জলসা সালানা ইউেক ২০১৭
ব ি গত ডােয়রী – ২য় পব
আিবদ খান (বাংলা অনুবাদ)

মসীহ মাউদ (আঃ) এর ওভারেকাট
৩০ জুলাই ২০১৭ তািরখ ইউেক জলসা সালানার শষ িদন। সকাল থেকই আ জািতক বয়ােতর জন সবাই
অধীর আ েহ অেপ া করিছল। ১২.৩০ িমিনেট আিম
দািড়েয় অেপ া কির।

জুেরর বাসায় যাই ও অন ান সদস েদর সােথ বাইের

ক ১ টার সময় মসীহ মাউদ (আঃ) এর ওভারেকাট পিরধান কের

হন। ১৯৯৩ সাল থেক এ ই ঐিতহ হেয় এেসেছ য আ জািতক বয়ােতর সময়

জুর বর

জুর মসীহ মাউদ (আঃ)

এর ওভারেকাট পিরধান করেবন। অেনক বছর ধেরই হযরত খলীফাতু ল মসীহ রােব (রহঃ) ও হযরত
খলীফাতু ল মসীহ আল খােমস (আইঃ) ইমাম মাহদী(আঃ) এর এক
গত কেয়ক বছর যাবৎ

জুর খেয়রী রং এর এক

সবুজ কাট পের আসিছেলন। িক

কাট পরেছন।

কেয়ক জন মানুষ আমােক এর কারণ িজে স কেরেছ। এ িবষেয় আিম এক সময়
কেরিছলাম।

জুর বেলিছেলন “সমেয়র সােথ সােথ

ময়লা হেয় িগেয়িছল। তাই আিম ভাবলাম
“যিদও আ জািতক বয়ােত
িবষয় নয়। যিদ কাট

িত ত মসীহ(আঃ) এর সবুজ কাট

িত ত মসীহ(আঃ) এর অন

িত ত মসীহ(আঃ) এর কাট পরা এক

ন

মেধ

য আেবগ সৃি

কাট পরাই উ ম হেব। ”

ঐিতহ িক

এ

আবশ কীয় কান

অিব রণীয় মু ত

আ জািতক বয়াত আেরা হাজােরা মানুেষর মেতা আমার জন ও এক
এবং বয়ােতর শতসমূহ

অেনক পুরেনা ও

হেয় যায় তাহেল কাট ছাড়াই আ জািতক বয়াত হেব। ”

এক

বয়ােতর সময় আমার ও

জুেরর কােছ

অসাধারণ অিভ তা। এই বছর

জুেরর মােঝ দুইজন মানুষ িছল। বয়ােতর সময়

জুরেক এত কােছ থেক দখা

জুেরর মুখ থেক শানা আমার সারা জীবন মেন থাকেব। বয়ােতর ফেল মেনর
হয় স

কবল িখলাফেত আহমদীয়াই সৃি

কােছ কৃত তা জািনেয় িসজদা দয়।

করেত পাের। বয়ােতর পর সবাই আ াহর

িত বছর এই িসজদার সময় গত বছেরর সকল ভু ল

আমার

চােখর সামেন ভেস উেঠ। তাই আিম এসময় আমার সকল পােপর জন ইসেতগফার পিড়, আমার দুবলতার
জন আ াহর কােছ
কেয়ক মু ত আিম
কির।

মা চাই। আিম দায়া কির আ াহপাক যন আমার সকল দুবলতা ঢেক রােখন। শষ
জুর যােদর জন

দায়া করেত বেলেছন তােদর জন এবং আমার পিরবােরর জন

দায়া

একজন সাংবািদেকর অিভ তা
একজন মিহলা সাংবািদক িরনা ওলফসন আেগর িদন বেলিছেলন য জলসােত সংগীেতর অভাব রেয়েছ। িতিন
মেন কেরন আেবগেক উে িলত করেত ও আধ াি ক অনু ােন সংগীেতর

েয়াজন রেয়েছ। িক

আ জািতক

বয়াত দেখ তার দৃি ভ ী পিরবতন হেয় িগেয়েছ। িতিন বেলন “আিম জািন না আমার িক হেয়িছল। আিম
কখেনা এতটা আেবগ বণ হইিন। আিম বয়ােতর শত েলা পুনরাবৃি
আেবগেক উে িলত করেত সংগীেতর
পরবত েত িতিন জু ইশ
“আমার

েয়াজন নই। ”

িনেকল পি কায় আমােদর জলসার খবর পাবিলশ কেরন। সখােন িতিন িলেখন

িত য আিতেথয়তা

হেয় পেড়। িক

করেত থািক। আিম এখন জািন য

দশন করা হেয়েছ স

অতু লনীয়। ভারী বষেণর ফেল পুেরা

হান কদমা

িমিনেটর মেধ ই আমার পােয়র সাইেজর বুট এেস পেড়। আমার কান িকছু

েয়াজন হেল

আিম চাইবার আেগই তা আমার কােছ চেল আসত। ”
জলসার িরিভও অফ িরিলিজওন

দশনীেত টু িরন

মিহলােদর সােথ বেসিছলাম যখন টু িরন

াউড স ে

াউড িবেশষ

িতিন বেলন “আিম

ব াির তার ব ব িদি েলন। এ

অিভ তা যখােন িহজাব পিরিহত মিহলা একজন ই দী মানুেষর ব ব
আ জািতক বয়াত স ে

ায় ২০০ মুসলমান

িতিন বেলন “আিম জলসার শষ িদন এক

এক

অিব াস

নেছন।”
অসাধারণ দৃশ

ত

কেরিছ।

হাজার হাজার মানুষ তােদর খলীফার জন অেপ া করিছেলন। খলীফা এেস বসেলন এবং সামেন হাত
রাখেলন। তার আেশপােশর মানুষ তার হােতর িনেচ হাত রাখেলন এবং যারা তার িপছেন িছল তারা কােধ
হাত রাখেলন।

েত ক মানুষ তার সামেনর মানুেষর কােধ হাত িদেয়িছেলন। বয়ােতর পর সকেলই আ াহর

শাকর গাজােরর জন িসজদায় পেড় যান। কউ কউ কাঁদেত
িতফিলত হেত থােক। এ

কের। বয়

মানুেষর কা ার শ

িছল অসাধারন অিভ তা।”
একজন আরব ইউেরািপয়ান

আ জািতক বয়ােতর সময় কেয়কজন আহমদী
তােদরেক এমনভােব িনবাচন করা হয় যন
আিম এরকম একজন ব ি

জুেরর হােত সরাসির হাত রাখার সৗভাগ অজন কের।
েত েক িবে র এক এক

হানেক

িতিনিধ

কের। এবার

মাহা দ ই াহীম ইখলাফ সােহেবর সােথ কথা বিল। িতিন মূলত মেরাে ার

অিধবাসী এবং বতমােন পিরবার সহ ল েন বসবাস করেছন। িতিন ওয়াকেফ িজে গী িহেসেব ইউেক
জামােতর ন াশনাল তবলীগ সে টারী িহেসেব কমরত আেছন।
িতিন বয়াত স ে

বেলন “২৪ জুলাই ২০১৭ তািরেখ আিম জামােতর কাছ থেক এক

লখা িছল য আিম পৃিথবীর সৗভাগ বান কেয়কজন ব ি র মেধ একজন যারা
হাত রেখ বয়াত

হণ করেব। সংবাদ

পাই যখােন

জু েরর বরকতময় হােত

পেয় আিম আেবগ বণ হেয় পিড়। আিম ইসেতগফাের রত হই,

কারণ আিম জািন য আিম এর যাগ নই।
“িচ

িচ

”

পেয় আিম আমার গাড়ীেত চেল যাই। আমার চাখ িদেয় অনবরত পািন ঝরিছল। আিম আ াহর

কােছ দায়া কের আমার সকল দায়া পূরণ করার জন ধন বাদ জানাই। আমার এখন কবল এক

ই াই

অপূণ রেয়েছ তা হল আহমদীয়ােতর জন শাহাদাত বরণ করা। আিম যিদ িখলাফেতর জন মৃতু বরণ করেত
পাির তাহেল স

আমার জন বড়ই সৗভােগ র িবষয় হেব। যিদ িব

ফেল তাহেলও আমার কান আপি

নই। আিম আ াহর কােছ দায়া কির ‘ হ আ াহ; আিম আমার

স ানেদর জন িচি ত নই; কারণ আিম জািন তু িম তােদর
“ জুর আমােক বেলেছন য আিম ইউেরাপ ও আরেবর
অত

বাদীরা আমােক শত টু কেরা কের

িত ল

ী-

রাখেব।’ ”

িতিনিধ িহেসেব থাকব। আিম

জু েরর কথায়

অবাক হেয়িছ কারণ আিম িনেজেক সবসময় ইউেরািপয়ান বেলই মেন করতাম কারণ আিম এখােনই

বেড় উেঠিছ। আবার আিম িনেজেক আরব বেলও মেন কির কারণ সখােনই আমার জ । সুবানা াহ
আমােদর

জুর

কৃত উে শ জােনন।”

“আিম দখলাম হযরত খলীফাতু ল মসীহ(আইঃ) জলসা গােহ
আমর মেন হল হয়ত এভােবই মহানবী(সাঃ) হাটেতন।
পিরধান কের িছেলন। আিম সই ওভারেকাট

জুর

েবশ কের

েজর িদেক আসেত লাগেলন।

িত ত মসীহ (আঃ) এর ওভারেকাট

থমবােরর মেতা দখিছলাম; তাই আমার মেন হল আিম

কবল খলীফাতু ল মসীহ(আইঃ) এর হােত নয় বরং

িত ত মসীহ (আঃ) এবং মহানবী(সাঃ) এর হােতও

বয়াত করিছ। ”
“কেয়ক মু ত পর

জুর হাত বািড়েয়

িতিনিধেদর হােতর উপর রােখন। আমার মেন হল

বরকতময় হাত আমার নগন হােতর উপর িছল। আমার অনািমকার উপর
সময় আমার অনুভূিত
যন আমােক স

জুেরর

জুেরর অনািমকা িছল। স

কাশ করার ভাষা আমার নই। আিম আ াহর কােছ দায়া করেত থািক আ াহপাক

ূণভােব িখলাফেতর সবা করার সুেযাগ দন এবং আিম যন আ াহর ভালবাসায় ডুেব

যেত পাির। ”
“এ

এক

অেশষ বরকত, য র ফল আিম ও আমার পিরবার সারাজীবন পেত থাকব। আিম এক

নতু ন জগেত িছলাম। আিম জািন না আমার িক হেয়িছল। আিম সই অিভ তা বণনা করেত পারব না।
আিম পৃিথবীর সবেচেয় পিব

মানুেষর বরকতময় হাত

শ করার সুেযাগ পেয়িছ। যােক আ াহপাক খলীফা

িনবািচত কেরেছন। বয়ােতর পর আমরা নামােয চেল যাই। আমার মেন হল আিম আবার পৃিথবীেত িফের
আসলাম। এ

এক

অনন অিভ তা। ”

ই াহীম সােহব য অিভ তা লাভ কেরেছন জামােতর সকল সদস ই স
আমার দীঘিদেনর স

ক িক

লাভ করার

দেখ। তার সােথ

িতিন সবসময়ই তার বয়স লুিকেয় গেছন। আিম তােক বিল য তার

অিভ তা আিম ডােয়রীেত িলখব এবং তার বয়স কত স ও জানা দরকার। িতিন কবল বেলন “আমার
ি য় ভাই আিবদ, তামার কবল এই কথাই জানা যেথ

য আিম

দয় থেক একজন ত ণ খােদম। ”

জলসা সালানার শষ অিধেবশন
জলসা সালানার শষ অিধেবশেন িবেকল ৫.১৫ িমিনেট
ইসলােমর

কৃত িশ া এবং যারা দাবী কের ইসলাম এক

িকভােব কাজ করেত হেব স ব াপাের ব াখ া কেরন।
কের

জুর তার সমাপনী ব ব

মাণ কেরন য ইসলাম স

ূণ শাি র ধম।

দন। ব েব

স াসী ধম তােদর িব ে

জুর পিব

জুর

একজন আহমদীেক

কারআন ও হাদীস থেক উ ৃ িত উে খ

জুর বেলন “ইসলাম ধম, বণ, জািত িহেসেব ভদােভদ পছ

কের না। ইসলাম িব াস কের সকল মানুষই

সমান। মহানবী(সাঃ) বেলেছন য একজন নন-আরেবর উপর একজন আরেবর কান
কান বেণর মানুষ কান বেণর মানুেষর থেক

নয়।

“ইসলাম ধম বেল আ াহপাক সকল জািতর জন ই নবী
িব াস

হাপন কের। এই এক

াধীনতার এরকম দৃ া

নই সরকমই

”
রণ কেরেছন। মুসলমানগণ সকল নবীর উপরই

িবষয় িদেয় বাঝা যায় য ইসলাম ব তীত অন

কান ধমই ধম য়

হাপন করেত পাের না। যখােন অন ান ধেমর অনুসারী মহানবী(সাঃ) এর উপর

ঘৃণ ভাষা ব বহার কের সখােন মুসলমানগণ সকল ধেমর নবীগণেকই শাি র সালাম দয়। এ ই হল
ইসলাম।

”

জুর তার ব েব আ জািতক অ

ব বসার িন া জানান এবং বেলন য পি মা শি

সরবারহ কের সখােন যু েক উৎসাহ িদে । এসব অ
ফেল আেরা স াসী কমকা
জুর বেলন “শাি
য সকল

কৃত

অেনক সময় স াসীেদর হােত পেড় এবং তারা এর

কের এবং সাধারণ মানুষেক হত া কের।

হাপেনর জন পািথব সকল চ া

েচ া করা হেয় িগেয়েছ। িক

েচ াই ব থ হেয়েছ। বরং আমরা দখিছ য িবশৃ লা, ঘৃণা, যু -িব হ বৃি

হল যত ণ পয
হেব তত ণ পয

সমােজর সকল
শাি

মুসিলম দেশ অ

ের ইসলােমর

দুঃখজনক হেলও সত
পাে ।

কৃত িশ া অনুযায়ী ভালবাসা ও ন ায়িবচার

অজন করা স ব হেব না। শাি র একমা

কৃত সত
িত া না

উপায় হল সৃি কতােক চনা ও

মানবজািতর উপকার করা।”

জলসার সমাি
জুর দায়ার মাধ েম জলসার সমাি

ঘাষণা কেরন।

হাজার মানুষ অংশ হণ কেরিছল। এরপর িবিভ
Birds’ এবং এ
ঘাষণা িদে

জুর বেলন জলসােত ১০৭

দল নযম গায়। এ বছর এক

দশ থেক মাট ৩৭
নযম িছল নাম ‘White

গেয়িছেলন পি মা দেশর বয়াতকারী আহমদীগণ। পি মা পিরেবেশ বেড় উেঠ তারা এই
য তারা আহমদীয়ােতর বাগােন

েবশ কেরেছ এ

সত ই অভাবনীয়।

জুর তার বাস হােন যান; সখােন ইউেকর আমীর সােহব এবং জলসাগাহ অিফসার জলসার সফল সমাি র
জন

জুরেক মাবারকবাদ জানান। আ াহর রহমেত সফলভােব জলসা সমাি র জন

জুরেকও স

মেন

হি ল। এ বছর গত বছেরর তু লনায় অংশ হণকারীর সংখ া এক হাজার কম িছল। জলসার পর অেনেকই
তােদর বাসার উে েশ রওনা দয় এবং অেনেকই কাজ করার জন

থেক যায়।

িতিনিধেদর সােথ ছিব
জুর হাদীকাতু ল মাহদীেত তার অিফেস যাবার পর িবিভ
দেলর মেধ িছল Alislam, IAAAE এবং িবে র িবিভ

দেলর অনুেরােধ তােদর সােথ ছিব তু েলন। এসব
দশ থেক আগত খা ামুল আহমদীয়ার

িতিনিধ।

এক

ছিবর সময় একজন বয়

মেঝেত বেসেছ এ
বসেবন।

আহমদী

জুেরর সামেন মেঝেত বেস পেড়ন। একজন বয়

মানুষ

স ক না হেলও িতিন জার কেরন য িতিন তার ি য় খলীফার সামেন মেঝেতই

জুর এরপর ভালেবেস তার কােধ হাত রােখন।
টু িরন

জুর িবিভ

দশ থেক আগত

াউড িবেশষ

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ কেরন যােদর মেধ িছেলন নন আহমদী অিতিথ,

সাংবািদক এবং নতু ন বয়াতকারী আহমদী। সুইেডেনর

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ কের

িবেশষ েদর সােথ কথা বেলন যারা িরিভও অফ িরিলিজওন

দশনীেত টু িরন

জুর টু িরন

াউড স ে

াউড

ব ব

িদেয়িছেলন। িবেশষ েদর মেধ একজন িছেলন ব ারী সায়াটজ িযিন এই িনেয় তৃ তীয়বােরর মেতা আেমিরকা
থেক ইউেক জলসায় এেসেছন।
িমঃ সায়াটজ বেলন “জলসায় আিম আমার পিরবােরর চেয় বিশ ভালবাসা পাই। এখন আিম িনেজেক
আহমদী পিরবােরর একজন মেন কির। আমার মেন হয় আিম আহমদীয়ােতর একজন ই দী সদস । যখন
আিম
িকছু

থম জলসায় আিস তখন িকছু টা িচি ত িছলাম। িক

আিম

তই বুঝেত পাির য এখােন িচ ার

নই। আপনারা সত ই শাি ি য় মানুষ। আিম এখনই পেরর বছেরর জলসার জন আমার উপি হিত

িনি ত কেরিছ। ”
জুর হােসন ও িরিভও অফ িরিলিজওেনর
“আমীর িরিভও অফ িরিলিজওন

ধান স

াদক আমীর সাফীর সােহেবর িদেক ল

কের বেলন

দশনী িনেয় িচি ত িছল। কারণ এ িনেয় তৃ তীয় বােরর মেতা এই

হেলা। আিম খুব আনি ত য এবার কেয়কজন নতু ন িবেশষ

দশনী

এেসেছ যারা এ িবষেয় নতু ন আি েক ব ব

িদেক পারেব। ”

িমঃ সায়াটজ বেলন “আমােক
আমােদর ব ব

ীকার করেতই হেব য আহমদী মিহলাগণ অত

নেতই আেসিন বরং তারা আমােদরেক অত

ক ন

বুি মান। তারা কবল

কেরেছ। এ

দেখ আিম আ য

হেয়িছ। ”
জুর বেলন “ধম য় পড়ােশানায় আমােদর আহমদী মেয়েদর আ হ ছেলেদর চেয় বিশ। যমন আমােদর
এক

দল রেয়েছ যােদর কাজ হল িবিভ

ধম িনেয় পড়ােশানা কের পাথক িনধারন করা এবং সই দেলর

৯০% হল মিহলা।”
িমঃ সায়াটজ বেলন “আিম আপনার সােথ দখা করেত পের অত

কৃত । আিম আপনােক আমার বা েত

জলসা িডউ র ব াজ দখােত চাই কারণ আপিন গত জলসায় বেলিছেলন আিম যন এই ব াজ নই। ”
জুর বেলন “এ

খুবই ভাল হেয়েছ। এখন আপিন িনেজেক জলসা কায ম কিম র একজন সদস বেল

মেন করেত পােরন।

”

জুর এরপর আমীর সািফর িদেক তািকেয় কৗতু ক কের বেলন “পেরর বছর আপিন তার নীল ব াজ পরেত
পারেবন।”
সকেলই

জু েরর কথা

েন হেস ফেল।

একজন মিহলা িশ াথ বেলন “আিম ল
একজন খৃ ান িহেসেব আমার এ

কেরিছ য আহমদীগণ ঈসা(আঃ)

খুবই পছ

িত অেনক ভালবাসা রােখ।

হেয়েছ।”

জুর বেলন “হ া। আমরা িব াস কির ঈসা(আঃ) আ াহর সত নবী িছেলন। তাই আিম আমার ব েব
বেলিছলাম য আমরা আ াহর কান নবীর িব ে ই খারাপ কথা বলেত পাির না।”
িম ং এর শষ িদেক িমঃ সায়াটজ বেলন “আিম যখন ২০১৫ সােল
বেলিছলাম য আহমদীরা ভাল কাজ করেছ িক

আেমিরকােত কউ আহমদীয়ােতর নামই

বতমােন আিম আেমিরকােত আহমদীয়া মুসিলম জামােতর নাম
আহমদীয়ােতর শাি

ও সৗহােদ র বাণী অত

বৗ

সংগঠেনর সদস বৃ ।

ঝু িকেয়

জু েরর

িত স ান

নেত পাি ।

িসেড

েনিন। িক
াে

র যুেগ

েয়াজনীয়। ”

লস এে েলেসর বৗ
জুর আেমিরকা থেক আগত

থমবার জলসায় এেসিছলাম তখন

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ

ায় ২৪ জন অিতিথর সােথ সা াৎ কেরন যারা িছেলন ক ািলেফািনয়ার এক
জু েরর অিফেস আসার পর তারা এেক এেক
দশন কেরন।

জু েরর সামেন এেস মাথা সামান

জুরও তােদর সাদের আম ণ জানান। স

অত

সু র দৃশ

িছল।
বৗ

স াসী

জুরেক বেলন “আমরা লস এে েলস থেক এেসিছ িক

অিধবাসী। আমরা িব াস কির পর েরর

আমরা মূলত িভেয়তনােমর

িত সহানুভূিতই শাি পূণভােব একসােথ বসবাস করার মূলম ।

তাই আমরা আপনােদর সােধ একা তা ঘাষণা করেত পের আনি ত। কারণ আমরা দেখিছ য আহমদীগণ
সহানুভূিতশীল মানুষ। এই জলসায় আমরা য ভালবাসা ও আিতেথয়তা পেয়িছ তা সত ই অভাবনীয়।
আপনারা অেনক ব ু পূণ ও সুসংগ ত জামাত। আমরা আপনােদর কথা আেমিরকার জনগেণর কােছ
বলব।”
জুর বেলন “আমােদর সবসময় মানবীয় মূল েবাধেক

িদেত হেব। আমােদর মেন রাখেত হেব য

আমরা সবাই একই মানবজািতর অংশ। তাই আমােদর এক
এরপর তারা

জুরেক এক

উপহার

দান কের। উপহার

তরী বাে র মেধ িকছু তজবী। তারা

াগান হল ‘িহউম ািন

ফা ’। ”

িছল ১৫০০ বছর পুরেনা গােছর কাঠ িদেয়

জুরেক বেল য িভেয়তনােমর মানুষ এসব তজবীেক জাতীয় স

বেল মেন কের।
বৗ

স াসী আেরা বেলন “আমরা

ত

কেরিছ য আপিন অেনক দয়ালু, সরল এবং সৎ মানুষ। তাই

আমরা চাই আপিন আেমিরকায় এেস আমােদর পথ

দশন ক ন।

”

দ

জুর তােক ধন বাদ জািনেয় বেলন “ইসলামী িশ ার মূলিভি

হল পর েরর িব ােসর

িত স ান

দশন

করা। আমরা মেন কির গৗতু ম বু (আঃ) আ াহর সত নবী এবং সৎ মানুষ িছেলন।”
জুর বৗ েদর িবিভ

দেলর মেধ িবভাজেনর কারণ জানেত চান। বৗ

লামােক তােদর আধ াি ক নতা বেল মেন কের িক
সােথ সা াৎ কেরিছ। িক

স াসী বেলন “িকছু

বেল মেন হয়িন। ”

জুর হেস বেলন “ িভ ত দেখ তা দালাই লামােক অেনক ব ু ভাবাপ

পেড়িছ এবং বই

জুরেক বেলন “আিম

আমার উপর গভীর

দালাই

অন রা তা কের না। আিম বতমান দালাই লামার

তােক আপনার মেতা এতটা ব ু ভাবাপ

িতিনিধেদর আর একজন

বৗ

বেলই মেন হয়।”

িত ত মসীহ(আঃ) এর ‘ইসলামী নীিতদশন’ বই

ভাব ফেলেছ। আিম বই

িভেয়তনামীজ ভাষায় অনুবাদ করেত

চাই। ”
জুর বেলন “হেত পাের আমােদর জামােত এর মেধ ই বই

িভেয়তনামীজ ভাষায় অনুবাদ কেরেছ। যিদ

কের থােক তাহেল এক কিপ আপনােক িদেয় িদেত বলিছ।”
বৗ

স াসী বেলন “যিদ িভেয়তনােমর মানুষ আহমদীয়াত

হণ কের তাহেল আিম ক

পাব না। কারণ

এর ফেল আমােদর দেশরই উ িত হেব। ”
সা ােতর পর

জুর তােদর সােথ ছিব তু েলন। ছিব তালার পূব মু েত বৗ

বেলন “আপনােদর নতা একজন পিব

ও পরম িব

মানুষ। তার

িত ল

স াসী আমার িদেক তািকেয়
রাখেবন। ”

কানািডয়ান সংসদ সদেস র সােথ সা াৎ
জুর এরপর কানাডার একজন সংসদ সদেস র সােথ সা াৎ কেরন। িতিন সারা িবে
জন কাজ কের যাে ন। তাই িতিন

েতই

মানবািধকার র ার

জুরেক বেলন “আিম আলেজিরয়া সফর করেত যেত

চাি লাম যখােন গত দুই বছর যাবৎ আহমদীয়া জামােতর উপর অেনক অত াচার করা হে । িক
আমােক িভসা দয়া হয়িন এবং আমােক িজে স করা হেয়েছ য আিম িক আহমদীেদর সাহায করেত যাি
িকনা।”
িতিন বেলন য িতিন িবিভ
ইসলািমক নীিতর উপর

অথেনিতক ব ব হা স ে

পড়ােশানা করেছন। িতিন বাঝার চ া করেছন য

িতি ত অথৈনিতক ব ব হা িকভােব কাজ কের।

জুর তােক বেলন “আপিন হযরত মুসেলহ মাউদ (রাঃ) এর ‘ইসলােমর অথৈনিতক ব ব হা’ বই
পােরন। বতমান সমােজ সুদ পুেরা অথৈনিতক ব ব হােক এমনভােব
পুেরাপুিরভােব সিরেয় দয়াও স ব নয়। িক

াস কের রেখেছ য সুদেক অ

ইসলািমক নীতর উপর িভি

পাের যার ফেল অেনক সমস ার সমাধান হেব এবং লনেদন

ি য়াও িনরেপ

পড়েত
সমেয়

কের িকছু পদে প নয়া যেত
হেব। ”

া
সংসদ সদেস র সােথ সা ােতর পর

টেনর ময়েরর সােথ সা াৎ

জু র কানাডার

া

টেনর ময়র ও

হানীয় কাউি ল সদেস র সােথ

সা াৎ কেরন। তারা কানাডা থেক ইউেক জলসা দখেত এেসেছ। কারণ কানাডা জামাত
এলাকা

া

টেন িবশাল

য় কেরেছ যখােন তারা ভিবষ েত জলসার আেয়াজন করেব।

জুর তােদর বেলন “হাদীকাতু ল মাহদীেত জলসার পর গাছগােছর কায ম
স ােহর মেধ ই পুেরা

হান পির ার হেয় যােব। িক

হেয় িগেয়েছ এবং এক

আিম জািন না কানাডার আহমদীগণ এতটা দ

হেব

িকনা! ”

া

টেনর ময়েরর বেলন য জলসা অেনক সুসংগ ত িছল এবং িতিন মিহলােদর কায ম তারা িনেজরাই

পিরচালনা কেরেছ দেখ অত

আ য হেয়েছন।

না তােদর পুরষেদর ছায়ার মেধ আব

াধীন। আমরা চাই

কের রাখেত। বরং আমরা চাই তারা উ িত ক ক।”
এক

জুর এরপর জ ামাইকার এক

জুর তােক বেলন “আমােদর মিহলারা

দুঃেখর কারণ

িতিনিধ দেলর সােথ কথা বেলন। সখােন িছেলন রাসটাফািরয়ান দেলর

নতা ও একজন সাংবািদক। আমার মেন হেয়েছ দুইজন অিতিথর আচরণই হতাশাজনক িছল। িবিভ
এ

জুরেক অেনক ক ন

অিতিথ

জুেরর

করা হয় এবং এ ই

াভািবক। িক

িম ং

এই িম ং এ আমার মেন হল দুই জন

িত অস ানজনক আচরণ কেরেছন, তােদর গলার

র অেনক সময় ব া ক ও ঝগড়ােট

বেল মেন হেয়েছ।
তারা বারবার জলসােত পু ষ ও মিহলার পৃথক

হােনর ব াপাের

তােদর ব াখ া কের বাঝান য আহমদী পু ষ ও মিহলারা
অবশ ই আমরা এ
িক

জুর অত

ধয সহকাের

াধীনভােব তােদর কাজ পিরচালনা কের।

আশা কির না য সকল অিতিথই আমােদর ইসলামী িশ ার সকল িনয়ম মেন চলেব।

আমরা সবার কাছ থেকই সাধারন ভ

ঝগড়া

কের।

আচরণ আশা কির। িক

একসময় আমার মেন হল তারা

কের দেব।

জ ামাইকার জামাত কানাডার জামােতর অধীন হ এবং িম ং এ কানাডার আমীর সােহবও উপি হত িছেলন।
আিম আমীর সােহবেক ইশারা কের িম ং শষ করেত বিল। িক
পুেরা সময়

জুর শা ভােব সকল

িম ং আেরা কেয়ক িমিনট চলেত থােক।

ে র জবাব িদেত থােকন। এরপর

জুর উেঠ দািড়েয় বেলন কান

অিতিথ যিদ তার সােথ ছিব উঠােত চায় তাহেল উঠােত পাের। আিম
তার মেধ এই

থম

জুর বাঝােলন য সাংবািদেকর আচরণ তার পছ

সা াৎকােরর সময় িতিন সবসময় শা

জু েরর যসব সা াৎকার দেখিছ
হয়িন। িক

তারপরও

িছেলন।

আিম পেরর িদন কানাডার আমীর সােহেবর সােথ কথা বিল। আিম বিল য যসব সাংবািদক আমােদর
িবেরািধতা কের তােদরেক সা াৎকােরর জন আনেত কান সমস া নই। িক
ব াপার

জামােতর অ ত এই

িনি ত করা উিচৎ য তারা যন মৗিলক সৗজন তােবাধ র া কের।

বিলজ, আইসল া

ও বলিজয়ােমর

বিলজ থেক আগত একজন অিতিথ জলসা স ে
খলীফার ব ব । িতিন তার ব েব

িতিনিধেদর সােথ িম ং

বেলন “জলসার সবেচেয় ভাল িবষয় হল আপনােদর

কৃত শাি র বাণী

চার কেরেছন।

িত

ব েব ই িতিন সকেলর

িত

িনেজর ভাই- বােনর মেতা সৗহাদ পূণ আচরণ করেত বেলেছন।”
আিম িচ া করলাম িকভােব আ াহপাক তার খলীফার স ােনর িদেক ল
সাংবািদক

রােখন। একটু আেগই জ ামাইকার

জু েরর সােথ অেসৗজন মূলক আচরণ কেরিছল। আর এখােন আর একজন অিতিথ

ঘাষণা করেছ য

জুেরর ব ব তার উপর গভীর

িম ং এর মােঝ একজন ইউেরাপীয়ান মিহলা
একজন আহমদী িববােহর
আহমদীয়াত

ভাব ফেলেছ।

জুেরর সােথ সা াৎ কের। িতিন

াব িদেয়েছন। িতিন িক এজন আহমদীয়াত

বেলন “ কবল িববােহর কারেণ আহমদীয়াত
হণ করেবন যখন

হণ করার কান

কৃতভােবই

কােশ ই

জু রেক বেলন য তােক

হণ করেবন িকনা?

জুর তােক

েয়াজন নই। বরং আপিন তখনই কবল

িত ত মসীহ(আঃ) এর দাবীেক সত বেল িব াস করেবন।

”
আরব
পরিদন সকােলই

জুর আেরা িকছু অিতিথর সােথ সা াৎ কেরন। যারা সংখ ায় বিশ িছল তারা মাহমুদ

হেল ও যারা সংখ ায় অ
এক দল

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ

তারা

জুেরর অিফেসই তার সােথ সা াৎ কেরন।

জুেরর সােথ সা াৎ কের।

সখােন একজন আরব মিহলা বেলন “এ বছেরর জলসা আমার মেন গভীর
হে

আিম এক

িনেদশনা
অত

থেমই আরব থেক আগত

ভাব ফেলেছ। আমার মেন

নতু ন জীবন লাভ কেরিছ। আমরা অেনক ভাগ বান কারণ

দান কের থােকন। িবেশষত

জুর যখন ঘেরর মেধ শাি

জুর আমােদর উপেদশ ও িদক

হাপেনর কথা বেলন স

আমার

ভাল লেগেছ। ”

এরপর ৬-৭ বছেরর ছাট মেয় আেয়শা নযেমর কেয়ক
জিড়েয় ধের।

লাইন শানায় এবং

জুরও তােক জিড়েয় ধের আদর কেরন। স

একজন আরব মিহলা
রেয়েছ িকনা?

অত

কেরন য এ বছর জলসার সময় এত বৃি

জুেরর কােছ যেয়

জুরেক

সু র দৃশ িছল।
হবার পছেন কান আধ াি ক কারণ

জুর বেলন “আবহাওয়া আ াহপাকই িনয় ন কেরন এবং বৃি ও আ াহর বরকেতর এক

প া।”
একজন

কেরন “পি মা দশ েলা কন অ

জুর বেলন “অ

ব বসা খুবই িবপ নক এবং এ

ইসলামেক দুবল করার জন । িক
কাবািবেরর সদর খা াম
“কাবািবর স ে

ব বসা কের যু েক আেরা বৃি
করা হে

মুসলমান দশ েলার মেধ িবেভদ সৃি

কের

আরবেদরও উিচৎ ইসলামিবেরাধী শি েদর ফাঁেদ পা না দয়া। ”

জুেরর কােছ তার পিরবােরর জন

আিম এক

করেছ?”

দায়ার আেবদন কেরন।

জুর বেলন

দুঃখজনক িরেপােট পেয়িছ; য সখানকার ত ণ আহমদীগণ বয় েদর মেতা

জামােতর সােথ জিড়ত নয়। সদর খা াম িহেসেব আপনার
আপনােক দুই

কাজ করেত হেব।

ািয়

থমত তােদরেক পাঁচ ওয়া

তােদরেক অনু ািণত করা। এজন
নামায আদােয় সেচ

হেত হেব এবং

ি তীয়ত আপনার উিচৎ তােদর িখলাফেতর আেরা কােছ িনেয় আসা। ”
এরপর

জুর চয়াের বেস থাকা একজন আরব বালক ক দেখ বেলন “আিম তামােক িচনেত পেরিছ।

কারণ তু িমই সই বালক য সবসময় আমার িদেক হাত নেড় থাক। আিম দায়া কির তু িম যন ভাল
আহমদী বালক এবং বড় হেয় ভাল আহমদী মাবাে গ হেত পার।”
জুেরর কথা

েন সই বালক অত

আনি ত হয়।
চাটাড

একজন িসিরয়ান আহমদী
এক

চাটাড

ন

জুরেক জানায় য স কানাডা থেক এেসেছ। কানাডা থেক ৩৭৫ জন খা াম

েন একসােথ জলসােত এেসেছ। স তােদর মেধ একজন। তারা সকেলই ওয়াকেফ আরজীর

জন আেবদন কেরেছ এবং তােদরেক হাদীকাতু ল মাহদীেত জলসা পরবত
বলা হেয়েছ।

েত ক খা াম ১২০০ ডলার কের িদেয়েছ।

গাছগােছর কােজ সাহায করেত

জুর তার কােছ জানেত চান তার সােথ দখা

করার আেগ সদর খা ােমর অনুমিত িনেয় এেসেছন িকনা। িতিন বেলন য িতিন অনুমিত িনেয়ই এেসেছন।
জুর তােক বেলন “ ক আেছ; িক

তারপরও এই িম ং এর পর আপিন আেরা দুই ঘ া অিতির

কাজ

করেবন।”
জুেরর কথায় বাঝা যায় যুগ খলীফা আশা কেরন
সকল কাজ স

েত ক আহমদী িনেজেদর

ািয়

স ে

সেচতন হেয়

করেব।
গাি য়ার ম ীর সােথ সা াৎ

আরব

িতিনিধেদর সােথ সা ােতর পর

জুর তার অিফেস গাি য়ার কৃিষ ম ীর সােথ সা াৎ কেরন।

গাি য়ােত িবগত সরকােরর সমেয় আমােদর জামাত অেনক অত াচােরর স ু ীণ হেয়েছ। আ াহর রহমেত
নতু ন সরকার অেনকটাই ন ায়িবচার

িত া কেরেছ।

গাি য়ার কৃিষ ম ী বেলন “আিম দেশ যেয় আমােদর

িসেড েক বলব আপনােক যন আনু ািনকভােব

গাি য়ােত আম ন জানােনা হয়। আপনার পূেবর খলীফাও গাি য়া সফর কেরিছেলন তাই আমরা চাই
আপিনও সখােন আেসন। তাহেল পুেরা িবে
আপনােদরেকও সমান অিধকার

দখেব য আমােদর সরকার অন ান দেলর মেতা

দান করেছ। ”

জুর বেলন “হ া, আমােদর মেন রাখেত হেব য ধম হে

মানুেষর মেনর ব াপার।

েত েকরই ধম য়

াধীনতা রেয়েছ। আিম আশা করব আপনােদর দেশ একনায়কতে র অবসান হেয়েছ এবং এখন জনগণ
কৃত

াধীনতা পােব। আিম আপনােক ধন বাদ জানাই এবং আমােক কান আম ন জানােনা হাক বা না

হাক আিম গাি য়ােত আসার চ া করব, ইনশা া ।

”

জুর গাি য়ার কৃিষ ব ব হা স ে
িবেদেশ র ানী করা হয় িক

জানেত চান। কৃিষম ী বেলন য গাি য়ােত উৎপািদত বাদাম ও ধান

ফসলী জিমর মা

১৫% জিমেত ফসল ফলােনা হে ।

জুর বেলন “গাি য়ােত অেনক জিম রেয়েছ তাই আপনােদর স েলা কােজ লাগােনা উিচৎ। তাহেল আপনারা
খােদ

য়ংস

ূণ হেত পারেবন। কৃষকেদর ভতু কী িদেয় সাহায ক ন যন তারা এই কােজ উৎসািহত হয়।

আপনারা যিদ আমােদর জামাতেক ১০০০ একর জিম আধুিনক চাষাবােদর জন

দন তাহেল আমরা সখােন

ফসল উৎপাদন কের দেশর উ য়েন সাহায করব। ”
ম ী বেলন য আি কার এক

বড় সমস া হল দুন িত এবং এর ফেলই মহােদেশর উ িত ব হত হে । জুর

বেলন “আিম যখন ঘানােত িছলাম সখােনও দুন িত িছল।
Money’। এর ফেল দেশর স
কৃিষম ী বেলন য গাি য়ার

হানীয় মানুষ দুন িতেক বলত ‘Chopping

দ জনগেণর উ য়েনর জন স কভােব ব য় হেতা না।”
া হ েসবার অব হাও অত

জুর বেলন “গাি য়ােত আমােদর জামাত এক

অ তু ল এবং অেনক উ য়েনর

হাসপাতাল

হাপন কেরেছ। আমরা ছাট ছাট ি িনক

করেত পাির যখােন এেলাপ ািথক, হািমওপ ািথক ঔষুধ ও সামান
হােন

েয়াজন রেয়েছ।

া হ েসবা দয়া হেব। আমরা এমন

া হ েসবা িনেয় যেত চাই যখােন এরকম কান ব ব হা নই। ”

জলসায় অংশ হেণর অিভ তা স ে

কৃিষ ম ী বেলন “জলসায় আিম

ােসবকেদর কাজ করার য

ৃ হা

দেখিছ তা সিত ই অসাধারণ। আিম দািয় রত সকল মানুেষর মুেখই হািস দেখিছ। আহমদীেদর দেখ আিম
অেনক িকছু িশখেত পেরিছ।

”
এক

কৃিষম ী চেল যাবার পর

জু েরর কথা

আেবগঘন মু ত

েন আিম অত

আেবগ বণ হেয় পিড়।

“গতকাল জলসার শষ অিধেবশেনর সময় আমার িপঠ ব থা
আমার ব েব র পূেবই ৯০ জন িশ াথ েক পুর ার

জুেরর

হয় এবং আমার অেনক ক

দান করার পর থেকই ব থা

াইেভট সে টারী সােহব মুনীর জােভদ সােহবও

জুর আমােক বেলন
হয়।

হি ল।
”

েম িছেলন। িতিন বেলন “গত িতন িদন

জুর

িতন মােসর সমপিরমাণ কাজ কেরেছন।”
হাইিত
জুর হাইিত থেক আগত
এ-ি

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ কেরন। তােদর মেধ িছেলন হাইিতর রাজধানী পাট-

এর সােবক ময়র ।

জুর তােক বেলন “আপিন যখন জলসা গােহ আপনার
না। িক
ব ব

ঘটনা েম আিম
িন। ”

েভ া ব ব িদি েলন তখন আিম সখােন িছলাম

িভ ছািড় এবং তখন আপিনই ব ব িদি েলন এবং আিম সরাসির আপনার

ময়র সােহব বেলন “ধন বাদ। এ

আমার জন অেনক স ােনর িবষয় য খলীফা আমার ব ব

এই জলসা আমার উপর গভীর
স ে

ভাব ফেলেছ এবং ইসলাম স ে

েনেছন।

আমার ধারণা পিরবতন হেয়েছ। ইসলাম

আমার মেন য সে হ িছল তা দূর হেয়েছ এবং আিম বুঝেত পেরিছ িমিডয়ােত যভােব ইসলামেক

চার করা হয় স

স

হাইিতর জামাত স ে

ূণ ভু ল।

”

জুর বেলন “হাইিতেত আমােদর জামাত এখেনা অেনক ছাট। জামাত ভালভােব

িতি ত হবার পর সরকােরর অনুমিত িনেয় আমরা হাইিতেত
করিছ। এর ফেল
কেরিছলাম। িক

ু ল ও হাসপাতাল তরী করার পিরক না

হানীয় মানুেষর উপকার হেব। অতীেত আমরা অ হায়ী িভি েত এরকম িকছু কাজ
আমার ই া

সংখ া কম হেত পাের িক

হানীয় মানুষেক সাহায করার জন

আমােদর উ াকা
িফিলপাইন

জুর এরপর িফিলপাইন

হায়ী িকছু করা। হাইিত ত আমােদর

া অেনক বড়। ”
িতিনিধেদর সােথ সা াৎ

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ কেরন। তােদর মেধ িছেলন সংসদ সদস , সাংবািদক

এবং আহমদী মুসলমান।
সাংবািদক

জুরেক িফিলপাইেনর িকছু

ীেপ মুসিলম স াসবাদ বৃি র ব াপাের

কেরন।

জুর তােক বেলন

“সরকারেক সবসময় সতক থাকেত হেব। যিদ সনাবািহনী স াসীেদর দমেন পদে প নয় তাহেল এ
িস া । দেশর শাি েক সবসময় সেবা
হেয় তাহেল স

অ ািধকার িদেত হেব। আর এজন যিদ দৃঢ় কান পদে প িনেত

সমথনেযাগ । এরকম করা না হেল স াসবাদ আেরা ছিড়েয় পড়েব।

ােয়িশয়া ও মিসেডািনয়া
একজন

ােয়িশয়ান ছা

জুরেক

স ক

”

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ

কের “লাজনােদর দয়া আপনার ব েব আপিন এক

গ

বেলিছেলন

যখােন একজন খুনী মৃতু দে র পূেব তার মােয়র িজ ােত কামড় দয়। স বেল য এটা করার কারণ হল
তার মা তােক ছাটেবলায় কখেনা কান খারাপ কাজ করেত বাধা দয়িন। এজন
হেয় উেঠেছ। আমার

হল স ানেদর ভু েলর জন িক কবল মােয়রাই দায়ী? ”

জুর তােক বেলন “স ােনর বাবা ও সমােজরও বা ােদর
মােয়র

স আজ বড় অপরাধী

িত

ভাব থােক। িক

ভাব সবেচেয় বিশ। তাই মা যিদ স ানেক স ক িশ া দয় তাহেল এ

স ােনর উপর তার
স ানেক

ংস হওয়া

থেক র া কের। একজন মা যিদ স ানেক স কভােব গেড় তােল তাহেল কবল পিরবারই নয় বরং পুেরা
জািতই উপকৃত হেব। তাই আমােদর ি তীয় খলীফা(রাঃ) বেলিছেলন যিদ ৫০% মা ধািমক ও সৎ হয়
তাহেল ভিবষ ত

জে র ৯০% মানুষ ন ায়পরায়ণ হেব। ”

আর একজন অিতিথ

ি ট স ে

জুেরর মতামত জানেত চান।

জুর বেলন “আিম কান রাজনীিতিবদ

নই। আমার ব ি গত মতামত হল ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন যিদ একসােথ থাকেত পারত তাহেল স
জন ভাল হেতা। তাই আিম ি

শ নাগিরক িহেসেব

ি েটর িবপে

ভাট িদেয়িছ। ”

তােদর

একজন মিহলা বেলন য িতিন গত জলসার পর
তার পিরবােরর িতন জন সদস আহমদীয়াত

জুেরর সােথ দখা করার পর আহমদীয়াত

হণ কেরেছ িক

হণ কেরেছন।

তার ছেল এখেনা আহমদী হয়িন।

জুর তােক বেলন “মা িহেসেব, ইনশা াহ আপিন তােকও ইসলােমর িদেক িনেয় আসেত পারেবন, ইনশা াহ।”

সাই াস, ইে ােনিশয়া ও নপােলর

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ

সাই াস থেক আগত একজন মিহলা বেলন “জলসা অেনক সু র হেয়েছ এবং সকেলই অেনক আ িরক িছল।
আমার অেনক আহমদীর সােথ পিরচয় হেয়েছ এবং আিম িবে র িবিভ
তােদর বাসায় যাবার আম ন পাি । আিম িবে র

ায় সব দেশই থাকার এক

িতিনিধেদর মেধ ইে ােনিশয়া থেক আগত ইসলািমক ইিতহােসর একজন
কেথাপকথেনর সময়

দেশর আহমদীেদর কাছ থেক
হান পাব। ”

েফসর িছেলন। তার সােথ

জুর তােক বেলন “আপনার সবসময় ওিরেয় ািল গণ ইসলােমর ইিতহাস স ে

িলেখেছন তার উপর পুেরাপুির িনভর করা উিচৎ নয়। কারণ তারা ইসলােমর
কেরেছ। সবসময় মেন রাখেবন য পিব

কৃত ইিতহাসেক িবকৃত

কারআন বেলেছ ‘ধেম কান জার-জবরদি

ও আল কােয়দার মত স াসী দলসমূহ যা করেছ তা ইসলামী িশ ার স
ইে ােনিশয়ার আেছ।

“মহানবী (সাঃ) বেলেছন য ব ি

নই’। তাই দােয়শ

ূণ িবপরীত। এসব স াসী দল

ইসলােমর নাম িনেয় মুসলমান দশ েলােক িনয় ণ করেত চায়। আিম আশা করব এই
করার শি

যা

মিক মাকােবলা

”
কেলমা পাঠ কের সই মুসলমান। তাই ওলামারা কাউেক ইসলাম থেক

বর কের িদেত পাের না অথবা বলেত পাের না য এরা মুসলমান আর এরা মুসলমান নয়। ইসলাম সকল
মানবজািতেক এক

করেত এেসেছ। ইসলাম বেল এক

মানুষেক হত া করা মােন সম

মানবজািতেক হত া

করা। তাই মুসলমান িহেসেব আমােদর উিচৎ কােরা জীবন না িনেয় মানুষেক নতু ন জীবন দান করা। ”
নপাল থেক আগত একজন বৗ

িশ কেক

জুর বেলন “আমার মেন হয় আমােদর জলসা দেখ আপিন

বুঝেত পেরেছন য বৗ েদরেক শাি পূণ মানুষ িহেসেব িবেবচনা করা হয়, আহমদীরাও তােদর চেয় কম
শাি ি য় নয়। ”
উ ের িশ ক বেলন “হ া। আপনার কথা পুেরাপুির সত । আিম শাি র এমন অপূব

দশনী পূেব কখেনা

দিখিন।”
নপােলর একজন নতু ন আহমদী

জুরেক নপােলর ঐিতহ বাহী টু িপ উপহার দন।

“জাযাকা াহ, আিম বাসায় নামায পড়ার সময় এ

জুর তােক বেলন

পড়েত পারব।”

নপােলর একজন অিতিথ বেলন “আমরা জােমআ আহমদীয়া ইউেক সফর কেরিছ এবং দেখিছ য জামােতর
অেনক ত ণ জামােতর জন িনেজর জীবনেক উৎসগ কেরেছ। এ
মেধ ও এরকম িবষয় আেছ য

কবল বয় েদর মেধ

অত

দখা যায়। ”

অনুে রণমূলক কারণ বৗ েদর

জুর তােক বেলন “আমরা িব াস কির ত ণেদর উ িত ব তীত দেশর উ িত স ব নয়। তাই আমরা
ত ণেদর তরিবয়েতর জন সবসময়

িদেয় থািক।

আেমিরকার
আেমিরকান

”

িতিনিধেদর সােথ সা াৎ

িতিনিধেদর মেধ িছেলন নতু ন আহমদী এবং আি কান আেমিরকান আহমদী।

একজন আি কান আেমিরকান মিহলা বেলন “এই জলসা আমার জন অত

উপকারী বেল

মািণত হেয়েছ।

আমার মেন হেয়েছ আিম এখন আমার ধেমর আেরা কােছ এেসিছ। জলসার মাধ েম আিম আেমিরকার অেনক
মিহলার সােথ

থমবােরর মেতা সা াৎ কেরিছ। ”

জুর সদর লাজনা ইউএসএ ক উে শ কের বেলন “ল েন আসার পর িতিন তার দেশর লাজনা সদস েদর
সােথ পিরিচত হেয়েছন। এেত বাঝা যায় আেমিরকােত পযা

জামাতী অনু ান হয় না যার মাধ েম সদস গণ

এেক অপেরর সােথ পিরিচত হেত পাের। ”
একজন ত ণ মিহলা িস ার আমা া বেলন “ জুর, আমরা এই সফর অেনক উপেভাগ কেরিছ। িক
আমােদর আসার সময় আমােদর চার

ইিমে শন অিফেস চিকং কের আসেত হেয়েছ। ”

জুর হেস বেলন “আপিন অেনক ভাগ বান কারণ আপনােক ৬-৭ বার চক না কের মা

৪ বার চক

কেরেছ।”
একজন নন-মুসলমান অিতিথ িস ার অ ােলি য়া বেলন “এ

এক

সবেচেয় ভাল খবর হল পৃিথবীেত আপনােদর মেতা িবশাল এক
জুর বেলন “এ ই হল
ক

অসাধারণ এবং আধ াি ক জলসা।

শাি পূণ জামাত রেয়েছ। ”

কৃত ইসলাম। আিম আশা করব খারাপ আবহাওয়ার জন আপনােদর খুব বিশ

হয়িন।”

িস ার অ ােলি য়া বেলন “এ

কান সমস া নয়। আমার জু েতা ময়লা হেয় িগেয়িছল িক

আিম স

পির ার কের িনেয়িছ। এখােন য বরকত রেয়েছ খারাপ আবহাওয়া তার তু লনায় িকছু ই নয়।”
একজন আি কান আেমিরকান মিহলা হালীমা দীন সািহবা

জুেরর কােছ আিলয়া লিতফ সািহবার জন িবেশষ

দায়ার অনুেরাধ কেরন। িতিনও একজন আি কান আেমিরকান মিহলা িযিন কেয়ক বছর ধের জলসার জন
আগত আেমিরকার মিহলােদর দখােশানা কের আসেছন এবং অন ান জামাতীয় কাজ করেছন।
হালীমা দীন সািহবা বেলন “ জুর, আিলয়া অেনক চমৎকার মানুষ।”
জুর উ ের বেলন “হ া। আিম জািন আিলয়া অেনক চমৎকার মানুষ।”
জুেরর কথা

েন আিম আিলয়া সািহবার িদেক তাকাই। আিম দিখ য িতিন িনেজর আেবগেক িনয় ন

করেত পারেছন না এবং তার চাখ বেয় অ
েন িতিন আেবগ আ ত হেয় পেড়িছেলন।

ঝরিছল। িতিন আমােক পরবত েত বেলন য

জুেরর কথা

জমস নােম িনউইয়েকর একজন অিতিথ ক
উ ের জমস বেলন “আিম আহমদীয়াত

জুর বেলন “আপনােক দেখ আহমদী বেল মেন হে ।”

হেণর অেনক কােছ চেল এেসিছ। এই জলসা আমার জন এক

অসাধারণ অিভ তা। এর ফেল আিম ইসলাম

হেণর পেথ অেনক দূর এিগেয়িছ। এখােন আিম যসব

মানুেষর সােথ পিরিচত হেয়িছ আমার মেন হেয়েছ সকেলর জীবেনরই এক

উ তর উে শ আেছ। ”

নতু ন বয়াতকারী আহমদীর ব ব
একজন আি কান আেমিরকান মিহলা িনেকাল উইিলয়ামস
আহমদীয়াত

জুরেক বেলন য িতিন ২০১৭ সােলর এি ল মােস

হণ কেরেছন।

িতিন সা ােতর পর আমােক বেলন “আিম জীবেন
আন ময় অিভ তা িছল। আধ াি ক পিরেবশ,

থম জলসায় অংশ হণ করলাম এবং এ

খুবই

জু েরর খুৎবা, আ জািতক বয়াত, সকেলর আিতেথয়তা

দেখ আিম বুঝেত পেরিছ য আহমদীয়া জামােতর অংশ হওয়া িবরাট বরকেতর ব াপার। িবেশষভােব
আ জািতক বয়াত এত সু র িছল য আিম তখন আেবগ বণ হেয় পিড়। মিহলােদর অংেশ একজন মিহলার
চাখও

কেনা িছল না।

“এই সফের আিম

”

কৃত ইসলােমর সৗ য অবেলাকন কেরিছ। আিম দেখিছ ‘ভালবাসা সবার তের ঘৃণা

নয়েকা কােরা পের’ বা ব উদাহরণ। আেমিরকা ও অন ান
আিম দেখিছ িবে র
না।

িত

াে

দেশর লাজনােদর সােথ আমার ব ু

আহমদীয়াত ছিড়েয় পড়েছ। জলসার অিভ তা আিম কখেনা ভু লেত পারব

”

জুেরর সােথ

থম সা ােতর ব াপাের িতিন বেলন “ জু েরর সােথ দখা করার অনুভূিত

ভাষা আমার জানা নই। গত বছর আিম
িতিনিধেদর সােথ

জু েরর খুৎবার ইংেরজী অনুবাদ

জু েরর সােথ দখা করেত পের আিম অত

আনি ত।

েবশ করেলন এবং িনেজর চয়াের বসেলন আমার মেন হল য আমার
মেন হল এক

উ ল আেলা

“আিম দেখিছ

জুর অত

েমর মেধ

েবশ করল।

আ িরক, দয়ালু ও ব ু ভাবাপ

অেনক দেলর সােথ সা াত করেছন য
জুেরর সােথ কথা বলেত পেরিছ। আিম
কথা

হেয়েছ।

এক

দ

কাশ করার মত

েনিছ। অবেশেষ আেমিরকার
জুর যখন দরজা িদেয় হেল
ন ব

হেয় িগেয়েছ। আমার

”
মানুষ। িতিন সারািদন ধেরই আমােদর মেতা

অসাধারণ ব াপার। আিম অেনক ভাগ বান কারণ আিম

জুরেক বেলিছ য আিম একজন নতু ন আহমদী।

জুর আমার

েন হােসন। আিম কখেনা সই মু ত ভু লেত পারব না। আিম বুঝেত পেরিছ য আমােক িখলাফেতর

সােথ সংযু

থাকেত হেব।

”

একজন অিতিথর অিভ তা
আিম একজন নন আহমদী অিতিথ মাহা দ আ ুর রশীদ সােহেবর সােথ কথা বিল। িতিন আমােক বেলন
“আিম জলসায় অংশ হেণর জন ৮ িদন যাবৎ ল েন আিছ। এসময় আিম আহমদীয়া জামােতর আেরা
কােছ এেসিছ। আহমদীেদর সােথ থেক আিম

কৃত ইসলাম স ে

আমার জীবনেক পিরবতন কের িদেয়েছ। আিম এখন আেরা ভাল
অনু ািণতেবাধ করিছ।

জানেত পেরিছ। জলসার অিভ তা
ামী, িপতা, ব ু ও মুসলমান হবার জন

”

“ জুেরর সােথ দখা করা এক
করার সময় রেখেছন এ

অসাধারণ অিভ তা। িতিন তার ব

সময় থেক আমােদর জন

সিত ই অভাবনীয় এবং এেত তার চিরে র এক

অসাধারণ িদক

দখা

কাশ পায়।

”
তার কথা

েন আিম িচ া করলাম য

জুেরর সােথ দখা কের কবল আহমদীরাই নন বরং নন

আহমদীরাও উপকৃত হয়। পরবত েত আিম জানেত পাির য িতিন এক আহমদীেক বেলেছন তার
মােঝ এক িবরাট পিরবতন ল

কেরেছন; িতিন এখন সরকম

ামী হেত পেরেছন যরকম তার

ী তার
ী

সবসময় চেয় এেসিছেলন।
হাে রী ও দি ন কািরয়ার
একজন ত ণ অিতিথ

িতিনিধ

জুরেক বেলন “আিম িশ কতা কির। এই জলসা আমার জন এক

অিভ তা িছল। আিম কখেনা এরকম

অসাধারণ

াতৃ েবাধ অনুভব কিরিন। ”

জুর তােক বেলন “আমােদর জলসােত সমােজর সকল

র থেকই মানুষ আেস এবং

েত েকই

অংশ হণকারীেদর িনেজেদর ভাই- বান বেলই মেন কের। আপিন িনেজই বেলেছন য আপিন কান ধেমই
িব াস কেরন না; িক

এখােন আপনার মেন হেয়েছ সবাই আপনােক িনেজর ভাই বেলই মেন করেছ।

ইসলােমর দৃি েত এ ই হল

কৃত

াতৃ েবাধ। এখন আপনার উিচৎ কান ধমেক

হণ করার িচ া-ভাবনা

করা। কারণ ধমই আমােদর মানবীয় মূল েবাধ ও পার িরক সহমিমতা িশ া িদেয়েছ। ”
অিতিথ বেলন “ কািরয়ােত অেনক চাচ রেয়েছ িক

মসিজেদর সংখ া অত

অ ।”

জুর বেলন “ইনশা া , আিম আশা কির একিদন কািরয়ােতও আমরা মসিজদ

হাপন করব।”

িববাহ অনু ান
মসিজদ ফযেল জাহর ও আসেরর নামােযর পর

জুর সখােন কেয়ক

িববাহ অনু ােনর ঘাষণা দন।

জুর বেলন “ থম িববাহ আমার বড় ভাইেয়র ছেলর এবং স একজন ওয়াকেফ নও। আিম দায়া কির
আ াহপাক যন ওয়াকেফ নও িহেসেব তার সকল
ত াশা পূরণ করার তৗিফক দান কেরন।”

ািয়

পালন করার এবং

িত ত মসীহ(আঃ) এর

“যারা িববাহ ব েন আব

হে ন তােদর মেন রাখা উিচৎ তারা যন কবল পািথব িজিনেসর পছেন না

ছু েট। বরং তােদর উিচৎ ধমেক সবসময় পািথব িবষেয়র উপর
িশ ার উপর

াধান

দয়া এবং ভিবষ ত

জে র নিতক

দয়া। ”
এক

ঐিতহািসক সফর

পািক ােনর নািযর তািলম িমযা ফযল আহমদ(৫০ সােহব) এবােরর জলসায় অংশ হেনর জন ইউেক
আেসন। িতিন স

েক

জুেরর ভািতজা।

িতিন আমােক বেলন “িখলাফেতর পূেব আিম
জামােতর

েত ক

জু েরর মধ এক

িজিনস ল

কেরিছ। স

হল িতিন

িবষয় খুব সূ ভােব পযােলাচনা করেতন। সাধারণত পািক ানীেদর মেধ এই িজিনস

দখা যায় না। যিদ কান িস া

হেয় যত তাহেল

জু র িনি ত করেতন য কাজ

যন স

হয়। ”

ফযল সােহব ২০০৩ সােল খলীফাতু ল মসীহ(রােবঃ) ইে কােলর পর ইে খাব-এ-িখলাফেতর সদস িহেসেব
জুেরর সােথই ল ন আেসন। তার মুখ থেক আিম সই ঐিতহািসক সমেয়র বণনা
তার কথা

েন আমার িনেজর

িন।

ৃ িতও মেন পেড় যায়। আিম তখন হােটলপুেলর বাসায় একা িছলাম যখন

আমার এক কািজন আমােক জানায় য হযরত খলীফাতু ল মসীহ(রােবঃ) ইে কাল কেরেছন। যিদও
কেয়ক বছর ধের অসু হ িছেলন িক

তারপরও এ

আমােদর জন অ ত ািশত িছল কারণ একিদন আেগই

জুর জুমআর খুৎবা িদেয়িছেলন। এরপেরর কেয়কিদন আমােদর মেনর িভতর এক
কের য

জুর

কার শূন তা িবরাজ

আিম পূেব কখেনা অনুভব কিরিন। পুেরা জামােতরই একই অব হা িছল। িক

জামােতর

বীণ

কমকতারা তােদর দুঃখেক একপােশ সিরেয় রেখ ইে খাব-এ-িখলাফেতর ব ব হা করিছেলন।
ফযল সােহব বেলন “আিম তখন ওয়ািকল-উল-মাল িহেসেব রাবওয়ােত কমরত িছলাম। ১৯ এি ল ২০০৩
তািরেখ িবেকেল আমার বাবার কাছ থেক এক

ফানকল পাই এবং িতিন আমােক

ত আসেত বেলন।

আসার পর আিম মেন কির য হয়ত খলীফাতু ল মসীহ(রােবঃ) শরীর আেরা খারাপ হেয়েছ। কেয়ক িমিনট
পর একজন আমােক মৃতু সংবাদ

দয়।

”

“ জুর তখন পািক ােনর নািযর-এ-আলা িহেসেব কমরত িছেলন। িতিন এবং আেরা কেয়কজন সদস এক
িববৃিত তরী করিছেলন য

এম এ ত

চার করা হেব এবং সখােন খলীফাতু ল মসীহ(রােবঃ) ইে কােলর

খবর বলা হেব। তারা ইে খাব-এ-িখলাফেতর িম ং এর জন ও পিরক না করিছেলন।
“ সসময় আমার

জুরেক অত

না। তখন তার একমা
আিম সবসময়ই ল
থােকন।

শা

”

মেন হেয়েছ। তার হয়ত িনেজর দুঃখ িনেয় ভাববার অবকাশও িছল

িচ া িছল িকভােব জামাতেক সই িবপষেয়র সময় র া করা যায়। ”

কেরিছ য

জুর সবসময় ল

জুর যেকান পিরি হিতেত জামােতর কতব পালনেকই অ ািধকার িদেয়

রােখন

মসীহ(রােবঃ) ইে কােলর সময়

জুর

িত ত মসীহ(আঃ) এর জামাত যন থেম না থােক। খলীফাতু ল
ভাবতই দুঃখ পেয় থাকেবন এবং িতিন অন ান আহমদীেদর চেয়

বিশই দুঃখ পােবন কারণ িতিন িখলাফেতর সবেচেয় িবনয়ী ও অনুগত সবক িছেলন।

ফযল সােহব বেলন “ সিদন আমরা ল েন যাবার জন প ািকং করিছলাম। কান এক কারেণ আমার
জুেরর বাসায় যাবার

েয়াজন হেয়িছল। আিম যখন

পড়িছেলন। আিম দখলাম
কখেনা

জুেরর বাসায় পৗছলাম তখন িতিন নামায

জুর িসজদায় রত হেয় আ াহর কােছ মাথানত কের অেঝাের কাঁদেছন। আিম

জুরেক এভােব কাঁদেত দিখিন।”
এক

শকাতর মু ত

থম য দল রাবওয়া থেক ল েনর উে শ রওনা হেয় সখােন ১৪ জন
মেধ কােরা কােরা ডায়ােব স িছল এবং অেনেকর শরীর খারাপ িছল। স
রওনা হবার িকছু সময় পর এক

সািভস

বীণ কমকতা িছেলন। তােদর
ার সময় আমরা রাবওয়া থেক

শেন িবরিত িনেত হয়।

ফযল সােহব বেলন “আিম তখন মজিলস খা ামুল আহমদীয়ার সদস । আিম জািন অেনেকই সারািদন িকছু
খানিন তাই আিম সািভস

শেন চা-িব ু েটর ব ব হা কেরিছলাম। চা দয়া হেল একজন

বীণ কমকতা

অেনক রেগ যান এবং বেলন
‘এ

িক কান চা খাবার সময় হল?’

আেবেগর িদক িদেয় িতিন স ক িছেলন। সসময় কােরারই খাবার মানিসকতা িছল না। িক
সখােন কেয়কজন

বীণ সদস িছেলন যারা িকছু না খেত পেল অ ান হেয় যােবন।

িছেলন এবং আিম ভয় পাি লাম য হয়ত িতিনও আমার উপর রাগ করেবন। িক
বেল এক কাপ চা িনেয় স

পান করা

“ জুর অত

শকাতর মু ত

ার সােথ

বা বতা হল

জুরও তখন সখােন
িতিন এক

কথাও না

কেরন। ”
সামাল দন।

সময়ও খাবার খাওয়া জ রী। পরবত েত কেয়কজন

জুর এভােব আমােদর অনুমিত দন য দুঃেখর

বীণ সদস আমােক ধন বাদ দয় য তখন যিদ তারা

খাবার না পত তাহেল অ ান হেয় যেত পারত। ”
“ল েন যাবার পরপরই

জুর ও অন ান কমকতাগণ ইউেকর আমীর সােহব ও

িম ং কেরন। আিম যখন ভােটর জন ফযল মসিজেদ

বীণ কমকতােদর সােথ

েবশ কির তখন আমার কান ধারণাই িছল না য

আিম কােক ভাট িদব। িক

ভাট

হবার সােথ সােথই সবিকছু পিরবতন হেয় গল। মু েতর মেধ ই

আমার সব মেনােযাগ

িত িনব

হল এবং আিম জানতাম য আিম তােকই খলীফাতু ল মসীহ

জু েরর

িহেসেব ভাট িদব। আমার তখন মেন হেয়িছল য আ াহপাক আমার
িদেয়েছন এবং পুেরা সময় আ াহপাকই আমােক িনয় ণ করিছেলন।
এক

নতু ন স

দয়েক

জু েরর িদেক িনব

কের

”

ক

ফযল ভাইেয়র সােথ সিদন আিম িমযা আিদল আহমদ (৪৪ বছর) সােহেবর সােথও কথা বিল। িতিন
জুেরর কািজন এবং বতমােন রাবওয়ােত জামােতর কােজ কমরত আেছন। আিম তােদর দুজনেকই
িনকটা ীয় িহেসেব

জুেরর সােথ তােদর স

ক কমন তা জানেত চাই।

জু েরর

ফযল সােহব বেলন “পিরবােরর সদস ও
কান আচরণ

ারা

জু েরর ভািতজা িহেসেব আিম সবসময় ভেয় থািক য আমার

জু েরর অস ান হেয় যায় িকনা। আমার মেন হয় যারা

তােদর চেয় আমার এই ভয় আেরা বিশ। আিম সবসময় আ ীয়েদর সােথ

জুেরর পিরবােরর সদস নয়
াভািবকভােবই কথা বেলিছ।

জুেরর িখলাফেতর পূেব তােক স ান করতাম এবং কানরকন ভয় ছাড়াই
বলতাম। িক

ভােবই

জুেরর সােথ কথা

জুর খলীফা হবার পরই সবিকছু পিরবতন হেয় যায়। যিদ বলা হয় রাত-িদেনর পাথক

তাহেলও কম বলা হেব।”
“সবসময় আিম িচ া কির য

জুর হেলন আ াহর

দুঃেখই আমার দুঃখ। এখন আর চাচা-ভািতজা স
এক ই স

িতিনিধ। তার হািসেতই আমার আন

এবং তার

েকর কান অথ নই। এখন আমােদর মেধ

ক- িতিন আমার খলীফা এবং আিম তার চাকর।

কবল

”

এরপর আিদল ভাই হােসন ও বেলন “আিমও ফযল ভাই এর সােথ একমত। আমারও মেন হেয়েছ
সােথ আমার পািরবািরক স

জুেরর

ক ২২ এি ল ২০০৩ তািরেখ শষ হেয় িগেয়েছ। ”

ফযল ভাই বেলন “িকছু মানুষ মেন কের যেহতু আিম
জুেরর সােথ কথা বলেত পাির। িক

জুেরর আ ীয় তাই আিম আ িব ােসর সােথ

কৃত ব াপার সরকম নয়। আিম বাঝােত পারব না য

জুরেক

দখার পর আমার মেনর িভতর িক হয়। ”
আিদল ভাই বেলন “আিবদ, তু িম হয়ত আমােক

জু েরর বাসায় মােঝমােঝ দেখ থাকেব য আিম চু পচাপ

দািড়েয় আিছ এবং কান কথা বলেত পারিছ না। আিম ভীত থািক য আমার কান কথা
অস ান হেয় যায় িকনা।

জুেরর

িত

”

ঘানার আহমদীেদর আেবগ
আিম ঘানা থেক আগত উমর ফা ক আলী(৫৩ বছর) ও তার
তার

ী ১৯৯০ সােল বয়াত

হণ কেরন।

জুেরর সােথ সা ােতর অিভ তা স ে
অিভ তা।

উমর সােহব বেলন “ জুেরর সােথ দখা করা এক

জুর ঘানা স ে

জুরেক বিল য

থেক য নূর বর হয় তা আমােদর

“আিম

জুেরর সােথ দখা কের আিম অত

আমােদর চেয়ও বিশ জােনন এবং িতিন আমােদর অত

ী বেলন “আিম

খলীফা িনযু

স

ূণ নতু ন

জু েরর সােথ দখা করার সময় আমার মুেখর হািস অন ান সমেয়র চেয় আেরা িব ৃ ত িছল।

জুেরর অিফস থেক বর হেয়ও আিম হাসিছলাম কারণ

তার

ী সালমা ফা েকর সােথ কথা বিল।

আনি ত।

ভালবােসন।”

জু েরর চহারা দখাই আমােদর জন যেথ । কারণ তার চহারা
দয়েক ছুঁ েয় যায় এবং আমরা বুঝেত পাির য আ াহপাকই তােক

কেরেছন।”

ায় ২০ বছর পূেব অেনক গেবষণা কের আহমদীয়াত

অেনক বই পড়ার পর আমার কােছ আহমদীয়ােতর সত তা

হণ কেরিছ। আিম নন-আহমদী িছলাম এবং
মািণত হয়। আিম এখন জািন য আমােদর

কতব হল মহানবী(সাঃ) এর সালাম

িত ত মসীহ(আঃ) এ কােছ পৗেছ দয়া। আহমদীয়া জামােতর

সদস হেত পের আিম িনেজেক ভাগ বান বেল মেন কির।
“আহমদীয়াত

”

হেণর জন আমার মেন কান আফেসাস নই। এখন আিম ঘানার লাজনা তাহরীক-এ-জাদীদ

ও ওয়াকেফ জাদীদ সে টারী িহেসেব কাজ করিছ। এ

আমার জন অেনক বড় সৗভােগ র ব াপার।”

ইে ােনিশয়ার
জুর ইে ােনিশয়া থেক আগত

িতিনিধ

ায় ১০০ জন আহমদী ও অিতিথর সােথ দখা কেরন। এসময় একজন

আহমদী মিহলা কা ায় ভেঙ পেড়ন। িতিন

জুেরর কােছ দায়া চান কারণ তার স ান হি ল না। অেনেকই

তােদর জলসার আধ াি ক অিভ তা কথা

রণ কের আেবগতািড়ত হেয় পেড়ন। িকছু আহমদী

দায়ার জন আেবদন জানান যন তােদর পিরবার সবসময় জামােতর সােথ দৃঢ় ব েন আব

জুরেক
থােক এবং

জামােতর খদমত করেত পাের।
একজন আহমদী বেলন “আিম চা রী থেক পদত াগ কের জলসায় এেসিছ কারণ আমার বস আমােক ছু
িদি েলন না। িক

আিম মেন কির এ

কান সমস া নয়। আমার দৃঢ় িব াস আেছ য জলসায় অংশ হণ

করার ফেল আ াহপাক আমােক অেশষ বরকত িদেবন।”
জুর তােক বেলন “আ াহপাক আপনােক পূেবর চাইেতও ভাল চা রী িদন। ”

মাওরী আহমদীেদর সােথ সা াৎ
২০১৬ সােল িনউিজল াে র

থম মাওরী আহমদী জলসায় অংশ হেণর জন ইউেকেত আেসন। তখন

তােক বেলিছেলন য ২০১৭ সােল িতিন যন আবার আ জািতক বয়ােত
ইউেকেত আেসন। বয়ােতর দুই িদন পর িতিন ও তার
জুরেক মাওরীেদর ঐিতহ বাহী পা

উপহার দন য

ী

জুর

জুেরর হােত বয়াত করার জন

জুেরর সােথ সা াৎ কেরন। মাওরী আহমদী

িতিন িনউিজল া

কােছ দায়ার আেবদন কেরন যন অন ান মাওরীগণ আহমদীয়াত

থেক এেনিছেলন। িতিন

জু েরর

হণ কের।

জুর বেলন “হ া, আিম দায়া করব যন আেরা বিশ সংখ ক মাওরী আহমদীয়াত

হণ কের। আপিন এখন

িনেজেক মাওরীেদর মেধ আহমদী মাবাে গ িহেসেব মেন করেবন।”
মাওরী আহমদী বেলন “ জুর, আিম ইেতামেধ ই আপনার দায়ার বরকত দখেত পেয়িছ। গত বছর আমার
সাত বছেরর ছেলর মাথায়

উমার হেয়িছল এবং আিম যখন ল ন এেসিছলাম তখন আপনার কােছ

দায়ার জন আেবদন কেরিছলাম। আ াহর অেশষ রহমেত তার মাথায় সফলভােব অপােরশন হেয়েছ এবং
এখন স স

ূণ সু হ।”
বুরিকনা ফােসা

িতিনিধ

জুর এক

আি কান দশ বুরিকনা ফােসা থেক আগত অিতিথেদর সােথ সা াৎ কেরন। তােদর মেধ

িহউম ান রাইটস কিমশেনর চয়ারম ানও িছেলন। িতিন

জুরেক বেলন য তার মেন হয় বুরিকনা ফােসােত

িবিভ

রেয়েছ।

ধম ও গাে র মেধ পার িরক স ান ও শাি

জুর বেলন “যিদ আপিন এ

অজন করেত স ম হন তাহেল আপনার দশ উ িত করেব।”

অিতিথ বেলন “জলসায় আপনার ব ব পুেরা িবে র
মু েত এ র খুব

াধীনতার জন এক

েয়াজন িছল। আমার কান সে হ নই য বতমান িবে

ব েব তার সমাধান রেয়েছ।

সনদ। িবে র এই সংকটময়
যসব সমস া রেয়েছ আপনার

”

িতিনিধেদর মেধ একজন িছেলন বুরিকনা ফােসার ন াশনাল উমর-এ-খািরজা সে টারী। িতিন বেলন
“ জুর ২০০৮ সােল আপিন যখন ঘানা সফর কেরিছেলন তখন সাইেকল চািলেয় িকছু খা াম বুরিকনা
ফােসা থেক ঘানা িগেয়িছল। আিম তােদর মেধ একজন িছলাম। সই অিভ তা আিম কখেনা ভু লেত পারব
না। ”
জুর হােসন ও বেলন “আমার মেন আেছ তামরা সকেলই অেনক পুরেনা ও ভাঙা সাইেকল চািলেয়
এেসিছেল; িক

এসব

িতব কতা তামােদর বাধা িদেত পােরিন।
আেমিরকার

”

িতিনিধ

আিম আেমিরকার িনউজািস থেক আগত আ ুর রিহম লতীফ(৪৬ বছর) সােহেবর সােথ কথা বিল। িতিন
িতন বছর পর ইউেক জলসায় অংশ হন করেলন। আ জািতক বয়ােতর সময় তােক আেমিরকার
হবার স ান দয়া হেয়িছল। তাই িতিন কেয়কজন সৗভাগ বান ব ি েদর মেধ একজন যারা

িতিনিধ

জু েরর হােত

সরাসির হাত রাখেত পেরিছল। গভীর আেবেগর সােথ িতিন তার অিভ তা আমােক বেলন।
িতিন বেলন “এই সফর আমার জীবেন গভীর

ভাব ফেলেছ।

িতিদন আমার মেন হে

আমার সকল

সমস া ও বাঝা এেক এেক আমার উপর থেক সের যাে । সারা বছর যসব সমস া িছল জলসার কল ােণ
এবং আমার আধ াি ক মািলেকর কােছ থাকার কারেণ সব সমস া সমাধান হেয় িগেয়েছ।
জুেরর হােত হাত রেখ বয়াত করার অনুভুিত স ে

িতিন বেলন “ সিদন জলসা সালানার ি তীয় িদন

িছল। আিম রােতর খাবার খাি লাম। অন একজেনর আেমিরকার

িতিনিধ হবার কথা িছল। িক

অসু হ হেয় পড়ায় আমােক জানােনা হয় য এবার আমােক িনবাচন করা হয়। এই সংবাদ
অত

আেবগা ত হেয় যাই। আিম এক নগন মানুষ িক

িদেয়েছন। আিম তখন কা া আটকােত পািরিন।

”

িতিন

েন আিম

তারপরও আ াহপাক আমােক এই সৗভাগ

”

“আমােক কাঁদেত দেখ জােমআর একজন িশ ক আমার কােছ এেস বেলন য আিম অসু হ িকনা। আিম
তােক িবষয়

বিল। িতিন আমােক বেলন য ‘আিম বুঝেত পেরিছ আপিন কাদঁ েত থা ন।’ ”

“বয়ােতর সময় আিম অেনক আেবগা ত ও ভীত িছলাম। আিম িচ া করিছলাম য আমােক আেরা ভাল
হেত হেব এবং আিম িনেজর দুবলতা িনেয় ভাবিছলাম। এভােব এক
জুেরর হােত হাত রেখ বয়াত করা এক

জামাতেক

িতিনিধ

কের সরাসির

িবশাল দািয় । বয়ােতর শতসমূহ বলার সময় আিম িনেজর

সােথ ওয়াদা করিছলাম য আিম বয়ােতর সব েলা শত পূরণ করার সাধ মত চ া করব। ”

“এই ল ন সফর আমার জীবনেক পুেরা পিরবতন কের িদেয়েছ। যমন বলা যায়, মসিজদ থেক আমার
বাসা বিশ দূের নয়। িক

মােঝ মােঝ আিম আলেসমী কের জামােত নামায পড়েত যাই না। িক

এখন

আমার আর এরকম দুবলতা করার সুেযাগ নই। আমার মােঝ যসকল দুবলতা রেয়েছ স েলা দূর করার
সকল চ া আমােক করেত হেব।”
“এই সফের আিম
এম এ ত
য

জু েরর সােথ দখা করার সৗভাগ লাভ কেরিছ। এ

জুরেক অেনক গ ীর বেল মেন হয়। িক

জুর অেনক আ িরক, িতিন আমােদর

এক

অিব রণীয় অিভ তা।

জুেরর সােথ সরাসির কথা বেল আিম বুঝেত পাির

িত অেনক ভালবাসা রােখন। এ

এক

অিব াস ব াপার য

আমরা সই মানুেষর সােথ দখা করেত পাির িযিন এই মু েত পৃিথবীেত আ াহর সবেচেয় কােছর মানুষ।
এমনিক িতিন িনেজই আমােদর তার কােছ আসেত বেলন। আমরা তােক আমােদর সকল সমস ার কথা বলেত
পাির এবং িতিন সসকল সমস া দূর কের দন।

”

“ জুেরর এক আেমিরকা সফেরর সময় আিম মসিজেদ িনরাপ া দািয়
দখলাম য

জুর সকাল থেক স

িনরাপ ার দািয়ে

া পয

পালেনর সুেযাগ পেয়িছলাম। আিম

আহমদীেদর সােথ সা ােতই ব

িছলাম তারা একটু পর পর িবরিত িনেত পারতাম। িক

িছেলন। আমরা যারা
জুর এক আহমদী পিরবােরর

পর আর এক আহমদী পিরবােরর সােথ িবরিতহীনভােব সা াত করেত থােকন। যসব আহমদী

জু েরর সােথ

দখা কের বর হেয় আসিছল তােদর মুেখও িব ৃ ত হািস িছল। আিম কবল একিদেনর ঘটনা বললাম।
জুেরর পুেরা সফেরই

জুর এরকমই ব

িছেলন।

”

য়ােতমালা ও কা ািরকা
য়ােতমালা ও কা ািরকা

িতিনিধেদর মেধ

িতিনিধ

য়ােতমালার একজন মিহলা সংসদ সদস এবং কা ািরকার

একজন সংসদ সদস ও একজন সাংবািদক িছেলন।
য়ােতমালার সংসদ সদস বেলন “গত কেয়কিদেন আিম আহমদীয়া মুসিলম জামাত স ে
জানেত পেরিছ। এখন আিম

অেনক িকছু

কৃত ইসলাম িক তা বুঝেত পেরিছ। ইসলাম িনেয় পূেব আমার মেন য

সে হ ও ভীিত িছল তা এখন আর নই। আিম এখন পুেরাপুির িনি

। ”

কা ািরকার সংসদ সদস বেলন “আিম

য়ােতমালার সংসদ সদেস র সােথ পুেরাপুির একমত। ইসলাম স ে

যসব িমথ া িব াস আমােদর িছল তা স

ূণভােব দূর হেয়েছ। ইসলাম স

পুেরাপুির পিরবতন হেয় িগেয়েছ।”

েক আমার ব ি গত িব াস

জুর হােসন ও বেলন “আমােদর জলসায় আপিন দেখ থাকেবন য এখােন কান িবশৃ লা নই বা কান
মারামাির নই। আিম মেন কির না িবে র আর কাথাও এত মানুেষর সমােবশ এতটা শাি পূণ হেব।
কা ািরকার সংসদ সদস বেলন “হ া, আিম আপনার সােথ একমত। জলসােত িবিভ
আেস িক

তারা সবাই একই ভাষায় কথা বেল, স

নারীর কান মযাদা দয়া হয় না; িক

হল ভালবাসার ভাষা। আিম

এখােন এেস আমার ধারণা স

”

দশ থেক মানুষ
েনিছলাম ইসলােম

ূণ পিরবতন হেয় িগেয়েছ। আিম

জলসায় মিহলােদর পােশ অেনক িনরাপদ বাধ কেরিছ এবং মিহলােদর সােথ কাটােনা সময় উপেভাগ কেরিছ।
আিম ছেলেদর পােশও িছলাম িক

মিহলােদর পােশ থাকেতই আমার বিশ ভাল লেগেছ।

”

জুর বেলন “হ া. আমােদর মিহলারা ছেলেদর তােদর সামেন থেক সের যেত বেল যন তারা কানরকম
িতব কতা ছাড়াই উ িত করেত পাের। ”
কা ািরকা থেক আগত একজন মিহলা জলসার অিভ তা স ে
েন অেনক আধ াি ক

বেলন “আিম জলসায় আপনার ব ব

ান লাভ কেরিছ। আপনার এই কথা য ‘শ র জন ও দায়া করেব, তােদর

মা

করেব ও ভালবাসেব’ আমার খুবই ভাল লেগেছ। আিম খৃ ান এলাকায় বাস কির এবং সখােন কউ
আপনার মেতা শাি পূণ ব ব

দয় না। এক কথায় বলেত হেল আপিন আমােদর িশিখেয়েছন য আমরা যিদ

মানুেষর সােথ ভাল ব বহার কির তাহেল আ াহপাকও আমােদর সােথ ভাল ব বহার করেবন।
জুর বেলন “িবিভ

ধেমর মানুষ আমােদর জলসায় এেস থােক এবং আমরা সকলেকই ভালবািস ও স ান

কির। কারণ এ ই হল ইসলােমর

কৃত িশ া।”

কা ািরকা থেক আগত সাংবািদক

জুরেক িবে

শাি পূণভােব সহাব হান করেত পাের স স ে
বাঝান য ইসলামী িশ া সকল
এরপর
কান

জুর

কৃত িজহাদ স ে

কার জার জবরদি

“এই আয়াত

নই।

স াসবাদ বৃি
িজে স কেরন।

ও িবিভ

ধেমর মানুষ িকভােব একসােথ

জুর তােক িব ািরতভােব ব াখ া কের

কার স াসবােদর িবপে ।
বেলন “পিব

কারআন বেল ‘লা ইকরাহা িফ ীন’ যার অথ হল ধেম

”

ারা িক বাঝা যায়? এেত বাঝা যায় ধম হল যার যার মেনর ব াপার। খৃ ান, ই দী,

মুসলমান এবং অন

য কান ধেমর মানুেষরই শাি পূণভােব তােদর ধম

েত ক মানুেষর য কান ধমেক
“আমরা ইসলােমর িশ া
িদে । িক

”

হন বা

ত াখ ান করার স

চােরর অিধকার রেয়েছ। একইসােথ

ূণ অিধকার রেয়েছ।

”

চার করিছ এবং যােদর এই ধম ভাল লাগেছ তারা আমােদর জামােত যাগ

যারা আমােদর জামােত যাগ িদে

না আমরা তােদর

িত কানরকম শ তা পাষণ করিছ

না। কারণ আমরা সকেলই হযরত আদম(আঃ) এর বংশধর। তাই এ

আমােদর দািয়

সকলেক ভালবাসা

ও স ান করা।”
েয়তামালা ত িহউম ািন

ফা

নািসর হাসপাতাল িনমাণ করেছ।

কেরন িতিন যন হাসপাতাল িনমাণ হবার পর স

জুরেক

উে াধন করেত যান।

হানীয় সংসদ সদস অনুেরাধ
জুর বেলন “আিম আপনার

িনম েনর জন অত

কৃত । ইনশা াহ আিম আশা করব আিম যন হাসপাতাল উে াধন করেত যেত

পাির।”
রািশয়ান
রািশয়ান
সাংবািদক

িতিনিধ

িতিনিধেদর মেধ একন রািশয়ান সাংবািদক ও নতু ন বয়াতকারী আহমদী িছেলন।
জুরেক বেলন “আিম জলসা অেনক উপেভাগ কেরিছ। আিম অবাক হেয়িছ কারণ এখােন ৩০

হাজােরর মেতা মুসলমান সকেলই িনয়ম মেন চলেছ এবং তারা অত
সৃি

কেরিছল।

সুশৃ ল। কবল বৃি

সামান সমস া

”

জুর হােসন ও বেলন “আিম আপনােক চ ােল

জানাি

পৃিথবীর কাথাও এরকম সমােবশ খুেজঁ

বর ক ন;

যখােন যেকান ধেমর ৩০ হাজার মানুষ সবসময় এরকম সুশৃ লভােব থাকেব। আপিন এরকম শৃ লােবাধ
কবল আহমদী মসুিলম জামােতর মেধ ই দখেত পােবন। আিম ল
হেয়িছল তখনও আহমদীগণ ধয ধের িছেলন। এ

করেবন যখন আবহাওয়া খারাপ

তখনই স ব হেব যখন আপনার ধেমর

িত দৃঢ় িব াস

থাকেব। ”
সাংবািদক

জুরেক িবে

স াসবােদর িব ে

স াসবাদ বৃি

অন ান

স ে

কেরন।

জুর বেলন “আিম গত দশ বছর ধের

য কান মানুেষর চেয় বিশ ব ব িদেয়িছ, কারণ আিম

অনুসরণ কির। এখন অন ান মানুষ ও দল এসব স াসবােদর িব ে
িবে র শাি
স

ব হত হেত পাের। িক

কৃত ইসলােমর

কথা বলেছ এবং বলেছ য এর ফেল

মেন রাখেবন আহমদীয়া মুসিলম জামাতই সব থম িব েক এই িবপদ

েক সতক কেরিছল ”

“একজন সাংবািদক িহেসেব আপনার
দেশ খুব সামান ই অ

করা উিচৎ য এসকল স াসীগণ িকভােব অ

তরী হয়। বিশরভাগ অ ই পি মা িবে

হেল মুসিলম ও নন-মুসিলম সকলেকই
বছর িব

া ও বুি মান িস া

পাে । মুসলমান

তরী হেয় থােক। স াসবাদেক থামােত

িনেত হেব। উদাহরণস প বলা যায় গত

শি সমূহ দােয়শেক দমন করেত দৃঢ় পদে প িনেয়িছল। এর ফেল তারা দােয়েশর অ গিতেক

থামােত পেরেছ এবং বতমােন স

এক

পরািজত দেল পিরণত হেয়েছ।

“বতমান সমস ার িকছু পািথব সমাধান রেয়েছ। িক
দয়। তাই আমরা

িতিনয়ত িব

”

আমােদর জামাত আধ াি ক সমাধােনর

িত বিশ

শাি র জন আ াহর দরবাের মাথা নত কের দায়া কির।

ইসলােমর িশ া অনুযায়ী আমরা শশব থেকই আমােদর জামােতর বা ােদর নিতক মূল েবাধ িশ া িদেয়
থািক। এর ফেল আ াহর রহমেত আহমদী মসুলমানগণ িবে
সাংবািদক

জুরেক িজে স কেরন

শাি

হাপন কের চেলেছ।

জুর িক মিহলা ইমামেক সমথন কেরন িকনা?

”

জুর বেলন “আিম

মহানবী (সাঃ) এর সু াহ কের অনুসরণ কির। িতিন যিদ কান কাজেক ভু ল বেলন তাহেল স
বািক িব
দশক।”

িক বলল বা িক িচ া করল স

কান ব াপার নয়। িতিন আমােদর মািলক এবং পথ

ভু ল,

এরপর

জুর জলসােত লাজনােদর ব েব মিহলারা কন ইমাম হেত পারেব না এ ব াপাের যসব পেয়

বেলিছেলন স েলা আবার বেলন।
আশীবােদর উৎস
িম ং শষ হবার পর
িলওেনর

াইেভট সে টারী মুনীর জােভদ সােহব

িতিনিধেদর সােথ মাহমুদ হেল হেব।

জুর তার টিবেলর িপছেন
কেরন। এ

এক

জুর বেলন য িতিন এক িমিনেটর মেধ ই আসেছন। এরপর

লীর কােছ যান, এক

দুলভ মু ত যখােন

জুরেক বেলন য পরবত িম ং িসেয়রা

াস িনেয় পািন ঢােলন এবং কেয়ক চু মুক পান

জুর মাহমুদ হেল যাবার পূেব িনেজর জন এক িমিনট সময়

পেলন।
গত কেয়ক িদেন আিম দেখিছ য িখলাফত
িতফলন। িবিভ

কৃত বরকেতর উৎস এবং ইসলােমর

দশ থেক আগত মানুষজন বেল গেছন য িকভােব

ফেলেছ এবং ইসলাম স ে

কৃত িশ ার এক

জু েরর ব ব তােদর উপর

তােদর ধারণা পিরবতন কের িদেয়েছ, তােদর সকল ইসলামভীিত এখন দূর

হেয়েছ। তারা বেলেছ য জলসা সালানার মেতা শাি পূণ সমােবশ তারা পূেব কখেনা দেখিন।

ভাব

