প্রেস বিজ্ঞবি
১৫ই মে, ২০২০ইং

গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞবি

আজ (১৫ই মে, ২০২০ইং) বিছু পূ র্িণ ৫ে খলীফাতুল েসীহ্ হযরত বেযণা েসরূর আহেদ (আই.)-এর পক্ষ মের্ি
এিবি িার্ী হযরত খলীফাতুল েসীহ্-এর এিান্ত সবিি উপস্থাপন ির্রন যাহার্ত সাম্প্রবতিিার্ল পর়্ে বির়্ে আঘাত
পাও়োর পর হুযূ র আিদার্সর স্বাস্থযিত অিস্থা সম্পর্িণ আহেদী়ো েুসবলে জাো’মতর সদসযিৃ ন্দর্ি অিবহত িরা
হ়ে।
আঘার্তর িারর্র্ হুযূ র আিদাস তাাঁর সািাবহি জুেুআর খুতিা বদর্ত পার্রনবন, যা সাধারর্ত এেবিএ ইন্টারনযাশনালএর োধযর্ে সরাসবর সম্প্রিার িরা হ়ে। হযরত খলীফাতুল েসীহ্ আল্ খার্েস (আই.)-এর িার্ীবি তাাঁর এিান্ত সবিি
পর়্ে মশানার্নার পর, হুযূ র আিদাস-এর স্বাস্থয সম্পবিণত এিবি মেবির্িল বরর্পািণও পাঠ িরা হ়ে এিং উভ়েবিই
এেবিএ ইন্টারনযাশনাল-এ সম্প্রিাবরত হ়ে।
আহেদী়ো েুসবলে জাো’মতর সদসযর্দর উর্ের্শয তাাঁর িার্ীর্ত হযরত বেযণা েসরূর আহেদ (আই.) ির্লন:
“আবে দু ুঃবখত ময, আজ আবে জুেুআর খুত
ু্ িা প্রদান িরর্ত পারর্িা না। মিননা, ির়্েি বদন পূ র্িণ আোর
িাব়ের আবিনা়ে হাাঁিার সে়ে এিবি েযার্ি মহাাঁিি মখর়্ে আবে পর়্ে যাই এিং শক্ত স্থার্ন পর়্ে বির়্ে আবে
নার্ি ও িপার্ল মিশ আঘাতপ্রাি হই। এ িারর্র্ জুেুআর খুতিা প্রদান িরা িষ্টসাধয। উপরন্তু িাক্তারও

বিছু িা বিশ্রার্ের পরােশণ বদর়্ের্ছন। মদা়ো িরুন আল্লাহ্ তা’লা মযন পূ র্ ণ আর্রািয দান ির্রন, যার্ত,
আল্লাহ্ যবদ িার্হ, আিােী জুেুআ়ে খুতিা প্রদান িরর্ত পাবর।”
হুযূ র আিদাস রেযার্নর িরিতেবিত োর্সর মশষ বদনগুর্লার্ত বিশ্বজুর়্ে আহেদী েুসলোনর্দর মি মিবশ মিবশ
মদা়ো ও ইিাদত িরার উপর গুরুত্ব আর্রাপ ির্রন।
হুযূ র আিদাস, বির্শষ ির্র, পাবিস্তার্ন আহেদী েুসলোনরা ময বনপী়ের্নর বশিার হর্েন তার উর্ল্লখ ির্রন এিং
মসখার্ন সাম্প্রবতিিার্ল বিভার্ি আহেদী েুসলোনর্দর মি লক্ষয ির্র মিবলবভশন ও সাোবজি মযািার্যাি োধযর্ে
ঘৃ র্া ও অপপ্রিার ছ়োর্নার োত্রা মির়্ে মির্ছ তা তুর্ল ধর্রন।
তাাঁর িার্ীর্ত হযরত বেযণা েসরূর আহেদ (আই.) ির্লন:
“পাবিস্তার্ন আজিাল আহেদী়ো েুসবলে জাো’মতর বির্রাবধতা ও শত্রুতা়ে রাজনীবতবিদ ও বেবি়ো তার্দর
িেণিাি অর্নি মজারদার ির্রর্ছ। তাাঁরা আল্লাহ্ তা’লা ও তাাঁর রসূ ল হযরত খাতােুল আবি়ো মোহাম্মদু র
রসূ লুল্লাহ্ (সা.)-এর নার্ে রাজনীবতর মখলা়ে মের্ত উর্ঠর্ছ। আহেদী েুসলোনর্দরর্ি বির্শষভার্ি এ
বির্রাবধতার লক্ষয ও বশিার্র পবরর্ত িরা হর্ে। আল্লাহ্ তা’লা পুর্রা মদশর্ি এিং আহেদী়ো েুসবলে
জাো’তর্ি রাজনীবতর এ সিল মখলার ক্ষবতির পবরর্ােসেূ হ মের্ি বনরাপদ রাখুন।”
িার্ীবির পর্র আঘাতসেূ হ সম্পর্িণ এিবি মেবিিাল বরর্পািণ উপস্থপন িরা হ়ে, মযখার্ন দৃ বষ্ট আিষণর্ িরা হ়ে ময,
আল্লাহ্ তা’লার ফযর্ল হাাঁিু এিং িপার্ল ময আঘাতসেূ হ মলর্ির্ছ মসগুর্লা “সিই িাবহযি এিং মিান িভীর ক্ষত
হ়েবন”। বরর্পািণ অনু সার্র পূ র্ণ আর্রার্িযর প্রতযাশা িরা হর্ে, এিং হুযূ র আিদাস মতেন মিান মিদনা ছা়োই
িলার্ফরা িরর্ত পারর্ছন।
আল্লাহ্ তা’লা হযরত খলীফাতুল েসীহ্ আল্ খার্েস (আই.)-মি পূ র্ণ এিং শীঘ্র আর্রািয বদন এিং তাাঁর্ি দীঘণা়েু ও
সু স্বাস্থয দান িরুন। আবেন।

