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உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்கள், ��ய சஹாபாக்கள்
மற்�ம் உலக �ஸ்�ம்கள் அைனவ�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த
�ற� ஹஸ்ரத் க�பத்�ல்லாஹ் (AS) அவர்கள் தஷ்ஹத் தஅ�� மற்�ம் �ரா
ஃபாத்�ஹா ஓ�  “நல்ல��ைடேயா�க்�-அத்தாட்�கள்” என்ற  தைலப்�ல் 
 ��ஆ ேப�ைரைய ெதாடர்ந்தார்கள்:

அல்லாஹ்�ன் அ�ம��ன்� எந்த ஆன்மாவா�ம் நம்�க்ைக ெகாள்ள
இயலா�. அ�ைவப் ெபற்��ந்�ம் அதனால் �ந்�த்�ச் ெசயல்படாதவர்
க�டத்� அவன் தன�ேகாபத்ைத இறக்��ன்றான். ( ��க்�ர்ஆன் 10: 101 )

அல்ஹம்��ல்லாஹ் ! �ம்ம அல்ஹம்��ல்லாஹ் ! அந்த ஏக இைறவா�ய
அல்லாஹ் தன� அத்தாட்�கைள அசாதாரணமான வ�க�ல்  இறக்��ன்றான் .
�ல ேநரங்க�ல் �க எ�ைமயான மற்�ம் நம்மால் கற்பைனேய
ெசய்ய��யாத �ஷயங்க�ன் �ல�ம் �ட அவன� அத்தாட்�கைள �க
அற்�தமான �ைற�ல் அவனால் ெவ�ப்ப�த்த ���ம. இதன் �லம் அவன்
�ச்சயமாக தான்  நா��ன்றவர்கைள ேநர்வ��ல்  ெச�த்��ன்றான் .
இன்�ம் அவன் இத்தைகய அ�யார்க�க்� தன� ஆன்�க ஞானத்�ன் 
வாசைல �றப்பதன் �லம் அவர்க�க்� �க�ம் சாதாரணமான �கழ்�க��
ந்� �ட �க்�ய ��க்கமான �சயங்கைள அ�ந்�ெகாள்ள ெசய்�ன்றான்.
 
�லவாரத்�ற்� �ன்� அஹ்ம�ய்யா �ஸ்�ம் ஜமாத்�ன் நான்காவ� க�ஃபா
அவர்கள் இரண்� �கழ்�கைள ��த்� ேப�ய இரண்� காெணா�ப்ப��கள்
(��ேயாகள்) எனக்� �ைடத்த�. அந்த காெணா�ப்ப��க�ல்   ஒன்�, 1995
�ப்ரவ� 19ம்  ேத�யன்� அன்னார் �கழ்த்�ய தர்�ல்  �ர்ஆன் ஆ�ம்.
மற்ெறான்� 2000ம் ஆவ� ஆண்� வ�டாந்�ர ஜல்ஸா�ன் இ�� நா�ல் 
அவர்கள்  ஆற்�ய ஒ� ெசாற்ெபா�வா�ம். �த�ல் இந்த ெசய்�ைய அதாவ�
இந்த ��ேயாக்கைள பற்� எனக்� ெத��த்த என� அன்�ற்��ய சகா�கள்
�கர்ரம்  நா�ப்  அ�ர்  ச�ம் ஸா�ப்  அவர்க�க்�ம் , �கர்ரம்  ந�ப்  அ�ர் 
பா�ல்  ஸா�ப்  அவர்க�க்�ம் , �கர்ரம்  ந�ப்  அ�ர்  ஹா�ஸ்  ஸா�ப் 
அவர்க�க்�ம்  என� நன்��ைன ெத��த்�க்ெகாள்�ேறன் . இந்த
��ேயாக்கைளப்பற்�ய தகவைல எனக்� அ�த்தேதா� மட்�மற்�, 1995
�ப்ரவ� 19ம்  ேத�யன்� நான்காவ� க�ஃபத்�ல் ம�ஹ் அவர்கள் �கழ்த்�ய
தர்�ல்  �ர்ஆன்�ன் ஆங்�லம்  மற்�ம்  த�ழ்  ெமா�ெபயர்ப்ைப�ம்
�ைடக்கச்ெசய்தார்கள்.
 
உண்ைமையத் ேத�ம்  அைனத்� மக்க�ட�ம்  எல்லா அ��ைடயவர்க�ட�ம்
நான்  உ��யாக ���ன்ேறன் . அல்லாஹ்  எ�ர்பாராத த�ணங்க�ல் அவன்
ெவ�ப்ப�த்�ம் �ல அத்தாட்�கள் எ�ர்காலத்�ல்  �க �க்�யத்�வம் 
வாய்ந்ததாக அைமந்����ற�.
 
ஹஸ்ரத்  �ர்ஸா தா�ர்  அஹ்ம� ஸா�ப்  அவர்கள்  (அல்லாஹ் அன்னாைர
மன்�ப்பானாக) 1995 �ப்ரவ� 19 -ம்  ேத�யன்� �கழ்த்�ய தர்�ல் �ர்ஆ�ன் 
இ��ப���ல்  ஹஸ்ரத்  �ஸ்�ஹ்  ம�த்  �ர்ஸா ப��த்�ன் மஹ்�த் 
அஹ்ம� (ர�) அவர்க�ன்  ஒ� ெசாற்ெசாடைர எ�த்�க்����ந்தார்கள் . 



அதாவ� 1938 ஜனவ� 07 -ம்  ேத� ெவள்�க்�ழைமயன்� �ஸ்�ஹ் 
ம�த்(ர�)அவர்கள்  ஆற்�ய �த்பா�ல்  இவ்வா� ����ந்தார் கள்:-

 “ஒ�வர்  ஓர் இடத்�ல்  உட்கார்ந்� ெகாண்� �� உல��ம்  ஆட்����ம் நாள் 
வந்தைட�ம் . அந்தநாட்கள்  �க ெதாைல�ல் இல்ைல”

இந்த ��ஆ ேப�ைரைய அன்னார் ெகா�க்�ம்ேபா� ஹஸ்ரத்  �ர்ஸா
தா�ர்  அஹ்ம� ஸா�ப்  அவர்க�க்� 9 வயதாக இ�ந்த�. இ� சம்பந்தமாக
அன்னார் ேம�ம் ���ன்றார்கள் ���ன்றார்கள். ”கா�யான்  மஸ்�த் 
அக்ஸா�ல் 1938 ம் ஆண்� ஜனவ� 7-ம்  ேத�யன்� �தன் �தலாக ஒ�ப்
ெப�க்� (Loud Speaker) மாட்டப்பட்ட�  . அைத ெதாடர்ந்� �ஸ்�ஹ்  ம�த் (ர�)
அவர்கள்  ஜனவ� 07-ம்  ேத�யன்� �தன் �தலாக அந்த ஒ�ப்ெப�க்�  �லம் 
அன்னார�   ��ஆ ேப�ைர�ைன �கழ்த்�னார் கள். இந்த ெசய்�ைய
ெதாடர்ந்� இந்த நா�ல் ெதாடர்�ைடய (ஜனவ� 07) மற்�ம்ெமா�
எ�த்�க்காட்ைட ஹஸ்ரத்  �ர்ஸா தா�ர்  அஹ்ம� ஸா�ப் அவர்கள் , தன�
காலகட்டத்�ன்  ஒ� உதாரணத்ைத அன்னா�ன் த�ப்பட்ட �ைற�ல்
எ�த்�ைரத்தார்கள் . அதாவ� அன்னா�ன் காலத்�ல் தான் 1994 ம் ஆண்�
ஜனவ� 07-ம்  ேத�யன்� ெமள��யஸ் நாட்�ல் �தன்�தலாக சர்வேதச
அள�லான அஹ்ம�ய்யா �ஸ்�ம்  ெட��ஷன்  ேசைவைய(MTA) அன்னரால்
�வக்�ைவக்கப் ட்ட�.

 ேம�ம், என� தாய்  நாடா�ய ெமள��ய���ந்� MTA என்�ம்  சர்வேதச
ெதாைலகாட்� ஆரம்�த்த அந்த நா�ைன அசாதரணமான அந்த ேநரத்ைத
என்னால் மறக்கேவ ��யா�. ஏென�ல்  அந்நாள்  என� �றந்த நாள்  ஆ�ம்.
இன்�ம் ��ப்பாக அப்ேபா� எனக்� 33 வயதாக இ�ந்த�. பா�ங்கள்
அல்லாஹ் ��ப்பாக இந்த நாைள ேதர்ெத�த்� அதாவ� ஜனவ� 7-ம் 
ேத�யன்� இந்த வரலாற்� �கழ்ைவ இந்த ��நாட்�ல்  அதாவ�
ெமள��ய�ல்  ைவத்� இந்த உலகளா�ய �கழ்ைவ
ெவ�ப்ப�த்��ள்ளான். அந்த �கழ்�ன்ேபா�, அல்லாஹ்  என்  மன�ல்  அைத
ேபாட்��ந்தான் . (அந்த ேநரத்�ல் அல்லாஹ் என� மன�ல் இைத
ேபாட்��ந்தைத என்னால் அப்ேபா� அ�ந்�ெகாள்ள��ய�ல்ைல)
இப்ேபா� அைத �ர�ப�க்க�ச் ெசய்�ன்றான் . அதாவ� இந்�யா�க்�
அ�த்ததாக ெவ�நாட்�ல் �தலாவதாக இந்த அைமப்� ��வப்பட்ட இடம்
லண்ட�ல் அதாவ� இங்�லாந்� ஆ�ம் . இங்�லாந்�ற்� அ�த்தப�யாக
ெமள��ய�ல்  ஆ�ம் . எல்லா �ைல��ம்  இந்த ெவ�ம�ைய ெபற்ற
அதாவ� ஹஸ்ரத்  ம�ஹ்  ம�த் (அைல) அவர்க�ன்  ெசய்� லண்ட�க்�ப்
�ற� ெமள��ய�ல்தான்  ேவ�ன்�ய�. அன்� �தல்  ெமள��ய�ல் 
அஹ்ம�ய்யா ஜமாஅத் �ைல�ற்�ற�. அைதப்ேபாலேவ லண்ட�க்� �ற�
MTA ெதாைலக்காட்� சர்வேதச அள�ல்  ெமள��ய���ந்� அதாவ� 1994
ஜனவ� 07-ம்  ேத����ந்� 24 ம�ேநர�ம்  ஒ�பரப்பப்பட்� வ��ற�.
இந்த �கழ்ைவ மைறந்த ஹஸன்  ரம்ஜான் சா�ப் அவர்க�டம் நான் 
����ந்ேதன்  (இந்த எ�யவ�ம் அன்னார் �� அ�க ம�யாைதைய
ைவத்�ள்ேளன் அவ்வாேற அன்னா�ம் என்�� அ�க ம�ப்ைப
ைவத்��ந்தார்கள் .) ேம�ம் அன்னார், த�ப்பட்ட �ைற�ல்  இந்த �கழ்ைவ
ஹஸ்ரத்  �ர்ஸா தா�ர்  அஹ்ம� அவர்க�ன்  �ர��� ���ட�ம்
����ந்தார் . (மா�த்  தா�ர் , �ன்  ஜாேவத் , ேமஜர்  ேபான்றவர்க�டம் ) 
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�ன்னர்  இவ்�ளக்கம்  க�பா�ன்  கவனத்�ற்க்� வந்தேபா�, இந்த
கா�யத்ைத அதாவ� இந்த �ந்தைனைய அவர் கள் ஏற்�க்  ெகாண்டார் கள்.
�ன்னர்  உல�ற்� அதைன அவர்கள் ப�ர்ந்�ம் ெகாண்டார்கள.

 ேம�ம், இந்த �கழ்ைவ, மைறந்த ஹஸன்  ரம்ஜான் சா�ப் அவர்கள்  ெமள�
�யைச சார்ந்த அ�கா�க�ட�ம்  ப�ர்ந்� ெகாண்டார் . ஆனால்  இைத
அவர்கள்  ஒ� ெபா�ட்டாக எ�த்�க்ெகாள்ள�ல்ைல. கா� ேகளதாவர்கைளப் 
ேபான்� அதற்� அவர்கள்  எந்த �க்�யத்�வ�ம்  அ�க்காமல் ��ம்�
ெகாண்டனர் .. எென�ல்  அந்த சமயத்�ல்  அவர்கள்  என்ைன ஜமாஅத்�ன் 
ெவ�ம் ஓட்�நர் என்ற �ைற�ல் தான் பார்த்தனர். இன்�ம் மைறந்� ேபான
பய்யா ஹஸன்  ராம்ஜான் சா�ப் அவர்கள்  , அன்� மாைல�ல்  மஹ்�ப்
ெதா�ைகக்� �ன்� என்ைன சந்�த்தார் . அதாவ� அன்ைறய �னம்
(1994ஆண்� ஜனவ� 07-ம்  ேத�) ெவள்�க்�ழைமயா�ம், ேம�ம் அன்னார்
அங்� நடந்த சம்பங்கள் அைனத்ைத�ம் என்�டம்  ��னார் . அதாவ�
ெமள��யஸ்  ஜமாஅத்ைத சார்ந்த �ல அ�கா�க�டம்  இக்கா�யத்ைத நான் 
��ய ேபா� அைத அவர்கள்  ஒ� ெபா�ட்டாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ள�ல்ைல
என்� என்�டம் ��னார்கள் அந்த ேநரங்க�ல் காலம் ெசன்ற பய்யா ஹஸன் 
ராம்ஜான்  சா�ப் அவர்கள் என்�� அ�க அக்கைர�ட�ம் ம�யாைத�ட�ம்
பழ�வார்கள். என்  தப்�க்  ப�கைளக்  ��த்� என்�டம்  அ�கமாக ேப�வார் .
ேம�ம் அன்னார் என்  தப்�க்  ப�கைளக் ��த்� ஆர்வத்�டன் ேகட்ப�ம்
மட்�ம்மற்� அந்�கழ்�கைள அவர்கள் ஜமாஅத்�ன்  வ�டாந்�ர மாநாட்��ம் 
மற்�ம்  ஜமாஅத்�ன்  �ற �ட்டங்க��ம்  தன� ெசாற்ெபா��ற்�ைடேய
எ�த்� ��வைத�ம் வழக்கமாக ெகாண்��ந்தார்கள்.

��ல்-��ஸ் �லம் �ற்காலத்�ல் வரப்ேபா�ன்ற �ர்��த்தவா�கள்
மற்�ம் ம�ஹ்கைளப் பற்�ய ஹஸ்ரத் ம�ஹ் ம�த் (அைல) மற்�ம்
�ஸ்�ஹ் ம�த் (ர�) ஆ�ேயா�ன் அைனத்� �ன்ன��ப்�கைள�ம்
அல்லாஹ் இன்� ஒ� அசாதாரணமான �ைற�ல் அேத நா�ல் இக்காலத்�ன்
தன� க�ஃப�ல்லாஹ்வாக ேதர்ந்ெத�த்�ள்ள �த�க்காக இந்த
அ��க்��ய வார்த்ைதகைள �ைறேவற்� இைத ெவ�ப்ப�த்��ள்ளான்
என்பைத இப்ேபா� இைறெவ�ப் பாட்�டன் ெமா��ய�ல் ஜனவ� 7 ஆம்
ேத�யா�ய இன்� நான் உங்க�க்� �ற ேவண்��ள்ள�. நான் 1961 ஜனவ� 7
ஆம் ஆம் ேத� �றந்ேதன் என்ப� மட்�மல்லாமல், ஹஸ்ரத் �ர்ஸா தா�ர்
அஹமத் அவர் க�ன் காலத்��ம் இந்த மாெப�ம் �கழ்� நடந்த�, அப்ேபா�
அல்லாஹ் தன� ஒ��ன் பாைதைய மாற்�, தனக்��ய வைர ம�த�ன்
வாக்க�ப்�ன்�, (ேநர�யாக) ��ல்���டன் (ப��த்த ஆ�) ேதர்ந்
ெத�த்தான். அவன் உலக அள�ல் ஒ� க�ஃபாத்�ல்லாஹ்ைவ, ஒ� �ர்��த்
தவா�ைய மற்�ம் ஓர் இஸ்லா�ய �தைர ஏற்ப�த்�னான், ேம�ம் அவன்
உயர் ெதா�ல் �ட்பங் களான இைணயதளம் (இன்டர்ெநட்) மற்�ம் வைலத்
தளத்�ன் (website) �லமாக�ம் ேம�ம் எந்தெவா� �ைரவான
தகவல்ெதாடர்� �லமாக�ம், ��ப்பாக இந்த உல�ல் அல்லாஹ்�ன் ஆன்�க
கட்டைமப்�ன் ப��களாக �ளங்�ம் அைனத்� இைற அ�யார்கள் மற்�ம்
ேநர்ைமயான நம்�க்ைக யாளர்கைள ைக�ன் ஒேர ஒ� அ�த்�ல்(click)
ஒன்�ைணப்பதற்��ய �ன்ேனற்பா�கைள அவ�க்� (எனக்�) ெசய்�
ைவத்�ள்ளான், அல்ஹம்� �ல்லாஹ். ஒ� ��ய �ற்றாண்�ல் (அ� ஆங்�ல
அல்ல� இஸ்லா�ய காலக்கணக்�ன்ப��ம்) இந்த எ�ய அ�யான் தன� 
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40 வ� வயைத எட்�யேபா�, “ஒேர இடத்�ல் அமர்ந்��க்�ம் ஒ�வர் (உலைக)
��ைமயாக ஆட்� ெசய்ய ���ம்” என்ற ஹஸ்ரத் �ஸ்�ஹ் ம�த் (ர�)
அவர்க�ன் இந்த வார்த்ைத �� �றப்�ட�ம் �ைறேவ�ய�. ேம�ம்
அல்லாஹ் 2004 இல் இந்�ற்றாண்�ன் �ஸ்�ஹ் ம�தாக�ம் எ�ப்�ய இம்
ம�தர் �ன்னர் ஆன்�க ����ம் இஸ்லாத்�ன் �ழ்�ைலப்
ெபா�த்ததவைர��ம் ஹஜ்ரத் ம�ஹ் ம�த்(அைல) அவர்க�ன் ஜமாஅத்�ல்,
ஹஜ்ரத் �ஸ்�ஹ் ம�த் (ர�) அவர்க�ன் அற்�தத்�ன் வ��ல் இந்த ம�தர்
ேதான்�னார். அல்லா� அக்பர்!

�ஸ்�ஹ்  ம�த் ஹஸ்ரத்  �ர்ஸா ப��த்�ன் மஹ்�� அஹ்ம� (ர�)
அவர்க�ன்  காலத்�ல் , அல்லாஹ்  அத்தைகய ஒ� வார்த்ைத�ைன அவர்கள்
வா�லாக �றைவத்தான்  என நாம் ��ந்�க்  ெகாள்ளலாம் . அ� *மற்ெறா�
�ஸ்�ஹ்  ம��ன் காலகட்டத்�ல்  �க �றப்பான �ைல�ல்  ெவ�ப்பட்ட�.*
அக்காலத்�ல்  ஒ�ப்ெப�க்�கள்  ஒ� ெப�ய கண்���ப்பாக இ�ந்த�.
��யா �ைற�ல்  அ� �க ெப�ய சாதைனயாக மா�ய�. அந்�கழ்� 1994 -ம் 
ஆண்� ஜனவ� மாதம்  7 -ம்  ேத�யன்� நைடெபற்ற�. இரண்டவாதாக, ஒ�
�ஸ்�ஹ்  ம�தாக�ம் க�ஃபத்�ல்லாவாக�ம்  அல்லாஹ்  ேதார்ெத�த்த
ஒ�வைரக்  ெகாண்� அவன்  அவ்வா� �ந்�க்கைவத்தான் . �ன்னர் 
அச்�ந்தைன�ைன அவன்  பரவச்ெசய்தான். அதாவ� அஹ்ம�ய்யா ஜமா
அத்�ன்  4- வ� க�ஃபா�ன்  கவனத்�ற்�ம்  அந்த தகவல் எட்�ய�. லண்டன்,
ெமள��யைஸ �ட வளர்ச்��ல் �ன்ேனற்றம் அைடந்��ந்�ம்  அல்லாஹ் 
ெமள��யைஸத்தான்  ேதர்� ெசய்தான் . அவன்  தன� �தைர அங்��ந்ேத
ேதர்ந்ெத�த்� ெகாண்டான் . அல்லாஹ்  தன� �ர����ைய ேதர்� ெசய்தான் 
என்ப�ம்  சர்வேதச அள�ல்  எம் .�.எ. ெதாைலகாட்�ைய ெசயலாற்ற ைவத்தான் 
எனப�ம்  அவன்  ���ன்  ��யலாக இ�ந்த�. எனேவ “ஒ�வர்  ஒ� இடத்�ல்
இ�ந்� ெகாண்� அங்��ந்� உலகம்  ��வ�ம்  ஆட்� ெசய்வார் ” என்ற
�ர்க்கத�சனத்ைதப்  பற்� மட்�மல்லா�, இந்த �� �வான ெமள��ய�ல் 
இன்ெனா� �ஸ்�ஹ்  ம�த்  �றந்தார்  என்பைத ��த்�  �ந்�க்�ம் 
மக்க�க்� பல தகவல்கள் உள்ளன.

இன்�ம் ஆழாமாக �ந்�த்தால் , "ஹஸ்ரத்  �ர்ஸா தா�ர்  அஹ்ம� அவர்கள் 
அந்த அ��க்��யவராக இ�ப்பதற்க்� ஆைசப்பட்டார் ." ஹஸ்ரத்  ம�ஹ் 
ம�த் (அைல) அவர்கள்  �ர்க்கத�சனம் ெசய்��ந்தார் கள். அவர்க�ன்
தந்ைதயா�ய ஹஸ்ரத்  �ர்ஸா ப��த்�ன்  மஹ்�த்  அஹ்ம� (ர�) அவர்கள் 
அவர்க�ன் பார்ைவ�ல் �ஸ்�ஹ்  ம�த் அல்ல. இங்� ��ப்��வ� ஒ�
�ஆைவக்  ��த்தா�ம் . அதாவ� 30- �ன்  2000 -ஆண்� அன்� ஜல்சா�ன் 
இ��நா�ல்  அவர்கள் �ஆ ெசய்��ந்தார் . அப்�ல் கஃப்பார்  ஜனாபாஹ் 
ஸா�ப்  இச்ெசய்�ைய தன� �ம்ஆ ேப�ைர�ல்  (23-11-2018)
��ப்�ட்��ந்தார் கள். 

வ�டாந்�ர மாநாட்�ன்  இ�� ேப�ைர�ன்  ேபா� ஹஸ்ரத்  �ர்ஸா தா�ர் 
அஹ்ம� அவர்கள்  தனக்காக அைனத்� ஜமாஅத்�ம்  ப��டன்  �ரார்த்தைன
ெசய்ய ேவண்�ம்  என ேகட்�க் ெகாண்டார்கள் .இதனால் அன்னார்  “�பாரக் 
வஜாத்” அதாவ� “அ��க்��யவர் ” என்ற �ர்க்கத�சனம்  தனக்��யதாக
அைம�ம்  என எண்�னார் கள். ேம�ம் அ�ேவ அன்னா�ன் அன்னா�ன் 
��ப்பமாக இ�ந்த�. ெடல்���ள்ள என� ஒ� ேதாழர்  இக்கா�யத்�ன்
பால்  கவன�ட்�னார்கள். அ�ல்  அன்னார்  அதாவ� ஹஸ்ரத்  �க்கர்ரம் பா�ல்  
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ஜமால்  சா�ப்  அவர்கள்  இவ்வா� ���ன்றார்கள்:

 ��ர், ெசஷல்ஸ் நாட்�ல் �ங்கள்  ேமற்ெகாண்ட உய�ய ெதாண்� மற்�ம் 
ேமம்பாட்�ைன அங்�க�த்�, 2000 -ம்  ஆண்� லண்டன் ஜல்ஸா�ல்
இரண்டாவ� நாள்  அஹ்ம�ய்யா ஜமாஅத்�ன்  நான்காவ� க�ஃபா அவர்கள் 
உங்கைள �ரத்� ேயாகமான �ைல�ல்  பாரட்�னார்கள் அேத ஜல்ஸா�ன்
ம�நாள்  அதாவ� ஜல்ஸா�ன் இ�� நா�ல்  அன்னார், அன்னா�க்காக �க
ப�வான �ைல�ல்  “�ஆ” ெசய்ய ஜமாஅத்�டம்  ேகட்�க்ெகாண்டார்கள்?
அதாவ� அன்னார் �க ெத�வாக வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ் (அைல)
அவர்க�ன்  �ரக்கத�சனத்���ந்� *“�பாரக்  வ�த் ”என்�ம்  “அ�க்��ய
இைற�ர���”* வாக்க�க்கப்பட்ட ம�ஹ்  (அைல)அவர்க�ன்
பரம்பைர���ந்� ேதான்�வார் என்பைத�ம் ேம�ம் அன்னார், அத்தைகய
�றப்பான அ��ைன அல்லாஹ்  அன்னார்  �� ெபா�ய ேவண்�ம்  என்�ம் 
அவர்கள் ��ம்���க்�ன்றார்கள் என்பைத�ம் ��ந்�ெகாள்ள ���ன்ற�.
ஹ�ர்(atba) இ� �ந்�ப்பதற்� �வார�யமான ஒ� அத்தாட்�யாக நான் 
��ந்� ெகாள்�ன்ேறன் .” அதாவ� நான்காவ� க�ஃபத்�ல் ம�ஹ் அவர்கள்
உங்கைள �தல் நாள் பாராட்�ய �ற� ம�ஹ் (அைல) அவர்க�ன்
�ன்ன��ப்-ைப ��ந்தவராக அ�த்தநாள் �ஆ ெசய்ய ேவண்��ள்ளார்கள்.

 என்  ேதாழர்  ஹஸ்ரத்  �கர்ரம் பா�ல் ஜமால்  சா�ப்  அவர்க�ன்  இந்த க�த்�
இன்�ம் சற்� ஆழமான �ந்தைனைய �ர�ப�ப்�க்�ம்  ஒன்றாக
அைமந்�ள்ள�. இ�, மைறந்�ேபான ெமளலான அஹம� ஷா �ரா��ன்
�ைன�ட்��ற�. அன்னார்  உலக இஸ்லா�ய அைமப்�ன்  தைலவராக
இ�ந்தார்கள் . ேம�ம் அன்னார் , 15 -ம்  �ற்றாண்�ன்  �ஜத்�� என �யமாக
அ�க்ைக ��த்தார் . அந்த அ�க்ைகைய ��த்� ஒ� �ல் 
ெவ���வதற்கான ப��ல்  அவர்  ஈ�பட்டார். ஆனால்  அன்னார்  �க
�ைர�ல்  இறந்� ேபானார். அந்�ைல�ல்  அன்னா�ன்  ேதாழர்கள்  அந்�ைல
மைறத்� ைவத்தனர் . அன்னா�ன்  ேதாழர்கள்  மத்���ம் , ஹஸ்ரத் �ஹம்ம�
(ஸல் ) அவர்க�ன் உம்மத்�ற்� மத்���ம்  ஒ� �ழப்பம்  எ�ம்பா ம��க்க
அந்�ைல அவர்கள்  ெவ��ட�ல்ைல. அவர்கைளப்ெப�த்த வைர�ல் 
அவர்கள் தங்கள்   �ைல மைறத்� ைவக்கலாம் . அ�ல்  எந்த �மர்சன�ம் 
இ�க்கக்�டா�. ஆனால், அவர்கள்  நம்ைம அதாவ� அஹ்ம�கைள �ற்றம் 
���ன்றனர் . நாம் , ம�ஹ்  ம�த் (அைல) அவர்க�ன்  அைனத்� �ல்
கைள�ம்  ெமா�ெப�ர்த்� ெவ���ேவாம் . அ� வ�யாக அன்னார்  ��ய
வார்த்ைத�ம் , அன்னார்  ��த்த அ�க்ைக�ம் , அ� எந்த �ழ்�ைல�ல் 
என்பைத�ம்  நாங்கள்  ெத�வாக ��ந்� ெகாள்ேவாம் . அதன்  வார்த்ைத
ெபா��ல் அல்ல! மாறாக அதன்  க�த்�தான்  ேதைவ. ஹஸ்ரத்  �ஹம்ம�
(ஸல் ) அவர்கைள�ட உயர்ந்தகளாக Nawzobillah min Zaalik! நாம்  ��ந்�
ெகாள்ளக் �டா�.

 ஹஸ்ரத்  �ர்ஸா தா�ர்  அஹ்ம� ெசய்த இந்த �ஆ, அன்னா�ன்  நம்�க்
ைக�ன்  ஒ� ப��யா�ம் . அதாவ� ஜமாஅத்ேத அஹ்ம�ய்யா���ந்�
ம�தர்கள்  ேதர்ந்ெத�க்�ம்  எல்லா க�ஃபாக்க�ம்  �ஜத்�தாக இ�ப்பார்கள் 
என்�ம்  அச்ெசயல்  இ�� நாள்வைர��ம்  ��க்�ம் என்�ம்  அன்னார் 
நம்�க்ைகக் ெகாண்��ந்தார்கள். ஆனால்  அன்னா�ன்  அந்த நம்�க்ைக
�ற்��ம்  தவறாக இ�ந்த�. ேம�ம் இ� எவ்வா� நடந்�ள்ள� பா�ங்கள் 
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அன்னார் ( நான்காவ� க�ஃபத்�ல் ம�ஹ்) �ஆ ெசய்தார் கள். ஆம் ! அல்லாஹ் 
தன்�ற��ந்� ஒ� �ர���ையத்  ேதர்ந்ெத�த்தான் . ேம�ம் அல்லாஹ் தான்
ேதர்ெத�த்தவைர அன்னா�ன் �லம் சர்வேதச அள�ல்  ஜமாத்��ைடய
�ன்�ைல�ல்  ைவத்� அந்த நபைர �கழ்ந்தார் கள். இன்�ம் அச்ெசய்�
உலகம் ��வ�ம் ெட��ஷன்  அஹ்ம�ய்யா ஊடகத்�ன் வ�யாக ஒ�பரப்�
ெசய்யப்பட்ட�. ேம�ம் அந்த ஊடக�ம், அந்த ஊடகத்�ன் �லம் �ன்
ப�க்காக பாராட்டப்பட்டவ�ம் �றந்த �னம் 07 ஜனவ� ஆ�ம். �ற� என்ன
நடந்த� அன்னார் என்�� சாபத்ைத அ�ப்�னார்கள். ஆனால், இப்ேபா�
என்ன நடந்த� அந்த அல்லாஹ்�ன் மாெப�ம் அ�ளால் நான் உங்கள் �ன்
�ற்�ன்ேறன் ஆனால் அவேரா என� வாழ்நா�ல் இந்த உலகத்ைத �ட்�
ெசன்��ட்டார். இைத நான் ஒ�ேபா�ம் என� ஆணவ எண்ணத்�ல் �ற
�ல்ைல. மாறாக, �ந்�ப்ேபா�க்� இந்த �ஷயத்�ல் அைடயாளம் உள்ள�

நான் ஆற்�ய இைற ப�க்காக என்ைன பாராட்ட�ம் ெசய்தார். �ற�
அன்னாேர என்ைன ச�க்க�ம் ெசய்தார்கள். அவ்வா� இ�ந்�ம் �ட இன்�
நான்  உங்கள்  �ன்பாக அல்லாஹ்�ன்  மாெப�ம்  அ�ட்ெகாைடகைள ெபற்�
�ற்�ேறன் . என்  வாழ்நா�ல் அவர்கள் இறந்� �ட்டார் கள். நான்  இதைன
ஒ�ேபா�ம்  அகந்ைத�டன்  �ற�ல்ைல. மாறாக இ�ல்  �ந்�ப்பதற்� பல
�ஷயங்கள் இ�க்�ற� என்பதனால்  மட்�ம்  நான்  இதைன
�ைன�ட்��ேறன். 

அன்னார் ஒ� எ�ைமயானவராக�ம், அன்னா�ன் �ல அ�யாைம�ன்
�ைளவாக �ல ேதால்�கைள அைடந்ததாக தாழ்ைம�டன் ��ம்ேபா�ம்
(1995 �ப்ரவ� 19ம்  ேத�யன்� அன்னார் �கழ்த்�ய தர்�ல்  �ர்ஆன்
�கழ்ச்��ன் இ�� ப���ல்) அன்னார் அல்லா�வால் எ�ப்பப்பட்டவைர
ஏற்காமல் க�ைமகாட்�னார்கள். அந்த �ழ�ல் அவர் அ�க ெபாறாைமைய
காட்�னார்கள். அ� எவ்வா� இ�ந்த� என்றால், "ஹஸ்ரத் ஆதம் (அைல)
அவர்கைள ��ல் �த்��னால் பலப்ப�த்� அல்லாஹ் அன்னாைர
க�ஃபத்�ல்லாஹ்வாக �ய�க்�ம் ேபா� இப்�ஸ் ெபாறாைமப்பட்ட� ேபால்
இ�ந்த�." உண்ைம�ல் இ� ஒ� �ர�ஷ்டமான �கழ்வா�ம், அன்னார் ��
அதாவ� அன்னார் அஹ்ம�ய்யா ஜமாஅத்�ன் உலகளா�ய ஆன்�க
தைலவராக இ�க்�ம் காலகட்டத்�ல் அன்னா�ன் �� நான் அ�க
ம�ப்ைப�ம் ம�யாைதைய�ம் ��ந்த அன்ைப�ம் ைவத்��ந்ேதன்.
ஆனால், எப்ேபா� அன்னார் ஹஸ்ரத் ஹஸ்ரத்  ம�ஹ்  ம�த் அைல அவர்கள்
��ய ஏன் ஹஸ்ரத் ெப�மானார் ஸல் அவர்கள் �ன்ன��த்த ஒவ்ெவா�
�ற்றாண்��ம் �ஜத்��க�ன் வ�ைக சம்பதமாக �ன்ன��ப்ைப
தவறாக �ளக்� இன்�ம் �ஜத்�த் வாதத்ைத ஒ� �த்னா �ைம என்�
ஆணவமாக ��னாேரா உடேன அல்லாஹ் எவ்வா� �ர்அவ்ைன சந்�ப்பதற்�
அவன� வளர்ப்� மகனான ஹஸ்ரத்  �ஸா (அைல) அவர்கைள
அ�ப்�னாேனா அைதேபால் என்ைன அல்லாஹ் ஒ� க��யாக பயன்ப�த்�
அவ�க்� ச�யான பாைதைய காட்ட �யற்�த்தான். அன்னாைர அல்லாஹ் 
மன்�ப்பானாக! ஆனால் , அன்னார்  இந்த சத்�யத்ைத ேகளாதவைரப் ேபான்�
நடந்��ட்டார் கள். ேம�ம் சத்�யத்�ற்க்� எ�ராக ெசயல்பட்டார்கள் .
எங்கைள (�ன்� அஹ்ம� அ�ம் , ஸப�ல்லாஹ் ெடாமன் ஸா�ப்) �ஸாேம
ஜமா அத்���ந்� ெவ�ேயற்�னார் . �ற� அவர்கள் ��ய வார்த்ைத�ைன
பா�ங்கள்:-
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“...உலெகங்�ம்  ஜமாஅத்  �ன்ேனற்றத்ைத ேநாக்� ெசல்�ன்ற�.
லட்சக்கணக்கான மக்கள்  ஜமாஅத்�ல்  �ைழந்� வ��ன்றனர் . இந்த இரண்�
நபர்க�ம்  ெவ�ேய�யதால்  ஜமா அத்�ற்� எ��ம்  �கழா�. “�ங்கள்  ெசன்�
உங்க�க்காக ஒ� ஜமாஅத்ைத உ�வாக்� ெகாள்�ங்கள் ." என கர்வ�டன்
அவர்கள் எங்க�டம் ��னார்கள். 

அல்லாஹ்�ன்  �ர��� ��யைத அவர்  ஏற்�க்ெகாள்ள�ல்ைல. ஆனால் 
என்ைன�ம்  என்�� ேநர்ைமயான �ைற�ல்  நம்�க்ைக ெகாண்ட
மக்கைள�ம்  அல்லாஹ்  பா�காத்தான் . இன்� வைர�ல்  இந்த அப்பா�காப்�
ெதாடர்�ற�. இன்ஷா அல்லாஹ் ! வ�ம்  காலங்க��ம்  அவன்  தன�
அ�ட்ெகாைடகைள நம்�� ெபா�வான் . இன்ஷா அல்லாஹ் , இஸ்லாத்�ன்
என்ெறன்�ம் மகத்�வம்  �ைல�ற்�ம் . ேம�ம் நம்  வ�யாக-ஜமாத் உல்
ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம்  வ�யாக அதைன அவன்  �ைல நாட்�வான். இன்ஷா
அல்லாஹ் 

ஹஸ்ரத்  ம�ஹ்  ெமளஊத்  (அைல) அவர்கள்  தன� ஒ� கட்�ைர�ல் �வ�த்
��ப்பைத ேபான்�! அதவா� ஹஸ்ரத்  அஹ்ம� (அைல) அவர்கள் 
���ன்றார் :-

“பலதரப்பட்ட மத ���னர்களா�ய ம�ப்��க்க நபர்க�க்� எ�ராக
ேமாசமான வார்த்ைதகைள பயன்ப�த்�ம்  ெசயலான� �க இ�வான�ம்
 �யதான�ம்  ஆ�ம் . இைறவன்  தன� எண்ணற்ற ஞானத்தால் , தன�
�ரத்ேயாகமான ��ப்பத்தால்  மக்க�க்� ேநர்வ��ைன காட்�வதற்�
இமாம்கள் மற்�ம்  �ர்��த்தவா�கைள �ய�க்�ன்றான் . அதன்  �ைளவாக
அந்த ஆன்�க ஒ� ப�ண�க்�ம். இன்�ம்   அவர்க�ன்  ஆன்மாக்க�ன்
காரணமாக உலகம்  அ��க்��யதாக மா����ற�. அ�மட்��ன்�
அவர்கள்  வா�லாக இைறவ�ன்  ஏகத்�வ�ம் , இைறவணக்க�ம் 
உலெகங்�ம்  ஒ�ர்�ற�. அவர்க�ன்  ஆற்றல்  வாய்ந்த ேபாதைனகள் 
காரணமாக �ைலவணக்கம் , இைறவ�க்� இைண ைவத்தல்  ேபான்றவற்�ன் 
ேவர்  அ�ந்����ற�. �ைலவணக்கம் , இைறவ�க்� இைணைவத்தல் 
ேபான்றைவ எல்லாவைகயான �ைமக�க்�ம் தாயாக இ�க்�ற�. இந்த
ேபாதைனகள்  �லமாக இவ்வாறான �ைமகள்  (�ைல வணக்கம் ) உல�ன்  பல
ப��க���ந்�ம் �ங்� ���ற�. வரண்� ேபான மரம்  �த்��ைர
ெப�வைதப்  ேபான்� அவர்கள்  ஏக இைற வ�ப்பாட்�ன்  �ைனைவ ���ல் 
அைழத்�வ��ன்றனர் . ��ந்� ேபான ஏக இைற வ�ப்பா� என்�ம் 
கட்�டத்ைத அவர்கள்  ேம�ம்  �டமான அஸ்�வாரத்தால்  அைமக்�ன்றனர் .
அவன்  �க்க ம�ழ்ச்��டன்  அவர்க�க்� பா�காப்ைப அ�க்�ன்றான் . �க
�றந்த �ைற�ல்  அவர்க�க்� ஆதரைவ வழங்��ன்றான் . இலட்சக்
கணக்கான மக்கள்  அவர்க�க்� எ�ராக எ�ந்��ன்றால்  �ட அவர்கள் 
அஞ்சமாட்டார்கள் . அவர்க�ன்  அப்ப��ல்  உ���டன்  �ைலத்��ப்பார்கள் .
எல்லா �தமான அபாயங்க���ந்�ம்  இைறவன்  அவர்கைள பா�காப்பான் .
பைகவர்க�ன்  �ட்டங்கைள அவன்  ேதாற்க�ப்பான் . இ���ல்  அவர்கள் 
உண்ைம�ைன இப்���ல்  �ைல நாட்�வார்கள் .. இத்தைகய இைறப்
�ர���கள்  �� சாபவார்த்ைத�ைன ��வ� இைறயச்சம்
இல்லாதவர்க�ன் ெசயலா�ம் .” (P.110: பரா�ேன அஹ்ம�ய்யா Part I and II, UK:
இஸ்லாம் International Publications Ltd 2012)
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�ந்�க்�ம்  மக்க�க்� இவற்�ல்  ப�ப்�ைன உள்ள�. எவர்  இ���ந்�
பயன் ெப�வார் ? உண்ைமைய ேத�ம் மற்�ம்  நல்ல��ைவப் பயன்ப�த்�
�ன்றவர்கள்  இ���ந்� பலன்  ெப�வார்கள் . அவர்க�க்� �லேவைள
உயர்ந்த கல்�த்த�� இல்லாமல்  இ�க்கலாம் . எ��வதற்�ம்  ப�ப்பதற்க்�ம் 
ெத�யாதவர்களாக இ�க்கலாம் . ஆனால்  அவர்கள் , தங்கள� மனைத �த்தம் 
ெசய்� ைவத்��ப்பார்கள் . உண்ைம�ைன ஏற்�க்ெகாள்வதற்�ம் 
அங்�க�த்�க்  ெகாள்வதற்�மான ஆற்றைல அல்லாஹ்  அவர்க�க்�
அ�த்��ப்பான் . அல்லாஹ்�ன்  அ�ம��ன்�, எவ�க்�ம்  நம்�க்ைக
ெகாள்ள இயலா�. அல்லாஹ்  நா��ன்றவர்கைள அவன்  ேநா்வ��ல் 
ெச�த்��ன்றான் . இஸ்லாத்�ன் இந்த உண்ைமைய அங்�க�த்� ெகாள்பவர் 
எவேரா, இைற�தைர ஏற்�க்  ெகாள்பவர்  எவேரா, அல்லாஹ்�ன்  வ��ல் 
அயராத �யற்�கைள ேமற்ெகாள்பவர்  எவேரா, எ� �கழ்ந்தா�ம்  ச�
தயக்க�ன்� இந்த உண்ைமைய ஏற்�க் ெகாள்ள �ன்வ�பவர்  எவேரா
அவர்க�க்� �ச்சயமாக அல்லாஹ்  உத� ��வான் . அல்லாஹ்�ன்  அன்�ைன
தங்க�டம்  அைழத்� வ�வதற்காக அவர்க�க்� பலதரப்பட்ட �யாகங்
க�க்� ஆளாக ேவண்�ய �ைல உ�வா�ம் . அவர்கள்  அல்லாஹ்�க்�ம் 
அவன� �த�க்�ம்  கட்�ப��ன்றவர்களாக இ�க்க ேவண்�ம் . இன்ஷா
அல்லாஹ் !
 
அல்லாஹ் இந்த ��ஆ ேப�ைரைய நன்றாக ��யச்ெசய்�(��ப்பாக
உண்ைமைய ேத�பவர்க�க்�ம், நல்ல��ைடேயா�க்�ம், �ந்�க்�ம்
அஹ்ம�க�க்�ம் ஒட்� ெமாத்த �ஸ்�ம் உம்மத்�ற்�) இந்த �ற்றாண்�ன்
அவன� க�ஃபத்�ல்லாஹ்�ன் மற்�ம் ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல்
இஸ்லாத்�ன் உண்ைமத்தன்ைமைய அ�ய உத�வானாக..! 
இன்ஷா அல்லாஹ். ஆ�ன்.!



பலதரப்பட்ட மத ���னர்களா�ய ம�ப்��க்க நபர்க�க்�
எ�ராக ேமாசமான வார்த்ைதகைள பயன்ப�த்�ம்  ெசயலான�
�க இ�வான�ம்  �யதான�ம்  ஆ�ம் . இைறவன்  தன�
எண்ணற்ற ஞானத்தால் , தன� �ரத்ேயாகமான ��ப்பத்தால் 
மக்க�க்� ேநர்வ��ைன காட்�வதற்� இமாம்கள் மற்�ம் 
�ர்��த்தவா�கைள �ய�க்�ன்றான் . அதன்  �ைளவாக அந்த
ஆன்�க ஒ� ப�ண�க்�ம். இன்�ம்   அவர்க�ன்  ஆன்மாக்
க�ன் காரணமாக உலகம்  அ��க்��யதாக மா����ற�.
அ�மட்��ன்� அவர்கள்  வா�லாக இைறவ�ன்  ஏகத்�வ�ம் ,
இைறவணக்க�ம்  உலெகங்�ம்  ஒ�ர்�ற�. அவர்க�ன்  ஆற்றல் 
வாய்ந்த ேபாதைனகள்  காரணமாக �ைலவணக்கம் ,
இைறவ�க்� இைண ைவத்தல்  ேபான்றவற்�ன்  ேவர்  அ�ந்�
���ற�. �ைலவணக்கம் , இைறவ�க்� இைணைவத்தல் 
ேபான்றைவ எல்லாவைகயான �ைமக�க்�ம் தாயாக
இ�க்�ற�. இந்த ேபாதைனகள்  �லமாக இவ்வாறான �ைமகள் 
(�ைல வணக்கம் ) உல�ன்  பல ப��க���ந்�ம் �ங்�
���ற�. வரண்� ேபான மரம்  �த்��ைர ெப�வைதப்  ேபான்�
அவர்கள்  ஏக இைற வ�ப்பாட்�ன்  �ைனைவ ���ல் 
அைழத்�வ��ன்றனர் . ��ந்� ேபான ஏக இைற வ�ப்பா�
என்�ம்  கட்�டத்ைத அவர்கள்  ேம�ம்  �டமான அஸ்�வாரத்தால் 
அைமக்�ன்றனர் . அவன்  �க்க ம�ழ்ச்��டன்  அவர்க�க்�
பா�காப்ைப அ�க்�ன்றான் . �க �றந்த �ைற�ல் 
அவர்க�க்� ஆதரைவ வழங்��ன்றான் . இலட்சக் கணக்கான
மக்கள்  அவர்க�க்� எ�ராக எ�ந்��ன்றால்  �ட அவர்கள் 
அஞ்சமாட்டார்கள் . அவர்க�ன்  அப்ப��ல்  உ���டன் 
�ைலத்��ப்பார்கள் . 

இமா� ம�த� ஹ�ர� மி�ஸா �லா�
அ�ம� (அைல) அவ�க�!


