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১ 
ডাইেীে সাদা িুক। খস্ খস্ শব্দ েুরল এবিরে চরলরে একবি কলমঃ  
‘... বসিং বকোিং-এে ধুসে মরুভূবম। দূরে উত্তে বদিরেে বেরেনশান 

পিবেমালা কারলা তেখাে মে দাাঁবিরে আরে। অর্বহীনভারি শুধু তচরে র্াবক 
চাবেবদরক। তকান কাজ তনই। জীিরনে িবে তেন আমারদে স্তব্ধ হরে তিরে। আজ 
ক’বদন হল েুি-েুিােরেে বভরি মাবি তেরি আমো ৫ হাজাে মুসলমান আশ্রে 
বনরেবে আমারদে জােীে ভাইরদে কারে এ সুদূে মরুদযারন। অেযাচােীে 
চকচরক েক্ত বপপাসু তিেরনি আে োইরেরলে িবলে সীসা বেবনরে বনরেরে 
আমারদে িহু ভাই িহু তিানরক। তচারখ আে কারো পাবন তনই। শুবকরে তিরে 
অশ্রুে ধাো।  

মরু-রেো এ দূিবম মরুদযারন এরস আমারদে োো একিুখাবন স্ববস্তে 
বনঃশ্বাস তেরলবেল, ভুল তভরে তিল োরদে অবচরেই। একবদন সকারল উরে 
শুনলাম এরদরশে তস তেোউন িাবহনীও এবিরে আসরে এবদরক। আব্ব বচৎকাে 
করে িলরলন, ‘আমো িারেে মুখ তর্রক খরস কশাই এে হারে পরিবে। আমারদে 
মােৃভূবম েুবকবস্তারনে একখন্ড ভূবমরেও আজ আমারদেরক দাাঁবিরে র্াকরে বদরি 
না শেোনো। িুঝলাম আব্বাে সহ্য বনঃরশষ হরে চরলরে।  
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আব্বাে আরোজন শুরু হ’ল োত্রাে। নােী আে বশশুরদে তচারখে পাবনরে 
ভাবে হরে উেল মরুভূবমে শুষ্ক িাোস। এিাে শুধু আমোই নই, মরুদযান ও 
আরশ পারশে আরো ৪৫ হাজাে মুসবলম নে নােীে উদ্বাস্তু বমবেল এরস শাবমল হল 
আমারদে সারর্। 

আমাে চাে িেরেে ভাই ইউসুে এরস আমারক জবিরে ধরে িলল, 
‘আমো আিাে তকার্াে োি ভাইজান! িািী তিরল তসই মানুষো তে আিাে মােরি 
আমারদে? আবম অভে বদরে িললাম, ‘না ভাই আমো িািী োবি না।’ 

বকন্তু তকার্াে োবি িলরে পােলাম না। তকার্াে োি আমো? 
োবজবকস্তান বকিংিা উজরিবকস্তান। তসরো আে এক বসিংবকোিং। অিরশরষ সিাই 
িুক ভো আশা বনরে োকারলা দবিরেে বদরক। উচ্চাবেে হরলা ভােরেে নাম-
মুহাম্মদ বিন কাবসরমে এ ভােে, মাহমুদ, িািে, ঈসা খাাঁ, বিপ,ু বেেমুীরেে এ 
ভােে। 

মরুভূবমে সাদা িালুে উপে বদরে এবিরে চলল বেন্নমূল মানুরষে 
আবদিে বমবেল। বপেরন পরি েইল সহস্র শোবব্দে স্মবৃে বিজবিে মােৃভূবম 
বসিংবকোিং। তকন এমন হ’ল? বক করেবে আমো? শুধু তো স্বাধীনভারি িাাঁচরে 
তচরেবে। মানুরষে এ চাওো তো বচেেন। মুসলমান হওোে অপোরধ বক এ 
অবধকাে আমারদে র্াকরি না? 

করেক সপ্তাহ তকরি তিল। ধীরে ধীরে বেব্বরেে বদরক এবিরে চরলবে 
আমো। হোৎ একবদন করেকবি সামবেক বিমান খুি নীচু বদরে আমারদে মার্াে 
উপে বদরে উরি তিল। আেঙ্ক েবিরে পিল তিািা কারেলাে। োহরল বক ওো 
এখরনা বপেু োরিবন আমারদে? 

মরুভূবমে বনঝুম-বনস্তব্ধ োে। িাোরসে একিানা তশাাঁ তশাাঁ বনঃশ্বাস 
বনস্তব্ধোে মারঝ েেে েুলরে শুধু। উপরে লি তকাবি োোে তমলা। কারেলাে 
পবেশ্রাে পবর্কো তকউ তজরি তনই তিাধ হে। হোৎ উত্তে বদিে তর্রক তভরস এল 
করেকবি তজি ইবিরনে ভেঙ্কে শব্দ। োেপে িুম! িুম! িুম...... 

বচৎকাে েুরিােবুি আেবনারদ িভীে োবত্রে বনশুবে প্রহে তভরে পিল 
িুকরো িুকরো হরে। েুম তভরে তিল আমাে। বিোনাে উরে িরসবে। তিািা হরে 
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তিবে তেন। আব্বাে বচৎকাে েুরি িাইরে তিবেরে তিলাম। বনরজে তচাখরক বিশ্বাস 
হে না আমাে। বক বিভৎস তস দৃশ্য! আব্বাে োিু জ্বলরে। িলরে িলরে আব্বা 
ইউসুেরক তিরন বনরে আসরেন। ইউসুরেে তকামে তর্রক বপেন বদকিা তনই, 
কেলাে মে হরে তিরে ওে শেীে। একবি অষ্ফুি বচৎকােই শুধু আমাে মুখ তর্রক 
তিরুল ...। 

েখন জ্ঞান বেেল, তিলা হরে তিরে েখন অরনক। আব্বাে বদরক তচাখ 
পিরেই তদখলাম অেযে িীে করে বেবন আমাে ডাকরেন। আবম কারে তেরেই 
বেবন িলরলন ‘মুসা, কারেলা বনরে েে সত্ত্বে পাে এখান তর্রক সামরন এবিরে 
োও। মরন .....? 

আবম িাধা বদরে িললাম, এ সি বক িলরেন আব্বা? আপবন ভাল হরে 
োরিন। আব্বা ম্লান হাসরলন। িলরলন, োাঁে ডাক এরল তকউ তস ডারক সািা না 
বদরে বক পারে মুসা? 

একিু তর্রম বেবন িলরলন, মুসা, ইউসুে নাই; দঃখ করো না। পৃবর্িীে 
সমস্ত বনপীবিে বশশুে মারঝ তোমাে ইউসুেরক খুাঁরজ পারি। তোমাে মা, িািা 
তনই িরল কখরনা তভিনা, পৃবর্িীে বনেবাবেে মানরষে মরধয তোমাে মা-িািারক 
খুাঁরজ তপরে তচষ্টা করো।’ অেযে িীে হরে পিল আব্বাে কে। আব্বাে মুখ তর্রক 
অষ্ফুরি োাঁে কর্া তিবেরে এল, মরন তেখ মুসা; শুধু বসিংবকোিং এে মুসলমানরদে 
একাে এ দূদবশা নে, পৃবর্িীে তকাবি তকাবি তোমাে ভাই-রিান এমবনভারিই 
বনবিহ্ন হরে োরি। আেও মরন তেখ, তোমাে এ মজলুম মুসবলম ভাই তিানরদে 
অশ্রু তমাোরনাে দাবেত্ব, োরদে অিস্থাে পাবেিেবন আনাে দাবেত্ব তোমারদে মে 
েরুেরদে। তোমো স্রষ্টাে বনরদবশগুরলাে আে তোমারদে তিৌেিমে ইবেহাসরক 
সিবদা সামরন তেরখা। খারলদ, োবেক, মুসা, মুহাম্মদ বিন কাবসরমে েরলাোে 
তেবদন তোমো আিাে হারে েুরল বনরে পােরি, তদখরি তসবদন আল্লাহে সাহােয 
কে দ্রুে তনরম আরস তোমারদে উপে। 

আব্বা োাঁে বনঃসাি দিবল হাে বদরে আমাে অশ্রু তমাোরনাে িযর্ব তচষ্টা 
করে িলরলন, মুসা, অশ্রু তো মুসলমানরদে জন্য নে। তোমো তসই জাবে োো 
হাে তকরি তিরল পা বদরে পোকা ধরে োরখ। পা তকরি তিরল দাাঁে বদরে পোকা 
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ধরে োরখ। আবম অশ্রু মুরে িললাম, আব্বা আবম আে কাাঁদি না। তদাো করুন - 
েরেে তকারে িরস কাপুরুরষে মে তেন না মবে। 

চাবেবদরক তচরে তদখলাম, িেকাল োো দবনোে আরলা িাোরস বিচেে 
করেরে, োরদেই হাজাে হাজাে বিকৃে লারশ মরুভুবমে িুক কারলা হরে উরেরে। 
শে শে তপািা োাঁিুে খন্ড খন্ড অিংশ বেবিরে, েবিরে পরি আরে। শে শে 
এবেম বশশুে সি হাোরনাে কান্না চাবেবদরক মােম েুরলরে। আিাে েখন আব্বাে 
বদরক চাইলাম, তচাখ দ’বি োাঁে িুরজ তিরে। তচাখ দ‘বি আে তকানবদন চাইরি না 
পৃবর্িীে বদরক। একবি অিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস তেন তভরে চুেমাে করে বদরে চাইল 
আমাে সমগ্র হৃদেরক। চাবেবদক তর্রক অন্ধকাে এরস সিংকীেব করে বদরে চাইল 
আমাে পৃবর্িীরক। দাাঁরে দাাঁে তচরপ শক্ত হরে তচষ্টা কেলাম আবম।  

কাাঁরধে উপে একবি তকামল স্পরশব চমরক উেলাম। বেরে তদখলাম 
‘োেজানা’। শুভ্র িন্ড দ‘বি তচারখে পাবনরে তভরস োরি োে। অশ্রু-রধাো 
কারলা তচাখ দ’বিরে বক বনঃসীম মাো। এমন বনবিিভারি োেজানারক তকানবদন 
আবম তদবখবন। োেজানা বসিংবকোিং এে প্রধান বিচােপবে আবমে হাসারনে কন্যা।  

আবম িললাম, োেজানা তকান দঃসিংিাদ তনই তো? তস িলল, আমো 
ভাল আবে। আব্বা আপানারক আমারদে োাঁিুরে তডরকরেন।  

মরু সূেব েখন আগুন িৃবষ্ট কেরে। আবম জানোম, োেজানারদে তোট্ট 
একবি োাঁিু। আবম িললাম, চাবেবদরক তচরে তদরখা োেজানা, োাঁিুে োো আমো 
কেজনরক বদরে পােি। ো তহাক এবদরকে একিা িযিস্থা কো োরিই। েুবম োও 
োেজানা। আবম চাচাজারনে সারর্ পরে তদখা কেি।  

আমো আমারদে দশ হাজাে ভাই তিানরক মরু িালুে অনে শেযাে 
েুবমরে তেরখ এবিরে চললাম সামরন। একবদন তিাধূলী মুহুরেব আমো তপৌাঁেলুাম 
বেব্বে সীমারে। তদখলাম বেব্বে সেকাে সীমাে িন্ধ করে বদরেরে। জানলাম 
বসিংবকোিং এে মাবি োরদেরক আশ্রে বদরে পারেবন বেব্বরেে মাবিরেও োরদে 
পা োখিাে তকান জােিা তনই। ক্লাে, পবেশ্রাে বেন্নমূল িবন আদরমে তকান 
আরিদন বনরিদন তকান কারজ এল না। আশা ভরেে চেম হোশাে মৃেযুে স্তব্ধো 
তনরম এল কারেলা বেরে।  
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এিাে তকার্াে োি আমো? উত্তরে মৃেযু হােোবন বদরে ডাকরে, দবিরে 
বেব্বে সীমারেে দরভবদয তদোল। আশাে একবি িীে আরলাক িবেবকা েখন 
জ্বলরে-কাশ্মীে হরে আেিাবনস্তান। পর্ অেযে দিবম। বকন্তু উপাে তনই েিু।  

বহমালরেে ১৮ হাজাে বেি উাঁচু িেে তমািা মৃেযু-শীেল পর্ ধরে 
আেিাবনস্তারনে বদরক োত্রা শুরু হল আমারদে। বদন, মাস িবিরে চলল। পািবেয 
পরর্ে কষ্টকে আরোহে অিরোহে বনঃরশষ করে বদল মানুরষে প্রেযরেে তশষ 
সঞ্চেিুকু। োে উপে দঃসহ শীে। প্রবেবদনই শে শে পবেশ্রাে মানুরষে উপে 
তনরম আসরে লািরলা মৃেযুে বহমশীেল পেশ। দিবল িৃদ্ধ, তকামল তদহ নােী, 
অসহাে বশশুোই প্রধান বশকারে পবেেে হল এে। সিাে মে োেজানাে িৃদ্ধ 
বপোরকও একবদন বহমালরেে এক অজ্ঞাে গুহাে সমাবহে করে আমো এবিরে 
চললাম সামরনে বদরক। োেজানাে অিস্থাও হরে উরেরে মমবাবেক। োে আব্বাে 
মৃেযুে পে তস পাষারেে মে তমৌন হরে তিরে। তিািা দৃবষ্টে শূন্য চাহবনে মারঝ 
তকান ভািােেই খুাঁরজ পাওো োে না। ওে একবি হাে ধরে আবম পাশাপাবশ 
চলবেলাম। করেকবদন পে হাে ধরে বনরে চলাও অসম্ভি হরে উেরে লািল। 
ভীষে জ্বে উেল োেজানাে। পা দ’বি আে উেরে চাে না ওে।  

তসবদন িভীে োে। েুবমরে পরিরে তিাধ হে সিাই। জ্বরেে েীব্র িযার্াে 
োেজানা কােোরি; একিু দূরে িরস অসহােভারি তস দৃশ্য তদখবে আবম। 
বহমালরেে বনঃসীম তমৌনোে মারঝ োেজানাে অষ্ফুি কােোবন েীব্র আেব 
বিলারপে মে আমো সমগ্র হৃদেরক িে বিিে করে বদরি। আবম ধীরে ধীরে 
উরে বিরে ওে মার্াে পারশ িসলাম। ধীরে ধীরে হাে িুলালাম ওে আগুরনে মে 
ললারি। ওে দিবল দ’বি হাে উরে এল। েুরল বনল আমাে হাে ওে দ’হারেে 
মুরোে। োেপে হাে মুরখ তচরপ ধরে িাাঁধ ভাো বনঃশব্দ কান্নাে তভরে পিল 
োেজানা। আবম ওে মার্াে হাে িুবলরে বদরে বদরে িললাম, তকাঁরদানা 
োেজানা, কষ্ট এরে আেও িািরি।  

োেজানা িলল, আমারক ভুলারে তচষ্টা করো না। আবম জাবন, আমাে 
সমে েবনরে এরসরে। োেপে একিু তর্রম ধীরে ধীরে িলল, মুসা ভাই, সজ্ঞারন 
কখনও তকান পাপ করেবে িরল মরন পরি না। েুবম বক আমারক আশ্বাস বদরে 
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পাে-অমে জীিরনে তসই জিরে আিাে আবম তোমারক খুাঁরজ পাি। আব্বাে কারে 
িরলবেলাম, কাাঁদি না। বকন্তু তচারখে পাো দ’বি সহসা ভাবে হরে উেল। আবম 
িললাম, একর্া শুধু বেবনই জারনন োেজানা। েরি িলরে পাবে আবম- বেবন োাঁে 
িান্দাে তকান একাে কামনারকই অপূেব োরখন না। 

েেজানা তেন িভীে পবেেৃবপ্তে সারর্ তচাখ িুজল। অষ্ফুরি োে মুখ 
তর্রক তিবেরে এল, আল্লাহই তো আমারক সিরচরে ভারলা জারনন। তচাখ দ’বি 
আে খুলরলা না োেজানা। তকানবদনই ো আে তখালাে নে। 

বহমালরেে িুক বচরে দীেব পর্ চলাে পে আমো েখন আেিান সীমারে 
তপৌাঁেলাম, ৫০ হাজাে মানুরষে মরধয আমো েখন তিাঁরচআবে মাত্র ৮৫০ 
জন......। 

খস্ খস্ শব্দ িন্ধ হল। 
হোৎ তর্রম তিল কলমবি!  
তিবিরলে একপারশ োখা একবি িুদ্র েরে হোৎ লালিাবে জ্বরল উেল। 

আে তসই সারর্ অেযােরলস গ্রাহকেে তর্রক ‘বিৎস বিৎস’ শব্দ তভরস এল। 
আহমদ মুসা তলখা র্াবমরে ডাইেীিা িন্ধ করে উরে দাাঁিাল। প্রাে সারি ে’েিু 
লম্বা তলাকবি। মধয এবশোে ঐবেহ্যিাহী েুবকব স্বাস্থয তদরহ। সকল প্রকারেে কষ্ট 
এিিং তে তকান প্রবেকূল অিস্থা তমাকাবিলাে তোিযো বদরে তেন আল্লাহ সৃবষ্ট 
করেরেন এরক। মার্াে চুল তোি করে োাঁিা। তচাখ দ’বি উজ্জ্বল এিিং দৃবষ্ট অবে 
েীক্ষ্ণ। শাে দশবন মুখািেরি অনমনীে িযবক্তরত্বে সুস্পষ্ট োপ। এ তলাকবি বিরশ্বে 
সিরচরে তিশী আরলাবচে এিিং সাম্রাজযিাদী শবক্তে মার্া িযর্া। সাইমুরমে 
মধযমবন। মেরকা তর্রক ইরন্দারনবশো এিিং উত্তে করকবশো তর্রক োনজাবনো 
পেবে সুবিস্তৃে মুসবলম সমারজে প্রবেবি মজলুম মানুষ োে নাম িরিবে সারর্ স্মেে 
করে এিিং স্বাধীন তদশ আে স্বাধীন জীিরনে স্বপ্ন তদরখ।  আহমদ মুসা উরে 
বিরে অেযােরলরসে কারে িসল। িলল, আহমদ মুসা বস্পবকিং। 

ওপাে তর্রক একবি কে তভরস এল, ‘আবম োরুক আবমন িলবে।’ 
-বক খিে িল। 
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-িািংলারদশ বসরেি সাবভবস একিা গুরুত্বপূেব ের্য আমারদে বদরেরে। 
আবম এিুবে আসরে চাই।  

- এস। ৪০১১ অপারেশরনে খিে? 
- পনে বমবনি হল বেরেরে। তজরুজারলরম তিপনাস্ত্র োাঁবি তেেীে সাধ 

ওরদে অরনক বদরনে জন্য বমরি তিরে। মাউন্ি গুবলবভেরেে তিপোস্ত্র তিবদবি 
ধূলা হরে তিরে প্রচন্ড বডনামাইরিে বিরষ্ফােরে। আে ইহুদী তিপোস্ত্র বিশােদ 
মাইরকল শারপবে তদহবিও উরি তিরে োে সারর্।  

মুহূরেবে জন্য আহমদ মুসাে তচাখ দ’বি উজ্জ্বল হরে উেল। িলল, বিজেী 
ভাইরদে আমাে সালাম দাও োরুক। আে তশান-রকান প্রকাে আত্মেৃবপ্তে 
অিকাশ আমারদে তনই। লিয আমারদে িহুদূে পর্ অেযে দূিবম। এ পেবে ো 
আমো করেবে োে তচরে ভবিষ্যরে ো আমারদে কেরে হরি ো হাজারো গুে 
তিশী। আিা , েুবম এস। 

এিাে অেযােরলসবিে কাাঁিা েুবেরে আে একবি চযারনল তেেী কেল। 
নেুন বেকানাে করেকিাে তোিারোি কেরে তচষ্টা কেল। সেল হরলা না। উরে 
দাাঁিারলা আহমদ মুসা। ভ্রুদ’বি োে কুবঞ্চে হরে উেল। তিবলরোনবি েুরল বনরে 
একবি পবেবচে নাম্বারে ডাোল করে িলল, শবেক েুবম একিু উপরে এস।  

আহমদ মুসা খস্ খস্ করে একবি কািরজ বলখলঃ 
‘‘হাসান োবেরকে অেযােরলস অস্বাভাবিকভারি নীেি।  
তস তকার্াে তখাাঁজ নাও। এখন নে, আিাবমকাল তভাে পাাঁচিাে আমারক 

তহডরকাোিবারে পারি।’’ 
একিু পরেই নীল িাবে জ্বরল উেল েরে। পদবা তেরল প্ররিশ কেল 

শবেক। সামরনে তচোেিাে িসরে ইিংবিে কেল আহমদ মুসা। োেপে বচবেবি 
ওে বদরক িাবিরে বদরে িলল, পেোষ্ট্র দেেরেে বেক বিপেীরে োস্তাে উত্তে 
পারশ্বব ৩২২ নিং িািী। িািীবিরে ঢুরক তসাজা বেন েলাে উরে োরি। োাঁে এ 
বচবে। সািধারন তেরো। 
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২ 
আম্মারনে অবভজাে এলাকাে একবি বদ্বেল িািী। চােপারশ তকান িািী 

তনই। আি েিু উাঁচু তদোরল তেো িািীবি। িািীে িাইরেে সি আরলা বনভারনা 
হরলও োস্তাে সেকােী আরলারে িািীে উত্তে বদরকে সম্মুখ ভািিা উজ্জ্বল। 
রূপালী েিং কো তলাহাে তিরি আরলা পরি বচক বচক কেরে।  

আহমদ মুসাে বচবে বনরে তিি বদরে ধীে পরদ তিবেরে এল শবেক। িািী 
ষ্টািব বনরেই শবেক চবকরে একিাে বপেরন বেরে তদখল, কারলা েিংএে একবি 
লযান্ড তোভাে পারশে অন্ধাকারেে িুক তর্রক তিবেরে এল োরদে বপেরন। সরন্দহ 
সম্পরকব বনিে হিাে জন্য শবেক ড্রাইভােরক েলুস্পীরড িািী োিরে িলল, 
ড্রাইভাে আপবত্ত জাবনরে িলল, এ আাঁকা িাাঁকা োস্তাে এে তচরে তিশী স্পীড 
তদওো সহজ নে সারহি।  

শবেক ড্রাইভারেে তচারখে সামরন সািংরকবেক বচহ্ন েুরল ধরে িলল, এে 
প্ররোজন আরে ড্রাইভাে। ড্রাইভাে সাইমুরমে সািংরকবেক বচহ্ন তদরখ মার্া 
ঝাাঁবকরে একবি সশ্রদ্ধ সালাম জাবনরে িলল, এ িািীরক এিিং আমারক এখন 
তর্রক বনরজে মরন করুন জনাি।’ 

শবেক বেোেবভউরে তচাখ তেরখ িলল, তোমাে মে বক এমবন করে 
সিাই ভারি ড্রাইভাে? 

-সিাই আেও সুন্দে করে ভারি। আমাে মে হেভািয আে তকউ তনই। 
একমাত্র তপি পূজা োিা জাবেে এই সিংকি মুহূরেব আমাে দ্বাো বকেুই হল না।  

শবেক ড্রাইভারেে বপরে একবি হাে তেরখ িলল, তক িলল বকেু কেে না 
ভাই? তোমারদে সমর্বন আে ভারলািাসাই তো আমারদে শবক্ত ও তপ্রেো 
তোিারি। 

শবেক বেোেবভউ তর্রক তচাখ সবেরে িলল, বপেরনে িািীবি আমারদে 
অনুসেে কেরে ড্রাইভাে।  
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ড্রাইভাে একিাে বচবেে মুরখ ‘বেোেবভউ’ এে বদরে োবকরে িলল, 
শহরেে প্রবেবি িবল কুরজা পর্ আমাে নখদপরেব, েবদ িরলন তো ৫ বমবনরি ওরদে 
এবিরে তিবেরে োি, আমো।  

- না ো হে না ড্রাইভাে। শত্রুরক বপে তদখারনা আমারদে ঐবেরহ্যে 
বিপেীে। সাইমুরমে তকান সদস্যই শত্রুরক জীবিে তেরখ সামরন এরিাে না। েুবম 
সামরনে িােিাে কারে তমাি েুেিাে সমে িাবিে িবে একিু কবমরে বদরি। আবম 
তনরম তিরল েুবম িািী চাবলরে োরি। সুলোন সাোহ উবিন তোরডে মুরখ আমাে 
জন্য অরপিা করো।  

িােবিে কারে একিু অন্ধকাে মে জােিাে তখালা দেজা বদরে চলে 
িািী তর্রক বেিরক তিবেরে তিল শবেক। বপেরন োবকরে আশ্বস্ত হল তস। 
বপেরনে িািীে তহড লাইি এখরনা অরনক বপেরন। বনবিে মরন পরকি তর্রক 
একিা হ্যান্ড তগ্ররনড তিে করে তসেবিবপন বেক করে োখল। অন্য হারে 
বেভলভাে।  

সামরনে িািী লিয করে বপেরনে িািীবি বনবিরে এবিরে োরি। 
িারেে নীরচ একবি পার্রেে আিারল লুবকরে রুদ্ধশ্বারস অরপিা কেরে শবেক।  

িািী িারেে সমােোরল আসরেই সাইরলন্সাে লািারনা বেভলভাে 
তর্রক ধীরে সুরস্থ প্রর্ম গুবলবি েুাঁিরলা তস। দপ করে মৃদ শব্দ উেল। প্রচন্ড শরব্দ 
বপেরনে একবি িাোে িাষ্টব কেল। বকেুদূে তেরে তর্রম তিল িািীবি।  

শবেরকে ধােো সেয হ’ল। সাধােে িাোে িাষ্টব মরন করে িািীে 
দ’ধারেে দেজা খুরল দ’জন তিবেরে এল। একজন তিাঁরি ধেরেে। নাক তচপ্টা, 
মুখ তিাল, েিং হলুদ একিাে চাইরলই তিাঝা োে চীনা তলাক। আে একজন লম্বা। 
েিং সাদা। দ’জরনে পেরন কারলা পযান্ি, কারলা তকাি। ওো িাোে পেীিা করেই 
চমরক উেল। মুহুরেব হাে পরকরি চরল তিল ওরদে। বকন্তু তদেী হরে তিরে েখন। 
শবেরকে বেভলভাে দ’িাে মৃদ শব্দ করে উেল। ঢরল পিল দ’বি তদহ।  

শবেক দ্রুে চরল তিল ওরদে কারে। পরকরি বেভলভাে, বসিারেি তকস, 
লাইিাে, হাে তিামা োিা অন্য তকান কািজ পত্র তপলনা।  
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িািীরে একবি সাি তমবশনিাে, একবি চামিাে তোি এিাবচ তকস পরি 
বেল। তকান ের্য পাওো তেরে পারে মরন করে এিাবচ তকসবি বনরে তিবেরে পিল 
শবেক।  

চরল োিাে আরি তমারি বডউবিেে পুবলশরক দ’বি লারশে কর্া জাবনরে 
োিােবি ওগুরলাে িযিস্থা কোে জন্য িরল তিল।  

শবেকরক পাবেরে তদিাে পে আহমদ মুসা অবস্থেভারি বকেুিে পােচােী 
কেল। বক তেন সমাধান খুাঁজরে তস মরন মরন। তকান কারজ হোৎ করে তকার্াও 
চরল োওোও হাসান োবেরকে পরি অস্বাভাবিক নে। বকন্তু োই িা বক করে হে? 
এখন োে ১২িা। োে এখারন তপৌাঁেিাে কর্া বেল ১১ িাে। োোিা সিরচরে 
আিেব োে অেযােরলরসে নীেিো। োহরল........ভািরেই তচাখ দ’বি জ্বরল 
উেল মুসাে। প্রবেরশারধে আগুন তেন োরে বেকরে পিরে। পরে ধীরে ধীরে তস 
তচাখ তনরম এল অদ্ভুে এক েন্মেো। জানালা বদরে িাইরে চরল তিল োে তচাখ। 
অন্ধকাে বদিরেে কাল পদবা োবিরে বেরিক, বহন্দুকুশ, কাোরকাোম পিবেমালা 
তপবেরে েুরি তিল োে মন। পূব্বব েুবকবস্তারনে কানশু এলাকাে একবি সুন্দে 
জনপরদ। বক হাবস -আনন্দ আে সমৃবদ্ধ ভো বদনগুরলা। মরুভূবমে একখন্ড দেে 
হাওোে মেই োো েুরে তিিাে চাবেবদরক। কাাঁিাে তঝাাঁরপ সাোবদন চলে 
লুরকাচুবে তখলা। োরেে তিলা িািাে উষ্ণ তকারল িরস আকারশে োোে বদরক 
তচরে কে িল্প শুনে। শুনরে শুনরে জিৎ তপবেরে মন চরল তেে আে এক 
জিরে। অন্ধকাে তিািা পৃবর্িী। একজন মহাপুরুষ এরলন আেি তদরশ। োাঁে 
হারে তনরম একখন্ড আরলা। অরনক েৃেবািেব আে ঝরিে মারঝও ো েবিরে পিল 
চাবেবদরক। োে এক খন্ড এরস েবিরে পিল েুবকবস্তারনও। অরনক সমে িল্প 
তশষ না করেই িািারক উেরক হে। মসবজদ তর্রক তভরস আসরো িি চাচাজরনে 
এক পশলা বমবষ্ট সুে। িুঝরো না তস এক িেবও বকন্তু ভাল লািরো খুি। এমবন 
করে বদন চরল এরসবেল, চলেও এভারিই বকন্তু সাজারনা তিাোরনা এক জীিরন 
এল ঝি। বপেরন অিবশষ্ট র্াকল েক্ত, হাহাকাে জানালাে বশক ধরে দাাঁবিরে র্াকা 
আহমদ মুসাে মুখ বক এক অিযক্ত তিদনাে আে দৃঢ়োে শক্ত হরে উেল। ধীরে 
ধীরে তস িলল, ‘মধয এবশো বসিংবকোিংএ, বেবলপাইরন, বেবলবস্তরন, ইবর্ওবপোে, 



অপারেশন তেলআবিি-১  12 

 

চারদ মুসলমানরদে উপে তে বনেবােন তোমো চালাি োে বহসাি অিশ্যই বদরে 
হরি। তোমাে ‘বসোরিা’ তসরন্িা, ন্যারিা’ িিরে পারো, ‘ওোেস’ চুবক্ত কেরে 
পারো, বকন্তু আমো বকেু কেরে তিরলই ো হরি ‘েযানাবিক’ আে ‘তিািাবম’?  

জানালাে পাল্লা দ’তিা িানরে বিরে নীরচে তচাখ পিরেই চমরক উেল 
আহমদ মুসা। িাইরে প্রাচীরেে পারশ বিিারলে তচারখে মে এক িুকরো িীে 
আরলা হোৎ জ্বরল উরে বনরভ তিল। তপবন্সল িচব নেরো। সচবকে হরে উেল 
আহমদ মুসা। অন্ধকারেে জন্য বিরশষভারি তেেী িাইরনাকুলাে তচারখ লািাল 
দ্রুে। িাইরেে অন্ধকাে অরনকিা স্বি হরে উেল। তদখা তিল হুক লািারনা দবি 
তিরি একবি োোমূবেব প্রাচীরে উরে িরসরে। কারলা তপাশারক আিৃে সিবাে। 
োোমূবেববি ধীরে ধীরে নামল নীরচ। োেপে তদোরলে পাশ তোঁরষ বশকােী 
বিিারলে মে এবিরে এল ধীরে বনঃশব্দ িবেরে।   

প্রস্তুে হরে মুসা তনরম এল নীরচ। বসাঁবিে মুরখ সুইচ তিারডবে পারশ একবি 
খারমে আিারল দাাঁিাল তস।  

বনঃশব্দ পারে োোমূবেববি উরে এল িাোন্দাে। োরক এক খন্ড জমাি 
অন্ধকাে োিা বকেু িুঝিাে উপাে তনই। প্রাে দশ িারো হারেে মরধয তস চরল 
এরসরে। হোৎ র্মরক দাাঁিারলা োোমূবেব। আহমদ মুসা িাম হারেে িুরিা 
আেুরলে সুইরচ চাপ বদরে ডানহারে বেভলভাে ধরে তিে হরে এল আিাল তর্রক। 
েিনাে আকবস্মকোে োিামূবেববি মুহূরেবে জন্য বিহ্বল হরে পিল। বেভলভারেে 
নলবি বস্থে লরিয েুরল ধরে মুসা িলল, বনশানা আমাে প্রােই ভুল হে না, তেরল 
বদন বেভলভাে। তিাম হারেে তপবন্সল তহরডড বেভলভােবিও তেরল বদন।  

োোমূবেববি বস্থে বনষ্কম্প তচাখ দ’বি আহমদ মুসাে তচারখ বক তেন পাে 
কেল। োেপে একিু বদ্বধা করে হারেে দ’বি অস্ত্র তেরি বদল তমরঝে।  

পারশ মানুরষে একবি োো নরি উেরে তদরখ চমরক উেল আহমদ মুসা। 
প্রাে বেিরক এক পারশ শুরে পিল তস। সরে সরে বপেন তর্রক দপ্ করে একবি 
শব্দ হল,েীব্র আেবনাদ করে পরি তিল সামরনে তলাকবি। আহমদ মুসাে 
বেভলভােও িরজব উেল। বকেু িুঝিাে আরিই বপেরনে তলাকবিে হাে তর্রক 
বেভলভাে বেিরক পরি তিল। িাম হােবি উপরে েুলরে তচষ্টা কেল তলাকবি। 
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আহমদ মুসা িরজব উেল। হাে নাবমরে নাও, নাহরল বদ্বেীে গুবলবি এিাে হাে নে 
হৃদবপন্ড তভদ করে তিবেরে োরি।  

আরদশ পালন কেল তলাকবি। োে ডান হাে তর্রক তোাঁিা তোাঁিা েক্ত 
ঝরে পিবেল এ সমে িাইরেে তিরি িািী দাাঁিারনাে শব্দ হল। উৎকেব হরে উেল 
আহমদ মুসা। বকন্তু বেভলভারেে নল োে একিুও নিল না। িাইরে তর্রক একবি 
পবেবচে সিংরকে এল, আহমদ মুসা োে উত্তে বদরেই করেক তসরকন্ডে মরধয 
তসখারন হাবজে হল োরুক। এরসই িলল, বেক, আমাে কান ভুল তশারনবন, ো 
তভরিবেলাম োই।  

ওসি এযানারলবসস পরে করো োরুক। আরি আমারদে এ তমহমানবিে 
পরকি তর্রক বদ্বেীে বেভলিােবি তিে করে নাও। সািধারন হাে বদও পরকরি 
হেরো আরো বকেু র্াকরে পারে।  

োে েখন একিা। আহমদ মুসা আে োরুক আবমন মুরখামুবখ একবি 
তিবিরল িরস। আহমদ মুসাে সামরন তোট্ট একবি বচেকুিঃ  

“A quite new element. WRF is active - Amman being 
their target at present - two alpin at trouser band as a “v” 
make their identity” 

ধীরে ধীরে বচেকুি তর্রক মুখ েরল আহমদ মুসা িলল, ইহুদীরদে 
‘তমাসাদ’ আে পবিমা বস, আই, এ, এে সারর্ এরস জুিল তক আিাে এই WRF? 
বক চাে ওো? োরুরকে বদরক তচরে মুসা িলল, আমারদে আজরকে তমহমান 
তকান দরলে তখাাঁজ বনরল োরুক?  

োরুক িলল, হ্যাাঁ, WRF। ট্রাউজারেে িযারন্ড ‘বভ’ আকারেে দ’তিা বপন 
তদরখবে।  

েবিে বদরক তচরে আহমদ মুসা িলল, সমে তিশী হরে তনই। োোিা 
ওে িযিস্থা এখনই প্ররোজন - তকান িযাপােরকই - বিরশষ করে এসি বিপদজনক 
তিাঝা তিশীদূে তিরন তনওো বেক নে। বকন্তু োে আরি চল পেীিা কো োক 
তলাকবিরক।  
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বডপ নীল আরলা চােবদরক। িক -সাদা তদোল তস আরলা প্রবেেবলে 
হরে স্বপরনে পবেরিশ সৃবষ্ট করেরে। আধ -রশাো অিস্থাে ইবজ তচোরে পরি র্াকা 
তলাবিে ডান িাহু তর্রক তপন্িাখল ইনরজকশরনে সূচ ধীরে ধীরে তিরন তিে কেল। 
োেপে মৃদ তহরস আহমদ মুসা িলল, তিশ বকেু একিু ক্লাবে, একিু একিু েুম েুম 
ভাি তিাধ কেরিন বমবনি খারনক োেপে সি বেক হরে োরি। আরিে সিগুরলা 
কর্া মরন পিরি। আে িলরেও তকান কষ্ট হরি না।  

তলাকবিে তচাখ িুরজ বিরেবেল। আহমদ মুসা একবি তচোে তিরন বনরে 
োে সম্মুরখ িসল। োেপে ধীরে ধীরে িলল, - তচাখ খুলুন, আমাে তচারখন বদরক 
তদখুন। আরস্ত আরস্ত তচাখ খুরল তিল তলাকবিে। আহমদ মুসা িলল, আপনাে নাম 
বক? 

-বমখাইল ইোকুিভ।  
-আপবন তকান তদশী?  
-ইউোইবন।  
-বকন্তু তদরখ তো েুকবী মরন হে?  
-আমাে বপো - মাো নাবক েুকবী বেরলন।  
-বেরলন তকমন? 
-আবম সাইরিবেোে বশশু উদ্বাস্তু বশবিরেে মানুষ।  
-আপনাে বপো মাো বক োহরল মুসলমান বেরলন?  
-জাবন না। েরি তসই উদ্বাস্তু বশবিরে আমে তট্রবনিং গ্রহে কারল একিাে 

অদ্ভুে এক িৃদ্ধ আমারক িরলবেরলন তে, ১৯১৭ এে অরটািে বিপ্লরিে পরে তে 
সি েুকবী মুসলমানরদে তক সাইরিবেোে চালান কো হরেবেল, আবম োরদেই 
তকান এক জরনে সোন।  

-এখন আপবন বক মরন করেন বনরজে পবেচে সম্বরন্ধ? 
-পূিব পবেচরে আমাে প্ররোজন তনই।  
-আিা WRF বক? 
-World Red Forces বিশ্ব কমুযবনস্ট আরন্দালরনে অগ্রিাবহনী।  
-আপবন বক এে সদস্য?  
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-হ্যাাঁ।  
-তকন আপবন এখারন এরসবেরলন আজ?  
-িহুবদন ধরে WRF আপনারক খুাঁজরে। আমারদে উপে বনরদবশ বেল 

আপনারক হেযা কোে অর্িা সম্ভি হরল ধরে বনরে োিাে।  
-সাইমুরমে প্রবে আপনারদে এ শুভ দৃবষ্ট তকন? 
-সাইমুম বিশ্ব কমুযবনষ্ট আরন্দালরনে নাম্বাে ওোন এবনবম।  
-WRF এে তকন্দ্র তকার্াে? কারদে বনরে িবেে?  
-এে বনবদবষ্ট তকান তকন্দ্র তনই। তকন্দ্রীে কাউবন্সল েখন তেখারন র্ারক 

তসখারনই এে তকন্দ্র। WRF কবমউবনষ্ট শবক্তগুরলাে সবম্মলরন িবেে একবি 
তিসেকােী সিংস্থা।  

-আিাে তকার্াে বকভারি WRF কাজ কেরে?  
-আবম জাবন না। শুধু এিকুই জাবন, মুসবলম তদশগুরলারক এজন্য বিবভন্ন 

ইউবনরি ভাি কো হরেরে।  
-আজরক এখারনে তখাাঁজ তক বদরেরে আপনারদে?  
-আবম জাবন না। আরদশ পালন করেবে শুধু।  
-আরদশ তকারেরক এরসরে?  
-আল কবিে তোরডে ২৩৩ নিং িািীে একবি েরে েবিে কারেে িাক্স 

তর্রক বনরদবশ বলবখে বচবে তপরেবে? 
-হাসান োবেকরক বচরনন?  
-নাম শুরনবে।  
-িে ১০ েন্িা তর্রক োে তখাাঁজ তনই। োে সম্বরন্ধ বকেু জারনন?  
-তে িুকুে সারর্ আমো সিংবিষ্ট োে তিশী তকান বকেুই আমারদে জানরে 

তদওো হে না।  
তেন অসীম ক্লাবেরে তচাখ দ’বি আিাে িুরজ আসবেল। োরুরকে বদরক 

োবকরে মুসা িলল, এিাে সবেরে বনরে োও। হ্যাাঁ এরদে পূিব - পুরুষরদে 
ঐবেরহ্যে কর্া এরক স্মেে কবেরে বদরে একিাে তশষ সুরোি বদরি।   
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৩ 
কৃষ্ণপরিে অন্ধকাে চাবেবদরক। দিবম পািবেয পর্। পবিম বদক তর্রক 

জদবান নদীে স্পশব বচবহ্নে োন্ডা হাওো এরস িারে শীেল স্পশব িুবলরে বদরি। 
নদীে পূিব েীরেে বিবভন্ন স্থারন অস্পষ্ট আরলাে তেখা তদখা োরিে্। ওগুরলা জদবান 
সীমােেিীরদে োউবন। জদবান নদীে ওপারে তর্রকও ইসোইরলে বিবভন্ন 
পেবরিিে োবিে িীে আরলাক তেখা তদখা োরি।  

পািবেয পর্ ধরে ধীে িবেরে এবিরে চরলরে চােবি োোমূবেব। একজন 
কৃষ্ণাে। মার্াে তোি তোি তকাাঁকিারনা চুল, তোাঁি পুরু, মুখ লম্বারি, বিশাল সুিবেে 
তদহ। এে নাম আিু িকে তসরনৌবস। বদ্বেীে জন েীিব তোদ - তপািা লাল মুখ, 
সেত্ব েবিে দাবি। এে নাম আিদে েহমান। এো হরলন UMLLA (United 
Muslim Liberation League of Africa ) এে প্রবেবনবধ।  

েৃেীে জন প্রাে সারি ে’েিু উাঁচু। েিং হলরদ, েুকবী িুবপ মার্াে, মুরখ 
তেঞ্চকাি দাবি। তচারখ মুরখ িীপ্রোে ভাি সি সমে পবেসু্ফি। ইবন হরলন েুেস্ক 
তর্রক আিে েুবকবস্থান আোদ আরন্দালরনে তনো তমাস্তো আবমন চুিোই। এো 
এরসরেন আজরক সাইমুরমে পেবারলাচনা ও পবেকল্পনা কবমবিে বিরশষ তিেরক 
োরদে আরিদন বনরে। আে চেরু্ব িযবক্ত সাইমুরমে সদস্য আিদে েবশদ 
োরদেরক পর্ তদবখরে বনরে চরলরেন।  

আিদে েবশদরক খুি বচোবিে মরন হবিল। তস হোৎ চুিোই -এে 
বদরক তচরে িলল, আিা জনাি আবমন, হাসান োবেক বচবে তদওোে পে 
আপনারক বক মুরখ বকেু িরলবন? 

আবমন চুিোই দ্রুে অর্চ অেযে শাে করন্ে জিাি বদল, হাসান 
োবেকরক অেযে িযস্ত মরন হবিল, বচবে বদরে ৫ বমবনরিে তিশী অরপিা করেবন।  

আবম োরক তকান বকেু বজজ্ঞাসা কেরেও সিংরকাচ তিাধ করেবে। আজ 
তভারে জনাি আবল এরেবন্দে কারে োাঁে বনরখারজে খিে শুরন হেিাক হরেবে। 
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আজ িুঝরে পােবে, োে অস্বাভাবিক অবস্থেোরক আমারদে অনুসেে কো উবচৎ 
বেল।  

বকেুিে পর্ চলাে পে নীরচ পাহারিে ঢালুরে অসিংখয আরলা তদখা 
তিল। ওগুরলা আকারশে োোপরর্ে ন্যাে উত্তে বদরক এবিরে এক সেল তেখাে 
মে। আিদে েবশদ ওবদরক আেুল বনরদবশ করে িলল, ইহুদী িিবেোে সািয 
তদখুন। বনরজে তদশ, বনরজে সকল সম্পদ তর্রক িবঞ্চে হরে একিুকরো 
কুাঁরিেরি পশুে মে এো িাস কেরে িেরেে পে িেে ধরে। িাস্তুহাো এ লি লি 
মুসলমান জাবেসিংরেে মুরখে বদরক োবকরে বেল বিশবি িেে ধরে। অনাহাে, 
অখাদয, অপুবষ্ট ও অবচবকৎসাে মৃেযুে বদরক এবিরে চরলরে োো েমশঃ। বকন্তু 
এরদে আেবেন্দন আে মুমূষব বচৎকাে বিশ িেরেও জাবেসিংরেে কারন তপৌাঁরেবন। 
িলরে িলরে র্ামল আিদে েবশদ। োেপে আিাে িলল, বকন্তু অরপিাে বদন 
তশষ হরেরে, তধরেবযে সকল িাদ তভরে তিরে। আমো মানুরষে উপে বনভবে করে 
তখশােে বদরেবে িহু। আে নে। অস্ত্র েুরল বনরেবে এিাে আমো দ’তিা পর্ 
আমারদে সামরন হে শহীদ না হে িাজী।  

আবমন চুিোই িলল, জনাি েবশদ, আপনারদে উদ্বাস্তুরদে মরধয বশিা 
ও সিংিেরনে তকান িযিস্থা বেল না িরলই জাবন, বকন্তু এমন বিস্মেকেভারি 
সিংিবেে হরে পােরলন তকমন করে আে এমন তট্রবনিংইিা তপরলন তকার্া তর্রক? 

আিদে েবশদ মৃদ তহরস িলল, আমারদে বশিা ও সিংিেন সম্বরন্ধ 
আপনাে ধােো বকেুিা সেয, বকন্তু সিিুকু সেয নে। তে সমে হাজাে হাজাে 
আহে ও বেন্নমূল মানুরষে তস্রাে জদবান, বসবেো, ইোক আে বসনাইরে প্ররিশ 
করে, েখন আমারদে বিশ্রারমে জন্য মাবিে শেযা, খাওোে জন্য কুরপে পাবন 
োিা আে বকেুই বেল না। আমারদে এ চেম দবদবরন অরনরকই আমারদে সাহােয 
করেবেল, বকন্তু তসবদন অদ্ভুে একদল কমবী ভাইরদে আমো একাে করে আমারদে 
পারশ তপরেবেলাম। মা’ে কারে িল্প শুরনবে। শুনোম মা প্রােই িলরেন, মবদনাে 
আনসােরদে আল্লাহ আমারদে জন্য পাবেরেরেন। এরদে আপনাো সকরলই আজ 
বচরনন-ইখওোনুল মুসবলমুন। ইখওোন ভাইো তসবদন শুধু আমারদে জন্য 
বচবকৎসা, খাদয আে োাঁিুেই িযিস্থা করেবেরলন না। উদ্বাস্তু পল্লীগুরলারক বিবভন্ন 
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ইউবনরি ভাি করে প্ররেযকবিরে একবি করে বশিােেন প্রবেষ্ঠা করেবেরলন। 
তসই বশিা প্রবেষ্ঠারন বেল দীেবরমোদী সামবেক তট্রবনিং এে িযিস্থা। বশবিেগুবলরে 
ইখওোন কমীো বশিক ও উপরদষ্টাে দাবেত্ব পালন কেরেন। োাঁো িলরেন িরল 
শুরনবে, বিশ্ব -োজনীবেরে অনুন্নে ও অেদ্ববরে মুসবলম তদশগুরলা তে ভারি মাে 
তখরে োরি, োরে বেবলবস্তরনে মুবক্তে জন্য োরদে সামবেক শবক্তে উপে বনভবে 
কো তেরে পারে না। বেবলবস্তরনে প্রকৃে মুবক্ত অকুরোভে মুসবলম েরুেরদে 
তিসেকােী সিংগ্রারমই অবজবে হরি।’ আজরকে সাইমুরমে জন্ম হরেবেল তসবদন 
আমারদে ইখওোন ভাইরদে হােরই। হেে অরনক আরিই তেলআবিরিে প্রাসাদ 
শীষব তর্রক ইহুদী - পোকা ভুমধযসািরে ডুরি তেে, বকন্তু হোৎ করে আমারদে 
আশাে আরলাক িবেবকা োগুগ্রস্থ হল। ইখওোন তনো হাসানুল িান্না বমশরেে 
োজপরর্ গুবলবিদ্ধ হরে মাো তিরলন। হোৎ আবমন চুিোই এে কনুই এ গুো 
তখরে সম্মুরখ োবকরে েবশদ তদখরে তপল, পাহারিে অন্ধকাে গুহা তর্রক আরলাক 
সিংরকে হল বনবদবষ্ট বনেরম করেকিাে। তস োে সার্ীরদে জানাল আমো প্রর্ম 
তচকরপারষ্ট এরস তিবে। করেক িজ সামরন তদখা তিল উদ্ধে তমবশন িান হারে 
পর্ তোধ করে দাবিরে আরে দ’বি োোমূবেব।  

আিদে েবশদ বিবচত্র স্বরে একবি শীষ বদরে উেল। আে সরে সরে তিািা 
তদহ কারলা কাপরি আিৃে একজন বিশালকাে প্রহেী একবি তপ্লরি করে কেগুবল 
কারেে অিে এরন আিু িকে তসরনৌবসে সামরন েুরল ধেল। তসরনৌবস োে তর্রক 
W অিেবি েুরল বনল। অমবন তলাকবি বেভলভাে নাবমরে োলাম বদরে হ্যান্ডরশক 
কেল সকরলে সারর্। প্রর্ম তচকরপাষ্ট তপবেরে এল ওো।  

বিবস্মে আবমন চুিোই প্রশ্ন কেল, বক িযাপাে?  
আিদে েবশদ তহরস িলল, বেন নম্বরে আপনাে পালাও আসরে। োবিরে 

তঢাকাে জন্য এ ধেরনে তিরষ্ট আপনারকও উত্তীেব হরে হরি। বচবেে আবমন 
চুিোই িলল, বকন্তু আবম তো এ সিংরকে জানরে পাবেবন হাসান োবেক আমারক 
...........।  

-ো আবম িুেলাম। বকন্তু এ িযাপারে আবম আপনাে মেই অজ্ঞ। তদখা 
োক, আবম মুসা ভাইরক জাবনরেবে আপনাে কর্া। 
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আেও করেক মাইল কষ্টকে আরোহন-অিেেরেে পে োো বদ্বেীে তচক 
তপারষ্ট তপৌাঁেল। তসখারস আরিে মে করেই তপ্লরি কেগুরলা কারেে অিে আনা 
হল আব্দুে েহমারনে সামরন। ো তর্রক বেবন A অিেবি েুরল বনরলন। 

েৃেীে তচকরপাষ্ট বিরে আবমন চুিোই প্রহেীরদে হারে আিকা পরি 
তিল। তহড তকাোিবাে তর্রক নূেন বনরদবশ না আসা পেবে োরদেরক ওখারন 
অরপিা কেরে আরদশ কো হল।  

প্রাে পনে বমবনি পে আহমদ মুসাে বিরশষ বনরদবরশ আবমন চুিোইরক 
োিা হল।  

আম্মান তর্রক ১২ মাইল উত্তরে জদবান নদী তর্রক ২০ মাইল পূরিব একবি 
সিংকীেব পািবেয উপেযকাে পারশ পিবে িারত্রে করেকবি তিাপন প্ররকাষ্ঠ 
আরলাবকে হরে উরেরে। পিবে গুহাে চেবুদবরক মাইরলে পে মাইল ধরে 
‘সাইমুম’ মুবক্ত তসনাে োাঁবি ও পেবরিিে তকন্দ্র েবিরে আরে। এখান তর্রক 
পবেচাবলে তিবেলাবভোন ইসোইরলে ইলাে তর্রক িাজা, হাইো তর্রক 
তজরুজারলম পেবে ইহুদী সম্রাজযিাদীরদে সুখবনদ্রারক বচেেরে বিলুপ্ত করে 
বদরেরে। োরেে অন্ধকারে োইরেল বনরে পাহাোে িসরেও োরদে িুক আজ 
দরু দরু করে। তেন োে িুঝরে পােরে, বহসারিে বদন আসন্ন। পযারলষ্টাইনী 
মুসলমানরদে প্রবেবি তোিা েরক্তে তশাধ আজ োরদে বদরে হরি।  

উজ্জ্বল প্ররকাষ্ঠগুবলে একবিরে বিোি এক তিাল তিবিরলে চােবদরক 
তচোে পাো। েরেে প্রবেবি বচবনস ঝকঝক েকেক কেরে। বিবিল বেরে ১০ বি 
তচোে। ৮ জন তলাক িরস আরে। এক পারশে দ’বি তচোে েখন ও খাবল - একবি 
হাসান োবেরকে অপেবি তমজে তজনারেল আলী এরেবন্দে। হাসান োবেক 
বনরখাাঁজ। আে আলী এরেন্দী এখরনা তপৌাঁেরুে পারেবন। সাইমুরমে বেনজন 
সদস্য োিাও োো আজরকে তিেরক এসরে, োো হরলা আবেকাে দ’ জন, 
েুেষ্ক তর্রক একজন। UMLLA তকন্দ্রীে কাউবন্সরলে পাোরনা বেরপািব 
পিবেরলন আবেকাে অন্যেম প্রবেবনবধ আিদে েহমান। এ শীরেে োরেও োে 
কপারল জরম উরেরে বিন্দু বিন্দু োম। আহমদ মুসাে মুখ বনচু। েন্মেোে তকান 
অেল িভীরে তেন হাবেরে তিরে তস। আিদে েহমান োাঁে বেরপারিব িলবেরলনঃ -
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‘‘আবেকাে তমাি ৩২২০ বমবলেন মানুরষে মরধয মুসলমারনে সিংখযা হল ১৯৪ 
বমবলেন। আে িবহোিে ঔপবনরিবশক খৃষ্টানরদে বনরে তমাি খৃষ্টান জনসিংখযা 
হল ৪৭ বমবলেন। এ খৃষ্টানো দবিে, পূিব ও পবিম আবেকাে বিবভন্ন তদরশ েবিরে 
েরেরে। এ অঞ্চরলে তকান মুসবলম তদরশই এরদে সিংখযা ১৫% এে তিশী নে। 
অর্চ এ সামান্য সিংখযক হরেও োো স্বরিাত্রীে সাম্রাজযিাদী শবক্তে সহােোে 
ইবর্ওবপো, চাাঁদ, মাবল, নাইরজবেো, োনজাবনো, োনা, বসরেেবলওন, ডারহামী, 
তসন্ট্রাল আবেকান বেপািবলক, আপাে তভাল্টা, আইভবে তকাষ্ট, তসরিাল প্রভবৃে 
মুসবলম তদরশ সাম্রাজযিাদী তশাষে আে বনপীিন চাবলরে োরি। এসি তদরশ 
বশিাে দ্বাে মুসলমানরদে জন্য প্রাে অিরুদ্ধ। অিশ্য তকান মুসবলম সোন েবদ 
একােই তকান বশিা প্রবেষ্ঠারন কখনও ঢুকিাে সুরোি পাে, োহরল োরক 
মুসলমান নাম িদল করে খৃষ্টান নাম গ্রহে কেরে িাধয হন এিিং অিরশরষ খৃষ্টানই 
হরে তিরেন। অর্বননবেক কােকােিাে িযািসাে িাবেরজযে সি সুরোিই 
খৃষ্টানরদে কুবিিে। োজনীবে তিরত্র মুসলমানোরো অস্পৃশ্য। এভারি সিবমুখী 
শ্বাসরুদ্ধকে অিস্থাে পরি মুসলমানরদে অবস্তত্ব আজ বনবিহ্ন হরে িরসরে, এসি 
বকেুে উপরে েরেরে আিাে োজননবেক বনেবােন। মাত্র বকেুবদন আরি চারদে 
বলিারেশন েরন্িে সহস্র সহস্র কমবীরক অমানুবষক েেো বদরে হেযা কো হরেরে। 
ইবর্ওবপোে মুবক্তরোদ্ধারদেরক হেযা করে িারে িারে লিবকরে োখা হরেবেল ো 
তদরখ বনেরপি বিরদশীোও তচারখে পাবন তোধ কেরে পারেবন। জাবিিারেে 
মুসবলম জনরনো কাবশম হাো, আবল মহবসন, সালাম িাম্ব, ইিরন সারলহ্ 
আিদাে জুমা, খাবেে মুহাম্মদ সামে, জুমা আলই, আবমোল আল্লােবখে িেরেে 
পে িেে ধরে কাোিারে েেো তভাি করেরে। শুধু োিাবনোে কাোিারেই নে, 
এমনই সহস্র সহস্র নেনােী আবেকাে বিবভন্ন কাোিারেে অন্ধকাে প্ররকারষ্ঠ 
মৃেযুে প্রহে গুনরে।  

আমো তেরক তেরক িুরঝবে এিিং একর্া আমো বনবিেভারি আজ বিশ্বাস 
কবে তে, বভিা করে সুবিচাে আদাে কো োরি না বকিংিা আেজবাবেক ন্যাে 
বিচারেে মহিাও এসি বনেবাবেে মানুরষে তকান কারজ আসরি না। মজলুম 
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মানুরষে মুবক্তে একমাত্র পর্ -সিংগ্রাম। এ সিংগ্রামরক লরিযে পরর্ এবিরে 
তনওোে জন্য আমারদে আরিদন ৫ বিঃ 

(১) দীেব মুবক্তেুদ্ধ পবেচালনাে জন্য পেবাপ্ত অর্বননবেক সাহােয।  
(২) মুবক্তেুরদ্ধে জন্য প্ররোজনীে অস্ত্র - শরস্ত্রে সেিোহ।  
(৩) আহে মুবক্তরোদ্ধারদে ের্াের্ আধুবনক বচবকৎসাে িযিস্থা।  
(৪) মুবক্তরোদ্ধারদে বশিা ও তট্রবনিং এে জন্য উপরদষ্টা তপ্রেে।  
(৫) সাইমুম কেৃবক বনেবাবেে মানুরষে মুবক্ত আরন্দালন গুরলাে তনেৃত্ব 

গ্রহে।  
সুদীেব দশ পৃষ্ঠািযাপী বলবখে বেরপািব তশষ কেরলন আিদে েহমান। 

করেক মুহূেব সিাই চুপচাপ। ধীরে ধীরে তিবিরল োখা আবেকাে একবি বিরশষ 
মানবচত্র তর্রক মুখ েুলল আহমদ মুসা। আে বলবিো ও চারদে পিবেমালারক 
আপনারদে প্রধান ও স্থােী োাঁবি বহরসরি মরনানীে করেরেন তকান কােরে? এে 
তচরে সমুদ্র কুলিেবী তকান স্থানরক বনিবাচন কেরল েুবক্তেুক্ত হরো না বক?  

আহমদ মুসাে প্ররশ্নে উত্তে বদরে এবিরে এরলন আিু িকে তসরনৌবস। 
বেবন িলরলন এে কােে বেনবি। প্রর্ম কােে উভে স্থানই অেযে দিবম এিিং তে 
তকান বিরূপ মরনাভািাপন্ন শত্রু োজধানী তর্রক িহুদূরে। শুধু স্থান দবি তভৌিবলক 
বদক বদরে দিবমই নে, এে চাবেবদরক হাজাে হাজাে মাইল জুরি েবিরে েরেরে 
বিবভন্ন পািবেয আে তিদঈন তিাত্র। োো আমারদে িন্ধু এিিং আমারদে সিংগ্রামী 
শবক্তে বিবশষ্ট অে।  

বদ্বেীে কােে ¬এখান তর্রক অবে সহরজই বিবভন্ন আবেকান মুসবলম 
তদরশে সারর্ েবনষ্ট তোিারোি োখা োরি।  

েৃেীে কােে – অস্ত্র-পাবেে সেিোহও এখারন বনোপদ হরে পােরি। 
িন্ধুরদশ সুদারনে পরর্, তলাবহে সািরেে পরর্ সহরজই আমো তকান সেিোহ 
তপরে পাবে। আে উত্তেবদরক ভূমধযসািরেে পরর্ সাইরেবনকা ও বলবিো 
মরুভূবমে মধয বদরে সকল েকরমে সেিোহ বনোপরদ আসরে পারে। 
সাইরেবনকাে বনজবন ও দিবম সমুদ্রেীে এিিং এে িভীে পািবেয িনাঞ্চল এ 
কারজে খুিই অনুকুল। সাইরেবনকাে আেি তিদে্ঈনরদে অমূলয সাহােয আমো 
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এ কারজ পাি। তিদঈনো সাম্রাজযিাদীরদেরক মজ্জািে ভারি েৃো করে। 
ইোলীে তকাম্পানীরদে উপবনরিশী বনেবােরনে কর্া তিদঈনো আজও ভুরল নাই। 
আজও সাইরেবনকা আে বলবিোে পরর্োরি প্রােরে বনেবােরনে সািে জীিে হরে 
আরে। তিদঈনরদে পাবন কষ্ট বদরে তমরে তেলাে জন্য তে অসিংখয কূপ বসরমন্ি 
বদরে িুবজরে তদওো হরেবেল, ো আজ ও তেমবন আরে। বলবিো ও সাইরেবনকাে 
িহুস্থারন ধ্বিংস হরে োওো এমন িহু জনপদ পাওো োরি তেগুরলা একমাত্র 
পাবনে অভারি বিোে হরে তিরে। োাঁবি বহসারি ‘কুেো’ আে বলবিোে মরুভূবমে 
দবিে সীমারেে পিবেমালারক বনিবাচরনে আে একবি িি কােে হল, আজও এ 
অঞ্চরলে লি লি মুসবলম িৃদ্ধ ও েরুেরদে মরন তসরনৌসী আরন্দালরনে আদশব 
ও আিদল কবেম বেনরেে জ্বালামেী তপ্রেো রূপকর্াে মে হরলও জীিে হরে 
আরে।  

আহমদ মুসাে তচাখ দ’বি খুবশরে উজ্জ্বল হরে উরেবেল। তস িলল, 
আপনারদে দূেদৃবষ্ট অেযে প্রশিংসনীে। আবম বিশ্বাস কবে বিজে আপনারদে 
সুবনবিে। আপনারদে বপেরন তসরনৌসী আরন্দালরনে ঐবেহ্য েরেরে, আিদল 
কবেম বেরেে তপ্রেো েরেরে, আে েরেরে, হাসানুল িান্নাে সিংিেন ও 
আত্মেযারিে বশিা। 

তমাস্তো আবমন চুিোই িলরলন, বেবন বেরপািব এখনও তশষ কেরে 
পারেনবন, বেরপািব বেবন সমাবপ্ত অবধরিশরন তপশ কেরিন।  

বেরপািব অবধরিশন েখনকাে মে স্থবিে হল। আহমদ মুসা তিবিরলে 
পারশ একবি তিাোম বিরপ ধেল। বকেুিে পে একজন তলাক প্ররিশ করে োলাম 
জানাল। মুসা িলল - আবল এরেবন্দে তকান খিে তনই?  

-বজ না।  
-আমো করন্ট্রাল রুরম তেরে চাই, েুবম জাবমলরক িরল সত্তে িযিস্থা কে।  
োেপে সকরলে বদরক বেরে তহরস িলল, ভাই আবমন চুিোই জানরে 

তচরেরেন বকভারি আমো ইসোইরলে বিরুরদ্ধ অগ্রসে হবি। োে জন্যই এ 
িযিস্থা। আিু িকে তসরনৌবস মৃদ তহরস িলল, আমো আবমন ভাই এে কারে 
এজন্য কৃেজ্ঞ। 
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পাহারিে করেকবি অন্ধকাে আকািাাঁকা িবল তপবেরে আিবি োোমূবেব 
বত্ররকাে একবি জােিাে এরস দাাঁিাল। জােিাবি স্বল্প পবেসে। একবি প্রকান্ড 
পার্ে উত্তে বদক তর্রক এরস মার্াে উপে োরদে মে আিাল সৃবষ্ট করেরে, োো 
ওখারন তপৌাঁোরেই উত্তে পবিম তকাে তর্রক একবি পার্ে সরে তিল এিিং সরে 
সরে এক ঝলক সন্ধানী আরলা এরস োরদে তচাখ ধাাঁবধরে বদল। আহমদ মুসা 
সিাইরক বনরে তস উন্মক্ত পর্ বদরে বভেরে প্ররিশ কেল। আিাে পূরিবে মেই তস 
িবল পর্ শুরু হল। দ’ধারে পাহারিে তদোল। অন্ধকারে বকেুিন চলাে পে এক 
জােিাে এরস র্মরক দাাঁিাল আহমদ মুসা। পারশ একবি বনবদবষ্ট জােিাে প্রর্রম 
বেনবি তজারে এিিং পরে পাাঁচবি আরস্ত তিাকা বদল। তিাকা তদওোে সরে সরে প্রাে 
বিশ িজ উপরে একবি ম্লান নীল িাল্ব জ্বরল উেল।  

আহমদ মুসা পুনোে প্রর্রম পাাঁচবি ও পরে বেনবি তিাকা বদল বনবদবষ্ট 
জােিাে। এিাে করেক তসরকরন্ডে মরধযই আিবি দবিে মই তনরম এল বনরচ। 
ঢাকনীে বিপ্লি পবেষরদে মওলানা োরুক তহরস িলরলন, আিাে এবক তট্রবনিং এ 
পাল্লাে তেরল্লন?  

পাহাি তদরশে মানুষ হরে আমারদে এ িুরদ পাহািরক আে লজ্জা 
বদরিন না মওলানা। তহরস আহমদ মুসা জিাি বদল।  

দবিে মইগুবল তনরম এল। তসগুরলারে উেরেই মুহূরেব োরদেরক উপরে 
বনরে এল। োো একবি কিংবেরিে োরদ বিরে দাাঁিাল। োদবি বিোি প্রশস্ত। োরদ 
উরে দাাঁিারেই এক ঝলক োন্ডা িাোস এরস িারে বহরমল পেশ িুবলরে তিল।  

জদবান নদীে এ সওিাে। োবত্রে অন্ধকাে না র্াকরল তদখা তেে বকেু দূে 
বদরে রূপালী বেোে মে জদবান নদী িরে োরি। আহমদ মুসা সিাইরক বনরে 
োদবি তপবেরে একবি বসাঁবি মুরখ প্ররিশ কেল। বসাঁবি বদরে নামরে বিরে বিস্মরে 
হাাঁ হরে তিল মওলানা োরুক, আিু িকে তসরনৌবস ও আিদে েহমারনে মুখ। 
োো তদখল বসাঁবিে প্রারে হাবস মুরখ দ’হাে িাবিরে দাাঁবিরে আরে বিশ্ব মুসবলম 
সরম্মলরনে বিবশষ্ট কেবধাে আবশন আল - আজহােী এিিং বিশ্ব মুসবলম কিংরগ্ররসে 
সামবেক বিরশষজ্ঞ আিদল্লাহ অবেবর্রদেরক জবিরে ধেল আনরন্দ।  
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সকরল বমরল আিাে োো চলরে শুরু কেল। আিু িকে তসরনৌবসরদে 
বিস্মরেে তোে েখনও কারিবন। আহমদ মুসা োরদে বেরক তচরে তহরস িলল - 
জনাি আবমন আল আজহােী সাইমুরমে পবেকল্পনা বিভারিে প্রধান এিিং জনাি 
আিদলাহ আমে এ বিভারিে প্রধান উপরদষ্টা।  

োো সকরল পাশ্ববস্থ একবি প্রাোন্ধকাে করি প্ররিশ কেল। দেজা বদরে 
িাবহে তর্রক এক িুকরো আরলা এরস িৃহৎ লম্বা তিবিলবিে একািংশ আরলাবকে 
করেরে। োো লম্বা তিবিলবিে দবিন পারশব বিরে োেপে দেজাবি ধীরে ধীরে িন্ধ 
হরে তেরেই অল্প আরলাে তেশিকুুও বমবলরে তিল। েেবি হরে তিল সম্পূেব 
অন্ধকাে।  

আহমদ মুসাে িম্ভীে কে শুনা তিল। তস িলল, বিজ্ঞ ইহুদী মুরুবব্বরদে 
পবেকবল্পে িহু িেে ধরে িরি তোলা বিশ্বরজািা ইহুদী চোরেে বিষেল 
ইসোইরলে বিরুরদ্ধ বকভারি আমো অগ্রসে হবি ো এিাে আপানরদেরক 
িুবঝরে বদরিন জনাি আবমন আল - আজহােী।  

আবমন আল আজহােী তিবিরলে উপে দ’বি কনুই তেরখ সামরনে বদরক 
এইিু ঝুরক িসরলন োাঁে শাে করন্ে তশানা তিল - সাইমুরমে মূল পবেকল্পনাে 
বিষরে বকেু িলাে আরি প্রসেেরম একবি কর্া িলা দেকাে। আেি তদশগুরলাে 
লিযিে অননকয, তিরদবশক নীবেে তিরত্র দিবলো এিিং সামবেক তিরত্র 
পেবনভবেশীলোে জন্য আজও ইহুদীরদে হাে তর্রক আেিভূবম মুক্ত কেরে পাো 
োেবন। এ পবেবস্থবেরে বনেবমে পদ্ধবেরে েুদ্ধ করে ইহুদীরদে উৎখাে কো োরি 
না। োরদে বপেরন েরেরে পূিব ও পবিম উভে শবক্ত তজাি। আেি ভূবমরক মুক্ত 
কেরে চাইরল এিিং করেক েুি ধরে মুসলমানরদে উপে কৃে সকল জুলুরমে 
প্রবেরশাধ গ্রহে কেরে হরল ইসোইলরক বভেে তর্রক আোে তহরন িুকরো 
িুকরো করে তেলরে হরি। এ ধােোে উপে বভবত্ত করেই িরি উরেরে সাইমুম। 
সাইমুরমে পবেকল্পনারক বেন ভারি ভাি কো োে। কর্াগুরলা িরল র্ামরলন 
বেবন একিু। আিাে িলরলন - তচরে তদখুন সামরন।  
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সিাই সামরন োকাল। তকার্াে তেন খুি করে একিু শব্দ হল তদোরলে 
কাল সীমাে তেখাে ইসোইরলে একবি বিোি মানবচত্র স্পষ্ট হরে উেল। োেপে 
মানবচরত্রে বিবভন্ন স্থারন েুরি উেল অসিংখয নীল বিন্দু। 

আবমন আল-আজহেী শুরু কেরলন, ইসোইরলে মানবচরত্র তে নীল 
বিন্দুগুরলা তদখরেন ওগুরলা ইসোইরলে গ্রাম। গুরন গুরন তদখুন ওরদে সিংখযা 
২৩৯৯ বি হরি। প্ররেযকবি গ্রারম ৭ সদরস্যে একবি করে বিপ্লিী ইউবনি প্রবেষ্ঠা 
করেবে আমো। ইউবনরিে অবধকািংশ সদস্য পযারলষ্টাইরনে েদ্মরিশী আেি 
মুসলমান। সুদীেব ৬ িৎসে অবিোমভারি কাজ করেবে আমো এ ইউবনিগুরলা 
প্রবেষ্ঠা কেরে। প্রবেবি গ্রারমে মাবিে েলাে একবি করে িুদ্র অস্ত্রািাে তেেী 
করেবে। পূরিব অস্ত্রািােগুরলা প্রাে শূন্য বেল বকন্তু িে ১৯৬৭ সারলে জুন েুরদ্ধে 
পে বসনাই মরুভূবম তর্রক কুবিরে পাওো অস্ত্র বদরে ো আমো পূেব করে তেরলবে। 
প্ররেযকবি অস্ত্রিারে েরেরে দ’ডজন হােরিামা, ৫ বি োইরেল, ৬ বি বপস্তল ও 
১বি সািরমবশনিান। বিপ্লিী ইউবনিগুরলা প্রবেষ্ঠাে সমে ইসোইলী তিারেন্দা ও 
তসন্য বিভারিে দৃবষ্ট তদরশে অভযেে তর্রক সবেরে তনিাে জন্য আমো 
ইসোইরলে সীমাে এলাকাে চাবলরেবে হাজাে হাজাে অবভোন। ইসোইল পািল 
হরে উরেবেল োে সীমাে বনরে। োরদে উন্মত্ত মানবসকোে পূেব পবেচে েরুি 
উরে ‘‘সাইমুরমে’’ োাঁবি সরন্দরহ জদবারনে ‘‘কাোমা’’ আেমরেে মরধয।  

খুি করে আে একবি শব্দ হল। মানবচরত্র বসনাই মালভূবমে অভযেরে 
এিিং তিালান হাইি তর্রক প্রাে ৫০ মাইল বভেরে দ’বি িি নীল আরলা েরুি 
উেল। জনাি আজহােী িলরলন - ইসোইরলে অভযেরে এ দ’বি আমারদে মূল 
সেিোহ োাঁবি। দ’বি পুোন বিজবাে নীরচ মাবিে েলাে এ দ’বি োাঁবি স্থাপন কো 
হরেরে।  

প্রর্ম পেবারেে কাজ আমারদে সমাপ্ত। মুবক্তেুরদ্ধে গুরুত্বপূেব বদ্বেীে 
অধযারে আমো প্ররিশ করেবে। োে কর্া তশষ হওোে সরে সরে মানবচরত্র চােবি 
লাল বিন্দ স্পষ্ট হরে উেল। জনাি আল আজহােী আিাে শুে কেরলন, লাল বিন্দু 
চােবি হল ইসোইরলে ইলাে, লুদ, তেলআবিি আে হাইো এ চােবি স্থারন 
ইহুদীো তিপনাস্ত্র োাঁবি স্থাপন করেবে। এ তিপনাস্ত্র োাঁবিগুবলে আওোে েরেরে 
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তহজারেে দ’বি পবিত্র শহে। েুেস্ক আে আেি োষ্ট্রগুবলে োজধানী এিিং সিগুরলা 
গুরুত্বপূেব শহে। বদ্বেীে পেবারেে প্রর্ম ও গুরুত্বপূেব কাজ হল ইসোইরলে চেম 
আোে হানাে বেক পূিবমুহূরেব একবি বনবদবষ্ট সমরে তিপনাস্ত্র োাঁবিগুবল বিনষ্ট করে 
তদো। অিশ্য আমো জাবন ইসোইরলে কমপরি ১১বি আেবিক তিামা েরেরে 
বকন্তু ওগুরলা িযিহাে কেরে সমর্ব হরি না ইসোইল। কােে োে উপে আোে 
হানা হরি বভেে তর্রক -রকান আেি োষ্ট্র তর্রক নে। েিুও আমো এ বিষরে েীক্ষ্ণ 
দৃবষ্ট োখি এিিং আনবিক অস্ত্র িযিহারেে তে তকান প্লযান আমো বিনষ্ট করে তদি।  

জনাি আজাহাবেে তশরষে িাকযবি তশষ হিাে সারর্ সারর্ আবমন চুিোই 
তেন অরনকিা সরঙ্কাচ জবিে করন্ে িলরলা, আপনারদে আপবত্ত না র্াকরল আবম 
একবি বসিারেি .........।  

দ্রুে বচো েুেপাক খাবিল আহমদ মুসাে মরন। অিরশরষ তস পবেস্কাে 
িলাে িলল, না না আমারদে আপবত্ত র্াকরি তকন?  

আবমন চুিোই একবি বসিারেি মুরখ পুরে লাইিাে জ্বালল। লাইিােবি 
জ্বরল উেরেই চমরক উেল আহমদ মুসা। এক ঝলক েীক্ষ্ণ আরলা আে লাইিাে 
তর্রক তভরস আসা অবে সুক্ষ্ণ একবি পবেবচে শব্দ আহমদ মুসাে দৃবষ্টরক োাঁবক 
বদরে পােরলা না। ইবেমরধয জনাি আজহাবে আিাে িলরে শুরু করেরেন ‘বদ্বেীে 
পেবাে সমাপ্ত হিাে পে একবি বনবদবষ্ট সমরে শুরু হরি আমারদে সিবাত্মক সিংগ্রাম। 
বভেে তর্রক তে দিবাে আোে আমো হানি ো তোধ কোে সাধয ইসোইরলে 
তনই। োে বিরদশী মুেব্বীো োে পারশ এরস দাাঁিািাে পূরিবই তস খেম হরে 
োরি।  

আবমন আল আজহাবেে কর্াে তশষ তেসিুকু ইর্ারে বমবলরে োিাে 
আরিই উজ্জ্বল সাদা আরলাে েেবি তেন তহরস উেল। আহমদ মুসা উরে 
দাাঁবিরেবেল আরিই। তস ধীরে ধীরে এরিাবিল চুিোই এে বদরক। ভািরলশহীন 
মুসা। চুিোই তিবিরলে উপে হাে তেরখ িরস বেল। োে তচাখ দ’বি েরেে 
চােবদরক েুেবেল। অনুসবন্ধৎসা তস তচারখ। মরন োে প্রচন্ড ঝি - শাবমল এোন 
... “তদরশে ইন্িােনাল বসবকউবেবিে দাবেত্ব ঐ িুরিািাে উপেই তো বেল। শুধু 
িাদা িাদা তিেন তমরেরে আে নারক তেল বদরে েুবমরেরে িুরিা ... আিা বদ্বেীে 
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পেবারেে কেদূে তপৌাঁরেরে এো। পবেকল্পনা এরদে বনখুাঁে। ভািরে আেঙ্ক লারি 
-প্রবে গ্রারম এো েবিরে আরে ...।  

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে একবি হাে োখল চুিোই এ কাাঁরধ । োে হারে 
একবি বসিারেি। বচো সূত্র বেন্ন হরে তিল চুিোইরেে । প্রচন্ড এক তহাাঁচি তখল 
তেন তস। ভীষে চমরক উেল। বেরে োবকরে আহমদ মুসারক তদরখ তোাঁরিে প্রারে 
হাবস তিরন বনল। সামরল বনরেরে তস বনরজরক। িলল, খুি চমরক বদরেরেন তো 
আমারক? আপনারদে বিস্মেকে পবেকল্পনাে েেীন জিরে েুেবেলাম আবম 
এখনও।  

- আবম দঃবখে ভাই। িলল আহমদ মুসা। োেপে বসিারেরিে একবি 
শলা িাম তর্রক ডান হারে বনরে তস িলল, আপনাে লাইিােবি বক তপরে পাবে? 
কর্াবি তশানাে সারর্ সারর্ তোাঁরিে তকারনে হাবসবি দপ করে তেন বনরভ তিল। 
এক িুকরো েীক্ষ্ণ দৃবষ্ট মুহূরেবে জন্য আহমদ মুসাে তচারখ এরস বস্থে হল। বকন্তু 
িবেরকে জন্যই। োেপেই আিাে উচ্ছ্ববসে হরে উেল তমাস্তো আবমন চুিোই। 
িলল, বনিেই বনিেই। িরল পরকি তর্রক লাইিােবি তিে করে জ্বাবলরে আহমদ 
মুসাে মুরখে কারে েুরল ধেল। বসিারেি ধবেরে বনরে আহমদ মুসা িলল, িাঃ 
লাইিােবিে বসরষ্টম তো খুি সুন্দে। জামবাবনে তেেী না? তদখরে পাবে একি?ু  

তমাস্তো আবমন চুিোই এই অিস্থাে জন্য তিাধ হে প্রস্ত্ত্তে বেল না 
তমারিইে্। তকমন একবি বিমূঢ় ভাি তচারখ মুরখ েুরি উেল োে। তস বদ্বধাজবিে 
হারে লাইিােবি েুরল বদল আহমদ মুসাে হারে।  

আহমদ মুসা েীক্ষ্ণ দৃবষ্টরে লিয কেবেল চুিোইরক। তদখল একবি হাে 
োে তকারিে পরকরি। এে অর্ব মুসাে অজানা নে। সূক্ষ্ম এক িুকরো হাবস েরুি 
উেরে চাইল োে মুরখ। তস লাইিারেে বদরক এক মুহূেব োবকরেই িুঝরে পােল, 
একবি শবক্তশালী কযারমো সিংরোজন কো আরে ওরে।  

একিাল তধাো তেরি একিু ঝুাঁরক পরি দ’বি কনুই তিবিরল তেরখ মুেবে 
আল আজহাবেে তদরক একিু োবকরে মৃদ তহরস আহমদ মুসা িলল, জনাি আবমন 
এ সামান্য ধেরনে তনশারকও ভারলা তচারখ তদরখন না। েিু েরি তে আজ 
আপানারক একজন সার্ী বহরসরি পাওো তিল। এ অরভযস আপনাে কে বদরনে? 
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শুধু আবমন আল আজহাবেই নে, আিু িকে তসরনৌবস, আিদে েহমান 
এিিং মওলানা োরুকসহ সকরলই আহমদ মুসাে জলজযাে বমর্যা কর্া আে এ 
অস্বাভাবিক িযিহাে বিস্মরে তিািা হরে তিরে। আহমদ মুসা বসিারেি খাে না 
এিা সকরলই জারন। আহমদ মুসাে এবি তেরলবম না তকান বিরশষ অবভনে? এ 
ধেরনে তেরলবম কোে মরো তলাক তো আহমদ মুসা নে। োহরল ... সকরলে 
তচারখ একোশ বিস্মেভো প্রশ্ন।  

আহমদ মুসাে কর্াে চুিোইরক একিু খুশী মরন হল। তেন এক খন্ড 
তমে োে মুরখে উপে তর্রক সরে তিল। মুেবে আবমন আল আজহাবেে বদরক 
একিু তচাো দৃবষ্টরে তচরে সরকৌেুরক বনচু িলাে িলল, এ িদ অরভযসবি আমাে 
তোি তিলাে। িন্ধুরদে সিংসিব তদাষও িলরে পারেন এরক।  

আহমদ মুসা তহরস িলল, িন্ধুো অরনক উপকােও করেরে আপনাে। ো 
না হরল তদরশে তসো েিুিল তখরলাোি বক হরে পােরেন আপবন।  

-ভারলা বদকগুরলা অস্বীকাে আবমও কবে না। তহরস িলল চুিোই। 
আহমদ মুসা আিাে শুরু কেল, আমাে মরন হে বক জারনন, আপবন তচষ্টা কেরল 
পৃবর্িীে তশ্রষ্ঠ মল্লরোদ্ধা হরে পােরেন। এ প্ররচষ্টা তেরি বদরলন তকন? 

হোৎ চুিোই এ তচাখ মুখ েীক্ষ্ণ হরে উেল। বক তেন িুঝরে তচষ্টা কেল। 
মুহূেবকাল পরে শাে করন্ে িলল, বকন্তু আপবন এ সি প্রশ্ন কেরেন তকন? 

আহমদ মুসা তসাজা হরে দাাঁবিরে িলল, তমাস্তো আবমন চুিোই -এ 
সারর্ আপনারক বমবলরে বনরে তচষ্টা কেবেলাম। আবমন চুিোই এে ডবসোে 
তর্রক জাবন, উবন জীিরন েুিিরল পা োরখনবন। আে সবেযই একজন তশ্রষ্ঠ 
মল্লরোদ্ধা বেবন। অর্চ আপবন .......।  

আহমদ মুসাে কর্া তশষ হিাে আরিই স্ত্প্রীিং এে মে বেিরক তচোে 
তর্রক উরে দাাঁিাল চুিোই। বকন্তু তদেী হরে তিরে েখন। আহমদ মুসাে েেেো 
বেভলভারেে চকচরক নল বস্থে লরিয তচরে আরে চুিোই এে বদরক।  

আহমদ মুসাে িম্ভীে কে তভরস এল, পরকি তর্রক হাে তিে করে বনন। 
মৃেযু না চাইরল আত্মসপবে কাোই িুবদ্ধমারনে কাজ হরি।  
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-মৃেযুরক আবম ভে কবে না মুসা। বকন্তু তোমো জীবিে র্াক োও আমাে 
কাময নে। িরল তস বিদযৎ তিরি পরকি তর্রক হাে তিে কেল, হারে বডম্বাকৃবেে 
একবি তগ্ররনড।  

বিমূঢ় হরে পরিরে সিাই েিনাে এ অবিশ্বাস্য আকবস্মকোে। তিপরোো 
ঐ তলাকবিে বদরক োবকরে বশউরে উেল সিাই। োো জারন হারেে ঐ বিরশষ 
হ্যারন্ড তগ্ররনডবি বদরে শুধু গুহাে এ কেজন মানুষই নে, পাহারিে একবি অিংশ 
সহরজই উবিরে তদো োরি।  

বকন্তু তগ্ররনডবি েুিিাে অিসে তপল না চুিোই। আহমদ মুসাে 
বেভলভাে বনঃশরব্দ একোশ ধমু্র উদবিেে কেল। হ্যারন্ড তগ্ররনডবি হারেই েইল, 
তিবিরলে উপে হুমবি তখরে পিল চুিোই - এে তদহ। বেক এ সমে দেজা তেরল 
প্ররিশ কেল আলী এরেবন্দ এিিং োে সারর্ সারর্ তমাস্তো আবমন চুিোই। 
ওরদে বদরক োবকরে একমাত্র আহমদ মুসা োিা সকরলে মুখ বিস্মরে হা হরে 
উেল।  

িে একোে একবদরনে কাবহনী তশষ করে চুপ কেল তমজে তজনারেল 
আলী এরেবন্দ। একবি তিাল তিবিল বেরে সিাই িরস আরে বনিবাক হরে।  

কর্া িলল আহমদ মুসা প্রর্ম। িলল, পেশু দপুরেই ইস্তাম্বুল তিরে 
হাসান োবেক। অর্চ এে অল্প সমরেে মরধয হাসান োবেরকে আিক তর্রক শুরু 
করে তমাস্তো আবমরনে বকডন্যাপ, একজন ইহুবদ স্পাইরক বনখুাঁে প্লাবষ্টক 
অপারেশন দ্বাো তমাস্তো আবমন চুিোই এে পবেিেবন তকমন করে সম্ভি হল? 
োহরল আমারদে আজরকে এ অবধরিশরনে কর্া এিিং তমাস্তো আবমন চুিোই 
এ এখারন তোিদারনে কর্া বক ওো আরিই জানরে তপরেবেল?  

আলী এরেবন্দ িলল, েেদূে জানরে তপরেবে WRF এিিং ‘তমাসারদ’ে 
সবম্মবলে েৎপেোে এিা সম্ভি হরেরে। িাবকবস বসরেি সাবভবস জাবনরেরে, 
িেকাল েুেস্ক ইোক সীমাে তর্রক একবি কবেন ইোন বদরে কাস্পীোন সািরে 
অরপিমান একবি সািরমবেরন উরেরে। তস কবেরনে আিেরে েবদ হাসান 
োবেকরক পাচাে কো হরে র্ারক, োহরল িলা োে, আমারদে এ অবধরিশন 
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সিংোে সকল খিে ও ের্য বদরে ডজঋ ‘তমাসাদ’তক সাহােয করেরে, বিবনমরে 
‘‘তমাসাদ’’ হাসান োবেকরক োরদে হারে েুরল বদরেরে।  

-WRF এে এ েৎপেোে কর্া আেও সূত্র তর্রক আমো জানরে 
তপরেবে। বকন্তু িুঝরে পােবে না হাসান োবেরকে উপে WRF এে এ বিরশষ 
আগ্রহ তকন? িলল আহমদ মুসা।  

একিু বচো করে আবল এরেবন্দ িলল, আপনাে বনিে মরন আরে, দ’ 
িেে আরি জদবারন বিরদশী কূিনীবেক মার্বাল বখেভ গুপ্তচে িৃবত্তে দারে ধো 
পরিবেরলন। একমাত্র হাসান োবেরকে কৃবেরত্বই দবলল দস্তারিজসহ বখেভ হারে 
নারে ধো পরি এিিং তস দেবিনাে সমে বিশ্বিযাপী িহু আরলাবচে দধবষব তিারেন্দা 
কূিনীবেক বব্ররিবডোে বক্লরমাবভচ হাসান োবেরকে গুবলরেই বনহে হরেবেল। 
আমাে মরন হে হাসান োবেরকে উপে োেই প্রবেরশাধ বনরে এরসরে তিসেকােী 
আেজবাবেক কমুযবনষ্ট সোসিাদী সিংস্থা WRF। বখেভ ও বক্লরমাবভচ উভরেই তে 
এ তিসেকােী কমুযবনষ্ট সিংিেন WRF এেও সদস্য বেল, ো আমো আজ 
বনঃসরন্দরহ ধরে বনরে পাবে।  

আলী এরেবন্দ র্ামল। ধীরে ধীরে মুখ েুলল আহমদ মুসা। মরন হল 
বচোে তকান অেল তর্রক তজরি উেল তস। িলল ধীরে ধীরে, বক্লরমাবভচরক 
অনুসেে করে োে তিাপন আড্ডাে হানা বদরে একবি পবেকল্পনাে দরিবাধয নক্সা 
তপরেবেল হাসান োবেক। বকন্তু নক্সাবি হাসান োবেক োখরে পারেবন। তস বদনই 
িভীে োরে আোে হরেবেল তস। বক্লরমাবভরচে লাশ তপেরন তেরখ োো নক্সাবি 
বনরে পাবলরে তেরে সিম হরেবেল। বকেুিে র্ামরলা আহমদ মুসা। আিাে শুরু 
কেল তস, পবেকল্পনাে মূল কবপ আমারদে কারে না োকরলও এে একবি েরিা 
কবি আমারদে কারে আরে। এ কর্া ওো জারন বকনা জাবন না, েরি আমাে মরন 
হে েবদ প্রবেরশাধ গ্রহেই WRF এে লিয হে, োহরল হাসান োবেকরক ধরে না 
বনরে বিরে হেযা কেরে পােে। বকন্তু ো োো করেবন। এ তর্রক প্রমাে হে, 
পবেকল্পনাে নক্সা সম্পরকব হাসান োবেকরক োো বজজ্ঞাসািাদ কেরে চাে। 
হাসান োবেক পবেকল্পনাে কেদূে তজরনরে, আে তকউ এে তকান বকেু জানরে 
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তপরেরে বকনা, ইেযাবদ তজরন না তনো পেবে োো হাসান োবেকরক বকেুরেই 
হেযা কেরি না।  

-পবেকল্পনা বক সম্পবকবে এিিং আপনাো বক জানরে তপরেরেন ো 
তর্রক? উবদ্বগ্ন করন্ে বজজ্ঞাসা করে তমাস্তো আবমন।  

-পবেকল্পনাবিে অর্ব আজও আমারদে কারে পবেস্কাে নে। মধয এবশোে 
মুসবলম তদশগুরলা তর্রক আবেকাে মুসবলম অধুযবষে োনজাবনো এিিং মেরকা 
তর্রক ইরন্দারনবশো পেবে অধুযবষে মুসবলম বিরশ্বে মানবচত্র। এে মারঝ অসিংখয 
সািংরকবেক বচহ্ন এিিং লাল ও কারলা তেখাে অসিংখয সাবে। সাম্প্রবেক েিনা 
তর্রক বনঃসরন্দরহ আমো িুঝরে পােবে, পবেকল্পনাবি আসরল WRF এে এিিং 
ো েবদ হে, এে অর্ব আমারদে কারে পবেস্কাে, সমগ্র মুসবলম বিশ্ব জুরি ওো 
চোরেে জাল বিবেরে তেরখরে। পবেকল্পনাবিে নক্সাবি বনরে নেুন করে ভািরে 
হরি আমারদে। বকন্তু োে আরি হাসান োবেক সম্বরন্ধ আমারদে ... কর্া তশষ 
হরলা না আহমদ মুসাে। েরে পার্রেে তদোরল এক বিরশষ স্থারন লাল সিংরকে 
জ্বরল উেল। আহমদ মুসা তসবদরক োবকরে িলল, আকারশ বনিে তকার্াও 
হানাদাে ইসোইলী বিমান তদখা তিরে। আমারদে োডারেে সিংরকে ওিা। আসুন 
িরল আহমদ মুসা উরে দাাঁিাল। সিাই উরে এল োরদ। পবিম আকাশ েখন লাল 
হরে উরেরে।  

জদবান নদীে ওপারে তিামা তেরলরে ইহুবদো বনিে। িলল আহমদ 
মুসা।  

েবি তদরখ আব্দুে েবশদ িলল, আজ োে ১২ িাে আমারদে 
মুবক্তরোদ্ধারদে একবি ইউবনি তজরুজারলরমে বেন মাইল পবিরম নেুন ইসোইল 
োাঁবি আেমে করেরে। মরন হে োে দাবেত্ব পালন করে ইবেমরধযই নদীে 
ওপারে বেরে এরসরে। ইসোইলী বিমানগুরলা মরন হে োরদেরকই োিা করে 
এরসরে। এসমে োডাে পেবরিিক আিদল্লাহ মাসুদ এরস জানাল, জদবান নদীে 
আিাই মাইল পবিরম আেি পল্লীে উপে তিামা তেরলরে ইসোইলীো। সিাই 
তচাখ বেোল লাল হরে ওো বদিরেে বদরক। ঐ লাল আগুন কে অসিংখয নােী 
পুরুষ আে অসহাে বশশুে েক্ত চুরষ বনল তক জারন। কারো মুরখ তকান কর্া 
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জািরলা না। তিাধ হে সিাে মরন একই প্রশ্নঃ এ অবগ্ন পেীিা আে কেবদন 
চলরি? এ তকােিানীে তশষ হরি করি?  
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৪ 
োরেে তেলআবিি। োস্তাে জন সমািম করম তিরে। বপচ ঢালা কারলা 

মসৃে োস্তা। পারশ সেকােী বিজবল িাবেগুরলা আরলা আাঁধােীে সৃবষ্ট করেরে। 
িাোস িারে লারি না, বকন্তু তকমন তেন একিু োন্ডাে আরমজ অনুভূে হে। সািে 
তভজা িাোরসে স্বাদ এরে অরনকিা। এ িাোরস নেম েুরমে পেশ অনুভি কো 
োে।  

এক অবভজাে আিাবসক এলাকা। কদাবচে দ’একবি িাবিে জানালা 
বদরে আরলাে তেখা তদখা োরি। এ এলাকাে োস্তাে তলারকে চলাচল প্রাে তনই 
িলরলই চরল। বড,বি, তোড। মারঝ মারঝ দ’একিা িািী তচাখ ধাাঁবধরে েীব্র 
িবেরে েুরি চরল োরি। বড,বি, তোড তর্রক একিা তোি োস্তা তিবেরে বকেু 
দবিরে বিরে তশষ হরেরে। োস্তাবি তেখারন তশষ হরেরে, তসখারন সুন্দে একাি 
দ’োলা িািী।  

দূরেে তকান একবি তপিা িবিরে ঢিং ঢিং করে ১২িা তিরজ তিল। ধীরে 
ধীরে একিা কারলা েিং এে িািী এরস অন্ধকারে দাাঁিারনা িািীবিে তিরি এরস 
র্ামল। কারলা তপাশাক তদহ ঢাকা এক োোমূবেব িািী তর্রক তনরম এল। 

েক্ েক্ েক্। িন্ধ জানালাে শক্ত কিারি ধীরে ধীরে বেনবি শব্দ হল। 
োোমূবেববি িািীবিে সম্মুরখে িািানবি তপবেরে নীরচে েলাে একবি িন্ধ 

জানালাে সামরন এরস দাাঁবিরেরে।  
বকেুিে চুপচাপ। োোমূবেববিে েজ্জবনী আিাে শব্দ কেল িন্ধ জানালাে 

িারে - েক্ েক্ েক্।  
ধীরে ধীরে এিাে জানালাে একবি পাল্লা খুরল তিল বভেরে জমাি 

অন্ধকাে। অন্ধকারেে বভেে তর্রক একবি হাে তিবেরে এল, োোমূবেববি তস হারে 
েুরল বদল ভাজ কো এক িুকরো কািজ। সরে সরে জানালাবি আিাে িন্ধ হরে 
তিল। জানালাবি িন্ধ করে বদরেই করেবল মাহমুদ তদােলাে িযালকবনরে উরে 
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এল। আকাশ তর্রক একবি িি উল্কা বপন্ড খরস পিল। মরন হল উল্কাবি তেন 
সামরনে ২২েলা দালানবিে োরদে উপে এরস নামল। িযালকবন তর্রক বড,বি, 
তোরিে তমাি পেবে তদখা োে। মাহমুদ তদখরলা কাল িািীবি তোি োস্তা তপবেরে 
বড,বি, তোরড বিরে পিল। িািীবিে বপেরন েক্তাভ আরলা দ’বি েরম দৃবষ্টে 
আিারল চরল তিল। মাহমুদ তসখারন তর্রক দৃবষ্ট বেোরে বিরেও পােল না। তদখল 
তোি োস্তা তপবেরে আে একবি িািী বিরে বড,বি, তোরড পিল।  

চমরক উেল মাহমুদ। বিদযৎ তখরল তিল মরন -অনুসেে। েে েে করে 
তস তনরম এল বসাঁবি বদরে। িযারেজ তর্রক িািী তিে করে তখালা দেজা বদরে েুরি 
তিবেরে এল। বড,বি, তোরড েখন করেবল মাহমুরদে িািী তিবেরে এল, েখনও 
দীেব পরর্ে প্রারে অনুসেেকােী িািীবিে বপেরনে েক্তাভ আরলা তদখা োরি। 
করেবল মাহমুরদে তোট্টিািীবি েীব্র িবেরে েুরি চলল। সামরনে অনুসেেকােী 
িািীবিে স্পীড বেল মাঝােী তিারেে। অল্প সমরেে মরধযই করেবল মাহমুরদে 
িািীবি অনুসেেকােী িািীবিে দরশা িরজে মরধয এরস পিল। বকেুিে চলাে 
পে সামরনে িািীবিে স্পীড হোৎ তিরি তিল। করেবল মাহমুদও োে িািীে 
স্পীড িাবিরে বদল। মাহমুদ িুঝরে পােল সামরনে অনুসেেকােী িািীবি োরক 
সরন্দহ করেরে। মাহমুদ তভরি খুবশ হল তে িািীবি হেরো এিাে সামরনে 
সাইমুরমে িািীবিে অনুসেে পবেেযাি করে অন্য পর্ ধেরি। কােে দ’বদক 
তর্রক আোে হওোে পবেবস্থবে তস সৃবষ্ট হরে বদরি না, বকন্তু অল্পিরেই ভুল 
তভরে তিল মাহমুরদে। তস তদখরলা সমান িবেরে িািীবি সামরনে িািীবিে 
অনুসেে করে োরি। সামরনে অনুসেেকােী িািী তর্রক মাহমুদরে িািীে দেত্ব 
কমপরি দ’শ িরজে মে। আে তস িািী তর্রক োে সামরনে িািীবিে দূেত্ব 
কমপরি একশে িজ। এ সমে িািীে বেোেবভউ এ তচাখ পিরেই চমরক উেল 
মাহমুদ, তদখরলা বপেন তর্রক পাশাপাবশ জ্বলে তচারখে মে দ’বি অবগ্নবপন্ড োে 
বদরক েুরি আসরে। মুহূরেব মাহমুরদে কারে বিষেিা পবেষ্কাে হরে তিল। িুঝরে 
পােল সামরনে অনুসেেকােী ‘তমাসারদে’ (ইসোইলী তিারেন্দা সিংস্থা) িািীবি 
তিোরে চেবুদবরক খিে পাবেরেরে। বপেরনে মে সামরন তর্রকও হেরো 
অনুরূপভারি িািী োরদে বদরক েুরি আসরে। মুহূরেব োে কেেীে বেক করে বনল 



অপারেশন তেলআবিি-১  35 

 

করেবল মাহমুদ। তদখরে তদখরে িবে বনরদবশক িািীে কাাঁিা ৫০ তর্রক ৯০ এ 
বিরে তপৌাঁেল। তমাসারদে িািী সাইমুরমে তে িািীবি অনুসেে কেবেল, ো একই 
িবেরে চলবেল। মাত্র করেক বমবনরিে মরধযই তেলআবিরিে সাইমুম প্রধান 
করেবল মাহমুদরে িািী তমাসারদে িািীবিে সমােোরল বিরে তপৌাঁেল। মাত্র 
করেক তসরকন্ড, করেবল মাহমুদরে িািী তর্রক একবি বডম্বাকৃবে িস্তু েীব্র তিরি 
েূরি বিরে তমাসারদে িািীবিরক আোে কেল। সরে সরে প্রচন্ড বিরষ্ফােরেে 
শব্দ হল। েেিরে করেবল মাহমুরদে িািী োে সহকমবীবিে িািীে সমােোরল 
বিরে তপৌাঁেল। করেবল মাহমুদ একিাে বপেরন বেরে তদখল, তমাসারদে িািীবিরে 
আগুন জ্বলরে। বপেরনে অনুসেেকােী িািীবিও োে পারশ এরস দাাঁবিরেরে। 
োে মুরখ েৃবপ্তে হাবস েরুি উেরলা। করেবল মাহমুদ ও োে সহকমবীে িািী 
পাশাপাবশ সমান িবেরে এবিরে চলরে। সামরনই বভরটােী তস্কাোে। এখারন 
পবিম বদক তর্রক হােকল এবভবনউ উত্তে বদক তর্রক তিালান তোড এিিং পূিব 
তর্রক বড,বি, তোড এরস বমরশরে। হােকল এবভনুযরক দবিে পারশ্বব এিিং তিালান 
তোডরক পূিব পারশ্বব তেরখ ইসোইলীো এখারন িরি েুরলরে স্বাধীন ও সািবরভৌম 
ইহুদী োষ্ট্র প্রবেষ্টাে স্মােক স্তম্ভ। স্মবৃে স্মােক তকন্দ্রবিরে স্মেক স্তম্ভ োিাও আরে 
সুপবেকবল্পেভারি সাজান সুন্দে িািান, বিশ্রামািাে, পাোিাে এিিং জােীে 
ইবেহারসে এক প্রদশবনী তকন্দ্র। সিবসাধােরেে জন্য এ তকন্দ্রবি সিবদা উন্মুক্ত 
র্ারক।  

করেবল মাহমুরদে িািী বভরটােী তস্কাোরে তপৌাঁোে সরে সরে োে নজরে 
জিল পবিম বদক তর্রক চােবি অবগ্ন তিালক েুরি আসরে। উত্তে বদরক তিালান 
তোরডে বদরক োবকরেও একই দৃশ্য নজরে পিল করেবল মাহমুরদে। করেবল 
মাহমুদ মুহূরেবে মরধয োে কেবিয বস্থে করে বনল। িািীে ডান বদরকে দেজা খুরল 
চলে িািী তর্রক বেিরক তনরম পিল তস। োেপে তচারখে বনবমরষ বভরটােী 
তস্কাোরেে পাাঁবচল িপরক তস বভেরে ঢুরক পিল। করেবল মাহমুরদে চালকহীন 
িািীবি প্রাে িজ পঞ্ঝারশক দরে বিরে এক লাইি তপারষ্টে সরে ধাকা তখরে উরন্ি 
তিল। বকেু দূে বিরে করেবল মাহমুরদে সহকমবীে িািীবিও তর্রম তিল। ইবেমরধয 
বেন বদক তর্রক তমাসারদে িািী বভরটােী তস্কাোরে এরস পরিরে। এই সমে িাঢ় 
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কাল সামরনে োস্তাোি আিন্ন হরে তিল। তমাসারদে কুকুেরদে কাচকলা তদবখরে 
োে সহকমবীও সরে পিরে তপরেরে িরল করেবল মাহমুদ একবি স্ববস্তে বনঃশ্বাস 
তেলল। করেবল মাহমুদ বভরটােী পারকবে আেও অভযেরে ঢুরক তিল। তস জানে 
তমাসারদে তলারকো বকেুিরেে মরধযই তিািা বভরটােী পাকব চরষ তেলরি। োে 
আরিই পাকব তর্রক সরে পিরে হরি। করেবল মাহমুদ সুইবমিং পুরলে পাশ বদরে 
উত্তে বদরক এগুবিল, এমন সমে পারশে বিশ্রামািাে তর্রক ধ্বস্তাধ্ববস্ত োেপে 
নােী করন্েে চাপা চীৎকাে শুনরে তপল তস। দ্রুে তস ওবদরক এগুরলা। তদখরে 
তপল একবি নগ্ন প্রাে নােী তদরহে উপে একবি তলাক তচরপ িরসরে। নােীবি মুবক্ত 
পািাে জন্য আপ্রাে তচষ্টা কেরে। বকন্তু োে সি তচষ্টাই িযর্ব হরি। করেবল মাহমুদ 
করি প্ররিশ কেল। পারেে শব্দ তর্রকই তলাকবি উরে দাাঁবিরেরে। মাহমুরদে 
বদরক বনিদ্ধ তচাখ দ’বি োে বহিংস্রোে জ্বলরে। মাহমুদরক লিয করে তস িলল, 
তিবেরে ো কুকুে, নইরল... উরত্তজনাে তস কর্া তশষ কেরে পােল না।  

মাহমুদ এক বনবমরষ তলাকবিে আপাদমস্তক পেবরিিে করে িুঝরলা 
তলাকবি েৃেীে তকান অমানুষ। তস শাে করন্ে িলল, ‘তিবেরে োি বকন্তু তোমারক 
বনরে।’ তলাকবি পরকরি হাে বদরে োবিল। মাহমুদ এে অর্ব িুরঝ। তস এক লারে 
তলাকবিে বনকিিেী হল। তলাকবি পরকি তর্রক হাে তিে কেিাে আরিই 
মাহমুরদে প্রচন্ড একবি লাবর্ বিরে োে েলরপরি পিল। তকাাঁর্ করে একবি শব্দ 
তিরুল তলাকবিে মুখ বদরে। োে সারর্ তিািা তদহবি োে সামরনে বদরক তিাঁরক 
তিল। পে মুহুরেব আে একবি প্রচন্ড েুবষ বিরে পিল তলাকবিে তচাোরল। এিাে 
বনঃশরব্দ জ্ঞান হাবেরে লুবিরে পিল মাবিরে। করেবল মাহমুদ এেিে পরে 
প্রর্মিারেে মে তমরেবিে মুরখে বদরক োকাল। তমরেবি ইবেমরধয তপাশাক বেক 
করে বনরেরে। অবিন্যস্ত স্বেবাভ চুল কপারলে একািংশ তঢরক তেরখরে। নীল তচাখ 
দ’বি তর্রক আেিংরকে তোে েখনও কারিবন। ইহুদীরদে স্বভািজাে উন্নে 
নাবসকাে নীরচ পােলা েক্তাভ তোাঁি দ’বি োে কাাঁপরে। প্রাে সারি পাাঁচ েিু লম্বা 
তশ্বে স্বেবাভ তমরেবি অদ্ভুে সুন্দেী। মাহমুদ বকেু িলরে োবিল। বকন্তু িাইরে 
পদশব্দ শুরন তস তর্রম তিল। পরকি তর্রক বেভলভাে তিে করে তস দ্রুে দেজাে 
আিারল সরে তিল এিিং ইবেরে তস তমরেবিরক িরস পিরে িলল, দেজাে োাঁক 
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বদরে মাহমুদ তদখরলা, দ’জন তলাক েরেে বকেুদূে সামরন বদরে সুইবমিং পুরলে 
পূিব পাশ বদরে েুরে আিাে দবিে বদরক চরল তিল। মাহমুদ মরন মরন হাসল, 
সাইমুরমে তলাক তে বভরটােী পারকবে বিশ্রামািারে আশ্রে বনরে তমাসারদে তলারকে 
হারে পিাে মে তিাকামী কেরি না - ইসোইলী তিারেন্দারদে এই স্বাভাবিক 
বিশ্বাসই োরক আজ এক অেিন তর্রক িাাঁচাল। করেবল মাহমুদ বেরে দাাঁবিরে 
তমরেবিরক িলল, তদখনু আবম একিা এযাকবসরডন্ি করেবে, ‘পুবলরশে তলাক 
আমাে বপেু বনরেরে, আমারক এখনই সরে পিরে হরি। আপবন পুবলরশে 
সাহারেয িািী বেেরে পারেন।’ িরল মাহমুদ িাইরেে বদরক পা িািারে োবিল।  

তমরেবি ডাকল,শুনুন।  
মাহমুদ বেরে দাাঁিাল। তমরেবি িলল, িািারন আমাে িািী আরে। চলুন 

িািীরে োরিন। মাহমুদ িলল, এখন এখান তর্রক িািীরে োওো আমাে পরি 
বনোপদ নে। োহরল আমারক তপৌাঁরে না বদরে আপবন তেরে পারেন তকমন করে? 
িািী বনরে োরিন, তকান বিপদ আপনাে হরি না। তকান বিপরদে ভে না করেই 
তো তহারিল তর্রক িািীরে পরর্ তিবেরে বেলাম, বকন্তু বিপদ তো হল। একিু তর্রম 
তমরেবি িলল,আমাে সরে িািীরে চুলন। আবম বনবিে আশ্বাস বদরে পাবে, 
পুবলরশে তলাক আমাে িািী সাচব কেরি না। দ’জন েে তর্রক তিরুল। িািারনে 
এক অন্ধকাে তকারে োখা িািী বনরে োো তখালা তিি বদরে োস্তাে তিরুল।  

িািী পূেব িবেরে তিালান তোড ধরে উত্তে বদরক এবিরে চলল। 
দ’জরনই চুপচাপ। মাহমুদ েখন অন্য বচো কেরে। োরক তদওো বচেকুিবি তস 
এখন ও পিরে পারেবন। োরে জরুেী তকান বনরদবশ র্াকরল গুরুত্বপূেব সমে নষ্ট 
হরে োরি।  

িািী চালারনাে োাঁরক তমরেবি ইবেমরধয করেকিাে মাহমুরদে বদরক 
োবকরেরে। সুন্দে শাে দশবন তলাকবিে অদ্ভুে িবলষ্ঠ িিন। ঐ শাে দশবন তদরহ 
তে অবিশ্বাস্য েকরমে সাহস ও বিদযৎ িবে েরেরে, ো তস বনজ তচারখই তদরখরে। 
তচাখ মুখ তর্রক প্রবেভা োে তেন বেকরে পিরে। সিরচরে আিেব মাহমুরদে 
বনবিবকাে ভাি।  
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বনজবন োজ পরর্ে উপে বদরে েীে তিরি িািী এবিরে োরি। সামরন 
একবি তমাি। িািী র্ামারনাে লাল সিংরকে জ্বরল উেল। সাদা তপাশাকধােী 
পুবলশ হাে উাঁচু করে দাাঁবিরেরে। িািী োে পারশ বিরে দাাঁিাল। তমরেবি িািী 
তর্রক মুখ তিে কেল। তস বকেু িলাে আরিই পুবলশ স্যালূি বদরে িািীে সামরন 
তর্রক সরে দাাঁিাল। িািী আিাে েুরি চলল। তমরেবি এিাে মুরখ একিু হাবস তিরন 
করেবল মাহমুরদে বদরক তচরে িলল, তকমন ভে পানবন তো? 

মাহমুদ িুঝরলা তমরেবি সেকােী মহরল শুধু সুপবেবচোই নে, 
সম্মাবনোও। উত্তরে িলল, তিকাোদাে পিরল ভে না পাে তক?  

মাহমুদ আিাে চুপচাপ। িিীে িাইরে আরলা আাঁধারেে তখলা। বনজবন 
োরেে বনঃশব্দ পবেরিরশে মরধয মৃদ স্পন্দন েুরল এবিরে চলরে িািী। তমরেবি 
বস্টোবেিং হুইরল হাে তেরখ সামরন োবকরে আরে। মরন োে বচোে ঝি পারশ 
িসা এই তলাকবি তক? িাকা, প্রশিংসা ও সুন্দেী নােীরদরহে প্রবে তলাভ মানুরষে 
বচেেন। এই তলাকবি বক সি বকেুে উরধ্বব? এেিরেে মরধয তলাকবি োে পবেচে 
এমন বক নামবি পেবে বজরজ্ঞস করেবন। তডবভড তিনগুবেোরনে সুন্দেী তমরে 
এবমবলো তকান েুিরকে মরন আগ্রহ সৃবষ্ট কেরে পারে না - এমন কর্া অবিশ্বাস্য। 
শুরনবে, অর্ব সুনাম ও নােীরদরহে তমাহ তে কাবিরে উেরে পারে, তস তলাক অবে 
মানি। তমরেবি আিাে মাহমুরদে বদরক োকাে। তসই প্রশাে মুখ, সামরন প্রসাবেে 
তসই অচঞ্চল দৃবষ্ট।  

িািী এরস এক বিোি প্রাসাদ েুলয িািীে েিরক দাাঁিাল। িািী তদরখ 
মাহমুদ চমরক উেল। এ তে ইসোইরলে প্রধানমেী এিিং ইসোইলী োরষ্ট্রে 
অন্যেম কেবধাে তডবভড তিনগুবেোরনে িািী। তমরেবি সাম্পরকব মাহমুরদে মরন 
নেুন আগ্ররহে সৃবষ্ট হল। মুহুরেবে জন্য তমরেবিে বদরক মাহমুদ োে তচাখ দ’বি 
েুরল ধেল। তমরেবি বক োহরল তডবভড তিনগুবেোরনে তকউ? সেকােী মহরল 
সম্মাবনো হিাে কােে োহরল বক এইবিই? মাহমুদরক োকারে তদরখ তমরেবি 
িলল, িািী এরস তিবে?  

িািীে েিক খুরল তিল। মাহমুদ বকেু িলাে আরিই েুরি বিরে িািী 
িাোন্দাে দাাঁিাল।  
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তমরেবি িািী তর্রক তনরমই িািীে পাশ েুরে এরস দেজা খুরল বদল। 
মাহমুদ িািী তর্রক তিবেরে তমরেবিে বদরক আে এক পলক োবকরে 

মুরখ একিু হাবস েুবিরে িলল, এিাে আবস।  
মাহমুদ োিাে উরদযাি কেরেই তমরেবি পর্ আিরল দাাঁবিরে িলল, দো 

করে একিু িসরিন, অেেঃ এক কাপ চা খারিন চলুন। আমাে জরুেী কাজ আরে, 
িমা করুন আমারক। িলল মাহমুদ।  

তমরেবি এক মুহূেব র্ামল। োেপে ধীরে িবম্ভে করন্ে িলল, আপবন তে 
উপকাে আমাে করেরেন তস ঋে অপবেরশাধয। কৃেজ্ঞো প্রকারশে ... মাহমুদ 
িাধা বদরে িলল, মানুরষে প্রবে মানুরষে তে দাবেত্ব, োে তিবশবকেু আবম কবেবন। 
িরলই মাহমুদ তিরিে বদরক পা িািাল।  

- শুনুন, আপনাে পবেচে দো করে বক িলরিন? তমরেবিে করন্ে এিাে 
অনুনরেে সুে।  

মাহমুদ বেরে দাাঁবিরে একিু তহরস িলল, আমো সামান্য িযবক্ত, বদিাে 
মে তকান পবেচে আমারদে তনই। েরি তিাঁরচ র্াকরল তদখা হরি, এখন আবস।  

তডবভড তিনগুবেোরনে তিি তপরুিাে আরিই মাহমুদ একিাে েবিে 
বদরক োকাল। োে ১ িা। মাহমুরদে মন আনচান করে উেল। বকেুিে আরিে 
পাওো বচবেবি োে এখনও পিা হেবন। জরুেী তকান সিংিাদ িা বনরদবশ োরে 
র্াকরে পারে। চলরে চলরেই মাহমুদ িাম পরকি তর্রক বচবেবি তিে করে 
একিাে োরে তচাখ িলাল। সাইমুরমে সািংরকবেক অহ্মরে তলখাঃ  

“আিামী সরেে োবেরখ ওরসোন বকিং জাহারজ ইসোইরলে জন্য 
ইউরেবনোম, তহবভওোিাে ও অন্যান্য আনবিক িরিষোে িহু মূলযিান মাল 
মসলা আসরে। জাহাজবি োে নেিাে জাো িন্দরে বভিরি। োে এিােিাে 
জাহারজ প্রীবেরভারজে অনুষ্ঠান।’’  

বচবে পরি মাহমুদ মরন মরন োবেখ গুনল। আজ পরনে োবেখ, হারে 
সমে মাত্র দ’বদন। মাহমুদ তিরি আসরেই তিিমযান তিি খুরল বদরে স্যালুি করে 
দাাঁিাল।  
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৫ 
সূেব েখরনা উরেবন। েবক্তম পিূবাকাশ। মাহমুদ তকােআন পিা তশষ করে 

উরে দাাঁিাল। োেপে তড্রবসিং রুরম প্ররিশ করে, বকেিুে পে ধনী ইহুদী 
িযিসােীে সাজ পরে তিবেরে এল এিিং পবিরমে িযালকবনরে ইবজ তচোরে বিরে 
শুরে পিল। 

জাো িন্দরে মাহমুরদে এবি একবি নেুন আস্তানা ভূমধযসািরেে েীরে 
পাাঁচেলা এই িািী। ইবজ তচোরে অধবশােীে মাহমুদ পলকহীন দৃবষ্টরে 
ভূমধযসািরেে নীল জলোবশে বদরক তচরে বেল। দূরে পবিম বদিরে একবি 
জাহারজে বচমবন তদখা োবিল। ধীরে ধীরে পবিম বদিরে ো বমবলরে তিল। 
জাহাজবিে সারর্ তেন মাহমুরদে মনবিও েুরি তিল দীিে তপবেরে জীব্রালিাে 
অবেেম করে। বজব্রালিাে - জািালুৎ োবেরকে কর্া মরন পিরেই মাহমুরদে 
মন েুরি তিল তচৌি শ’ িেে আরিে একবি েিনাে বদরক। বসপাহসালাে োবেক 
সােশ’ তসন্য বনরে শত্রু অধুযবষে তস্পরনে মাবিরে নামরলন। োেপে পুবিরে 
বদরলন তেেিাে একমাত্র উপাে তনৌোনগুরলা। োরদে সামরন েইল সুসবজ্জে 
অিবেে শত্রু তসন্য আে তপেরন েেে - বিিুব্ধ সমুদ্র। আল্লাহে সাহােয ও বিজে 
সম্পরকব বক দৃঢ় প্রেযে। মুসবলম বসপাহসালাে োবেরকে এ আত্মপ্রেযে অিাস্তি 
বেল না। শীঘ্রই সেয ও ন্যারেে প্রেীক মুসলমানরদে তহলালী বনশান তস্পরনে 
সীমানা তপবেরে োরন্সে প্রােরদশ পারেবনজ পিবেমালাে িুরক মার্া উাঁচু করে 
দাাঁবিরে ইসলারমে জে িােবা তোষনা কেল। শুধু বক োই? মুসা আে োবেকরক 
েবদ দারমরস্কে দেিারে বেবেরে না আনা হরো, োহরল ‘ওোবশিংিন আেবভিং এে 
ভাষাে, ‘‘আজ পযাবেস ও লন্ডরনে িীজবাসমূরহ েরসে িদরল তহলালী বনশানই 
তশাভা তপে।’’ এই ভূমধযসািরেে প্রবেবি ইবঞ্চ স্থারন একবদন মুসলমানরদেই 
হুকুম চলে। বকন্তু আজ? মাহমুরদে মন তিদনাে ভরে োে, তে তস্পনরক 
মুসলমানো আি শে িেে ধরে িরি েুলল আপন করে, তসই তস্পরন আজ 
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মুসলমানরদে সািাে বমরল না। োো বিধ্বস্ত ও বিোবিে। বকন্তু তকন এই পেন? 
ইবেহাস মুসলমানরদে দিবলো আত্মকলহরকই এে জন্য দােী করেরে। বকন্তু এই 
আত্মকলহ আে দিবলো এল তকারেরক? তস বক আদশবচুযবে তর্রক নে? মাহমুরদে 
মরন পরি োে একজন তলখরকে কর্া, ‘‘মুসলমানো আপন উসূল এিিং ইসলামী 
তজাশ হরে েখন দূরে সরে পিল, েখন তখাদা োরদে এ বনোমে তকরি বনরলন। 
এেই েরল আিাে একবদন খৃষ্টান শবক্ত তসই বিজেী মুসলমানরদে 
উত্তোবধকােীরদেরক এসি তদশ হরে এমনই ভরি তিে করে বদল তে, তস সি 
তদরশে মুসলমানরদে নারমে আে তকান বচহ্নই র্াকল না।’’ পূিবসুেীরদে ভুল বক 
আমো শুধরে উেরে তপরেবে? মাহমুদ তভরি চরল। েবদ পােোম, োহরল িুদ্র 
ইসোইরলে হারে এমন করে আমো মাে খাি তকন? আবেকা আে এবশোে 
বিবভন্ন তদরশ মুসলমানো এমনই করে বনেবােীেই িা হরে র্াকরি তকন? মধয 
এবশো, বেবলপাইন, সাইপ্রাস, ইবেবত্রো, চাাঁদ, নাইরজবেো, তমাজাবম্বক প্রভবৃে 
তদরশে মজলুম মানুরষে আমানুবষক দদবশা মাহমুরদে মনরক ভাবে করে েুরল। 
প্রশ্ন জারি োে মরন, এরদে মুবক্ত কে দূরে? মুসবলম েরুেো বক জািরি না? 
োো বক এবিরে আসরি না মজলুম মানুরষে মুবক্তে জন্য? আমারদে তচষ্টা বক িৃর্া 
োরি?  

এই সমে ধীে পারে নাস্তা বনরে তসখারন প্ররিশ কেল আেজল। 
আেজল এই িািীে প্রহেী, দারোোন, োধুনী, পবেরিশক সিবকেু। পারেে শরব্দ 
মাহমুরদে বচো সূত্র বেন্ন হরে তিল। মাহমুদ বপেরন বেরে আেজলরক তদরখ মৃদ 
তহরস িলল, আজরক নাস্তা খুি সকাল সকাল মরন হরি না?  

-সকারলই তো জনারিে তকার্াও তিরুিাে কর্া বেল।   
মাহমুরদে মরন পরি তিল, আিামীকারলে ‘ওরসোন বকিং’ জাহারজে 

তপ্রাগ্রারমে িযাপারে অরনক কাজ আরে িাইরে। তেমন করে তহাক সহজ উপারে 
ওরসোন বকিং জাহারজে তভাজসভাে প্ররিরশে একবি পর্ করে বনরেই হরি। 
িভীে োে পেবে মাহমুদ এইিষে বনরে বচো কেরে, তকান সহজ পর্ তস খুাঁরজ 
পােবন। হোৎ এ সমে এবমবলোে কো মরন পরি তিল মাহমুরদে। ওরসোন বকে 
জাহারজে প্রীবেরভারজ কারদে বনমেে কো হরি? তস প্রীবেরভাজ তর্রক তডবভড 
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তিনগুবেোরনে পবেিাে বক িাদ পিরে পারে? মাহামুরদে মনিা প্রসন্ন হরে উেল। 
নাস্তা তশষ করে মাহমুদ আেজলরক িলল, এখন আে িাইরে োবি না, েুবম 
বডকশনােীিা তিে কে। বডকশনােী ডবসোরেে েদ্মনাম। নাস্তা তশষ করে রুমারল 
মুখ মুেরে মুেরে তস উরে দাাঁিাল। প্ররিশ কেল োে ষ্টাবড রূরম।  

ডবসোরেে পাো উলবিরে তিে কেল এবমবলোে নাম। োে পুরো নাম 
‘পবলন তেডমযান’ এবমবলোে অরভযস আচেে সম্পরকব বিিেেীকাে বলরখরেন, 
উাঁচু মহরল অিাধ িবে। অেযে বমশুক। বকন্তু আত্মমেবাদা সম্পরকব অেযে 
সরচরেন। মুবক্ত ও তসৌন্দরেবে পূজােী। তিাাঁিা জােীেোিাদীরদে সারর্ োে তকান 
বমল তনই। ... তহারিল িােগুরলা োে কারে ড্রইিং রুরমে মরো। সািে তিলাে বদ 
বমষ্টী তহারিরল োরক োে ৯ িাে পরে প্রাে প্রবেবদনই তদখা োে ’’। 

মাহমুদ ডবসোরেে পাো িন্ধ কেল। মরন মরন িলল, তখাদা সহাে হরল 
আজ বদ বমষ্টীরে আিাে এবমবলোে সারর্ তদখা হরি। োে ন’িা। বদ বমষ্টী’ে 
িলরুম। বিোি হলেে। অরধবক তচোে তিবিল এখনও খাবল পরি আরে। দেজা 
তর্রক পবেস্কাে তচারখ পরি এমন একবি তচোরে মাহমুদ িরস আরে। এবমবলো 
েখরনা আরসবন। মাহমুরদে স্বভাি শাে মরন তকান চাঞ্চলয তনই িরি, বকন্তু মরন 
োে প্রশ্ন জািরে, তস আসরি বক?  

অিরশরষ পেম লগ্নবি এল। িলরুরমে দেজাে এরস মুহূরেবে জন্য 
দাাঁিাল এবমবলো। লাল তপাশারক এবমবলোরক অদ্ভুে সুন্দেী মরন হরি। মাহমুদ 
তচাখ সবেরে বনল। ইিা মাহমুরদে আগ্রহ োরে প্রকাশ না হরে পরি। বকেুিে 
পরে তচাখ েুরল মাহমুদ তদখল, করেক তিবিল সামরন একবি খাবল তিবিরল 
এবমবলো  এরস িরসরে। এবমবলোে বদরক োকারে বিরে হোৎ োে সারর্ 
তচাখারচাবখ হরে তিল। তচাখারচাবখ হওোে সরে সরে বস্ত্প্রিং এে মরো এবমবলো 
উরে দাাঁিাল। মাহমুদ ঈষৎ তহরস উরে দাাঁিাল। এবমবলো মাহমুরদে পারশ এরস 
িলল তকমন আরেন? আপনারক তদরখ তে করো খুবশ হরেবে ো তিাঝারে পারিা 
না। িরল মাহমুরদে সামরনে তচোরে এবমবলো িরস পিল। িলল, আপনাে 
তিবিরল একিু িসরে পাবে?  
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-এ ধেরনে িৃবিশ এবিরকি বকন্তু তকান তকান তিরত্র খুিই খাোপ, 
অভদ্রো সূচক।  

-তেমন? এবমবলো ঈষৎ তহরস িলল।  
-তেমন আমারদে এই তিরত্র। ‘আপনাে তিবিরল বক একিু িসরে পাবে’ 

িলরল বক আপবন খুবশ হরেন? বিরশষ করে সম্পকব তেখারন েবেষ্ঠেে তসখারন ... 
... মৃদ তহরস কর্া অসম্পূেব তেরখ মাহমুদ চুপ কেল।  

-সেযই োই। এ ধেরনে েমবাবলবি আমাে কারে খুিই পীিাদােক। 
একিু তর্রম এবমবলো িলল, বক অডবাে তদি িলুন, হুইবস্ক, বজন, ভােমুখ।  

-আবম মদ খাই না।  
-সবেয? িরল বিস্মরেে সারখ মাহমুরদে বদরক তচাখ েুলল এবমবলো।  
-সবেয। আপনাে বনিে অসুবিধা কেলাম।  
-অসুবিধা নে। বকন্তু আবম অিাক হবি। এই সমারজ এিা কম বিস্মরেে 

কর্া নে। িরল এবমবলো ওরেিােরক তডরক দ’তিােল তকাকা তকালাে অডবাে 
বদল। মরন হল পবেবচে ওরেিাে বকেুিা বিবস্মে হরলা। ওরেিাে চরল তিরল 
মাহমুদ িলল, ‘তিাধ হে আজরকে সন্ধযা আপনাে আবম নষ্ট কেলাম।’ 

-কৃবত্রম আনরন্দে উৎরসে তচরে অকৃবত্রম আনরন্দে উৎসই বক তিশী 
সুখকে নে? মুখ বিরপ তহরস িলল এবমবলো।  

-উৎসবি েবদ অকৃবত্রম হে েরিই। 
-উৎসবিরে তেরহেু কৃবত্রমো তনই, োই ওকর্া বনঃসরন্দরহই িলা োে।  
-না পেখ করেই বক এে িি সাবিববেরকি তদো চরল  
-পেখ কেরে কে সমে লারি িলুন? 
ইবেমরধয ওরেিাে দ’তিােল তকারকা তকালা এরন বদল। তকাকা তকালা 

পান কেরে কেরে োরদে অরনক আলাপ হরলা মাহমুদ অনুভি কেল, তমরেবিে 
মরধয েীব্র আকষবেী শবক্ত েরেরে, আে েরেরে মানুষরক আপন করে তনিাে এক 
অদ্ভুে িমো। মাহমুরদে মরন পরিরে ‘ওরসোন বকিং’ জাহারজে অনুষ্ঠারনে কর্া 
বকন্তু প্রাসবেক তকান আরলাচনা না েুরল ো তজরন তনো োরি না। বকন্তু এসি 
বকেুে পূরিব তমরেবিে সারর্ আরো বকেু েবনষ্ঠেে হরে হরি।  
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মাহমুদো োন্ডা পানীে োিা আে বকেুই তখল না। বজন, হুইবস্ক, ভােমুখ 
প্রভবৃে বিবভন্ন েকরমে দামী মরদে তেবনল উচ্ছ্বারস েখন হল েেবি পূেব। প্রাে 
প্রবেবি তিবিরলই একবি েুিল মুরখামুবখ। োরদে প্রকৃে সম্পকব বক, ো করো 
জানাে উপাে তনই। বকন্তু তে সম্পকবই র্াক, আজ এ হল েরে এ চত্তরে এক সমান 
হরে দাাঁবিরেরে োো। োরদে ইিাে সামরন িাধ সাধিাে তকউ তনই। ঐ তে 
সামরনে তশ্বোিংি েরুে েুিলবি। তশ্বোিংবিেীে তোাঁরিে বলপবষ্টক তশ্বোিংিবিে 
তোাঁিরক ও েবিে করেরে। প্ররেযরকে তচারখই আবদম তনশা।  

এবমবলো িলল, এমন সুস্থ তচারখ কখরনা তকান বদন আবম হল েরেে এ 
পবেরিশরক তদবখবন। মদ আমারক মাোল করে না িরি, বকন্তু তনশাে কাবেরে 
তদে।  

এই সমে হরলে উজ্জ্বল আরলা বনরভ বিরে ম্লান বনলাভ আরলারে ভরে 
তিল হল েেবি। হরলে তকারেে তষ্টজ তর্রক ইিংরেজী সুরে িাজনা তিরজ উেল। 
প্রবেবি েুিল হাে ধোধবে করে উরে নারচে জন্য হরলে মাঝখারন বিরে জমা হরে 
এবমবলো োে ডান হাে মাহমুরদে বদরক িাবিরে বদরে িলল, চলুন।  

মাহমুদ এবমবলোে হাে ধরে উরে ধরে উরে দাাঁিাল। এই স্পরশবে জন্যই 
তহাক িা মাহমুরদে তনবেকো তিারধ আোে লািাে জন্যই তহাক মাহমুরদে হাে 
তেন তকমন তকাঁরপ উেল। এই কম্পনই এবমবলোে মরধয সিংোবমে হরলা। োে 
তদরহে জািল বশহেে। মাহমুরদে বদরক তচরে মুখ বিরপ একিু হাসল এবমবলো।  

নাচ শুরু হল। তনরচ চলরে সিাই। মাহমুদোও নাচরে। এবমবলোে েপ্ত 
বনঃশ্বাস মাহমুরদে িলাে এরস লািরে। দ’বি তদরহে মরধয তে িযিধান, ো তিশী 
বকেু নে তমারিই। দ’জরনই দ’জরনে তদরহে উত্তাপ অনুভি কেরে পারে। আে 
মানুষ েবদ তেরেশো না হে, োহরল এ উত্তাপ নােী পুরুরষে হৃদরে তোমাঞ্চ 
জািারিই। মাহমুদ জারন, মানুষ মানুষই, তেরেশো নে। এ কােরেই আল্লাহ 
স্বামী-স্ত্রী োিা অন্য নােী পুরুরষে পােস্পবেক সম্পকব ও তমলারমশাে একবি 
সীমারেখা বনবদবষ্ট করে বদরেরেন। সীমারেখাবেেম কেরল সামাবজক বিপেবরেে 
সৃবষ্ট হরি। মরদে তিবিল আে এই িল নারচে মঞ্চ কে স্বামী স্ত্রীে বিরিদ এিিং 
কে কুমােীে কুমােীরত্বে অপকৃেযুে তে উৎস োে ইেত্তা তনই। েিুও এিা চলরে 
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চলরি। মাহমুরদে বচো তস্রারে িাধা পিল। এবমবলো বেস বেস করে িলল, 
তোমারক তকমন উদাসীন তদখারি। বকেু ভািে? ভারলা লািরে না িুবঝ?  

মাহমুদ এবমবলোে তচারখ তচাখ তেরখ িলল, ভািবে আজরক আবমই তিাধ 
হে সিরচরে তিশী ভািযিান।  

-তকন? 
-তডবভড তিনগুবেোরনে নােনী এবমবলোরক আমাে তচরে বনবিি করে 

তক তপরেরে আজ? এবমবলো মাহমুরদে কাাঁরধ মৃদ চাপ বদরে িলল, কর্ািা বকন্তু 
তসৌজরন্যে সীমা োবিরে তিল।  

-মাে চাবি।  
-মাে চাইরলই িুবঝ কর্া উরে তিল?  
-োহরল বক কেি? 
-বকেু কোে দেকাে ... এবমবলোে কর্া তশষ হরলা না। বিজবল িাবে 

তনরভ তিল। হল ভরে তিল বনকষ কারলা অন্ধকারে। মাহমুদো তর্রম তিরে। 
িাজনা বকন্তু েখরনা তিরজ চরলরে। তিাঝা তিল এ আরলা বনরভ োওো 
অস্বাভাবিক।  

পেমুহূরেবই তোষরকে কে তশানা তিলঃ ভদ্র মবহলা ও ভদ্র মরহাদেিে, 
আমো দঃবখে তে, োবেক তিবলরোরিে জন্য আরলা বনরভ তিরে, এক বমবনরিে 
মরধযই আরলা িযিস্থা হরি। মরনারোি বনরজে বদরক তকন্দ্রীভূে হরেই মাহমুদ 
অনুভি কেল, এবমবলো মাহমুরদে িুরক মুখ গুাঁরজ েরেরে এিিং দ’হারে জবিরে 
ধরেরে োরক। মাহমুদ োে অবভনরেে এ পেবারে এরস তকাঁরপ উেল অপোধ 
তিারধে এক েীব্র তখলাে।  

কি করে একবি শব্দ হল, োেপে আরলা জ্বরল উেল আিাে। এবমবলো 
আরিই সরে দাাঁবিরেবেল। মুখ োে আনে, আেক্ত। বকন্তু মুহূরেব বনরজরক সামরল 
বনল। মুখ েুরল তহরস মাহমুদরক িলল, চলুন এিাে োওো োক।  

দ’জন হাে ধোধবে করে তহারিল তর্রক তিবেরে এল। মাহমুরদে হারে 
মৃদ চাপ বদরে িলল এবমবলো, তকালাহল ভাল লািরে না, চলুন পারকব োই।  

-তকান পাকব?  
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-বভরটাবেো।  
িািীরে উরে মাহমুদ ড্রাইবভিং বসরি িরস িািী ষ্টািব বদরে বদরে িলল - 
পাকবিা িি কুলিরে। এবমবলো মাহমুরদে কারে সরে এরস োে কাাঁরধ 

মার্াবি তহলান বদরে িলল, বকন্তু ঐ পাকববিরেই তোমাে সারর্ আমাে সািাে!  
-ো িরে। মাহমুদ অনুচ্চ সুরে িলল। োে মরন েখরনা ঝি। ওরসোন 

বকিং জাহারজ োিাে উপাে বক? এবমবলোো বক আমবেে তসখারন? ওরদে সারর্ 
ওখারন প্ররিরশে তকান পর্ কো োে? পারকব এরস োো একবি োো তেো জােিা 
তদরখ িরস পিল। আকারশ েখন নিমীে চাাঁদ। সামরনে িােবিরক আরলাবকে 
করেরে। মাহমুরদে তকারল মার্া তেরখ এবমবলো শুরে পরিরে। মাহমুরদে একবি 
হাে এবমবলোে দ’হারেে মুরোে।  

ধীরে ধীরে এবমবলো িলল, দাবনরেল। েুবম হেরো ভািে তমরেবি বক 
বনলবজ্জ। বকন্তু বিশ্বাস করো েবুম, েুবম আমারক মাোল করেে। মদও তকানবদন 
আমাে আবমত্বরক এমন করে তকরি বনরে পারেবন। িল নারচ অিংশ বনরেবে 
অসিংখযিাে, বকন্তু তকান পুরুষ আমারক োে িুরক িানরে পারেবন। েুবম বক োদ 
জান দাবনরেল? 

-োদ নে এবমবলো, নােী পুরুরষে স্বাভাবিক আকষবে। িলল মাহমুদ।  
-আবম এিা মাবননা পুরুরষে সারর্ অরনক বমরশবে। বকন্তু এমনরো হেবন। 

প্রর্ম সািারেে বদন তর্রকই আবম িােিাে হাবেরে তেলবে বনরজরক।  
-এিা হেরো স্রষ্টাে ইিা এবমবলো। িরল বকন্তু মাহমুদ বনরজই চমরক 

উেল? এবক, এবমবলোে জীিরনে সারর্ তস বক োহরল জবিরে োরি না? চাাঁদ 
আে একিু পবিরম সরে তিল। চাাঁরদে তে আরলািুকু বেরলা, ো সরে তিল। েেই 
সমে োরি মাহমুরদে মন উরদ্বরি ভরে ইেরে ওরসোন বকিং জাহারজে িযাপােিা 
বনরে। বকভারি তস কর্ািা েুলরে পারে? হোৎ মার্াে োে একিা িুবদ্ধ তখরল 
তিল। মাহমুদ তকাল তর্রক এবমবলোে মার্া েুরল বনল। িলল, কাল োরত্রে খানা 
আমাে ওখারন খারি এবমবলো?  
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-েুবম িলরল োরিা অিশ্যই। বকন্তু কাল সন্ধযাে একবি পাবিব আরে, আব্বা 
কাল সকারল বিরলরে োরিন িরল বেবন তেরে পােরেন না। োই আমাে োওো 
তসখারন জরুেী বেল।  

মাহমুদ িলল -রকার্াে পাবিব জানরে পাবে বক?  
-বনিেই, ‘ওরসোন বকিং’ জাহারজ। েুবম িেিং চল না দাবনরেল তসখারন 

আমাে সারর্?  
-মাহমুরদে তিািা শেীে শীে শীে করে উেল। মরন মরন আলহামদ 

বলল্লাহ উচ্চােে কেল। মুরখ িলল, আবম বক তসখারন অনাহূে হি না?  
-বনিে না। আব্বা োরিন না, মা অসুস্থ। আবম ইিামে সার্ী বনরে 

পাবে। বনমেে পত্রও আরে তস েকম। মাহমুদ মুখবি একিু বনচু করে িলল, বেক 
আরে আমাে আপবত্ত তনই। এবমবলো? বকন্তু আমাে ওখারন োি করি েুবম?  

-এবমবলো মুখবি উাঁচু কেল। এবমবলোে ঈষৎ কম্পনেে তোাঁি দ’বি 
মাহমুরদে মুরখে কাোকাবে এল। মাহমুদ মুখ উাঁচু কেল। এবমবলো োে মুখবি 
আিাে নাবমরে বনরে িলল, আবম েে কারে আসবে েুবম েে সরে োি দূরে। 

-আরো কারে িানরে চাই হেরো। িলল মাহমুদ।  
-আবম জাবন দাবনরেল, িুবঝ। বকন্তু তোমাে চবেরত্রে এ পবিত্রোই 

আমারক মুগ্ধ করেরে সিরচরে তিশী। এবমবলোে কর্াগুবল িম্ভীে। দূরেে তকান 
তপিা েবিরে ১২িা তিরজ তিল। মাহমুদ িলল, চল আজ উো োক। দ’জনই উরে 
দাাঁিাল। এক ঝলক দমকা িাোস এরস ঝাউ িারে তশাাঁ তশাাঁ শব্দ েুলল। চাবেবদক 
বনঝুম বনস্তব্ধ। মারঝ মারঝ বনঃশরব্দ েুরি চলা তমািে কারেে তভাঁপুে নীেিোে 
মারঝ কম্পন েুলরে শুধু। মাহমুদো হাে ধোধবে করে তিবেরে এল পাকব তর্রক।  
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৬ 
িভীে োে। মাহমুদ েখরনা োে তিবিরল িরস। চাবেবদক বনঝুম -বনস্তব্ধ। 

োস্তাে বিজবল িাবেগুবল চাাঁরদে আরলাে বেরক মরন হরি। জানালা বদরে িাইরে 
োবকরে আরে তস। দূরে ভূমধযসািরেে জলোবশে উপে চাাঁরদে এক মাো োরজযে 
সৃবষ্ট করেরে। মাহমুদ তসবদরক োবকরে আরে বেকই বকন্তু মরন োে বচোে ঝি। 
তস মরন মরন ‘ওরসোন বকিং’ জাহারজে দৃশ্যিা কল্পনা করে তনে। কাপ্তান কি, 
ইবিন রুম, েরুেল িযাঙ্ক, িহনকৃে মালপরত্রে তসল, ষ্টােরদে কি, প্রশস্ত উন্মুক্ত 
তডক প্রভবৃে বনরে জাহাজ। জাহাজবি ধ্বিংস কোে জন্য েুরেল িযারঙ্ক বিরষ্ফােে 
েিারে হরি। ইউরেবনোম ও আেবিক িরিষোে অন্যান্য মাল-মসলা োরে 
সবেরে তনিাে তকান সুরোি না পাে তসজন্য তসখারনও দ্রুে আগুন ধোিাে িযিস্থা 
কেরে হরি। এিিং এসি কাজ অিশ্যই জাহারজ তপৌাঁোে পে তভাজ অনুষ্ঠারনে 
আরিই সম্পন্ন কেরে হরি। পবেকবল্পে সমরে বিরষ্ফােরেে জন্য তডবজরচইরনে 
িযিহােই উপেুক্ত বিরিচনা কেল তস। তডবজরচইরনে একপ্রারে জুরি তদো োরি 
তডিারনিে। তডরিারনিরেে সারর্ ইিামে সমরেে িাইম ইিরনিে িযিহাে কো 
োে। তসেিীবপন েুরল তনিাে পে িাইম ইিরনিরে বনবদবষ্ট সমরে বিরষ্ফােে েরি 
র্ারক। মাহমুদ বচো কেল, ১১িা তভাজ, ১২িা িাজাে আরি বনিেই ো তশষ হরে 
োরি। তসাো িােিাে বিরষ্ফােে েিারে চাইরল ২ েন্িা সমরেে িাইম ইিরনিাে 
িযিহাে কেরলই চলরে পারে। বকন্তু তস আিাে ভািল, তডবজরচইন পােরে বিরে 
েবদ িাধা বকিংিা অস্বাভাবিক বকেুে তমাকাবিলা কেরে হে, োহরল দ’েন্িা পেবে 
তডবজরচইন তপরে োখা বনোপদ হরি না, কােে এ সমরেে মরধয অনুসন্ধান হরে 
পারে এিিং তডবজরচইন োরদে তচারখ পরি তেরে পারে।  

সুেোিং বসদ্ধাে বনল, ১১িা তর্রক ১১ -১৫ বমবনরিে মরধযই বিরষ্ফােে 
েিারে হরি। এরে অিশ্য ঝুাঁবক আরে। োে এিিং এবমবলোে বনোপত্তাে প্রশ্ন 
আরে। এ ঝুাঁবক েিু বনরে হরি।  
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‘ওরসোন বকিং’ জাহারজে তডরক েখন মাহমুদো পা োখল, েখন ১০িা 

তিরজ ২৯ বমবনি হরেরে। আজরকে এ প্রীবে তভাজ ইসোইলী স্বোষ্ট্র বিভাি কেৃবক 
ইসোইলী পােমােু বিজ্ঞানী এিিং ইসোইরলে জন্য আেবিক িরিষোে গুরুত্বপূেব 
মালমসলা ও েেপাবে িহনকােী ওরসোন বকিং জাহারজে কযাপরিন েুরদে 
সম্মারন আরোবজে। অিশ্য এ তভাজ এবমবলোরদে মে িাোই কো বকেু 
অবেবর্রদেও আমেে জানারনা হরেরে।  

জাহারজ উেিাে বসাঁবিে মুরখ দাাঁবিরে ইসোইলী স্বোষ্ট্র বিভারিে একজন 
উধ্ববেন কমবচােী ও জাহারজে কযাপরিন অবেবর্রদে সম্ভাষে জানারিন। মাহমুদ 
ও এবমবলো ওরদে সারর্ কেমদবন করে উপরে উরে তিল। মাহমুদ লিয কেল, 
স্বোষ্ট্র বিভািীে অবেসাে বমঃ বগ্রনিাজব ও কযারপ্টন বমঃ আরদ্র সাইমরনে বপেরন 
আে একজন দাাঁবিরে েরেরে। বেবন হরলন ইসোইলী আভযেেীে বনোপত্তা বিভাি 
‘বসন তিরর্ে’ সহকােী পবেচালক বমঃ হেমযান। মাহমুরদে তোাঁরিে তকারে এক 
িুকরো িাাঁকা হাবস তখরল তিরল।  

তিবিল আে তচোে বদরে সুন্দে করে তডক সাজারনা হরেরে। আমবেে 
অবেবর্রদে অরনরকই এরস তিরেন। তকউ তকউ জাহারজে তেবলিং ধরে দাাঁবিরে 
চন্দ্রারলাবকে সািরেে তশাভা তদখরেন। আে অিবশষ্টো িুদ্র িুদ্র দরল িরস জিলা 
কেরেন। মাহমুদ এবমবলোরক বনরে তিািা তডকিা একিাে চকে বদরলা। সশস্ত্র 
তকান প্রহেীরক উপরে তদখা তিল না। মাহমুদ ভিল, বনিে োহরল বভেরে কিা 
বনোপত্তাে িযিস্থা োখা হরেরে। এ সমে মাহমুদ লিয কেল একবি তপ্লরি To 
Lavatory বলরখ জাহারজে অভযেরে নামিাে বসাঁবিে বদরক েীে এাঁরক তদো 
হরেরে। মাহমুরদে মুখ খুশীরে উজ্জ্বল হরে উেল। তস এবমবলোরক বনরে 
জাহারজে সামরনে প্রারে তেবলিং এে পাশ্বববস্থে একবি তচোরে এরস িসল। েবিে 
বদরক তচরে তদখল ১০ িা ৩২ বমবনি তিরজ তিরে। মাহমুদ উরে দাাঁবিরে িলল, 
িার্রুম তর্রক একিু আবস।  
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মাহমুরদে পেরন চকরলি সুি। পারে তেপসু। মাহমুদ বসাঁবি বদরে তডক 
তর্রক বনরচ তনরম এল। বভেরে বকন্তু িাইরেে মে উজ্জ্বল আরলা তনই। মাহমুদ 
বসাঁবি তর্রক তনরম তেখারন এরস দাাঁিাল, তসখান তর্রক জাহাজ লম্বালবম্ব দীেব 
কবেরডাে, দ’পারশ তকবিন-কারিবা তকবিন। মাহমুদ কবেরডারে দাাঁিারেই একজন 
তষ্টনিানধােী প্রহেী মাহরমুদরক বজজ্ঞাসা কেল -লযারভিেী স্যাে?  

-হাাঁ। মাহমুদ িলল।  
-আসুন। িারম করেক পা এবিরে একবি িন্ধ েে তদবখরে বদল। মাহমুদ 

হােল েুবেরে দেজা খুলল। োেপে বপেন বেরে তদখল, প্রহেীবি বপেন বেরে 
করেক পা এবিরেরে। মাহমুদ তদখল, কবেরডারে আে তকউ তনই। োেপে পরকি 
তর্রক একবি রুমাল ও বশবশ তিে করে বিিারলে মে বনঃশব্দ পারে প্রহেীে তদক 
এগুরে লািল। বনকিিেবী হরে অেযে দ্রুে িাম হাে বদরে তলাকবিে কন্েনাবল 
তচরপ ধেল, অন্য হারে তক্লারোেেম বসক্ত রুমালবি তলাকবিে নারক তচরপ োখল। 
করেকিাে তকাক তকাক শব্দ কোে পে োে তদহবি বনরস্তজ হরে এল। তষ্টনিানবি 
হাে তর্রক পরি বিরে েক করে একবি শব্দ হল। মাহমুদ োে তদহবি তিরন বনরে 
বিরে লযারভিেী ও কারিবা তকবিরনে মারঝে সরু িবলে মরধয তেরখ বদল। স্থানবি 
একিু অন্ধকাে। তসখারন একবি তসাোও তদখল মাহমুদ। িুঝল প্রহেীো এখারন 
িরস বিশ্রাম তনে।  

মাহমুরদে হারে সাইরলন্সাে লািারনা বনভলিাে। মাহমুদ ইবিন রুরমে 
বসাঁবিরে পা োখরে োরি, এমন সমে তপেন তর্রক শব্দ তভরস এল, ‘হ্যাাঁন্ডস 
আপ’।  

মাহমুদ হাে উাঁচু করে দাাঁবিরে পিল। মাহমুদ োে বপরে বেভলভারেে 
ভােী স্পশব অনুভি কেল। মাহমুদ আশু কেবিয তভরি বনল, োেপে এক ঝিকাে 
িরস পিল এিিং সরে সরেই বপেরন দাাঁিারনা তলাকবিে দ’বি পা ধরে সামরন 
মােল তহচকা িান। তলাকবি কাে হরে পরি তিল। বেভলভাে ও বেিরক তিল োে 
হাে তর্রক। িজ্র মুবষ্টরে তচরপ ধেল কেনাবল। মাত্র করেক মুহূেব। োেপে বনরস্তজ 
হরে এরলা তলাকবিে তদহ। মাহমুদ োিাোবি তলাকবিরক তিরন এরন ইবিন 
রুরমে এক তকারে গুাঁরজ তেরখ বদল। তলাকবিে মুরখে বদরক োবকরে মাহমুদ 
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চমরক উেল। এবক? বমঃ হেমযান? উজ্জ্বল হাবসরে মাহমুরদে মুখ ভরে তিল। 
অিবেে মুসবলম িাস্ত্ত্তেযািী আে িহু সাইমুম কমবীে েরক্ত েবিে ইসোইলী 
তিারেন্দা এই হেমযারনে হাে। এেবদরন সি লীলা অিসান হরলা শেোরনে।  

মাহমুদ দ্রুে ইবিন রুরমে পাশ বদরে জ্বালাবন সঞ্চে করি প্ররিশ কেল 
এিিং দ্রুে কারজ তলরি তিল। বেনবি িৃহদাকাে িযাঙ্ক। তসৌভািযেরম িযাঙ্কগুবল 
ঈষৎ উাঁচু সাবেিদ্ধ কেগুবল ইস্পাে তিরজে উপে োখা। মাহমুদ দ্রুে তডবজরচইন 
তপরে োে মার্াে তডরিারনিে ও িাইম ইিরনিে জুরি বদল। প্ররেযকবি িযারঙ্কে 
জন্য দ’বি করে তডবজরচইন পােল মাহমুদ। োেপে বেরে এল আিাে ইবিন 
রুরম। তসখান তর্রক উরে এে পূরিবে কবেরডারে। কবেরডারে তকউ তনই। মাহমুদ 
িুঝল প্রহেী ও জাহারজে েুো সিাই বনবিরে তভাজ সভাে অনুষ্ঠারন তোি 
বদরেরে। মাহমুদ কারিবা তকবিরন তডবজরচইন পাোে বিষে বিরিচনা করে তদখল। 
বকন্তু এে প্ররোজন হরি িরল মরন হরলা না মাহমুরদে।  

এিাে বনবিে হরে তস প্ররিশ কেল লযারভিেীরে। তিশ করে হাে মুখ 
ধুরে তিবেরে এল তসখান তর্রক। েবিে বদরক তচরে তদখল ১০ িা তিরজ ৪৭ 
বমবনি। মাহমুদ ভিল, এবমবলো বনিে এই তদেীরে উবদ্বগ্ন হরে উরেরে।  

মাহমুদ বসাঁবি তিরে উরে এল। তসাজাসুবজ এবমবলোে কারে না বিরে 
তেবলিং এে ধারে বিরে দাাঁিাল। তস লিয কেল, তস এখরনা এবমবলোে দৃবষ্টরে 
পরিবন।  

সািরে চাাঁরদে বস্থে প্রবেবিরম্বে বদরক এক দৃবষ্টরে োবকরে আরে 
মাহমুদ। বস্থে চাাঁরদে ঐ আরলাক বশখা মাহমুরদে মনরক তিরন বনরে তিল জদবারনে 
পাহাি আে োে পারশ্বে উপেযকা ভূবমরে। তসখারন োাঁিু আে কুাঁরি েরে িাস 
কেরে অিবেে মানুষ - মজলুম মানুষ। ঐ মজলুম মুসলমানরদে জন্য আমো এ 
পেবে বক কেরে তপরেবে? সমে েেই তিরে ইসোইল োে বিষাক্ত র্ািারক আেও 
সুদৃঢ়, আেও সুবিস্তৃে করেরে। এবমবলো এরস মাহমুরদে পারশ দাাঁিাল। 
মাহমুরদে বদরক তচরে মুচবক তহরস িলল, বক স্বপ্ন তদখে?  

মাহমুদ চমরক উেল। বকন্তু পেিরেই মুরখ েবুিরে েুলল মৃদ হাবসে 
তেখা। িলল, ভািবে এই সািে আে এ োেকা খবচে বনকষ কারলা আকারশে 
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অসীমরত্বে কর্া। আমো কে িুদ্র। এই সািে ঐ অসীম আকাশ আে এই বিবচত্র 
পৃবর্িীে মাবলক স্রষ্টা না জাবন কে মহাশবক্তশালী। শাে ও অনুচ্চস্বরে িলল 
স্রষ্টারক েুবম মহাশবক্তশালী মরন কে দাবনরেল?   

-আমাে স্বীকাে কো িা না কোে সারর্ এে সম্বন্ধ তনই এবমবলো। মহা 
সৃবষ্টে মারই তে োে মহাশবক্তে সািয বনবহে। স্রষ্টারক েুবম অস্বীকাে কেরে পারো 
এবমবলো?  

-বকন্তু স্রষ্টারক মানরে তিরল ধমবরক মানরে হে। আে ধমবরক মানরে 
তিরল তদখ না কে েযাসাদ।  

-তেমন?  
-তকান ধমব মানরিা, ইহুদী না খৃষ্টান, না তমাহারমডান? এে সিংেষব আে 

তিপেীেয তকন?   
-তিপেীেয তনই এবমবলো। মুসা, বেশু খৃষ্ট আে তমাহাম্মদ এে মূল বশিা 

একই। িযিহাবেক বেো করমবে মরধয পার্বকয আরে শুধু এই পার্বকযরক 
শাসনেরেে পবেিেবন ও সিংরশাধরনে সারর্ েুলনা কো োে।  

-বকন্তু এিা স্বীকাে করে বনরল তে ইসলামরক মানি সমারজে জন্য তশষ 
ও অনুসেেীে একমাত্র জীিন বিধান িরল তমরন বনরে হে?  

-বকন্তু ো সেয, োরক আমো অস্বীকাে কেি তকমন করে?  
-এিা গুরুেে কর্া দাবনরেল? এে সহরজ এমন কর্া েুবম িলরে পাে 

না। োক। আজ ধরমবে বক সেযই তকান প্ররোজন আরে িরল েুবম মরন কে?  
-ধরমবে অর্ব জীিন পদ্ধবে। সুেোিং এ ভূমন্ডরল মানুরষে জীিন েে বদন 

র্াকরি ধরমবে প্ররোজনও েেবদন র্াকরি।  
-জীিন পদ্ধবে আমো বনরজোই িরি বনরে পাবে।  
-ো পাবে। এ ধেরনে জীিন পদ্ধবে তেোউন, নমরুদ, সািাদ িরি 

েুরলবেল। তপ্লরিা, রুরশা, ভরল্টোে মানুরষে জন্য নেুন জীিন পদ্ধবেে বদক 
বনরদবশ করেবেল। তহরিল, কালব মাকবস মানি সমারজে জন্য ঐবেহাবসক 
িস্ত্ত্তিারদে আরলারক নেুন জীিনদশবরনে রূপরেখা এাঁরক তিরে এিিং তস 
তমাোরিক তলবনন, মাওরসেুিং এে তনেৃরত্ব োবশো ও চীরন সিবাত্মক বিপ্লিও 
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সাবধে হরেরে। িেেরেে উপে বভবত্তশীল এক নো সমাজ পদ্ধবে (অিশ্য প্রকৃে 
পরি এিা প্রাচীন গ্রীবসে সমাজ সভযোে নিেে সিংস্কেে) পবিমা তদশগুরলারে 
চালু আরে বকন্তু এগুরলাে তকান একবিও বক োষ্ট্র, সমাজ ও িযবক্ত জীিরন শাবেে 
সন্ধান বদরে তপরেরে? তশ্রেী স্বারর্বে ধ্বজা েুরল সামযিারদে নারম সমাজিাদী 
তদশগুরলা বক জনোরক দারস পবেেে করেবন? আে পুাঁবজিাদী তদশগুরলারে 
িযবক্তস্বার্ব ও িযবক্ত স্বাধীনোে নারম লুেন তশাষরেে অিাধ সেলাি বক িরে োরি 
না? অশাে অবস্থে মানুষরক েুরমে িবি তখরে েুরমারে হে তকান কােরে?  

-বকন্তু স্রষ্টাে বনরদববশে জীিন পদ্ধবে সি সমস্যাে সমাধান কেরি, োে 
বনিেো বক? 

-আিা এবমবলো সারপে তকান বজবনসরক আমো ভে কবে?  
-বিষ দাাঁেরক?  
-আিা সারপে বিষ দাাঁেরক েবদ উপরি তেলা হে, োহরল তস আে তকান 

িবে কেরে পারে বক?  
-না পারে না। এবমবলো হাসল। িলল, বকন্তু মানুরষে বিষদাাঁে েুবম পারি 

তকার্াে?  
-মানুরষে বিষদাাঁে োে তস্বিাচাবেো ও স্বার্বপেো। িযবক্ত, সমাজ ও 

োষ্ট্র জীিরন সকল প্রকাে বিপেবে, অশাবে ও অনরর্বে মূল কােে মানুরষে 
স্বার্বপেো ও তস্বিাচাবেো। স্বার্বপেো অন্যারেে িাহন আে তস্বিাচাবেো োে 
অরমাে অস্ত্র।  

-বকন্তু এ বিষদাাঁেরক তো ভাো োে না।   
-ভাো োে না, বকন্তু এে বিলুবপ্ত েিারনা সম্ভি। মানুষ েখন এক স্রষ্টাে 

সািবরভৌম িমোে কারে সবেযকাে ভারি মার্া নে করে েখন োে তস্বচ্চাচাবেো 
ও স্বার্বপেোে তকান সুরোিই আে র্ারক না। তস সবেযকােভারি েখন স্রস্টাে 
তদো বিধানিলীে প্রবেপালেকােী ও প্ররোিকােী হরে দাাঁিাে।  

এবমবলো এক দৃবষ্টরে মাহমুরদে বদরক োবকরে বেল। োে মুগ্ধ দৃবষ্ট তেন 
আনরন্দ নাচরে। তস িলল, আমাে তদখা, আমাে পবেবচে জনরস্রারেে মারঝ েুবম 
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সেযই িযবেেম দাবনরেল। েুবম কখরনা কবেন িস্তুিাদী আিাে কখরনা করোে 
ভািিাদী। েুবম আসরল বক দাবনরেল?  

-আবম একজন মানুষ। হাসল মাহমুদ।  
এবমবলোও হাসল। বকেু িলরে োবিল। এমন সমে িুদ্রকাে 

তডকমাইক তর্রক তোবষে হল, তলবডজ এন্ড তজন্িলমযান আপনারদে স্ব স্ব আসন 
গ্রহে কোে জন্য অনুরোধ কো োরি।  

সিাই বিরে আসন গ্রহে কেল। মাহমুদ েবিে বদরক োবকরে তদখল োে 
এিােিা িাজরে এক বমবনি িাকী।  

োে ১১ িা তিরজ তিরে। আজরকে অনুষ্ঠারনে প্রধান অবেবর্ ইসোইরলে 
বিজ্ঞান ও কাবেিবে মেী এযারোন তকাপলযান্ড োে আসন গ্রহে করেরেন। ১১ িা 
িাজাে সারর্ সারর্ ইসোইলী অেুবিজ্ঞানী বমঃ মবেস তকারহন এিিং বমঃ তমারস 
সােিক এরস আসন গ্রহে কেরলন।  

১১ িা ১ বমবনি িাজল। বমঃ এযারোন তকাপলযান্ড উরে দাাঁিারলন 
উপবস্থে আমবেে িযবক্তরদে বদরক তচাখ িুবলরে বনরে িলরলন, উপবস্থে ভদ্রমবহলা 
ও ভদ্রমরহাদেিে, আজ আমারদে জন্য এক পেম খুশীে বদন। আমারদে 
বপেভৃূবম ইসোইল এক নেুন েুরি প্ররিশ কেরে োরি। আমারদে সমেশবক্তরে 
পেমােু বিজ্ঞারনে আবশিবাদ লারভে জন্য আমো এেবদন পরেে অনুগ্ররহে উপে 
বনভবে করেবে। আমারদে বিজ্ঞান ও আমারদে কাবেিেো পােমােবিক তকৌশল 
আেত্ব করেরে অরনক আরি, বকন্তু বনজস্ব িরিষোিাে স্থাপরনে তকান সুরোি 
আমো পাইবন। এেবদরন তস সুরোি আমো লাভ কেরে োবি। সুেোিং আজরকে 
এবদন আমারদে বিজ্ঞানী, আমারদে জনসাধােে, আমারদে সেকাে এিিং 
আমারদে বিরদরশে শুভানুধযােীরদে জন্য মহা আনরন্দে সওিাে িরে এরনরে। 
আমো এ বনিেো আজ সিাইরক বদরে পাবে তসবদন তিশী দূরে নে, তেবদন 
আমো আরমবেকা ও োবশোে মে ইন্িােকবন্িরনন্িাল িযারলবষ্টক বমসাইরলে 
অবধকােী হরিা।  

তশ্রােমন্ডবল কেোবল বদরলন। একিু তর্রম মেী মরহাদে আিাে শুরু 
কেরলন, বপেভৃূবমে তে অিংশিুকুে উপে আমো অবধকাে লাভ করেবে, ো বনরে 
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আমো তকউই সন্তুষ্ট নই, সন্তুষ্ট র্াকরে পাবে না। তহজারেে ইোসরেি নিেী ( 
আল মবদনা ) তর্রক েুেরস্কে আরলকজাবন্দ্রো প্ররদশ এিিং ভূমধযসািে ও নীল 
নরদে সীমা তর্রক ইউরেবিস-োইবগ্রস নদীে তমাহনা পেবে বিস্তৃে আমারদে 
বপেভৃূবমে উপে আমো তে তকান মূরলযই তহাক অবধকাে কারেম কেরিা। এজন্য 
চাই আরো শবক্ত - আরো শবক্ত ( আিাে েুমূল কেোবল বকন্তু মাহমুরদে হাে 
দ’বিই শুধু নিল না )।  

১১ িা ৭ বমঃ অনুষ্ঠারন তশষ হরলা। খািাে প্রস্ত্ত্তবে শুরু হল। সিাই 
বনরজে তকারলে উপে রুমাল বিবেরে বনরিন। মাহমুরদে মন চঞ্চল হরে উেল। 
আে বেন বমবনরিে মরধযই প্রর্ম বিরষ্ফােে েিাে কর্া। আল্লাহ বক দো কেরিন? 
োে বমশন বক সেল হরি। িলদপবী সাম্রাজযিাদী েক্ত বপপাসু ইহুদীরদে আশাে 
এ দীপবশখারক বক তস বনবভরে বদরে পােরি? সকরলে সামরন সুযপ পবেরিবশে 
হরেরে। চামচ বদরে সুযপ নািরে সিাই। চামচ বদরে ধীরে ধীরে মুরখ েুলরে 
সুযপ। সিাে মে মাহমুরদে মুরখও সুযপ উেরে। বকন্তু োে মন আশা বনোশাে 
েেেোরে অশাে চঞ্চল। ১১ িা ৯ বমঃ ৩০ তসরকন্ড। জাহাজ প্রচন্ডভারি তকাঁরপ 
উেল। প্রচণ্ড বিরষ্ফােরেে শব্দ। সরে সরে এক বিোি অবগ্নবপন্ড আকারশে বদরক 
উরে তিল। আেঙ্ক েবিরে পিল খািাে তিবিরল। সুযরপে বপোলা অরনরকে কাে 
হরে পরি তিরে ইবেমরধযই। সিাই উরে দাবিরেরে। ভীে আেঙ্কগ্রস্থ সিাই। 
মাহমুদ োে কেবিয আরিই বেক করে তেরখবেল। এবমবলোরক িলল, এস আমাে 
সারর্। িরল তস েুিরলা তডক তর্রক তজবিরে নামিাে বসাঁবিে বদরক। জাহাজ 
কাাঁপরে। প্রর্ম বিষ্ফােরেে েরল উৎবিপ্ত অবগ্নবপন্ড বনরচ তনরম জাহারজ েবিরে 
বেবিরে পিল। বসাঁবিে মুরখ বিরে মাহমুদ এবমবলোরক িলল, হাে বদরে িলা 
জবিরে ধরে আমাে বপরে উে।  

এবমবলোে মুখ ভরে েযাকারশ হরে তিরে। তস কাাঁপরে। মাহমুরদে 
আরদশ পালন কেল তস। অভযস্ত মাহমুদ দ্রুে কম্পমান বসাঁবি বদরে তজবিরে তনরম 
এল। তজবিরে পা োখাে সারর্ সারর্ আে একবি বিষ্ফােরেে শব্দ হল। মাহমুদ 
বপেরন বেরে তদখল, জাহারজে বিজবল িাবে বনরভ তিরে। বকন্তু বিরষ্ফােরেে েরল 
উৎবিপ্ত আগুন জাহাজরক আরলাবকে করে েুলরে। তসই আরলারে তদখা তিল 
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জাহারজে একিা অিংশ সম্পূেব উরি তিরে। বদ্বেীে বিরষ্ফােরেে অবগ্নবপন্ড জাহারজ 
েবিরে পিাে জাহারজে স্থারন স্থারন আগুন জ্বলরে তদখা োরি। মাহমুদ 
এবমবলোরক বনরে তজবি তর্রক আে একিু দূরে সরে এল। মাহমুদ তদখল আরো 
করেকজন মানুষ বসাঁবি বদরে তজবিরে তনরম এল। আে একবি বিরষ্ফােে েিল এ 
সমে। মরন হল জাহাজবি তেন একবদরক কাে হরে তিল। অরপিকৃে তোি আেও 
অরনকগুবল বিরষ্ফােরেে শব্দ তশানা তিল। জাহারজে অন্যান্য করেক স্থান তর্রকও 
আগুরনে তলবলহান বশখা তদখা তেরে লািল। দূরে োোে বব্ররিরডে িািীে 
েন্িাধ্ববন তশানা তিল। মাহমুদ ও এবমবলো িািীরে বিরে িসল। মাহমুদ িাবি 
তেরি বদল। তপািব তোড ধরে িািী েীব্র িবেরে পূিববদরক এবিরে চলরে। 
তেলআবিি অরনক দূরেে পর্। লম্বা োস্তা। মাহমুরদে দৃবষ্ট সামরন প্রসাবেে। োে 
উপে অবপবে দাবেত্ব পালন কেরে তপরে োে মন েৃপ্ত। এ েৃবপ্তে মারঝও োে 
মরন একবি কাাঁিা বিধরে। এিাে এবমবলোে সারর্ োে অবভনরেে ইবে কেরে 
হরি। বকন্তু শুধুই বক ো অবভনে বেল? মরনে তকার্াে তেন তিদানাে সুে িাজরে 
োে। এবমবলো োে পবেচে তপরল বক ভািরি োরক? কালরকই তিারেন্দা পুবলশ 
এরস এবমবলোরক িযস্ত করে েুলরি। বিনা অপোরধ তিচােী কষ্ট পারি। এবমবলো 
একিু কাে হরে একবি হাে মাহমুরদে বপেরন তসাোে উপে প্রসাবেে করে একবি 
হাে মাহমুরদে কাাঁরধ তেরখ মুখবি মাহমুরদে কাাঁরধ গুাঁরজ তেরখরে। এক সমে ধীে 
করন্ে তস িলল, দাবনরেল, একিাে েুবম আমারক তনবেক মৃেযু তর্রক িাাঁবচরেে, 
আিাে আজ েুবম আমারক তদবহক মৃেযুে হাে তেরক িাাঁচারল। জীিন বদরেও এ 
ঋে তশাধ কেরে পােি না আবম দাবনরেল। মাহমুরদে তিািা তদরহ একবি বশহেে 
তখরল তিল। বকন্তু তকান উত্তে বদল না মাহমুদ। বক উত্তে তদরি তস? তে োে 
জীিনরক জাবেে জন্য উৎসিব করেরে, তস তকমন করে একজন ইহুদী েরুেীে এ 
আত্ম বনরিদনরক গ্রহে কেরি? মাহমুদ ধীরে ধীরে িলল, কাল সকারল পুবলশ 
আসরি। আমাে সম্বরন্ধ বজরজ্ঞস কেরি োো। বক জিাি বদরি েুবম?  

-তকন পুবলশ আসরি?  
-আসরি।  
-তকন আসরি?  
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-ধে েবদ আরসই?  
-আবম তোমাে বেকানা িরল তদি, তোমাে কারে পাবেরে তদি।  
-পুবলশ আমারক খুাঁরজ পারি না।  
-তকন? তকার্াও চরল োি েুবম? িরল তসাজা হরে িসল এবমবলো।  

মাহমুদ বকেুিে চুপ করে র্াকল। োেপে এবমবলোে প্ররশ্নে তকান জিাি না 
বদরেই িলল, পুবলশরক আমারদে পবেচরেে আসল েিনাবিে কর্া জানারি 
োহরল আমারদে িন্ধুরত্বে কােে োো িুঝরি এিিং তোমাে তকান তদাষ হরি না।  

-পুবলশ তকন তোমাে সন্ধান কেরি? তকন তদাষ বদরি আমারক োো? 
এবমবলোে করন্ে উদ্বি। 

-ওরসোন বকিং’ জাহাজ ধ্বিংরসে জন্য আমারকই দােী কেরি োো।  
-তকন ো কেরি? েুবম ও কাজ কেরে োরি তকান কােরে? মাহমুদ 

মুহূরেবে জন্য এবমবলোে মুরখে বদরক োকাল। োে লািেযভো মুখবি উবদ্বি 
উরত্তজনাে তেন কাাঁপরে। ওে তকামল হৃদরে আোে বদরে কষ্ট লািরে মাহমুরদে। 
েিু সেয েিনা োরক িলরেই হরি মাহমুদ িম্ভীে করন্ে িলল, ‘ওরসোন বকিং’ 
জাহারজে েরুেল িযািংরক আবম বিরষ্ফােে েবিরেবে এবমবলো।  

-েুবম? এবমবলোে কে আেব বচৎকারেে মে তশানাল। বিস্মে উরত্তজনাে 
এবমবলোে মুখ হা হরে তিরে। তস বিিবাক দৃবষ্টরে আবকরে আরে মাহমুরদে বদরক।  

-মাহমুদ আিাে এবমবলোে বদরক চাইল। োে মুরখ েুরি উেল হাবসে 
তেখা। বকন্তু ো তেন োবস নে, কান্না। িলল, জাবন এবমবলো েুবম বিবস্মে হরেে। 
হেরো ভািেও আবম তকমন করে অমন খুনী হরে পােলাম। বকন্তু েুবম জান না, 
‘ওরসোন বকিং’ জাহারজ তে অবগ্নকুন্ড েুবম তদরখে, োে তচরেও অরনক িি 
অবগ্নকুন্ড আমাে হৃদরে জ্বলরে। শুধু আমাে হৃদরে নে, বেবলবস্তন তর্রক বিোবিে 
আমাে মে লি লি আেি মুসলমারনে হৃদরে এ আগুন অমবন জ্বলরে।  

-েুবম আেি? েুবম মুসলমান? এবমবলোে কে আেবনাদ করে উেল।  
-হাাঁ এবমবলো, আবম মুসলমান।  
-বিস্মে বিষ্ফাবেে এবমবলোে তচাখ। িভীে তিদনাে শক্ত নীল হরে 

উরেরে এবমবলোে শুভ্র িন্ডরদশ। তিালারপে মে তোাঁি দ’বি োে কাাঁপরে। বিহ্্বল 
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দৃবষ্টরে মুহূেব কাল মাহমুরদে বদরক তচরে র্াকল। োেপে তভরে পিল কান্নাে। 
উপুি হরে হাাঁিুরে মুখ গুাঁরজ েুাঁবপরে েুাঁবপরে কাাঁদরে তস। মাহমুরদে দৃবষ্ট সামরন 
প্রসাবেে। জন বিেল প্রশস্ত োস্তা। েীব্র িবেরে এবিরে চরলরে কাবডবোক। মাহমুদ 
এিাে এবমবলোে বদরক চাইল, কাাঁদক, কাাঁদা উবচে। তচারখে পাবনরে ধুরে মুরে 
োক মাহমুরদ সি স্মবৃে।  

তখালা প্রশস্ত তিি বদরে তডবভড তিনগুবেোরনে িাোন্দাে প্ররিশ কেল 
িািী। মাহমুদ িািী তর্রক তনরম পাশ েুরে এরস িািীে দেজা খুরল ধরে িলল, 
তনরম এস। এবমবলো মুখ েুলল। অশ্রু তধাো মুখ োে। দ’একবি অবিন্যস্ত চুল 
মুরখ এরস পরিরে। অশ্রুরে বভরজ তিরে তস গুরলাও। কবেন আোরে তে তচারখ 
অশ্রু আরস না, মাহমুরদে তস তচাখ দ’বিও ভােী হরে উেল। এবমবলো তিবেরে 
এরস মাহমুরদে পারশ দাাঁিাল। নেমুখী এবমবলো। দ’জনই বনিবাক। প্রর্রম কর্া 
িলল মাহমুদ। িলল, পবেচে তিাপন কোে জন্য এিিং তোমারক এমন করে 
আোে তদোে জন্য আবম িমাপ্রার্বী এবমবলো। েুবম েবদ আমারক ভুল না িুঝ, 
োহরল আমারক িমা েুবম কেরে পােরি।  

এবমবলো নীেি। তকান কর্া িলল না। মুখও েুলল না তস।  
মাহমুদ আিাে িলল, আে েবদ প্রবেরশাধ বনরে চাও োহরল আমারক 

পুবলরশ ধবেরে দাও। আবম োজী আবে।  
এবমবলো তেন পার্ে হরে তিরে। তকান উত্তে এল না োে কারে তর্রক। 

তেন অলরিয একবি দীেবশ্বাস তিবেরে এল মাহমুরদে িুক তর্রক তচারখে তকােও 
তিাধ হে বভরজ এল োে িলল তস, োহরল আবস এবমবলো, পােরল িমা করো।  

দ’হাে মুখ তঢরক েুাঁবপরে উেল এবমবলো। মাহমুদ করেক পা এবিরে 
বেল। বেরে এল আিাে। এবমবলোে মুখ েুরল ধরে ডাকল এবমবলো।  

-দাবনরেল। িরল মাহমুরদে হাে জবিরে ধরে িাাঁধ ভাো কান্নাে তভরে 
পিল এবমবলো।  

আে দাবনরেল নাে এবমবলো। আমাে নাম মাহমুদ। ধীে স্বরে িলল 
মাহমুদ।  
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এবমবলো তকাঁরদই চলল। মাহমুরদে হাে এবমবলোে তচারখে পাবনরে 
বভরজ তিল।  

মাহমুদ িলল, মুখ তোল কর্া িল এবমবলো।  
এবমবলো ধীরে ধীরে মুখ েুলল। অবিন্যস্ত চুল আে অশ্রু তধাো 

এবমবলোরক তদরখ মরন হরি, বক এক প্রচন্ড ঝি িরে তিরে এবমবলোে উপে 
বদরে। োে নীল শাে তচারখ বক বনঃসীম মাো িলল তস, আিাে করি তদখা হরি?  

শক্ত একবি প্রশ্ন। মাহমুদ িলরে চাইল। তস্রারে ভাসা পানাে মে 
বনরুবিষ্ট আমারদে জীিন। তকান আিেব তকার্াে কখন আমারদে বনরে োরি ো 
আমোও জাবন না। বকন্তু কর্া িািারে চাইল না মাহমুদ। িলল, েবদ তকার্াও দূরে 
চরল না োই োহরল তদখা হরি।  

-আে েবদ দূরে চরল োও? অিরুদ্ধ কান্নাে কাাঁপরে লািল এবমবলোে 
তোাঁি দ’বি।  

-একবি োোিে জীিরনে জন্য েুবম অরপিা কেরি এবমবলো?  
এবমবলোে দই িন্ড তিরে আিাে তনরম এল অশ্রুে দ’বি ধাো। িলল 

তস, তকান কর্া নে কর্া দাও েুবম আসরি?  
-কর্া বদলাম আসি।  
-তিশ। িরল এবমবলো মাহমুরদে হাে তেরি বদরে িলল, এ সমে এ 

অঞ্চরল তকান িযাবক্স পারি না, তহাঁরি োরি তকমন করে? চল আবম তোমারক তেরখ 
আসি। মাহমুদ ম্লান হাসল। িলল, এেিে তোমারদে তিারেন্দাো হেে আমাে 
সন্ধারন েুরি আসরে। তোমারক আে তকান বিপরদ জিারে চাই না এবমবলো।  

-বকন্তু তোমাে বিপরদে কর্া েুবম ভািে না তকন?  
-বিপদ আমারদে বনেয তখলাে সার্ী। তকান বচো করো না েুবম। আে 

আমারক তহাঁরি তেরে হরি না, তোমারদে তিরিে িাইরে আমাে জন্য িািী 
অরপিা কেরে। িরল মাহমুদ েবিে বদরক োবকরে িলল, আবস এবমবলো। তখাদা 
হারেজ।  

-আিা এস। কবম্পে করন্ে িলল এবমবলো।  
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মাহমুদ করেক কদম এবিরে আিাে বপেরন বেরে চাইল। তদখল, 
এবমবলো একবি হাে িািীে উপে তেস বদরে এক দৃবষ্টরে োবকরে আরে। িাবি 
িাোন্দাে ম্লান আরলা োে তচারখে পাবনরে প্রবেবিম্বে হরে বচক বচক কেরে। 
হৃদরেে তকার্াে তেন তমাচি বদরে উেল মাহমুরদে। োে োত্রা পরর্ে বদরক তচাখ 
দ’বি িুরজ এল মাহমুরদে। উচ্চাবেে হল োে করন্েঃ োিিানা আজআলনা 
মুসবলমাইবনলাকা (প্রভু আমাে, তোমাে কারে আত্মসমপবেকােী মুসলমানরদে 
মরধয আমারদে সাবমল কে)।  

পেবদন সকারল অরনক তিলা করে েুম তর্রক উেল এবমবলো। অরনক 
োরত্র েুবমরেরে তস। োরত্রই এরসবেল বনোপত্তা পুবলশো। নাইি ক্লারিে তমৌবখক 
পবেচে োিা মাহমুদ সম্বরন্ধ আে তকান বকেুে্ই জারন না িরলই জাবনরেরে 
এবমবলো োাঁরদে। এবমবলোে বিশ্বস্তো সম্বরন্ধ তকান সরন্দহ তনই িরলই োে 
হেে তকান পীিাপীবি করেবন আে।  

শেযাে উরে িরসই তস তদখরে তপল পারশে বিপরে োখা তসবদরনে 
সিংিাদপত্র। কািজবি হারে বনরে তচাখ িুরলারেই তস তদখরে তপল, ওরসোন বকিং 
জাহারজে খিেবি বলড তষ্টাবে  হরেরে। তস পিল, ওরসোন বকিং জাহারজে ভোিহ 
অবগ্নকান্ডঃ 

অেূ বিজ্ঞানী বমঃ মবেস তকারিনসহ পাাঁচজরনে মৃেযুঃ  
২ জন বনরখাাঁজঃ ১০ জন আহেঃ সমুদে কারিবা ভবস্মভেূ। পরে ওরসোন 

বকিং জাহারজ অবগ্নকারন্ডে সমে ও পূেব বিিেে বদরে পবেরশরষ বলরখরে ‘‘এই 
অবগ্নকারন্ড ইসোইরলে ৫০০ বমবলেন ডলাে মূরলযে মহা মূলযিান েেপাবে ও 
মালপত্র সম্পূেব বিনষ্ট হরেরে। সিরচরে িবে অেূ বিজ্ঞানী বমঃ মবেস তকারহরনে 
মৃেযু। বেবন ইসোইল বিজ্ঞানাকারশে সূেব এিিং আমারদে জােীে জীিরনে এক 
অমূলয েত্ন বেরলন। োাঁে মৃেযুরে পেমােু বিজ্ঞারন আমারদে তদশ তে অরনক দূে 
বপবেরে তিল, ো িলাই িাহুলয। এক বিশ্বস্ত সূরত্র প্রাপ্ত খিরে জানা তিরে তে 
ওরসোন বকিং জাহারজ ৫০ বমবলেন ডলারেে পােমােবিক িরিষো সেিাম 
তিাঝাই বেল। এই মহামূলযিান িরিষো সেিারমে বিনবষ্ট আমারদে জােীে 
অগ্রিবেে জন্য কে মমবাবেক, ো সহরজই অনুরমে। ওরসোন বকিং জাহারজে 
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েিনাে বনহেরদে মরধয আরো েরেরেন, জাহারজে কযাপরিন জন িমসন এিিং 
বনরুবিষ্টরদে মরধয আরো েরেরে ইসোইলী তিারেন্দা বিভারিে সহকােী প্রধান 
বমঃ হেমযান। জানা তিরে, তভাজ অনুষ্ঠারনে বকেু পূরিব তর্রকই োাঁরক জাহারজে 
তডরক তদখা োেবন। ধােো কো হরি তে, দষ্কৃবেকােীরদে সারর্ সিংেরষব বেবন 
বনহে হরেরেন।  

সাইমুরদে নাশকোকােীো জাহারজে েরুেল িযািংরক বিরষ্ফােে েবিরে 
জাহারজ আগুন ধবেরেরে িরল জানা তিরে, সিংিৃহীে েরর্যে িোে বদরে 
আমারদে বনোপত্তা পুবলশ বিভাি জানারিন, আমবেে অবেবর্ে েদ্মরিরশ 
সাইমুরমে জননক নাশকাোকােী জাহারজ প্ররিশ করেবেরলা।’’ 

এবমবলো রুদ্ধ বনঃশ্বারস খিে পিা তশষ কেল। তিজ্ঞাবনক বমঃ মবেস 
তকারহন এিিং বম হেমযারনে মৃেযু হরেরে? এবমবলোে স্নােেুেী বদরে এক বহম 
শীেল তস্রাে িরে তিল। বক বনষ্ঠেুো? বকন্তু পেিরনই োে মানস দৃবষ্টরে তভরস 
উেল মাহমুরদে মুখ আে োে কর্াঃ ‘‘এবমবলো েুবম জান না, ওরসোন বকিং 
জাহারজ তে অবগ্নকান্ড েুবম তদরখে, োে তচরেও অরনক িি অবগ্নকুন্ড আমাে 
হৃদরে জ্বলরে। শুধু আমাে হৃদরে নে বেবলবস্তন তর্রক বিোবিে লি লি আেি 
মুসলমানরদে হৃদরে এ আগুন এমবনভারি জ্বলরে।’’ এবমবলোে মরন পিল, 
োইরো আমো ইহুদীো বিবভন্ন তদশ তর্রক এরস বেবলবস্তনী মুসলমানরদে সহাে 
সম্পদ দখল করেবে, োরদেরক োরদে বপেৃ পুরুরষে বভিা িািী তর্রক উরিদ 
করেবে। আে েুি েুি ধরে মুক্ত আকারশে নীরচ িৃবষ্ট তোরদে মরধয োিুরে 
অমানুবষক জীিন োপন কেরে োো। এবমবলোে আরো মরন পিল হে কালরকে 
তভাজসভাে বিজ্ঞান বিষেক মেী বমঃ এযারোন তকাপলযারডে ভাষেঃ ‘তহোরজে 
ইেসিবেি নিেী (মবদনা শবেে) তর্রক েুেরস্কে আরলকজাবন্দ্রো প্ররদশ এিিং 
ভূমধযসািে ও নীলনরদে তমাহনা পেবে বিস্তৃে আমারদে বপেৃভূবমে উপে আমো 
তে তকান মূরলযই তহাক অবধকাে কারেম কেি।’’ ইসোইরলে এ তোষো এ 
লিযরো তকান আত্মেিাকােী জাবে িা তদরশে কর্া নে। এ তে সাম্রাজযিাদী 
তদরশে আগ্রাসী নীবে। এ লিয েবদ অবজবে হে, োহরল ঐ বিশাল ভূখরন্ডে তকাবি 
তকাবি মুসলমারনে ভারিয বক েিরি? োো তকার্াে োরি?  
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এেবদন এবমবলোে ধােো, বেল, ইসোইলীো আত্মেিাে সরচষ্ট। বকন্তু 
আজ োে কারে পবেষ্কাে হরে তিল, েৃেয সাম্রাজযিাদী পবেকল্পনা বনরে োে 
তদশ শবক্ত িৃবদ্ধ কেরে। আে বেবলবস্তন ও আেি মুসলমানোই ের্াের্ভারি 
আত্মপ্রবেষ্ঠা আে আত্মেিাে জন্য সিংগ্রাম করেরে। ওরসোন বকিং জাহারজে 
অবগ্নকান্ড েবদ োরদে তসই সিংগ্রারমে অিংশ হে, োহরল োরক বনষু্ঠে িলা োরি 
তকান েুবক্তরে? মাহমুদরক বনরদবাষ কেরে তপরে িভীে প্রশাবেরে িরল তিল 
এবমবলোে মন। 
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৭  
এবমবলোরদে তিি তপবেরে েিুপারে দাাঁিারেই কারলা েিং এে একবি 

‘মবেস করোনা’ এরস মাহমুরদে সামরন দাাঁিাল। বভেে তর্রক মুখ িািাল 
আেজল পাশা। জাো িন্দে তর্রক সাোিা পর্ আেজল পাশা মাহমুরদে 
অনুসেে করে এরসরে। এই বনরদবশই বেল োে প্রবে। জাো িন্দরেে তে আস্তানাে 
আমো ইবেপরূিব মাহমুদ ও আেজলরক তদরখবে তসিা আপেে িন্ধ র্াকরি।  

মাহমুদ িািীরে উরে িসরল িািী েুরি চলল প্রশস্ত আলরকনান তোড 
ধরে দবিে বদরক। িািীরে িরসই মাহমুদ তপাশাক পারল্ট বনল। প্রর্রমই কর্া 
িলল মাহমুদ। িলল, তশখা জামালরক জাবনরেে? 

তশখ জামাল তেলআবিরিে ৩ নিং আস্তানাে পবেচালক। এ আস্তানাবি 
দবিে তেলআবিরিে িাজাে সিংলগ্ন এলাকাে অিবস্থে। এ আস্তানারেই মাহমুদ 
এখন োরি।   

িািী এিাে তডবভড পাকব েুরে স্যামুরেল তোড ধরে পূিব বদরক এবিরে 
চলল। বেন বমবনি চলাে পে িািী দবিে বদরক তমাি বনরে তসন্ি সরলামন তোড 
ধরে েুরি চলল দবিন বদরক। তসন্ি সরলামন তোড তেখারন এরস খািা পূিব বদরক 
তমাি বনরেরে তসই তমারিে উপে োস্তাে দবিে পারশ তশখ জামারলে আস্তানা। 
তদােলা িািী। বনরচে েলাে েরলে তদাকান। উপে েলাে র্ারক জামাল। আেও 
দ’বি েে পবিম বদরক েরেরে। এে একবি দৃশ্যে োন্নােে আেবি তষ্টাে রুম 
বহরসরি িযিহাে হে। বকন্তু োন্নােেবি ভ্রামযমান সাইমুম কমবীরদে এরকারমারডশন 
এিিং বনরচে েলাে তষ্টাে রুমবি অস্ত্রািাে ও তট্রবনিং কি। স্থানীে সাইমুম 
কযারডিরদে মরধয অস্ত্র বিেেে কোে পে অস্ত্রািােবিে অিবশষ্ট সিবকেু 
তেলআবিরিে মূল োাঁবিরে সবেরে তনো হরেরে। ইসোইরল কমবেে সাইমুম 
ইউবনি গুরলারক স্বেিং সম্পূেব কোে পে সিবরিরত্র একই িযিস্থা গ্রহে কো 
হরেরে। প্ররোজনীে ের্য সেিোহ এিিং জরুেী মুহূরেব বনরদবশ গ্রহরেে জন্য 
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তোিারোি েিা কো োিা আে আস্তানাে সারর্ স্বেিং সম্পূে সাইমুম 
ইউবনিগুরলাে তকান েকরমে সম্পকব তনই। ইসোইরলে িাবসন্দা আেি 
মুসলমানরদে ৯৭ হাজাে পুরুষ এিিং ৮২ হাজাে মবহলা সাইমুরমে ‘জে নে, 
মৃেযু’ মরে দীবিে। এরদে বনরেই িবেে হরেরে সাইমুরমে হাজাে হাজাে 
ইউবনি। বিবভন্ন োবি তর্রক আস্তানাসমূরহে মাধযরম এ ইউবনিগুরলাে সারর্ 
তোিারোি েিা কো হে। ইসোইরলে এসি আেি িাবসন্দাো ইসোইলীরদে 
সারর্ বমরল বমরশ শাবেপূেব ও বনেীহ জীিন োপন কেরে আে সিবাত্মক 
অভুযোরনে তসই বদনবিে জন্য অেন্দ্র তচারখ অরপিা কেরে। সিবাত্মক 
অভুযোরনে প্রস্তুবেে পূরিব তকান অপারেশরন ইসোইরলে আেি িাবসন্দারদে 
িযিহাে করোেভারি বনবষদ্ধ। এমন বক ইসোইরল কমবেে সাইমুরমে ১০ হাজাে 
কমবীে প্রবে এ বনরদবশ েরেরে তে, বিপদ মুহূরেবও োো তকান আেি মুসলমারনে 
সাহােয বকিংিা আশ্রে প্রার্বনা কেরি না। সিংেবিে এিিং গুরুত্বপূেব শবক্ত 
ইসোইরলে আেি মুসলমানরদেরক সকল সরন্দরহে উরধ্বব োখাই সাইমুম প্রধান 
আহমদ মুসাে লিয।  

তসন্ি সরলামন তোড চরল তিরে সেল তেখাে মে দবিে বদরক। সামরনই 
তমাি তদখা োরি। আস্তানাে দ’েলা িহৃবিও তচারখ পিরে। আস্তানাে বদ্বেরলে 
বদরক োবকরে চমরক উেল মাহমুদ। আেজল পাশারক েৎিোৎ িািী র্ামরে 
ইিংবিে কেল তস। আস্তানাে বদ্বেরলে েেবিরে নীকষ তিগুবন েিং এে আরলা 
জ্বলরে। সাইমুরমে তকাড অনুসারে এই আরলা বিপরদে সিংরকে। তশখ জামারলে 
বকেু হরেরে, নেরো তস অস্বাভাবিক বকেু সরন্দহ করেরে।  

মাহমুদ িািী তর্রক তনরম পারশে িবলরে আেজলরক অরপিা কেরে 
িরল ডান পারশে েিুপাে ধরে এরিাল। িারেে োোে ঈষৎ আরলা আাঁধারেে 
সৃবষ্ট করেরে। মাহমুরদে কারে এিা আবশবিাদ হরে তদখা বদল। তসন্ি সরলামন 
তোড তেখারন পূিববদরক তমাি বনরেরে, তসখান তর্রক আে একবি তলন পবিম 
বদরক চরল তিরে। িবলবিে মুরখ এক ধারে প্রকান্ড একবি িাে। বনরচ তিশ 
অন্ধকাে। পাোে োাঁক বদরে তকার্াও তকার্াও চাাঁরদে আরলা তনরম এরসরে 
অন্ধকারেে িুক বচরে। োেই একবি আরলাক তেখাে একবি িািীে উইন্ড বশন্ড 
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মাহমুরদে তচারখ পিল। তস ভাল করে োবকরে তদখরে তিল, অন্ধকারেে মরধয 
একবি িািী দাাঁি কোরনা েরেরে মাহমুদ হামাগুবি বদরে িািীে বদরক এগুরলা। 
পরকি তর্রক তপবন্সল িচব তিে করে নাম্বাে তপ্লরি বদরক োবকরে চমরক উেল তস। 
এ তে ইসোইরলল বসকুইবেবি ব্রাঞ্চ ‘বসনরির্’ এে তেলআবিি শাখাে প্রধান বমঃ 
তচবচরনে িািী। বশকাবে বিিারলে মরো ধীরে ধীরে মাহমুদ িািীে সামরনে বদরক 
এগুরলা। িািীরে তকউ তনই। ওো বক োহরল আস্তানাে বভেরে ঢুরকরে? 
তপবন্সলিচববি আে একিাে তজ্বরল মাহমুদ িািীবি পেীিা কেল। সামরনে সীরিে 
উপে তস তনাি িুক তপল। োিাোবি তস তনাি িুকখানা পরকরি পুরে সরে এল 
িািীে কাে তর্রক। োেপে বক মরন করে তস আিাে বেরে তিল িািীে কারে। 
োিাোবি পরকি তর্রক তিে কেল বডম্বাকৃবে একবি িস্তু - িাইম িম। ধীরে ধীরে 
তসেবিবপন খুরল বনরে ো তেরখ বদল সামরনে সীরিে নীরচ। োেপে সরে এল 
তসখান তর্রক।  

মাহমুদ আেজরলে কারে বেরে এল। িলল, বসনরির্ এে তলাক 
এরসরে। োরদে সিংখযা এক তর্রক চাে এে তিশী হরি না। তিাপরন আস্তানা 
পেীিা কো ওরদে লি হরে পারে। ো োই তহাক তশখ জামারলে তচাখরক োাঁবক 
বদরে পারেবন োো। তস একাই েরর্ষ্ট হরি। তশখ জামারলে তকশাগ্রও োো স্পশব 
কেরে পােরি না। সি বচহ্ন মুরে তেরল তস একিরে সরে পরিরে।  

উপে েলাে েরে োখা আলমাবেে মরধয বদরে নীরচে েলাে েরলে 
তদাকারন নামিাে বসাঁবি আরে। েরলে তদাকারনে িসিাে তিবদবি একবি সুিরেে 
মুরখ েরেরে। তস সুিে বদরে আস্তানাে িযারেরজ তপৌাঁো োে এিিং তসখান তর্রক 
িািী বনরে অর্িা বপেরনে দেজা বদরে তে তকান মুহূরেব সরে পিা সম্ভি। সুিরে 
নামিাে পে িসিাে তিবদবি স্বাভাবিক অিস্থাে বেরে আরস। সুেোিং ‘বসনরির্’ 
এে পরি ো খুাঁরজ পাওো খুি সহজ হরি না।  

িািীরে উরে িসরে িসরে মাহমুদ িলল, ‘বসনরির্’ এে বমঃ তচবচন 
সারহরিে জন্য োাঁদ তপরে তেরখ তিলাম। তখাদা করেন বশকাে ধো পিরি। িরল 
আেজরলে বদরক তচরে মাহমুদ িলল, এিাে েরে বেরে োই চল। তশখ জামালরক 
হেরো ওখারন পাি আমো।  
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ইসোইরলে প্রবেবি শহরে ও উরল্লখরোিয স্থারন সাইমুরমে একবি করে 
মূল োাঁবি েরেরে। এখারন ‘েে’ িলরে মাহমুদ তেলআবিরিে মূল োাঁবিরকই 
ইিংবিে করেরে। োাঁবি োিাও ঐ সমস্ত স্থারন েরেরে করেকবি করে আস্তানা। এই 
আস্তানা গুবলে ভূবমকা এযারকারমারডশন ও ের্য সেিোরহে মরধয সীমািদ্ধ। িািী 
তসন্ি সরলামন তোড ধরে উত্তে বদরক এবিরে চলল। মাহমুদ িভীে বচোে 
বনমবজ্জে। ওরসোন বকিং জাহারজে েিনা বসনরির্রি িযাপা কুকুরেে মে করে 
েুরলরে, বকন্তু মাহমুদ তভরি পারি না, বসনরির্ োরদে এ আস্তানাে সন্ধান তপল 
বক করে?  

তেলআবিরিে শহেেলী এলাকা। োই িরল বেবি িবস্ত এলাকা নে। 
অবভজাে আিাবসক এলাকা। পাবেল্পনা করে সাজারনা ইসোইরলে অরনক 
মার্াওোলা এিিং তিরদবশক বমশরনে িািীগুবল এ অঞ্চরলই। মাহমুরদে িািী 
এরস এক বিোি অট্টাবলকাে সামরন দাাঁিাল। কাল পার্রে তেেী িািীে সামরন 
সাদা মারিবল পার্রে তখাদাই কো। িািীবিে নাম ‘গ্রীেলজ’। িািীবিে সামরন 
বিোি একবি সাইন তিাডব ‘দাবনরেল এন্ড তকািং’। িািীবিরক েন োোদাে নানা 
িাে তেন চাবেবদক তর্রক বেরে তেরখরে। মাহমুদ স্থানবি পাে হরেই বভেরে নীল 
আরলা জ্বরল উেল এিিং সরে সরে খুরল তিল দেজা।  

গ্রীেলরজে একবি ইবেহাস আরে। বেবলবস্তন বিভক্ত হিাে পূরিব অর্বাৎ 
ইহুদী োষ্ট্র ইসোইল প্রবেবষ্ঠে হিাে আরি আহমদ শবেে নারম একজন আেি 
মুসলমান এই গ্রীেলরজে এিিং সিংলগ্ন বিসু্কি েযাটেীে বেল। ১৯৪৪ সারল 
উলমযান নারম একজন ইহুদী োে অধীরন বিসু্কি েযাটেীরে চাকবে তনে। িুবদ্ধ ও 
কমবদিোে গুরে তস আহমদ শবেরেে দৃবষ্ট আকষবরে সমর্ব হে এিিং েযাটেীে 
সহকােী কমবাধযি পরদ উন্নীে হে। োেপে এল ১৯৪৮ সারলে ঝরিা বদনগুরলা। 
ইহুদীো ইসোইল োরষ্ট্রে প্রবেষ্ঠা কেল এিিং আেি মুসলমানরদেরক উরিরদে 
অিাধ অবধকাে লাভ কেল সাম্রাজযিাদীরদে কাে তর্রক। িৃদ্ধ আহমদ শবেে 
বনহে হরলন। োাঁে েে তেরল এিিং আত্মীে স্বজন োরেে অন্ধকারে জদবান 
উপেযকাে বদরক পাবলরে তিল। বকন্তু আহমদ শবেরেে নে িেরেে তেরল মাহমুদ 
বেল তসবদন তোিশেযাে মুমূষব অিস্থাে। উলমযান িহু করষ্ট আহমদ শবেরেে এই 
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তেরলবিরক স্বজাবেে বহিংস্র গ্রাস তর্রক েিা করে। ১৯৪৮ সারলে পে উলমযান 
গ্রীেলজ এিিং সবন্নবহে েযাটেীে মাবলক হরে োে। বকন্তু উলমযান োে মৃে প্রভেু 
প্রবে বিশ্বসোেকো কেরে পারেনবন। তস মাহমুরদে ইহুদী নাম তদে ‘দাবনরেল’ 
এিিং োে নারমই েযাটেীে নামকেে হে এিিং িািীবিে মাবলকানা সত্ত্বও োে 
নারমই বলবখে হে। মাহমুদ সিাে কারে উলমযারনে পুত্র িরল পবেবচে হরলও 
প্রকৃে ইবেহাস মাহমুদ জানে। োাঁে বপোে েক্তাক্ত জামা-কাপি এখনও োে 
িারক্স সেরত্ন েবিে। মৃেযু পেবে উলমযান কখনও মাহমুদরক প্রভাবিে বকিংিা োে 
জীিনরক তকান বদক তর্রক বনেবেে কেরে চােবন। মাহমুদ তোিরিলাে 
ইখওোনুল মুসবলমুরনে কমবী তোোরেল বিন আিদল্লাহে কারে বশিা গ্রহে 
করে। তকরশারে তস মুসবলম েুি আরন্দালরন জবিরে পরি। োেপে মজলুম 
মানুরষে মুবক্ত আরন্দালন সাইমুরম তস তোিদান করে। ‘দাবনরেল এন্ড তকািং’ এে 
ভাে এখন তস একজন মযারনজারেে হারে তেরি বদরে সিংিেরনে কারজ েুরে 
তিিাে। সিাই ধােো করে, ধনী ইহুদীে একমাত্র সোন এমন একিু েন্নোিা হরে 
পারে তিবক। মাহমুরদে িািীই এখন তেলআবিিস্থ সাইমুরমে মূল োাঁবি। এখারন 
উচ্চ িমো সম্পন্ন তেবডও বেবসভাে ও ট্রান্সবমিাে েরেরে। িািীে বপেরন উাঁচু 
তদোল তেো িািারন েরেরে তেল, আবিি ও সবন্নবহে অঞ্চরলে অস্ত্রািাে। 
অবিিাবহে মাহমুরদে িািীরে েরেরে ৮ জন মানুষ। এে মরধয বেনজন তেবডও 
ইবিবনোে, চােজন প্রহেী। এরদেই একজন িাজাে ও োন্না িান্নাে কাজ করে 
র্ারক। এো সকরলই সাইমুরমে অবভজ্ঞ কমবী।  

োে ১ িা মাহমুদ তশািাে জন্য শেযাে উরে িরসরে। হোৎ োে তখোল 
হল বমঃ তচবচরনে িািী তর্রক পাওো ডাইেীে কর্া। উরে বিরে পরকি তর্রক 
ডাইবেিা বনরে তিবিরল বিরে িসল। ডাইেীিা খুলরেই একবি ভাজ কো কািজ 
তিবেরে এল। কািজবি েুরল বনরে তচারখে সামরন তমরল ধেল। েরিাষ্টযাি কো 
একবি বচবেঃ  

 
তপ্রেকঃ - তচোেমযান, সিংেুক্ত বেবলবস্তন জনেন্ি ও বেবলবস্তন িেেেী 

জনেন্ি, আম্মান, জদবান।  
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প্রাপকঃ পবেচালক, তমাসাদ তজরুজারলম, ইসোইল।  
বনম্ন স্বািেকােী আপনাে অিিবে ও কােবকেী িযিস্থা গ্রহরেে জন্য 

সিংেুক্ত বেবলবস্তন জনেন্ি ও বেবলবস্তন িেেেী একবিিংশ কিংরগ্ররসে সিবসম্মে 
বসদ্ধারেে অনুবলবপ আপনাে সমীরপ পাোইরেরে।   

বসদ্ধাে  
১। তেরহেু সিংেুক্ত বেবলবস্তন জনেন্ি ও বেবলবস্তন িেেেী জনেন্ি কালব 

মাকবস বনরদববশে সমাজিারদ বিশ্বাসী, তসইরহেু এই েন্ি ইসোইল োরষ্ট্রে সারর্ 
ধমব সাম্প্রদােবভবত্তক শত্রুোমূলক সকল আচেে পবেেযারিে বসদ্ধাে তোষো 
কবেরেরে।  

২। এই সিংেুক্ত েন্ি জদবান, বসবেো, ইোক, বমসে প্রভবৃে তদরশে 
প্রবেবেোশীল জনরিাষ্ঠী ও সেকােরক প্রধান শত্রু িবলো মরন করে এিিং এরদে 
বিরুরদ্ধ সিংগ্রামরকই এই েন্ি আশু কেবিয িবলো মরন কবেরেরে।  

৩। এই েন্ি োরদে সিংগ্রারম ইসাোইল োরষ্ট্রে সাহােয কামনা 
কবেরেরে বিবনমরে এই েন্ি প্রবেশ্রুবে দান কবেরেরে তে, এই েন্ি ইসোইল 
বিরোধী সেকাে ও সাইমুরমে সম্পরকব প্ররোজনীে সিেকম ের্য পবেরিশন 
কবেরি।  

৪। ইসোইল সেকারেে সারর্ তোিারোি েিাে জন্য এই েরন্িে প্রধান 
জজব িাহাশরক িমো প্রধান কবেরেরে।  

জজব িাহাশ  
তচোেমযান  
সিংেুক্ত বেবলবস্তন জনেন্ি  
ও বেবলবস্তন িেেেী জনেন্ি  
 
 
রুদ্ধ বনঃশ্বারস বচবে পিা তশষ কেল মাহমুদ। োে তদরহে প্রবে অেু 

পেমােুরে তেন এক প্রচন্ড লাভারস্রাে িরে তিল। তলৌহ হৃদেও োে তকাঁরপ উেল। 
কপারল বিন্দু বিন্দু োম তদখা বদল োে। বক বনদারুে বিশ্বাসোেকো! তদশ ও 
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জাবেে িুরক বক বনষু্ঠে েুবেকাোে। ও! ওো ‘মাকবস এে অনুসােী অন্যজাে, 
ইহুদীরদে পেসাে দালাল। তচারখে তকাে বভরজ উেরে চাইল মাহমুরদে। জজব 
িাহাশরদে সুপবেকবল্পে শেোনীে কিরল পরে োরদেই অসিংখয ভাই োহরল 
আত্মোবে পরর্ পা িািারলা? 

সাইমুরমে তেলআবিিস্থ ৩ নিং আস্তানাে পেন োহরল ওরদে এই 
বিশ্বাসোেকোে পবেেবে? ওোই োহরল তমাসারদে মাধযরম বসনরির্রদে 
তলবলরে বদরেরে। কর্ািা মরন হরেই বিদযৎ স্পরশবে মে চমরক উেল মাহমুদ। 
োহরল তেলআবিরিে মেই সাইমুরমে ৫০০ বি আস্তনা তো বিপরদে সম্মুখীন? 
বিবভন্ন শহরে অিবস্থে সাইমুরমে মূল োাঁবিগুরলাে সন্ধান জনেন্ি জারন না িরি, 
বকন্তু প্রবেবি শহরেে ১ বি করে আস্তানাে বেকানা বেবলবস্তন মুবক্ত সিংস্থাে মরধয 
সম্পাবদে পােস্পবেক চুবক্ত তমােরিক জনেন্িরক জানান আরে। মাহমুদ 
োিাোবি ডাইেীিা িন্ধ করে বচবে হারে করে েুিরলা তেবডও রুরমে বদরক।  

িযস্ত সমস্ত হরে মাহমুদরক ট্রান্সবমশন রুরম ঢুকরে তদরখ তেবডও 
অপারেিে ইিরন োেহান িলল, জরুেী তকান বকেু জনাি?  

-হ্যাাঁ। সিংবিপ্ত উত্তে বদরে মাহমুদ িলল, সি বেক আরে তো?  
-হ্যাাঁ। উত্তে বদল োেহান।  
আে তকান কর্া না িরল মাহমুদ বনরজই ট্রান্সবমশন েরেে পারশ িরস 

তিল। োেহান পারশ সহরোবিো কেরে লািল োে। ট্রান্সবমিারেে কাাঁিা েুবেরে 
সুইচ বিরপ তজরুজারলরমে মূল োাঁবিে সারর্ সিংরোি কেল মাহমুদ।  

-০০১। মারুে আল কামাল?  
-হাাঁ, িলবে।  
-জরুেী - জরুেী- জরুেী ‘আমারদে সহরোিী জ, ে, প্রবেষ্ঠান আমারদে 

প্রবেরোিী তকাম্পানীে সারর্ হাে বমবলরেরে। জ, ে, তকাম্পানীে সারর্ সম্পবকবে 
আমারদে খুচো বিবেে তদাকানবি িন্ধ করে বদরে মালপত্র তিাডাউরন তেেে 
আরনা। 

-আিা আে বকেু?  
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-না, িরল মাহমুদ কি করে লাইন িন্ধ করে বদরে বিবভন্ন এযািংরিরল 
ট্রান্সবমিারেে কাাঁিা েুবেরে সুইচ বিরপ ঐ একই ধেরনে তমরসরজ মাসাদা, খান 
ইউনুস, িীেবশন, হাইো, আমারদাদ, ইম কারে, শােম আল তশখ, ইলাে, িাজা, 
নািলুস প্রভবৃে শহরেে োাঁবিগুরলারে তপ্রেন কেল। োেপে পবিম বসনাই এে 
োো, আল আবেস, তকাোনোো, বমেলা বিবেপর্, িীে লাহোন, িরিল বলিবন, 
আিু আবখলা বপেসানা, িীে বিে িাো প্রভবৃে মধয বসনাই এে খান জাবমল, িীে 
আলনারে, িীে আমন, িীে কারেম, িীে সারলম প্রভৃবে, পূিব বসনাই ও বসনাই 
পিবে মালাে ওোবদ িালাো, আিু তদাজানা, তজরিল উল েজল, তজরিল কহে 
প্রভবৃে, তজররুজারলম অঞ্চরলে িীে আবসে, তেলিােে, োমাে োরহল, 
আলারেে উত্তে অঞ্চলীে তনবিরভে আউে, বসেবি, আলখােিা, আেসান 
তজজাবেল ভযাবলে আল োরসে, আে ওরিবদ, হাোে হুরলহ ভযাবলে আল-খাজাল, 
আল-আলাবমন এিিং তিালান হাইরিে আল কুইবনত্রা ও আল তিবনোস োাঁবিরে তস 
তমরসরজে প্রর্ম অিংশ পাবেরে বদল। জনবিেল এইসি অঞ্চরলে োাঁবি বকিংিা 
আস্তানাে সন্ধান জনেন্িরক জানারনা হে নাই, কােে এসি অঞ্চরলে তকান োাঁবি 
িা আস্তানাে পেন েিরল নেুন করে ো প্রবেষ্ঠা কো এসি অঞ্চরল খুিই কবেন।  

তেরম উরেরে মাহমুদ। কপারল বিন্দু বিন্দু োম জরম তিরে োে। োে 
েখন সারি বেনিা। ইসোইরলে সি োাঁবিরে সিংিাদ পাোন তশষ করে 
ট্রান্সবমিারেে কাাঁিা েুবেরে আম্মানস্থ তহড তকাোরিরেে সারর্ সিংরোি কেল 
মাহমুদ।  

-১০০০?  
-হাাঁ তক আপবন?  
-০১১, মাহমুদ! আপবন?  
-আিদল্লাহ আবমন।  
তমরসজ তেরকাডব করুন, িরল মাহমুদ বমঃ তচবচরনে ডাইেীরে প্রাপ্ত সমস্ত 

বচবেিা সাইমুরমে বিরশষ তকারড পাবেরে বদল।  
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কপারলে োম মুরে মাহমুদ উরে দাাঁিাল। োেহারনে বদরক তচরে তহরস 
িলল মাহমুদ বিবস্মে হরেরো োেহান? ভুরল োরি তকন, আিদল্লাহ বিন ওিাই 
এে জন্মরো েুরি েুরি হরি। িরল মাহমুদ তিে হরে এল ট্রান্সবমশন রুম তর্রক।  

েখন োে ৩িা ৪৫ বমঃ। মাহমুদ োে েরে বেরে বিরে তিবিরল িসল, 
বমঃ তচবচরনে ডাইেীিা আিাে তমরল ধেল তচারখে সমরন। িভীে োরেে বনঝুম 
প্রহে। মাহমুদ হাে েবি তর্রক িীে কম্পন জািরে িাোরস -বিক, বিক, বিক -
িরে চরলরে সমে। 
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৮ 
োে বেনিা পোঁোবল্লশ বমবনিা। তেলআবিে তর্রক মাহমুরদে পাোন 

তমরসরজে প্রবে তচাখ িুবলরে তর্রক বিদযৎ বস্ত্প্রিংএে মে উরে দাাঁিাল আহমদ 
মুসা।  

মরন হল বক এক েীব্র তিদনাে োে সাো মুখমন্ডল নীল হরে তিরে। 
বকন্তু ধীরে ধীরে তস ভাি োে তকরি তিল আে তচাখ দ’বি জ্বরল উেল। মুখমন্ডল 
হরে উেল শক্ত। করেকিাে অবস্থেভারি পােচাবে কেল তস। োেপে তদোরল 
িাোরনা জদবারনে মানবচরত্রে উত্তে-পবিমাঞ্চরলে উপে োে দৃবষ্ট বস্থে হরে 
দাাঁিাল। তজরিল আল শামে -সিংেুক্ত জনেরন্িে তহড তকাোিবাে। ওো আজ এক 
বমবিিং এ এরসরে। ভারলা হল পাওো োরি এক সরে। বকন্তু জজব িাহাশ তনই। 
তিরে উত্তে বভরেেনাম সেরে। ওে জন্য দন্ড তোলা েইল। 

আহমদ মুসা তচোরে বিরে িসল। িাম পারশে এক সুইরচ মৃদ চাপ বদল। 
বকেুিে পরে পারশে কি তর্রক আহমদ মুসাে তসরেিােী আবল বিন সারকে 
এরস হাবজে হল। আহমদ মুসা িলল, জােে েুিারেে ও ইউসুেরক তেেী হরে 
িরলা। জীপ তেবড আরে বকনা তদরখা। এহসান সািবেরক এখবন আমাে কারে 
আসরে সিংিাদ দাও।  

সাইমুরমে এযাকসন তস্কাোরডে আম্মানস্থ অবধনােক এহসান সািবে 
আহম্মদ মুসাে করি প্ররিশ কেল। আহম্মদ মুসা দাাঁবিরে বেল। এহসান সািবেরক 
িসরে িরল তসও তচোরে বিরে িসল। আহমদ মুসা এহসানরক জনেরন্িে 
ষিেরেে কর্া জাবনরে িলল, আবম তজরিল আল শামে এ োবি। পাাঁচ বমবনরিে 
মরধয ১০০ জন মুজাবহদ বনরে েুবম এস। েুবম ৫০ জন মজুাবহদ বনরে িাি উল 
মাশরেক বনরে তজরিল োরি এিিং োলারিে তনেৃরত্ব অন্য ৫০ জনরক িাি-উল-
তশমাল বদরে প্ররিশ কেরে িলরি। িরল আহমদ মুসা উরে দাাঁিাল। এহসানও 
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উেল। এহসান সািবে তিে হরে তেরেই আবল বিন শারকে েরে ঢুকরলা। িলল, 
সি তেবড জনাি।  

আহমদ মুসা তকান কর্া না িরল আবলে হারে একবি বচবে বদরে িলল, 
‘তমরসজবি তজরিরল আমারদে তহড তকাোিবারে ইিরন সারদে কারে এখবন তপৌরে 
বদরি। িাদশাহ আিুল বহশারমে (জদবারনে িাদশাহ) কারে এ তমরসজ পাোরনা 
হরেরে। অন্যান্য সকল আেি োষ্ট্র প্রধারনে করে এ তমরসজ অবিলরম্ব তপৌাঁোরে 
হরি। ইিরন সাদ তহড তকাোিবারে প্রধান তেবডও িােবা তপ্রেক।  

জােে, েুিারেে ও ইউসুে অরপিা কেবেল। আহমদ মসা িািীরে 
উেরেই িািী তেরি বদল। সাইমুরমে নাইি অপারেশরনে কারলা েিংরেে বিরশষ 
ইউবনেমব োরদে পবেধারন। দ’বি করে বেভলভাে োিা অন্যরকান অস্ত্র তনই 
োরদে কারে।  

আম্মান তর্রক তে মহা সিক উত্তে বদরক তিরে,তসই সিক বদরে েীে 
তিরি েুরি চরলরে আহমদ মুসাে িািী। োরেে বনস্তব্ধ প্রহে। জমাি অন্ধকাে 
চাবেবদরক। চাাঁদ তনই োোে তমলা িরসরে আকারশ।  

আহমদ মুসা ভািরে, সািধান হিাে সুরোি না বদরেই ওরদে করে 
তপৌেরে হরি। োই ের্া সম্ভি েক্তপাে ও সিংেষব এিারে হরি। প্রহেীরদেরক 
বনঃশঙ্ক কোে জন্যই মুসা বনেস্ত্র অিস্থাে এরসরে।  

আম্মান তর্রক ৭০ মাইল দূরে তজরিল আল শামরেে পূিব বদরকে প্ররিশ 
মুখ িাি -উল -মাশরেরকে সবন্নকিিেবী হল মুসাে িািী। িািীে তহড লাইরিে 
আরলা িাি -উল -মাশরেরক বিরে পরিরে। তষ্টনিান উবচরে প্রহেীো দাাঁবিরে 
আরে তদখা োরি। বদ্বধাহীন িবেরে আহমদ মুসাে িািী বিরে ওরদে সামরন 
র্ামল। িািী র্ামারেই ওো দাাঁিাল চাবেবদক তর্রক। িািী তর্রক ওো চােজনই 
নামল। আহমদ মুসারক তদরখ জনেরন্িে প্রহেীো বপবেরে দাাঁিাল করেক পা। 
উবচরে ধো তষ্টনিান তনরম পিল োরদে। েিনাে আকবস্মকোে ওো তেন 
বিহিল। আহমদ মুসা িলল, িাজাজ তডরকরে, জরুেী কাজ আরে ।  

আিদে েহমান িাজাজ সিংেুক্ত জনেরন্িে তসরেিােী তজনারেল। 
প্রহেীো পেস্পে মুখ চাওো চাওবে কেল, োেপে পর্ তেরি দই পারশ সরে 
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দাাঁিাল োো। আহমদ মুসাে িািী এবিরে চলল। পরর্ আেও দ’জােিাে 
দাাঁিারে হল, বকন্তু তকান অসুবিধা হল না োরদে। প্রহেীো তকানই সরন্দহ কেরে 
পারেবন। আহমদ মুসা ভািল জনেরন্িে ঊধ্ববেন কেবা িযবক্তরদে ষিেরেে বিষে 
তিাধ হে এ তিচাোরদে পুরোপুবে অিবহে কো হেবন। হেরো িা আরদৌ জানান 
হেবন। োোিা কেবা িযবক্তরদে োজননবেক ষিেরেে বিষেবি সম্পূেব িুরঝ উো 
এ সেল মুসবলম েুিকরদে পরি খুি সহজনে। সুেোিং বিষেবিে প্ররোজনীে 
গুরুত্ব সম্পরকব োো বকেুিা অিরচেন র্াকরি - তসিাই স্বাভাবিক। সরিবাপবে 
মুবক্তেরন্িে সকল অে দল, এমন বক আেি োষ্ট্রগুরলাে উপে সাইমুরমে আহমদ 
মুসাে প্রভারিে বিষে োো অিবহে আরে।  

িািী তেরি বদরে অসমান বিবে পর্ বদরে আহমদ মুসাো তহাঁরি চলবেল। 
তজরিল আল শামরেে গুহাে মুরখ একবি তচৌরকাে পার্ুরে িািী। সুদৃঢ় 

তদোরলে মাঝখারন বভেরে প্ররিরশে একবি মাত্র পর্। তিরি দ’জন তষ্টনিানধােী 
প্রহেী। আহমদ মুসা ও োে অনুচেো শাে ও প্রসন্নমুরখ তসখারন এরস দাাঁিাল। 
দূরে র্াকরেই েীক্ষ্ণ দৃবষ্টরে প্রহেীদ্বে োরদে পেীিা কেবেল। বক ভািল োো, 
বনরজরদে স্থারে একিু নরি চরি দাাঁিাল। আহমদ মুসা স্বাভাবিক দ্রুে করন্ে িল 
বমবিিং তশষ হেবনে?  

-বজ না, একজন প্রহেী জিাি বদল।  
-িাজাজ আমারদে তডরকরেন।  
একিু অরপিা কেরে হরি আপনারদে জনাি। িরল প্রহেীবি দেজাে 

িাম পারশে তদোরল েবিে সুইচ তিাডববি উপরে তেরল ধেল। সুইচ তিাডববি উপরে 
উরে তিরল বনরচ তদোরলে সমােোল করে িবসরে োখা একবি কাল তিরজে উপে 
িুদ্র একবি সাদা তিাোম তদখা তিল। তিােরম চাপ বদরেই ইস্পারেে ভাবে 
দেজাবি বনঃশরব্দ খুরল তিল।  

একজন প্রহেী তখালা দেজা বদরে বভেরে ঢুরক তিল। সরে সরে আহমদ 
মুসা ইউসুেরক একবি সিংরকে বদরে, জােে ও েুিারেেরক বনরে তখালা দেজা 
পরর্ বভেরে ঢুরক পিল। প্রহেীবি করেকপদ এবিরে বেল মাত্র। তপেরন পদশব্দ 
শুরন বেরে োকাল। বকন্তু েেিরে েুিারেরেে বেভলভাে োে কপাল লরিয উরে 



অপারেশন তেলআবিি-১  75 

 

এরসরে। ভরে মুখ োে বিিেব হরে তিল। জােে দ্রুে বিরে োে নারক তক্লােেরমবে 
রুমাল তচরপ ধেল।  

এবদরক ইউসুে অপে প্রহেীবিে কাে তর্রক তষ্টনিানবি তকরি বনরে 
োরক েুম পাবিরেরে জােরেে মে একই উপারে।  

একবি তষ্টনিান বনরে ইউসুেরক তিরি র্াকরে এিিং অপেবি বনরে 
েুিারেে ও জােেরক আসরে িরল আহমদ মুসা দ্রুে বমবিিং রুরমে বদরক চলল।  

সিংেুক্ত জনেরন্িে তসরেিাবেরেরি িরসরে বমবিিং। প্ররিরশে দেজাবি 
িন্ধ বেল না, তভজারনা বেল মাত্র। দেজাবি তেরল বভেরে প্ররিশ কেল আহমদ 
মুসা। 

 একবি প্রকান্ড তসরেিাবেরেি তিবিল বেরে িরস আরে ১১ জন মানুষ। 
একবি বেভলবভিং তচোরে িরস আরে আিদে েহমান িাজাজ। োে সামরন বিোি 
একবি োইল। োে পারশে িি বেভলবভিং তচোরে িরস আরে জনেরন্িে সহ 
সভাপবে আিদল কবেম হাসুনা। জজব িাহারশে অনুপবস্থরে তসই আজরকে বমবিিং 
এে সভাপবে। তসরেিাবেরেি তিবিলবিে অন্য পারশ তিাল হরে িরস আরে 
সিংেুক্ত জনেরন্িে কােবকেী কবমবিে নে জন সদস্য। দেজা তখালাে শরব্দ তচাখ 
বেোল োো দেজাে বদরক। আহমদ মুসারক দেজাে দাাঁিারনা তদরখ বিস্মে বিমূঢ় 
হরে পিল সিাই। োরদে িুবদ্ধে উপে বদরে তেন বহম শীেল এক তস্রাে িরে 
তিল। বকন্তু আিদে েহমান িাজাজ ও আিদল কবেম দ্রুে সামরল বনল বনরজরক। 
োো দ’জরনই পরকরি হাে বদরে উরে দাাঁিাল।  

আহমদ মুসা তহরস িলল, আব্দুে েহমান, আিদল কবেম পরকি তর্রক 
আে হাে তিে করো না। লাভ হরি না তকানও। িাইরে তমাোরেন তোমারদে সি 
তলাক ধো পরিরে, সিবদক বেরে তেলা হরেরে তোমারদে এ োাঁবি।  

আহমদ মুসাে কর্াগুরলা শাে বকন্তু দৃঢ়। হৃদরেে প্রবেবি েেীরে ো তেন 
আোে করে। বনেস্ত্র আহমদ মুসাে এ কর্াগুরলা তেন সরম্মাবহে কেল ওরদে। 
আিদে েহমান বকিংিা আিদল কবেম কারুেই হাে পরকি তর্রক তিে হরলা না। 
মরন হল, আহমদ মুসাে কর্া োো অবিশ্বাস করেবন। 
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জােে ও েুিারেে এরস েরে ঢুকল। আহমদ মুসা িলল, জােে ওরদে 
সি অস্ত্র বনরে নাও। পাাঁচবমবনরিে মরধয ওরদে সকলরক িাাঁধা হরে তিল। আহমদ 
মুসা এবিরে বিরে িাজারজে োইলবি েুরল বনল। োইরলে বদরক মুহূেবকাল 
োবকরে িলল, সাইমুরমে অিস্থান সমূরহে ের্য তোিাি কেে কাে জন্য িাজাজ, 
তোমাে প্রভু ইসোইরলে প্রধানমেীে জন্য? িরল জ্বলে দৃবষ্টরে োকাে িাজারজে 
বদরক। োেপে িলল, ইসোইলরক তে সি ের্য সেিোহ করেে, োে োইল 
তকার্াে? িাজাজ তকান উত্তে বদল না। আহমদ মুসা িলল, সমে নষ্ট করো না 
িাজাজ। েুবম তো জান কর্া তকমন করে িলারে হে, তস পদ্ধবে আমাে জানা 
আরে।  

এই সমে পূিব ও উত্তে বদক তর্রক ভােী তমবশনিারনে শব্দ তশানা তিল। 
মাত্র বমবনি তদরিক। োেপে সি নীেি।  

িাজাজ িলল, তিবিরলে ড্রোরেে েলাে তিাোম আরে। তিাোরম চাপ 
বদরল তিবিরলে বনরচ তমরঝে বকেু অিংশ সরে োরি, তসখারন পারি একবি আেেে 
তসল্ফ, োরে সি পারি।  

আহমদ মুসা জনেরন্িে সদস্য সাবিে জামারলে বদরক তচরে িলল, েুবম 
তিাোরম চাপ দাও। সেযই তিবিরলে বনরচ আেেে তসল্ফ পাওো তিল এিিং োরে 
পাওো তিল এক স্তুপ োইল। োইলগুরলাে তহবডিং একিাে পেীিা কেল আহমদ 
মুসা। এহসান সািবে এসমে েরে প্ররিশ কেল।  

-সিংিাদ বক এহসান? আহমদ বজজ্ঞাসা কেল।  
-ওো সকরল আত্ম-সমপবন করেরে জনাি। িলল এহসান সািবে।  
-তিশ, েুবম েক্তিে এিারে তপরেে। শেোনো তো আমারদে মরধয 

আত্মোবে সিংেষব লাবিরে আমারদে দিবল কেরে চাে।  
বকেুিন হাসল আহমদ মুসা। োেপে িলল, আমো এরদে বনরে চরল 

োবি। েুবম তিািা োাঁবি সাচ্চব করে ওরদে বনরে এস।  
১১ জন িন্দীরক বনরে, জােে, েুিারেে ও ইউসুে আহমদ মুসাে সারর্ 

আম্মারনে োাঁবিরে বেরে এল। আহমদ মুসা োাঁে তচোরে এরস িসরেই আবল 
সারিে এরস জানাল িাদশাহ োাঁে তখাাঁজ করেবেরলন।  



অপারেশন তেলআবিি-১  77 

 

আহমদ মুসা োে পারশ সাদা েিং এে তিবলরোনবি েুরল বনল।  
-হ্যারলা, আহমদ মুসা িলবে।  
-আিালামু আলােকুম, আিুল বহশাম িলবে।  
-ওোআলােকুম োলাম। জনাি বক আমাে তখাাঁজ করেবেরলন? 
-বজ, হাাঁ। আপনাে পাোরনা তমরসজ তপরেবে। মাোত্মক সিংিাদ। শাহ 

সউদ বমসরেে আরনাোে েবশদ  
-বজ্ব হাাঁ। সি আেি োষ্ট্র প্রধারনে কারে তমরসজবি পাোরনাে বনরদবশ আবম 

সিংরি সিংরি বদরেবে।  
-োক, আমাে ভাে লােি করেরেন। আিা জনেন্ি সম্বরন্ধ বক বচো 

কেরেন?  
-সিংেুক্ত জনেরন্িে তহড তকাোিাে তর্রক এইমাত্র এলাম। জজব িাহাশ 

োিা জনেরন্িে কােবকেী পবেষরদে সিাইরক িন্দী করেবে। োরদে তহড 
তকাোিবারেে অন্যান্য তলাকজনও ধো পরিরে। ের্সম্ভি দ্রুে জনেরন্িে 
তলাকরদে তগ্রপ্তাে কোে জন্য সাইমুরমে সি োাঁবিরে বনরদবশ পাবেরেরে।  

-আিদে েহমান িাজাজ ও আিদল কবেম হাসুনাে খিে বক? হাাঁ, ওো 
ধো পরিরে।   

আলহামদবলল্লাহ্ আল্লাহ আপনারনে হাে তক আরো শবক্ত শালী করুন।   
-তদাো করুন জনাি, বেবলবস্তরনে মুবক্ত তেন আল্লাহ ত্বোবিে করেন এিিং 

বিরশ্বে মজলুম মানুরষে মুবক্তে তেন এিা হে শুভ পদরিপ।  
-আল্লাহ সহাে। বেবন সিবশবক্তমান।   
-জনাি, সিংেুক্ত আেি কমান্ড এিিং বনবখল আেি বনোপত্তা কাউবন্সরলে 

শীষব তিেরকে কেদূে?  
-সি বেকোক, োবেখ বনবদবষ্ট কোে িাকী আরে।  
-আসরে পবিত্র েবিউল আউোরলে ১২ োবেরখে মরধয এ সরম্মলন 

অনুবষ্ঠে হরল ভারলা হে।   
-তদাো করুন। োবখ এখন।  
-আিা, তখাদা হারেজ।   
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-তখাদা হারেজ। তিবলরোন তেরখ বেভলবভিং তচোরেবিরে িা এবলরে 
বদল আহমদ মুসা। ক্লাবেরে তিািা শেীে তভরে আসরে। পূরিবে জানালা বদরে 
আসা বস্নন্ধ িাোস খুে্ি ভারলা লািরে োে। েুরম জবিরে আসরে চাইরে তচাখ। 
হোৎ চােবদরকে নীেিো তভরে তমাোবজ্জরনে কে তশানা তিল। আম্মারনে শাহী 
মসবজরদে উাঁচু বমনাে তর্রক তভরস আসরে আজান। আজারনে মধুে ধ্ববন তকাঁরপ 
তকাঁরপ বমবলরে োরি বনঃসীম নরভামন্ডরলে ইর্াে কোে। তমাোবজ্জন ডাকল, 
হাো আলািালাহ। আহমদ মুসাে মন মুহূেব েুরি তিল তজরুজারলরমে মুসবলম 
জনপরদ। ওো বক এই ধ্ববন এমবন করে শুনরে পারি? মসবজদল আকসাে 
বমানাে তর্রক তমাোবজ্জন বক এ আহিান জানারে পােরে বনরুরদ্বি বচরত্ত? তচারখে 
তকাে বভরজ উেল আহমদ মুসাে। বেবলবস্তনী মজলুম ভাইরদে মুবক্তে তসানালী 
বদিে আে কে দূরে? তেলআবিি, হাইো, তজরুজারলম, ইলাে তহব্রন, িাজা 
প্রভবৃে শহরেে মসবজরদে বমনাে শীষব তর্রক করি তমাোবজ্জরনে এমবন স্বাধীন 
কে তশানা োরি? সুরিহ সারদেরকে স্বিবীে স্পরশব পূিব বদিে শুভ্র হরে উরেরে। 
আহমদ মুসা উরে দাাঁিাল অজু কোে জন্য। 
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৯ 
তজরিল আলনুে। সাইমুরমে তহড তকাোিবারেে বিচাে কি। প্রধান কাজী 

তশখ আলী কুেুি কাজীে আসরন সমাসীন। জনেরন্িে সদস্যরদে বিচাে আজ। 
জনেরন্িে তমাি পাাঁচ হাজাে সদস্য ধো পরিরে এিিং তনেৃিৃরন্দে মরধয জজব 
িাহাশ োিা সকরলই িন্দী হরেরে।  

আিদে েহমান িাজাজ এিিং আিদল কবেম হাসুনাসহ ২৭ জন জনেন্ি 
কমবকেবা আসামীে কােিিাে দন্ডােমান। িাদী মুসবলম জনিরেে পরি সাইমুম 
প্রধান আহমদ মুসা। িাদীে পি তর্রক আেবজ তপশ কেরে এরলন আহমদ 
খবলল। বেবন িলরলন, আসামী জনেরন্িে কমবকেবারদে বিরুরদ্ধ িাদী পরিে 
আেজ এই তে,  

১। আসামীো মুসবলম বমল্লাে তর্রক সম্পকব বেন্ন করে সম্পূেব বভন্ন 
মোদরশবে দশমনরদে আনুিেয স্বীকাে করেরে;  

২। আসামীো োরদে সহরোিী প্রবেষ্ঠান ও আেি োষ্ট্র সমূরহে সারর্ 
সম্পাবদে চুবক্তে সারর্ বিশ্বাসোেকো করেরে ;  

৩। আসামীো মুসবলম জনিরেে শত্রু ইসোইরলে সারর্ আাঁোে করে 
বনম্নবলবখে বিশ্বাসোেকোে কাজ করেরে;  

(ক) বেবলবস্তনী জনিরেে আত্মপ্রবেষ্ঠাে জন্য সিংগ্রামেে সাইমুরমে 
ইসোইলস্থ তিাপন আস্তানাগুরলাে বেকানা ইসোইলরক সেিোহ করেরে;  

(খ) সাইমুম ইসোইরলে তিাপন সামবেক ের্যাবদ সিংগ্রহ কেরে, এই 
খিে ইসোইলরক জাবনরেরে;  

(ি) মুসবলম নেনােীে েদ্মরিরশ তে সমস্ত ইহুদী মুসবলম পবেিারে জবিে 
তর্রক ইসোইরলে জন্য তিারেন্দারদে কাজ চাবলরে োরি, সাইমুম োরদে খুাঁরজ 
তিে কেরে, একর্া ইসোইলরক জাবনরেরে এিিং নেুন করে তিারেন্দা চে 
স্থাপরনে জন্য সহরোবিোে প্রবেশ্রুবে বদরেরে।  
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৪। আেরিে মুসবলম জনিে, আেি োষ্ট্র এিিং সাইমুরমে বিরুরদ্ধ বিরদ্রাহ 
ও ষিেেমূলক কারজে বসদ্ধাে আসামীো গ্রহে করেরে। পবেরশরষ আহমদ খবলল 
িলল িাদী পরিে সেযো োচাইরেে জন্য আপনাে কারে প্ররোজনীে সি 
কািজপত্র ও নবর্পত্র তপশ কো হরেরে।  

কাজীে পি তর্রক আসামীরদেরক বজজ্ঞাসা কো হরলা, িাদীে অবভরোি 
োো স্বীকাে করে বকনা। আিদে েহমান িাজাজ কাজীে প্ররশ্নে জিাি না বদরে 
জানাল, আমারদে বিচাে কেিাে তকান িমো আপনারদে আইরনে তনই।  

-‘আপনারদে আইন’ িলরে আসামী মুসবলম আইন িুবঝরেরেন বক? 
কাজী আলী কুেুি বজজ্ঞাসা কেরলন।  

কাজীে প্রশ্নবিে তকান জিাি আিদে েহমান িাজাজ বদল না।  
আিদে েহমান িাজারজে কর্াই উপবস্থে সকল আসামীে কর্া বকনা 

কাজী সারহি জানরে চাইরলন। আসামীো সম্মবেসূচক মার্া নািল।  
কাজী আলী কুেুি িভীে অবভবনরিশ সহকারে বকেুিে সম্মুরখে নবর্পত্র 

নািাচািা কেরলন। োেপে কলম েুরল বনরলন হারে।  
বেবন তোষো কেরলনঃ আসামীরদে বিরুরদ্ধ উোবপে এিিং প্রমাবেে 

অবভরোি অনুোেী আসামীিে দই ধেরনে অপোরধ অপোধী। প্রর্মেঃ 
মুসলমানরদে বিরুরদ্ধ বিরদ্রাহ করে শত্রুরদে সারর্ তোি বদরেরে। অপোরধে 
প্রকৃবে বহসারি প্রর্ম অপোধবি প্রধান এিিং বদ্বেীে অপোধ প্রর্ম অপোরধে 
অিশ্যম্ভািী প্রবেবেো মাত্র। এই বদক বদরে আসামীরদে একবিই মূল অপোধ 
এিিং ো হরলা, ইসলারমে আনুিরেযে অস্বীকৃবে এিিং োে বিরুরদ্ধ 
বিরদ্রাহকােীরদে বিরুরদ্ধ বক ধেরনে পদরিপ গ্রহে কো হরেরে, ইসলারমে 
ইবেহারস োে জলে প্রমাে েরেরে। েসূলুল্লাহ (সঃ) এে মৃেযুে পে আেরিে 
কবেপে সুরোি সন্ধানী িযবক্ত ইসলারমে আনুিেয অস্বীকাে এিিং োে বিরুরদ্ধ 
বিরদ্রারহে ধ্বজা উরত্তালন করে। চেম  প্রবেকূল পবেবস্থবে স্বরত্ত্বও আবমরুল 
তমাবমবনন হেেে আিুিকে (োঃ) ইসলারমে প্ররশ্ন তকান আরপাস কনরসশরনে 
বিষে নীবে বিরুদ্ধ তোষো করে বিরদ্রাহী মুেোদরদে বিরুরদ্ধ করোে িযিস্থা গ্রহে 
করেন। ইসলারমে আনুিরেয পুনোে বেরে না এরসে এমন প্রবেবি বিরদ্রাহীরক 
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হেযা কো হরেরে। অর্বাৎ মৃেযুদন্ডই হরলা ইসলারমে আনুিেয অস্বীকােকােী 
বিরদ্রাহীরদে একমাত্র শাবস্ত। ইসলামী সিংবিধারনে বনরদবশও োই। আমারদে 
িেবমান আসামী অর্বাৎ জনেরন্িে বিরদ্রাহী আসামীরদে তিলােও এই  আইনই 
প্ররোজয। োো অনুেপ্ত হরে েবদ ইসলারমে আনুিরেয পুনোে বেরে আরস, 
োহরল োরদে প্রর্ম অপোধ িমাে তোিয। এরিরত্র োরদে বদ্বেীে অপোরধে 
শাবস্ত বহরসরি বেবলবস্তরনে সাবিবক মুবক্ত না আসা পেবে োরদেরক কাোিারে 
আিক র্াকরে হরি। আে েবদ ইসলারমে আনুিরেয বেরে আসরে অস্বীকাে করে 
োহরল মৃেযুই হরি োরদে শাবস্ত। োে তোষো তশষ হরেই আসামীে কােিিা 
তর্রক সিংেুক্ত জনেরন্িে ওোবকবিং কাউবন্সরলে সদস্য আিদল্লাহ ওোবসম এিিং 
হাসান োলাে উরে দাাঁবিরে িলল, আমো আমারদে কৃেকরমবে জন্য অনুেপ্ত। 
আমো আমারদে ভুল িুঝরে তপরেবে। আমো ইহুদীরেে অরর্বে প্ররলাভরন পরি 
ইসলামী জীিন িযিস্থা ও মজলুম বেবলবস্তনীরদে প্রবে বিশ্বাসোেকাো 
করেবেলাম। আমাো মাকবরসে সমাজ দশবনরক ইসলামী জীিন িযিস্থাে বিকল্প 
মরন কেরে পাবে না। আমো আমারদে পদস্থলরনে জন্য োিিুল আলাবমন 
আল্লাহে কারে িমা প্রার্বী। বেবন দো করে আমারদে িমা করুন।  

কােিিাে অপে পাঁবচশ জন আসামী মার্া নে করে দাাঁবিরে েইল। 
আসামীরদেরক কাে িিা তর্রক নাবমরে বনরে োওো হরলা। পরে জনেরন্িে পাাঁচ 
হাচাে আসামী মুজাবহরদে বিশজন প্রবেবনবধরক এরন কােিিাে দাাঁি কোরনা 
হরলা। োরদে বিরুরদ্ধও ঐ একই অবভরোি এিিং কাজী আলী কুেুি ঐ একই 
োে তোষো কেরলন। জনেরন্িে সদস্যো শােবচরত্ত ও নেমস্তরক অবভরোি ও 
োে শ্রিে কেরলা। োে তোষো তশষ হরল, আসামী পি তর্রক এক জন িলল, 
িাদী পি তর্রক তে অবভরোি সমূহ উোপন কো হরেরে, আমো িন্দী দশাে 
এরস ো জানরে পােলাম। এ সম্বরন্ধ আমারদে িক্তিয হরলা, বিবভন্ন ভারলা 
বদরকে কর্া আমারদে িলা হরো। বকন্তু আমারদে কেৃবপি তে ইসলারমে িন্ডী 
তর্রক তিবেরে বিরে মাকবরসে দশবন গ্রহে করেরেন, আমো ো অিবহে নই। 
আমারদে তনেৃিৃন্দ তে আমারদে শত্রুরদশ ইসোইরলে সারর্ আোাঁে করেরেন 
আমারদে ভ্রােৃপ্রবেষ্ঠান সাইমুম এিিং আমারদে সাহােযকােী আেি োষ্ট্র সম্পরকব 
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বিবভন্ন তিাপন ের্য সেিোহ করেরেন, আেি োষ্ট্রসমূহ ও সাইমুরমে বিরুরদ্ধ 
বিরদ্রারহে প্রস্তবে বনরিন, আমো তস সম্পরকব েূনািরেও বকেু জাবন না। এমন বক 
ইসোইলস্থ জনেরন্িে োাঁবি সমূরহে কমবকেবাোও সিংস্থাে তনেৃিৃরন্দে পবেকল্পনা 
সম্পরকব অিবহে নে। তনেৃিৃন্দ সোসবে ইসোইল োষ্ট্রপ্রধানরদে সারর্ তোিারোি 
করেরেন। সাইমুরমে আস্তানা সমূরহে বেকানাও আমারদে তনেৃিৃন্দ সোসবে 
ইসোইল তনেৃিৃন্দরক জাবনরেরেন। আমো সজ্ঞারন তকান অপোধ কবেবন। তষাল 
োবেখ োরে এক জরুেী িােবাে আমারদেরক জানারনা হে তে, সাইমুরমে সারর্ 
আমারদে মোেে তদখা বদরে পারে, বিবভন্ন স্থারন ওরদে অিস্থান, ওরদে সিংখযা 
ওরদে কােবকলাপ ও কােবপদ্ধবেে বিশদ বিিেে তহড তকাোিবারে তপৌাঁোও এিিং 
তকান কারজ ওরদে সহরোবিো করো না। এ বনরদবশ োিা ইসোইলসস্থ আমারদে 
সহকমবীরদেরক অবেবেক্ত আে একবি বনরদবশ তদওো হে এিিং ো হরলা - তষাল 
োবেখ োরেই োো তেন সমস্ত পুোেন োাঁবি তেরি তদে। এ বনরদবশ আমারদে 
প্রবেও বেল, আমারদে জন্য পুোেন োাঁবি তেরি তদিাে সমে বনবদববষ্ট বেল ১৮ 
োবেখ সন্ধযাে তজরিল আল-শামরেে আমারদে তহড তকাোিবােও অন্যত্র 
স্থানােবেে হরো। বকন্তু এ পবেকল্পনাে ১২ েন্িা আরিই সাইমুম োরদে সি 
ষিেে িযর্ব করে বদরে এবিরে োে। আমারদে এই িক্তরিযে আরলারক মহামান্য 
আদালে সমীরপ িন্দী ৫ হাজাে মুজাবহরদে েেে তর্রক আমারদে আেজ, আমো 
বনরদবাষ। আমো জ্ঞানেঃ আমারদে েসূল (সঃ) এিিং আমারদে ধমব ইসলারমে 
বিরুরদ্ধ তকান বিরদ্রাহ কবেবন এিিং এ ধেরনে তকান পবেকল্পনাও কবেবন। আমো 
আমারদে ভ্রােৃ প্রবেষ্ঠান সাইমুম এিিং তকান আেি োরষ্ট্রে বিরুরদ্ধ জ্ঞানেঃ তকান 
ষিেরে তোি তদইবন বকিংিা এ ধেরনে তকান ইিাও তপাষে কবেবন।  

জনেরন্িে ৫ হাজাে মুজাবহদ তিকসুে খালাস হরে তিল। পরে োো 
সাইমুরমে সরে এক সারর্ কাজ কোে জন্য শপর্ গ্রহে কেল। আহমদ মুসা 
োরদেরক োজননবেক বশিা ও সামবেক তট্রবনিং গ্রহরেে জন্য সউদী আেরিে 
আল-আবসে এলাকাে একবি পাবেরে বদল। সাইমুরমে োজননবেক বশিাে মরধয 
ইসলামী বশিা, ইসলামী জীিন দশবরনে সািবজনীনো এিিং জিরেে অন্যান্য 
মোদরশবে পবেচে শাবমল েরেরে। সাইমুরমে সদস্য হওোে জন্য এই জ্ঞানলাভ 
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অপবেহােব। এই কিাকবি সম্বরন্ধ বজজ্ঞাসা কো হরল আহমদ মুসা িরলন, এই 
জ্ঞানিুকু োিা এক জন মুসলমান োে আত্ম পবেচে লাভ কেরে পারে না। আত্ম 
পবেচেই তে তপরলা না, তস বনরজে এিিং দবনোে অপে কােও তকান উপকাে 
কেরে পারে না।  
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১০ 
তেলআবিি তসরেিােীরেি ভিরনে প্রবেেিা বিভাি। বিোি বসবিিং 

রুম। কাল কারপবরি তমািা তমরঝ। তসাো বদরে সুন্দে করে সাজারনা েে। 
মাঝখারনে তসাোবিরে িরস আরেন প্রধানমেী স্যামুরেল শালবিক, োাঁে ডান 
পারশে তসাোবিরে েরেরে তডবভড তিিাবমন এিিং িাম পারশ আরেন এরস্কাল। 
োেপে এরক এরক িরসরেন বনোপত্তা ও কাউন্িাে ইনরিাবলরজন্স কােবেরমে 
জন্য দােীত্বশীল ‘বসনরির্’ এে প্রধান তজনারেল শাবমল এেোন,বিরদরশ 
তিারেন্দা কমব পবেচালসাে প্রবেষ্ঠান ‘তমাসাদ’ প্রধান তমজে তজনারেল লুইস 
তকারহন,বমবলিােী ইনরিবলরজন্স বিভাি‘তশারুে তমাবদন’এে প্রাধন তজনারেল 
মেরদশাই হড, োজননবেক ের্যাবদে তিারেন্দা কমব পবেচালনাে প্রবেষ্ঠান 
‘বেসুে’ এে প্রধান ইসাক বেরজাক। তডবভড তিিাবমরনে ডান পারশ িরসরেন 
প্রবেেিামেী তমারশ হাোন এিিং ইসোইল সশস্ত্র িাবহনীে সিবাবধনােক তজনারেল 
ইসোইল োল। এ োিা উপবস্থে আরেন ইসোইল পালবারমরন্িে বেনজন 
প্রবেবনবধ সদস্য।  

ইসোইরলে সুপ্রীম বসবকউবেবি কাউবন্সরলে এ তিেরক সভাপবেত্ব 
কেরেন প্রধানমেী স্যামুরেল শালবিক। বেবন ধীরে ধীরে িলরলন, ‘‘ইসোইরলে 
সুসোন উপবস্থে ভদ্রমরহাদেিে, বিিে বকেু বদরনে েিনা প্রিাহ আমারদে জন্য 
বিরশষ উরদ্বরিে কােে হরে দাাঁবিরেরে। বিরশষ করে তেলআবিরিে বনোপত্তা 
প্রধান বমঃ তচবচরনে মৃেযু, ওরসোন বকিং জাহারজে ভোিহ দবেিনা এিিং 
তজরুজারলম ও ইলারেে তিপনাস্ত্র োাঁবিে সিবাত্মক িবে সাধন শুধু সামবেক বদক 
বদরে উরদ্বরিে নে, োজননবেক বস্থবেশীলোে বভবত্তরক ও দিবল করে বদরেরে। 
তদরশে বভেরে এিিং িাইরে আমো েীব্র সমারলাচনা সম্মুখীন হরেবে। 
ইসোইরলে সুমান িুণ্ণ হরেরে অরনকখাবন। এখারনই তশষ নে, এক দরেবারিে 
কারলা তমে আমারদে পৃবেভূবমরক গ্রাস কেরে আসরে। আমারদে প্রবেেিা মেী 
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এ সম্পরকব বিস্তাবেে আরলাকপাে কেরিন। তমারশ হাোন নরি চরি িসরলন। 
োইলবি তনরি তচরি সামরন ধেরলন। োাঁে িম্ভীে করন্ে ধ্ববনে হরলা 
‘‘ভদ্রমরহাদেিে, আমারদে ের্য সেিোহকােী এরজবন্স সমূহ তে সি ের্য 
সেিোহ কেরেন, ো আমাে সামরন উপবস্থে আরে োে আরলারক িলরে হরি, 
সম্প্রবে পবেবস্থবেে বিোি পবেিেবন হরেরে। পবেবস্থবে ভোিহ তমািা বনরেরে। 
আপনাো জারনন, ইসোইল োষ্ট্র প্রবেষ্ঠাে িহুপূিব তর্রক একবি সুপবেকবল্পে 
িযিস্থাে অধীরন ইহুদী েরুে েরুেীো আেি োষ্ট্রসমূরহ মুসবলম নারমে েদ্মরিশ 
বনরে মুসলমান বহরসরি িাস কেবেল। আেি োষ্ট্রসমূরহে সামবেক ও তিসামবেক 
ের্য সেিোরহে এোই বেল উৎস। এো 

বনরজে জীিন বিপন্ন করে হরল ও দাবেত্বপালন তর্রক বপে পা হেবন। 
‘কামাল আবমন োবিজ’ নারমে েদ্মরিরশ এবলস তকারহন বসেীে তসনা িাবহনীে 
তে ের্যাবদ সেিোহ করেবেল, আপনাো ো জারনন। স্বীকাে কেরে হে, োেই 
তদো েরর্যে উপে বনভবে করে আমারদে তসনািাবহনী ১৯৬৭ সারল তিালান হাইি 
দখল কেরে তপরেবেল। এবলস তকারহরনে মে হাজাে হাজাে ইসোইল সোন 
বপেভৃূবমে জন্য ের্যাবদ সেিোহ কেরে বিরে প্রাে বদরেরে। বকন্তু িভীে দঃখ ও 
তিদাসান সারর্ আবম আপনারদে জানাবি তে, বমসে তর্রক জদবান ও বসেীোে 
মধয বদরে তলিানন পেবে আমারদে তে স্পাই বেিং বেল, ো আজ ধিিংসহরে তিরে। 
এই স্পাই বেিং এ কােবযেে বেন হাজাে ইহুদী েুিক, বেন হাজাে পাাঁচশে োবব্বশ 
জন ইহুদী নােী বনরখাাঁজ হরেরে। এরদে অরনরকে লাশ পরে পাওো তিরে বকন্তু 
অবধকািংরশে লাশ ও পাওো োেবন। এোিা ‘তমাসাদ’ এিিং ‘তশরুে তমাবদন’ এে 
৫১ জন সুদি তিারেন্দা কমী িে দ’িেরে প্রাে বদরেরে সীমারেে ওপারে। 
সীমারেে ওপারেে এলাকা আমারদে জন্য অন্ধকাে হরে তিরে।  

এ অিস্থাে আমো WRF (World Red Forces) এে সহরোবিোে 
বেবলবস্তন সিংেুক্ত জনেন্ি ও িেেেী জনেরন্িে িন্ধুত্ব অজবন কেরে তপরেবেলাম 
এিিং োরদে সহরোবিোে নেুন ‘স্পাই বেিং প্রবেষ্ঠাে উরদযাি বনরেবেলাম, বকন্তু 
তস প্ররচষ্টা ও আমারদে িযর্ব হরেরে। সিংেুক্ত জনেরন্িে তচোেমযান জজব িাহাশ 
োিা েরন্িে সি তনেৃিৃন্দই ধো পরিরেন এিিং োরদে ৫ হাজাে মুজাবহদ িন্দী 
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হরেরে। আমো সিংিাদ তপরেবে, তনেৃিৃরন্দে দ’ জন োিা সকরলেই মৃেযুদন্ড 
হরেরে এিিং িন্দী মুজাবহদো িমা লাভ করে সিাই সাইমুরম তোি বদরেরে।  

আমো জনেন্ি সূরত্র জানরে তপরেবেলাম, সাইমুরমে অসিংখয কমবী 
ইসোইরলে অভযেরে িযাপকভারি েবিরে আরে। সাইমুরমে বকেু আস্তানাে 
সন্ধান আমো তপরেবেলাম, বকন্তু তকান েল হেবন। অদৃশ্য তকান সিংরকরে ওো  

তেন হাওো হরে তিরে। এই পেবে িরল তমারশ হাোন চুপ কেরলন। 
রুমাল বদরে কপারলে োমিুকু মুরে বনরলন বেবন।  

পালবারমন্ি সদস্য বমঃ তোজন িাজ্জব উরে দাাঁবিরে িলরলন,‘‘আমারদে 
সুপবেকবল্পে তিারেন্দা কােবেরমে এেিি বিপেবে তকমন করে সম্ভি হরলা? 
মাননীে প্রবেেিা মেী অরলৌবকক বকেু বিশ্বাস কোরে চাইরিন নারো?  

তমারশ হাোন আিাে িলরলন,‘‘অরলৌবকক বকেু েরি নাই িরি, বকন্তু 
অরলৌবকক ভারিই আমারদে ‘স্পাই বেিং’ বিধ্বস্ত হরে তিরে, আে এিা সম্ভি 
হরেরে বেবলবস্তন মুবক্ত সিংস্থা সাইমুরমে দ্বাো। এই প্রবেষ্ঠানই আমারদে িন্ধু 
প্রবেষ্ঠান জনেন্িরক  উৎখাে করেরে।  

-এই সাইমুম কাো? ২৪ িেরে আেি োষ্ট্রগুরলা োে সন্ধান কেরে 
পারেবন োো োে ধিিংস সাধন কেরলা তকমন করে? অপে একজন পালবারমন্ি 
সদস্য বমঃ বসমমন উরত্তবজরেভারি প্রশ্নবি কেরলন।  

তমারশ হাোন িলরলন,‘‘ইসোইল তর্রক বিোবিে মুসবলম তমাহারজে 
বনরে এই সাইমুম িবেে। চীরনে বসিংবকোিং তর্রক বিোবিে আহমদ মুসা এই 
সিংিেরনে প্রধান। ইখওোনুল মুসবলমুরনে কমবীো এ সিংিেরনে বিবভন্ন দাবেরত্ব 
েরেরে। ইখওোনুল মুসবলমুরনে তস্বিারসিকো এ সিংিেরনে মূল শবক্ত। ১৯৩৮ 
সারলে েুদ্ধ অগ্রিেবী োাঁবিগুরলারে বমসেীে িাবহনীে পারশ অেযে সবেে তে শত্রু 
ভেহীন তস্বিারসিকরদে তদরখবেলাম আমো, এো োরদেই উত্তেসূেী।  

তমারশ হাোন র্ামরল তজনারেল শাবমল এেোন িলরলন, ওো অেযে 
বিপদজনরক। মরন পিরে আমাে তসই েুরদ্ধে কর্া আবম েখন ইষ্টােব কমারন্ডে 
দাবেরত্ব বেলাম। খিে এল, তজরুজারলরমে পাশ্ববিেী ‘সুে িাবহে এ োাঁবি করে 
একদল মুসবলম তসন্য সামরন এগুিাে তচষ্টা কেরে। ধূেব ও কুশলী তসনানােক 



অপারেশন তেলআবিি-১  87 

 

তলঃ করেবল এবেক স্যােনরক ‘আবম এক বব্ররিড তসন্য বদরে তসখারন পাোলাম। 
স্যােন বকন্তু ‘সুে িাবহে’ আেমে না করে ৫০ মাইল দবিরে বমসেীরে িাবহনীে 
বডবভশন তপাষ্ট ‘বিে সুিীরে’ে বদরক চরল তিল। পরে আবম োরক কােে বজজ্ঞাসা 
কেরল উত্তে বদরেবেলঃ 

‘‘আমাে সুে িাবহে আেমে কবে নাই, কােে তসখারন ইখওোনুল 
মুসবলমুরনে এক বিোি তস্বিারসিক িাবহনী তমাোরেন বেল। ইখওোনুল 
মুসবলমুরনে তস্বিারসিকো বনেবমে তসন্যিাবহনী তর্রক সম্পূেব আলাদা ধেরনে 
সাধােে তসরন্যে মে এো েুদ্ধরক আরদশ সারপি বনেক এক দাবেত্ব মরন করে 
না িেিং এ েুদ্ধ এরদে কারে এক ধমবীে আরিরিে েল এিিং হৃদরেে একাগ্রো 
োো এ েুরদ্ধ বনরোবজে করে। এ বদক বদরে োো ইসোইরলে জন্য সিংগ্রামেে 
আমারদে তসন্যিাবহনীে সারর্ েুলনীে। বকন্তু পার্বকয এই তে, আমো আমারদে 
আিাসভূবম জােীে োষ্ট প্রবেষ্ঠাে জন্য সিংগ্রাম কেবে, আে ওরদে কামনা হরলা 
মৃেযু। শুধু মৃেযু ভেহীন নে, মেৃুয কামনাকােী এসি মানুষরক আেমে কো বহিংস্র 
িন্যজন্তুে বমবেরল হামলা চালারনাে শাবমল। আবম এই ঝুাঁবক এিারে তচরেবেলাম। 
োরদে ধমবীে আরিি উিীপ্ত হিাে সুরোি তদোরক আমো উবচে মরন কবে নাই। 
োরদে তস আরিি অন্যরদে মরধযও সিংেবমে হরে পােে োে েরল তষাল আনা 
লাভ হরো োরদেই আে সিবনাশ হরো আমারদে।’’ তজনারেল একিু র্ামরলন। 
োেপে আিাে শুরু কেরলন, ‘‘আবম আমাে এ উদাহেরেে দ্বাো বকন্তু সাইমুরমে 
বিরুরদ্ধ তকান পদরিপ গ্রহেরক বনরুৎসাহ কেরে চাইবন িেিং োো তে কে 
বিপদজনক োই তিাঝারে তচরেবে। সবম্মবলে আেি কমান্ড আেবিক তিামা 
বদরেও আমারদে ো না কেরে পােরি, এরদে ধমবীে আরিি আমারদে সিবনাশ 
কেরে পােরি োে তচরে তিশী। আেি োষ্ট্রগুরলাে সেকােসমুরহে এিিং 
তসনািাবহনীে উপে সাইমুরমে প্রভাি আমারদে জন্য সিরচরে উরদ্বরিে িযাপাে। 
ওো েবদ ওরদে ধমবীে আরিি সকরলে মরধয সিংোবমে কেরে পারে ো হরল তে 
পবেবস্থবেে সৃবষ্ট হরি ো আমো তকউ কল্পনাও কেরে পাবে না।’’ তজনারেল 
শাবমল এেোন োে কর্া তশষ কেরলন।  
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তজনারেল মেরদশাই হড িলরলন, ‘‘আেি সেকােসমূহ এিিং োরদে 
তসনািাবহনীে উপে সাইমুরমে প্রভারিে সুস্পষ্ট প্রমাে আমো তপরেবে। িে 
বেনমারস তলিানন, বসবেো, জদবান ও বমসে সেিাে োরদে তসনািাবহনীে তমাি 
৩০০ জন উচ্চ পদস্থ অবেসােরক িেখাস্ত ও অেেীোিদ্ধ করেরে। এ োিা ১৫০০ 
এে মরো ননকবমশনড অবেসাে ও সাধােে তসন্যরক িেখাস্ত ও োরদে বিরুরদ্ধ 
অবভরোি আনা হরেরে। এই সমস্ত উচ্চ পদস্থ ও ননকবমশনড অবেসােরদে 
শেকো নব্বই জরনে সারর্ আমারদে েদ্মরিশী তিারেন্দারদে সম্পকব বেল। 
সুেোিং তিাঝা োরি, এিা কে বনখুাঁে অনুসন্ধারনে েল। আমো জানরে তপরেবে, 
সাইমুরমে তদো োবলকা তমাোরিকই তসনািাবহনীে ঐ সি অবেসােরদে বিরুরদ্ধ 
িযিস্থা গ্রহে কো হরেরে। আমো আেও জানরে তপরেবে মদযপান, নাইি ক্লারি 
িমে প্রভবৃেরক আেি তসনািাবহনীে জওোন ও অবেসােরদে জন্য অমাজবনীে 
অপোধ িরল িেয কো হরি। তিাঝা োরি আেি তসনািাবহনীরক নেুন তনবেক 
বভবত্তে উপে িরি তোলা হরি। ধমবান্ধ সাইমুরমে প্রভারিেই তে েল এিা, ো 
সহরজই অনুরমে। আপনাো জারনন, নােী, নাইি ক্লাি আে মদ তিারেন্দা কারজে 
প্রধান হাবেোে সাইমুমরক এ বেনবিে তকান একবিে আওোে আনা োে না িরল 
আমারদে তিারেন্দা কােবেম দরভবদয িাধাে সম্মুখীন হরেরে। আমো অনুভি 
কেবে, আেিো এেবদরন িযর্বোে োরদে প্রকৃে কােে অনুধািন করেরে। োো 
সিংরশাবধে হরি ও পূেবিবেে হরি। আে এ পূনিবেন ও সিংরশাধরনে কারজ প্রধান 
ভূবমকা পালন কেরে সাইমুম।’’ তজনারেল হড র্ামরলন।  

সিাই মুখ নীচু করে চুপ িরস আরে। অখন্ড নীেিো। তদোরলে েবিবি 
বিক্ বিক্ করে সমে বনরদবশ করে চরলরে। ধীরে মার্া েুলরলন স্যামুরেল 
শালবিক। িলরলন, IIt is now all clear, another war is coming near, 
বকন্তু পর্ বক িলুন?’’  

আিাে নীেিো। নীেিো ভে করে পালবারমন্ি প্রবেবনবধ বমঃ বসমসন 
িলরলন, ‘‘আমো ১৯৬৭ সারলে পুনোিৃবত্ত কেি।’’ বমঃ বসমসরনে কর্াে 
ইসোইল সশস্ত্র িাবহনীে অবধনােক তজনারেল ইসোইল োরলে তোাঁরি মৃদ হাবসে 
তেখা তখরল তিল। বকন্তু বকেু িলরলন না। বেবন জােীে বনোপত্তা কাউবন্সরলে 
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প্রধান তডবভড তিিাবমন এেিে চুপ করে িরসবেরলন। এিাে বেবন ধীেকরন্ে 
িলরলন,‘‘১৯৬৭ সারল আমারদে তসনািাবহনীে সামরন বেল বসনাই এিিং জদবান 
উপেযকাে অনুকুল েুদ্ধ পবেরিশ।  

বদ্বেীেেঃ আমারদে অেযে প্ররোজনীে স্পাই বেিং বিধ্বস্ত এিিং েৃেীেেঃ 
আেি তসনািাবহনীে তনবেক উন্নবে ও োরদে সরচেনো। সুেোিং ১৯৬৭ সালরক 
আিাে বেবেরে আনরে পােি না।’’ বেবন একিু র্ামরলন। ধীরে ধীরে আিাে শুরু 
কেরলন, ‘‘আমারদে সামরন আজ বেনবি পর্ তখালা আরে, এে তে তকান একবি 
আমারদে অনুসেে কেরে হরি।  

১। অবিলরম্ব আমারদে েুরদ্ধ নামরে হরি এিিং িেনমুখী আেি িাবহনীরক 
১৯৬৭ সারলে মে বিধ্বস্ত কেরে হরি। বকন্তু এিা তে েুবক্তসম্মে নে, ো আবম 
আরিই িরলবে।  

২। অবধকৃে সি আেি এলাকা তেরি বদরে োরদে সারর্ আরপাষ কেরে 
হরি। বকন্তু আমারদে জাবেে তকউই এ বসদ্ধাে তমরন বনরি না বিধাে এ বসদ্ধাে 
আমো বনরে পাবে না।  

৩। েুদ্ধ এিারে হরি এিিং তসই সুরোরি আেি এলাকাে আমারদে 
‘স্পাই বেিং, পূনিববেে করে একবদরক োরদে সি ের্য সিংগ্ররহে িযিস্থা কেরে 
হরি অপেবদরক বভেে তর্রক োরদে মরধয বিরভরদে িীজ িপন কেরে হরি। 
িাইরে তর্রক নে বভেে তর্রক আোে বদরেই শুরু মুসলমানরদেরক পেুবদস্ত কো 
সম্ভি। আপনাো তজনারেল শাবমল এে োরনে িক্তিয তর্রক িুরঝরেন সাইমুমরক 
িাইরে তর্রক আোে বদরে ওরদে শবক্তরক শুধু িাবিরেই তোলা হরি, িবে বকেু 
কো োরি না সুেোিং শবক্তে পর্ পবেহাে করে তকৌশরলে আশ্রে বনরে হরি। 
এজন্য প্ররোজন দীেবরমোদী পবেকল্পনাে। বকন্তু েুদ্ধ এিারে না পােরল বকেুই 
সম্ভি নে। েুদ্ধ এিারে হরল জাবেসিংরেে মাধযম গ্রহে করেে হরি। জাবেসিংরেে 
মাধযরম আেিরদে সামরন আশাে আরলা জাবলরে কালরিপে কো তেরে হরি। 
আমারদে সেকাে এিিং োবশো, িৃরিন, আরমবেকা ও জাবেসিংে চত্তরেে সুরোিয 
ইসোইল সোনো এ িযাপারে অবভজ্ঞ আরেন।’’  
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সিাই কেোবল বদরে তডবভড তিিাবমরনে তশরষাক্ত প্রস্তািরক সমর্বন 
জানাল। পন্থাবিে খুাঁবিনাবি বদক বনরে আরলাচনা চলল োরদে মরধয।  

ঢিং ঢিং করে েবিরে োে ১১ িা িাজল। বমবিিং সমাপ্ত করে সিাই উরে 
দাাঁিাল। সিাে মুরখ হাবস বকন্তু তজাে করে তিরন আনা রুবিন হাবস, ো িুঝরে কষ্ট 
হরি না তমারিই। েুদ্ধ এিারনাে আশা সিাই কেরে, বকন্তু চাইরলই বক েুদ্ধ 
এিারনা োরি? োোিা আেিরদে আসন্ন সিংগ্রারমে প্রকৃবে তকমন হরি, োই িা 
তক জারন? প্রধানমেীে কর্া সকরলে মরন নেুন করে জািরে - ‘‘দরেবারিে এক 
কারলা তমে আমারদে বপেভৃূবমরক গ্রাস কেরে এবিরে আসরে।’’  

 

 
 
 
 



অপারেশন তেলআবিি-১  91 

 

১১ 
পবেষ্কাে নীলাকাশ। উইরলা িাে আে জলপাইকুরি সকারলে  তোদ 

বঝলবমল কেরে। তকােআন শেীে িন্ধ করে বিবিরল তেরখ এরস মাহমুদ তচোরে 
িসল। তসবদরনে তদবনক কািজ এরস তিরে, তস তদখরে তপল। কািজবি উরল্ট 
পারল্ট তদখরে লািল মাহমুদ। বসিংিল কলাম তহবডিং এে একবি তোট্ট খিরে 
মাহমুরদে দৃবষ্ট আকৃষ্ট হরলা। ‘‘তিনগুবেোন েনোে জন্ম িাবষবকী।’’ খিেবিরে 
তিনগুবেোন েনো এবমবলোে একবিিংশ জন্ম িাবষবকী অনুষ্ঠান সূচীে বকেু পবেচে 
তদো হরেরে।  

এবমবলোে নাম মরন পিরেই মাহমুরদে স্নােুেেীরে এক উত্তপ্ত তস্রাে 
িরে তিল। মাোমে নীল দ’বি তচাখ তিদনাপীবিে মুখ শুভ্রিরন্ড অশ্রুে দ’বি ধাো 
- বিদাে মুহূরেবে এবমবলো মাহমুরদে মানসরচারখ েরুি উেল। মরন পিল োে 
তসই করুে আকুবে আিাে করি তদখা হরি?’’ মাহমুদ োে প্রবেশ্রুবে েিা কেরে 
পারেবন এ পেবে। অরনকিাে মরন হরেরে বকন্তু মাহমুদ চােবন েরুলে মে সুন্দে 
ঐ জীিনবিে উপে তকান সরন্দরহে তমে তনরম আসুক - তকান অসুবিধাে পিুক 
তস। আজ ওে পেম খুবশে বদন। মাহমুদ বক পারে না এই খুবশে বদরন োে পারশ 
দাাঁিারে। মাহমুরদে তোাঁরি েুরি উেল এক েহস্যমে হাবস। স্বিেঃ োে করন্ে 
উচ্চাবেে হরলা - পাবে, বকন্তু আকাঙ্খাে পবেেৃবপ্তরক জ্ঞান ও কেবরিযে উরধ্বব স্থান 
বদরে পাবে না আবম।  

সা’দ আবল েরে ঢুকল। পারেে শরব্দ বপেরন বেরে চাইরেই সা’দ িলল, 
‘‘তহড তকাোিবারেে তমরসজ জনাি।’’  

মাহমুদ োিাোবি হাে তপরে কািজবি বনল। দ্রুে তচাখ িুলাল 
কািজবিরেঃ  

World peace brigade এে অবধনােক তমজে তজনারেল ওোলিাে 
কুি এে বিরশষ প্রবেবনবধ হুরিা িালািব তিাপরন তেলআবিি আসরেন। বেবন ১১ 
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োবেখ সন্ধযাে িৃবিশ েোল এোেরোরসবে বিরশষ বিমান তোরি োে ৯ িা ২৫ 
বমবনরিে সমে তেলআবিি নামরেন।  

মাহমুদ স্মেে কেল, তমজে তজনারেল ওোল্টাে মুরিে ইহুদী নাম তজেম 
ইজাক তোরমন। সুইচ আবমবে প্রাক্তন অবেসাে। ওোল্টাে কুি নাম বনরেরেন 
বেবন। প্রাপ্ত ের্য তমাোরিক তিাপন ইহুদী আরন্দালরনে ইবন একজন তনেৃস্থানীে 
িযবক্ত। আে হুরিা িালািব হরিন িাবলবরনে দদবাে ইহুদী জযাকি বগ্রমি।  

এিাে োবেখ অর্বাৎ আজ োে ৯-২৫ বমবনরি হুরিা িালািব নামরেন 
তেলআবিরি। মরন মরন বহসাি কেরলা মাহমুদ।  

িভীে বচোে ডুরি তিল তস। হুরিা িালািব বক বমশন বনরে আসরে? তকান 
তমরসজ িা তকান তিাপন ের্য? োই হরি হেরো। বকন্তু তস সি বলবখেভারি না 
তমৌবখক কারন কারন। হুরিা িালািব েখন প্রবেবনবধ মাত্র েখন োে মােেরে 
বলবখে তমরসজ িা ের্য আসরি, তসিাই স্বাভাবিক।  

বকন্তু তকান পরর্ এগুরনা োরি? হুরিা েবদ পূিবারহ্ন োে বিপদ আাঁচ কেরে 
পারে, োহরল সি প্ররোজনীে তেকডব নষ্ট করে তেলরি। এজন্য এমন স্বাভাবিক 
পর্ অনুসেে কেরে হরি ো হুরিাে মরন তকান সরন্দরহে উরদ্রক কেরি না। বচো 
কেল মাহমুদ।  

মাহমুদ বহরসি কেল, বিমান িন্দে তর্রক তেলআবিি ৯ মাইল। 
বমবডোম বস্পড েবদ ধো োে োহরল এই ৯ মাইল পর্ অবেেম কেরে ৭ তর্রক 
৯ বমবনি সমে লািরি। এই সমেরকই কারজ লািারে হরি। িহনকােী ের্যরক 
হস্তােরেে সামান্য সুরোিও হুরিারক তদো চলরি না। অিশ্য বিমান িন্দরেই হুরিা 
এিা করে তেরলন বকনা োও তদখরে হরি।  

মরন মরন পবেকল্পনাে এক েক এাঁরক বনল মাহমুদ। োেপে তশখ 
জামাল, আেজল ও হাসান কামালরক তডরক োরদে সারর্ পোমশব করে। 
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োে ৮ িা ৪৫ বমবনি। মাহদদ োে কাবডবলাক বনরে তিে হরলা। 
িালরোে তোড বিরে পরিরে এোে তপািব তোড ধরে েুরি চলল। এোেরপারিব 
মাহমুদ েখন তপৌাঁেল েখন ৮ িা ৫৬ বমবনি।  

‘বসনরির্’ এে নো তেলআবিি প্রধান বমঃ তিকমযান ওরেবিিং রুরমে 
তসাোে িা এবলরে বদরে একবি মযািাবজরনে উপে তচাখ িুলারি। মাহমুদ োে 
সামরনে তসাোবিরে িরস পিল। মরন মরন ভিল, ভালই হরলা। োত্রা শুভ।  

৯ িা বিশ িাজল। বমঃ তিকমযান উরে দাাঁিাল। তস হরলে তদাে তিািাে 
দাাঁিারেই একজন তলাক এরস োে সামরন দাাঁিাল। বমঃ িযাকমযান োরক বক তেন 
িলরলা, োেপে বেরে এরলা আিাে। তসাো তর্রক চশমা আে মযািাবজনবি েুরল 
বনরে ঢুরক তিরলা বভেরে। মাহমুদ িুঝরলা, োনওরেরে হুরিারক অভযর্বনা 
জানারনাে িরন্দািস্ত এিা। তিকমযান উরে োিাে পে মাহমুদও উরে বিরে এবদক 
ওবদক পােচােী কেল। মাহমুদ তদখরে তপল, আেজল বিরশষ অবেবর্রদে 
দেজাবিে আরশপারশই েরেরে। েবদও মাহমুদ বস্থে বনবিে তে সাধােে োত্রী 
বনিবমরনে পর্ বদরে ওো তিরোরি না, সমে িাাঁচারনাে জন্য ওো বভ আই বপ’ে 
পর্ই তিরে বনরি। েিু মাহমুদ অবেবেক্ত এ িযিস্থা করে তেরখরে।  

বেক ৯-২৬ বমবনরি োোল এোেরোরসবে একবি বিমান োনওরেরে 
লযান্ড কেল। বসনরিরর্ে িািী দাাঁি কোরনা বেল ওরেবিিং রুরমে পূিব পারশ্ববে 
দেজাে িামপারশ। আে মাহমুদ োে িািী দাাঁি কবেরেবেল হরলে এরকিারে 
দবিে প্রারেে দেজাে সামরন। ৯ - ৪০ বমবনরি একবি তিাবেিং তেলআবিি তর্রক 
োত্রা কেরে, তসজন্য োত্রী ও োরদে িন্ধু িান্ধিরদে আনারিানাে তিশ ভীি জরম 
উরেরে।  

বমঃ তিকমযান একজন তলারকে সারর্ সহারস্য কর্া িলরে িলরে 
কমবচােী আিমে বনিবমরনে বিরশষ দেজা বদরে তিে হরে এল। তলাকবিে 
পবেধারন কারলা েিংএে সুযি, হারে সুদৃশ্য একবি এিাচী। মার্াে হ্যাি কপাল 
পেবে নামারনা নারকে নীরচ বহিলােী কােদাে তিাাঁে। িল্প কেরে কেরে ওো 
দেজাে বদরক এরিারলা। মাহমুদ তদখরে তপল, ওরদে করেক িজ বপেরন 
আেজল এরস দাাঁবিরেরে। আেজল ওরদে বপেরন বিরে দেজাে মুহূেবকাল 
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দাাঁবিরে বেরে এল। আেজল তেোে সারর্ সারর্ মাহমুদ বনরজে িািীে বদরক 
চলল। মাহমুদ িািীরে উেরে উেরে তদখরে তপল আেজল তিবলরোন িুরর্ে 
বদরক দ্রুে এবিরে োরি। মাহমুরদে মুরখ েরুি উেল প্রশাবেে হাবস। তপেরনে 
বসরি শুরে হাসান কামাল েুরমে কসেে কেবেল। মাহমুদরক িািীরে উেরে 
তদরখ নরি চরি বেক হরে িসল তস। 

মাহমুরদে িািী এোেরপািব চত্বরেে বদ্বেীে তিি বদরে তিবেরে 
এোেরপািব তোরড পিল। প্রাে ৩০০ িজ সামরন আে একবি কারলা েিং এে িািী 
এোেরপািব তোড ধরে এবিরে চলরে। তেোে লাইরিে আরলারক িািীে নাম্বাে 
তপ্লিবি তদরখ মাহমুরদে তোাঁরিে তকারে হাবস তখরল তিল। োে মুরখ স্বিেঃ 
উচ্চাবেে হরলা, ইন্না োলাবে ওো নুসুবক ওো মাহইোো ওো মামবে বলল্লারহ 
োবিিল আলাবমন (বনিে আমাে উপাসনা প্রার্বনা আমাে সাধনা, আমাে জীিন, 
আমাে মেে সমস্তই বিশ্ব বনেো োবু্বল আলাবমন আল্লাহে নারম বনরিবদে)। 
মাহমুদ িািীে বস্পড একিু কবমরে বদল, বকন্তু িািীবিরক তচারখে আি হরে বদল 
না। বপেরন সিংরকে তর্রক তস িুরঝ বনল, ওিা আেজরলে িািী।  

চাে মাইল পর্ এরসরে োো। সামরনই োস্তাবি িামবদরক িাাঁক বনরেরে। 
মাহমুদ অধীে আগ্ররহ সামরন োবকরেবেল। অিরশরষ তদখরে তপল, একবি 
উজ্জ্বল তহড লাইি/ সরে সরে মাহমুদ োে বনরজে তহড লাইি তর্রক করেকিাে 
সিংরকে বদল। সিংরকরেে উত্তে তপল সামরনে েীব্ররিরি এবিরে আসা তহড লাইি 
তর্রক। স্ববস্ত লাভ কেল মাহমুদ -রশখ জামাল বেক সমরে তপৌরেরে। বকেু  দূরেই 
তমাি। তশখ জামারলে িািীে তহড লাইি তর্রক িুঝা োরি প্রাে তমারিে সবন্নকরি 
তপৌরে বিরেরে তস। ওবদরক এবিরে চলা বমঃ তিকমযারনে িাবিবিও তমারিে 
সবন্নে্করি তপৌরে তিরে। বমঃ জামারলে িািীে তহড লাইরিে আরলারে বমঃ 
তিকমযারনে িািী এিাে স্পষ্ট হরে উেল। মাত্র মুহূেবকরেরকে িযিধান। সামরন 
তর্রক েীক্ষ্ণ এক ধােি সিংেরষবে শব্দ তশানা তিল। মাহমুদ চঞ্চল হরে উেল। দ্রুে 
এবিরে তিল োে িািী। পাশ বদরে প্রচন্ড তিরি তশখ জামারলে পাাঁচ িবন ট্রাক 
তিবেরে তিল।  
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তমারি এরস দ্রুে িািী তর্রক তনরম মাহমুদ তদখল, বমঃ তিকমযারনে 
িািীবি একপারশ কাে হরে পরি তিরে। িািীে ডানপারশে অিংশ দমরি তিরে। 
ড্রাইভাে োে বসরিে একপারশ কাে হরে পরি আরে। ধীরে ধীরে উেিাে তচষ্টা 
কেরে তস। বমঃ তিকমযারনে কপারল আোরে তলরিরে, েক্ত তিরুরি। তস 
বনঃসািভারি পরি আরে। তিাঝা তিল না জ্ঞান হাবেরেরে বকনা। বমঃ হুরিা বমঃ 
তিকমযারনে উপে হুমবি তখরে পরিবেরলন, এিাচী তকসবি বকন্তু োে হােোিা 
হেবন। মাহমুদ িািীে কারে তপৌেরেই তস উরে িসরে তচষ্টা কেল। মাহমুদ 
হুরিারক িলল, ‘‘তিবেরে আসুন।’’ িরল মাহমুদ োরক সাহােয কেরে এবিরে 
তিল। তিে করে এরন োরক বনরজে িািীে কারে বনরে বিরে িলল, ‘‘িসুন 
বভেরে বিরে।’’ 

বমঃ হুরিা তকমন তেন চঞ্চল হরে উেরলন। বকেু িলরে োবিরলন, বকন্তু 
োে হাে তর্রক এিাচী তকসবি তকরি বনরে োরক ধাকা বদরে বভেরে ঢুবকরে বদরে 
ড্রাইবভিং বসরি বিরে িসরে িসরে িলল মাহমুদ, ‘‘হাসান কামাল, বমঃ হুরিারক 
এিাে েুবমরে দাও।  

মাহমুদ িলাে আরিই হাসান কামাল োে কারজ তলরি বিরেবেল। 
করেকিাে ঝিপি কেরলন বমঃ হুরিা, বকন্তু োেপে ধীরে ধীরে বনরস্তজ হরে এল 
োে তদহ।  

িািী তেরি বদল মাহমুদ। সি কাজ সম্পন্ন কেরে োে আধ বমবনরিে 
মে সমে লািল। আেজরলে িািী েখন তমারি তপৌেল, মাহমুরদে িািী েখন 
চরল তিরে করেকশ িজ সামরন। আেজরলে পে আরো করেকবি িািী এরস 
তপৌেল। একবি তহ তচ পরি তিল চােবদরক।  

এই সমে বমঃ তিকমযারনে জ্ঞান বেরে এল। চাবেবদরক তচরে প্রর্রমই তস 
িলল, ‘‘বমঃ হুরিা .............।’’ একিু তর্রম তঢাক বিরল পুনোে তস িলল, 
‘‘িািীরে আে এক জন তলাক বেল, তস তকার্াে? ’’  

উপবস্থে তকউ এ প্ররশ্নে জিাি বদরে পােল না। ড্রাইভাে েখনও সীরিে 
উপে পরিবেল। োে মার্াে ও িুরক আোে তলরিরে। তস ধীরে ধীরে িলল, 
‘‘দেবিনাে পরেই একবি িািী োরক েুরল বনরে তিরে।’’ 



অপারেশন তেলআবিি-১  96 

 

-েুরল বনরে তিরে। তস বক গুরুেে আহে বেল? োে কে তেন তকাঁরপ 
উেল।  

- আবম জাবন না, েরি িুঝরে তপরেবেলাম োে জ্ঞান বেল।  
আে তকান প্রশ্ন কেল না তিকমযান। তচাখ িুরজ মুহুেবকে বচো করে উরে 

দাাঁিাল। আোরেে কর্া তস তেন ভুরল তিরে। িলল তস, ‘‘এখবন তপৌাঁেরে হরি 
তহড তকাোিবারে।’’  

অরনরকই োরক সাহােয কেরে এবিরে এল। বমঃ তিকমযানরক িািী 
এবিরে চলল ‘বসনরির্’ এে তহড তকাোিবাে এে বদরক। বমঃ তিকমযারনে লিয 
িুঝরে পােল আেজল। মাহমুরদে পিাৎবদরকে বনোপত্তাে তমাোরেন আেজল 
এিাে বনবিে হরে োে িািী তেরি বদল।  

 
 
 
ওোইজমযান তোরডে একবি প্রকান্ড িািী। িাইরে তর্রক তদখরে একবি 

সাদমািা বত্রেল। বকন্তু বভেরে তিরল িুঝা োে িািীে বিোিত্ব। প্রকান্ড িািী 
িাোন্দা। পাাঁচ েেবি িািী খুি সহজভারিই এখারন স্থান তপরে পারে। সি বমরল 
খান বেবেরশক েে। তমরঝে েল বদরে বিলবম্বে এক সুিে পর্ বদরে সিগুরলা 
েেরক ইন্িােকারনরটড কো হরেরে। পবেরশরষ এই সুিে পর্ ওোইজমযান 
তোরডে দবিন পাশ্বব বদরে সমােোলভারি চরল োওো মেরদশাই তোরডে একবি 
েরলে তদাকারন বিরে তশষ হরেরে। তেলআবিরি সাইমুরমে এিা চেুর্ব আস্তানা। 

মাহমুদ বমঃ হুরিা িালািবরক এই আস্তানারে এরন েুলল। িাইরেে তকান 
তলাকরক সাইমুম কখনও োরদে মূল োাঁবিরে বনরে োে না। এমন বক দলীে 
সদস্যরদেও তোিারোি তকন্দ্র এই আস্তানাগুরলা। মূল োাঁবিে অবধকেে 
বনোপত্তাে জন্যই এই িযিস্থা।  

হুরিা িালািবরক সাচব কো হরলা। োে িৃহদাকাে এিাচী তর্রক পাওো 
তিল হুরিাে প্ররোজনীে বকেু কাপি। আে পাওো তিল একিা ডাইেী এিিং বকেু 
পাউন্ড মুদ্রা। ডাইেীরে হুরিাে বনজস্ব খেচ পরত্রে খুাঁবিনাবি এিিং োে বকেু িুযে 
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তেকডব। ডইেীে মরধয পাওো তিল World peace Brigade এে অবধনােক 
বমঃ ওোল্টাে কুরিে বনজস্ব পযারডে একবি চাে ভাাঁজ কো সাদা পাো।  

হুরিাে জুোে েলা এিিং োে পারেে পাো তর্রক শুরু করে মার্াে চুল 
পেবে সি বকেুই েন্ন েন্ন করে সাচব কো হরলা। োে তপাশারকে সরন্দহজনক তকান 
অিংশই িাদ তদো হরলা না। অিরশরষ হুরিাে এিাচী তকস তোঁরি তেলা হরলা, োে 
অবেবেক্ত কাপি তচাপি গুরলা ও পেীিা কো হরলা। বকন্তু বকেুই বমলল না।  

কপারলে োম মুরে তশখ জামাল এরস তচোরে ধপ করে িসল। মাহমুদ 
তচরে তচরে তদখবেল/ তশখ জামাল িসরেই মাহমুদ বমঃ হুরিাে বদরক তচরে িলল, 
‘‘বমঃ হুরিা আপবন বক হাওো খাওোে জন্য তিাপন সেরে তেলআবিি 
এরসরেন?’’ 

বমঃ হুরিা শুধু বমি বমি করে চাইরলন। তকান উত্তে এল না োে কাে 
তর্রক। মাহমুদ জারন, হুরিা ওেরে জযাকি বগ্রমরিে মুখ তখালাে জন্য মুরখে কর্া 
েরর্ষ্ট নে। মাহমুদ হুরিারক আে বকেু িলল না। িভীে বচোে আিাে ডুি বদল 
তস।  

হোৎ তসাজা হরে িসল মাহমুদ। মুখ োে খুবশরে উজ্জ্বল হরে উেল। 
োে মরন পরি তিল, তলবনন েখন তজরল বেরলন েখন োাঁে স্ত্রী োে কারে পিাে 
জন্য মযািাবজন পাোরো। তলবনন মযািাবজরনে সাদা অিংশগুরলারে দধ বদরে োাঁে 
তমরসজ বলখরেন কমবীরদে উরিরশ্য। দরধে এ তলখাগুরলা এমবনরে তদখা তেে 
না, বকন্তু পাবনরে তডািারলই ো স্পষ্ট হরে উেে। তলবনরনে স্ত্রী োে স্বামীে কাে 
তর্রক মযািাবজন তেেে বনরে বিরে তমরসজগুরলা উদ্ধাে করে তপৌাঁোরেন কমবীরদে 
বনকি।  

কর্ািা মরন হরেই মাহমুদ তশখ জামালরক বনরদবশ বদরলন এক িামলা 
পাবন আনরে।  

পাবন এরল বমঃ হুরিাে ডাইেী তর্রক ওোল্টাে কুরিে পযারডে চাে ভাাঁজ 
পাোবি এরন ভাাঁজ খুরল পাবনরে ডুবিরে বদল।  
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সােযরলে আনন্দ তখরল তিল মাহমুরদে মুরখ। কািরজে িুরক সাদা সাাঁদা 
অিে েরুি উরেরে। মাহমুদ তশখ জামালরক িলল, ‘‘োিাোবি কািজ কলম 
আরনা। কািজ তিশীিে পাবনরে োখা োরি না।  

তশখ জামাল মাহমুরদে অনুসেে করে বলখ তেরে লািলঃ  
‘‘তপ্রেক ওোল্টাে কুি, অবধনােক বিশ্ব শাবে তসনা।  
-প্রাপক স্যামুরেল শালবিক, প্রধানমেী, ইসোইল।  
আনরন্দে সারর্ জানাবি তে, েুদ্ধ বিেবে সীমারেখাে ওপারে েুদ্ধবিেবে 

েদােককােীরদে মরধয আমো বকেু ইসোইল সোনরক সবন্নবিষ্ট কেরে তপরেবে। 
‘ইেগুন জাই বলউবম’ে মাধযরম োো ের্য সেিোহ কেরি। বকন্তু জরুেী 
পবেবস্থবেরে তোিারোরিে জন্য আমো োরদে তেবডও বমিাে পাোলাম। 
বিরশষভারি িলা হরি, তকান পবেবস্থবেরেই োরদে নাম জানাে তচষ্টা কো চলরি 
না।  

GH. 44 11. GH. 43. 07 GH. 45 33 GV. 32. 13, JZ 54; 05, 
GR. 47, 55. GR 44, 77, GR, 39, 17, SZ 40, 99, SZ. 38. 66, SZ. 51. 
02. SZ. 47. 21, SZ 48, 81,” 

ইেগুন জাই বলউবম’হরি গুপ্ত বিশ্ব ইহুদী তিারেন্দা চেগুরলাে একবি। 
তমরসজ পবেস্কাে। ইসোইরলে বিধ্বস্ত স্পাই বেিং এে আিংবশক িবেপেূরেে িযিস্থা 
োরে কো হরেরে। এখন প্রশ্ন হল ডিল ভূবমকাে অবভনেকােী জাবেসিংরেে 
প্রবেবনবধে মুরখাশ পো প্রবেবনবধিিব কাো তিাঝা োরি, GH অর্বাৎ তিালান 
হাইি, GV অর্বাৎ হুরলহ ভযাবল, JZ অর্বাৎ  তজজবেস ভযাবল, GR অর্বাৎ জদবান 
বেভাে, SZ অর্বাৎ সুরেজ খাল অঞ্চরল ওো তমাোরেন আরে। মাহমুদ তভরি 
তদখল শুধু তেবডও বমিাে বদরে ওরদে বচবহ্নে কো োরি না। সুেোিং তে তকান 
মূরলযই ওরদে নাম জানরে হরি।  

মাহমুদ উরে বিরে বমঃ হুরিাে এরকিারে মুরখামুবখ দাাঁিাল। বমঃ হুরিাে 
তচারখে মবন দ’তিারে বস্থে চিু বনিদ্ধ করে তস িলল, বমঃ হুরিা েুদ্ধ বিেবে তেখাে 
ওধারে োো ইসোইরলে হরে কাজ কেরে, োরদে নাম িলরে হরি। বমঃ হুরিা 
নীেি। মাহমুদ িলল, অবধরিশরন না িসরল িুবঝ কর্া িলরিন না।  
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বমঃ হুরিাে তচাখ দ’বি চঞ্চল হরে উেল। আশিংকাে একবি বিষাদ তেখা 
োে মুরখে উপে বদরে তখরল তিরল।  

মাহমুদ তশখ জামাল তক িলল, পদবািা সবেরে দাও জামাল। বম হুরিা 
অবধরিশরনে িযিস্থািা একিু তদরখ বনক।  

েরে উত্তে বদরক িাোরনা পদবা সবেরে তেলল জামাল। কারেে একবি 
সুদৃঢ় পািােন, োরে চামিাে বেো লািান। পািােরন শাবেে মানুষরক মজিুে 
করে িাাঁধাে কারজ ো িযিহৃে হে। পািােরনে পারশ সুইচরিাডব। একবি 
ইরলকবট্রক তমিরনরিা পরি আরে পািােরনে উপে, োে উপে সাদা তিাোম 
জ্বলজ্বল কেরে।  

মাহমুদ ঐ বদরক অেুবল সিংরকে করে িলল, ঐ েবিৎ অবধরিশরনে 
সারর্ তোমো তো খুি পবেবচে। আমারদে কর্া িলাে অবভোরনে ওিা প্রর্ম 
অস্ত্র। এেপে এরক এরক আসরি অন্যগুরলা। 

 বমঃ হুরিা একিাে চবকে দৃবষ্টরে ওবদরক তচরে িলল অমানুবষক 
বনেবােন চাবলরে বক কেরি তোমো, আবম বকেুই জাবন না। কে োে কাাঁপরে।  

ওোর্ল্ব বপস বব্ররগ্ররডে বলাঁোরজা অবেসাে বমঃ হুরিা, জান বক জান না 
আমো তদখি। িরল একিু র্ামল মাহমুদ, োেপে িলল, অমানুবষক বনেবােন বকন্তু 
তোমোই আমারদে বশবখরেে। এই তসবদন আলরজবেোরে সুসভয ইউরোরপে 
তোমারদে জাে ভাইরেো বক কেল? আলবজোরসবে আলবিোে তকাোিবাে আে 
‘তসন্িাে দয বত্র’ে বনেবােন কিগুরলারে তোমারদে ভাইরেো স্বধীনোকামী 
আমারদে ভাইরদে উপে বক অমানুবষক বনেবােন চাবলরেরে ো মরন পরি নাবক 
তোমারদে? র্ামল মাহমুদ। আিাে িলল, পাাঁচ বমবনি সমে বদলাম তোমারক, 
এেমরধয েবদ নামগুরলা িরলা োহরল মুবক্তে আশা কেরে পারো। এখন েুবম 
তভরি তদখ একবদরক মুবক্ত অন্য বদরক ভোিহ েেোে মধয বদরে ধীরে ধীরে মৃেযুে 
বদরক িমে - তকানবি েুবম তিরে তনরি।  

মাহমুদ তিবেরে এল েে তর্রক।  
বম হুরিা িালারিবে স্মবৃেরে নাবজ কনরসনরট্রসন কযারম্পে ভোিহ 

েনাগুরলাে কর্া জািরুক েরেরে। মাহমুরদে উরল্লখকৃে আলবজোরসবে 
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‘আলবিোে’ ও ‘তসন্িা দয বত্র’ে ভোিহ বনেবােন কাবহনীে সারর্ও তস পবেবচে। 
ইরলকবট্রক বসবিিং ‘পািােন ও ১৫ তমিরনরিা’ ‘নকল তডািরনা প্রবেো, প্রভবৃেে 
কর্া স্মেে হরেই আৎরক উেল বমঃ হুরিা িালািব। প্রিল ইিা শবক্ত োে ধ্বরস 
পরি তিল মুহূরেব।  

পাাঁচ বমবনি পরে বেরে এল মাহমুদ। ইরলকবট্রক বসবিিংএে আে প্ররোজন 
হরলা না। োে কাে তর্রক জানা তিল ১৪ বি নাম। বলরখ বনল মাহমুদ। োেপে 
পেখ করে তস তদখল ওপারেে েুদ্ধ বিেবে সীমা তেখা েদােককােীরদে মরধয 
এসি নাম আরে বকনা।  

উরে দাাঁবিরে মাহমুদ িলল, তোমারক আমো পাবেরে তদি আমারদে তহড 
তকাোিবারে, ওখান তর্রকই তোমাে সম্বরন্ধ বসদ্ধাে তনো হরি। েরি মুবক্ত তে এক 
সমে েুবম পারি, তস বনিেো আমো তোমারক বদবি।  

সিংিৃহীে নাম ও তমরসজবি তহড তকাোিবারে পাোিাে জন্য মাহমুদ দ্রুে 
োে মূল োাঁবিরে বেরে এল।  

পেবদন বিরকরল লন্ডরনে ‘ইবভবনিং তপারষ্ট’ে দ’কলাম তহবডিংএে একবি 
সিংিাদ দৃবষ্ট আকৃষ্ট কেরলা মাহমুরদে। বসবেো, জদবান ও বমসে সেকাে েুদ্ধ 
বিেবে সীমারেখা েদােককােীরদে মরধয তর্রক তিালান হাইি এলাকাে বমকাইল 
তিােবডন, ক্লারেন্স বডরলান, িাউন্সকভ, হুরলহ ভযাবলে েলে তিামযান, তজজাবেল 
ভযাবলে োঙ্ক কালবসন, জদবান নদী এলাকাে মবেস চাইর্ল্স, আনবর্ল্ তোষ্টাে, 
বপিাে িািে এিিং সুরেজ খাে এলাকাে বমকাইল িাবডবন, বিল িািব বগ্রে বভটে 
গ্রুজ, মাকব িারেন ও বিল মারডবাে ২৪ েন্িাে মরধয িবহস্কাে দািী করেরেন। আেি 
োষ্ট্রসমূরহে স্বার্ববিরোধী কমব েৎপেোে অবভরোি আনা হরেরে োরদে প্রবে। 
প্রশাে হাবস েরুি উেল মাহমুরদে মুরখ।  

উপরোক্ত খিরেে পারশ আে একবি খিেও মাহমুরদে দৃবষ্ট আকষবে 
কেল। ইসোইরলে সুবপ্রম বনোপত্তা কাউবন্সরলে তমম্বাে ইসোইল পালবারমরন্িে 
সদস্য বমঃ বসমসন স্যামুরেল শালিক সেকারেে বিরুরদ্ধ আরোিযোে অবভরোি 
এরনরেন। বেবন িরলরেন, স্যামুরেল শালবিক সেকারেে অধীরন তদরশে বনোপত্তা 
িযিস্থা তভরে পিরে এিিং জাবেে বনোপত্তা বিধানকােী সিংস্থাগুরলা োরি 
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েসােরল। খিেবি পরি হাসল মাহমুদ। পেন েখন েবনরে আরস, েখন সিাই 
পেস্পে কাদা তোাঁিােুবি করে বনরজরদে তদাষ ও অরোিযোে কর্া তঢরক োখরে 
চাে এিিং এইভারি োো বনরজরদে সিংরশাধন ও তোিযো িৃবদ্ধে পর্ িন্ধ করে 
প্রবেপরিে শবক্তিৃবদ্ধ ও বিজরে সহােো করে।  
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১২ 
তডবভড তিনগুবেোরনে িািী। এবমবলোে কি। একবি ড্রইিং রুম, একবি 

িার্রুম ও একবি তিড রুম বনরে এবমবলোে বনজস্ব জিে। গ্রীবসও তমরে তভানাস 
এই জিরে এবমবলোে একমাত্র সেী ও পবেচাবেকা। বপো ও মাো এখারন 
আরসন, বকন্তু তসিা কেকিা রুবিন সেরেেে মে। তেলআবিি বিশ্ববিদযালরেে 
োত্রী এবমবলোরক োো অিাধ বিচেরেে সুরোি বদরেরেন।  

োে ৯ -৩০ বমবনি। তিশ িেম িাইরে। বকন্তু তসন্ট্রাবল ইোে কবন্ডশন্ড 
এ িািীরে িেরমে তকান বচহ্ন তনই। এবমবলো পিাে তিবিরল িরস। বকন্তু মন 
িসারে পােল না িইরে। মন এলারমরলা, বিশৃঙ্খল। শেযাে বিরে তস শুরে পিল। 
তচাখ িুরঝ তস মনরক ভািনাহীন কেরে চাইল। বকন্তু পােরে না তস। তখাাঁচাে মে 
বিাঁধরে শুধু।  

এবমবলোে মা েরে ঢুকরলন। মুহূেবকাল দাাঁবিরে বেবন একিাে পিাে 
তিবিল ও একিাে শাবেো এবমবলোে বদরক চাইরলন। োেপে বিরে িসরলন 
এবমবলোে পারশ। োেপে ধীরে ধীরে বেবন এবমবলোে কপারল হাে তেরখ 
িলরলন অসুখ করেবন তো মা? চমরক উেল এবমবলো। বনরজরক সামরল বনল তস। 
বনরজে কপারল োখা মারেে হােবি েুরল বনরে তস িলল, না মা অসুখ করেবন।  

-এমন অসমরে শুরে তকন েুবম? মারেে কর্াে েখন আশিংকাে সুে।  
-ভারলা লািরে না বকেু, োই শুরে আবে মা।  
-এই ভাল না লািািাই তো অসুখ মা। োোিা তিশ বকেুবদন তর্রক 

তদখবে েুবম িাইরে তকার্াও তেমন তিে হওনা েরেই শুরে র্াক। বকেুিে র্ামল 
এবমবলোে মা। িলল, না হে বিরে একিাে ইউরোপ েুরে এরসা, এখন তো তেমন 
পিাশুনাে চাপ তনই।  

-না মা তোমো বকেু তভি না। আবম ভাল আবে। েরে িরস পবি? তিিারে 
তেমন ভারলা লািরে না। হাবসরে মুখ োবেরে িলল এবমবলো।  
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-োই ভারলা মা। বদনকাল ভাল োরি না। েরে িাইরে শত্রু আজ। 
শ্বাসরোধ কেরে চাইরে আমারদে।  

-আিা মা শাবে বক্সরি না? আমো শেরক িন্ধু িানারে পােরিা না? 
-তকমন করে? শেো েবদ শেো না োিরে চাে? 
-বকন্তু আমো তো শেো োিবে না? 
-তকমন করে? 
-তে সি আেি মুসলমানরক আমো োরদে েেিািী তর্রক োবিরেবে, 

োরদেরক বেবেরে এরন ের্ারোিয অবধকাে োরদে আমো তকন বদবি না? 
-ের্ারোিয বক অবধকাে মা? 
-তদরশে শাসন ও আইন প্রেেরনে অবধকাে।  
এবমবলোে মা হাসল। িলল, পািল তমরে, ওরদেরক তদরশে শাসন ও 

আইন প্রেেরনে অবধকাে বদরল ইসোইলরলে সোনো দাাঁিারি তকার্াে?  
-তকন, আমো তেরহেু সিংখযালবেষ্ট, োই সিংখযালবেরষ্টে অবধকােই 

প্রাপয।  
-বকন্তু জামবাবনরে সিংখযালবেষ্ট ইহুদীরদে অিস্থাে কর্া েুবম বক জান না?  
-জাবন। বকন্তু োই িরল আেি মুসলমানরদেরক বহিলারেে আসরন 

িসািাে বক তকান েুবক্ত আরে মা?  
-বনিে। েুবম বনিে জান, মুসলমানরদে পেিম্বে তমাহাম্মদ তকমন করে 

ইহুদীরদেরক প্রর্রম মদীনা, োেপে খােিে, সিবরশষ োরদে আেি তর্রক 
বিোবিে করেবেল।  

-বকন্তু মা, নিী তমাহাম্মদ বক বিনা কােরে ইহুদীরদে িবহস্কাে 
করেবেরলন? ইসলারমে নিীে সারর্ োরদে সম্পাবদে চুবক্ত বেনিাে ইহুদীো 
ভিংি করেরে এিিং বিশ্বাসোেকো করেরে। এে পে োো মদীনা তর্রক িবহসৃ্কে 
হে এিিং খােিরে আশ্রে পাে বকন্তু খােিেরক োাঁবি করে আিাে োো ষিেে ও 
বিশ্বাসোেকোে পর্ অনুসেে কেল, এেপে োরদে আেি তর্রক বিোবিে কো 
োিা উপাে বেল বক?  
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-এবমবলোে মা আিাে মুখ বিরপ হাসল। িলল তে কােরে নিী তমাহাম্মদ 
ইহুদীরদেরক বিোবিে করেবেল, তস কােরে আমো ও আেি মুসলমানরদে 
বিোবিে করেবে।  

-বকন্তু মা উভে স্থরল তো একেকম কােবকােে তনই।  
নিী তমাহাম্মদ তপৌত্তবলকরদে ধমবােবেে করে স্বাভাবিক ভারিই মদীনা 

ও আেরিে মাবলক হরেবেরলন, মাবলকানা বেবন ইহুদীরদে কাে তর্রক তকরি 
তননবন। অন্যপি আমো আেি মুসলমানরদে বিোবিে করে োরদে তদশ 
বেবলস্তীনরক আমো ইসোইল োষ্ট্র িাবনরেবে।  

-তোমাে কর্া বেক এবম। বকন্তু আমারদে জাবেে স্বারর্ব এে প্ররোজন বেল 
এিিং ভবিষ্যরে র্াকরি।  

-এক জাবেে প্ররোজরন অপে জাবেে ধ্বিংস সাধন তকমন সুবিচাে মা?  
-রূঢ় িাস্তিোে সারর্ তোমারদে পবেচে তনই মা, অবিচাে সি সমে 

অবিচাে নে।  
-বকন্তু মা, অন্যাে করে োরদে অবধকাে হেে কো হল, োো বক অবধকাে 

প্রবেষ্ঠাে তচষ্টা কেরি না। আমারদে প্রধানমেী সাে্েমুরেল শালবিক োবশোে 
জন্মগ্রহে করে আরমবেকাে প্রবেপাবলে হরে হোৎ উরি এরস ইসোইরলে 
বনোমক হরে িসাে অবধকাে েবদ পাে, োহরল িিংশ পেস্পোে িসিাসকােী 
আেি মুসলমানো োরদে অবধকাে প্রবেষ্ঠাে জরন্য তো এবিরে আসরিই।  

-হাাঁ, এিা োো কেরে।  
-সুেোিং আমো শাবেে আশা তকমন করে কেরে পাবে?  
এবমবলোে মা তকান উত্তে বদল না। বকেুিে িম্ভীে ভারি তর্রক পরে 

ধীরে ধীরে িলল তস, শাবেে সম্ভািনা তে তনই প্রবেবি ইসোইলীই ো জারন, 
তকৌশল আে শবক্তে িরলই োো এরদরশ প্রবেষ্ঠা লাভ করেরে, শবক্ত ও তকৌশরলে 
আশ্রে বনরেই োরদেরক বিরক র্াকরে হরি। শুধু বিরক র্াকাই নে, োরদে 
র্ািারক আেও মজিুে ও বিস্তৃে কেরে হরি। মারেে বদরক এবমবলো পলকহীন 
দৃবষ্টরে তচরেবেল। োে মারেে কর্া তসবদন ওরসোন বকিং জাহারজ তশানা 
ইসোইলী মেীে িক্তরিযে সারর্ হুিহু বমরল োরি। োহরল প্রবেবি ইসোইলীই 
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বক আেি ভূবমরে োরদে সাম্রাজয প্রবেষ্ঠাে স্বরপ্ন বিরভাে। আত্মেিাকােী জাবে 
িরল পবেচে দানকােী ইসোইলীরদে এবক বিভৎস সাম্রাজযিাদী রূপ। বশউরে 
উেল এবমবলো।  

এবমবলোে িম্ভীে আত্মস্থ ভারিে বদরক তচরে এবমবলোে মা তহরস িলল, 
ভারলা েুবক্ত বশরখরো এবম, তোমাে আব্বা খুি খুশী হরেন শুনরল। বকন্তু 
তসবন্িরমন্ি বদরে সিবকেু বিচাে কেরল ভুল কেরি। জাবেে িৃহত্তে প্ররোজন ও 
মেরলে জন্য এমন অরনক বকেু কেরে হে ো নীবেশাস্ত্র অনুোেী অবিচাে আে 
অন্যারেে পেবারে পরি।  

এবমবলো িলল, এিাই েবদ জােীে নীবে হে মা, োহরল বহিলােরক 
তদাষ তদো োে তকমন করে? নুরেনিািব বিচারেে প্রহসনই িা োহরল কো হরলা 
তকন? জামবান জাবেে পেম সুহৃদ নাবজরদেরক অমানুবষক বনেবােন আে শাবস্তেই 
িা বশকাে হরে হল তকন?  

-জােীে দাবেত্ব েখন কাাঁরধ আসরি, েখনই সি িুঝরে পারি মা। িরল 
উরে দাাঁিাল এবমবলোে মা। িলল, োিাোবি তখরে এস।  

এবমবলোে মা চরল তিল।  
োে ১১ িা। নাইিিাউন পোে জন্য এবমবলো তডবসিং রুরম ঢুরকরে। 

হোৎ েরেে তমরঝে বকেু পেরনে শব্দ শুনরে তপল তস।  
পাবিবশন তডারে মুখ িািাল এবমবলো, তমরঝে দাাঁবিরে আরে মাহমুদ। 

তচাখারচাবখ হরে তিল। মাহমুরদে মুরখ এক িুকরো হাবস।  
এবমবলো প্রর্রম বিস্মেবিমূঢ় হরে পরিবেল। বিমূঢ় ভাি তকরি তেরেই 

োে মুখ োো হরে উেল। তস তচাখ নাবমরে বনল।  
মাহমুদ ধীরে ধীরে এগুরলা এবমবলোে বদরক। এরকিারে মুরখামুবখ 

দাাঁিারলা এরস। িলরলা, তকমন আে এবম? 
তকান উত্তে বদল না এবমবলো। চলিাে ও কর্া িলিাে শবক্ত তেন তস 

হাবেরে তেরলরে।  
কর্া িলল মাহমুদ, োি করেে িুবঝ েুবম?  
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মুখ েুলল এিাে এবমবলো। দরোিা অশ্রু িবিরে পিল দ’িন্ড তিরে 
োে।  

-েুবম কাাঁদে এবম? নীেি অশ্রুে ঢল তনরমরে েখন োে দ’তচারখ।  
-েুবম তকার্াে বেরল? চবকরে মুখ েুরল প্রশ্ন কেল এবমবলো।  
-তেলআবিরিই বেলাম।  
-এখারনই বেরল? একিু র্ামল এবমবলো। তঢাক বিরল িলল তস, আবম 

মরন করেবেলাম, অেে আমাে জন্মবদরন েুবম আসরিই।   
-েুবম পর্ চাইরি আবম জানোম। বকন্তু আবসবন আবম।  
-আসবন তকন? 
-তোমারদে তিারেন্দাো তসবদন সাোোে আমাে জন্য অরপিা করেরে 

তোমারদে িািীে চােবদরক। 
চমরক উরে মুখ েুলল এবমবলো। োে তচারখ বিস্মে। মাহমুদ িলল, 

বিবস্মে হিাে বকেু তনই। তসই োরেে েিনাে পে তর্রক ‘বসনরির্’ তিারেন্দাো  
তোমাে উপে তচাখ তেরখরে আমারক ধোে জন্য। োো বনবিে বেল, জন্মবদরন 
আবম আসবেই।  

-ওো োহরল সরন্দহ কেরে আমারক? 
-সরন্দহ নাও হরে পারে। হরে পারে ওো বনবিে হরে তচরেবেল। 

তোমাে জন্মবদরনে পে ওো বকন্তু আে তোমারদে িািীরে পাহাোে আসরে না।  
-েুবম এরস বেরে বিরেবেরল।  
-না এবম, পা িািারল আবম আসোমই। তোমারদে তিাোন্দাো আমাে 

পর্ তোধ কেরে পােে না। বকন্তু আবম চাইবন অপ্রীবেকে বকেু েিুক তচরেবে, 
তকান সরন্দহই োরে তোমারক স্পশব না করে।  

-তকান পর্ না তপরে তশরষ আমারদে িািীরেই পাহাো িসারে হল। 
এমন অসহাে তে ইসোইল তিারেন্দা িাবহনী আবম ধােো কবেবন তকানবদন। িরল 
এবমবলো মৃদ তহরস িলল, তোমারক িসরে িবলবন পেবে। িসরি চল। 
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 মাহমুদ তসাোে বিরে িসল। তসাোে উপে কনুই দ’বি তেস বদরে 
তসাোে বপেরন দাাঁিাল এবমবলো। মাহমুরদে মার্া এবমবলোে িারে অরনকিা 
তেন তেস বদল। মাহমুদ মার্ািা একিু সবেরে বনল।  

-জারনা, একিা সুখিে বদরে পাবে। িলল এবমবলো।  
-বক সুখিে? িলল মাহমুদ।  
-িলি না। আরি িল বিবনমে বক হরি?  
মাহমুদ িলল, তকমন সুখিে না শুনরল তকমন পুেস্কারেে তোিয হরি বক 

করে িুঝি?  
-তকন িলরে পাে না, ো চাইরি োই।  
-তিশ ো চইরি, োই।  
এবমবলো বকেুিে চুপ করে েইল। োে দ’হারেে আেুলগুরলা েখন 

মাহমুরদে জামাে কলাে বনরে তখলা কেবেল। তস ধীরে ধীরে িলল, জারনা, তসবদন 
আবম িাজাে বিরেবেলাম। ওখানকাে তমাহারমহডান িুক তষ্টাে তর্রকঃ 
Towards understanding Islam, Rights of non Muslim in 
Islamic State, Islam in Theory and Practice – িই বেনবি বকরন 
এরনবে। এে মরধয Towards understanding islam িইবি তশষ করে 
তেরলবে। Islam in Theory and Practice িইবি পিরে শুরু করেবে। 
মাহমুরদে প্রবে ধমবনরে, প্রবেবি েক্ত কবেকাে আনরন্দে তস্রাে িরে তিল।  
আল্লাহ োে প্রার্বনা মিুে করেরেন। মাহমুদ িলল, Towards 
understanding Islam ইসলামরক জানাে জন্য প্রার্বমক স্তরেে একখানা 
অবে উৎকৃষ্ট িই, তকমন লািল এবম?   

-িারে! ভুরল োি তকন? আরি আমাে পুেস্কাে পরে তোমাে প্ররশ্নে 
উত্তে।  

-বক চাও িল। মাহমুদ িলল তহরস।  
-চাইি না, েুবমই িল, বক তদরি েুবম।  
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-তোমাে ঐ খিে আমারক েেখাবন খুশী করেরে, োে তকান েুলনা 
আমাে জীিরন তনই এবম। তোমাে একবি প্রারপযে কর্াই আমাে মরন পিরে। 
বকন্তু এ িই সামান্য।  

এবমবলোে শুভ্র িরন্ড এক ঝকল েবক্তম তস্রাে িরে তিল। িলল তস িলই 
না শুবন? মাহমুদ এবমবলোে দ’বি হাে েুরল বনল হারে। ধীে িম্ভীে স্বরে িলল, 
ইসোইল োরষ্টে অন্যেম প্রবেষ্ঠাো, ইসোইরলে এককালীন প্রধানমেী এিিং বিশ্ব 
ইহুদীিারদে তনেৃস্থানীে মবস্তস্ক তডবভড তিনগুবেোরনে একমাত্র নােবন এবমবলো 
েুবম। েুবম বক সি েযাি করে তিাাঁিা মুসবলম মাহমুদরক বনরে সুখী হরে পােরি।  

এবমবলো তকান উত্তে বদল না। দ’ হারে মুখ তঢরক কপালিা এবলরে 
বদরেরে তসাোে উপে।  

মাহমুদ একিু োি বেবেরে বজরজ্ঞস কেল কই, উত্তে বদরল না? োে 
তোাঁরিে তকাোে হাবস।  

-ইস আিাে বজরজ্ঞস কো হরি। বদিাে কর্া েুবম বদরেে। তে বনরেরে 
তস োখুক িা তেরল বদক তোমাে বক।  

-আমাে বকেু নে, বকন্তু acknowledgementিলরে একবি বজবনস 
আরে? হাসল মাহমুদ।  

-না, েুবম বনষু্ঠরেে মে ডুি তমরে র্াক, বকেু পারি না েুবম। িরল সরে 
েবিল এবমবলো। একবি হাে ধরে োরক আিবকরে োে বদরক পবেপূেব দ’বি তচাখ 
েুরল ধরে মাহমুদ িলল, একবি কবেন জীিন েুবম তিরে বনরল এবমবলো। 
তলবহহান অবগ্নবশখাে উপে বদরে আমারদে চলাে পর্। পরর্ে তশষ তকার্াে 
আমো জাবন না। এবমবলো মাহমুরদে কারে একিু সরে আসল। করেক মুহূরেবে 
জন্য োে তচাখ দবি িন্ধ হরে এল। োেপে তচাখ খুরল তস িলল, আজ তর্রক 
এবমবলোরক তোমারদে একজন িরল মরন করো মাহমুদ। সুরখ দঃরখ োরক 
তোমো তোমারদে পারশই পারি।  

মাহমুদ আনরন্দ উজ্জ্বল হরে উেল। িলল, এিাই তোমাে করে এই 
মুহূরেব চাইবেলাম এবমবলো। িরল একিু র্ামল মাহমুদ। োেপে িলল, তেোউনী 
আে শািাদী শাসরনে কিরল পরি তিািা পৃবর্িী আজ েেোে কােোরি। এই 



অপারেশন তেলআবিি-১  109 

 

অিস্থাে প্রবেবি মুসলামারনে উপে এরসরে দিবহ দাবেত্ব। আবম তদাো কবে 
মুসবলম বমল্লারেে একজন বহসারি আল্লাহ তোমারক তোমাে দাবেত্ব পালরনে 
েওবেক বদন।  

-জারনা, আজ মাে সারর্ অরনক েকব হরলা।  
-বক বনরে?  
-ইসোইল আেি সমস্যা বনরে।  
-েুবম িুবঝ আেি মুসলমানরদে পি বনরেবেরল?  
-আবম ন্যারেে পি বনরেবেলাম। আবম িরলবেলাম, স্যামুরেল শালবিক 

োবশোে জন্মগ্রহে করে এিিং আরমবেকাে প্রবেপাবলে হরে েবদ ইসাইরলে 
বনোমক হরে পারেন, োহরল আেি মুসলমানো ইসোইরলে শাসন ও আইন 
প্রেেরনে অবধকাে পারি না তকন? 

-সুন্দে তোমাে েুবক্ত। তোমাে মা বক িরলবেরলন?  
-বেবন িলবেরলন, জাবেে প্ররোজরন অবিচাে জুলুম সি সমে অন্যাে 

নে। আবম িরলবেলাম, োহরল বহিলাে আে নাবজরদেরক আমো তদাষ বদরে 
পােি তকান বদক বদরে।  

মাহমুদ এবমবলোে তচারখ তচাখ তেরখবেল। োে তচাখ বিস্মে -আনরন্দ 
নাচরে।  

এবমবলোে মুখ আেক্ত হরে উেল। তস িলল, অমন করে তচরে র্াকরল 
বকেু িলি না আবম।  

মাহমুদ তহরস এবমবলোে িারল তিাকা বদরে িলল, েুবম শুধ ুসুন্দেই নও 
এবম, তোমাে েুবক্তগুরলা আেও সুন্দে। বেবলবস্তনীরদে পি তর্রক এমন করে এ 
সেয কর্াগুরলা ইসোইলীরদে কারন তকউ কখনও েুরল বদরে পারেবন।  

-োও, আে তকান কর্া িলি না। িরল এবমবলো েুরি পালাল োে তশািাে 
েরে। বকেুিে পরে এবমবলো তপ্লরি করে বমবষ্ট ও েল অন্য হারে এক গ্লাস পাবন 
বনরে বেরে এল। মাহমুদ িলল, োে দপুরে এবক কেে এবম? 

-বক কেি সমরে তে তোমারক পাই না? 
-তস আমাে তদাষ িরি।  
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-তদাষ তোমাে নে, আমাে ভারিযে।  
-ো িরি, োনা হরল একজন বনশাচে মানুষ ভারিয জুিরি তকন? 
-অেএি তকান আপবত্ত তো আে চরল না। হাসল এবমবলো।  
তিবিরল তপ্লি সাবজরে মাহমুরদে সামরন এবিরে বদরে িলল, নাও আে 

তদবে নে।  
মাহমুদ িলল, জাবন আপবত্ত চলরি না। বকন্তু তোমারকও িসরে হরি 

এবম। খািাে তপ্লি তশষ কেল দ’জরন। খািাে তপ্লি সবেরে তেরখ মাহমুরদে পারশ 
িসল এবমবলো। িলল, আিা মাহমুদ, আবম পরিবে, বিশ্বিযাপী প্রবেষ্ঠা 
ইসলারমে চূিাে লিয; সুেোিং ইসলাম চবেত্রিে ভারি সম্প্রসােে মুখী। 
ইসলারমে এই তিবশরষ্টযে সারর্ সাম্রাজযিারদে পার্বকয তকানখারন? 

মাহমুদ িলল, োজননবেক ও অর্বননবেক স্বার্ব হাবসলই সাম্রাজযিারদে 
মূল লিয। বিবজে জাবেে উপে বিজেী জাবেে োজননবেক ও অর্বননবেক প্রভতূ্ব 
প্রবেষ্ঠাই সাম্রাজযিারদে একমাত্র কাময বিষে। অন্য পরি ইসলাম এক 
মোদরশবে নাম। তেরহেু বিরশ্বে মানুরষে জন্য বিশ্বস্রষ্ঠাে এিা মরনানীে জীিন 
বিধান, োই বিরশ্বে মানুরষে সাবিবক কলযাে এে মরধযই বনবহে। সুেোিং 
বিশ্বিযাপী প্রবেষ্ঠা এে চূিাে লিয। বিশ্বিযাপী প্রবেষ্ঠাে মাধযরম তস সানুরষে 
কলযাে কেরে চাে এক জাবেে স্বারর্বাদ্ধাে িা অন্য জাবেে িবে সাধন কো োে 
লিয নে। মুসলমান কখনও োে িযবক্তিে শাসন প্রবেষ্ঠা বকিংিা মানুষরক বনরজে 
তিালারম পবেেে কো এিিং োরদে করোে শ্রমলব্ধ অর্ব অনিধভারি তকরি বনরে 
দবনোে িুরক বনরজে স্বিব সুখ েচনাে জন্য েুদ্ধ করেনা আে মুসলমান বহরসরি এ 
সরিে জরন্য তস সিংগ্রাম ও কেরে পারেনা। দবনোে তকান প্রারেে তকান তদরশে 
িা তকান জাবেে তক এরস শাসন িমোে িসরলা, ো বনরেও তকান মার্া িযার্া 
ইসলারমে তনই। ইসলাম শুধু তদরখ, তস মিংিরলে ধমব ইসলারমে অনুসােী বক না। 
বিজেী ও বিরজো িরল মানুরষে মরধয তকান বিরভরদে তদোল েুরল তদে না 
ইসলাম। মুসলমানো েখন োরদে সিংগ্রারম জে লাভ করে, োষ্ট্র িমোে মাবলক 
হে, েখন মুসবলম শাসরদে উপে এক বিোি দাবেত্ব এরস তচরপ িরস। এে েরল 
ঐ তিচাোরদে োরেে েুম ও বদরনে আোম পেবে হাোম হরে োে। ইসলামী 
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োরষ্ট্রে শাসরকে চাইরে িাজারেে একজন নিেয তদাকানদারেে অিস্থা অরনক 
ভারলা হরে র্ারক। তস বদরনে তিলা খলীো িা শাসরকে চাইরে তিশী উপজবন 
করে এিিং োরেে তিলা বনবিরে আোরম েুমারে পারে। বকন্তু খলীো তিচাো না 
োে সমান উপাজবন কোে সুরোি পাে আে না পাে োরেে তিলাে বনবিরে 
েুমারনাে অিসে। দৃশ্যেঃ সাম্রাজযিাদও তদশ জে করে, বকন্তু উভরেে প্রকৃবেরে 
আসমান জবমন পার্বকয বিদযমান।  

মাহমুরদে কর্াগুরলা তেন এবমবলো তিাগ্রারস বিলবেল। িলল তস, বকন্তু 
এমন কলযাে োরষ্ট্রে নমুনা আজ তকার্াে মাহমুদ?  

এে হুিহু নমুনা তকার্াও হরেরো খুাঁরজ পারি না এবম। মুসলমানরদে 
আদশব বিচুযবেই এে কােে। এই আদশব বিচুযবেে েরল শুধু কলযাে োরষ্ট্রে বিলুবপ্ত 
েরিরে োই নে, বনেবােন আে তিালামীে শৃিংখল তনরম এরসরে মুসলমানরদে 
মার্াে। করেক লি ইসোইলীে হারে আমো মাে খাবি। েুবকবস্তান ও আবেকাে 
বিবভন্ন তদরশ আমো তিালামী কেবে অন্য জাবেে। আবিবসবনো ও তস্পন তর্রক 
আমারদে অবস্তত্ব মুরে তিরে। আল্লাহ তে মুসলমানরদেরক বিরশ্বে মানুষরক পর্ 
তদাখারনাে দাবেত্ব বদরে পাবেরেরেন, তসই মুসলমানো আজ তচাখ িন্ধ করে 
অরন্যে তদখারনা পরর্ চলরে। আরিি উরত্তজনাে মাহমুরদে কে তেন িুরজ 
আসল। র্ামল তস। আিাে িলল, আমো এ অিস্থাে পবেিেবরনে জন্য কাজ কেবে 
এবম। সাইমুরমে হাজাে হাজাে মুসবলম েরুে এ পরর্ জীিন বদরে প্রস্তুে। আমো 
শুধু বেবলবস্তরনে মুবক্ত নে, মুসলমানরদেরক পুনিবেে পুনজবািবেে করে োরদে 
উপে তর্রক বনেবােন আে তিালামীে অিসান েিারে চাই ¬- প্রবেবষ্ঠে কেরে চাই 
কলযাে োষ্ট্র। র্ামল মাহমুদ।  

এবমবলোও নীেি। তসও ভািরে। বকেুিে পরে তস িলল, মোদশব 
বহসারি কমুযবনজমও আেজবাবেক চবেরত্রে। সুেোিং ইসলারমে সারর্ তো সিংেষব 
োে অিশ্যম্ভািী?  

মাহমুদ তহরস িলল, দৃশ্যে ো তিাঝাে বকন্তু কমুযবনজরমে উপে বদরে 
স্বাভাবিক বনেরম তে পবেিেবরনে তঢউ িরে োরি, োরে কমুযবনজম রূপ বনরে 
োরি পুাঁবজিারদ। তহরিল তর্রক মাকবস, মাকবস তর্রক তলবনন, তলবনন তর্রক 
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ষ্টাবলন, োেপে িেবমান োবশোে েিনা পেস্পরেে বিচাে কেরলই ো িুঝরে 
পারি। চীনও এ পর্ই ধরেরে। সুেোিং আপােে বকেু সিংেষব হরলও কমুযবনজম 
ইসলারমে সারর্ প্রবেরোবিোে তোিয নে তমারিই।  

-বকন্তু পবেিেবন তো ইসলারমেও এরসরে। িলল এবমবলো।  
-না এবম, পবেিেবন ইসলারমে নে, পবেিেবন এরসরে মুসলমানরদে 

আচাে আচেরে। কমুযবনজরমে বনমবাো মানুষ, মানুষ োে পবেিেবন কেরে পারে। 
বকন্তু ইসলাম মানুরষে উদ্ভাবিে নে, সুেোিং তকান মানুষ োে পবেিেবন েিারে 
পারে না। আেও পিাশুনা কে এবম, িুঝরে পােরি সি। মাহমুদ র্ামল।  

মার্া নে করে চুপ করে িরস বেল এবমবলো। মার্া েুলল তস। মার্া 
েুলরেই মাহমুরদে সারর্ তচাখারচাবখ হরে তিল। আিাে তচাখ নাবমরে বনল 
এবমবলো। মুখ োে োো হরে উরেরে। বিজলী িাবেে আরলা োো মুখরক আরো 
সুন্দে করে েুরলরে। মাহমুদ িলল, তোমাে সুন্দে ঐ মুখ মনরক স্বপরনে জািরে 
বনরে োে, বকন্তু তোমাে মরনে সেযানুসবন্ধৎসা আিাে বেবেরে আরন মনরক িাস্তি 
জিরে। স্বপ্ন আে িাস্তরিে সমাহারে েুবম অপরূপ এবম।  

এবমবলো দ’হারে মুখ তঢরক িলল, োও, মানুষরক খুি লজ্জা বদরে পাে। 
মাহমুদ তহরস িলল, োিাে সমে হল এবম। এিাে সবেযই উেরে হরি। এবমবলো 
িলল, িারে। তোমারক িুবঝ আবম তেরে িললাম?  

-না িলরলও তেরে হরি।  
-বকন্তু এে োিাোবি?  
-োে এখন িােিা। ওো খুি ভািরি।  
-ওো কাো?  
-আমাে সহকমবীো।  
-েুবম এখরন এরসে ওো জারন? 
-হাাঁ জারন। আমো বকেু তিাপন কেরে পাবে না এবম? প্রর্ম বদনই আবম 

এ বিষেবি আমারদে তহড তকাোিবারে আমারদে অবধনােক আহমদ মুসারক 
জাবনরেবে।  

-বেবন বক িরলরেন। অধীে করন্ে িলল এবম।  
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-বেবন িরলরেন, েুবম মুসলমান - একর্া স্মেে তেরখ পর্ চলরল তকান 
কারজই তোমাে ভুল হরি না। র্ামল মাহমুদ। আিাে িলল, ইসলারমে প্রবে 
তোমাে অনুেবক্তে কর্া শুনারল বেবন খুি খুশী হরিন।  

-এ কর্াও জানারি িুবঝ?  
-বনিে।  
-আিা তোমাে সিংিেন েবদ তোমারক আমাে তর্রক দূরে র্াকাে বনরদবশ 

বদে?  
-সিংিেন বদ্বমে তপাষে কেরে পারে িা জাবেে তকান িবে হরে পারে, 

এমন তকান বসদ্ধাে আবম বনরে পাবে না, একর্া আবম তেমন জাবন, আমাে 
সিংিেনও তেমবন জারন।  

-আিা ধে, এমন বসদ্ধাে েবদ বনরো।  
-আবম সিংিেরনে বসদ্ধাে তমরন বনোম।  
-এমন বনষু্ঠে হরে পােরে? কষ্ট হে না?  
-হেরো হরো, বকন্তু জ্ঞান ও কেবরিযে বনরদবশ সিরচরে িি।  
এবমবলো হাসল। িলল, ভািযিেী আবম োই না?  
মাহমুদ িলল, েুবম ভািযিেী বকনা জাবন না। বকন্তু আমাে োোিে 

জীিরন তোমারক তপরেবে এক বস্নগ্ধ আরলাে মরো। েখন ক্লাে হরে পবি, েখন 
তদহমন শাবেে সন্ধারন উন্মুখ হে, েখন তোমাে স্মেে আমারক শাবে তদে এবম। 
তদহ মনরক সজীি করে নেুন শবক্তরে।  

এবমবলো একিিুে চুপ করে তর্রক ধীরে ধীরে িলল, আবম তোমাে 
বেকানা জানরে চাই না, বজজ্ঞাসাও কেি না তোমারক তকার্াে পাি। বকন্তু কর্া 
দাও, েুবম মারঝ মারঝ তদখা বদরে োরি। জাবন েুবম িযস্ত। কাজ তোমারদে 
গুরুত্বপূেব, েিু আমাে অনুরোধ, উরদ্বি োেনাে জজববেে একবি হৃদরেে শােনাে 
জন্য েুবম আসরি।  

-সমে তপরলই আবম আসি এবম। িরল র্ামল, োেপে িলল, আমাে 
এিাে তে উেরে হে।  
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-এবমবলো িলল, আে একবি কর্া। ক্লারি তেরস্তাোে আে োই না। 
ইউবনভাবসববিে পিারেও মন িসারে পারেবে না। শে তচষ্টা করেও মনরক বেবেরে 
োখরে পাবে না তোমাে বচো তর্রক। েুবম আমারক তকান কাজ দাও, তোমাে 
তদওো কাজ করে হেরো হৃদরে শাবে পাি।  

মাহমুদ বচো কেল। িলল োেপে, তোমাে সাহােয তপরল আমো সুখী 
হি এবম। বকন্তু তহড তকাোিবারেে সারর্ পোমশব না করে তকান কাজ আবম 
তোমারক বদরে পাবে না। র্ামল একিু োেপে আিাে িলল মাহমুদ, েুবম মদ 
খাওো তেরি বদরেে এবম?  

-বক মরন কে েুবম?  
-ক্লারি তেরস্তোে োওোে মে বনলবজ্জোও েখন তেরি বদরেে, েখন মদ 

েুবম তখরে পাে না।   
-হাাঁ, তোমাে সারর্ িল নারচে তসই োে তর্রকই মদ খাওো তেরি 

বদরেবে মাহমুদ।  
মাহমুরদে মুগ্ধ ও আনরন্দাজ্জ্বল তচাখ দ’বি পলকহীন দৃবষ্টরে এবমবলোে 

মুরখে বদরক তচরেবেল। ধীরে ধীরে তস এবমবলোে একবি হাে েুরল বনরে তিল। 
মাহমুরদে তসই দৃবষ্টে সামরন তিািা তদহ তেন তোমাবঞ্চে হরে উেল 

এবমবলোে। একিা অপোধী স্পশব তেন োে তিািা তদহ অিশ করে বদরি। তচাখ 
দ’বি িুরজ এল োে। কাাঁপরে তেন তস।  

বকন্তু মাহমুদ সরচেন হল। মন োে স্বীকাে কেল, সীমা লিংেন করেরে 
তস। এবমবলোে হাে স্পশব না করে হাে তিরন বনরে িলল, না এবম, আমো সীমা 
লিংেন কেবে, আবস আজ।  

চমরক উেল এবমবলো। তচাখ খুলল তস। মুক োে আেক্ত হরে উেল, 
িলল, সবেয িরলে মাহমুদ। সািধান হি আমো ভবিষ্যরে। জানালাে কারে এরস 
দাাঁিাল মাহমুদ। িাইরে বনকষ কারলা অন্ধকাে। জানালা বদরে নীরচ োবকরে 
আাঁেরক উেল এবমবলো। এই অন্ধকারে নামরি তকমন করে? োে করন্ে উৎকো।  

মাহমুদ হাসল। িলল, তভি না এবম। আমাে অরভযস আরে্ তদাো করো। 
আবস। তখাদা হারেজ।  
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-এরসা, তখাদা হারেজ। হাসরে তচষ্টা কেল, তোাঁি কাপল শুধু। জানালা 
বদরে িাইরে তিবেরে তিল মাহমুদ। অন্ধকারে মাহমুদরক আে তদখা তিল না। 
এবমবলো দাাঁবিরে েইল ঐ খারন তেমবন ভারি। চাবেবদক নীেি। তিািা 
তেলআবিি তেন েুমারি। িি একা তিাধ কেল এবমবলো। জানালা তর্রক সরে 
এল তস। মাহমুরদে উপবস্থবেে উষ্ণো এবমবলো সি জােিাে অনুভি কেরে। 
এবমবলো তসাোে বিরে িা এবলরে বদল। হোৎ বি পরেে উপে মাহমুরদে একবি 
রুমাল তচারখ পিল এবমবলোে। রুমালবি েুরল বনরে মুরখ তচরপ ধেল এবমবলো। 
দ’বি তচাখ িুাঁরজ এল োে।  
 
 
 
 

 
পেিেবী কাবহনীে জন্য পিুন 
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