ে�স িবজ্ঞ
৯ িডেস�র ২০২১

আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িব�-�ধােনর সােথ সাক্ষাে স�ান লাভ করেলা
মজিলস আনসারু�া যু�রা�

িব�ৃ ত পিরসের �শাসিনক ও ধমর্ীয় িবষেয় িদকিনেদশনা �দান করেলন হুয ূর আকদা
৪ িডেস�র ২০২১, মজিলস আনসারু�া (চি�েশা�র আহমদী পুরুষেদর অ-সংগঠন) যু �রাে�র নয্াশনাল মজিলেস
আেমলা (কাযর্িনবর্াহী পির)-এর সােথ এক ভাচুর্য়াল অনলাইন সভায় িমিলত হন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর
িব�-�ধান ও প�ম খলীফাতুল মসীহ হযরত িমযর্ মসরূ আহমদ (আই.)।
হুয ূ আকদাস িটলেফােডর্ ইসলামাবােদ এমিটএ �ুিডও েথেক সভায় সভাপিত� কেরন, আর আেমলার (কাযর্িনবর্াহ
পিরষেদর) সদসয্গ যু �রাে�র েমিরলয্াে� অবি�ত বায়তুর রহমান মসিজদ কমে�� েথেক েযাগদান কেরন।
সভায় হুয ূর আকদা উপি�ত সকেলর সে�ই কথা বেলন এবং আনসারু�া আেমলার সদসয্গেণর ওপর অিপর্
িবিভ� দািয়ে�র িবষেয় আেলাচনা কেরন এবং তােদর িনজ িনজ িবভাগীয় কমর্কাে� উ�িতর িবষেয় িদকিনেদর্শন
�দান কেরন।

৪০–৫৪ বছর বয়সী আনসারেদর দািয়ে� িনেয়ািজত নােয়ব সদর সেফ দওম-এর সে� কথা বলার সময় হযূ র
আকদাস শরীরচচর্র �িত গুরু� আেরাপ কেরন এবং বেলেয, সেফ দওেমর অ�র্ভু আনসার সদসয্েদর িনয়িমত
শরীরচচর্াকরা এবং পিরেবশ দূষণ কমােনার জনয্ স�ব হেল সাইেকল বয্বহার কের কােজ যাওয়উিচত।
অপর এক আেমলা সদেসয্র সে� কথা বলা সময়হযূ র আকদাস, চাকিরর েখাuেজ সং�ামরত আহমদী িবেশষ কের
শরণাথর্ীেদর জনয্দক্ষতা উ�য়ন ক©�ম ও �িশক্ �দােনর �েয়াজনীয়তা তুেল ধেরন। হযূ র আকদাস বেলন েয,
েযসকল আহমদীর িনজ� বয্বসা আেছ তােদর সে� উ� বয্ি�েদর যু� কের েদয়া উিচত েযন তারা পর�রে
সাহাযয্ করেত পােরন
মজিলস আনসারু�াহর সদসয্েদর ৈনিতক ও আধয্াি�ক �িশক্ষেণর দািয়ে� িনেয়ািজত কােয়দ তরিবয়তেক সে�
কের হুযুর(আই.) �িতিদন পাuচ ওয়া� নামায আদােয়র গুরু� পুন©� কেরন এবং বেলন েয, একজন মুসিলেমর
জনয্ পuচ ওয়া� নামায আবশয্কীয় এবং এর েচেয় কম আদায় করা েকেনাভােবই �হণেযাগয্ হেত পােরন
ইবাদেতর তাৎপয© উপলি� করার �েয়াজনীয়তা উে�খ কের হযরত িমযর্া মসরূর আহম(আই.) বেলন:
“আনসারু�াহর বয়েস উপনীত হওয়ার পর, তােদর অনয্ানয্ েযেকােনা িকছুর েচেয় অিধক মহান আ�াহ্’লােক
�রণ করা উিচত।”

সভা চলাকালীন �চােরর কােজ িনেয়ািজত কােয়দ তবলীগ উে�খ কেরন েয, সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েম তবলীগ
করেল মানু ষজন আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর পিব� �িত�াতােক গালম� করেত পাের, এই ভেয় মজিলস
আনসারু�হ্র িকছু সদসয সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ে �চার কােজ অংশ�হণ করেছন না।
হযরত িমযর্া মসরূর আহম(আই.) বেলন:
“এমনিক যিদ একজন বয্ি� সিঠক পেথ পিরচািলত হয়, তাহেলও আপিন আপনার উে�শয্ অ©ন করেত
েপেরেছন। সু তরাং, এই ভেয় আপনার তবলীগ ব� কের েদওয়া উিচত নয়। এমন অেনক েলাক আেছ যারা সকাল
েথেক স�য্া সারাক্ষণ আমােদর গালম� কের য। যিদ আপিন পািক�ােন যান তাহেল অ-আহমদী মসিজদ েথেক
আহমদীেদর িবরুে� েকবল েনারা শ� ও গািল শুনেত পােবন। তাহেল এই কারেণিক আমােদর কাজ করা ব�
কের েদয়া উিচত? অতএব এিট েকােনা ৈবধ অজুহাত নয়… আমরা জািন না এই েকািভড মহামাির কতিদন পয©�
িবদয্ামান থাকেব। তাই এই কারেণ আমরা আমােদর কাজ ব� কের িদেত পাি না। আমােদরেক বাতর্া ছিড়েয়
েদওয়ার জনয্নতুন উপায়-উপকরেণর অে�ষণ করেত হেব।”
হুযুর আকদাস (আই.)-েক একজন অংশ�হণকারী �� কেরন কীভােব সদসয্েদরেক আহমদীয়া মুসিলম জাম’েতর
কায©�েম আরও অিধক সি�য় কের েতালা যায়।

হযরত িমযর্া মসরূর আহম(আই.) বেলন:
“েদখুন এিট একিট ধারাবািহক �ি�য়া। আমরা তােদরেক বাধয্ করে পাির না। তােদর িব�ােসর মােনর ওপর এিট
িনভ©র কের এবং িব�ােসর মােনর �মা�িত ঘটােনা েসে�টাির তরিবয়েতর দািয়�। তার এবং সকল �ানীয়
েসে�টাির তরিবয়েতর উিচত সদসয্েদ পথ�দশ©েনর েচ�া করা । এর জনয্ সি�িলত �েচ�া �েয়াজন সু তরাং,
আমরা এগুেল করেত পাির। আমরা মানু ষেক বাধয্ করেত পাি না। এিট তােদর িব�ােসর সে� স�িকর্। যিদ
আপনােদর িব�াস দৃ ঢ় হয়, যিদ আপনারা িব�াস কেরন আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত �িত�ত মসীহ মওউদ (আ.)
�িতি�ত �িত�ত জামা’ত, তখন একবার এই িবষয়িট উপলি� করেল তারা সি�য় হেয় উঠেব।”

