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পসরদন প্ররিরদয়নর মিই রেোলং উেিযকার জীবন শুরু হয়লা। উেিযকার
ও োহায়ের গা পবয়ে কয়েক'শ িাাঁবু।
উেিযকার বে িাাঁবু পেয়ক আজায়নর ধ্বরন চাররদয়ক ছরেয়ে েোর সংয়গ
সংয়গ িাাঁবুগুয়লা পজয়গ উঠল। েুরুষরা ওজু কয়র মসরজয়দ পগল। পময়েরা আবার
িাবুর পেিয়রই রিয়র পগল।
বাচ্চারা িখনও ঘুয়ম। পময়েরা নামাজ পসয়র পকউ গরেয়ে রনরিল, পকউ বা
িাবুর বাইয়র এয়স োেয়র বয়স গুনগুন কররছল। হে কুরআন পিলাওোি।
নেয়িা পকান উজয়বক করবিা িায়দর মুয়খ। আবার পকউ ঘরকন্নার কাজ শুরু
কয়র রদয়েরছল।
আর পছয়লরা নামাজ পশয়ষ রনিযকার মি মসরজয়দই বয়সরছল। ইমাম
িরকউরিন আয়লাচনা কররছয়লন সমসামরেক প্রসংগ রনয়ে। আয়লাচনা িার খুবই
উেয়োগয হে, যিক্ষণ আয়লাচনা হে রবছানার সায়ে আঠার মি পলয়গ োয়ক
মানুষ। আজও িাই হয়েয়ছ। নীরয়ব পগাগ্রায়স রগলয়ছ পলায়করা িার বক্তৃিা।
এমন সমে আকাশ পেয়ক পহরলকপ্টায়রর শব্দ পেয়স এল।
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রেোলং আশ্রে রশরবয়রর েররচালক আবু ওমায়েরে উয়ঠ দাাঁরেয়ে ইমাম
িরকউরিয়নর কায়ন কায়ন রকছু বলল।
ইমাম সায়হব িার বক্তৃিা বন্ধ কয়র বলল, পহরলকপ্টায়রর শব্দ শুনা যায়ি
আেনারা শান্ত হয়ে বসুন। এখনই এ বযাোয়র খবর োয়বন। ইমাম সায়হয়বর
কায়ন কায়ন কো বলার েরই আবু ওমায়েরে মসরজদ পেয়ক পবররয়ে এয়সরছল।
িার হায়ি দূরবীন।
আকায়শ রিনরি পহরলকপ্টার উেিযকার প্রান্ত রদয়ে চক্কর রদরিল। পচায়খ
দুরবীন লারগয়ে ওমায়েরে পদখল পহরলকপ্টারগুয়লার গায়ে ‘ফ্র’- এর রচহ্ন আাঁকা।
ওমায়েরে দ্রুি রিয়র এল মসরজয়দ। পস আসার ের ইমাম িরকউরিন িার
কো বন্ধ করল। কো শুরু করল এবার ওমায়েরে।
ওমায়েরে োঁরচশ-ছারিশ বছয়রর যুবক। িাসখন্দ রবশ্বরবদযালয়ের
রবজ্ঞায়নর ছাত্র পস। চাকুরী কররছল কৃরষ দপ্তয়রর পজয়নরিক ইরিরনোররং
পসকশয়ন। রবয়ে কয়রয়ছ দু'বছর হয়লা। সাইমুয়মর কমমী রছল ওমায়ের ছাত্র জীবন
পেয়কই। িার উেয়রর অরিসার রছল অ-িুরকম, রুশীে অঞ্চয়লর একজন পগাো
অরিসার। িার পচায়খ ধরা েয়ে যাে ওমায়েরে। অবয়শয়ষ পস পগ্রিিার এরেয়ে
রায়ির অন্ধকায়র সবরকছু পিয়ল স্ত্রী এবং একমাত্র পময়েরির হাি ধয়র োরলয়ে
আয়স। পস এক বছর আয়গর কো। রবশ্বস্তিা কমমদক্ষিা গুয়ন পস এখন সাইমুয়মর
একরি গুরুত্বেূণম আশ্রেয়কয়ের েররচালক। বুরিমান ওমায়েরে ‘ফ্র’ এর
পহরলকপ্টার পদয়খই বুঝয়ি পেয়রয়ছ, এ আশ্রে পকয়ের জন্য একিা চুোন্ত সমে
আসন্ন। পস শান্ত কয়ঠঠ বলল, রপ্রে োইয়েরা শত্রুেয়ক্ষর রিনরি পহরলকপ্টার
আমায়দর মাোর উের উেয়ছ। জারননা িারা রক চাে। রকন্তু, যিিুকু আাঁচ করা
যাে িায়ি বলয়ি োরর পবামার েে ওগুয়লা পেয়ক পনই, আর ওগুয়লা
েযারাট্রুোরস নামায়ল কেজনয়কই বা নামায়ি োয়র। পস সাহস িারা করয়ব বয়ল
আরম ময়ন করর না। একিাই হয়ি োয়র ওরা আরও রনয়চ পনয়ম এয়স পমরশনগান
দাগায়ি োয়র। এ অবস্থাে সকয়লর প্ররি আমার েরামশম আেনারা পয যার িাবুয়ি
রিয়র যান, রনজ রনজ অস্ত্র রনয়ে তিরী োকুন এবং আয়দয়শর অয়েক্ষা করুন।
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পহরলকপ্টারগুয়লা পেয়ক যরদ িাোর আয়স িাহয়ল িা পেয়ক আত্মরক্ষা
আেনায়দরই করয়ি হয়ব।
একিু োমল ওমায়েরে। িারের বলল, আেনারা আয়দশ োওোর সায়ে
সায়ে স্থান িযায়গর জয়ন্যও তিরী োকয়বন। আমার ময়ন হে এই
পহরলকপ্টারগুয়লা একিা অনুসন্ধানী দল। এয়দর োঠায়না খবয়রর েয়রই
আমায়দর উের আসল রবেদ আসয়ব।
আবার োমল ওমায়েরে। িারের অিযন্ত ধীর কয়ঠঠ বলল, রপ্রে োইয়েরা,
আমরা আমায়দর জ্ঞান-বুরি অনুসায়র সাধযমি পচষ্টা করব, রকন্তু পয পকান
েররণরির জন্যই আমরা প্রস্তুি। জীবন এবং মৃিযু দুই-ই আমায়দর কায়ছ রপ্রে।
আমায়দর বাাঁচািা আল্লাহর জন্য, মৃিযু ও আল্লাহর জন্য। সুিরাং, পকান রকছুয়িই
আমায়দর দুুঃখ পনই, েে পনই। আমায়দর শুধু প্রােমনা যুগ যুগ ধয়র এই েুখয়ঠের
মুসলমানরা েরাধীনিার অসহনীে জ্বালা পোগ করয়ছ, আল্লাহ্ িায়দর মুক্ত করুন,
স্বাধীনোয়ব মুক্ত বােুয়ি রনুঃশ্বাস পনোর সুয়যাগ িায়দর দান করুন।
কো পশষ করল ওমায়েরে। নীরয়ব এক এক কয়র সবাই চয়ল পগল পয যার
িাবুয়ি। ইমাম িরকউরিনও।
সবার পশয়ষ পবরুল ওমায়েরে। অয়নকখারন িসমা হয়ে পগয়ছ িখন।
পহরলকপ্টার আয়রা রকছুিা রনয়চ পনয়ম এয়সয়ছ। এক সায়েই রিনিা চক্কর রদয়ি।
পহরলকপ্টারগুয়লা আকায়র রকছুিা বে, গঠনিাও একিু রেন্ন প্রকৃরির। রনছক
েযময়বক্ষয়নর পছাি পহরলকপ্টার এগুয়লা নে।
ওমায়েরে িার িাবুয়ি এয়স পেৌছল। িার স্ত্রী আয়রিা দু'বছয়রর পময়েরির
হাি ধয়র িার অয়েক্ষাে দাাঁরেয়েরছল। িার পচায়খ একরাশ শংকা। রকন্তু দু'বছয়রর
িারিমা খুবই খুশী। ওমায়েরে পযয়িই মায়ের কাছ পেয়ক হাি ছারেয়ে পদৌয়ে
এয়স ওমায়েরয়ের হাি ধয়র বলল, ঐ পদখ আিা, রক নাম ওিার?
ওমায়েরে ওয়ক পকায়ল রনয়ে চুমু পখয়ে বলল, ওিা পহরলকপ্টার।
এিুকু কোে িারিমার মন িৃপ্ত হেরন। তহ তচ কয়র আরও রকছু বলরছল পস।
রকন্তু ওমায়েরে পসরদয়ক কান রদয়ি োরয়লা না।
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স্ত্রীর শংকাকুল পচায়খর রদয়ক পচয়ে ওমায়েরে বলল, ওিা 'ফ্র' এর
পহরলকপ্টার। আমায়দর আশ্রে পকে ধরা েয়ে পগয়ছ আয়রিা। সম্ভবি আমায়দর
সরয়ি হয়ব। তিরী হয়ে নাও।
বয়ল ওমায়েরে িাবুর রেিয়র ঢুয়ক পেনগানিা কায়ধ িুয়ল রনল িার সায়ে
গুরলর বাক্সও। িারের বাইয়র পবরুল পস িাবু পেয়ক। আবার দৃরষ্ট পিলয়লা
পহরলকপ্টায়রর রদয়ক। এবায়রর রবস্ময়ের সায়ে লক্ষয করল, পহরলকপ্টারগুয়লা
পগািা উেিযকা কোর কয়র রিনরি সমান্তরাল লাইয়ন এরগয়ে আসয়ছ কাি হয়ে,
রঠক পবামারু রবমানগুয়লার পবামা পিলার েংরগর মি কয়র। িাহয়ল রক রকছু
পিলয়ছ পহরলকপ্টারগুয়লা? রক পিলয়ছ? উৎকরঠঠি হয়ে উঠল ওমায়েরে।
পহরলকপ্টারগুয়লা আসয়ছ উত্তররদক পেয়ক বািাসও উত্তয়র হঠাৎ বািায়স
সুক্ষ্ণ এক অেরররচি গন্ধ পেল পস। রবজ্ঞায়নর ছাত্র ওমায়েরে সংয়গ সংয়গ বুঝয়ি
োরল, অন্য রকছু নে গযায়সর গন্ধ এিা। ওরা িাহয়ল গযাস পবামা পিলয়ছ?
আৎয়ক উঠল ওমায়েরে। পদৌয়ে পস িাবুর রেিয়র ঢুয়ক পগল এবং বযািারী
চারলি সাইয়রন পবর কয়র এয়ন পচয়ে ধরল িার সুইচ।
িীব্র কয়ঠঠ পবয়জ চলল সাইয়রন।
তহ তচ েয়ে পগল আয়শ োয়শর িাবুগুয়লায়ি। এ সংয়কয়ির অেম সকয়লই
বুয়ঝ। এ সংয়কয়ির রনয়দমশ ছুয়ি সয়র পযয়ি হয়ব অন্য পকাোও।
পহরলকপ্টারগুয়লা অয়ধমকিা উেিযকা পেররয়ে এয়সয়ছ। ছুয়ি আসয়ছ
ওগুয়লা। বািায়স গন্ধ পবয়ে পগয়ছ, পকমন পযন োরী ময়ন হয়ি বািাস। স্ত্রী
আয়রিা বলল, িারিমা পকমন পযন করয়ছ।
চময়ক রিয়র িাকাল ওমায়েরে। পদখল, িারিমার ঘাে কাি হয়ে ঢয়ল
েয়েয়ছ। িার হায়ি োয়ে হাি রদয়ে বুঝল ওগুয়লা ঠাঠো এবং রশরেল। হৃদয়ে
যন্ত্রণার এক পছাবল লাগল ওমায়েরয়ের। োবল পস, িায়দরও পিা এখান পেয়ক
সয়র েো দরকার। রকন্তু পকমন কয়র োলায়ব পস সবাইয়ক পরয়খ।
স্ত্রীর রদয়ক পচয়ে ওমায়েরে বলল, আয়রিা, শত্রুরা গযাসয়বামা পছয়েয়ছ।
িুরম িায়িমায়ক রনয়ে োলাও। আরম আসরছ।
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আয়রিা স্বামীর হাি পচয়ে ধয়র বলল, িুরম চল, পিামায়ক পরয়খ আরম যাব
না।
ওমায়েরে উত্তয়রর িাবুর সাররর রদয়ক পচয়ে বলল, আয়রিা ওরদয়কর
কাউয়ক পিা আরম পবরুয়ি পদখরছ না! আরম রক কয়র সয়র যাব িায়দর পরয়খ!
পহরলকপ্টার আরও সাময়ন চয়ল এয়সয়ছ। আয়রিা রচৎকার কয়র উঠল,
আমার িারিমার রক হল, পদখ রক হল। আয়রিার পকায়ল ঢয়ল েয়েয়ছ দু'বছয়রর
িারিমা। পগািা পদহ িার নীল। জ্ঞান হাররয়েয়ছ পস। িারিমার মুয়খর রদয়ক
একবার পচয়ে রিয়র িাকাল ওমায়েরে উত্তর রদয়ক। দূরবীন িার পচায়খ। পদখল
পস। পদয়খ রশউয়র উঠল ওমায়েরে। িাাঁবুর োয়শ, োেয়রর উের ঢয়ল েয়েয়ছ
মানুষ। এরদয়ক অয়নয়ক পদখল োহাে রেরিয়ে েয়ে সয়র যাবার পচষ্টা কয়ররছল,
মৃিযু -গযায়সর িারাই রশকার হয়েয়ছ প্রেম। মাো রঝমরঝম করয়ছ ওমায়েরয়ের।
এয়স স্ত্রীর কাাঁয়ধ হাি রাখল। িলয়ছ আয়রিা। বুয়ক জরেয়ে পরয়খয়ছ
িারিমায়ক।
ওমায়েরে িারিমায়ক আয়রিার পকাল পেয়ক রনয়ে মারিয়ি শুইয়ে রদল
অিযন্ত আদয়র, িারের একিা চুমু পখয়ে আয়রিার একিা হাি ধয়র বলল চল।
আয়রিা রচৎকার কয়র উঠল, িারিমায়ক পরয়খ আরম যাবনা।
ওমায়েরে আর কো না বয়ল িারিমায়ক িুয়ল রনল বুয়ক, িারের
আয়রিার হাি ধয়র অয়নকই পয েয়ে চয়লয়ছ, পস েয়ে যাত্রা করল ওমায়েরে।
পহরলকপ্টার িখন মাোর উেয়র। ওমায়েরে পদখল, কয়েকশ’ গজ
সাময়নই একিা রসরলণ্ডার এয়স েেল। পিয়ি পগল। হাি োয়ের শরক্ত রনুঃয়শষ
হয়ে েয়েরছল ওমায়েরয়ের। স্ত্রী আয়রিার পদয়হর োর এখন িার উের। শ্বাস
রনয়ি কষ্ট হয়ি িার।
িারিমায়ক নারময়ে রাখার জয়ন্য পস নীচু হল। আয়রিা েয়ে পগল।
িারিমায়ক পরয়খ ওমায়েরে পদখল জ্ঞান হাররয়েয়ছ আয়রিা। ওমায়েরে
বয়স েেল। চাররদয়ক িাকাল। কয়েকগজ দূয়রই পদখল, একজন মা িার রশশুয়ক
জরেয়ে েয়ে আয়ছ। দু’জয়নই রনস্তব্ধ। ওমায়েরে িাোম্মুম করল। িখনও জ্ঞান
আয়ছ িার। দু’রি হাি উেয়র িুলল। বলল, পহ আল্লাহ আমায়দর জীবনয়ক কবুল
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কর। মুসরলম রহসায়ব পয দারেত্ব িুরম রদয়েরছয়ল, িা োলন করয়ি োরররন। রকন্তু
যখন পেয়ক বুয়ঝরছ, পচষ্টা কয়ররছ। এ পচষ্টা িুরম কবুল কর, কবুল কয়র িুরম
আমায়দর নাজাি দাও, আর আমার জারিয়ক িুরম েরাধীনিার শৃংখল পেয়ক মুক্ত
কর। আর.........
কো জরেয়ে পগল ওমায়েরয়ের। পস ঢয়ল েয়ে পগল োয়শর োেয়রর
উের। পহরলকপ্টার িখন আরও দরক্ষয়ন এরগয়ে পগয়ছ।

সাময়ন োহাে, োহায়ের েয়রর উেিযকা পেরুয়লই রেোলং উেিযকা।
আহমদ মুসা খুশী হল, ‘ফ্র’ এর দলিা রেোলং-এ পেৌাঁছার আয়গই িারা এখায়ন
পেৌাঁয়ছ পগয়ছ। ওয়দরয়ক অয়নকিা ঘুরা েয়ে রেোলং-এ আসয়ি হয়ব। আহমদ
মুসা পেয়ব পেলনা এখায়ন আসার এই দুুঃসাহস িারা পকমন কয়র পদখায়ি
োরয়ছ? ওয়দর দলিা িাহয়ল কি বে? যি বেই পহাক শহয়রর বাইয়র এয়ল ওরা
অসহাে হয়ে যাে, একো িারা পিা োয়লা কয়রই বুয়ঝ।
সংকীণম এক রগরর েে রদয়ে সাময়নর োহােিা অরিক্রম করল আহমদ
মুসার দল। েয়রর উেিযকা মাইল খায়নয়কর মি প্রয়স্থর রদয়ক। উেিযকা োর
হয়ে কয়েক রমরনয়ির ময়ধযই িারা রেোলং উেিযকার উত্তর রদয়কর োহায়ের
োদয়দয়শ উেরস্থি হল। োহােিা পবশ উাঁচু এবং দুগমমও। বাাঁ রদয়কর রকছুিা েে
এগুয়ল একিা রগররেে োওো যাে। পঘাোর লাগাম পিয়ন পঘাো ঘুররয়ে রনল
আহমদ মুসা। চলল পসই রগররেয়ের রদয়ক।
উত্তয়রর রগররেে রদয়ে রেোলং উেিযকাে প্রয়বশ করয়ছ আহমদ মুসা।
বািাস উত্তর রদক পেয়ক বইয়ছ। পস রগরর েয়ে িখন প্রবল বািাস। োহায়ের
পদওোয়ল এই কররয়োর খুাঁয়জ পেয়ে বািাস পযন মহাখুরশ। েে শ্রান্ত আহমদ
মুসায়দর শরীয়রও বািাস শারন্তর েরশ বুরলয়ে রদয়ি।
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রগররেয়ের মাঝামারঝ িখন িারা। খুব সূক্ষ একিা েরররচি গন্ধ পেয়লা
আহমদ মুসা। সংয়গ সংয়গ দাাঁরেয়ে েেল পস। িার সায়ে সায়ে দাাঁরেয়ে েেল
পগািা কায়িলা। হাসান িাররক পেছন পেয়ক আহমদ মুসার োয়শ এয়স দাাঁোল।
একিা গন্ধ োি িাররক? বলল আহমদ মুসা।
ভ্রু কুরঞ্চি হয়লা হাসান িাররয়কর। অনুেব করার পচষ্টা করল পস। বলল,
হ্াাঁ খুব সূক্ষ্ম একিা গন্ধ বািায়স রময়শ আয়ছ।
মাো রনচু কয়র োবরছল আহমদ মুসা। হঠাৎ িার নজর েেল পছাি দুই
োেয়রর মাঝখান রদয়ে পবয়ে ওঠা ঘায়সর উের। ঘাসরির রচকন লম্বা দুই োিা
এবং েগা পনরিয়ে েয়েয়ছ োেয়রর উের। পঘাো পেয়ক পনয়ম বয়স েেল আহমদ
মুসা। োয়লা কয়র পদখয়ল ঘাসিায়ক। না, সূয়যমর িায়ে োহােী ঘাস এমন পকান
রদনই হেনা। আয়শ োয়শ িারকয়ে পদখল একই অবস্থা। অেচ একিু বে
গাছগুরলর রকছুই হেরন। এক জােগাে আহমদ মুসা পদখল, একদল োহােী
রেেো সার বাধা অবস্থায়িই ময়র েয়ে আয়ছ। পয শস্যকণা িারা বহন কররছল
িা োয়শই েয়ে আয়ছ। এ সংঘবি মৃিযু র পকান কারণই খুাঁয়জ পেলনা আহমদ
মুসা।
আহমদ মুসা উয়ঠ দাাঁোল। িার কোল কুরঞ্চি। রহয়সব রমলায়ি োরয়ছ না
পস। ঘায়সর মৃিযু র সায়ে রেেোয়দর মৃিযু র পকান সম্পকম আয়ছ?
আর এয়দর সকয়লর সায়ে রক এই গয়ন্ধর পকান সম্পকম আয়ছ?
উত্তয়র বািাস পিমরন িীব্র োয়বই বইরছল পসই রগররেে রদয়ে।
সবাই িারকয়ে রছল আহমদ মুসার রচরন্তি মুয়খর রদয়ক। সকয়লই
উৎকরিি। িারা জায়ন আহমদ মুসা অপ্রয়োজনীে রবষে রনয়ে মাো ঘামাে না।
আহমদ মুসা সবার রদয়ক িারকয়ে বলল, আমার কায়ছ পকান যুরক্ত পনই রকন্তু
আমার মন বলয়ছ, আমায়দর আর সাময়ন এগুয়না উরচৎ নে। িারের িাররয়কর
রদয়ক মুখ ঘুররয়ে বলল, িুরম কায়িলা রনয়ে রগররেয়ের মুয়খ রিয়র যাও। আরম
োহায়ে উঠব। চাররদকিা একিু পদয়খ আরস।
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বয়ল পঘাোর লাগামিা হাসান িাররয়কর হায়ি রদয়ে দূরবীনিা রনয়ে ঢাল
পবয়ে োহায়ের উাঁচু চূোর রদয়ক উঠয়ি শুরু করল আহমদ মুসা। োহায়ের চূোে
উয়ঠ এয়লা পস। চূোে বয়স একিু রজররয়ে রনল।
পকমন অেরররচি এক আশংকা শরীরিায়ক ময়ন হয়ি আরও ক্লান্ত কয়র
িুয়লয়ছ িার।
আহমদ মুসা বয়স আয়ছ দরক্ষনমুখী হয়ে। সাময়নই আয়রা দুয়িা চূো। িার
িাাঁক রদয়ে পগািা রেোলং উেিযকাই িার নজয়র আসয়ছ। িাাঁবুগুয়লার সারর স্পষ্ট
নজয়র েেয়ছ। আহমদ মুসা দূরবীন িুয়ল রনল হায়ি। পচায়খ দূরবীন লারগয়ে
িাকায়লা রেোলং উেিযকার রদয়ক। দূরবীয়নর প্রেম দৃরষ্টিাই রগয়ে েেল একিা
িাাঁবুর োয়শ। দূরবীন ধরা হািিা পযন পকাঁয়ে উঠল আহমদ মুসার। িাাঁবু পেয়ক
একিু দুয়র রিনিা পদহ েয়ে আয়ছ, একিা েুরুয়ষর, একিা নারীর, আয়রকিা
রশশুর। েুরুয়ষর একহায়ি পেনগান অন্যহায়ি রশশুয়ক ধরা, নারীরও একিা হাি
আাঁকয়ে ধয়র আয়ছ রশশুয়ক। রনশ্চল রনস্পন্দ ওয়দর পদহ, ওরা পকউ পবাঁয়চ পনই।
প্রবলোয়ব পকাঁয়ে উঠল আহমদ মুসার হৃদেিা। ময়নর পকায়ন অেরররচি আশংকা
যায়ক দরময়ে রাখয়ি পচষ্টা করয়ছ, মুখ বযাদান কয়র উঠল হৃদয়ের রসংহ দরজাে।
আহমদ মুসার দূরবীয়নর পচাখিা একবার ঘুয়র এল পগািা উেিযকা। একই
দৃশ্য নীরব-রনেরোয়ব েয়ে আয়ছ মানবয়দহগুয়লা। পযন পকান যাদু বয়ল অয়ঘায়র
ঘুমায়ি েুরুষ নারী প্রয়িযয়কই। আহমদ মুসার দূরবীয়নর অরস্থর দুরি পচাখ পযন
োগল হয়ে চয়ষ রিরয়ছ পগািা উেিযকাে একিা সচল পদয়হর সন্ধায়ন। না, পনই
জীবয়নর স্পন্দন পনই পকাোও।
পচাখ পেয়ক দূরবীন নামাল আহমদ মুসা। পবদনাে রববণম হয়ে পগয়ছ িার
মুখ। দুয়চাখ পেয়ক িার দুয়িািা অশ্রু রকছুিা পনয়ম শুরকয়ে আয়ছ। পগািা পদয়হ
অেররসীম একিা ক্লারন্ত।
পনয়ম আসার জয়ন্য ঘুয়র দাাঁোল আহমদ মুসা। নাময়ি রগয়ে আয়রকবার
দূরবীনিা পচায়খ লাগাল পস। দূরবীয়নর পচাখিা রেোলং উেিযকার চারররদকিা
আবার ঘুরয়ি শুরু করয়লা। এক জােগাে এয়স হঠাৎ আিয়ক পগল দূরবীয়নর
পচাখ। জােগািা রেোলং এর দুই উেিযকার েরশ্চয়মর একরি োহাে। োহােরির
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রগররেে ধয়র এরগয়ে আসয়ছ একদল মানুষ। দূরবীয়নর পচাখ ওখায়ন আিয়কই
োকল। জনা োঁরচয়শক পলাক হয়ব ওরা। রেয়ঠ ঝুলায়না পেনগান, পকাময়র রেস্তল।
প্রয়িযয়কই সাদামুয়খা রুশ।
আহমদ মুসা রনশ্চি হল ‘ফ্র’-এর পসই দলিাই আসয়ছ।
আহমদ মুসা োহাে পেয়ক নাময়ি শুরু করল। নাময়ি নাময়ি োবল পকন
আসয়ছ ওরা? সবাইয়ক হিযা করার ের আবার প্রয়োজন রক? হঠাৎ িার ময়ন
েেল, ওয়দর েকুয়মঠি চাই, সাইমুম এর েররচে ও অবস্থান সংক্রান্ত েকুয়মঠি।
সবাই রনহি হবার ের এখায়ন পিা রফ্র েয়ে আয়ছ ওগুয়লা। পস সব উিায়রর
জন্যই ওরা আসয়ছ। িা ছাো এখায়ন সাইমুয়মর অস্ত্র-শস্ত্র, অেম সম্পদও কম পনই।
হাসল আহমদ মুসা, ওয়দর পলাে কম নে। পসই সায়ে দৃঢ় এক শেয়ে িার
পচাোল দুরি শক্ত হয়ে উঠল। নীয়চ পনয়ম এল আহমদ মুসা। সবাই উৎকরিি
োয়ব অয়েক্ষা কররছল আহমদ মুসার। আহমদ মুসার রদয়ক িারকয়ে িায়দর
উয়েগিা আরও পবয়ে পগল। রকন্তু পকউ কো বলয়ছ না। সবার পচায়খই একরাশ
প্রশ্ন। আহমদ মুসা ওয়দর রদয়ক িারকয়ে ধীর কয়ি বলল, রপ্রে োয়েরা, যিদূর
পদয়খরছ, রেোলং উেিযকাে আমায়দর পকউ পবাঁয়চ পনই। খুনী ‘ফ্র’ রবষাক্ত গযাস
পবামা পিয়ল িায়দর সবাইয়ক হিযা কয়রয়ছ।
পকউ পকান শব্দ করল না, পকউ পকান কো বলল না। পচাখ িায়দর নীয়চর
রদয়ক, নিমুখী িারা। নীরয়ব িায়দর পচাখ পেয়ক গরেয়ে েেয়ছ অশ্রু। অসহাে
মজলুম ঐ মানুষরা িায়দর স্বাধীন মন ও রবশ্বাস রনয়ে বাাঁচার আশায়িই আশ্রে
রনয়েরছল এখায়ন। রকন্তু োরলনা িারা বাাঁচয়ি। রশকার হয়লা মমমারন্তক এক
মৃিযু র। শি শি েুরুষ নারী রশশু এক সায়ে।
আহমদ মুসা আবার ধীয়র রধয়র বলল, রপ্রে োয়েরা, পিামরা অশ্রু মুয়ছ
পিল। এস আমরা প্ররিয়শাধ রনই। প্ররিয়রায়ধর আগুন জ্বারল এ পচায়খ।
একিু পেয়ম আহমদ মুসা বলল, একিা সুখবর পিামায়দর জন্য। ‘ফ্র’ এর
পসই দলিা েরশ্চমরদক পেয়ক রেোলং উেিযকার রদয়ক আসয়ছ। ওয়দর বে
আশা, সবাইয়ক হিযা করার ের এখান পেয়ক সাইমুয়মর দরলল দস্তায়বজ ওরা
হাি করয়ব। পসই আশায়িই ওরা ছুয়ি আসয়ছ।
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সবাই একসায়ে পচাখ িুয়ল আহমদ মুসার রদয়ক িাকাল। িায়দর পচায়খ
শেয়ের দীরপ্ত চক চক করয়ছ।
আহমদ মুসা হাসান িাররয়কর রদয়ক আর একিু এরগয়ে িার হাি পেয়ক
রনয়জর পঘাোর লাগামিা রনয়ি রনয়ি কয়েকিা জরুরী রনয়দমশ রদল।
হাসান িাররক রনয়দমশ পেয়ে িার মুজারহদ কায়িলায়ক রনয়ে রগররেয়ের মুখ
পেয়ক একিু উত্তয়র একিা দীঘম রিলার আোয়ল চয়ল পগল। আহমদ মুসা
ওেযারয়লয়স িাসখয়ন্দ আয়নাোর ইব্রাহীম, গুলরুখ রাষ্ট্রীে খামায়র কুিাইবা,
পলরনন স্মৃরি োয়কম আলদর আরজমেয়ক কয়েকিা রনয়দমশ রদয়ে পসই রিলার
আোয়ল হাসান িাররকয়দর সায়ে একরত্রি হয়লা।
আহমদ মুসার রনরশ্চি রবশ্বাস 'ফ্র' এর ওই দলিাও রেোলং উেিযকাে
প্রয়বয়শর জন্য এই রগররেেই বযবহার করয়ব। এই একই উেিযকা রেোলং এর
েরশ্চম োয়শর োহােয়কও পবষ্টন কয়র আয়ছ। সুিরাং, উচু োহাে রেিায়নার
চাইয়ি উেিযকার েে বযবহায়রর জন্য এই রগররেয়ের রদয়কই িারা এরগয়ে
আসয়ব।
পয রিলার আোয়ল আহমদ মুসারা আশ্রে রনয়েয়ছ িার অবস্থানিা খুবই
সুন্দর। রিলারির েরশ্চম প্রায়ন্ত দাাঁরেয়ে প্রাে পগািা উেিযকািাই নজয়র আসয়ছ।
সুিরাং, 'ফ্র' এর পলায়করা এ উেিযকাে ো পদবার সায়ে সায়েই িায়দর সব
গরিরবরধ নজয়র আসয়ব।
অবয়শয়ষ প্রিীক্ষার অবসান ঘিল। উেিযকার েরশ্চম োয়শর এক রগররেে
রদয়ে 'ফ্র' এর বারহনীরি উেিযকাে পনয়ম এল। উেিযকাে ওরা পসাজা রেোলং
োহায়ের রদয়ক না রগয়ে উেিযকা ধয়র এরদয়কই এরগয়ে আসয়ছ। লক্ষয িায়দর
এ রগররেেিাই। আহমদ মুসা খুশী হল।
আহমদ মুসা হাসান িাররকয়ক বলল, িুরম পিামার পলাকজনয়দর রিলার
েরশ্চম প্রায়ন্ত রনয়ে পমািায়েন কর যায়ি ওরা এ রিলা অরিক্রম করার সয়ে সয়ে
ওয়দর পেছয়ন রগয়ে দাাঁোয়না যাে। পদখ, ওয়দর মুয়খ গযাস মাস্ক আয়ছ। ওয়দরয়ক
রগররেয়ে পঢাকার সুয়যাগ রদয়ল আমরা রবেয়দ েেয়বা। গযাস মাস্ক ছাো আমরা
উেিযকাে ঢুকয়ি োরব না।
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হাসান িাররক িার সাইমুম ইউরনি রনয়ে রিলার েরশ্চম প্রায়ন্ত চয়ল পগল।
আর আহমদ মুসা রিলার েুবমপ্রায়ন্তর রগররেেিার মুখ বরাবর ওাঁি পেয়ি োকল।
অয়নকিা সমান্তরাল সার পবয়ধ ওরা এরগয়ে আসয়ছ। সকয়লর হায়ি
পেনগান। উেিযকার মাঝামারঝ এয়স ওরা গযাস মাস্ক েয়র রনয়েয়ছ। এখন
ওয়দর েদয়ক্ষে অয়নক সিকম ময়ন হয়ি।
ওরা রিলারির েরশ্চম প্রান্ত অরিক্রম কয়র এরগয়ে পগল রগররেেরির রদয়ক।
হাসান িাররয়কর পনিৃয়ত্ব সাইমুম ইউরনি পবররয়ে এল রিলার আোল পেয়ক। দ্রুি
চোকার লাইয়ন আোআরেোয়ব রিলা পেয়ক োহাে েযমন্ত পগািা জােগাে িারা
ছরেয়ে েেল। িায়দর হায়ি উদযি পেনগান।
হঠাৎ, 'ফ্র' এর একজন সম্ভবি জুিা রঠক করয়ি রগয়ে রনচু হয়েরছল। িার
পচায়খ ধরা েয়ে পগল সাইমুয়মর পলায়করা। েুি পদখার মি চময়ক উয়ঠ দাোল
পস। োেয়রর মুরিমর মি পস দারেয়ে োকল। রকছু করয়ি, রকছু বলয়িও পযন পস
েুয়ল পগল। পবাধ হে িার রক পহাল িা পদখার জন্যই আয়রকজন রেছন রিয়র
িাকাল। পস রেছয়ন িারকয়ে সবিা বযাোর বুঝয়ি োরল। িার চময়ক উঠা োব
দুর হবার আয়গই পেনগানিা পসাজা করয়ি করয়ি হািু পগয়ে বয়স েেল পস।
পেনগায়নর রট্রগায়র হাি পরয়খই এরগয়ে আসরছল হাসান িাররক। িায়ক
বসয়ি পদয়খই হাসান িাররক পচয়ে ধরল পেনগায়নর রট্রগার। এক েশলা গুরল
ছুয়ি পগল। পছাঁয়ক ধরল পসগুয়লা দাাঁোয়না এবং বসা পসই পলাক দু'রিয়ক। বসা
পলাকরিও রট্রগার পচয়েরছল পশষ মুহুয়িম। রকন্তু গুরলরবি িার পদহ পেনগান ধয়র
রাখয়ি োরল না। লক্ষযভ্রষ্ট হল গুরল। দু'জয়নই হুমরে পখয়ে েেল মারিয়ি।
হাসান িাররয়কর সায়ে সায়ে অন্য ১৯ রি পেনগানও একই সায়ে গজমন
কয়র উঠল। আগুয়নর এক পদোল এরগয়ে পগল 'ফ্র' এর বারহনীর রদয়ক। ওরা
রিয়র দাাঁোয়নারও সমে পেল না। সার পবয়ধ চলরছল, সার পবয়ধই ওরা ঢয়ল েেল
মারিয়ি। ১৯ রি পেনগান অরবরাম গুলী বৃরষ্ট কররছল, সুিরাং সাময়ন আরও যারা
রছল োকা িয়লর মিই খয়স েেয়ি লাগল মারিয়ি। কয়েকজন মাো রনচু কয়র
সাময়ন পদৌে রদয়েরছল। উয়িশ্য রগররেয়ে ঢুয়ক েো, োহায়ের আোল পনো।
রকন্তু, কায়ছই ওাঁি পেয়ি োকা আহমদ মুসার মুয়খ েেল ওরা। আহমদ মুসার
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পেনগায়নর রশকার হয়ে ওরা রগররেয়ের সাময়নই মুখ েুবয়ে েয়ে পগল। মাত্র
এক রমরনি। এর ময়ধযই সব পশষ হয়ে পগল। 'ফ্র'-এর ২৫ সদয়স্যর সবাই মারা
পগল।
আহমদ মুসা পবররয়ে এল রিলার আোল পেয়ক। িাকাল ২৫ রি লায়শর
রদয়ক। রয়ক্ত োসয়ছ ওরা। হাসান িাররক রগয়ে আহমদ মুসার োয়শ দাাঁোল।
আহমদ মুসা িারকয়েরছল ঐ লাশগুয়লার রদয়ক। অয়নকিা স্বগি কয়ঠঠ পস বলল,
কার োয়ে এরা এমনোয়ব মরয়ছ, কারা দােী এর জয়ন্য?
হাসান িাররক বলল, আল্লাহর সৃষ্ট স্বাধীন মানুষয়ক দাস বানাবার কমুযরনে
ক্ষুধাই এর জন্য দােী।
-এ ক্ষুধা কি বে হাসান িাররক? শুরুয়িই ৫০লাখ কৃষক ওয়দর পেয়ি
পগয়ছ। আরও ১পকারি অসহাে মানুষয়ক ওরা সাইয়বররোর সাদা বরয়ির রনয়চ
রফ্রজ কয়র পরয়খয়ছ। িারেরও লাখ লাখ মানুষয়ক ওরা গুম কয়রয়ছ। কিবে ক্ষুধা
ওয়দর? মধয এরশোর ক'জন মানুষয়ক এোয়ব রগয়ল না পখয়ল িায়দর চলি না?
কয়ব রনবৃত্ত হয়ব িায়দর ক্ষুধা?
-এ ক্ষুধা িায়দর এক উন্মত্ত বযারধ। মৃিযু ছাো কমুযরনজয়মর এ বযারধ যায়ব
না।
আহমদ মুসা হাসল। বলল, কমুযরনজম পবয়চ পনই হাসান িাররক।
বাস্তবিার হািুোঘায়ি কালম মাকময়সর কমুযরনজয়মর স্বপ্ন-িানুস বহু আয়গই
রনুঃয়শষ হয়ে পগয়ছ। পবয়চ আয়ছ িায়দর পপ্রিাত্মা। নাম িার কমুযরনজমই। এর
মৃিযু কি দূয়র পসিাই এখন প্রশ্ন।
-োবয়বন না মুসা োই, রেোলং এর ঘিনা িায়দর পশষ দশারই সংয়কি
রদয়ি।
রেোলং এর নাম উচ্চাররি হয়িই মুয়খর োবিা বদয়ল পগল আহমদ মুসার।
আর পকান কো পস বলল না। একিুক্ষণ চুে োকল। িারের বলল, পিামরা সবাই
গযাস মাস্কগুয়লা খুয়ল রনয়ে েয়র নাও। এখন আমরা রেোলং উেিযকাে ঢুকব।
আহমদ মুসাসহ ২১ জন সকয়ল গযাস মাস্ক েয়র রনল। গযাস মাস্ক সংগ্রহ
করয়ি রগয়ে একিা রেরেও কযায়মরা োওো পগল। পেয়ে খুরশই হল আহমদ মুসা।
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রবষাক্ত গযাস প্রয়োয়গ এই গণহিযার একিা দরলল রাখা যায়ব। প্রস্তুরি পশষ কয়র
িারা ওই রগররেে ধয়র রেোলং উেিযকাে প্রয়বশ করল।
রনঝুম-রনস্তব্ধ এক উেিযকা। পকান প্রায়ণর রচহ্ন পসখায়ন পনই। উেিযকার
আকায়শ পকান োরখ েযমন্ত উেয়ছ না। রেোলং এখন এক মৃি উেিযকা। এই মৃি
েুরীয়ি আহমদ মুসা এবং িার সাইমুম সােীরা প্ররিরি িাবু প্ররিরি লায়শর কায়ছ
পগল। প্ররিরি দৃশ্যয়ক রেরেও কযায়মরাে ধয়র রাখল িারা। ঘিনার বীেৎসিা
িায়দর সকয়লর পচায়খর োরন শুরকয়ে রদয়েরছল। পবদনাে পযন শক্ত কাঠ হয়ে
রগয়েরছল িারা।
উেিযকার সাইমুম অরিস পেয়ক প্রয়োজনীে সব কাগজেত্র, দরলল,
দস্তায়বজ সংগ্রহ করল। িারের সন্ধযা নামার আয়গই পবররয়ে এল মৃি উেিযকা
পেয়ক।
িায়দরয়ক আবার রিয়র আসয়ি হয়ব এ উেিযকার শহীদয়দর দািয়নর
জন্য প্রস্তুি হয়ে। রািিা িারা বাইয়রর উেিযকায়িই কািায়ব।
সুযম অস্ত পগল। অন্ধকার পনয়ম এল উেিযকা জুয়ে।
সাইমুয়মর একজন কমমী আযান রদল। েররমাণ মি খাবার োরন পরয়খ অজু
পসয়র িারা সবাই নামায়জ দাাঁোল।

রেোলং এর ঘিনার ের আহমদ মুসা গম্ভীর হয়ে পগয়ছ। পযন অথে এক
োবনার সাগয়র হাবুেুবু খায়ি পস। আজ সাইমুয়মর জরুরী েরামশম সোয়িও
িার মুয়খ পচায়খ পসই গাম্ভীযম। আজয়কর আয়লাচনার রবষেবস্তু রেোলং এর ঘিনা
এবং েরবষ্যয়ির রচন্তা। আহমদ মুসা গম্ভীরোয়ব এই রবষয়ের উের সকয়লর মি
শুনরছল। আজয়কর জরুরী সোে সবাই হারজর না োকয়লও েরামশমসোে
পনিৃস্থানীে সবাই হারজর আয়ছ। সবাই এয়ক এয়ক িায়দর মি প্রকাশ করল।
মিামি িায়দর প্রাে একই রকম। এমন িযাগ ও পকারবাণীর জন্য আমায়দর
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আরও প্রস্তুি োকয়ি হয়ব। খুনী "ফ্র"-এর শরক্তর এখন পশষ প্রদশমনী চলয়ছ।
জনগণ আমায়দর োয়শ আয়ছ। রবজে আমায়দর হয়বই।
সবার বলা পশষ হয়ল আহমদ মুসা একিু নয়ে চয়ে বসল। ধীর কয়ঠঠ বলল,
রেোলং-এর ঘিনা আমায়দর জন্য আরম ময়ন করর একিা বে রশক্ষা রনয়ে
এয়সয়ছ। আরও িযাগ ও কুরবানীর জন্য আমায়দরয়ক প্রস্তুি োকয়ি হয়ব।
আেনায়দর এ কোর সায়ে আরম একমি। িয়ব, িা এমন পবয়ঘায়র আর নে।
‘ফ্র’ এর রাষ্ট্রশরক্ত আয়ছ, িার সায়ে লোই-এ নাময়ি আমরা চাই না। কমুযরনে
কবরলি আমায়দর জনগনয়ক সয়চিন করা, সুসংগরঠি করাই আমায়দর কাজ।
এই কায়জ পযয়কান আক্রময়নর মুয়খ আমরা আত্মরক্ষা করব এবং িা করব
জনগয়ণর একজন হয়ে। ‘জনিার’ সারর পেয়ক রবরিন্ন হয়ে স্বিন্ত্র সত্ত্বা সৃরষ্ট কয়র
আলাদা পকান িায়গময়ির রশকার আমরা হব না পযমনিা রেোলং এ হয়লা। রহসার
দুয়গমর ঘিনা রঠক আয়ছ, গুলয়রাখ রাষ্ট্রীে খামায়রর ঘিনা রঠক আয়ছ, আররয়সর
ঘিনা রঠক আয়ছ, রকন্তু রেোলং আর নে।
োমল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা োময়িই কুিাইবা বয়ল উঠল, আেনার
কো বুয়ঝরছ, িবু আয়রকিু খুয়ল বলুন।
‘আরম বলয়ি চারি’, বলল আহমদ মুসা, রেোলং-এর মি পকান আশ্রে
পকে আর আমরা গেব না, আমায়দর পলাকয়দর পকান বসরিও আমরা পকাোও
সৃরষ্ট করব না। আমরা জনগয়ণর ময়ধয কাজ করব, িায়দরই ময়ধয োকব।
-আমায়দর ঘারিগুয়লা? প্রশ্ন িুলল আলদর আরজমে।
-আমায়দর ঘারিগুয়লা রেোলং নে, আমায়দর পকান বসরিও নে, ওগুয়লা
স্থানান্তর পযাগয এবং ওগুয়লা েররিযাগ কয়রও চয়ল আসয়ি োরর।
অয়নকিা হারস মুয়খই বলল আহমদ মুসা।
সকয়লর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আেনার রচন্তা সরঠক। একমি
আমরা আেনার সায়ে।
-িাহয়ল আমায়দর ৩ নং ঘারি রেনান্দয়জ আররয়সর পয ৫ শ’ পলায়কর বসরি
করলাম িা পেয়ি রদয়ি হে। বলল আহমদ মুসা।
-রঠক আয়ছ, পেয়ি পদব আমরা। বলল হাসান িাররক।
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-ওয়দর রক করা যাে িাহয়ল? প্রশ্ন আহমদ মুসার।
সবাই নীরব। পকউ পকান উত্তর রদল না। ময়ন হে সবারই এ একই প্রশ্ন।
আহমদ মুসাই আবার কো বলল। বলল পস, িারজক সীমান্ত সংলগ্ন
আিগান এলাকাে ওয়দর োরঠয়ে পদওো পহাক। পসখায়ন আমায়দর আিগান
োইয়দর িত্ত্বাবধায়ন ওরা োল োকয়ব। যখনই প্রয়োজন হয়ব ওয়দর রনয়ে
আসয়ি োরব।
সবাই প্রাে এক সায়ে বয়ল উঠল, োল প্রস্তাব। আেরন এই বযবস্থাই করুন।
আহমদ মুসার পচায়খ-মুয়খ একিা স্বরস্তর রচহ্ন িুয়ি উঠল। দুরশ্চন্তার একিা
কায়লা ছাো পযন সয়র পগল িার মুখ পেয়ক। িার পঠাাঁয়ি িুয়ি উঠল হারসর পরখা।
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২
উজয়বরকস্তায়নর সারাকাো গ্রাম। েরশ্চম উজয়বরকস্তায়নর সবয়চয়ে বে
এবং সবয়চয়ে সমৃি কলখজ বা পযৌে খামায়রর পকে এিা।
গ্রায়মর প্রয়বশ মুয়খ বে রাস্তারির েরশ্চম োশ পঘাঁয়ষ কমুযরনে যুব সংগঠন
‘কমসমল’ এর আঞ্চরলক অরিস। সমে িখন দুেুর পেররয়ে পগয়ছ। কমসমল
অরিয়সর দরজা পেির পেয়ক বন্ধ। জানালাগুয়লা পখালা।
অরিয়সর ইরজয়চোয়র কমসময়লর সাধারণ সম্পাদক ইউরর ররশদে পচাখ
বন্ধ কয়র শুয়ে আয়ছ। িার োয়শ ইরজয়চোয়রর উের েয়ে আয়ছ ‘িুরকমস্তান’ -এর
চলরি সংস্করণ।
পচাখ বন্ধ কয়র োবয়ছ ররশদে। োবয়ছ পস, পদশ এক েররবিময়নর রদয়ক
গোয়ি, প্রয়িযক েররবিময়নর েিেূরময়িই োয়ক এক ঝে, এক সংঘাি। এই
সংঘায়ি িার েূরমকা রক হয়ব? কমসমল এবং কমুযরনে োরিম পেয়ক আমরা যাই
বরল, আমায়দর জনগণ এই েররবিময়নর জন্য উন্মুখ। িায়দর হৃদয়ে একিা
দগদয়গ ক্ষি ঘুরময়ে রছল, সাইমুম িায়ক জারগয়ে রদয়েয়ছ। এই জাগরণ পরাধ
করয়ব পক? রনয়জরই উের আর রবশ্বাস পনই ররশদয়ের। গিকাল যখন জানালা
রদয়ে পিয়ল যাওো ‘িুরকমস্তান’ পস পেল, িখন রাগ হওোর বদয়ল োল লাগল
িার। ময়ন হল, মন িার পযন এর জন্য অয়েক্ষা কয়র রছল। আমার পিা উরচি
রছল ‘িুরকমস্তান’ োওোর েয়রই এিা োরিময়ক জানায়না, োরিম অরিয়স জমা
পদওো। রকন্তু মন আমার িা রদয়ি পদেরন। িাই শুধু নে, হৃদয়ের এক দুয়বমাধয
িােনাে পস ‘িুরকমস্তান’ পক সযিয়ন সবার পচাখ পেয়ক পগােন পরয়খয়ছ। পগােন
করার েয়রও িার বে পবান পগায়েন্দা রবোয়গর অরিসার শাহীন সুরাইোর হায়ি
ওিা েয়ে যাে। েয়ে আেষ্ট হয়ে উঠরছল পস। রকন্তু রবস্ময়ের বযাোর, িার আো
‘িুরকমস্তান’ িার হায়িই আবার পিরি রদয়েয়ছ। এই সায়ে একিু চাো স্বয়র
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মুরুরিোনার ঢংয়ে বয়লয়ছ, এসব রজরনস রাখার বযাোয়র পিার আরও একিু
সাবধান হওো উরচি।
িার কো শুয়ন ময়ন হয়েয়ছ পছাি োইয়ের কাজিায়ক পস শুধু সমেমনই নে,
আরও োল োয়ব করয়ি োরুক িাই পযন পস চাে।
রবরস্মি পচায়খ ররশদে িার পবায়নর রদয়ক িারকয়েয়ছ। বয়লয়ছ আো রকছুই
পয বলয়লন না?
-রক বলব?
-বকয়বন, পকাোে পেয়েরছ িা রজয়জ্ঞস করয়বন।
-এসব রবষে আরম কম জানয়ি চাই।
-রকন্তু আেরন পিা পগায়েন্দা রবোয়গর একজন অরিসার? ররশদয়ের পচায়খ
অনুসন্ধান।
-িুইও পিা কমসময়লর সাধারণ সম্পাদক এ অঞ্চয়লর। সুরাইোর কোে
োল্টা আক্রমণ।
-আো আরম আসয়ল আেনার মিিা জানয়ি চারি।
-মন না োকয়ল মি োকয়ব রক কয়র?
-মন পনই? ররশদয়ের পচায়খ অোর রবস্মে।
-একিা জারির ইরিহাস-ঐরিহ্ যরদ ময়র যাে, আত্মেররচয়ের অরধকার
যরদ পশষ হয়ে যাে, িার মন আর পবাঁয়চ োকয়ি োয়র না। মন আমায়দর ময়র
পগয়ছ ররশদ।
ররশদে রবস্ময়ে পকাঁয়ে উয়ঠরছল। এরক বলয়ছ িার আো! পকেীে পগায়েন্দা
পনিওোয়কমর পস একজন দারেত্বশীল অরিসার! সাপ্তারহক ছুরি কািাবার জন্য
আজই পস বারেয়ি এয়সয়ছ িাসখন্দ পেয়ক। রবস্মেরবমূঢ় পছাি োইয়ের রদয়ক
িারকয়েরছল সুরাইো। পস আয়রা কায়ছ সয়র এয়স বলল, মধয এরশোর
মুসলমানরা পয অিযাচার সহ্ কয়রয়ছ, যুগ যুগ ধয়র হািুরের পয রনদারুণ আঘাি
িারা পেয়েয়ছ, পকান রবস্মে রদয়েই িুই িার েররমাে করয়ি োররব না ররশদ।
সয়ে সয়ে আমায়দর মি হুকুম বরদারয়দর মন ও মি দুইই ময়র পগয়ছ।
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পবায়নর রদয়ক িারকয়ে োবরছল ররশদে। োবনার ময়ধয আবার িার
আয়গর প্রশ্নই রিয়র এল। বলল, সাইমুম সম্পয়কম পিামার পকানই মি পনই আো?
-ওরা অয়নক বে, অয়নক বে কাজ কয়রয়ছ ওরা। ওয়দর বযাোয়র পকান মি
প্রকায়শর উেযুক্ত আরম নই। সুরাইোর কঠঠ পযন িখন অয়নকিা োরর হয়ে
এয়সয়ছ।
ররশদয়ের পবান কো কেরি বয়লই িার কাছ পেয়ক সয়র রগয়েরছল।
ররশদে ইরজয়চোয়র একিা োশ রিরল। োশ রিয়র িুয়ল রনল আবার পসই
িুরকমস্তান। রহসার দুয়গম গণহিযার সরচত্র রববরণ ওয়ি আয়ছ। গুলয়রাখ কৃরষ
খামায়রর জীবনয়ক রকোয়ব লঠেেঠে কয়র পদো হয়েয়ছ িার সরচত্র বণমনাও ওয়ি
রয়েয়ছ। আরও রয়েয়ছ রেোলং উেিযকা মৃিযু েুরীয়ি েররণি হওোর হৃদে
রবদারক কারহনী। পসই সায়ে রয়েয়ছ সাইমুয়মর ময়স্কা অোয়রশন, আররস
অোয়রশন, বখশ নগরী অোয়রশন, রেোলং অোয়রশন ইিযারদ কারহনী। রহসার
দূগম, গুলয়রাখ খামার, রেোলং উেিযকা ইিযারদ হৃদে রবদারক কারহনী েয়ে
ররশদয়ের মন পযমন পবদনাে িনিন কয়র উঠল পিমরন সাইমুয়মর
অোয়রশনগুয়লার কারহনী েয়ে িার হৃদেিা গয়বম িুয়ল উঠল।
রনয়জর ময়নর রদয়ক পচয়ে রনয়জর পেয়কই চময়ক উঠল ররশদে।
কমসময়লর রররজওনাল সাধারণ সম্পাদক পস, পকমন কয়র পস রবয়রাহীয়দর সায়ে
এমন কয়র একাত্ম হয়ি? সংয়গ সংয়গ হৃদোয়বয়গর এক বন্যা এয়স এই চমকয়ক
এয়কবায়রই োরসয়ে রদল। হৃদে পেয়ক হৃদয়ের পখালা দরজাে মুখ এয়ন পক পযন
বলল, কমুযরনে কমসময়লর সাধারণ সম্পাদক িার আসল েররচে নে, আসল
েররচে পস ররশদে, পস মুসরলম। অেরররচি এক প্রশারন্তর রশহরণ পখয়ল পগল
িার পদয়হ।
এ সমে একজন যুবক কমসমল অরিয়সর জানালা রদয়ে রেিয়র উাঁরক রদল।
দরজা বন্ধ পরয়খ পস জানালাে এয়স দাাঁরেয়েয়ছ। িার পচায়খ মুয়খ দুষ্টারমর ছাে।
িাই সরাসরর দরজাে পিাকা না রদয়ে ররশদে রক করয়ছ দরজা বন্ধ কয়র িা
পদখার জন্য জানালাে এয়স দাাঁরেয়েয়ছ। এই সমে দরজা বন্ধ কয়র ররশদেয়ক
বয়স েেয়ি পদয়খ পকৌিুকই পবাধ করল পযন যুবকরি। রক েেয়ছ ররশদে? পপ্রয়মর
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রনরষি উেন্যাস নারক? বে বে রনুঃশ্বাস পিয়ল, হাই িুয়ল, পেিয়র বে িু চালান
রদয়ে পদখল ররশদয়ের োব োয়ি না। অবয়শয়ষ পস ঠক ঠক কয়র পিাকা রদল
জানালার োল্লাে।
ররশদে চময়ক উয়ঠ িাকাল জানালার রদয়ক। পদখল, জামাোরিন জালানাে
দাাঁরেয়ে।
জামাোরিন কমসময়লর আঞ্চরলক সোেরি। রবরাি লম্বা–চওো পদহ
জামাোরিয়নর। মাোর পচয়ে পদহই িার পবশী চয়ল। নাগররক েররয়বয়শর চাইয়ি
পঘাোর রেয়ঠ চারণ পক্ষয়ত্রই িায়ক মানাে পবশী। যা বুয়ঝ িা পসাজাসুরজ গে গে
কয়র বয়ল পিলা এবং কয়র পিলাই িার স্বোব।
ররশদে জামাোরিনয়ক পদয়খ ‘িুরকমস্তানিা’ িাোিারে লুরকয়ে পরয়খ,
আসরছ কময়রে জামাোরিন, বয়ল উয়ঠ দাাঁোল।
দরজা খুয়ল রদল ররশদে।
ঘয়র ঢুয়কই জামাোরিন বলল, পপ্রমেত্র েোর মি ওিা রক েেরছয়ল পদরখ।
শংরকি হল ররশদে। িবু মুয়খ স্বাোরবক োব পিয়ন বলল, ও রকছু নে
একিা োরিম বুয়লরিন।
জামাোরিন ররশদয়ের মুয়খর রদয়ক পচয়ে বলল, উাঁহু কময়রে, োরিম
বুয়লরিন পকউ ওোয়ব েয়ে না। রনশ্চে রনরষি পকান পলখয়কর চমৎকার পকান
গল্প-িল্প েেরছয়ল পদখাও না!
ররশদে এবার িার সবিুকু শরক্ত একত্র কয়র বলয়ি পচষ্টা করল, ও রকছু না
কময়রে, চল বরস। োরিম পসয়ক্রিারী পেয়কয়ছন। অল্পক্ষণ েয়রই ওখায়ন পযয়ি
হয়ব।
জামাোরিন হাসল। বলল, িুরম বস। ঐ ওখায়ন পিা রাখয়ল ওিা। পবর কয়র
আরন।
বয়ল জামাোরিন রনয়জ ইরজয়চোয়রর নীয়চ গুাঁয়জ রাখা ‘িুরকমস্তান’ পবর কয়র
আনল।
িযাকায়স হয়ে পগল ররশদয়ের মুখ।

রক্ত সাগর পেররয়ে

20

‘িুরকমস্তান’ হায়ি রনয়ে জামাোরিন এয়স ররশদয়ের োয়শ বসল।
ররশদয়ের মুখ নীচু। মুখ পিালার সাহস োয়ি না পস।
জামাোরিন গম্ভীরোয়ব ররশদয়ের আসামী সুলে অবস্থার রদয়ক িাকাল।
িার পঠাাঁয়ির পকাণাে একিা সূক্ষ হারস। রকন্তু নীরস কয়ঠঠ বলল পস, এিা রক
কময়রে?
ককময়শর কাছাকারছ জামাোরিয়নর শুকয়না কিস্বয়র আয়রা ঘাবয়ে পগল
ররশদে।
জামাোরিয়নর রদয়ক না িারকয়েই ররশদে বলল, পদখয়িই পিা োয়িা।
-পদখয়ি োরি এিা ‘িুরকমস্তান’ রকন্তু আরম রজয়জ্ঞস কররছ, এ রজরনসিা পয
রক িা িুরম জান?
-জারন।
-রক জান?
-রবয়রাহীয়দর মুখেত্র।
-পিামার কায়ছ পকন?
ররশদে এ প্রয়শ্নর পকান জবাব রদল না। আয়রা একিু গম্ভীর কয়ঠঠ
জামাোরিন বলল, পিামার কায়ছ ‘িুরকমস্তান’ আয়ছ, িুরম েেছ, এ খবর রক োরিম
জায়ন?
ররশদে এবার মুখ িুয়ল জবাব রদল, না জায়ন না।
ররশদয়ের কয়ি এবার পযন রুয়খ দাাঁোবার েংরগ।
জামাোরিন আবার বলল, এর অেম রক কময়রে জান?
-জারন
-রক?
ররশদে পকান জবাব রদল না।
জামাোরিন আবার বলল, এর অেম রক এই নে পয, িুরম রবয়রাহীয়দর সায়ে
পযাগায়যাগ রাখ, রকংবা িুরম িায়দরই একজন?
পকাঁয়ে উঠল ররশদে। একবার োবল, রকোয়ব পস িুরকমস্তান পেয়েয়ছ িা
খুয়ল বয়ল। রকন্তু েয়র আবার োবল, এ কো পকউ রবশ্বাস করয়ব না,
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কারণ পস িা োওোর ের োরিময়ক জানােরন, উেরন্তু পস পগােয়ন িা
েয়েয়ছ এবং লুয়কাবারও পচষ্টা কয়রয়ছ। সুিরাং ঘিনার অয়হিুক পকান বযাখযাে
না রগয়ে পস বলল, যা ইয়ি বলয়ি োর, আমার রকছু বলার পনই।
ররশদে চুে করল।
জামাোরিনও সংয়গ সংয়গ রকছু বলল না। িার পঠাাঁয়ির পকায়ণ িখনও পসই
সূক্ষ হারসিা।
একিু চুে পেয়ক নিমুয়খ ররশদেয়ক বলল, কময়রে, এোয়ব পিামার
জীবন পকান েোবহ গহিয়রর রদয়ক পঠয়ল রদি িুরম জান?
-জারন
-জানার েয়রও এই কো িুরম বলছ?
-হ্াাঁ
-েে করয়ছ না?
ররশদে মুখ িুয়ল দরজা রদয়ে বাইয়রর রদয়ক দৃরষ্ট পময়ল ধরল। অয়নকিা
স্বাগি কয়ঠঠই পযন বলল, রকছুক্ষণ আয়গ েযমন্ত েে কয়রয়ছ, এখন আর করয়ছ না।
-কারণ
-এখন এই মুহূয়িম আরম োবরছ, হিোগা এই জারির জন্য পিা রকছুই
করয়ি োরররন। আর জারিয়ক রকছু রদয়ি োরব এমন পকান পযাগযিাও আমার
পনই। প্রাণিাই শুধু আমার আয়ছ, জারির জন্য এ প্রাণিা পদবার সুয়যাগ পেয়ল
জীবনিা আমার সােমক হয়ব বয়ল ময়ন কররছ।
জামাোরিন ররশদেয়ক অবাক কয়র রদয়ে িার রদয়ক হাি বাোল এবং
সয়জায়র হ্াঠেয়শক করল িার সায়ে। বলল, পিামায়ক অরেনন্দন জানারি
ররশদ।
ররশদে রবরস্মি কয়ঠঠ বলল, এ রক বলছ িুরম জামাোরিন?
-রঠকই বলরছ, আরম পিা পিামার মি অি মাোর চাষ করর না। আরম এমন
কয়র বলয়ি োরিাম না। আমার ময়নর আকুরল-রবকুরলয়ক িুরম োষা রদয়েছ।
িাই পিামায়ক অরেনন্দন।
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একিু োমল জামাোরিন। িারের েয়কি পেয়ক ‘িুরকমস্তান’ পবর কয়র
বলল। রবশ্বাস কর িুরকমস্তান আরম রনয়ে এয়সরছ পিামায়ক েোব বয়ল।
দুরদন পেয়ক আরম এিা েেরছ, অয়নক পেয়বরছ করণীে রনয়ে। আমার
োবনায়ক িুরম োষা রদয়েছ ররশদে।
দু’জয়নই আয়রক প্রস্ত হ্াঠেয়শক করল, িারের দু’জয়নই চুেচাে।
ররশদে প্রেয়ম কো বলল। বলল পস, ময়ন হয়ি ‘িুরকমস্তান’ ওরা িুরকমস্তায়নর ঘয়র
ঘয়র পেৌাঁরছয়েয়ছ।
-রনশ্চেই অদ্ভুি পনিওোকম সাইমুয়মর।
-আল্লাহ িায়দর শরক্ত দান করুন।
-আরমন। দু’রি হাি িুয়ল বলল জামাোরিন।
জামাোরিন িার মুনাজায়ির হািিা নারময়ে পনবার সায়ে সায়েই একিা
গারে এয়স অরিয়সর দরজাে দাাঁোল। গারেিা িুঘরীল িুগায়নর। িুঘরীল িুগান
েরশ্চম উজয়বরকস্তায়নর কমুযরনে োরিমর প্রধান। পবশ প্রোবশালী। সকয়লই
জায়ন রায়ষ্ট্রর সুপ্রীম পসারেয়েয়ির কংয়গ্রয়স োরিমর আসল ময়নানেন িার প্ররিই।
অেমাৎ আসয়ছ রনবমাচয়ন এ অঞ্চল পেয়ক প্ররিরনরধ রহয়সয়ব পসই সুরপ্রম পসারেয়েয়ি
যায়ি। এই সারাকাোয়ি িার রবশাল বারে। অবশ্য এই বারেয়িই োরিম অরিস,
কলখজ অরিস, ইউরনেন অরিস।
িুঘরীল িুগান রবয়কয়ল িার বারেয়ি কমসময়লর সোেরি ও
পসয়ক্রিারীয়ক পেয়কয়ছ রক এক জরুরী বযাোয়র। পকান জরুরী বযাোর হয়লই
কমসমল পনিৃবৃন্দয়ক এোয়ব পেয়ক পস েরামশম কয়র।
অরিরসোল পকান আয়লাচনাে যাওোর আয়গ এোয়বই পস একিা
ওরেরনেয়ন পেৌছার পচষ্টা কয়র। িার এ পকৌশল িায়ক সকয়লর কায়ছ গ্রহণয়যাগয
কয়রয়ছ এবং িার পনিৃত্বয়ক োকা পোক্ত কয়র রদয়েয়ছ।
গারে এয়স দাোয়ল জামাোরিন ররশদেয়ক বলল, চল োাঁচিা বাজয়ি পদরী
পনই।
জামাোরিন এবং ইউরর ররশদে দুজয়নই রগয়ে গারেয়ি উঠল।
গারে ছুয়ি চলল গ্রায়মর ময়ধয রদয়ে প্রশস্ত রাস্তা ধয়র গ্রায়মর অের প্রায়ন্ত।
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গারে এয়স পেৌছল িুঘরীল িুগায়নর বারেয়ি। িার প্রাইয়েি গারে
বারান্দাে রগয়ে দাাঁোল। ড্রাইোর পনয়ম জামাোরিনয়দর দরজা খুয়ল ধরল।
জামাোরিন বলল, এখায়ন পকন ড্রাইোর, সদর পগয়ি গারে যায়বনা?
ড্রাইোর বলল, সায়হব এখায়নই নাময়ি বয়লয়ছন, রিরন আেনায়দর জয়ন্য
িার বযরক্তগি ড্ররেংরুয়ম অয়েক্ষা করয়বন। জামাোরিন ও ররশদে দুজয়নই
নামল গারে পেয়ক।
গারে বারান্দা পেয়ক কয়েক ধাে উেয়র উঠয়ল অধমচোকৃরি রবরাি
বারান্দা। রেয়লর পফ্রয়ম দামী েুরু কাাঁয়চ ঢাকা। মাঝখায়ন দরজা। দরজািাও
কাাঁয়চর।
গারে বারান্দা পেয়ক উয়ঠ দরজার মুয়খামুরখ হয়িই দায়রাোন দরজা খুয়ল
ধরল। পেিয়র প্রয়বশ করল দুজন। হৃদে জুোয়না প্রশারন্ত পেিয়র। িুল
এোরকরঠেসন বারেিা। কাাঁচ ঢাকা অধমচোকার বারান্দাে পসািা ও কুশন পচোর
সাজায়না। মায়ঝ মায়ঝ নানা গাছ ও িুয়লর িব। সব রমরলয়ে পসখায়ন শারন্ত ও
সবুয়জর একিা আয়মজ। িুঘরীয়লর েররবায়রর সদস্যরা মায়ঝ মায়ঝ এখায়ন
এয়স বাইয়রর রবরচত্র দৃশ্য উেয়োগ কয়র।
বারান্দার উত্তর োয়শ ও দরক্ষণ োয়শ োররবাররক পগেরুম। আর সাময়নর
বে রুমিা োইরনং হল। োইরনং হয়লর োশ রদয়ে প্রশস্ত কররয়োর এরগয়ে পগয়ছ।
কররয়োররিও কায়েময়ি পমাো। িুঘরীল িুগায়নর অন্দয়র িারা এর আয়গও
এয়সয়ছ, খাস ড্রইং রুমরি িারা পচয়ন। জামাোরিন ররশদে পসরদয়ক এগুয়লা।
এক জােগাে এয়স পেয়স আসা এক গায়নর সুয়র িারা েময়ক দাাঁোল।
েময়ক দাাঁোল মায়ন ো-িা পযন িায়দর আিয়ক পগল। গায়নর সুয়র নে, গায়নর
কোে। উজয়বক করব ইব্রারহম আলাউরিয়নর এ গান আজ মৃি, কমুযরনে
শাসকরা এয়ক বহুরদন আয়গই রনরষি কয়র রদয়েয়ছ।
এক নারী কি পেয়ক পেয়স আসরছল পসই গানরি। নীচুগলা, অয়নকিা
স্বাগি কি িার। পসই গাইরছল;
‘িুরম একখানা রকিাব েে আর রকিায়বর পলখয়কর পখাাঁজ কর।
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রবরাি অট্টারলকা পদয়খ রনমমািার নাম জানয়ি চাও। িয়ব জরমন ও
আসমায়নর পকান মারলক পনই?
পহ মানুষ রচন্তা কর, বুয়ঝ পদখ আমায়দর কায়ছ সব রজরনসই রনশানা রদয়ি।
মহান সবমশরক্তমান এক আল্লাহর।’
হৃদয়ের গেীর িলয়দশ পেয়ক উিসাররি হরিল গায়নর কোগুয়লা।
নরম কয়ির এক মমিা মাখায়না আয়বগ িায়ি। হৃদেস্পশমী এক মরমীো
সুয়র ের কয়র আসরছল গায়নর কোগুয়লা।
ইব্রারহম আলাউরিয়নর এ রনরষি গান জামাোরিন এবং ররশদে পদয়খয়ছ
রকন্তু এই প্রেম শুনল িারা। রনরষি এই অমৃি িারা পযন পগাগ্রায়স রগলয়ছ। িন্মে
হয়ে িারা পযন রনয়জয়দর হাররয়ে পিয়লয়ছ। গায়নর নরম মরমীো সুর নীরব
েররয়বশয়ক কয়র িুলয়ছ পবদনািম।
গান পশষ হয়লা। িন্মেিা োিল জামাোরিন ও ররশদয়ের। নয়ে উঠল
িারা। রিয়র িাকায়িই পদখল, িুঘরীল িুগান পেছয়ন দারেয়ে। িার পচায়খ-মুয়খ
রবরাি এক অস্বরস্ত।
জামাোরিন ও ররশদে িার রদয়ক িাকায়িই পস বলল, চল পিা পদরখ
বযাোরিা রক? বয়ল পস পয ঘর পেয়ক গানরি পেয়স আসরছল পসরদয়ক চলল।
জামাোরিন ও ররশদে েরস্পর এক ধরয়নর অবুঝ দৃরষ্ট রবরনমে কয়র
িুঘরীল িুগায়নর পেছয়ন চলল।
দরজা পখালাই রছল। ওরা পেিয়র প্রয়বশ করল। প্রেয়ম িুঘরীল িুগান
িারের ওরা।
িুঘরীল িুগায়নর পময়ে িােজাো নািাকাোর েোর ঘর এিা। একরি
বুকয়সলি, েোর জয়ন্য পচোর-পিরবল, একিা ইরজয়চোর এবং ঘয়রর এক পকায়ণ
একিা রফ্রজ।
ইরজয়চোয়র পচাখ বুয়জ শুয়ে রছল িােজাো। উরনশ-রবশ বছয়রর মি হয়ব
বেস। িাসখন্দ রবশ্বরবদযালয়ের পজয়নরিক ইরনিরনোররং এর ছাত্রী পস।
লাল িুকমী পচহারা, পচাখ একিু পবশীই পযন নীল।
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ওরা প্রয়বশ করয়িই িােজাো উয়ঠ দাোল। ওর পচায়খ রকছুিা রবস্মে।
পবাধ হে রেিার সায়ে জামাোরিন ও ররশদেয়ক এোয়ব পদয়খই। উয়ঠ দারেয়ে
িােজাো রেিায়ক স্বাগি জানাল। রকন্তু রেিার গম্ভীর মুখ পদয়খ চময়ক উঠল
পস।
এি পলায়কর বসার জােগা ঐ েোর ঘয়র রছলনা। সুিরাং দারেয়েই োকল
সবাই।
রবরস্মি, অপ্রস্তুি িােজাোর রদয়ক পচয়ে িার রেিা িুঘরীল িুগান গম্ভীর
কয়ি বলল, ওিা রক গান কররছয়ল িােজাো?
িােজাোর মুখ আয়রা লাল হয়ে উঠল। পকান উত্তর রদলনা। মাো নীচু কয়র
দারেয়ে োকল পস।
আকরস্মকোয়ব এই অবস্থাে েয়ে জামাোরিন ও ররশদে অস্বরস্ত পবাধ
করয়ি লাগল। িারা বুঝয়ি োরল, উত্তর উজয়বরকস্তায়নর কমুযরনষ্ট োরিমর প্রধান
িুঘরীল িুগান িার পময়ের এই রনরষি গান গাওোয়ক স্বাোরবক োয়বই সহ্
করয়ি োরয়ছনা। রকন্তু আবার রচন্তা করল, িারা পযয়হিু গান শুয়নয়ছ, িাই সম্ভবি
িায়দর সাময়নই পময়ের এ শারস্তর বযবস্থা।
পময়েয়ক নীরব পদয়খ িুঘরীল িুগান আবার রজজ্ঞাস করল, এ গান রনরষি,
এ গান রবয়রাহী করবর িুরম জাননা?
িুঘরীয়লর স্বর এবার আয়রকিু শক্ত পশানাল।
িােজাো মুখ রনচু পরয়খই বলল, জারন।
জান িাহয়ল এ গান পকন?
আমার োল লায়গ। মুখ না িুয়লই জবাব রদল িােজো।
িুঘরীল িুগায়নর মুখ আয়রা লাল হয়ে উঠল। মুহূয়িমর জয়ন্য পস
জামাোরিনয়দর রদয়ক িাকাল। ময়ন হে জামাোরিন ও ররশদয়ের সাময়ন িার
পময়ের কমুযরনষ্ট-নীরি রবচুযরির এ ঘিনা প্রকাশ হয়ে েোে পস পবশী অস্বরস্ত ও
অেমান পবাধ করয়ছ।
িুঘরীল িুগান মুখিা ঘুররয়ে কয়ঠার কয়ি বলল, এর েররণরি রক জান?
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এবার মুখ িুলল িােজাো। িার রক্তাে োিলা পঠাি দুরি ময়ন হয়লা শক্ত
হয়ে উঠয়ছ। িার পচায়খর দৃরষ্ট রস্থর। রেিার রজজ্ঞাসার জবায়ব পসই উত্তরিা রদল,
জারন।
িুঘরীল িুগায়নর মুখিা আয়রা লাল হয়ে উঠল। পক্রাধ এবং রবররক্তর একিা
ছাো পদখা রদল িার পচায়খ-মুয়খ। মুখ খুলল পস। ময়ন হল কয়ঠার পকান কো ছুয়ি
যায়ব িােজাোর রদয়ক।
রকন্তু িুঘরীল িুগান রকছু বলার আয়গই ররশদে বলল, সম্মারনি কময়রে,
িােজাো অন্যাে রকছু বয়লরন, ও গান আমরও খুব োয়লা লায়গ। জামাোরিন
বলল, আমারও।
িুঘরীল িুগান এয়দর রদয়ক রিয়র বলল, পিামরা বল রক! পকন োল লায়গ?
-জারননা, িয়ব ময়ন হে আমায়দর ময়নর পয কোগুয়লা বলয়ি োররনা, গান
িাই বয়ল পদে। বলল ররশদে।
-য়িামার একোর অেম রক দাোে ররশদে?
-রকছু আোল না কয়র ময়নর কোিাই বয়লরছ কময়রে।
-নারস্তকয প্রচার, ধয়মমর রবরুয়ি প্রোগাঠো রক পিামার কমসময়লর একিা
বে দারেত্ব নে?
-িা জারন এবং িা কররছও রকন্তু পযিা বললাম, পসিা আমার ময়নর কো।
-একজয়নর সত্তা দুয়িা হয়ি োয়র রক কয়র?
-োয়র সম্মারনি কময়রে। সত্তা যখন বাইয়রর পকান শরক্তর েরাধীন হে
িখন িার একিা স্বাধীন অন্তর রূে োয়ক।
-য়িামায়ক েরাধীন বলছ! িুরম পকাোে যাি ররশদে?
-আরম জারননা, িয়ব আমার ময়ন হয়ি আমার েে পযন এিাই।
আয়বয়গ উয়ত্তজনাে ররশদয়ের মুখ লাল, পচাখ দু’রি উজ্জ্বল হয়ে উয়ঠয়ছ।
োরর পশানায়লা িার পশয়ষর কোগুয়লা।
িুঘরীল িুগান িার রদয়ক স্তরম্ভি দৃরষ্টয়ি িারকয়ে আয়ছ। িােজাোর
উজ্জ্বল পচাখ দুরি ররশদয়ের রদয়ক রনবি।
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একিু েয়র িুঘরীল িুগান মুখ খুলল। বলল, এখায়ন আর নে চল
তবঠকখানাে। ওখায়নই কো বলা যায়ব।
বয়ল পস রুম পেয়ক পবররয়ে পগল। িার রেছয়ন জামাোরিন ও ররশদেও
যারিল।
-এই পয।
-রেছয়ন পেয়ক পছাট্ট একিা োক। রিয়র দাোল ররশদে।
-শুকররো। উজ্জ্বল পচায়ক সলজ্জ িােজাোর পছাট্ট সম্ভাষণ।
-ধন্যবাদ। বয়লই পবররয়ে আসার জয়ন্য রিয়র দারেয়েরছল ররশদে।
-শুনুন।
আবার োকল িােজাো। ররশদে ঘুয়র দাোল। িার একিু কায়ছ সয়র এল
িােজাো। বলল, আেরন পবশী বয়ল পিয়লয়ছন, এমন কয়র রবেদ পেয়ক আনা
উরচি হয়ব না।
মুহূয়িমর জয়ন্য পচাখ বুজল ররশদে। িারের পচাখ খুয়ল িােজাোর রদয়ক
িারকয়ে বলল, রবেদ কেরদন আিয়ক রাখা যায়ব িােজাো?
-িবু সাবধান হওো উরচি। বলল িােজাো।
-ময়ন রাখব পিামার কো।
িােজাোর পচাখ দুরি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পস ঔজ্জ্বলয পযন ররশদয়ের
পচাখয়ক স্পশম করল। নিুন কয়র পসরদয়ক একবার পচাখ িুয়ল পবররয়ে আসার জন্য
দাোল ররশদে।
িুঘরীল িুগান এবং জামাোরিন রগয়ে বয়সরছল ড্রইংরুয়ম। ররশদে রগয়ে
জামাোরিয়নর োয়শ বসল।
িুঘরীল িুগায়নর মুখিা গম্ভীর। পশািাে গা এরলয়ে রদয়েরছল পস। পচাখ
দুরি পবাজা।
বেস িার েঞ্চাশ হয়ব। মাো েরিম চুল চুল দু’একিা োকয়ি শুরু কয়রয়ছ।
েযারলয়নর মি পমাচ উেয়রর পঠাাঁিিায়ক প্রাে পঢয়ক রদয়েয়ছ। পচায়খর দৃরষ্ট গেীর
এবং িীক্ষ্ণ। সব রমরলয়ে িার পচহারাে একিা িীক্ষ্ণ বযরক্তয়ত্বর ছাে আয়ছ। নীয়চর
পলায়করা িায়ক োলবাসার পচয়ে েেই পবশী কয়র। আর এই কারয়ণ পস উেয়রর
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পলাকয়দরও রপ্রে। কারণ কমুযরনষ্ট শাসয়ন োলবাসার মি হৃদেবৃরত্তর পকান
েূরমকা পনই, পসখায়ন েে ও কয়ঠারিাই বলা যাে শাসয়নর একমাত্র হারিোর।
িুঘরীল িুগায়নর গম্ভীর নীরবিার সাময়ন জামাোরিন ও ররশদে খুবই অস্বরস্ত
পবাধ কররছল। ররশদে এইমাত্র িােজাোর েোর ঘয়র পয কোগুয়লা বলল, িা
স্বাোরবক অবস্থাে বলার মি নে।
রকন্তু আজ সকাল পেয়ক পয ঘিনাগুয়লা ঘয়িয়ছ এবং অবয়শয়ষ িােজাোর
গান ও িার উত্তর সবগুয়লা রময়লই িায়ক কমুযরনষ্ট োরিমর এক জাদয়রল পনিার
সাময়ন অমন কয়র রবয়রাহাত্বক কো বরলয়েয়ছ। িুঘরীল িুগান কোগুয়লায়ক
রকোয়ব গ্রহণ কয়রয়ছ, রক বলয়ব পস, ইিযারদ কো ররশদে ও জামাোরিয়নর ময়ন
উাঁরক রদরিল। িয়ব একিা রজরনস িারা লক্ষয কয়রয়ছ, িুঘরীল িুগায়নর মি
কমুযরনষ্ট পনিার ময়ধয রবষেিা যিিা প্ররিরক্রো সৃরষ্ট করা উরচি, িা কয়ররন।
পসিা রক পময়ের কারয়ণই?
এ সমে নাস্তা এল। নাস্তা েররবয়শন করল পবোরা। পচাখ খুয়ল পসাজা হয়ে
বসল িুঘরীল িুগান। িারের জামাোরিন ও ররশদয়ের রদয়ক পচয়ে বলল, নাও
শুরু কর।
নাস্তা পশষ হল। পবোরা পবররয়ে পগয়ল িুঘরীল িুগান উয়ঠ রগয়ে দরজািা
বন্ধ কয়র রদল। রিয়র এল িার জােগাে। পসাজা হয়ে বসল। িারের একিু
সাময়ন ঝুয়াঁ ক বলল, জামাোরিন, ররশদে গুরুত্বেূণম একিা েরাময়শমর জয়ন্য
পিামায়দরয়ক পেয়করছ। রকন্তু িার আয়গ আরম পয কোগুয়লা পিামরা বলয়ল িার
বযাখযা জানয়ি চাই।
বয়ল িুঘরীল িুগান জামাোরিন ও ররশদয়ের রদয়ক িারকয়ে রইল।
ররশদেই প্রেম বলল, সম্মারনি কময়রে, রবষেরি পযখায়ন আয়ছ পসখায়নই পরয়খ
রদয়ল োল হে।
-য়কন?
-যা বয়লরছ িার পবশী আরম বলয়ি োরব না, বলাও রঠক হয়বনা।
ময়ন হে আেনার পশানাও রঠক হয়বনা।
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উত্তয়র িুঘরীল িুগান আর রকছু বললনা। এক দৃরষ্টয়ি িারকয়ে রইল ওয়দর
রদয়ক।
একিু েয়র বলল, িােজাোর জবাবও রক একই রকয়মর?
ররশদে বলল, আরম জারননা কময়রে, িয়ব ময়ন হে এ রকয়মরই।
িুঘরীল িুগান আবার পচাখ বন্ধ করল। পচাখ খুলল রকছুক্ষণ ের।
িারের পসাজা হয়ে বয়স বলল, সাইমুয়মর সায়ে পিামায়দর পকান সম্পকম
আয়ছ?
জামাোরিন ও ররশদে দু’জয়নই বয়ল উঠল, না পকান সম্পকম পনই।
-িাহয়ল এসব কো আজ পিামায়দর মুয়খ আসয়ছ পকমন কয়র?
দু’জয়নই নীরব। সহসা পকান উত্তর িারা রদল না, বা রদয়ি োরল না।
দুজয়নরই মাো নীচু।
একিু েয়র ধীয়র ধীয়র মুখ িুলল ররশদে। বলল, আমার ময়ন হে হৃদয়ের
পয দুোর আমায়দর বন্ধ রছল, সাইমুম িা খুয়ল রদয়েয়ছ। বন্ধ দুোয়রর আোয়ল
এিরদন আমায়দর পয জীবন-পচিনা, ঐরিহ্ রচন্তা এবং জীবন-পবাধ মাো খুাঁয়ে
মররছল,িা আজ মুক্ত োখাে ের কয়র পবররয়ে এয়সয়ছ। োমল ররশদে।
িুঘরীল িুগান পচাখ বন্ধ কয়র ররশদয়ের কো শুনরছল। কো পশষ হয়লও
িার পচাখ বন্ধই োকল। এক োবনার সমুয়র পযন সাাঁিার কািয়ছ পস। এক সমে
পস পচাখ খুয়ল পসাজা হয়ে বসল। পযন ঘুম পেয়ক জাগল সয়ব মাত্র। সজীব ময়ন
হল িায়ক।
আরম আজ পিামায়দর পয জয়ন্য পেয়করছ পশান, বয়ল পস শুরু করল, স্থানীে
পগায়েন্দা সূত্র খবর রদয়েয়ছ আজ রায়ি আহমদ মুসা অেবা সাইমুয়মর অন্য পকান
বে পনিা আমায়দর কলখয়জ আসয়ছ। আমায়দর কলখয়জর পগােন সাইমুম
ইউরনি নারক এ সিয়রর বয়ন্দাবস্ত কয়রয়ছ। িায়দর আঞ্চরলক পনিায়দর আজ
তবঠক বসয়ছ সারাকাোয়ি। তবঠক পকাোে হয়ব িা জানা যােরন।
একিু োমল িুঘরীল িুগান। িারের আবার শুরু করল, মুশরকয়ল েয়েরছ,
এই খবরিা আজ সরকারয়ক জানায়ল আজই এই কলখয়জ রবরাি একিা ঘিনা
ঘয়ি যায়ব, যার েররণরি আরম জারননা। িারের শুধু এই কলখজ নে পগািা
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অঞ্চয়লর জীবনিাই লঠেেঠে হয়ে যায়ব সয়ন্দহ সংঘায়ির ময়ধয েয়ে। আর এ
ঘিনািা পয আরম জানাব না িাও রঠক ময়ন কররছ না। এখন পিামায়দর েরামশম
বল। আরম খুব রচরন্তি এ অঞ্চয়লর েরবষ্যি রনয়ে।
জামাোরিন ও ররশদয়ের পচায়খ মুয়খ প্রেয়ম রবস্মে ও আনয়ন্দর রচহ্ন িুয়ি
উঠল িুঘরীল িুগায়নর কোে। আহমদ মুসা িায়দর কলখয়জ আসয়ছ এই খবয়র
িারা প্রেয়ম আনন্দই পবশী পেয়েরছল। রকন্তু িায়দর আনন্দিাই িুঘরীল িুগায়নর
কোর পশয়ষ এয়স রচন্তাে রূোন্তররি হয়লা।
িুঘরীল িুগান কো পশষ করয়লও িারা সংয়গ সংয়গ িার উত্তর রদয়ি
োরয়লা না। রচন্তা করয়ছ িারা।
কো প্রেয়ম জামাোরিনই বলল। বলল পস, খবরিা উেয়র জানান রঠক হয়ব
না। আমার ময়ি খবরিা জানায়ল লায়ের পচয়ে ক্ষরিই পবশী। সাইমুমরা রেঠিান
রদয়ে োরলয়ে যাবার মি নে। িয়ল এক রক্তক্ষেী বযাোর ঘয়ি যায়ব, যার
েররণরি এ অঞ্চয়লর জন্য োল হয়ব না। িার পচয়ে পকউ জানল না সাইমুম
পপ্রাগ্রাম কয়র চয়ল পগল। এিাই োল। আরম ময়ন করর সাইমুয়মর বযাোরগুয়লা
প্রকাশ করার চাইয়ি পগােন রাখার ময়ধযই লাে পবশী।
োমল জামাোরিন। কো বলল এবার ররশদে। বলল, বযাোরিায়ক আরম
অন্যোয়ব পদখয়ি চাই। আমরা না জানায়লই উধমিন কিৃে
ম ক্ষ খবর জানায়বন না,
এিা আরম ময়ন করর না। সম্মারনি কময়রে পয সূত্র পেয়ক পজয়নয়ছন, পস সূত্র
রকংবা অন্য পকান সূত্র খবর কিৃে
ম ক্ষয়কও পেৌাঁছায়ি োয়র। যরদ এর সামান্য
সম্ভাবনাও োয়ক, িাহয়ল আমায়দর িরি পেয়ক খবর উধমিন কিৃে
ম ক্ষয়ক না
জানায়না অিযন্ত মারাত্মক হয়ে দাাঁোয়ব। সুিারাং খবর জানানই উরচি।
-িাহয়ল ধয়র রনয়ি হয়ব এ অঞ্চয়ল আমরা এক রক্তক্ষেী সংঘায়ির সূত্রোি
ঘিারি। আর সাইমুময়ক পঠয়ল রদরি রবেয়দর মুয়খ। বলল জামাোরিন।
-সংঘাি আমরা এোয়ি োরবনা কময়রে। আজ না হে কাল পসিা
বাধয়বই। আর সাইমুময়ক রবেয়দ পিলার কো? সাইমুম কায়রা উের রনেমর কয়র
পপ্রাগ্রাম করয়ি আসয়ছ না। িায়দর শরক্তর প্ররি আমার আস্থা আয়ছ। জবাব রদল
ররশদে।
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ররশদয়ের কো পশষ করয়ল মুখ খুলল িুঘরীল িুগান। বলল, পিামায়দর
দুজয়নরই কোয়িই যুরক্ত আয়ছ, িয়ব ররশদয়ের কো আমার কায়ছ পবশী বাস্তব
বয়ল ময়ন হে। রকন্তু একিা কো আরম োবরছ। আরম আমার জনগয়ণর ময়ধয কাজ
কররছ পসই পছািয়বলা পেয়ক। আরম িায়দরয়ক রচরন। আমার েে হয়ি এখায়ন
সরকার েয়ক্ষর সায়ে সাইমুয়মর পকান সংঘাি বাধয়ল সরকার জনগয়ণর কাছ
পেয়ক পকান সহয়যারগিা োয়বনা। এই অবস্থাে পগািা অঞ্চয়লর ওের রবরাি রবেদ
পনয়ম আসয়ব পযমন এয়সয়ছ গুলরুখ সহ অয়নক খামার এবং অয়নক জনেয়দর
ওের। এিা রক কয়র পঠকাব?
ররশদে বলল, পযয়হিু েরররস্থরির পকান রনেন্ত্রণই আমায়দর হায়ি পনই,
িাই ঐ েররণরি আমরা পরাধ করয়ি োরয়বা না। িয়ব খবরিা জানায়ল অন্তি
পনিৃত্বিা আমরা রক্ষা করয়ি োরর, যা আমরা নানা কারয়ণই প্রয়োজন ময়ন করর।
িুঘরীল িুগান এবং জামাোরিন দুজয়নই োবরছল। ররশদে কো পশষ
করয়ল দুজয়নরই মাো ররশদয়ের কোে সাে রদল।
ররশদে কো পশষ করয়ল িুঘরীল িুগান বলল, িাহয়ল এিাই রঠক হয়লা,
রবষেিা আরম এখন িাসখন্দয়ক জারনয়ে রদরি। োরিম পলয়েয়ল আরম আয়লাচনা
কয়ররছ,িায়দরও সব পশষ মি এিাই।
একিু োমল িুঘরীল িুগান। িারের বলল, পিামায়দর ধন্যবাদ, পকান
রনয়দমশ এয়ল পিামায়দর জানাব।
জামাোরিন ও ররশদে বুঝল কো এখায়নই পশষ। িারাও জবায়ব বলল,
ধন্যবাদ কময়রে।
বয়ল িারা উয়ঠ দাাঁোল। পবররয়ে এল ঘর পেয়ক।
ঘর পেয়ক পবররয়ে িারা পদখল িােজাো কররয়োয়র দাাঁরেয়ে আয়ছ। িারা
চলয়ি শুরু করল। চলয়ি চলয়ি বলল, শুধু একেক্ষয়ক জানাবার রসিান্ত রক রঠক
হল?
-পকান এক েক্ষ? রজয়জ্ঞস করল ররশদে।
-সরকার েক্ষ। বলল িােজাো।
-আর পকান েক্ষয়ক জানায়ি হয়ব।
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-সাইমুম।
-সাইমুময়ক পকন? বয়ল দাাঁরেয়ে েেল ররশদে। িার সায়ে জামাোরিনও।
ররশদে আবার বলল, আমরা সরকায়রর পলাক, সাইমুময়ক জানাব পকন?
ররশদয়ের প্রয়শ্নর পকান জবাব না আসয়িই জামাোরিন বলল, িুরম রক
সাইমুম েয়ক্ষর পলাক িােজাো?
দুজয়নর এ আক্রময়ণ রবন্দুমাত্রও অপ্ররিে হয়লানা িােজাো। হারসমুয়খই
বলল, আরম জনগয়ণর েয়ক্ষ।
আবার চলয়ি শুরু কয়রয়ছ িারা। চলয়ি চলয়িই ররশদে রজয়জ্ঞস করল,
সরকার এবং জনগণ রক আলাদা?
পসই কাাঁয়চর পদোল পঘরা পগাল বারান্দাে এয়স দাাঁরেয়েয়ছ িারা।
পদোয়লর ওের দরজার োয়শ বসা দায়রাোনয়ক পদখা যায়ি।
িােজাো ররশদয়ের প্রয়শ্নর জবায়ব বলল, আেনার প্রশ্ন আরম আেনায়কই
কররছ ররশদে োই।
ররশদে একিু দাাঁোল। গাম্ভীযম পনয়ম এল িার পচায়খ মুয়খ। পস
জামাোরিয়নর রদয়ক িারকয়ে বলল, কময়রে জামাোরিন িুরমই এ প্রয়শ্নর উত্তর
দাও।
জামাোরিন বলল, পদখ এ প্রয়শ্নর জবাব িুরম জান, িােজাো জায়ন,
আরমও জারন। অযো এই রজয়জ্ঞস করািা পকন? বয়ল জামাোরিন দরজার রদয়ক
হাাঁিা শুরু করল।
ররশদে ও িােজাোর ময়ধয দৃরষ্ট রবরনমে হয়লা। হাসল িারা
জামাোরিয়নর নািকীেিাে।
চয়ল আসার জয়ন্য ররশদে ঘুয়র দাাঁোল। িারের িােজাোর রদয়ক রিয়র
বলল, পিামার উয়েগিা বুয়ঝরছ। আল্লাহ েরসা। বয়ল ররশদে দরজার রদয়ক ো
বাোল।
একখঠে হারস িুয়ি উঠল িােজাোর মুয়খ। কমুযরনষ্ট যুবলীগ কমসমল এর
পনিা ররশদয়ের মুয়খ ‘আল্লাহ েরসা’ শব্দিা এই প্রেম পশানা পগয়লও পবমানান
ময়ন হয়লা না।
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ররশদেরা পবররয়ে পগয়ল পসখায়নই পসািাে বয়স েেল িােজাো। দরজাে
আরে পেয়ি িােজাো িার রেিা এবং ররশদেয়দর মধযকার সব কোই শুয়নয়ছ।
সাইমুম পনিারা িায়দর কলখয়জ আসয়ছ পজয়ন যিখারন খুরশ হয়েয়ছ, িিখারনই
উরেগ্ন হয়েয়ছ িায়দর আসার খবর সরকায়রর কায়ন পদোর খবর শুয়ন। এ সব
পশানার ের পেয়কই িার মনিা খচ খচ করয়ছ। সরকার িায়দর এখায়ন আসার
খবরিা জানয়ি পেয়রয়ছ একো যরদ সাইমুময়ক জানায়না পযি। রকন্তু রকোয়ব?
িাসখন্দ রবশ্বরবদযালয়ে পস ‘িুরকমস্তান’-এর রনেরমি গ্রাহক। রকন্তু সাইমুম এর
সায়ে িার প্রিযক্ষ সম্পকম পনই। িায়দর কলখয়জও সাইমুয়মর ইউরনি আয়ছ বুঝা
যায়ি, িায়দর সায়েও িােজাোর জানা পশানা পনই। হঠাৎ িার ময়ন েেল
সহোরঠনী নারজোর কো। নারজো সাইমুয়মর সায়ে প্রিযক্ষ সম্পকম রায়খ।
িােজাো সাইমুয়মর পমম্বারশীয়ের উেযুক্ত হয়েয়ছ এই কো নারজোই িায়ক
জারনয়েয়ছ। িায়ক বযাোরিা জানায়লইয়িা সাইমুম জানয়ি োয়র। খুরশ হয়ে
উঠল িােজাো। ঘরের রদয়ক িাকাল, পদখল রবয়কল ৬িা বায়জ। যয়েষ্ট সমে
আয়ছ, পিরলয়িায়নই পস খবরিা জারনয়ে রদয়ি োয়র।
পিরলয়িান করার জয়ন্য িােজাো উয়ঠ দাাঁোল। পগল পস পিরলয়িায়নর
কায়ছ। পিরলয়িায়নর রররসোর িুয়ল রনয়েও পস পরয়খ রদল। োরিম রলোয়রর
পিরলয়িান এই পদয়শ আনয়রকয়েমে োয়ক না।
োবল িােজাো োবরলক কল অরিয়স যাওোই োল। রচন্তার সায়ে সায়েই
পস উয়ঠ দাাঁোল। রকন্তু গারেয়ি উয়ঠ পস োবল, োবরলক কল অরিয়স িার
পিরলয়িান করািা সকয়লরই দৃরষ্ট আকষমণ করয়ব। ওখায়ন এখন পগায়েন্দারা পিা
অবশ্যই োহারাে োকয়ব। হঠাৎ িার ময়ন েেল নাইি স্কুয়ল পবোয়ি রগয়ে
একিা পিরলয়িান করার সুয়যাগ পস সহয়জই রনয়ি োয়র। অয়নক রদন হল যােরন
পস ওখায়ন, পগয়ল সবারই পস খারির োয়ব।
িােজাো িার গারে নাইি স্কুয়লর রদয়ক ঘুররয়ে রনল।
সারকাো গ্রায়ম প্রয়বয়শর রিনিা েে। প্রধান সেকরি এয়সয়ছ আররস ও
রকরজলওরদা হয়ে িাসখন্দ পেয়ক। এ সেকরি গ্রায়মর উত্তর প্রান্ত রদয়ে প্রয়বশ
কয়র গ্রাময়ক োন োয়শ পরয়খ এরগয়ে পগয়ছ কলখয়জর রদয়ক।
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আয়রকিা রাস্তা সমরখন্দ, পবাখারা, রখো হয়ে আমু দররোর ধার পঘাঁয়স চয়ল
এয়সয়ছ। এ রাস্তা গ্রায়ম প্রয়বশ কয়রয়ছ দরক্ষণ পেয়ক। করখয়জ এয়স িাসখন্দ
পেয়ক আসা রাস্তা এ রাস্তার সায়ে এক হয়ে পগয়ছ। িৃিীে রাস্তারি িুকময়মরনস্থান
পেয়ক এয়স কলখয়জ প্রয়বশ কয়রয়ছ েরশ্চম রদক রদয়ে। এ রাস্তািা আসমান ও
সায়বকী ধরয়নর।
আমুদররো কলখয়জর মাঝখান রদয়ে বয়য পগয়ছ। আমুদররোর উেে িীয়র
প্রাে ১০০০ বগমমাইল এলাকাে কলখজ এলাকা রবস্তৃি। আমুদররোর উের রদয়ে
একিা রব্রজ উেে অংশয়ক যুক্ত কয়রয়ছ।
সন্ধযার ের পেয়কই রাস্তাগুয়লার রবরেন্ন স্থায়ন োহারা বসায়না হয়েয়ছ।
রবয়শষ কয়র রখো হয়ে এবং িুকময়মরনস্তান পেয়ক পয রাস্তা দুরি এয়সয়ছ সারাকাে
কলখয়জ, পস দুরি রাস্তাে শক্ত োহারা বসায়না হয়যয়ছ। কারণ 'ফ্র' ময়ন কয়রয়ছ
সাইমুয়মর পলায়করা এয়ল রখো হয়ে সহজ েে অেবা িুকময়মরনস্তান পেয়ক আসা
রনরােদ েে হয়েই আসয়ব। কারণ িায়দর কায়ছ খবর আয়ছ, রখো পেয়ক সাইমুম
উজয়বরকস্থায়নর এ অঞ্চয়লর উের নজর রাখয়ছ।
সারাকাো গ্রায়মর রাি িখন ৯িা। সবমাংগ কােয়ে ঢাকা একিা মূরিম গ্রাম
পেয়ক পবররয়ে কােমাস বাগায়নর মধয রদয়ে িাসখন্দ পরায়ের রদয়ক এগুয়ি।
িাসখন্দ পরাে প্রাে ২০ রিি চওো। োের রসয়মঠি রমরশয়ে তিরী এখায়ন রাস্তার
দু'োয়শ পচাখ জুোয়না কােমাস পক্ষি। কােমাস গাছগুয়লা পবশ বে। এই গায়ছর
মধয রদয়েই এগুয়ি ছাোমূরিমরি। গাছগুয়লা বে বয়ল বাইয়র পেয়ক বুঝার উোে
পনই। ছাোমূরিমরি পরায়ের কাছাকারছ রগয়ে পেৌছল। রাস্তা এবং রাস্তার আশোশিা
িার েররস্কার নজয়র েেয়ছ। রাস্তার রবদুযৎ বারি ও চাাঁয়দর আয়লা সব রমরলয়ে
চাররদয়ক একিা স্বিিা। ছাোমূরিমরি আয়রকিু এরগয়ে পগল। কােমাস পক্ষি পেয়ক
পবরুয়ি রগয়ে েময়ক দাাঁোল। মাত্র শ'দুয়েক গজ দূয়র একিা কােমাস গায়ছর
পগাোে রগয়ে পক একজনয়ক বসয়ি পদখা পগল। ছাোমূরিমিা আর একিুও না নয়ে
ঐ খায়নই বয়স রইল। পকাময়র জুলায়না রেস্তয়লর অরস্তত্বিা একবার অনুেব কয়র
িাকাল কােমাস গায়ছর পগাোে বসা পলাকরির রদয়ক। কােমাস গায়ছর ছাোে ওয়ক
একিা জমাি অন্ধকায়রর মি পদখায়ি।
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কােমাস বাগায়নর েয়র ৫০ গয়জর মি একিা িাাঁকা জােগা, িার েয়রই
িাসখন্দ সেক। িাাঁকা জােগা এবং োশ রদয়ে এক পশ্রণীর কাাঁিাগাছ পকাোও হািু
েররমাণ, পকাোও পকামর েররমাণ উাঁচু। রবজলী বারি এবং চাাঁয়দর আয়লায়ি
িাসখন্দ সেকরি পমািামুরি আয়লারকি।
একিা গারে উত্তর রদক পেয়ক িীরয়বয়গ এয়স দরক্ষয়ণ রমরলয়ে পগল।
েুরলয়শর গারে। ছাোমূরিমরি োবল ওিা িহয়লর গারে।
ছাোমূরিমরির ইিা রছল সেক বরাবর গ্রায়মর প্রায়ন্ত ব্রীজ েযমন্ত এরগয়ে
যায়ব। কােমাস িলার ঐ পলাকরি িার েররকল্পনা েঠেুল কয়র রদল। োবল,
সাময়ন পেছয়ন এমন পলায়কর পদখা হেয়িা আরও োওো যায়ব। সুিরাং
পকানরদয়ক অগ্রসর হওো রনরােদ ময়ন করল না।
উত্তররদক পেয়ক একিা গারেয়ক িীব্র পবয়গ ছুয়ি আসয়ি পদখা পগল। িার
পেছয়ন আরও দুয়িা পহেলাইি।
হঠাৎ পেছয়ন োয়ের শয়ব্দ রেছয়ন রিয়র িাকাল ছাোমূরিমরি। পদখল,
মুয়খাশ ঢাকা একজন পলাক। িার উদযি ররেলোর িার রদয়ক রস্থর। রকন্তু শীঘ্রই
উদযি ররেলবারিা নীয়চ পনয়ম পগল। নীচু কয়ি িার মুখ পেয়ক পবরুল, িােজাো
িুরম? এখায়ন।
িােজাো পঠায়ি আিুল পঠরকয়ে উত্তর রদয়ক ইংরগি করল। রিস রিয়স
কয়ি বলল, ঐখায়ন একজন পলাক। হেয়িা আরও আয়শ োয়শ আয়ছ ররশদ োই।
িােজাো ররশদেয়ক পদরখয়ে রদল জােগািা। ররশদে রকছু বলয়ি যারিল
িােজাোয়ক। রকন্তু বলা হয়লানা। পদখল পসই ছুয়ি আসা গারেরি সাময়নর লাইি
পোেিা পেররয়ে এয়স হঠাৎ দাাঁরেয়ে েেল। বলয়ি পগয়ল এয়কবায়র িায়দর নাক
বরাবর সমান্তরায়ল।
ছে রসয়ির জীে গারে। গায়ে পসনাবারহনীর প্রিীক আাঁকা। অেমাৎ
পসনাবারহনীর গারে।
িারা রবস্ময়ের সায়ে লক্ষয করল, এ গারেরি দাাঁোয়নার সায়ে সায়ে রেছয়ন
ছুয়ি আসা গারেরিও কো একিা পব্রক কয়ষ দাাঁরেয়ে েেল প্রাে দুশ গজ পেছয়ন।
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রবজলী বারির আয়লায়ি এ গারের গায়েও পসনাবারহনীর প্রিীক স্পষ্ট পদখা
যায়ি।
এই সমে দরক্ষণ রদক পেয়ক আয়রকিা গারেয়ক ছুয়ি আসয়ি পদখা পগল।
সাময়ন ছে রসয়ির পয গারে এয়স দাাঁরেয়েরছল িা বযাক-ড্রাইে কয়র রেছু হিয়ি
লাগল। ময়ন হল গারেরি রেছয়নর গারের কায়ছ পযয়ি চাে। গারেরির বযাক-ড্রাইে
দ্রুি হয়লা। পেছয়নর গারে পেয়ক গুলীর শব্দ হয়লা, ের ের দু'রি। েীষণ শয়ব্দর
িাোর পিয়ি পগল সাময়নর গারেরির। রকন্তু িিক্ষয়ন গারেরি পেছয়নর গারেরির
অয়নকখারন কায়ছ এয়স পগয়ছ।
িাোর পিয়ি যাবার ের গারেরি পেয়ম পগল। িার সায়ে সায়েই পসই গারে
পেয়ক দু'রি পগালাকার বস্তু ছুয়ি পগল পেছয়নর গারের উয়িয়শ্য। বস্তু দু'রি
অেযেমোয়ব আঘাি করল পেছয়নর গারেয়ক। একই সায়ে দু'রি রবয়ফারয়ণর শব্দ
হয়লা। পসই রবয়ফারয়ণ পেছয়নর গােরি পখলনার মি িুকয়রা িুকয়রা হয়ে ছরেয়ে
রছরিয়ে েেল চাররদয়ক।
দরক্ষণ রদক পেয়ক ছুয়ি আসা গারেরি িিক্ষয়ণ এয়স েয়েয়ছ। ও গারেরিও
পসনাবারহনীর। কযাররোর জািীে েযান। গুলী ছুে
াঁ য়ি ছুে
াঁ য়ি এরগয়ে এল গারেরি।
িাোর পিয়ি যাওো জীে পেয়ক চারজন পলাক লাে রদয়ে রাস্তার েরশ্চম
োয়শ পনয়ম এল। নামল িারা পসই কােমাস গায়ছর পগাোে বয়স োকা পলাকরির
প্রাে নাক বরাবরই।
ররশদে রিস রিস কয়র বলল, বুঝয়ি োরছ রকছু িােজাো?
িােজাো বলল, না। এরনক পকান পসমসাইে বযাোর?
-না পসমসাইে নে। আমার ময়ন হয়ি মায়ঝর অেমাৎ িাোর িািা গারেিা
সাইমুয়মর। ওরা পসনাবারহনীর জীে বযবহার করয়ছ। বলল ররশদে।
-রক বলয়ল সাইমুয়মর! এক রাশ রবস্মে ঝয়র েেল িােজাোর কয়ি।
একিা উষ্ণ রশহরণ পখয়ল পগল িার পগািা পদয়হ।
চারজন পলাক জীে পেয়ক রাস্তার োয়শ লারিয়ে েয়ে ধীয়র ধীয়র এগুরিল
দরক্ষণ রদক পেয়ক এরগয়ে আসা গারের রদয়ক।
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এই সমে ররশদে এবং িােজাো লক্ষয করল, পসই চারজয়নর রঠক
পেছয়নই একজন পলাক পযন রঠক মারি িুাঁয়েই উদে হয়লা িার হায়ির রমরন
সাবয়মরশনগান মাো িুয়লয়ছ পসই চারজনয়ক লক্ষয কয়র। রকন্তু হঠাৎ একিা
গুলীর শব্দ হয়লা িার রেছন পেয়ক। পেনগান ওোলা পলাকরি মুখ েুবয়ে েয়ে
পগল মারিয়ি।
গুলীর শয়ব্দর পসই চারজন মুখ রিররয়ে িাকাল। একজন মাো রনচু কয়র
ছুয়ি এল মুখ েুবয়ে েো পলাকরির কায়ছ। এ সমে কােমাস পক্ষি পেয়ক একজন
পলাক পবররয়ে "আল্লাহু আকবর" ধ্বরন রদয়ে িার রদয়ক এগুয়লা। িার হায়ি
ররেলবার। ময়ন হয়লা এই পলাকরিই পেনগান ওোলা পলাকরিয়ক পময়রয়ছ। মুখ
েুবয়ে েো পলাকরির কায়ছ এয়স েো সাইমুয়মর পলাকরি িার অস্বাোরবক লম্বা
ধরয়নর বযায়রল ওোলা বাঘা ররেলবাররি আল্লাহু আকবর ধ্বরন রদয়ে এরগয়ে
আসা পলাকরির রদয়ক িাক কয়র আবার নারময়ে রনল।
পলাকরির 'আল্লাহ আকবর' ধ্বরন শুয়ন ররশদে এবং িােজাো রচনয়ি
োরল ও জামাোরিন।
জামাোরিন কােমাস পক্ষি পেয়ক সেয়কর অয়ধমকিা েে এরগয়েয়ছ। এমন
সমে কােমাস পক্ষয়ির রদক পেয়ক একিা গুরলর শব্দ হয়লা। গুলীরবি
জামাোরিয়নর পদহ লুরিয়ে েেল মারিয়ি।
িােজাো রচৎকার কয়র উঠয়ি যারিল। ররশদে িার মুখ পচয়ে ধয়র বলল,
সাময়ন ও উত্তর রদয়ক পচয়ে পদখ। পদখা পগল দরক্ষণ রদয়ক চুয়ি আসা গারে পেয়ক
দশ বারজন তসরনয়কর ইউরনিমমধারী পলাক লারিয়ে েেল সেয়ক। আর উত্তর
রদয়ক পসই কােমাস গায়ছর নীয়চর পলাকরি উয়ঠ দাাঁরেয়েয়ছ। িার হায়ি উদযি
ররেলবার িাক কয়রয়ছ পসই সাইমুয়মর পলাকরিয়ক।
ররশদে এবং িােজাোর ররেলবার এক সায়ে অরগ্নবৃরষ্ট করল কােমাস
িলার পসই পলাকরির রদয়ক। পলাকরি একরি 'আ-আ' রচৎকায়র উেুে হয়ে সাময়ন
আছয়ে েেল।
এরদয়ক দরক্ষয়ণর রদক পেয়ক আসা গারে পেয়ক যারা পনয়মরছল িারা দরক্ষণ
রদয়ক অগ্রসররি সাইমুয়মর রিনজন পলায়কর গুলীর মুয়খ েেল। িায়দরও
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অয়িায়মরিক এম-১০ ররেলবার গুলী বৃরষ্টর এক পদোল সৃরষ্ট করল। ঝয়ের পিায়ে
গায়ছর োকা আয়মর মিই ঝয়র েেল পলাকগুয়লা মারিয়ি।
ররশদে এবং িােজাো গুলী কয়রই ছুিল উত্তর রদয়ক পযখায়ন জামাোরিন
গুলী পখয়ে েয়ে আয়ছ পসরদয়ক। িারা পসই কােমাস গাছ োর হয়িই পদখল একিা
উদযি ররেলবার িায়দর রদয়ক ছুয়ি আসয়ছ।
রারশদে বাম হায়ি িােজাোয়ক এক হ্াচকা িান পময়র মারিয়ি শুয়ে
েেল। িার সায়ে সায়ে িােজাোও েয়ে পগল। িায়দর মাোর উের রদয়ে চয়ল
পগল একিা বুয়লি। রেিীে গুলীর জন্য ঐ পলাকিা িাক কয়ররছল। রকন্তু োরল
না। সাইমুয়মর পসই পলাকরির দীঘম বযায়রলওোলা ররেলবার উাঁচু হয়লা। সংয়গ
সংয়গ এম-১০ পেয়ক গুলীর ঝাাঁক এয়স ঝাাঁঝরা কয়র রদল পলাকরিয়ক।
ররশদে এবং িােজাো উঠল। ছুয়ি পগল জামাোরিয়নর কায়ছ। রেয়ঠ গুলী
পলয়গয়ছ িার। রয়ক্ত পেয়স যায়ি। ররশদে এবং িােজাো ঝুয়ক েয়ে
বযাকুলোয়ব েরীক্ষা করল জামাোরিনয়ক। না, জামাোরিন আর পনই। ররশদে
এবং িােজাো দুজনারই পচাখ পিয়ি পনয়ম এল অশ্রুর বান। রয়ক্তর সম্পয়কম
জামাোরিন িায়দর পকউ নে রকন্তু জামাোরিন িায়দর বহুরদয়নর সােী, িায়দর
সব রচন্তার শরীক। িার এমন মমমারন্তক রবদাে িারা কল্পনা কয়ররন।
সাইমুয়মর পসই চিুেম পলাকরি এবং অের রিনজন িায়দর চারোয়শ এয়স
দারেয়েয়ছ। পদখয়ছ িারা এই দৃশ্যয়ক।
সাইমুয়মর একজন বলল, আেনারা পক জানয়ি োরর?
ররশদে মুখ িুলল। বলল, আরম হিোগা ররশদে কমসময়লর সাধারণ
সম্পাদক, এই পবান িুঘরীল িুঘায়নর পময়ে িােজাো। আর এই োই
কমসময়লর েরশ্চম উজয়বরকস্তান ইউরনয়ির সোেরি। আমরা সাইমুয়মর পকউ
নই রকন্তু োলবারস সাইমুময়ক।
সাইমুয়মর পসই পলাকরির পচাখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং মুয়খ উচ্চারণ করল,
আলহামদুরলল্লাহ।
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একিু পেয়ম পস আহমদ মুসার রদয়ক ইংরগি কয়র বলল, ইরন সাইমুম পনিা
আহমদ মুসা আর ইরন সাইমুম পনিা কয়ণমল কুিাইবা আর আমরা দু’জন নগণয
কমমী।
ররশদে এবং িােজাো রবস্মাোরবয়ষ্টর মি িারকয়ে রইল আহমদ মুসার
রদয়ক। পযন অরবশ্বাস্য পকান এক দৃয়শ্যর িারা মুয়খামুরখ। পযন স্বয়প্নর পকান এক
নােকয়ক িারা পদখয়ছ। হাজায়রা কো-রকংবদন্তী যায়ক রঘয়র- পসই মহানােক
িায়দর সাময়ন।
রনরবিা োিল আহমদ মুসা রনয়জই। িায়দর রবস্মোরবষ্ট পচায়খ পচাখ পরয়খ
বলল, রপ্রে োই পবায়নরা, পিামায়দর কাছ পেয়ক পয সাহাযয পেয়েরছ িার জন্য
ধন্যবাদ জারনয়ে খাি করয়বা না। যা পিামরা কয়রছ জারির একজন হয়ে জারির
জন্য কয়রছ। অসীম দুেমায়গযর রশকার জারি পিামায়দর কাছ পেয়ক এিাই আশা
কয়র।
একিু োমল আহমদ মুসা। িারের ঝুয়ক েয়ে জামাোরিয়নর কোয়ল
একিা চুম্বন রদয়ে বলল, েরশ্চম উজয়বরকস্তায়নর প্রেম শহীদ আমার এ োই।
আরম প্রােমনা করর িার প্ররি পিাাঁিা রক্ত আমায়দর ময়ধয সংগ্রায়মর একজন কয়র
তসরনক গয়ে িুলক
ু । এর পক পক আয়ছ আরম জারন না। িায়দর কায়ছ পিামরা
আমার শ্রিা জারনও।
একিু োমল আহমদ মুসা। িারের আবার বলল, পিামায়দর কাছ পেয়ক
আমায়দর আরও অয়নক কো শুনার আয়ছ। আল্লাহ পস সুয়যাগ আমায়দর রদন।
এখন আমরা রবদাে রনয়ি চাই, এই মুহুয়িম অয়নক কাজ।
িােজাো বলল, এর ময়ধযই আেনারা রমরিং-এ যায়বন?
-হ্াাঁ পবান, আমরা আশা করর।
-রকন্তু রকোয়ব?
-রচন্তা কর না। ঐ পয কযাররোরিা দাাঁরেয়ে আয়ছ ওিা রনয়েই আমরা যাব।
আয়গর গারের নাম্বারিা সম্ভবি আমরা ওিা দখল করার সমেই ওরা চার রদয়ক
ছরেয়ে রদয়ি পেয়ররছল। িাই রকছু অসুরবধা হয়েয়ছ। আমরা ওয়দর তসরনকয়দর
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পোশায়কই আরছ। ওরা পয েররমাণ রদশাহারা হয়ে েয়েয়ছ িায়ি রকছুই রঠক
করয়ি োরয়ব না।
-রকন্তু আেনারা আসয়ছন এ খবর এরা জায়ন এবং পসোয়বই এরা প্রস্তুি।
-জায়ন? রবরস্মি কঠঠ আহমদ মুসার।
-জায়ন। আমরাও জারন বয়লই ঔৎসুকয রনয়ে পবররয়েরছ। এ খবর পিা আরম
আজ সন্ধযাে িাসখয়ন্দর আমার এক বান্ধবী সাইমুম কমমীয়ক জারনয়েরছ, যায়ি এ
রবষেিা আেনারা জানয়ি োয়রন।
সন্ধযার আয়গই আমরা িাসখন্দ পেয়ক পবররয়ে এয়সরছ।
এ সমে উত্তর রদগয়ন্ত একরি গারের পহেলাইি স্পষ্ট হয়ে উঠল। উত্তর রদক
পেয়ক এ েয়েই একরি গারে আসয়ছ। পসরদয়ক িারকয়ে আহমদ মুসা বলল, আরস
পবান, পখাদা েরসা।
বয়ল আহমদ মুসা সালাম রদয়ে ঘুয়র দাাঁোল। িােজাো রজয়জ্ঞস করল,
আমায়দর জন্য পকান েরামশম, পকান রনয়দমশ?
আহমদ মুসা েময়ক দাাঁরেয়ে আবার এরদয়ক রিরল। বলল, পিামরা
সাইমুয়মর তসরনক রহয়সয়ব মুসরলম জনগয়নর কায়ছ একিা কোই বল,
পশাষকয়দর পশাষয়ণর রদন পশষ হয়েয়ছ, মুসলমানয়দর ঈমান পজয়গ উয়ঠয়ছ,
ঈমায়নর শরক্তর কায়ছ েশুর শরক্তর েরাজে যাত্রা শুরু হয়েয়ছ। এ কো বয়ল
আহমদ মুসা ঘুয়র চলয়ি শুরু করল দাাঁরেয়ে োকা তসরনক েযায়নর রদয়ক।
ররশদে এবং িােজাো পস রদয়ক িারকয়ে রইল অেলক পচায়খ। িায়দর
পচায়খ উজ্জ্বল আয়লা। িার পচয়েও বে আয়লার পদোলী চলয়ছ িায়দর
হৃদেয়লায়ক। ময়ন হল িারা পযন নিুন মানুষ। আর আরদগন্ত এক নিুন েে
িায়দর সাময়ন।

তসরনক েযানরি এরগয়ে চলয়ছ আহমদ মুসায়দর রনয়ে। আহমদ মুসা
ড্রাইরেং রসয়ি। োয়শ কুিাইবা। পেছয়ন দু’জন।
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ড্রাইরেং রসয়ি একিা অেযারয়লস পসি েয়েরছল। আহমদ মুসা পসিা কয়ণমল
কুিাইবার হায়ি িুয়ল রদয়ে বলল, পদখ পকান কায়জ লায়গ রকনা?
সাময়নও একিা গারের পহেলাইি পদখা পগল। অেমাৎ উত্তর রদয়কর মি
দরক্ষন রদক পেয়কও আয়রকিা গারে আসয়ছ। আহমদ মুসা বলল, আমরা আসরছ
যখন ওরা জায়ন িখন িাাঁয়দ পিলার পকান আয়োজনই ওরা বাদ রায়খরন
কুিাইবা।
একিু োমল আহমদ মুসা। িারের বলল, আমুদররো রব্রয়জর অের মাোে
আমায়দর পলায়করা অয়েক্ষা করয়ছ। ওখায়ন আমায়দর পেৌছয়িই হয়ব।
এ সমে কুিাইবার হায়ির ওেযারয়লস কো বয়ল উঠল। আরমম পকায়ে কো
বলয়ছ। উরেগ্ন কিস্বর জানয়ি চায়ি, রক হয়েয়ছ, রক ঘয়িয়ছ?
কয়নমল কুিাইবার আরমম পকাে মুখস্থ। পস উত্তর রদল, ঘিনািা েররষ্কার
অন্তঘমািমুলক, অন্য রকছু নে। আমরা রিয়র আসরছ। একবার আমুদররোর
ওোরিা ঘুয়র আসব।
কুিাইবার রদয়ক পচয়ে হাসল আহমদ মুসা। বলল, শুকররো, কুিাইবা।
ওয়েল োন।
সাময়ন পেয়ক পয গারে দু’পিা আসয়ছ ও দুয়িাও আরমমর গারে। আয়লাক
সংয়কয়ি এিা জারনয়ে ওরা এ গারের েররচে জানয়ি চায়ি।
কয়নমল কুিাইবার রদয়ক একবার িারকয়ে আহমদ মুসা আয়লাক সংয়কি
রদল, সব রঠক আয়ছ, আমরা ওরদয়কর পেট্রয়ল যারি।
কুিাইবা আহমদ মুসার রদয়ক পচয়ে হাসল। বলল, ধন্যবাদ মুসা োই।
আেনার আয়লাক-সংয়কি রনখুাঁি হয়েয়ছ।
আহমদ মুসা কমুযরনে পসনাবারহনীর শব্দ, আয়লা এক কোে আরমম পকাে
কয়নমল কুিাইবার কাছ পেয়কই রশয়খয়ছ।
সাময়ন অেমাৎ দরক্ষন রদক পেয়ক আসা গারেরি সাইে রনয়ে ছুয়ি পবররয়ে
পগল উত্তর রদয়ক। আহমদ মুসার গারে সাইে রনয়ে ও গারেিায়ক পেররয়ে এয়স
দ্রুি ছুয়ি চলল দরক্ষন রদয়ক। আহমদ মুসা িার গারের রস্পে বারেয়ে রদল।
কুিাইবার রদয়ক িারকয়ে বলল, ও গারেিা স্পয়ি রগয়েই সব বুঝয়ি োরয়ব এবং
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বুঝয়ি পেয়র শুধু োগয়লর মি রিয়র আসা নে, খবরিা পস ররয়ল করয়ব সব
জাগাে। িার আয়গই আমায়দর ব্রীজ পেরুয়ি হয়ব।
িীর পবয়গ এরগয়ে চয়লয়ছ গারে। দূয়র আমুদররো ব্রীয়জর উের আয়লার
সারর পদখা যায়ি। গারে এরগয়ে চয়লয়ছ ঐ ব্রীজ লয়ক্ষয। ব্রীয়জর ওোয়র
সাইমুয়মর পয পলায়করা িায়দর রররসে করার কো িারা রক আসয়ি োরয়ব এয়দর
মারমুয়খা-মররো এই আয়োজয়নর ময়ধয?
আর এক রমরনয়ির ময়ধয গারে পেৌয়ছ যায়ব ব্রীয়জর মুয়খ। আয়রা রকছুিা েে
এরগয়েয়ছ গারে। এমন সমে ব্রীয়জর মুয়খ লালবারি জ্বয়ল উঠল। ছযাাঁৎ কয়র উঠল
আহমদ মুসার মন। খবর রক এখায়ন ইরিময়ধয পেৌাঁয়ছ পগয়ছ? না এিা পকান রুরিন
বযাোর?
রেোররং হায়ি আহমদ মুসা কুিাইবার রদয়ক মুখ না ঘুররয়েই বলল, িুরম
পসনাবারহনীর একজন কয়ণমল। এ রহয়সয়বই েরররস্থরির পমাকারবলা করয়ব।
এখায়ন যায়দর োয়ব িারা রনশ্চেই জুরনের অরিসার।
গারের পহেলাইয়ি পদখা যায়ি ব্রীয়জর মুয়খ একজন অরিসার দাাঁরেয়ে,
িার োয়শই একিা গারে দাাঁোয়না। আহমদ মুসা েয়কি পেয়ক রমরন দূরবীনিা
পবর কয়র পচায়খ লাগাল। পদখল, দাাঁোয়না অরিসায়রর কাাঁয়ধ েুরলশ অরিসায়রর
ইনরসগরনো, গারেিাও েুরলয়শর। খুরশ হয়লা আহমদ মুসা। রবষেিা কুিাইবায়ক
জারনয়ে বলল, ওয়দর ধমক রদয়লই চলয়ব। আর ওরা যখন অস্ত্র বারগয়ে পনই,
িখন রনশ্চে ওরা সব খবর জায়ন না।
আহমদ মুসা গারেিা একদম েুরলশ অরিসাররির োয়শ দাাঁে করাল, যায়ি
কুিাইবা িার মুয়খামুরখ হয়ি োয়র।
কুিাইবার বাম বাহুরি গারের জানালা রদয়ে বাইয়র পবররয়ে আয়ছ। িায়ি
কয়ণময়লর ইনরসগরনো জ্বল জ্বল করয়ছ। েুরলশ অরিসাররি িা পদয়খই লম্বা একিা
স্যালুি রদল।
কুিাইবা মাোিা ঈষৎ ঝুরাঁ কয়ে রনয়ে রজয়জ্ঞস করল, এই লাল সংয়কি
পকন?
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েুরলশ অরিসাররি নরম কয়ঠঠ বলল, স্যার এই মাত্র রনয়দমশ এল সব গারে
আিয়ক রাখার জন্য।
-ও অল রাইি। শত্রুরা ঢুয়ক েয়েয়ছ রকনা, এর দরকার আয়ছ। পকান গারের
নাম্বার রকছু জারনয়েয়ছ?
না স্যার বয়লয়ছ পচষ্টা করয়ছ। িয়ব গারেিা পসনাবারহনীর কযাররোর েযান।
ছযাৎ কয়র উঠল কুিাইবার মন। রকন্তু বাইয়র িার পকান প্রকাশ ঘিল না।
খুশী হয়লা পয নাম্বারিা িারা এখনও োেরন।
এ সমে আহমদ মুসা োিমায়র একিু চায়ে পদোে ইরিন শব্দ কয়র নয়ে
উঠল গারেরি। সংয়কি বুঝয়ি পেয়র কুিাইবা েুরলশ অরিসারয়ক লক্ষয কয়র
বলল, ওয়ক, চাররদয়ক নজর রাখ আমরা আসরছ।
েুরলশ অরিসাররিয়ক একিু রবহবল ময়ন হল। পস পযন রকছু বলয়ি চাে
রকন্তু োরল না। িার সাময়ন রদয়ে গারেরি িীয়রর মি উয়ঠ পগল ব্রীয়জ।
আহমদ মুসা বলল, আলহামদুরলল্লাহ, পিামার অরেনে োল হয়েয়ছ।
ব্রীয়জর সাময়নর মুয়খও এ ধরয়নর বাধা রনশ্চে আয়ছ রকন্তু ওখায়ন আর দাাঁোয়ি
চাই না।
ব্রীয়জর মাঝামারঝ এয়স আহমদ মুসা সাইমুয়মর পকায়ে একবার হণম
বাজায়লা। মুহুিমকাল েয়র সাময়ন ব্রীয়জর ওোয়র অয়নক দুর পেয়ক আয়রকিা হণম
পবয়জ উঠল সাইমুয়মর পকায়ে।
আহমদ মুসা এবং কুিাইবা দুজয়নর মুখই খুশীয়ি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
ব্রীয়জর সাময়নর প্রান্তরি এখন পদখা যায়ি। ওখায়ন পসই লাল আয়লা। অেমাৎ
দাাঁোয়ি হয়ব।
পদখা পগল ব্রীয়জর মুয়খর োয়শই একিা গারে দাাঁরেয়ে আয়ছ। িার সাময়ন
দুজন েুরলশ অরিসার। হঠাৎ এ সমে আয়রকিা গারে এয়স পসখায়ন দাাঁোল।
পসনাবারহনীর একরি সুদৃশ্য জীে। রনশ্চে গারেরি পকান উচ্চেদস্থ অরিসায়রর।
জীেরি দাাঁোল রাস্তার োন ধার পঘাঁয়ষ। বাম রদয়ক প্রচুর জােগা। আহমদ
মুসা রঠক করল এরদক রদয়েই পস রিে করয়ব।
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এ সমে পসখায়ন পেয়ক আহমদ মুসার গারের প্ররি সংয়কি এল গারে দাাঁে
করাবার জন্য। আহমদ মুসা বলল, কুিাইবা আমরা না দাাঁোয়ল অবশ্যই ওরা
গুরল করয়ব।
একিু োমল আহমদ মুসা। একিু হাসল। িারের রনয়জই আবার বলল,
আশা করর এ সুয়যাগ িারা োয়ব না।
আর দু’শ গজ দুয়রই ব্রীয়জর মুখ, ওখায়নই দাাঁরেয়ে আয়ছ জীেরি। আহমদ
মুসা গারের গরি করময়ে রদল। পবাঝা যায়ি ব্রীয়জর মুয়খ রগয়েই গারেরি দাাঁোয়ব।
রবস্ময়ে একবার কুিাইবা রকছু বলয়ি সাহস পেল না। রকন্তু রেিয়র রেিয়র েীষণ
উরেগ্ন হয়ে উঠল কুিাইবা। ঐ জীয়ের উধ্বমিন সামররক অরিসায়রর সন্মুয়খ
েেয়ল িার রকছুই বলার োকয়ব না পসখায়ন।
আহমদ মুসার গারেরি ধীর গরিয়ি ব্রীয়জর মুখ পেররয়ে জীেরির
সমান্তরায়ল দাাঁরেয়ে েেয়ি যায়ি।
ব্রীয়জর োনোয়শ দাাঁরেয়ে োকা দুজন েুরলশ অরিসার আহমদ মুসার
গারের রদয়ক এগুবার জন্য নয়ে উঠল। জীেরির দরজাও নয়ে উঠল। মাঝ বেরস
একজন পজনায়রল গারে পেয়ক নামার জন্য তিরী হয়লন। জীয়ের পেছয়ন
পজনায়রলর ৪ সদস্যর পস্কাোেরিও জীয়ের দরজাে হাি রদল িা পখালার জন্য।
গরেয়ে গরেয়ে আহমদ মুসার গারেরি জীয়ের সমান্তরায়ল এয়সই পযন
প্রচঠে এক লাি রদয়ে উঠল। প্রবল এক ঝাাঁকুরন রদয়ে গারেরি িীয়রর মি ছুয়ি
চলল সাময়ন।
েুরলশ অরিসার দুজন জীয়ের ঐ োশ রদয়ে জীয়ের মাো বরাবর
পেৌাঁয়ছরলল। হায়ির পেনগান িায়দর মাোর উের উঠল রকন্তু সাময়ন জীয়ের
আোল োকাে আহমদ মুসার গারেয়ক িাক করয়ি োরল না।
পজনায়রল এবং িার পস্কাোে জীে পেয়ক নামরছল। যখন নামা িায়দর পশষ
হয়লা, িখন আহমদ মুসার গারে অয়নক দুর এরগয়ে পগয়ছ। পেনগায়নর গুলী
িখন পসখায়ন অয়কয়জা।
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পজনায়রল জীেরি ঘুররয়ে রেছু পনবার রনয়দশ রদল। রকন্তু সাময়নর রদয়ক
িারকয়ে পদখল, গারের পেছয়নর পয আয়লা পদখা যাবার কো িা পদখা যায়ি না।
অোৎ সব আয়লা রনরেয়ে পদো হয়েয়ছ। অন্ধকায়র হািোয়না রনরেমক।
পজনায়রল অেযারয়লস িুয়ল রনল হায়ি।
ঝয়ের পবয়গ চলরছল আহমদ মুসার গারে। সব লাইি রনোয়না। অন্ধকায়র
এক তদিযর মিই ময়ন হয়ি গারেিায়ক।
অয়নক খারন এরগয়ে সাইমুম পকায়ে আবার হণম বাজায়লা আহমদ মুসা।
মুহুয়িমই উত্তর এল োয়শর এলাকা পেয়ক। অল্পক্ষয়ণর ময়ধযই দরক্ষণ পেয়ক
একিা পহেলাইি এরগয়ে এল। আয়লার সংয়কি পদয়খ বুঝল ওিা সাইমুয়মর
গারে।
আহমদ মুসা ও কুিাইবা গারে পেয়ক পনয়ম েেল। পেছন পেয়ক ওরা
দুজনও নামল।
কযাররোর েযানরি পিয়ল পরয়খ সাইমুয়মর জীেরিয়ি চয়ে আহমদ মুসা এবং
অন্যরা একিা পছাি রাস্তা ধয়র এরগয়ে চলল েরশ্চম রদয়ক। আাঁকা-বাাঁকা েয়ে দশ
রমরনি ড্রাইয়ের ের িারা কলখয়জর রলগযাল এইে অরিয়স এয়স পেৌাঁছল।
গারের ড্রাইরেং রসি পেয়ক পনয়ম আবদুল্লাহ জরমরে গারের দরজা খুয়ল
আহমদ মুসা ও কুিাইবায়ক নারময়ে রনয়ে বলল, এখন আেনায়দর েে পদরখয়ে
রনয়ে যায়ব আমার সােী রসুলে। আরম গারে রনয়ে এখায়ন আমার অরিয়সই
োকব। জরমরে সারাকাে কলখয়জর রলগযাল এইে অরিয়সর জাজ এেয়োয়কি।
আহমদ মুসা বলল, িুরম যাি না িাহয়ল?
-না জনাব, আমার দারেত্ব েয়ের এ রদকিা োহারা পদো। যরদ পকউ িয়লা
কয়র োয়ক, রকংবা জানয়ি পেয়র োয়ক, িাহয়ল আমার অরিস ের্য্নন্তম এয়সই পযন
পস পঠয়ক যাে।
আহমদ মুসা সবাইয়ক রনয়ে রসুলয়ের রেছয়ন রেছয়ন রলগযাল অরিয়সর
োয়শর গরলেে ধয়র কলখয়জর রবশাল পগাোউন চত্বয়রর রদয়ক এরগয়ে চলল।
সাইমুয়মর আজ তবঠক বয়সয়ছ ঐখায়নই।
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৩
‘ফ্র’ এর নিুন রসরকউরররি চীি পজনায়রল পবাররস পবরবোর এর পগািা
মুখিাই লাল িকিয়ক। বুকেরা পক্রাধ ও পক্ষায়ের আগুন পযন রঠকয়র েয়েয়ছ মুখ
রদয়ে।
পচোর পেয়ক উয়ঠ পস োেচারী কররছল।
প্রশাসন ও রনরােত্তা রবোয়গর কয়েকজন উর্ধিমন অরিসার পিরবল রঘয়র
বয়স আয়ছ। সকয়লরই মুখ গম্ভীর, অবস্থা রবব্রিকর।
পজনায়রল পবাররসয়ক গি রায়ির ঘিনা পযন কুয়র কুয়র খারিল। িার
পচায়খর সাময়ন রদয়ে আহমদ মুসা গারে হারকয়ে চয়ল পগল, রকছুই করয়ি োরল
না পস! িায়দর শরক্ত-সামেমযয়ক আহমদ মুসা পযন পছয়লয়খলার মি িারিলয
করল।
পকাোে হাওো হয়ে পগল িারা। ব্রীয়জর েরশ্চয়ম রকছু দুয়র পসনাবারহনীর
কযাররোর েযানিা েররিযক্ত োওো পগয়ছ। পকান রদয়ক পগল ওরা? প্রধান সেক
ধয়র যােরন। পযখায়ন গারে োওো পগয়ছ পসখান পেয়ক রিনিা গরল রিন রদয়ক
পবররয়ে পগয়ছ। রায়িই পস গরলগুয়লা এবং গরলর আয়শ োয়শর জােগা আরিোরি কয়র সাচম করা হয়েয়ছ, রকন্তু পকান রকছুই োওো যােরন। রাি িখন পিা
১০িাও হেরন। পলাকজন সবাই রাস্তাে রকংবা বারে বা বারের আয়শ োয়শই রছল।
রকন্তু পকউ রকছুই বয়লরন। সবারই এক জবাব, িারা পিমন রকছু পদয়খরন। সব
গািার। এরা পদখয়লও রকছু বলয়ব না। বযাোরিা িাই ঘয়িয়ছ। িা না হয়ল নিুন
চারজন পলাক সবার সাময়ন রদয়ে চয়ল পগল আর কায়রার নজয়র েেল না, এিা
এয়কবায়রই রমেযা কো। রঠক আয়ছ, রমেযার শারস্ত ওরা োয়ব।
উয়ত্তরজি পজনায়রল পবাররস িার অরস্থর োেচারীিা োমাল। পেয়ম দাাঁরেয়ে
পিরবয়লর এয়কবায়র োন োয়শ পিয়কা মাো এক রাশ দুুঃরশ্চন্তার ছাে মুয়খ রনয়ে
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বয়স োকা পগায়েন্দা অরিসার কয়নমল োরদয়নর রদয়ক িারকয়ে বলল, পিামার
িদন্ত পশষ হয়েয়ছ? জামাোরিন মরল কার গুরলয়ি?
কয়নমল বলল, আমায়দর পগায়েন্দা কমমীর গুরলয়ি।
-অেমাৎ জামাোরিন রবয়রাহীয়দর েয়ক্ষ পযাগ রদয়েরছল?
-বযাোরিা িাই দাাঁোয়ি। বলল োরদন।
-সবগুয়লা পেে বরে েরীক্ষা পশষ হয়েয়ছ?
-হ্াাঁ।
-উয়ল্লখয়যাগয রকছু আয়ছ িায়ি?
কয়নমল োরদন একিু নয়ে-চয়ে বসয়লা। িারের বলল, গারেয়ি
রবয়ফারয়ণ যারা মারা পগয়ছ িায়দর বাদ রদয়ল অবরশষ্ট দুজন ছাো সবাই মারা
পগয়ছ সাইমুয়মর রবয়শষ ধরয়নর রেস্তুল এম-১০ এর গুরলয়ি। আর দুজন মারা
পগয়ছ সাধারণ রেস্তয়লর গুরলয়ি। একজয়নর পদয়হ রছল একিা গুরল।
আয়রকজয়নর পদয়হ দুরি।
-এগুলীগুয়লা পকান রেস্তল পেয়ক িাহয়ল এয়সয়ছ?
-একিা রেস্তল জামাোরিন। িার মৃি পদয়হর কায়ছই িার রেস্তলরি োওো
পগয়ছ। ওিা পেয়ক একিা গুলী পছাাঁো হয়েরছল। অন্য দুরি গুলীর রেস্তয়লর সন্ধান
এখনও োওো যােরন।
এ সমে কো বয়ল উঠল েুরলশ প্রধান িুররন। পস পিরবয়লর বাম প্রায়ন্ত
বয়সরছল। বলল পস, আমরা সারাকাোর সবগুয়লা রেস্তল রসজ কয়ররছ এবং
পসগুয়লায়ক োঠায়না হয়েয়ছ পকরমকযাল েরীক্ষার জন্য। েরীক্ষার ররয়োিম এখরন
োওো যায়ব। িায়ি হেয়িা ঐ দুয়িা গুলীর উৎয়সর সন্ধান োওো পযয়ি োয়র।
িুররন োময়িই সহকারী েুরলশ প্রধান এয়স ঘয়র প্রয়বশ করল।
িার রদয়ক পচয়ে িুররন বলল, এয়নছ ররয়োিম?
‘এয়নরছ’ বয়ল সহকারী েুরলশ প্রধান েয়কি পেয়ক দুয়িা রেস্তল এবং
ররয়োয়িমর কাগজ েুরলশ প্রধান িুররয়নর হায়ি িুয়ল রদল।
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কাগয়জর রদয়ক নজর বুরলয়ে পজনায়রল পবাররয়সর রদয়ক িারকয়ে িুররন
বলল, স্যার আমায়দর এক জয়নর পদহ পেয়ক পয দুরি গুলী োওো পগয়ছ িা
দুজনার দুই রেস্তল পেয়ক এয়সয়ছ।
-কার রেস্তল? বলল পজনায়রল পবাররস।
িুররন রেস্তল দু’রি পজনায়রল পবাররয়সর রদয়ক এরগয়ে রদয়ি রদয়ি বলল,
একিা হল িুঘরীল িুগায়নর এবং অন্যিা ররশদয়ের।
-এ রক বলছ! সরিয বলছ িুররন?
সরিয স্যার, পদখুন রেস্তয়লর সায়ের িযায়গ মারলয়কর নাম রয়েয়ছ।
পজনায়রল পবাররস িুঘরীল িুগায়নর রেস্তলরি হায়ি রনয়ে িযাগরির রদয়ক
একবার নজর রদয়ে বলল, এর অেম রক িুররন? কাল পিা িুঘরীল িুগান সারাক্ষণ
আমায়দর সায়েই রছল।
িুররন বলল, রাসােরনক ররয়োিম বলয়ছ ররশদে ও িুঘরীল িুগায়নর এ
রেস্তল পেয়ক এক সায়েই গুলী পছাাঁো হয়েয়ছ এবং গুলী দুরি আমায়দর রেিীে
পলাকয়ক হিযা কয়রয়ছ। িুঘরীল িুগান ও ররশদয়ের কাছ পেয়কই ঘিনার সবিা
জানা যায়ব।
পজনায়রল পবাররস মাো পনয়ে বলল, ওয়দর রক পগ্রিিার করা হয়েয়ছ?
উত্তর রদল সহকারী েুরলশ প্রধান। বলল, েুরলশ োঠান হয়েয়ছ। এখরন
িারা পগ্রিিার কয়র রনয়ে আসয়ব।
এরের একিুক্ষণ নীরবিা।
নীরবিা েে করল কয়নমল োরদন। বলল, স্যার, জামাোরিন ও ররশদয়ের
বযাোরিা এবং িুঘরীল িুগায়নর রেস্তল এর ঘিনার ের আমরা আর কায়ক রবশ্বাস
করব, কার উের রনেমর করব? আরম ওয়দর যিরদন পেয়ক জারন, জামাোরিন
এবং ররশদে দুজন অিযন্ত োল পছয়ল রছল, োরিমর কায়জ জান কবুল করার মি
রনয়বরদি প্রাণ রছল িারা।
েুরলশ প্রধান িুররন মাো পনয়ে সমেমন করল োরদয়নর কো। পজনায়রল
পবাররস বলল, পিামার কো রঠক োরদন। রকন্তু অিীিয়ক রদয়ে আর বিমমান
রবচার হয়ব না। পেরেল সাইমুম সবার মাো খারাে কয়র রদয়েয়ছ। এই খারাে
রক্ত সাগর পেররয়ে

49

মাোগুয়লায়ক গুরেয়ে রদয়েই আমায়দর কমুযরনে রাষ্ট্রয়ক রক্ষা করয়ি হয়ব। এ
সমে পিরলয়িান পবয়জ উঠল। পজনায়রল পবাররস রররসোর িুয়ল রনল। ওোয়রর
কো শুয়ন রনয়ে বলল, শুধু িুঘরীল িুগানয়ক োরঠয়ে দাও।
অল্পক্ষণ েয়রই িুঘরীল িুগান ঘয়র প্রয়বশ করল। একজন েুরলশ
অরিসার িায়ক ঘয়র পেৌাঁয়ছ রদয়ে চয়ল পগল।
িুঘরীল িুগান ধীর েদয়ক্ষয়ে এয়স পিরবয়লর সাময়ন দাাঁোল। োবয়লশহীন
িার মুখ। রকন্তু িার মধয রদয়েও রচন্তার একিা কায়লা ছাো িুয়ি উঠয়ছ পচায়খমুয়খ। িয়ব িার চয়খ-মুয়খ দৃঢ়িার ছাে।
পজনায়রল পবাররস িার রদয়ক িারকয়ে সাময়নর খারল পচোরিা পদরখয়ে
বলল, বসুন রমুঃ িুগান।
সবাই নীরব। পজনায়রল পবাররস পসাজা হয়ে বয়স িুঘরীল িুগায়নর রদয়ক
না পচয়ে অয়নকিা স্বগি কয়িই বলল, আমরা দুুঃরখি রমুঃ িুগান আেনায়ক আজ
এোয়ব এখায়ন আসয়ি হয়েয়ছ। রকন্তু দারেত্ব দারেত্বই।
একিু পেয়ম বলল, আেনায়ক কয়েকিা কো রজয়জ্ঞস করয়ি চাই।
-বলুন। োবয়লশহীন কয়ি বলল িুঘরীল িুগান। একিা রেস্তল িুঘরীল
িুগায়নর রদয়ক এরগয়ে রদয়ক এরগয়ে রদয়ে পজনায়রল পবাররস বলল, এ রেস্তলিা
কার?
রেস্তলিা হায়ি রনয়ে পনয়ে-পচয়ে বলল, আমার।
-গিকাল রায়ি এ রেস্তলিা কার কায়ছ রছল?
-আমার রেস্তল দু’পিা। িার একিা গি রায়ি আমার কায়ছ রছল। আর এ
রেস্তলিা রছল আমার ড্রইং রুয়মর ড্রোয়র। সকায়ল এিা পসখায়নই পেয়েরছ।
-রায়ি রক এিা পকউ বযবহার কয়রয়ছ?
-আরম জারন না।
-এ রেস্তয়লর গুলীয়ি আমায়দর একজন পগায়েন্দা কমমী মারা পগয়ছ।
-এ রেস্তয়লর গুলীয়ি? েীষণোয়ব চময়ক উঠল িুঘরীল িুগান।
-হ্াাঁ, এ রেস্তয়লর গুলীয়ি। বলল পজনায়রল পবাররস।
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এিক্ষয়ণ একিা উয়েগ ও আশংকা িুঘরীল িুগায়নর মুয়খ-পচায়খ িুয়ি
উঠল। পস বলল, এিা রক কয়র সম্ভব?
-পসিাই পিা আমায়দর রজজ্ঞাসা িুগান।
রবমষম িুঘরীল িুগায়নর কোয়ল রচন্তার গেীর বরলয়রখা। বযাোরিা িার
কায়ছ সরিযই েুিুয়ে ময়ন হয়ি। সকয়লই জায়ন, গিকাল ঘিনার সমে পস
সারাক্ষণ পজনায়রল পবাররয়সর সায়ে সায়েই রছল। পক িার রেস্তল বযবহার করয়ব?
িাছাো িার রেস্তল পখাো যােরন, ড্রোয়রই রছল।
রনরশ্চি িুঘরীল িুগায়নর রদয়ক পচয়ে পজনায়রল পবাররস বলল, ঘিনা আরও
আয়ছ রমুঃ িুগান। িারের অের রেস্তলরি হায়ি িুয়ল রনয়ে বলল, এিা ররশদয়ের
রেস্তল। এ রেস্তয়লর একিা গুলী এবং আেনার ঐ রেস্তয়লর একিা গুলী আমায়দর
রনহি একজন পগায়েন্দা কমমীর পদহ পেয়ক োওো পগয়ছ। এর অেম আেনার রেস্তল
এবং ররশদয়ের রেস্তল এক সায়েই রছল।
িুঘরীল িুগায়নর অন্তরিা এবার সরিযই পকাঁয়ে উঠল। ররশদয়ের নাম শুয়ন
হঠাৎ িার মায়ন িােজাোর মুখ পেয়স উঠল। জামাোরিয়নর মি ররশদে এবং
িােজাোও পিা সাইমুয়মর প্ররি সহানুেূরিশীল। িাহয়ল িােজাোই রক পকান
োগলামী কয়রয়ছ? িার েয়ক্ষই পিা সম্ভব রেস্তল ড্রোর পেয়ক রনয়ে রগয়ে আবার
যোসময়ে যোস্থায়ন এয়ন রাখা! এই োবনার উদে হবার সায়ে সায়ে িার রেিৃমন
পকাঁয়ে উঠল ের ের কয়র। িাহয়ল রক িােজাোর কো জানয়ি পেয়রয়ছ?
ররশদেয়ক পিা ওরা পগ্রিিার কয়রয়ছ। ওর কাছ পেয়কই পিা িােজাোর কোও
পবররয়ে আসয়ব। আর সাইমুম রনয়ে িার সায়েও ররশদয়ের আয়লাচনা হয়েয়ছ,
এ কোও পিা ররশদয়ের কাছ পেয়ক পবররয়ে আসয়ি োয়র।
এিক্ষয়ণ িুঘরীল িুগান সরিযই দুবমল হয়ে েেল।
িুঘরীল িুগানয়ক নীরব পদয়খ পজনায়রল পবাররসই আবার বলল, বলুন রমুঃ
িুগান, আেরন রক বুঝয়ছন, কিিুকু রক জায়নন?
স্বাোরবক হবার পচষ্টা কয়র িুঘরীল িুগান বলল, আরম রকছুই জারন না,
রকছুই বুঝয়ি োররছ না। গি রায়ি আমার পগািা বযাোরিাই আেনায়দর সাময়ন
আয়ছ।
রক্ত সাগর পেররয়ে

51

-িা জারন, বলল পজনায়রল পবাররস। িার পচায়খ-মুয়খ রবররক্ত ও উয়ত্তজনার
রচহ্ন। পস েুরলশ প্রধান িুররয়নর রদয়ক িারকয়ে বলল, ররশদেয়ক এখায়ন হারজর
কর। সব কো িার কাছ পেয়কই োওো যায়ব।
পজনায়রল পবাররস কো পশষ করয়িই সহকারী েুরলশ প্রধান রমুঃ পরকি
উয়ঠ দাাঁোল। পবররয়ে পগল পস। কয়েক রমরনি ের ররশদেয়ক রনয়ে পস প্রয়বশ
করল ঘয়র।
ররশয়দয়ের পচহারাে পকান অস্বাোরবকিার রকছু পনই। পচায়খ মুয়খ শান্ত
োব, পকান উয়েয়গর রচহ্ন িার পচায়খ েেয়ছ না।
রমুঃ পবকি বসল। ররশদে দাাঁরেয়েই োকল। পকউ িায়ক বসয়ি বলয়লা
না।
পজনায়রল পবাররস িার িীক্ষ্ণ পচাখিা ররশদয়ের রদয়ক একবার িুয়ল ধয়র
ররশদয়ের রেস্তলিা হায়ি িুয়ল রনয়ে নাচায়ি নাচায়ি বলল, এ রেস্তলিা কার
ররশদে?
ধীয়র অেচ স্পষ্ট কয়ি ররশদে বলল, রেস্তয়লর িযায়গ আমার নাম ও দস্তখি
োকয়ল ওিা আমার।
-রেস্তল পেয়ক কেিা গুলী ছুয়েরছয়ল?
-একিা। রেধাহীন কি ররশদয়ের।
-আমায়দর পগায়েন্দা কমমীয়ক হিযা কয়রছ, এিা স্বীকার করছ?
-হ্াাঁ আরম িায়ক গুলী কয়ররছ।
িুঘরীল িুগায়নর পচাখ দু’রি রবফাররি। উয়েগ-উৎকিার ঝে িার
পেিয়র। ররশদয়ের রক মাো খারাে হল, এমনোয়ব সব স্বীকার করয়ছ পস?
এমরনোয়ব রক িাহয়ল িার কো এবং িােজাোর কো সব বয়ল পদয়ব? এক
অজানা েে এয়স িায়ক রঘয়র ধরল।
-ঐ পগায়েন্দা কমমীর পদয়হ দুরি গুলী রছল, রেিীে রেস্তল োওো পগয়ছ, পলাক
োওো যায়ি না। পসই পলাকরি পক পয পিামার সায়ে রছল?
ররশদে এই প্রশ্ন শুয়ন োবল, িাহয়ল রনশ্চে এরা িােজাোর সন্ধান
োেরন। িুঘরীল িুগায়নর রনশ্চে রকছু বলার কো নে। িাছাো পস গি রায়ির
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বযাোরিা জায়নও না। পগ্রিিার না করার কারণ িাহয়ল এিাই। ররশদে খুশী
হল। িােজাোর মুখিা িার পচায়খর সাময়ন পেয়স উঠল। োল লায়গ িার
িােজাোয়ক। কয়ব এর শুরু পস জায়ন না। িােজাোর পদশয়প্রম, জারিয়প্রম,
আদশম রনষ্ঠা সম্প্ররি িায়ক ররশদয়ের হৃদয়ের একান্ত কায়ছ এয়ন রদয়েয়ছ। গি
রায়ি রবদায়ের সমে ররশদে িােজাোর হাি ধরয়ি রগয়েরছল, রকন্তু িােজাো
হাি পিয়ন রনয়ে সয়র দাাঁরেয়ে বয়লয়ছ, আরম মুসরলম, িুরমও মুসরলম, আয়গর পসই
কময়রে নই। সুিরাং আল্লাহ আমায়দর মায়ঝ সীমায়রখা পিয়ন রদয়েয়ছন িা
আমারা পমন চলব। িােজাোর এই েরবত্রিা, জািীে মুরক্ত আয়ন্দালয়নর প্ররি
িার আগ্রহ িােজাোয়ক ররশদয়ের কায়ছ এক মহৎ আসয়ন সমাসীন করয়ছ।
িার যাই পহাক, িােজাোর বাাঁচা প্রয়োজন।
ররশদে বলল, আমার সায়ে আর পকউ রছল না।
-িাহয়ল রেিীে গুলী পক কয়রয়ছ?
-রেিীে গুলীিাও আরম কয়ররছ।
-এই পিা বলয়ল, িুরম একিা গুলী কয়রয়ছা?
-আমার রেস্তল রদয়ে একিা গুলী কয়ররছ রকন্তু রেিীে রেস্তল রদয়ে রেিীে
গুলী...।
-অেমাৎ পিামার হায়ি দুয়িা রেস্তল রছল।
-রেিীে রেস্তলরি পকাোে পেয়ল?
-িুঘরীল িুগায়নর বারে পেয়ক চুরর কয়ররছলাম। আবার কাজ পসয়র পরয়খ
আরস।
পজনায়রল পবাররস রকছু না বয়ল উয়ঠ দাাঁোল। িার পচাখ-মুখ লাল িকিয়ক।
পস োেচারী করয়ি লাগল। এ সমে পস ররশদয়ের মুয়খামুরখ দাাঁরেয়ে বলল, িুরম
রমেযা বলছ ররশদে, পিামার সায়ে পক রছল বল?
িুঘরীল িুঘায়নর িুগায়নর মুখিা েয়ে িযাকায়স। পগািা শরীরিা িার
কাাঁেয়ছ। এই বুরঝ ররশদে বয়ল পদে িােজাোর নাম, ররশদয়ের রেস্তল চুররর
কো িারও রবশ্বাস হেরন।
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পজনায়রল পবাররয়সর প্রয়শ্নর জবায়ব ররশদে বলল, আরম বলরছ আমার
সায়ে পকউ রছল না।
পক্রায়ধ কাাঁেরছল পজনায়রল পবাররস। ররশদয়ের জবাব পশানার সায়ে সায়ে
িা পচাখ দুরি জ্বয়ল উঠল আগুয়নর োিার মি। োন হাি িুয়ল প্রচঠে এক ঘুরষ
রদল পস ররশদয়ের গায়ল।
আকরস্মক এই আঘায়ি ররশদে েেয়ি েেয়ি আবার দাাঁরেয়ে পগল।
ঘুরষ ময়ন হে পলয়গরছল দাাঁয়ির মারেয়ি। ররশদয়ের মুখ রদয়ে রক্ত আসয়ি
পদখা পগল।
পজনায়রল পবাররসয়ক রশকায়রর উের ঝাাঁরেয়ে েেয়ব এমন একিা রক্ষপ্ত
বায়ঘর মি ময়ন হয়ি। গিকাল পেয়কই িার পমজাজ খারাে। আহমদ মুসারা
িার নায়কর েগার উের রদয়ে চয়ল পগল একান্তই িারিল্লয েয়র, এই বযেমিার
পবদনা পযন রকছুয়িই েুলয়ি োরয়ছ না। হায়ির কায়ছই একিা রশকার পেয়ে পযন
পস কালয়কর পশাধিাও রনয়ি চায়ি।
ররশদয়ের মুয়খর রক্ত পঠাাঁি পবয়ে বুয়কর উের গরেয়ে েেরছল। পসরদয়ক
পচয়ে ক্রুর হারসয়ি পিয়ি েয়ে বলল, বল, পক রছল পিার সায়ে, আহমদ মুসারা
রমরিং পকাোে করল, িা না হয়ল এয়কবায়র েিমা কয়র পিলয়বা।
ররশদে পকানই জবাব রদল না। পযন রকছুই হেরন িার, এমরন োয়বই
দরেয়ে রইল। পবেয়রাো িার মুখ েংরগ।
ররশদয়ের এই োয়ব নীরব োকা আগুন ধররয়ে রদল পযন পজনায়রল
পবাররয়সর পদয়হ। োন ো িুয়ল প্রচঠে এক লােই মারল ররশদয়ের পকাময়র।
ররশদে হুমরে পখয়ে েয়ে পগল মারিয়ি। শক্ত পময়ঝর উেে েয়ে িার কোয়লর
একাংশ পকয়ি পগল। েয়ে যাওো পদয়হর উের আয়রকিা লারে ছুাঁয়ে পময়র
পজনায়রল পবাররস রচৎকার কয়র বলল, িুররন, িুররন, হারামজাদায়ক ছায়দর সায়ে
িাোও। পদরখ বযািা কিক্ষণ মুখ বন্ধ কয়র োয়ক।
িুঘরীল িুগান মুখ রনচু কয়র বয়সরছল। ররশদয়ের রদয়ক িাকাবার সাহস
োয়ি না। সমস্ত শরীয়র রক এক পবদনা িায়ক দহন করয়ছ, হৃদেিা এয়িাে
ওয়িাাঁে হয়ে যায়ি িার পবদনাে।
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ররশদেয়ক ছায়দর সায়ে িাোয়না হয়লা। িারের পজনায়রল পবাররস রনজ
হায়ি চাবুক িুয়ল রনল। নরম রেয়লর মি চামোর চাবুক অসীম রহংস্রিা রনয়ে
এয়লাোোেী েেয়ি লাগল ররশদয়ের উন্মুক্ত শরীয়র। ররশদয়ের পগািা পদহিাই
পিয়ি রক্তাক্ত হয়ে পগল। পিাাঁিাে পিাাঁিাে িা েয়ে নীয়চর পমঝয়ক লাল কয়র
িুলল। রকন্তু যায়ক কো বলাবার জন্য এই অমানুরষক অিযাচার করা হয়ি, পস
ররশদে এয়কবায়রই রনুঃশব্দ, একিা ‘আ’ শব্দ িার মুখ পেয়ক পবর হয়লা না।
িুঘরীল িুঘায়নর উয়িগ-উৎকিার পবদনা এবার রবস্ময়ে েররণি হয়লা।
িার পযন রবশ্বাস হয়ি চাইয়ছ না, এ ররশদে িায়দর পসই ররশদে। এমন রনযমািন
পিা হারিও রচৎকার করয়িা। এ তধয়যমযর শরক্ত ররশদে পেল পকাোে?
পিরবয়লর চাররদয়ক আরও যারা বয়স আয়ছ, িা পিা িারা পদয়খরন। পক্রায়ধ,
পক্ষায়ে, েররশ্রয়ম ক্লান্ত পজনায়রল পবাররস একিা পচোর পিয়ন রনয়ে ঘয়রর এক
পকায়ন বসল। ২ রমরনি িাইম রদলাম। পিার সায়ে পক রছল, কারা আয়ছ বল। িা
না হয়ল একদম গুয়ো কয়র ছােব।
ররশদয়ের পচাখ বন্ধ রছল। মুখ পচাখ িার প্লারবি রছল রয়ক্ত। নীয়চর রদয়ক
ঝুয়ল োকা একিা হাি িুয়ল অরি কয়ষ্ট পস পচাখিা েররস্কার করল। হািিা
কাাঁেরছল।
রয়ক্তর পবোজাল পেংয়গ পচাখ খুয়ল িাকাল ররশদে। িারের ধীয়র কয়ঠঠ
বলল, রমেযা আশা করয়বন না পজনায়রল পবাররস, রকছু োয়বন না আমার কাছ
পেয়ক। আরম আেনায়দর কময়রে নই, আরম মুসরলম। অিযাচার রদয়ে রনরেেন
রদয়ে পদহয়ক দুবমল করা যাে, পশষও করা যাে, রকন্তু রবশ্বায়সর শরক্তয়ক স্পশম করা
যাে না। আেনায়দর কায়ছ আরম রকছুই আশা করর না, আমার েরসা আল্লাহ...।
চুে কর হারামজাদার বাচ্চা, আবার বক্তৃিা করা হয়ি। বয়ল জলয়ন্ত এক
অরগ্নরেয়ণ্ডর মি লারিয়ে উঠল পজনায়রল পবাররস। েয়কি পেয়ক ররেলবারিা পবর
কয়র রনয়ে ররশদয়ের মুখ লক্ষ কয়র রট্রগার রিেল, এক, দুই, রিন। ের ের রিনিা
গুরল রগয়ে আঘাি করল ররশদয়ের মুয়খ। সমগ্র মুখিা একিা রয়ক্তর রেয়ঠে
েররনি হল। প্রবল োয়ব ঝাাঁকুরন রদয়ে উঠল ররশদয়ের পদহ কয়েকবার। িারের
একবায়র রস্থর।
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িুঘরীল িুগান পসরদয়কই রস্থর দৃরষ্টয়ি িারকয়ে রছল। এখন আর িার ময়ন
পকান েে নাই। ররশদে িার ময়নর েয়ের েদমািা পযন পকাোে সররয়ে রদয়েয়ছ।
এখন রনজ হৃদয়ের অন্তুঃেুর রদয়ে সুদূর অরিিয়কও পযন পস পদখয়ি োয়ি।
সাহসী, সংগ্রামী, রচর স্বাধীন, েুবম েুরুয়ষর রক্ত পযন িার রশরাে রশর রশর কয়র
পজয়গ উঠল। ররশদয়ের পদহিা যখন পকাঁয়ে রস্থর হয়ে পগল, িখন িুঘরীল িুগান
পচাখ বন্ধ কয়র মুসলমায়নর মৃিযু সংবায়দর যা োঠ করয়ি হে পসই েুয়ল যাওো
পদাোই স্মরন করার বযেম পচষ্টা করল। পজনায়রল পবাররস রেস্তলিা েয়কয়ি পিয়ল
বলল, িুররন এই রবশ্বাসঘািয়কর রক শারস্ত! আর সয়ন্দহজনক যায়দর ধয়রছ,
কাউয়ক পছয়ো না। হে িারা মুখ খুলয়ব, নেয়িা িায়দর ররশদয়ের োগযই বরন
করয়ি হয়ব।
িুঘরীল িুগায়নর রদয়ক পচয়ে পজনায়রল পবাররস বলল, সাইমুয়মর খবর
িুরম উেয়র জারনয়েছ এবং গি রায়ি িুরম আমায়দর সায়ে রছয়ল এই কারয়নই
িুরম রক্ষা োি রকন্তু রেস্তল রহয়স্যর বযাোরিা পিামায়ক সমাধান করয়ি হয়ব।
একিু োমল পজনায়রল পবাররস। িারের রুমাল পবর কয়র মুখ মুছয়ি
মুছয়ি িুঘরীল িুগানয়ক লক্ষ কয়রই বলল, পিামার োরিমর পলাকজনয়দর রনয়ে
এযায়সম্বলী হয়ল যাও। আরম আসরছ।
কো পশষ কয়র পজনায়রল পবাররস গি গি কয়র পবররয়ে পগল।

দু হায়ি মুখ পেয়ক কাাঁদরছল িােজাো। রনুঃশব্দ কান্না।
ররশদয়ের কারহনী বলরছল িুঘরীল িুগান। িার পচায়খর নীয়চ ঘুরকয়ে
যাওো অশ্রুর দাগ। পসািাে গা এরলয়ে রদয়ে কো বলরছল পস। িার শুন্য দৃরষ্ট
জানালা রদয়ে বারহয়রর রদয়ক রনবি। বলরছল পস, রনয়জর কো স্বীকার করল রকন্তু
বলল না িার সায়ে পকউ রছল।
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চুে করল িুঘরীল িুগান। পচাখ বন্ধ কয়র রকছু োবল। িার ের পচাখ খুয়ল
পসাজা হয়ে বসল। একিু ঝুাঁয়ক েয়ে োকল, মা িােজাো!
িােজাো মুখ িুলল। অশ্রু পধাো িার মুখ।
িুঘরীল িুগান বলল, িায়দর পগায়েন্দা কমমীর পদহ পেয়ক রেিীে পয গুলী
োওো পগয়ছ, পসিা আমার রেস্তয়লর পস বযাোয়র িারা রনরশ্চি। পস গুলী ছুেল িা
িারা পবর করয়বই। আমায়ক পয িারা পছয়েয়ছ এিা িায়দর সামরেক পকৌশল।
একিু োমল িুঘরীল িুগান, একিু পঢাক রগলল। আর একিু নয়ে-চয়ে বয়স
বলল, মা িােজাো, পিায়ক রনয়ে আজ রায়িই পকাোও চয়ল পযয়ি চাই।
িােজাো চময়ক উঠল। মুখ িুয়ল বলল, পকন আিা?
ররশদয়ের মিই পিায়ক িারা রনয়ে যায়ব, আরম িা সইয়ি োরয়বানা। বয়ল
দুহায়ি মুখ ঢাকল িুঘরীল িুগান। শক্ত ও কয়ঠার প্রকৃরির িুঘরীল িুগান
রশশুয়দর মি পকাঁয়দ উঠল।
িােজাো উয়ঠ এল। োয়শ দাাঁরেয়ে রেিার মাোে বুরলয়ে বল, িুরম রকছু
পেবনা আিা, আরম পকান রকছুয়কই েে করর না। ‘চুে কর’, বলল িুঘরীল িুগান,
‘আরম জীরবি োকয়ি পিার গায়ে পকউই হাি িুলয়ি োয়র না, আরম িা হয়ি
পদব না। আজ রায়িই আমরা চয়ল যাব এখান পেয়ক।’
রেিার মাোে হাি বুলায়ি বুলায়ি িােজাো বলল, পকাোে যাব আিা?
-জারন না। পকন এি বে পদয়শ পিায়ক রনয়ে মাো গুজবার এিিুকু জােগা
পকাোও োবনা ?
এই কয়ষ্টর ময়ধযও হারস পেল িােজাোর। িার আিা অবুঝ হয়ে পগল
নারক? কমুযরনে পদয়শ সরকার সবমরনেন্তা। িার সায়ে রবয়রাধ কয়র পকউ এখায়ন
বাাঁচার অরধকার োে না, রনরােদ জােগা িার আবার পকাোে রমলয়ব? আমরা
রক পদশ িযাগ করয়ি োরব?
-প্রয়োজন হয়ল িাই করয়বা। আমায়দর েুবম েরুয়ষরা এই কমুযরনেয়দর
অিযাচায়র, িায়দর হাি পেয়ক রনয়জয়দর ঈমান আকীদা রক্ষার জন্য লাখ লাখ
সংখযাে পদশ িযাগ কয়রয়ছ। আমরা িায়দর েে অনুসরন করব।

রক্ত সাগর পেররয়ে

57

-রকন্তু সাইমুয়মরা পিা পদয়শর পেিয়র পেয়কই পদশয়ক, জারিয়ক মুক্ত করার
জন্য কাজ করয়ছ। বলল িােজাো।
-আমার পযিুকু পবাঝার বাকী রছল ররশদে িা বুরঝয়ে রদয়ে পগয়ছ। ওয়দর
োয়শ দাাঁোয়ি োরয়ল পগৌরব পবাধ করব।
িােজাো রকছু বলয়ি যারিল। এমন সমে দায়রাোন এয়স দরজাে
দাাঁোল। িার সায়ে রিনজন েুলরশ অরিসার।
েুরলশ অরিসারয়দর উের নজর েেয়িই িুঘরীল িুগান উয়ঠ দাাঁোল।
পগািা পদয়হ িার রয়ক্তর এক উষ্ণ পস্রাি বয়ে পগল।
একজন েুলরশ অরিসার দরজা পেররয়ে এরগয়ে এল। বলল, িােজাোয়ক
পজনায়রল পবাররয়সর অরিয়স রনয়ে পযয়ি এয়সরছ।
চময়ক উঠল না িুঘরীল িুগান। শুধু োন হািিা িার একবার মুরষ্টবি
হয়লা। এরগয়ে এল পস েুরলশ অরিসারয়র রদয়ক। মুখ িার োবলয়শহীন। করন্তু
পচায়খর দৃরষ্টয়ি এক িীক্ষ্মিা।
পশষ মুহূয়িম এরগয়ে আসা েুরলশ অরিসার পবাধ হে রকছু সয়ন্দহ কয়ররছল।
িার হািিা পকাময়রর পবয়ল্ট ঝুলায়না ররেলবায়রর বাাঁয়ি উয়ঠ এয়সরছল। রকন্তু
যিিা পস োয়বরন, িার পচয়েও দ্রুি ঘিনািা ঘয়ি পগল। িুঘরীল িুগান প্রাে
ঝাাঁরেয়ে েয়ে েুরলশ অরিসাররির খাে পেয়ক ররেলবার রছরনয়ে রনল এবং সংয়গ
সংয়গই গুলী বরষমি হয়লা িার হায়ির ররেলবার পেয়ক। ঢয়ল েেল েুরলশ
অরিসাররির রক্তাক্ত পদহ।
পচায়খর েলয়ক ঘয়ি পগল ঘিনািা। মুহূয়িমর জন্য একিা রকংকিমবযরবমূঢ়িা
ছরেয়ে েেল বারক দু'জন েুরলশ অরিসায়রর ময়ধয। রকন্তু েরক্ষয়ণই িারা
ঝাাঁরেয়ে েেল িুঘরীল িুগায়নর উের। িুঘরীল িুগান িার ররেলবার উাঁচু কয়র
িুয়ল ধররছল। িারা ঝাাঁরেয়ে েোর সায়ে ররেলবায়রর একিা িাোর হয়লা।
গুলীিা বযেম হয়লা না। একজন েুরলশ অরিসায়রর বুয়কর বাম োয়শ ঢুয়ক পগল
গুলীিা। এক োয়শ ঢয়ল েয়ে পগল িার পদহ।
িুঘরীল িুগান েয়ে রগয়েরছল। হায়ির ররেলবার রছিয়ক েয়েরছল হাি
পেয়ক। িৃিীে েুরলশ অরিসাররি এয়স পচয়েরছল িার উের। েুরলশ অরিসাররির
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দু'হাি পচয়ে বয়সরছল িুঘরীল িুগায়নর গলাে। িুঘরীল িুগান িার োন হাি
োরকয়ে ঘুরষ লাগাল িার কায়নর নীয়চ রঠক নরম জােগািার লয়ক্ষয। রকন্তু মাোিা
চরকয়ি ঘুররয়ে পনোে ঘুরষিা রগয়ে লাগল ঘায়ের নীয়চর জােগািাে। এই সমে
েুরলশ অরিসায়রর হািিা রকছুিা আলগা হয়ে রগয়েরছল। িুঘরীল িুগান এক
ধাক্কাে িায়ক পঠয়ল রদয়ে উয়ঠ দাাঁোল। উয়ঠ দাাঁরেয়েই আবার ঝাাঁে রদল েুরলশ
অরিসাররির উের। রকন্তু েুরলশ অরিসাররি িিক্ষয়ণ িার ররেলবাররি িুয়ল
রনয়েরছল। পস ররেলবায়রর গুলী িুঘরীল িুগায়নর বুকরি একদম এয়িাে ওয়িাে
কয়র রদল।
িােজাো রেিার রছিয়ক েো ররেলবারিা কুরেয়ে রনয়েরছল। রেিৃহন্তা
েুরলশ অরিসাররির ররেলবার অন্য রদয়ক ঘুরবার আয়গই িােজাোর ররেলবার
অরগ্ন বৃরষ্ট করল ের ের দু'বার। েুরলশ অরিসাররির মাো এয়কবায়র গুয়ো হয়ে
পগল।
গুলীর শব্দ শুয়ন বাইয়র পেয়ক দু'জন েুরলশ অরিসার ছুয়ি আসরছল। উদযি
ররেলবার হায়ি িারা এয়স দাাঁোল পসই দরজাে।
িােজাো গুলী কয়র ররেলবারিা পিয়ল রদয়েই ঝুয়াঁ ক েয়েরছল রেিার
মুয়খর উের। োগয়লর মি োকরছল পস িার আিায়ক।
উদযি ররেলবার হায়ি দাাঁোয়না দু'জন েুরলশ অরিসায়রর একজন বলল,
এবার আসুন রমস িােজাো, অয়নক কয়রয়ছন।
চরকয়ি পচাখ িুয়ল িারকয়েই িােজাো ছুিল ররেলবায়রর রদয়ক।
-ররেলবায়র হাি রদয়বন না িােজাো, হাি এয়কবায়র গুয়ো কয়র পদবরচৎকার কয়র উঠল একজন েুরলশ অরিসার।
িােজাো দাাঁরেয়ে পগল।
পসই েুরলশ অরিসার আবার রচৎকার কয়র উঠল, পবররয়ে আসুন পজনায়রল
পবাররস অয়েক্ষা করয়ছন।
িােজাো দাাঁরেয়েই োকল।
েুরলশ আবার গয়জম উঠল, পশষ বায়রর মি বলরছ, আসুন আমায়দর সায়ে।
িা না হয়ল বলপ্রয়োগ করয়ি হয়ব আমায়দর।
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এইবার িােজাো পবররয়ে এয়লা।
আয়গ আয়গ পস চলল, রেছয়ন দু'জন েুরলশ অরিসার।
বাইয়র এয়স গারের রদয়ক রিনজন এগুরিল। আয়গ িােজাো পেছয়ন
উদযি ররেলবার হায়ি দু'জন েুরলশ অরিসার।
হঠাৎ এ সমে দু'পিা গুলীর শব্দ হয়লা। আিমনাদ কয়র দু'জন েুরলশ
অরিসার লুরিয়ে েেল মারিয়ি। দু'জয়নর মাোই গুলীয়ি এয়িাে ওয়িাে হয়ে
পগয়ছ।
কয়েক মুহূিম রবস্ময়ের পঘার রনয়ে রকংকিমবযরবমূঢ় োয়ব দাাঁরেয়ে রছল
িােজাো। এই সমে দু'জন যুবক এয়স দাাঁোল িার োয়শ। দু'জয়নই িােজাোর
েরররচি। একজন কলখয়জর গণরনরােত্তা অরিসার আহমদে আয়রকজন পোর
রসকুরররি অরিসার আলী খান।
িারা এয়স সালাম রদল। িারের নরম এবং দ্রুি কয়ি বলল, রমস
িােজাো গারেয়ি উঠুন।
িায়দর সালাম পদো শুয়ন িােজাো যিিা আশারিি হয়েরছল, িায়দর
গম্ভীর মুয়খর রদয়ক িারকয়ে পস আশািা রিয়রারহি হয়ি চাইল। িােজাো
রজয়জ্ঞস করল, আমায়ক পকাোে পযয়ি হয়ব?
িারা মুখ না িুয়ল পচাখ নীচু পরয়খই জবাব রদল, আমরা সাইমুয়মর কমমী,
আমরা পখাাঁজ রনয়ি এয়সরছলাম আেনায়দর।
িােজাো আর পকান কো না বয়ল েুরলয়শর ঐ গারেয়ি এয়স বসল।
ড্রাইরেং সহ সাময়নর দুই রসয়ি রগয়ে বসল ঐ দুই যুবক।
গারে চলয়ি শুরু কয়রয়ছ।
দু'জন যুবয়কর একজন বলল, পদরী কয়ররছ আমরা আসয়ি রমস
িােজাো। ওরা আসয়ব আমরা জানিাম রকন্তু এি িাোিারে আসয়ব জানিাম
না।
িােজাো বলল, আেনায়দর এই েররচে পজয়ন খুশী হয়েরছ।
-আেনায়দর েররচে পজয়নও আমরা খুশী হয়েরছ। দুুঃরখি পয, আমরা
ওয়দর জন্য রকছুই করয়ি োরলাম না।
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িারের সবাই চুে। লাইি রনরেয়ে অন্ধকার েয়ে কলখয়জর বাইয়রর,
এবয়ো পেবয়ো রাস্তা রদয়ে এরগয়ে চলরছল গারে। প্রাে রিন ঘণ্টা েয়র কলখয়জর
উত্তর প্রায়ন্ত েরশ্চয়মর এক উেিযকাে এয়স গারে দাাঁোল।
গারে দাাঁোয়িই দু'রদক পেয়ক দু'রি ছাোমুরিম গারের সাময়ন এয়স দাাঁোল।
গারে পেয়ক পনয়ম আহমদে সাময়নর জনয়ক উয়িশ্য কয়র বলল, রক খবর
আসলাম সবাই এয়সয়ছ?
-এয়সয়ছন।
-শহীদরা?
-আনা হয়েয়ছ। এখন জনাব ইউসুি শারমল এয়লই দািন হয়ব।
ইউসুি শারমল কলখজ আদালয়ির রিন রবচারেরিয়দর একজন। অবরশষ্ট
দু'জন রবচারেরি রুশ। একমাত্র রিরনই িুরকম। ইউসুি শারমল সাইমুয়মর
সারাকাো ইউরনয়ির প্রধান।
গারেয়ি আবার উয়ঠ বসল আহমদে। গারে আবার চলয়ি শুরু করল।
রমরনি েয়নর চলার ের গারে উেিযকার েরশ্চম প্রায়ন্ত এয়স দাাঁোল। পসখায়ন
অয়নকগুয়লা পলাক, পকউ বয়স পকউ দাাঁরেয়ে। এক জােগাে পগাল হয়ে রকছু পলাক
দাাঁরেয়ে। োশাোরশ দু'পিা লাশ পসখায়ন রাখা। একরি জামাোরিয়নর, অন্যরি
ররশদয়ের। জামাোরিয়নর লাশ রছল ময়গম, আর ররশদয়ের লাশ বাজায়র িারিয়ে
রাখা হয়েরছল। রকন্তু িািায়না পবশীক্ষণ োয়করন, রায়ির অন্ধকার নাময়িই স্থানীে
জনসাধারয়ণর সায়ে রময়ল সাইমুম কমমীরা ররশদয়ের লাশ রনয়ে এয়সয়ছ। আর
জামাোরিয়নর লাশ মগম পেয়ক রনয়ে আসা হয়েয়ছ। শহীয়দর লাশ অবমাননার
রশকার হয়ব, কবর োয়ব না, সাইমুম এিা বরদাশি করয়ি োয়ররন। িাই এই
দািয়নর বযবস্থা।
ইউসুি শারমল এয়স পেৌছয়লন অল্পক্ষয়নর ময়ধযই। এয়সই রিরন কো
বলয়লন িােজাোর সায়ে। িােজাোয়ক সান্তনা রদয়ে স্বয়েয়হ বলয়লন, পিামার
আিা, িুরম, ররশদে ও জামাোরিয়নর জন্য আমরা পগৌরব পবাধ কররছ। দুুঃখ
কয়রা না, পিামার পকান রচন্তা পনই। সাইমুম পিামার রনজ েররবার। এখায়ন রেিার
পেহ, মায়ের োলবাসা, োইয়ের আদর সবই োয়ব।
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কবর তিরীই রছল, ইউসুি শারমল আসার সংয়গ সংয়গ জানাজা হয়ে পগল।
িারের দুই শহীদয়ক দািন করা হয়লা। যায়ি কবয়রর রচহ্ন সবার নজয়র না েয়ে
এ জন্য োের ছরেয়ে রছরিয়ে রাখা হয়লা সবিা জােগা জুয়ে।
দািন পশয়ষ মুনাজাি পশষ করার ের ইউসুি শারমল বলল, আমায়দর
েরশ্চম উজয়বরকস্তায়নর এরাই প্রেম শহীদ। এয়দর রদয়েই উয়োধন হয়লা
এখানকার শহীদী ঈদগায়হর। এই শহীদী ঈদগাহ আমায়দর জীবয়নর প্রিীক,
জয়েরও প্রিীক। অয়নক দুয়র সুবয়হ সায়দয়কর পয আয়লাক পরখা িুয়ি উয়ঠয়ছ,
িা মুরক্তর সূয়যমাদয়ে রূোন্তররি হয়ব এ শহীয়দর রক্তয়েজা েে পবয়েই।
সবাই নীরব, কায়রা মুয়খ পকান কো পনই। উেিযকা েয়ে এরগয়ে আসা
গারের শয়ব্দ নীরবিা েংগ হয়লা। সবাই ওরদয়ক মুখ রিরাল।
গারে এয়স োমল িায়দর সাময়ন, গারেয়ি অয়নকগুয়লা নিুন শহীয়দর
লাশ। গারে পেয়ক নামল আবদুল্লা জরমরে, বলল পস, সয়ন্দহ কয়র আজ যায়দর
ওরা পগ্রিিার কয়ররছল, অকেয রনযমািয়নর ের সন্ধযাে সবাইয়ক ওরা হিযা
কয়রয়ছ। বাজায়রই পিয়ল পরয়খ রগয়েরছল ওয়দর সবাইয়ক, সকয়লর পদখার জন্য।
আয়রা লাশ আসয়ছ অন্য গারেয়ি।
কায়রা মুয়খ পকান কো পযাগাল না, নীরব সবাই, মাো নীচু। রায়ির অন্ধকার
না োকয়ল পদখা পযি কায়রা পচাখই শুকয়না পনই।
নীরবিা োিল ইউসুি শারমল, বলল, এমন একিা রদন আসয়ব জানিাম
রকন্তু এি িাোিারে আসয়ব িা োরবরন। আল্লাহর শুকররো আদাে করা দরকার
আমায়দর ময়ন হয়ি মুরক্তর পসানালী রদগন্ত আর খুব পবশী দুয়র নে।
এক োয়শ দারেয়েরছল িােজাো। ররশদয়ের পদহ কবরস্থ হওোর ের িার
পচায়খর োরন শুরকয়ে পগয়ছ। পসখায়ন এয়স দারেয়েয়ছ কয়ঠার শেয়ের এক দীরপ্ত।
ইউসুি শারমল িার রদয়ক এরগয়ে এল। বলল, এখন পিামায়ক আমার
বাসাে োরঠয়ে পদই। কাল িুরম যায়ব আমায়দর মরহলা পহেয়কাোিার পলরনন স্মৃরি
োয়কম। অয়নক সংগ্রামী পবান িুরম পসখায়ন োয়ব।
নীরয়ব মাো পনয়ে সাে রদল িােজাো।
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৪
িাসখয়ন্দর ১১ িলা রবরশষ্ট প্রশাসরনক েবন। েবয়নর ১০ম িলার রবশাল
শীিািে রনেরন্ত্রি কক্ষ। উজয়বক িােম পসয়ক্রিারীর অরিস এিা, িার রবশাল
পচোররি শুন্য, িার শূন্য পচোয়র বয়স আয়ছ পজনায়রল পবাররস। সারাকাোর
ঘিনার ের রিয়র এয়সই পজনায়রল পবাররস উজয়বরকস্থান সহ এ অঞ্চয়লর
সবগুয়লা মুসরলম ররোবরলয়কর সরকার এবং কমুযরনষ্ট োরিময়ক বরখাস্ত কয়রয়ছ।
পকান মুসরলম পনিৃত্বয়কই পস আর রবন্দুমাত্রও রবশ্বাস কয়র না।
পজনায়রল পবাররয়সর মুখ পসই আয়গর মিই িকিয়ক লাল। পস কো বলরছল
সদয ময়স্কা পেয়ক আসা ঐ এলাকার জন্য ‘ফ্র’ রনযুক্ত গেনমর আয়র রশরেলয়ের
সায়ে। বলরছল পস, প্ররিরি মুসলমান একিা কয়র শেিায়নর বাচ্চা। সুয়যাগ
পেয়লই ওরা পিামায়ক কাল সায়ের মি পছাবল পদয়ব। সারাকাোে কমুযরনষ্ট োরিম,
কমসমল রকছুই আমায়দর হায়ি রছল না। কমুযরনষ্ট োরিম ও কমসময়লর পনিারাই
আমায়দর রনরােত্তা এয়জঠিয়দর হিযা কয়র সাইমুয়মর েে রনরােদ কয়র রদয়েয়ছ।
ছদ্ময়বশী শেিান িুঘরীল িুগায়নরও মুয়খাশ পশষ েযমন্ত খয়স েয়েয়ছ। অবাক
বযাোর, সাধারণ মুসলমানরাও রািারারি পযন একদম োয়ল্ট পগয়ছ। সাইমুয়মর
পকান খবর ওয়দর কাছ পেয়ক োওো যাে না। ররশদয়ের লাশ িারা সররয়ে রনয়ে
মুসরলম কােদাে দুয়রর এক উেিযকাে দািন কয়রয়ছ। পজনায়রশয়নর ের
পজনায়রশন কমুযরনষ্ট শাসয়ন োকয়লও ওয়দর মুসলমারনত্ব আমরা খিম করয়ি
োরররন, মুসলমারনত্ব খিম না কয়র আমরা ওয়দর ঈমান খিম করয়ি োরয়বা
না। বলয়শরেকয়দর বযেমিা পেয়ক রশক্ষা রনয়ে আমরা ‘ফ্র’রা কাজ করব।
ওয়দরয়ক আমায়দর ময়ন কয়র পয শাসয়নর সুয়যাগ রদয়েরছলাম িা আর নে।
-রকন্তু মুসরলম অরিসার ও কমমচারীয়দর গণ ট্রান্সিায়রর আমায়দর রসিান্ত,
বলল আয়র রশরেলে, মুসরলম জনগয়ণর ময়ধয রক রবরূে প্ররিরক্রো সৃরষ্ট করয়ব
না?
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-করয়ব, বলল পজনায়রল পবাররস, করয়ব পজয়নও এিা করা হয়েয়ছ। কারণ
এর পকান রবকল্প পনই। জারমলয়ের মি রবশ্বস্ত অরিসার, িুঘরীল িুগায়নর মি
বহু বছয়রর রনেমরয়যাগয সােী, ররশদে ও জামাোরিয়নর মি িুয়খাে এবং
রনয়বরদি প্রাণ কমমী যখন রবগয়ে পগয়ছ, রবগয়ে রগয়ে রবয়রাহীয়দর দয়ল পযাগ
রদয়েয়ছ এবং িায়দর বন্দুক রনমমম হয়ে উয়ঠয়ছ আমায়দর রবরুয়ি, িখন
মুসলমানয়দর আর কাউয়কই রবশ্বাস করা যাে না। কারও উেয়রই সামান্যিম
রনেমরিাও রাখা যাে না। এ অবস্থাে মুসরলম অঞ্চল পেয়ক িায়দর সররয়ে পদোই
িায়দর জন্য সবয়চয়ে লঘু দঠে। এই েদয়ক্ষেই আোিি ‘ফ্র’ রনয়েয়ছ।
প্ররিরক্রো প্রকায়শর েে না পেয়লই িা অবয়শয়ষ পেয়ম যায়ব। আর অরিসার
কমমচারীয়দর অসয়ন্তাষ? ওর েয়রাো আমরা করর না। ময়স্কাসহ রুশ অঞ্চয়লর
রবরেন্ন জােগাে এমনোয়ব ওয়দর ছরেয়ে পদোর বযবস্থা করা হয়েয়ছ পয ওরা পসই
েররয়বয়শ মাো পিালার পকান সুয়যাগই োয়ব না।
এই সমে পজনায়রল পবাররয়সর ইঠিারকম কো বয়ল উঠল। রে.এ জানাল
রব্রয়গরেোর েুশরকন সাক্ষায়ির জন্য অয়েক্ষা করয়ছন।
পজনায়রল পবাররস ঘরের রদয়ক একবার িারকয়ে জবাব রদল, ৫ রমরনি ের
োঠাও। রে.এ’র সায়ে কো পশষ কয়র পস ইঠিারকয়ম কো বলল োয়সমানাল
পসয়ক্রিারী রেক্টর কমাকয়ের সায়ে। বলল, রেক্টর এখরন রনবমাচয়নর উের
িাইলিা রনয়ে এস।
রনবমাচন সংক্রান্ত িাইয়ল পচাখ বুলারিল পজনায়রল পবাররস। র্প্রং-এর
োরিমশন পোর পঠয়ল প্রয়বশ করল রব্রয়গরেোর েুশরকন।
রব্রয়গরেোর েুশরকন কমুযরনষ্ট পসনাবারহনীর সাউদাণম কমায়ঠের গণসংয়যাগ
রবোয়গর প্রধান রছয়লন। মুসরলম রনেরন্ত্রি প্রশাসন পেংয়গ পদবার ের পহাম
এযায়িোয়সমর দারেত্ব িার উের েয়েয়ছ।
রব্রয়গরেোর েুশরকন বসয়ল িাইয়ল মুখ পরয়খই পজনায়রল পবাররস রজয়জ্ঞস
করল, কিদুর এগুয়লা েুশরকন?
রনবমাচনী পজায়নর েুনগমঠন পশষ হয়েয়ছ। রনবমাচন েররচালনার দারেত্ব
বঠিনও পশষ কয়ররছ। পয পকান সমে রনবমাচন....
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কো পশষ করয়ি না রদয়েই পজনায়রল পবাররস অয়নকিা রবররক্তর সায়েই
বয়ল উঠল, আসল কোে আসছ না পকন? ময়নানেয়নর কিদুর?
একিু পঢাক রগয়লই রব্রয়গরেোর েুশরকন বলল, আমরা অয়নকিা
এরগয়েরছ। উজয়বরকস্তান, িারজরকস্তান, িুকময়মরনস্তান, কাজাখস্তান, রকররঘরজস্তানএই োাঁচরি রায়জযর জন্য ১০০রি সুরপ্রম পসারেয়েয়ির রসি রয়েয়ছ। এ ১০০রি
রসয়ির জন্য সংরিষ্ট এলাকাে বসবাসকারী ১০০ জন রুশীেয়ক োওো পগয়ছ।
রকন্তু রাজয কংয়গ্রয়সর ৫০০রি রসয়ির জন্য পদেশ’র পবশী রুশীেয়ক অয়নক পচষ্টা
কয়রও োওো যােরন। িার উের সমস্যা দাাঁরেয়েয়ছ রুশরা পকউ েয়ে প্রােমী হয়ি
রাজী হয়ি না।
প্রাে কো পকয়ে রনয়ে পজনায়রল পবাররস বলল, েে রাখ পিামার। ওরা সব
রনবমারচি হয়ে ঘােিা বারেয়ে রদয়ে িুকমীয়দর ময়ধয ঘুয়র পবোয়ব নারক পয েয়ে
ওয়দর কাাঁেয়ি হয়ব।
একিু পেয়ম পজনায়রল পবাররস আবার বলল, রাজয কংয়গ্রয়সর বাকী
রসিগুয়লার জন্য এমন সব মুসলমান খুাঁয়জ পবর কর যারা আধুরনক রশরক্ষি এবং
পকান প্রকার ধমমীে অনুশাসন পময়ন চয়ল না। আগামী ১৫ রদয়নর ময়ধযই পিামায়ক
রনবমাচন সম্পন্ন করয়ি হয়ব। মুসরলম ররোবরলকগুয়লার সরকার ও কমুযরনষ্ট োরিম
পেয়ি পদোে আন্তজমারিকোয়ব নানা সয়ন্দহ করার কারণ সৃরষ্ট হয়েয়ছ। জারিগি
রনেীেয়নর অরেয়যাগ ইরিময়ধযই অয়নয়ক িুয়লয়ছ। সুিরাং িাোিারে একিা
রনবমাচন কয়র সবাইয়ক বুঝায়ি হয়ব রনছক একিা অন্তবমিমীকালীন প্রশাসরনক
েদয়ক্ষে রহয়সয়বই ঐ বযবস্থা গ্রহণ করা হয়েয়ছ।
কো পশষ কয়র পচোয়র ো এরলয়ে পচাখ বুজল পজনায়রল পবাররস। এর অেম
কো িার পশষ।
পকান কো না বয়ল িাইলিা হায়ি িুয়ল রনয়ে উয়ঠ দাোল রব্রয়গরেোর
েুশরকন।
িখন সন্ধযা।
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৫ জন তসরনক েররয়বরষ্টি রনবমাচনী অরিসার পবররয়ে পগল আহমদ নুরয়ের
বারে পেয়ক। রুস রনবমাচনী অরিসার পেছন রিয়র িাকায়ল পদখয়ি পেি এক রাশ
কারল পযন পঢয়ল পদো হয়েয়ছ আহমদ নুরয়ের মুয়খ।
রনবমাচনী অরিসার পবররয়ে পগয়ল আহমদ নুরে অন্ধকার মুখ রনয়ে বারের
পেিয়র প্রয়বশ করল। বারের হলরুয়ম িখন সন্ধযা নাচ চলয়ছ। স্ত্রী, পছয়ল-পময়ে,
বন্ধু-বান্ধব সবাই ওখায়ন জুয়িয়ছ। প্ররিরদনই রবয়নাদয়নর এ আসর বয়স। হয়লর
মাঝখায়ন পগাল পিরবয়ল সুদৃশ্য োনাধার এবং োনোত্র। রুশীে মদ েদকার কো
আয়ময়জ নায়চর উচ্ছ্বলিা োরখর মি পযন োখা পময়ল।
আষায়ের আকায়শর মি অন্ধকার মুখ রনয়ে আহমদ নুরে রগয়ে নাচ ঘয়রর
একিা পসািাে ধে কয়র বয়স েেল। িার উের প্রেয়ম পচাখ েেল সায়দকার।
সায়দকা আহমদ নুরয়ের বে পময়ে। বেস বাইশ। িাসখন্দ রবশ্বরবদযালে পেয়ক
সদয োশ কয়র পবররয়েয়ছ পস। পস এক বন্ধুর সায়ে নাচরছল। নাচ পছয়ে রদয়ে পস
রেিার কায়ছ এয়স বসল।
-রক হয়েয়ছ আিা, অসুস্থ িুরম? বলল উৎকরিি সায়দকা।
-না মা। সংরক্ষপ্ত উত্তর রদল আহমদ নুরে।
-না আিা, আরম পদখয়ি োরি িুরম পকমন পযন মুষয়ে েয়েছ, রক হয়েয়ছ
বল। োক্তার োকব?
-না মা, আরম অসুস্থ নই।
-িাহয়ল?
-মন খারাে লাগয়ছ।
-পকন রক হয়েয়ছ?
এই সমে আহমদ নুরয়ের স্ত্রী এয়সও িায়দর োয়শ বসল। িার পচায়খও
প্রশ্ন।
সায়দকা বলল, আিা চল ড্ররেংরুয়ম। বয়ল সায়দকা িার আিায়ক হাি
ধয়র পিয়ন রনয়ে ড্ররেং রুয়ম চলল। রেছয়ন রেছয়ন আহমদ নুরয়ের স্ত্রীও চলল।
ড্ররেং রুয়ম আহমদ নুরয়ের েয়কি পেয়ক একিা কাগজ পবর কয়র
সায়দকার হায়ি িুয়ল রদল রকছু না বয়ল।
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সায়দকা কাগজরিয়ি দ্রুি পচাখ বুলাল। বলল, এরক আিা, এ পয রাজয
কংয়গ্রয়জর জন্য পিামার ময়নানেন েত্র। িুরম রক পোয়ি দাাঁোি? শায়দকার পশষ
বাকযরি রবস্মেসূচক এক রচৎকায়রর মি পশানাল।
আহমদ নুরে বলল আরম দাাঁোরি না, আমায়ক দাাঁে কররয়ে পদো হয়ি।
-পজার কয়র?
-পজার করয়ব পকন আয়দশ রদয়ি। এ আয়দশ অমান্য করয়ল ‘রবয়রাহী’
রহয়সয়ব অরেযুক্ত হয়ি হয়ব।
-দাাঁোয়না, না দাাঁোয়নার মি নাগররক স্বাধীনিািুকুও রক পনই?
-হাসায়ল মা। সব বুয়ঝও স্বাধীনিার নাম করছ?
-িাহয়ল সাইমুম সব সিয কোই বয়ল।
-আরম োঁয়চ পগরছ মা, ওয়দর মি সিয বলার সৎ সাহসও আমার পনই। ময়ন
হে এ রদকরি রবয়বচনা কয়রই ‘ফ্র’-এর কমুযরনে সরকার আমার উের িায়দর
আস্থা স্থােন কয়রয়ছ।
-রকন্তু আিু, ‘রবয়রাহী’ হওোর অরেয়যাগ পেয়ক বাাঁচয়ি রগয়ে পিা পিামায়ক
জারির রবরুয়িই রবয়রাহ করয়ি হয়ব। কমুযরনে সরকার মুসরলম প্রোরবি
প্রশাসন ও োরিম পেয়ে রদয়ে এই রনবমাচন নায়মর প্রহসয়নর মাধযয়ম এ অঞ্চয়লর
রুশ অরধবাসী এবং মুসরলম নায়মর পলাকয়দর রনয়ে একিা বশংবদ োরিম ও
প্রশাসন গেয়ি চাে। এ কায়জ পয মুসলমান িায়দর সহয়যারগিা করয়ব িারা
জারি-রবয়রাহী এবং দালাল রহয়শয়বই রচরহ্নি হয়ব।
-আমার পিা পসিাই উয়েয়গর রবষে মা। একিা দীঘমশ্বাস চােয়ি চােয়ি
বলল আহমদ নুরে।
আহমদ নুরে একজন সরকারী সুরবধায়োগী োরিম কমমী এবং পগায়েন্দা ও
ইনিরমার। েূবম উজয়বরকস্তায়ন এক রবরাি চরণ পক্ষয়ত্রর মারলক পস।
সবাই নীরব। এবারও প্রেয়ম কো বলল সায়দকাই। বলল পস, চল আিা,
পিামায়ক মসরজয়দর বাবাখান হুজুয়রর কায়ছ রনয়ে যাই। এই অবস্থাে আরম ময়ন
করর রিরনই উেযুক্ত েরামশম রদয়ি োয়রন।
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আহমদ নুরে বলল, পকান রদন ওেয়ে ো বাোইরন, পকান রদন িার কায়ছ
যাইরন, আজ পকান মুয়খ িার কায়ছ যাব সায়দকা?
-না আিা, িার মি পলাক হে না। দুরনোর পকান মানুষ সম্পয়কম িার পকান
কু ধারণা পনই।
এবার মুখ িুলল আহমদ নুরয়ের স্ত্রীও। বলল পস, সায়দকা রঠক বয়লয়ছ,
আরম অয়নকবার পগরছ িার দরবায়র।
-পগছ িুরম, পকন? রবস্ময়ে প্রশ্ন িুলল আহমদ নুরে।
-সায়দকার নাম সুলিানা সায়দকা এবং পছয়ল পেিয়ের নাম ‘আহমদ ওমর’
িার কাছ পেয়কই পনো। পছয়ল পময়ের কায়ন রিরনই এয়স কায়লমা েয়ে পগয়ছন
এবং আরককা িার মাধযয়মই রদয়েরছ।
-এি সব পিা আরম জারন না, বলরন পিা পকান রদন আময়ক?
-বরলরন েয়ে।
আহমদ নুরে পকান কো বলল না। িার শূন্য দৃরষ্ট পচয়ে োকল ড্ররেং রুয়মর
জানালা রদয়ে বাইয়র মায়ঠর রদয়ক।
নীরবিা পেয়ে সায়দকা বলল, চল আিা বাবাখান হুজুয়রর কায়ছ।
আহমদ নুরে নীরয়েই উয়ঠ দাাঁোল, বলল, চল।
রবরবখান গ্রামরি োশ রদয়ে খরয়স্রািা একিা ঝরনা। পস ঝরনার োয়শ
একিা উাঁচু রিলা। রিলার উের সবুজ বাগান পবরষ্টি একিা োো মসরজদ।
মসরজয়দর োয়শই োো একিা মাজার। বলা হে মাজাররি রবরবখায়নর। কারহনী
প্রচরলি আয়ছ, রবরবখান আরব পদশীে একজন েুণযবিী মরহলা। বাগদায়দর
েিনকায়ল হালুকার একজন পসনােরি বরন্দনী রবরবখানয়ক রবয়ে কয়র মধয
এরশোর এখায়ন রনয়ে আয়সন। শীঘ্রই রবরবখায়নর চররত্র-প্রোে মধয এরশোর এ
অঞ্চয়ল ইসলায়মর আয়লা ছরেয়ে েয়ে। রিরন রবরবখায়ন একরি মারাসা গয়ে
সারাজীবন এলাকার মরহলায়দর িারলম িররবোয়ি রনয়জয়ক রনয়োরজি রায়খন।
রিরন রছয়লন সবার মা। মানুষ অেররসীম েে ও েরক্ত করি িায়ক। িার মৃিযু র
ের মসরজদ-মারাসা গৃয়হর োয়শই িায়ক কবরস্থ করা হে। েক্তয়দর পদাো ও
দশময়নর একিা পকে হয়ে দাাঁোে পসিা। গয়ে ওয়ঠ প্রোবশালী এক মাজার। মধয
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এরশোর পকান শাসকই একবার রবরবখায়ন না এয়স োরি না। রকন্তু কমুযরনেরা
পদশ দখয়লর ের েরররস্থরি োয়ল্ট যাে। িায়দর হাজার হাজার মসরজদ মারাসা
ধ্বংস িারলকার ময়ধয রবরবখানও রছল। রকন্তু িারা জনমি পদয়খ রবরবখায়ন হাি
রদয়ি োয়ররন। িাই রবরবখান এখনও রিয়ক আয়ছ রকন্তু োল অবস্থাে নে।
চাররদয়ক প্রাচীর পেয়ে পগয়ছ, মাজার ও মসরজয়দর পদোল পিয়ি পগয়ছ। পসখান
পেয়ক ইি খয়স েেয়ছ রকন্তু কমুযরনে সরকার পেয়ক পমরাময়ির পকান অনুমরি
পনই। িারা চাে এ মসরজদ-মাজার আেনায়িই ধ্বংস হয়ে যাক। রকন্তু এ অবস্থার
ময়ধযও েক্তরা রায়ির আাঁধায়র মসরজদ-মাজায়রর োো স্থায়ন দু’একরি কয়র ইি
রসয়মঠি লাগাে। এোয়বই ইবাদয়ির এই পকেরি আজও পবাঁয়চ আয়ছ।
বৃি তসেদ রজোউরিন বাবাখান মসরজদ মাজায়রর ইমাম ও মুিাওোরল্ল।
কমুযরনে পগায়েন্দায়দর কো নজয়র রছয়লন রিরন। রিরন িার সবুজ রিলারির
বাইয়র আর পকাোও পযয়িন না। ইদারনং রিরন একিু কয়র বাইয়র পবর হন।
সাইমুয়মর প্রোব-প্ররিেরত্ত এ অঞ্চয়ল পবয়ে যাওোে মসরজদিাও এখন সরগরম
হয়ে উয়ঠয়ছ। যারা এিরদন নামায়জর জন্য আসয়ি েে পেি িারা এখন মসরজয়দ
আসয়ি শুরু কয়রয়ছ। তসেদ রজোউরিন বাবাখায়নর সায়ে আহমদ মুসার
আকরস্মক সাক্ষাৎ এ অঞ্চয়ল জাগরয়ণর এক িরেৎ প্রবাহ সৃরষ্ট কয়রয়ছ।
সাক্ষায়ির ঘিনািা এই রকম।
সমেিা হয়ব মাস দুই আয়গর।
অয়নক বছর ের অয়নক অনুরুি হয়ে পকাকয়ন্দর মীর-ই আরব মারাসাে
বারষমক অনুষ্ঠায়ন রিরন রগয়েরছয়লন। দু’রদন পসখায়ন অবস্থায়নর ের রিরন পসরদন
রবরবখায়ন রিররছয়লন। পবশ একিু রাি হয়েয়ছ। মীর-ই আরব মারাসার ছাত্র িাাঁর
একমাত্র েুত্র তসেদ রিীউরিনয়ক সায়ে রনয়ে রিররছয়লন রিরন। ঝরনার ধার
পবয়ে সুন্দর রাস্তািা ধয়র আসয়ছন িারা। ঐ পিা দূয়র রিলার উের সবুজ বাগান
পঘরা রবরবখানয়ক ময়ন হয়ি একিা জমাি অন্ধকার। হঠাৎ পসই অন্ধকায়রর বুক
রচয়র পবররয়ে এল এক আজায়নর ধ্বরন। ইোয়রর কণাে ের কয়র পকাঁয়ে পকাঁয়ে িা
এয়স প্রয়বশ করল কায়ন।
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চময়ক উয়ঠ রজোউরিন বাবাখান হাি ঘরের রদয়ক িাকাল। পদখল, রাি
৮িা বায়জ। রবরবখান মসরজয়দর এশার আযায়নর সমে এিা। রঠক সময়েই আযান
পদো হয়ি। রকন্তু এ আযান রদয়ি পক? আযান পদোর পিা ওখায়ন, ঐ পলাকালয়ে
পকউ পনই! আর এি সুন্দর আযান। অেূবম ছন্দ, অেরূে উচ্চারণ। প্ররিরি শব্দ
পযন ময়মম েয়শ যায়ি। এি মধুর হয়ি োয়র আযান। এ পকান পবলাল এয়লা
রবরবখায়ন।
দ্রুি ো চালান রজোউরিন বাবাখান। ধীর লয়ে চাররদয়ক ছরেয়ে েেয়ছ
আযায়নর ধ্বরন। এমন উচ্চকয়ি আযান রবরবখায়ন আর কখনও হেরন কমুযরনে
শাসনাময়ল। উচ্চকয়ি আযান রনরষি করা হয়েয়ছ পসই কয়ব েণপ্ররিরক্রো আর
েণ অিীলিার অজুহাি িুয়ল। এ পকান দুুঃসাহসী মানুষ লা-শরীয়কর উচ্চকয়ির
জেগায়ন যুগ যুগায়ন্তর পস নীরবিা োিল? অজায়ন্তই রজোউরিন বাবাখান এর
পচাখ দু’রি রেয়জ উঠল আয়বয়গর অশ্রুয়ি।
মসরজদ চত্বয়র রগয়ে পেৌাঁছয়লন রজোউরিন বাবাখান। চত্বয়র িখন আয়রা
অয়নক পলাক জয়ময়ছ। বাবাখানয়ক পদয়খ িারা দু’োয়শ সয়র দাাঁোল। সাময়ন
রগয়ে দাাঁোয়লন বাবাখান। আযান রদয়ি পসৌময শান্ত এক যুবক। সয়িদ মুয়খ
সুন্দরোয়ব রবন্যস্ত কায়লা দারে। পকাকো কায়লা চুল। নীল পচাখ। বরলষ্ট পদয়হ
সামররক কােদার পোশাক। পকাময়র রেস্তল ঝুলয়ছ। িাাঁর দু’জন সােী এক োয়শ
দাাঁরেয়ে। রক সুন্দর নুরানী পচহারা িায়দর। উেরস্থি সবাই পযন পগাগ্রায়স রগলয়ছ।
আযায়নর স্বগমীে সুমধুর সুর সবাইয়ক পযন সয়ম্মারহি কয়র িুলয়ছ।
আযান পশষ হয়লা।
পঠাাঁি পনয়ে আযান পশয়ষর পদাো েেল িারা।
আযান পশয়ষ ঘুয়র দাাঁোল আযান পদো পসই স্বগমীে যুবক। সবার রদয়ক পচাখ
বুরলয়ে দৃরষ্ট রনবি করল পস রজোউরিন বাবাখায়নর উের।
ধীয়র যুবকরি এয়স বাবাখায়নর সাময়ন দাাঁোল। সালাম রদয়ে মুসািাহা
করল। আেরনই রক তসেদ বাবাখান, আমায়দর মুরুরি!
-রজ হ্াাঁ। িুরম বাবা? রজয়জ্ঞস করল বাবাখান।
-আরম আহমদ মুসা।
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‘আহমদ মুসা’ -স্বগি স্বয়র উচ্চারণ করল বাবাখান। িাাঁর রবস্মেরবফাররি পচাখ আহমদ মুসার উের রনবি। কী এক োব-রবহবলিা িার পচায়খমুয়খ!
সাইমুম ও আহমদ মুসা সম্পয়কম বাবাখান রকছু রকছু কো জানয়িন। রকন্তু
এবার মীর-ই-আরব মারাসাে রগয়ে িার কায়ছ সব েররস্কার হয়েয়ছ। রিরলরস্তয়ন
এবং রমন্দানাওয়ে আহমদ মুসা যা কয়রয়ছ, এখায়ন পস এবং সাইমুম যা করয়ছ
সব শুয়নয়ছ বাবাখান। সব শুয়ন বাবাখায়নর ময়ন হয়েয়ছ, মহান ইমাম পময়হদী
পযরদন আসয়বন আসুন, রকন্তু আহমদ মুসা মধয এরশোে কমুযরনষ্ট কবরলি
মুসলমানয়দর ইমাম পময়হদী।
স্বয়প্নর পসই আহমদ মুসা িার সাময়ন! বাবাখায়নর রবস্মে ধীয়র ধীয়র
আনয়ন্দ রূোন্তররি হল। দু’ধাে এরগয়ে এয়স জরেয়ে ধরল আহমদ মুসায়ক।
বলল, বাবা িুরম দীঘমজীরব হও। িুরম আমায়দর পচায়খর মরণ আশার আয়লা।
পযমন কয়র পিামার আযায়নর ধ্বরন এই এলাকাে যুগ -যুগায়ন্তর জমাি নীরবিার
োষাণ কারা পেয়িয়ছ, পিমরন কয়র পিামায়দর হায়ি কমুযরনজয়মর রজন্দানখানা
পেয়ক মধয এরশোর পকারি পকারি মুসলমায়নর মুরক্ত পহাক।
বৃয়ির দু’গঠে পবয়ে গরেয়ে েেরছল অশ্রু। এলাকার সময়বি অয়নক মানুষ
পদখরছল এই দৃশ্য। িায়দর পচায়খ রবস্মে! এ পকান যুবক যার কায়ছ িায়দর
বাবাখান এমনোয়ব গয়ল পযয়ি োয়র!
আহমদ মুসা বৃি বাবাখানয়ক শান্ত কয়র িার সায়ে োয়শ দাাঁোয়না হাসান
িাররক ও কয়ণমল কুিাইবায়ক েররচে কররয়ে রদয়লন।
নামায়যর সমে হয়লা। বাবাখান আহমদ মুসায়ক ইমায়মর আসয়ন পঠয়ল
রদয়লন। আহমদ মুসা আেরত্ত জানায়ল বাবাখান বলল, ইসলায়ম ইমায়মর পয
রবরধগি ধারণা িায়ি ইমাম িুরমই।
নামায পশয়ষ বাবাখান আহমদ মুসায়ক েররচে কররয়ে রদয়লন উেরস্থি
মুসল্লীয়দর সায়ে। পসই সায়ে রিরন বলয়লন সাইমুয়মর কো এবং মুসলমানয়দর
জীবয়ন আবার রকোয়ব সুবয়হ সায়দয়কর উদে হয়ি োয়র পসই কো। আনয়ন্দরবস্ময়ে উেরস্থি সকয়লর সায়ে আহমদ মুসা, হাসান িাররক এবং কয়ণমল কুিাইবা
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মুসািাহ করয়লন। অেররচয়ের গরঠে পকাোে রমরলয়ে পগল। ময়ন হল, কি
েরররচি স্বজন িারা। পসই পেয়ক বাবাখান এলাকাে নিুন একিা প্রাণ চাঞ্চলয
এয়সয়ছ।
বাদ মাগররব বাবাখান িার জােনামায়জ বয়স িসরবহ েেরছয়লন।
মসরজয়দ িখন পকউ পনই।
আহমদ নূরে, িাাঁর স্ত্রী ররিকা এবং পময়ে সায়দকা এয়স প্রয়বশ করল
মসরজয়দ। মসরজয়দ পঢাকার আয়গ আহমদ নূরে অজু পসয়র রনয়েয়ছ এবং িার
মাোে একিা িুরকম িুরে পশাো োয়ি, যা এর আয়গ িার মাোে কখনও পদখা
যােরন।
আহমদ নূরয়ের স্ত্রী ররিকা এবং সায়দকা মুখমঠেল ছাো পগািা শরীরিা
চাদয়র পঢয়ক রনয়েয়ছ।
ওরা মসরজদ কয়ক্ষর োন োয়শ রগয়ে বসল।
পবশ রকছুক্ষণ ের এরদয়ক মুখ রিরাল বাবাখান। একবার এরদয়ক পচয়ে
মুখিা নারময়ে রনল। বলল, রক খবর পিামায়দর, বলয়ব রকছু?
ররিকা কো বলল। বলল, বাবাখান হুজুর, আমার স্বামী আহমদ নূরয়ের
একিা বযাোয়র েরাময়শমর জন্য এয়সরছ।
-রক বযাোর? প্রশ্ন করল বাবাখান।
-হুজুর, আরম একিা রবেয়দ েয়েরছ। বলল আহমদ নূরে।
-রবেদিা রক?
আহমদ নূরে েয়কি পেয়ক কাগজ পবর কয়র কাগজ পবর কয়র উয়ঠ রগয়ে
পসিা বাবাখায়নর হায়ি রদল। বাবাখান কাগজরির উের নজর বুরলয়ে বলল,
এয়িা পদরখ পিামার ময়নানেন, রবেদিা পকাোে পদখছ?
বাবাখায়নর মুয়খ এক িুকয়রা হারস।
প্রাে আিমনাদ কয়র উঠল আহমদ নূরে। বলল, রক বলয়ছন, রবেদ নে এিা
আমার জয়ন্য?
-এ ময়নানেয়ন লাে পিা পিামার অয়নক।
-রকন্তু রবেদ পিা িার পচয়ে বে।
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-রক পসিা?
-জারির পলায়করা আমায়ক শত্রু জ্ঞান করয়ব, জারি পেয়ক আরম রবরিন্ন হয়ে
েেব।
-তবষরেক স্বায়েমর পমায়হ অয়নয়কই পিা জারির পকান েয়রাো কয়রনরন।
আহমদ নূরে হঠাৎ কয়র পকান জবাব রদল না। রকছুক্ষণ মাো রনচু কয়র চুে
োকল। িারের ধীয়র ধীয়র মাো িুয়ল বলল, বাবাখান হুজুর, আরম োেী, আরম
নষ্ট চররত্র। রকছুক্ষণ আয়গ েযমন্তও তবষরেক স্বােময়কই আরম সবার উয়ধ্বম স্থান
রদয়েরছ। রকন্তু এ ময়নানেন হায়ি োবার ের আমার ময়ন হয়ি, আরম আমার
জারিয়ক োলবারস, আমার জারি পেয়ক আরম রবরিন্ন হয়ি োরব না। আমার স্ত্রীর
কায়ছ আরম শুনলাম, আমার স্ত্রী হুজুয়রর কাছ পেয়ক আমার পছয়ল-পময়ের নাম
রনয়েয়ছ, পছয়ল-পময়েয়দর আকীকা কয়রয়ছ এবং পছয়ল-পময়েয়দর কায়ন ইসলায়মর
কায়লমা েরেয়ে রদয়েয়ছ। এ কো শুয়ন আমার রাগ হওোর কো রছল, রকন্তু আজ
পদখরছ আমার মন গয়বম িুয়ল উঠয়ছ। আজ ময়ন হয়ি,আরম ময়ন-প্রায়ণ মুসলমান।
মুসলমারনত্ব আরম িযাগ করয়ি োরয়বা না। পকান রকছুর রবরনময়েও না।
-িুরম ময়নানেন প্রিযাখযান করয়ল শুধু পিামার সহাে সম্পদ নে, জীবন
বাাঁচানও পিামার দাে হয়ে উঠয়ি োয়র।
-রকন্তু এসব রকছুর পচয়ে োরী ময়ন হয়ি আমার কায়ছ ময়নানেনয়ক। পচাখ
বন্ধ কয়র রকছুক্ষণ চুে কয়র োকল বাবাখান। িারের পচাখ খুয়ল বলল, িুরম
সাইমুময়ক জান?
-জারন, জারির মুরক্তর জন্য ওরা সংগ্রাম করয়ছ।
-সাইমুম সম্পয়কম পিামার এখন মি রক?
-কমুযরনষ্ট সরকায়রর দালালী করার পচয়ে ওয়দর সহয়যারগিা কয়র
মৃিযু বরণ করায়কই আরম এখন পশ্রে ময়ন কররছ।
বাবাখান মূহুিমকাল চুে কয়র োকল। িারের আহমদ নূরয়ের রদয়ক পচয়ে
বলল, আহমদ নূরে আরম পিামার নবজন্ময়ক অরেনরন্দি কররছ। ময়নানেন
প্রিযাখযায়নর মাধযয়ম জাগরিক স্বায়েমর পচয়ে রনয়জর স্বায়েমর পচয়ে জারির স্বােময়ক
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িুরম বে কয়র পদখয়ল। আল্লাহ পিামায়ক িার জাযাহ রদন এবং আল্লাহ সকলয়ক
এ ধরয়নর রসিান্ত পনোর পিৌরিক দান করুন।
বাবাখায়নর কো পশষ হয়ল আহমদ নূরে ধীয়র ধীয়র উয়ঠ বাবাখায়নর কায়ছ
এল এবং িাাঁর একরি হাি িুয়ল রনয়ে চুম্বন কয়র বলল, আেনার রনয়দমশ রশয়রাধাযম
কয়র রনলাম। আেরন পদাো করুন অিীয়ির েেভ্রষ্টিা পেয়ক মুক্ত হয়ে ইসলায়মর
উের যায়ি অিল োকয়ি োরর।
বাবাখান 'আরমন' বয়ল পচাখ বুজল।
আহমদ নূরে বুঝল, িায়দর যাবার রনয়দমশ হয়েয়ছ। িারা পবররয়ে এল
মসরজদ পেয়ক। বাইয়রর উন্মুক্ত বািাস পযন প্রশারন্তর এক েরশ বুরলয়ে রদল
আহমদ নূরয়ের শরীয়র। বাগায়নর সবুজিা িার কায়ছ আয়গর পচয়ে অয়নক পবশী
সবুজ ও প্রাণদীপ্ত ময়ন হল। গায়ছর োল পেয়ক োরখর গান, গায়ছর িাাঁক রদয়ে
পদখয়ি োওো ঝরণার সয়িদ োরন সবই িার কায়ছ নিুন ময়ন হল। হঠাৎ িার
ময়ন হল হৃদেিা পযন িার স্বি ফরিয়কর মি। নিুন এক প্রশারন্ত পসখায়ন।
সাময়নর প্ররিরি েদয়ক্ষে ময়ন হয়ি িার কায়ছ নিুন জীবয়ন েদােমণ।

সারাকাোর মহাসেকরি রখো, পবাখারা, সমরকন্দ হয়ে িাসখন্দ পগয়ছ,
পসই েে ধয়র গারে চারলয়ে যারিল শাহীন সুরাইো। পসই-ই একমাত্র আরহী।
গােীর পেছনিা লায়গয়জ েরিম।
গারে িখন পবাখারা োর হয়ে সমরকয়ন্দর েয়ে চলরছল। পবলা েয়ে
এয়সয়ছ। পরায়দর সাদা রংিা এখন হলুদ।
মরুেে ধয়র এরগয়ে চলরছল গারে। চাররদয়কই রদগন্ত পজাো মাঠ।
জনমানয়বর রচহ্ন পকাোও পনই। অখঠে এক নীরবিা চাররদক জুয়ে। এ নীরবিার
একিা পসৌন্দযম আয়ছ। রকন্তু এ পসৌন্দয়যমর অশরীরর স্পয়শমর মায়ঝ েীরির একিা
রশহরণও রয়েয়ছ। শাহীন সুরাইো পগায়েন্দা রবোয়গ চাকুরী কয়র। রবেদরক্ত সাগর পেররয়ে
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আেয়দর সায়েই িার পখলা। িবু জনমানবহীন েররয়বয়শর এ জমাি নীরবিা িার
ময়নর উের চাে সৃরষ্ট কররছল।
প্রাে ১২০ রকয়লারমিার পবয়গ এরগয়ে চলরছল শাহীন সুরাইোর গারেরি।
হঠাৎ রবরশ্র এক শব্দ কয়র পেয়ম পগল ইরিন, দাাঁরেয়ে েেল গারে।
উরেগ্ন শাহীন সুরাইো গারে পেয়ক নামল। ইরিয়নর উেয়রর োলািা খুয়ল
পস বুঝয়ি পচষ্টা করল ইরিয়নর রক হয়েয়ছ। ইরিন পদয়খ পস চময়ক উঠল, ইরিয়নর
িুয়েল লাইনিা এয়কবায়রই জ্বয়ল পগয়ছ। ইরিয়নর োলািা বন্ধ কয়র হিাশোয়ব
এয়স রাস্তার উের পস ধে কয়র বয়স েেল।
আয়রা উরেগ্ন হয়লা পস পবলার রদয়ক পচয়ে। অল্পক্ষণ েয়রই রাি নাময়ব।
যরদ পকান গারে না আয়স! এসব পেয়ব মনিা পকাঁয়ে উঠল িার। একিা অজানা
েে এয়স িায়ক রঘয়র ধরল। পস পয পময়ে মানুষ, এ পবাধিাও এ সমে িার কায়ছ
বে হয়ে উঠল।
শাহীন সুরাইো রকছুক্ষণ বারলর উের রকংকিমবযরবমূঢ় হয়ে বয়স োকল।
িারের উয়ঠ বযাগ খুয়ল দূরবীন লারগয়ে রাস্তার উেয়রই নজর বুলাল। রাস্তার
দরক্ষণ প্রায়ন্ত িাকায়ি রগয়ে িার পচাখ দু’রি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একদম রদগয়ন্তর
পকায়ল একিা সচল রবন্দু িার পচায়খ ধরা েেল, পচাখ পেয়ক দূরবীন পস আর
নামায়ি োরল না।
ক্রয়ম সচল কায়লা রবন্দুরি বে হয়ে উঠল। হ্াাঁ, একরি গারে, একরি কার।
গারেরি আরও এরগয়ে এয়ল নাম্বার পদয়খ বুঝল গারেিা পবসরকারী। যাই পহাক ,
খুব খুরশ হল শাহীন সুরাইো।
পচাখ পেয়ক দূরবীনরি নারময়ে েয়কয়ি েুয়র পস গারের কায়ছ পগল। ময়ন
করল, গারে পেয়ক মালেত্র নারময়ে রাখয়ব যায়ি কয়র পদরী না কয়র গারেয়ি উঠা
যাে। রকন্তু েরক্ষয়ণই ময়ন করল, রক হয়ব, না পজয়ন আগাম এসব কয়র লাে রক!
গারের কাছ পেয়ক সয়র এয়স আবার দূরবীনরি পচায়খ লাগাল পস। এবার
গারের সব রকছুই েররস্কার। গারেয়ি রিনজন আয়রাহী। রেছয়নর রসয়ি দু’জন।
সাময়নর ড্রাইরেং রসয়ি একজন, রিনজনই েুরুষ রকন্তু দূরবীয়নর পলয়ন্স িায়দর
মুখ এখনও ধরা েেয়ছ না। আনয়ন্দর মায়ঝও একিা উৎকঠঠা জাগয়ছ,
রক্ত সাগর পেররয়ে
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পলাকগুয়লা রক িায়ক গারেয়ি পনয়ব? পকমন হয়ব পলায়করা? রাস্তা-ঘায়ি েশু-বৃরত্তর
খবর আজকাল প্রােই োওো যায়ি, বুকিা পকাঁয়ে উঠল শাহীন সুরাইোর।
গারেিা কায়ছ এয়স পগয়ছ। িীব্র পবয়গ ছুয়ি আসয়ছ গারেিা। সুরাইো িার
গারেয়ি বাম হাি পরয়খ োন হাি উাঁচু কয়র গারেিায়ক দাাঁোবার জন্য সংয়কি
রদল। সংয়কি োওোর েরই গারেিার গরি পিা হয়ে পগল। গারেিা ধীর গরিয়ি
এয়স সুরাইোর গারে অরিক্রম কয়র প্রাে ৫০ গজ রগয়ে পেয়ম পগল। পদখা পগল
গারের আয়রাহীরা গারেয়ি বয়সই সুরাইোর গারেিায়ক িীক্ষ্ণোয়ব েযময়বক্ষণ
করয়ছ।
সুরাইোও গারের রদয়ক এরগয়ে পগল। গারের আয়রাহী রিনজনই গারে
পেয়ক পনয়ম এল। রিনজন আয়রাহীর দু’জন রক্লন পশে অন্যজয়নর সুন্দর মুখ
রঘয়র সুন্দর দারে। প্রেম দৃরষ্টয়িই রিনজনয়ক পসৌময-শান্ত েরয়লাক বয়ল ময়ন
হে। সুরাইোর মন সাহসী হয়ে উঠল। িার উের সুরাইোর ময়ন হল দারেওোলা
মুখিায়ক পকাোে পস পদয়খয়ছ।
সুরাইো রকছু বলার আয়গই ওয়দর মধয পেয়ক পসই দারেওোলা পলাকিা
বলল আেনায়দর গারের রক হেয়ছ?
-গারের িুয়েল লাইনিা জ্বয়ল পগয়ছ।
রনয়জর গারের গায়ে পহলান রদয়ে রক্লন পশেয়দর একজয়নর রদয়ক িারকয়ে
পসই দারেওোলা পলাকিা বলল পদয়খ এস ইরিনিা।
ওরা সবাই গারের রদয়ক এরগয়ে পগল। ইরিন পদয়খ রিয়র এয়স বলল
পমরাময়ির পকান সুয়যাগ পনই এখায়ন।
দারেওোলা পলাকিা শাহীন সুরাইোর রদয়ক পচয়ে বলল আেনার নাম রক?
যায়বন পকাোে?
-যাব িাসখায়ন্দ। নাম আমার শাহীন সুরাইো।
-গারে পিা আেনায়ক পরয়খই পযয়ি হয়ব, সমরকন্দ েযমন্ত আমরা আেনায়ক
পেৌছায়ি োরব।
-ধন্যবাদ ঐ েযমন্ত হয়লই আমার চলয়ব, বারক েয়ের বযবস্থািা আরম করয়ি
োরব। শাহীন সুরাইোর রজরনসেত্র পসই রক্লন পশেে দু’জনই ধরাধরর কয়র এয়ন
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এ গারেয়ি িুলল, িারের সাময়নর সীয়ি সুরাইোয়ক বরসয়ে দারেওোলা সহ
একজন পেছয়নর সীয়ি বসল।
গারে আবার চলয়ি শুরু করল।
শাহীন সুরাইো েুলয়ি োররছলনা দারেওোলা ঐ পচহারায়ক। পস পযন
পকাোে পদয়খয়ছ। এক সমে পস মাো ঘুররয়ে রেছয়নর রদয়ক পচয়ে রজয়জ্ঞস করল,
আেনায়ক পযন পকাোে পদয়খরছ।
উত্তয়র পসই পলাকরি বলল, রকছু ময়ন করয়বন না, আেনার বারে পকাোে?
-সারাকাো।
-সারাকাো?
আকরস্মক এক রজজ্ঞাসা িুয়ি উঠল পলাকরির কয়ি।
-সারাকাো আেরন রচয়নন?
-জারন সারাকাোয়ক
-কাউয়ক রচয়নয়ন?
-রচরন।
-দু একজয়নর নাম করুন।
-ররসদে জামাোরিন িুঘরীল িুগান।
-ররসদেয়ক রচনয়িন আেরন আরম ররসদয়ের পবান।
-ররসদয়ের পবান আেরন। একিা রবস্মেয়বগ পসই পলাকরির কয়ি।
-ররসদয়ের খবর জায়নন? রকছুিা োরী কিস্বর সুরাইোর।
-জারন, রকন্তু বলুন পকন এমন হল?
সুরাইো পকান জবাব রদল না। পস স্মৃরির পগািািা হািরেয়ে রিররছল এই
দারেওোলায়ক পস পকাোে পদয়খয়ছ। অবয়শয়ষ পস প্রশ্ন করল আেনায়ক পকাোে
পদয়খরছ িা পিা বলয়লন না?
-আমার প্রয়শ্নর আয়গ জবাব রদন।
-ররসদে রবয়রায়হর শারস্ত পেয়েয়ছ।
মানুষ রক ময়ন কয়র, সিযই পস পকান অেরাধ কয়ররছল?

রক্ত সাগর পেররয়ে

77

সুরাইোর সমৃরির দরজা পযন হঠাৎ খুয়ল পগল। িার পগায়েন্দা দপ্তয়র
ররক্ষি রাজথনরিক িায়গমিয়দর িয়িার েযায়নল িার পচায়খর সাময়ন জ্বলজ্বল কয়র
পেয়স উঠল। িয়িার আহমদ মুসায়ক জলজযান্ত সাময়ন পদয়খ মুহূয়িমর জন্য
রবহবল হয়লা সুরাইো। রকন্তু রনয়জয়ক সাময়ল রনয়ে পেছন রদয়ক আহমদ মুসার
রদয়ক িারকয়ে বলল, আরম এবার আেনায়ক রচয়নরছ আেরন আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা একিু পহয়স রনরেমধাে বলল, হ্াাঁ পবান আরম আহমদ মুসা। িুরম
ররশদয়ের পবান। আমায়ক িুরম না রচনয়লও আমার েররচে িুরম পেয়ি। ররশদে
উত্তর উজয়বরকস্তায়নর প্রেম শহীদ। রকন্তু একিা প্রশ্ন করর িুরম পিা আমায়ক
পকাোও পদখার কো না। পদখার কো বলছ পকমন কয়র, রচনয়লই বা রক কয়র?
সুরাইো বলল আরম পগায়েন্দা রবোয়গ চাকুরী করর। িাইয়ল আেনার ছরব
পদয়খরছ।
-পগায়েন্দা রবোয়গ চাকুরী কর? পিামার োইয়ের কো িুরম জানয়ি না?
-জানিাম, আরম এসব বযাোয়র সিকম হয়ে চলয়িও বয়লরছলাম। রকন্তু
আয়বগয়ক পস দরময়ে রাখয়ি োয়ররন।
বলয়ি বলয়ি কি োরী হয়ে উঠল সুরাইোর
-পিামার োইয়ের জন্য আমরা গরবমি সুরাইো।
-জনাব আরম আমার একমাত্র োইয়ক হাররয়ে পবদনা পবাধ করর রকন্তু পস
আমারও গয়বমর বস্তু।
রকছুক্ষণ সবাই চুেচাে। িীব্র পবয়গ এরগয়ে চলয়ছ গারে। নীরবিা োিল
আহমদ মুসাই প্রেম। বলল পবান সুরাইো সম্ভবি পিামার কায়ছ অয়নক খবর
আয়ছ।
-রজ হ্াাঁ। বলল সুরাইো।
িারের একিু পেয়ম আবার পসই কো বয়ল উঠল, আমায়ক ময়স্কায়ি
ট্রান্সিার করা হেয়ছ। িাসখন্দ হয়ে আরম পসখায়নই যারি। আেরন খবর জানয়ি
পচয়েয়ছন। রঠকই খবর আয়ছ। মুসরলম সংখযারধকয রনয়ে গরঠি সরকার ও োরিম
পেয়ে পদবার ের সামররক ও পবসামররক সমস্ত মুসরলম আরিসারয়ক মধয এরশো
অঞ্চল পেয়ক রুশ অঞ্চয়ল ট্রান্সিার কয়র হয়েয়ছ সহাে-সম্পদ সব সহ। ময়ন হে
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িারা আর পকান রদন পদয়শ পিরার সুয়যাগ োয়ব না। আমরা ময়ন কয়ররছলাম
সরকারী কমমচারীয়দর ট্রান্সিার করারা ময়ধযই বযাোরিা সীরমি োকয়ব। রকন্তু িা
নে। রাজথনরিক ও সমাজয়নিায়দরয়কও রুশ অঞ্চয়ল চালান পদো হয়ি। যায়ি
কয়র ক্ষমিাচুযি এই পনিারা এখায়ন পেয়ক পকান প্রকার অসয়ন্তাষ ছোয়ি না
োয়র।
আহমদ মুসা চুে কয়র িার কো শুনরছল। সুরাইোর কো োময়লও চুে
কয়রই োকল আহমদ মুসা। পযন পকান োবনার অিয়ল রনমরজ্জি পস। অয়নকক্ষণ
ের কো বলল আহমদ মুসা। বলল পস, আিা সুরাইো সরকায়রর পকান শাখা
এিা রেল করয়ছ? পক পকাোে যায়ি এই একজযাক্ট পরকেমিা পকায়েয়ক জানা
যায়ব?
-এিা কয়েকরদন হল পজনায়রল পবাররয়সর রনজস্ব দপ্তয়র চয়ল পগয়ছ।
একমাত্র পসখান পেয়কই এিা জানা পযয়ি োয়র।
-আিা িুরম পিা ময়স্কা যাি। পসখানকার পগায়েন্দা রবোয়গ পযাগ পদোর
জন্যই?
-রজ হ্াাঁ।
-িুরম রক কখনও পেবছ সাইমুয়মর সায়ে পিামার সম্পকম রক হয়ব?
-অিীয়ি োবয়ি সাহস োইরন। আজ ময়ন হয়ি োবা দরকার। এখন
আেরন যা আয়দশ করয়বন।
নিুন সমরখন্দ নগরীর প্রয়বশ পগি আর পবশী দুয়র নে। পগয়ির উজ্জল
আয়লার নীয়চ পচকয়োয়ের অবস্থান স্পষ্ট পদখা যায়ি। আহমদ মুসা বলল,
আমরা শহর পক বাম োয়শ পরয়খ এখন দরক্ষন রদয়ক এরগয়ে যাব। পিামায়ক পগয়ি
নারময়ে রদয়লই পিা চয়ল।
-রজ হ্াাঁ, চলয়ব।
গারে পগয়ির কাছাকারছ এয়স পগয়ছ। সুরাইো রেছন রদয়ক মাো ঘুররয়ে
বলল, আরম পিা রনয়দমশ পেলাম না?
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আহমদ মুসা বলল সুরাইো িুরম সয়চিন এবং বুরিমিী। ময়স্কা রগয়ে
পিামার চলার েে পিামায়কই খুয়জ রনয়ি হয়ব। আরম আশা করর িা িুরম োরয়ব।
রনয়দমশও িুরম পস েে পেয়কই োয়ব।
সুরাইোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল আরম িা োরব। পদাো করয়বন
আমার চাকুরী পযন আমার জারির কায়জই লায়গ।
পগয়ির এোয়রই বাস েয়েজ এবং একরি যাত্রী ছাউরন। যাত্রীয়দর রবশ্রাম
পনবার জােগা। সুরাইো পসখায়নই পনয়ম পগল।
সুরাইোয়ক নারময়ে রদয়ে গারে ছুিল দরক্ষণ রদয়ক। কয়নমল কুিাইবা গারে
ড্রাইে কররছল। আহমদ মুসার োয়শ রছল হাসান িাররক।
িুকময়মরনস্তায়ন ১০ রদয়নর সংগঠরনক সির পশয়ষ িারা রিরয়ছ পহে
পকাোিমার শহীদ আয়নাোর োশা ঘারিয়ি।
েে অয়নক দুয়রর।
ঝয়ের পবয়গ এরগয়ে চলয়ছ গারে।
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৫
শারহন সুরাইোর সহোরঠনী বান্ধবীর পছাি পবান রাইছা। পসই সুয়ত্র সুরাইো
গি রিন উইক এঠে অেমাৎ শরনবার রবশ্বরবদযালে ছাত্রাবায়স রাইছার ওখায়ন
পগয়ছ। রাইছা খুরশ হয়েয়ছ, অয়নক আলাে হয়েয়ছ িার সায়ে। গি শরনবায়র
রাইছার রুয়ম পদখা হয়েয়ছ পখায়দজায়েো এবং িায়হরাোর সায়ে। আয়লাচনাে
পদয়শর প্রসংগও এয়সয়ছ। বুঝা পগয়ছ পদয়শর সব বযাোয়রই িারা সয়চিন।
এমনরক সরকারী কমমচারী ও জনয়নিৃবৃয়ন্দর গনস্থানান্তর সম্পরকমি সব খবর িারা
জায়ন। রকন্তু িায়দর প্ররিরক্রোর বযাোরিা অরি সন্তেময়ণ এরেয়ে পগয়ছ। সাইমুম
সংক্রান্ত পকান প্রসংগ পিা পিালারই সুয়যাগ হেরন। িয়ব সুরাইোর সয়ন্দহ পনই
এই সয়চিন পময়েরা কমুযরনে সরকায়রর ধামাধরা হয়িই োয়র না।
অরিয়সর পিরবয়ল বয়স শারহন সুরাইো গি রিন সপ্তায়হর ময়স্কা জীবয়নর
রহসাব রনকাশ কররছল। কাল আবার শরনবার রাইছার ওখায়ন যায়ব সুরাইো।
পদোল ঘরে পেয়ক দশিা বাজার সংয়কি এল। দশিা অরিয়সর কাজ শুরুর
সমে। সুরাইো সব পঝয়ে পিয়ল সাময়নর িাইয়লর রদয়ক ময়নায়যাগ রদল।
সুরাইো ময়স্কা এয়স পকান বাইয়রর এসাইনয়মণ্ট োেরন। িায়ক অরিয়স
বসায়না হয়েয়ছ। সরকায়রর প্রশাসরনক রনয়দময়শর একিা করে পগায়েন্দা রবোয়গ
আয়স। পসই রনয়দময়শগুয়লা পরকেম করা এবং িা পগায়েন্দা রবোয়গর রনবমাহী ব্রায়ঞ্চ
োঠায়নাই িার দারেত্ব। কাজিা একদমই একয়ঘয়ে এবং কষ্টকর। এই কে
রদয়নই িার পগায়েন্দা অরিসায়রর চররত্র পকরানী চররয়ত্র রূোন্তররি হবার পযাগাে
হয়েয়ছ।
সাময়নর িাইল খুয়ল পররজোয়র রনয়ি শুরু করল সুরাইো। এ সমে মুরেং
কযাররোয়র একিা িাইল এয়স বাম রদয়কর পেয়স্ক রছিয়ক েেল। পহাম রমরনরির
িাইল। িে রসয়ক্রি এবং ইরমরেয়েি িযাগ লাগায়না। পকন জারন িৎক্ষণাৎ
িাইলরি পদখার পকৌিুলহ পস পরাধ করয়ি োরল না। হায়ির কাজ বন্ধ কয়র
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িাইলরি পস পিয়ন রনল। খুয়ল পদখল সংরক্ষপ্ত একিা রনয়দমশ, েযায়কশয়ন এরশোর
সকল মুসরলম ছাত্র-ছাত্রীর বারে যাওো রনরষি। িায়দর উের পচাখ রাখয়ি হয়ব,
আিকায়ি হয়ব িায়দরয়ক পকান রবয়নাদন িুযয়রর বযবস্থা কয়র হয়লও।
েো পশয়ষ িাইল পক্লাজ কয়র পসিা আবার পসই পেয়স্কর উের পরয়খ রদয়ে
আয়গর কায়জ ময়নায়যাগ রদল সুরাইো। এ সমে দরজা পঠয়ল দ্রুি প্রয়বশ করল
পসকশন ইনচাজম পিরনসে। পস এয়স পেস্ক পেয়ক পহাম রমরনরির পসই িাইল িুয়ল
রনয়ে বলল, কখন এয়সয়ছ এ িাইল?
-এই মাত্র।
-পরকেম কয়রছ?
-না।
-পদয়খছ?
-না।
পদখার কো অস্বীকার করল সুরাইো। অরিসারয়ক িাইলরি িুয়ল রনয়ি
পদয়খই পস বুয়ঝয়ছ িাইলিা েুল কয়র এখায়ন োঠায়না হয়েয়ছ।
এখন পদখার কো স্বীকার করয়ল ঐ িাইয়লর কাজ পশষ না হওো েযমন্ত
িায়ক পগায়েন্দা দিিয়রর আইন অনুযােী অন্তরীণ োকয়ি হয়ব। অন্তরীণ োকা
িার কায়ছ বে কো নে রকন্তু এই মুহূয়িম অরিসাররির হন্তদন্ত অবস্থা পদয়খ ঐ
িেযরিয়ক িার কায়ছ অিযন্ত গুরুত্বেূণম ময়ন হয়ি, যা সাইমুয়মর কায়জ আসয়ি
োয়র। সুিরাং রমেযা কো বলা এখায়ন পস দূষণীে ময়ন কয়ররন।
অরিসাররি িাইল রনয়ে পযয়ি পযয়ি বলল, িাইলিা আমার কায়ছই
োকয়ব। পরকয়েমর রসররোল আমার একোর পনাি োকয়লই চলয়ব।
অেমাৎ িাইলিা পরকেম করার জয়ন্য সুরাইোয়ক পদওো হয়ব না। পযয়হিু
পস িুকমী এবং রবশ্বায়স মুসলমান িাই িায়ক িায়দর রবশ্বাস পনই। পঠাাঁয়ি এক
িুকয়রা হারস িুয়ি উঠল সুরাইোর। ময়ন ময়ন বলল, রবশ্বাস করয়ল িায়ক পদয়শর
মারির পকাল পেয়ক রছন্ন কয়র এই রবয়দশ রবেূাঁইয়ে এয়ন পিরবয়ল আিয়ক রাখি
না।

রক্ত সাগর পেররয়ে

82

অবরুি একিা পক্ষাে দীঘম রনুঃশ্বায়সর আকায়র পবররয়ে এল সুরাইোর বুক
পেয়ক।
সুরাইো আবার ময়নায়যাগ রদয়ি পচষ্টা করল িাইয়ল। রকন্তু িাইয়ল মন
বসয়ছ না। ময়ন হল এ খবরিা িাোিারে সাইমুয়মর কায়ছ পেৌাঁছায়না দরকার।
আর রদন েয়রই েযায়কশান। এখনই ওরা জানয়ি না োরয়ল সরকায়রর িায়দ
ছাত্ররা সবাই আিকা েয়ে যায়ব, পকউ পদয়শ পযয়ি োরয়বনা।
সুরাইো োবল কাল শরনবার, না আজই একবার িায়ক রাইছার কায়ছ
পযয়ি হয়ব। েে িায়ক পবর করয়ি হয়ব সাইমুময়ক এ খবর জানায়নার। আহমদ
মুসার রনয়দময়শর কো িার ময়ন েেল, েে পবর করার অেম আহমদ মুসা
সাইমুময়ক খুাঁয়জ পবর করার কোই বয়লয়ছ। আহমদ মুসা িায়ক সাইমুয়মর পখাাঁজ
রদয়ে রদয়ি োরয়িা রকন্তু িা না রদয়ে খুাঁয়জ রনয়ি বয়লয়ছ িায়ক। এয়ি প্রেয়ম িার
মন খারাে হয়েরছল, েয়র বুয়ঝয়ছ সাইমুয়মর মি একিা আয়ন্দালয়নর জন্য এিাই
স্বাোরবক। এই পবাধ আসার ের আহমদ মুসার পনিৃয়ত্বর প্ররি িার দুরদরশমিার
প্ররি সুরাইোর েরক্ত শ্রিা আকাশস্পশমী হয়ে উয়ঠয়ছ। পস পয রিন সপ্তায়হও
সাইমুময়ক খুাঁয়জ োেরন এিা িার দুবমলিা, এজয়ন্য রনয়জর কায়ছই রনয়জয়ক
অেরাধী ময়ন হয়ি সুরাইোর।
সুরাইো রঠক করল আজ অরিস পশয়ষ বাসাে না রিয়র পস পসাজা রাইছার
ওখায়ন চয়ল যায়ব। রাইছা ১২ িার রদয়কই ক্লাস পেয়ক হয়ল রিয়র আয়স। দুেুয়রই
িার সায়ে পদখা হয়ব।
সুরাইো একিু আয়গ সায়ে ১২ িার রদয়কই অরিস পেয়ক পবরুল, পযয়ি
হয়ব বাস বদল কয়র, সমে লাগয়ব িায়ি।
রঠক পদেিার সমে সুরাইো রবশ্বরবদযালে এলাকাে পেৌাঁছল। রাইছার হয়ল
পেৌাঁছয়ি আরও ২০ রমরনি সমে লাগয়লা িার। সুরাইো যখন রাইছার দরজাে
দাাঁোল, িখন পবলা ১ িা পবয়জ ৫০ রমরনি।
রাইছা রুয়মর দরজা পেির পেয়ক বন্ধ। রকছুক্ষণ দাাঁোল সুরাইো রকন্তু
পেির পেয়ক সাো শব্দ পনই। অবয়শয়ষ দরজাে পিাকা রদল এক দুই রিন। আবার
কছু সমে পকয়ি পগল। পিাকা রদল আবার পসই রিনিা। পকান সাো পনই। আবার
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রকছু সমে অয়েক্ষা করল সুরাইো। রক বযাোর, রাইছা রক ঘুমায়লা নারক এই
অসময়ে? অসুস্থ নেয়িা পস?
আর পিাকা নে এবার নাম ধয়র োক রদল সুরাইো।
এবার একিু েয়রই দরজা খুয়ল পগল। দরজা খুয়লই রাইছা বলল, মাি
করয়বন একিু পদরর হয়ে পগল।
আরময়িা োবরছলাম িুরম ঘুরময়ে পগছ, বয়ল ঘয়র ঢুকল সুরাইো। পদখল
রাইছার সায়ে আয়রকিা পময়ে।
সুরাইো রাইসার রদয়ক প্রশ্নয়বাধক দৃরষ্টয়ি চাইয়িই রাইছা বলল, এ আমার
বান্ধবী। নাম িারিমা িারহানা। িারজক পময়ে।
িারিমা িারহানার সায়ে কুশল রবরনময়ের ের সুরাইো বলল, পিামরা
পবাধ হে নামাজ েেরছয়ল?
আকরস্মক এই প্রয়শ্ন রাইছা এবং িারিমা িারহানা দুজয়নই চময়ক উঠল
এবং মুহূয়িমর জয়ন্য অেরাধ ধরা েোর মি একিা রবমূঢ় োব পদখা পগল িায়দর
ময়ধয।
িায়দর অবস্থা পদয়খ পহয়স উঠল সুরাইো। িারের রাইছার গায়ল একিা
পিাকা রদয়ে বলল, পিামরা পিা পকান অেরাধ কররন, আরম আনরন্দি হয়েরছ।
রাইছা বলল, আেরন জানয়লন রক কয়র আমরা নামাজ েেরছলাম?
-জানয়ি োরররন, বুঝয়ি পেয়ররছ।
-পকমন কয়র?
-পিামায়দর মুয়খর েরবত্রিা পদয়খ এবং পিামায়দর দুজয়নর মাোে ওেনা
পদয়খ।
রাইছা ও িারহানা দুজয়নই এ কো শুয়ন মাোে হাি রদল এবং পহয়স ওেনা
নারময়ে রনল।
সুরাইো রগয়ে ওয়দর মাোে ওেনািা আবার িুয়ল রদয়ে বলল, নারমওনা
পবশ লাগয়ছ। আমায়দর ঐরিহ্ কি সুন্দর!

রক্ত সাগর পেররয়ে

84

-সুন্দর ঐরিহ্ আমরা অনুসরণ করয়ি োররছ কই? এইয়িা মাোর এই
ওেনা কারও নজয়র েেয়ল সয়ন্দহ শুরু হয়ে যায়ব পয, আমরা ধয়মমর আরিম পবাধ
হে আবার গলুঃধকরণ কররছ।
রঠক বয়লছ িারাহানা, বয়ল সুরাইো একিু রেছন রিয়র রগয়ে দরজািা
লারগয়ে রদয়ে এয়স বলল, এস পিামরা, বস, আমার জরুরী কো আয়ছ।
সবাই বসয়ল সুরাইো বলল, আরম একিা খবর রনয়ে এয়সরছ।
সাময়নর েযায়কশয়ন মুসরলম ছাত্র-ছাত্রীয়দর পদয়শ পযয়ি পদওো হয়ব না,
এ সংক্রান্ত অেমার খুব শীঘ্রই রবশ্বরবদযালে ও কয়লজ কিৃে
ম য়ক্ষর কায়ছ আসয়ছ।
-সরিয! প্রাে কোয়ল পচাখ িুয়ল প্রশ্ন করল িারহানা।
-সরিয। উত্তর রদল সুরাইো।
িারের সবাই চুেচাে।
রনরবিা োেল সুরাইোই। প্রশ্ন করল, পিামরা পিা ছাত্র, বলয়ি োর
সরকার পকন এই েদয়ক্ষে রনয়ি?
রাইছা এবং িারহানা েরস্পর একবার পচাখ চাওো চাওরে কয়র চুে কয়র
োকল। ময়ন হল িারা এ প্রয়শ্ন অস্বরস্ত পবাধ করয়ছ।
সুরাইো একিু হাসল। বুঝয়ি োররছ পিামরা বলয়ি একিু রেধা করছ।
আমার েররচে শুন। আরম পগায়েন্দা রবোয়গর একজন অরিসার। সারাকাোর
ঘিনা পিামরা রনশ্চেই জান। পস ঘিনাে আমার পছাি োই ররশদে সাইমুয়মর হয়ে
শহীদ হয়েয়ছ। শারস্তমূলক ট্রান্সিায়রর রশকার হয়ে আমায়ক ময়স্কা আসয়ি
হয়েয়ছ। আসার েয়ে োগযক্রয়ম সাইমুম পনিা আহমদ মুসার সায়ে আমার পদখা
হে, এখায়ন সাইমুয়মর সন্ধান করা এবং িায়ক সাহাযয সহয়যারগিা করা িারই
রনয়দমশ।
রাইছা ও িারহানার পচাখ দুরি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। িারহানা সুরাইোর
একিা হাি িুয়ল রনয়ে চুমু রদয়ে বলল, মাি করুন আো।
আমরা রক পয খুরশ হলাম আেনায়ক পেয়ে। একিু পেয়ম িারহানা গেীর
আগ্রহ রনয়ে বলল, পকাোে ওর সায়ে আেনার পদখা হয়েয়ছ?
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-উজয়বরকস্তায়নর মরুেূরময়ি। বয়ল সুরাইো িার কারহনীিা খুয়ল বলল
িায়দর। ওরা প্রাে মুখ হা কয়র পগাগ্রায়স রগলল পস কারহনীিা।
আবার প্রশ্ন করল িারহানাই, ও পকমন আয়ছ, োল?
রাইছা অলয়ক্ষয একিা রচমরি কািল িারহানায়ক। মুয়খ গাম্ভীযম পিয়ন বলল,
এসব বযরক্তগি প্রশ্ন পকন? ওর প্রশ্ন শুয়ন উত্তর এখয়না পদো হেরন।
িারহানার মুয়খ লজ্জার একিা লাল আো পখয়ল পগল।
এ দৃশ্যিা নজর এোল না পগায়েন্দা অরিসার সুরাইোর। রকন্তু িা এরেয়ে
রগয়ে বলল, হ্াাঁ ওিা রক বযাোর বয়লা। িারহানার রদয়ক িারকয়ে রনয়ে রাইছা
বলল, সাইমুয়মর রনয়দমশ এয়সয়ছ এবার েযায়কশয়ন সবাইয়ক পদয়শ পযয়ি হয়ব।
কমমচারী বযবসােী যারা িায়দরও এ সমে পদয়শ রিরয়ি হয়ব।
-কমমচারীয়দরয়কও?
-হ্াাঁ।
-সবাই রক জায়ন? আরম পিা জানিাম না।
-আেনার সায়ে আমায়দর েররচে না হবার কারয়নই আেরন জানয়ি োয়রন
রন।
রাইছা রকছু বলার আয়গই িারহানা বলল, েযায়কশয়নর আর মাত্র ১৫ রদন
বাকী। ওরা আি-ঘাি পবয়ধ পিলার আয়গই পিা আমায়দর রকছু করা দরকার।
-হ্াাঁ পিামরা রচন্তা কর। এ বযাোয়র যিিুকু সহয়যারগিা করয়ি োরর আরম
করব। বয়ল দাাঁোল, সুরাইো। রাইছা ও িারহানাও উয়ঠ দাাঁোল। দুজয়নই বয়ল
উঠল, বসয়বন না, একিু রকছু........
-না না, আজ নে। অরিস পেয়ক পসাজা এয়সরছ।
সুরাইো ঘুয়র দাাঁোয়ি রগয়ে মুখিা আবার িারহানার রদয়ক রিররয়ে রনয়ে
িার েুিরনয়ি একিা পিাকা রদয়ে বলল, ওয়ক োল সুস্থই পদয়খরছ। কয়ব পদখা
হল ওর সায়ে পিামার?
আকরস্মক এ প্রয়শ্ন িারহানা পযন রবব্রি হয়ে েেল। একরাশ লজ্জা ছরেয়ে
েেল িার পচায়খ- মুয়খ।
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িারহানা রকছু বলার আয়গই রাইছা বলল, পস এক রবরাি কারহনী। আো
ঘুমন্ত রাজকুমার রক কয়র োিালেুরীয়ি এল, রক কয়র রাজকুমারীর জীবন কারঠর
স্পয়শম রাজকুমার জাগল পস এক অেরুে....
িারহানা রাইছায়ক এক ধাক্কা রদয়ে বলল, রাইছা বে পবোদব। আো ওয়ক
রবশ্বাস করয়বন না।
িারহানার মুখিা লাল হয়ে পগয়ছ লজ্জাে।
রাইছা িার কো সমাপ্ত করয়ি না োরার দুুঃয়খ গলা বারেয়ে আয়রা রকছু
বলয়ি যারিল।
সুরাইো হাসয়ি হাসয়ি ঘর পেয়ক পবরুয়ি পবরুয়ি বলল, আজ আর নে,
আয়রকরদন এয়স পিামায়দর কো শুনব।

ময়স্কা এোরয়োয়িমর পোয়মরেক উইং এর রুয়মর এক পকায়ণ অয়নকিা
রনয়জয়দর লুরকয়ে পযন দাাঁরেয়েরছল িারিমা, পখায়দজায়েো, িায়হরো, রাইছা
এবং আরও ৫ ছাত্রী। ওয়দর প্রয়িযয়কর মুয়খই একিা চাঞ্চয়লযর রচহ্ন। ৩িাে
ফ্লাইি। সয়ব পদেিা বায়জ। সমে পযন এয়কবায়রই যায়ি না। ঘরের কাাঁিা আজ
নেয়ছনা পযন।
দুয়িা বাজয়িই পেিয়র পঢাকার ঘঠিা ধ্বরন হয়লা। িারহানা
পখায়দজায়েোয়ক কায়ন কায়ন বলল, িুরম সবাইয়ক রনয়ে ঢুয়ক যাও। আরম
ওলগার জয়ন্য আর একিু অয়েক্ষা করব।
-রকন্তু পবশী পদরী কয়রানা, কখন আমরা ওয়দর নজয়র েয়ে যাই, েে করয়ছ
খুব। বয়ল পখায়দজায়েো সবাইয়ক রনয়ে রবমান বন্দয়রর পেির ঢুয়ক পগল। আরও
োাঁচ রমরনি োর হয়ে পগল।
িারিমা িারহানা অরস্থর হয়ে উয়ঠয়ছ। িাহয়ল ওলগা আসয়ব না?
রকন্তু আসয়ব না িা হয়িই োয়র না।
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হঠাৎ পেছন পেয়ক মাোে পক পযন িার পিাকা রদল। চময়ক ঊয়ঠ পেছন
রিয়র পদখল ওলগা হাসয়ছ। পহয়স ঊয়ঠ িারহানা জরেয়ে ধরল িায়ক। এয়সছ উুঃ
রক উৎকিা রনয়ে অয়েক্ষা কররছ। োবরছ, পবাধ হে পিামার সায়ে আর পদখা হয়লা
না।
-উুঃ না এয়স বুরঝ োরর? গারের জয়ন্য একিু পদরী হয়ে পগল, বলল, ওলগা,
জান একিা খবর আয়ছ?
রক খবর? বয়ল উৎকরিি পচাখ দুরি িারহানা িুয়ল ধরল ওলগার মুয়খর
ওের।
ওলগা িারহানার কায়নর কায়ছ মুখ রনয়ে এয়স বলল, মায়ক ওরা ময়স্কাো
বন্দী রশরবয়র রনয়ে পগয়ছ সপ্তাহ খায়নক হয়লা।
-অেমাৎ িায়ক সাধারণ আসামীর মি কারেক েররশ্রমও করয়ি হয়ব,
িারহানার কঠঠ পযন আিমনাদ কয়র উঠল। িার মুখিা মুহূয়িমর জন্য অন্ধকার হয়ে
পগল।
হঠাৎ পেিয়রর অবরুি আয়বগ অশ্রুর রুে রনল পচায়খর দু পকাণাে এয়স।
ওলগা িারহানায়ক সান্তনা রদয়ে বলল, আম্মা আমায়ক কাাঁদয়ি রনয়ষধ
কয়রয়ছন। আরম আর কাাঁরদ না। কাাঁদয়ল পিা এরা খুশী হে, আরও শরক্তশালী হে।
অশ্রু নে, এয়দর অিযাচায়রর রসংহাসন েুরেয়ে পদোর জয়ন্য পচায়খ আগুন
দরকার।
িারহানা পচায়খর পকাণ দুরি মুয়ছ রনয়ে ওলগার হাি হায়ির ময়ধয রনয়ে
বলল, রঠক বয়লছ ওলগা, অশ্রু এয়দর কায়ছ দুবমলিার প্রিীক।
বলল ওলগা, আরও খবর আয়ছ। মায়ক ওরা সাইয়বররো োঠাবার ের
আমার োইয়েঠেও বন্ধ কয়র রদয়েয়ছ।
-োইয়েঠে বন্ধ কয়র রদয়েয়ছ? এরের আবার ফ্লযািিাও পকয়ে পনয়ব
নায়িা?
-রনেীেয়নর রেিীে অধযাে সয়ব শুরু, রক হয়ব জারন না।
-এখন পিামার পলখােো রকোয়ব চলয়ব?
-পলখােো বাদ রদব োবরছ।
রক্ত সাগর পেররয়ে

88

-পলখােো বাদ পদয়ব? না িা হয়ি োয়রনা।
একিু োবল িারহানা। িারের বযাগ খুয়ল োাঁচ হাজার রুবয়লর একিা
বারঠেল ওলগার হায়ি গুাঁয়জ রদয়ে বলল, বে পবান পছাি পবানয়ক এিা রদল। এয়ি
পিামার মাস রিয়নক চলয়ব। েয়রর বযবস্থা পযখায়নই োরক আরম করব।
রবব্রি ওলগায়ক রকছু বলার সুয়যাগ না রদয়ে চরকয়ি ঘরেিা একবার পদয়খ
রনয়ে িারহানা বলল, ওলগা আরম পিামায়ক রনয়ে পযয়ি চাইয়ল রাজী হয়ব?
এবার ওলগা ঝর ঝর কয়র পকাঁয়দ পিলল।
িারহানা িায়ক বুয়ক জরেয়ে বলল, পকাঁয়দা না পবান, আমরা আরছ, আল্লাহ্
আয়ছন।
একিু পেয়ম িারহানা আবার বলল, কই আমার রজজ্ঞাসার জবাব রদয়লনা?
ওলগা বলল, একিাই খারাে লাগয়ব, মার কাছ পেয়ক আরও দূয়র সয়র
যাব।
ওলগার পচায়খর উের পচাখ পরয়খ িারহানা বলল, শুধু পিামায়ক সররয়ে
পনো নে, পিামার মায়কও কায়ছ আনার পচষ্টা আমায়দর োকয়ব।
পশষ কোিাে ওলগার মুখিা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, িারক সম্ভব হয়ব?
অসম্ভব রকছুই দুরনোয়ি পনই, িাছাো রদনও সব সমে একরকম যাে না,
বলল িারহানা।
সমে পশষ হয়ে রগয়েরছল। িারহানা ওলগায়ক একিা চুমু পখয়ে বলল, আরম
চললাম, িুরম প্ররি সপ্তায়হ রকন্তু রচরঠ রদয়ব, নাহয়ল আরম েীষণ রাগ করব।
বয়ল িারহানা রবমান বন্দয়র পঢাকার জয়ন্য রিয়র দাাঁোল। বযাগিা কাাঁয়ধ
ঝুরলয়ে কয়েক কদম পগয়ছ এমন সমে একজন পলাক োশ পেয়ক িার হায়ি
একিা রচরঠ গুাঁয়জ রদয়ে চয়ল পগল।
চময়ক উয়ঠরছল মুহূয়িমর জয়ন্য। িারের স্বাোরবক গরিয়ি পস ঢুয়ক পগল
রবমান বন্দয়র। রচরঠিা রক িা পদখার জয়ন্য িার মন বে উসখুস কররছল। রকন্তু
পদরী হয়ে যাওোে রবমায়ন উঠার আয়গ রচরঠ েোর আর সুয়যাগ পেল না পস।
রবমায়ন োশাোরশই িায়দর দশজয়নর রসি েয়েরছল। িারহানার োয়শই
বয়সরছল পখায়দজায়েো।
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রচরঠিা পছাট্ট। পলখা আয়ছ, বায়স, রবমায়ন, পট্রয়ন পিামরা েযায়কশয়নর
আয়গই পয চয়ল যাছ এ খবর িায়দর কায়ছ এই মাত্র পেৌাঁছল। পিামায়দর
বযাোরিাও এখরন িায়দর জানা হয়ে যায়ব। সুিরাং হুরশোর পেয়কা। িাসখন্দ
রবমান বন্দয়র পিামায়দর অবিরণ রনরােদ নাও হয়ি োয়র।
রচরঠয়ি পকান স্বাক্ষর পনই। রকন্তু হায়ির পলখা পদয়খই িারাহানা বুঝয়ি
োরল এ রচরঠ সুরাইোর।
রচরঠিা েয়ে িারহানা পসিা পখায়দজায়েোর হায়ি রদল। পখায়দজায়েো
ওিার ওের পচাখ বুরলয়ে বলল, আল্লাহ্ েরসা, আমরা এ পপ্লয়ন যারি পসিা
সাইমুময়কও জারনয়ে পদো হয়েয়ছ।
এযায়রায়ফ্লায়ির রবমানরি সন্ধযা ৬ িাে লযাঠে করল িাসখন্দ রবমান বন্দয়র।
অজানা এক আশংকা েীরেি দুরু দুরু মন রনয়ে িারহানারা রবমায়নর রসরে
রদয়ে রনয়চ নামল। িারহানা বলল, আমরা পিা পকান অেরাধ করররন, হল
কিৃে
ম ক্ষর তবধ অনুমরি েত্র রনয়েই আমরা এয়সরছ। িাছাো পদয়শ আসয়ি পকান
সমে আমায়দর রনয়ষধ ও করা হেরন। সুিরাং আমায়দর রবরুয়ি করার িায়দর রক
আয়ছ? খুব পবশী করয়ল পযিা োয়র পসিা হল আমায়দর আবার ময়স্কা রিররয়ে
পনো।
পখায়দজায়েো এবং রাইছা মাো পনয়ে সাে রদল িারহানার কোে। রবমান
বন্দয়রর লাউয়ি প্রয়বশ করার েরই একজন েুরলশ অরিসার িায়দর কায়ছ এল।
বলল, আোনারা ময়স্কা রবশ্বরবদযালয়ের পিা? িারহানা বলল, রজ হ্াাঁ।
িারের েুরলশ অরিসাররি একিা রলে পেয়ক ১০ জয়নর নাম েেল এবং
বলল, আেনায়দর এই দশজনয়ক এখনই আমার সায়ে রমরনরি অব পহায়ম পযয়ি
হয়ব।
পযন আকাশ পেয়ক েেল এমন োব রনয়ে িারহানা বলল, পকন?
েুরলশ অরিসাররি হাল্কা োয়ব বলল, এই পিমন রকছুনা, হেি হয়ব পকান
রুরিন পচরকং এর কাজ। আরম পবরশ রকছু জারন না।
িারহানা আয়গ পেয়কই জায়ন, এ ধরয়নর বযাোয়র আেরত্তর পকান মূলয
পনই, বরং িায়ি আরও ক্ষরির সম্ভবনা পবশী।
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িায়দর সবাইয়ক রনয়ে একরি মাইয়ক্রাবায়স পিালা হয়লা। একজন েুরলশ
ড্রাইরেং রসয়ি বসল। গারে পছয়ে রদল।
িারহানারা পদখল, জনা চায়রক েুরলশ রনয়ে আয়রকিা জীে পেছন পেছন
আসয়ছ। বুঝয়ি িায়দর কারও বাকী রইল না পয িায়দর পগ্রিিার করা হয়েয়ছ,
িারা আর স্বাধীন নে। িারহানার মনিা আনচান কয়র উঠল, পদশমুখী সব ছাত্রছাত্রীয়দর রক এই েররণরি হয়ি!
এক রচন্তা পেয়ক আয়রক রচন্তা িায়দর ময়ন পস্রায়ির মি আসয়ি লাগল।
ওরা যরদ একবার সয়ন্দহ কয়র এবং ওয়দর হায়ি েো যাে িাহয়ল রক েররণরি
পয হয়ি োয়র িা িায়দর কায়রাই অজানা পনই। আর সয়ন্দহ না করয়ল পিা িায়দর
ধরাই হি না। সুিরাং সবারই মুখ শুকয়না। রক ঘিয়ি যায়ি িার েয়ে
আিংরকি। একবার ময়স্কাো বন্দী রশরবয়রর কোও িারহানার ময়ন েেল। এিা
ময়ন করয়ি রগয়ে আয়েশা আরলয়েোর কো ময়ন েেল। পসই সায়ে িারহানা
রকোয়ব গারেয়ি েুরলশ প্রহরীয়দর েরােূি কয়র রনয়জয়ক মুক্ত কয়ররছল পসিা
ময়ন েেল এবং ময়ন েেল ড্রাইোর পক কাবু কয়র গারে দখয়লর িার রনয়জর
পচায়খ পদখা ঘিনা। একিা আয়লার সন্ধান পযন পস পেল। মুখিা িার উজ্জ্বল হয়ে
উঠল। আয়শোয়শ পস িাকাল, না পিমন রকছু পনই। হঠাৎ িার ময়ন েেল,
বযায়গর ময়ধয রেয়লর একিা বযািন আয়ছ যা পস িার োয়ের িরমায়েশ রহয়সয়ব
রকয়নয়ছ। এিা পিাল্ড করয়ল হায়ির মুয়ঠার ময়ধয এয়স যাে এবং আন-পিাল্ড
করয়ল দু’িুি লম্বা ওজনদার এক মারাত্মক বযািয়ন েররণি হে।
খুশী হয়ে িারহানা পখায়দজায়েোর কায়ন বযাোরিা বলল।
পখায়দজায়েোও খুশী হল। রকন্তু েরক্ষয়নই িার মুখিা অন্ধকার হয়ে পগল। বলল,
ড্রাইোরয়ক না হে কাবু করলাম, রকন্তু রেছয়নর েুরলয়শর গারে রক হয়ব? ওর স্পীে
পিা এ মাইয়ক্রাবায়সর পচয়ে অয়নক পবশী।
িারহানা বলল, পস রচন্তা েয়র করা যায়ব রকন্তু এ েে ছাো পিা এয়দর হাি
পেয়ক মুরক্তর পকান েে পদরখ না।
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িারহানার কো পশষ হয়ি না হয়িই পেছন পেয়ক হয়নমর শব্দ োওো পগল
এক সয়ে কয়েকবার। িারহানা ও পখায়দজাোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এয়িা
সাইমুয়মর গারের পকাে হনম। িাহয়ল িারা এয়স পগয়ছ।
িারহানা িাোিারে িার বযাগ খুয়ল পসই বযািনরি পবর করল। িারের
ড্রাইোয়রর পেছয়নর রসয়ি একিা আসন খারল রছল, িারহানা রগয়ে পসখায়ন
বসল।
এই সমে রেছন পেয়ক একিা গুরলর শব্দ হয়লা। সংয়গ সংয়গ প্রচঠে শয়ব্দ
একিা িাোর বাে হবার শব্দ োওো পগল এর মুহূিক
ম াল েয়রই ব্রাস িাোয়রর
শব্দ কায়ন এল।
মাইয়ক্রাবায়সর ড্রাইোর োয়শর জানালা রদয়ে একবার রেছন রদয়ক
িারকয়েই গারের স্পীে বারেয়ে রদল।
িারহানা জানালা রদয়ে পেছন রদয়ক িারকয়ে পদখল িাোর িািা েুরলয়শর
জীে রাস্তাে দারেয়ে েয়েয়ছ। জীয়ের দুোয়শ দুজন েুরলয়শর লাশ েয়ে আয়ছ।
সাইমুয়মর জীেরি েুরলয়শর গারের োশ কারিয়ে সাময়ন এরগয়ে আসয়ছ।
িারহানা িার কিমবয রঠক কয়র রনল। বযািয়নর মাোর সুইচিাে চাে
রদয়িই বযািনরি রনুঃশয়ব্দ আন-পিাল্ড হয়ে পগল। প্রাে পসর খায়নক ওজন হয়ব
বযািয়নর।
মাইয়ক্রাবায়সর ড্রাইোর পেছয়ন নোচো পবাধ হে পির পেয়েরছল। চরকয়ি
পস একবার পেছয়ন রিয়ও চাইল। পেছয়ন িারহানায়ক উয়ঠ দাোয়ি পদয়খ
ড্রাইরেং হুইল পেয়ক দ্রুি একিা হাি নারময়ে োয়শ রাখা ররেলোয়র পস হাি
রদয়ি যারিল।
রকন্তু ররেলোর হায়ি পনোর সুয়যাগ িারহানা আর িায়ক রদল না,
িারহানার বযািন রবদুযৎ গরিয়ি একবার উেয়র উয়ঠ আোআরে োয়ব রগয়ে
আঘাি করল িার বাম কায়নর রঠক উেয়র। োনরদয়ক কাি হয়ে েয়ে পগল
ড্রাইোয়রর পদহিা। িারহানা িার পদহিা কাি হয়ে েোর সায়ে সায়ে প্রাে
ঝারেয়ে েেল ড্রাইরেং হুইয়লর উের, োয়ের সবমশরক্ত রদয়ে পচয়ে ধরল পব্রক।
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মাইয়ক্রাবাসিা িার মাো কয়েকবার এরদক ওরদক ঘুররয়ে রাস্তার একোয়শ রগয়ে
পেয়ম পগল।
মাইয়ক্রাবায়সর ড্রাইোর আঘািিা সাময়ল রনয়ে উয়ঠ বসার পচষ্টা কররছল।
িারহানা োয়শ েয়ে োকা বযািনরি িুলয়ি যায়ব এমন সমে োয়শ এয়স একরি
গারে োমল। েরক্ষয়নই দুজন এয়স মাইয়ক্রাবায়সর জানালাে দাাঁোল। িায়দর
একজনয়ক পদয়খ িারহানা অেূবম এক োবায়বয়গ রনশ্চল হয়ে পগল। বযািনরি
িুলয়ি রগয়ে পস পযোয়ব রছল পসোয়বই রছল।
আহমদ মুসা পসরদয়ক একবার িারকয়ে দ্রুি ড্রাইরেং দরজা খুয়ল পিলল।
ড্রাইোর-েুরলশ ইিযবসয়র িার রেস্তলরি িুয়ল রনয়েরছল। ওরদয়ক নজর েেয়িই
আহমদ মুসা প্রচঠে পবয়গ গারের দরজা বন্ধ করার জয়ন্য ধাক্কা রদল। ড্রাইোর
েুরলশরির একিা ো এবং মাো দরজার বাইয়র এয়সরছল, দরজার ধাক্কাে ো এবং
মাো এয়কবায়র পেিয়ল পগল, ররেলোররি রছিয়ক গারের ময়ধযই েয়ে পগল।
গারের দরজা আবার খুয়ল পিলল আহমদ মুসা। িারের ড্রাইোরেুরলশয়ক পিয়ন পবর কয়র ছুয়ে রদল রাস্তার বাইয়র।
িারের দ্রুি উয়ঠ বসল ড্রাইরেং রসয়ি। িারাহানা ওেনা রদয়ে মাো মুখ
প্রাে পঢয়ক পিয়ল ড্রাইোয়রর োয়শর রসয়িই বয়স েয়েরছল।
আহমদ মুসা দ্রুি বলল, িারহানা পিামায়ক ধন্যবাদ, গারে দাাঁে না করায়ি
োরয়ল অসুরবধা হয়িা। একিু পেয়ম বলল, িারহানা িুরম পেছয়নর রসয়ি যাও।
িারের বাইয়র মুখ বারেয়ে বলল, হাসান িাররক িুরম উয়ঠ বস।
িারহানা পেছয়ন চয়ল পগল। হাসান িাররক এয়স বসয়ল জীেয়ক লক্ষয কয়র
বলল, কুিাইবা এয়কবায়র পসাজা পলরনন স্মৃরি োয়কম।
মাইয়ক্রাবাস আবার িুল স্পীয়ে চলয়ি শুরু করল। িার পেছয়ন কুিাইবার
জীে।
েুরলয়শর জীয়ের অবরশষ্ট দুজন েুরলশ গুরল করয়ি করয়ি ছুয়ি আসরছল
রকন্তু িারা শীঘ্র রেছয়ন দৃরষ্টর বাইয়র হাররয়ে পগল।
শ্বাসরুিকর অবস্থার ময়ধয সমে কািল পখায়দজায়েো এবং অন্যান্য
পময়েয়দর। এর ময়ধযও িারহানার আকরিক েররবিমন, িার লাজ নম্র রনবমাক
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পচহারা এবং মাোে ওেনা উয়ঠ আসা িায়দর নজর এোেরন। পয িারহানা বযািন
হায়ি একজন েুরলশ অরিসারয়ক কাবু কয়র গারে দখয়লর সাহরসকিা প্রদশমন
করয়ি োয়র, পস ঐ পলাকরিয়ক পদয়খ অমন সংকুরচি হয়ে পগল পকন? এ পকৌিুহল
িারা দরময়ে রাখয়ি োররছল না।
গম্ভীর পখায়দজায়েোই প্রেম প্রশ্ন করল, রক বযাোর িারহানা, পিামার রক
হল?
পখায়দজায়েোর প্রশ্ন পশষ না হয়িই রাইছা প্রশ্ন কয়র বসল, ইরনই পবাধ হে
আহমদ মুসা? িার মুয়খ হারস রবস্মে দুয়িাই।
িারহানা গম্ভীর কয়ঠঠ বলল, হ্াাঁ, উরনই।
রাইছা রকছু বলয়ি যারিল, িারহানা িার মুখ পচয়ে ধয়র পসই গম্ভীর
কয়ঠঠই বলল, এিা আমায়দর ড্রইং রুম নে।
-আিা রঠক আয়ছ, আরম রকছু বলব না, রকন্তু বলয়িা আরম রক কয়র বুঝলাম
উরন আহমদ মুসা? বলল রাইছা।
-রনছক অনুমান কয়রই।
-না।
-িাহয়ল রক?
-পিার কােুরন আর পিার লাল মুখ পদয়খ। কি নােক-নারেকার মুয়খামুরখ
হবার দৃশ্য আরম উেন্যায়স পদয়খরছ।
িারহানা পখায়দজায়েোর রদয়ক রিয়র বলল, আো, ওয়ক সামলাও। সীমা
লংঘন করয়ছ ও।
-রঠক আয়ছ, িওবা কররছ, এই মুখ বন্ধ করলাম। বয়ল রাইছা সরিযই
সরিযই দু আংগুয়ল পঠাি পচয়ে ধয়র পচাখ বন্ধ কয়র রসয়ির উের শুয়ে েেল।
িাসখন্দ এোরয়োিম পেয়ক পলরনন স্মৃরি োকম প্রাে হাজার মাইল।
পগািািাই জনমানবহীন েে। যায়ি শত্রুরা রঠক করয়ি না োয়র পকাোে িারা
যায়ি এজয়ন্য আহমদ মুসা রবরেন্ন রাস্তা ঘুয়র পকউ অনুসরণ করয়ছ না রনরশ্চি
হয়ে িয়বই পলরনন স্মৃরি োয়কমর েয়ে রগয়ে েেল।
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পজনায়রল পবাররয়সর রে এস রেক্টর কুমাকে রঠক সায়ে আিিাে অরিয়স
রগয়ে পেৌাঁছল। পজনায়রল পবাররস অরিয়স আয়সন নেিাে। িাাঁর জন্য সব িাইল
পররে করা এবং রদয়নর কায়জর একিা আউি লাইন দাাঁে করয়ি আধা ঘঠিা সমে
রেক্টর কুমাকয়ের দরকার হ্ে। পসই জন্য রেক্টর কুমাকয়ের অরিস আওোর
সায়ে আিিা পেয়কই।
অরিয়স বয়স রেক্টর কুমাকে সয়ব িাইয়ল হাি লারগয়েয়ছ এমন সমে
দরজা পঠয়ল প্রয়বশ করল অোয়রশনাল উইং-এর রেরজ রিিে। িার হায়ি একিা
িাইল। িাইলিা পিরবয়ল পরয়খ বলল, িাইলিার কাজ ইরমরেয়েিরল হওো
দরকার। আরম দশিাে িাইল পিরি পনোর জন্য আসব।
রেক্টর কুমাকে মাো পনয়ে বলল, রঠক আয়ছ।
পবররয়ে পগল রিিে।
রেক্টর কুমাকে হায়ির িাইল্টা পরয়খ ‘িে রসয়ক্রি’ ‘িে প্রায়োরররি’
পলয়বল আাঁিা রিিয়ের িাইয়ল ময়নায়যাগ রদল। পদখল িাইয়লর রেিয়র একিা
ইনয়েলাে আঠা রদয়ে মুখ আাঁিা। রবয়শষ পগােনীে ও জািীে গুরুত্বেূণম ছাো
পকান েকুয়মঠিই মুখ আাঁিা অবস্থাে রে,এস এর কায়ছ আয়সনা।
ইনয়েলােরি হায়ি রনয়ে কয়েকবার নাোচাো করল রেক্টর কুমাকে।
অোয়রশনাল উইং পেয়ক আসা এমন জরুরী মুখবন্ধ েকুয়ময়ঠির অেম হয়লা এর
ময়ধয রনশ্চে পকান অোয়রশন সংক্রান্ত েররকল্পনা আয়ছ। এই রচন্তার সায়ে সায়ে
ইনয়েলায়ের েকুয়ময়ঠির প্ররি আকষমণ পবয়ে পগল রেক্টয়রর।
োঠকয়দর ময়ন োকার কো এই রেক্টর কুমাকয়ের আসল নাম যুবায়েরে।
সাইমুয়মর পগায়েন্দা ইউরনয়ির একজন কমমকিমা ইরন। আয়গ ইরন রসকুযরররি
রবোয়গর পরকেম পসকশয়ন রছয়লন। অরুশ িূকমী, রবয়শষ কয়র মুসরলম অরিসার
কমমচারীয়দর রুশ অঞ্চয়ল ট্রান্সিার করার ের এখায়ন আয়গ পেয়ক কমমরি রুশ
কমমচারীরা িায়দর অরেজ্ঞিার কারয়ণ বে বে রশিি পেয়ে যান। পসই সুবায়দ
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দারেত্বশীল ও কিমবযরনষ্ঠ বয়ল েরররচি যুবায়েরে পজনায়রল পবাররয়সর
োয়সমানাল পসয়ক্রিারী েদ লাে কয়রয়ছ। সাইমুম এয়ক িায়দর প্ররি আল্লাহর এক
রবয়শষ রহমি রহয়সয়ব ময়ন করয়ছ।
ইনয়েলাে পশষ েযমন্ত পখালারই রসিান্ত রনল যুবায়েরে। ঘরের রদয়ক পচয়ে
পদখল িখন ৮ িা ৭ রমরনি। যুবায়েরে িাোিারে উয়ঠ োয়শর পিকরনকযাল রুয়ম
পগল। সবমাধুরনক ইনয়েলাে ওয়েনারও আয়ছ পসখায়ন। সুইচ রিয়ে যয়ন্ত্রর ময়ধয
ইনয়েলােরি ঢুরকয়ে রদল ইনয়েলায়ের আঠা রবন্দুমাত্র নষ্ট না কয়রই ইনয়েলাে
খুয়ল পদে। কাজ পসয়র ইনয়েলায়ের আঠায়িই পসিা আবার বন্ধ করা যাে।
ধরবার পকান উোে োয়কনা।
রেক্টর ইনয়েলাে ওয়েনার রদয়ে দ্রুি ইনয়েলােরি খুয়ল পিলল।
ইনয়েলায়ের রেিয়র িাইে করা দুয়িা কাগজ। একিা হল িেয-রববরণী,
আয়রকিা অোয়রশন প্লযান।
যুবায়েরে দ্রুি কাগজ দু’রির িয়িা কয়র রনল। িারের মূল কাগজ দুরি
ইনয়েলায়ে ঢুরকয়ে আবার ইনয়েলায়ের মুখ বন্ধ কয়র রদল।
রঠক ন’িাে পবাররস অরিয়স এল। যুবায়েরে রনেম অনুসায়র অোয়রশনাল
উইং-এর িে প্রায়োরররি িার কায়ছ পেশ করল।
যুবায়েরয়ের মনিা উসখুস কররছল। িেয-রববরণী ও অোয়রশন প্লযায়নর
রশয়রানাম ছাো আর রকছুই েো হেরন িার। রশয়রানাম পদয়খই বুয়ঝয়ছ পলরনন
স্মৃরি োকম রনয়ে িারা রকছু করয়ি যায়ি।
এসমে পিরলকম কো বয়ল উঠাে িার রচন্তাে পছদ েয়ে পগল। পিরলকয়ম
কো বলরছল পজনায়রল পবাররস। বলল পস, রেক্টর রিিে কখন আসয়ব বয়লয়ছ?
-দশিাে। বল যুবায়েরে।
-না দশিাে নে, এখুরন আসয়ি বল।
-বলরছ স্যার।
পিরলকম বন্ধ হয়ে পগল। যুবায়েরে অেযারয়লয়স রিিয়ের সায়ে পযাগায়যাগ
করল। িায়ক জানাল পজনায়রয়লর রনয়দময়শর কো।
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অেযারয়লস বন্ধ কয়র রদয়ে পচোয়র গা এরলয়ে রদল যুবায়েরে। বযাোরিা
রনশ্চে জরুরী। িা নাহয়ল পজনায়রল পবাররস ১০ িা েযমন্ত অয়েক্ষা করয়ি
োরয়বননা পকন! আর রস্থর োকয়ি োরয়লা না যুবায়েরে। অবয়শয়ষ কাগজ দু’পিা
রনয়ে বােরুয়ম প্রয়বশ করল পস।
প্রেয়ম অোয়রশন প্লযানিাে পচাখ বুলাল যুবায়েরে। পচাখ বুলায়ি রগয়ে
পচাখ দু’পিা ছানাবো হয়ে উঠল িার। আজ রাি ১ িা পেয়ক পলরনন স্মৃরি োয়কম
ওয়দর করম্বং অোয়রশন। সন্ধযা ৬ িা পেয়ক আিগান সীমায়ন্ত সশস্ত্র পগায়েন্দায়দর
োহারা বসান হয়ব যায়ি একিা রোঁেোও সীমান্ত অরিক্রম না করয়ি োয়র।
পলরনন স্মৃরি োয়কমর সব রবষয়ে নজর রাখার জন্য রনরদমষ্ট রকছু েয়েয়ঠি
পগায়েন্দা পমািায়েয়নর উয়ল্লখ আয়ছ। পবলা ৩ িাে ষ্টযারলনবাদ পেয়ক আরমম মুে
করায়ব, রাি ৯ িাে পলরনন স্মৃরি োয়কম িারা পেৌাঁছয়ব।
িেয রববরণীয়ি উয়ল্লখ আয়ছ, পলরনন স্মৃরি োয়কম সাইমুম রবরাি এক
অস্ত্রাগার গয়ে িুয়লয়ছ। পলরনন স্মৃরি োয়কমর প্রধান প্রয়বশ েয়ে পয পগােন
কযায়মরা আয়ছ িার ছরবয়ি পদখা যায়ি, ময়স্কাো পজল পেয়ক োলায়না আয়েশা
আরলয়েে ও পরাকাইয়েো, পরাকাইয়েোর মা, রহসার দূয়গমর পমাল্লা আমীর
সুলাইমায়নর পময়ে রশরীন শবনম এই পলরনন স্মৃরি োয়কম প্রয়বশ কয়রয়ছ। িারা
পবর হবার প্রমাণ আমায়দর হায়ি পনই। সবময়শষ ময়স্কা পেয়ক োলায়না ১০ জন
ছাত্রীও পসরদন এখায়নই এয়স উয়ঠয়ছ। সব রমরলয়ে ধয়র পনো হয়েয়ছ পলরনন স্মৃরি
োকম সাইমুয়মর এক রবরাি ঘারি। েো পশষ কয়র যুবায়েরে পবররয়ে এল বােরুম
পেয়ক। মাোিা রঝম রঝম করয়ছ। উয়েয়গ রছাঁয়ে যায়ি পযন হৃদেিা। এই মূহূয়িমই
খবর পেৌাঁছায়না দরকার পহে পকাোিমায়র। রকন্তু পবলা ১িার আয়গ অরিস পেয়ক
পবরুবার পকানই উোে পনই।
রনদারুণ উয়েয়গ সমে কািরছল যুবায়েরয়ের। পচোয়র পহলান রদয়ে
মনিায়ক একবার রস্থর করয়ি রগয়ে ঘুম এয়স রগয়েরছল িার পচায়খ। এ সমে রুয়ম
প্রয়বশ করল পজনায়রল পবাররস। যুবায়েরয়ের অবস্থা পদয়খ পজনায়রল পবাররস
একিু উরেগ্ন হয়েই বলল, পিামার শরীর খারাে নেয়িা রেক্টর?
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দ্রুি পসাজা হয়ে পচোর পেয়ক উয়ঠ দাাঁরেয়ে যুবায়েরে বলল, একিু খারাে
পবাধ কররছ স্যার।
-এিক্ষণ বলরন পকন? আমার আজ পিমন কাজ পনই। িুরম চয়ল পযয়ি
োর।
আল্লাহর অয়শষ শুকররো আদাে কয়র যুবায়েরে পবলা ১১ িাে অরিস
পেয়ক পবররয়ে এল। পবররয়ে পসাজা চয়ল এল বােীয়ি।
রনয়জর রুয়ম ঢুয়ক দরজা-জানালা বন্ধ কয়র রদল। ষ্টীল আলমারীিা খুয়ল
পবর করল একিা এিারচ পকস। এিারচ খুলয়িই পবররয়ে েেল একরি শরক্তশালী
পররেওগ্রাহক যন্ত্র। তবধ লাইয়সয়ন্সর অধীয়ন রাখা অিযন্ত শরক্তশালী গ্রাহক যন্ত্র
এিা। রকন্তু এই গ্রাহক যয়ন্ত্রর রনয়চর অংয়শ রবয়শষোয়ব যুক্ত করা হয়েয়ছ
অিযাধুরনক একরি পররেও ট্রান্সরমিার।
হাজার বগমমাইয়লর ময়ধয পয পকান জােগাে এর মাধযয়ম খবর পপ্ররণ ও
গ্রহন করা যাে। এর সবয়চয়ে বে তবরশষ্টয হল, এর ট্রান্সরমশয়নর অবস্থান রেয়িক্ট
করার পকান যন্ত্র এখনও উদ্ভব হেরন।
যুবায়েরে রচন্তা করল, প্রেয়মই বযাোরিা পলরনন স্মৃরি োয়কম আলদর
আরজমেয়ক জারনয়ে পদো দরকার। রকন্তু েরক্ষয়ণই োবল, না প্রেয়ম পহে
পকাোিমারয়কই জানায়না উরচি। এই খবর পকাোে রকোয়ব কিখারন োঠায়না
হয়ব পসিা পহেয়কাোিমারই োল বুঝয়ব।
যুবায়েরে সালাম জারনয়ে বলল, মুসা োই জরুরী পময়সজ।
-োল আছ পিা?
-রজ হ্াাঁ।
-বল পিামার পময়সজ।
যুবায়েরে িার স্মৃরি পেয়ক িেয রববরণী ও অোয়রশন প্লযায়নর েুয়রা
রববরণ ররয়ল করল আহমদ মুসার কায়ছ।
পময়সজ পশষ হয়ল ওোর পেয়ক আহমদ মুসা বলল, বে একিা জােগায়ক
ওরা িায়গমি কয়রয়ছ যুবায়েরে। আল্লাহ রনশ্চে আমায়দর সাহাযয করয়বন।
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পিামায়ক পমাবারকবাদ, আল্লাহ পিামায়ক রদয়ে জারির একিা রবরাি পখদমি
আিাম রদয়িন।
এোর পেয়ক যুবায়েরে বল, পদাো করুন মুসা োই। দুরনোর স্বােম সম্পদ
রকছুই আমায়দর লক্ষয নে। আমরা চাই আল্লাহর বান্দাহয়দর কলযাণ এবং যা রকছু
করয়ি োররছ িার রবরনময়ে আল্লাহ পযন দো কয়র আমায়দর েরকালীন মুরক্তর
বযবস্থা কয়রন।
আহমদ মুসা ওোর পেয়ক ‘আরমন’ বয়ল অেযারয়লয়সর লাইন পকয়ি রদল।
শরহদ আয়নাোর োশা ঘাাঁরিয়ি আহমদ মুসার রুয়ম েরাময়শম বয়সয়ছ
আহমদ মুসা, হাসান িাররক এবং কয়ণমল কুিাইবা। যুবায়েরয়ের োঠায়না িেয
রনয়ে অয়নক আয়লাচনা হল। সবয়শয়ষ আহমদ মুসা বলল, আমরা পলরনন স্মৃরি
োয়কম ‘ফ্র’-এর সায়ে লোইয়ে অবিীণম হয়ি চাইনা। পেির পেয়কই আজ যখন
এরা পেংয়গ েোর মুয়খামুরখ, িখন এয়ক আরম অনেমক ময়ন করর। আরম পলরনন
স্মৃরি োকম ঘাাঁরি সররয়ে আনয়ি চাই। শুধু আলদর ক্ষুর দল রনয়ে ওখায়ন োকয়ব।
অস্ত্রগুয়লা সীমায়ন্তর ওোয়র আমায়দর আিগান ঘারিয়ি আোিি রাখা পহাক।
পময়েয়দর সররয়ে আনয়ি হয়ব বখশ নদীর িীয়র আলী ইব্রাহীয়মর ওখায়ন
গুলমহল ঘাাঁরিয়ি। আর ষ্টযারলনবাদ পেয়ক পয কমুযরনষ্ট পসনাদল পলরনন স্মৃরি
োয়কম যাত্রা করয়ব িায়দর আমরা েয়েই আিকায়ি চাই। আমার ময়ি উদ্ভূি
েরররস্থরি আমরা এোয়বই পমাকারবলা করয়ি োরর।
হাসান িাররক এবং কুিাইবা মাো পনয়ে সাে রদল আহমদ মুসার কোে।
েরাময়শমর ের আহমদ মুসা রগয়ে বসল অেযারয়লস পসয়ির োয়শ।
পযাগায়যাগ করল পলরনন স্মৃরি োয়কম আলদর আরজময়ের সায়ে। মুসা িায়ক
বলল, আরম পিা ময়ন করর ওখানকার পগায়েন্দায়দর িযাকল করয়ি পিামার
পলাকরাই যয়েষ্ট!
ওোর পেয়ক আলদর আরজমে বলল, পদাো করুন, পমািায়েন হবার ের
ওয়দর পগায়েন্দারা আমায়দর হায়ি ধরা েয়ে যায়ব।
আহমদ মুসা আবার বলল, পলরনন স্মৃরি োকম ঘাাঁরি পেয়ক আোিি জমা
অস্ত্রগুয়লা এবং পময়েয়দর সররয়ে রনয়ি হয়ব। সব েরামশম রদয়ে ওখায়ন হাসান
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িাররক এবং কুিাইবায়ক োঠারি। সবাইয়ক আমার সালাম বয়লা। বয়ল আহমদ
মুসা অেযারয়লস বন্ধ কয়র রদল।
িারের বখশ নদীর িীয়রর ঘারিয়ি আলী ইব্রাহীয়মর সায়ে পযাগায়যাগ
কয়র বলল, পিামরা তিরী পেয়কা আরম আসরছ। একিু পেয়ম বলল, আমার ময়ন
হে, প্রস্তুি হয়ে পিামরা যরদ েরশ্চয়ম এরগয়ে যাও এবং বখশ শহয়রর ৫০ মাইল
েূয়বমর ব্রীজ িার কায়ছ ৫িার ময়ধয পেৌয়ছ যাও িাহয়ল পসখায়নই আমার সায়ে
পিামায়দর পদখা হয়ি োয়র এবং এিাই সবরদক পেয়ক োল হয়ব।
ওোর পেয়ক আলী ইব্রারহম বলল, আমরা আেনার এ েরামশম অনুসায়র
কাজ করব।
আয়রকিা জরুরী কো, বলল, আহমদ মুসা, গুলমহয়ল আমায়দর ঘারির
কাজ রক কমরপ্লি?
-রজ হ্াাঁ। বলল, আলী ইব্রাহীম।
একিূ পেয়ম আবার পস বলল, এখন আমরা আমায়দর েররকল্পনা বাস্তবােন
করয়ি োরর।
-না কয়র আর উোেও পনই আলী ইব্রাহীম। আমায়দর পলরনন স্মৃরি োকম
ছােয়ি হয়ি। সম্ভবি আজই আমায়দর পময়েরা গুলমহল ঘারিয়ি পেৌয়ছ যায়ব।
-রঠক আয়ছ, ওখায়ন সব বযবস্থাই কমরপ্লি। হাসান িাররক োই সব রকছু
জায়নন।
-আর পকান কো আলী ইব্রারহম?
-পনই জনাব।
-ইনশাআল্লাহ ৫িার ময়ধয ওখায়ন আমায়দর পদখা হয়ি।
বয়ল আহমদ মুসা অেযারয়লস পরয়খ রদল। িারের উয়ঠ রিয়র দাাঁোল
হাসান িাররক ও কুিাইবার রদয়ক। বলল পিামরা এখরন রওনা হও পলরনন স্মৃরি
োয়কম। সীমায়ন্তর ওোয়র অস্ত্র োঠায়নার কাজ সহয়জই হয়ে যায়ব। আগামী
পোয়রর আয়গই পিামরা আমায়দর পময়েয়দর গুলমহল ঘারিয়ি পেৌছায়ি োরয়ব
ইনশাআল্লাহ। আমরাও আলী ইব্রারহয়মর ঘারি হয়ে ওখায়ন সকায়লর রদয়ক পযয়ি
োরর।
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বয়ল আহমদ মুসা হাি বারেয়ে রদল ওয়দর রদয়ক হ্াঠেয়শয়কর জয়ন্য।
হ্াঠেয়শক করয়ি করয়িই কুিাইবা বলল, আেনার সায়ে পক যায়ি মুসা
োই?
-জীে রনয়ে যাব। পদরখ, দু’একজন পকউ সায়ে পগয়লই চলয়ব। আহমদ মুসা
রবদাে হয়লা ওয়দর কাছ পেয়ক। জীে পররে রছল। ঘাাঁরি প্রধান আলী আমর পলাক
বাছাই কয়র আয়গই িুয়ল রদয়েরছল জীয়ে। আহমদ মুসা এয়স জীয়ের ড্রাইরেং
রসয়ি বসল। োিম রনল জীে। আহমদ মুসা রবসরমল্লাহ বলার সায়ে চলয়ি শুরু
করল। জীে ছুয়ি চলল োরমর সেয়কর রদয়ক।
বযবসার কায়িলার আনায়গানা ছাো োরমর সেক আজকাল প্রাে শূন্যই
োয়ক। ‘ফ্র’ এর কমুযরনে সরকায়রর বারহনী এখন বে বে দল ছাো রবরিন্ন
োয়ব পবর হে না। স্থানীে পলাকয়দর রনয়ে গরঠি সরকার ও কমুযরনে োরিম পেয়ে
পদবার ের িারা রনয়জরাও এখন রনয়জয়দরয়ক জনগন পেয়ক রবরিন্ন োবয়ছ।
সুিরাং জনগনয়ক িারা েে কয়র। রবরাি পকান বারহনী বহর ছাো এখন রাস্তাে
পবর হে না বলয়লই চয়ল। সুিরাং সাইমুয়মর জন্য মধয এরশোর সব রাস্তা আজ
প্রাে রনরােদ হয়ে পগয়ছ।
োরমর সেক রদয়ে িীব্র গরিয়ি এরগয়ে পসই ব্রীয়জর রদয়ক যারিল আহমদ
মুসার জীে। ৪িার রদয়ক বখশ শহর অরিক্রম কয়র পসাো চারিার রদয়ক পস বখশ
শহর পেয়ক ৫০ মাইল দুয়রর পসই ব্রীয়জর কায়ছ পেৌছল।
জােগািার নাম সয়িদয়কাহ। এই এলাকার সবয়চয়ে উচু েবমি এখায়নই।
এ েবময়ির মাোে আইস কযাে আয়ছ। ওখায়ন বরি জয়ম োয়ক প্রাে সারা
বছরই। এই পেয়ক এ জােগািার নাম হয়েয়ছ সয়িদয়কাহ। এখায়ন এয়স োরমর
সেক অয়নক উচু। সয়িদয়কাহর মাঝখান রদয়ে একিা সংকীণম ও গেীর
উেিযকা। পস উেিযকা রদয়ে অিযন্ত খরয়স্রািা একিা োহােী নদী প্রবাহীি।
উেিযকার উের একিা বে ব্রীজ োরমর সেয়কর সংয়যাগ সাধন কয়রয়ছ।
ব্রীয়জর কায়ছ এয়স আহমদ মুসা সাইমুয়মর পকায়ে হনম বাজাল। মুহূিম
কয়েয়কর মধয রাস্তাে স্বেং আলী ইব্রাহীম পনয়ম এয়স আহমদ মুসায়ক স্বাগি
জানাল।
রক্ত সাগর পেররয়ে

101

আহমদ মুসা প্রেয়মই িায়ক বলল, জীেিায়ক পকাোও সামলায়না দরকার।
মুহূয়িম সামলায়না হয়লা জীেিা। রকছু েে ঘুয়র োহায়ের একিা গরলেে রদয়ে
জীেিায়ক একিা োহায়ের আোয়ল রনয়ে আসা হয়লা।
িারের আহমদ মুসা আলী ইব্রাহীময়ক রনয়ে েরাময়শম বসল। প্রেয়ম আলী
ইব্রাহীয়মর কো শুয়ন রনয়ে আহমদ মুসা উেসংহার িানল এইোয়ব। আমায়দর
পলায়করা ব্রীয়জর এোয়র রাস্তার দুধায়র োহায়ে পমািায়েন োকয়ব। রাস্তার
একোর িুরম, অন্য োয়র আরম িায়দর সায়ে োকব। ব্রীজ আমরা ওয়দর
পেয়রায়ি পদয়বা না। আমার জীয়ে পদখ একিা েযাঠে সাইন পবােম আয়ছ। ওিা
আমরা ব্রীজ পেয়ক দু’শ গজ ওোয়র রাস্তার উের পরয়খ পদব। ওয়ি রনয়দমশ পদখার
ের িারা স্বাোরবক োয়বই ময়ন করয়ব ব্রীয়জর ওোয়র িায়দর জয়ন্য প্ররিয়রাধ
অয়েক্ষা করয়ছ, এ অবস্থাে িারা রিনিা কাজ করয়ি োয়র। এক, িারা এখায়ন
সাময়ন অগ্রসর হয়ব। দুই, িারা রেছয়ন সয়র যায়ব। রিন, িারা এখায়ন পনয়ম েয়ে
রাস্তার দুধায়র আশ্রে রনয়ে েযারলনবাদ রকম্বা বখশ শহর পেয়ক রবমান সাহাযযর
জন্য অয়েক্ষা করয়ব। রিন অবস্থার ময়ধয িারা যরদ রেরছয়ে যাে িাহয়ল আমরা
িায়দর পযয়ি পদব। রকন্তু যরদ িারা সাময়ন অগ্রসর হে রকম্বা নামার পচষ্টা কয়র
অেবা অন্য পকান িৃিীে েন্থার আশ্রে পনে, িাহয়ল আমরা িৎক্ষণাৎ ওয়দর উের
এরঠি িযাংক রেনামাইি রদয়ে আক্রমন চালাব রাস্তার দুোশ পেয়ক।
এযারঠি িযাংক রেনামাইি সাইমুয়মর অস্ত্রাগায়র নিুন আমদানী। কমুযরনে
সরকায়ররই এক মুসরলম রবজ্ঞানীর িমূমলাে তিরী এিা। তিরীও হয়েয়ছ কমুযরনে
সরকায়রর িযাক্টরীয়ি। এই রেনামাইি পছাোর ঝুরাঁ ক অরি সামান্য রকন্তু ৯০ িুি
আেিয়নর মধয এর ধ্বংসকারী ক্ষমিা অরি েোবহ।
পবলা ৫ িা পবয়জ ৪রমরনি। এ সমে আহমদ মুসার দূরবীয়ন ধরা েেল
৩০রি সামররক ট্রায়কর একিা কনেে উয়ঠ আসয়ছ োরমর সেয়কর ঢাল পবয়ে।
আহমদ মুসা দ্রুি রহসাব করল সাইনয়বােম েযাঠে পেয়ক শুরু কয়র ৩০রি
ট্রাক রেছন রদয়ক কিিুকু জােগা পনয়ব। রহসাব কয়র েয়কি অেযারয়লয়স রাস্তার
ওোয়র আলী ইব্রাহীময়ক জারনয়ে রদল িার পলাকজনয়দর রেছয়নর রদয়ক কিিা
ছরেয়ে রদয়ি হয়ব।
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রঠক ৫িা ১০রমরনয়ি ৩০িা ট্রায়কর কনেে এয়স হারজর হয়লা আহমদ
মুসায়দর পবষ্টনীর ময়ধয। ট্রাক বহয়রর সাময়ন রছল একিা জীে। জীেিা রাস্তার
েযাঠে সাইনয়বায়েমর ৫গয়জর ময়ধয এয়স দাাঁোল। এক এক কয়র সব গুরল ট্রাক
একিার পেছয়ন আয়রকিা দাাঁরেয়ে েেল।
জীয়ে ড্রাইোয়রর োয়শর রসয়ি একজন রব্রয়গরেোর বয়সরছল। পস
সাইনয়বােম েেল িারের রেছয়নর অরিসারয়দর সায়ে আয়লাচনা করল।
আহমদ মুসা সাইন পবায়েমর সমান্তরাল এক োের খয়ঠের আোল পেয়ক
সবরকছু প্রিযক্ষ কররছল। আহমদ মুসার োয়শই রেনামাইি হায়ি প্রস্তুি একজন।
পজনায়রল িার অধুঃস্তনয়দর সায়ে রক েরামশম করল জানা পগল না। রকন্তু
পদখা পগল অেযারয়লস মুয়খর কায়ছ িুয়ল রনয়ে রক পযন রনয়দমশ রদল। েরক্ষয়ণই
পদখা পগল ৩০রি ট্রায়কর দুোয়শর পমািায়েন রাখা কামায়নর পলাকগুয়লা নয়ে
চয়ে প্রস্তুি হয়ে উঠল। িারের পজনায়রয়লর জীে নয়ে উয়ঠ দ্রুি অগ্রসর হয়লা
সাময়ন।
জীেরি িখন রাস্তার পসই সাইনয়বায়েমর উের রগয়ে েয়েয়ছ, জীয়ের বরলষ্ট
চাকার আঘায়ি সাইনয়বােমরি পেয়ে িুকয়রা িুকয়রা হয়ে যখন রছরিয়ে েেয়ছ, রঠক
পস সমে রাস্তার দুোশ পেয়ক দুয়িা রেনামাইি এয়স জীেয়ক আঘাি করল। মাত্র
কয়েক পসয়কঠে! প্রচঠে রবয়ফারয়ণর ময়ধয জীেরি রছন্ন-রেন্ন হয়ে পগল। পগািা
রাস্তা জুয়ে ছরেয়ে েেল আগুন।
প্রেম রেনামাইি দুরির শব্দ রমরলয়ে যাবার আয়গই রাস্তার দুধার পেয়ক
৩০রি সামররক ট্রাক লয়ক্ষয বৃরষ্টর মি রনরক্ষপ্ত হল রেনামাইি।
িারেয়রর দৃশ্যিা রছল অিযন্ত েোবহ। পকান পকান কামায়নর নল একিু
উচু হয়েরছল পগালাবষয়ণমর জয়ন্য, পকউ পকউ কামায়নর পবািাম রিেয়ি যারিল
রকন্তু সব েুয়ব পগল অয়নক রেনামাইয়ির সরম্মলীি রবয়ফারয়ণর আকাশ পেদী
শয়ব্দ। মুহুয়িম পগািা রাস্তা অরগ্নয়গালয়ক েররণি হল। অয়নক্ষন ের পসই আগুন
রকছুিা োমল, িখন ট্রাকগুয়লা দুময়ে মুচয়ে যাওো পচরসস এবং ইিুঃস্তি রছিায়না
ইস্পায়ির িুকয়রা ছাো আর রকছুই পচায়খ েেল না।
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আহমদ মুসা দূরবীন পচায়খ ধয়রই বয়স রছল, মৃিযু ও ধ্বংয়সর দৃশ্য পেয়ক
পস পচাখ সরায়ি োররছল না। এইয়িা জ্বলজযান্ত মানুষগুয়লা রছল, পকাোে হাররয়ে
পগল রনয়ময়ষ! রক মমমারন্তক এই হাররয়ে যাওোর দৃশ্য। এয়দর মা আয়ছ, স্ত্রী আয়ছ,
পছয়ল পময়ে আয়ছ। কি পেহ কি আকুলিা রনয়ে িারা েে পচয়ে োকয়ব। িারের
যখন খবর পেৌছয়ব রক োবয়ব িারা? পকমন হয়ব িখনকার দৃশ্য? িারা রক বুঝয়ব
পসই রাজনীরির কো পয রাজনীরি িায়দর পঠয়ল রদয়েয়ছ মৃিযু র মুয়খ, পয
রাজনীরি মানবিার কঠঠ পরাধ করা আর মানুয়ষর শারন্ত স্বাধীনিা হরণ করার অস্ত্র
রহসায়ব িায়দর রপ্রেজনয়দর বযবহার করয়ছ। পচাখ দুরি আহমদ মুসার রসক্ত হয়ে
উয়ঠরছল।
আলী ইব্রাহীম এয়স ধীয়র ধীয়র একিা হাি রাখল আহমদ মুসার কাাঁয়ধ।
আহমদ মুসা ধীয়র মুখিা িার ঘুররয়ে রনয়ে আলী ইব্রাহীয়মর রদয়ক পচয়ে
বলল, আমরা পিা এই হিযাযজ্ঞ চাইরন আলী আব্রাহীম, পকন িা চারেয়ে পদো
হয়ি আমায়দর উের।
কঠঠ োরী আহমদ মুসার।
আলী ইব্রাহীম বলল, জনসমেমন হাররয়ে ওরা মররো হয়ে উয়ঠয়ছ। একমাত্র
শরক্তর পজায়র রক্ত সাগর বইয়ে হয়লও ওরা রিয়ক োকয়ি চাে। িা না হয়ল ওরা
পলরনন স্মৃরি োয়কমর মি জােগাে বােরি ৩০ ট্রাক তসন্য োঠায়ব পকন?
ছাই এর স্তুে, পোো পদহ এবং কুঠেরল োকান ইস্পাি রারশর রদয়ক আবার
পচাখ রিররয়ে আহমদ মুসা অয়নক স্বগি কয়ঠঠই বলল, কাজ আমায়দর দ্রুি
করয়ি হয়ব আলী ইব্রাহীম। আল্লাহর বান্দায়দরয়ক এয়দর ধ্বংশকারী অয়ক্টাোশ
পেয়ক বাাঁচায়ি হয়ব।
বখশ নদী িীয়রর আলী ইব্রাহীয়মর ঘারি এবং এই নদীর িীয়র অবরস্থি
আলী ইব্রাহীয়মর গ্রাম গুলমহয়লর মাঝামরঝ জােগাে োহায়ের পদোল আর নদী
পঘরা উেিযকাে গয়ে পিালা হয়েয়ছ গুল মহল ঘারি। সবুজ বনানীর ময়ধয সবুজ
রং করা োের রদয়ে গয়ে পিালা এই পলাকালে উের পেয়ক পচাখই েয়ে না।
একিু দুর পেয়কও এর অরস্তত্ব োলোয়ব বুঝা যে না। আলী ইব্রাহীয়মর ঘারি হয়ে
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আসাই এখায়ন আসার সবয়চয়ে সহজ েে। খরয়স্রািা বখশ নদীেয়ে রস্পেয়বাি
রদয়েও এখায়ন আসা যাওো করা যাে।
সাইমুয়মর হাসোিাল এবং পময়েয়দর আশ্রেয়কে রহসায়বই এয়ক গয়ে
পিালা হয়েয়ছ।
গিরায়ি পলরনন স্মৃরি োকম পেয়ক পময়েয়দর এখায়ন আনা হয়েয়ছ।
সম্প্ররি ময়স্কা েয়ক োরলয়ে আসা ছাত্রীরাও এখায়ন আশ্রে রনয়েয়ছ,
একমাত্র িারহানা ছো।
পলরনন স্মৃরি োকম পেয়ক অস্ত্র সরান এবং পময়েয়দর এখায়ন রনয়ে আসরা
সব রববরণ রদরিল িাররক আহমদ মুসার কায়ছ।
পস বলরছল, এ কায়জ পকান অসুরবধাই হেরন। আলদর আরজময়ের োিা
িাাঁয়দ ‘ফ্র’ এর সব পগায়েন্দা ধরা েয়ে যাে। পলরনন স্মৃরি োকম প্রশাসয়নর রকছু
বুঝার আয়গই আমরা পসখান পেয়ক সয়র এয়সরছ। রবনা রক্তোয়িই আমরা
সবকিা কাজ সমাধান করয়ি পেয়ররছ। রাি ৯িাে আরমম আসা এবং ১িাে
অোয়রশন এই রুরিন পপ্রাগায়মর রদয়কই িায়দর সবার নজর রছল। এর বাইয়র
পকান রকছু িারা রচন্তা করয়ি োয়ররন।
একিু পেয়ম হাসান িাররক বলল, আসার েয়ে োরমর সেয়ক হঠাৎ কয়র
আব্দুল্লায়েয়ের সায়ে আমায়দর কায়িলার পদখা হয়ে যাে। রেিার েীষণ অসুয়খর
খবর শুয়ন িারহানা ঐখায়ন পনয়ম েয়ে আব্দুল্লায়েয়ের সায়ে চয়ল যাে।
উরেগ্ন আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, অসুয়খর রকছু রববরণ শুয়নছ?
-অল্প শুয়নরছ, োহাে পেয়ক নামার েয়ে েয়ে রগয়েরছল। পসই পেয়ক
শরীরিা ক্রমশ িার খারাে হয়েই চলয়ছ। হাসোিায়ল রনয়ে পযয়ি পচয়েরছল রকন্তু
িায়দর রেিা রাজী হেরন।
আহমদ মুসা আর রকছু বলল না। বৃি আব্দুল গিুয়রর পচহারা িার পচায়খর
সাময়ন পেয়স উঠল। ওোদা রদয়েরছল পস মায়ঝ মায়ঝ ওখায়ন যাবার রকন্তু সমে
কয়র উঠয়ি োয়ররন আহমদ মুসা। আজ মনিা পযন বয়ল উঠয়ি চাে, অসুয়খর
খবর পেয়ে িারহানা ছুয়ি পগয়ছ, িারও উরচি যাওো।
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এ সমে খবর এল দাদী িায়দর োকয়ছ। পরাকাইয়েয়ের দাদীই আজ
সকয়লর দাদীয়ি েররণি হয়েয়ছ। সকয়লর কায়ছ দাদী অসীম েরক্ত ও শ্রিার
োত্র। পগািা পময়ে মহয়লর অরেোরবকা এখন পস। িার োক পেয়ে আহমদ মুসা
এবং হাসান িাররক দুজয়নই পসরদয়ক চলল।
পময়েয়দর জন্য পয হল বরাি হয়েয়ছ িার, অরিরে রুয়ম রগয়ে আহমদ মুসা
ও হাসান িাররক বসল।
সাদা চাদর গা মুয়ে দাদী এয়স পেিয়রর দরজার োয়শই একিা পচোয়র
বসল। বেয়সর োয়র পদহিা একিু নুয়ে েয়েয়ছ। রকন্তু হাাঁিয়ি োয়রন োলোয়বই।
চশমাও বযবহার করয়ি হে না।
দাদী এয়স প্রয়বশ করয়িই আহমদ মুসা এবং হাসান িাররক িায়ক সালাম
জানাল।
দাদী সালাম রনয়ে বসয়ি বসয়ি বলল, পবাঁয়চ োক োইো, আল্লাহ
পিামায়দর হাোি দরাজ করুন।
-দাদী আমায়ক মাি করয়বন, নানা কায়জ বযস্থ োকাে এিরদন আেনার
সায়ে পদখা করার সুয়যাগ কয়র উঠয়ি োরররন। বলল আহমদ মুসা।
- না না, রঠক আয়ছ িায়ি হয়েয়ছ রক! আরম পিা জারন পিামরা কি বযস্ত।
পিামরা আমার গবম।
একিু োমল দাদী, িারের বলল, হাসান িুরম একিু বাইয়র যাও মুসার
সায়ে একা কয়েকিা কো বলব।
হাসান িাররখ বাইয়র পবররয়ে পগল। হাসান িাররক পবররয়ে পগয়ল আহমদ
মুসা একিু নয়ে চয়ে বয়স বরল, বলুন দাদী।
-আরম বলয়ি চাই, িুরম পিামার পবানয়দর কো রকছু রক োব?
-পকান পবানরা দাদী?
-পিামার পয পবানরা এখায়ন আয়ছ?
-হ্াাঁ োরবয়িা। পকান োবনার কো বলয়ছন?

রক্ত সাগর পেররয়ে

106

-আরম পিামার পবানয়দর রবয়ের কো বলরছ। ইসলামী শররেয়ির রবধান,
পময়ে বে হয়ল িাোিারে িার রবয়ের বযবস্থা করয়ি হয়ব আরম মায়ঝ মায়ঝ
অস্বরস্তয়বাধ করর রকন্ত পিামরা রকছুই োব না।
-দাদী, আেরন অরেোবক রহয়সয়ব এ বযাোরিা রনয়ে রচন্তা করয়ল আমরা
খুরশ হয়ব।
-পবাকা োই িুরম পিা সকয়লর সদমার, পিামায়কই োবয়ি হয়ব, সব বযবস্থা
পিামায়কই করয়ি হয়ব।
-দাদী জায়নন পিা, আরম খুব বযস্ত।
-আরম জারন পসিা রকন্ত ইসলাম পিা োরসায়মযর ধমম। যুয়ির মেদায়ন িুরম
যায়ব, পজহায়দর মেদায়ন িুরম োকয়ব রকন্তু িার অেম পিামার ঘর োকয়বনা িা
নে। ঘর এবং বাইর দুয়িা রনয়েই পিামার জীবন, পকান একরি বাদ রদয়ে নে। এ
বযাোয়র ইসলায়মর স্পষ্ট রবধানও আয়ছ িুরম জান।
-জারন দাদী, একিু পেয়ম আহমদ মুসা বরল, েরামশম রদন দাদী।
-পিামার পকান রচন্তা আয়ছ রকনা জানায়ল আমার েরামশম বলয়ি োরর।
একিু োমল আহমদ মুসা। একিু রচন্তা করল। িারের বলল, সকয়লর মি
আমার জানা পনই, িয়ব আমার ময়ন হয়েয়ছ আয়েশা আরলয়েোয়ক হাসান িাররক,
রশরীন শবনময়ক কুিাইবা এবং পরাকাইয়েোয়ক যুবয়েরয়ের সায়ে রবয়ে পদোর
কো আমরা রচন্তা করয়ি েরর। অন্যয়দর বযাোয়রও এইোয়ব পেয়ব পদখা পযয়ি
োয়র।
দাদী একিু হাসল, বলল, আল্লাহ পিামার উের রহম করুন।
িুরম রঠকই পেয়বছ, আরমও এরকম রচন্তা কয়ররছ।
একিু পেয়ক দাদী আবার বলল, হাসান িাররক, কুিাইবা এখায়ন হারজর
আয়ছ, যুবায়েরয়ক খবর রদয়ল পসও আসয়ব, পিামায়কও পেয়েরছ। আরম আজই
এই রবয়ের কাজ পসয়র পিলয়ি চাই।
-আরম আেনার সায়ে একমি দাদী রকন্ত ওয়দর মিিা না পজয়ন এয়কবায়র
িাইনাল করা..।
-রিন পছয়লর মি সম্পয়কম পিামার বক্তবয?
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-এ প্রস্তায়বর সায়ে িারা রেমি করয়ব না।
-রঠক আয়ছ আরম পময়েয়দর মিিা রনয়ে আসরছ।
বয়ল দাদী পেির চয়ল পগল।
পেিয়র লাইয়ব্ররীয়িই সবাইয়ক পেল। আয়েশা আরলয়েো, রশরীন শবনম
ও পরাকাইয়েোয়ক পরয়খ সবাইয়ক লাইয়ব্ররী পেয়ক পবর কয়র রদল দাদী।
-রক বযাোর দাদী সবাইয়ক পবর কয়র রদয়লন পকন? প্রশ্ন রাখয়লা
আরলয়েো।
-পিামায়দর রিনজয়নর সায়ে জরুরী কো আয়ছ।
-রক বযাোর, আমরা রক রকছুর আসামী নারক? বলল পরাকাইয়েো।
রকন্তু পরাকাইয়েোর কোর রদয়ক কান না রদয়ে দাদী গম্ভীর কয়ি বলল,
পদখ পিামায়দর বেস হয়েয়ছ। পিামায়দর বযাোয়র পিামরা রনয়জরাই রসিান্ত
পনবার ক্ষমিা রাখ। পিামায়দর রবয়ের বযাোয়র আহমদ মুসার কাছ পেয়ক প্রস্তাব
এয়সয়ছ, প্রস্তাব সম্পয়কম রিরন পিামায়দর মি জানয়ি চান।
আহমদ মুসা যার জয়ন্য পয নাম প্রস্তাব কয়রয়ছ, পস নাম পলখা রচরকুি
িায়দর সাময়ন রদয়ে রদল দাদী, িারের বলল, সত্ত্বর মি দাও পিামরা।
দাদীর মুয়খ রবয়ের কো শুয়ন রিনজয়নরই হারস উয়ব রগয়েরছল। লজ্জাে
সংকুরচি হয়ে েয়েরছল িারা। এর ময়ধয আশা রনরাশার একিা কষ্টকর অনুেুরি
িায়দর েীরেি কররছল।
িারের দাদীর রচরকুয়ি পচাখ বুরলয়ে লজ্জাে রিনজয়নর মুখ লাল হয়ে
উঠল। দাদী যখন মি জানয়ি চাইল, পরাকাইয়েো িখন ‘িুরম সব জান, আরম
জারননা,’ বয়ল পদৌয়ে ঘর পেয়ক পবররয়ে পগর। আর দু'হাি রদয়ে মুখ ঢাকল
আয়েশা আরলয়েো এবং রশরীন শবনম।
ওয়দর কায়ছ পকান জবাব না পেয়ে দাদী উয়ঠ রগয়ে ওয়দর দু'জয়নর মুখ
িুয়ল ধরল। পদখল অশ্রুয়ি ধুয়ে যায়ি ওয়দর মুখ। দাদী একিু পহয়স ওয়দর
দু’জয়নর গায়ল পেয়হর দুয়িা পিাকা রদয়ে বলল, জবাব পেয়েরছ বুরেরা, আনয়ন্দর
অশ্রু জবাব রদয়ে রদয়েয়ছ।
দু'জয়ন মুখ ঢাকল আবার।
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দাদী পবররয়ে এল ঘর পেয়ক। বাইয়র দরজার োয়শই দারেয়েরছল
পরাকাইয়েো। দাদীয়ক পদয়খ পরাকাইয়েো োলায়ি যারিল। ওর হািিা পচয়ে
ধরল দাদী। বলল, এখরন সররছস দাদীর কাছ পেয়ক? যুবায়ের আসয়ল রক দাদীর
কো আর ময়ন রাখরব?
এবার পরাকাইয়েো জরেয়ে ধরল, দাদীয়ক। পকাঁয়দ পিলল পস।
বলল, আরম পিামায়ক পছয়ে পযয়ি োরবনা দাদী।
দাদী পহয়স জবাব রদল, রঠক আয়ছ িুই একো যুবায়েরয়ক বরলস।
দাদী অরিরে রুয়ম রিয়র এল। বলল আহমদ মুসায়ক লক্ষয কয়র, সব রঠক
আয়ছ, রবয়ের বযবস্থা কর।
-রঠক আয়ছ দাদী, িাহয়ল এখন উরঠ।
-না বস, বলল দাদী।
দাদী একিু োমল। িারের আবার বলল, পিামার কো িুরম োবছ রকছু?
-রক কো দাদীী্
-পিামার রবয়ের কো।
-না দাদী আরম োবরছ না, োবয়ি োররছ না।
-িুরম না োরয়লও পিামার দাদীয়ক পিা োবয়ি হয়ি।
আহমদ মুসা চুে কয়র োকল। দাদীই আবার কো বলল, আমায়দর এক
পবান আমায়দর সায়ে রছল, রেিার অসুস্থিার খবর পেয়ে চয়ল পগয়ছ। িুরম
অনুমরি রদয়ল িার নাম প্রস্তাব করয়ি োরর।
আহমদ মুসার মুখিা মুহুয়িমর জয়ন্য রািা হয়ে উঠল রকন্তু সাময়ল রনয়ে
আহমদ মুসা গম্ভীর হল। একিু পেয়ব রনয়ে বলল, না োক দাদী। আরম যাযাবর,
আরম রকছু রচন্তা করয়ি োররছ না।
দাদী আহমদ মুসার রদয়ক একবার পচাখ িুয়ল িাকাল। িারের একিু
করঠন স্বয়রই বলল, িুরম রনয়জর উের জুলুম করয়ব, এ অরধকার ইসলাম
পিামায়ক পদেরন।
আহমদ মুসার অন্তরিা সরিযই পকাঁয়ে উঠল। দাদীর যুরক্তয়ক খঠেন করার
যুরক্ত পস পেলনা। িার খুব োল লাগল দাদীর এ ধমক। এক আেনায়ত্বর সুর
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আয়ছ এ ধময়ক। দাদা দাদীয়ক পস পদয়খরন। বাবা-মা’র পেহও পবশী রদন োয়গয
পজায়িরন িার। আেনজয়নর এমন পেহ মাখায়না ধমক পস কিরদন পশায়নরন।
পচাখিা িার ছলছল কয়র উঠয়ি চাইল। অশ্রু পগােন করার পচষ্টা কয়র আহমদ
মুসা বলল, দাদী! ওর অরেোবক আয়ছ, এ প্রসংগিা আজ োক।
দারদ বলল, রঠক আয়ছ আজয়কর মি োক। রকন্তু ময়ন পরখ, িুরম করচ
হৃদয়ের উের জুলম করছ।
দাদীর একোিা বুয়কর পকাোে পযন পখাাঁচা রদল আহমদ মুসার। আহমদ
মুসার পচায়খর সাময়ন পেয়স উঠল িায়িমা িারহানার রবনি সলজ্জ মুখ। ময়ন
েেল েুরলয়শর হাি পেয়ক িায়দরয়ক উিায়রর পসরদয়নর ঘিনা। আহমদ মুসায়ক
পদয়খ পসরদন িায়িমা িারহানা রবদুযয়ি শক োওো মানুয়ষর মি রনবমাক হয়ে
রগয়েরছল, রনয়জয়ক হাররয়ে পিয়লরছল িারহানা এয়কবায়রই। আহমদ মুসা পজার
কয়রই পসরদন রকছু বুঝয়ি চােরন। রকন্তু পসই দৃশ্য িার অবয়চিন সত্তাে একিা
িৃরপ্তর বান পেয়করছল, একিা োওোর আনন্দ হৃদেয়ক েয়র রদেরছল, এয়ক পস
অস্বীকার করয়ব পকমন কয়র? দাদী যা বয়লয়ছন, সরিয রক পস িার উের জুলুম
করয়ছ, জুলুম করয়ছ পস রনয়জর উেরও? দাদীর কোর উত্তয়র আর পকান কো
পযাগায়লানা আহমদ মুসার মুয়খ। অল্পক্ষণ মাো নীচু কয়র চুে পেয়ক পস বলল,
এখন উরঠ দাদী।
দাদীয়ক সালাম জারনয়ে আহমদ মুসা উয়ঠ দাাঁোল। পবরুয়ি পবরুয়ি বলল,
দাদী রবয়ের জয়ন্য পেিয়রর যা বযবস্থা সব করুন। আরম বাইয়ররিা পদখরছ।
রবয়কয়লর ময়ধযই যুবায়েরে এস েেল। পকনা কািার যা কাজ আলী
ইব্রাহীম িা পসয়র এল। মাগররব নামাজ পশয়ষ পকারআন পিলাওোয়ির মাধযয়ম
রবয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়লা।
গুলমহল উেিযকা িখন গাঢ় অন্ধকায়র ঢাকা, উেয়র আকায়শ নবমীর
চাাঁদ। এরই ময়ধয শান্ত-েরবত্র এক েররয়বয়শ দাদী লাজনম্র অশ্রু পধাো আয়েশা
আরলয়েোয়ক িুয়ল রদল হাসান িাররয়কর হায়ি, রশরীন শবনময়ক কুিাইবার
হায়ি এবং পরাকাইয়েোয়ক যুবায়েরয়ের হায়ি। পশষ হািরি িুয়ল পদোর সমে
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কান্নাে পেংয়গ েেল দাদী। পবাধ হে িার ময়ন েেরছল শহীদ ওমর জারমলয়ের
কো এবং অিীি রদয়নর অয়নক কোই।
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৬
পজনায়রল পবাররস রনয়জর চুল পযন রনয়জই রছাঁেরছল। রায়গ-দুুঃয়খ পক্ষায়ে
িায়ক বেই রবেযমস্ত পদখায়ি। হাি দুরি রেছয়ন পবাঁয়ধ ঘরমে ঘুয়র পবোয়ি পস
আহি বায়ঘর মি। পলরনন স্মৃরিোয়কম িার পলাকরা রকছুই করয়ি োরলনা।
উয়ল্টা পয পগায়েন্দায়দর োহারাে পদো হয়েরছল িারাই জীবন হারাল। সবয়চয়ে
অসহনীে রিররশ ট্রাক তসয়ন্যর জীবন হারন। এ বযেমিার পকান তকরিেি িার
কায়ছ পনই। ময়স্কা পেয়ক পিরলয়িান এয়সরছল, পকান জবাব পজনায়রল পবাররস
রদয়ি োয়ররন। িীব্র রিরস্কার এবং েৎসনার রশকার হয়েয়ছ পস। ময়স্কা পেয়ক ‘ফ্র’
প্রধান বয়লয়ছ, রারশোর সরকায়রর রবরুয়ি অসয়ন্তাষ দানা বাাঁধয়ছ। শুধু জনগন
নে, পখাদ পসনাবারহনীর ময়ধয পেয়কও। মধয এরশোর েরররস্থরি সরকারয়ক
েুবায়ি োয়র বয়ল আশংকা করা হয়েয়ছ। সুিরাং পকান বযেমিাই আর ক্ষমা করা
হয়ব না। উয়েগ পবাধ কয়রয়ছ পজনায়রল পবাররসও। োয়ের িলার মারি পযন
ক্রয়মই সয়র যায়ি। বলয়ি পগয়ল পগািা মধয এরশোর জনগনই সাইমুয়মর দখয়ল
চয়ল পগয়ছ। কয়েকিা শহর ছাো তসরনকরাও আজ আর পকাোও পবরুয়ি োরয়ছ
না। গ্রামাঞ্চয়লর পয লীোরশীয়ের উের ের কয়র কমুযরনষ্ট শাসনবযবস্থা রিরকয়ে
রাখা হয়েরছল িা আজ এয়কবায়রই ধ্বয়স েয়েয়ছ। িুঘরীল িুগায়নর মি হাররয়ে
পগয়ছ সবাই। ক্ষমিার এই রেি রক আর গয়ে পিালা যায়ব?
রনবমাচন রক িায়দর সুয়যাগ এয়ন পদয়ব?
ইঠিারকম কো বয়ল উঠল এ সমে। ইঠিারকয়ম রে.এ বলল, স্যার রিিে
এয়সয়ছন, সাক্ষাৎ করয়ি চান।
-‘আসয়ি বল’ বয়ল পজনায়রল পবাররস পচোয়র এয়স বসল। নিুন একিা
উয়েগ উৎকঠঠার রচহ্ন িুয়ি উঠল পজনায়রল পবাররয়সর মুয়খ। আজ রছল সুরপ্রম
কংয়গ্রস এবং রাজয কংয়গ্রয়সর নরময়নশন পেোর সাবরময়ির রদন। সম্ভবি রিিে
পসই খবরই রনয়ে আসয়ছ। খবর রনশ্চেই োল হয়ব।
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দরজা পঠয়ল ঘয়র প্রয়বশ করল রিিে। িার মুখিা রবষন্ন, রবধ্বস্ত। ধীয়র ধীয়র
পিরবয়ল এয়স বসল রিিে।
পজনায়রল পবাররস িার রদয়ক এক দৃরষ্টয়ি িারকয়েরছল। িার দৃরষ্টয়ি একিা
িুাঁয়স ওঠা োব।
রিিে বসয়ল পজনায়রল পবাররস বলল, বল রক খবর?
-খবর োল নে স্যার।
-জানয়ি চাই পসিা রক?
-পকান নরময়নশন জমা েয়েরন স্যার। কান্নার মি করুণ কঠঠস্বর রিিয়ের।
-পকান নরময়নশন জমা েয়েরন? পকন রূশীেয়দর?
-শহরাঞ্চয়ল রূশীেয়দর নরময়নশন জমা েয়েয়ছ। িায়দর সংখযা সব রময়ল
পদেশ’র পবশী নে। এর ময়ধয কমুযরনষ্ট সুরপ্রম কংয়গ্রয়সর ৭০ রি এবং রাজয
কংয়গ্রয়সর ৮০ রি। রূশীেয়দরই রাজয কংয়গ্রয়স ৭০ রি এবং সুরপ্রম পসারেয়েয়ি
৩০ রি নরময়নশন জমা েয়েরন। এয়দশীে িুকমীয়দর রিনশ’ নরময়নশয়নর একরিও
জমা েয়েরন।
কিকিা মুখ পেংরচয়েই পজনায়রল পবাররস বয়ল উঠল, জমা েয়েরন। যায়দর
ময়নানেন রদয়ল িারা পকাোে পগল?
পক্রায়ধ মুখিা রবকৃি হয়ে উয়ঠয়ছ পজনায়রল পবাররয়সর।
-নরময়নশন পেোর জমা রদয়ি পকউ আয়সরন। বারেয়ি ও োওো যােরন।
সবাই োরলয়েরছল। অনুসন্ধান কয়র সন্ধযার রদয়ক পমাি ১০০ জনয়ক ধরা হয়েয়ছ।
অন্যায়ন্যর পকান পখাাঁজ োওো যােরন এখনও।
-এই একশ’ জয়নর নরময়নশন পিা জমা করয়ি োরয়ি, কররন পকন?
পজনায়রল পবাররয়সর পচায়খ আগুন।
রিিে দু’হাি কচয়ল বলল, স্যার রবয়দশী সাংবারদকয়দর কায়ছ সব িেয
চয়ল পগয়ছ, এখন রকোয়ব......
ধময়ক উঠল পজনায়রল পবাররস, রবয়দশী সাংবারদকয়দর পক এযালাও করল?
-স্যার পকয়ের রনয়দময়শ এই অরিস পেয়কই পিা িায়দর োশ পদো হয়েয়ছ।
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-রনয়দমশ োকয়লই সব কাজ করয়ি পদো যাে না। আন্তজমারিক মুখ রক্ষার
জন্য পকেয়ক অয়নক রকছুই করয়ি হে রকন্তু পিামায়দর পস দাে- দারেত্ব পনই।
রনয়দমশ রদয়েয়ছ, পযয়ি পদব না, রক হয়ব?
-এ রকম পকান রনয়দমশ আমায়দর উের োকয়ল...।
-সবই রনয়দমশ রদয়ি হয়ব, পিামরা রক করয়ব, পঘাোর ঘাস কািয়ব?
পজনায়রল পবাররস ের ের কয়র কাাঁেরছল রায়গ।
রকছুক্ষন কো বলয়ি োরল না পজনায়রল পবাররস। একিু দম রনয়ে বলল,
পসই ১০০ জন যায়দর ধয়রছ, পকাোে পরয়খছ িায়দর?
-জনারবয়শক আমায়দর এখায়ন আয়ছ। অবরশষ্টরা রবরেন্ন শহয়র।
পজনায়রল পবাররস উয়ঠ দাাঁোল। বলল, চল পদখব পসই হারাম-জাদায়দর
ধয়ে কেিা প্রাণ আয়ছ।
রিিে পজনায়রল পবাররসয়ক রনয়ে িার স্বরাি রবোয়গর রপ্রজনারস রুয়ম
প্রয়বশ করল।
পচায়রর মি পকাময়র দরে বাাঁধা বন্দীরা বয়সরছল। পজনায়রল পবাররস ও
রিিে ঘয়র প্রয়বশ করয়িই িারা উয়ঠ দাাঁোল।
পজনায়রল পবাররস ঘয়র ঢুয়কই িায়দর উয়িশ্য কয়র বলল, রনমক হারাম
কুত্তার বাচ্চারা, পিায়দর নরময়নশন পেোর পকাোে? হারামজাদার বাচ্চা, এই
রবশ্বাসঘািকিা করয়ি একিুকু ও চক্ষুলজ্জা হয়লা না?
সাময়নই রছল উজয়বরকস্তায়নর আহমদ নূরে। পস বলল, আমরা কুত্তার
বাচ্চা হারামজাদার বাচ্চা রকছুই নই। আমরা রবম্বাসঘািকিা করররন। আমরা যা
কয়ররছ পসিা হল আমরা জারির রবরুয়ি যাইরন, জনগয়ণর রবরুয়ি যাইরন।
পক্রায়ধ রচৎকার কয়র উঠল পজনায়রল পবাররস। োগয়লর মি েয়কি পেয়ক
রেস্তল পবর কয়র আহমদ নূরেয়ক লক্ষয কয়র গুলী করয়ি লাগল পস। রিনিা গুলী
পশষ হয়িই গুাঁয়ো হয়ে যাওো মাো রনয়ে মারিয়ি ঢয়ল েেল আহমদ নূর ে।
িারের রেস্তল ছুয়াঁ ে পিয়ল রদয়ে পজনায়রল পবাররস োয়শর প্রহরীর কাছ পেয়ক
সাব পমরশনগান হায়ি রনল। রট্রগার পচয়ে ধয়র একবার পসই সাব পমরমন গানিা

রক্ত সাগর পেররয়ে

114

ঘুররয়ে রনল রবয়ফাররি পচাখ পসই ঊরনশ জন বন্দীর উের রদয়ে। পচায়খর রনরময়ষ
ঊরনশরি লাশ েয়ে পগল মারিয়ি।
রয়ক্তর পস্রাি বইল পময়ঝর উের রদয়ে।
সাব পমরশন গানিা পিয়ল রদয়ে ঘর পেয়ক পবররয়ে এল পজনায়রল পবাররস।
িার রেছয়ন রেছয়ন পবররয়ে এল রিিে। িারা প্রাে ধাক্কা পখল দু’জন রবয়দশী
সাংবারদয়কর সায়ে। সাংবারদকেে িায়দর োিম পদো পমাির সাইয়কয়ল চয়ে দ্রুি
সয়র েেল পসখান পেয়ক। এিা পদয়খ পজনায়রল পবাররস রবষদৃরষ্টয়ি িাকাল
রিিয়ের রদয়ক। রিিে োয়শর দু’জন প্রহরীয়ক রনয়দমশ রদল, পদখ হারামজাদায়দর
োকোও কর। প্রহরী দু’জন গযায়রজ পেয়ক গারে পনোর জন্য ছুিল।
রপ্রজনারস রুম পেয়ক পবররয়ে পজনায়রল পবাররস েয়কি পেয়ক একিা
অেমার রশি পবর কয়র িায়ি রনয়দমশ রলখল নরমরনশন পেোর জমা না পদো
রবশ্বাসঘািকয়দর গুলী কয়র হিযার জন্য এই মুহুয়িম। অেমার রশিরি রিিয়ের হায়ি
িুয়ল রদয়ে বলল, এখনই ররয়ল কয়র দাও সব জােগাে।
-‘ইয়েস স্যার’ বয়ল রিিে দ্রুি চয়ল পগল িার রুয়মর রদয়ক।
েররদন পগািা দুরনোে ছরেয়ে েেল এই খবর।
‘সমগ্র মধয এরশো ‘ফ্র’ েররচারলি কমুযরনষ্ট সরকায়রর প্ররি সারবমক
অনাস্থা জ্ঞােন কয়রয়ছ। পসখানকার জনগন কমুযরনষ্ট সরকার েররকরল্পি
রনবমাচয়ন অংশ পনেরন। যায়দর পক একান্ত অনুগি ও বংশবদ ময়ন কয়র কমুযরনষ্ট
কিৃে
ম ক্ষ ময়নানেন রদয়েরছল, িারাও িায়দর নরময়নশন পেোর জমা পদেরন।
ময়নানেন পদো সায়ে রিনশ’ উজয়বক, িারজক, কাজাখ, রকররঘজ ও িুকময়ময়নর
একরি নরময়নশন ও জমা েয়েরন। সুিরাং রনবমাচন কয়র পশষ রক্ষার উয়দযাগরি ও
কমুযরনষ্ট সরকায়রর বযেম হয়ে পগল। ইরিেূয়বম ‘ফ্র’ এর কমুযরনষ্ট সরকার
রবশ্বাসঘািকিা ও আনুগিযহীনিার অরেয়যাগ িুয়ল পসখানকার সরকার ও
কমুযরনষ্ট োরিম পেংয়গ রদয়েরছল।
প্রিযক্ষদশমী সাংবারদয়কর রববরয়ণ প্রকাশ, েরাজয়ের পক্রায়ধ অন্ধ হয়ে ‘ফ্র’
নরময়নশন জমা না পদো রিনশ’ পনিৃস্থানীে পলাকয়ক হিযা কয়রয়ছ।’
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রিরলরস্তয়নর সাইমুম সরকার এবং রমন্দানাও-এ রেরসো সরকায়রর
পচষ্টায়িই এ খবর গুয়লা সংগৃহীি হে এবং রবশ্ববযােী ছরেয়ে েয়ে। িার সায়ে
সায়ে ছরেয়ে েয়ে মধয এরশোর অেযন্তয়রর রক্তয়লখা হাজায়রা খবর। তহ তচ েয়ে
যাে পগািা রবয়শ্ব। িীব্র চাে সৃরষ্ট হে ময়স্কার উের।

পসনাবারহনীর সুদৃশ্য একরি ইেি ময়স্কাো নদীর পক্রমরলন ঘায়ি এয়স
রেেল। ইেি পেয়ক প্রেয়ম নামল মাশমাল রেিার কায়রনস্কী। িারের নামল
পসনাবারহনীর ১০ জন পজনায়রল।
মাশমাল রেিার কায়রনস্কী বেয়সর োয়র দুবমল। পসনাবারহনী পেয়ক অবসর
রনয়েয়ছন অয়নকরদন। অবসরকায়ল রিরন রেিা মনয়শরেক পনিা কায়রনস্কীর
আদশম অনুসরয়ণ গনিারন্ত্রক ও মানবিাবাদী আয়ন্দালয়নর সায়ে যুক্ত রছয়লন।
জায়রর রবরুয়ি রারশোর গনিারন্ত্রক রবপ্লয়বর মহান পনিা কায়রনস্কীর েুত্র মাশমাল
রেিার কায়রনস্কীয়ক পসনাবারহনী ও জনগণ শ্রিার সায়ে পদয়খ। পসনাবারহনীর
একিা সয়বমাচ্চ প্ররিরনরধ দল রগয়ে িাাঁয়ক রনয়ে এয়সয়ছ পক্রমরলয়ন পদয়শর হাল
ধরার জন্য।
কায়রনস্কী ইেি পেয়ক পনয়ম গারেয়ি উঠয়ি রগয়ে োয়শ রাস্তাে একিা সবুজ
রলিয়লি েয়ে োকয়ি পদখল। ঝুয়াঁ ক েয়ে পস িুয়ল রনল রলিয়লিিা। রেয়জ পগয়ছ
রলিয়লিিা িুষার কণাে। িবু রনল পস। িার ময়ন েেয়ছ, গিকাল রবয়কয়ল যখন
পস গারে চারলয়ে বারে রিররছল, িখন রাস্তাে সকয়লর হায়ি এই রয়ির একিা
কাগজ পদয়খয়ছ। িার ময়ন হল এ পসই রলিয়লিিাই। গারেয়ি উয়ে রলিয়লয়ির
উের পচাখ বুলাল কায়রনস্কী। রলিয়লয়ি পস যা েেল সংয়ক্ষয়ে এই‘তস্বরাচারী ‘ফ্র’ প্রেয়ম আোল পেয়ক শাসন েররচালনা কয়র, েয়র
স্বমূরিময়ি ক্ষমিাে এয়স রুশ জারিয়ক এবং জারির মান-সম্মানয়ক ধূলাে লুরিয়ে
রদয়েয়ছ। ওয়দর পকান হৃদে পনই, ওয়দর অবলম্বনই হল বন্দুক। এ বন্দুক পদয়শর
রচন্তাশীল-বুরিজীবীয়দর উজাে কয়রয়ছ, পদশিায়কও। এয়দর বন্দুক আজ পগািা
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মধয এরশোে রক্তগো প্রবারহি কয়রয়ছ। পসখানকার প্ররিরি পলাক আজ
রবয়রাহী। পসখায়ন রনবমাচয়নর পশষ পচষ্টাও বযেম হয়েয়ছ। জনগণ রনবমাচন প্রিযাহার
কয়রয়ছ। ‘খুরন ফ্র’-এর প্ররিয়শাধ রহয়সয়ব পসখায়ন হিযা কয়রয়ছ রনবমাচন প্রারেম
হয়ি না চাওো শি শি মানুষয়ক। মানবিা ও গনিয়ন্ত্রর শত্রু ‘ফ্র’ এর কারয়ণ
দুরনোে আজ রুশ জারির মুখ পদখান োর হয়েয়ছ। এরা ক্ষমিাে োকয়ল পদশ
জারি রসািয়ল যায়ব। সুিরাং মানবিা ও গনিয়ন্ত্রর রবপ্লবয়ক সিল করার জন্য
আেনারা এক পযায়গ রাস্তাে পনয়ম আসুন।‘
কায়রনস্কীর গারে িখন চলরছল। রলিয়লিিা েো পশষ হয়ল কায়রনস্কী মুখ
িুয়ল চাররদয়ক পচাখ রাখয়িই রবস্মে রবমূঢ় হয়ে পগল। এি মানুষ।! এ পয
মানুয়ষর সমর। গারে সাময়ন যিই এগুয়ি, মানুয়ষর েীর িিই বােয়ছ।
পরেস্কোয়র এয়স পদখল পকাোও রিল ধারয়ণর স্থান পনই। জনসমুর জুয়ে একিাই
পিাগান গণিন্ত্র রজন্দাবাদ, মানবিা রজন্দাবাদ, কায়রনস্কী রজন্দাবাদ।
কায়রনস্কী এবং অন্যান্য পজনায়রলয়দর গারে জনসমুয়রর মধয রদয়ে েে
কয়র পক্রমরলয়নর পবলকণীয়ি রনয়ে যাওো হল। পসনাবারহনীর সবমারধনােক
পজনায়রল রনলি একিা দূরবীন কায়রনস্কীর হায়ি রদয়ে বলল, স্যার চাররদকিা
পদখুন।
দূরবীন পচায়খ লারগয়ে কায়রনস্কী অরেেূি হয়ে পগল। যিদূর দৃরষ্ট যাে শুধু
মানুষ আর মানুষ, সকল রাস্তা, পলন, বাইয়লন মানুয়ষ েররেূণম।
কায়রনস্কী পজনায়রল রনলয়ির সায়ে রিয়র এয়লন কনিায়রন্স হয়ল।
কনিায়রন্স হল িখন েররেূণম। সামররক বারহনীর পজনায়রলরা আয়ছ এক োয়শ
দারেয়ে। বয়স আয়ছন পদয়শর গণিন্ত্রবাদী ও মানবিাবাদী সকল পনিা ও
বযারক্তবগম।
কায়রনস্কী এয়স পপ্ররসয়েয়ঠির পচোয়র বসল।......
িারের পজনায়রল রনলি ধীয়র ধীয়র মাইয়কর সাময়ন দাাঁোল। বলল, রমুঃ
পপ্ররসয়েঠি এবং সময়বি পনিৃমণ্ডলী, পদয়শর পসবক রহয়সয়ব জনগয়ণর েক্ষ পেয়ক
পসনাবারহনীর পয িুকু করার পসনাবারহনী িা কয়রয়ছ। আমায়দর দারেত্ব পশষ।
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আমরা রিয়র যারি আমায়দর কায়জ। পদশয়ক পনিৃত্ব পদো, এরগয়ে পনোর দারেত্ব
আেনায়দর।
কো পশষ কয়র পজনায়রল রনলি সময়বি সকয়লর প্ররি একিা স্যালুি রদয়ে
কনিায়রন্স হল পেয়ক পবররয়ে পগল। িার সায়ে অন্যান্য পজনায়রলরাও।
কায়রনস্কী এরের েরাময়শমর লয়ক্ষয এক ঘণ্টার জন্য কনিায়রন্স মূলিরব পঘাষণা
করল।
এক ঘণ্টা েয়র আবার সবাই রিয়র এল কনিায়রন্স হয়ল। কায়রনস্কী রগয়ে
পপ্ররসয়েয়ঠির আসয়ন বসল। কনিায়রয়ন্সর পবলকণীয়ি শি শি রবয়দশী
সাংবারদক। কায়রনস্কীর বক্তবয সরাসরর পদস-রবয়দয়শর সব জােগাে ছরেয়ে
পদোর জন্য পররেও পিরলরেশয়নর মাধযয়ম বযবস্থা করা হয়েয়ছ।
সবাই উন্মুখ হয়ে আয়ছ। অিীি বিমমান রনয়ে কি রকছু বলয়ব কায়রনস্কী।
নীরিরনধমারণী কি কো িার মুখ পেয়ক আসয়ব।
কায়রনস্কী মুখ িুলল। পররেও পিরলরেশয়নর েজন খায়নক স্পীকার িার
মুয়খর সাময়ন। মুখ খুলল কায়রনস্কী।
‘জনগয়ণর েয়ক্ষ একিা অন্তবমিমীকালীন সময়ের দারেত্বশীল রহয়সয়ব আরম
আমার জনগয়ণর শুেকামনা কররছ, িায়দর জন্য একিা সুন্দর ও শারন্তেূণম নিুন
রদয়নর প্রিযাশা কররছ, পযখায়ন িায়দর বযরক্তগি ও সামারজক দুই অরধকার ই
রনরশ্চি োকয়ব। পসই সায়ে রবয়শ্বর সব মানুয়ষর জন্য আমার শুয়েিা এবং কামনা
কররছ োরস্পররক সহয়যারগিার ময়ধয এরগয়ে যাওোর সুন্দর রবশ্ব-েররয়বশ।
এক, অস্বরস্তকর অন্তবমিীম কালীন অবস্থা পেয়ক উত্তরয়ণর জন্য অরবলয়ম্ব
জনগয়ণর সরকার প্রয়োজন। আরম জনগয়ণর সরকার প্ররিষ্ঠার জন্য আজ পেয়ক
১৫ রদন ের ৬ই নয়েম্বর িাররয়খ সাধারন রনবমাচন পঘাষণা কররছ। জনগয়ণর
সরকার গঠয়নর মাধযয়ম গনিারন্ত্রক সাধারণিয়ন্ত্রর প্ররিষ্ঠা হয়ব।
দুই, পদয়শর সমস্ত বন্দী রশরবর, শ্রম রশরবর রবয়লাে পঘাষণা কররছ। একমাত্র
পিৌজদারর দণ্ডরবরধর অধীয়ন সাজাপ্রাপ্ত ছাো সকলয়ক মুরক্ত পদোর কো পঘাষণা
কররছ।
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রিন, রাজথনরিক লয়ক্ষয প্রণীি রববিমনমূলক রবরধ রবধান ছাো পদশ
েররচালনাে সাধারণ আইন সমূহ সবই বলবৎ োকয়ব।
চার, জনময়নর প্ররি শ্রিা জারনয়ে মধয এরশোয়ক স্বাধীন সাধারণিন্ত্র
পঘাষণা কররছ। আজই সাইমুয়মর হায়ি ঐ সাধারণিয়ন্ত্রর দারেত্ব োর িুয়ল পদবার
জন্য আমায়দর প্ররিরনরধয়ক রনয়দমশ রদয়েরছ।
েুনরাে আমরা জনগন ও রবয়শ্বর সকল মানুয়ষর অয়শষ শুেকামনা কয়র
আরম মাশমাল রেিার কায়রনস্কী আমার কাজ পশষ কররছ।’
যারা মাশমাল কায়রনস্কীর কাছ পেয়ক লম্বা রকছু পশানার আশা কয়ররছল, এয়ক
ওয়ক গারলগালাজ করার দৃশ্য উেয়োগ করয়ি উন্মুখ হয়েরছল এবং রনয়জর
প্রশরস্ত সহ বে বে বুরল শ্রবণ করার জন্য রনয়জয়ক তিরর পরয়খরছল, িারা চুেয়স
পগল। চুেয়স রগয়ে োবল সরিয িাহয়ল নিুন রদনই এয়দয়শ আসয়ছ।
ওলগা পিরলরেশয়নর সাময়নই বয়সরছল ওর পছাট্ট রুমরিয়ি। কায়রনস্কীর
পঘাষণা শুয়ন পস রচৎকার কয়র উঠয়লা। হৃদয়ের সব উচ্ছ্বাস পযন রচৎকার কয়র
পবররয়ে এল িার বুক পেয়ক। মায়ক আবার পদখয়ি োয়ব, এই আনন্দ এই
আয়বয়গ বুক কাাঁেয়ি লাগল। সবই স্বপ্ন ময়ন হয়ি িার কায়ছ। হঠাৎ ময়ন হল
িারহানার কো। িারহানা বয়লরছল, আল্লাহ সব রকছুই কয়রন, করয়ি োয়রন।
আরও ময়ন েেল িার েলগার িীয়র পরে হাউয়জ িারহানা বয়লরছল
অিযাচারীয়দর আল্লাহ এ দুরনোয়িও শারস্ত পদন, এর দৃষ্টায়ন্ত অিীয়ির ইরিহাস
েরেুর। িারহানার কোই সরিয হল। উি িারহানা যরদ এখন োকি িাহয়ল
ওয়ক জরেয়ে ধয়র ওর ধমম গ্রহণ কয়র ওর সায়ে এক হয়ে পযিাম। েরক্ষয়নই
োবল, পকন, ওয়ক রক দরকার, ওর আল্লাহয়ক, ওর ধমময়ক পিা আরম একাই গ্রহণ
করয়ি োরর। পসই কায়লমা পিা পস আমার পনাি বইয়ি রলয়খ রদয়েয়ছ।
ওলগা পদৌয়ে রগয়ে সুিয়কস পেয়ক িার পনাি বই পবর করল। োিা উল্টাল
ঝয়রর মি খস খস কয়র। হ্াাঁ, োওো পগয়ছ। এই পিা পলখা আয়ছ আরবী োষাে,
আবার রুশ োষাে পসই কায়লমা এবং িার অেম িারহানা বয়লয়ছ, আল্লাহয়ক এক
অরেিীে পজয়ন, রিরন ছাো আর সকয়লর সাবময়েৌম ক্ষমিা অস্বীকার কয়র এবং
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আল্লাহ ও িার নবীর আয়দস-রনয়ষধ মানার স্বীকৃরি োঠ করয়লই পস মুসলমান
হয়ে যাে।
ওলগা এই কায়লমা েেয়ি রগয়েও পেয়ম পগল। িারহানা বয়লয়ছ, অজু
কয়র োক সাি হয়ে এই কায়লমা েয়ে মুসলমান হয়ি হে। পনাি বুকিা বুক
পসলয়ি পরয়খ ওলগা বােরুয়ম রগয়ে অজু কয়র এল। িারের পনাি বই হায়ি রনয়ে
ধীর কয়ি ঐ কায়লমা োঠ করল এবং িার অেমও েেল।
পনাি বইিা সুিয়কয়স পরয়খ েোর পিরবয়ল এল ওলগা। আয়গর উয়ত্তরজি
অবস্থা এখন আর িার পনই। োবয়ছ পস, এখন আর আয়গর পসই ওলগা পস নে,
পস মুসলমান। একিা অেরররচি ধরয়নর িৃরপ্ত পবাধ হয়ি িার। পসই সায়ে ময়ন
হয়ি পক পযন িার মাোর উেয়র আয়ছন। রিরন পদখয়ছন িায়ক। োলমন্দ সব
কাজই রিরন পদখয়ছন, পদখয়বন। েে হল ওলগার অন্যাে রকছু কয়র বসয়ব
নায়িা? িারহানায়ক পস নামাজ েেয়ি পদয়খয়ছ, নামাজ নারক বাদ পদো যাে না।
রকন্তু পস নামাজ েেয়ি জায়ন না। করয়ব রক পস এখন? হৃদয়ে একরি যন্ত্রণা ছরেয়ে
েেল িার। হঠাৎ িার ময়ন েেল িারহানা একরদন বয়লরছল, পয মানুষ যিিুকু
জানয়ব, বুঝয়ব িিিুকু ন্যাে-অন্যায়ের জন্য দােী। ময়ন সান্ত্বনা পেল ওলগা।
এই সমে পিরলয়িান পবয়জ উঠয়লা। পিরলয়িান ধরয়িই ওোর পেয়ক িার
খালাম্মার গলা পশানা পগল। বলল, পকমন আছ ওলগা খবর শুয়নছ?
-রজ, শুয়নরছ বলল ওলগা।
-পশান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পিরলয়িান কয়র পজয়ন নাও পিামার মা কখন
রকোয়ব আসয়ছন।
-আিা রঠক আয়ছ।
-যরদ জানয়ি োর আমায়ক জারনও।
ওলগার খালাম্মা আয়গ এই ময়স্কায়িই রছল। রকন্তু ময়স্কাো বন্দী রশরবর
পেয়ক আয়েশা আরলয়েো ও পরাকাইয়েো োলায়নার ের সয়ন্দহ রগয়ে ওলগার
মা েুঃ নািায়লাোর উের েয়ে। পসই সুয়ত্র িারা ওলগা এবং খালাম্মায়ক সয়ন্দহ
কয়র। অনুমান পকান প্রমান িারা োেরন। এরেরও শারস্ত রহয়সয়ব ওলগার
োইয়েঠে কািা পগয়ছ এবং খালাম্মায়দর ট্রান্সিার করা হয়েয়ছ দূর োরলনগ্রায়দ।
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খালাম্মার পিরলয়িান পেয়ে ওলগা খুরশ হল। খুরশ হল িার মার
অনুসন্ধায়নর একিা সুত্র পেয়ে।
ওলগা পিরলয়িান করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয়ের জথনক েদস্থ
অরিসার েুঃ নািায়লাোর পময়ে ওলগার েররচে পেয়ে খুরশ হয়ে িার মার মুরক্তর
জন্য িায়ক অরেনন্দন জানাল। িারের বলল, ওয়দর আসার বযাোয়র প্লযান তিরর
হয়ি। কালয়ক পিামায়ক জানায়ি োরব।
েররদন ওলগা জানয়ি োরল আগামী কাল পোয়র িার মা এয়স ময়স্কা
পরলওয়ে পেশয়ন নাময়ছন।
ওলগা খুরশয়ি পযন রশশু হয়ে পগল। রক করয়ব না করয়ব িার কুল রকনারা
করয়ি োরয়ছ না। িারহানার নামায়জর মি হাাঁিু মুয়ে বয়স পস হাি িুয়ল প্রােমনা
করল, পহ আল্লাহ ! পিামারই সব দো, পিামারই অনুগ্রহ সব।
িুরম আমার মায়ক রনরােয়দ আমায়দর মায়ঝ পেৌছাও।
েররদন সকায়ল বরি পঠয়ল ওলগা পেশয়ন পেৌছাল। আত্মীে স্বজনয়দর
প্রচঠে েীে পেশয়ন। িায়দর লাইন কয়র দাাঁে করায়না হয়েয়ছ। মুরক্ত প্রাপ্ত
বন্দীয়দর স্বাগি জানায়নার জয়ন্য সরকারী পলাকজনও এয়সয়ছ। অয়নকয়ক
সরকারী বযবস্থােনাে রনয়ে যাওো হয়ি। পকউ আত্মীে-স্বজনয়দর সায়ে যায়ি।
বহু বছর ের রমলয়নর পস রক কান্না রবধুর দৃশ্য। যারা পট্রন পেয়ক নাময়ছ, পয
আত্মীে-স্বজনরা িায়দরয়ক রররসে করয়ছ সবাই কাাঁদয়ছ।
পছাট্ট একিা হ্াঠেবযাগ হায়ি েুঃ নািায়লাো নামল পট্রন পেয়ক।
একজন সরকারী অরিসার িার রদয়ক এরগয়ে রগয়ে বলল, েুঃ নািায়লাো,
সরকায়রর েক্ষ পেয়ক আরম আেনায়ক রনয়ি এয়সরছ।
েুঃ নািায়লাো মুখ িুয়ল িায়ক ধন্যবাদ জানাল। বলল, আমার ওলগা
পকাোে?
সরকারী অরিসার বলল, কালয়ক আরম কো বয়লরছ, পস আসয়ব, রনশ্চে
এয়সয়ছ।
এসমে ওলগা ছুয়ি এল লাইন পেয়ক। েুঃ নািায়লাো িায়ক দু’হাি
বারেয়ে জরেয়ে ধরল। মায়ের বুয়ক মুখ লুরকয়ে ওলগা কাাঁদয়ছ। কান্নার আয়বয়গ
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িার পদহিা িুয়ল িুয়ল উঠয়ছ। আর েুঃ নািায়লাোর দু’পচাখ পবয়ে নাময়ছ
রনুঃশয়ব্দ অশ্রু। অন্তয়রর বহু বছয়রর জমাি পবদনা পযন গয়ল গয়ল েয়েয়ছ পচাখ
রদয়ে। মা ও পময়ে কিক্ষণ পয এইোয়ব োকল।
সরকারী অরিসাররির পচাখ দুরিও রসক্ত হয়ে উয়ঠয়ছ। একিু এরগয়ে নাম
সুয়র বলল, মযাোম আেনার জয়ন্য গারে প্রস্তুি। সরকার আেনার জন্য বারেরও
বযবস্থা কয়রয়ছ।
মায়ের বুক পেয়ক মুখ িুয়ল ওলগা বলল, মা আোিি আমার ওখায়নই
উঠয়বন।
হ্াাঁ, আরম ওলগার ওখায়নই উঠয়বা িারের অন্যরকছু। বলল, েুঃ
নািায়লাো।
রঠক আয়ছ, আরম আেনায়দর পেৌয়ছ পদব ওলগার ওখায়ন।
েুঃ নািায়লাো এবং ওলগা হাি ধরাধরর কয়র সরকারী অরিসাররির
পেছয়ন পেছয়ন পেশন পেয়ক পবররয়ে এল। ওলগার পছাি ফ্লায়ি ওয়দর পেৌয়ছ
রদয়ে অরিসাররি রনয়জর কােম আর একয়গাছা চারব েুঃ নািায়লাোর রদয়ক এরগয়ে
রদয়ে বলল, মযাোম আেনার বারের চারব এিা এবং এই আমার কােম। আেরন
যখনই আমায়ক বলয়বন আরম আেনায়ক পসখায়ন পেৌয়ছ পদব।
বয়ল অরিসাররি চয়ল পগল।
মায়ের পকায়ল মুখ গুয়জ ওলগা বলল, মা এই মুহূয়িম কার কো সব পচয়ে
পবশী ময়ন েেয়ছ জান?
-কার কো? বলল েুঃ নািায়লাো।
-আয়েশা আরলয়েো এবং িারহানা আোর কো।
-আয়েশার কো এক মুহূয়িমর জয়ন্যও েুরলরন আরম। পময়েরির কো পকান
রদনই েুলব না। আর ওয়দর জয়ন্যই পিা আমায়দর এই মুরক্ত, পদয়শর এই
স্বাধীনিা, ওয়দর ঋণ অেররয়শাধয ওলগা। একিু পেয়ম নািায়লাো আবার বলল
রকন্তু পিামার িারহানায়ক পিা রচনলাম না।
-ও আমার সহোঠী সাইমুয়মর কমমী। পসই পিা অদ্ভুি সাহরসকিার সায়ে
খালাম্মার বারে পেয়ক আয়েশা আরলয়েো এবং পরাকাইয়েোয়ক সররয়ে রনয়ে
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আমায়দর েররবারয়ক ধ্বংয়সর হাি পেয়ক রক্ষা কয়রয়ছ। পকারি পলায়কর েীয়ে
পসই-আমার একান্ত আেন রছল যার কায়ছ মন খুয়ল রকছু বলয়ি োরিাম। মা,
আমার োইয়েঠে কািা পগয়ল পসই আমার সাহায়যয এরগয়ে আয়স।
-পকাোে পস ওলগা?
-ওরা সবাই িুরকমস্তায়ন চয়ল পগয়ছ করদন আয়গ।
দু’জয়নই রকছুক্ষণ চুেচাে োকল। িারের মায়ের একিা হাি হায়ি রনয়ে
নােয়ি নােয়ি ওলগা বলল, মা জান আরম িারহানার ইসলাম ধমম গ্রহণ কয়ররছ।
েুঃ নািায়লাো রবরস্মি হয়লা না। এক দৃরষ্টয়ি পচয়ে োকল ওলগার রদয়ক।
পশয়ষ বলল, পকন বলি?
-আমার োল পলয়গয়ছ। ময়ন হয়েয়ছ ওিাই একমাত্র জীবন ধমম। ওর ময়ধয
পগািা জীবন আয়ছ। মানুয়ষর শারন্ত ও সংয়শাধয়নর ধমম ময়ন হয়েয়ছ ইসলাময়ক।
-িুই জীবনিায়ক এি বুয়ঝরছস ওলগা, বয়ল পময়েয়ক একিা চুমু পখল েুঃ
নািায়লাো। িারের বলল, ইসলাম সকল অন্যায়ের রবরুয়ি দাাঁোয়ি পেয়রয়ছ
এবং স্বাধীনিা রছরনয়ে রনয়ি সমেম হয়েয়ছ। মধয এরশোর িুকমী জারির মি
অয়নয়কই পিা কমুযরনষ্ট শৃংখয়ল বাধা েয়েয়ছ, িারাও স্বাধীনিা চাে রকন্তু
ইসলায়মর মি জীবন্ত ও অিুরন্ত শরক্তর উৎস িায়দর পনই বয়ল মাো িুয়ল
দাাঁোয়ি োরয়ছ না িারা।
মা িুরমও রক ইসলাম...কো পশষ না কয়রই পেয়ম পগল ওলগা। েুঃ
নািায়লাো পহয়স বলল, নায়র ইসলাম আরম এখনও গ্রহণ করররন। িয়ব
ইসলাময়ক আরম োলয়বয়সরছ। েোশুনা কররছ এর উের। রুশ োষাে অনুরদি
ইসলাম েরররচরি নামক বইিা আমায়ক চমৎকৃি কয়রয়ছ। ঐ পলখয়কর
িািহীমুল পকারআন নামক পকারআয়নর ইংয়রজী কয়মঠট্রী আয়ছ, ওিা এখন আরম
পজাগাে করয়ি পচষ্টা করব। খুরশ হয়েরছ িুরম ইসলাম গ্রহণ কয়রছ। আমায়ক
সাহাযয করয়ি োরয়ব।
এ সমে পিরলয়িান পবয়জ উঠল।
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পিরলয়িান ধয়র ওোয়রর কো শুয়নই ওলগা পিরলয়িান মুয়খ পরয়খই
রচৎকার কয়র উঠল মা, আয়েশা আো। িারের বলল, পকমন আছ আয়েশা
আো? মায়ক রিয়র পেয়েরছ, এই রিরন আমার োয়শ।
েুঃ নািায়লাো রগয়ে পিরলয়িান ধরল। ওোর পেয়ক আয়েশা আরলয়েো
বলল, খালাম্মা আেরন মুক্ত? আেরন এয়সয়ছন? উহ্ আল্লাহ িুরম রহমান।
েুঃ নািায়লাো বলল, আল্লাহ এয়নয়ছয়র। আর আল্লাহ পিামায়দর রদয়েই
পিা এিা করায়লা। পিামায়দর সকয়লর প্ররি আমার পমাবারকবাদ। পকমন আরছস
আয়েশা িুই?
-োল খালাম্মা, পিামায়ক যরদ এখন পদখয়ি পেিাম?
-পদখা পিা হয়বই, সব রকছু রঠক হয়ে যাক।
একিু পেয়ম েুঃ নািায়লাো বলল, জারনস আয়েশা, আমার ওলগা রক
কয়রয়ছ?
-রক খালাম্মা?
-ওয়িা একা একাই ইসলাম গ্রহণ কয়র বয়স আয়ছ, অেচ মুসলমান হয়ে রক
করয়ি হয়ব না হয়ব রকছুই জায়ন না। োগলী পময়ে। বয়স বয়স শুধু হাি িুয়ল
পদাো কয়র।
-ওয়িা আমার পবান, রক পয খুরশ হলাম খালাম্মা। ওয়ক একিু রদন। ওলগা
এয়স পিরলয়িান ধরল। আয়েশা আরলয়েো বলল, পখাশ আময়দদ পবান ওলগা।
কায়ছ োকয়ল পিামায়ক চুমু পখিাম। রক পয খুশী হয়েরছ। িারহানা পদয়শর
বারেয়ি। জানায়বা ওয়ক আরম। রক পয খুরশ হয়ব শুনয়ল।
একিু পেয়ম বলল, একিা রঠকানা নাও। এ রঠকানাে রগয়ে িুরম প্রয়োজনীে
উেয়দশ োয়ব, বই েুস্তক োয়ব। পিামার পকান অসুরবধা হয়ব না। চুমু রনও, আজ
আরস, খালাম্মায়ক দাও।
েুঃ নািায়লাো পিরলয়িান ধরয়ল আয়েশা আরলয়েো বলল আজ আরস,
আেরন রবশ্রাম রনন। েয়র আবার পযাগায়যাগ করব।
-পবশ পিামায়দর কলযাণ পহাক বয়ল পিরলয়িান পরয়খ রদল েুঃ নািায়লাো।
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৭
মাশমাল কায়রনস্কী সরকায়রর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমখাইল পেত্রে পসরদন িাসখয়ন্দ
এয়স পেৌছল পবলা দশিাে। রবমান বন্দয়র িায়ক স্বাগি জানাল সাইমুম পনিা
কুিাইবা। িাসখয়ন্দর শাসন ও শারন্ত রক্ষার দারেত্ব সাইমুম পনিা কুিাইবার
উেরই অেমণ কয়র হয়েয়ছ।
এর আয়গ ময়স্কায়ি ‘ফ্র’ সরকায়রর েিয়নর সায়ে সায়ে িাসখন্দ পেয়ক
পজনায়রল পবাররস িার দলবল রনয়ে োরলয়ে যাে। সরকারী পকাষাগার উজাে
কয়র পকারি পকারি িাকা এবং একরি ট্রাক বহর পবাঝাই অস্ত্র রনয়ে িার দলবল সহ
োরলয়ে পগয়ছ পজনায়রল পবাররস পসরদন রাি দুেুয়র।
সকায়লই সাইমুম প্রশাসয়নর রনেন্ত্রণ গ্রহণ কয়রয়ছ এবং কুিাইবার হায়ি
িাসখয়ন্দর দারেত্ব অেমণ কয়রয়ছ।
রবমান বন্দর এবং পগািা শহয়র সাদা ইউরনিমম েয়র সাইমুম কমমীরা শৃংখলা
রবধায়নর দারেত্ব োলন কররছল। জীবন যাত্রাে পকাোও পকান অস্বাোরবকিা
পনই। রশক্ষা প্ররিষ্ঠান এবং সরকারী পলনয়দন ছাো সব রকছুই আয়গর মি চলয়ছ।
আয়গর পেয়ক শুধু একিাই বে োেমকয লক্ষয করা যায়ি পসিা হয়লা জীবন যাত্রাে
পকান আেষ্টিা পনই, সবাই প্রাণ খুয়ল হাসয়ছ। মসরজদ রমনায়রর পয মাইকগুয়লা
বন্ধ রছল, িা আবার মুখ খুয়লয়ছ। োাঁচ ওোক্ত নামায়য পসখান পেয়ক আযায়নর
উদাত্ত আহ্বান ধ্বরনি হয়ি। পয সব মসরজদয়ক ক্লাব ও কমুযরনরি হয়ল েররণি
করা হয়েরছল, পসসবগুয়লায়ক জনগণ আবার রিররয়ে রনয়ে মসরজদ বারনয়েয়ছ।
বহু বছর ের পসখান পেয়ক আযায়নর েরবত্র আহ্বান ধ্বরনি হয়ি। মানুষ দয়ল দয়ল
আসয়ছ পসখায়ন নামায েেয়ি।
কুিাইবা রমখাইল পেত্রেয়ক প্রধান মন্ত্রীর বাসেবয়ন এয়ন িুলল। রগয়ে
বসল িারা প্রধানমন্ত্রীর অরিয়সই। প্রধানমন্ত্রীর আসন খারল োকল দু’জয়নর
পকউই পসখায়ন বসল না।
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বয়স পসািাে পহলান রদয়ে রমখাইল পেত্রে বলল, সব রঠক-ঠাক চলয়ছ পিা?
অন্তবমিীম কাল বে একিা দুুঃসমে।
কুিাইবা বলল, অসুরবধা হয়ি না। রুশ কমমচারীয়দর পকউ পকউ পকান পকান
অরিস পেয়ক োরলয়েয়ছ। আমরা পচষ্টা কররছ এমনিা না ঘয়ি। স্বাোরবক োয়ব
কমমচারী রবরনময়ের মাধযয়মই এ সমস্যা দূর করা যায়ব।
-আইন শংখলার পকান অসুরবধা পনই পিা? পজনায়রল পবাররস পকাোে
োলায়লা?
-না পকান অসুরবধা নাই। জনগয়ণর প্রয়িযয়কই একজন েুরলয়শর দারেত্ব
োলন করয়ছ। সারবমক িদাররকয়ি আয়ছ সাইমুম কমমীরা।
একিু পেয়ম কুিাইবা আবার শুরু করল, পজনায়রল পবাররস োরময়রর েয়ে
েূবম রদয়ক োরলয়েয়ছ। আমরা ইয়ি করয়ল িায়ক আিকায়ি োরিাম রকন্তু আমরা
িা করররন। ও রছল একিা রসয়েয়মর অংশ, বযরক্ত পবাররয়সর সায়ে আমায়দর
পকান রবয়রাধ পনই।
-সরিয কুিাইবা আহমদ মুসা এবং পিামরা জগিয়ক রবরস্মি কয়রছ। শরক্ত
এবং উদারিা দুয়িায়িই। রুশরাও পিামায়দর কায়ছ কৃিজ্ঞ। পিামরা না এগুয়ল,
‘ফ্র’ এর উের পিামরা সিল আঘাি না হানয়ি োরয়ল ঐখায়ন পসনাবারহনীর
পচাখ খুলি না। এবং গণিন্ত্রী ও মানবিাবাদীরা এি িাোিারে বিমমান অবস্থায়ন
আসয়ি োরয়িা না। মধয এরশোর সারবমক রবয়রাহ আমায়দর বয়ল রদয়েয়ছ,
জনগয়নর প্ররিয়রাধ শরক্ত এখনও ময়র যােরন, িারা পয পকান শরক্তমায়নর পয
পকান োষাণ কারা োিয়ি োয়র।
বলয়ি বলয়ি রমখাইল পপ্রত্রয়ের পচাখ দুরি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
-এ কৃরিত্ব পমায়িই আমায়দর নে। আল্লাহ আমায়দর প্ররি রহম কয়রয়ছন
এবং দূরদশমী কুশলী সংগ্রামী পনিা আহমদ মুসায়ক আমায়দর মায়ঝ োরঠয়ে রিরন
আমায়দর সাহাযয কয়রয়ছন। বলল কুিাইবা।
-আহমদ মুসা পকাোে? রজয়জ্ঞস করল পপ্রত্রে।
-রিরন এখন পবাখারাে।
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মুহূিম কয়েক চুে কয়র োকল রমখাইল পপ্রত্রে। িারের বলল, আরম আজই
সন্ধযাে রিয়র পযয়ি চাই, ক্ষমিা গ্রহয়ণর অনুষ্ঠানরি পকাোই রকোয়ব হয়ি?
-আহমদ মুসা পবাখারাে আয়ছন, পস অনুষ্ঠায়নর বযবস্থা রিরন পসখায়নই
কয়রয়ছন।
-রাজধানীয়ি নে পকন?
-পবাখারাও পিা এক সমে রাজধানী রছল।
রমখাইল পপ্রত্রে কুিাইবার রদয়ক িারকয়ে রকছুক্ষণ চুে কয়র োকল। মুয়খ
িার হারস িুয়ি উঠয়লা। বলল বুয়ঝরছ, সূযম পযখায়ন েুয়বরছল, পসখান পেয়কই
সূয়যমর উদে ঘিায়ি চাও পিামরা।
এই সমে ঘয়র প্রয়বশ করল আয়নাোর ইব্রারহম। সাইমুয়মর েক্ষ পেয়ক পস
িাসখন্দ পজায়নর রসরকউরররি প্রধায়নর দারেত্ব োলন করয়ছ। ঘয়র ঢুয়ক পস বলল,
নাস্তা তিরর আেনারা এয়ল বারধি হয়বা।
নাস্তা পশষ হয়লা।
আয়নাোর ইব্রারহম বলল, পবাখারাে যাবার সবরকছু পররে। ক’িাে পবরুয়না
যায়ব?
কুিাইবা বলল, আমরা ১২ িাে পবরুয়বা। মুসা োই এর সায়ে এ রকম কো
হয়েয়ছ।

রমখাইল পপ্রত্রে এবং কুিাইবায়দর রনয়ে রবমানিা যখন পবাখারা রবমান
বন্দয়র পেৌছাল িখন ১িা। রবমান বন্দয়র িায়দর স্বাগি জানাল আহয়মদ মুসা,
হাসান িাররক, আলী ইব্রারহম, আলদর আরজমে প্রমুখ সাইমুম পনিারা।
সবাই এয়স উঠয়লা সরকারর অরিরে েবয়ন। রবমান বন্দর পেয়ক আসার
েয়েই িারা ইমাম পবাখারী মসরজয়দর আজান শুনল। সরকারী অরিরে েবন
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পেয়ক দূয়র নে ইমাম পবাখারীর রবখযাি মারাসা ও মসরজদিা। সবাই ওখান
পেয়ক নামায েয়ে এল। িারের খাওো দাওো পশষ করল।
আহমদ মুসা অিীয়ির স্মৃরি রবজরেি ইমাম পবাখারীর রবখযাি মারাসা
চত্বরয়কই ক্ষমিা গ্রহয়ণর মঞ্চ রহয়সয়ব পবয়ছ রনয়েয়ছন। সকাল পেয়কই পলায়ক
পলাকারণয হয়ে উয়ঠয়ছ মারাসার পগািা এলাকা। কাজারকস্তান ও উজয়বক এলাকা
পেয়ক দয়ল দয়ল লক এয়স হারজর হয়েয়ছ পবাখারাে।
উাঁচু প্রাচীর পঘরা ইমাম পবাখারী মসরজয়দ পনিৃবৃন্দ অবস্থান করয়ছন।
মারাসার রবশাল পগয়ির বাইয়র মঞ্চ সাজায়না হয়েয়ছ। সাময়নর জােগািা
েররষ্কার কয়র রবশাল মেদায়ন েররণি করা হয়েয়ছ।
রঠক আসয়রর নামায়যর েয়রই অনুষ্ঠান শুরু হল। আসর নামায়যর ের মানুষ
বয়সরছল, পসই বসা পেয়ক িায়দর আর উঠয়ি হল না। পকারআন শরীি
পিলাওোয়ির মাধযয়ম শুরু হল অনুষ্ঠান। পকারআন পিলাওোি করয়লন ইমাম
পবাখারী মারাসার িরুণ পমাহায়িস সাইমুয়মর কমমী হায়িজ মরহউরিন পবাখারী।
িাাঁর দরাজ কয়ির প্রাণ স্পশমী পিলাওোি লায়খা জনিার মায়ঝ এক অেূিেূবম
োবায়বয়গর সৃরষ্ট করল। অয়নয়করই মন চয়ল রগয়েরছল সুদূর অিীয়ি। এই
পবাখারাে এমন মুক্ত কয়ির পিলাওোি একরদন হয়িা। িারের কিরদন িা আর
পশানা যােরন। পক জানি আবার িা যায়ব পশানা এমন কয়র। আল্লাহ্র অয়শষ
রহমি। রিরন ইমাম পবাখাররর পবাখারায়ক, ইমাম মুসরলয়মর পবাখারায়ক এবং
লায়খা মুসরলয়মর পবাখারায়ক আবার মুক্ত কয়রয়ছন। অয়নয়কর পচাখ পেয়ক অশ্রু
গরেয়ে েেরছল।
পকারআন পিলাওোি পশষ হয়ল আহমদ মুসা মাইয়ক দাাঁোয়লন। লায়খা
উয়েরলি জনিার উয়িয়শ্য সালাম জারনয়ে রিরন বলয়লন, ‘আজ শুকররো
জ্ঞােয়নর রদন। আেনারা রািুল আলারময়নর প্রশংসা-কীিমন করুন। আর আজ
আমায়দর পনিা মুহাম্মাদ রসুল্লাহয়ক মুক্ত কয়ি হৃদে েয়র সালাম জানাবার রদন।
আেনারা িার জন্য দুরুদ োঠ করুন। মুক্ত মধয এরশোর মুক্ত এই পবাখারা
নগরীয়ি মুসরলম সাধারণিন্ত্র প্ররিষ্ঠার আমরা সময়বি হয়ি পেয়ররছ আল্লাহর
অয়শষ দোর িয়লই এবং িার নবী (স) এর েে অনুসরয়ণর মাধযয়মই। এই
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মহানগরীর েিয়নর মাধযয়মই একরদন এই েূখয়ণ্ড দু’শ বছয়রর মুসরলম শাসয়নর
েিন ঘয়িরছল, গলাে পনয়ম এয়সরছল আমায়দর েরাধীনিার শৃঙ্খল। আজও
পচায়খ োসয়ছ, এই মহানগরীর েিয়নর পশষ মুহূয়িম ধন-সম্পদ রক্ষাে আকুল,
প্রাণ েয়ে েীি দুবমল ঈমায়নর শাসকরা োরলয়েয়ছন রকন্তু এই মারাসা চত্বয়র
মুজারহদরা এক হায়ি পকারআন জরেয়ে, অন্য হায়ি িয়লাোর রনয়ে যুি
কয়ররছয়লন লাল পিৌয়জর সায়ে। িাাঁরা পশষ রক্ষা করয়ি োয়রনরন। িায়দর
েিাকা েূলুরিি হয়েরছল। পসই েূলুরিি েিাকা আজ আমরা িুয়ল ধরব আবার।
এই েিাকা িুয়ল ধরয়বন সাইমুম পনিা, কয়নমল কুিাইবা। রনবমাচন না হওো েযমন্ত
রিনই পদশয়ক পনিৃত্ব পদয়বন আেনায়দর অনুমরি রনয়ে। আেনারা সম্মি
আয়ছন?
লক্ষয লক্ষয হাি উেয়র উঠয়লা। ধ্বরন উঠয়লা লক্ষয কয়ি, নারায়ে িাকবীর,
আল্লাহ্ আকবর, আহমদ মুসা রজন্দাবাদ, কয়নমল কুিাইবা রজন্দাবাদ, সাইমুম
রজন্দাবাদ।
জনিার কি নীরব হয়ে এয়ল আহমদ মুসা বলল, আরম োই কুিাইবায়ক
জনিার সাময়ন দাাঁরেয়ে িার দারেত্ব গ্রহয়ণর জন্য অনুয়রাধ কররছ।
কুিাইবা কাাঁদরছল। কয়েকজন ধয়র িায়ক মাইয়কর সাময়ন রনয়ে এল। পস
আহমদ মুসায়ক জরেয়ে েুকয়র পকাঁয়দ উঠয়লা। কান্না রবজরেি কয়ি বলল, মুসা
োই আেরন সয়র দাাঁোয়বন না। এ দারেত্ব আেনার। আমার উের জুলুম করয়বন
না।
আহমদ মুসা িার কোয়ল একিা চুমু পখয়ে বলল, োই আন্দলয়নর িরি
পেয়ক যার উের পয দারেত্ব আসয়ব িা গ্রহণ করয়ি রেছো না হওোই পিা
ইসলায়মর রশক্ষা। িুরম না ইসলায়মর তসরনক! এমন দুবমল হয়ল চলয়ব পকন?
বয়ল িায়ক মাইয়ক দাাঁে কররয়ে রদল আহমদ মুসা। কুিাইবা অশ্রুরুি কয়ি
রবসরমল্লাহ বয়ল সংয়ক্ষয়ে শুধু এইিুকু বলয়ি োরল, ‘আমায়দর পনিা মুসা
োইয়ের কয়ি পয দারেয়ত্বর পঘাষণা হয়েয়ছ, পয দারেয়ত্বর জন্য আেনারা আমায়ক
সমেমন কয়রয়ছন, আল্লাহয়ক হারজর-নারজর পজয়ন িাাঁর সাহায়যযর উের েরসা
কয়রই পস দারেত্ব আরম গ্রহন করলাম। আল্লাহ আমায়দর সহাে পহান।’
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কুিাইবা সয়র এল মাইক পেয়ক। প্রেয়মই আহমদ মুসা িায়ক জরেয়ে ধয়র
স্বাগি জানাল। িারের এয়ক এয়ক এল হাসান িাররক, আলদর আরজমে,
আয়নাোর ইব্রারহম, আলী ইব্রারহম প্রমুখ সাইমুম পনিারা। সবয়শয়ষ রুশ সাধারণ
িয়ন্ত্রর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমখাইল পপ্রত্রে কুিাইবার একিা হাি িুয়ল রনয়ে চুমু পখয়ে
িায়ক স্বাগি জানাল।
এরের রুশ সাধারণ িয়ন্ত্রর েক্ষ পেয়ক রমখাইল পপ্রত্রয়ের কো বলার
োলা।
রমখাইল পপ্রত্রে মাইয়ক এয়লন। জনিায়ক অরেনন্দন জারনয়ে রিরন
বলয়লন, আেনায়দর আয়বগ-অনুেুরি, আেনায়দর উৎসাহ উিীেনা এবং
স্বাধীনিা-প্রীরি, আেনায়দর তনরিকিা, চররত্র এবং ইরিহাস সৃরষ্ট আমায়ক
অরেেূি কয়রয়ছ। রুশ সাধারণিয়ন্ত্রর েক্ষ পেয়ক আেনায়দর মধয এরশো মুসরলম
সাধারণিয়ন্ত্রর সরকার এবং জনগণয়ক আরম স্বাগি জানারি এবং আেনায়দর
স্বাধীনিায়ক আরম অরেনরন্দি কররছ। এই সায়ে দুই প্ররিয়বশী পদয়শর ময়ধয
অবযাহি সুসম্পকম ও সহয়যারগিা রক্ষা কয়র চলার বযাোয়র রুশ সাধারণিয়ন্ত্রর
েক্ষ পেয়ক আরম প্ররিশ্রুরি দান কররছ।
কো পশষ করয়লন রমখাইল পপ্রত্রে।
রিরন মাইক পেয়ক সয়র এয়লন। আহমদ মুসা িায়ক জরেয়ে ধয়র স্বাগি
জানায়লন। িারের কুিাইবাও।
এরের লক্ষ কয়ির িকবীর ধ্বরনর মধয রদয়ে এরশো মুসরলম
সাধারণিয়ন্ত্রর পপ্ররসয়েঠি কয়নমল কুিাইবা কায়লমা খরচি েিাকা উয়ত্তালন
করয়লন। আহমদ মুসার কান্না রবজরেি এবং হৃদে রনংোয়না পমানাজায়ির মধয
রদয়ে পশষ হল মধয এরশো মুসরলম সাধারণিন্ত্র প্ররিষ্ঠার অনুষ্ঠানরি।
অনুষ্ঠায়নর োোস পেয়ক নামরছয়লন আহমদ মুসা। এমন সমে আহমদ
মুসার পসয়ক্রিারর রহয়সয়ব রনযুক্ত আবু আমর একিা রচরঠ রদয়লন িাাঁর হায়ি।
োোস পেয়ক পনয়ম খাম খুয়ল পদখল িারিমা িারহানার রচরঠ। রচরঠ পদয়খই চময়ক
উঠয়লা, পকান খারাে খবর নে পিা।
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েেল রচরঠ। রচরঠয়ি িারহানা রলয়খয়ছ িার রেিা খুবই অসুস্থ, দ্রুি অবস্থার
অবনরি ঘিয়ছ। িার রেিা পদখয়ি চাে একবার আহমদ মুসায়ক। আহমদ মুসা
রচরঠিা কুিাইবার হায়ি রদল। কুিাইবা েয়ে িা হাসান িাররয়কর হায়ি রদল।
কুিাইবা বলল, মুসা োই পহরলকাপ্টার রনয়ে আজই চয়ল যান আেরন।
হাসান িাররক বলল, বযবস্থা িাহয়ল কয়র পিরল মুসা োই?
আহমদ মুসা মাো পনয়ে সম্মরি জারনয়ে বলল, পবশ কর।
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৮
আল্লাবখশ গ্রায়মর মাঝখায়ন কমুযরনরি মেদায়ন আহমদ মুসার পহরলকপ্টার
রগয়ে নামল। গ্রায়ম এই প্রেম একরি পহরলকপ্টায়রর অবিরণ। গ্রায়মর বহু পলাক
পসখায়ন জমা হয়েয়ছ। আবদুল্লায়েে এবং ইকরামেও পসখায়ন এসয়ছ। সকয়লর
ময়নই রজজ্ঞাসা পক আসয়ছ?
পছাট্ট এিারচয়কস হায়ি আহমদ মুসা নামল পহরলকপ্টার পেয়ক। এখায়ন
কারও পস েরররচি নে। শুধু ইকরামে িায়ক রচনল। বে োই আবদুল্লায়েে পক
বলল, ইরনই আহমদ মুসা।
শুয়নই আবদুল্লায়েে দ্রুি পসরদয়ক ছুিল। কায়ছ রগয়ে বলল, মুসা োই আরম
আবদুল্লায়েে, িারহানার বে োই।
আহমদ মুসা িায়ক জরেয়ে ধরল। বলল, পদখা এিরদন হেরন রকন্তু
আেনায়ক জারন, বহু শুয়নরছ আেনার িৎেরিার কো।
ইকরামে কায়ছ আসয়িই আহমদ মুসা িায়ক জরেয়ে ধরল। কোয়ল চুমু
পখয়ে বলল, এিরদন েয়র মুসা োই?
-জান পিা, পকমন অবস্থাে পকয়িয়ছ রদন, বয়ল রিনজন চলয়ি শুরম্ন করল।
ইকরামে আহমদ মুসার হাি পেয়ক এিারচ পকস রনয়জর হায়ি রনয়েয়ছ।
চলয়ি চলয়ি আহমদ মুসা আবদুলোয়েেয়ক বলল, আিা পকমন আয়ছন?
-োল নে, গিকাল পেয়ক কোও োল কয়র বলয়ছন না।
-এই অবস্থাে হাসোিায়ল পনোই োল হয়ব।
-রকন্তু উরন রকছুয়িই রাজী হন না।
-আেনারা রাজী োকয়ল আরম কালই পহরলকপ্টায়র িাাঁয়ক িাসখন্দ রনয়ে
পযয়ি চাই।
-িারহানাও যরদ রাজী হে আমরা খুশীই হব।
-পকন িারহানা রাজী নে?
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-িার কো হল, আিা যা চান না, িাাঁর জীবয়নর পশষ কায়ল িা করা
আমায়দর উরচি নে।
-রঠক আয়ছ পদখা যায়ব।
আহমদ মুসায়ক এয়ন িুলল িারা আয়গর পসই তবঠকখানায়িই। িয়ব এবার
তবঠকখানা রকছু বদয়লয়ছ। িরায়শর বদয়ল পচোর-পিরবল, সাধারণ খারিোর
বদয়ল সুন্দর খাি।
আহমদ মুসা বলল, অয়নক েররবিমন পিা পদখরছ আবদুল্লায়েে?
-হ্াাঁ, এগুয়লা িারহানার কাজ। আমরা আিায়ক বুঝায়ি োরররন, পসই
আিায়ক ময়ি এয়ন এসব কয়রয়ছ।
তবঠকখানাে বয়স আহমদ মুসার ময়ন েেল প্রেম রদয়নর কোগুয়লা।
মাত্র একরদনই পস এয়দর মায়ঝ রছল। রকন্তু এক রদনই এই েররবায়রর সায়ে
পযন পস এক হয়ে পগয়ছ। বৃি আবদুল গিুর িায়ক িার হারায়না পছয়লর মিই
পেহ কয়র। যাবার রদন ইকরাময়ের অশ্রুর কো িার আজও ময়ন আয়ছ। আর
িারহানা? রচন্তা করয়ি আর সাহস হল না আহমদ মুসার।
আবদুল্লায়েে এবং ইকরামে পেিয়র রগয়েরছল। তবঠকখানার পেিয়র
দরজার ওোয়শ োয়ের শব্দ হয়লা। ের মুহুয়িম সালাম পদের শব্দ পেয়স এল
ওোশ পেয়ক। িারহানার গলা।
আহমদ মুসা সালাম রনয়ে বলল, পকমন আছ িারহানা?
-আেনার পদাোে োল আরছ।
-আয়েশা-পরাকাইয়েোয়দর খবর শুয়নছ?
-জী।
িারহানা একিু পেয়মই বলল, আেনায়ক যরদ পমাবারকবাদ রদয়ি চাই
িাহয়ল রক পদাষ হয়ব?
-পকন, রক পমাবারকবাদ?
-ময়ন আয়ছ রনশ্চে, এই তবঠকখানায়িই একরদন আরম এই রবপ্লবয়ক
অসম্ভব বয়লরছলাম। আল্লাহর রক ইিা পসই রবপ্লব সিল কয়রই আেরন এই
তবঠকখানাে আবার এয়লন।
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-এ রবপ্লব পিা পিামরা সবাই রময়ল কয়রছ। আমার পমাবারকবাদ পিামরা
রনয়ল পিামায়দর পমাবারকবাদ আমার রনয়ি আেরত্ত পনই।
-এ রবনে আেনার মহত্ব। িারহানার কয়ঠঠ পযন অয়নকিা োরী।
আহমদ মুসা কো োরল্টয়ে বলল, িুরম নারক পিামার আিায়ক হাসোিায়ল
োঠায়ি রাজী হয়িা না?
-আরম হরি না নে, আিা রাজী নন। আরম িার েয়ক্ষই কো বয়লরছ।
-এখন আরম যরদ ওাঁয়ক িাসখন্দ রনয়ে পযয়ি চাই?
একিু চুে পেয়ক িারহানা বলল, আেনার ময়ির বাইয়র আমার পকান মি
পনই। ময়ন হয়লা িারহানার কোগুয়লা িার হৃদয়ের পকান অঠত্মস্থল পেয়ক পবররয়ে
এল।
আহমদ মুসার হৃদেিা পকাঁয়ে উঠল। একজন নারী কখন আয়রকজয়নর
উের এমন কয়র িার সব মি, সব অরধকারয়ক সাঁয়ে পদে। আহমদ মুসা হঠাৎ
কয়র পকান কো বয়ল উঠয়ি োরল না। একিুক্ষণ চুে কয়র পেয়ক বলল, পিামার
আিার কায়ছ পযয়ি চাই, আবদুল্লায়েেয়ক বল। আবদুল্লায়েয়ের সায়ে আহমদ
মুসা আবদুল গিুয়রর ঘয়র প্রয়বশ করল।
আবদুল গিুর শুয়েরছল। খুব দুবমল পস, আহমদ মুসা োয়শ রগয়ে বসল।
আবদুল্লায়েে িার আিার মাোর কায়ছ রগয়ে বসল। আিা, আমায়দর আহমদ
মুসা োই এয়সয়ছন।
কয়েকবার বলার ের বৃি আবদুল গিুর পচাখ খুয়ল বলল, পক রক বলরল,
আহমদ মুসা! পকাোে আমার বাবা?
আবদুল্লায়েে বৃয়ির মাো একিু উচু কয়র িুয়ল ধরল। আহমদ মুসার রদয়ক
পচাখ েেয়িই বলল, বাবা িুরম এয়সছ? এস বাবা...........
বয়ল দু'রি হাি উাঁচু করল বৃি।
আহমদ মুসা িার আরও কায়ছ এরগয়ে পগল।
বৃয়ির দুবমল একরি হাি উয়ঠ এয়লা উেয়র। হাি বুলাল পস আহমদ মুসার
মাো, মুখ এবং গায়ে। বুলায়ি বুলায়ি বলল, গি সন্ধযাে পররেওয়ি পিামার
বক্তৃিা শুয়নরছ বাবা। আুঃ রক আনন্দ। আজ আরম যরদ যুবক হিাম, রচৎকার কয়র
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ঘুয়র পবোিাম সারা অঞ্চলিা। বলিাম, মুসলমানরা ময়র না। মরার জারি নে
িারা।
প্রাে রচৎকার কয়র উয়ঠরছল বৃয়ির কঠঠ। ক্লান্ত হয়ে েেল। পস ধুকল
রকছুক্ষণ। িারের ধীয়র ধীয়র বলল, আমার আল্লারাখা আজ জীরবি আয়ছ রকনা
জারন না। ময়র পগয়লও আজ িার আত্মা শারন্ত োয়ব। পিামরা সবাই িার জন্য
পদাো কয়রা। বলয়ি বলয়ি বৃয়ির পচাখ পেয়ক পনয়ম এল দু'পিািা অশ্রু।
আবার োমল আবদুল গিুর। িারের পস ধীয়র ধীয়র পচাখ িুলল আহমদ
মুসার রদয়ক। িারকয়ে পদখল অয়নক্ষণ। আহমদ মুসা বৃয়ির একিা হাি িুয়ল
রনয়ে বলল, বলয়বন রকছু?
-িুরম অয়নক বে, অয়নক বে, অয়নক বে, িা না হয়ল একিা কো পিামায়ক
বলিাম।
-আমায়ক লজ্জা পদয়বন না, মানুষ রহয়সয়ব পকউই বে পছাি নে। বলুন
আেনার কো।
-বলব? বয়ল বৃি পচাখ বুজল, রকছুক্ষণ ের ধীয়র ধীয়র পচাখ খুলল।
চাররদয়ক িাকাল। পদখল পস আবদুল্লায়েেয়ক, ইকরামেয়ক। সবাইয়ক ছারেয়ে
িার পচাখ রগয়ে েেল দরজার আোয়ল দাাঁরেয়ে োকা িারহানার উের। বৃি
োকল, মা িারহানা িুরম এয়সা পিা মা।
দু'বার োকয়িই চাদয়র গা-মাো পঢয়ক মাো নীচু কয়র সলজ্জ েদয়ক্ষয়ে
রেিার মাোর কায়ছ এয়স দাোল িারহানা।
বৃি িারহানার একিা হাি হায়ি রনয়ে বলল, এই আমার িারিমা
িারহানা। আমার আদয়রর ধন। মহানবী (স) এর পময়ের নায়মর সায়ে রমরলয়ে
এর নাম পরয়খরছলাম। সীমাহীন আদর রদয়ে গয়েরছ আমার এই মায়ক। এই
মায়ের দারেত্ব পনবার কো রক আরম পিামায়ক বলয়ি োরর বাবা?
আহমদ মুসা মাো নীচু কয়র বয়সরছল। বৃয়ির এই কোর জবাব পকান কো
হঠাৎ িার মুয়খ পজাগাল না। নীরবিার ময়ধয রদয়ে রিল রিল কয়র বয়ে চলল
সমে। সবাই মাো নীচু িারহানার দু'গঠে বয়ে পনয়ময়ছ অশ্রুর ঢল।
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ধীয়র ধীয়র মুখ খুলল আমহদ মুসা। মাো নীচু কয়রই জবাব রদল, পনব আরম
আেনার িারহানায়ক। রকন্তু আিা আরম যাযাবর, আমার পকান রঠকানা পনই।
আেনার আদয়রর ধন রক সুখী হয়ব আমার কায়ছ?
পশয়ষর কোগুয়লা আহমদ মুসার োরী হয়ে পেয়ি েেল।
'আলহামদুরলল্লাহ' বয়ল বৃি উয়ঠ বসয়ি পচষ্টা করল, আবদুল্লায়েে িায়ক
ধয়র বরসয়ে রদল। বৃি দু'রি হাি উেয়র িুয়ল বলল, পহ আল্লাহ! িুরম ররহম, িুরম
রহমান। হযরি িারিমা (রা) এবং হযরি আলী (রা) এর মিই এয়দর জীবনয়ক
িুরম সুখী কর, শারন্তমে কর, সুন্দর কর!
আহমদ মুসা, িারিমা িারহানা, আবদুল্লায়েে, ইকরামে এবং আোল
পেয়ক আবদুল্লায়েয়ের স্ত্রী এবং আবদুল্লায়েয়ের মা সবাই বৃয়ির সায়ে হাি
িুয়লরছল। মুনাজাি পশয়ষ উঠয়ি উঠয়ি আহমদ মুসা বলল, আিা আরম
িাসখন্দয়ক জারনয়ে রদরি কালয়কই কুিাইবারা আসয়ব। রবয়ের বযবস্থািা ওরাই
করয়ব।
বয়ল আহমদ মুসা পবররয়ে এল ঘর পেয়ক। িার সায়ে চয়ল এল
আবদুল্লায়েে এবং ইকরামেও।
িারা পবররয়ে পগয়ল আবদুল্লায়েয়ের স্ত্রী এয়স অশ্রুরুি িারহানায়ক ধয়র
রনয়ে পগল। পযয়ি পযয়ি বলল, েরম োওোর কান্না বুরঝ িাহয়ল এিই হে।

পজনায়রল পবাররস আশ্রে রনয়েরছল আল্লাবখশ গ্রায়মর উত্তয়র োরমর
সেয়কর ধার রদয়ে পয োহাে পসই োহায়ে।
পসরদন সন্ধযাে আল্লাবখশ গ্রায়ম যখন আহমদ মুসার পহরলকপ্টাররি নায়ম,
িখন পজনায়রল পবাররয়সর একজন পলাক পনয়ম এয়সরছল এই গ্রায়ম। এখায়ন
কারা োয়ক িার পখাাঁজ পনবার জন্য। গ্রায়মর পলাকয়দর মুয়খ পসই জানয়ি োয়র
আহমদ মুসা এয়সয়ছ আব্দুল গািুয়রর বারেয়ি । পস রিয়র রগয়ে পজনায়রল
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পবাররসয়ক এ খবর জানাে। এ খবর শুয়ন সাি রাজার ধন মারনক োওোর মিই
িার পচাখ দু’রি আনয়ন্দ উজ্জ্বল হয়ে ওয়ঠ। রক করয়ি হয়ব সংয়গ সংয়গ পস
রসিান্ত রনয়ে পিয়ল।
সন্ধযার ের েরই োহােী গ্রামগুয়লা ঘুরময়ে েয়ে। রাি ৯িার ময়ধযই
আল্লাবখশ গ্রায়মর সব বারি রনয়ব পগল।
রাি ১১িার রদয়ক েজন খারনক সােী রনয়ে পজনায়রল পবাররস পনয়ম এল
আল্লাবখশ গ্রায়ম। রবোয়লর মি রনুঃশয়ব্দ হামাগুরে রদয়ে ওরা পেৌছল আব্দুল
গিুয়রর বােীয়ি। আব্দুল গিুয়রয়র তবঠকখানার দরজাে রগয়ে যখন ওরা পেৌছল
িখন রাি ১১িা েয়নর। দরজা োল কয়র েরীক্ষা করল পজনায়রল পবাররস।
ইস্পায়ির কবজা রদয়ে পচৌকায়ঠর সায়ে দরজা লাগায়না। হাসল পজনায়রল
পবাররস।
িারের বযাগ খুয়ল একিা লম্বা িার এবং একিা পছাি হাইোওোর
পক্লায়রািরম রসরলঠোর পবর করল। িারিা পস সংয়যাগ করল পক্লায়রািরম
রসরলঠোয়রর সায়ে। এরের রছরওোলা িারিা দরজার নীয়চ িাাঁক রদয়ে ঢুরকয়ে
রদল ঘয়রর রেির। ঘয়রর মাঝ বরাবর িারিা পেৌয়ছয়ছ এমনিা যখন ময়ন হল
িখন রসরলঠোয়রর সুইচিা অন কয়র রদল। গযাস িায়রর মধয রদয়ে ঘয়র প্রয়বশ
করয়ি লাগল। োাঁচ রমরনয়ির খারল হয়ে পগল রসরলঠোর। িারের আরও োাঁচ
রমরনি অয়েক্ষা করল পজনায়রল পবাররস।
বােরি োাঁচ রমরনি পেররয়ে পগয়ল পজনায়রল পবাররস বযাগ পেয়ক পলসার
বীম রসরলঠোর পবর করল। পলসার বীম রদয়ে দরজার সবগুয়লা কবজা কয়েক
রমরনয়ি পধাাঁো কয়র রদল। িারের রিন-চার জয়ন ধয়র দরজািা সররয়ে রনল।
পজনায়রল পবাররসরা সবাই গযাস মাক্স েরা। িারা ঘয়র ঢুয়ক পেরন্সল িচম
জ্বারলয়ে পদখল ঘয়রর এক োয়শ আহমদ মুসা, আয়রক োয়শ ইকরামে । িায়দর
পনয়ে-পচয়ে পদখল, িায়দর কায়রারই জ্ঞান পনই।
পজনায়রল পবাররয়সর রনয়দময়শ রিনজন এরগয়ে এয়স অজ্ঞান আহমদ মুসায়ক
কাাঁয়ধ িুয়ল রনল। িারের সবাই ঘর পেয়ক পবররয়ে বাইয়রর অন্ধকায়র রময়শ পগল।
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খুব পোয়র ঘুম পেয়ক উয়ঠরছল আব্দুল্লায়েে। নদীর ঘায়ির কাজ পসয়র
বারের রেির ঢুকয়ি রগয়ে দরক্ষয়ণ তবঠকখানার দরজার রদয়ক িাকায়িই িার
পচাখ ছানাবো হে উঠল। তবঠকখানার দরজা পগািািাই দরজার এক োয়শ
বারান্দাে কাি হয়ে েয়ে আয়ছ। রক েূিুয়ে কাঠে। আব্দুল্লায়েে পদৌয়ে পগল
তবঠকখানাে। পখালা দরজা রদয়ে পোয়রর আয়লা ঘয়র ঢুয়কয়ছ। সব রকছুই
েররষ্কার পচায়খ েেয়ছ। আহমদ মুসার রবছানার রদয়ক পচাখ েেয়িই বুকিা পকাঁয়ে
উঠল িার ের ের কয়র। আহমদ মুসার রবছানা খারল, পনই পস। অন্য রবছানাে
শুয়ে আয়ছ ইকরামে। িায়ক ধাক্কা রদল, পকানই সাো রদল না ইকরামে। িার
অংগ প্রিযে রশরেল। জ্ঞান হাররয়েয়ছ ইকরামে? আয়রক দিা চময়ক উঠার োলা
আব্দুল্লায়েয়ের। হঠাৎ আব্দুল্লায়েয়ের ময়ন হল িার মাো রঝমরঝম করয়ছ,
এিক্ষয়ণ অনুেব করল রক একিা অেরররচি গন্ধ চাররদয়ক, গযাস রক? আাঁৎয়ক
উয়ঠ ঘর পেয়ক পবররয়ে এল আব্দুল্লায়েে। বারের পেিয়রর আরিনাে রগয়ে
আব্দুল্লায়েে চীৎকার কয়র উঠল, সবমনাশ হয়ে পগয়ছ!
পসই চীৎকার শুয়ন হন্ত-দন্ত হয়ে পবররয়ে এল আব্দুল্লায়েয়ের মা,
আব্দুল্লায়েয়ের স্ত্রী, এবং িারহানা।
িারহানায়ক পদয়খই আব্দুল্লায়েে েুকয়র পকাঁয়দ উঠল, সবমনাশ হয়ে পগয়ছ
িারহানা, তবঠক খানার দরজা োিা, আহমদ মুসা পনই। আব্দুল্লায়েয়ের কো পশষ
হবার সায়ে সায়ে ‘আল্লাহ’ বয়ল এক বুক িািা চীৎকার কয়র উঠল িারহানা।
জ্ঞানহীনা িার পদহিা ঢয়ল েেল মারির উের।
আব্দুল্লায়েয়ের স্ত্রী, আব্দুল্লায়েয়ের মা ছুয়ি পগল তবঠকখানাে। োিা দরজা,
শূন্য ঘর, অজ্ঞান ইকরামেয়ক পদয়খ িারাও পকাঁয়দ উঠল চীৎকার কয়র।
মধয এরশো মুসরলম সাধারণিয়ন্ত্রর পপ্ররসয়েঠি কুিাবার পহরলকপ্টার বহর
যখন আল্লাবখশ গ্রায়ম পেৌছল, িখন সুযম সয়ব উয়ঠয়ছ। পহরলকপ্টার পেয়ক নামল
কয়নমল কুিাইবা, হাসান িাররক এবং িায়দর সায়ে পবারখা েরা দুই মরহলা রশররন
শবনম এবং আয়েশা আরলয়েো।
পহরলকপ্টার পেয়ক পনয়ম রবরস্মি হয়লা কুিাইবা, আহমদ মুসা পনই এমনরক
আব্দুল্লায়েেও পনই। এমনিা পিা হবার কো নে।
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পহরলকপ্টার পেয়ক পনয়ম িার একিু এগুয়িই কুিাইবার েরররচি ইমাম
পমাল্লা নুরুরিন িায়দর রদয়ক এরগয়ে এল। িার মুখ শুকয়না, পচহারা রবধ্বস্ত।
রবরস্তি কুিাইবা প্রশ্ন করল, রক খবর নুরুিীন?
নুরুিীন পকাঁয়দ পিলল। একিু সাময়ল রনয়ে পস বলল, আব্দুল গিুয়রর
তবঠকখানার দরজা োিা, আহমদ মুসা পনই।
-রক বলছ নুরুিীন, বয়ল চীৎকার কয়র উঠল কুিাইবা।
িারের িারা পদৌে রদল আব্দুল গিুয়রর বােীর রদয়ক। িায়দর পেছয়ন
আয়েশা আরলয়েো এবং শবনম।
তবঠকখানার খুাঁরিয়ি পঠস রদয়ে কাাঁদরছল আব্দুল্লায়েে। কুিাইবা এবং
হাসান িাররক পসখায়ন পেৌছয়িই পস উয়ঠ দাোল। িায়দর রনয়ে প্রয়বশ করল
তবঠকখানাে।
ঘয়র ঢুয়ক োগয়লর মি হয়ে পগল কুিাইবা এবং হাসান িাররক। হাসান
িাররক পসই গযাস রসরলঠোর, পসই িার এবং পচৌকায়ঠর কব্জাগুয়লা েরীক্ষা কয়র
গায়ল হাি রদয়ে বয়স েেল মারিয়ি। দু’পচাখ রদয়ে ঝরঝর কয়র পনয়ম এয়লা
অশ্রু। কুিাইবা আহমদ মুসার রবছানাে মুখ লুরকয়ে রশশুর মি কাাঁদয়ি লাগল।
দরজাে দাাঁরেয়ে আয়েশা আরলয়েো এবং শবনম। দু’হায়ি মুখ পঢয়ক িারা
কাাঁদয়ছ।
আব্দুল্লায়েয়ের মা এয়স আয়েশা আরলয়েোয়ক বলল, এস পিামরা
িারহানার কায়ছ। ওর জ্ঞান এখনও পিয়ররন।
-পকাোে িারহানা, বয়ল ছুিল িারা বােীর রেির।
িারহানার জ্ঞান িখন রিয়র এয়সয়ছ, ইকরাময়েরও জ্ঞান িখন পিরায়না
হয়েয়ছ। সবার অশ্রু শুরকয়ে পগয়ছ।
তবঠকখানার পেিয়রর দরজাে িারিমায়ক রঘয়র দারেয়েরছল রশররন
শবনম, আয়েশা আরলয়েো, িারিমা িারহানার মা ও োবী। তবঠকখানার পেিয়র
আব্দুল্লায়েে, কুিাইবা হাসান িাররক এবং ইকরামে। তবঠকখানার বাইয়রর
বারান্দা ও উঠায়ন সাইমুম কমমীরা।
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গেীর োবনাে রনমরজ্জি হাসান িাররক। রক অংক কষয়ছ পযন পস।
অবয়শয়ষ নীরবিা পেংয়গ কো বলল পস। বলল, আমার অনুমান যরদ রমেযা না
হে িাহয়ল আরম বলয়ি োরর মুসা োইয়ক পজনায়রল পবাররস অেবা িার
পলায়করা রকেন্যাে কয়রয়ছ। আমরা জারন, রবপ্লয়বর ের পস োরমর সেক ধয়রই
োরলয়ে এয়সয়ছ। পস োহায়ে পকাোও আশ্রে রনয়েরছল, আল্লাবখশ গ্রায়ম আসার
কো পকান োয়ব জানয়ি োয়র পস এর সুয়যাগ গ্রহণ কয়রয়ছ।
এখন প্রশ্ন হয়লা, আহমদ মুসায়ক রকেন্যাে কয়র পস পকাোে রনয়ে যায়ব?
রনশ্চে এ পদয়শ পস োকয়ব না, রারশোয়িও যায়ব না, আিগারনস্তানও পযয়ি
োরয়ব না। বারক োয়ক চীন। আমার ময়ি চীয়নই পস পযয়ি োয়র। পসখানকার
ফ্রয়দর সাহাযয পনবার জয়ন্য।
োমল হাসান িাররক।
িারের উয়ঠ দাাঁোল।বলল, আরম এই মূহুয়িমই পজনায়রল পবাররয়সর
অনুসরণ করয়ি চাই। োরময়রর েয়ে প্রান্তয়র রকংবা রিয়েনশায়নর ওোয়র
রশংরকোং এ অেবা পযখায়নই পহাক িায়ক খুাঁয়জ পবর করব, িার হাি পেয়ক
রছরনয়ে আনব আহমদ মুসায়ক, ইনশাআল্লাহ।
আব্দুল্লায়েে এয়স িার োয়শ দাাঁরেয়ে বলল আরম আেনার োয়শ োকব।
আরম এ অঞ্চল এবং চীয়নর বহুরকছুই রচরন।
অশ্রু ঝররছল কুিাইবার পচাখ রদয়ে। পস বলল, আরমও আহমদ মুসার োই,
আরমও রক এ অরেযায়ন শারমল হয়ি োররনা?
হাসান িাররক বলল, না আহমদ মুসা পয েরবত্র ও গুরুদারেত্ব পিামায়ক
রদয়েয়ছন পসিা োলন করা পিামার প্রেম কিমবয।
একিু পেয়ম হাসান িাররক বলল, কুিাইবা পিামার এখনই পয দারেত্ব পসিা
হল, আমায়দর এ েূখয়ঠের অধীন সমস্ত বন-জংগল এবং োহাে চয়ষ পিলা যায়ি
রনরশ্চি হওো যাে পজনায়রল পবাররস এয়দয়শ পনই।
পবলা িখন ৮িা।
হাসান িাররক এবং আব্দুল্লায়েে প্রস্তুি হল যাত্রার জন্য। িারিমা িারহানা,
আয়েশা আরলয়েো ও শবনম দাাঁরেয়েরছল।
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ওয়দর সাময়ন দাাঁরেয়ে হাসান িাররক বলল, আয়েশা িারিমা িারহানায়ক
রনয়ে িুরম িাসখয়ন্দ দাদীর কায়ছ োকয়ব। িারহানার আিায়ক আজই
হাসোিায়ল রনয়ে যাওো হয়ব। এয়দর েররবায়রর সবাইয়ক আজই িাসখয়ন্দ
রনয়ে যাওো হয়ি।
পময়েরা সবাই কাাঁদরছল।
হাসান িাররক বলল, সবাই পিামরা সাইমুয়মর কমমী। কাাঁদা পিামায়দর
পশাো োে না। পয রবেদ এয়সয়ছ আল্লাহ িা পেয়ক আমায়দর উিার করয়বন।
পিামরা পদাো কয়রা।
বয়ল হাসান িাররক ও আব্দুল্লায়েে পবররয়ে এল আব্দুল গিুয়রর বােী
পেয়ক। রকছুিা েে িারা যায়ব গারেয়ি। িারের ইোয়ক চয়ে দুগমম োরমর োরে
রদয়ে িায়দর পেৌছয়ি হয়ব রিয়েনশায়নর ওোয়র।
িারিমা িারহানা, আয়েশা আরলয়েো এবং রশররন শবনম দরজাে
দাাঁরেয়েরছল। হাসান িাররক এবং আব্দুল্লায়েে পচায়খর আোয়ল হাররয়ে পযয়িই
রিনজয়নর হািই উেয়র উঠল। আরজ করল িারা আল্লাহ রািুল আলারময়নর
দরবায়র; ‘পহ আল্লাহ এ অরেযান সিয়রর অরেোবক একমাত্র িুরমই। িুরম
িায়দর সিল কর। আহমদ মুসা সহ িায়দর সবাইয়ক আবার রিররয়ে এয়না
আমায়দর মায়ঝ।‘
রিনরি হৃদয়ের কান্না রবজরেি এই আকুল প্রােমনার সবুজ শব্দমালা
ইোয়রর োখাে ের কয়র উয়ে চলল আল্লাহর আরয়শর রদয়ক।

সাইমুম রসররয়জর েরবিমী বই

রিয়েনশায়নর ওোয়র
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