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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাসের সাসে ভার্ুুয়াি সভায়
বমবিে হওয়ার সম্মাে িাভ করসিা িাজো ইমাইল্লাহ্ অসেবিয়া

“আমরা আমাসদর ধমু-বিশ্বাসসর ের্ার কসর মােু ষসক আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের ছায়ােসি এজেয
আেসে র্াই প্রে, আমরা আমাসদর সমাসজর এিং প্রদসের মােু ষসদর ভাসিািাবস।”
- বমেুা মসরূর আহমদ (আই.)
১৯ বিসসম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্ হেরে বমেুা মসরূর
আহমদ (আই.)-এর সাসে এক ভার্ুুয়াি (অেিাইে) আেু ষ্ঠাবেক সভায় বমবিে হওয়ার সু সোগ িাভ করসিা িাজো
ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসবিম োরী সংঘ) অসেবিয়ার েযােোি মজবিস-এ-আসমিা (জােীয় কােুবেিুাহী পবরষদ)।
হুেূ র আকদাস েু ক্তরাসজযর বিিসফাসিুর ইসিামািাসদ োাঁর কােুািয় প্রেসক সভার সভাপবেত্ব কসরে, আর আসমিার
সদসযািৃ ন্দ িৃ হত্তর বসিেী অঞ্চসির েহরেিী এিাকা মাসুসিে পাসকু অিবিে িায়েুি হুদা মসবজদ কমসেক্স (জােীয়
সদর দির)-এর বখিাফে হসি সমসিে হে।
এ সভায়, হুেূ র আকদাস আসমিার সদসযাগসের ওপর অবপুে দাবয়ত্বসমূ হ িুবিসয় প্রদে এিং োসদরসক বেজ বেজ
বিভাসগর কাসজর উন্নবের বিষসয় বদকবেসদুেো েদাে কসরে।
হুেূ র আকদাস িসিে প্রে, আহমদী বেশুসদর অন্তসর শেেি প্রেসকই ইসিামী মূ িযসিাধসমূ হ প্রগাঁসে প্রদওয়া অেযন্ত
গুরুত্বপূ েু।

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:
“বেশুসদরসক পে েদেুসের বিষসয় মাো-বপো এিং িাজো িযিিাপোর একবি ভারসামযপূ েু পে অেু সরে করা
উবর্ে। অল্প িয়স প্রেসকই আহমদী প্রমসয়সদর প্রেখাসো উবর্ে প্রে, ইসিাসমর বেক্ষা অেু সাসর োসদর প্রপাোক সি
সময় সংেে ও োিীে হওয়া উবর্ে, আর োরা েে িড় হসি, োসদর অেু ধািে করা উবর্ে প্রে, পবিত্র কুরআসে
িবেুে আল্লাহ্র আসদোিিীর মসধয একবি হি বহজাি। েবদ আপোরা অল্প িয়স প্রেসকই আহমদী প্রমসয়সদর
োিীেোর গুরুত্ব সম্পসকু পে েদেুে করসে োসকে, োরা েখে িাজো ইমাইল্লাহ্-প্রে েসিে করসি, োরা
বহজাসির েকৃে মূ িয এিং কীভাসি সমাসজর িহু মন্দ ফি প্রেসক এবি রক্ষা কসর ো অেু ধািে করসি।”
হুেূ র আকদাস িসিে, এবি অেযািেযক প্রে, আহমদী েরুে-েরুেী োসদর ধমু-বিশ্বাসসর প্রমৌবিক বেক্ষাসমূ হ সম্পসকু
অিগে হয়।
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:
“েখে একজে আহমদী কসিজ িা বিশ্ববিদযািসয় েসিে কসর, েেবদসে োর বেজ পবরর্য় এিং োর ধসমুর বেক্ষা
সম্পসকু সমযক সসর্েে হসয় োওয়া উবর্ে। োসদর জাো উবর্ে আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে কী এিং প্রকে হেরে
মসীহ্ মওউদ (আ.)-প্রক আল্লাহ্ ো’িা আবিভূ ে
ু কসরবছসিে। আমাসদর েরুে েজসের মাসি প্রকউ প্রকউ হেরে
মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমসের েসয়াজেীয়ো সম্পসকু পবরষ্কার জ্ঞাে রাসখ ো; কারে, মুসিমােসদর কাসছ
ইসোমসধয পবিত্র কুরআে আসছ এিং মহােিী (সা.)-এর হাদীসসমূ হও আসছ আর োরা বিশ্বাস কসর মহােিী হেরে
মুহাম্মদ (সা.) খাোমুন্নিীঈে। সু েরাং, এবি আিেযক প্রে, আহমদীসদর শেেি প্রেসকই প্রেখাসো হয় আল্লাহ্ ো’িা
প্রকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-প্রক পাবিসয়সছে, এিং োসদর অিেযই এ বিষসয় সসর্েে োকা উবর্ে প্রে, বেবে মহােিী
(সা.)-এর ভবিষযদ্বােী অেু োয়ী আবিভূ ে
ু হসয়সছে। আমাসদর েরুে েজসের সকসির অিগে হওয়া উবর্ে োসদর
ধমুবিশ্বাস কী, োরা প্রকে আহমদী, আর ধসমুর েবে োসদর দাবয়ত্বই িা কী। েবদ আপোরা আপোসদর সন্তােসদর
মাসি এ মূ িযসিাধসমূ হ প্রগাঁসে বদসে পাসরে, োহসি আবম বেবিে প্রে, িাজো ইমাইল্লাহ্র পরিেুী েজেসমূ হ োসদর
পূ িস
ু ূ রীসদর প্রর্সয়ও েবক্তোিী হসি।”
সভায়, হুেূ র আকদাস একই দসির সদসয বহসসসি সমসিেভাসি কাজ করা এিং অেযসদর েবেবক্ষে করার অসাধারে
গুরুত্ব সম্পসকু আসিার্ো কসরে; প্রেে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের উসেেযািিী ক্রমাগেভাসি পবরপূ েু হসে োসক
এিং প্রেে এক েোসে প্রেসক আসরক েোসসে দাবয়ত্ব হস্তান্তর সি সময় সচ্ছসন্দ সম্পন্ন হয়।

হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:
“একবি বিষয় ো আবম িাজোর িযিিাপোর সকি সদসসযর বেকি স্পষ্ট করসে র্াই, প্রসিা এই প্রে, প্রকিি বেসজ
কসিার পবরশ্রম করা েকৃে সফিো িা উৎকসষুর বর্ত্র উপিাপে কসর ো। অিেযই, িযবক্তগেভাসি কসিার পবরশ্রম
করা একবি ভাি গুে এিং এর মূ িযও রসয়সছ, বকন্তু েবদ আপোরা একবি েবেবক্ষে দি গসড় ো প্রোসিে - আসরক
সাবর (কমুী) োরা আপোসদর প্রময়াদ প্রেসষ আপোসদর অেু সরে করসে পাসরে এিং বেবিে করসে পাসরে প্রে,
আপোসদর বিভাসগর কাজ বিো িাধায় অগ্রসর হসে োসক - োর অেু হসি এই প্রে আপোরা েকৃেপসক্ষ প্রকাে
বকছু ই অজুে কসরে বে।”
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) আসরা িসিে:
“প্রেভাসি আবম িসিবছ, প্রকিি িযবক্তগেভাসিই কসিার পবরশ্রম করা উসেেয েয়, িরং আপোর উসেেয এমে একবি
র্মৎকার দি েস্তুে করা প্রেে েখে আপোর প্রময়াদ প্রেষ হসি, অেযরা আপোর বিভাগ িা দিসরর দাবয়ত্বসমূ হ গ্রহে
করার জেয েস্তুে োকসি। আপোর িয়স োই প্রহাক ো প্রকে, েরুে িা েিীে, আপোসদর অিেযই অেযসদর
েবেবক্ষে কসর গসড় েুিসে হসি এিং কাসজর এই ধারা আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের সকি স্তসরর সকি কমুকেুার
মাসি দৃ ঢ় েবেবষ্ঠে করসে হসি।”
সভা র্িাকািীে হুেূ র আকদাস েিিীগ (ের্ার)-এর গুরুত্ব সম্পসকুও কো িসিে এিং আহমদীরা ইসিাসমর
বেক্ষাসক ছবড়সয় প্রদয়ার প্রে েয়াস গ্রহে করসছে োর অন্তবেুবহে ও েকৃে উসেেয িযাখযা কসরে।
হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:
“েিিীসগর প্রক্ষসত্র আপোসদর একবি উচ্চাকাঙ্ক্ষী িক্ষযমাত্রা বেধুারে করা উবর্ে। সিুদা স্মরে রাখসিে প্রে,
অেযসদরসক ইসিাসমর েকৃে বেক্ষায় দীবক্ষে করার আমাসদর েসর্ষ্টার উসেেয সংখযা িৃ বি িা আকষুেীয় বরসপািু
েস্তুে করা েয়। িরং, আমরা আমাসদর ধমু-বিশ্বাসসর ের্ার কসর মােু ষসক আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের ছায়ােসি
এজেয আেসে র্াই প্রে, আমরা আমাসদর সমাসজর এিং আমাসদর প্রদসের মােু ষসদর ভাসিািাবস। এ ভাসিািাসা দাবি
কসর প্রে, আমরা োসদর বেকি ইসিাসমর েকৃে বেক্ষা প্রপৌঁসছ বদই, আর এবি আমাসদর ঐকাবন্তক আকাঙ্ক্ষা প্রে,
োসদরসক প্রখাদা ো’িার আসরা বেকিিেুী কবর। উপরন্তু, প্রকিি এ িােী অসেযর বেকি প্রপৌঁসছ প্রদওয়াই েসেষ্ট েয়,
িরং আমাসদর বেসজসদর আধযাবিক ও শেবেক সংসোধে কসর বেসজসদরসক আরও এবগসয় বেসয় োওয়া উবর্ে এিং
সিুদা প্রখাদা ো’িার সাসে আমাসদর বেসজসদর িন্ধে েবক্তোিী করসে সসর্ষ্ট োকা উবর্ে।”
সভার প্রেষাংসে, হুেূ র আকদাসসক েশ্ন করা হয় িাজো ইমাইল্লাহ্র অেু ষ্ঠাোবদ ও সভাসমূ সহ আসরা প্রিবে অংেগ্রহে
কীভাসি উৎসাবহে করা োয়।
উত্তসর, হেরে বমেুা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:
“পদাবধকারী বহসসসি প্রকাে েকাসরর প্রশ্রষ্ঠসত্বর দাবি করা প্রর্ষ্টা করার পবরিসেু আপোসদসরই অগ্রসর হসয় অসেষ
ভাসিািাসা ও মমোর সাসে িাজো ইমাইল্লাহ্র সকি সদসযার বেকি প্রপৌঁছা উবর্ে। আপোরা োসদর প্রিাসের মে
হসয় োে, োসদর মাসয়র মে হসয় োে, োসদর িন্ধুর মে হসয় োে এিং কখসো হাি ছাড়সিে ো। উপরন্তু, এমে
বিষয়িস্তু ও অেু ষ্ঠাোবদ প্রিসছ বেে প্রেগুসিা আকষুেীয় আর োরা বপছপা োসদরসক সবক্রয়ভাসি অংেগ্রহসের জেয
উৎসাবহে করুে। উদাহরেস্বরূপ, আপোরা োসদরসক িক্তৃো করার জেয আমন্ত্রে জাোসে পাসরে আর েখে
আপোরা ইেোআল্লাহ প্রদখসিে প্রে, োরা আপোসদর অেু ষ্ঠাোবদসে উপবিে হসিে।”

