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জলসা সালানা জামর্ানী 2010 eবং লােহােরর শহীদেদর িববরণ: 3
ৈসয়য্দনা হযরত আমীrল মু’িমনীন খলীফাতুল মসীh আl খােমস (আiঃ)
Mannheim, জামর্ানী
25েশ জুন, 2010iং

তাশাhhদ, তাuয o সূরা ফািতহা পােঠর পর hযূর আেনায়ার (আi.) বেলন, আlাh তা’লার aপার কৃপায়
আজ জুমুআর খুতবার মাধয্েম আহমদীয়া মুসিলম জামাত, জামর্ািনর বািষর্ক জলসা আরm হেc। ei
জলসা সবার জনয্ aেশষ কলয্াণ বেয় আনুক। হযরত মসীh মouদ (আ.) েয uেdেশয্ জলসার pবতর্ন
কেরেছন তা সবর্দা আপনােদর দৃি পেট রাখুন। জলসার মূল uেdশয্ হল, বয়’আেতর pকৃত তtt uপলিb
কের ঈমান o িব ােসর েkেt unিত করা, পািথর্ব সবিকছুর uপর আlাh o তঁার রসূল (সা.)-েক pাধানয্
েদয়া, পুণয্কেমর্ utেরাtর unিত করা; jানগভর্, সংেশাধনমূলক eবং আধয্ািtকতাপূণর্ বkৃতা েন jান
o তttjােন সমৃd হoয়া, পারsািরক ভালবাসা, েসৗহাদর্ o াতৃt বnেন আবd হoয়া, আর িবগত িদেন
েয সব ভাi-েবান আমােদরেক েছেড় েগেছন তােদর জনয্ েদায়া করা।
aতeব, e িতনিট িদন আপনারা e uেdশয্gেলােক িনেজেদর দৃি পেট রাখুন। িব াসগত aবsার unিতর
জনয্ িবেশষভােব সেচ েহান আর েবিশ েবিশ েদায়া কrন। িনেজর জনয্ েদায়ার পাশাপািশ e েদায়াo
কrন, আlাh তা’লা েযন পৃিথবীর িবিভn pােn বসবাসকারী pেতয্ক আহমদীেক তঁার িনরাপtার চাদের
আবৃত রােখন। িবেশষ কের পািকsানী আহমদীেদর জনয্ aেনক েবিশ েদায়া কrন; আlাh তা’লা েযন
তােদর ঈমানেক দৃঢ় েথেক দৃঢ়তর কেরন eবং সব ধরেনর aিন েথেক রkা কেরন আর তােদর আtতয্াগ
কবুল করতঃ েসখােন aেলৗিকক িনদশর্ন pদশর্ন কেরন।
hযূর বেলন, আজেকর খুতবার মূল িবষেয় যাবার পূেবর্ আিম জলসার বয্বsাপনা সmেকর্ িকছু বলেত চাi।
জলসার পুেরা কমর্কাn িবিভn িবভােগ িবভk হেয় থােক eবং pিতিট িবভােগর কমর্কতর্া o কমর্ীরা
aিতিথেদর েসবার জনয্ িনেয়ািজত থােকন। আlাh তা’লার কৃপায় সাধারণত সবাi িনঃsাথর্ ভােব েকবল
েখাদার ভালবাসা লােভর uেdেশয্i aিতিথেদর েসবা কের থােকন, যােদর মােঝ নারী-পুrষ, যুবক-বৃd
eবং বালক-বািলকাo রেয়েছ। কােজi যারা e জলসায় uপিsত হেয়েছন, তারা e সব কমর্ীর সােথ পূণর্
সহেযািগতা কrন।
জলসার কমর্কাn সুচাrভােব সমাধার জনয্ িবিভn িনয়ম-কানুন করা হেয়েছ। যিদ েকান কমর্ী eর pিত
েকান aিতিথর দৃি আকষর্ণ কেরন, তেব িতিন তা েমেন চলার েচ া করেবন। s s দািয়t utমrেপ
পালেনর জনয্ কমর্ীেদরেক আিম পূেবর্i বেলিছ। aিতিথেদর uেdেশয্ আিম িdতীয় grtপূণর্ েয কথািট
বলেত চাi তা হল, আপনারা িনেজেদর চার পােশ সতকর্ দৃি রাখুন। িনরাপtা িবধােন পূণর্ সহেযািগতা
কrন। দশবারo যিদ আপনার তlািশ েনয়া হয়, তেব দশবারi তাlািশ করেত িদন। আlাh তা’লা
আপনােদর সবাiেক তঁার িনরাপtা েব নীেত sান িদন eবং জলসা েথেক যতটুকু সmব লাভবান হবার
েতৗিফক দান কrন।
eরপর hযূর বেলন, eবার আিম খুতবার মূল িবষয়বst r করিছ। আজেকর খুতবােতo েসসব শহীেদর
sৃিতচারণ করেবা যঁারা আtতয্ােগর মাধয্েম আমােদর জনয্ িচnার নতুন পথ unুk কের েগেছন।
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আজ আমার সামেনর তািলকায় সবর্ pথম েয নামিট রেয়েছ িতিন হেলন, শহীদ েমাকাররম খলীল আহমদ
সুলা ী সােহব, িপতা েমাকাররম নাসীর আহমদ সুলা ী সােহব। শহীেদর িপতৃপr
ু ষ কািদয়ােনর পা র্বতর্ী
gাম খাড়া’র aিধবাসী িছেলন। তঁার দাদা হযরত মাsার মুহাmদ বখ্শ সুলা ী (রা.) হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর সাহাবী িছেলন। েদশ িবভােগর পর তারা gজরঁাoয়ালােত sানাnিরত হন। শহীদ মরhম লােহার
সরকারী কেলজ েথেক iেলিkকাল iি িনয়ািরং পাশ কের oয়াপ্দােত পঁাচ বছর চাকুরী কেরন। িতিন 1997
সােল লােহার চেল আেসন eবং বয্বসা-বািণজয্ করেত থােকন। eক বছর পূেবর্ িতিন আেমিরকােত েপাষাক
রpানীর বয্বসা r কেরন eবং আেমিরকােতi sায়ীভােব বসিত sাপন কেরন। িতিন িবিভn grtপূণর্ পেদ
েথেক জামােতর েসবা করার সুেযাগ েপেয়েছন। eকমাস পূেবর্ শহীদ বয্বসার কােজ পািকsান আেসন।
আlাh তা’লার কৃপায় িতিন মুসী িছেলন আর দাry িযkর মসিজেদ শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল
51 বছর। তঁার বুেকর ডান পােশ gিল লােগ, আহত aবsায় aেনকkণ যাবত িতিন িসঁিড়র িনেচ পেড়
িছেলন। তঁার ভােগয্ শাহাদত িনধর্ািরত িছল, তাi িতিন মসিজেদi শাহাদােতর মযর্াদা লাভ কেরন। মসিজেদ
আkমেনর পর িতিন তঁার বড় েছেল েশােয়ব সুলা ীেক েফান কের বেলন, সntাসীরা আkমন কেরেছ,
েদায়া কর েযন আlাh তা’লা সবাiেক রkা কেরন eবং বািড়র সবাiেক েদায়া করেত বল। িতিন পরম
িন া o দািয়tেবােধর সােথ জামােতর েসবা কেরেছন o আিথর্ক কুরবানীর েkেt agগামী িছেলন।
ভেগায়ানপুের eকিট মসিজদ িনমর্াণ কের জামাতেক িদেয়েছন। িতিন কেঠার পির মী o eকজন পুণয্বান
মানুষ িছেলন। েছেলেমেয়েদর িশkা-দীkার pিত খুবi যtবান িছেলন। েয েকান কাজ r করার পূেবর্
িতিন যুগ খলীফার aনুমিত o িদক-িনেদর্শনা িনেতন। খলীফার আনুগেতয্র েkেt aেনক unত দৃ াn
sাপন কেরেছন। তঁার stী বেলন, পািরবািরক জীবেনo িতিন আমােদর জনয্ aেনক বড় আদশর্ িছেলন। িতিন
eকজন আদশর্ িপতা o sামী িছেলন। তঁার dার েথেক েকান aভাবী কখেনাi খািল হােত িফের েযত না।
তঁােক েকান ক সাধয্ কােজর দািয়t েদয়া হেলo িতিন তা হািসমুেখ gহণ করেতন eবং বলেতন ان ﺷﺎء اﷲ
হেয় যােব। aনয্েদরেক িদেয় কাজ করােনার দkতা রাখেতন। eকi সােথ িম ভাষী o unত চিরেtরo
aিধকারী িছেলন। হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.) যখন বাiতুল ফতুh মসিজেদর তাহরীক কেরন,
তাৎkিণক ভােব িতিন ফয্ােkর মাধয্েম oয়াদা িলখান eবং drত তা আদায় কেরন।

hযূর বেলন, আমার সােথo তঁার সmকর্ aেনক পুেরােনা, েখাdামুল আহমদীয়ার যুগ েথেক আমরা
পরsরেক িচিন-জািন। েকেndর িনেদর্শাবলী মানা o আনুগেতয্র েkেto িতিন িছেলন আদশর্ sানীয়।
eবারo পািকsান যাবার সময় লnেন আমার সােথ সাkাত কের েগেছন, পিরিsিত সােপেk আিম তঁােক
সতকর্তা aবলmন করেত বেলিছলাম। gজরঁাoয়ালার সােবক আমীর সােহব িলেখেছন, সুলা ী সােহব
বলেতন, ‘িখলাফেতর িবপরীেত বnুt o আtীয়তার েকান মােন হয় না’। 1974 সােল চরম িবেরািধতার
সময় সুলা ী সােহেবর পিরবােরর েকান েকান সদসয্ dবর্লতা েদখায়, িকnt িতিন তখন বয়েস aেনক েছাট
হoয়া সেtto পিরবার-পিরজনেক েছেড় জামােতর আমীর, আbুর রহমান সােহেবর বািড়েত িগেয় uেঠন।
আমীর সােহব িলেখন, িতিন মুk হেs আlাhর রাsায় দান করেতন। eকবার জামােতর জনয্ প াশ লk
rপী িদেয় eকিট pট েকনার কথা িছল, যার মূলয্ িতিন িদেত েচেয়িছেলন। েকান কারেণ েসিট েকনা যায়
িন, িকnt পরবতর্ীেত চুয়ািlশ লk rপী মূেলয্র আেরকিট বািড় িকেন জামাতেক িদেয়েছন। eরপূেবর্
মসিজেদর জনয্o েবশ বড় aংেকর aথর্ িদেয়িছেলন। িখলাফত জুিবলীর সময় কািদয়ােন লােহােরর পk
েথেক েগs হাuজ িনমর্ােণর জনয্o িতিন দশ লk rপী িদেয়েছন। রাবoয়ােত েখাdামুল আহমদীয়ার েগs
হাuজ সংsােরর জনয্o বড় aংেকর চঁাদা িদেয়েছন। েমাটকথা aথর্ o সমেয়র েকারবানী eবং আনুগতয্ o
সহেযািগতার েkেt িতিন িছেলন agগামী। oয়াকেফ িযেnগী o জামােতর কমর্ীেদরেক িতিন খুবi সmান
করেতন। সmদশালী হoয়া সেtto তঁার মােঝ েকান aহংকার িছল না। সmদ বৃিd পাoয়ার সােথ সােথ
আিম তঁােক আেরা িবনয়ী হেত েদেখিছ। আlাh তা’লা তঁােক জাnােতর ucমােগর্ সমাসীন কrন।
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িdতীয় শহীদ হেcন, েমাকাররম েচৗধুরী eজাজ নাসrlাh খঁান সােহব, িপতা েমাকাররম েচৗধুরী আসাdlাh
খঁান সােহব। iিন হযরত েচৗধুরী েমাহাmদ জাফrlাh খঁান সােহেবর ভািতজা eবং লােহার েজলার সােবক
আমীর - েচৗধুরী হামীদ নাসrlাh সােহেবর চাচােতা ভাi িছেলন। িতিন িবিভnভােব জামােতর েসবা করার
সুেযাগ েপেয়েছন eবং আহমদীয়ােতর চারজন খলীফার সােথ কাজ করার েসৗভাগয্ লাভ কেরেছন। িতিন
কািদয়ােন pাথিমক িশkা লাভ কেরন eবং েমি ক o িব.e কেরন লােহাের। িতিন লnেনর ল’iয়াজর্ iন
কেলজ েথেক বয্াির াির পাস কের িকছুিদন েসখােনi pািkস কেরন। িপতার aসুsতার কারেণ হযরত
খলীফাতুল মসীh সােলস (রােহ.) িনেদর্েশ িতিন পািকsান িফের আেসন eবং iসলামাবােদ sায়ীভােব
বসবাস কেরন। 1984 সােল aবসর gহেণর পর আর েকান জাগিতক কাজ কেরন িন, ধু ধেমর্র কাজi
কেরেছন। িবিভn পেদ েথেক িতিন জামােতর েসবা করার সুেযাগ েপেয়েছন। িতিন iসলামাবাদ জামােতর
pাkন আমীর, লােহার েজলার নােয়ব আমীর, কাযা েবাডর্ eবং িফকাh কিমিটর সদসয্ িহেসেবo দািয়t
পালন কেরেছন। আlাh তা’লার ফযেল িতিন মুসী িছেলন। ‘দাrয িযkর’-e শাহাদােতর সময় তঁার বয়স
হেয়িছল 83 বছর। ঘটনার সময় শহীদ মরhম েমহরােবর কােছ pথম সািরর েচয়াের বেস িছেলন।
eেলাপাতািড় েগালাgিল r হেল তঁার েপেট gিল লােগ। আমীর সােহব তঁােক বেলন, েচৗধুরী সােহব
আপিন বাiের চেল যান। utের িতিন বলেলন, ‘আিম েতা শাহাদােতর জনয্ েদায়া কেরিছ’। আমীর সােহব
eবং তঁার মৃতেদহ eকi sােন পের িছল। িতিন রােত iশার নামায পেড় তাড়াতািড় েয় পড়েতন। রাত
1টার সময় uেঠ তাহাjুদ নামায o েদায়ায় মg হেতন। pেতয্েকর কােছ ভ পিরণােমর জনয্ েদায়া
চাiেতন। িখলাফেতর pিত তঁার ভালবাসা িছল aপিরসীম।
চাকুরী জীবেন িতিন iসলামাবােদ মেনাপলী কেnাল aথিরিটেত েরিজ ার িহসােব কমর্রত িছেলন। েস
সময় তঁার িনকট pধানমntী ভুে ার সুপািরশসহ eকিট ফাiল আেস। ফাiেল েচৗধুরী সােহব িকছু aিনয়ম
েদখেত পান ফেল নাম ুর কের পািঠেয় েদন। পুনরায় pধানমntীর িনকট েথেক ফাiল আসেল িতিন বেলন,
‘িবষয়িটেত আiনগত trিট আেছ যা সিঠক নয়। eটােক আিম aনুেমাদন িদেত পাির না। eটা aনয্ায়’।
তখন pধানমntী খুবi রাগািnত হন eবং eকi সােথ েনাট িলেখ পাঠান; হয় তুিম কাজ কেরা নতুবা েতামার
িবrেd কেঠার বয্বsা েনয়া হেব। েচৗধুরী সােহব িনেজর আহমদী হoয়াটা কখেনাi েগাপন কেরনিন।
সুেযাগ েপেলi তবলীগ করেতন। আর pধানমntীo তা জানেতন। যােহাক, িবষয়িট িতিন হযরত খলীফাতুল
মসীh সােলস (রােহ.)-েক aবিহত কেরন। hযূর েদায়া কের বলেলন, ‘িঠক আেছ, বীরt pদশর্ন কেরা আর
ভয় েপেল চাকির েথেক aবয্াহিত নাo’। যখন েচৗধুরী সােহব খলীফাতুল মসীh সােলস (রােহ.)-eর ei
সংবাদ েপেলন তখন aবয্াহিত না িনেয় pধানমntীেক দীঘর্ eকিট িচিঠ িলেখন। বেলন ‘আিম যিদ aবয্াহিত
েদi তাহেল আপিন হয়েতা মেন করেত পােরন - আিম িকছু লুকােত চািc। আিম িকছু লুকািc না। তাi
আিম িসdাn িনেয়িছ েয, isফা েদেবা না। ফেল েকান কারণ দশর্ােনা ছাড়াi তঁােক চাকুরী েথেক বরখাs
করা হয়। িতিন আবার খলীফাতুল মসীh সােলহ (রােহ.)-eর িখদমেত িবষয়িট uপsাপন কের েদায়ার
aনুেরাধ কেরন। িতিন বেলন, ‘পেরর িদন ফজেরর নামােযর জনয্ বািহের েবর হেয়িছ। তখন জামােতর
আমীর, েমাহতরম আbুল হক িভরক সােহেবর সােথ আমার সাkাৎ হয়। িতিন বলেলন- আিম আপনার জনয্
েদায়া করিছলাম, ‘আিম শb নেত েপলাম, ছুিট কর, আরাম-আেয়শ কর।’ eরপর ভুে া সােহব
ঁ েত থােকন, তখন তঁার ফাiলo সামেন
kমতাচুয্ত হেল মাশর্াল ল’র কমর্কতর্ারা সমs সরকারী নিথপt খুজ
আেস। ঘটনার পুেরা তদn হয়। পের যােদরেক aকারেণ চাকুরীচুয্ত করা হেয়িছল তােদরেক
তাৎkিণকভােব পূেবর্র পেদ বহাল করা হয়। eকi সােথ পািরশ করা হয় েয, বরখাsকৃত সময় ছুিট বেল
িবেবিচত হেব। eভােব ঐ sp যা আlাহ তা’লা aনয্ eক আহমদী ভাiেক েদিখেয়িছেলন তা পূণর্ হেয়েছ।
আর eিটo আlাh তা’লার eক adুত কাজ, eক আহমদী িবেরাধী তঁােক চাকরীচুয্ত কেরিছল aনয্
আেরকজন আহমদী িবেরাধী িজয়াuল হক-i আবার তঁােক চাকুরীেত বহাল কেরেছ।
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পরবতর্ী শহীদ েমাকাররম েচৗধুরী হােফজ আহমদ কাhলুন সােহব eডেভােকট, িপতা েচৗধুরী নািজর আহমদ
সােহব িশয়ালেকাটী। eল.eল.িব পাশ কের িতিন সুpীম েকােটর্ eডেভােকট িহসােব uকালিত করেতন।
মেডল টাuেনর বাiতুn নূর মসিজেদ শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 83 বছর। জুমুআর নামােযর
জনয্ িতিন মসিজেদর মূল কেk বেস িছেলন। হামলার সময় বুেক gিল েলেগ িতিন আহত হন। াস-pঃ াস
চালু করার aেনক েচ া করা হেয়েছ, িকnt িতিন েসখােনi শহীদ হন। িতিন aতয্n েকামল hদেয়র মানুষ
িছেলন। বাসায় কােজর েলােকর সােথo েsহসুলভ বয্বহার করেতন। িনয়িমত নামায পড়েতন আর
aিধকাংশ সময় নামােযর জনয্ েহেটi মসিজেদ েযেতন। তঁার eক েছেল নােসর আহমদ কাhলুন
aে িলয়ার নােয়ব আমীর। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা বৃিd কrন।
তঁার সmেকর্ eকজন আমােক িলেখেছন, িতিন গরীবেদর মামলা-েমাকdমা িবনাপয়সায় পিরচালনা
করেতন। eমনিক েলাকেদরেক আিথর্ক সাহাযয্o করেতন। তঁার মৃতুয্েত aেনক a-আহমদী বnু সমেবদনা
pকাশ কেরন। তঁার দpর o েকােটর্র েকরানী বেলেছ, ‘eকজন জজ সােহবo েফান কের গভীর dঃখ pকাশ
কেরেছন। েকরানী জজ সােহবেক বেলন, আপিন তঁার আtার মাগিফরােতর জনয্ েদায়া কrন। জজ সােহব
utের বেলন, সমেবদনা জানােত পারেবা িঠকi িকnt মাগিফরােতর জনয্ েদায়া করেত পারেবা না’। েদখুন
িশিkত মানুষ হoয়া সেtto eরা েকমন ধমর্াn?
মরhম শহীদ দৃি শিk দূবর্ল হoয়া সেtto মাগিরেবর নামােয িনয়িমত পােয় েহেট মহlার মসিজেদ চেল
েযেতন। িতিন pতয্হ ঘnাখােনক কুরআন িতলাoয়াত করেতন। শহীেদর েছাট নািতেক যখন তঁার
শাহাদােতর ঘটনা, aথর্াৎ িতিন আকােশ চেল েগেছন বেল জানােনা হয় তখন েস বলেলা, িতিন হয়েতা
েসখােন বেসo কুরআন পড়েবন। সব সময় বাcারা তঁােক কুরআন পাঠ করেত েদখেতা, তাi তােদর uপর
eর pভাব িছল। বয্বহািরক দৃ াn sাপেনর মাধয্েম eভােব আমােদর pেতয্ক আহমদী িশ র তরিবয়ত
করেত হেব।
শহীদ েমাকাররম েচৗধুরী iমিতয়ায আহমদ সােহব, িপতা েমাকাররম েচৗধুরী েনসার আহমদ সােহব।
শহীেদর দাদা grদাসপুর েজলার েমাকাররম েচৗধুরী েমাহাmদ ভু া সােহব 1935 সােল বয়’আত কেরন।
িতিন eকা আহমদী হেয়িছেলন বেল পুেরা gাম তঁার িবেরাধী িছল। তঁার মৃতুয্o েমৗলভীেদর ষড়যেntর
কারেণi হেয়েছ। েদশ িবভােগর পর ei পিরবার শাহঁীoয়ােল চেল আেস আর 1972 সােল তঁার িপতা
লােহাের sানাnিরত হন। আlাh তা’লার ফযেল িতিন মূসী িছেলন আর ‘দাry িযkর’-e শাহাদােতর সময়
শহীদ iমিতয়ায আহমদ সােহেবর বয়স 34 বছর িছল। মু’আিবন েজলা কােয়দ, েজলা নােযম তরিবয়ত
নo েমাবাঈন, সােবক নােযম আতফাল, েসেkটারী iশায়াত ছাড়াo িতিন িনরাপtা িবভােগ িখদমেতর
সুেযাগ েপেয়েছন। ঘটনার সময় মসিজেদর মূল ফটেকর ডান িদেক তঁার িডuিট িছল। আkমেনর সময়
িতিন সntাসীেদর ধরার জনয্ ছুেট যান। ঐ সময় তঁার মাথা o বুেক gিল িবd হয় ফেল িতিন ঘটনাsেলi
শাহাদত বরণ কেরন।
শহীেদর stী বেলন, বয্িkগত জীবেন শহীদ বয্বসা করেতন তেব, জামােতর েসবায় িতিন agগামী িছেলন।
েকndীয় শূরার pিতিনিধ িছেলন। ৈশশব েথেকi আতফােলর কােজ agণী ভূিমকা রাখেতন। িনরাপtার
দািয়t খুব ভােলাভােব পালন করেতন। িনয়িমত নামায পড়েতন। di সnানেক oয়াকেফ নo-eর
বরকতময় তাহরীেকর anভূর্k কেরন। জামােতর কমর্কতর্ােদর খুবi সmান করেতন। তঁার মােঝ েনতৃেtর
gণাবলী িছল। oয়াক্ফ করার pবল বাসনা িছল। তঁার ডাiিরর pথম পৃ ায় েলখা আেছ, ‘িনেবর্াধ বার বার
মের, আর বীর ধুমাt eকবারi মের’। তঁার eক েবান আেমিরকােত থােকন। িতিন িকছুিদন পুেবর্
পািকsােন eেসেছন। িতিন বেলন, আমার ডাiিরেত িকছু িলেখ দাo। শহীদ eেত িলেখন - ‘আমার মােঝ
ei েpম o িব sতা eক মসীhর েদায়ার ফেলi সৃি হেয়েছ’।
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শহীেদর stী বেলন, শাহাদােতর পূেবর্ sেp েদেখিছ, ‘িতিন eেসেছন আর বলেছন আমার হােত সময় খুব
কম’। আমােক বলেতন, িনেজর পােয় দঁাড়ােনার েচ া কেরা। িনয়িমত তাহাjুদ পড়েতন। িপতার সােথ
সবসময় নামায েসnাের িগেয় বাজামাত ফজেরর নামায পড়েতন। eকিদন আিম বlাম রাত সােড় বারটায়
দাry িযkর েথেক eেসেছা eখন আবার সােড় িতনটার সময় uেঠ যােcা। আজ িকছুটা আরাম কের নাo।
utের বলেলন - ‘পািথর্ব জগেতর আরােমর pিত েমােটo আমার rেkপ েনi। পরকােলর আরােমর
বয্াপােরi আিম িচnা কির।’
শহীদ েমাকাররম eজাযুল হক সােহব, িপতা েমাকাররম রহমত হক সােহব। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
সাহাবী হযরত eলাহী বখ্শ সােহব (রা.)-eর সােথ শহীেদর আtীয়তার সmকর্ িছল। িপতৃিনবাস aমৃতসর
েজলার পািটয়ালা gােম। তঁার িপতা েরলoেয়েত চাকুরী করেতন বেল তঁারা লােহােরi বসবাস কেরন। হল
েরােড iেলক িনk িরিপয়ািরং eর কাজ করেতন। eছাড়া লােহােরর eকিট pাiেভট িটিভ চয্ােনেল
সয্ােটলাiট েটকিনিশয়ান িহসােবo কাজ করেতন। মসিজদ ‘দাrয িযkর’-e শাহাদেতর সময় তঁার বয়স
হেয়িছল 46 বছর। ঘটনার িদন eম.িট.e’েত িখলাফেতর pিত িব sতা রkার a ীকার pচার করা হিcল।
তখন িতিন মাথার uপর েতায়ােল েরেখ a ীকার আoড়ােত লাগেলন। দাrয িযkর মসিজেদi িনয়িমত
নামায পড়েতন। ঘটনার িদনo জুমুআর নামায পড়ার জনয্ কমর্sল েথেক েসাজা মসিজেদ িগেয়িছেলন।
নামােযর জনয্ বাiের িসঁিড়র িনেচ বসা িছেলন। সntাসীেদর আkমেনর পর ঘের েফান কেরন আর সােথ
সােথ িনেজর কমর্েkt িটিভ চয্ােনেলo েফান কের িরেপািটর্ং কের যািcেলন। ঐ সময় gিলর আঘােত
ঘটনাsেলi শহীদ হন। তার পিরবার জানায়, দয়ালু o িম ক pকৃিতর মানুষ িছেলন। সবার সােথ সdয্বহার
করেতন। আর pেতয্ক আিথর্ক তাহরীেক uৎসােহর সােথ aংশ িনেতন। নােযম আতফাল সােহব বেলন,
আিম যখনi তঁার সnানেদরেক oয়াকাের আমল eর জনয্ বা জামােতর িডuিট েদয়ার জনয্ িনেয় আসতাম
eবং েফরত িদেয় আসতাম িতিন ei বেল আমার pিত কৃতjতা pকাশ করেতন, ‘আপিন আমােদরেক e
েসবার সুেযাগ িদেয়েছন’।
শহীদ েমাকাররম েশখ নািদম আহমদ তােরক সােহব, িপতা েমাকাররম েশখ েমাহাmদ মানশা সােহব।
শহীেদর িপতৃপr
ু ষ িচিনuেটর aিধবাসী িছেলন। তারা বয্বসািয়ক কারেণ pথেম কলকাতায় eবং পের
1947 সােলর পর তঁার িপতা কলকাতা েথেক ঢাকায় sানাnিরত হন। পরবতীেত 1971 সােল sায়ীভােব
লােহাের sানাnিরত হন। শহীেদর stীর দাদা েমাকাররম েশঠ েমাহাmদ iuসুফ সােহব বানী। িতিন
কলকাতার েমাকাররম িসিdক বানী সােহেবর েছাট ভাi। শহীদ ucমাধয্িমক পাশ করার পর েsয়ার
পাটর্স eর বয্বসা r কেরন। আlাh তা’লার ফযেল িতিন মুসী িছেলন আর ‘দাry িযকর’-e শাহাদেতর
সময় তঁার বয়স হেয়িছল 40 বছর। িনয়িমত জুমুআর নামায পড়েতন আর সnায় eম.িট.e’েত pচািরত
আমার জুমুআর খুতবা েন মসিজদ েথেক বাসায় েযেতন। ঘটনার সময় তঁার ডান হােত gিলিবd হয় আর
pচুর রkkরেণর ফেল িতিন শহীদ হন। খুবi শািnিpয়, ভd o নরম pকৃিতর মানুষ িছেলন। কােজ
থাকেলo ঘের েফান কের সnানেদর নামায পড়ার খবর িনেতন। pায় 4 িকেলািমটার দূের িগেয় বাজামাত
নামায পড়েতন। তাহাjুদ নামােযর বয্াপাের যtবান িছেলন। জামাতী pেয়াজেনর জনয্ কখনo তঁার িনকট
েমাটর সাiেকল চাoয়া হেল িতিন তা িদেয় িদেতন আর িনেজ েবিব েটিkেত কের মসিজেদ আসেতন।
হািসমুেখ সৃি র েসবা করেতন।
শহীদ েমাকাররম আেমর লিতফ pাচাh সােহব, িপতা আbুল লিতফ pাচাh সােহব। শহীেদর িপতা
সারেগাধার aিধবাসী eবং েজলা আেমলার সিkয় কমর্ী িছেলন আর হযরত খলীফাতুল মসীh সােলস
(রােহ.)-eর সােথ ঘিন সmকর্ িছল। hযূর যখনi তােদর eলাকায় েযেতন, তখন aিধকাংশ সময়
শহীেদর িপতা েমাকাররম ডাঃ আbুল লিতফ সােহেবর ঘেরi থাকেতন। শহীেদর িপতার নানা েমাকাররম
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বাবু েমাহাmদ আমীন সােহব হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রা.)-eর হােত বয়’আত gহণ কেরিছেলন।
শহীদ লােহার েথেক eম.িব.e কেরিছেলন। িনয়িমত জামাতী চঁাদা o সদকা িদেতন। বুযগু ের্ দর েসবা
করেতন। সারেগাধা েজলার সােবক আমীর, িমযর্া আbুল হক সােহেবর সােথ কাজ করার সুেযাগ েপেয়েছন।
আkমেনর সময় ভাiেক েফােন বেলন, ‘আমার চারপােশ শহীদেদর লাশ পেড় আেছ’। পিরিsিত sাভািবক
হoয়ার পর তঁার কােছ eেস েদখা যায় তঁার েচহারায় বnুেকর বােটর আঘােতর িচh, েযন েকান সntাসীর
সােথ হাতাহািত হেয়েছ eবং েস তঁােক আঘাত কেরেছ। eছাড়া তঁার হােত েgেনেডর আঘােতরo eকিট
িচh িছল। ঘটনার সময় বাiের িসঁিড়র নীেচ িতিন বেস িছেলন আর েসখােনi শহীদ হেয়েছন। তঁার পিরবার
জািনেয়েছ, খুবi িন াবান o িব s েলাক িছেলন। কখেনা কােরা কােছ আহমদী হবার িবষয়িট লুকােতন না।
তঁার িপতা দীঘর্িদন aসুs িছেলন, মৃতুয্র পূবর্ পযর্n িতিন িপতার aেনক েসবা- rষা কেরেছন। েতমিনভােব
মােয়রo েসবা-যt করেতন। চঁাদা o আিথর্ক কুরবানীর তাহরীক সমূেহ েবশী েবশী aংশ gহণ করেতন।
সাধারণত েগাপেন সদকা o খয়রাত করেতন। সারেগাধার aেনক গরীব o ds েরাগীেক লােহাের eেন
িবনামূেলয্ িচিকৎসা করােতন। িনয়িমত নামায পড়েতন o কুরআন পাঠ করেতন। তঁার পিরবােরর েলাকজন
জািনেয়েছ, তারা রাত আড়াiটা-িতনটার সময় তঁােক তাহাjুদ নামায পড়েত o কুরআন পাঠ করেত
েদেখেছন। শহীেদর মা জািনেয়েছন, শহীেদর মরhম িপতােক আিম kমাগত িকছুিদন যাবত sেp
েদখিছলাম। শাহাদেতর ক’িদন আেগ িতিন তঁার মােয়র জনয্ চার েজাড়া নতুন কাপড় িনেয় আেসন। তঁার মা
বেলন, আমার কােছ aেনক কাপড় আেছ। তখন িতিন বেলন, ‘মা! ক’িদন বঁাচব তার িঠক েনi। আপিন
আমার েদয়া কাপড়gেলা পড়েবন’।
শহীদ েমাকাররম িমযর্া জাফর আহমদ সােহব, িপতা-েমাকাররম িমযর্া সফদর জ hমায়ুন সােহব। শহীদ
মরhম 1954 সােলর aেkাবের মািn বাহাuিdেন জngহণ কেরন। হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর
িখলাফতকােল তঁার দাদা েমাকাররম িমযর্া নযীর আহমদ সােহেবর মাধয্েম তার বংেশ আহমদীয়াত pেবশ
কের। শহীদ করাচী েথেক েমকািনেk িতন বছর েময়াদী িডেpামা সmn কের, পের আেরা eক বছেরর
েকাসর্ কেরন। দkতা aনুসাের করাচীেত eকিট চাকুরীেত েযাগদান কেরন। eরপর জাপান চেল যান।
1981 সাল েথেক েসৗর-শিk pেকৗশলী িহেসেব eকুশ বছর জাপােন কাজ কেরন। জাপােনর িমশন হাuস
বn হেয় যাবার পর তঁার বসবােসর ঘরিট িমশন হাuস িহেসেব বয্বhত হত। িতিন 1983 সােল েকািরয়ােত
oয়ােক্ফ আরযী কেরন eবং 1985 সােল জাপােনর pিতিনিধ িহেসেব যুkরােজয্র জলসায় েযাগদােনর
েসৗভাগয্ লাভ কেরন। 1993 সােল পািকsােনর সদর েখাdামুল আহমদীয়া িহেসেব eকিট পাহােড়র চূড়ায়
আেরাহণ কেরন eবং েসখােন আযান েদয়ার েসৗভাগয্ লাভ কেরন। 1999 সেন বাiতুল ফুতুh’র িভিt
psর sাপেনর সময় িতিন o তঁার stী জাপান জামােতর pিতিনিধt করার সুেযাগ পান। জাপােন - েটািকo
জামােতর েpিসেডn eবং েসেkটারী মাল িহেসেব দািয়t পালন ছাড়াo 2001 সাল েথেক 2003 সাল
পযর্n জাপােনর নােয়ব আমীর িহেসেব জামােতর েসবা করার েসৗভাগয্ লাভ কেরন। হযরত খলীফাতুল
মসীh রােব (রােহ.) eকবার শহীদ মরhেমর aনুগতয্ o তাkoয়া pদশর্েনর দৃ ােn সnt হেয় বেলন,
‘জাপান জামাত েযন তঁার aনুকরণীয় দৃ ােnর uপর চলার েসৗভাগয্ পায়’। আlাh তা’লার ফযেল িতিন
মুসী িছেলন আর ‘দাry িযkর’-e শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 56 বছর। তঁার মাথার িপছন িদেক
gিল লােগ eবং েgেনেডর আঘােত তঁার ডান হাতo kতিবkত হয়, ফেল ঘটনাsেলi শাহাদত বরণ
কেরন। মরhম শহীেদর stী বেলন, িতিন িখলাফেতর pিত গভীর ভালবাসা রাখেতন। িশ েথেক বৃd-সবাi
তঁােক সmান করত, সবার বnু িছেলন িতিন। আমানত রkাকারী, a ীকার পালনকারী o ucমােনর
কুরবানীকারী িছেলন। সব িবষেয় িতিন সাধুতা aবলmন করেতন। eকজন আদশর্ sামী িছেলন। আমার
েছাট-খাট িবষেয়র pিতo লkয্ রাখেতন। আিম কখেনা kাn থাকেল খাবারo ৈতরী কের িদেতন। কােরা

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2010. All rights reserved.

গলgহ হেতন না। নামােয মেনােযাগ সহকাের েদায়া করেতন eবং তঁার েচাখ arিসk হেয় েযত। eকাn
েকামল hদেয়র aিধকারী িছেলন, মানুেষর dঃখ-কে র কথা েন তঁার েচাখ arসজল হেয় uঠেতা।
শহীদ িমযর্া মাহমুদ আহমদ সােহব, িপতা-েমাকাররম আকবর আলী সােহব। শহীদ মরhম নােরায়ােলর
aিধবাসী িছেলন। তঁার দাদা eনােয়তুlাh সােহব (রা.) হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন।
েটিলেফান িবভােগ চাকুির করেতন eবং 2008 সােল aবসর gহণ কেরন। মেডল টাuেনর বাiতুn নূর
মসিজেদ শাহাদত বরেণর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 58 বছর। ঘটনার িদন মসিজেদর িপছেনর হেল বেস
িছেলন। েস aবsায় eকিট gিল তঁার মাথায় লােগ আর তােতi িতিন শাহাদত বরণ কেরন। তঁার পিরবােরর
সদসয্রা বেলন, জামােতর েসবায় সবর্দা pstত থাকেতন। aেনকবার oয়ােক্ফ আরযীর সুেযাগ েপেয়েছন।
aতয্n েকামল hদেয়র, সাধু pকৃিতর পির মী মানুষ িছেলন। শাহাদেতর চার িদন পূেবর্ তঁার stী sেp
েদেখন, ‘eকিট খুব সুnর বাগান, েযখােন ঠাnা বাতাস o জলধারা বiিছল। aিত সুnর মহল বানােনা
আেছ। মাহমুদ সােহব আমােক বেলন, েতামােদর জনয্ আিম ঘর বািনেয় িদেয়িছ আর eিট আমার মহল।
eখন েথেক আিম eখােনi থাকব। পুেরা মহল সুরিভত িছল।’ আlাh তা’লা তঁােক সুমহান মযর্াদায় unীত
কrন।
শহীদ েমাকাররম েশখ েমাহাmদ আকরাম আতহার সােহব, িপতা-েমাকাররম েশখ শামসুdীন সােহব। শহীদ
মরhেমর িপতা সারেগাধার aিধবাসী িছেলন। তঁার িপতা হযরত মসীh মouদ (আ.) eবং হযরত মুসেলh
মouদ (রা.)-eর েসবা করার েসৗভাগয্ পান। শহীদ হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর িখলাফত কােল
বয়’আত করার েসৗভাগয্ aজর্ন কেরন। শহীদ মরhেমর র েমাকাররম খাজা েমাহাmদ শরীফ সােহব
(রা.) হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন। তঁার িপতা েমাহতরম েশখ শামসুdীন আহমদ
সােহেবর তবলীেগ মরhম হযরত িমযর্া আbুল হক সােহেবর বংেশ আহমদীয়াত িবsার লাভ কের। েমৗলভী
আতাulাহ খঁান সােহব, দরেবশ কািদয়ান তঁার ভাi িছেলন eবং েপালয্ােn কমর্রত জামােতর মুরbী
েমাকাররম মুনীর আহমদ মুনাoয়ার সােহব সmেকর্ তঁার ভািতজা হন। দাry িযkর মসিজেদ শাহাদেতর
সময় তঁার বয়স হেয়িছল 66 বছর। সntাসীেদর gিল তঁার মাথা o বুেক িবd হয় eবং িতিন ঘটনাsেলi
শাহাদত বরণ কেরন। তঁার পিরবােরর সদসয্রা বেলেছ, শহীদ মরhম d-িতন মাস যাবৎ বলিছেলন, ‘আমার
মৃতুয্র সময় ঘিনেয় eেসেছ’। তঁার stী sেp ‘রাবoয়ায় আনসাrlাhর হল েদেখিছেলন যা পূেবর্ কখেনা িতিন
েদেখন িন’। িতিন বেলন, ‘আিম েদখলাম েসখান েথেক আিম িতনিট েতাহ্ফা েপেয়িছ eবং তা িনেয় আিম
লােহার রoয়ানা হিc’। শহীদেদর জানাযাo আনসাrlাhর হেলi হেয়িছল। শহীদ মরhেমর তবলীেগর
pিত খুবi আgহ িছল। িনকটবতর্ী gাময্ eলাকায় মানুেষর ঘের ঘের িগেয় তবলীগ করেতন। িনয়িমত
তাহাjুদ নামায পড়েতন। েবতন পাবার সােথ সােথ েসেkটারী মাল সােহেবর ঘের িগেয় চঁাদা আদায়
করেতন। িখলাফত জুিবলীর সময় pবn pিতেযািগতায় pবn িলেখন eবং তােত e েgড aজর্ন কেরন।
শহীদ েমাকাররম িমযর্া মনসুর েবগ সােহব, িপতা-মরhম েমাকাররম িমযর্া সােরায়ার েবগ সােহব। শহীদ
মরhেমর িপতৃপr
ু ষ aমৃতসেরর aিধবাসী িছেলন। তঁার চাচা িমযর্া মুনাoয়ার েবগ সােহব 1953 সেনর
পূেবর্ বয়’আত gহণ কেরিছেলন আর 1985 সােল আহমদীয়ােতর eক শtr তঁােক শহীদ কের। আlাhর
ফযেল িতিন মুসী িছেলন eবং মেডল টাuেনর বাiতুn নূর মসিজেদ শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল
29 বছর। েসেkটারী iশায়াত, নােযম তাহরীেক জাদীদ eবং uমুমীর িডuিট েsায়ােড িতিন িখদমেতর
সুেযাগ পািcেলন। জুমুআর িদন সকােল কােয়দ সােহব তঁােক িডuিটেত েযেত বেলন; িতিন জবাব েদন,
‘কােয়দ সােহব! িচnা করেবন না। pেয়াজেন pথম gিল আিম বুক েপেত িনব’। মেডল টাuেনর বাiতুn
নূের েচিকংেয়র দািয়t পালেনর সময় সntাসীরা eেসi তঁার uপর gিল বষর্ণ আরm কের eবং সবর্pথম
তঁােকi gিল কের। তঁার শরীের কেয়কিট gিলিবd হবার কারেণ িতিন ঘটনাsেলi শহীদ হেয় যান। শহীদ
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মরhম dঘর্টনার পূেবর্ সকাল েবলা পিরবাের সদসয্েদরেক তঁার eকিট sp নান েয, ‘আমােক েকu মারেছ
eবং আমার েপছেন কােলা কুকুর েলেগ আেছ’। শহীদ মরhম জামােতর েসবাকারী eবং আনুগেতয্র
েpরণায় সমৃd িছেলন। েকামল pকৃিতর, হােসয্াjjল o পঁাচoয়াk নামাযী িছেলন। তঁার stীর বয়স 26
বছর। তােদর সেবমাt িবেয় হেয়িছল eবং িতিন eখন সnান সmবা। আlাh তা’লা তােক পুণয্বান, সৎ,
sাsয্বান eবং দীঘর্জীিব সnান দান কrন। তঁার মা o িবধবা stী আনেnর িদন েদখার েসৗভাগয্ লাভ
কrন।
শহীদ িময়া েমাহাmদ মুনীর আহমদ সােহব, িপতা-েমাকাররম েমৗলভী আbুস সালাম সােহব। শহীদ মরhম
হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়াল (রা.)-eর নািত িছেলন। িতিন 11 aেkাবর 1940 সােল দিkণ
হায়dাবােদ তঁার নানা হযরত েমৗলভী মীর েমাহাmদ সাঈদ সােহব (রা.)-eর বাড়ীেত জngহণ কেরন। তঁার
নানােক হযরত মসীh মouদ (আ.) বয়’আত েনয়ার aনুমিত িদেয়িছেলন eবং তঁার মাধয্েম দিkণ
হায়dাবােদ aেনক মানুষ আহমদীয়াত gহণ কেরন। িতিন িব.e পযর্n িশkালাভ কেরন eবং 1962 সােল
লােহাের sানাnিরত হন। মেডল টাuেনর বাiতুn নূর মসিজেদ শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 70
বছর। ঘটনার িদন িতিন মসিজেদর আি নায় েজনােরল নােসর সােহেবর সােথ েচয়াের বেস িছেলন।
সntাসীেদর pথম gিল তঁার মাথায় লােগ, ফেল েসখােনi িতিন শহীদ হেয় যান। pায় দশ বছর পূেবর্ িতিন
sেp েদেখিছেলন, ‘হযরত uমর ফাrক (রা.)-eর কবেরর পােশ eকিট কবর ৈতির করা হেয়েছ, িজেjস
কের জবাব েপেলন েয, eিট তঁারi কবর।’ শাহাদেতর পর sেpর বয্াখয্া েবাঝা েগল েয, pকৃতপেk eিট
তঁারi কবর েকননা, িতিন হযরত uমর ফাrক (রা.)-eর বংেশর িছেলন eবং d’জেনর শাহাদতo
সাম সয্পূণর্। শাহাদেতর পর শহীেদর েমেয় sেp েদেখন েয, ‘তার িপতা eেস বলেছন, আমার কামরািট
gিছেয় দাo। তখন গৃহপিরচারক তা gিছেয় েদয়। িকছুkণ পর ক’জন েমহমান আেস eবং তারা icা
pকাশ কের েয, আমরা কামরািট েদখব।’
শহীদ েমাকাররম ডাkার তােরক বশীর সােহব িছেলন েচৗধুরী iuসুফ খঁান সােহেবর সুেযাগয্ পুt। শহীদ
মরhেমর িপতা শাkর গাড়h-eর aিধবাসী িছেলন। শহীেদর িপতা বয়’আত কের আহমদী হন। শহীদ
মরhম করািচেত জngহণ কেরন। pাথিমক িশkা লােভর পর লােহার চেল যান eবং েসখােন
eম.িব.িব.eস ছাড়াo েমিডেকেলর aনয্ানয্ িডিg aজর্ন কেরন। 15 বছর কসূেরর সরকারী হাসপাতােল
মানবেসবা কেরন eবং শাহাদােতর সময় িমu হাসপাতাল লােহাের e.eম.eস িহেসেব কমর্রত িছেলন।
দাrয িযkর মসিজেদ শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 57 বছর। বাiের আkমেনর পর সntাসীরা
মসিজেদর েভতের pথম েয েgেনেডর িবে ারণ ঘটায় eেতi িতিন grতর আহত হন শাহাদেতর aিময়
সুধা পান কেরন। শহীদ মরhেমর িবিব শাহাদােতর কেয়ক িদন পূেবর্ sেp েদেখন েয, ‘আকােশ eকিট
সুnর ঘর - েযিট বাতােস ভাসমান eবং িতিন eর মেধয্ uেড় েবড়ােcন।’ িdতীয় sেp েদেখন, ‘pচn
ভূিমকm eবং ঝড় eেসেছ আর আিম িদিgিদক েছাটাছুিট করিছ িকnt তঁােক খুঁেজ পািc না।’ শহীদ মরhম
aতয্n rিচসmn মানুষ িছেলন। কখেনা কােরা সােথ rk আচরণ কেরন িন। বাcােদরেক িবেশষ কের
েমেয়েদরেক খুবi ভালবাসেতন। a-আহমদী বাড়ীoয়ালা মরhেমর শাহাদােতর খবর েন eত ক
েপেয়েছন েয, আেবেগ িচৎকার কের uেঠন। হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর পুsকাদী aিত যtসহকাের
পড়েতন। িনয়িমত চঁাদা িদেতন। stী’েক বেল েরেখ িছেলন, pিতিদেনর আয় েথেক eকিট aংশ গিবেদর
জনয্ পৃথক কের রাখেব। hযূর বেলন, মরhম শহীদ আমার খুতবা িনয়িমত নেতন eবং বার বার নেতন।
তঁার eক পুto e ঘটনায় আহত হেয়েছ। আlাh তা’লা শহীেদর আহত পুtেক eবং aনয্ানয্ আহতেদরেক
পূণর্ আেরাগয্ দান কrন।
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শহীদ েমাকাররাম eরশাদ আহমদ বাট সােহব হেcন েমাকাররম মাহমুদ আহমদ বাট সােহেবর সুপtু । শহীদ
মরhেমর pিপতামহ েমাকাররম আbুlাh বাট সােহব বয়’আত কের আহমদী হন। িতিন িশয়ালেকােটর
aিধবাসী িছেলন। তঁার pমাতামহ হযরত জান েমাহাmদ সােহব (রা.) হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
সাহাবী িছেলন। শহীদ মরhম লােহাের জngহণ কেরন। বায়তুন নূর মসিজেদ শাহাদােতর সময় তঁার বয়স
হেয়িছল 48 বছর। িনজ হালকার নােয়ব যয়ীম আনসাrlাh eবং েসেkটারী তাহরীেক জাদীদ িহেসেব
িখদমত করার েসৗভাগয্ েপেয়েছন। dঘর্টনার সময় িতিন মসিজেদর pথম কাতাের বেস িছেলন। আkমেনর
rেতi তঁার শরীের িতন-চারিট gিল লােগ, ফেল িতিন ঘটনাsেলi শহীদ হেয় যান। তার stী বেলন, শহীদ
মরhম িবনা বয্িতkেম পঁাচ oয়াk নামায পড়েতন eবং pিতিদন ucsের কুরআন িতলাoয়াত করেতন।
িখলাফেতর pিত গভীর ভালবাসার সmকর্ রাখেতন। িনজ সােধয্র aিতিরk চঁাদা িদেতন। িসলিসলাhর
aেনক পুsকািদ িতিন aধয্ায়ন কেরেছন। aেনক েবিশ েদায়া করেতন। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা unীত
কrন।
েমাকাররম েমাহাmদ েহােসiন মালহী সােহব শহীদ, িপতা-েমাকাররম েমাহাmদ ibাহীম সােহব। শহীদ
মরhম িশয়ালেকােটর aিধবাসী িছেলন। তঁার সmািনত িপতা বয়’আত কের জামােতর anভূর্k হেয়েছন।
34 বছর বয়স েথেক িতিন লােহাের sায়ীভােব বসবাস r কেরন। মেডল টাuেনর বায়তুন নূর মসিজেদ
শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 68 বছর। তঁােক লােহােরর হাnুgjাের সমািহত করা হেয়েছ।
সntাসীর gিল তঁার হােত eবং েপেট িবd হেল িতিন মারাtকভােব আহত হন। আহত aবsায় তঁােক িমu
হাসপাতােল িনেয় যাoয়া হয় eবং aপােরশন িথেয়টাের িতিন েশষ িনঃ াস তয্াগ কেরন। শহীদ মরhম িবনা
বয্িতkেম পঁাচ oয়াk নামায আদায় করেতন। িনয়িমত তাহাjুেদর নামায পড়েতন। সব ধরেনর পুণয্
কােজ aংশgহণ করেতন। েপশায় িতিন eকজন iেলকি িশয়ান িছেলন। গরীব eবং aভাবীেদর কাজ িবনা
পাির িমেক করেতন। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা unীত কrন।
েমাকাররম িমযর্া েমাহাmদ আমীন সােহব, েমাকাররম হাজী আbুল কিরম সােহেবর সুপtু । শহীদ মরhেমর
িপতা জmু কা ীেরর aিধবাসী িছেলন। িতিন 1952 সােল বয়’আত কের আহমদীয়াত gহণ কেরন। দাry
িযkর মসিজেদ শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 70 বছর। gিল বষর্ণ o েgেনড হামলায় িতিন
মারাtকভােব আহত হন। িতন িদন হাসপাতােল িচিকৎসাধীন িছেলন। 31 েম হাসপাতােলi িতিন েশষ
িনঃ াস তয্াগ কেরন। ঘটনার আেগর িদন রােত েয় িছেলন, হঠাৎ হাত uিঠেয় আlাh আকবর বেল uেঠ
বসেলন। utম চিরেtর aিধকারী eবং িম ক িছেলন। জামাতী কােজ েবিশ েবিশ aংশgহণ করেতন।
জামাতী িবিভn ধরেনর pিতেযাগীতায় িতিন পুর ারািদo েপেয়েছন।
শহীদ েমাকাররম মােলক যুবােয়র আহমদ সােহব, েমাকাররম মােলক আbুর রিশদ সােহেবর পুt। শহীদ
মরhম ফয়সালাবােদর aিধবাসী িছেলন। তঁার দাদা মােলক আbুল মজীদ খঁান সােহব হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর যুেগi বয়’আত কেরন িকnt তঁার (আ.) সােথ সাkােতর েসৗভাগয্ হয় িন। শহীদ মরhম
ফয়সালাবােদ oয়াপ্দােত চাকুির করেতন। aবসর gহেণর পর ঘটনার eক মাস পূেবর্ লােহাের eেসিছেলন।
মসিজদ বায়তুন নূের শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 61 বছর। ঘটনার সময় তঁার েছেল িদিgিদক
েছাটাছুিট কের িপতােক খুঁজিছল তা েদেখ মরhম শহীদ বলেলন, ‘েদৗড়ােদৗিড় করছ েকন! যিদ িকছু হয়
তেব eখােন আমােদর ভাiেদর সােথ আমরাo শহীদ হেয় যাব’। িঠক েস সময় তঁার hদিপেn eকিট gিল
িবd হয়। grতর আহত aবsায় তঁােক হাসপাতােল িনেয় যাoয়া হয় eবং েসখােনi িতিন শহীদ হেয় যান।
িতিন নামাযী িছেলন eবং তাহাjুদ নামােযর েবলায় কখেনা aলসতা pদশর্ন কেরন িন। aিধকাংশ সময়
িতিন eম.িট.e েদখেতন। শহীদ মরhম বলেতন, ‘যিদ kািnর কারেণ কখেনা ঘুম না ভা েতা তখন মেন
হেতা েকu আমােক েজার কের uিঠেয় িদেয়েছ’। েছেল গািড় kয় করেল তােক নসীহত কের বেলন, ‘েদখ!
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eেত কখেনা েরিডo, েটপ েরকডর্ার বা িটিভ লাগােব না। eর পিরবেতর্ সুবহানাlাh eবং দrদ শরীফ
পড়েব’ eবং িনেজo eর uপর আমল করেতন।
েচৗধুরী েমাহাmদ েনoয়াজ সােহব শহীদ িছেলন েমাকাররম েচৗধুরী েগালাম রসূল সােহব জাjাh’র পুt।
শহীদ মরhেমর িপতৃপr
ু ষ িশয়ালেকােটর aিধবাসী িছেলন। তঁার ফুপা হযরত েচৗধুরী েগালাম আহমদ মুহার
সােহব (রা.) eবং তঁার বাবা হযরত েচৗধুরী শাh েমাহাmদ মুহার সােহব (রা.) নারoয়ােলর aিধবাসী;
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন। তঁার িপতা eবং বড় ভাi হযরত খলীফাতুল মসীh সানী
(রা.)-eর িখলাফতকােল বয়’আত কেরন। িব.e.িব.eড পাশ করার পর মরhম শহীদ িশkা িবভােগ চাকুির
েনন। 1991 সােল pধান িশkক িহেসেব কা ীেরর সরকারী sুল েথেক aবসর gহণ কেরন। িনজ হালকায়
েমাহােসব িহেসেব েসবা করার েসৗভাগয্ লাভ কেরন। দাry িযkর মসিজেদ শাহাদােতর সময় তঁার বয়স
হেয়িছল 80 বছর। ঘটনার িদন িতিন নতুন কাপড় o জুতা পেরিছেলন। সntাসীেদর িনিkp েgেনড
িবে ারেণ িতিন শহীদ হেয় যান। কেয়ক মাস পূেবর্ তঁার stী sেp েদেখিছেলন, و ز ہ
رک آ
(aথর্াৎ সুসংবাদ, আপনার sামী aমর)। তঁার stী আরo বেলন, িতিন সতয্ভাষী িছেলন। sাsয্বান eবং
কমর্ঠ িছেলন। তঁােক বয়েসর তুলনায় 20 বছেরর েছাট বেল মেন হত। তা’লীমুল iসলাম কেলেজ sাuট
িটেমর কয্ােpন িছেলন। িবিভn ভাষার দkতা িছল। জামািত বi-পুsক ছাড়াo aনয্ানয্ ধেমর্র বi-পুsকo
চচর্া করেতন।
সবেশেষ hযূর েমাকাররম েশখ েমাবাে র আহমদ সােহব শহীেদর uেlখ কেরন। তঁার িপতা িছেলন,
েমাকাররম েশখ হািমদ আহমদ সােহব। শহীদ মরhেমর িপতৃপr
ু ষ কািদয়ােনর aিধবাসী িছেলন। েদশ
িবভােগর পর িতিন রাবoয়া চেল আেসন। তঁার দাদা েমাকাররম েশখ আbুর রহমান সােহব িdতীয় খলীফার
যুেগ বয়’আত করার েসৗভাগয্ লাভ কেরন। মরhেমর নানী হযরত েমেহর িবিব সােহবা (রা.) হযরত মসীh
মouদ (আ.)-eর সাহাবা িছেলন। মসিজদ ‘বায়তুন নূর’-e শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 47
বছর। সntাসীেদর বঁাধা েদয়ার uেdেশয্ িতিন মসিজেদর দরজা বn করার েচ া কেরন িকnt eকিট gিল
তঁার েপেটর ডান পাশ িদেয় ঢুেক েবর হেয় যায়। eছাড়া েgেনড িবে ারেণo িতিন grতর আহত হন eবং
pচুর রkkরণ হয়। eতিকছু সেtto িতিন di-িতন ঘnা জীিবত িছেলন। হাত িদেয় েপট েচঁেপ ধের িনেজi
েহেট েহেট eয্াmুেলেnর কােছ যান িকnt হাসপাতােল যাবার পিথমেধয্i িতিন শাহাদাত লাভ কেরন। তঁার
সmািনতা stী বেলন, িতিন eকজন আদশর্ sামী িছেলন। pায় িবশ বছর আেগ আমােদর িবেয় হেয়িছল।
আমরা েযৗথ পিরবাের বসবাস করতাম। আমার sামী সবার pিত েখয়াল েরেখেছন eবং কখেনা কাuেক
aিভেযাগ করার সুেযাগ েদন িন। শহীেদর eকজন িনকটাtীয় শাহাদােতর পূেবর্ sেp েদেখেছন, ‘েমাবাে র
ভাi সাদা রঙ-eর গািড়েত বেস আেছ যা আকােশ uেড় েবড়ােc’। মৃতুয্র di িদন পর তঁার কনয্া মািরয়া
েমাবাে র sেp েদেখেছন, ‘আbু দরজায় দঁািড়েয় হাসেছন, তঁােক িজেjস করেলন, আপিন িক জীিবত!
িতিন বেlন, আিম ভাল আিছ eবং েতামােদর সােথ আিছ’। শহীদ মরhম িনতাni সহজ-সরল মেনর মানুষ
িছেলন। গরীবেদরেক সাহাযয্ করেতন eবং ভালবাসেতন। েছাট-বড় সবাiেক সmান করেতন।
hযূর বেলন, আlাh তা’লা সকল শহীেদর পদমযর্াদা unীত কrন। তঁােদর stী-সnানেদর হােফজ o নােসর
েহান। েযসব শহীেদর িপতা-মাতা eখনo জীিবত আেছন তােদরেক e েবদনা সহয্ করার শিk িদন। তঁােদর
বংশধরেদর ঈমানেক দৃঢ় কrন। সকল পিরিsিতেত ধেমর্র uপর pিতি ত থাকার শিk aজর্ন কrক।
আlাh তা’লা সবর্দা তােদরেক িনজ কrণা eবং সুরkার েব নীেত sান িদন, আমীন।
(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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