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২০০৯ সাবল ইরা পাববলবেশন্স এর আন্ডাবর প্রোবশে হয় সাইমুম 

সমগ্র-১। তসখাবে প্রথম বেেবি বই তদয়া হয়। োর সাবথ বিবলবিবের উপর তলখা 
েেুে এেবি োবহেী আবার তেলআবববব বশবরাোবম অপাবরশে তেলআববব–২ 
এর পর ত াগ েরা হয়। 

তসই আবার তেলআবববব অংশবি এখাবে তদয়া হল। 
 

১ 
বমবিং েক্ষবি পূর্ণ। ওভাল তিববলবির ১১বি তেয়াবরর তোেিাই খাবল 

তেই। এবিি দরজাগুবলার সবগুবলাই বন্ধ। 
ইসরাইল তথবে পাবলবয় আসা ইসরাইল সরোবরর আপােোলীে 

প্রবাসী মন্ত্রীসভার ববঠে। তদয়াবল িাঙাবো ইসরাইল রাবের মােবেবের বেবে 
বববশষ তেয়ারিায় ববসবেে প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। োর ডাে পাবশ 
ববসবেে েেুে প্রবেরক্ষামন্ত্রী রজার রববে আর বাম পাবশ বসবেউবরবি ও োউন্িার 
ইবন্িবলবজবন্সর (বসেববথ) েীি তজোবরল শাবমল এরিাে। এ োড়াও অন্যাবন্যর 
মবধে রবয়বেে বববদবশ তগাবয়ন্দা েবমণর (বমাসাদ) প্রধাে তমজর তজোবরল লুইস 
তোবহে, বমবলিাবর ইবন্িবলবজবন্সর (বশরুে তমাবদে) েেুে প্রধাে তজোবরল 
দাবেবয়ল তদাবরে এবং সশস্ত্র বাবহেীর েেুে প্রধাে আইজোে এোরে। 

ববঠে শুরু হবয় তগবে। 
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ববঠবের শুরুবে েেুে প্রবেরক্ষামন্ত্রী রজার রবীে ববঠে সম্পবেণ ব্রীি 
েবর ববলবেে, মােেীয় প্রধােমন্ত্রী সবণবশষ পবরবিবে সম্পবেণ মন্ত্রীসভাবে ব্রীি 
েরববে। ত াষর্া তদয়া হবলা, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, এখে ব্রীি েরবেে মােেীয় 
প্রধােমন্ত্রী: 

আষাবের পাবে ভরা তমব র মে ভারী প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিবের 
মুখ। তস আবগই েবড়েবড় ববসবেল। প্রবেরক্ষা মন্ত্রীর েণ্ঠ থামবেই মুখ খুবল তগল 
প্রধােমন্ত্রীর। 

েথা শুরু েরল ইসরাইল তথবে পাবলবয় আসা আপােোলীে মন্ত্রীসভার 
প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে, ‘মন্ত্রীসভার সম্মাবেে সদস্যবৃন্দ, বপ্রয় বন্ধুগর্, 
আপোরা ইসরাইল দখলোরী বিবলবিে সরোবরর ত াষর্া শুবেবেে। আমাবদর 
ইসরাইল সরোবরর অধীবে বববদশ তথবে এবস বিবলবিবে বসবে িাপে েরা লাখ 
লাখ ইহুবদ রাোরাবে োবদর বাবড়- র, সহায়-সম্পবি, বেবসা-বাবর্জে সববেেুর 
অবধোর হাবরবয়বে। োরা ত  তদশ তথবে এবসবে তস তদবশ েবল  াওয়া োবদর 
দাবয়ত্ব ববল ত াষর্া েরা হবয়বে। এেবড় অন্যাবয়র তেউ প্রবেবাদ েরল ো। শুধু 
বৃবিে উদ্বাস্তুবদর জবন্য োর উবদ্ববগর েথা জাবেসং বে জাবেবয়বে। তসাবভবয়ি 
ইউবেয়ে এেবি েথাও উচ্চারর্ েবরবে,  বদও তসখাে তথবেই তববশ ইহুবদ 
এবসবে বিবলবিবে। সববেবয় তবদোদায়ে মাবেণে  ুক্তরাবের ভূবমো। তসখাবে 
সরোবরর তেউ তেউ ইসরাইবলর পক্ষ বেবলও েংবগ্রস ও বসবেবি সংখোগবরষ্ঠ 
অংশ মাবেণে সরোর ইসরাইবলর পক্ষ তেয়ার ত ারের বববরাধীো েবরবে। 
এমেবে লাখ লাখ ইহুবদ উদ্বাস্তু হওয়া এবং োবদরবে োবদর স্ব স্ব তদবশ তিরে 
পাঠাবোর ভয়ংের বসদ্ধাবের বববরাধীো েরবে োরা োরাজ। আবম বসবেি ও 
েংবগ্রবসর সংখোগুরু ও সংখোল ু তেোবদর সাবথ েথা ববলবে, অনুবরাধ 
েবরবে। বেন্তু োরা ত ে রাোরাবেই পাবে তগবে। োরা ববলবে, ইসাইল রাে ও 
এে তের্ীর ইহুবদর বাড়াবাবড়র োরবর্ আজ ত  পবরবিবের সৃবি হবয়বে, োবে 
আমরা বেেু েরবে অপারগ। এখাবে প্রায় সব তদশবপ্রবমে আবমবরোবের মে 
হবলা, এেবের্ীর ইহুবদরা লাখ লাখ বিবলবিেবাবসবেই শুধু অধণ সহস্র বেবরর 
তববশ সময় ধবর উদ্বাস্তু েবর রাবখবে, আবমবরোেবদর ওপরও েবড়  ুরাবে। 
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আইোনুগ আবমবরোেরা এিা তমবে বেবয়বে আইবের প্রবে েদ্ধার োরবর্, বেন্তু 
ইসরাইলবে সহায়ো েরবে োরা রাবজ েয়। োবদর এই েূড়াে েথা তশাোর পর 
োবদরবে বলার আর বেেু অববশি তেই। আবম ত াগাব াগ েবরবেলাম 
আবমবরোয় ইহুবদবদর শীষণ প্রবেষ্ঠাে ‘োউবন্সল অব জুইস এবসাবসবয়শে অব 
আবমবরো’র তেেৃবৃন্দসহ ইহুবদ ধমণীয় সবমবেগুবলার তেোবদর সাবথও। 
োউবন্সবলর তেেৃবৃন্দ আমাবদর প্রবে সহানুভূবেশীল। বেন্তু আবমবরোেবদর ত  
তসবন্িবমন্ি, োবে এই সময় বেেু েরা সম্ভব েয় ববল োরা জাবেবয়বে। োরা 
বলবে এই সময় বেেু েরবে তগবল োউবন্সল ও এবসাবসবয়শেগুবলা ববপবদ 
পড়বে পাবর। বেেু েরা তগবলও োর জবন্য সময় োই ববল োরা জাবেবয় 
বদবয়বে। ধমণীয় সবমবের ধমণ তেোবদর সাবথ আলাপ েবরবে। োরা 
আবমবরোেবদর তেবয় আমাবদর প্রবে তববশ ববক্ষুব্ধ ও আক্রমর্াত্মে। োরা 
বেলণবের মে এেথা স্পি েবরই ববলবে ত , ইসরাইল ও জায়েবাদীবদর 
রাজনেবেে অবভলাবষর োরবর্ মাবেণে  ুক্তরাবের ধমণভীরু ও বেরপরাধ 
ইহুবদরাও আজ ববপবদর মুবখ পবড়বে। ইসরাইবলর পক্ষ বেবয় োরা আর ববপদ 
বাড়াবে োয় ো। এই হবলা আমাবদর স্বজাবেবদরও েথা। অথণাৎ এখে আমাবদর 
তোে বন্ধু তেই। সামবরে সাহা ে দূবরর েথা অথণনেবেে সাহা েও োরও োে 
তথবে পাওয়ার আশা তেই। আমাবদর বন্ধুরােসহ জাবেসং ও এেথা মবে েরবে 
োবে ত , ইসরাইবল  া  বিবে তসিা ক্ষমোর ইন্িারন্যাল পবরবেণে। ইসরাইবল 
ক্ষমো দখলোরী বিবলবিে সরোর বিবলবিে িােীয় ইহুদী ও খৃিােবদর সমথণে 
ত াগাড় েবর এই ইবমজই দুবেয়ায় েবড়বয় বদবে োইবে। এই োলাবের প্রবে 
সমথণে বদবয়ই আমাবদর বন্ধুরাও বলবে, ইসরাইবল বিবলবিবেবদর অভুেত্থাবে 
বববদশী সাহা ে বা বববদশী বসবন্যর তোে অংশগ্রহবর্র প্রমার্ পাওয়া  ায়বে। 
োরা আরও বলবে, এই  িোয় আরব রােগুবলাও খুব উৎসাহ তদখায়বে, এমেবে 
োবদর তেউ স্বীেৃবেও তদয়বে ইসরাইবলর বিবলবিে সরোবরর প্রবে। এসব  ুবক্ত 
েুবলই আমাবদর বন্ধু তদশগুবলা আমাবদর এবড়বয় েলবে োবে। এই অবিায়  া 
েরবে হবব আমাবদরবেই েরবে হবব। 
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ববল থামবলা আপােোলীে ইসরাইলী প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। 
তথবমই আবার ববল উঠবলে, বে েরবে হবব এ সম্পবেণ আপোবদর বেো 
আপোরা বলুে। 

সবার মবধে এেিা েড়ােড়ার ভাব পবরলবক্ষে হবলা। েবড়েবড় বসল 
সবাই। 

বেন্তু সবাই েুপ-োপ। 
মুখ খুলল প্রথবম মন্ত্রীসভার জুবেয়র সদস্য পুেবণাসে-পুেগণঠে মন্ত্রী 

ইসরাইল আবা ইবাে। বলল তস, আমরা ত   ুবদ্ধ তজোর েথা, তস  ুবদ্ধ বজবেবে, 
তদশবে আমরা রক্ষা েরবে পাবরবে। এখে দৃশ্যপি পাবে তগবে। োরা আোবর 
তোি শবক্ত বেল ববল অোবসবিে ওয়ার (বহি এন্ড রাে, তগাপে েৎপরো, 
ইেোবদ) এর মাধেবম ওরা আমাবদর পরাবজে েবরবে। এখে আমরা তোি শবক্ত 
হবয় পবড়বে, আর ওরা বড়। আমাবদরবে এখে ‘অোবসবমবিে ওয়ার’-এর পথ 
গ্রহর্ েরবে হবব। 

থামল েরুর্ মন্ত্রী আবা ইবাে। 
প্রধােমন্ত্রী শালণিে অন্যবদর বদবে োোল। সেবলই ইসরাইল আবা 

ইবাবের  ুবক্ত ও মে সমথণে েরল। 
সববশবষ েথা বলার পালা তদশরক্ষামন্ত্রী রজার রবববের। বেবে তোে মে 

প্রোশ ো েবর সবাইবে ধন্যবাদ বদবয় বলল, এবার মােেীয় প্রধােমন্ত্রী বলববে।  
বলবে শুরু েরল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে, ‘ইশ্বরবে ধন্যবাদ ত , 

‘আমরা সেবল এে ভাববই ভাববে। আপোরা শুবে খুবশ হববে, ত   ুবদ্ধর েথা 
আপোরা ববলবেে, তসই  ুদ্ধ আমরা শুরু েবরবে। প্রথম আক্রমর্ বহবসবব 
ইসরাইল দখলোরী বিবলবিে প্রধােমন্ত্রী মাহমুদ ও োর স্ত্রীবে বেডন্যাপ েরার 
সব বেবিা আমরা সম্পন্ন েবরবে। আজ তজরুসাবলবম ওবদর মসবজদুল আেসায় 
তশােরাো বদববসর সমাববশ। তসখাবে ওবদর প্রধাে মাহমুদ সস্ত্রীে আসবব। 
োবে সস্ত্রীে বেডন্যাপ েরা হবব। আমাবদর তগাবয়ন্দা তেিওয়াবেণর এেিা অংশ 
অক্ষে আবে। োরাই এবগবয় এবসবে বড় এই দাবয়ত্ব পালবে। সািলে সম্পবেণ 
আবম আশাবাদী।  
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থামবলা স্যামুবয়ল শালণিে। 
 বড়র বদবে োোল। োরপর মুখ েুবল বলল, অনুষ্ঠাে  ণ্টা দুই আবগ 

তশষ হওয়ার েথা। োর মাবে আমাবদর বমশে বািবায়বের োজ েমপবক্ষ 
দু’ ণ্টা আবগ শুরু হবয়বে। তোে এেিা খবর খুব শীঘ্রই আমরা পাব। 

‘আবমে। বজহবা আমাবদর সাহা ে েরুে।’ প্রধােমন্ত্রীর েথার মবধেই 
সবাই এে বাবেে এই প্রাথণো বােে উচ্চারর্ েরল। 

তথবম বগবয়বেল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। 
সবার প্রাথণোর েণ্ঠ তথবম ত বেই তসই েরুর্ মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবাে 

বলল, বেন্তু মাে বেডন্যাপই সািলে েয়, এই বেডন্যাপ বদবয় আমরা বে েরবে 
োবে, এ বেবয় আমরা বেশ্চয় বেেু তভবববে। 

থোংে ইউ ইয়ংমোে, উপ ুক্ত বজজ্ঞাসাই তোমার মবে তজবগবে। 
এেিু থামল প্রধােমন্ত্রী। পরমহূুবেণই বলবে শুরু েরল আবার, প্রধােমন্ত্রী 

দম্পবেবে বজবম্ম বাবেবয় আমরা দাবব েরববা: এে. বিবলবিে সরোরবে 
ইসরাইল েোগ েবর জদণাে েদীর পবশ্চম েীর ও গাজা এলাোয় সবর ত বে হবব, 
দুই. সেল ইহুবদ উদ্বাস্তুবে অববলবে ইন্িারন্যাশোল তরডক্রবসর হাবে তেবড় বদবয় 
ইসরাইবল োবদর স্ব স্ব বাবড় ও সম্পবিবে বিবর  াবার সুব াগ বদবয় োবদর 
পুেবণাসে েরবে হবব এবং বেে. অনবধ দখলদার সরোরবে স্বীেৃবে ো বদবয় 
আেজণাবেে িাইবুেোবল োবদর ববোবরর বেবিা েরবে হবব। 

থামল প্রধােমন্ত্রী। 
বেন্তু এই ধরবের বেডন্যাবপর  িো ও এইসব শক্ত দাবব-দাওয়া েবর 

আমরা আমাবদর বিবেবয় রাখব তেমে েবর? তোট্ট তোয়া দ্বীপ েখে সবার তোবখ 
পবড়  াবব। এই বেডন্যাপবে দুবেয়ার তেউ সমথণে েরবব ো, আমাবদর বন্ধুরাও 
েয়। এই অবিায় আমরা দাবব-দাওয়া েবর আমরা আমাবদর বিবেবয় রাখব 
তেমে েবর? তোট্ট তোয়া দ্বীপ েখে সবার তোবখ পবড়  াবব। এই বেডন্যাপবে 
দুবেয়ার তেউ সমথণে েরবব ো, আমাবদর বন্ধুরাও েয়। এই অবিায় আমাবদর 
দাবব-দাওয়া আদায় তো দূবরর েথা, আমাবদর অবিত্বও ববপন্ন হবব। স্যার বেশ্চয় 
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এিা বেো েবরবেে। োই আবম বেেু বুঝবে পারবে ো স্যার। বলল অথণ ববভাবগর 
জবন্য দাবয়ত্বশীল মন্ত্রী েরুর্ অথণেীবেববদ বশমে সুবলমাে। 

বশমে সুবলমাে থামবেই প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে বলল, বশমে, 
েুবম ত  পবরর্বের ববষয় সামবে এবেে, ো অবশ্যই ভাবোর ববষয়  বদ 
বেডন্যাবপর  িো তোয়া তথবে আমরা  িাই। বেন্তু বেডন্যাপ তো আমরা েরবে 
ো। তোয়া এবং আমরা এই বেডন্যাবপর সাবথ জবড়ে েই। বেডন্যাবপর পরপরই 
ইসরাইবলর এে বঠোো তথবে বমবডয়াবে জাোবো হবব, ‘ইসরাইল বপপল আবমণ’ 
(আইবপএ) এই বেডন্যাবপর  িো  িাবে বাধে হবয়বে বেেবি ন্যা ে দাবব 
আদাবয়র লবক্ষে। সুেরাং বেডন্যাবপর দায় ইসরাইল বপপল আবমণর  াবড় বগবয় 
বেণাবব। অেএব তোয়া বেংবা আমাবদর তোে পবরর্বে বেবয় ভাববার বেেু তেই। 

েথা বলার জবন্য হাে েুবলবেল ইসরাইবলর েরুর্ মন্ত্রী আবা-ইবাে। 
বেন্তু তদশরক্ষা মন্ত্রীর সামবে রাখা ওয়ারবলসিা ‘ববপ’ ‘ববপ’ সংবেে 

বদবে শুরু েরল।  
‘এিবেউজ বম অল’ ববল তদশরক্ষা মন্ত্রী রজার রবীে ওয়ারবলসিা েুবল 

বেবয়  বরর এে পাবশ সবর তগল। োর তোবখ-মুবখ উবিজো। 
ওয়ারবলবস তোে েথা বলল ো। েীরবব ওপাবরর েথা শুবে ‘থোংেস’ 

বদবয় ওয়ারবলস বন্ধ েবর দ্রুে প্রধােমন্ত্রীর োবে এল। 
সবার দৃবি তদশরক্ষা মন্ত্রীর ওপর বেবদ্ধ। 
তদশরক্ষা মন্ত্রী প্রধােমন্ত্রীবে োবে োবে বেেু ববল বিবর এবস বসল োর 

তেয়াবর। 
প্রধােমন্ত্রীর মুখিা প্রথবম বেেুিা ম্লাে হবয় তগবলও পবর স্বাভাববে হবয় 

এল। 
উবদ্বগ তদখা বদল উদগ্রীবভাবব অবপক্ষমাে মন্ত্রীবদর মবে। বমশে বে 

োহবল বেথণ হবয়বে। 
মন্ত্রীবদর সবার তোখ এবার প্রধােমন্ত্রীর মুবখর উপর বেবদ্ধ। 
প্রধােমন্ত্রী এেিু েবড়েবড় বসল। 
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মুখ েুলল। বলবে শুরু েরল, ‘বপ্রয় সহেমণীবৃন্দ, আপোবদর উবদ্বগ্ন মবে 
হবে। উবদ্ববগর বেেু তেই। আমরা হােবেড পারবসন্ি োই ববি, বেন্তু সববক্ষবে 
হােবেড পারবসন্ি পূরর্ হয় ো। বেডন্যাপ বমশে আমাবদর সিল হবয়বে। েবব 
বিবলবিবের প্রধােমন্ত্রীবে আমরা পাইবে। তসবদে তস প্রাথণো সভায় প্রধােমন্ত্রী 
হাবজর থােবে পাবরেবে। েবব প্রধােমন্ত্রী মাহমুদবে ো তপবলও োাঁর স্ত্রী 
এবমবলয়া এবং বায়েলু আেসা মসবজবদর খবেব ও বিবলবিে আবন্দালবের 
সাইমুবমর আধোবত্মে তেো তশখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে বদর 
ইয়াবসবে এই দু’জেবে বেডন্যাপ েরা হবয়বে এবং এেক্ষবর্ োবদর ইসরাইবলর 
বাইবর বেবয় আসা সম্ভব হবয়বে ববল আশা েরা হবে।  

লং বলভ ইসরাইল। বমশে সােবসসিলু। প্রধােমন্ত্রী মাহমুবদর দরোর 
তেই। োাঁর স্ত্রী এবমবলয়া বেংবা তশখুল ইসলাম আব্দুল্লাহবে হাবে পাওয়াই  বথি 
বেল। বজহবাবে ধন্যবাদ ত , দু’জেবেই পাওয়া তগবে। এিা তসাোয় তসাহাগা। 
বলল েবয়েজে েরুর্ মন্ত্রী সমস্ববর।  

ত  উবেবশ্য বেডন্যাপ েরা তসই োপ  াবে ো ণেরী হয়, তসিাই এখে 
বেবশ্চে েরবে হবব। ইউবরাপ ও আবমবরোর তপ্রবসর সাহা ে আমরা পাব আশা 
েরবে। বেডন্যাবপর সমাবলােো হবব, বেন্তু তসই সাবথ বববশ্বর দৃবি ও 
মবোব াবগর তিাোস আমাবদর ওপর তেন্দ্রীভূে হবব। এিাই আমরা োই। 
বববশ্বর মবোব াগ আমরা আমাবদর বদবে আেৃি েরবে োই। োর সাবথ আমরা 
সমববদোও বেেু পাব। বলল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। 

ভাবলা িল বেভণর েরবে দী ণবদে োবদর ধবর রাখবে পারার উপর। 
আমরা তসিা পারবে বেো এিাই বড় েথা। বন্দীবদর তোথায় রাখা হবব, আমরা 
জােবে োইববা ো। বেন্তু আমরা জােবে োবে, ত খাবেই আমরা োবদর রাবখ, 
োরা ত ে পালাবে ো পাবর বা উদ্ধার হবে ো পাবর, আবার োবদর তোে বড় 
ক্ষবেও ো হয় সবই আমরা বেবশ্চে েরবে পারবে বেো। বলল েৃেীয় এেজে 
েরুর্ মন্ত্রী। 

এসব ববষয় আমরা আবগই তভবববে। সব তভববই আমরা িাে বাোই 
েবরবে  ার তেবয় তোে বেরাপদ িাে এখে আমাবদর হাবে তেই। 
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প্রধােমন্ত্রী থামবলা। 
তোে বসবেয়র মন্ত্রী েথা বলবেে ো। সবাই গম্ভীর। দী ণ অবভজ্ঞোয় 

োরা জাবেে এমে পবরবিবেবে বে েরবে হয়, বে হবে। োরা ভাবলাভাববই 
অববহে ত , োরা বে ববপদ, বে ঝুাঁবের মবধে রবয়বে এবং োবদর সামবে সমস্যা 
বে, সম্ভাবোই বা বে। এজবন্য োবদর মবে প্রবের োইবে ভাবোর ভাবিাই 
তববশ। 

প্রধােমন্ত্রীর েথা তশষ হবেই েেুথণ এেজে েরুর্ মন্ত্রী বলল, এিবেউজ 
বম স্যার, আবম জােবে োবে বেডন্যাবপর  িো প্রোশ হওয়ার পর বাইবরর 
দুবেয়ার োপ তথবে আমাবদর ‘তোয়া’ এবং আমরা েেিা বেরাপদ থােব? 
ইসরাইল সরোর ত  োর অেবেণীোলীে রাজধােী তোয়া দ্বীবপ িাপে েবরবে, 
এিা অেে পাশ্চাবেের সবাই ইবেমবধে তজবে তগবে। বেডন্যাবপর দায় বাইবরর 
দুবেয়া আমাবদর ওপর োপাবোর তেিা েরবব বেো?’ 

জরুবর এেিা ববষয় ববলে ইয়ংমোে, বলবে শুরু েরল প্রধােমন্ত্রী, েবব 
এ বোপাবর আমাবদর ভূবমো আমরা বঠে েবরই তরবখবে। বেডন্যাবপর  িো 
প্রোর হওয়ার সাবথ সাবথ আমরা এ  িোর সাবথ আমাবদর সম্পেণ থাোর েথা 
অস্বীোর েরব। আমরা বলব, এোবিেবিড হবয়বে এমে অবেে গ্রুপ আবে, 
োবদরই হি তহবডড তেউ এই োজ েবরবে। বেডন্যাপাররা ত  দাবব েবরবে, 
তসসব দাবব ইসরাইল সরোর আবগই ত াষর্া েবরবে। এসব দাবব অববলবে পূরর্ 
তহাে, এসব দাবব পূরবর্ জাবেসং  ও আেজণাবেে মহল আমাবদর সাহা ে েরুে 
আমরা এিা োই, বেন্তু বেডন্যাপারবদর সাবথ আমাবদর তোে সম্পেণ তেই। আর 
এেিা েথা, ইউবরাপ ও আবমবরোর আমাবদর বন্ধু রােগুবলা এই ববপবদ 
আমাবদর পাবশ এবস দাাঁড়ায়বে বঠে, বেন্তু আমাবদর আেয়িল, বেণমাে রাজে ও 
রাজধােী তোয়া দ্বীপ রক্ষায় োরা আমাবদর সাহা ে েরবব। োরা এ প্রবেশ্রুবে 
আমাবদর বদবয়বে। এমেবে তোয়ার বেে পাবশ আরও েবয়েবি দ্বীপ আবে,  ার 
সবণবমাি আয়েে দুই হাজার বগণমাইল, এ দ্বীবপও আমাবদর অবধোবরর োরা 
গোরাবন্ি বদবয়বে। এসব দ্বীবপর তোেবির ওপর সাইপ্রাস, তোেবির ওপর বৃবিশ 
মাবলোোর দাবব বেল। োরা তস দাবব তেবড় বদবয়বে। োরা এও বেশ্চয়ো বদবয়বে 
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ত , প্রায় বেে হাজার বগণমাইবলর দ্বীপ এলাো বেবয় আমরা এেিা প্রবাসী 
ইসরাইল রাে গবড় েুলবে পাবর। সুেরাং আমাবদর পাবয়র েলায় মাবি আবে, 
আপোরা বেবশ্চে থাকুে।  

থামল প্রধােমন্ত্রী। 
বেন্তু স্যার ত  দুই হাজার বগণমাইবলর দ্বীপমালার েথা বলবলে, তসখাবে 

তো সাইবপ্রয়ি ও বৃবিশ জেবসবে আবে, োবদর বে হবব? বলল বশমে সুবলমাে। 
এিা সমস্যা বেল, বেন্তু োরও সমাধাে হবয়  াবে। সাইপ্রাস ও বৃবিে 

উভবয়ই োবদর তলাে সবরবয় বেবে ববেল্প জায়গায়। সপ্তাহ খাবেবের মবধেই 
দ্বীপগুবলা আমাবদর দখবল আসবব। প্রধােমন্ত্রী বলল। 

ধন্যবাদ স্যার দুুঃবখর মবধেও বড় এেিা শুভ সংবাবদর জবন্য। 
আবরেিা ববষয় স্যার, আমাবদর এই তোয়া দ্বীবপ েবয়েিা আইে-শৃঙ্খলা 
বববরাধী গ্রুপ আবে  ারা ইহুবদ বংবশাদ্ভুে হবলও জাে বক্রবমোল। এরা 
ইবেমবধেই েবয়েিা  িো  বিবয়বে,  াবদর দ্বারা আমাবদর সরোবর তলােরা 
প ণে আক্রাে হওয়ার  িো  বিবে। এবদর বোপাবর বসদ্ধাে দরোর। বলল 
পুেবণাসে ও পুেগণঠে মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবাে। 

ধন্যবাদ ইবাে ববষয়িা উত্থাপে েরার জবন্য।  িোগুবলা এবং োবদর 
ববষয়িা তজোবরল শাবমল এরিাে ইবেমবধেই আমার েজবর এবেবেে। আবম 
বেবদণশ বদবয়বে োবদর ওপর তোখ রাখা এবং োবদর বোপাবর সব েথে সংগ্রহ 
েরবে। এোেশবে  াওয়ার আবগ  বদ োবদর সব বোপার জাো  ায় েবব োবদর 
সমূবল উপবড় তিলা  ায়। েবব অভেেরীর্ বোপার বেবয় আমাবদর সেলবে 
বধব ণর সাবথ এবগাবে হবব। এখেই এই সমবয় ভাল-মন্দ সবার সহব াবগো 
আমাবদর দরোর। 

এবার তদশরক্ষা মন্ত্রী রজার রবীবের ওয়ারবলস সংবেে বদবয় উঠল। 
‘এিবেউজ বম অল’ ববল ওয়ারবলস বেবয়  বরর এে পাবশ সবর তগল। 
এবারও তস ওপাবরর েথা শুবে তোে েথা ো ববল ধন্যবাদ বদবয় 

ওয়ারবলস বন্ধ েবর প্রধােমন্ত্রীর োবে সবর এল। বলল োবে োবে বেেু েথা। 
োরপর বিবর এবস বসল তস োর তেয়াবর। 
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প্রধােমন্ত্রীর তোবখ আেবন্দর উজ্জ্বলো িুবি উবঠবে। 
সবার দৃবি প্রধােমন্ত্রীর বদবে। 
প্রধােমন্ত্রী মুখ খুলল। বলল, বপ্রয় সহেমণী বন্ধুগর্, আমাবদর বমশে সব 

ঝুাঁবে তপবরবয় বেরাপদ অবিার মবধে এবস তগবে। বমশে এখে বজবম্মবদর বেবয় 
োবদর ত খাবে রাখা হবব, তসবদবে এবগাবে। সবাই প্রাথণো েরুে বমশবের বাবে 
অংশিুকুও ত ে বেরাপদ হয়। 

এেিু থামল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। োর পবরই ববল উঠল, 
মন্ত্রীসভার সম্মাবেে সদস্যবৃন্দ মন্ত্রীসভার আজবের ববঠবের এখে মুলেবব 
হবে। সবাইবে ধন্যবাদ। 

উবঠ দাাঁড়াল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। 
োর সাবথ উবঠ দাাঁড়াল সবাই। 
 
 
 
গাজায় সাইমুবমর এেিা আঞ্চবলে সবম্মলবে বক্তবে বদবেে আহমদ 

মুসা। 
বক্তৃোর েখে বপে আওয়ার। 
হলভবেণ সাইমুবমর তোো। বপেপেে েীরবো। 
পবেবির তমাবাইল আবাবরা তববজ ওঠল আহমদ মুসার তবসুবরা 

আওয়াবজ। আবরা েবয়েবার তববজবে এর আবগ। েখে এোভবয়ড েবরবে। 
এবার আর েল বরবজক্ট েরল ো আহমদ মুসা। 
বক্তৃো অবোহে তরবখই আহমদ মুসা এে হাে বদবয় তমাবাইল তবর েবর 

স্ক্রীবের বদবে োবেবয় তদখল বিবলবিবের প্রধােমন্ত্রী মাহমুবদর বপএস-এর 
তিবলবিাে। তোে জরুবর খবর বা তমবসজ ো থােবল আহমদ মুসাবে োর 
তিবলবিাে েরার েথা েয়। 

েল বরবসবভং বািবে োপ বদবয় সবার উবেবশ্য ‘এিবেউজ বম’ ববল 
আহমদ মুসা তমাবাইল োবের োবে েুবল বেল। 
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‘হ্যাবলা’ ববল আহমদ মুসা সাাঁড়া বদবেই ওপার তথবে মাহমুবদর বপএস 
ড. আব্দুল্লাহ আেরাবমর েবম্পে, ভাঙা েণ্ঠস্বর তশাো তগল। সালাম বদবয় বলল, 
স্যার, মোডাম এবমবলয়া বেডন্যাপড হবয়বে, োর সাবথ বেডন্যাপড হবয়বে 
বায়েলু আেসার মহামান্য খবেব তশখুল ইসলাম তশখ আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর 
রহমাে বদর ইয়াবসবে। 

বলে বে েুবম! েখে  িল? বে েবর  িল? তোথায়  িল? মাহমুদ 
তোথায়? ঝবড়র মে প্রেগুবলা উচ্চাবরে হবলা আহমদ মুসার উবদ্বগ্ন েবণ্ঠ। 

‘স্যার, আপবে জাবেে তজরুসাবলবম মসবজদুল আেসায় আজ 
তশােরাো বদবস উপলবক্ষ তদায়ার অনুষ্ঠাে বেল। তদায়ার অনুষ্ঠাে তশবষ মানুষ 
 খে তিরার মুবখ বেল, মোডামসহ খবেব সাবহবােরা  খে গাবড়র বদবে 
 াবেবলে, েখে অবেেগুবলা তবামার বববফারর্ হয়, গুলী-বগালাও হয়। এরই 
মবধে োরা বেডন্যাপড হে। বলল ড. আব্দুল্লাহ আেরাম। 

মাহমুবদর বে খবর, অনুষ্ঠাবে তো োরও  াওয়ার েথা বেল। আহমদ 
মুসা বলল। 

স্যার, তশষ মুহূবেণ প্রধােমন্ত্রী স্যারবে তপ্রাগ্রাম তেঞ্জ েবর জরুবর 
প্রবয়াজবে তেলআবববব আসবে হয়। মোডাম  াে ওখাবে। 

‘ইন্নাবলল্লাবহ..........., মাহমুদ এখে তোথায়? আহমদ মুসা বলল। 
স্যার, উবে খবর তপবয়ই তহবলেপ্টাবর দ্রুে তজরুসাবলবম েবল তগবলে। 

আপোবে েবয়েবার তেিা েবর পােবে। আপোবে সব জাোবোর দাবয়ত্ব বদবয় 
উবে েবল তগবলে। ড. আব্দুল্লাহ বলল। 

ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ, আবম এখবে তজরুসাবলম রওয়াো হবে। ববল েল 
অি েবর পবেবি তমাবাইল রাখবে রাখবে তোোবদর উবেবশ্য বলল, বপ্রয় 
ভাইবয়রা, আপোবদর বপ্রয় স্বাধীেো, আপোর বপ্রয় রাবের ওপর শত্রুরা আ াে 
তহবেবে, প্রথম আ াে, োপুরুবষর মে আ াে। োরা প্রধােমন্ত্রীর স্ত্রী মোডাম 
এবমবলয়া এবং মসবজদুল আেসার খবেব আমাবদর সেবলর উিাদ, তেো তশখ 
আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমােবে বেডন্যাপ েবর তজরুসাবলবমর অনুষ্ঠাে 
তথবে........। 
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সবম্মবলে েবণ্ঠ ইন্নাবলল্লাহ উচ্চাবরে হবলা এবং ইহুবদবাদ বববরাধী 
গগর্ববদারী তলাগাে ওঠল হল তথবে আহমদ মুসার েথার মবধেই। আহমদ মুসা 
হাে েুবল সবাইবে থাবমবয় বদবয় বলল, সবাই বধ ণ ধরুে, আল্লাহর ওপর ভরসা 
েরুে। আবম আমার েথা এখাবেই তশষ েরবে। আসসালামু আলায়কুম ওয়া 
রাহমােুল্লা। 

েথা তশষ েবর আহমদ মুসা মবঞ্চর বদবে তেবয় বলল, আমাবে এখবে 
রওয়াো হবে হবে তজরুসাবলবম।  

মবঞ্চ তেেৃবৃবন্দর সবার মুখই উবদ্ববগ আশংোয় থমথবম। সাইমুবমর 
গাজা এলাোর েীি এবং গাজার গভেণর উবঠ দাাঁড়াবলা। গভেণরই েথা বলল, 
অবশ্যই আপোবে ত বে হবব স্যার। েবব তহবলেপ্টাবরর বেবিা এেিু ববলে 
হবব স্যার। এেিাই তহবলেপ্টার গাজায়, ওিা সোবল হ্যাংগাবর তগবে, এেক্ষর্ 
বঠেঠাে হবয়  াওয়ার েথা। 

আহমদ মুসা বলল গভেণরবে, তহবলেপ্টাবরর জবন্য তদবর েরা  াবব ো। 
আমার গাবড় তরবড আবে। আবম গাবড়বেই  াবে। 

গভেণর সাইমুম েীি  ুবাবয়বরর বদবে তেবয় বলল, েুবম েবয়েজেবে 
বেবয় তজরুসাবলবম তপৌো প ণে স্যাবরর সাবথ থােবব। 

তপেবে বসা গাজার পুবলশ প্রধাবের বদবে তেবয় বলল, দু’জে 
অবিসাবরর তেেৃবত্ব দুই গাবড় পুবলশ দাও, োরা স্যাবরর গাবড়র আবগ ও তপেবে 
থােবব। 

 ুবাবয়র ও গাজার পুবলশ প্রধাে আব্দুল্লাহ আবেল সংবগ সংবগই তববরবয় 
তগল। 

‘বম. গভেণর, আমার আবগ বপবে পাহারা ববসবয় আমাবে তদখবে দুবণল 
েবর তিলবে োবেে। এে আবয়াজবের মবধে বভআইবপ বহবসবব আবম তো 
ওবদর তোবখ পবড়  াব। হাসবে হাসবে বলল আহমদ মুসা। 

স্যার আপোর বেরাপিা আমাবদর িপ প্রবয়াবরবি।  া েরবে খুবই েম। 
এিুকু বমবেমাম বেবিা ো েবর আপোবে আমরা োড়বে পাবর ো। 
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তজরুসাবলবমর সাং াবেে  িো  িার এিাই বশক্ষা। বলবে বলবে োন্নায় রুদ্ধ 
হবয় তগল গভেণবরর েণ্ঠ। 

আহমদ মুসা গভেণবরর বপবঠ হাে তরবখ সােোর স্ববর বলল, সব বঠে 
হবয়  াবব গভেণর। ওবদর ষড় ন্ত্র বেথণ হবব। আল্লাহ আমাবদর সহায়। 

আল্লাহু আেবার। বেশ্চয় সবণশবক্তমাে আল্লাহই আমাবদর সহায়। 
আপোবে আল্লাহই পাবঠবয়বেে। আমাবদর সবার আিার তেন্দ্র আপবে। েবু 
দুবণল মে আমাবদর, উবদ্বগ দূর েরবে পাবর ো। ভারী েণ্ঠ গভেণবরর। তোখ মুেবে 
মুেবে েথাগুবলা বলল তস। 

আহমদ মুসা গভণেবরর বপঠ োপবড় বলল, েলুে আমরা তবর হই। তদবখ, 
ওরা প্রস্তুে হবলা বেো। 

েলুে স্যার। বলল গভেণর। 
দু’জবেই পা বাড়াল বাইবরর বদবে। 
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২ 
আহমদ মুসা তজরুসাবলবম তপৌবে প্রধােমন্ত্রীর প্রশাসবেে ভববের 

সামবে গাবড় তথবে তেবমই দ্রুে বসাঁবড় তভবঙ তদােলার বারান্দায় উবঠ তগল। 
সামবেই প্রধােমন্ত্রী মাহমুবদর অবিস েক্ষ। দরজা তখালা। 
আহমদ মুসা দ্রুে প্রববশ েরল অবিস েবক্ষ। 
প্রধােমন্ত্রীর অবিস েবক্ষর তসািায় ববস বেল আব্দুল্লাহ জাববর, আব্দুল্লাহ 

আবমে, এহসাে সাবরী, জাির জাবমল,  ুবাবয়র আওয়াস, োলাে তব সবাই। 
সবাই এরা বিবলবিে ববপ্লববর এে এেবি েবর িম্ভ, সংগ্রাবমর মবে-মাবেেে। 

সবারই উবদ্বগ-আশংোয় মুষবড় পড়া তেহারা। 
আহমদ মুসাবে তদবখই সবাই উবঠ দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসা সালাম বদবয়বেল। 
ওরা সালাম গ্রহর্ েরল। 
প্রধােমন্ত্রী মাহমুদ োর তিবববল বেল ো। 
মাহমুদ তোথায়? বজজ্ঞাসা েরল আহমদ মুসা। 
োরও োে তথবে উির এল ো। সবার মুষবড় পড়া তেহারায় তিবেবয় 

উবঠবে ত ে বাধ ভাঙা আববগ। ববপদগ্রি অসহায় তোে মানুষ হঠাৎ স্বজেবে 
োবে তপবয় ত মে বােরুদ্ধ োন্নায় তভবঙ পড়বে পাবর। এবদর অবিা োই। 
এবদর দু’তোখ তথবে দর দর েবর োমবে অশ্রু। 

এ সময় পাবশর রুম তথবে মাহমুদ এবস োর অবিস েবক্ষ প্রববশ েরল। 
আহমদ মুসাবে তদবখই েুবি এবস জবড়বয় ধরল। তস আরও বশশুর মে তোঁবদ 
তিলল আহমদ মুসাবে তপবয়। 

আহমদ মুসা বপবঠ হাে বুবলবয় সােোর স্ববর বলল, মাহমুদ েুবমও 
এভাবব তভবঙ পবড়বে। েুবম ো প্রধােমন্ত্রী! 
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মুসা ভাই, এই প্রথম োাঁদলাম। আল্লাহর পবর আপোর োবে োড়া 
আমার তো োাঁদার জায়গা তেই। এিুকু ো োাঁদবল আবম মবর  াব। মুসা ভাই 
বসেবববথর িেণার তসল তথবে এেবদে আবম োবে উদ্ধার েবর এবেবেলাম। 
বদ্বেীয়বার তস তসই িেণার তসবল বন্দী হবয়বে আরও অবেে তববশ অপরাধ বেবয়। 
আবম ত  ভাববেও পারবে ো মুসা ভাই। অশ্রুরুদ্ধ েবণ্ঠ বলল মাহমুদ। 

আহমদ মুসা তোে েথা ো ববল োবে ধবর বেবয় এবস প্রধােমন্ত্রীর 
তেয়াবর বসাল। তোখ মুবে বদবয় বলল, েুবম  া বলার ববলে, এসব বেবয় 
বদ্বেীয়বার েথা ববলা ো। ভুবল ত বয়া ো আল্লাহ আবেে এবং বেবে সববেেুর 
ওপর ক্ষমোশালী, তোমার বসেবববথর ওপরও।  

ববল মাহমুবদর সামবে তেয়াবর এবস বসল। 
মাহমুদ রুমাল বদবয় মুখিা ভাবলা েবর মুেল। আহমদ মুসার তশষ 

েথাগুবলা োর তোবখ-মুবখ ঔেবলের এে েবড়ৎ প্রবাহ বেবয় এবসবে। বলল, 
এিবেউজ বম মুসা ভাই। আল্লাহ সবার ওপর ক্ষমোশালী। 

‘ধন্যবাদ মাহমুদ’ ববল োোল আহমদ মুসা তসািায় বসা আব্দুল্লাহ 
জাববর, এহসাে সাবরীবদর বদবে। বলল, তোমরাও সিল ববপ্লববর এেজে েবর 
বসপাহসালার। তোমরাও বে ভুবল বগবয়বেবল আল্লাহ আবেে তোমাবদর 
অবভভাবে বহবসবব? 

স্যবর আহমদ মুসা ভাই, অবিা আমাবদর জ্ঞাে শূন্য েবর বদবয়বে। 
পুবলশ ও আমরা স্পবির প্রাথবমে েদে সম্পূর্ণ েবরবে। তোে ক্লুই পাওয়া  ায়বে। 
অবিা আমাবদর বদবশহারা েবর বদবয়বে মুসা ভাই। বলল আব্দুল্লাহ জাববর। 

আহমদ মুসা  ুবর বসল মাহমুবদর বদবে। বলল, তোমার পুবলশ ও 
তগাবয়ন্দা ববভাগ বে বলবে? বেডন্যাপাররা েেজে বেল, বে োবদর তেহারা, 
তোে পবথ বেভাবব এল, বেভাবব তগল, এসব বোপাবর ববলবে বেেু? 

োবদর ধারর্া বববভন্ন গ্রুবপ ববভক্ত হবয় োরা এবসবে। েবয়ে গ্রুপ 
তবামা তিবলবে। এোবধে গ্রুপ বেডন্যাবপর োজ েবরবে।  া তবাঝা  াবে, 
োবে োরা ভাড়া েরা িোবিবে এবসবে, বেন্তু  াওয়ার সময় এোেুবলবন্স েবর 
পাবলবয়বে। এোেুবলন্সও োবদর তলােরাই এবে তরবখবেল। তবামা- বববফারবর্র 
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পর োবদর এোেুবলন্স বেবয় সবর পড়া সহজ হবয়বে। পুবলশ এোেুবলন্সবে 
শহবরর উির দবক্ষর্ প্রাবে পবরেেক্ত অবিায় পাওয়া তগবে। বলল মাহমুদ।  

গুবল-বগালা শুধু ওরাই োবলবয়বে, ো পুবলশও? আহমদ মুসার বজজ্ঞাসা। 
বেডন্যাবপর সময় ওরা গুলী োবলবয়বে। আমাবদর পুবলশ ও 

তস্বোবসবেরাও গুলী োবলবয়বে, বেন্তু তসগুবলা িাাঁো গুলী বেল, ো পবয়বন্িড 
বলা মুবিল। বলল মাহমুদ। 

ওবদর তেউ মারা তগবে? বজজ্ঞাসা েরল আহমদ মুসা। 
মৃবের মবধে পুবলশ আবে, তস্বোবসবে আবে এবং সাধারর্ তলাে। 

বববশষ তপাশাবের সবন্দহজেে োউবে পাওয়া  ায়বে। মাহমুদ বলল। 
বেডন্যাপাররা বববশষ তপাশাবে বেল ববল তোে প্রমার্ পাওয়া তগবে? 

বলল আহমদ মুসা।  
ো এরেম তেউ ববলবে। মাহমুদ বলল। 
োর মাবে বেডন্যাপাররা সাধারর্ মানুবষর পবরবেে তপাশাবেই বেল। 

আহমদ মুসা অবেেিা স্বগবোবক্ত েরল। 
পরক্ষবর্ই আবার বলল, আবম স্পি তদখবে োই, লাশগুবলা তোথায়? 

বজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
স্পিিা ‘এোজ ইি ইজ’ আবে। লাশগুবলাও তসভাববই আবে। আপোর 

তদখার জবন্যই এভাবব রাখা হবয়বে। বলল মাহমুদ। 
আহমদ মুসা আব্দুল্লাহ জাববরবদর বদবে তেবয় বলল, েল োহবল  াই। 
ববলই মাহমুবদর বদবে  বিবর বলল, পুবলশরা তো ওখাবে আবে, ো? 
আবে। আবমও আপোর সাবথ  াব আহমদ মুসা ভাই। প্রধােমন্ত্রীর 

অনুবরাবধর সুর। 
‘েল তোমরা োবে আবার প্রবিােল লাগবব তদবর হবব ো তো? বলল 

আহমদ মুসা। 
 িোর পর প্রবিােল অবেবের জবন্যই হবয়বে, আপোর জবন্যও। ইো 

েরবলই আর আপবে  খে-েখে ত খাবে তসখাবে ত বে পারববে ো। েবব েলুে, 
এখে আমার এে প্রবিােবলই সবার হবয়  াবব। 
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বায়েলু আেসা মসবজবদর েত্ববর তপৌেল সবাই। 
ববভৎস দৃশ্য। 
োরবি এলাোবে তেন্দ্র েবর তবামা িািাবো হবয়বে। এবমবলয়া ও 

খবেববে ত  বদে বদবয় গাবড়বে বেবয় আসা হবেল োর দু’পাবশ এবং তপেবের 
মূল তভনুবে গাবড় ও এোেুবলন্স বেল তসখাবে। 

তমাি পঞ্চাশবির মে লাশ পবড় আবে। আহেরা পুবলশ পাহারায় 
হাসপাোবল। 

তগািা স্পবির বদবে োবেবয় আহমদ মুসা বলল, বঠে ববলবে তোমার 
পুবলশ, ওরা অবেেগুবলা গ্রুবপ ববভক্ত বেল।  ারা তবামা েুাঁবড়বে, গুলী-বগালা 
োবলবয়বে োরা বেন্তু বেডন্যাপ েবরবে। তবামা েুাঁবড় মানুষবে পোবেবে সবরবয় 
বদবয়বে। োরপর  ারা মোডাম এবমবলয়া ও খবেব মবহাদবয়র বেরাপিা বদবেল, 
োবদর উবেবশ্য গুলী েুাঁবড় হেো েবর বেডন্যাপ বেববণঘ্ন েরা হবয়বে। 

গুলীবে বেহে পুবলশ ও তস্বোবসবেবদর লাশ ত খাবে পবড়বেল, 
তসখাবে তগল আহমদ মুসা। বেহে বেেজে পুবলশ ও োরজে সাইমুম 
তস্বোবসববের লাশ তসখাবে বেল। আহমদ মুসা বলল, তবামা িািার পর এরাই 
সম্ভবে মোডাম ও খবেববে আগবল তরবখ গাবড়র বদবে বেবয়  াবেল। এবদরবে 
হেো েবরই োবদর বেডন্যাপ েরা হবয়বে। 

বেন্তু োরবদবে ব বর রাখা এবদরবে গুলী েরবে বগবয় ওরা 
মোডামবদরও ক্ষবে েবরবে তো! বলল এহসাে সাবরী। 

ো এহসাে, ওরা ব্রাশ িায়ার েবরবে, এবলাপাথাবরও গুলী তোাঁবড়বে। 
বরভলবার বদবয় ওরা পবয়বন্িড গুরী েবরবে। তদখ ো সবারই বুে বেংবা মাথা 
গুলীববদ্ধ হবয়বে। ওরা বেল এেদমই ঠান্ডা মাথার প্রবিশোল। 

বলবে বলবে আহমদ মুসা হাাঁিবেল গাবড় ত খাবে বেল তসবদবে। পবথ 
আহমদ মুসা দুই জায়গায় দলা পাোবো েুলা কুবড়বয় তপবয় থমবে দাাঁড়াল। 
েুলাগুবলা োবের োবে বেল।  া সবন্দহ েবরবেল োই। েুলাগুবলাবে 
তক্লাবরািবমণর গন্ধ। আহমদ মুসা দুই দলা েুলা মাহমুবদর বদবে এবগবয় বদবয় 
বলল, ওবদরবে সংজ্ঞাহীে েবর েুবল বেবয়  াওয়া হবয়বে। খুব োলাে ওরা। 
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সংজ্ঞাহীে দু’জেবে ওরা  খে ধরাধবর েবর এোেুবলবন্স বেবয়  াবেল, েখে 
তেউ তদখবলও োবদর সবন্দহ হয়বে। তভবববে তবামায় আহেবদর এোেুবলবন্স 
তেয়া হবে। আর বেডন্যাপোরী  ারা ওবদর ধরাধবর েবর বেবয় তগবে োরা 
সাধারর্ বিবলবিবেবদর তপাশাবে বেল অথবা পুবলবশর তপাশাবেও থােবে পাবর। 
 াই তহাে ওবদর পবরেল্পো বেখুাঁে বেল। 

আহমদ মুসা  ুবর  ুবর সব লাশই তদখল। 
মবঞ্চর বেেু দূর সামবে ত খাবে অবেেগুবলা লাশ পবড় আবে, োবদর 

তথবে বেেুিা দূবর পবড় থাো এেিা লাশ তদখবেল আহমদ মুসা। মাথায় গুলীববদ্ধ 
হবয় তস মারা তগবে। মুবখর তেহারািা প্রায় রবক্ত তেবে তগবে। গাবয় আরবী 
আলবখল্লা। বেৎ হবয় পবড় আবে। আলবখল্লার তবাোমগুবলা তখালা। তখালা জায়গা 
বদবয় তদখা  াবে তভেবরর েলারববহীে বি-সাবিণর এেিা অংশ। বি-সাবিণর বুবের 
ওপবরর তসই অংবশ এেিা মবোগ্রাম বিোবরর ওপর োর তোখ আিবে তগল। 
ঝুাঁবে পড়ল আহমদ মুসা। এেিা েববর ওপর তরামাে হরবি েোবলওগ্রাবি েংবয় 
সাইপ্রাস তলখা। আর প্রথম দৃবিবে মুখ তোলা েোংগারুর মে  াবে েবব মবে 
হবয়বেল ওিা েবব েয়, সাইপ্রাবসর মােবেে। ববস পড়ল আহমদ মুসা। োর তোবখ 
ববস্ময়, সাইপ্রাবসর বি-সািণ বিবলবিবে! তোে সময়ই তো তদখা  ায়বে। বেন্তু বসার 
পর সাইপ্রাবসর েীল মােবেবের বেেিা ত াঁবষ তোি হরবির তলখা োর শবব্দর 
এেিা লাইে তোবখ পড়ল আহমদ মুসার। বহব্রু হরি তলখা তদবখ ভূে তদখার মে 
েমবে ওঠল আহমদ মুসা। বহব্রু হরবির তলখািা হবলা, ‘বেউ তোয়া ইন্িারপ্রাইজ, 
তোয়া।’ ‘তোয়া দ্বীপ’িা আহমদ মুসার তোবখর সামবে তভবস উঠল। তোয়া দ্বীবপর 
বসবের প্রায় তগািািাই ইহুবদ। আর তগাবয়ন্দা বরবপািণ হবলা, এই তোয়াবেই বগবয় 
আেয় বেবয়বে ইসরাইল সরোবরর অববশি অংশ। োর মাবে এই অবভ াবের 
তগাড়া তোয়ায়। োহবল এবমবলয়াবদরবে ‘তোয়া’তেই তেয়া হবয়বে! এসব বেোয় 
বুাঁদ হবয় বগবয়বেল আহমদ মুসা। োবে ব বর দাাঁবড়বয়বেল মাহমুদ ও আব্দুল্লাহ 
জাববররা। োরা বেবশ্চে আহমদ মুসা বি-সািণিায় গুরুত্বপূর্ণ বেেু তপবয়বে। 

মুসা ভাই, গুরুত্বপূর্ণ বেেু? এেিু ঝুাঁবে পবড় বজজ্ঞাসা েরল মাহমুদ। 
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শুধু গুরুত্বপূর্ণ েয়, মহাগুরুত্বপূর্ণ। বলবে বলবে উবঠ দাাঁড়াবলা আহমদ 
মুসা। 

োরবদবে এেবার োোল। জাববর, মাহমুদরা োড়া আবশপাবশ তেউ 
তেই। পুবলশরা স্পবির োরবদবে ব বর দাাঁড়াবো। মাহমুবদর বেরাপিা প্রহরীরাও 
বেেু দূবর দাাঁবড়বয়। 

সবার দৃবি আহমদ মুসার বদবে। 
আহমদ মুসা বেেু েবণ্ঠ বলল, এই  ুবে ইহুবদ। তস বন্দুেবাজবদর 

এেজে। তদখ োর আবশপাবশ বরভলবার পাওয়ার েথা। ববল আহমদ মুসা 
োরবদবে োোল। বলল আব্দুল্লাহ  জাবববরর বদবে োবেবয়, তোমরা লাশিাবে 
এখাে তথবে সরাও তদবখ। 

লাশিা েবয়ে হাে সবরবয় বেল। 
লাবশর েলা তথবে তববরবয় পড়ল োর বরভলবার। 
বেেু বলবে  াবেল এহসাে সাবরী। আহমদ মুসা োবে বাধা বদবয় 

বলল, আমার েথা তশষ হয়বে এহসাে। 
‘স্যবর’ ববল েুপ েরল এহসাে সাবরী। 
বন্দুেবাজ  ারা মোডাম এবমবলয়া ও খবেব মবহাদয়বে বেরাপিা 

দােোরী আমাবদর পুবলশ ও তস্বোবসবেবদর হেো েবরবে, এ  ুবে োবদর 
এেজে। েবব এর বরভলবার তবর েরািা এেিু আবগই হবয় বগবয়বেল এবং 
পুবলশ বা তস্বোবসবেরা োবে তদখবে পায়। িবল পুবলশ বা তস্বোবসবেবদর 
গুলীবে তস বেহে হ । তস বেহে হওয়ার সময় অবন্যরা তবাধ হয় এেিু সময় বেবয় 
এেব াবগ বেি বেল। এেিু থামল আহমদ মুসা। 

তথবমই আবার ববল উঠল, আমার মবে হয়, আমাবদর  া জাোর ো 
তজবে তগবে। এই  ুবে ‘তোয়া দ্বীপ’ তথবে এবসবে। আর তোমরা জাে ‘তোয়া 
দ্বীপ’ এখে বে। আবম বেবশ্চে মোডাম এবমবলয়া ও খবেব মবহাদয়বে বেডন্যাপ 
েবর তোয়ায় তেয়া হবয়বে। 

মাহমুদসহ সবার তোবখ-মুবখ আেবস্মেোর এে ববস্ময়। 
 ুবেবি বে তোয়া দ্বীবপর? বলল মাহমুদ। োর েবণ্ঠ ববস্ময় ও উবদ্বগ। 
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 ুবেবির বি-সািণবি সাইপ্রাবস বেবর। সাইপ্রাস তথবে ‘তোয়া’ দ্বীবপর 
এেিা প্রবেষ্ঠাে বি-সািণ ইমবপািণ েবরবে। প্রবেষ্ঠােবির বসল আবে বি-সািণবির 
মবোগ্রাবমর বেবে। আর বি-সািণবি এবেবাবর েেুে। বলল আহমদ মুসা। 

মাহমুদ, জাববররা এবগবয় বগবয়  ুবেবির বি-সাবিণর মবোগ্রাম তদখল। 
উবঠ দাাঁড়াল ওরা। বলল মাহমুদ, আহমদ মুসা ভাই বঠে ববলবেে, 

 ুবেবি ‘তোয়া’ তথবে এবসবে তসিা বেবশ্চেই বলা  ায়। বেন্তু এেিা প্রমার্ 
তথবেই বে আমরা েূড়াে বসদ্ধাবে তপৌোবে পাবর? 

এস আরও ববেল্প োলাশ েবর।  বদ ো পাওয়া  ায়, োহবল  া পাওয়া 
তগবে োবেই িাবগণি েরবে হবব। আহমদ মুসা বলল। 

মাহমুদ বেেু বলবে  াবেল। োর ওয়ারবলসবি ‘ববপ’ ‘ববপ’ সংবেে 
বদবয় ওঠল। 

তস পবেি তথবে ওয়ালবলসবি েুবল বেল। সালাম বদবয় ‘ইবয়স মাহমুদ’ 
ববল েথা শুেবে লাগল ওপাবরর। 

মাবঝ মবধে দু’এেিা প্রে োড়া মাহমুদ শুবেই েলল। মুখ োর 
অবেেখাবে সহজ হবয় এবসবে। 

ওপাবরর েথা শুেবে শুেবেই মাহমুদ োোল আহমদ মুসার বদবে। 
ওপাবরর েথা তশষ হবেই মাহমুদ আহমদ মুসার উবেবশ্য দ্রুেেবণ্ঠ 

বলল, মুসা ভাই, েথা বললাম আমাবদর তগাবয়ন্দা প্রধাবের সাবথ। উবে সুবেবদণি 
বেেু েথে বদবয়বে,  া আপোর েত্ববেই সমথণে েরবে। এবমবলয়াবদর ওরা মবে 
হবে ‘তোয়া’তেই বেবয়বে। 

বে েথে বদবয়বেে বেবে। বজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘প্রেেক্ষদশণীর সাক্ষে তথবে োরা তজবেবেে, তজরুসাবলবমর দবক্ষর্-পূবণ 

প্রাবে ত খাবে এোেুবলন্স পাওয়া তগবে, তসখােোর এেজে প্রেেক্ষদশণী 
জাবেবয়বেে, এোেুবলন্স তথবে তববরবয় েবয়েজে তলাে দু’জে মানুষবে ধরাধবর 
েবর রািার পাবশ দাাঁড়াবো এে বড় প্রাবদা জীবপ েুবলবে। োরপর দ্রুে উির 
বদবে েবল তগবে। বেডন্যাপ  িোর এে  ণ্টার মবধে প্রাবদা জীপিাবে পবরেেক্ত 
অবিায় পাওয়া তগবে সামাবরয়া প ণে তপৌবে। ত বহেু জীপিা সামাবরয়াবে 
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পাওয়া তগবে, োই ধারর্া েরা হবে উির বদবেই োরা তগবে। আমাবদর 
তগাবয়ন্দা ববভাগ তলবােে তগাবয়ন্দা ববভাগবে অনুবরাধ েবরবেল 
োৎক্ষবর্েভাবব তদখার জবন্য ত , দবক্ষর্ তলবােবে বিবলবিবের তোে গাবড় বা 
এোেুবলন্স অথবা সবন্দহভাজে তোে গাবড় বা এোেুবলন্স োরা তদখবে পায় 
বেো। তসখাে তথবে দু’বি খবর পাওয়া তগবে। আমাবদর সবণ উির-পূববণর শহর 
বিরাে শাবমাো তথবে ১০ মাইল উিবর আমাবদর বডণার ও তলবােবের বলোবে 
েদীর োোোবে রািার পাবশ আমাবদর এেবি বমবলিাবর িাে পবরেেক্ত অবিায় 
পাওয়া তগবে। বদ্বেীয় খবর হবলা, তলবােবের িায়ার বন্দবরর পাবশ এেিা িলার 
তজবির বাইবর এেিা এোেুবলন্স পবড় থােবে তদখা তগবে। এবদবে  িোর দুই 
 ণ্টা পবরর এেিা েথে পাওয়া তগবে আমাবদর সবণ উির-পূববণর বাইবর ঐ বিরাে 
শাবমাো তথবে। পুবলশ জাবেবয়বে, এেিা বমবলিাবর িােবে োরা দ্রুে গবেবে 
উিবর সীমাবের বদবে ত বে তদবখবে। এসব েথে তথবে আমাবদর তগাবয়ন্দা 
ববভাবগরও ধারর্া বেডন্যাপাররা এই রুবি এবং এই গাবড়গুবলই বেবহার েবরবে 
এবং সাগর পবথই তোথাও োরা তগবে। থামল মাহমুদ। 

আহমদ মুসা গম্ভীর। বলল, তোমাবদর তগাবয়ন্দা ববভাগবে ধন্যবাদ 
বেডন্যাপারবদর েথে ত াগাবড়র তক্ষবে  া সাবধে কুলায় োর সবিুকুই োরা 
েবরবে। আমরা এখে বেবশ্চে ধবর বেবে পাবর, োরা িলার বেবয় তলবােবের 
তোবো শহবর অবশ্যই  ায়বে, েুরবি প্রবববশরও প্রে ওবঠ ো, োরা অবশ্যই হয় 
সাইপ্রাস, ো হয় তসাজা ‘তোয়া’ দ্বীবপ েবল তগবে। হবে পাবর গভীর সাগবর তোে 
জাহাজ োবদর জবন্য অবপক্ষা েরবেল। িলার তথবে োরা তস জাহাবজ উবঠবে। 

এেিু থামল আহমদ মুসা। ভাবল এেিু। োরপর বলল, োবদর এই 
বেডন্যাপ অবভ াে বেল অেেে সুপবরেবল্পে এবং অবেে প্রস্তুবের িল। েবব 
োবদর দুভণাগে োরা আসল লক্ষে অজণে েরবে পাবরবে। 

মাহমুদ এবং সবার তোবখ ববস্ময়। মাহমুবদরই প্রে, এেথা বলবেে তেে 
মুসা ভাই? এবমবলয়া এবং মহামান্য খবেব ও আমাবদর তেো তশখ আব্দুল্লাহবে 
োরা হাবে তপবয়বে। 
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মাহমুদ, মহামান্য খবেববে োরা ববেল্প বহবসবব বেবয় তগবে। আসল 
িাবগণি ওবদর বিবলবিবের প্রধােমন্ত্রী ও োর স্ত্রীবে এেই সাবথ বেডন্যাপ েরা। 
মাহমুদ েুবম তেলআববব েবল  াওয়ায় তবাঁবে তগে। তোমাবে ো তপবয় োৎক্ষবর্ে 
বসদ্ধাবে োরা বায়েলু আেসার খবেববে বেবয় তগবে। অবশ্য এ বশোরও োবদর 
জবন্য খুব বড়, এ েথা বেশ্চয় োরা এখে ভাববে। বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার েথা তশষ হবেই জাববর, এহসাে সাবরীরা সমস্ববর বলল, 
বঠে ববলবেে মুসা ভাই। 

োরপর আব্দুল্লাহ জাববর ববল উঠল, বেবশ্চেভাবব এিাই োবদর ষড় ন্ত্র 
বেল। োবদর অসম্ভব আবয়াজে তথবেও এিা বুঝা  ায়। আল্লাহ আমাবদর রক্ষা 
েবরবেে। প্রধােমন্ত্রী বেডন্যাপড! রাবের ম ণাদা তোথায় বগবয় দাাঁড়াে! প্রমার্ 
হবো, তদবশ আইে-শৃঙ্খলা বলবে বেেু তেই। প্রধােমন্ত্রীবে বেডন্যাপ েরবে 
পারবল োবদর তবাধ হয় আবরা তোে পবরেল্পো বেল। 

হ্যাাঁ, আব্দুল্লাহ জাববর, োরা তদবশ ববশৃঙ্খলার সৃবির সুব াগ বেে। এ 
প্রস্তুবেও হয়বো োবদর বেল। 

আহমদ মুসা এেিু থামল। তথবমই আবার বলল, ববপ্লব েরা  ে েবঠে, 
ববপ্লব রক্ষা েরা োর তেবয়ও েবঠে। শত্রুর এই আ াে তোমাবদর এলািণ েবর 
বদবয় তগল মাহমুদ। 

মাহমুবদর তোবখ-মুবখ উবদ্বগ। বলল, সব েথাই বঠে। শত্রুরা ববস তেই, 
বেন্তু আমরা সািবলের আবববশ ববস বগবয়বেলাম। আল্লাহ োরই শাবি বদবয়বেে 
হয়বো! আল্লাহ আমাবদর মাি েরুে। 

এেিু তথবম আবার শুরু েরল, বুঝবে পারবে, আমাবদর অভেেরীর্ 
আইে-শৃঙ্খলা এবং বাইবরর প্রবেরক্ষার বোপাবর আরও সাবধাে, আরও সবক্রয় 
হবে হবব। অন্যবদবে বেডন্যাপারবদর েবল তথবে ওাঁবদর মুক্ত েরার জবন্য আশু 
পদবক্ষপ প্রবয়াজে। বলুে মুসা ভাই এখে আমাবদর বে বে েরর্ীয়? 

ববলই অবিরভাবব পায়োবর েরবে লাগল মাহমুদ। 
মাহমুদ তোমাবে অবির হবল েলবব ো। শাে হবে হবব তোমাবে। সব 

বঠে আবে, সবই বঠে হবয়  াবব। েুবম জাে, তোমার সহেমণীরা অভেেরীে আইে-
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শৃঙ্খলার বোপাবর বে েরবে হবব। বববদবশেভাবব তেমে ভবয়র তোে তক্ষে তেই 
েুবম তসিা জাে। আর বেডন্যাপারবদর বডল েরার বোপারিা আমার ওপর তেবড় 
দাও, েুবম প্রধােমন্ত্রী োহবল মাহমুদ, এ দাবয়ত্ব তোমাবেই বদোম। 

হঠাৎ সজল হবয় ওঠা মাহমুবদর দু’তোখ জবড়বয় ধরল এবস আহমদ 
মুসাবে। দরদর েবর োর দু’তোবখ তেবম এল অশ্রু। এ অশ্রু আহমদ মুসার প্রবে 
অসীম েৃেজ্ঞোর, ো বেথণো, তবদোয় তভবঙ পড়ার? দু’তয়রই হবে পাবর। 

আহমদ মুসা মাহমুবদর বপবঠ হাে বুবলবয় বলল, ববলবে তো সব বঠে 
হবয়  াবব ইেশাআল্লাহ। তদখবব, আল্লাহর ইোয় তোমার এবমবলয়া এবং 
আমাবদর তবাে এবমবলয়া ও আমাবদর খবেববে সম্পূর্ণ অক্ষে অবিায় বেবয় আবম 
শীঘ্রই বিবর আসবে। আমার জবন্য গাবড়র বেবিা েবরা ববরুে  াওয়ার। 

মাহমুদ আহমদ মুসাবে তেবড় বদবয় বববস্মে েবণ্ঠ বলল, এখেই  াববে? 
হ্যাাঁ মাহমুদ। বলল আহমদ মুসা। 
ভাইয়া আপবে ববরুে  াববে তেে? তোয়াই  বদ িাবগণি হয়, োহবল 

সরাসবর তো ত বে পাবরে সমুদ্র পবথ। আর মবে হবে, আপবে এো  াববে। 
বেন্তু আমরা তেউ আপোর সবি হবে োই। বলল আব্দুল্লাহ  াববর। 

‘তোয়া’র োরবদবের সমুবদ্রই ওরা তোখ রাখবব। বববশষ েবর এবদে 
তথবে  াওয়া সব জাহাজ-জল ােবেই োরা সবন্দহ েরবব। বেন্তু তোয়ায় 
তপৌেবে হবব আমাবদর সবার অলবক্ষে। আর এ ধরবের অবভ াে দল তবাঁবধ হয় 
ো, সুেরাং োউবেই আবম সাবথ বেবে ো। আহমদ মুসা বলল। 

‘ববরুে  াওয়ার জবন্য আবম তহবলেপ্টাবরর বেবিা েবর বদবে। এবে 
োড়াোবড়ও  াওয়া  াবব।’ বলল মাহমুদ। 

মাবে আমাবে বভআইবপ সাবজবয় প্রোর েবর বদবে োও ত  আবম ববরুে 
তগবে! ো হবব ো। আবম গাবড়বে  াব। েীরবব উঠব বগবয় ববরুবে। তোমাবদর 
দূোবাবসও  াব ো। শুধু েুবম তোমাবদর ববরুে দূোবাবস সাইমুবমর ত  তেবলিা, 
আবু আমর, তগাবয়ন্দােমণী বহবসবব আবে, োবে বলবব রাবে ত ে তস ববরুবের 
‘বস বভউ’ তহাবিবল বগবয় তরবজোর তদবখ ‘হাববব গেজাবলস’ এর েবক্ষ তস  ায়। 
আমার এই বমশবে ‘হাববব গেজাবলস’ োবমর পাসবপািণ বেবহার েরব। েল, 
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তোমার অবিবস বগবয় আবম তেস হববা। ইবোমবধে আমার জবন্য এেিা 
বভন্নগাবড় বঠে-ঠাে েবরা। অববশি েথা পবর বলব, েল। 

ববল আহমদ মুসা েলবে শুরু েরল গাবড়র বদবে। 
সবাই োর তপেবে তপেবে েলল। 
 
 
 
সাইপ্রাবসর দবক্ষবর্ ভূমধেসাগবরর বুে বেবর এবগবয় েবলবে আহমদ 

মুসার বিবশং িলার তবািবি। 
আহমদ মুসা  াো েবরবে দবক্ষর্ সাইপ্রাবসর পাবিাস বন্দর তথবে। 

বন্দরবি মূলে বিবশং বন্দর। আহমদ মুসা আবগর বদে সাইপ্রাবস এবস তথবমবেল 
বলমাবসাল বন্দবর এেজে িুেবরবির পবরেবয়। ববরুে তথবে তস সাইপ্রাবসর বভসা 
বেবয়বেল আবু আমরবে বদবয় দালাবলর মাধেবম। পাসবপাবিণ োর হবব তলখা 
আবে বিবশং ও িবরি িুেবর। আহমদ মুসা বলমবসাল তথবে বেেু তখাাঁজ-খবর বেবয় 
গেোলই সড়ে পবথ এবসবেল দবক্ষর্ সাইপ্রাবসর সবণদবক্ষর্ বন্দর শহর 
পাবিাবস। এখাবে এবস আরও তখাাঁজ খবর বেবয় তজবেবেল, তোয়া উপকূল মাে 
বশোবরর জবন্য ববখোে। সাইপ্রাস তথবেও তজবলরা মাে বশোবর মাবঝ মাবঝ 
তসখাবে  ায়। অনুমবে বেবয় ও রয়োলবি বদবয় তসখাবে মাে বশোর েরা  ায়। 
েবব েবয়েবদে হবলা তসখাবে মাে বশোর ভীষর্ েড়ােবড়র মবধে পবড়বে। 
সবাইবে মাে বশোবরর অনুমবে তদয়া হবে ো। েথা ববল খুবশ হবল েববই এই 
অনুমবে তমবল। দ্বীবপ িুেবরিবদর  াোয়াে বেবষদ্ধ েরা হবে। আইেসংগে ও 
অনুমবেপ্রাপ্ত বেবসায় ও োেবরর প্রবয়াজে োড়া সাইপ্রাসবাবসরাও তসখাবে ত বে 
পাবর ো। 

আহমদ মুসা ভাবলা েবর তখাাঁজ-খবর বেবয় এেিা বিবশং িলার 
তোম্পােীবে  ায়। বেবজর পবরেয় বদবয় ববল ত , তস এেজে প ণিে, বিবশং োর 
হবব। তোয়া উপকূবল মাে বশোর োর বহুবদবের ইো। োবে ভাবলা িলার ও 
সহব াবগোর জবন্য তজবল বদবয় সাহা ে েরবল এর জবন্য উপ ুক্ত অথণ বদবে তস 
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রাবজ আবে। তোম্পাবের মাবলে ববল, এর জবন্য তো লাগবব অবেে অথণ। 
অেোধুবেে িলার  বদ বেবে হয়, োহবল প্রথম তিরে ত াগে বসবেউবরবি 
বডবপাবজি ৫ হাজার মাবেণে ডলার। আর প্রবে  ণ্টায় িলাবরর ভাড়া ১০০ ডলার 
েবর। েমপবক্ষ ৫ জে তজবল সাবথ  াবব। োবদর প্রবেজবের প্রবে েয়  ণ্টার 
েমণবদবের জবন্য লাগবব ১০০ ডলার েবর। বিবশং সরঞ্জাবমর ভাড়া লাগবব ো। 
তসিা তবাবির ভাড়ার মবধে শাবমল। 

খরবের বহবসব শুবে আহমদ মুসা মবে মবে ববলবেল, এর বদ্বগুর্, বেংবা 
েবয়েগুর্ তববশ দাবব েরবলও তোমরা তপবে। বেন্তু মুবখ ববলবেল, িলার ভাড়া 
ও তজবলবদর পাবরেবমে  া আশা েবরবেলাম, োর তেবয় অবেে তববশ। 

তোম্পােীর েেণা ববলবেল, োহবল স্যার বিবশং আইবডয়া তেবড় বদে, 
তসিাই ভাল। 

এিাই  বদ আপোর তশষ েথা হয়, োহবল আমাবে রাবজ হবেই হবব। 
অবেে আশা েবর আবম এবসবে। ববলবেল আহমদ মুসা। 

ধন্যবাদ। সাং াবেে বিবশং হবব তো আপোর! বেন্তু আবরেবি বোপাবর 
আপোবে রাবজ হবে হবব। তসিা হবলা, তোয়া উপকূল এলাোয় বেণমাবে খুব 
েড়ােবড় েলবে। আপবে  বদ বিবশং অনুমবে ো পাে বেংবা আপোর তোে ববপদ 
হয় োর জবন্য আমরা দায়ী থােব ো এবং আমরা ক্ষবেও স্বীোর েরব ো। 
বদ্বেীয়ে এে েমণবদে অথণাৎ েয়  ণ্টার ভাড়া ও পাবরেবমে আপোবে 
বসবেউবরবি মাবের সাবথ অবগ্রম জমা বদবে হবব। ববলবেল তোম্পােীর েমণেেণা। 

আপোবদর এ শেণও আবম তমবে বেবে। েবব আমার  বদ তোে ববপদ 
হয়, েবব তসিা আমার আত্মীয়-স্বজেবে আপোবদর জাোবে হবব। আবম 
বেবোবশয়ার এেিা তপাি বি োোর বদবয়  াববা। তসখাবে জাোবলই আমার 
আত্মীয়-স্বজেরা ো তপবয়  াবব। েৃবেম ববেীে েবণ্ঠ ববলবেল আহমদ মুসা। 

এভাবব এেিা আধুবেে বিবশং িলার তবাি এবং ৫ জে তজবল বেবয়  াো 
েবরবে আহমদ মুসা। 
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বববেল োরিায় তবাি বেবয় পাবিাস তথবে  াো েবরবে আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ববলবে তশষ রাে এবং সোবলই তস মাে ধরবে ভালবাবস। তস 
সন্ধোর মবধে তোয়া উপকূবল তপৌেবে োয়। 

পূর্ণ শবক্তবে এবগবয় েবলবে আহমদ মুসার তবাি উপকূবলর বদবে। 
তবাবির তপেে বদবে তবাবির োর ভাবগর এে ভাগ জায়গায় আধুবেে 

তেববে। তেবববের মাথার উপর ফ্ল্োগ িোবন্ড উড়বে বিবশং পোো। 
আহমদ মুসা হাে বড়র বদবে োোল। সাবড় ৫িা বাবজ। েব্বই-এেশ 

মাইবলর মে এবসবে। আরও পঞ্চাশ-ষাি মাইল বাাঁবে। োর মাবে আরও এে 
 ণ্টা লাগবব তোয়া উপকূবল তপৌেবে। সন্ধোয় তপৌেবব োরা তোয়া উপকূবল। এ 
রেম এেিা সময়ই আহমদ মুসা োয়। 

আহমদ মুসার পবরেল্পো হবলা, সাং াবেে অসুি হওয়ার েথা ববল তস 
উপকূবল তেবম সোবল বিবর আসার েথা বলবব। আর  বদ সোবল বিরবে ো 
পাবর, োহবল িলার ত ে েবল  ায়। এেিা তবয়ারার তেে বদবয়  াবব,  া ভাঙাবল 
োবদর পাওো পবরবশাধ হবয়  াবব। 

আরও এে  ণ্টা পার হবলা। 
তোয়া উপকূবল োরা এবস তপৌবেবে। তোয়া দ্বীবপর উির উপকূলিা 

োবলা তদয়াবলর মে োবদর সামবে। তোয়া দ্বীপ তথবে তোে আবলা োরা তদখবে 
পাবে ো, বেন্তু উপকূবলর পাবেবে আবলার েুবিােবুি তদখা  াবে। পাাঁেজে 
তজবলর ত  সদণার তস বলল, স্যার েুিে ত  আবলাগুবলা তদখবেে, তসগুবলা উপকূল 
গাডণবদর তবাবির আবলা। আমাবদর তবাবির আবলা তদখবলই তদখববে োরা েুবি 
আসবব। 

আমাবদর তবাবির আবলা তদবখ োরা বুঝবব বে েবর ত , আমাবদর এিা 
উপকূল গাবডণর তবাি েয়। অন্ধোবর তো োরা আমাবদর তবাি তদখবে পাবব ো। 
বজবজ্ঞস েরল আহমদ মুসা। 

স্যার, তদখুে ওবদর ও আমাবদর তবাবির আবলার রংবয় পাথণেে আবে। 
তদখুে আমাবদর তবাবির আবলার রং সবম্মাহেোরী হালো েীলাভ। রাবে মাে 
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বশোবরর জবন্য এই রং খুব ো ণেরী। সব তবাবির আবলাই এই রংবয়র। বেন্তু 
ওবদর তবাবির আবলা তদখুে স্বে সাদা। বলল তজবলবদর সদণার। 

আহমদ মুসাবদর তবাি েখে ‘তোয়া’ উপকূবলর আরও োবে েবল 
এবসবে।  

এই সময় তজবলবদর সদণার বেবোলাস তেলসে দ্রুেেবণ্ঠ বলল, স্যার 
তদখুে, দু’বি তবাি আমাবদর বদবে েুবি আসবে। োর েবণ্ঠ উবদ্বগ। 

আহমদ মুসাও তদখল দু’বি আবলা েীর তববগ োবদর বদবে েুবি আসবে। 
আহমদ মুসা বলল, আবম সাইপ্রাবসর তলাে েই তদখবল োরা আমাবে বে েরবব 
ববল মবে ের? 

স্যার, োরা েথা ববল তেবড়ও বদবে পাবর, বজজ্ঞাসাবাবদর জবন্য 
উর্ধ্ণেে অবিসারবদর োবে বেবয়ও ত বে পাবর। উর্ধ্ণেে অবিসাররা তেবড় 
বদবে পাবর। বেন্তু স্যার, সবন্দহ হবল োরা বে ণাে তমবর তিলবব। স্যার, এখেোর 
ওরা মানুবষর বাচ্চা েয়। গে সপ্তাহ দুই ধবর এই অবিা হবয়বে।’ বলল তজবলবদর 
সদণার বেবোলাস তেলসে। 

আমাবে বেবয় তগবল তোমরা বে েরবব? আহমদ মুসার বজজ্ঞাসা। 
বেবয়  াবব োরা? আমরা বুঝবে পারবে ো স্যার, আপোবে বেবয় তগবল 

আমরা বে েরব। আপবেই বলুে। 
আবম ভয় েরবে ো। আমাবে বেবয় তগবলও োরা তেবড় তদবব। সবন্দবহর 

বেেু পাবব ো। বেবয়  বদ  ায় োহবল তোমরা অবপক্ষা ো েবর েবল ত ও। আবম 
 াবার সময় এেিা তেে বদবয়  াব, তসিা পাবিাবসর বোংবে ভাবঙবয় পাওো বেবয় 
বেবে পারবব। বলল আহমদ মুসা। 

আপোর েথা শুবে আমারই ভয় েরবে স্যার। বেন্তু আপোবে ভীে 
তদখবে ো? বলল তজবলবদর সদণার। 

‘ভয় পাব তেে? আমার তোেই অপরাধ তেই। মানুষ মানুষবে ভয় পাবব 
তেে?’ আহমদ মুসা বলল। 
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আপবে বঠেই ববলবেে স্যার। বেন্তু ওরা তো মানুষ েয়। সামান্য সবন্দহ 
হবলও ওরা পাবখর মে গুলী েবর মানুষ মাবর। ভয়িা আমার এ জবন্যই। আপবে 
খুব ভাল মানুষ.......। 

েথা তশষ ো েবরই বলল, স্যার ওরা এবস তগবে। 
বঠে আবে, আসবে দাও। বলল আহমদ মুসা। 
এর েবয়ে মুহূবেণর মবধেই দু’বদে তথবে দুই তপিল তবাি এবস আহমদ 

মুসাবদর তবাবির দু’পাবশ অবিাে বেল। দু’পাবশর দু’তবাি তথবে দু’হুে বদবয় 
আহমদ মুসাবদর তবািবে ওবদর তবাবির সাবথ আিবে তদয়া হবলা। 

দু’তবাি তথবে দু’অবিসার আহমদ মুসাবদর তবাবি উবঠ এল। োবদর 
সাবথ উবঠ এল আরও দু’জে প্রহরী। োবদর হাবে উদেে সাব-তমবশেগাে, ো 
োে েরা তবাবির তলােবদর বদবে। 

তবাবি উবঠই এেজে অবিসার তবাবির সবাইবে উবেশ্য েবর বলল, 
পবরেবয়র োগজপে বেবয় সার তববধ দাাঁড়াও। 

তজবলরাসহ আহমদ মুসা সার তবাঁবধ দাাঁড়াল। তজবলবদর সবার োগজপে 
তদবখ ওবে েবর বদল। বেন্তু অবিসারবি আহমদ মুসার বিবসং েন্িাবক্টর 
োগজপে ও পাসবপািণ তদবখ ববস্মবয়র সাবথ আহমদ মুসার বদবে োোল। বলল, 
জাবেে ো, ‘তোয়া উপকূবল প ণিেবদর আসা বেবষদ্ধ হবয়বে? 

আবম প ণিে বহবসবব আবসবে, আবম এবসবে এখাবে বিবশং-এর জবন্য। 
বলল আহমদ মুসা। 

বেন্তু বেশ্চয় আপবে তজবেবেে, সাইপ্রাবসর োগবরে োড়া অন্য সবার 
জবন্য বিবশং এখাবে বেবষদ্ধ? 

আবম সাইপ্রাবসর েই ববি, বেন্তু  াবদর বেবয় আবম বিবশং এ এবসবে, 
সবাই সাইপ্রাবসর। তবাি, বিবশং সরঞ্জাম, তজবল সবাই সাইপ্রাবসর। আহমদ মুসা 
বলল। 

বেন্তু আপবে সাইপ্রাবসর েে। অন্যবদর বোপাবর প্রে তেই। 
েথা তশষ েবরই অবিসারবির বদবে তেবয় বলল, এাঁবে আমাবদর তবজ 

েোবম্প বেবয়  াও। োাঁরা বজজ্ঞাসাবাদ েবর তদখুে। 
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অবিসারবির েথা তশষ হবেই তজবলবদর সদণার বেবোলাস তেলসে 
বলল, স্যার, ওাঁবে বেবয়  াববে ো। আমরা বিবশং েরব ো, আমরা বিবর  াবে 
সাইপ্রাবস। 

ওাঁবে োড়ার ক্ষমো আমাবদর তেই। অবাবঞ্জে তেউ আমাবদর জলসীমা 
ও উপকূবল ধরা পড়বল, োবে উপ ুক্ত েেৃণপবক্ষর সামবে বেবয় ত বে হবব। োরা 
বজজ্ঞাসাবাদ েরববে, োাঁবদর োবে োবমর োবলো ও িবিার এোলবাম আবে, 
তস সববর সাবথ বমবলবয়  া ইবে োরাই েরববে। থামল অবিসার। 

তথবমই তস পুবলশ অবিসারবে উবেশ্য েবর বলল, ইলাম, এাঁবে সােণ 
েবর তোমার তবাবি েুবল োও। 

ইলাম োবমর অবিসার এবগবয় এল। 
আহমদ মুসা বেবজর তথবেই হাে েুবল দাাঁড়াল। 
অবিসারবি এবস আহমদ মুসার জোবেি ও পোবন্ির সবগুবলা পবেি 

সােণ েরল। েমর সােণ েরার সময় োমড়ার খাবপ এেিা েুবর তপল তস। 
েুবরবি খুবল বেবয় অন্য অবিসারবির উবেবশ্য বলল, পবেবি মাবেবোগ 

োড়া আর বেেু তেই স্যার। 
বঠে আবে োবে তবাবি েুবল োও। বলল অবিসারবি। 
আহমদ মুসা সােণোরী অবিসারবিবে বলল, এেিু সময় বদে। 
ববল আহমদ মুসা পবেি তথবে মাবেবোগ তবর েবর এেিা তেে তবর 

েবর তজবলবদর সদণাবরর হাবে বদবয় বলল, বোংবে এিা ভাবঙবয় আপোবদর ও 
মাবলবের পাওো বেবয় তেববে। 

েথা তশষ েবরই অবিসারবির সাবথ  াবার জবন্য  ুবর দাাঁড়াবে  াবেল। 
তজবলবদর সদণার তেলসে বলল, স্যার আমরা বে অবপক্ষা েরব ো? 

ো অবপক্ষা েরবব ো। বলল আহমদ মুসা। 
আপবে বিরববে বে েবর? বজজ্ঞাসা তেলসবের। 
 ারা আমাবে বেবয়  াবেে, োবদরই দাবয়ত্ব হবব আমাবে আমার 

জায়গায় তিরে পাঠাবো। আহমদ মুসা বলল। 
আহমদ মুসা তবাবি উঠবল োরপর অবিসারবি তবাবি উবঠ এল। 
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সংবগ সংবগই তবাি িািণ বেল। 
তবাবি অবিসারসহ ওরা পাাঁেজে। 
আহমদ মুসাবে তবাবির সামবে তরবখ তবাবির মাঝখাবে অবিসারসহ 

োরজে বসল। তবাবির তপেবে এেজে। তবািবে তসই োইভ েরবে। 
তবাবির মাঝখাবে অবিসার োড়া বেেজবের হাবেই তিেগাে। বেবদণশ 

বা প্রবয়াজে হবলই তিেগােগুবলার েল উবঠ আসবব এবং গুলীর বৃবি সৃবি েরবব। 
তবাি দ্রুে েলবে উপকূবলর বদবে। 
অবিসারবি এে সময় আহমদ মুসাবে লক্ষে েবর বলল, তোমাবে খুব 

সাহসী ও বুবদ্ধমাে মবে হবে। বেন্তু েুবম এভাবব িাাঁবদ পড়বল তেে? 
িাাঁবদ তোথায়? বজজ্ঞাসাবাদ তো তোমরা েরবেই পার। আহমদ মুসা 

বলল। 
হাসল অবিসারবি। বলল, িাাঁদ েয় িাাঁবস োবির বদবে েুবম  াে। 

দুুঃবখর সাবথ বলবে, তোমার মে অবাবঞ্চে, অপবরবেে  ারা তোয়া দ্বীবপ পা 
রাবখ, োরা আর বিবর  ায় ো। 

আহমদ মুসা ওবদর েোবলঞ্জ েরারই এেিা পথ খুাঁজবেল। তস সুব াগ 
তপবয় বলল, বেন্তু তোমরা আমাবে ববলে, তোমরা বজজ্ঞাসাবাবদর জবন্য আমাবে 
বেবয়  াে। এখে বলে তোমাবদর মেলব অন্যরেম। োহবল তো আবম  াব ো। 

তহবস উঠল অবিসারবি। বলল, মবে হবে  াওয়া ো  াওয়া তোমার 
হাবে? 

তদখ, আবম এখেও তোমাবদর তবজ েোবম্প  াইবে। আবম এখেও মুক্ত। 
তোমার সামবে বেেবি তিেগাে আবে তদখবে পােে ো? বেবদণশ বদবলই 

হা েবর উঠবব তোমার বদবে, তোমাবে ঝাাঁঝরা েবর তদবব গুলীর বৃবি। 
আহমদ মুসা পা মুবড় ববস বেল। মুড়াবো োর ডাে পা োর ডাে ‘বহপ’-

এর বাইবর তববরবয় বেল। আহমদ মুসার ডাে হােিা োর ডাে পাবয়র িােনুর 
উপর রাখা বেল। আর োর পাবয়র তমাজার তভের গুবজ রাখা এম-১৬ এর 
সবণাধুবেে বমবে সংস্করর্ ‘বলিল েোেল’ বরভলবারবির বাি আহমদ মুসার ডাে 
হাে স্পশণ েবর আবে। আহমদ মুসার তঠাাঁবি িুবি উবঠবে এে িুেবরা হাবস। 
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তস দুবিা আঙুল বদবয় োইলবের তমাজা ইবেমবধেই োবমবয় বদবয়বে। 
এবার ‘বলিল েোেে’-এর বাাঁবি হাে তরবখ বলল, তোমরা বে েরবব, আমাবে 
তমবর তিলবব? 

তেে, ক্ষবে বে? ত  োজিা ওরা এেিু পবর েরবব, তস োজ আমরা এখে 
েরবল ক্ষবে বে? বরং োরা খুবশ হবব এই তভবব ত , আমরা তশয়াো হবয়বে। 

বেন্তু বম. এোরে, শুধু গন্ডাখাবেে তিেগাে থােবলই মানুষবে আিোবো 
 ায় ো।’ 

ববলই আহমদ মুসা বরভলবার সবমে ডাে হাে ববদুেে তববগ সামবে 
এবে োরজেবে োে েরল। বলল, তোমরা তিেগাে তোলার তেিা েরবল আর 
বম. এোরে েুবম পবেবি হাে তদয়ার তেিা েরবল এই ‘বলিল েোেে’ ব্রাশ িায়ার 
েরবব। তোমার হাবের তিেগাে, হাবের বরভলবার তবাবি তরবখ পাবেবে তেবম 
 াও, আবম তোমাবদর মারবে োই ো। 

এেথা বলার সময় তপেবে োইবভং-এ বসা তলােবি োর পাবশ রাখা 
তিেগাে েুলবে  াবেল। 

আহমদ মুসা এবদর সাবথ েথা বলবলও োর তোখ তপেবের 
তলােবিবেও েভার েরবেল। 

েথা বলার মবধেই আহমদ মুসার ‘বলিল েোেে’ বরভলবারবির বিগার 
তসবেবন্ডর জবন্য তেবপ বসল আর সামবে বসা োরজবের মবধে দু’জবের িাাঁে 
বদবয় েবয়েিা বুবলি েুবি বগবয় বেখুাঁেভাবব োর মাথায় আ াে েরল। 

তলােবির তদহ উবে ঝপ েবর পাবেবে পবড় তগল। 
এরা োরজেই পলবের জবন্য তপেবে োবেবয় মবরয়া হবয় বেেজে 

োবদর তিেগাবের েল উপবর েুবলবেল। আর অবিসারবিও হাে বদবয়বেল 
পবেবি। 

বেন্তু ঐ প ণেই। আহমদ মুসার েজণবে বিগাবরর উপবরই বেল। ো আবার 
তেবপ বসল বিগাবর। আর আহমদ মুসার হােবি বরভালবারবি  ুবরবয় বেল 
োরজবের ওপর বদবয়। 

মুহূবেণই োরজবের তদহ ঝবর পড়ল তবাবির ওপর। 
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আহমদ মুসা োরবদবে তেবয় তদখল, আবশপাবশ তোে তপিল তবাবির 
আবলা তদখা  াবে ো। আর অবিা সাইবলন্সাবরর ‘বলিল েোেে’ গুলী েরার 
সময় সামান্য বহস বহস োড়া তোে শব্দ েবর ো। 

আহমদ মুসা োর ‘বলিল েোেে’-এর েলিা মুবে বেবয় তসিা আর তস 
পাবয়র তমাজায় গুজল ো। োাঁবধর মধেখাবে  াবড়র বেবে জোবেবির এেিা 
তগাপে পবেবি েুবেবয় রাখল। োরপর লাশগুবলা পাবেবে তিবল বদল। তবাবির 
আবলা বেবভবয় বদবয় তস বগবয় তপেবের োইবভং বসবি বসল। তবাবির ইবঞ্জে বন্ধ 
েবর বদল। ফ্ল্াগ িোবন্ডর সাবথ তবাঁবধ রাখা ইমাবজণবন্স ফ্ল্োগ খুবল তিলল। োরপর 
ফ্ল্োগ িোন্ড খুবল বেবয় ববঠা তববয় তস েলল উপকূবলর বদবে। 

অন্ধোবর গা োো বদবয় বেুঃশবব্দ েলল তবািবি। 
তপৌবে এে  ণ্টার মে তবাি োবলবয় সন্ধো সাবড় সােিার বদবে আহমদ 

মুসা উপকূবলর গােপালার আড়াবল তপৌবে তগল। 
েীবরর তোথায় বে আবে, তোথায় রািা, তোথায় তোথায় ওবদর তবজ 

েোম্প আবে, এ সম্পবেণ আহমদ মুসার তোে বেেুই জাো তেই। েবব এেিা 
ববষবয় তস বেবশ্চে, তোয়া দ্বীবপর তোয়া শহরবি এবং তোয়ার শাসেবেন্দ্র ত বহেু 
পূবণ উপকূবলর মাঝামাবঝ িাবে, োই তবািবি তস উির উপকূবলর পূবণ অংবশর 
তোথাও তোঙর েবর িলপবথ ‘তোয়া’ শহবরর বদবে এবগাবে োয়। উপকূবলর 
পবশ্চমাঞ্চল ও মধেভাবগর দুই িাবে আবলা তদখবে তপল আহমদ মুসা। ওগুবলা 
বে তোিাল গাডণবদর তবজ েোম্প?  াই তহাে, োর গেবে এিা েয়। োবে আরও 
পূববণ এবগাবে হবব। 

উপকূল ধবর আরও এবগাবলা আহমদ মুসা। 
পূবণ প্রাবের বদবে অবেেিাই েবল এবসবে আহমদ মুসা। 
ডাে পাবশ উপকূবল আবরা এে গুে আবলার তরখা তদখবে তপল আহমদ 

মুসা। আর পূববণ এবগাবো েয়, এরই আবশপাবশ োবে োমবে হবব। োর বেবশ্চে 
ধারর্া, ওিা  বদ ওবদর তবজ েোম্প হয়, োহবল তস েোবম্পর সাবথ তোয়া বসবির 
সংব াগ-রািাও আবে। তসই রািা আহমদ মুসার দরোর। 
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তবাি  ুবরবয় বেবয় উপকূবলর আবলািাবে আহমদ মুসা বাবম তরবখ 
উপকূবলর বদবে এবগবয় েলল আহমদ মুসা। 
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৩ 
অস্ত্র-শস্ত্রসহ তবািিাবে সামবল তরবখ আহমদ মুসা প্রায় পবের বমবেি ধবর 

জিবলর মবধে বদবয় েলবে। 
তবাি তথবে তেবম তদড়শ’ গবজর মে তসাজা দবক্ষবর্ তহাঁবি আহমদ মুসা 

পূবণ বদবে িােণ বেল। োর বহবসব হবলা তবজ েোম্প তথবে তোে রািা তোয়া বসবির 
বদবে তগবল, োবে অবশ্যই প্রথবম বেেুিা দবক্ষবর্ এবগাবে হবব, োরপর রািািা 
পূবণ-দবক্ষর্ তেৌবর্ে িােণ বেবে পাবর। এই বহবসব েবষই আহমদ মুসা অল্প বেেুিা 
দবক্ষবর্ এবগবয় তসাজা পূবণ বদবে হাাঁিবে শুরু েবরবে। োর অনুমাে অনুসাবর 
শ’খাবেে গজ এবগাবলই তবজ েোম্প তথবে দবক্ষবর্  াওয়া রািািাবে ক্রস 
েরবব। বেন্তু এেশ’ তদড়শ’ গজ এবগবয়ও আহমদ মুসা রািার বেহ্নও তপল ো। 
তোে অমবোব াবগোর োরবর্ হয়বো তস রািািা মােণ েরবে পাবরবে, হয়বো 
তসিা োাঁো রািা হবে পাবর। আহমদ মুসা আবার বিবর দাাঁড়াল। আবার হাাঁিল 
এেশ’ তদড়শ’ গজ। বেন্তু রািার তোে বেহ্ন তেই। 

আহমদ মুসা তবজ েোবম্প  াওয়ার বসদ্ধাে বেল। 
এেিা গাবে উবঠ তস আবলা তদবখ জায়গািা মাবেণং েবর তসবদবে 

এবগাবলা। তপৌেল তসখাবে। বেন্তু তবজ েোম্প তোথায়? ওিা তো এেিা 
প ণববক্ষর্ িাওয়ার। োর সাবথ আবে এেিা জ্বালাবে বডবপা। দু’বিই সদে বেবমণে। 
আহমদ মুসা বুঝল ইসরাইলীরা তোয়া দ্বীবপ েেুে আিাো গড়ার পর োরা এই 
েেুে প ণববক্ষর্ িাওয়ার ও সাপ্লাইবেন্দ্র বেমণার্ েবরবে। এই োরবর্ এখেও রািা 
বেবর হয়বে। আহমদ মুসা ভাবল, োহবল ওবদর তবজ েোম্প তোথায়? তপেবে 
তিবল আসা দু’বিই বেংবা োবদর এেবি তবজ েোম্প হবে পাবর? অেীে তভবব 
আর লাভ তেই, মবে মবে বলল আহমদ মুসা। তপেবে তিরার পথ তেই। োবে 
সামবেই এবগাবে হবব। আহমদ মুসা দ্রুে আবরেিা গাবে উঠল। লক্ষে, তোয়া 
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দ্বীবপর পূবণ উপকূবল তোয়া শহবরর অবিাবের এেিা ধারর্া তেয়া। শহবরর 
ববদুেৎ বাবের ত  েিা আোবশ উবঠ। ো তদবখ এই অবিাে বির েরা  ায়। 

আহমদ মুসার োওয়া সিল হবলা। তস গাে তথবে পূবণ আোবশর 
মাঝামাবঝ এেিা জায়গায় আোবশ আবলার োয়া তদখবে তপল। আহমদ মুসা 
অনুমাে েরল, গােবে ববন্দু বহবসবব ধবর  বদ তসাজা পূবণমুখী এেিা সরল তরখা 
িাো  ায়, োহবল ত  এেিা সমবোর্ বেবর হয়, োরপর তবজ ববন্দু তথবে এেিা 
তরখাবে  বদ তোয়া েগরীর আবলাে েিার সাবথ  ুক্ত েরা হয়, োহবল তবজ 
ববন্দুবে ভূবম সংলগ্ন ত  তোবর্র সৃবি হয় োর পবরমার্ ৪০ বডবগ্র অনুমাে েরল 
আহমদ মুসা। োর মাবে োবে এখাে তথবে ৪০ বডবগ্র সরল তরখা অর্ুসরর্ েবর 
েলবে হবব। হঠাৎ আোবশর বদবে তোখ েুবল োোবেই আহমদ মুসা তদখল, 
োর েবল্পে ৪০ বডবগ্র তরখা বরাবর বঠে উপবর আোবশ লুব্ধে োরা, আদম 
সুরবের পাবয়র বেবে জ্বল জ্বল েরবে। লুব্ধেবে বঠে ো বরারবর তরবখ এবগবয় 
তগবল ‘তোয়া বসবি’ তপবয়  াবব আহমদ মুসা। খুবশ হবলা আহমদ মুসা। মাবিবে 
তেবম ৪০ বডবগ্র তরখার বদে বঠে েরা োর পবক্ষ সহজ হবো ো। 

আলহামদুবলল্লাহ পবড় আহমদ মুসা গাে তথবে োমল এবং ববসবমল্লাহ 
ববল তস  াো শুরু েরল। 

উপকূল অঞ্চবলই বেিা গভীর। আহমদ মুসা  েই এবগাবে লাগল, 
েখে বেিা হালো হবয় এল। েবব তঝাপ-ঝাড় ও ভূবমর উাঁেু-বেেু অবিা বৃবদ্ধ 
তপল। মাবঝ মাবঝ পাহাড়ও সামবে এবস দাাঁড়াল। আহমদ মুসা পাহাড়গুবলা 
এবড়বয় উপেেোর পবথ ডাইবরেশে বঠে তরবখ েলবে লাগল। 

এেদম েীরব মবে হবলা তোয়া দ্বীপিাবে।  েিা পথ এল এেিা 
তলাোলয়ও োর তোবখ পবড়বে। 

আিশ’ বগণ মাইবলর তোট্ট দ্বীপ এই তোয়ার। তলাে সংখো ১০ হাজাবরর 
তববশ েয় শুবেবে। অবধবাসীবদর প্রায় সবাই ইহুবদ। তপশায় োরা তজবল। এেিা 
বড় অংশ তোরাোরবাবরর সাবথ জবড়ে। দ্বীপিা ইসরাইবলর েত্ত্বাবধাবেই বেল। 
এিা জাো তগবে, ইসরাইল সরোর বিবলবিে তথবে ববোবড়ে হওয়ার পর। 
এরপর োরা এই ‘তোয়া’ দ্বীবপ এবস আসে তগবড়বে। োো সূে তথবে তজবেবে 
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প্রায় ৭ হাজার ইসরাইলী এখে প ণে এই দ্বীবপ এবদর মবধে রবয়বে বসবেে, 
সরোবর আমলা, বেবসায়ীসহ প্রায় সবাই। ইসরাইল সরোর, তসোবাবহেী, 
আমলা ও পুবলবশর উর্ধ্ণেে তলােরা,  ারা পালাবে তপবরবে, োরা সবাই এখাবে 
এবসবে। এবদরবে বেবয়ই এখাবে এেিা অিায়ী সরোর, ইসরাইল তসো ও 
পুবলশ বাবহেী ও আমলা বেবিা গবড় তোলা হবয়বে। 

আহমদ মুসা আরও  ণ্টা খাবেে েলার পর হঠাৎ েবরই এেিা রািা তস 
তপবয় তগল। 

রািািা পবশ্চম বদে তথবে এবসবে। োাঁো সড়ে  াবে ববল, এ োই। 
খুবশ হবলা আহমদ মুসা। 
রািািা  খে পূবণবদবে এবগবয়বে, েখে  ুবর-বিবর রািািা তোয়া 

বসবিবে  াবব বেশ্চয়। 
রািা ধবর পূবণ বদবে হাাঁিবে লাগল আহমদ মুসা। 
বমবেি পাাঁবেে েলার পর এেিা পাহাড়  ুবর রািাবি সমেল এেবি বেজ 

উপেেোয় প্রববশ েরল। োর সাবথ রািািা  ুবর তগল দবক্ষর্ বদবে। 
দু’বদবে গাে-গােড়ার সাবর, মাঝখাে বদবয় এবগবয় েবলবে রািা। 
দবক্ষর্ বদবে বাাঁে বেবয় বমবেি দবশে েলার পর ডাে বদবে এেিা িাাঁো 

এলাো তদখবে তপল। প্রথম বাবরর মে িসবলর তক্ষে োর েজবর পড়ল। 
িসবলর তক্ষবের ওপর বদবয় এেিা তোি পাহাড় েজবর পড়ল। পাহাবড়র গাবয় 
তদখা তগল ইেিে বববক্ষপ্ত আবলা। আর পাহাবড়র এ প্রাবের তগাড়ায় তদখবে তপল 
গুোোর আবলা। ওিা বে বাজার বেংবা তরিুবরন্ি?  াই তহাে, আহমদ মুসা 
তসখাবে  াবব বঠে েরল। বে পবরেয় তদবব, বে েথা বলবব, অবিা বুবঝ োর 
বেবিা েরা  াবব। 

ববশ-পাঁবেশ গজ এবগবয় আহমদ মুসা তদখল, সড়ে তথবে এে প্রি রািা 
তক্ষে দু’পাবশ তরবখ পাহাবড়র বদবে েবল তগবে। 

আহমদ মুসা তসই পথ ধবর গুে আবলা লক্ষে েবর েলবে লাগল। 
বঠেই, আবলার গুেিা এেিা তরিুবরন্ি তগবে। আবশপাবশ আরও বেেু 

তদাোে-পাি আবে। সব বমবলবয় জায়গািা গ্রামীর্ বাজাবরর মে। 
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আহমদ মুসা এবগাবলা তরিুবরবন্ির বদবে। েয়-সােজে তলাে ববস 
আবে। মবগ েবর োরা বে খাবে। 

আহমদ মুসা তরিুবরবন্ি প্রববশ েরবল সবাই এেব াবগ োর বদবে 
োোল, দু’জে বয় ও েোশ োউন্িাবরর তলােবিও। 

আহমদ মুসা বহব্রু ভাষায় শুবভো জাবেবয় েোশ-োউন্িাবরর সামবে 
দাাঁবড়বয়, োবে উবেশ্য েবর বলল, আবম তোয়া শহবর  াবেলাম। পবথ আমার 
গাবড়র ইবঞ্জে খারাপ হবয় তগবে। আবম এ এলাোয় েেুে। তোয়া শহবর  াওয়ার 
বে বেবিা হবে পাবর? 

োউন্িাবরর তলােবি আহমদ মুসার বদবে গভীর দৃবিবে োোল। েবব 
োর দৃবিবে সবন্দহ তদখবলা ো, বরং তদখবে তপল বেেুিা অস্ববি। বলল 
আঞ্চবলেিাবের অশুদ্ধ বহবন্দবে, এ পথ বদবয় তোে গাবড় তগবল এেিা বেবিা 
হবে পাবর, োরা  বদ রাবজ হয়। অন্যথায় হাাঁিা োড়া তোে পথ তেই। ত াড়ায় 
িাো গাবড় মাবঝ মাবঝ পাওয়া  ায়, বেন্তু রাবে ো পাওয়া  াবব ো। 

আহমদ মুসা পাবশর এেিা তিবববল বসবে বসবে বলল, বেন্তু খুব 
জরুবর, আমাবে রাবেই তপৌেবে হবব। এখাে তথবে তোয়া শহর েে দূর হবব? 

েোশ োউন্িাবরর তলােবি বেেু বলার আবগই পাবশর তিববল তথবে 
এেজে বলল, পাাঁে-েয় বেবলাবমিার হবব। তোয়া’র সরোবরর োরও সাবথ 
পবরেয় আবে? 

তেই। আহমদ মুসা বলল। 
োহবল রাবে আপবে ত বে পারববে ো। খুব েড়ােবড় ও ধর-পােড় 

েলবে। বলল তলােবি। 
আপোবদর োরও পবরেয় তেই। োরও োম বলবে পাবরে ো। আহমদ 

মুসার বজজ্ঞাসা। 
ো, আমরা োউবে বেবে ো। ওরা সবাই েেুে। রাবে আমাবদর  াওয়াও 

বেরাপদ েয়। শুবেবে, আমাবদর আইবড োডণ তদবব, বেন্তু এখেও তদয়বে। 
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আহমদ মুসা বেেু বলবে  াবেল। বেন্তু বাইবর গাবড়র শবব্দ আহমদ মুসা 
তসবদবে বিবর োোল। তদখল, এেিা গাবড় উন্মি গবেবে এবদবে েুবি এবস 
দাাঁড়াল। 

বঠে এ সময় আরও দু’বি গাবড় েীব্র গবেবে তরিুবরবন্ির বদবে েুবি এল। 
আবগর গাবড় তথবে এেবি তমবয় লাি বদবয় তেবমই ‘বাাঁোও’ বাাঁোও’ 

ববল বেৎোর েরবে েরবে তরিুবরবন্ির বদবে েুবি এল। 
তপেবের গাবড় দু’বিও আবগর গাবড়র পাবশ এবস দাাঁড়াল। দু’গাবড় তথবে 

সাে আিজে তলাে োমল এবং েুবি এল তরিুবরবন্ির বদবে তমবয়বির তপেবে 
তপেবে। 

তমবয়বি েুবি এবস ত  তিবববল েয় সােজে তলাে ববসবেল, োর তপেবে 
এবস দাাঁড়াল। তমবয়বি েখেও বেৎোর েবর বলবে, আমাবে বাাঁোে আপোরা এ 
গুন্ডা তলােবদর হাে তথবে। 

তমবয়বি অবেন্দ সুন্দরী এে েরুর্ী। বয়স একুশ-বাইশ। এেবি িলুবে 
দবলে েরবল ত  অবিা হয়, িবুলর মে সুন্দর তমবয়বিরও তসই অবিা। তমবয়বির 
সািণবি তোঁড়া, েুল আলু-থালু। 

তমবয়বির েবথে গুন্ডারা েুবি এবস তরিুবরবন্ি প্রববশ েরল। 
তমবয়বি েখে বেৎোর েবর তোঁবদ উবঠবে, বাাঁোে আপোরা আমাবে। 
গুন্ডারা তরিুবরবন্ি েুবে ধীবর ধীবর এবগবয় আসল তমবয়বির বদবে। 

োবদর এেজে বেৎোর েবর বলল, আমাবদর এ তমবয়বি হঠাৎ পাগবলর মে 
আেরর্ েরবে। তোমরা বেেু মবে েবরা ো। আমরা ওবে হাসপাোবল বেবয়  াব। 

তমবয়বিবে ধরার জবন্য এবগাবলা ওরা। 
বেৎোর েবর তমবয়বি বলল, ওবদর েথা বমথো। আবম ওবদর বেবে ো। 

ওরা আমার ক্ষবে েরবে োয়। ওবদর েথা আপোরা ববশ্বাস েরববে ো। আমাবে 
বাাঁোে আপোরা। োন্নায় তভবঙ পড়ল তমবয়বি। 

তরিুবরবন্ি উপবিে তলােগুবলা সবাই পাথবরর মে হবয় তগবে। োরও 
মুবখ তোে েথা তেই। সবার তোবখ-মুবখই অস্ববি ও ভয়। 
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তমবয়বিবে ওরা ধবরবে, বেবয় আসবে েোংবদালা েবর। তমবয়বি বেৎোর 
েরবে আর িাাঁবদ আিো মাবের মবো েড়পাবে। 

আহমদ মুসা সববেেু তদখবেল। োর ববন্দুমােও সবন্দহ তেই ত , এেিা 
সুন্দরী তমবয় এোবে আসবে বগবয় গুন্ডাবদর হাবে পবড়বে। তোে রেবম তস 
প্রথম দিা গুন্ডাবদর হাে তথবে পাবলবয় এবসবেল। োর তোঁড়া জামা ও ববর্ধ্ি 
অবিাই োর প্রমার্। হাে তথবে পাবলবয় আসা বশোরবে আবার োরা ধরবে 
এবসবে, ধবর বেবয়  াবে। 

আহমদ মুসার সমগ্র হৃদয়েন্ত্রীবে এেিা অসহেীয়  ন্ত্রর্ার সৃবি হবলা। 
ভুবল তগল তস োর বেবজর েথা, ভুবল তগল রাবেই োবে তোয়া শহবর তপৌেবে 
হবব তস েথা। োর োবে তগািা পৃবথবীর সমাে বড় হবয় উঠল অসহায় তমবয়বির 
আেণবেৎোর আর োবে বাাঁোবোর জবন্য বুে িািা োর আকুল আববদে। 

আহমদ মুসা উবঠ দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসার পাশ বদবয় োরা বেবয়  াবেল তমবয়বিবে। 
ত  তলােিা তমবয়বির পাবয়র বদেিা ধবরবেল োর বাম োবের বেবে 

 াড়িা লবক্ষে ডাে হাবের োরাে োলাল আহমদ মুসা। 
তলােবি আহমদ মুসার বদবে োোবোরও সুব াগ তপল ো। এেবার িবল 

উবঠ আেবড় পবড় তগল মাবিবে। 
তমবয়বির তপেে বদেিা পবড় তগল তমবঝর ওপর। মাথার বদেিা ত  

ধবরবেল, তস  ুবর দাাঁড়াল তদখার জবন্য বে  বিবে। োরও বাম োবের পাশিা 
আহমদ মুসার সামবে এবস তগল। 

তলােবি  ুবর দাাঁবড়বয় বেেু বুঝার আবগই আহমদ মুসার ডাে হাে আবার 
ববের মে েুবি বগবয় দশ তেবজ ওজবের োরাে োলাল বাম োবের বেবে েরম 
জায়গায়। 

তসও মুখ েুবল তদখারও সুব াগ তপল ো। সংজ্ঞা হাবরবয় লুবিবয় পড়ল 
মাবিবে। 

তপেবে আসবেল দু’জে তলাে। োবদর এেজবের হাবে উবঠ এবসবে 
বরভলবার। বরভলবাবরর েল উবঠ আসবে আহমদ মুসার লবক্ষে। 
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আহমদ মুসার োবেই তিবববল দু’বি গ্লাস বেল। হাে বেল োর োবেই। 
তোবখর পলবে গ্লাসবি বেবয় বুবলবির গবেবে েুাঁবড় মারল বরভলবারধারী তলােবির 
েপাল লবক্ষে।  

বেখুাঁে লক্ষে। গ্লাসবি বগবয় ববের মে আ াে হােল তলােবির েপাবল।  
মুখ তথবে োর গগর্ ববদারী ‘আ’ বেৎোর উঠল এবং োর তদহিা তবাঁবে 

তগল তপেে বদবে। 
োর বশবথল হাে তথবে বরভলবারিা পবড়  াবেল। বাজপাবখর মে 

আহমদ মুসা ো লুবি বেল। 
তপেবের বদ্বেীয় তলােবির হাবেও বরভলবার। বেন্তু েপাবল গ্লাবসর  া 

খাওয়া তলােবি োর ওপর পবড় বগবয়বেল। োবে সামলাবে বগবয় তস োর হাবের 
বরভলবার আহমদ মুসার লবক্ষে  থাসমবয় েুলবে বেথণ হবলা। তস োড়াোবড় োর 
ডাে হােিাবে মুক্ত েরার তেিা েরবেল। আহমদ মুসা এ সুব াগ গ্রহর্ েরবলা। 
োবে লক্ষে েবর আহমদ মুসার বরভলবার আবগই উবঠ এবসবে। শুধু েজণবেিা 
োপল বিগাবরর ওপর। এেিা বুবলি বগবয় বেবমবষ োর মাথা গুাঁবড়বয় বদল। 

তমবয়বি আবগই উবঠ দাাঁবড়বয়বেল। ভয় ও আেংবে েখে তস োাঁপবে। 
আপবে তভের বদবে সবর  াে। ভয় তেই। আবম তদখবে। তমবয়বিবে 

লক্ষে েবর বলল আহমদ মুসা। 
েম্পমাে তমবয়বি িলবে িলবে তপেবে সবর তগল। 
তমবয়বির সাবথ েথা বলার আবগই আহমদ মুসা বরভলবার োে 

েবরবেল সামবের বেেজবের লবক্ষে। 
ওরা হেভে হবয় বগবয়বেল। 
সম্ভবে ওবদর োরও োবেই বরভলবার বেল ো। আহমদ মুসার 

বরভলবার তদবখ ওরা আহমদ মুসার বদবে এবগাবে বগবয়ও বপবেবয় তগবে। 
দু’জবের সংজ্ঞাহীে দশা, িািা েপাল বেবয় এেজবের তবহাল অবিা এবং 
গুবলববদ্ধ হবয় আবরেজে সাথীর বেমণম মৃেেু োরা তোবখর সামবেই তদখবে। 

আহমদ মুসা ওবদর লবক্ষে বলল, তদখ অেথণে তোে মানুষবে হেো েরা 
আবম পেন্দ েবর ো। তোমরা  বদ ো মরবে োও। আমার বেবদণশ পালে ের। 
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োরপর আহমদ মুসা োোল তমবয়বির বদবে। বলল, আপবে ওবদর োে 
তথবে বেেু দবড় ত াগাড় েরুে। 

দবড় ত াগাড় হবয় তগবল তসই দবড় ওবদর বেেজবের বদবে েুাঁবড় বদবয় 
বলল, েুবম ওবদর দু’জেবে বপেবমাড়া েবর বাাঁধ। 

তলােবি বেবদণশ পালে েরল। বপেবমাড়া েবর ওবদর দু’জবের হাে-পা 
বাাঁধল। 

ওবদর বাাঁধা হবয় তগবল সংজ্ঞাহীে দু’জে ও আহে এেজেবেও বাাঁধবে 
বলল। 

তলােবি ববো বােে বেবয় আহমদ মুসার বেবদণশ পালে েরল। 
বাাঁধা হবয় তগবল আহমদ মুসা বেবদণশ বদল, মৃে এেজেসহ  াবদর 

তবাঁবধে, োবদর এে এে েবর পাহাবড়র তগাড়ায় বেবয় রাখ। 
তরিুবরবন্ি  ারা ববসবেল, ভীে-সন্ত্রি োরা সেবলই এে এে েবর 

তরিুবরন্ি তথবে তভবগবে। শুধু ববস আবে েোশ-োউন্িাবরর তলােবি এবং 
ওবয়িার বয় দু’জে। উবদ্বগ-আেংবে োরা কুেবড় তগবে। 

তমবয়বির মুবখ এখে আবগর তসই উবদ্বগ-আেংে তেই। োর তোবখ এখে 
রাবজের ববস্ময়। আহমদ মুসার োজ োর োবে স্বপ্ন ববল মবে হবে। সাে জে 
সশস্ত্র তলােবে ত খাবে ত মে দরোর তসখাবে আ াে তহবে কুবপাোে েবর 
তিলল। োবদর অস্ত্র োবদর ওপর প্রবয়াগ েরল। োবদরবেই আবার েবমবের 
মে খািাবে োবদর বেবজবদর বাাঁধার জবন্য। বাাঁধা তলােগুবলাবে পাহাবড়র 
তগাড়ায় বেবয় বে েরবে োয় তলােবি। 

আহমদ মুসা বেবদণশ বদবয় তমবয়বির বদবে োোল। পবড় থাো বদ্বেীয় 
বরভলবারবির বদবে ইংবগে েবর বলল, আপবে ঐ বরভলবারবি েুবল বেবয় তেয়াবর 
বসুে, আবম পাহাবড় বগবয় তদবখ  াবে তস পাবলবয় ত বে ো পাবর। 

তমবয়বি সংবগ সংবগই  বন্ত্রর মে এবগবয় এবস পবড় থাো বরভলবার 
েুবল বেবয় এেিা তেয়াবর বসল। 

তমবয়বির উবেবশ্য ‘ধন্যবাদ’ ববল আহমদ মুসা বাাঁধা এেজে তলােবে 
োাঁবধ েুবল বেবয় পাহাবড়র তগাড়ার বদবে অগ্রসর তলােবি তপেবে তপেবে েলল। 
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সববশবষ মৃে তলােবিবে পাহাবড়র তগাড়ায় বেবয় তগল তলােবি। 
তলােবিবে বেবয় আহমদ মুসা তরিুবরবন্ি বিবর এল। বলল তলােবিবে, 

তমবঝর রক্ত ধুবয় মুবে দাও েুবম। তোমাবদর োরবর্ তরিুবরবন্ির অবেে ক্ষবে 
হবয়বে। অবেে োিমার পয়সা ো বদবয়ই েবল তগবে। 

েোশ োউন্িাবরর তলােবি উবঠ দাাঁবড়বয় হােবজাড় েবর বলল, ওিুকু 
ক্ষবে বেেুই েয়। আপবে তমবয়বিবে বাাঁবেবয়বেে, এজবন্য দয়াময় বজবহাবা 
আপোর মিল েরুে। আর স্যার, আমরাই রক্ত পবরিার েবর তিলব। তমবয়বির 
উদ্ধাবর আমরা তো সাহা ে েরবে পাবরবে। ঐিুকু োজ েরবে পারবল আমাবদর 
ভাল লাগবব। 

আহমদ মুসা তদাোবেবে ধন্যবাদ বদবয় বলল, আপোরা খুব ভাবলা 
তলাে। 

গুন্ডাবদর তসই অববশি তলােবি আহমদ মুসার সামবেই দাাঁবড়বয়বেল। 
োর হাবে দুই খন্ড দবড়।  

আহমদ মুসা োর হাে তথবে দবড় বেবয় বলল, শুবয় পড়, তোমাবে েুবম 
বাাঁধবে পারবব ো, আবমই বাাঁধব। 

আহমদ মুসা তলােবিবে বপেবমাড়া েবর তবাঁবধ তিলল। 
তরিুবরবন্ির তলােরা েখে তমবঝর রক্ত পবরিার েরবে তলবগ তগবে। 
স্যার দু’োপ েবি তদব আপোবদর? েোশ োউন্িাবরর তলােবি ববেীে 

েবণ্ঠ বলল। 
ধন্যবাদ। আমার তোে বেেু খাওয়ার মুড তেই। বেন্তু অবাবঞ্চে োজ 

েরবে হবলা। মোডামবে েবি বদবে পার। আহমদ মুসা বলল। 
সংবগ সংবগই তমবয়বি বলল, ধন্যবাদ। আবমও এ সময় তোে বেেু খাব 

ো। 
এখাবে থাো েে দূর? েোশ োউন্িাবরর তলােবিবে বজবজ্ঞস েরল 

আহমদ মুসা। 
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স্যার েেুে এেবি পুবলশ তিশে হবয়বে েবয়েবদে আবগ। তসিা এখাে 
তথবে মাইল দুই, মাবে এ জায়গা ও তোয়া বসবির মধেবেণী িাবে পুবলশ তিশেবি। 
বলল েোশ োউন্িাবরর তলােবি। 

বঠে আবে, োহবল তোয়া  াওয়ার সময় আপবে থাোয় এেিা ডাবয়বর 
েরববে, ওরা এবস লাশ ও বন্দীবদর বেবয়  াবব। তমবয়বিবে লক্ষে েবর বলল 
আহমদ মুসা। 

েথা তশষ েবর এেিা দম বেবয়ই আবার বলল, আবমও তোয়া বসবিবে 
 াব, আপবে বলিি বদবল খুবশ হববা। বলল আহমদ মুসা তমবয়বিবে। 

তমবয়বি তবদো জবড়ে ববস্মবয়র সাবথ আহমদ মুসার বদবে োোল, 
আপবে এভাবব েথা ববল আমাবে লো বদবেে। আপবে শুধু ওবদর হাে তথবে 
আমাবে বাাঁোেবে, মুক্তই েবরেবে, আমাবে ওবদর হাে তথবে আপবে জয় েবর 
বেবয়বেে। এখে তো আপবে আমাবে েমান্ড েরার েথা এবং আমাবে ো 
অবশ্যই শুেবে হবব। 

আবম ত িা েবরবে, আবম ববপবদ পড়বল আপবেও তসিাই েরবেে। আবম 
বববশষ বেেু েবরবে। বলল আহমদ মুসা। 

আবম বেেু বলব ো এর উিবর। আপবে তদখবে, ত মে োবজ বড়, তেমবে 
ববেবয়ও বড়।  াে, আমার গাবড় আবে সবেে, আপবে সাবথ ো থােবল আবম 
তোয়া ত বে পারব ো। আমার মবে হবে, তগািা রািা জুবড়ই গুন্ডারা ওাঁৎবপবে 
ববস আবে। বলল তমবয়বি। 

আহমদ মুসা ধন্যবাদ বদবে  াবেল। 
গাবড়র শব্দ ও হবেণ তস তথবম তগল। দু’বি গাবড় এবস দাাঁড়াল তরিুবরবন্ির 

সামবে পাহাবড়র তগাড়ায়। 
পুবলবশর গাবড়। 
সামবের জীপ তথবে এেজে অবিসার লাি বদবয় োমল। তপেবের 

গাবড়িা এেিা বপেআপ। তস গাবড় তথবে েয় সােজে পুবলশ োমল। 
অবিসারসহ পুবলশরা এবস  বর েুেল। তমবয়বিবে তদবখই অবিসার 

বেৎোর েবর বলল, থোংে বজবহাবা, বমস বেো োবদয়া আপবে এখাবে? ওখাবে 
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লাশ ও বাাঁধা তলােগুবলা বেবসর জন্য? ওরা োরা? স্যাবরর তিবলবিাে তপবয়ই 
আমরা তববরবয়বে।  াবেলাম ত  বঠোো আপবে বদবয়বেবলে তসবদবে। এখাবে 
এেগুবলা গাবড় তদবখ উবঠ এলাম। এে বেশ্বাবস েথাগুবলা গড় গড় েবর ববল 
তগল অবিসারবি। 

তমবয়বি অবিসারবে আবগই স্যালুি বদবয়বেল। এখে অবিসারবে 
ধন্যবাদ বদবয় আহমদ মুসাবে উবেশ্য েবর পুবলশ অবিসাবরর পবরেয় বদবয় 
বলল, ইবে পুবলশ সুপার তোবহে োলণমোে। প্রথবম  খে গুন্ডাবদর হাবে পবড়, 
েখে অবিবস তমাবাইল েরবে তপবরবেলাম। পবর ধিাধবি েবর পাবলবয় আসার 
সময় তমাবাইল ও বরভলবার দুই-ই হারাই। আমার তসই তিবলবিাে তপবয়ই অবিস 
ওবদর পাবঠবয়বে। 

ইবে তে বমস োবদয়া? বলল পুবলশ সুপার তোবহে োলণমোে। 
ইবে আমাবে গুন্ডাবদর হাে তথবে বাাঁবেবয়বেে। আবম গুন্ডাবদর হাে 

তথবে পাবলবয় এখাবে এবস আেয় বেবয়বেলাম। আমাবে িবলা েবর এখাবে 
এবস ওরা আবার আমাবে ধবরবেল। আমাবে বেবয়  াবেল ওরা। ইবে আমাবে 
উদ্ধার েবরবেে। ওবদর বেেজে সংজ্ঞাহীে, এেজে বেহে এবং বেেজে 
আত্মসমপণর্ েবরবে। থামল বমস বেো োবদয়া। 

ও ওরাই োহবল পাহাবড়র তগাড়ায় বাাঁধা অবিায় পবড় আবে? 
বজ হ্যাাঁ। বলল বেো োবদয়া। 
শুবেই পুবলশ অবিসার তোবহে োলণমোে এেজে পুবলশ বসপাইবে 

উবেশ্য েবর বলল, তোমরা েবয়েজে  াও, পাহাবড়র তগাড়ায় পবড় থাো 
তলােবদর বপেআবপ তোল। 

ববল তস আহমদ মুসার বদবে োোল এবং ধন্যবাদ বদল। 
বেন্তু আহমদ মুসার বদবে োবেবয়ই োর তোখ ত ে আিবে তগল। তস 

দু’ধাপ এবগবয় আহমদ মুসার সামবে এবস দাাঁড়াল। েপাল কুাঁেবে তগবে পুবলশ 
অবিসারবির। োর তোখ দু’তিা েীক্ষ্ণ হবয় উবঠবে। বলল তস আহমদ মুসার 
তোবখর বদবে োবেবয়, আপোবে পবরবেে মবে হবে। হ্যাাঁ, আপোর িবিা আবম 
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তদবখবে তেলআবববব আমাবদর বভআইবপ ডবসয়াবর। আপোর পাসবপাঠণ, 
োগজপে তদবখ। 

ববল হাে পােল পুবলশ অবিসার। 
আহমদ মুসা জোবেবির তভেবর পবেি তথবে োর পাসবপািণ, োর 

িুেবরি ও বিবসং ডকুবমন্ি তবর েবর পুবলশ অবিসাবরর হাবে বদল। 
পুবলশ পাসবপাবিণ আহমদ মুসার োম ‘হাববব গেজাবলস’ তদবখ োোল 

োর বদবে। বলল, আপবে খৃিাে? 
আহমদ মুসা সরাসবর উির ো বদবয় বলল, সবন্দহ আবে বে? 
সবন্দহ অবশ্য তেই। বেন্তু আমার মে বলবে, ডবসয়াবরর তসই েববর 

োবমর ত ে তোথায় িাাঁে আবে।  াে, আপবে তোয়া দ্বীবপ অপবরবেে এবং আইে 
ভংগ েবর আপবে তোয়া দ্বীবপ এবসবেে। সুেরাং আপবে সবন্দহজেে বেবক্ত। 
আমার সাবথ আপোবে তোয়া শহবর ত বে হবব। 

োর মাবে আপবে োবে তগ্রিোর েরবেে। বেন্তু আবম ববলবে অবিসার, 
উবে আমার জীবে বাাঁবেবয়বেে এবং আপবে  া বলবেে, তস অনুসাবরও বড় তোে 
অপরাধ েবরেবে। শুধুমাে অপবরবেে ববল সবন্দহভাজে ববলই োাঁবে তগ্রিোর 
েরা বঠে হবব ো। আমার অনুবরাধ, োবে আপবে তগ্রিোর েরববে ো। 

বমস বেো োবদয়া, আপবে ও আপোর ববভাগ আমার তেবয় এিা ভাবলা 
জাবেে ত , দ্বীবপ বলবে তগবল এখে সামবরে শাসে েলবে। আমরা সবাই জরুবর 
আইবের অধীে। অপবরবেে তলাবের বোপাবর এিা বসদ্ধাে, ত খাবে ত  োবম ত  
পবরেবয়ই অপবরবেে তলাে পাওয়া  াে, োবে জবয়ন্ি ইবন্িবলবজন্স তসবল 
পাঠাবে হবব। োর বোপাবর আমাবদর তোে বসদ্ধাে তেয়ার এখবেয়ার তেই। 
সুেরাং আবম আপোর অনুবরাধ রাখবে পারবে ো। জবয়ন্ি তসবল তো আপোর 
তলােজেই থােবব, আপবে বরং বেেু বলার থােবল তসখাবে বলববে। আমাবে 
দয়া েবর ববপবদ তিলববে ো। থামল পুবলশ অবিসার। 

ববষন্ন হবয় তগল বেো োবদয়ার মুখ। োোল তস আহমদ মুসার বদবে। 
আহমদ মুসার মুবখ তদখল তস উেল হাবস। আো অদ্ভুে মানুষ তো! োবে 
সবন্দহভাজে বহবসবব তগ্রিোর েরা হবে, েবু োর মবধে তোে বেো তেই, উবদ্বগ 
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তেই! আসবল তস জাবে ো আজ তোয়ায় ইসরাইলীরা োউবে সবন্দহভাজে 
ভাবার অথণ বে! এর অথণ হবলা, অপবরবেে ঐ তলােিা বেরবপক্ষ প্রমার্ হবলও 
েলবব ো, তস  বদ সববদে তথবে ইসরাইবলর বন্ধু ো হয়, োহবল োর মৃেেু 
অবধাবরে। এই ববষয়িা জােবল তস হাসবে পারবো ো। বেন্তু আবম তো জাবে ো, 
আবম এখে বে েরব, বে বলব! 

বমস বেো োবদয়ার ববব্রে-ববষণ্ণ অবিা তদবখ আহমদ মুসা বলল, মোডাম 
আপবে ভাবববে ো। আবম তো তোয়া শহবর ত বে তেবয়বেলাম।  াওয়া তো 
হবে। বন্দী অবিায়  াবে এই আর বে! 

বমস বেো োবদয়া আহমদ মুসার বদবে িোল িোল দৃবিবে োবেবয় 
বেল। বেেুই বলবে পারল ো। োর তোখ দু’বি অশ্রুবে েলেল হবয় উবঠবে ববল 
মবে হবলা। 

আহমদ মুসা োোবলা পুবলশ অবিসাবরর বদবে। বলল, হােেবড় 
লাগাবে োে লাগাে। আমার আপবি তেই। 

‘স্যবর’ ববল আহমদ মুসার হাবে হােেবড় পরাবোর বদবে োে ো বদবয় 
বলল, আপবে বক্রবমোল েে, সবন্দহভাজে বহবসবব তগ্রিোর েরবে। 
সবন্দহভাজেবদর হােেবড় পরাবো হয় ো। 

ববল উবঠ দাাঁড়াল পুবলশ অবিসার। আহমদ মুসাবে বেবয় হাাঁিবে শুরু 
েরল বাইবর তববরাবোর জবন্য। 

বমস বেো োবদয়া ববহববলর ন্যায় ঠায় দাাঁবড়বয় বেল। পুবলশ েখে 
তববরবয় তগবে। বেো োবদয়া েখেও দাাঁবড়বয়। 

লাশ োউন্িাবরর তলােিা এবস বেো োবদয়ার োবে দাাঁড়াল। োর তোখ-
মুখও তবদোেণ। বলল তস, তলােিাবে ধবরই বেবয় তগল! তলােিা আসবলই খুব 
ভাবলা। তদখবলে ো তেমে তস ভয়-উবদ্বগহীে। পাবপ তলাে এমে হয় ো। 

দুুঃখিা এজবন্যই তববশ হবে ত , োর জবন্য বেেু েরবে পারলাম ো। 
বলল বেো োবদয়া। 

আপবেও বে পুবলবশর তলাে। পুবলশ অবিসাবরর েথা শুবে োই মবে 
হবলা। বলল তলােবি। 
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হ্যাাঁ, েবব আবম তগাবয়ন্দা ববভাবগর তলাে, এেজে তগাবয়ন্দা অবিসার। 
বেো োবদয়া বলল। 

আমরা তো শুবেবে, তগাবয়ন্দারা তববশ ক্ষমোশালী। োহবল আপোর 
েথা তস শুেল ো তেে? 

এিা ক্ষমো তববশ-েবমর বোপার েয়। এিা আইবে বসদ্ধাবের বোপার। 
পুবলশ আইে অনুসাবরই োজ েবরবে। েবব বেো েরববে ো আমার োজ আবম 
েরব। 

ববল বেো োবদয়া েোশ োউন্িাবরর তলােবিবে ধন্যবাদ বদবয় তরিুবরন্ি 
তথবে তববরবয় আসার জবন্য পা বাড়াল। 
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৪ 
 ুম তভবঙ তগল আহমদ মুসার। 
ধােব এেিা ক্ষীর্ শব্দ োবে আসবে। 
ক্ষীর্ হবলও এই শবব্দই োর  ুম তভবঙ তগবে, বুঝল আহমদ মুসা। 
 ুম তভবঙ তগবলও তোখ তখাবলবে। 
বন্দী তসবল েখে েীব্র আবলা। তোখ ধাাঁবধবয়  াওয়ার মে আবলা। 

এরেম আবলার মবধে তোখ বন্ধ েবর রাখবলই সুববধা। োোড়া শব্দিার গবে বে 
হয় তসিাও তস আাঁে েরবে োয়। তস বুঝবে পারবে, শব্দিা োর তসবলর দরজা 
তথবে। োর মাবে দরজায় তেউ আবে। তোখ খুলবলই তস তজবে  াবব, আবম তজবগ 
আবে। শত্রু বা তলােবির িাবগণি সম্পবেণ আরও এেিু ো তজবে তস োর অবিা 
োবে জাোবে োয় ো। 

হ্যাাঁ, ওিা দরজা তথবে আসাই শব্দ। 
তে হবে পাবর ওখাবে? 
পুবলশ েেৃণপবক্ষর তেউ? বেন্তু ওরা আসবব তেে? তোয়া বসবি পুবলবশর 

প্রধােসহ েবয়েজে অবিসার এেবার োবে বজজ্ঞাসাবাদ েবর তগবে। আহমদ 
মুসাবে োরা গুরুের সবন্দহ েবরবে। োর পাসবপািণ ও োগজপেবে োরা 
বাোবো ববল মবে েবরবে। োরা পবরিার মেবে েবরবে, আমার তেহারা ও 
েথাবােণার সাবথ পাসবপািণ ও োগজপবের েবরবের বমল তেই। পুবলশ প্রধাে ও 
তগাবয়ন্দা প্রধােগর্ গুরুত্বপূর্ণ বমবিং-এ বেি বেল োরা আসবে পাবরেবে। োই 
েূড়াে বজজ্ঞাসাবাদ ও বসদ্ধাবের বোপারিা ঝুবল আবে। আসবে সোবল োর 
েূড়াে বজজ্ঞাসাবাদ হবব। আহমদ মুসাও তসই সময়বে মুবক্ত ও োজ শুরুর মুহূেণ 
বহবসবব বঠে েবরবে। বজজ্ঞাসাবাবদর সময় সবর পড়ার বেো তস েবরবেল। বেন্তু 
তসবলর তগবি োরবি োলা এবং এেিু দূবর োরজে পুবলশ পাহারা থাোয় তস তেিা 
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আপােে তস েোগ েবরবে। তভার রাবে তস এেবার উবদোগ তেবব, তভবব 
তরবখবে। বেন্তু এর মবধে আবার দরজায় তে এবলা? 

েেুে শব্দ তপল আহমদ মুসা। তসবলর দরজার হুে তখালার শব্দ। 
হুে খুবল তগল দরজার। 
দরজা তখালারও তমািা এেিা ধােব শব্দ হবলা। 
বেশ্চয় তলােিা আসবে। 
রুদ্ধ বেুঃশ্বাবস অবপক্ষা েরবে আহমদ মুসা। আবগ তথবেই  াবড়র 

তপেবে জোবেবির তগাপে পবেবি বরভলবার তোোবো আবে। 
‘বম. গেজাবলস, বম. গেজাবলস’ এেিা োপা েবন্ঠর ডাে োর োবে 

এল। ডােিা োরী েবণ্ঠর। বেো োবদয়া বে? 
তোখ খুলল আহমদ মুসা। 
হ্যাাঁ, বেো োবদয়াই োর বদবে ঝুাঁবে পবড় ববস আবে। 
আহমদ মুসা উবঠ বসল। 
বেো োবদয়া দাাঁবড়বয় তগল। বলল, োড়াোবড় আসুে। তববরাবে হবব 

োড়াোবড়। 
ববল বেো োবদয়া তসবলর বাইবর  াওয়ার পথ ধরল। 
োর সাবথ আহমদ মুসাও তসবলর বাইবর তববরবয় এল। তদখল তস, 

োরজে পুবলশ তিবববল মাথা তরবখ  ুমুবে। 
আহমদ  মুসাবে পুবলবশর বদবে োোবো তদবখ বেো োবদয়া তহবস 

বলল, ওবদর মবদ  ুবমর ওষুধ তমশাবোর বেবিা েবরবেলাম। 
োরা পুবলবশর তিববল অবেক্রম েবর  র তথবে তববরাবোর েবরবডাবরর 

োোোবে এবস তপৌবেবে, এ সময় অবেেগুবলা বুবির শব্দ খুব োে তথবে োবদর 
োবে এল। 

দু’জে োোল পরষ্পবরর বদবে। 
আহমদ মুসা বেো োবদয়াবে ইংবগে েরল আড়াবল সবর  াওয়ার 

জবন্য। সংবগ সংবগই বেো োবদয়া পাবশর দরজা বদবয় এেিা  বর েুবে তগল। 
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আর বেেু ভাবো-বেো েরার আবগই পাাঁেজে পুবলশ এবস দরজায় 
দাাঁড়াল। োবদর হাবে তিেগাে। এেজে অবিসাবরর হাবে এেিা বরভলবার। 

আহমদ মুসা োবদর তদবখই মুহূবেণ  াবড়র তপেবে জোবেবির তগাপে 
পবেি তথবে বরভলবার তবর েবর োবদর বদবে োে েবর বলল, তোমরা হাবের 
অস্ত্র তিবল ো বদবল গুলী েরব। 

ওরা আহমদ মুসাবে গুলী েরার মুবড বেল ো। এরেম তবাধ হ  বেবদণশ 
বেল ো। ত বহেু োরা সংখোয় তববশ, োই তবাধ হয় োরা মবে েবরবেল, োবদর 
তদবখই বন্দী আত্মসমপণর্ েরবব। ত  তলাে বন্দী হবয় আসবে সামান্য আপবিও 
েবরবে, োর োে তথবে এিাই আশা েরা  ায়। এই ধারর্া তথবে পুবলশ 
অবিসারসহ পুবলশরা বন্দীবে তদবখই োবে গাে-পবয়বন্ি আবেবে। বন্দী বেরস্ত্র 
হওয়াও পুবলশবদর অপ্রস্তুবের োরর্ বেল। 

আহমদ মুসার বরভলবার এই সুব াগ গ্রহর্ েবরবে। 
বেন্তু আহমদ মুসার েথা ও োর উদেে বরভলবাবরর েবলর প্রবে তেমে 

গুরুত্ব ো বদবয় আহমদ মুসা লবক্ষে তিেগাে ও বরভলবাবরর েল দ্রুে েুবল 
বেবেল। বন্দী এেিা বরভলবার বদবয় পাাঁেজে পুবলশবে গুলী েরবে সাহস পাবব, 
ো োরা মবেই েবরবে। 

আহমদ মুসা  া ববলবেল োই েরল। 
োর ‘ব্ল্োে েোেে’ পুবলশ অবিসারসহ সব পুবলবশর ওপর বদবয়  ুবর 

এল। 
মাে েবয়ে তসবেবন্ডর বেবধাে। পাাঁে পুবলবশর লাশ পবড় তগল 

েবরবডাবরর ওপর। 
বমস বেো োবদয়া তববরবয়.............। 
েথা তশষ েরবে হবলা ো আহমদ মুসাবে। তববরবয় আসবেল বেো 

োবদয়া। সব বেেুই তস তদবখবে। মুহূবেণর জবন্য মুখিা ববষণ্ণও হবয় উবঠবেল। 
েবু তববরবয় এবসই বলল তস আহমদ মুসাবে লক্ষে েবর, আপবে তদখবে 

অসাধেও সাধে েরবে পাবরে বম. গেজাবলস। সাহস, ক্ষীপ্রো, তেৌশল, 
লক্ষেবভদ সব বদে তথবেই আপবে তদখবে অবদ্বেীয়! 
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এসব েথার বদবে োে ো বদবয় আহমদ মুসা বলল, এখে বে েরবে 
হবব বলুে। 

আসুে। ওরা জােবে তপবরবে, সামবে বদবয় আর তবর হওয়া  াবব ো। 
তপেে বদে বদবয় তবর হওয়ার তগাপে পথ আবে, আসুে। বলল বেো োবদয়া। 

ববল বেো োবদয়া তদৌড়াবে শুরু েরল। তপেবে আহমদ মুসা। 
গভীর রাে, বববভন্ন পবয়বন্ি প্রহরী আবে। োবদর মবধে োঞ্চলে বেংবা 

বাড়বে সেেণো তদখল ো। বন্দী পলায়বের খবর োরা পায়বে। োহবল ওরা 
পাাঁেজে জােবে পারল বে েবর? পর মুহূবেণই মবে পড়ল, ওরা বন্দীখাোর বেয়ন্ত্রর্ 
েবক্ষর বাড়বে প্রহরী। সম্ভবে বন্দীবসলগুবলার দরজার সাবথ এলামণ বসবিম 
রবয়বে বন্দীখাোর েবন্িাল েবক্ষ। আহমদ মুসার তসবলর দরজা তখালার এলামণ 
তপবয়ই োরা েুবি এবসবেল তসবল। 

তগাপে পথ বদবয় তবর হওয়ার পবথ আর তোে বাধা তপল ো আহমদ 
মুসারা। পাহারার পবয়ন্িগুবলা এবড়বয় তপেবের তগাপে দরজািায় তপৌবে তগল 
আহমদ মুসারা। 

দরজািা বডবজিাল লবে আিোবো। 
দরজার সামবে তপৌবে বেো োবদয়া োোল আহমদ মুসার বদবে। বলল, 

এই লেই তশষ সমস্যা। এর সমাধাে আমার োবে তেই। বডবজিাল লে বডবোড 
েবর তখালা ো তগবল লেিা গুলী েবর তভবঙ বদবলও দরজা খুলবব ো। 

তগাপে পবথর তশষ এই দরজািা প্রায় তদড় ইবঞ্চ পুরু বিবলর। দরজা 
ভাঙার তোে প্রেই ওবঠ ো। বমস বেো োবদয়া, দরজা তখালার বোপারিা আমার 
ওপর তেবড় বদে। বলল আহমদ মুসা। 

বডবজিাল লবের সামবে বগবয় দাাঁড়াল আহমদ মুসা োরপর বলল, 
ওবপোর তোডণিা বি বডবজবির। 

বি বডবজবির? তেমে েবর জােবলে বি বডবজবির। তেে েয় ‘তিার’ বা 
‘িাইভ’ বডবজবির? বলল বেো োবদয়া। োর েবণ্ঠ অপার ববস্ময়। 

লেিা ত  বডজাইবের, ত  সাইবজর, োবে এর ওবপোর তোড বি 
বডবজবির তববশ হওয়ার তোেই তস্কাপ তেই। এই লবের বেমণাো তোম্পােীর 
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বববভন্ন তোড-বডবজবির লেগুবলা এবেবাবরই বভন্ন বভন্ন সাইবজর। আহমদ মুসা 
বলল। 

এ সাং াবেে এেিা ইেিরবমশে। এিা জাো বেল ো। ধন্যবাদ 
আপোবে। বলল বেো োবদয়া। 

আহমদ মুসা েেক্ষবর্ বডবজিাল লে বেবয় বেি হবয় পবড়বে। 
বেো োবদয়া োর পাবশ বগবয় দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসা এেবার োর বদবে োবেবয় বলল, বেে অক্ষবরর সববেবয় 

বপ্রয় শব্দ এখে ইসরাইলীবদর বে বমস বেো োবদয়া? 
োবদয়া এেিু বেো েরল। োরপর বলল, ‘তোরাহ।’ 
‘হ্যাাঁ, বহব্রু ভাষায় ‘তোরাহ’ বেে ববর্ণ তলখা হয়। েবব সব ইহুবদবদর 

এিা বপ্রয় শব্দ, শুধু ইসরাইলীবদর েয়। ইসরাইলীবদর আলাদা তোে বপ্রয় শব্দ বে 
আবে? 

তেমে তোে শব্দ আবম তদখবে ো। এেিু বেো েবর বলল বেো োবদয়া। 
আমার মবে হবে তস শব্দিা ‘তোয়া।’ 
‘তোয়া’ বলখবে ইংবরবজবে বেেিা বর্ণ লাবগ। আর বডবজিাল লেিা 

ইংবরবজ ববর্ণর। সুেরাং ওবপোর তোডণিা ইংবরবজ ববর্ণই হবব। আমার মবে হয় 
ওবপোর তোডণিা ‘তোয়া হবে পাবর। 

ববলই আহমদ মুসা বডবজিাল লবের ‘বে’ গুবলার উপর আঙুল োলাবে 
লাগল। 

‘বেো োবদয়া’র তোখ ববস্মবয় োোবড়া হবয় তগবে। তোয়া এখে সব 
ইসরাইলীর মবোব াবগর তেন্দ্রববন্দু, তসবহেু ‘তোয়া’ এখে োবদর োবে বপ্রয় 
োমও। বেন্তু আমার তো এিা মবে পবড়বে। বাইবরর এেজে খৃিাে গেজাবলবসর 
এিা মবে হবলা তেমে েবর? আসবল তে এই ‘হাববব গেজাবলস’? োর োবমর 
সাবথ বেন্তু োর সাহস, শবক্ত, বুবদ্ধমিা বেেুরই বমল তেই। তে োহবল এই হাববব 
গেজাবলস? 

বেো োবদয়ার এই বেোর মবধেই আহমদ মুসা ববল ওঠল, বমস বেো 
োবদয়া, আমরা সিল। খুবল তগবে দরজা। আসুে। 
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ববল আহমদ মুসা দরজা খুবল তবর হবয় তগল। 
আহমদ মুসার েথায় বেো োবদয়ার বেো সূে বেন্ন হবয় তগল। এরপরও 

মাথা তথবে োর প্রেগুবলা তগল ো। 
তস েীরবব আহমদ মুসাবে অনুসরর্ েবর দরজা বদবয় তবর হবয় তগল। 
বেো তবর হবয় এবল আহমদ মুসা দরজািা তিবে বন্ধ েবর বদল। সংবগ 

সংবগই ‘বক্লে’ েবর দরজার লেিাও বন্ধ হবয় তগল। 
ভাবলা হবলা লেিা োর আবগর জায়গায় বিবর তগল। বেেু বুঝবে 

পারবব ো, আমরা এই দরজা বদবয় পাবলবয়বে। আহমদ মুসা বলল। 
েথা তশষ েবরই আহমদ মুসা বেো োবদয়ার বদবে  ুবর দাাঁড়াল। বলল, 

আমার সীমাহীে েৃেজ্ঞো আপোর প্রবে, এ েথা ববল আপোবে তোি েরব ো। 
বেন্তু আবরা এেিা তিভার আবম আপোর োবে োই। 

বলুে। আপোর োবে আমার ঋর্ তশাধ হওয়ার েয়। বলল বেো োবদয়া 
গম্ভীর েবণ্ঠ। 

আপবে এভাবব েথা বলবেে। েথা োহবল আমার বলা হবলা ো। 
আহমদ মুসা বলল। 

বেো োবদয়া মুবখ হাবস িবুিবয় বলল, ঋর্, পবরবশাধ এসব েথা বাদ। 
বলুে আপোর েথা। 

আহমদ মুসার মুখিা গম্ভীর হবয় ওঠল। বলল, মূলেবাে বভআইবপ 
বন্দীবদর তোথায় রাখা হয়? 

বেো োবদয়া বববস্মে দৃবিবে আহমদ মুসার বদবে োোল। এেিু ভাবল। 
বলল, এমে তোে বন্দী তোয়াবে তেই। বেন্তু এ প্রে েরবেে তেে? 

বমস োবদয়া, আবম দু’জে বন্দীবে খুাঁজবে এবসবে। আপোর সাহা ে 
আবম োই। আহমদ মুসা বলল। 

তোে দুই বন্দী? 
এবমবলয়া এবং বায়েলু আেসা মসবজবদর ইমাম আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর 

রহমােবে। আহমদ মুসা বলল। 
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ববস্মবয়-বববফাবরে হবয় উবঠবে বেো োবদয়ার দু’তোখ। োহবল 
গেজাবলস োবমর এই তলাে বিবলবিে তথবে এবসবে! এর োম োহবল 
গেজাবলস অবশ্যই েয়। োহবল তে? এসব ভাবোর মবধেই তস বলল, আবম 
ত বহেু আবগই বঠে েবরবে, আপোবে সাহা ে েরব, োই আবম দুই বন্দীর েথে 
বদবয় আপোবে সাহা ে েরববা। বেন্তু োর আবগ বলুে, আপবে তে? আপোর 
োবমর সাবথ আপোর এই পবরেয় তমবল ো, এিা আবম আবগই বুবঝবে। োহবল 
আপবে তে? 

আপোর ধারর্া বঠে। আবম হাববব গেজাবলস েই। োবমর বদে বদবয় 
আবম বড় তোে পদ, পবরেবয়র মাবলে েই। আবম বিবলবিে সরোবররও তেউ 
েই। বলবে পাবরে এেজে বে লোন্সার তসবে আবম। ধবমণর পবরেবয় আবম 
মুসলমাে। আবম মানুষবে সাহা ে েবর। বেবজর োমিা তগাপে রাখবে বগবয় 
আহমদ মুসাবে এভাবব অবেে েথা বলবে হবলা। বেবজর মুসবলম পবরেয় ও 
এবমবলয়াবদর উদ্ধার েরবে এবসবে, এেথা বলবলও বেবজর োম োবে বলবে 
োইবলা ো োরর্, আহমদ মুসা জাবে বেো োবদয়া ইসরাইলীবদর এেজে 
তগাবয়ন্দা অবিসার। োরা আহমদ মুসার প্রবেই এলাবজণে তববশ। আহমদ মুসার 
োম শুেবল সাহা ে পাওয়া ভন্ডুল হবয় ত বে পাবর। 

‘আপবে োবদর তখাাঁজ েরবে এবসবেে। তখাাঁজ বদবে, োাঁবদরবে 
তপ্রবসবডন্ি ও প্রধােমন্ত্রী প্রাসাবদর বসবেউবরবি তজাবে বন্দী েবর রাখা হবয়বে। 
বেন্তু তখাাঁজ বেবয় আপবে বে েরববে?’ 

তপ্রবসবডন্ি ও প্রধােমন্ত্রীর বে এেই প্রাসাদ? আহমদ মুসার বজজ্ঞাসা। 
হ্যাাঁ, এেই প্রাসাবদ ওরা থাবেে। বেো োবদয়া বলল। 
বসবেউবরবি তজােিা তোে বদবে? 
‘প্রাসাবদর তরবসবডবন্সয়াল ব্ল্বে থাবেে তপ্রবসবডন্ি ও প্রধােমন্ত্রী। োর 

োরধার ব বরই বসবেউবরবি তজাে। এই এলাো সাবণÿবর্ে ও সববণাচ্চ পাহারার 
অধীে,  াবে তরবসবডবন্সয়াল ব্ল্ে বেরাপদ থাবে। বলল বেো োবদয়া। 

ধন্যবাদ। এই তসবক্রিাবরবয়বির প্রধাে তগবির ববপরীে বদবের বড় 
তগিিাই তো তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর তগি, োই ো? বজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
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‘তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর তলাবেশে সম্পবেণ বেবশ্চে হবে োইবেে তেে? 
আপবে বে োবদর উদ্ধাবররও বেো েরবেে? আমার এেিা পরামশণ, তখাাঁজ তেয়ার 
মবধেই সীমাবদ্ধ থাকুে। ঐ দুই বন্দীর সাবথ ইসরাইলীবদর ভাবগের সবিা 
জবড়ে। ত খাবে ভাবগের প্রে, তসখাবে মানুষ মবরয়া হয়। বলল বেো োবদয়া। 

উিবর আহমদ মুসা বলবে োইল, এবমবলয়া ও খবেব আব্দুল্লাহ আব্দুর 
রহমাবের উদ্ধাবরর সাবথ তগািা বিবলবিবে আববগ জবড়ে, োবদর মুবক্ত োড়া অন্য 
বেেু ভাবার অবোশ তেই। বেন্তু এ েথা ো ববল আহমদ মুসা বলল, ধন্যবাদ 
আপোবে এেিা সেে স্মরর্ েবরবয় তদয়ার জবন্য। 

‘ধন্যবাদ আপোবেও।’ ববল  বড়র বদবে োবেবয় বলল, এখে রাে 
আড়াইিা। তোথায়  াববে এখে আপবে? 

বঠে তেই। আবম ত  োবজ তোয়া আসবে তেবয়বেলাম, তস োজ তো 
হয়বে। বলল আহমদ মুসা। 

ববমষণো োমল বেো োবদয়ার তেহারায়। বলল, বুবঝবে। ইশ্বর আপোবে 
তহিাজে েরুে। আবম েবল। 

ববল বেো োবদয়া হাে বাবড়বয় বদল হ্যান্ড তশবের জবন্য। 
আহমদ মুসা হ্যান্ড তশে ো েবর তহবস বলল, ‘মুসবলম পবরেয় তদয়ার 

পর আর পারবে ো হ্যান্ড তশে েরবে। ধন্যবাদ আপোবে বমস োবদয়া। আল্লাহ 
আপোর মিল েরুে। আবমও েবল। 

আহমদ মুসা ও বেো োবদয়া ববপরীে বদবে হাাঁিবে শুরু েরল। 
েবয়ে ধাপ এবগবয় বেো োবদয়া তপেে বিবর আহমদ মুসার বদবে 

োোল। আহমদ মুসাবে বদ্বধাহীেভাবব সামবে এবগাবে তদখল। বেন্তু বেো 
োবদয়ার মুবখ প্রবল বদ্বধা-দ্ববন্দর োপ। অেবর োর ঝড় বইবে। োর বুঝবে বাবে 
তেই গেজাবলস পবরেবয়র তলােিা তোয়ায় এবসবে এবমবলয়াবদর উদ্ধাবরর 
জবন্যই। বেন্তু এিা হবে পাবর বে েবর? এবমবলয়ারাই ইসরাইলীবদর ভাবগের িাম 
োডণ এিা হােোড়া হবল োবদর ভাগেও ত  তশষ হবয়  াবব। 

তোখ-মুবখর দ্বন্দ্ব-ববমষণো আরও বাড়ল বেো োবদয়ার। 
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আহমদ মুসা তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর তপেবে বাগাবের এেিা গাবের 

অন্ধোবর এবস বসল। তপেবের প্রােীর িপবে আহমদ মুসা এখাবে প্রববশ 
েবরবে। প্রােীবরর ওপাবরর বেেজে প্রহরী োবে ধবর তিবলবেল, ত ে োরা োর 
জবন্যই অবপক্ষা েরবেল। েবব োবদর সামলাবে গুলীর বেবহার েরবে হয়বে। 
োরাে োবলবয়ই োবদর েবয়ে  ণ্টার জবন্য  ুম পাড়াবো তগবে। 

আহমদ মুসা তোয়া েগরীর স্যাবিলাইি িবিার উপর তপবন্সল িবসণর 
আবলা তিবল আবার োর উপর তোখ বুলাবে লাগল। 

তপ্রবসবডন্ি প্রাসাদ ব বর ত  বসবেউবরবি তজাে, োর মবধে তপেবে এই 
বদেিাই বেরাপদ, বেুঃঝণঞ্চাি। অেএব বন্দীরা এবদবেই থাো স্বাভাববে। আহমদ 
মুসা এবদেিাই তববে বেবয়বে তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদ প্রবববশর জবন্য। 

আহমদ মুসা তপ্রবসবডন্ি প্রসাবদর স্যাবিলাইি িবিার উপর আবার েজর 
বুলাবে লাগল। তপেবের বদবে বেরাপিার বাড়বে বেবিা বহবসবব তোি এেিা 
গাডণ বোরাে রবয়বে। বোরাবের পর বেে-োর গবজর এেিা িাাঁো জায়গা। 
োরপর োাঁিাোবরর তবড়া। তবড়ার পর প্রাসাবদর তদয়াল। 

তদয়াবলর জাোলাগুবলার ওপর তোখ বুলাবেল আহমদ মুসা।  
আেবস্মে এেিা িবেণর েীব্র আবলাবে তস আবলাবেে হবয় ওঠল। 
েমবে ওবঠ আহমদ মুসা উপর বদবে োোবোর বদবল আবলার বাইবর 

দাাঁড়াবো োয়ামূবেণর হাাঁিু লবক্ষে মাথা সামবে বেবয় ঝাাঁবপবয় পড়ল। তলােবির 
হাাঁিুবে আহমদ মুসার মাথা প্রেন্ড শবক্তবে আ াে হােল। 

আ াে তলােবির জবন্য অভাববে ও আেবস্মে বেল। তস হুমবড় তখবয় 
পড়ল উপুড় হবয় আহমদ মুসার ওপর। সাবথ সাবথ িবেণর আবলাও বেবভ 
বগবয়বেল।  

তস পবড় বগবয় বির হওয়ার আবগই আহমদ মুসা উবঠ দাাঁবড়বয় অন্ধোবরই 
োর ওপর ঝাাঁবপবয় পড়ল। তলােবি ওঠার তেিা েরবেল। আহমদ মুসা োবে 
সামলাবোর জবন্য সময়বক্ষপর্ েরবে োইল ো। তলােবির োগাল তপবয়ই 
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আহমদ মুসা তলােবির োবের বেবের জায়গািায় োর ডাে হাবের দু’বি তমাক্ষম 
োরাে োলাল। তলােবি েবয়ে মুহূবেণর মবধেই সংজ্ঞা হাবরবয় তিলল।  

আহমদ মুসা উবঠ দাাঁবড়বয় গাডণ বোরাবের বদবে এবগাবলা। এ গাবডণর 
তখাাঁবজ অবন্যরাও এবদবে আসবে পাবর। গাবের অন্ধোর তথবে তববরাবোর পর 
মাবিবে শুবয় পবড় তদহিা গুবিবয় বেবয় গবড়বয় েলল গাডণ রুবমর বদবে। 

গাডণ রুবমর সম্মুখিা তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর বদবে। তপেবে বেেবি 
প ণববক্ষর্ জাোলা। জাোলাগুবলা তদয়াবলর তলবভবল বাইবর তববরবয় আসা। এর 
বেে বদবে বেেবি জাোলা। 

মাঝখাবের জাোলার বেবে বগবয় উবঠ দাাঁড়াল আহমদ মুসা। োোবলা 
 বরর তভেবর। 

েয়-সােজে গাডণ ববস ো খাবে। সবার সামবেই এেবি েবর তিেগাে। 
এেজে বলল, জোথবের ো তো ঠান্ডা হবয় তগল। এখেও আসবে ো 

তেে। বাইবরিা এেিু তদখবে পাঠাবো হবলা, বে হবলা োর। 
অন্য এেজে বলল, তোমরা োড়াোবড় ো-খাওয়া তশষ েবরা। আজবের 

রােিা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হুকুম এবসবে, পাহারায় ত ে সামান্য গাবিলবেও ো হয়। 
তভেবর তোোর তেিা েরবল, তসাজা গুলী েরার হুকুম এবসবে। তোমরা 
োড়াোবড় েবরা। 

 র তথবে তবর হওয়ার এেমাে দরজা পবশ্চম বদবে। ওবদরবে  বর 
আিোবে হবব, েয়বো তশষ েরবে হবব। ওরা তববরবয় এবল তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদ 
তোোর আবগই আবরে ঝাবমলায় পড়বে হবব। 

 আহমদ মুসা দ্রুে গুবড় তমবর তদৌবড় গাডণ বোরাবের সামবে 
বগবয় তপৌেল। বারান্দার বসাঁবড় তভবঙ দ্রুে বগবয় দরজার মাঝখাবে দাাঁড়াল। 

তভেবর সাে জবের এেবাবর প্রাবের জে আহমদ মুসাবে দরজায় এবস 
দাাঁড়াবে তদবখই তস দ্রুে দরজার আড়াবল সবর বগবয়বেল। আহমদ মুসার ো েজর 
এড়ায়বে। 

তস দরজার আড়াল বেবয় এবগাবেল আহমদ মুসার বদবে। 
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আহমদ মুসা োর ‘ব্ল্োে েোেে’ সামবের তলােবদর বদবে োে েবর 
এে ধাপ সামবে এবগবয়ই তোবখর পলবে বরভলবার বাাঁ বদবে  ুবরবয় বিগার 
বিবপই বরভলবাবরর েল সামবে বেবয় এল। 

‘ব্ল্োে েোেে’ গুলী েরার পর এেিুও শব্দ হবলা ো। 
সাথীবে গুলী তখবয় পবড় ত বে তদবখ ওরা পাগবলর মে তিেগােগুবলা 

পাশ তথবে েুবল বেবয় আহমদ মুসার বদবে  ুরবে তগল। 
আহমদ মুসার েীরব োমাে ‘ব্ল্োে েোেে’ েীরবব গুলী বৃবি েবর সবার 

ওপর বদবয়  ুবর এল। 
আহমদ মুসার দু’তোখ সবার ওপর বদবয়  ুবর এবস বেবশ্চে হবয় দরজা 

বন্ধ েবর তববরবয় এল। 
বারান্দা তথবে বেবে মাবিবে ঝাবপবয় পবড় তদহিা গুবিবয় তদহবে দ্রুে 

গবড়বয় বেবয় োাঁিাোবরর তবড়ার পাবশ বগবয় বির হবলা। 
োরপর শুবয় তথবেই জুোর তগাড়াবল খুবল তভের তথবে রবেিােৃবের 

ক্ষুদ্র ‘গামা ববমার’ (গামা তর’ উৎবক্ষপে) তবর েরল। 
আহমদ মুসা বুবঝবে, োাঁিাোবরর তবড়া ববদুেোবয়ে েবর রাখা হবয়বে। 

তস তদখবে পাবে োর েবয়ে ধাপ তপেবে, োাঁিাোবরর তবড়ার সাবথ এেিা 
বাদুড় পাবখ আিবে আবে। সম্ভবে বাদুড়িা বেেু বদবয় উবড়  াওয়ার সময় তবড়ার 
ববদুেৎ োবে তিবে বেবয়বে। আহমদ মুসা জাবে ইদাবেং তবড়ার ববদুেৎ প্রবাহিা 
তবশ শবক্তশালী ও আেষণর্ব াগে বেেু তবড়ার োোোবে হবলই োবে তিবে তেয় 
র্ধ্ংস েরার জবন্য। 

আহমদ মুসা গামা ববমার িেণ হাবে বেবয় িায়ার লেবি অে েবর তবড়ার 
সববেবয় বেবের োরবিবে লক্ষে েবর গামা ববমাবরর লাল তবাোমবি অে েবর 
বদল। তোবখর পলবে োরবি তেবি তগল, ববদুেৎ সামান্য স্পােণ েরার সুব াগ তপল 
ো। এর উপবরর োরবিও তস এেইভাবব তেবি তিলল। দু’িিু উচ্চো পবরমার্ 
িাাঁো জায়গা োবে সৃবি হবলা। এরপর আহমদ মুসা গবড়বয় দু’আড়াই গজ 
পবরমার্ তপেবে বগবয় োাঁিাোর দু’বির এ পাশিাও তেবি বদল। োর দু’বি মাবিবে 
পবড় তগল। 
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আহমদ মুসা োাঁিাোবরর খন্ড দুবি সবরবয় দু’িিু উাঁেু এবং সাে িুবির 
দী ণ তস্পস বদবয় খুব সহবজ গবড়বয় তভেবর েুবে তগল। 

তভেবর তোোর পর শুবয় তথবেই অবপক্ষা েরবে লাগল। 
োাঁিাোর োিার সময় ববদুেৎ েরবি ববপরীে ওবয়ভ সৃবি হওয়া বেংবা 

োর তেবি পড়ার পর দুবি ববদুেৎ ওবয়বভ ত  তেদ পবড়বে োর এেিা প্রবেবক্রয়া 
েেবিাল রুবমর রাডাবর স্পবন্দে হবে পাবর। তসবক্ষবে োরা এখবে েুবি আসবব, 
এখাবে। 

আসলও োরা। 
আহমদ মুসা োবদর জবন্যই অবপক্ষা েরবেল, বেন্তু তস ো তির তপল ো। 
োরা এল আহমদ মুসার বদে তথবে। 
োরা এবস  খে আহমদ মুসার বদবে তিেগাে োে েবর বেৎোর েবর 

ওঠল, শুবয়াবরর বােো হাে েুবল উবঠ দাাঁড়া। তোর তখলা তশষ।  বথি ভুবগবয়বেস 
আমাবদর। 

আহমদ মুসা মাথার ওপর হাে তরবখ উবঠ দাাঁড়াল। ত ে তস মাথার তপেে 
বদেিা ধবর আবে। 

ওরা বেেজে। 
এেজবের হাবে উদেে তিেগাে। অন্য দু’জবের হাবে বরভলবার। 

আহমদ মুসা হাে েুবল উবঠ দাাঁড়াবোর পর োরা বরভলবার োবমবয় বেবয়বে। 
বরভলবারধারী এেজে, োবে তববরবয় আসবে বলল। আমরা েি েবর 

ওখাবে  াব তেে? 
তিেগােধারী োর তিেগাবের েল তেবড় ইশারা েবর বলবে লাগল 

তববরবয় এস। 
আহমদ মুসার েজর বেল তলােিার তিেগাবের েবলর বদবে। ত  মুহূবেণই 

ইশারা েরবে বগবয় তিেগাবের েল েবড়বে। তস মুহূবেণই আহমদ মুসার ডাে হাে 
মাথা তথবে েবয়ে ইবঞ্চ বেবে বগবয় জোবেবির তগাপে পবেবি োর ‘ব্ল্োে 
েোেে’-এর বাি ধবর তোবখর পলবে ো  ুবরবয় এবে গুরী েরল 
তিেগােধারীবে। 
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বরভলবারধারী দু’জে আহমদ মুসাবে গুলী েরার জন্য োবদর 
বরভলবার েুলবেল দ্রুে। 

তিেগােধারীবে গুলী েরার পর আহমদ মুসা োর অবিাবমবিে ‘ব্ল্োে 
েোেে’-এর বিগার তথবে োর েজণেী েুলল ো। শুধু ‘ব্ল্োে েোেে’- এর বেুঃশব্দ 
গুলীর ঝাাঁে োবদর ব বর তিবল। 

তিেগােধারীর মে োরাও আেংেগ্রি তোখ ও ঝাাঁঝরা বুে বেবয় মাবিবে 
লুবিবয় পড়ল। 

আহমদ মুসা তসবদবে আর ো োবেবয় তপেে বিবর তদৌড় বদল প্রাসাবদর 
বদবে। 

আবশপাবশও প্রহরী আবে। আহমদ মুসা োবদর েজবর পড়বল োরাও 
েুবি আসবব। 

এেিা জাোলার বেবে বগবয় দাাঁড়াল আহমদ মুসা। স্যাবিলাইি িবিাবে 
আবগই তদবখবেল এবদবের জাোলাগুবলা তলাহার গরাবদ োো। গরাবদর পর 
আবার বে আবে বলা মুবিল। েবব পাশ্চাবেের বেয়ম হবলা, জরুবর অবিা বা 
বসবেউবরবির অবিা ববববেো েবর গরাবদর তপেবে আর বেেু প্রবেবন্ধে রাবখ ো, 
 াবে জরুবর অবিায় তববরাবো  ায়। োই গরাদ বেবিাপো ও গরাদবে োরা 
 বথি মজবুে েবর। 

এ জাোলার গরাদ মবে হবলা োর তেবয়ও মজবুে। গরাবদর ইস্পাে 
প্রায় দুই ইবঞ্চ। োমােও এ গরাবদর বেেু েরবে পারবব ো। 

বেন্তু আহমদ মুসার োমাে েয়, আবে ‘গামা ববমার’। োমাবের তেবয়ও 
শবক্তশালী। এর শবক্তশালী অবে তবগুবে রবি এসব ইস্পােবে বেবমবষ িুেবরা 
িুেবরা েবর তিলবে পাবর। 

গামা ববমারিা হাবে বেল আহমদ মুসা। 
মবোব াগ বদল গরাবদর বদবে। 
বেন্তু পরক্ষবর্ই ভাবল, তভেবর প্রববশ েরার জন্য আর এেিু তভবব তেয়া 

দরোর। েুবে তস তোে বদবে  াবব! তোে বদবে এবমবলয়াবদর পাওয়া ত বে 
পাবর। 
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এেথা তভবব তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর স্যাবিলাইি িবিাগ্রািবি আবার তবর 
েরল। পাবশর তদয়াল ও োবদর গঠবের ওপর েীক্ষ্ণ দৃবি বুলাল। বেন্তু োবদর তল-
আউবি তোে পাথণেে তেই। এেই রেম তগািা োদিা। বেখুাঁেভাবব তদখবে বগবয় 
সব তশবষ োবদর পূবণ বদবে দবক্ষর্ পূবণ তোর্ তথবে েবয়েগজ উিবর োবদর 
ওপর এেিা োেো তদখবে তপল। এ রেম োেো তগািা োবদর আর তোথাও 
তেই। োেো বে তেবে তরবখবে? আহমদ মুসা খুব ভাবলা েবর তদখল, োেোিা 
আড়াই বেেিুবির েম েয়। আর োেোিা পূবণ তদয়াবলর সাবথ লাবগায়া। এর অথণ 
এেিাই। তসিা হবলা োেোিা এেিা বসবড়মুবখর ওপর। তভের তথবে বসাঁবড় 
সাধারর্ে তদয়াল অবলেে েবরই ওবঠ এবং ববপরীে বদবের আবরেিা তদয়াবলই 
সাধারর্ে এর শীষণিা িাবপে হয়। সুেরাং বসাঁবড়মুবখই োেোিা িাবপে হবয়বে। 

বেন্তু বসাঁবড়িা এখাবে তেে? বসবেউবরবি তজাবে এই বসাঁবড়র োরর্ বে? 
এর অথণ বে এিাই ত  বসবেউবরবি তজাবের তেন্দ্রববন্দু এিা? জরুবর অবিায় োদ 
 াবে বেবহার েরা  ায়, এজবন্যই এই বসাঁবড়র বেবিা। োহবল এই এলাোরই 
তোথাও এবমবলয়া ও খবেব মবহাদয়বে বন্দী েবর রাখা হবয়বে। 

এই বসদ্ধাবে তপৌোর পর আহমদ মুসা জাোলার গরাবদর বদবে 
এবগাবলা। 

পবেি তথবে তবর েবর হাবে বেল ‘গামা তর’ ববমার’। 
জাোলা োাঁধ পবরমার্ উাঁেু। 
হাে  েিা উপবর তোলা  ায় েুবল আহমদ মুসা জাোলার ২ বগণিুবির 

মে জায়গা ‘গামা তর ববমার’ বদবয় তেবি তিলল। 
োিা খন্ডিা বাইবর তিবল বদবয় লাি বদবয় জাোলার ওপর উবঠ বেবের 

বদবে এেবার তোখ বুবলবয় জাোলার ওপর রাখা তদবহর ভর তরবখ তদবহর 
তপেেিা বেবে োবমবয় বদল। 

বেুঃশবব্দ তেবম তগর তস এেিা অন্ধোর  বরর তমবঝয়। 
জাোলার োিা অংশ বদবয় বাইবরর আবলা এবস পবড়বে  বরর 

এোংবশ। োবদর  বরর অন্য অংবশর অন্ধোরও বিাঁবে হবয় তগবে। 



আবার তেলআবববব  63 

 

 রিা এেিা তবড রুম।  বর োরবি তবড পাো। বেন্তু তোে তববডই তেউ 
তেই।  

আহমদ মুসা এেিা তববডর পাবশ বগবয় এেিা হাে তরবখ োপ পরীক্ষা 
েরল। তবডিা গরম েয়, আবার ঠান্ডাও েয়। োর মাবে পবের ববশ বমবেি আবগও 
এখাবে তলাে শুবয় বেল। তগল তোথায় োরা? এরা বেশ্চয় গাডণ বেল, তববডর 
তেহারা তদবখ োই মবে হয়। গাডণরা রাবে এে সাবথ উবঠ তগবে তেে? তোে খবর 
তপবয় োবদর সবাইবে বে বডউবিবে ডাো হবয়বে? োহবল োর আসার খবর এরা 
তপবয়বে? হঠাৎ আহমদ মুসার মবে পড়ল বোরাবের গাডণবদর েবথাপেথবের 
েথা। োবদরবেও প্রহরা তজারদার েরবে বলা হবয়বেল আহমদ মুসার আরও 
মবে পড়ল, বাউন্ডারী ওয়াবলর বাইবরর গাডণরাও োরই অবপক্ষা েরবেল। সব 
বমবলবয় োর মবে হবলা, সব বেেু তমাোববলার জবন্য োরা প্রস্তুে রবয়বে। 

আহমদ মুসা  বরর দরজা বন্ধ েবর তববরবয় এল। তববরবয় এল এেিা 
েবরবডাবর। োর দু’পাবশই  বরর সাবর। সবগুবলাই বন্ধ। সবগুবলাবেই গাডণ রুম 
ববল মবে হবলা।  

আহমদ মুসা েবরবডাবরর পবশ্চম বদবে এবগবয় আবরেিা অবপক্ষােৃে 
প্রশি েবরবডাবর এবস পড়ল। 

িবিাবে তদখা বসাঁবড় রিা আবরেিু উিবর হবব। আহমদ মুসা োই প্রশি 
েবরবডারবি ধবর উির বদবে এবগাবে লাগল। 

তোথাও এেজে তলাে, বেংবা তোে বদবে তোে সাড়াশব্দও তস পাবে 
ো। সবাই বে তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর সামবে বগবয় তমাোবয়ে হবয়বে? 

প্রশি েবরবডারবি বড় এেিা  বরর দরজায় বগবয় তশষ হবলা। বেন্তু প্রশি 
েবরবডার তথবে অবপক্ষােৃে সরু দু’বি েবরবডার দু’পাবশ বড়  রবির ধার ত াঁবষ 
এবগবয় তগল। মবে হবলা েবরবডার দু’বি  রবিবে তবিে েবর বেবর। বাইবর 
তথবেই  রবিবে তগালাোর মবে হবলা। 

এ  রিাবেই বে তসই বসাঁবড়। দূরবত্বর ববোবর োই মবে হয়। 
 বর প্রববশ েরল আহমদ মুসা। 
হ্যাাঁ, এই  বরই তসই বসাঁবড়বি। 
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আহমদ মুসা োোল  বরর োরবদবে। 
োর অনুমাে বঠে,  বরর োরবদে ব বরই েবরবডার।  বরর োরবদবের 

দরজা সাে-আিবির মে হবব। সবগুবলাই হা েবর তখালা। তোে দরজাই বন্ধ বা 
হাি বন্ধ তেই।  

হঠাৎ আহমদ মুসার মবে হবলা এিা পবরেবল্পে। োবে িাাঁবদ তিলা 
হবয়বে। 

আহমদ মুসার এই বেো তশষ হওয়ার আবগই এেিা ভারী েণ্ঠ উচ্চাবরে 
হবলা। বলল, ‘আহমদ মুসা েুবম বঠেই তভববে। েুবম আমাবদর িাাঁবদ পবড়ে। 
আিবি তিেগাে তোমাবে ব বর আবে।’ 

থামল েণ্ঠবি। 
েণ্ঠবি থামার সাবথ সাবথই আি দরজা বদবয় আিবি উদেে তিেগাে োর 

বদবে এবগবয় আসবে।  
েবয়ে মুহূেণ। 
আহমদ মুসাবে লক্ষে েবর উদেে আিজে তিেগােধারী আহমদ মুসাবে 

ব বর বৃবির সৃবি েবর দাাঁড়াল। বৃবির এেিা প্রশি মুখ বেন্তু থােল। মুখিা 
উিবরর প্রশি দরজা বরাবর। 

োরবদবে ত রা ৮বি উদেে তিেগাবের মুবখ ‘ব্ল্োে েোেে’ বদবয় 
আক্রমবর্  াওয়া মৃেেুবে আবলিে েরার সমেুলে। আহমদ মুসা োর বরভলবার 
োবমবয় বেল। 

উিবরর প্রশি দরজা পবথ রাজবসেভাবব তহাঁবি এেজে প্রববশ েরল 
 বর। আহমদ মুসা োবে খুব ভাল েবর বেবে। তস হবলা ইসরাইবলর বেরাপিা ও 
োউন্িার ইবন্িবলবজন্স ‘বসেববথ’-এর প্রধাে তজোবরল শাবমল এরিাে। 

দরজায় থােবেই তস বেৎোর েবর ওঠল আহমদ মুসা তোমাবে এবার 
আমাবদর মে েবর হাবে তপবয়বে। প্রথম দশণবেই তোমাবে গুলী েবর মারার 
েথা, বেন্তু েবয়েিা েথা ো ববল পারবে ো। েুবম ইসরাইবলর ত  ক্ষবে েবরে, 
ইবেহাবস তসরেম ক্ষবে আর তেউ েরবে পাবরবে। েুবম আমাবদর বপেভৃূবম 
আমাবদর োে তথবে তেবড় বেবয়ে। এখে আবার বপেৃভূবম উদ্ধার বা প্রবেবশাবধর 
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এেিা অবলেে মাবে এবমবলয়া ও খবেব আব্দুল্লাহবে তেবড় বেবয় ত বে এবসে। 
তস আশা তোমার সিল হবব ো এেথা বলার জবন্যই তোমাবে এই েবয়ে মুহূেণ 
বাাঁবেবয় তরবখবে। আহমদ মুসা, আবম েৃেজ্ঞ আমাবদর দক্ষ তগাবয়ন্দা অবিসার 
বেো োবদয়ার প্রবে। েুবম োর উপোর েবরবেবল, তোমাবে মুক্ত েবর তসও 
তোমার উপোবরর বববেময় বহবসবব। বেন্তু তদশবপ্রবমে বেো োবদয়া েুবম ত  
তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদ আসে, এ খবর বদবয় তোমাবে ধরার তক্ষবে অমূলে সাহা ে 
েবরবে। 

বলবে বলবে তস আহমদ মুসার সামবে এবস দাাঁড়াল। আহমদ মুসার 
হাে তথবে োর ‘ব্ল্োে েোেে’ বরভলবারিা তেবড় বেবয় দরজা বদবয় বাইবরর 
বদবে েুাঁবড় বদল। 

বরভলবারবি েুাঁবড় তদয়ার পরপরই দরজার ওপাবর পাথবরর তমবঝয় 
এেিা খি খি শব্দ ওঠল। শব্দিা আহমদ মুসার তোখ দু’বিবে ত ে তিবে বেবয় 
তগল ঐ দরজা বদবয়  বরর বাইবর। তদখল, বেো োবদয়া আহমদ মুসার 
বরভলবারিা েুবল বেবে। 

বরভলবার েুবল বেবয় উবঠ দাাঁড়াল বেো োবদয়া। আহমদ মুসা েখেও 
োর তোখ বিবরবয় তেয়বে। তোখাবোবখ হবয় তগল আহমদ মুসার সাবথ। আহমদ 
মুসা বেো োবদয়ার তোবখ গভীর এে ববস্ময়-বমাবহে দৃবি তদখবে তপল। মুখিা 
োর ভারী, তজোবরল শাবমল এরিাবের োবে বেো োবদয়ার ত  েথা শুেল, োর 
সাবথ োবদয়ার এই তেহারা তমবল ো। 

তজোবরল শাবমল এরিাবের গজণবে আহমদ মুসা োর তোখ বিবরবয় 
বেল। 

তজোবরল শাবমল এরিাে বলবেল, আহমদ মুসা তরবড হও। মৃেেু 
তোমার সামবে। 

তজোবরল এরিাবের বরভলবার োে েরা আহমদ মুসার বদবে।  
োর েজণবে োর বরভলবাবরর বিগাবর। 
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খুব আেন্দ হবে আহমদ মুসা েেবদে ধবর আবম এই ক্ষর্বির জন্য 
অবপক্ষা েরবে। েুবম আল্লাহর োম োও। আবম বেে প ণে গুর্ব। ‘বেে’ শব্দবিই 
তোমার জীববের অবেম মুহূেণ ত াষর্া েরবব। 

এে.... দুই........... েবর তগার্া শুরু েরল তজোবরল শাবমল এরিাে। 
‘দুই’ বলার পর ‘বে.....’ উচ্চারবর্র সাবথ সাবথ এেিা গুলীর শব্দ 

হবলা। উপবিে গাডণবদর সবার দৃবি বগবয় পড়ল আহমদ মুসার বদবে। োরা 
তদখবে তেবয়বেল গুলী তখবয় আহমদ মুসার লুবিবয় পড়ার দৃশ্য। বেন্তু োর বদবল 
বেৎোর শুেল তজোবরল শাবমল এরিাবের। গাডণবদর সবার দৃবি বিবর তগল 
তজোবরল শাবমল এরিাবের বদবে। 

অন্যবদবে আহমদ মুসা গুলীর শব্দ লবক্ষে োবেবয় বেল উিবরর দরজা 
বদবয় বাইবর। তদখল বেো োবদয়ার ডাে হাবের বরভলবার েখেও তজোবরল 
শাবমল এরিাবের বদবে োে েরা। োর বরভলবাবরর েল তথবে তববরাবো 
বববফারবর্র তধাাঁয়া েখেও তশষ হবয়  ায়বে। 

আহমদ মুসা বেো োবদয়ার বদবে োোবেই তস োর বাম হাবের 
বরভলবার েুাঁবড় বদল আহমদ মুসার বদবে। 

আহমদ মুসা বরভলবারবি হাবে তপবয়ই বেবজর তদবহর তপেেিা মাবিবে 
েুাঁবড় বদবয়ই বিগার বিবপ তরবখই ো  ুবরবয় বেল গাডণবদর আিজবের বৃবির ওপর 
বদবয়। ‘ব্ল্োে েোেে’-এর গুলী বৃবি সবাইবে লাশ েবর মাবিবে শুইবয় বদল। 

পলবের মবধেই ত ে  িোিা  বি তগল। 
গাডণরা গুলীর শবব্দ প্রথবম োবেবয় বেল আহমদ মুসার বদবে, োরপর 

বেৎোর শুবে োবেবয় বেল তজোবরল শাবমল এরিাবের বদবে। এই ত  সময় 
বেবয়বে গাডণরা, এরই সুব াগ গ্রহর্ েরল আহমদ মুসা। বেো োবদয়ার েুাঁবড় তদয়া 
বরভলবার  খে তপল, তসিা গাডণবদর েজবরও পবড়বেল। বেন্তু েখে োরা 
অপ্রস্তুে। োরা বেেু েরার আবগই আহমদ মুসর ‘ব্ল্োে েোেে’-এর োরা বশোর 
হবয়বে। 

গুলী েরা তশষ েবরই আহমদ মুসা উবঠ দাাঁবড়বয়বে। 
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বেো োবদয়া েুবি এবসবে দরজার োবে। বলল, আসুে, এবমবলয়ারা 
এবদবে বন্দী আবে। 

ববলই বেো োবদয়া েুিল উির বদবে। বৃিাোর েবরবডার ক্রস েবর 
েুিবে তস উিরমুখী আবরেিা েবরবডার ধবর। 

আহমদ মুসা েুবি বগবয় বেো োবদয়ার পাশাপাবশ তদৌড়াবে লাগল। 
তদৌড়াবে তদৌড়াবে বলল, ধন্যবাদ বমস বেো োবদয়া আমার জীবে বাাঁোবোর 
জবন্য। 

তোে উির বদল ো বেো োবদয়া। 
আহমদ মুসা োোল োর মুবখর বদবে। তদখল, োর তোবখ অশ্রু, মুখ 

ভারী। 
আহমদ মুসা বেেু বলবে  াবেল। 
থমবে দাাঁড়াল বেো োবদয়া। বলল, বিস বিস েবর, আমরা এবস তগবে। 

সামবে ত  দরজা, োর পবর এেিা  র, গাডণ রুম। গাডণ রুবমর পবর আবরেিা 
দরজা। দরজা বদবয় তভেবর েুেবল এেিা বড় হল  র। হল  রিাবে অবেেগুবলা 
তেববে। প্রবেেেিা তেবববের বেে বদবে তদয়াল, এেবদবে তমািা গ্রীবলর তদয়াল। 
োবেই দরজা। 

এেিু তথবমই আবার ববল উঠল, সামবে এই ত  পুরু বিবলর দরজা, ো 
তভের তথবেই শুধু তখালা  ায়। দরজার সামবে দাাঁবড়বয় দরজার বস্পোবর েথা 
বলবে হবব। 

তভের তথবে িবিাও তদখবব, েথাও শুেবব। মানুষ ও োর েথা োবদর 
োবলোর সাবথ বমলবল েববই োরা দরজা খুলবব। োবলোর সাবথ ো বমলবল 
সংবগ সংবগ োরা এিা জাবেবয় তদবব তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর বেরাপিা 
তহডবোয়ািণাবর। োোড়া এই দরজায় তগাপে ‘বুবলি-বহাল’ রবয়বে। এই বুবলি-
তহাল বেবহার েবর োরা আক্রমবর্ও আসবে পাবর। 

সব শুবে আহমদ মুসা এেিু ভাবল। োরপর দরজািায় েীক্ষ্ণ েজর 
বুলাল। তেৌোবঠর উপবরর তদয়াল এবং দরজার বঠে উপবরর োবদর বদবে 
সন্ধােী েজর বুলাল। বেন্তু দরজার উপবরর োদ ও দরজার উপবরর তদয়াবল 
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সবন্দহ েরার মে সামান্য বেেুও তপল ো। োহবল তদয়াবলর গাবয় তসি েরা 
বস্পোর অথবা দরজা সংলগ্ন উপবরর তদয়াবলর বেবের প্রাবের তোথাও সাবেণি 
েোবমরার তোখ বে তসি েরা আবে। 

বেো েবরই আহমদ মুসা মাবিবে ববস েবরবডাবরর দুই পাশ বদবয় গুবি 
গুবি তহাঁবি দরজার মাবি সংলগ্ন তোর্ায় ববস দরজার উপবরর মাথা সংলগ্ন 
তদয়াবলর বিম প্রাে দু’পাশ তথবে পরীক্ষা েরল। ো, তসখাবেও সবন্দহজেে 
বেেু তেই।  

আহমদ মুসা বেবশ্চে হবলা বস্পোবরর সাবথই তক্লাজ সাবেণি েোবমরার 
তোখ তসি েরা আবে। 

এই উপসংহাবর তপৌবেই আহমদ মুসা পবেবি ‘গামা তর ববমার’ তবর 
েবর হাবে বেবয় গবড়বয় দরজার োবে েবল এল,  াবে েোবমরার তোবখর বাইবর 
বদবয় তস দরজার তগাড়ায় তপৌেবে পাবর। 

দরজার তগাড়ায় তপৌবে আহমদ মুসা দরজার গা ত াঁবষ উবঠ দাাঁড়াবে 
লাগল। বস্পোর ত  তলবববল, োর িিু খাবেে বেবে তপৌবে হাে ওপবর েুবল 
বস্পোর তহাল িাবগণবি ‘গামা তর ববমার’-এর তবাোম বিবপ বদল। 

মুহূবেণই হাওয়া হবয় তগল বস্পোবরর অবিত্ব। 
আহমদ মুসা উবঠ দাাঁড়াল। 
দরজার উপর-বেে বরাবর ভাবিণেোল দুই ধার আহমদ মুসা পরীক্ষা 

েরবে লাগল তোথায় লে আবে োর সন্ধাবে। আহমদ মুসা তদখল দরজাবির 
বিবলর পাল্লা ডাে বদবের তদয়াবলর তভের তথবে তববরবয় এবসবে। বেন্তু দরজা 
েভার েরার পর বাম বদবের তদয়াবলর তভেবর েুবে  ায়বে। োর মাবে লবের 
মাধেবম তদয়াবলর সাবথ দরজা আিবে রাখার বেবিা েরা হবয়বে। লে এোবধে 
থােবে পাবর। 

বেন্তু লবের তোে বেহ্ন আহমদ মুসা দরজার গাবয় তদখবে তপল ো। 
লেবে বাইবর তথবে দৃশ্যমাে েরা হয়বে, তসজন্য বাইবর লে তখালার বেবিা 
তেই। 
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বেন্তু লবের অবিত্ব তো তবর েরবেই হবব। আহমদ মুসা আবার বাম 
বদবে দরজা ও তদয়াবলর সংব াগ িােিা পরীক্ষা েরল। বেন্তু লবের অবিত্ব তবর 
েরবে পারবলা ো। তদয়াল ও দরজার পাল্লার মবধেোর িাাঁেিা এেই সুক্ষ্ণ ত  
তোবখর দৃবি োর মবধে প্রববশ েবর ো। 

আহমদ মুসা  ুবর দাাঁবড়বয় োোল বেো োবদয়ার বদবে। বলল, আবম 
েবরবডাবরর এবদেোর েবয়েিা বাল্ব বেবভবয় বদবে োই। আমার মবে হবে 
েবরবডারিাবে অন্ধোর েরবল দরজার লে বা লেগুবলার সন্ধাে পাওয়া  াবব। 

বেো োবদয়া গম্ভীর মুবখ সপ্রশংস দৃবিবে আহমদ মুসার দরজা তখালার 
তেিাবে তদখবেল। তোবখর অশ্রু এখে শুবেবয় তগবে। বেন্তু মুবঝর থমথবম 
গাম্ভী ণিা  ায়বে। 

আপবে তেভাবে পাবরে, আমার আপবি তেই। আহমদ মুসার প্রবের 
জবাবব বলল বেো োবদয়া। 

সংবগ সংবগই আহমদ মুসা োর হাবের ‘ব্ল্োে েোেে’-এর েল উপবর 
েুবল এবে এবে োরবি বাবল্ব গুলী েবর গুাঁবড়া েবর বদল। েবরবডাবরর এ প্রােিা 
তবশ অন্ধোবর তেবয় তগল। 

আহমদ মুসা দ্রুে এবগাবলা দরজার বাম বদবের প্রাবের বদবে। 
তদয়াল ও দরজার িাাঁবের বদবে োোবেই আহমদ মুসা খুবশ হবয় 

উঠল। িাাঁে বরাবর সুক্ষ্ম আবলার তরখা তদখা  াবে। আবলার ভাবিণেোল তরখার 
দুই জায়গায় তস তেদ তদখবে তপল, উপবরর বদবে এে জায়গায় এবং বেবের 
বদবের এে জায়গায়। 

বেো োবদয়া পাবশ এবস দাাঁবড়বয় বেল। 
বমস বেো োবদয়া দরজার দুই জায়গায় লে আবে। লেগুবলার বোসও 

তদড় ইবঞ্চর মে হবব। 
এেিু থামল আহমদ মুসা। এেিু ভাবল। বলল, বমস োবদয়া, আবম 

লেগুবলা োিবে  াবে। আবম  েিুকু অনুমাে েরবে, োবে লেগুবলা োিার 
সাবথ সাবথই দরজা ডাে বদবের তদয়াবল েুবে  াবব। 
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বঠে তসই মুহূবেণ ওবদর গুলীও েুবি আসবে পাবর। সুেরাং আমাবদর 
সাবধাে থােবে হবব। বলল বেো োবদয়া। আবগর তেবয় অবেেখাবে সহজ েণ্ঠ 
োর। 

ধন্যবাদ বমস োবদয়া। আপোবে েবরবডাবরর ডাে পাশ ত াঁবষ দরজার 
োোোবে জায়গায় শুবয় পড়বে হবব। বেবের লেিা োিার পর আবমও শুবয় 
পড়ব। বপ্লজ আপবে ওপাবশ  াে। বলল আহমদ মুসা। 

োর মাবে ওবদর আক্রমবর্র প্রথম বশোর আপবে হবে োে। োরর্ 
দরজা খুলবে শুরু েরার সাবথ সাবথ ওবদর আক্রমর্ এ প্রাে বদবয়ই শুরু হবব। 
আমার ও প্রাে তথবে ওবদরও আক্রমর্ হবব ো, দরজার ব্ল্ে থাোয় আবমও 
শুরুবে বেেু েরবে পারববা ো। আবমও বরং এ পাবশই থাবে। বলল বেো 
োবদয়া। 

বপ্লজ বমস োবদয়া, দু’জে শুরুবেই এে সাবথ ববপবদ পড়া ত ৌবক্তে েয়। 
আপবে প্রাথবমে িাবগণবির  বাইবর থােবল ওবদর ববরুবদ্ধ আক্রমবর্ আসা 
আপোর জন্য সহজ হবব। সববেবয় বড় েথা হবলা, আমাবদর বদে তথবে 
আক্রমবর্র সুব াগ দুই প্রাে তথবেই থাো দরোর। বলল আহমদ মুসা। 

বেো োবদয়া োোল আহমদ মুসার বদবে। আহমদ মুসার েথাগুবলা এে 
তোমল এেিাই হৃদয়-বেসৃে ত , বেো োবদয়ার হৃদয়-মেবে ো বেবমবষই দখল 
েবর তিলল। বেো োবদয়া মুগ্ধ দৃবিবে এেবার োোবো োড়া আর বেেুই বলবে 
পারল ো। 

বেবদণশ পালে েরল বেো োবদয়া। 
আহমদ মুসা ‘গামা তর ববমার’ বদবয় দ্রুে লে োিবে শুরু েরল। 
বেবের তশষ লেবি বাম হাে বদবয় োিার সময় ডাে হাবে ‘ব্ল্োে েোেে’ 

তভেবরর বদবে িাবগণি েবর বিগাবর আঙুল রাখল। 
দরজা োিা তশষ হবেই এেিা ‘বহশ’ শব্দ ওঠবলা এবং দরজা ডাে বদবে 

সরবে শুরু েরল। 
দরজা োিা তশষ েবরই আহমদ মুসা শুবয় পবড়বেল। 
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দরজা  েিুকু িাাঁে হবেেল, আহমদ মুসার ‘ব্ল্োে েোেে’ েেিুকুবে 
েভার েরবেল। 

েবয়ে ইবঞ্চ িাাঁে হবেই আহমদ মুসা োর বরভলবাবরর েল েবরবডাবরর 
গা ত াঁবষ তভেবর েুবেবয় বদবয়বেল। 

িিু খাবেে িাাঁে হওয়ার সংবগ সংবগই োর বরভলবাবরর েল দরজার 
সমােরাবল ডাে বদবে  ুবরবয়ই গুলী েরবে শুরু েবর বদল। আহমদ মুসা 
বরভলবাবরর বিগাবর আঙুল তেবপ তরবখই বাম বদে প ণে  ুবরবয় বেল। 

োর বরভলবাবরর েল বাম বদবে আসার আবগই দরজা ডাে বদবের 
তদয়াবল েুবে তগল। আহমদ মুসা তদখল, ডাে বদবে তগবির বেে োর গজ তভেবর 
এেিা তেয়াবরর ওপর এেিা লাশ পবড় আবে। 

আহমদ মুসা খুবশ হবলা, দু’জবের এেজে োহবল তস। 
বাম বদে তথবে গুলীবষণর্ েখে শুরু হবয় তগবে আহমদ মুসার বদে লক্ষে 

েবর।  
ডাে বদবে গুলী শুরু হবল বাম বদবের তলােবি বেরাপদ িাবে সবর 

 াওয়ার সুব াগ তপবয় বগবয়বেল। এখে তস আক্রমবর্ এবসবে। 
আহমদ মুসা োর গুলী বন্ধ েবর তপেবে সবর এবসবে,  াবে তস আহমদ 

মুসাবে িাবগণি েরার জবন্য তববরবয় আবস। 
তববরবয় তস এল। 
বেো োবদয়ার িাবগণবি তস এল। এরই অবপক্ষা েরবেল বেো োবদয়া। 
বেো োবদয়া োর বরভলবার তথনে পরপর দু’বার গুলী েরল। 
আহমদ মুসাবে তলাবেি েরার জবন্য তববরবয় আসা বদ্বেবয় গাডণবে বেো 

োবদয়ার দু’বি গুলী বগবয়ই আ াে েরল। লুবিবয় পড়ল োর তদহ তগবির 
তভেবরর পাবশ। 

বেো োবদয়া উবঠ দাাঁবড়বয়বে। 
আহমদ মুসাও উবঠ দাাঁড়াল। 
দু’জবেই তগবির তভেবর েুবে তগল। 
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ধন্যবাদ বমস োবদয়া। আমার পবক্ষ োবে গুলী েরা অসুববধাজেে 
বেল। বলল আহমদ মুসা। 

বেো োবদয়ার মুখ উেল হবয় উবঠবে। বলল, েৃবেত্ব আপোর প্রাপে। 
তগম তমোর আপবে। আবম মাে েুবি আসা ববল পা েুইবয়বে, বল আপোবে 
তগাবল তগবে।  

েথা তশষ েবরই বেো োবদয়া সামবের দরজার বদবে ইংবগে েবর বলল, 
আসুে ঐ দরজার ওপাবরই ওাঁরা আবেে। 

েুিল দু’জে দরজার বদবে। 
দরজা তঠলবেই খুবল তগল। 
সামবের বদেিা উন্মুক্ত হবয় তগল। তোবখ পড়ল ‘তেববে বন্দীখাো’ 

গুবলা। 
সামবেই পাশাপাবশ দুই তেবববে বন্দী আবে এবমবলয়া ও বায়েলু 

আেসার খবেব তশষ আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে। 
এবমবলয়া ও খবেব দু’জবেই তদখবে তপবয়বে আহমদ মুসাবে। 
‘ভাইয়া’ ববল তোঁবদ উঠল এবমবলয়া। 
আলহামদুবলল্লাহ। আসসালামু আলায়কুম, আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা সালাম গ্রহর্ েবর প্রথবম োর দরজার লেিাবে গুলী েবর 

তভবঙ তিলল। 
অন্যবদবে বেো োবদয়া বগবয় তভবঙ তিবলবে এবমবলয়ার তেবববের 

দরজার লে। 
এবমবলয়াবে ধবর তবর েবর আেল বেো োবদয়াই। 
খবেব আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমােবে আবগই তবর েবর বেবয় এবসবে 

আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসার বেেিবেণী হবয় োন্নায় তভবঙ পড়ল এবমবলয়া। 
বেো োবদয়া োবে জবড়বয় ধবর তরবখবে। 
োন্নার সময় তশষ তবাে। ওবদবে সবাই ভাল আবে, মুক্ত হবয়ে। েুবমও 

এখে বসবেে। তোে োন্না েয়। এখে তবর হবে হবব আমাবদর। 
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ববল আহমদ মুসা োোল বেো োবদয়ার বদবে। 
বুঝবে পারল বেো োবদয়া আহমদ মুসার তোবখর ভাষা। বলল, তবর 

হওয়ার এেিা তগাপে পথ আবে। বেন্তু আপবে ত  বদে বদবয় প্রববশ েবরবেে, 
তসই পথিাই বেরাপদ। ওবদে বদবয় বাইবরর প্রােীর বডঙাবলই সাগর-কূবল তপৌো 
 াবব। সাগর কূবল বগবয় বেেু এেিা ত াগাড় েরবে হবব। 

ধন্যবাদ বমস োবদয়া। আপবে পথ তদখাে। বলল আহমদ মুসা। 
বেো োবদয়া েলবে শুরু েরল। 
োর তপেবে এবমবলয়া ও খবেব আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে। 
সববশবষ আহমদ মুসা। 
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৫ 
এেিা বমবলিার গাে-ববাি েলবে ভুমধেসাগর ধবর পূববণ বিবলবিে 

উপকূবলর বদবে। 
গাে তবাবির োইবভং তেয়াবর আহমদ মুসা। োর সামবে পাবিণশে 

আেবিাল্ড েরা উন্মুক্ত তেবববে ববস আবে এবমবলয়া ও বেো োবদয়া পাশাপাবশ। 
পাবশই এেিু সবর ববস আবে খবেব আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে। 

বমবলিাবর গােববািবি অেোধুবেে। 
তডবের দু’পাবশই তক্ষপর্াস্ত্র লাঞ্চার। আর তেবববের োবদ ববমাে 

ববর্ধ্ংবস োমাে। 
তবািবি দখল েবর রাে সাবড় বেেিায় োরা তবাবি উবঠবে। 
বমবলিাবর তবািবি বাাঁধা বেল তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর দবক্ষর্-পূবণ তোবর্র 

এেিা তোট্ট তগাপে তজবিবে। জরুবর অবিায় বেবহাবরর জবন্য এ ধরবের তবাি 
তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর উপকূবল আরও েবয়েবি আবে। 

সব সময় এেজে তসো অবিসার ও তসো-ক্রু থাবে জরুবর অবিায় 
দাবয়ত্ব পালবের জবন্য। 

বেো োবদয়াই এ তবািিা দখল েবরবেল। 
তস  াবি বগবয় োর োডণ তদবখবয় তসো অবিসার ও তসো ক্রুবে ডাবে। 

োরা এবল বেো োবদয়া বরভলবার োবদর বদবে োে েবর ববল আপোবদর 
এোবরি েরা হবলা। 

এ সময় আহমদ মুসা তসখাবে আবস এবং োবদর দু’জেবে বপেবমাড়া 
েবর তবাঁবধ তিবল। মুবখ োপড় গুবজ োবদর বেৎোর েরার পথ বন্ধ েবর তদয়। 

আহমদ মুসা গােববাবি উবঠ সব পরীক্ষা েবর তদবখ ববল, সব বঠে 
আবে। জ্বালাবেও  বথি রবয়বে। আমরা িািণ েরবে পাবর। 
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বেো োবদয়া এবমবলয়াবে হাে ধবর গােববাবি েুবল তদয়। তশখ আব্দুল্লাহ 
ইববে আব্দুর রহমােবে সম্মাবের সাবথ তবাবি েুবল তেয় আহমদ মুসা। 

বেো োবদয়া দাাঁবড়বয়বেল বেবে। 
আহমদ মুসা দাাঁবড়বয় বেল তবাবি। োর তপেবে এবমবলয়া ও তশখ 

আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে। 
বেো োবদয়ার মুখ ভারী। তোবখ-মুবখ এেিা ববমূে ভাবও। েুপোপ 

দাাঁবড়বয়বেল তস। 
দাাঁবড়বয় তেে, উঠুে োড়াোবড়। ববলবেল আহমদ মুসা। 
আবম উঠব? তোথায়  াব আবম? ববলবেল বেো োবদয়া। ভাঙা, োন্নারুদ্ধ 

েণ্ঠ োর। 
তেে আমাবদর সাবথ, আমরা ত খাবে  াবে তসখাবে! ববলবেল আহমদ 

মুসা। 
বেন্তু এখাবেই তো আমার সব। ববলবেল বেো োবদয়া। োাঁপবেল োর 

েণ্ঠ।  
আহমদ মুসা এেিু ভাবব। ববল ‘বমস বেো োবদয়া, আপবে এখে আর 

তস বেো োবদয়া েে। এখাবে  ারা আবে, ইবোমবধেই োবদরবে আপবে 
পবরেোগ েরবেে। বপ্লজ আপবে আসুে। 

দু’হাবে মুখ তেবে তোঁবদ তিবলবেল বেো োবদয়া। োাঁদবে োাঁদবেই 
ববলবেল, আবম আমারই ববরুবদ্ধ বগবয়বে। 

ো বমস বেো োবদয়া, ববরুবদ্ধ েয়, আপবে বেবজর পবক্ষ োজ েবরবেে। 
আপবে  া েবরবেে বেবজর ববরুবদ্ধ বগবয় তেউ ো েরবে পাবর ো। ববলবেল 
আহমদ মুসা েরম সুবর। 

বেো োবদয়া পবরপূর্ণ দৃবিবে োবেবয়বেল আহমদ মুসার বদবে। োরপর 
তোে েথা ো ববল ধীবর ধীবর উবঠ এবসবেল তবাবি। 

এখে এবেবাবরই স্বাভাববে বেো োবদয়া। 
োো রেম গল্প েলবেল এবমবলয়া ও বেো োবদয়ার মবধে। মাঝখাবে 

দু’এেিা েথা বলবেল আহমদ মুসা। 
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তশখ আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে িজবরর োমাব র পর েসবব বেবয় 
ববসবেল।  ণ্টা খাবেে পর সহজ হবয় ববস। মাবঝ মাবঝই আহমদ মুসার সাবথ 
েথা বলবেল তস। 

এে সময় তশখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমােই বেো োবদয়াবে প্রে েরল, 
তোমার সম্পবেণ বেেুই জাো হবলা ো মা। 

বেো োবদয়া োোল আহমদ মুসার বদবে। 
বমস োবদয়া সম্পবেণ আবমই বলবে জোব। 
ববল আহমদ মুসা বেো োবদয়ার সাবথ তদখা হওয়া তথবে শুরু েবর 

বপ্রজে তসবল প্রববশ প ণে সব েথা বলল। 
বেো োবদয়ার বদবে এবমবলয়ার ববস্ময় বমবেে সম্মাে ও েদ্ধার দৃবি। 
তশখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমাে আল্লাহর শুেবরয়া আদায় েবর বলল, মা 

েুবম আল্লাহর েরি তথবে আমাবদর জবন্য সাহা ে বহবসবব এবসে। েুবম এখে 
আমাবদর অবববেদে অংশ মা। আল্লাহ তোমার মহাে োবজর জবন্য অবশষ 
জাজাহ দাে েরুে। 

শুভ্র েুল, শুভ্র দাবড় এবং শক্ত বদবহে গড়বের মানুষ তশখ আব্দুল্লাহ ইববে 
আব্দুর রহমাে। তোখ-মুখ তথবে পববেো ত ে বঠেবর পড়বে। মবে স্বগণীয় ভাব 
জাগায় এই তেহারা। 

বেো োবদয়া মাথা বেেু েবর বাউ েবর েদ্ধা জাোল তশখ খবেববে। 
বলল, জোব প্রাথণো েরুে, আবম  া তেবড় বদবয়বে,  া আবম গ্রহর্ েবরবে ো ত ে 
আমাবে শাবে তদয়। ভারী েণ্ঠ বেো োবদয়ার। 

আল্লাহ তোমাবে, তোমার ইোবে েবুল েরুে মা। বলল তশখ খবেব 
আব্দুল্লাহ। 

বেো োবদয়া আবার বাউ েবর েদ্ধা জাোল তশখ খবেব আব্দুল্লাহবে। 
বমস বেো োবদয়া, আমার এেিা তেৌেুহল। বলল আহমদ মুসা। 
বেো োবদয়া োোল মুগ্ধ দৃবিবে আহমদ মুসার বদবে। বলল, বে 

তেৌেূহল বলুে? 
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আবম আপোবে বাাঁবেবয় বেলাম, আমাবে আপবে বন্দী দশা তথবে মুক্ত 
েরবলে। বেন্তু মুক্ত েরার পর ধবরবয় তদয়ার জবন্য বেরাপিা ববভাগবে আমার 
েথা ববল বেবলে। পবর আবার মৃেেুর মুখ তথবে আমাবে বাাঁোবলে এবং 
এবমবলয়া ও খবেব মবহাদয়বে উদ্ধার োবজ সহব াবগো েরবলে। তেে আপবে 
এমেিা েরবলে, খুব তেৌেূহল আমার এিা জাোর জবন্য। 

গম্ভীর হবলা বেো োবদয়া। বলল, আপোর তেৌেুহল খুবই স্বাভাববে। 
আবম আেবরেোর সাবথ আপোবে মুক্ত েবরবেলাম। বেন্তু  খে শুেলাম আপবে 
আমাবদর বন্দীদ্বয়বে মুক্ত েরবে োে এবং আমার োে তথবে বন্দীরা তোথায় 
আবে তজবে বেবলে; েখে এেিা প্রবেবক্রয়া হবয়বেল আমার মবে। আমার মবে 
অপরাধ তবাধ সৃবি হবয়বেল এই তভবব ত , আমাবদর সববেবয় প্রবয়াজেীয় ত  
দু’জে বন্দী,  াবদর বববেমবয় বড় বেেু পাব আশা েরবে োবদরবে মুক্ত েরবে 
সাহা ে েবরবে। এই বেোবেই আবম ববষয়িা েৎক্ষর্াৎ জাবেবয় তদয় ‘বসেববথ’-
এর প্রধাে তজোবরল শাবমল এরিােবে। োরপর আবার আপোবে বাাঁবেবয়বে 
বলবেে, বেন্তু আবম েখে আপোবে বাাঁোইবে, বাাঁবেবয়বে আহমদ মুসাবে। 
আহমদ মুসাবে বাাঁবেবয়বে, তসজবন্য বন্দীবদর উদ্ধাবরর জবন্য আহমদ মুসাবেই 
সাহা ে েবরবে। বলল বেো োবদয়া।  

ববস্ময় আহমদ মুসার তোবখ। অপার ববস্ময় এবমবলয়ার তোবখও। বলল 
তস, বুঝলামো তোমার েথা। েুবম োাঁবে বাাঁোওবে, বাাঁবেবয়ে আহমদ মুসাবে। 
বেবে ও আহমদ মুসা তো বভন্ন সিা েে। 

ো বঠে। বেন্তু োাঁবে আবম বাাঁোবে ত োম ো  বদ োর োম আহমদ মুসা 
ো শুেোম। বলল বেো োবদয়া। 

ববস্ময় সবার তোবখ। আহমদ মুসার তোবখও। বলল আহমদ মুসা, 
োমিাবে আপবে বাাঁোবে তগবলে তেে? 

বেো োবদয়া োর মুখ বেেু েরল। বলল, আহমদ মুসা োবমর সাবথ 
আমার জীববের এেিা মমণাবেে স্মবৃে জবড়ে।’ োই মৃেেুর মুবখ উপবিে োাঁর 
োম  খে আহমদ মুসা শুেলাম, েখে তসই স্মবৃে এবস আমাবে পাগল েবর 
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েুবলবেল। সব বেেু ভুবল আবম োবেই বাাঁোবে বগবয়বেলাম এবং আক্রমবর্ 
আসার জবন্য োবে বরভলবার সরবরাহ েবরবেলাম। 

খুব তেৌেূহল তসই স্মবৃে সম্পবেণ,  ার সাবথ আহমদ মুসার োম জবড়ে। 
আবম বে এ প্রে বজজ্ঞাসা েরবে পাবর তবাে? বলল এবমবলয়া। 

ো বজবজ্ঞস েরবে পারার মে ওিা তোে প্রাইবভি বোপার েয়। 
ববল থামল বেো োবদয়া। মাথা বেেু েরল। বলল, তস আমার জীববের 

এে দুভণাবগের োবহেী। ইসরাইবল আমার জন্ম। আবম মুসবলম বপো ও ইহুবদ 
মাোর সোে। বড় হবয় তজবেবে আমার বপো ওমর আব্দুল্লাহ বিবলবিে মুবক্ত 
আবন্দালবের এেজে আন্ডার গ্রাউন্ড েমণেেণা বেবলে। আর মা বেবলে ইসরাইল 
তগাবয়ন্দা সংিার এেজে অবিসার। পবরেল্পো েবরই মা’তে আমার বপোর 
প্লোন্ি েরা হয়। বপোর মাধেবম বিবলবিে জেশবক্ত ও োো তগাপে েথে ত াগাড় 
েবর ইসরাইলী তগাবয়ন্দা ববভাগবে সরবরাহ েরাই বেল আমার মাবয়র োজ। 
আমার জ্ঞাে হওয়ার পর তথবেই তদবখবে, মা সবণদা আমাবে আমার বপো তথবে 
দূবর রাখার তেিা েবরবেে। বশশুোবল আমার মা আমাবে তরবখবেে তড-বেয়ার 
তসন্িাবর। এেিু বড় হবল আবাবসে বেন্ডার গাবিণবে। আরও বড় হবল মা আমাবে 
পাবঠবয় তদে তেল আবববব। আবম তেল আবববব সু্কল, েবলজ ও ববশ্বববদোলবয়র 
পড়াশুো েবর। েুবিবে বাবড় ত োম, েখেও তদবখবে আবম বপোর সাবথ গল্প-
গুজব েরার মে এিক্লুবসভ সুব াগ পাইবে। তস সুব াগ মা আমাবে তদেবে। 
ো ণে মা আমাবে ইহুবদ বহবসববই গবড় তোবলে। আমার বপো সব সময় বাইবর 
বেি থােবেে ববল এসব তোে খবর বেবে রাখবেে ো, মাবয়র ওপরই বেভণর 
েরবেে সব বোপাবর। আমার বেো ও মে-মােবসেো বেল ইহুবদবদর পবক্ষই। 
মুসলমােবদর আজাদী বেো আমার বববদ্রাহ ববল মবে হবো। বপো এ সববর 
বেেুই জােবেে ো। বেবে আমাবে অেেে ভালবাসবেে। আমার তবপবরায়া খরবে 
মা অবেে সময় রাগ েরবেে। বপো-মাবে বুঝাবেে, োবদয়াই তো আমাবদর 
সংসার। সংসাবরর সববেেু তো োর জবন্য। ওর মবে তোে েি বদও ো। বপোর 
এই ভালবাসাবে তোে বদেই মূলে তদইবে। 

োরপর এল তসই মমণাবেে বদে। 
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আবম তসবদে বাবড়বে বেলাম। 
বপো শরীর খারাপ লাগবে ববল  ুমাবে বগবয়বেবলে। মা ও আবম ববস 

বিবভ তদখবেলাম। 
মা’তে এেিু অবির ববল মবে হবেল। এেিু পরপর  বড় তদখবেবলে 

বেবে।  
এে সময় ববল উঠবলে। মা েুবম  ুমাবে  াও। আমাবে এেিু অবিবস 

ত বে হবব। 
আবম জােোম মা এেবি েথেবেবন্দ্র োজ েবরে। েথেবেবন্দ্রর োজ 

২৪  ণ্টা েবল। পবর তজবেবেলাম েথে তেন্দ্রবি আসবল তগাবয়ন্দা অবিস। 
মা েবল তগবল আবম শুবে েবল তগলাম। 
বেৎোর ও েথাবােণায় আমার  ুম তভবঙ তগল। 
োড়াোবড় উবঠ বাইবর তগলাম। 
বাবড়র তভেবর আমার বপো হাে-পা বাাঁধা অবিায়। োর উপর 

অমানুবষে বে ণােে েলবে। োর তদহ রক্তাক্ত। োর হাবে পাবয়র আঙুবল সুে 
তিািাবো হবে। োকু বদবয় োর গাবয়র োমড়া তেবি তেয়া হবে। এেজে োবে 
অববরাম বজজ্ঞাসা েবর েবলবে, ‘মুসবলম েমাবন্ডাবদর ত  তগাপে োবলো েুবম 
আজ তপবয়ে এবং তেিওয়াবেণর ত  প্লোে তপবয়ে, তসিা আমাবদর দাও। আমরা 
তোমাবে তেবড় তদব।’ অন্যবদবে আমার বপো ববল েবলবেে, ‘তস োবলো ও 
তেিওয়ােণ প্লোে তোমরা পাবব ো। তোমরা  া ইো ের।’ 

বপোর ওপর বে ণােবের মাো তববড় েলল। 
আবম েুবি তগলাম আম্মার  বর বেবে আবেে বেো তদখার জবন্য। 

তদখলাম োর তবড শূন্য। অথণাৎ বেবে েখেও তিবরেবে। 
আবম বে েরব তভবব তপলাম ো। তদখলাম বাইবর তববরাবোর তগবি 

োরজে ইসরাইলী পুবলশ। 
আবম বগবয় বেেু বলবে পারববা ো ো আমার োবে পবরিার। রাগ হবলা 

বপোর প্রবেই। তেে বেবে মুসলমােবদর জবন্য োজ েবরে, তেে বেবে োবলোিা 
ও তেিওয়ােণ প্লোে ওবদর বদবয় বদবেে ো? এবদে তথবে আমার বপোবে োরা 
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অপরাধী মবে েবর, বববদ্রাহী ও ষড় ন্ত্রোরী ববল মবে েবর। সুেরাং শাবি তো 
োরা তদববই। 

এেজে বেৎোর েবর উঠল, ‘তেিা েবর লাভ তেই। হারামজাদা মুখ 
খুলবব ো। তশষ েবর তদ োবে।’ 

এেজে ক্রুব্ধ মানুষ েুবড় বেবয় েুবি বগবয় আমার বপোবে এবলাপাোবড় 
তোপাবে লাগল। আবরেজে বগবয় োর বুবে েুবর ববসবয় বদল। 

আবম বেৎোর েবর তোখ বুঝলাম। শুেবে তপলাম বপোর েণ্ঠ। বেবে 
সবণশবক্ত বদবয় বেৎোর েবর বলবে, ‘তোমাবদর বদে তশষ ইসরাইবলরা। আহমদ 
মুসা এবসবে, আহমদ মুসা, আহমদ মুসা। বেবে আল্লাহর েরি তথবে সাহা ে 
স্বরূপ এবসবেে। বেবে ববজয়ী হববে; তোমরা পরাবজে হবব। তশাে, তোমরা 
তশাে, শুবে  াও, আহমদ মুসা ববজয়ী হববে। বেবে েেুে প্রভাে আেববে।’ 

এে সময় তথবম তগল বপোর েণ্ঠ। 
আবম ভবয় ভবয় তোখ খুললাম। তদখলাম, ওরা তেউ তোথাও তেই। 
তেবেবয় পবড় আবে আমার বপোর তদহ। 
আবম েুবি তগলাম। 
বপো েখে জীববে তেই। 
আবম আেবড় পড়লাম বপোর রক্তমাখা বুবের উপর। হঠাৎ মবে হবলা, 

বপোবে আবম খুবই ভালবাবস। 
বেন্তু এেথা তশাোর জবন্য েখে বেবে তবাঁবে তেই। 
েণ্ঠ রুদ্ধ হবয় তগবে বেো োবদয়ার। োর দু’তোখ তথবে েীরবব অশ্রু 

গবড়বয় পড়বেল অববরামভাবব। এবার তস োন্নায় তভবঙ পড়ল। 
সবারই তোখ বভজা। অশ্রু গবড়বয় পড়বেল আহমদ মুসার তোখ তথবেও। 

তে োবে সােো তদবব! 
এেিু পর তোখ মুবে মাথা েুলল বেো োবদয়া। 
বলবে লাগল ভাঙা েবণ্ঠ, বপোর মৃেেুর পর আমরা িায়ীভাবব উবঠ 

তগলাম তেলআবববব। তলখাপড়া তশষ েবর মাবয়র োবেবদই ইসরাইলী তগাবয়ন্দা 
ববভাবগ ত াগ বদলাম। মা বববয় েরবলে এেজে তগাবয়ন্দা অবিসারবে। 



আবার তেলআবববব  81 

 

সব ভুবল বগবয়বেলাম। বেন্তু আমার সৎ বপো তগাবয়ন্দা প্রধাবের মুবখ 
আহমদ মুসার োম শুেলাম, েখে ভুবল  াওয়া বপো আমার সামবে হাবজর 
হবলে। ‘আহমদ মুসা ববজয়ী হববে’-এই শব্দ আমার োবে ববের মে বাজবে 
লাগল।  খে তদখলাম আমার বপোর তসই আহমদ মুসা মৃেেুর মুবখ এবং 
পরাবজে হবে েবলবে আমারই সৎ বপো তগাবয়ন্দা প্রধাে তজোবরল শাবমল 
এরিাবের হাবে, েখে আবম ত ে পাগল হবয় তগলাম। মবে হবলা, আমার বপোর 
তসই আহমদ মুসাবে বাাঁোবো, োবে ববজয়ী েরা আমার এেমাে োজ, বপোর 
তদয়া োজ োর সোবের এেমাে দাবয়ত্ব। মবে হবলা, আবম মুসবলম মুবক্ত 
সংগ্রামী ওমর আব্দুল্লাহরই সোে, আমার আর বেেু পবরেয় তেই। এই পবরেবয়র 
েথা মবে হবেই আবম গুলী েবরবেলাম আমার সৎ বপো তজোবরল শাবমল 
এরিােবে। আববগ-রুদ্ধ হবয় তথবম তগল বেো োবদয়ার েণ্ঠ। 

ইসরাইবলর অভেেরীর্ বেরাপিা ও োউন্িার ইবন্িবলবজন্স (বসেববথ) 
প্রধাে তজোবরল শাবমল এরিাে আপোর সৎ বপো? বলল আহমদ মুসা। োর 
েবণ্ঠ ববস্ময়। 

হ্যাাঁ। আমার বপোর মৃেেুর এে বের পর আমার মা োাঁবে বববয় েবরে। 
বলল বেো োবদয়া। েণ্ঠ োর ভারী। 

এবমবলয়া েেমুখী বেো োবদয়ার োাঁবধ হাে রাখল। বলল, এেিা 
অসম্ভব োজ আপবে েবরবেে। আপোর মা তবাঁবে আবেে বেশ্চয়। 

হ্যাাঁ, তবাঁবে আবেে। বেবে তগাবয়ন্দা ববভাবগর এেজে বসবেয়র অবিসার। 
আবম তপবরবে োরর্ আমার সৎবপো ও োর তগাবয়ন্দা ববভাগই আমার বপোবে 
খুে েবরবে েৃশংসভাবব। আবম তসবদে ো বুঝবলও পবর বুবঝবে, আমার মা 
জােবেে তসবদে রাবে আমার বপোবে হেো েরা হবব। োই বেবে 
পবরেবল্পেভাববই বাবড়র বাইবর েবল বগবয়বেবলে। 

আলহামদুবলল্লাহ। মা োবদয়া, আল্লাহ তোমার প্রবে খুবশ তহাে। োরই 
দয়ায় তোমার আসল পবরেবয় বিরবে তপবরে। এ রেম বড়  িো খুব েমই 
 বি। আলহামদুবলল্লাহ। বলল তশখ খবেব আব্দুল্লাহ। 
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বেো োবদয়া তশখ খবেববে বাউ েবর োাঁর প্রবে েদ্ধা জাোল। বলল, 
মুহোরাম হ রে, আবম আমার পবরেয় বিবর তপবয়বে সববেেু হাবরবয়। বপোর 
োবে ক্ষমা োওয়ার সুব াগ আবম পাইবে। এমে হল ত , আমার মাও আমাবে 
তোেবদে ক্ষমা েরববে ো। ভারী হবয় উবঠবেল বেো োবদয়ার েণ্ঠ। 

বমস বেো োবদয়া, সববেেু হারাবোর পর সববেেু পাওয়ার সময় আবস, 
এিাই সৃবির এেিা বেয়ম। আহমদ মুসা বলল। 

বেেু বলার জবন্য মুখ খুবলবেল বেো োবদয়া। বেন্তু োর পবেবির 
তমাবাইল তববজ ওঠল এই সময়। 

বেো োবদয়া েুপ েবর বগবয় পবেি তথবে তমাবাইল তবর েরল। 
তমাবাইবলর স্ক্রীবের বদবে োবেবয় তমাবাইল আহমদ মুসার বদবে েুবল ধবর 
বলল, জোব, আপোর তিবলবিাে। 

আহমদ মুসা তমাবাইলবি বেল। 
আহমদ মুসা গােববাবি উবঠই বিবলবিবের প্রধােমন্ত্রী মাহমুবদর 

েমুেবেবেশে েবক্ষ আহমদ মুসারা বিবর আসবে এ খবর জাবেবয় োর েেিোক্ট 
পবয়ন্ি বহবসবব বেো োবদয়ার োোর বদবয়বেল। এর অল্প পবরই প্রধােমন্ত্রী েল 
বোে েবর আহমদ মুসাবে। আল্লাহর শুেবরয়া আদায় েবর ও আহমদ মুসাবে 
ধন্যবাদ জাবেবয় ববল ত , োবদর স্বাগে জাোবোর জবন্য োরা আসবেে। 

আহমদ মুসা সালাম বদবেই ওপার তথবে মাহমুবদর েণ্ঠ তপল। বলল, 
আপোরা তোথায় আহমদ মুসা ভাই? 

আহমদ মুসা গােববাবির ডোশ তবাবডণর তলাবেশে োবিণর বদবে তেবয় 
োবদর অবিাবের অক্ষাংশ-দ্রাব মাংশ ববল বদল। 

ওপার তথবে মাহমুদ বলল, আপোরা আমাবদর জল সীমায় এবস 
তগবেে। আমরাও এবস তগবে। 

অল্পক্ষবর্র মবধেই জংগী ববমাে, তহবলেপ্টাবরর শব্দ তশাো তগল। 
েবয়ে মুহূেণ পবরই আোবশ বেেবি জংগী ববমাে দুবি তহবলেপ্টার তদখা 

তগল। ওগুবলা গােববাবির উপবর িহল বদবে লাগল। 
আর বেেুক্ষর্ পবর এল দুবি তেৌ  ুদ্ধ জাহাজ। 
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জাহাজ দু’বি দু’বদে তথবে আহমদ মুসাবদর গাে তবাবির বদবে এবগবয় 
এল। গাে তবাি তথবে জাহাবজ প্রথম উবঠ এল তশখ আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর 
রহমাে তদর ইয়াবসবে। োবে স্বাগে জাোল প্রধােমন্ত্রী মাহমুদ। 

োরপর এবে এবে তেবম এল বেো োবদয়া ও এবমবলয়া। সব তশবষ 
জাহাবজ উঠল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসাবে জবড়বয় ধরল প্রধােমন্ত্রী মাহমুদ। েথা বলবে বগবয়ও 
মাহমুদ েথা বলবে পারল ো। আবববগ তভবঙ পড়ল োর েণ্ঠ। দু’তোখ তথবে 
োর তেবম এল অশ্রুর েল, েৃেজ্ঞোর অশ্রু, আেবন্দর অশ্রু। 

পাবশ দাাঁবড়বয়বেল এবমবলয়া, বেো োবদয়া। োবদর তোবখও অশ্রু িলিল 
েরবে। 

তশখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমাে আবগই ববসবেে এেিা তডে তেয়াবর। 
বলল ধীর েবণ্ঠ, মাহমুদ েৃেজ্ঞোর অশ্রু বদবয় আহমদ মুসাবে দুবণল েবরা ো। 
আল্লাহর বসবেে বহবসবব  া েরার তসিাই তো েবরবে। 

বেো োবদয়া োোল তশখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমাবের বদবে। তোবখর 
সামবে তভবস ওঠল োর বপোর অবেম দৃশ্য। বেবে জীবে বদবয়বেে, বেন্তু মুসবলম 
েমাবন্ডাবদর োবলো ও োবদর তেিওয়াবেণর বববরর্ শত্রুর হাবে অপণর্ 
েবরেবে। বেবে আল্লাহর এমে এেবেষ্ঠ বসবেে বেবলে! গববণ িবুল ওঠল বেো 
োবদয়ার বুে। 
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৬ 
এে মাস পবরর  িো। হাইিা তেৌ- াাঁবির সদর দিেবর ববস আবে 

আহমদ মুসা। প্রশি উন্মুক্ত জাোলা বদবয় ভূমধেসাগবরর েীল জলরাবশ তদখা 
 াবে। সাগর তোাঁয়া বিগ্ধ বাোস োর শরীবর শাবের পরশ বুবলবয় বদবে। আহমদ 
মুসা তেবয়বেল সামবে। েীল বদগে তরখা তপবরবয় হাবরবয় তগবে োর দৃবি। োর 
তোবখর সামবে তভবস উবঠবে মধে এবশয়ার এে ববরাি জেপদ। জেমােববর বেহ্ন 
তোথাও তেই। জেপবদর বুবের উপর গবড় উবঠবে োপণাস তক্ষবের সরোবর 
িামণ। মসবজবদর ধবস পড়া বভে োো পবড়বে গভীর ববে। এ ববর্ধ্ি জাবেরই 
তস এেজে। এেবি দী ণশ্বাস তববরবয় এল োর বুে বেবর। জাবের জন্য েেিুকু 
বে েরবে তপবরবে তস! তোবখর সামবে বদবয় সাগবরর বুে বেবর েুবি  াবেল 
বিবলবিে জােীয় সরোবরর এেবি  ুদ্ধ জাহাজ। ওর বুবে পেপে েবর উড়বে 
পোো। পোোর েয়বি োরো অেবহণে হবয় তসখাবে িাে তপবয়বে োাঁদ ও োরা। 
আহমদ মুসা ভাবল, মুসলমােবদর  ুদ্ধ জাহাজগুবলা এমবেভাবব ববজয়ীর গববণ 
 ুবর তবড়াে এেবদে সমগ্র ভুমধেসাগবর! তসবদে বে বিবর আসবব? পাবব বে 
বিবলবিবের সাইমুমেমণীরা তস তগৌরবময় বদবের পুেরুেীবে েরবে? োবরবের 
জন্ম হবব ো বে আমাবদর মবধে আর? আহমদ মুসার তোবখর তোবর্ বেে বেে 
েবর উঠল দুই তিাাঁিা অশ্রু। 

তেৌ-সদর দিেবরর তগবি জােীয় সরোবরর পোোবশাবভে এেবি 
গাবড় এবস থামল। গাবড় তথবে োমল বিবলবিে জােীয় সরোবরর প্রধাে মাহমুদ। 
তস হাে ধবর োমাল এবমবলয়াবে। োর সাবথ োমল বেো োবদয়াও। সবণাি োল 
োদবর োো এবমবলয়া। োর পরবেও িলু আরবীয় তপাশাে। োর উপর মাথায় 
োদর। এবমবলয়া ও োবদয়া দু’জে হাে ধরাধবর েবর বসাঁবড় তভবঙ েুবে তগল 
তভেবর। 
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োরা তরিরুবম তপৌবে তগবল মাহমুদ েবল এল অবিস েবক্ষ। দরজা তঠবল 
প্রববশ েবর তদখবে তপল জাোলা বদবয় সাগবরর বদবে তেবয় ববস আবে আহমদ 
মুসা। েন্ময়োর তোে অেল গভীবর ডুবব আবে তস! তোবখর তোবর্র দু’তিািা 
অশ্রু মাহমুবদর দৃবি এড়াল ো। তস ধীবর ধীবর এবগবয় এল আহমদ মুসার োবে। 
োাঁবধ এেখাো হাে তরবখ ডােল, মুসা ভাই। 

তোখ ো বিবরবয়ই আহমদ মুসা বলল, মাহমুদ এবসে? 
বজ হ্যাাঁ? বে ভাববেে মুসা ভাই অমে েবর? 
প্রাথবমে োজ িরুাবলা, এবার শুরু েরবে হবব বদ্বেীয় প ণাবয়র োজ। 

আল্লাহর এই জমীবে আল্লাহর বান্দাবদর সুখ ও স্বােবন্দের জন্য তখাদায়ী 
ববধাবের প্রবেষ্ঠায় আত্মবেবয়াগ েরবে হবব এবার। 

এ ববরাি দাবয়ত্ব। আমাবদর সেবলর অনুবরাধ এ দাবয়ত্বভারও আপবে 
গ্রহর্ েরুে---- আমাবদর পবরোলো েরুে মুসা ভাই। 

ো, মাহমুদ, আমার বসদ্ধাবে ভুল হয়বে। েুবম পারবব এ দাবয়ত্ব পালে 
েরবে। এেিু থামল আহমদ মুসা। োরপর বলল, আমাবে এবার ত বে হবব 
মাহমুদ। 

তোথায়? েমবে উঠল মাহমুদ। 
মধে এবশয়ায়? 
হ্যাাঁ, ভাই। েুবম তো জাে, হাসাে োবরেবে WRF ধবর বেবয় তগবে। 

ওবে উদ্ধাবরর সব অবভ াে বেথণ হবয়বে। এ বদবের োজ আপােে তশষ। এবার 
আমাবেই ত বে হবব ওবদবে। োোড়া ডােবে মধে এবশয়া আমাবে হােোবে 
বদবয়। 

মাহমুদও এমবে আশংো েরবেল। তোে েথা বলবে পারল ো 
বেেুক্ষর্। দু’তিািা অশ্রু তেবম এল মাহমুবদর দু’গন্ড তববয়। বলল তস, জাবে, 
আপবে  াববে বেন্তু আপবে আমার মাথার উপর ো থােবল........। 

মাহমুদবে েথা তশষ েরবে ো বদবয়ই আহমদ মুসা বলল, তোমার 
আমার সাহা েোরী তো তোে মানুষ েয় মাহমুদ। এই মহাববজয় ব বে আমাবদর 
বদবলে, বেবেই তোমাবে সবঠে পবথ পবরোবলে েরববে। 
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বক্রং বক্রং েবর তববজ উঠল তিবলবিাে। আহমদ মুসা বলল, মাহমুদ 
তিবলবিােিা তদখ। 

মাহমুদ তিবলবিাবে েথা বলল, পবর আহমদ মুসাবে জাোল, তপ্লে 
োড়বে তবলা দু’তিায়। 

এখে তবলা এেিা। সময় তো তববশ তেই মাহমুদ। েল উবঠ। 
তপ্ল..... তেে, তোথায়  াববে? োাঁপল ত ে মাহমুবদর েণ্ঠ। 
আপােে মবদোয়। তসখাে তথবে  াব বরয়াবদ বাদশাহ িয়সাবলর েবর 

বজয়ারবে। োাঁর অধণ সমাপ্ত োজ আমরা সমাপ্ত েবরবে, োাঁর স্বপ্ন আমরা স্বাথণে 
েবর েুলবে তপবরবে মাহমুদ। বায়েলু তমাোোস আজ মুক্ত। পববে ভূবম তথবে 
ইহুবদ পোো ডুবব তগবে ভূমধেসাগবর। জীবে বদবয় হবলও এবিই তো 
তেবয়বেবলে শাহ িয়সল। এেিু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, বরয়াদ তথবে 
বাগদাদ হবয়  াব মধে এবশয়ায়। 

আজই, এখবে  াবেে? মাহমুবদর েণ্ঠ ত ে আেণোদ েবর উঠল। তস 
আহমদ মুসাবে জবড়বয় ধবর বলল, ‘ো, মুসা ভাই, এমে েবর আমরা আপোবে 
তেবড় বদবে পাবর ো।’ োর দু’গ- তববয় তেবম এল তসই অশ্রুর ধারা। 

আহমদ মুসা মাহমুদবে সােো বদবয় বলল, ‘আববগপ্রবর্ হবয়া ো 
মাহমুদ। ববস থাোর সময় তোথায়- অজস্র োজ সামবে। বেপীবড়ে মােবোর 
ক্রন্দে তরাবল তদখ পৃবথবীর বাোস ভারী হবয় উবঠবে। আল্লাহর এ বান্দাবদর 
বাাঁোবোর দাবয়ত্ব তো মুসলমােবদর।’ ববলই আহমদ মুসা উবঠ দাাঁড়াল। তিবববল 
রাখা এেবি বোগ েুবল বেল হাবে। 

আহমদ মুসার সাবথ মাহমুদ এয়ারবপাবিণ ত বে োইল। বেন্তু আহমদ 
মুসা বেবষধ েরল। বলল, ‘েথা তো হবলাই।’ 

আহমদ মুসা  খে গাবড়বে উবঠ বসল োবদয়া ও এবমবলয়া েখে গাবড়র 
পাবশ দাাঁবড়বয়। োবদর পাবশ মাহমুদ। বেেজবের তোবখই অশ্রু। 

আহমদ মুসা ওবদর বদবে তেবয় বলল, অশ্রু তমাে মাহমুদ। তোঁবদা ো 
তবাে এবমবলয়া ও োবদয়া। মাবির মায়া, তিবহর বাাঁধবের তেবয় এেজে 
মুসলমাবের োবে মজলুম মােবোর ক্রন্দে অবেে তববশ মূলেবাে। 
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ববল আহমদ মুসা গাবড় তথবে োমবলে। দাাঁড়াল এবমবলয়া ও োবদয়ার 
সামবে। বলল এবমবলয়াবে, তবাে োবদয়া এখে এো। আবম োবে তোমার হাবে 
বদবয় তগলাম।’ 

িবুপবয় তোঁবদ উঠল এবার োবদয়া। 
এেিু তথবম আহমদ মুসা োোল মাহমুবদর বদবে। বলল, ‘এহসাে 

সাববরর সাবথ আমার েথা হবয়বে। বেো োবদয়াও জাবে োবে। দু’বি জীবেবে 
তোমরা এে েবর বদও। আবম উপবিে থােবে পারববা ো বেন্তু আমার তদায়া 
থােবব। 

েথা তশষ েবরই আবার গাবড়বে উবঠ বসল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার গাবড় েবড় উঠল। বেেু বলবে বগবয়বেল মাহমুদ। পারল 

ো। োন্নায় ডুবব তগল েথা। 
সাইমুবমর েমণীরা সার তবাঁবধ দাাঁবড়বয় আবে। সেবলই োাঁদবে। স্বজে 

হারাবোর তস বে েরুর্ দৃশ্য োবদর তোবখ মুবখ! োবদর বদবে তেবয় মধুর তহবস 
আহমদ মুসা বলল, ‘তোমরা ো আল্লাহর বসবেে! তোে বেবক্ত, তোে মাবি েয়, 
োজ আর দাবয়ত্বই হবব তোমাবদর োবে সববেবয় বড়।’ বড় েরম আর মমোয় 
ভরা আহমদ মুসার তস েথাগুবলা। 

সাইমুমেমণীবদর অশ্রু ত ে আরও উথবল উঠল। আহমদ মুসাবে বেবয় 
েুবি েলল গাবড় এয়ারবপাবিণর পথ ধবর। 
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৭ 
দােবীয় গবেবে এবগবয় েবলবে ‘পোোবম’র তবাবয়ংবি। েীবে আরব 

সাগবরর অনথ জল। তজো তেবড় অবেেক্ষর্, আরব-উপদ্বীবপর আবদগে বাবলর 
রাজে আর তদখা  ায় ো। ইবরাহীম-ইসমাইল (আুঃ)-এর স্মবৃেভূবম, মহােবী 
(সুঃ)-এর পূর্ণ েমণবক্ষে, েীল গেবুজর তদশ শাহ িয়সবলর তদবশর ওপর প্রসাবরে 
আকুল দু’তিা তোখ এবার আহমদ মুসা ববমাবের অভেেবর সবরবয় বেল।  

ববমাবের মধেভাগ বদবয় লোলেী এে সরু গবলপথ। এর দু’পাবশ্বণ 
সাবরবদ্ধ আসে।  

প্রথম তের্ীর বাম ধাবরর বদ্বেীয় সাবরর এবেবাবর বামপ্রাবে জাোলার 
ধাবর ববসবে আহমদ মুসা।  

জাোলা তথবে তোখ  ুবরবয় ডােপাবশ োোবে বগবয় এেবি তলাবের 
সাবথ হঠাৎ তোখাবোবখ হবয় তগল আহমদ মুসার। তলােবি ববসবে ওধাবর বদ্বেীয় 
সাবরর প্রথম বসিবিবেই।  

তশ্বোংগ তলােবি। গাে েীল সুেি পরবে। লোবি মুখ। খাড়া োে। তজাড়া 
ভ্রু। তোি েবর োাঁিােুল। ডাে ভ্রুর েীবে তোবখর তমাহোয় এেবি আাঁবেল। সববেবয় 
লক্ষর্ীয় োর কুেকুবে কুৎবসে দু’তিা তোখ।  

তোখাবোবখ হবেই তলােবি অপ্রবেভভাবব তোখ সবরবয় বেল। মুখও  ুবর 
তগল োর তসই সাবথই।  

বববস্মে হল আহমদ মুসা। তলােবি অমে েবর মুখ  ুবরবয় বেল তেে? 
োর বদবে অমে েবর তোরা দৃবি রাখার োরর্ বে তলােবির? সমগ্র অেীেবে তস 
এেবার হােবড়বয় তদখল ো এই মুখ তস েখেও তদবখবে। হঠাৎ োর মবে পড়ল 
তজোর তরস্ট হাউবস োর পাবশর রুমবিবে এই তলােবিবেই তো তস েুেবে 
তদবখবেল। েখে োর বেল আরবী তপাশাে-আরবী রমাল বেল মাথায়।  
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তসই ত  মুখ  ুবরবয়বে তলােবি, আর বিবর োোবলা ো। আহমদ মুসার 
সন্ধােী মবের তোথায় ত ে খে খে েরবে লাগল।  

তেববে-মাইে তথবে েোপবিবের েণ্ঠ তশাো তগল, তলবডজ এন্ড 
তজন্িলমোে, আমরা এখে ৩৩ হাজার বিি ওপর বদবয়  ন্িায় ৫৫০ মাইল তববগ 
এবগবয় েবলবে। আর আধ  ন্ির মবধে েরােীবে লোন্ড েরব।  

েোবপ্টবের েথা তশষ হবার সাবথ সাবথ তরাবলং তিবববল েবর োিার তি 
বেবয় আগমে  িল ববমাে বালাবদর। স্টুয়ািণ েেবপবির বদে তথবে তেবম এবস 
িাস্টণ ক্লাস রুম হবয় বপেবের বদবে েবল তগল। 

এমে সময় সাবরর দু’তিা আসে তথবে দু’জে তলাে উবঠ দাাঁড়াল। 
দু’জবেই োবলা ধরবের বেলা পোন্ি ও ওভারবোি গাবয়। ওরা সামবের পাবিণসে 
তডার তঠবল অবে দ্রুে েবল তগল েেবপবঠর বদবে।  

এে বমবেিও অবেক্রাে হয়বে। ওবদর এেজে বিবর এল। ডাে হাবে 
োর বরভলভার। বাম হাবে বা া সাইবজর এেবি তগ্রবেড তসিবিবিে েুবল তেয়া।  

এই সময় ববমােবি দ্রুে বড় ধরবের এেবি তমাড় বেল। থর থর েবর 
তোঁবপ উঠল ববমােবি। েোবপ্টবের েণ্ঠ তশাো তগল তেববে লাউডস্পীোবর, 
ভদ্রমবহলা, ভদ্রমবহাদয়গর্, আবম দুুঃবখর সবি জাোবে, ববমাবের গবেপথ 
পবরবেণে েরবে আমাবে বাধে েরা হবয়বে। মহাশূবন্যর বুবে ববমাবের ৯০ জে 
 ােীর মূলেবাে জীবেবে মৃেেুর মুবখ তঠবল তদয়ার োইবে, ববমাে দসুেবদর 
বেবদণশ পালে অবধেের তেয় ববল মবে েবরবে। আমরা োবদর বেবদণবশ এখে 
দবক্ষবর্ গভীর সাগবরর বদবে এবগবয় েবলবে। ঈশ্বর আমাবদর রক্ষা েরুে।  

 ােীবদর মবধে প্রথবম মৃদু গুঞ্জে এবং পরস্পর মুখ োওয়া-োওবয় হল। 
বেন্তু োরপরই োবদর মবধে মৃেুে িব্ধো ববরাজ েরবে লাগল। প্রবেেবের তোবখ 
উবদ্বগ-আেংবের তেউ।  

আহমদ মুসা শাে তোবখ পাবিণশে তডাবর দাাঁড়াবো তলােবিবে খুাঁবিবয় 
খুাঁবিবয় তদখবেল। তশ্বেবর্ণ তেহারা বেন্তু মুখােৃবে ও তদবহর মাবপ তলােবি জাপােী 
ও বিবলবপবোবদর েথা স্মরর্ েবরবয় তদয়। তলােবি পাথবরর মুবেণর মে বির 
অেঞ্চল দাাঁবড়বয় আবে।  
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এ ববমাে-দসুেোর োরর্ বে? অথণ লাভ, ো তোে  ােী অপহরবর্র 
বববশষ উবেশ্য? বেন্তু তোে  ােীর প্রবেই োবদর মে বদবে তদখা  াবে ো তো। 
আহমদ মুসা তজোর তরস্টহাউবস তদখা তসই সহ ােীবির বদবে োোল। তদখল, 
তস োবেবয় আবে তসই ববমােদসুের বদবে। োর মুবখ বেন্তু উবদ্বগ-আেংবের 
তলশমাে তেই, বরং তেমে এেিা উন্মুখ ভাব োর তোবখ। বববস্মে হবলা আহমদ 
মুসা।  

জাোলা বদবয় বাইবর োোল আহমদ মুসা। বেুঃসীম েীল জলরাবশ। েীল 
জবলর েীল সীমাো েীল আোবশর সাবথ বমবশ এোোর হবয় তগবে। তস েীবলর 
সীমাো তপবরবয় হাবরবয় তগল আহমদ মুসার মে। পাবেিাে হবয় োরাবোরাবমর 
বসল্ক তরাবডর পথ ধবর তস প্রববশ েরবব মধে এবশয়ায়-এই বেল োর পবরেল্পো। 
বেন্তু তোথায় এখে েবলবে তস? অবশ্য তোে দুুঃবশ্চো োর মবে তেই। জ্ঞাে ও 
বববববের রায় বেবয় তস োজ েবর ত বে পাবর, িল তো োর হাবে তেই। আর 
িলদাবের ব বে মাবলে বেবে সবণজ্ঞ। সুেরাং বেো বে োর! 

আহমদ মুসার বেো তস্রাবে বাধা পড়ল। তেববে-মাইে তথবে ত াবষে 
হল, ভদ্রমবহলা, ভদ্রমবহাদয়গর্! আমরা অল্পক্ষবর্র মবধেই ভারে মহাসাগবরর 
তোে এে দ্বীবপ লোন্ড েরবে। আবম তবে তববধ তেবার জন্য সেলবে অনুবরাধ 
েরবে।  

আহমদ মুসা োর সন্ধােী তোখ েীবের েীল জলরাবশর ওপর তমবল ধরল। 
আহমদ মুসা মবে মবে বহবসব েবর তদখল, ববমাে দু’হাজার মাইবলর মে 
এবসবে। ববমাে েীবে োমবে শুরু েবরবে।  

আবরা দশ বমবেি তেবি তগল। অববশবষ দৃবির পবরসীমায় তভবস উঠল 
েববর মে এেবি দ্বীপ। ক্রমশ স্পিের হবয় উঠল দ্বীপবি। োরবদবে অনথ সাগর 
জবলর মাবঝ তোি এেখন্ড মরুদোবের মে মবে হবে দ্বীপবিবে।  

েক্রাোবর  ুবর  ুবর ববমােবি তেবম ত বে লাগল দ্বীবপর ওপর, গভীর 
অরবর্ে আোবদে দ্বীপ। আহমদ মুসা সববস্মবয় লক্ষে েরল অল্প বেে ুদুরবত্ব 
পাশাপাবশ দু’বি গাবের ওপর দু’বি সাদা বেশাে উবঠ এল। দু’বি বেশাবের পাশ 
বদবয় তমবি রংবয়র দী ণ এেবি রােওবয়ও স্পি হবয় উঠল। 
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তভৌবেে তস রােওবয়বে লোন্ড েরল তবাবয়ংবি। ববমাে দসুেবদর মে 
এেবি তেহারার এেদল তলাে এবস ব বর দাাঁড়াল ববমােবিবে। বভেবরর ববমাে-
দসুেবি বেন্তু ত মে দাাঁবড়বয় বেল, তেমবেভাবব দাাঁবড়বয় রইল।  

বে  বি বে হয় রুদ্ধ বেুঃশ্বাবস সবাই মুহূেণ গুর্বে। ববমাবের তফ্ল্াবর 
অবেে পাবয়র শব্দ তশাো তগল। সাে আিজে ওরা উবঠ এবসবে ববমাবে। হাবে 
ওবদর সাব-তমবশে গাে। ওবদর েবয়েজে এবস েুেল প্রথম তের্ীর তেবববে। 
ইবেমবধে েেবপবির ববমাে-দসুেও এবস প্রববশ েরল এখাবে। ওবদর এেজে 
বলল, ভদ্র মবহলা, ভদ্র মবহাদয়গর্, “আমরা দুুঃবখে ত  এেজে মাে তলাবের 
জন্য আপোবদর েি বদবয়বে। আমরা োবে বেবয়  াবে। এরপর আপোরা 
মুক্ত।”  

বক্তার তদহবি দামী োল সুেবি আবৃে। িাইবিও োল। োল িাইবয়র 
বুবে ধবধবব সাদা এেবি সাপ আাঁো। সাবপর মুবখ রক্তাক্ত বেেবি ‘C’। উষ্ণ এে 
রক্তবস্রাে ববয় তগল আহমদ মুসার তগািা শরীবর। বিপল বস? তসই কুখোে ‘কু 
ক্লাি ক্লাে’ এরা,  াবদর হাবের প্রার্ বদবে লক্ষ লক্ষ অবশ্বোংগ মানুষ?  

তলােবির েথা তশষ হবেই বরভলভার বেবয় দরজায় দাাঁবড়বয় থাো ববমাে 
দসুেবি অেস্মাৎ সামবের আসবের এেজে তলাবের মাথায় বরভলভাবরর বাাঁি 
বদবয় আ াে েবর বলল, “হ্যাবলা, োবলা বাজ, এখেও তোমার  ুম ভাবঙবে, 
বুঝবে পারবে  ম এবসবে তোমার? 

‘োবলা বাজ’ োমে তলােবি উবঠ দাাঁড়াল। তসও জাপােী বা 
বিবলপাইবোবদর মেই খাবিা। বেন্তু োর োবসো উন্নে, েীল িাো তোখ, মাথায় 
 ে োল তোাঁেড়াবো েুল।  

তলােবি উবঠ দাাঁড়াবেই আরও দু’জে ববমাে দসুে োর বদবে এবগবয় এল 
এবং োরা োবে দু’বদে তথবে ধবর তিবে োবমবয় বেবয় তগল ববমাে তথবে। 

ববমাে দসুেবদর সবাই ববমাে তথবে তেবম তগল। আহমদ মুসা তদখল, 
তজো তরস্টহাউবস তদখা তসই কুেকুবে তোবখর সহ ােীবিও োবদর বপেবে তেবম 
 াবে।  
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ববমাে এবার মুক্ত। তেববে-মাইবে েোবপ্টে বলবলে, আমরা 
বেেুক্ষবর্র মবধে আোবশ উড়ব। ববমাবের তগি বন্ধ হবে  াবব, এমে সময় 
েবয়েজে ববমাে দসুে, আর তসই কুেকুবে তোবখর তলােবি দ্রুে বিবর এল। 
ববমাবে প্রববশ েরল োরা। তসাজা এবস োরা দাাঁড়াল আহমদ মুসার সামবে। 
এেজে আহমদ মুসাবে বলল, আপবে তেবম আসুে।  

এই অভাববে  িো আহমদ মুসাবে েমবে বদবয়বেল। তস বেে ুবলার 
জন্য মুখ খুলবে বগবয়ও েুপ েবর তগল বে মবে েবর। োরপর শােভাবব তেবম 
তগল ববমাে তথবে োবদর সাবথ। 

ববমাে তথবে তেবম তমবি রংবয়র রােওবয় তেবড় সরু পাথবরর গুবড় 
ববোবো পথ ধবর োরা এবগবয় েলল। দু’বদবেই জংগল। অপরূপ সবুবজর রাজে 
এই দ্বীপবি। আহমদ মুসা ভাবল, বববেন্ন ও ববজে এই দ্বীবপ এে ববরাি, এে 
সুদৃে রােওবয় এল তোথা তথবে? রােওবয়বি তবশ পুরােে। োহবল বদ্বেীয় 
মহা ুদ্ধোবল তোে শবক্তর বে তগাপে তোে ববমাে  াাঁবি বেল এিা?  

তসই সরু পথবি োবদরবে সবুজ বৃহ্ম-লো পবরবববিে এেেলা এে 
সবুজ বাবড়বে বেবয় এল। বাবড়বি এেেলা হবলও ববরাি পাথবরর বেরী বাবড়বি 
খুবই মজবুে।  

ইসপাবের দরজাওয়ালা দু’বি  র তপবরবয় োরা এবস তপৌাঁেল এে হল 
 বর।  বর েখে বেেবি প্রার্ী। োবলা িাইবয় সাদা সাপওয়ালা তসই তলােবি গা 
এবলবয় ববস আবে তসািার বপেবে। আর বেেুক্ষর্ আবগ ববমাে তথবে ধবর আো 
‘োবলাবাজ’ োমে তলােবি পবড় আবে তমবঝবে। োর েগ্ন বপবঠ োবুবের 
রক্তাক্ত দাগ। পবরিার তবাঝা  াবে তলােবি জ্ঞাে হাবরবয়বে। আহমদ মুসা হল 
 বর প্রববশ েরবে েরবে ভাববলা, ঐ োবুে হয়বো োরই অবপক্ষা েরবে। এে 
 ন্ত্রর্াদায়ে অনুভুবে এবস োর মেবে আেন্ন েরবে োইল। বেন্তু আহমদ মুসা 
আমল বদল ো তস বেোবে।  

পাবয়র শবব্দ তসািায় গা এবলবয় তদয়া তসই তলােবি তোখ খুলল। এেবার 
আহমদ মুসার ওপর তোখ বুবলবয় বেবয় কুেকুবে তোবখর তসই তলােবিবে বলল, 
এই বে আপোর আহমদ মুসা, বমুঃ তোবহে?  
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-হাাঁ, বমুঃ বস্মথ। 
এবার বমুঃ বস্মথ োমে তলােবি সরাসবর আহমদ মুসার বদবে তেবয় বলল, 

সবেেই আপবে বে তসই আহমদ মুসা? আপবে বে সাইমুবমর অবধোয়ে? 
-হাাঁ। পবরিার েবন্ঠ বলল আহমদ মুসা। 
বমুঃ বস্মথ উবঠ দাাঁবড়বয় বমুঃ তোবহবের বদবে তেবয় বলবলে, ‘আমাবদর 

দাবী তমবে বেবল আমরা আপোর প্রিাবব রাজী আবে। জাবেবয় বদে আপোর 
বসবদর। োরপর তস োবুেধারীবদর বদবে তেবয় বলল, এ  বরই এরা থােবব, 
বাইবর তথবে োলা বদবয় োবব বমস মাগণাবরিবে বদবয় বদও। আর তোমরা োরজে 
বাইবরর িিে তেবড় তোথাও ত ও ো।  

সবাই তববরবয় তগল  র তথবে। দরজা বন্ধ হল, দরজায় োলা লাগাবোর 
শব্দ পাওয়া তগল তসই সাবথ। ওপবর েবয়েবি  ুল ুবল এবং ঐ এেবি মাে দরজা 
োড়া  র তথবে তবর হওয়ার আর বদ্বেীয় তোে পথ তেই।  

এবার তমবঝবে পবড় থাো তলােবির বদবে মবোব াগ বদল আহমদ 
মুসা। োর মুবখর োবে হাাঁিু তগবড় ববস দু’হাবে োর মুখ এেিু েুবল ধরল। সবি 
সবি তলােবির তোখ দু’বিও খুবল তগল। বেববণোর ও বেরুিাপ োর দৃবি। আবার 
তোখ বুজল তস।  

-এখে তেমে তবাধ েরবেে? 
তলােবি তোখ খুলল। ববস্ময় োর তোবখ। বলল তস, তে আপবে?  
-ববমাে তথবে আমাবেও ওরা ধবর এবেবে। ‘এ বোপাবর আবম আপোর 

মেই অন্ধোবর।’ ববলই আহমদ মুসা পবেি তথবে রুমাল তবর েবর োর বপবঠর 
রক্ত ধীবর ধীবর মুবে বদবে লাগল। 

-আমাবদর অবিত্বই আমাবদর অপরাধ। 
-অথণাৎ? 
-আমাবদরবে ওরা পৃবথবীর বুে তথবে মুবে তিলবে োয়।  
-আপোর তদশ তোথায়?  
-বমন্দাোও।  
-বিবলপাইবের বমন্দাোও দ্বীবপ! আপবে মুসলমাে?  
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-হাাঁ, আবম মুসলমাে।  
আহমদ মুসা বেো েরল। ত ে বেে ুবমবলবয় বেবে তস। োরপর বলল, 

আপবে বে আবদুল্লাহ হািা? পোবসবিে বক্রবসন্ি বডবিন্স আবমণর অবধোয়ে বে 
আপবেই?  

-হাাঁ, বেন্তু আপবে তে? এে েথা জাবেে তেমে েবর? তোবখ োর এেরাশ 
ববস্ময়। 

আহমদ মুসা অপলে তোবখ োবেবয় বেল আবদুল্লাহ হািার বদবে। োর 
তোবখ-মুবখ ববস্ময় ও আেবন্দর অপূবণ তজোবে। োরপর ধীবর ধীবর মুখ খুলল তস। 
বলল, িলু িিুবল তসৌরভ তোবি।  

-বেন্তু আপবে তে?  
-আবম আহমদ মুসা। 
-তোে আহমদ মুসা। বিবলবিে ববজয়ী সাইমুবমর অবধোয়ে আহমদ 

মুসা?  
-হাাঁ, তসই হেভাগা আবম।  
দু’জবের তোবখই আেবন্দর উজ্জ্বল তেউ। জবড়বয় ধরল দু’জে দু’জে 

তে। আবদুল্লাহ হািা ভুবল তগবে ত ে সব তবদো-সব  ন্ত্রর্া। োর দু’তোখ তববয় 
োমবে আেবন্দর অশ্রু।  

 
 
 
গভীর রাে। পোবসবিে বশবপং লাইবের এেবি জাহাজ এবস তোির 

তিলল তসই দ্বীবপ। আহমদ মুসা ও আবদুল্লাহ হািাবে এবে হাে-পা তববধ েুবেবয় 
তদয়া হল তসই জাহাবজর অন্ধোর তসবল। এরপরই জাহাজ তোির েুলল। ভারে 
মহাসাগবরর পাবে তেবি তেবি তস জাহাজ এবগবয় েলল বিবলপাইবের বমন্দাোও 
দ্বীবপর বদবে।  
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