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তাশাhhদ, তাuয o সূরা ফািতহা পােঠর পর hযূর আেনায়ার (আi.) বেলন, শহীদেদর িবষেয় আেলাচনা
চলেছ, eরi ধারাবািহকতায় আজ আিম আেরা কেয়কজন শহীেদর িববরণ তুেল ধরিছ।
শহীদ েমাকাররম আbুর রিশদ মােলক সােহব, িপতা েমাকাররম আbুর হািমদ মােলক সােহব। শহীদ মরhম
লালা মূসার aিধবাসী িছেলন। তঁার দাদা হযরত েমৗলভী েমেহর dীন সােহব (রা.) হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর 313 জন সাহাবার eকজন িছেলন। শাহাদাতকােল তঁার বয়স হেয়িছল 64 বছর। আlাh তা’লার
ফযেল িতিন মুসী িছেলন; মজিলস আনসাrlাhর eকজন কমর্ঠ সদসয্ িছেলন eবং েসেkটারী oসীয়য্ত o
েসেkটারী তালীমুল কুরআন িহেসেব দািয়tরত িছেলন। িতিন মসিজদ ‘দাry িযkর’-e শাহাদাত বরণ
কেরন। জুমুআর নামােয যাবার পূেবর্ িতিন তঁার stীেক বেলিছেলন, “হযরত মুসেলh মouদ (রা.) বেলেছন,
কখেনা কখেনা বড় মসিজেদ জুমুআর নামায পড়া uিচত, তাi আজ আিম ‘দাry িযkর’-e যািc”। িতিন
মসিজেদর মূল aংেশ েচয়াের বেসিছেলন। আkমেনর পর বাসায় েফান কের বেলন, আমার পােয় gিল
েলেগেছ। তঁার stী বেলন, uনার সােথ কথা বলার সময়o gিলর শb েশানা যািcল। শহীেদর stী আেরা বেলন,
‘আlাh তা’লার সntি েতi আিম সnt ’। িতিন খুবi দৃঢ় মেনাবেলর aিধকারীনী। িতিন িনেজo লাজনা
iমাilাhর eকজন সিkয় কমর্ী। িতিন বেলন, িপতা িহেসেব আমার sামী eকাn েকামল hদেয়র aিধকারী
িছেলন। আমােদর িতনিট কনয্া সnান িকnt আেkপ কেরo িতিন কখেনা e কথা বেলন িন েয, আমার েকান
েছেল েনi। েমেয়েদর pিত খুবi যtবান িছেলন eবং তােদরেক িতিন জাগিতক o ধমর্ীয় পড়ােশানায় িশিkতা
কের গেড় তুেলেছন আর িতন সnােনর সােথi সমবয্বহার কেরেছন। eকিট েমেয় আমােদর বাসায় কাজ
করত, তােক তবলীগ কের বয়’আত করান eবং সুnরভােব লালন-পালন কের িবেয় েদন। িতিন সবাiেক খুব
ভালবাসেতন eছাড়া েদায়া েpমী, সহজ-সরল, েখাদাভীr, িম ক eবং aনুগত মানুষ িছেলন। আlাh তা’লার
তঁােক uc মযর্াদা দান কrন।
শহীদ েমাকাররম রশীদ হাশমী সােহব, িপতা েমাকাররম মুিনর শাh হাশমী সােহব। মরhদ শহীদ হযরত
মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী েমাকাররম শাh dীন হাশমী (রা.) সােহেবর pেপৗt িছেলন। তঁার িপতা
eেবাটাবােদর েজনােরল েপা -মাsার িছেলন। 1974 সােলর গnেগােলর সময় িবrdবাদীরা তার বািড়-ঘর
জািলেয় েদয়। শহীদ েরিডo পািকsান eর েপশoয়ার ুিডoেত সংবাদ পাঠেকর চাকরী করেতন; ‘নoয়ােয়
oয়াk’ পিtকায় কলামo িলখেতন। শাহাদাত বরেণর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 78 বছর। িতিন মজিলস
আনসাrlাhর eকজন িন াবান কমর্ী িছেলন। 16 বছর যাবত িতিন হালকা েpিসেডn িছেলন। আlাh তা’লার
ফযেল মুসী িছেলন। iিনo ‘দাry িযkর’-e শাহাদাত বরণ কেরন। তঁার শরীের 3িট gিল েলেগিছল।
আহমদী, a-আহমদী সকেলi তঁােক খুব সmান করত। িতিন সবর্দা কুরআন িতলাoয়াত o নযম পাঠ
করেতন। িখলাফেতর pিত তঁার pগাঢ় ভালবাসা িছল, তাi pিতিট তাহিরেক িতিন সাধয্মেতা aংশgহণ
করেতন।
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শহীদ েমাকাররম মুজাফ্ফর আহমদ সােহব, িপতা দরেবশ েমাকাররম েমৗলানা ibাহীম কািদয়ানী সােহব।
শহীেদর র হযরত িময়া iলম dীন সােহব (রা.) হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন। তঁার
িপতা কািদয়ােনর সােবক নােযর iসলাh o iরশাদ eবং iশায়াত িছেলন। িতিন হযরত মুসেলh মouদ
(রা.)-eর সnানেদর িশkক হoয়ারo মযর্াদা লাভ কেরন। মরhম শহীদ িনজ হালকার iমামুস সালাত
িছেলন। দীঘর্িদন যাবত িতিন ধরমপুর মজিলেসর েসেkটারী মাল িহেসেব দািয়t পালন কের আসিছেলন।
িতিনo ‘দাry িযkর’-e শাহাদত বরণ কেরন আর েসসময় তঁার বয়স হেয়িছল 73 বছর। তঁার শরীের
পঁাচিট gিলিবd হয়। ঘটনার সময় তঁার আেশপােশ যারা িছেলন তারা বেলেছন, আহত aবsায় িতিন িনেজo
দrদ শরীফ পড়িছেলন eবং aনয্েদরেকo দrদ পড়ার জনয্ তািগদ করিছেলন। তঁার সহধমর্ীিন বেলন,
মুজাফ্ফর সােহব বালয্কাল েথেকi তাহাjুদ নামােয aভয্s িছেলন। সnানেদরেকo িতিন e বয্াপাের
তািগদ িদেতন। ucsের কুরআন িতলাoয়াত করেতন আর পঁাচ oয়াk নামােযর পরi কুরআন পাঠ করেতন।
কেয়ক িদন পর পরi নফল েরাযা রাখেতন। সবাiেক বলেতন, “আমার জনয্ েদায়া কর, আমার েশষ
পিরণিত েযন ভ হয়”। িতিন কখেনা িমথয্া কথা বলেতন না আর িমথয্া বলা সহয্o করেত পারেতন না।
আlাh তা’লা তঁােক শাহাদােতর মযর্াদা দান কেরেছন। তঁার বড় েমেয় বেলেছ, “রাবoয়ােত আমার মামােতা
েবােনর িবেয় হেয়েছ। আbাজান তােদর বািড় িগেয়িছেলন, েসখােন eম.িট.e.-েত িখলাফত জুবলীর a ীকার
d’বার পুনঃpচার হেয়িছল আর িতিন দঁািড়েয় ucsের eমনভােব েসi a ীকার পাঠ কেরন, েযন িতিন ছাড়া
কামরায় আর েকu েনi, আর েকবল তঁােকi a ীকার করেত বলা হেc”। 1980 সােল িতিন হjjbত পালন
করারo েসৗভাগয্ লাভ কেরন।
শহীদ েমাকাররম িময়া মুবাে র আহমদ সােহব, িপতা েমাকাররম িময়া বরকত আলী সােহব। শহীদ
মরhেমর িপতা 1928 সােল বয়’আত কেরিছেলন। িতিন তাহিরক জাদীেদর পঁাচ হাজার মুজািহেদর eকজন
িছেলন। শহীদ মরhম হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী হযরত িময়া নূrdীন সােহব (রা.)-eর
বংশধর। তারা gজরাত েজলার খঁািড়য়া gােমর aিধবাসী িছেলন পরবতর্ীেত 2008 সােল লােহাের sানাnিরত
হন। rেত িতিন uিজরাবােদ থাকেতন। িতিন েকাকা-েকালার পিরেবশক িছেলন। 1974 সােল ধমর্ীয়
সntাসীরা তঁার সব মালাপt লুট কের িনেয় যাoয়ায় বয্বসা বn হেয় যায়। েস সময় eকবার িতিন aিফিসয়াল
িচিঠপt জামােতর েকেnd জমা িদেয় রাবoয়া েথেক uিজরাবাদ িফের যািcেলন, িচিনuট েপঁৗছার পর তঁােক
গািড় েথেক নািমেয় মারধেরর েচ া করা হয়; িকnt াiভােরর সাহিসকতার কারেণ েস যাtা িতিন pােণ রkা
পান। তেব, gজরঁাoয়ালা যাবার পর িমিছেলর েলাকজন আবার তঁার uপর আkমন কের বেস আর েকান
মেত pাণ বঁািচেয় মধয্রােত বািড় িফেরন।
hযূর বেলন, তখন পিরিsিত চরম ভয়াবহ িছল। েস সময় যারা েকেndর সােথ েযাগােযাগ রkা করেত
আসেতন তঁারা aেনক তয্াগ sীকার কেরi আসেতন। মরhম শহীদ সবর্দা কুরবানীর জনয্ pstত থাকেতন।
1998 সােল পুনরায় িতিন েকাকা-েকালার পিরেবশক িহেসেব বয্বসা আরm কেরন। িবিভn pকার েলাভলালসা েদখােনা সেtto িতিন সততা eবং িন ার সােথ বয্বসা কেরন। িতিন uিজরাবাদ জামােতর আমীর
িছেলন। তঁার eক েছেল কমর আহমদ সােহব, মুরbী িসলিসলাh িহেসেব েবিনেন কমর্রত আেছন। িতিন
eকজন মুসী িছেলন আর দাry িযkর মসিজেদ শাহাদাত বরেণর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 65 বছর। তঁার
stী বেলেছন, “তঁার সােথ আমার 39 বছেরর সংসার। িতিন কখেনা uফ্ শbিটo কেরন িন eবং সnানেদরেক
কখেনা িকছু বেলন িন। আিম যিদ িকছু বলতাম তেব িতিন বলেতন, েদায়া কর, আিমo তােদর জনয্ েদায়া
করিছ”। বািড়েত েকান ধরেনর পরচচর্া করা পছn করেতন না বরং erপ করেত িনেষধ করেতন।
gজরঁাoয়ালােত eকিট বাসায় ভাড়া থাকেতন। েসi বািড়র a-আহমদী মািলক শহীদ মরhম সmেকর্
বেলেতন, “আমার েসৗভাগয্ েয, িময়া মুবাে র সােহব আমার ভাড়ািটয়া; আিম েদায়া কির - আlাh তা’লা
েযন আমার সnােদরেকo তঁার মত ভাল মানুষ বানায়”। মরhম শহীদ aিধকাংশ সময় বলেতন, “আিম
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eকজন aেযাগয্ মানুষ, আlাh তা’লা েযন আমােক 33 নmর িদেয় পাশ কিরেয় েদন”। তঁার েদায়া কবুল
করতঃ আlাh তা’লা তঁােক শতভাগ নmর িদেয় শাহাদােতর মযর্াদা দান কেরেছন।
শহীদ িফদা েহােসন সােহব, িপতা েমাকাররম বাহাdর খঁান সােহব। িতিন gজরাত েজলার খঁািড়য়া gােমর
aিধবাসী িছেলন। চার বছর বয়েস িতিন িপতা-মাতােক হারান। iিন িময়া মুবাে র সােহেবর কািজন।
িপতামাতােক হারােনার ফেল িতিন েছাট েবলা েথেকi িময়া মুবাে র সােহেবর aিভভাবকেt pিতপািলত হন।
িতিন aিববািহত িছেলন আর মৃতুয্র সময় তঁার বয়স হেয়িছল 69 বছর। iিন ‘দাry িযkর’e শাহাদাত লাভ
কেরন। সntাসীেদর েছাড়া 35িট gিল তঁার শরীের িবd হয় ফেল িতিন ঘটনাsেলi শহীদ হেয় যান। আlাh
তা’লা তঁার মযর্াদা বৃিd কrন।
শহীদ খাoয়ার আiয়ূব সােহব, িপতা মুহাmদ আiয়ুব খঁান সােহব। শহীদ মরhেমর জn সারেগাদা েজলার
েভড়ােত হেলo তঁার পিরবার িগলিগেতর aিধবাসী িছল। 1978 সােল িতিন oয়াপদায় eকাunস o বােজট
aিফসার িহেসেব চাকুরী জীবন আরm কেরন। 1984 সােল িতিন বয়’আত কের আহমদী হন। শহাদােতর
সময় তঁার বয়স হেয়িছল 50 বছর। আlাh তা’লার ফযেল িতিন eকজন মুসী িছেলন। েসেkটারী oয়াকেফ
নo eবং িহসাব রkক িহেসেব জামােতর িখদমত করিছেলন। মজিলস আনসাrlাhর সােবক কােয়দ িছেলন।
িতিনo দাry িযkর’e শাহাদাত বরণ কেরন। তঁার stী বেলন, িতিন খুব ভাল মানুষ িছেলন; বা-জামাত নামায
পড়েতন। তঁার সmেকর্ aনয্ানয্ মানুেষর মতামতo eকi েয, িতিন eকজন ভাল মানুষ িছেলন eবং তঁার
মেধয্ বয্বsাপনার খুব ভাল েযাগয্তা িছল। খুব ভালভােব েছেলেমেয়েদর তরিবয়ত কেরেছন।
েমাকাররম েশখ মুহাmদ iuনুস সােহব শহীদ, িপতা েমাকাররম েশখ জািমল আহমদ সােহব। মরhম েশখ
iuনুস সােহব 1947 সােল “ভারেতর আমেরাoয়াh’েত” জngহণ কেরন। 1950 সােল কািদয়ান eবং
1955 সােল রাবoয়ােত আেসন। তঁার িপতা েশখ জািমল আহমদ সােহব হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর
িখলাফতকােল বয়’আত কের আহমদী হন। িতিন কািদয়ােনর eকজন দরেবশ িছেলন। শহীদ মরhম
রাবoয়ােত েমি ক পাস কেরন। িতিন সদর আ ুমােন আহমদীয়ার eকজন িনয়িমত কমর্ী িছেলন। 2007
সােল aবসর gহণ করার পর িতিন লােহাের তঁার েছেলর কােছ চেল যান। িতিন েসখােন েসেkটারী iসলাh
o iরশাদ eবং দাoয়ােত iলাlাhর কাজ করিছেলন। বায়তুn নূর মেডল টাuন মসিজেদ শাহাদােতর সময়
তঁার বয়স হেয়িছল 63 বছর। আlাh তা’লার ফযেল িতিন মুসী িছেলন। তঁার মাথা o বুেক gিল েলেগেছ।
েgেনড িবে ারেণ তঁার পাজর kত-িবkত হoয়ায় িতিন শহীদ হন। েশখ সােহব sেp েদেখিছেলন,
‘রাবoয়ােত eকিট খুব সুnর রাsা aথবা খুব সুnর গািলচা িবছােনা আেছ। েসখােন বড় বড় েচয়াের
খলীফাগণ বেস আেছন eবং সবেচেয় uঁচু েচয়াের হযরত মসীh মouদ (আ.) বেসেছন eবং িতিনo েসখােন
হাটু েগেড় বেস আেছন।’ তঁার stী বেলন, িতিন িখলাফেতর pিত খুবi aনুরাগী িছেলন, পঁাচ oয়াk নামায
পড়েতন। hদেরােগ আkাn থাকা সেtto pচn গরেম eবং কনকেন শীেতর সময়o িতিন মসিজেদ িগেয়
বাজামাত নামায পড়েতন। েখাদা তা’লার pিত তঁার aগাধ িব াস িছল। িতিন বলেতন, বাহয্ত aসmব কাজo
েখাদা তা’লার ফযেল সmেব পিরণত হয়। িতিন িনয়িমত তাহাjুদ gযার িছেলন। aভাবীেদর pিত েখয়াল
রাখেতন। সহজ-সরল eবং aনাড়mর জীবন যাপন করেতন। আlাh তা’লা তঁােক eর utম pিতদান িদন।
শহীদ েমাকাররম মাসুদ আহমদ ভাি সােহব, িপতা েমাকাররম আহমদ dীন সােহব ভাি । শহীদ মরhেমর
িপতৃপr
ু ষ ‘কসুর’ েজলার ‘খািড়পাড়’ gােমর aিধবাসী িছেলন। তঁার দাদা েমাকাররম জামাল dীন সােহব
1911-12 সােল বয়’আত কেরন। 1975 সােল ei পিরবার লােহাের চেল আেসন। িতিন 33 বছর বয়েস
‘দাry িযkর’-e শাহাদাত বরণ কেরন। দাry িযkর মসিজেদ জুমুআর পূেবর্ সুnত নামায পড়িছেলন eমন
সময় েগালাgিল r হয়। সালাম িফরােনার পর িনেজর জামা o েগি খুেল eকিট েছেলর kত sােন বঁােধন
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eবং আহত বয্িkেদর সাntনা িদেত থােকন। তারপর চরম বীরt pদশর্ন করতঃ eক সntাসীেক ধরাশায়ী কের
েফেলন িকnt েসi সময় aনয্ আর eক সntাসীর eেলাপাতািড় gিল বষর্েণ িতিন শহীদ হন।
শহীদ েমাকাররম হাজী মুহাmদ আকরাম েবগ সােহব, িপতা েমাকাররম েচৗধুরী আlাh িদtা িভরক সােহব।
শহীদ মরhেমর িপতৃপুrষ ‘েশখুপুরা’ েজলার ‘কাযী মরাল’ gােমর aিধবাসী িছেলন আর তঁারা হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর যুেগ বয়’আত কেরেছন। িতিন oয়াকফ্ েবাডর্-e চাকুরী করেতন আর 1966 সােল aবসর
gহণ কেরন। দীঘর্িদন িতিন আনসাrlাhর যয়ীম িছেলন; েসেkটারী তালীম eবং সহকারী হালকা েpিসেডn
িছেলন। িতিন 74 বছর বয়েস ‘দাry িযkর’-e শাহাদাত বরণ কেরন।
শহীদ েমাকাররম িময়ঁা লাiক আহমদ সােহব, িপতা েমাকাররম িময়ঁা শিফক আহমদ সােহব। শহীদ মরhেমর
িপতৃপr
ু ষ ‘আmালার’ aিধবাসী িছেলন। েদশ িবভােগর পর ei পিরবার লােহাের িহজরত কেরন। শাহাদাত
বরেণর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 66 বছর আর িতিনo ‘দাry িযkর’-e শাহাদত বরণ কেরন। ‘িকনালপাকর্’
হালকায় িতিন েসেkটারী iশায়ােতর দািয়t পালেনর সুেযাগ েপেয়েছন। সntাসীেদর eেলাপাতািড় gিল
বষর্েণর সময় িতিন grতর আহত হন। eয্াmুেলেn কের হাসপাতােল িনেয় যাবার সময় িতিন পিথমেধয্i
শহীদ হন। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা unীত কrন।
শহীদ িমযর্া শােবল মুনীর সােহব, িপতা েমাকাররম িমযর্া মুহাmদ মুনীর সােহব। শহীদ মরhম সােহেবর
পরদাদা হযরত আহমদ dীন সােহব (রা.) হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন। শহীদ মরhম
িব.কম পাশ করার পর িব.িব.e করিছেলন। শাহাদােতর সময় তঁার বয়স 19 বছর িছল। িতিন েখাdামুল
আহমদীয়ার eকজন সিkয় কমর্ী িছেলন। pেতয্ক কােজ িতিন লাbােয়ক বলেতন। িতিন ‘দাry িযkর’-e
শাহাদাত বরণ কেরন। তঁার eকজন বnু িলেখন, “শােবল মুনীর সােহবেক আিম sেp েদেখিছ; sেp িতিন
বেলন, ‘আিম যখন তঁােক বিল তুিম েকাথায়? তখন িতিন আমােক utর েদয়, ভাi আিমেতা eখােন, তুিম
েকাথায়? সােথ সােথi িতিন আমােক বেলন, ভাi আিম eখােন খুবi খুিশ। তুিমo আস। আিম তখন িনেজo
আনিnত হi।’ তারপর e দৃশয্ েশষ হেয় যায়”। আlাh তা’লা e যুবকেকo uc মযর্াদা দান কrন। eরা
েসi যুবক যারা পরবতর্ী pজnেক sরণ কিরেয় েদয় েয, তারা sীয় a ীকার পূণর্ কেরেছ। ‘আlাh তা’লার
রাsায় আমরা িনেজেদরেক uৎসগর্ কেরিছ, েতামরা েতামােদর a ীকার ভ কেরা না’।
েমাকাররম মােলক মাকসুদ আহমদ সােহব শহীদ, িপতা েমাকাররম আহসান মাহমুদ সােহব। শহীদ মরhেমর
দাদা বাটালার aিধবাসী িছেলন। তঁার িপতা েমাকাররম আহসান মাহমুদ সেহব পািকsােনর েpিসেডn
আiয়ুব খান সােহেবর uপেদ া িছেলন। তঁার নানা হযরত মােলক আলী বখ্শ সােহব (রা.) হযরত মসীহ
মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন। হযরত মসীh মouদ (আ.) {তঁার মােয়র} বালয্কােল তঁার মােয়র মাথায়
ভালবাসা পূণর্ হাত বুিলেয়েছন। শহীদ মরhেমর নানা, দাদা eবং মাতা সাহাবী িছেলন। মরhম শহীদ তঁার
নািন মুখতার িবিব সােহবার িনকট কািদয়ােন লািলত-পািলত হেয়েছন। তা’লীমুল iসলাম কেলেজ িতিন
পড়ােলখা করেতন। ‘দাry িযkর’-e শাহাদাত বরণ কেরন আর েস সময় তঁার বয়স হেয়িছল 80 বছর।
আlাh তা’লার ফযেল িতিন মুসী িছেলন। িতিন িনজ হালকার েসেkটারী তা’লীম, েসেkটারী তা’লীমুল
কুরআন, আিমন eবং aিডটর িহসােব িখদমেতর সুেযাগ েপেয়েছন। শহীদ মরhম লােহার েজলার বতর্মান
আমীর মােলক তােহর সােহেবর ভিgপিত। িতিন পঁাচ oয়াk নামায o তাহাjুেদর নামােয aভয্s িছেলন।
িনয়িমত চঁাদা িদেতন। তবলীগ করার খুবi আgহ িছল। িনয়িমত জামাতী পুsক পড়েতন eবং যুগ খলীফার
খুতবা নেতন।
শহীদ েমাকাররম েচৗধুরী মুহাmদ আহমদ সােহব, িপতা শহীদ েমাকাররম ডাঃ নূর আহমদ সােহব। শহীেদর
িপতা eবং দাদা েমাকাররম েচৗধুরী ফযল আতা সােহব 1921-22 সােল বয়’আত কের আহমদী হন।
িপতৃপr
ু েষর আবাসsল িছল ফয়সালাবাদ েজলার েখoয়া gােম। শহীেদর িপতা জুিনয়র ডাkার িহেসেব
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হযরত মীর মুহাmদ iসমাঈল সােহেবর সােথ কাজ কেরেছন। 1928 সােল েখoয়ােত িতিন জngহণ কেরন
আর েমি ক পযর্n ফয়সালাবােদ পড়া না কেরন। েমি েকর পর eয়ারেফােসর্ েযাগ েদন। d’বছর pিশkণ
েশেষ oয়ােরn aিফসার িহেসেব কমর্েkেt েযাগদান কেরন। চাকুরী কালীন সময় 1965 o 1971-eর যুেd
aংশ েনন। িতিন মেডল টাuেন শাহাদাত বরণ কেরন আর েসসময় তঁার বয়স হেয়িছল 85 বছর। আlাh
তা’লার ফযেল িতিন মুসী িছেলন। আহত হoয়া সেtto িতিন বীরেtর সােথ শtrর েমাকািবলা করার েচ া
কেরেছন।
শহীদ iিলয়াস আহমদ আসলাম কুরাiশী সােহব, িপতা েমাকাররম মাsার েমাহাmদ শফী আসলাম সােহব।
শহীেদর পিরবােরর ৈপতৃক িনবাস িছেলা কািদয়ান। তঁার িপতা মুrbী িসলিসলাh িছেলন। gাজুেয়শেনর পর
িতিন নয্াশনাল বয্াংেক েযাগদান কেরন। িতিন বাiতুন নূর মসিজেদ শাহাদাত বরণ কেরন আর েস সময় তঁার
বয়স হেয়িছল 76 বছর। আlাh তা’লার ফযেল িতিন মুসী িছেলন। িতিন যাoহার টাuেনর েpিসেডn িহেসেব
জামােতর িখদমত করিছেলন। তঁার stী বেলন, মরhম শহীদ খুবi সাদািসেধ, পুণয্বান o সবর্াবsায় কৃতj,
ৈধযর্শীল o আlাhর uপর ভরসাকারী eকজন মানুষ িছেলন। তঁার eক সnান বেল, “িতিন eকাn মমতাশীল
িপতা o দয়ালু মানুষ িছেলন। কখনo আমরা তােক নামায কাযা করেত েদেখ িন”।
শহীদ েমাকাররম তােহর মাহমুদ সােহব, িপতা েমাকাররম সাঈদ আহমদ সােহব। িতিন েমাজাফ্ফর গড়
েজলার েকাটর্ আdু gােমর aিধবাসী। 1953 সােল তঁার িপতা তােদর বংেশ pথম আহমদী হন। মরhম শহীদ
েকাটর্ আdু েথেক েমি ক পাশ কেরন। পের eকিট pাiেভট pিত ােন চাকুরীেত েযাগ েদন। পের িতিন
মালেয়িশয়া চেল যান। মসিজদ বায়তুn নূর মেডল টাuেন িতিন শহীদ হন আর েস সময় তঁার বয়স হেয়িছল
53 বছর। তঁার বুেক d’িট আর মাথায় eকিট gিল লােগ। সাহসী মানুষ িছেলন। সবসময় বলেতন, “আিম
gিলেক ভয় কির না। আিম শহীদi হেবা”। পুেরা eলাকায় ভাল মানুষ িহেসেব সুপিরিচত িছেলন। িন াবান o
আেবগ pবণ আহমদী িছেলন। রাsায় চলার সময় িতিন আপন-পর সবাiেক আsসালামু আলাiকুম বলেতন।
শহীদ ৈসয়দ আরশাদ আলী সােh, িপতা েমাকাররম ৈসয়দ সািমulাh সােহব। শহীদ িশয়ালেকােটর কুঁচা
মীর িহসামুdীন eর aিধবাসী িছেলন। তঁার দাদা হেলন হযরত ৈসয়দ খাসলাত আলী শাh সােহব (রা) আর
নানা িছেলন হযরত ৈসয়দ মীর হােমদ শাh সােহব (রা.) িশয়ালেকািট। িশয়ালেকােট aবsােনর সময় হযরত
মসীh মouদ (আ.) তঁার বাড়ীেত aবsান কেরেছন। মরhম শহীেদর িপতা জােময়া আহমদীয়া িচিনuট eবং
রাবoয়ার িpিnপাল িছেলন। গােডর্ন টাuন হালকার েসেkটারী মাল িহেসেব িতিন দািয়t পালন করিছেলন।
‘মসিজদ বায়তুন নুর’-e িতিন শহীদ হন আর শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 80 বছর। তঁার শরীের
িতনিট gিল েলেগিছল। শহীেদর পিরবােরর সদসয্রা বেলেছন, কেয়ক বছর পূেবর্ িতিন বেলিছেলন: িতিন
আoয়াজ েনেছন - ‘iিn রািফuকা oয়া মুতাoয়াফ্িফকা’। hযূর বেলন, হেত পাের িতিন iিn
মুতাoয়াফিফকা oয়া রািফuকা েনেছন িকnt হয়েতা ে াতা ভুল িলেখেছন। যােহাক, শহীদ বলেতন, আিম
শb েনিছ িকnt আিম বুঝেত পাির িন eর aথর্ িক? শাহাদােতর 15/20 িদন পূেবর্ বেলন, আিম আেরকিট
আoয়াজ েনিছ আর তাহেলা, “We recieve you with open arms with red carpet”।
শহীদ েমাকাররম নূrল আমীন সােহব, িপতা েমাকাররম নাযীর নািসম সােহব। শহীদ রাoয়ালিপিnেত জn
gহণ কেরন। েসখান েথেক েমি ক পাশ কেরন। তার দাদা aটেকর aিধবাসী হযরত পীর ফেয়য সােহব (রা.)
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন। তঁার বড় নানা হায়dাবাদ েজলার সােবক আমীর েমাকাররম
আbুল গাফ্ফার সােহবo আlাhর রাsায় শহীদ হবার েগৗরব aজর্ন কেরন। শহীদ মরhম মজিলস েখাdামুল
আহমদীয়ার eকজন দািয়tশীল o পির মী কমর্ী িছেলন। মেডল টাuন হালকার মুnােযম uমুমীর দািয়t
পালন করিছেলন। িতিন ‘দাry িযkর’ মসিজেদ শাহাদত বরণ কেরন আর েসসময় তঁার বয়স হেয়িছল 39
বছর। শহীেদর stী বেলন, িতিন িবিভn gেণর aিধকারী িছেলন। জুমুআর িদন dপুর d’টার সময় েফােন জানান
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েয, িতিন ভাল আেছন। আিম বললাম, “আপিন মসিজদ েথেক েবর হেয় আসুন”। জবােব িতিন বলেলন,
“eখােন aেনক েলাক আটেক আেছ, আিম তােদর েছেড় চেল আসেত পাির না”। িতিন জামাতী দািয়t
পালেন সবর্দা যtবান িছেলন।
শহীদ েচৗধুরী মুহাmদ মােলক সােহব চাdার, িপতা-েমাকাররম েচৗধুরী ফাতাh মুহাmদ সােহব। শহীদ
মরhেমর পূবর্পr
ু ষ গাখ্খারমিnর aিধবাসী িছেলন। েসখান েথেক gজরঁাoয়ালা, aতঃপর লােহার sানাnিরত
হন। জেnর পূেবর্i িতিন িপতৃহারা হন। েমি ক পড়ার সময় তঁার মা হােতর েসানার চুিড় খুেল িদেয় বেলন,
“যাo eিট িবিk কের পড়ােলখা কর”। কৃিষ কাজ করেতন আর েসi আয় িদেয়i সnানেদর িশিkত কের
গেড় তুেলন। ‘বাiতুn নূর’ মসিজেদ শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 93 বছর eবং িতিনo মুসী িছেলন।
তঁার পিরবােরর সদসয্রা বেলন, বাধর্েকয্র কারেণ িতিন pায়i ভুেল েযেতন। e কারেণ pায় সাত-আট
জুমুআয় িতিন েযেত পােরন িন। 28 েম জুমুআর নামােয যাবার জনয্ িজদ ধেরিছেলন। তঁার stী বেলন, বাiের
আবহাoয়া ভাল নয়, তীb ঝড় বiেছ। eজনয্ আপনার জুমুআয় না যাoয়াi utম। সnানেদর icাo তdrপi
িছল িকnt িতিন জুমুআর নামায পড়ার জনয্ ৈতরী হেয় ঘর েথেক েবিড়েয় যান। পূেবর্র নয্ায় ঘটনার িদনo
িতিন মসিজদ pা েন েচয়াের বেসিছেলন eবং আkমেনর rেতi gিলর আঘােত শাহাদত বরণ কেরন।
aতয্n আgেহর সােথ হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর বi পড়েতন eবং পিরবােরর েলাকেদরo e বয্াপাের
uৎসািহত করেতন। তঁার পুt দাuদ আহমদ বেলন, “আিম aথর্নীিতেত eম.e পাশ কের িপতার কােছ চাকুরী
করার aনুমিত চাiেল জবােব িতিন আমােক বলেলন, ‘তুিম আমার চাকুরী কর’। আিম বললাম, ‘েসটা
িকভােব?’ তখন িতিন বলেলন, ‘তুিম pিতিদন aিফেস যাoয়ার নয্ায় ৈতরী হেয় সকাল নয়টায় আমার কােছ
আসেব, মােঝ িবরিতo পােব eবং িবকাল পঁাচটায় ছুিটo হেয় যােব। eখােন েটিবেল বেস বেস হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর বi পড়েব। চাকুরী কের তুিম যত েবতন পাবার আশা কর, আিম েতামােক েসi েবতনi
েদব’। হযরত মসীহ মouদ (আ.)-eর সবgেলা বi পাঠ করােনার পর e চাকুরী েথেক েছেলেক aবয্াহিত
েদন”।
শহীদ েশখ সােজদ নঈম সােহব, িপতা-েমাকাররম েশখ আমীর আহমদ সােহব। শহীদ মরhেমর িপতৃপুrষ
েভরার aিধবাসী িছেলন। িতিন লােহার েথেক িব.e পাশ কেরন। রাoয়ালিপিnেত eম.িস.িব বয্াংেক তৃতীয়
ে ণীর কমর্চারী িহেসেব চাকুরীেত েযাগদান কেরন eবং 2003 সােল ময্ােনজার পেদ কমর্রত aবsায় aবসর
gহণ কেরন। শহীদ মরhম মজিলস আনসাrlাhর eকজন দািয়tশীল কমর্ী িছেলন eবং নােয়ব মুnােযম
তা’লীমুল কুরআন িহেসেব িখদমত করিছেলন। ‘মসিজদ বাiতুn নূর’-e শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল
59 বছর। oসীয়য্েতর জনয্ দরখাs জমা িদেয়িছেলন। িমসাল নmর েপেয়িছেলন। ঘটনার সময় pােণর ঝুঁিক
িনেয় মসিজেদর মূল দরজা বn কের েসখােনi দঁািড়েয় িছেলন যােত aনয্রা িনরাপদ sােন সের েযেত
পােরন। e সময় হানাদাররা মসিজেদর দরজা ভা ার জনয্ eেলাপাতািড় gিল চালােল িতিন েসখােনi
শাহাদােতর aিময় সুধা পান কেরন। stী সnানেদর aিধকার pদােনর pিতo িতিন eকাn যtবান িছেলন। নm
pকৃিতর aনুগত মানুষ িছেলন। িখলাফেতর pিত aগাধ ভালবাসা িছল। তঁার েছেল বেলেছ, মহlার aআহমদী েদাকানদার ঐ ঘটনার পর রিববার sেp েদেখেছ, ‘েশখ সােহব তােক বলেছন, জািন না eখােন
িকভােব েপঁৗেছিছ। িকnt খুব সুেখ আিছ, আনেn আিছ।’
শহীদ েমাকাররম ৈসয়দ লােয়ক আহমদ সােহব, িপতা-েমাকাররম ৈসয়দ মুিহuিdন আহমদ সােহব। শহীেদর
িপতা ভারেতর িবহার রােজয্র রঁািচ েজলার aিধবাসী িছেলন। আলীগড় িব িবদয্ালেয় পড়ােশানা করার সময়
eকজন আহমদী ছােtর সােথ মুিহudীন সােহেবর পিরচয় হয়। েস তােক বেল, হযরত ঈসা (আ.) মৃতুয্ বরণ
কেরেছন eবং হযরত iমাম মাহদী (আ.) eেস েগেছন। তখন মুিহudীন সােহব রাগািnত হেয় ঐ আহমদী
ছােtর মাথা ফািটেয় েদন। eজনয্ aবশয্ পের লিjতo হন। aতঃপর িবিভn বi-পুsক পড়ার পর েমৗলভী
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সানাulাh aমৃতসরীর সােথ েযাগােযাগ করেল েস তােক গািলগালাজপূণর্ eকিট বi পাঠান। eিট েদেখ িতিন
রাগািnত হেয় বেলন, “আিম তার কােছ ধমর্ীয় িবষেয় p কেরিছ আর িতিন আমােক গািল িশখােcন”।
eভােব িতিন আহমদীয়ােতর pিত আকৃ হন eবং বয়’আত করার েসৗভাগয্ লাভ কেরন।
hযূর বেলন, েমাlােদর িচরাচিরত e aভয্াস eখেনা িবদয্মান আেছ। pে র utের তারা eখনo গালমেn
ভরা পুsকািদ পাঠায়, িটিভেত বেস জামােতর িবrেd মুেখ যা আেস তাi বলেত থােক eবং হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর িবrেd dনর্াম কের। যােহাক, eরফেল সেতয্র pিত মানুেষর মেনােযাগo আকৃ হয় eবং
eভােবi aেনেক আহমদীয়াত সmেn জানেত আgহী হয়।
শহীদ লােয়ক আহমদ সােহব জnগত আহমদী িছেলন। তঁার িপতা uিকল িছেলন, আবার আ ুমােনর সদসয্o
িছেলন। িতিন রঁািচেত ফা র্ িডিভসেন ময্াি ক পাশ কেরন। aতঃপর পাটনা িব িবদয্ালয় েথেক iংেরজীেত
eম.e পাশ কেরন। েদশ িবভােগর পর িতিন লােহার চেল আেসন eবং 1969 সেন eম.িস.িব বয্াংেক
েযাগদান কেরন। 1997 সেন বয্াংক ময্ােনজার িহেসেবi aবসর gহণ কেরন। িতিন মুসী িছেলন আর
শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 72 বছর। মসিজেদ তঁার পােশ বসা বুযগূ র্ েমাকাররম েমাবারক আহমদ
সােহেবর মাথায় gিল লাগেল িতিন তােক সাntনা িদেত থােকন। তখনi সntাসীেদর gিলেত িতিন আহত হন।
েমrদেnর হােড় gিল েলেগিছল তাi ঘটনাsেলi িতিন শহীদ হন। খুবi ধীর-িsর pকৃিতর মানুষ িছেলন
তেব, জামাত বা জামােতর সmািনত বুযূর্গর্েদর সmেn েকu কটুিk করেল িতিন তা িকছুেতi সহয্ করেতন না।
slভাষী িছেলন িকnt েকu যিদ হযরত মসীh মouদ (আ.) বা খলীফােদর বয্াপাের কটুিk করেতা, তেব
ঘnার পর ঘnা তার সােথ বাকযুd করেতন। ক কের হেলo সব সnানেদর পড়ােলখা কিরেয়েছন।
সnানেদর eকজন ডাkার হেয়েছ। আেরকজনেক তথয্ pযুিkেত পিড়েয়েছন। eক েমেয়েক ে
ভাষায়
eম.e পাশ কিরেয়েছন। মরhম শহীদ সmেn তঁার stী িলেখেছন, জুমুআর নামায আদােয়র বয্াপাের িতিন
খুবi যtবান িছেলন। eজনয্i তঁার সnানেদর মেধয্ নামােযর pিত ভালবাসা সৃি হেয়েছ। আlাh তা’লা তঁার
েনকী কবুল কrন eবং জাnােত ucsান িদন।
শহীদ েমাহাmদ আশরাফ বুলার সােহব, িপতা- েমাকাররম েমাহাmদ আbুlাh সােহব। শহীদ মরhেমর
িপতৃপr
ু ষ লােহার েজলার রাখ েশখ gােমর aিধবাসী িছেলন। তঁার দাদা েমাকাররম েচৗধুরী িসকাnার
আহমদ সােহব আহমদীয়াত gহণ কেরিছেলন। িতিন ৈপতৃক সূেt aেনক জিমর মািলক হেয়িছেলন। কৃিষ কাজ
করেতন, পরবতর্ীেত রায়uেn iেটর ভাটা ৈতরী কেরন। মেডল টাuন মসিজেদ শাহাদেতর সময় তঁার বয়স
হেয়িছল 47 বছর। ঘেরর eকমাt তttাবধায়ক িছেলন। ‘মসিজদ বায়তুন নুর’-e িনয়িমত জুমুআর নামায
পড়েতন। ঘটনার িদনo িতিন মসিজেদর মূল কেk িছেলন। হেলর েছাট দরজা বn কের দরজার সােথ েঠস
িদেয় দঁািড়েয় যান যােত বাiের েথেক েকu েভতের আসেত না পাের। সntাসীরা বাiের েথেক বল pেয়াগ
করেত থােক। িকnt িতিন তােদর দরজা খুলেত েদন িন। তখন সntাসীরা বাiের েথেকi gিল বষর্ণ কের। eেত
তঁার েকামর ঝঁাজরা হেয় যায় eবং েসখােনi শাহাদেতর সুেপয় সুধা পান কেরন।
hযূর বেলন, িনজ eলাকায় ভdতা o ঈমানদারীর জনয্ শহীদ েমাহাmদ আশরাফ বুলার সােহেবর সুখয্ািত
িছল। eজনয্ কতক a-আহমদীo তঁার জানাযায় aংশ েনয় আর 30 েম, 2010 ‘নoয়ােয় oয়াk’ পিtকায় e
সংবাদ pকািশত হয়। a-আহমদী েমৗলভীরা েঘাষণা িদেয়েছ েয, যারাi তঁার জানাযা পেড়েছ তােদর িবেয়
েভে েগেছ। eসব েমৗলভীরা জানাযা পড়া েতা দূেরর কথা যারা েশাক pকাশ কেরেছ বা সমেবদনা
জািনেয়েছ তােদরo িবেয় েভে েগেছ বেল েঘাষণা িদেয়েছ।
মরhম শহীেদর stী বেলন, oমরা আদােয়র পর েথেক িতিন িনয়িমত তাহাjুদ পড়েতন। pিতিদন কুরআন
পােঠর pিতo সবাiেক udুd করেতন। সnানেদর বলেতন, “ৈদিনক eক লাiন হেলo কুরআন পড়, aতঃপর
aনুবাদ পড়, েকননা eছাড়া েকান লাভ হেব না”।
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শহীদ েমাকাররম েমাবারক আহমদ তােহর সােহব, িপতা-েমাকাররম আbুল মজীদ সােহব। শহীদ লােহােরর
aিধবাসী িছেলন। তঁার িপতা হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর িখলাফতকােল বয়’আত gহণ কেরিছেলন।
িতিন eকিট বয্াংেক টাiিপ িহেসেব চাকরী জীবন আরm কেরন eরপর kমাnেয় িব.e eবং eম.e পাশ
কেরন। e ছাড়া বয্াংেকর িবিভn েকাসর্o সmn কেরন। পদেnািত েপেয় নয্াশনাল বয্াংেকর ভাiস েpিসেডn
িহেসেব দািয়t পালন করিছেলন আর িসিনয়র েpিসেডn হবার কথা িছল। ‘েব eমpয়ী’র পুরsারo
েপেয়েছন। িতিন আহমদীয়ােতর iিতহাসিবদ েদাs েমাহাmদ শােহদ সােহেবর জামাতা িছেলন। শাহাদােতর
সময় তঁার বয়স হেয়িছল 57 বছর। দাry িযkর হালকার নােয়ব কােয়দ eবং নােযম তা’লীেমর দািয়t
পালন করিছেলন। আlাhর ফযেল মুসী িছেলন। ঘটনার িদন জুমুআর নামায আদােয়র জনয্ di েছেলেক
িনেয় ‘মসিজদ বায়তুন নুর’-e িগেয়িছেলন। সntাসীরা যখন আkমন চালায় তখন মুরbী সােহব সবাiেক
েদায়া করেত বেলন, িতিন হাত uিঠেয় েদায়া করেত আরm কেরন। েদায়ার মােঝi eকিট gিল তঁার বাম
বাhেত eবং aপরিট তঁার hদিপেnর পােশ িবd হয়। ফেল ঘটনাsেলi িতিন শাহাদাত লাভ কেরন। িতিন
খুবi দয়ালু িছেলন। বয্াে র uc পদs aিফসােরর সােথ তার eতটা সখয্তাo িছল না যতটা সখয্তা িছল
তার িনm পদs কমর্চারীেদর সােথ। তঁার েছেল বেলন, জামােতর কাজ েথেক েফরত আসেত যিদ রাত িতনটাo
েবেজ েযত তবু িতিন আমােদরেক িকছুi বলেতন না। িকnt aনয্ েকান কাজ েথেক িফরেত যিদ eশার সময়
পার হেতা তেব িতিন িতর ার করেতন। জামােতর মুরbীেদর েসবা করেতন eবং তােদর আিতেথয়তা
করেতন। েযখােনi বাসা িনেয়েছন েসখােন িনেজর ঘরেক হালকার েকnd বানােনার েচ া করেতন। aেনক
েবিশ আtতয্াগী িছেলন।
মুকাররাম আিনস আহমদ সােহব শহীদ, সুেবদার মুনীর আহমদ সােহেবর পুt। শহীদ মরhেমর পিরবার
ফয়সালাবাদ েথেক লােহাের চেল আেসন। শহীদ েমি ক পাশ কের কিmuটােরর হাডর্oয়ােরর কাজ করেতন।
দাry িযkর মসিজেদ শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 35 বছর। িতিন eকজন মুসী িছেলন। িখদমেত
খালেকর pিত বয্াপক আgহ িছল। eকবার eকজন আহমদী eিkেডn করেল রেkর pেয়াজন েদখা েদয়,
তৎkণাৎ েকাথাo রk পাoয়া যািcল না বেল িতিন sয়ং েসi আহমদীেক রk দান কেরন। eরপর
িচিকৎসার জনয্ টাকা ধার েদন িকnt েস aথর্ আর েফরত েনন িন। িনজ সnানেক িনয়িমত কুরআন kােস
পাঠােতন eবং জামািত কােজ েবিশ েবিশ aংশgহণ করেতন। e ঘটনায় তঁার েছাট ভাi মুকাররাম মুনাoয়ার
আহমদ সােহবo শহীদ হন।
মুকাররাম মুনাoয়ার আহমদ সােহব শহীদ, সুেবদার মুনীর আহমদ সােহেবর পুt। িতিনo তার ভাiেয়র নয্ায়
pথেম ফয়সালাবােদ থাকেতন। িতিন জnগত আহমদী িছেলন। িতিন জামােতর eকজন সিkয় সদসয্ িছেলন।
aেনক তবলীগ কেরেছন eবং aেনকেক বয়’আতo কিরেয়েছন। বড় বড় েমৗলভীেদরেক িতিন বাকrd কের
িদেতন। দাry িযkর মসিজেদ শাহাদােতর সময় ei মুসীর বয়স হেয়িছল 30 বছর। নােয়ব নােযম iসলাh
o iরশাদ িহেসেব িতিন িখদমেতর েসৗভাগয্ লাভ কেরন। িতিন সntাসীেদরেক কাবু করার জনয্ সুেযাগ
খুঁজিছেলন, eরপর বীরেtর সােথ eক সntাসীেক ধের েফলেল তার আtঘািত েবামার িবে ারেণ িতিন
ঘটনাsেলi শাহাদত বরণ কেরন। নােযম iসলাh o iরশাদ- িজলা বেলন, শাহাদােতর েদড় মাস পূেবর্ eকিট
sেpর uেlখ কের িতিন বেলন, ‘sেp েস তঁার মৃত মােক েদেখেছ, তঁার মা বলিছল, আিম েতামার জনয্
কামরা pstত কের েরেখিছ। পের েতামােক ডাকব।’ শহীদ তঁার আtীয়-sজনেক আেগi বেল িদেয়িছেলন।
বরং eক বছর আেগ িবেয় করার সময় িতিন তঁার stীেক বেলিছেলন, “আিম শহীদ হেয় যাব, আমার শহীদ
হবার পর তুিম েকানrপ আহাজাির বা আেkপ করেব না”।
সবেশেষ hযূর বেলন, শহীদ েমাকাররম সাঈদ আহমদ সােহব িছেলন েমাকাররম সুফী মুনীর আহমদ
সােহেবর পুt। আিম আজ তঁার গােয়বানা জানাযার নামায পড়াব। শহীদ মরhেমর পূবর্পুrষ ভারেতর কারনাল
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েজলার aিধবাসী িছেলন। তঁার বড়দাদা হযরত রমযান আলী সােহব (রা.) িছেলন হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর eকজন সাহাবী। ‘মসিজদ বায়তুন নুর’-e শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 37 বছর।
মসিজেদ েপঁৗছােনার পূেবর্i েসখােন েগালাgিল r হেয় িগেয়িছল। d’জন সntাসী েমাটর সাiেকেল কের
মেডল টাuেন আেস আর gিল ছুড়েত ছুড়েত েভতের pেবশ কের। কেয়ক েসেকn পর তােদর েফেল যাoয়া
েমাটর সাiেকল িবে ািরত হয়। িতিন তখন eর পােশi িছেলন। িবে ারেণর ফেল তঁার শরীের আgন েলেগ
যায় eবং পুেরা শরীর ঝলেস যায়। আটিদন িতিন হাসপাতােল মৃতুয্র সােথ পা া লেড় গত 5 জুন, 2010
ِ ِ َ ِ وإﻧـﺎ
ِِ
শাহাদােতর সুেপয় সুধা পান কেরন ﻮن
َ إﻟﻴﻪ َراﺟﻌ
ْ َّ ِ َ  ِ َّإﻧﺎ ّﻪﻠﻟ।
মরhেমর িবধবা stী কেয়কিট ডায়রী েদিখেয়েছন যার কেয়ক sােন িতিন িলেখিছেলন, “শাহাদাত আমার
আকা া” iনশাআlাh । ডায়িরর aপর eক জায়গায় েলখা আেছ, “েহ েখাদা আমােক শাহাদাত লােভর
েসৗভাগয্ দান কর। e ঘাড় েতামার পেথi েযন কিতর্ত হয়। আমার শরীেরর pেতয্কিট টুকেরা েযন েতামার
পেথ uৎসগর্ হয়। িpয় রসূেলর সদকায় েহ আমার মoলা আমার e েদায়া কবুল কর, আমীন’’। আlাh তা’লা
তঁার e েদায়া কবুল কেরেছন। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা unীত কrন। সকল শহীেদর মযর্াদা unীত কrন।
eসব শহীদ িবিভn ধরেনর gেণর aিধকারী িছেলন। আlাh তা’লা তঁােদর েদায়া সমূহ eবং সকল pকার েনক
আকা া কবুল কrন eবং সবাiেক ৈধযর্ o বীরেtর সােথ e আঘাত সহয্ করার েসৗভাগয্ িদন।
eরপর hযূর বেলন, e ছাড়া আরo eকিট গােয়বানা জানাযার নামায আিম পড়াব। eিট oয়ােকেফ িযেnগী
েমাকাররম ড. েমাহাmদ আেরফ সােহেবর জানাযা। িতিন কািদয়ােনর দরেবশ েমাকাররম েমাহাmদ সােদক
সােহব নানগালীর পুt িছেলন। িনেজo দরেবশ িছেলন, aথর্াৎ কািদয়ােনi িছেলন। 13 জুন 2010 তািরেখ
ِ ِ َ ِ وإﻧـﺎ
ِِ
53 বছর বয়েস িতিন মৃতুয্ বরণ কেরন। ﻮن
َ إﻟﻴﻪ َراﺟﻌ
ْ َّ ِ َ  ِ َّإﻧﺎ ّﻪﻠﻟ। 30 বছর ধের জামােতর িবিভn পেদ কাজ
কেরেছন। pথেম oয়াকেফ জাদীেদর নােয়ব নােযম িছেলন। পের নােয়ব নােযম বায়তুল মাল আমদ, নােয়ব
নােযর নাশর o iশায়াত িছেলন। 1995 সােল নােযর বায়তুল মাল খরচ িহেসেব িনবর্ািচত হন। মৃতুয্র আগ
পযর্n e দািয়েt-i িনেয়ািজত িছেলন। e ছাড়া 8 বছর নােযর তািলম িহেসেব দািয়t পালন কেরন। 6 বছর
মজিলস েখাdামুল আহমদীয়া, ভারেতর সদর, eরপর নােয়ব সদর আনসাrlাh িহেসেবo দািয়t পালন
কেরন। 1993 সােল কািদয়ােনর aিফসার জলসা সালানা িনবর্ািচত হন। িন া o দািয়tেবােধর েচতনায় সমৃd
হেয় e কাজ সmাদন কেরন। িতিন uc রkচােপ ভুগিছেলন। সােহবযাদা িমযর্া oয়াসীম আহমদ সােহেবর
সময় eবং তঁার পেরo কেয়কবার িতিন ভারpাp ‘নােযর আলা’ িহেসেব দািয়t পালেনর েসৗভাগয্ লাভ
কেরন। িময়ঁা সােহেবর িতেরাধােণর পর তােক নােয়ব আমীর েমাকামী িনযুk করা হয়। uদূর্েত eম.e পাশ
করার পর িতিন grনানক িব িবদয্ালয় েথেক িপ.eiচ.িড িডিg aজর্ন কেরন।
িনয়িমত নামাজ পড়েতন, তাহাjুদ পড়েতন। িখলাফেতর সােথ aকৃিtম ভালবাসা রাখেতন। pায়i সতয্ sp
েদখেতন। পূেবর্o বেলিছ েয, আিম সবর্দা তােক হাসয্বদেন েদেখিছ। 1991 সােল কািদয়ােনর সালানা
জলসায় eকজন সাধারণ কমর্ী িহেসেব আিম তার সােথ িডuিট িদেয়িছ। তখনo আিম েদেখিছ eবং আমার
িখলাফত কােলo আিম তার েচহারায় িখলাফেতর pিত ভালবাসার বৃি বষর্ণ হেত েদেখিছ। আlাh তা’লা তার
িনঃsাথর্ িখদমত কবুল কrন জাnােত uc মযর্াদা দান কrন eবং, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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