
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৭ অক্টোির ২০১৯ 

 

ঈমোক্নোদ্দীপক ভোষক্ের মধ্য বিক্ে প্রেষ হল জলসো সোলোনো ফ্রোন্স ২০১৯ 
“প্র োট্ট একবি গ্রোম প্রেক্ক উৎসোবরত একবি িোবির অনুরেন আজ বিক্ের েোক্ে েোক্ে প্রেোনো যোক্ে” 

- হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.)  

 

 
৬ অক্টোির ২০১৯, আহমিীেো মুসবলম জোমো’প্রতর বিে েধ্োন, পঞ্চম খবলফোতুল মসীহ, হযরত বমযযো মসরূর 
আহমি (আই.) এর এক অনুক্েরেোিোেক িকৃ্ততোর মধ্য বিক্ে আহমিীেো মুসবলম জোমো’ত ফ্রোক্ন্সর ২৭তম জলসো সোলোনো 
(িোবষযক সক্েলন) সমোি হক্েক্ । 

 



 

বতন বিনিযোপী এ অনুষ্ঠোক্ন আহমবিেো মুসবলম জোমোক্তর সিসযিৃন্দ এিং এর পোেোপোবে অক্নক অ-আহমিী এিং 
অমুসবলম অবতবে অংেগ্রহে কক্রন। পুক্রো জলসোে হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.) চোরবি িকৃ্ততো েিোন কক্রন, 
যোর সিগুবল এমবিএ ইন্টোরনযোেনোল এর মোধ্যক্ম সরোসবর সম্প্রচোর করো হে এিং অনলোইন বিবমং করো হে। 

বি-েযোক্িো-প্রত অিবিত িোেতুল আতো মসবজক্ি অনুবষ্ঠত এ জলসো সোলোনোে ২১বি প্রিে প্রেক্ক ২,৭০০ জন অংেগ্রহে 
কক্রন, যো জলসো সোলোনো ফ্রোক্ন্সর জনয একবি প্ররকর্য ব ল।  

জলসো সোলোনোর একবি মূল আকষযে ব ল িে’আক্তর অনুষ্ঠোন প্রযবি রবিিোর বিক্কক্ল অনুবষ্ঠত হে এিং প্রযখোক্ন 
অংেগ্রহেকোরীগে মসীহ মোওঊি (আ.)-এর পঞ্চম খবলফো হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.) এর হোক্ত িে’আক্তর 
অঙ্গীকোর কক্রন।  

তোর সমোবি ভোষক্ে, সেোবনত হুযূর িযোখযো কক্রন প্রয প্রখোিোতোলোর নিীগক্ের বিজে এিং েোধ্োনয এমন একবি বিষে 
সিযেবক্তমোন আল্লোহতো’লো স্বেং যোর েবতশ্রুবত বিক্েক্ ন এিং এবি এমন একবি বিষে যো কখক্নো মোনিীে েক্চষ্টোর দ্বোরো 
িযোহত হক্ত পোক্র নো।  

 
পুক্রো িকৃ্ততো জুক়্ে, সেোবনত হুযূর নিীগক্ের অক্নক িৃষ্টোে উপিোপন কক্রন এিং ধ্ক্মযর খোবতক্র তোরো সকক্ল বকভোক্ি 
কষ্ট-কোবিক্নযর প্রমোকোক্িলো কক্রক্ ন তোর উপর আক্লোকপোত কক্রন। 

পবিি কুর’আক্নর সূরো মুজোক্িলোর ২২ নম্বর আেোত, প্রযখোক্ন িলো হক্েক্ , 

‘বনশ্চেই আবম এিং আমোর রসূলগেই বিজেী হক্িো’, 

এর িযোখযো কক্র হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.) িক্লন: 

“যখনই আল্লোহতো’লো তোর নিীক্ির পোবিক্ে েোক্কন, তোাঁরো সোক্ে সোক্ে বিজে লোভ কক্রন নো িরং তোাঁরো তোাঁক্ির 
বিরুদ্ধিোিীক্ির পক্ষ প্রেক্ক বনরের েত্রুতো ও বনপী়েক্নর বেকোর হন। এমনবক, কোক্রো মক্ন হক্ত পোক্র প্রয, এই িুবি 
সি প্রেষ হক্ে প্রগল। সকল নিীগক্ের ইবতহোস আমোক্িরক্ক এ বিষেবি েিেযন কক্র প্রয তোক্ির েত্রুরো নিীক্ির ধ্বংস 
করোর জনয তোক্ির সিযেবক্ত েক্েোগ কক্র, বকন্তু প্রেষপযযে প্রখোিোতো’লোর ফেসোলো বনবশ্চত কক্র প্রয তোর নিীগেই বিজেী 
হন।” 



 

 
এ েসক্ঙ্গ হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.) িক্লন:  

“এ যুক্গ মহোনিী (সো.) এর েকৃত প্রসিক হযরত বমযযো প্রগোলোম আহমি (আ.), েবতশ্রুত মসীহ ও মোহিী হওেোর িোবি 
কক্রক্ ন, এিং আল্লোহতো’লো কতৃযক মহোনিী (সো.)-এর ভবিষযৎিোেীসমূহ অনুযোেী প্রেবরত হক্েক্ ন। বতবন প্রখোিোতো’লো 
কতৃযক বনযুক্ত হক্েব ক্লন বযবন ঐেী সোহোক্যযর মোধ্যক্ম এই জোমো’প্রতর অিধ্োবরত অগ্রযোিোর েবতশ্রুবত বিক্েব ক্লন।” 

ধ্মযবিেোস এিং প্রখলোফক্তর মোধ্যক্ম এর পবরপূেযতোর ধ্োরেোবি িযোখযো কক্র হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.) িক্লন: 

“ধ্মযবিেোক্সর িীজ প্রখোিোতো’লো কতৃযক প্রেবরত নিীগক্ের মোধ্যক্ম িপন করো হে, বকন্তু তোক্ির হোক্ত ধ্ময পূেয বিজে লোভ 
কক্র নো। িরং ধ্ক্মযর (বিজক্ের) পবরপূেযতো নিীগক্ের মৃতুযর পর ঘক্ি েোক্ক … তখন সিযেবক্তমোন আল্লোহ তোর বদ্বতীে 
কুিরত েকোে কক্রন এিং নিীর উক্দ্দেযোিলী পবরপূেয কক্রন। এই বদ্বতীে কুিরত হক্লো বখলোফত।” 

 
হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.) আক্রো িক্লন: 

“তোই, আমরো প্রিবখ প্রয মসীহ মোওঊি (আ.) এর পর আল্লোহতো’লো বকভোক্ি বখলোফক্তর মোধ্যক্ম তোাঁর সমেযন এিং 
জোমো’প্রতর অগ্রগবত এিং িৃবদ্ধ বনবশ্চত কক্রক্ ন। আমরো প্রিবখ বকভোক্ি প্রখোিোতো’লো বনক্জ এ িোেীক্ক মোনুক্ষর হৃিক্ে 
প্ররোপে কক্রন আর বকভোক্ি বতবন তোক্িরক্ক এই জোমো’প্রত প্রযোগিোক্নর জনয বনক্িযেনো বিক্ে েোক্কন। এভোক্ি প্র োট্ট 
একবি গ্রোম প্রেক্ক উৎসোবরত একবি িোবির অনুরেন আজ বিক্ের েোক্ে েোক্ে প্রেোনো যোক্ে।” 



 

 
এরপর সেোবনত হুযূর প্রিে কতকগুক্লো ঘিনো িেযনো কক্রন প্রযখোক্ন বিবভন্ন িযবক্ত িো প্রগোষ্ঠী আহমিীেো মুসবলম জোমো’প্রতর 
সতযতোর বনিেযন িযবক্তগতভোক্ি লোভ কক্রক্ ন এিং এর ফলস্বরূপ মসীহ মোওঊি (আ.)-এর জোমো’প্রত এক্স েোবমল 
হক্েক্ ন। 

তোনজোবনেো-প্রত অমুসবলমগে বকভোক্ি ইসলোম গ্রহে কক্রক্ ন এ েসক্ঙ্গ হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.) িক্লন: 

“তোনজোবনেো-প্রত, আহমিীেো মুসবলম জোমো’ত বিবভন্ন প্ররবর্ও প্রেোগ্রোম সম্প্রচোর কক্র েোক্ক আর বিবভন্ন েশ্নকোরী েকোে 
কক্র েোক্কন বকভোক্ি ইবতপূক্িয তোরো ইসলোক্মর েোবেপূেয বেক্ষো সম্পক্কয অজ্ঞ ব ক্লন এিং ইসলোমক্ক চরমপবিতোর 
এক ধ্ময মক্ন করক্তন। বকন্তু, আমোক্ির প্ররবর্ও অনুষ্ঠোনসমূহ প্রেোনোর পর তোরো প্রখোলোখুবল প্রঘোষেো প্রিন প্রয ইসলোম 
প্রকিল মোনিোবধ্কোক্রর গুরুক্ের উপর প্রজোর প্রিে নো িরং এর বেক্ষোসমূহ েোবের বভবি রচনো কক্র। এই প্ররবর্ও 
অনুষ্ঠোনগুক্লোর মোধ্যক্ম উবনে জন আহমবিেোত গ্রহক্ের প্রসৌভোগয লোভ কক্রন।” 

সেোবনত হুযূর আইভবর প্রকোক্ের একবি ঘিনো িেযনো কক্রন প্রযখোক্ন অক্নক মুসবলম যুিক তোক্ির ঈমোন হোবরক্ে ব ক্লন 
এিং নোবিক হওেোর দ্বোরেোক্ে উপনীত ব ক্লন। বকন্তু আহমিীেো মুসবলম জোমোক্তর প্ররবর্ও অনুষ্ঠোন প্রেোনোর পর 
সিযেবক্তমোন প্রখোিোতো’লোর উপর তোক্ির বিেোস বফক্র আক্স এিং ইসলোক্মর উপর তোক্ির ঈমোন পুনঃেবতবষ্ঠত হে। 

 
 



 

 
সেোবনত হুযূর িযোখযো কক্রন প্রয আল্লোহতো’লো এভোক্ি সতয ইসলোক্মর িোেীক্ক প্রসই সকল মোনুক্ষর বনকি প্রপৌঁ োর িযিিো 
কক্রন যোক্ির হৃিে ধ্মযপরোেে এিং এ েসক্ঙ্গ বতবন এক জোহোক্জর নোবিকক্ির (িো আক্রোহীক্ির) ঘিনো উক্ল্লখ কক্রন 
যোক্ির সহোেতোে আহমিী মুসবলমগে এবগক্ে এক্সব ক্লন। 

হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.) িক্লন: 

“িোংলোক্িক্ের একবি জোহোজ সমুক্ে রু্ক্ি যোওেোর উপক্রম হক্েব ল বকন্তু প্রসৌভোগযক্রক্ম বনকিিতযী প্রনৌ িোবহনী কতৃযক 
প্রসবিক্ক রু্ক্ি যোওেো প্রেক্ক রক্ষো করো হে এিং তোরো তোক্িরক্ক আশ্রে িোন কক্রন। যখন িোনীে আহমিী মুসলমোনগে 
এই ঘিনো সম্পক্কয অিবহত হন, তখন তোরো আহমিী মুসলমোনক্ির ঘর প্রেক্ক অনুিোন এিং অনযোনয েক্েোজনীে েিযোবি 
সংগ্রহ কক্রন এিং িোনীে পুবলে েধ্োক্নর বনকি বনক্ে যোন এিং সংগৃবহত িোে সোমগ্রী আক্রোেক্ির মক্ধ্য বিতরে করো 
হে … এর ফলস্বরূপ ১২ জন িযবক্ত আহমিীেো মুসবলম জোমো’প্রত প্রযোগিোন কক্রন যোক্িরক্ক িোংলোক্িক্ের জোমো’প্রতর 
সোক্ে প্রযোগোক্যোগ কবরক্ে প্রিেো হে।” 

সেোবনত হুযূর আক্রো অক্নক িৃষ্টোে েধ্োন কক্রন যো প্রেক্ক জোনো যোে আহমবিেোত বকভোক্ি বিক্ের েোক্ে েোক্ে 
প্রপৌঁ োক্ে এিং বকভোক্ি প্রখোিোতো’লোর েবতশ্রুবত পূেয হক্ে। 

 



 

 প্রেষ করক্ত বগক্ে হযরত বমযযো মসরূর আহমি (আই.) িক্লন: 

“এক্ত প্রকোন সক্ন্দহ প্রনই প্রয হযরত মসীহ মোওঊি (আ.)-এর মোধ্যক্ম ইসলোক্মর বিজে অিধ্োবরত। সিযেবক্তমোন 
আল্লোহতো’লো অিেযই এই বিজেক্ক েকোবেত করক্িন। … তক্ি যবি আমরো, যোরো িীঘয বিন ধ্ক্র আহমিী মুসবলম 
রক্েব , এই আেীষ প্রেক্ক অংে লোভ করক্ত চোই, তোহক্ল আমোক্িরক্কও এই িোেীর েচোক্রর প্রক্ষক্ি আমোক্ির ভূবমকো 
পোলন করক্ত হক্ি। অনুরূপভোক্ি, যোরো এই জোমো’প্রত নতুন েোবমল হক্েক্ ন তোক্ির উবচত এই িোেীক্ক, যো স্বেং তোক্ির 
প্রহিোক্েক্তর কোরে হক্েক্ , অনযোনযক্ির কোক্  প্রপৌঁক্  প্রিেোর মোধ্যক্ম সিযেবক্তমোন আল্লোহতো’লোর অনুগ্রহরোবজ লোভ করো। 
আল্লোহতো’লো সকলক্ক প্রতৌবফক িোন করুন।” 

সেোবনত হুযূর কতৃযক পবরচোবলত প্রিোেোর মোধ্যক্ম জলসো সোলোনো সমোি হে।  

 


