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তাশাhhদ, তাuয o সূরা ফািতহা পােঠর পর hযূর (আi.) বেলন, আিম আজ েসi সব শহীদেদর
sৃিতচারণ করেবা যারা লােহাের জুমুআর নামােযর সময় সntাসীেদর পাশিবকতা o নৃশংসতার িশকার
হেয়েছ। গত খুতবায় আিম বেলিছলাম, মসিজেদ uপিsত pেতয্ক আহমদী মৃতুয্েক সামেন েদেখo ভীত বা
ts িছেলন না। তারা সntাসীেদর সামেন হাত েজাড় কের জীবন িভkা চান িন বরং েদায়ায় রত িছেলন আর
eেক aপেরর জীবন রkার েচ ায় বয্s িছেলন। তারা আত gs হেয় িদিgিদক ছুেটাছুিটo কেরন িন বরং
িনেজেদর জীবন বািজ েরেখ aপরেক বঁাচােনার আpাণ েচ া কেরেছন। হানাদারেদর েছাড়া eেলাপাতারী
gিলর েমাকািবলা কেরেছন তারা েদায়ার মাধয্েম। আlাh তা’লা েদায়ারত eমন িন াবানেদর মধয্ েথেক
কতক মু’িমনেক শাহাদােতর সুমহান মযর্াদা দান কেরেছন। আহমদীয়ােতর iিতহােস তঁারা সবাi ujjল
নkেtর নয্ায় jলjল করেব, ان ﺷﺎء اﷲ। আlাh তা’লা শহীদেদর মযর্াদােক utেরাtর unীত কrন।

hযূর বেলন, শহীদেদর sৃিতচারেণর পূেবর্ আিম eকিট grtপূণর্ িবষয় s করেত চাi। িবিভn জামাত
েথেক আমার কােছ জানেত চাoয়া হেc েয, শহীদ তহিবেল িকভােব চঁাদা েদয়া যায়; আবার েকান েকান
বnু পরামশর্ িদেয়েছন, শহীদেদর জনয্ েকান ফাn বা তহিবল েখালা দরকার। আসেল না জানার কারেণ
তােদর মেন eমন p জাগেছ। আlাh তা’লার কৃপায় চতুথর্ িখলাফতকাল েথেকi শহীদেদর জনয্ ‘ৈসয়দনা
েবলাল ফাn’ নােম eকিট তহিবল আেছ। আমার িখলাফতকােলo আিম d’বার e তাহরীকিটর uেlখ
কেরিছ। আlাh তা’লার কৃপায় e ফােnর মাধয্েম শহীদ পিরবােরর িবিভn pেয়াজন েমটােনার বয্বsা করা
হয়। যিদ তােদর েকান pেয়াজন নাo থােক তারপরo aবশয্i আমরা তােদর খবরা-খবর রাখেবা আর eিট
আমােদর কতর্বয্। যারা শহীদেদর জনয্ চঁাদা িদেত চান তােদর জনয্ ‘ৈসয়দনা েবলাল ফাn’ েখালা রেয়েছ,
eেত িদেত পােরন।
eরপর hযূর বেলন, আজ আিম সবর্ pথম জনাব মুনীর আহমদ েশখ সােহেবর কথা uেlখ করব। িতিন
লােহার েজলার আমীর িছেলন eবং ‘দাry িযkর’-e শাহাদত বরণ কেরেছন। তঁার িপতা েমাকাররম েশখ
তাজ dীন সােহব েsশন মা ার িছেলন, িযিন 1927 সােল আহমদীয়াত gহণ কেরন। তঁারা জলnেরর
aিধবাসী িছেলন। মরhম মােলক সাiফুর রহমান সােহেবর সােথ শহীেদর গভীর বnুt িছল। েশখ সােহেবর
িপতা eবং হযরত মুফিত মােলক সাiফুর রহমান সােহব uভয়i আহমদীয়ােতর েঘার িবেরাধী িছেলন।
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর িবিভn বi-পুsক eবং মহানবী (সা.)-eর pশংসায় রিচত হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর ‘নাত’ পােঠর পর তােদর মােঝ সতয্ােnষেণর আgহ সৃি হয়, আরo কিতপয় বi-পুsক
পােঠর পর তারা uভয়i আহমদীয়াত gহণ কেরন।
শহীদ েশখ মুনীর আহমদ সােহব eল. eল. িব. পাশ কের িসিভল জজ িহেসেব কমর্েkেt েযাগদান কেরন।
িতিন িবিভn sােন বদিল হন আর eক পযর্ােয় পেদাnিত েপেয় েসশন জজ হন। পরবতর্ীেত লােহােরর
eিnকরাপশন িবভােগর েsশাল জজ িহেসেব িনেয়াগ pাp হন। িতিন কা মস িবভােগর েsশাল জজ
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িহেসেবo কাজ কেরেছন eবং সহকারী জজ িহেসেবo কাজ কেরেছন। 2000 সােল িতিন aবসর gহণ
কেরন। নয্ায়পরায়ণতার জনয্ শহীদ েশখ সােহেবর সুখয্ািত িছল। তঁার সােথ যারা কাজ করার সুেযাগ
েপেয়েছন তারা বুঝেত েপেরেছন, iিন eকজন নয্ায়পরায়ণ o িনিভর্ক মানুষ। রাoয়ালিপিnেত eকিট
মামলায় eকপেk িছল লােহারী আহমদী পিরবােরর eক মিহলা, তার uিকল িছেলন eয্াডেভােকট মুিজবুর
রহমান সােহব eবং aনয্ পk িছল েমাlােদর। শহীদ মুিনর সােহব েকােটর্ eেস pথেমi বলেলন, “আিম
eকজন আহমদী, কােরা েকান আপিt থাকেল বলুন”। তারা বলল, “আমােদর েকান আপিt েনi”।
eয্াডেভােকট মুিজবুর রহমান সােহব বেলন, আমার ভয় হিcল, িতিন হয়েতা তার নয্ায়পরায়ণতা pকােশর
লেkয্ আমােদর িবপেk রায় িদেবন। িতিন তার নয্ায়িবচােরর মানেক সমুnত েরেখেছন eবং নয্ােয়র
িভিtেতi েসi মিহলার পেk eবং েমাlােদর িবপেk রায় েঘাষণা কেরন। িতিন aেনক jানী, সাহসী o
দৃঢ় মেনাবেলর aিধকারী িছেলন। কমর্চারী o দিরd মানুেষর সােথ তার সহমিমর্তাপূণর্ সmকর্ িছল। িতিন
eকজন সাদািসেধ দরেবশ pকৃিতর মানুষ িছেলন। িতিন ফযেল uমর ফাuেnশেনর পিরচালকo িছেলন।
pাথিমক পযর্ােয় িতিন মেডল টাuন হালকার যয়ীেম আলা িহেসেব জামােতর েসবা কেরেছন। eছাড়া
গােডর্ন টাuন হালকার েpিসেডn িহেসেবo জামােতর িখদমেতর সুেযাগ েপেয়েছন। তঁার stী বেলেছন, িতিন
সবর্দা আমার o েছেলেমেয়েদর pিত েখয়াল রাখেতন eবং বলেতন, “আিম eকজন দিরd েsশন মা ােরর
েছেল, েতামােদর pেয়াজেনর pিত আমার লkয্ রাখেত হয়, কারণ েতামরা িনেজেদরেক েসশন জেজর
সnান মেন কর”। িতিন eকজন মূসী িছেলন।
শাহাদােতর eকিদন পূেবর্র ঘটনা: তার েবান লাজনা iমাilাhর সদসয্েদর oসীয়য্ত সmেকর্ বুঝােত িগেয়
বেলন, oসীয়য্ত জাnাত লােভর eকিট মাধয্ম। িতিন বািড় eেস েশখ সােহবেক বেলন, “আিম িক িঠক
বেলিছ”? utের িতিন তঁার েবানেক বেলন, “িঠক; িকnt আপা! pকৃত জাnােতর িন য়তা েকবল
শাহাদােতর মাধয্েমi পাoয়া যায়”। তঁার সহধমর্ীিন বেলন, শাহাদােতর পূেবর্ শহীদ মরhেমর েফান
eেসিছল, িতিন বেলিছেলন, আমার মাথা o পােয় আঘাত েলেগেছ তারপর ucsের বেলন, আিম ভাল
আিছ। েকান eকজন তােক িনেচ aথর্াৎ basemant-e েযেত বলেল িতিন asীকৃিত জানান। েগালাgিল
r হেল িতিন দঁািড়েয় di হাত uপের তুেল বেলন, “আপনারা বেস পড়ুন, দrদ শরীফ পড়ুন আর েদায়া
করেত থাকুন”। eকজন যুবেকর কাছ েথেক েফান িনেয় বাসায় eবং পুিলেশর কােছ েফান কেরন। পুিলেশর
পk েথেক বলা হয়, আমরা eেস েগিছ। e কথা েন িতিন খুবi রাগািnত sের বেলন, “েভতের আসেছন
না েকন?” েয যুবক তঁােক েফান িদেয়িছল েস তঁার মুখ েথেক িনঃসৃত েশষ েয শbিট েনিছল - তা হল,
اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻟﻪ ّاﻻ اﷲ।

তঁার সহধমর্ীিন জানান, “জুমুআর নামােয যাবার আেগ আমার হােত চঁাদার টাকা িদেয় বলেলন, েতামার
কােছ রাখ। eর পূেবর্ কখেনাi eমনিট কেরন িন; তাi আিম বেলিছলাম, আেগ েযখােন রাখেতন েসখােনi
েরেখ িদন। িতিন বলেলন, আজ তুিম রাখ, aিফস বn থাকেব তাi চঁাদা িদেত পারেবা না।”
িতিন হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রহ.) eর কােছ d’বার aবসেরাtর জীবন uৎসগর্ করার আকা া
বয্k কেরিছেলন। hযূর (রহ.) তঁােক বেলিছেলন, “েযখােন আপিন কাজ করেছন েসখােনi কাজ কrন,
েকননা eর মাধয্েম আহমদীয়ােতর খুবi ভাল তবলীগ হেc। মানুষ েযন বুেঝ, আহমদী aিফসার েকমন
হয়”। তঁার eক েছেল আমােক বেলেছন, েস তঁােক বেলিছল, “eকজন িসিকuিরিট গাডর্ েরেখ িনন”, িতিন
বেলন, “িক হেব? আমােক gিল করেল আিম শহীদ হেয় যাব”।
আমােদর জামােতর eকজন মুবােlগ নাম মুবাে র মজীদ সােহব, iিন লােহােরর gলবােগর্র মুরbী
িছেলন। িতিন শহীদ মুনীর আহমদ েশখ সােহব সmেকর্ িলেখন: eিট 97/98 সােলর ঘটনা; eকবার েজলা
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মুরbী সােহব আমােক েফান কের বলেলন, eকজন a-আহমদী আেলেমর সােথ সাkাত করেত যাব। iিন
পািকsান জিময়েত uলামা’র eকজন বড় কমর্কতর্া। আিম খুব আ যর্ হেয় ভাবলাম eমন িক িবপদ ঘেটেছ
েয, তার সােথ সাkাত করেত হেব? যােহাক, আিম েজলার মুরbী সােহেবর সােথ জিময়েত uলামা’র
দpেরর আি নায় েপঁৗছােনার পর আমােদর েঘার িবেরাধী পািকsান জিময়েত uলামার েসেkটারীর সােথ
আমােদর পিরচয় হল। িতিন বলেলন, কা মস কতৃপ
র্ k আমার িবrেd eকটা িমথয্া মামলা কেরেছ। আর
িযিন e মামলার িবচারক িতিন বড়i adূত েলাক। আিম িতনবার হািজরা িদেয়িছ। যখনi আিম আদালেত
িগেয়িছ - েদেখিছ, িতিন েচয়াের বসার পরi েটিবেল eকটা সেজােড় চাপড় েমের বেলন, আপনারা সবাi
নুন, আিম eকজন আহমদী; eখন মামলার কাযর্kম r করিছ। িতিন যখন erপ বলেতন তখন আমার
‘আtা রাম খঁাচা ছাড়া’ হেয় েযত। আমার মেন হয় িতিন আমােক uেdশয্ কের বলেছন, ‘eবার ধরা পের
েগেছা oেহ েসানার চান’; আিম েতামােক আর ছাড়িছ না। আlাhর oয়ােs আপনারা আমােক সাহাযয্ কrন
eবং eর হাত েথেক আমােক বঁাচান। আমার মেন হয়, ধমর্ীয় pিতিহংসা বশতঃ uিন আমােক শািs িদেবন।
েসi মুরbী সােহব িলেখেছন, আিম তােক বললাম, আপিন ভুল বুঝেছন। আপিন তঁার কথা বুঝেত পােরন
িন। িতিন েটিবল চাপেড় e েঘাষণা েদন েয, আপনারা নুন, আিম eকজন আহমদী। eর aথর্ eটা নয়,
িতিন আপনােক শাসােcন। বরং eর aথর্, আপনারা নুন eবং গভীর মেনােযােগর সােথ নুন, আিম
eকজন আহমদী; আিম কােরা কাছ েথেক ঘুষo খাi না আর কােরা সুপািরশo নেবা না। আর আিম
pিতিহংসা বশতঃ েকান িসdাn gহণ কির না; আিম ধু আlাh তা’লােক ভয় পাi। কােজi, আপিন aনুgহ
পূবর্ক আমােক েকান pকার সুপািরশ করেত বলেবন না আর আিম eমনিট করেবাo না। েসi ভdেলাক
খুবi aিsর িছল eবং বলিছল, িতিন যিদ আমােক ফঁািসেয় েদন, তখন কী হেব? আিম বললাম, আপনার
কথা মেতা আপিন যিদ িনেদর্াষ হেয় থােকন, তেব আমরা আপনােক কথা িদিc, েকবল ধমর্ীয় মতপাথর্েকয্র
দrন িতিন আপনােক শািs িদেবন না। eরপর আমরা েসখান েথেক চেল আিস। eর pায় 5/6 মাস পর
তার বয্িkগত সহকারী েফােন জানােলা েয, আমােদর েনতা েবকসুর খালাস েপেয়েছন, তাi িতিন
আপনােদর pিত কৃতjতা pকাশ করেছন।
hযূর (আi.) বেলন, গত বছর আিম যখন তঁােক লােহার জামােতর আমীর িনযুk করলাম তখন
িলেখিছলাম, “েকান সমসয্ায় পড়েল aবশয্i আমার কাছ েথেক সরাসির িদক-িনেদর্শনা িনেবন eবং আমার
সােথ েযাগােযাগ রkা কেরেবন”। eকিদন তঁার েফান eেলা, আিম বললাম, “সব িকছু িঠক আেছ েতা”?
িতিন বলেলন, “িচnা করলাম আপিন েয aনুমিত িদেয়েছন eর সdয্বহার কের eকটু েফান কের েনi আর
সালামo কের েনi eবং েকান িদক-িনেদর্শনা থাকেল তাo েজেন েনi। কাজ সিঠক ভােবi চলেছ”।
িতিন খুবi aিভj েলাক িছেলন। সকল কমর্ীেদর সােথ িনেয় কাজ করেতন। লােহার েজলার লাজনার
েpিসেডn সােহবা আমােক বেলেছন, “iিন যখন আমীর িনযুk হেলন তখন মেন হিcল, আপিন কােক েয
জামােতর আমীর মেনানীত করেলন? aিধকাংশ মানুষ তঁােক িচেনo না। িকnt তঁার সােথ কাজ করেত িগেয়
বুঝেত পারলাম, িতিন aতয্n িন ার সােথ তঁার দািয়t পালন করেছন। িতিন সবাiেক সােথ িনেয় eকাn
আnিরকতার সােথ কাজ কেরন”।
িতিন িবিভn gেণর aিধকারী িছেলন। আlাh তা’লা তঁােক তঁার িpয়েদর মােঝ sান িদন।
িdতীয় শহীদ েমজর েজনােরল (aব:) নােসর েচৗধুরী সােহব। িতিন েচৗধুরী সাফদার আলী সােহেবর পুt
িছেলন। iিনo িশয়ালেকাট েজলার anগর্ত েবহলুলপুর gােমর aিধবাসী িছেলন। তঁার িপতা পুিলশ
inেপkর িছেলন, িতিনo 1930 সােল কতর্বয্রত aবsায় শাহাদত বরণ কেরন। েস সময় শহীদ েজনােরল
সােহেবর বয়স িছল মাt দশ বছর।
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েজনােরল সােহেবর দািদ হযরত েচৗধুরী সয্ার েমাহাmদ জাফrlাh খান সােহেবর dধমাতা িছেলন। 1942
সােল িতিন েসনাবািহনীেত েযাগদান কেরন। িdতীয় িব যুেd বামর্ার িnয়ার েফাসর্ eর সােথ যুdেkেt
িছেলন। 1943 সােল তার িবেয় হয় eবং ৈসয়য্দ সরoয়ার শাh সােহব তঁার িবেয় পড়ান। হযরত িমযর্া
বশীর আহমদ সােহব (রা.) eবং হযরত িমযর্া শরীফ আহমদ সােহব (রা.) তঁার িবেয়েত uপিsত িছেলন।
িতিন েসনাবািহনীেত পেদাnিত লাভ করেত থােকন। 1971 সােল রাজsােন িতিন তঁার িনেজর গিঠত 33
িডিভশন eর েনতৃেt িছেলন। েস সময় তঁার হাটুেত gিল লােগ িকnt aেনক েচ ার পরo ডাkাররা েসিট
েবর করেত পােরন িন, তাi eিট তঁার হাটুেতi েথেক যায়। ei হামলার সময় তঁার বয্িkগত েসেkটারীo
আহত হয়। িতিন তােক েহিলকpাের কের হায়dাবাদ পাঠান আর sয়ং ে েন কের হায়dাবােদ যান।
ডাkাররা বলেতা, িতিন যিদ আবার চলােফরা করেত পােরন, তেব eিট হেব eকিট aেলৗিকক ঘটনা। িতিন
আtশিkেত বলীয়ান িছেলন। িনয়িমত শরীরচচর্া করেত থােকন eবং আlাh তা’লার ফযেল তার পা ভাল
হেয় যায় eবং িতিন চলােফরা করেত আরm কেরন। িবশ বছর পযর্n িতিন লােহার েজলার েসেkটারী
iসলাh o iরশাদ িছেলন। 1987 সাল েথেক শহীদ হoয়া পযর্n িতিন মেডল টাuন হালকার েpিসেডn
িহসােব জামােতর িখদমত কেরেছন। শাহাদাত বরেণর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 91 বছর। আlাhর ফযেল
িতিন মূসী িছেলন। মেডল টাuেনর মসিজেদ নূর-e িতিন শহীদ হন।
সাধারণত িতিন জুমুআর নামােযর জনয্ মসিজেদর মূল কেkর বাiের েচয়াের বসেতন। ঘটনার িদন যখন
েগালাgিল r হয়, তখন eকজন আহমদী বnু রoশন িমযর্া সােহব তঁােক েভতের আসেত বলেল িতিন
pথেম aনয্েদরেক েভতের িনেয় েযেত বেলন আর সবেশেষ িতিন েভতের িগেয় হেলর েশষ pােnর eকিট
েচয়াের বেসন। eরপর েলাকজন basemant (মািটর িনেচর তলায়) েযেত লাগেলা eবং uনােকo িনেয়
যাবার েচ া করেলা। িকnt িতিন বলেলন, “না আমােক eখােনi থাকেত িদন”। েস সময় সntাসীরা eকিট
েgেনড তঁার িদেক ছুেড় মাের যা তঁার পােয়র কােছ িবেsািরত হয়। েgেনড িবে ারেণর কারেণ িতিন eবং
তঁার সােথর eকজন pবীণ আহমদী িনেচ পেড় যান, িকnt পরবতর্ীেত পুনরায় uেঠ েচয়াের বেসন। eরপর
সntাসীরা তঁােক লkয্ কের gিল কের; তঁার ঘােড় eকিট gিল লােগ eবং িতিন িসজদারত aবsায়i শাহাদত
বরণ কেরন। িতিন িবনয় eবং িব sতার সােথ জামােতর েসবা কেরেছন eবং বয়’আেতর a ীকারেকo
পূণর্ কেরেছন। েসনাবািহনীেত থাকাকালীন শাহাদােতর মযর্াদা লােভর মত aবsার সৃি হেয়িছল, িকnt
আlাh তা’লা তঁােক মুহাmদী মসীhর জামােতর eকজন েসবক eবং iবাদতরত aবsায় শহীেদর মযর্াদা
িদেয়েছন। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদােক unীত কrন।
শহীদ আসলাম রoয়ানা সােহব, iিন মুকাররম রাজা খান রoয়ানা সােহেবর পুt, ঝং eর aিধবাসী িছেলন।
শহীদ মরhেমর িপতা হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর িনকট বয়’আত কেরন। িতিন েটকসালা
iuিনভািসর্িট েথেক েমকািনকাল iি িনয়ািরং পাস কেরন eবং 1981 সােল পািকsান েরলoেয়েত চাকুরী
gহণ কেরন। িতিন মজিলস আনসাrlাhর eকজন সিkয় কমর্ী িছেলন। িতিন জুমুআর িদন িনয়িমত খুতবার
পূেবর্ মসিজেদ েদায়ার eলান পাঠ করেতন। ঘটনার িদনo eলান কেরিছেলন। শাহাদােতর সময় তার বয়স
হেয়িছল 59 বছর। িতিনo ‘দাry িযkর’-e শাহাদত বরণ কেরেছন। শহীদ মরhম জামােতর grtপূণর্
পেদ aিধি ত িছেলন। রাoয়ালিপিn eবং লােহার a েলর pাkন কােয়দ ছাড়াo িতিন লােহার জামােতর
েসেkটারী তরিবয়ত নoেমাবাiন o েসেkটারী জােয়দাদ িছেলন eবং লােহােরর হাnু gjার নামক
কবরsােনর তtাবধায়ক িছেলন।
িন ার সােথ িদনরাত পির ম করেতন eবং aতয্n বীরপুrষ িছেলন। িতিন যখন েকােয়টােত কমর্রত
িছেলন তখন পািকsােনর েpিসেডn িছল েজনােরল িজয়াuল হক। িজয়াuল হক েসখােন আগমন করেল
েরলoেয়র ঊ র্তন aিফসার হবার সুবােদ eকিট aনু ােন িতিন সামেনর সািরেত আসন পান। েস সময়
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কেলমার িবrেd আেnালন চলিছল। আহমদীেদর কেলমা পড়া, েলখা o বয্াজ পড়া িনিষd েঘাষণা করা
হেয়িছল। aথচ িতিন িনিভর্কভােব কেলমার বয্াজ পেড় সামেন বেসিছেলন। গভনর্র তঁােক খবর িদেলন েয,
“আপিন হয় িপছেন যান নতুবা কেলমা খুেল েফলুন”। িতিন utের বলেলন, “আিম কেলমা খুলেতo
পারেবা না eবং ভীত হেয় িপছেনo েযেত পারেবা না। আপিন যিদ চান তাহেল িনঃসেnেহ আমােক বাসায়
পািঠেয় িদেত পােরন aথর্াৎ চাকরী েথেক aবয্াহিত িদেত পােরন”। েমাটকথা িতিন aিবচল থােকন।
শহীদ মরhেমর stী বেলন, িখলাফত eবং জামােতর pিত তঁার aগাধ ভালবাসা িছল। জামােতর কাজেক
pাধানয্ িদেতন। িযেnগী oয়াkফ করার বাসনা িছল। aবসর েনয়ার পর িতিন জীবন uৎসগর্ কেরিছেলন।
ছাtাবsায় জামােতর eতীম ফাn েথেক তঁার পড়ার খরচ বহন করা হেতা, আর eজনয্i িতিন eতীমেদর
লালন-পালন ফােn িনয়িমত চঁাদা িদেতন। eছাড়া aনয্ানয্ চঁাদার খােতo েবিশ েবািশ চঁাদা িদেতন। শহীদ
মরhেমর আtীয়া eকিট েমেয় িকছুিদন আেগ sেp শb েনিছেলন, “শহীদেদর িনবর্ািচত করার জনয্ pstত
হেয় যাo”। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা unীত কrন।
শহীদ আশরাফ েবলাল সােহব, iিন মুকাররম লতীফ সােহেবর েছেল। শহীদ মরhেমর aিধকাংশ আtীয়sজন a-আহমদী। তঁার নানা েমাকাররম েখাদা বখ্শ সােহব হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর হােত
বয়’আত কেরিছেলন। িতিন iংলয্ােnর aিধবাসী িছেলন। ঘটনার সময় পািকsােন িছেলন। িতিন মালী
কুরবানীেত aংশ িনেতন। শািলমার টাuেন ‘বায়তুy িযkর’ িনমর্াণ কের জামাতেক দান কেরিছেলন। িতিন
iি িনয়ািরং eেসািসেয়শেনর সােথ যুk িছেলন। িনেজর oয়াকর্শপ o ফয্াkরী িছেলা। শাহাদােতর সময়
তঁার বয়স হেয়িছল 56 বছর। আlাh তা’লার ফযেল িতিন েসেkটারী তাহরীেক জাদীদ iতয্ািদ পেদ িন ার
সােথ জামােতর িখদমত কেরেছন। দাry িযkের িতিন শাহাদাত বরণ কেরন। মুসী িছেলন। সবর্দা িযkের
eলাহী eবং iেsগফাের রত থাকেতন। সবর্দা নামােয কঁাদেতন। তঁার stী eর কারণ িজেjস করেল
বলেতন, আিম আlাh তা’লার কিরয়া jাপন করিছ, আlাh আমােক aেঢল িদেয়েছন aথচ আিম eর
েযাগয্ নi। pেতয্ক মােস কেয়ক লk টাকা িখদমেত খােlর জনয্ খরচ করেতন। eকিট দাতবয্
িচিকৎসালয় চালােতন। aেনকেকi িতিন মােসাহারা িদেতন। তঁার কােছ েকu সাহােযয্র জনয্ আসেল িতিন
বলেতন, eখন েথেক aনয্ কােরা কােছ আর যােব না যা pেয়াজন আমার কাছ েথেক িনেয় িনেব। আlাh
তা’লা তঁার মযর্াদা unত কrন।
কয্ােpন (aব:) িমযর্া নঈম udীন সােহব শহীদ, িপতা েমাকাররম িমযর্া িসরাজ udীন সােহব। শহীদ
gজরাত েজলার anগর্ত ফেতহপুর gােমর aিধবাসী। পিরবােরর মেধয্ তঁার দাদা সবর্pথম বয়’আত কেরন।
কািদয়ােনর দরেবশ িমযর্া েমাহাmদ আbুlাh সােহব তঁার চাচা িছেলন। শাহাদাত বরেণর সময় তঁার বয়স
হেয়িছল 56 বছর। িতিন ‘দাry িযkর’-e শহীদ হেয়েছন। তঁার েপেট gিল েলেগিছল। e ঘটনায় তার
েছেল আেমর নঈমo আহত হেয়েছ। আlাh তা’লা তােদর পিরপূণর্ আেরাগয্ দান কrন। তার stী বেলন,
“আমােদর ৈববািহক জীবন আমােদর di পিরবােরর জনয্ িছল দৃ াnsrপ। আমােদর পঁাচিট েমেয়,
pেতয্ক েমেয়র জেnর পর িতিন বলেতন, রহমত eেসেছ”। pেতয্ক েমেয়র জেnর পর তঁার পেদাnিত
হেয়েছ। সাধারণ ৈসিনক েথেক পেদাnিত েপেয় িতিন কয্ােpন হেয়িছেলন। সততার কারেণ মানুষ তঁােক
খুবi সmান করেতা। িতিন eকজন বীরপুrষ িছেলন। 1971 সােল eবং কারিগল যুেd িতিন aংশgহণ
কেরেছন। তঁার শহীদ হবার pবল বাসনা িছল। আlাh তা’লা তঁার ei আকা াo iবাদতরত aবsায় পূণর্
করেলন।
শহীদ কামরান সােহব, িপতা েমাকাররম েমাহাmদ আরশাদ সােহব। তার দাদা েমাকাররম হােফয মুহাmদ
আbুlাh সােহব তঁার বংেশ pথম আহমদী িছেলন। িতিন 1918 সােল বয়’আত কেরন। েদশ িবভােগর সময়
িতিন জলnর েজলা েথেক িহজরত কের আেসন। শাহাদেতর সময় শহীেদর বয়স হেয়িছল 38 বছর। িতিন
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‘দাry িযkর’-e শাহাদত বরণ কেরন। আlাh তা’লার ফযেল িতিন মুসী িছেলন। তার িবষেয় জানা েগেছ
েয, eেলাপাতাড়ী েগালাgিল r হেল িতিন aতয্n সাহিসকতার সােথ জীবেনর ঝুিক িনেয় eম.িট.e’র
জনয্ েরকর্িডং করেত েবর হেয়িছেলন। িকnt েস সময় সntাসীেদর বুেলেটর আঘােত িতিন শহীদ হন।
শহীেদর মােক তঁার সmেকর্ িজেjস করা হেল িতিন বেলন, “ kবার ফজেরর নামােযর পর sেp েদেখিছ,
ঘের িবেয়র আেমজ িবরাজ করেছ। বািহেরর রাsায় আহমদী েমেয়রা বেস আেছ। তারা আমােক েদেখ খুিশ
হেc। আর তারা আমার গলায় মালা পড়ােc। eক মিহলা আমার সােথ েকালাকুিল কের আর আমােক
eকিট েসানালী রেঙর পয্ােকট িদেয় বলেলা, আমরা েমেহদী লািগেয় িনেয়িছ আপিন কখন লাগােবন। আিম
বললাম ঘের িগেয় লাগােবা”। শহীেদর ভাi িনেজর sেpর বণর্না িদেত িগেয় বেলন - “কামরানেক aেনক
ফুেলর মেধয্ দঁাড়ােনা aবsায় েদেখিছ”। শহীেদর মা দীঘর্কাল েথেক ‘দাry িযkর’ হালকার লাজনা
iমাilাhর েpিসেডেnর দািয়েt আেছন eবং তঁার িপতা েসেkটারী মােলর দািয়েt রেয়েছন। ei ঘটনায়
শহীেদর মামা মুজাফফর আহমদ সােহবo শহীদ হেয়েছন। আlাh তা’লা তঁারo মযর্াদা unীত কrন।
শহীদ eজায আহমদ েবগ সােহব, িপতা েমাকাররম আনoয়ার েবগ সােহব। িতিন কািদয়ােনর িনকটবতর্ী
লা রoয়ালা gােমর aিধবাসী িছেলন। মােয়র িদক েথেক েমাহাmদী েবগেমর আtীয় িছেলন। শাহাদােতর
সময় তঁার বয়স হেয়িছল 39 বছর। িতিন ‘দাry িযkর’-e শহীদ হন। শহীেদর stী তঁার সmেকর্ বেলন,
তার iuিরেন iনেফকশন িছল। di বছর েথেক aসুs িছেলন। di মাস পর আজi pথম জুমুআর নামায
পড়েত িগেয়িছেলন। খুবi সাদািসেধ, দৃঢ়েচতা, aিবচল o ৈধযর্শীল বয্িkেtর aিধকারী িছেলন। েপশায়
িতিন গািড় চালক িছেলন। ঐ িদন িতিন েজনােরল নািসর সােহব শহীদ eর গাড়ীর াiভার িহেসেব
দািয়tরত িছেলন। আlাh তা’লা তােদর সবার মযর্াদা unীত কrন।
শহীদ িমযর্া আকরাম েবগ সােহব, িপতা েমাকাররম মরhম মেনায়ার েবগ সােহব। ei শহীদ মরhম িমযর্া
uমর েবগ সােহেবর নািত িছেলন। uমর েবগ সােহব খলীফাতুল মসীh সানী (রা.)-eর পিবt হােত
বয়’আত কেরিছেলন। েদশ িবভােগর সময় কািদয়ান েথেক িহজরত কের eেসিছেলন। শাহাদােতর সময়
তঁার বয়স হেয়িছল 58 বছর। ‘দাry িযkর’-e িতিন শহীদ হন। আlাh তা’লা তার মযর্াদা unীত কrন।
শহীদ মেনায়ার আহমদ খান সােহব, িপতা েমাকাররম েমাহাmদ আiয়ূব খান সােহব। িতিন নােরায়াল
েজলার েডিরয়ঁার gােমর aিধবাসী িছেলন। ‘দাry িযkর’-e শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 61
বছর। িবিভn তাহরীেক িতিন সবসময় েমাটা aংেকর চঁাদা িদেতন। শহীেদর stী বেলন, iিতপূেবর্ যখন
লােহােরর পিরিsিত kমশঃ খারােপর িদেক যািcল তখন িতিন আমােক বেলন, “আমার িকছু হেল আমার
সnানেদরেক আহমদীয়াত o িখলাফেতর সােথ সmৃk রাখেব”। আlাh তা’লা শহীেদর মযর্াদা বৃিd কrন।
সnানেদর বয্াপাের তঁার েদায়া o আnিরক aিভpায় আlাh তা’লা পূণর্ কrন।
শহীদ iরফান আহমদ সােহব, িপতা মরhম আbুল মােলক সােহব। শহীেদর দাদা িময়া dীন েমাহাmদ
সােহব 1934 সােল বয়’আত gহণ কেরন। নােরায়াল েজলার বাdুমািl gােমর aিধবাসী িছেলন। তঁার বড়
নানী েমাহতরমা হািসনা িবিব সােহবা হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর েমেয় সােহবযাদী আমাতুল কাiয়ূম
সােহবার dধমাতা িছেলন। শহীদ লােহার েজলার েসেkটারী তালীমুল কুরআন, েসেkটারী oসীয়য্ত
িহেসেব জামােতর িখদমত করার েতৗিফক পান। িতিন 31 বছর বয়েস ‘দাry িযkর’-e শাহাদত বরেণর
েসৗভাগয্ লাভ কেরন।
শহীদ েমাকাররম সাjাদ আজহার ভারoয়ানা সােহব, িপতা েমাকাররম েমেহর ulাh iয়ার ভারoয়ানা
সােহব। িতিন ঝং েজলার aিধবাসী িছেলন। শাহাদােতর সময় তার বয়স হেয়িছল 30 বছর। েখাdামুল
আহমদীয়ার aতয্n সিkয় কমর্ী িছেলন। িবিভn a সংগঠেনর grtপূণর্ পেদ েসবা করার সুেযাগ
েপেয়েছন। িতিন ‘দাry িযkর’-e শাহাদাত বরণ কেরন। িতিন মুসী িছেলন। শহীেদর stী বেলন, “eক
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সpাহ পূেবর্ আিম sেp েদেখিছ: সাjাদ আহত aবsায় ঘের eেসেছ eবং বলেছ, আমার েপেট ভীষণ
বয্াথা। আিম কাপড় uিঠেয় েদখলাম - রk ঝরেছ”। ঘটনার সময়o শহীেদর েপেট gিল েলেগিছল। আlাh
তা’লা তার মযর্াদা unীত কrন।
শহীদ মাসuদ আহমদ আখতার বাজoয়া সােহব, িপতা েমাকাররম েমাহাmদ হায়াত বাজoয়া সােহব।
শহীেদর িপতা বাhoয়াল নগেরর aিধবাসী িছেলন। তঁার িপতার মাধয্েম বংেশ আহমদীয়াত িবsার লাভ
কেরেছ। শহীদ oয়াপদার aবসরpাp aিফসার িছেলন। মজিলস আনসাrlাhর eকজন পির মী o কমর্ঠ
সদসয্ িছেলন। যয়ীম আনসাrlাh eবং ‘দাry িযkর’ হালকার আমীর িছেলন। ‘দাry িযkর’-e
শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 72 বছর। আlাh তা’লার ফযেল িতিন মুসী িছেলন। আlাh তা’লা
তঁার মযর্াদা unীত কrন। আর সমs েদায়া o েনক আকা া যা িতিন তার সnানেদর জনয্ eবং
িবেশষভােব তঁার oয়াকেফ িযেnগী সnােনর জনয্ কেরেছন তা পূণর্ েহাক।
শহীদ আিসফ ফাrক সােহব, িপতা-েমাকাররম িলয়াকত আলী সােহব। তঁার িপতা 1955 সােল বয়’আত
gহণ কেরিছেলন। শাহাদত বরেণর সময় তঁার বয়স হেয়িছল িtশ বছর। িতিন গণসংেযাগ িবষেয় িব.e পাশ
কেরিছেলন। েখাdামুল আহমদীয়া o eম.িট.e লােহােরর eকজন কমর্ঠ, eকিন সদসয্ িছেলন। মুসী
িছেলন। ‘দাry িযkর’-e শাহাদত বরণ কেরন। সntাসীেদর আkমেনর সময় িতিনo eম.িট.e’র জনয্ িচt
ধারেণর uেdেশয্ েবিড়েয় পেরন eবং েস uেdেশয্i uপর তলা িনেচ েথেক নামিছেলন। তখনi সntাসীেদর
gিলেত শহীদ হন। িতিন বলেতন, “আমার বঁাচা-মরা সব ei দাry িযkেরi”। শহীেদর িপতামাতা o ভাi
বেলন, “তঁার শাহাদত লাভ আমােদর জনয্ aেনক বড় পুরsার”। েখাদা কrন, তঁার e রk েযন জামােতর
জনয্ pাণ স ীবনী হয়।
শহীদ েশখ শামীম আহমদ সােহব, িপতা- েমাকাররম েশখ নঈম আহমদ সােহব। িতিন হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর সাহাবী মরhম হযরত মুহাmদ েহােসন সােহব (রা.)-eর েপৗt িছেলন eবং হযরত মসীহ
মouদ (আ.)-eর সাহাবী হযরত করীম বখ্শ সােহব (রা.)-eর pেপৗt িছেলন। শহীদ তঁার িপতামাতার
eকমাt পুt িছেলন eবং ঘেরর eকমাt তttাবধায়ক িছেলন। শাহাদেতর সময় তঁার বয়স িছল আটিtশ
বছর। িতিন ‘দাry িযkর’-e শহীদ হন। মসিজেদ আkমেনর পর েপৗেন d’টার সময় িতিন তঁার কািজনেক
েফান কেরন eবং সব ঘটনা খুেল বেলন। ঘটনার সময় িতিন আমীর সােহেবর সামেন দঁািড়েয় িছেলন।
সntাসীরা বেলেছ, “েতামার েপছেন েক?” িতিন utর েদন, “আমার stী, আমার সnান eবং আমার েখাদা”।
তখন সntাসীরা বেল uেঠ, “তেব েতামার েখাদার কােছi যাo”; ei বেল তঁার uপর gিল বষর্ণ কের।
আlাh তা’লা শহীেদর মযর্াদা unীত কrন।
শহীদ েমাহাmদ শােহদ সােহব, িপতা-েমাকাররম েমাহাmদ শফী সােহব। শহীদ মরhেমর দাদা েমাকাররম
িফেরাজ dীন সােহব 1935 সােল আহমদী হন। আযাদ কা ীেরর েকাটলী েজলার বািসnা িছেলন। শাহাদত
লােভর সময় তঁার বয়স িছল আটাশ বছর। ‘দাry িযkর’-e িতিন শাহাদত বরণ কেরন। d’ভাi eকেt
eকিট েদাকান চালাত। েছাট ভাi তঁােক বেলিছল, আজ আমােক জুমুআয় েযেত িদন িকnt িতিন বেলন,
আজ আমােক েযেত হেব তুিম আগামী kবার েযo। আlাh তা’লা শহীদেক তঁার দয়া o kমার চাদের
আবৃত রাখুন।
শহীদ pেফসর আbুল oয়াdদ সােহব, িপতা-েমাকাররম আbুল মজীদ সােহব। িতিন হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর সাহাবী হযরত েশখ আbুল হামীদ সােহব িশমলবীর (রা.)-eর নািত িছেলন eবং বাগবানপুরা লােহােরর গভনর্েমn কেলেজর iংেরজীর aধয্াপক িছেলন। জামােতর eকিন েসবক িছেলন। শহীদ মুসী
িছেলন eবং ‘দাry িযkর’-e শাহাদত বরেণর সময় তঁার বয়স হেয়িছল প াn বছর। আlাh তা’লা
শহীেদর বংশধরেদর মেধয্o তঁার পুণয্ জারী রাখুন।
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শহীদ oয়ালীদ আহমদ সােহব, িপতা-েমাকাররম েচৗধুরী মুনাoয়ার আহমদ সােহব। শহীদ মরhেমর দাদা
েমাকাররম েচৗধুরী আbুল হামীদ সােহব, সােবক সদর জামাত েমহরাবপুর - িসnু pেদশ, 1952 সােল
আহমদীয়াত gহণ কেরিছেলন। 10 eিpল 1984 সােল তঁার দাদা েমহরাবপুেরi শাহাদত বরণ কেরন।
aনুrপভােব, শহীদ মরhেমর নানা নoয়াব শাh জামােতর সােবক আমীর, েমাকাররম েচৗধুরী আbুর
রাjাক সােহবেক 7 eিpল 1985 সােল আহমদীয়ােতর শtrরা শহীদ কের। শাহাদত লােভর সময়
শহীেদর বয়স িছল সােড় সেতর বছর eবং েমিডেকল কেলেজ pথম বেষর্ aধয্ায়নরত িছল। শহীদ
oয়াকেফ নo sীম o মুসীেদর anভূর্k িছল। িতিনo ‘দাry িযkর’-e শহীদ হয় eবং লােহােরর ঘটনায়
েসi সবেচেয় কম বয়সী তrন িছল। শহীদ মরhম পঁাচ oয়াk নামাযী eবং সবর্দা জামােতর pিত িব s o
aনুগত িছল। slভাষী o েমধাবী যুবক িছল eবং িতন েবােনর eকমাt ভাi িছল। তার সmেকর্ শহীদ
মরhেমর ৈশশেবর েসেkটারী oয়াকেফ নo বেলন, েsহাsদ oয়ালীদ আহমেদর ৈশশেবর eকিট ঘটনা
আেছ। যখন তার বয়স eগার বছর, তখন eকিদন আিম oয়াkেফ নo kাশ েনয়ার সময় সব বাcােদর eক
eক কের িজjাসা করলাম, “তুিম বড় হেয় িক হেত চাo?” যখন oয়ালীদ আহমেদর পালা আসল, েস
বলল - “আিম বড় হেয় দাদা জােনর মত শহীদ হব”। আlাh তা’লা শহীেদর e কুরবানী gহণ কের
জামাতেক তার মত লk লk oয়ালীদ দান কrন।
শহীদ েমাহাmদ আেনায়ার সােহব, িপতা-েমাকাররম েমাহাmদ খান সােহব। িতিন েশখুপুরার aিধবাসী
িছেলন। হযরত খলীফাতুল মসীh সােলস (রােহ.) িখলাফতকােল িতিন বয়’আত gহণ কেরিছেলন। তrন
বয়েসi েসনাবািহনীেত ভিতর্ হেয়িছেলন। দশ বছর পূেবর্ aবসর gহণ কেরন eবং সােথ সােথi ‘বাiতুn
নূর’ মেডল টাuেন িসিকuিরিট গাডর্ িহেসেব দািয়t পালন r কেরন। শাহাদত বরেণর পূবর্ পযর্n িতিন
তঁার দািয়t utমrেপ পালন কেরেছন। মৃতুয্র সময় তার বয়স হেয়িছল 45 বৎসর। মেডল টাuন
মসিজেদর িসিকuিরিট গাডর্ িহেসেব দািয়t পালন করা aবsায় িতিন শাহাদাত লাভ কেরন। িতিন eকজন
মুসী িছেলন। e ঘটনায় তার পুt আতাuল হকo grতর আহত হন। বতর্মােন িতিন হাসপাতােল আেছন।
আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা unীত কrন।
শহীদ আনসাrল হক সােহব হেলন মুকাররম মােলক আেনায়াrল হক সােহেবর সুপুt। তঁারা কািদয়ােনর
পােশ aবিsত ফায়যুlাh gােমর aিধবাসী। শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 63 বৎসর। িতিন ‘দাry
িযkর’ মসিজেদ শাহাদাত লাভ কেরন। শহীদ িবিভn gণাবলীর aিধকারী িছেলন। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা
unীত কrন eবং সnান-সntিতেক তঁার eসব পুণয্ জাির রাখার েতৗিফক িদন।
শহীদ নােসর মাহমুদ খান সােহব, িতিন েমাকাররম আেরফ নািসম সােহেবর পুt। শহীেদর িপতা আেরফ
নািসম সােহব 1968 সােল বয়’আত gহণ কেরন। িতিন aমৃতসেরর aিধবাসী িছেলন। শহীদ মরhম
েখাdামুল আহমদীয়ার eকজন িন াবান কমর্ী িছেলন। িpিnং েpস eেজিnর কাজ করেতন। শহীদ মরhম
নােযম uমুমী eবং ফয়সাল টাuন হালকার নােয়ব কােয়দ আuয়াল িহেসেব দািয়tরত িছেলন। িতিন
eকজন মুসী িছেলন। ‘দাry িযkর’ মসিজেদ িতিন শাহাদাত লাভ কেরন। শাহাদােতর সময় তার বয়স
িছল 29 বছর। শহীদ মরhেমর ভাi েমাকাররম আেমর মাশhদ সােহব বেলন, “আkমেনর সময় ভাiেয়র
সােথ আমার েফােন কথা হয়, িতিন আমােক বেলন, আিম িনরাপদ আিছ। আtরkােথর্ িসিড়র িনেচ aেনক
েলাক জেড়া হেয়েছ। সntাসীরা তােদর িদেক েgেনড িনেkপ করেল আমার ভাi তা ধের েফেল eবং
সntাসীেদর িদেক ছুড়েত pয়াসী হয়”। hযূর বেলন, ei েসi যুবক েয সntাসীেদর িনিkp েgেনড িনেজর
হােত ধের েফেল যােত aনয্ মুসlীরা pােণ রkা পায় eবং তােদর েকান kিত না হয়। িকnt েস মুহূেতর্i
তঁার হােত েgেনডিট িবেsািরত হয় আর িতিন ঘটনাsেলi শাহাদাত বরণ কেরন।
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শহীদ আমীর আহমদ মােলক সােহব, িতিন িছেলন মােলক আbুর রিহম সােহেবর পুt। হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর সাহাবী হযরত হােফয নবী বখ্শ সােহব (রা.) মরhম শহীেদর বড় দাদা িছেলন। তারা
কািদয়ােনর পােশ aবিsত ফায়জুlাh gােমর aিধবাসী িছেলন। িতিন মজিলস েখাdামুল আহমদীয়ার
eকজন সিkয় কমর্ী িছেলন। িবগত সাত বছর ধের লােহার েজলার নােযম iশায়াত িহেসেব দািয়t পালন
করিছেলন eবং জামােতর কিmuটার pেফশনাল eেসািসেয়শন e.eস.িস.িপ’র aিডটর িছেলন। িতিন
eকজন মুসী িছেলন। শাহাদােতর সময় তার বয়স িছল 36 বছর। মেডল টাuন মসিজেদ িতিন gিলিবd
হন। আহত aবsায় তােক িজnাh হাসপাতােল েনয়া হেল িতিন েসখােনi শাহাদােতর সুধা পান কেরন।
শহীদ সরদার iফেতখাrল গিন সােহব, িতিন মুকাররাম সরদার আbুশ্ শাকুর সােহেবর পুt। িতিন মসীh
মouদ (আ.)-eর সাহাবী হযরত ফােয়য আলী সােহব (রা.)-eর pেপৗt িছেলন। হযরত ফেয়য আলী
সােহব (রা.) আি কােত হযরত রহমত আলী সােহেবর হােত আহমদীয়ােতর দীkা েনন। শহীদ eকজন
মুসী িছেলন। শাহাদােতর সময় তার বয়স হেয়িছল 43 বছর। গ হীশাhর ‘দাry িযkর’ মসিজেদ িতিন
শাহাদাত লাভ কেরন। শাহাদােতর পূেবর্ শহীেদর মামা েমাহাmদ আbুল বােসত সােহেবর সােথ eবং িনেজর
ঘের েফােন কথা বেলন। ‘iয়া হািফজু iয়া হািফজু, েহ সুরkাকারী! েহ সুরkাকারী! জপেত থােকন eবং
মামােকo েদায়া করার জনয্ বেলন। মসিজেদ আkমন করা হেয়েছ জানেত েপের তার সmানীয়া stী তােক
েফান কের বেলন, ‘আপনার জুমুআর নামােয যাবার দরকার েনi’। িকnt জানেত পারেলন েয, িতিন তখন
‘দাry িযkর’-e uপিsত আেছন। ঘের েদায়া করার জনয্ বলেলন। সােড় িতনটার সময় তার eক আমর্ী
বnুেক েফান কের বেলন, eখানকার পিরিsিত খুবi ভয়াবহ আর পুিলশ িকছুi করেছ না। েতামরা
নামাযীেদর সাহাযয্ করার জনয্ মসিজেদ আেসা। শহীদ হবার আগ পযর্n েলাকেদরেক রkার েচ া করেত
েথেকেছন। সুেযাগ বুেঝ েদৗেড় িগেয় িতিন eক সntাসীেক ধের েফেলন িকnt তখনi aনয্ আেরক সntাসী
তার uপর gিল বষর্ণ কের। িতিন েয সntাসীেক জাপেট ধেরিছেলন েস িনেজর আtঘাতী জয্ােকট িবে ারণ
ঘটােনার েচ া কের, িকnt তা সmূনর্ভােব িবে ািরত হেত পাের িন বরং সামানয্i িবে ারণ ঘেট। e
িবে ারেণ িতিন শাহাদত বরণ কেরন আর সntাসী মারাtকভােব আহত হয়। েলােকরা বেলেছ, িতিন যিদ
েস সময় সntাসীর uপর ঝািপেয় না পেড় eকিদেক সের েযেতন তাহেল সহেজi বঁাচেত পারেতন। শহীদ
মরhেমর িখদমেত খাlক aথর্াৎ মানবেসবার জনয্ খুবi আgহ o uৎসাহ িছল। কােরা কখেনা রেkর
pেয়াজন হেল রk িদেতন। সবর্দা িনেজর ক সেtto aনয্েদরেক সাহাযয্ করেতন। aিত utম sভােবর
aিধকারী িছেলন। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদােক unীত কrন eবং প ােত থাকা তার আtীয়-sজনেক
ৈধযর্, সাহস eবং সাntনার মাধয্েম e েশাক সiবার kমতা িদন eবং তােদরেক পুেণয্র uপর pিতি ত
রাখুন।
eরপর hযূর বেলন, iনশাlাh তা’লা েবঁেচ থাকা আহমদীরা eসব আtতয্ােগর সmান রkা করেব eবং
মহানবী (সা.)-eর মযর্াদা পৃিথবীেত pিতি ত করার সবর্াtক pেচ া করেব o কখেনা প াদপদ হেব না।
আগামীেত iনশাআlাh বাকী শহীদেদর uেlখ করব। আlাh তা’লা pেতয্ক আহমদীেক তঁার সুরkার
চাদের আবৃত রাখুন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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