
 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 
১১ নভেম্বর ২০২২ 

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োরু্ুয়াি সাক্ষাভের প্রসৌোগ্য িাে 
করভিা িাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রিিবজয়াভমর নযাশনাি আভমিা 

 

“আপনাভদর হৃদভয় প্রকান েকার েয় িা সংভকার্ োকা উবর্ে নয়”– হযরে বমযাু মসরূর আহমদ (আই.) 

৬ নভেম্বর ২০২২, িাজনা ইমাইল্লাহ (আহমদীয়া মুসবিম নারী অঙ্গ-সংগ্ঠন) প্রিিবজয়াভমর নযাশনাি আভমিার 
(কাযুবনিুাহী পবরষদ) সদসযািৃভের সাভে আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীফােুি মসীহ্ হযরে 
বমযুা মসরূর আহমদ (আই.)-এর এক োরু্ুয়াি অনিাইন সো অনুবিে হয়। 

হুযূর আকদাস বিিভফাভডুর ইসিামািাভদ এমবিএ ইন্টারনযাশনাি সু্টবডও প্রেভক এ সোর সোপবেত্ব কভরন, আর 
আভমিার সদসযািৃে ব্রাভসল্স-এর িায়েুি মুজীি মসবজদ প্রেভক সোয় সংযুক্ত হন। 

সোয় হুযূর আকদাস জনসাধারভের বনকি ইসিাভমর েকৃে শাবির িােী েুভি ধরার েবে গুরুত্বাভরাপ কভরন এিং 
িাজনা ইমাইল্লাহভক বনভদুশনা েদান কভরন এ বিষভয় োরা প্রযন উচ্চাকাঙ্ক্ষী িক্ষযমাত্রা বনধুারে কভর। 

প্রিিবজয়াভমর মানুভষর কাভে ইসিাভমর িােী প্রপৌঁভে প্রদওয়ার গুরুভত্বর কো িিভে বগ্ভয়, হযরে বমযুা মসরূর 
আহমদ (আই.) িভিন: 

“[ইসিাম-আহমদীয়াভের িােী প্রপৌঁভে প্রদওয়ার জনয] আরিভদর মধয প্রেভক, স্থানীয় প্রিিবজয়ানভদর মধয প্রেভক, এিং 
অবেিাসী এবশয়ানভদর মভধয প্রেভক বকেু বিভশষ এিাকা বর্বিে করার প্রর্ষ্টা করুন। অোুৎ, বিবেন্ন জাবেগ্ে জনভগ্ািীর 
ওপর মভনাভযাগ্ বনিদ্ধ করার প্রর্ষ্টা করুন। বিবেন্ন প্রগ্ািীর বনকি ইসিাভমর িােী প্রপৌঁভে প্রদওয়ার জনয বিভশষাবয়ে দি 
েস্তুে করুন। … এইোভি আপনারা আপনাভদর িক্ষযমাত্রা অজনু করভে পারভিন অেিা অিে ইসিাভমর িােীভক 
েব়িভয় বদভে সক্ষম হভিন।” 

িাজনা সদসযাভদর ননবেক ও আধযাবিক েবশক্ষভের দাবয়ভত্ব বনভয়াবজে প্রসভেিাবর েরবিয়ে-এর সভঙ্গ সিানভদর 
েবশক্ষভের বিষভয় কো িিভে বগ্ভয়, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:  



 

 

“ধমীুয় বিষভয় আপনাভদর সিানভদর সভঙ্গ কো িিুন প্রযন োরা ধমু বশখভে পাভর। মাভয়ভদরভক িিুন োরা প্রযন ঘভর 
ধভমরু বিষভয় আভিার্না কভরন।” 

প্রসভেিাবর সাভহিা উভল্লখ কভরন প্রয, আধুবনক পবরভিভশ সিানভদর িািন-পািভনর প্রক্ষভত্র মাভয়রা প্রযসকি সমসযার 
মুভখামুবখ হভেন প্রসসি বিষভয় োরা সভর্েনো নেবর করভে র্ান। 

এবি কাযুকরোভি কীোভি সম্পন্ন করা যায়, প্রস বিষভয় পরামশু বদভে বগ্ভয়, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“এবি একবি োভিা উভদযাগ্, আর আপনাভদর উবর্ে হভি োরা প্রয-সকি সমসযার মুভখামুবখ হভয় োভকন োর একবি 
োবিকা েস্তুে করা। োয় সকি সমসযার সমাধান বিবেন্ন িকৃ্তোয় ও খুেিায়, এিং মহানিী হযরে মুহাম্মদ (সা.)-এর 
হাদীভস ও পবিত্র কুরআভন বিস্তাবরে িবেেু আভে। প্রসখান প্রেভক সমসযাগুভিার সমাধান অনুসন্ধান করুন এিং 
প্রসগুভিাভক মাভয়ভদর বনকি সহজিেয করুন প্রযন োরা এ বিষভয় অিবহে হন প্রয, োভদর সিানভদর েভের উত্তর 
কীোভি েদান করভে হভি। িািা ও সিানভদর এিং মা ও সিানভদর মাভে েকৃে িনু্ধভত্বর সম্পক ুোকা উবর্ে প্রযন 
বশশুরা োভদর সমসযািিী োভদর সাভে প্রশয়ার কভর। যবদ বশশুভদর মাভে োভদর সমসযািিী োভদর বপো-মাোর সাভে 
প্রশয়ার করার অেযাস গ্ভ়ি না ওভঠ, েভি সিানভদর িািন-পািভন সমসযািিীর উদ্ভি হভেই োকভি। প্রমভয়ভদরভক 
বজজ্ঞাসা করুন োরা প্রকান্ প্রকান্ বিষয় বনভয় উবিগ্ন আর োরপর োভদর মাভয়ভদর সাভেও কো িিুন। আিার পভনভরা 
িেভরর বনভর্র িািকভদর সভঙ্গও কো িিুন। যাভদর িয়স পভনভরা িেভরর উপভর, মজবিস প্রখাদ্দামুি আহমদীয়ার 
সহভযাবগ্োয় োভদর কাভেও এসি বিষভয় জানভে র্ান।”  

একজন িাজনা সদসযা হুযূর আকদাসভক বজজ্ঞাসা কভরন েুিনামূিকোভি ি়ি িাবিকাভদর কীোভি আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’প্রের কমুকাভে অংশগ্রহে করাভনা যায়, বিভশষ কভর এই অিস্থার পবরভেবক্ষভে প্রয, বকেু বকেু প্রমভয় যখন নকভশাভর 
উপনীে হয়, েখন োভদর সবেয়োভি অংশগ্রহভের প্রোোঁক কভম যায়। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“োভদর সংবিষ্টো কভম যায় এই কারভে প্রয, োভদর মাভয়রা ধভমরু বিষভয় েেিা আগ্রহী নন। আবম সিানভদর সাভে 
মাভয়ভদর িনু্ধভত্বর সম্পক ুগ্ভ়ি প্রোিা এিং অল্প িয়স প্রেভকই োভদর সাভে ধমীুয় বিষভয় আিাপর্াবরোর গুরুভত্বর 
কো ইভোমভধযই উভল্লখ কভরবে। উপরন্তু, আপনাভদর এমন অনুিান েস্তুে করা উবর্ে প্রযগুভিা প্রসই িয়ভসর প্রমভয়ভদর 
জনয সবেযই আকষেুীয়। যখন প্রমভয়রা বিবেন্ন অনুিাভন আভস, অিশযই োভদরভক পবিত্র কুরআন এিং মহানিী হযরে 
মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীভস িবেেু বশক্ষা সম্পভক ুঅিবহে করুন। বকন্তু, এর পাশাপাবশ োভদর কাভে বজজ্ঞাসা করুন 
অনুিানগুভিাভে োরা বঠক কী প্রদখভে র্ায়, প্রযন এবি োভদর কাভে আরও প্রিবশ আকষেুীয় হভয় ওভঠ। আপনাভদর 



 

অনুিানাবদ এমনোভিও সাজাভনা সম্ভি, প্রযন প্রসগুভিা একাধাভর ধমীুয় োিগ্াম্ভীযপূুে ু হভি, আিার এমন প্রমভয়ভদর 
র্াবহদাও পূরে করভি।” 

ওয়াকভফ আরযী কমুসূবর্র, প্রযখাভন িাজনা সদসযািৃে অিে দুই সিাভহর জনয বনভজভদরভক আহমদীয়া মুসবিম 
জামা’প্রের প্রসিায় উৎসগু্ কভরন, দাবয়ভত্ব বনভয়াবজে প্রসভেিাবর হুযূর আকদাসভক েে কভরন িাজনা সদসযািৃে কীোভি 
ওয়াকভফ আরযীভে অংশগ্রহে করভে পাভরন। 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন: 

“প্রযোভি আপনারা অনযানয সকি কাজ করভে পাভরন এিং িাইভর বগ্ভয় োভকন, প্রসোভি আপনার েিিীগ্ এিং 
ওয়াকভফ আরযীভেও অংশগ্রহে করা উবর্ে। যবদ আপনারা বনভজভদর শহর প্রেভক িাইভর প্রযভে আকাঙ্ক্ষী না হন েভি 
আপনারা আপনাভদর বনভজভদর শহভরর মভধযই জনসাধারভের মাভে ইসিাভমর শাবিপূে ুিােী ের্াভরর উভদ্দভশয ধমীুয় 
সাবহেয বিেরে করভে পাভরন। আপনাভদর পুত্র িা কনযাভক আপনাভদর সাভে বনন, িই-পুস্তক বিেরে করুন আর 
মানুষভক িিুন কীোভি একজন মুসবিম নারী বহভসভি আপনার স্বাধীনো রভয়ভে এিং আপবন বহজািও পভরন, আর 
আপনার কাভে এর োৎপয ুকী। এমন এিাকায় যাভিন না প্রযগুভিা বনরাপদ নয়, েভি অিশযই মানুভষর সাভে িযবক্তগ্ে 
সম্পকু গ্ভ়ি েুিুন এিং বনভজভদর িযবক্তগ্ে পবরবর্বের গ্েীভক বিসৃ্তে করুন, আর োভদরভক ইসিাভমর েকৃে শাবিপূে ু
িােী সম্পভক ুঅিবহে করুন।” 

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আরও িভিন: 

“অনুরূপোভি, ওয়াকভফ আরযীভে আপবন আহমদী মুসিমানভদরভক পবিত্র কুরআন প্রশখাভনা এিং েরবিয়ভের সাভে 
সম্পবকেু অনযানয কাভজর জনয বনভজভক প্রপশ করভে পাভরন। … পুরুষরাও এমন কভর োভকন আর োই আপনাভদর 
পুরুষভদর মেই প্রসিা করা উবর্ে। এই কাভজর প্রক্ষভত্র পুরুষ ও নারীর মাভে কীইিা পােুকয রভয়ভে? একবদভক 
আপনারা নারীর অবধকাভরর কো িভিন, আর িভিন প্রয, নারী ও পুরুষ সমান। সুেরাং, যখন নারী-পুরুষ সমান, েখন 
আপনাভদর পুরুষভদর মেই প্রসিা করা উবর্ে। (এ বিষভয়) আপনাভদর হৃদভয় প্রকান েকার েয় িা সংভকার্ োকা উবর্ে 
নয়।”  


