
 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৭ অক্টোির ২০২২ 

ডোলোস শহক্র িোয়তুল ইক্রোম মসবিদ উক্বোধন করক্লন  
আহমদীয়ো মুসবলম িোমো’প্রতর বিশ্ব-েধোন 

  

 “আমরো আল্লোহ র সন্তুবি তখন লোভ করক্ত পোবর যখন আমরো পবরপূর্ণ আন্তবরকতো ও বিশ্বস্ততোর সোক্ে 
পোবেণিতোর ওপর আমোক্দর ধমণবিশ্বোসক্ক েোধোনয বদই।” – হযরত বমযণো মসরূর আহমদ (আই.) 

আহমদীয়ো মুসবলম িোমো’ত আনক্ের সোক্ে প্র োষর্ো করক্ে প্রয, আি সোিোবহক িুমুআর খুতিোর মধয বদক্য় যুক্তরোক্ের 
প্রেক্সোস রোক্িযর ডোলোক্স িোয়তুল ইকরোম (সম্মোক্নর গৃহ) মসবিক্দর উক্বোধন কক্রন আহমদীয়ো মুসবলম িোমো’প্রতর 
বিশ্ব-েধোন ও পঞ্চম খলীফোতুল মসীহ হযরত বমযণো মসরূর আহমদ (আই.)। 

 



 

 
িুমুআর খুতিোয় হুযূর আকদোস মসবিক্দর সোক্ে সংবিি দোবয়ত্বোিলী সম্পক্কণ আক্লোচনো কক্রন। খুতিোর শুরুক্ত হযরত 
বমযণো মসরূর আহমদ (আই.) িক্লন: 

“আি আল্লোহ তো’লো আপনোক্দরক্ক আপনোক্দর মসবিদ উক্বোধক্নর প্রসৌভোগয দোন করক্েন। যবদও মসবিদবের বনমণোর্ 
বকেু সময় পূক্িণই সম্পন্ন হক্য়ক্ে, তক্ি এর আনুষ্ঠোবনক উক্বোধন আি অনুবষ্ঠত হক্ে। এখোক্ন েোেবমকভোক্ি মসবিদ 
বহক্সক্ি িযিহোক্রর িনয একবে হল র বনবমণত হক্য়বেল, বকন্তু এখন আপনোরো এক্ক একবে মসবিক্দর উক্েক্শয বনবমণত 
মসবিক্দ রূপোন্তর কক্রক্েন। এখন আপনোক্দর কোক্ে একবে সুরময মসবিদ রক্য়ক্ে এিং ধোরর্ ক্ষমতোর বদক প্রেক্ক, 
অক্নক িোয়গো এখোক্ন রক্য়ক্ে।”  

যোরো মসবিদ বনমণোক্র্র কোক্ি সহক্যোবগতো কক্রক্েন তোক্দর িনয প্রদোয়ো কক্র, হযরত বমযণো মসরূর আহমদ (আই.) িক্লন: 

“যোরো এই মসবিক্দর বনমণোর্ কোক্ি অংশগ্রহর্ কক্রক্েন তোক্দরক্ক আল্লোহ  এর অবধকোর আদোক্য়র প্রতৌবফক দোন করুন। 
এমন প্রযন হয় প্রয, আপনোরো প্রকিলমোত্র আল্লোহ র সন্তুবির উক্েক্শয মসবিদ বনমণোর্ কক্রক্েন। আপনোরো মহোনিী হযরত 
মুহোম্মদ (সো.)-এর প্রসই িোক্কয িবর্ণত কলযোর্রোবি লোভ করুন প্রযখোক্ন বতবন িক্লবেক্লন, ‘প্রয িযবক্ত আল্লোহ র সন্তুবি অিণক্নর 
উক্েক্শয প্রকোন মসবিদ বনমণোর্ কক্রন, আল্লোহ  তোর িনয িোন্নোক্ত এর অনুরূপ গৃহ বনমণোর্ করক্িন।’ ”  

 



 

যোরো মসবিদ বনমণোর্ কক্রন তোক্দর ওপর প্রয দোবয়ত্ব এক্স পক়্ে তো সম্পক্কণ উপবিত সকলক্ক স্মরর্ কবরক্য় বদক্য়, হযরত 
বমযণো মসরূর আহমদ (আই.) িক্লন: 

“আল্লোহ র সন্তুবির উক্েক্শয বনবমণত মসবিক্দর সোক্ে সম্পকণযুক্ত উক্েশয মসবিক্দর কোঠোক্মো বনমণোক্র্র সোক্ে প্রশষ হক্য় যোয় 
নো। িরং কোক্রো পক্ক্ষ আল্লোহ র সন্তুবি প্রকিল তখনই লোভ করো সম্ভি যখন আমরো তোাঁর আক্দশোিলী অনুসরর্ কক্র চবল, 
তোাঁর ইিোদক্তর হক আদোয় কবর, আর তোাঁর সৃবির হক আদোয় কবর। আমরো আল্লোহ র সন্তুবি তখন লোভ করক্ত পোবর যখন 
আমরো পবরপূর্ণ আন্তবরকতো ও বিশ্বস্ততোর সোক্ে পোবেণিতোর ওপর আমোক্দর ধমণবিশ্বোসক্ক েোধোনয বদই, আর যখন আমরো 
আমোক্দর িয়আক্তর অঙ্গীকোর [আহমদীয়ো মুসবলম িোমো’প্রত দীক্ষো গ্রহক্র্র সমক্য় কৃত অঙ্গীকোর] পূরর্ কবর।”  

 

ডোলোস, প্রেক্সোক্স আগমন 

হুযূর আকদোস ডোলোস প্রফোেণ ওয়োেণ আন্তিণোবতক বিমোনিেক্র রবিিোর, ২ অক্টোির ২০২২ অপরোক্ের প্রশষভোক্গ অিতরর্ 
কক্রন। হুযূর আকদোস সরোসবর ডোলোক্সর িোয়তুল ইকরোম মসবিক্দ গমন কক্রন।  

 

 
 

 



 

নতুন মসবিক্দ উপবিত হক্তই, তোক্দর েোর্বেয় ইমোমক্ক বনক্িক্দর মোক্ে প্রপক্য় উচ্ছ্ববসত শত শত আহমদী মুসলমোন 
নোরী-পুরুষ ও বশশু হুযূর আকদোসক্ক স্বোগত িোনোন।  

 

 

ফলক উক্মোচন এিং িৃক্ষ প্ররোপর্ 

প্রসোমিোর, ৩রো অক্টোির, হুযূর আকদোস মসবিক্দর উক্বোধন উপলক্ক্ষ একবে স্মোরক ফলক উক্মোচন কক্রন।  

 

 



 

 
ভোক্লোিোসো ও উৎসোক্হর বনদশণনস্বরূপ হুযূর আকদোস িোনীয় আহমদী মুসলমোনক্দর আক্য়োবিত একবে িোরবিবকউ 
আক্য়োিক্নও প্রযোগদোন কক্রন।  

 



 

 

 

 
 



 

 

  
মঙ্গলিোর, ৪ঠো অক্টোির, হুযূর আকদোস মসবিদ কমক্েক্স  ুক্র প্রদক্খন এিং মসবিক্দর িোইক্র একবে িৃক্ষ প্ররোপর্ কক্রন। 

 

ওয়োক্কফোক্ত নও (ক্মক্য়ক্দর) ক্লোস 

িুধিোর, ৫ই অক্টোির ২০২২, হুযূর আকদোস ১২ িের িো তোর ওপক্রর িয়সী ওয়োকক্ফ নও নোরী সদসযোক্দর সোক্ে একবে 
সভোয় বমবলত হন প্রযখোক্ন উপবিত ওয়োক্কফোক্ত নও প্রমক্য়রো সমসোমবয়ক বিবভন্ন বিষক্য় েশ্ন করোর সুক্যোগ লোভ কক্রন। 

 
অংশগ্রহর্কোরীক্দর একিন হুযূর আকদোসক্ক েশ্ন কক্রন, সুবফিোদ এিং এর বিবভন্ন অনুশীলক্নর প্রকোন কলযোর্ রক্য়ক্ে 
বকনো।  



 

উত্তক্র, হযরত বমযণো মসরূর আহমদ (আই.) িক্লন: 

“মহোনিী (সো.)-এর সমক্য় প্রকোন সুবফিোদ বেল নো। চোরিন প্রখোলোফোক্য় রোক্শদীক্নর (সবঠক পেেোি খলীফো) সময়ও 
প্রকোন সুবফ বেল নো। এর [সুবফিোদ] সূচনো কক্য়ক শতোব্দী পক্র। আর যখন এর সূচনো হক্য়বেল, তো এিনযই হক্য়বেল 
প্রয, প্রসই সমক্য়, বখলোফত আর আধযোবিক বখলোফত বেল নো; িরং তো পোবেণি বখলোফক্ত পবরর্ত হক্য়বেল। আর প্রসই 
সমক্য়র খলীফোগর্ পোবেণি অিণক্নর প্রপেক্ন েুক্েবেক্লন, আর তখনকোর খলীফোগর্ িোমো’প্রতর মোধযক্ম বনিণোবচত বেক্লন নো; 
িরং, উত্তরোবধকোরসূক্ত্র বখলোফত লোভ কক্রবেক্লন। সুতরোং, এ কোরক্র্ই, প্রসই সমক্য়, একদল প্রলোক দণ্ডোয়মোন হন, যোরো 
িক্লন, ‘আমরোই আধযোবিকতো-েোি মোনুষ আর আমরো মোনুষক্দর িোনোবে, প্রতোমোক্দর ধক্মণর েকৃত প্রেরর্ো কী আর 
প্রতোমোক্দর েোেণনোর প্রেরর্ো কী আর কীভোক্ি প্রতোমোক্দর ইিোদত করো উবচত, কীভোক্ি আল্লোহ র সোমক্ন নত হওয়ো উবচত, 
কীভোক্ি পবিত্র কুরআক্ন িবর্ণত আক্দশোিলীর অনুশীলন করো উবচত।’ তোরো পবিত্র কুরআক্নর বশক্ষোর িযোখযো েদোন করক্ত 
শুরু কক্রন। আর এভোক্িই এসি বকেুর সূচনো হয়।” 

হযরত বমযণো মসরূর আহমদ (আই.) আরও িক্লন: 

“বকন্তু এখন, মহোনিী (সো.)-এর ভবিষযবোর্ী অনুযোয়ী ইসলোম ধক্মণর পুনরুজ্জীিক্নর িনয েবতশ্রুত মসীহ  (আ.)-এর 
আবিভণোক্ির পর প্রকোন সুবফর অনুসরক্র্র প্রকোন েক্য়োিন প্রনই। আমোর স্মরর্ আক্ে, একিোর আবম আমোর খুতিোয় পবিত্র 
কুরআক্নর প্রসই আয়োক্তর িযোখযো কক্রবেলোম প্রযখোক্ন িলো হক্য়ক্ে, ‘আল্লোহ  আকোশ ও পৃবেিীর প্রিযোবত’। একিন আরি 
িযবক্ত বযবন বকেুবদন পূক্িণ আহমদীয়ো মুসবলম িোমো’প্রত দীক্ষো গ্রহর্ কক্রবেক্লন, বতবন িক্লন, ‘আবম সুবফিোক্দর অনুসোরী 
বেলোম। আর এখন আপনোর খুতিো প্রশোনোর পর, আবম িলক্ত পোবর প্রয, েবতশ্রুত মসীহ  (আ.)-এর প্রচক্য় ি়ে আর প্রকোন 
সুবফ প্রনই। প্রযভোক্ি বতবন পবিত্র কুরআক্নর বশক্ষোর িযোখযো উপিোপন কক্রক্েন, এখন আর প্রকোক্নো সুবফর েক্য়োিন প্রনই। 
আর এখন বখলোফতও সবঠক পেেোি। সুতরোং, যতবদন এবে এমন েোকক্ি ততবদন প্রকোন সুবফিোক্দর প্রকোন েক্য়োিন 
প্রনই।’ সুতরোং, এবে অতীক্তর একবে েক্য়োিন বেল, িতণমোক্নর নয়।” 

 

ওয়োকক্ফ নও (ক্েক্লক্দর) ক্লোস  

এই সভোর পর, ১২ িের িো তদূর্ধ্ণ িয়সী ওয়োকক্ফ নও প্রেক্লরোও হুযূর আকদোক্সর সোক্ে এক আসক্র িসোর সম্মোন 
লোভ কক্রন।  

 
ওয়োকক্ফ নওক্দর একিন হুযূর আকদোসক্ক েশ্ন কক্রন, মোনুষ যখন নিীনক্দরক্ক তোক্দর ধমণ-বিশ্বোক্সর কোরক্র্ বিদ্রুপ 
কক্র তখন তোক্দর কীভোক্ি বনক্িক্দর পবরচয় িিোয় রোখো উবচত।  



 

উত্তক্র হযরত বমযণো মসরূর আহমদ (আই.) নিীনক্দরক্ক উৎসোবহত কক্রন এিং িক্লন: 

“আিবিশ্বোস এিং আিেতযয় গক়্ে তুক্লো। যখন তুবম িোক্নো প্রয, তুবম সবঠক পক্ে আক্েো, তখন অনয মোনুক্ষর বিদ্রূক্পর 
প্রকোন পক্রোয়ো কক্রো নো। … যোরো প্রতোমোক্ক বিদ্রুপ কক্র তোক্দরক্ক প্রতোমোর িলো উবচত প্রয, তুবম সবঠক পক্ে আক্েো, আর 
তোক্দরও িরং উবচত বনক্িক্দরক্ক রক্ষো করোর িনয প্রিোর েক্চিো চোলোক্নো। সুতরোং, যখন আমরো সবঠক পক্ে আবে আর 
আমোক্দর দোবি এই প্রয, আমরো পুক্রো পৃবেিীক্ক শোবন্ত ও ভোক্লোিোসো বদক্য় আধযোবিকভোক্ি িয় করি, তখন আমোক্দর 
উববগ্ন হওয়োর কী আক্ে? প্রলোক্ক কী িলল তো বনক্য় প্রকন তুবম পক্রোয়ো করক্ি?” 

আক্রকিন অংশগ্রহর্কোরী হুযূর আকদোসক্ক েশ্ন কক্রন, যুগ-খলীফোর িনয তোর কীভোক্ি প্রদোয়ো করো উবচত।  

হযরত বমযণো মসরূর আহমদ (আই.) িক্লন: 

“প্রতোমোর প্রদোয়ো করো উবচত প্রয, আল্লোহ  তো’লো প্রযন যুগ-খলীফোক্ক তোর দোবয়ত্বসমূহ পোলক্ন সোহোযয কক্রন, প্রযন তোাঁর কোাঁক্ধ 
অবপণত দোবয়ক্ত্বর গুরুভোর যেোযেভোক্ি আদোয় হয়। প্রদোয়ো কক্রো প্রযন আল্লোহ  তো’লো তোাঁক্ক শবক্ত এিং স্বোিয দোন কক্রন, 
প্রযন বতবন ইসলোম এিং আহমদীয়ো মুসবলম িোমো’প্রতর উক্েশয অিণক্ন যেোযেভোক্ি কোি করক্ত পোক্রন, আর যুগ-
খলীফোর মক্ন প্রয পবরকল্পনোই েোকুক নো প্রকন, তো প্রযন আল্লোহ র সহোয়তোয় সম্ভোিয দ্রুততম সমক্য় এিং সক্িণোত্তমভোক্ি 
সম্পন্ন হয়, এিং আল্লোহ  তো’লো প্রযন তোাঁক্ক সোহোযযকোরী, অেণোৎ, ‘সুলতোক্ন নোসীর’ বোরো সোহোযয কক্রন, প্রযন যুগ-খলীফোক্ক 
সোহোযযকোরীর একবে দলও তোাঁক্ক তোাঁর কোক্ি সোহোযয করক্ত েোক্কন। [আল্লোহ র কোক্ে] আরও এই [ক্দোয়ো] কক্রো প্রয, 
বতবন প্রযন আমোক্দরক্ক যুগ-খলীফোর সোহোযযকোরীক্ত পবরর্ত কক্রন, প্রযন ওয়োকক্ফ নও বহক্সক্ি আমরো আমোক্দর দোবয়ত্ব 
পোলন কক্র যুগ-খলীফোক্ক তোাঁর ওপর অবপণত দোবয়ত্ব পোলক্ন, তোাঁর েতযোশো পূরক্র্ এিং তোাঁর পবরকল্পনো িোস্তিোয়ক্ন 
সহোয়তো করক্ত পোবর।”  

 

আহমদী মুসলমোনক্দর সোক্ে সোক্ষোৎ 

যোক্য়োন এিং ডোলোক্স সিোহ িুক়্ে হুযূর আকদোস শত শত আহমদী মুসলমোনক্দর সোক্ে পোবরিোবরক সোক্ষোৎ (ফযোবমবল 
মুলোকোত) কক্রন, যোক্দর মক্ধয অক্নক্কর িনযই এবে বেল হুযূর আকদোক্সর সোক্ে সোক্ষোক্তর েেম সুক্যোগ। 

 
সমোি 
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