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আহমদীয়া মুসবিম প্রমবিকাি এসসাবসসয়শসের সসেিসের সমাপেী অবিসিশসে 
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের েিাসের ভাষণ 

 
আহমদী মুসবিম িাক্তারসদর মােিোর প্রসিার প্রেরণায় বেিঃস্বার্থভাসি সময় কুরিােী করার আহ্বাে জাোসিে 

হযরে বমযথা মসরূর আহমদ (আই.) 

৩০ েসভম্বর ২০১৯ আহমদীয়া মুসবিম প্রমবিকাি এসসাবসসয়শে (এএমএমএ) এর িাবষথক সসেিসে মূি ভাষণ েদাে 

কসরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব েিাে, পঞ্চম খিীফােুি মসীহ, হযরে বমযথা মসরূর আহমদ (আই.)। 

অেুষ্ঠােবি যুক্তরাসজের বিিসফাসিথ অিবিে ইসিামািাসদ অেুবষ্ঠে হয়। 

 



 

োাঁর ভাষসণ হুযূর আকদাস বিশ্ব জুস়ে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের েবেবষ্ঠে অগবণে হাসপােসি প্রসিা েদাসের জেে 

যুক্তরাজে এিং অেোেে প্রদসশর আহমদী মুসবিম িাক্তারসদর সময় কুরিােী করার েসয়াজেীয়োর ওপর গুরুত্ব আসরাপ 

কসরে। 

হুযূর আকদাস িসিে প্রয, আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে  প্রিশ কসয়কবি স্বসপান্নে প্রদসশ হাসপাোি এিং বিবকৎসা প্রসিা েদাসের 

প্রকন্দ্র েবেষ্ঠা কসরসে, বকন্তু অসেক হাসপাোসিই িাক্তাসরর স্বপো রসয়সে। 

হযরে বমযথা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে: 

“এবি অেেন্ত গুরুত্বপূণথ প্রয যুক্তরাজে প্রর্সক বশশু ও গাইেী বিসশষজ্ঞ, এিং অেোেে বিষসয়র বিসশষজ্ঞগণ উসেখসযাগে সমসয়র জেে 

বেসজসদর প্রসিা প্রপশ কসরে প্রযে োরা এই ঘািবে িাঘি করার বিষসয় অিদাে রাখসে পাসরে। িেসর প্রকিি কসয়ক বদে িা 

দুসয়ক সিাসহর জেে আমাসদর িাক্তারসদর সফর করা যসর্ষ্ট েয়। িরং মােিোর প্রসিার জেে এক হৃদয় বেঙ়োসো কুরিােীর 

প্রেরণা এিং বেসজসদর জীিে প্রর্সক বকেু সময় প্রির করার অকৃবিম আন্তবরকো র্াকা আিশেক।” 

 

 

হযরে বমযথা মসরূর আহমদ (আই.) আসরা িসিে: 

“আবম বেবিে প্রয আপোরা সকসিই প্রসই কাজ করসে েস্তুে আসেে যা দূর প্রর্সক করা যায় িা যা আপোসদর েবেবদসের 

কমথসূবিসক িোহে ো কসর করা যায়, বকন্তু আমাসদর এমে িাক্তার েসয়াজে যারা সফর কসর আবিকা এিং বিসশষ কসর পাবকস্তাসে 

উসেখসযাগে সমসয়র জেে প্রসিা েদাে করসিে।”  

হুযূর আকদাস যুক্তরাসের কেক আহমদী মুসবিম িাক্তাসরর েসিষ্টার েশংসা কসরে যারা পাবকস্তাসের রািওয়ায় োসহর হািথ 

ইেবিবিউসি েুিোমূিক দীঘথ সময় প্রসিা েদাসের জেে যাসেে। হুযূর আকদাস বিসশষ কসর একজে আহমদী মুসবিম িাক্তাসরর 

েয়াসসর উসেখ কসরে বযবে  োসহর হািথ ইেবিবিউসি পূণথকািীে িাক্তার বহসসসি বেে িেসরর জেে প্রসিা েদাসের উসেসশে 

যুক্তরাে প্রর্সক পাবকস্তাপ্রে িাোন্তবরে হসয়সেে। 

হুযূর আকদাস বিসশষ কসর যারা ওয়াকসফ েও স্কীসম শাবমি এমে িাক্তারসদর োবগদ প্রদে প্রযে োরা এবগসয় আসসে এিং িমথ 

ও মােিোর প্রসিায় োসদর জীিে উৎসগথ করার েবেজ্ঞাসক পূরণ কসরে।  



 

 

হযরে বমযথা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে:  

“োসদর (ওয়াকসফ েও স্কীসমর সদসেিৃসের) প্রমবিকাি েবশক্ষণ সমাি হওয়ার সাসর্ সাসর্ই োসদর ওয়াকফ (জীিে উৎসগথ) 

পূরণ করার দৃঢ় েবেজ্ঞার সাসর্ বেসজসদরসক আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বেকি প্রপশ করা উবিে আর োসদর আবিকা ও 

পাবকস্তাসে আমাসদর হাসপাোিগুসিাসে প্রসিা েদাসের জেে েস্তুে র্াকা উবিে। অেের্ায় োসদর ওয়াকসফ েও স্কীসম শাবমি 

র্াকার মাসে প্রকাে িাভ প্রেই।” 

হুযূর আকদাস মসীহ মাওঊদ (আ.) এর ভাষায় মােিোর প্রসিার গুরুসত্বর উপর আসিাকপাে কসরে। 

মসীহ মাওঊদ (আ.)-সক উদৃ্ধে কসর হযরে বমযথা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে: 

“অসেের জেে সহােুভূবে এিং মােিোর েবে ভাসিািাসা ঈমাসের একবি অংশ। ‘উন্নে নেবেক মূিেসিাি’-এর সংজ্ঞাই এই প্রয, 

প্রকাে েকার েবেদাে িা পুরস্কাসরর েেোশা ো়োই সমগ্র মােিজাবের েবে আন্তবরক দয়া ও সহােুভূবে েকাশ করা প্রহাক। 

এবিই েকৃে মােিো িসি পবরবিে। ... আোহো’’িা কখসো প্রসই সকি িেবক্তসক পবরেোগ কসরে ো যারা বেসজসদর হৃদসয় 

মােিোর জেে আন্তবরক ভাসিািাসা রাসখে।” 

উদৃ্ধবেবির আসরা বিশদ িোখো বদসে বগসয় হযরে বমযথা মসরূর আহমদ (আই.) িসিে: 

“মসীহ মাওঊদ (আ.) এর এ মহামূিেিাে শব্দগুসিা আপোসদর জেে আসিাকিবেথকা হওয়া উবিে এিং সিথদা আপোসদর হৃদসয় 

গাাঁর্া র্াকা উবিে। এর দ্বারা এ প্রিািবি শবক্তশািী হওয়া উবিে প্রয প্রকিিমাি আোহ ো’িার ফযি ও অেুগ্রসহ আপোরা প্রসই 

জ্ঞাে ও দক্ষো অজথে করসে সক্ষম হসয়সেে যার কারসণ আপোরা এমেভাসি মােিোর সহায়ো ও প্রসিা করসে সক্ষম প্রযভাসি 

অেেসদর পসক্ষ সম্ভি েয়, আর োই আপোসদর জেে এই প্রযাগেোসমূহ মােিজাবের দুদথশা িাঘসির জেে বেসয়াবজে করা 

অেোিশেক।”  

হুযূর আকদাস িসিে প্রয প্রকিিমাি ‘দুবেয়ার সম্পদ অজথে করার জেে’ োসদর জ্ঞােসক িেিহার করার পবরিসেথ আহমদী মুসবিম 

িাক্তারসদর উবিে আহমদীয়া মুসবিম জামাসের মােি প্রসিা মূিক েকপ সমূসহর জেে উসেখসযাগে সময় কুরিােী করা উবিে। 



 

 

ভাষসণর সমাবিসে হযরে বমযথা মসরূর আহমদ (আই.) প্রদায়া কসরে প্রয: 

“আোহ ো'আিা ঐ সকিসক পুরসৃ্কে করুে যারা বেিঃস্বার্থভাসি অসেের প্রসিার গুরুত্ব উপিবি কসরে এিং যারা মােিোর প্রিাো 

িাঘি করা এিং আোহ ো’িার সন্তুবষ্ট অজথসের পবিি িাসোর সাসর্ বেসজসদরসক এমে প্রসিার জেে প্রপশ কসরে।” 

 


