েপৰ্স িবজ্ঞিপ্ত
প্ত
২৯ আগস্ট
আ
২০২০

সু ইেডেন
েনর মাল্েম
মা (Malm
mo)-েত পিিবতৰ্ কুরআ
আেন অিগ্নস
সংেযােগর েরামহষর্ক ঘটনায়
তীবৰ্ িনন্দা
িন জানাে
ােলন আহম
মদীয়া মুসিলম
সি জামাা’েতর িবশব্
শব্-পৰ্ধান

আহমদীয়
য়া মুসিলম জামা’ত
জ
সু ইেড
ডেনর নয্াশনাাল মজিলেস আেমলা (কা
কাযর্িনবর্াহী)-র
র সােথ সভার
র সময় এ
“িবেদব্ষপূ
পূ ণর্ ঘটনা”-য়
য় িনন্দা জ্ঞাপন
ন করার পাশ
শাপািশ শািন্ত
ন্তপূ ণর্ উপােয় পৰ্তুয্ত্তর েদয়
য়ার আহব্ান জানােলন
হযরত িমযর্ার্ মসরূর আহ
হমদ (আই.)
২৯ আগস্ট ২০২০ আহম
মদীয়া মুসিলম
ম জামা’ত সু ইেডেনর
ই
নয্াশ
শনাল মজিলেস
স আেমলা (ক
কাযর্িনবর্াহী)-র সদসয্গণ ও
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েেতর িবশব্-পৰ্ধ
ধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্
ম
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই
ই.)-এর সােথ
থ
এক ভাচুর্য়াল
ল (অনলাইন) সভায় িমিলত
ত হওয়ার সু েযাগ
য লাভ কের
রন।
হুযূ র আকদা
দাস িটলেফােড
ডর্র ইসলামাব
বােদ তাঁর কাাযর্ালয় েথেক সভার সভাপিততব্ কেরন
ন, আর সু ইিডশ
িড নয্াশনাল
ল
আেমলার সদ
দসয্বৃ ন্দ মাল্েম
মা (Malmo)-েত
- অবিস্থত মাহম
ম ু দ মসিজ
জদ কমেপ্লক্স েথেক
ে
সভায় েযাগদান
ে
কের
রন।
ঘণ্টাবয্াপী সভায়
সভ আেমলার
র সদসয্গণ িনজ
িন িনজ িবভ
ভাগ সম্পেকর্ িরেপাটর্
ির
েপশ করার
ক
এবং িবিভন্ন
িব
িবষেয় িদকিনেদর্শনাা
চাওয়ার সু েযযাগ লাভ কের
রন।
নয্াশনাল েস
সেকৰ্টাির তবল
লীেগর সােথ আেলাচনাকাে
ােল, হুযূ র আকদাস
আ
এক িদন পূ েবর্ মাল্
মা েমা (Malm
mo)-েত চরম
ম
ডানপন্থী উগৰ্
গৰ্বাদীেদর দব্ারা
রা পিবতৰ্ কুরআ
আেনর একিট কিপেত অিগ্নস
সংেযােগর ঘটটনায় তীবৰ্ িনন্দ
ন্দা জ্ঞাপন কেেরন।
হুযূ র আকদাাস এিটও স্পষ্ট
স্প কেরন েয,, মুসলমানেদর
র পেক্ষ এমন
ন ভয়াবহ উস্ক
স্কািনমূ লক ঘটটনার পৰ্িতিকৰ্য়
য়ায় সন্তৰ্াস ও
িবশৃ ঙ্খলা অব
অবলমব্ন করা সিঠক নয়। বরং মুসলমাানেদর দািয়তব্
তব্ মানু ষেক পিবতৰ্
প
কুরআেন
নর পৰ্কৃত িশক্ষা
িশ
সম্পেকর্
কর্
অবিহত কর
রা, েযন মুসিলম
িল িবেরাধী চরমপন্থীরা অপৰ্াসিঙ্গকভাে
ােব কুরআেনর
র েকান আয়
য়াত িনেয় আপিত্ত
আ
উিঠেয়
য়
ইসলােমর অ
অবমাননা করার
ার মাধয্েম িনেেজেদর িবেদব্ষ
ষপূ ণর্ লক্ষয্ ও উেদ্দশয্ হািসেেলর েচষ্টা না করেত পাের।

হযরত িমযর্া মসরূর আহম
মদ (আই.) বেেলন:
“সতয্ এই েেয, সু ইেডন এবং
এ অনয্ানয্ পাশ্চাতয্ েদেশ
শর অিধকাংশ
শ মানু ষ ইসল
লােমর পৰ্কৃত িশক্ষা সম্পেক
কর্ অনবিহত।
আর এিট চর
রমপন্থীেদর সু েযাগ কের েদয়
ে েয, তারা
রা পিবতৰ্ কুরআ
আেনর েকান আয়াতেক অপৰ্াসিঙ্গকভােব
অ
ব উদ্ধৃত কের
র
িনেজেদর িম
মথয্া েপৰ্াপাগান্ড
ন্ডার জনয্ বয্বহ
বহার কের। েয
য সকল মানু ষ এমন িবেদব্ষ
ষপূ ণর্ িকৰ্য়ায় অংশ েনয় তােদর
তা
ইসলাম
ম
সম্পেকর্ অথ
থবা পিবতৰ্ কু রআেন িজহাােদর জনয্ েব
বঁেধ েদয়া পৰ্কৃত শতর্াবলী
লী সম্পেকর্ েক
কান জ্ঞান েন
নই। তারা এ
িবষয়িটেক উ
উেপক্ষা কের
র েয, বাইেবেেল এমন আেরা
আ
অিধক সংখয্ক
স
আয়াত
াত রেয়েছ েয
যগুেলােক অপৰ্
পৰ্াসিঙ্গকভােব
ব
উপস্থাপন ক
কের বল পৰ্েয়া
য়ােগর যথাথর্তা
ত সাবয্স্ত কর
রা যায়। যােহা
হাক, এিট আহ
হমদীেদর কত
তর্বয্, তারা েয
যন ইসলােমর
র
পৰ্কৃত ও শা
শািন্তপূ ণর্ িশক্ষাে
ােক পৰ্িতিট শহের-গৰ্ােম
শ
প
পিরিচত
কেরন
রন এবং এর উত্তম দৃ ষ্টান্ত েপশ কেরন
ন, েযন মানু ষ
আমােদর ধেেমর্র সব্রূপ উপ
পলি

করেত পাের।”

নয্াশনাল আেেমলা সদসয্েদ
দর সেমব্াধন ক
কের হুযূ র আকদাস
আ
তােদর
র পৰ্েতয্কেক তািগদ কেরন
ন, তারা েযন তােদর উপর
র
নয্স্ত দািয়েতব্
তব্র হক আদা
দায় কেরন এ
এবং সকল সমেয়
স
কুরআেেনর এ িনেদ
দর্শ স্মরণ রােখন
রা
েয, অঙ্গীকার
অ
এবং
পৰ্িতশৰ্ুিতসমূমূ হ পূ ণর্ করা আমােদর
আ
জনয্য্ সেবর্াচ্চ গুরু
রুতব্ রােখ।
হুযূ র আকদা
দাস বেলন েয
য, জামা’েতর বয্বস্থাপনায় জাতীয়, আঞ্চ
ঞ্চিলক বা স্থানী
নীয় সকল পযর্
প ােয় িনেয়ািজ
িজত মজিলেস
স
আেমলার সদ
দসয্েদর সকল
ল িবষেয় অবি
বিশষ্ট আহমদীে
ীেদর জনয্ এক
ক ইিতবাচক দৃ ষ্টান্ত স্থাপন করেত হেব; আর তােদর
র
কথায় ও কাে
ােজ িমল থাক
কেত হেব।
উদাহরণসব্রূপ
প, অনয্েদর ধেমর্
ধ র েসবায় উত্সািহত করেত
ক
হেল, ওয়াকেফ
ও
আরয
রযীর (সীিমত সমেয়র জনয্ িনেজেদরেক
ক
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েেতর েসবায় উত্সগর্
উ
করার)) জনয্ মজিলেেস আেমলার সদসয্েদর েসব্
সব্চ্ছায় িনেজেদ
দর নাম েপশ
শ
করার েক্ষেতৰ্
তৰ্ সবর্ােগৰ্ এিগ
িগেয় আসেত হেব,
হ
েয সময়
য় তারা তবলী
লীেগর মাধয্েম
ম ইসলােমর বাণী
ব পৰ্চােরর বা আমােদর
র
সদসয্েদর প
পিবতৰ্ কুরআন েশখােনার কাজ
কা করেত পােরন।
পা
হুযূ র আকদ
দাস বেলন, এিট
এ অতয্াবশ
শয্কীয় েয, যতিদন
য
গণসম
মাগম-জাতীয় অনু ষ্ঠানািদ পুনরায় আেয়
য়াজন করাটাা
িনরাপদ হেচ্ছ
চ্ছ না, ততিদন
ন েযন, অনলাই
াইন অনু ষ্ঠানািদ
িদর মাধয্েম ইসলামী
ইস
িশক্ষার
র পৰ্চার অবয্াহ
াহত থােক।

হযরত িমযর্া মসরূর আহম
মদ (আই.) বেেলন:
“েকািভড-১৯
৯ মহামারীর সময়, আহমদ
দীয়া মুসিলম জামা’ত অন
নলাইন তবলীীেগর মাধয্েম ইসলােমর বাণী
ব পৰ্চােরর
র
পৰ্য়াস বহুগুেেণ বৃ িদ্ধ কেরে
রেছ। িনিশ্চতভ
ভােব, আেরা অনলাইন
অ
অনুনু ষ্ঠানািদর আেেয়াজন করা উিচত
উ , েযখােন
ন ইসলাম বাা
আমােদর িশক্ষ
শক্ষা সম্পেকর্ অনয্ানয্েদর
অ
পৰ্
পৰ্শ্নসমূ
েহর উত্ত
ত্তর পৰ্দান কর
রা হয়।”
হযরত িমযর্া মসরূর আহম
মদ (আই.) আেরা
আ বেলন:
“উপরন্তু, আ
আমােদর অনয্েদ
দরেক সতকর্ করা উিচত েয,
ে আমরা দৃ ঢ়ভােব িবশব্াস
স কির, এ মহ
হামারীর ফেল
ল মানবজািতর
র
ৃ ষ্ট হওয়া উিচত
দৃ িষ্ট পুনরায় েখাদা তা’লার
র িদেক আক
কষ্ট
ত। সমস্ত লক্ষ
ক্ষণ এিদেক ইশারা
ই
করেছ েয, এ মহামা
মারী েশষ হেয়
য়
েগেলও িবশব্
শব্জনীন এক অথর্ৈনিতক সংকট
স
িবরাজ
জ করেব, যার
র ফলসব্রূপ িবিভন্ন েদেশর
শর মেধয্ পূ বার্ েপক্ষা কিঠন
ন
পৰ্িতেযািগতাা ও পৰ্িতদব্িন্দব্
ন্দব্তা েদখা িদেেব। এমন টাানােপােড়ন সহেজই
সহ
অিধক
কতর অিবচাের
রর পথ খুেল িদেত পাের
র
আর, েখাদা না
ন করুন, তাা পিরণােম জব্েেল উেঠ যু দ্ধ-িিবগৰ্হ ও সংঘ
ঘােত রূপ িনেত
ত পাের।”
সভার েশষাংংেশ, হুযূ র আকদাস
আ
মজিল
িলেস আেমলার
র সদসয্েদর স্মরণ
স্ম করান তারা েযন সততার
স
সােথ ও িনেজেদর
র
হৃদেয় আল্লাহ্
হ্ তা’লার ভীিিতেক ধারণ কের
ক তােদর দািয়তব্সমূ
দ
হ পাালন কেরন।
হযরত িমযর্া মসরূর আহম
মদ (আই.) বেেলন:
“স্থানীয় পযর্
যর্ায় েথেক জাতীয়
জ
পযর্ায় পযর্ন্ত, আহমদীয়া
আহ
মুসিলম
ি
জামা’েত
তর সকল পদািধকারীর
প
িনজ দািয়তব্
তব্
পিরপূ ণভ
র্ ােব
ব পালেনর জন
নয্ আপৰ্াণ েচষ্ট
ষ্টা উিচত এব
বং খলীফাতুল মসীহ্-র িদক
ক-িনেদর্শনার উপর আমল করা উিচত।
যিদ আপনার
রা আন্তিরকতা
তা, কতর্বয্িনষ্ঠা ও িবনেয়র সােথ
স
কাজ ক
কেরন, তেব িনিশ্চতভােব
িন
তা
ত সফলতা ও উন্নিত বেয়
য়
িনেয় আসেব
ব। িকন্তু, যিদ
দ পদািধকারী হওয়া েকবল
ল সম্মােনর আসন
আ
অজর্ন করার
ক
জনয্ হেয়
হ থােক, আর
আ আপনারাা
িবনেয়র সােেথ কাজ করেেত বা অেনয্র
র সােথ সহেয
যািগতা করেত
ত অসম্মত হন
ন, তেব আপন
পনারা েকবল ক্ষিতর
ক্ষ
কারণ
ণ
হেবন। আপ
পনারা অনয্ মাানু ষেক েধাঁকা িদেত পােরন
ন, িকন্তু কখেেনা আল্লাহ্ তা’লােক
ত
েধাঁকা
ক িদেত পারেেবন না, আর
র
তাই সবর্দা স্মরণ
স্ম রাখুন েয
ে িতিন আমাােদর পৰ্িতিট কমর্
ক েক েদখেছ
ছন। সু তরাং, তাঁর খািতের িনেজর সকল
ল সক্ষমতা ও
েযাগয্তােক ক
কােজ লাগােন
নার পৰ্য়াস িনন
ন। আিম েদায়
য়া কির েয আল্লাহ্
আ
তা’লা আপনােদর হােফয
হ
(রক্ষাক
কারী) ও হাদীী
(পথপৰ্দশর্ক) হন। আমীন
ন।”

