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আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধােনর সােথ দু’িট ভাচুয়
র্ াল (অনলাইন) সভার
সম্মান লাভ করেলা লাজনা ইমাইল্লাহ্ হলয্ান্ড



শিনবার হুযূ র আকদােসর সােথ আনু ষ্ঠািনক সভা করেলা লাজনা ইমাইল্লাহ্ হলয্ােন্ডর নয্াশনাল
আেমলা



রিববার হুযূ র আকদােসর সাক্ষােতর সু েযাগ েপেলা লাজনা ইমাইল্লাহ্র ছাতৰ্ী ও নও মুবাঈেনর (নতুন
বয়আতকারীেদর) একিট দল

শিনবার ২২ আগস্ট ২০২০ এবং রিববার ২৩ আগস্ট ২০২০ লাজনা ইমাইল্লাহ হলয্ান্ড (আহমদীয়া মুসিলম মিহলা
অঙ্গ সংগঠন)-এর সদসয্ােদর সােথ দু’িট পৃথক সভা কেরন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িবশব্-পৰ্ধান পঞ্চম খলীফা
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.)।
শিনবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ হলয্ােন্ডর নয্াশনাল আেমলার (কাযর্িনবর্াহী কিমিটর) সদসয্াবৃ ন্দ হুযূ র আকদােসর সাক্ষােতর
েসৗভাগয্ লাভ কেরন। আর রিববার ৩০ জেনর অিধক লাজনা ইমাইল্লাহ্ ছাতৰ্ী ও আহমদীয়া মুসিলম জামা’েত নতুন
েযাগদানকারী সদসয্া হুযূ র আকদােসর সােথ সাক্ষােতর, তাঁেক পৰ্শ্ন করার এবং িবিভন্ন ধমর্ীয় ও সমসামিয়ক িবষেয়
তাঁর িদকিনেদর্শনা চাওয়ার সু েযাগ লাভ কেরন।
হুযূ র আকদাস িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ তাঁর কাযর্ালয় েথেক উভয় সভার সভাপিততব্ কেরন, আর লাজনা
ইমাইল্লাহ্র সদসয্াবৃ ন্দ হলয্ােন্ডর নু নস্পীেট অবিস্থত বায়তুন নূ র মসিজেদর লাজনা হল েথেক েযাগদান কেরন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ হলয্ােন্ডর নয্াশনাল আেমলার সােথ সভায় লাজনা পৰ্িতিনিধগণ িনজ িনজ িবভােগর কমর্কাণ্ড সম্পেকর্
িরেপাটর্ ও ভিবষয্ত কমর্কােণ্ডর পৰ্স্তাব েপশ করার সু েযাগ লাভ কেরন।
হুযূ র আকদাস আহমদীেদর ৈনিতক ও ধমর্ীয় পৰ্িশক্ষণ সম্পেকর্ িবস্তািরত িদকিনেদর্শনা পৰ্দান কেরন।
িহজাব পৰ্সেঙ্গ হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“লাজনার সদসয্ােদর কােছ এ িবষয়িট স্পষ্ট করা আবশয্ক েয, িহজাব এমন একিট িবষয় নয় যার পৰ্চলন আহমদীয়া
মুসিলম জামা’ত কেরেছ, বরং এিট পিবতৰ্ কুরআেন স্পষ্টভােব িলিখত একিট আেদশ এবং মহানবী (সা.)-এর এক
িনেদর্শনা। … সবেচেয় গুরুতব্পূ ণর্ েয িবষয়িটর উপর েজার েদয়া উিচত, তা এই েয, মহানবী (সা.) এ িশক্ষা দান
কেরেছন েয, মুসলমান িহেসেব শালীনতা আমােদর ঈমােনর এক েমৗিলক অঙ্গ।”

হুযূ র আকদাস লাজনা ইমাইল্লাহ্র েসই সকল সদসয্া যােদর েলখােলিখর িবষেয় আগৰ্হ বা দক্ষতা রেয়েছ তােদরেক
ইসলােমর িশক্ষাসমূ েহর সপেক্ষর দিললসমূ হ ও এর কলয্াণরািজ তুেল ধের এবং ইসলােমর উপর সাধারণভােব
উত্থািপত, এবং িবেশষ কের নারী অিধকার পৰ্সেঙ্গ আেলািচত আপিত্তসমূ হ খণ্ডন কের পৰ্বন্ধ রচনা করেত উত্সািহত
কেরন।
হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“েকবল এক বয্িক্তর পেক্ষও সমােজ এমন পিরবতর্ন আনা সম্ভব, যা সমাজেক আমূ লভােব ভােলার িদেক বদেল
িদেব। তাই যিদ শুরুেত ইসলােমর সপেক্ষ েলখার জনয্ আপনােদর মাতৰ্ কেয়কজন সদসয্াও থােকন, তেব িবচিলত
হেবন না। যিদ আপনােদর টীম আন্তিরকতা ও কতর্বয্িনষ্ঠার সােথ কাজ কের যায়, তেব আপনারা েদখেবন েয,
ইসলােমর পৰ্কৃত ও শািন্তপূ ণর্ িশক্ষাবলীর পেক্ষ কথা বলার এ পৰ্য়ােস েযাগদান করেত আপনােদর এ িনষ্ঠা অনয্েদর
অনু পৰ্ািণত করেব।”
এছাড়াও, হুযূ র আকদাস লাজনা ইমাইল্লাহ্ হলয্ান্ডেক মানবতার েসবায় অগৰ্সর হওয়ার এবং আিফৰ্কার সু িবধাবিঞ্চত
গৰ্ামগুেলােত িবিভন্ন মানবেসবামূ লক পৰ্কেল্পর অথর্ায়েন এিগেয় আসার জনয্ উত্সািহত কেরন । উদাহরণসব্রূপ, িবেশব্র
পৰ্তয্ন্ত এলাকাগুেলােত পািনর পাম্প স্থাপেনর বা সংস্কােরর মাধয্েম পািন সরবরােহর উেদ্দেশয্ গৃ িহত িকছু পৰ্কেল্প

তােদর অথর্ায়ন করা উিচত বেল িতিন পরামশর্ েদন। হুযূ র আকদাস বেলন েয, অনয্েদর এবং িবেশষত যােদর
সহায়তার পৰ্েয়াজন তােদর েসবা করাটা ইসলামী িশক্ষার এক েমৗিলক অংশ।

উপরন্তু, হুযূ র আকদাস লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদসয্ােদর হাজার হাজার মাস্ক ৈতির করেত উত্সািহত কেরন েযগুেলা
কেরানাভাইরাস মহামারীকােল জনসাধারেণর েসবায় িনযু ক্ত স্থানীয় েসবামূ লক সংস্থােক েদয়া যায়।
সভার েশষ পৰ্ােন্ত হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“সকল সমেয় সেচষ্ট থাকেবন, আপনারা েযন আপনােদর দািয়েতব্র পৰ্িত সু িবচার করেত পােরন এবং আপনােদর
ধমর্েক সমুদয় পািথর্ব িবষয়ািদর উপর পৰ্াধানয্ দােনর েয অঙ্গীকার আপনারা কেরেছন তা পূ রণ করেত পােরন। যিদ
আপনারা পরকােল িবশব্াস রােখন এবং একথা িবেবচনা কেরন েয েখাদা তা’লা আপনােদর উপের সকল সময় দৃ িষ্ট
রাখেছন তাহেল আপনারা যথাযথ েপৰ্রণা ও আেবগ িনেয় কাজ করেবন। আল্লাহ্ তা’লা আপনােদরেক এমন করার
েতৗিফক দান করুন।”
নবাগত আহমদী ও ছাতৰ্ীেদর সােথ সভায়, হুযূ র আকদাসেক পৰ্শ্ন করা হয়, আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর পৰ্িত যারা
গালমন্দ ও কটু বাকয্ বয্বহাের িবরত হয় না, তােদর সােথ আহমদীেদর তবলীেগর (ধমর্ পৰ্চােরর) পৰ্য়াস জাির রাখা
উিচত িকনা।
এেত হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“এমন মানু েষর কােছ ধমর্ পৰ্চার কের যাওয়ায় েকান লাভ েনই, যারা েকবল িবতকর্ই কের যায়, আর েকবল তেকর্র
খািতের তকর্ কের, বা যারা আমােদর ধমর্ িবশব্াসেক িবদৰ্ূপ কের। এমন মানু েষর সােথ বারবার সম্পকর্ স্থাপন করাটা
সমেয়র এক অপচয়মাতৰ্। বরং আমােদর তবলীগী পৰ্য়াস তােদর উেদ্দেশয্ িনেবিদত হওয়া উিচত, যারা সভয্ ও
শালীনভােব আেলাচনায় যু ক্ত হন এবং যােদর মেন সিতয্কােরর পৰ্শ্নসমূ হ রেয়েছ। এমন অেনক ভদৰ্ মানু ষ রেয়েছন,
আর তাই িনেজেদর সময় ও শৰ্মেক তােদর িপছেন িবনষ্ট করেবন না যারা আমােদর ধমর্িবশব্াসেক িবদৰ্ূপ করেত চায়
বা যারা পৰ্কৃিতগতভােব িবেদব্ষপরায়ণ।”
িহজড়া েশৰ্ণীর মানু ষেদর অিধকার পৰ্সেঙ্গ হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) বেলন:
“সমােজর পেক্ষ নবীনেদরেক তােদর জীবতািত্তব্ক িলঙ্গ পিরবতর্ন করেত উত্সািহত করা কখেনাই ৈনিতকভােব শুদ্ধ
হেত পাের না। এিট ইসলােমর িশক্ষার সম্পূ ণর্ পিরপন্থী। তথািপ, এমন িকছু মানু ষ আেছন যারা উভিলঙ্গ অবস্থায়
জন্মগৰ্হণ কের থােকন। তােদরেক সমােজর সমথর্ন ও সহায়তা পৰ্দান করা উিচত, েযন তারা যতটুকু সম্ভব
সু ন্দরভােব তােদর জীবন যাপন করেত পােরন। তােদরেক ৈবষময্ এবং তােদর েমৗিলক মানবািধকােরর হরণ েথেক
রক্ষা করা উিচত।”

