ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
আহমদীয়া মুসিলম জামা’েতর িব�-�ধান ও প�ম খলীফাতুল মসীহ, আমীরুল ম’িমনীন হযরত িমযর্া মসরূর আহমদ (আই.) গ৩রা
েসে��র, ২০২১ইং ইসলামাবােদর মসিজেদ মুবারেক �দৎত জুমুআর খুতবায় সা�িতক শহীদ হেয় যাওয়, কৃত অ�ীকার �কৃত অেথর্
পালনকারী, িখলাফেতর একজন একা� িন�াবান ও িব�� ে�িমক এবং েসবক শহীদ ৈসয়য্দ তাে’ আহমদ সােহেবর �ৃিতচারণ কেরন।
তাশাহ্হদ, তা’উয ও সূরা ফািতহা পােঠর পর হুযূর (আই.) বেল, স�িত আমােদর খুবই ি�য় এক স�ান ও ওয়াক্েফ িযে�গী (ধমর্েসবায়
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জীবেনাৎসগর্কারী) ে�েহর ৈসয়য্দ তা’ আহমদ, িপতা ৈসয়য্দ হােশম আকব, ঘানায় শাহাদত বরণ কের, ﻮن
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আগে�র মধয্বতর্ী রােত এমি’র একিট দল ঘানার উৎতরা�েল েরকিডর্ং েসের কুমািস আসি, পিথমেধয েসায়া সাতটার িদেক ডাকাতেদর
গুিলেত িতন সদসয্িবিশ� েসই দলিটর’জন- ে�েহর ৈসয়য্দ তাে’ আহমদ ও উমর ফারুক সােহব আহত হন। তােক �থেম পি-ি�িনেক
িচিকৎসা েদয়া হয়, পরবতর্ীেত বড় হাসপাতােল েনয়ার সময় ঘটনার �ায় সােড় চার ঘ�া পর পিথমেধয্ই ে�েহর তা’ মৃতুয্বরণ কের। হুযূর
(আই.) বেলন, অনয্ানয্ েদেশ এমিটএ ই�ারনয্াশনােলর িকছু কমর্ীর ইিতপূেবর্ শাহাদাত হেলও যু�রােজয্র েকান কমর্ীর এিটই �থম;
একইভােব আমার ধারণামেত যু�রােজয্র ওয়ােকফীেন নওেদর মােঝও এিট �থম শাহাদত। হুয (আই.) ৈসয়য্দ তাে’ আহমদ সােহেবর
পািরবািরক পিরচয় তুেল ধেরন; িতিন �ে�য় আমাতুল লতীফ েবগম সােহবা ও ৈসয়য্দ মীর েমাহা�দ আহমদ সােহেবর েদৗিহ� ও হযরত িমযর্
বশীর আহমদ সােহব (রা.)’র �েদৗিহ� এবং ডা: মীর মুহা�দ ইসমাঈল সােহব (রা.)’র �েপৗ� িছেলন, এভােব িতিন েযমন হযরত মসীহ্
মওউদ (আ.)-এর বংশধর িছেলন, েতমিন হযরত আ�াজােনর সােথও িভ� আি�েক তার রে�র স�কর্ িছল। এছাড়া শহীদ িমযর্া েগালাম কােদ
সােহেবর জামাতাও িছেলন িতিন। আ�াহ্ ত’লার কৃপায় িতিন মূসী িছেলন এবং ওয়াক্েফ নও �ীেমও অ�ভুর্� িছেলন। িতিন বােয়-েমিডেকল
সােয়ে� �াতক িডি� অজর্ন কের, এরপর সাংবািদকতায় মা�াসর্ কেরন।২০১৩ সােল জীবন উৎসগর্ কেরন ও িবিভ� দ�ের কাজ করার পর
ে�স ও িমিডয়া িবভােগ তার পদায়ন হয়। এর পূেবর্ িতিন িনজ জামােত �ানীয় পযর্ােয়ও তবল, তালীম, ইশাআত, আতফালসহ িবিভ� িবভােগ
েসবা করার সুেযাগ পান। ২০১৬ সােল এমিটএ’র সংবাদ িবভােগ তার পদায়ন হয়, এর পূেবর্ িরিভউ অব িরিলিজয়ে�র সূচীপ� �ণয়েনর কােজ
িনেয়ািজত দেলর িতিন েনতৃ� িদেয়েছন। এমিটএ সংবােদর জনয্ িতিন িবিভ� �ামাণয্িচ� িনমর্াণ কের, আরও িতন-চারিট �ামাণয্িে�র
ওপের কাজ করিছেলন। হুযূ (আই.)-এর কমরবয্�তা িনেয় িনিমর্“This week with Huzoor” শীষর্ক সা�ািহক অনু�ানিট তারই উেদয্াে
আর� হয় এবং মৃতুয্র আগ পযর্� অতয্� উৎসােহর সােথ এর সািবর্ক কাজ িতিন কের আসিছেলন। তােহর ময্াগািজেনর স�াদক হ
পাশাপািশ েখা�ামুল আহমদীয়ার ইশাআত িবভােগ েসবা কেরেছন এবং জামা’েতর িবিভ� পি�কা ও সামিয়কীেত �ব�ও িলখেতন। ে�স ও
িমিডয়া িবভােগর কােজ হুযূ (আই.)-এর সােথ ছাড়াও িবিভ� েদেশ সফর কেরেছন।
িনেজর কাজ যথাসমেয় েশষ করার এবং দায়সারাভােব নয়, বরং েসিটেক উ�ত মানস�� বানােনার জনয্ ৈসয়দ তাে’ সােহেবর মােঝ এক
অসাধারণ ে�রণা ও উ�ীপনা কাজ করেতা, আর এমনিট করেত িগেয় েকান বাধা-িবপিৎতর েতায়া�া করেতন না। তার শাহাদেতর ঘটনা েথেকও
�তীয়মান হয় েয, িতিন এক মুহূেতর্র জনয্ও িবপদ িনেয় িচি�ত িছেলন ; িচ�া িছল েকবল েয কােজ িগেয়েছন েসিট যথাসমেয় সু�ুভােব স��
হওয়া িনেয়। সমেয়র েভতর সব কাজ করার িচ�া েথেকই এমন সমেয় িতিন যা�া কেরন যার ফেল িবপেদর স�াবনা েবেড় যায়। টামােলর
�ানীয় িমশনারী আবু বকর ই�াহীম সােহব তার ��িত েদেখ ২৩ তািরখ সকােলই বেলিছেলন, েকান কারেণ েদির হেয় েগেল রােত সফর করা
িবপ�নক হেত পাের; েমৗলভী সােহেবর পরামশর্ িতিন স�ােনর সােথ �হণ কের, িক� পরবতর্ীেত কােজর �ােথর্ ঝুঁিক িনেয়ই রােত িফরি
যা�া কেরন। গািড়েতই নামায আদায় কের সালাগা ও টামােলেত েযসব েরকিডর্ং করা হেয়িছল েসগুেলা সংরক্ষেণর জনয্ লয্াপটেপ �
করিছেলন। এরই মােঝ রা�ায় থাকা সশ� ডাকাতরা তােদর ওপর গুিলবষর্ণ শুরু কের। ডাকাতদল �াইভার ও সামেনর িসেট থাকা উমর ফ
সােহবেক গািড় েথেক েবর কের রা�ায় উপুড় কের শুইেয় েদ, উমর সােহেবর উরুেত গুিল লাগা ছাড়াও ডাকাতেদর লািঠর আঘােত তার মাথা
ক্ষত হয়। তা’ সােহব েপছেনর িসেট িছেলন। ডাকাতরা লুটপাট েশেষ চেল েগেল তারা তােল’ সােহেবর কােছ ছুেট আেসন, তার েকামের
ডানিদেক গুিল েলেগিছল ও গািড়র েভতেরই �চুর র�ক্ষরণ হেয়িছল যা েশষ পযর্� তার �াণনােশর কারণ হয়। রা�া িদেয় যাি�ল এমিট
বােস কের �থেম তােক পিল-ি�িনেক েনয়া হয় ও �াথিমক িচিকৎসা েদয়া হয়; অব�া গুরুতর হওয়ায় উ�ত হাসপাতােল েনয়ার িস�া� ,
িক� পিথমেধয্ই িতিন মৃতুয্র েকােল ঢেল পেড়ন। ি িখলাফেতর �িত তােল’ সােহেবর িন�া এই পিরি�িতেতও েকমন িছল তা উমর সােহব
বেলেছন। হাসপাতােল েনওয়ার পেথ উমর সােহেবর েকােল িছল তার মাথা এবং িতিন বারবার জানেত চাইিছেলন- এই িবপেদর কথা হুযূ
(আই.)-েক জানােনা হেয়েছ িক-না ও েদায়ার আেবদন করা হেয়েছ িক-না? িনেজর দািয়ে�র �িত িন�ার পরাকা�া েদখুন! িতিন উমর সােহবেক
বেলন েয, েগালাগুিলর মেধয্ই িতিন লয্াপটপ ও অনয্ানয্ মূলয্বান িজিনস েপছেনর িসেটর িনেেয় েফেলিছেলন, পের েযন তারা েসগুেলা
উ�ার কেরন। তার িচ�া িছল েকবল জামা’েতর িজিনসপ� িনেয় এবং জামা’েতর ইিতহাস সংরক্ষেণর জনয্ তারা পির�ম কের েয েরকিড
কেরিছেলন- েসগুেলা িনেয়। পেথ বারবার তাে’ সােহব উমর সােহবেক বলিছেলন, ‘হুযূরেক বেল, আিম তাঁেক ভােলাবািস! আমার
পিরবারেকও বেলা, আিম তােদর ভালবািস!’ িতিন বার বার সং�া হারাি�েলন আর, সং�া িফের েপেতই বার বার এই অনুেরাধ করিছেলন।
অিতির� র�ক্ষরেণর ফেল হাসপাতােল েনওয়ার পেথই িতিন শাহাদত বরণ কেরন। হু (আই.) বেলন, েস এক টুকেরা হীরা িছল েয আজ

আমােদর কাছ েথেক পৃথক হেয় িগেয়েছ; আ�াহ্ ত’লা এমন িব��, িখলাফেতর �িত একিন� ও িব�� এবং ধমর্েক জাগিতকতার ওপর �াধানয
দানকারী েসবক জামা’তেক দান করেত থাকুন, (আমীন)। িক� তার মৃতুয্েত েয ক্ষিত হেয়েছ তা অপূরণীয়! এই ি�য় সৎতাক্েফর মমর্
অনুধাবনকারী ও কৃত অ�ীকার �কৃত অেথর্ পালনকারী িছল। হুয (আই.) বেলন, “তােক েদেখ আিম আ�যর্ হতাম এবং এখনও হই ে, কীভােব
এই জগৎমুখী পিরেবেশ লািলত-পািলত হেয়ও েস িনেজর ওয়াক্ফ অনুধাবন কেরেছ ও পালন কেরেছ, আর এমনভােব পালন কেরেছ েয, তা
পরম মােগর্ েপৗঁেছ িদেয়েছ! েস বুযূগর্েদর ঘটনপড়েতা; ইিতহাস জানার জনয্ বা তােদর জীবন চিরত পেড় আ�যর্ হওয়ার জনয্ নয়! েসগুেল
িনেজর জীবেন বা�বায়ন করার জনয্ পড়েতা! িখলাফেতর �িত েয ি��তা ও িন�া িছল তা িনতা�ই িবরল; অেনক সময় ধেমর্র গভীর �ান
থাকা মানুষেদরও মােঝও এমনিট থােক না। িনেজর অি�ম মুহূেতর্ও িনজ স�ান ও পিরবােরর আেগ বারংবার িখলাফেতর �িত ভােলাবাসা ও
িন�া �াপেনর এরূপ উদাহরণ রেয়েছ ি-না সে�হ”। দ’িতন বছর পূেবর্ িতিন একিট নযম িলেখ িনেজর েকান ব�ুেক িদেয়িছেল, যার
�িতপাদয্ িছল িখলাফেতর �িত ভােলাবাসা। নযেমর �থম কথািট িছ- আিম সবেচেয় েবিশ ভােলাবািস খলীফােক; আর েশষ লাইনিট িছলখলীফােক আিম কতটা ভােলাবািস তা িতিন কখনও জানেত পারেবন না! হুযূর (আই.) তােক সে�াধন কের বেল, “েহ ি�য় তােল’! আিম
েতামােক বলিছ- েতামার এই েশষ শ�গুেলার আেগও আিম জানতাম ে, িখলাফেতর �িত েতামার ঐকাি�ক ভােলাবাসার স�কর্ রেয়েছ” হুযূ
(আই.) বেলন, মেনর অব�া েতা আ�াহ্ ত’লা জােনন, িক� হুযূেরর দৃি�েত িখলাফেতর �িত েয ভােলাবাসা ৈসয়য্দ তা’ সােহেবর িছল, তার
উপমা মসীহ্ মওউদ (আ.-এর বতর্মান বংশধর যুবকেদর মেধয্ েতা ে-ই, বেয়ােজয্�েদর মােঝও হয়ত গুিটকতকই থাকেব। হর (আই.)
বেলন, “আিম েদায়া কির, এই দুঘর্টনার পর আ�াহ্’লা আরও অেনকেক এই মােনর বািনেয় িদন”।
িখলাফেতর �িত িনেজর ভােলাবাসা তােল’ সােহব �কাশ করেত চাইেতন না, েগাপন করেত চাইেতন, তবুও িবিভ�ভােব আ�াহ্ ত’লা তা হুযূ
(আই.)-এর েচােখ �কাশ কের িদেতন। িনেজর কােজর �িত তার গভীর ভােলাবাসা িছল, আর তা শুধু এজনয্ই , এর মাধয্েম িতিন মুহা�দ
(সা.)-এর ধমর্ ইসলােমর সুরক্ষার কাজ কর, ইসলাম ও মসীহ্ মওউদ (আ.-এর বাণী �চােরর কাজ করেছন, যুগ-খলীফার কােজ সাহাযয্
করেছন! সাংবািদকতায় ভিতর্ েয়িছেলন িতিন হুযূ (আই.)-এর পরামেশর্, আর শহীদ হওয়ার মাধয্েম একথা বেল েগেলন ে, িতিন
িখলাফেতর �কৃত সাহাযয্কারী িছেলন। হুয (আই.) বেলন, “েহ ি�য় তােল’! আিম সাক্ষয্ ি, িন�য়ই তুিম িনেজর ওয়াকফ ও অ�ীকার পূণর্
করার উ� মােন অিধি�ত হেয়ছ!”
যুগ-খলীফার িনেদর্শাবলী পালেনর জনয্ িতিন কতটা বয্াকুল ও সেচ� িছ, েসরকম িকছু ঘটনাও হুযূর উে�খ কেরন। েযম, মুর�ীেদর
উে�েশয্হুযূ (আই.)-এর উপেদশ েয, ৈদিনক এক ঘ�া তাহা�ুদ পড়ার েচ�া করু- এিট শুেনই িতিন নীরেব তা পালেনর েচ�া আর� কের
েদন। হুযূ (আই.) তােক মােলক েগালাম ফরীদ সােহব �ণীত ৫ খে�র ইংেরিজ তফসীর অধয্য়েনর িনেদর্শনা ে; হুযূ (আই.) েভেবিছেলন
এিট করেত তার অ�ত কেয়ক বছর সময় লাগেব। িক� ৈসয়য্দ তাে’ মা� কেয়ক মােসই তা স�� কের হুযূ (আই.)-েক জানান, এিট েজেন
হুযূ (আই.) আ�যর্ হন। সদর েখ�াম কু�ূস আেরফ সােহব তােক গত বছর আতফাল রয্িলেত খলীফার সােথ তার বয্ি�গত িকছু অিভ�তার
িবষেয় বলেত বলেল �থেম িতিন এিড়েয় যাওয়ার েচ�া কেরন, পের সদর সােহেবর িনেদর্শ পালনােথর্ এিট কেরন যা আতফালরা খুবই উপেভা
কেরেছ। িতিন িনেজেক িনতা� সামানয্ �ান রেতন এবং চাইেতন েয, বুেড়া বয়েস িগেয় েসসব ঘটনা অনয্েদরেক বলেব, িক� আ�াহ্ ত’লা
েযেহতু জানেতন তাই আেগই তােক িদেয় এগুেলা বিলেয় িনেয়েছন। তার �ী সাতওয়াত সােহবা বেল, িতিন �ী ও স�ানেদর �িত গভীর
ভােলাবাসা রাখেতন। িনজ পু� তালাল আহমদেক মহানবী (সা.)-এর িবিভ� ঘটনা েশানােত িগেয় িশশুেদর মেতা অেঝাের কাঁদেতন। সবর্দ
ধমর্েক জাগিতকতার ওপর �াধানয্ িদেতন। েছাটেবলায় খলীফাতুল মসীহ্ আউ-এর একিট ঘটনা পেড়িছেলন েয, তার আিথর্ক িবষয়গুেল
আ�াহ্ ত’লা কীভােব পূণর্ করেত; িতিন িনেজও সােথ সােথ একই েদায়া কেরন েযন আ�াহ তা’লা তার সােথও এরূপ আচরণ কেরন। তার দৃঢ়
িব�াস িছল েয, আ�াহ্ তার এই েদায়া কবুল কেরেছ, বারংবার তার জীবেন এমন ঘটনা ঘেটেছও। কখনও জামা’েতর কােছ আিথর্ক েকান দািদাওয়া করেতন না, বরং সবসময় �ে�-তু� থাকেতন ও আ�াহ্র ওপর ভরসা করেতন। সবর্দা িনেজর আৎমসন বজায় রাখেতন, িক� একদম
িনরহংকার িছেলন। তার বড় েবােনর বণর্না েথেক জানা যা, িতিন িনেজর শাহাদেতর িবষেয় পূেবর্ই ধারণা করেত েপেরিছেলন এবং এর জনয
গভীর আ�হও লালন করেতন। তার িপতা-মাতা উভেয়ই পুে�র শাহাদেতর ঐশী িস�াে� িনেজেদর স�ি� �াপন কেরেছন।
হুযূর (আই.) তােল’ সােহেবর মৃতুয্ উপলেক্ষয্ �া� অসংখয্ িচিঠর মধয্ েথেক তার িনকটজনেদর কেয়কিট পে�র বরােত তার �ৃিতচারণ
হুযূ (আই.) বেলন, রে�র িদক েথেকও এবং আধয্ািৎমকতার িদক েথেকও মহানবী (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (-এর বংশধর হওয়ার
দািয়� েস যথাযথভােব পালন কেরেছ। আর আ�াহ্ ত’লাও তােক মহানবী (সা.)-এর বংশধর হওয়ায় এমনভােব িনেয়েছন েয, মহররম মােসই
তােক কুরবানী েদয়ার জনয্ েবেছ িনেয়েছন। হুয (আই.) েদায়া কেরন, আ�াহ্ ত’লা তার মযর্াদা উ�ত েথেক উ�ততর করুন। তার মৃতুয্র
েকউ একজন ��ও েদেখেছন েয, মহানবী (সা.) এক�ােন দাঁিড়েয় আেছন, তােল’ ছুেট িগেয় তােক জিড়েয় ধেরন এবং মহানবী (সা.)-ও তােক
জিড়েয় ধের বেলন, ‘এেসা আমার েছেল, �াগতম!’ হুযূ (আই.) বেলন, “কতই না েসৗভাগয্বান ে, েয ধেমর্র খািতের তয্াগ �ীকার কের এ
অব�ান অজর্ন কের! আ�াহ্ ’লা তার �ী-স�ােনরও হােফয ও নােসর েহান, তােদরেক এবং তার িপতামাতা, ভাই-েবানেদরও ৈধযর্ দান করু
আর তার পিরবারবগর্েক তার পুণয্কাজগুেলা ধের রাখার েতৗিফক িদন। (আম”

