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ঘুটঘুয়ট অন্ধকায়রর িয়যে চ াখ খুলল আহিদ িুসা। হাত-পা নাড়য়ত
মিয়ে একটুও পারল না। কমিন ভায়ব বাাঁযা। িয়ন পড়ল তার, দু’জন চলাক এয়স
প্রথয়ি আবদুল্লাহ হাত্তায়ক একমট ইনয়জকশন মদল, তারপর তায়কও একমট।
তারপর মক ঘয়টয়ে মকেুই জায়ন না চস। পাশ মিয়র শুয়ত চ ষ্টা করল আহিদ িুসা।
পাশ মিরয়ত মিয়ে কান চিয়েয়ত চিকার সায়থ সায়থ একমট গুি গুি আওোজ
তার কায়ন এল। কান চপয়ত শুনল চস। কয়েক িুহূতত শুয়নই বুেয়ত পারল,
শমিশালী চকান ইমিয়নর শব্দ। পরক্ষয়েই আহিদ িুসা অনুভব করল চিয়েটাও
চেন িৃদু কাাঁপয়ে। আহিদ িুসার সিস্ত ইমিে সজাি হয়ে উিল-তাহয়ল চস চকান
পামন জাহায়জ? চকাথাও পা ার করা হয়ে তায়ক?
অয়নক কয়ষ্ট আহিদ িুসা উয়ি বসল। চপট মপয়ির সায়থ চলয়ি চিয়ে।
ক্ষুযাে জ্বলয়ে সারাটা চপট। একটু সয়র বসয়ত মিয়ে হিাৎ পায়ে মক চেন চিকল।
সায়থ ভারী কয়ের একমট প্রশ্ন-য়ক?
-হাত্তা ভাই আপমন? উয়ল্লামসত কে আহিদ িুসার।
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-এমক, িুসা ভাই এখায়নও আপমন আিার সায়থ?
-সায়থই চতা মেলাি।
-মকন্তু এয়তা ভায়লা লক্ষে নে?
-চকন?
-আমি চতা এমিয়ে য়লমে িৃতুের মদয়ক। আমি আপনায়ক সাথী কয়র
মনয়ত পামর না।
আহিদ িুসা এমিয়ে চিল হাত্তার মদয়ক। তার বাাঁযা দুমট হাত হাত্তার হাত
দুমটয়ক খুাঁয়জ মনল। শান্ত িম্ভীর কয়ে বলল চস, হতাশ হয়েয়েন হাত্তা ভাই? মকন্তু
জীবন িৃতেু র িােসালা চতা এভায়ব জমিয়ন হেনা।
-আমি জামন, এ িেসালা আয়স আসিান চথয়ক। মকন্তু আিার িন চেন
বলয়ে এ কথা।
িুহূয়ততর জন্য থািল হাত্তা। তারপর বলল আবার, তুমি জায়না না িুসা
ভাই, দীঘত পয়নর বেয়রর মবমনদ্র প্রয় ষ্টা আজ ওয়দর সিল হয়েয়ে।
আহিদ িুসা ম ন্তা করমেল। বলল, েতটা ম য়নমে ওরা চসই কুখোত ক্লুক্লাক্স-ক্লোন। মকন্তু এ চেত-সন্ত্রাসবাদীরা মিন্দানাও-এ চকন?
-এখায়ন চস চেত-সন্ত্রাস এবং খৃস্টান স্বাথত এক হয়ে চিয়ে।
-মক রকি?
খৃস্টান ক্রয়সর প্র ায়র সহােতা দায়নর জন্য মিন্দানাও ও চসায়লা
দ্বীপপুয়ি চেত সন্ত্রাস ক্লু-ক্লাক্স-ক্লোন আজ এক সন্ত্রায়সর রাজত্ব কায়েি কয়রয়ে।
িুহূতত খায়নক চথয়ি আবার শুরু করল আবদুল্লা হাত্তা। জজত বানার্তশ’র
চসই মবখোত উমিমট আপমন মনশ্চে জায়নন চে, ‘‘পমশ্চিারা েখন চকান চদশ দখল
করয়ত াে, তখন চসখায়ন তারা খৃস্ট যয়িতর বাততা মনয়ে মিশনারী পািাে। স্থানীে
অমযবাসীয়দর দ্বারা মিশনারী মনহত হে। এরপর খৃস্টযিত রক্ষার বাহানা তুয়ল
পমশ্চিী চদশগুয়লা চসখায়ন সসসয়ন্য েুয়ট োে এবং স্বয়িতর এক িহাদান মহসায়ব
চদশমট জে কয়র চনে।’’ মিক এিমনই ঘয়টয়ে মিন্দানাও ও চসায়লাদ্বীপপুয়ি।
চেয়নর কোথমলক উপমনয়বমশকরা চসখায়ন মক কয়রয়ে চস দীঘত ইমতহাস বাদ
মদলাি। সাম্প্রমতক কায়লর কথাই শুনুন। আজ চথয়ক মবশ বের আয়ি দমক্ষে
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মিন্দানাও- এর জাম্বুোয়গায়ত একদল খৃস্টান মিশনারী উপমস্থত হয়লা। তায়দর
মনরাপত্তার জন্য অমত মনকয়ট িয়রা উপসািয়রর কূয়ল চনাগর করা থাকল সমিত
মবরাট এক রনয়পাত। জাহাজ চথয়ক মিশনারীর েখন নািত, তাদয়র চকািয়র
েুলায়না থাকত লম্বা চ াঙওোলা মরভলভার। হায়ত থাকত বই, মবস্কুট, সুন্দর
সুন্দর মসট কাপড়। তারা জাম্বুোয়গায়ত একমট বাইয়বল মশক্ষার স্কুল খুলল।
প্রমতমদন সন্ধাে চসখায়ন না িায়নর অনুষ্ঠান ও েমব চদখায়না হয়তা। স্বেতাভ ুয়লর
চশতাংি তরুেীরা চসখায়ন না িান করত। অয়নকমদয়নর চ ষ্টার পর তারা
জাম্বুোয়গার আিামন চিায়ের সদতার শমরি আিামনয়ক হাত করল। তারপর শুরু
হয়লা চজার কয়র চলাকয়দর বাইয়বল স্কুয়ল ভমতত, বাযেতািূলকভায়ব ইংয়রজী
মশক্ষা ও চলাকয়দর নাি পমরবততয়নর পালা। জাম্বুোয়গার হুজুর িাখদুি (ওস্তাদ)
জাির আলী মিশনারীয়দর এ আ রয়ের তীব্র প্রমতবাদ করয়লন। চসই মদন রায়তই
িাখদুি জাির আলী জাম্বুোয়গার িসমজয়দ গুমলমবদ্ধ হয়ে মনহত হয়লন। পরমদন
আিামন চিায়ের ক্রুদ্ধ চলায়করা হতো করল তায়দর চিাে প্রযান শমরি আিামনয়ক
এবং চসই সায়থ পুমড়য়ে মদল বাইয়বল স্কুল। তারা উপকূল চথয়ক তীর বৃমষ্ট করল
মিশনারী রনয়পায়তর মদয়ক। তীয়রর জবায়ব জাহাজ চথয়ক োাঁয়ক োাঁয়ক এল
চিমশন িায়নর গুলী। এরপর জাহাজ চথয়ক কািায়নর চিালাবর্তে কয়র
জাম্বুোয়গার আিামন জনপদ িামটর সয়গ মিমশয়ে চদো হয়লা। আিামনরা উপকূল
চথয়ক অভেন্তর ভায়ি পামলয়ে এয়লা।
এই ঘটনার পর চথয়ক শুরু হল গুপ্ত হতোর মহমড়ক। মিন্দানাও এর
ারমদয়ক উপকূল সংলগ্ন স্থায়ন মিশনারী সাইনয়বায়র্তর আড়ায়ল প্রাে ২০মটর িত
চেতাংি ঘামট প্রমতমষ্ঠত রয়েয়ে। শমির েেোোে ওগুয়লা মটয়ক আয়ে। ঐখান
চথয়কই চদয়শর অভেন্তয়র গুপ্ত হতো ালায়না হয়ে। এ পেতন্ত ২৯৮ জন মবখোত
িখদুি (ওস্তাদ বা িওলানা) মনহত হয়েয়েন এবং এক হাজায়ররও চবশী িুর েুবক
প্রাে মদয়েয়ে তায়দর হায়ত।
কথার িােখায়ন আহিদ িুসা বয়ল উিল, মক ভেংকর কথা। লয়ে এটা
এখনও হাত্তা?
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- লয়ে, তয়ব বাযাবন্ধনহীনভায়ব নে। আজ চথয়ক পয়নর বের আয়ি
আিরা এর চিাকামবলার জন্য পোয়সমিক মক্রয়সন্ট মর্য়িন্স আমিত (মপমসমর্া) নায়ি
এক গুপ্ত সসন্যদয়লর সৃমষ্ট কয়রমে। এ পেতন্ত আিরা ওয়দর প্রাে ১০০ জন এয়জন্ট
যয়রমে। চদয়শর অভেন্তয়র ওয়দর কাজ অয়নকটা মেমিয়ে পয়ড়য়ে। মকন্তু ওয়দর
ঘামটর মবরুয়দ্ধ আিরা মকেুই করয়ত পারমে না। খুবই িজবুত ঘাাঁমট ওয়দর।
ইয়লকমিক তায়র চঘরা, আযুমনক অয়ে সমিত। স্বল্প পাল্লার চক্ষপোেও চসখায়ন
রয়েয়ে। চোট চোট চহমলকপ্টারও নায়ি ঘাাঁমটয়ত।
-চকন? চিাকামবলার িত আযুমনক অে মপমসর্ার চনই? বলল আহিদ
িুসা।
-অে এবং চিমনং দুইয়েরই অভাব। অবশ্য ইয়ন্দায়নমশোর জ্ঞামত
ভাইয়দর কাে চথয়ক মকেু মকেু আযুমনক অে আিরা পামে, মকন্তু তা পমরিায়ে ও
িায়ন চকান মদক মদয়েই েয়থষ্ট নে। তবু মপমসর্া আজ এইটুকু করয়ত চপয়রয়ে
চে, মপমসর্ার চ াখ এমড়য়ে ওয়দর এয়জন্টরা আর অবায মব রে করয়ত পারয়ে
না। মকন্তু.....
আহিদ িুসা কথার িােখান চথয়ক বয়ল উিয়লা, চে এয়জন্টরা যরা
পয়ড়য়ে তায়দর মক পমর ে চতািরা চজয়নে হাত্তা ভাই?
-ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান। ওয়দর প্রয়তেয়কর িাওজার বোয়ন্র্ সাদা সাপ, সায়পর
িুয়খ লাল রয়ঙর মতনমট মস (মিপলমস) চদখা চিয়ে। একটু চথয়ি আবদুল্লাহহ হাত্তা
আবার বলল, চে কথা বলমেলাি। নতুন এক মবপদ চদখা মদয়েয়ে। ভেংকর চস
মবপদ। প্রাে দু’িাস আয়ি পমশ্চি মিন্দানাও-এর চসায়লা সাির উপকূয়লর
‘নামন্দওনা’ নািক জােিাে প্রাে দু’শ’ িুর (মিন্দানা ও চসায়লা দ্বীপপুয়ির
িুসলিানরা িুর নায়ি অমভমহত) িুিা সংগ্রয়হ রত মেল। পয়র দু’ শ’ জয়নর
সকলয়কই উপকূল ভূমিয়ত িৃত অবস্থাে পাওো চিয়ে। তায়দর চদয়হর রঙ
হয়েমেল লালয় নীল। মিন্দানাওয়ের র্ািার কমবরাজয়দর চকউই এ িৃতেু র কারে
বলয়ত পায়রমন। এর দু’ িাস পয়র রাজযানী শহর দাভাও চথয়ক ৩০ িাইল দমক্ষে
পমশ্চয়ি অবমস্থত দাভাও উপসাির তীরবততী ‘লানায়র্ল’ নািক িূর জনপদ
একইভায়ব ধ্বংস হয়ে চিয়ে। ঘটনার আয়ির মদন সন্ধাে ‘লানায়র্ল’ চথয়ক আসা
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একজন মপমসর্া কিতী বয়লয়ে, চসমদন সন্ধাে চস দু’মট চেতাংি মের্ চবাটতয়ক
লানায়র্য়লর মদয়ক চেয়ত চদয়খয়ে। আিায়দর মস্থর মবোস, চকান চরাি বা সনসমিতক
চকান ঘটনা এ িৃতেু র কারে নে, মনশ্চে মিপল মস’র চকান ক্রান্ত এটা। এই দুই
ঘটনার পর মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুয়ির িানুর্ উয়দ্বি-আতংয়ক িুহ্যিান হয়ে
পয়ড়য়ে।
স্বপ্নামবয়ষ্টর িত শুনমেল আহিদ িুসা। আবদুল্লাহহ হাত্তা থািয়ল চস চেন
স্বপ্ন চথয়ক চজয়ি উিল। যীর কয়ে বলল, চসখানকার ঘাস ও িাে পালার অবস্থা
চকিন মেল হাত্তা ভাই?
-ওগুয়লা মপতাভ রঙ যারে কয়রমেল। মকন্তু চকান চলায়করই প্রাে মেল না।
কথামট চশানার সয়গ সয়গ আহিদ িুসার চ াখ দুমট মবস্ফমরত হয়ে উিল,
কপালটা হয়ে পড়ল কুমিত। িুখ চথয়ক এক েন্ত্রোদােক শব্দ চবরুল-উঃ?
-মক হয়লা িুসা ভাই? েস্ত কয়ে মজয়জ্ঞস করল হাত্তা।
-এিন ভেংকর কথা কায়ন শুনব তার জন্য আমি প্রস্তুত মেলাি না হাত্তা।
-চকন, তুমি মকেু বুয়েে?
-আিার যারো েমদ সতে হে, তাহয়ল ওটা িারাত্মক যরয়ের পারিােমবক
চরমর্য়েশয়নর িল।
চতািার যারো সতে িুসা ভাই। আমি এর সূে সন্ধায়ন বাংলায়দশ,
পামকস্তান, ইরান, মিশর এবং সবতয়শয়র্ মলমবো হয়ে বামড় মিরমেলাি। চদশগুয়লার
আেমবক মবয়শর্জ্ঞয়দর সকয়লই একিত চে, এটা িারাত্মক যরয়ের চরমর্য়েশয়নর
িল। মকন্তু তাাঁরা এর প্রমতয়রায়যর চকান পথ বাতয়ল মদয়ত পায়রমন, মকংবা
আন্তজতামতক চিারায়ি এর প্রমতমবযানিূলক চকান বেবস্থা করয়তও তারা
রাজসনমতক কারয়ে ভে কয়রয়েন। থািল আবদুল্লাহহ হাত্তা।
আহিদ িুসাও ভাবনার অতল িহবয়র র্ুয়বমেল। কথা বলয়ত পারল না
চসও।
মনঃশব্দ রামের জিাট অন্ধকায়র দু’জনই নীরব। কথা বলল প্রথয়ি
আহিদ িুসা।
-এখন মক ভাবে তাহয়ল?
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-সবাই তোি করয়লও আল্লাহ চতা আিায়দর তোি কয়রনমন আিায়দর ো
আয়ে, তাই মদয়ে আিরা প্রমতয়রায করব, েমদ সিল না হই, তাহয়ল আিরা
িৃতেু য়ক বরে কয়র চনব। মকন্তু তবু আিরা ক্রুয়সর খৃস্টবায়দর কায়ে িাথা নত
করয়বা না।
থািল আবদুল্লাহ হাত্তা। চবায হে একটা চ াক মিয়ল মনল চস। আবার
বলয়ত শুরু করল, মকন্তু চস সুয়োি হেত আমি আর পাব না িুসা ভাই। বলয়ত
বলয়ত কে তার ভামর হয়ে উিল। বলয়ত শুরু করল চস আবার, ভেংকর
চরমর্য়েশয়নর সংবাদও হেত আমি আিার জামতয়ক জানাবার সুয়োি পাব না।
তারা হেত অিমনভায়ব মনরুপাে িৃতেু র চকায়ল য়ল পড়য়ত থাকয়ব। কান্নাে বুাঁয়জ
এল তার কথা।
-ভমবষ্যয়তর সবমকেুই আিায়দর অজানা। আিরা হতাশ হব চকন হাত্তা।
শান্তনার শান্তস্বর আহিদ িুসার কয়ে। আবদুল্লাহ হাত্তা নীরব রইল। পয়র যীর
কয়ন্ি চস র্াকল, িুসা ভাই?
- বল।
-আিায়দর উভয়ের এই সাক্ষায়তর িূয়ল চবায হে আল্লাহর এক মবরাট
ইো কাজ কয়রয়ে।
-হেয়তা হয়ব, হাত্তা।
আবদুল্লাহ হাত্তা একটু চথয়ি বলল, আিার দামেত্ব আমি চতািার কাাঁয়য
তুয়ল মদয়ে চেয়ত াই।
এিন কয়র কথা বয়লা না হাত্তা, জীবন িৃতেু র মেমন িামলক মতমনই সব
মকেু কয়রন। আমি বলমে, সব কায়জই তুমি আিায়ক পায়শ পায়ব।
আবদুল্লাহ হাত্তা একটু হাসয়লা। কান্নার িত করুে চস হামস। বলল চস,
চস চসৌভািে আিার হয়ল দুমনোর িয়যে আমিই হতাি সবয় য়ে সুখী বেমি। োক
চস কথা। এখন কয়েকমট কায়জর কথা শুন। আিার েতদূর মবোস আিার ও
চতািার অপরায একরূপ নে। জাহাজ চথয়ক চনয়ি আসার পর ওয়দর
কয়থাপকথন চথয়ক ো বুয়েমে, তায়ত িয়ন হে মিপল মস’ তায়দর মনয়জর ইোে
চতািায়ক আটকােমন। অন্য চকান এক পয়ক্ষর ইো ও অনুয়রায পূরে করয়ে িাে।
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সুতরাং তুমি চেটুকু সিে হায়ত পায়ব, তা আমি পাব না বয়ল িয়ন হে। েমদ না
পাই, তাহয়ল, িয়ন চরখ, মপমসর্ার িিনতন্ত্র অনুোেী আিার পয়র মেমন মপমসর্ার
চনতা হয়বন তার চকার্ নাি হয়ব ‘রুর্ থানর্ার’ সংয়ক্ষয়প ‘রুথ’। মপমসর্ার কায়ে
চতািার পমর ে হয়ব ‘রুথ’। মপমসর্ার সহকারী প্রযান মেমন রয়েয়েন, তার নাি
িুর হািসার। চকার্ ‘ব্রাইট ফ্লাস’ সংয়ক্ষয়প ‘বাি’।
এই সিে বাইয়র চথয়ক িক িক আওোজ চভয়স এয়লা। ভামর বুট পায়ে
চেন চকউ আসয়ে। আবদুল্লাহ হাত্তার কথা িুহূয়ততর জন্য বন্ধ হয়ে চিল। দু’জয়নই
কান চপয়ত রইল। পদশব্দমট তায়দর অমত মনকয়ট এয়স থািয়লা। িয়ন হয়লা
দরজার বাইয়র চকউ এয়স দাাঁড়াল। পরিুহূয়ততই ামব চখালার আওোজ পাওো
চিল। আবদুল্লাহ হাত্তা িল হয়ে উিল। বলল, িুসা ভাই? চকউ চেন আসয়ে।
শুন, িয়ন চরখ, মিন্দানাও-এর ‘আয়পা পবতত’ হয়ব চতািার িন্তবেস্থল।
আবদুল্লাহ হাত্তার কথার চরশ বাতায়স মিমলয়ে োবার পূয়বতই তায়রদ
সািয়ন খুয়ল চিল একমট দরজা।
একমট টয় তর আয়লা এয়স তায়দর উপর পড়ল। ট তযারী দীঘতাগ চলাকমট
উমি করল, ‘ও’ তাহয়ল চজয়ি উিা হয়েয়ে?
পমরস্কার ইংয়রজী কে। উচ্চারয়ে আয়িমরকান যরন আহিদ িুসার দৃমষ্ট
এড়ায়লা না।
টয় তর আয়লা আবদুল্লাহ হাত্তার িুয়খ এয়স মস্থর হয়লা।
দীঘতাগ কালিূমততমট িুখমট মিমরয়ে কায়ক উয়েশ্য কয়র বলল, ‘রবাটত মব
কুইক।’
সয়গ সয়গ রবাটত নািক মবশাল বপু একজন চলাক এয়স ঘয়র ুকল এবং
আবদুল্লাহ হাত্তায়ক পাাঁজা চকালা কয়র তুয়ল মনয়ে চবমরয়ে চিল।
আহিদ িুসা রুদ্ধ মনঃোয়স অয়পক্ষা করমেল, এবার হেয়তা তার পালা
আসয়ব। মকন্তু এয়লা না। আবদুল্লাহ হাত্তায়ক চবর কয়র মনয়ে োবার সয়গ সয়গ
টয় তর আয়লা মনয়ভ চিল। দরজা বয়ন্ধরও শব্দ শুনল। দরজা বয়ন্ধর শয়ব্দ েোাঁৎ
কয়র উিয়লা আহিদ িুসার হৃদে। মকেু বলার জন্য িনটা তাাঁর উস-খুস কয়র
উিল, মকন্তু চস সুয়োি চপল না।
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আবার চসই মনঃসীি ঘুটঘুয়ট অন্ধকায়র র্ুয়ব চিল ঘরমট। চ াখ বুাঁয়জ পয়ড়
থাকল আহিদ িুসা। হাত্তার জন্য িয়নর চকাথাে চেন এ তীক্ষ্ণ চবদনা ম ন ম ন
কয়র উিয়ে তার। চকাথাে মনয়ে চিল তায়ক? এই মিপল মস’র িত নৃশংস,
রিমপপাসু, ববতর চকান সংিিন ভূ-পৃয়ষ্ঠর চকাথাও রয়েয়ে মক না সয়ন্দহ। এরা
সভে সিায়জর মশমক্ষত নরপশু। মকন্তু মক করয়ব আহয়িদ িুসা। টয় তর আয়লাে
েতটা বুো চিয়ে ঘরমটর চদওোলগুয়লা ইোয়তর সতরী। মনশ্চে জাহায়জর
চখায়লর মভতয়রর চকান বন্দীশালা এমট।
হাত-পা’র বাাঁযয়নর জােিাগুয়লা চবদনাে টন টন করয়ে। বাাঁযা হাত
িুয়খর কায়ে তুয়ল মনয়ে দাাঁত মদয়ে বাাঁযন পরীক্ষা করল চস। পল্লামষ্টয়কর কর্ত মদয়ে
বাাঁযা।
হিাৎ আহিদ িুসার িয়ন পড়ল তার জুতার চিাড়ামলর চখায়প লোসার
মবি ট ত রয়েয়ে। ওটা বেবহার কয়র সহয়জই এ বাাঁযন চথয়ক িুি হয়ত পায়র, ঘর
চথয়কও চস চবমরয়ে োবার বেবস্থা করয়ত পায়র। মকন্তু না, এত তাড়াতামড় এটা
করা মিক হয়ব না। আয়ি এয়দর বুেয়ত হয়ব, জাহাজ এখন চকাথাে এবং চকাথাে
োয়ে তা জানয়ত হয়ব। তাোড়া আবদুল্লাহ হাত্তার কথা েমদ সতে হে, তাহয়ল
তায়ক জানয়ত হয়ব ‘মিপল মস’ কার ইয়ে বা কার অনুয়রায়য তায়ক এভায়ব বন্দী
করয়ে? তায়ক মনয়ে এখন মক পমরকল্পনা এয়দর?
এখন মদন না রাত? জাহায়জর এ চখায়ল মবয়শর্ কয়র এ অন্ধ কুিমরয়ত
মদন-রামে সবই সিান। অন্ধকার এ জিয়ত সিয়েরও চকান মহয়সব চনই। হায়তর
ঘমড় ওরা খুয়ল মনয়েয়ে। হাত মদয়ে পরখ কয়র চদখল, র্ান হায়তর অনামিকার
আংমটমট মিক আয়ে। খুশী হল আহিদ িুসার িন।

ক্ষুযা তৃষ্ণাে অবসন্ন আহিদ িুসার চ ায়খ চকিন তিার ভাব এয়স
মিয়েমেল। দরজার ামব চখালার যাতব শয়ব্দ তার তিার ভাব চকয়ট চিল। ভাবল
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চস, আবদুল্লাহহ হাত্তায়ক মনয়ে এয়লা চবায হে। আহিদ িুসা তাড়াতামড় উয়ি
বসল। িনমট প্রসন্ন হয়ে উিল তার।
দরজা খুয়ল চিল। সয়গ সয়গ এক েলক আয়লা এয়স ভামসয়ে মদল
কক্ষমট। বাইয়রর কমরয়র্ারমট চসামর্োি লাইয়টর উজ্জ্বল আয়লায়ত হাসয়ে।
দরজাে দাাঁমড়য়ে একজন দীঘতয়দহী। হাত দু’মট পোয়ন্টর পয়কয়ট
চ াকায়না।
হ্যায়ল্লা, Cased Lion চকিন আে। বাাঁকা হামস তার চ ায়খ-িুয়খ।
উত্তয়রর অয়পক্ষা না কয়র িুখমট ঈর্ৎ মিমরয়ে বলল, এয়সা র্ামলতং এই
চে।
তার কথা চশর্ হয়তই এক তরুনী এয়স দরজার িুয়খ দাাঁড়ায়লা। জ্বলন্ত
আগুন চেন চিয়েমট। চদয়হর দুয়য আলতা রংয়ি লাল জোয়কট আরও অপরূপ কয়র
তুয়লয়ে। বব কাট ুল। টানা নীল চ াখ। মকেুটা চবাঁয়ট চিয়েমট। অয়নকটা িালেী
সবমশষ্টে চদয়হ।
চলাকমট বলল, চদখ, আিার র্ামলতং-এর চতািায়ক চদখার বড় ইো।
-ম মড়োখানার জন্তু বামনয়েে মক না। মনরুত্তাপ কন্ি আহিদ িুসার।
-No sir, you are more then that, চিয়েমটর িুয়খ টুল হামস।
-Definitely, তুমি ো কয়রে, ম মড়োখানার জন্তুর চ য়ে তা শতগুয়ন
অদ্ভুত। তরল রমসকতার স্বয়র বলল চলাকমট।
-মকন্তু কোপয়টন, এাঁয়ক এিন কয়র চতািরা জন্তু জায়নাোয়রর িত কয়র
চরয়খে চকন। চতািায়দর সায়থ এর চকান শত্রুতা চনই। চিয়েমটর স্বর নরি।
-বললাি চতা, এ হয়লা Cased Lion. একটু সুয়োি, মকংবা খাাঁ ার একটু
দুবতলতা চপয়ল খাাঁ া চথয়ক পালায়ব। জায়না চতা, তাহয়ল আিায়দর কত ক্ষমত।
কি নে ৫০ মিমলেন র্লার- ৫ চকামট র্লার।
-োই বল, আমি হয়ল মকন্তু আিার কাে চথয়ক সািান্য সহয়োমিতাও
চপতনা। দু’চ ায়খ চদখয়ত পামর না ওয়দর আমি। জায়না েুিরাষ্ট্রয়ক ওরা চকিন
চশার্ে করয়ে।
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আহিদ িুসা চেন বোপারটা আাঁ করয়ত পারল। টাকার মবমনিয়ে মিপল
মস, মক তাহয়ল ইহুদীয়দর পয়ক্ষ কাজ করয়ে। ইহুদীয়দর হায়ত তায়ক তুয়ল চদোই
মক এয়দর আসল লক্ষে? পরখ করার জন্য আহিদ িুসা চিয়েমটয়ক সরাসমর প্রশ্ন
কয়র বলল, আপমন মক ইহুদীয়দর কথা বলয়েন?
দু’জয়নই ওরা িয়ক উয়ি আহিদ িুসার মদয়ক তাকাল। পয়র চলাকমট
বলল, ‘বুয়ে চিয়লে তাহয়ল, তা চতািার বুেবার কথাই বয়ট।’ একটু চথয়ি
চলাকমট চহয়স বলল, ভে করয়ে না ইহুদীয়দর।
-কাউয়কই আমি ভে কমর না। বলল আহিদ িুসা।
-তাহয়ল ঘৃো কয়রন? িৃদু চহয়স ত্বমরত কয়ন্ি বলল চিয়েমট।
-চকান িানুর্য়কই আমি ঘৃো কমর না।
-ওয়দর সায়থ তাহয়ল শত্রুতা চকন? চলাকমট বলল।
-অন্যায়ের প্রমতবাদ করা, অতো ারীর প্রমতয়রায করা আিার যিত।
চিয়েমট িুগ্ধ চ ায়খ তামকয়েমেয়লা আহিদ িুসার মদয়ক। বলল, চতািার
যয়িতর কথা নামক ওটা?
-মনশ্চে, ‘তা িুরুনা মবল িারুয়ি ওো তানহাওনা আমনল িুনকার’
(ন্যায়ের জন্য মনয়দতশ দাও, অন্যায়ের প্রমতয়রায কর) - এটা আিার নে, আল
চকারআন-এর কথা।
এ সিে একমট চি হায়ত একজন চলাক এয়স দরজাে দাাঁড়াল।
তার মপেয়নই সাব চিমশনিান হায়ত একজন প্রহরী।
ওয়দর চদয়খই পূয়বতাি চলাকমট চিয়েমটয়ক লক্ষে কয়র বলল, এয়সা স্মাথতা
এবার োওো োক। খায়ব এখন।
ওরা য়ল চিল। চিয়েমটর প্রমত চলাকমটর চশর্ সয়ম্বাযন আহিদ িুসার
দৃমষ্ট এড়ায়লা না। তাহয়ল চিয়েমট চলাকমটর েী নে?
চখয়ত চখয়ত আহিদ িুসা ভাবমেল। অয়নক মকেই তার কায়ে এখন
পমরস্কার। মকন্তু জাহাজ এখন চকাথাে? চকাথাে োয়ে এ জাহাজ? হিাৎ তার
িাথাে একমট বুমদ্ধ চখয়ল চিল। খাওো চশয়র্ েখন থালা-বাসন গুমেয়ে মনমেল
চবোরা চলাকমট, তখন আহিদ িুসা বলল, মদ্বতীে খানা আবার কয়ব হয়ব চবোরা।
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চবোরা আহিদ িুসার মদয়ক াইল। প্রয়শ্নর যরয়ন চবায হে চস মকেুটা
চকৌতুক চবায করল। বলল চস, কততার েখান ইো। একটু চথয়ি চস বলল, কাল
দুপুর নািাদ আিরা মিন্দানাওয়ে চপৌয়ে োব। কাল সকায়ল একবার খাবার
চদবার হুকুি হয়তও পায়র।
ট কয়র আহিদ িুসা প্রশ্ন করল, এখন কেটা বায়জ চবোরা?
-সন্ধো ৭টা।
ওরা য়ল চিল। আবার বন্ধ হয়ে চিল কয়ক্ষর দরজা। চসই মনঃসীি
ঘুটঘুয়ট অন্ধকায়র র্ুয়ব চিল আহিদ িুসা।
চপয়টর জ্বালা কিল। মিন্দানাও চপৌোর পূয়বত ইহুদীয়দর হায়ত তায়ক
হস্তান্তর করা হয়ে না, এ সম্পয়কতও চস মনমশ্চত। মকন্তু আবদুল্লাহ হাত্তার জন্য িনমট
তার অমস্থর হয়ে উয়িয়ে। হাত্তা সম্বয়ন্ধ চকান প্রশ্ন আহিদ িুসা ইো কয়রই
ওয়দরয়ক মজজ্ঞাসা কয়রমন।
এ কক্ষ চথয়ক মকভায়ব চবর হওো োে? দরজার ইন্টারলক লোসার মবি
মদয়ে িমলয়ে সহয়জই চবর হওো োে, মকন্তু এটা তায়দর চ ায়খ পড়য়ব সহয়জই।
আহিদ িুসা ওয়দর িয়ন তার সয়ম্বয়ন্ধ চকান সয়ন্দয়হর উয়দ্রক করয়ত াে না।
তাহয়ল?
আহিদ িুসা ম ন্তা করল, মনশ্চেই এই ঘয়রর সামরয়ত আরও ঘর আয়ে
এবং চস ঘরগুয়লায়ত মনশ্চেই চকান চলাক বাস কয়র না। চিার্াউন মহয়সয়ব
বেবহৃত হে ঘরগুয়লা। সুতরাং পায়শর ঘর মদয়ে চবর হওোই মনরাপদ।
ম ন্তার সয়গ সয়গই কাজ শুরু কয়র মদল আহিাদ িুসা।
মক জামন চকন ওরা োবার সিে চবাঁয়য চরয়খ োেমন তায়ক। আহিদ িুসার
শান্ত বেবহায়র ওরা চবায হে ওয়ক মকেুটা মনরাপদ চবায কয়রয়ে।
সুতরাং আহিদ িুসার সুমবযা হয়লা। জুতার চিাড়ামলর একাংয়শ াপ
মদয়তই উপয়রর অংশ এক পায়শ সয়র চিল। চিাড়ামলর চখাপ চথয়ক দু’ ইমি
পমরিাে লম্বা একমট লোসার মবি ট ত চবর কয়র মনল চস।
অন্ধকায়রর িয়যে হাতমড়য়ে উত্তর মদয়কর চদোয়লর দরজার কাোকামে
একমট স্থান মিক কয়র মনয়ে চস বয়স পড়ল। অন্ধকায়রর িয়যেই চস লোসার মবয়ির
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িাথার কোপমট খুয়ল মনল, তারপর পরীক্ষািূলকভায়ব র্ান হায়তর বৃদ্ধাগুমল মদয়ে
মপেয়নর মদয়কর ক্ষুদ্র একমট চবাতাি মটয়প যরল।
সয়গ সয়গ টয় তর মপনয়হর্ িাথা মদয়ে চ াখ েলসায়না এক
আয়লাকশলাকা তীয়রর িত চবমরয়ে এয়লা। উজ্জ্বল এক আভাে অয়নকখামন
জােিা আয়লামকত হয়ে উিল।
আহিদ িুসা লোসার মবি ট ত ইোয়তর চদোয়ল চ য়প যরল। চিায়ির
িত িয়ল পড়য়ত লািল ইোত। িাে পাাঁ মিমনয়টর িয়যে ২ বিতিটু পমরমিত
স্থায়নর ইোত মসট চকয়ট সমরয়ে মনল আহিদ িুসা।
সুড়গ পয়থ হাত বামড়য়ে চদখল চদোয়লর ওপায়র চকান মকেু চনই। চস
িাথা িমলয়ে ওপয়রর ঘয়র ুয়ক চিল। ঘয়র মক আয়ে আযায়র মকেুই িাহর করয়ত
পারয়লানা চস। লোসার মবি ট তমট িুহূয়ততর জন্য আবার জ্বালায়লা। ঘয়রর
অয়নকখামন জােিা আয়লামকত হয়ে উিল। চসই আয়লায়ক চদখল, চোট চোট
কায়লা বায়ক্স ঘরমট ভমতত। চকৌতুহল হল তার, এিন সব ক্ষুদ্র বায়ক্স মক থাকয়ত
পায়র?
একমট বাক্স হায়ত তুয়ল মনয়ে চস লোসার মবি মদয়ে াকমনর ারমট স্ক্রু
িমলয়ে চিলল। তাপর বাি হায়ত অমত সন্তপতয়ে াকমন খুয়ল মনল। মভতয়র
চিালাকৃমত চলাহার মসমলন্র্ার। মিক চোট িুটবয়লর িত। মসমলন্র্ায়রর িায়ে এক
জােিাে একমট সুই বসায়না। চলাহার এতবড় একমট মসমলন্র্ার েতটুকু ভামর
হয়ত পায়র তার চ য়ে এটা অন্তত দশগুে চবশী ভারী। মবমস্মত হয়লা আহিদ িুসা।
হিাৎ আহিদ িুসার িয়ন হয়লা মিপল মস’র এটা চকান মবয়শর্ িারোে নেয়তা?
জাহাজমট মক মিপল মস’র জন্য অয়ের ালান মনয়ে োয়ে?
এ নুতন ম ন্তার উয়দ্রক হবার সায়থ অপর কক্ষগুয়লা অনুসন্ধান কয়র
চদখার দুবতার ইো জািল আহিদ িুসার িয়ন।
লোসার মবি মদয়ে চদোয়ল সুড়গ চকয়ট পরবততী রুয়িও প্রয়বশ করল
আহিদ িুসা। মবমভন্ন মিমলটার কািায়নর চিালাে ভমতত চস ঘর। আহিদ িুসা চদয়খ
মবমস্মত হয়লা- ১৫০ মিমলটার কািায়নর চিালাও চসখায়ন রয়েয়ে।
অন্য ঘরগুয়লাও তাহয়ল অয়ে ভমতত, মস্থর করল আহিদ িুসা।
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অতঃপর চস তৃতীে ঘরমটর সািয়নর চদোল সুড়গ চকয়ট কমরয়র্ায়র
চবমরয়ে এয়লা। কমরয়র্ারমট অন্ধকায়র র্ুয়ব আয়ে। চস একটু দাাঁমড়য়ে মদক মিক
কয়র মনল। তার ঘয়রর ওপায়শর মদক চথয়ক চলায়করা তার ঘয়র এয়সয়ে এবং
চিয়ে। সুতরাং ওমদক মদয়েই জাহায়জর চর্য়ক উিা োয়ব বয়ল ভাবল চস।
আহিদ িুসা তার ঘর পায়শ চরয়খ মবড়ায়লর িত সািয়ন এমিয়ে লল।
কয়েক িজ োবার পর হিাৎ সািয়ন চথয়ক ভামর বুয়টর শব্দ এয়লা তার কায়ন। চক
চেন আসয়ে। প্রহরী নেয়তা? এখমন ট ত জ্বালয়লই চতা চস যরা পয়ড় োয়ব।
কমরয়র্ায়রর দু’পায়শ সামরবদ্ধ ঘর। লুয়কাবার চকান জােিা চনই। আহিদ িুসা
দ্রুত চহাঁয়ট চলাকমটর মনকটবততী হয়ত াইল। মকন্তু তার আয়িই জ্বয়ল উিল ট ত।
চলাকমট তখনও ার পাাঁ িজ দূয়র।
ট ত জ্বয়ল উিার সয়গ সয়গ আহিদ িুসা কমরয়র্ায়র োমপয়ে পয়ড়
িুটবয়লর িত িমড়য়ে দ্রুত েুটল চলাকমটর মদয়ক। চলাকমট এিমন ভূতুয়ড় মকেু
আশা কয়রমন। চস মকেু বুয়ে উিার পূয়বতই পায়ের চিাড়ালীর উপর প্র ন্র্ যাক্কা
চখল। চলাকমট উপুড় হয়ে আহিদ িুসার িায়ের উপরই পয়ড় চিল। পয়ড় মিয়েই
মকন্তু চলাকমট জাপয়ট যরল আহিদ িুসার িাথা। চলাকমট তার হাত আহিদ িুসার
িলাে নামিয়ে মনমেল। মকন্তু তার আয়িই আহিদ িুসার প্র ন্র্ ঘুমর্ মিয়ে পড়ল
চলাকমটর তলয়পয়ট। পরিুহূয়ততই চলাকমটর হাত পা মশমথল হয়ে িমড়য়ে পড়ল
চিয়েয়ত।
আহিদ িুসা তাড়াতামড় চলাকমটয়ক চটয়ন এয়ন চসই সুড়গ পয়থ
কািায়নর চিালাপূেত ঘয়রর িয়যে গুয়জ মদল। তারপর চলাকমটর ট ত ও মরভলবার
কুমড়য়ে মনয়ে চস সািয়ন এগুয়লা।
ট ত থাকাে কায়জর অয়নক সুমবযা হয়লা। ট ত চজ্বয়ল চিাটা কমরয়র্ারটায়ক
চস একবার চদয়খ মনল। দু’পায়শ সামরবদ্ধ ঘর। িাে দুমট ঘর োড়া সবগুয়লা
একদি মসল করা। এ দু’মট ঘয়রর একমটয়ত চস মেল অন্যমটয়ত মক আয়ে? ওটা
মসল করা নে চকন? ওটাও মক তাহয়ল বন্দীশালা? আবদুল্লাহ হাত্তায়ক ওখায়ন রাখা
হেমন চতা?
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আহিদ িুসা মিয়র এয়স রুিমটর সািয়ন দাাঁড়াল। জুতার চিাড়ামল চথয়ক
লোসার মবি ট ত চবর কয়র ইন্টারলক িমলয়ে প্রয়বশ করল চস। ভায়লা কয়র দরজা
এয়ট মদয়ে ট ত জ্বালাল আহিদ িুসা।
ঘরমট শূন্য। একমট িাে লম্বা কায়ির বাক্স পয়ড় আয়ে। বায়ক্সর াকমনর
স্ক্রু আটা নে-পল্লামস্টক কর্ত মদয়ে বাাঁযা। বাাঁযন মেয়ড় াকনা খুয়ল চিলল আহিদ
িুসা। বায়ক্সর িয়যে টয় তর আয়লা চিয়লই আৎয়ক উিল চস।
বায়ক্সর িয়যে আবদুল্লাহ হাত্তার লাশ। চ াখ দু’মট তার মবষ্ফামরত। চিাটা
চদহ কালয় হয়ে চিয়ে। আহিদ িুসা হাত মদয়ে চদখল, চিাটা চদহটাই তার ভীর্ে
শি।
ইয়লকমিক শক্ মদয়ে ওয়ক হতো করা হয়েয়ে-স্বিত কয়ন্ি বলল আহিদ
িুসা।
মবিূঢ়ভায়ব মকেুক্ষে দাাঁমড়য়ে রইল আহিদ িুসা লায়শর মদয়ক চ য়ে।
তারপর স্বিত কয়ে বলল, ‘‘মবদাে বন্ধু। তুমি চে দামেয়ত্বর চবাো চরয়খ চিয়ল,
সানয়ন্দ আমি তা কাাঁয়য তুয়ল মনলাি। কথা মদমে চে পা আজ সািয়ন বাড়ালাি,
একিাে িৃতেু োড়া তায়ক আর মকেুই থামিয়ে মদয়ত পারয়ব না।’’
আবদুল্লাহ হাত্তার িুখ চথয়ক চ াখ নামিয়ে ঘুয়র দাড়াল আহিদ িুসা।
সািয়ন পা বাড়াল তারপর।
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২
চেয়ত চেয়ত আহিদ িুসা ভাবল, জাহাজমট অে চবাোই হয়ে োয়ে
মিন্দানাও। অেগুয়লা বেবহৃত হয়ব মিন্দানাও এর অসহাে িানুয়র্র মবরুয়দ্ধ।
সুতরাং জাহাজমটয়ক চপৌেয়ত চদো োে না মিন্দানাওয়ের িামটয়ত।
িয়ন িয়ন হাসল চস । এখন চস ‘রুথ থান্র্ার’- মনিতি বজ্র।
কয়েক িজ সািয়ন এমিয়েই বায়ি ঘুয়র চস চর্য়ক উিার মসমড় চপয়ে
চিল।
িুহূয়ততর জন্য ট ত জ্বালাল চস । মসাঁমড়র িুয়খর দরজা চখালাই আয়ে চদখা
চিল। খুশী হয়লা আহিদ িুসা।
মসাঁমড়র িুয়খর দরজা চিলয়ত মিয়ে মদ্বযাগ্রস্ত হয়ে পড়ল চস। উপয়রর
চর্য়ক মক প্রহরী চনই? হিাৎ এই সিে মসাঁমড়র িায়ে পায়ের শব্দ চশানা চিল।
আহিদ িুসা দ্রুত মসাঁমড় চেয়ড় কমরয়র্ায়রর চদোয়ল মিয়ে দাড়াল।
মসাঁমড়র দরজা খুয়ল চিল। মসাঁমড়র িুয়খ িুখ বামড়য়ে চক একজন াপা
িলাে র্াকলঃ ব্রার্মল, ব্রার্মল?
মকেুক্ষে থািল। চবায হে উত্তয়রর অয়পক্ষা করল। তারপর র্াকল,
‘চকাথাে চর ব্রার্মল। িজা চদখমব চতা আে।’
চকান সাড়া না চপয়ে ‘শালা ঘুমিয়েয়ে মনশ্চে’ বলয়ত বলয়ত চলাকমট
মসাঁমড় মদয়ে নািয়ত শুরু করল। আহিদ িুসা ভাবল, চে প্রহরীমটয়ক চস ঘুি
পামড়য়েয়ে তার নািই তাহয়ল ব্রার্মল। এ চলাকমট চস ব্রার্মলর চখাাঁয়জই আসয়ে।
কমরয়র্ায়রর িুয়খ চদোয়লর ভাাঁয়জ আহিদ িুসা প্রস্তুত হয়ে দামড়য়ে
রইল। গুলী েুয়াঁ ড় শব্দ করা লয়ব না, এটা আহিদ িুসা আয়িই মিক কয়র
মনয়েমেল।
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চলাকমট মসমড় পয়থর ভাাঁজ ঘুয়র েখন কমরয়র্ায়রর িুয়খ পড়ল অিমন
আহিদ িুসা মরভলভায়রর বাাঁট মদয়ে প্র ন্র্ এক আঘাত হানল র্ান কায়নর নীয় র
ঘাড় লক্ষে কয়র।
অষ্ফুট এক শব্দ চবরুল চলাকমটর িুখ চদয়ে। ট তমট সশয়ব্দ খয়স পড়ল
নীয় । মকন্তু আহিদ িুসা চলাকমটর জ্ঞানহীন চদহমট যয়র রাখল।
এ চলাকমটয়কও আয়ির িত পূয়বতাি ঘয়র ব্রার্মলর পায়শ গুাঁয়জ মদয়ে
আহিদ িুসা য়ল এয়লা। মসাঁমড় চভয়ঙ চখালা দরজা পয়থ র্য়ক উিল চস। মকয়ত
একবার ারমদয়ক চস চদয়খ মনল। না, চকউ চকাথাও চনই।
তারকাখম ত উপয়রর আকাশ। াাঁদ চনই আকায়শ। আমদিন্ত সািয়রর
বুয়ক চেন এক মবরাট কাল াদর মবোয়না। দু’পায়শ পামন চকয়ট মবরাট শব্দ তুয়ল
এমিয়ে য়লয়ে জাহাজমট।
িয়ন হল কতমদন চথয়ক িুি বাতায়সর চদখা পােমন আহিদ িুসা। বুক
ভয়র চস মনঃোস মনল। কত প্রশামন্ত এ িুি বাতায়স।
িালপে বহয়নাপয়োিী িাোমর যরয়নর জাহাজ এমট। উপয়র চবশ মকেু
চর্ক চকমবনও রয়েয়ে। নীয় র চকমবনগুয়লার সবগুয়লাই বন্ধ-মভতর চথয়ক বন্ধ।
আয়লা চদখা োে না চকান চকমবন চথয়কই।
উপয়রর একমট চকমবয়নর কাাঁয় র িরাদ মদয়ে আয়লা চদখা োয়ে।
মরভলভার বামিয়ে যীর পদয়ক্ষপ আহিদ িুসা সািয়ন এগুয়লা। নীয় র
চকমবনগুয়লা চথয়ক উপয়র উিার এ সংকীেত মসমড় চদখা চিল। চসই মসমড় চবয়ে চস
মশকারী মবড়ায়লর িত মনঃশয়ব্দ উপর উয়ি চিল।
চকাথা চথয়ক চেন াপা কথা চভয়স আসয়ে? উৎকেত হল আহিদ িুসা।
হাাঁ, দমক্ষে প্রায়ন্তর চকান এক চকমবন চথয়ক কথা চভয়স আসয়ে?
শব্দ অনুসরে কয়র আহিদ িুসা সািয়ন এগুয়লা। একমট কয়ক্ষর সািয়ন
এয়স দাাঁড়ায়লা চস। দরজা চভজায়না। মক চহায়ল চ াখ লামিয়ে চস স্মাথতা ও
কোপয়টনয়ক চদখয়ত চপল। স্মাথতা নাইট িাউন পরা। িাথার ুল এয়লায়িয়লা।
চ ায়খ-িুয়খ ভোতত ভাব। হায়ত তার মরভলবার। কোপয়টয়নর পরয়ে চসই আয়ির
চপাশাক।
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স্মাথতা বলমেল, এ দুঃসাহয়সর জন্য চতািায়ক শামস্ত চপয়ত হয়ব
কোপয়টন। কোপয়টন বলল, চতািায়ক চপয়ল আমি িরয়তও রামজ আমে। জায়না
কতমদন চথয়ক আমি চতািার মদয়ক চ য়ে আমে। কাল তুমি চনয়ি োে
মিন্দানাওয়ে। আর সুয়োি হেয়তা হয়ব না চকানমদন।
-আমি সরদারয়ক সব কথা বলয়বা মিয়ে। জায়না এর িল মক দাাঁড়ায়ত
পায়র?
-সরদারও সাযু নে স্মাথতা।
একটু থািল কোপয়টন। পয়র বলয়লা, চকান ভে চদমখয়েই তুমি আিায়ক
মিরায়ত পারয়ব না স্মাথতা। বয়ল চস দু’হাত বামড়য়ে এগুয়ত লািল স্মাথতার মদয়ক।
স্মাথতা চদোয়ল মপি মদয়ে দাাঁমড়য়ে আয়ে। চস মরভলভারমট তুয়ল যয়র
বলল, আর এক পা এগুয়ল গুলী করব কোপয়টন।
মকন্তু কথামট স্মাথতার িুখ চথয়ক চশর্ হবার আয়িই কোপয়টন োমপয়ে
পড়ল তার উপর। স্মাথতার হাত চথয়ক মরভলভার মেটয়ক পয়ড় চিল। স্মাথতাও পয়ড়
চিয়ে চিয়ের উপর কাত হয়ে।
কোপয়টন তার িুয়খ এক হাত মদয়ে চ য়প যয়র তায়ক তুয়ল মনয়ে মবোনার
উপর মিয়ে পড়ল।
স্মাথতা চবায হে তার হাত কািয়ড় যয়রমেল। কোপয়টন উঃ বয়ল তার হাত
স্মাথতার িুখ চথয়ক সমরয়ে মনল। মকন্তু মনয়জয়ক িুি করয়ত পারয়লা না স্মাথতা।
ীৎকার কয়র উিল চস।
আহিদ িুসা দরজা চিয়ল মভতয়র প্রয়বশ করল। কোাঁ কয়র এক শব্দ
উিয়লা দরজার ম্প্রং চথয়ক।
দরজার শয়ব্দ মপেয়ন মিয়র লাি মদয়ে উয়ি দাাঁমড়য়েয়ে কোপয়টন।
কোপয়টন চিয়েে পয়ড় থাকা স্মাথতার মরভলভায়রর মদয়ক এগুমেয়লা।
মরভলভায়রর উপর েুাঁয়ক পয়ড়মেল চস।
আহিদ িুসার িম্ভীর কন্ি ধ্বমনত হয়লা, মরভলভায়র হাত মদওনা
কোপয়টন, হাত গুাঁয়ড়া হয়ে োয়ব।
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কোপয়টন মরভলভায়র হাত মদল না। মকন্তু চ ায়খর মনমিয়র্ অদ্ভুত
মক্ষপ্রতার সায়থ চদহমটয়ক চিয়ের উপর মদয়ে িমড়য়ে েুয়ড় মদল আহিদ িুসার
মদয়ক। তার চজাড়া দুমট পা েুয়ট এয়লা আহিদ িুসার তলয়পট লক্ষে কয়র।
আহিদ িুসা মেটয়ক এক পায়শ সয়র দাাঁমড়য়েমেল। কোপয়টয়নর লামথ
লক্ষেভ্রষ্ট হওোে তার তার দু’মট পা আেয়ড় পড়ল িামটয়ত। আর চকান সুয়োি চস
চপল না। আহিদ িুসার পয়েয়ন্টর্ সু’র িারাত্মক এক লামথ মিয়ে পড়ল
কোপয়টয়নর তলয়পয়ট। সয়গ সয়গ জ্ঞান হামরয়ে এমলয়ে পড়ল চস।
ইমতিয়যে স্মাথতা চপাশাক পয়র মনয়েয়ে। মবিূঢ়ভায়ব দাাঁমড়য়েমেল চস।
আহিদ িুসা স্মাথতার মদয়ক চ য়ে বলল, মকেু দমড় চপয়ত পামর িোর্াি?
স্মাথতা মকেু না বয়ল সািয়নর কাপয়বার্ত চথয়ক পল্লামষ্টয়কর সতরী একগুে
দমড় এয়ন মদল তায়ক।
কোপয়টনয়ক ভায়লা কয়র চবাঁয়য চরয়খ আহিদ িুসা স্মাথতায়ক বলল,
যন্যবাদ িোর্াি। আমি মক আরও মকেু সাহােে চপয়ত পামর আপনার?
-মক সাহােে ান?
-এক মশমশ চক্লারিরি চপয়ল উপকৃত হতাি।
-চক্লারিরি মক উপকায়র আসয়ব?
-এটা মক চভয়গ বলার প্রয়োজন কয়র?
-একটু চভয়ব স্মাথতা বলল, আমি আপনার কায়ে কৃতজ্ঞ, মকন্তু এ কায়জ
চতা আমি আপনায়ক সহয়োমিতা করয়ত পামর না।
আহিদ িুসা একটু চহয়স বলল, মহয়সয়ব ভুল হয়েমেল িোর্াি। িুহূয়ততর
জন্য শত্রু ভাবয়ত আপনায়ক ভুয়ল মিয়েমেলাি। থািল আহিদ িুসা।
একটু চথয়ি আবার চস বলল, কোপয়টনয়ক আিার মনয়ে চেয়ত হয়ে।
আর আপনায়ক এ ঘয়র বন্ধ থাকয়ত হয়ব। আশা কমর চবাঁয়য রাখার দরকার হয়ব
না।
কথা চশর্ কয়র আহিদ িুসা চটমবল চথয়ক স্মাথতার ামবর মরং মনয়ে
কোপয়টনয়ক চটয়ন ঘয়রর বাইয়র য়ল চিল।
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স্মাথতার ঘয়র ামব এাঁয়ট চস িুহূয়ততর জন্য ভাবল, ঘটনা েতদূর িমড়য়েয়ে,
তায়ত এখন তার সািয়ন দু’মট পথ- প্রথিতঃ জাহাজমটয়ক ধ্বংস কয়র চিলা,
মদ্বতীেতঃ জাহাজমটয়ক দখল করা।
আহিদ িুসার কায়ে আপাতত মদ্বতীেমটই েুমিেুি বয়ল িয়ন হয়লা।
প্রথিমট হয়ব সবয়শয়র্র মসদ্ধান্ত।
স্মাথতার ঘরমট দমক্ষে প্রায়ন্তর চশর্ ঘর। স্মাথতার ঘয়রর সািয়নর
কমরয়র্ারমট দমক্ষে মদক মদয়ে ঘুয়র পমশ্চি প্রায়ন্ত মিয়ে চশর্ হয়েয়ে। আহিদ িুসা
কোপয়টয়নর সংজ্ঞাহীন চদহ দমক্ষে মদয়কর কমরয়র্ায়র চরয়খ প্রথয়ি ওেোরয়লস
রুয়ি োয়ব মিক করল।
কোপয়টয়নর চদহ দমক্ষে মদয়কর কমরয়র্ায়র চরয়খ েখন চস পূয়বতর
কমরয়র্ারমটর িুয়খ পা মদয়েয়ে, অিমন চস চদখয়ত চপল, দু’জন চলাক উদেত
মরভলভার হায়ত েুয়ট আসয়ে এমদয়ক। আর কখন চেন কমরয়র্ায়রর লাইটমটও
জ্বয়ল উয়িয়ে।
চলাক দু’মট এয়স স্মাথতার দ্বায়র করাঘাত করয়ত শুরু করল আর বলয়ত
লািল, মক হয়েয়ে স্মাথতা দরজা চখাল, দরজা চখাল। আহিদ িুসা িয়ক উিল।
চকান সংয়কয়ত মক ওরা েুয়ট এয়সয়ে? স্মাথতা মক চকান চিাপন োয়নয়ল মবপদ
সংয়কত পামিয়েয়ে?
দাাঁয়ত দাাঁত াপল আহিদ িুসা। প্রমতমট িুহূতত তার জন্য এখন িূলেবান।
তার কায়ে এখন স্মাথতার মরভলভারসহ মতনমট মরভলভার রয়েয়ে।
েেঘরা আয়িমরকান মরভলভারমট চস হায়ত তুয়ল মনল। ওরা তখনও
দরজাে নক করমেল। আহিদ িুসা যীয়র সুয়স্থ পরপর দু’মট গুলী েুড়ল। দরজার
উপয়রই দু’মট চদহ লুমটয়ে পড়ল। সািয়ন েুটয়ত মিয়ে হিাৎ আহিদ িুসার িয়ন
পড়ল সাইিুয়ির চসই তত্ত্বকথা- শত্রুয়ক মপেয়ন চরয়খ সািয়ন এমিয়ো না।
আহিদ িুসা মিয়র এয়স কোপয়টয়নর সংজ্ঞাহীন চদহ েুাঁয়ড় মদল পায়েতর
মবক্ষুব্ধ সািয়রর বুয়ক।
তারপর মনঃশব্দ িমতয়ত দ্রুত চস এমিয়ে লল মসাঁমড়র মদয়ক। আহিদ
িুসার যারো প্রহরীরা চর্ক চকমবনগুয়লায়তই থায়ক। সুতরাং ওয়দর ওপয়র উিার
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পথ আটকায়ত হয়ব। চস নীয় র মসাঁমড়র িুয়খ মিয়ে চপৌেল। নীয় র সামরবদ্ধ চর্ক
চকমবয়নর কমরয়র্ায়র এখন আয়লা জ্বলয়ে। িােখায়নর একমট চকমবয়নর দরজা
চখালা। একজন চিাটািত চলাক চবমরয়ে এল দরজা মদয়ে। কাাঁয়য অমিসায়রর
ইনমসিমনো। হায়ত সাবয়িমশন িান। চস দরজাে দামড়য়ে মভতয়রর কাউয়ক চেন
লক্ষে কয়র বলল, ‘‘মস্টয়িন্স, মজিয়দর মিরয়ত চদমর হয়ে চকন, গুলীর শব্দই বা
চকায়থয়ক এয়লা, আমি চদয়খ আমস। কোপয়টয়নর মনয়দতশ না চপয়ল এলািত বামজও
না।’’ বয়ল উপয়র মসাঁমড়র িুয়খর মদয়ক অগ্রসর হয়লা চস।
আহিদ িুসা উপয়র উিার মসমড়র বাাঁয়ক চদোল চঘাঁয়স দাাঁমড়য়ে রইল।
হায়ত উদেত মরভলভার। চলাকমট চেই মসমড়র বাাঁয়ক এয়স চিাড় মনয়েয়ে, অিমন
আহিদ িুসা মরভলভায়রর বাাঁট মদয়ে প্র ন্র্ আঘাত হানল চলাকমটর িাথাে।
মনঃশয়ব্দ তার চদহ িমড়য়ে পড়ল মসাঁমড়য়ত।
তারপর চস দ্রুত চনয়ি এয়লা মসাঁমড় মদয়ে নীয় । মবড়ায়লর িত গুমটগুমট
মিয়ে চস দাাঁড়াল দরজা চখালা চসই রুিমটর পায়শ। দু’জয়নর আলাপ শুনা চিল।
এই িভীর রামেয়ত এই যরয়নর জ্বালাতয়ন দু’জয়নই মবরি।
একজন বলমেল, চিয়েয়দরয়ক চকন চে এসব কায়জ সরদার চটয়ন আয়ন,
আমি চসটাই বুমে না। ওই স্মাথতা চিয়েটার প্রমত কোপয়টন সায়হব ও স্টুোর্ত চবটা
দু’জয়নরই চ াখ পয়ড়য়ে। েতসব োয়িলা।
অপরজন বলল, শুযু মক কোপয়টন আর স্টুোর্ত চবটা, তুমি মক চ াখ বন্ধ
কয়র আে জন?
-চ াখ চখালা থাকয়লই মক লাভ বল? কত এয়লা, কত চিল, চস সব চতা
শুযু চদয়খই চিলাি। বোটারা িজা লুটয়ব মকন্তু িোলা সািলাবার চবলাে আিরা।
-কত িোলা জীবয়ন সািমলয়েমে জন সায়হব?
-দমক্ষে মিন্দানাওয়ের ‘লানায়র্য়ল, চরমর্য়েশন বম্ব চক চপয়ত চরয়খ
এয়সমেল শুমন? এই চে বম্ব আবার োয়ে, এগুয়লা কারা পাতয়ত োয়ব বলয়তা,
ওরা না আিরা?
-মবমনিয়ে মক মকেুই মিয়ল না?
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-মকেু র্লার োড়া আর মক? এই চে স্মাথতায়দর চনো হয়ে ওয়দরয়ক
শত্রুয়দর চভায়ি লািায়না হয়ব। হােয়র বন্ধু না হয়ে েমদ শক্র হয়ে জন্মাতাি।
এয়দর চখাশালাপ হেয়তা আরও লয়তা। মকন্তু আহিদ িুসার সিে মেল
না এসব চশানার। চস চষ্টনিান বামিয়ে আ িকা ঘয়র ুয়ক পড়ল।
ঘয়র চবশ কয়েকমট চ োর পাতা। আর চসয়ক্রটামরয়েট চটমবয়লর
মপেয়নই একমট লম্বা কী চবার্ত। প্রমতমট পয়েয়ন্ট দু’মট কয়র ামব টাগায়না। ওগুয়লা
চর্ক চকমবনসিূয়হর ইন্টারলক ও আউটার লয়কর ামব।
আহিদ িুসা ওয়দর মদয়ক চষ্টনিান উম য়ে বলর, চতািরা হাত তুয়ল
মপেন মিয়র দাাঁড়াও। তারা হাত তুয়ল দাাঁড়াল বয়ট, মপেন মিরল না।
মষ্টয়িন্স নািক চলাকমটর মপেয়ন মেল সুই চবার্ত। চস হাত তুয়ল যীয়র
যীয়র মপেন হয়ট সুই চবায়র্তর মদয়ক োমেল। আহিদ িুসা বলল, সুই চবায়র্তর
মদয়ক মিয়ে লাভ হয়ব না বন্ধু, এলাি সুইয় হাত চদবার পূয়বতই চতািার লাশ খয়স
পড়য়ব িামটয়ত।
মষ্টয়িন্স থিয়ক দাড়ায়লা, মকন্তু পরক্ষয়েই চস দরজার মদয়ক চ য়ে
চসাল্লায়স বয়ল উিল, ওস্তাদ।
আহিদ িুসার িুয়খ ঈর্ৎ হামস িুয়ট উিল। বলল চস, আবার ালামক?
তুমি দু’বার ক্ষিা পায়ব না বন্ধু। বয়ল চস চ য়প যরল মিিার। মষ্টয়িন্স অষ্ফুট
আততনাদ কয়র চিয়েয়ত লুমটয়ে পড়ল।
আহিদ িুসার িয়নায়োি এই সিে স্বাভামবভায়ব মষ্টয়িন্সর মদয়ক
চকিীভূত হয়ে পয়ড়মেল। জন এই সুয়োি হাতোড়া করয়লা না। োাঁমপয়ে পড়ল
চস আহিদ িুসার উপর।
চশর্ িুহূয়তত আহিদ িুসা তার চদহয়ক একমদয়ক বাাঁমকয়ে মনয়েমেল।
সুতরাং জয়নর আঘাত মকেুটা লক্ষেভ্রষ্ট হল। তবু বাি পাাঁজয়র জয়নর র্ান হায়তর
একমট িারাত্মক ‘ব্লু’ চখল আহিদ িুসা। আহিদ িুসা একপায়শ সয়র োওোে
ভারসািে হামরয়ে জন পয়ড় মিয়েমেল। আহিদ িুসাও পয়ড় মিয়েমেল তার সায়থ।
তার হায়তর চষ্টনিানটাও মেটয়ক মিয়েমেল হাত চথয়ক।
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র্ান হায়ত পাাঁজরমট চ য়প যয়র দি বন্ধ কয়র আহিদ িুসা উয়ি দাাঁড়াল।
িাথামট তার মেি মেি করমেল।
জন পয়ড় োওোে উবু অবস্থা চথয়ক উয়ে মিয়ে আহিদ িুসার
চষ্টনিানমট কুমড়য়ে মনয়ে উয়ি দাাঁড়ামেল। চিাক্ষি সুয়োি। আহিদ িুসার র্ান পা
মবদুেতিমতয়ত েুয়ট চিল জয়নর তলয়পট লয়ক্ষে। িুখ মদয়ে কোাঁৎ কয়র শব্দ কয়র
আবার লুমটয়ে পঢ়ল চস চিয়েয়ত।
আহিদ িুসা এবার তাড়াতামড় ‘কী চবার্ত’ চথয়ক ামবগুয়লা মনয়ে মনল।
প্রয়তেক ামবয়ত নম্বর রয়েয়ে। চিাট মবশমট ামব। চর্ক চকমবনগুয়লায়ত এয়দর
আয়রা অয়নক প্রহরী ও চলাকজন রয়েয়ে, ওয়দর বাইয়র চবরুবার পথ বন্ধ করয়ত
হয়ব- ামব মনয়ে চবরুয়ত এটা মস্থর কয়র মনল আহিদ িুসা। মপেয়নর মদকটা
মনরাপদ না কয়র চস ওেোরয়লস রুয়ি োয়ব না।
চর্ক চকমবয়নর আউটার লয়কর নম্বয়রর সায়থ ামবর নম্বর মিমলয়ে
আহিদ িুসা নীয় র সবগুয়লা চর্ক চকমবন বন্ধ কয়র মদল।
সবতয়শয়র্ ষ্টুোর্ত রুয়ি ামব এাঁয়ট বাইয়র অয়নকক্ষে অয়পক্ষা করল চস।
না, চকান মদক চথয়ক চকান শব্দ পাওো োয়ে না। চস মনমশ্চত হয়লা নীয় আর
চকান প্রহরী চনই মকংবা চকান চলাকও চনই। থাকয়ল গুলীর শয়ব্দ মনশ্চে েুয়ট
আসয়তা।
মরভলবার বামিয়ে যয়র মনঃশব্দ পায়ে মসাঁমড় চবয়ে চস উপয়র উিয়ত
লািল।
ওেোরয়লস রুয়ি োবার আয়ি কোপয়টয়নর কক্ষ চস একবার চদয়খ চনয়ব,
িয়ন িয়ন মিক করল আহিদ িুসা।
উপয়র চকউ চনই। কোপয়টন কয়ক্ষর দুই পায়শ আর দু’মট কক্ষ চখালা
কোপয়টয়নর কক্ষ বন্ধ। কোপয়টন স্মাথতার ওখায়ন োবার সিে বন্ধ কয়র মিয়েমেল
তাহয়ল।
আহিদ িুসা জুতার চিাড়ামল চথয়ক লোসার মবি ট ত চবর কয়র মনল
আবার। দু’মিমনয়টর িয়যে খুয়ল চিল দরজা।
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কয়ক্ষ একমট মস্টয়লর আলিারী। একমট চসয়ক্রটারীয়েট চটমবল, একমট
িমদ আটা চ োর ও একমট মসগল খাট।
টান মদয়তই ড্রোর খুয়ল চিল। ড্রোয়র একমট ামবর মরং ও একমট দূরবীন
চপল আহিদ িুসা। ামবমট আলিামরর, ম ন্তা করল চস। দূরবীনমট তুয়ল মনয়ত
মিয়ে ড্রোয়রর চশর্ প্রায়ন্ত একমট র্াইমর চপল চস। র্াইরীমটও তুয়ল মনল।
র্াইরীর িয়যে কোপয়টয়নর মবমভন্ন যরয়নর িন্তবে ও সদনমন্দন মহসাব
মনকাশ রয়েয়ে।
র্াইরীর পাতা উোয়ত মিয়ে একমট ম মি চবমরয়ে পড়ল। খায়ির িুয়খ
মসল আটা। উপয়রর মিকানা চ োরিোন , ‘ক্লু’-ক্লাক্স-ক্লান’, মিন্দানাও চবজ
(মদভাও)।
আহিদ িুসা ম মি পয়কয়ট পুরয়ত পুরয়ত বলল, জাহাজ তাহয়ল ওয়দর
মিন্দানাওয়ের মদভাও চবয়জ োয়ে।
দূরবীনমটও পয়কয়ট পুরয়লা চস। তারপর তাড়াতামড় ঘর চথয়ক চবমরয়ে
ওেোরয়লস রুয়ির মদয়ক লয়লা। ওপয়র চকান প্রহরী চ ায়খ পড়ল না িুসার।
জাহায়জর ওেোরয়লস কনয়িাল রুি। কক্ষমট মভতর চথয়ক বন্ধ।
আহিদ িুসা দরজাে নক করল। নক করার সয়গ সয়গ দরজা খুয়ল চক
একজন িুখ বাড়াল। আহিদ িুসা প্রস্তুত হয়েমেল। িুখ বামড়য়ে চলাকমট মকেু
বলার জন্য িুখ খুয়লয়ে, মকন্তু কথা চবরুবার পূয়বতই আহিদ িুসার মরভলভায়রর
বাট মিয়ে আঘাত করল তার িাথাে। দরজার উপরই চস কাত হয়ে পয়ড় চিল।
এক িুহূতত নষ্ট করল না আহিদ িুসা। দরজা চিয়ল মভতয়র ুকল।
মভতয়র চহায়েলিোন োড়াও একজন ওেোরয়লস অপায়রটর এবং ীি
চনমভয়িটর মেল। চে চলাকমট িুখ বামড়য়েমেল, চস ওেোরয়লস অপায়রটর।
অপায়রটরয়ক আততনাদ কয়র পয়ড় চেয়ত চদয়খ ীি চনমভয়িটর উয়ি দাাঁমড়য়েমেল।
আহিদ িুসায়ক ঘয়র ুকয়ত চদয়খই চস দ্রুত সািয়নর ড্রোয়রর মদক েুয়াঁ ক পড়ল।
আযয়খালা ড্রোয়রর িয়যে একমট কায়লা মরভলবার ক ক করমেল।
মকন্তু ড্রোর চথয়ক মরভলবারমট মনয়ে চস চসাজা হয়ে উয়ি দাাঁড়ায়ত পারল
না, আহিদ িুসার মরভলভার মনখুাঁতভায়ব লক্ষে চভদ করল। একমট বুয়লট
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চলাকমটর কায়নর পাশ মদয়ে চবমরয়ে চিল। চলাকমটর চদহ চর্স্ক চথয়ক চিয়েয়ত
িমড়য়ে পড়ল।
আহিদ িুসা কয়ক্ষ প্রয়বশ করার পর দরজা বন্ধ কয়র মদল। মষ্টোমরং
চহায়েয়লর চলাকমট পাথয়রর িত বয়স মেল। িুখ তার োইয়ের িত সাদা।
আহিদ িুসা তার পায়শ মিয়ে দাাঁড়াল। বলল, শুনুন, চিাটা জাহাজ
আিায়দর দখয়ল মনয়দতশ িত জাহাজ না ালায়ল এই চনভীয়িটয়রর িতই হয়ব
চতািার অবস্থা।
চনভীয়িটয়রর চর্স্ক চথয়ক িানম ে তুয়ল মনয়ে জাহায়জর িমতপথ চদয়খ
মনয়ে বলল, ড্রাইভার, এখন জাহাজ চকাথাে?
চলাকমট একবার আহিদ িুসার মদয়ক চ য়ে চদখল। তারপর বলল,
জাহাজ এখন চসমলমবস সািয়র। জাম্বুোংয়িা প্রোলী চথয়ক ১০০ িাইল দমক্ষয়ে
রয়েয়ে।
আহিদ িুসা কম্পায়সর মদয়ক চ য়ে চদখল। জাহাজ উত্তর িুয়খ এমিয়ে
য়লয়ে। আহিদ িুসা ড্রাইভারয়ক বলল, জাহায়জর িুখ একটু পমশ্চি চকায়ে
ঘুমরয়ে নাও। বোমেলান প্রোলী পার হবার পর জাম্বুোংি র্াইয়ন চরয়খ উত্তর মদয়ক
চেয়ত হয়ব।
সংয়ি সংয়ি জাহায়জর িুখ একটু ঘুয়র চিল। ঘণ্টা মতয়নক লার পর
জাহাজ চসাজা উত্তর মদয়ক এমিয়ে লল।
আবদুল্লা হাত্তার চশর্ কথামট িয়ন আয়ে আহিদ িুসা। তায়ক আয়পা
পবতয়ত চেয়ত হয়ব। িয়ন হে আয়পা পবততই মপমসর্ার চহর্ চকাোটতার।
িানম ে চদয়খ মহয়সব করল, আয়পা পবতয়তর উপকূল এখন মতন শ’
িাইল দূয়র। আিািীকাল সকায়লই জাহাজ চপৌয়ে োয়ব।
অসংখে ম ন্তার জট আহিদ িুসার িাথাে। জাহায়জ প্রমতয়রায করার িত
আর চকউ চনই-এ সম্পয়কত চস মনমশ্চন্ত। মকন্তু ম ন্তা সািয়নর ভমবষ্যত মনয়ে।
মপমসর্ার কাউয়কই চস ম য়ন না। জাহাজ উপকূয়ল চনোর পর চস মক করয়ব?
মপমসর্ার চলাকয়দর মক চসখায়ন পাওো োয়ব? তায়দর দৃমষ্ট আকর্তে করয়ত চস মক
পারয়ব? তায়ক মবোস করয়ব মক তারা?
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আহিদ িুসার সম্বল তার চকার্ নাি- ‘রুর্ থানর্ার-রুথ’। আবদুল্লাহ
হাত্তার উত্তরামযকারীর এ অমত চিাপনীে চকার্নাি একিাে তার িয়নানীত
বেমির পয়ক্ষই জানা সম্ভব-একথা মনমশ্চে মপমসর্ার কমিতরা সবাই জায়ন। তাোড়া
মপমসর্ার সহকারী প্রযায়নর প্রকৃত নাি ও ‘চকার্’ নাি চস জায়ন। এটাও তায়ত
সাহােে করয়ব।
আহিদ িুসার আর একমট সুমবযা হল ভার্ার আনুকূলে। মিন্দানাওয়ের
প্রযান ভার্া ‘তািালি’ ও ‘আরবী’। তািালি ভার্া চস জায়ন না বয়ট, মকন্তু আরবী
তার প্রাে িাতৃভার্ার িত। সুতরাং মিন্দানাওয়ের িানুয়র্র সায়থ তার আরবীয়ত
কথা বলয়ত চকান অসুমবযা হয়ব না।
আহিদ িুসার িনটা প্রসন্ন হয়ে উিল।
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৩
আয়পা পবতত শৃয়গর নীয় আয়পাোন উপতেকা। উপতেকা ও পবতয়তর
িােয়দশ ঘনবয়ন আোমদত। চেন সবুজ াদয়র চ য়ক রাখা হয়েয়ে সবমদকটাই।
উপর চথয়ক চদখয়ল তাই িয়ন হে। মকন্তু চস সবুজ াদয়রর নীয় উপতেকা ও
পবতয়তর িােয়দশ পমরষ্কার পমরেন্ন। পাহায়ড়র িা চবয়ে ঘুয়র ঘুয়র চনয়ি এয়সয়ে
রাস্তা নীয় র উপতেকাে। পথ চেখান চথয়ক শুরু হয়েয়ে, চসখায়ন এক পবতত
িহবয়র এক পাথুয়র বাড়ী। এটাই মপমসর্ার সদর দিতর। নীয় র উপতেকা
ভূমিয়ত পবতয়তর চদোল চঘাঁয়র্ আরও অয়নক সবুজ রয়ঙর পাথুয়র বাড়ী। মতনমদয়ক
পবতত চঘরা ার হাজার িুট উাঁ ুয়ত এই আয়পাোন উপতেকাই মপমসর্ার প্রযান
ঘামট-রাজযানী।
সদর দিতয়রর অভেন্তয়র একমট প্রয়কাষ্ঠ। সবদুেমতক আয়লাে উজ্জ্বল।
ঘয়রর চকায়ে খামটোে মবোনা পাতা। এর মবপরীত মদয়কর চকায়ে একমট চটমবল।
তার পায়শ ঈমজ চ োর।
ঈমজ চ োয়র এক েুবক িা এমলয়ে পয়ড় আয়ে। ক্ষু িুমদ্রত। কপায়ল
ম ন্তার বমল চরখা। চিৌর বেত িুখিন্র্য়ল মবর্ায়দর কায়লা োো। তার সািয়ন
চটমবয়ল এক গ্লাস দুয। িান্র্া হয়ে চিয়ে।
েুবকমট িুর হািসার। মপমসর্ার সহকারী অমযনােক। িুর হািসায়রর
আর একমট পমর ে আয়ে চস মিন্দানাওয়ের ‘িািনদানা’ রাজ বংয়শর রাজপুে।
তার পূবত পুরর্ সুলতান আবুবকর ওরয়ি পাদুকা িহাশারী িওলানা আস-সুলতান
শমরি আল-হাশমি মবখোত সুলু সালতানায়তর প্রমতষ্ঠাতা। মতমন আনুিামনক
১৪৫০ খৃঃ সুলু দ্বীয়প আিিন কয়রমেয়লন। মিন্দানাও ও সুলু দ্বীপপুয়ির গ্রািগ্রািান্তয়র ইসলায়ির আয়লা েমড়য়েয়েন মতমন। চেন ও পয়র িামকতনীয়দর
মবরািহীন মবয়রাযীতা ও হািলা সয়ত্ত্বও বততিান শতয়কর িযেভাি পেতন্ত সুলু ও
মিন্দানাও দ্বীপপুয়ি এই রাজবংয়শর হায়ত িুসলিানয়দর স্বাযীন রাজত্বব
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প্রমতমষ্ঠত মেল। রাজকুিার িুর হািসার মিন্দানাও বাসীয়দর রক্ষার জন্য তায়দর
প্রমতয়রায সংগ্রায়ি সকয়লর সায়থ আজ চনয়ি এয়সয়ে পয়থ।
যীয়র যীয়র কক্ষমটর দরজা খুয়ল চিল। উাঁমক মদল একমট িুখ। েুাঁই-এর
িত অপরূপ শুভ্র ও পমবে চস িুখ। তারুয়েের ািলে দু’মট চ ায়খ।
দরজা চিয়ল চস মভতয়র ুকল। পাতলা একহারা িড়ন চদয়হর। বেস
মবয়শর চবশী হয়ব না। চেৌবয়নর চজাোর এয়সয়ে চদয়হ। নীল িাোবাস বামড়য়ে
মদয়েয়ে চদয়হর সুর্িা।
ঘয়র ুয়ক িল্লায়সর দুয়যর মদয়ক নজর পড়য়তই চিয়েমট বলল, দুযয়তা
একটুকুও খানমন ভাইো?
িুর হািসার িাথা তুলল না। চেিমন মেল চতিমন পয়ড় রইল। চিয়েমট িুর
হািসায়রর িাথার কায়ে মিয়ে যীর স্বয়র বলল, বৃথাই ম ন্তা করয়েন ভাইো,
চদখয়বন দু’ একমদয়নর িয়যেই জনাব হাত্তা এয়স পড়য়বন।
যীয়র যীয়র চ াখ খুলল িুর হািসার। বলল, মবমযর মবযান চবায হে অন্য
রকি মশরী।
-চকন?
-ইোমসর মসগাপুর চথয়ক মকেুক্ষে হয়লা মিয়র এয়সয়ে।
-মক খবর এয়নয়ে ভাইো?
-মপমসর্ার জন্য িারাত্মক দুঃসংবাদ চবান।
-মক?
-আবদুল্লাহ হাত্তায়ক মকর্ন্যাপ করা হয়েয়ে।
-ভাইো! আততনাদ কয়র উিল মশরীর কন্ি। মকেুটা চথয়ি চস বলল, চকিন
কয়র এটা সম্ভব হয়লা? চকাথা চথয়ক?
-চজো চথয়ক মবিান োড়ার পর চজো ও করাম র িাে পথ চথয়ক মবিান
মকর্ন্যাপ কয়র মনয়ে মিয়েমেল ভারত িহাসািয়রর এক জনশূন্য দ্বীয়প। চসখায়ন
নামিয়ে চনো হয়েয়ে আবদুল্লা হাত্তায়ক। হাত্তার পয়র নামক আরও একজন
চলাকয়কও নামিয়ে চনো হয়েয়ে। তারপর মবিান মিয়র এয়সয়ে। িুর হািসার
থািল।
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মকেুক্ষে দু’জয়নই কথা বলয়ত পারল না। পয়র মশরী মজয়জ্ঞস করল, মকন্তু
দ্বীয়প মিয়ে চকউ চকান চখাাঁজ মনল না ভাইো?
-মবিান মিয়র আসার পর চসখায়ন উদ্ধারকারী এক চস্কাোড্রন মবিান
মিয়েমেল করা ী চথয়ক। মকন্তু মদ্বতীে িহােুয়দ্ধর সিয়ে সতরী করা মবিান বন্দর
এবং এক পমরতেি বাড়ী োড়া চসখায়ন আর মকেই পােমন।
আবার দু’জয়নই নীরব। মবর্ায়দর োো দু’জয়নর চ ায়খ িুয়খ। নীরবতা
ভাগল মশরীই। বলল চস, এটা কায়দর কাজ বয়ল অনুিান করয়েন ভাইো?
সাম্রাজেবাদী স্বায়থতর প্রমতভূ ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নরই কাজ এটা।
িুর হািসায়রর কথা চশর্ হয়তই চটমবয়লর পায়শ চবায়র্ত লাল সংয়কত
জ্বয়ল উিল। িুর হািসার চসাজা হয়ে বসল। বলল, মশরী তুমি আড়ায়ল োও।
আবার চকান মবপদ বাততা এয়লা নামক চদমখ। ভারী চশানাল িুর হািসায়রর কথা।
-এিনভায়ব চভয়গ পড়য়ল চতা লয়ব না ভাইো? আিায়দর ভরসা চতা
চকান িানুর্ নে! আিরা মবপয়দ ভে পাব চকন?
িুর হািসার চোট চবানমটর িুয়খর মদয়ক একবার তামকয়ে বলল, সমতে
বয়লমেস চবান। একটু চথয়ি বলল আবার, মিন্দানাওয়ের হতভািে িুসলিান
সবাই চে মদন চতার িত কয়র ভাবয়ত মশখয়ব চসমদনই আিায়দর জীবন চথয়ক
অিামনশার অবসান ঘটয়ব।
মশরী ঘয়রর মপেন মদয়কর একট পদতা চিয়ল আড়ায়ল য়ল চিল। িুর
হািসার াপ মদল একমট সুইয় ।
িুহূতত কয়েক পয়রই চখালা দরজা মদয়ে প্রয়বশ করল মপমসর্ার কিতী
শােরা আলী। চস এয়স োলাি জামনয়ে িুর হািসায়রর সািয়ন দাাঁড়াল। হাপায়ে
চস। চ ায়খ িুয়খ তার উয়ত্তজনা।
-মক খবর শােরা? উদগ্রীব কন্ি িুর হািসায়রর।
-আিায়দর উপকূয়ল একমট জাহাজ মভড়য়ে।
-জাহাজ? আিায়দর উপকূল রক্ষীরা................
িুর হািসারয়ক কথা চশর্ করয়ত না মদয়েই শােরা বলল, জাহাজ
আিায়দর উপকূয়লর মদয়ক এমিয়ে আসয়তই আিায়দর রক্ষীরা জাহাজ লক্ষে কয়র
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গুলী েুড়য়ত শুরু কয়র। একজন চলাক জাহায়জর চর্য়ক চনয়ি আয়স। চস মকেু
বলার জন্য এমিয়ে এয়সমেল। একমট গুমল চলয়ি চস পয়ড় োে। আিরা দূরবীন
মদয়ে তায়ক বাি হাত চ য়প যয়র কোপয়টন ব্রীয়জর মদয়ক উয়ি চেয়ত চদমখ। পয়র
জাহায়জর িাইক চথয়ক মতমন বয়লন, ‘মিন্দানাওয়ের িুসমলি ভাইয়েরা, আমি
‘রুর্ থান্র্ার’। আমি ‘ব্রাইট ফ্লাস’ িুর হািসায়রর সায়থ কথা বলয়ত াই। মতমন
আসার আয়ি কাউয়ক জাহায়জ না উিার জন্য আমি অনুয়রায করমে।
িুর হািসার উয়ত্তমজতভায়ব উয়ি দাাঁমড়য়েমেয়লন। চস দ্রুত কয়ন্ি বলল,
‘মক বলয়ল শােরা, তাাঁর নাি মক বয়লমেল?’
-রুর্ থান্র্ার।
-আর আিার?
-ব্রাইট ফ্লাস।
দুই হায়ত িুখ চ য়ক বয়স পড়ল িুর হািসার। তার আগুয়লর িাাঁক মদয়ে
অশ্রু িমড়য়ে পড়য়ত লািল। িুর হািসার চভয়ঙ পড়ল কান্নাে।
শােরার কায়ে এ দৃশ্য অভামবত। মবস্মে মবিূঢ় কয়ে চস বলল, জনাব
আপমন..........
শােরা কথা চশর্ করয়ত পারয়লা না। িুর হািসার তাড়াতামড় চসাজা হয়ে
বসল। রুিাল মদয়ে অশ্রু িুয়ে বলল, আবদুল্লাহ হাত্তা আর এই দুমনোে চনই
শােরা! োও তুমি। সবাইয়ক বল মিয়ে, তাাঁর চেন চকান ক্ষমত না হে। জাহায়জর
চকান ক্ষমত কয়রা না চতািরা। আমি আসমে।
শােরা য়ল চিল। আড়াল চথয়ক চবমরয়ে এল মশরী। বলল চস, মক
বলয়লন ভাইজান, জনাব হাত্তা চনই?
-চনই চবান।
-‘কাল বাজ’ য়ল চিয়ে আিায়দর চেয়ড়। এবার ‘রুর্ থান্র্ার’ আিায়দর
চনতা।
-অথতাৎ? মবস্মে মবষ্ফমরত মশরীর দু’মট চ াখ।
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িুর হািসার মশরীয়ক বুমেয়ে বলল, মপমসর্ার চিাপন িিনতামন্ত্রক চকার্
অনুসায়র ‘কায়লা বাজ’ আবদুল্লাহ হাত্তার পয়র মেমন চনতা হয়বন। তাাঁর চকার্ নাি
হয়ব ‘রুর্ থান্র্ার’।
-মকন্তু একজন অজানা অয় না চলাক এ দাবী তুলয়ত পায়রন চকিন কয়র?
-চসটাই রহস্য। তাাঁর কায়ে চিয়লই এটা পমরষ্কার হয়ে োয়ব। আিার
েতদূর মবোস আবদুল্লাহ হাত্তার সায়থ তাাঁর চদখা হয়েয়ে।

আয়পা পবতত। মপমসর্ার দরবার কক্ষ। মপমসর্ার পাাঁ শত চনতৃস্থানীে
কিতী এবং চকিীে কমিমটর ১১ জন সদস্য দরবায়র উপমস্থত। িয়ির বাি পাশ
মদয়ে নাইলয়নর পদতা উড়য়ে। ওপায়র বয়সয়ে িমহলা কিতীরা।
সহকারী প্রযায়নর সািয়ন বয়সয়েন িুর হািসার। দয়লর প্রযান আবদুল্লাহ
হাত্তার আসন খামল পয়ড় অয়ে। িয়ির সািয়ন কমিয়ন আবদুল্লাহ হাত্তার িরয়দহ।
তার পায়শই একমট চ োয়র বয়সয়েন আহিদ িুসা। বয়ল োয়েন মতমন কামহনী।
গুলীমবদ্ধ তার বাি হাতমট বোয়ন্র্জ করা। মনমেদ্র নীরবতা দরবার কয়ক্ষ।
মবিান মকর্ন্যাপ চথয়ক শুরু কয়র জাহায়জর সিগ্র কামহনী চশর্ কয়র ুপ
করয়লা আহিদ িুসা। কাাঁদয়ে সকয়লই। িন্র্ চবয়ে িমড়য়ে পড়য়ে তায়দর চ ায়খর
পামন। মকন্তু জাহাজ দখয়লর কামহনী শুনয়ত শুনয়ত তায়দর চস চ াখ শুমকয়ে চিয়ে।
সয়মামহয়তর িত তারা শুনয়ে এক অপরূপ কামহনী। আহিদ িুসা কথা চশর্
করয়লও তাই চকউ কথা বলয়ত পারয়লা না।
যীয়র যীয়র উয়ি দাাঁড়াল িুর হািসার। আহিদ িুসার পায়শ এয়স দাড়ায়লা
চস। আহিদ িুসাও উয়ি দাাঁড়াল। আহিদ িুসার একমট হাত তুয়ল মনয়ে চস
কিতীয়দর উয়েশ্য কয়র বলল, মিন্দানাও চসায়লা দ্বীপপুয়ির দুঃখী ভাইয়েরা,
আিরা এাঁয়ক ম মন না, জামন না। আর আিরা এর প্রয়োজনও চবায কমর না। আিরা
জামন, আিায়দর চনতা আিায়দর িাথার িমন। মিন্দানাওয়ের অির সন্তান
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আবদুল্লাহ হাত্তা োাঁর হায়ত িহা দামেয়ত্বর িহা ভার মদয়ে চিয়েন আিরা তার
আনুিতে করব, আিারা তাাঁয়ক প্রমত পদয়ক্ষয়প অনুসরে করব।
সিগ্র দরবার সিস্বয়র বয়ল উিল, আহিদ িুসা মজন্দাবাদ, পোয়সমিক
মক্রয়সন্ট মর্য়িন্স (মপমসর্া) আমিত মজন্দাবাদ। স্বাযীন মিন্দানাও-য়সায়লা
সালতানাৎ মজন্দাবাদ।
িুর হািসার আহিদ িুসার জািার কলায়রর বোক বোয়ন্র্ মপমসর্ার
প্রমতক ‘কায়লা বোজ’ পমরয়ে মদল। হাত যয়র মনয়ে বসাল আবদুল্লাহ হাত্তার শূন্য
আসয়ন।
আহিদ িুসা উয়ি দাাঁড়াল। কিতীয়দর উয়েশ্য কয়র বলল চস, মিন্দানা ও
চসায়লা দ্বীপপুয়ির ভাই-য়বায়নরা, িরহুি আবদুল্লাহ হাত্তার লাশ সািয়ন মনয়ে
আমি জাহায়জই শপথ মনয়েমে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লোন এবং তার সাম্রাজেবাদী িুরুমববয়দর
হাত চথয়ক মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুিয়ক রক্ষার জন্য আমি আিার জীবয়নর
চশর্ রিমবন্দু দান করব। আমি আবার চসই শপয়থরই পুনারাবৃমত্ত করমে।
থািল আহিদ িুসা।
আবার শুরু করল চস, আিার পমর ে সম্পয়কত মক বলব? আমি জামতর
একজন দীন খায়দি। সিগ্র মবেই আিার বাসিৃহ, আল্লাহর বড় আদয়রর সুমষ্ট
িানুর্ আিার আপন জন। আমি সাইিুিয়ক চনতৃত্ব মদয়ে আসমে। মিমলমস্তয়নর
কাজ চশর্ কয়র োমেলাি িযে এমশোে। মকন্তু আল্লাহ আিায়ক মনয়ে এয়সয়েন
মিন্দানাওয়ে। েতমদন না মিন্দানাওয়ের.............
আহিদ িুসা কথা চশর্ করয়ত পারল না। ািয়লের সৃমষ্ট হয়লা দরবার
কয়ক্ষ। তার সায়থ গুিনও।
চলািান উিল কিতীয়দর িযে চথয়কঃ মিমলমস্তন মবজেী আহিদ িুসা
মজন্দাবাদ, িজলুি িানবতার িহান দরদী আহিদ িুসা মজন্দাবাদ, সংগ্রািী
সাইিুি মজন্দাবাদ, নো সাইিুি মপমসর্া মজন্দাবাদ।
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িভীর রাত। জাহাজ চথয়ক পাওো কািজপে পমরক্ষা কয়র ওগুয়লা চরয়খ
মদল আহিদ িুসা। জাহাজ চথয়ক চে অে পাওো চিয়ে তা মদয়ে এক মর্মভশন
সসন্যয়ক অে সমিত করা োে। অয়ের িয়যে দূর পালল্লার ১৫০ মিমলমিটার
কািান এবং চক্ষপোেও রয়েয়ে।
মকন্তু আহিদ িুসায়ক উয়ত্তমজত কয়র তুয়লয়ে চলাহার চসই চিাল
মসমলন্র্ার। তামলকার বিবে অনুোেী ওগুয়লা ‘চরমর্য়েশন বম্ব’। মিন্দানাওয়ের
‘নামন্দওনা’ও ‘লানায়র্ল’- এর িুর জনপদ মক এই চরমর্য়েশন বম্ব মদয়েই ধ্বংস
কয়র মদো হয়েয়ে? এই িহা ধ্বংয়সর ক্ষিতা মক তাহয়ল তার হায়তও এয়লা?
আাঁতয়ক উিল আহিদ িুসা।
আহিদ িুসার এ কক্ষমট িুর হািসায়রর কয়ক্ষর পায়শই। িুর হািসার
পায়শর চটমবয়লই বয়স মেল। তাাঁর সািয়ন মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুয়ির এক
মবরাট িানম ে।
-িুর হািসার। র্াকল আহিদ িুসা।
-মজ, িাথা ঘুমরয়ে জবাব মদল িুর হািসার।
-নীয়লর আতংক এবার আিরাও সৃমষ্ট করয়ত পামর।
-নীল-আতংক? একরাশ প্রশ্ন েয়র পড়ল িুর হািসায়রর কয়ন্ি।
-হ্যাাঁ, নীল আতংক। চে চরমর্য়েশন বম্ব মদয়ে ওরা ‘নামন্দওনা’ ও
‘লানায়র্ল’ ধ্বংস কয়রয়ে, চস চরমর্য়েশন বম্ব এখন আিায়দর হায়ত।
িুর হািসায়রর িুয়খ চকান কথা সরল না। শুযু চবাবা সৃমষ্ট চিয়ল চস চ য়ে
রইল আহিদ িুসার মদয়ক।
আহিদ িুসা বলল, জাহাজ চথয়ক চে কায়লা বাক্সগুয়লা নািায়না হয়লা,
ওর িয়যে রয়েয়ে চলাহার চিালাকৃমত মসমলন্র্ার। চস চলৌহ বয়লর এক জােিাে
রয়েয়ে লাল সুই । অন করয়লই অলয়ক্ষে যীর িমতয়ত শুরু হয়ব প্রলেংকারী
চরমর্য়েশন। িানুর্, পশু-পামখ, িাে-পালার জীবয়ন চনয়ি আসয়ব নীল আতংকনীল িৃতেু । এ চরমর্য়েশন প্রমতয়রায করার িত চকান উপাে এখনও উদ্ভামবত
হেমন।
-এ এক ঘৃন্য আমবষ্কার িুসা ভাই!
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-তবুও এটাই আিায়দর মবরুয়দ্ধ সবত প্রথি বেবহার করা হয়েয়ে বন্ধু।
-আিরা মক এর প্রমতয়শায চনব?
চসটা পয়রর কথা। মকন্তু আমি ভাবমে এই িারাত্মক অে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লোন
চপল চকিন কয়র? হে পারিােমবক চকান রাষ্ট্র তায়দরয়ক এটা সরবরাহ কয়রয়ে,
নতুবা তারা চকান উপায়ে পারিােমবক চকান রাষ্ট্র চথয়ক এগুয়লা সংগ্রহ করয়ে।
চেটাই সতে চহাক, এর একটা মবমহত হওোর দরকার। তা না হয়ল এর ব্লাক
িায়কতট লয়তই থাকয়ব।
একটু ম ন্তা করল আহিদ িুসা। তারপর বলল, ‘কালয়কই আমি
চরমর্য়েশন বয়ম্বর িয়টাসহ ‘এি, মপ, আই’
(Muslim Press
International) এর কায়ে খবর পািামে চে, পারিােমবক চকান একমট রায়ষ্ট্রর
কাে চথয়ক ক্লু-ক্লাক্স-ক্লোন মবপুল পমরিাে চরমর্য়েশন বম্ব চোিাড় কয়রয়ে,
এগুয়লার দু’মট ইমতিয়যেই মিন্দানাওয়ের িুরয়দর মবরুয়দ্ধ বেবহার করা হয়েয়ে।’
-িল হয়ব মক চকান?
-মনশ্চে। চদখয়ব চকিন সহ স চবয়য োে।
-আহিদ িুসা থািল। যীয়র যীয়র এমিয়ে চিল মিন্দানাওয়ের িানম য়ের
কায়ে। েুয়াঁ ক পড়ল িানম য়ের উপর। বলল, বলত চকাথাে ওরা ঘাাঁমট কয়র
বয়সয়ে।
িুর হািসার িানম ে চদমখয়ে বলল, উপমনয়বমশক প্রভূয়দর কলোয়ন এবং
মিশনারী ও ওয়দর অিানুমর্ক অতো ায়র মিন্দানাওয়ের উয়লস্নখয়োিে শহয়রর
িয়যে মদভাও, জাম্বুোয়গা, চকাটাবায়টা, ইমলয়নায়েস, িািাোন ইমতিয়যেই ওয়দর
দখয়ল য়ল চিয়ে। এোড়া উপকূয়লর আরও পনরমট জােিাে ওরা ঘাাঁমট সতরী
কয়র বয়সয়ে।
-চলাক সংখো কত হয়ব িুর হািসার?
চলাক সংখো প্রাে দু’ চকামট। এর িয়যে িুসলিায়নর সংখো চসাো চকামটর
িত। মকেু খৃস্টান রয়েয়ে, আর মকেু রয়েয়ে প্রকুমত পূজামর। মকন্তু উপমনয়বমশক
শাসকয়দর মহসায়ব িুসলিানয়দর সংখো ৪০ লায়খর চবশী নে। মবেবামসর চ াখ
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যূলা মদয়ে মনরুপদ্রয়ব িুসলিানয়দর হজি কয়র চিলার লক্ষে মনয়েই তারা এ
যরয়নর প্র ারো ামলয়ে থায়ক।
িানম য়ে অগুমল মনয়দতশ কয়র আহিদ িুসা বলল, এই আয়পা পবতত
চথয়ক আিরা মকভায়ব ওয়দর ঘাাঁমটগুয়লায়ত চপৌেয়ত পামর?
িানম য়ে বুমেয়ে চদবার জন্য িুর হািসার আরও একটু সয়র এয়লা।
আগুল মদয়ে চস িানম য়ে পথ মনয়দতশ করয়ত মিয়ে হিাৎ তার আগুল আহিদ
িুসার আগুল েশত করল। িয়ক উিল িুর হািসার। বলল, এমক! আপনার জ্বর?
বয়লই চস কায়ে এয়স আহয়িদ িুসার কপায়ল হাত রাখল। আগুয়নর িত
িরি কপাল। িুর হািসায়রর িুখ পাংশু হয়ে চিল। বলল, এিন ভীর্ে জ্বর মনয়ে
আপমন বয়স আয়েন, বয়লনমন চতা?
আহিদ িুসা মনয়জর কপালটা মনয়জ পরীক্ষা কয়র বলল, তাই চতা, এতটা
আমি চখোল কমরমন।
িুর হািসার চজার কয়র এয়ন আহিদ িুসায়ক শুইয়ে মদল। তার চ ায়খর
মদয়ক চ য়ে চস আরও আাঁতয়ক উিল। রয়ির িত লাল হয়ে চিয়ে চ াখ। চশাবার
পর আহিদ িুসাও চকিন চেন সংজ্ঞাহীয়নর িত হয়ে পড়ল।
বেমতবেস্ত হয়ে পড়ল িুর হািসার। ঘমড়র মদয়ক চ য়ে চদখল, রাত দু’টা
বায়জ।
চস তাড়াতামড় েুয়ট এয়লা তার ঘয়র। চদখল, মশরী বয়স আয়ে। িুর
হািসার মকেু বলার আয়ি মশরী বয়ল উিল, ওাঁয়ক রাত জািয়ত চদো মক মিক
হয়েয়ে? উমন চে আহত, আপনারা ভুয়লই মিয়েমেয়লন?
কথাগুয়লা কায়ন তুলল না িুর হািসার। বলল, ভুল হয়েয়ে র্ািারয়ক
কায়ে না চরয়খ। তুই ওর িাথাে পামন ালার বেবস্থা কর। আমি র্ািারয়ক র্াকার
বেবস্থা কয়রই আসমে।
িুর হািসার য়ল চিল। মশরী তাড়াতামড় তার কক্ষ সংলগ্ন বাথরুি চথয়ক
একমট বড় বালমত ও একমট প্লামস্টক নল মনয়ে আহিদ িুসার রুয়ি ুকল। নয়লর
িুখ বাথরুয়ি চটয়পর িুয়খ লামিয়ে কল চেয়ড় মদয়ে বালমত মনয়ে চস য়ল এয়লা
আহিদ িুসার িাথার কায়ে।
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আহিদ িুসা অসাড়ভায়ব পয়ড় আয়ে। তার চ াখ দু’মট িুমদ্রত। আহত
হাতমট খামটো চথয়ক নীয় েুয়ল আয়ে। িুখমট তার রিাভ।
মশরী যীয়র যীয়র েুয়ল থাকা হাতমট মবোনাে তুয়ল মদল। চকান সাড়া চপল
না আহিদ িুসার। ঘুমিয়ে পয়ড়য়ে মক চস? না, এত তাড়াতমড় এইভায়ব চতা
ঘুমিয়ে পড়য়ত পায়রন না। তাহয়ল মক অজ্ঞান হয়ে পয়ড়য়েন জ্বয়রর তীব্রতাে!
কথাটা িয়ন হওোর সায়থ চিাটা চদয়হ তার এক মহি শীতল চরাত বয়ে চিল।
সয়কা চেয়ড় চিয়ল চস কপায়ল হাত রাখল। েশত কয়রই িয়ক উয়ি
হাত সমরয়ে মনল চস। এত িরি?
নল মদয়ে পামন এয়স চিয়ে। তাড়াতামড় চস একটুখামন জয়লর োপটা
মদল আহিদ িুসার িুয়খ। তাপর িাথার তল চথয়ক বামলশ সমরয়ে মনয়ে তার দু’মট
কাাঁয যয়র অমত কয়ষ্ট তার িাথায়ক আয়রা খায়টর মকনারাে চটয়ন মনল। িাথার নীয়
বালমত চপয়ত িামটয়ত হাটু চিয়ড় আহিদ িুসার কায়ে একান্ত হয়ে বসল। র্ান
হায়ত পামনর নল যয়র বাি হাত মদয়ে িাথা যুয়ে মদয়ত লািল চস।
চোট কয়র োাঁটা ুল। ঘন আর চকাাঁকড়ায়না। অদ্ভুত কায়লা রং তার। সিগ্র
িাথাটা মভমজয়ে মনয়ত চবশ সিে লািল মশরীর। িায়ে িায়ে আগুয়নর িত
কপালটায়কও চস মভমজয়ে মদমেল। িসৃে কপাল। দৃঢ় সংবদ্ধ চ াোল। উন্নত
নামসকা। রিাভ চিাাঁট। নীয় র চিাাঁয়টর ক্ষুদ্র একমট নীলাভ মতল অপরূপ লািয়ে
চদখয়ত।
চকাঁয়প চকাঁয়প যীয়র যীয়র খুয়ল চিল আহিদ িুসার চ াখ। মশরী মকয়ত
তার চ াখ দুমট সমরয়ে মনল আহিদ িুসার িুখ চথয়ক। মকন্তু আবার বন্ধ হয়ে চিল
আহিদ িুসার চ াখ দু’মট। চিাাঁট দু’মট তার ঈর্ৎ চকাঁয়প উিল। অষ্ফুট কয়ন্ি বলল
চস, তুমি এ কষ্ট করে িুর হািসার?
বয়ল আহিদ িুসা তার র্ান হাত তুয়ল মশরীর হাত েশত কয়রই িয়ক
উিল। চ াখ খুয়ল িাথা ঈর্ৎ বাাঁমকয়ে মশরীয়ক চদয়খ মজয়জ্ঞস করয়লা চস, চক
তুমি?
আহিদ িুসার অভামবত েয়শত চকাঁয়প উয়িমেল মশরীর চিাটা শরীর।
আহিদ িুসার চ ায়খর সািয়ন রায়জের সিস্ত সয়কা ও লিা এয়স মশরীয়ক মঘয়র
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যয়রমেল। তার িুখ লাল হয়ে উয়িমেল। নল যয়র রাখা হাতমট তার কাাঁপমেয়লা।
প্রাে অষ্ফুট কয়ন্ি চস বলল, আমি মশরী।
-রাজ কুিারী মশরী! িুর হািসায়রর চবান?
-মজ।
-িুর হািসার চকাথাে?
-র্ািায়রর জন্য চিয়েন?
-তুমি চকন, কাউয়ক র্াকয়লই চতা পারয়ত?
মশরী চকান জবাব মদল না। আরও রাঙা হয়ে উিল তার িুখ। এই সিে
িুর হািসার ঘয়র ুকল। মপেয়ন মপেয়ন র্ািার।

চজোে িুসমলি চপ্রস ইন্টারন্যাশনাল (এি মপ আই) সদর দিতয়র
আহিদ িুসার ম মি চপৌোর পরমদনই বড় বড় সংবাদপয়ে প্রযান মশয়রাোিাে
খবর চবরুলঃ
আেমবক িারোয়ের কায়লাবাজারী
চবসরকারী এক সংিিন চরমর্য়েশন বম্ব বেবহার করয়ে।
খবয়রর চকান সুে উয়ল্লখ না কয়র চলখা হয়েয়ে, ‘‘আটলামন্টক পায়রর
চকান একমট আনমবক চদশ চথয়ক বহুসংখেক চরমর্য়েশন বম্ব তথাকার এক
চবসরকারী সংিিয়নর হায়ত মিয়ে চপৌয়েয়ে। সংিিনমট ইমতিয়যই দু’মট চবািা
মিমলপাইয়নর সংঘাত সংক্ষুব্ধ একমট দ্বীয়পর িানুয়র্র মবরুয়দ্ধ বেবহার কয়রয়ে।
ভেংকর চরমর্য়েশয়নর মশকার হয়ে প্রাে দুই হাজার আদি সন্তান নীল িৃতেু র
চকায়ল য়ল পয়ড়য়ে। শামন্তকািী মবে এবং বোপায়র আন্তজতামতক আেমবক
কমিশয়নর জরুরী হস্তয়ক্ষপ কািনা করয়ে।’’
এ খবর প্রকামশত হবার একমদন পয়র মবয়ের প্রাে সকল সংবাদপয়ে
এক ািলেকর খবর চবরুল। খবরমট হয়লাঃ
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পারিানমবক িারোে লাপাত্তা
িামকতন েুিরায়ষ্টর চপন্টািে সূয়ের বরাত মদয়ে বলা হয়েয়ে চে, ‘‘িামকতন
েুিরায়ষ্ট্রর আেমবক অোিার চথয়ক চবশ মকেুসংখেক ক্ষুদ্রাকৃমত চরমর্য়েশে বম্ব
হাওো হয়ে চিয়ে। িয়ন করা হয়ে, সুপমরকমল্পত চকান র্ড়েন্ত্র এই িারাত্মক
অপহরয়ের কাজ সম্পন্ন কয়রয়ে। অমবলয়ম্ব এই র্ড়েন্ত্র উদঘাটয়নর সিূহ বেবস্থা
গ্রহে করা হয়ে। এ বোপায়র প্রযান মব ারপমতর চনতৃয়ত্ব কমতপে কংয়গ্রস ও
মসয়নট সদস্য সিবায়ে একমট তদন্ত কমিশন িিন করা হয়েয়ে।
খবর পয়ড় আহিদ িুসার িুয়খ িুয়ট উিয়লা এক টুকয়রা হামস। মিপল
মস’র চরমর্য়েশন বম্ব সংগ্রয়হর পথ বন্ধ হয়লা। িুর হািসায়রর মদয়ক চ য়ে আহিদ
িুসা বলল, মিন্দানাওবাসীয়দর সািয়ন চসই নীল আতংক আর চনয়ি আসয়ব না।
‘নামন্দওনা’ ও ‘লানায়র্য়লর’ ঘটনার পুনারাবৃমত্ত হেয়তা এর পয়র আর ঘটয়ব না।
িুর হািসার িুখ মটয়প চহয়স বলল, রুর্ থান্র্ায়রর প্রথি মবজে এটা।
-মবজে রুর্ থান্র্ায়রর নে বন্ধু। এ মবজে অন্যায়ের মবরুয়দ্ধ ন্যায়ের। এ
যরয়নর মবজে বেমির িয়যে সীমিত হয়ে পড়য়ল বা বোমির িয়যে সীমিত কয়র
চিলয়ল তা স্বাথতদুষ্ট হয়ে থায়ক এবং আর এক অন্যায়ের সৃমষ্ট হে তা চথয়ক। এ
যরয়নর রাজতামন্ত্রক বেমিবায়দর কবর রম ত হয়েয়ে চতরশ’ বের আয়িই বন্ধু।
িুর হািসার িুগ্ধ দৃমষ্টয়ত চ য়ে রইল তার চনতার মদয়ক। বলল, আিায়দর
এতমদয়নর কল্পনার আহিদ িুসার াইয়ত বাস্তয়বর আহিদ িুসা অয়নক-অয়নক
বড়।
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৪
আহিদ িুসা প্রাে িাসামযকাল যয়র মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুি ভ্রিন
করয়লা। সয়গ মেল িুর হািসার। ভ্রিেকায়ল মপমসর্া কিতী ও মিন্দানাওবাসীয়দর
সায়থ ঘমনষ্ঠ আলাপ হয়লা আহিদ িুসার। এক হায়ত ক্রস ও অন্য হায়ত বন্দুক
মনয়ে এয়স চজাঁয়ক বসা উপমনয়বমশক খৃস্টান প্রভূয়দর মবরুয়দ্ধ তায়দর িয়যে
সীিাহীন অসয়িত্মার্ চস লক্ষে করয়লা, িুমির জন্য তারা অযীর। মিশনারীরা জ্ঞান
মবতরয়ের নায়ি চে মবদোলেসিূহ এবং ম মকৎসার নায়ি চে ম মকৎসালেসিূহ
খুয়লয়ে, চসগুয়লা চকিন কয়র মিন্দানাওবাসীয়দর যিত ও জাতীেতার সিাময র না
করয়ে তার েষ্ট মনদশতন প্রতেক্ষ করল আহিদ িুসা। মিশনারীয়দর চপ্রয়ির বােী
চেখায়ন মিন্দানাওবাসীয়দর বশ করয়ত বেথত হয়েয়ে এবং এর মবরুয়দ্ধ
মিন্দানাওবাসীয়দর প্রমতয়রায বমি চেখায়ন জ্বয়ল উিয়ে চসখায়ন মিপল মস’র
মবর্াি থাবা মিয়ে মিন্দানাওয়ের অসহাে িানুয়র্র ঘায়ড় চ য়প বসয়ে। এ সয়বর
বহু দৃষ্টান্ত আহিদ িুসা মনয়জর চ ায়খ প্রতেক্ষ করয়লা। আহিদ িুসা অনুভব
করয়লা, মিন্দানাওবাসীয়দর দুজতে সাহস আয়ে। শুযু এগুয়লায়ক
সুপমরকমল্পতভায়ব কায়জ লািায়ত পারয়লই মিন্দানাওবাসীরা িুমির স্বাদ চপয়ত
পারয়ব।
আহিদ িুসা িাস খায়নক যয়র শুযু মনরথতক ভ্রিে কয়রই কাটায়লা না।
মপমসর্ার সংিিনয়ক নতুন কয়র সাজাল। সিগ্র মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুিয়ক
৫০ মট অিয়ল ভাি করা হয়লা। মিমলমস্তন চথয়ক ১০০ জন অমভজ্ঞ সাইিুি
কিতীয়ক আনা হয়েমেল। তায়দর চথয়ক প্রয়তেক অিয়লর জন্য দু’জন কয়র
পািায়না হয়লা মপমসর্া কিতী এ স্থানীে অমযবাসীয়দর প্রয়োজনীে চিমরলা চিমনং ও
মশক্ষাদায়নর জন্য। আহিদ িুসা মপমসর্ার চকিীে কমিমটয়ক বুোয়ত সক্ষি
হয়েমেল চে, সািমরক শমি েমদ জাতীে সাংস্কৃমতক ও রাজসনমতক চ তনা-মনভতর
না হে তাহয়ল তার প্রাে শমি থায়ক না। আহিদ িুসার এ পদয়ক্ষয়পর িয়ল
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চিমরলা চিমনং মশমবয়রর পাশাপামশ িয়ড় উিল জাতীে মশক্ষা জন্য জাতীে
মবদোলে। নতুন উৎসায়হর প্রাে বন্যাে উয়দ্বল হয়ে উিল মিন্দানাও চসায়লা
দ্বীপপুয়ির জনজীবন।
আহিদ িুসা চনৌবামহনীও িয়ড় তুলল। ‘মিপল মস’র কাে চথয়ক দখল
করা জাহায়জ ৫০মট চিমরন ইমিন পাওো মিয়েমেল। তাই মদয়ে ৫০মট চবাট
সমিত করা হল। মিন্দানাওবাসীরা ঐমতহ্যিতভায়ব দুঃসাহসী নামবক। সুতরাং
অল্প সিয়ের িয়যই ক্ষুদ্র অথ এক দক্ষ চনৌ-ইউমনট িয়ড় উিল। চে মিন্দানাও
সাির, চসায়লা সাির, িয়রা উপসাির ও দাভাও উপসািয়র একমদন ক্রস
পমরয়শামভত মিশনারী ‘মিপল মস’র একয় মটো রাজত্ব মেল, চসখায়ন আজ
মপমসর্ার কিতীরাও ঘুয়র চবড়ায়নার সুয়োি চপল। আহিদ িুসা চনৌ-সদর দিতর
মহয়সয়ব জাম্বুোয়গায়ক িয়নানীত করয়লা। মকন্তু চেয়হতু এ সিুদ্র শহরমট
মিমলপাইন সরকায়রর নায়ি মিপল মস’র দখয়ল, তাই আপততঃ শহরমট িুি
করার পূবত পেতন্ত চনৌ-সদর দিতর আয়পা-সিুদ্র সসকয়তই থাকয়ব।
সাংিিমনক সির চশয়র্ আহিদ িুসা ও িুর হািসার িভীর অরেে পয়থ
আয়পা পবতয়তর চহর্ চকাোটতায়র মিরমেল। লয়ত লয়ত িুর হািসার এক সিে
বলল, িুসা ভাই, আিরা পয়নর বেয়র ো পামরমন আপমন পয়নয়রার দুইগুে মতমরশ
মদয়ন তা কয়র চিলয়লন।
-এিন কয়র কথা বয়লা না বন্ধু, চতািায়দর সবই মেল, আমি তায়ত রংয়ের
পরশ বুলামে িাে।
-সাথতক মশমল্প আপমন।
-কারে আিরা িমহিািে এক িহামশল্পীর দাস।
িুর হািসার কথা বলল না মকেুক্ষে। বলল পয়র, এই চে দ্বন্দ্ব সংঘাত এর
মক অবসান ঘটয়ব দুমনো চথয়ক?
-ন্যায়ের পায়শ অন্যাে েতমদন থাকয়ব ততমদন নে।
-ন্যাে মক অন্যায়ের িূয়লায়েদ করয়ত পারয়ব না?
-পারয়তা, েমদ ইবমলস এই জমিয়ন না আসয়তা।
-তাহয়ল?
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-অন্যায়ের প্রমতমবযান ও প্রমতয়রায সতে ও সতেয়সবীয়দর মশর ম র উন্নত
থাকয়ব, আল্লাহ তার বান্দায়দর কাে চথয়ক এটুকুই চতা কািনা কয়রন।
-এয়তা এক অমনবতান সংগ্রায়ির িহা আহবান।
-ইবমলয়সর সায়থ এই অমনবতান সংগ্রায়ির ভািেয়লখা মনয়েই চতা বমন
আদি তার োো শুরু কয়রমেল এই পৃমথবীর বুয়ক।
-এ ভািেয়লখা মক সকয়লর জন্য অবযামরত?
-মনশ্চেই। োরা এ সংগ্রায়ির পথ চথয়ক সয়র দাাঁড়ায়ব, োরা অন্যায়ের
পদতয়ল সিপতন কয়র চদয়ব মনয়জয়ক, তারা শুযু কাপুরুর্ নে, তারা িানুর্ নায়ির
অনুপেুি। এয়দর প্রমতই মবযাতার সীিাহীন লানত। জাহান্নাি চতা এয়দরই জন্য।
চকয়প উিল িুর হািসায়রর চিাটা শরীর। আজ চস চেন প্রথিবায়রর িত
বুেল, চকন পবতয়তর উপর চকারআন নামজল হয়ল তা িহাশংকাে যূলাে মবদীেত
হয়ে চেত। অনুভব করয়লা িুর হািসার বমন আদি এ দুরহ দামেত্ব পালন কয়র
বয়লই আল্লাহর বড় মপ্রে চস এবং সৃমষ্ট জিয়তর রাজ মশয়রাপা এ কারয়েই জুয়টয়ে
তার িাথাে।
িুর হািসার আর চকান কথা বলয়ত পারয়লা না। আহিদ িুসাও নীরব।
বনানীর সবুজ সািয়রর বুক ম য়র আয়পা পবতত অমভিুয়খ তারা এমিয়ে য়লয়ে
দু’মট প্রানী। িায়ে িায়ে চঘাড়ার পায়ের শব্দ উিয়ে খট্ খট্ খট্।

আহিদ িুসা আয়ি, িুর হািসার মপেয়ন আবার কখয়না তারা পাশাপামশ
সািয়ন এমিয়ে লমেল। সািয়নই আয়পাোন উপতেকা।একমট মিরীখাত চপমরয়ে
ওপায়র চিয়লই তারা মিয়ে চপৌেয়ব আয়পাোন উপতেকাে।
পড়ন্ত চবলা। পমশ্চয়ির মিরী শৃগমটর আড়ায়ল াকা পয়ড়য়ে সূেত। উপয়র
চিয়ঘর চকায়ল চরাদ ম কম ক করয়ে, মকন্তু নীয় র যরনী াকা পয়ড়য়ে সদতেকার
এক োোে।
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সািয়নই মিরীখাত। মিরীখায়তর উপর কায়ির সতরী একমট চসতু, চসতুমট
লতা-পাতার কোয়িায়ফ্লয়জ াকা।
বািপায়শ ঘুয়র থুথু চিলয়ত মিয়েমেল আহিদ িুসা। হিাৎ একমট
মসিায়রয়টর কাটুতয়ন নজর পড়য়তই চস চঘাড়ার লািাি চটয়ন যরল এবং চনয়ি
পড়ল চঘাড়া চথয়ক?
রাস্তার যার চথয়ক মসিায়রয়টর বাক্সখানা চস যীয়র যীয়র তুয়ল মনল।
‘চরর্ক্লাি’ মসিায়রয়টর বাক্স। চসামভয়েট ইউমনেয়নর মিনয়স্ক সতরী এ দািী
মসিায়রট সাযারেতঃ চসামভয়েট অমিমসোলসরাই বেবহার কয়র থায়ক। আহিদ
িুসার সিগ্র অনুভূমত জুয়ড় একমট প্রশ্ন জ্বলজ্বল কয়র উিলঃ মিন্দানাওয়ের দুিতি
পাবততে অিয়লর এই অজ্ঞাত রাস্তার যায়র এই মসািায়রট এয়লা মক কয়র?
মসিায়রয়টর বাক্স উমেয়ে মনল আহিদ িুসা। একমট চলখার প্রমত নজর পড়য়তই
ভ্রু-কুাঁ য়ক চিল তার। রুশ হস্তাক্ষর। চক চেন রুশ অংয়ক একমট মহসাব কয়রয়ে।
৩২০ িাইল¸ ১০ = ৩২ ঘন্টা। আরও খুমটয়ে চদখল চস। মসিায়রয়টর বায়ক্সর যায়র
মকেু পমরিাে িামট চলয়ি আয়ে। িামট তখনও শুমকয়ে োেমন। আহিদ িুসা
অনুিান করয়লা, ঘন্টা খায়নক আয়ি চকউ রাস্তার উপর চথয়ক ওখায়ন ওটা েুয়ড়
চিয়রয়ে। সতকত হয়ে উিল আহিদ িুসা। মশকারী বায়ঘর িত একবার চস
ামরমদয়ক াইল।
পায়শই িুর হািসার চবাবা দৃমষ্ট চিয়ল চ য়েমেল আহিদ িুসার মদয়ক।
আহিদ িুসা তায়ক মজয়জ্ঞস করয়লা, এখান চথয়ক জাম্বুোয়গার দুরত্ব কত
হািসার?
-৩২ িাইয়লর িত।
-মিক?
-হাাঁ। চকন?
-চকান উত্তর না মদয়ে আহিদ িুসা আবার মজয়জ্ঞস করয়লা, আিরা মিয়র
আসমে আজ চহর্ চকাোটতায়র এ কথা চকউ জায়ন িুর হািসার?
-জায়ন।
-চক?
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-মশরী।
-মশরীয়ক তুমি কয়ব জামনয়েে?
-িতকাল।
-চকান জােিা চথয়ক?
-জাম্বুোয়গা চথয়ক।
-জাম্বুোয়গা চথয়ক?
-হাাঁ।
আহিদ িুসার চ াখ দু’মট ম কম ক কয়র উিল। চেন মকেু খুয়াঁ জ চপয়েয়ে
চস। পুনরাে চস বলল, িুর হািসার, তুমি কী জামনয়েমেয়ল মশরীয়ক?
-জামনয়েমেলাি, আিরা মকেুক্ষয়ের িয়যে োো করমে, চপৌেব
ইনশাআল্লাহ আিািীকাল মবয়কয়লর মদয়ক।
আর মকেু বলল না আহিদ িুসা। িুহূতক
ত ায়লর জন্য ম ন্তার অতল িভীয়র
য়ল চিল চস। তারপর চ াখ খুয়ল পুয়লর উপর মদয়ে সািয়নর রাস্তার মদয়ক চ য়ে
চস বলল, চহর্ চকাোটতায়র চপৌোর জন্য এ োড়া আর মক মদ্বতীে পথ চনই?
শুকয়না কয়ন্ি িুর হািসার বলল, না িুসা ভাই। একটু চথয়ি আবার চস
বলল, মক ঘটয়ে তা মক জানয়ত পামর?
-মনশ্চে বন্ধু। মকন্তু এখন নে, আয়ি আিরা চপৌমে।
-মকন্তু চকান পয়থ?
-মিরীখাত কত িভীর?
-প্রাে হাজার িুয়টর িত।
-এই মিরীখায়তর চশর্ চকাথাে?
-অয়নকটা পথ ঘুয়র আয়পাোন উপতেকাে মিয়ে চশর্ হয়েয়ে।
- ল আিরা মিরীপবতয়তর পথ যয়র উপতেকাে মিয়ে উিয়বা।
আহিদ িুসা ও িুর হািসার চঘাড়া চেয়ড় মদয়ে রাস্তা মপেয়ন চরয়খ
মিরীপবতয়তর পথ যরল। বড় কষ্টকর এ োো। িুহূয়ততর অসাবযানতাে পা িসয়ক
চিয়ল েে শ’ হাত িভীয়র মিরীবতয়তর বুয়ক ম র সিাময লাভ হয়ব।
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সন্ধার িয়যেই তারা মিরীবয়ততর খাড়া াল পার হয়ে অয়পক্ষাকৃত সিতল
জােিাে মিয়ে চপৌেল। পথ লা সহজতার হয়ে উিল তায়দর। মকন্তু চসই সায়থ
চনয়ি এয়লা রামের কায়লা অন্ধকার। আকায়শ াাঁদ চনই তারার আয়লাে তারা পথ
লয়ত লািল। িুর হািসার বলল, রামেটা চকাথাও বয়স কামটয়ে মদয়ল হে না?
আহিদ িুসা বলল, িয়ন হয়ে নতুন এক সংকট সািয়ন, বয়স চথয়ক
সিে নষ্ট করার সিে চনই। এয়সা আজ একটু কষ্ট কমর।
-আমি আিার জন্য ভাবমে না, মকন্তু আপমন অনভেস্ত......
-আিার জন্য চভব না বন্ধু, মক করব এ চদহয়ক অত িাো কয়র!
-আপনার চকউ চনই িুসা ভাই?
-চকন, উপয়র আল্লাহ, তার নীয় চতািরা। আর মক াই?
-চকন, িা, বাবা, ভাই, চবান, েী, পুে, কন্যা কত মক চতা িানুর্ াে?
- াইয়লই সবাই মক তা চপয়ে চেয়ত পায়র?
-মকন্তু াওোর চবদনাও মক আপনার চনই?
-আমি িানুর্। িানমবক চবদনার উয়যত আমি নই িুর হািসার। মকন্তু
িানমবক দামেত্ব ও কততবে চিয়ল েমদ আমি চস চবদনার পশরা চিয়ল বমস, তাহয়ল
চ ায়খর জল চিয়ল আর আকাংখার শূন্য রায়জে হাত পা েুাঁড়য়তই চতা মদন চকয়ট
োয়ব।
িুর হািসার আর মকেু বলল না। এই মবরাট িানুর্মটর চলৌহ হৃদয়ের
অন্তরায়ল একান্ত মনজস্ব এক চবদনার মনেতরনী বয়ে য়লয়ে, তা চেন িুর
হািসারয়কও েশত করল। মপতা-িাতা, আত্মীে-স্বজনহীন এই িানুর্মট তার
হৃদয়ের আয়রা িভীয়র চেন দাি চকয়ট বসল।
িযেরাত পার হয়ে চিয়ে। আয়পাোন উপতেকা আর চবশী দূয়র চনই।
দুজয়ন আয়ি মপয়ে ঘমনষ্ঠ হয়ে লমেল। হিাৎ আহিদ িুসা চথয়ি োওোে িুর
হািসার মিয়ে তার সায়থ যাক্কা চখয়লা। মকেু বলয়ত োমেল িুর হািসার। আহিদ
িুসা তার িুখ চ য়প যরল। আঙুল মদয়ে ইর্াে চকায়ে ইংমগত করয়লা। িুর হািসার
তামকয়ে চদখল প্রাে শ’ িজ দূয়র হাত দু’চেয়কর িত বেবযায়ন মবড়ায়লর চ ায়খর
িত দু’মট অমগ্নমপন্র্।
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আহিদ িুসা মিসমিমসয়ে বলল, চখোল কর, বাতায়স দািী তািায়কর
িন্ধ পাওো োয়ে। মনশ্চেই ওখায়ন বয়স চকউ মসিায়রট খায়ে।
-মকন্তু চক মসিায়রট খায়ব ওখায়ন বয়স?
-ওরা কারা?
-রামশোন।
-রামশোন? চকিন কয়র বুেয়ল?
-মিন্দানাওয়ে মক রামশোর মসিায়রট আয়স? আয়পা পবতয়তর ঘাাঁমটয়ত
মপমসর্ার চকউ মক রামশোন মসিায়রট খাে?
-কখনও না।
-তাহয়ল আয়পা পবতয়ত রামশোন মসিায়রট এয়লা মক কয়র?
িুর হািসার িুহূতক
ত াল চভয়ব মনয়ে বলল, আপমন মিকই অনুিান
কয়রয়েন, মকন্তু.....
-মকন্তু, চকন ওরা আসয়ব, এইয়তা?
-আমি তাই ভাবমে।
-এর উত্তরও পায়ব, এখন এস।
মবড়ায়লর িত গুমড় চিয়র মনঃশয়ব্দ তারা এমিয়ে চেয়ত লািল সািয়ন।
আহিদ িুসার চ ায়খ ইনফ্রায়রর্ িিলস। দু’জয়নর হায়তই সাইয়লন্সার লািায়না
মরভলভার।
আহিদ িুসা চদখয়ত চপল দু’জন চলাক একমট গুহার িুয়খ বয়স আয়ে।
তায়দর চথয়ক হাতদয়শক দুয়র একমট পাথয়রর আড়ায়ল মিয়ে বসল আহিদ িুসা
ও িুর হািসার।
চলাক দু’মট নী ুস্বয়র আলাপ করমেল। মক বলমেল, তা চশানার জন্য
আহিদ িুসা সিস্ত িয়নায়োি চকিীভূত করল ওমদয়ক। হিাৎ িুর হািসার একমট
যাক্কা চখয়ে আহিদ িুসা একপায়শ কাত হয়ে পড়ল। মবরাট একমট পাথয়রর খন্র্
তার িাথার এক পাশ চঘাঁয়র্ পয়ড় চিল। মবরাট একমট পাথয়রর খন্র্ তার িাথার
এক পাশ চঘয়র্ পয়ড় চিল। িাথামট েন্ত্রনাে মেি মেি কয়র উিয়লা আহিদ িুসার।
আর একটু হয়লই িাথাটা গুয়ড়া হয়ে চেয়তা একদি। পাথরমট পয়ড় োওোর
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পরক্ষয়েই একমট ’দুপ’ শব্দ শুনয়ত চপল এবং মপেয়ন একজন আততনাদ কয়র পয়ড়
চিল।
আহিদ িুসা িুহূয়তত মনয়জয়ক সািয়ল মনয়ে তাড়াতামড় সািয়ন তাকাল।
চদখল চলাক দু’মট উয়ি দামড়য়েয়ে। তায়দর হায়ত মরভলবার। এমিয়ে আসয়ে
তারা। আহিদ িুসা তার মরভলভার উ ু করল। সাইয়লন্সার লািায়না মরভলবার
চথয়ক মনঃশয়ব্দ দুমট গুমল চবমরয়ে চিল। িাে হাত পাাঁয় ক দুয়র চলাক দু’মট হুিমড়
চখয়ে পয়ড় চিল।
িুর হািসার আহিদ িুসার কায়ে সয়র এয়স বলল, আপনার িাথার
আঘাত চকিন িুসা ভাই?
-চতিন মকেু না।
একটু চথয়ি আহিদ িুসা আবার বলল, আিায়দর ুপ াপ মকেু সিে
অয়পক্ষা করয়ত হয়ব ওয়দর আর চকউ আয়ে মকনা চদখয়ত হয়ব।
প্রাে পাাঁ মিমনট ুপ াপ চকয়ট চিল। চকান সাড়া শব্দ চনই চকাথাও।
আহিদ িুসা বলল, উয়ি দাাঁড়াও িুর হািসার, ওয়দর আর চকউ চনই এখায়ন। ট ত
জ্বালল আহিদ িুসা।
টয় তর আয়লা িুর হািসায়রর গুমলয়ত মনহত চলাকমটর িুয়খর উপর
পড়য়তই িুর হািসার আাঁৎয়ক উয়ি বলল, এয়ে, আিায়দর মসমকউমরমট িার্ত
শওকত আলী।
-আমি আশ্চেত হইমন িুর হািসার। এিন না ঘটয়লই আমি মবমস্মত হতাি।
কথা চশর্ কয়র চস বলল, এস এবার আসল দু’টায়ক চদমখ।
টয় তর আয়লা চিয়ল দু’জনয়কই খুমটয়ে খুমটয়ে চদখল আহিদ িুসা।
দুজয়নই রামশোন। দু’জয়নরই িাোরী যরয়নর িিন চদয়হর।
আহিদ িুসা সা ত করল ওয়দর জুতার চিাড়ালী চথয়ক িাথার ুল পেতন্ত।
মরভলভার, িামনবোি ও কয়েক যরয়নর ক্ষুদ্র অে োড়া আর মকেুই মেল না তায়দর
কায়ে।
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গুহার িয়যে টয় তর আয়লা চিলল আহিদ িুসা। দু’মট মবোনা পাতা
রয়েয়ে। মবোনা বামলশ চদয়খ িুর হািসার বলল, এসব চতা মপমসর্ার বামলশ,
এখায়ন এল চকিন কয়র?
-চেিন কয়র শওকত আলী। বয়ল চস িুর হািসায়রর মদয়ক চ য়ে বলল,
এখানকার কাজ আপাততঃ চশর্ ল তাড়াতামড় চহর্ চকাোটতায়র।
চহর্ চকাোটতায়র েখন তারা চপৌমেল, তখন রাত মতনটা। আহিদ িুসার
িাথার আঘাত চবশ গুরুতরই হয়েমেল। রয়ি তার জািা কাপড় মভয়জ চিয়ে। এক
চথাপ রি তার িাথার ুয়ল জট পামকয়ে চিয়ে। িুর হািসার আহিদ িুসায়ক মনয়ে
চসাজা মপমসর্ার মক্লমনয়ক মিয়ে উিল।
মক্লমনয়ক চপৌয়ে আহিদ িুসা িুর হািসারয়ক বলয়লা, তুমি োও হািসার।
আমি বোয়ন্র্জ মনয়ে আসমে। োবার সিে আলী কাওসারয়ক বয়ল োও সতরী
থাকয়ত। আমি শীঘ্রই চবরুব।
আলী কাওসার আয়পা পবতয়তর মনরাপত্তা প্রযান।
িুর হািসার আহিদ িুসার িুয়খর মদয়ক একবার চ য়ে আর মদ্বরুমি
করল না। নীরয়ব চস পয়থ নািল আবার। চেয়ত চেয়ত ভাবল, এিন গুরুতর আহত
তবু এক এক মিমনট মবশ্রায়ির ম ন্তা করয়ে না। মক তোি, মক অপূবত মনষ্ঠা। এিন
চনতার মনয়দতয়শ িৃতেু র িুয়খ এমিয়ে চেয়তও আনন্দ আয়ে।
আলী কাওসায়রর সয়গ চদখা কয়র িুর হািসার বাড়ী চপৌেল মিয়ে। নক
করল দরজাে। মনমদতষ্ট মনেয়ি মনমদতষ্ট সংখোে। খুয়ল চিল দরজা। মশরী দরজা
খুয়ল মদয়েয়ে। িুর হািসারয়ক সহায়স্য স্বািত জানায়ত মিয়ে তার উপর নজর
পড়য়তই মশরী উমদ্বগ্ন কয়ন্ি বলল, চতািার জািাে রি চকন ভাইো?
িুর হািসার মকয়ত একবার তার জািার মদয়ক চ য়ে বলল, আহিদ িুসা
আহত।
-আহত? চকাথাে মতমন? কন্ি চেন মশরীর আততনাদ কয়র উিল। মনয়জর
কন্িস্বয়র চেন চসও লিা চপল। সংকুম তা হয়ে পড়ল চস। চবায়নর মদয়ক মকয়ত
একবার চ য়ে িুর হািসার বলল, মক্লমনয়ক বোয়ন্র্জ মনয়ে উমন আসয়েন।
যীর স্বয়র মশরী বলল, মক ঘয়টয়ে ভাইো?
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িুর হািসার জািা কাপড় খুলয়ত খুলয়ত সিস্ত ঘটনা শুরু চথয়ক চশর্
পেতন্ত মশরীয়ক চশানাল।
মশরী মকেুক্ষে কথা বলয়ত পারয়লা না। তার চ ায়খ-িুয়খ উয়দ্বি
উয়ত্তজনা। এক সিে তার চ াখ দু’মট েলেয়ল হয়ে উিল। বলল, আপনারা
আসয়েন, একথা আিায়ক জানায়নার সায়থ এই ঘটনার চকান সম্পকত রয়েয়ে
ভাইো?
-আমিও বুেয়ত পারমেনা চবান?
-উমন আিায়ক সয়ন্দহ কয়রয়েন? মশরীর কন্ি যয়র এল।
িুর হািসার মকেু বলয়ত োমেল। মকন্তু বাইয়র চথয়ক দরজাে নক্ করার
শব্দ চভয়স এল। িুর হািসার উয়ি চিল দরজা খুয়ল চদওোর জন্য।
মশরী উয়ি চিল তার ঘয়রর মদয়ক। িুর হািসায়রর সায়থ ঘয়র প্রয়বশ
করল আহিদ িুসা। প্রয়বশ কয়রই িুর হািসারয়ক বলল, তুমি একটু মশরীয়ক
মজয়জ্ঞস কর, আিরা আসব, চস কথা তার কাে চথয়ক চকান ভায়ব অন্যকায়রা
কায়ে প্রকাশ চপয়েমেল মকনা?
-এখায়নই ওয়ক র্ামক?
-থাক। এই একমট িােই প্রশ্ন মজয়জ্ঞস কয়র এস।
িুর হািসার য়ল চিল মপেন মদয়কর পদতা চিয়ল মশরীর ঘয়র।
মশরী আহিদ িুসার কথা শুনয়ত চপয়েমেল। িুর হািসার চেয়তই চস
বলল, আপনার অেোরয়লস চপয়েই আমি রুনার িায়ক বয়লমেলাি, আিািী কাল
মবকায়ল ভাইোরা আসয়বন, ঘরগুয়লা পমরষ্কার করয়ত হয়ব, তুমি আিার সায়থ
চথক, ‘থািল মশরী’ পয়র বলল, আর কাউয়কয়তা মকেু বমলমন ভাইো? িলা
কাাঁপয়ে মশরীর।
িুর হািসার য়ল চিল। মশরী খায়টর চরমলং যয়র চেিন দাাঁমড়য়েমেল,
চতিমন ভায়বই দাাঁমড়য়ে রইল। তার মবর্ন্ন িুয়খ চে অমভবোমি, তার চ য়ে বহু গুন
চবশী চবদনার ভার তার হৃদয়ে।
আহিদ িুসা িুর হািসায়রর কথা শুয়ন সয়গ সয়গ বলল, কাউয়ক চর্য়ক
রুনার িায়ক র্াকয়ত পািাও িুর হািসার। এই িুহূয়তত তায়ক আিরা াই।
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-আমিই োই িুসা ভাই।
-মকন্তু চতািার অয়নক কষ্ট হয়েয়ে।
-আপনার শতাংয়শর একাংশ নে।
-আমি আহিদ িুসা সািান্য িানুর্, মকন্তু তুমি পূবত এমশোর এক চশ্রষ্ঠ রাজ
বংয়শর সন্তান।
-এগুয়লা িানুয়র্র কৃমেি চপাশাক, িানুর্, চস িানুর্ই।
বয়ল িুর হািসার উয়ি দাাঁড়াল। চেয়ত চেয়ত চস বলল, আপমন চখয়ে মনন
িুসা ভাই, আমি আসমে।
িুর হািসার য়ল চিয়ল আহয়িদ িুসা তার কয়ক্ষ য়ল চিল। প্রথয়িই
কাপড় োড়ল চস। কক্ষটায়ক চকিন চেন নতুন নতুন িয়ন হয়ে তার কায়ে।
কয়ক্ষর ামরমদয়ক নজর বুলাল চস, কক্ষমটয়ক নতুন কয়র সাজায়না হয়েয়ে। ঘয়রর
সবমকেু সাজায়না চিাোয়না পমরষ্কার-পমরেন্ন। বক-সাদা চবর্মসর্ মনখুতভায়ব
মবোয়না। বামলয়শ নতুন কভার। িাথার পায়েতর মটপয়ে একগুে রজনী িন্ধা।
কাপড় চ াপড় আলনাে পমরপামট কয়র সামজয়ে রাখা। র্াইমনং চটমবয়ল খাবার
চ য়ক রাখা। সবমকেুর িয়যে আহিদ িুসা আন্তমরকতার এক মনমবড় েশত অনুভব
করল।
মবোনাে িা এমলয়ে মদল চস। এক িযুর িয়ন্ধ তার িন ভয়র চিল। বামলশ
মবোনাে িাখায়না চসন্ট চথয়ক এটা আসয়ে অনুভব করল আহিদ িুসা। এ মবয়শর্
চসন্ট আরও একমদন চস চপয়েমেল। িয়ন পড়ল তার চসমদন অজ্ঞানাবস্থা চথয়ক
জ্ঞান মিয়র আসার পর প্রথি এ চসন্টই তার নায়ক এয়সমেল। িাথার কায়ে বসা
মেল মশরী। ভাবল আহিদ িুসা, এ ঘর সাজায়না তাহয়ল মশরীর কাজ। িয়ন িয়ন
হাসল চসঃ ঘয়রর চশাভা ওরা। ঘরয়ক তাই এিন চশাভািমন্র্ত করা ওয়দর দ্বারাই
সম্ভব।
দশ মিমনয়টর িয়যে িুর হািসার মিয়র এল। সায়থ রুনার িা। িুর
হািসায়রর িৃয়হর একিাে পমর ামরকা। বেস মল্লয়শর চকািাে।
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ওয়দর ঘয়র ুকয়ত চদয়খ আহিদ িুসা উয়ি বসল। রুনার িায়ক এক
নজর খুমটয়ে চদয়খ মনল, চস। রুনার িার ঘুি জািা চ ায়খ-িুয়খ চকিন চেন একটা
উয়দ্বি িুয়ট উিয়ে।
আহিদ িুসা রুনার িায়ক প্রশ্ন করল ঘয়রর এসব চক সামজয়েয়ে?
-চকন, মশরী আমা।
-তুমি সায়থ মেয়ল না?
-মজ।
-তুমি জানয়ত আজ আিরা আসব?
-মজ।
-চকিন কয়র জানয়ত?
-মশরী আমা বয়লমেল।
-আো রুনার িা, আিরা আজ আসব, একথা তুমি কাউয়ক বয়লমেয়ল?
-বয়লমেলাি।
-কায়ক?
-আলী কাওসারয়ক।
-আলী কাওসার? চকান আলী কাওসার? আয়পা পবতয়তর মসমকউমরমট
প্রযান আলী কাওসার?
-মজ।
একটু চভয়ব আহিদ িুসা প্রশ্ন করল, তুমি তায়ক এিমনয়তই বয়লমেয়ল,
না চতািায়ক চস মজজ্ঞাসা কয়রমেল?
-চস আিায়ক মজজ্ঞাসা কয়রমেল, সায়হবরা কখন আসয়ব তুমি আিায়ক
বলয়ত পার রুনার িা?
-আর কাউয়ক বয়লামন?
-মজ না, বমলমন।
-চভয়ব চদখ রুনার িা।
-িত দু’মদয়ন আলী কাওসার োড়া কায়রা সায়থ আিার চদখাই হেমন।
-তুমি এখন চেয়ত পার।
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রুনার িা য়ল চিল। আহিদ িুসা িুর হািসারয়ক মজজ্ঞাসা করল, আলী
কাওসারয়ক তুমি চপয়েমেয়ল িুর হািসার?
-চপয়েমেলাি।
-ঘয়র চপয়েমেয়ল?
-মজ।
-চস ঘুমিয়ে মেল, না চজয়ি মেল?
-চজয়ি মেল।
-তার পরয়ে ঘুিায়নার চপাশাক, না বাইয়রর চপাশাক মেল?
-বাইয়রর চপাশাক।
একটু ম ন্তা করল। তারপর বলল চস আবার, রামশোনয়দর পুতুল মহসায়ব
তাহয়ল চস-ই এখায়ন কাজ করয়ে িুর হািসার। ওর ম ন্তাযারা সময়ন্ধ জান মকেু
তুমি?
-চহা-ম মিন, চ -গুয়ে ভারার মভর্ে ভি চস। ওয়দর অয়নক বই আমি
তার কায়ে চদয়খমে। থািল িুর হািসার। আবার চস বলল, মকন্তু এ র্ড়েন্ত্র মক
াে?
-আিার িৃতেু , চসই সায়থ মিন্দানাওয়ের িানুয়র্র ইসলািী চ তনার
উৎখাত।
বয়ল আহিদ িুসা রামশোনয়দর কাে চথয়ক পাওো িামনবোি চথয়ক
একমট ম মি চবর কয়র িুর হািসায়রর হায়ত মদল।
বেগ্রভায়ব ম মি হায়ত মনয়ে চ ায়খর সািয়ন চিয়ল যরল। চলখা মেলঃ
কিয়রর্ উম নভ।
চতািরা পািায়না মরয়পাটত এখায়ন উয়দ্বয়ির সৃমষ্ট কয়রয়ে।
মিমলমস্তয়নর ঐ আপদ চকিন কয়র মিন্দানাওয়ে চিল আিরা বুেয়ত
পারমে না। ো চহাক, মিন্দানাওয়ে মিমলমস্তয়নর পুনরাবৃমত্ত চরায করয়ত হয়ল
চসখায়ন িাকতসবায়দর সিল প্রমতষ্ঠা করয়ত াইয়ল, আহিদ িুসায়ক
মিন্দানাওয়ের িামট চথয়ক সরায়ত হয়ব। সরায়ত হয়ব ম রমদয়নর জন্য পৃমথবীর বুক
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চথয়ক। তুমি োর সহয়োমিতা চপয়েে, তায়ত সিলতার আশা আিরা কমর। তুমি
তায়ক বয়লাঃ চসই হয়ব মিন্দানাওয়ের চহা-ম -মিন।
চশর্ কথাঃ দমক্ষে মভয়েতানাি মবজয়ের প্রযান স্তম্ভ কিয়রর্ চজনায়রল
চশামপলভয়ক চতািার সাহায়েে পািালাি। চতািার এবং তার এখন একমটই কাজ
হয়বঃ আহিদ িুসায়ক হতো করা।
কািয়নাোরমভট
চ োরিোন
চসামভয়েট িার ইস্ট ইনয়টমলয়জন্স
সামভতস (মিমলপাইন শাখা)
ম মি পয়ড় অয়নক্ষে িুখ মদয়ে কথা সরল না িুর হািসায়রর। অয়নকক্ষে
পর চস যীর কয়ন্ি বলল, মিন্দানাওয়ের এই চহা-ম -মিন চক হয়ব িুসা ভাই।
-আলী কাওসার।
-জামতর সায়থ এত বড় মবোস-ঘাতকতা চস করল?
-িুর হািসার মকেু বলয়ত োমেল। ঘমড়র মদয়ক চ য়ে আহিদ িুসা বলল,
আর চকান কথা নে িুর হািসার। সতরী হয়ে নাও এক্ষুমন। কালয়কর সূয়েতাদয়ের
পূয়বতই এ মবোস-ঘাতকয়দর উৎখাত করয়ত হয়ব মিন্দানাওয়ের িামট চথয়ক।
িুর হািসার তার কয়ক্ষ য়ল চিল। আহিদ িুসা তাড়াতামড় সতরী হয়ে
মনল। পয়কয়ট মরভলবার। কাাঁয়য েুলয়ে সাব চিমশনিান। এ োড়া একমট িোস
মরভলভারও রয়েয়ে তার বাি পয়কয়ট।
সমিত হয়ে িুর হািসায়রর ঘয়র ুকল আহিদ িুসা। িুর হািসায়রর ঘর
চথয়ক মশরী তার ঘয়র োমেল। এয়কবায়র আহিদ িুসার িুয়খািুখী পয়ড় চিল চস।
দৃমষ্ট মবমনিে হয়লা দু’জয়নর। মশরীর অশ্রু-য়যাো চ াখ।
মশরী য়ল চিল তার ঘয়র। আহিদ িুসা িুর হািসারয়ক মজজ্ঞারা করল,
মশরীর মক হয়েয়ে িুর হািসার। িম্ভীর কন্িস্বর তার।
-ঐ চে আিায়দর আসার খবর চস রুনার িায়ক বয়লয়ে, এখন চস িয়ন
করয়ে এটা কয়র মবরাট অপরায চস কয়র চিলয়ে। আমি অয়নক বুমেয়েমে, তবু.....
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চহা চহা কয়র চহয়স উিল আহিদ িুসা। বলল, বয়লা তায়ক, এ যরয়নর
অপরায োরা কয়র, তায়দর চ ায়খ পামন থায়ক না, থায়ক প্রমতয়রায মকংবা
প্রমতয়শায়যর বমি মশখা।
আহিদ িুসার কথা চশর্ হয়তই বাইয়রর কড়া নয়ড় উিল। পমরম ত
সংয়কত। িুর হািসার মিয়ে বাইয়রর চিট খুয়ল মদল। প্রয়বশ করল আয়পাোন
উপতেকার মনরাপত্তা প্রহরী িুখতার।
িুখতার আহিদ িুসার সািয়ন এয়স দাাঁড়াল। হাপায়ে চস। বলল,
আিায়দর আয়পাোন উপতেকার ওপায়র কায়ির ব্রীজ ধ্বয়স চিয়ে। তার সয়গ িার্ত
তাওয়েরও িারা চিয়ে।
-ধ্বয়স পয়ড়য়ে? চতািরা চকান মবয়ষ্ফারয়ের শব্দ পাওমন?
-তাওয়ের ব্রীয়জর িযেখায়ন চপৌোর সয়গ সয়গ প্র ন্র্ এক শয়ব্দ ব্রীজমট
চভয়গ পয়ড়য়ে।
-সংবাদটা আলী কাওসারয়ক দাওমন?
-তাাঁর ঘর বন্ধ। চপলািনা তায়ক।
-তার ঘর বন্ধ?
-মজ।
আহিদ িুসা দ্রুত দৃমষ্ট মবমনিে করল িুর হািসায়রর সায়থ। বলল, চদরী
কয়র চিয়লমে আিরা। িুর হািসার চতািরা এস, আমি ললাি।
-চকাথাে োয়বন আপমন?
-আলী কাওসায়রর চখাাঁয়জ।
-চকাথাে পায়বন তায়ক?
-পাহায়ড়র চসই গুহাে। চদরী হয়ে চিয়ল চসখান চথয়ক চস ভািয়ব।
আহিদ িুসা দ্রুত চবমরয়ে চিল ঘর চথয়ক। তাাঁর মপয়ে মপয়ে িুর হািসার
এবং িুখতারও।
আহিদ িুসা তীয়রর িলার িত চনয়ি চিল পাহাড় চথয়ক। তারপর
অয়পাোন উপতেকার সিতল ভূমির উপর মদয়ে চস েুটয়ে দমক্ষে মদয়ক। িুর
হািসাররা অয়নক মপেয়ন পয়ড় চিয়ে তাাঁর।
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অন্ধকায়র হাতমড়য়ে লয়ে আহিদ িুসা। ট ত আয়ে হায়ত, মকন্তু জ্বালাবার
সুয়োি চনই। আহিদ িুসার অনুিান সতে হয়ল সািয়নই তার শত্রু। আলী
কাওসার তায়দরয়ক অক্ষত চদয়হ ঘাাঁমটয়ত চিরয়ত চদয়খ র্ড়েন্ত্র িাস হওো
সম্পয়কত মনশ্চে সমন্দহান হয়ে পয়ড়য়ে। সুতরাং এই গুহাে তার প্রভূয়দর কায়ে চস
েুয়ট আসয়ব চসটাই স্বাভামবক।
পাহায়ড়র চসই গুহামট এয়স পয়ড়য়ে। আর িাে পিাশ িয়জর িত।
আহিদ িুসা ইনফ্রায়রর্ িিলসমট পয়র মনল। হায়ত েেঘরা বাঘা মরভলভার।
মশকারী মবড়ায়লর িত হািাগুমড় মদয়ে এগুয়ত লািল চস।
হিাৎ তার িয়ন হল সািয়নর অন্ধকারমট নড়য়ে। চেন এমিয়ে আসয়ে
অন্ধকারমট। আহিদ িুসা চথয়ি চিল। রুদ্ধ মনঃোয়স অয়পক্ষা করয়ত লািল চস।
একমট পাথয়রর আড়ায়ল চস িাথা গুাঁয়জ হািাগুমড় মদয়ে বয়স রইল। অন্ধকারমট
তার সািয়ন মদয়েই োমেল। আলী কাওসারয়ক চস পমরষ্কার ম নয়ত পারল। আলী
কাওসায়রর মপেয়ন আর কাউয়ক না চদয়খ যীয়র যীয়র উয়ি দাাঁড়াল আহিদ িুসা।
মপেু মনল চস আলী কাওসায়রর। মপেয়ন পদশব্দ শুয়ন আলী কাওসার থিয়ক
দাাঁমড়য়েমেল। আহিদ িুসা িম্ভীর কয়ন্ি বলল, মিরয়ত চ ষ্টা কয়রানা। চেিন োে,
চতিমন এমিয়ে োও।
মকন্তু আহয়িদ িুসার কথা চশর্ হবার আয়িই আলী কাওসায়রর একমট
হাত মবদুেৎ িমতয়ত উপয়র উয়ি এল।
আহিদ িুসা মিিায়র হাত চরয়খই কথা বলমেল। সুতরাং আলী
কাওসায়রর তিতমন তার মিিায়র াপ চদবার আয়িই আহিদ িুসার তিতমন াপ
মদল তার মিিায়র । একমট বুয়লট আলী কাওসায়রর র্ান বক্ষ চভদ করল। আহিদ
িুসা চ য়েমেল তার র্ান হায়ত গুলী করয়ত, মকন্তু আলী কাওসায়রর র্ান হায়তর
বৃদ্ধাংগুমল েুয়ে তা লািল মিয়ে বুয়ক।
আততনাদ কয়র হুিমড় চখয়ে পয়ড় চিল আলী কাওসায়রর চদহ।
িুর হািসাররা এয়স পয়ড়য়ে।
টয় তর আয়লা জ্বয়ল উিল।
রয়ি ভায়সয়ে আলী কাওসায়রর লাশ।
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আহিদ িুসা যীর কয়ন্ি বলল, চ য়েমেলাি ওয়ক জীবন্ত যরয়ত মকন্তু
পারলাি না। বড্ড চবপয়রাো হয়ে উয়িমেল চস।
-এ মবোস-ঘাতকয়দর হাত চথয়ক েত তাড়াতামড় অবোহমত পাওো োে,
ততই লাভ। িুর হািসার বলল।
-মকন্তু আলী কাওসায়রর িৃতেু র সায়থ সায়থ আিরা এই েড়েয়ন্ত্রর সায়থ
মলংক হামরয়ে চিললাি। মশকড় আয়রা রয়ে চিল মক না!
-র্ড়েন্ত্র থাকয়ল মলংক আিরা পাবই, চেিন এক মসিায়রয়টর চকস চথয়ক
এতবড় এক র্ড়েয়ন্ত্রর উদঘাটন হল। থািল িুর হািসার। বলল, চস আবার,
আো িুসা ভাই, আমি বুেয়ত পারমেনা, আপমন ব্রীয়জর উপর মদয়ে না মিয়ে
এমদয়ক এয়সমেয়লন চকন?
-রামশোন মসিায়রয়টর পোয়কট এবং তায়ত রুশ ভার্াে হস্তাক্ষর চথয়ক
মনমশ্চত বুেলাি, এখায়ন এক বা একামযক রামশোয়নর আিিন ঘয়টয়ে। তারপর
েথন অনুভব করলাি আজ এই সিে আিরা চপৌেব এটা এখায়ন প্রকাশ হয়ে
পড়ার সম্ভাবনা রয়েয়ে এবং সবয়শয়র্ েখন চদখলাি আিরা ব্রীয়জর চিাড়াে
চপৌোর মকেুক্ষে আয়ি পেতন্ত রামশোনরা এখায়ন অয়পক্ষা কয়র চিয়ে তখন
বুেলাি, মনশ্চে চকান িাাঁদ চপয়ত রাখা হয়েয়ে আিায়দর জন্য। ব্রীজমট েতটা
আমি পেতয়বক্ষে কয়রমেলাি সয়ন্দয়হর মকেু পাইমন। মকন্তু জানতাি এক যরয়নর
িোিয়নমটক িাইন আমবষ্কৃত হয়েয়ে, োর ামরমদয়ক সূক্ষামতসূক্ষ তার মবোয়না
থায়ক, িানুয়র্র চদহ চস তার েশত করয়লই িাইয়ন মবয়ষ্ফারে ঘয়ট। আিার হিাৎ
িয়ন হয়েমেল, ব্রীয়জর লতা-পাতার কোিয়ফ্লয়জ চস রকি চকান তার জড়ায়না
রয়েয়ে। থািল আহিদ িুসা। একটু পয়র বলল, আিার সয়ন্দহ সমতে পমরেত
হয়েয়ে। তাওয়ের িোিয়নমটক িাইয়নর তায়রই জমড়য়ে পয়ড়মেল।
-আপনার দুরদমশততা এক মবপেতে চথয়ক আিায়দর রক্ষা করল িুসা ভাই।
-কথাটা বড় বেমিয়কিীক হল িুর হািসার। এসব সািয়লের কৃমতত্ব
চকান বেমির নে, সিমষ্টর।
-বেমির ভূমিকার মক চকান িূলে চনই এখায়ন?
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-আয়ে, চেিন চদয়হর একমট অয়গর িূলে। চদয়হক বাদ মদয়ে অয়গর
পৃথক চকান কৃমতত্ব চনই। সংিিনও চতিমন চদয়হর িত। এখায়ন েমদ বেমি
চ তনা ও বেমি-কৃমতয়ত্বর অহমিকা িাথা তুয়ল দাড়াে, তা হয়ল সংিিয়নর
‘সীসার প্রা ীর’ (বামনোনুি িারসুস) চদখা চদয়ব িাটল।
িুর হািসার িৃগ্ধ দৃমষ্টয়ত চ য়েমেল তার মপ্রে চনতার মদয়ক। নতিুয়খ
দাড়ায়না িুখতার এবং মপমসর্ার কিতীয়দর চ ায়খ েয়র পড়মেল অপমরসীি শ্রদ্ধা ও
মবস্মে।
পূবত আকাশ তখন সয়িদ হয়ে উিয়ে। মস্নগ্ধ পরশ বুমলয়ে মদয়ে চসায়বহ
সায়দয়কর বাতাস।
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৫
ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান পািল হয়ে উয়িয়ে। জলজোন্ত জাহাজমট চিল চকাথাে?
বামনও চসমলমবয়সর িয়যে মদয়ে জাহাজমট েখন িাকাসার প্রোলী পার হমেল
তখনও জাহাজমট মদভাও-এর সায়থ চরমর্ও মলংক বজাে চরয়খয়ে। তারপর
চসমলমবস সাির চথয়ক জাহাজ োয়ব চকাথাে?
ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান ও ইরগুন জাই মলওমির চেৌথ অনুসন্ধানকারী দল িত এক
িায়স চসায়লা সাির, চসমলমবস সাির, িয়রা উপ-সাির ও মদভাও উপ-সাির য়র্
চিয়লয়ে। ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান আর মকেু নে াে শুযু চরমর্য়েশন বম্ব। আবদুল্লাহ
হাত্তায়ক চতা চিয়রই চিলা হয়েয়ে। সুতরাং জাহায়জর ১০০মট চরমর্য়েশন বম্ব
মিয়র চপয়ল জাহাজ শুদ্ধ সবমকেু ুয়লাে োক ক্ষমত চনই। আর ইরগুন জাই মলউমি
আঙুল কািড়ায়ে আহিদ িুসায়ক হায়ত চপয়ে হামরয়ে। একবার ওয়ক হায়তর
িুয়িাে চপয়ল মিমলমস্তয়নর মবজে উলল্লাসয়ক তারা থামিয়ে মদয়ত পারয়তা।
সুতরাং তারা হয়ন্য হয়ে খুাঁজয়ে সব জােিা। চসমলমবস সাির চথয়ক
মিন্দানাও পেতন্ত চকান দ্বীয়পর উপকুল অিলও তারা বাদ চদেমন। মিন্দানাও ও
চসায়লা দ্বীপপুয়ির সিগ্র উপকুল তারা আমত পাাঁমত কয়র খুাঁয়জয়ে। মকন্তু না
চপয়েয়ে তারা জাহাজ না চপয়েয়ে তারা চকান সূে। পায়ব চকিন কয়র? জাহাজমট
আয়পা পবতয়ত চপৌোর দু’মদন পয়রই আহিদ িুসার মনয়দতয়শ উত্তর মিন্দানাওয়ের
দুিতি ও সংকীেত িািাোন উপসািয়র ওটায়ক র্ুমবয়ে চিলা হয়েয়ে।
দীঘত একিাস অনুসন্ধায়নর পর ক্লান্ত শ্রান্ত অনুসন্ধানকারী দল
মিন্দানাওয়ে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর চহর্ চকাোটতার মদভাওয়ে মিয়র এয়লা।
মরয়পাটত শুয়ন মিন্দানাওয়ের ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান প্রযান িাইয়কল এয়িয়লা রায়ি
দুঃয়খ ুল মেড়য়ত লািল। চরমর্য়েশন বম্ব চকয়লকারী প্রকাশ হয়ে পড়ার পর
ওগুয়লা পাওোর পথই শুযু বন্ধ হেমন, সংিিয়নর িাথার উপর মবপয়দর খাড়াও
েুলয়ে। মকন্তু এত মকেু কয়র লাভ হয়লা মক? পরীক্ষািূলক দু’মট বম্ব বেবহার োড়া
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আর মকেুই করয়ত পারয়লা না তারা। সব রাি মিয়ে পড়ল অনুসন্ধানকারী দয়লর
চনতা জন উইমলোয়ির উপর। িাইয়কল এয়িলা দাাঁত মখাঁম য়ে বলল, অপদাথত
চতািরা। জাহাজ মনশ্চে আয়ে চকাথাও। চরমর্য়েশন বয়ম্বর খবর চসই জাহাজ সূে
চথয়কই খবয়রর কািয়জ প্রকাশ চপয়েয়ে এবং এটা কয়রয়ে এ চদয়শর চনমটভ িুর
শেতানরাই। তা না হয়ল খবরমট এি মপ আই চপল মক কয়র?
মক্রং মক্রং মক্রং। িাইয়কল এোয়িয়লার লাল চটমলয়িানমট চবয়জ উিল।
মবরমির সায়থ চটমলয়িায়নর মরমসভার তুয়ল মনল চস।............
িাইয়কল এোয়িায়লার পাাঁ তলা ভবনমটর নীয় প্রাে ১০০ িজ দূয়রর
একমট পাইলক চটমলয়িান বুয়থ কায়ন চটমলয়িান এয়লা- চক? িাইয়কল
এোয়িয়লার কন্ি।
-মলমলয়েভ। চসামভয়েট িার ইস্ট ইনয়টমলয়জন্স সামভতয়সর একমট ম মি
মনয়ে এয়সমে।
-কার জন্য?
-আপনার নায়ি।
-আিার নায়ি? আমি চক?
-িাইয়কল এোয়িয়লা। ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর মিন্দানাও প্রযান।
-আসুন।
-কখন আসব, এখমন?
-না, এখন আমি বেস্ত। আিািীকাল সকাল ন’টা।
-আো। বয়ল চটমলয়িান চরয়খ মদল মলমলয়েভ।
মলমলয়েভ চটমলয়িায়নর মরমসভার চরয়খ চদবার সায়থ সায়থ একজন
চলাক চটমলয়িান বুয়থর বন্ধ দরজার সািয়ন চথয়ক সয়র চিল। এতক্ষে চস দরজার
িুটাে কান লামিয়ে কয়থাপ-কথন শুনমেল। চলাকমট দ্রুত একমট মদ্বতল চহায়টয়ল
মিয়ে উিল।
চলাকমট আবদুল্লাহ জায়বর। কােয়রা চথয়ক তায়ক এয়ন মদভাও-এ রাখা
হয়েয়ে। মদভাও মপমসর্া শাখার অমযনােক চস।
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এখায়ন তার পমর েঃ একজন চনমটভ খৃস্টান। িোমনলাে চরস্টুয়রন্ট
ালাত। উন্নমতর আশাে এয়সয়ে মদভাওয়ে। হিাৎ চস চহায়টলমট চপয়ে মকয়ন
মনয়েয়ে। আবামসক এ চহায়টলমটয়ত চিাট ২১ মট কক্ষ। এর একমটয়ত আবদুল্লাহ
জায়বর মনয়জই থায়ক। আবদুল্লাহ জায়বর এখায়ন কমলন্স নায়ি পমরম ত। সবাই
জায়ন চলাকমট বড় আিুয়দ। অল্পমদয়নই চস সবার সায়থ সম্পকত পামতয়েয়ে।
চদড়শ’ িজ দুয়রর ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান চহর্ চকাোটতায়রর সবাই এখন তার ঘমনষ্ঠ
খয়ের।
চটমলয়িান বুথ চথয়ক চবমরয়ে মলমলয়েভ চিয়েটাও এয়স চহায়টল ুকল।
আজ চভায়র চস িোমনলা চথয়ক মদভাও এয়সয়ে। চসাজা এই চহায়টয়লই এয়স
উয়িয়ে চস।
মলমলয়েভ রামশোন চিয়ে। মকন্তু তার চদয়হ জাপানী সবমশষ্টেই চেন চবশী।
বেস ২৪/২৫ এর চবশী হয়ব না। উচ্ছ্বল চেৌবয়ন অপরূপ লাবয়ন্যর চিাহনীে
প্রয়লপ।
মিমনস্কাটত পয়র িাজা দুমলয়ে হাইমহয়লর িট্ িট্ শব্দ তুয়ল েখন মলমলয়েভ
চহায়টয়লর কমরয়র্ার মদয়ে প্রয়বশ করমেল, তখমন আবদুল্লাহ জায়বর স্বিতঃ কয়ন্ি
বয়লমেল, ভয়দ্র, হে তুমি বল্লাক িায়কতয়টর, নে চকান ভেংকর এয়জন্ট, নতুবা হয়ব
কলিালত।
মকন্তু চকানমট?
এই জবাব পাবার জন্যই আবদুল্লাহ জায়বর চ াখ চরয়খমেল তার প্রমত।
মকন্তু চে জবাব চপল, তা রায়তর ঘুি চকয়ড় মনল। চসামভয়েট িার ইস্ট
ইয়ন্টমলয়জন্স সামভতয়সর এয়জন্ট মদভাওয়ত চকন। পমশ্চিী সন্ত্রাসবাদী সংস্থার কায়ে
মক ম মি বয়ে এয়নয়ে মলমলয়েভ? আয়পা পবতয়ত কুয়পাকাত হবার পর আবার চকান
াল শুরু কয়রয়ে তারা।
চশয়র্ িয়ন িয়ন একমট বুমদ্ধ মস্থর কয়র খুশীয়ত গুনগুন কয়র উিল
আবদুল্লাহ জায়বর।
নতুন চবার্তারয়দর রুয়ি রুয়ি শুয়ভো সির আবদুল্লাহ জায়বয়রর মবয়শর্
একমট অভোস।
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এই শুয়ভো সিয়র চসমদন রাত সায়ড় ন’টাে চস মিয়ে নক করল
মলমলয়েয়ভর রুয়ি।
কয়েক িুহূতত চকয়ট চিল। মভতর চথয়ক ামব চখালার খুট খাট শব্দ এল।
দরজা খুয়ল চিল।
দরজা খুয়ল আবদুল্লাহ জায়বরয়ক চদয়খই মলমলয়েভ সহায়স্য বয়ল উিল,
হ্যায়ল্লা মিঃ কমলন্স, হাউ-র্ু-ইউর্ু আসুন আসুন।
-ও! অল রাইট মলমলয়েভ। বলয়ত বলয়ত ঘয়র ুকল আবদুল্লাহ জায়বর।
মলমলয়েভ মিয়ে চসািাে বসল। ওর িায়ে জড়ায়না মেল বড় এক
চতাোয়ল। েুয়ড় চিয়ল মদল তা দূয়র। তার চিাটা চদয়হ এখন িাে দু’ম লয়ত
কাপড় অবমশষ্ট রইল।
ঘয়রর ারমদয়ক নজর বুলাল জায়বর। মলমলয়েয়ভর সািয়নর চটমবয়ল মেল
একমট মরভলভার, একমট মসিার চকস ও একমট লাইটার। ঘয়র আর বাড়মত
মজমনয়সর িয়যে রয়েয়ে একমট মব্রিয়কস ও একমট সাইর্ বোি।
আবদুল্লাহ জায়বর চসািাে বসয়ত বসয়ত মরভলভারমটর মদয়ক ইংমিত
কয়র বলল, ও বস্তুমট সমরয়ে মনন মিস মলমলয়েভ, আপনার িত িয়নারিার সায়থ
চকান েিড়া-োাঁমট আিার চনই।
মখল মখল কয়র চহয়স উিল মলমলয়েভ। বলল, ‘ইউ আর ইন্টায়রমষ্টং মিঃ
কমলন্স।’ বয়ল চস মরভলভার েুয়ড় মদল মবোনার উপর।
-এন্র্ নাও মিস মলমলয়েভ মকেু একটা িায়ে জমড়য়ে মনয়লই ভাল হে।
-চকন?
-শান্ত িয়ন দুয়টা কথা বলয়ত পামর।
-িন অশান্ত হওোর মক ঘয়টয়ে?
-চতািার অবামরত ওই উত্তাপ?
আবার চসই িান্র্া মখলমখল হামস। বলয়লা চস, সমতেই তুমি এক প্রােবন্ত
পুরুর্ মিঃ কমলন্স। মকন্তু এর পয়রর আবদারটা হয়ব মক শুমন।
-মিস মলমলয়েভ ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর জন্য মক সংবাদ বহন কয়র এয়নয়ো?
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মলমলয়েভ মবমস্মত হয়লা না, নয়ড় য়ড় বসল। চসই িান্র্া হামস তার িুয়খ।
বলল, জানতাি এ প্রশ্ন চতািার কাে চথয়ক আসয়ব, মকন্তু এিন সহজ আব্দার হয়ে
আসয়ব, তা ভামবমন। তুমি চক মিঃ কমলন্স?
-ইরগুে জাই মলউমি’র চর্মভর্ আব্রাহাি। আজ একিাস যয়র কমলন্স
চসয়জ চহায়টল খুয়ল বয়স আমে আমি।
-প্রিাে?
-তুমি চে চসামভয়েট িার ইস্ট ইয়ন্টমলয়জন্স সামভতয়সর মলমলয়েভ তার
প্রিাে?
মলমলয়েভ চকান উত্তর মদল না। আবদুল্লাহ জায়বয়রর চ ায়খ চ াখ চরয়খ
মক ভাবমেল। বলল, পাবমলক চটমলয়িান বুয়থ চতািার আমড়পাতা আমি যয়র
চিলয়ত চপয়রমে, মকন্তু আিায়ক তুমি সয়ন্দহ কয়রমেয়ল কখন?
-িোমনলা চথয়ক আিায়ক জানায়না হয়েমেল।
-মকন্তু আিরা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর জন্য চে সংবাদ বহন কয়র এয়নমে, তা
চতািরা জানয়ত াও চকন?
-তার সবটুকু আিরা জানয়ত াই না, হারায়না জাহাজ সম্পয়কত মকেু
থাকয়ল চসটা আিরা জানয়ত াই।
-ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর হারায়না জাহায়জর সায়থ ইরগুন জাই মলউমির সম্পকত?
জাহায়জ মেল আহিদ িুসা জাহায়জর সন্ধান চপয়ল তারও সন্ধান মিলয়ব।
-মকন্তু এটা চতা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর কাে চথয়কও জানয়ত পার।
-না, আিরা আর ওয়দর িুখায়পক্ষী হয়ত াইয়ন।
৫০ মিমলেন র্লার আিরা পামনয়ত চিয়ল মদয়ত াইয়ন আর।
মিমট মিমট িান্র্া হামস হাসয়ে মলমলয়েভ। মসিায়রট চকস চথয়ক একমট
মসিায়রট চবর কয়র হায়ত মনল। বলল, মকন্তু তুমি চকিন কয়র বুেয়ল চে চসামভয়েত
িার ইস্ট ইনয়টমলয়জন্স সামভতস খেরামত প্রমতষ্ঠান? পায়ে চহাঁয়ট এয়স এিমন এিমন
চতািার পয়কয়ট মদয়ে োয়ব খবর?
-আহিদ িুসার উৎখায়তর িয়যে আিায়দর কিন ইন্টায়রস্ট রয়েয়ে
মলমলয়েভ।
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-তাহায়ল ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানয়ক এ চথয়ক বমিত করয়ত াও চকন?
-বমিত নে, ওয়দর উপর মনভতরশীল হয়ত াইনা।
-হু। বয়ল মসিায়রটমট িুয়খ পুয়র মদল মলমলয়েভ।
আবদুল্লাহ জায়বর মলমলয়েয়ভর চ ায়খর মদয়ক িুহূয়ততর জন্য চ য়ে এক
েটকাে উয়ি দামড়য়ে মলমলয়েয়ভর িুখ চথয়ক মসিায়রটমট চকয়ড় মনয়ত মনয়ত বলল,
মরভলভায়রর চ য়েও বড় মসমরোস, এর আলমপন চহর্র্ বুয়লট।
অদ্ভুত শমিশালী নাভত মলমলয়েয়ভর। চকান ভাবান্তর এলনা তার িয়যে।
সায়পর িত িান্র্া চসই মনঃশব্দ হামস চদখা মদল তার চিাাঁয়ট। বলল, আমি েতটা
িয়ন কয়রমেলাি, তার চ য়েও চবশী ালাক তুমি। এস শক্রতা ভুয়ল মিয়ে আিরা
বন্ধু হই।
-মকন্তু তার আয়ি চতািার হায়তর ঐ লাইটার চিয়ল দাও। ওয়ত িোস
চ ম্বার চনই চক বলয়ব?
লাইটারমট মবোনার উপর েুয়াঁ ড় মদয়ত মদয়ত মলমলয়েভ বলল, বড় শি
ম জ তুমি।
থািল মলমলয়েভ। একটু পয়র আবার বলল, তুমি আিায়ক জান, আমিও
চতািায়ক জামন। তুমি শমিিান, সুদশতন, তীক্ষ্ণযী। চতািায়ক বন্ধু মহসায়ব চপয়ল
আমি সুখী হব মিঃ কমলন্স।
চ াখ দু’মট ক্ য়ক হয়ে উয়িয়ে মলমলয়েয়ভর।
-মকন্তু শত্রুতার চকান সুয়োি, চকান উপােয়কই চতা তুমি হাতোড়া করে
না।
মলমলয়েভ হাসল। বলল মনশ্চেতা দাও, ম মিমট তুমি াইয়ব না।
-বন্ধুর প্রমত বন্ধুর এই মক িয়নাভাব।
-ম মির সায়থ আিায়দর স্বায়থতর প্রশ্ন জমড়ত।
কত চকামট টাকা মনয়ে চসামভয়েট ইনয়টমলয়জন্স সামভতস ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানয়ক
জাহাজ সম্পয়কত তথে পমরয়বশন করয়ে?
প্রথিবায়রর িত মলমলয়েয়ভর চ ায়খ মবস্মে িুয়ট উিল। মকন্তু প্রশ্ন
মজজ্ঞাসা না কয়র বলল, টাকার স্বাথত চনই, স্বাথতমট অয়নক বড়।
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-মক চস স্বাথত?
অপ্রাসমগক মকন্তু এ প্রশ্ন? এর সায়থ ইরগুন জাই মলউমি’র চকান সম্পকত
চনই।
-মনশ্চে আয়ে আিরা েমদ চস িূলে মদয়ে চস ম মি মকয়ন মনয়ত পামর?
-তা েমদ সম্ভব হয়তা আিার আপমত্ত মেল না।
কথামট চশর্ কয়রই মলমলয়েভ এয়স আবদুল্লাহ জায়বয়রর পায়শ বসল।
তার িসৃে উরুমট আবদুল্লাহ জায়বয়রর উরু েশত কয়রয়ে। ও চসািাে চহলান মদয়ে
বয়সয়ে। দু’মট হাত দু’মদয়ক চসািার উপর মদয়ে প্রসামরত। োস-প্রোয়সর সায়থ
তার উন্নত বুয়কর উিা-নািা েষ্ট হয়ে উয়িয়ে। নীরব মলমলয়েভ।
আবদুল্লাহ জায়বর বলল, দুমনোে মক অসম্ভব মকেু আয়ে মলমলয়েভ?
মলমলয়েভ আবদুল্লাহ জায়বরয়ক জমড়য়ে যয়র বলল, ওসব সম্ভব
অসম্ভয়বর কথা এখন থাক মিঃ কমলন্স। এস আিরা মকেুক্ষয়ের জন্য ভুয়ল োই
সব।
আবদুল্লাহ জায়বয়রর চিায়ট চখয়ল চিল এক টুকরা হামস। বলল চস,
এটাই চতািার চশর্ অে মলমলয়েভ?
মলমলয়েয়ভর হায়তর বাাঁযন দৃঢ়তর হয়লা। বলল চস, আবার চসই কথা।
এয়সা না আিরা মকেুক্ষয়ের জন্য াকমরর জিত চথয়ক দূয়র সয়র োই।
আবদুল্লাহ জায়বয়রর বাি কাাঁয়য মলমলয়েয়ভর িাথা। ওর নরি ওষ্ঠাযয়রর
উষ্ণ েশত চস অনুভব করয়ে তার িলাে। এক মনিতল শুড়শুমড় েমড়য়ে পড়য়ে চিাটা
চদয়হ। মলমলয়েয়ভর র্ান হাত জমড়য়ে রয়েয়ে তার িলা। আর তার বাি হাত
আবদুল্লাহ জায়বয়রর জানুর উপর েমড়য়ে রাখা র্ান বাহুর উপর ন্যস্ত।
মলমলয়েয়ভর বাি হায়তর িযেিাে একমট আংমট। বড় রকয়ির নীলাভ পাথর
বসায়না আংমটয়ত। পাথয়রর মিক িযেখায়ন সুক্ষ একমট িুয়টা চ ায়খ পড়ল
আবদুল্লাহ জায়বয়রর। চ তনার দুোয়র একটা কথা মেমলক মদয়ে চিল তার
চর্থমরং-িৃতেু আংমট।
ম্পাইিালতয়দর একটা চিাক্ষি অে এই চর্থমরং। আংমটর পাথয়র একটু
াপ পড়য়লই মভতর চথয়ক চবমরয়ে আয়স সূয় র অমত তীক্ষ অগ্রভাি। ভেংকর
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পটামসোি সাইনাইর্ িাখায়না তায়ক তার িাথাে। চশর্ অে এটা োইিালতয়দর।
কািনার জায়ল চবাঁয়য প্রমতদ্বন্দ্বীয়ক চস তুয়ল চনে বুয়ক। তারপর নােক েখন উন্মুি
কািনার অসথ চরায়ত ভুয়ল োে মনয়জয়ক, ভুয়ল োে সব মকেু। তখন আয়স্ত কয়র
চস চর্থমরং চ য়প যয়র তার চদয়হ। কয়েক চসয়কয়ন্র্র িয়যেই চখলা সাগ হে।
প্রমতদ্বন্দ্বী য়ল পয়ড় নীল িৃতেু র চকায়ল।
আবদুল্লাহ জায়বর মলমলয়েয়ভর বাি হাতমট তুয়ল মনল হায়ত। িুখনী ু
কয়র মিসমিয়স কয়ন্ি র্াকল, মলমলয়েভ।
মলমলয়েভ চকান কথা বলল না। িুখ উ ু কয়র ওষ্ঠাযার চিয়ল যরল। যীয়র
যীয়র তা এমিয়ে এল আবদুল্লাহ জায়বয়রর চিাট লয়ক্ষে।
আবদুল্লাহ জায়বর িুখ ঈর্ৎ উাঁ ু কয়র বলল, কত চলাকয়ক এই চর্থ মরং
মদয়ে হতো কয়রে মলমলয়েভ?
এক েটকাে উয়ি দাাঁড়াল মলমলয়েভ। এক লায়ি মিয়ে মরভলভার তুয়ল
মনল চস। চ াখ ওর যকযক কয়র জ্বলয়ে। মরভলভায়রর নল আবদুল্লাহ জায়বয়রর
কপাল লয়ক্ষে চ য়ে আয়ে।
ঘটনাটা এিন আকমস্মকভায়ব ঘয়ট চিল চে, আবদুল্লাহ জায়বর মবস্মে
মবিুঢ় হয়ে পড়ল। মকন্তু তা িুহূয়ততর জন্য। চস মলমলয়েয়ভর চ ায়খ চ াখ চরয়খ
বলল, চদবী চে বাহুপাশ চথয়ক এয়কবায়র রেভূয়ি? আমি খারাপ চতা মকেু বমলমন।
-আিার বাহুপাশ চথয়ক তুমিই প্রথি জীমবত চবমরয়ে চিয়ল। চর্থমরং
চথয়ক চবাঁয় য়ো, মকন্তু এ বুয়লট চতািায়ক খামতর করয়ব না।
-মকন্তু আিার চদার্টা চকাথাে?
আবদুল্লাহ জায়বয়রর চ ায়খ মকন্তু পলক পয়ড়মন। মলমলয়েয়ভর চ াখও
চেন চিয়থ আয়ে তার চ ায়খর সায়থ।
আবদুল্লাহ জায়বয়রর সািয়ন একমট কায়ির মটপে, তারপর চসািা।
চসািার ওপায়রই দামড়য়ে আয়ে মলমলয়েভ। দুরত্ব প্রাে ৩ িয়জর িত। ইমি ইমি
কয়র আবদুল্লাহ জায়বর মটপয়ের মদয়ক এগুমেয়লা। মটপে পায়ের নািায়ল আসয়ল
একবার চদখা চেত।
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-তুমি ালাক, আমি স্বীকার কমর। মকন্তু আিায়ক িামক মদয়ত তুমি পারমন।
তুমি জাননা, ইরগুে জাই মলউমির সায়থ আিায়দর আয়িই ুমি হয়ে চিয়ে।
িামকতন েুিরায়ষ্ট্র আমবষ্কৃত সাির তলার ‘ঘুিন্ত চক্ষপনাে’ সম্বন্ধনীে চিাপন তথে
সরবরায়হর মবমনিয়ে আিরা ওয়দর আহিদ িুসা সম্পমকতত তথোমদ মদয়ে
মদয়েমে। চসায়লা সাির ও দমক্ষে ীন সািয়রর িযেবততী ‘পাল-ওোং’ দ্বীপ েমদ
ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান আিায়দর মদয়ত রাজী হে তাহয়ল ওয়দরয়কও আিরা জাহাজ ও
চরমর্য়েশন বম্ব সম্পমকতত সব খবর মদয়ে মদব।
কথা বলার সিে মলমলয়েয়ভর চ াখ আনয়ন্দ ম ক্ ম ক্ করমেল।
কায়ির মটপেমট আবদুল্লাহ জায়বয়রর পায়ের আওতাে এয়স চিয়ে। মকন্তু
বোপারটা মলমলয়েয়ভর দৃমষ্ট এড়াল না। বলল চস, আর এক ইমি সািয়ন এমিও
না, গুয়ড়া কয়র.....
মকন্তু কথা তার চশর্ হয়লা না। আবদুল্লাহ জায়বয়রর পা মবদুেৎ িমতয়ত
উপয়র উিল। এক মনখুাঁত আঘায়ত কায়ির ক্ষুদ্র মটপেমট েুয়ট লল মলমলয়েয়ভর
িাথা লয়ক্ষে।
একটু সয়র দাাঁমড়য়েমেল মলমলয়েভ। মরভলভায়রর নল সয়র মিয়েমেল।
এই সুয়োয়িরই অয়পক্ষা করমেল আবদুল্লাহ জায়বর। চস চসািার উপর মদয়ে এক
লায়ি োাঁমপয়ে পড়ল মলমলয়েয়ভর উপর। মলমলয়েয়ভর তিতমন মরভলভায়রর
মিিার চ য়প যরল বয়ট, মকন্তু গুলী মিয়ে পড়ল দমক্ষয়ের চদোয়ল।
মরভলবার চকয়ড় মনল আবদুল্লাহ জায়বর। মকন্তু মলমলয়েভ দাাঁত মদয়ে
প্র ন্র্ শমিয়ত কািয়ড় যয়রয়ে তার বাি বাহু। দাাঁত বয়স োয়ে তার ািড়া চকয়ট
মভতয়র। মলমলয়েয়ভর চর্থমরং এর মশতল েশত অনুভব করল আবদুল্লাহ জায়বর
তার বাি পাজয়র। প্র ন্র্ এক যাক্কাে চস সমরয়ে মদল মলমলয়েভয়ক। ভীর্ে েন্ত্রো
অনুভব করল জায়বর তার বাি বাহুয়ত। বাি বাহুর খামনকটা িাংস তুয়ল মনয়ে
চিয়ে মলমলয়েভ। রয়ি মভয়জ চিয়ে মলমলয়েয়ভর িুখ। রয়ি চভয়স োয়ে
আবদুল্লাহহ জায়বয়রর বাি বাহু।
-রিপােী র্াইমন। বয়ল এক প্র ন্র্ লামথ িারল মলমলয়েয়ভর তলয়পয়ট।
বয়স পড়ল মলমলয়েভ। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল চিয়েয়ত।
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মলমলয়েয়ভর মব্রিয়কস, সাইর্বোিসহ সিগ্র ঘর আমত-পামত কয়র খুাঁজল
আবদুল্লাহ জায়বর। মকন্তু ম মি চকাথাও চপল না। চশয়র্ ওয়েষ্টয়পপার বায়স্কয়টর
তলাে চস চপয়ে চিল ম মিমট।
ম মিমট পয়কয়ট পুয়র মলমলয়েভয়ক চবাঁয়য মবোনাে শুইয়ে চরয়খ দরজার
ামব এাঁয়ট চবমরয়ে এয়লা জায়বর।
আবদুল্লাহ জায়বয়রর কয়ক্ষ উৎকমেতভায়ব বয়স মেল চহারােরা।
আবদুল্লাহ জায়বয়রর রিাি হাত, আর মবরাট ক্ষত চদয়খ িয়ক উিল চস। চস
প্রশ্নয়বাযক দৃমষ্ট চিয়ল যরল আবদুল্লাহ জায়বয়রর মদয়ক।
চহারােরা মদভাও চথয়ক পিাশ িাইল দূয়রর োনাবাও অিয়লর োয়লিী
চিায়ের সরদার জাির আলীর চেয়ল। ১০ বের আয়ি মিশনারী ও চনমটভ
খৃষ্টানয়দর সায়থ সংঘমটত এক সংঘয়র্ত জাির আলী মনহত হে। ২৫ বেয়রর েুবক
চহারােরা এখন মপমসর্ার একজন মনষ্ঠাবান কিতী। মদভাওয়ে চস আবদুল্লাহ
জায়বয়রর সহকারী মহয়সয়ব কাজ করয়ে।
আবদুল্লাহ জায়বর চহারােরায়ক মলমলয়েয়ভর ঘয়রর ামব মদয়ে বলল,
রাত বারটার মদয়ক মলমলয়েভয়ক সমরয়ে চিলয়ত হয়ব এখান চথয়ক। আপাততঃ
ওয়ক রাখয়ত হয়ব শহয়রর বাইয়র আিায়দর নুরানাও ঘাাঁমটয়ত। তারপর িুসা
ভাইয়ের মনয়দতশ চিাতায়বক ো হে করা োয়ব।
আর সবাইয়ক বয়ল চদয়ব এবং থানায়তও জামনয়ে রাখয়ব আিায়দর ১১
নং চবার্তার রামেয়ত বাইয়র মিয়ে আর মিয়র আয়সমন।
-আো জনাব। বয়ল উয়ি দাাঁড়াল চহারােরা।
আবদুল্লাহ জায়বর আলিারী খুয়ল িাস্টত এইয়র্র বাক্সমট মনয়ে বাথরুয়ি
প্রয়বশ করল।
দরজা চটয়ন বন্ধ কয়র চবমরয়ে চিল চহারােরা।
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৬
আয়পা পবতয়ত মপমসর্ার চহর্ চকাোটতার। আহিদ িুসার কক্ষ। একমট
চসয়ক্রটামরয়েট চটমবয়লর পায়শ মরভলমভং চ োয়র বয়স আয়ে আহিদ িুসা। তাাঁর
র্ান পায়শ এক বৃদ্ধ। িাথাে চেত-শুভ্র বাবমর, চিয়হমদরমিত দামড়। সয়িদ
চপাশাক পমরযায়ন। তাাঁর িুখিন্র্ল চথয়ক পমবে এক চজোমত চেন মিকয়র পড়য়ে।
ইমন আবু আল্-িখদুি। চসায়লা ও মিন্দানাও দ্বীপপুয়ি সবয় য়ে প্রা ীন পমবে
কুিবন িসমজয়দর ইিাি। এই িসমজয়দর পায়শই এক সিামযয়ত শুয়ে আয়েন
কমরি আল-িাখদুি। আজ এিার শ’ বের যয়র চসায়লা ও মিন্দানাওবাসীয়দর
হৃদে মনংড়ায়না ভমি-শ্রদ্ধার চকি এই িাজার-এই িসমজদ। চসই সুলতান
আবুবকর চথয়ক চসায়লা ও মিন্দানাওয়ের সকল সুলতায়নর রাজোমভয়র্য়কর
চকিও এই িসমজদ- এই িাজার।
আহিদ িুসার বাি পায়শ বয়সমেল িুর হািসার।
পায়শর আপওোন উপতেকা চথয়ক চভয়স আসমেল আজায়নর সুর।
উপতেকা অমযতেকাে ধ্বমনত প্রমতধ্বমনত হয়ে চকাঁয়প চকাঁয়প আজায়নর চশর্
সুরটুকুও মিমলয়ে চিল বাতায়স।
আলী আল-িখদুয়ির পাতলা চিাট দু’মট নয়ড় উিল। অষ্ফুয়ট শ্রুত হয়লা
তাাঁর কে ‘‘আহ! আজ চস কত বের আয়ি!! চসায়লা মিন্দানাও দ্বীপপুয়ির িানুর্
তখন পশুর িত পশুর সায়থ উলগ হয়ে ঘুয়র চবড়াত। পূজা করত তারা
জড়পদায়থতর। রষ্টার চকান পমর ে তারা জানত না। এিমন মদয়ন ১৩১১ খৃষ্টায়ব্দর
এক সুয়বহ সায়দক। চসায়লা সািয়রর অসথ জয়ল ভাসিান চসায়লা দ্বীপুয়ি
‘সীিনুল’ দ্বীপ। কায়ির উপয়র চলাহার পাত বসায়না একমট চনৌকা চ উয়ের তায়ল
না য়ত না য়ত এয়স মভড়ল চসই দ্বীয়প। জাহাজ চথয়ক প্রথয়ি নািয়লন একজন
আরব। পয়র আরও কয়েকজন তাাঁর ীনয়দশী সাথী। চসায়লা সািয়রর পামনয়ত
অজু করয়লন তাাঁরা। তারপর চসায়লা ও মিন্দানাও দ্বীপপুয়ির ইমতহায়স প্রথি
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বায়রর িত ধ্বমনত হয়লা আজায়নর সুর- আহ! এই চসই আজান! মকন্তুুু মেমন
চসায়লা ও মিন্দানাও দ্বীপুয়ির িামটয়ত প্রথি আজান মদয়েমেয়লন, প্রথি নািাজ
পয়ড়মেয়লন, চসই অমল আল্লাহ কমরি আল-িখদুি আজ চনই। আিরা তারই
অযস্তন। মকন্তু.........
থািয়লন আলী আল-িাখদুি। রুিায়ল চ াখ িুেয়লন মতমন। চিাহিুয়গ্ধর
িত আহিদ িুসা চ য়ে আয়ে তাাঁর মদয়ক।
আবার িুখ খুলয়লন মতমন। তারপর িমড়য়ে চিয়ে কতমদন। চসায়লা ও
মিন্দানাও দ্বীপপুয়ির অন্ধকার বুকয়ক আয়লামকত কয়র তুলল ইসলাি। িানুর্য়ক
িানুর্ বানাবার সাযনাে িগ্ন হয়লা িুসলিানরা। আয়রা পয়র সুিাো চথয়ক এয়লন
েুবরাজ রাজাহ বরগুইবা আলী এক মবরাট চনŠবহর মনয়ে। ইসলায়ির মশখা
উজ্জ্বলতার হয়লা আরও। উয়ে লয়লা কায়লর পাতা। িত হয়লা একশ’
উন মলস্নশ বের। আরব ভূমি চথয়ক এয়লন পাদুকা িহাসমর িওলানা আস
সুলতান শমরি আল হাসমি সুলতান আবু বকর। চসায়লা ও মিন্দানাওয়ে িুসমলি
সালতানায়তর সৃমষ্ট হয়লা তাাঁর হায়তই। আইয়নর মবমযবদ্ধকরে, শমরেতী বেবস্থা
প্রবততন, আরবী বেতিালার প্র ার ও প্রসার সাযন এবং শাসন সুমবযার জন্য
আিমলক মবভাি িিন তার হায়তই সম্পামদত হয়লা। তারপর অমত নীরয়ব,
অপমরসীি প্রশামন্তয়ত এমিয়ে লল ইসলায়ির অগ্রোো ে’ শ’ বের যয়র।
থািয়লন আলী আল্ িাখদুি। ভাবনার চকান অতল রায়জে মতমন হামরয়ে
চিয়েন। আহিদ িুসা বলয়লন, তারপর জনাব।
-তারপর শামন্তর রায়জে ঘয়ট চিল মবপেতে। িলাে ক্রস দুমলয়ে আর হায়ত
বন্দুক মনয়ে এল খৃষ্টান পতুতিীজ ও চেনীেরা। তারপয়রর ইমতহাস অন্যাে আর
জুলুয়ির মবরুয়দ্ধ সংঘাত আর সংঘয়র্তর ইমতহাস।
একটু থািয়লন আলী আল্ িাখদুি। তারপর পমরপূেতভায়ব আহিদ িুসার
মদয়ক চ য়ে মতমন বলয়লন, সংগ্রায়ির ুড়ান্ত পেতায়ে চতািায়ক আিরা চপয়েমে বাবা
আল্লাহর িহাদান মহয়সয়ব। আমি আশা কমর, আমি চদাো কমর অমল আল্লাহ কমরি
আল িখদুয়ির চদয়শ আবার তুমি হামস িুমটয়ে তুলয়ব।
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চশয়র্র কথাগুয়লা বলয়ত বলয়ত কন্ি ভারী হয়ে উিল আলী আল
িখদুয়ির। চ াখ দু’মট বুয়জ চিল তার।
সবাই নীরব। নীরবতা ভাঙয়লন আহিদ িুসা মনয়জ। িুর হািসায়রর
মদয়ক চ য়ে বলয়লন, ভাবয়ত মবস্মে লায়ি, এত সম্পদ এত প্রা ুেত সয়ত্ত্বও চসায়লা
ও মিন্দানাওবাসীয়দর ভায়িের চকান পমরবততন হেমন।
িুর হািসার বলল, ভায়িের পমরবততন তায়দর হয়েয়ে, তায়দর অয়নয়কর
িলাে ক্রস েুলয়ে। উন্নেয়নর চক্ষয়ে আর মকেু না চহাক চদয়শ আপমন বহু মিশনারী
স্কুল ও মিশনারী হাসপাতায়লর সাইন চবার্ত চদখয়ত পায়বন। ঐসব িানুর্ যরার
িাাঁয়দ োরা পা মদয়ে, তায়দরয়ক মিয়র পাওো োয়ে না।
থািল িুর হািসার। আহিদ িুসা বলয়লা, ঘৃেে চকৌশল এয়টয়ে ওরা।
মিন্দানাওবাসীয়দর অন্ধকায়র চরয়খ, অনুন্নত চরয়খ মবেবাসীর অলয়ক্ষে তায়দর
হজি কয়র চিলার পমরকল্পনা এয়টয়ে ওরা।
-মবপদ শুযু একমদক চথয়ক নে ভাইো। আিায়দর অসহােয়ত্বর সুয়োি
গ্রহয়ের জন্য কমিউমনষ্ট শমি তৎপর হয়ে উয়িয়ে। আলী কাওোয়রর ঘটনা
তায়দর র্ড়েয়ন্ত্রর একটা দৃষ্টান্ত িাে। এোড়া রয়েয়ে ‘মিমলপাইন জাতীেতা’
নািক সবতিাসী র্ড়েয়ন্ত্রর আর এক মবর্াি থাবা। মেিুখী সংগ্রাি আিাদয়র
সািয়ন।
থািল িুর হািসার। মকেু বলার জন্য আহিদ িুসা িুখ খুয়লমেল। মকন্তু
বলা হয়লা না। চটমবয়লর অোরয়লস েয়ন্ত্র লাল সংয়কত জ্বয়ল উিল। একটানা
মবম ে এক শব্দ উিল েন্ত্র চথয়ক।
অোরয়লস েয়ন্ত্রর মদয়ক েুাঁয়ক পড়ল আহিদ িুসা। কায়ন তুয়ল মনল
অোরয়লস মরমসভার।
-আহিদ িুসা মেমকং।
ওপার চথয়ক একমট েষ্ট কন্ি চভয়স এয়লা, আমি আবদুল্লাহ জায়বর।
-মক খবর বল! উৎগ্রীব কন্ি বলল আহিদ িুসা।
আবদুল্লাহ জায়বর মলমলয়েয়ভর ঘটনা সিস্তটা আহিদ িুসায়ক জানাল,
তারপর বলল, আমি বলমে, মলমলয়েয়ভর চস ম মি মলয়খ মনন জনাব।
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আহিদ িুসা বাি হায়ত ওোরয়লস মরমসভার যয়র চরয়খ র্ান হায়ত পোর্
ও কলি চটয়ন মনল। সাইিুয়ির পমরম ত চকায়র্ চপ্ররীত ম মিমট মলয়খ লল চসচ োরিোন
ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান
মদভাও মিন্দানাও।
আিরা আপনায়দর হারায়না জাহাজ, চরমর্য়েশন বম্ব এবং আহিদ িুসার
সমিক অবস্থায়নর পুেত তথে অবিত রয়েমে। আিরা এসব তথে মদয়ে আপনায়দর
সাহােে করয়ত পামর, েমদ আপনারা আিায়দর সায়থ মনম্নমলমখত শয়তত রাজী হনঃ
এক, দমক্ষে ীন সাির ও চসায়লা উপসািয়রর িযবততী পালওোং দ্বীয়প
চসামভয়েট চনৌবহয়রর স্থােী লোমন্র্ং সুয়োি থাকয়ব।
দুই, চসায়লা ও মিন্দানাও দ্বীপপুয়ি েীশুর রাজত্ব কায়েি চহাক আপমত্ত
নাই, মকন্তু চসখায়ন প্রিমতশীল আয়ন্দালয়নর পথ বন্ধ করা লয়ব না। মদভাও
কারািার চথয়ক প্রিমতশীল কিতী ালতস হ্যামিলটনয়ক অমবলয়ম্ব চেয়ড় মদয়ত হয়ব।
মতন, উত্তর মিন্দানাওয়ের কািাোন চবজ চসামভয়েট ইোরয়িায়সত িাে
মতনমদয়নর জন্য বেবহায়রর অনুিমত াে।
উপয়রাি শততগুয়লা েমদ ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান ও তার পমর ামলত চসখানকার
সরকার চিয়ন চনে তাহয়ল আিায়দর স্বাথত রক্ষার জন্য আিরা আিায়দর মনজস্ব
পথ অনুসরে করব।
কািয়নাোমভ
চ োরিোন,
চসামভয়েট িার
ইষ্ট ইনয়টমলয়জন্স সামভতস
ম মি চনাট চশর্ করা হয়ল আহিদ িুসা বলল, মলমলয়েভ মিশয়নর
বেথততাে চসামভয়েট ইনয়টমলয়জন্স আরও পািল হয়ে উিয়ব। আবার আসয়ব তারা
মদভাওয়ে। তা আসুক। তুমি আজই য়ল এয়সা কািাোয়ন। শমরি চসখায়ন আয়ে।
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চতািায়দর কাজ হয়ব কািাোন চবয়জর কােতযারার প্রমত নজর রাখা। আর চশান,
মলমলয়েয়ভর বোি-বোয়িজ এখন চতািার ১১ নং চকমবয়নই চতা রয়েয়ে?
-হ্যাাঁ।
-তাহয়ল, মলমলয়েয়ভর ঐ ম মি তুমি চেখায়ন চপয়েমেয়ল, চসখায়নই চরয়খ
দাও মিয়ে। কাল সকায়ল ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান মনশ্চে চসখায়ন োয়ব, পয়র হেয়তা আসয়ব
চসামভয়েট ইনয়টমলয়জয়ন্সরও চকউ। ম মি চেন তারা ওখায়ন পাে। মনরুয়দ্বয়ি তারা
তায়দর প্লান মনয়ে এয়িাক সািয়ন। থািল আহিদ িুসা। একটু চথয়ি আবার
বলল, আর মকেু বলয়ব জায়বর।
-মলমলয়েভয়ক মক করব? চহর্ চকাোটতায়র পামিয়ে চদব?
-না, এখায়ন স্মাথতা আয়ে। সবাইয়ক একখায়ন করা মিক হয়ব না। ওয়ক
ওখায়নই আটয়ক রাখয়ব।
-আো।
-আো চরয়খ দাও।
বয়ল লাইন চকয়ট মদল িুসা। তারপর ওেোরয়লয়সর কাটা ঘুমরয়ে মভন্ন
এক ওয়েভয়লংয়থ জায়ম্বাোয়গায়ত এহসান সাবরীর সায়থ চোিায়োি করল।
ওপার চথয়ক এহসান সাবরীর কন্ি চভয়স এল- আমি এহসান সাবরী।
-আমি আহিদ িুসা।
-আয়দশ করুন জনাব।
-শুযু আয়দশ করার জন্যই মক চতািায়দর চখাাঁজ মনয়ে থামক এহসান?
-িাি করুন জনাব। আপমন আিায়দর চনতা। আয়দশ চতা আপনার কাে
চথয়ক আিরা প্রতোশা কমর।
-আমি চেটা মদয়ে থামক, ওটা পথ মনয়দতশনা িাে, আয়দশ নে। আয়দয়শর
অমযকার চতা একিাে আল্লাহরই। ইমনল্ হুকয়িা ইলল্লা-মললল্লাহ’- পড়মন?
ওপায়র এহসান সাবরীর িুখ লিাে লাল হয়ে উয়িয়ে। বলল চস,
আপনার এ মনয়দতশ আিার িয়ন থাকয়ব।
শুন এহসান, মিন্দানাওয়ে আিায়দর অবস্থান ইরগুন জাই মলউমি, ক্লুক্লাক্স-ক্লান ও চসামভয়েট ইয়ন্টমলয়জন্স-এর কায়ে অজানা চনই। এখায়ন বেথত হবার
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পর চসামভয়েট ইয়ন্টমলয়জন্স কািাোয়ন চবজ কয়র মকেু করয়ত োয়ে। আিার
িয়ন হে এটা হয়ব ঐ মেপয়ক্ষর চকান এক চেৌথ পমরকল্পনা তুমি প্রস্তুত চথয়কা।
ওয়দর ওমদয়ক বেস্ততার সুয়োয়ি আিরা জাম্বুোয়গায়ত আঘাত হানব। জাম্বুোয়গা
বন্দর আিায়দর হায়ত এয়ল সিগ্র চসায়লা সাির ও চসয়লমবস সািয়রর উপর নজর
রাখয়ত পারয়বা-আিায়দর সিগ্র দমক্ষে-পমশ্চি ও উত্তর উপকূল মনরাপদ হয়ব।
আর চশান, আিায়দর ৫০ মের্ চবায়টর সবগুয়লায়কই স্বল্প পাল্লার
চক্ষপনাে সমিত করা হয়ে চিয়ে। এর িয়যে আমি পাাঁ মটয়ক কািাোন উপসািয়র
চরয়খ অবমশষ্টগুয়লায়ক জাম্বুোয়গা ঘাাঁমটয়ত পামিয়ে মদমে। তুমি এর িয়যে পাাঁ মট
চতািার জন্য চরয়খ অবমশষ্টগুয়লা ২মট কয়র সবগুয়লা উপকূলীে ঘাাঁমটয়ত চপৌয়ে
চদয়ব। রায়তর অন্ধকায়র অমত চিাপয়ন সিাযা করয়ব একাজ।
-মকন্তু চপয়টায়লর চে ষ্টক আয়ে, তা চতা খুব অল্প।
-চস ম ন্তা আমি কয়রমে। মলমবো চথয়ক ওয়েল টোংকার এি,মভ, চসনুমস
আসয়ে। ওটা এয়স চনাগর করয়ব নথত চবামনতওর সান্দাকান বন্দয়র। চসখান চথয়ক
ইয়ন্দায়নশীে চকাষ্টার মপপা ভমতত চতল মনয়ে আসয়ব জাম্বুোয়গা চথয়ক ৭৫ িাইল
দমক্ষে-পমশ্চয়ি জনিানবহীন জািুন দ্বীয়প। চসখান চথয়ক চতািায়ক চতল সংগ্রহ
করয়ত হয়ব। মনমদতষ্ট সিে আমি চতািায়ক পয়র জানামে।
-আো।
-আর মকেু বলার আয়ে?
-মজ না।
-চরয়খ মদলাি।
অেোরয়লস চেয়ড় মদয়ে আলী আল-িখদুয়ির মদয়ক চ য়ে আহিদ িুসা
বলল, হুজুর, কষ্ট মদলাি আপনায়ক, অয়নকক্ষে বমসয়ে চরয়খমে।
-এমক বলে বাবা, আিার ১১০ বেয়রর জীবয়ন এিন আনন্দ আমি
চকানমদন পাইমন। অপমরসীি কষ্ট করে চতািরা এ দুঃখী জামতর জন্য। আজ অমি
েমদ েুবক হতাি.......... কান্নাে বৃয়দ্ধর িলা বুাঁয়জ এয়লা। থািল চস। চ াক মিয়ল
আবার চস বলল, আজ িয়ন হয়ে, আিার কিত-জীবয়নর দীঘত ৮০মট বের বৃথাই
নষ্ট কয়রমে কমরি আল-িখদুয়ির িাজায়র বয়স তসমব মটয়প আর-হা-হুতাশ কয়র।
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জালল্লাজালালুহুর তসমব মটয়পমে বয়ট িাজায়র বয়স, মকন্তু তাাঁর প্রতায়প
চতািায়দরয়ক চেিন জামতর িুমির জন্য আজ পািল কয়র তুয়লয়ে, চতিন চতা
চকানমদন হেমন আিার।
বৃয়দ্ধর দু’িন্র্ চবয়ে অমবরাি যারাে নািমেল অশ্রু। হৃদয়ের চবদনা চেন
তাাঁর চ াখ দু’মট মদয়ে মিকয়র পড়য়ে। চস হিাৎ উয়ি দাাঁমড়য়ে আহিদ িুসার হাত
দু’মট যয়র বলল, চতািায়দর মকেু কাজ আিায়ক দাও বাবা। এ বৃদ্ধ মকেু করয়ত না
পারয়লও শত্রুয়দর একমট বুয়লট, আর মকেু সিে চতা নষ্ট করয়ত পারয়ব। আর
এটাই হয়ব আিার জীবয়নর পরি সিে তাাঁর কায়ে।
আহিদ িুসা উয়ি দাাঁমড়য়ে আলী আল-িখদুিয়ক যীয়র যীয়র বমসয়ে মদয়ত
মদয়ত পরি শ্রদ্ধাভয়র বলয়লা, েুবকয়দর জন্য এ চপ্ররো সৃমষ্টই আপনার আজ
সবয় য়ে বড় দামেত্ব জনাব। আহিদ িুসা বলল, তারপর আজ এই রায়ত এই
িুহূয়তত চে চপ্ররোর উষ্ণ পরশ আপনার কাে চথয়ক চপলাি, তা অক্ষে হয়ে থাকয়ব
আিার জীবয়ন। আপনার অশ্রু হয়ে চনয়িয়ে আপনার চ ায়খ। এ অশ্রুর িূলে
অপমরসীি। এ অশ্রুর জ্বালা েুবকয়দর পািল কয়র। আর এ পািল েুবকরাই পায়র
রয়ির সাির মপেয়ন চিয়ল লয়ক্ষে চপৌেুয়ত।
বেয়সর ভায়র পীমড়ত আলী আল িাখদুি অবসন্ন হয়ে পয়ড়য়ে চ োয়রর
উপর। চ াখ দু’মট তাাঁর িুমদ্রত।
আহিদ িুসা িুর হািসায়রর মদয়ক াইল। িুর হািসায়রর অশ্রুমসি
চ ায়খ শপয়থর দীপ্ত মশখা। যীর স্বয়র আহিদ িুসা তায়ক বলল, আজয়কই চজোর
এিমপআই (িুসমলি চপ্রস ইন্টারন্যাশনাল) চহর্ চকাোটতায়র একমট ম মি মলখ।
মলখ- ইরগুন জাই মলউমি’ তায়দর স্বীে স্বাথত সংমশস্নষ্ট একমট তয়থের মবমনিয়ে
চসামভয়েট ইয়ন্টমলয়জন্সয়ক িামকতন েুিরায়ষ্ট্রর অতোযুমনক জমটল িারোে ‘ঘুিন্ত
টয়পতয়র্া’ সম্পমকতত চিাপন তথে পা ার করয়ে। আরও বলয়ত হয়ব, এই র্ড়েয়ন্ত্রর
সায়থ চপন্টািয়নর ইহুদী িারোে মবজ্ঞানীয়দর চোি-সাজস রয়েয়ে। বেস
এইটুকুই েয়থষ্ট।
-মকন্তু এ চথয়ক আিরা মক বাস্তব িল লাভ করব ভাইো।
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-সয়বতাচ্চ লায়ভর কথা বাদ মদলাি, সবতমনম্ন লাভ হল, এর িয়ল ইহুদী
স্বাথত ও িামকতন স্বায়থতর িয়যে অলয়ক্ষে এক চভদয়রখার সৃমষ্ট হয়ব। ইরগুে জাই
মলউমি ও ইহুদী মবজ্ঞানীয়দর উপর িামকতন চিায়েন্দারা চ াখ রাখয়ব োর িয়ল
ইরগুে জাই মলউমির পয়ক্ষ চসামভয়েট ইয়ন্টমলয়জন্সয়ক চদো প্রমতশ্রুমত পালন
করা কমিন হয়ব।
চহয়স উিল িুর হািসার। বলল, মিক ভাইো, চরমর্য়েশন বম্ব চকয়লকারী
হয়েয়ে, এবার ‘ঘুিন্ত টয়পতয়র্া’ চকয়লকারী প্রকাশ হয়ে পড়য়ল ইহুদী িামকতন ীড়
যরা স্বায়থত িাটল ষ্পষ্ট হয়ে উিয়ব এবং পমরনায়ি তা সংঘায়ত রূপান্তর লাভ করয়ত
পায়র।
আহিদ িুসা উয়ি দাাঁড়াল। বলয়লা, হুজুরয়ক শুইয়ে চদবার বেবস্থা কর
িুর হািসার।
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৭
কয়েকমদন খুবই বেস্ত মেল আহিদ িুসা। মিন্দানাও, চসায়লা, পালওোং
ও বামসলান দ্বীপপুয়ির মপমসর্ার প্রশাসন ইউমনয়টর চে চিমনং এক িাস আয়ি
শুরু হয়েমেল, তা চশর্ হয়ে চিল। ‘সুস্থ ও সিল জন-প্রশাসন বেবস্থা প্রশাসন
কিতীর মরে ও দক্ষতার উপর মনভতরশীল’- এরই অনুশীলন য়লয়ে চিমনং
মশমবয়র। আহিদ িুসার পমরকল্পনা অনুোেী এই প্রশাসন কিতীয়দরয়ক তায়দর স্ব
স্ব অিয়ল মিয়ে ‘আইয়নর উৎস আইন ও আইয়নর বেবহার’ শীর্তক মশক্ষা চকায়সত
আরও েেিাস কয়র কাটায়ত হয়ব।
চিমনং কমিতয়দর মবদাে মদয়ে চসমদন দুপুয়র আহিদ িুসা মিয়র এয়লা তার
কয়ক্ষ। ক্লান্ত চদহ এমলয়ে মদল মবোনাে।
হিাৎ চটমবয়লর িুলদামনর মদয়ক দৃমষ্ট আকৃষ্ট হল তার। সয়গ সয়গ চস
উয়ি বসয়লা।
িুলদামনর িুলগুয়লা অিন শুকয়না চকন? িয়ন হয়ে কেমদন চথয়ক িুল
বদলায়না হেমন। এতমদয়নর িয়যে এিনমট চতা কখয়না হেমন?
আহিদ িুসা লক্ষে করল, আলনার কাপড়গুয়লাও চবশ অয়িাোয়লা। চে
কাপড় চেভায়ব চস চরয়খয়ে, চসই ভায়বই আয়ে। মবোনারও চসই অবস্থা। াদর
মিকাভায়ব পাড়া চনই। একমদয়ক চবশী েুয়ল আয়ে, অন্যমদয়ক কি।
এই সিে রুনার িা ঘয়র ুকল। বলল, জনায়বর খাবার সতরী। আহিদ
িুসা ওমদয়ক কেতপাত না কয়র বলল, িুলদামনয়ত শুকনা িুল চকন রুনার িা?
-আপা িমনর অসুখ চতা।
-কার মশরীর?
-মজ।
-কতমদন যয়র অসুখ?
-আজ ারমদন।
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-মক অসুখ?
-জ্বর।
- ারমদন চথয়ক জ্বর? িুর হািসারয়ক বাইয়র পািালাি, চসমদনও মক জ্বর
মেল।
-িুর হািসার চতা আিায়ক মকেু বয়লমন, চস চিল চকন? এটুকু চথয়ি চস
বলল আবার, মক ওর্ুয খায়ে?
-চোট সায়হব মর্সয়পনসারী চথয়ক ওর্ুয এয়ন মদয়ত বয়ল মিয়েমেয়লন,
এয়নমে।
-জ্বর কয়িমন?
-না, আরও বাড়য়েই চেন?
-রুনার িা, আিায়ক এ সংবাদ চকন বলমন? আহিদ িুসার কয়ন্ি
কয়িারতা েয়র পড়ল।
রুনার িা মভত হয়ে পড়ল। যীয়র যীয়র চস বলল, আপািমনও মকেু
বয়লমন, আমিও বুেয়ত পামরমন। িাি করয়বন জনাব।
-মশরীয়ক মক চখয়ত মদে?
-মকেুই খাে না। িায়ে িায়ে একটু আযটু গ্লুয়কাজ খাে।
আহিদ িুসা তাড়াতামড় একমট মিপ মলয়খ রুনার িায়ক মদয়ে বলল, এটা
মনয়ে িার্তরুয়ির খমললয়ক দাও। চস চেন এখমন মিয়ে বোরায়কর হসমপটাল চথয়ক
র্ািার মনয়ে আয়স। আর তুমি মিয়ে ওর কায়ে বস। চকাথাও োয়ব না। রুনার িা
মসস্নপ মনয়ে চবমরয়ে চিল। আহিদ িুসা অেোরয়লয়সর সািয়ন মিয়ে বসল। দমক্ষে
মিন্দানাওয়ে িয়রা উপসািয়রর তীয়র সায়হলী ঘাাঁমটর সায়থ চোিায়োি করল চস।
িুর হািসার ওখায়নই চিয়ে।

-িুখ এখনও শুকনা চকন? চকায়থয়ক আসয়ো রুনার িা?
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-আপনার অসুয়খর কথা বড় সায়হবয়ক জানায়না হেমন, বড় সায়হব রাি
কয়রয়েন? মশরীর চ াখ দু’মট উজ্জ্বল হয়ে উিল। বলল, আিার অসুয়খর কথা
চকিন কয়র উমন জানয়লন?
-আমি বয়লমে।
-তুমিই চতা বয়লয়ে, তাহয়ল রাি করয়লন চকন উমন?
-আমি চতা বমলমন, উমনই মজয়জ্ঞস কয়রমেয়লন।
-হিাৎ চকিন কয়র মজয়জ্ঞস করয়লন উমন?
-না, উমন মজয়জ্ঞস করমেয়লন-রুনার িা, িুলদামনয়ত শুকয়না িুল চকন?
-তুমি মক বলয়ল?
-আমি বললাি, আপািমনর অসুখ।
-তারপর?
-আিায়ক বকাবমক করয়লন। খমললয়ক বোরায়ক পািায়লন র্ািার
আনয়ত।
মশরী আর মকেু বলয়লা না। চ াখ বুজয়লা চস। তার িয়ন আনন্দ চবদনার
চ উ। ওর কাে চথয়ক আর মক াই। একটু স্মরে কয়রয়েন, করুো কয়রয়েন এই
চতা েয়থষ্ট। উমন কায়ে আসয়বন আিায়ক চদখয়ত অিন দুঃসাহমসক আকাংখা মক
আিার সায়জ।
খমলল সংবাদ মদল র্ািার এয়সয়ে। রুনার িা মিয়ে র্ািার মনয়ে
এয়লা।
সব শুয়ন ঔর্য মদয়ে য়ল চিল র্ািার।
পায়শই বয়স রয়েয়ে রুনার রুনার িা। মশরী এপাশ ওপাশ মিরয়ে, স্বমস্ত
পায়ে না মকেুয়তই। রুনার িা বলল, কষ্ট লািয়ে আপািমন?
-না রুনার িা। একটু চথয়ি বলল, তুমি বয়স বয়স কষ্ট করয়ো চকন? শুয়ে
আরাি করয়ি োও।
-না। বড় সায়হব চতািার কায়ে কায়েই থাকয়ত বয়লয়েন আিায়ক। মশরী
মকেু বলল না। অয়নকক্ষে পয়র এক সিে যীয়র যীয়র বলল, উমন ঘয়র আয়েন
রুনার িা?
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-চক?
-চতািার বড় সায়হব?
-না, বাইয়র চিয়েন।
-আমি দাাঁড়ায়ত পারব হাাঁটয়ত পারব না। তুমি যয়র আিায়ক একটু ওাঁর
ঘয়র মনয়ে োয়ব?
-চকন?
-আয়ি বল, পারয়ব মক না?
-চতািার হুকুি চকানটা না চিয়নমে?
-তাহয়ল োও বািান চথয়ক িুলদামনর জন্য কয়েকমট চিালাপ মনয়ে
এয়সা।
মশরী রুনার িা’র কাাঁয়য চহলান মদয়ে আহিদ িুসার কয়ক্ষ চিল। দুবতল
হায়ত যীয়র যীয়র িুল সামজয়ে রাখল। মবোনাে াদর পাড়ার ং চদয়খ হাসল
মশরী। বলল, এতমদয়নও কাজ মশখয়ল না রুনার িা!
মশরী াদর মিক করয়ত োয়ব, এিন সিে আহিদ িুসার চটমবয়লর
অেোরয়লস েয়ন্ত্র লাল সংয়কত জ্বয়ল উিল, সায়থ সায়থ একটানা সংয়কত শব্দ।
মশরী একটু মদ্বযা করল। একটু ভাবল। হেয়তা চকান জরুরী চিয়সজ।
মশরী মিয়ে অেোরয়লস মরমসভার তুয়ল মনল।
ওপার চথয়ক কন্ি চভয়স এয়লা, আবদুল্লাহ জায়বর মেমকং।
-আমি মশরী বলমে। িুর হািসায়রর চবান।
-আমি িুসা ভাইয়ক াই।
-উমন বাইয়র চিয়েন।
-আপমন মক চিয়সজ মরমসভ করয়বন? একটু মদ্বযা করয়লা মশরী। তারপর
বলল, মনশ্চে করব।
এই সিে আহিদ িুসা এয়স দরজাে দাাঁড়াল। মশরীয়ক অেোরয়লয়স
চদয়খ আহিদ িুসা প্রথয়ি অবাক হয়লা। মকন্তু চটমবয়লর িুলদামনর মদয়ক চ য়ে
বোপারটা মকমিৎ আাঁ করয়ত পারয়লা। অলয়ক্ষে এক হামসর চরখা চখলা চিল চেন
তাাঁর চিাাঁয়ট।
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চোট একমট কামশ মদয়ে যীর পয়দ ঘয়র ুকল আহিদ িুসা। মকয়ত িুখ
তুলল মশরী। আহিদ িুসায়ক চদয়খই চস উয়ি দাাঁড়াল। হাত চথয়ক পয়ড় চিল
অেোরয়লস মরমসভার। অবশ হয়ে চিল তার চিাটা শরীর। পয়ড় োমেল চস।
আহিদ িুসা তাড়াতামড় যয়র চিলল তায়ক। মনয়ে মিয়ে শুইয়ে মদল তার
মবোনাে।
অজ্ঞান হয়ে চিয়ে মশরী। িুয়খ তার পামনর মেটা মদল আহিদ িুসা।
মিমনট মতয়নয়কর িয়যেই তার জ্ঞান মিয়র এয়লা।
এিন অবস্থার জন্য রুনার িা প্রস্তুত মেল না। চস চিয়ের িােখায়ন
দামড়য়ে কাাঁপমেল। আহিদ িুসা তায়ক বলল, মশরীয়ক একটু বাতাস কর রুনার
িা, আমি ওমদয়ক একটু চদমখ। তারপর উিয়ত উিয়ত মশরীয়ক বলল, আর একটু
চরষ্ট নাও, তারপর উিয়ব।
আহিদ িুসা মিয়ে মরমসভার তুয়ল মনল। ওমদয়ক আবদুল্লাহ জায়বয়রর
উৎকন্িা সপ্তয়ি উয়িমেল। আহিদ িুসার কন্িস্বর চপয়েই চস মজয়জ্ঞস করল, মকেু
ঘয়টয়ে জনাব?
-না মকেু ঘয়টমন। অসুস্থ মশরী হিাৎ িাথা ঘুয়র পয়ড় চিয়ে। ভাল আয়ে
এখন। বল, মক খবর?
-আজ দুপুয়র কািাোয়ন চসামভয়েট এোর চিায়সতর প্রতীক ম মিত দু’মট
িাউয়ন্টন িান্সয়পাটত চজট লোন্র্ করয়ে। মকন্তু আয়রাহীয়দর প্রয়তেয়কই ইহুদী
পোরািুপারস। ারজন চসামভয়েট অমিসারয়ক ওয়দর সায়থ চদখা চিয়ে।
-পোরািুপারসয়দর সংখো কত?
-দুই চজয়ট মবশজন। আরও দু’মট নামক আয়ে।
-তাহয়ল আরও মবশজন। তুমি মক আ াঁ করে?
-আমি বুেয়ত পারমে না, এই সব অতোযুমনক িাউয়ন্ট চজট এখায়ন চকন?
হাসয়লা আহিদ িুসা। বলল, কারে ঐ চজটগুয়লার পয়ক্ষই শুযু আয়পাপবতয়তর অসিতল উপতেকাে লেন্র্ করা সম্ভব।
-বুয়েমে জনাব, অসম্ভব দুঃসাহস।
-কায়জর জন্য অসম্ভব দুঃসাহসই প্রয়োজন।
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একটু চথয়ি আহিদ িুসা আবার বলল, চসামভয়েট ইউমনেন ও ইরগুন
জাই মলউমির এটা এক চেৌথ মব্লৎস-মক্রি-পমরকল্পনা। মকন্তু এ পমরকল্পনায়ক
আয়পা-পবতত পেতন্ত িড়ায়ত চদো োয়ব না। আমি আসমে।
-আজই আসয়েন?
-চখাদা কয়রন চভার হবার আয়িই আমি কািাোয়ন চপৌয়ে োব।
আহিদ িুসা লাইন চকয়ট মদল। ওমদয়ক মশরী আহিদ িুসার মবোনাে
শুয়ে লিাে িয়র োমেল। চিাটা চদয়হ অপমরম ত এক অদৃশ্য িযুর চোাঁোে চেন
অনুভব করয়ে চস। মশরীর িয়ন পড়ল, অেোরয়লস চটমবল চথয়ক চস পয়ড় োমেল,
চক চেন এয়স তায়ক যরল, তারপর আর মকেুই িয়ন পয়ড় না। ওখান চথয়ক তাাঁয়ক
মবোনাে আনল চক? রুনার িা? অসম্ভব তার পয়ক্ষ। তাহয়ল উমন? কথাটা িয়ন
হয়তই চিাটা চদহ তার থর থর কয়র চকাঁয়প উিল। চ াখ খুয়ল াইবার সাযেও চেন
চনই তার। আহিদ িুসার সবগুয়লা কথা চস শুনয়ত পামেল, মকন্তু চ াখ খুয়ল
একবারও ওর মদয়ক াইয়ত পারমেল না।
আহিদ িুসা অেোরয়লস চটমবল চথয়ক উয়ি দামড়য়ে রুনার িায়ক লক্ষে
কয়র বলল, রুনার িা, মশরীর মদয়ক লক্ষে চরখ। েখন চেটা হে, হসমপটাল চথয়ক
ওর্ুয এয়ন চদয়ব। আমি বয়ল োব সবাইয়ক। আর িুর হািসার আজ মকংবা কায়লর
িয়যেই এয়স পড়য়ব।
আহিদ িুসা বাথরুয়ি প্রয়বশ করল। চসখান চথয়ক চবমরয়ে এয়স চদখল
মশরীও চনই, রুনার িাও চনই। চিাাঁয়ট তার একটুকয়রা হামস িুয়ট উিয়লা। মকন্তু
িন তার চকাঁয়প উিয়ল ভীর্ে ভায়ব। সজ্ঞায়ন মকংবা অজ্ঞায়ন চকান প্রশ্রে মক চস
মদয়েয়ে মশরীয়ক? না কখনও না। মশরীর সায়থ তার চদখা এবং ো ো ঘয়টয়ে সবই
ঘটনা প্রবায়হর স্বাভামবক িলশ্রুমত। এিন কতই চতা ঘটয়ত পায়র-ঘয়ট থায়ক।
তবু আহিদ িুসা চিয়ন মনল, সাবযান হয়ত হয়ব। চসায়লা রাজকুিারীর দুঃয়খর
চবাো চেন চস আর না বাড়াে।
আহিদ িুসা চপাশাক পয়র তার চসই পমরম ত বেিমট তুয়ল মনয়ে উয়ি
দাাঁড়াল। উিার সিে িুলদামন চথয়ক একমট চিালাপ তুয়ল মনল, মকন্তু পরক্ষয়নই
মকেুটা কমম্পত হায়ত চস চিালাপমট চরয়খ মদল িুলদামনয়ত। মকন্তু চরয়খ মদয়েও
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স্বমস্ত চপল না চস। িন চেন অমত েষ্ট কয়ন্ি বলল, িুলমট চরয়খ মদয়েই মক তুমি
চতািার দুবতলতায়ক িুয়ে চিলয়ত াইে? আবার চকাঁয়প উিার পালা আহিদ
িুসার। মবয়বয়কর আয়লা চেখায়ন চপৌয়ে না িয়নর এিন অবয় তন জিয়ত চস মক
চকান অন্যাে কয়র বয়স আয়ে তাহয়ল?
পা দু’মট তার চথয়ি চিল। উপয়রর মদয়ক চ য়ে বলল, ‘প্রভূ আিার িনয়ক
চতা আমি চতািার আনুিতে চথয়ক পৃথক কয়র রামখমন?
তারপর চস আবার পা’ দুমট ামলয়ে মদল সািয়ন।
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৮
কািাোন শহর। কািাোন উপসাির চথয়ক ৫০ িাইল দমক্ষে পূয়বত
অবমস্থত উত্তর মিন্দানাওয়ের সবয় য়ে গুরুত্বপূেত শহর কািাোন।
মিমলপাইন পমরর্য়দর প্রািন মসয়নটর আববাস এোয়লনয়টা কািাোন
শহয়রর িানম ে বুমেয়ে মদমেল আহিদ িুসায়ক।
িুল কািাোন শহয়রর চলাক সংখো ৮ চথয়ক ১০ হাজায়রর িত।
শহরতলী সয়িত এর চলাক সংখো এখন প্রাে মবশ হাজার। কািাোন চথয়ক দমক্ষে
মদয়ক িাইয়লর পর িাইল য়ল চিয়ে নেনামভরাি যায়নর চক্ষত।
কািাোন মেল সুখ ও সিৃমদ্ধর নির। মবশ বের আয়িও এখায়ন মেল
শতকরা নববই জন িুসলিান। আয়িরমকান ও পতুতমিজ মিশনারীয়দর প্রয়লাভন
ও মনপীড়য়নর পরও এখায়ন খৃস্টানয়দর সংখো শতকরা ৫ ভায়ির চবশী হেমন।
এখায়ন অভাব বস্তুটা মেল িানুয়র্র অজানা, তাই মিশনারীয়দর চকৌশল এখায়ন
বড় চবশী কায়জ আয়সমন।
মকন্তু কািাোনবাসীয়দর এই প্রমতয়রায ক্ষিতা তায়দর জন্য অমভশাপ
হয়ে চদখা মদল। মিশনারীয়দর সব কলায়কৌশল বেথত হয়ল ঘরবাড়ী ও সহােসম্পমত্ত চথয়ক তায়দর উৎখাত করা হয়লা শমির চজায়র। শুযু কািাোন নে,
মদভাও, জাম্বুোয়গা, চকাটাবায়টা, প্রভৃমত শহয়র একই ঘটনার পুনরাবৃমত্ত হয়লা।
এই উৎখাত অমভোয়ন ৩০০০ হাজার হতভািে িুর িুসলিান মনহত হয়লা এবং
১০ হাজার হয়লা আহত। আর ৫০ হাজার িুসলিান তায়দর বাড়ী ঘর, সহােসম্পমত্ত সব মকেু হামরয়ে পয়থ মিয়ে দাড়াাঁল। তায়দর জােিাে এয়ন বসায়না হয়লা
উত্তর মিমলপাইন চথয়ক চেতাংি ও চনমটভ খৃস্টানয়দর।
-মকন্তু এসব সংবাদ চতা প্রকাশ পােমন?

মিন্দানাওয়ের বন্দী

82

-প্রকাশ পায়ব মক কয়র, সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুয়লার কায়ে এ চকান
সংবাদই নে। মিন্দানাওবাসীয়দর মবয়দ্রায়হর খবরই শুযু প্রকাশ পাে, তায়দর
উপর জুলুি-মনেতাতয়নর চে মস্টিয়রালার লয়ে তা প্রকাশ পাে না।
আহিদ িুসা সমমতসূ ক িাথা নাড়াল শুযু। আববাস এয়লনয়টা আবার
বলয়ত শুরু করল কািাোয়নর শহরতলীয়ত িুসলিানয়দর মকেু মেয়টয়িাটা বসমত
আজও রয়েয়ে।
কািাোন শহয়রর িূল আবামসক এলাকা শহয়রর দমক্ষোংয়শ। উত্তরাংয়শ
কয়েকমট মশল্প-কারখানা িয়ড় উয়িয়ে। এই উত্তরাংয়শই সম্প্রমত একমট মবিান
চক্ষে মনমিতত হয়েয়ে। মবিান চক্ষয়ের পমশ্চি, উত্তর ও পূবতাংয়শ অসিতল বনভূমি।
মবিান চক্ষেমট সূদৃঢ় কাটাতার মদয়ে চঘরা। কাটাতায়রর িযে মদয়ে মবদুেৎ প্রবাহ
লয়ে সবতক্ষন। এই মবিান চক্ষয়ের দমক্ষোংয়শ টারমিনাল ভবয়নর সািয়ন
রানওয়ের উপর দাাঁমড়য়ে আয়ে ারমট িাউয়ন্টন-য়জট।
থািল আববাস এোয়লনয়টা। আহিদ িুসা শহয়রর রাস্তা ঘায়টর অবস্থান
মনয়ে তন্মে হয়ে পড়ল। শহয়রর প্রযান রাস্তামট শহয়রর দমক্ষে প্রান্ত চথয়ক
উত্তরাংয়শর টারমিনাল ভবন পেতন্ত মবসত্মৃত। এই রাস্তার যায়রই সকল সরকারী
অমিস ও গুরুত্বপূেত মবমডং। রাস্তামটর পূবতনাি মেল ‘আলমনকাদ’ চরার্।
কািাোয়ন োরা প্রথয়ি বসমত স্থাপন কয়রমেল, তারা এয়সমেল জুলু দ্বীয়পর ‘বুদ
আজাদ’ অিল চথয়ক। জুলু দ্বীয়প মেমন ইসলায়ির আয়লা েমড়য়ে মেয়লন, মতমন
‘িুহামদ আিানুলল্লাহ আল-মনিাদ’ নায়ি অমভমহত। তাাঁর নাি অনুসায়রই এ
রাস্তার নািকরে করা হয়েমেল। মকন্তু রাস্তামটর নাি এখন ‘িায়কতাস এমভমনউ’।
কািাোয়নর িুসমলি উয়েয়দর পমরকল্পনাকারী চসন্টজন িায়কতায়সর নাি
অনুসায়র এর নািকরে করা হয়েয়ে।
আহিদ িুসা আববাস এোয়লনয়টায়ক মজয়জ্ঞস করয়লন, কািাোয়নর
পাওোর চষ্টশনমট চকাথাে?
আববাস এোয়লনয়টা দমক্ষে কািাোয়নর একমট স্থান চদমখয়ে মদল। বলল
চস, কায়কতাস এয়ভমনউ চথয়ক পাকত মষ্ট্রট চসাজা পমশ্চি মদয়ক য়ল চিয়ে। এ রাস্তা
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মদয়ে মসমক িাইল োবার পর আর একমট রাস্তা পাওো োয়ব-য়হাোইট মিট। এ
মিয়টর চশর্ প্রায়ন্ত পাওোর চস্টশন।
-পাওোর চষ্টশন চথয়ক িায়কতাস এয়ভমনউয়ত চপৌোর চসাজা পথ চনই?
-আয়ে। আবামসক এলাকার িযে মদয়ে। বড় চপ ায়না রাস্তা। পাওোর
চস্টশয়নর মপেন চথয়ক চবমরয়ে এ রাস্তা আবামসক এলাকার িযেমদয়ে পূবত মদয়ক
এমিয়ে চিয়ে।
আহিদ িুসা মকেু বলয়ত োমেল। বাইয়র চথয়ক দরজাে কয়েকমট চটাকা
পড়ল এ সিে। আহিদ িুসা ও আববাস এোয়লনয়টা উৎকেত হয়ে উিল। আবার
পড়ল চটাকা চসই মনমদতষ্ট মনেয়ি। পমরম ত সংয়কত।
আববাস এেয়লনয়টা মিয়ে দরজা খুয়ল মদল। প্রয়বশ করল শ্রমিক চিায়ের
একজন চলাক। পরয়ে িালেী যরয়নর লুংিী। িায়ে শাটত েুয়লর কামিজ। চোট
কয়র োাঁটা ুল। চ াখ দু’মটর াউমনয়ত চকিন চবাকা চবাকা ভাব।
আববাস এেয়লনয়টা পমর ে কমরয়ে মদল- নাি আমবদ। মকন্তু কািাোয়ন
জন নায়ি পমরম ত। সবাই জায়ন চস একজন মনষ্ঠাবান চনমটভ খৃস্টান। মপমসর্ার
একজন প্রথি চশ্রেীর কিতী আমবদ। টামিতনাল ভবয়নর বমহরাগয়নর একমট
ভোরাইমট চস্টায়রর িামলক চস। িাউয়ন্টন চজট সম্পমকতত তথে চসই সরবরাহ
কয়রয়ে।
আহিদ িুসায়ক চদমখয়ে চস আমবদয়ক বলল, ইমন আহিদ িুসাচতািায়দর চনতা।
মবস্মে ও আনয়ন্দ ম ক ম ক কয়র উিল আমবয়দর চ াখ। সসম্ভ্রি োলাি
জানাল। আহিদ িুসা হাত বামড়য়ে মদল। আমবদও বামড়য়ে মদল হাত। হ্যান্র্য়সক
করল দু’জয়ন।
আববাস এোয়লনয়টা বলল, এবার খবর বয়লা আমবদ।
আমবদ বলল, আজ সকায়ল িাইয়কল এেয়িয়লা এয়সয়েন মদভাও চথয়ক।
তার সায়থ চক আর একজন এয়সয়েন। দীঘতাগ, লাল চ হারা ুলহীন িাথা, নািচর্মভর্ এিরান।
-মক বলয়ল নাি? বেগ্র কয়ন্ি মজয়জ্ঞস করয়লা আহিদ িুসা।
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-চর্মভর্ এিরান?
আহিদ িুসা মবমস্মত হয়লা। যামড় ইহুমদ চর্মভর্ এিরান কািাোয়ন
এয়সয়ে। ‘ইরগুন জাই মলউমি’র অপায়রশন মবভায়ির প্রযান চর্মভর্ এিরান
তাহয়ল আহিদ িুসায়ক হায়ত পাবার জন্য পািল হয়ে উয়িয়ে। হাসল আহিদ
িুসা। বলল চস, তারপর আমবদ?
-টামিতনাল ভবয়নর পায়শ ওরা একটা হাসপাতাল সামজয়েয়ে। র্ািার
আয়ে, নাসত আয়ে। চবলা একটার মদয়ক ৪মট িাউয়ন্টন চজটই পরপর
সামরবদ্ধভায়ব রানওয়েয়ত মিয়ে দাাঁড়াল। িাথা চথয়ক পা পেতন্ত মকম্ভুত-মকিাকার
চপাশায়ক আবৃত চলাকগুয়লা মিয়ে মবিায়ন উিল।
আহিদ িুসা দ্রুত মজয়জ্ঞস করল, িুখও আবৃত মেল ওয়দর?
-মজ, হাাঁ। বলল আমবদ।
আমবদ আবার বলয়ত শুরু করল চবলা ১টার সিে চজটগুয়লার চটকঅয়ির কথা মেল। মকন্তু মনমদতষ্ট সিয়ে মবিানগুয়লা আকায়শ উড়ল না। আয়রাহীরা
সবাই চনয়ি এয়লা মবিান চথয়ক। আমি মজয়জ্ঞস কয়র জানয়ত পারলাি, মক চেন
খবর এয়সয়ে, তাই োো বন্ধ।
ভ্রু কুাঁ য়ক চিল আহিদ িুসার। মকন্তু মকেু বলল না।
আমবদ আবার শুরু করল, োো বন্ধ হয়ে োবার পর সকয়লর িয়যে চকিন
চেন েস্ত ভাব লক্ষে করা চিয়ে। পুমলশ কততায়দর মনয়ে দু’বার মিমটং হয়েয়ে বড়
কততায়দর।
আহিদ িুসা িম্ভীর হয়ে মিয়েমেল। চস চেন আনিনা হয়ে পয়ড়য়ে।
আমবদ, িাইয়কল এোয়িলা, চর্মভর্ এিরান, আর চসই কিায়ন্র্ারা থাকয়ে
চকাথাে?
-টারমিনাল চরস্ট হাউয়জ।
-চরস্ট হাউজ অথতাৎ মবিান চক্ষে চথয়ক শহয়র আসবার কেমট পথ আয়ে?
-একমট িায়কতাস এয়ভমনউ। মবিান চক্ষেমট শহর চথয়ক একমট খাল দ্বারা
মবমেন্ন। খায়লর উপর িায়কতাস এয়ভমনঊ-এর মব্রজ একিাে সংয়োি পথ।
-মব্রয়জ প্রহরী থায়ক?
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-না, মকন্তু আজ পুমলশ চিাতায়েন চদয়খমে মব্রয়জ।
আহিদ িুসা চিাাঁট কািয়ড় যরল দাাঁত মদয়ে। িুহূততখায়নক ম ন্তা করল চস।
বলল, তারপর তুমি থাক চকাথাে?
-চস্টায়রই থামক।
-চবশ চতািায়ক টারমিনায়লর চরস্ট হাউয়জ ওয়দর মদয়ক নজর রাখয়ত
হয়ব। আমি েথাসিয়ে চপৌেব। িয়ন চরখ, চতািার ঘয়র আয়লা জ্বয়ল থাকার অথত
তুমি চনই, মকেু ঘয়টয়ে। আর আয়লা মনভায়না থাকয়ল তার অথত হয়ব সবমকেু মিক
আয়ে। আো তুমি োও।
আমবদ সালাি জামনয়ে য়ল চিল। আহিদ িুসা মিয়ে ঘর বন্ধ কয়র মদল।
তারপর তার বোি খুয়ল একমট ক্ষুদ্র বাক্স চবর করয়লা। বায়কাো্রর পায়শ একমট
চবাতায়ি াপ মদয়তই উপয়রর াকমন সয়র চিল। ক্ষুদ্র অেোরয়লস েন্ত্র।
শটত ওয়েভ কাটা ঘুমরয়ে চোিায়োি করয়লা আয়পা পবতয়তর চহর্
চকাোটতায়র।
ওপার চথয়ক িুর হািসায়রর িলা চপয়ে খুশী হয়লা আহিদ িুসা। বলল,
িুর হািসার, তুমি কখন মিরয়ল?
-ঘন্টা দু’চেক আয়ি মিয়রমে।
-মশরী চকিন?
-জ্বয়রর চকান কিমত চনই।
-চদখ, ওর প্রমত নজর চরখ।
িুহূতখ
ত ায়নক থািল িুসা। তারপর বলল, রুনার িা চকাথাে?
-চকন? এখন মশরীর কায়ে।
-আমি চিরার পূয়বত দরজার বাইয়র চবরুয়ত মদয়ব না তায়ক। বাইয়রর
সকয়লর সায়থ সব রকয়ির চদখা সাক্ষাত বন্ধ। দরকার হয়ল তায়ক ঘয়র বন্ধ কয়র
রাখয়ব। আর এখমন ওর কাে চথয়ক চজয়ন নাও, আমি কািাোয়ন এয়সমে, এ কথা
চস কায়ক বয়লয়ে। এ কথা তার কাে চথয়ক চবর কয়র মনয়তই হয়ব।
-মকেু ঘয়টয়ে ভাইো? উৎকমন্িত স্বর িুর হািসায়রর।
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-আমি আয়পা পবতয়ত চনই, আমি কািাোয়ন য়ল এয়সমে, এ খবর
কািায়েয়ন চপৌয়েয়ে বয়ল মস্থর মনমশ্চত আমি? মকন্তু চপৌেল মক কয়র? মনশ্চে আয়পা
পবতত চথয়ক এ খবর এখায়ন জানায়না হয়েয়ে।
-সাংঘামতক বোপার, ঘয়র শত্রু..........
িুর হািসায়রর কথার িােখায়নই বয়ল উিল আহিদ িুসা, রুনার িা’র
কাে চথয়ক চজয়ন মনয়ে চে চকান িূয়লে আটক করয়ব চসই ঘয়রর শত্রুয়ক।
-আপনার মনয়দতশ পামলত হয়ব জনাব। আর.....
কথা চশর্ করয়লা না িুর হািসার।
-মকেু বলয়ব? মজয়জ্ঞস করয়লা আহিদ িুসা।
-মশরী মকেুই খায়ে না, ওর্ুযও নামক বিন কয়র চিয়লয়ে আজ।
আহিদ িুসা একটু ম ন্তা করয়লা। তারপর বলল, পুরুর্ র্ািার মদয়ে
পরীক্ষা চতিন ভায়লা হয়ে না, একটা কাজ করয়ত পার?
-মক কাজ?
-স্মাথতা র্ািার। োই র্ািার মহয়সয়ব ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়ন চস চোি মদয়ত
আসমেল মিন্দানাওয়ে। বন্দীখানা চথয়ক তায়ক এয়ন মশরীয়ক চদখায়ত পার।
-মনরাপদ হয়ব তায়ক আনা?
-চতািায়ক অমত সাবযায়ন এ কাজ করয়ত হয়ব এবং এ বোপায়র চতািার
কায়রা উপর মনভতর করা লয়ব না। তুমি তায়ক আনয়ব, তুমিই চরয়খ আসয়ব তায়ক
বন্দীখানাে।
-রাজী হয়ব চস ম মকৎসা করয়ত?
-তায়ক বয়লা আমি অনুয়রায কয়রমে। আিার মবোস, এ অনুয়রায চস
রাখয়ব।
কথা চশর্ কয়র আহিদ িুসা লাইন চকয়ট মদল। দরজার বাইয়র দাাঁমড়য়ে
মেল আবদুল্লাহ জায়বর ও শরীি আহিদ সুরী।
কথা চশর্ হয়তই আববাস এোয়লনয়টা মিয়ে দরজা খুয়ল মদল ঘয়রর।
প্রয়বশ করয়লা তারা দু’জয়ন।
-মক খবর জায়বর? বেগ্র কয়ন্ি মজয়জ্ঞস করয়লা আহিদ িুসা।
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মভতয়র একদি রে প্রস্তুমত।
-চকিন?
-মবিান চক্ষয়ের ামরমদয়ক চিমশনিায়নর বোমরয়কর্। রাস্তার চিায়ড়
চিায়ড় বসায়না হয়ে চিমশনিান। সাদা চপাশায়ক শহয়রর মবমভন্ন স্থায়ন কিায়ন্র্া
ইউমনট চিাতায়েন করা হয়েয়ে। সশে পুমলশ চতা রয়েয়েই।
নীরয়ব কথাগুয়লা শুনমেল আহি িুসা। কথা চশর্ হয়লা, মকন্তু চকান িন্তবে
করয়লা না চস। দু’মট হাত তার মপেয়ন িুমষ্টবদ্ধ। চ ায়খ িুয়খ ভাবনার এক ভামর
পদতা।
জায়বর, শরীি সুরী, আববাস এোয়লনয়টা নতিুয়খ দন্র্ােিান।
আহিদ িুসা এক সিে চটমবয়লর কািাোন শহয়রর িানম য়ের পায়শ
মিয়ে দাাঁড়াল। চ াখ দু’মট তার িানম য়ে মনবদ্ধ-পলক চনই তায়ত। মনঃশয়ব্দ বয়ে
লল কায়লর চরাত।
স্বয়প্নামিয়তর িত িুখ তুলল আহিদ িুসা িানম ে চথয়ক। জায়বরয়ক
লক্ষে কয়র বলল চস, িৃতেু িুয়খ োমপয়ে পড়য়ব, এিন কতজন চলাক আয়ে
চতািার?
-আপনার মনয়দতশ চপয়ল সকয়লই হাসয়ত হাসয়ত িৃতেু র িুয়খ োমপয়ে
পড়য়ব।
-সবাই নে, আমি ৫০ জন াই।
-প্রস্তুত জনাব।
তারপর আহিদ িুসা দীঘতক্ষে যয়র আবদুল্লাহ জায়বর, শরীি সুরী ও
আববাস এোয়লনয়টার সায়থ পরািশত করয়লা তারপর মবদাে মদল সবাইয়ক।
ঘমড়র মদয়ক চ য়ে চদখল, সয়ব সয়ন্ধে ৮টা। ৯টাে চবরুয়ব চস। এখনও
এক ঘন্টা সিে আয়ে।
পরি প্রশামন্তয়ত মবোনাে িা এমলয়ে মদল চস।
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রাত নটা। দমক্ষয়ে কািাোয়নর পালতয়লন যয়র দ্রুত এয়িামেল একজন
চলাক। লম্বা ওড়া। কাল সুেট, কাল জুতা। টাইমটও একদি মনয়রট কায়লা।
চলয়নর আবো অন্ধকায়র চলাকমটয়ক িয়ন হয়ে োোর িয়তা। িাথা নী ু কয়র োো
িূমততমট দ্রুত এমিয়ে লমেল িায়কতাস চরায়র্র মদয়ক।
আয়িমরকান কাট ল
ু । লাল িুখ। মটপ-টপ ভদ্রয়লাক। ইমের ভাাঁয়জ চকান
খুাঁত চনই। এক দৃমষ্টয়তই িয়ন হে, একজন সম্ভ্রান্ত মবয়দশী। চকান মদয়ক না তামকয়ে
একিয়ন এমিয়ে োয়ে চস!
ভদ্রয়লায়কর হায়ত একমট বড় যরয়নর এটাম । পালতয়লন পার হয়ে চস
মিয়ে পড়ল িায়কতাস চরায়র্। িায়কতাস চরার্ যয়র চস হন হন কয়র এমিয়ে লল
উত্তর মদয়ক।
উত্তর মদয়ক চথয়ক দু’মট রি ক্ষু তীব্র চবয়ি এমিয়ে আসয়ে। সিগ্র রাস্তা
আয়লামকত হয়ে উয়িয়ে েুয়ট আসা িামড়র চহর্লাইয়টর উজ্জ্বল আয়লায়ত।
ভদ্রয়লায়কর ভ্রূদ্বে কুমিত হয়লা। মকন্তু দৃঢ় পদয়ক্ষয়প সিান তায়ল চস
এমিয়ে লল সািয়ন।
েুয়ট আসা িামড়মট পুমলয়শর। িামড়মটর মরোর লাইয়টর নীয় জ্বল জ্বল
করয়ে- মিন্দানাও পুমলশ।
পুমলয়শর জীপমট এয়স ভদ্রয়লায়কর পায়শ চথয়ি চিল। কোাঁ কয়র মবমশ্র
এক শব্দ উিল।
জীয়প দুজন আয়রাহী। একজন ড্রাইভার আর অন্যজন পুমলশ অমিসার।
পায়শ জীপ চথয়িয়ে, মকন্তু ভ্রুয়ক্ষপ চনই ভদ্রয়লায়কর। লা তার থায়িমন।
জীপ চথয়ক পুমলশ অমিসারমট চনয়ি পড়ল।
-এই চে। ভদ্রয়লাকয়ক সয়ম্বাযন কয়র র্াকল পুমলশ অমিসারমট।
ভদ্রয়লাক থািল। মপেয়ন মিয়র াইয়লাও। মকন্তু দাাঁমড়য়ে রইয়লা, এয়লা
না।
পুমলশ তার কায়ে এমিয়ে চিল। বলল, চক আপমন? তার িুয়খ মবরমির
স্বর।
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পমরস্কার ইংয়রজীয়ত ভদ্রয়লাকমট জবাব মদল, মিমলপাইন কনমটয়নটাল
চিমর্ং এয়জমন্সর মবমজয়নস মরয়প্রয়জনয়টমটভ -য়জিস কাটতার।
িেমনলার কনমটয়ননটাল চিমর্ং এয়জমন্স আন্তজতামতক খোমত সম্পন্ন
আয়িমরকান প্রমতষ্ঠান। পুমলশ অমিসারমট স্বর মকমিত নরি কয়র বলল, চকাথাে
য়লয়েন?
ইোরয়পাটত সুপার িায়কতয়টর মবমজয়নস ইন্টারন্যাশনাল অমিয়স।
-চর্ান্ট িাইন্র্, চেয়হতু দামেত্ব, তাই আপনার বোিটা আিার একবার
চদখয়ত হয়ব।
বেিমট এমিয়ে মদয়ে ভদ্রয়লাক বলল, চবশ, চদখুন, চদখুন।
বোি খুয়ল চদখল, ইয়লকিমনকস গুর্য়সর মলটায়র ার আর েোম্পুয়ল
বোি ভমতত। এটা-ওটা একটু চনয়ড়-য় য়ড় বোিমট পুমলশ অমিসার ভদ্রয়লায়কর
হায়ত মদয়ে মদল।
এিন সিে আর একমট জীপ এয়স দাাঁড়াল। মবশাল বপু একজন অমিসার
উমক মদল জীপ চথয়ক। মজয়জ্ঞসা করল, মক বোপার চজি?
চজি নািক পুমলশ অমিসারমট বুয়টর চিাড়ামল িুয়ক কড়া একমট স্যালুট
মদয়ে বলল, কনমটয়ননটাল চিমর্ং এর প্রমতমনময োয়ে সুপার িায়কতয়টর মবমজয়নস
ইন্টারন্যাশনাল অমিয়স।
একটু থািল। আবার বলল, চ ক কয়রমে, চেয়ড় মদব?
-িাথা খারাপ হয়েয়ে, াকুমর চখাোয়ব? কনয়িাল রুয়ি চপৌয়ে দাও,
োড়া-না োড়া তারাই মব ার করয়ব।
জীপমট য়ল চিল। মজমি ভদ্রয়লাকয়ক উয়েশ্য কয়র বলয়লা, লুন িশাে,
আপনায়ক কনয়িাল রুয়ি মদয়ে আমস।
জীয়প উিয়ত উিয়ত ভদ্রয়লাকমট বলল, মকেু ঘয়টয়ে বয়ল িয়ন হয়ে? মক
বোপার মিঃ মজি?
মজি মবরমির স্বয়র বলল, ঐ মক চেন আহিদ িুসা শহয়র ুয়কয়ে তাই
এই সতকততা। চদখুন মিঃ কাটতার বড় সুয়খ আয়েন আপনারা মবমজয়নস মনয়ে.
আর...........
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ভদ্রয়লাক মিঃ কাটতার কথার িােখান চথয়ক বয়ল উিল, মবমজয়নস ভায়লা
লায়ি আপনার?
-লািয়তই হয়ব। াকুরীর মনকুম কমর। ইয়ম্পাটত লাইয়সন্স কয়রমে
কয়েকটা, মকন্তু ওর ভায়লা-িন্দ পোাঁ -পুাঁ চতিন বুমে না।
-আসুননা একমদন মবমজয়নস ইন্টারন্যাশনায়ল, আপনায়দর জন্যই চতা
আিরা রয়েমে।
-মিক বয়লয়েন। চেয়তই হয়ব একমদন। কািজ-পে সব মনয়ে োব।
মিঃ কাটতার একটু ম ন্তা কয়র বলল, চদখুন মিঃ মজি মক মবপয়দ পড়লাি,
আিায়ক আবার মিরয়ত হয়ব চসই চহাোইট চরায়র্।
-চহাোইট চরায়র্ চকন?
-পাওোর হাউয়জর মপেয়নই আিার বাসা। রাত দশটার িয়যে না হয়ল
ভীর্ে অসুমবযা হয়ব বাসাে।
-িশাে, কনয়িাল রুয়ি চিয়ল চতা োড়য়বই না আজ রায়ত আর। ভীর্ে
কাড়াকমড়। মক চেন খবর এয়সয়ে তারপর চথয়ক কততারা আহার-মনদ্রা কয়রনমন।
চক চক চেন এয়সয়ে আরও। ইোরয়পায়টতর চরস্ট রুয়ি বয়স শুযু শলা পরািশত কয়র
োয়েন।
-তাহয়ল?
মজি একটু ম ন্তা চকর বলল, উপাে একমট করা োে। সািয়নর চিায়ড়
আপনায়ক নামিয়ে মদমে, ওখান চথয়ক িমল পথ যয়র চলক সাকতায়সর মভতর মদয়ে
পাওোর হাউয়জর মপেয়ন মিয়ে উিয়ত পারয়বন।
-ও? মিঃ মজি। ম রকৃতজ্ঞ থাকব এর জন্য আমি।
চিায়ড়র উপর িাড়ী এয়স পড়ল। থািল িামড়।
মিঃ কাটতার চনয়ি পড়ল িামড় চথয়ক। িামড় চথয়ক মিঃ মজি বলল, আবার
চদখা হয়ব মিঃ কাটতার। বয়ল চস িামড় চেয়ড় মদল।
চিায়ড় িায়কতাস চরার্ চথয়ক দু’মট রাস্তা দু’মদয়ক চবমরয়ে চিয়ে। একমট
পূবতমদয়ক, অন্যমট পমশ্চি মদয়ক। পমশ্চয়ির রাস্তা যয়র পমশ্চি মদয়ক এমিয়ে লল
মিঃ কাটতার। মিমনট সায়তক লার পর একমট রাস্তা চপল চস । রাস্তামট চলক সাকতাস
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চরার্ চথয়ক চবমরয়ে দমক্ষে মদয়ক চলক সাকতায়সর অভেন্তয়র য়ল চিয়ে। এই রাস্তা
মদয়ে চলক সাকতায়স প্রয়বশ করয়ব মক না ভাবমেল মিঃ কাটতার। এিন সিে একজন
চলাকয়ক চপয়ে চিল চস। চলাকমট চলক সাকতায়সর মদক চথয়ক আসমেল। মিঃ
কাটতার তায়ক মজয়জ্ঞস করয়লা, এই রাস্তা মদয়ে মক চহাোইট চরায়র্ চপৌেয়ত পামর?
চলাকমট হাাঁ সূ ক জবাব মদয়ে য়ল চিল। মিস্টার কাটতার ঐ রাস্তা মদয়ে
চলক সাকতায়স প্রয়বশ করয়লা । রাস্তামটর আবার অয়নক শাখা-প্রশাখা। প্রাে মিমনট
পনর লার পর মিক য়লয়ে মক না সয়ন্দহ হয়লা মিঃ কাটতায়রর। সািয়ন আবার
রাস্তামট দু’ভায়ি মবভি হয়ে য়ল চিয়ে দু’মদয়ক।
থিয়ক দাড়াল মিঃ কাটতার। জন-িানবহীন পথ। পায়শই একমট মবরাট
অিামলকা।
িায়নর মিমষ্ট সুর চভয়স আসয়ে। মিঃ কাটতার উপয়রর মদয়ক াইল।
চদাতালার উন্মুি জানালা মদয়ে চশানা োয়ে িান। পমরম ত সুর। উৎকেত হয়লা
মিঃ কাটতার, সুর েষ্ট হল। আলাবী বালপকীর িান।
অমভজাত খৃষ্টান এলাকার এই বাড়ী চথয়ক আলাবী বালপকীর আরবী
িান শুয়ন স্তম্ভীত হয়লা মিঃ কাটতার। আলাবী বালপকীর িান চসায়লা দ্বীপপূয়ির
িুসলিানয়দর মপ্রে িান। পলস্নী সংিীয়তর এই আলাবী বালপকীয়ক চসখায়ন
আরবী সসেদ আল্ িকীহ বয়ল িয়ন করা হে। ইমন মিন্দানাও ও চসায়লা
দ্বীপপুয়ির মবখোত সপ্ত ভ্রাতায়দর একজন। চসায়লার কমরি আল-িখদুয়ির মকেু
পয়র সসেদ আল িমকহ চসায়লা দ্বীপপুয়ি এয়সমেয়লন। এই সপ্ত ভ্রাতা অথতাৎ এই
সাতজন অমল আল্লাহই আরব ভূমি চথয়ক ইসলায়ির আয়লা চসায়লা ও মিন্দানাও
দ্বীপপুয়ি েমড়য়ে মেয়লন । প্রাে সহর বের যয়র আলাবী বালপকীর িান চসায়লার
গ্রাি-গ্রািান্তয়র িীয়ত হয়ে আসয়ে।
কায়ে চকাথাও চথয়ক চপটা ঘমড়র আওোজ এয়লা ং ং...............।
রাত দশটা চবয়জ চিল। মিঃ কাটতার একবার মনয়জর ঘমড়র মদয়ক াইল।
তারপর সমক্রে হয়ে উিল চস।
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চস মিয়ে বামড়মটর দরজাে নক করয়লা। একবার, দুইবার মতনবার মসাঁমড়
মদয়ে কায়রা চনয়ি আসার শব্দ পাওো চিল। ‘কট’ কয়র সুই চটপার শব্দ হয়লা
মভতয়র।
দরজা খুয়ল চিল। দরজাে দাাঁমড়য়ে এক েুবতী। চদশীে চিয়ে। দীঘত কাল
ুল-িলার দু’পাশ মদয়ে বুক চবয়ে কমটয়দশ পেতন্ত চনয়ি এয়সয়ে।
চ াখ িুখ মদয়ে বুমদ্ধ চেন মিকয়র পড়য়ে। তার সায়থ মিয়শয়ে লাবন্য।
এক কথাে অপরূপ চিয়েমট। তার মসেগ্ধ চসৌন্দেত চ াখ যাাঁমযয়ে চদে না, মকন্তু
আপনার কয়র কায়ে চটয়ন চনে।
চিয়েমট েষ্ট কুন্িাহীন কয়ন্ি মজয়জ্ঞস করয়লা, চক আপমন?
-আমি একজন মবয়দশী। পথ হামরয়েমে।
-চকাথা চথয়ক আসয়েন?
-িোমনলা চথয়ক।
-োয়বন চকাথাে?
-চহাোইট চরায়র্?
-চহাোইট চরায়র্? তাহয়ল এ পয়থ এয়সয়েন চকন? পাকত চরার্ যয়র
োওো উম ত মেল আপনার।
মিঃ কাটতার মকেু বলল না।
চিয়েমটই আবার বলল, অয়নক িমল-কুয় া ঘুয়র আপনায়ক চেয়ত হয়ব
চহাোইট চরায়র্। থািল একটু। বলল আবার, আপমন মভতয়র একটু বসুন। আমি
সংমক্ষপ্ত চস্ক কয়র মদমে।
বয়ল চিয়েমট মভতয়র সয়র দাাঁড়াল। আহিদ মিঃ কাটতার মিয়ে বসল
চসািাটাে। চিয়েমট মসাঁমড় চভয়ঙ উপয়র য়ল চিল।
কক্ষমট বসার ঘর। সামরবদ্ধ চসািায়সয়ট সাজায়না। কয়ক্ষর চদোয়ল
মিন্দানাওয়ের কয়েকমট লোন্র্য়স্কপ। িােখায়ন বড় একমট েীশুর িূমতত। চরৌয়পের
চফ্রয়ি বাাঁযায়না। েীশুর কয়েকমট বােীও আয়ে টাগায়না।
চিয়েমট মিয়র এয়লা। চস্ক করা একমট কািজ তুয়ল মদল মিঃ কাটতায়রর
হায়ত।
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মিঃ কাটতার একবার ভায়লা কয়র চ াখ বুমলয়ে ভাাঁজ কয়র পয়কয়ট চরয়খ
মদল। তারপর উয়ি দাাঁড়ায়ত দাাঁড়ায়ত চিয়েমটয়ক বলল, একটা কথা মজয়জ্ঞস
করয়ত পামর আপনায়ক?
-মনশ্চে করয়ত পায়রন!
-আিার যারো সতে হয়ল, আপমন খৃষ্টান। মকন্তু আলাবী বালপকীর িান
আপমন জানয়লন মক কয়র এবং অিন ক্ষিতা মদয়ে চস িান আপমন িাইয়ত
পারয়লন মক কয়র?
প্রশ্ন শুয়ন চিয়েমটর চ াখ িুহূয়ততর জন্য বন্ধ হয়ে চিল। পয়র চ াখ খুয়ল
যীয়র যীয়র চিয়েমট বলল, চকন জানয়ব না, চকন িাইয়ত পারব না, আমি মক এ
িামটর চিয়ে নই?
-আিার মজজ্ঞাসা হয়লা, আলাবী বালপকীর িরিী সংিীত চসায়লার
িুসলিানয়দর মনজস্ব সম্পদ, চকান খৃষ্টান এটা িাইয়ব এটা অমবোস্য।
চবদনার একোো চখয়ল চিল চিয়েমটর িুয়খর উপর মদয়ে। তার িুয়লর
পাাঁপমড়র িত পাতলা চিাট দু’মট চেন কুমিত হয়ে পড়ল মকেুটা। নতিুখী চস।
মকেুক্ষে নীরব চথয়ক চস বলল, মবয়দশী আপমন, আলাবী বালপকীয়ক ম নয়লন মক
কয়র? আর এখানকার িুসলািানয়দর একান্ত ঘয়রর এ কথা আপমন জানয়লন মক
কয়র?
-মবয়দশীয়দর পয়ক্ষ এসব জানামক একান্তই অসম্ভব?
-তাহয়ল মক আপমন িুসলিান।
-স্বীকার করমে।
-অপরায স্বীকায়রর িত হয়লা কথাটা। চিয়েমটর পাতলা চিাাঁয়টর উপর
মদয়ে এক টুকয়রা হামস চখয়ল চিল।
-মিন্দানাওয়ে িুসলিান হওো অপরায নে, তাহয়ল বলয়বন?
চিয়েমটর িুয়খর হামস মিমলয়ে চিল। চস এক দৃমষ্টয়ত মিঃ কাটতায়রর মদয়ক
চ য়ে আয়ে। খুাঁয়ট খুাঁয়ট চদখয়ে তায়ক। তারপর চস বাইয়রর দরজা বন্ধ কয়র মদয়ে
মিঃ কাটতায়রর িুয়খািুখী দাাঁমড়য়ে বলল, আপনার সমতেকার পমর ে মক।
-আপমন আিায়ক সয়ন্দহ করয়েন?
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-হাাঁ
-কারে, িোমনলা চথয়ক চকান িুসলিান এইভায়ব কািাোন আসয়ত পায়র
না। আপনার িত বুমদ্ধিান চলাক িোমনলা চথয়ক এয়স কািাোন পথ ভুল করয়ত
পায়র না।
মিঃ কাটতার মবমস্মত দৃমষ্টয়ত চিয়েমটর মদয়ক চ য়ে রইল। অদ্ভুত মবয়লর্ে
শমি চিয়েমটর। সাযারয়ের তামলকাে এ চিয়ে পয়ড় না।
আিার পমর ে পয়র হয়ব, আপনার পমর েটা মক জানয়ত পামর?
-মনশ্চে। মিমলপাইন মসয়ক্রট সামভতয়সর একজন অপায়রটর।
-আর আমি আহিদ িুসা।
চিয়েমট সািয়ন দাাঁমড়য়েমেল। ভূত চদখার িত অষ্ফুট আততনাদ কয়র চস
মিয়ে সািয়নর চসািাে বসল। দুহায়ত িুখ চ য়ক বয়স রইল বহুক্ষে।
ঘমড়র মদয়ক চ য়ে আহিদ িুসা আাঁতয়ক উিল। রাত এিারটা। দ্রুত বলল
চস, আমি এখন মক চেয়ত পামর?
-আপনার প্রয়শ্ন জবাব মনয়লন না । িুখ তুয়ল বলল চিয়েমট। মবধ্বস্ত িুখ
তার।
-আমি জবাব চপয়ে চিমে।
-মক জবাব চপয়েয়েন?
-আলাবী বালপকীর এক ভি তাাঁর সিাজ চথয়ক দূয়র সয়র মিয়েও তায়ক
ভুলয়ত পায়রমন।
আহিদ িুসার এই কথা চিয়েমটর উপর চেন চভৌমতক মক্রো করয়লা। চস
অমস্থর কয়ন্ি বয়ল উিল, না, না, না, বালপকীয়ক নে, আিার িায়ক ভুলয়ত পামরমন,
িায়ের িুখ ভুলয়ত পামরমন, িায়ের িান, িায়ের কামহনী ভুলয়ত পামরমন আমি।
বয়ল কান্নাে চভয়গ পড়ল চিয়েমট।
রায়জের িিতা চনয়ি এয়সয়ে আহি িুসার চ ায়খ। অন্তদ্বতয়ন্দ্ব জজতমরত এই
চিয়েমটর মদয়ক চস চ য়ে আয়ে অমনয়ির্ চ ায়খ। প্রকাশহীন এই চবদনাে চে
চিয়েমট কতমদন চথয়ক মনমষ্পষ্ট হয়ে চক জায়ন? আজ প্রকায়শর পথ চপয়ে
প্রমতয়রায়যর কৃমেি দুিত চভয়গ পয়ড়য়ে খান খান হয়ে। প্রয়লাভয়ন পয়ড়, অবস্থার
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ায়প মকংবা বাযে হয়ে সয়তের আয়লা চথয়ক দূয়র সয়র মিয়ে কত তরুে-তরুেী
এিমনভায়ব অন্তয়বতদনাে জজতমরত হয়ে, চক তার চখাাঁজ রায়খ। ভাবয়ত মিয়ে
আহিদ িুসার চ াখ অশ্রুসজল হয়ে উিল।
চস উয়ি মিয়ে চিয়েমটর িাথাে হাত বুমলয়ে বলল, চবান, চতািায়দর এ
অবস্থার জন্য দােী আিায়দর অযঃপমতত সিাজ, পথভ্রষ্ট যিতয়নতা আর আহামক
রাষ্ট্র চনতারা। থািল আহিদ িুসা।
আবার বলল, আজ চে কত আনমন্দত আমি আিায়দর এক হারায়না
চবানয়ক আিরা মিয়র চপলাি।
চিয়েমট তাড়াতামড় উয়ি আহিদ িুসার পায়ে সালাি কয়র উয়ি দাাঁড়াল।
চ াখ িুয়ে বলল, আিার আয়ির নাি, সায়বরা। আমি এখন চথয়ক সায়বরা। বলয়ত
বলয়ত কান্নাে তার কথা জমড়য়ে চিল আবার।
আহিদ িুসা বলল, সায়বরা চবান আিায়ক উিয়ত হে। আর চদরী করয়ত
পামর না।
-আপমন চহাোইট চরায়র্ চকন োয়বন আমি জামন, মকন্তু আমি আপনায়ক
চেয়ত চদব না। ঐ পাওোর হাউজ আমিই উমড়য়ে মদয়ত পারব।
-না, চবান। তা হে না। তুমি আজ অশান্ত, চকান এোসাইনয়িন্ট আমি
চতািায়ক মদয়ত পামর না আজ।
-কািাোন শহয়রর সিস্ত শমি আজ আপনার জন্য অয়পক্ষা করয়ে।
সিগ্র মিমলপাইন, চেতাগ আর ইহুদীরা আজ কািাোন শহয়রর মদয়ক চ য়ে
আয়ে। সিগ্র কািাোয়ন জাল চপয়ত রাখা হয়েয়ে আপনায়ক যরার জন্য। আমি
আপনায়ক মকেুয়তই চেয়ত চদব না এখান চথয়ক।
আহিদ িুসা িম্ভীর কয়ন্ি বলল, আমি চক জান?
-জামন, আিায়দর চনতা।
-অতএব চনতার মনয়দতশ অিান্য কয়রা না।
বয়ল আহিদ িুসা দরজা খুয়ল চবমরয়ে এয়লা রাস্তাে। সায়বরা হাত দু’মট
উপয়র তুয়ল বলল প্রভু চহ, আজ দীঘত ১৪ বের পর চতািায়ক র্াকমে প্রভূ, তুমি
হতভািা এ জামতর িহান নােকয়ক চহিাজত কয়রা প্রভু।
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৯
হন হন কয়র এমিয়ে য়লয়ে আহিদ িুসা। একবার হাত মদয়ে চসাডার
চহালস্টায়র চস তার মপ্রে মরভলবারমট চদয়খ মনল।
সায়বরার চস্ক মট এিন মনখুাঁত চে, চবি চপয়ত হয়ে না রাস্তা ম য়ন মনয়ত।
িৃত পুরীর িতই অমল-িমল সব নীরব-নীজতন। এই নীরবতার িায়ে আহিদ িুসার
মস্টল চসায়লর জুতা মবদঘুয়ট শব্দ তুলয়ে।
আর চবশী দূর নে। চস্ক অনুসায়র চশর্ চলয়নর চশর্ িাথা প্রাে এয়স
চিয়ে।
চলনমটর িাথা জুয়ড়ই পাওোর হাউজ। ৮ মিয়টর িত উাঁ ু চদোল।
চদোয়লর উপর মদয়ে আবার তারকাাঁটার জাল। তারকাাঁটার জাল চে
ইয়লকমিিায়ের্ তা সহয়জই আাঁ করা োে।
চদোয়লর বাইয়র মদয়েও চসমন্ি রয়েয়ে।
আহিদ িুসা চলয়নর িুয়খ অন্ধকার িত জােিাে দামড়য়ে রইল। চলয়নর
িুখ চথয়ক একজন চসমন্িয়ক চদখা োয়ে। চস হাটয়ত হাটয়ত দমক্ষে মদয়ক য়ল
চিল। আর একজন চসমন্িয়কও চদখা চিল। চস রাস্তার চিাড় পেতন্ত এয়স আবার
পমশ্চি মদয়ক য়ল চিল। আহিদ িুসা বুেল মনমদতষ্ট মনেয়িই এ চপয়িাল লয়ে।
েখন দমক্ষয়ের চসমন্ি চিায়ড় আসয়ব, তখন এমদয়কর চসমন্ি য়ল োয়ব পমশ্চয়ি।
আহিদ িুসা চলয়নর চদোয়লর পায়শ বোিমট চরয়খ মদল। তারপর পয়কট
চথয়ক একমট চোট মশমশ চবর কয়র মনয়ে তা চথয়ক মকমিত পমরিাে তরল পদাথত
রুিায়ল চ য়ল মনল। দমক্ষয়ের চসমন্িমট চিায়ড়র কায়ে প্রাে এয়স চিয়ে।
আহিদ িুসা চরমর্ হয়লা। র্ান হায়ত রুিাল। চসমন্িমট চিায়ড় এয়স
িুহূতক
ত াল দামড়য়ে আবার দমক্ষে মদয়ক োো শুরু করল।
আহিদ িুসা পায়ের আঙুয়লর উপর ভর মদয়ে দ্রুত তার মপেু মনল।
নািায়লর িয়যে আসয়তই চস বায়ঘর িত োাঁমপয়ে পড়ল তার উপর। বাি হায়ত
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চ য়প যরল িলা, আর র্ান হায়ত চক্লায়রািরি চভজান রুিাল চিয়স যরয়লা নায়ক।
অষ্ফুয়ট কয়েকবার চকাাঁক চকাাঁক কয়র এয়কবায়র হাত-পা আেয়ড় মনয়স্তজ হয়ে
পড়ল।
আহিদ িুসা দ্রুত তায়ক চলয়নর অন্ধকায়র চকায়ে চটয়ন মনয়ে এয়লা।
তারপর তার ইউমনিরি খুয়ল পয়র মনল মনয়জ। বোি চথয়ক প্রয়োজনীে কয়েকটা
মজমনস পয়কয়ট পুরল। এমদয়ক চসমন্িমট চিায়ড় এয়স চিয়ে।
আহিদ িুসা অয়টায়িমটক রাইয়িলমট কাাঁয়য চিয়ল কোপমট কপাল পেতন্ত
নামিয়ে পাওোর হাউয়জর চদোয়লর িা চঘয়র্ লয়ত শুরু করয়লা।
চদোলমট দমক্ষয়ে এয়স চেখায়ন চশর্ হয়েয়ে চসখান চথয়ক পুনরাে তা
চবাঁয়ক অল্প একটু মিয়ে উাঁ ু বারান্দাে চশর্ হয়েয়ে। বারান্দাে এয়স মিয়শয়ে
চহাোইট চরার্ও। বারান্দার মসমড়র নীয় দুই প্রায়ন্ত অয়টায়িমটক কাবতাইন হায়ত
দু’জন দাাঁমড়য়ে আয়ে। দমক্ষে মদয়ক চহাোইট চরায়র্র অয়নক দূর পেতন্ত চদখা োে।
মকেু দূয়র দু’মট জীপ দামড়য়ে আয়ে। জীয়পর রং চদয়খ িয়ন হয়ে আমিতর।
আহিদ িুসা িুলয়স্কপ সাইয়জর একমট মপ্রয়ন্টর্ কািজ চবর কয়র হায়ত
মনয়ে দ্রুত দৃঢ় পদয়ক্ষয়প বারান্দার মসাঁমড়র মদয়ক এমিয়ে লল। িয়ন হয়ে চেন
জরুরী চকান কািজ চস অমিয়সর মর্ইমট অমিসারয়ক মদয়ত োয়ে । অয়টায়িমটক
কারবাইন হায়ত দাড়ায়না পুমলশ দু’জন তায়ক চদয়খ নয়ড় উিল। মকন্তু আহিদ
িুসা কািজমট উাঁ ু কয়র অমিয়সর মদয়ক ইংমিত কয়র মসাঁমড় চভয়ঙ দ্রুত বারান্দা
অমতক্রি কয়র অমিয়স ুয়ক চিল। চস চে রুয়ি প্রয়বশ করয়লা, তা একমট হলঘর।
হল ঘয়র চকান চলাক চনই। হল ঘয়রর পয়রই আর একমট রুি। চ োর চটমবল
পাতা। মর্উমট অমিসার চ োয়র বয়স ুলমেল। আহিদ িুসা ঘয়র প্রয়বশ কয়রই
দরজা বন্ধ কয়র মদল। শব্দ চপয়ে মর্উমট অমিসার একটু নয়ড় য়ড় বসল। চ াখ
দু’মটও তার খুয়ল চিল। উদেত মরভলভার হায়ত একজন অপমরম ত পুমলশয়ক তার
সািয়ন দাাঁড়ায়না চদয়খ চস হক মকয়ে উিল। বয়স চথয়ক আপনা হয়তই একান্ত
অনুিয়তের িত হাত দু’মট উপয়র তুলল।
আহিদ িুসা বলল, হাত উপয়র চতালা নে ইমিন রুয়ির ামব দাও।
চকান ালামক কয়রা না। িাথার খুমল উমড়য়ে চদব।
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চলাকমট কাাঁপয়ত কাাঁপয়ত ড্রোর চথয়ক ামব মনয়ে চিয়ল মদল চটমবয়লর
উপর। আহিদ িুসা দ্রুত চটমবল চথয়ক ামব কুমড়য়ে মনল। তারপর মরভলভার উ ু
কয়র াপ মদল মিিায়র। একরাশ চযাো চবমরয়ে চিল নল মদয়ে। চলাকমট জ্ঞান
হামরয়ে লুমটয়ে পড়ল চ োয়রর উপর। তারপর চ োর চথয়ক চিয়েয়ত।
আহিদ িুসা দ্রুত ামব মনয়ে মভতয়র ুয়ক চিল। মভতয়রর উিান মবমভন্ন
সবদুেমতক সাজ সরিায়ি ভমতত। উত্তর-পমশ্চি চকায়ে ইমিন কক্ষ। ভীর্ে শয়ব্দ
ইমিন লয়ে। আহিদ িুসা দ্রুত চসমদয়ক অগ্রসর হয়লা। ওমদক চথয়ক দু’জন
চলাক অমিস ঘয়রর মদয়ক আসমেল। ওরা তৃতীে চশ্রেীর কিত ারী। পুমলশয়ক
ওভায়ব দ্রুত ইমিন রুয়ির মদয়ক চেয়ত চদয়খ তারা মবমস্মত কয়ন্ি বলল, মক হয়েয়ে
স্যার?
-মকেু হেমন, তবু ইমিন রুিটা একটু চ ক কয়র আমস। চতািরা এখায়ন
একটু দাাঁড়াও।
চলাক দু’জন আহিদ িুসার ইংয়রজী কথা শুয়ন িয়ন করল, মনশ্চে উপর
চথয়ক পািায়না হয়েয়ে। তারা আহিদ িুসার মনয়দতশ িত িাে দাাঁমড়য়ে রইল।
আহিদ িুসা দ্রুত মিয়ে ইমিন রুয়ি ুয়ক পড়ল। তারপর কায়জ চলয়ি
চিল চস।
পয়কট চথয়ক চস মর্ম্বাকৃমত একমট বস্তু অমত সন্তপতয়ন চবর কয়র মনল।
চসৌমদ অমর্তন্যান্স িোক্টরীয়ত সতরী অতোযুমনক মর্নািাইট এমট। এর জন্য পৃথক
চকান মিউয়জর দরকার হে না এবং আগুয়নরও প্রয়োজন হে না চকান। এ
মর্ম্বাকৃমত মর্নািাইয়টর শীর্তয়দয়শ োপটা যরয়নর চসিমট মপন রয়েয়ে। মপনমট
খুয়ল মনয়লই এর মভতয়রর ক্ষুদ্র অয়টায়িমটক মরেোকটয়র মবয়ষ্ফারে ঘয়ট োে এবং
তা চথয়ক উৎপামদত তাপ ক্রয়ি ক্রয়ি এিন এক পয়েয়ন্ট উন্নমত হে েখন চিাটা
মর্নািাইটমটই চিয়ট পয়ড় প্র ন্র্ মবয়ষ্ফারয়ে। এর ধ্বংসকারী ক্ষিতা ভীর্ে। প্রাে
মতনশ’ বিতিজ পমরমিত স্থায়নর সবমকেুয়ক এটা যুলাে পমরেত করয়ত পায়র।
আহিদ িুসা সন্তপতয়ে চসিমট মপন খুয়ল মনয়ে অমত সাবযায়ন তা চরয়খ
মদল িূল ইমিয়নর অভেন্তয়র মনভৃতত এক চকায়ে। ট কয়র কায়রারই তা নজয়র
পড়য়ব না।
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আহিদ িুসা তাড়াতামড় ইমিন রুি চথয়ক চবমরয়ে এয়লা। চিয়ট তালা
লামিয়ে ামব েুয়ড় চিয়ল মদল পায়শর স্তুমপকৃত চলাহা-লক্কয়ড়র িয়যে। মনরাপয়দ
মর্নািাইটমট পাতয়ত চপয়র আনয়ন্দ গুনগুমনয়ে উয়িমেল আহিদ িুসার িন। মকন্তু
গুনগুনামন তার চথয়ি চিল েখন চদখল োয়দরয়ক চস দাাঁড়ায়ত বয়ল মিয়েমেল তারা
চসখায়নই চনই। যক কয়র উিল তাাঁর িন। ওয়দরয়ক অিন কয়র িাো চদখায়না
তার মিক হেমন। শত্রুয়ক মপেয়ন চিয়ল চরয়খ োওোটা িারাত্মক ভুল হয়েয়ে
তার।
দ্রুত চস মর্উমট রুয়ির মদয়ক পা বাড়াল। মর্উমট অমিসার চতিনভায়ব
পয়ড় আয়ে তার চ োয়রর পায়শ। মকন্তু বাইয়রর মদয়কর চে দরজা আহিদ িুাসা
বন্ধ কয়র মিয়েমেল, তা চখালা। আর বাি পায়শর সংয়োি কয়ক্ষর চখালা দরজা
বন্ধ। সয়ন্দয়হর এক শীতল চরাত বয়ে চিল তার চদয়হ। মশর মশর কয়র উিল তার
চিরুদন্র্য়দশ। চস তাহয়ল িায়প পয়ড়য়ে?
বাইয়রর চখালা দরজার মদয়ক দ্রুত এয়িাল চস। মকন্তু দরজাে পা মদয়েই
চদখয়ত চপল, কয়েকজন দ্রুত মসমড় চবয়ে উয়ি আসয়ে। হায়ত উদেত সাব চিমশন
িান।
মরভলভার এয়ক্ষয়ে অয়কয়জা চদয়খ আহিদ িুসা দ্রুত বাি হাত মদয়ে
পোয়ন্টর বাি পয়কট চথয়ক চস্মাক বম্ব চবর কয়র মনল। মবদুেৎ িমতয়ত তার বাি
হাত উপয়র উিল। মকন্তু বম্ব েুড়য়ত চস পারল না। এয়কবায়র চপেয়ন পদশব্দ শুয়ন
চস তড়াক কয়র চপেয়ন মিরল। মকন্তু চদরী হয়ে চিয়ে তখন। প্র ন্র্ এক আঘাত
চনয়ি এয়লা তার িাথাে। জ্ঞান হামরয়ে আহিদ িুসা লুমটয়ে পড়য়লা চিয়েয়ত।
সবাই এয়স মঘয়র যরল তায়ক। তায়দর িয়যে চথয়ক চলিয়টন্যায়ন্টর
প্রতীক আটা একজন অন্য একজন অন্য একজনয়ক লক্ষে কয়র বয়ল উিল,
আলবাটত তুমি এখমন মিয়ে স্যারয়ক খবর দাও। জীপ মনয়ে োও।
একটা কড়া স্যালুট মদয়ে আলবাটত নািক চলাকমট ঘর চথয়ক চবমরয়ে
মসাঁমড় চভয়গ দ্রুত জীপ লয়ক্ষে এমিয়ে চিল।
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চহাোইট চরার্ পার হয়ে পাকত চরার্ যয়র আলবায়টতর িাড়ী পূবতমদয়ক দ্রুত
এমিয়ে লমেল। সািয়নই একমট কালভাটত। সংকীেত রাস্তা চসখায়ন । অমনো
সয়ত্ত্বও তায়ক মের্ কিায়ত হয়লা। এই সিে সািয়ন চথয়ক একমট িামড়য়ক চস
তীরয়বয়ি এমদয়ক এমিয়ে আসয়ত চদখল। িাড়ীমটর চবপয়রাো িমত চদয়খ প্রিাদ
গুেল আলবাটত। কালভায়টতর িুয়খ এয়স আলবায়টতর িাড়ী চর্র্য়লা হয়ে চিল।
সািয়নর িাড়ীমট তখন কালভায়টত উয়ি পয়ড়য়ে। আলবায়টতর িাড়ী চথয়ি চিয়ে
রাস্তার কুল চঘয়র্। সািয়নর িাড়ীমটও এয়স দাাঁড়াল তার িাড়ীর পায়শ।
-মক বোপার আলবাটত, চকাথাে য়লে? জীপ চথয়ক িুখ বামড়য়ে এক নারী
কন্ি মজজ্ঞাসা করল।
-স্যারয়ক খবর মদয়ত।
-মক খবর?
-ও। আপমন চতা জায়নন না। পাওোর হাউয়জ এক শালায়ক আিরা
যয়রমে। আলবায়টতর িুয়খ মবজয়ের হামস।
-স্যারয়ক আবার খবর চদো চকন? চতািায়দর সব কায়জ দীঘত সূমেতা।
ওয়কই চতা এখমন হামজর করয়ত হয়ব স্যায়রর কায়ে। ল ওয়ক মনয়ে আসব
আমি।
আলবাটত ও চিয়েমট মিয়র এয়লা পাওোর হাউয়জ। িাড়ী চথয়ক চনয়িই
তরতর কয়র মসাঁমড় চভয়গ চিয়েমট উয়ি চিল পাওোর হাউয়জর মর্উমট রুয়ির
মদয়ক।
আহিদ িুসার জ্ঞান মিয়র আয়সমন তখনও। চতিমনভায়ব সবাই বয়স
আয়ে তায়ক মঘয়র। চিয়েমটয়ক ঘয়র ুকয়ত চদয়খ সবাই সসম্ভ্রয়ি উয়ি দাড়াে।
মিমলপাইন মসয়ক্রট সামভতয়সর বাঘা এয়জন্ট মিস চহনমরয়েটায়ক চদয়খ তারা খুশী
হল।
ঘয়র ুয়ক সকয়লর মদয়ক মস্মত হায়স্য চ য়ে চহনমরয়েটা বলল, চতািায়দর
সকলয়ক যন্যবাদ। চতািায়দর কামহনী আিরা পয়র শুনব। এয়ক চবাঁয়য চতািরা
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আিার জীয়প তুয়ল দাও। এক্ষুমন এয়ক চহর্ চকাোটতায়র চপৌোয়ত হয়ব। অয়নক
কাজ আয়ে এয়ক মদয়ে।
চলিয়টন্যায়ন্টর ইংমিয়ত দ্রুত আহিদ িুসায়ক চহনমরয়েটার জীয়প তুয়ল
চদো হয়লা।
িাড়ীয়ত উিয়ত উিয়ত চহনমরয়েটা বলল, চতািায়দর এ মবজয়ে চহর্
চকাোটতার অপমরসীি খুশী হয়ব। মকন্তু চদয়খা, আনন্দ চেন চতািায়দর দামেত্ব
পালয়ন সশমথলে না সৃমষ্ট কয়র।
তীর চবয়ি েুয়ট লল চহনমরয়েটার জীপ। চহাোইট চরার্, পাকত চরার্ পার
হয়ে িায়কতাস এমভমনউ যয়র তা এমিয়ে লল উত্তর মদয়ক। িায়কতাস এমভমনউ যয়র
মকেু দূর োবার পর িাড়ীমট বাি মদয়ক ঘুয়র চলক সাকতাস চরার্ যয়র প্রাে মিমনট
মতয়নক লার পর রাস্তা চথয়ক চনয়ি একমট অন্ধকার িত জােিাে দাাঁমড়য়ে পড়ল।
িাড়ী থািয়তই চহনমরয়েটা লাি মদয়ে মপেয়নর মসয়ট এয়লা। অন্ধকায়রর
িয়যেই াকু মদয়ে চস আহিদ িুসার হাত ও পায়ের বাাঁযন চকয়ট মদল।
আহিদ িুসা িাড়ীয়ত উিার পয়রই জ্ঞান মিয়র চপয়েমেল। িাথা তার
খয়স োয়ে চবদনাে। চিাটা িা মেি মেি করয়ে। ভাবমেল চস, চিয়েমট তায়ক
চকাথাে মনয়ে য়লয়ে? বাাঁযন কাটয়ত চদয়খই তার িয়ন একমট কথা মেমলক মদয়ে
চিল। চস বলল, চক, সায়বরা?
-মজ, জনাব, আপমন চজয়ি উয়িয়েন? চকিন চবায করয়েন এখন?
সায়বরার প্রয়শ্নর মদয়ক কেতপাত না কয়র আহিদ িুসা বলল, আিায়ক
চকাথাে এয়নে সায়বরা?
-আিরা এখন চলক সাকতাস চরার্ রয়েমে।
-এখন সিে......
আহিদ িুসা মকেু বলয়ত োমেল, এিন সিে মবয়ষ্ফারয়ের এক মবরাট
শব্দ চশানা চিল। িামড়মটও চকাঁয়প উিল চসই যাক্কাে।
সয়গ সয়গ সবদুেমতক বামত মনয়ভ চিল ারমদয়কর।
সায়বরা খুশীয়ত আহিদ িুসার হাত দু’মট যয়র োাঁকামন মদয়ে বলল, সিল
মিশন আপনার।
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আহিদ িুসা শান্ত স্বয়র বলল-সয়ব কাজ শুরু, খুশী হবার সিে এখয়না
আয়সমন সায়বরা।
একটু চথয়ি আহিদ িুসা আবার বলল, এখন সিে কত?
-চপৌয়ে বারটা।
-সায়বরা, িাড়ী ামলয়ে টামিতনাল ভবয়নর মদয়ক ল।
-মকন্তু আপনার িাস্টত এইর্ না কয়র মকেুয়তই োওো োয়ব না। এখনও
রিক্ষরে হয়ে।
-অবাযে হয়ো না সায়বরা। ইোরয়পাটত সংলগ্ন িায়কতাস এমভমনউ-এর মব্রজ
আিায়দর এই িুহূয়ততই দখল করয়ত হয়ব।
আর চকান কথা না বয়ল সায়বরা মিয়ে মস্টোমরং হুইয়ল বসল।
িাড়ীমট সয়বিাে চলক সাকতাস চরায়র্ উয়ি লয়ত শুরু কয়রয়ে, এিন
সিে শহয়রর দমক্ষোিল চথয়ক চিমশনিায়নর শব্দ চভয়স এয়লা। শুযু এক
জােিাে নে, চিাটা দমক্ষে কািাোন টো টো র....র....র.... শয়ব্দ িুখমরত হয়ে
উয়িয়ে।
প্রথয়িই কথা বলল, সায়বরা। বলল, এই অবস্থাে মক আিায়দর োওো
উম ত হয়ব?
-ভে চপয়ো না সায়বরা, ওগুয়লা মপমসর্ার চিমশনিান। এতক্ষে পাওোর
হাউয়জর মবয়ষ্ফারয়ের অয়পক্ষা করমেল, এবার ওরা ুয়ক পড়য়ে দমক্ষয়ের মবমভন্ন
পথ মদয়ে। আিায়দর মিয়ে মব্রজ দখল কয়র শত্রুর সরবরাহ ও চোিায়োয়ির পথ
বন্ধ কয়র মদয়ত হয়ব।
সায়বরার িুয়খ িুয়ট উিল সুন্দর এক টুকয়রা হামস। বলল, ভে পাব চকন
জনাব, আপনার সায়থ চথয়ক িৃতেু বরে করার দুলতভ চসৌভািে লাভ করয়ল আমি
যন্য হব।
-এ িৃতেু কািনার িয়যে চকান কৃমতত্ব চনই সায়বরা, বরং এটা এক যরয়নর
অপরায।
-শহীদ হবার আকাঙ্খা মক চপার্ে কয়র না িানুর্?
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-কয়র হে চতা মকন্তু ওটা ভুল। শহীদ হয়ল মবজে আসয়ব কার হাত মদয়ে?
শহীয়দর আকাঙ্খা প্রকৃতপয়ক্ষ শত্রুর হায়ত মবজয়ের পতাকা তুয়ল চদবার িতই
অপরায। সুতরাং আকাঙ্খা শহীয়দর নে, িাজী হবার আকাঙ্খা চপার্ন করয়ত
হয়ব। িাজী হবার আকাঙ্খা পুরে করয়ত মিয়ে চে িৃতেু আসয়ব, চসটাই শহীয়দর
িৃতেু , সমায়নর িৃতেু -য়িৌরয়বর িৃতেু ।
িায়কতাস এমভমনউ যয়র েয়ড়র িত েুয়ট লমেল জীপ। দু’জয়নই নীরব।
আহিদ িুসা মজয়জ্ঞস করয়লা, চতািার জীয়প চকান অে আয়ে সায়বরা?
-দুয়টা চিমশনািান আয়ে। আর আয়ে আযা র্জয়নর িত হাত চবািা।
-চকাথাে চিমশনিান?
-উপয়র তামকয়ে চদখুন।
আহিদ িুসা উপয়র তামকয়ে চদখল, জীয়পর োয়দর সায়থ টাঙায়না আয়ে
দুমট চিমশনিান। জীয়পর োয়দর সায়থ ওগুয়লা এিমনভায়ব চসয়ট আয়ে চে, হিাৎ
কয়র চ ায়খই পড়য়ে না।
চিমশনিান দু’চটা নামিয়ে মনয়ত মনয়ত আহিদ িুসা বলল, িাইয়কল
এোয়িলা ও চর্মভর্ ইিরানয়ক চতা তুমি চ ন? চসামভয়েয়টর পক্ষ চথয়ক এখায়ন
চক এসয়ে জান?
-চসামভয়েট ইনয়টমলয়জয়ন্সর কিান্র্ার অপায়রটর এোয়িায়িামভ ।
-আয়পা পবতয়ত কািায়ন্র্া হািলার পমরকল্পনা সম্পয়কত মক জান?
-ওটা ইরগুন জাই মলউমি ও চসামভয়েট ইনয়টমলয়জয়ন্সর মনজস্ব
অপায়রশন। মিমলপাইন ইনয়টমলয়জন্স এখায়ন শুযু ‘হস্ট’ -এর ভুমিকা পালন
করয়ে। অবশ্য লায়ভর মসংহভাি মিমলপাইনীয়দর বরায়তই আসয়ব।
-চকিন কয়র? িুসলিায়নদর উথাে এভায়ব চরায করয়ত পারয়লই মক
মিন্দানাওয়ে খৃষ্টান স্বায়থতর জে হয়ব? কমিউমনস্টরা চ ষ্টা করয়ব না তায়দর স্থান
কয়র মনয়ত?
-এটা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান এবং খৃস্টান মিশনারী কিতকততারা বুয়ে। মকন্তু
অবস্থার ায়প পয়ড়য়ে তারা। চরমর্য়েশন বম্ব উদ্ধার কয়র চপন্টািেয়ক চিরত
মদয়ত না পারয়ল বড় অসুমবযাে পড়য়ত হয়ব ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান ও মিশনারী
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কতৃপ
ত ক্ষয়ক। চরমর্য়েশন বম্ব চকয়লংকারী প্রবল উয়ত্তজনা সৃমষ্ট কয়রয়ে চপন্টািন
ও িামকতন সরকার েয়ন্ত্র।
সিগ্র শহর অন্ধকায়র র্ুয়ব আয়ে। অন্ধকায়রর আয়লা মিয়ে পয়ড়য়ে
ব্রীয়জ। ব্রীয়জর উপর দু’জন পুমলশ। দু’জনার হায়তই সাব চিমশনািান। সাব
চিমশনিান উম য়ে দমক্ষে মদয়ক চ য়ে তারা দাাঁমড়য়ে আয়ে।
সায়বরা মজয়জ্ঞস করয়লা মক করব জনাব?
আহিদ িুসা বলল, জীপ কার, আয়রাহীর কারা, তা না চজয়ন ওরা গুলী
করয়ব না। তাোড়া অবস্থার আনুকুলেটা আিায়দর মদয়কই রয়েয়ে। আিরা ওয়দর
চদখয়ত পামে, ওরা আিায়দর চদখয়ত পায়ে না। তুমি ওয়দর পায়শ মিয়ে িাড়ী
থািাও।
আহিদ িুসা চিমশনিান চরয়খ মদয়ে সায়বরার মরভলভারমট তুয়ল মনল।
সাইয়লন্সার লািায়নাই আয়ে তায়ত।
িাড়ী ব্রীয়জর মনকটবততী হয়তই ওরা হাত তুয়ল িাড়ী থািাবার ইংমিত
করল। রাস্তার পুবতযার মদয়ে িাড়ী লমেল এবং ব্রীয়জর পূবতমদয়কর চদোল চঘয়র্
িাড়ীমট দাাঁমড়য়ে পড়ল।
িাড়ী দাাঁড়ায়তই পুমলশ দু’জয়নর একজন েুয়ট এয়লা িাড়ীর মদয়ক। মকন্তু
দু’মতন পা এমিয়েই চস অষ্ফুট আততনাদ কয়র য়ল পড়ল িামটয়ত।
পর িুহূয়ততই মদ্বতীে জয়নর উম য়ে যরা সংমিন চথয়ক েুয়ট এয়লা এক
োাঁক গুমল। মকন্তু সায়বরা অদ্ভুত ক্ষীপ্রতার সায়থ সািয়ন সমরয়ে মনয়েমেল িামড়।
গুলীর োাঁক মিয়ে ব্রীয়জর চদোল মবদ্ধ করল। এই অবসয়র আহিদ িুসার মদ্বতীে
গুমল মনঃশয়ব্দ লক্ষে চভদ করয়লা। মদ্বতীে জনও িুখ থুবয়ড় পয়ড় চিল ব্রীয়জর
কংমক্রয়টর চিয়ের উপর।
আহিদ িুসা লাি মদয়ে জীপ চথয়ক চনয়ি পড়ল। সায়বরাও চনয়ি পড়ল
চসই সায়থ। দুজনার হায়তই দুমট চিমশনিান।
দমক্ষে কািাোয়ন চিমশনিান ও হাত চবািা মবয়ষ্ফারয়নর অমবরাি শব্দ
রায়তর কালরূপয়ক আরও ভেংকর কয়র তুয়লয়ে।
টামিতনায়লর বমহরাগন চথয়ক ইমিন স্টাটত চনোর শব্দ চপল আহিদ িুসা।
মিন্দানাওয়ের বন্দী

105

একমট নে, একই সয়গ কয়েকমট ইমিন স্টাটত মনল। আহিদ িুসা
সায়বরায়ক ইংমিত কয়র ব্রীয়জর দমক্ষে প্রায়ন্ত সয়র এয়লা। বলল, হাত চবািা লও
সায়বরা, িায়কর মবরুয়দ্ধ চিমশনিান চতিন কায়জ আসয়ব না।
ব্রীয়জর উপর দ্রুত অগ্রসরিান পায়ের শব্দ পাওো চিল। সায়বরার
চিমশনিান উাঁ ু হয়ে উিল। আহিদ িুসা বলল, কর মক সায়বরা, শত্রুর পায়ের
শব্দ এটা নে।
িুহূতক
ত াল পয়রই এয়স হামজর হয়লা আমবদ। হাাঁপায়ত হাাঁপায়ত বলল,
ইহুদী কিায়ন্র্ারা িাক চবাোই হয়ে এমদয়ক আসয়ে। আর িাউয়ন্টন চজট চতা
চরমর্ হয়ে আয়ে। পালায়ব না চতা বড় ঘুঘুরা?
-উমদ্বগ্ন হবার কারে চনই আমবদ। এতক্ষয়ে মবিান চক্ষয়ের মতন যায়রর
চবড়া কাটা হয়ে চিয়ে। আবদুল্লাহ জায়বররা চদখ এয়স পড়ল বয়ল।
আহিদ িুসার কথার চরশ তখয়না মিমলয়ে োেমন। মবিান চক্ষয়ের
পমশ্চি, উত্তর ও পূবতমদয়ক একই সয়গ িয়জত উিল অযতশত চিমশনিান। িুলেুমরর
িত বুয়লয়টর বৃমষ্ট নািল মবিানয়ক্ষয়ে।
আহিদ িুসা বলল, সায়বরা আমবদ চতািরা এখায়ন বস, ব্রীজ চেন চকউ
পার হয়ত না পায়র। স্মরে চরয়খা, উত্তর ও দমক্ষে কািাোয়নর চোিায়োি মবমেন্ন
কয়র রাখয়ত হয়ব চতািায়দর।
বয়ল আহিদ িুসা দ্রুত ব্রীজ পার হয়ে েুটল টামিতনাল ভবয়নর মদয়ক।
িাে পয়থ মিয়ে চস চদখল চে িাকগুয়লা আসমেল, তা চথয়ি চিয়ে। িাক চথয়ক
জিাট অন্ধকায়ররর িত িানুর্গুয়লা চনয়ি টামিতনাল ভবয়নর মদয়ক েুটয়ে।
চস্টনিান যয়র রাখা আহিদ িুসার হাত মনসমপস কয়র উিল। মকন্তু চলাভ
সম্বরে করল চস। আহিদ িুসা ওয়দর একজন হয়ে ওয়দর মপেু মপেু লল।
একমদয়ক অন্ধকার, অন্যমদয়ক তার চদয়হ এখনও মিমলপাইন পুমলয়শর চপাশাক,
সুতরাং সুমবযা হয়লা তার।
সকয়লর সায়থ চসও মিয়ে দাাঁড়াল চরস্ট হাউয়জর চদার চিাড়াে। দরজার
সািয়ন চটমবয়ল একমট চিািবামত জ্বলয়ে। চটমবল মঘয়র দাাঁমড়য়ে আয়ে িাইয়কল
এোয়িয়লা, চর্মভর্ এিরান ও মিঃ ইোিয়নামভ ।
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কািান্র্ার মিয়র চেয়ত চদয়খ চর্মভর্ এিরান বলল, চতািরা তাহয়ল
মিয়র এয়ল?
কিায়ন্র্ায়দর িয়যে চথয়ক তায়দর চনতা এমরক স্যারে বলল, মপেন
চথয়ক আক্রান্ত হয়ে আর সািয়ন এগুবার চকান অথত হে না স্যার।
-মপেয়ন মিয়রও লাভ চনই। প্রথি আঘায়তই মবিান চক্ষয়ের প্রমতরক্ষা
চভয়গ পয়ড়য়ে। মবশৃঙ্খল হয়ে পয়ড়য়ে সবাই। চদখ সবাই পালায়ে।
-মকন্তু পালায়ব চকান্ মদয়ক। ব্রীজও ওরা দখল কয়র আয়ে।
-তাহয়ল মিমলমস্তয়নর পুনরাবৃমত্ত আিরা এইভায়ব ম্বীকার কয়র চনব?
চখয়দর সয়গ বলল িাইয়কল এোয়িয়লা।
-স্বীকার করব চকন? মকন্তু বততিান অবস্থাে কািাোয়নর মবমেন্ন ও
মবশৃঙ্খল শমিয়ক সংঘবদ্ধ করার চকান উপাে মক আপনার কায়ে আয়ে মিঃ
এোয়িয়লা?
এোয়িয়লা নীরব। চকান জবাব এয়লা না তার িুয়খ।
চর্মভর্ এিরানই আবার সয়খয়দ বয়ল উিল, ‘‘মর্য়িনমসভ ভূমিকাটাই
খারাপ।’’ আহিদ িুসা আয়পা পবতয়ত মর্য়িনমসভ ভূমিকাে অবতীেত হয়ব না বয়ল
েুয়ট এয়লা কািাোয়ন। আিরা েমদ তার িায়প না পয়ড় আিায়দর পমরকল্পনা
অনুোেী আয়পা পবতয়ত আঘাত করতাি, তাহয়ল আহিদ িুসাই েুয়ট চেত আয়পা
পবতয়ত তার মর্য়িয়ন্সর জন্য। আহিদ িুসা চে সুয়োি এখায়ন চপয়েয়ে, চস সুয়োি
আিরাই চসখায়ন কয়র মনয়ত পারতাি। চর্মভর্ ইিরায়নর কয়ন্ি অনুয়শা নার
সুর।
চিমশনিায়নর গুলী টামিতনাল ভবয়নর িায়ে এয়স লািয়ে। একজন চদৌয়ড়
এয়স বলল, মতনমট চজট নষ্ট হয়ে চিয়ে। পাখা চভংয়ি চিয়ে ওগুয়লার। অবমশষ্ট
একমট মবিানয়ক পাইলট টামিতনাল ভবয়নর োয়দ মনয়ে এয়সয়ে। চর্মভর্ ইিরান
বলল, কেজন আর োওো োয়ব ওয়ত।
এোয়িয়লা বলল, তাহয়ল সয়র পড়ার মসদ্ধান্তই আিায়দর মনয়ত হয়ে।
এোয়িয়লার কথা শুয়ন ইোিয়নামভয় র িুয়খ এক টুকয়রা হামস িুয়ট
উিল। এতক্ষয়ে চস িুখ খুলল। বলল, টামিতনাল ভবনয়ক চকি কয়র আিরা েুদ্ধ
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ালায়ত পামর, মকন্তু িল মক তায়ত? আিায়দর প্রমতয়রায শমির বায়রা আনাই চশর্
হয়ে চিয়ে, তার সায়থ চিয়ে অেও। মকন্তু অে চজয়ট মেল, তাও আনা সম্ভব হয়লা
না। তাোড়া িূল শমিয়কি দমক্ষে কািাোয়নর সায়থ আিায়দর চোিায়োি
মবমেন্ন। সুতরাং মহটলারী আত্মহতোর পথ চবয়ে মনয়ে চতা লাভ চনই মিঃ
এোয়িয়লা।
টামিতনায়লর উত্তর মদয়ক মবরাট মবয়ষ্ফারে ঘটল। চপয়িাল টোংয়ক আগুন
যয়রয়ে।
কিায়ন্র্া চনতা এমরক স্যারে জুমনের বলল, আপনারা কয়েকজন মবিান
মনয়ে সয়র োন স্যার। আিরা িামড় মনয়ে ব্রীজ চপরুবার আর একবার চশর্ চ ষ্টা
কয়র চদমখ।
বয়লই চস কিায়ন্র্ায়দর মনয়দতশ মদল িাড়ীয়ত উিার জন্য। এক সয়গ
একমট মবদােী স্যালুট মদয়ে য়ল চিল সাবাই।
িাইয়কল এোয়িলা, চর্মভর্ ইিরান, ইোিয়নামভ ও পুমলশ প্রযান
মকউই চরস্ট হাউজ চথয়ক চবমরয়ে টমিতনায়লর োয়দ উিার মসাঁমড়র মদয়ক েুটল।
আহিদ িুসা মপেু মনল তায়দর।
শুভ্র কয়পায়তর িত দু’মট পাখা মবস্তার কয়র টামিতনায়লর োয়দ দাাঁমড়য়ে
আয়ে িাউয়ন্টন চজট। চদয়খ িয়ন হয়ে কত শান্ত-মশষ্ঠ, মকন্তু আসয়ল ভীর্ে ক্ষীপ্র।
পাখীর িত চোাঁ চিয়র চ ায়খর মনমিয়র্ িামটয়ত চনয়ি চেয়ত পায়র। পামখর িতই
মনঃশব্দ তার িমত। উাঁ ু-মন ু সব জাোিায়তই চস সিান ক্ষীপ্রতার সায়থ নািয়তউিয়ত পায়র।
পাইলট ককমপয়ট বয়সমেল উদগ্রীবভায়ব। মবিায়নর অয়টায়িমটক মসাঁমড়মট
নীয় চনয়ি আয়ে। উদগ্রীব পাইলট োয়দর উপর অয়নকগুয়লা পায়ের শব্দ শুনয়ত
চপল। ইোিয়নামভয় র পমরম ত কন্িস্বরও তার কায়ন এয়লা। খুশী হয়লা পাইলটআসয়েন ওরা। চস স্টাটত মদল ইমিন। হালকা যরয়নর মহস্ মহস্ শব্দ উিল।
চটকঅয়ির জন্য সম্পূেত চরমর্ িাউয়ন্টন চজট।
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চর্মভর্ ইিরান প্রথয়ি মিয়ে পা রাখল মবিায়নর মসাঁমড়য়ত। মকন্তু মদ্বতীে
পামট চস তুলয়ত পারল না। মপেন চথয়ক ভারী কন্িধ্বমনত হয়লাঃ মবিায়ন ড়য়ত
চ ষ্টা করয়বন না মিঃ চর্মভর্। হাত তুয়ল দাাঁড়ান।
তারা ার জয়নই ঘুয়র দাাঁড়াল। ার জয়নর চ ায়খ িুয়খই ভে ও আতংয়কর
ম ি িুয়ট উিল। হাত তুলয়ত তারা চবায হে ভুয়ল চিল।
আহিদ িুসা তারার আয়লায়ক ওয়দর অেষ্টভায়ব চদখয়ত পামেল।
বলল চস, এখনও মকন্তু মনয়দতশ পালন কয়রনমন আপনারা। কয়িার কন্ি আহিদ
িুসার।
আহিদ িুসা কথা চশর্ করার সায়থ সায়থ ৮মট হাতই উপয়র উিল।
তায়দরয়ক এিনভায়ব মনয়দতশ করয়ত পায়র এ চক? প্রশ্ন মকলমবল করয়ে
চর্মভর্ ইিরায়নর িয়ন।
টামিতনাল ভবয়নর দমক্ষে ব্রীয়জর মদয়ক এই সিে দুমট প্র ন্র্
মবয়স্ফারয়ের শব্দ হয়লা। আহিদ িুসার চ াখ েুয়ট চিল ঐ মদয়ক। ব্রীয়জর উপর
একমট িাক জ্বলয়ে। পরক্ষয়েই চিমশনিায়নর একটানা শব্দ চভয়স এয়লা। আহিদ
িুসা বলল, চদখয়ত পায়েন চর্মভর্ ব্রীয়জর উপর কিায়ন্র্ায়দর কবর র নার
দৃশ্য? খুব আশা কয়রমেয়লন উিান্র্ার এয়ন্টবী দৃয়শ্যর পুনরাবৃমত্ত ঘটায়বন আয়পা
পবতায়ত।
চকৌতুহল চ য়প রাখয়ত পারল না চর্মভর্ ইিরান। বলল-তুমিই মক
আহিদ িুসা?
‘চতািার মক িয়ন হে চর্মভর্? বলয়ত বলয়ত আহিদ িুসা কয়েক পা
সািয়ন এয়িাল। এই সিে হিাৎ একমট গুলী এয়স আহিদ িুসার র্ান বাহুর
মকেুটা িাংসয়পশী মোঁয়ড় মনয়ে চবমরয়ে চিল। অন্ধকার না হয়ল আহিদ িুসা
চদখয়ত চপত মবিায়নর পাইলট মু প ুমপ এয়স মবিায়নর দরজাে দাাঁমড়য়েয়ে।
আহিদ িুসা বাি হাত মদয়ে র্ান বাহু চ য়প যয়র বয়স পড়ল। মকন্তু
চস্টনিান োয়ড়মন চস।
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আহিদ িুসা বয়স পড়ার সায়থ সায়থ চর্মভর্ ইিরান োাঁমপয়ে পড়ল তার
উপর। আহিদ িুসা চদহটা বাাঁমকয়ে মনয়েমেল। চর্মভর্ ইিরান হুিমড় চখয়ে পড়ল
আহিদ িুসার জানুর ইপর।
আহিদ িুসা মবদুেৎ িমতয়ত উয়ি দামড়য়েই মকেুটা মপেয়ন সয়র চিল।
চর্মভর্ উয়ি দামড়য়েয়ে, ওরা মতনজনই তার মদয়ক েুয়ট আসয়ে। হাটু চভয়গ বয়স
পড়ল আহিদ িুসা আবার। িাথার উপর মদয়ে একমট গুলী য়ল চিল। এটাও
এয়লা মবিায়নর দরজা চথয়ক। আহিদ িুসার চষ্টনিান িয়জত উিল। এক োক গুলী
চবমরয়ে চিল। েুয়ট আসা চর্মভর্ ইিরান, ইোিয়নামভ , এোয়িয়লা ও মি: মকউই
আেয়ড় পড়ল োয়দর উপর।
মবিায়নর দরজা লয়ক্ষে আর এক োক গুলী চবমরয়ে চিল আহিদ িুসার
চষ্টনিান চথয়ক। হিাৎ একমট মহস্ মহস্ শব্দ শুনয়ত চপল চস। পালায়ে পাইলট।
চজয়টর ককমপট লক্ষে কয়র আবার চষ্টনিান তুয়ল যরল চস। মকন্তু
ককমপয়টর বুয়লট প্রুি িা চথয়ক গুলীগুয়লা বেথত হয়ে েয়র পড়ল মনয় । মকন্তু
ঘূেতােিান র্ানার ক্ষমত হয়লা, মকেদংশ তার চভয়গ পড়ল।
মসমড়য়ত পায়ের শব্দ শুনয়ত চপল আহিদ িুসা। তীক্ষ্ণ এক শীর্ মদয়ে
উিল চস। জবায়ব পদ শব্দ দ্রুত হয়ে উিল।
োয়দ উয়ি এয়লা িারুক উমনয়তা। এখায়ন আবদুল্লাহ জায়বয়রর সহকারী
চস। তার মপেয়ন মপেয়ন উয়ি এয়লা আরও দুই মতনজন।
ট ত চজ্বয়ল মবিান সা ত কয়র চদখা চিল পাইলট আত্মহতো কয়রয়ে।
চর্মভর্ ইিরান ও িাইয়কল এোয়িলা মনহত। মি: মকউই ও ইোিয়নামভ
িারাত্মকভায়ব আহত। ওয়দর দুজনার দামেত্ব এক মপমসর্া কিতীর হায়ত তুয়ল
মদয়ে িারুক উমনয়তায়ক মনয়ে আহিদ িুসা নীয় চনয়ি এয়লা। আসয়ত আসয়ত
মজয়জ্ঞস করল, জায়বর চকাথাে উমনয়তা?
িারুক উমনয়তা প্রথয়ি চকান জবাব মদল না। পয়র বলল, নীয় লুন
জনাব।
িারুক উমনয়তার উত্তয়রর যরন চদয়খ আহিদ িুসার িনমট োৎ কয়র
উিল। দ্রুত নীয় চনয়ি এয়লা তারা। নীয় র হল ঘয়র ার পাাঁ জন চিাল হয়ে
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দাাঁমড়য়ে আয়ে। আহিদ িুসা চসখায়ন মিয়ে চপৌেল। িারুক উমনয়তার ট ত জবয়ল
উিল। িয়ক উিল আহিদ িুসা। জায়বর রয়ি ভাসয়ে। চিমশনিায়নর গুলীয়ত
োেরা হয়ে চিয়ে তার চদহ। দাাঁয়ত দাাঁত চ য়প এক প্রবল উোস চরায করয়লা
আহিদ িুসা। তবু চ ায়খর দু’চকাে চিয়ট চনয়ি এল দু’চিাটা অশ্রু।
সবাই নীরব। কথা সরয়ে না কায়রা িুয়খ। অমত শান্ত স্বয়র এক সিে
আহিদ িুসা বলল, আিার এক অংি আজ আমি হারালাি িারুক উমনয়তা।
আিার এ উৎসমিতত সসমনক বন্ধু চকান মদন চকান কাজ চথয়ক মপেু হয়টমন। িলার
স্বরমট তার রুদ্ধ হয়ে এয়লা। সজল হয়ে উিল সবারই চ াখ।
আহিদ িুসা একটু মপেয়ন কয়র এলা। িারুক উমনয়তায়ক বলল, এয়সা,
ব্রীয়জর ওখায়ন মক হয়লা চদমখ।
দু’জয়ন এয়িায়লা চসমদয়ক।
কিায়ন্র্ায়দর একমট িাকও পার হয়ত পায়রমন। সবক’মটই দামড়য়ে আয়ে
খামল। তায়দর প্রথি িাকমট দামড়য়ে আয়ে পুয়লর উপর। চভয়গ কুকয়ড় চিয়ে।
যুাঁোে অন্ধকার তখনও। িায়কর চকউই বাাঁয় মন। েমড়য়ে মেটয়ক পয়ড় আয়ে
তায়দর অমগ্নদগ্ধ চদহ। গুলীমবদ্ধ হয়ে িয়রয়ে এিন লাশও িায়কর আয়শপায়শ
পাওো চিল। সািয়নর িায়কর পমরেমত চদয়খও তাহয়ল কিায়ন্র্ারা িমরো হয়ে
সািয়ন এয়িাবার চ ষ্টা কয়রমেল।
আয়রা সািয়ন এগুয়লা তারা-একদি ব্রীয়জর দমক্ষে প্রায়ন্ত। ঐয়তা
চিমশনিায়নর পায়শ সায়বরায়ক চদখা োয়ে। মকন্তু নড়য়ে না চকন? তায়দরয়ক
চদয়খও চকান ািলে চনই চকন তার? তাহয়ল...? আর ম ন্তা করয়ত পারয়লা না
আহিদ িুসা। েুয়ট চিল চস। না, সায়বরা চনই। তার হাতমট তখনও চিমশনিায়নর
বেয়রয়ল, মকন্তু প্রাে চনই চদয়হ। চদহ তার জায়বয়রর িতই োাঁেরা হয়ে চিয়ে। মকন্তু
চশর্ মন:োস পেতন্ত চস চিমশনিান ামলয়েয়ে। মবজেী হবার আিৃতেু সাযনার িয়যে
মদয়ে সায়বরা এই ভায়বই শাহাদাৎ বরে কয়রয়ে। এই িহীেসী িমহলার মবয়দহী
আত্মার প্রমত সালাি জানাল আহিদ িুসা।
মকন্তু আমবদ কই ? হিাৎ িারুক উমনয়তা বল উিল, চদখুন জনাব িায়কর
তলাে একমট মেন্ন মবমেন্ন চদহ।
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আহিদ িুসা মিয়ে েুয়াঁ ক পড়ল িায়কর নীয় । ট ত চজ্বয়ল খুয়ট খুয়ট
চদখয়লা। পুয়ড় োওো খন্র্-মবখন্র্ নর িাংয়সর টুকয়রা। চ নার উপাে চনই। মকন্তু
এ চদহ চে আমবয়দর চস মবর্য়ে চকান সয়ন্দহ রইল না আহিদ িুসার। িায়কর িমত
চরায করার চশর্ পন্থা মহয়সয়ব চগ্রয়নর্ বুয়ক চবাঁয়য িায়কর তলাে চস োাঁমপয়ে
পয়ড়মেল।
এবার মকন্তু চকান দু:খ নে, িয়বত িুয়ল উিল আহিদ িুসার বুক। এরা
মবেজেী সসমনক। এয়দর মদয়ে মবে জে করা োে। আহিদ িুসার িন য়ল চিল
সুদুর অতীয়তর এক দু:খজনক ঘটনার মদয়ক। ইসরাইয়লর এয়ন্টবী অপায়রশয়ন
উিান্র্ার পয়ক্ষ আমবদ, সায়বরা ও জায়বয়রর িত সসমনয়কর অভাব মেল বয়লই
মবেবাসীর কায়ে লিাে চহট করয়ত হয়েমেল িুসলিানয়দর িাথা।
দমক্ষন কািাোয়নর মদক চথয়ক দু’মট অমগ্ন চিালক েুয়ট আসয়ে। িারুক
উমনয়তা তার চষ্টনিান উাঁ ু কয়র যরয়লা। আহিদ িুসা বলল, উমনয়তা ওটা
মপমসর্ার িাড়ী। আয়লাক সয়কত চদয়খ বুেয়ত পারয়ো না? উমনয়তা চষ্টনিান
নামিয়ে বলল, এখন বুেয়ত পারমে জনাব।
িাড়ী এয়স কয়েক িজ দূয়র দাাঁমড়য়ে পড়ল। িাড়ী চথয়ক নািল শরীি
সূরী। েুয়ট এয়লা চস আহিদ িুসার কায়ে। তায়ক জমড়য়ে যরয়লা। বলল, আপনার
জন্য উয়দ্বি উৎকন্িাে সকয়ল আিরা সারা হয়ে চিমে জনাব।
হিাৎ হায়ত মভজা আিায়লা িত মকেু চিকাে িাড়ীর আয়লায়ত মনয়ে তা
চদখল শরীি সুরী। রি চকাথা চথয়ক এয়লা? ট ত মদয়ে ভায়লা কয়র আহিদ
িুসায়ক চদয়খ আাঁতয়ক উিল শরীি সুরী। চিাটা র্ান বাহুটাই তার রয়ি চভজা।
কনুই এর ইমিখায়নক উপয়র মবরাট ক্ষত। িাথার ুল রয়ি জট পাকায়না। প্রাে
আতত কয়ন্ি শরীি রুরী বলল, এ মক জনাব, আপমন এিনভায়ব আহত, অথ ..।
কথা চশর্ কয়ত পারয়লা না শরীি সুরী। একমট চ াক মিলল চস।
আহিদ িুসা বলল, আহত আমি একা নই শরীি। তারপর উমনয়তার
মদয়ক মিয়র বলয়লা, সব আহতয়দর দমক্ষন কািাোয়নর কোয়ম্প পামিয়ে দাও।
আর সতকত চথয়কা। পয়র আসমে। বয়ল চস শরীি সুরীর সায়থ মিয়ে িাড়ীয়ত
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বসল। িাথা আর র্ান বাহুটা চেন চবদনাে মেয়ড় োয়ে। মেি মেি করয়ে। চিাটা
শরীর।
চেয়ত চেয়ত শরীি সুরী বলল, দমক্ষন কািাোয়ন বড় রকয়ির চকান
প্রমতয়রায়যর সমুখীন আিায়দর হয়ত হেমন। ওরা িয়ন কয়রমেল আিরা হাজায়র
হাজায়র প্রয়বশ কয়রমে, তাই ঘাবয়ড় মিয়েমেল ওরা।
-িৃতেু ভেয়ক োরা বশ কয়র, তারা একাই একশ’ হয়ে দাাঁড়াে। ওয়দর
িয়ন করাটা তাই অিুলক নে শরীি সুরী। যীর স্বয়র বলল, আহিদ িুসা।
তারপর দুজয়নই নীরব। েয়ড়র িমতয়ত এমিয়ে য়লয়ে জীপ।

মিন্দানাওয়ের বন্দী

113

১০
মশরী শুয়ে আয়ে। কেমদয়নর জ্বয়র একদি শীেত হয়ে চিয়ে চস। িাথার
কায়ে চটমবয়লর উপর কয়েকমট ওর্ুয়যর মশমশ। স্মাথতার র্ািামরর হাত িন্দ নে।
তার চপ্রসক্রাইব করা ওর্ুয খাবার পর চথয়কই জ্বর কিয়ত শুরু কয়রয়ে। মশরী ও
িুর হািসার স্মাথতার প্রশংসাে পিিুখ। চিয়েমটর বেবহার সতেই ভাল। মবয়শর্
কয়র স্মাথতা আহিদ িুসায়ক খুব শ্রদ্ধা কয়র চদয়খ িুর হািসার আরও খুশী। স্মাথতার
িুখ চথয়ক আহিদ িুসার অত চবশী প্রশংসা শুনয়ত ভায়লা লায়িমন মকন্তু মশরীর।
মবয়শর্ কয়র স্মাথতা েখন বয়লয়ে চে, জীবন মদয়েও আমি তার ঋে চশায করয়ত
পারয়বা না, তখন কথাটা মশরীর িয়নর চকাোে চেন খচ্ কয়র মবাঁয়যয়ে। মশরী
িনয়ক শামসয়েয়েঃ ওাঁয়ক েমদ চকউ ভায়লা চ ায়খ চদয়খ তাহয়ল চতা খুশী হবারই
কথা। আর তাোড়া ওাঁর উপর মক অমযকার আয়ে মশরীর। ভুল কয়রও মক মতমন
কখনও তার প্রমত চ াখ তুয়ল চ য়েয়েন। ম ন্তা এ পেতন্ত িড়ায়তই মশরীর চ াখ জয়ল
ভয়র আয়স। ভমবষ্যত ভাবনাে মশরীর িন উয়দ্বল হয়ে উয়ি। যুলার পৃমথবীয়ত শুয়ে
চস মক আকায়শর াাঁদ যরয়ত পারয়ব? মকন্তু মক করয়ব চস। সজ্ঞায়ন চতা চস এ
অপরায কয়রমন। তার হৃদয়ের চকান অপমরম ত উৎস চথয়ক এয়সয়ে এ চপ্ররো।
হৃদয়ের এ একান্ত াওোে মক চকান পাপ আয়ে? চকাঁয়প উয়ি মশরী।
মশরীর দু’চ ায়খর চকাোে দু’চিাটা অশ্রু টল টল করমেল।
এ সিে স্মাথতা প্রয়বশ করয়লা ঘয়র। স্মাথতায়ক চপৌয়ে মদয়ে িুর হািসার
বাইয়রর ঘয়র য়ল চিল।
স্মাথতা মশরীর মদয়ক চ য়েই বলল, মশরী চতািার চ ায়খ জল চকন? কাাঁদয়ো
চকন তুমি?
মশরী তাড়াতামড় চ ায়খর পামন িুয়ে চিলল। মকেু বলল না িুয়খ।
স্মাথতা তার পায়শ বসল, কািাোন চথয়ক চকান খবর এয়সয়ে?
-এয়সয়ে।
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-মক খবর?
-মপমসর্া কািাোন দখল কয়রয়ে। িাইয়কল এোয়িলা এবং ইরগুন জাই
মলউমির চর্মভর্ ইিরান মনহত।
- িয়ক উিয়লা স্মাথতা এোয়িলা মনহত এক উষ্ণ চরাত বয়ে চিল মাথতার
রি কমেকাে। মকন্তু স্মাথতা িুয়খ হামস িুমটয়ে বলল, আমি মক ওদর খবর মজয়জ্ঞস
কয়রমে?
-তাহয়ল মক?
-আহিদ িুসার খবর।
খচ্ কয়র উিল মশরীর হৃদয়ের একান্ত চিাপন চসই চবদনাটা। ওর খবর
মদয়ে স্মাথতার মক? িুখ ভার কয়র মশরী বলল, ওাঁর মক খবর আমি বলব?
মশরীর একমট হাত হায়ত মনয়ে স্মাথতা চহয়স বলল. আিার কায়ে লুমকয়ো
না মশরী। আমি বুেয়ত চপয়রমে প্রথি চথয়কই। মকন্তু নােক মক জায়নন এটা? চহয়স
বলল, স্মাথতা।
-জামননা। িুখ লাল কয়র বলল, মশরী
-বুয়েমে, মশরীর সুম মকৎসার জন্য ওাঁর এত িরজ চকন? তুমি ভািেবতী
মশরী।
মশরীর সরাটা চদয়হ এক উষ্ণ মশহরে চখয়ল চিল। জ্বালািে এ মশহরয়ে
অসীি পমরতৃমপ্ত। আপনায়তই তার চ াখ দুমট বুয়জ চিল এক পরি প্রশামন্তয়ত।
এই প্রথি স্মাথতার কথা ভায়লা লািয়লা তার। ুপ কয়র রইল মশরী।
স্মাথতা আবার বলল-কই উত্তর মদয়ল না মশরী?
-মক?
-আহিদ িুসা কয়ব আসয়েন।
বামলয়শ িুখ গুয়জ মশরী বলল, উমন অসুস্থ, হাসপাতায়ল। িাথা ও বাহুয়ত
আঘাত চপয়েয়েন উমন।
-চতািার এ দু:য়খ আমিও দু:মখত মশরী।
মশরী পাশ মিয়র শুয়ে বলল, তুমি আজ ম মকৎসার জন্য নে, এসব
িতলব মনয়েই এয়সে বুমে?
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-আর ওর্ুয লািয়ব না চতািার। ভাল হয়ে চিে। এখন শরীরটা সারয়লই
হয়ে চিল।
তারপর স্মাথতা রুমটন িামিক জ্বর াটত পরীক্ষা করল। হায়টতর মবট চদখল।
বলল, সব মিক আয়ে।
বয়ল মবোনা চথয়ক উয়ি চ োয়র মিয়ে বসল স্মাথতা। বলল, রুনার িা চতা
এখনও আটকা চসামনোয়কও চতা চদখমে না একটু পামন চখতাি মশরী।
মশরী বলল, মিক আয়ে আমি র্াকমে। বয়ল চস কমলং চবয়লর সুইয় াপ
মদয়ত চিল। স্মাথতা মশরীয়ক মনয়র্য করয়লা। বলল, এই চতা র্াইমনং রুি। আমিই
চখয়ে আমস না। বয়ল চস উয়ি দাড়াল।
র্াইমনং রুয়ির মবরাট এক টোংমকয়ত পামন জিা থায়ক। টোংয়ক লািায়না
আয়ে নল। নল মদয়ে পামন আয়স।
স্মাথতা র্াইমনং রুয়ি ুয়ক তাড়াতামড় একমট চ োর চটয়ন মনয়ে পামনর
নয়ল এক পা মদয়ে টোংক যয়র দাাঁড়াল। তারপর স্কায়টতর মভতর চথয়ক একমট
কািয়জর চিাড়ক চবর করয়লা চস। চিাড়কমট খুয়ল সাদা যরয়নর অয়নকগুয়লা
পাউর্ার চ য়ল মদল পামনর টোংমকয়ত।
তারপর চনয়ি চ োর েথাস্থায়ন চরয়খ জি চথয়ক এক গ্লাস পামন চখয়ে
িুখ িুেয়ত িুেয়ত চস চবমরয়ে এয়লা।
িুর হািসারও ঘয়র প্রয়বশ করয়লা প্রাে সয়গ সয়গই। বলল, মক চদখয়লন,
ওর্ুয আর লািয়ব?
-না, আর ওর্ুয়যর দরকার হয়ব না। িতকাল চথয়ক চটিপায়র ার একদি
নরিাল।
-যন্যবাদ আপনায়ক। অয়নক চখয়টয়েন।
- লুন। যন্যবাদ মদয়ে আর কাজ চনই।
িুর হািসার স্মাথতায়ক মনয়ে ঘর চথয়ক চবরুয়ত চবরুয়ত বলল, আর মক
করয়ত পামর আপনার জন্য। িুসা ভাই আসয়ল আপনার িুমির জন্য সুপামরশ
করব।
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স্মাথতা খপ কয়র িুর হািসায়রর একমট হাত যয়র বলল, িুমি আমি াই
না হািসার।
- ান না িুমি? মবমস্মত হয়ে তাকাল স্মাথতার মদয়ক।
স্মাথতা িুর হািসায়রর একমট হাত জমড়য়ে কাাঁয়য িুখ গুয়জ বলল, াই না
িুমি আমি।
িুর হািসার চকাঁয়প উিল। এিন অবস্থার জন্য প্রস্তুত মেল না চস। নারী
চদয়হর এিন মনমবড় উষ্ণ েশত িুহূয়ততর জন্য মবহবল কয়র তুলল িুর হািসারয়ক।
তার জীবয়ন এ এক নতুন অমভজ্ঞতা।
স্মাথতা আরও মনমবড়ভায়ব তায়ক জমড়য়ে যয়র বলল, বল, চদয়ব আশ্রে
চতািার এ বাহু বন্ধয়ন।
িুর হািসার সয় তন হয়লা। চস মনয়জয়ক োমড়য়ে মনয়ে বলল, লুন রাত
হয়ে োয়ব।
আবার দুজয়ন হাটয়ত শুরু করল। স্মাথতা আর চকান কথা বলল না। িুর
হািসারও পাথয়রর িত চিৌন।
উপতেকার বন্দী খানার চসয়লর দরজাে স্মাথতায়ক চপৌয়ে মদল িুর
হািসার। প্রহরী দরজা খুয়ল যরল। স্মাথতা িুর হািসার মদয়ক মিয়র দামড়য়ে বলল,
আর চেয়ত পারব না চতািার ওখায়ন?
িম্ভীর কয়ন্ি িুর হািসার বলল, িুসা ভাইয়ক আমি এটা মজয়জ্ঞস কয়র
চদখব।
চসয়লর দরজা বন্ধ হয়ে চিল। স্মাথতা মনয়জয়ক েুয়ড় মদল নরি মবোনার
উপয়র। স্বিতঃ কয়ন্ি চস বলল, এরা মক িানুর্ না পাথর? আতংমকত হয়ে উয়ি
চস। আহিদ িুসার সাইিুয়ির িমত চবায হে আর চকউই চরায করয়ত পারয়ব না।
অদ্ভুত জীয়তিীে িানুয়র্র দল এটা। টাকার স্তুপ, নারী চদয়হর কািমসি উষ্ণ
পরশও এয়দর ম ত্তমবভ্রি ঘটায়ত পায়র না।
তবু.....। চ াখ দু’মট জ্বয়ল উিল স্মাথতার। তবু জাহাজ ও কািাোয়নর
পরাজয়ের প্রমতয়শায আহিদ িুসার উপর চনো োে মক না চদখয়ব চস।
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িভীর রাত। শেো চথয়ক উয়ি বসল স্মাথতা। চ াখ িুখ হাত মদয়ে একটু
রিয়ড় মনয়ে উয়ি দাাঁড়াল। রায়তর চপাশাক বদয়ল চিলল চস। এ বন্দীশালাে তার
মনজস্ব বলয়ত মেল একমট িাে বোি, মকন্তু তার োই বোিমট আজ শূেে। কয়েকমট
কাপড়-য় াপড় রয়েয়ে িাে। তবু আপাতঃ শূন্য বোিমটয়তই রয়েয়ে তার চশর্
সম্বলটুকু। স্মাথতা বোিমট হায়ত তুয়ল মনয়ে ওর তলাটা চিয়ড় চিলল। তলার
ারপ্রান্ত মঘয়র রয়েয়ে চলাহার িাপা নল। বোয়ির তলায়ক শি ও এর আকার মিক
রাখার জন্যই এটা বেবহৃত হয়েয়ে বয়ল আপাতঃ দৃমষ্টয়ত িয়ন হে। স্মাথতা
নলগুয়লা খুয়ল মনয়ে চোট যরয়ের দু’মট পয়কয়ট পুরল এবং অন্য দু’মট চথয়ক
চবরুল কয়েকমট দািী মিোর মটপ্র্ মসিায়রট। মসিায়রটগুয়লা পয়কয়ট পুয়র
বোিমট েুয়ড় চিয়ল মদল। তারপর চটমবয়ল বয়স একখন্র্ কািয়জ মলখলঃ
আলী কাওোয়রর হতোর প্রমতয়শায পয়র চনো োয়ব। এখন হাগািা
করয়ত চিয়ল আিরা আয়পা পবতত চথয়ক চবরুয়ত পারয়বা না।
কািজমট ভাাঁজ কয়র পয়কয়ট পুয়র উয়ি দাড়াল স্মাথতা। তারপর যীয়র যীয়র
দরজার মদয়ক এগুয়লা। মদ্বযাহীন ম য়ত্ত চস দরজাে করাঘাত করয়লা। একবার,
দুইবার-কয়েকবার। দরজার ামব চখালার শব্দ পাওোর পরই শুযু চস থািল।
দরজা খুয়ল চিল। দু’জন প্রহরী। দু’জয়নর একজয়নর হায়ত উদেত
চস্টনিান, অন্যজয়নর হায়ত মরভলভার। তারা চকান কথা বলার আয়িই স্মাথতা
বলল, কোয়প্টন জুিলাকয়ক এক্ষুমন র্াকুন। খুব জরুরী।
স্মাথতার কয়ন্ি উয়দ্বি। চ ায়খ-িুয়খ চকিন মবভ্রান্ত ভাব। চসমদয়ক িুহূতক
ত াল
চ য়ে একজন প্রহরী অপর জনয়ক বলল, তুমি এয়ক চদয়খা, আমি তাাঁয়ক চর্য়ক
আমন।
মিমনট ায়রয়কর িয়যেই প্রহরীমট কোয়প্টন জুিলাকয়ক মনয়ে চসখায়ন
উপমস্থত হয়লা।
জুিলাকয়ক চদয়খই স্মাথতা প্রাে আতত কয়ন্ি বয়ল উিল, সবতনাশ হয়ে চিয়ে
মিঃ জুিলাক, মশরীয়ক ঔর্য মদয়ত ওো-পাো হয়ে চিয়ে। ঔর্যমট চখয়ল তার
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িৃতেু পেতন্ত ঘটয়ত পায়র। এক্ষমন আিার োওো দরকার। আপমন দু’জন প্রহরী মদন
আিার সায়থ।
বলয়ত বলয়ত স্মাথতা প্রাে চকাঁয়দ চিলল। তার চ ায়খ আতংক। জুিলাক
মকংকততবেমবিূঢ় হয়ে পড়ল। প্রথিতঃ তার িুয়খ চকানই কথা সরল না। চশয়র্
বলল চস, তাহয়ল আমি চখাাঁজ মনয়ত পািাই?
স্মাথতা চ াখ িুয়ে বলল, তা করয়ত পায়রন মিঃ জুিলাক, মকন্তু চদরীর জন্য
মকেু ঘটয়ল চস দামেত্ব তাহয়ল আপনায়কই মনয়ত হয়ব।
জুিলাক পড়ল িহামবপয়দ। একমদয়ক রামেয়বলা বন্দীয়ক দু’জন প্রহরীর
উপর ভরসা কয়র চেয়ড় চদো োে না, অপরমদয়ক মশরীর সতেই মকেু ঘটয়ল
তায়কই দােী হয়ত হয়ব। পমরয়শয়র্ জুিলাক ভাবল, আহিদ িুসাই েখন স্মাথতায়ক
মদয়ে ম মকৎসার মনয়দতশ মদয়েয়েন , তখন স্মাথতার িয়যে মনশ্চে মবপয়দর চতিন
মকেু চনই।
জুিলাক বলল, লুন, আমিই োমে সায়থ। বয়ল জুিলায়ক আর একজন
প্রহরীয়ক সায়থ চর্য়ক মনল।
মতনজয়নই পবতয়তর াল চবয়ে উপয়র উিয়ত লািল। সবার আয়ি স্মাথতা,
তারপর প্রহরীমট এবং সবার চশয়র্ জুিলাক।
তারা পবতয়তর সিতয়ল এয়স চপৌেল। দমক্ষে পমশ্চি মদক চথয়ক আর
একমট রাস্তা এয়স এখায়ন মিমলত হয়েয়ে। ঐ রাস্তামট পবতয়তর পমশ্চি াল চবয়ে
মনয় চনয়ি চিয়ে। আয়পা পবতত চথয়ক চসায়লা সািয়র চপৌোর এটাই পথ।
এখায়ন চপৌোর পর স্মাথতা সবার অলয়ক্ষ একখন্র্ কািজ চিয়ল মদল হাত
চথয়ক। পরক্ষয়নই স্মাথতা চহা ট খাওোর িত হয়ে হুিমড় চখয়ে পয়ড় চিল। লক্ষে
করয়ল চদখা চেত স্মাথতা উিার সিে দলা পাকায়না এক টুকরা কািজ তুয়ল মনল।
সাবযানতাবশতঃ জুিলায়কর মরভলভার উদেত হয়ে উয়িমেল স্মাথতার মদয়ক, মকন্তু
চকান প্রকার সয়ন্দহ তার িয়ন স্থান চপল না।
তারা এমিয়ে য়লমেল। সািয়নই িূল ঘাাঁমট িুর হািসায়রর আবাস স্থল।
প্রযান চিয়টর সািয়ন চপৌেয়তই চসখান চথয়ক কয়িার মনয়দতশ এয়লা হাত তুয়ল
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দাাঁড়ায়নার জন্য। দ্বার রক্ষীর অয়টায়িমটক কারবাইয়নর নল হা কয়র আয়ে তায়দর
মদয়ক। হাত তুয়ল দাাঁড়াল মতনজন।
চিট-কোম্প চথয়ক প্রযান দ্বাররক্ষী আহিদ জালূত তায়দর কায়ে এয়লা
জুিলাক তায়ক সব ঘটনা বুমেয়ে বলল। আহিদ জালূত একবার ভ্রূ কু য়ক স্মাথতার
মদয়ক তাকাল। বলল, ল আমিও োব।
ারজয়নই লল এবার।
মভতয়রর চিয়টও প্রহরী দাাঁমড়য়েমেল। মকন্তু জুিলাক ও আহিদ জালুতয়ক
চদয়খ একপায়শ সয়র দাাঁড়াল। দরজা একটু চিলয়তই খুয়ল চিল। মবমস্মত হল
জালুত। প্রহরীর মদয়ক প্রশ্নয়বাযক চ াখ তুয়ল যরয়তই বলল, দরজা বন্ধ না কয়রই
আজ ওাঁরা শুয়ে পয়ড়য়েন।
স্মাথতা মিয়ে তাড়াতামড় মশরীর ঘয়র প্রয়বশ করল। ওরাও মতনজন তার
মপেু মপেু প্রয়বশ করয়লা চসই ঘয়র। মশরী মবোনাে পয়ড় আয়ে। মিক শুয়ে থাকা
নে ওটা। চদয়খ িয়ন হয়ে চেন হিাৎ কয়র জ্ঞান হামরয়ে য়ল পয়ড়য়ে মবোনাে।
স্মাথতা তায়ক পরীক্ষা করয়লা। জুিলাক, আহিদ জালুত ও প্রহরী
মতনজয়নই িজ মতয়নক দুয়র দামড়য়ে চথয়ক উদগ্রীবভায়ব চদখয়ে স্মাথতার কাজ।
তায়দর চ ায়খ-িুয়খ উয়দ্বি। তারা বুেয়ত পারয়ে মশরীর একটা মকেু হয়েয়ে।
স্মাথতা উয়ি দাড়াল। আহিদ জালুত বলল, মক চদখয়লন?
স্মাথতা চকান উত্তর না মদয়ে কপায়লর ঘাি িুয়ে পয়কট চথয়ক একমট
মসিায়রট চবর কয়র িুয়খ পুরল, চটমবল চথয়ক চদশলাই মনয়ে অমগ্ন সংয়োি করল
তায়ত। তারপর ওয়দর মদয়ক মিয়র মসিায়রয়ট একমট লম্বা টান মদয়ে বলল, মশরী
অজ্ঞান হয়ে আয়ে।
স্মাথতা আবার মসিায়রটমট িুয়খ পুরল।
আহিদ জালুত মকেু বলয়ত মিয়েমেল। চকবল িুখ হা কয়রমেল চস, মকন্তু
মকেু বলয়ত পারল না। স্মাথতার মসিায়রট চথয়ক এক যরয়নর মনলাভ চযাাঁো তীয়রর
িত েুয়ট চিল ওয়দর মদয়ক। পরক্ষয়েই তায়দর মতনমট চদহই কলািায়ের িত
আেয়ড় পড়ল িামটয়ত। মসিায়রটমট আসয়ল িারাত্মক একমট িোস পাইপ
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তািায়কর কোয়িায়ফ্লায়জ াকা িুয়খর পদতামট পুয়ড় চিয়ল িোস চবমরয়ে েুয়ট োে
সািয়ন। সািয়নর দুই বিত িজ পমরমিত স্থান িুহূয়ততর জন্য মবর্াি কয়র চদে।
স্মাথতা িুহূতক
ত ালও নষ্ট করয়লা না আর। রাস্তা চথয়ক কুমড়য়ে পাওো
কািজ খন্র্ চস চিয়ল যরল চ ায়খর সািয়ন। তায়ত চলখাঃ ‘‘আমি পাহায়ড়র
পমশ্চি ায়ল অয়পক্ষা করমে দু’মট চঘাড়া মনয়ে। জাম্বুোয়গার জন্য চপয়িালও
সংিৃহীত হয়েয়ে।’’
তাড়াতামড় কািজমট িুয়ড় দলা পামকয়ে েুাঁয়ড় চিয়ল মদল স্মাথতা। তারপর
কাাঁয়য তুয়ল মনল মশরীর সংজ্ঞাহীন চদহ। চিয়ট মিয়ে প্রহরীয়ক বলল, চোট
সায়হবও অসুস্থ। ওাঁরা তাাঁয়ক মনয়ে আসয়েন। তুমি আিার সায়থ এয়সা, মশরীয়ক
বোরায়কর হাসপাতায়ল মনয়ে চেয়ত হয়ব।
প্রহরীমট িুহূতক
ত াল মদ্বযা করয়লা, তারপর মপেু মনল। প্রযান িটয়ক
মিয়েও স্মাথতা এই একই কথা বলল। িয়ন হে তারাও চকান সয়ন্দহ করয়লা না।
মবয়শর্ কয়র মভতয়রর দ্বাররক্ষীয়ক সায়থ চদয়খ তায়দর িয়ন চকান প্রয়শ্নরও উদে
হয়লা না। তাোড়া আহিদ িুসার মনয়দতশ চিাতায়বক স্মাথতা মশরীর ম মকৎসা করয়ে
এটাও সবাই জানত।
স্মাথতা এমিয়ে লল মশরীয়ক মনয়ে। মপেয়ন প্রহরী। তারা পবতয়তর চসই
সিতয়ল এয়স চপৌেল। স্মাথতা মশরীয়ক কাাঁয চথয়ক নামিয়ে চশয়র্ একবার মপেয়ন
মিয়র চদখল, না ......... চকউ এমদয়ক আসয়ে না। প্রহরীমট সািয়ন এয়স
দাাঁমড়য়েয়ে। বলল, মক হল লুন তাড়াতামড়।
-োই। বয়ল স্মাথতা পয়কট চথয়ক মসিায়রট চবর করয়লা। মসিায়রয়ট আগুন
মদল। চসই আির মনেয়ি মনলাভ চযাাঁো েুয়ট চিল এক িলা তীয়রর িত। িুহূয়ততর
িয়যে প্রহরীমটর হাত চথয়ক খয়স পড়ল চস্টনিান। চসও আেয়ড় পড়ল িামটয়ত।
স্মাথতা মশরীয়ক কাাঁয়য তুয়ল মনয়ে এবার েুটল দমক্ষে-পমশ্চি পথ মদয়ে
পাহায়ড়র পমশ্চি ায়লর মদয়ক। ঘায়ি মভয়জ চিয়ে তার চিাটা চদহ। মকন্তু উপাে
চনই মজমরয়ে চনবার। কোপয়টন জুিলাক ও আহিদ জালুতয়ক চবরুয়ত না চদয়খ
এতক্ষয়ে মনশ্চে প্রহরীয়দর িয়ন সয়ন্দয়হর সৃমষ্ট হয়েয়ে। তারা জুিলাক ও আহিদ
জালুয়তর চখায়জ িৃয়হ প্রয়বশ করার পরই েুয়ট আসয়ব এমদয়ক মশকারী কুকুয়রর
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িত। সুতরাং েতটা সম্ভব তাড়াতামড় তায়ক চপৌেয়ত হয়ব আলী আকোয়দর
কায়ে। একবার চঘাড়াে ড়য়ত পারয়লই হয়লা। আয ঘন্টা িয়যেই তারা চপৌয়ে
োয়ব চসায়লা সািয়রর তীয়র।
কতদূয়র আলী আকোদ? আর লয়ত পায়র না স্মাথতা মশরীয়ক মনয়ে।
হিাৎ সািয়নই জিাট অন্ধকায়রর িত িনুষ্য িুমততয়ক নয়ড় উিয়ত চদয়খ স্মাথতা
থিয়ক দাাঁড়াল। ওমক আলী আকোদ? বলল চস, চক?
-আমি আমল আকোদ। বয়ল চস এয়স দাড়াল।
-চকাথাে চতািার চঘাড়া?
-এই আর একটু চেয়ত হয়ব।
এবার দু’জয়ন যরাযমর কয়র মশরীয়ক মনয়ে মিয়ে চঘাড়াে তু লল। স্মাথতা
মশরীয়ক মনয়ে এক চঘাড়াে উিল। আলী আকোদ উিল আর এক চঘাড়াে।
পবতয়তর াল চবয়ে সাবযায়ন চঘাড়া দু’মট সািয়ন এমিয়ে লল। আলী আকোয়দর
হায়ত ট ত জ্বালায়ত সাহস পায়ে না চস। ওয়দর চ ায়খ পয়ড় চিয়ল মনঘতাত িারা
পড়য়ত হয়ব।
ওরা তখন পবতয়তর পাদয়দয়শ চনয়ি এয়সয়ে। এ সিে পবতয়তর উপয়র
মবপদ-ঘণ্টা চবয়জ উিল। উপয়র তামকয়ে ওরা টয় তর আয়লাে ইতঃস্তত েুটােুমট
চদখয়ত চপল।
স্মাথতার চিায়ট িুয়ট উিল বাাঁকা হামস। আহিদ িুসা চনই। িুর হািসায়রর
ঘুি কাল সকায়লর আয়ি ভাগয়ব না। কোপয়টন জুিলাক ও আহিদ জালুতয়ক
অজ্ঞান হয়ে পয়ড় থাকয়ত হয়ব আরও কয়েক ঘণ্টা। আর আয়পাোন উপতেকার
বোরাক চথয়ক তায়দর সন্ধায়ন ওরা েখন পবতয়তর এ প্রায়ন্ত এয়স চপৌেয়ব, ততক্ষে
তারা অয়যতকটা পথ পার হয়ে োয়ব।
মনঃশক ম য়ত্ত দু’মট চঘাড়া মতনমট আয়রাহী মনয়ে এমিয়ে লল সািয়ন।
পাথয়রর বুয়ক িায়ে িায়ে শব্দ উিল খট-খট্-খট।
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১১
আহিদ িুসা শুয়েমেল।
ক্লান্ত চস। কািাোন চথয়ক ৩০০ মকয়লামিটার পথ চঘাড়া চখমদয়ে এয়সয়ে
চস আয়পা পবতয়ত মশরীর অপহরয়ের সংবাদ চপয়ে। িুহূততও চস নষ্ট কয়রমন
কািাোয়ন। আহিদ িুসা এোয়লনয়টার হায়ত কািাোয়নর প্রশাসমনক দামেত্ব চেয়ড়
মদয়ে েুয়ট এয়সয়ে এখায়ন। চ াখ দু’মট তার বুয়জ আয়ে, মকন্তু বড় অশান্ত তার
িন। মপেয়নর এিন আঘাত আসয়ব কল্পনাও কয়রমন চকানমদন আহিদ িুসা।
িুর হািসার আহিদ িুসার পায়শই বয়সমেল। তার চ ায়খ দুভতাবনার
কায়লা োো। একমদন এক রামের িয়যে বেস চেন মবশ বের চবয়ড় চিয়ে িুর
হািসায়রর।
অপহরয়ের কামহনী যীয়র যীয়র চস বয়ল োমেল আহিদ িুসার কায়ে।
অবয়শয়র্ চস বলল, ভুল আিারই হয়েয়ে িুসা ভাই চশয়র্র মদয়ক স্মাথতার
বোপায়র আমি চবশ linient হয়ে পয়ড়মেলাি। েমদ আমি তার প্রমত সতকত দৃমষ্ট
রাখতাি, তাহয়ল র্াইমনং রুয়ির পামনর টোংয়ক ঘুয়ির ঔর্য চিশায়নার সুয়োি
চস চপত না।
আহিদ িুসা চ াখ খুলল। বলল, ভুল চতািার নে বন্ধু। ভুল আমিই
কয়রমে। প্রথি ভুল কয়রমেলাি জাহায়জ ওয়কও কািরাে চবাঁয়য চরয়খ না এয়স।
চস ভুয়লর জন্য অয়নক প্রমতকূলতার চিাকামবলা করয়ত হয়েয়ে আিায়ক। মদ্বতীে
ভুল করলাি ওর দ্বারা মশরীর ম মকৎসার মনয়দতশ মদয়ে। জামন না এ ভুয়লর জন্য
মক চখসারত মদয়ত হয়ব আিায়দর।
আহিদ িুসার কথা শুয়ন চকাঁয়প উিল িুর হািসার। অন্ধকার এয়স চেন
োো চিলল তার চ ায়খ িুয়খ। আহি িুসার তা দৃমষ্ট এড়ায়লা না। িুর হািসায়রর
একমট হাত তুয়ল মনয়ে চস বলল, জামন, চতািার বেথা বুেয়ত পারমে। মকন্তু চভবনা
বন্ধু। িয়ন চরখ, আহিদ িুসায়ক িাাঁয়দ চিলার জন্যই মশরীয়ক অপহরে করা
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হয়েয়ে। তারা চভয়বয়ে............। আহিদ িুসা কথা চশর্ করয়ত পারয়লা না।
অভাবনীে সংয়কা এয়স তার কন্ি চরায কয়র মদল।
-তারা মক চভয়বয়ে িুসা ভাই?
-অপ্রাসমগক কথা বয়ল সিে নষ্ট কয়র লাভ চনই িুর হািসার। য়লা উমি।
সবগুয়লা জােিা আিায়ক চদখয়ত হয়ব আর একবার। বয়ল আহিদ িুসা উয়ি
দাাঁড়াল। িুর হািসারও উিল। চেয়ত চেয়ত আহিদ িুসা বলল, স্মাথতা ুমর করা
মের্ চবায়ট য়ড় মশরীয়ক মনয়ে পামলয়েয়ে। সায়থ মেল আলী আকোদ। প্রশ্ন হয়লা
চকাথাে চিল তারা?
আহিদ িুসা িুর হািসারয়ক মনয়ে মশরীর ঘয়র প্রয়বশ করল।
বাহুলে বমজতত ঘর। একমট খাট। িাথার কায়ে একমট চোট চটমবল। পায়শ
একমট চ োর। খায়টর মপেন মদয়কর াদর অয়নক খামন নীয় েুয়ল পয়ড়য়ে।
আহিদ িুসা বলল, সংজ্ঞাহীন মশরীয়ক চটয়ন চতালার সিে াদর
এিনভায়ব নীয় চনয়ি চিয়ে মনশ্চে।
িুর হািসার চদখাল জুিলাক ও আহিদ জালুত চকাথাে পয়ড়মেল।
চসমদয়ক াইয়ত মিয়ে খায়টর চকাোে পয়ড় থাকা একখন্র্ দলা পাকায়না কািয়জর
মদয়ক আহিদ িুসার দৃমষ্ট আকৃষ্ট হয়লা।
চকৌতুহলবয়স কািজ খন্র্মট তুয়ল মনয়ে ভাজ চভংয়ি চ ায়খর সািয়ন
চিয়ল যরয়লা। কািয়জর চলখার মদয়ক চ াখ বুলায়তই চ াখ দু’মট তার উজ্জ্বল হয়ে
উিল। ‘ইউয়রকা’ ‘ইউয়রকা’ বয়ল চস ম ৎকার কয়র উিল।
িুর হািসার আহিদ িুসার মদয়ক অবাক দৃমষ্টয়ত তাকাল। আহিদ িুসার
এ যরয়নর উোস স্বাভামবক নে। উদগ্রীব কয়ন্ি চস বলল, মক চপয়েয়েন, মক আয়ে
ওয়ত িুসা ভাই?
-মশরীর সন্ধান চপয়ে চিমে িুর হািসার।
-মশরীন সন্ধান? চকাথাে মশরী?
আহিদ িুসা কািজমট িুর হািসায়রর হায়ত তুয়ল মদয়ত মদয়ত বলল,
মশরীয়ক জাম্বুোয়গায়ত মনয়ে চিয়ে ওরা।
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িুর হািসার কািজমটর উপর নজর বুমলয়ে বলল, কািজ চতা তাই
বলয়ে।
-আসয়লও তাই। মশরীয়ক মিন্দানাওয়ের বাইয়র মনয়ে চেয়ত পায়রমন।
ওয়দর র্ড়েন্ত্র চতিন মর্প রুয়টর্ মেল না। েমদ তা হয়তা তাহয়ল ওয়দর জন্য
জাহায়জর বেবস্থা হয়তা। আলী আকোদয়ক মের্ চবাট ুমর করয়ত হয়তা না। আর
মিন্দানাওয়ে জাম্বুোয়গা োড়া তায়দর আর চকান মনকটবততী ঘামট আমি চদমখ না।
থািল আহিদ িুসা । পয়র আবার বলল, ভালই হয়লা িুর হাসিার।
-মক ভাল হয়লা?
-আিায়দর জাম্বুোয়গা অপায়রশন মপমেয়ে চদো হয়েমেল। এখন আমি
মনয়জই োব জাম্বুোয়গায়ত।
-িুসা ভাই?
-বয়লা।
-আমিও োব জাম্বুোয়গা।
-চেয়ত াও?
-েমদ আপনার অনুিমত মিয়ল।
-আমি জামন চসখায়ন তুমি উপমস্থত থাকয়ল অয়নক কাজ হয়ব, মকন্তু আয়পা
পবতত চতা অরমক্ষত থাকয়ব। এখানকার র্ড়েয়ন্ত্রর িুয়লায়েদ করা চিল না
এখয়না। চদখ, রুনার িার িুখ চথয়ক চকান কথা চবর করয়ত না পারয়লও এখন
চবাো োয়ে রুনার িার সায়থ আলী আকোয়দর চকান প্রকার চোিায়োি মেল।
সম্ভবতঃ আলী আকোদই কািাোয়ন খবর পামিয়েয়ে আিায়দর সম্পয়কত।
-রুনার িায়ক তাহয়ল আর মক করা োে?
আহিদ িুসা হাসল। বলল, মশরী রুনার িায়ক খুব ভালবায়স। রুনার
িা’র িুখ চথয়ক কথা চবর করার চক্ষয়ে এই ভালবাসাই প্রমতবন্ধকতা সৃমষ্ট
কয়রয়ে। মকন্তু জাতীে প্রয়োজয়নর স্থান বেমিিত ভায়লা লািা না লািার অয়নক
উয়যত িুর হািসার।
িূহূতক
ত াল চথয়ি আহিদ িুসা বলল, আমি ঘুয়র আমস জাম্বুোয়গা চথয়ক।
তার পর চদখব মক করা োে রুনার িায়ক মনয়ে।
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-আপমন জাম্বুোয়গায়ত কয়ব োো করয়েন তাহয়ল?
-কয়ব নে আজই।
-মকন্তু এই আহত শরীর মনয়ে, এইভায়ব...........
-তায়ত মক হয়লা। সিে নষ্ট করা োে না একিুহূতও
ত । ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর
িত নরমপশায় র ক্র আর দু’মট চনই িুর হািসার। আিার উপর ওরা চক্ষয়প আয়ে
ভোনকভায়ব।
আহিদ িুসার কথা শুয়ন িুর হািসায়রর চ ায়খ দু’মট উয়দ্বিাকুল হয়ে
উিল। মপতৃ-িাতৃহারা চোট চবানমট তার চকাথাে মকভায়ব আয়ে চক জায়ন।
নরমপশা য়দর হায়ত েমদ মকেু হয়ে োে ওর? আর ভাবয়ত পায়র না িুর হািসার।
চ ায়খর চকাে দু’মট তার ম ক ম ক কয়র উয়ি।
আহিদ িুসা চসমদয়ক চ য়ে বলল, ম ন্তা কয়রা না িুর হািসার। বয়লমে
চতা আিায়ক িাাঁয়দ চিলার চটাপ মহসায়ব মশরীয়ক যয়র মনয়ে োওো হয়েয়ে।
েমদও আশকা উমড়য়ে চদো োে না, তবু আিার মবোস আিায়ক িায়দ চিলার
পূয়বত মশরীর িায়ে হাত তুলয়ত তারা সাহস পায়ব না। তারা জায়ন এর পমরোি
কত ভীর্ে হয়ত পায়র।
কথা বলয়ত বলয়ত আহিদ িুসার চ াখ দুমট জ্বয়ল উিল। এক অয়জে
শপয়থ দৃঢ় হয়ে উিল তার িুখ।
মিমলমস্তন মবজেী আহিদ িুসা পমরপূেত রূপ মনয়ে চেন প্রমতভাত হল িুর
হািসায়রর চ ায়খ। আর এর িায়ে িুর হািসার চেন খুাঁয়জ চপল এক পরি
মনভতরতা।

পড়ন্ত চবলা। চসায়লা সািয়রর বুয়ক যূয়র যীয়র চনয়ি োয়ে সুেত।
চিাটর ামলত একমট চবাট মিন্দানাওয়ের পমশ্চি উপকূল চঘাঁয়র্ তীর িমতয়ত
এমিয়ে োয়ে দমক্ষে মদয়ক। চবায়টর চর্য়কর উপর দু’মট িাোরী যরয়নর কািান।
দু’পায়শ চ য়ে চেন ওরা হা কয়র আয়ে। চবায়ট চিাট পাাঁ জন ক্রু। মস্টোমরং হুইল
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যয়র বসা ড্রাইভায়রর পায়শ বয়স আয়ে আহিদ িুসা। তার সািয়ন জাম্বুোয়গা
শহয়রর একমট িোপ। িোয়পর পাতাে চেন র্ুয়ব চিয়ে আহিদ িুসা। বায়ি
বনানীর সবুজ সিুদ্র, আর র্াইয়ন চসায়লা সািয়রর অন্তহীন জল। এরই িাে মদয়ে
এমিয়ে য়লয়ে আহিদ িুসার এক দুঃসাহমসক অমভোন।

পরবততী কামহনীর জন্য পড়ুন

পািীয়রর আততনাদ
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