ে�স িব�ি�
৬ই মাচর, ২০১৮

িনিখল িব� আহমদীয়া জামা’েতর �ধান, ‘িহউিমিনিট ফা�র’-এর
�থম আ�জর্ািতক সে�লন এ ব�বয্ �দান কেরে
“যারা ি�য়জন হািরেয়েছ, যােদর হৃদয় েবদনায় িবমূঢ় এবং যারা নীিপিড়ত ও দুদর্শা
তােদর কা�া ও ক� দূর করার জনয্ তােদর পােশ থাকু”
হযরত িমযর্ামসরুর আহমদ (আই.
গত ৩রা মাচর, ২০১৮ েরাজ শিনবার, মানবকলয্াণমূলক সং�া ‘িহউিমিনিট ফা�র’-এর �থম আ�জর্ািতক সে�লেন
িনিখল িব� ও আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর েনতা ও প�ম খিলফা, হযরত িমযর্া মসরুর আহমদ (আই.) মূল
ব�বয্ �দান কেরন।
ল�েন অবি�ত বাইতুল ফুতুহ মসিজেদ ৩ িদেনর এই সে�লন অনুি�ত হয়, যােত ২৭িট েদশ েথেক আগত ২২০
জেনর অিধক �িতিনিধ অংশ�হণ কেরন।

হুযুর (আই.) তাঁর ব�েবয‘িহউিমিনিট ফা�র’-এর লক্ষয্ ও উে অথর্াৎ সকল �েয়াজেন জাি, ধমর-বণর্ িনিবর্েশে
সবার পােশ দাঁড়াবার এবং সবার জনয্ সাহােযয্র হাত �সািরত করার কথা বে।
হুযুর বেল, আজ মানবজািতর অবনিতর কারেনই পুেরা িব� জুেড় �মাগত �� ও ৈবষময্ বাড়েছ যার ফল�িতেত
মানুেষর দুঃখ ক� ও �মা�েয়বৃি� পাে�।
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.আেরা বেলন:

“িবে�র �ায় �েতয্ক �ােন অি�রত, উে�গ, উৎক�া এবং �� �মশ বৃি� পাে�। েবিশরভাগ িবশৃ�লা
ও ক�-ই মানবসৃ�, যা িকনা মানুেষর অনয্ায় আচরণ এবং অিবচােরর পিরনা। যু� আর সংঘাত বেয়
িনেয় আসেছ ভয়�র নৃশংসতা ও পাষিবকতা। আর জাতীয় ও আ�জর্ািতক পিরম�েল অথর্াৎ উভ
েক্ষে�ই মানবসমাজ �মাগত েভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় যা”।
িতিন (আই.) আেরা বেলন:

“সম� পৃিথবীেত েদখা েদয়া িবিভ� �াকৃিতক দুেযর্াগ �িতিহংসার আগুন অবণর্নীয় �ংসয� ও
িনদারুণ ক� বেয় িনেয় আসে। তাই িনঃসে�েহ, আমরা বতর্মান েয পৃিথবীেত বাস করিছ তা চরম
অি�র ও খুবই অশা�।”

হুযুর (আই.) বেল, মানবতার দুঃখক� লাঘেব িহউিমিনিট ফা�র্েক �াণ �দােনর েক্ষে� অ�গামী ভূিমকা প
উিচত।

িতিন (আই.) বেলন,

“মানবজািতর দুঃখকে�র কারণ যাইেহাক না েকেন, আমরা যিদ �কৃত মুসলমান হবার দাবী কির, তেব
আমােদর সবার দািয়� ও কতর্বয্ হে� সবর্াব�ায় দুঃখ ও দুদর্শা�� মানুেষর পােশ েথেক তাে
লাঘেবর আ�াণ েচ�া করা”।
হুযুর (আই.) বেল, ‘িহউিমিনিট ফা�র’-এর �াথিমক লক্ষয্ হওয়া উি“মানবজািতর শারীিরক ও মানিসক য�ণা
উপশম করা”। িতিন ‘মানবতার েসবােক’ ইসলােমর একিট েমৗিলক ও অ�িনর্িহত িব�াস িহসােব বণর্না কেরে।
হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.) বেলন:

“মানুষ েযখােনই ৈবষিয়ক কে� িনপিতত এবং েয েকানভােব সুিবধাবি�ত, িহউময্ািনি ফাে�র্ উিচত
তােদরেক সাহাযয এবং সহেযািগতার েক্ষ সবর্াে থাকা। পৃিথবীর েযখােনই েহাক বা েয স�দােয়রই
েহাক না েকন, িহউময্ািনি ফাে�র্ উিচত দাির�র এবং কে� জজর্ির মানুেষর কােছ �াণ েপৗঁেছ েদয়া।
এিট হেলা আপনােদর লক্ষ এ হেলা আপনােদর দািয়�। আর এিটই আপনােদর িব�াস”।

‘িহউময্ািনি ফা�র’ গঠেনর মূল উে�শয িছল িনঃ�াথর্ভাে মানবতার েসবা করার ইসলামী দািয়� পালন করা। এ
স�েকর বলেত িগেয় হুযূ (আই.) বেলন:

“িনি�তভােব িহউময্ািনি ফা�র গঠেনর মূল উে�শয িছল িনঃ�াথর্ভাে অপেরর েসবা করা। আর এিটই
েসই ৈবিশ�য যা আপনােদরেক অনয্ান সংগঠেনর েচেয় �ত� কের েকননা আপনারা েকবল আপনােদর
ভােলা চির� এবং জাগিতক দািয়ে�র কারেণ িহউময্ািনি ফাে�র্ অধীেন কাজ করেছন না বরং
আপনােদর এই েসবা আপনােদর িব�াস বা ধেমর্ দািব এবং আ�ান।”

হযরত িমযর্া মাসরুর আহমদ (আই.বেলেছন:

“ইসলােমর িশক্ষা হ, কােরা �ীকৃিত বা পািথর্ব পুর�ােরর েকান বাসনা না কের আহতেদর ক্
িনরাময় ও উি��তা দূর কের তােদর �িত ভােলাবাসা ও সমেবদনা �দশর্ন কর। আর ধমর-বণর্ িনিবর্েশে
েকউ যিদ কে� িনপিতত হয় বা িন�ুরতার মুেখামুিখ হয়, তাহেল আপনােদর কতর্বয্ িনঃ�াথর্ভােব তাে
সাহাযয্ এবং সমথন করা।”
সুিবধা বি�তেদর জীবনধারার উ�িত সাধন এবং এই িনিমেৎত তােদর ওপর দৃি� িনব� করার �িত হুযুর (আই.
‘িহউিমিনিট ফা�র’-এর সদসয্েদর  উ�াৎত আ�ান জান।
হযরত িমযর্া মাসরুর আহমদ (আই.বেলেছন:

“আমােদর সেবর্া দক্ষতা ও সামথর্য্ �েয়াগ দুদর্শা�� িন�াপ মানুেষর দ-ক� লাঘেবর জনয্
আমােদর সবর্দা সেচ� থাকেত হে। যারা ি�য়জন হািরেয়েছ, ভ�হৃদয় িনেয় আেছ এবং অসহায় ও
দুবর্ল হেয় পেড়েছ তােদর দ-েবদনা দূর করার জনয্ আমােদরেক তােদর পােশ থাকেত হেব। হতাশা
��েদর আশার আেলাও আমােদরেক েদখােত হেব।”

হুযুর(আই.) িব�বয্াপী‘িহউিমিনিট ফা�র’-এর িবিভ� �ক� অথর্াৎ হাসপাতা, িচিকৎসা িশিবর এবং িবে�র িবিভ�
�তয্� অ�েল িবশু� ও সুেপয় পািনর বয্ব�া করার জনয্ তােদর ভূয়সী �শংসা কে
হুযুর(আই.) ‘িহউিমিনিট ফা�র’-এর উেদয্ােগ গুয়ােতমালায় িনমর্াণাধীন নািসর হাপাতাল এর কথা িবেশষভােব উে
কেরন যা অিচেরই মানব েসবার কাজ পিরচালনা শুরু করেব হুযু িহউিমিনিট ফা�র্েক িনেদর্শ িদেয় বে, এই
হাসপাতাল েযেনা মানব েসবার উে�শয্ পুরণ করেত পাের এবং েটকসই �মািণত হয়।
হযরত িমযর্া মসরুর আহমদ (আই.)বেলেছন:

“গুয়ািতমালােত িহউিমিনিট ফা�র্ যু�রাে�র উেদয্ািনিমর্ নািসর হাসপাতাল এর িনমর্াণ কাজ �ায়
েশষ পযর্াে। িক� কখনই িচ�া করেবন না েয, িনমর্াণ স�� হেলই আপনােদর কাজ েশষ। বরং
আমােদর কাজ েকবল শুরু হল ম। এখন আপনােদরেক ড�ার, নাসর্ ও অনয্ানয্ �াফেদর িন
এলাকার মানুষেদর সেবর্া� মােনর �া�য্ েসবা িনি� ত করেত হ, েকানভােবই েযেনা িচিকৎসা
বয্ায়বহুল না হয় বরং এর মূল উে�শয্ অথর্াৎ মানব েসবায় েযন এই হাসপাতাল সফল �মািণত”

হুযুর (আই.) মানবতার গুরু� উে�খয্ উপি�ত সভয্েদর পরামশর্ িদেত িগেয় বে, আপনারা যতই েযাগয্
িকংবা �িতভাবান হন না েকেনা, ‘িহউিমিনিট ফা�র’-এর সাফলয্ বয্ি� িনভর্র নয় বরং েকবল মা� আ�র অনু�হ ও
কলয্ােণর ওপর িনভর্রশীলিতিন আেরা বেলন, যারা ‘িহউিমিনিট ফা�র’-এর অধীেন েসবা কেরন তারা েসৗভাগয্বান
কারণ তারা ঈমানী দািয়ে�র �িতফলন ঘটােত মানব েসবার সুেযাগ পাে�ন।
হযরত িমযর্া মসরুর আহমদ (আই.) বে,

“সবর্দ মেন রাখেবন, েকবলমা� আ�াহর অনু�েহ আপিন মানব েসবার �েতয্কিট সুেযাগ পাে�,
েকননা আপিন �িত�ত মসীহ (আ.)-এর েশখােনা ইসলােমর িশক্ষা েমেন চেল”

হযরত িমযর্া মাসরুর আহমদ (আই.) আেরা বে,

“�েতয্ক আহমদী মুসলমান যারা িহউিমিনিট ফা�র্ এ েসবা করার সুেযাগ পাে, আপনােদর সবর্দা
আ�াহর �িত কৃত� থাকা উিচৎ, েকননা আপনারা মানবেসবার কলয্ােণ আ�হর অনু�হ ও পুর�ার এর
ভাগীদার হে�ন।”
ব�ৃতার েশষিদেক হযরত িমযর্া মসরুর আহমদ (আই.) বে,

“আিম েদায়া কির, িহউিমিনিট ফা�র্ েযেনা সম� িবে� জাি, ধমর্ ও বণর্ িনিবর্েশেষ সবর্দা মানব েস
উে�শয্ পূণর্ করেত সেচ� হয় আ�াহ আপনােদর আ�িরক �েচ�া �হণ করু, এবং আপনােদরেক
�হণীয় মানবেসবার েতৗিফক দান করুন”

পিরেশেষ হুযুর(আই.) েদায়ার মাধয্েম অনু�ােনর ইিত টােনন।

