
మముససస్తాకక అహహ్మదక

మముససస్తాకక అహహ్మదక. కరరర్నూలల జిలలల మముదదద బిడడ. 
దదేశభకకస్తాన గముగుండడెల నగుండడ నగుంపపుకలన జజాత రక్షణలల పసప్రాణడలలొడడడన తడెలలగము తదేజగుం మముససస్తాకక అహహ్మదక. అపపుప్పుడదే 
పపుటటట్టిన బిడడనద భభారర పపొ తస్తాళలలల వదదిల దదేశ రక్షణ కకోసగుం వచచ్చిన ధధీశసల. ఆగుంధప్రాపప్రాదదేశకలలన కరరర్నూలల జిలలల 
పసరరర్నూపలలలలల ఇబప్రాహహగుం, సజీమమునర్నూసస దగుంపతతులకల పపుటటట్టినవసడదే మముససస్తాక అహహ్మద. 

ఇగుంటరక చదదవపుతతునర్నూపపుప్పుడదే ఆరరహ్మకక ససెలలకట్టిక అయలరరర. 12 ఏళళలగస వివిధ పసప్రాగుంతడలలల విధదలల నరర్వహహగుంచడరర. 
ససిపసయిగస పపూరరస్తా ససస్థాయి అగుంకకత భభావగుం పప్రాదరరరగుంచడగుంతత పసటట సవసళలనద ఎదదరరర్కొననగుందదకల సదడ ససిదదగుంగస 
ఉగుండదేవసడడ మముససస్తాకక అహహ్మదక. 
దదేశ రక్షణలల ఎగుంతటట తడరగసనకయినడ ససిదదమనర్నూ ససిపసయి మముససస్తాకక అహహ్మదక అకలగుంఠరత దధీక్షనద గమురరస్తాగుంచడరర 
అధదికసరరలల. కఠరనమమమైన కశహ్మరకకల ఎగుంపసిక చదేశసరర.

కశహ్మరక భభారతకకల ఓ కకీలకమమమైన ససెసైనక ససస్థావరగుం. కశహ్మరకలల ఉతస్తారమముఖగుంగస ఉనర్నూదదే కసరసకకోరగుం పరర్వత శశశ్రేణణ.
76 కకలలమీటరల మమేర విసస్తారరగుంచదకలనర్నూ పసప్రాగుంతమమే ససియలచనక గగలససియరక. పప్రాపగుంచగుంలలనన అతరగుంత పప్రామలదకర యముదద
కగతప్రాగుం అదది. ఎమముకలల కకొరరకగ చల, విరరచదకలపడదే హహమపసతడలల. భయగుంకర పరరససిస్థాతతులలలనన మలతతృభభూమ 

సగుంరక్షణ కకోసగుం మన వసళళల పసప్రాణడలకల తడెగరగుంచ విధదలల నరర్వహహససస్తారర. అకర్కొడ ససెసైనకలలల భదప్రాత కలప్పుగుంచడగుం వలలల
దదేశమగుంతడ భయగుం లలకలగుండడ ఉగుండగలలగముతతుగుందది. ఈ మగుంచద కకొగుండలలల వసతడవరణగుం క్షణ క్షణగుం మలరరపపో తత 

ఉగుంటటగుందది. ఎవరర ఊహహగుంచన విధగుంగస మగుంచద తతుపసనదల విరరచదకలపడతడయి. ఉషపో ష్ణోగశ్రేతలల మమమైనసక 60 డడగరశ్రేలకల
పడడపపో తత ఉగుంటభాయి. ఒక వవసైపపు పపొ గుంచ ఉనర్నూ శతతుప్రావపు, మరరోవవసైపపు ఎపప్పుటటకపపుప్పుడడ వణణకకగుంచదే పప్రాకతృత. 

ఆగసదట్టి 2015. భభారర పప్రాసవిసదస్తాగుందనర్నూ విషయగుం తడెలససి కరరర్నూలలకల వచడచ్చిరర మముససస్తాకక అహహ్మదక. పగుండగుంటట బిడడ 
పపుటట్టిడగుంతత ఇగుంటటల పగుండగ వసతడవరణగుం నవలకకొగుందది. ఈ లలగస ఆరరహ్మ అధదికసరరల నదగుంచ ఫపో నక కసల. ససియలచనకలల 
విధదలకల హాజరర కసవసలన ఆదదేశగుం. విషయగుం తడెలయగసనన కశహ్మరకలల విధదలల నరర్వరరస్తాగుంచడలనర్నూ ససహహో ససేపత 

నరష్ణోయలనర్నూ ధడెసైరరగుంగస తీసదకలనడర్నూరర మముససస్తాకక. అపప్పుటటకక మముససస్తాకక అహహ్మదక భభారర బిడడనద పప్రాసవిగుంచ కగవలగుం 
పదదిహహేనద రరోజులల. మముదదదలలొలకగ కకొడడకలనద తనవితీరస ఎతతుస్తాకలనర్నూదది కకూడడ లలదద. అయినడ కలటటగుంబగుం కగుంటట 
దదేశమమే మముఖరమన బలగుంగస నమహ్మన మముససస్తాకక అహహ్మదక ససియలచనకకల బయలలదరసడడ. 



ఫసిబప్రావరర 10, 2016. 

ఎపప్పుటటలలగగ మన వసళళల విధదలలల ఉనడర్నూరర. 
ఉనర్నూటటట్టిగుండడ వసతడవరణగుం భయలనకగుంగస మలరరగుందది. 
ఆరరహ్మ కసరగుంపపు పకర్కొనన ఉనర్నూ ఓ మగుంచద కకొగుండ మనదర్నూలల విరరగరపడడగుందది. 
ఏగుం జరరగముతతుగుందద  తడెలలసదకలనన లలపసే మగుంచద కకగుంద సజీవ సమలధది అయిపపోయలరర. 
మరణణగుంచన వసరరలల ససిపసయి మముససస్తాకక అహహ్మదక ఒకరర.

ఇకర్కొడ కరరర్నూలలలల విషయగుం అపప్పుటటకకగుంకస తడెలయలలదద. పసెసైగస మముససస్తాకక ససెలవపు పపూరరస్తా కసవవొసదస్తాగుందది. ఒకటట రరగుండడ
రరోజుల మముగుందదే రగుంజజానక మలసగుం కకోసగుం ఇగుంటటకక వససస్తానన మముససస్తాకక సమలచడరగుం అగుందదిగుంచడరర. మముససస్తాకక కకోసగుం 
తలలతగుండడప్రాలల, భభారర, కకొడడకల వనచ చనసదస్తానడర్నూరర. ఈలలగస టటీవ ఛడనళలలల సపో సస్క్రోలగుంగక. ససియలచనకలల విరరగరపడడ 
మగుంచదకకొగుండ.. మముససస్తాకక కలటటగుంబగుంపసెసైనడ పడడనటట్టియిగుందది. ససిపసయి మముససస్తాకక మరణ వసరస్తా ఆ కలటటగుంబభానర్నూ 

కనర్నూళలలల మముగుంచడెతస్తాగుందది. పగుండగనద ఇగుంటటకక తడెససస్తాడనదకలగుంటట.. మముససస్తాకక భభౌతకకసయగుం పసెటటట్టిలల రసవడగుం 
జీరరష్ణోగుంచదకకోలలకపపో యిగుందది కలటటగుంబగుం. 

ససియలచనక హహమశిఖరసల ససకడగస దదేశభకకస్తా చడటటకలన...భరతమలత మముదదదబిడడగస చరరతప్రాలల నలచపపో యి... 

భభారతీయముల హతృదయలలలల నలలవవతతుస్తా విగశ్రేహమయలరడడ ససిపసయి మముససస్తాకక అహహ్మదక. అతన గముగుండడె ధడెసైరసరనర్నూ, 

పసప్రాణ తడరగసనర్నూ సహ్మరరసనస్తా జజాత సగరర్వగుంగస ససెలకూరటక చదేసపో స్తాగుందది.


