শহীেদরা এমনই হয়ঃ রােবয়া আদািবয় া

য়ার

িলেখেছন আবদু ২৯ জুলাই, ২০১৩, ০৮:২৩:০৫ সকাল
গত স ােহ রােবয়া

য়ােরর পাশ িদেয় যাি লাম, এমন সময় গািড়টা ন হেয় গেলা। বাধ হেয় খাঁজ করেত লাগলাম আেশপােশ কান মকািনক

আেছ িক না। ওখােন কউ কউ বলেলা, রােবয়া
শষপয

য়ােরর অব ান ধমঘেট একজন মকািনক থাকার কথা। সই মকািনকেক খুজ
ঁ েত খুজ
ঁ েত আিম

িবে াভকারীেদর ওখােন গলাম।

ওেদর তাঁবুেত লাকজন তােক "ইেলকি িশয়ান মুহা দ" বেল ডাকিছেলা। যখনই কান গািড়েত সমস া হয়, তাঁর ডাক পেড়। আমার মেন হঠাৎ একটা
ধারণা আসেলা। এেতা মানুষ এখােন! আমার মেতা যােদর এরকম গািড় িনেয় সমস া হে
করার জন

এই এলাকায়, তােদর কাজ কের হয়েতা িকছু বাড়িত উপাজন

স এখােন আেছ। িক ু আমার গািড় িঠক কের দয়ার পর স কান পাির িমক িনেলা না!

সুতরাং আিম তােক িজ াসা করলাম: দেখ মেন হে

আপিন বশ িকছু িদন ধের এই িবে ােভ আেছন। কাজ না করেল আপনার বািড়ঘর চলেব

িকভােব?
তাঁর উ র িছেলা: গত িবশ বছর ধের আিম কাজ কেরিছ আর এই িদনটার জন অেপ া কেরিছ। টাকাপয়সা মাটােমািট ভােলাই হেয়েছ, পিরবােরর
জন একটা বািড় বািনেয়িছ। আমার মেয়েদর
সমস া হেল বািড়টা িবি

িতপালন কেরিছ এবং তােদর িবেয় হেয় গেছ। এখন আিছ আিম আর আমার

ী। সুতরাং তার বিশ

করেত পারেব এবং মাটােমািট চেল যােব।

তাঁর উ ের অবাক হেয় গলাম। "আপিন িক আর পিরবােরর কােছ িফরেবন না?"
উ র পলাম "আমার জন

দায়া কেরন, যন এখােন আমার মৃতু হয়। আিম আ াহর কােছ

ধু চাি , যিদ এখােন মারা গেল আমার শহীিদ মৃতু হয়,

তেব তাই যন হয়"।
আমরা টিলেফান না ার দয়ােনয়া করলাম। ঐিদেনর পর থেক

ায় তাঁর সােথ ফােন কথা হেতা। আমার খাঁজখবর িনেত িদেন একবার হেলও িতিন

ফান করেতন। গতরােত িতিন আমােক বেলিছেলন "তাড়াতািড় বাসায় িফের যান, বা ারা আপনার জন অেপ া করেছ। আমার কন জািন মেন হে
আজ রাতই শষ রাত, একটা িকছু হেয় যেত পাের"।
এরপর তাঁর আর কান ফান পাইিন। যখন গণহত ার কথা

নলাম, তাড়াতািড় তাঁর না াের ফান করলাম। পরপর িতনবার যখন িতিন ফান িরিসভ

করেলন না, আমার মেন হেলা হয়েতা তাঁর দায়া কবুল হেয় গেছ। তাঁর না াের একটা এসএমএস িদেয় রাখলাম "মুহা দ, মেন হয় আপিন এই
মেসেজর উ র িদেত পারেবন না। তেব আিম একা

আশা কির শষপয

আপনার চাওয়া সিঠক উে শ টা আপিন খুেঁ জ পেয়েছন"।

িকছু ণ পর একটা িফরিত এসএমএস পলাম "িতিন িছেলন আ াহর উপর িব াসী, এবং একজন িব াসীর মেতাই দুিনয়া থেক িবদায় িনেয়েছন। আমার
নাম ডা. তািরক, িফ

হসিপটােল কাজ করিছ। মেহরবাণী কের তাঁর পিরবােরর সােথ যাগােযাগ করেত পারেল তােদর এখােন আসেত বলেবন, যন

তারা দাফেনর আেগ জানাযায় শরীক হেত পাের।"

- লী তায়হী'র লখা। শায়খ খািলদ ইয়ািসেনর ফসবুেক পেজ শয়ার করা এবং ওখান থেক িনেয় ভাবানুবাদ করা।
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