
 

 

সংবাদ ববজ্ঞবি 

২১ নভেম্বর ২০১৫, শবনবার 

 
 

আহমদীয়া মুসবিম সম্প্রদাভয়র প্রধাভনর নাভ ায়াভে  
‚বাইেুি আহাদ ভজিদ‛ উভবাধন 

 

 

আভদীয়া ভুজরভ িাভা’ত আনন্দেয ান্দথ ঘ ালণা কযন্দে ঘম, গত ২০ নন্দবম্বয ২০১৫ তাজযন্দে 

আভদীয়া ভুজরভ িাভা’ঘতয জফশ্ব প্রধান ঞ্চভ েরীপা মযত জভমযা ভরূয আভদ (আই.) 

িাান্দনয নান্দগায়া ন্দয ‚ফাইতুর আাদ ভজিদ‛ (এক আল্লায ভজিদ) উন্দবাধন কন্দযন। 

এজি এই ঘদন্দয প্রথভ জনজভযত আভদীয়া ভজিদ। 

স্থানীয় ভয় ঘফরা ১.০০িায় ম্মাজনত হুমূয ভজিদ প্রাঙ্গন্দন উজস্থত ন এফং পরক উন্দমাচন 

কন্দয াপ্তাজক িুভুআয েুতফায িনয  ভজিন্দদ গভন কন্দযন। তাাঁয েুৎফা এভ.জি.এ. 

ইন্টাযনযানার-এয ভাধযন্দভ াযাজফন্দশ্ব যাজয ম্প্রচায কযা য়। 

জতজন তাাঁয েুৎফায় ভজিন্দদয প্রকৃত উন্দেয তুন্দর ধন্দযন ও স্থানীয় আভদী ভুরভানন্দদয 

িন্দনয ন্দফযাচ্চ ননজতক এফং আধযাজিক ভান অিযন্দনয প্রন্দয়ািনীয়তায উয গুরুত্বান্দযা কন্দযন। 

 



 

 

 

মযত জভমযা ভরূয আভদ (আই.) ফন্দরন: 

‚এেন এ ভজিদজিয জনভযাণ ম্পন্ন ওয়ায় এজি অতযাফযক ন্দয় ন্দেন্দে ঘম ভা 

যক্রভারী আল্লাতা’রায কৃতজ্ঞতায় তাাঁয প্রজত অজযাময দাজয়ত্ব ও কতযফযভূ আনাযা 

ারন কযন্দফন। প্রজতশ্রুত ভী (আ.) এয প্রজত ঈভান আনন্দত াযায ফা আভদী ভুরভান 

ওমায িনয  ‚আরাভদুজরল্লা‛ (ভস্ত প্রংা আল্লায)  ঘকফর ভুন্দে উচ্চাযণ কযা 

আভান্দদয িন্দনয মন্দথষ্ট নয়। ুতযাং আনান্দদয উজচত ন্দফ প্রজতজদন এোন্দন উানা কযা, 

জনন্দিন্দদয ননজতক ভান ও আচায-ফযফায উন্নত কযা এফং এই িাজত িুন্দে ইরান্দভয প্রকৃত 

জক্ষা জফস্তান্দযয িন্দনয ঘচষ্টা কযা।‛ 

কজতয় ভুজরন্দভয ভান্দে চযভন্থায জফস্তান্দযয জনো কন্দয মযত জভমযা ভরূয আভদ (আই.) 

ফন্দরন: 

‚ইরান্দভয প্রকৃত জক্ষায জফস্তায ইফাদন্দতয ন্দফযাচ্চ ভান দাজফ কন্দয। এজি ভানুন্দলয জনকি 

যক্তক্ষয় এফং জনষু্ঠযতা জযতযাগ ও এয জযফন্দতয আিংন্দাধন এফং ংস্কান্দযয এক জিান্দদয 

দাজফ কন্দয। আপন্দা, আিন্দকয ভুরভান্দনযা ক্রভাগত উগ্রফাজদতায জদন্দক এতিা েুাঁকন্দে ঘম 



 

 

ঘকউ ঘকউ জনযযাধ ভানুন্দলয জনদযয় ও নৃং তযাকাণ্ড  জিন্দয় ইরান্দভয ঘফায দাজফ 

কযন্দে।‛ 

ম্প্রজত যাজযন্দ ন্ত্রাী াভরায বযথযীন জনো কন্দয ম্মাজনত হুমূয ফন্দরন ঘম, এ  িনা মাযা 

 জিন্দয়ন্দে তাযা এয ভাধযন্দভ ঘকফর ইরান্দভয নাভন্দক করজিত কযন্দতই পর ন্দয়ন্দে।  

 

মযত জভমযা ভরূয আভদ (আই.) ফন্দরন: 

‚যাজযন্দ াম্প্রজতক ন্ত্রাী াভরান্দক একভাত্র  ৃণ্ম ও ফফযয জান্দফ ফণযনা কযা ঘমন্দত ান্দয। 

এই ধযন্দনয আক্রভণ মূ্পণযবান্দফ ইরান্দভয জক্ষায জযন্থী আয তাই  ইরান্দভয প্রকৃত ও 

াজিূনয জক্ষায জফস্তায আভদী ভুরভানন্দদয গুরুদাজয়ত্ব।‛ 

ম্মাজনত হুমূয ফন্দরন ঘম, ভাযাক্রভীর আল্লাতা’রা িাান্দন ফফাযত আভদী 

ভুরভানন্দদয াজি-ভৃজিয িীফন মান্দনয ুন্দমাগ দান কন্দযন্দেন, এফং ঘই ধভযীয় স্বাধীনতা 

প্রদান কন্দযন্দেন মা াজকস্তান্দন তান্দদয জের না।  



 

 

 

মযত জভমযা ভরূয আভদ (আই.) ফন্দরন: 

‚এোন্দন ফফান্দয পন্দর আনান্দদয উয আল্লায ঘম যভতভূ উদ্ভাজত ন্দয়ন্দে ঘগুন্দরা 

জনন্দয় আনান্দদয গবীযবান্দফ জচিা কযা উজচত। আনান্দদয ইফাদন্দতয উয ঘকান জফজধজনন্দলধ 

ঘনই। আনান্দদয ভজিদগুন্দরান্দত ‘ভজিদ’ ফরায িনয আনান্দদযন্দক কাযারুি কযা য় না। 

আনাযা মেন ‘ারাভ’ (াজি) উচ্চাযণ কন্দযন, তেন কাযাদন্দণ্ডয জযফন্দতয আনান্দদয এ 

ন্দম্বাধনন্দক এ ঘদন্দ ভাদন্দযয ান্দথ স্বাগত িানান্দনা য়।‛ 

এযয, ম্মাজনত হুমূয ফন্দরন ঘম, প্রজতশ্রুত ভী (আ.) এয আকাঙ্ক্ষা অনুান্দয িাান্দন 

ইরান্দভয আর ঘচাযা উস্থান কযা স্থানীয় আভদীন্দদয অফযকতযফয। 

‚িাান্দন এই ঘম স্বাধীনতা আনাযা উন্দবাগ কযন্দেন তা জক আনান্দদয ভান্দে এক ধাজভযক 

ও ননজতক ংন্দাধন্দনয দাজফ কন্দয না?  তা জক দাজফ কন্দয না ঘম, আনাযা আনান্দদয 

আিন্দকজিক আকাঙ্ক্ষাভূন্দক জযতযাগ কন্দয ফযজক্তভান ঘোদায ন্তুজষ্টয ন্ধানী ন্দফন? তা 

জক দাজফ কন্দয না ঘম, আনাযা জনন্দিন্দদয ভন্দধয বারফাা ও ানুবূজত প্রদযন কযন্দফন, এফং 

আনাযা ঘম ভান্দি ফা কন্দযন তায ভন্দধয এন্দক েজেন্দয় জদন্দফন? 



 

 

জযন্দন্দল, মযত জভমযা ভরূয আভদ (আই.) ভজিদ ও তায জনভযাণ ম্পযন্দক জফফযণ ঘ 

কন্দযন। জতজন ফন্দরন, এভন ভয় ঘগন্দে মেন ভন্দন জির ঘম স্থানীয় কতৃযন্দক্ষয কান্দে জনভযান্দণয 

অনুভজত াওয়া ম্ভফ না, জকন্তু ফযজক্তভান আল্লাতা’রা এভন ফাধাভূ দূয কন্দযন্দেন। 

 

এই ভজিদ জনভযান্দন স্থানীয় আভদী ভুরভান নাযী, ুরুল ও জশুন্দদয আজথযক কুযফাজনয 

িন্দনয এফং স্থানীয় অভুজরভ ম্প্রদান্দয়য ভথযন ও তান্দদয অনুগ্রন্দয িন্দনয ম্মাজনত হুমূয 

তান্দদয প্রংা কন্দযন। 

িাান্দনয ফৃত্তভ ভজিদ ফায়তুর আাদ ৮০০ ভুল্লী (ভূর ভজিদ, ফাযাো ও র) ধাযণ 

কযন্দত ান্দয। নান্দগায়া ন্দযয একজি প্রধান যাস্তায উন্দয এই ভজিদজি অফজস্থত, মান্দত 

আন্দে চভৎকায জযফন ংন্দমাগ, ফাস্থান্দনয ফযফস্থা, অজপভূ এফং একজি গ্রন্থাগায। 


