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তাশাhhদ, তাuয o সূরা ফািতহা পােঠর পর hযূর আেনায়ার (আi.) বেলন, আজo ধমর্ীয়
সntাসীেদর িনদর্য় আkমেন লােহারs আহমদীয়া মসিজেদ িনমর্মভােব িনহত শহীদেদর
sৃিতচারণ করেবা। আজেকর তািলকায় সবর্pথম হেলন, শহীদ জনাব আbুর রহমান সােহবeর নাম। তঁার িপতার নাম জনাব জােভদ আসলাম সােহব। শহীদ মরhম 2008 সােলর
আগ মােস তঁার মা, খালা o েবােনর সােথ আহমদীয়াত gহণ কেরন। েকৗশলগত কারেণ
পিরবােরর aনয্েদর কােছ আহমদীয়াত gহেণর িবষয়িট pকাশ কেরন িন। M.B.B.S. পাশ
করার পর সবাiেক aবিহত করার icা রাখেতন। মাতৃকূেল নানা বয্তীত aনয্ সবাi
আহমদী িছেলন। তঁার নানী মরhমা ৈসয়য্দা সােহবা aতয্n িন াবান আহমদী িছেলন। িতিন
েবেহশতী মকেবরায় সমািহত আেছন। চরম িবেরািধতা সেtto িতিন আহমদীয়ােতর সােথ
িব sতাপূণর্ সmকর্ বজায় েরেখিছেলন। ‘দাry িযkর’-e শাহাদেতর সময় শহীদ মরhেমর
বয়স হেয়িছল 21 বছর। dঘর্টনার িদন িতিন কেলজ েথেক সরাসির জুমআ
ু র নামায পড়েত
মসিজেদ eেসিছেলন। আkমেনর পর িতিন তঁার মােক েফান কের বেলন, pচn েগালাgিল
হেc, আপিন dঃিচnা করেবন না। eরপর খালােতা ভাiেক েফান কের বেলেছন, আিম
শহীদ হেল আমােক রাবoয়ায় কবর িদo। তঁার ধারণা িছল, আtীয়- sজনরা তঁার লাশ
রাবoয়ায় িনেয় েযেত িদেব না। শহীদ মরhেমর শরীের িতনিট gিলিবd হেয়িছল ফেল িতিন
ঘটনাsেলi শহীদ হেয়েছন।
e dঘর্টনায় তঁার পিরবােরর আেরা কেয়কজন সদয্সয্o শহীদ হেয়েছন। eেদর মেধয্
আেছন, মােলক আbুর রশীদ সােহব, মােলক আনসাrল হক সােহব eবং মােলক যুবােয়র
আহমদ সােহব। dঘর্টনার পর তঁার আহমদীয়াত gহেণর িবষয়িট জানাজািন হেল চরম
িবেরািধতা r হয়। তঁার খালু, খালােক বািড় েথেক েবর কের িদেয়েছ। জানাযা িনেয় aেনক
ৈহৈচ হেয়েছ। পিরবােরর েলাকজন শহীেদর লাশ রাবoয়াh িনেত বঁাধা িদেল তঁার খালা
aতয্n বীরেtর সােথ বেলন, ‘মারা যাবার আেগ েস েফান কের বেলিছল, আমার মরেদহ

রাবoয়া িনেয় েযo; তঁার icার pিত সmানােথর্ আমরা জানাযা রাবoয়ােতi িনেয় যাব’।

শহীদ মরhেমর িপতা eখেনা বয়’আত কেরন িন। পূেবর্ তঁার আচরণ খুবi কেঠার িছল িকnt
eখন তুলনামূলক ভােব িকছুটা নমনীয় হেয় eেসেছ।

hযূর বেলন, শহীদ মরhেমর মা েছেলর শাহাদােতর পূেবর্ sেp েদেখন, ‘আিম (খলীফাতুল
মসীh আl খােমস) তােদর বািড় িগেয়িছ’। তঁার খালােতা ভাi sেp েদেখেছন, ‘পঁাচজন
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খলীফার ছিব টা ােনা আেছ eবং eকিট রাsা ৈতরী হেয়েছ যােত িলখা রেয়েছ, This is
the right way (aথর্াৎ eিটi সিঠক পথ)’।
পড়া না o ধেমর্র েসবার pিত শহীদ মরhেমর খুবi আgহ িছল। পড়া না েশষ করার পর
আতর্ মানবতার েসবায় নানীর নােম eকিট ‘বৃdা ম’ বানােনার icা িছল। তঁার মা েদায়ার
আেবদন কের বেলেছন, িবেরািধতার মুেখ আlাh তা’লা েযন আমােদরেক দৃঢ়তা দান কেরন
eবং সব ধরেনর aিন েথেক রkা কেরন। চরম িবেরািধতার কারেণ সমেবদনা জানােনার
জনয্ জামােতর pিতিনিধ দল শহীেদর বাড়ী পযর্n েযেত পাের িন। শহীদ মরhম নুতন
আহমদী হoয়া সেtto সেতয্র জনয্ pাণ িবসজর্ন িদেয়েছন, আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা বৃিd
কrন।
শহীদ জনাব িনসার আহমদ সােহব, িপতা - জনাব েগালাম রসূল সােহব। শহীদ মরhেমর
িপতৃপr
ু ষ নারoয়াল েজলার aিধবাসী িছেলন। তঁার দাদা হযরত েমৗলভী মুহাmদ সােহব
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন। আlাh তা’লার ফযেল িতিন মুসী িছেলন
আর ‘দাry িযkর’-e শাহাদােতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 46 বছর। জনাব আশরাফ
িবলাল সােহবেক বঁাচােত িগেয় িতিন শাহাদােতর aিময় সুধা পান কেরন। সাধারণত িতিন
েছেল-েমেয়েদর সােথ িনেয় ‘দাry িযkর’-e জুমআ
ু র নামায আদায় কেরেতন। dঘর্টনার
িদনo েছেল-েমেয়েদর সােথ eেনিছেলন। জুমআ
ু র পূেবর্ িতিন িনয়িমত সদকা িদেতন,
েসিদনo সদকা িদেয়েছন। শাহাদােতর দশ িদন পূেবর্ sেp মরhম িপতামাতার সােথ
শহীেদর সাkাত হয়। তারা বেলন, ‘েহ আমােদর সnান! তুিম আমােদর কােছ eেস বেসা’।
তঁার stী বেলন, িতিন িনয়িমত তাহাjুদ o aনয্ানয্ নামায পড়েতন। 25 বছেরর িববািহত
জীবেন িতিন কখেনা কেঠার ভাষায় কথা বেলন িন। d’সnানেকi oয়াkেফ নo-eর
বরকতময় তাহরীেক anভূর্k কেরেছন। শহীদ তঁার িপতামাতার aেনক েসবা করার সুেযাগ
েপেয়েছন। মানবেসবার েpরণায় িতিন সমৃd িছেলন। জামােতর বয্াপাের গভীর আtািভমান
রাখেতন। িপতৃকূেল তঁারাi eকমাt আহমদী পিরবার িছল। eকবার তােদর gােম রােতর
েবলা িবেরাধীরা সভা কের eবং মাiক লািগেয় জামাতেক চরমভােব গালমn করেত থােক।
িতিন চুিপসাের বািড় েথেক েবিরেয় সভাsেল যান eবং তােদরেক কেঠার ভােব বেলন,

‘বােজ কথা eবং হে ােগাল বn কর। যিদ েকান কথা বলেত হয় তেব আমােদর সােথ বেস
কথা বল’। তঁার বীরt েদেখ িবেরাধীরা মাiক বn কের েদয়। বািড় েফরার পর তঁার stী
বেলন, ‘eেতাgেলা িবেরাধীর সামেন আপিন eকাi চেল েগেলন! তারা যিদ আপনােক
মারেতা তাহেল কী হেতা?’ utের িতিন বেলন, ‘েবিশ হেল শহীদ হেয় েযতাম। eর েচেয়
utম আর কী হেত পাের? আমার পেk মসীh মouদ (আ.) o খলীফােদর সmেকর্ মn কথা
সহয্ হিcল না’।
শহীদ জনাব ডাkার আসগর iয়াকুব খঁান সােহব, িপতা - জনাব ডাkার মুহাmদ iয়াকুব খঁান
সােহব। তঁার দাদা হযরত েশখ আbুর রশীদ খঁান সােহব (রা.) হযরত মসীh মouদ (আ.)eর সাহাবী িছেলন। তঁার নানা হযরত ডাkার মাহমুদ ibাহীম সােহব হযরত খলীফাতুল
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মসীh সানী (রা.)-eর বয্িkগত িচিকৎসক িহেসেব েসবা করার েসৗভাগয্ েপেয়েছন। শহীদ
মরhম 1949 সােলর 25 আগ লােহাের জngহণ কেরন। িতিন বােয়ােকেমি েত M.S.C
করার পর M.B.B.S িডgী aজর্ন কেরন। ‘দাry িযkর’-e শাহাদােতর সময় তঁার বয়স
হেয়িছল 60 বছর। সাধারণত িতিন ‘কড়ক হাuজ’-e জুমআ
ু র নামায পড়েতন িকnt ঘটনার
িদন দাry িযkর মসিজেদ নামায পড়েত আেসন আর eর িকছুkেণর মেধয্i েগেটর কােছ
সntাসীরা eেলাপাতািড় gিল ছুড়েত আরm কের। তঁার বুেক o পােয় gিল লােগ। েবশ
িকছুkণ তঁার সংjাo িছল, িকnt হাসপাতাল েনয়ার সময় পিথমেধয্ িতিন েশষ িনঃ াস তয্াগ
কেরন। তঁার সহধিমর্ণী বেলেছন, িতিন pকৃত aেথর্i eকজন সৃি র েসবক িছেলন। ধনী
গরীেবর মােঝ কখেনা েকান পাথর্কয্ করেতন না, সবার সােথ eকi ধরেনর সহমিমর্তাপূণর্
আচরণ করেতন। েরাগীেদর জনয্ িনিদর্ েকান সময় িছল না, যখনi েরাগী আসেতা িতিন
তার েসবা করেতন। আlাh তঁালা তঁার মযর্াদা unীত কrন।
শহীদ জনাব িময়া মুহাmদ সাঈদ দর্াদ সােহব, িপতা - জনাব িময়া মুহাmদ iuসুফ সােহব
(রা.)। শহীদ মরhেমর িপতৃপr
ু ষ gজরােতর aিধবাসী িছেলন পের কািদয়ান sানাnিরত
হন। তঁার িপতা o দাদা হযরত েহদায়াতুlাh সােহব (রা.) হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর
সাহাবী িছেলন। তঁার িপতা েদশ িবভােগর আগ পযর্n হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর
বয্িkগত সিচব িছেলন। eছাড়া িতিন লােহার েজলার নােয়ব আমীরo িছেলন। শহীদ মরhম
1930 সােল gজরােত জngহণ কেরন। েমৗলভী ফােযল করার পর িতিন B.A পাশ
কেরন, পরবতর্ীেত নয্াশনাল বয্াংেক চাকুরীেত েযাগ েদন eবং েসখান েথেকi 1970 সােল
ময্ােনজার পেদ থাকা aবsায় aবসর gহণ কেরন। মরhম শহীদ জীবেন ছয় বার হjjbত
পালন কেরন eছাড়া েবশ কেয়কবার uমরাh করারo েসৗভাগয্ হেয়েছ। বায়তুn নূর
মসিজেদ শাহাদত বরেণর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 80 বছর। মসিজেদ িতিন েজনােরল
নােসর সােহেবর সােথ hiল েচয়াের বেসিছেলন। তঁার শরীের d’িট gিল িবd হয় আর
grতর আহতাবsায় তঁােক হাসপাতােল িনেয় যাoয়া হয়। আড়াi ঘnা ধের aেstাপচার
হেয়েছ, িকnt pাণ রkা হয়িন। তঁার stী বেলন, িতিন aেনক েবিশ েদায়া করেতন। কখেনা
কােরা িবrেd aিভেযাগ কেরন িন। সবর্দা ৈধযর্ধারণ করেতন, খুবi aিতিথ পরায়ণ িছেলন।
সnানেদর uপেদশ িদেতন, ‘িনেজেদর দsরখান pেতয্েকর জনয্ িবিছেয় রাখেব’। বৃd হoয়া
সেtto সবgেলা েরাযা রাখেতন। 1969 সাল েথেক pিত বছর িনয়িমত eেতকােফ বসেতন।
বায়তুn নূর মসিজেদর িভিtpsর রাখার সময় হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর সােথ
শহীদ মরhেমর িপতাo িভিtpsর রাখার েসৗভাগয্ লাভ কেরেছন। aিধকাংশ সময়i বেস
বেস কঁাদেতন আর বলেতন, ‘আিম আlাh তা’লার কিরয়া jাপন করিছ, েকননা িতিন
আমােক aেনক পুরsার িদেয়েছন’। যতিদন দৃি শিk ভাল িছল ততিদন িশ েদরেক কুরআন
শরীফ পিড়েয়েছন। শাহাদােতর পর তঁার েটিবেলর uপর ‘েদায়াiয়য্া খাযােয়ন’ বiিট েখালা
aবsায় পাoয়া েগেছ। তঁার stী বেলন, আেগ কখেনা eমনিট হয়িন। েয পৃ ািট েখালা িছল
তােত িবদােয়র েদায়া eবং আধয্ািtক unিতর েদায়া েলখা িছল। আlাh তা’লা তঁােক
আধয্ািtক জগেত unিত দান কrন।
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শহীদ জনাব মুহাmদ iয়াhiয়া খঁান সােহব, িপতা - জনাব মােলক আbুlাh সােহব (রা.)।
শহীদ মরhেমর িপতা eবং দাদা হযরত বরকত আলী সােহব (রা.) হযরত মসীh মাouদ
(আ.)-eর সাহাবী িছেলন। শহীদ মরhম 1933 সােল কািদয়ােন জngহণ কেরন। বড়
ভাiেয়র সােথ তঁার বয়েসর বয্বধান িছল 18 বছর। কারণ মাঝখােন তঁার সকল ভাi-েবান
4/5 বছর বয়স হেতi মারা যায়। পিরেশেষ শহীেদর ‘মা’ তঁােক হযরত আmাজান (রা.)eর কােছ িনেয় যান। হযরত আmাজান (রা.) তঁােক হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর কােছ
িনেয় যান। শহীেদর মা হযরত মুসেলh মouদ (রা.)-eর কােছ িনেবদন কেরন, ‘hযূর eo
চেল যােc’। তখন hযূর তঁােক েকােল তুেল েনন eবং তঁার নাম শরীফ আহমদ েথেক
পিরবতর্ন কের মুহাmদ iয়াhiয়া রােখন। hযুর (রা.)-eর েদায়ার কলয্ােণ িতিন েয ধু দীঘর্
জীবন েপেয়েছন তা-i নয় বরং শহীদ হেয় sায়ী জীবন লাভ কেরেছন।
hযূর বেলন, িসিভল iি িনয়ািরং পাশ করার পর িতিন িবিভn জায়গায় কাজ কেরন। 19811982 সােল চাকুরীর uেdেশয্ iরাক যান eবং েসখােন জামাত pিত া করার সুেযাগ পান।
বায়তুn নূর মসিজেদ শাহাদত বরেণর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 77 বছর। ঘটনার সময়
মসিজেদর pথম সািরেত েচয়াের বেসিছেলন। হঠাৎ gিল বষর্ণ r হয় eরপর সntাসীেদর
েছাড়া েgেনড িবেsািরত হেল তঁার মাথার িপছেনর aংশ kতিবkত হয় ফেল িতিন
ঘটনাsেলi শহীদ হন। তঁার di েছেল, িপতার শহীদ হবার খবর পাoয়া সেtto ‘দাry
িযkর’-e িডuিটেত িছেলন eবং তারা রাত 12টা পযর্n udার কাজ কেরেছন। তঁার stী
বেলন, িতিন পরম সিহ ু িছেলন। তঁােক কখেনাi রাগািnত হেত েদিখ িন। জামােতর pিত
গভীর ভালবাসা রাখেতন। সnানরা জামাতী কাজ eবং নামােযর েবলায় aলসতা েদখােল
িতিন kমা করেতন না। দীঘর্িদন েসেkটারী তা’লীমুল কুরআন িছেলন। মানুেষর ঘের-ঘের
িগেয় কুরআন িশkা িদেয়েছন, তঁার শাহাদেতর কথা েন সবাi aেঝাের কঁাদেত থােকন
eবং বেলন, ‘তঁার aনুgহ আমােদর বংশধররা কখেনাi ভুলেত পারেব না’। িতিন যা েপনশন
েপেতন তার পুেরাটাi গরীবেদর জনয্ খরচ করেতন। িতিন িনয়িমত তাহাjুদ নামায
পড়েতন। জামাতা eবং েছেলর মেধয্ েকান পাথর্কয্ কেরন িন, েছেলর বuেক িনেজর েমেয়র
মত মেন করেতন। িকছুিদন আেগ তঁার েমেয় sেp েদেখিছল, ‘েকান eকিট িবিlং eর

েবসেমেn মানুষেক পদক েদয়া হিcেলা আর আমার িপতাo তােদর মেধয্ িছেলন। sেpi
েকu eকজন বলেছ, e পদক তােদর েদয়া হেc যারা েকান িবেশষ কৃিতেtর sাkর
েরেখেছন।’ বi পড়ার pিত তঁার িবেশষ আকষর্ণ িছল, তঁার বয্িkগত লাiেbরীেত হাজার

হাজার বi আেছ। তঁার েছেল জনাব খােলদ মাহমুদ eকজন oয়াkেফ িযেnগী। আlাh
তা’লা শহীদ মরhেমর মযর্াদা unীত কrন।

জনাব uমর আহমদ সােহব শহীদ, িপতা - জনাব ডাkার আbুশ্ কুর িময়া সােহব। শহীেদর
দাদা েচৗধুরী আbুস সাtার সােহব 1921-22 সােল বয়’আত কেরিছেলন। শহীদ 1979
সােলর জুলাi মােস লােহাের জngহণ কেরন। মাiেkাবােয়ােলািজ’েত eম.eসিস. করার
পর সরকারী চাকুরীেত েযাগদান কেরন। িতিন eকজন মুসী িছেলন আর শাহাদেতর সময়
তঁার বয়স হেয়িছল 31 বছর। ঘটনার িদন িতিন কমর্sল েথেক সরাসির জুমআ
ু র নামােযর
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জনয্ ‘দাry িযkর’-e eেসিছেলন। সntাসীেদর আkমেন grতর আহত aবsায় তঁােক
হাসপাতােল েনয়া হয়। েসখােন তঁার েদেহ চারিট aেstাপচার করা হয়। বঁাচােনার সবর্াtক
েচ া করা হয়, 70 বয্াগ রk েদয়া সেtto েশষ রkা হয়িন। হাসপাতােল িচিকৎসাধীন
থাকাকােল 4 জুন িতিন েশষ িনঃ াস তয্াগ কের শহীেদর মযর্াদা লাভ কেরন। শহীেদর
পিরবােরর সদসয্রা জািনেয়েছন, শহীদ slভাষী o িম ক pকৃিতর মানুষ িছেলন। কখনo
েকu তঁার বয্াপাের েকান aিভেযাগ কেরিন। িনয়িমত নামায পড়েতন। pেতয্ক বৃহsিতবার
মসিজেদর oয়াকাের আমেল aংশ gহণ করেতন। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা বৃিd কrন।
শহীদ জনাব লাল খঁান সােহব নােসর, িপতা - জনাব হাজী আহমদ সােহব। শহীদ সারেগাধার
aিধবাসী িছেলন। তঁােদর বংেশ সবর্pথম তঁার দাদা বয়’আত কেরিছেলন। ৈশশেবi শহীদ
িপতৃহারা হন আর মাতা 1995 সােল মৃতুয্বরণ কেরন। িব.e পযর্n িশkা লাভ কেরন।
চাকুরীর সময় মুলতান eবং িবহাড় জামােতর েসবা করার সুেযাগ েপেয়েছন। eছাড়া
েমাজাফ্ফরগেড় pথম েজলা কােয়দ, eবং েমাজাফ্ফরগড় েজলার আমীর িহেসেবo
জামােতর েসবা কেরেছন। আlাhর ফযেল িতিন মুসী িছেলন আর মেডল টাuেনর বাiতুn
নূর মসিজেদ শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 52 বছর। সntাসী হামলার সময় িতিন
ছুেট িগেয় দরজা বn কেরন। আর জামােতর সদসয্েদর বেলন, আপনারা আেs আেs
িনরাপদ sােন চেল যান। ঐ সময় সntাসীরা বnুেকর নল দরজার েভতর ঢুিকেয় gিল বষর্ণ
কের আর েসi gিল তঁার বুেক িবd হয় ফেল িতিন ঘটনাsেলi শাহাদেতর aিময় সুধা পান
কেরন। তঁার সহধিমর্ণী বেলন, ঘটনার eকিদন পূেবর্ শহীদ েকান dঃsp েদেখ হঠাৎ েজেগ
uেঠন। আিম বললাম, িক হেয়েছ? েকান ভীিতকর sp েদেখেছা? িতিন িনরব থাকেলন। তঁার
েছেল বেল, আিম sেp েদেখিছ, ‘eকটা কােলা skীন যার uপর সাদা রঙ e েলখা বাকয্
ভাসিছল। আর সােথ সােথ আbুর কnsর েশানা যািcল, সবাiেক ignor কর’। তঁার eক
আtীয় শাহাদেতর পর sেp েদেখেছন ‘শহীদ eক সবুজ-শয্ামল মােঠ পায়চারী করেছন,

eক হােত হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর পুsক আর aপর হাত িদেয় আেপল খািcেলন।’

kবাের শহীদ নামায েসnাের িগেয় বাজামাত তাহাjুদ পিড়েয়েছন আর েকঁেদ েকঁেদ
আlাh তা’লার সমীেপ েদায়া কেরেছন। eরপর নামায ফজর পিড়েয়েছন eবং েশষ
িসজদািট aেনক দীঘর্ কেরেছন। তঁার বাসায় eকজন ি ান গৃহপিরচািরকা িছল। তার
পড়া নার পুেরা বয্য়ভার বহন কেরেছন পের তােক িনজ খরেচ িবেয় িদেয়েছন। তােক
aলংকারাদী বািনেয় িদেয়েছন। শহীেদর stী বেলন, ‘আমার sামী eকজন িফির া pকৃিতর
মানুষ িছেলন। জামােতর িখদমত করাi িছল তঁার ধয্ান-jান’। িতিন িনজ হালকা
আনসাrlাhর যয়ীম, েসেkটারী তরিবয়ত নoেমাবাঈন eবং েসেkটারী িরশ্তানাতা
িছেলন। পিরবােরর সদসয্রা বেলেছন, oয়াkেফ আরযী করার খুব শখ িছল। সানেn oয়াk
েফ নo িশ েদর kাস িনেতন। শাহাদেতর 15 িদন পূেবর্ িতিন জীবেনর েশষ oয়াkেফ
আরযী সmn কেরিছেলন। িতিন pতয্হ আসর েথেক মাগিরব পযর্n oয়াপদা টাuন eর
বাcােদর কুরআন নােযরা, aথর্সহ নামায eবং oয়াkেফ নo-eর পাঠয্সূচী পড়ােতন। আর
মাগিরব নামােযর পর পাকর্ েসাসাiিটেত েযেতন। iশার নামায পযর্n েসখানকার বাcােদর
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পড়ােতন। বাcােদর hদেয় জামােতর pিত ভালবাসা, যুগ খলীফার pিত aনুরাগ o
আনুগেতয্র েpরণা সৃি কারী ঘটনাবলী নােতন। মুরbী সােহব তঁার সmেকর্ eকিট ঘটনা
িলেখেছন। িতিন 1998 েথেক 2001 সাল পযর্n মুজাফ্ফরগড় েজলার আমীর িছেলন।
জামােতর সদসয্েদর পািরবািরক dেnর aবসান o তােদর মােঝ সমেঝাতা সৃি র আpাণ
েচ া করেতন। eকবার আিম eকিট পািরবািরক সমসয্ার সmুখীন হেয়িছলাম। িতিন
d’পেkর কাছ েথেকi িবsািরত িববরণ েনন। আর aনয্ানয্ েলাকেদর কাছ েথেক তার
সতয্াসতয্ যাচাi কেরন। আর arসজল নয়েন di পিরবারেক বুঝান eবং তােদরেক বার
বার ei uপেদশ েদন, ‘আপনারা হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর জামােতর সদসয্।
আপনারা িনেজেদর মেনামািলনয্ দূর কের সমেঝাতা সৃি র েচ া কrন’। মরhম শহীেদর
মােঝ িবনয় o আnিরকতা িছল পূণর্ মাtায়। েকান িবষয় সামেন আসেল মজিলেস আেমলার
সভায় তুেল ধরেতন eবং সবার মতামত িনেতন। তঁার মেধয্ aপেরর েদাষtrিট েঢেক রাখার
মsবড় gণ িছল। যতিদন েজলার আমীর িছেলন ততিদন িতিন জামােতর জনয্ eক
মমতাশীল িপতার দািয়t পালন কেরেছন। আlাh তা’লা তঁার সmান utেরাtর বৃিd কrন।
শহীদ জনাব জাফর iকবাল সােহব, িপতা - জনাব েমাহাmদ সােদক সােহব। শহীদ আিরফ
oয়ালা েজলার aিধবাসী। িব.e পযর্n পড়ােশানা কেরন। eরপর কােজর uেdেশয্ েসৗিদ
আরব চেল যান। েসখােন aবsানকােল পঁাচবার হjjbত পালন করার েসৗভাগয্ aজর্ন
কেরন। পািকsান িফের eেস পিরবহন বয্বসা আরm কেরন আর শাহাদেতর আগ মুহূতর্
পযর্n eর সােথi জিড়ত িছেলন। eক বছর পূেবর্ পিরবারসহ বয়’আত কের জামােতর
anভূk
র্ হন। ‘দাry িযkর’-e শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 59 বছর। িতিন
িনয়িমত তাহাjুদ পড়েতন। সntাসীেদর eকিট gিল তঁার কঁােধ িবd হেয় hৎিপেnর িদেক
চেল যায়। eরপর যখন তঁােক eয্াmুেলেn uঠােনা হিcল তখনo িতিন জীিবত িছেলন।
িচিকৎসা pদােনর সmাবয্ সকল েচ া করা হেয়েছ িকnt pাণ রkা হয়িন। শহীেদর stী বেলন,

‘আিম আমার uপলিb ভাষায় pকাশ করেত পারেবা না। িকnt িনয়য্েতর pকৃত aবsা আlাh
তা’লাi ভাল জােনন। তেব e ঘটনায় আমার ঈমান খুবi দৃঢ় হেয়েছ। আlাh তা’লা তার
বাnার জনয্ যা িকছু কেরন, তা আমােদর িচnার েচেয়o aেনক েবিশ হেয় থােক। েখাদা
তা’লা আমার sামীেক শাহাদােতর মযর্াদা দান কেরেছন। মানুষ িহেসেব িতিন eর েযাগয্
িছেলন। eেত আমার গবর্েবাধ হেc, আমার সকল সnানo যিদ আহমদীয়ােতর জনয্
uৎসগর্ীত হেয় যায় তবুo আমার সামানয্ পিরমাণ dঃখ হেব না। বরং আিম েখাদা তা’লার
pিত aেশষ কৃতjতা pকাশ করেবা’। শহীেদর েছেল বেলন, আমার িপতার শাহাদােতর
কেয়কিদন পূেবর্ আমার মামা তােহর মাহমুদ সােহব তঁার eকিট sp নান। ‘sp আমার
পুেরাপুির মেন েনi তেব, eকটা বাকয্ মেন আেছ। ‘পাহােড়র িপছেন েরেখ আস’। আমরা
যখন শহীদ িপতােক িচরিবদায় জানােনার জনয্ পাহাড় েঘরা uপতয্কা রাবoয়ােত িনেয়
েগলাম, তখন eটা েদেখ িতিন তঁার sেpর বণর্না েদন। ei pথমবার আbাজান রাবoয়া
যান আর িচরিনdায় েসখােনi শািয়ত হন। েছেল আেরা বেলন, আbা rেত জামােতর
েঘার িবেরাধী িছেলন। িকnt পের েখাদা তা’লার aপার কৃপায় আnিরকভােব আহমদীয়াত
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gহণ কের িন া, তাkoয়া o ঈমােন eেতাটাi unিত কেরিছেলন েয, বয়’আেতর eক বছর
েযেত না েযেতi শাহাদেতর সুমহান মযর্াদা লাভ কেরেছন। িডশ eিnনা লািগেয় সাgেহ
eম.িট.e েদখেতন। alিদেনর মেধয্i িখলাফেতর pিত তঁার গভীর aনুরাগ জেn।
জামােতর সকল কােজ aংশ িনেতন। ঘেরর কােছ মসিজদ থাকা সেtto িনয়িমত ‘দাry
িযkর’-e িগেয় জুমআ
ু র নামায আদায় করেতন। বh gেণর aিধকারী িছেলন। আlাh তা’লা
তঁােক জাnােতর ucsােন সমাসীন কrন।
শহীদ জনাব মনসুর আহমদ সােহব, িপতা - জনাব আbুল হামীদ জােভদ সােহব। শহীদ
মরhেমর পিরবার লােহােরর aিধবাসী। তঁার pিপতামহ জনাব েগালাম আহমদ সােহব
েপশায় িশkক িছেলন। সmবত হযরত খলীফাতুল মসীh আuয়ােলর িখলাফতকােল িতিন
বয়’আত gহণ কেরিছেলন। 1953 সােল িবrdবাদীরা তার বসতবািড়িট আgন jািলেয়
পুেড় েফেল। eরপর িতিন রাবoয়ায় sানাnিরত হন। তঁার িপতা 1970 সােল করািচ চেল
যান। 1974 সােল করািচেত তঁার িপতার েদাকােন আgন লািগেয় েদয়া হয়। eরপর িতিন
লােহাের sানাnিরত হন। শহীদ মরhম eকিট আমদািন-রpািন pিত ােন চাকুরী করেতন।
আlাh তা’লার কৃপায় িতিন মুসী িছেলন আর মসিজদ ‘দাry িযkর’-e শাহাদেতর সময়
তঁার বয়স হেয়িছল 36 বছর। শহীদ মরhেমর aিফেসর সহকমর্ীরা তঁার aেনক pশংসা
কেরেছন। তঁার সােথ েসখােন আেরকজন আহমদী বnুo কাজ করেতন। pেতয্ক জুমআ
ু েত
ু েত আপনার
িতিন তােক সােথ িনেয় েযেতন। dঘর্টনার িদন িতিন বলেলন, ‘pেতয্ক জুমআ
কারেণ আমার েদরী হেয় যায়। আজ িকছুেতi েযন েদরী না হয়’। রীিতমত েজার কের, তকর্
কের িতিন তার বnুেক তাড়াতািড় জুমআ
ু র নামােয িনেয় যান। মসিজেদ েপঁৗেছ pথম
সািরেত সুnত আদায় কেরন। হামলা চলাকােল িনেজর aিফেস েফান কের বেলন, ‘আিম
grতর আহত হেয়িছ। pচুর রkkরণ হেc, আমােদরেক বঁাচােনার েচ া কrন’। ঘর েথেক
তঁার stী েফান করেল তােকo বলেলন, ‘কাuেক পাঠাo যােত আমােদরেক eখান েথেক েবর
কের িনেয় েযেত পাের’। কথাবাতর্ার সময় তঁার stীo েগালাgিলর শb নেত পান। eরপরi
তঁার কnrd হেয় যায়। শহীদ মরhেমর stী বেলন, িতিন খুবi আেবগpবণ মানুষ িছেলন।
শাহাদেতর eক সpাহ পূেবর্ আমােক বেলন, ‘তুিম বাcােদর খুব যt েনেব। আিম হয়ত

তােদর সময় িদেত পারব না। বাcােদর সােথ anর সmকর্ সৃি কর যােত তারা আমার
নয্তা aনুভব না কের’। শাহাদেতর িদন সকােল িতিন তঁার sাsয্বান o সুnর েছেল
শানজীব েমাহেসনেক লkয্ কের বলেলন, ‘তার বয়স যখন িতন বছর হেব তখন তােক আিম
রাবoয়া পাঠাব eবং জামােতর েসবায় uৎসগর্ করব। জামাত তােক েযভােব চাiেব েসভােবi
গেড় তুলেব’। শহীদ মরhম সাধু pকৃিতর eবং aতয্n িন াবান মানুষ িছেলন আর িনযােম

িখলাফেতর pিত িব sতা o aনুরােগর সmকর্ রাখেতন। তঁার সmেn eকজন মুrbী
সােহব িলেখেছন, শহীদ তঁার oয়াkেফ নo বাcােদর িনয়িমত kােস িনেয় আসেতন।
িখলাফেতর pিত ভালবাসা o ভিkমূলক বড় বড় নযম তঁার বাcােদর মুখs িছল। খাকসার
eকবার kােসর ফঁােক শহীদেক িজjাসা কেরিছল, ‘েছাট িশ েদরেক eত বড় বড় নযম
আপিন িকভােব মুখs কিরেয়েছন?’ জবােব িতিন বেলন, ‘eসব নযম আিম েমাবাiল েফােন
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েরকডর্ কের েরেখিছ। বাcারা সব সময় egেলা নেত থােক’। hযূর বেলন, যারা েমাবাiেল

গান eবং aনয্ানয্ েবhদা িজিনষ েরকডর্ কের রােখ তােদর জনয্ eেত িচnার েখারাক আেছ।

শহীদ জনাব েমাবারক আলী আoয়ান সােহব, িপতা - েমাকাররম আbdর রাyযাক সােহব।
শহীদ মরhম কসুেরর aিধবাসী িছেলন। পিরবােরর তীb িবেরািধতা সেtto তঁার দাদা জনাব
িনযাম dীন সােহব o তঁার pিততামহ বয়’আত কেরিছেলন। মরhেমর নানা েমৗলানা
েমাহাmদ iসহাক সােহব (রা.) হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন। শহীদ
মরhম িব.e.িব.eড পাশ করার পর িশkকতা েপশায় েযাগ েদন eবং লােহাের কমর্রত
িছেলন। দাry িযkর মসিজেদ শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 59 বছর। চাকুরীর
জনয্ তঁােক pিতিদন কসুর েথেক লােহার আসেত হত তাi জুমআ
ু র নামায িতিন দাry
িযkর মসিজেদi পড়েতন। dঘর্টনার িদন সntাসী আkমেনর সময় কসুর েজলার আমীর
সােহবেক েফােন জানান েয, ‘দাry িযkর মসিজেদ সntাসীরা হামলা চািলেয়েছ। আমার
শরীের gিল েলেগেছ, আিম grতর আহত হেয়িছ’। পের েছেলর সােথo তঁার কথা হয়।
েছেলেক পিরিsিত সmেn aবিহত কেরন eবং েদায়া করেত বেলন। eরপর আেরক বnু তঁার
সােথ েযাগােযােগর েচ া করেল িতিন ধু আlাh আlাh িন নেত পান। pচুর
রkkরেণর ফেল িতিন শাহাদত বরণ কেরন। তঁার পিরবােরর েলােকরা জানান, শহীদ
মরhম eকজন আদশর্ মানুষ িছেলন। তঁার সcিরেtর কারেণ মহlার েকu কখেনা pকােশয্
িবেরািধতা করার সাহস পায়িন। জামােতর সােথ তঁার গভীর সmকর্ িছল। মহৎ hদেয়র
aিধকারী eবং aিতিথ-পরায়ণ িছেলন। aভাবীেদর মুkহেs দান করেতন। তঁার শাহাদেতর
পর eকজন a-আহমদী মিহলা কঁাদেত কঁাদেত বেলন, ‘uনার aবতর্মােন আমার eবং
আমার বৃd sামীর েক সহায় হেব?’ িনয়িমত বাজামাত নামায eবং তাহাjুদ পড়েতন। িনজ
uেদয্ােগ জামাতী aনু ানাদীর বয্বsা করেতন। শহীদ মরhম িকছুিদন পূেবর্ sেp
েদেখিছেলন, ‘িতিন খুব সুnর েকান eকিট জায়গায় যােcন’। eরপর হাসেত হাসেত stী’েক
বেলন, ‘মন চায় eখনi জাnােত চেল যাi’। মুrbী সােহব িলেখেছন, খাকসার চার বছর
কসুের কাজ করার সুেযাগ েপেয়িছ। শহীদ জনাব েমাবারক আলী আoয়ান সােহবেক
আহমদীয়ােতর সmান eবং হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর বয্িkt aথবা আহমদীয়া
জামােতর uপর েকান pকার আপিtর জবােব aননয্ ৈবিশে য্র aিধকারী েপেয়িছ। িতিন
েযেহতু িশkকতা েপশায় যুk িছেলন, তাi aনয্ানয্ িশkকেদর সােথ জামাতী িবষয়াবলী
িনেয় িবতকর্ হত। েকান আপিt বা pে র uপযুk জবাব না পাoয়া পযর্n শহীদ মরhম
sিsর িনঃ াস েফলেতন না। িতিন তঁার িনকটাtীয়েদর pিত eকাn সহমমর্ী িছেলন। aেনয্র
ভুল-trিট হেলo িনেজ িগেয় kমা চাiেতন eবং তার pিত পূবর্ােপkা েবশী দয়াdর্ আচরণ
করেতন।
শহীদ জনাব আিতকুর রহমান সােহব, জনাব শিফ সােহেবর সুপtু । শহীদ মরhম
িশয়ালেকােটর aিধবাসী িছেলন। িতিন 1988 সােল বয়’আত gহণ কের আহমদীয়া
জামােতর anভূর্k হন। eর eক বছর পর শহীেদর stী’o বয়’আত gহণ কেরন। িতিন
dবাi-েত িছেলন 2009 সােলর েশেষর িদেক পািকsান িফের আেসন। গত ছয় মাস যাবত
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িতিন লােহার েজলার আমীর সােহেবর বয্িkগত াiভার িহেসেব কমর্রত িছেলন। দাrয
িযkর মসিজেদ শাহাদেতর সময় তঁার বয়স হেয়িছল 55 বছর। ঘটনার সময় তঁার পােশi
eকিট েgেনড িবে ািরত হয়, িতিন stীেক েফােন হামলার সংবাদ িদিcেলন তখন eকিট
gিল তঁার শরীের িবd হেল হাত েথেক েফান পেড় যায় eবং িতিন েসখােনi শাহাদত বরণ
কেরন। শহীদ মরhেমর a-আহমদী ভাiেদর দািব িছল, তঁােক েযন তঁার gােমর বািড়েত
দাফন করা হয় িকnt তঁার stী বেলন, েযেহতু িতিন আহমদী eবং sায়ীভােব রাবoয়ােত
বসবােসর icা রাখেতন তাi তঁােক রাবoয়ােতi দাফন করা েহাক। ভাiেদর সmিতেতi
তঁােক রাবoয়ায় সমািহত করা হয়। বয়’আত gহেণর পূেবর্ শহীদ মরhেমর েমেয় sেp
েদেখিছল েয, ‘খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.) তােদর ঘের eেসেছন eবং েগালােপর চারা

েরাপণ করেছন। পরবতর্ীেত আিম eবং আমার আbু েস চারাgেলার যt িনিc eবং পািন
িদিc’। eর িকছুিদন পরi ei পিরবারিট আহমদী হয়। বয়’আেতর পর তঁার িপতা-মাতা
তােক তয্াজয্ কের ঘর েথেক েবর কের েদয়। aনয্ানয্ আtীয়-sজন eবং মহlাবাসীo
তােদরেক গালাগাল করেতা, পাথর িনেkপ করেতা। aবেশেষ িতিন eকিট আহমদী বাড়ীেত
আ য় েনন। hযূর বেলন, আlাh তা’লা sেpর মাধয্েমo েবদনাহত পিরবারেক pশািn দান
কের থােকন। শহীেদর কনয্া বেলন, ঘটনার eকিদন পূেবর্ আিম sেp েদেখিছ েয, ‘ঘের eবং

বাiের aেনক েলােকর িভড়’। িdতীয় েমেয় মিরয়ম sেp েদেখ েয, ‘হযরত খলীফাতুল মসীh
সােলস (রােহ.) eেসেছন eবং আমােদর মাথায় হাত েরেখ আমােদরেক আদর করেছন’।
তৃতীয় কনয্াo sেp েদেখ েয, ‘eকিট গহীন জ ল েযখােন ভয়ংকর েমাষ eবং aনয্ানয্ িহংs
জীব-জnt রেয়েছ, আিম ভেয় েদঁৗড়ািc eমন সময় হযরত মসীh মouদ (আ.)-েক েদখেত
েপেয় তঁার গলা জিড়েয় ধরলাম’। মরhেমর stী বেলন, িতিন সবর্দা aযু করা aবsায়

থাকেতন আর দrদ শরীফ পড়েতন। কেঠার পির মী িছেলন। তাহাjুদ নামায পেড় কােজর
uেdেশয্ েবিরেয় েযেতন। aেনক রােত বাড়ী িফরেতন। যখন িজেjস করা হেতা েয,
‘আপিন kাn হন না’? িতিন বলেতন, ‘আিম সবর্দা দrদ শরীফ পড়েত থািক তাi kাn হi
না’। কখেনা তবলীেগর সুেযাগ হাতছাড়া করেতন না। dবাi-েত d’িট পিরবারেক বয়’আত
কিরেয়িছেলন। আlাh তা’লা তঁােক জাnােতর ucsােন সমাসীন কrন।

শহীদ জনাব মাহমুদ আহমদ সােহব, জনাব মজীদ আহমদ সােহেবর সুপtু । শহীদ মরhেমর
দাদা জনাব uমর udীন সােহব (রা.) eবং বড় দাদা হযরত করীম বখ্শ সােহব (রা.)
হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী িছেলন। তঁারা কািদয়ােনর পা র্বতর্ী েলিনয়া gােমর
aিধবাসী িছেলন আর 1900 সােল বয়’আত gহণ করার েতৗিফক পান। পািকsান pিত ার
পর শহীেদর পিরবার িহজরত কের িশয়ালেকাট চেল আেসন। শাহাদেতর সময় তঁার বয়স
হেয়িছল 53 বছর। 15 বছর ধের িতিন দাry িযkর মসিজেদ িনরাপtা pহরী িহেসেব
দািয়t পালন করিছেলন আর েসখােনi িতিন শাহাদেতর সmান লাভ কেরন। ঘটনার সময়
িতিন মসিজেদর pধান ফটেক দািয়tরত িছেলন। e সময় িতিন eকজন সntাসীেক ধরার
েচ া কেরন। তখন তঁােক uেdশয্ কের gিল করা হয়। d’িট gিল তঁার বুেক eবং eকিট
তলেপেট িবd হয়। eছাড়া তঁার পােয়o কেয়কিট gিল লােগ। ফেল িতিন ঘটনাsেলi শহীদ
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হন। তঁার stী বেলন, শহীদ আকষর্ণীয় বয্িkেtর aিধকারী িছেলন। কখেনা কােরা সােথ
ঝগড়া-িববাদ কেরন িন। সহজ-সরল eবং শািnিpয় মানুষ িছেলন। শহীেদর eকজন বnু
বেলন, eকিদন িতিন iuিনফমর্ পের খুব গেবর্র সােথ হাটিছেলন। বnু িজেjস করেলা,
‘eভােব েকন হঁাটছ?’ utের বেলন, ‘যিদ aসৎ uেdশয্ িনেয় েকu আেস তাহেল তােক
ু র িদন বয্sতার কারেণ কখেনা
আমার লােশর uপর িদেয় েযেত হেব’। তঁার stী বেলন, জুমআ
ঘের েফান করেতন না। aথচ শাহাদেতর িবশ িমিনট পূেবর্ তঁার সােথ আিম েফােন কথা
ু র িদন েফান কেরেছন েকন?’ িতিন
বেলিছ। আিম িজjাসা করলাম, ‘আপিন আজ জুমআ
utের বেলন, ‘eমিনেতi মন চাiিছল তাi েফান করলাম’।
hযুর বেলন, আজ শহীদেদর sৃিতচারণ e পযর্ni রাখিছ বাকী আগামী খুতবায় বণর্না
করেবা। তেব, eখন আিম আর eক জেনর নাম uেlখ করেত চাi। িতিন হেলন, মরhম
জনাব মoলানা আbুল মােলক খঁান সােহেবর সহধিমর্ণী েমাকাররমা সারoয়ার সুলতানা
সােহবা। িতিন গত 22 জুন 2010 তািরেখ দীঘর্ aসুsতার পর 87 বছর বয়েস মৃতয্ু বরণ
কেরন। اﻧﺎ ﻟﻠ و اﻧﺎ اﻟﻴ راﺟﻌﻮن। িতিন হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সাহাবী হযরত মoলানা
যুলিফকার আলী খঁান সােহেবর পুtবধু িছেলন। িতিন oয়াkেফ িযেnগী sামীেক সবর্াtক
সহেযাগীতা কেরেছন। আlাh তা’লা তােকo ধেমর্র িখদমত করার েসৗভাগয্ িদেয়েছন।
করািচ o রাবoয়ায় লাজনার হালকা েpিসেডn িহেসেব 48 বছর দািয়t পালন কেরেছন।
তঁার oয়াkেফ িযেnগী েমেয় ডাkার নুসরত জাহান সােহবা ফযেল uমর হাসপাতােল
uেlখেযাগয্ িখদমেতর সুেযাগ পােcন। মরhমা িনেজর সnান ছাড়াo aগিণত বাcােক
কুরআন পিড়েয়েছন। খুব সুnর কের ধমর্ীয় িশkা দান করেতন। িনেজ ক কেরo aেনয্র
েসবার pিত েখয়াল রাখেতন। sামী জামােতর েমাবােlগ িবধায় তঁােক aেনক সmান
করেতন। িনয়িমত নামায পড়ার পাশাপািশ নফল নামাযo আদায় করেতন। িনেজo েখাদা
তা’লার uপর ভরসা করেতন eবং সnানেদর hদেয়o e িশkা েpািথত কেরিছেলন।
সুেকামল চিরেtর aিধকািরনী, িম ক, নm, aিতিথ পরায়ণ o সবর্জন িpয় মানুষ িছেলন।
িখলাফেতর সােথ pগাঢ় িব sতার সmকর্ িছল। আlাh তালার ফযেল িতিন eকজন মুসী
িছেলন। তঁার sামী আlামা আbুল মােলক খঁান সােহব জামােতর eকজন aিত uc পযর্ােয়র
আেলম িছেলন। আlাh তা’লার ফযেল সnানরা সবাi িশিkত eবং তঁার eক েছেল uমর
খঁান সােহব আেমিরকােত আেছন। আlাh তা’লা তঁার মযর্াদা unীত কrন। জুমুআর
নামােযর পর আিম তঁার গােয়বানা জানাযার নামায পড়াব, iনশাlাh তা’লা।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)
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