ِ ﺑﺴﻢ
ِ ِ َّ اﷲ اﻟ َّﺮْﲪـ ِﻦ اﻟ
ِ ْ ِ
ﺮﺣﻴﻢ
ٰ

জুমআ
ু র খুতবার সারাংশ
েখাদার পেথ pাণ দানকারীরা aমর
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
বাiতুল ফুতুh মsিজদ, লnন, iuেক
4ঠা জুন, 2010iং

তাশাhhদ, তাuয o সূরা ফািতহা পােঠর পর hযূর পিবt কুরআেনর িনেmাk আয়াতসমূh পাঠ কেরন:

ِ َّ ْ ِ وﻻ َﲢ ْﺰَ ﻧ ُﻮا وأ َﺑ ْ ِﺸ ﺮوا
ِ َّ إن
َ ّ َ اﳌﻼﺋﻜﺔ
ِ َّ ﺑﺎﳉﻨﺔ
ﺛﻢ ْ َ َ ﻣ
اﻟﱵ
َ َ أﻻ َ َﲣﺎﻓُ ﻮا
ُ َ ِ َ َ ْ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ّ رﺑﻨﺎ
َّ ِ
َّ ُ ُ اﻪﻠﻟ
َ ُ ّ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ َﻗﺎ ﻟ ُﻮا
َ
ُ َ
ُ ِ ْ َ َ اﺳﺘﻘﺎ ُ ﻮا َﺗﺘ َ َ ّ َ ُل
ﻮﻋﺪون
َ ُ َ ُﺘﻢ ﺗ
ْ ُ ُﻛ
ِ َ
ِ ِ ِ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ِ
َ ِﻟﻜﻢ ِ َ ﺗﺸﺘ ﻬ
ﻮن
ّ َ ﻓﻴﻬﺎ َﻣﺎ
َ ِ وﻟﻜﻢ
َ ُﺗﺪَ ﻋ
َ َ ْ ُ ّ أوﻟﻴﺎؤﻛﻢ ِﰲ اﳊْ َ َﻴﺎة
ْ ُ ُ َ ْ َﳓ ْ ُﻦ
ْ ُ َ َ أﻧﻔﺴﻜﻢ
ْ ُ ُ ُ ﻓﻴﻬﺎ َﻣﺎ َ ْ َ ﻲ
ْ ُ َ َوﰲ ْاﻵ ﺧ َﺮة و
ٍ ﻏﻔ
ٍ ِ َّ ﻮر
رﺣﻴﻢ
ُ َ ﻧ ُ ُﺰﻻ ً ﻣّ ِ ْﻦ

aথর্: ‘িন য়i যারা বেল, ‘আlাh আমােদর pভু-pিতপালক, eরপর তারা (eেত) aিবচল থােক, তােদর
িনকট aজs ধারায় িফির া aবতীণর্ হয়। (তারা বেল) ভয় কেরা না, dি nাgs হেয়া না। েতামােদর সােথ
েয জাnােতর a ীকার করা হেতা eর pািpেত েতামরা আনিnত হo। আমরা iহকােলo েতামােদর সােথ
রেয়িছ আর পরকােলo েতামােদর সােথ থাকেবা। েসখােন েতামােদর জনয্ েসসব িকছু থাকেব যা েতামােদর
মন চাiেব। আর েসখােন েতামােদর জনয্ েসসব িকছু থাকেব যা েতামরা চাiেব। e সব িকছুi হেব aিত
kমাশীল o বার বার কৃপাকারী আlাh তা’লার পk েথেক আিতেথয়তা srপ।’
(সূরা হা মীm আs সাজদা: 31-33)

eরপর hযূর (আi.) বেলন, pিত সpােহi আমার কােছ হাজার হাজার িচিঠ-পt আেস। মানুষ ৈদনিnন
জীবেনর িবিভn িবষেয়র জনয্ েদায়া েচেয় িচিঠ িলেখ থােকন। িকnt গত সpােহ আিম েযi হাজার হাজার িচিঠ
েপেয়িছ, সবgেলা িচিঠর িবষয়বst িছল eক o aিভn। egেলােত লােহােরর শহীদেদর মহান শাহাদাত
সmেকর্ আেবগ-aনুভূিত বয্k করা হেয়েছ। eসব িচিঠ-পেt dঃখ-ক o েkােধর বিহঃpকাশ িছল িঠকi,
িকnt পরবতর্ী বােকয্i েসi েkাধ, ৈধযর্ o েদায়ায় rপ েনয়। সবাi বয্িkগত সমসয্ািদর কথা ভুেল েগেছন।
e সব িচিঠ-পt পািকsান, মধয্pাচয্, ভারত, aে িলয়া, dীপপূ , iuেরাপ, আেমিরকা eবং আি কা েথেকo
eেসেছ। e িচিঠgেলােত েকবল পািকsানী বংেশাdূত আহমদী বা বিহঃিবর্ে েযসব আহমদী বসবাস করেছন
তােদর আtীয়-sজন বা sজািত aতয্াচািরত হেc বেলi েয তােদর আেবগ aনুভূিতর বিহঃpকাশ ঘেটেছ তা
নয়, বরং pিতিট েদেশর আহমদী, যােদরেক আlাh তা’লা মুহাmদী মসীhেক মানার েসৗভাগয্ িদেয়েছন তারা
eেতাটা aিsরতার সােথ তােদর aনুভূিত pকাশ কেরেছন, েযন েকান রk সmেকর্র িনকটাtীয় ei িনমর্ম
aতয্াচােরর িশকার হেয়েছন। aপর িদেক যােদর িনকটাtীয়রা শাহাদােতর মযর্াদা লাভ কেরেছন, তারা
তােদর িচিঠেত আমােক সাntনা িদেয়েছন। তারা তােদর িpয়জন, েছেল, িপতা, ভাi eবং sামীর শাহাদােতর
ঘটনায় ৈধযর্ o দৃঢ়তার eক aমর দৃ াn sাপন কেরেছন। আিম pায় সব বািড়েতi েফান কের সমেবদনা
জানােনার েচ া কেরিছ; তখন শহীদেদর সnান-সnিত, stী, ভাi, মা eবং বাবা সবাiেক িবনাবয্িতkেম
আlাh তা’লার সntি েত সnt েপেয়িছ।
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hযূর বেলন, িচিঠর মাধয্েমo তারা sীয় আেবগ-aনুভূিত pকাশ করেছন। িকnt, েফােন তােদর দৃঢ়তা পূণর্
ক sের e বাতর্া সুs ভােব pিত িনত হিcল েয, আlাh তা’লা pদt িশkা aনুসাের সব ধরেনর
ِ ِ َ ِ وإﻧ ّ َـ ﺎ
ِ َ ِ ِإﻧ ّ َﺎ ِ ّﻪﻠﻟ
কৃিtমতার ঊে র্ েথেক আমরা আমােদর pিতিkয়া বয্k করিছ, আর তা হেলা: ﻮن
َ إﻟﻴﻪ َرا ﺟﻌ
ْ
‘িন য় আমরা আlাh তা’লার eবং তঁার-i িদেক আমােদর pতয্াবতর্ন।’
তারা sjােন eবং আlাh তা’লার সntি লােভর আশায় বেলেছন,
“আlাh তা’লার সntি েতi আমােদর সntি । d’eকটা কুরবানী েকেনা? আমরা েতা আমােদর সব
িকছু eমনিক আমােদর শরীেরর pিতিট রk িবnুo হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর জামােতর জনয্
uৎসগর্ করেত pstত রেয়িছ। আমােদর রk o আtতয্ােগর মাধয্েমi পৃিথবীেত হযরত মুহাmদ
রসূলl
ু াh (সা.)-eর সবর্ে রসূল o খাতামাnবীঈন হoয়ার িবষয়িট েঘািষত হেব। iসলােমর pথম
যুেগর দৃ াn e পৃিথবীেত eকমাt আমরাi পুনঃpিতি ত করেবা”।
eসব িচিঠ পেড় আর তােদর কথা েন িনেজর ভাবােবেগর বিহঃpকাশ ঘটােনা আমার পেk সmব নয়।
আlাh তা’লা হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক eমন eক েpিমক জামাত দান কেরেছন যারা uc আধয্ািtক
মাগর্ aজর্েন বdপিরকর। আর মানুষেক e uc মােগর্ েপঁৗছােনার লেkয্i হযরত মসীh মouদ (আ.) আগমন
কেরেছন। তারা সবাi ৈধযর্ o দৃঢ়তার মহান pতীক। তােদর িবদায়ীরা aথর্াৎ, শহীদগণ দৃঢ়তার সুমহান দৃ াn
ِ ﻳﻘﺘﻞ ِﰲ َﺳ
sাপন কের আlাh তা’লার কােছ চেল েগেছন। আর তঁারা আlাh তা’লার কথা - ﻴﻞ
ُ َ ْ ُ َوﻻ َ َﺗﻘُ ﻮ ﻟ ُﻮا ْ ِﳌ َ ْﻦ
َ ْ َ ﻮات
ﺮون
ْ َ َ ّ أﺣﻴﺎء وَ ﻟ َﻜِ ﻦ ﻻ
ٌ َ ْاﻪﻠﻟ ِ أ َﻣ
ّ (সূরা আl বাকারা: 155) aথর্: ‘আর যােদরেক আlাhর পেথ হতয্া করা হয়
َ ُ ُ ﺗﺸﻌ
َ ْ ﺑﻞ
েতামরা তােদরেক মৃত বেলা না বরং তারা জীিবত; িকnt তারা বুেঝ না।’ - eর সতয্ায়নকারী িহেসেব গণয্
হেয়েছন।
hযূর বেলন, eসব শহীদেদর রk েকানkেমi বৃথা যােব না বরং তঁােদর রেkর eক eকিট িবnু েথেক
হাজার হাজার ফল o বৃk জn িনেব। িফির ারা তঁােদরেক আপন েকােল sান িদেয়েছন। ৈধযর্ o সেহয্র
মূিতর্মান pতীক eসব বয্িk, আlাh তা’লার সntি লােভর বাসনায় ধেমর্র জনয্ িনেজেদর জীবন uৎসগর্
কেরেছন। pায় কেয়ক ঘnা ধের তঁােদর শরীেরর িবিভn sান েথেক রk ঝরেত েদেখেছন িকnt aিভেযােগর
পিরবেতর্ আlাh তা’লার সntি লােভর pতয্াশায় পুেরা সময় েদায়া o দrেদর েভতর কািটেয় িদেয়েছন।
বয্থার কারেণ েকu হায় বা uফ্ করেল পােশর আহত বয্িk তােক সাহস o মেনাবল pদশর্েনর পরামশর্ েদন।
তঁারা বেলন, মানুষ েতা uেdশয্িবহীন ভােব জীবন ন কের, আর তুিম েতা েতামার জীবন eকিট মহান
uেdেশয্ uৎসগর্ করেত যাc। aতঃপর েসi বয্িk েয uফ্ কেরিছল েস তঁার েশষ িনঃ াস পযর্n দrদ শরীফ
পােঠ রত থােকন।
hযূর বেলন, আিম eকিট hদয় িবদারক িভিডo েদেখিছ, েযিট েকান eকজন আহত বয্িk তার েমাবাiেল
েরকডর্ কেরিছেলন। eটা েদেখ মেনর মােঝ eক adুত আেলাড়েনর সৃি হয়। লােহােরর eকিট েছেল আমােক
বেলেছ, “আমার 19 বছেরর ভাiেয়র শরীের চার পঁাচিট gিল েলেগেছ িকnt আহত aবsায় ঘnার পর ঘnা
পেড় িছল। িনেজর জায়গা েথেক eকটুo সেরিন বরং aনবরত েদায়া করেত থােক”। পুিলশ যিদ সময়মত
eেস েযেতা, তাহেল aেনক মূলয্বান pাণ রkা েপেতা। িকnt েযখােন পুেরা বয্বsাপনাi dনর্ীিতgs েসখােন
eসব েলাকেদর কােছ আর িক-i বা আশা করা েযেত পাের। eকজন যুবক, aনয্েদরেক বঁাচােনা uেdেশয্
সntাসীেদর িনেkপ করা eকিট হয্াn েgেনড িনেজর হােত ধের েফেল। িকnt ঐ সময় েgেনডিটর িবে ারণ
ঘেট, আর eভােব েস িনেজর pাণ িদেয় aনয্েদর জীবন রkা কের। eকজন ষােটা র্ বুযুগর্ িনেজর pাণ
িবসজর্ন িদেয় যুবক o িশ েদর pাণ বঁািচেয়েছন।
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hযূর বেলন, সntাসীরা al বয়s যুবক িছল। eসব হতভাগারা হেলা গরীেবর সnান। তাi দািরেdর কারেণ
ৈশশেব তারা eসব েপশাদার ugপnীেদর খpের পেড়। তারা তােদরেক ধমর্ীয় িশkা েদয়ার নােম সntাসী
কাযর্kম িশখায়। আর eরপর তােদর মগজ eভােব েধালাi কের েয, তারা মেন কের জাnাত লােভর eকমাt
পথ হেলা আtঘািত হামলা। যিদo eসব সntাসীেদর নােটর grেক েকu কখনo দৃশয্পেট েদেখ না, আর
তারা িনেজেদর সnানেদরেক ভুেলo eকােজর জনয্ uৎসািহত কের না। ei হেলা iসলােমর নামধারী বা
sেঘািষত েনতােদর aবsা।
hযূর বেলন, েকমন adুত মানুষ আlাh তালা হযরত মসীh মouদ (আ.) েক দান কেরেছন, যারা pেতয্েক
ِ اﻪﻠﻟ
َ ّ ِ eর মূিতর্মান pতীক। aথর্: ‘আিম আমার সমs িবচলতা o dঃখ আlাh তা’লার
ِ ْ إﳕ َﺎ أ َﺷْ ُﻜ ﻮ ﺑ َﺜ ِّ ﻲ وَ ُﺣ
َ ِ ﺰﱐ
َ ّ إﱃ
সমীেপ িনেবদন করিছ।’ (সূরা iuসুফ: 87) আর eিটi মু’িমেনর িবেশষt। মু’িমনেদরেক dঃখ-কে র সময়
ৈধযর্ ধারেণর uপেদশ আlাh তা’লাi িদেয়েছন। আlাh তা’লা বেলেছন,

ِ َ ّ َﻳﺎ َأﻳ ّ ُ َﻬﺎ
اﻟﺼﺎ ﺑ ِ ِﺮ ﻳ َﻦ
َ َ ّ َ ِ ﺑﺎﻟﺼﱪ
َّ اﻪﻠﻟ َ ﻣ َ َﻊ
َ ّ إن
َ ّ ِ ِواﻟﺼﻼة
َ ْ اﻟﺬ ﻳ َﻦ َآ َﻣﻨ ُﻮاا
ْ َّ ِ ﺳﺘﻌ ِ ﻨ ُﻮ

aথর্: ‘েহ যারা ঈমান eেনছ! ৈধযর্ o নামােযর মাধয্েম আlাh তা’লার কােছ সাহাযয্ যাচনা কর। িন য়i
আlাh ৈধযর্ pদশর্নকারীেদর সােথ আেছন।’
(সূরা আl বাকারা: 154)

কােজi, েখাদা তা’লার pকৃত বাnা েখাদার সমীেপ তঁার সব িকছু সমপর্ণ কের।
সেতয্র কারেণ েযসব ভয়-ভীিত আসেব েস সmেকর্ আlাh তা’লা মু’িমনেদরেক uেdশয্ কের পিবt কুরআেন
বেলন,

ِ ُ ْ َ واﻷ
ِّ َ ﺮات و
ِ
ِ َ ْ ﻮﻧﻜﻢ ﺑ ِ َﺸ ﻲء ٍ ﻣِ َﻦ اﳋ
ِ َ ْﻮع وَ َﻧﻘ ْ ٍﺺ ﻣِ َﻦ ْاﻷ َﻣ
اﻟﺼﺎ ﺑ ِ ِﺮ ﻳ َﻦ
ْ َ ﻮال
َّ ﺑﺸ ِﺮ
ِ ُ ْﻮف َواﳉ
ْ
َ َ ﻧﻔ ﺲ َوا ﻟﺜ َّ َﻤ
ْ ْ ُ َ ّ َ ُ وَ ﻟ َ َ ْﺒﻠ
aথর্: ‘eবং আমরা aবশয্i েতামােদরেক ভয়ভীিত, kুধা eবং িকছু ধন-সmদ, pােণর o ফলফলাদীর kিতর
মাধয্েম পরীkা িনব। aতeব তুিম ৈধযর্শীলগণেক সুসংবাদ দাo।’
(সূরা আl বাকারা: 156)

aতeব, ৈধযর্ o pাথর্নাকারীেদর জনয্ আlাh তা’লা আনেnর সংবাদ িদেয়েছন। তঁার সntি র জাnােতর
utরািধকারী হবার সংবাদ িনেয়েছন। আlাhর রাsায় যারা শহীদ হয় তােদরেক িচরsায়ী জাnােতর
সুসংবাদ িদেয়েছন। তেব দৃঢ়তা হেলা eর pধান শতর্। eেkেt লােহােরর আহমদীরা েসৗভাগয্বান। যারা চেল
েগেছন তঁারাo আর যারা িপছেন রেয় েগেছন তারাo erপ দৃঢ়তাi pদশর্ন কেরেছন। aতeব আlাh তা’লা
িযিন a ীকার রkাকারী - িতিন sীয় a ীকার রkা করেবন।
e সmেকর্ হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন:
যারা বেলেছ আমােদর pভু আlাh, আর িমথয্া েখাদা েথেক িনেজেক মুk কেরেছ, আর দৃঢ়তা
aবলmন কেরেছ aথর্াৎ বারবার পরীkা o িবপদাবলীর সময় দৃঢ়তার uপর pিতি ত েথেকেছ,
তােদর uপর িফির া aবতীণর্ হয়। (আর বেল) েতামরা ভয় কেরা না, েতামরা িচিnতo হেয়া না।
েতামরা আনিnত হo, আনেn uেdিলত হo েয, েতামরা ঐ আনেnর utরািধকারী হেয়েছা যার
pিতrিত েতামােদর েদয়া হেয়েছ। আমরা iহ o পরকােল েতামােদর বnু। eখােন ei বাকয্াবলীেত
eিদেক iি ত করা হেয়েছ েয, দৃঢ়তার মাধয্েম সntি aিজর্ত হয়। eটা সতয্ িবষয়, aেলৗিকক
িনদশর্ন pদশর্ন করার চাiেতo বড় িবষয় হেলা, aিবচলতা o ৈধযর্। চতুিদর্েক িবপদ-আপদ
পিরেবি ত েদখেব, আর েখাদার রাsায় pাণ, সmান, সmমেক hমিকgs aবsায় েদখেব। সাntনা
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েদয়ার মেতা েকান িবষয় থাকেব না, eমন িক েখাদা তা’লা যিদ পরীkাsrপ সাntনা pদানকারী
কাশ্ফ, sp বা iলহাম aবতীণর্ করা বn কের েদন আর ভয়ানক aবsার মেধয্ িনপিতত কেরন,
তবুo েকান ৈনরাশয্ েদখােব না আর ভীrেদর মত পৃ pদশর্ন করেবনা। িব sতার েkেt েকান
dবর্লতা pদশর্ন করেব না। সতয্বাদীতা o দৃঢ়তায় েকান কমিত েদখােব না। লা না o গ নায় pফুl
হেব, মৃতুয্েত সnt হেব। আর দৃঢ় পদেkেপর জনয্ েকান বnুর সাহােযয্র aথবা েখাদা তা’লার
সুসংবাদ লােভর aেপkা করেব না। সময়টা খুবi নাজুক হেব। তবুo eকাn aসহায় o dবর্ল হoয়া
সেtto eবং েকান সাntনা না পাoয়া সেtto েসাজা দঁািড়েয় যােব eবং িনভর্ীকভােব ঘাড় বািড়েয়
িদেব। আর কখনo aিsরতা o aৈধযর্ pদর্শন করেব না যতkণ পযর্n না পরীkা েশষ হয়।
hযূর বেলন, eরi নাম ৈধযর্; যার মাধয্েম েখাদােক পাoয়া যায়। eিট েসi িজিনস যার েসৗরভ রসূলগণ,
নবীগণ, িসিdকগণ o শহীদেদর মািট েথেক eখন পযর্n আসেছ। িনি ত, আমােদর শহীদেদর মািট েথেকo
েসৗরভ আসেছ, যা আমােদর মন-মিs েক সুরিভত করেছ। তােদর ৈধযর্ আমােদরেক িচৎকার কের বলেছ, েয
aিবচলতা o ৈধেযর্র আচল েতামরা ধেরছ eেক কখনo েছেড় িদo না। িন য় আlাh তা’লা তঁার a ীকার
রkা করেবন। পরীkা দীঘর্ হoয়া েযন েতামােদরেক aিবচলতা o দৃঢ়তা েথেক িবচুয্ত না কের। ei শহীদেদর
বয্াপাের aেনেক ভাল ভাল spo েদেখেছ েয, তারা মহানেn জাnােত ঘুের েবড়ােcন। আপনারা ঐ সব
েলাক যােদর সmেকর্ হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর pিত iলহাম হেয়েছ। আর তা হেলা,
‘লােহাের আমােদর পিবt সদসয্রা আেছন। লােহােরর pিত আমােদর পিবt ভালবাসা আেছ।’
hযূর বেলন, আমার দৃি েত ধুমাt pাণনােশর uেdেশয্i শtrরা ei আkমন কেরিন বরং তােদর dরিভসিn
িছল গভীর। pথমতঃ tাস সৃি কের তােদর দৃি েত dবর্ল আহমদীেদরেক আহমদীয়াত েথেক দূের সিরেয়
েদয়া। যুবকেদর মােঝ aিsরতা সৃি করা। িকnt তারা জােন না, eরা ঐ মােয়র সnান, যােদর রেk, pাণ,
সmদ, সময় o সmান কুরবাণী করার a ীকার সুp রেয়েছ। যােদর েভতের a ীকার পূণর্ করার aনুেpরণা
রেয়েছ। িdতীয়তঃ শtrরা েভেব থাকেব েয, eেতা বড় কুরবানী, eকসােথ eতgেলা তরতাজা pাণ হারােনার
েবদনা আহমদীরা সহয্ করেত পারেব না, তারা রাsায় েবিরেয় আসেব। ভাংচুর করেব, িমিছল েবর করা হেব।
আর eর পিরেpিkেত সরকার o pশাসন িনেজেদর মিজর্মত আহমদীেদর সােথ বয্বহার করেব। পরবিতর্েত
eসব pিতিkয়া বিহঃিবর্ে pচার কের আহমদীেদর dনর্াম করা হেব। িকnt তারা জােন না, আহমদীরা েখাদা
pদt ৈধযর্ o েদায়ার সাহােযয্ আlাh তা’লার সাহাযয্ যাচনাকারী eবং তঁার আ েয় eবং িখলাফেতর
পতাকাতেল eকিtত। িবrdবাদীরা তােদর pতয্াশা েমাতােবক pিতিkয়া েদখার সুেযাগ পায়িন িঠকi, তেব
বিহঃিব eেহন ঘৃণয্ aপকেমর্র িবrেd েসাcার হয় আর pচার মাধয্মo তােদর মুেখাশ খুেল েদয়, তখন
pশাসেনর টনক নেড়। তারা বুঝেলা, eখন িনেজেদর aপকমর্ ঢাকার জনয্ হেলo তােদর pিত সহানুভূিত
জানােনা আবশয্ক। তখন তারা িবিভn বাতর্া পাঠােত r কের। সহমিমর্তার বাণী আসেত r হয়। dঃখ ei
েয, eখন পযর্n eরা বুঝেলা না েয, আহমদীরা িকrপ? আহমদীয়ােতর িবগত 120 বছেরর iিতহােসর
pিতিট েসেকেnর কমর্কাno eেদর েচাখ খুলেত সkম হয়িন। eরা eক iমােমর আহবােন uেঠ o বেস।
তারা ঐ pিতrত মসীhর মানয্কারী, িযিন তঁার েনতা o পথpদশর্ক হযরত মুহাmদ (সা.)-eর িশkােক
জগতময় pসার করার জনয্ আিবভূর্ত হেয়েছন। িতিন প তুলয্ মানুষেক মানুষ eবং মানুষেক েখাদাpাp মানুষ
বানােনার দািয়t পালন কেরিছেলন।
িতিনi আমােদর েনতা, িযিন মানবতার pিত aনুgহকারী, আর িকয়ামত পযর্n তঁার মত েকান মানবদরদী সৃি
হেব না। েতামরা ঐ মানবদরদীেক eবং আমােদর পিবt রসূলেক dনর্াম করার বয্থর্ েচ া করেছা। িনি ত
িকয়ামেতর িদন ‘লা-iলাহা’ কেলমা েতামােদর pেতয্কেক eক eক কের ধের েতামােদর মn পিরণােম িনেয়
যােব। আমােদর দািয়t ৈধযর্ o েদায়ার মাধয্েম কাজ করা। ei ৈধযর্ েদেখ জগdাসী িবিsত হেয়েছ। যুলুম o
িনমর্ম িন ুরতার িবrেd আহমদীেদর pিতিkয়ার ei aনুপম দৃ াn েদেখ aনয্রা ধুমাt সহমিমর্তাi pকাশ
কেরিন বরং আহমদীয়ােতর pিতo আকৃ হেc। aেনেক বয়’আত করারo icা pকাশ কেরেছন। কােজi ei
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যুলুম যা েতামরা আমােদর সােথ aবয্াহত েরেখেছা eর দrন ei জগেতi আমরা eর পুরsার েপেত r
কেরিছ।
hযূর বেলন, আমার icা িছল িকছু ঘটনা বণর্না করেবা। িকnt িকছু eমন মমর্ািnক ঘটনা রেয়েছ েয কারেণ
আিম ভয় পািc েয আবার আেবগাplত হেয় না পিড়। eজনয্ আিম সবgেলা বণর্না করেত পারেবা না। di
eকিট ঘটনা আপনােদর সামেন তুেল ধরিছ।
নােয়ব নােযর iসলাh o iরশাদ সােহব িলেখেছন, জানাযায় আগত eকজন নামাযী aপর eকজনেক
সেmাধন কের বলেলন, “আিম শহীদ িপতার সnান হবার েসৗভাগয্ aজর্ন কের আেরা eকিট পুরsার
েপলাম”। িতিন আমােক বলেলন, “e ঘটনায় আমার সংকl o udয্ম আেরা বৃিd েপেয়েছ”।
মেডল টাuেন েমাকাররম eজায সােহেবর ভাi শাহাদত বরণ কেরন আর িতিন মসিজেদi e সংবাদ পান।
তােক বলা হেলা, “আপিন oমুক হাসপাতােল চেল যান - েসখােন আপনার ভাiেয়র লাশ রাখা আেছ”। িতিন
জবাব িদেলন, “শহীদ েখাদা তা’লার কােছ েপঁৗেছ েগেছন। eখন েকান আহমদী ভাiেয়র হয়েতা আমার রk

pেয়াজন হেত পাের। তাi আিম eখােনi থাকব”।

eকজন মা বলেলন, “আমার েকাল খািল কের আমার eকমাt uঠিত যুবক সnানেক েখাদা তা’লার েকােল

িদেয় িদেয়িছ। যার আমানত িছল তঁার কােছi িফিরেয় িদেয়িছ”।

আমােদর মুরbী িসলিসলাh মাহমুদ আহমদ শাদ সােহব মেডল টাuেন utমrেপ তঁার দািয়t পালন
কেরেছন। িতিন খুতবারত aবsায় সবাiেক েবিশ েবিশ েদায়া, iেsগফার o দrদ পাঠ করার আর ৈধযর্
ধারেণর uপেদশ িদেত থােকন। পিবt কুরআেনর িবিভn আয়াত আবৃিt করেত থােকন, েদায়া করেত থােকন,
ucsের দrদ শরীফ পাঠ করেত থােকন eবং নারােয় তকবীর িনo ucিকত করেত থােকন। e aবsায়
িতিন শাহাদত লােভর েসৗভাগয্ aজর্ন কেরন।
hযূল বেলন, আিম পূেবর্o বেলিছ, আমােদর কাnা, আমােদর dঃখ আমরা েকবল েখাদা তা’লার সমীেপi
িনেবদন কির। eেদর কােছ আমােদর েকান চাoয়া েনi। pেতয্ক পরীkার পর আlাh তালার uেdেশয্
কুরবানী eবং তঁার সntি লােভর আকা া আমােদর আরo বৃিdpাp হয়। বাnা না আমােদর েকান kিত
সাধন করেত পারেব আর না-i আমােদরেক িকছু িদেত পারেব। িনঃসেnেহ পৃিথবীেত eখন সntাসী
কাযর্কলাপ aেনক েবেড় েগেছ আর পািকsােন তা সীমা ছািড়েয় েগেছ। আহমদীেদর িবrেd সntাসী কমর্কাn
করার েপছেন সরকারী সহায়তা রেয়েছ। তাi তােদর মেন যা চায় তাi তারা কের। aতeব, পািকsান
সরকােরর কােছ আহমদীরা ভাল েকান িকছু আশা করেত পাের না eবং কেরo না। আমােদর pভু, আমােদর
আlাh - িতিনi আমােদর eকমাt ভরসা। িতিনi আমােদর eকমাt সাহাযয্কারী, eবং iনশাlাh তা’লা
িতিন সবর্দা আমােদরেক সাহাযয্ করেত থাকেবন eবং sীয় িনরাপtার চাদের আবৃত রাখেবন। তেব,
আহমদীেদর সাবধােন থাকা uিচত eবং aেনক েবিশ েদায়া করা pেয়াজন।
“আlাhmা inা নাযআলুকা িফ নুhিরিহম oয়া নাuযুিবকা িমন rিরিহম” eবং “রািb কুlু শাiিয়ন খািদমুকা
রািb ফাh ফাযিন oয়ানসুরিন oয়ার হামিন”- uk েদায়াgেলা েবিশ েবিশ পাঠ কrন।
aেনক েবশী েদায়া কrন। িনেজেদর দৃঢ়তার জনয্ েদায়া কrন। d ৃতকারীেদর মn পিরণােমর জনয্ েখাদার
কােছ আহাজাির কrন, কাnাকািট কrন। আমােদর e d’িট মসিজেদ যারা grতর আহত হেয়েছন তােদর
পূণর্ সুsতার জনয্o েদায়া কrন। ঐ আহতেদর মধয্ েথেক eকজন িছেলন ডা: iমরান সােহব, িতিন আজ
ِ ِ َ ِ وإﻧ ّ َـﺎ
ِ َ ِ  ِإﻧ ّ َﺎ ِ ّﻪﻠﻟ। আlাh তা’লা pেতয্ক আহমদীেক সকল pকার িবপদাপদ
মৃতুয্ বরণ কেরেছন। ﻮن
َ إﻟﻴﻪ َرا ﺟﻌ
ْ
েথেক িনরাপদ রাখুন। aেনক েদায়া কrন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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