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আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োর্ুুয়াি সোয় বমবিে হওয়ার সম্মান
িাে করভিা বিনিযাভের নযাশনাি মজবিভস আভমিা (জােীয় কার্ুবনিুাহী পবরষদ)

েশাসবনক ও ধমুীয় বিবেন্ন বিষভয় বিস্তাবরে বদক-বনভদুশনা েদান করভিন হুর্ূ র আকদাস
৭ নভেম্বর ২০২১, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীিােুি মসীহ্ হর্রে বমর্ুা মসরূর
আহমদ (আই.)-এর সাভে এক োর্ুুয়াি (অনিাইন) আনু ষ্ঠাবনক সোয় বমবিে হওয়ার এিং সাক্ষাভের সু ভর্াগ িাে
কভরন আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে বিনিযাভের নযাশনাি মজবিভস আভমিা (জােীয় কার্ুবনিুাহী পবরষদ)।
হুর্ূ র আকদাস র্ু ক্তরাভজযর বিিভিাভডুর ইসিামািাভদ এমবিএ স্টুবডও প্রেভক সোর সোপবেত্ব কভরন, আর আভমিা
সদসযগণ োর্ুুয়াবি এই সোয় প্রর্াগদান কভরন বিনিযাভের প্রহিবসংবকভে অিবিে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের
বমশন হাউস প্রেভক।
সোয় উপবিে সকভিই হুর্ূ র আকদাভসর সাভে কভোপকেভনর এিং বিবেন্ন বিষভয় হুর্ূ র আকদাভসর পরামশু ও
বদক-বনভদুশনা িাভের সু ভর্াগ পান।
আভমিার সদসযভদর সভম্বাধন কভর হুর্ূ র আকদাস এই বিষয়বি েুভি ধভরন প্রর্, একজন মুসিমাভনর সিভর্ভয় প্রমৌবিক
দাবয়ত্ব হি দদবনক পাাঁর্ প্রিিার নামার্ আদায় করা, আর এ বিষভয় আভমিার সদসযভদর দৃ ষ্টান্ত িাপভনর মাধযভম
প্রনেৃত্ব েদান করা উবর্ে।
হুর্ূ র আকদাস আভরা িভিন প্রর্, ওয়াকভি আরর্ী বিভমর অধীভন, প্রর্খাভন ধভমুর প্রসিার উভেভশয সমভয় উৎসগু করা
হয়, সময় ও সম্পদ কুরিানীর মাধযভম আভমিার সদসযভদর দৃ ষ্টান্ত িাপভনর মাধযভম প্রনেৃত্ব েদান করা উবর্ে।

আভমিার একজন সদসয, বিবেন্ন পবরিাভর উদ্ভূে দিিাবহক সমসযািিীর বনরসন কীোভি করা প্রর্ভে পাভর, এ বিষভয়
পরামশু র্ান।
হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“আমার িই ‘পাবরিাবরক সমসযািিী এিং এর সমাধান’ আপনাভদর পডা উবর্ে। এ প্রেভক উদ্ধৃবে বনিুার্ন করুন
এিং ঘভর ঘভর বিেরণ করুন। এছাডা, দধর্ু এিং সহনশীিোর অভনক প্রিবশ েভয়াজন রভয়ভছ। পুরুষ এিং নারী
উেভয়র মাভে দধভর্ুর অোি রভয়ভছ। প্রছাি প্রছাি বিষয়ভক িুবিভয় িাাঁবপভয় িড করা হয় এিং র্রম পর্ুাভয় বনভয়
র্াওয়া হয়। ... পুরুষভদর উবর্ে দয়ার্দ্ুো ও নম্রো েদশুন করা আর নারীভদরও দধর্ু অিিম্বন করা উবর্ে। এ জনয,
েরবিয়ে বিোভগর বিবেন্ন কমুসূর্ী েস্তুে করা উবর্ে এিং প্রসগুভিা পবরর্ািনা করা উবর্ে প্রর্ন পুরুষ এিং নারী
উেভয় দনবেকোভি েবশবক্ষে হভয় ওভে। … র্বদ আপনাভদর প্রসভেিাবর েরবিয়ে সবেয় হন েভি সমসযার উদ্ভি
কম হভি এিং উদ্ভূে সমসযাগুভিার সমাধান উত্তমোভি করা সম্ভি হভি।”
আভরকজন আভমিা সদসয উভেখ কভরন প্রর্, বিনিযাভের বশক্ষা িযিিায় িুভির ছাত্রভদর জনয ইসিাম সম্পভকু
জানার প্রকান বনধুাবরে পােযেম প্রনই, আর এর িভি প্রকান প্রকান িুভি এমন েেয েদান করা হয় র্া োয়শই
ইসিাভমর বশক্ষার পবরপন্থী।
হুর্ূ র আকদাস িভিন প্রর্, ইসিাভমর েকৃে বশক্ষার উপর বেবত্ত কভর একবি বনধুাবরে পােযেম েস্তুে করার বদভক
সরকাভরর দৃ বষ্ট আকষুণ করভে একবি অবের্ান এিং সমবিে েয়াস োভদর গ্রহণ করা উবর্ে। হুর্ূ র আকদাস িভিন
প্রর্, আহমদী মুসিমানভদর এোভি সহায়ো েদান করা উবর্ে প্রর্ন প্রকান পােেম ইসিাভমর প্রসই সকি মূ ি
স্তম্ভগুভিার মভধয সীমািদ্ধ োভক, প্রর্-সকি বিষভয় সাধারণোভি মুসিমানভদর মভধয ঐকমেয রভয়ভছ।
আভরকজন আভমিা সদসয উভেখ কভরন প্রর্, বিনিযাভের বকছু মানু ষ ধভমুর বিষভয় প্রখািাখুবি সংিাভপর বিষভয়
সহভজ এবগভয় আভসন না। আভমিার প্রসই সদসয এ বিষভয় পরামশু র্ান প্রর্, এমন িযবক্তভদর বনকি ইসিাভমর
বশক্ষাভক পবরবর্ে করার জনয কী পদ্ধবে অিিম্বন করা প্রর্ভে পাভর।
হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“আপনাভদর উবর্ে হভি মানু ভষর সাভে িযবক্তগে প্রর্াগাভর্াগ এিং িন্ধুত্ব িাপন করা। বনভজভদর েবেভিশীভদর সাভে
গেীর সম্পকু িজায় রাখুন আর োভদরভক (আপনাভদর বিশ্বাস সম্পভকু) অিবহে করুন। বনয়বমে প্রসবমনার আভয়াজন
করুন এিং োভদরভক প্রসখাভন আমন্ত্রণ করুন। আপনারা আন্তঃধমুীয় সম্প্রীবে সো িা অনয প্রকাভনা এই ধরভনর
অনু ষ্ঠান করভে পাভরন প্রর্খাভন োরা এভস আপনাভদর দৃ বষ্টেবি সম্পভকু শুনভে পারভিন। োরা বনভজরাই েখন েশ্ন

করভিন এিং এর িভি একবি পবরবর্বে গভড উেভি। পত্রপবত্রকায় ইসিাম এিং এর বশক্ষা সম্পভকু েিন্ধ বিখুন।
েকৃে শাবন্ত কী এিং সমাভজ কীোভি এবি েবেষ্ঠা করা র্ায় এিং শাবন্ত েবেষ্ঠার বিষভয় ইসিাভমর দৃ বষ্টেবি কী এ
সম্পভকু কো িিু ন। সমসামবয়ক সমসযািিী এিং প্রসসি বিষভয় ইসিাভমর দৃ বষ্টেবি কী ো সম্পভকুও বিখুন। েখন
োরা অনু ধািন করভিন প্রর্, এরা প্রকিি আমাভদর সাভে ধভমুর বিষভয় কো িিভছন না, িরং োরা এমনবক
সমসামবয়ক সমসযািিীর বিষভয় আমাভদর পে েদশুন করভে পাভরন।”
হুর্ূ র আকদাসভক আভরা েশ্ন করা হয় প্রর্, মানু ষভক মসীহ্ মওউদ (আ.) এর িইসমূ হ পাে করভে কীোভি উৎসাবহে
করা র্ায়।
হর্রে বমর্ুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“বিবেন্ন বিষভয়র উপর িইগুভিা প্রেভক প্রছাি প্রছাি উদ্ধৃবে বনিুার্ন করুন এিং প্রসগুভিা ছাবপভয় মানু ভষর মাভে বিেরণ
করুন। র্ারা িই পডভে অেযস্ত নন, োভদর জনয একবি পুভরা িই পডা কবেন। সু েরাং, র্খন আপনারা োভদরভক
প্রছাি প্রছাি উদ্ধৃবে েদান করভিন, োরা প্রসগুভিা পাে করভিন এিং োভদর একবি আগ্রহ গভড উেভি। … আজকাি
সাধারণোভি মানু ষ পডার বিষয় প্রিবশ রাভখ না। োরা র্ায় ৩০ প্রসভকভে প্রকান েেয িাে করভে িা প্রকান বিবে
প্রোগ্রাম প্রদখভে। মানু ভষর মভনাভর্াগ এখন এসভির বদভক েুভাঁ ক প্রগভছ। অেিা আপনারা অবডওিুক দেবর করভে
পাভরন। মানু ভষর কাভছ প্রসগুভিাভক এমনোভি সহজিেয করুন প্রর্ন সির করভে করভে োরা প্রসগুভিা শুনভে
পাভরন।”

