প্রেস বিজ্ঞবি
১৪ প্রে ২০২১

ঈদের খুতিায় বিবিবিদের জেগদের অবিকাদরর পদে আওয়াজ উঠাদিে
আহেেীয়া েুসবিে জাো’প্রতর বিশ্ব-েিাে

বিবিবিবেদের ওপর চাবপদয় প্রেওয়া বেষ্ঠুরতা ও অবিচাদরর প্রোকাদিিায় একতািদ্ধ হদয় েণ্ডায়োে হওয়ার জেয
েুসবিে প্রেশগুদিাদক আহ্বাে জাোদিে হযরত বেযযা েসরূর আহেে (আই.)
আহেেীয়া েুসবিে জাো’প্রতর বিশ্ব-েিাে ও পঞ্চে খিীিাতুি েসীহ্ হযরত বেযযা েসরূর আহেে (আই.) আজ
(১৪ই প্রে, ২০২১) তাাঁর ঈেু ি বিতদরর খুতিায় েৃ ঢ় ভাষায় বিবিবিবে জেগদের ওপর ইসরাদয়বি শাসকদগাবষ্ঠর
বেষ্ঠুরতার বেন্দা জ্ঞাপে কদরদেে।
আহেেীয়া েুসবিে জাো’প্রতর আন্তজযাবতক সের-েির বিিদিাদডযর ইসিাোিাদে অিবিত েুিারক েসবজে প্রেদক
খুতিা েোেকাদি বতবে সাম্প্রবতক বেেগুদিাদত বিবিবিবেদের ওপর ইসরাদয়বি শাসকদগাবষ্ঠর অেযায় আক্রেে এিং
প্রশখ জাররা প্রেদক বিবিবিবে পবরিারসেূ হদক উদেদের বেন্দা জাোে।
হযরত বেযযা েসরূর আহেে (আই.) িদিে:
“আজ আোদের অিশযই আন্তবরকভাদি বিবিবিবে জেগদের জেয প্রোয়া করদত হদি, যারা িতযোে গুরুতর
অেযাদয়র বশকার। সাম্প্রবতক বেেগুদিাদত, যখে তারা আি-আকসা েসবজদে োোয পডার জেয বগদয়দে, তখে
তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় শাসেযন্ত্র েৃ শংস হােিা চাবিদয় তাদের হতাহত কদরদে। অেু রূপভাদি, তাদের োবিকাোিীে
একবি প্রোট্ট িসবত - প্রশখ জাররা, প্রেদক তাদের িিপূ িযক উদেে করা হদে।”
হযরত বেযযা েসরূর আহেে (আই.) আদরা িদিে:
“(ইসরাদয়বি) পুবিশ কাাঁোদে গযাস িযিহার করদে এিং গুবি িষযে করদে, আর এখে বিোে হােিা শুরু হদয়দে।
তারা িিদে প্রয, তারা তাদের শত্রুদের এিং জবিদের িেয কদর আক্রেে চািাদে, বকন্তু েকৃতপদে, ভয়ািহ এিং

অেযায় বেষ্ঠুরতা সংঘবিত হদে এিং বেরীহ প্রিসােবরক জেগদের ওপর আক্রেে চািাদো হদে। এেেও বকেু
বেবডয়া েবতদিেে এদসদে প্রয, ইসরাদয়বি পুবিশ আহত িযবিদের বচবকৎসা প্রসিা িাদভর প্রেদেও েবতিন্ধকতা
সৃ বি কদরদে।”
বিবিবিবেদের জেয প্রোয়া করদত বগদয় হযরত বেযযা েসরূর আহেে (আই.) িদিে:
“আল্লাহ্ তা’িা বেযযাবতদতর ওপর েয়াপরিশ প্রহাে এিং বেযযাতেকারীদেদক তাাঁর বিচাদরর আওতায় বেদয় আসু ে।”
হুযূ র আকোস গত প্রসােিার ইসরাদয়বি বিোে হােিায় ৯ জে বেরীহ বশশুর হতযাকাদণ্ডর বেন্দা জাোদত যু িরাদষ্ট্রর
প্রেি বডপািযদেন্ট (পররাষ্ট্র েন্ত্রোিয়)-এর িযেযতা বেদয়ও আদিাচো কদরে। এরপর আদরা অদেক বেরীহ
বিবিবিবেদের বেহত হদয়দে।
বিবিবিবে জেগদের ওপর এ বিষেযেূ িক েীবত এিং বেেযে আক্রেদের েসদি হুযূ র আকোস বহউেযাে রাইিস
ওয়াচ এিং অযােদেবে ইন্টারেযাশোি এর েযায় োেিাবিকার সংিাসেূ দহর েকাবশত বরদপাদিযর বেদক েৃ বি আকষযে
কদরে।
িতযোে পবরবিবত সম্পদকয সংিােোিযদে েকাবশত বিবভন্ন েবতদিেদের বেদকও হুযূ র আকোস েৃ বি আকষযে
কদরে।
হযরত বেযযা েসরূর আহেে (আই.) আদরা িদিে:
“ইসরাদয়বি সংিােপে হাদরৎয-এ েকাবশত এক েিদন্ধ প্রিখা হদয়দে:
‘এবি (তোকবেত) েযায়বিচাদরর এক অ ূ ত রূপ যার অেু শীিে এখাদে করা হদে: যা আোর তা বচরকািই আোর,

আর যা প্রতাোর - তাও বচরকািই আোর।’
বঠক এভাদিই বিবিবিবেদের অবিকার হরে করা হদে। আল্লাহ তা’িা তাদের ওপর রহে করুে। বিবিবিবেদের
জেয এ ঈে খুবশর িেদি পিযতসে প্রশাক িদয় বেদয় এদসদে। আল্লাহ্ তা’িা তাদের এ প্রশাকদক আেদন্দ রূপান্তবরত
করুে এিং তারা সু দখ-শাবন্তদত বেদজদের জীিে যাপদের সু দযাগ িাভ করুে।”
হযরত বেযযা েসরূর আহেে (আই.) আদরা িদিে:
“বিবিবিবে জেগে এেে প্রেতা িাভ করুে, যারা তাদেরদক সবঠক পদে পবরচাবিত করদত পাদরে। অিশযই
েুসবিে প্রেশগুদিার একতািদ্ধ হওয়া উবচত এিং বিদশ্ব বিবিবিবে এিং অেযােয েুসিোে যারা বেযযাবতত তাদের
রোদেয বেদজদের ভূ বেকা পািে করা উবচত। বকন্তু, েুসবিে বিশ্ব বিভি আর েুসবিে প্রেশগুদিার োদে একতাদিাি
সম্পূ েভ
য াদি অেু পবিত। বেিঃসদন্দদহ এ প্রেদে েুসবিে প্রেশগুদিার পে প্রেদক প্রয েবতবক্রয়া েকাবশত হওয়া
আিশযক বেি, তা তারা েেশযে করদত িযেয হদয়দে। তারা েু িি
য বকেু বিিৃ বত েোে কদরদে, অেচ যবে তারা
একতািদ্ধ হদতা এিং সিাই বেদি একবি বিিৃ বত েোে করদতা, তদি এর েভাি অদেক প্রিবশ হদতা এিং এবি
অদেক প্রিবশ কাযযকর সািযি হদতা।”
পবরদশদষ, হযরত বেযযা েসরূর আহেে (আই.) িদিে:
“আল্লাহ্ তা’িা েুসবিে প্রেতৃত্বদক প্রিািিুবদ্ধ ও েজ্ঞা োে করুে। বতবে ইসরাদয়বিদেরও সু েবত োে করুে প্রযে
তারা বিরত হয় এিং তাদের অেযায় আগ্রাসে েতযাহার কদর। বিবিবিবেদেরও, যারা প্রেতৃদত্বর অভাদি বেদজদের
িুবদ্ধ অেু যায়ী চিদে, আাল্লাহ্ তা’িা এবেক প্রেদক সু িুবদ্ধ োে করুে প্রয, যবে তাদের পে প্রেদকও প্রকাে যু িুে হদয়
োদক (তা প্রেদক প্রযে তারা বিরত হয়)। যবেও েকৃত পদে প্রোদিই এেেবি ঘিদে ো। যবে তারা (বিবিবিবেরা)
িাবঠ িযিহার কদর োদক, তদি েতুযত্তদর তাদের ভাবর প্রগািািষযদের বশকার হদত হদে, যা আবে ইবতপূ দিয উদল্লখ

কদরবে। েু 'পদের েদয়াগকৃত শবির েদিয প্রকাে েকার তুিোই হয় ো। সু তরাং আোদের বিবিবিবেদের জেয
প্রোয়া করা উবচত। আল্লাহ্ তা’িা পবরবিবতদক তাদের জেয পবরিতযে কদর বেে এিং তাদের েুবির উপকরে সৃ বি
করুে এিং েেে চুবি অেু সাদর তাদেরদক িরাদ্দকৃত িােসেূ হ ও ভূ বের ওপর তাদের েযাযয অবিকার তারা িজায়
রাখুে।”
তারা এেে প্রেতৃত্ব িাভ করুে যা তাদের সবঠক পেেেশযেকারী সািযি হয়।
হুযূ র আকোস আহেেী বিিৃ ত পবরসদি সেগ্র বিদশ্বর জেয প্রোয়া করার বিষদয় আহেেী েুসিোেদের স্মরে করাে
এিং িদিে প্রয, বিদশ্বর সকি অভািগ্রি োেু ষ এিং প্রসই সকি োেু ষ যারা অেযাদয়র বশকার তাদের জেয
আহেেীদের প্রোয়া করা উবচত।

