প্রেস বিজ্ঞবি
২৫ প্রে ২০২১

আহেদীয়া েুসবিে জাো’প্রের বিশ্ব-েধানের সানে ভার্ুুয়াি সাক্ষানের প্রসৌভাগ্য িাভ
করনিা গ্াবিয়ার সাাংিাবদকিৃ ন্দ

“েযায়বির্ার ছাড়া শাবি েবেবিে হনে পানর ো।” — হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.)
২২ প্রে ২০২১ গ্াবিয়ার ১৫ জে সাাংিাবদক আহেদীয়া েুসবিে জাো’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চে খিীফােুি েসীহ্
হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.)-এর সানে েেেিানরর েে এক ভার্ুুয়াি সাংিাদ সনেিনে বেবিে হওয়ার সু নযাগ্
িাভ কনরে।
হুযূ র আকদাস বিিনফানডুর ইসিাোিানদ োাঁর কাযুািয় প্রেনক এ সনেিনের সভাপবেত্ব কনরে, আর বেবডয়া
েবেবেবধগ্ণ িােজুনি অিবিে এেবিএ ইন্টারেযাশোি গ্াবিয়া স্টুবডওস প্রেনক অেিাইনে প্রযাগ্দাে কনরে।
৫৫ বেবেনির এই সভায়, সাাংিাবদকিৃ ন্দ হুযূ র আকদানসর কানছ েধযোনর্য সিুনশষ সবহাংসো, েুসবিে প্রদশগুনিার
েনধয অনেকয এিাং প্রিকসই বিশ্বশাবি েবেিা কীভানি করা প্রযনে পানর ইেযাবদসহ বিবভন্ন বিষনয় েশ্ন করার সু নযাগ্
িাভ কনরে।
হুযূ র আকদানসর ‘বিশ্ব সাংকি এিাং শাবির পে’ িইবির উদ্ধৃবেেূ নি একজে সাাংিাবদক হুযূ র আকদাস প্রসই িইনয়
সোনজ েযায়বির্ার েবেিার েনয়াজেীয়োর উপর িারিার প্রয গুরুত্ব আনরাপ কনরনছে, প্রস সম্পনকু জােনে র্াে।
উত্তনর, হুযূ র আকদাস িনিে প্রয, শাবির পূ িুশেু হনিা েযায়বির্ার, আর একবি সোজ প্রকিি েখেই উন্নবের পনে
ধাবিে হনে পানর, যখে বেনজর িাবড় প্রেনক শুরু কনর আিজুাবেক সম্পকু পযুি সোনজর সকি পযুানয় সেো ও
েযায়বির্ার েবেবিে হয়।

বিনশষ কনর আিজুাবেক বিষয়াবদ বেনয় কো িিনে বগ্নয়, হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:
“আিজুাবেক বিষয়াবদর প্রক্ষনে, যেবদে েযায়বির্ার েবেবিে হনি ো, েেবদে শাবিও েবেিা করা সম্ভি হনি ো।
যবদ দু ’রকে োেদণ্ড িযি ে হয়, প্রযেেবি আেরা আজনকর পৃবেিীনে িৃ হৎ শবিগুনিার োনে প্রদখনে পাই, েনি
োনদর দ্বারা বিনশ্বর শাবি িজায় রাখা সম্ভি েয়। যখে িীগ্ অফ প্রেশনস গ্বিে হনয়বছি েখে এিাই ঘনিবছি।
েযায়বির্ার েবেিা এিাং সকি প্রদশনক সোে অবধকার েদাে করার উনেশয বেনয় িীগ্ অফ প্রেশন স েবেবিে
হনয়বছি। বকন্তু এবি িযেু হনয়বছি। আর এর ফিস্বরূপ, আনরকবি বিশ্বযু নদ্ধর সূ র্ো হনয়বছি।”
িীগ্ অি প্রেশেস এর িযেুোর সানে আজনকর জাবেসাংনঘর গ্বেপনের েুিো কনর, হযরে বেযুা েসরূর আহেদ
(আই.) িনিে:
“জাবেসাংনঘর প্রক্ষনেও একই ঘিো ঘিনছ — োরা েযায়বির্ার িজায় রাখনছ ো। দবরদ্র এিাং ধেী প্রদশগুনিার জেয,
পবিো প্রদশগুনিা এিাং আবিকা ও এবশয়ার প্রদশগুনিার জেয, োনদর োেদণ্ড বভন্ন। আর এ কারনণই আেরা
আজনকর পৃবেিীনে অবিরো প্রদখনে পাই। আর, েযায়বির্ার ছাড়া শাবি েবেবিে হনে পানর ো। এ কারনণই পবিে
কুরআে িনি এিাং েহােিী (সা.)-ও িনিনছে প্রয, আপোনক েেনে সোনজ, বেজ িােীয় পযুানয়, বেনজর ঘনর এিাং
িৃ হত্তর পবরসনর আিজুাবেক পযুানয় েযায়বির্ার েবেিা করনে হনি, েনিই আপবে সোনজ শাবি প্রদখনে পানিে।”
আনরকজে সাাংিাবদক েহােিী হযরে েুহােদ (সা.)-এর একবি হাদীস উদ্ধৃে কনরে প্রযখানে বেবে িনিনছে প্রয, যবদ
েুবে প্রকানো অেযায় প্রদনখা, েনি ো বেজ হানে সাংনশাধনের প্রর্ষ্টা কনরা, যবদ ো ো পানরা েনি এর বিরুনদ্ধ
সদু পনদশ দাও, আর যবদ কানরা পনক্ষ োও সম্ভি ো হয় েনি এনক অিনর অপছন্দ কনরা। আহেদীয়া েুসবিে
জাো’ে বফবিবিবেনদর দু দুশার বিষনয় কী করনে পানর, প্রস সম্পনকু প্রসই সাাংিাবদক েশ্ন উত্থাপে কনরে।
হুযূ র আকদাস িনিে প্রয, বেজ সাধয অেু সানর, আহেদীয়া েুসবিে জাো’ে বফবিবিবেনদর অবধকানরর সপনক্ষ এিাং
সকি েকার অেযানয়র বিপনক্ষ আওয়াজ উত্থাপে কনর যানে।
হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:
“আোনদর হানে দু বেয়ািী ক্ষেো প্রেই। আেরা প্রকাে রাষ্ট্র পবরর্ািো িা শাসে করবছ ো। সু েরাাং এখানে যেদূ র
পযুি ‘শবি’ েনয়ানগ্র েশ্ন, আোনদর দ্বারা ো সম্ভি েয়। এনক অপছন্দ করা িা েুনখর কোর দ্বারা িা বকছু িিার
োধযনে োোনোর যনোিুকু সম্পকু, এবি আেরা সিসেয়ই কনর র্নিবছ। আোর গ্ে ঈনদর খুেিায়, বফবিবিবেনদর

ওপর প্রয বেিু রো ও েৃ শাংসো পবরর্ািো করা হনে, োর বিরুনদ্ধ আবে কো িনিবছ। এখানে শবির ভারসােয প্রেই।
ইসরানয়ি বিনশ্বর র্েুেু পরাশবি আর বফবিবিবেরা প্রকিি একবি ক্ষুদ্র, সহায়-সিিহীে জেনগ্ািী; আর, োনদর পনক্ষ
সোেভানি পাল্লা প্রদওয়া সম্ভি েয়। োরা প্রকিি েৃ শাংসোর বশকার হনয় র্নিনছ।”
আনরক েনশ্নর উত্তনর, হুযূ র আকদাস বফবিবিবেনদর অবধকানরর পনক্ষ সাংগ্রানের িনক্ষয েুসবিে সাংখযাগ্বরি
প্রদশগুনিার ঐকযিদ্ধ হওয়ার েনয়াজেীয়োর ওপর গুরুত্ব আনরাপ কনরে।
হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:
“েুসবিে বিনশ্ব োয় ৫৪বি প্রদশ রনয়নছ — যবদ োরা একোিদ্ধ হয় এিাং এক সু নর কো িনি — যবদ বিনশ্ব শাবি
িজায় রাখার জেয োরা সেস্বনর সকনির কানছ দাবি প্রপশ কনর, েনি আপোরা অনেক িড় পবরিেুে প্রদখনে
পানিে। বকন্তু দু ভাু গ্যজেকভানি, েুসবিে বিশ্ব ঐকযিদ্ধ েয়। েনেযক েুসবিে প্রেোর বেজস্ব স্বােু রনয়নছ। আোনদর
বিরুদ্ধিাদীরা — যারা ইসিানের বিনরাবধো কনর োনক — োরা এ বিষয়বি সম্পনকু অিবহে প্রয, েুসিোেনদর েনধয
একো প্রেই, োই োরা যা খুবশ করনে পানর। আর এ কারনণই, িািি সোধাে এই প্রয, েুসবিে বিনশ্বর একোিদ্ধ
হওয়া উবর্ে।”
েুসবিে বিশ্ব িািিনক্ষনে কীভানি একোিদ্ধ হনে পানর, এ সম্পনকু এক েনশ্নর উত্তনর হযরে বেযুা েসরূর
আহেদ (আই.) িনিে:
“বেজ জােীয় স্বােু, রাজনেবেক স্বােু িা িযবি স্বােু প্রদখার পবরিনেু, েনেযক (েুসবিে) প্রেোর েুসবিে উোহর
িৃ হত্তর স্বানেুর কো বিনির্ো এিাং বর্িার প্রর্ষ্টা করা উবর্ে।”
অেঃপর, হুযূ র আকদাস িনিে প্রয, বিশ্বজুনড় েুসিোেনদর েনধয বিনভদ ও অনেনকযর বিষয়বি েহােিী হযরে
েুহােদ (সা.) ভবিষযদ্বাণী কনর প্রগ্নছে, আর এ বিষয়বি প্রসই যু নগ্র সানে সম্পকু রানখ, প্রয যু নগ্ েবেশ্রুে
েসীহ্ (আ.)-এর আবিভূ ুে হওয়ার কো।
েহােিী হযরে েুহােদ (সা.)-এর ভবিষযদ্বাণী অেু যায়ী, এর সোধাে েবেশ্রুে েসীহ্ (আ.)-এর ওপর ঈোে আো
এিাং োাঁনক গ্রহণ করার োনে বেবহে।

হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:
“অেএি, েুসবিে উোর একোিদ্ধ হওয়া উবর্ে, আর প্রসই সোধাে অিিিে করা উবর্ে, যা আল্লাহ্ ো’িা
আোনদরনক েদাে কনরনছে, আর যার সম্পনকু েহােিী (সা.)-ও অিবহে কনর প্রগ্নছে প্রয, যখে যু গ্-ইোে আবিভূ ে
ু
হয়, েখে োনক গ্রহণ কনরা। আোর দৃ বষ্টনে, এবিই একোে সোধাে।”
আনরকজে সাাংিাবদক েশ্ন কনরে প্রয, িেুোে েজন র োেু নষর জেয, ইবেহানসর প্রয-প্রকানো পযুানয়র প্রর্নয়
েযু বিগ্েভানি অনেক উন্নে এক পৃবেিীনে িাস করা সনেও, েকৃে শাবি অজুে করা এে কবিে প্রকে সািযি
হনে।
উত্তনর, হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:
“এই িস্তুিাদী জগ্নে, যবদও আেরা েযু বিগ্েভানি অনেক অগ্রসর হনয়বছ, বকন্তু আোনদর প্রিাভও অনেক িৃ বদ্ধ
প্রপনয়নছ। পুনরা পৃবেিী এক বিশ্বপল্লীনে পবরণে হনয়নছ, আর োই আেরা প্রদখনে পাই প্রয ‘অেুক অেুক প্রদশ
আোনদর প্রর্নয়ও উন্নেের সু নযাগ্-সু বিধা প্রভাগ্ করনছ, োরা আনরা উন্নে, োরা আনরা ধেী, আর আেরা গ্রীি।’
আর োই েযু বিগ্ে উন্নবে োেু নষর োনে অবিরোর উদয় ঘবিনয়নছ এিাং এ কারনণই োরা এনক অপনরর সহায়সম্পদ প্রকনড় প্রেয়ার জেয েয়াসী হনে।”
ধেী প্রদশগুনিার দ্বারা দবরদ্র প্রদশগুনিার সম্পদ হিগ্ে করার বিষনয় কো িিনে বগ্নয় হযরে বেযুা েসরূর আহেদ
(আই.) িনিে:
“িড় িড় শবিগুনিা আবিকাে প্রদশগুনিা প্রেনক োনদর প্রদনশ শাবি েবেিা এিাং উন্নয়নের োনে িক্ষ প্রকাবি ডিার
সাংগ্রহ করনছ। বকন্তু েকৃেপনক্ষ, এ অেু োনদর (আবিকাে প্রদশগুনিার) কিযানণ িযয় হনে ো। যবদ প্রসই সম্পদ
যোযেভানি আবিকাে প্রদশগুনিা িা বিনশ্বর গ্বরি প্রদশগুনিা — প্রসগুনিা এবশয়ায় িা আবিকায় প্রহাক িা বিনশ্বর অেয
প্রকাোও — কিযানণ িযয় করা হনো, েনি আজনক আেরা প্রযেে দাবরদ্রয প্রদনখ োবক, প্রেেেবি আর প্রদখা প্রযনো ো।
সু েরাাং যবদও আেরা িবি প্রয, একবদনক েযু বিগ্ে উন্নবে সাবধে হনয়নছ, প্রযখানে উন্নবে আোনদরনক এনক অপনরর
কাছাকাবছ বেনয় এনসনছ, প্রসখানে ো আোনদর োনে শত্রুোও সৃ বষ্ট কনরনছ।”

শাবি েবেিায় েবেশ্রুে েসীহ্ (আ.)-এর প্রয ভূ বেকা রাখার কো বছি, প্রস সম্পনকু আনরকবি েনশ্নর উত্তনর, হযরে
বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) িনিে:
“বেবে [েবেশ্রুে েসীহ্ (আ.)] দাবি কনরে প্রয, আল্লাহ্ ো’িা োাঁনক একবদনক সেগ্র েুসবিে উোহনক একহানে
একবেে করার জেয পাবিনয়নছে, আর অপরবদনক সেগ্র োেিজাবের দৃ বষ্ট সৃ বষ্টকেুার েবে এিাং এনক অপনরর েবে
োনদর দাবয়ত্ব পািনের বদনক দৃ বষ্ট আকষুণ করার জেয পাবিনয়নছে। সু েরাাং, এবিই ইোে োহদী এিাং েবেশ্রুে
েসীহ্ (আ.)-এর জীিনের ে, এিাং োাঁর জীিেকাি বেবে োাঁর এ দাবয়ত্ব পবরপূ ণভ
ু ানি পািে কনরনছে এিাং োাঁর
িাণীনক যেদূ র সম্ভি ছবড়নয় প্রদয়ার জেয প্রর্ষ্টা কনরনছে। আজ আেরা ইোে োহদী (আ.)-এর এই িাণী ের্ানরর
প্রর্ষ্টা কনর যাবে, আর োেু ষ এবি অেু ধািে করনে শুরু কনরনছ। যারা এবি অেু ধািে করনে প্রপনরনছে োরা
আোনদর সানে প্রযাগ্দানে সনর্ষ্ট, িরাং োরা এবগ্নয় এনস আোনদর সানে প্রযাগ্দাে করনছে।”
হযরে বেযুা েসরূর আহেদ (আই.) আনরা িনিে:
“আপোরা িিনে পানরে ো প্রয দু ই িা বেে িছনরর েনধয িা প্রকাে সাংবক্ষি সেনয়র েনধয আপোরা আপোনদর
িনক্ষয প্রপৌঁছানিে। বকন্তু এবি আোনদর বেশে এিাং আেরা এ েেযাশা রাবখ প্রয, একবদে আেরা এ িনক্ষয উপেীে হি
এিাং বিশ্বিাসী স্রষ্টা এিাং অপরাপর সৃ বষ্টর েবে োনদর দাবয়ত্ব অেু ধািে করনি, েখে প্রসই সেয় আসনি যখে
আপোরা প্রদখনিে প্রয, বিশ্বিাসী শাবি ও প্রসৌহানদুযর োনে িাস করনছ।”

