প্রেস বিজ্ঞবি
৩ জানু য়াবি ২০২১

প্র াবিড-১৯ বিশ্বজনীন মহামািীি দীর্ঘমময়াদী অবিবিশীল ািী পবিণামমি বিষময়

থা

িলমলন আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রিি বিশ্ব-েধান

আহমদী মুসলমানমদি আত্মসংমশাধন এিং বিশ্বিাসীম
মু প্রেিামনাি জরুিী আিশয িা সম্পম ঘ অিবহি

অনযায়-অবিচাি পবিিযাগ

িাি জনয িাগাদা বদমলন হুযু ি আ দাস

নিিমষঘি বদমন, আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রিি বিশ্ব-েধান পঞ্চম
আহমদ (আই.) বিগি িছমি মানিিা প্রযসি দু বিঘপাম ি প্রমা ামিলা
িমলন, মানিজাবিি অনু ধািন
অবিচাি প্রথম

মি প্র াদা িা’লাি বদম

লীোিুল মসীহ্ হযিি বমযঘা মসরূি
মিমছ প্রসগুমলাি বদম

িা আিশয , এবি প্র াদা িা’লাি পক্ষ প্রথম

এ

দৃ বি আ ষঘণ

মি

সি ঘিাণী, প্রযন মানিজাবি অনযায়-

বিিি হয়।

বিলমোমডঘি ইসলামািামদ মসবজমদ মুিাি -এ ১ জানু য়াবি ২০২১ জুমুআি

ু িিা েদান ামল হযিি বমযঘা মসরূি

আহমদ (আই.) িমলন:
“আজ নিুন িছমিি েথম বদন আি আজ েথম জুমুআও িমি। িাই আমামদি বিমশষিামি প্রদায়া

িা উবচি প্রযন এ

িছিবি আহমদীয়া মুসবলম জামা’প্রিি জনয, বিমশ্বি জনয এিং মানিিাি জনয প্রযন আবশসমবিি সািযস্ত হয়। আল্লাহ্
ু ব এিং বনমজমদি
রুন, আমিা প্রযন আমামদি দাবয়ত্বসমূ হ পালন ািী হই এিং আিও প্রিবশ প্র াদা িা’লাি বদম
ইিাদমিি মামনি উন্নয়ন ািী হই। বিশ্বিাসী, িামদি সৃ বিি উমেশয অনু ধািনপূ িঘ , আল্লাহ্ িা’লাি অবধ ািসমূ হ
আদায়

রু । অমনযি অবধ ািসমূ হ হিমণি পবিিমিঘ, প্র াদা িা’লাি আমদশািলী অনু সামি িািা এম

অবধ াি পবিপূ িণ ািীমি পবিণি প্রহান। য ন ি িাদী মানু ষ এমন
প বিমি িামদি দৃ বি িামদি দাবয়ত্বািলীি বদম
গুরুত্বপূ ণঘ বিষয়বি অনু ধািন

আ ষঘণ

বি এিং বনমজমদি জীিনম

অপমিি

িমি িযথঘ হয়, ি ন প্র াদা িা’লা িাি বনজ

মিন। এমন প্রহা

প্রয আমিা, এিং বিশ্বিাসী এ

এ পৃবথিীমি এিং পি ামল

লযাণময়

মি বনই।”

বিগি িছমিি বিশ্ব প্রয অিূ িপূ িঘ পিপবিিিঘমনি দৃ শয অিমলা ন

মিমছ, প্রস বদম

ইশািা

মি হযিি বমযঘা মসরূি

আহমদ (আই.) িমলন:
“বিগি িছমি, আমিা অিযন্ত িয়ািহ সংক্রাম িযাবধি মুম ামুব হময়বছ। বিমশ্বি প্র ান প্রদশ এ বিশ্বজনীন মহামািী
প্রথম মুক্ত নয়; যবদও এবি ি প্রদশম অনযানয প্রদমশি প্রচময় প্রিবশ আক্রান্ত মিমছ। িমি, মমন হমে প্রয বিমশ্বি
সং যাগবিষ্ঠ মানু ষ এ বিশ্বজনীন মহামািীম
িা উবচি িা স্মিণ

আল্লাহ্ িা’লাি পক্ষ প্রথম

ীিামি আমামদি দাবয়ত্ব ও

বিময় প্রদওয়াি জনয এ বি বনদশঘন বহমসমি বিমিচনা

িমি চায় না প্রয, আল্লাহ্ িা’লা হয়মিা আমামদিম
আমামদি দাবয়ত্ব অনু ধািন

িঘিয পালন

িমি চায় না। িািা এবি বিমিচনা

জাগামি চামেন, পথ েদশঘন

িমি যামেন এিং আমামদিম

িামি চামেন।”

হুযূ ি আ দাস িমলন প্রয, আহমদীয়া মুসবলম জামামিি েবিষ্ঠািা েবিশ্রুি মসীহ্ (আ.)-এি এ সি ঘিাণী প্রয,
সীমালংর্ন এিং মানিিাি বিরুম
েল রূপ ো ৃ বি
বিশ্বমনিাম

ক্রমিধঘমান অনযায়-অবিচাি এিং প্র াদা িা’লাি অবধ াি আদাময় িযথঘিাি

দু মযঘাগ ও মহামািীসমূ হ এমস থাম

– এ বদম

দৃ বি আ ষঘণ

মি গি গ্রীমে বিবন বিবিন্ন

পত্র বলম বছমলন।

হুযূ ি আ দাস িমলন প্রয, যবদও প্রনিৃিমগঘি
ে ৃ িপমক্ষ পত্রগুমলামি আধযাবত্ম
উপলবি না

ময় জন িামদি শাবন্ত াবমিাি উমল্ল

এিং ননবি

মি পমত্রি উত্তি েদান

মিন,

সংমশাধমনি জনয প্রয আহ্বান বছল, িািা িাি অন্তবনঘবহি গুরুত্ব

মি, প্র িল িাসা িাসা ও প্র ৌশলী উত্তি েদান

মিন। হুযূ ি আ দাস িমলন প্রয, পত্রগুমলাি ধমঘীয়

বদ বি, প্রয ামন শাবন্ত েবিষ্ঠাি লমক্ষয প্র াদা িা’লাি অবধ াি আদাময়ি েবি িামদি দৃ বি আ ষঘণ

িা হময়বছল, িািা

িা এবিময় প্রগমছন।
আজম ি বদমনি িাজননবি

প্রনিৃত্ব সম্পম ঘ মন্তিয

“প্রয ামন প্র াবিড-১৯ মানু মষি
ে ৃ িপমক্ষ, এবি অমন

ািযম

বিপন্ন

িমি বগময়, হযিি বমযঘা মসরূি আহমদ (আই.) িমলন:
িমছ, প্রস ামন এি এ

বিশাল অথঘননবি

ধনাঢ্য ও শবক্তশালী িামেি প্রমরুদি প্রিমে বদমে। ইহজাগবি

েিািও িময়মছ।

মানু মষি দৃ বিমি এি এ বিই

সমাধান। এ িাি য ন িািা এমন অিিায় উপনীি হমি, য ন িামদি অথঘনীবি ধ্বংমসি মুম থা মি, ি ন িািা
অনযানয প্রছাি প্রছাি প্রদমশি সম্পদ ও অথঘনীবিি ওপি হস্তমক্ষপ
জবিময়, িািপি প্র ান না প্র ান িাহানায় িামদি সম্পদ হস্তগি

িাি প্রচিা

িমি এিং িামদিম

বনমজমদি জামল

িমি। এ উমেমশয, িািা ব্ল সমূ হ গঠন

িমি,

আি এমন প্রজািসমূ হ লালমনি সূ চনা ইবিমমধযই হময় বগময়মছ। এ শীিল যু ম ি পুনমিাদয় হমি। ি ি, িলা হমে
প্রয, এ অমথঘ, ইবিমমধযই এি সূ চনা হময় প্রগমছ, আি এিাও ু িই সম্ভি প্রয, প্রশষ পযঘন্ত যু ম ি সূ চনা হমি, আি
প্রসই যু ম
অনযম

এমন মািণাস্ত্র িযিহৃি হমি যা বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ িময় আনমি।”
উপমদশ দামনি পূ মিঘ আত্মসংমশাধমনি আিশয িাি ওপি আমলা পাি

িমি বগময়, হযিি বমযঘা মসরূি

আহমদ (আই.) িমলন:
“এ িছিবি প্র িল ি নই এম

অপিম

অপমিি েবি দাবয়ত্ব সম্পম ঘ মানিজাবিম
পাবি। এিা স্পি প্রয, এসি ব ছু সম্পন্ন
মসীহ্ মওউদ (আ.)-প্র
ননবি

মানয

প্রমািাি িাদ প্রদওয়াি প্রযাগয হমি, যবদ প্র াদা িা’লাি েবি এিং এম
অিবহি

িাি এিং উপলবি

িমি হমল, আমামদিম

িাি পি, আমামদিম

আদায়

িবছ ব না? নাব

েথমম বনমজমদি অিিাি বদম

সিিাি সামথ বনমজমদিম

অিিা এমন ব না, প্রয ামন আমিা প্র াদা িা’লাি হ

াবিমি মানিজাবিি হ

যথাযথিামি আদায়

েশ্ন

িমি

দৃ বি বদমি হমি।

িমি হমি, আমামদি

িবছ? আমিা প্র িলমাত্র আল্লাহ্ি

অিিা এমন প্রয, এ মনা আমামদি বনমজমদিই সংমশাধন

েময়াজন এিং অনযমদি জনয বনমজমদি হৃদময় প্রয িামলািাসা িময়মছ িা উন্নীি
হযিি বমযঘা মসরূি আহমদ (আই.) আমিা িমলন:

িামনাি দাবয়ত্ব আমিা পালন

িা েময়াজন?”

“িাই, েমিয

আহমদীি এ বিষময় সমচিন হওয়া উবচি প্রয, িাি উপি এ

আি িা পূ িণ

গুরুিাি দাবয়ত্ব অপঘণ

িা হময়মছ,

েথমম িামদি বনজ আহমদী পবিমিমল িামলািাসা, সম্প্রীবি ও ভ্রািৃমত্বি এ

িাি জনয, িামদিম

আিহ সৃ বি িমি হমি, আি এিপি বিশ্বিাসীম এই পিা ািমল সমমিি িমি হমি, যা মহানিী হযিি
মুহাম্মদ (সা.) উমত্তাবলি মিবছমলন, আি যা আল্লাহ্ িা’লাি প্রিৌহীমদি (এ ত্বিামদি) পিা া।”
আমামদিম
“েমিয

ননবি

সংমশাধমনি এ

অঙ্গী াি

িাি আহিান

আহমদী পুরুষ, নািী, যু ি, বশশু ও িৃ

প্রয বিমশ্ব এ

আধযাবত্ম

ও ননবি

মি, হযিি বমযঘা মসরূি আহমদ (আই.) িমলন:

িযবক্তি বিষয়বি অনু ধািনপূ িঘ

বিপ্লি আনয়মনি জনয িামদিম

লাগামি হমি। আল্লাহ্ িা'লা স ল আহমদীম

এমন

িাি প্রিৌবে

এ িছি এ

দান

চলমান বনপীিমনি

থা

মিন প্রযন প্র াদা িা’লা শীঘ্রই বনষ্ঠুি

মিন।

মহানিী হযিি মুহাম্মদ (সা.) এি সম্মান িক্ষাি নামম যািা িােীয় ধমঘ অিমাননা আইনসমূ হ িযিহাি
আহমদীমদি বমথযা মামলাি বশ াি

ামজ

রুন।”

মিন। হুযূ ি আ দাস আহমদীমদি প্রদায়াি জনয আহ্বান

আচিণ ািীমদি বিচামিি সম্মু ীন

িা উবচি

অিশযই বনমজমদি স ল প্রযাগযিা

জুমুআি ু িিাি প্রশষ োমন্ত হুযূ ি আ দাস আলমজবিয়া ও পাব স্তামনি আহমদীমদি বিরুম
উমল্ল

অঙ্গী াি

মি, িামদি সম্পম ঘ আমলাচনা

মি

িমি বগময়, হযিি বমযঘা মসরূি আহমদ

(আই.) িমলন:
“ে ৃ িপমক্ষ, এ স ল মানু ষ, যািা আমামদি বনযঘািন মি, িািা ে ৃ িপক্ষ প্রসই মহামানমিি নামম ই লু বষি
মি, যাম ‘িহমিুবল্লল আলামীন’ (জগিসমূ মহি জনয িহমি) উপাবধমি িূ বষি িা হময়মছ। ি ি, আহমদীিাই
মহানিী হযিি মুহাম্মদ (সা.)-এি সম্মানম
এসি ইহজাগবি

সমুন্নি িা াি জনয বনমজমদি জীিন ু িিানী

মানু ষ, এ পাবথঘি িােীয় ক্ষমিা ও সম্পদ িযিহাি

মি চমলমছ … সু িিাং

মি আমামদি ওপি অনযায় আর্াি

পামি, িমি িামদি স্মিণ িা া উবচি প্রয, আমিা প্রসই প্র াদায় বিশ্বাস

িমি

বি বযবন ‘সমিঘাত্তম িক্ষা ািী ও সমিঘাত্তম

সাহাযয ািী’।”
নিুন িছমিি আগমমন য ন অমনম ই আনন্দ উদযাপন
উদযাপমনি

ািণ সম্পম ঘ স্মিণ

িমছন, ি ন হযিি বমযঘা মসরূি আহমদ (আই.) ে ৃ ি

বিময় বদময় সমাবি িামনন।

হযিি বমযঘা মসরূি আহমদ (আই.) িমলন:
“ে ৃ ি উদযাপন ি নই হমি য ন সমগ্র মানিজাবি মানবি
েবিমশাধপিায়ণিা িামলািাসায় রূপান্তবিি হমি।”

মূ লযমিাধম

সমুন্নি

িমি; য ন মানু মষ মানু মষি

