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

اﻫﺪﻧﺎ
َ ْ اﻟﻌﺎﳌﲔ * اﻟ َّﺮ
َ ْ *ﲔ
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪﻳﻦ
ّ ِ ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْ * ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ ْﲪَﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ َ وإﻳﺎك
ّ ِ َ اﳊﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ُ ﻧﺴﺘﻌ
ِ
ِّ 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)
hযূর আেনায়ার (আi.) বেলন, আমরা সবাi aবগত েয, আজ েথেক eকশত িবশ বছর পূেবর্ ei মাস, aথর্াৎ
মােচর্র 23েশ 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 কের বেলন:

ِ اﻪﻠﻟ
ْ َ ّ َ َ ﺰﻣﺖ َﻓﺘ
َ ّ َ َ ﻮﮐﻞ ﻋ
َِ
َ ْ َ َ إذا ﻋ

َ َ ْ ُ ْ و اﺻﻨ َ ِﻊ
ووﺣ ِ َﻨﺎ
ْ َ
ْ َ َ اﻟﻔﻠﻚ ِﺑﺄ ْﻋﻴ ُ ِ َ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।’
© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

aনয্t িতিন (আ.) বেলন,
‘ি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)
hযূর বেলন, ে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 মুরতাদo হেয় যায়। eকথা বুঝার েচ া কেরিন, পতেনাmুখ জামাতেক আlাh তা’লা

ِ َ َ َ اﻪﻠﻟ ِ ﻓ
أﻳﺪﻳﻬﻢ
ُ َ eর দৃশয্ েদিখেয় রkা কেরন। কা jান থাকা সেtto তারা eকথা িচnা কের িন েয,
ْ َ ّ ﻳﺪ
ْ ِ ْ ﻮق

েনৗকায় আেরাহণ কের তারাi িনমg হoয়া েথেক রkা পােব যারা িdতীয় কুদরেতর সােথ যুk থাকেব।
েকােনা আ মু ান 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
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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 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 বলার কারেণ তােদরেক
aবয্াহিত েদয়া হেব। eবং তােদরেক পরীkা করা হেব না।’ (সূরা আl আnকাবুত: 3)
েমাটকথা পরীkা আবশয্ক। েয ei জামাতভূk হয় েস পরীkা eড়ােত পাের না। আমােদর eমন
aেনক বnু আেছন, যােদর িপতা eকিদেক আর তারা aনয্ িদেক।’
aনয্t িতিন (আ.) বেলন,
‘যখন চরম পরীkা আেস eবং মানুষ েখাদার জনয্ ৈধযর্ ধারণ কের তখন েসi পরীkা িফির ার
সােথ িমিলত কের েদয়। নবীেদর uপর পরীkা আেস বেলi তােদরেক েখাদার সােথ িমিলত করা
হয়। পরীkা ছাড়া unিত aসmব।’
aতeব egেলা ঈমােন দৃঢ়তা লােভর জনয্ েসসব নসীহত বা uপেদশ যা আlাh তা’লার ফযেল আhমদীরা
আজo aবলmন কের আেছ। pেতয্ক আhমদী eিট খুব ভােলাভােব aবিহত আেছ েয, িবেরািধতা আমােদর
unিতর জনয্ সার srপ।
hযূর বেলন, গত খুতবায় আিম বুলেগিরয়ার নবাগত আhমদীেদর uেlখ কেরিছলাম। eেদর মধয্ হেত 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 েকমন আেছ iতয্ািদ িজেjস কির; 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 পাঠায়, 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?
aনুrপভােব বতর্মােন ভারেতর নবাগত জামােতর uপরo aেনক যুলুম-িনযর্াতন চালােনা হেc। আর যথারীিত
েসখােনo নামধাির েমাlারাi ei যুলুম চালােc eবং েমাlােদর uসকািনেত েসখানকার মুসলমানরা করেছ।
সরকার eজনয্ েকােনা কাযর্করী পদেkপ িনেc না, েযেহতু aিচেরi েসখােন িনবর্াচন হেব আর মুসলমানেদর
েভাট তােদর pেয়াজন, েকননা আhমদীেদর েসখােন েতমন েকােনা শিk েনi। িকnt eসব িনযর্াতনকারী eবং
eসব যুলুম-িনযর্াতন েদেখo যারা না েদখার ভান করেছ তােদর sরণ রাখা কতর্বয্, জামােত আhমদীয়ার
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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।
eরপর hযূর বেলন, 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 a-আhমদীরাo 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-eর 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
িফরকার 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)

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)

hযূর বেলন, 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, েজারােলা নিসহেতর পর আমার জনয্ তা pতয্াখয্ােনর আর েকােনা uপায়
িছল না’।
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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 িজnােহ্ক sীয় সংকl পিরবতর্ন eবং sেদশ pতয্াবতর্ন কের জাতীয়
রাজনীিতেত grtপূণর্ ভূিমকা রাখেত সmত 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)

hযূর বেলন, ei sাধীন েদশ যার 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 pদান করেব, আhমদীয়া িখলাফতi জামােতর সদসয্েদর
আধয্ািtক, জাগিতক eবং ৈনিতক unিতর পাশাপািশ মুসিলম umেতর জনয্o সমেয়র চািহদা েমাতােবক
grtপূণর্ ভূিমকা রাখেছ। তা কা ীরীেদর sাধীনতা সংgাম েহাক বা িফিলিsিনেদর sাধীনতা আেnালনi
েহাক aথবা uপমহােদেশর িহnু-মুসলমানেদর 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 কবুল 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 তাহিককাতী আদালেতর িরেপােটর্ েলখা হেয়েছ:
‘1940 সেনর 3 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 সmাভয্ ধারণা anভূর্k
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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 eখােন গণতািntক বয্বsাপনা pিতি ত হয় তাহেল eখােন ঐশী বয্বsাপনা pিতি ত হেব,
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)

eরপর hযূর বেলন, 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 েভতর ে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,
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
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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 পিরবধর্ন eেন আhমদীেদর িবrেd েয কেঠার বয্বsা েনয়া হয়, েয িবিধিনেষধ 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! বলা হেয়েছ,

ِ َ َ اﻪﻠﻟ
ِ
َ َ ٗوﻟﻌﻨﻪ
ْ ُ ْ َّ وَ ﻣَ ْ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।
eরপর hযূর বেলন, সmpতী আবার aতয্n পাশিবকভােব eক যুগল যুবক-যুবতী sামী-stীেক মুলতােন হতয্া
করা হেয়েছ, শহীদ করা হেয়েছ eবং তােদর েকবল eটাi েদাষ িছল েয, তারা যুগ iমামেক gহণ কেরেছ।
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 aেনক িন াপ মানুষেক িবনা কারেণ হতয্া করা হেc, eটাo pকৃিতর
pিতেশাধ।
eরপর hযূর শহীদ দmিতর িবsািরত িববরণ তুেল ধেরন eবং নামাযােn তােদর গােয়বানা জানাযার নামায
পড়ান। আlাh তা’লা জাnােত শহীদেদর পদমযর্াদা unীত কrন, আমীন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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