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কায়রো। ত ারেল নাইল। ত ারেরলে কবিখানা। কবিখানায় প্ররিশ
কেল আিদুল্লা জারিে। সাইমুরমে কায়রো অপারেশন তকায়ারেে প্রধান ইবন।
েখন সন্ধ্যা সােো। কবিখানা ভবেি। সামরনে একবে তেবিরল একবে
বসে খাবল তদখরে তপল জারিে। তেবিরলে ওপারশ আে একজন তলাক িসা।
পেরে নীল স্যযে। শ্যাওলা েং-এে োই। আেিীয় ধেরনে লম্বারে তোদরপাড়া মুখ।
বকন্ত োে ত ালারে লাল তোখ আে তেপ্টা নাক খুি স্বাভাবিক নয়। জারিে বিরয়
িলল, “িসরে পাবে আপনাে তেবিরল?”
তলাকবেে ারে বিল তসবদনকাে আ-আ োম কািজ। কািজবেে পাোয়
ইেস্তে বিবিপ্ত কলরমে আঁেড়। তকানবে অনর্িক আঁেড়, তকানবে আেিী ও
ইংরেজী িেিমালাে তকান অিে। তকানবে আিাে তকান শব্দও রয়রি। এমন
ধেরনে তলাক আরি যারদে ারে কলম যবদ র্ারক, কািজ যবদ পায়, আে অিসে
সময়ও যবদ র্ারক ো রল আে তকান কর্া তনই- বনরুরেশভারি কলম োরদে
েলরি। জারিে ভািল তলাকবে তসই প্রকৃবেে। োে ারে েখনও কলম বিল।
ইেস্তে কলম োলাবিল তস। করয়কবে ব ব্রু অিে জারিরেে দৃবি আকর্িে কেল।
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মরনারযাি বদরয় পরড় েমরক উঠল জারিে। হুরিা িযালােি? নামবে োে পবেবেে
মরন রি। এই সময় তলাকবে মুখ েুরল জারিরেে প্ররেে জিারি সম্মবেসূেক
মার্া নাড়ল। কর্া িলল না।
জারিে িসল। এক কাপ কবিে অেিাে বদল তস। বকন্তু বেন্তা োে ুেপাক
খারি হুরিা িযালােি নাম বনরয়। ঠাৎ োে মরন পড়ল, তিাপন বিশ্ব ইহুদী
তিারয়ন্দােক্র ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে একজন স্পাই হুরিা িযালােি। ইসোইলরদে
ের্য সেিো কেরে বিরয় তসবদন তেলআবিরি ধো পরড়রি সাইমুরমে ারে।
কর্াো মরন িাে সারর্ সারর্ জারিরেে সমগ্র তেেনা সবক্রয় রয় উঠল।
এই তলাক হুরিা িযালারেিে নাম জানল বক করে? হুরিা িযলারেিে নাম জারন
সাইমুম, ইসোইল তিারয়ন্দা এিং ইেগুে জাই বলউবম। তলাকবে সাইমুরমে নয়
তমারেই, ো রল বক তশরর্াক্ত দল দু’বেে তকান একবেে? আিাে মরন রলা
জারিরেে, হুরিা িযালােি নাম য়ে আরো র্াকরে পারে। এমনবক তলাকবেে নাম
হুরিা িযালােি-এমনও রে পারে। বকন্তু জারিরেে মরন প্রে জািল তলাকবে ব ব্রু
জানল বক করে? ভার্াো ইহুদীরদে বনজস্ব এিং ওোই ভার্াবেরক পুনিজীবিে করে
েুলরি। স্যেোং নারমে িযপােবেরক তকা-ইনবসরেন্স ধেরলও তলাকবেে ব ব্রু জ্ঞান
স্বাভাবিক নয়।
জারিে কবিে কাপ তর্রক মুখ েুলল। োইল তলাকবেে বদরক। তেবিরলে
পারশ োখা হ্যাে েুরল মার্ায় পেরি তস। কপাল ও তোরখে একাংশ অস্পি রয়
তিরি। বিন-রসভে মুখ। বনরেে তঠাঁে ও র্ুেবনে মাঝামাবঝ জায়িায় একবে তিাে
কাো দাি। তলাকবে কািজ মুরড় বনরয় উরঠ দাঁড়াল।
জারিে মু ূরেি বসদ্ধান্ত বঠক করে বনল। তলাকবে কবিখানা তর্রক তিবেরয়
তযরেই জারিেও উরঠ দাঁড়াল। কবিখানা তর্রক তিবেরয় এরস জারিে তদখল,
তলাকবে বেরসপশন রুরমে পাশ বদরয় বলিেরুরম বিরয় ঢুকল। তলাকবে বক ো রল
ত ারেরলে িাবসন্দা? ভািল জারিে। বলিরে অনুসেে কো সমীেীন মরন কেল না
তস। সরন্দর ে তকান অিকাশ বদরে োয় না জারিে। তস বেরসপশন কাউন্োরেে
সামরন তসািায় বিরয় িসল।
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মাত্র ন’বমবনে। তলাকবে বিরে এল। বলিে-রুম তর্রক তিবেরয় কাউন্োরে
এরস তস বেরসশবনস্টরক োে রেে োবি বদরয় বদল। জারিে তদখল, ৩০১ বেবিে
প্লারক োবিবে আেবকরয় োখল বেরসপশবনস্ট। ৩০১ সংখযাবে জারিে করয়কিাে
উচ্চােে কেল মরন মরন।
ত ারেরলে দেজায় বিরয় বকিুিে দাঁড়াল তলাকবে। একিাে সময়
তদখরলা। োেপে তিবেরয় তিল ত ারেল তর্রক।
আিদুল্লা জারিে যখন োে িাড়ীরে উরঠ িসল, েখন তলাকবেে ভাড়া
কো েযাবি তিরড় বদরয়রি িাড়ীে বেয়াে লাইরে িাড়ীে নম্বে স্পি রয় উঠল।
সাইমুম কমিী তেৌবিরকে িাড়ী ওো। েনাে অভািনীয় আনুকূরলযে জন্য জারিে
আল্লা রক অরশর্ শুকবেয়া জ্ঞাপন কেল।
নারসে এবভবনউ ধরে িাড়ী এবিরয় েরলরি। সন্ধ্যাে োজপর্। প্রেন্ে
ভীড় িাড়ীে। নারসে এবভবনউ পাে রয় িাড়ী িারুক এবভবনউরে পড়ল। জারিে
সাইমুরমে সাউন্ে-রকােি-এ তেৌবিরকে উরেরশ্য সংরকে পাঠারলা। করয়ক
তসরকন্ে পে সামরনে িাড়ী তর্রক পবেবেে সংরকে এল িাড়ীে েি তর্রক।
িাড়ী আোিা-আল-খাদোয় প্ররিশ কেল। কায়রো শ রেে পুোেন আে
নেুন অংরশে এো সংিমস্থল। এখান তর্রক েজন খারনরকেও তিশী িড় ও তিাে
োস্তা শ রেে বিবভন্ন বদরক েরল তিরি। আোিা আল খাদো তর্রক তেৌবিরকে
িাড়ী ইিনুল আোিী তোে ধরে পূিি বদরক এবিরয় েলল। নীল নরদে েীে ত ঁরর্
িও ে তোে। ইিনুল আোিী তোে এই িও ে তোরে বিরয় বমরশরি। তেৌবিরকে
িাড়ী এরস িও ে তোরেে উপে নীল নরদে েীে ত ঁরর্ বনবমিে িও ে মসবজরদে
পারশ দাঁড়াল। িারেমী িংরশে খবলিা আল-মুইরজে তসনাপবে িও ে এই
মসবজরদে বনমিাো। বেবন কায়রো শ রেেও প্রবেষ্ঠাো। শ েবে প্রবেবষ্ঠে য়
৯৬৯ খৃিারব্দ।
তলাকবে িাড়ী তর্রক তনরম তেৌবিকরক োে ভাড়া বমবেরয় বদল। পরকে
তর্রক োকা তিে কোে সময় এক েুকরো কািজ তলাকবেে পরকে তর্রক পরড়
তিল। তেৌবিকরক একবে প্রে বজরজ্ঞস কোে জন্য মুখ তোলায় তস এো লিয
কেরে পােরলা না।
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ভাড়া বমবেরয় বদরয় তস নদীে ধারে তিঁরধ োখা ‘দা াবিয়া’ে বদরক এবিরয়
তিল। ‘দা াবিয়া’ িজো তনৌকা বিরশর্। নীল নদীরে ভ্রমে, নদী পাোপাে ইেযাবদ
কারজে জন্য এগুরলা িযিহৃে য়। নদীরে ভ্রমরেে জন্য বিকারল তলারকে প্রেুে
ভীড় জরম। সন্ধ্যা তপবেরয় তিরি েিু অরনক তলাকজন তদখা যারি। তলাকবে
একবে দা াবেয়ায় বিরয় উঠল।
জারিে তেৌবিরকে পারশ এরস দাঁড়ারেই তেৌবিক তলাকবেে পরকে
তর্রক পরড় যাওয়া কািজবে োে ারে বদল। তসই ব ব্রু বলখা। জারিে পড়ল,
“আজ োে ৮-১৫ ৯নং জাবজো-৩”
নীল নরদে মরধয তিাে স্যন্দে দ্বীপ েরয়রি। এই দ্বীপগুরলারক িরল
জাবজো। এই জাবজোগুরলারে স্যন্দে স্যন্দে িাড়ী বেেী করে িাস কেরি
কায়রোে ধনী অবভজাে আে িড় িড় সেকােী কমিোেীো। জাবজোে িাড়ীগুরলা
তদখরে খুি স্যন্দে। প্রায় প্রবেবে িাড়ীে সামরন িািান। বিখযাে বিরদশী িারি
ত ো িাড়ীগুরলা। োজেরেে যুরি জাবজোগুরলা আবমে-ওমো রদে িাসস্থান
ব রসরি প্রায় বনবদিি বিল। বমসরেে অরনক উত্থান-পেন এিং অিবেে অ েন
সং েরনে ইবে ারসে সারর্ এই জাবজোগুরলাে নাম জবড়ে। জারিে বলখাবেে
অর্ি কেল, আজ োে দশোয় বেন নম্বে জাবজোে নয় নম্বে িাড়ীরে একো বকিু
রি। তলাকবে জাবজোে তসই িাড়ীরেই ো রল যারি।
৩নং জাবজোে নয় নম্বে িাড়ী-মরন মরন সন্ধ্ান কেল জারিে। মেহুম
বিন্ে মাশিল আিদুল াবকম আমরেে িাড়ী এই জাবজোরে। এই জাবজোরেই
তমজে তজনারেল আিুদল াবিজ েবশদ এিং কায়রো িযাবেসরনে তজনারেল
অবিসাে কমাবন্েং বিরিবেয়াে িখরুেীন আলীে গ্রীষ্মািাস। এিাড়াও সেকােী
ও তিসেকােী আেও করয়কজন অবভজাে পবেিাে িাস করেন এই জাবজোরে।
বকন্তু জারিে বঠক কেরে পােরলা না তকান িাড়ীবেে নম্বে ‘নয়’।
-বিন্ে মাশিল আিদুল াবকম আমরেে িাড়ীে নম্বে কে েুবম জান
তেৌবিক? তেৌবিরকে বদরক তেরয় বজরজ্ঞস কেল জারিে।
তেৌবিক োড়াোবড় োে ড্রাইবভং বসরেে েলা তর্রক একবে িুদ্র তনােিই
তিে কেল। তনােিই তদরখ তেৌবিক িলল, পাঁে নম্বে।
অপারেশন তেলআবিি-২
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-আে নয় নম্বে িাড়ী? পুনোয় বজরজ্ঞস কেল জারিে।
-নয় নম্বে িাড়ী ’ল িখরুেীন আলী সার রিে। বকন্তু বেবন িযাবেসরনে
স্টাি তকায়ােিারেই িাস করেন। মাস খারনক রলা তিাধ য় বেবন িাড়ীবে ভাড়া
বদরয়রিন। সাইপ্রারসে ইস াক এবমল নারমে একজন ধনী িযিসায়ী এই
িাড়ীবেরে িাস কেরিন এখন।
-তলাকবেরক েুবম তদরখি?
-একিাে তদরখবি। িয়স ৪৫ তর্রক ৫০। মার্ায় োক। গ্রীকরদে মে
আেিী উচ্চােে। মুসলমান িরল মরন য়বন আমাে কারি।
-তকন?
-রলাকবে ব ব্রু জারন, অর্ে েুবকি জারন না। সাইপ্রারস োেবকশ
সাইবপ্রয়েরদে সংস্পরশি িাস করে েুবকি জারন না-এো অবিশ্বাস্য।
-বঠক িরলি তেৌবিক। বকন্তু তলাকবে ব ব্রু জারন তকমন করে িুঝরল েুবম?
-আবম একবদন োরক বলিে বদরয়বিলাম। ভাড়া তনিাে সময় োে
ের্জ্িনীে তসানাে আংবেরে একবে ব ব্রু অিে তদরখবি।
জারিে বকিুিে বেন্তা কেল। োেপে বকিুো স্বিে স্বরেই িলল, েুবম
আজ যারক বলিে বদরল, তসও ব ব্রু জারন এিং তস তযখারন যারি তসখারনও ব ব্রু
জানা তলাক, এে অর্ি বক তেৌবিক।
-অর্ি পবেষ্কাে, Another jews Conspiracy (আে একবে ইহুদী
র্ড়যে)।
-বকন্তু এরকিারে ো বিরিবেয়াে িখরুবেন আলীে িাড়ীরে িরস?
-বজ, এো বিস্ময়কে িরে।

নীল নরদে একবে িুদ্র জাবজো। বিরিবেয়াে িখরুবেন আলীে
িাসভিন। িাড়ীে োেবদরক ত ো িািান। িািারনে িব িঃপ্রান্ত বদরয় কাঁো োরেে
তিড়া। িাড়ীে সামরন বিোে তলা াে িেক। তসখান তর্রক িািারনে মরধয বদরয়
অপারেশন তেলআবিি-২

6

একবে লাল শুড়কীে োস্তা িাড়ী িাোন্দায় বিরয় তঠরকরি। িাড়ীে দবিে, পবিম
ও উত্তে বদরক বিবভন্ন প্রকাে বিরদশী িাি লাল েং এে িাড়ীবে ব রে সিুরজে তমলা
িবসরয়রি। িাড়ীে এই অংশ অরনকো অন্ধ্কাে। িাড়ীে প্রধান অংশ উত্তে ও
পূিিবদরক। দবিে বদরক প্রেীে বদরয় ত ো। পবিম বদরক োন্না ও ভাড়াে ে।
দবিে ও পবিম বদরক তকান আরলা তদখা যারি না। িারিে িায়ায় এ অংরশ
অন্ধ্কাে আরো বনভূে রয় উরঠরি।
বদ্বেরলে একবে ল ে উজ্জ্বল আরলারে ঝলমল কেরি। েবেে দবিে,
পবিম ও উত্তে বদরক একবে করে কাঁরেে জানালা। জানালাগুরলা িন্ধ্। তসগুরলা
আিাে কারলা পুরু কাপড় বদরয় ঢাকা। এে িরল রেে অভযন্তরেে কর্া ও দৃশ্যদুরোেই িব িিমন রুদ্ধ রয়রি। দবিরেে জানালাে সামরন একবে িড় তসািা।
এরে িরসরিন বিরিবেয়াে িখরুবেন আলী এিং এস াক এবমল। এ তসািাে পূিি
পারশ আে একবে তসািা। এোরে িরসরি ত ারেল নাইল তর্রক আিে তসই
তলাকবে। তসািাে সামরন বে পয় দু’বেে উপে কবিে খাবল তপয়ালা পরড়বিল।
তিয়াো এরস কুবড়রয় বনরয় তিল। তস তিবেরয় যািাে সময় ভারলা করে দেজা এরে
বদল। তিয়াো তিবেরয় যািাে পে ইস াক এবমল নরড়েরড় িসল। িলল, এিাে
িলুন বমিঃ আলী।
বিরিবেয়াে আলী িলরলন, আমাে প্রস্তুবে সম্পূেি। আরলকজাবিয়া
তনৌ াঁবেে ভাইস এেবমোল আলী আশোি, ইসমাইবলয়া ও তপােি বসয়রদে
স কােী তসনাধযি করেিল শবেি ও আ সারনে সমর্িন আবম তপরয়বি। এিাড়া
কায়রো বিমান াবেে এয়াে করমােে িারুকী এিং তকায়ােিন বলোে তসবলম ও
কামালও তযাি বদরয়রি আমাে সারর্। আপনারদে স রযাবিো তপরল আবম সিল
রিা আশা কবে।
ইস াক এবমল পারশে তসািায় িসা ত ারেল নাইল তর্রক আিে
তলাকবেে বদরক ইশাো করে িলল, এ সম্পরকি বিস্তাবেে তপ্রাগ্রাম বনরয় এরসরিন
বমিঃ স্যামুরয়ল আলরেে। সিবকিু বেবনই জানারিন।
স্যামুরয়ল আলরেে বিশ্ব ইহুদী আরন্দালরনে তিাপন প্রবেষ্ঠান ‘ইেগুে
জাই বলউবম’ে একজন বিবশি সদস্য। বকন্তু বিরিবেয়াে আলীে কারি োে
অপারেশন তেলআবিি-২

7

পবেেয় বিশ্বশাবন্ত পবের্রদে (ওয়ার্ল্ি বপস বিরিে)-এে একজন মুখপাত্র ব রসরি।
ইস াক এবমরলেও এই পবেেয় োে কারি। বিরিবেয়াে আলীরক তিাঝান রয়রি,
বিশ্ব শাবন্তে জন্য বমসরেে িেিমান সেকারেে পবেিেিন বিরশ্বে শাবন্তকামীরদে
কাময। িেিমান আরনায়াে েবশদ সেকারেে পবেিেিরন মধযপ্রারেয প্রবেরিশী
োষ্ট্রগুরলাে মরধয শাবন্তপূেি স অিস্থান সম্ভি রি িরল োঁরক জানারনা রয়রি
এিং ওয়ার্ল্ি বপস বিরিে এিং বিরশ্বে শাবন্তকামীরদে েেি তর্রক বিরিবেয়াে
আলীরক আশ্বাস তদয়া রয়রি তয, েবশদ সেকারেে পবেিরেি োরক বমসরেে
িমোয় আসীন কেরে সি স রযাবিো দান কো রি। স্যামুরয়ল আলরেে
এরসরিন ওয়ার্ল্ি বপস বিরিে ের্া বিশ্বশাবন্ত পবের্রদে েেি তর্রক োে স্যস্পি
িক্তিয বনরয়।
ইস াক এবমল র্ামরল স্যামুরয়ল আলরেে িলল, বমিঃ আলী আমারক
শুধু ওয়ার্ল্ি বপস বিরিরেে মুখপাত্র িরলই আপবন মরন কেরিন না, শাবন্তকামী
োবশয়া, িৃরেন ও মাবকিন যুক্তোরষ্ট্রে সেকােী িক্তিযও আবমই ি ন করে এরনবি।
িরল স্যামুরয়ল আলরেে োে পরকে তর্রক বেনবে বেবঠ তিে করে বিরিবেয়াে
আলীে ারে বদরলন। বেবঠগুরলা মাবকিন যুক্তোষ্ট্র, িৃরেন ও োবশয়াে প্রবেেিা
দপ্তরেে এিং তসগুরলারে এসি তদরশে প্রবেেিা মেীে সব ও সীলরমা ে
েরয়রি।
স্যামুরয়ল আলরেে আিাে শুরু কেরলন, ১১ই েবিউল আউয়াল সন্ধ্যায়
প্রধান তসনাপবে তজনারেল আিু োবেক আল জামাল এক তিাপন সিরে তদরশে
িাইরে যারিন, আমো োই োো তযন আে তকান বদন তদরশ বিরে আসরে না
পারেন।
স্যামুরয়ল আলরেরেে কর্া তশর্ না রেই বিরিবেয়াে আলী প্রে
কেরলা, োঁো তকার্ায় যারিন ঐ বদন।
স্যামুরয়ল একেু াসল। িলল োেপে, বিশ্ব শাবন্তে শত্রু সাইমুম আ ূে
সরম্মলরন তযাি বদরে তসৌদী আেরি। স্যামুরয়ল র্ামল একেু। োেপে িলল
আিাে, ১১ োবেখ বদনিে োে ও ১২ োবেরখে বদরনে মরধযই সি কাজ সম্পন্ন
কেরে রি। সম্ভি রল এে আরিও অভুযত্থান েলরে পারে, বকন্তু তকান ক্ররমই
অপারেশন তেলআবিি-২
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ো ১২ই েবিউল আউয়াল তর্রক বপবিরয় তদয়া েলরি না। ১২ই েবিউল আইয়াল
েুড়ান্ত।
বিরিবেয়াে আলী িলল, েবশদ সেকারেে অনুিে সামবেক
অবিসােরদে বিস্তৃে বলি বেেী সম্পন্ন রয়রি। প্রর্ম আ ারেই আমো ওরদে
সবেরয় তিলরিা, োেপরেে কাজ খুি কবঠন রি না আমারদে জন্য। বকন্তু ভািবি
আবম েবশদ সেকারেে িন্ধ্ু এিং সাইমুরমে প্রভািাধীন পাশ্বিিেী আেি
োষ্ট্রগুরলাে কর্া। যবদ ওরদে সা াযয তপরয় বেরিন্স বেেী য় আমারদে বিরুরদ্ধ?
স্যামুরয়ল আলরেে িলল, এ বেন্তা আমোও করেবি, বকন্তু এরে উরদ্বরিে
বকিুই তনই। কায়রো তিোে তর্রক আপনারদে অভুযত্থান ও নেুন সেকাে িঠরনে
কর্া ত াবর্ে িাে পে মু ূরেিই োবশয়া, িৃরেন, মাবকিন যুক্তোষ্ট্র, ইসোইল প্রভৃবে
োষ্ট্র আপনাে নেুন সেকােরক স্বীকৃবে ও সমর্িন বদরি। যবদ পাশ্বিিেিী িা িাইরেে
তকান তদশ সামান্য স্তরিরপেও তেিা করে বমসরেে আভযন্তেীে বির্রয়, ো রল
নেুন সেকারেে বনোপত্তাে জন্য ঐ োষ্ট্রসমূ এবিরয় আসরি এিং এজন্য োো
তয তকান ঝুবঁ ক বনরে প্রস্তুে। এমন বক আপনাে সেকাে যবদ অভযন্তে তর্রকও তকান
মাোত্মক প্রবেকূলোে সম্মুখীন য়, ো রল তয তকান সা ারযযে জন্য ইসোইলী
সশস্ত্র িাব নী প্রস্তুে র্াকরি। িে ১৯৬৭ সারলে যুরদ্ধ পাওয়া বমসেীয় বিমান
িাব নীে প্রেীক সম্ববলে বকিু বিমান ও বমসেীয় িাব নীে িহু েযাংক ইসোইরলে
কারি েরয়রি, প্ররয়াজনরিারধ ইসোইল এসি আপনাে সেকারেে সা ারযযে জন্য
বনোপরদ িযি াে কেরে পােরি।
বিরগ্রবেয়াে আলী িলল, আবম কৃেজ্ঞ র্াকি আপনারদে সা ারযযে
জন্য।
স্যামুরয়ল আলরেে িলল, সি সা ারযযে বিবনমরয় আমো করয়কবে
শরেিে প্রবে আপনাে স্বীকৃবে দািী কেবি –
(১) সাইমুরমে সারর্ আপনাে সেকাে তকান সম্বন্ধ্ োখরে পােরি না
এিং যারদে সারর্ িা তয সেকারেে সারর্ সাইমুরমে সম্পকি আরি, োরদে সারর্
আপনাে সেকাে তকান সম্পকি োখরে পােরি না।
(২) ইসোইরলে সারর্ বমসে প্রবেেিা েুবক্তরে তযাি তদরি।
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(৩) বমসে ‘ওয়ার্ল্ি বপস বিরিে’-এে সদস্য রি।
কর্া তশর্ করে র্ামল স্যামুরয়ল আলরেে।
বিরিবেয়াে আলী বকিুিে তভরি বনরয় িলল, শেিগুরলাে তকানবেই
কবঠন নয় এিং ঐগুরলাে সারর্ আবম একমে। বকন্তু বদ্বেীয় শেিবে জনমরনে সারর্
সম্পবকিে ও তসবন্েরমন্োল। এে িাস্তিায়ন বকিুো সময় সারপি রে পারে, েরি
মাবকিন যুক্তোষ্ট্র, োবশয়া ও িৃরেরনে সা াযয স রযাবিো তপরল ো কবঠন রি না
তমারেই।
স্যামুরয়ল আলরেে িলল, শুরন খুশী লাম। আমো সকরল তসই শুভ
বদনবেে অরপিা কেি।
ইস াক এবমল োে সামরনে বে পরয়ে একবে স্যইরে োপ বদল। বকিুিে
পরে একবে তেরে করে িোসী তলরিল তদয়া মরদে দু’বে তিােল আে করয়কবে
গ্লাস বনরয় প্ররিশ কেল তিয়াো।
িোসী হুইবক বনরয় যখন ওো িযস্ত রয় পড়ল েখন তদখা তিল দবিরেে
জানালায় একবে িায়ামূবেি অবে সন্তপিরে একবে াই তসরন্সবেভ তেবেও বেবসভাে
োে সরমে গুবেরয় বনরয় পরকরে োখল। কাঁরেে জানালাে ১ িিিিেু পবেবমে স্থান
তর্রক কাঁে তকরে সবেরয় তনয়া রয়রি। তসই পর্ বদরয় একবে াই তসরন্সবেভ
তেবেও বেবসভাে রেে মরধয ঢুবকরয় তদয়া রয়বিল। তেবেও বেবসভারেে িাইরেে
প্রারন্ত একবে তেকেিাে সংযুক্ত বিল।
িায়ামূবেিবে আে তকউ নন আিদুল্লা জারিে। রেে তভেরেে সিগুরলা
কর্াই জারিে শুরনরি। বিস্ময় ও উরত্তজনায় তস ত রম উরঠরি। বক জ ন্য
েৎপেো োবলরয় যারি। জারিে বনবিে ইস াক এবমল এিং স্যামুরয়ল
আলরেে দু’জরনই তিাপন বিশ্বইহুদী তিারয়ন্দােক্র ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে
তলাক। জারিে িুঝরে পােরি,
ইহুদীরদে এো মেে কামড়। সাইমুরমে কাজ এিং পবেকল্পনারক তকান পরর্
িানোল কেরে না তপরে, অিরশরর্ মুসলমানরদে ঐরকয িােল ধবেরয় তশর্ েিা
কেরে োরি োো। েবশদ সেকারেে পবেিেিন বেরয় পুেুল সেকারেে পত্তন
করে ইহুদীো একবদরক সাইমুম আ ূে আসন্ন আেি-সরম্মলনরক িানোল কেরে
অপারেশন তেলআবিি-২
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োরি, অপেবদরক বিবলবস্তরনে মুবক্ত পবেকল্পনারক নস্যাৎ করে বদরে োরি।
সাইমুরমে ত ে তকায়ােিারে অবিলরম্ব খিে তপৌঁিারনা দেকাে। জারিে েঞ্চল রয়
উঠল। প্রবেবে মু ূেি োে কারি মরন রি একযুি।
কাবনিস তিরয় পা বেরপ বেরপ জারিে পাবনে পাইরপে বদরক এগুরলা।
পাবনে পাইপ ওখান তর্রক মাত্র বেনিজ দূরে। এই বেনিজ স্থান পাে রে
জারিরেে সময় লািল পুরো সাে বমবনে।
জারিে যখন োে াবেরে বিরে এল, েখন োে দশো। তপৌঁরিই তস
িাড়ীে বেরল তকাঠায় উরঠ তিল। এখারন উচ্চ িমোসম্পন্ন তেবেও োন্সবমোে
েরয়রি। জারিে তেবেও োন্সবমোরেে পারশ িসা ইবিবনয়াে আকেম িারুরকে
পারশ িরস তমরসজ বেেী কেল এিং ো আকেম িারুরকে ারে বদরয় বদল।
তমরসজবে আম্মারন সাইমুরমে ত ে তকায়ােিারে পাঠারে ৭ বমবনে সময় লািল।
তমরসজবে পাঠারনাে পেও জারিে তসই তেবেও রুরমই েইল। োে েঞ্চল
তোখ িাে িাে তেবেও বেবসভারেে উপে বদরয় ুরে আসরি। োে কান দু’বে
উৎকেি রয় আরি তেবেও বেবসভাে তর্রক ‘বঝৎস’ শব্দ তশানাে জন্য। জারিে
বনবিে, জরুেী তকান বনরদিশ ত ে তকায়ােিাে তর্রক আসরি। এক বমবনে দু’বমবনে
করে িে ’ল ১ ন্ো ১৫ বমবনে। ঠাৎ তেবেও বেবসভারে একবে লাল আরলা
জ্বরল উঠল এিং সারর্ সারর্ তভরস এল বমবি বসিন্যাল। আেও পাঁে বমবনে িে
’ল। তেবেও ইবিবনয়াে আকেম িারুক একবে তমরসজ এরন জারিরেে ারে
বদল।
জারিে দ্রুে তোখ িুলাল োরেিঃ
“জারিে, তপ্রবসরেন্ে আরনায়াে েবশরদে সারর্ কর্া ল। বেবন
তোমাে জন্য অরপিা কেরিন। আবম ত ে তকায়ােিারে। েুবম এখনই
যাও। তখাদা স ায়, তোমারদে বমবলে প্ররেিা বিশ্ব-ইহুদী আে োে
মুরুব্বীরদে র্ড়যে িযর্ি করে বদরে পােরি। আ মদ মুসা।”
তমরসজবে পড়া তশর্ করে জারিে উরঠ দাঁড়াল। দ্রুে তনরম তিল নীরে।
োে সারড় এিােো। জনবিেল োজপর্। ন্োয় ৮০ মাইল তিরি
উর্ধ্িশ্বারস এবিরয় েরলরি জারিরেে কাবেলাক।
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কায়রো আবমি ত ে তকায়ােিারেে প্রশস্ত তিে। উবেরয় ধো সঙ্গীরনে সামরন
এরস জারিরেে িাড়ী কযাে করে এক শব্দ করে দাঁবড়রয় পড়ল। জারিে িাবড়
তর্রক মুখ িাবড়রয় িলল, আবম আব্দুল্লা জারিে। সরঙ্গ সরঙ্গ উবেরয় ধো সঙ্গীরনে
মার্া তনরম তিল। আে পে মু ূরেিই খুরল তিল িেক। জারিরেে িাড়ী এবিরয়
েলল। আঁকা-িাঁকা অরনক পর্ পাে রয় ত ে তকায়ােিারেে িাোন্দায় এরস দাঁড়াল
োে িাড়ী। িাড়ী তর্রক নামরেই তদখা ল স কােী তসনাধযি তলিঃ তজিঃ আ সান
আল-জাবমরলে সারর্। োে তোখ মুরখ উরত্তজনাে িাপ। িলল, আস্যন আপনাে
জন্য সিাই অরপিা কেরিন।
োো একবে ল রে প্ররিশ কেল। তলাকােেয ল েবে। বিশাল
তসরক্রোবেরয়ে তেবিল। মাঝখারনে তেয়ােবেরে তপ্রবসরেন্ে আরনায়াে েবশদ িরস
আরিন। োে োন পারশ প্রধান তসনাপবে আিু োবেক আল-জামাল। প্রধান
তসনাপবেে োন পারশ বিমান িাব নী ও তনৌ-িাব নীে অবধনায়কদ্বয় িরসরিন।
এিাড়া মেী পবের্রদে সদস্যিৃন্দ এিং তসনািাব নীে করয়কজন গুরুত্বপূেি
অবিসাে েরয়রিন। আরনায়াে েবশরদে সামরন একবে তেয়াে খাবল বিল। তসখারন
বিরয় িসল আিদুল্লা জারিে।
আরনায়াে েবশদ প্রশান্ত দৃবিরে োইরলন জারিরেে বদরক। িলরলন,
আ মদ মুসাে কারি বকিু ইংবিে তপরয়বি মাত্র। আপনাে কাি তর্রক বিস্তাবেে
জানাে জন্য আমো উদগ্রীিভারি অরপিা কেবি।
তকান ভূবমকা না করে জারিে িলল, একজন সরন্দ জনক িযবক্তরক
অনুসেে করে জাবজোে একবে িাড়ীরে বিরয়বিলাম। িাড়ীবে বিরিবেয়াে
িখরুেীন আলীে। আবম তসখারন ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে দু’জন তলারকে সারর্
বিরিবেয়াে আলীরক এক পোমশি সভায় বমবলে রে তদরখবি। োরদে
আরলােনাে তেকেি আমাে কারি েরয়রি। তেকেিই আপনারদে সি িলরি। িরল
জারিে পরকে তর্রক িুদ্র তেকেিাে তিে কেল। তেকেিােবেে সারর্ েখনও তেবেও
বেবসভাে সংযুক্ত বিল। তেবেও বেবসভােবে খুরল বনরয় জারিে তেকেিােবে
তেবিরলে উপে োখল।
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জারিে লাউে বস্পকারেে সারর্ জুরড় বদরলন তেকেিােবে। সমগ্র ল রে
অখন্ে বনেিো। তেকেিােবে তিরজ েরলরি। দু’বে কণ্ঠস্বে অপবেবেে। বকন্তু
বিরিবেয়াে আলীে কণ্ঠস্বেবে বেনরে পােরি রে উপবস্থে সিাই। তপ্রবসরেন্ে
েবশরদে মুখ নে। তোরখে বনষ্পলক দৃবি তেবিরল বনিদ্ধ। োে মুরখ তকান ভািান্তে
লিয কো যারি না। প্রধান তসনাপবে, বিমান িাব নী ও তনৌ-িাব নীে
অবধনায়করদে ভীর্ে উরত্তবজে তদখা যারি। মেীরদে মুখমন্েল বিিেি। তেকেি
তশর্ রয় এল। জারিে স্যইে বেরপ িন্ধ্ করে বদরলা তেকেি।
বকিুিে বনেি সিাই। প্রর্ম কর্া িলল, প্রধান তসনাপবে আিু োবেক,
এিাে ো রল সিকয়ো িৃ ৎ শবক্তই ইহুদীরদে তপিরন এরস দাঁড়ারলা।
জারিে িলল, দাঁড়াল নয় জনাি, দাঁবড়রয়বিল শুরু তর্রকই। ইসোইলরক
তো ওোই সৃবি করেরি োই ওো ইসোইলরক লালন কেরি ো বিবেত্র নয়।
বিমান িাব নীে েরুে অবধনায়ক মাশিাল আব্দুল্লা তসা ারয়ল িলল, এ
র্ড়যে েবশদ সেকারেে বিরুরদ্ধ নয়, এ র্ড়যে তকাবে তকাবে বনপীবড়ে জনোে
স্বারর্িে বিরুরদ্ধ। স্যেোং বমসে সেকারেে সামবেক অবিসাে ব রসরি শুধু নয়,
একজন মুসলমান ব রসরি দাবয়ত্ব এরসরি আমারদে উপে এ র্ড়যে র্ধ্ংস করে
তদিাে। আমো বনরদিশ োই। োে কণ্ঠস্বে আরিরি রুদ্ধ রয় এল তশরর্ে বদরক।
প্রধান তসনাপবে আিু োবেক তপ্রবসরেন্ে েবশরদে মুরখে বদরক
োকারলন। বেবনও মুখ েুরলরিন। িম্ভীে কণ্ঠ তশানা তিল োঁে। প্রধান
তসনাপবেরক বেবন িলরলন, োবত্র তভাে িাে আরি র্ড়যেকােীরদে সিাইরক
এখারন াবজে করো আিু োবেক। োেপে জারিরেে বদরক তেরয় বেবন িলরলন,
কৃেজ্ঞো প্রকাশ করে লর্জ্া বদি না আপনারদে। জাবেে তসিায় আমারদে তেরয়
অরনক উরর্ধ্ি আপনাো। আবম আশা কবে আমারদে সশস্ত্র িাব নীে সারর্ আজ
আপনারদেরকও আমো পাি।
জারিে িলল, আমারদে সমস্ত শবক্ত আপনারদে সারর্ র্াকরি। বকন্তু
একবে অনুরোধ, ‘ইেগুন জাই বলউবম’ে তলাকরদে আমারদে ারে বদরে রি।
ওরদে বিোে আমোই কেরিা।
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তপ্রবসরেন্ে েবশদ িলরলন, আপনাে ইিা পূেি রি। তপ্রবসরেন্ে েবশদ
উরঠ দাঁড়ারলন। উরঠ দাঁড়ারলন সিাই।
পেবদন আল আ োম পবত্রকায় খিে তিরুল,
“বমসরে সামবেক অভুযত্থারনে িযর্ি তেিা
বিরগ্রবেয়াে িখরুেীন আলীস আরো পঁবেশজন
সামবেক অবিসাে ধৃে”
খিরে সামবেক সূরত্রে িোে বদরয় িলা রয়রি, কায়রো িযাবেসরনে বজ,
ও, বস, বিরিবেয়াে িখরুেীন আলী তমািােরকে তনেৃরত্ব েবশদ সেকােরক
উৎখারেে র্ড়যে কো রয়বিল। এ র্ড়যরেে সারর্ তকান তকান বিরদশী শবক্তে
তিাপন াে বিল িরল খিরে উরল্লখ কো রয়রি। খিরে িলা রয়রি, েবশদ
সেকােরক উৎখাে করে বমসরে একবে তপ্রা-ইসোইলী সেকাে িঠন
র্ড়যেকােীরদে উরেশ্য বিল।
উপরোক্ত খিরেে পারশ আে একবে খিে। খিেবেরে েবশদ সেকারেে
বিপদ-উত্তেরে তখাশ আমরদদ জাবনরয় বিরশ্বে বিবভন্ন োষ্ট্র প্রধানরদে কাি তর্রক
িােিা এরসরি। এরদে মরধয প্রর্রমই েরয়রি োবশয়া, িৃরেন ও মাবকিন যুক্তোরষ্ট্রে
নাম।
কায়রোে পরর্ ারে, তেরস্তাোঁয় যখন িযর্ি অভুযত্থারনে বির্য় বনরয়
আরলােনা েলরি, েখন আল-আজ াে বিশ্ববিদযালরয়ে দবিে পারশে বেনেলা
িাড়ীবেে ভুিভিস্থ একবে করিে েবড়ৎ আসরন শাবয়ে ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে
কায়রো প্রধান ইস াক এবমল োে স্পাই তনে ওয়ারকিে বিিেে িরল যারি। বলরখ
বনরি আিদুল্লা জারিে।
জারিে িলরি, কায়রো, ইসমাইবলয়া ও তপােি বসয়রদ তোমারদে
তলাকরদে পবেেয় বদরল, আরলকজাবিয়ায় তোমারদে তলাকরদে পবেেয় এখনও
দাওবন।
এবমল িলল, বিশ্বাস করুন, ওখারন আমারদে তকান তলাক তনই।
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জারিে িলল, আবম জাবন ওখারন তোমারদে গুরুত্বপূেি তলাক েরয়রি।
তোমারক িলরে রি, ভাই এযােবমোল আলী আশোরিে সারর্ তোমারদে তকান
তলাক তযািারযাি করেবিল?
এবমল নীেি। ইরলকবেক তমিরনরো আিাে ারে েুরল বনরলা জারিে।
বিিেি রয় তিল ইস াক এবমরলে মুখ। িলল তস, িলি-িলবি আবম।
জারিে বিরে এরস োে সামরন িসল। িরল েলল এবমল,
আরলকজাবিয়াে ত ারেল বপ্রন্স-এে পবেোবেকা বমস জাবমলা ও বমস োয় ানা
আমারদে তলাক। ওরদে প্রকৃে ইহুদী নাম ইবল এিং ইশোে তেেমযান। িে
দু’মাস ধরে োো োকুবে কেরি ওখারন মুসবলম মব লাে িদ্মরিরশ। ‘আবল
িাদােস এন্ে তকাং’ বেপােিরমন্োল তস্টারেে তসলসমযান িারুকী এিং বমস
তসবলনা আমারদে পরি কাজ কেরি। ওরদে প্রকৃে ইহুদী নাম তজারসি পাপ
এিং বসবদ মাকিস। র্ামল এবমল।
জারিে বেন্তা কেল বকিুিে। োেপে িলল, ভাইস এেবমোল আলী
আশোরিে সারর্ তোমারদে তযািারযাি রয়বিল বকভারি? আে তোমারদে
তলারকো ‘ত ারেল বপ্রন্স’ ও ‘আলী এন্ে িাদাসি’-এ োকুবেই িা তপল তকমন করে?
এ প্ররেে উত্তে বদরে তকান বদ্বধা কেল না এবমল। তস িলল, আজ তর্রক
িয় মাস আরি ‘ইেগুে জাই বলউবম’ আমারদেরক বমসরে তপ্রেে করে। ‘ইেগুন
জাই বলউবম’ে পি তর্রক ইসোইরলে জন্য বমসরেে তিাপন সামবেক ের্যাবদ
সংগ্র কো বিল আমারদে দাবয়ত্ব। আমো জানোম, বমসরেে উদ্ধিেন সামবেক
অবিসােরদে সংস্পরশি না আসরে পােরল, এ ধেরনে খিে সংগ্র সম্ভি নয়।
আমো এই প্ররেিাই শুরু কেলাম। স্যন্দেী নােী এিং অর্িই বিল আমারদে প্রধান
াবেয়াে। বমসরেে অবিসােরদে তপিরন আমো তযসি স্যন্দেী ইহুদী েরুেী
তলবলরয় বদরয়বিলাম বমস ইবলহ্ ও বমস ইশোে তেেমযান বিল োরদে অন্যেম।
বমস ইবলহ্ ও বমস ইশোে তিেমযান মাত্র ১৫ বদরনে তেিায় ভাইস এেবমোল
আলী আশোিরক শযযা সঙ্গী কেরে সমর্ি য় এিং পেিেিীকারল তস আমারদে
মুঠায় এরস যায়। োেই সা ারযয বমস ইবলহ্ ও বমস ইশোে তজারসি পাপ ও
বসবদ মাকিস োকবে লাভ করে।
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-বিরিবেয়াে িখরুবেন আলী এিং অন্যান্য সামবেক অবিসােরদে
তিরত্রও বক তোমারদে এই একই পন্থা কাজ করেরি? -িলল জারিে।
বমিঃ ইস াক এবমল সম্মবেসূেক মার্া নাড়ল।
পারশ দাঁড়ারনা বিন আেীে বদরক তেরয় জারিে িলল, এখানকাে কাজ
আপােে তশর্। এরক বনরয় তসরল োখ। তখরে দাও। ত ে তকায়ােিাে তর্রক বনরদিশ
তপরল এে িযিস্থা কো যারি। কর্া তশর্ করে জারিে দ্রুে ে তর্রক তিে রয়
এল। প্ররিশ কেল ওয়ােরলস রুরম। তপ্রেক যরেে কাো ুবেরয় তস তযািারযাি
কেল আরলকজাবিয়াে সারর্।
-হ্যারলা। ৩২১ ইউ, এন, এ?
-হ্যাঁ। ওপাে তর্রক উত্তে এল।
-রক?
-ইিরন জািীে।
-রশান, ত ারেল বপ্রন্স-এে বমস জাবমলা ও বমস োয় ানা এিং ‘আলী এন্ে
িাদােস তকাং
-এে বমিঃ িারুকী ও বমস তসবলনারক অবিলরম্ব তগ্রিোে কে। বিমান
িন্দে ও বস-রপােি িন্ধ্। বনিয় ওো তকার্াও পালারে পারেবন। আবম িরল বদবি,
িযাবেসন কমান্োে তোমাে স রযাবিো কেরি।
অনুরূপভারি জারিে বমসরেে করয়কবে জায়িায় সংিাদ পাবঠরয়
অিরশরর্ তযািারযাি কেল ত ে তকায়ােিারে আ মদ মুসাে সরঙ্গ। জারিরেে
কপারল বিন্দু বিন্দু াম জরম উরঠরি। পবেশ্রম আে উরত্তজনাে স্বািে ওগুরলা।
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২
তজরিল আল-নুে। আ মদ মুসাে অবিস কি। পায়োবে কেবিল
আ মদ মুসা। স্যন্দে, প্রশস্ত কপাল োঁে কুবঞ্চে। েীক্ষ্ণ তোখ দু’বে োঁে মরনে
িভীরে আত্মস্থ। মরন োঁে বেন্তাে ঝড়। প্রায় বেন সপ্তা য় ইসোইরলে পবেবেে
তকাে তমরসজ িন্ধ্ রয় তিরি। োে জায়িায় তশানা যারি অপবেবেে ও দুরিিাধয
সংরকে। ঐ দুরিিাধয সংরকরেে পারঠাদ্ধাে কো যায়বন। সাইমুরমে সকল প্ররেিা
িযর্ি রয়রি। বকন্তু স্পি িুঝা যারি তয, সংরকেগুরলা ইসোইরলে নেুন তকাে
তমরসজ। ওো োরদে পুোেন তকাে তমরসরজে পবেিেিন করেরি। আেি বিরশ্ব
নেুন করে স্পাই বেং িরড় তোলােই এো য়ে পূিি প্রস্তুবে। ইসোইরলে এই নেুন
উরদযাি িানোল করে তদিাে জন্য ওরদে নেুন তকাে তমরসরজে পারঠাদ্বাে অেযন্ত
গুরুত্বপূেি। বকন্তু বকভারি ো সম্ভি? বেন্তা করে েরল আ মদ মুসা। একবে স জ
পর্ আরি ঐ দূরিিাধয সংরকেগুরলা পারঠাদ্ধাে কোে এিং ো ল ইসোইলী তকাে
তমরসরজে বেসইিাে তযািাড় কো। আ মদ মুসাে তোখ উজ্জ্বল রয় উঠরলা এিং
োে তোরখ মুরখ িুরে উঠরলা স্পি বসদ্ধারন্তে িাপ। তস বিরয় তেয়ারে িরস পড়ল।
োে করন্ঠ স্বিে উচ্চাবেে ল, হ্যা, তযমন করেই ত াক ইসোইরলে কিল তর্রক
োরদে বেসাইিাে তযািাড় কেরে রি। তেবিরল েবিে লাল তেবলরিানবে েুরল
বনরয় আ মদ মুসা তেবেও রুরম কামালরক তেরক িলরলা, তেলআবিরি লাইন
বনরয় মা মুদরক োক। আবম আসবি।
কর্া তশর্ করে তেবলরিারনে বেবসভাে যর্াস্থারন তেরখ বদরয় আ মদ মুসা
উরঠ দাঁড়াল। দ্রুে পদরিরপ এবিরয় েলল তস তেবেও রুরমে বদরক। তেবেও রুরম
ঢুকরেই কামাল আ মদ মুসারক সালাম জাবনরয় িলল, মা মুদ ভাই আসরি
জনাি। আ মদ মুসা ওয়ােরলস তসরেে সামরন বিরয় িসরলা। মু ূেি করয়রকে
মরধযই ওপাে তর্রক মা মুরদে কর্া শুনরে পাওয়া তিল। সালাম ও কুশলাবদে
পে আ মদ মুসা িলরলা, ইসোইবলো তকাে িদবলরয়রি লিয করেি?
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-বজ াঁ। ওপাে তর্রক িলল, মা মুদ।
-বক ভািি এ সম্পরকি?
-আপনাে বনরদিরশে অরপিায় আবি।
-হ্যাঁ তশান, ওরদে নয়া তকারেে পারঠাদ্ধাে কোে সকল প্ররেিা আমারদে
িযর্ি রয়রি। ওরদে বেসাইিাে িাড়া এে পারঠাদ্ধাে সম্ভি নয়। স্যেোং ওো
তোমারক তযািাড় কেরেই রি।
-িুরঝবি জনাি।
-তয তকান মুরলযে বিবনমরয় বেসাইিাে আমারদে োই মা মুদ। িেিমান
মু ূরেি এোই আমারদে জন্য সিিাবধক গুরুত্বপূেি কাজ।
-তদায়া করুন জনাি। আবম এখবন কাজ শুরু কেবি।
-আল্লা তোমারদে সিল করুন। তখাদা ারিজ।
- তখাদা ারিজ।
আ মদ মুসা ধীরে ধীরে ওয়ােরলস রুম তর্রক তিবেরয় এরলা। সামরনে
িবলপর্বে তপবেরয় একবে উন্মুক্ত স্থারন এরস দাঁড়াল। কারিই পা ারড়ে একবে
তিাে বেলা। আ মদ মুসা বেলায় উরঠ এরকিারে মার্ায় বিরয় িসরলা। োবেবদরক
মার্া উঁেু করে দাঁবড়রয় আরি পা ারড়ে উন্নে েুড়াগুরলা। োেবদক বনস্তব্দ-বনঝুম।
দবিে-পূিিবদরকে আকারশে এক জায়িায় উজ্জ্বল রয় আরি। আ মদ মুসা িুঝল,
ওো আম্মারনে আকাশ। আকারশে বদরক মুখ েুল আ মদ মুসা। তজাৎস্না ীন
আকারশে োোগুরলা তিশ ভারলা লািরি তদখরে। এক সময় আদম স্যেরেে
পারয়ে নীরে লুব্ধরক এরস আেরক যায় োে তোখ। ওে আরলারে তযন সূরযিে
দীপ্তী। সূরযিে মে তোখ বিদ্ধকােী েীক্ষ্ণো ওরে তনই, আরি বস্নগ্ধো, আরি প্রশাবন্ত।
পলক ীনভারি আ মদ মুসা তেরয় র্ারক ওে বদরক। লুব্ধক তযন তনরম আরস োে
কারি, এরকিারে কারি। লুব্ধরকে তদরশ তপৌঁরি যায় আ মদ মুসা। লুব্ধরকে তদশ
তর্রক তস উরর্ধ্ি তেরয় তদখল বমে বমরে োোে আরলা তভরস আসরি উপরেে
উধিরলাক তর্রকও। আ মদ মুসাে মরন প্রে জারি, ঐ োোে জিরেে ওপারে
আিাে বক আরি? উত্তে এরস োে কারন িাজল, শূন্য, শূন্য, আবদ অন্ত ীন
ম াশূন্য। সম্মুরখ পিারে, োরন িারম, উপরে নীরে সি বদরকই অন্ত ীন ম াশূন্য।
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এই ম াশুরন্যে বনকে অন্ধ্কারে োেকা সূযিগুরলা দীপ বশখা জ্বাবলরয় তেরখরি।
ম াশুরন্যে অন্ত ীন িযাপকোে মারঝ আ মদ মুসা ভরয় বিষ্মরয় অবভভূে রয়
পরড়। োে মরন প্রে জারি, এই ম া সৃবিে স্রিা আল্লা ে শবক্ত ো রল কে বিোে,
কে িড় বিজ্ঞানী বেবন? আ মদ মুসাে হৃদয় ও মন নুরয় পরড় স্রিাে উরেরশ্য।
আ মদ মুসা লুব্ধরকে জিৎ তর্রক দৃবিপাে করে নীরে-িহু নীরে তদখা যায়
সূযিরক। ম াশুরন্যে বনকর্ কারলা িুরক সূযিরক অবে িুদ্র এক আরলাকবিন্দুে মে
মরন রি। পৃবর্িীে তকান অবস্তত্বই খুঁরজ পাওয়া যারি না। আে িুদ্রাবেিুদ্র
মানুর্? ম াশুরন্যে বিশাল িযাপকোে মারঝ মানুরর্ে অবস্তত্ব সেযই বকিু আরি বক
প্রে জারি আ মদ মুসাে মরন। অর্ে এই মানুর্ই আল্লা ে িড় বপ্রয় এিং
আশোিুল মুখলুকাে-সৃবিে তশ্রষ্ঠ। আল্লা ে এ তকান কুদেে। আরিরি
উরত্তজনায় দু’ তোখ তিরয় অশ্রু িবড়রয় পরড় আ মদ মুসাে। যেে দাউদ (আিঃ)এে মে োে বিস্ময় বিিুব্ধ বেত্ত তর্রক স্বিে উচ্চাবেে য়- ত বিশ্ব বনয়ন্তা প্রভু,
মনুষ্য তক তয েুবম োে বির্য় বেন্তা কে? এিং মনুষ্য সন্তানই িা বক তয েুবম োে
প্রবে মরনারযািী ও?
আ মদ মুসাে তসরক্রোেী আলী তিন শারকে এরস আ মদ মুসাে তপিরন
দাঁড়াল। অবে ধীে করন্ঠ িলল, অরনক োে রয়রি জনাি। খুি শীে পড়রি।
আপনাে বিশ্রাম প্ররয়াজন।
ধীরে ধীরে মুখ বিোল আ মদ মুসা। এই সময় বিোে এক নিত্র পেন
ল। আ মদ মুসাে দু’দন্ে তিরয় ঝরে পড়া অশ্রু বেক বেক করে উঠল। শারকরেে
দৃবি এড়াল না ো। তস বিবস্মে করন্ঠ িলল, আপবন কাঁদরিন জনাি?
আ মদ মুসাে মুরখ িুরে উঠরলা এক েুকরো প্রশান্ত াবস। তস িলল, এ
াোরনাে কান্না নয় শারকে, পাওয়াে কান্না। আমাে আল্লা রক আবম এমন
বনবিড়ভারি তকানবদন পাইবন। আকারশে বদরক তেরয় তদখ, োোয় োোয় শুধু
োঁেই ােিাবন। বনিঃসীম ম কারশে আরলা আঁধােীে মারঝ োঁেই শুধুই লুরকােুবে
তখলা। িলরে িলরে আ মদ মুসা উরঠ দাঁড়াল।
শারকে মন বদরয় আ মদ মুসাে কর্া গুরলা শুনরলা। বকিুই িলল না
মুরখ। কর্া িাড়ারনা উবেে নয়। োরদে বপ্রয় তনোে বিশ্রাম এ সময় অেযন্ত
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জরুেী। আরি আরি েলল আ মদ মুসা, বপিরন শারকে। আ মদ মুসারক শয়ন
করি তপৌঁরি বদরয় শারকে োে রেে বদরক পা িাড়ারলা।

তেলআবিি। মা মুদ বেন্তাবিে মুরখ ওয়ােরলস রুম তর্রক তিবেরয় এল।
মার্ায় োে একোশ বেন্তাে জে। ধীরে ধীরে এরস ড্রইং রুরমে তসািায় িসল।
ইসোইলীরদে াে তর্রক বেসাইিাে উদ্ধাে কো োেবেখাবন কর্া নয়। মা মুদ
সমস্ত িযাপােো একিাে বেন্তা করে তদখল। বেসাইিাে ারে তপরে রল অরনকো
পর্ োরক পাবড় বদরে রি। প্রর্রম োরক খুঁরজ তদখরে রি, বেসাইিারেে তখাঁজ
তকান তকান িযবক্তে কারি পাওয়া তযরে পারে। বদ্বেীয়েিঃ ঐ সি িযবক্তে মরধয
কাে কাি তর্রক বেসাইিারেে খিে তিে করে তনয়া স জ রি, ো বনধিােে কেরে
রি। েৃেীয়েিঃ বেসাইিাে উদ্ধারেে িযিস্থা কো। মা মুদ তিাো পবেকল্পনাবেরক
আে একিাে আিারিাড়া তভরি তদখল। োেপে প্রর্ম বির্য়বেে প্রবে মরনাবনরিশ
কেল তস। তস বেন্তা করে তদখল, বেসাইিাে তকান তিাপন স্থারন েবিে আরি, ো
কারদে পরি জানা সম্ভি োরদে মরধয প্রধান রলন-এক, মবে; দুই, তদশেিা
তসরক্রোেী; বেন, তমাসাদ প্রধান এিং োে, বসনরির্ প্রধান ইেযাবদ। এরদে মরধয
তদশেিা মেীরক ব রসরিে িাইরে োখা উবেে। এখন অিবশিরদে মরধয কাে
বনকে তর্রক ের্য তিে কো স জ রি? মা মুদ ভািল, এো স্যক্ষ্ণ বিোেবিরিেনাে প্রে। েবসয়াে আরলােনা িাড়া এ প্ররেে সমাধান অসম্ভি। তসািা
তিরড় মা মুদ উরঠ দাঁড়াল।
িৃ াভযন্তরে প্ররিশ করে একবে তিাপন বসঁবড়পর্ তিরয় তস প্ররিশ কেল
ভূ-িভিস্থ একবে করি। তেকেি রুম। মা মুদ েবসয়াে তসকশরন বিরয় িসল। তেরন
বনল ‘বসনরির্’ প্রধারনে েবসয়াে িাইল। িভীে মরনাযাি বনবিি করে তস
িাইলবেরে। িাইল তশর্ করে ারে েুরল বনল তমাসাদ প্রধারনে েবসয়াে। তশর্
করে ওোও তেরখ বদল তস িাইল তকবিরন। তদশ েিা তসরক্রোেী এে ান
শালিেরকে তকান েবসয়াে সাইমুরমে এ স্থানীয় তেকেি রুরম তনই। এে ান শালিেক
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স্বোষ্ট্র বিভাি তর্রক সদয আিে এিং স্বোষ্ট্র বিভারিও োে োকুবেে তময়াদ তিশী
বদরনে নয়। য়রো এ কােরেই অপ্ররয়াজনীয় বিরিেনায় োে েবসয়ােই বেবে
য়বন। বসনরির্ প্রধারনে েবসয়াে তর্রক োে তয েবেত্র পবেেয় পাওয়া তিল ো
ল বেবন ঠান্ো মার্া, বনবলিপ্ত তমজাজ, েীক্ষ্ণ িুবদ্ধ কেিিযপোয়ে ও বিশ্বাসী।
মা মুদ ধীরে ধীরে মার্া নাড়ল, এ িড় শক্ত েীজ। এ ভাঙ্গরি বকন্তু মেকারি না।
তমাসাদ প্রধানও তমাোমুবে একই েবেরত্রে। েরি বসনরির্ প্রধান অরপিা
অবধকেে কূেিুবদ্ধ ও ব ংস্র। োঁে েবেরত্রে িড় একবে দুিিল বদক রলা, নােীে
প্রবে মাত্রাবেবেক্ত তমা । ৃোয় মা মুরদে মুখ কুবঞ্চে রলা। সাইমুম এ ধেরনে
অস্ত্র প্ররয়ািরক ৃো করে। উরঠ দাঁড়াল মা মুদ। তিবেরয় এল তেকেি রুম তর্রক।
সমস্যাে সমাধান ল না। এে ান শালিেক সম্পরকি জানা দেকাে। এবমলয়াে
কাি তর্রক জানা যারি? ঠাৎ একবে নাম োে স্মৃবেে আকারশ বঝবলক বদরয় তিল,
‘এবমবলয়া’! নামবে স্মেে ওয়াে সারর্ সারর্ মা মুরদে তিাো তদর ে অেুরেপেমােুরে বিদুযৎ বশ েে তখরল তিল। আনরন্দে বশ েে তখরল তিল তদর ে
প্রবেবে বশো উপবশোয়। মা মদ অিাক ল এবমবলয়া োে তদর ে অেুরেপেমােুরে এমবনভারি বমরশ তিরি?
াঁ, এবমবলয়াে কারি এে ান শালিেক সম্পরকি জানা তযরে পারে, বকংিা
জানাে িযাপারে প্ররয়াজনীয় সা াযযও তস কেরে পারে। মা মুদ তসািায় এরস
িসল। াে বড়ে বদরক তেরয় তদখল, োে ১ো। এবমবলয়া ুবমরয় আরি।
তিোেীরক এ োরে ুম তর্রক জািারনা বক বঠক রি? বকন্তু এিাড়া উপায় বক?
বেসাইিারেে িযাপারে কালরকে মরধয একো স্যো া কো োে োই। মা মুদ উরঠ
দাঁড়াল। পা িাড়াল তড্রবসং রুরমে বদরক।
পাঁে বমবনরেে মরধয মা মুদ তিবেরয় এল। পেরন কাল োউজারেে উপে
লম্বা কাল ওভােরকাে। মার্ায় তিলে হ্যাে। একেু দুে তর্রক তদখরল মরন রি
োবত্রকারলে ে লদাবে ইসোইলী পুবলশ।
োে দুপুরেে তেলআবিি। জনবিেল োস্তা। দু’একবে িাড়ীে আনা তিানা
েলরি। মা মুরদে িাড়ী এরস একবে পািবলক তেবলরিান িুরর্ে সামরন দাঁড়াল।
তেবলরিান িুরর্ প্ররিশ করে একবে নম্বরে তস োয়াল কেল। মুরখ এক েুকরো
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াবস। ও প্রারন্ত তেবলরিান তিরজ েরলরি। বকন্তু তনা বেপ্লাই। মা মুদ নারিাড়
িান্দা। তিরজই েলরি তেবলরিান। বকিুিে পে ও প্রান্ত তর্রক বেবসভাে ওঠারনাে
শব্দ তশানা তিল। োেপে তভরস এল একবে শব্দ হ্যারলা---। বনদ্রাজবড়ে কণ্ঠ।
িলরি এবমবলয়া। বনবিে রয় মা মুদ বেবসভাে তেরখ বদল তকান উত্তে না
বদরয়ই। োরি বিেবক্তরে এবমবলয়াে স্যন্দে মুখবে এখন তকমন রয়রি, মানস
েরিই আঁে কেে পােল মা মুদ। বকন্তু তিোেীরক এভারি না জাবিরয় উপায় বিল
না।
এবমবলয়াে িাড়ী তর্রক একেু দুরে একবে অন্ধ্কাে িবলরে িাড়ী পাকি
করে তেরখ এবমবলয়ারদে িাড়ীে তপিন এরস দাঁড়াল মা মুদ। োেপে পাবেল
েপরক বভেরে িািারন বিরয় পড়ল তস। একেুিে দাঁবড়রয় োবেবদকো একিাে
তদরখ বনরয় মা মুদ সামরন পা িাড়াল। বিরয় দাঁড়াল এবমবলয়া তয রে র্াকে,
বঠক োে নীরে। উপরে তেরয় তদখল, এবমবলয়াে দু’বে জানালাই িন্ধ্। মা মুদ মে
পবেিেিন কেল, না আজ জানালা বদরয় নয় দেজা বদরয় তস প্ররিশ কেরি। িভীে
োে। তকউ তজরি তনই। পরকে তর্রক বসরেে কেি তিে করে িুরড় মােল তস িারদ।
অভ্রান্ত লিয। করেিে মার্াে হুকবে তিঁরধ তিল িারদে সাইে ওয়ারল। মা মুদ কেি
তিরয় উরঠ তিল িারদ। মা মুদ খুবশ ল, িাদ তর্রক নীরে নামিাে বসঁবড়ে দেজা
তখালা আরি। তস অবে সন্তপিরে বসঁবড় তিরয় িাোন্দায় বিরয় দাঁড়াল। োেেলাে
িাোন্দা। োেেলাে অংরশ তমাে বেনবে ে। একবে এবমবলয়াে তিেরুম, অন্যবে
ড্রবয়ংরুম এিং েৃেীয়বেরে র্ারক এবমবলয়াে খাস পবেোবেকা তসাবন।
সিিদবিরেে েবে এবমবলয়াে শয়নকি। শয়নকরিে দেজায় বিরয় মা মুদ
দাঁড়াল। াঁেুে নীে পযিন্ত নামারনা মা মুরদে ওভােরকাে। তিল্ট হ্যাে মুরখে
অধিাংশ তঢরক তেরখরি। মা মুদ ধীরে ধীরে ‘নক’ কেল দেজায়। একিােদুইিাে-বেনিাে। েুেীয়িারেে পে এবমবলয়াে কণ্ঠ তশানা তিল। ‘তক?’ তসাবন?
মা মুদ আিাে সামান্য বিেবেরে তোকা বদল। আিাে এবমবলয়াে কণ্ঠিঃ তক? এিাে
োে করন্ঠ তযন উরদ্বি। মাত্র করয়ক মুহুেি, োেপে ধীরে ধীরে দেজা খুরল তিল।
বভেরে ালকা বনল আরলা। উদযে বেভলভাে ারে দাঁবড়রয় আরি এবমবলয়া।
বেভলভারেে েকেরক নল মা মুরদে িুক লিয করে সারপে বজহ্বাে মে তযন
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লকলক কেরি। বেিারে োখা এবমবলয়াে েজিবনবে উরত্তজনায় কাঁপরি, তয তকান
মুহুরেি বেিারে োপ বদরয় িসরি। বেৎকাে করে এবমবলয়া বকিু িলরে যাবিল।
মা মুদ েজিবনবে তঠারে তঠবকরয় েুপ কোে ইংবিে কেল এিং পে মু ূরেিই মার্া
তর্রক তিল্ট হ্যাে িুরড় তিরল বদল মা মুদ। মা মুদরক বেনরে তপরেই এবমবলয়া
বেভলভাে িুরড় তিরল বদরয় দু’ ারে মুখ তঢরক িরস পড়ল। মা মুদ একেু এবিরয়
এবমবলয়ারক িলল, ভয় তপরয়ি? এবমবলয়া মুখ েুলল। োে মুরখ আনন্দ ও বিষ্ময়
দুরোই। িলল, যবদ গুলী কেোম।
মা মুদ রে প্ররিশ করে িলল, বক ে আে, এভারি মৃেযু র্াকরল মরে
তযোম।।
এবমবলয়া দেজাবে িন্ধ্ করে বদরয় এরস মা মুরদে ওভােরকাে-এে
তিাোম খুলরে খুলরে িলল, ইস! ো রল বক ে?
- ে আে বক, তেবভে তিন গুবেয়ারনে নােনী েুবম। ভািরে, এক দুস্বপ্ন
তদখবিরল।
-না, আবম শুধু তেবভে তিনগুবেয়ারনে নােনী নই। আবম আবম.........।
কর্া তশর্ না করেই র্ামল, এবমবলয়া। মুখ োে আেক্ত রয় উরঠরি। িলল, ঐ
বেভলভারেে একবে গুবল আমাে িুরকও ঢুকে।
-বকন্তু বনয়ম তো এ নয় এবম!
-রকন?
-তোমাে জীিরনে মাবলক েুবম নও, তোমাে স্রিা আল্লা । স্যেোং ইিা
কেরলই েুবম তোমাে জীিরনে উপে তস্বিাোে োলারে পাে না। -এ অবধকাে
তোমাে তনই।
-বকন্তু ঐ দুিি তিদনাে ভাে ি ন কো......।
-েিু োই কেরে য়। শে দুিঃখ তিদনাে পাোিাে পাবড় বদরয় আল্লা ে
িান্দা ব রসরি েুবম তোমাে জীিনরক সার্িক করে েুলরি-এোই জীিরনে
স্বাভাবিক দািী।
-িড় কবঠন এো।
-কবঠন, বকন্তু স্বাভাবিক।
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মা মুরদে িা তর্রক ওভােরকাে খুরল বনরয় তেরখ বদরয় এবমবলয়া িলল,
একেু বিশ্রাম নাও। তোমারক খুি িান্ত তদখারি। িরল তস মা মুদরক ইবজ তেয়াে
এবিরয় বদল।
মা মুদ িলল, েুবমও িস।
-িসবি। িলল এবম। বকন্তু তস িসল না। ইবজ তেয়ারেে বপিরন দাড়াল
এবমবলয়া। োে ারেে আঙ্গুলগুরলা মা মুরদে জামাে কলাে বনরয় তখলা কেরে
লািল। বিস্ বিস্ করে এক সময় িলল, োরে ক’ ন্ো ুমাও।
-তকানবদন সাোোে, তকানবদন এক ন্োও না।
-এমন কেরল শেীে ভাল র্ারক িুবঝ?
-না র্াকুক। অস্যখ কেরল শুরয় র্াকা যায়, পবেেযিা পাওয়া যায়।
-তক পবেেযিা করে?
-অস্যখ করেবন তকানবদন। সামান্য যা করেরি আপন পবেেযিায় ো তসরে
তিরি। োই িলরে পাবেরন।
-যবদ য়?
-আমাে স কমিীো আরি।
-তকন, আমারক োকরি না?
-োকরল েুবম যারি?
-তোমাে বক মরন য়?
মা মুদ তকান জিাি বদল না। পরে ধীরে ধীরে িলল, তোমারক োকিাে
বদন এখরনা আরসবন এবম। তযবদন বিবলবস্তনী মজলুম মুসবলম ভাই তিারনো
োরদে স্বরদশ ভূবম ও োরদে িাড়ী ে বিরে পারি, তযবদন োো ারোরনাে
তিদনা ভুরল বিরয় পাওয়াে আনরন্দ উরদ্বল রয় উঠরি, তসইবদন আমাে সংসারেে
োেী তসরজ যারি আমাে রে। জ্বলরি আমাে আঁধাে রে আরলা। াবস আনরন্দ
মুখে করে েুলরি আমাে তিািা িৃ াঙ্গন। মা মুরদে কণ্ঠ ভাবে রয় উঠল তযন
ক্ররম।
-তসবদন কেদুরে মা মুদ?
-আবম জাবন না এবম।
অপারেশন তেলআবিি-২

24

অরনিে ধরে তকউ তকান কর্া িলল না। প্রর্রম বনেিো ভাঙ্গল
এবমবলয়া। িলল, এেোরে তোমারক বক খাওয়াই িলে?
-না, তোমারক ওসি পািলাবম কেরে তদি না। এো সময় নয় খাওয়াে।
-িল বমবি তখরে তদার্ তনই। মাত্র দু’বমবনে। আবম আসবি। একেু পে
তেবেজারেেে তর্রক আঙ্গুে, তকক প্রভৃবে করয়ক ধেরনে খািাে এরন এবমবলয়া
াবযে কেল। মা মুদ এবমবলয়ারকও িসাল। তখরে তখরে মা মুদ িলল, খুি ভয়
তপরয়বিরল, না?
মুরখ পুরে তদয়া তকরকে েুকো ভাল করে বিরল বনরয় এবমবলয়া িলল, ঐ
তেবলরিানোও ো রল েুবমই করেবিরল না?
মা মুদ াসরে লািল।
এবমবলয়া িলল-ঐ ভূেুরড় তেবলরিান পাওয়াে পেই োে দুপুরে যবদ
দেজায় তোকা তশানা যায় এিং বজরজ্ঞস করেও োে কাি তর্রক যবদ জিাি না
পাওয়া যায়, আে দেজা খুরল যবদ তদখা যায় তিল্ট হ্যারে মুখ ঢাকা কাল
আলরখল্লা তমাড়া এক মনুষ্যমুবেি, ো রল ভয় কেরি না িুবঝ? একেু তর্রম তস
আিাে িলল, তেবলরিান তিরড় বদরয়বিরল তকন? িরল আসরলই পােরে।
-হ্যাঁ তোমারক তেবলরিারন িরল-করয় আবস, আে তোমারদে বেকবেবক
ম াশয়ো আমাে অভযর্িনায় তোমারদে িাড়ীে তিরে দাঁবড়রয় র্াকুক।
-ো’ রল তেবলরিান কেরল তকন?
-তোমাে ুম ভাঙ্গারনাে জন্য, এখারন এরস তো োকরে পােোম না।
-উ ! তোমাে এে িুবদ্ধ।
-তোমাে সািধানো তদরখ আবম খুশী রয়বি এবম, ভবিষ্যরেও েুবম
এমবন সািধান তর্রকা।
খাওয়া তশর্ রয় তিল। মা মুদ বড় তদখল, োে প্রায় দু’ো। তপ্লেগুরলা
বনরয় উরঠ দাঁড়াল এবম। মা মুদ িলল, তোমাে সারর্ জরুেী বকিু কর্া আরি।
এবম িলল-আসবি।
এবম তপ্লেগুরলা তেরখ এরস সামরনে তেয়ােবেরে িরস িলল-িল।
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মা মুদ োে ইবজ তেয়ােবে তেরন বনরয় এবমবলয়াে আেও কারি বিরয়
িসল। এবমবলয়াে তোরখ তোখ তেরখ অবে নীেু িলায় িলল-রোমাে বকিু
স রযাবিো োই এবম।
এবমবলয়াে তোখ দু’বে উজ্জ্বল রয় উঠল। িলল, িল, আবম োবজ।
-তদশেিা তসরক্রোেী এে ান শালিেকরক েুবম তেন?
-বেবন।
-তকমন তেন?
-ভালভারি বেবন। ওে তমরয়, আমাে িাশরমে। ওরদে িাসায় মারঝ মারঝ
যাই। এে ান োোজী আমারক খুি তস্ন করেন।
এে ান শালিেরকে তমজাজ ও েবেত্র সম্পরকি বকিু িলরে পাে?
-সৎ, সচ্চবেত্র, কেিিযপোয়ে ও বিশ্বাসী কমিোেী িরল উনাে খুি স্যনাম
আরি। আে তমজাজ-রমজাজ একেু বখে বখরে ধেরনে িরলই আমাে মরন য়।
-তকন?
-সামান্য কােরেও ওঁরক মারঝ মারঝ আবম খুি তিশী তেরি তযরে
তদবখবি।
-তযমন?
-কােও তকার্াও তর্রক আসরে একেু তদেী ওয়া, ইেযাবদ।
মা মুদ আে বকিু িলল না। পাওয়া স্যত্রগুরলা বনরয় বেন্তাে অেরল েুি
বদল তস। তোখ দু’বে োে িুরজ তিল। যা তস জানরে তেরয়বিল, ো তস তপরয়রি।
শালিেরকে এ বখেবখরে তমজারজে অর্ি োঁে প্রবেরোধ শবক্ত কম। এ ধেরনে
তলারকে কাি তর্রক ভয় তদবখরয় বকংিা োপ বদরয় কর্া আদায় কো যায়।
বেসাইিারেে খিে শালিেরকে কাি তর্রকই তযািাড় কেরে রি। মা মুদ তোখ
খুলল। তদখল এবমবলয়া পলক ীন দৃবিরে োে বদরক োবকরয় আরি। িলল
মা মুদ ভািবিলাম এবম।
-বক ভািবিরল?
-তোমাে শালিেক োোবজে মুখ তর্রক আমারদে একো কর্া তিে করে
বনরে রি, ো সম্ভি বক না োই বেন্তা কেবিলাম।
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-বক কর্া জানরে পাবে বক? মাি করো, আবম বনিক জানাে আগ্র বনরয়
এ কর্া িলবি না, যবদ তকান সা াযয কেরে পাবে তসই উরেরশ্য।
-আবম ো িুঝরে তপরেবি এবম। একেু র্ামল মা মুদ।
োেপে আিাে িলল, বেসাইিাে বেন?
-তকাে এিপ্লারনশন যারে তলখা তসই িই বকংিা তকাে তমরসরজে
িযাখযাকােী িই তো?
-হ্যাঁ, বঠক বেরনি। বদন পরনে য় ইসোইল োরদে পুেরনা তকারেে
পবেিেিন করে নেুন তকারেে প্রিেিন করেরি। এই নেুন তকারেে তয বেসাইিাে
িুক ইসোইরলে আরি তসো আমারদে প্ররয়াজন। এই বেসাইিাে তকার্ায় োখা
রয়রি, তসোই আমো জানরে োই তোমাে োোজারনে কাি তর্রক।
-বেবন বক িলরিন?
-স রজ বক িলরিন? িলরে িাধয রিন।
-বেসাইিারেে বকিু সন্ধ্ান তিাধ য় আবম জাবন।
-জান েুবম? মা মুরদে করন্ঠ ঝরে পড়ল একোশ বিস্ময়।
- াঁ, আবম জাবন।
মা মুরদে বিস্ময় েখনও কারেবন। মু ূেি করয়ক পে তস ধীে করন্ঠ িলল,
বক জান, কেেুকু জান এবম?
-না িলি না। মুখ বেরপ াসল এবমবলয়া।
-ো রল তোমারকই াইজাক কেরে য় তদখবি। মা মুদও াসল।
-আবম োবজ। অন্তে......
-অন্তে আমাে আস্তানাো তদখরে পােরি, োইরো? ত রস িলল মা মুদ।
দূরেে তকান তপো বড়রে োে দু’তো তিরজ তিল। মা মুদ সেবকেভারি
বড়ে বদরক োইল। িলল-না এবম আে অরপিা কেরে পাবে না, তোমাে কি
রি।
-কি? আমাে রি? একেু র্ামল এবমবলয়া। তিদনােি রয় উঠল োে
দু’বে তোখ। িলল তস, যাে অরপিায় হৃদয়-মন িযাকুল রয় র্ারক, োরক পারশ
পাওয়াে তসৌভািয কিকেই িরে।
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-ো নয়, আবম িলবিলাম.......
মা মুরদে কর্া তকরড় বনরয় এবমবলয়া িলল, না আে তকান কর্া নয়।
তোমাে সময় নি রি। িরল তস মা মুরদে সামরন উরঠ এরস োে বপিরন
দাঁড়াল। দু’বে কনুই মা মুরদে ইবজ তেয়ারে তঠস বদল। এবমবলয়াে েপ্ত বনিঃশ্বাস
মা মুদ স্পি অনুভি কেরে পােবিল োে কারন-িরন্ে।
মা মুদ বকিু িলরে যাবিল। এবমবলয়া োরক িাধা বদরয় িলল, শুন,
তদশেিা তসরক্রোেী শালিেক োোজারনে তমরয় মাবেয়া স্মার্িা আমাে বনষ্ঠ
িান্ধ্িী। ও “তমাসাদ”-এ তেবনং বনরি। ওে কারিই আবম বেসাইিারেে একবে
কবপ িে পেশু তদরখবি। িইবে আমারক তদবখরয় তস িরলরি, অবে তিাপনীয় িইবে
বিরশর্ বনরদিশক্ররম তস মাত্র করয়কবদরনে জন্য আনরে তপরেরি। র্ামল
এবমবলয়া।
মা মুদ এবমবলয়াে একবে াে ধরে তেরন বনরয় পারশ িসাল। িলল,
িইবে আমাে োই এবম এিং কালই।
-আমারক েুবে কেরে িলি িইবে? াসল এবমবলয়া। মা মুদ িলল, না
তোমাে িান্ধ্িীরক আমো বিপরদ তিলরে োই না। োিাড়া েুবে কেরল ওো
জানরে পােরি, োরে আমারদে খুি তিশী লাভ রি না।
-ো রল......?
-িইবেে পৃষ্ঠা সংখযা কে রে পারে?
-তদড়শ’ে তিশী রি না।
-আিা, েুবম যবদ ওখারন বিরয় িইবে তদখ িা পড়, ো রল তোমাে
িান্ধ্িী আপবত্ত কেরি?
-না।
মা মুদ মু ূেি করয়ক ভািল। োেপে পরকে তর্রক িুদ্র বসিারেে
লাইোে তিে করে এবমবলয়াে ারে বদল।
এবমবলয়া িলল, এ বসিারেে লাইোে বদরয় বক রি?
-বসিারেে লাইোে নয়। এো একো কযারমো। ঐ তয মার্ায় িুদ্র সাদা
স্যইে তদখি, ওোরে যেিাে োপ বদরি, উঠরি একবে করে িরো।
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-িুরঝবি, িই-এে প্রবেবে পাোে িরো বনি আবম। াসল এবমবলয়া।
-বঠক, তোমাে িান্ধ্িীে অলরিয কেরে রি এ কাজ। পােরি না?
-তোমাে বনরদিশ রল, এে তেরয়ও কবঠন কাজ আবম কেি। শান্ত ও দৃঢ়
কণ্ঠ এবমবলয়াে।
-বনরদিশ নয় এবম, এো আমাে অনুরোধ। সকরলে েেি তর্রক আমাে
এ অনুরোধ। আে জান, এো অন্যায়ও নয় এবম। বিবলবস্তরনে প্রকৃে ইহুবদ
িাবসন্দারদে বিরুরদ্ধ আমারদে তকান তিাভ তনই, অবভরযাি তনই। িাস্তু াো
মুসবলম বিবলবস্তবনো োরদে াোরনা োষ্ট্র বিরে তপরে োয়, তযখারন নািবেক
ব রসরি ইহুবদরদেও র্াকরি সমান অবধকাে।
-আবম জাবন মা মুদ। িল আমারক বক কেরে রি।
-িলবি শুন, এই একবে লাইোে কযারমোয় যা েীল আরি, োরে ৫০বে
িরো উঠরি। এ ধেরনে আেও দু’বে কযারমো আমো তোমারক তপৌঁিাি। এখন
িল তোমাে পবেকল্পনা-বকভারি এগুরি।
-েুবম তযমন িলরি।
-আবম তোমাে মূল কেিিয িরল বদরয়বি। এখন তোমাে বনরজে িুবদ্ধে
উপে বনভিে করে কাজ কেরে রি। তকান অিস্তারেই তোমারক ধো পড়া েলরি
না। একান্তই যবদ তকান প্রবেকূল পবেবস্থবেে সৃবি য়, ো রল লাইোে কযারমোে
নীরেে েলায় একবে লাল স্যইে আরি, ওোরে োপ বদরয় তিাো কযারমোোই
জ্বাবলরয় বদরি।
-িুরঝবি।
-েুবম তয কযারমোবে তপরল ওো ১নম্বে। ২ এিং ৩ নম্বে কাল পারি।
ক্রবমক ব রসরি িযি াে কেরি। আিা, কাল কখন তযরে পােরি স্মার্িারদে
ওখান?
-সকাল ন’োয় যাি।
-সকাল বঠক আেোয় তোমারদে িাড়ীে তিরে িুল -বিরক্রো আসরি।
োে কারি র্াকরি স্যন্দে স্যন্দে িুরলে তোড়া। েুবম দু’বে তোড়া বকরন বনরি।
োেপে-োেপে বক কেরি িলে? ত রস িলল মা মুদ।
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-িুরলে তোড়া তভরঙ্গ কযারমো দু’তো তিে করে তনরিা। বকন্তু িুরলে
তোড়া বক ভাঙ্গরে ইরি কেরি? এবমবলয়া াসল।
-ভাঙ্গরে রি না। মাঝখারনে মাত্র একবে িুল েুলরলই কযারমো তপরয়
যারি। র্ামল মা মুদ। োেপে িলল, আিাে েুবম কখন বিেরে পােরি তসখান
তর্রক?
-বঠক করে তো িলা কবঠন।
-বিরকরলে আরি তো বনিয়ই।
-ো রি।
-কালরকই বকন্তু আমারদে কযারমো বিরে োই।
-েুবম আসরি বনরে?
-আসরে িল?
-িলরে বক ো পােি? িযবক্তিে ভারলা লািা-না লািাে মূলয বক বকিু
আরি? এবমবলয়াে কণ্ঠ ভােী তশানাল।
মা মুদ এবমবলয়াে তোরখ তোখ োখল। এবমবলয়া তোখ নাবমরয় বনরল।
মৃদু াসল মা মুদ। োেপে িলল, জােীয় কেিিয তযখারন মুখয রয় ওরঠ, িযবক্ত
সত্ত্বা তসখারন অিশ্যই তিৌে রয় পরড়। বকন্তু সম্পূেিভারি ো তয মুরি যায় নাএকর্া আজ আবম মরমি মরমি অনুভি কেবি। জােীয় দাবয়রত্বে শে কারজে
ভীরড়ও আবম তোমাে কর্া ভাবি, ভািরে ভাল লারি। যখন তোমাে কারি আসাে
প্রে ওরঠ, েখন মন তনরে ওরঠ আনরন্দ। আমাে এ িযবক্তিে ভারলা লািারক মূলয
না বদরয় পােবি কই এবম?
-িযবক্তসত্ত্বাে এ দািী বক অন্যায়?
-িযবক্ত ও জােীয় সত্ত্বা উভরয়েই সমান মযিাদা। একবেে স্বারর্ি
অপেবেরক অস্বীকাে কো যায় না। আমাে বিশ্বাস, িযবক্ত সত্ত্বাে দািী যেিে
জােীয় নীবে-বনয়রমে সীমা লং ন না কেরি, েেিে তস দািী অন্যায় নয়। র্ামল
মা মুদ।
এবমবলয়া বনেি। মা মুদ িলল, কর্া িলি না তয।
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-খুি ভয় করে আমাে, য়ে কে অন্যায় করে যাবি। তদখ তিাে তিলা
তর্রক বনরজে িযবক্তিে ভারলা লািা না লািারক িড় করে তদখাে বশিা তপরয়বি।
োই ভুল-ভ্রাবন্তরক িমা করো।
-েুবম ইবেমরধয অরনক পবেিেিন এরনি। েুবম শুধু আমারক নয়,
আমারদে সিাইরকই বিবস্মে করেি। র্ামল মা মুদ। িলল আিাে, আিামী সন্ধ্যা
৭ োয় অিরিােি িুক িাউরন্েশন তর্রক বকিু িই বনরয় একজন তলাক এরস
তোমারদে তিরে দাঁড়ারি এিং েুবম বকিু িই তেরয়ি িরল তোমারক সংিাদ বদরে
িলরি। েুবম োরক তেরক তনরি। কযারমো বেনবে একবে বিকযাসল বসিারেে
পযারকরে পুরে োখরি। িুক িাউরন্েশরনে প্রবেবনবধ এরস িসাে পে তসও একবে
বিকযাসল বসিারেরেে পযারকে তেবিরল োখরি। বসিারেে-পযারকরেে এক তকারে
আমাে স্তািে র্াকরি-CM. বিকযাসল বসিারেে পযারকরে যবদ আমাে স্তািে
তদখরে পাও, ো রল তলাকবেরক খাঁবে জানরি এিং িইপত্র তদখাে িাঁরক ঐ
পযারকেবে েুরল বনরয় তোমােবে তেরখ বদরি।
-তোমাে স্তািে CM-এে অর্ি বক?
-করেিল মা মুদ।
-আে ইউ করেিল। বিস্মরয় এবমবলয়া তোখ দু’বে িড় িড় কেল।
-তকন বিশ্বাস য় না?
-েুবম েীবেমে ো’ রল তসনািাব নীে তলাক? বকন্তু ....
-বকন্তু তকান তসনািাব নীে এই তো? াসল মা মুদ। একেু তর্রম আিাে
িলল, র্াক ওসি কর্া আজ। এিাে উবঠ এবম। িরল উরঠ দাঁড়াল মা মুদ।
-যাি?
- াঁ, যাই।
-আিাে করি তদখা রি?
-আল্লা জারনন।
মা মুদ ে তর্রক তিবেরয় িারদ উরঠ এল। সারর্ সারর্ উরঠ এল।
এবমবলয়াও িারদে কাবেিশ তর্রক বসরেে কেি ঝুলরি। মা মুদ বিরয় দাঁড়াল
তসখারন।
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এবমবলয়া এরস দাঁড়াল মা মুরদে পারশ একান্ত বনষ্ঠ রয়। িলল, একো
কর্া িলি?
-অন্তে তোমাে তেবলরিান নম্বেেুকু তপরে পাবে না?
মা মুদ মু ূেি করয়ক বেন্তা করে িলল, আমাে অপােিোে কর্া তো েুবম
জান এবম।
-আবম কর্া বদবি, আবম কখনও তেবলরিান কেি না। শুধু আবম বনবিন্ত
র্াকরে োই তয, প্ররয়াজন রল তোমাে সারর্ তযািারযাি কেরে পােি।
-তোমাে অনুরোধ েিা কেরে না পাো আমাে জন্য িড় করিে এবম।
বকন্তু আবম অপােি। েুবম সি জান। আমারক িমা করো েুবম।
এবমবলয়া মুখ নীেু করে দাঁবড়রয়বিল। তকান কর্া িলল না। তেমবন মুখ
বনেু করে দাঁবড়রয় েইল।
মা মুদ বিরে এবমবলয়াে মুরখামুবখ দাঁড়াল। ওে তোরখ অশ্রু। তিাধ য়
অশ্রু তিাপন কোে জন্য এবমবলয়া দু’ ারে মুখ ঢাকল।
ভাববিল মা মুদ। ভািবিল এবমবলয়ারক তেবলরিান নম্বে তদয়া যায় বক
না। বকন্তু তভরি তদখল, এবমবলয়ারক সকল সরন্দর ে উরধি রলও এ ধেরনে কাজ
রি সম্পূেি নীবে-বিরুরদ্ধ। বপ্রয়েমাে তোরখে পাবনরে তস োে নীবে ও
দাবয়ত্বরিাধ বিসর্জ্িন বদরে পারে না। মা মুদ িলল, িড্ড খাোপ লািরি এবম।
বিদায় তিলায় আজ তোমাে তোরখ অশ্রু তদরখ তিলাম।
এবমবলয়া একেু ত ঁে রয় রুমারল দু’বে তোখ মুরি বনরয় তসাজা রয়
দাঁড়াল। তকান কর্া িলল না।
মা মুদ িলল, আবস এবম কর্া বদরয় যাবি, এেপে িাইরেে তকান তেবলরিান
তর্রক মারঝ মারঝ তোমাে সারর্ কর্া িলি। িরল মা মুদ তদালায়মান করেিে
বদরক এগুরলা।
এবমবলয়া মা মুরদে একবে াে তেরপ ধরে িলল, কি বনও না, আমাে
দুিিলোরক িমা করো।
মা মুদ বিরে দাঁড়াল। এবমবলয়াে আনে মুখবেরক েুরল ধরে িলল,
ো রল াসরে রি। িরল াসরে লািল।
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-তজাে করে িুবঝ াসারি েুবম। ত রস তিলল এবমবলয়াও।
-কাঁদারি তয াসারি তো তসই। আবস। তখাদা করুন আিামীকারলে
অপারেশরন েুবম সিল ও। তখাদা ারিজ।
-তখাদা ারিজ। িলল এবমবলয়া।
মা মুদ বসরেে কেি ধরে ঝুরল পড়ল।
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৩
তসৌবদ আেরিে দুিিম মরুদযান আল-আবসে। োে দশো। োবেবদরকে
বদিন্ত প্রসাবেে িাবলে সমুরদ্র একবে িুদ্র বেলরকে মে ুবমরয় আরি আলআবসে। তখজুে কুি আিাবদে আল-আবসরেে ুে ুরে অন্ধ্কারেে িুক বেরে
একবে লাল আরলা বস্থেভারি জ্বলরি। ভয় করে আরলাে বদরক োইরল। তযন কাল
োবত্রে বিশাল তদ েক্তেিু েুরল কাউরক শাসারি। আল আবসরেে পবিম
আকারশ ঠাৎ ইবিরনে শব্দ তশানা তিল। শব্দ বনকেেে রলা-রিাঝা তিল
ত বলকপ্টাে লাল আরলাে উপরে এরস সােি লাইরেে আরলা একিাে নীরে বনরিপ
কেল। সােি লাইরেে আরলায় একবে দী ি োনওরয় স্পে রয় উঠল। বনরভ তিল
সােি লাইে। লযান্ে কেল ত বলকপ্টােবে। মাত্র ২৫ বমবনরেে মরধয আেও বেনবে
ত বলকপ্টাে লযান্ে কেল আল-আবসরে।
আল-আবসরেে মাঝখারন তখজুে কুরি ঢাকা একবে কাল পার্রেে িাড়ী।
িায়েুল-আবমন-শা সউরদে একবে অিকাশ নীড়। পােস্য উপসািরেে ব রমল
িাোস বসক্ত এই নীেি-বনঝুম মরুদযারন শা সউদ মারঝ মারঝ অিকাশ যাপন
কেরে আরসন। শা ইিরন সউরদে অিকাশ নীড় এই িায়েুল আবমরনই আজ
সংযুক্ত আেি কমান্ে ও আেি স্যপ্রীম বসবকউবেবে কাউবন্সরলে বিঠক িরসরি।
বিবলবস্তন সম্পরকি গুরুত্বপূেি বসদ্বান্ত তনয়া রি আজ এখারন। অবে তিাপন এ
বিঠক। আরমবেকা, োবশয়া ও িৃরেরনে তশ্যনদৃবিরক িাঁবক বদরয় আজ এখারন
একবত্রে রয়রিন িাদশা সউদ, বমসরেে তপ্রবসরেন্ে আরনায়াে েবশদ, জদিারনে
িাদশা আিুল ব শাম, বলবিয়াে তপ্রবসরেন্ে বশিবল তসা ারয়ল, মেরকাে িাদশা
াসান শেীি, স্যদারনে তপ্রবসরেন্ে িারুক আল বনরমেী, আলবজবেয়াে তপ্রবসরেন্ে
আিু জািে আরিদীন, বসবেয়াে তপ্রবসরেন্ে াবিজ আল-সাল্লাল এিং সংযুক্ত
আেি কমারন্েে অবধনায়ক আিুল আমে আিদুল্লা । আে এরসরি সাইমুরমে
তনো আ মদ মুসা।
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কাল পার্ুরে িাড়ীবেে অভযন্তরে একবে স্যসবর্জ্ে ল ে। একবে তিাল
তেবিরলে োেবদরক িরসরিন আেি তনোিে। সভাপবেে আসরন িরসরিন শা
সউদ। শা সউরদে োনপারশ িরসরিন সাইমুম প্রধান আ মদ মুসা, আে
িামপারশ আরনায়াে েবশদ। শা সউরদে সামরন একিাদা কািজ। প্রর্ম
নীেিো ভঙ্গ করে কর্া িলরলন, শা সউদ। িম্ভীে কন্ঠ র্ধ্বনে রলা োে,
‘সম্মাবনে ভ্রােৃিৃন্দ, আমো এক অবে গুরুত্বপূেি বির্রয় বসদ্বান্ত তনিাে জন্য
এখারন সমরিে রয়বি। িায়েুল তমাকাোস এিং বিবলবস্তরনে মুবক্তে জন্য
আমো তকান পর্ ধেি? তস পর্ বক আমারদে সবম্মবলে শবক্ত প্ররয়ারিে পর্?
বকংিা িৃ ৎ শবক্তিরিিে উপে োপ সৃবিে পর্? অর্িা তকৌশরল বিবলবস্তরন
স্বয়ংবক্রয় তকান বিপ্লি সং েরনে পর্? আশা কবে এ িযাপারে আপনাো
আপনারদে সূবেবন্তে িক্তিয োখরিন।’ শা সউদ েুপ কেরলন। তনরম এল
নীেিো।
এিাে কর্া িলরলন আরনায়াে েবশদ। বেবন িলরলন, বিবলবস্তরনে মুবক্তে
জন্য আপবন তয পর্ বেনবেে কর্া উরল্লখ করেরিন, োেই তকান একবে পর্ ধরে
আমারদে এগুরে রি। এ পর্গুরলাে স্যবিধা-অস্যবিধা সম্পরকি আমারদে সকরলে
তয ধােো, ো একরূপই রি িরল আমাে বিশ্বাস। আমাে অনুরোধ, আপবনই এ
িযাপারে প্রর্ম িক্তিয োখরিন।
তপ্রবসরেন্ে আরিদীন, িাদশা
াসান শবেি, তপ্রবসরেন্ে বশিবল
তসা ারয়ল প্রমুখ উপবস্থে সকরলই আরনায়াে েবশরদে প্রস্তািরক স ারস্য সমর্িন
জানারলন।
শা সউদ ধীরে ধীরে মুখ েুলরলন। মরন রলা একেু ভািরলন বেবন।
কািজপত্র একেু নাড়াোড়া কেরলন। োেপে িলরে শুরু কেরলন, আমো
সকরলই জাবন তসাবভরয়ে, িৃরেন ও আরমবেকা ইহুদী শবক্তে বপিরন না র্াকরল
বিবলবস্তরন ইহুদী আমদাবন সম্ভি রো না, জাবেসংর বিবলবস্তন বিভবক্তে প্রস্তাি
উঠে না, পাশও রো না এিং ইসোইল োষ্ট্রও জন্মলাভ কেে না। িাইরে তর্রক
আমো শবক্ত প্ররয়াি করে বিবলবস্তন মুক্ত কেরে পােি না। কােে তসাবভরয়ে
ইউবনয়ন, িৃরেন ও আরমবেকাে সারর্ যুদ্ধ কোে মে শবক্ত আমো এখনও অজিন
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কেরে পাবেবন। ইসোইরলে সারর্ আমারদে করয়কবে যুদ্ধ তর্রক পবেষ্কাে রয়
তিরি ও পর্ আমারদে সািরলযে পর্ নয়। োপ প্ররয়ারিে কর্া আমো ভািরে
পাবে। বেল-অরস্ত্রে সা ারযয আমো তস োপ বদরয় আসবি। বকন্তু এ োরপেও
একো সীমা আরি, তস সীমা আমো অবেক্রম কেরে পাবে না। বেল অস্ত্র প্ররয়রি
বকিু িল আমো তপরয়বি, আেও বকিু িল তপরে পাবে। বকন্তু বিবলবস্তরনে মুবক্ত
এে দ্বাো আসরে পারে না। আে একবে পর্ িাবক র্ারক। তসো রলা বিবলবস্তরনে
অভযন্তে তর্রক স্বয়ংবক্রয় বিপ্লরিে মাধযরম বিবলবস্তরনে মুবক্ত। আমাে মরে
বিবলবস্তরনে মুবক্তে এই পর্ই একমাত্র সবঠক পর্। জােীয় মুবক্ত আরন্দালরনে
এই পরর্ই আমারদে এগুরে রি। আবম আনবন্দে তয, সাইমুম জােীয় মুবক্ত
আরন্দালরনে তস পর্ েেনা করেরি। শা সউদ েুপ কেরলন।
মু ূেি করয়ক নীেিো। োেপে কর্া িলরলন আলবজবেয়াে তপ্রবসরেন্ে।
বেবন িলরলন, আন্তজিাবেক বদক তর্রক এ পর্বে বনোপদ। বকন্তু বির্য়বে অেযন্ত
জবেল ও সময় সারপি।
আরনায়াে েবশদ িলরলন, বির্য়বে জবেল ও সময় সারপি অিশ্যই, বকন্ত
অসম্ভি নয়। সাইমুম তয পর্ ধরে এগুরি, ো এরক অরনক স জ করে তদরি।
িাদশা াসান শবেি ও তপ্রবসরেন্ে বশিবল তসা ারয়ল নীেু স্বরে বকিূ
কর্া িলরলন। পরে তপ্রবসরেন্ে বশিবল তসা ারয়ল িলরলন, আমো তয পরর্ এগুরে
যাবি, োে সািরলযে অবধকাংশ বনভিে কেরি সাইমুরমে কমিেৎপেোে উপে।
আমারদে তমা োোম ভাই আ মদ মুসা উপবস্থে আরিন, োে িক্তিয আমো
শুনরে তপরল আমারদে আরলােনা স জ রো।
শা সউদ মার্া তনরড় িলরলন, বঠক। বস্মে ত রস আ মদ মুসাে বদরক
োইরলন।
আ মদ মুসা িলরলন, তমা োোম শা সার ি তয মে প্রকাশ করেরিন
আমাে িক্তিযও তসোই। আবম আনবন্দে তয, আমো সিাই একই লাইরন বেন্তা
কেবি। আে সাইমুরমে তিাো সংিঠন িরড় উরঠরি এই দশিরনে উপে বভবত্ত
করেই। আপনাো তয সিিাত্মক সা াযয স রযাবিো বদরয় আসরিন, ো অিযা ে
র্াকরল আবম বনিয়ো বদরে পাবে তয, আমো আমারদে লরিয তপৌঁিারে পােি।
অপারেশন তেলআবিি-২

36

আপনাো শুরন স্যখী রিন তয, ইসোইরলে ‘ড্রবজ’ সম্প্রদারয়ে সারর্ আমারদে
েুবক্ত রয়রি। ইসোইরলে স্থল, বিমান ও তনৌিাব নীরে ওরদে ১৪ াজারেে মে
তলাক েরয়রি। ওরদে সিিাত্মক সা াযয আমো পাি। এেবদন ইসোইলী আবমিে
অভযন্তরে প্ররিশ বিল অসম্ভি। আল্লা ে অনুগ্রর এখন তস স্যরযাি সৃবি রয়রি।
ইসোইলীরদে ইহুদীকেে প্ররেিায় অসন্তুি িুব্ধ ‘ড্রবজো’ আমারদে সি েকম
সা াযয তদরি। আ মদ মুসা েুপ কেল। তনরম এল নীেিো।
নীেিো ভাঙ্গরলন শা সউদ বনরজ। “বিবলবস্তরন তকান স্বয়ংবক্রয় বিপ্লি
িা িে-অভুত্থারনে মাধযরম যবদ আমো ইসোইল োরষ্ট্রে উৎখাে কেরে োই,
ো রল বিবলবস্তনী মুসবলম জনসাধােরেে প্রবেবনবধ ও মুখপাত্র ব রসরি সাইমুরমে
আন্তজিাবেক স্বীকৃবে আদায় কেরে রি। আে োে আরি আমারদে েেি তর্রক
স্বীকৃবে বদরে রি। আমো মুসবলম তদশগুরলা যবদ জাবেসংর প্রস্তাি আবন এিং
আমারদে প্রভাি কারজ লািাই, ো রল সাইমুম জাবেসংর ে স্বীকৃবে লাভ কেরি।
ভবিষ্যরে এই আন্তজিাবেক স্বীকৃবে খুিই কারজ আসরি।”
মেরকাে িাদশা শবেি িলরলন, ‘শা সার ি উপযুক্ত পোমশি
বদরয়রিন। বিবলবস্তরন অন্তবিিপ্লরিে পবেকল্পনা যবদ আমারদে সিল য়, ো রল
ঐ আন্তজিাবেক স্বীকৃবে খুিই উপকারে আসরি। অিশ্য তস বিপ্লি যবদ বনিক
সেকাে পবেিেিন ধেরনে য়, ো রল ঐ আন্তজিাবেক স্বীকৃবে খুি গুরুত্বি
রি’।
িাদশা আিুল ব শাম িলরলন, আমো বক আজই এ িযাপারে বসদ্ধান্ত
বনি?
তপ্রবসরেন্ে াবিজ আল-সাল্লাল িলরলন, বসদ্ধান্ত আমো আজই বনবি।
বকন্তু ো আমো ত ার্ো কেি আমারদে আসন্ন োিাে শীর্ি সরম্মলরন এিং োেপে
তর্রকই সাইমুরমে জন্য আমো আন্তজিাবেক স্বীকৃবে আদারয়ে প্ররেিা োলাি।
শা সউদ িলরলন, াবিজ সার ি বঠক িরলরিন। োিাে সরম্মলরনই
আমো আমারদে বসদ্ধান্ত ত ার্ো কেি। শা সউদ একেু েুপ কেরলন। োেপে
আ মদ মুসাে বদরক োবকরয় িলরলন, লি লি বনোশ্রয় ও দুিঃখী মানুরর্ে পি
তর্রক এ গুরু দাবয়ে আপনাে উপে িরেিরি। আমো িবিিে তয, সাইমুম এ দাবয়ত্ব
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পালরন সমর্ি। আমো এখন জানরে পােরল উপকৃে রিা তয, অন্তবিিপ্লরিে
পবেকল্পনা আপনাে বক রি এিং তস তিরত্র আমারদে বক কেেীয় র্াকরি?
আ মদ মুসা একেু নরড়-েরড় িসরলন। কপারল োঁে বেন্তাে িবলরেখা
স্পি। মুখবে োঁে প্রশান্ত। তোখ দু’বে োঁে ভািনাে তকান অেল িভীরে। ধীরে
ধীরে মুখ খুলরলা আ মদ মুসা। িল তস, আন্তবিিপ্লরিে পর্ অেযন্ত জবঠল ও
ঝুবঁ কপূেি। আমো শুধু শবক্ত বদরয় ৩০ লাখ ইহুদীে কাি তর্রক োষ্ট্রিমো তকরড়
বনরে পােি না আমারদেরক তকৌশরলে পর্ ধেরে রি। ইসোইলী তনোরদে
পােস্পবেক বিরোরধে স্যরযাি আমারদে বনরে রি। উচ্চাবভলার্ী তমারশ ায়ান
কযাবিরনে তর্রক সরে দাঁবড়রয়রি। ইসোইলী আবমিে সারিক সিিাবধনায়াক
তজনারেল েবিন োজননবেক িমো দখরলে তেিা কেরিন আমো জাবন।
ইসোইল আবমিে এক বিোে অংরশে উপে এই দুইজরনে প্রভাি েরয়রি।
ইসোইরলে িন্ধ্ু তদশগুরলাও োরদে োজননবেক উচ্চবভলার্ সম্পরকি জ্ঞাে
আরি। আমো োরদে দু’জনরক কারজ লাবিরয় ইসোইলী জনিে ও তসনািাব নী
এিং ইসোইরলে িন্ধ্ুোষ্ট্ররদে বিভ্রান্ত কেরিা। বিভ্রাবন্ত কাবেরয় প্রকৃে বির্য় োো
িুরঝ ওঠাে পূরিিই আমো আমারদে প্রবেবষ্ঠে কেরে পােি িরল আশা কেবি।
আ মদ মুসা একেু র্ামরলন। আিাে শুরু কেরলন, এে উপে আমো যবদ
আন্তজিাবেক স্বীকৃবে পাই, ো রল ভবিষ্যরে ো আমারদে খুি উপকারে আসরি।
আমো আন্তজিাবেক স্বীকৃবে লারভে পে ইসোইল সেকারেে সারর্ আরপার্মূলক
মরনাভাি আপনারদে তদখারে রি। আবম যেদূে জাবন, ইসোইল স্বীকৃবেে
আশ্বাস তপরল োে অবধকৃে সি এলাকা তস তিরড় বদরি। ইসোইরলে সারর্ এ
ধেরনে সমরঝাোে পর্ আপনারদে কেরে রি। আে এ সমরঝাো তেিা
পািবলবসবে ওয়িাক তিশী কেরে রি। ইসোইল আবমি এিং তসখানকাে
জনসাধােরেে এক বিোে অংশ এই পবেকল্পনাে বিরুরদ্ধ। স্যেোং ইসোইল
সেকারেে এই আরপার্মূলক মরনাভারিে বিরুরদ্ধ োো বিিুব্ধ রি। আে আমো
এেই স্যরযাি গ্র ে কেি। তসাবভরয়ে ইউবনয়ন, িৃরেন ও আরমবেকা
আন্তবেকভারি োয় না তয, ইসোইল ও আেিো পূেি সমরঝাোয় তপৌঁিক
ু । স্যেোং
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আমারদে সারর্ আরপার্মুখী ইসোইল সেকারেে বিরুরদ্ধ তকান আভযন্তেীে
অভুযত্থনরক োো তকানরূপ সরন্দর ে তোরখ তদখরি না। আ মদ মুসা র্ামরলা।
তপ্রবসরেন্ে বশিবল তসা ারয়ল কর্া িলরলন। বেবন উরঠ দাঁবড়রয় আ মদ
মুসাে োন ােবে ারে বনরয় একবে ঝাঁকুনী বদরয় িলরলন, খারয়ে! খারয়ে!!
েমৎকাে িুবদ্ধ, েমৎকাে পবেকল্পনা। তমািােকিাদ আপনারক।
শা সউরদে তোখ িুরজ বিরয়বিল। ধীরে ধীরে বেবন তোখ খুলরলন। াঁ,
পবেকল্পনা ও প্রস্তািগুরলা খুি সমীেীন, সূবেবন্তে। বকন্তু সমস্যা তদখা তদরি
বিপ্লরিে প্রকৃবে প্রকাশ রয় পড়াে পে। আরমবেকা মবেয়া রয় বকিু করে না
িরস। অিশ্য আরো-এবশয়াস েীন, োন্স প্রভৃবে তদশগুরলা যবদ আমারদে পারশ
দাঁড়ায়, ো রল আরমবেকা তস সা স পারি না। োিাড়া তসাবভরয়ে ইউবনয়নরক
বনেরপি োখাে িযিস্থা কেরে রি আমারদে।
আরনায়াে েবশদ ও াবিজ আল-সাল্লাল প্রায় একই সরঙ্গ িরল উঠরলন,
আমো ো পােি। আমো যবদ োরক োে প্রভাি িলরয়ে অিুন্নোে বনিয়ো দান
কবে, ো রলই এো কেরে পােি।
িাদশা আিুল ব শাম, িারুক আল-বনরমেী, াবিজ আল-সাল্লাল,
বশিবল তসা ারয়ল প্রমুখরদে মরধয েুবকোবক আরলােনা েলরে লািল। শা সউদ
োঁে তেবিরলে সাদা তিাোরম মৃদু োপ বদরলন। োেপে িলরলন, আমো এখন
নাস্তা কেি। আমারদে এেিরেে আরলােনায় তয বসদ্ধারন্ত তপৌঁিলাম, ো রলািঃ
(১) অন্তবিিপ্লরিে মাধযরম বিবলবস্তন মুক্ত কেরে রি।
(২) সাইমুমরক বিবলবস্তরনে প্রবেবনবধ ব রসরি আমো স্বীকৃবে তদি এিং
আন্তজিাবেক স্বীকৃবে আদায় কেরিা।
(৩) ইসোইল সেকােরক আমো এমন ধেরনে বমত্রীরে আিদ্ধ কেরে
তেিা কেি, যারে তসখানকাে জনিে ও তসনািাব নী বিিুব্ধ য়।
(৪) অর্িিল, তলাকিল, অস্ত্রিল-রয সা াযযই সাইমুরমে প্ররয়াজন পড়রি
ো আমো বদি।
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শা সউদ র্ামরলন। বেবন েুপ কেরেই সাউন্ে প্রুি েবেে তদয়াল
তিরে একবে দেজা তিরুল। দেজা বদরয় নাস্তাে তে তঠরল প্ররিশ কেল শা
সউরদে খাস তিয়াো শবেি ইিরন আলী আকোম।

োিারেে আন্তজিাবেক বিমান িন্দে। করঠাে প্র ো োবেবদরক। তদরশে
শীর্িস্থানীয় তনেৃিৃন্দ ও সীবমে সংখযক সাংিাবদক িাড়া তিসামবেক তকান তলারকে
বেহৃ তকার্াও তনই। আে বমবনে সারেরকে মরধযই শা সউরদে বিরশর্ বিমানবে
লযান্ে কেরি। মেরকাে িাদশা াসান শবেি এিং মবেসভাে সদস্যিৃন্দ অধীে
আগ্রর অরপিা কেরিন োঁে। উধিেন সামবেক অবিসাে ও বিমান কমিোেীরদে
ইেস্তে বিেেে কেরে তদখা যারি। ‘িােি অি অনাে’ তদয়াে জন্য তসনািাব নীে
একবে ইউবনে প্রস্তুে েরয়রি। সালাম গ্র ে মরঞ্চে পারশই দাঁবড়রয় আরি িুরলেপ্রুি স্যদৃশ্য িাড়ী, ওরদেই একবে ি ন কেরি শা সউদ ও িাদশা াসান
শবেিরক।
আ মদ মুসা বভ, আই, বপ, রুম তর্রক তিবেরয় বিমান েত্বরে একবে েকে
বদরয় েয়রলরেে বদরক েলরলা। সাধােে আেিী তপাশাক োঁে তদর । েয়রলরে
ঢুকরে বিরয় একবে মুরখে বদরক নজে পড়রেই োে বেন্তা তযন ত াঁেে তখল। কাঁরধ
কযারমো তঝালারনা একজন তলাক তিবেরয় আসবিল েয়রলে তর্রক। তসাবেয়াম
লাইরেে ধিধরি আরলা তলাকবেে মুরখে প্রবেবে তেখা তযন আ মদ মুসাে কারি
স্পি করে েুলল। তজাড়া ভ্রু, নারকে োনপারশ কাো দাি, ঝুরল পড়া তঠাঁে,
তকার্ায় তযন এ মুখ বেবন তদরখরিন। তলাকবেে বপিরন আে একজন তলাক
তিবেরয় এল। এই তলাকবেরক আ মদ মুসা তেরন-িাদশা শবেরিে খাস
ড্রাইভােরদে প্রধান।
আ মদ মুসা েয়রলরে ঢুকরলা। বকন্তু উরড়াজা ারজে প্ররিলারেে মে
বেন্তা োে মার্ায় ুেপাক খাবিল-‘োস’-এে এ সাংিাবদক ভদ্ররলাকবে তক?
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ঠাৎ োঁে তোরখে সামরন তভরস উঠল েবসয়াে এলিারমে একবে মুখ , তসই
তজাড়া ভ্রু, নারকে োনপারশ কাো দাি, ঝুরল পড়া তঠাঁে। নাম ইসাক এবলস।
ইেগুে জাই বলউবমে দুধির্ি ইহুদী স্পাই। কর্াো মরন ওয়াে সারর্ সারর্ তিাো
শেীে তোমাঞ্চ বদরয় উঠল আ মদ মুসাে। ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে অপারেশন
তকায়ারেিে মধযমবে ইসাক এবলস এখারন? ‘োস’ করেসপরন্েন্ে তস করি তর্রক?
বিজবলে েমরকে মে আে একবে প্রে িুরে এল োঁে মরন-খাস ড্রাইভাে প্রধান
শেীি আলম ইসাক এবলরসে বপিরন তিবেরয় তিল তকন? শা িয়সারলে
শা াদরেে েনাে পুনোিৃবত্ত েরে যারি না তো? তকঁরপ উঠল মুসাে তলৌ
হৃদয়ও। আকারশ তজে ইবিরনে শব্দ তশানা যারি, লযান্ে কেরি শা সউরদে
বিমান। েয়রলে তর্রক িুরে তিবেরয় তিরলা আ মদ মুসা। ঐ তো োনওরয় বদরয়
িুরে আসরি শা সউরদে বিরশর্ বিমানবে। িাদশা াসান শবেি ও উধিেন
তনেৃিৃন্দ বিমান েত্বরে এরস দাঁবড়রয়রিন ম ান অবেবর্রক সম্বধিনাে জন্য। দ্রুে
কাজ কেবিল আ মদ মুসাে মন। বিন্দু বিন্দু াম োঁে কপারল। তোরখ োঁে দৃঢ়
বসদ্ধারন্তে িাপ।
েয়রলে তর্রক তিবেরয় তস তসাজা তিরলা সালাম গ্র ে মরঞ্চে বপিরন
দাঁড়ারনা আিুল আরসে কারি। আিুল আস সাইমুরমে োিাে ইউবনরেে প্রধান।
খুি নীেু িলায় আ মদ মুসা িরলরলা, ‘োস’ করেসপরন্েরন্েে বদরক নজে তেরখা,
ওরক আমারদে োই-ই। ড্রাইভাে শবেি আলমরকও সরন্দ কেবি। িরলই
আ মদ মুসা দ্রুে বিরে এরলা বিমারনে বদরক। বিমারনে তখালা দেজায় বসঁবড়
লািারনা রয় তিরি। পেিরেই তদখা তিল, শা সউদ তনরম আসরিন বসঁবড়
বদরয়। বসঁবড়ে তিাড়ায় দাঁবড়রয় িাদশা াসান শবেি। আ মদ মুসা বিরয়
দাঁড়ারলন িাদশা ে পারশ। মন োঁে িেিে কেবিল। অবিলরম্ব করয়কবে কর্া
িলা দেকাে িাদশা রক। বকন্তু িুেসৎ কই? এখান তর্রক তসাজা ওঁো যারিন
সালাম গ্র ে মরঞ্চ, োেপে তসখান তর্রক িাড়ীরে। বকন্তু িলরেই রি োঁরক
কর্া।
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স্যরযাি জুরে তিল। বিমান েত্বে তর্রক তিোে পরর্ শা সার ি ও
প্রধানমেী াস্যালাপ কেবিরলন। তসই স্যরযারি আ মদ মুসা িাদশা রক িলল,
এই মু ূরেিই আপনারক দু’বে আরদশ বদরে রি, অেযন্ত জরুেী।
িাদশা বকিুো উরদ্বি বনরয় িলরলন, িলুন।
পূিি বনবদিি িাড়ী িাদ বদরয় তসনািাব নীে িাড়ী বকংিা অন্য তকান
িাড়ীরে আপনারদে যািাে িযিস্থা কেরে িলুন , ড্রাইভাে শবেি আলমরক
অবিলরম্ব তগ্রপ্তাে কেরে িলুন, আে ‘োস’ করেসপরন্েন্েরক আমো তগ্রপ্তাে
কেরে োই।
-বকিু রয়রি, বকিু রেরি? এিাে স্পি উরদ্বি ঝরে পড়ল িাদশা ে
করন্ঠ। বেবন প্রায় দাঁবড়রয় পড়রলন।
-পরে সি জানরে পােরিন, আপনাে োয় িলুন।
-আবম আিু আমেরক এখনই বনরদিশ বদবি। আিু আমে মেরকাে
বসবকউবেবে প্রধান।
িােি অি অনাে তশরর্ সাংিাবদকরদে সারর্ সংবিপ্ত দু’োেবে কর্া িলাে
পে িাদশা াসান শবেি ও শা সউদ যখন তসনািাব নীে একবে িাড়ীে বদরক
এগুবিরলন, বঠক তসই সময় পূিি বনবদিি িাড়ীে পারশ এযারেনশনভারি দাঁড়ারনা
ড্রাইভাে শবেি আলমরক দু’জন বনোপত্তা পুবলশ ধরে বনরয় তিল।
িাদশা ে িাড়ী েরল যািাে পে বিমান িন্দরেে িব োঙ্গন তর্রক
সাংিাবদকরদে জন্য বনবদিি তখালা বজপবেও যাত্রা কেল। তদখা তিল ‘োস’
করেসপরন্েন্ে আঁরদ্র শুখানভ ওেরি ইসাক এবলসও উরঠ িসরলন ড্রাইভারেে
পারশে বসরে। সাংিাবদকরদে জীরপে বপিরন আে একবে লযান্ে তোভাে িােি
বনল। িাড়ীে বপিরনে বসরে দু’জন মুরকাশধােী, ড্রাইবভং বসরে আিুল আস বনরজ।
োঁরদে িাড়ী যখন বিমান িন্দরেে তিে পাে রলা, তসই সময় বপিন তর্রক প্রেন্ে
বিরফােরেে শব্দ তশানা তিল। সালাম গ্র ে মরঞ্চে পারশ্বি দাঁড়ারনা ড্রাইভাে শেীি
আলরমে িাড়ীে িাদ প্রেন্ে বিরফােরে উরড় তিরি-জ্বলরি বলরমাবজনবে। আিুল
আস তদখরে তপল-সামরনে সাংিাবদক বজপবে তর্রম তিরি। জীপ তর্রক লাবিরয়
পড়রলন েয়োে এিং এ, এি, বপ’ে করেসপরন্েন্ে। িুেরিন োঁো বিমান িন্দরেে
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বদরক দু িেনা তদখাে জন্য। একেু পরে আঁরদ্র শুখানভ ওেরি ইসাক এবলসও
নামরলন। আিুল আরসে িাড়ীবেও সাংিাবদক জীরপে বপিরন এরস তর্রম
বিরয়বিল। আে একবে নীল েংরয়ে ভিওয়ািন এরস আিুল আরসে িাড়ীে
বপিরন তর্রম তিল। আিুল আস মুরখাশধােীরদে একজনরক িলরলা, ‘েুবম আমাে
সারর্ এরসা।’ িরল আিুল আস িাড়ী তর্রক তনরমই তদখরলা, এবলস বপিরনে
িাড়ীোে পারশ প্রায় তপৌঁিরেই দেজাবে ঠাৎ খুরল তিল, আে ঝুপ করে তস ঢুরক
তিল িাড়ীে বভেরে। সরঙ্গ সরঙ্গ নরড় উঠরলা িাড়ী। িযাপােবে িুরঝ তিলল আিুল
আস। গুলী কেল তস িাড়ীে োয়াে লিয করে। বকন্তু লিযভ্রি রলা তস গুলী।
িাড়ীবেে জানালা বদরয় বেম্বাকৃবে একবে িস্তু িুরে এরস সশরব্দ তিরে তিল।
মু ূরেিে মরধয িাঢ় কাল তধায়ায় তিরয় তিল স্থানবে। আিুল আস োে বনরজে
িাড়ীও ঠা ে কেরে পােরলা না তধাঁয়াে তসই িাঢ় আিেরে। মু ূেক
ি য় পে তধাঁয়া
যখন সরে তিল, েখন বপিরনে িাড়ীবেে তকান অবস্তত্ব তকার্াও তনই।
ইসাক এবলসরক বনরয় এয়ােরপােি তোে ধরে েীি তিরি িুরে েলবিল
তসই নীল েংরয়ে ভিওয়ািন। এবলসস তমাে বেনজন আরো ী। এবলস বপিরনে
অন্ধ্কাে ঢাকা পরর্ে বদরক তেরয় আশ্বস্ত রলা -না তকউবপিু তনয়বন। পরে পারশে
তলাকবেে বদরক তেরয় িলল, ‘শবেি ধো পরড়রি েবিন।’ েবিন নামক তলাকবে
িলল, শা ও িাদশা রক অন্য িাড়ীরে তদরখই আবম ো িুঝরে তপরেবিলাম।
োইম তিাম্ব তস যর্াসমরয়ই িাড়ীরে তসে কেরে তপরেবিল, বকন্তু তশর্
মু ূরেি সি পন্ে রলা বক করে আবম োই ভািবি। িলল এবলস।
-আপনাে বপিু বনরয়বিল ওো কাো?
-যাোই ত াক, সেকারেে তলাক নয়, এোই ধবেরয় বদরয়রি শবেি
আলমরক।
-আমাে ধােো, ওো সাইমুরমে তলাক। আপনাে পবেেয় শুধু ওরদে
পরিই জানা সম্ভি।
এবলরসে িাড়ীে বপিরন বনিঃশরব্দ ঝরড়ে িবেরে িুরে আসবিল আে
একবে িাড়ী। কারলা েং-এে লযান্ে তোভাে। ত ে লাইে বনভারনা, োই আরিে
িাড়ীে আরো ীরদে কারি িাড়ীবে অজ্ঞােই েরয় তিরি। িাড়ীরে একজন মাত্র
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আরো ী। আেিীয় তপাশাক পবেধারন। কারনে পাশ বদরয় তনরম আসা রুমাল
মুরখে অবধকাংশ তঢরক তেরখরি। োে পারশ পরড় েরয়রি একবে সািতমবশনিান।
এবলরসে িাড়ী এয়ােরপােি তোে তিরড় জনবিেল এোবিয়ান াইওরয়রে
বিরয় পড়ল। এই সময় সামরন তর্রক আে একবে িাড়ী এরস পড়ল। োে ত ে
লাইরেে আরলারে এবলসরদে িাড়ীস বপিরনে িাড়ীবে আরলাবকে রয় উঠল।
দৃভিািযই িলরে রি বপিরনে িাড়ীে আরো ীে। োে অবস্তত্ব সামরনে িাড়ীে
আরো ীে কারি পবেকাে রয় তিল। প্রমাদ গুেল বপিরনে িাড়ীে আরো ী।
এবলসরদে িাড়ীে িবেরিি তিরড় তিল। িবেরিি িাড়ারলা বপিরনে
িাড়ীবেও। বপিরনে িাড়ীে আরো ীে তোখ দু’বে সামরনে িাড়ীে প্রবে বস্থেভারি
বনিদ্ধ। মুরখ োে দৃঢ় সংকরল্পে িাপ। বস্পরোবমোরেে কাঁো কাঁপরি। ৮০
তপবেরয় কাঁো ৯০ িুই
ঁ িুই
ঁ কেরি। সামরনে িাড়ীে বস্পরোবমোরেে কাঁো েখন
৮০’তে, পােরি না প্রবেরযাবিোয়। বপিরনে িাড়ীবে বমবনে তদরড়রকে মরধযই
ধরে তিলল সামরনে িাড়ীবেরক। আরিে িাড়ীে বনকরে আসরেই এক ঝাঁক গুলী
এরস বপিরনে িাড়ীে িারয় লািল। েিু তিপরোয়া আরো ীবে োে িাড়ী এরন
সামরনে িাড়ীে পর্ তোধ করে দাঁড়াল। তর্রম তিরি এবলসরদে িাড়ীও, আরলা
বনরভ তিরি োে। িাড়ীবে র্াবমরয়ই আেিী তপাশারকে আরো ীবে
সািরমবশনিানবে বনরয় িবড়রয় তনরম পরড়রি নীরে। তোখ োে ইনোরেে
িিলস। অন্ধ্কাে স্বি রয় উরঠরি োে তোরখ। ঐ িাড়ী তর্রক গুলীিৃবি রি।
বপিরনে িাড়ীে আেিীয় তপাশারকে আরোব বে তকান প্রেুযত্তে না বদরয় সারপে
মে এবিরয় েরলরি এবলসরদে িাড়ীে বদরক। োস্তাে উত্তে পারশে ঢাল তিরয়
বনিঃশরব্দ এগুবিল তস। তকান প্রেুযত্তে না তপরয় ওপারেে গুলীও িন্ধ্ রয় তিল।
আেিীয় তপাশারকে আরো ী তদখরে তপল, এবলরসে িাড়ীে এপারশ লম্বালবম্ব
শুরয় আরি একজন, ারে োে উদযে তস্টনিান। মার্া ঈর্ৎ উঁেু করে তস
োবেবদকো একিাে ভাল করে তদখাে তেিা কেরি। বপিরনে আেিী আরো ীবে
গুলী কোে তলাভ সম্বেে কেল। তিাঝা তিল িাড়ীে বেনজন আরো ীে তক
তকার্ায়, ো তস প্রর্রম জানরে োয়। িাড়ীে বপিন িোিে বিরয় তস র্ামল। অপে
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দু’জনরক তস িাড়ীে বপিরন তদখরে তপল। োরদে একজন শুরয়, ারে োে
তস্টনিান, অপেজন াঁেু তিরড় িরস, ারে োে বেভলভাে। াঁেু তিরড় িসা
তলাকবেই ইসাক এবলস, ো িুঝরে পােল আেিী তপাশারকে আরো ী।
এবলসরদে সকরলে দৃবি সামরনে আড়াআবড় করে োখা আেিী তলাকবেে ঐ
িাড়ীে বদরক। িাড়ীে উত্তে পারশ্বি িাড়ীে লম্বালবম্ব শুরয় র্াকা তলাকবেরক এই
সমরয় গুবে গুবে িাড়ীে বপিন বদরক আসরে তদখা তিল। আেিীয় তপাশারকে
আরো ীবে তিাধ য় এভারি বেনজনরক এক সরঙ্গই োবিল। প্রশস্ত মাইল
তপারস্টে আড়ারল শুরয় তস্টনিানবে িাঁ ারে ধরে োন ারে বেভলভাে তর্রক
ধীরে স্যরস্থ প্রর্ম গুলীবে িুড়
ঁ ল তস। আেিনাদ করে লুবেরয় পড়ল গুবে গুবে করে
আসা তলাকবে। বিদুযৎ িবেরে বিরে দাঁবড়রয়বিল এবলস। একেু মার্া েুরল
বিেিাে তেিা করেবিল িাড়ীে বপিরন শুরয় র্াকা তলাকবেও। বকন্তু আেিীয়
তপাশারকে আরো ীবেে বদ্বেীয় গুলী োে কারনে পাশ বদরয় ঢুরক তিল একদম
মার্াে বভেরে, এবলরয় পড়ল োে মার্া আিাে মাবেরে। এবলসও গুলী িুঁরড়বিল,
বকন্তু লিয ীন তস সি। এবলস এিাে সঙ্গীে তস্টনিানবে েুরল বনরয় তদৌরড় দবিে
পারশ্বি েরল তিল। তিাঝা তিল, আেিীয় তপাশারকে আরো ীবে ইিা করেই েৃেীয়
গুলীবে িুড়
ঁ ল না। িেং তস দ্রুে স্থান েযাি করে ঢাল তিরয় তদৌরড় এবলরসে
িাড়ীবেে ওপারশ বিরয় উঠল। তদখরে তপল তস, এবলস োস্তাে ওপারশে ঢারল
তনরম যারি। করয়ক পা সামরন বিরয় বেৎকাে করে উঠল আেিীয় তপাশারকে
আরো ী তস্টনিান তিরল দাও এবল কর্া তশর্ রলা না োে। ঝে করে এবলস
বপিরন বিরে দাঁড়াল, বকন্তু তিপরোয়া এবলরসে তস্টনিান তর্রক গুলী তিরুিাে
আরিই আেিীয় তপাশারকে আরো ীে েৃেীয় িুরলেবে এবলরসে িাম কাঁরধ ঢুরক
তিল। তস্টনিান পরড় তিল াে তর্রক, িরস পড়ল তস।
এবলস, এবলরসে দুই স কমিী ও এবলরসে িাড়ীবে সােি করে এবলসরক
তিঁরধ িাবড়রে েুরল বনরয় িাড়ী তিরড় বদল এিাে আরো ীবে। শ রেে অকেয়
তপারস্ট আসরেই িাড়ীবে আেরক বদল তসনািাব নীে একবে ইউবনে। িুরলরেে
ঝারক ঝাঁঝো রয় যাওয়া িাড়ীবে োো ব রে দাঁড়াল। বকন্তু োরদে অবিসাে
িাড়ীে সমরন এরস আরো ীরক তদরখই েমরক উরঠ স্যালুে করে সরে দাঁড়াল।
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ব রে দাঁড়ারনা বসবনকোও সরে দাঁড়াল সরঙ্গ সরঙ্গ। িাড়ীবে েরল যাওয়াে পে
অবিসােবে উৎস্যক বসবনকরদে জানাল, আ মদ মুসা।
নামবে তশানাে সরঙ্গ সরঙ্গ বসবনকরদে বিস্ময়াবিি তোখ অপসৃয়মান
িাড়ীবেে বদরক িুরে তিল আে একিাে।
আেিীয় তপাশারকে আরো ীবে আ মদ মুসা। এবলরসে প্রবে দৃবি
োখিাে বনরদিশ আিুল আসরক বদরয়ও বনবিন্ত রে পারেবন। োই বনরজও বপিু
বনরয়বিল োে।
এবলসরক বনরয় আ মদ মুসা তসাজা সাইমুরমে োিাে াঁবেরে এরস
াবযে রলা। আ মদ মুসারক িাড়ী তর্রক নামরে তদরখ উরদ্বিাকুল আিুল আস
িুরে এল। বকিু িলরে যাবিল আিুল আস, বকন্তু িাড়ীে বভেে তর্রক াে-পা
িাঁধা এবলসরক বপে বপে করে োইরে তদরখ েমরক উরঠ তর্রম তিল তস। পরে
আ মদ মুসারক এক পারশ তেরক িলল, শা এিং িাদশা দু’িাে তখাঁজ করেরিন
আপনারক। উবদ্বগ্ন োঁো। তস্টে তিস্ট াউরস োঁো অরপিা কেরিন।
এবলসরক আিুল আরসে ারে তসাপদি করে আ মদ মুসা েখনই েলল
তস্টে তিস্ট াউরসে উরেরশ্য।
তিস্ট াউরসে তিরে আ মদ মুসাে িাড়ী তপৌঁিাে সরঙ্গ সরঙ্গ দাবয়ত্ব
পালনেে অবিসাে তেবলরিারন খিেবে বভেরে তপৌঁবিরয় িাইরে এরস আ মদ
মুসারক স্যালুে করে দাঁড়াল। মু ূরেি খুরল তিল তিে। বভেরে প্ররিশ কেল আ মদ
মুসাে িাড়ী। শা সউদ এিং িাদশা াসান শবেি দু’জরনই িাড়ী িাোন্দায়
এরস দাঁবড়রয়রিন। আ মদ মুসা িাড়ী তর্রক নামরেই জবড়রয় ধেরলন প্রর্রম
িাদশা এিং পরে শা সউদ।
িাদশা িলরলন, আল্লা এক ভয়ানক দু িেনা তর্রক আমারদে
িাঁবেরয়রিন আপনাে সা ারযয।
শা িলরলন, শুধু আমো নই, শীর্ি সরম্মলনবেও েিা তপরয়রি।
-সমস্ত প্রশংসা আল্লা ে। বস্মে ত রস জিাি বদল আ মদ মুসা।
িাড়ীে বদরক তেরয় ভ্রুকুঁেরক শা সউদ িলরলন, মরন রি যুদ্ধরিত্র
তর্রক বিেরলন।
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িাদশা ও িাড়ীে বদরক তেরয় িলরলন, “োই তো!” োেপে বেবন
িলরলন “েলুন বভেরে বিরয় তশানা যারি সি।”
তস্টে তিস্ট াউরসে স্যদৃশ্য ড্রইং রুরম এরস িসরলন োঁো।
িাদশা প্রর্ম কর্া িলরলন, প্রর্ম তোরেই ড্রাইভাে শবেি আলম সি
স্বীকাে করেরি। অেযাধুবনক োইম তিাম্ববে সাপ্লাই বদরয়রি আঁরদ্র শুখানভ।”
-আঁরদ্র শুখানভ নয়, ওে আসল নাম ‘ইসাক এবলস’ ইেগুে জাই বলউবমে
দুধির্ি স্পাই।
-ইসাক এবলস! েমরক উঠরলন তযন শা ও িাদশা দু’জরনই। বকিুিে
বনিিাক সকরলই।
প্রর্ম মুখ খুলরলন িাদশা । িলরলন, দুিঃখ রি, ারেে মুরঠায় তপরয়ও
আমো োরক ধেরে পােলাম না, আিুল আস বকন্তু তেিাে তকান ত্রুবে করেবন।
-আপবন খুশী রিন, এবলস ধো পরড়রি। োে দু’জন সার্ী বন ে, তসও
আ ে। এইমাত্র োরক আবম আিুল আরসে ারে েুরল বদরয় এলাম।
-আল ামদুবলল্লা ! ধো পরড়রি এবলস! সপ্রশংস দৃবিরে োকারলন
িাদশা আ মদ মুসাে বদরক।
আ মদ মুসা পূিিাপে সি েনা োরদে জানারলন। সি শুরন িাদশা
তযন অবভভূে রয় পড়রলন। শা সউদ িলরলন, আল্লা আপনারক দী িজীবি
করুন। মজলুম মানিোে তখদমরেে জন্য আল্লা আপনারক িাঁবেরয় োখুন।
আ মদ মুসা িলরলন, ইসাক এবলরসে তগ্রপ্তারেে খিে তিাপন োখরে
রি। আিামীকাল শুধু এইেুকু খিে র্াকরি কািরজ, ‘বিরফােরেে পে তর্রক
আঁরদ্র শুখানরভে অন্তধিান রেরি। অিশ্য তকান সাংিাবদকই এে তিশী বকিু
িলরে পােরি না।
শেিে এল এ সময়। শেিে পান কোে পে প্রসঙ্গান্তে েল।
শা সউদ িলরলন, এখন তর্রক পনে বমবনরেে মরধয মাবকিন পেোষ্ট্রমেী
এখারন আসরিন।
- ঠাৎ োঁে এ আিমন। বিস্ময় প্রকাশ কেল আ মদ মুসা।
-আমাে ধােো, অনুরোধ ও হুমবক দুই-ই বনরয় আসরিন বেবন।
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-বক েকম? পূেি দৃবিরে োইল আ মদ মুসা শা -এে বদরক।
-বিবলবস্তরনে প্রবেবনবধ ব রসরি আমো তযন আিামীকারলে
শীর্িসরম্মলরন সাইমুমরক স্বীকৃবে না তদই, এ অনুরোধ বেবন জানারিন। আে
ইউরোপ ও আরমবেকাে প্রােস্বরূপ তেল বনরয় অবধক িাড়ািাবড় কেরল
আেিরদেরক প্রলয়ংকােী এক যুরদ্ধে ঝুঁবক বনরে রি, এ হুমবক বেবন তদরিন।
র্ামরলন শা সউদ।
-‘আে এ হুমবক ও অনুরোরধে মূল লহ্ম্য রলা ইসোইল োরষ্ট্রে স্থাবয়ত্ব
বনবিে কো।’ শা সউরদে কর্াে সরঙ্গ তযাি কেল আ মদ মুসা।
-বঠক িরলরিন আপবন। িলরলন িাদশা ।
-জিাি তো বনিয় আপনাো বঠক করে তিরলরিন? িলল আ মদ মুসা।
-তকন, আল-আবসে বিঠরক জিািরো আমারদে বেেী রয়ই আরি।
িলরলন শা সউদ।
একেু তর্রম শা সউদ আিাে িলরলন, েরি উপস্থাপনাো রি একেু
আলাদা ধেরনে।
-তযমন? শা সউরদে বদরক সপ্রে দৃবিরে োইল আ মদ মুসা।
-আমো পবেষ্কাে িরল তদি, বিবলবস্তন বনরয় আেিো বেনিাে যুরদ্ধ
তনরমরি, েেুর্ি যুরদ্ধ োো আে নামরে োয় না। এজন্য বিবলবস্তরনে প্রবেবনবধ
ব রসরি সাইমুমরক স্বীকাে করে বনরয় বিবলবস্তন সম্পবকিে সমস্ত দায়-দাবয়ত্ব োে
কাঁরধ তিরড় বদরয় আেি োষ্ট্রগুরলা বিবলবস্তরনে িযাপারে প্রেযিভারি জবড়রয় পড়া
তর্রক অিযা বে তপরে োয়। আে তেল অিরোরধে সারর্ বিবলবস্তন সমস্যা ও
অবধকেে আেি এলাকা প্রেযাপিরেে প্রে জবড়রয় আরি। সাইমুমরক স্বীকৃবে
তদয়াে পে এিং ইসোইরলে বনকে তর্রক অবধকৃে সি এলাকা বিবেরয় পাওয়াে
পে বিবলবস্তন প্রে আেিরদে কারি তিৌে রয় পড়রি, বেল অিরোরধে তকান
প্রেও েখন আে উঠরি না। আে এ কর্াও আমো স্যস্পিভারি জাবনরয় তদি,
ইসোইল অবধকৃে এলাকা বিবেরয় বদরল ইসোইরলে সরঙ্গ োরদে শাবন্তেুবক্তও
রে পারে। র্ামরলন শা সউদ।
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াবস তখরল তিল আ মদ মুসাে মুরখ। িলল তস, আবম আশা কেবি
মাবকিন পেোষ্ট্রমেী মর াদয় খুশীই রিন।
-আিাে এরক new startegy মরন কেরে পারেন বেবন। শা সউদ
ত রস িলরলন।
-ো অিশ্য পারেন। কেরিনও য়ে বেবন। বকন্তু আেি োষ্ট্রগুরলা তয
ইসোইরলে িযাপারে বকিুো soft লাইন বনরয়রি, এই তিাধ োরক আশ্বস্ত কেরি।
এে িরল োো পােস্পবেক আরলােনাে স্যিল সম্পরকি আশািাদী রি।
আ মদ মুসাে কর্া তশর্ রেই িাদশা
াসান শবেরিে লাল
তেবলরিানবে তিরজ উঠল। এয়ােরপােি তর্রক তেবলরিান। মাবকিন পেোষ্ট্রমেী বমিঃ
ত নেী স্ট্রারিােিরক পেোষ্ট্রমেী ইসমাইল আিু িকে বিমান িন্দরে স্বািে
জাবনরয়রিন। োঁো আসরিন।
আ মদ মুসা উরঠ দাঁবড়রয় িলরলন, আমারক এিাে তযরে য়। ওবদরক
বকিু কাজও পরড় আরি। এযাযে বদন।
-কাজ র্াকরিই, বকন্তু এই মু ূরেি বিশ্রাম আপনাে খুি প্ররয়াজন।
শা এিং িাদশা আ মদ মুসারক িাড়ী িাোন্দা পযিন্ত এবিরয় বদরলন।
োঁরদে সালাম বদরয় িাড়ীরে িসল আ মদ মুসা।
আ মদ মুসাে িাড়ী যখন পাকি এবভবনউ অবেক্রম কেবিল, মাবকিন
পেোষ্ট্রমেীরক বনরয় একবে িাড়ীে বমবিল েখন তস্টে তিস্ট াউরসে বদরক
এবিরয় যাবিল।
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৪
তকাে বেসাইিাে খুরল ভ্রু কুেরক উঠল বসনরির্ প্রধান তেবভে
তোবিরনে। তকাে িুকো ভারলা করে তনরড় তেরড় তদখল পাোগুরলা তকমন আলিা
আলিা। প্রবেবে পাোয় োপ বদরয় ফ্ল্যাে কোে লিে স্পি। তোবিন বিস্মরয়ে
সারর্ লহ্ম্য কেল, োরপে িরল মাঝখারনে করয়কো পাোে তপবস্টং আঠা পযিন্ত
আলিা রয় তিরি। স্পিই িুঝা যায়, িইবে তজাে করে তমরল োখরে বিরয়ই
এমনো রেরি।
কপালোও কুবঞ্চে রলা তোবিরনে।
পাশ তর্রক আেও একবে িই তেরন বনল তোবিন। িহুল পবঠে িই। বকন্তু
পাোগুরলা অসম য়বন। বিস্ময়ো ধীরে ধীরে সরন্দর ে এক কুয়াশায় রূপ বনল।
তোবিন ভূ-িভিস্থ বসকুবেবে রুম তর্রক োড়াোবড় তিবেরয় বনরজে করি
েরল এল। বিশাল তেবিরলে পারশ বিশাল তেয়ােোয় িরস তোবিন ইন্োেকরম
স কােী আইজাকরক িলল, েুবম একেু এস এখারন। এক বমবনরেে মরধযই
আইজাক এরস প্ররিশ কেল তোবিরনে রুরম।
আইজাকরক িসাে জরন্য ইবঙ্গে করে তোবিন িলল, এ তকাে
বেসাইিােো তক বনরয়বিল?
-স্মার্িা, তদশেিা সবেি এে ান শালেিরকে তমরয়।
-ও মরন পরড়রি। কয়বদন তেরখবিল িইো?
-৭ বদন।
-স্মার্িা তমরয়োরো ভারলা।
িরল তোখ িুজল তোবিন। মু ূেক
ি য় পরে তোখ খুলল। বেসাইিাে
আইজারকে ারে বদরয় িলল, বেসাইিারেে পাোয় তয বিংিাে বপ্রন্েগুরলা আরি
ো বনরয় আস এখুবন।
িইবে বনরয় আিা িরল আইজাক তিবেরয় তিল।
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বমবনে পনে পরে আইজাক তোবিরনে রে বিরে এল বিংিাে বপ্রন্ে
বনরয়।
রে প্ররিশ কেরেই তোবিন িলল, বক তপরল আইজাক?
-স্যাে েবসয়ারেে সিগুরলা বিংিাে বপ্রন্ে পবেবেে শুধু একবে িাড়া।
-অপবেবেে বিংিাে বপ্রন্ে কে জায়িায় তপরয়ি?
-যেগুরলা পাো তদরখবি, সিগুরলারেই আরি। আে.......
-আে বক?
তোবিরনে তোরখ নেুন তকৌেু ল।
-করয়কো পাোে আবম Ray একজবমনও করেবি।
-করেি, বক তপরয়ি োরে?
তেয়ারে তসাজা রয় িসল তোবিন। োে ধাোল তোখ আইজারকে তোরখ।
-সাধােে আরলা তর্রক একশ গুে তিশী শবক্তশালী এক ধেরনে Ray
প্রবেিলন বেি পাওয়া তিরি েবসয়ারেে পাোয়।
একরপাে কাবল তযন িবড়রয় পড়ল তোবিরনে তিাো মুরখ। এক ল মায়
োে িয়সো ১০ িিে তিরড় তিল। তোরখে ধাোল দৃবি তযন বনরস্তজ রয় তিল।
কপারলে ভাজগুরলা স্পি রয় উঠল।
তস তেয়াে তর্রক উরঠ দাঁবড়রয় পায়োবে কেরে লািল। পায়োবে কেরে
কেরে আইজারকে কারি এরস অপবেবেে তসই বিংিাে বপ্রন্েবে োে কাি তর্রক
বনরয় তোরখে সামরন ধেল। তদরখ স্বিেিঃই উচ্চােে কেল, মব লাে বিংিাে
বপ্রন্ে। আইজারকে ারে তিেে বদরয় তোবিন িলল, স্মার্িা িাড়া আে কারো ারে
তিরি এই েবসয়াে?
‘না’ সূেক মার্া নাড়াল আইজাক।
-ো রল অন্য বকিু বেন্তা কোে আরি স্মার্িারকই একিাে বজরজ্ঞস কেরে
য় আে কারো ারে এই েবসয়াে পরড়বিল বক না?
একেু র্ামল তোবিন। োেপে িলল, আইজাক, যাও, ড্রাইভােরক
িাড়ীরে উঠরে িল। আবম তদশেিা সবেরিে িাসায় যাি। তেবলরিারন ওে কাি
তর্রক অনুমবে বনবি।
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আইজাক তিবেরয় তিল।
তোবিন লাল তেবলরিারনে বেবসভােো েুরল বনল ারে।

তকাে বেসাইিােো এবমবলয়াে ারেও তিরি এ কর্া তজরন বনরয়
তোবিন িুেল এবমবলয়াে িাড়ীরে।
তেবভে তিনগুবেয়ারনে তিরল তেবভে সারলম সরলামন যুরদ্ধ একো পা
িবেগ্রস্ত ওয়ায় তসনািাব নী তর্রক বেোয়াে করেরিন অরনক আরি। োকসাইরে
একজন অবিসাে বিরলন বেবন তসনািাব নীে। এখন একজন বশবল্পপবে িযিসায়ী
ব রসরি সকরলে সম্মারনে পাত্র বেবন। োিাড়া তেবভে তিনগুবেয়ারনে তিরল
ব রসরিও োে একো বিরশর্ মযিাদা আরি সিাে কারি।
তোবিন তসনািাব নীরে তেবভে সারলরমে অরনক জুবনয়ে বিল।
সারলরমে ড্রবয়ং রুরম িরস োে অরপিা কেবিল তোবিন।
তেবভে সারলম এরস ড্রবয়ং রুরম প্ররিশ কেরেই উরঠ দাঁবড়রয় স্যালুে
বদল তোবিন। িলল, স্যাে অসমরয় এরসবি, এবমবলয়াে সারর্ একেু কর্া িলরে
োই।
তোবিরনে মুরখে বদরক োবকরয় সারলম িলল, িস তোবিন। তোমারক
খুি উবদ্বগ্ন মরন রি।
-বজ স্যাে।
-িযাপাে বক, বকিু রেরি?
-আমারদে নেুন তকাে বেসাইিােোও আমারদে ারেে িাইরে েরল
তিরি িরল মরন রি।
- ারেে িাইরে মারন শত্রুে ারে? কপাল কুবঞ্চে রয় উঠল। তেবভে
সারলরমে।
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-শত্রুে ারে তিরি বক না এো এখনও স্পি নয়। এজরন্যই এবমবলয়াে
সারর্ এ িযাপারে কয়ো কর্া িলরে োই।
-এবমবলয়াে সারর্, এ িযাপারে?
বিস্ময় ঝরে পড়ল তেবভে সারলরমে কণ্ঠ তর্রক।
-বজ স্যাে, তকাে বেসাইিােো এবমবলয়াে ারেও বিরয়বিল।
-িযাপােো খুরল িলরো তোবিন।
এিাে বকিুো উরদ্বি তেবভে সারলরমে করন্ঠ।
তসািায় একেু নরড় েরড় িরস তোবিন িলল, তদশেিা সবেি এে ান
শালিেরকে তমরয় স্মার্িা তমাসারদ তেবনং বনরি। তদশেিা সবেরিে কর্ায় োরক ৭
বদরনে জরন্য তকাে বেসাইিােো বদরয়বিলাম। বেসাইিােো তিেে পাওয়াে পে
আমো তেক কেরে বিরয় তদরখবি, বেসাইিােোে িরো কবপ কো রয়রি। কাে
দ্বাো রয়রি আমো জাবন না। তযর েু তকাে িইো স্মার্িাে কাি তর্রক এবমবলয়াও
বনরয়বিল, োই আমো োরকও করয়কো কর্া বজরজ্ঞস কেরে োই।
উরদ্বি িুরে উঠল তেবভে সারলরমে তোরখও। বেবন তসনািাব নীে
তিারয়ন্দা ইউবনরেও দী িবদন কাজ করেরিন। বেবন জারনন, তিাে ঐ তকাে
িইোে কে মূলয। জােীয় বনোপত্তাে প্রেই শুধু নয়, জাবেে তিারয়ন্দা
তনেওয়ারকিে জীিন ঐ তকাে িইো। তেবভে সারলম িলল, েুবম সাং াবেক খিে
তশানারল তোবিন, শত্রুো আমারদে তকারেে কবপ তপরয় তিরল সিিনাশ।
এবমবলয়ারক আবম তেরক বদবি।
িরল তেবভে সারলম তিয়াোরক বনরদিশ বদল এবমবলয়ারক তেরক
আনােজরন্য।
অল্পিে পরেই এবমবলয়া এরস ড্রইং রুরম প্ররিশ কেল। লাল লম্বা কােি
পো, মার্ায় রুমাল।
তেবভে সারলম িলল, এস মা।
তোবিন এবমবলয়াে বদরক মুখ েুরল ত রস িলল, িস মা, তকমন আি?
-ভাল। আপবন তকমন আরিন, োোজান?
-আবি একেকম, খুি ভাল বক র্াকরে পােবি।
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এবমবলয়া তসািায় োে বপোে পারশ িসল।
মুহুেি করয়ক সিাই েুপোপ।
নীেিো ভাঙ্গল প্রর্রম এবমবলয়াে বপোই। িলল, তোমাে োো তোবিন
তোমারক করয়কো কর্া বজরজ্ঞস কেরি এবম।
িরল তোবিরনে বদরক োবকরয় িলল, তোমাে কর্া শুরু কে তোবিন।
এবমবলয়া েবকরে একিাে বপোে বদরক োকাল। একো সরন্দ , বিরশর্
করে তোবিনরক এভারি তদরখ, োে মরন বঝবলক বদরয় তিল। তসই সারর্ একো
শংকাও তদখা বদল োে মরন। তিাধ য় তোরখ মুরখ োে একো অস্ববস্থে িাপও
িুরঠ উঠল।
বকন্তু ো মু ূরেিে জন্যই। েনাে কর্া স্মেে কেরে বিরয় োে হৃদরয়
তভরস উঠল মা মুরদে মুখ। প্রশাবন্তরে ভরে উঠল এবমবলয়াে িুকো। ওঁে কারজ
লািরে তপরেরি এবমবলয়া এে তেরয় িড় েৃবপ্ত োে কারি আে বকিু তনই।
তেবভে সারলরমে কর্ায় তোবিন একেু নরড়-েরড় িসল। একেু সামরন
ঝুরক িরস বজরজ্ঞস কেল, মা এবমবলয়া েুবম তো স্মার্িাে কাি তর্রক তকাে
বেসাইিাে বনরয়বিরল োই না? এবমবলয়া শান্তভারি জিাি বদল, বজ, বনরয়বিলাম।
-এরন ক’বদন তেরখবিরল?
-িাসায় আবনবন?
-ো রল?
-স্মার্িাে িাসায়ই আবম ওো তদরখবি। এবমবলয়াে জিারি তেবভে
সারলরমে তোখ দু’বে উজ্জ্বল রয় উঠল।
তেবভে আিাে বজরজ্ঞস কেল, েুবম বক তিাো িইো পরড়বিরল?
- াঁ তিাো িইোই আবম তদরখবি।
তোবিন একেু েুপ করে র্াকল। োেপে মুখ েুরল োকাল এবমবলয়াে
বদরক। িলল, েুবম বক িইোে িরো বনরয়বিরল? তেবভে সারলরমেও বস্থে দৃবি
এবমবলয়াে বদরক। োে তোরখ বকবঞ্চে উরদ্বি-উৎকণ্ঠাে িাপ।
প্রে শুরন এবমবলয়াে মুখ একেু নীেু রলা। একো বিমর্িোে িাপ িুরে
উঠল োে তোরখ মুরখ। িাইরে শান্ত তদখারলও িুকো োে তোলপাড় কেবিল। বক
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উত্তে তদরি তস? বপো, দাদাে মযিাদাে কর্া তস জারন। বনরজে জন্য োে বকিু ভয়
তনই, বকন্তু োে এ স্বীকৃবেরে বপোে এিং দাদাে মান মযিাদা ধূলায় লুবেরয় পড়রি,
এই কর্া োে কারি খুি িড় রয় উঠল। ো রল তস বক কেরি? বমর্যা কর্া িলরি?
জ্বলজযান্ত বমর্যা কর্া তস িলরি তকমন করে? োে বপ্রয়েম মা মুরদে কর্া োে
মরন পড়ল। এ অিস্থায় তস বক কেে? বনিয়ই োে মে নীবে-বনষ্ঠ মানুরর্ে বমর্যা
িলাে প্রেই উরঠ না। যবদ োই য় ো রল োে এবমবলয়া জীিরনে ভরয়, িংশ
মযিাদাে ভরয় বমর্যা কর্া িলরি বক করে? এবমবলয়া মন শক্ত কেল, বসদ্ধান্ত বনরয়
বনল। মুখ না েুরলই ধীে করন্ঠ তস িলল, াঁ আবম িরো বনরয়বি?
-িরো বনরয়রিা?
তেবভে সারলম এিং তোবিন দু’জরনে কণ্ঠই আঁৎরক উঠল।
তেবভে সারলরমে তোরখ-মুরখ একো কারলািায়া তনরম এরসরি। তস
বিস্ময়-বিফাবেে তোরখ োবকরয় আরি এবমবলয়াে বদরক। তযন োে বিশ্বাস রে
োইরি না, এমন করন্ঠ তস দ্রুে বজরজ্ঞস কেল, সবেযই িলি, েুবম িরো বনরয়ি?
মুখ না েুরলই এবমবলয়া িলল, বজ, আব্বা।
তেবভে সারলম আে তকান কর্া বজরজ্ঞস কেরে পােল না। তযন
িযাপােো িুঝরে এিং আত্মস্থ রে োে সময় লািরি।
এই িাঁরক তোবিন বজরজ্ঞস কেল িরোগুরলা তোমাে কারি এখন আরি?
-না, তনই।
মু ূরেি উরত্তজনায় মুখবে লাল রয় উঠল তোবিরনে। েঞ্চল রয় উঠল
সারলরমে তোখ-মুখও। এবমবলয়া বকন্তু মুখ তোরলবন। তযভারি তস মুখ নীেু করে
িরসবিল, তসভারিই িরস র্াকল।
তোবিন আিাে বজরজ্ঞস কেল তকার্ায় িরোগুরলা? এিাে মুখ েুরল স্পি
করন্ঠ এবমবলয়া িলল, মা মুদ নারমে একজন ওগুরলা বনরয় তিরি?
-মা মুদ! তক তস, তকার্ায় র্ারক? প্রায় বেৎকাে করে উঠল তোবিরনে
কণ্ঠ।
আবম োে নাম জাবন, তকার্ায় র্ারক জাবন না।
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এিাে তেবভে সারলম বজজ্ঞাসা কেল, তকমন করে, তকার্ায় তোমাে
সারর্ পবেেয়?
উরদ্বরি তযন তভরঙ্গ পড়রে োইল তেবভে সারলরমে কণ্ঠস্বে।
এবমবলয়া ধীেকরন্ঠ জিাি বদল, একো দু িেনাে সময় উবন আমারক েিা
করেবিরলন। তসই তর্রক পবেেয়। তকার্ায় র্ারকন োে বকিুই আবম জাবন না।
তোবিন তেবভে সারলরমে বদরক একেু তেরয় এবমবলয়াে বদরক বিরে
আিাে বজরজ্ঞস কেল, মা এবমবলয়া, েুবম িুবদ্ধমবে, েুবম জান ঐ তকাে
বেসাইিােবে শত্রুে ারে পড়রল ইসোইল োরষ্ট্রে বক সিিনাশ রয় যারি। আমো
োই োে াে তর্রক এই মু ূরেি ওো উদ্ধাে কবে। েুবম োে বঠকানা বদরয়
আমারদে সা াযয কে।
তোরখ-মুরখ এবমবলয়াে একো অস ায়রত্বে ভাি িুরে উঠল। িলল,
োোজান, আবম বমর্যা কর্া িবল না। িলবি, আবম োে বঠকানা জাবননা।
ভািবিল তোবিন মুখ নীেু করে। বকিুপে মার্া েুরল িলল, োে সারর্
তযািারযাি রো তকার্ায়, তসো িরলা।
-োে সারর্ তকান তযািারযাি আবম কখনও কবেবন। স্পি করন্ঠ জিাি
বদল এবমবলয়া।
মার্া নীেু করে ভািবিল তোবিন। বকিুিে পরে মুখ েুরল তেবভে
সারলরমে বদরক তেরয় িলল, স্যাে আপনাে সারর্ একা কর্া িলরে োই।
তেবভে সারলরমে তিাো মুখমন্েলো বির্ধ্স্ত, বিমূঢ় ও অস ায়ভাি
তসখারন। তস এবমবলয়ারক িলল, মা েুবম একেু বভেরে যাও।
এবমবলয়া েরল তিরল তোবিন িলল, িলুন স্যাে, এখন বক কেেীয়?
-আবমও ভািবি তোবিন। তকমন করে এ সিিনাশ রলা িুঝরে পােবিনা।
-আমাে মরন য় স্যাে, এবমবলয়া শত্রু পরিে তিারয়ন্দা তনেওয়ারকিে
জারল জবড়রয় পরড়রি।
েমরক উঠল তেবভে সারলম। িলল, েুবম বক এ েকমোই মরন কেি?
-আমাে কারি এখনও বকিু স্পি নয় স্যাে।
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তোবিন একেু র্ামল, একেু বদ্বধা কেল। োেপে িলল, পবেবস্থবে যেদূে
িবড়রয়রি োরে এবমবলয়ারক একিাে আমারদে অবিরস যাওয়া দেকাে। সকরল
যারে মূেমাইন রে পারে এ জরন্য সকরলে সামরনই োে বজজ্ঞাসািাদ ওয়া
উবেে।
মরন মরন তকঁরপ উঠল তেবভে সারলম। োে অবে আদরেে একমাত্র
কন্যারক তযরে রি বসনরির্ অবিরস। এ যাওয়াে অর্ি তস িুরঝ। িুকো োে
তমােড় বদরয় উঠল। বকন্তু তসই সারর্ মরন পড়ল োরষ্ট্রে কর্া, ইসোইলী জনিরেে
কর্া, ইহুদী স্বারর্িে কর্া। আরো মরন ল, অরন্যে তিরত্র রল এ পবেবস্থবেরে তস
বক কেে! িড় অস ায় তিাধ কেল তেবভে সারলম। বপেৃমন োে তকান যুবক্তই
মানরে োয় না। বকন্তু োে বপেৃরস্নর ে বক মূলয! তক এে মূলয বদরি! তস বক
তোবিনরক িাধা বদরে পােরি? োে বপেৃরত্বে অবধকাে বদরয় োরষ্ট্রে অবধকােরক
তস তকমন করে তঠবকরয় োখরি! তেবভে সারলম তোবিরনে বদরক তেরয় ধীরে ধীরে
িলল, এখবন বনরয় তযরে োও?
তোবিনও তেবভে সারলরমে এই অিস্থাে সামরন খুিই বিিে তিাধ
কেবিল। িলল, োে আরি স্যাে আপনাো এবমবলয়ারক একেু িুবঝরয় তদখুন।
মা মুরদে বঠকানা জানারল িযাপােো স জ রয় যায়।
আিাে তকরপঁ উঠল তেবভে সারলরমে মন। তোবিনো এ কবঠন পরয়ন্েই
ধেরি তস জারন। িলল, বঠক আরি তোবিন, েুবম আরেকেু িস।
িরল তেবভে সারলম তভেরে েরল তিল।
সারলম েরল তিরল তোবিন তেবলরিান কেল অবিরস। তেবলরিারনে
ওপাে তর্রক আইজযাক কর্া িরল উঠল। তোবিন িলল, আইজাক খিে খাোপ।
পাবখ আমারদে ােিাড়া িরল মরন রি। েনাে মূল এখন এবমবলয়া। োরক
বনরয় আসবি।
বিবস্মে আইজাক ওপাে তর্রক বকিু িলরে োইল। তোবিন োরক িাধা
বদরয় িলল, এখন আে তকান কর্া নয়। আবস োেপে।
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তোবিন মার্া নীেু করে দাঁবড়রয়বিল িাড়ীে পারশ। এবমবলয়া শান্ত ও
স্বাভাবিকভারি ত রে বিরয় িাড়ীরে উঠল। োে ইিা বিল বপিন বিরে একিাে
মারক তদরখ। বকন্তু সা স পাবিল না। মারয়ে মুখ তস সহ্য কেরে পােরি না। য়ে
তস তভরঙ্গ পড়রি তশর্ মু ূরেি, আে তলারক িলরি আবম ভরয় তকঁরদবি। োে মরন
পড়ল বপো-মাোে কান্নাজবড়ে অনুরোরধে কর্া। আবম তযন মা মুরদে বঠকানা
িরল বদই, িরল বদরয় বনরজরক েিা কবে, বপো-মাোে মুখ েিা কবে। বকন্তু এ
অনুরোধ এবমবলয়া োখরি বক করে? তস তো আসরলই মা মুরদে বঠকানা জারন
না। এখারনই সিরেরয় তিশী কি লািরি এবমবলয়াে। বপো-মাো বনিয়ই মরন
কেরিন আবম সি জাবন, বকন্তু িলবি না। বকন্তু তকমন করে তস োরদে িুঝারি তয,
োরদে এবমবলয়া োরদে সারর্ বমর্যা কর্া িরলবন।
তোবিরনে িাড়ী এবমবলয়ারক বনরয় েরল তিল। এবমবলয়াে মা আইবেনা
েলরে েলরে িাড়ীে তভেরে প্ররিশ কেল। েরল তিল তশািাে রে।
ওখারন এবমবলয়াে বপো তেবভে সারলম তেয়ারে িরস িারল াে বদরয়
িাইরে োবকরয়বিল। কাঁরেে জানালা বদরয় োে দু’বে তোখ তকার্ায় াবেরয়
বিরয়বিল তক জারন।
আইবেনা োে িারয় হুমবড় তখরয় পরড় েুকরে তকঁরদ উঠল। েুবম তকান
বকিু িলরল না, তকন তযরে বদরল আমাে এবমবলয়ারক? তকন তকন, তকন!
তেবভে সারলম বকিুই িলল না। তযমন িরসবিল তেমবন িরস েইল। বঠক
তিািা মানুরর্ে মে।
আইবেনা তেবভে সারলরমে িা তর্রক িবড়রয় পরড় তিল তমরঝরে।
তেবভে সারলম উরঠ আইবেনারক েুরল িলল, বধযি ধে আইবেনা, ইহুদীো
আমো ইসোইরলে স্বার্িরকই সিাে ওপে স্থান বদরয়বি।
-মাবন না এ কর্া।
-মানরে রি আইবেনা, িযবক্তে জরন্য তদরশে স্বার্ি বিবকরয় তদি তকমন
করে?
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-তদরশে স্বার্ি বিবকরয় তদিাে প্রে তকন, আমাে এবমবলয়া বনরদিার্।
-েুবম িলরলই তো সিাই একর্া িলরি না আইবেনা!
-আমাে এবমবলয়া যা জারন সেয সেযই সি িরলরি!
-সেয িরলই তো আরো জবড়রয় পরড়রি!
আইবেনা আিাে িুবপরয় তকঁরদ উঠল, না, আবম এসি বকিু িুবঝ না।
প্রধানমেী তোমাে বপোে তলাক, োরক েুবম িল, আমাে এবমবলয়ারক বিবেরয়
আন।
তেবভে সারলম আইবেনারক সান্ত্বনা বদরয় িলল, আমারক এ অনুরোধ
করো না, আবম এ কর্া োরক িলরে পােরিা না।
এক ঝেকায় উরঠ দাঁড়াল আইবেনা। বেৎকাে করে িলল, েুবম এে
বনষ্ঠুে। েুবম বপো না? েুবম বক জান না, বসনরির্ তকান নেপশুরদে আড্ডা?
িরল কান্না োপরে োপরে ে তর্রক িুরে তিবেরয় তিল আইবেনা।
তেয়ারে বিরে এল সারলম। আইবেনাে তশর্ কর্াগুরলা প্রবের্ধ্বনে
বিল োে অন্তরে, েুবম বপো না? েুবম জান না, বসনরির্ তকান নেপশুরদে
আড্ডা?
অন্তেো োেও া াকাে করে উঠল। এবমবলয়াে অস ায় মুখবে তভরস
উঠল োে তোরখ। দু’তোখ তিরে োে তনরম এল অশ্রু, মার্াো নুরয় পড়ল
তেবিরল। অিরুদ্ধ কান্নাে িাঁধভাঙ্গা উিারস তকঁরপ উঠরে লািল োে শেীে।
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৫
ইসোইরলে আভযন্তেীে বনোপত্তা সাবভিস ‘বসনরির্’ -এে বনযিােন
তসল। অন্ধ্কূরপে মে তসলবে। দুই ারেে তিশী প্রশস্ত নয়। পার্ুরে তদয়াল।
একবে মাত্র তলা াে দেজা িাইরে তর্রক িন্ধ্। তকান জানালা তনই। িহু উঁেুরে
তদয়ারলে ুল ুবল বদরয় একখণ্ড আরলা এরস বিপেীে বদরকে তদয়ারল পরড়রি।
তসরলে ুে ুরে অন্ধ্কারেে িুরক ঐ তিালাকাে আরলাক খণ্ডরক মরন রি তযন
কােও বদেযাকাে েক্ত েিু।
জ্ঞান বিরে তপরয়রি এবমবলয়া অরনকিে। সাো িারয় অসহ্য তিদনা।
াে ও পারয়ে আঙ্গুল েীি যেোয় খরস যারি তযন। াে ও পারয়ে আঙ্গুরল স্যে
িুোরনাে দুিঃস স্মৃবে োে সামরন এল। বশউরে উঠল তস। উিঃ ! বক তস িিিেো !!
বকন্তু সি তিদনা, সি যেো িাবপরয় উরঠরি োে েৃষ্ণা িলা শুবকরয় কাঠ
রয় তিরি। েৃষ্ণায় তিরে যারি িুক। তযন এক সািে পাবন রলও এ েৃষ্ণা বমেরি
না। বদন বক োে তিাঝা যারি না। তকার্া তর্রক তযন একো খট্ খট্ শব্দ কারন
এল। ভােী িুে পারয় তক তযন ত রে যারি। েৃষ্ণা অসহ্য রয় উঠরলা োে। যেোয়
কঁবকরয় উঠল তস। োে মুখ তিরে বেৎকাে তিরুরলািঃ পাবন, পাবন, পাবন......।
এই সময় খট্ করে খুরল তিল তসরলে তলৌ দেজা। প্ররিশ কেল
‘বসনরির্’-এে আই, ও (Indoor Operation) বিভারিে প্রধান জন
স্যামুরয়ল। োে সারর্ আে একজন তলাক। নাম সরলামন। ারে োে একবে জি
ও একবে গ্লাস।
পাবন তদরখ উন্মুখ রয় উঠল এবমবলয়া। োে তোরখে তকারে আশাে
আরলা বেক বেক করে উঠল। এই মু ূরেি োে কারি পাবনে তেরয় িড় বকিু
পৃবর্িীরে তনই।
বমিঃ স্যামুরয়ল দাঁবড়রয়ই িলরলন, ‘বমস পবলন তেেমযান, আপবন বক
মনবস্থে কেরে তপরেরিন?
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প্ররেে তকান উত্তে না বদরয় এবমবলয়া িলল, আমারক পাবন বদন।
-আবম দুিঃবখে বমস পবলন, আপবন আমারদে সা াযয না কেরল আমো
তকমন করে আপনারক সা াযয কেরে পাবে? বনবিিকাে করন্ঠ িলল স্যামুরয়ল।
-বক সা াযয আবম কেরে পাবে? আবম তো িরলবি, সাইমুরমে কােও
পবেেয় আবম জাবন না। তকান বঠকানা োরদে আমাে জানা তনই।
-আপবন োরদে তকান খিে োরখন না? াসারলন বমস পবলন।
-বিশ্বাস করুন আমারক। কান্নায় তভরঙ্গ পড়ল এবমবলয়া।
-আপবন আমারদে সকরলে শ্রদ্ধাে পাত্র জাবেে অনেম প্রবেষ্ঠাো মৃে
তেবভে তিনগুবেয়ারনে নােবন। আপনাে প্রবে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আরি িরলই
আপনাে কাি তর্রক কর্া তিে কেরে আমারদে এে তদেী রেি। বকন্তু আে তদেী
আমো কেরে পাবে না, আপবন আমারদে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাে মযিাদা োরখনবন।
এবমবলয়া মার্া নীেু করেবিল। েৃষ্ণায় িুক তিরে যারি। তোখ বদরয়
অবিোম ধাোয় নামরি পাবন। তস ধীরে ধীরে তোখ মুরি তিলল। ভািল, এরদে
কারি অনুগ্র বভিা করে তকান লাভ তনই, তকান কর্াই এো বিশ্বাস কেরি না।
যে কিই ত াক, মৃেযু ে সীমা তপবেরয় তো আে বকিু েরি না।
বমিঃ স্যামুরয়ল বকিুহ্ম্ে তর্রম আিাে িলল, আপনারক ভািিাে জন্য ১০
বমবনে সময় বদবি। এে মরধয আপবন আমারদে স রযাবিো কেরে োজী না রল
ভয়াি পবেেবেে সম্মুখীন আপনারক রে রি। েবড়ৎ আসরনে নাম শুরনরিন
বনিয়?
েবড়ৎ আসরনে কর্া শুনরেই আেংরক বশউরে উঠল এবমবলয়াে তিাো
তদ । বকন্তু বনরজরক সামরল বনল তস। িলল, ১০ বমবনে তকন ১০ বদন সময় বদরলও
আমাে ঐ একই কর্া বমিঃ স্যামুরয়ল। আবম যা জাবন না ো িলরে পােি না।
তকান কর্া না িরল বমিঃ জন স্যামুরয়ল তিে রয় তিল। োে সরঙ্গ সরঙ্গ
তিে রয় তিল পাবনওয়ালা সরলামন। এবমবলয়াে তোরখ পড়ল, পাবনওয়ালা
তযখারন দাঁবড়রয় বিল, তসখারন তমরঝে উপে খাবনকো পাবন জরম আরি -রিাঁো
তিাোঁ করে পরড়বিল জি তর্রক। এবমবলয়া এবিরয় তিল পাবনে বদরক এক সমুদ্র
েৃষ্ণা বনরয়। দেজা এই সময় িন্ধ্ রয় তিল। অন্ধ্কারে েুরি তিল ে। এবমবলয়া
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হুমবড় তখরয় পড়ল পাবনে উপে। মাবেরে তঠাঁে তঠবকরয় শুরর্ বনল পাবনেুকু। িলা
বজহ্বা এরে বভজল িরে বকন্তু আরো েীি রয় উঠল েৃষ্ণাে জ্বালা। তমরঝ তর্রক
পাবনে তশর্ বেিেুকু বজ িা বদরয় শুরর্ বনরয় কান্নায় লুবেরয় পড়ল এবমবলয়া।
অরনকিে ধরে কাঁদল তস। মরন পড়ল মা মুরদে কর্া। তস বক জানরে তপরেরি
োে এই অিস্থা। তস বক আে তকান বদন তিরুরে পােরি এই মৃেযু পুেী তর্রক?
তদখরে পারি বক আে মা মুদরক?
িাইরে ভাবে িুরেে শব্দ ল। োলা তখালাে শব্দ তশানা তিল। োেপে খট্
করে খুরল তিল দেজা। প্ররিশ কেল তসই বমিঃ জন স্যামুরয়ল। দেজায় দাঁবড়রয়
র্াকল আেও দু’জন। বমিঃ স্যামুরয়ল একই ধেরনে প্রে পুনোয় আওড়ারলা।
আপবন বক মন বস্থে কেরে তপরেরিন বমস পবলন?
এবমবলয়া এই বনের্িক প্ররেে তকান জিাি বদল না। বমিঃ জন স্যামুরয়ল
পুনোয় িলল, েেম পর্ তিরি বনরে আমারদেরক আপবনই িাধয কেরলন বমস
পবলন।
-তয পর্ই আপনাো গ্র ে করুন, যা জানা তনই, ো আপনাো তিে কেরে
পােরিন না। িলল এবমবলয়া।
-এ েকম কর্া আমো িহু শুরনবি, িহু জরনে কারি। বকন্তু তশরর্ িলরে
োো িাধয রয়রি। িরল একেু তর্রম দেজায় দাঁড়ারনা দু’জনরক িলল, এরক
বনরয় েল অপারেশন রুরম। িরল তস ে তর্রক তিে রয় তিল।
তলাক দু’বে রে ঢুকরেই এবমবলয়া অবে করি তস্বিায় উরঠ দাঁড়ারলা।
দেজাে সামরন োখা তস্ট্রোরে শুরয় পড়ল তস। তলাক দু’জন ধোধবে করে বনরয়
েলল তস্ট্রোে।
িাইরেে তখালা িাোস িুক ভরে গ্র ে কেল এবমবলয়া। তকার্ায় োরক
বনরয় যাওয়া রি, ো তস জারন। এক ম া আেংক এরস োে িুরক তেরপ িসরে
োইরি। মনরক ালকা কেরে োইল তস। োরক লম্বা িাোন্দা বদরয় বনরয় যাওয়া
রি। িাোন্দাে পাশ বদরয় এক িাবল নীল আকাশ তদখা যারি। নীশ আকারশে
িুরক একখন্ে সাদা তম তকান অজানাে পরর্ পাবড় জবমরয়রি। তিদনায় তমােড়
বদরয় উঠল এবমবলয়াে িুক। ায়রে মুক্ত জীিন।
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ঠাৎ নীল আকাশ তকার্ায় াবেরয় তিল। োরক প্ররিশ কোরনা রলা
একবে রে, তস ে তর্রক আে একবে ে। এ ে তর্রক একবে সংকীেি বসঁবড়
তনরম তিরি ভূিরভি। ভূিরভিে বসঁবড় বদরয় এবমবলয়ারক বনরয় তপৌঁিারনা রলা একবে
প্রশস্ত করি। তসখারন আরি তর্রকই উপবস্থবে বিল বমিঃ জন স্যামুরয়ল এিং আেও
দু’জন তলাক। তস্ট্রোে সরমে এবমবলয়ারক তেরখ িা কো ে তর্রক তিে রয়
তিল।
পবেষ্কাে পবেিন্ন েবে। আসিাি িাহুলয তনই। োেবদরক পার্রেে
তদয়াল। উত্তে বদরকে তদয়ারল তলা াে িোরদ ঢাকা একবে স্থান। মরন রলা
জানালা। রেে বঠক মাঝখারন করয়ক ইবঞ্চ উঁেু একবে তিদীে উপে লম্বা ও স্যদৃঢ়
একবে কারঠে পাোেন। পাোেরনে দু’পাশ তর্রক দু’বে করে োমড়াে তমাো তিল্ট
তিে রয় এরসরি। পাোেরনে উপে পরড় আরি একবে ইরলকবেক মযািরনরো।
জ্বলজ্বল কেরি োে উপে সাদা দু’বে তিাোম। পারশই স্যইে তিােি। ওবদরক
একিাে তেরয়ই িুঝরে পারলা-রসো বক। এবমবলয়াে প্রবেবে স্নায়ুেেী, প্রবেবে েক্ত
কবেকায় যেোে উষ্ণ তস্রাে িরয় তিল। তস মন শক্ত কেরে তেিা কেল, মৃেযু ে
পেপারে তো আে এ যেো তপৌঁিরি না।
এই সময় বমিঃ স্যামুরয়ল এবমবলয়াে বদরক তেরয় িলল, ‘সময় আরি
এখনও বমস পবলন। আপবন সরেেন, আপবন বশবিো। আপনাে সামরন েরয়রি
যেোদায়ক করিে মরধয বদরয় বেরল বেরল মৃেযু , আে িমা এিং স্যখ স্বািন্দপূেি
জীিন। আপবন তকানবে কেরিন, আপবনই তভরি তদখুন।
এবমবলয়া বমিঃ স্যামুরয়রলে বদরক তেরয় স্পি করন্ঠ িলল, সাইমুরমে
তলাকজনরদে পবেেয় বঠকানা জানরলও আবম িলোম বক না জাবন না, েরি আবম
আরিও িরলবি আিাে িলবি োরদে কােও পবেেয়, বঠকানা আবম জাবন না।
সারপে মে ঠান্ো এক াবস তেরন বনরুত্তাপ স্বরে িলল বমিঃ স্যামুরয়ল,
‘আবম ো জাবন বমস পবলন। আমারদে আরিই তিাঝা উবেে বিল, আজকাল তমরয়
স্পাইোই সিরেরয় কবঠন রয় র্ারক িে দু’বদরনে অবভজ্ঞোয় আপনারক বদরয়ই
এ তিাধো আমারদে মরন নেুন করে জািল।’ িরল তস উরঠ দাঁড়ারলা।
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উরঠ িোদ-ঢাকা তসই স্থানবেরে বিরয় দাঁড়াল। একবে তিাট্ট ােল ুবেরয়
িোদ খুরল তিলল। উন্মুক্ত ল একবে জানালা পর্। তস এবমবলয়াে বদরক তেরয়
িলল, আস্যন বমস পবলন, তদখুন।
যে-োবলরেে মে উরঠ বিরয় স্যামুরয়রলে পারশ দাঁড়াল এবমবলয়া।
স্যামুরয়ল জানালাে পারশ একো তিাোরম োপ বদল। অমবন জানালাে িাইরেে
অন্ধ্কাে সরে তিল। জানালাে পাশ বদরয় েরল যাওয়া স্যিভীে পয়িঃপ্রোলী স্পি
রয় উঠল। পয়িঃপ্রোলীে দু’পাশ বদরয় প্রশস্ত কবেরোে। বমিঃ স্যামুরয়ল সামরনে
কবেরোরেে বদরক ইবঙ্গে করে িলল, ‘তেরয় তদখুন।’
এবমবলয়া োঁে ইবঙ্গে অনুসেে করে তেরয় তদখল, নেমুরন্েে বিোে স্তুপ।
স্যামুরয়ল িলল, আমো এই করি স রজ কাউরক আবন না। তকউ
আসরল তস আে বিরে যায় না। ঐ নেমুরন্েে স্তুপই োে প্রমান। েবড়ৎ আসন িযর্ি
রল ঐ নেমুরন্েে বমবিরল োে স্থান।
এমন দৃরশ্যে সম্মুখীন রল আরি তস য়ে ভরয় বভমবে তখরয় তযরো,
বকন্তু আজ োে তস অিস্থা তনই। অনুভূবে োে তযন তভাঁো রয় তিরি। তকান উত্তে
বদল না তস বমিঃ স্যামুরয়রলে কর্াে।
বমিঃ স্যামুরয়ল জানালা িন্ধ্ করে বদল। োেপে যরেে মে দাঁড়ারনা তলাক
দু’জন একজনরক সরম্বাধন করে িলল, ‘আইজাক, অবধরিশরনে কাজ শুরু কে’
িরল তস রেে তেয়ােবেরে বিরয় িসল।
এবমবলয়াে বদরক এবিরয় এল আইজাক। তকঁরপ উঠল এবমবলয়াে িুক।
আইজারকে ইবঙ্গরে যেোবলরেে মে শুরয় পড়ল এবমবলয়া পাোেরনে উপে। র্ে
র্ে করে কাঁপরি তিাো শেীে। িলা-বজহ্বা শুবকরয় কাঠ রয় আরি। প্রকে রয়
উঠল িুক-িাো েৃষ্ণা। এবমবলয়া বস্থে করেবিল, তকান অনুরোধ কাউরক কেরি না
তস। বকন্তু পােল না। মুখ তর্রক আপবনই তিবেরয় তিল পাবন, পাবন দাও।
দু’পাশ তর্রক োমড়াে তিল্ট শক্ত করে তিঁরধ তিরলবিল এবমবলয়ারক।
শেীেো পাোেরনে সারর্ এক রয় তিরি, নড়িাে শবক্ত বিল না এেেুকুও।
তেয়ারে িরসই কর্া িুরঁ ড় মােল স্যামুরয়ল, সা াযয কেরে পােলাম না িরল
দুিঃবখে বমস পবলন।
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এবমবলয়াে দু’তোখ তর্রক কারনে দু’পাশ বদরয় তনরম এল অশ্রুে দু’বে
ধাো। োে শুকরনা বজহ্বা আে শুকরনা তঠাঁে তর্রক অফুরে তিরুরলা, আল্লা , েুবম
সিিশবক্তমান সিাে উপে িমোশালী েুবম।
এবমবলয়াে মুরখ গুঁরজ তদয়া রলা িড় একবে কাপড়। োে বকিু অংশ
তপােলা রয় মুরখে বভেরে র্াকরলা, বকিু অংশ র্াকরলা িাইরে।
সকল প্রস্তুবে তশর্ করে ইরলকবেক মযািরনরোে সারর্ কারনকশন তনয়া
রলা স্যইে তিারেিে। অন কেল স্যইে। আইজাক তিাট্ট করে োপ বদল মযািরনরোে
একবে তিাোরম। তিাো তদ ঠাৎ বখেুনী বদরয় উঠরলা এবমবলয়াে। অফুে
তিাঙ্গানী তিরুরলা মুখ তর্রক। তোখ দু’বে োে বিরফাবেে রলা। তিাোম তর্রক
াে উবঠরয় বনল আইজাক।
তদর ে বখেুনী তর্রম তিল। বকন্তু তিাঙ্গানী র্ামল না। াঁপারি এবমবলয়া।
োে তঠাঁে কাঁপরি, তোরখে পাো কাঁপরি, র্ে র্ে করে কাঁপরি োে তিাো তদ ।
এিাে তিাোরম োপ বদল আইজাক। আিাে শুরু রলা তসই বখেুনী, িুরল
িুরল উঠরি তিাো শেীে। তোখ দু’বে বিরফাবেে রয় তিে রয় আসরি তযন।
োমড়াে তিল্ট তকরে িরস যারি শেীরে।
এবমবলয়াে শেীরে িবড়রয় পরড়রি যেোে এক ভয়াি আগুন। প্রবেবে
মাংসরপশীে প্রবেবে কবেকারক তযন তকরে তকরে পৃর্ক করে বদরি, আে তসই
কবেকাগুরলারক ঝাঝো করে বদরি আগুরনে অসংখয সূঁে।
তোরখে প্রবেবে মাংস কবেকা তযন খন্ে খন্ে রয় িবড়রয় বিবেরয় পড়রি।
সিিশবক্ত বদরয় কামরড় ধরেরি মুরখ গুঁরজ তদয়া কাপড়। দাঁেগুরলা তকরে িরস
তিরি কাপরড়। অসহ্য যেো তেেনাে প্রান্তসীমায় বনরয় তিল এবমবলয়ারক। জ্ঞান
াবেরয় তিলল তস।
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বসনরির্ ত ে তকায়ােিারেে তিয়াো সরলামন। আজ পবেঁশ িিে রলা
আরি তস এই োকুেীরে। িয়স োে এখন পঞ্চাশ। জীিরনে পঁবেশ িিে তস
কাবেরয়রি িীেবশিায়। িীেবশিা োে জন্মস্থান।
েৃষ্ণােি এবমবলয়ারক তপিরন তেরখ যখন তস তসল তর্রক তিে রয়
আসবিল েখন োে মন বিরয় পরড়বিল িীেবশিায়। োে তোরখ তভরস উরঠবিল
এমবন একবে দৃশ্য। প্রায় পঁবেশ িাবব্বশ িিে আরিে কর্া। িীেবশিা েখন একবে
সমৃদ্ধ মুসবলম জনপদ। মুসবলম ম ল্লােই একপ্রারন্ত বিল সরলামনরদে িাড়ী।
োেই বিল িীেবশিাে একমাত্র ইহুদী পবেিাে। স্যরখ দুিঃরখ একাত্ম রয়বিল োো
মুসলমানরদে সারর্। ঠাৎ ওলে-পালে রয় তিল সি। দরল দরল এল ইহুদী।
তকউ োবশয়াে, তকউ জামিানীে, তকউ আরমবেকাে। উরিদ কো রলা
মুসলমানরদে। তস বক বনমিম দৃশ্য। মুমূর্ি মানুরর্ে কে করুে আকুবে তস
তদরখরি। মরন পরড় সরলামরনে এমবন একজন প্রবেরিশী মুমূর্ি মানুরর্ে মুরখ
পাবন েুরল বদরে বিরয় নিািে মােমুরখা ইহুদীরদে ারে তস তকমনভারি লাবঞ্চে
রয়বিল। োে তোরখে সামরনই িুক ভো বপপাসা বনরয় োে মুমূর্ি প্রবেরিশী
বেেেরে তোখ মুরদবিল। আজ বপপাসাকােে এবমবলয়াে মুখ তদখিাে পে োেই
কর্া মরন বিল সরলামরনে। সরলামন োজনীবে করে না, োজনীবে তিারঝ না।
সকল বনযিােরনে বিরোধী তস। সাধয র্াকরল ওই িুরলে মে তমরয়বেরক তস এরদে
াে তর্রক িাঁোরো। তস জারন তমরঝরে তিলা ঐ করয়ক তিাঁো পাবন এবমবলয়াে
েৃষ্ণা তমোরে পােরি না, েিু মনরক প্ররিাধ তদয়াে জন্যই তস ো করেবিল।
িােোয় বেউবে তশরর্ যখন তস অবিস তর্রক তিরুবিল, েখন এবমবলয়াে
বেন্তা োে সাো মন জুরড় বিল। তেবভে তিনগুবেয়ারনে মে তলারকে নােবন বক-ই
িা এমন অপোধ করেরি। অপারেশন রুরম তমরয়বে বন িাে নেপশুরদে অেযাোরে
মাো পড়রি।
মেরদশাই তোরেে এক িাড়ীরে িাস করে সরলামন। োে িাড়ীে পারশই
একবে িরলে তদাকান। তদাকারনে মাবলক িৃদ্ধ খবলল তশখ। সরলামরনে িন্ধ্ু। িৃদ্ধ
খবলরলে িাড়ী বিল তজরুজারলরমে বনকে বিেস্যবিরে। োে শশুে িাড়ী বিল
িীেবশিায়। তস তযে মারঝ মারঝ তসখারন। তসই তর্রকই োে সারর্ সরলামরনে
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পবেেয়। সরলামন োে অিসে সমরয়ে অবধকাংশই খবলরলে তদাকারন আড্ডা
বদরয় কাোয়। সরলামন বিবলবস্তরন িব োিে ইহুদীরদে িাড়ািাবড় তকান বদনই
পিন্দ কেরে পারেবন। এ বির্রয় দু’জরনে মরধয পূেি ঐকযমে েরয়রি। এ বনরয়
কে আরলােনা আে কে অবভজ্ঞো বিবনময় য় দু’জনাে মরধয। িব োিে
ইহুদীরদে বিরুরদ্ধ সরলামরনে সিরেরয় িড় অবভরযাি রলা, “ওো িাইরে তর্রক
উরড় এরস তদরশে সমস্ত িড় িড় োকুেী ও সম্পদ-সম্পবত্তরে জুরড় িরসরি, আে
মুবিরময় স্থানীয় ইহুদীো োপোশী, তকোনী ও মুরে-মজুরেে জীিন যাপন কেরি।”
এ বদনও সরলামন অবিস তর্রক বিরে খাওয়া তসরে খবলরলে িরলে
তদাকারন বিরয় তদখা বদল। সরলামনরক তদরখই খবলল আি িাবড়রয় িলল, এস,
এস, তকমন আি?
-আে র্াকা! মন িড় ভাল লািরি না।
-তকন, বকিু রয়রি িাড়ীরে? উবদ্বগ্ন খবলল।
-িাড়ীরে আে বক রি, ঐ অবিরসে কর্াই িলবি!
-অবিরস আিাে তোমাে বক রলা?
-আমাে আিাে বক রি? তোজ তোজ বক ঐসি তদখা যায়। আজ আিাে
তিনগুবেয়ারনে নােবনবেরক ধরে বনরয় তিরি। এেেুকু এক তমরয়ে উপে উিঃ! বক
অেযাোে !! দু’বদন তর্রক তমরয়োরক পাবনও তখরে তদয়বন।
সরলামরনে কর্া শুরন েমরক উঠরলা খবলল। বকন্তু সামরল বনল বনরজরক।
স্বাভাবিক করন্ঠ িলল, খুি মায়া রি না?
-মায়া! সাধয র্াকরল তমরয়োরক নেপশুরদে াে তর্রক বিবনরয়
আনোম।
-মানুরর্ে অসাধয বকিু আরি নাবক? ত রস িলল খবলল।
-অসাধয বকিু তনই। আবমও ো জাবন। আবমও পাবে, িাঁোরে পাবে
তমরয়োরক। বকন্তু বক লাভ রি োরে? বসনরিরর্ে াে তর্রক পরে তসও িাঁেরি
না, আবমও িাঁেি না।
মরন মরন অধীে রয় উরঠরি, উরত্তবজে রয় উরঠরি খবলল। েিু শান্ত
করন্ঠ তস িলল, ো বঠক িরলি। অর্ি ীন ঝুঁবক বনরয় বক লাভ?
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এইভারি খবলল ও সরলামরনে মরধয িরল্পে তয শুরু রলা, ো
প্রবেবদরনে েীবেমে বনেিবিন্নভারি েল্লই বকন্তু প্রবেবদরনে মে খবলল িরল্প মন
িসারে পােবিল না। এক সময় তস িলল, সরলামন েুবম িস, খিরেে কািজগুরলা
তদখ। আবম বমবনে পরনে পে আসবি।
সরলামন িলল, আবমও উবঠ খবলল, একেু তস্টবেয়ারমে বদরক যাি। তিশ
ভাল তখলা আরি আজ। িলে, তোমাে বেবকেও তকরে োখি।
খবলল িলল, আজ তিাধ য় সময় পাি না সরলামন।
সরলামন উরঠ তযরেই খবলল বভেরে ঢুরক তিল। পারশ্বিে রে িসাে
একবে তিদী উবল্টরয় একবে তিাপন বসঁবড় পর্ ধরে নীরে তনরম তিল তস। খবলল
সাইমুরমে তেলআবিিস্থ ৪নং বেে একজন দাবয়ত্বশীল িযাবক্ত। ওয়াজমযান
তোরেে ৪নং াবেে সারর্ একবে তিাপন স্যড়ঙ্গ দ্বাো সংযুক্ত। মেরদশাই তোরেে
এই িরলে তদাকারনে পবেোলনাে ভাে োেই ারে েরয়রি।

গ্রীে লজ। োে একবে করি পা এবলরয় িরস বিল মা মুদ। সামরন
জানালা বদরয় জলপাই িারিে মার্াে ওপে বদরয় তদখা যারি একখন্ে নীল
আকাশ। ন সিুজ জলপাই িারিে মার্ায় তযন নীরলে প্ররলপ।
বকন্তু বকিুরেই মন তনই মা মুরদে। কাল োে তর্রক তস ভািরি। িেবিিে রি তস এক অসহ্য যেোয়। বকন্তু এ যেো কাউরক জানারনাে নয়।
এবমবলয়ারক তস ভালিারস। এ ভালিাসাই োরক দুিিল করে বদরি, শুরর্ বনরি
শবক্ত ও উদযম। ইসোইলী িিিেোে াে তর্রক ওরক তিে করে আনরে রল ঝুবঁ ক
তনয়া প্ররয়াজন। বকন্তু োে এবমবলয়াে জন্য স কমিীরদে মূলযিান জীিনরক তস
মৃেযু ে বদরক তঠরল বদরি তকন?
তেলআবিরিে সকল সাইমুম-সদস্যরদে মরধযও এরসরি ভািান্তে।
এবমবলয়াে েনা সকরলে মনরকই পীড়া বদরি। োো সকরলই অরপিা কেরি
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বনরদিরশে, বকন্তু পার্রেে মে নীেি-বনস্পন্দ মা মুরদে কাি তর্রক তকান সাড়া
োো পায়বন।
বেন্তাে অনর্ তস্রারে েুরি বিরয়বিল মা মুদ। পারয়ে শরব্দ েমরক দেজাে
বদরক তোখ বিোরলা তস। তদখল, োয় ান রে ঢুকরি। োয় ানরক তদরখ তসাজা
রয় িরস মা মুদ িলল, তকান তমরসজ োয় ান?
-ত ে তকায়ােিাে তর্রক আপনাে কল, মুসা ভাই কর্া িলরিন।
লাি বদরয় উঠল মা মুদ। খুি গুরুত্বপূেি না রল আ মদ মুসা লাইরন
আরস না, তমরসজ পাঠায়। মা মুদ দ্রুে তেবেও রুরম েলল।
সালাম বিবনমরয়ে পে প্রর্রমই বজরজ্ঞস কেল আ মদ মুসা, এবমবলয়াে
খিে বক?
-পেিেিী তকান খিে আে পাইবন।
-তকার্ায় তেরখরি োরক?
-তিাধ য় কাোিারে।
-তিাধ য় তকন? এ খিেেুকুও তনওবন?
মা মুদ নীেি। বক জিাি তদরি তস? বক তিাঝারি, তকমন করে তস
তিাঝারি আ মদ মুসারক। আ মদ মুসা তিাধ য় আঁে কেরে পােল মা মুরদে
অিস্থা। তসও আনমনা রয় পড়ল। অরনক আরি তিরল আসা এক অেীরে াবেরয়
তিল তস। ব মালরয়ে এক অন্ধ্কাে গু ায় তিরল আসা িােজানাে মুখবে
অরনকবদন পে আজ োে তোরখ তভরস উঠল। আ মদ মুসা ধীে স্বরে োকল,
মা মুদ!
-বজ! উত্তে বদল মা মুদ।
-তোমাে দুিিলো ঢাকরে বিরয়, একবে জীিনরক েুবম এক অসহ্য
যেোদায়ক মৃেযু ে বদরক তঠরল বদরি, ো তো আবম ধােো কেরে পাবেবন। েুবম
বক জান না, ইসোইরলে Indoor Operation-এে শয়োনো কে নেপশু।
তকঁরপ উঠরলা মা মুদ। োে তিাো শেীরে িবড়রয় পড়ল অসহ্য এক
যেো। তকান জিাি বদরে পােল না তস।
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আ মদ মুসা আিাে িলল, তশান আমাে বনরদিশ, তয তকান মূরলয
এবমবলয়ারক িাঁোরে রি। তস আমারদেই একজন। োে প্রবে আমারদে দাবয়ত্ব
আরি। আমারদে জন্য তস যা করেরি, ো আমো তকউই ভুলরে পাবেনা।
আপনাে আরদশ আমো পালন কেি জনাি। ধীে করন্ঠ িলল মা মুদ।
োে তোরখ মুরখ দৃঢ় সংকরল্পে িাপ।
-আে তশান, আিামী ২৫তশ তিব্রুয়ােী বমসে, বসবেয়া, জদিান ও
তলিানরনে সরঙ্গ ইসোইরলে শাবন্ত-েুবক্ত স্বািবেে রি। আে ২৭ তশ তিব্রুয়ােী
ইসোইরলে ‘সািাে বদিস’। আজ তর্রক বঠক ১ মাস ১ বদন পে। ইনশাআল্লা
ঐ বদনবেই রি ইসোইল োরষ্ট্রে তশর্ আনরন্দে বদন। আবম ১১ ই তিব্রুয়ােী
ইসোইরলে তশর্ কৃরেযে জন্য তেলআবিি আসবি।

মা মুদ তেবেও রুম তর্রক তিবেরয় রে প্ররিশ করে তদরখ তশখ জামাল
িরস আরি।
-বক সংিাদ জামাল? মা মুদ িলল।
-এইমাত্র বকিু খিে খবলরলে কাি তর্রক পাওয়া তিল।
-বক খিে?
-বমস্ এবমবলয়ারক আজ সকারল বসনরিরর্ে অপারেশন তেম্বারে বনরয়
যাওয়া রয়রি। িে দু’বদন োঁে উপে বনমিম অেযাোে েরলরি, পাবনও তখরে
তদয়া য়বন।
-হুঁ! দাঁে বদরয় তঠাঁে কামরড় একবে তিাট্ট জিাি বদল মা মুদ। এক ন্ো
সময় আরি, যাও প্রস্তুে ও। তশখ জামাল তিবেরয় তিল।
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৬
মা মুদ তেলআবিি শ রেে বমউবনবসপযাল মানবেত্র সামরন বনরয়
িভীেভারি ভািবিল।
স্যেবিে বসনরিরর্ে অবিস। দবিে-উত্তে বিলবম্বে ােরজল এবভবনউ
তর্রক একো সরু োস্তা এবিরয় তিরি পবিরম। এ পর্ ধরে শ’ দুরয়ক িজ এগুরলই
নাম-সাইনরিােি ীন বসনরির্ অবিরসে কাোিাে সদৃশ্য প্রধান িেরক তপৌঁিা
যায়। সরু োস্তাবেে দু’ধারেে বিবর্ল্ংগুরলা বনরয় আধা সামবেক বসকুউবেবে
বমবলবশয়ারদে তিবেলা ইউবনরেে অবিস। এিাড়া বসনরির্ অবিরসে োে বদক
ব রে বমবনবষ্ট্র অি ত ারমে নানা বিভারিে অবিস যারক েিল প্ররেকরেে এলাকা
ব রসরি িেয কো য়।
মা মুরদে কপারল বিন্দু বিন্দু াম তদখা বদরয়বিল। তভরি পাবিল না তস
এবমবলয়ারক উদ্ধারেে পর্ বক! েীবেমে যুদ্ধ িাড়া বসনরির্ অবিরস তঢাকা এিং
তিে ওয়া অসম্ভি।
অন্য তকান পর্? অন্য পর্ আে বক, ত বলকপ্টাে বনরয় বসনরির্ অবিরস
বিরয় াবজে ওয়া।
মাবেে েরলে কর্া মরন রেই িহুবদন আরি পড়া একো বনইরজে কর্া
োে মরন পড়ল। োঞ্চলযকে খিেবে বিল দু’বে লাশ বনরয়। ির্িাকারল ােরজল
এবভবনই-এে তড্রন পবেষ্কাে কোে সময় দু’বে লাশ পাওয়া যায়। লাশ দু’বেে
িরো তিরোয় পবত্রকায়। অকর্য শাবেেীক বনযিােরনে বেি বিল োরদে শেীরে।
খিরেে কািরজে অনুসন্ধ্ান বেরপারেি িলা রয়বিল, দু’সপ্তা আরি বসনরির্
তলাক দু’বেরক তগ্রপ্তাে করে। বসনরিরর্ে বনযিােরনই োো মাো যায়। মাো যািাে
পে োরদে লাশ তড্ররন তিরল তদয়। খিরে উরল্লখ কো য়, এভারি তলাক েযা
করে বসনরিরর্ে ভুিভিস্থ েেিাে তেম্বাে সংলগ্ন তড্ররন লাশ তিরল তদয়া বসনরিরর্ে
একো পুরোরনা অভযাস।
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খিেবে মরন পড়াে সারর্ সারর্ মুখ উজ্জ্বল রয় উঠল মা মুরদে।
বমউবনবসপযাল মানবেরত্রে উপে আিাে তস ঝুরঁ ক পড়ল।
মানবেরত্র ত ে তড্রনগুরলারক কারলা এিং শাখা ও প্রশাখা তড্রনগুরলারক
নীল ও সিুজ লাইন বদরয় বেবিে কো রয়রি। তস লিয কেল, একবে িভীে
কারলা তেখা ােরজল তোরেে পবিম পাশ বদরয় সমান্তোলভারি এবিরয় তিরি।
তস তমরপ তদখল, ত ে তড্রনবে বসনরির্ অবিস ক্রস করে এবিরয় তিরি। োে তোখ
দু’বে আনরন্দ উজ্জ্বল রয় উঠল। বসনরিরর্ে ভূিভিস্থ েেিাে তেম্বারেে সারর্ ো রল
এই তড্ররনেই একো সংরযাি েরয়রি।
মা মুদ নেুন এই িযাপােো বনরয় একেু বেন্তা কেল। ভািল, এই তড্ররনে
পর্ ধরে বসনরিরর্ে েেিাে তেম্বারে তপৌঁিা যায় বক না। িভীে বেন্তায় কপালো োে
কুবঞ্চে রলা, তোখ দু’বেও িন্ধ্ রয় এল।
একেু পরে উরঠ বিরয় লাইরিেী তর্রক তেলআবিি শ রেে ‘ওয়াোে
এন্ে স্যয়ারেজ’ োয়াগ্রাম বনরয় এল তস। ‘স্যয়ারেজ োয়াগ্রামো’ বিস্তাবেে। এরে
তড্রনগুরলাে আয়েন এিং মযানর ালগুরলাে অিয়িই স্যন্দেভারি বেবিে আরি।
মা মুদ তদখল, বসনরির্ অবিরসে কািাকাবি সিরেরয় স্যবিধাজনক ল তেবভে
পারকিে মযানর ালো। পারকিে িব রদিয়ারলে প্রায় িজ পারেক তভেরে বিোে
জলপাই িারিে েরল এই মযানর াল। আরশ-পারশ আেও ঝাও িাি আরি, িুল
িাি আরি। এরকিারে বনজিন জায়িা। পারকিে প্র েীরদে উপে নজে োখরে
পােরল এ মযানর াল বনোপরদই িযি াে কো যায়।
এেপে মা মুদ ‘তেরভলপরমন্ে অি স্যয়ারেজ বসরস্টম’ িইো এরন োে
উপে তোখ িুলাল। তেলআবিি লন্েন নিেীে স্যয়ারেজ বসরস্টমরকই অনুসেে
করেরি। এ বসরস্টম অনুসারে প্রশাখা তড্রনগুরলা িাড়া ত ে ও শাখা তড্রনগুরলারে
তড্রন-িলরয়ে দু’পারশ কবেরোে র্ারক। দু’কবেরোরেে মাঝখারন নালা বদরয় িরয়
যায় ময়লাে প্রিা । তড্রনগুরলাে স্যষ্ঠু েিোরিিে এিং সংকাে স্যবিধাে জরন্যই
এই িযিস্থা। ত ে তড্রনগুরলাে কবেরোে বদরয় খুি স্বিরন্দই মানুর্ ত রে তিড়ারে
পারে।
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ওয়াোে স্যয়ারেজ োয়াগ্রাম ারে বনরয়ই মা মুদ লাইরিেী রুম তর্রক
তিবেরয় অবিরস এরস িসল। বড়ে বদরক োবকরয় তদখল সন্ধ্যা ৬ ো।
তেবলরিান েুরল মা মুদ আসলামরক িলল, তশখ জামালরক োড়াোবড়
পাবঠরয় দাও।
মু ূেি করয়ক পরে তশখ জামাল এরস রে ঢুকল। মা মুদ োরক িসরে
ইবঙ্গে করে িলল, ােরজল এবভবনউ-এে সমান্তোরল িরয় েলা ২নং ত ে তড্রন
বসনরির্ অবিসরক ক্রস করেরি। আমো এই তড্ররনে পরর্ই বসনরির্ ত ে
তকায়ােিাে প্ররিশ কেি।
র্ামল মা মুদ। তোখ দু’বে উজ্জ্বল রয় উঠল তশখ জামারলে।
মা মুদই আিাে কর্া িলল। িলল তয, আমো যবদ তেবভে পারকিে
বনজিন তকারেে মযানর ালবে িযি াে কবে, ো রল আধা মাইল বিরয়ই আমো পাি
‘বসনরির্ ত ে তকায়ােিাে।
একেু র্ামল মা মুদ। োেপে িলল, সি বকিু বঠক ঠাক কেরি। আমো
োে ৯ োয় প্ররিশ কেি ২ নং ত ে তড্ররন। আসলাম ও যারয়দ বেয়াে িােি ব রসরি
তেবভে পারকিে ঐ মযানর াল পা াোয় র্াকরি। আে জন দশ িারো জন তলাক
িবড়রয় বিবেরয় োখরি পারকিে আরশ-পারশ। োে দশোয় আমারদে পবেি ন
ইউবনরেে সারলম ও স্যলাইমান দু’তো িাড়ী বনরয় তেবভে পারকি যারি।
মা মুদ েুপ কেল।
তশখ জামাল সালাম বদরয় তিবেরয় তিল ে তর্রক।
তশখ জামাল তিবেরয় তিরল মা মুদ আিাে তসই স্যয়ারেজ োয়াগ্রাম বনরয়
িসল। বসনরির্ ত ে তকায়ােিারেে অিস্থান তর্রক তেবভে পারকিে মযানর াল পযিন্ত
দুেত্ব তস কম্পাস বদরয় মাপল। তমাে দুেত্ব ল এিাে শ’ েবল্লশ িজ। মা মুদ
তেবলরিারন আসলামরক বজরজ্ঞস কেল, সরিিাচ্চ কে িড় তেপ আমারদে আরি
আসলাম? আসলাম িলল, ১৭৬০ িজ।
মা মুরদে মুখ প্রসন্ন রয় উঠল। িলল, বঠক আরি।
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বিবভন্ন সেিাম ভবেি িযাি িলায় ঝুবলরয় িযাসমাক পরে দবড়ে মই তিরয়
মযানর াল বদরয় প্রর্ম নামল মা মুদ। অরনক তভরি বেরন্ত মা মুদ িাম অর্িাৎ
তড্ররনে পূিিধারেে কবেরোরে নামােই বসদ্ধান্ত বনরয়রি। ােরজল এবভবনউ তর্রক
বসনরির্ অবিস এিং তড্ররনে দুেরত্বে ব রসরি বসনরির্ অবিস তড্ররনে পূিিধারেই
পড়রি।
েেি তজ্বরল পূিিপারশে কবেরোেো তদরখ দবড়ে মই তর্রক কবেরোরে পা
োখল মা মুদ। েরেিে আরলারে করয়কো িড় ধেরনে ইদুে ও মাকড়সা িুরে
পালাল। মাকড়সাগুরলাে বিপুল িপু তদরখ আঁৎরক উঠল তস। েক্তপায়ী মাকড়সাে
কর্া ম মুদ পরড়রি, বকন্তু োোরো বিবলবস্তরন র্ারক না।
মা মুদ নামাে পে তশখ জামালও তনরম এল দবড়ে মই তিরয়।
তশখ জামাল তনরম আসাে পে দবড়ে মই-এে সারর্ তেরপে এক মার্ারক
তিরধ বদল মা মুদ। ১৭৬০ িজ দী ি তেপ তর্রক তস ১১শ’ ৪০ িজ তকরে বনরয়
এরসরি যারে করে তড্ররন তনরম বসনরির্ অবিরসে তলারকশন বনরয় মার্া ামারে
না য়। তেপ তযখারন বিরয় তশর্ রি তসোই রি তমাোমুবেভারি বসনরির্
অবিরসে তলারকশন।
েেি তজ্বরল োো দবিে বদরক েলরে শুরু কেল। াে বড়ে সারর্ বিে
কো বদক বনরদিশক কম্পারসে বদরক তেরয় তদখল োো বঠক দবিে বদরকই েলরি।
মা মুদ আরি েলরি। তশখ জামাল োে বপিরন। েরেিে আরলা এিং তসই
সারর্ মানুরর্ে পদশরব্দ নানা ধেরনে তপাকা মাকড় িুরে পাবলরয় োরদে পর্ করে
বদরি। কবেরোরেে অল্প নীে বদরয়ই িরয় যারি নদিমা।
‘সাপ সাপ’ িরল বেৎকাে করে উরঠ তশখ জামাল প্রায় হুমবড় তখরয় পড়ল
মা মুরদে িারয়ে উপে। েেি বপিরন বিবেরয় মা মুদ তদখল, প্রায় ৫ িজ একবে
উদযেিো সাপ িুরে আসরে আসরে ঠাৎ র্মরক দাঁড়াল।
মা মুদ সাইরলন্সাে লািারনা বেভলভােো েুরল ধীরে স্যরস্থ একো গুলী
কেল। সাপবে ঝপ করে পরড় তিল নদিমায়।
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মা মুদ তশখ জামালরক িলল, েুবম েেি জ্বাবলরয় বপিরন বিরে ধীরে ধীরে
এস। েুবম বপিনো তদখরি, আবম সামরন।
ধীরে ধীরে েলবিল োো। ঠাৎ তেরপ োন পড়ায় র্ামল র্মরক দাড়াল
মা মুদ। িুরক ঝুলারনা িযারি াে বদরয় তদখল তেপ তশর্। ো রল বক োো
বসনরিরর্ে তলারকশরন তপৌঁরি তিরি? বড়ে বদরক োকাল মা মুদ। তদখল ৯ো
৪০ বমবনে। ৪০ বমবনে তলরিরি োরদে ১১শ’ িজ আসরে।
মা মুদ িলল, তশখ জামাল আমো এরস তিবি।
োেপে মা মুদ তড্ররনে তদয়ারলে বদরক ুরে দাড়াল। েিারেে গ্লাভস
খুরল াে োখল তড্ররনে তদয়ারল। কংবক্ররেে শক্ত তদয়াল। েরেিে আরলা তিরল
তদখল বসরমন্ে ঢালাই করে বেেী, একদম সবলে। তকার্াও অস্বাভাবিক তকান বেি
তনই।
তেরপে মার্া তশখ জামারলে ারে বদরয় মা মুদ িলল, েুবম এখারন
দাড়াও, আবম সামরন খুঁরজ তদবখ। কংবক্রে বকংিা ইস্পারেে তকান দেজা
আমারদে খুঁরজ তিে কেরে রি।
মা মুদ েেি তজ্বরল তড্ররনে তদয়াল পেীিা কেরে কেরে সমারন এগুরলা।
প্লাবিরকে িােওয়ালা তলা াে ােুবড় বদরয় প্রায় ১ িুে অন্তে অন্তে তড্ররনে তদয়ারল
া বদবিল মা মুদ, িাঁপা িা িযবেক্রমধমিী তকান শব্দ কারন আরস বক না ো তদখাে
জরন্য। এভারি প্রায় তস েবল্লশ িজ সামরন এগুরলা, না তকান বেি তকার্াও তস
তপল না। আিাে বিরে এল মা মুদ ঐভারি পেীিা কেরে কেরেই।
তশখ জামারলে কাি বিরে আসাে পে মা মুদ সামরনে মে বপিরনে
বদকোও পেীিা কেরে এবিরয় তিল। রে পারে বসনরিরর্ে অবিস োো বপিরন
তিরল এরসরি। মা মুদ তযমন সামরনে বদকো তদরখরি তেমবন বপিরনে ৪০ িজ
পবেমাে তদয়ালও তস ঐভারি পেীিা কেল। না, ইস্পারেে সবলে তদয়ারল
তকার্াও সামান্য পবেমাে অস্বাভাবিকোেও বেি তনই।
বিরে এল মা মুদ আিাে তশখ জামারলে কারি। োো িা বদরয় াম
ঝেবিল, বকন্তু োো তিরয়ও উবদ্বগ্ন োে মনো। ো রল োো বক িযর্ি রি? মাপ
অনুসারে োো তো বসনরিরর্ে অিস্থারনই তপৌরিরি। না বসনরিরর্ে দেজাো
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ওপাে কবেরোরে? মরনে এ বেন্তারক গুরুত্বপূেি মরন ল মা মুরদে কারি। তশখ
জামালরক তস িলল, েুবম এখারন দাঁড়াও আবম ওপারেে তদয়ালো পেীহ্ম্া করে
আবস।
জামাল িলল, জনাি অনুমবে বদরল আবম তদরখ আবস।
মা মুদ ত রস িলল, না জামাল আমারকই তযরে রি।
িরল মা মুদ িুরকে িযাি তর্রক েিারেে েুিুেী তপাশাক তিে করে বনল।
োেপে ওো পরে বনরয় তনরম তিল তস নদিমায়। সাঁেরে ওপারে পাে রয় তিল
মা মুদ।
ওপারেে কবেরোরে উরঠ েুিুেীে তপাশাক পরেই তসই তদয়াল পেীিাে
পালা তস শুরু কেল। তশখ জামারলে অিস্থানরক মাঝখারন তেরখ, সামরন েবল্লশ
িজ তস পেীিা কেল। না, তস একই দৃশ্য, সবলে কংবক্ররেে তদয়াল, তকার্াও
তকান অস্বাভাবিকোে বেিই তনই।
োশা এিং িাবন্তরে মা মুদ তড্ররনে কবেরোরে িরস পরড়। ো রল
োো বক বদক ভুল করেরি? না বদক ভুল য়বন। েলাে সময় ২ নং মূল ত ে তড্রন
তর্রক এে অন্য তকান শাখায় তো োো ঢুরক পরড়বন? না তস ভুল োো করেবন।
োো তমাে দশবে শাখা তড্রন পাশ কাবেরয় মূল ত ে তড্রন ধরেই এবিরয় এরসরি।
ঠাৎ োে মরন ল, তেপরো োরদে বমস িাইে কেরি না? তেরপে মাপ
এিং তেবভে পাকি তর্রক বসনরির্ ত ে তকায়ােিাে পযিন্ত তয মাপ তস স্যয়ারেজ
োয়াগ্রাম তর্রক বনরয়রি ো বক বনখুঁে? োয়াগ্রারম তড্ররনে বজি -জযািরক োে
কারি তো েখন িড় িরল মরন য়বন, বকন্তু িাস্তরি তো এই বজি-জযাি দুেরত্বে
তিরত্র অরনক পার্িকয সৃবি করে! তমরপ তদখাে সময় মা মুরদে এ কর্াো তমারেই
মরন য়বন। এই ভুরলে জরন্য বনরজে েুল বনরজই বিড়রে ইিা কেল মা মুরদে।
বকন্তু পেিরেই সরেেন ল, এ সময় অনধযি রল েলরি না, সা স াোরল েলরি
না।
মা মুদ বেন্তা করে তদখল, োে ব রসি ভুল িাে অর্ি রলা তড্ররন প্রকৃে
বদর িে তেরয় তেরপে মাপ কম ওয়া। অর্িাৎ োরদে আেও সামরন এগুরে রি।
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মা মুদ নদিমা পাে রয় তশখ জামারলে কারি বিরে এল। িলল, তশখ
জামাল আমারদে আেও সামরন এগুরে রি। তশখ জামাল িলল, েলুন জনাি,
ইনশাআল্লা আমারদে লিয আমো খুঁরজ পািই।
-ইনশায়াল্লা ’ িরল মা মুদ সামরন পা িাড়াল।
মা মুদ এিাে পারশে তদয়ালস োবেবদকো ভালভারি পেীিা করেই
ধীরে ধীরে সামরন এগুরে লািল। তেরপে সারর্ দু’শ িরজে একো প্লাবিক কেি
তিরধ োো সামরন এগুরে লািল।
কবেরোে এিং তদয়ারলে উপে েরেিে আরলা তিরল এিং ােুবড় বদরয়
কংবক্ররেে তদয়াল ঠুরক ঠুরক তস সামরন এগুবিল। ঠাৎ এক জায়িায়
কবেরোরেে উপে করয়ক খন্ে ইরলকবেরকে লালেঙা োে েরেিে আরলাে বেক
বেক করে উঠল। মা মুরদে তোখ দু’বে উজ্জ্বল রয় উঠল। ঝুরক পরড় োে েুলরে
বিরয় বসিারেরেে একো খন্েও োে তোরখ পড়ল। বসিারেরেে খন্েোও তস েুরল
বনল। বসিারেরেে বিল্টাে তদরখই িুঝল, অেযন্ত দামী বসিারেে। ইরলকবেরকে
োে এিং বসিারেরেে খরন্েে উপে জরম ওঠা ময়লাে পবেমাে তর্রক মা মুদ
িুঝল, এ দুরো বজবনর্ই খুি আরিে নয়।
মা মুদ িলল, তশখ জামাল আল্লা তিাধ য় আমারদে দয়া করেরিন।
আমো তিাধ য় মনবজরল তপৌঁরি তিবি।
ঠাৎ মার্া িোিে তদয়ারলে িারয় িিিাকৃবে কাল একবে িেিাে োে
নজরে পড়ল। াে বদরে বিরয়ও েমরক তেরন বনল তস াে। িুরক ঝুলারনা িযাি
তর্রক তেরোরনেে তিে করে কারলা িেিারেে মাঝখারনে তদয়াল স্পশি করে িুঝল,
ওো বসরমন্ে েং-এে ইরলকবেিারয়ে ইস্পাে। োেধােো কারলা োিারেে িেিাে।
বিস্ বিস্ করে মা মুদ িলল, তশখ জামাল, এোই তসই দেজা।
দু’জরনই আল্লা ে শুকবেয়া আদায় কেল।
বকভারি এগুরি একেু বেন্তা কেল মা মুদ। তযর েু বিদুযৎ স্যইেো
তভেরে োই বিদুযোবয়ে এই দেজা তর্রক বিদুযৎ বেসকারনক্ট কোে তকান উপায়
তনই। এখন একবেই পর্ এিং ো রলা তিাো দেজা তকরে নাবমরয় আনা। বকন্তু
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রেে তভেেো বনোপদ না করে দেজা তকরে নামারনাে অর্ি শত্রুরক স্বািে
জানারনা।
বেন্তা কেবিল মা মুদ। একো েিারেে নল ঢুকারনা যারি, এমন িুো
বকভারি ইস্পারেে এই দেজায় কো যায়? লযাসাে বিম বদরয় মু ূরেি এো কো
সম্ভি। বকন্তু বিদুযোবয়ে ইস্পারে লযাসাে প্ররয়াি কেরল বিরফােে েরে পারে।
এো রল োে আসল কাজ নি রয় তযরে পারে।
আরো ভািল মা মুদ। অিরশরর্ অরনক বেন্তা করে খুি সন্তপিরে েিারেে
িেিাে এিং কংবক্ররেে তদয়ারলে সংরযাি স্থরল লযাসাে েবস্ম প্ররয়াি করে আধা
ইবঞ্চ িযারসে একো িুরো কেল। িুরো বদরয় একো োিারেে নল ঢুবকরয় বদল।
বিনা িাধায় নলবে িুেখারনক প্ররিশ কোয় তস িুঝল নলবে বনিয় রে প্ররিশ
করেরি। এেপে মা মুদ তসই োিারেে নরলে প্রান্ত ফ্ল্াইং তিারোিেরমে
কনরেইনারেে সারর্ জুরড় বদরয় স্যইে অন করে বদল। এক বমবনে অন করে োখাে
পে স্যইে অি করে বদল মা মুদ।
পাঁে বমবনে অরপিা কোে পে মা মুদ োিারেে িেিাে িোিে ইস্পারেে
দেজাে োেবদরক লযাসাে বিম োবলরয় দেজাো তকরে তিলল। সশরব্দ ভাবে
দেজাো পরড় তিল কবেরোরেে ওপে। দেজাে নীরেে প্রারন্তে সারর্ একো
ইরলকবেরকে োে যুক্ত বিল, দেজাে ভারে োে বিরড় তিল। বিদুযোয়রনে উৎস
বিল ঐ োেবে। মা মুদ োেবেে মুখ তেপ বদরয় মুরড় বদল।
মা মুদ মরন করেবিল ইস্পারেে দেজাো খুলরলই বসনরিরর্ে ভূিভিস্থ
করি প্ররিশ কো যারি, বকন্তু ো রলা না। এ দেজাে পরে োে পােঁ িজ লম্বা
একো স্যড়ঙ্গ, োেপে আরেকো দেজা। তসোও ইস্পারেে।
মা মুদ তশখ জামালরক তড্ররনে কবেরোরে অরপিা কেরে িরল তসই
স্যড়রঙ্গ উরঠ তিল। তেরোরনেে বদরয় তদখল বদ্বেীয় এ দেজা বিদুযোবয়ে নয়।
োে সরন্দ রলা, োে আরিে তিারোিেম এ দেজা বেবঙ্গরয় সরে তযরে তপরেরি
বক না!
তকান সরন্দর ে অিকাশ না োখাে জরন্য মা মুদ দেজাে তিাড়ায়
তলসাে বিম বদরয় তিাট্ট একো িুরো করে োিারেে নল বদরয় ফ্ল্াইং তিারোিেম
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আিাে োলান করে বদল রেে তভেরে। রে যবদ তকউ র্ারক িন্ধ্ ীন এ
তিারোিেম বনবমরর্ োরদে ুম পাবড়রয় তদরি।
তিারোিেম োলান তদিাে পে দু’বেন বমবনে অরপিা কেল মা মুদ।
োেপে লযাসাে বিম বদরয় দেজাে এক পারশ িড় ধেরনে িুরো কেল। তোখ
লািাল তস িুরোয়, তদখল উজ্জ্বল আরলায় েবে ভরে আরি। রে তকউ তনই।
মনো মা মুরদে িযাঁৎ করে উঠল। ো রল োে সি তেিা িৃর্া যরি।
ঠাৎ োে তোখ পড়ল রেে একপারশ তমরঝে ওপে। ভারলা করে তদখা
যায় না। মরন ল, তমরঝে ওপে একো েক্তরপার্। তস েক্তরপারর্ে ওপে
মানুরর্ে মে বকিু শুরয় আরি, কাপড় তদরখ িুঝা যায়। ওবক এবমবলয়া! তদর ে
েক্ত োে েঞ্চল রয় উঠল। িুকো তোলপাড় করে উঠল োে।
মা মুদ োড়াোবড় লযাসাে বিম বদরয় দেজাে দুপাশো তকরে তিলল।
োেপে দেজা একপারশ সবেরয় তেরখ িুরে তিল রে েক্তরপারর্ে কারি। এক
পলক এবমবলয়ারক তদরখ পেীিা করে িুরে তিল তস িাইরেে দেজায়। দেজাো
িন্ধ্ই বিল, লক করে বদল মা মুদ। োেপে তদৌরড় বিরয় তস বিদুযোয়রনে তসই
োেো বনরয় এল। প্লাকবে খুরল তেরখ োরেে মুখ তর্রক তেপ খুরল বনরয় তসো তস
জুরড় বদল িাইরেে দেজাে সারর্। োেপে প্লাকবে আিাে লাবিরয় বদল।
তেরোরনেে বদরয় পেীিা করে বনবিে ল তয, দেজাবে বিদুযোবয়ে রয়রি। খুশী
ল মা মুদ।
এিাে তস িুরে এল এবমবলয়াে কারি। আিাে নারক াে বদরয় তদখল
সি বঠক আরি।
োড়াোবড় তস োে িাধনগুরলা তকরে োরক িযাসমাষ্ক পবেরয় কাঁরধ
েুরল বনল।
োেপে তসই স্যড়ঙ্গ বদরয় তনরম এল তড্ররনে কবেরোরে।
বিেবে যাত্রা শুরু রলা োরদে।
এক ারে কাঁরধ এবমবলয়ারক ধরে, অন্য ারে েেি জ্বাবলরয় আরি আরি
ােবিল মা মুদ। োে বপিরন তশখ জামাল, তসই আরিে মে করে।
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এবমবলয়রক বনরয় এরস তেলআবিি শ রেে পূিিাঞ্চরল পাকি ষ্ট্রীরেে
একবে িাড়ীরে এরন তোলা ল। িাড়ীবেে সামরন সাইন তিােি ‘দাবনরয়ল এযান্ে
তকাং’।
পূিি তেলআবিরি দাবনরয়ল এযান্ে তকাম্পানীে প্রধান তসলস বেরপা।
িাড়ীবে জননক ইহুদীে বনকে তর্রক অবে সম্প্রবে ক্রয় করেরি মা মুদ। িাড়ীে
িাইরেে অংরশ ক্রয়-বিক্ররয়ে কাজ েরল আে বভেরেে অংশ িযিহৃে য়
সাইমুরমে াসপাোল ব রসরি। একজন মব লা োক্তাে ও একজন নাসি
এবমবলয়াে তদখা তশানাে ভাে বনল।
জ্ঞান বিরে তপরয়ই তোখ তমলল এবমবলয়া। স্যন্দে খারে নেম ধিধরি
বিিানায় শুরয় আরি তস। লাল কারপিে তমাড়া তমরঝ। সাদা েং-এে তদয়াল। খারেে
পারশ সাদা তেবিরল ঔর্রধে বশবশ ও গ্লাস। তকার্ায় অপারেশন তেম্বারেে শক্ত
তমরঝ, আে তকার্ায় জাকজমকপূেি িৃর ে নেম শযযা। স্বপ্ন তদখরি না তো তস।
িারয় বেমবে তকরে তদখল-না স্বপ্ন নয়।
এমন সময় রে ঢুকল নাসি। িারয় সাদা আেিী তপাশাক। মার্ায় সাদা
রুমাল। এবমবলয়ারক োইরে তদরখ তস দ্রুে োে পারশ এরস নেম িলায় িলল,
তকমন লািরি?
জিাি না বদরয় এবমবলয়া িলল, আবম তকার্ায়? আপবন তক?
-আপবন বনোপদ স্থারন আরিন। িলল নাসি।
বকিু িলাে জন্য মুখ া করেবিল এবমবলয়া। ঠাৎ রে প্ররিশ কেল
মা মুদ।
কর্া িলরে পােল না এবমবলয়া। মুখ োে া রয়ই েইরলা অবভভূরেে
মে তেরয় েইল তস মা মুরদে বদরক। তঠাঁে কাঁপরে লািল োে। অিরুদ্ধ এক
উিারস কাঁপরি তস। উিাস িাবপরয় তনরম এল দু’িন্ে তিরয় অশ্রুে ধাো। মুখ
কাে রয় পড়ল িাবলরশ। িাবলরশ মুখ গুরজ কান্নায় তভরঙ্গ পড়ল এবমবলয়া।
নাসি অরনক আরিই তিবেরয় বিরয়বিল।
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মা মুদ ধীরে ধীরে বিরয় এবমবলয়াে পারশ িসল। িলল, তকরদাঁ না এবম,
ভয়ংকে তস দুিঃস্বরপ্নে ইবে রয়রি।
কান্না তিরড় তিল এবমবলয়াে। কান্নাে তিরি কাঁপরি োে তদ ।
এবমবলয়াে তেশরমে মে নেম েুরল াে িুবলরয় সান্ত্বনা বদরে ইি বিল
মা মুরদে। বকন্তু পােবিল না। বিরিরকে করঠাে শাসাবন োে সামরন। নেুন
পবেরিরশ, নেুন পবেেরয় এবমবলয়া আজ এক মব মাময়ী নােী। কারি তপরয়ও
োরক মরন রি দুরে। সামান্য তস্বািাোবেোে অিকাশও োরদে মরধয তনই তযন
আজ।
অিসারদ তযন তভরঙ পড়রি এবমবলয়া। কান্না োে তর্রম তিরি। বকন্তু মুখ
েুলরি না তস।
নাসি িেম দুধ বনরয় রে ঢুকরলা। মা মুদ পারশে একবে তেয়ারে বিরয়
িরসবিল। এবমবলয়ারক দুধ খাইরয় েরল তিল নাসি। মা মুদ িলল, এখন উবঠ
এবম, সকারল আসি।
-তকার্ায় যারি, আবম তকার্ায়? অফুে প্রায় একবে প্রে।
-তকন বনরজে িাড়ীরে। মা মুরদে তঠাঁরে াবস।
এবমবলয়া তকান জিাি বদল না। তোখ দু’বে নাবমরয় বনল তস। মা মুদ
িলল, তকন বিশ্বাস রি না?
-বিদ্রুপ কেি েুবম আমারক মা মুদ? এবমবলয়াে কণ্ঠ ভাবে তশানাল।
-বিদ্রুপ নয়, সবেয িলবি, আবম এ িাড়ীরে র্াবক না িরে, েরি এো
আমােই িাড়ী।
এবমবলয়া তকান কর্া িলল না। নীেি দৃবি তমরল তেরয় েইল শুধু। দৃবিরে
োে তস বক বিশ্বাস আে বনভিেো।
মা মুদই কর্া িলল আিাে, তোমাে বনোপত্তাে িযিস্থা আমো করেবি
তকান ভয় তনই। একেু তর্রম মা মুদ আিাে িলল, আবম তোমারক এরকিারে
আমাে ওখারনই েুলরে পােোম, বকন্তু ো কবেবন। েুবম তো জান, আমাে শূন্য
রে তোমাে পদধুবল পড়রি, তস তসৌভারিযে বদন আমাে এখরনা আরসবন। িরলই
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মা মুদ উরঠ দাঁড়াল। িলল এখারন যাো আরি যারদে েুবম তদখরি, সকলরকই
বনরজে তলাক মরন করো। তয তকান অস্যবিধাে কর্া োরদে জাবনও।
মা মুদ তিবেরয় এল ে তর্রক।
এবমবলয়া অপসৃয়মান মা মুরদে বদরক তেরয়বিল। োে তোখ দু’বে উজ্জ্বল
রয় উরঠরি। িাবলশ দু’ ারে আঁকরড় ধরে মুখ লািারলা তস িাবলরশ।

তসবদন এবমবলয়াে মা আইবেনা োে রে এবমবলয়াে িরো সামরন বনরয়
িরসবিল। মারয়ে করয়ক তিাো অশ্রু বিরয় পরড়রি এবমবলয়াে িাধারনা িরোে
আয়নায়। এবমবলয়া েরল যািাে পে তর্রক এভারিই কাঁদরি আইবেনা। আইবেনা
তসই তয বসনরির্ অবিরস তিরি, োেপে আে তকান তখাঁজ তনই োে। এেেুকুই
শুধু জানা তিরি তয, োে বজজ্ঞাসািাদ েলরি। এ বজজ্ঞাসািাদ তকমন ো ভািরেও
বশউরে উরঠ আইবেনা। তসই তর্রক এবমবলয়াে িািাও তিািা রয় তিরি। তকান
কর্াই তস িরল না। আইবেনাে অরনক কাদাকাোে পে িেকাল শুধু একো কর্াই
িরলবিল, তমরয়ো আমাে সসম্মারন মৃেযু িেে কেরে পারুক, এে তেরয় তিশী আে
বকিু তেরয়া না আইবেনা। বকন্তু ওো তো মােরি না, কি তদরি। এ কি তদিাে
তেকবনক আমো ব েলারেে কারি বশরখ এরসবি।’ স্বামীে এ কর্াগুরলা মরন পড়ায়
আিাে নেুন করে তকঁরপ উঠল আইবেনা, অশ্রুে ঢল নামল দু’তোখ তিরয়।
এ সময় একো খিরেে কািজ ারে রে প্ররিশ কেল তেবভে সারলম।
কািরজে একো খিে স্ত্রীে কারি তমরল ধরে িলল, পড়।
তোখ তমরল স্বামীে বদরক তেরয় খিরেে ওপে তোখ বনিদ্ধ কেল
আইবেনা। খিেবেে বশরোনাম এরূপ,
“বসনরিরর্ে দুরভিদয অপারেশন কি
তর্রক আসামীে পলায়ন”
আে খিরে িলা রয়রি, িেকাল োরে বসনরিরর্ে ভূিভিস্থ অপারেশন
কি তর্রক অবে তিাপনীয় োষ্ট্রীয় দবলল পাোরেে দারয় ধৃে আসামী জননকা
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এবমবলয়া পলায়ন করেরি। জানা তিরি, তক িা কাো ভূিভিস্থ তড্ররনে পরর্
দৃিঃসা বসক অবভযান োবলরয় বসনরিরর্ে অপারেশন কি তর্রক োরক উদ্ধাে
করে বনোপরদ পাবলরয় তিরি।.....
খিেো পড়া তশর্ না করেই আইবেনা স্বামীরক জবড়রয় ধরে িলল, ‘ঈশ্বে
আমারদে তদরখরিন, আমারদে তমরয়রক িাঁবেরয়রিন।’
তেবভে সারলরমে তোরখও েখন অশ্রু।
এ সময় দেজায় নক রলা।
আইবেনা স্বামীরক তিরড় বদরয় িলল, ইসারকে মা এস।
পবেোবেকা ইসারকে মা রে প্ররিশ করে একো বেবঠ তেবভে সারলরমে
ারে বদল।
সাদা দামী ইনরভলাপ। এ ধেরনে ইনরভলারপে িযি াে ইসোইরল
তনই। ইনরভলারপে ওপে কােও নাম তলখা তনই। বিবষ্মে তেবভে সারলম
ইনরভলাপ বিঁরড় একো বেবঠ তিে কেল। বেবঠে কািজবেও অেযন্ত দামী। বেবঠবে
পড়ল তেবভে সারলম,
সম্মাবনে তেবভে সারলম,
আপনারদে তমরয় এবমবলয়া ভাল আরিন, স্যস্থ আরিন। বনোপদ মরন
কেরল আপনারদে কারিই পাঠাোম। বকন্তু ো পােবি না।
-মা মুদ
বেবঠবে পরড় তেবভে সারলম িলল, তকার্ায় তপরল ইসারকে মা এই বেবঠ?
ইসারকে মা িলল, একজন িুলওয়ালা এই বেবঠ বদরয় তিরি। ইসারকে
মা তিবেরয় তিল।
আইবেনা বেবঠবে পরড় তমরঝরেই তসজদায় পরড় তিল মুসাে তখাদাে
উরেশ্য।
তসজদা তর্রক উরঠ আরিি জবড়ে করন্ঠ িলল, িলরে পাে এই মা মুদ
তক?
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তেবভে সারলম িলল, তক আবম জাবন না, অনুমান কেরে পাবে,
সাইমুমো িাড়া এ তদরশ এে শবক্তশালী আে তকউ তনই।
একেু তর্রম তস িলল, মা মুদ যবদ সাইমুরমে য় ো রল আমারদে
তমরয় সম্পরকি আমো বনোপদ র্াকরে পাবে।
এ সময় তেবলরিান তিরজ উঠল।
তেবভে সারলম তেবলরিান ধেরল ওপাে তর্রক বসনরির্ প্রধান তোবিন
িলল, স্যাে আমো আপনাে স রযাবিো োই। এবমবলয়াে তকানও ের্য যবদ
পান.....
তেবভে সারলম তোবিনরক কর্া তশর্ কেরে না বদরয়ই িলল তোমাে
কর্া আবম িুরঝবি তোবিন। আমাে অিস্থা েুবম জান, পরে কর্া িলি তোমাে
সারর্।
িরল তেবলরিান তিরড় বদরয় এরস আইবেনাে াে তর্রক বেবঠবে বনরয়
বিরড় তিলল। বেবঠ বিড়রে বিড়রে তস িলল, িুঝরল আইবেনা তোবিন আমাে
কাি তর্রক এবমবলয়াে তখাঁজ োয়। ওো ভুল কেরি। আবম ইহুদী িরে’ বকন্তু আবম
একজন বপোও ঐ অমানুর্ো ো ভুলরলা বক করে।
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৭
ইসোইরলে প্রবেবে তলাকালয়-পল্লী-নিেীরে সপ্তিাবর্িক ‘সািাে’
বদিরসে ম া আনরন্দে িােো বনরয় উবদে ল ২৭ তশ তিব্রুয়ােীে সূযি। প্রবে
সাে িিে পে পাবলে য় এই উৎসি। ধমিীয় বিধান অনুসারে এই বদন অর্িকেী
সকল প্রকাে কাজকরমি িযাপৃে ওয়া সম্পূেিভারি বনবর্দ্ধ। তকান কারজ িযাপৃে
ওয়া ম াপারপে কাজ োরদে জন্য। ইসোইরলে এো সাধােে িুবেে বদন। তখেখামাে, কল-কােখানা, অবিস-আদালে, িযিসায়-িাবেজয, তদাকান-পাে
সিবকিুে দেজা এবদন সম্পূেিভারি িন্ধ্ র্ারক। ম া আনরন্দে িন্যায় প্লাবিে রয়
যায় এবদন প্রবেবে ইহুদী জনপদ। এ ২৭ তশ তিব্রুয়ােীে সূযিও তসই ম া আনরন্দে
িােো বনরয় এল ইসোইরল।
েরি এিারেে ‘সািাে’ বদিস ইসোইরলে কারি আেও োৎপযিময়।
দু’বদন আরি ইসোইরলে সারর্ আেি োষ্ট্রসমূর ে শাবন্ত েুবক্ত স্বািবেে রয়রি,
তসই সারর্ ইসোইল োরদে স্বীকৃবে লাভ করেরি। অিশ্য এজন্য োরক অবধকৃে
এলাকা িাড়াও আরো অরনকখাবন ইসোইলী এলাকা তিরড় বদরে রয়রি।
তজরুজারলম তর্রকও োরদে াে গুবেরয় বনরে রয়রি-সরে তযরে রয়রি
োরদেরক ১৯৪৮ সারলে পাবেশন সমরয়ে মূল এলাকাে মরধয। েিু িহু িিে পে
আজ শাবন্ত ও স্ববস্ত লাভ করেরি ইসোইবলো। োরদে মার্াে উপে তয উদযে খাঁড়া
ঝুলবিল োে ভীবে তর্রক োো আজ মুক্ত রয়রি। োই আজরকে ‘সািাে’ বদিস
ইসোইবলরদে কারি তসৌভারিযে সূেনাকােী ব রসরি উপবস্থে রয়রি। োই সাো
ইসোইরল আজ িাধন াো আনরন্দে িন্যা। তসনািাব নীে িযাোক রে শুরু করে
কুবল-মজুরেে অঙ্গন পযিন্ত িবড়রয় পরড়রি এই আনন্দ।
সাোবদন ধরে েরলরি আনন্দ। ইসোইল জন-জীিরন আজ তকান বনয়েে
তনই, তকান আইরনে িাধন তযন তনই তকার্াও। সন্ধ্যাে আিমরন আনন্দ উৎসি
আেও জরম উঠল। তেল-আবিরিে ৪১বে বসরনমা ল, ২৭বে নােয মঞ্চ, ১৭বে
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পািবলক রল আনন্দানুষ্ঠারনে আরয়াজন রয়রি। বসবনক, িাত্র, িুবদ্ধজীিী,
অবিসাে প্রভৃবে সকরলই আজ এরস জমা রয়রি এসি আনন্দানুষ্ঠারন। এিাড়াও
বিবভন্ন ম ল্লায় শাবময়ানা োবঙ্গরয় অনুষ্ঠারনে আরয়াজন কো রয়রি।
তসনািাব নীে িযাবেসনসমূর োরদে বনজস্ব বমলনায়েরনও আরয়াজন রয়রি
জাঁকজমকপূেি অনুষ্ঠারনে। ইসোইরলে সকল শ রে আজ একবেই দৃশ্য। ইহুদীপল্লী-জনপরদও এরূপ আনন্দানুষ্ঠারনে িযিস্থা রয়রি। তদরশে এই
আনন্দানুষ্ঠারন বমবলে য়বন শুধু মুসবলম ও তোবজ সম্প্রদায়। ইহুদীরদে
ধমিানুষ্ঠারনে সারর্ োরদে তকান তযাি তনই।
োষ্ট্রীয় উরদযারি ইসোইরল আজ তয শীর্ি আনন্দানুষ্ঠারনে আরয়াজন
রয়রি, োে স্থান রয়রি তষ্ট্রে এযারসম্ববল ল। এখারন োষ্ট্র প্রধান তর্রক শুরু করে
মবেসভা ও পালিারমন্ে সদস্য, উধিেন সেকােী কমিোেী এিং সশস্ত্র িাব নীে
শীর্িস্থানীয় অবিসােিৃন্দ সমরিে রয়রিন।

গ্রীন লরজে ওয়যােরলস রুম। ওয়যােরলরসে সামরন িরসবিল আ মদ
মুসা এিং মা মুদ।
সন্ধ্যা ৭ ো তপবেরয় তিরি। ইসোইরলে বিবভন্ন শ ে ও সাইমুরমে
অন্যান্য আঞ্চবলক াঁবে তর্রক বেরপােি আসরি, োো তস বেরপােি পেীিা কেরি
এিং সরঙ্গ সরঙ্গ জিাি বদরি। বসনাই অঞ্চল, জদিান উপেযকা ও তিালান াইে
এলাকা তর্রক সকল সাইমুম ইউবনেরক ইসোইরলে অভযন্তরে সবেরয় আনা
রয়রি। তকিীয় সংিঠরনে সকল কমিীরকও এরন সমরিে কো রয়রি
ইসোইরল। ইসোইরলে বিবভন্ন াঁবেরে োো িবড়রয় পরড়রি। স্থানীয় তনেৃত্বরক
োো পোমশি ও স রযাবিো দান কেরি। োরদে কাি তর্রক বেরপােি আসরি।
বিন্দু বিন্দু াম জরম উরঠরি আ মদ মুসা ও মা মুরদে কপারল।
ইসোইরলে সমস্ত াঁবেরে সাইমুরমে সকল ইউবনে প্রস্তুে। সকরলে
মরধয ালকা অস্ত্র বিেেরেে কাজ সম্পন্ন রয়রি। েূড়ান্ত মু ূেবেে জন্য অরপিা
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কেরি সকরলই। োবত্র দশো এক বমবনরে মাইমুরমে অপারেশন তকায়াে োে
কাজ শুরু কেরি। এে অধি ন্ো পরে পািবলবসবে তকায়ারেে কাজ শুরু রি। োবত্র
১২ োয় তেবেও ত ার্ো কেরি অভূত্থারনে কর্া। তসই সরঙ্গ শুরু রি
বেরপ্লামযাবেক এিং এেবমবনরষ্ট্রসন তকায়ারেে েৎপেো।
সকল াঁবেে সারর্ তযািারযাি সম্পন্ন করে ওয়যােরলস রুম তর্রক
তিবেরয় এল আ মদ মুসা। বকন্তু মা মুদ িরস েইল ওয়ােরলস তসরেে সামরন।
সমস্ত মরনারযাি োে ওয়যােরলস তসরেে বদরক বনিদ্ধ।
ওয়যােরলস রুম তর্রক তিবেরয় এরস আ মদ মুসা বমবেং রুরম প্ররিশ
কেল। একবে তিাল তেবিল ব রে িরসবিল সাইমুরমে োজননবেক বিভারিে প্রধান
আবমন আল আজ াবে, সামবেক পবেকল্পনা বিভারিে প্রধান আিদুল্লা আমে।
তজনারেল তমারশ ায়ান ও তজনারেল েবিনরক তেয়ারেে সারর্ শক্ত করে তিঁরধ
োখা অিস্থায় তদখা তিল। োরদে তোখ িাঁধা।
আ মদ মুসা এরস তেয়ারে িসরেই আবমন আল-আজ াবে োে বদরক
একবে বিিৃবেে খসড়া এবিরয় বদল। িভীে মরনারযারিে সারর্ োরে তোখ িুলাল
আ মদ মুসা। এখারন-রসখারন করয়কো সংরশাধন আনল। এ বনরয় তস বনম্নস্বরে
আিদুল্লা আমরেে সারর্ পোমশি কেল। োেপে তস আবমন আল-আজ াবেরক
িলরলা, একবে তেস কবপ বেবে করুন।
আ মদ মুসা উরঠ বিরয় তজনারেল ায়ান ও তজনারেল েবিরনে তোরখে
িাঁধন খুরল বদল। তোরখে িাঁধন খুরল তযরেই ওো বপে বপে করে সিাে বদরক
তোখ েুলল, তদরখ বনল েোরকও একিাে। আ মদ মুসা তেয়ারে এরস িসল।
েেিরে তেস কবপ বেেী রয় তিরি।
আ মদ মুসা কািজবে ায়ারনে সামরন িাবড়রয় বদরয় িলল, পাঠ করুন
কািজবে। কািজবে তজনারেল েবিনরক বদরয়ও পাঠ কোরনা ল। পাঠ করে োো
েমরক উঠল। পবেপূেি দৃবি তমরল তদখল োো সিাইরক। তমারশ ায়ান িলল, এে
অর্ি বক, তক আপনাো?
আ মদ মুসা িলল, পবেেয় পিি পরেও রে পােরি, বকন্ত োড়াোবড়
তমরসজবে আমারদে তেকেি কোরনা দেকাে, ওোই আরি ত াক। িরল তস ড্রয়াে
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তর্রক একবে তিাট্ট মাউর্ বপস তিে করে োে সামরন েুরল ধেল। তদশিাসীে
উরেরশ্য তমরসজবে একিাে পাঠ করুন বমিঃ ায়ান।
ায়ান িলল, আবম পাঠ কেরে পাবে না, আমারদে ব্লাক তমইবলং কো
রি।
আ মদ মুসা কবঠন করন্ঠ িলল, আমো তখলা কেরে িবসবন বমিঃ ায়ান,
সময় নি কেরিন না। পাঠ করুন, অর্িা মৃেযু ে জন্য বেেী ত ান। িরল আ মদ
মুসা বেভলভাে তিে করে োন ারে তেরখ িাম ারে মাউর্ বপসবে েুরল ধেল
ায়ারনে সামরন। তলৌ মানি িরল কবর্ে এক েিু বিবশি ায়ারনেও মুখ পাংশু
রয় তিল। তস মুসাে বস্থে অেঞ্চল তোরখ বক তযন পাঠ কেল, োেপে পাঠ করে
তিল তমরসজবে। তজনারেল েবিনও অনুসেে কেল ায়ানরক।
োবত্র নয়ো বেবেশ বমবনে। উৎসি মুখে তেলআবিি নিেী। সাইমুরমে
োবিক ইউবনে সাধােে পর্োেীে িদ্মরিরশ শ রেে তোরে তমাোরয়ন রয়
তিরি। হ্যান্ে তগ্ররনে ও তিনিান সবর্জ্ে োো। তসই েেম মু ূেবি েরে যানিা ন
ও পর্ েলােল সম্পূেি অেল করে তদয়াই রি োরদে কাজ। কােবিউ বনয়েেও
কেরি োো। বনবদিি সমরয় তেবল-রযািারযাি বিকল করে তদয়াও োরদে দাবয়ত্ব।
৯-৪৫ বমবনরে সাইমুম অপারেশন তকায়ারেে কমিীো িে জমারয়রেে
স্থানগুরলারে পবজশন বনরয় বনল। বিরশর্ করে তেি এযারসম্বলী ল ও গুরুত্বপূেি
িভেিে-দিেে গুরলারে োো অলিয অিরোরধে সৃবি করে দাঁড়াল। তেবলরিানতেবলগ্রাি, তেবলবভশন ও তিোে তকি এিং তসনািাব নীে ত ে তকায়ােিারেে প্রবে
গুরুত্ব আরোপ কো ল সিরেরয় তিশী।
ঢং ঢং করে তেলআবিরিে বড়রে োবত্র দশো তিরজ তিল। তপো বড়ে
তশর্ ন্োবে িাোরস বমবলরয় যািাে সারর্ সারর্ ইসোইল আবমিে প্রেীক আকাঁ
দু’খানা জীপ তসনািাব নীে ত ে তকায়ােিারেে বিশাল তিরে বিরয় দাঁড়াল। তিরেে
দু’পারশ িােি রুম তর্রক দুইজন বমবলোবে পুবলশ এবিরয় এল জীরপে বদরক। দুই
জীরপ তমাে দশজন তলাক ইসোইল আবমিে তপাশাক পো। প্ররেযরকে তসালোে
িযারন্ে অবিসারেে ইনবসিবনয়া। বমবলোেী পুবলশ এক নজে োবকরয়ই তষ্ট্রনিান
নাবমরয় বিরে েলল। োো বিরে দাঁড়ারেই জীপ তর্রক দু’বে বেভলভাে একই
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সরঙ্গ অবগ্নউদিীেে কেল। সাইরলন্সাে লািারনা বেভলভাে। তকান শব্দ রলা না।
তলাক দু’বেও বনিঃশরব্দ লুবেরয় পড়ল তিরেে তিাড়ায়। জীপ দু’বে েীেরিরি ঢুরক
তিল বভেরে। ঢুরক একবে তসাজা োস্তা ধরে েরল তিল তজনারেরলে অবিরসে
বদরক। আে একবে েরল তিল ইসোইল আবমিে ‘আেরসনাল’ বিরর্ল্ে বদরক।
তজনারেরলে অবিসমুখী জীরপে তনেৃত্ব বদবিল মা মুদ স্বয়ং। ঝরড়ে
িবেরে এবিরয় েলবিল জীপ। আে মাত্র পঁয়বত্রশ তসরকন্ে িাবক। এ সমরয় মরধয
োরক তজনারেরলে অবিরস তপৌঁিরে রি। ঐরো তদখা যারি তজনারেরলে
অবিস, োঁে স্যদৃশ্য তিে। গ্রাউন্ে তফ্ল্ারেই িরসন তজনারেল। বকন্তু গ্রাউন্ে তফ্ল্ােবে
গ্রাউন্ে তলরিল তর্রক প্রায় বিশ িুে উঁেু। তজনারেরলে অবিরসে েলরদরশ
ইসোইল আবমিে ত ে অয়যােরলস কনরোল তকবিন।
তজনারেরলে উন্মুক্ত তিরে তদখা যারি দু’জন বমবলোেী পুবলশ। জীপ
তদরখ োরদে ারেে তিনিান উঁেু রয় উঠল। গুলীে তেরি ওো আসরেই মা মুদ
বনরদিশ বদল, িায়াে। দু’বে বেভলভাে একই সরঙ্গ আিাে অবগ্ন-উদিীেে কেল।
বনিঃশব্দ তস গুলী। তকান বেৎকােও উঠল না বনিঃশরব্দ লুবেরয় পড়ল তলাক দু’বে।
তিরে বিরয় িাড়ী দাঁড়ারেই মা মুদ লাি বদরয় তনরম তিে তপবেরয় িীপ্ত পরদ
বসঁবড়ে বদরক িুেল। োে বপিরন আেও দু’জন। অন্য দু’জন তমবশনিান বনরয়
দাঁড়াল তিরে।
মা মুদ বসঁবড় তভরঙ উরঠ একবে কবেরোে তপবেরয় তজনারেরলে
অবিরসে িদ্ধ দেজাে সামরন দাঁড়াল। দেজাে পারশ োন বদরক তজনারেরলে
তসক্রোেীে অবিস। তস মা মুদরদে তদরখ কেবকরয় উরঠ দাঁবড়রয়রি। োে
তসালোে িযারন্ে করেিরলে ইনবসিবনয়া। মা মুরদে বেভলভাে বনিঃশরব্দ অবগ্ন িৃবি
কেল। কারনে পাশ বদরয় ঢুরক তিল তস গুলী। তেবিরলে উপেই লুবেরয় পড়ল তস।
শব্দ ল পেরনে।
মা মুদ দ্রুে দেজা তঠরল প্ররিশ কেল বভেরে, সঙ্গী দু’জরনে মরধয
একজন দেজায় পা াোয় র্াকল, আে একজন মা মুরদে সরঙ্গ রে প্ররিশ
কেল।
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রে ঢুরক মা মুদ তদখল, ইসোইল সশস্ত্র িাব নীে স কােী অবধনায়ক
তজনারেল আিা াম উরঠ দাঁবড়রয়রি। োে তোরখ উৎকবণ্ঠে দৃবি, ারে
বেভলভাে। বকন্তু োে বেভলভাে উঠারনাে সময় রলা না। মা মুরদে বেভলভাে
আে একিাে অবগ্ন উদিীেে কেল। তজনারেল আিা ারমে কবি তভদ করে ো
তিবেরয় তিল। তজনারেল আিা ারমে িাম াে তেবিরলে নীরে তনরম যাবিল।
মা মুরদে বেভলভারেে আে একবে গুলী তজনারেল আিা ারমে িাম িাহু তভদ
কেল। তেয়ারে িরস পড়ল তজনারেল। মা মুদ িরজি উঠল, ‘তযমন আরিন বঠক
তেমবন দাঁবড়রয় র্াকুন। জাবন এিাে তলি িরিে তিাোম বেরপ কনরোল রুরম
তনরম তযরে তেিা কেরিন। পা নড়ািাে তেিা কেরল েৃেীয় গুলীবে এিাে আপনাে
িি তভদ কেরি।
তজনারেল আিা ামরক সামরন তেরখ োে বপিু বপিু মা মুদ কনরোল
রুরম প্ররিশ কেরলা। মা মুরদে বপিরন প্ররিশ কেল ওয়যােরলস ইবিবনয়াে
আিদুল্লা আবমন।
আিদুল্লা আবমন বমোে ইনরেি অনুসেে করে ইসোইরলে বিবভন্ন
িযাবেসরনে সারর্ সংরযাি-েযারনল প্রবেষ্ঠা কেল। োেপে তস েযারনলগুরলারক
ত ে োন্সবমোরেে সারর্ যুক্ত কেল।
ওবদরক মা মুদ প্রাক্তন তদশেিা মেী তজনারেল তমারশ ায়ান ও প্রাক্তন
সিিাবধনায়ক তজনারেল েবিরনে স্বািেকৃে বিিৃবে তজনারেল আিা ামরক
তদখাল। োেপে আে একবে বলবখে বিিৃবে তজনারেল আিা ারমে তোরখে
সামরন েুরল ধরে িলল, ‘এিাে পাঠ করুন তো তজনারেল।’ িরল তস তেকেিাে
যরেে স্যইে অন কেল। োেপে বেভলভারেে নলবে তজনারেরলে কপাল িোিে
েুরল ধরে িলল, এক আরদশ বকন্তু দু’িাে কোে মে সময় আমারদে তনই।
তজনারেল আিা ারমে আ ে াে তর্রক েক্ত ঝেবিল, কাঁপবিল তস।
তিাধ রয় িুঝল তস, সামরনে ঐ তলাকবে দু’িাে আরদশ কোে তলাক নয়।
বিিৃবেবে তস পাঠ করে তিল,
তদরশে জনিরেে সারর্ বিশ্বাস ােকোকােী পুেুল সেকারেে পেন
রেরি। তদশরপ্রবমক শবক্ত তদরশে তনেৃত্বভাে গ্র ে করেরি। আমাে োজনীবেঅপারেশন তেলআবিি-২
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বনেরপি তসনািাব নীরক সামবয়কভারি অস্ত্র েযাি কেরে এিং পবেবস্থবে
পযিরিিে কেরে আরদশ কেবি।
তমরসজবে আিদুল্লা আবমন োন্সবমে কেল। োবত্র েখন দশো এিাে
বমবনবে।
তমরসজ োন্সবমে কোে ১ম ও ২য় বমবনরে জািা ও াইিা তনৌ- াঁবে
তর্রক খিে এল। একই ধেরনে খিে, “প্রায় সকরলই বিবভন্ন আনন্দানুষ্ঠারন তযাি
বদরয়রি, াঁবেগুরলা প্রায় শূন্য। অজ্ঞাে পবেেয় একদল তলাক াঁবে দখল করেরি।
ওো কনরোল রুরম ঢুকরে তেিা কেবিল। এখন খুরল বদবি কনরোল রুম।” ৩য়
বমবনরে তেলআবিি, লুদ, মাসাদা ও বিেবশিা বিমান াঁবে তর্রক খিে এল।
তেলআবিি ও লুদ জানাল, “আমো বকিু িুঝরে পােবি না। িাইরে গুলীে শব্দ
শুনরে পাবি। শব্দ বনকেেে রি ক্ররম। পাইলে ও অবিসাসি িযাোক শূন্য,
াঁবেরে রুবেন তপরোল শুধু কাজ কেবিল।” মাসাদ ও বিেবশিা বিমান াঁবে
জানাল, রুবেন তপরোরলে সারর্ বিরেরিাো সং র্ি রয়রি িরল মরন রি। সমগ্র
বিমানরিত্র অজ্ঞােনামা িযাবক্তরদে দখরল। আমো কনরোল রুম তিরড় যাবি।’
মা মুদ োে বনজস্ব অয়যােরলরস এখানকাে খিে এিং প্রাপ্ত অন্যান্য
খিে জাবনরয় বদল গ্রীে লরজে ত েরকায়ােিারে আ মদ মুসারক।
মা মুদ যখন তজনারেল অবিরসে দখল বনবিল, েখন এ সান সািবেে
তনেৃরত্ব আে একবে দল বিদুযৎিবেরে আ াে ত রন প্র োয় বনযুক্ত এক প্লােুন
বসরন্যে প্রবেরোধ েূেি করে ত ে তকায়ােিারেে আেরসনাল বির্ল্ দখল করে
বনরয়বিল। আেরসনাল বির্ল্ অবধকারে ‘েবজ’ সম্প্রদারয়ে বসন্যরদে মূলযিান
স রযাবিো তপরয়বিল এ সান সািবে।
অপেবদরক আিদুল্লা জারিরেে তনেৃরত্ব সাইমুরমে এক াজাে সদরস্যে
একবে দল িুদ্র িুদ্র দরল বিভক্ত রয় তসনািাব নীে িযাোকসমূ দখল করে
বনরয়বিল। অবধকাংশ িযাোক প্রায় শূন্য বিল। আবমি, পুবলশ, তপরোল ও উপবস্থে
অন্যান্য সশস্ত্র বসন্য তকার্াও তকার্াও বিবিন্ন প্রবেরোরধে সৃবি কেরলও সং িদ্ধ
প্রবেরোধ তকার্াও য়বন। িযাোরক বেন াজাে ‘েবজ’ সম্প্রদারয়ে বসবনক তকান
প্রবেরোধ করেবন। োবত্র দশো বত্রশ বমবনরেে মরধয সমগ্র িযাোক এলাকা
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সাইমুরমে কমিীরসনাো দখল করে বনরয়বিল। িযাবেসরনে এযারসম্ববল ল ও
িযাোক এলাকা তর্রক োবত্র সারড় দশোে মরধয বেন াজাে ইসোইবল বসন্য ধৃে
রয়বিল। শ রেে ৪১ বে বসরনমা ল, ২৭বে নােযমঞ্চ, ১৭বে পািবলক ল ও
অন্যান্য অনুষ্ঠান এলাকা তর্রক ১৭ াজাে সমবেক িাব নীে তলাকস তমাে ৫০
াজাে ইসোইবল যুিক তগ্রপ্তাে ল। সাইমুরমে োবিক ইউবনে ও তলাকাল
ইউবনরেে ারে তগ্রপ্তাে ল আেও ১১ াজাে তলাক।
োবত্র ১০-৩০ বমবনরে তেলআবিি আবমি িযাবেসন তর্রক সাইমুরমে
সাঁরজায়া িাব নী বিবভন্ন ইউবনরে বিভক্ত রয় তেলআবিরিে োস্তায় ে ল বদরে
শুরু কেল। পািবলবসবে তকায়ারেে কাজও েখন শুরু রয় তিরি। োস্তায় োস্তায়
ত ার্ো কো রি, ‘তদরশে জনিরেে সারর্ বিশ্বাস ােকোকােী পুেুল
সেকারেে পেন রেরি। জনিেরক শান্তভারি িৃর অিস্থান কেরে অনুরোধ কো
রি।’
তষ্ট্রে এযারসম্বলী রল োষ্ট্রপ্রধান তর্রক শুরু করে পালিারমন্ে ও মেী সভাে
সদস্য, উর্ধ্িেন সামবেক ও তিসামবেক কমিোেীরদে সকরলই তগ্রপ্তাে রয়রি।
তেলআবিরিে তপো বড়গুরলারে আে োবত্র ১২ো িাজাে ন্োর্ধ্বন তশানা তিল
না। োবত্র ১২ো িাজাে আরিই তিাো তেলআবিি সাইমুরমে ারেে মুরঠায় এরস
তিল। সাইমুরমে ১০ াজাে কমিীরসনা ভােী অরস্ত্র সবর্জ্ে রয় তেলআবিরি ে ল
বদরয় বিেরি।

োবত্র এিােো পঞ্চাশ বমবনরে আ মদ মুসা কপারলে াম মুিরে মুিরে
গ্রীনলরজে অয়যােরলস রুম তর্রক তিবেরয় এল।
অয়যােরলস রুম তর্রক তিবেরয় তস প্ররিশ কেল বমবেং রুরম। ওখারন
িরসবিল সাইমুরমে উপরদিা পবের্দ। আ মদ মুসা োরদে সামরন সানরন্দ
ত ার্ো কেল, ‘ভ্রােৃিৃন্দ, আল্লা ে াজাে তশাকে, বিবলবস্তরনে প্রবেবে শ ে ও
গুরুত্বপূেি স্থানগুরলারে সাইমুম োে অবধকাে প্রবেষ্ঠা করেরি। সকল আবমি
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িযাবেসন, াইিা ও ওজািা তনৌ- াঁবেে কামানরশ্রেী এখন আমারদে দখরল।
সািরমবেন ও যুদ্ধ জা াজগুরলারক এখন বনয়েে কেরি সইমুরমে তনৌ-ইউবনে।’
দাঁবড়রয় কর্া িলবিল আ মদ মুসা।
িাইরে িােি বনরয় দাঁবড়রয় বিল িাড়ী। আ মদ মুসা, আবমন আল
আজ াবে ও সাইমুরমে বেরপ্লামযবেক কেপরসে প্রধান তসা ারয়ল আিদুল্লা
িাড়ীরে আরো ন কেরল তিোে-রকি অবভমুরখ ো যাত্রা শুরু কেল।
োবত্র ১২ো ১ বমবনে। ইসোইল তেবেও তর্রক ত ার্রকে িম্ভীে কণ্ঠ
র্ধ্বনে রলা, ‘অন্যায়, অবিোে আে জুলুরমে প্রেীক ইসোইল সেকারেে পেন
রেরি। ‘দাবনরয়ল এযারোন’-এে তনেৃরত্ব নুেন জােীয় সেকাে তদরশে
শাসনভাে গ্র ে করেরি।’ উরল্লখয তয, ইহুদী সমারজ মা মুদ ‘দাবনরয়ল এযারোন’
নারম পবেবেে।
এই ত ার্োে পেই তজনারেল ায়ান ও তজনারেল েবিরনে বিিৃবে প্রোে
কো রলা। বিিৃবেরে িলা ল,
“তদরশে প্রকৃে মাবলক জনসাধােরেে সারর্ বিশ্বাস ােকোকােী
সেকােরক উৎখাে করে এ তদরশে তয নয়া সেকাে, নয়া প্রশাসন ও নয়া িযিস্থাে
জন্ম ল, োে সারর্ তদরশে সশস্ত্র িাব নী, তদরশে জনসাধােে এিং বিরদরশ
আমারদে শুভানুধযায়ী সকরলে একাত্মো েরয়রি। এই পবেিেিন এই তদশ ও এই
অঞ্চরলে মানুরর্ে জীিরন বনরয় আসরি স্থায়ী শাবন্ত।’
বিিৃবে প্রোরেে পে দাবনরয়ল এযারোন সেকারেে পি তর্রক কবেপয়
বনরদিশ ও ত ার্ো প্রোে কো ল,
(১) পেিেিী আরদশ না তদয়া পযিন্ত সান্ধ্য আইন িলিে র্াকরি।
(২) পেিেিী আরদশ ত াবর্ে না ওয়া পযিন্ত তদরশে সকল অবিসআদালে ও কল-কােখানা িন্ধ্ র্াকরি।
(৩) তদরশে সকল তনৌ ও বিমান িন্দে অবনবদিিকাল পযিন্ত িন্ধ্ র্াকরি।
(৪) আিামী ২৪ ন্োে মরধয সকল বিরদশীরক তদশেযাি কেরে রি।
সশস্ত্র িাব নীে বনজস্ব বিমারন োরদেরক বনকেেম তকান োজধানীরে তপৌঁরি তদয়া
রি।
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(৫) বিরদবশক বমশরনে সকলরক োরদে বনজস্ব এলাকায় অিস্থান
কেরে িলা রি। বনেয প্ররয়াজনীয় দ্ররিযে সেিো োো বনয়বমে পারি।
(৬) তদরশে বিরদবশক ও অর্িননবেক নীবেসমূ অপবেিবেিে র্াকরি। এ
সম্পকিীে পূি
ি িেিী সকল েুবক্ত ও প্রবেশ্রুবেসমূর ে মযিাদা অিুন্ন োখা রি।
তেবেও তর্রক মারঝ মারঝ উপরোক্ত বিিৃবে ও ত ার্ো প্রোে রে
র্াকল। এেই মারঝ উবদে ল ২৮তশ তিব্রুয়ােীে সূযি। এই সূযি লি লি
বিবলবস্তনিাসীে জীিরন বনরয় এল নেুন বদন নেুন ভবিষ্যে।
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৮
৭ ই মােি। সাইমুরমে অভূযত্থারনে পে ১১ বদন পাে রয় তিরি। এই ১১
বদরন ওলে পালে রয় তিরি ইসোইরলে তে াো। দু’যুরিেও তিশী আরি তয সি
বিবলবস্তবন তদশ েযাি কেরে িাধয রয়বিল, োো সকরলই বিরে এরসরি তদরশ।
সাইমুরমে এযােবমবনরষ্ট্রশন তকায়াে নেুন প্রশাসন িযিস্থা প্রবেষ্ঠা করেরি।
অবিস-আদালে ও কল-কােখানায় এিং কৃবর্রিরত্র বিবলবস্তরনে আবদ ইহুদী
িাবসন্দারদে অবধকারে তকান স্তরিপ কো য়বন। বদ্বেীয় ম াযুরদ্ধে পে তযসি
ইহুদী বিবলবস্তরন এরসরি, োরদেরক অবিস-আদালে ও কল-কােখানা তর্রক
িব ষ্কাে কো রয়রি। বিবলবস্তরন অিাবিে িব োিে ব রসরি োরদে িেয কো
রয়রি। ইলারেে বনকেিেিী দুিিম পািিেয এলাকাে আশ্রয় বশবিরে ইসোইরলে
পাঁে লি সামবেক, আধাসামবেক ও উগ্র যুিশবক্তরক অিরুদ্ধ করে োখা রয়রি।
সাইমুম এরদে তক বজবম্ম ব রসরি তেরখরি। বিবলবস্তরনে জােীয় সেকারেে ওপে
িাইরেে ইহুদী মুেব্বীরদে প্ররোেনায় িাইরে তর্রক তকান আ াে এরল এরদে
ওপে আ াে ানা রি। বিরদশী ইহুদী মুরুব্বীরদে র্ড়যরেে পাল্টা উত্তে
ব রসরি এরদে তক িযি াে কেরি সাইমুম।
এই ১১ বদরন সাইমুম বিবলবস্তন জােীয় সেকারেে তসনািাব নী িরড়
েুরলরি। সাইমুরমে কমিীরসনাস বিবলবস্তরনে পাঁে লি মুসবলম যুিকরক বনরয় এ
তসনািাব নী িবঠে রয়রি। বিবলবস্তনরক একবে অস্ত্রািারে পবেেে করেবিল
ইসোইবলো। স্যেোং অরস্ত্রে অভাি য়বন। সউবদ আেি, জদিান ও বলবিয়াে
বিমান িাব নী ও তনৌ-িাব নীে অবিসাে ও ক্রুরদে সরঙ্গাপরন বিবলবস্তরন আনা
রয়রি। োো বিবলবস্তন জােীয় সেকারেে বিমান ও তনৌ-িাব নীরক পূে
ি কমিিম
করে েুরলরি। বমসে, পাবকস্তান ও ইোন তর্রক আেবিক বিরশর্জ্ঞরদে আেবিক
িরির্ো ও পেীিা তকি তনবিও মরুভূবমে তেমনায় আনা রলা।
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আভযন্তেীে বনোপত্তা সম্পরকি বনবিে িাে পে অবিস-আদালে ও কলকােখানাে কাজ শুরু কো রলা।
এেও ৭ বদন পে তেমনাে ১১বে আেবিক তিামারক িযি ারোপরযািী
করে তোলা ল এিং মূ ূরেিে তনাবেরশ ো লিযিস্তুরে আ াে ানরে পােরি
এমন প্রস্তুবে সম্পন্ন িাে পে বিমান ও তনৌ-িন্দে খুরল তদয়া রলা। বকন্তু অনুসৃে
আভযন্তেীে নীবে সম্পরকি করঠাে তিাপনীয়ো েিা কো রলা। প্রোে নয়, দ্রুে
কাজ-এই নীবে গ্র ে কেল সাইমুম বনয়বেে নেুন জােীয় সেকাে। েনা
প্রিার ে স্বাভাবিক বিকারশে িরল তযেুকু প্রকাশ পায়, োে তিশী বকিু প্রকাশ
কেরে োয় না সেকাে।
অভুযত্থারনে বদন সারেক পে েীন ও োন্সস অবধকাংশ আবেকা,
এবশয়া ও পবিম ইউরোপীয় তদরশে স্বীকৃবে পাওয়া তিল। েরি মুসবলম
তদশগুরলা তিাধিময কােরেই বিবলবস্তরন জােীয় সেকাে সম্পরকি করঠাে নীেিো
পালন কেরি। োরদে এই নীেিোে িরল বিবলবস্তন বিপ্লরিে সবঠক প্রকৃবে
সম্পরকি মুসলমানরদে বেবিে শত্রুো বকিু আঁে কেরে সমর্ি রলা না।
জাবেসং বমশন ও বিরদশী সাংিাবদকরদে বেরপােি তর্রক বিবলবস্তরনে
নেুন সেকাে সম্পরকি িাইরে তয ধােো দাঁড়াল ো ল, ইসোইরলে নেুন সেকাে
একবে আঞ্চবলক জােীয়োিাদী সেকাে। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমান সকরলই
তসখারন সমান অবধকাে লাভ কেরি। বিবলবস্তরনে লি লি িাস্তু াো মুসলমান
োরদে পূরিিে িাস্তু-বভো বিরে পারি। অপেবদরক লি লি িব োিে ইহুদী
োরদে নািবেক অবধকাে াবেরয় উদ্বাস্তু জনরিাষ্ঠীরে পবেেে রি।
বমশ্র প্রবেবক্রয়া সৃবি রলা বিরশ্বে োজধানীগুরলারে। একমাত্র দবিে
আবেকা িাড়া আবেকা ও এবশয়াে প্ররেযকবে তদশ বিবলবস্তন জােীয় সেকারেে
নীবে সমর্িন কেল। অবভনবন্দে রলা সেকাে। এই সময় মুসবলম তদশগুরলা প্রায়
এক সারর্ বিবলবস্তন সেকােরক আনুষ্ঠবনকভারি স্বীকৃবে জ্ঞাপন কেল।
িৃরেন নেুন সেকারেে সমারলােনা কেল এিং নেুন ইহুদী উদ্বাস্তু
সমস্যাে বদরক জাবেসংর ে দৃবি আকর্িে কেল। তসাবভরয়ে ইউবনয়ন নীেিো
অিলম্বন কেল। তিাঝা তিল, বকিুো অস্ববস্ত তিাধ কেরি তসাবভরয়ে সেকাে।
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সিরেরয় মজাে িযাপাে েল আরমবেকায়। ভীর্ে ব বে শুরু রলা তসখানকাে
ইহুদী সারকিরল। বকন্তু বিবলবস্তরনে নেুন সেকাে প্ররে মাবকিন বসরনে ও কংরগ্রস
ও বসরনরেে একবে শবক্তশালী গ্রুপ মাবকিন ইহুদীরদে ইসোইল নীবেে েীি
সমারলােনা কেল। োো পবেষ্কাে ভারি জানাল, “মাবকিন যুক্তোষ্ট্ররক আে োো
ইহুদীরদে ারেে পুেুল সাজরে বদরি না। ইহুদী স্বার্ি উদ্ধারেে জন্য আে োো
মাবকিন যুক্তোষ্ট্ররক িযিহৃে রে বদরি না।” মাবকিন ইহুদীরদে োো আেও
পোমশি বদল, ব বে করে ইহুদী উদ্বাস্তু সমস্যাে সমাধান কো যারি না। তযমন
করে বিশ্ব ইহুদী মুরুব্বীো বিবলবস্তরন ইহুদী েপ্তানী করেবিল, বঠক তেমবন ভারিই
উদ্বাস্তু ইহুদীরদে তসখান তর্রক বিবেরয় আনা উবেে। অর্িা বিবলবস্তবন আেি
মুসলমানরদে তসই আিাসভূবমরে বিশ্বস্ত পড়শী তসরজ িসিাস কোে মানবসকো
ইহুদীরদে সৃবি কেরে রি।

পেিেিী িই

আিাে তেলআবিরি
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