
সুলতান আব্দলু হামিদ খান 
 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন সাহয়িিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

আমাদির পূব বসূরীিণ হক বদলদেন? “ভাদলা কাি কর এবং অতঃপর তা সমুদে শিদল িাও। যহি  

মাদেরা তা নাও িানদত পাদর তবু শতামার স্রষ্টা িানদবন।“ আমাদির পূব বপুরুষিণ ভাদলা কাি করদত 

পেন্দ করদতন। এই প্রবািটির মাদন হদে, যহি বান্দা হনদি একটি ভাদলা কাি করার মূলি নাও িাদন 

তবু আল্লাহ ্ তা িাদনন। মানুদষরা অদনক সময়ই ভাদলার প্রহতিান শিয় অকৃতজ্ঞতা হিদয়, মাদন, তারা 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কদর না। কৃতজ্ঞতা িদূর থাকুক, শকউ যহি হিতনা হনদয় শবর হয়, শলাদকরা তার কথা 

আরও শবশী শশাদন।  

 

আমরা এই কথািুদলা হনদনাক্ত কারদণ বলহেঃ এক বা িুইহিন আদি সুলতান আব্দলু হাহমি িান 

 ররাহমাতুল্লাহ আলাইহহ  এর ৯৮তম মৃতুিবাহষ বকী হেল। হতহন ১৯১৮ সাদল আল্লাহ ্র রাহমাদতর সািদর চদল 

যান। যিন ইউদরাপীয়রা বলহেল শয তারা ওসমানীয় হিলািাতদক শেষ করে দিরেরে, শেই েমরে দিদি   

িা অকু্ষণ্ণ শেরেদেরেি ৩৩ বেে এবং দিদি শেই দেোফািরক আবাে একটি হবশ্বশজক্তদত পহরণত 

কদরহেদলন। 

 

ইউহনয়ন অিান্ড প্রদেস পাটিব নামক শয়তান শলাদকরা এবং তাদির মত অনি যারা হেল, তারা 

সুলতানদক ক্ষমতাচুিত কদর। প্রহতটি ওসমানীয়া িাহলিার আল্লাহ ্র একিন ওয়ালীর সমপহরমাণ শজক্ত  

হেল আর সুলতান আব্দলু হাহমি িাদনর হেল সাতিন আউহলয়ার শজক্ত। পুদরা মুসহলম হবশ্ব পাশ্চাতি 

শথদক িরূপ্রাচি পয বন্ত উনার নাদম িুতবা পাঠ করত। তারা আি পয বন্তও িুতবাদত উনার নাম উদল্লি  

কদর।  

 

 আমরা শযসব িায়িা ভ্রমণ কদরহে শসসব স্থাদন তারা এিনও আদির মতই উনার নাম উদল্লি  

কদর, আহিকার শশষ প্রান্ত পয বন্ত। হকনু্ত এিাদন রতুরদে  তারা বহু বের যাবত সুলতান আব্দলু হাহমি  

িানদক অহভশাপ হিদয় যাদে। হকেু একিা সদন্দহিনক বিাপার ঘিদে। যারা সুলতান আব্দলু হাহমি 

িানদক ক্ষমতাচুিত কদরদে এবং উনার পদর ওসমানী সাম্রািি শাসন কদরদে , তারা শসিাদক শশষ কদর 

শিদলদে, ধ্বংস কদর শিদলদে।  

 

 মানুদষর হনিস্ব বুজি আদে। শসসব হবদোহীরা হনদিদির ভাদলা বলত আর সুলতান আব্দলু হাহমি 



   

িানদক বলত িারাপ। হকনু্ত এিন সবাই বুদেদে শয ইউহনয়ন অিান্ড প্রদেস পাটিব ভাদলা বা উপকারী  

শকান হকেুই কদরহন। তারা শযদহতু ভূল শলাক হেল, শসদহতু শকন শতামরা এিনও সুলতানদক অসম্মান  

কর? এর মাদন হদে তারা শয়তাদনর সসনি।  

 

 হকনু্ত আল্লাহ ্ িাদনন। আল্লাহ ্  রিাল্লা িালালুহু   মানুষদক সুলতাদনর সতিতা শিহিদয়দেন। শকউ 

সুলতান আব্দলু হাহমি িানদক অস্বীকার করদত পাদর না। অদনক সময় শিিা যায় শয সবদচদয় রুক্ষ  

শলাদকরাও সুলতানদক উনার প্রাপি অহিকার হিদে। আল্লাহ ্ ওসমানীয়া সুলতানিদণর প্রহত সনু্তষ্ট থাকুন। 

অকৃতজ্ঞ হওয়া ভাদলা নয়। উনারা যা কদরদেন তা হনদয় আমরা সনু্তষ্ট এবং আমরা উনাদির িনি  

রাহমাদতর িু’আ কহর। উনাদির স্থান শযন িান্নাদত হয়।  

 

 যারা ইসলাদমর শত্রু  আল্লাহ ্  রিাঃিাঃ  তাদির হহসাব হনদবন। তারা যা করদে তার শকান হকেু  

হনদয়ই আমরা সনু্তষ্ট নই। আল্লাহ ্ শযন আমাদির ভাদলা শলাকদির সাদথ চলদত শিন কারণ ভাদলা কাি  

করা সহি নয়। মানুদষরা িারাপ জিহনস এবং িারাপ কাি করদতই শবহশ পেন্দ কদর এবং ভাদলা কাি  

করদত পেন্দ কদর না। আমাদির কৃতজ্ঞ হদত হদব যিন আমরা ভাদলা মানুষ পাই। আমরা শযন ভাদলা 

মানুদষর শাসনািীন থাহক ইনশাআল্লাহ ্।  

 

 ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

 

 আল-িাহতহা 

 

      হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহদমত আহিল 

      ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/৫ িমুাি আল-আউয়াল ১৪৩৭ 

      িাির নামায, আকবাবা িারিাহ।       

      


