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আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোক্ের সক্ে ভোর্ুয়
ু োি সোক্ষোক্ের প্রসৌভোগ্য িোভ
করক্িো কোেোডোর নবদীক্ষিত আহমদী সদসযিৃ ন্দ

হুযূ র আকদোক্সর কোক্ে েোক্দর কোবহেী ির্ুেো করক্িে এিং বদকবেক্দুশেো র্োইক্িে আহমদীয়ো মুসবিম
জোমো’প্রের েিদীবক্ষে যু বকগণ
১০ অক্টোির ২০২১, কোেোডোর মজবিস প্র োদ্দোমুি আহমদীয়োর (১৫-৪০ িের িয়সী আহমদী েরুর্-যু িকক্দর অেসংগ্ঠে) আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রে সোম্প্রবেককোক্ি প্রযোগ্দোেকোরী সদসযক্দর সক্ে এক ভোর্ুুয়োি (অেিোইে) সভো
কক্রে আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের বিশ্ব-েধোে ও পঞ্চম িীফোেুি মসীহ্ হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদোস (যু ক্তরোক্জযর) বিিক্ফোক্ডুর ইসিোমোিোক্দ েোাঁর কোযুোিয় প্রেক্ক এ সভোর সভোপবেত্ব কক্রে, আর ২০এর অবধক েিদীবক্ষে যু িক প্রিোরক্টোর পীস বভক্িক্জর আইওয়োক্ে েোক্হর হি প্রেক্ক প্রযোগ্দোে কক্রে।

হুযূ র আকদোস েিদীবক্ষেক্দর কক্য়কজেক্ক বজজ্ঞোসো কক্রে, েোরো েোক্দর পবরিোর এিং িৃ হত্তর সমোক্জর পক্ষ প্রেক্ক
কক্ঠোরেো ও ধমুীয় বিক্রোবধেো সহয করক্ে েস্তুে বকেো। সকক্িই এ কেো িক্িে প্রয, েোরো েোক্দর ধমুবিশ্বোক্সর
োবেক্র িযবক্তগ্ে প্রয-প্রকোে েকোক্রর কুরিোেীর জেয েস্তুে আক্েে এিং েোরো েোক্দর ক্রমোগ্ে আধযোবিক উন্নবের
জেয হুযূ র আকদোক্সর কোক্ে প্রদোয়ো র্োে।
অংশগ্রহর্কোরীক্দর কক্য়কজে উক্ে

কক্রে প্রয, েোরো আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’প্রের শোবিপূ র্ু ও মহোে বশক্ষোর

কোরক্র্ িয়আে গ্রহর্ কক্রক্েে।
এমে এক মিক্িযর উত্তক্র, হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“যবদ ক ক্েো আপেোরো প্রকোক্েো আহমদী মুসিমোেক্ক (ইসিোক্মর) এই বশক্ষোর পবরপন্থী আর্রর্ করক্ে প্রদক্ ে, ে ে
ভোিক্িে েো প্রয এবি এ বশক্ষোর প্রদোষ। িরং, এবি েোর িযবক্তগ্ে (ভুি) কমু। প্রকোে একক আহমদী মুসিমোক্ের প্রকোে
মন্দ কমু প্রযে আপেোক্দরক্ক ইসিোম এিং আহমদীয়ো মুসবিম জোমো’ে প্রেক্ক দূ ক্র েো রোক্ ।”

অংশগ্রহর্কোরীক্দর একজে হুযূ র আকদোক্সর কোক্ে জোেক্ে র্োে ইসিোক্ম ব িোফক্ের মযুোদো কী।
উত্তক্র, হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“প্রয ব িোফে িেুমোক্ে বিদযমোে — এবি প্রসই ব িোফে যো মোহদীর আগ্মক্ের পর েবেবিে হওয়োর কেো বেি —
এবি বিশুদ্ধরূক্প একবি আধযোবিক ও ধমুীয় ব িোফে ...”
হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে:
“... পবিত্র কুরআক্ের সূ রো হুজুরোক্ে বিব ে আক্ে প্রয, য ে দু ’বি মুসবিম প্রগ্োিী িো সরকোক্রর মক্ধয যু ক্দ্ধর সূ র্েো
হয়, ে ে েোক্দর মোক্ে শোবি েবেিো কক্রো। প্রসই সময়, য ে পবিত্র কুরআে অিেীর্ু হক্য়বেি, প্রস োক্ে একবি মোত্র
মুসবিম সরকোর বেি। প্রস োক্ে দু ’বি সরকোর েোকোর প্রকোে েশ্ন বেি েো। েেোবপ, এক্ে স্পষ্ট বেক্দুশেো েদোে করো
হক্য়ক্ে প্রযে দু বি প্রগ্োিীর মক্ধয শোবি েবেিো করো হয়। … এর অেু এই প্রয, পোবেুি সরকোরগুক্িো েোক্দর বেজ
জোয়গ্োয় বিদযমোে েোকক্ি, আর বদক-বেক্দুশেো প্রদওয়ো হক্য়ক্ে প্রয, েোক্দর মোক্ে প্রযে শোবি স্থোপে করো হয়।
অপরপক্ক্ষ, ধমুীয়, জ্ঞোেগ্ে ও আধযোবিক উন্নবের প্রক্ষক্ত্র প্রয অগ্রগ্বে েো ব িোফে ও েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.) এর
সোক্ে সম্পকুযুক্ত বেি। সু েরোং, এ প্রেক্ক েমোবর্ে হয় প্রয, এই যু ক্গ্ ধমুবিশ্বোস এিং আধযোবিকেোর জগ্ক্ের মক্ধয

সীমোিদ্ধ েোকক্ি ব িোফে। হযোাঁ, বিবভন্ন প্রদক্শর রোজোরো এিং প্রেেোরো

িীফোর কোক্ে আধযোবিকেোর বিষয়োবদক্ে

বদকবেক্দুশেো গ্রহক্র্র জেয আসক্িে এিং এবিও সম্ভি প্রয, অেযোেয বিষক্য়ও েোরো িীফোর কোক্ে বদকবেক্দুশেো যোর্েো
করক্িে। েক্ি, পোবেুি িো রোজনেবেক প্রেেৃত্ব িেুমোে সমক্য় ব িোফক্ের সক্ে যু ক্ত েোকক্ি েো।”

আক্রকবি েশ্ন এ বিষক্য়র সোক্ে সম্পবকুে বেি প্রয, আহমদী মুসিমোেগ্র্ অেযোেয মুসিমোেগ্র্ক্ক কী দৃ বষ্টক্ে প্রদক্
েোক্কে এিং িেুমোে মুসবিম-বিশ্ব প্রয বিপদসঙ্কুি পবরবস্থবের মধয বদক্য় অবেক্রম করক্ে েোক্ক বক প্র োদো েো’িোর
শোবি বহক্সক্ি বিক্ির্েো করো যোয়।
হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“প্রয-প্রকউ প্র োষর্ো কক্র প্রয, ‘িো ইিোহো ইেোেোহু মুহোম্মোদু র রোসূ িুেোহ’ (আেোহ্ েোডো প্রকোে উপোসয প্রেই, হযরে
মুহোম্মদ (সো.) আেোহ্র রসূ ি), আমরো েোক্দরক্ক মুসিমোে গ্র্য কবর। অ-আহমদী মুসিমোেগ্র্ যু ক্গ্র ইমোম হযরে
ইমোম মোহ্দী (আ.)-প্রক অস্বীকোর কক্র েোক্কে, আর েোই আমরো িবি প্রয, েোরো প্রসই েবেশ্রুে মসীহ্ (আ.)-প্রক
অস্বীকোর কক্রে যোর েবেশ্রুবে মহোেিী হযরে মুহোম্মদ (সো.) কক্র প্রগ্ক্েে এিং পবিত্র কুরআক্ে সূ রো জুমুআ-সহ
বিবভন্ন স্থোক্ে িবর্ুে হক্য়ক্ে। বকন্তু, মুসিমোক্ের িৃ হত্তম সংজ্ঞো অেু সোক্র, েোরো মুসিমোে। প্রযক্হেু েোরো মহোেিী (সো.)
এর ওপর ঈমোে রোক্ ে, আমরো েোক্দরক্ক ‘অমুসবিম’ বিক্ির্েো কবর েো।”
েক্শ্নর বিেীয় অংক্শর বিষক্য়, হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) িক্িে:
“এবি প্র োদো েো’িোর েবেশ্রুবে বেি প্রয, য ে মুসিমোেগ্র্ অবিশ্বোসীক্দর সোক্ে যু দ্ধ করক্ি, বেবে েোক্দরক্ক সোহোযয
করক্িে এিং েোরো বিজয়ী হক্ি। এই বেি েবেশ্রুবে এিং ইসিোক্মর েোেবমক ইবেহোক্স এিং প্র োিোফোক্য় রোক্শদীে
িক্ে প্রদক্ বে। আজকোি আবম মহোেিী হযরে মুহোম্মদ (সো.)-এর সোহোিীক্দর সম্পক্কু
এিং বিক্শষ কক্র হযরে উমর (রো.) সম্পক্কু জুমুআর ু েিো েদোে করবে — যোর যু ক্গ্ মুসিমোেগ্র্ অক্েক
এর যু ক্গ্ আমরো এমেবিই

এিোকোয় বিজয় িোভ কক্রবেি। আমরো প্রদব কীভোক্ি মুসিমোেগ্র্ প্রসই যু ক্গ্র পরোশবক্তগুক্িোর মুক্ োমুব দণ্ডোয়মোে
বেি, বকন্তু প্রযক্হেু মুসিমোেক্দর বিজক্য়র েবেশ্রুবে বেি, প্র োদো েো’িো মুসিমোেক্দরক্ক িোর িোর বিজয় দোে
কক্রক্েে। সু েরোং, এ ে যবদ মুসিমোেগ্র্ আেোহ্র োবেক্রই যু দ্ধরে প্রেক্ক েোক্ক েক্ি বেশ্চয়ই েোক্দরও বিজয় িোভ
করো উবর্ে! বকন্তু েোক্দর প্রক্ষক্ত্র এমেবি হক্ে েো।”

হযরে বমযুো মসরূর আহমদ (আই.) আক্রো িক্িে:
“বিেীয়ে, িেুমোক্ে মুসিমোেগ্র্ এমেবক অমুসবিমক্দর বিরুক্দ্ধও যু ক্দ্ধ রে েয়। মুসিমোেরো অেয মুসিমোক্ের সোক্ে
িডক্ে। … এবি পবিত্র কুরআক্ে স্পষ্টভোক্ি প্রি ো আক্ে প্রয, একজে বেক্দুোষ মুসিমোে হেযো করো প্রেোমোক্ক জোহোন্নোক্ম
বেক্য় যোক্ি। মহোেিী (সো.)-এর সমক্য় একজে সোহোিী এক যু ক্দ্ধ শত্রুপক্ক্ষর এক সসেযক্ক মৃেুযর মুক্ কক্িমো পোক্ঠর
পরও হেযো কক্রে, েিু মহোেিী (সো.) এমেবি করোর জেয প্রসই সোহোিীর ওপর অেযি অসন্তুষ্ট হে। সোহোিী িক্িে
প্রয, প্রসই িযবক্ত প্রেো েরিোবরর মুসিমোে হক্য়বেক্িে, যোর উত্তক্র মহোেিী (সো.) িক্িে, ‘েুবম বক েোর হৃদয় বর্ক্র
প্রদক্ বেক্ি প্রস ভক্য়র কোরক্র্ এমেবি কক্রবেি বকেো?’ অেএি, এই হি কক্ঠোরেোর প্রসই পযুোয় যো এক মুসিমোে
কেৃক
ু অপর মুসিমোে হেযোর প্রক্ষক্ত্র ইসিোক্ম বেধুোবরে রক্য়ক্ে। সু েরোং, এমে এক সমক্য় য ে এক মুসিমোে
অপর মুসিমোেক্ক হেযো করক্ে, ে ে আমোর আর কী ফেওয়ো প্র োষর্ো করো েক্য়োজে, প্রয োক্ে আেোহ্ েো’িোর
আর্রর্ বেক্জ প্রেক্কই এবি স্পষ্ট করক্ে প্রয, এবি (মুসিমোেক্দর এই প্রিহোি অিস্থো) প্র োদো েো’িোর অসন্তুবষ্টর বেদশুে
েোবক সন্তুবষ্টর।”
হুযূ র আকদোসক্ক ঐ সকি মুসিমোেক্দর বিষক্য়ও েশ্ন করো হয়, যোরো বেপীবডে, প্রযমে, প্ররোবহেো মুসিমোে। এর
উত্তক্র হুযূ র আকদোস স্পষ্ট কক্রে প্রয, এবিও মুসিমোেক্দর অনেক্কযর ফি, প্রয োক্ে িহু মুসিমোে প্রদক্শর সম্পদ ও
েোর্ুযু েোকো সক্েও েোরো একেোিদ্ধ হক্য় বেযুোবেে মুসিমোেক্দর সহোয়েোয় এবগ্ক্য় আসক্ে িযেু হক্য়ক্ে। হুযূ র
আকদোস িক্িে প্রয, এমে মুসবিম শবক্তসমূ হ, যোরো বেপীবডেক্দর সোহোযযোক্েু এবগ্ক্য় আসক্ে িযেু হক্য়ক্ে, েোক্দরক্ক
প্র োদো েো’িোর কোক্ে এ জেয জিোিবদবহ করক্ে হক্ি।

