
(তুর্কী বীর গাজী আন ায়ার পাশা শহীদ রহ.-এর 

রণাঙ্গ  থেনর্ ন জ স্ত্রীনর্ থেখা জীবন র থশষ নিনি) 
*** 

প্রাণনপ্রয়া জীব  সনঙ্গ ী  ানজয়া! 

মহা  আল্লাহ তা'আো থতামার নহফাজতর্ারী। থতামার নেখা সবকনশষ পত্রনি এ মুহূনতক 

আমার সামন ই আনে। মন  থরনখা! থতামার এ নিনি আজীব  আমার অন্তনর থগেঁনে 

োর্নব। থতামার থস মায়াবী থিহারা আজ আনম থদখনত পানি া, নর্ন্তু থতামার হানতর 

নেখা পত্রনির প্রনতনি োইন  োইন  অক্ষনর অক্ষনর দৃনিপাত র্রনেই থতামার 

আঙু্গেগুনো  াড়ািাড়ার দৃশয দুই  য়ন  থেনস ওনি; থেগুনো এর্সময় আমার িুে ন নয় 

থখো র্রনতা। মানে মনযয তাবুর প্রনর্াষ্ঠ ও নবষণ্ণ পনরনবনশ থতামার থিহারা ও 

 য় েুগে থেনস ওনি। 

হায়! তুনম নেনখনো আনম নর্  া থতামায় েুনে বনস আনে। থতামার োেবাসার থর্া  মূেয 

থদইন । তুনম বনেনো আনম থতামার থপ্রমময় হৃদয়নর্ থেনে িূণক-নবিূণক র্নর দূরনদনশ এ 

প্রতযন্ত অঞ্চনে আগু  আর রনের থখোয় থমনত আনে। আনম থমানিও োবনে  া থে, 

এর্জ  হতোগা  ারী ন স্তব্ধ রজ ীনত আমার নবরনহর থবদ ায় অনির হনয় আনে, আর 

আর্ানশর তারা গু নে। তুনম আনরা বনেনো থে, আনম ন ের্ তরবারীর প্রনতই আসে 

ও অ ুরে। নর্ন্তু এ র্োগুনো থেখার সময় তুনম থমানিও থেনব থদনখান  থে, থতামার এ 

শব্দগুি ো তুনম ন িঃসনেনহ খােঁনি োেবাসার িান  নেনখনো- আমার অন্তরনর্ নর্ 

বীেৎসোনব রোে র্নর থদনব। আনম থতামানর্ র্ী র্নর থবাোনবা থে, পৃনেবীনত আনম 

থতামার থিনয় অনযর্ র্াউনর্ োেবানস  া। তুনমই আমার সর্ে থপ্রম ও োেবাসার 

শুরু-থশষ। ইনতপূনবক আনম র্খ ও র্াউনর্ োেবানসন । তুনম, তুনমই আমার অন্তরনর্ 

নেন নয় ন নয়নো। 



*** 

তবুও আজ থর্  আনম এত দূনর থতামার থেনর্ নবনিন্ন? থহ প্রাণনপ্রয়া! এ প্রশ্ন তুনম 

অবশযই র্রনত পানরা। তাহনে থশান া! য  সম্পনদর থমানহ আনম থতামার থেনর্ নবনিন্ন 

 ই। ক্ষমতার নেপ্সা নর্িংবা মস নদর থোনেও আনম আজ দূনর  ই; থেম নি শত্রুরা 

আমার  ানম রনিনয়নে। আল্লাহ তা'আোর পক্ষ হনত অনপকত র্তকনবযর িান ই আনম আজ 

থতামার থেনর্ পৃের্। আল্লাহর রানহ নজহানদর িাইনত বড় থর্া  ফরজ হনত পানর া। 

এনি এম ই মনহমাময় ফরজ, োর প্রনতজ্ঞা র্রনেই মা ুষ জান্নাতুে নফরদাউনসর 

উপেুে হনয় োয়। আেহামদুনেল্লাহ! আনম শুযু তা প্রনতজ্ঞানতই সীমাবদ্ধ রানখন  বরিং 

ন খুেঁত বাস্তবতায় পনরণত র্রনে। 

থতামার নবরহ বযো আমায় সবকক্ষণ পীড়া থদয়। নর্ন্তু এই নবরনহ আনম সীমাহী  

আ নেত। থর্  া শুযুমাত্র থতামার োেবাসাই আমার সিংর্ল্প বাস্তবায়ন  বড় পরীক্ষার 

বযাপার নেে। আল্লাহ তা'আোর ন র্ি হাজারও শুর্নরয়া থে, এ পরীক্ষায় আনম 

রৃ্নতনের সনঙ্গ উত্তীণক হনয়নে। আনম আল্লাহ তা'আোর মুহাব্বাত ও ন নদকশনর্ ন নজর 

ইিা ও িানহদার উপর প্রাযা য নদনত থপনরনে। এজ য থতামার আ নেত হওয়া উনিত। 

থর্  া থতামার স্বামী এত মজবুত ঈমান র অনযর্ারী থে, স্বয়িং থতামার োেবাসানর্ও 

আল্লাহর োেবাসার জ য উৎসগক র্রনত পানর। 

*** 

থতামার উপর তরবারীর সিংগ্রাম ফরজ  য়। তনব তুনমও এ নবযান র আওতামুে  ও। 

 ারী নর্িংবা পুরুষ থর্া  মুসেমা ই আল্লাহর পনে নজহানদর নবযান র বাইনর  য়। 

থতামার র্তকবয হে তুনম ন নজর িানহদা ও োেবাসানর্ আল্লাহ তা'আোর োেবাসার 

উপর প্রাযা য নদনব। সবকক্ষণ এ দুয়া র্রনব থে , আল্লাহ তা'আো থতামার স্বামীনর্ 

র্বুে র্নর । হয় তানর্ নবজয়ীর থবনশ নফনরনয় আ ুর্  তুবা শাহাদানতর অনময় সুযা 

পান  য য র্রুর্। তুনম জান া, আমার এ থিােঁি র্খন া  াপার্ মদনর্ স্পশক  া র্নর 



বরিং আল্লাহর নজনর্র ও নতোওয়ানত সবকদা সনতজ নেে। 

নপ্রয়া! আহ! থস মুহূতকনি র্তই া থমাবারর্ ও মনহমাময় হনব, েখ  এ নশর থদহ হনত 

নবনিন্ন হনব। োনর্ তুনম অতযন্ত িমৎর্ার বেনত। ো থতামার দৃনিনত থর্ান া থোদ্ধার 

থদহ নেে  া, নেে এর্জ  োব যময় নপ্রয়দশকী পুরুনষর থদহ। 

এ মুহূনতক আমার সবনিনয় প্রবে ইিা ও বাস া হে শহীদ হওয়া। হেরত খানেদ নব  

ওয়ানেদ (রা.) এর সনঙ্গ হাশনর উনিত হওয়া। এ দুন য়ার তৃনি ও প্রানি থেনহতু 

ক্ষণিায়ী, তনব মৃতুযনর্ েয় পাওয়ার র্ী অেক? 

মৃতুয েখ  সুন নিত তখ  মা ুষ থর্  নবো ায় শুনয় মরনব? শাহাদানতর মৃতুয, মৃতুয  য়; 

বরিং প্ররৃ্ত থবেঁনি োর্া। অ ানদ অ ন্ত র্ানের জীব  োে র্রা। 

 ানজয়া! থতামার প্রনত আমার প্রেম অনসয়ত, আনম শহীদ হনয় থগনে থতামার থদবর; 

আমার থোি োই  ূরী পাশার সনঙ্গ নববাহ বন্ধন  আবদ্ধ হনব। থতামার পনর আমার 

থিানখ সবকানযর্ নপ্রয় পাত্র হে  ূরী। আনম িাই, আমার আনখরানতর োত্রার পর থেনর্ 

ন নয় থস আজীব  নবশ্বস্ততার সনঙ্গ থতামার নখদমাত র্রুর্। 

*** 

আমার নিতীয় অনসয়ত, থতামার েত সন্তা  হনব তানদর সর্েনর্ আমার জীবন র 

ইনতহাস থশা ানব। ইসোম ও থদশনপ্রনমর প্রনত উিুদ্ধ র্রনব এবিং আল্লাহর রাস্তায় 

নজহানদ পানিনয় থদনব। েনদ তুনম আমার এ অনসয়তনর্ রক্ষা  া র্নরা, তনব মন  থরনখা, 

জান্নানত আনম থতামার থেনর্ পৃের্ োর্নবা। 

আমার তৃতীয় অনসয়ত, মুস্তাফা র্ামাে পাশার সনঙ্গ সদা সুের আিরণ র্রনব। সাযযমত 

তার সাহােয র্রনব। থর্  া, এ মুহূনতক মহা  আল্লাহ তা'আো থদনশর স্বাযী তা অজক  

তার উপরই ন েকরশীে থরনখনে । 

নপ্রয়া! এবার তাহনে নবদায়। থর্  থে  মন  হনি, এ নিনিই থতামার প্রনত আমার থশষ 

নিনি। এরপর আর র্খন া থর্ান া নিনি থেখার সুনোগ হনব  া। নর্ আিেক! আগামী 



র্ােই শহীদ হনয় োনবা। থদনখা, ধযেকয হারানব  া। আমার শাহাদানতর পর থপনরশা  ও 

বযারু্ে হওয়ার িনে খুনশ ও আ নেত হনব। আল্লাহ তা‘য়াো তােঁর রাস্তায় আমানর্ র্বুে 

র্নরনে । এিা থতামার জ য থগৌরনবর নবষয়। 

 ানজয়া! এখ  নবদায় ন নি। আমার র্ল্প া ও স্বনের জগনত থতামানর্ আনেঙ্গ  র্রনে। 

ই শা আল্লাহ, জান্নানত থদখা হনব। তারপর আর র্খন া নবনিন্ন হনবা  া।  

সিংগৃনহত। 


