
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
 ৩০ প্রসপ্টেম্বর ২০১৯ 

 

ঈমাপ্টনাদ্দীপক ভাষপ্টের মধ্য বিপ্টে প্রেষ হল জলসা সালানা হলযান্ড ২০১৯ 
“বিরুদ্ধিািীরা যতই প্রজার লাগাক না প্রকন, এখন এমন প্রকউ প্রনই প্রয আহমিীো মুসবলম জামা’প্রতর 

অগ্রযাত্রাপ্টক প্ররাধ্ করপ্টত পাপ্টর।”  

 
২৯ প্রসপ্টেম্বর ২০১৯, আহমিীো মুসবলম জামা’প্রতর বিশ্ব েধ্ান, পঞ্চম খবলফাতুল মসীহ, হযরত বমযযা মসরূর 
আহমি (আই.) এর এক অনুপ্টেরোিােক িকৃ্ততার মধ্য বিপ্টে আহমিীো মুসবলম জামা’ত হলযাপ্টন্ডর ৩৯তম জলসা 
সালানা (িাবষযক সপ্টেলন) সমাি হপ্টেপ্টে। 

মধ্য হলযাপ্টন্ডর নুনস্পীপ্টে অনুবিত এ অনুিাপ্টন ১৭বে প্রিে প্রেপ্টক ৫৮০০ জন অংেগ্রহে কপ্টরন। এিাপ্টরর প্রমাে উপবিবত 
জলসা সালানা হলযাপ্টন্ডর জনয একবে প্ররকর্য বেল এিং উপবিবতর প্রয অনুমান করা হপ্টেবেল তার প্রেপ্টে অপ্টনক প্রিবে 
বেল।  

 



 

তাাঁর ভাষপ্টে সোবনত হুযূর ইসলাপ্টমর োবিপূেয িােীপ্টক েোপ্টরর েপ্টোজনীেতার উপর আপ্টলােনা কপ্টরন এিং সাম্প্রবতক 
িেরগুপ্টলাপ্টত বিশ্ব জুপ্ট়ে মানুপ্টষর আহমিীো মুসবলম জামা’প্রত প্রযাগিাপ্টনর প্রিে কপ্টেকবে ঘেনা িেযনা কপ্টরন। 

সোবনত হুযূর তার িকৃ্ততার শুরুপ্টত সূরা আস-সাফ্ফ-এর ৯ নম্বর আোত প্রতলাওোত কপ্টরন প্রযখাপ্টন িলা হপ্টেপ্টে: 

“তারা বনপ্টজপ্টির ফুৎকাপ্টর আল্লাহর নূরপ্টক বনিযাবপত করপ্টত োে, বকন্তু আল্লাহ তাাঁর নূরপ্টক বনশ্চে পূেযরূপ্টপ েকাবেত 
করপ্টিন, কাপ্টফরগে যতই অসন্তুষ্ট প্রহাক না প্রকন।”  

এ আোপ্টতর উপর বিস্তাবরত আপ্টলাকপাত করপ্টত বগপ্টে সোবনত হুযূর িপ্টলন প্রয ইসলাপ্টমর সূেনা লগ্ন প্রেপ্টক অপ্টনপ্টক 
ইসলাপ্টমর নূরপ্টক তাপ্টির বমেযা আপবির দ্বারা বনিযাবেত করপ্টত প্রেপ্টেপ্টেন, বকন্তু তাপ্টির েপ্টেষ্টা সমূহ সিযিা িৃো সািযস্ত 
হপ্টেপ্টে। 

 

সোবনত হুযূর িপ্টলন প্রয আধু্বনক যুপ্টগ বমেযা েোরোর মাধ্যপ্টম ইসলাপ্টমর নাম প্রক িিনাম করার জনয এক প্রজার 
েপ্টেষ্টা পবরোবলত হপ্টেপ্টে। মহানিী হযরত মুহােি (সা.) এর ভবিষযদ্বানী অনুযােী ইসলাপ্টমর বেক্ষার পুনজযাগরে এিং 
বমেযা অপিািসমূপ্টহর ’অপপ্টনািপ্টনর জনয আল্লাহতা’লা আহমিীো মুসবলম জামা’প্রতর েবতিাতা হযরত বমযযা প্রগালাম 
আহমি (আ.)-প্রক েবতশ্রুত মসীহ এিং মাহিী বহপ্টসপ্টি প্রেরে কপ্টরপ্টেন। 

মসীহ মাওঊি (আ.) সম্পপ্টকয হযরত বমযযা মসরূর আহমি (আই.) িপ্টলন: 

“যখন ইসলাপ্টমর অগ্রগবতপ্টক বিবিত ও িাধ্াগ্রস্ত করপ্টত সিযেকার েোস েলমান বেল, তখন মসীহ মাওঊি (আ.) 
প্রঘাষো কপ্টরন প্রয, প্রখািাতা’লা তাাঁপ্টক জাবনপ্টেপ্টেন প্রয, বিরুদ্ধিািীরা যত ইসলাপ্টমর উপর যত েবক্তোলী আক্রমেই 
পবরোবলত করুক না প্রকন, ইসলাপ্টমর বিজে এিং ক্রমাগত উন্নবত এখন অিধ্াবরত। ইসলাপ্টমর োবিপূেয ও মহান 
বিস্তার এ যুপ্টগ মসীহ ও মাহিীর মাধ্যপ্টম সাবধ্ত হওো বনধ্যাবরত বেল।” 

সোবনত হুযূর িপ্টলন প্রয, মসীহ মাওঊি (আ.) তাাঁর সারাো জীিন ইসলাপ্টমর োবিপূেয বেক্ষার সপপ্টক্ষ ল়োই কপ্টর িযে 
কপ্টরপ্টেন, বকন্তু, তাাঁর েোসপ্টক সমেযন করার পবরিপ্টতয, মুসবলম উলামা কপ্ট ারভাপ্টি তাাঁর বিপ্টরাবধ্তা কপ্টরন। তোবপ, 
আল্লাহতা’লার সহােতাে আহমিীো মুসবলম জামা’প্রতর সফলতাপ্টক িাাঁধ্াগ্রস্ত করার তাপ্টির সকল েোস সিযিা িযেযতাে 
পযযিবসত হে। 

হযরত বমযযা মসরূর আহমি (আই.) িপ্টলন: 

“এ যুপ্টগ, প্রকিল মসীহ মাওঊি (আ.) এর মাধ্যপ্টমই ইসলাপ্টমর অবনন্দ্যসুন্দ্র বেক্ষা বিপ্টশ্বর কাপ্টে েকাবেত হপ্টি, আর 
আজ এবেই ঘপ্টে েপ্টলপ্টে। আল্লাহতা’লা যা ঘোপ্টত োন, তোকবেত ধ্মযীে উলামার েোস কখপ্টনা তা িাাঁধ্াগ্রস্ত করার 
প্রক্ষপ্টত্র সফল হপ্টত পাপ্টর না।” 



 

 

হযরত বমযযা মসরূর আহমি (আই.) আপ্টরা িপ্টলন: 

“প্রখািাতা’লা হযরত মসীহ মাওঊি (আ.)-এর কাপ্টে প্রয অঙ্গীকার কপ্টরপ্টেন তা আজ পযযি িহাল রপ্টেপ্টে প্রয, বতবন 
তাপ্টির বিরুপ্টদ্ধ তাাঁপ্টক সাহাযয করপ্টিন যারা ইসলাপ্টমর বিপ্টরাবধ্তা কপ্টর আর যারা তাাঁর বিরুপ্টদ্ধ ফতওোসমূহ জাবর কপ্টর 
আর ইসলাপ্টমর সুন্দ্র ও োবিপূেয বেক্ষাপ্টক েিেযন করার তাাঁর বমেন িাস্তিােপ্টনর পপ্টে িাাঁধ্াসমূহ িাাঁ়ে করাে।” 

 

সোবনত হুযূর িপ্টলন, প্রখািাতা’লা মসীহ মাওঊি (আ.) অগবেত অপ্টলৌবকক ঐেী বনিেযন িান কপ্টরপ্টেন প্রযমন েন্দ্রগ্রহে 
ও সূযযগ্রহে যা মহানিী (সা.) এর ভবিষযদ্বািােী অনুযােী সংঘবেত হপ্টেপ্টে। 

বকন্তু মুসবলম উলামা তাপ্টির কু্ষদ্র স্বাপ্টেযর কারপ্টে অন্ধই রপ্টে প্রগপ্টলন এিং তারা মসীহ মাওঊি (আ.) এর বিপ্টরাবধ্তা 
কপ্টরই েলপ্টলন। 

সোবনত হুযূর িপ্টলন প্রয, তোকবেত ধ্মযীে উলামা সাধ্ারে মানুষপ্টির প্রঘারতরভাপ্টি বিভ্রাি কপ্টরন এই িাবি কপ্টর প্রয 
আহমিী মুসলমাপ্টনরা মহানিী (সা.)-প্রক ‘খাতামান্নািীঈন’ িপ্টল বিশ্বাস কপ্টরন না। 

এ িহুল েেবলত এিং সর্িযি বমেযা আপবি রি কপ্টর হযরত বমযযা মসরূর আহমি (আই.) িপ্টলন: 

“সকল মানুপ্টষর মপ্টধ্য, আহমিী মুসলমাপ্টনরা সিপ্টেপ্টে িৃঢ় ও বনবশ্চত ঈমান রাপ্টখন প্রয মহানিী হযরত মুহােি (সা.) 
‘খাতামান্নািীঈন’ এিং তাাঁর পর নতুন েরীেত িা নতুন বেক্ষা বনপ্টে প্রকান নিী আসপ্টত পাপ্টরন না।” 



 

 

এরপর, সোবনত হুযূর সারা বিপ্টশ্বর বিবভন্ন োপ্টির কতকগুপ্টলা ঘেনা িেযনা কপ্টরন প্রযগুপ্টলা েিেযন কপ্টর প্রয প্রখািাতা’লা 
বকভাপ্টি স্বেং অপ্টনক মানুষপ্টক আহমিীো মুসবলম জামা‘প্রতর সতযতার পপ্টে পবরোবলত করপ্টেন। 

সোবনত হুযূর প্রিে কপ্টেকবে ঘেনা িেযনা কপ্টরন কীভাপ্টি আবিকার বিবভন্ন প্রিে ও আরি প্রিেগুপ্টলাপ্টত মানুষ আহমিীো 
মুসবলম জামা’প্রতর প্ররবর্ও প্রেেপ্টনর অনুিান শুপ্টন অেিা এর প্রেবলবভেন েযাপ্টনল এমবেএ ইন্টারনযােনাল এর অনুিান 
প্রিপ্টখ মসীহ মাওঊি (আ.) প্রক গ্রহে কপ্টরন। 

সোবনত হুযূর আপ্টরা কতকগুপ্টলা ঘেনা িেযনা কপ্টরন প্রযখাপ্টন অপ্টনপ্টক স্বপ্ন প্রিখার মাধ্যপ্টম আহমিীো মুসবলম জামা’প্রতর 
সতযতা অনুধ্ািপ্টনর পপ্টে পবরোবলত হপ্টেপ্টেন। 

হযরত বমযযা মসরূর আহমি (আই.) মসীহ মাওঊি (আ.) এর উদৃ্ধবত প্রপে কপ্টরন বযবন িপ্টলন: 

“যখন প্রখািাতা’লা কতৃযক মপ্টনানীত প্রকান িযবক্ত এই পৃবেিীপ্টত আবিভূযত হন, তাাঁর সাপ্টে ি়ে সংখযাে বফবরেতা আবিভূযত 
হে এিং তারা মানুপ্টষর মপ্টন প্রনক বেিাসমূহ সৃবষ্ট কপ্টর প্রযভাপ্টি প্রসই মপ্টনানীত িযবক্তর আবিভযাপ্টির পূপ্টিযর যুপ্টগ েেতান 
মানুপ্টষর মপ্টন িযাপকভাপ্টি পাপ্টপর বেিা সৃবষ্ট কপ্টর। এসি বকেুই প্রসই মপ্টনানীত িযবক্তর সাপ্টে সম্পকয রাপ্টখ, প্রকননা 
তাাঁর মাধ্যপ্টমই মানুপ্টষর হৃিপ্টে এমন ধ্মযপরােেতা সৃবষ্ট হে।” 

পবরপ্টেপ্টষ, হযরত বমযযা মসরূর আহমি (আই.) িপ্টলন: 

“আমাপ্টির বনবশ্চত ও পবরপূেয জ্ঞান রপ্টেপ্টে প্রয, আহমিীো মুসবলম জামা’ত প্রখািাতা’লা কতৃযক েবতবিত এিং 
আল্লাহতা'লা এর প্রজযাবতপ্টক েব়েপ্টে প্রিোর িাবেত্ব তাাঁর বনপ্টজর উপর বনপ্টেপ্টেন, আর বতবন এর বিস্তার ঘবেপ্টে েপ্টলপ্টেন। 
বিরুদ্ধিািীরা যতই েবক্ত েপ্টোগ করুক না প্রকন, এখন প্রকউ প্রনই প্রয আহমিীো মুসবলম জামা’প্রতর উন্নবতপ্টক প্ররাধ্ 
করপ্টত পাপ্টর। আহমিীো মুসবলম জামা’প্রতর অগ্রগবত ও সমৃবদ্ধ ও েসার আল্লাহতা’লার ইচ্ছাে এখন অিধ্াবরত। এবেই 
প্রখািাতা’লার প্রসই অপ্টমাঘ বসদ্ধাি যা অিেযই পবরপূেয হপ্টি।” 

সোবনত হুযূর কতৃযক পবরোবলত প্রিাোর মাধ্যপ্টম অবধ্প্টিেনবে সমাি হে। 

জলসা সালানা সমাপনাপ্টি েত েত আহমিী মুসবলম সোবনত হুযূপ্টরর সাপ্টে নুনস্পীপ্টে তাাঁর িিপ্টর িযবক্তগত সাক্ষাপ্টতর 
সুপ্টযাগ লাভ কপ্টরন।  


