েপৰ্স িবজ্ঞিপ্ত
১ িডেসমব্র ২০২০

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধােনর সােথ সাক্ষােতর েসৗভাগয্ লাভ করেলা মজিলস
আতফালুল আহমদীয়া জামর্ানীর ৬০ সদসয্

“এখন মানবজািতর জনয্ সবর্শিক্তমান আল্লাহ্র িদেক পৰ্তয্াবতর্েনর সময়”
- হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)
২৯ নেভমব্র ২০২০ মজিলস আতফালু ল আহমদীয়া জামর্ানীর ১২-১৫ বছর বয়সী ৬০ জন সদেসয্র সােথ এক ভাচুর্য়াল
(অনলাইন) সভা কেরন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত িমযর্া মসরূর
আহমদ (আই.)।
হুযূ র আকদাস িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ তাঁর কাযর্ালয় েথেক এ সভার সভাপিততব্ কেরন, আর মজিলস আতফালু ল
আহমদীয়ার সদসয্বৃ ন্দ ওয়াইসবােডন (Weisbaden) শহের এেকারাম-পাকর্ মাইন্য-কােস্টল হল (Acorum-Park MainzKastel Hall)-এ সমেবত হন।

পিবতৰ্ কুরআন েথেক েতলাওয়াত ও এর অনু বােদর মাধয্েম অনু ষ্ঠােনর সূ চনা হয়। এর পের একিট নযম (ধমর্ীয় কিবতা)
পিরেবশন করা হয়।
ঘণ্টাবয্াপী সভার বািক সময় মজিলস আতফালুল আহমদীয়ার সদসয্গণ হুযূ র আকদােসর কােছ ধমর্ ও সমসামিয়ক িবষয়াবলী
সম্পেকর্ তােদর িবিভন্ন পৰ্শ্ন উপস্থাপেনর সু েযাগ পান।
হুযূ র আকদাসেক পৰ্শ্ন করা হয়, ইসলামেক িনেয় যারা আতিঙ্কত, তােদর উেদব্েগর উত্তর মুসলমানেদর কীভােব েদওয়া
উিচত।
উত্তের হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“যারা ইসলাম অথবা মুসলমানেদর িনেয় আতিঙ্কত, আমরা, আহমদীরা, সব সময় তােদর সােথ আেলাচনায় রত হেয় তােদর
উেদব্গসমূ হ দূ র করার েচষ্টা কের এেসিছ এবং কের েযেত থাকেবা। উদাহরণসব্রূপ, আমরা এখােন যু ক্তরােজয্ পীস
িসেম্পািজয়াম (শািন্ত সেম্মলন)-এর আেয়াজন কের থািক, েযখােন আিম ইসলােমর পৰ্কৃত িশক্ষা সম্পেকর্ আেলাচনা কির,
আর আিম িনেদর্শ িদেয়িছ, েযন িবশব্জুেড় এমন অনু ষ্ঠােনর আেয়াজন করা হয়। অনু রূপভােব, কেয়ক বছর পূ েবর্, ইসলােমর
পৰ্কৃত ও শািন্তপূ ণর্ িশক্ষা বয্াপক আকাের ছিড়েয় েদয়ার জনয্ আিম িলফেলট িবতরেণর একিট আন্তজর্ািতক অিভযান শুরু
কেরিছলাম। বয্িক্তগত পযর্ােয়, পৰ্েতয্েকর আহমদীর দািয়তব্, তারা েযন মানু ষেক এ িবষয় সম্পেকর্ বুঝােত থােকন েয,
ইসলাম সম্পৰ্ীিত ও েসৗহােদর্য্র এক ধমর্। এসব পৰ্কৃত িশক্ষা সম্পেকর্ সেচতনতা বৃ িদ্ধ করার দািয়তব্ আমােদর সবার।
অনয্েদর হৃদেয় ও মানসপেট ভয়-ভীিত বা িদব্ধা-দব্ন্দব্ যা-ই থাকুক না েকন েসসব েযন দূ িরভূ ত হেয় যায়। এমনিক েতামােদর
মত িশশুেদরও উিচত িনেজেদর বন্ধু ও সহপাঠীেদর ইসলােমর পৰ্কৃত িশক্ষা সম্পেকর্ অবিহত কের িনজ ভূ িমকা পালন
করা।”
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন:
“পৰ্শ্নাতীতভােব, ইসলাম শািন্ত ও সম্পৰ্ীিতর এক ধমর্ এবং এিট যু দ্ধ-িবগৰ্হ বা সিহংসতার অনু মিত েদয় না। এিট স্পষ্ট হওয়া
উিচত েয, পৰ্াথিমক যু েগর মুসলমানেদর যখন আল্লাহ তা’লা পৰ্থমবােরর মত িনেজেদর আত্মরক্ষার জনয্ িজহাদ করার
অনু মিত িদেয়িছেলন, তখন তার উেদ্দশয্ িছল (সমােজর একিট) পৰ্িতষ্ঠান িহেসেব ধমর্েক এবং ধমর্িবশব্ােসর সব্াধীনতার

নীিতেক সকেলর জনয্ সংরক্ষণ করা। তাই পিবতৰ্ কুরআেন (২২:৪০-৪১) বলা হেয়েছ েয, আত্মরক্ষামূ লক যু েদ্ধর অনু মিত
এজনয্ই েদয়া হেয়িছল েয, মুসলমানেদরেক িনষ্ঠুরভােব িনপীড়েনর লক্ষয্বস্তুেত পিরণত করা হেচ্ছ, আর যিদ িবরুদ্ধবাদীেদর
থামােনা না হয়, তেব সকল িগজর্া, ইহুদী উপাসনালয়, মিন্দর, মসিজদ এবং অনয্ানয্ উপাসনার স্থানসমূ হ গভীর িবপেদর
মেধয্ িনপিতত হেব। সু তরাং, সকল ধেমর্র সু রক্ষা ও িনরাপত্তা িবধােনর উেদ্দেশয্ আত্মরক্ষামূ লক যু েদ্ধর অনু মিত েদওয়া
হেয়িছল।”
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“এিট স্পষ্ট হওয়া উিচত েয, ইসলাম েকান অবস্থােতই এর িবস্তােরর জনয্ বল পৰ্েয়াগ, হতয্া বা েকান পৰ্কােরর সিহংসতার
অনু মিত েদয় িন। বস্তুত, ইসলাম বেল েয, যিদ েকান খৰ্ীষ্টান িগজর্া, ইহুিদ উপাসনালয় বা িহন্দু মিন্দর আকৰ্ান্ত হয়, তেব
মুসলমানেদর ধমর্ীয় দািয়তব্ হেলা েসিটর সু রক্ষা করা। সু তরাং, ইসলাম এমন এক ধমর্ যা অপরাপর ধেমর্র সু রক্ষা কের, আর
তাই তথাকিথত িজহাদী চরমপন্থীেদর িবেদব্ষপৰ্সূ ত কমর্কােণ্ডর সােথ ইসলােমর পৰ্কৃত িশক্ষার দূ রতম সম্পকর্ েনই।”
এরপর, হুযূ র আকদাসেক পৰ্শ্ন করা হেয় েয, তাঁর ধারণা অনু সাের, িবশব্ েকান িদন এর আেগর েকািভড- ১৯ পূ বর্বতর্ী
‘সব্াভািবক’ অবস্থায় িফের যােব িকনা।

উত্তের, হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“আল্লাহ্ তা’লাই ভােলা জােনন ভিবষয্ত্ আমােদর জনয্ কী েরেখেছ? তেব এিট স্পষ্ট েয, কেরানাভাইরােসর িবশব্জনীন
মহামারীর পরও এর সবর্গৰ্াসী অথর্ৈনিতক পিরণাম দীঘর্ সমেয়র জনয্ েথেক যােব। যিদ বািহয্ক েকান যু দ্ধ িবগৰ্হ বা বড়
রকেমর সংঘাত নাও ঘেট, তবুও িবশব্জনীন অথর্ৈনিতক পিরিস্থিত িস্থিতশীল হেত কেয়ক বছর েলেগ যােব। অপরপেক্ষ,
ইিতহাস সাক্ষয্ েদয় েয, যখন গভীর অথর্ৈনিতক সমসয্াসমূ হ িবরাজ কের, তখন অিধকাংশ সমেয় তা যু দ্ধিবগৰ্েহর িদেক িনেয়
যায়, আর তাই এমন মেন হেচ্ছ েয, আমরা একিট বড় রকেমর যু েদ্ধর িদেক কৰ্মশ অগৰ্সর হিচ্ছ।”
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন:
“যিদ, েখাদা না করুন, কেরানাভাইরােসর পের েকান যু েদ্ধর সূ চনা হয়, তেব িবেশব্র পিরিস্থিত আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হেব,
এবং এর পিরণামসমূ হ আেরা বহু বছর স্থায়ী হেব। সু তরাং, আমােদর েদায়া করা উিচত, েযন আল্লাহ্ তা’লা মানু ষেক এবং

িবেশব্র জািতসমূ হেক হুশ-জ্ঞান ও পৰ্জ্ঞা দান কেরন, েযন বস্তুবাদী আকাঙ্ক্ষাসমূ েহর দব্ারা প্লািবত হওয়ার পিরবেতর্, এবং এেক
অেনয্র অিধকার হরণ করার পিরবেতর্, িবেশব্র েনতৃবগর্ এবং জািতসমূ েহর িবেবক েযন জাগৰ্ত হয় এবং তারা শািন্ত ও
েসৗহােদর্য্র লেক্ষয্ কাজ করেত পােরন। সকল েদশ ও জািতর লক্ষয্ এই হওয়া উিচত েয, িবশব্ েযন আেরা েবিশ একতাবদ্ধ
ও শািন্তপূ ণর্ হেয় ওেঠ। যিদ এমন পৰ্য়াসসমূ হ গৰ্হণ করা না হয়, তেব দীঘর্কাল পিরিস্থিত ‘সব্াভািবক’-এর িদেক িফের আসেব
না, বরং তা অতয্ন্ত েশাচনীয় হেয় উঠেব।”
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) আেরা বেলন:
“আমার আশঙ্কা ও অনু ভূিতেত এিট খুবই সম্ভবপর েয, এই িবশব্জনীন মহামারী েশষ হওয়ার পরপরই এক যু দ্ধ বা সংঘােতর
সূ চনা হেব এবং এর িবধব্ংসী পৰ্ভাব বহু বছর ধের স্থায়ী হেব। তাই আমােদর েদায়া করা উিচত েযন যু েদ্ধর সূ চনা না হয়
এবং িবেশব্র েনতৃবগর্ েযন িবচক্ষণতার সােথ আচরণ করেত পােরন, েযন ৈবিশব্ক পিরিস্থিত যতটুকু সম্ভব দৰ্ুত িস্থিতশীল
হয়। এিট অজর্ন করেত হেল আবশয্ক েয, মানবজািত েযন সবর্শিক্তমান আল্লাহ্র িদেক ঝুেঁ ক, নতুবা ভিবষয্েত আমরা আেরা
েবিশ িবশব্জনীন মহামারী ও অনয্ানয্ সবর্গৰ্াসী ঘটনাবলী েদখেত পােবা। িনিশ্চতভােব, আমরা ততিদন পৰ্কৃত শািন্ত ও সমৃ িদ্ধ
েদখেবা না, যতিদন না মানবজািত তার সৰ্ষ্টার সামেন মাথা নত কের এবং তাঁর অিধকারসমূ হ ও তাঁর সৃ িষ্টর অিধকারসমূ হ
পুণর্ না কের। এই বাতর্াই আজ আমােদর অথর্াত্ আহমদীেদর অবশয্ই অনয্েদর কােছ েপঁৗেছ িদেত হেব েয, সবর্শিক্তমান
আল্লাহ্র িদেক মানবজািতর পৰ্তয্াবতর্েনর এটাই সময়।”

