
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১৯ বিসসম্বর ২০২১ 

 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাসের সসে ভারু্ুয়াি সাক্ষাসের প্রসৌভাগ্য িাভ 
করসিা কাোিায় িসিাসকারী আরি আহমদী মুসবিম োরীগ্ণ 

 

“আপোসদর ঈমাসের দৃঢ়োর প্রক্ষসে প্রেে কখসো দুিিুোর সৃবি ো হয়।” 
– হেরে বমেুা মসর র আহমদ (আই.) 

১২ বিসসম্বর ২০২১, কাোিার আরি আহমদী মুসিমাে োরীসদর সাসে, োসদর মসধয অসেসকই প্রস-প্রদশবিসে 
অবভিাসে কসরসেে, এক ভারু্ুয়াি অেিাইে সভা কসরে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাে ও পঞ্চম 
খিীফােুি মসীহ্  হেরে বমেুা মসর র আহমদ (আই.)। 

হুেূর আকদাস (েুক্তরাসজযর) বিিসফাসিুর ইসিামািাসদ এমবিএ সু্টবিও প্রেসক এ সভার সভাপবেত্ব কসরে, আর 
অংশগ্রহণকারীগ্ণ প্রিারসটার পীস বভসিসজর আইওয়াসে োসহর হি প্রেসক প্রোগ্দাে কসরে। 

পবিে কুরআে প্রেসক বেিাওয়াে বদসয় শুরু হওয়া একবি আেুষ্ঠাবেক পসিুর পর অংশগ্রহণকারীগ্ণ হুেূর আকদাসসক 
োসদর ধমুবিশ্বাস ও সমসামবয়ক বিষয়ািিী সম্পসকু প্রিশ বকেু েশ্ন করার সুসোগ্ িাভ কসরে।  

অংশগ্রহণকারীসদর একজে হুেূর আকদাসসর কাসে জােসে র্াে, েবদ প্রকাে েবেিাদ িা সমাসিশ সমাসজর জেয 
কিযাণকর মসে মসে হয় েসি আহমদী মুসিমােগ্সণর োসে অংশ প্রেওয়ার অেুমবে আসে বকো। 

হেরে বমেুা মসর র আহমদ (আই.) উত্তসর িসিে: 

“েবদ বেশ্চয়ো োসক প্রে এবি একবি শাবিপূণু েবেিাদ হসি এিং এবি পবরণাসম িুিপাি এিং বিশৃঙ্খিায় পেিুবসে 
হসি ো, েসি আপোরা অংশগ্রহণ করসে পাসরে। বিেীয় খিীফােুি মসীসহর েুসগ্ কাশ্মীবর মুসিমােসদর সপসক্ষ 
একবি েবেিাদ কমসূুবর্ অেুবষ্ঠে হয় এিং বেবে োসে অংশগ্রহসণর অেুমবে প্রদে এিং আহমদী মুসিমােগ্ণ প্রসখাসে 
অংশগ্রহণ কসরবেসিে। সুেরাং, েবদ এবি একবি শাবিপূণ ুেবেিাদ হসয় োসক এিং প্রকাসো বিশৃঙ্খিার সৃবি ো হয় 
এিং প্রদসশর সম্পসদর প্রকাে ক্ষবে ো করা হয় এিং এবি আইসের গ্বির মসধয প্রেসকই করা হয় োহসি এর অেুমবে 
রসয়সে।” 



 

 

আসরকজে েশ্নকারী জােসে র্াে হুেূর আকদাসসক প্রখাদা ো’িা প্রকাবভি-১৯ বিবশ্বক মহামারী সম্পসকু পূসিুই 
অিবহে কসরবেসিে বকো। 

হেরে বমেুা মসর র আহমদ (আই.) িসিে: 

“প্রেভাসি এই প্রকাবভি-১৯ বিশ্বজেীে মহামারী প্রিস়ে র্সিসে এিং েেুে েেুে ভযাবরসয়ট (ধরে) ে়োসে োসে মসে 
হয় প্রে, আল্লাহ্ ো’িা বিশ্বিাসীসক ঝাাঁকুবে বদসেে প্রেে োরা বেসজর সবম্বে বফসর পায় এিং মােুষ প্রেে এসক 
অপসরর অবধকার রক্ষা করার এিং প্রখাদা ো’িাসক শোক্ত কসর োসদর জীিসের উসেশয পূরণ করার প্রর্িা করসে 
পাসর। েসি আবম, ইিহাম িা স্বসের মাধযসম, প্রকাবভি-১৯ এর বিশ্বজেীে মহামারী সম্পসকু প্রকােভাসিই পূি ুপ্রেসক 
অিবহে বেিাম ো। হযাাঁ, েসি আমরা পূিু প্রেসকই অিবহে প্রে, মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর দাবির পর প্রেসকই জসি-
স্থসি দুসোুগ্ িহুিভাসি িৃবি প্রপসয়সে। হায়, বিশ্বিাসী েবদ এবি অেুধািে করসে পারসো!”    

 



 

 
হেরে বমেুা মসর র আহমদ (আই.) আসরা িসিে: 

“অবে সম্প্রবে েুক্তরাসের েয়বি অে-রাসজয েিি ঝ়ে-েুফাে সংঘবিে হসয়সে আর েিুও মােুষ অেুধািে করসে ো 
প্রে, প্রখাদার বদসক োসদর েেযািেেু করা আিশযক। … মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর আবিভাুসির পর প্রেসকই এই সকি 
োকৃবেক দুসোুগ্ িহুি সংখযায় িৃবি প্রপসয়সে। এবি িক্ষণীয় প্রে, গ্ে ১০০ িেসর এসি দুসোুসগ্র সংখযা কসয়ক গুণ 
প্রিস়ে প্রগ্সে এিং এবি এবদসক ইশারা করসে প্রে, আল্লাহ্  ো’িার আকাঙ্ক্ষা এই প্রে, মােুষ প্রেে প্রখাদার বদসক 
েেযািেেু কসর।” 

হুেূর আকদাস আসরা স্পি কসরে প্রে, এই বিশ্বজেীে মহামারী মসীহ্  মওউদ (আ.)-এর সমসয়/েুসগ্ েদবশুে প্রেসগ্র 
বেদশুসের অেুর প েয়, আর আহমদী মুসিমােসদর উবর্ে ভযাকবসে গ্রহণ করা এিং এই বিশ্বজেীে মহামারীর বিষসয় 
েোেে সেকুোমূিক িযিস্থা গ্রহণ করা। 

 


