসক ক সো ভুসি ো যাওয়ার বিষসয় গুরুত্ব আসরাপ কসরে। বেবে োসদরসক এ বেসদমশোও েদাে
কসরে প্রয, োরা প্রযে োসদর অযাসাইিাম েবিয়ায় প্রকিিমাত্র সেয কো িিার বিষয়বি বেবিে কসরে।

হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:
“অযাসাইিাম েবিয়ায় আপোসদর ক সোই প্রকাসো রকসমর বমেযা কো িিা িা অবেরঞ্জসের আশ্রয় প্রেয়া উবর্ে হসি
ো। িরং, সরি ভাষায় পাবকস্তাসে যা ঘিসি, প্রসই িাস্তিো উপস্থাপে করুে, প্রয াসে েসেযক আহমদী বেপীড়সের
বশকার হওয়ার আশ া বেসয় এমেভাসি বদোবেপাে করসিে প্রয, প্রযসকাে মুহূপ্রেম োসদরসক আিমসের িসক্ষয পবরেে
করা হসে পাসর িা োসদর ওপর বমেযা অবভসযাগ্ দাসয়র করা হসে পাসর। োসদরসক িিু ে প্রয, এমে অরাজক
পবরবস্থবের কারসেই আপোসদরসক অবভিাসে গ্রহে করসে হসয়সি, প্রযে ধমমীয় স্বাধীেো বেসয় আপোরা জীিে যাপে
করসে পাসরে। যবদ আপোরা সদা-সিমদা সেয কো িসিে েসি, ইেশাআল্লাহ্, আপোসদর অযাসাইিাম প্রকসগুসিা
গ্ৃহীে হসয় যাসি।”
হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) আসরা িসিে:
“িযবক্তগ্ে পযমাসয়, আপোসদর বেবিে করা উবর্ে প্রয, আপোরা পাাঁর্ ওয়াক্ত োমায বেয়বমে আদায় কসরে, আর
আল্লাহ্ ো’িার সাহাযয কামোয় হৃদয় বেঙড়াসো আসিগ্ ও আন্তবরকো বেসয় আপোরা বসজদািেে হে। উপরন্তু,
আপোসদর বেয়বমে েফি োমায আদাসয় অভযস্ত হওয়া উবর্ে। য ে আপোরা অযাসাইিাসমর শুোবের জেয যাে,
ে ে আদািসে েসিসশর পূ সিম আপোসদর উবর্ে সূ রা ফাসেহা পাঠ করা । এিাড়াও, বেসজসদর অন্তসর আপোসদর
এক দৃ ঢ় অঙ্গীকার করা উবর্ে প্রয, একিার য ে আপোসদর প্রকস গ্ৃহীে হসয় যাসি এিং আপোসদর পবরবস্থবের
উন্নবে হসি, ে েও আপোরা োমাসয অধযিসায় ও শৃ ং িার সাসে েবেবিে োকসিে। যবদ আপোরা এসি কসরে
েসি, ইেশাআল্লাহ্, আপোরা আল্লাহ্ ো’িার অেু গ্রহরাবজ ও আবশস িবষমে হসে প্রদ সিে।”

পবরসশসষ, হযরে বমযমা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:
“যবদ আপোরা, আবম যা িসিবি, ো অেু সরে কসরে, েসি ইেশাআল্লাহ্ আপোসদর অযাসাইিাসমর আসিদে গ্ৃহীে
হসি। সদা-সিমদা স্মরে রা সিে প্রয, আপোসদর সকি েসয়াজসের জেয আপোসদর আল্লাহ্ ো’িার বদসকই প্র াাঁকা
উবর্ে, আর প্রযভাসি আবম পূ সিমই িসিবি, বেসজসদর অন্তসর আপোসদর এক দৃ ঢ় অঙ্গীকার করা উবর্ে প্রয, য ে
আপোসদর পবরবস্থবের উন্নবে হসি, ে ে আপোরা আল্লাহ্প্রক ভুসি যাসিে ো, িরং োাঁর নেকিয অেু সন্ধাে করসে
োকসিে, আপোসদর োমাযসমূ হ আদায় করসে োকসিে, এিং োক্ওয়া িাসভর জেয আপোরা প্রর্ষ্টা-সাধো করসে
োকসিে। আল্লাহ্ ো’িা সবিসশষ অিবহে, প্রকাে িযবক্তর েকৃে উসদ্দশয কী, এিং, োর অন্তসর কী রসয়সি, আর োই
যবদ পরিেমীসে আপোরা ইহজাগ্বেক েেযাশা পূ রসে িুসি যাে, োহসি আপোরা ক্ষবেগ্রস্ত হসিে এিং সমসযািিীর
মুস ামুব

হসিে। যাসহাক এবি আমার প্রদায়া প্রয, আল্লাহ্ ো’িা আপোসদর সকিসক আবশসমবিে করুে এিং

আপোসদর হাসফয (রক্ষাকারী) ও োসসর (সাহাযযকারী) প্রহাে, আবমে।”

