ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ
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* أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟـﻪ

ﺪﻧﺎ
َ ْ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ َّﺮ
َ ﻧﺴﺘﻌﲔ * ْاﻫ
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪﻳﻦ
ّ ِ ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْ * ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ ْﲪَﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
ّ ِ َ اﳊﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ُ َ ْ َ وإﻳﺎك
ِ
ِّ ا
ِ َّ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
(اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ْ ﺮاط
ucারণঃ আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান আবdh oয়া
রাসূলhু আmা বা’d ফাuযু িবlািহ িমনাশ্ শাiতািনর রাজীম। িবসিমlািহর রহমািনর রাহীম। আলহামd িলlািহ
রিbল আলামীন আr রহমািনর রাহীম মািলিক iয়াoিমিdন iয়য্াকা না’বুd oয়া iয়য্াকা নাসতাঈন
iহিদনাসিসরা তাল মুsাকীম িসরাতাlাযীনা আনআমতা আলাiহীম গাiিরল মাগযুেব আলাiহীম oয়ালাy
েযায়াlীন। (আমীন)
আমরা সবাi aবগত েয, আজ েথেক eকশত িবশ বছর পূেবর্ ei মাস, aথর্াৎ, মােচর্র 23 তািরেখ পিবt
কুর’আেনর েসi মহান ভিবষয্dাণী পূণর্ হেয়েছ যা আlাh তা’লা সুসংবাদ srপ মহানবী (সা.)-েক pদান
কেরিছেলন। মুসিলম umাh eক হাজার বছর ধের kমশ anকাের িনমিjত হয়, eবং aিধকাংশ মুসলমােনর
েভতর iসলাম ধেমর্র নাম মাt aবিশ থাকার েpkাপেট আlাh তা’লা েসi চেndর আেলািকত হoয়ার সংবাদ
pদান কেরন যঁার জনয্ িসরােজ মুনীর (pদীp সূযর্) েথেক আেলা বা েজয্ািত লাভ করা aবধািরত িছল। যঁার
সmেকর্ মহানবী (সা.) বেলিছেলন, িকয়ামত পযর্n িতিন আেলার িবcুরণ ঘিটেয় যােবন আর তঁার িসলিসলাh
বা জামাত sায়ী হেব, eবং তঁার আঁকা o মিনব হযরত মুহাmদ মুsফা (সা.) কতৃক
র্ আনীত শিরয়েতর েসৗnযর্ o
দীিpর মাধয্েম তরিবয়ত pাpরাo সবর্দা িব বাসীর hদয়েক েসৗnযর্মি ত o আেলািকত কের যােবন। aতeব,
মহানবী (সা.)-eর ei মহান পুেtর pিতি ত জামােতর eকিট যুেগর সূচনা হয় 1889 সেনর 23েশ মাচর্, যখন
আlাh তা’লা তঁার pিত iলহাম কেরন:

ِ اﻪﻠﻟ
ْ َّ َ َ ﺰﻣﺖ َﻓﺘ
َ ّ َ َ ﻮﮐﻞ ﻋ
َِ
َ ْ َ َ إذا ﻋ

َ َ ْ ُ ْ و اﺻﻨ َ ِﻊ
ووﺣ ِ َﻨﺎ
ْ َ
ْ ِ اﻟﻔﻠﻚ
ْ َ َ ﺑﺄﻋﻴ ُ ِ َﻨﺎ
ِ َ َ َ اﻪﻠﻟ ِ ﻓ
ِ َ ّ إن
َ ّ ِ ﻮﻧﻚ
أﻳﺪﻳﻬﻢ
َّ ﻮن
َّ ِ
َ َ ُﻳﺒﺎ ِﻳﻌ
ُ َ َ اﻪﻠﻟ
َ ُﻳﺒﺎ ِﻳﻌ
ْ َّ ﻳﺪ
ْ ِ ْ ﻮق
َ ُ إﳕ َﺎ
َ ُ اﻟﺬ ﻳ َﻦ

িতিন iযালােয় আoহাম gেn eর aনুবাদ কেরেছন,

‘তুিম েযেহতু ei েসবার সংকl কেরছ তাi েখাদা তা’লার uপর িনভর্র কর, eবং তুিম আমােদর
তttাবধােন আমােদর oহী aনুযায়ী েনৗকা ৈতরী কর। িন য় যারা েতামার হােত বয়’আত কের বstত
তারা আlাhর হােত বয়’আত কের। আlাhর হাত তােদর হােতর uপর রেয়েছ।’
aনয্t িতিন (আ.) বেলন,
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‘িতিন ei জামাত pিত ার সময় আমােক বেলেছন, পৃিথবীেত তার pাবন িবরাজ করেছ। তুিম ei
pাবেনর সময় েনৗকা ৈতির কর। েয বয্িk ei েনৗকায় আেরাহণ করেব েস িনমিjত হoয়া েথেক রkা
পােব। আর েয asীকার করেব েস মৃতুয্র মুেখামুিখ হেব।’
যা-i েহাক, িতিন ঐশী িনেদর্েশ 1889 সেনর 23েশ মাচর্ বয়’আত gহণ আরm কেরন। েসিদন শত শত
েসৗভাগয্বান ei েনৗকায় আেরাহণ কেরন। আর ei সংখয্া kমশ বৃিd েপেয় তঁার জীবdশােতi কেয়ক লেk
uপনীত হেয়েছ। েসসব বয়’আত gহণকারীরাo বয়’আেতর পর িনজ দািয়t aনুধাবন কেরেছন। আlাh তা’লাo
তােদর uপর sীয় েsেহর হাত েরেখেছন। ফেল তঁারা kমশ আধয্ািtকতার unত মােগর্ আেরাহণ করেত
থােকন। তােদর uপরo িবেরািধতার ভয়াবহ তুফান আেস। আপন-পর সবার পk েথেক শtrতার সmুখীন হেত
হয়; eমনিক তঁার হােত বয়’আত করার aপরােধ aেনকেক শহীদo করা হেয়েছ। তােদর েভতর সবেচেয় মহান
হেলন হযরত সােহবজাদা ৈসয়দ আbুল লিতফ শহীদ (রা.) যঁােক aতয্n িনদর্য়ভােব শহীদ করা হেয়েছ। e
সকল েমৗলভীেদর ফতoয়া েমাতােবক বাদশাhর িনেদর্েশ তঁােক pথেম মািটেত পুেত তারপর aতয্n িনদর্য়ভােব
পাথর েমের শহীদ করা হয়। ei সব ঘটনা আমােদরেক pাথিমক যুেগর িনযর্াতেনর েসসব ঘটনা sরণ করায় যা
মহানবী (সা.)-eর সাহাবীেদর uপর করা হেয়িছল। িকnt সকল pকার যুলুম-িনযর্াতন o িবেরািধতা আর
সরকারেক তঁার িবrেd েখপােনার ষড়যnt সেtto আlাh তা’লার ei জামাত kমশ unিত করেত থােক।
পিরেশেষ 1908 সেনর 26েশ েম িতিন ঐশী িসdাn েমাতােবক তঁার uপর aিপর্ত দািয়t সmাদন কের sীয়
pভুর িনকট pতয্াবতর্ন কেরন। eরপর, েখাদা েযভােব তঁােক আ াসবাণী িনেয়িছেলন, তঁার জামােতর িdতীয়
ধাপ কুদরেত সানীয়ার মাধয্েম আরm হেব। েসi সmেকর্ sয়ং হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘েমাটকথা, আlাh তা’লা d’ pকার কুদরত pকাশ কেরন। pথমত, নবীেদর মাধয্েম আপন শিkর eক
হs pদশর্ন কেরন। িdতীয়ত, aপর হs eমন সময় pদশর্ন কেরন, যখন নবীর মৃতুয্র পর িবপদাবলী
uপিsত হয় eবং শtr শিk লাভ কের মেন কের, eখন (নবীর) কাযর্ বয্থর্ হেয় েগেছ; তখন তােদর
ei pতয্য়o জেn, eখন জামাত (ধরাপৃ হেত) িবলুp হেয় যােব; eমনিক জামােতর েলাকজনo
uৎকি ত হেয় পেড়ন, তােদর কিটেদশ েভে পেড় eবং েকােনা েকােনা dভর্াগা মুরতাদ হেয় যায়।
তখন েখাদা তা’লা িdতীয়বার আপন মহাকুদরত pকাশ কের পতেনাmুখ জামাতেক রkা কেরন। সুতরাং
যারা েশষ পযর্n ৈধযর্ ধারণ কেরন, তারা েখাদা তা’লার ei েমােজযা pতয্k কেরন।’ (আl oসীয়য্ত-পৃ:
14, িdতীয় সংsরণ)

যখন ei িdতীয় যুগ আরm হয়, েযভােব িতিন (আ.) বেলিছেলন, aেনক dভর্াগা সেnেহ িনপিতত হেয়িছল,
eবং sীয় আিমেtর েবড়াজােল আবd হেয় পেড়। হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রা.) যােদরেক aতয্n
pা ল ভাষায় বুিঝেয়- িনেয় সংেশাধেনর েচ া কেরিছেলন। িকnt তােদর dভর্াগয্! িdতীয় িখলাফেতর িনবর্াচেনর
সময় তােদর মধয্ হেত কতক মুরতাদ হেয় যায়। eকথা বুঝার েচ া কেরিন, পতেনাmুখ জামাতেক আlাh

ِ َ َ َ اﻪﻠﻟ ِ ﻓ
তা’লা أﻳﺪﻳﻬﻢ
ُ َ eর দৃশয্ েদিখেয় রkা কেরন। কা jান থাকা সেtto তারা eকথা িচnা কের িন
ْ َ ّ ﻳﺪ
ْ ِ ْ ﻮق
েয, েনৗকায় আেরাহণ কের তারাi িনমg হoয়া েথেক রkা পােব যারা িdতীয় কুদরেতর সােথ যুk থাকেব।
েকােনা আ ুমান নয়, বরং েসi িdতীয় কুদরত হেc িখলাফত। aতeব, আজo আমরাi েসৗভাগয্বান যারা
িখলাফেতর সােথ যুk থাকার ফেল হযরত মসীh মouদ (আ.) িনিমর্ত ei েনৗকায় আেরাহণ কেরিছ, eবং
িনমিjত হবার হাত েথেক রkা পািc। আমােদর uপর আlাh তা’লার হাত রেয়েছ। পৃিথবী ংেসর aতল
গhের পিতত হেc, আর আhমদীরা sীয় মহাশিkশালী েখাদার কৃপার দৃশয্ aবেলাকন করেছ। 1908 েথেক
আরm কের আজ পযর্n শtrরা িনতয্নতুনভােব জামাতেক ংস করার েচ া করেছ, িকnt আlাh তা’লা সবর্দা
বড় বড় িবপদাবলীর মn পিরণিত, eবং শtrর সিmিলত আkমন হেত জামাতেক িনরাপদ রাখেছন। আlাh
তা’লার pিতrিত েমাতােবক যতেবিশ জামাত িবে pসার লাভ করেছ িহংসা, eবং িবেরািধতার আgনo তেতা
drত ছিড়েয় পড়েছ। িবেরািধতা বাড়েছ eবং েযখােন েযখােন নামধারী, sাথর্পর uলামােদর kমতা রেয়েছ, তারা
আhমদীেদর uপর েখাদার নাম িনেয় কৃত েসসব যুলুম-িনযর্াতন েথেক িবরত হেc না। িকnt pেতয্ক িবেরািধতা
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আlাh তা’লার aপার কৃপায় pেতয্ক আhমদীর ঈমান বৃিdর কারণ হয়। েকননা আlাh তা’লা পূেবর্i বেল
েরেখেছন, মু’িমনেদরেক েখাদা তা’লার পেথ ক সiেত হেব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘পিবt কুরআন েথেক সুs ভােব জানা যায় েয, ঈমােনর পূণর্তার জনয্ িবপদাপদ আসা আবশয্ক।
েযভােব বলা হেয়েছ,

ِ
ﻮن
َ ّ َ ٰ ان ّ َﻳﻘُ ﻮْ ﻟ ُ ْ ۤﻮا
ْ ُ ّ ان
َ ْ ُ وﻫﻢ َﻻ
ْ َ ﻳﱰ َ ُﻛ ْ ۤﻮا
ْ َ اﻟﻨﺎس
َ ْ ُ ﻳﻔﺘـﻨ
ُ َّ اﺣﺴﺐ
ْ ُ َ اﻣﻨﺎ
َ ََ

aথর্াৎ, ‘েলােকরা িক eিট মেন কের েয, আমরা ঈমান eেনিছ eকথা বলেলi তােদরেক aবয্াহিত েদয়া
হেব আর তােদরেক পরীkা করা হেব না।’ (সূরা আl আnকাবুত: 3)
eরপর বেলন,
‘সারকথা হেলা, পরীkা আবশয্ক। েয ei জামাতভূk হয়, েস পরীkা eড়ােত পাের না। আমােদর
eমন aেনক বnু আেছন, যােদর িপতা eকিদেক আর তারা aনয্ িদেক।’
aথর্াৎ, আhমদীয়াত gহেণর কারেণ িপতামাতা হেত িবতািড়ত।
aনয্t িতিন (আ.) বেলন,
‘চরম পরীkার সময় মানুষ যিদ েখাদার জনয্ ৈধযর্ ধারণ কের, তখন েসi পরীkা িফির ার সােথ
িমিলত কের েদয়।’
িতিন (আ.) বেলন,
‘নবীেদর uপর পরীkা আেস বেলi তােদরেক েখাদার সােথ িমিলত করা হয়।’
িতিন (আ.) বেলন,
‘পরীkা ছাড়া unিত aসmব।’
aতeব, egেলা ঈমােন দৃঢ়তা লােভর জনয্ েসসব নসীহত বা uপেদশ যা আlাh তা’লার ফযেল আhমদীরা
আজo aবলmন কের েরেখেছ। pেতয্ক আhমদী eিট খুব ভােলাভােব aবিহত আেছ েয, িবেরািধতা আমােদর
unিতর জনয্ সার srপ।
গত খুতবায় আিম বুলেগিরয়ার নবাগত আhমদীেদর uেlখ কেরিছলাম। eেদর মেধয্ কতক নবাগত, আর কতক
কেয়ক বছর পূেবর্ আhমদী হেয়েছন। তােদরেক েসখানকার মুফিত, যার রা ীয় কাযর্kেম grtপূণর্ ভূিমকা
রেয়েছ, তার িনেদর্েশ পুিলশ আhমদীেদর েgফতার কের, eবং ধের থানায় িনেয় যায়। তােদরেক যখন আিম
সালাম েpরণ কির eবং খবরাখবর েনi; মুরিb সােহব বেলন, আিম বয্িkগতভােব pেতয্েকর সােথ েযাগােযাগ
কির eবং যখন পয়গাম েপঁৗছাi তখন pেতয্েকর utর eিটi িছল,
“আlাh তা’লার কৃপায় আমরা ঈমােনর uপর দৃঢ়ভােব pিতি ত, eসব dঃখ-যাতনা িকছুi নয়”।
আবার aেনেক আেবগাplত হেয় কঁাদেত আরm কের, আর আমার জনয্ পয়গাম পাঠান,
“আপিন িচিnত হেবন না; আমরা জামােতর খািতের সব ধরেনর dঃখ-ক সহয্ করেবা, iনশাআlাh।
আপিন আমােদর জনয্ েকবল েদায়া করেত থাকুন”।
মানুষ বেল, হযরত মসীh মouদ (আ.) কী িবpব আনয়ন কেরেছন? eিট যিদ িবpব না হয়, তাহেল কী?
আhমদীয়াত gহেণর পর তারা কুরবানীর েচতনা, eবং পিবt কুর’আেনর িশkা সিতয্কার aেথর্ বুঝেত আরm
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কেরেছ। েসi েবাধ-বুিd শিk সৃি কের িদেয়েছন যা তােদরেক ei সেতয্র সােথ পিরিচত কিরেয়েছ েয,
আlাh তা’লার ৈনকটয্ েপেত হেল পরীkা িদেত হয়। iuেরােপর বািসnারা কখনo ei িচnাo করেত পারেতা
না, আর িবেশষভােব যারা দীঘর্কাল কিমuিনজেমর aধীেন েথেকেছ তারােতা নয়i। হযরত মসীh মouদ (আ.)
eবং িখলাফেতর সােথ তােদর eকিট িবেশষ সmকর্ গেড় uেঠেছ, যা েকবলমাt আlাh তা’লার িবেশষ কৃপায়
হেয় থােক। মহানবী (সা.)-eর সিতয্কার দােসর জামাতভূk হবার কারেণ আlাh তা’লা আhমদীেদর pিত ei
আিশস বষর্ণ করেছন।
aনুrপভােব বতর্মােন ভারেতর নবাগত জামাতgেলার uপরo aেনক যুলুম-িনযর্াতন চালােনা হেc। আর
যথারীিত েসখােনo নামধাির েমাlারাi ei যুলুম চালােc, eবং েমাlােদর uসকািনেত েসখানকার মুসলমানরা
করেছ। সরকার েকােনা কাযর্করী পদেkপ িনেc না, কারণ aিচেরi েসখােন িনবর্াচন হেব আর মুসলমানেদর
েভাট তােদর pেয়াজন, eবং আhমদীেদর েসখােন েতমন েকােনা শিk েনi। িকnt, eসব িনযর্াতনকারী আর
যুলুম-িনযর্াতন েদেখo যারা না েদখার ভান করেছ তােদর sরণ রাখেত হেব েয, জামােত আhমদীয়ার কােছ
পািথর্ব েকােনা শিk েনi িঠকi, িকnt েখাদা তা’লা জামােত আhমদীয়ার সােথ আেছন। িতিন আমােদর মািলক;
যখন তঁার সাহাযয্ আেস তখন সবিকছু খড়-কুেটার মেতা uেড় যায়। যখন তঁার তকদীর কাযর্কর হয় তখন
েকােনা িকছু তঁার সmুেখ দঁাড়ােত পাের না। aতeব, ভারেতর আhমদীরাo ৈধযর্ eবং বীরt pদশর্ন কrন।
িবেশষভােব েদায়ার pিত েজার িদন। পূেবর্র তুলনায় আপন pভূর সােথ সmকর্ aিধক বৃিd কrন।
aনুrপভােব, আজকাল পািকsােনo আhমদীয়ােতর চরম িবেরািধতা হেc। সরকার eবং েমাlােদর কমর্কা
েদেখ িবিsত হেত হয়। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর আিবভর্ােবর ফেল uপমহােদেশ েমাlােদর পk েথেক
িবেরািধতা আরm হেয়েছ, েমৗলভীরা বয্িkগতভােবo kিত করার েচ া কেরেছ। eবং aনয্েদরেকo জামােতর
িবrেd pেরািচত কেরেছ eবং তােদর সহায়তা কেরেছ যােত েয-েকােনাভােবi েহাক জামােতর kিত করা বা
ংস করা যায়। িকnt তােদর সকল ষড়যnt সেtto জামােতর agযাtা aবয্হত আেছ, পূেবর্র তুলনায় aিধক
unিত করেছ জামাত। eসব িকছু েদখা সেtto তােদর ৈচতেনয্াদয় ঘেটিন। eিট pমাণ কের েয, জামাত েকােনা
মানুষ কতৃর্ক নয়, বরং েখাদা কতৃর্ক pিতি ত। বরং েযভােব আিম সূচনােত বেলিছ, েখাদার িনদশর্নাবলীর
anগর্ত। eকিট ভিবষয্dাণীর পূণর্তা eবং আlাh তা’লার eকিট মহান সুসংবাদ পূণর্ হবার সুs িনদশর্ন e
জামাত। তাi আিম eেদরেক বলিছ, িবেবক খাটান! eবং েখাদার সােথ েমাকািবলা করা হেত িবরত েহান।
আlাh তা’লার সমীেপ সমিপর্ত হেয় তoবা eবং iেsগফার কrন। আlাh তা’লার েpিরেতর সাহাযয্কারী
েহান। িকnt, eেদর িবেবক o েচাখ uভয়i পদর্াবৃত, েচােখ পি বঁাধা আেছ যা েখাদা o iসলােমর নােম েখাদার
বাnােদর uপর eেদর যুলুম করেত pবৃt কের। িকnt, eরা ভুেল যায়, আlাhর বাnােদর uপর যুলুম-িনযর্াতন
যখন সীমা ছািড়েয় যায় তখন তারা ِ اﻪﻠﻟ
َ ّ ﻧﺼ ُﺮ
ْ َ ﻣﱴ
َ َ (সূরা আl বাকারা: 215)-eর িন ucিকত কের। aথর্াৎ, কখন
ِ َ ﻧﺼ َﺮ
আlাhর সাহাযয্ আসেব। আlাh তা’লা ﺮﻳﺐ
َ ّ ِ (সূরা আl বাকারা: 215) বেল utর েদন। aথর্াৎ, িন য়
ّ ْ َ إن
ٌ ِ َ اﻪﻠﻟ ﻗ
আlাhর সাহাযয্ সিnকট। aতeব, আhমদীেদর uপর েয aতয্াচার হেc তা সবর্t তােদরেক েখাদার ৈনকটয্
দান করেছ।
uপমহােদশ িবভােগর পর d ৃিতকারী েসসব নামধাির uলামােদর aিধকাংশ পািকsােন আsানা গােড়। আমরা
eখােন pায়শ জামােত আhমদীয়ার িবrেd েকােনা না েকােনা aঘটেনর সংবাদ পাi। সািবর্কভােব যা ঘটেছ তা
েথেক eটা সুs েয, eরা েদেশ চরম ৈনরাজয্কর পিরিsিত সৃি কের েরেখেছ। আhমদীেদর িবrেd যা করেছ
তা-েতা করেছi uপরnt েদেশর জনয্ dনর্ামo বেয় আনেছ। যারা আজ েদেশর ভাকাংkী েসেজ বেসেছ আর
আhমদীেদর বেল,
েতামােদর কােছ েকবল ei পথi েখালা আেছ, হয় আhমদীয়াত পিরতয্াগ কেরা, বা েদশ েথেক
েবিরেয় যাo, নতুবা মরার জনয্ pstত হেয় যাo।
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আর, চরম aনয্ায় হেলা eসব িকছু iসলাম o রহমাতুিlল আলামীেনর নােম করা হেc। aথচ, বলা হয়
মহানবী (সা.)-eর ে t eবং তঁার খাতামীয়তেক akু রাখা, eবং ধমর্ীয় আtািভমােনর েচতনায় udুd হেয়
আমরা eসব করিছ। তােদর ভাষয্ মেত, েয েদশ iসলােমর নােম aিজর্ত হেয়েছ, েসখােন তােদর দৃি েত
সবেচেয় েবিশ ধমর্ীয় আtািভমান pদশর্েনর pেয়াজন রেয়েছ। আtািভমান হেc, েখাদার নােম েখাদার
বাnােদর হতয্া কেরা।
pথম কথা হেc, েগাটা িবে মহানবী (সা.)-eর জনয্ েয ধমর্ীয় আtািভমান আhমদীরা pদশর্ন করেছ, েতামরা
eর ধাের কােছo েপঁৗছেত পারেব না। iসলােমর বাণী পৃিথবীর pােn pােn েপঁৗছােনার জনয্ আhমদীরা েয
কুরবানী করেছ তার লk নয়, বরং েকািট ভাগo eরা করেছ না। েতল সmেদ সমৃd িবিভn মুসলমান েদশ
eসব েমাlােদর সহায়তা িদেc, িকnt e সmদ বয্িksােথর্ তারা বয্বহার করেছ। িনেজেদর ভা ার edারা সমৃd
করেছ, aথবা সntাস, িনযর্াতন o ববর্রতার িপছেন েসi সmদ বয্য় করেছ। িকnt iসলাম pচােরর জনয্ eেদর
েকােনা uেদয্াগ েনi। আজ পািকsােনর stািধকারী হoয়ার দাবীদার eসব েমৗলভীরা বেল,
iসলােমর ei dেগর্ কািদয়ানীরা sীয় িব াস িনেয় বাস করেব তা আমরা সহয্ করেত পাির না।
তােদর েজেন রাখা দরকার, পািকsান pিত ার জনয্ আhমদীরা েয সংgাম কেরেছ তা সকল ভd o সjন aআhমদীরাo sীকার কেরন। যখন eসব েচ া-pেচ া চলিছল, তখন েতামরা যারা আজ পািকsােনর বড়
ভাকাংkী েসেজ বেসছ আর মািলক হবার েচ া করছ, েতামরা পািকsান pিত ার ভাবধারার িবেরাধী িছেল।
মুসলমানেদর aিধকার pিত ার লেkয্ জামােত আhমদীয়া কীrপ েচ া কেরেছ তা সmেকর্ তােদরi কতেকর
বkবয্ তুেল ধরিছ। েকননা 23েশ মাচর্ পািকsান িদবসo পালন করা হয়। ঘটনাkেম e িবষয়িটo সামেন
eেসেছ। ভdমানুষ, যারা সিঠক jান রােখন না তােদর aবগত করার uেdেশয্ আবার েমাlােদর খpের পড়ার
কারেণ পািকsােনরo সিঠক iিতহাস যারা জােন না, তােদর jাতােথর্ কতক বুিdজীিবর েলখা েথেক তুেল ধরিছ।
যােত তারা জানেত পাের েয, ভারতবেষর্র মুসলমানেদর জনয্ eবং পািকsােনর জনয্ আhমদীরা কী কেরেছ।
eকজন pখয্াত সািহিতয্ক o সাংবািদক মoলানা েমাহাmদ আলী জoহর সােহব িনজ পিtকা ‘হামদদর্’-eর
26েশ েসেpmর 1927 সংখয্ায় িলেখেছন:
‘জনাব িমযর্া বশীর uিdন মাহমুদ আহমদ eবং তঁার ei সুশৃ ল জামােতর কথা যিদ ei ছেt uেlখ
না কির তাহেল aকৃতjতা হেব। যারা িব াসগত পাথর্েকয্র ঊে র্ েথেক সমs মেনােযাগ মুসলমানেদর
কলয্ােণ িনেবিদত কেরেছন। .....েসসময় দূের নয় যখন iসলােমর ei সুশৃ ল িফrকার কমর্ধারা
সাধারণভােব মুসলমানেদর সংখয্াগির ে ণীর জনয্ আর িবেশষভােব েস সকল বয্িkবেগর্র জনয্
আেলাকবিতর্কা pমািণত হেব যারা িনরাপদ sােন বেস বাহয্ত গলা ফািটেয় iসলাম েসবার কথা বেল
িকnt aভয্nরীণভােব তােদর দাবী মূলয্হীন।’
(‘হামদদর্’ পিtকা, 26েশ েসেpmর 1927; ‘তা’মীের তরkী পািকsান eবং জামােত আhমদীয়া’,পৃ: 8)

বাiের েতা aেনক বড় বড় দাবী কের েবড়ােc, িকnt আসেল তারা যা িকছু বেল েবড়ায় তা aিত নগণয্ eবং
তুc িবষয়। তােদর জনয্ িমযর্া বশীর udীন মাহমুদ আহমদ eবং তঁার জামাত পেথর িদশা বেল িবেবিচত হেব।
eরপর ‘iনিকলাব’ পিtকার মoলানা আbুল মজীদ সােলক সােহব মুসলমানেদর eকজন pখয্াত েনতা িছেলন।
িতিন িলেখন:
‘জনাব িমযর্া বশীর udীন মাহমুদ আহমদ ei মnেবয্র মাধয্েম (মুসলমানেদর চলমান aবsা সmেকর্
িতিন eকিট মnবয্ কেরন) মুসলমানেদর pভূত েসবা কেরেছন, ei দািয়t িছল বড় বড় মুসলমান
জামােতর aথচ িমযর্া সােহব তা করেলন।
(‘iনিকলাব’ পিtকা, 16i নেভmর 1930; ‘তা’মীের তরkী পািকsান eবং জামােত আhমদীয়া’, পৃ: 9)
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পািকsান pিত ার েkেt সবাi জােন েয, কােয়েদ আযমi আসল ভূিমকা পালন কেরেছন। িকnt, eমন eকিট
সময় আেস যখন িতিন িনরাশ হেয় ভারত েছেড় iংলয্াn চেল আেসন। িতিন sয়ং িলেখেছন,
‘আমার eমন মেন হিcল েয, আিম ভারেতর েকােনা সাহাযয্ করেত পারেবা না। িহnুেদর িচnাধারায়o
েকােনা iিতবাচক পিরবতর্ন আনেত পারেবা না আর মুসলমানেদর েচাখ েখালাo সmব হেব না।
aবেশেষ আিম লnেন বসবাস করাi মনিsর কির।’
(‘কােয়দ e আযম আoর uনকা আহদ’- রঈস আহমদ যাফরী’র, পৃ: 192; ‘তা’মীের তরkী পািকsান eবং জামােত আhমদীয়া’, পৃ: 9)

eেহন পিরিsিতেত মুসিলম লীেগর মুসলমানরা চরম ধাkা খায়। িকnt সবেচেয় বড় ভাকাংkী িছল জামােত
আhমদীয়া eবং হযরত খলীফাতুল মসীh সানী (রা.)। িতিন e লেkয্ aেনক েচ া কেরন। তখন eখােন লnেন
iমাম িছেলন মoলানা আbুর রহীম দদর্ সােহব। তার মাধয্েম ভারতীয় রাজনীিতেত িফের আসার জনয্ কােয়েদ
আযেমর uপর চাপ েদন খলীফাতুল মসীh সানী (রা.)। aেনক েচ ার পর দদর্ সােহব তােক বুঝােত সkম হন।
sয়ং কােয়েদ আযম বেলেছন,
‘iমাম সােহেবর েpরণা o েজারােলা নিসহেতর পর আমার জনয্ তা pতয্াখয্ােনর আর েকােনা uপায়
িছল না’।
eকজন a-আhমদী ঐিতহািসক o সাংবািদক জনাব মীম শীন সােহবo িলেখেছন,
‘জনাব িলয়াকত আলী খান eবং লnেনর iমাম মoলানা আbুর রহীম দদর্ সােহেবর eকাn pেচ াi
জনাব েমাহাmদ আলী িজnাhেক sীয় সংকl পিরবতর্ন eবং sেদশ pতয্াবতর্ন কের জাতীয়
রাজনীিতেত grtপূণর্ ভূিমকা রাখেত udুd কের। eর ফেল জনাব িজnাh 1934 সেন ভারেত িফের
আেসন eবং েকndীয় সংসদ িনবর্াচেন িবনা pিতdিndতায় িনবর্ািচত হন।’
(পািকsান টাiমস: 11 েসেpmর, 1981- সািpেমn: 11 নmর: 1; ‘তা’মীের তরkী পািকsান eবং জামােত আhমদীয়া’, পৃ: 10)

1953 সেন েয তদn কিমশন গঠন করা হেয়িছল তার pধান িছেলন িবচারপিত মুিনর। িতিন িলেখেছন:
‘আhমদীেদর িবrেd শtrতাপূণর্ eবং িভিtহীন aপবাদ আেরাপ করা হেয়েছ েয, সীমানা কিমশেনর
িসdােn grদাসপুর েজলােক ভারতভূk করার েkেt আhমদীরা িবেশষ ভূিমকা পালন কেরেছ।
েচৗধুরী েমাহাmদ জাফrlাh খান িবেশষ ধরেনর যুিk-pমাণ uপsাপন কেরেছন যােক কােয়েদ আযম
মুসিলম লীেগর পেk েকস uপsাপেনর জনয্ িনযুk কেরিছেলন। িকnt ei আদালেতর েpিসেডn,
িযিন কিমশেনর সদসয্o িছেলন, gরদাসপুেরর মামলায় েচৗধুরী েয কৃিতt েদিখেয়েছন, ei বীরtপূণর্
কীিতর্র জনয্ তঁার pিত কৃতাথর্ eবং কৃতj হoয়া আবশয্ক মেন কের। সিতয্কার aেথর্ সীমানা কিমশন
সংkাn সরকাির নিথপেt ei সতয্ s ভােব pিতভাত হয় আর েয বয্িk ei বয্াপাের জানেত
আgহী েস সানেn ei েরকডর্ েঘঁেট েদখেত পাের। েচৗধুরী েমাহাmদ জাফrlাh খান মুসলমানেদর
িনঃsাথর্ েসবা কেরেছন। eতদসেtto িবিভn েগাি তদn মুসােবদায় েযভােব তার uেlখ কেরেছ তা
বড়i লjা র aকৃতjতার pমাণ।’
(িরেপাটর্ তাহিককাতী আদালত আlা’rফ মুনীর iনেকায়ারী িরেপাটর্, পৃ: 305, নব সংsরণ)

েচৗধুরী জাফrlাh খান (রা.) েয েসবা কেরেছন, আর eর িবপরীেত a-আhমদীরা আদালেত েয িববৃিত pদান
কেরেছ তা চরম লjাজনক।
ei sাধীন েদশ যার নাম পািকsান রাখা হেয়েছ; e জনয্ হযরত খলীফাতুল মসীh সানী (রা.) eবং তঁার
িনেদর্েশ জামােতর সদসয্রা েয সংgাম কেরেছ, তার d’eকিট দৃ াn আিম আপনােদর সmুেখ তুেল ধেরিছ।
iিতহাস িচরকাল e সাkয্ বহন করেব েয, আhমদীয়া িখলাফতi জামােতর সদসয্েদর আধয্ািtক, জাগিতক
eবং ৈনিতক unিতর পাশাপািশ মুসিলম umেতর জনয্o সমেয়র চািহদা েমাতােবক grtপূণর্ ভূিমকা রাখেছ।
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তা কা ীরীেদর sাধীনতা সংgাম েহাক বা িফিলিsিনেদর sাধীনতা আেnালন েহাক aথবা uপমহােদেশর িহnুমুসলমানেদর aিধকার সংkাn িবষয়i েহাক না েকন; জামােত আhমদীয়ার iিতহাস e কথার সাkী েয, সবর্দা
মুসলমানেদর aিধকার আদােয়র আেnালেন জামােত আhমদীয়া pথম সািরেত িছল। eর িবপরীেত েমৗলভীরা
কী ভূিমকা েরেখেছ? eরা দািব কের েয, পািকsান আমােদর! আমােদর েচ ােতi পািকsান সৃি হেয়েছ। eেদর
িববৃিত পড়ুন। eিটo তদn কিমশেনর িরেপাটর্। eেত আhরারী আেnালেনর েনতা আতাulাh শাh েবাখারীর
বরােত েলখা হেয়েছ:
‘eখন পযর্n েকােনা মা eমন সnােনর জn েদয় িন েয পািকsােনর ‘প’o বানােত পাের।’
তারপর ei িরেপােটর্i েলখা হেয়েছ।
ফাসাদ বা িবশৃং লার সময় আhরারী েনতা, আমীের শিরয়ত ৈসয়দ আতাulাh শাh েবাখারী লােহাের
েযসব বkৃতা কেরন তার eকিটেত িতিন বেলন, ‘পািকsান eক বাজারী নারী (েবশয্া)’, আhরারীরা
বাধয্ হেয় eেক বরণ কেরেছ। inািলlাh। (িরেপাটর্ তাহিককাতী আদালত, পৃ: 398, নব সংsরণ)
আবার িরেপােটর্ েলখা হয়, eিট sয়ং শাh সােহেবর িববৃিত,
‘যারা মুসিলম লীগেক েভাট িদেব তারা শূকর eবং শূকর ভkণকারী।’
(বয়ান আতাulাh শাh েবাখারী, ‘চমিনsান’- মoলানা জাফর আলী খান, পৃ া: 165, 1944 সেন pকািশত; ‘তা’মীের তরkী
পািকsান’- pেফসর নসrlাh রাজা, পৃ া: 13)

eরপর তদn কিমশন িরেপােটর্ েলখা হেয়েছ:
‘1940 সেনর 3রা মাচর্ িদিlেত আhরারী আেnালেনর কাযর্করী পিরষেদর eকিট সভা aনুি ত হয়।
ei সভায় eকিট েরজুেলশন পাশ করা হয়, যােত পািকsান pিত ার আেnালনেক ঘৃণয্ আখয্া েদয়া
হেয়েছ। পরবতর্ীেত কতক আhরারী েনতা তােদর বkেবয্ পািকsানেক ‘পিলিদsান’ (েনাংরােদশ)
বেলo আখয্ািয়ত কেরেছ।’ (িরেপাটর্ তাহিককাতী আদালত, পৃ: 28, নব সংsরণ)
তদn কিমশেনর আেরকিট িরেপােটর্ েলখা হেয়েছ:
‘পািকsান সmেকর্ মুসিলম লীেগর দৃি ভি র pকাশয্ িবেরাধী িছল জামাত (জামােত iসলামী)।
পািকsান pিত ার পর েথেক eেক ‘নাপািকsান’ বেল sরণ করা হয়, আর তখন েথেকi ei জামাত
বতর্মান সরকার eবং eর পিরচালনাকারীেদর িবেরািধতা কের আসেছ। জামােতর েযসব েলখা
আমােদর সmুেখ েপশ করা হেয়েছ তার মেধয্ eকিটo eমন েনi যােত পািকsান আেnালেনর পেk
দূরতম েকােনা iি তo পাoয়া যায়। বরং, eর িবপরীেত eসব েলখায় বh সmাবয্ ধারণা anভূর্k
রেয়েছ যা শতভাগ েস aবsার িবেরাধী, েয পিরিsিতর মােঝ পািকsান জn িনেয়েছ eবং আজo
পািকsান েয পিরিsিতেত িনমিjত।’ (িরেপাটর্ তাহিককাতী আদালত, পৃ: 378, নব সংsরণ)
sয়ং মodদী সােহেবর eকিট িববৃিত হেc:
‘যারা ei ধারণা রােখ েয, মুসলমান aধুয্িষত a ল েথেক িহnু aধুয্িষত a ল যিদ পৃথক হেয় যায়
আর গণতািntক বয্বsাপনা pিতি ত হয় তাহেল eখােন ঐশী বয্বsাপনা eেস যােব, eিট তােদর ভুল
ধারণা। pকৃতপেk eর মাধয্েম যা aিজর্ত হেব তা েকবলমাt মুসলমানেদর কািফর সরকার হেব। eর
নাম ঐশী বয্বsাপনা আখয্ািয়ত করা েসi পিবt নামেক aসmান করার নামাnর।’
(িসয়াসী কাশমাকাশ, পৃ: 117, 3য় খ - 1ম সংsরণ; জামােত iসলামী কা মাযী আoর হাল, পৃ: 29-32)

eখন ei কািফরrপী সরকােরর kমতা করায়t করার েয েচ া-pেচ া চলেছ তা সবারi জানা। eখন যারা
িনেজেদরেক পািকsােনর হতর্া-কতর্া মেন কের পািকsান সmেকর্ তােদর দৃি ভি কী িছল তা eসব িববৃিত eবং
িবচারপিত মুনীেরর ভাষয্ হেত s । রাজৈনিতক েয সরকারi kমতায় আেস তারা ei েমাlােদরেক শিkশালী
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মেন কের তােদর সােথ গাটছড়া বঁাধার েচ া কের। আর েমাlােদর eেজnায় (পিরকlনায়) pথম কথা হেলা,
আhমদীেদর িবrেd যা িকছু করা সmব কেরা। 1953 সেনo ৈনরাজয্কর পিরিsিত সৃি করা হেয়েছ। েসসময়
িকছু না িকছু নয্ায়বান মানুষ িছল বেল েমৗলভীেদর আকাkkা তেতাটা পূণর্ হয় িন যেতাটা তারা েচেয়িছল। িকnt
1974 সেন যারা kমতায় িছল তারা iসলােমর নােম েমৗলভীেদর সােথ েজাটবd হেয় আhমদীেদর uপর
িনযর্াতেনর েয কািহনী রচনা কেরেছ eবং েয ধরেনর যুলুম o ববর্রতার দৃ াn sাপন করা হেয়েছ, ভিবষয্েত
যখন েকােনা নয্ায়পরায়ণ ঐিতহািসক আসেব eবং পািকsােনর iিতহাস রচনা করেব তখন eক anকার aধয্ায়
িহেসেব eিট িলিপবd হেব। 1974 e সংসেদ েয আiন পাশ করা হয় 1984 সেন eকজন ৈsরসাশক েস
আiেন পুনঃসংেশাধনী eেন তােক কেঠারতর কের যােত আhমদীয়াতেক ধরা হেত িবলুp করা যায়, eবং
aতয্n ধৃ তার সােথ ei দািব কের েয,
আিম আhমদীয়াতrপী ei কয্াnারেক েশষ কের িদেবা।
ফলাফল কী দঁািড়েয়েছ? আhমদীয়াত kেমাnিত কের চেলেছ, aথচ তারা েকাথায় েগেছ তা জানা েনi, বা
আজo আlাh তা’লার শািsর যঁাতাকেল িপ হেc। জামােত আhমদীয়ার uপর aনবরত eসব যুলুম-িনযর্াতন
সেtto আhমদীয়া িখলাফেতর কলয্ােণ, eকহােত ঐকবd হবার কারেণ আlাh তা’লা আপন সাহােযয্ জামাতেক
েসসব িবপদাপদ েথেক udার কেরেছন। ঐ পিরিsিতেত জামাত ৈধেযর্র েয দৃ াn েদিখেয়েছ, আর আজo
েদখােc তা িখলাফেতর সােথ সংি তার কলয্ােণ। eিট e কথার pমাণ েয, হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
হােত যারা বয়’আেত a ীকারাবd, তারা sীয় বয়’আেতর a ীকার পূণর্ করার েচ া কেরেছ eবং করেছ।
পািকsােনর েকndীয় eবং pােদিশক পযর্ােয় pিতি ত বতর্মান সরকারgেলার সবর্দা sরণ রাখা uিচত েয, যিদ
পািকsােনর aিst তােদর কােছ িpয় হয় যার জনয্ pেতয্ক আhমদী eবং ভd নাগিরক সদা সেচ থােক eবং
েদায়াo কের, তাহেল ধেমর্র নােম ঘৃণার েদয়াল oঠােনার পিরবেতর্ েসi পািকsান pিত া কrন যা হযরত
কােয়েদ আযম pিত া করেত েচেয়েছন; ধেমর্র নােম aেনয্র রk িনেয় হিল েখলা নয়। 1947 সেন আiন
পিরষদীয় সংসেদ েpিসেডেnর ভাষেণ কােয়েদ আযম কী বেলিছেলন তা েদখুন, আর 1974-e পািকsােনর
সংসদ কী িসdাn কেরিছল তাo েদখুন। কােয়েদ আযম বেলিছেলন,
‘যিদ পািকsানrপী ei মহান েদশেক সমৃdশালী করেত হয় তাহেল আমােদর পুেরা
মেনােযাগ িনবd করেত হেব মানুেষর unিত o agগিতর pিত; িবেশষভােব সবর্সাধারণ eবং
দিরd মানবেগাি র pিত। যিদ আপনারা সহেযািগতা o aংশীদািরেtর েpরণা িনেয় কাজ
কেরন তাহেল aিত al সমেয়র মেধয্i সংখয্াগির তা eবং সংখয্ালিঘ তা, আ িলকতা,
দলাদিল o aনয্ানয্ eকেপেশ মেনাভাব দূর হেয় যােব।’
িতিন আেরা বেলন,
‘আমােদর েদশিট ৈবষময্মুk েদশ িহেসেব pিত া পােc। eখােন eক িফrকার সােথ aপর
িফrকার েকােনা পাথর্কয্ থাকেব না। eখােন বংশ o ধেমর্র িভিtেত েকােনাrপ িবেভদ থাকেব
না। আমরা ei েমৗলনীিতর আেলােক কাজ আরm করিছ, আমরা eক েদেশর নাগিরক eবং
eখােন সবার সম-aিধকার থাকেব।
আপিন sাধীন, আপিন আপনার মিnের যাoয়ার েবলায় sাধীন। আপিন আপনার মসিজেদ
যাoয়া aথবা পািকsােনর সীমােরখার েভতর েয েকােনা uপাসনালেয় যাoয়ার েkেto
sাধীন। েয েকােনা ধমর্, িব াস aথবা জািতর সােথi আপিন সmকর্ রাখুন না েকন তা িনেয়
রাে র েকােনা মাথা বয্থা েনi।’
কােয়েদ আযম বলেছন,
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‘আমার মেত, ei িবষয়িট আমােদরেক লkয্ িহেসেব দৃি েত রাখেত হেব eবং আপিন
েদখেবন সমেয়র সােথ সােথ িহnু আর িহnু থাকেব না আর মুসলমান মুসলমান থাকেব না;
eিট ধমর্ীয় দৃি েকান েথেক নয় বরং রাজৈনিতক দৃি েকান েথেক বলিছ। েকননা, pেতয্েকর
বয্িkগত িব াস রেয়েছ। ei েদেশর eকজন নাগিরক িহেসেব বলিছ।’
(আফকাের কােয়দ e আযম (রহ.), পৃ: 358, মাহমুদ আেছম কতৃর্ক pকািশত)

কােয়েদ আযম ei ধারণা uপsাপন কেরেছন, aথচ 1974-eর সংসদ সmূণর্ভােব eর িবপরীত কাজ কেরেছ।
রা পিরচালনার জনয্ পািকsােনর pিত াতা eবং সাংসদেদর ei িছল কাজ o দািয়t। েযভােব আিম বেলিছ,
কােরা ধমর্, িব াস eবং iবাদেতর রীিত-পdিত িনrপণ করা েকােনা সংসেদর কাজ নয়। েযিদন পািকsান
সরকার কােয়েদ আযম িনেদর্িশত েমৗলনীিত aনুধাবন কের কাজ করেব েসিদন পািকsােনর unিত o agগিত
নতুন পেথর িদশা পােব, iনশাআlাh তা’লা। িফrকাবাজী eবং জািতগত েভদােভেদর েদয়াল েভে যােব।
তখনi পািকsানীরা কােয়েদ আযেমর সমৃd পািকsান েদখেব। eখন রাজনীিতিবদেদরেক িনেজেদর iিতহাস
েথেক িশkা gহণ করেত হেব। কােরা ধমর্ িব ােসর খুঁিটনািট সmেকর্ িনেজর মত চাপােনা বা কােরা ধমর্ িনrপণ
করা eবং িনেজেদর িব াস চািপেয় েদয়ার aনুমিত iসলামo কাuেক pদান কের না আর েসi মহান বয্িk
িযিন মুসলমানেদরেক eকিট পৃথক েদশ বািনেয় িদেয়েছন িতিনo ei aনুমিত েদনিন। eকজন নাগিরক িহেসেব
পািকsােনর pেতয্ক নাগিরকেক pাপয্ aিধকার pদান করা আবশয্ক। েভােটর aিধকার, চাকুিরর aিধকার, ধমর্
o িব ােসর aিধকার, egেলা তার pাপয্-তাi তােক েদয়া েহাক। আiন কাযর্কর করার যেতাটা সmকর্; তা
সবার জনয্ সমান হoয়া uিচত eবং তা pেয়াগ করা uিচত। সম-aিধকার েপেলi েদেশ শািnর পিরেবশ িফের
আসেব। শাসকেদর uিচত eর েথেক িশkা েনয়া, 1974-e েয িসdাn হয় eরপর 1984-েত eেত আেরা
পিরবতর্ন eেন আhমদীেদর িবrেd েয কেঠার বয্বsা েনয়া হয়, েয িবিধ-িনেষধ আেরাপ করা হয় eরপর
েথেকi মূলত েদশ aধঃপতেনর িদেক েধেয় যােc, েকােনা unিত েদখা যায় না। eক পা eেগােল িতন পা
িপিছেয় যায়। সব ধরেনর যুলুম-িনযর্াতন সেtto েদেশর ম েলর জনয্ আhমদীেদর েচ া o েদায়া করা uিচত
eবং তারা করেব। িকnt, আhমদীেদর kিত যারা করেছ তােদর েযন sরণ থােক, েখাদার িনয়িত eকিদন
aবশয্i েতামােদর কাছ েথেক pিতেশাধ িনেব। pিতিনয়ত iসলাম o আiেনর মারপয্ােচ আhমদীেদর েয শহীদ
করা হেc, ei রk কখনo বৃথা যােব না। আlাh তা’লার e uিk সবর্দা sরণ রােখা! িতিন বেলন,

ِ َ َ اﻪﻠﻟ
ِ
َ َ ٗوﻟﻌﻨﻪ
ْ ُ ْ َّ وَ ﻣ َ ْﻦ
َ َ ﻣﺘﻌﻤﺪا
ُ َ ﻓﺠ
ٗواﻋ َ ّﺪَ َﻟﻪ
ً ِ َ ﺟﻬـﻨﻢ
ً ِّ َ َ ُ ّ ﺆﻣﻨﺎ
َ ْ ِ ﺧﺎﻟﺪا
َ َ َ َ ﻋﻠﻴﻪ
ً ِ ْ ﻳﻘﺘﻞ ُﻣ
َ َ َ ﻓﻴﻬﺎ
ْ ُ ّٰ وﻏﻀﺐ
ُ َّ َ َ ٗﺰآؤه
ِ ً َ َ
ﻋﻈﻴﻤﺎ
ً ْ َ ﻋﺬاﺑﺎ

aথর্: eবং েকu icাকৃতভােব েকােনা মু’িমনেক হতয্া করেল তার pিতফল হেব জাহাnাম, যােত েস
বসবাস করেত থাকেব। eবং আlাh তার pিত েkাধ বষর্ণ করেবন eবং িতিন তােক aিভসmাত
করেবন eবং তার জনয্ মহা আযাব pstত করেবন।’ (সূরা আn িনসা: 94)
সুতরাং আlাhর শািsেক ভয় কেরা। আর eরা বেল আhমদীরা মু’িমন নয়। aথচ ঈমান সmেকর্ েতা হািদেস
eেসেছ েয, ঈমােনর সেবর্াtম aংশ হেc, “লা iলাহা ilাlাh” বলা; পুেরা কেলমাo eেত anভূর্k করা
হয়িন। মহানবী (সা.) বেলেছন, iমােনর সেবর্াtম aংশ হেc-েকবলমাt “লা iলাহা ilাlাh” বলা। আবার
েসi ঘটনার কথা নুন,
eকজন সাহাবী যুেd শtrেক পরাভূত কেরন; েস শtr কেলমা পাঠ করেলা িকnt eতdসেtto সাহাবী
তােক হতয্া করেলন। যখন e সংবাদিট মহানবী (সা.)-eর িনকট েপঁৗছােলা, িতিন (সা.) তােক
কেঠারভােব িজেjস করেলন, ‘তুিম িক তার বুক িচের েদেখিছেল েয েস ভেয় কেলমা পাঠ কেরেছ, নািক
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আnিরকভােব পেড়েছ?’ সাহাবী বেলন, মহানবী (সা.) েয েkাভ pকাশ করেলন, তা েদেখ ভাবিছলাম,
হায়! আিম আজেকর পূেবর্ মুসলমান না হেলi ভাল হেতা।
eতdসেtto eরা িনজs সংjা েমাতােবক কেলমায় িব াসীেদর হতয্া o শহীদ করা aবয্াহত েরেখেছ।
সmpতী আবার aতয্n পাশিবকভােব eক যুগল যুবক-যুবতী sামী-stীেক মুলতােন হতয্া করা হেয়েছ, শহীদ করা
হেয়েছ। তােদর েকবল eটাi েদাষ িছল েয, তারা যুগ iমামেক gহণ কেরেছন। uভেয়i ডাkার িছেলন eবং
সবর্জন িpয় ডাkার িছেলন। তােদর eকজন হেলন ডাkার িসরাজ, বয়স িছল 37 বৎসর। তঁার stী ডা. নoরীন
িসরাজ, যার বয়স িছল 28 বৎসর। আমার মেন হয়, মিহলা শহীেদর মেধয্ তঁার বয়স িছল সবেচেয় কম।
নূনয্তম মানবতােবাধ যা eক মানবhদেয় েথেক থােক তাo eেদর মেধয্ েনi। যারা মানুেষর জনয্ কলয্াণকর
সtা, মানুেষর েসবা কেরন, মানবেসবা কেরন, eবং েতামােদর েরাগীেদর েসবা করেছন তঁােদরo eমন
পাশিবকভােব হতয্া করেল? e সকল িবেরাধীেদর sরণ থােক েয, আhমদীরা মহান uেdেশয্ শহীদ হেcন।
মহানবী (সা.)-eর িন াবান দােসর আগমেন েয সতয্ pকাশ েপেয়েছ তা asীকােরর কারেণ েদেশ েয িবশৃংখলা
ছড়ােc, eবং িন াপ মানুষেক িবনা কারেণ হতয্া করা হেc, eটাo pকৃিতর pিতেশাধ। েতামােদর ধারণা
েমাতােবক আমরা মুসলমান নi। িকnt, eরা যা কেরেছ তার েজর িহেসেব eক মুসলমান aপর মুসলমানেক
হতয্া করেছ, eর ফেল আlাh তা’লা তােদর সােথ েয কী বয্বহার করেবন তা আlাhi ভাল জােনন। আিম e
সmিকর্ত আয়াতo uেlখ কেরিছ। eেদর েভতর েখাদাভীিতর েলশমাt েনi। আlাh তা’লা তােদর pিত কrণা
কrন। িবগত িদেন pথেম সরকার o েসনাবািহনীর সােথ তােদর যুd চলিছল। সরকার eর পর তােদর সামেন
নিত sীকার কের, eবং সoয়ােত শিরয়ত আiন জাির করা হয়। শিরয়ত িভিtক বয্বsা o আদালত গিঠত হয়।
তারপর েসখানকার েমাlােদর েহাতা েঘাষণা করেলন েয, সরকাির জজ েযন eখােন আসার েচ া না কের।
aতeব, সরকােরর eটা sরণ রাখা uিচত, ei েয ধারা সূিচত হেয়েছ, তা eখােনi েশষ হবার নয়। eিট
সারােদশেক আেরা চরম aশািnর িদেক েঠেল িদেব। িবে পািকsােনর যা িচt তাহেলা েগাটা েদশেক সntাসী
আখয্ািয়ত করা হেc। eখানকার পররা মntীo সmpিত িববৃিত েদন েয, সরকার যিদ িনেজেক িনয়ntণ করেত না
পাের তেব সামিgকভােব েদশটােক সntাসী রা আখয্ািয়ত করা হেব।
েসi েমাlা েয পািকsানেক ‘পিলিদsান’ বলেতা, sীয় ঘৃণয্ pেচ ায় সফল হেত েদখা যােc। তােদর বতর্মান
েচ া eটাi। আlাh তা’লা কrণা কrন, বাহয্ত eেদর হােত যিদ েদশটা থােক তেব পািকsােনর নামটাo eরা
থাকেত েদেব িকনা সেnহ আেছ। আhমদীয়া জামােতর খলীফারা সব সময়i সরকারেক e কথা বুঝােনার েচ া
কের eেসেছন েয,
e সকল েমাlােদর বয্াপাের সাবধান েথেকা। eকবার যিদ eেদর কঁােধ বসাo তাহেল eরা আর কঁাধ
েথেক নামেব না।
িকnt, তারা aনুধাবন করেত পারেছ না eকিদেক e সকল রাজনীিতিবদ িনেজরা েদশদরদী o দk রাজনীিতিবদ
হoয়ার দািব কের। আর aপরিদেক e ভয়ানক বাsবতােক uপলিd করেত পারেছ না েয েমাlারা পািকsানেক
ংেসর িদেক েঠেল িদেc। e কারেণ তােদর সােথ েয েকােনা ধরেনর েজাট গঠনo েদেশর জনয্ kিতকর
হেব। আমরা েকবল েদায়া করেত পাির েয, আlাh তা’লা e েদশেক রkা কrন। েমাlােদর pেচ া o
dরিভসিn েদেখ মেন হয় েয, তারা ei শাহাদতসমূহ dারা আhমদীয়ােতর agযাtােক বয্াহত করেত পারেব
বেল ভাবেছ। িকnt eটা তােদর aলীক ধারণা। েযমন িকনা আিম বেলিছ আhমদীয়াত েতা pেতয্ক পদেkেপ
pেতয্ক িবেরািধতার পর agগিতর ধারা বজায় েরেখেছ। েয েনৗকা েখাদা তা’লা িনেজi ৈতির কেরেছন তার
িনরাপtা িবধানo িতিন িনেজi করেবন, eবং eর agযাtা o iনশাআlাh তা’লা aবয্াহত থাকেব। হঁয্া,
d’eকিট শাহাদত বা kিতর যেতাটুকু সmকর্ আেছ েস সmেকর্ েযমন িকনা আিম বেলিছ, পরীkা েতা eেসi
থােক। যারা শাহাদত বরণ কেরন তারা িনেজরা আlাh তা’লার pিতrিত েমাতােবক িচরsায়ী জীবন লাভ কের
আlাh তা’লার ভালবাসা aজর্নকারী হেcন। যােহাক, আhমদীরাo িবেশষ কের পািকsানী আhমদীরা েদায়ার
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pিত পূণর্ মেনািনেবশ কrন। েকননা বতর্মােন e েদশ েয aিgকুে র িকনারায় দািড়েয় আেছ েসখান েথেক
আlাh তা’লার কৃপায় আhমদীেদর েদায়াi eেক ংস হেত রkা করেত পাের। eেদশ গঠেনo জামােত
আhমদীয়া agণী ভূিমকা পালন কেরেছ, eবং eেদশ রkায়o iনশাআlাh তা’লা জামােতর েদায়ার ভূিমকা
রাখেব। আlাh তা’লা eর েতৗিফক দান কrন। েয শহীদ ডাkােরর আিম uেlখ কেরিছলাম, eখন তার
সmেকর্ িকছু িববরণী তুেল ধরিছ। ঘটনািট erপ েয, 14i মাচর্ েবলা 3.15 িমিনেট দািয়t পালন েশেষ িতিন
িনজ ঘের িফেরন। েসখােন হয়েতা পূবর্ েথেকi েকu আtেগাপন কের বেসিছল, েয uভয়েক (sামী-stী) aতয্n
িনমর্মভােব হতয্া কের। uভেয়i আlাh তা’লার ফযেল মুসী িছেলন। ডাkার িসরাজ বােজায়া সােহেবর মৃতেদহ
তঁার শয়নকেk িছল, হাত েপছেন বঁাধা, েচােখ পি o মুেখ তুেলা gঁেজ েদয়া িছল, eবং ঘােড় দিড়র দাগ িছল,
aথর্াৎ, ফঁািস বাধা িছল eবং কেয়কিট দিড় মাথার পােশ পেড় িছল। িবেকেল eেস তঁার গৃহপিরচািরকা সবর্pথম
তঁােক েদখেত পায়। েস বেল েয, তঁার লাশ ফয্ােনর সােথ ঝুলিছল, eবং eকiভােব তঁার stী িয়ং rেম বঁাধা o
কােপর্েট েমাড়ােনা aবsায় িছেলন, আর মুেখ কাপড় েগঁাজা িছল। ডাkার িসরাজ সােহব মুলতােনর oয়াপদা
হাসপাতােল চkু িবেশষj িছেলন, eবং ডাkার নoরীন িছেলন িশ হাসপাতােল। uভেয়i আhমদী, aআhমদী সকেলর িpয় ডাkার িছেলন আর aতয্n নm sভাব o সহানুভূিতশীল িহেসেব তােদর িবেশষ পিরিচিত
িছল। িকছুকাল িতিন ফযেল oমর হাসপাতােল কাজ কেরন। আর e কেলািনর চািরিদক েদয়াল েঘরা, আর
েদয়ােলর uপর কঁাটাতার লাগােনা িছল, আর েগেটo িনরাপtা pহরী িছল। eতdসেtto িভতের িগেয় e ঘটনা
ঘটােনার aথর্ হেc, িন য় েকােনা ষড়যnt িছল। েকননা, িনরাপtা েচক করা ছাড়া কেলািনর িভতের েকu
েযেতi পাের না। মেন হয়, তােত eরা সবাi জিড়ত রেয়েছ। বড় সুিশিkত o েযাগয্ মানুষ িছেলন। 1998
সােল েকােনা রচনা pিতেযািগতায় পুরsারo েপেয়েছন। তােদর েকােনা সnানাদী িছল না। তারা বয়েস
eকবােরi নবীন িছেলন। েযমন িকনা বেলিছ, যথাkেম 37 o 28 বৎসর িছল তােদর বয়স। িকছুকাল পূেবর্i
িবেয় হেয়িছল তােদর। aতeব, eখন আিম নামােযর পর তােদর গােয়বানা জানাযা পড়ােবা eবং ei গােয়বানা
জানাযার সােথ আেরা কেয়কিট জানাযা রেয়েছ। eকজন ডাkার আসলাম জাহা ীর সােহব িযিন হারীপুর
হাজারা েজলার আমীর িছেলন। িতিন 15i মাচর্ iেnকাল কেরন। িতিন িকছুকাল নুসরত জঁাহার aধীেন
িসেয়রািলয়েন কাজ কেরন। িতিন দীঘর্কাল আমীর িহেসেব দািয়t পালন কেরন। কেয়কমাস পূেবর্ তঁার uপরo
জীবনঘাতী আkমন হয়, আর ছুিরকাঘাত করা হয়। বেল, “তুিম কািদয়ানী, েতামােক হতয্ার জনয্ eেসিছ”।
যােহাক, েলাকজন জেড়া হেয় যাবার কারেণ িতিন েস-যাtা pােণ রkা পান; িকnt আহত হেয়িছেলন। মৃতুয্কােল
তঁার বয়স হেয়িছল 74 বছর। আঘােতর কারেণi dবর্লতা বৃিd েপেত থােক বেল মেন হয়, আর aসুso িছেলন।
িতিন hদেরােগ আkাn হেয় মৃতুয্বরণ কেরন। মুসী িছেলন। মরhমেক েবেহশতী মকেবরায় দাফন করা হয়।
eকiভােব আেরকিট জানাযা হেc িময়া শরীফ আহমদ সােহেবর stী ৈসয়দা নােসরা েবগম সােহবার। িতিন
ৈসয়দ আিজজুলlাh শাহ সােহেবর েমেয় িছেলন, eবং ৈসয়দা েমেহর আপা সােহবার েবান o খলীফাতুল মসীহ
রােব (রােহ.)-eর মামােতা েবান িছেলন। খুবi মুখেলস নারী িছেলন। eখন গােয়বানা জানাযায় তঁােকo
anভূর্k করা হেব। আlাh তা’লা মরhমেদর পদমযর্াদা unীত কrন। তােদরেক sীয় ৈনকটয্দান কrন eবং
সnান সntিতেদরেক তঁােদর েনক আদশর্ ধের রাখার েতৗিফক িদন, আমীন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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