সাইমুম-৮

সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস
আবুল আসাদ

সাইমুম সসসিজ কসিিাইট মুহতািাম আবুল আসাদ এি
ইবুক কসিিাইট www.saimumseries.com এি।

ইবুক সম্পর্কে সকছু কথা
সম্মাসিত িাঠক,
আসসালামু আলাইকুম
সাইমুম সসসিজর্ক অিলাইর্ি টটক্সট আকার্ি আিাি লক্ষ্য সির্ে ২০১২ সার্লি
১৭ই আগস্ট গঠি কিা হে সাইমুম সসসিজ-ইউসির্কাড টরার্জক্ট (SSUP) গ্রুি।
তািিি সবসিন্ন ব্লর্গ ও টেসবুর্ক টরার্জর্ক্টি জন্য টেচ্ছার্সবক আহ্বাি কিা হে।
টসই আহ্বার্ি সাড়া সদর্ে এসগর্ে আর্সি একঝাক টেচ্ছার্সবক এবং এই
টেচ্ছার্সবকর্দি সির্ে গসঠত হে সাইমুম সসসিজ-ইউসির্কাড টরার্জক্ট টীম। টীম
টমম্বাির্দি কর্ঠাি িসিশ্রর্ম রাে ৮ মার্স সবগুর্লা সাইমুম অিলাইর্ি আর্স।
মহাি আল্লাহ সবাইর্ক উত্তম রসতদাি সদি।
SSUP টীর্মি ির্ক্ষ্

Shaikh Noor-E-Alam
ওর্েবসাইটঃ www.saimumseries.com
টেসবুক টিজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF
টেসবুক গ্রুিঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১
উরুমসির ইবকে সাদ থরাড ধকর পুববসদকি তীব্র গসতকত এসগকয় িলকে শক্ত
সমেব এিটা হাই লযান্ডার জীপ।
সন্ধ্যার অন্ধ্িার তখে রাস্তায় থেকম একসকে। রাস্তার সবজসলবাসতগুকলা
উজ্জ্বল হকয় উকেকে। সৃসি হকয়কে শহর-জীবকের এি সোতে আকলা আঁধারী।
অসিজাত আবাসসি এলািা এটা। রাস্তায় থলািজে থেই বলকলই িকল। ফুল
স্পীকড এসগকয় িকলকে আহমদ মুসার জীপ। জীকপ থমাট পাঁিসট সসট। সামকে
দু’টা, থপেকে সতেটা। ড্রাইসিিং সসকট বকসকে আহমদ ইয়ািং তার পাকশই আহমদ
মুসা। সপেকে হাসাে তাসরি এবিং মা-িু বকসকে।
আহমদ মুসা ঘসির থরসডয়াম ডায়াকলর সদকি এিেজর থদখকলে, সন্ধ্যা ৭
টা। আহমদ মুসা সিন্তা িরকলে, ওয়ািংহুয়া তার েতুে বসসতিামী িাকফলা সেকয়
সেশ্চয়ই সদকে রওয়াো সদকয়কে। মধয রাসির েীরব প্রহকর সশকহসজ উপতযিায়
থপৌেকত িাইকব এটাই স্বািাসবি। সুতরািং উরুমসিকত ওকদর রাত দশটায় অবশ্যই
থপৌঁো িাই। সিন্তু ওকদর আটিাকত হকব উরুমসি থেকি অকেি দূকর সবজে পাহাসি
অঞ্চকল।
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িােশু প্রকদশ থেকি থে উরুমসি হাইওকয় এসগকয় একসকে থসই পকেই
ওয়ািংরা আসকে।
আহমদ মুসার মােস দৃসিকত ফুকট উকেকে উরুমসি থেকি িােশু পেবন্ত
পকের দৃশ্য। কিকশাকর এই পকে থস এিাসধিবার উরুমসি একসকে। থগাটা
পেটাই তার থিাকখর সামকে এখেও জ্বল জ্বল িরকে। পেটা তখেও পািা
হাইওকয়র রুপ থেয়সে। িাঁির সবোকো থস পকে উট িলকতা, থঘািার গাসিও
িলকতা অকেি। তখেিার থিকয় এখেিার গসত অকেি থবকিকে। ধীকর-সুকে
সগকয়ও এিশ মাইল দূকরর আল-খসলল উপতযিায় রাত েটার মকধয তারা
থপৌেকত পারকব। সতকয়েশাকের পাহাকির এিটা থোট দসিণমূখী শাখায় এই
আল-খসলল উপতযিা। উরুমসি হাইওকয়সট পাহাকির এিসট সিংিীণব সগসরপে
সদকয় এই উপতযিা অসতক্রম িকর একসকে। ঐ সগসরপে হাইওকয় দুপাকর িকয়ি
মাইল সবস্তৃত উঁিু পাহাকির থদয়াল। ওয়ািংকদর আগ্রাসী িাকফলাকি আটিাবার
উপেুক্ত জায়গা এটাই। আহমদ মুসা থিকব-সিকন্ত এই োেটা সেববািে িকরকেে।
পসরিল্পো অনুসাকর রাত েটার মকধযই আল-খসলল উপতযিায় তাকদর থপৌেকত
হকব। ওয়ািংরা ওখাকে থপৌোর আকগ তাকদর অকেি িাজ আকে থসখাকে।
আহমদ মুসার সিন্তা থহাঁিট থখল। থপেে থেকি মা-িুর থবসুকরা িন্ে ধ্বসেত
হকলা, সামকেই বাঁ সদকি বাঁি থেকবে। বাঁ সদকির থলেটা হকয় সপয়াও সলে থরাকড
পিা োকব।
থতামার সপয়াও সলে থরাড সি আমাকদর উরুমসি হাইওকয়কত সেকয় োকব?
বলকলে আহমদ মুসা।
ো স্যার। সপয়াও সলে থরাড থেকি পূবব সদকি এসগকয় সলও শাও সি থকায়ার
হকয় আমরা সপিং থরাকড পিব, থসখাে থেকি উিংফু, তারপর.......
আহমদ মুসা তাকি িো থশষ িরকত ো সদকয় বলকলে, তারপর োি।
মাোয় ওসব োিকব ো। তুসম আহমদ ইয়ািংকি সাহােয ির।
এিটু দম সেকয় আহমদ মুসা বলকলে, মা-িু তুসম আল-খসলল থিে?
সিেব ো থিে? আল-খসলল থতা উরুমসির দরজা। সিন্তু ওর োম এখাকে
আল-খসলল েয়।
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সািংকৃসতি সবপ্লব ওর োম থতা সদকয়কে ‘মাও িযাসল’ থসই িকব। আপসে
আল-খসলকলর োম জােকলে সি িকর?
জােব ো থিে মা-িু? আসম সি সসিংসিয়ািং-এর মানুষ ো?
মকে সেল ো স্যার। সিেুটা িাঁিু-মািু হকয় বলল মা-িু।
আচ্ছা মা-িু, আল-খসলল সগসরপকে আমরা ওয়ািং হুয়ার মুকখামুসখ দাঁিাকল
থিমে হকব?
খুসশকত মুখ উজ্জ্বল হকয় উেল মা-িুর। বলল ওখাকে উপেুক্তিাকব দাঁিাকত
পারকল ওয়ািং হুয়াকদর িকয়িসদে থতা থেসিকয় রাখা োকবই।
উপেুক্তিাকব বলকত তুসম সি বুঝাকত িাচ্ছ?
স্যার, উরুমসি হাইওকয়র আল-খসলল সগসরপে থেকি দসিণ সদকি
পাহাকির থদয়াল থগকে মাইল িাকরকির মত, আর উত্তর সদকি থগকে পাঁি মাইল।
সগসরপকে বাধা থপকল খািা পাহাি সডসিকয় ওকদর পকি মালসামাে সেকয় আলখসলল উপতযিায় োমা সম্ভব েয়। সবিল্প সহকসকব ওরা িার-পাঁি মাইল পে
অসতক্রম িকর উত্তর বাঁ দসিণ সদি সদকয় পাহাি ঘুকর এপাকরর আল-খসলল
উপতযিায় োমার থিিা িরকব। এ থিিার পে েসদ বন্ধ্ িরা োয় তাহকল ওয়া
আটিা পকি োকব। হতবুসি অবো থেকি মুক্ত হকয় েতুে পকের সন্ধ্াে িরকত
ওকদর অবশ্যই িকয়িসদে থিকট োকব।
িমৎিৃত হকলে আহমদ মুসা অসিজ্ঞ সমরকুশলীর মত মা-িুর িোয়।
সবস্ময় মােকলে থে, মা-িু তার মকের িোই গি গি বকল োকচ্ছ সেি
মাইকক্রাকফাকের মত।
মা-িু এিটু দম সেকল আহমদ মুসা বকল উেকলে, আচ্ছা, মা-িু, ওয়ািং
হুয়াকদর পাহাকি ঘুকর আসা সি িকর থেিাকব, সিন্তা িকরে?
ও থতা থসাজা স্যার। পাহাি ঘুকর আমাকদর উত্তর ও দসিকণর সিংিীণব পে
দুটার থিৌসণি পসরমাকপ িকয়ি সাসর সবকফারি পাতকত হকব। তাহকল ওকদর
গসত রুি হকয় োকব।
মা-িু োমল। খুসশকত িকর উকেকে আহমদ মুসার মুখ। সতসেও তৎিণাৎ
সিেু বলকলে ো।
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পাকশ বকস অকেিিণ থেকিই উসখুস িরসেল হাসাে তাসরি সিেু বলার
জন্য। এবার সুকোগ থপকয় বলল, মা-িু, আপসে থতা সািংঘাসতি সমর প্রকিৌশলী,
আপোকি থসোবাসহেী থেকি ওরা োিল?
োকিসে, পাসলকয় একসসে। থব-দ্বীে শত্রুর থসোদকল থেকি পরিাল থখায়াব
োসি?
বাসায় বকস বকস িাল লাকগ আপোর?
িাল লাকগ ো, সিন্তু শাসন্তকত ধমব-িমব িরকত পারসে, এটাই আমার সবকিকয়
বি সান্ত্বো। তারপর আল্লাহ সেকজকদর থিাে কসন্যদল সদকল তাকত থোগ থদব।
এসব িাসব বকল আপোকদর আমার খুব িাল লাকগ।
সি িাল লাকগ আমাকদর?
জাসতর জন্য আপোরাই আসকল সিেু িকরকেে, িরকেে।
আপসে সি সব জাকেে?
আপামসে আমাকি সব বকলকে।
মা-িু োমল। হাসাে তাসরিও আর সিেু বলল ো। িো বলকলে আহমদ
মুসা। বলকলে, মা-িু, আমাকদর সাকে তুসম সেকজই আসকত থিকয়ে, ো থতামার
আপা থতামাকি পাসেকয়কে?
মাফ িরকবে স্যার। আপোকদর সােী হবার সাহস সি আমার আকে?
আপাই আমাকি পাসেকয়কেে। বকলকেে, থতামার স্যার সুে হকয় উকেেসে, তার
পাকশ পাকশ থতামাকি োিকত হকব।
মা-িুর সরল থসাজা এ ধরকের প্রিাকশ আহমদ মুসা সিেুটা সবব্রত থবাধ
িরকলে। এি ঝলি রক্ত থেে তার মুখমণ্ডলকি মুহুকতবর জন্য লাল িকর তুকল
আবার সমসলকয় থগল।
আহমদ মুসা সিেু বলকত োসচ্ছকলে। এই সমকয় মা-িু বাইকরর সদকি
তাসিকয় বকল উেল, এই থতা আমরা সলও শাও সি থকায়াকর প্রকবশ িরসে।
থকায়াকরর বাঁ পাকশর থরাডটাই সপিং থরাড।
সলও শাও সি থকায়াকর একস বাঁ সদকি থমাি সেকয় গাসি সপিং থরাকড প্রকবশ
িরল।
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সপিং থরাড বাসণসজযি এলািা। সেয়ে সাইকের সমাকরাহ। রাস্তায় প্রিুর
থলািজে। গাসিকঘািাও প্রিুর। সলও শাও সি থকায়াকর একসই গাসির স্পীড
অকেিখাসেই িসমকয় সদকত হকয়কে। সপিং থরাড উরুমসির েতুে এলািা।
রাস্তাগুকলা থবশ প্রশস্ত। মকে হয় পঞ্চাশ বের সামকের প্রকয়াজেকি লি থরকখই
রাস্তাগুকলা কতরী হকয়কে। তাই খুব স্বচ্ছন্দ গসতকত গাসি এগুকত পারকে। সপিং
থরাকড ঢুকি গাসির গসত আবার সিেুটা বািাকোও থগকে।
সপিং থরাড সগকয় পকিকে উিংফু একিসেউ-এ। উিংফু উরুমসির সবকিকয়
অসিজাত সবপেী থিন্দ্র। দীঘব এই একিসেউরই থশষ প্রাকন্ত সরিারী
থরসসকডসিয়াল লক ি এবিং সরিারী প্রশাসসেি িবেসমূহ। প্রধাে প্রশাসসেি
িবকের পকরই থোট্ট এিসট থলি এবিং সবশাল এিসট উদযাে। এই সিংরসিত
এলািার মকধযই সসিংসিয়ািং- এর গিেবর সল ইউয়াে এর বাস িবে।
সল ইউয়াে জাসতকত হাে। কপসিি বাসি উরুমসিকত। তার সশিা জীবে
িাকট বযবসায়ী সপতার সাকে সািংহাইকয়। িমব জীবে তার শুরু হয় সপসিিং-এ।
সািংকৃসতি সবপ্লকবর সময় প্রসতসক্রয়াশীলতার অসিকোকগ তার সপতা সেহত হয়।
সল ইউয়ােও িাকুরী হাসরকয় উরুমসিকত তার কপসিি বাসিকত আশ্রয় থেয়। সল
ইউয়াে সপসিিং সবশ্বসবদযালকয়র ইসতহাকসর অধযাপি সেল। সািংকৃসতি সবপ্লকবর
সময় থস উরুমসিকত সবসজ থফসর িকর জীসবিা সেববাহ িরত। দুকরর উপতযিা
অঞ্চল থেকি শাি সবসজ সিকে মাোয় িকর বকয় একে উরুমসির বাজাকর সবসক্র
িরত থস।
সল ইউয়াে সম্পকিব জেশ্রুসত হল, তার সপতামহ এিজে িাজাখ মুসলমাে।
তার সপতামহী সেল হাে বিংশীয়। তার সপতার জকের অল্পিাল পকর সপতামহ
মারা থগকল মাতামহী সশশুপুিকি সেকয় হাে পসরবাকর সফকর আকস। অতঃপর
হােকদর এিজে হকয় সল ইউয়াকের সপতা বি হয়। সল ইউয়াে এখে পুকরাপুসর
হাে বিংশীয় বকল পসরসিত। সিন্তু, থিহারা থমকল ো। টাো েীল থিাখ, উন্নত োসসিা,
দীঘব থদহ তার থদকহ তুিবী রকক্তর িো স্মরণ িসরকয় থদয়।
আহমদ মুসার জীপ সপিং থরাড থেকি উিংফু এসিসেউকত একস পিল।
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উিংফু এসিসেউ-এ জেসমাগম আরও এিটু িম। গসত বাসিকয় সদকয়সেল
আহমদ মুসার জীপ।
সবপরীত সদি থেকি তীব্র গসতকত েুকট আসসেল দুকটা থহডলাইট। গসতটা
এিটু থেে থবপকরায়া। এিদম িাকে একস থগকে থহডলাইট দুকটা।
এ সময় দুকটা িার ওিারকটি িরল আহমদ মুসার জীপকি। ওিারকটি
িরকত সগকয় িার দুকটা েুকট আসা গাসিসটর পেটা অকেিখাসে দখল িকর
থফকলসেল। থলা হকয় সগকয়সেল েুকট আসা গাসিসটর গসত।
িার দু'থটা ওিারকটি িকর তাকদর লাইে থপসরকয় থগল। েুকট আসা গাসিসট
তখে আহমদ মুসার গাসির সমান্তরাকল। গািী দুকটার মকধয দুরত্ব িার গকজর
থবশী েয়।
'বাঁিাও' োরী িকন্ের এিটা সিৎিার থিকস এল ঐ গািী থেকি। থসই সাকে
থগািাসেও। মকে হল অকেি বাধা সডসিকয় থগািাসে সমসশ্রত সিৎিারসট থিকস এল।
তা সেল শকের এি ঝলি মাি। গাসিসট েুকট থবসরকয় থগল থপেকে থিাকখর
আিাকল। সিৎিার শুকেই আহমদ মুসা থিাখ সফসরকয়সেকলে। িঞ্চল হকয় উকেসেল
থিাকখর দৃসি। এিটা উকদ্বগ ঝকর পিসেল থস দৃসি থেকি।
দ্রুত িাবসেকলে সতসে। ো, সতসে এিজে অসহায় োরীর ওই আকবদেকি
মাসিকয় সামকে এগুকত পাকরে ো। সসিাকন্তর এি দৃঢ়তা ফুকট উেল তার থিাকখ
মুকখ।
আহমদ মুসা আহমদ ইয়ািং- এর সদকি সফকর বলকলে, গাসি ঘুরাও আহমদ
ইয়ািং, ওই গািীটাকি অনুসরণ ির।
আহমদ ইয়ািং আহমদ মুসার সদকি এিবার তাসিকয়ই গাসিসট ঘুসরকয় সেল।
থপেকের সসকট বসা হাসাে তাসরি এিটু সদ্বধা িরল। তারপর বলল: সিন্তু মুসা
িাই, আমাকদর হাকত সময় থতা িম।
জাসে তাসরি, সিন্তু থিাে মজলুকমর আকবদে িাকে আসার পর তাকি থতা
আমরা উকপিা িরকত পাসর ো।
সিন্তু মুসা িাই, থে দাসয়ত্ব আমাকদর িাকধ থসটা বি েয়? থসটা সবকবিয েয়?
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বি অবশ্যই, সিন্তু এিজে সবপদগ্রো োরীর এই 'বািাও' সিৎিার িাকে
আসার পর ওটা এখে আর প্রেম সবকবিয থেই।
হাসাে তাসরকির িাে থেকি থিাে উত্তর এল ো। আহমদ মুসাই আবার
িো বলকলে। বলকলে, মকে ির তাসরি, ওই থমকয়সট েসদ আমার থবাে হত,
থমকয় হত, তাহকল তার ঐ সিৎিার থশাোর পর আমরা সি এি পা-ও সামকে
এগুকত পারতাম? পারতাম ো। এিজে মুসলমাকের িাকে আল্লাহর প্রসতসট
মজলুম বান্দাই সমাে।
সেি বকলকেে, মুসা িাই, আসম িুল িরসেলাম।
িুল েয় তাসরি, থতামার েুসক্তও গুরুত্বপূণব। সিন্তু, আল্লাহর ওপর িরসা
িকর আমরা এই মুহুকতব ো িরণীয় তা িরার সসিান্ত সেকয়সে। আল্লাহ আমাকদর
সব বযাপাকর সাহােয িরুে।
আহমদ মুসাকদর জীপ েুটসেল সামকের গাসিসটর থপেকে। সামকের গািীসট
এিসট থোট্ট মাইকক্রাবাস।
গাসিসটর িাোিাসে হবার জন্য আহমদ মুসাকদর জীপকিও গসত বািাকত
হকয়কে। ফকল দুকটা গািীই েুটসেল থবপকরায়া গসতকত।
উিংফু এসিসেউ সরিং থরাকডর মত। এসিসেউসট শহকরর পুবব প্রাকন্ত উরুমসি
হাইওকয় থেকি থবর হকয় প্রেকম উত্তর সদকি এসগকয় গিেবর িবেকি ক্রস িকর
পসশ্চম সদকি বাি সেকয়কে। েতুে উরুমসি েগরীর থগাটা উত্তরপ্রান্ত থবিে িকর
পুকরাকো উরুমসি েগরীর প্রধাে সিি বাজার থরাকড সগকয় লম্বািাকব পকিকে।
মাইকক্রাবাসসটকি অনুসরণ িকর আহমদ মুসার জীপ বাজার থরাকড একস
পিল।
বাজার থরাডসট উত্তর-দসিণ লম্বা। উিংফু থেকি অকেি খাসে সরু। রাস্তার দু
ধাকর থদািাে-পাট থখালা। সিন্তু, রাস্তায় থলািজে ও গািী-কঘািার সমাগম খুব
থবশী েয়।
েতুে উরুমসির সাকে পুরাতে উরুমসির এটাই পােবিয থে, েতুে উরুমসির
সবপসেগুকলা সন্ধ্যার পর ঝলমসলকয় ওকে, সিন্তু পুরাতে উরুমসির বাজারসবপসেগুকলাকত থলাকির সমাগম তখে িমকত োকি। মাগসরকবর আোকের আকগ
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থেকি এই িীি িমা শুরু হয়, এশার পর বাজারগুকলা থেে ঘুসমকয় পকি। মুসসলম
শহর উরুমসির এ ঐসতহ্য অকেি আকগর। তা এখেও িলকে। িমুযসেস্ট শাসে
এবিং তারপকর সািংকৃসতি সবপ্লব মুসলমােকদর অকেি সিেুই থিকি সেকয়কে।
সিন্তু, মুসসলম জেপকদর অকেি অিযাকসর মত এ অিযাসসটও দূর িরকত
পাকরসে।
মাইকক্রাবাসসট বাজার থরাড ধকর সমাে গসতকত এসগকয় িকলকে।
আহমদ মুসা বলকলে, ইয়ািং ওরা আমাকদর থদখকত থপকয়কে বকল মকে ির?
আমার মকে হয় ো। ওকদর গাসির স্পীকড থিাে িমকবসশ থদখসে ো।
সেি বকলে, থবশীিণ আর থগাপে োিকত পারব ো। উিংফু এসিসেউকত
প্রিুর গাসির িীকি লুিাকো থগকে। পুরাকো উরুমসির ফািা রাস্তায় আর তা সম্ভব
েয়।
সত্তর সিকলাসমটার গসতকত প্রায় দুশ গকজর মত বযবধাে থরকখ এসগকয়
িলসেল গাসি দুসট। বাজার থরাড ধকর সিেুিণ িলার পর সামকের
মাইকক্রাবাসসটর গসত হোৎ থবকি থগল।
আহমদ মুসা মুখ সফসরকয় আহমদ ইয়ািং-এর সদকি তািাকলে।
আহমদ ইয়ািং তার গাসির গসত বাসিকয় সদল। স্পীকডাসমটাকরর িাটা
এিলাকফ েব্বইকত উকে এল।
গাসিটার আরও িাোিাসে োও ইয়ািং।
সস্পকডাসমটাকরর িাটা আবার লাসফকয় উেল। এিশ সবশ সিকলাসমটাকর
উেল গাসির গসত।
বাজার থরাকডর মাঝামাসঝ জায়গায় একস হোৎ মাইকক্রাবাসসট বা সদকি
থমাি সেকয় পুববমুখী এিসট রাস্তায় ঢুকি থগল।
ওরা পালাকচ্ছ মুসা িাই। থপেকে থেকি বকল উেল হাসাে তাসরি।
ওরা থেখাকে ঢুিল ওটা ওলুগকবগ থরাড তারপর সুকলমাসেয়া থরাড হকয়
উিংফুকত োওয়া োয়।বলল মা-িু।
সমসেট খাকেকির মকধযই আহমদ মুসাকদর গাসি ওলুগকবগ থরাকড প্রকবশ
িরল। মাইকক্রাবাসসট তখে িারশ গকজর মত দূকর।
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ওলুগকবগ থরাডসট আবাসসি। রাস্তার দুধাকর সিেু সিেু থদািাে-পাটও
আকে। রাস্তায় দুিারজে থলাি থদখা োকচ্ছ। গাসির পাগলাগসত থদকখ মানুষ
এিবার এসদকি তাসিকয়ই সেটকি সকর োকচ্ছ পাকশ।
িকয়ি মাইল িলার পর মাইকক্রাবাসসট ডােসদকির এিটা রাস্তায় ঢুকি
থগল।
থপেে থেকি মা-িু বলল, ওরা সবসবখাে থরাকড ঢুিল। সবসবখাে থরাড দসিণ
সদকি মাইল সতকেি এসগকয় িযািংসিে থরাকড পকিকে।
সবসবখাে থরাড ধকর িযািংসিে থরাকডর িাোিাসে আসার পর সামকের
মাইকক্রাবাস থেকি এিটা হণব থশাো থগল। তারপরই সামকে থেকি আর এিটা
হণব থবকজ উেল। পকরর হণব থে গাসি থেকি আসল তা থদখা থগল ো।
মা-িু থপেে থেকি প্রায় লাসফকয় উেল, স্যার ওদুকটা হণবই থরড ড্রাগকের।
আসম ওকদর সিংকিত জাসে।
মুহুকতবর জকন্য িপালটা কুসঞ্চত হকয় উেল আহমদ মুসার। সিেু থেে
িাবকলে সতসে। তারপর সামকের সদকি দৃসি থরকখই বলকলে, হাসাে তাসরি কতসর
োি। আমার মকে হয় সামকের মাইকক্রাবাস আকরিজে সাহােযিারীকি থডকিকে
অয়যারকলকস।
এিটু োমকলে আহমদ মুসা। তারপর আহমদ ইয়ািং-এর সদকি আকরিটু
এসগকয় এিটা হাত সস্টয়াসরিং হুইকল থরকখ বলকলে, ইয়ািং তুসম আমার সসকট িকল
এস।
আহমদ ইয়ািং পা দুসট সসকটর উপর তুকল সস্টয়াসরিং থেকি সদকয় হামাগুসি
সদকয় দ্রুত িকল এল আহমদ মুসার সসকট। আহমদ মুসা সগকয় ড্রাইসিিং সসকট
বসকলে।
সামকেই থমাি। সবসবখাে থরাড সগকয় পকিকে িযািংসিে থরাকড। িযািংসিে
থরাড পুবব পসশ্চম লম্বা।
সামকের মাইকক্রাবাসসট থমাকি সগকয় থপৌকেকে। থমাকি সগকয় বাি সেল
বাকয় অেবাৎ পুববসদকি।
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এই সময় পসশ্চম সদি থেকি এিটা ট্রাি একস দািাল থমাকি, একিবাকর
সবসবখাে থরাকডর মুকখ।
আহমদ মুসার মুকখ এি টুিকরা হাসস ফুকট উেল। বুঝকলে, ওরা রাস্তা লক ি
িকর মাইকক্রাবাসসটকি সকর পিার সুকোগ িকর সদকত িায়।
আহমদ মুসা থমাকির সদকি তাসিকয় মকে মকে পসরমাপ িকর থদখকলে
ট্রািটা থেিাকব দাঁসিকয় আকে তাকত রাস্তা ধকর বা সদকি থমাি থেবার থো থেই।
তকব, ফুটপাে ধকর োবার মত জায়গা আকে, সিন্তু ওখাকে দাঁসিকয় আকে এিসট
থবসবটযাসি। আহমদ মুসা সসিান্ত সেকয় সেকলে।
ট্রািটা তখে এিশ গজও দূকর েয়। আমহদ মুসা বলকলে, তাসরি আসম
ফুটপাকে োমসে। ট্রাি ও লাইটকপাকির মাঝখাকের ফাঁিা থস্পস সদকয়ই আমরা
সলপ িরব। থবসবটযাসির মতলব খারাপ ো হকল আমাকদর রাস্তা সদকয় থদকব আর
খারাপ হকল ওকি ধাক্কা সদকয় আমাকদর রাস্তা পসরকার িকর সেকত হকব। তাসরি
তুসম ট্রাকির িািা ফুকটা িকর দাও। ট্রাকির জাোলা সদকয় দুসট মাো থদখা োকচ্ছ।
ওকদর হাত থবর ো হকল তাকদর সিেু বকলা ো।
হাসাে তাসরি এম-১০ হাকত সেকয় তাি িরল ট্রাকির সামকের িািায়।
আহমদ মুসা সগয়ার থিঞ্জ িকর সস্টয়াসরিং ঘুসরকয় সেকয় বলকলে, জীপ লাফ
থদকব সাবধাে।
পরিকণই প্রায় লাসফকয় পিল জীপ ফুটপাকে। থসই সাকে গকজব উেল
হাসাে তাসরকির হাকতর এম-১০ থমসশে সরিলবার। প্রায় পাঁি থসকিন্ড গুসল বৃসি
িরল। এবকিা থেবকিা হকয় থগল ট্রাকির সামকের িািা। ট্রাকির বাঁ সদিটা িাত
হকয় বকস থগল।
অিযস্ত হাইলযান্ডার জীপ অসবশ্বাস্য গসতকত লাসফকয় লাসফকয় সামকে
এগুকলা। এিজে থলািকি থস্টেগাে সেকয় থবসবটযাসি থেকি লাসফকয় পিকত
থদকখ আহমদ মুসা সিৎিার িকর উেকলে, থতামার সসকট শুকয় পি।
সিন্তু দরিার হকলা ো। কতরী সেল আহমদ ইয়ািং। েজর সেল তার
থবসবটযাসির সদকিই। থলািসট লাফ সদকয় মাসটকত পকি থস্টেগাে থসাজা িরার
আকগই গকজব উেল আহমদ ইয়ািং-এর হাকতর থস্টেগাে। থলািটা থস্টেগাে সেকয়
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ঐখাকেই মুখ েুবকি পকি থগল। আর থসই সমকয়ই হাইলযান্ডার জীকপর এি ইসঞ্চ
পুরু ইস্পাকতর এসিকলন্ট সশকের বাঁ প্রান্ত প্রিন্ড থবকগ আঘাত িরল
থবসবটযাসিটাকি। থবসবটযাসি পাঁি-সাত হাত দূকর সেটকি পকি থিকি-দুমকি
উলকট থগল। জীপটা এিটা বি ঝাঁকুসে থখল। সিন্তু সস্টয়াসরিং ধরা আহমদ মুসার
হাত এিটুও িাঁপকলা ো। সের োিল জীকপর মাোও।
এ সময় থস্টেগাকের শে এল সপেে থেকি। িকয়িটা বুকলট একস জীকপর
স্টীল বসডকত আঘাতও িরল।
সিন্তু ঐ টুকুই। জীপ প্রিণ্ড গসতকত িািা থবসবটযাসিটাকি পাশ িাসটকয় উকে
এল িযািংসিে থরাকড। তারপর তীকরর ফলার মত েুকট িলল সামকে।
আহমদ মুসা আল্লাহর শুিসরয়া আদায় িরকলে। বাধাটা থপরুকত থতমে
এিটা এিট্রা সময় বযয় িরকত হয়সে। সামকে তাসিকয় থদখকলে মাইকক্রাবাকসর
থহডলাইট দুশ গকজর মতই দূকর।
আহমদ মুসা মুখটা ঈষৎ ঘুসরকয় বলকলর, তাসরি, মা-িু সব সেি আকে থতা?
জী, সেি আকে। হাসাে তাসরি প্রায় এিসাকেই বকল উেকলে।
িাসগযস ওকদর গুসলটা ওপর সদকয় থগকে। টায়াকর লাগকল সবপদ হকতা।
বলকলে আহমদ মুসা।
ঘটো এইিাকব এত আিসস্মিিাকব ঘটকব তা তারা মকে িকরসে। মকে হয়
ওরা সম্মুখ েুকির জন্য কতরী হকয় একসসেল। মকে িকরসেল গাসিটা আমাকদর
োমকব তারপর শসক্ত পরীিা হকব। বলল আহমদ ইয়ািং।
থতামার ধারো সেিই ইয়ািং। ওকদর অপ্রস্তুত অবো থদকখ তাই মকে হয়।
আবার দৃসি সামকে সফসরকয় সেকয়কেে আমহদ মুসা। তার দৃসি সামকের
মাইকক্রাবাকসর থপেকের লাল আকলার উপর।
এসময় হোৎ লাইটসট সেকি থগল।
দ্রুত িকে আহমদ মুসা বলকলে, মা-িু গাসিটা থমাি সেল? থমাি থেবার
এখাকে সি জায়গা আকে?
ো স্যার থিাে রাস্তা থেই।
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তাহকল সি ওরা আকলা সেসিকয় সদকয়কে? ওরা সি জােকত থপকরকে বাধা
সডসিকয় আমরা ওকদর সপেু সেকয়সে?
হকত পাকর। ট্রাি থেকি অয়যারকলকস ওকদর জাসেকয় থদওয়া হকত পাকর।
বলল হাসাে তাসরি।
আহমদ মুসা এিটু সিন্তা িরকলে, তারপর জীকপর আকলা সেসিকয় সদকলে
সতসে। বলল তাসরি ইেফ্রাকরড গগলসটা দাও।
ইেফ্রাকরড গগলস থিাকখ লাসগকয় জীকপর গসত বাসিকয় সদকলে। বলকলে
ওকদর িাোিাসে থপৌঁেকত হকব।
স্পীকডাসমটাকরর িাঁটা মূহুকতব এিশ িসল্লশ সিকলাসমটাকর উেল। গসতর
প্রিণ্ডতায় ের ের িকর িাঁপকে জীপ। আহমদ মুসার থশ্যে দৃসি সামকে পাতা।
গাসি থিাোয় থহাঁিট থখকল রিা থেই। ইেফ্রাকরড গগলস অকেি দূর পেবন্ত
অন্ধ্িারকি সফকি িকর সদকয়কে। রাস্তা পসরকার থদখা োকচ্ছ। সিন্তু উঁিু-সেিু
আন্দাজ িরা িসেে। রিা থে, িযািংসিে রাস্তাটা েতুে। থিাে িািা িাটা থিাোও
থেই।
সমসেট খাকেকির মকধযই এিটা থরাড সাইড লাইকটর আকলাকত
মাইকক্রাবাসসটকি এি ঝলি থদখা থগল। সেিই সামকে এগুকচ্ছ। খুসশ হল
আহমদ মুসা। গাসির গসত আরও বাসিকয় সদল। এিশ পঞ্চাশ সিকলাসমটাকর
গাসির গসত। অল্পিণ পকরই ইেফ্রাকরড গগলকস সিেু দূকর এিটা জমাট
অন্ধ্িার থদখা থগল। বুঝকলে মাইকক্রাবাসসট এখে োগাকলর মকধয একসকে।
স্পীড িসমকয় একে দূরত্ব বজায় থরকখ িলকত লাগকলে। মাইকক্রাবাকসর থিাকখ
তাঁরা ধরা পিকত িাে ো। তারা বুঝি
ু আমরা তাকদর হাসরকয় থফকলসে। এটা িাবা
তাকদর জন্য অকেিটাই স্বািাসবি। িারণ োরা ধরকত আকস তারা সাধারেত
আকলা সেিায় ো।
এলািাটা সেজবে। রাস্তার দুধাকর েতুে েতুে থরসসকডসিয়াল সবসেিং সকব
গকি উকেকে। এলািাটা অন্ধ্িারও। অকেি দূকর দূকর লাইট থপাি। বি িীণ থস
সকবর আকলা।
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থবশ সিেুিণ এই িাকব িলার পর হোৎ আহমদ মুসার েজকর পিল,
িাকলা জমাট অন্ধ্িাকরর মাইকক্রাবাসসট ডােসদকি িযািংসিে থরাড পার হকয় দসিে
সদকি থেকত শুরু িরল। রাস্তার লাইকট তার পসরকার থিহারা থদখা থগল।
মা-িু, এখাকে িযািংসিে থেকি থিাে রাস্তা সি দসিে সদকি থগকে? সামকে
থিাখ থরকখই সজকজ্ঞস িরকলে আহমদ মুসা।
বাইকর এিটু েজর বুসলকয় মা-িু বলল, হ্যাঁ এখাে থেকি এিটা রাস্তা উত্তর
সদকি, আর এিটা দসিে সদকি িকল থগকে। আর দসিকণর রাস্তাটা েতুে হাে
এলািায় সগকয় প্রকবশ িকরকে।
মাইকক্রাবাসসট তাহকল হাে এলািার সদকিই োকচ্ছ।
সলও শাও সি থকায়ার সদকয় ো একস এতদূর ঘুকর এল থিে ওরা? বলকলে
আহমদ মুসা।
সেশ্চয় থিাকখ ধূকলা থদওয়ার জন্য। বলল হাসাে তাসরি।
আহমদ মুসা থমাকি থমাকি গাসি ঘুসরকয় সেকয় দসিেমুসখ থসই রাস্তায় প্রকবশ
িরকলে। আহমদ মুসার জীকপর আকগ আকরা এিটা জীপ প্রকবশ িরল থসই
রাস্তায়। থবশ দ্রুত োসচ্ছল জীপটা। আর মাইকক্রাবাসটা আকলা সেসিকয় িলার
িারকণ অকপিািৃত এিটু সধকরই িলকত হসচ্ছল। তার থহড লাইকটর আকলাকত
উজ্জ্বল হকয় উেল সামকের মাইকক্রাবাস।
মাইকক্রাবাস ও জীপসটর দূরত্ব তখে দশ গকজরও থবসশ েয়। এ সময়
থসসদি থেকি এিপশলা ব্রাশ ফায়াকরর শে থিকস এল। সকে সকে টায়ার বািব
হওয়ার শে থশাো থগল। জীপটা এঁকি-কবঁকি িকয়ি গজ এসগকয়ই রাস্তার পাকশর
এি সটলার থগািায় মুখ েুবকি পিল।
মাইকক্রাবাস মূহুতবিাকলর জকন্য থেকমসেল। আবার দ্রুত িলকত শুরু
িকরকে। এবার আকলা থজ্বকল সদকয়কে মাইকক্রাবাস।
আহমদ মুসা বলকলে, িালই হল হাসাে তাসরি, মাইকক্রাবাসসট ওই
জীপটাকিই আমাকদর জীপ মকে িকরসেল। এখে ঐ জীপটাকি থশষ িকর আকলা
থজ্বকল সেসশ্চকন্ত এগুকচ্ছ।
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সবধ্বস্ত জীপটা অসতক্রম িরার সময় আহমদ মুসা থদখকলে, জীকপ এিজে
আকরাহী ড্রাইসিিং সসকট বসা। ওখাকেই মুখ েুবকি পকি আকে। আহমদ মুসাকদর
জীপ আকলা সেসিকয়ই এসগকয় িলল মাইকক্রাবাসসটর আকলা লি িকর।
রাস্তার দুধাকর ইতস্তত সবসিপ্ত বাসি। থিােটা কতরী হকয়কে, থিােটা কতরী
হকচ্ছ। বুঝা থগল এ এলািায় প্রিুর থলাি বাস িকর। হােকদর েতুে িকলােী।
থিাকেকি এল এরা? সেশ্চয়ই টাো হাে এলািা থেকি একদরকি সসিংসিয়ািং-এ
আমদাসে িরা হকয়কে।
এখাকে সি সবাই হাে মা-িু? সজকজ্ঞস িরকলে আহমদ মুসা।
সজ স্যার। সািংকৃসতি সবপ্লকবর সময় এ হাে িকলােীর পসরিল্পো হয়।
সসিান্ত হকয়সেল, উরুমসিকত এিাকব হােকদর আমদােী িকর মুসলমােকদর
সিংখযালঘুকত পসরণত িরা হকব। সিন্তু সািংকৃসতি সবপ্লবীরা পরাসজত হবার পর
উরুমসিকত অন্যান্য িকলােী কতরীর িাজ বন্ধ্ হকয় থগকে। শুধু এই িকলােীকতই
বসসত োসপত হকয়কে।
এ রাস্তা দসিকণ িতদূর থগকে মা-িু?
অল্প দূকর এিটা পাহাকির সটলায় সগকয় থশষ হকয়কে।
পােকরর টুিকরার সাকে সপি সমসশকয় রাস্তায় িাকপবট িরা। থবশ মসৃে।
থসাজা রাস্তা। রাস্তায় দুএিজে থলাি থদখা োসচ্ছল। তাও এখে আর থেই বলকলই
িকল। অন্ধ্িার হকলও খুব সেসশ্চকন্তই গাসি িালাকত পারকে।
এি জায়গায় একস মাইকক্রাবাসসট বাঁ সদকি বাঁি সেকয় এিটা সরু রাস্তা
সদকয় এসগকয় এিটা মাসটর সটলার থগািায় সগকয় োমল। সটলার ওপকর এিটা
বাসি। আমরা প্রায় রাস্তার প্রাকন্ত একস থগসে। ঐ থতা দসিণ সদকি পাহাকির িাকলা
সটলা থদখা োকচ্ছ। বলল মা-িু।
আহমদ মুসা থিাে িো বলকলে ো। িারসদকি এিবার েজর বুলাকলে।
তারপর গাসিটাকি রাস্তার ডােসদকি োসমকয় দাঁি িসরকয় বলকলে, এস থেকম
পসি।
সবাই থেকম পিল।
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মাসটর সটলা এবিং বাসিসট অন্ধ্িাকর ঢািা। মাইকক্রাবাকসর আকলা সেকি
থগকে। ওটাকি এিটা জমাট অন্ধ্িাকরর মত থদখাকচ্ছ।
আহমদ মুসারা গুসট গুসট পাকয় সবিাকলর মত েুটকলে থসসদকি।
সতেসদকি থখালা গাসি বারান্দায় দাঁসিকয় আকে মাইকক্রাবাসসট।
আহমদ মুসার থিাকখ তখে ইেফ্রাকরড গগলস। সতসে মাইকক্রাবাকসর
থিতর উঁসি সদকয় থদখকলে, গাসি খাসল। হোৎ মাঝখাকের সসকট থোট বযাকগর মত
সি এিটা তার েজকর পিল। গাসির দরজা থখালাই সেল। থিতকর উকে থগকলে
আহমদ মুসা।
থোট থলসডস এিটা হ্যান্ড বযাগ। গাসির থিতকরই বযাগটা খুকল থদখকলে
আহমদ মুসা। থবশ সিেু টািা এবিং এিসট আইকডেসটসট িাডব। িাকডব এিটা
থমকয়র েসব। োম ‘থেইকজে’। সপসিিং সবশ্বসবদযালকয়র োিী লাল এিটা সসল
িাকডব।
গাসি থেকি থেকম বযাগসট আহমদ ইয়ািং-এর হাকত সদকত সদকত বলকলে,
থমকয়টারই হকব এই বযাগ, আইকডেসটসট িাডবও।
আহমদ ইয়ািং তার থপসিল টিব সদকয় আইকডেসটসট িাডবটার ওপর থিাখ
বুসলকয়ই বকল উেল, মুসা িাই, থমকয়টা এিজে থস্টট সিআইসপ। সেশ্চয় খুব উঁিু
সরিারী থিউকিটার সাকে সিংসিি থিউ থহব।
সিেু থলখা আকে ?
লাল সসল আকে। এ সসল খুব উঁিু সরিারী িাগজপকিই শুধু বযবহৃত হয়।
আহমদ মুসা গাসি থেকি অন্ধ্ািকর দাঁিাকো সবশাল থগটটার সদকি
এগুকলে।
গাসি বারান্দা থপসরকয় সসসিঁর সতেটা ধাপ উেকলই থগট। মাি এ থগটটা
োিা আর থিাে দরজা এসদকি থদখা থগল ো। বাসিসট একিবাকরই অন্ধ্িার।
থিাে জাোলার থিাে ফাঁি থফাির সদকয় আকলা থদখা োকচ্ছ ো।
আহমদ মুসা দরজার সামকে সগকয় দাঁিাকলে। তার থপেকে সগকয় দাঁিাল
হাসাে তাসরি এবিং আহমদ ইয়ািংও।
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থপসিল টকিবর আকলা থফকল থদখকলে িাকের দরজা। হাত সদকয়ই বুঝকলে
খুব িারী এবিং মজবুত দরজা।
টকিবর থোট্ট আকলা ঘুসরকয় ঘুসরকয় আহমদ মুসা দরজার সি থহাকলর ওপর
দাঁি িরাকলে। অকটাকমসটি লি সসকস্টম।
লিটা িাল িকর থদখার জন্য আহমদ মুসা তজবেী সদকয় লিটা স্পশব
িরকলে।
সকে সকে হাতটা তার সেটকি সকর এল প্রবল এি ধাক্কায়। সঝম সঝম িকর
উেল হাতটা। িমকি উকে আহমদ মুসা দুিদম সপসেকয় সগকয়সেকলে।
থপেে থেি মা-িু প্রায় আতবোদ িকরই বকল উেল, স্যার লকি সডসস িাজব
আকে, িাসগযস এসস েয়।
বকল মা-িু একস আহমদ মুসার পাকশ দাঁিাল। বলল, স্যার ো িরকত হয়
আমাকি হুকুম িরকবে।
সিন্তু আহমদ মুসার এসদকি থিাে থখয়াল থেই। সতসে উৎিেব হকয় সি থেে
শুেকেে। মুহুতবিাল উৎিেব োিার পর বলকলে, হাসাে তাসরি, সিেু শুেকত পাচ্ছ
?
হ্যাঁ এই মাি িাকে ঢুকিকে এিটা িাপা সমসে সাইকরকের আওয়াজ। বলল
হাসাে তাসরি।
সেি বকলে থিতর থেকি আসকে। সম্ভবত এটা ওকদর সবপদ ঘন্টা। সেশ্চয়
এই লি সসকস্টকমর সাকে ঐ সবপদ ঘন্টার সিংকোগ আকে।
এিটু থেকমই আবার আহমদ মুসা বলকলে, থতামরা কতসর োি। আমাকদর
অনুমাে সসতয হকল মুকখামুসখ হবার সময় আসকে।
সবাই প্রস্তুত সেল। হাসাে তাসরকির হাকত এম-১০ থমসশে সপস্তল, আহমদ
ইয়ািং এিটা থস্টেগাে বাসগকয় ধকর আকে। আর মা-িুর হাত তার বযাকগর থিতকর।
ওখাকেই ওর সব অস্ত্র।
এই সময় থিতর থেকি থস্টেগাকের এি পশলা গুসলর আওয়াজ থিকস
এল। িীণ আওয়াজ।
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িঞ্চল হকয় উেকলে আহমদ মুসা। হাসাে তাসরকির সদকি তাসিকয় বলকলে,
থতামার লযাসার সপস্তলটা?
হাসাে তাসরি এসগকয় থগল। পকিট থেকি িুদ্র সাদা রকির লযাসার সপস্তল
উঁিু িরল িী-কহাল লিয িকর। সপস্তকলর রক্ত রািা লাল সট্রগারটায় িাপ সদল
হাসাে তাসরি। মাি মুহুকতবর বযবধাে। ইস্পাকতর থগাটা িী থবাডবটাই হাওয়া হকয়
থগল। সুক্ষ্ম এিটা ধাতব গন্ধ্ েসিকয় পিল শুধু িার সদকি।
থমসশে সপস্তলটা বাসগকয় দরজা থেকল আহমদ মুসা থিতকর ঢুিকত
োসচ্ছকলে। মা-িু লাফ সদকয় সামকে সগকয় বলল, স্যার আসম আকগ এিটু থদকখ
সেই। োরা দরজায় কবদুযসতি সাইকরে সফট িরকত পাকর, তাকদর প্রস্তুসত এ
টুকুকতই থশষ হবার িো েয়।
বকল মা-িু বাঁ হাকত দরজাটা এিটু ফাঁি িকর ডাে হাকত তার ইকলিকট্রা
মযাগকেকটা সেউট্রালাইজার থমকল ধকর িাপ সদল তার সাদা সুইিটায়। সকে সকে
েন্ত্রসটর িুদ্র থিাখ থেকি সবপদ সিংকিত জ্ঞাপি লাল আকলা থবসরকয় এল, তার
সাকে সলক তস সলক তস শে। মাি িকয়ি থসকিন্ড। তারপকরই লাল আকলা সেকি
সগকয় জ্বকল উেল েীল আকলা। থেকম থগল ‘সলক তস’ শে। মা-িু’সহ সিকলর থিাকখমুকখই স্বসে সফকর এল।
ইকলিকট্রা মযাগকেকটা সেউট্রালাইজার িীকে উদ্ভাসবত সন্ত্রাস মুিাসবলার
অতযাধুসেি এিটা েন্ত্র। থপকত রাখা কবদুযসতি ও সবকফারি জাল শুধু থস
সিসিতই িকর ো, এর অসত শসক্তশালী মযাগকেসটি পাওয়ার সবদুযৎ সঞ্চালকের
গসত এবিং সবকফারকির সুইি সবিল িকর সদকয় ওগুকলাকি সেউট্রাল িকর থফকল।
েীল আকলা জ্বকল উেকতই বুঝা থগল সবপদ থিকট থগকে।
আহমদ মুসা মা-িুকি িাপকি সফসসফসসকয় বলকলে, শুিসরয়া মা-িু।
থমইসলগুসল ো বকলকে তারকিকয়ও অসিজ্ঞ তুসম।
আহমদ মুসার মুকখ হাসস।
মা-িু বলল, লজ্জা থদকবে ো স্যার, এ খুব থোট বযাপার।
মা-িুর িোর সদকি আহমদ মুসার এখে িাে থেই। তাঁর তখে অন্য
িাবো। সাইকরে থবকজকে থবশ আকগ। থগকটর সদকি এখেও থিউ এল ো থিে?
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থিতর থেকি ব্রাশ ফায়ার থিে? িাকি থি গুসল িরল? ওরা সি তাহকল থমকয়টাকি
থমকর থফকল পালাল?
িোটা িাবকতই িঞ্চল হকয় উেল আহমদ মুসার মেটা, তাকদর সমশে সি
তাহকল বযেব হল?
থিতকর প্রকবশ িরকলে আহমদ মুসা।
ঢুিকতই এিটা িসরকডার। উত্তর-দসিণ লম্বা। অন্ধ্িার। আকরিটা
িসরকডার োি বরাবর পসশ্চকম এসগকয় থগকে। িসরকডারটার ঐ প্রাকন্ত এি টুিকরা
আকলা একস পকিকে।
আহমদ মুসা তার এম-১০ সপস্তলসট বাসগকয় সবিাকলর মত সে:শকে থসসদকি
এসগকয় িলকলে। তার থপেকে হাসাে তাসরি, আহমদ ইয়ািং ও মা-িু।
আকলার িাোিাসে সগকয় আহমদ মুসা থদখকলে, ডাে সদকির এিটা থখালা
দরজা সদকয় আকলার টুিকরাসট একস পকিকে িসরকডাকর।
িকয়ি ধাপ এসগকয় ঘকরর সদকি থিাখ পিকতই আঁৎকি উেকলে আহমদ
মুসা। রকক্ত িাসকে অকেিগুকলা লাশ। রকক্তর থরাত থবসরকয় একসকে দরজা
সদকয়ও।
েুকট থগকলে আহমদ মুসা দরজার সদকি। তার থপেকে সবাই। দরজায়
দাঁসিকয় িিু সের হকয় থগল সবার। থমকঝয় পকি আকে দশসট থমকয়র বুকলট ঝাঁঝরা
থদহ। রক্ত ঝরকে তাকদর অকেকির থদহ থেকি এখকো।
সম্ভবত পাকয়র শকে লাকশর সাসর থেকি এিটা থমকয় মাো তুলল। অসত
িকি ডাে হাকতর উপর মাোর িারসট থরকখ হাসাে তাসরি ও আহমদ ও আহমদ
ইয়ািং-এর সদকি থিকয় বলল, আপোরা একলে? এত থদসরকত?
থমকয়টার সদকি তািাকতই িমকি উেল হাসাে তাসরি ও আহমদ ইয়ািং
দুজকেই। তুরপাে থরাকডর ‘ফ্র’ ঘাঁসটকত থে দশজে অসহায় থমকয়কি তারা
থপকয়সেল, তাকদরই থস এিজে। এর সাকেই তারা িো বকলসেল।
দুজকেই েুকট থগল তার সদকি। বলল, থতামরা এখাকে সিিাকব? এসি
হকয়কে থতামাকদর।
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থমকয়সট তাকদর িোর সদকি িাে ো সদকয় ঘকরর থিাণায় দাঁিাকো এিটা
আলমাসরর সদকি িাঁপা হাত দুকল ইিংসগত িকর বলল, ওরা ওসদি সদকয়
পাসলকয়কে। এিটা থমকয়কিও ধকর সেকয় থগকে।
থশাোর সাকে সাকে আহমদ মুসা বলকলে, হাসাে তাসরি, মা-িু থতামরা
একদর থদখ। আহমদ ইয়ািং এস আমার সাকে।
বকল আহমদ মুসা েুকট থগকলে আলমাসরর সদকি। এি টাকে খুকল থফলকলে
আলমাসর। থদখকলে এিটা িাকের সসঁসি থেকম থগকে। দ্রুত তার সসঁসি সদকয় থেকম
একলে।
সসঁসিটা বাসির থপেকে এিটা লকে একস থশষ হকয়কে। লকে থেকমই তারা
থদখকলে, এিটা িীো থবডকফাডব িারকি সতেজে থলাি থপেে থেকি থেকল সেকয়
োকচ্ছ। সম্ভবত গাসিটা স্টাটব থেয়সে। তাই স্টাটব থেয়াকো এবিং তািাতাসি সিেুটা
দুকর সকর োওয়ার প্রকিিা। থলাি সতেজকের িাঁকধ ঝুলকে থস্টেগাে।
দাঁিাও। িীো িাষায় সিৎিার িকর উেকলে আহমদ মুসা। থসই সাকে সতসে
েুটসেকলে তাকদর সদকি।
থলাি সতেজে িমকি উকে থপেে সফরল। থিাকখর পলকি থস্টেগােগুকলা
থেকম এল তাকদর হাকত। সিন্তু তাকদর তজবসে থস্টেগাকের সট্রগাকর থপৌোর আকগই
আহমদ মুসার থমসশে সরিলবার এম-১০ এবিং আহমদ ইয়ািং-এর থস্টেগাে গকজব
উেল।
সতেজকের থদহ গাসির পাকশই লুসটকয় পিল মাসটকত।
আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়ািং ততিকণ গাসির থপেকে একস থপৌকেসেকলে।
ড্রাইসিিং সসট থেকি এিজে থলাি থবসরকয় েুকট পালাসচ্ছল। থসও মারা
পিল আহমদ ইয়ািং-এর থস্টেগাকের গুলীকত। গাসির থপেে থেকি গাসির
দরজার সদকি এগুকত সগকয় থদখল, থস্টেগাকের এিসট িাকলা েল থবসরকয়
একসকে। িমকি দু'পা সপসেকয় একলে আহমদ মুসা। প্রায় সকে সকে থস্টেগাে
থেকি এি ঝাঁি গুলী থবসরকয় এল। আহমদ মুসা দু'পা সপসেকয় বকস ো পিকল
থদহটা তাঁর একফাঁি ওকফাঁি হকয় থেত।
আহমদ ইয়ািং ততিকণ গাসির ওপাকশর দরজায় সগকয় দাঁসিকয়সেল।
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থমকয়টা বকসসেল থস্টেগােধারী থলািটার এপাকশ। তার মুখ িাগকজর মত
সাদা। আতিংকি িাঁপকে থস।
আহমদ ইয়ািং থস্টেগাে থফকল সদকয় সপস্তল হাকত সেকয় থস্টেগােদারী
থলািটাকি বলল থফকল দাও থস্টেগাে।
অদ্ভুত িীপ্রগসতকত থলািটা আহমদ ইয়ািং-এর িো থশষ হবার আকগই
থস্টগাে সকমত এি ঝটিায় ঘুকর বসল। সিন্তু তার থস্টেগাে থেকি গুলী থবরুবার
আকগই আহমদ ইয়ািং-এর প্রস্তুত সরিলবার থেকি এিসট গুলী সগকয় তার
িপালটাকি তার গুকিা িকর সদল। গাসির সসকটর উপর ঢকল পিল থলািসট।
থমকয়টা িীষণ িাঁপসেল।
আহমদ ইয়ািং গাসির দরজা খুকল বলল, এস থেইকজে।
থমকয়টা িাঁপসেল। মকে হয় তার ওোর শসক্ত সেল ো। আহমদ ইয়ািং-এর
মুকখ তার োম শুকে এিবার মুখ তুকল তািাল।
আহমদ ইয়ািং তাকি হাত ধকর থটকে থবর িরল। সিন্তু থদখল ঢকল পকি
োকচ্ছ থমকয়সট।
মুসা িাই। ডািল আহমদ ইয়ািং।
আহমদ মুসা গাসির ওপাশ ঘুকর ইয়ািং-এর িাকে একলে। বলকলে, ওকি
থিতকর সেকয় িল। অকেি ধিল থগকে, ও জ্ঞাে হারাকচ্ছ।
আহমদ ইয়ািং ওকি পাঁজা-কিাকল িকর সেকয় হাঁটকত শুরু িরল। সিেুদূর
োবার পর থমকয়টা িীণ িকন্ে বলল, আসম হাঁটকত পারব।
আহমদ ইয়ািং ওকি থেকি সদল।
আহমদ মুসা বলকলে, থবাে আর িয় থেই। একদর হাত থেকি থতামাকি
উিার িরার জকন্যই আমরা এখাকে একসসেলাম।
থমকয়টা এিবার থিাখ তুকল আহমদ মুসার সদকি তািাল। তার েীল থিাখ
দুকটা উজ্জ্বল হকয় উেল।
সিন্তু শরীকরর িম্পে এখকো তার থশষ হয়সে। িাল িকর হাঁটকত পারসেল
ো থস। আহমদ মুসা বলকলে, আহমদ ইয়ািং থবােকি এিটু সাহােয ির।
আহমদ ইয়ািং তার এিটা হাত ধকর এসগকয় সেকয় িলল।
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লালকি ফসবা দীঘবােী থমকয়টার থদকহ িীো থিাে কবসশিযই থেই। লাল কাটবসট
হাঁটুর দু'ইসঞ্চ েীি পেবন্ত থেকম একসকে। লালকি থগালাপী শাটব।
আরও সিেুদূর োবার পর থমকয়সট েীরকব হাতসট োসিকয় সেল।
থসই সসঁসি সদকয়ই উেসেকলে আহমদ মুসারা। দু'ধাপ উকেই থমকয়সট
দাঁসিকয় থগল। সামকে িলসেল আহমদ মুসা, মাঝখাকে থমকয়সট, সবকশকষ আহমদ
ইয়ািং। থমকয়টাকি দাঁিাকত থদকখ আহমদ মুসা বলকলে, থিাে অসুসবধা হকচ্ছ
থবাে?
আহমদ মুসার সদকি এিবার থিাখ তুকল তািাল তারপর থিাখ োসমকয় সেকয়
এিটু েীরব থেকি বলল, উেকত পারসে ো।
আহমদ মুসা আহমদ ইয়ািংকি বলকলে, তুসম এিটু সাহােয ির ওকি
উেকত।
আহমদ ইয়ািং তার পাকশ একস তার বাঁ বাহুটা ধরল। ধকরই অনুির িরল
থমকয়টা িাঁপকে। ধীকর ধীকর সসঁসি থবকয় উেকত লাগল। সিংিীণব সসঁসি। িি হসচ্ছল
পাশাপাসশ উেকত। থমকয়সটর মাো আহমদ ইয়ািং-এর িাঁকধ থেস সদকয় আকে।
বলকত থগকল তার থদকহর থগাটা িারটাই আহমদ ইয়ািং-এর ওপর।
সসঁসি সদকয় আহমদ মুসারা থসই ঘকর একস ঢুিকলে।
থমকয়টাসহ সবাইকি থদকখ আল্লাহর শুিসরয়া আদায় িরল হাসাে তাসরি।
তারপর বলল, মুসা িাই, থমকয়টাকি বাঁিাকো থগল ো। এই মাি মারা থগল। বি
হতিাগী এরা।
এরা িারা হাসাে তাসরি?
থিে আপসে থতা জাকেে, তুরপাে থরাকডর 'ফ্র' ঘাঁসট থেকি থসই দশসট
থমকয়কি উিার িকর আমরা আমাকদর পুেববাসে থিকন্দ্র থরকখসেলাম।
এরা তারা? তাহকল 'ফ্র' ওকদর সন্ধ্াে ইসতমকধযই থপকয় সগকয়সেল?
তারপর সিেুিণ িো বলকলে ো আহমদ মুসা। সি থেে িাবকেে সতসে।
িকয়ি মুহূতব পকর অকেিটা ঘুম থেকি থজকগ ওোর মতই বলকলে, থজোকরল
থবাসরস সফকর ো একল 'ফ্র' থতা এিাকব সসক্রয় হবার িো েয় তাসরি।
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িপালটা কুসঞ্চত থদখাল আহমদ মুসার। হোৎ আকলাসিত ঘকর থেইকজেএর সদকি েজর পিকতই িমকি উেকলে আহমদ মুসা। তার শাটব এবিং কাকটবর
ডাে সদিটা রকক্ত থিজা। তার সদকি দু'পা এসগকয় বলকলে সতসে, থবাে তুসম
আহত?
থমকয়টা মুখটা সেিু িকর বলল, হ্যাঁ। গাসিকত থতালার সময় আসম ধস্তাধসস্ত
িরকল ওরা আমার ডাে বাহুকত েুসর থমকরকে।
আহমদ মুসা আহমদ ইয়ািংকি বলকলে, থদখ থতা িতটা, মকে হয় এখেও
রক্ত থবরুকচ্ছ।
আহমদ ইয়ািং আহত জায়গায় হাত সদকতই থবদোয় িঁসিকয় উেল থমকয়টা।
হ্যাঁ, এখেও এিটু এিটু িকর রক্ত থবরুকচ্ছ। বলল আহমদ ইয়ািং।
এই সময় মা-িু তার বযাগ থেকি এিটা বযাকন্ডজ থবর িকর আহমদ
ইয়ািংকি সদকয় বলল, থবঁকধ সদে।
হ্যাঁ থবঁকধ দাও। আপাতত রক্ত বন্ধ্ িরা দরিার।
আহমদ ইয়ািংকি এই সেকদবশ সদকয় আহমদ মুসা হাসাে তাসরিকি বলকলে,
িল আমরা বাসিসট এিটু ঘুকর থদসখ। থমকয়টা আহত। এখসে ওকি থপৌকে সদকত
হকব। আমাকদরও অকেি থদসর হকয় থগকে।
সমসেট সতকেকির মকধযই আহমদ মুসারা সফকর একলা বাসিটা ঘুকর থদখার
পর। আহমদ মুসাকি সিন্তাসিত থদখাল। ততিকণ আহমদ ইয়ািং-এর বযাকন্ডজ
বাঁধা হকয় থগকে। তারা সবাই বাসিসট থেকি থবসরকয় গাসির সদকি এগুকলে।
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২
উিংফু একিসেউ-এর সদকি আবার েুকট িকলকে আহমদ মুসার জীপ।
ড্রাইসিিং সসকট এবার হাসাে তাসরি। তার পাকশর সসকট আহমদ মুসা
থপেকের সসকট প্রেকম মা-িু, তারপর আহমদ ইয়ািং, সবকশকষ থমকয়টা, থেইকজে।
'থেইকজে'- এর পসরিয় ওরা থজকে সেকয়কে। গিেবর সলউয়াকের থমকয়।
থবইসজিং সবশ্বসবদযালকয়র িূ-সবজ্ঞাকের থশষ বকষবর োিী থেইকজে। উিংফু
একিসেউ-এর 'থশেসিিং' শসপিং থসন্টাকর থঢািার পকে তাকি সিডন্যাপ িকরকে।
থেইকজে-এর পসরিয় থপকয় আহমদ মুসা খুসশ। থেইকজকের প্রসপতামহ থে
িাজাখ সেল থস িোও আহমদ মুসারা থজকে সেকয়কেে থেইকজকের িাে থেকি।
থজকে আহমদ মুসা খুসশ হকয়কেে। আবার বযাো থপকয়কেে এই থিকব থে এই
িাকব মুসসলম পসরবাকরর িত সন্তাে থে মুসলমাে সহকসকব জেগ্রহণ িকরও
অবোর িারকণ মুসসলম সমাজ থেকি সেটকি পকি থগকে।
আহমদ মুসার জীপ িযািংসিিং থরাড থেকি থবসরকয় উত্তর সদকির আকরিটা
থরাড ধকর সলউ শাও সি থকায়াকরর সদকি েুকট িকলকে।
সবাই েীরব। এিিণ থেইকজে এিটাো প্রকের জবাব সদকয় থগকে আহমদ
মুসার।
সামকে থিাখ থমকল সসকট থহলাে সদকয় বকস সেল থেইকজে। তার মকেও োো
প্রে। এরা িারা? থিে তাকি উিাে িরকত েুকট সগকয়সেল? থলািগুকলা সবাই থে
মুসলমাে তা থস োম থেকিই বুকঝকে। এ িারকণই তার প্রসপতামহও থে িাজাখ
মুসলমাে সেল তা জাসেকয় সদকয়কে। সিন্তু ঐ প্রে তার মকে খি খি িকর সবঁধকে।
থেইকজে পাকশর আহমদ ইয়ািং- এর সদকি তািাল। তার থিাখ দুসট থসাজা। বুঝাই
োকিে গাসির ঝাঁকুসেকত এিটু তন্দ্রার িাব একসকে তার থিাকখ। তন্দ্রাচ্ছাসদত
আকলা আাঁধাকর থঘরা আহমদ ইয়ািং- এর মুকখর সদকি থিকয় থেইকজকের মকে হল
পসবি সুন্দর এি েুবি। সিেুিণ আকগর সবগুকলা িো তার এি এি িকর মকে
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পিল। সিন্তু এই েুবিসটর আিরণ, িো এবিং থিাকখর দৃসিকত বািসত থিাে আগ্রহ
তার েজকর পকিসে। গাসিকত বকস এিসট িোও থস বকলসে, তািায়সে থস
এিবারও থেইকজকের সদকি। মুসসলম কেসতিতার িো থেইকজে ইসতহাকস
পকিকে, থিাকখ থদকখসে। আজ থেে সশরীকর তা থদখকে।
এই সময় জীপ এিসট টাণব সেকত সগকয় বি এিটা ঝাঁকুসে থখল।
থিাখ খুলল আহমদ ইয়ািং। এিটু েকি িকি বসল, দৃসি তার সেকির সদকি।
আপোর থবাধ হয় ঘুম পাকচ্ছ? বলল থেইকজে।
ো সেি তা েয়। সিিাকব থেে থিাখটা এিটু ধকর একসসেকলা। থিাখ সেিু
থরকখই জবাব সদকলা আহমদ ইয়ািং। আবার েীরবতা। েীরবতা থিকি থেইকজেই
আবার প্রে িরকলা, আমার োম জােকলে সি িকর?
আপোর আইকডেসটসট িাডব থেকি।
বকল আহমদ ইয়ািং পকিট থেকি থেইকজে - এর িাডব এবিং মা-িুর িাে
থেকি থসই বযাগটা সেকয় থেইকজেকি সদকয় সদল। বলল, বযাগটা ওকদর গািী
থেকি আমরা থপকয়সেলাম।
থিে, সিিাকব আপোরা আমাকি উিার িরকত থগকলে ?
আমরা এিটা গািী থেকি 'বাঁিাও' সিৎিার শুেকত পাই। সিংকগ সিংকগ
আহমদ মুসা িাই এর সেকদবকশ আমাকদর গাসি ঐ গাসিসটকি ফকলা িকর।
এিটা থোট্ট 'বাঁিাও' সিৎিার শুকেই আপোরা এতটুকু িরকলে ?
আহমদ মুসা িাই তখে বকলসেকলে এই 'বাঁিাও' সিৎিার থোট সিন্তু এর
আকবদে থোট েয়। আর আল্লাহর মজলুম বান্দাকদর পাকশ দাঁিাকোই থতা
মুসলমােকদর িাজ।
থস েসদ অমুসলমাে হয় ?
'মজলুম' -এর এিটাই পসরিয় থস মজলুম। আর আল্লাহর মকোেীত থশ্রষ্ঠ
জাসত সহসাকব মুসলমােরা সিল জুলুকমর সবরুকি, সিল মজলুকমর পকি।
'থেইকজে'-এর থিাখ দুসট উজ্জ্বল হকয় উেল। বলল, আসমও অকেি
মুসলমাে থদকখসে, সবাইকি থতা এমে থদসখসে?
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অবো, পসরকবশ, অজ্ঞতা মুসলমােকদর তাকদর োে থেকি অকেি দূকর
সসরকয় সদকয়কে।
আপোরা িারা? সি পসরিয় আপোকদর?
এ প্রে আপসে মুসা িাইকি িরকবে। আসম শুধু এটুকুই বলকত পাসর, আমরা
মুসলমােকদরকি তাকদর বতবমাে অবো ও অজ্ঞতা থেকি থবর িকর আোর থিিা
িরসে।
গিেবর সলইউয়াকের থমকয় থেইকজে বুসদ্বমসত, সকিতে। আহমদ ইয়ািং-এর
িোয় তার দৃসিটা মুহূকতবর জকন্য তীক্ষ্ম হকয় উেল। থস এটুকু বুঝল, এরা
সাধারকণর মকধয অসাধারণ।
এিটুিণ েীরব থেকি থেইকজে বলল, আমাকি আপসে প্রেম 'তুসম'
বকলকেে, এখে ‘আপসে’ বলকেে থিে?
থসই অবোয় িুল হকত পাকর।
ো িুল েয় থসটাই সেি সেল। আমাকি 'তুসমই' বলকবে। আহমদ মুসা
সাকহব আমাকি থবাে..............
'থেইকজে'- এর িো থশষ হকলা ো এিটা িিা থব্রি িকষ জীপ দাঁসিকয়
পিল পুসলকশর সসগন্যাল থপকয়।
সলও শাও সি থকায়াকর গাসি একস পকিকে। থকায়াকরর প্রসতসট থরাকডর মুকখ
একিিসট িকর পুসলকশর গাসি। োতায়াতিারী প্রসতসট গািী তারা সািব িরকে,
সজজ্ঞাসাবাদ িরকে।
আহমদ মুসা বুঝকলে, থেইকজে-এর সন্ধ্াকেই পুসলকশর এই তৎপরতা।
সম্ভবত থগাটা শহকরর প্রসতসট থমাি ও গসলমুকখই পুসলশ এই প্রহরা বসসকয়কে।
হাসাে তাসরি, ওরা থবাধ হয় থেইকজেকিই খুঁজকে। বলকলে আহমদ মুসা।
পুসলশকি থপকয় আহমদ মুসা খুসশই হকলে। থেইকজেকি থিাে দাসয়ত্বশীল
পুসলকশর হাওলায় সদকয় তারা তািাতাসি িকল থেকত পারকবে। হাতঘসির সদকি
তাসিকয় থদখকলে রাত আট টা বাকজ। সময় েসদও অকেি েি হকয়কে। তবু ফুল
স্পীকড থগকল থপৌকে েটার মকধয তারা আল-খসলল উপতযিায় থপৌেকত পারকবে।
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আহমদ মুসা সিন্তা িরকলে। পুসলশ গাসি সািব িরকল অসুসবধা সুতরািং ওকদরকি
সািব িরার সুকোগ দয়া োকব ো।
আহমদ মুসা জাোলা সদকয় হাত থবর িকর ইশারায় এিজে পুসলশ
অসফসারকি ডািকলে। পুসলশ অসফসারসট একল আহমদ মুসা বলকলে, আপোরা
সি গিেবর সল ইউয়াকের থমকয় 'থেইকজে'থি থখাঁজ িরকেে?
হ্যাঁ, থিে?
আহমদ মুসার হাসস মাখা মুকখর সদকি থিকয় উদগ্ররীব িকন্ে বলল পুসলশ
অসফসারসট।
অপহরণিারীকদর হাত থেকি আমরা তাকি উিার িকরসে।
থিাোয় থস, থিােখাকে? বকল পুসলশ অসফসারসট উত্তকরর অকপিা ো িকর
দুই হাত তুকল তার বস অসফসারকি ডািল। এ অসফসাকরর বযস্ত ডািার ঢিং থদকখ
বস অসফসারসটও েুকট এল। সড এস সপ ইেসসগসেয়া তার িলার বযাকন্ড। থস
োমকতই এ পুসলশ অসফসারসট আহমদ মুসাকি থদসখকয় বলকলে, ইসে বলকেে
'থেইকজে'থি এঁরা উিার িকরকেে অপহরণিারীকদর হাত থেকি।
সড এস সপ সিেু বলার আকগ আহমদ মুসা বলকলে, হ্যাঁ আমরা থেইকজেকি
উিার িকরসে। থস আমাকদর গাসিকত আকে।
সড এস সপ সবকফাসরত থিাকখ গাসির থিতকর উঁসি সদল। থেইকজেকি
থদখকত থপকয় তাকি উকেশ্য িকর এিটা স্যালুট েুকি থসাজা হকয় দাঁিাল পুসলশ
অসফসার। তাঁর িাঁকধ ঝুকল োিা বাঁশীকত এিটা হুইকসল বাজাকলা।
সিংকগ সিংকগ সমস্ত পুসলশ, পুসলকশর গাসি েুকট এল এসদকি। তারা আহমদ
মুসার জীপসটকি সঘকর দাঁিাল। তাকদর থিাখ-মুখ ও বযস্ততা থদকখ মকে হকচ্ছ,
অপহরণিারীকদর তারা ধকর থফকলকে।
আপোরা থেইকজে এর দাসয়ত্ব সেকয় সেে, আমাকদর এিুসে থেকত হকব।
পুসলশ অসফসার সড এস সপ থি উকেশ্য িকর বলকলে আহমদ মুসা। থেইকজেকি
আমরা তুকল সেসচ্ছ, সিন্তু থহড থিায়াটবাকসবর সেকদবশ ো থপকল আমরা আপোকদর
োিকত পাসর ো।
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বকল পুসলশ আসফসারসট অয়যারকলকস থোগাকোগ িরল থহডকিায়াটবাকসবর
সাকে। বলল সব িো। আলাপ থশষ িকর অয়যারকলসটা মুকখর িাে থেকি সসরকয়
সেকয় বলল, আপোকদর থহডকিায়াটবাকসব থেকত হকব। ো িরার উোরাই িরকবে।
বকলই পুসলশ অসফসারসট আর থিাে িো থশাোর অকপিা ো িকর গাসির
সামকের সদিটা ঘুকর থেইকজে- এর সদকি থগল।
পুসলশ অসফসাকরর িো শুকে থিাখটা মুহূকতবর জকন্য জ্বকল উকেসেল আহমদ
মুসার। থিায়ালটা শক্ত হকয় উকেসেল তাঁর। থসসদকি তাসিকয় হাসাে তাসরি বলল,
মুসা িাই, সেকদবশ সদে। গাসি িাসলকয় সদই। ওরা আটিাকত পারকবো আমাকদর।
ততিকণ শান্ত হকয় উকেসেল আহমদ মুসা। বলকলে, ওরা থবাধ আমাকদর
সকন্দহ িরকে সিেুটা বাসজকয় থদখকত িায় সম্ভবত। সি আকে, থদসখ আল্লাহ
আমাকদর থিাোয়...........
আহমদ মুসাকি িো থশষ িরকত ো সদকয়ই থেইকজে বলল, ো জোব এটা
হকত থদবো। আসম সব জাসে আসম বলসে ওকদর।
বকল থেইকজে তার পাকশ একস দািাকো সডএসসপকি বলল, এরা আমাকি
উিার িকরকেে। একদর সি আপোরা সকন্দহ িরকেে?
সকন্দহ েয়, থহড থিায়াটবাকসবর সেকদবশ ো তাই িরসে।
তাহকল থহড থিায়াটবাকসব েয়, গিেবর িবকে সেকয় িলুে।
মযাডাম, তাহকল খবরটা আসম থহড থিায়াটবাকসব জাসেকয় থদই।
সড এস সপ অয়যারকলকস থহড থিায়াটবাকসবর সাকে িো বলল। িো থশষ
িকর বলল, সেি আকে মযাডাম, আমরা গিেবর িবকেই োসচ্ছ। আপসে আমাকদর
গাসিকত উেুে।
বকল থস গাসির দরজা খুকল থেকম আসার অনুকরাধ িরল থেইকজেকি।
ো, আসম এ গাসিকতই োব। বকল থস থটকে গাসির দরজা বন্ধ্ িকর সদল।
সড এস সপ মুখটা লাল িকর সগকয় তার গাসিকত উেল।
থেইকজে ও গাসিকত থগকলই পারকত। থবিারার মুকখর ওপর এিাকব দরজা
বন্ধ্ িরা সেি হয়সে। েরম িকন্ে বলকলে আহমদ মুসা।
থস আপোকি অপমাে িকরকে।
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ো, থজে, তার থদাষ থেই। ও তার দাসয়ত্ব পালে িকরকে।
গাসি িলকত শুরু িকরকে। মাঝখাকে জীপ। তাকি সঘকর পুসলকশর গাসি সার
থবঁকধ এসগকয় িলকে। আহমদ মুসা হাসকলে। বলকলে , থবিারাকদর িীষণ
সতিবতা।
এ সতিবতা িাকজর থবলায় থেই, অিাকজ। বলল থেইকজে। তার িোয়
এখেও থিাি।
সিেুিণ েীরবতা িািল থেইকজে। আহমদ মুসাকি উকেশ্য িকর বলল,
জোব, আপোকদর সি পসরিয় আব্বাকি থদব?
পসরিয় সদকয় আর সি িরকব, পারকল থতামার আব্বার সাকে আমাকদর থদখা
িসরকয় দাও সত্ত্বর। রাত েটার মকধয আমাকদর এিশ মাইল দূকর এি জায়গায়
থপৌেকত হকব। থবশ থদসর িকর থফকলসে আমরা।
িকয়ি মুহূতব েীরব োিল থেইকজে। তারপর বলল, সেশ্চয়ই আব্বার সাকে
থদখা িসরকয় থদব।
এিটু থঢাি সগলল থেইকজে। তাই বকল পসরিয় জােকত পারবো? আপোরা
আমাকি েতুে জীবে সদকয়কেে।
থশকষর িোগুকলা থেইকজকের িারী হকয় উেল।
দু:খ থপকল থবাে? আসকল অকেি পসরিয় আকে ো দুএি িোয় বুঝাকো
োয় ো।
সিন্তু আসম এি িোয় আপোকদর পসরিয় বলকত পাসর।
বল থতা?
আপোরা মুসলমােকদর এিটা আদশব সবপ্লবী দল। োম জাসে ো।
সি িকর বুঝকল?
এিসদকি মুসলমােকদরকি বতবমাে অবো ও অজ্ঞতা থেকি আপোরা মুক্ত
িরকত িাে, অন্যসদকি রিার সৃসি সহকসকব সব মানুষকি আপোরা িালবাকসে।
োর জকন্য এিজে অসহায় োরীকি বাঁিাকোর জকন্য সেকজকদর জীবে সবপন্ন িকর
েুকট সগকয়সেকলে। সবকশকষ মুকখামুসখ লিাইকয় থে অপুবব দিতা আপোকদর
আসম থদকখসে। সব সমসলকয়ই আসম ওটা বকলসে।
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তুসম থিমে িকর জােকল মুসলমােকদর বতবমাে অবো ও অজ্ঞতা থেকি
আমরা তাকদর মুক্ত িরকত িাসচ্ছ?
আহমদ ইয়ািং বকলকে আমাকি। এিটু সদ্বধা িকর বলল থেইকজে।
আমাকদর পসরিয়্টা তাকি সজকজ্ঞস িরসে? হাসসমুকখ বলল আহমদ মুসা।
সজকজ্ঞস িকরসে। উসে আপোকি সজকজ্ঞস িরকত বকলকেে।
আহমদ ইয়ািং এর মুখটা লাল হকয় উেসেল। সবব্রত থবাধ িরসেল থস। মুহূতব
িকয়ি সেরব রইকলে আহমদ মুসা। তারপর বলকলে, তুসম খুব িালাি থেইকজে।
তুসম সাইমুকমর োম শুকেে?
থিাে সাইমুম? মুসসলম মধয এসশয়ার সাইমুম?
হ্যাঁ।
তারা থসখাকে ও সফসলসস্তকে থে ইসতহাস সৃসি িরল োর আকলািো
পিপসিিায় এখকো হকচ্ছ তার োম জােবো?
আমরা থসই সাইমুকমর থলাি।
আপোরা সাইমুকমর থলাি? আপসে আহমদ মুসা সি থসই আহমদ মুসা?
সবষ্মকয় সবকফাসরত হকয় থগল থেইকজকের থিাখ।
সিেুিণ িো বলকত পারলো থেইকজে। তারপর বলল, আকরিটা িো
সজকজ্ঞস িসর?
ির।
সসিংসিয়ািং-এর 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর সাকে আপোকদর সম্পিব আকে?
তুসম সি মকে ির?
সাইমুম সসিংসিয়ািং-এ একসকে আর 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর সাকে তার সম্পিব
োিকবো তা হয়ো।
তাহকল আকে মকে ির। আহমদ মুসার মুকখ হাসস। থেইকজে আবার
সিেুিণ িো বললো। তার সবষ্মকয়র থঘার িাকটসে। থস সবশ্বাস িরকত পারকেো,
পৃসেবীবযাপী বহুল আকলাসিত সাইমুম এর সাকে থস বকস আকে এবিং সিিংবদসন্তর
োয়ি আহমদ মুসা তার সামকে। তার মকের থিাে গিীকর থেে থিাে এিটা
অপসরসিত আেন্দ মাো তুলকে। তার প্রসপতামহ থে িাোখ সেল, মুসলমাে সেল,
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থসজন্য মেটা থেে গবব িরকত িাইকে। আেন্দ অকে এই থিকব থে, তার থদকহও
মুসসলম রক্ত আকে। পাকশ আহমদ ইয়ািং মূসতবর মত বকস আকে। থস মা-িুর গাকয়র
সাকে থসঁকট আকে। থেইকজকের থিাে স্পশব থেে ো লাকগ এ জকন্য সব সময়
সেকজকি আিি িকর থরকখকে। থস এিবারও সফকর তািায়সে। িো বলার সময়ও
ো। হাসস পাসচ্ছল থেইকজকের তার অবোয়। তার মকে পিল সাইমুম এর সবপ্লবী
ও আদশব িসরকির এটাও এিটা সদি।
আহমদ মুসা আরবী িাষায় হাসাে তাসরকির সাকে িো বলসেকলে। সতসে
এিবার োমকল থসই ফাঁকি থেইকজে বলল, আপোকদর পসরিয় সম্পকিব ো
শুেলাম আব্বাকি তার সিেুই জাোবো।
জাসে আসম।
থিমে িকর জাকেে?
অকেি সময় মকে এমে সব িো উদয় হয়, সিন্তু থিমে িকর হল তা জাো
োয়ো।
সেি বকলকেে।
গাসির গসত ধীর হকয় থগল। থেইকজে সামকের সদকি তাসিকয় বলল, একস
থগসে আমরা।
সামকে ঐ থে লে, তারপকর ঐ থতা গিণবর িবকের থগট।
থগকটর িকয়ি গজ সামকের জীপ দাঁসিকয় পিল। সকে সকে এিদল পুসলশ
অসফসার একস জীপ সঘকর দাঁিাল। এিজে অসফসার একস জীকপর দরজা খুকল
ধকর এিটা স্যালুট েুকি থেইকজেকি উকেশ্য িকর বলল, মযাডাম, থেকম আসুে।
থেইকজে তার ডাে পাটা সেকি োসমকয় সদল। মুখটা আহমদ মুসার সদকি
সফসরকয় বলল, জোব আসম আব্বার সাকে থদখা িকর আসসে। আপোরা গাসিকতই
বসুে।
গাসি থেকি থেকম দরজা বন্ধ্ িকর সামকেই থপল সসিংসিয়ািং-এর পুসলশ
প্রধাে িযািং ইউকি। থেইকজে োমকতই িযািং ইউ শশবযকস্ত বলল, থিমে আে মা?
বযকন্ডকজর সদকি তাসিকয় বলল আঘাতটা সিকসর? বি েয়কতা?
ো িািাজাে, আসম িাল আসে। এঁরা িাল িকর বযাকন্ডজ িকর সদকয়কেে।
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এিটু থেকম আবার বলল, আব্বার সাকে থদখা িকর ো থফরা পেবন্ত এঁরা এ
গািীকতই োিকবে। বকল থগকটর সদকি এগুকলা থেইকজে। তার থপেকে
িকয়িজে পুসলশ অসফসার।
থগকটর দুপাকশ কসসেিরা উিত থস্টেগাে হাকত পাহারায়। থগকটর
মাঝখাকে দাঁসিকয় আকে গিণবর সল ইউয়াে ও তার স্ত্রী ইউসজো।
থেইকজকের মা খাস হাে থমকয়। উরুমসি আটবস িকলকজর থস ইসতহাকসর
অধযাসপিা।
থেইকজে থগকট থপৌঁেুকতই বাপ-মা েুকট একস জসিকয় ধরল থেইকজেকি।
ফুসপকয় থিঁকদ উেল মা ইউসজো।
থেইকজকের বযাকন্ডজ বাঁধা হাকতর সদকি আকগই েজর পকিসেল সল
ইউয়াকের। থস থমকয়কি মাকয়র হাওলা িকর পাকশ দাঁিাকো সমসলটারী
থসক্রটারীকি বলল, ওয়ািং, গািী থবর িরকত বল। মাকি এখেই হাসপাতাকল
সেকত হকব।
মাকি থেকি থেইকজে সপতার সদকি ঘুকর দাঁসিকয় বলল। বযস্ত হকবে ো।
ওটা সসসরয়াস সিেু েয়।
এিটু থেকম এিটা থঢাি সগকল থস আবার বলল, আব্বা োরা আমাকি
অপহরণিারীকদর হাত থেকি উিার িকরকেে তারা আপোর সাকে থদখা িরকত
িাে এখসে। আপসে অনুগ্রহ িকর সময় সদে।
গিণবর সল ইউয়াে এিটু েমকি দাঁিাল। সিন্তা িরল। পকর বলল, তা
অবসশ্য উসিত সিন্তু এখসে?
হাঁ, আব্বা ওরা অকেি দূর োকবে।
তুসম পসরিয় থজকেে তাকদর?
পসরিকয়র সি প্রকয়াজে। আপসে তাকদর ধন্যবাদ জাোকবে।
তা থতা অবশ্যই, সেি আকে।
সমসলটারী থসকক্রটারীর সদকি ঘুকর সল ইউয়াে বলল, আসম অসফকস বসসে,
তুসম ওকদর সেকয় এস।
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স্যার এত রাকি এই অবোয় সবসিেু ো থজকে িকয়িজে অপসরসিকতর
সাকে থদখা িরাটা . . . . . আপসত্ত জাোকত থিিা িরল ওয়ািং।
ওরা আমার থমকয়কি বাঁসিকয়কে, তাকদরকি ধন্যবাদ জাোকো আমার
দাসয়ত্ব। তুসম োও।
আব্বা আসমও োসচ্ছ। বলল থেইকজে।
ো থজে ওরাই সেকয় আসকব। তুসম িল আমার সাকে, তুসম ক্লান্ত, আহত
তুসম।
বকল থমকয়র হাত ধকর হাঁটা শুরু িরল সল ইউয়াে গিণবর িবকে তার
প্রাইকিট অসফকসর সদকি।

গিণবর সল ইউয়াকের বাস িবকে তার প্রাইকিট অসফস। বাইকর অসফসটা
প্রায় সঘকর থরকখকে কসসেিরা। অসফকসর দরজার বাইকর দাঁসিকয় সমসলটারী
থসকক্রটারী। দরজা বন্ধ্।
আহমদ মুসা িো বলসেকলে সল ইউয়াকের সাকে। তার পাকশর থসাফায়
আহমদ ইয়ািং। আহমদ মুসা হাসাে তাসরকির আরব থিহারা এবিং অন্যান্য সদি
সিন্তা িকর হাসাে তাসরি এবিং মা-িু থি গািীকত থরকখ একসকেে।
সপতার পাকশই থসাফায় বকসসেল থেইকজে। থসাসডয়াম লাইকটর সুন্দর
আকলাকত থেইকজেকি অপরূপ এি িাজাখ থমকয় মকে হকচ্ছ। তার থদকহ িীো
থিাে সিহ্নই থেই।
থিাখ সেিু িকর বকসসেল আহমদ ইয়ািং। থদকখ মকে হকচ্ছ অসত শান্ত, িদ্র
েুবি। সশশুর সারলয তার থিাকখ মুকখ। থেইকজে-এর সবষ্ময়িরা মুগ্ধ দৃসি বার
বারই ওর সদকি েুকট োসচ্ছল।
তখে িো বলসেল গিণবর সল ইউয়াে। বলসেল, অকশষ ঋকণ থবঁকধ
থফকলকেে আপোরা আমাকি। আসম আপোকদর জন্য সি িরকত পাসর বলুে ?
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থজকের িাে থেকি শুেলাম, েটার মকধযই োসি এিশ মাইল দূকর থিাোও
আপোকদর থপৌঁেকত হকব?
সজ হ্যাঁ। খুবই জরুরী।
সিন্তু এখেকতা সাকি আটটা। জীপ সেকয় সি থপৌঁেকত পারকবে?
আমরা থিিা িরব।
গিণবর সল ইউয়াে িকয়ি মুহূতব সিন্তা িরল। এিবার থস থিারা দৃসিকত
আহমদ মুসার সদকি িাইল। তার থিাখ দুকটা থিমে থেে উজ্জ্বল, থসখাকে থেে
অকেি িো।
আসম আপোকদর জন্য এিটা থহসলিপ্টাকরর বযবো িরকত পাসর। সিন্তু
জােকত পাসর সি থসখাকে সি ধরকের প্রকয়াজে আপোকদর? সল ইউয়াকের থোঁকট
থেে এিটা হাসসর থরখা। আহমদ মুসা পসরপূণব দৃসি থমকল সল ইউয়াকের সদকি
তািাকলে। তার থিাকখ থিাখ রাখকলে িকয়ি মুহূতব। তাঁরও থিাকখ থেে এিটা
েতুে সিন্তা।
ো বলকত িাে বলুে। থিাকখ থিাখ থরকখই বলল সল ইউয়াে।
সজ বলকত িাই।
অকেিটা স্বগত ধরকের এই িোটা। আহমদ মুসার হৃদকয়র থিাে গিীর
থেকি থেে থবসরকয় এল। এিটা আকবগ, এিটা িাবালুতা একস তাঁর
থিহারাটাকিই থেে পালকট সদকয়কে। সতসে থেে এিটা অন্য মানুষ। থেইকজকের
দৃসি এিায়সে। সবষ্ময় দৃসিকত থস তাসিকয় আকে আহমদ মুসার সদকি। সিন্তু সল
ইউয়াকের থিাে িাবান্তর থেই। তার থোকট তখেও থসই হাসস।
মুখ খুলকলে আহমদ মুসা। বলকলে, শােসস এলািার হাে সদবার ওয়ািং হুয়া
সশকহজী উপতযিার মুসসলম স্বােব গলাসটকপ মারার জকন্য দশ হাজার েতুে বসসত
সেকয় েুকট আসকে। থিাকরর মকধযই ওরা সগকয় সশকহজীর েতুে িকলােীকত থজঁকি
বসকত িায়। আমরা ওকদর বাধা থদব।
আপোর এই িার জে?
থিিা িরব।
থিে ওকদর বাধা সদকত িাে, সরিার থতা ওকদর অনুমসত সদকয়কে?
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এ অন্যায় অনুমসত।
থিমে িকর?
মুসলমােকদর থসখাে থেকি উকচ্ছদ িকর হােকদর থসখাকে আো হকচ্ছ।
আপোকদর এটা সি অসম্ভব সমশে েয়?
আমরা সফল হব সিো জাসে ো, সিন্তু দুসেয়াকত অসম্ভব সিেু থেই। সেসে
সব সিেুর রিা, থসই আল্লাহর িাকে সব সিেুই সম্ভব। আমরা তাঁরই সাহােয
প্রােবী।
আপোরা ওয়ািংকি সি আল-খসলকল সগকয় বাধা সদকত িাে?
সজ।
বাধা সদকত িাে, মাকে তাকি ওখাকে আটকি থদকবে এই থতা! আর ওসদকি
উদ্বাস্তু মুসলমােরা োরা একস সশকহজীকত জমা হকয়কে তারা সগকয় থসই িকলােী
দখল িরকব এই থতা?
আহমদ মুসা সবস্ময় থবাধ িরকলে বলকলে, আপসে থতা সব সিেুই জাকেে,
জাোর িো।
িকয়ি মুহূতব িো বলল ো সল ইউয়াে। তার থোঁকট থসই হাসস।
আপোকদর এিটু সুখবর সদই?
বলুে। আগ্রকহর সাকে বলকলে আহমদ মুসা। তার থিাকখ সি থেে এিটা
আকলা।
আসম আজ সবকিকলই ওয়ািংকি সশকহজীর পে থেকি সফসরকয় সদকয়সে।
থিন্দ্রীয় সরিারকি বযাপারটা আসম জাসেকয়সেলাম। সপসিি আজই সেকদবশ
পাসেকয়কে হােকদর থেে সশকহজীকত আর ো বসাকো হয়। েতুে িকলােীয়
মুসলমােরাই পাকব।
আহমদ মুসার থিাখ দুসট আেকন্দ উজ্জ্বল হকয় উেল। আল্লাহর শুিসরয়া
আদায় িকর সতসে বলকলে, জোব সি থে খুসশ হকয়সে আসম বুঝাকত পারকবা ো।
মকে হয় এত বি উপিার আসম জীবকে পাইসে।
আকরিটা খুসশর খবর আকে মহাে েুবি। হাসস মুকখ বলল সল ইউয়াে।
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আহমদ মুসা শুধু মুখ তুকল িাইকলে। সিেু বলকলে ো। সল ইউয়ােই আবার
মুখ খুলল। বলল, থসই সাকে সপসিিং সরিার সেকদবশ সদকয়কে, সসিংসিয়ািং-এর থিাে
এলািাকতই হােকদর একে বসাকো হকব ো আর আকগর মত। এ অঞ্চকলর
মুসলমােকদর স্বােব রিা ও দাবী পূরকণর জকন্যই এই বযবো।
আসম জাসে, সপসিিং-এর েতুে সরিার অকেি উদার অকেি বাস্তববাদী
হকয়কে। সিন্তু তারা এতটা এগুকব তা আসম ধারণা িসরসে। সবস্মকয়র সাকে বলকলে
আহমদ মুসা।
থসৌসদ আরব সরিাকরর সাকে সপসিিং-এর সম্পিব-উন্নয়ে এবিং মক্কা সিসত্তি
রাকবতাকয় আলম আল-ইসলামীর থিিা গিেবকমন্টকি এই সসিান্ত সেকত সাহােয
িকরকে। সম্ভবত আরও অকেি পসরবতবে আসকে।
সিন্তু এসব সি োয়ী হকব মকে িকরে? সরিাকরর েসদ পসরবতবে আকস?
তা আসকত পাকর। সিন্তু বাস্তবতাকি থি অস্বীিার িরকব?
আহমদ মুসা সিেু বলকত োসচ্ছকলে। সিন্তু তার আকগই সল ইউয়াে পুেরায়
িো বকল উেল, ইয়ািংমযাে, এবার আপোর পসরিয়টা বলুে।
সল ইউয়াকের মুকখ থসই হাসস।
আমার পসরিয় আসম মুসসলম সমাকজর এিজে িমবী।
আসম বসল পসরিয়?
আহমদ মুসা এিবার সন্ধ্ােী থিাখ তুকল তািাকলে সল ইউয়াকের সদকি,
তারপর থেইকজকের সদকিও । বলকলে, বলুে।
সল ইউয়াে থসাফা থেকি উকে তার থটসবকলর থপেকের থোট্ট ফাইল
িযাসবকেটটার সামকে দাঁিাল। ফাইল িযাসবকেট খুকল এিটা ফাইল থবর িকর
সফকর এল। ফাইল খুকল এসগকয় সদল আহমদ মুসার সামকে।
আহমদ মুসা সবস্মকয়র সাকে থদখকলে তার এিটা ফকটা, তার সাকে তার
এিটা পূণব বাকয়াডাটা। থসই সাকে রকয়কে সফসলসস্তে, সমন্দাোও ও মধয এসশয়ায়
তার তৎপরতার পূণব সববরণ।
সবস্মকয়র বকশ থেইকজেও আহমদ মুসার পাকশ একস দাঁসিকয়কে। থসও
থদখকে।
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ফাইল বন্ধ্ িকর মুহূকতবর জকন্য স্তব্ধ হকয় রইকলে আহমদ মুসা।
ইয়ািংমযাে, আপোকি অসিেন্দে। আপোকি থদকখই আসম সিেকত
থপকরসে।
আহমদ মুসা তখেও েীরব। সম্ভবত ঘটোর আিসস্মিতা থেকি তখকো
সতসে মুক্ত হেসে।
সল ইউয়ােই আবার িো বলল। বলল, আসম খুসশ হকয়সে আহমদ মুসা।
বলকত পাকরে আসম সেকজকি িাগযবাে মকে িরসে। আসম থিােসদেই িাসবসে
এিাকব আপোর মুকখামুসখ হব।
এিটু থেকমই থস আবার শুরু িরল, সবকিকয় আেন্দ লাগকে ‘ফ্র’ ও ‘থরড
ড্রাগে’থদর হাত থেকি আমার মাকি উিার িরার জকন্য আল্লাহ আপোকিই
পাসেকয়কেে।
সল ইউয়াকের থশকষর িোগুকলা থেে এিটু িারী থশাোল।
আল্লাহকি আপসে এখেও মকে থরকখকেে জোব?
তৎিণাৎ থিাে উত্তর সদলো সল ইউয়াে। শূন্য দৃসিকত সিেুিণ তাসিকয়
োিল। পকর ধীকর ধীকর বলর, আমার সব িোই আপসে জােকবে এটাই
স্বািাসবি।
আবার মুহূকতবর জকন্য োমল থস। শুরু িরল আবার ধীকর ধীকর, আমার
দাদার কুরআে শরীফ আর জায়োমাে আসম সেকে থরকখসে। মকে িসর ওগুকলা
আমার পসরিকয়র প্রতীি। মুসলমাে সমাকজর সাকেও আমার থিাে সম্পিব থেই।
সিন্তু মাকঝ মাকঝ মকে হকয়কে আমার অজ্ঞাকত রকক্তর সাকেই থেে আল্লাহ োমটা
সমকশ আকে। আসম সরিারী িাকজ এিবার তুরক সগকয়সেলাম। সগকয়সেলাম েীল
গম্বুজ মসসজদ থদখকত। থসসদে সেল শুক্রবার। জামায়াকত োমাজ হসচ্ছল।
থসসদকি তাসিকয় োিকত োিকত আমার থিাখ পাসেকত িকর সগকয়সেল। অতীতটা
আমার সামকে একস সগকয়সেল। মকে পকি সগকয়সেল দাদাকি। মকে হকয়সেল আসম
থেে আমার পসরিকয়র সাকে সবশ্বাসঘাতিতা িরসে।
োমল সল ইউয়াে। এি দৃসিকত তাসিকয়সেল থেইকজে সপতার সদকি।
সপতাকি থেে থস েতুে িকর থদখকে। তার থিাকখ সবস্ময় এবিং এিটা েতুেকি
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খুঁকজ পাওয়ার আেন্দ। আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়ািংও থগাগ্রাকস সগলসেল সল
ইউয়াকের হৃদয় থেকি সেঃসাসরত িোগুকলা।
আবার িো বকল উেল সল ইউয়াে। েরম িে তার, আপসে এিটা শক্ত প্রে
িকরকেে। এ প্রে আসম থিােসদে আমার সেজকি িসরসে। সিন্তু এিটা সজসেস,
সফসলসস্তে বা সমন্দাোওকয়র মুসলমােরা মুসক্ত থপল, সবজয়ী হল, তখে আমার খুব
িাল থলকগকে। বকল বুঝাকত পারব ো, মধয এসশয়ায় থেসদে আপোকদর সবপ্লব
সফল হল থসসদে শুধু আেসন্দত হওয়া েয়, এিটা তীব্র আকবগ থেে আমাকি
অসিিূত িরসেল। এখােিার ‘এম্পায়ার গ্রুপ’থি আসম সমেবে িরকত পাসর ো,
সিন্তু ওকদর থিাে িসতর খবর েখেই পাই, বুকির থিাোয় থেে থবদো থবাধ হয়।
সশকহজী উপতযিাসহ অন্যান্য এলািায় হাে বসসত সেকয় ো ঘকটকে তাকি থিাে
সময় আমার িাল মকে হয়সে। সরিাকরর েতুে সসিান্ত আমাকিই খুসশ থিকরকে
সবকিকয় থবসশ। তাই বাস্তবায়ে িরকত আসম এি মুহূতও
ব সবলম্ব িসরসে। ‘ফ্র’ এবিং
‘থরড ড্রাগে’রা এটা জাকে বকলই ওরা আমার মাকি সিডন্যাপ িকরসেল। থজেকি
আটকি থরকখ ওরা সশকহজী উপতযিার বসসত সেকয় আমার সাকে দর িষািসষ
িরকত থিকয়সেল।
োমল সল ইউয়াে। এিটা আকবগ ও থবদোয় আচ্ছন্ন সল ইউয়ােকি এখে
এিজে েতুে মানুষ বকল মকে হকচ্ছ। তার পাকশ থেইকজে পুতুকলর মত
সেববািিাকব বকস আকে। তার থিাকখ এিটা সিেু খুঁকজ পাওয়ার আকলা।
আসম আমার উত্তর থপকয় থগসে জোব। শান্ত-গম্ভীর িকে বলকলা আহমদ
মুসা।
সি থপকয়কেে?
আপোর আল্লাহ সবশ্বাস, জাসত থপ্রম এবিং আপোর ঐসতহ্য আপোর
সকিতে স্বত্তার থগাটাটাই দখল িকর আকে। প্রিাকশর সুকোগ পায় ো।
সামান্য সুকোগ থপকলই সকিতে স্বত্তার সাকে সিংঘাত বাকধ অবকিতে
স্বত্তার।
সিন্তু প্রায় দুই পুরুষ ধকর অতীকতর সাকে আমার সবসচ্ছন্নতা। সবসচ্ছন্নতা শুধু
েয়, সবকরাসধতা। সবশ্বাস বাঁিকত পাকর সি িকর?
সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

38

সবশ্বাস মানুকষর মকের সেজস্ব এিটা প্রিৃসত। বাইকরর ঘটো- দুঘবটোর
ঝকিা হাওয়া এবিং পসরবতবে একি খুব িমই স্পশব িরকত পাকর। এ িারকণইকতা
থসাসিকয়ত ইউসেয়ে েুগ েুগ ধকর থিিা সকত্ত্বও মানুকষর ধমব সবশ্বাসকি থমকর
থফলকত পাকরসে। আজ সবশ্বাসকি তারা স্বীিৃসত সদকত বাধয হকচ্ছ।
োমকলে আহমদ মুসা। সল ইউয়ােও িো বলল ো। েীরবতা িকয়ি
মুহূকতবর। িাবোর গিীকর ডুকব আকে সল ইউয়াে। িকয়ি মুহূতব পকর এিটু েকিিকি বসল থস। থেে থজকগ উেল এমে িকে থস বলল, আপোর জকন্য আকরিটা
সুকখর খবর আকে আহমদ মুসা। সি? েতুে আগ্রহ ঝকর পিল আহমদ মুসার
িকে।
আজ সন্ধ্যার আকগ মুসসলম মধয এসশয়া প্রজাতন্ত্র ও সফসলসস্তে সরিাকরর
দুজে প্রসতসেসধ একসকে। তাকদর সরিাকরর সিসে সেকয় একসকে তারা। ঐ সিসেকত
জােকত পারলাম, আপসে এখে সসিংসিয়ািং-এ।
তারা থিাোয়? তারা আর সি বকলকে?
সিসেকত দুসরিারই বকলকে, আপোর সন্ধ্াকে সাহােয িরার জকন্য।
দূতাবাকসর মাধযকম সপসিিংকিও তারা এ অনুকরাধ িকরকে। আমাকি তারা বািসত
অনুকরাধ জাসেকয়কে আে-অসফসসয়াসল। তারা আমাকদর অসতসে িবকে আকে।
আপসে সিেু মকে ো িরকল আসম এখুসে তাকদর সাকে থদখা িরকত িাই।
সেশ্চয়ই থদখা িরকবে। এই প্রাসাকদরই উত্তর িবকে অসতসে িবে। উিংফু
এসিসেউ ঘুকর এসদি সদকয় থগকে।
আপসে বযবো িরকল আমরা এখেই উেকত পাসর।
সেি আকে, বকল সল ইউয়াে িসলিংকবকল হাত সদকত োসচ্ছল। থেইকজে
সপতার িাকের িাকে মুখ সেকয় সিেু িো বলল। সল ইউয়াকের মুখ হাসসকত উজ্জ্বল
হকয় উেল। বলল, থবশ থতা োও, সেকয় এস।
হাসস িরা মুখ সেকয় থেইকজে থিতকর িকল থগল। সল ইউয়াে আহমদ মুসার
সদকি তাসিকয় থহকস বলল, আমার মা আপোকি তার সেজস্ব সরিলবারটা উপহার
সদকত িায়।
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খুব বুসিমতী থমকয় থজে। সিেু ো থজকেও শুধু ঘটো সবকিষণ িকরই
আমাকদর পসরিয় প্রায় থস বকলই থফকলসেল।
সি বকলসেল? আগ্রকহর সাকে জােকত িাইল সল ইউয়াে।
থজে বকলসেল, আমরা এিটা মুসসলম আদশববাদী সবপ্লবী দল।
সল ইউয়াে সিেু বলকত োসচ্ছল, এই সময় থেইকজে ঘকর ঢুিল। তার হাকত
সাদা িামিার থিকস িরা সরিলবার।
থেইকজে থিস থেকি সরিলবার থবর িরল। সরিলবারটাও সাদা ধপধকব।
থদকখই বুঝা োয় এিটা দুলবি সিংগ্রহ।
সল ইউয়াে বলল, আসম থজেকি এ সরিলবার জামবােী থেকি অকেি খুঁকজ
একে সদকয়সেলাম।
থেইকজে সপতার হাকত সরিলবার সদকয় বলল, আব্বা, আমার পি থেকি
তুসম ওোকি সদকয় দাও।
থিে তুসমই দাও মা, উপহার সেজ হাকতই সদকত হয়। থহকস বলল সল
ইউয়াে।
থেইজকের মুখটা লজ্জায় লাল হকয় উেল। সপতার হাত থেকি সরিলবারটা
সেকয় সেল থস। এগুকলা থস আহমদ মুসার সদকি।
আহমদ মুসা উকে দাঁিাকলে। সল ইউয়ােও উকে এল। থেইকজে িসম্পত
হাকত সরিলবারটা আহমদ মুসার হাকত তুকল সদকত সদকত বলল, এ সরিলবারটা
বহুসদে আমার িাকে লুসিকয় আকে। জাসতর সবকিকয় উপেুক্ত বযসক্তকি আসম এটা
উপহার সদলাম।
িোগুকলা তার িাঁপল অবযক্ত এি আকবকগ।
আহমদ মুসা সরিলবারসট সেকয় এিটু িুমু থখকলে তাকত। তারপর থিকস
িরকত িরকত বলকলে, আমার থবাকের িাে থেকি পাওয়া শসক্ত ও সিংগ্রাকমর এ
প্রতীি উপহার আমার সিরসদে মকে েিকব।
মাো সেিু িরল থেইকজে। আেন্দ-আকবকগ তার মুখটা লাল হকয় থগকে।
মুহূতি
ব াল পকর মুখ তুকল থেইকজে সপতার সদকি থিকয় বলল, আব্বা ওঁরা থতা
োকচ্ছে, থবাকের বাসিকত ওঁকদর দাওয়াত দাও ো!
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সল ইউয়াে থহকস উেল। সেশ্চয়ই মা, ওঁকদর োিসে ো। সেশ্চয় আসকবে।
এিবার েয়, অকেি বার।
আহমদ ইয়ািং আহমদ মুসার পাকশ দাঁসিকয় সেল এিটা শান্ত সুকবাধ
বালকির মত। তার মকধয থিমে এিটা সিংকিাি ও জিতার িাব। সল ইউয়াে
তার সদকি থিকয় বলল, মাই বয়, তুসম থতা সিেু বলে ো?
সজ মুসা িাই বলকেে.....
তখে থতামার দরিার সি, বলার এই থতা? থহকস বলল সল ইউয়াে।
আহমদ মুসা আহমদ ইয়ািং-এর সপে িাপকি বলকলে, আপসে একি সিেকবে
হয়কতা। িােশুর সপয়িং সলয়ািং-এর হুই থেতা মা থপে িাই বিংকশর থেকল।
থিাে মা থপে িাই? ইস্পাত বাসহেীর?
সজ। এ হুই থেতা ওয়ািং সিিং-এর থেকল আহমদ ইয়ািং।
সল ইউয়াে এসগকয় একস আহমদ ইয়ািং-এর ঘাকি হাত থরকখ বলল, থতামার
আব্বা সতকয়েশাে িযাসলকত ো?
সজ। বলল আহমদ ইয়ািং।
সল ইউয়াে আহমদ মুসার সদকি থিকয় বলল, একদর সিেব ো! মা থপে িাই
থতা িীকের ইসতহাকস অমর হকয় োিকবে। আর ওয়ািং সিিং িাই এবিং তাঁর সপতা
স্বাধীেতা ও স্বাতকন্ত্রযর জন্য থে সিংগ্রাম িকরকে এবিং পরাধীেতার সুকখর িাইকত
সববস্ব তযাগ িকর স্বাধীেসিত্ততার থে েজীর োপে িকরকে তাও থিাে সদে িুলার
েয়। ওরা আসকলই গকববর বস্তু। আহমদ ইয়ািং-এর সদকি সফকর তার সপে িাপকি
সদকয় বলল, ইয়ািং, খুসশ হলাম থতামার সাকে পসরসিত হকয়। থতামার সপতার
সািাৎ থপকল আসম খুসশ হতাম।
িো থশষ িকর সল ইউয়াে দরজার সদকি হাঁটকত হাঁটকত বলল, আসুে আসম
বকল সদসচ্ছ। ওরা অসতসে খাোয় থপৌঁকে থদকব আপোকদর।
িারজকেই সল ইউয়াকের প্রাইকিট অসফস থেকি থবসরকয় এল। িিা স্যালুট
িরল বাইকর দাঁিাকো সমসলটাসর থসকক্রটারী ও কসসেিরা।
সল ইউয়াে সমসলটারী থসকক্রটারীকি বলল, একদর সবাইকি থপৌঁকে দাও
আজ মধয এসশয়া থেকি থে থমহমােরা একসকে তাকদর িাকে।
সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

41

িারজেই অসফকসর সসঁসি সদকয় োমসেল। থেইকজে আহমদ ইয়ািং-এর
পাশাপাসশ িলসেল। তার হাকত এিটা লাল থগালাপ। থগালাপসট আহমদ ইয়ািংএর হাকত গুঁকজ সদল। সসঁসির সেকি গাসিকত উেকত সগকয় সবদায় থেবার সময়
আহমদ ইয়ািং থজেকি সিেু বলল ো, থজেও সিেু বলকত পারল ো। মাো সেিু
িকর গাসির জাোলা সদকয় এি পলি থদকখ সকর দাঁিাল থজে।
থগকটর বাইকর দাঁিাকো জীকপ একস উেকলে আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়ািং।
সামকে এিটা আসমবর জীপ। তাকি অনুসরণ িকর আহমদ মুসার জীপ েুকট িলল
অসতসে িবকের সদকি।
এবার জীকপর থপেকের সসকট বকসসেকলে আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়ািং।
আহমদ ইয়ািং-এর হাকত ধরা থসই থগালাপ। থগালাপসট োকির িাকে তুকল
সেকত সগকয় িমকি উেল আহমদ ইয়ািং। এ থগালাপ থেে থগালাপ েয়। এ থেে
থেইকজকের থসই থিাখ এবিং িো বলকত ো পারা থেইকজকের থসই লাজ েম্র মুখ।
অদ্ভুত সুন্দর সুগন্ধ্ থগালাপসটর। উরুমসির থগালাকপ সুগন্ধ্ এিটু থবসশ
োসি? হকত পাকর, আহমদ ইয়ািং িাবল।
পাকশই বকসসেকলে আহমদ মুসা। এি সময় বলকলে, থগালাপটার খুব
সুন্দর সুগন্ধ্ থতা আহমদ ইয়ািং।
আহমদ ইয়ািং হাত বাসিকয় থগালাপসট সদকত থগল আহমদ মুসাকি। আহমদ
মুসা এিটু থহকস বলকলে, ো ইয়ািং, এ থগালাপ থতামার জন্যই। আহমদ ইয়ািং
সিেু বলকত পারল ো। লাল হকয় উেল থস লজ্জায়!
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৩
েুবাকয়রি এবিং আবুল ওয়াফা আহমদ মুসা এবিং হাসাে তাসরিকি সামকে
একস দাঁিাকত থদকখ িূত থদখার মত িমকি উেল। তারপর সামকে এসগকয় দুজে
দুজেকি পাগকলর মত জসিকয় ধরল।
েুবাকয়রি মুসসলম মধয এসশয়া প্রজাতকন্ত্রর রাষ্ট্রপ্রধাে িকেবল কুতাইবার
এবিং আবুল ওয়াফা সফসলসস্তে প্রজাতকন্ত্রর রাষ্ট্রপ্রধাে িকেবল মাহমুকদর প্রসতসেসধ
সহকসকব এখাকে একসকে। আবুল ওয়াফার সাকে আহমদ মুসা ও হাসাে তাসরকির
িকয়ি বের পর থদখা। আর েুবাকয়রকির সাকে এই থসসদে সবপ্লব পেবন্ত এি
সাকে িকরকে তারা। আেকন্দ ও আকবকগ েুবাকয়রি ও আবুল ওয়াফার দুকিাখ
সদকয় অশ্রু গসিকয় পিসেল।
আসলেে থশকষ দুজকের এিসাকে প্রে আপোরা থতা িাল সেকলে? িাল
আকেে?
হ্যাঁ আমরা িাল আসে। বলকলে আহমদ মুসা।
মুসা িাইকি থিাোয় থপকয়সেকলে, িীিাকব থপকয়সেকলে?
েুবাকয়রি হাসাে তাসরকির সদকি এি সাকে প্রেগুকলা েুঁকি সদল।
সব শুেকবে, মুসা িাই-ই সব বলকবে। তার আকগ ওসদকি সবাই থিমে
আকে?
থিমে োিকব, সবার অবো পাগকলর মত। সবাই সব িাজ িকর সিন্তু থেে
প্রাে থেই িারও। কুতাইবা িাইকি থদখকল সিেকত পারকবে ো। এিদম অকধবি
হকয় থগকে। আহমদ মুসা আলাপ িরসেকলে আবুল ওয়াফার সাকে। েুবাকয়রকির
এ িো তার িাকে থেকতই সতসে বকল উেকলে, থিে সি হকয়কে তার, থিাে অসুখসবসুখ?
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ো থিাে অসুখ েয় মুসা িাই। আপোকি হারাবার পর থেকিই উসে থেে
থিমে হকয় থগকেে। এিদম সেরব। সারাসদে েীরকব িাজ িকর োে। আর রাকতর
সােী জায়োমাে। রাকত থিাকখর পাসে তার থবাধ হয় শুিায় ো।
ওখাকে সি সবাই পাগল হকয় থগকে? থিাে সিেুর অিাকব বা থিাে বযাোয়
মুষকি পিা থতা ইসলামী িসরি েয়।
অকেকিই তাকি বুসঝকয়কেে। সিন্তু সতসে বকলে, আসম থতা মুষকি পসিসে,
আসম থতা গাফলসত িরসে ো থিাে িাকজ? তার বার বার এিটাই িো, আসম
আমার দাসয়ত্ব পালে িরকত পাসরসে মুসা িাইকয়র প্রসত।
পাগল, পাগল। আল্লাহর থে সি পসরিল্পো একত সেল তা থতা থস থিকব
থদকখসে।
এিটু োমকলে আহমদ মুসা। তারপর হাসাে তাসরকির সদকি সফকর
বলকলে, তুসম আকয়শার খবর সেকয়ে? হাসাে তাসরকির মুখ লাল হকয় উেল। মাো
সেিু িরল। বলল, সেি আকে, থেব পকর।
েুবাকয়রি এই িো শুকেই উকে দািাল। বলল, ওরা সবাই িাল আকেে
মুসা িাই। আকয়শা িাবী এিটা সিসে সদকয়সেল। একে সদসচ্ছ।
সুটকিস থেকি সিসে একে েুবাকয়রি হাসাে তাসরকির হাকত সদল। হাসাে
তাসরি সিসেটা সেকয় পকিকট থরকখ সদল। তা থদকখ আহমদ মুসা বলকলে, তাসরি
োও পাকশর ঘকর, সিসেটা পকি এস। জরুরী খবর োিকত পাকর।
হাসাে তাসরি এিটু সদ্বধা িরল। তারপর সেকদবশ থমকে িকল থগল পাকশর
ঘকর।
আহমদ মুসা বলকলে, থদখ সি িুল। আমাকদর এ িাইকয়র সাকে থতামাকদর
পসরিয় িকর থদয়া হয়সে।
আহমদ ইয়ািং পাকশ এিটা থিয়াকর বকস সবসচ্ছন্ন এিটা দ্বীকপর মত অপলি
থিাকে এই সমলে দৃশ্য থদখসেল।
আহমদ মুসা তাকি থদসখকয় বলকলে, এ আহমদ ইয়ািং। এখােিার ইসলামী
আকন্দালে অেবাৎ 'টাসিবি এম্পায়ার গ্রুকপর' এিজে সসপাহসালার ও আমার
এিজে অসত সপ্রয় সােী।
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েুবাকয়রি ও আবুল ওয়াফা একস জসিকয় ধরল আহমদ ইয়ািংকি।
আলাপ পসরিয় থশকষ সবাই সহহর হকয় বসল। হাসাে তাসরি সফকর এল
পাকশর রুম থেকি।
থিাে মযাকসজ েুবাকয়রি? বলকলে আহমদ মুসা।
আপোর জন্য এিটা সিসে আকে। এিটা সিসে গিেবর সল ইউয়ােকি আমরা
সদকয়সে। আমাকদর প্রেম দাসয়ত্ব সেল সসিংসিয়ািং প্রশাসকের সহকোসগতায়
আপোকদর খুকজ থবর িরা।
কুতাইবা - মাহমুদরা সিিাকব সেসশ্চত হল থে, সল ইউয়াকের সাহােয তারা
পাকব।
সপসিিংহহ দুতাবাকসর মাধযকম তার সাকে এ বযাপাকর প্রােসমি আলাপ
হকয়সেল। সবস্তাসরত ো জাসেকয় শুধু বলা হকয়সেল 'ফ্র' এর থলাকিরা আমাকদর
এিজে থলািকি সিডন্যাপ িকর একেকে। গিেবর একত সহকোসগতা িরকত রাসজ
হে। তারপরই সবস্তাসরত প্রস্তাব সেকয় আমরা তার িাকে একসসে। সমন্দাোও
প্রজাতকন্ত্রর সরিারও সপসিিং- এর উপর িাপ সদকচ্ছ। তারাও থদখা িকরকে গিেবর
সল ইঊয়াকের সাকে সসিংসিয়ািং-এর মুসলমােকদর বযাপাকর।
োমল েুবাকয়রি। তারপর সুটকিসটা থটকে এিটা সসল িরা বি ইেকিলপ
তুকল সদল আহমদ মুসার হাকত।
আহমদ মুসা উকে-পাকে খামটার উপর েজর বুলাকলে। মুসসলম মধয
এসশয়া প্রজাতকন্ত্রর োমািংসিত সরিারী ইেকিলপ।
খামটার উপর থিাখ বুলাকত বুলাকত থিাখ দুকটা উজ্জ্বল হকয় উেল আহমদ
মুসার। অকেিটা স্বগতঃই উচ্চারণ িরকলে, িত তযাগ, িত সাধো, িত লিাই
এর ফসল এই স্বাধীেতা। সতসে প্রে িরকলে েুবাকয়রিকি, সিংকার-িাজ,
মানুকষর দুঃখ-কমািকের িাজ থিমে িলকে েুবাকয়রি?
সশিা, মসটকিশে এবিং তার সাকে সিংকাকরর িাজ পাশাপাসশ িলকে।
প্রসতসট মানুকষর অন্ন, বস্ত্র, বাসোে, সিসিৎসা ও সশিার মত থমৌসলি অসধিারকি
সববাসধি গুরুত্ব থদওয়া হকচ্ছ।
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খুসশ হকলে আহমদ মুসা। তার মুকখ হাসস ফুকট উেল। বলকলে, সেি িরে
থতামরা। শুধু োম বদল, পতািা, মানুষ বদল ইতযাসদকত থিাে লাি থেই েসদ ো
আল্লাহ তাঁর বান্দাকদর জন্য ো িাে তার বযবো ো িরা োয়।
আহমদ মুসা ইেকিলকপর এিটা প্রান্ত সেকি থফলকলে। থবর িরকলে বি
ধরকের এিটা সিসে। সুন্দর িাগকজ থলখা। িাগজটা রুশ আমকলর। থলটার থহকড
োপা থসাসিকয়ত িমুযসেস্ট প্রজাতকন্ত্রর োম থিকট তার পাকশ মুসসলম মধয
এসশয়ার োম উৎিীণব িরা হকয়কে।
িাগজগুকলা েি ো িকর এই িাকব বযবহাকরর বযবো িকর থতামরা সেি
িকরে েুবাকয়রি। সশশু রাকষ্ট্রর থসৌসখেতার থিকয় অসস্তত্ব বহুগুণ বি। বলকলে
আহমদ মুসা।
সিসেটা তার থিাকখর সামকে থমকল ধরকলে আহমদ মুসা। দীঘব সিসে পিকত
শুরু িরকলে সতসে।
আমাকদর পরম শ্রকিয় িাই,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপোকি এই সালাম পাোকত
সগকয় থবদোয় মেটা মুষকি পিকে। আপসে থিাোয় আকেে, থিমে আকেে
আমরা জাসে ো। আমাকদর সালাম আপোর িাকে িকব থপৌেকব, আকদৌ থপৌেকব
সিো তাও জাসে ো। এই ো জাোর থবদো আমাকদ িত সবিত িকর িলকে।
থজোকরল থবাসরকসর থপেকেই থগকে হাসাে তাসরি এবিং আেুল্লাকয়ি। তাকদরও
থিাে থখাঁজ আমরা পাইসে। সপসিিং সরিার এবিং সসিং সিয়ািং এর প্রাকদসশি
সরিাকরর মাধযকম আমরা থিিা শুরু িকরসে। সফসলসস্তে ও সমন্দাোও সরিারও
থিিা িরকে। থসৌসদ সরিারকিও অনুকরাধ িরা হকয়কে। তারা থিিা িরকে। মহাে
রাব্বুল আলামীকের িাকে আমাকদর আকুল প্রােবো, আল্লাহ আপোকি সেরাপকদ
রাখুে, সুে রাখুে।
এই সিসে আপোর িাকে থপৌঁেকব সিো সেসশ্চত েই, তবু অতযন্ত গুরুত্বপূেব
এি সবষকয় আপোকি সলখসে েসদ সিসেটা আপোর িাকে থপৌঁকে এই আশায়।
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িকিশাস অঞ্চল সেকয় িয়ােি এবিং জঘন্য এি ষিেন্ত্র দাো থবঁকধ উকেকে।
আপসে জাকেে, পাসমর থেকি িাসস্পয়াকের উত্তর তীর এবিং আফগাে সীমান্ত
থেকি িাজাখোকের থশষ প্রান্ত ইউরাল পববতমালা পেবন্ত এলািা সেকয় মুসসলম
মধয এসশয়া সাধারণতন্ত্র গসেত হকয়কে। আর েতুে রাসশয়ার সরপাবসলকির এিটা
সীমাো মধয এসশয়া মুসসলম সাধারণতন্ত্র, সক্রসময়া এবিং তাতাসরয়া স্বায়ত্ত শাসসত
অঞ্চকলর উত্তর বরাবর একস থশষ হবার িো। এখাে থেকি ইরাে ও তুরককর
সীমাো পেবন্ত সবস্তৃত সক্রসময়া, জসজবয়া, আকমবসেয়া, আজারবাইজাে এবিং তাতাসরয়া
এি িাকলর এই িার অঞ্চল সেকয় গসেত মুসসলম অধুযসষত িকিশাস অঞ্চল আজ
মারাত্মি ষিেন্ত্র ও সিংঘাকতর সশিার। থসখাকে থিিা হকচ্ছ এিটা খাকলস খৃিাে
রাষ্ট্র িাকয়কমর। িৃষ্ণ সাগর ও িাসস্পয়াে সাগকরর মধবসতব এসশয়া ও ইউকরাপকি
সিংকোগিারী অতযন্ত গুরুত্বপূেব এই অঞ্চকল তারা িাকচ্ছ পসশ্চমী স্বাকেবর আজ্ঞাবহ
এিটা খৃিাে রাষ্ট্র িাকয়ম িরকত। এ রাকষ্ট্রর দুপাকশ োিকব দুই সাগর, পসশ্চম
পাকশ তুরক, দসিকে ইরাে এবিং উত্তর সীমান্ত গসেত হকব িকিশাস পববত মালা
সদকয়। রাষ্ট্রটা হকব অবোে ও সমৃসির সদি সদকয় অতযন্ত গুরুত্বপূেব। এখাে থেকি
শুধু দুই সাগর সেয়ন্ত্রে েয়, িারপাকশর গুরুত্বপূেব মুসসলম রাষ্ট্রগুকলার উপরও
খবরদারীর এিটা পে হকব। ওরা থিকয়সেল থলবােেকি সদকয় এসশয়ায় এিসট
খৃিাে রাকষ্ট্রর অিাব পূরণ িরকত। সিন্তু থস আশা পূরে হয়সে। এখে িকিশাসকি
সদকয় থস সাধ পূরণ িরকত িাকচ্ছ। উত্তকরর রাসশয়াে সরপাবসলি, ো মূলত খৃিাে
জেঅধুযসষত, একত তাকদর লািই থদখকে। তারা মকে িরকে িকিশাকসর ঐ অিংশ
েসদ খৃিােকদর হাকত িকল োয়, তাহকল তাতাসরয়া ও সক্রসময়াকি স্বাধীেতা ো সদকয়
থস বাঁিকত পাকর। একত িকর রাসশয়াে সরপাবসলকির সীমাো এিসদকি িকিশাস
পববতমালা পেবন্ত থপৌঁেকব, অন্যসদকি িৃষ্ণ সাগর ও িাসস্পয়াে সাগকর োমার পে
পাকব ো তার জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূেব। অতএব রাসশয়াে সরপাবসলি এবিং পসশ্চমা
িকয়িসট খৃিাে থদশ আজ এি থজাট হকয় িকিশাকসর মুসলমােকদর সবরুকি
ষিেকন্ত্র থেকমকে। ১৯১৭ সাকল থলসেকের পাোকো িমুযসেি থরড আসমব আকমবসেয়
খৃিাে শাসমউকের থেতৃকত্ব িকিশাকসর মুসলমােকদর উপর গেহতযা িাসলকয়
অঞ্চলসটকি থেিাকব তাকদর দখকল সেকয়সেল, থসিাকবই তারা এখে এগুকচ্ছ।
সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

47

মুসসলম এলািায় খৃিাে ও িমুযসেিকদর মদদপুি থগসরলা সন্ত্রাস শুরু হকয়কে এবিং
মুসসলম থেতৃবৃকন্দর অপহরণ ও হতযার িাজও শুরু হকয় থগকে। সুকোগ থপকয়
সন্ত্রাসী 'ফ্র'রাও জুকটকে এখাকে একস। ইরাে ও তুরক োো িারকেই এ বযাপাকর
মাো ঘামাকত োরাজ। হয়কতা থস সুকোগ ও সামেবযও তাকদর থেই। এ অবোয়
আমরা থিাকখ অন্ধ্িার থদখসে। থসখােিার মুসলমােরা িরম আতিংি ও
অসেশ্চয়তার মকধয সদে িাটাকচ্ছ। অসবলকম্ব েসদ তাকদর বযাপাকর সিেু ো িরা
হয়, তাহকল ১৯১৭ সাকলর পুেরাবৃসত্ত ঘটকব আবার।
এই সবপদ আমরা বুঝকত পারসে, সিন্তু আমরা সিিাকব সি িরণীয় তা
বুঝকত পারসে ো। সফসলসস্তকের মাহমুদ িাইকয়রও এই িো। আমরা আপোর
পরামশব ও পসরিালো িাই।
সবকশকষ আল্লাহর িাকে আমাকদর আকুল প্রােেবা এই সিসে থেে অসত সত্ত্বর
আপোর হাকত থপৌকে।
ওয়াসসালামআপোর থেহ ধন্য কুতাইবা।
সিসে পিা থশষ িকর আহমদ মুসা েীরকব তা তুকল সদকলে হাসাে তাসরকির
হাকত।
এিসট িোও বলকলে ো সতসে। তার শূন্য দৃসিটা সামকে থদয়াকল সেবি।
ওখাকে এিটা বি লযান্ডককপ। লযান্ডকককপর সদগন্ত থপসরকয় হাসরকয় থগকে তার
দৃসি। িপাল তার কুসঞ্চত। মুকখ থবদোর িাকলা োয়া।
সবাই েীরব। পল পল িকর বকয় োকচ্ছ সময়।
এি সময় আহমদ মুসার থিাখ ধীকর ধীকর েীিু হল। থেে থজকগ উেকলে
সতসে। এিটু েকি বসকলে থিয়াকর। েুবাকয়রকির সদকি মুখ সফসরকয় বলকলে
থতামাকদর থিউ সগকয়সেল ওখাকে?
সগকয়সেল। এিটা তেযানুসন্ধ্াে দল পােকো হকয়সেল। আর িকিশাস
থেকি িকয়িটা প্রসতসেসধ দল একসকে। থিাে উত্তর একলাো আহমদ মুসার িাে
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থেকি। তাঁর দৃসি আবার সফকর থগকে থসই থদয়াকল। দৃসিটা আবার থিাোয় থেে
হাসরকয় থগকে তাঁর।
হাসাে তাসরি সিসে পিা থশষ িকর িাঁজ িরকত িরকত বলল, আকরি
সফসলসস্তে, আকরি সমন্দাোও মুসা িাই।
আহমদ মুসা মখটা ঘুসরকয় হাসাে তাসরিকি বলকলে, সমন্দাোও ও
সফসলসস্তকে খৃিাে ও িমুযসেি স্বাকেবর এমে সকম্মলে ঘকটসে তাসরি।
সেি বকলকেে মুসা িাই।
আহমদ মুসা থিাে িো বলকলে ো। হাসাে তাসরিই আবার বলা শুরু
িরল। বলল, এটা সেি ইহুদী–ইসরাইকলর মত খৃস্টােরাও এসশয়ায় এিসট
খৃিাে-ইসরাইল িায়। িকিশাস তাকদর এিসট সুসিসন্তত সসকলিশে।
একত সবস্মকয়র সিেু আকে হাসাে তাসরি? উপসেকবশ প্রসতষ্ঠা ও সবজ্ঞাকের
উন্নসত সদকয় খৃিােরা বহুদুর এসগকয়কে। শুধু িকিশাস থিে প্রসতসট থদকশই তাকদর
অবোে সেকয় তারা িাবকে। আর এটা শুধু িাবা েয়। প্রতযি বা পকরািিাকব
প্রসতসট থদশ, থগাটা সবশ্বকিই তারা এিসট প্রসতষ্ঠাসেি আওতার মকধয সেকয়
আসকে। ধীর িকন্ে বলকলে আহমদ মুসা।
সিন্তু িমুযসেি ও খৃিাে স্বাকেবর এই সকম্মলকের তাৎপেব সি? থোবাকয়রি
প্রে তুলল।
ধমবকি বাদ সদকয় োয়ী থিাে জাসত গেে হয় ো, থসাসিকয়ত জাসত গেকের
বযেবতা িমুযসেিকদর তা পসরষ্কার িকর সদকয়ে। তাই এখে রাসশয়াে সরপাবসলি
েসদ থিাে ধকমবর আশ্রয় সেকত আগ্রহী হয় তাহকল সবস্মকয়র সি আকে। আর
রাসশয়ার জকন্য স্বািাসবি িাকবই থস ধমব হকব খৃিাে ধমব।
আবার েীরবতা।
আহমদ মুসা এিবার ঘসির সদকি থিকয় বলকলে, অকেি রাত। বাইকর
সরিারী থলািরা িি পাকচ্ছ। েুবাকয়রকির সদকি থিকয় আহমদ মুসা বলকলে,
থতামরা োি এখাকে। এখেিার মত উসে। িাল থদখা োকব।
থিাোয় োকবে? েুবাকয়রকির িকন্ে থেে উকদ্বগ।
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এি শুিািাঙ্ক্ষীর বাসায়। িলবার শসক্তহীে আহত অবোয় আসম েখে
এিটা রাস্তায় পকিসেলাম তখে ওরাই আমাকি সেকয় আকস।
জাকে আপোকি?
জাকে। ওখাকে হাসাে তাসরি ও আহমদ ইয়ািং ও আমার সাকে োিকব।
আবদুল্লাকয়ি আমাকদর ‘এম্পায়ার গ্রুপ’ এর থহড থিায়াটবাকসব োকি। থিাে সিন্তা
থেই।
সিন্তু আপোকি োিকত মে িাইকে ো। হয় আপসে এখাকে োকুে ো হয়
আমাকদর সেকয় িলুে।
আহমদ মুসা থহকস থফকল বলকলে, পাগল। থতামাকদর সেকয় থেকত
পারতাম। সিন্তু থতামরা োর থমহমাে তার অনুমসত ো হকল পাসর ো। বকল আহমদ
মুসা উকে দািাকলে। তার সাকে হাসাে তাসরি এবিং আহমদ ইয়ািংও।
মুখ িার িকর েুবাকয়রি বলল, আপোর সিেুই আমরা শুেকত পারলাম ো।
েুবাকয়রকির সপে িাপকি আহমদ মুসা বলকলে, হকব, িালকি সব শুেকব।
আসস। থতামরা ঘুমাও।
বকল আহমদ মুসা থবসরকয় একলে ঘর থেকি। তার সপেকে হাসাে তাসরি
এবিং আহমদ ইয়ািং। মা-িু গাসিকত বকসসেল। মা-িুকি আহমদ মুসাকদর সাকে
আসকত বলা হকল বকলসেল, বি ধরকের থিাে িো আসম সিেু বুসঝ ো। তার থিকয়
আসম গাসি পাহারা সদই।
আহমদ মুসা বুকঝসেল, মা-িু তার দাসয়ত্ব সম্পকিব সকিতে। গাসিকত োিাই
তার জন্য থবসশ প্রকয়াজে। তবু আহমদ মুসা থহকস বকলসেকলে, থতামার আপামসে
ো থতামাকি আমার পাকশ পাকশ োিকত বকলকেে।
মা-িু তৎিণাৎ জবাব সদকয়সেল, তা বকলকেে। সিন্তু আপসে থতা এখে
লিাই-এ োকচ্ছে ো।
মা-িুর জবাকব আহমদ মুসা থহকস উকেসেকলে। মকে মকে বুকঝসেল মা-িুকি
থবািা মকে হকলও খুব িালাি থস।
বাইকর িসরকডাকর এিটা থিয়াকর বকসসেল থসোবাসহেীর এিজে
অসফসার। আহমদ মুসারা থবরুকতই থস উকে দাসিকয় স্যালুট সদল।
সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

50

আহমদ মুসা বলকলে, খুব িি সদকয়সে আপোকদর। এখে আসুে। আমরা
িকল োসচ্ছ।
থসো অসফসারসট বলল, স্যার আপোকি বাসায় থপৌকে সদকত িায়।
এই-ই সি হুকুম?
গিেবর সাকহকবর এটা সেকদবশ।
সেি আকে। বকল আহমদ মুসা অসতসে িবে থেকি থবসরকয় তাকদর জীকপ
একস উেকলে।
তাকদর জীকপর থপেকে থপেকে থবসরকয় এল থসোবাসহেীর এিসট জীপ।

আহমদ মুসার জীপসট থমইসলগুসলকদর থগকটর মুকখামুসখ হকতই সবস্মকয়
আঁতকি উেকলে আহমদ মুসা। থদখকলে থগটটা হা হকয় আকে। আকরা থদখকলে
এিটা মাইকক্রাবাস দ্রুত থবসরকয় আসকে।
েযাৎ িকর উেল আহমদ মুসার মেটা। থেইকজেকি উিার িরকত সগকয়
আজ সিেুিণ আকগ ‘ফ্র’র ঘাঁসটকত থদখা আলামকতর িো তার মকে পিল।
ঘাঁসটর ঘরগুকলা থদখকত সগকয় এিটা ঘকর হ্যাোকর এিটা সুযট থস থদকখকে।
সুযটটা থজোকরল থবাসরকসর। িীকে আসার সময় থজোকরল থবাসরকসর পসরধাকে
এই সুযটটাই সেল। সিন্তু সবশ্বাস হয়সে তার, থজোকরল থবাসরস তার হাতটা সুে ো
িকরই সফকর আসকব? সিন্তু এখে থমইসলগুসলর বাসি থেকি এই মধযরাকত গাসি
থবরুকত থদকখ থসই আশিংিা তার িাকে বাস্তবরূপ সেকয় সামকে এল।
আহমদ মুসার জীপসট থগট থেকি রাস্তায় থবরুবার থে পযাকসকজ এিদম
থগকটর মুকখামুসখ একস দাঁসিকয়সেল। আর মাইকক্রাবাসসট তখকো থগট থেকি পাঁিেয় গজ সিতকর।
মুহুকতবর জন্য সবমূঢ় হকয় পকিসেকলে আহমদ মুসা। সিন্তু মাইকক্রাবাস
থেকি থস্টেগাে হাকত এিজেকি লাসফকয় পিকত থদকখই আহমদ মুসা বলকলে,
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‘সাবধাে থতামরা’ িোটা বলকত বলকতই গাসি থেকি সেটকি থবসরকয়
একসসেকলে আহমদ মুসা।
বযাপারটা আহমদ ইয়ািং ও হাসাে তাসরকির েজকর পকিসেল। আর তার
প্রায় সাকে সাকেই বৃসির মত এি পশলা গুলী একস ঝাঁসপকয় পিল জীপটার উপর।
গুলী বন্ধ্ হকলা ো। পাগকলর মত থি থেে থস্টেগাে িালাকচ্ছ।
থসো অসফসারসটর জীপ ও থগট বরাবর রাস্তার উপর একস দাঁসিকয়সেল।
ফকল এ জীপও গুলীর মুকখ পিল। অপ্রস্তুত ড্রাইিার কসসেিসট গুলী সবি হকয় তার
সসকটই ঢকল পিল। থসো অসফসারসট তার আকগই লাসফকয় পকিসেল সেকি।
থপেকের সসকট বসা দুজে থলফকটন্যান্ট থপেকের দরজা সদকয় সেরাপকদ থবসরকয়
আসকত থপকরকে।
আহমদ মুসার জীকপর থিহারার এিদম পাকে থগকে। উইন্ড সিকের থিাে
সিহ্ন থেই। জীকপর সামকের সদিটা িত-সবিত হকয় থগকে। দুকটা থহড লাইটও
গুকিা হকয় থগকে।
আহমদ ইয়ািং এবিং দুজে থলফকটন্যাকন্টর থস্টেগােও উঁিু হকয় উকেসেল।
সিন্তু আহমদ মুসা হাত তুকল তাকদর সেকষধ িকরকে। ওরা সেসশ্চকন্ত থবসরকয়
আসুি।
িকণবল থসো অসফসারও আহমদ মুসার সাকে এিমত হকয়কে। বকলকে,
আমরা এবার আক্রমকণর পসজশকে, ওকদর সবভ্রান্ত িরা এবিং এিটু আশ্বস্ত িকর
বন্দুকির েকলর সামকে থবর িকর আোই আমাকদর প্রধাে িাজ।
িকণবল, আপোরা এই িাজসট িরুে। আর আহমদ ইয়ািং, একদর সাকে
এখাকে দাঁসিকয় থগট থেকি থিউ োকত থবসরকয় থেকত ো পাকর তা সেসশ্চত িরা
থতামার দাসয়ত্ব। বকল আহমদ মুসা হাসাে তাসরিকি বলকলে, িল আমরা থপেে
সদি সদকয় বাসিকত ঢুিব। পালাবার ওসদকির পেও বন্ধ্ িরকত হকব।
আহমদ মুসার িো থশষ হকতই আহমদ ইয়ািং উসদ্বগ্ন িকে বলল, মা-িু
থিাোয় মুসা িাই? থস থতা গাসি থেকি োকমসে।
আহমদ মুসা এিটু সিন্তা িরকলে। তারপর বলকলে, সিন্তা িকরা ো ইয়ািং,
আত্মরিা ও আক্রমণ দুসট থিৌশলই মা-িুর জাো আকে।
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আহমদ মুসা ও হাসাে তাসরি প্রািীর ঘুকর দ্রুত িকল একলে বাসির থপেকে।
অন্ধ্িাকর দাঁসিকয় আকে বাসিটা। িসরকডাকরর ও বাসির থপেকের থে
আকলাটা সব সময়ই োকি তাও থেই। আহমদ মুসার মকে পিকলা থগকটর থশকডও
থিাে আকলা থদখা োয়সে। তাহকল সি সবদুযত লাইে ওরা থিকট সদকয়কে?
থটসলকফাে লাইেও? এত বি আকয়াজে! সবস্ময় থবাধ িরকলে আহমদ মুসা।
হোৎ মকে পিকলা, থজোকরল থবাসরস থতা থিাে থোট্ট সমশকে আকসসে। আহমদ
মুসাসহ সবাইকি ধরার মত আঁট-সাট থবঁকধই থস একসকে। িাবকত সগকয় বুিটা
থিঁকপ উেকলা আহমদ মুসার। আল্লাহই জাকেে, থমইসলগুসলর সি হকয়কে! থদকহর
োয়ুতন্ত্র জুকি এিটা জ্বালা েসিকয় পিল তার। প্রািীকরর থপেকে অকপিািৃত
এিসট অন্ধ্িার জায়গায় একস তারা দাঁিাকলে।
থপেকের সদকি প্রািীরটা আট সফট উঁিু। আহমদ মুসা হাসাে তাসরিকি
বলকলে, তুসম আমার িাঁকধ পা টা থরকখ প্রািীকর উকে োও। হাসাে তাসরি এিটু
ইতস্তত িকর বলল, আপসে সিিাকব উেকবে?
এখে েি িরার মত সময় থেই হাসাে তাসরি। ো বলসে ির। প্রায় ধমকি
উেকলে আহমদ মুসা। হাসাে তাসরি প্রািীকর উকে থগল। থেকম থগল ওপাকর।
আর আহমদ মুসা প্রািীকরর প্রায় দশ গজ দূর থেকি তীব্র গসতকত েুকট একস
অদ্ভূত দিতার সাকে প্রািীকরর অকধবিটা থদৌকি উকে থগকলে এবিং ওই অবোয়
দুই হাত সদকয় প্রািীকরর মাোটা ধকর প্রািীকর উকে পার হকয় থগকলে ওপাকর।
প্রািীর টপকি তারা বাসির থপেকের বাগাকে একস দাঁিাকলে। এই
বাগােটাই ঘুকর বাসির সামকে িকল থগকে।
আহমদ মুসা পকিট থেকি থবর িকর ইেফ্রাকরড গগলসসট থিাকখ পকর
সেকলে। তারপর সবসেিংকয়র পাশ থঘঁকষ সামকে এগুকলে। তাঁর থপেকে হাসাে
তাসরি। হাকত তাকদর এম-১০ থমসশে সরিলিার। তাকদর লিয বাগাে ঘুকর থসই
মাইকক্রাবাসসটর থপেকে সগকয় থপৌঁো।
সবসেিং এর দসিণপাশ ঘুকর উত্তরমূখী হকয় িলকত শুরু িকরকেে এমে সময়
আবার গুসল শুরু হল। গুসল শুরু হকয়কে এ পাশ থেকি।
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সবসেিংটা উত্তর দসিণ লম্বা। মাঝখাকে গাসি বারান্দা। গাসি বারান্দারও
প্রায় দশ গজ দূকর দাঁসিকয় আকে মাইককক্রাবাসসট।
সবিাকলর মত সেঃশে পাকয় দ্রুত আহমদ মুসা ও হাসাে তাসরি গাসি
বারান্দায় উকে দুই োকমর আিাকল দুজে বকস পিকলে। এখাে থেকি
মাইকক্রাবাকসর পূব পাশ সদকয় থগকটর পুকরাটাই থদখা োকচ্ছ। থদখকলে,
থস্টেগােধারী েয়জে থলাি গুসল িরকত িরকত সামকে এগুকচ্ছ। থগকটর গজ
দুকয়ি থিতকর োিকতই সবিট শকে এিটা হাত থবামা একস সবকফাসরত হল
তাকদর উপর। তার ইেফ্রাকরড গগলকস সতসে সবস্মকয়র সাকে থদখকলে, থবামাসট
েুকট এল আহমদ মুসার থসই সবধ্বস্ত জীপ থেকি। তাহকল মা-িু এই সুকোকগরই
অকপিায় সেল।
িারজে থলাি ঢকল পিকলা ওখাকেই। অন্য দুজে দুপাকশ সেটকি
পকিসেল। হামাগুসি সদকয় ওরা সকর আসকত থিিা িরল এ সদকি।
এই সুকোকগ গুসল িরকত িরকত থগট সদকয় েুকট এল আহমদ ইয়ািং এবিং
অন্যরা।
মাইকক্রাবাকসর ড্রাইসিিং সসট থেকি লাফ সদকয় এিজে থেকম এল এ সময়।
থটকে োমাল থস আকরিজেকি। তারপর থসই থলাি সিৎিার িকর উেল, আহমদ
মুসা থতামরা আর এি পা এগুকল এবিং গুসল িরা বন্ধ্ ো িরকল থমইসলগুসলর মাো
গুকিা হকয় োকব।
থদখা থগল থসই থলািটা গাসি থেকি োকি থটকে োমাল তাকি সামকে থরকখ
তার গা থঘঁকষ থপেকে দাঁসিকয়। আহমদ মুসা বুঝকলে সামকের জেই তাহকল
থমইসলগুসল। তাকি থবাসরস এখে ঢাল সহকসকব বযবহার িরকত িাইকে।
থজোকরল থবাসরকসর িে ধ্বসেত হবার সাকে সাকে আহমদ ইয়ািংরা েমকি
দাঁিাল, গুসলও বন্ধ্ হকয় থগল তাকদর।
থজোকরল থবাসরস থহা থহা িকর থহকস উেল। বলল, আহমদ মুসা, থজোকরল
থবাসরকসর হারাবার সিেূ থেই। আসম মৃতযু কি িয় িসর ো। সিন্তু আজ থতামার
সপ্রয়তমা আকগ মরকব তারপর আসম মরব।
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এিটু দম সেল থজোকরল থবাসরস, তারপর আবার সিৎিার িকর উেল,
থতামরা থস্টেগাে থফকল সদকয় থগকটর পূবপাকশ সগকয় দািাও। এি মুহূতব থদসর
িরকল থমইসলগুসলর মাো গুকিা িকর থদব।
আহমদ ইয়ািংরা মুহূতব সদ্বধা িরল, তারপর থস্টেগাে থফকল সদকয় থগকটর বাঁ
পাকশ িকল থগল।
আহমদ মুসা ততিকণ সবিাকলর মত সেঃশকে থজোকরল থবাসরকসর থপেকে
একস দাঁসিকয়কে। থশষ মুহূকতব থটর থপল থজোকরল থবাসরস। িমকি থস মাো
ঘুসরকয় তাসিকয়সেল।
সিন্তু বযাপারটা বুকঝ উোর আকগই আহমদ মুসা সরিলবাকরর বাট সদকয় তার
িাকের সেি উপরটায় প্রিন্ড এিটা আঘাত িরকলে। ঘুকর পকি থগল থজোকরল
থবাসরস এিপাকশ ।
হোৎ আহমদ মুসার েজর পিল থমইসলগুসলর উপর। থমইসলগুসল টলকে।
সেি পকি োবার মুহূকতব তাকি সগকয় ধরকলে আহমদ মুসা। বলকলে, সি হকয়কে
থমইসলগুসল? অসুে থবাধ িরকো? আহমদ মুসার িাঁকধর উপর ঢকল পিল
থমইসলগুসল। বলল, এিটা গুসল থলকগকে।
গুসল থলকগকে? থিাোয়?
পাঁজকর।
আহমদ মুসা তাকি পাঁজাকিালা িকর হাকত তুকল সেকলে। ডািকলে হাসাে
তাসরিকি।
আসম এখাকে। পাশ থেকি বকল উেল হাসাে তাসরি। এই সমায় আহমদ
ইয়ািং, মা-িু, থসো অসফসারসহ কসসেিরা থসখাকে একস দাঁিাল।
থমইসলগুসলকি তািাতাসি হাসপাতাকল সেকয় থেকত হকব। রাস্তা থেকি
জীপটা সসরকয় থফল। এই মাইকক্রাবাসটা সেকয়ই থেকত হকব।
বকল আহমদ মুসা থমইসলগুসলকি সেকয় মাইকক্রাবাকসর সদকি এগুকলে।
মাইকক্রাবাকস উকে সসকটর উপর তাকি শুইকয় সদকলে।
থমইসলগুসল িীণ িকে বলল, আমার দাদী, আমার দাদীকিও ওরা গুসল .....
িান্না একস িো তার রুি িকর সদল।
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দাদীকিও। সবস্মকয় সবকফাসরত হকলা আহমদ মুসার থিাখ। আহমদ ইয়ািং
ও অন্যরা িকল সগকয়সেল থগকটর সামকে থেকি জীপসট সসরকয় সদকত। হাসাে
তাসরি ও মা-িু মাইকক্রাবাকসর দরজায় দাঁসিকয় সেল। মা-িু বািরুি প্রায়।
আহমদ মুসা ওকদর সদকি তাসিকয় বলকলে, হাসাে তাসরি তুসম ও মা-িু
ওপকর োও। দাদী সি অবোয় থদখ। ওঁকিও হাসপাতাকল সেকয় এস কসসেিকদর
ওই জীকপ িকর। আহমদ ইয়ািং ও মা-িু এখাকেই োিকব।
থলফকটন্যান্ট দুজেকি হাসাে তাসরকির সাকে জীকপ আসার জন্য থরকখ
আহমদ মুসা থমইসলগুসলকি সেকয় েুটকলে হাসপাতাকলর সদকি। ড্রাইসিিং সসকট
বকস থসই থসো িকণবল অসফসারসট।
আহমদ মুসা সসকটর সামকে গাসির থলাকর বকস থমইসলগুসলর থদহকি ধকর
থরকখসেকলে সসকটর সাকে। আহমদ মুসার সামকের সদিটা রকক্ত সিকজ থগকে।
শিংসিত হকয় উেকলে আহমদ মুসা। িখে থেকি রক্তিরণ হকচ্ছ
থমইসলগুসলর?
থমইসলগুসল সেঃসািিাকব শুকয় আকে। জ্ঞাে হাসরকয় থফকলসে থতা? আহমদ
মুসা আকস্ত ডািকলে, আসমো?
সজ্ব। এিটু সময় সেকয় দুববল িকে উত্তর সদল থমইসলগুসল।
িখে গুসল থলকগকে থতামার আসমো?
আসম থস্টেগাে সদকয় ওকদর থেসিকয় থরকখসেলাম। এিটা গুসল একস
লাগকল আমার হাত থেকি থস্টেগাে পকি োয়।
ধীকর ধীকর বহু িকি উচ্চারণ িরল থমইসলগুসল। ক্রকমই থস দুববল হকয়
পিকে।
আহমদ মুসা মাোটা খািা িকর বলকলে, হাসপাতাল আর িতদূর িকণবল?
আর দুসমসেট স্যার, বলল িকণবল। আবার েীরবতা।
থমইসলগুসল সি জ্ঞাে হাসরকয় থফলল? উসদ্বগ্ন হকয় উেকলে আহমদ মুসা।
আবার ডািকলে, আসমো?
সজ্ব। অফুট এিটা জবাব এল থবশ থদরীকত।
থিমে থবাধ িরে?
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থিাে জবাব সদল ো থমইসলগুসল। থমইসলগুসলকি ধকর রাখা আহমদ মুসার
এিটা হাকতর উপর অসত ধীকর উকে এল থমইসলগুসলর এিসট হাত। িমকি
উেকলে আহমদ মুসা। অপসরসিত অস্বসস্তর এিটা থঢউ থেে থখকল থগল তার থগাটা
থদকহ। থমইসলুগসলর দুববল হাত িাঁপসেল।
এই সময় হাসপাতাকলর ইমাকজবসিকত ঢুকি থগল মাইকক্রাবাসসট।
িকণবকলর ইসেকত দ্রুত েুকট এল ইমাকজবসির থলািরা থরাসলিং থেিার সেকয়।
িকণবকলর হাঁি ডাকি পাকশর রুম ইেিাজব ডাক্তারও থবসরকয় একসসেল। িকণবল
তাকি িাকে িাকে সি থেে বলল।
ডাক্তারও েুকট এল মাইকক্রাবাকসর থগকটর সদকি থেিাকরর িাকে। আহমদ
মুসাকি হাত তুকল এিটা স্যালুট সদকয় বলল, থিাে অসুসবধা হকব ো স্যার।
বকলই থস থপকশন্টকি থসাজা অপাকরশে িকি সেকয় থেকত সেকদবশ সদকয়
েুটল ইমাকজবসি িকির সদকি।

অপাকরশে িকির বাইকর উসদ্বগ্নিাকব অকপিা িরসেকলে আহমদ মুসা ও
হাসাে তাসরি। িকণবল িকল সগকয়সেল।
আহমদ মুসা ঘসি থদখকলে। রাত আিাইটা। হাসপাতাকল আসার পর প্রায়
থদি ঘন্টা থপসরকয় থগকে। আরও পকের সমসেট পকর অপাকরশে িকির দরজা
খুকল থগল। থবসরকয় একলা সসিংসিয়ািং এর থশ্রষ্ঠ অকস্ত্রাপিারসবদ ডাক্তার িযািং। তার
মুখ গঙ্িীর। বলল, অপাকরশে সফল, সিন্তু সিেু জসটলতা থদখা সদকয়কে।
ইেকটেসসি থিয়াকর আকে। আগামী বার ঘন্টা খুবই গুরুত্বপূেব।
আর দাদী, মাকে বৃিা মসহলাসটর খবর? বলকলে আহমদ মুসা।
স্যসর। মাো সেিু িকর বলল ডাক্তার।
সকে সকেই এিটা অন্ধ্িার থেকম এল আহমদ মুসার মুকখ। থবদোয় েীল
হকয় এল তার মুখটা। িকয়ি মুহুতব িো বলকত পারকলে ো সতসে।
অপাকরশে িকির দরজা আবার বন্ধ্ হকয়কে। ডাক্তার িকল থগকে।
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আহমদ মুসা হাসাে তাসরিকি সিেু বলার জন্য মুখ তুলকলে, এমে সময়
িসরকডার সদকয় এিজে হন্ত-দন্ত হকয় েুকট এল। বলল, আহমদ মুসা থি?
আসম। বলকলে আহমদ মুসা।
শীসগ্র আসুে, গিণবর সাকহকবর থটসলকফাে।
আহমদ মুসা থটসলকফাে ধরকতই ওপার থেকি সল ইউয়াে বলল, আসম সব
শুকেসে সম. আহমদ মুসা। ডাক্তাকরর িাে থেকি থমইসলগুসলর িোও শুেলাম।
সিন্তার সিেু োই। আসম সেকদবশ সদকয়সে, এই থিস টপকমাস্ট প্রাইওসরসট পাকব।
শুিসরয়া সম. গিেবর।
আসম থমইসলগুসলর বাসিকত পাহারা বসাবার সেকদবশ সদকয়সে। আর
থমইসলগুসলর আব্বা-আম্মা সরিারী সফকর এখে থজকেিায়। থসখাকেও খবর
থপৌোসচ্ছ।
আপোকি অসিংখয ধন্যবাদ জোব।
আসম িাল থেইকজেকি সেকয় এিবার থমইগুসলকি থদখকত োব। এিটু
থেকম গিণবর আবার বলল, আপসে বাসায় িকল আসুে। সবশ্রাম প্রকয়াজে
আপোর। হাসপাতাকলর জন্য থিাে সিন্তা থেই।
থটসলকফাকে িো থশষ িকর আহমদ মুসা বলকলে, এখাকে আর থিাে িাজ
থেই হাসাে তাসরি। িল বাসায় সফসর। ‘ফ্র’র থে দু’জে থলাি ধরা পকিকে
তাকদর সেকয় আহমদ ইয়ািং সি িরকে িল থদসখ।
থসই মাইকক্রাবাকস আহমদ মুসারা থমইসলগুসলর বাসায় সফকর এল।
থগট বন্ধ্ িকর সদকয় আহমদ ইয়ািং ও মা-িু গাসি বারান্দাকতই বকসসেল।
তাকদর সামকে বাঁধা অবোয় পকি আকে থবামার সহপ্লন্টাকর আহত ‘ফ্র’র দুজে
থলাি।
প্রােসমি অনুসন্ধ্াকের িাজ আহমদ ইয়ািং থমাটাকমাসট থসকরই থফকলকে।
মা-িু িাটা সবদুযত সিংকোকগ থজািা লাসগকয়কে। আকলায় ঝলমল িরকে এখে
বাসি।
আহমদ মুসা ও হাসাে তাসরি আসকতই উৎসুিিাকব মুখ তুলল আহমদ
ইয়ািং এবিং মা-িু দুজকেই।
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আহমদ মুসা গঙ্িীর িকন্ে বলকলে, খবর িাল েয় মা-িু। দাদী থেই,
থমইলগুসল এখে ইেকটেসসি থিয়াকর আকে।
শুকে মা-িু মাো সেিু িরল। দুহাত সদকয় মুখ ঢািল থস।
সিেুিে থিউ সিেু বলকত পারল ো। অবকশকষ মুখ খুলকলে আহমদ মুসা।
বলকলে, এ সদকির খবর সি ইয়ািং?
সিেু খবর সেকয়সে। এখাকে এবিং থেইকজেকি অপহরণ িরার অসিোে এি
জায়গা থেকিই হকয়কে।
হ্যাঁ, থসটা আকগই বুঝকত থপকরসে।
এই অসিোে সেল ‘ফ্র’ এবিং ‘থরড ড্রাগকের’ সসম্মসলত। থেইকজেকি
সিডন্যাপ িকর গিণবরকি সশকহজী উপতযিায় হাে বসসতর পকি ওরা বাধয
িরকত থিকয়সেল।
হ্যাঁ, ওটা থতা গিণবরও বকলকেে।
আর এখাকে থজোকরল থবাসরকসর অসিোকের লিয সেল আপোকি
অপহরণ িরা। আপোকি ো থপকয় প্রসতকশাধ স্পৃহায় অন্ধ্ থবাসরস বাসিকত
োকিই থপকয়কে তাকিই হতযা িকরে। থমইসলগুসলকি সেকয় োসচ্ছল সজসম্ম সহসাকব
আপোকি ধরার জন্য।
থজোকরল থবাসরস সপসিিং থেকি িকব সফকরকে?
আজ সিাকল। সব প্লযাে সেি িকর সপসিিং থেকি প্রস্তুত হকয়ই থস থফকর।
এিটু থেকম আহমদ ইয়ািং বলল, থজোকরল থবাসরকসর থফকল োওয়া
মাসেবযাকগ এিটা থটকলি থপকয়সে। থটকলিসট একসকে আকমবসেয়ার রাজধােী
ইকয়করকিে থেকি। পাসেকয়কে জনেি মাইকিল সপটার। বকলকে, িুিান্ত প্রস্তুসত
এগুকচ্ছ। থজোকরল থবাসরসকিও থসখাকে প্রকয়াজে। স্টযাসলকের জেিূসম জসজবয়া
এবিং তার সাকে আসমবসেয়া তাকি স্বাগত জাোকব।
োমল আহমদ ইয়ািং।
সি থেে সিন্তা িরসেকলে আহমদ মুসা। এিটু পকর বলকলে, মকে হয় িীকে
থজোকরল থবাসরকসর এটাই থশষ অসিোে সেল। আহমদ মুসার ওপর প্রসতকশাধ
থেয়া থশষ িকর থস েতুে ষিেকন্ত্রর থিন্দ্র িকিশাকস পাসি জমাকত থিকয়সেল।
সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

59

সিন্তু আল্লাহর থিকয় থতা বি পসরিল্পোিারী আর থিউ থেই। থজোকরল
থবাসরকসর থেখাকে িকিশাকস োবার িো থসখাকে োকচ্ছ আহমদ মুসা।
থশকষর িো সেল ধীর স্বগত িকন্ের.......
সি মুসা িাই, আপসে থিাোয় োকবে? িমকি উকেই থেে বলল আহমদ
ইয়ািং।
আহমদ মুসা হাসকলে। থিাে জবাব সদকলে ো। তার দৃসি বাইকর
অন্ধ্িাকরর বুকি সেবন্ধ্ থিাে িাবোয় থেে ডুব সদকয়কে আবার আহমদ মুসা।
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৪
থমইসলগুসলর থিাখ ধকর একসসেল। পাকয়র শকে থস থিাখ খুলল। থদখল মািু রুকম ঢুিকে। থমইসলগুসলর থগাটা থদহ, মুখ পেবন্ত সাদা িাদকর ঢািা। খুব দুববল
থমইসলগুসল। েিা-িিা থতা সেসষিই। উকে বসারও অবো থেই। সিআইসপ
থপকশন্টকদর জন্য সেধবাসরত সবকিকয় মূলযবাে রুমসট থদয়া হকয়কে থমইসলগুসলকি।
সবরাট ঘকরর এি পাকশ থপকশন্ট সসট অন্য পাশটা থসাফা সদকয় সাজাকো।
মাঝখাকে সুন্দর এিটা সাদা িীে। প্রকয়াজে হকল গুসটকয় থেয়া োয়। থবলা তখে
সবকিল সতেটা।
মা-িুকি ঘকর ঢুিকত থদকখ খুসশ হয় থমইসলগুসল।
থিমে আে মা-িু থতামরা?
িাল
খাওয়া-দাওয়ার অসুসবধা হকচ্ছ ো থতা? থেিাকব বকল সদকয়সে তা হকচ্ছ
থতা?
সজ্ব। মাো দুসলকয় বলল মা-িু।
থতামার স্যার থিাোয়? িালকি আকসেসে, আজকিও আকসেসে।
আজ থিাকর সশকহজী উপতযিায় সগকয়কেে। সিন্তু িাল একসসেকলে।
একসসেকলে?
একসসেকলে, সিন্তু রুকম ঢুকিেসে। দশবোেবীর োসি িীি সেল। থখাঁজ সেকয়
িকল সগকয়সেকলে।
আসকল থমইসলগুসলর রুকম থরাকতর মত থলাি আসকে প্রেম সদে থেকিই।
এমেসি সপসিিং থেকিও থলাি একসকে।
থমইসলগুসল একত অস্বসস্তই থবাধ িকরকে। অকেিসদে থেকি থস সবার
সামকে থবর হওয়া বন্ধ্ িকর সদকয়কে। সিন্তু এখে থতা থস িাউকি সেকষধ িরকত
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পাকর ো। আহমদ মুসা সি এটা িাকলা থিাকখ থদকখসে? ো, উসে থতা সব বুকঝে,
সব জাকেে।
আপা, স্যার থেে থিমে হকয় থগকেে? মা-িুই অবকশকষ েীরবতা িািল।
থিমে হকয় থগকেে মাকে? থমইসলগুসলর থিাখটা িঞ্চল হকয় উেল।
আকগর থিকয় িো িম বকলে, হাসস-খুসশ থতা থদসখই ো।
থিে মা-িু? থমইসলগুসলর িকন্ে থেে উকদ্বগ।
জাসেো, থসসদে থদখলাম থিাখ বন্ধ্ িকর শুকয় আকেে। আসম ঘকর ঢুিকল
ধীকর ধীকর উকে বসকলে। অকেিিণ তাসিকয় থেকি বললাম, সিেু বলকবে স্যার?
সতসে ধীকর ধীকর গঙ্িীর িকন্ে বলকলে, ‘মা-িু এই পসরবারটা িত শাসন্তকত সেল
তাই ো? আসম একস সব থিকি সদকয়সে।
দাদী সেহত হকলে, থমইসলগুসল মারােি আহত। বলকত বলকত স্যাকরর
থিাকখ পাসে একস সগকয়সেল। মা-িু োমল।
তুসম সিেু বলকলে ো? থমইসলগুসলর মুখ ম্লাে হকয় উকেকে।
ো, আসম সিেু বলকত পাসরসে। স্যাকরর এ অবো িখেও থদসখসে।
তাঁকি সিেু বলার থোগযতা আমার আকে?
থমইসলগুসল িো বলল ো। থিাখ বুকজকে থস। তার থগাটা হৃদয়টা
আকলাসিত হকয় উকেকে। বুঝকত পারকে থমইসলগুসল আহমদ মুসার মকের অবো।
সি েন্ত্রো তাঁর মকে তা স্পি হকয় উেল থমইসলগুসলর িাকে।
মা-িু উকে সগকয়সেল। অকেিিে পর থিাখ খুলল থমইসলগুসল। তার থিাকখর
থিাণটাও মকে হল সজল হকয় উকেকে।
মা-িু থতামার স্যার সশকহজী উপতযিা থেকি িখে আসকবে?
মা-িু দরজার ওসদি থেকি থমইসলগুসলর সদকি সকর একস বলল, আসম জাসে
ো, আপা। থমইসলগুসল আবার েীরব হল।
এই সময় ঘকর ঢুিল থেইকজে। গিেবর সল ইউয়াকের থমকয়। থরাজ সবকিকল
থস থমইসলগুসলর িাকে আকস। ঘন্টাখাকেি োকি। থমইসলগুসলর সাকে আকগ
থেকিই পসরিয় সেল তার।
মা-িু থবসরকয় থগল।
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থেইকজে এিটা থিয়ার থটকে সেকয় থমইসলগুসলর সামকে বসল।
সি বযাপার আপা, থতামার মুখটা খুব সবষন্ন থদখাকচ্ছ? খারাপ লাগকে ো
থতা?
ো থজে। তুসম থিমে আে? হাসকত থিিা িকর বলল থমইসলগুসল।
িাল। আচ্ছা আপা, আসম শুেলাম সফল্ম লাইে োসি তুসম একিবাকরই থেকি
সদকয়ে?
ওটা থতা পুরাকো খবর।
আসম থিকবসেলাম থতামার সসিান্তটা সামসয়ি।
থজে, মুসসলম থমকয়কদর জকে থতা এিাজ েয়।
হোৎ এ সসিাকন্ত তুসম থিমে িকর থপৌঁেকল? সবাই সিন্তু অবাি হকয়কে।
অকেকি সবশ্বাসই িরকত িায়ো।
মুসসলম থমকয় হকয়ও আসম আকগ আসম অন্ধ্ সেলাম, আহমদ মুসা আমার
থিাখ খুকল সদকয়কেে।
ও বুকঝসে, বুকঝসে। আচ্ছা আপা, ওরা োদু জাকে োসি?
থিে?
থে িো থতামাকি বকলসেলাম, থসসদে রাকত আহমদ মুসার সাকে থদখা
হওয়ার পর আব্বা থেে বদকল থগকেে। জাে, আব্বা োমাে পিা শুরু িকরকেে।
কুরআে সশখকেে আহমদ মুসার িাকে থগাপকে।
ওরা োদু েয় থেইকজে, সকতযর শসক্ত। সকতযর শসক্ত অপসরসীম। থদখ ো,
মুসলমােরা েতসদে সকতযর উপর সেল, ইসলাম সিিাকব সবস্তার লাি িকরকে।
এরা সকতযর উপর, সসেিিাকব ইসলাকমর উপর আকেে বকলই ওকদর িোর শসক্ত
অপসরসীম।
তাই হকব হয়কতা। তবু আমার সবস্ময়ই লাকগ।
সিন্তু পসরবতবেটা সি শুধু থতামার সপতারই, থতামার পসরবতবে আকসসে?
হোৎ মুখটা লাল হকয় উেল থেইকজকের। তারপর সামকল সেকয় বলল, সি
পসরবতবে?
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থিে থতামার মাোয় গাকয় থতা থিােসদে িাদর থদসখসে, সিন্তু িসদে থেকি
থতা......
সেি বকলে আপা। আমার সিন্তু খুব আেন্দ লাগকে। আসম মুসসলম থমকয়
এই অনুিূসত সফকয় থপকয় আমার গববকবাধ হকচ্ছ।
আসকল সি জাে থজে, মুসলমােকদর ঈমাে, ধমব সবশ্বাস এিটা স্বািাসবি
প্রবণতা। প্রসতকুল পসরকবশ বা অজ্ঞতার িারকে তা থিাে সময় িাপা পকি থগকলও
সুকোগ থপকলই থজকগ উকে।
থস রাকতর ঘটো এবিং সবসিেু সমসলকয় মকে হয়, ওরা আল্লাহর এিটা
রহমত সহকসকব একসকেে।
সেি বকলে থজে।
সিন্তু এিটা খবর শুকেে? মুসা িাই োসি িকল োকচ্ছে?
িীষেিাকব িমকি উেল থমইসলগুসল। মূহুকতবই তার মুকখর উপর থেকি
এিটা অন্ধ্িার থেকম এল। সিেুিে িো ফুটল ো তার মুকখ।
বযাপারটা থেইকজকের েজর এিাল ো। এিটা প্রে তার মুখ থেকি
উচ্চাসরত হকত োসচ্ছল। সিন্তু তার আকগই থমইসলগুসল সেকজকি সামকল সেকয় শান্ত
িকন্ে বলল, তুসম িার িাকে এ খবর শুেকল থজে?
আব্বার িাে থেকি শুকেসে। মধয এসশয়া এবিং সফসলসস্তে থেকি থে দুজে
থমহমাে একসকেে তারা সি থেে সিসে একেকেে। িকিশাকসর সি োসি খারাপ
অবো। সি খবর থেে একসকে থসখাে থেকি?
হৃদয় থিঁকপ উেল থমইসলগুসলর। সমগ্র থদহটা তার এিটা অবশ থরাকত
আচ্ছন্ন হকলা। থেইকজকের প্রকতযিটা িো সবশ্বাস হকলা তার।
আর িো বলকত পারল েয়া থমইসলগুসল। সামকের সাজাকো দুসেয়াটা তার
সামকে থেে ওলট-পালট হকয় থগল। এিটা আকবগ থেে তার বুি ফুঁকি থবসরকয়
আসকত িাইকলা। থগাপে িরার জকন্য থেইকজকের সদি থেকি মুখ ঘুসরকয় সেল
থমইসলগুসল।
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থেইকজে সবব্রত হকয় পিল। আহমদ মুসার এই খবর থে থমইসলগুসলকি
এই িাকব আঘাত িরকব, তা স্বকেও িাবকত পাকরসে। পারকল থস অসুে
থমইসলগুসলর িাকে সিেুকতই এ খবর জাোকতা ো।
থেইকজে এিটু ঝুকঁ ি পকি থমইসলগুসলর িপাকল হাত থরকখ বলল, আপা,
আসম বুঝকত পাসরসে, এিাকব বলা সেি হয়সে।
থমইসলগুসল মুখ থফরাল। তার থিাকখ পাসে। দাঁত সদকয় থোঁট থিকপ ধকর
আকে থস। সিন্তু িো বলকত পারকলা েয়া থমইসলগুসল।
থেইকজে থমইসলগুসলর মাোর িাকে বকস তার মাোয় হাত থরকখ বলল,
আপা আসম ো শুকেসে তা সতয োও হকত পাকর।
থমইসলগুসল িাদরটা মুকখর উপর থটকে সেকয় ফুঁসপকয় থিঁকদ উেল।
থেইকজকের থিাকখও পাসে একসকে। সি বকল থমইসলগুসলকি শান্তো থদকব
তা থিকব থপলো থেইকজে। েীরকব থমইসলগুসলর মাোয় হাত বুলাকত লাগল।
এি সময় থেইকজে থমইসলগুসলর িপাকল িপাল থরকখ সফসসফসসকয় বলল,
আপা সব সিেু সি মুসা িাই জাকেে?
জাসে ো।
অকেিিে পর জবাব সদল থমইসলগুসল।
এই সময় একটেকডন্ট থমকয়টা ঘকর ঢুিল। এিটা সলপ সদল থেইকজকের
হাকত।
থমইসলগুসল থিাখ মুকে সেকজকি সামকল সেকয়সেল।
থেইকজে সলপটা হাকত সেকয় থদখল, সলপটা আহমদ মুসার।
থেইকজে সলপটা থমইসলগুসলর হাকত সদল। সলকপর উপর থিাখ বুসলকয়
মুহুকতবর জন্য থিাখ বুজল থমইসলগুসল। তারপর একটেকডন্ট থি বলল সিেটা
থটকে সেকয় ওকি বসকত দাও থসাফায়।
আহমদ মুসা থসাফায় একস বসকলে। একটেকডন্ট দরজা লাসগকয় সদকয় িকল
থগল। সিকের এপাকর থমইসলগুসল ও থেইকজে। থেইকজে বলল, আসম এিটু ঘুকর
আসস আপা।
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থমইসলগুসলর মুখটা লাল হকয় আসল লজ্জায়। থস থেইকজকের হাতটা শক্ত
িকর ধকর রাখল।
আজ থিমে আসে আসমো, তুসম? সিকের ওপার থেকি বলকলে আহমদ
মুসা।
িাল।
থেইকজে থমইসলগুসলর িাকের িাকে মুখ সেকয় একস বলল, উসে বুসঝ
থতামাকি আসমো বকল ডাকিে? আন্ডার গ্রাউন্ড োমটা, ো আমরাও জাসেো, তা
ওকি জাসেকয়ে?
দাদী ওকি বকলসেকলে। বলল থমইসলগুসল।
ডাক্তার বকলকেে, আর সদে িাকরকির মকধযই তুসম এিটু িকর িলাকফরা
িরকত পারকব। বলকলে আহমদ মুসা।
থমইসলগুসল েীরব। সি বলকব থিকব থপল ো। থেইকজে বলল, সিেু বলে ো
থে, উসে সি মকে িরকবে।
থমইসলগুসল সিেু বলার আকগই আহমদ মূসা বলকলে, থতামার আব্বা-আম্মা
আসকেে আজ সন্ধ্ায়। মা-িু এয়ারকপাটব থেকিই থসাজা ওঁকদর এখাকে সেকয়
আসকব।
এিটু থেকম আহমদ মূসা বলকলে, আসম সম্ভবত দুসতে সদে োিকবা ো।
থিে?
ত্বসরত প্রে িরল থমইসলগুসল। তার মুখ সবষণ্ে হকয় উেল।
আসম আজ িােশুকত োসচ্ছ। সিেুই থেই থসখাকে। তবু জেিূসমকি থদখকত
িাই।
থমইসলগুসলর মুখটা িাসর হকয় উেল। মাো সেিু িরল থস। তখেই থিাে
িো থস বলল ো। এিটু পকর থমইসলগুসল মুখ তুকল বলল, আমার পসরবাকর ো
ঘকটকে তার জন্য সি আপসে সেকজকি দায়ী িরকেে?
এ প্রে থিে আসমো?
আসম জােকত িাই।
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মা-িু থতামাকি সিেু বকলকে সেশ্চয়ই। তার সেি হয়সে বলা। এসব িো
সেকয় তুসম মাো ঘাসমও ো। তুসম সুে হকয় ওে।
ো আসম জােকত িাই। থমইসলগুসলর িোটা িাঁপল।
আহমদ মুসা িো বলকলে ো। মুখটা তার গম্ভীর হকয় উেল। থসাফায়
থহলাে সদকয় বকসসেকলে। থসাজা হকয় বসকলে। বলকলে, আসমো, আমাকি দায়ী
মকে িসর ো, সিন্তু আমাকি উপলি িকরই সব সিেু ঘটল -এমে সিন্তা অবশ্যই
সিংগত।
সিন্তু সিন্তাই থতা প্রমাণ িকর আপসে সেকজকি দায়ী মকে িরকেে। অেবাৎ
আমাকদর পসরবাকরর জকন্য থেটা থগৌরব তাকি আপসে থিকি সেকত িাইকেে
সেমবমিাকব।
আসমো তুসম িোটাকি সসসরয়াসসল সেকয়ে, আসম এিাকব িোটা বসলসে।
থমইসলগুসল উত্তকর সিেু ো বকল েুপ িকর োিল। এিটু িাবকলা। আমার
অনুকরাধ িােশুর থপ্রাগ্রাম আপসে বাসতল িরুে।
থিে আসমো?
আব্বা আম্মা আসকেে।
আহমদ মুসার মুকখ এি টুিরা হাসস ফুকট উেকলা। বলকলে সেি আকে
িরলাম।
থেইকজে থমইসলগুসলর িাকের িাকে মুখ সেকয় বলল, প্রেম সবজয়
থমইসলগুসল। থদখ আসম বকল রাখলাম সেসে সব মানুষকি িাকলাবাসকত পাকরে
সতসে হৃদয় িািংকত পাকরে ো।
থমইসলগুসল থেইকজকের সদকি মুখ তুকল িাইল শুধু। থিাে িো বলল ো।
আসমো, আসম এখেিার মত উসে। েীরবতা থিকে িো বলকলে আহমদ
মুসাই।
এখাকে থেইকজে আকে। থমইসলগুসল বলল।
থেইকজে এখাকে? সবস্ময় প্রিাশ িরকলে থেে আহমদ মুসা।
থেইকজে মাোয় িাদরটা িাকলা িকর থটকে সেকয় িীকের সদকি মুখটা থবর
িকর সালাম সদল আহমদ মুসাকি। বলল িাইয়া থিমে আকেে?
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সালাম সেকয় আহমদ মুসা বলল, থবােসট, এতিে থে িো বলসে?
িো শুেসেলাম তাই।
িালই হল, থশাে তুসম আসমোকি িাসর সবষয় সেকয় সিন্তা িরকত সেকষধ ির।
ওর োয়ুগুকলা শান্ত োিা দরিার।
িাইয়া এিটা িো বলব?
বল।
মােবতা বি ো িতববয বি?
মােবতা এবিং িতববযকি েসদ প্রসতদ্বন্দ্বী ধর, তাহকল প্রে িসেে। আসম সিন্তু
মকে িসর দুটা দুই সজসেস েয়, এি সজসেস। মােবতা থেখাকে িতববযও থসখাকে।
সিন্তু ধরুে দুটা েসদ দুই প্রাকন্ত সগকয় দাঁিায়?
তাহকল িতববযই আগ্রাসধিার পাকব। িারে মােবতা েসদ িতববযকবাধ থেকি
দূকর সকর োয়, তাহকল তার সপেকে থিাে ‘সরজে’ বা েুসক্ত োকি ো এবিং তাকি
তখে সুেও বলা োকব ো।
িো থশষ িকরই আহমদ মুসা বলকলে হোৎ এই দাশবসেি প্রে থিে
থেইকজে?
প্রকের সদকি িাে ো সদকয় থেইকজে বলল, িতবকবযর বাসহকর হৃদয়বৃসত্ত বকল
সিেু থেই?
আহমদ মুসা োমকলে। বলকলে, িতববয হকলা ো িরেীয়। হৃদয়বৃসত্ত
সবষয়টা তা থেকি বাসহকর হকব থিে? েসদ তা িখকো হয়, তাহকল তা হকব অসিংগত
এবিং তা-ই অসবকবিয।
আর এিটা প্রে িরব িাইয়া ?
ির।
আপোকি সেকয় আপসে িখে িাকবে ো?
িাসব। আেসন্দত হকল হাসস, দুঃখ থপকল িাঁসদ, সবরক্ত হকল থরকগ োই। এই
থতা আমাকি সেকয়ই থতা আসম আসে।
তা েয় িাইয়া আসম বলকত িাসচ্ছ............।
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আহমদ মুসা উকে দাঁিাকলে। থতামার আর থিাে প্রে েয় থেকত হকব
আমাকি।
থেইকজে একিবাকর পদবার বাইকর সগকয় দাঁিাল। বলল ো আকরিটা প্রে
জবাব সদকতই হকব।
আহমদ মুসা পা বািাকত সগকয়ও থেকম থগকলে। বলল সেি আকে বল সি
থতামার প্রে।
থেইকজে বলল, আপোকি সেকয় আপসে আকেে, সেি আকে। থিউ
আপোকি সেকয় োিকত পাকর তা আপসে থদখকবে ো?
আহমদ মুসা বলকলে, থবােসট আল্লাহ আমাকি দুকিাখ সদকয়কেে থদখার
জন্যই থতা।
বকলই আহমদ মুসা থবসরকয় একলে রুম েকি।
থেইকজে িীে থেকল িকল থগল ওপাকর।
থমইসলগুসল থগাগ্রাকস সগলসেল িো গুকলা। থেইকজে সগকয় থমকঝকত হাটু
থগকি বকস থমইসলগুসলর মুকখর িাকে মুখ সেকয় বলল, শুকেে থতা আপা িাইয়া সি
বলকলে?
োি ওসব িো। তুসম ওঁর সাকে এইিাকব িো বলকত পার? িয় িকর ো?
জাে উসে িত বি?
থমইসলগুসলর িাকে অবশ্যই উসে অকেি বি, সিন্তু আমার িাকে িাইয়া।
থেইকজকের মুকখ দুিাসমর হাসস।
এই সময় ঘকর এিজে ডাক্তার এবিং এিজে োসব প্রকবশ িরকলা।
থেইকজে ঘসির সদকি তািাকলা। থবলা িারটা।
আপা তাহকল আজকির মত আসস, বকল থমইসলগুসলর িপাকল এিটা িুমু
থখকত সগকয় সফসসফসসকয় আবার বলল, থতামার িপালটা িাগযবাে আপা।
তারপর সফকর দাঁসিকয় েুকট থবসরকয় এল ঘর থেকি।
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গিেবর সল ইউয়াকের পাসরবাসরি ড্রসয়িং রুকমর সামকে গাসি থেকি থেকম
আহমদ মুসা ঢুকি থগকলে সিতকর। আহমদ ইয়ািং গাসিটা পািব িকর একস সসসি
সদকয় উেকত োসচ্ছল ড্রসয়িং রুকম। এমে সময় থসখাকে থেইকজকের গাসি একস
োমল।
থেইকজে গাসি থেকি থেকম থপেে থেকি ডািল, শুনুে।
আহমদ ইয়ািং েমকি দাঁসিকয় থপেে সফরল।
আপসে এিা?
মুকখামুসখ দাঁসিকয় প্রে িরল থেইকজে।
থেইকজে থসকলায়ার িাসমজ পকরকে। সাদা। আর বি সাদা িাদর
জসিকয়কে গাকয়। িাদরটা িপাল পেবন্ত থেকম একসকে।
ো মুখ সেিু িকর জবাব সদল আহমদ ইয়ািং।
থি একসকেে, মুসা িাই?
হ্যাঁ । থেইকজে হোৎ সিেু থেে বলকত পারকলাো। দুজকেই েীরব।
আহমদ ইয়ািং ঘুকর দাঁিাকত থগল িকল োবার জকন্য। থেইকজে আবার বলল,
শুনুে।
আহমদ ইয়ািং সফকর দাঁিাল আবার। তার থিাখ সেিু। থিাকখ-মুকখ লজ্জা
জিাকো এিটা সবব্রত িাব।
আমার সি অপরাধ হকয়কে?
আহমদ ইয়ািং িসিকত এিবার থিাখ তুকল বলল, সি অপরাধ, ো থতা।
আপসেকতা থস থেকি আর আকসে সে।
প্রকয়াজে থতা হয় সে।
থেইকজে এিটু থেকম বলল, আপসে ফুলটা থফকল সদকয়কেে ো?
ো।
এখেও থরকখকেে?
হাঁ।
থিে?
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আহমদ ইয়ািং-এর মুখটা লাল হকয় উেল। িসেে প্রে থেইকজে-এর। এ
প্রকের জবাব থতা আহমদ ইয়ািং সিন্তা িকর সে। ওকয়ল থপপাকরর ইেকিলাকপ তুকল
থিে থস ফুলটা সেতকে তুকল থরকখ সদকয়কে।
থেইকজে দুিাসম িরা হাসস সেকয় আহমদ ইয়ািং-এর এই সবব্রত অবো
উপকিাগ িরসেল।
আহমদ ইয়ািং এিটু েীরব থেকি বলল, আসম প্রেসটর জবাব থিকব থদসখসে।
বকল ঘুকর দাঁসিকয় সসঁসি সদকয় ড্রসয়িং রুকম উকে থগল আহমদ ইয়ািং।
ড্রসয়িং রুকম আহমদ মুসা িো বলসেকলে সল ইউয়াকের সাকে। থেইকজকের
মা সমকসস সল ইউয়ােও তার পাকশ বকসসেল।
িো বলসেল সল ইউয়াে, তুসম োকব, সিন্তু এত তািাতাসি?
আজকি আকরিটা খবর থপলাম সপসিিং থেকি। মধয এসশয়া মুসসলম
প্রজাতকন্ত্রর দুতাবাস থেকি পাোকো িাগজ পকি থদখলাম, খুব খারাপ অবো
িকিশাকস।
থমইসলগুসলকদর বকলে?
সসিান্তটা এই মাি সেলাম। ওকদর বলব।
এিটু থেকম আহমদ মুসা বলকলে, আসম আপোর িাকে দুটা জরুরী সবষয়
সেকয় একসসে।
বল। বলল সল ইউয়াে।
এম্পায়ার গ্রুপ থে িাজ িরসেল, তার দাসয়ত্ব এখে আপোকি সেকত হকব।
অেবাৎ সসিংসিয়ািং-এর মুসলমােকদর দাসয়ত্ব এখে আপোর।
আসম সবষয়টা সেকয় সিন্তা িকরসে আহমদ মুসা। আমার মত হল এম্পায়ার
গ্রপ তাকদর িাজ িকর োি। তারা থপ্রসার গ্রুপ সহসাকব িাজ িরকব। থস থপ্রসাকর
সপসিিং সরিাকরর িাে থেকি দাসব আদায় আমার পকি সহজ হকব। এই িাকব
এিটা পেবায় থশষ হবার পর আমরা েখে মঝবুত সিসত্তর উপর দাঁসিকয়সে িাবব,
তখে এিটা িুিান্ত সসিান্ত থেয়া োকব। আসম এম্পয়ার গ্রুপকি আমার সিংগেে
সহসাকব সাধযমত সব রিম সাহােয সদকয় োকবা।
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আপোর পসরিল্পোর সাকে আসম এিমত। আজ রাকত এম্পায়ার গ্রুকপর
এিটা সমসটিং থডকিসে। থসখাকে আপোকি আমরা িাই।
থিাোয় হকব?
আপসে থেখাকে িাে।
আমার সমসটিং রুকম?
হ্যাঁ।
বযাপারটা এই রিম হকব, থদকশর মুসসলম সিংগেে গুকলার এিটা
প্রসতসেসধদল আমার সাকে থদখা িরকত একসকে থবসরিারীিাকব। থসখাকে আসম
োিা সরিারী থিউ োিকব ো।
খুব িাল আইসডয়া।
খুসশ হকলে আহমদ মুসা।
বল, এবার থতামার সদ্বতীয় িো সি?
আহমদ মুসা পাকশ বসা আহমদ ইয়ািং-এর সদকি থিকয় বলকলে, তুসম এিটু
বাইকর বস ইয়ািং।
আহমদ ইয়ািং উকে বাইকর থগল।
আহমদ মূসা এিটু সিন্তা িরকলে। তারপর বলকলে, আমার থবাে
থেইকজকের এিটা সবকয়র িো সিন্তা িরসে।
আহমদ মুসার মুকখ এি টুিকরা হাসস।
থিাোয়?
সমঃ ও সমকসস ইউয়াে এি সাকেই বকল উেল।
আহমদ ইয়ািং-এর সাকে। তার সব সিেুই থতা আপোরা জাকেে।
সমঃ ও সমকসস সল ইউয়াে দুজকেরই থিাখ উজ্জ্বল হকয় উেল।
সমকসস সল ইউয়াে বলল, আমার অনুমাে সেি হকয়কে, এই প্রস্তাকবর িোই
আসম থিকবসেলাম।
সমঃ সল ইউয়াে বলল, থতামার প্রস্তাকব আমরা খুসশ হকয়সে আহমদ মুসা।
সিন্তু ওকদর মতটা? থেইকজেকি ডাসি?
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ডাকুে। তকব আমার মকে হয় ডািার দরিার হকব ো। আসম ওকদর
দুজেকি বুঝার পকরই এ প্রস্তাব সদকয়সে।
সেি আকে, থডকি আর লজ্জা সদকয় লাি থেই।
এ সময় ড্রইিং রুকম প্রকবশ িরল থেইকজে। বলল, মুসা িাই,
আপসে থবাধ হয় িাউকি ো বকল খুব থিার থবলায় বাসি থেকি থবসরকয়
একসকেে।
হ্যাঁ। িাউকি পাইসে। সিন্তু থগটমযাে থতা থদখার িো। থিে সি হকয়কে?
আপা থটসলকফাে িকরসেকলে? ওরা িকয় আতিংকি এিদম সারা। োস্তাও
হয়সে ওকদর। িািাজাে থতা িকয়িবার োোয় থগকেে, আইসজকি থটসলকফাে
িকরকেে। িাসিমা থতা থিঁকদই সারা।
আমার িুল হকয়কে থেইকজে। এিাকব িখেও আসম থবর হই ো। আজ মািু সেল ো, তাই অসুসবধায় পকিসেলাম।
এিটু থেকমই আবার বলকলে আহমদ মুসা, তাহকল এখে উসে িািাজাে?
বকল আহমদ মুসা উকে দাঁিাকলে।
সল ইউয়াে বলল, এিটু দাঁিাও আহমদ মুসা।
বকল থেইকজে-এর সদকি সফকর সল ইউয়াে বলল, মা খবর জাে, থতামার
িাইয়া থতামাকি সবকয় সদকচ্ছ ?
বাকজ িো।
বকল থেইকজে আহমদ মুসার সদকি তািাল।
বাকজ িো েয়, আহমদ ইয়ািংকি আজ এ জকন্যই সাকে িকর একেসেলাম।
থহকস বলকলে আহমদ মুসা।
লজ্জায় লাল হকয় উেল থেইকজে-এর মুখ। থস েুকট পালাকত োসচ্ছল।
আহমদ মুসা বলকলে, থশাে থেইকজে, আসম িাল িকল োসচ্ছ, তাই তািাহুকিা
িকর এই বযবো।
থেইকজে েমকি দাঁিাল। তার থিাখসট সবস্মকয় সবফাসরত। এি পা দুপা
িকর সফকর এল। বলল, িাল োকচ্ছে আপসে িাইয়া?
হ্যাঁ।
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িালই োকচ্ছে।
প্রকের পুেরাবৃসত্ত িরল থেইকজে। তার সবশ্বাস হকচ্ছ ো, সবশ্বাস িরকত থেে
িাইকে ো থস।
হ্যাঁ থবাে িাল োসচ্ছ।
আপা জাকেে?
ো।
‘িাইয়া’ বকল সিৎিার িকর িান্নায় থিকে পিল থেইকজে। তারপর
বাইকরর দরজা সদকয় েুকট বাইকর থবসরকয় থগল। থেইকজকের আব্বা-আম্মাকি
সবসস্মত-সবব্রত মকে হল। আহমদ মুসা আবার বকস পকিসেকলে থসাফায়। তার
মুখটা েত। আহমদ ইয়ািং এর আকগই থিতকর একস দাঁসিকয়সেল আহমদ মুসার
আহ্বাকে। সল ইউয়াে তাকি লিয িকর বলল, বাবা থদখকতা, থেইকজে থিাোয়
থগল।
আহমদ ইয়ািং থবসরকয় থগল।
িকয়ি মুহূতব পকর সফকর একস বলল, গাসি সেকয় থবসরকয় থগকে।
পাগল থমকয়, থিাোয় থগল! বলল ইউসজো, থেইকজকের মা।
ও থমইসলগুসলর িাকে থগকে। মুকখ ঈষৎ হাসস থটকে বলকলে আহমদ মুসা।
থিে?
থবাধ হয় আমার োওয়ার খবরটা সদকত।
থদখকতা সি দরিার সেল, তুসম থতা োচ্ছই!
আহমদ মুসা থিাে িো বলকলে ো এর উত্তকর। সল ইউয়াে থিাে িো
বকলসে। থস থেে সি সিন্তা িরকে।
এখে উসে িাসিমা, িািাজাে, আবার থদখা হকব। বকল আহমদ মুসা উকে
দাঁিাকলে।
সল ইউয়াে উকে দাঁসিকয় হাত বাসিকয় সদকয় বলল, এস।
আহমদ মুসা হ্যান্ডকশি িকর থবসরকয় থগকলে।
আহমদ মুসা থবসরকয় থগকল সল ইউয়াে গম্ভীর িকন্ে বলল, বলকতা আমরা
সি থমইসলগুসলর বাসিকত োব, ো থমইসলগুসলর আব্বাকি ডািব।
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থতামার আবার সি হল, এ িো বলে থিে?
তুসম সিেুই বুঝসে তাহকল?
সি বুঝব?
থতামার থমকয় আহমদ মুসা িকল োওয়ার িোয় থিে অমে িকর
অস্বািাসবি হকয় থগল, থিেই বা খবরটা জাোকত থমইসলগুসলর িাকে েুটল, এসব
থেকি সিেু বুঝসে?
আচ্ছা বযাপারটা তাহকল আহমদ মুসা ও থমইসলগুসল......
এিটু সিন্তা িকর বলকত শুরু িরল ইউসজো।
সেি বুকঝে, এবার বল সি িরব? আমার মকে হকচ্ছ দুজোর মকধয
ইেফরকমশে গযাপ আকে।
সিন্তু তুসম আহমদ মুসাকি ো থজকে থমইসলগুসলর আব্বা-আম্মার সাকে সি
আকলািো িরকব? আহমদ মুসা থতা আর সাধারণ থলাি েয়, থগাটা সবশ্বকজািা
তার ঘর। তাকি বাঁধা সহজ েয়।
থশাে ইউসজো, আমার িুল থপকিকে। অসিজ্ঞতা িম হয়সে।
থেইকজে েখে িো বলসেল, তখে আহমদ মুসার থিহারায় অসহায়ত্ব
থদকখসে। মকে হয় সসিান্তহীেতায় িুগকে ।
এখাকেই থতা সমস্যা। তার সসিান্ত বা িো ো থজকে এগুকো সি সেি হকব?
ইউসজো, আহমদ মুসা সবশ্ববকরণয এিজে সবপ্লবী থেতা। সিন্ত থস মানুষ।
সবকশষ িকর এই বযাপাকর সসিান্ত গ্রহকণ প্রকতযকিরই এিটা দুববলতা োকি।
সুতরািং এই বযাপারটা তার ওপর থেকি সদকয় রাখা সেি েয়।
মকে হয় তুসম সেিই বকলে। ইয়ািং এবিং থেইকজেকিও থতা আমাকদর সিেু
সজকজ্ঞস িরকত হয়সে।
তাহকল......
সিেু বলকত সগকয়সেল সল ইউয়াে। এমে সময় বাইকরর দরজা থেকল
ড্রইিংরুকম প্রকবশ িরল থমইসলগুসলর আব্বা এবিং আম্মা।
সল ইউয়াে ও ইউসজো সবস্ময় ও আেকন্দর সাকে স্বাগত জাোল ওকদর।
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এই মাি আহমদ মুসা থগকলে। আমরা থতামাকদর িোই বলসেলাম।
থতামরা বাঁিকব বহুসদে। বলল সল ইউয়াে।
থমইসলগুসলর সপতা ঝাও সজয়ািং ইবকে সাদ বলল, বাঁিার জকন্য থদায়া িরো
িাই, মুোকফিী থেকি উিার েত তািাতাসি পাওয়া োয় ততই মেল।
থমইসলগুসলর সপতা ইবকে সাদ সপসিিং-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালকয়র এিসট
গুরুত্বপূণব সবিাকগর সডকরক্টর। লম্বা-িওিা থিহারা। থিহারার মধয সদকয়ই তার
এিটা ঐসতকহ্যর ইিংসগত পাওয়া োয়। সবখযাত সাদ পসরবাকরর সন্তাে সহকসকব
সবার সবকশষ এিটা সম্মাকের পাি থস।
আল্লাহর িাকে থদায়া ির ইবকে সাদ, মুোকফিী থবসশ সদে িরকত হকব ো।
আহমদ মুসা সিেুসদে মাি হকলা একসকে, সিন্তু মকে হকচ্ছ আকন্দালে পঞ্চাশ বের
সামকে এসগকয় থগকে।
আসকলই ওঁর এিটা োদুিরী শসক্ত আকে, থগাটা দুসেয়ায় ওঁকি সেকয়
আকলািো হকচ্ছ। ও পরাধীে মুসলমােকদর মুসক্তর প্রতীি হকয় দাঁসিকয়কে।
িো থশষ িকর এিটু থেে থঢাি সগলল ইবকে সাদ। তারপর বলল, আসম
এিটা সমস্যায় পকিসে বি িাই।
সি সমস্যা?
সমস্যা থমইসলগুসলকি সেকয়।
সল ইউয়াে ও ইউসজো পরস্পর মুখ িাওয়া-িাওসয় িরল। তারপর সল
ইউয়াে বলল, থিে সি হকয়কে?
সি িাকব বযাপারটা বলব বুঝকত পারসে ো। আমরা বুকঝসে থমইসলগুসল
আহমদ মুসাকি িালকবকস থফকলকে।
সিন্তু সমস্যা সি?
সমস্যা েয়, এটা সি থোট বযাপার? আহমদ মুসার িো সি আমরা সিন্তা
িরকত পাসর? িত বি থস! িত িাজ তাঁর। িত সবরাট তাঁর সমশে!
তাহকল?
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এ প্রকের জবাব থখাঁজার জকন্যই থতা আমরা আপোর িাকে েুকট একসসে।
জােকত থপকরসে, অল্প সিেু সদকের মকধযই িকল োকব থস িকিশাকস। তাই উসদ্বগ্ন
হকয় পকিসে থমকয়টার িো থিকব। সিেু হকল বাঁিকব ো থমকয়টা।
সাদ, আহমদ মুসা আগামীিাল িকল োকচ্ছ।
িাল?
ইবকে সাদ এবিং ফাসতমা, থমইসলগুসলর মা, আব্বা-মার সবার এি সাকে
এিরাশ সবস্ময় ঝকি পিল।
হ্যাঁ িালই। গুরুত্বপূণব সি খবর একসকে িকিশাস থেকি।
ইবকে সাদ এবিং ফাসতমা িাকরা মুকখই থিাে িো থজাগাল ো। সবস্ময়,
থবদো, সিিংিতববযসবমুঢ়তা তাকদরকি থেে আচ্ছন্ন িকর থফকলকে।
সল ইউয়াে সিেুিণ আকগ ো ঘকটকে সব িো ইবকে সাদকি জাসেকয় বলল,
সবষয়টা আমরাও সিন্তা িরসে।
থতামরা ো একল আমরাই থতামাকদর িাকে থেতাম। িল সগকয় িা খাই, পকর
িো হকব। বকল উকে দাঁিাল সল ইউয়াে। তাঁর সাকে সিকল।

আহমদ মুসা সসসি সদকয় উকেই থদখকত থপকলে থেইকজে ও থমইসলগুসল
দুজে জিাজসি িকর বকস।
আহমদ মুসাকি থদকখ দুজকেই তাকদর িাদর সেি িকর সেল। থেইজকে উকে
দাঁিাল। মকে হল থস থিঁকদকে। সিন্তু ঝগিাকট দৃসি সেকয় থস তািাল আহমদ মুসার
সদকি। আর থমইসলগুসল িাকলা িকর িাদরটা থটকে সদকয় অন্য মুকখা হকয় মাো
এসলকয় সদকয়কে থসাফায়।
িািাজাে, িাসিমা থিাোয় থেইকজে?
আসম একস ওঁকদর পাইসে, বাইকর থগকেে।
আহমদ মুসা এিটু সিন্তা িরকলে। তারপর বলকলে, সেি আকে,
থমইসলগুসলর সাকে িোটা থসকর সেই। বকল আহমদ মুসা এ প্রাকন্তর এিটা
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থসাফায় বসকলে। তাঁর মুখটা উত্তরমুখী। থমইসলগুসল বকস আকে পসশ্চম প্রাকন্তর
এিটা থসাফায়। থেইকজে িকল োসচ্ছল।
আহমদ মুসা বলকলে, তুসমও বস থেইকজে।
আসসে িাইয়া, িো বলুে।
বকল থেইকজে সিকিকের সদকি িকল থগল।
‘আসমো’ শুরু িরকলে আহমদ মুসা। আজ থিার িারটায় থটসলকফাে
থপকয়সেলাম হাসাে তাসরকির। জরুরী এিটা পরামশব কবেি সেল সাকি িারটায়।
আসম িকল সগকয়সেলাম। জাসেকয় থেকত পাসরসে। থতামরা িি থপকয়ে, এ জন্য
আসম দুঃসখত।
থমইসলগুসল সিেু বলল ো।
আবার শুরু িরকলে আহমদ মুসা। বলকলে, িকিশাস থেকি খারাপ খবর
আকগই থপকয়সেলাম। সিন্তু মারাত্মি খবর একসকে গত রাকত।
আহমদ মুসার সামকে এি িাপ িা থরকখ থেইকজে সগকয় বকসকে
থমইসলগুসলর পাকশ। আহমদ মুসা িাকয় এিটা িুমুি সদকয় বলকলে, গত িকয়ি
মাস ধকর িকিশাকস হতযািান্ড িলকে, মুসলমােকদর অকেি গ্রাম উজাি হকয়কে।
অকেি মুসলমাে এলািা থেিা আশ্রয় সেকয়কে শহকর। এতসদে এসব সেল
অকেিটা সবসচ্ছন্ন ঘটো। সবসিন্ন ঘটো-দুঘবটো উপলকিয সিংঘসটত এসব ঘটোর
রাজনেসতি বযাখযা দুববল সেল। গত পকের সদে ধকর ঘটো িয়াবহ থমাি সেকয়কে।
পকের সদকে সবসিন্ন মুসসলম সিংগেকের পঁসিশজে প্রিাবশালী মুসসলম থেতা
হাসরকয় থগকে। শত থিিাকতও থিাোও থিাে সিহ্ন তাকদর পাওয়া োয়সে। মধয
এসশয়া থেকি সাইমুকমর এিসট ইউসেট থসখাকে থগকে সিন্তু তারা ঘটোর থিাে
কুল সিোরা িরকত পাকরসে। এিটা অদৃশ্য আতিংি েসিকয় পকিকে থগাটা
মুসসলম সমাকজ। এই সন্ত্রাস পসরিল্পোয় সাহােয িরকে শসক্তশালী ক্লু -ক্লািক্লাে, ফ্র, এবিং রাসশয়াে সরপাবসলি এবিং পসশ্চকমর িকয়িসট থদশ। থগ্রাজসেকত
ঘাঁসট িকর বকস রাসশয়াে সরপাবসলি বাসহেীর সতিব প্রহরাধীে আজার বাইজাকের
দুববল আধা মুসসলম সরিার এই সন্ত্রাস এবিং বাইকরর িাকপর িাকে অসহায় হকয়
পকিকে। থিতর থেকিও মীরজাফরকদর মাধযকম এই সরিারকি ধ্বিংস িরার
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থিিা িলকে। সরিার থিকে পিকল থসখােিার মুসলমােরা আজ থে সবশৃঙ্খল
অবোয় আকে তাকত সসম্মসলত িক্রাকন্তর মুকখ মুসলমােকদর অসস্তত্ব হয়কতা তৃকণর
মত থিকস োকব। এই অবোয় সব সদি সবকবিো িকর আমরা থসই মজলুম
িাইকদর িাকে েুকট োবার সসিান্ত ো সেকয় পাসরসে।
োমকলে আহমদ মুসা।
সিন্তু িাইয়া...............
িো থশষ িরকত পারকলা ো থেইকজে। এিটা বাঁধ িাো আকবগ একস তার
িন্ে থিকি সদল। দুহাকত মুখ ঢািল থস।
তুসম ো বলকত িাচ্ছ আসম তা জাসে। হয়ত আসম অসবিারও িরসে।
সিন্তু........
অসবিারকি অসবিার বকল বুঝার পর সি থস অসবিার আর িরা োয়?
আহমদ মুসাকি িো থশষ িরকত ো সদকয়ই বলল থেইকজে।
োয় ো সিন্তু অকেিগুকলা অসবিার েসদ এি সাকে সামকে একস োয় তাহকল
বি অসবিারকিই প্রেম থমািাকবলা িরকত হয়।
িাইয়া, আপোকি েুসক্ত সদকয় আটিাকত পারকবা ো সিন্তু আপসে আপার
জায়গায় এিটু দাঁসিকয় বলুে, আপসে আপা হকল সি িরকতে?
থেইকজকের প্রকের ঢিংকয় এই অবোকতও আহমদ মুসার মুকখ হাসস ফুকট
উেল। বলকলে, থতামার আপা আসম হকল থিাে োোবকরর সদকি থিাখ তুকলই
িাইতাম ো। সবকশ্ব োর থিাে ঘর থেই তাকি ঘকর বাধাঁর থিিাই িরতাম ো সিন্তু
োি এসব িো।
‘ো োিকব ো’। আহমদ মুসাকি বাধা সদকয় বলল থেইকজে, ‘এই
িাওয়াটাকি সি সব সময় মানুকষর ইচ্ছাধীে বকল মকে িকরে িাইয়া?
ো িসর ো।
আরিটা প্রে িাইয়া, োোবকরর সি মে থেই? োর দুসেয়াকত থিাে ঘর থেই
তার সি ঘর বাঁধার থিাে স্বে োিকত পাকর ো?
থেইকজে, এসব িো োি। এিটা সমস্যায় আসম পকিসে। থমইসলগুসলর
িাকে আসম তা তুকল ধকরসে।
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‘থবশ আপোরা িো বলুে’ বকল থেইকজে িৃসিম রাকগর সাকে থবসরকয় থগল
ড্রসয়িং রুম থেকি।
েীরবতা। আহমদ মুসা ও থমইসলগুসল দুজকেই েীরব।
আসম সি অন্যায় িকরসে। থমইসলগুসলই প্রেম েীরবতা িািল।
ো তা আসম বসলসে।
আপসে সি একি থিাে অবাসিত, অকহতুি শৃঙ্খল বকল মকে িকরকেে?
ো তা মকে িসরসে।
আপসে থে সমস্যা তুকল ধরকলে, তার সমাধাে সিিাকব িাইকেে?
িকিশাকস আমাকি থেকত হকব, সিন্তু আমার হৃদয় বলকে, থতামার সম্মসত
সেকয় আমার োওয়া উসিত।
থমইসলগুসলর মুখ মকে হকলা উজ্জ্বল হকয় উেল।
সিেুিণ িো বলল ো। তারপর বলল, েসদ সম্মসত ো পাে?
আসমোর িাে থেকি সম্মসত পাব ো এটা থিাে সময়ই আমার মকে
আকসসে।
থিে?
আমাকদর প্রকয়াজে তুসম বুঝকব।
থমইসলগুসল থিাে িো বলল ো। দুজকেই েীরব। অবকশকষ িো বলল
থমইসলগুসল। বলল, জাসে আসম, দাসয়ত্ব আপোকি সেকয় থবিাকচ্ছ সবশ্বময়,
সফসলসস্তে থেকি সমন্দাোও, সমন্দাোও থেকি মকধয এসশয়া, তারপর িীে। আর এ
গসত আসম থরাধ িরকত পারব ো।
এিটু োমল, এিটা থঢাি সগলল থমইসলগুসল। তারপর আবার বলকত শুরু
িরল, োওয়ার আকগ আমার প্রসত আপোর সি থিাে সেকদবশ থেই?
থিঁকপ উেকলে আহমদ মুসা। বুঝকত পারকলে থে, থমইসলগুসল স্পিিাকব
থিাে িোটা জােকত িায়।
সিেুিণ িো বলকত পারকলে ো আহমদ মুসা। তারপর বলকলে, আসমো,
আসম অকেিটা থরাকত িাসা পাোর মত। তার পর আসম োসচ্ছ জীবে-মৃতযু র এি
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লিাইকয়। থতামাকি থিাে সেকদবশ সদকয় োবার মত সেশ্চয়তা আমার সি আকে? ো
তা সেি হকব?
থমইসলগুলী সিেু বলল ো। তার দুকিাখ সদকয় থেকম এল অশ্রুর দুসট ধারা।
েীরব িান্নায় তার মাোটা এসলকয় পিল থসাফার থদয়াকল। িাঁপকত োিল তার
থদহটা।
আহমদ মুসা থিাে িো বলকলে ো। িান্নায় বাধাও সদকলে ো। অকেিণ
পর থমইসলগুসল োমল। থিাখ মুেল। থসাজা হকয় বকস ধীর িকন্ে বলল, এিটা
অনুমসত িাই।
সি?
েতসদে ো থফকরে ততসদে আপোর পে থিকয় বকস োিব।
েসদ ো সফসর?
সেসে সব দাসয়ত্ব পালে িকরে সতসে আকরিটা দাসয়ত্ব অস্বীিার িরকবে ো
আসম জাসে।
সিন্তু এিাকব রাখা থতামার প্রসত আমার এিটা জুলুম হকব।
তাই েসদ বকলে, আসমও থতা আপোর প্রসত জুলুম িাসপকয় সদসচ্ছ।
এিটু োমল থমইসলগুসল। তারপর আবার বলল, আপসে োকি আমার উপর
জুলুম বলকেে থসটা আমার জন্য আেন্দ, আমার জীবকের সম্বল। সিন্তু জোব,
আসম আমার জুলুম থেকি আপোকি মুসক্ত সদসচ্ছ। আসম আপোকি সবকয়র
অনুমসত সদলাম।
আসমোর িোগুকলা অতযন্ত শান্ত। এিটুও িাঁপকলা ো তার িন্ে। আহমদ
মুসা মাো সেিু িকর বকসসেকলা। থমইসলগুসলর সের, শান্ত িোগুসলর এি অশরীসর
শসক্ত তার সমগ্র সত্তাকি আচ্ছন্ন িকর সদল। সতসে ধীকর ধীকর বলকলে, আসমো
থদায়া িকরা, থে আো তুসম আমার ওপর রাখকল তার সামান্য অবমােো থেে
আমার দ্বারা ো হয়।
আহমদ মুসা উকে দাঁিাকলে। থবসরকয় থগকলে ড্রইিং রুম থেকি।
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থেইকজে পদবার আিাকল দাঁসিকয়সেল। থস েুকট সগকয় জসিকয় ধরল
থমইসলগুসলকি। অশ্রুরুি িকন্ে বলল, এ তুসম সি িরকল আপা ? আসম এ হকত
থদব ো।
থমইসলগুসলর দুকিাখ সদকয় সেঃশকে জকলর দুসট ধারা থেকম এল। থস বলল,
থেইকজে, এিসট বি সমশে সেকয় উসে োকচ্ছে। সেসশ্চন্ত মে সেকয় ওঁর োওয়ার
দরিার। তাঁর িাজ আমাকদর সবার িাজ। ওঁকি আর সবরক্ত িকরা ো। থদায়া ির
ওঁর জকন্য।
আপা আপসে িাইকয়ার মকধয হজম হকয় থগকেে। তাই তাঁর মত িকরই িো
বলকেে। সিন্তু আসম এ হকত থদব ো।
সি িরকব তুসম?
অস্ত্র আমার হাকতও আকে।
সি অস্ত্র?
থটর পাকব, িাইয়াকি িাবু িরার মত অস্ত্র।
দুপুর বারটায় উরুমসি থেকি আহমদ মুসার সবমাে উিকব আিাকশ।
সবমাে োকব সপসিিং, থসখাে থেকি তাসখকন্দ। সবকয়র আকয়াজেটা খুব
সসম্পলিাকব হকলও সময় তাকত লাগকলাই। সল ইউয়াে তার প্রেম থমকয়র সবকয়
সদকচ্ছ, ঘটো খুব থোট েয়। সল ইউয়াে তার গিেবর িবকে এ সবকয়র আকয়াজে
িকরসে। েো সম্ভব কহ কি এিাকোর জকন্য উরুমসিকত তার কপসিি বাসিবকেই
সবকয়র অনুষ্ঠাকের বযবহহা িকরকে।
সল ইউয়াে আহমদ ইয়ািং-এর সপতা ওয়ািং সিিং িাইকি সবমাকে িকর আোর
থিিা িকরসেল সিন্তু সতসে অসুহহতার জন্য আসকত পাকরেসে। সতসে সব িার
আহমদ মুসার উপর সদকয় সদকয়সেকলে।
সব আকয়াজে সেিোি িকর সবকয়র সময়টা দশটার আকগ সেধবারণ িরা
সিেুকতই সম্ভব হয়সে। সল ইউয়াে একত সিেুটা সবব্রত থবাধ িকরকে। সিন্তু আহমদ
মুসা সান্ত্বো সদকয় বকলকে, ো থিাে অসুসবধা থেই। তারা শুধু োবার আকগ এই
েতুে দম্পসতকি থদায়া িরার সুকোগ িায়।
সবকয়র সব আকয়াজে সম্পূণব।
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সল ইউয়াকের বাসির বাইকরর ঘরটায় বর বকসকে। তার সাকে আকে আহমদ
মুসা, হাসাে তাসরি, আবদুল্লাকয়ি এবিং এম্পায়ার গ্রুকপর থেতৃবৃন্দ ও িমবী। এ
োিাও আকে সল ইউয়াকের আত্মীয়-স্বজে।
আর থমকয়রা বকসকে বাসির থিতকর পাসরবাসরি ড্রইিংরুকম। থসখাকে
থেইকজেকি সঘকর থমইসলগুসল এবিং অন্যান্য আত্মীয়। থেইকজকের মা ইউসজো
এবিং থমইসলগুসলর মা ফাসতমা বযবহহাপো সেকয় েুটােুসট িকর থবিাকচ্ছ।
দশটা এি সমসেকট থমকয়র ‘একজে’ থেবার সময় সেসদবি হকয়কে। তখে েটা
পঞ্চাশ সমসেট। সবকয় মজসলস থেকি থমকয়র ‘একজে’ থেবার জকন্য োরা োকব
তারা কতসর। সল ইউয়াে থশষ প্রস্তুসতটা থদখার জকন্য এিটু আকগ থিতকর থগকে।
সল ইউয়াে থদসর িকর সফকর এল। তার মুখটা শুিকো। একসই থস আহমদ
মুসাকি ডািল। আহমদ মুসা তািাতাসি উকে থগকলে তার িাকে।
সল ইউয়াে বলল, থেইকজে িয়ােি মুশসিল বাঁসধকয়কে।
সি মুশসিল? উসদ্বগ্ন িকন্ে বলকলে আহমদ মুসা।
থেইকজে বলকে, আসম সবকয় এখে িরব ো। িাইয়া একল তার সাকে
এিসাকে সবকয় িরব।
এই িো এখে বলকে থস?
হ্যাঁ।
আপসে তাকি বুঝােসে থে, সব আকয়াজে িমসপ্লট, সবকয়র আসকর সবাই
বকস থগকে, এখে আর থফরার থিাে উপায় থেই।
এতিণ ধকর বুঝালাম, সিন্তু তার ঐ এি িো। থস আকরা বলকে বাইকরর
থলাি থতা ডািা হয়সে, সবাই আত্মীয়-স্বজে এবিং সেকজকদর থলাি। থিাে িসত
হকব ো সবকয় হহসগত রাখকল।
আহমদ মুসা মাো সেিু িকর সিন্তা িরসেকলে। গত িকয়িসদে থেইকজেকি
েতটুকু থজকেকে, তাকত বুকঝকে অতযন্ত বুসিমতী ও সবিিণ থস। থজদ আকে বকট,
সিন্তু থশষ মুহূকতব এমেটা িরার মত অসবকবিি থতা তাকি মকে হয়সে।
মুখ তুকল আহমদ মুসা বলকলে থমইসলগুসল থিাোয়?
ওখাকেই আকে।
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ওকি এিটু থডকি সদে।
আহমদ মুসা ও সল ইউয়াে দুজকেই থিতকর থগকলে। এিটা িকি আহমদ
মুসাকি থরকখ থমকয়কদর সবকয়র আসকর থগল থমইসলগুসলকি ডািকত। থমইসলগুসল
একস দরজার আিাকল দাঁিাল। বলল, আমাকি থডকিকেে জোব?
হ্যাঁ আসমো। থেইকজে সি পাগলামী শুরু িকরকে বল থতা?
থস িাকরা িোই শুেকে ো। িাসি আম্মা থতা বকস বকস িাঁদকেে।
তুসম তাকি বুসঝকয়ে?
শুধু থবাঝাকো সহজ েয়। আসম তার হাত ধকর অনুকরাধ িকরসে সিকলর
মাে-সম্মাে রিা িরার জকন্য। সিন্তু তার িো থেকি থস এিটুও েকিসে।
তাহকল?
এিমাি আপসেই তাকি রাসজ িরাকত পাকরে বকল মকে হয়। তাকি আপসে
এিটু বলুে।
সপতা-মাতা, থমইসলগুসল সবাই েসদ বযেব হকয় োকি তার িো সি আর
োিকব,আহমদ মুসা িাবকলে। সতসে থমকয়টাকি থবাে থডকিকেে।
এমসে অকেিকিই থতা আহমদ মুসা থবাে ডাকিে। সিন্তু ডাকির সাকে
সাকেই থেইকজে থেে আহমদ মুসার থবাে হকয় থগকে। ওর ‘িাইয়া’ ডাকি থিাে
িৃসিমতাই আহমদ মুসা থদকখে ো। থবাকের মত থস িাইয়ার সাকে িো বকল
আবদার জাোয়। আহমদ মুসার থোট থবাে থেই। সেল লায়লা, মারা থগকে থস েয়
বের বয়কস। তার িাইয়া ডাি এখেও তার িাকে বাকজ।
থেইকজের িাইয়া ডাকির মকধয লায়লার িন্েই থেে শুেকত পায়।
ইসতমকধযই অপসরসীম এিটা থেকহর সৃসি হকয়কে থেইকজকের জকন্য তার মকে।
আহমদ মুসা পাকশ দাঁিাকো সল ইউয়ােকি বলকলে, থেইকজেকি এিটু
ডাকুে, আসম িো বকল থদসখ।
থেইকজে এল। সবকয়র সাজ তার গাকয়। থস একস দরজার বাইকর থদয়াকলর
আিাকল দাঁিাল।
বলুে িাইয়া। িো শুরু িরল থেইকজে।
সি পাগলামী তুসম শুরু িকরে বলকতা?
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পাগলামী েয়, খুব সামান্য িো বকলসে।
এটাকি তুসম সামান্য বলকো?
থিে সবকয় েসগত হয় ো?
হয়, সিন্তু েসগত হওয়ার মত থিাে অসুসবধা-গণ্ডকগাল সিেুই থতা এখাকে
থেই।
সিন্তু আসম থতা আমার অসুসবধার িো বকলসে।
সি অসুসবধা?
আমার িাইয়া এিটা বি সমশকে োকচ্ছে, আসম এখে সবকয় িরব ো।
িাইয়া সফকর একল সবকয় িরব।
সিন্তু থতামার িাইয়াই থতা থিকয়কেে এখেই সবকয় থহাি।
সিন্তু আসম িাসচ্ছ ো।
থতামার িাইয়াকি অপমাে িরকব?
এত িুদ্র ঘটোয় অপমাসেত হবার মত থোট আমার িাইয়া েে।
থতামার িাইয়া থতামাকি েসদ এখে সেকদবশ থদয়?
অন্য সিকলর িাকে িাইয়া থেতা, সুতারািং তার সেকদবশ সিকলর
সশকরাধােব। সিন্তু আমার িাকে িাইয়া িাইয়াই। থবাকের ওপর িাইয়ার অসধিার
আকে, থসই অসধিাকর িাইয়া সেকদবশ থদকবে। থবাকেরও থতা িাইয়ার ওপর
অসধিার আকে, থসই অসধিাকর থবাে সেকদবশ অমান্য িরকব। আমার পসরষ্কার
িো। িাইয়া সফকর একল িাই থবাে এি সাকে সবকয় িরব।
থেইকজকের থশষ িোয় হোৎ তার মকোিাব আহমদ মুসার িাকে পসরষ্কার
হকয় থগল। পসরষ্কার হওয়ার সাকে সাকে িমকি উেকলে আহমদ মুসা। এটা সি
সম্ভব এখে? আর দুঘণ্টা সময় আকে, এর মকধয থমইসলগুসলর সাকে তার সবকয়র
আকয়াজে সি সম্ভব, ো উসিত! সিন্তু পসরষ্কার হকয় থগকে থেইকজে তার শতব থেকি
সকর দাঁিাকব ো। থস থিকব সিকন্তই এ অবোর সৃসি িকরকে। োকত আর থিাে
সবিল্প ো োকি।

সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

85

তবু আহমদ মুসা বলকলে, থবাে থেইকজে, তুসম সি বলকত িাও এতিকে
আসম বুকঝসে। এই থজদ সি থতামার সেি হকচ্ছ? তুসম থতা জাে, আসম আসমোর
সম্মসত সেকয়সে।
আসম এই সম্মসত মাসে ো, মােকবা ো।
থেইকজকের থশকষর িোগুকলা থিকে পিল িান্নায়। থস িান্না জসিত িকন্ে
বলকত লাগল, িাইয়ার িালমন্দ সিন্তা িরার অসধিার থবাকের আকে। আমার
িাইকি আর এি মুহূতব আসম োোবর োিকত থদব ো, ঘরহীে োিকত থদব ো,
তার সেিাো অবশ্যই এিটা োিকব।
থতামার থিাে িোই আসম অস্বীিার িরসে ো থেইকজে। সিন্তু এর এিটা
সময় থতা আকে। েরম িকে বুঝাকত থিিা িরকলে আহমদ মুসা থেইকজেকি।
থিাে সময় অসময় েয়। আসম সজকজ্ঞস িসর িাইয়া, সবকয় িকর েুি োিার
ইসতহাস সি ইসলাকম থেই?
আহমদ মুসা িো বলকলে ো। মাোটা এিটু সেিু িরকলে। এিটু সিন্তা
িরকলে। তারপর ঘসির সদকি তাসিকয় থদখকলে দশটা বাকজ। আহমদ মুসা
বলকলে, সেি আকে থেইকজে। থবাকের িাকে িাইয়া হার স্বীিার িরল।
থতামাকদর 'একজে'টা সেি সমকয় হকয় োি। তারপর থতামার িাইকয়রটা।
'িাইয়া' বকল এিটা সিৎিার িকর েুকট থগল থেইকজে। সগকয় জসিকয় ধরল
থমইসলগুসলকি।
আহমদ মুসা তার পাকশ দাঁিাকো সল ইউয়ােকি বলকলে, আপসে আসমোর
মতটা সেে এবিং তার সপতামাতাকি বলুে।
সল ইউয়াে েতমুকখ দন্ডায়মাে আহমদ মুসাকি জসিকয় ধরল। বলল, বাবা
থতামাকদর দুিাইকবাকের িো শুেলাম। আমার থিাে থেকল থেই এ দৃশ্য আমার
িাকে অিূতপূবব। আমার আজ গকবব বুি ফুকল উেকে এি থেকল থপকয়। বাবা
আমার থবঁকি োি।
আহমদ মুসাকি আসলেে থেকি থেকি সদকয় বলল, বাবা তুসম আহমদ ইয়ািংএর িাকে োও। আসম এসদকি সব বযবো িরসে। আর থেইকজকের 'একজে'
থেবার জকন্য ওকদরকিও পাোও।
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আহমদ মুসার থিাকখর দুকিাণায় দুকফাঁটা পাসে একস জমা হকয়সেল। থিাখ
মুকে সতসে িকল থগকলে সবকয়র আসকর।
আহমদ ইয়ািং ও থেইকজকের সবকয়র পর আহমদ মুসা ও থমইসলগুসলর সবকয়
সম্পন্ন িরকত এগারটা পকের সমসেট থবকজ থগল। থমইসলগুসলর সম্মসত আদাকয়
থবশ সময় সেকয়কে। তার বক্তবয সেল আহমদ মুসাকি িাকপর মুকখ থফকল এই
সম্মসত আদায় সেি হয়সে, সিেুকতই এ সবকয় এিাকব হকত পাকর ো এ সেকয় বহু
িাঁদািাসট থস িকরকে। অবকশকষ আহমদ মুসাকি থমইসলগুসলর সাকে িো বলকত
হকয়কে। আহমদ মুসা তাকি বকলকেে, থেইকজকের উপর রাগ িকরা ো আসমো।
থস থেটা িকরকে , আল্লাহর ইচ্ছা হয়কতা থসটাই।
সবকয় অনুষ্ঠাে থশকষ প্রীসতকিাকজর পাে িুিাকত আকরা পঁসিশ সমসেট িকল
থগল। এয়ারকপাকটব িমপকি এগারটা পঁয়তাসল্লশ সমসেকট োিা িরকতই হকব।
খাওয়া থশষ িকর আহমদ মুসা থিতকর আসকতই থেইকজকের মা প্রায়
িাঁকদা িাঁকদা িকন্ে বলল, বাবা থমইসলগুসলর সাকে থে থতামাকি থদখা িরাকতই
পারলাম ো। িালকি থগকল হয় ো বাবা?
ো আম্মা, থদরী িরা োকব ো। এিসদে থদরী িকর থগকল থগাটা পসরিল্পো
গরসমল িকর থদকব। এয়ারকপাকটব োবার পকে আমার গাসিকত থমইসলগুসলকি তুকল
থেব। গাসিকতই ওর সাকে িো বলব।
তা হয়ো বাবা।
সিেু সিন্তা িরকবে ো আম্মা। িলুে, আসমোর আম্মা-আব্বা থিাোয়।
থমইসলগুসলর সপতামাতা, থমইসলগুসল ও থেইকজে সবাই এি ঘকর বকস
সেল। আহমদ মুসা তাকদর সালাম সদকলে।
থমইসলগুসল আহমদ মুসাকি থদকখ মাোর িাদরটা থটকে সদকয়সেল। মুকখর
অকধবিটাই থঢকি থগকে িাদকর। থেইকজে উকে িাদরটা থটকে মাো পেবন্ত সসরকয়
একে বলল, এখে আর িাইয়ার িাকে মুখ ঢািার পদবা থতা দরিার থেই।
থমইসলগুসলর মা থেইকজকের মাকয়র মতই থিাখ মুেকত মুেকত বকল উেল, বাবা
অন্তত এিটা সদে সি োিা োয় ো?
ো আম্মা, এিটা সদে থদরী িরকল থগাটা পসরিল্পোই থঢকল সাজাকত হকব।
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িকিশাকস তুসম িকব োচ্ছ?
তাসখকন্দ থপৌোর পরই আসম সবস্তাসরত জােকত পারব আম্মা।
িকিশাকসর সাকে আমাকদর থোগাকোগ সিিাকব হকব?
থসখাকে োওয়ার আকগ সবসিেুই আমার িাকে অন্ধ্িার।
িাইয়া, আমার িয় িরকে, আপোর িয় িরকে ো থসই িয়িংির অন্ধ্িাকর
পা বািাকত? বলল থেইকজে।
সিকসর িয় িরব. জীবকের িয়?
জীবকের মায়া িরকল থতা হাসস মুকখ এবিং সদ্বধাহীে সিকত্ত মৃতুযমুকখ ঝাঁসপকয়
পিকত পারব ো। আর তা ো পারকল শত্রুর সাকে আমরা লিব সি িকর?
মৃতযু কি জ্বলজযান্ত থদকখ িয় িকর ো? আসম থসই িোই বলসে। বলল
থেইকজে।
িয় িরকব থিে? মৃতযু থতা এিবারই আসকব এবিং আসকব আল্লাহ েখে
সেধবাসরত িকরকেে তার এি সমসেট আকগও েয় পকরও েয়।
আহমদ মুসা ঘসির সদকি তাসিকয় বলকলে, আম্মা-আব্বা আপোরা
আমাকি থদায়া িরুে। আর পাঁি সমসেকটর মকধযই আমাকি থবরুকত হকব। প্রস্তুসতর
সিেু বাসিও আকে আমার। এই সময় থিাখ তুকল থমইসলগুসল আহমদ মুসার সদকি
তািাল। তার দুকিাখ জকল িরা। সবকয়র পর এটাই প্রেম দৃসি সবসেময়। আহমদ
মুসা এই প্রেম থদখল থমইসলগুসলকি পসরপূণব দৃসি থমকল। দুজকের থিউই থিাখ
সরাকত পারসেল ো। অবকশকষ আহমদ মুসাই তার থিাখ থটকে সেকয় বলকলে, তুসম
কতরী হও আসমো। আমার সাকে তুসম এয়ারকপাকটব োকব।

গাসির এি সমসেল িলকে এয়ারকপাকটবর সদকি। সামকে থপেকে এম্পায়ার
গ্রুকপর িমবীকদর গািী। মাঝখাকে পর পর িারসট িকর। সামকেরসটকত হাসাে
তাসরি, েুবাকয়রি, আবুল ওয়াফা, ও আেুল্লাকয়ি। তারপর আহমদ মুসার গািী।
আহমদ মুসা সেকজই ড্রাইি িরকেে। তার পাকশ থমইসলগুসল। আহমদ মুসার
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থপেকে আহমদ ইয়ািং এবিং থেইকজকের গািী। তার পকরর গাসিকত আকেে
থেইকজকের মা ইউসজো এবিং থমইসলগুসলর আব্বা-আম্মা।
ধীর গসতকত িলকে গািী। সস্টয়াসরিং হুইল ধরা আহমদ মুসার হাত। তার
দৃসি সামকে। থমইসলগুসল মুখ সেিু িকর বকস আকে। তার থিাখ দুসট িারী।
আহমদ মুসা থমইসলগুসলর সদকি থিাখ সফসরকয় বলকলে, িো বলে ো থে?
থমইসলগুসলর মুখটা লাল হকয় উেল। এিটু িুপ িকর থেকি থস বলল,
এমেটা হকয় থগল সিেু মকে িরসে থতা?
আল্লাহ হয়কতা আমার জন্য িালটাই িকরকেে। এখে সি মকে হকচ্ছ জাকো?
মকে হকচ্ছ, আমার এিটা সশিি আকে। আকগ আমার সামকেটাই সেল সব, থপেে
বলকত সিেুই সেল ো। সিন্তু এখে থপেকে এি প্রবল আিষবে।
এ আিষবণ থতামার িাকজর গসতর িসত িরকব ো থতা?
এ আিষবণ থপেকে টাোর আিষবণ েয়। জীবেটাকি আকরা িালবাসার
আিষবণ। সসতয আসমো শূণযতা থে এিটা সেল এখে পূণবতার পরই তা বুঝকত
পারসে।
আহমদ মুসা িোটা থশষ িকরই এিবার থমইসলগুসলর সদকি তাসিকয় এিটু
থহকস বলকলে, সবাই অন্তত এিটা সদে োিকত বলল, তুসম থতা সিেু বলকল ো।
বলকল তুসম থেকত পারকব ো এ িকয়।
িয় থিে?
িকিশাস সম্পসিবত থতামার পসরিল্পোর িসতর িয়। আসম িাইসে
আমাকদর এই সমলে আকন্দালকের িসতর িারণ থহাি। থতামাকি থতা থসখাকে
িত িি িরকত হকব। তার সাকে আমার এ িাগযটুকু জুকি সদকত থপকর খুবই গবব
থবাধ িরসে।
আহমদ মুসা মুগ্ধ দৃসিকত থমইসলগুসলর সদকি তািাকলে। তারপর ডাে হাত
সস্টয়াসরিং হুইকল থরকখ বাঁ হাত বাসিকয় সদকলে থমইসলগুসলর সদকি। থমইসলগুসল
এিটু সকর এল । আহমদ মুসা তার ডাে হাতটা তুকল সেকয় তাকত িুমু থখকলে।
বলকলে আসমো, তুসম হকব আমার সামকে এগুবার শসক্ত, আমার সিংগ্রাকমর
থপ্ররণা।
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থমইসলগুসল আহমদ মুসার হাতসট আর োিল ো। হাতসট দুহাকত জসিকয়
ধকর তাকত মুখ গুঁজল।
আহমদ মুসা হাত থটকে সেকলে ো।
থমইসলগুসলর থিাকখর পাসেকত আহমদ মুসার হাত সিকজ থগল।
িাঁদে তুসম আসমো? েরম িকন্ে বলকলে আহমদ মুসা।
থমইসলগুসল আহমদ মুসার হাত থেকি সদকয় থিাখ মুকে বলল, তুসম সিেু মকে
িকরা ো, এ আমার িান্না েয়, আেন্দ। সবদাকয়র আকগ এতটুকু স্পশব থতামার
পাই, আল্লাহর িাকে িায়মকোবাকিয প্রােবো িকরসেলাম। আল্লাহ তা পূরণ
িকরকেে।
গাসি সবমাে বন্দকর একস থপৌঁেল। সবমাে উিার আর মাি পাঁি সমসেট
বাসি।
আহমদ ইয়ািংসহ এম্পায়ার গ্রুকপর িমবীরা সাসরবিিাকব দাঁসিকয়।
আহমদ ইয়ািং িাঁদকে। সিকলর থিাকখই পাসে।
গাসির পাকশই মাকয়কদর সাকে সারা গা িাদকর থঢকি দাঁসিকয় আকে
থমইসলগুসল এবিং থেইকজে। তাকদরও থিাখ সদকয় পাসে গসিকয় পিকে।
থমইসলগুসল িাঁদকব ো থিকবসেল। সিন্তু পারল ো সেকজকি ধকর রাখকত। এম্পায়ার
গ্রুকপর থেতা ও িমবীকদর িাকে সবদায় সেকয় আহমদ ইয়ািং এর িাকে একস তাকি
বুকি জসিকয় ধরল আহমদ মুসা। আহমদ ইয়ািং হাউমাউ িকর থিঁকদ উেল। সিন্তু
আহমদ মুসার থিাখ একিবাকর শুিকো, মুকখ হাসস। আহমদ ইয়ািং এর সপে িাপকি
আহমদ মুসা িকল একলে থেইকজে ও থমইসলগুসলর িাকে। থেইকজেকি বলকলে,
থবািা থবােসট, িাইকয়র সবদাকয়র সময় হাসস সদকত হয়, িান্না েয়। ক্রন্দেরতা
থমইসলগুসলর িাকে দাঁসিকয় আহমদ মুসা বলকলে, আসমো, তািাও আমার সদকি,
থদখ আমার থিাকখ থিাে অশ্রু থেই, আকে আল্লাহ। এিজে কসসেি সহকসকব
আল্লাহর িাকজ ঝাঁসপকয় পিার আেন্দ।
থমইসলগুসল থিাখ তুকল তািাল আহমদ মুসার সদকি। থদখল আহমদ
মুসার থিাকখ সেসশ্চত প্রতযকয়র এি প্রদীপ্ত সশখা। থস সশখা থেে সব শিংিা, সব
দুিবাবো সেকমকষ দূর িকর থদয়।
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থমইসলগুসল থিাখ মুেল। বলল, তুসম আমাকি মাফ ির।
আহমদ মুসা বলকলে, থমইসলগুসল মকে থরখ তুসম থসই মুসসলম
মসহলাকদর উত্তরসূসর, োরা স্বামী এবিং সন্তােকদর শাহাদকতর খবর শুকে হাত তুকল
প্রােবো িকরকে- থহ আল্লাহ; আমার আরও সন্তাে োিকল তাকদরকিও থতামার
রাস্তায় শহীদ হবার জকন্য পাোতাম!
থমইসলগুসল বলল, আমার জকন্য তুসম থদায়া ির।
'সফ আমাসেল্লাহ' বকল ঘুকর দাঁসিকয় সবাইকি সালাম সদকয় টারমাকির
সদকি পা বািাকলে আহমদ মুসা। সবমাকের সসঁসিকত এিজে তাকি সরসসি িরার
জকন্য দাঁসিকয়।
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৫
আকমবসেয়ার রাজধােী ইকয়করকিকের েতুে অিংকশ থসন্ট জে পল থরাড
থেখাকে থশষ হকয়কে থসখাকে েীরব- মকোরম পসরকবশ এি সবুজ সটলার উপর
দাঁসিকয় আকে িকিশাস অঞ্চকলর সবকিকয় মেবাদাশালী সশিা ও গকবষণা
প্রসতষ্ঠাে 'ইেসস্টসটউট অব এডিািড সেউসক্লয়ার সফসজি'।
ইেসস্টসটউট সবসেিং -এর সামকে িৃসিম এিটা থলি। তার িারপাকশ
বাগাে। বাগাকের োয়ায় অকেি আসে পাতা। ক্লাস সবরসতর সময়টুকু োিরা
লাইকব্ররীকত অেবা এখাকেই িাটায়।
থবলা থদিটা। থশষ বকষবর ক্লাস থেকি সিি থেকল থবসরকয় এল থসাসফয়া
একঞ্জলা। সাদা কাটব, সাদা শাটব পরা। গলায় এিটা থসাোর থিে। থিকের সাকে
বুকির ওপর ঝুকল আকে মূলযবাে লাল পােকরর কতসর ক্রুকশর উপর ক্রুশসবি
সিকস্টর েসব। খুব সাধারণ থপাশাকিও থমকয়সটকি 'একঞ্জলা' অেবাৎ থদবী বকলই
মকে হকচ্ছ। থসাসফয়া আকমবসেয়ার সিরকিসশয়াে থগাকির থমকয়। থসৌন্দকেবর জন্য
এরা সবখযাত। তুিবী খসলফাকদর অকেকিই এখাে থেকি তাকদর থবগম বাোই
িকরকেে।
থসাসফয়া একঞ্জলা আকমবসেয়ার থেতৃোেীয় রাজনেসতি এবিং ধমবীয় থেতা
থসন্ট জজব সাইমকের থমকয়।
থসাসফয়ার থিাখ দুসট িঞ্চল। থস তািাকচ্ছ এসদি-ওসদি। থস খুঁজকে
সালমাে শাসমলকি। সালমাে শাসমল ক্লাকসর থসরা োি। বরাবর থস ক্লাকস প্রেম
হকয় আসকে। খৃস্টাে আকমবসেয়কদর পসরিাসলত এ সশিা প্রসতষ্ঠাকে মুসলমােকদর
উৎিট কবষকমযর দৃসিকত থদখা হয়। থস েসদ আবার আজারবাইজােী হয় তাহকল
থতা িোই থেই। সিন্তু সালমাে শাসমল আজারবাইজােী হবার পকরও তাকি সিন্ন
দৃসিকত থদখা হয়সে। তার মত োি এ ইিসটসটউকট আর আকসসে। সশিিরাও
তাকি সম্মাে ও শ্রিা িকরে।
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সালমাে শাসমল থতা প্রেম সাসরকতই বকসসেল, হুট িকর থবসরকয় থগল
থিাোয়? থসাসফয়া তাকি খুঁজকত লাইকব্ররীকত এল। ো লাইকব্ররীকত থেই।
লাইকব্ররীকত থে থিয়াকর থস বকস থসটা খাসল। এল এবার থস থলি গাকডবকে। ো,
থিাোও থেই। হতাশ হকয় ইেসস্টসটউট সবসেিং-এ থফরার পকে থপল থডসিডকি।
তাকদরই সহপােী। থস সালমােকি থদকখকে সিো থসাসফয়া সজকজ্ঞস িরল।
থডসিড েমকি দাঁসিকয় থসাসফয়ার সদকি মুহূতি
ব াল এি দৃসিকত থিকয় বলল,
বকয় থগকে আমার ঐ খুকেকদর থখাঁজ রাখকত।
থসাসিকয়তরা িকিশাস দখকলর পর এর োম পসরিয় অকেি সিেুই পাকে
সদকয়সেল জাতীয় ঐিয োকত আসকত ো পাকর এজন্য সবসিন্ন আন্তজবাসতি
জাসতসত্তাকি উজ্জীসবত িকর িকিশাসকি টুিকরা টুিকরা িকর থফলা হকয়কে।
সৃসি িরা হকয়কে জসজবয়া, আকমবসেয়া, আজারবাইজাে ইতযাসদ। সবকিকয় অসবিার
িরা হকয়কে ইসতহাস সেকয়। রাজনেসতি লিয িসরতােব িরার জন্য ইসতহাস েতুে
িকর থলখা হকয়কে। এ ইসতহাকস মুসলমােকদর খুসে জাসত সহকসকব সিসিত িরা
হকয়কে। েতুে আকমবসেয়রা মুসলমােকদর প্রসত এিটা জাসত সবকদ্বষ সেকয় তাকদর
বুসির থিাখ থমকল।
এিজেকি এিাকব বলা সেি েয়। বলল থসাসফয়া।
থস থতা এিজে বযসক্ত মাি েয়, এিটা জাসতর অিংশ।
তা থহাি, ওর থদাষটা সি?
থদাষটা থটর পাকব। দুধ-িলা সদকয় সাপ পুষকে ইেসস্টসটউট। তার প্রসতিা
সদকয় আমাকদর সি?
তাকদর প্রসতিা সি আমাকদর িাকজ লাগকে ো?
তুসম থসন্ট সাইমকের থমকয় বকট। সিন্তু অন্ধ্। বই োিা সিেুই বুঝ ো।
সামকে সদেটা সি আসকে জাে?
সি?
দুই প্রদীপ থতা এিসাকে োিকত পাকর ো, এই িকিশাকস হয় তারা
োিকব, ো হয় আমারা োিব।
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থদখ এসব রাজেীসতর িো। েতুে িোও েয়। এসব আসম বুসঝ ো। বল
থদকখে সিো সালমােকি, ক্লাস থেকি থবসরকয় থগল থিাোয়?
সি দরিার তাকি, ঐ মুসলমাকের বাচ্চাটাকি?
সামকে পরীিা মকে থেই, ওর এিটা থোট আজ আমাকি থদবার িো।
তাহকল পাসলকয়কে। ও সহিংসুি, থিাে উপিার িরকব আমাকদর?
এ সময় আকরি সহপােী রাকফকলা থসখাকে একস দাঁিাকলা। বলল, িার
িো বলসেসকর থডসিড?
খুসে কুকুরকদর িো, সালমােকদর িো।
সি উপিার িরকব থস?
থসাসফয়া এিটা থোট থিকয়কে তার িাকে। থদবার িো আজ। পাসলকয়কে।
রাকফকলা থসাসফয়ার সদকি িটাি িকর বলল, েতই সুন্দরী হও, স্বকগবর
অপ্সরী হও, ও বযাটারা সিন্তু িাকজ সেি আকে। িলা থদখাকব থতামাকি। তুসম থিে
ো ওকদর।
বকল থডসিকডর সপকে এিটা োপ্পি সদকয় বলল, িল লাঞ্চ থসকর আসস।
ক্লাকসর থদসর হকব আমাকদর।
থডসিড োবার জকন্য পা বাসিকয় পকিট থেকি এিটা হ্যান্ডসবল থবর িকর
থসাসফয়ার হাকত সদকয় বলল, রাজেীসত থতা বুঝ ো, পকি এিবার বুঝকত থিিা
িকরা।
তারা িকল থগল।
থসাসফয়া হ্যান্ডসবলসটর সদকি েজর বুলাকত বুলাকত ইিসটসটউকটর সদকি পা
বািাল।
হ্যান্ডসবলসট প্রিার িকরকে 'জাগ্রত আকমবসেয় জেগণ' -এর পকি 'থহায়াইট
উলফ'। হ্যান্ডসবকল এ অঞ্চকলর খৃস্টাে জেগকণর ওপর মুসলমােকদর সেেবাতে
ও গণহতযার সববরণ থদয়া হকয়কে। তারপর বলা হকয়কে, তাকদর হাত থেকি
িকিশাস অঞ্চল মুক্ত িরকত ো পারকল ইসতহাকসর পুেরাবৃসত্ত আবার ঘটকব।
সুতরািং 'থহায়াইট উলফ' -এর সাকে সিকল এিাত্ম হওয়া এবিং থদশকি খুসেকদর
হাত থেকি মুক্ত িরার সিংগ্রাকম ঝাঁসপকয় পিার আহ্বাে জাোকো হকয়কে।
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হ্যান্ডসবলসটর থশকষ ফুটকোকট থলখা হকয়কে, হ্যান্ডসবলসট বার বার পিুে, সিংরিণ
িরুে এবিং অন্যকি পিাে, সিস্ট খুসশ হকবে।
থসাসফয়া পকি হ্যান্ডসবলসট বযাকগ থরকখ সদল। এিসট দীঘবশ্বাস থবসরকয় এল
তার বুি থেকি। সি হকচ্ছ এসব থদকশ? এমে অসহেশীল সেল ো মানুষ। এই
থডসিড, রাকফকলাকি থতা থস আজ থেকি থেকি সিকে ো। তারা এমে মানুষ সেল
ো। এই থতা এি বের আকগ সালমাে েখে অোকসব ফাস্টব হকলা, থডসিডই থতা
তাঁকি িাঁকধ তুকল সেকয়সেল, েসদও মুসলমাে বকল এিটা ঘৃণা, এিটা সবকদ্বষ তার
প্রসত সেল। সিন্তু এই এি বেকরর মকধয সি ঘকট থগল, তারা এমে হকয় থগল থিে?
শুধু তারা থিে, সববিই থতা ধূমাসয়ত সবকিাি থদখসে।
থসাসফয়া আবার সফকর এল লাইকব্ররীকত। সিন্তু থদখল সালমাকের সসটটা
শূন্যই। থসাসফয়া তার সেকজর বযাগটা থটসবকল থরকখ বােরুকম থগল।
বােরুকমর সামকের িসরকডারসট পসশ্চম সদকি এসগকয় বােরুম ঘুকর উত্তর
সদকি থগকে। িসরকডারসট পসশ্চম সদকি এসগকয় বােরুম ঘুকর উত্তর সদকি থগকে।
িসরকডাকরর উত্তর প্রাকন্ত বােরুম। সুইপারকদর থস্টার রুম।
থসাসফয়া িসরকডাকরর পসশ্চম প্রাকন্ত দুকটা জুতার থগািালী থদখকত থপল।
ওিাকব ওখাকে জুতা পকি থিে?
বােরুম থেকি থবরুবার পর থসাসফয়ার থস থকিৌতূহলটা আবার জাগল,
জুতা থিে, িার জুতা!
িসরকডাকরর পসশ্চম প্রাকন্তর িাোিাসে হকতই পুকরা জুতাটা তার েজকর
পিল। এসি, এ থে সালমাে শাসমকলর জুতা!
িসরকডাকরর মাোয় সগকয় উত্তর সদকি তাসিকয় িমকি উেল থসাসফয়া।
থদখল, সালমাে োমাকে দাঁসিকয়। তার হাত দুসট বুকি বাঁধা, থিাখ দুসট মাসটর
সদকি। ধযােমগ্ন থিহারা। থোঁট দুসট শুধু তার েিকে।
থসাসফয়া থসসদি থেকি থিাখ সরাকত পারল ো। সালমাে শাসমল শুধু িাল
োি েয়, তার বযায়াম পুি সুন্দর সুগসেত থদহও সিকলর ঈষবার বস্তু। সবকিকয়
আিষবণীয় তার থিাখ ও মুকখর পসবি লাবণয। থসসদকি িাইকল মকে হয় ো থস
সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

95

িাকরা শত্রু হকত পাকর। তার সেষ্পাপ থিহারা শুধু িাকেই টাকে িাউকি দূকর
সসরকয় থদয় ো।
থসাসফয়া দাঁসিকয় দাঁসিকয় সালমাকের রুকু, সসজদা থগাটা োমােই থদখল।
থস থে এিজে সামকে দাঁসিকয়, থিাে থখয়ালই তার থেই। থেে থগাটা দুসেয়া থেকি
সবসচ্ছন্ন থস, থেে মে তার অন্য থিাে জগকত। োমাে এই রিম, এত সুন্দর। িই
গীজবায় থতা থস োয়, ফাদার সিিংবা িাকরা মকধযই থতা এই ধযােমগ্নতা, এই
এিাগ্রতা থিাে সদে থস থদকখসে।
সালাম সফসরকয়ই সালমাে শাসমল থসাসফয়াকি থদখকত থপল। থহকস উকে
দাঁিাকলা। সি বযাপার থসাসফয়া, তুসম এখাকে?
থতামাকি খুঁজকত খুঁজকত হয়রাে।
সি িকর জােকল আসম এখাকে?
থতামার জুতা বকল সদকয়কে। একসসেলাম বােরুকম। জুতার থগািাসল থদকখ
সন্ধ্াে সেকত একস থদসখ তুসম এখাকে োমাে পিে। বলকতা, সুইপাকরর িসরকডাকর
এিাকব োমাে পিে থিে? সব জায়গায় সি োমাে হয়?
আল্লাহর জসমকের সব জায়গাই পসবি, সব জায়গা থেকিই তাকি ডািা
োকব।
তবু লাইকব্ররীকত থতা অকেি সেসরসবসল জায়গা আকে, থসখাকে থতা োমাে
পিকত পার।
আপসত্ত উকেকে।
আপসত্ত উকেকে? থি আপসত্ত িকরকে?
এসব িো োি থসাসফয়া। তুসম অকেি সিেুই জাে ো, থজকে সি লাি!
এসব সেিৃি সিংিীণবতা।
সিংিীণবতাকি থদাষ সদচ্ছ? এ সিংিীণবতাই থতা েুগ েুগ ধকর ক্রুকসড
িাসলকয়কে।
সিন্তু ক্রুকসকডর জন্য থতা থতামরা দায়ী।
বল থসাসফয়া, মুসলমােরা সি েুি িরার জন্য ইউকরাকপ সগকয়সেল, ো
ইউকরাপীয়রা েুি িরকত মুসসলম িূখকন্ড একসসেল?
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সিন্তু থতামরা থতা আমাকদর িীি িূসম থজরুজাকলম দখল িকর থরকখসেকল।
ো, থজরুজাকলম আমরা মুক্ত িকরসেলাম, অোিাকরর হাত থেকি মুক্ত িকর
িীি এবিং বহু েবীর জম্ম ও িমবোেকি আমরা মেবাদা সদকয়সেলাম। আমরা
থজরুজাকলম মুক্ত িকরসেলাম তার প্রমাণ থজরুজাকলম েখে আমাকদর হাকত
আকস তখে এিকফাটা রক্তপাত ও হয়সে, থিাে মানুকষর এিসট টািা ও লুসন্েত
হয়সে। মুসলমােকদর আগমকে থজরুজাকলমবাসীরা থহকসসেল। সিন্তু থতামরা েখে
থজরুজাকলকম প্রকবশ িকরে তখে সত্তর হাজার থলাি সেহত হকয়কে, থিাে বাসিই
লুন্েকের হাত থেকি বাঁকিসে, থিাে এিসট বাসিও আগুে ও ধ্বিংকসর হাত থেকি
রিা পায়সে।
থশাে থতামার সাকে আসম ঝগিা িরকত পারব ো। িাল লাগকে ো। আজ
সারাসদেই এসব শুেসে।
সি শুেে?
এখে আসম আবার আকরিটা িাসহেী শুরু িসর। আসম পারব ো। এসব িো
উচ্চারণ িরকত ও আমার ঘৃণা থবাধ হয়।
থিাে সব িো?
থোিংরা রাজেীসতর িো।
বকল থসাসফয়া তার বযাগ থেকি থসই হ্যান্ডসবলটা থবর িকর সালমাকের
হাকত সদকত সদকত বলল, এই সিেুিণ আকগ এিজে এটা আমার হাকত সদল এবিং
দুজকে এিটা বক্তৃতাও সদকয়কে।
সালমাে শাসমল হ্যান্ডসবকল েজর বুসলকয় থসাসফয়ার সদকি তাসিকয় বলল,
এ হ্যান্ডসবলটা এ ইেসস্টসটউকটও সবসল হকচ্ছ?
তা থবাধ হয় েয়। এিজে আমাকি বযসক্তগতিাকব সদকয়কে।
পকি সি মকে িরে?
বকলসেই থতা, িাল লাগকে ো। আসম এসব আকলািো িরকত রাজী েই।
আসম একসসে থতামাকি এিটা িো বলকত।
বল। থসাসফয়ার সদকি িসিকত এিবার থিাখ তুকল বলল সালমাে শাসমল।
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হ্যাঁ, এই সুইপার িসরকডাকর দাঁসিকয় িো বসল! িল লাইকব্ররীকত।
লাইকব্ররীকত সগকয় দুজে বসল পাশাপাসশ থিয়াকর। থিয়ারটা এিটু লাগালাসগ হকয়
সগকয়সেল। সালমাে শাসমল থিয়ারটা থটকে সসরকয় সেল। থসাসফয়া ভ্রুকুসট িকর
বলল, থদখ আসম বাঘ েই থে থতামাকি সেরাপদ দূরকত্ব সকর োিকত হকব।
তা েয়………
লসজ্জত সালমাে শাসমল তার িো থশষ ো িকরই থেকম থগল।
তা েয় থতা সি? পুরুষ মানুকষর এত লজ্জা সাকজ ো। বলকতা থিাে থমকয়র
মুকখর সদকি তাসিকয় তুসম িো বলকত পার? সবকয়র অনুষ্ঠাকে বকরর মত থিাখটা
সব সময় সেকির সদকি। এটা সি?
থসাসফয়ার িো শুকে সালমাে শাসমল হাসল। বলল, থসাসফয়া, পাসর ো বকল
েয়, পারা উসিত েয় বকল তািাই ো।
উসিত েয় থিে?
ইসলাকম সেকষধ আকে। ের ও োরীর বৃহত্তর স্বাকেবই এই কেিটয ও
ঘসেষ্ঠতাকি সেকষধ িরা হকয়কে।
থসাসফয়া এিটু িাবল। বলল, সালমাে সবষয়টাকি সেকয় আসম এিাকব
িখেও িাসবসে। আমাকি িাবকত হকব আরও।
তারপর ঘসির সদকি তাসিকয় বলল, সেি আকে তুসম এিটু দুকরই োি,
এবার থশাে আমার িো।
োমল থসাসফয়া। ধীকর ধীকর শুরু িরল আবার, থতামার সি শত্রু আকে
সালমাে?
থিে এ িো বলে?
এমসে, বল ো?
ো, আসম আমার শত্রু থদখসে ো।
আচ্ছা, তুসম িাকরা থিাে স্বাকেবর িসত িকরে?
ো।
সিন্তু থতামার শত্রু আকে। তারা থতামার িসত িরকত থিিা িরকব। থতামাকি
সাবধাে োিকত হকব।
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এসব িো তুসম বলে থিাকথেকি?
আমাকি তুসম এ প্রে সজকজ্ঞস িকরা ো। আমাকি তুসম সবশ্বাস ির, আসম
সেি বলসে। অনুকরাধ ঝকর পিল তার িকন্ে।
থসাসফয়ার িাকে থেকি এ ধরকের খবর শুকে সিেুটা িমকি উকেসেল
সালমাে শাসমল। সিন্তু িমকি ওোটা থস প্রিাশ হকত থদয়সে থসাসফয়ার িাকে এবিং
থসাসফয়ার িো থস এি সবন্দুও অসবশ্বাস িকরসে। সিন্তু সবষ্মকয়র বযাপার হকলা
থসাসফয়ার িাকে এ খবর এল সি িকর? এ সবষয়টা তার িাকে গুরুত্বপূণব। তাই থস
প্রকের পুেরাবৃসত্ত িকর বলল, সবপকদর পসরিয় জােকল সাবধাে হওয়া সহজ হকতা
থসাসফয়া।
থতামার িাকে সমেযা বলব ো সালমাে। আসম সিেুই জাসে ো। শুধু এটুকু
বুঝকত থপকরসে, তুসম িাকরা িয়ােি শত্রুতার টাকগবট। এই বুঝকত পারা সূিটা সি
তা সজকজ্ঞস িরকত থতামাকি সেকষধ িরসে।
শুিসরয়া থসাসফয়া।
শুিসরয়া জাোকত হকব ো, তুসম বল আমার িো তুসম গুরুকত্বর সাকে
সেকয়ে? সাবধাে োিকব?
জীবকের িয় সি আমার থেই থসাসফয়া?
ো, থেই। এিসদে তুসম বকলসেকল ো থে, জীবে-মৃতযু আল্লাহর হাকত? এ
সেকয় মানুকষর সিন্তার সিেু থেই।
এ িো আসম এখকো বসল।
এখাকেই আমার আপসত্ত। সাবধাে তুসম তাহকল থিমে িকর হকব?
পাগল, েুকি জয়-পরাজয় থতা আল্লাহর হাকত, তার মাকে সি অস্ত্র ো
ধরকলও, েুি ো িরকলও আল্লাহ জয় একে থদকব?
‘সেি আকে, বুকঝসে’ বকল এিটু থহকস উকে দাঁিাকলা থসাসফয়া। বলল,
এখে আসস। বকল হাত বাসিকয় সদল। সিন্তু ‘স্যসর’ বকল হাত থটকে সেকয় হাসকত
হাসকত িকল থগল।
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হোৎ ঘুম থিকি থগল সালমাে শাসমকলর। ঘসির থরসিয়াম ডায়াকলর সদকি
থিকয় থদখল রাত দুটা। এ সমকয় ঘুম িািল থিে?
এই সাকে থখয়াল হল, থস থতা সবোোয় শুকয় থেই, থসাফায়। মকে পিল,
থসাফায় থহলাে সদকয় সিন্তা িরকত িরকতই থস িখে থেে ঘুসমকয় পকিকে।
থসাসফয়ার থদয়া তেয সেকয়ই সিন্তা িরসেল সালমাে শাসমল। িকিশাকসর
মুসসলম িমুযসেসটর এ পেবন্ত পঁসিশজে থেতা হাসরকয়কে।
সালমাে শাসমল জাকে। এই হাসরকয় োওয়ার তাসলিায় থসও োিকত
পাকর। প্রসতিাবাে ও সম্বাবোময় োি বকল শুধু েয় । তার সবকিয় বি অপরাধ
হল থস ইমাম শাসমল এর বিংশধর।
ঈমাম শাসমল িকিশীয় মুসলমাকদর সিিংবদন্তীর োয়ি অকুতিয় স্বাধীেতা
সিংগ্রামী এবিং িকিশীয় মুসালমােকদর অসবসিংবাসদত আধযাসত্তি থেতা। ইমাম
শাসমল উসেশ শতকির মধয িাকগর প্রায় িার দশি ধকর িকিশীয় মুসলমােকদর
থেতৃত্ব সদকয়কেে। জেগণকি সিংঘবি িকর রাসশয়ার জাকরর সবরুকি সিংগ্রাম
িকরকেে। বহু বের সতসে জাকরর সিংগ্রাম থেসিকয় থরকখসেকলে। রুশ সবপ্লকবর পর
সলসখত থসাসিকয়ত এেসাইকক্লাকপসডয়ার প্রেম সিংকরকণও তার জার সবকরাধী
সিংগ্রাকমর প্রশিংসা আকে । তাকত পসরকার বলা হয়সেল িকিসীয় পাহািী
জেগকণর জাতীয় স্বাধীেতা সিংগ্রাকমর মহাে োয়ি সেকলে শাসমল। জার শাসসত
রাসশয়ার আগ্রাসকের সবরুকিই সেল তার সিংগ্রাম।
সিন্তু পরবতবীিাকল থসাসিকয়ত িমুযসেস্টরা েখে থদখল শাসমলকি স্বীিৃসত
সদকল শাসমকলর ইসলামী আকন্দালকের প্রসতও স্বীিৃসত থদয়া হকয় ো, তখে তারা
ইসতহাস পাোয়। িকিশাকসর মীরজাফর বাগীরি ও দাসেয়ালিকদর দ্বারা
থঘাষণা িরা হকলা শাসমলকি জাতীয় থেতা বকল স্বীিার িরা থেকত পাকর ো। বলা
হকলা শাসমকলর ইসলামী আকন্দালে প্রগসতশীল ও স্বাধীেতািামী হকত পাকর ো।
থসই ইমাম শাসমল এর বিংশধর সালমাে শাসমকলর িসতব সেকয়ও অকেি টাল
বাহাো হকয়কে। সিন্তু তার বযসতক্রমধমী থরজােই ইেসস্টসটউট অব সেউসক্লয়ার
সফসজকির দরজা তার সামকে খুকল সদকয়কে।
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থসাসফয়ার ওটুকু ইিংসগতই সালমাে শাসমকলর জন্য েকেি হকয়কে। সালমাে
শাসমল ইমাম শাসমকলর প্রসতসষ্ঠত ইসলামী আকন্দালে িকিশাস সক্রকসন্ট এর েুব
শাখার প্রধাে। তার সিন্তার সবষয় সেল, এখে তার সি িরেীয়। অদৃশ শত্রুর
সবরুকি সি িকর থস লিাই িরকব? এ অদৃশ শত্রুকদর তারা থিকে। সিন্তু িারা
থিাকেকি সিিাকব িাজ িকর িকলকে এটাই জাো থেই তাকদর। এরা অতযন্ত
কুশলী এবিং দি। তারা িাজ িকর সিন্তু থপেকে থিাে সিহ্ন থরকখ োয় ো।
সালমাে শাসমল দুকিাখ িাকলা িকর রগকড থসাফা থেকি উেকত োসচ্ছল।
হোৎ এিটা ধাতব গন্ধ্ তার োকি প্রকবশ িরল। সবজ্ঞাকের োি সালমাে শাসমল
সিংকগ সিংকগ বুজকত পারল এটা গসলত ইস্পাকতর গন্ধ্। বুঝার সাকে সাকেই
আঁৎকি ঊেল সালমাে শাসমল। তাহকল সি ঘকরর ইস্পাকতর লি গসলকয় থফলা
হকচ্ছ!
সালমাে শাসমল দ্রুত সন্তপবকণ েুকট থগল প্রেকম বাইকরর বযালিসের সদকির
দরজার িাকে। দরজার লকির সদকি তািাকতই িীকহাল সদকয় িুদ্র এিসবন্দু
থিাখ ধাঁধাকো েীল আকলা থদখকত থপল। বুঝকলা লযাসার সবম সদকয় দরজার লি
গসলকয় থফলা হকচ্ছ।
সালমাে শাসমকলর িাকে সব পসরকার হয় থগল। মকে পিল থসাসফয়ার
সাবধাে বােীর িো।
সালমাে শাসমল তািাতাসি দরজার পাকশ রাখা থিতর থেকি দরজা বন্ধ্
িরার বািসত বযবো থলাহার থমাটা বার তুকল সন্তপবকণ থিৌিাকের দুই হুকি ঢুসিকয়
সদল। সালমাে শাসমল জাকে লযাসার সবম সদকয় থগাটা দরজাই উসিকয় থদয়া োকব।
তবু এই বযবো এ জন্যই থে, সিেুটা সময় হাকত পাওয়া োকব।
সালমাে শাসমল দ্রত থিতকরর দরজা খুকল বাসির োকদ উকে এল। সসসি
সদকয় সেকি োমার থিিা িরল ো। থসখাকে পাহারা োিকব সেসশ্চত।
সালমাে শাসমকলর এ বাসিসট থসন্ট জে পল থরাকডর পাকশই। এ থরাকডর
মাঝামাসঝ থগাকেে প্লাজা এলািায় এিটা থোট রাস্তা থসন্ট জে পল থরাড থেকি
পূববসদকি থবসরকয় থগকে। এই রাস্তা সদকয় শ’দুকয়ি গজ থগকলই এই বাসি।
বাসিসটর উত্তর পাশ সদকয়ই ঐ রাস্তাসটর পূবব ও দসিে পাশ থখালা। পসশ্চম পাকশ
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এিটা বাসি। দুই বাসির মাঝখাকে অন্ধ্িার। সুইপার পযাকসজ। পযাকসজসটর
মাোয় এিসট িািা দরজা।
আটসট লযাট সবসশি িারতলা সবসেিং এর টপ থলাকর এিটা লযাট সেকয়
োিকে সালমাে শাসমল। তার িার রুকমর দুরুম থস োিকত সদকয়কে এিসট
মুসসলম পসরবারকি অবসশি দুরুম সেকয় থস োকি।
সালমাে শাসমল োকদ উকে দ্রুত পাসের পাইপ থবকয় বাসির মধযিার থসই
অন্ধ্িার পযাকসকজ থেকম থগল। তারপর গুসট গুসট িকর এগুকলা রাস্তার সদকি।
িাো দরজার িাকে একস ফুকটায় থিাখ লাসগকয় থদখল দরজার মুকখই
এিটা জীপ দাসিকয়। রাস্তার বাসতটা থবশ খাসেিটা তফাকত। তবুও জীকপর
থিতকর থবশ ফশবা। থদখল থিউ জীকপ থেই। ওরা সি সবাই থিতর ঢুকি থগকে?
ো ও হকত পাকর, হয়কতা দু এিজেকি সালমাে শাসমকলর বাসার সামকের লেটায়
পাহারায় থরকখ থগকে।
সালমাে শাসমল হামাগুসি সদকয় সেঃশকে জীকপর সদকি একগাল। তার লি
জীকপ এমে সিেু পাওয়া োয় সিো ো থেকি োম পসরিয় সেিাোর সিেু জাো
োকব।
জীকপর দরজা তারা থখালাই থরকখ সগকয়সেল। জীকপ প্রকবশ িকর িারসদি
থিাখ বুলাকত সগকয় পযাকেল থবাকডবর উপর েজর পিকতই তার থিাখ উজ্জ্বল হকয়
উেল। থদখল, এিটা থোট বুি। থোট বুিটা পকিকট থফকল জীপ থেকি োমকত
সগকয় থস থদখল জীকপর লকি িাসব ঝুলকে। এিটা সিন্তা সঝসলি সদকয় উেল তার
মকে। এই জীপ সেকয়ই থতা সকর থেকত পাসর।
ো িাবা থসই িাজ। িী থহাকল িাসব ঘুসরকয় এিকসলটাকর িাপ সদল থস।
গাসড থগা থগা িকর উকে িলকত শুরু িরল সালমাে শাসমল সগয়ার থিঞ্জ িকর স্পীড
বাসিকয় সদল জীকপর। লাসফকয় উকে েুকট িলল গাসি। সালমাে শাসমল মুখ বাসিকয়
থপেকে সদকি তাসিকয় থদখল সালমাে শাসমকলর থগট সদকয় থবসরকয় থি এিজে
েুকট আসকে। মুখ ঘুসরকয় সেল সালমাে শাসমল। থপেকে থেকি পর পর গুলীর
আওয়াজ শুেকত থপল।
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সালমাে থসন্ট জে পল থরাকড উকে একস থসাজা দসিণ সদকি এসগকয় িলল।
তারপর অকেি রাস্তা ঘুকর থস লক যাি থটম্পল এর পাকশ একস োমল। গাসির
োম্বারটা থদকখ সেকয় সালমাে শাসমল থসখাকে থেকি পাকয় থহঁকট অকপিািৃত থোট
সিিংস থরাড ধকর পূববসদকি এসগকয় িলল। িকয়িটা অসল গসল থপসরকয় থস এিটা
লাকটর দরজায় একস দািাল। রাোর লাইটটা েি োিায় জায়গাটা অন্ধ্িার। এই
অবোয় পুসলশ তাকি এখাকে দািাকো থদখকল সেঘবাত থিার ডািাত োওরাকব। থস
খুসশ হকলা থে তার জামার পকিকট আইকডসন্টসট িাডবটা আকে। থে জামা পকর থস
ইেসস্টসটউকট সগকয়সেল থস জামা আর খুকলসে। জামার পকিকট সিেু টািাও
আকে।
সালমাে শাসমল প্রেকম দরজার থটািা সদল। প্রেকম এি ... দুই ... সতে।
তারপর এি ......দুই ...। সব থশকষ এি ......। িকয়িবার পুেরাবৃসত্ত িরল থস
এই সসসরকজর। এই সসসরজ ‘িকিসাস সক্রকসন্ট’ এর এিটা থিাড।
সমসেট সতকেি পকর দরজা সেঃশকে খুকল থগল। সালাম সদকয় সালমাে
শাসমল থিতর প্রকবশ িরল।
দরজা বন্ধ্ িকর সবসস্মত উসমাে একফন্দী লাইট থজ্বকল সদকয় বলল সি
বযাপার সালমাে শাসমল িাই সিেু ঘকটকে?
সালমাে শাসমল থসাফায় বকস গাটা এসলকয় সদকয় থিাখ দুকটা বন্ধ্ িকর বলল
ওরা আজ আমার ওখাকে সগকয়সেল।
তারপর? মুখটা িাকলা িকর বলল উসমাে।
হোৎ আমার ঘুম থিকি োয়। থটর থপকয় োই। ওরা েখে লযাসার সবম সদকয়
দরজার তালা গলাসচ্ছল তখে আসম সকর আসস আল্লাহর ইচ্ছায়।
উসমাে একফন্দী সিেুিে িো বলকত পারল ো। হা িকর তাসিকয় োিল
সালমাে শাসমকলর সদকি। আকেিিণ পর বলল আল্লাহর অকশষ দয়া এবিং
আমাকদর িাগয, ওকদর হাত থেকি এইিাকব থতা আর থিউ বাঁকিসে।
জীবে মৃতযু আল্লাহর হাকত উসমাে।
বকল এিটু থেকম আবার বলল এসব আকলািো পকর হকব এখে তুসম
আমাকি থশাবার বযবস্তা িকর দাও।
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উসমাে একফন্দী থিতর িকল থগল।
উসমাে একফন্দী িকিশাস সক্রকসন্ট এর েুব শাখার এিজে িমবী। সিিংস
থরাকড তার এিটা ফকলর থদািাে আকে।
ড্রইিং রুকমর পাকশই সেল থমহমাে খাো। সবোো িকর উসমাে সালমাে
শাসমল থি ডািল।
শুকত সগকয় হোৎ মকে পিল পকিকটর থসই থোট বুকির িো। থসাজা হকয়
বসল। বলল উসমাে তুসম শুকয় পি। আসম এিটু পকর থশাব।
‘আজ রাকত আমার ঘুম ধকরকে সালমাে িাই’ বলকত বলকত থিতর িকল
থগল উসমাে।
সালমাে শাসমল পকিট থেকি থোট বুিসট থবর িরল। থোট বুিসট এিদম
সাদা। মকে হল সদয থিো। হতাশ হল সালমাে শাসমল।
হতাশিাকব থোট বুিসটর পাতা উোসচ্ছল। হোৎ থোট বইকয়র মকধয থেকি
এিখণ্ড িাগজ থবসরকয় এল। িাগজসট সাদা েয় থলখা।
আগ্রকহর সাকে সালমাে শাসমল িাগজসট থিাকখর সামকে তুকল ধরল।
এিসট োকমর তাসলিা। প্রেকমই িকেবল আবদুল্লা একফন্দীর োম। িমকি উেল
সালমাে শাসমল। ইসে পঁসিশজে হারাকো থেতার প্রেম জে। বাকুর ‘িকিশাস
সক্রকসন্ট’ ইউসেকটর প্রধাে সেকলে ইসে।
োকমর তাসলিা রুিশ্বাকস পকি থগল সালমাে শাসমল। পঁসিশজে হারাকো
থেতার োমই থসখাকে। োসব্বশ েম্বর োমসট সালমাে শাসমকলর। সাতাশ েম্বকর
‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ –এর প্রধাে আল্লামা ইব্রাহীম এদসতোর োম। পঁসিশসট
োকমর বাকম লালা িাসল সদকয় ক্রস থদয়া। খাসল আকে মাি সতেটা োম।
িমকি উেল সালমাে শাসমল। অেবাৎ ‘আসম সেলাম োসব্বশ েম্বর টাকগবট।’
আর .....
পরবতবী সাতাশ েম্বর োকমর িো মকে হকতই সমস্ত শরীরটা সঝম সঝম িকর
উেল সালমাে শাসমকলর। আমাকদর সববজে শ্রকিয়, ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর
সিংগ্রামী থেতা আল্লামা ইব্রাহীম এদসতো তাকদর সাতাশ েম্বর টাকগবট।
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সালমাে শাসমল তার ঘসির সদকি তািাল। থদখল রাত সাকি সতেটা বাকজ।
ইকয়করকিে থেকি কুমুখী সতেশ মাইল পে।
আজারবাইজাকের কুরা উপতযিায় ‘কুরা’ েদী ও ‘আরািস’ েদীর
সিংগমেকল প্রািীে েগরী ‘কুমুখী’থত বাস িকরে আল্লামা ইব্রাহীম এদসতো।
ইকয়করকিে সিি পকে ওখাকে থেকত লাগকব িমপকি েয়ঘন্টা। িকিশাস
পববকতর অসলগসল সদকয় ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইকলর থবসশ গাসি িালাকো মুশসিল।
আর থট্রকে থেকত লাগকব আকরা থবসশ সময়।
সালমাে শাসমল উকে সগকয় আবার উসমাে একফন্দীর থশাবার ঘকরর
দরজায় েি িরল।
থবসরকয় এল উসমাে একফন্দী। বলল সি বযাপার সালমাে শাসমল িাই।
তার িকন্ে উকদ্বগ।
থতামার জীপ থিাোয়?
সামকেই িার টাসমবোকল।
টাসমবোকলর থগট িখে খুলকব?
সাকি িারটায়।
এখে সতেটা। আর থদি ঘন্টা।
থিে সি হকয়কে সালমাে শাসমল িাই?
কুমুখী থেকত হকব, এখসে। সিন্তু এখে থতা োবার উপায় থেই। থদি ঘন্টা
অকপিা িরকতই হকব।
সি ঘকটকে বযাপার সি জােকত পাসর সিেু?
উসমাে একফন্দীর িকে উকদ্বগ।
সালমাে শাসমল উসমাে একফন্দীকি োকমর তাসলিার সব িো জাসেকয়
বলল, োও কতসর হকয় োও। সেি সাকি িারটাকতই আমরা গাসিকত উেব।
বকল সালমাে শাসমল তার সবোোয় একস গা এসলকয় সদল। শুকয় হোৎ মকে
পিল থসাসফয়া একঞ্জলার িো। ও এতটা সসেি সিংবাদ থপল থিাকেকি? বলকত
িায় ো। হাজার থহাি তার িমুযসেসটর বযাপার। সিন্তু এই সাবধাে িকর থদবার
িাজটা থস িরল থিে?
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িাবকত িাবকত িখে থেে ঘুম একস তাকি দখল িকর সেকয়সেল, থটরই
পায়সে। উসমাে একফন্দীর ডাকি ধিমি িকর উকে বসল, ঘসির সদকি তাসিকয়
থদখল, থিার িারটা দশ সমসেট।
থটসবকলর উপর সিেু সাজাকো।
উসমাে একফন্দী বলল, সালমাে শাসমল িাই, আসুে সিেু থখকয় থেই।
রাস্তায় িখে থিাোয় সি পাওয়া োকব।
সালমাে শাসমল বােরুকম থেকত থেকত বলল, খাবারগুকলা পযাকিট িকর
গাসিকত সেকয় োও। গাসিকত বকস খাওয়া োকব।
সেি িারটা পঁসিশ সমসেকট ওরা বাসি থেকি থবসরকয় এল।
সালমাে শাসমল বলল, এিট্রা সরিলবার সেকয়ে থতা? আসম সিন্তু খাসল হাকত
একসসে।
সজ একেসে বকল উসমাে একফন্দী পকিট থেকি এিটা সরিলবার থবর িকর
সালমাে শাসমকলর সদকি এসগকয় সদল।
সালমাে শাসমলকদর গাসি সেি িারটা িসল্লশ সমসেকট টাসমবোল িবে থেকি
রাস্তায় োমল।
লক াি থটকম্পকলর পাশ সদকয় োবার সময় সালমাে শাসমল থদখল,
হাোদারকদর থসই জীপসট এখেও থসখাকে দাঁসিকয়। ড্রাইসিিং সসকট বকসসেল
সালমাে শাসমল। তার পাকশ ওসমাে একফন্দী। সালমাে শাসমকলর দৃসি সামকে।
বলল, আমরা সি সেি সমকয় থপৌেকত পারব? ওকদর োসব্বশ-সাতাকশর মকধয
গযাপটা িতখাসে?
উসমাে একফন্দী শুধু শুেল। থিাে জবাব তার িাকেও থেই।
িাসস্পয়াে সাগর তীর থেকি পঞ্চাশ মাইল থিতকর কুরা ও আরািস েদীর
সিংগমেকল কুমুখী এিসট সবুজ েগরী। থোট থোট পাহাি উপতযিাগুকলা সবই
সবুজ। প্রায় িারশ বের আকগর এই শহরসট তুসিব সুলতােরা প্রসতসষ্ঠত িকর।
শহকরর পসশ্চম অিংশটা পুরকো। এই অিংকশই একিবাকর পসশ্চম প্রাকন্ত এিটা
পাহাকির পাদকদকশ আল্লামা ইব্রাসহম এদসতোর বাসি। বাসিসট সবরাট এবিং
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পুরকো। বাসির সামকে মসসজদ এবিং মাদ্রাসা। এসকবর গাকয় সিেু সিেু েতুে
প্রকলপ লাগকলও িাোকমাটা অতীতকি বুকি সেকয় সেিই দাঁসিকয় আকে।
এই বাসিসট িকিশীয় মুসলমােকদর িাকে অকেিটা তীকেবর মত। থগাটা
িকিশাকস এই এদসতো মাদ্রাসা সবখযাত। িকিশীয় মুসলমােকদর আধযাসত্মি ও
রাজনেসতি থেতা ইমাম শাসমল এই মাদ্রাসায় অধযয়ে িকরে। আল্লামা ইব্রাসহম
এদসতোর পূববপুরুষ আরসি জামাল এদসতো এই বাসি, এই মাদ্রাসা, এই
মসসজকদর প্রসতষ্ঠাতা। সতসেই ইমাম শাসমকলর উস্তাদ সেলে।
এিসট সুন্দর স্বচ্ছ-জল সদসঘর উত্তর পাকি পূবব-পসশ্চকম সবস্তৃত দসিণমুখী
বাসি আল্লামা ইব্রাসহম এদসতোর। সদসঘসটর পসশ্চম পাকি মসসজদ এবিং দসিে
পাকি মাদ্রাসা। সবশাল মাদ্রাসাসট সদসঘর এিপ্রান্ত থেকি আকরিপ্রান্ত পেবন্ত সবস্তৃত।
িকিশাস, তাতাসরয়া এবিং সক্রসময়ার প্রায় পাঁিশত োি থলখাপিা িকর এই
মাদ্রাসায়। ইমাম শাসমল প্রসতসষ্ঠত ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ - এর জকন্য থলাি কতসরর
এিটা থিন্দ্র এই মাদ্রাসা। এখাকে েুি সবদযাকি দ্বীসে সশিার অপসরহােব অে বকল
ধরা হয়। সদসঘর পূবব পাকি িারসদকি বাগাে থঘরা এি সবশাল মাে। আল্লামা
ইব্রাসহম এদসতো মাগসরকবর োমাে থেকি এশার আোে পেবন্ত োিকদর এিটা
ক্লাশ থেে। তারপর এশার োমাে থশকষ মসসজদ সিংলগ্ন দরবার িকি আধা ঘন্টার
জকন্য বকসে। সবসিন্ন অঞ্চল থেকি আসা থলািজেকি সািাৎ থদে। এটাই তাঁর
সদকের থশষ রুসটে। তারপর সতসে ঘকর থফকরে। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত দশটার
সদকি ঘুমাকত োে।
থসসদেও সতসে এশার োমাে থশকষ দরবার িকি ঢুিকলে। আজ সািাকতর
জন্য থবসশ থলাি সেল ো। দুজে থলাি এল। উককা-খুককা িুল। সফকরর ক্লাসন্ত
তখে তাকদর থিাকখ-মুকখ।
ওরা এখাে থেকি ষাট মাইল দূকর ‘কুরা’ তীকরর পাববতয গ্রাম ‘মুগীর’ এর
বাসসন্দা। প্রায় পাঁিশ মুসসলম পসরবার সেকয় সমৃি গ্রামসট।
দরবার িকি ঢুকিই ওরা থিঁকদ উেল। বলল, হুজুর, আমাকদর সব থশষ
হকয় থগকে। থগাটা গ্রাম পুসিকয় সদকয়কে। সবগুকলা ঘকরর দরজা বাইকর থেকি বন্ধ্
িকর থপট্রল সেসটকয় ওরা আগুে ধসরকয় থদয়। দুিারজে োিা আর থিউ থবরুকত
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পাকরসে, সবাই পুকি মারা থগকে। আমাকদর বাগাে, শস্য থিতও ওরা পুসিকয় োই
িকর সদকয় থগকে।
ওরা োমল।
আল্লামা ইব্রাসহম এদসতো ওকদর সদকি সের দৃসিকত তাসিকয় ওকদর সব
িো মকোকোকগর সাকে শুেকলে। ওরা োমকল তার দৃসি জাোলা সদকয় বাইকরর
অন্ধ্িাকর সেবি হকলা। তার দৃসিটা শূন্য। থসখাকে থেে বাইকরর অন্ধ্িাকরর মতই
এিটা অসেশ্চয়তা। থিাে িো বলকলে ো সতসে।
অকেিিণ পর তাঁর দৃসি বাইকর থেকি সফসরকয় একে আবার সেবি িরকলে
থলাি দুজকের মুকখর উপর।
আল্লামা এদসতোর িুল-দাসি সকফদ। থিাকখর ভ্রুও সাদা হকয় থগকে। সিন্তু
স্বােযটা অটুট আকে। প্রশস্ত ললাট। মুকখ এিটা পসবি দীসপ্ত। িসেে দুঃসিংবাকদও
ম্লাে হয়সে। এিটু গম্ভীর মকে হকচ্ছ মুখ, আর তাঁর থিাকখ এিটা থবদোর থরখা।
গম্ভীর মুকখর থোঁট দুসট েকি উেল আল্লামা এদসতোর, ‘োরা থবঁকি আকে
তারা থিাোয়?’
পাহাকির ওপকর এি গুহায় আশ্রয় সেকয়কে।
খাওয়ার বযবো?
জেকল ফল আকে।
িতজে?
সতসরশ জে। তার মকধয সশশু মাি এি, োরী দুই।
অেবাৎ গ্রাকমর প্রায় সতে হাজার থলািকি ওরা পুসিকয় থমকরকে। আল্লামা
এদসতো মুহূকতবর জকন্য তাঁর থিাখটা এিবার বুকজসেকলে। থবাধ হয় ধাক্কাটা
শামকল সেকলে সতসে।
থিখ খুকল শান্ত িকন্ে বলকলে, থলাি এখসে পাোসচ্ছ ওখাকে। থতামরা থখকয়
সবশ্রাম োও। আল্লামা এদসতো তাঁর আসে থেকি উেকত উেকত বলকলে, ওরা
মুসলমােকদর সেসশ্চহ্ন িরকত িায় িকিশাকসর মাসট থেকি। থে থিাে িসতর
জকন্য আমাকদর প্রস্তুত োিকত হকব, কধেব ধরকত হকব। আল্লাহর সাহােয আমরা
পাবই। বকল আল্লামা এদসতো দরবার িি থেকি থবসরকয় বাসির সদকি িলকলে।
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বাসির থিতকর ঢুিকতই োসত আবু জামাল এদসতো একস আল্লামা
এদসতোকি জসিকয় ধরল। বলল, দাদু- আম্মা বকলকে, বি হকল আমাকি েুি
িরকত হকব? োসতকি থিাকল তুকল সেকয় বলকলে, তা থতা িরকবই।
েুি িরকল সি িরকত হয় দাদু?
গুলী িরকত হয়।
তাহকল থে মানুষ মকর োকব, গুলী িরব থিে?
থতামাকি েখে থিউ গুলী িরকত আসকব?
আমাকি গুলী িরকত আসকব থিে?
আল্লাহর শত্রু অকেি দুি থলাি আকে দুসেয়ায়।
রাসুল (স:) েুি িকরকেে দাদু?
হ্যাঁ।
গুলী িকরকেে?
আল্লামা এদসতো মুশসিকল পকি থগকলে। বলকলে, দাদু তখে থতা বন্দুি
সেল ো। তকলায়ার সেল।
িো থশষ িকরই আল্লামা এদসতো োসতকি থমকয় সালমার থিাকল তুকল
সদকয় বলল, োও থতামার সবব-সন্ধ্ােী থেকলকি।
আল্লামা এদসতো এিবার ঘসির সদকি তাসিকয় খাবার ঘকরর সদকি পা
বািাকলে।
আল্লামা এদসতোর বাসির সবাই ঘুসমকয়। মাদ্রাসার োিরাও গিীর ঘুকম
আচ্ছন্ন।

বাকু-োগারকো িারাবাখ সিকির এিটা শাখা থেখাকে সদসঘর পূবব পাকির
বাগাকে একস প্রকবশ িকরকে, থসখাকে দুজে প্রহরী থস্টেগাে হাকত বকস । আকরি
জে প্রহরী বাগাকের উত্তর-পসশ্চম থিাণ থেখাকে থশষ হকয়কে তার িকয়ি গজ
সামকে সদসঘর বাঁধাকো পাকি বকস। তার হাকতও থস্টেগাে। তার সন্ধ্ােী দৃসি
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আল্লামা এসদতোর বাসির সদকি। অন্য এিজে প্রহরী দসিণ সদি থেকি পাকয়
িলা থে রাস্তাসট মাদ্রাসার পূবব পাশ সদকয় উকে একসকে, তার মুকখ দাঁসিকয়। আল্লামা
এদসতোর বাসির উত্তর, পসশ্চম ও দসিণ সদিটায় পাহাি। পাহািগুকলা আবার
পাসে ও জেকল পূণব গিীর উপতযিা সদকয় থঘরা।
রাত তখে দুটা।
আিাকশ িাঁদ থেই। রাস্তার সবজলী বাসতগুকলা অন্ধ্িাকরর সাকে লিাই িকর
অবরুি অবোয় আত্মরিা িকর িকলকে। রাস্তার বাসত োিাও আল্লামা এদসতোর
বাসির সামকে এিটা, মসসজকদর সামকে এিটা, মাদ্রাসার সামকে এিটা এবিং
পূবব পাকির সদসঘর ঘাকট এিটা আকলা জ্বলকে। সব সমকল এিটা আকলা-আঁধারীর
এই লুকিািুসর থখলায় আঁধারকিই সবজয়ী থদখা োকচ্ছ। িাকলা থপাশাি পরা এি
ঝাঁি থলািকি অন্ধ্িার সাকপর মত গসিকয় গসিকয় আল্লামা এদসতোর বাসির
সদকি আসকত থদখা থগল। তারা আসকে সিি পে-বাদ সদকয় পাের ও আগাো
িরা সেম্নিূসম সদকয়। সপকে তাকদর এিসট িকর িাকলা বযাগ আকে, এিসট িকর
খাকটা েলওয়ালা রাইকফল। থিামকর ঝুলাকো সপস্তল। মাসটকত গিাগসি সদকয়
এসগকয় আসকে।
সেঃশকে তারা উকে এল বাগাকে। বাগাকে উকে ওরা বযাগ থেকি গযাস মাক
থবর িকর সেল। তারপর সবো বািযবযকয় তারা সতে দকল সবিক্ত হকয় থগল।
এিদল থগল উত্তর সদকি সিিসট থেখাকে একস সমকশকে থসই সদকি। মকে হল
তাকদর লিয সিকির মুকখ বকস োিা থস্টেগােধারী দুজে প্রহরী। সদ্বতীয় দল
এগকলা বাগাকের মধয সদকয় পসশ্চম সদকি। আর তৃতীয় দলসট বাগাকের পূবব ও
দসিণ সদি ঘুকর থসই পাকয় হাঁটা রাস্তার মুকখর সদকি এগুকলা। মকে হল, তারা
পসরকার জাকে প্রহরীরা থি থিাোয়।
বাগাকে োো রিম ফুল ও ফকলর গাে সাসরবিিাকব লাগাকো। বাগাকের
গাকের তলায় ঘুটঘুকট অন্ধ্িার। এই অন্ধ্িারকি আশ্রয় িকর দুই সাসরর
মাঝখাকের সরল পযাকসজ সদকয় ধীকর সেঃশকে ওরা এসগকয় িলল। উত্তকরর দলসট
সিি মুকখ বকস োিা থসই দুজে প্রহরীর পাঁি গকজর মকধয সগকয় থপৌঁেল। সিন্তু
গাকের আিাকল থদখা োকচ্ছ ো ওকদর। দুজেকি োমকত বকল দকলর এিজে
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আকরা বাঁকয় ঘুকর সামকে এগুকলা। থপেেটা বাগাকের মকধয বকল দকলর এিজে
আকরা বাঁকয় ঘুকর সামকে এগুকলা। থপােেটা বাগাকের মকধয থরকখ মাো বাসিকয়
পূববসদকি তাসিকয় থদখল, প্রহরী দুজে পূববসদকি তাসিকয় বকস আকে।
হাসস ফুকট উেল থলািসটর মুকখ। খাকটা েল রাইকফলসট সপে থেকি হাকত
সেকয় পাশাপাসশ দুজকের এিজেকি তাি িকর সট্রগাকর িাপ সদল। সক্লি িকর
সািা সদকয় উেল সট্রগারসট। সাইকলিার লাগাকো রাইকফল থেকি দুপ িকর এিসট
িুদ্র সেউট্রে বুকলট থবসরকয় থগল। সেউট্রে বুকলট সেউট্রে থবামার িুদ্রতম এিসট
সিংকরণ। বুকলটসট সেসদবি এিটা দূরত্ব পার হওয়া সিিংবা িাকরা গাকয় আঘাত
িরার সকে সকে সবকফাসরত হকয় োয়। তারপর থসকিকন্ডর মকধযই পাঁি
বগবগকজর মকধযিার সব প্রাণী েীরকব মৃতযু র থিাকল ঢকল পকি। বাতাকস সেউট্রে
বুকলকটর িােবিাসরতা সিশ থসকিকন্ডর থবসশ োয়ী হয় ো।
প্রহরী দুজে ‘দুপ’ শে শুকে িমকি থপেকে তািকয়সেল এবিং ঐ িাকবই
তারা সেঃশকে মৃতযু র থিাকল ঢকল পিল। তাকদর সশসেল হাত থেকি খকস পিল
থস্টেগাে।
এ দলসট বাগাকের পাকশ অন্ধ্িাকর বকস এিটু সজসরকয় সেল। তারপর
এিজে ঘসির সদকি তাসিকয় আকমবসেয় িাষায় বলল, িল।
তারা সতেজে রাস্তা ধকর হামাগুসি সদকয় এসগকয় িলল সদসঘর পাকির সদকি।
বাগাকের থিাণায় সগকয় উঁসি থমকর থদখল, সদসঘর পাকি বসা প্রহরীসট ঢকল
পকি আকে মাসটকত এবিং মাঝখাকের দলসট এসগকয় োকচ্ছ মাদ্রাসার থহাকস্টল
িবকের সদকি। পসরিল্পো অনুসাকর সদ্বতীয় ও তৃতীয় দলসট প্রহরীকদর সসরকয়
থফলার পর সসম্মসলতিাকব মাদ্রাসা থহাকস্টকল আপাকরশে িালায়। থহাকস্টকলর
পাঁিশ সেকবসদত োিই এখােিার শসক্তর উৎস। ওকদরকি আকগ সরাকত হকব।
দশ সদকস্যর সসম্মসলত দল উকে থগল পাঁি তলা থহাকস্টকল। প্রসত তলায়
দুজে িকর। তাকদর এি হাকত সেউট্রে রাইকফল, অন্য হাকত সেউট্রে থহপ্রয়ার।
তারা প্রসতসট রুকম দরজার সেি সদকয় েল ঢুসিকয় সেউট্রে গযাস থহপ্র িরকত শুরু
িরল।
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মাদ্রাসা থহাকস্টকল আপাকরশে থশষ িকর আধা ঘন্টা পকর সসম্মসলত দলসট
সফকরএল আল্লামা এদসতোর বাসির সামকে পুকুকরর থিাণায় বসা প্রেম দলসটর
িাকে। অপাকরশকের সদ্বতীয় পেবায় সেসববকে সম্পন্ন হওয়ার আেকন্দ ওরা থহঁকটই
এল সদসঘর পাি সদকয়।
সতেসট গ্রুপ এিসিত হকয় সেঃশকে এসগকয় িলল এদসতোর বাসির সদকি।
এদসতোর বাসির সামকে, থেখাকে পাের সবোকো পাকয় হাঁটার রাস্তাটা থশষ
হকয়কে, থসখাকে এিটা োদওয়ালা থখালা উঁিু বারান্দা। মাকঝ মাকঝ আল্লামা
এদসতো অবসর সমকয় থিয়ার সেকয় এখাকে বকস িাকরা সাকে আলাপ িকরে
সিিংবা তাসিকয় োকিে সদসঘর স্বচ্ছ পাসের সদকি, অেবা থিাখ থমকল ধকরে সতসে
েীল আিাকশর সদকি।
পাের সবোকো পাকয় হাঁটা রাস্তা থেকি সতে ধাপ উেকলই বারান্দা। বারান্দা
থপসরকয় থগকল এিটা বি দরজা। ওটা এিটা হলঘর ... পাসরবাসরি কবেিখাো
সহকসকব বযবহার হয়। কবেিখাো থপরুকল খাবার ঘর। খাবার ঘর থেকি বাম
সদকির পযাকসজ ধকর এগুকলা আল্লামা এদসতোর থশাবার ঘর।
আল্লামা এদসতোর সবরাট পসরবার।
িাকলা িাপকি সববাে ঢািা গযাস মাক পরা োয়ামূসতবরা থসই বারান্দায় উকে
এল। সবাই েয়, বুকি িালা িাপকির ওপর সাদা থেিকি আঁিা দলপসতসহ
িারজে। অন্যরা বারান্দার সেকি দাঁসিকয় োিল রাইকফল বাসগকয় প্রস্তুত হকয়।
দলপসত থলািটা সম্ভবত লি পরীিার জকন্য দরজার সদকি এগুকলা। এ
সময় ঝট িকর দরজা খুকল থগল এবিং সকে সকেই দরজা সদকয় েুকট এল এি ঝাঁি
গুলী।
বারান্দায় দাঁিাকো িারজে সিেু বুঝার আকগই ঢকল পিল ঝাঁঝরা হকয়
োওয়া থদহ সেকয়।
সিন্তু োরা বারান্দার সেকি দাঁসিকয়সেল, তাকদর মাোর উপর সদকয় িকল থগল
গুলী। ফকল তারা বকস পিার এবিং পাো আক্রমকণর সুকোগ থপকয় থগল। তাকদর
িকয়িজকের সেউট্রে রাইকফল থেকি থসই ‘দুপ’ আওয়াজ উসেত হকলা। সেউটে
বুকলটগুকলা েুকট থগল থিতকর।
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থস্টেগাে হাকত আল্লামা এদসতো এবিং তার থেকল আবদুল্লাহ এদসতো গুলী
িরকত িরকত তখে দরজা পেবন্ত েুকট একসসেকলে। সিন্তু সেউট্রে বুকলট তাকদর
এগুকত সদলো। পািা ফকলর মকতা তাকদর থদহ ঝকর পিল দরজার ওপকরই।
বারান্দার সেকির োয়ামূসতবগুকলা উকে এল বারান্দায়। িাকলা মুকখাকশর সেকি
তাকদর থিাখগুকলাকত সহিংসার আগুে দাউ দাউ িকর জ্বলকে। তাকদর িকয়িজে
েুটল বাসির থিতকর। এিজে সিৎিার িকর সেকদবশ সদল, সেউট্রে বুকলট েি
িরকবো। ওকদর থস্টেগাে সদকয়ই ওকদর সৎিার িকর এস।
থিতর থেকি থিকস এল থস্টেগাকের এিটাো গুলীর শে এবিং সশশু ও
োরীর বুিিািা আতবোদ।

কুমুখী শহকরর পকে িলকত সগকয় মেটা আেিাে িকর উেল সালমাে
শাসমকলর। থে িয়টা মসসজদ থস এ পেবন্ত পকের পাকশ থপল, সবগুকলা মসসজকদ
সবাই থগাল হকয় বকস কুরআে শরীফ পিকে। থিাে দুঃসমকয় সিিংবা বি থিউ
মারা থগকল এইিাকব সসম্মসলত িাকব কুরআে শরীফ পিা িকিশাকসর এিটা
সেয়ম। শিংিা থবাধ িরল সালমাে শাসমল, বি সিেু সি ঘকটকে? আল্লামা
এদসতোর িো মকে হকতই বুিটা আবার ধিফি িকর উেল সালমাে শাসমকলর।
সালমাে শাসমল তার জীকপর স্পীড বাসিকয় সদল। মুখ সফসরকয় উসমাে
একফন্দীকি সালমাে শাসমল সজকজ্ঞস িরল, সি বুঝে তুসম উসমাে?
েগরীর থিাে থলাকির মুকখ হাসস থদখসে ো। সবাই মাো েত িকর হাঁটকে।
থিাে থদািাে-পাটও খুকলসে লিয িকরে?
সেি তাই থতা।
এর অেব সি উসমাে? সালমাে শাসমলর গলাটা িাঁপল।
উসমাে থিাে জবাব সদকত পারল ো।
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সালমাে শাসমকলর গাসি েতই োগারকো িারাবাখ - বাকু থরাড হকয়
আল্লামা এদসতোর বাসির িাোিাসে থপৌেকত লাগল মানুকষর িীি ততই বািকত
লাগল।
োগারকো িারাবাখ সিি থেকি থে সিিসট থবসরকয় আল্লামা এদসতোর
বাসির সদকি থগকে থস সিি এিদম থলাকি িসতব।
ইমাম শাসমকলর থেকল েুবকেতা সালমাে শাসমল সবার িাকে পসরসিত।
তাকি থদকখ সবাই পে িকর সদকত লাগল। সিেু েুবি ত্বসরৎ এসগকয় একস এ
িাকজ সহকোসগতা িরকত লাগল।
িাউকি সিেু সজজ্ঞাসা িরার সাহস হকলা ো সালমাে শাসমকলর। সালমাে
শাসমলকি থদকখ অকেকিই থিঁকদ থফকলকে, সবকশষ িকর েুবিরা। সালমাে
শাসমকলর সিেু বুঝার বাসি রইল ো। তার বুিটা থমািি সদকয় উেল থবদোয়।
সিন্তু আল্লামা এদসতোর বাসিকত থপৌঁোর পর থে দৃশ্য থদখল, তাকত
সালমাে শাসমল এিদম থেে থবাবা হকয় থগল। এত সেষ্ঠুরতা, এত বববরতাও থিাে
মানুষ িরকত পাকর। মাদ্রাসার পাঁিশ’ োকির থিউ থবঁকি থেই। প্রকতযকি থে োর
সসকট সবোোয় শুকয় আকে। সিন্তু িারও প্রাণ থেই। ওকদর থিহারা থদকখই
সবজ্ঞাকের োি সালমাে শাসমল বুঝল, িয়াবহ সেউট্রে গযাকসর ফল।
আল্লামা এদসতোর কবেিখাোর দরজায় থিৌিাকের ওপর তখে আবদুল্লাহ
এতসদো পকি আকে। বাসির সব োরী-সশশু এিসট ঘকর রকক্ত িাসকে। আল্লামা
এদসতোর অসত আদকরর োসত আবু জামাল এদসতো মাকয়র থিাকলর থিতরই
বুকলকট ঝাঁঝরা হকয় থগকে। মা হয়কতা থিাকল লুসিকয় সেকজর জীবে সদকয় তাকি
বাঁিাকত থিকয়সেকলে। সিন্তু মা এবিং থেকল থিউই বাঁকিসে।
সিন্তু আল্লামা এদসতোকি থিাোও পাওয়া থগল ো। হোৎ সালমাে
শাসমকলর থখয়াল হকলা, আকগর পসিঁশজেকি জীসবত সিিংবা মৃত থিাে িাকবই
খুঁকজ পাওয়া োয়সে। থসই তাসলিায় আল্লামা এদসতোকি পাওয়া োকব থিমে
িকর?
সবসিেু পেবকবিণ িকর সালমাে শাসমল ‘কুমুখী’র ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’এর প্রধাে লসতফ সিসরমিকি বলল, আল্লামা হুজুর থে থশষ মুহূকতব জােকত
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থপকরসেকলে এবিং প্রসতকরাধ িকরসেকলে বারান্দার রক্তগুকলাই তার প্রামাণ।
সেশ্চয় তাকদর মকধয থেকি িকয়িজে আহত-সেহত হকয়কে। আকরিটা সজসেস
লিয িরল, আবদুল্লাহ এদসতোর থদকহ থিাে গুলীর দাগ বা আঘাকতর সিহৃ থেই।
থসও সেউট্রে গযাকসর সশিার। সেউট্রে বুকলটই তাকদর প্রসতকরাধকি সফল হকত
থদয়সে।
সালমাে শাসমল বারান্দার মুকখ একস দাঁসিকয়সেল। হোৎ থদখকত থপল
সসঁসির সেকি িাঁজ িরা এিটা িাল িাগজ। িাগজসট তুকল সেকয় িাঁজ খুকল
থদখল, আকমবসেয়া, জসজবয়া, আজারবাইজাে, পারস্য ও তুরককর এিটা অিংশ সেকয়
বৃহত্তর আকমবসেয়ার এিটা মােসিি। তার থিতকর সাদা এিটা থেিকি আঁিা।
িাগজসট লসতফ সিসরমকির হাকত তুকল সদকত সদকত সালমাে শাসমল বলল,
‘থহায়াইট উলফ’ তার সিহ্ন থরকখ থগকে।
বারান্দার সেকি এবিং সদসঘর িারধার সঘকর তখে হাজাকরা মানুকষর িীি।
লসতফ সিসরমি বলল, সালমাে শাসমল িাই, িয়, আশিংিা এবিং থশাকি মানুষ
মুষকি পকিকে। আপসেই এখে উপেুক্ত বযসক্ত তাকদর সান্ত্বো থদবার জকন্য।
আপসে সিেু বলুে। থলািজেকি এসদকি ডািার জন্য আসম বকল সদকয়সে।
এিজে থঘাষি থঘাষণা িকর সদকয় এল।
মানুষ এসগকয় এল আল্লামা এদসতোর বাসির সদকি।
সালমাে শাসমল এিটা থটসবকলর ওপর দাঁিাকলে। তারপর জেতার
উকেকশ্য বলকলেঃ
িাই সব, খৃিােকদর সিংগেে, ‘থহায়াইট উলফ’ অন্যান্য ঘটোর মত এ
ঘটোর জকন্যও দায়ী। তারা িায় আমাকদরকি আমাকদর মাতৃিূসম থেকি উৎখাত
িকর তাকদর স্বকের বৃহত্তর আকমবসেয়া গেে িরকত। তাকদর সাহােয িরকে
িমুযসেি থদশ রাসশয়া সরপাবসলি এবিং পসশ্চকমর সিেু খৃিাে থদশ। আমাকদর
সহায় আল্লাহ। ইসতহাস সািী, তাকদর সব েিেন্ত্রই অতীকত আমরা বযেব িকর
সদকয়সে। এ েতুে েিেন্ত্রও আমরা বযেব িকর থদব। আপোকদর সিংগেে ‘িকিশাস
সক্রকসন্ট’ তাকদর জঘন্য ও িাপুরুকষাসিত িাকজর উপেুক্ত জবাব থদকব। আসম
আেকন্দর সাকে থঘাষণা িরসে, সবকশ্বর মজলুম মুসলমােকদর থেতা অকেি
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সবপ্লকবর মহাোয়ি আহমদ মুসা দুএিসদকের মকধযই আমাকদর মকধয আসকেে।
সতসে আমাকদর থেতৃত্ব থদকবে। ইমাম শাসমল থে িাজ থশষ িকর থেকত পাকরেসে,
তা ইেশাআল্লাহ সতসে থশষ িরকবে।
উপসেত থশাি-সন্তপ্ত জেতা সমকবত িকে ‘আল্লাহ আিবার’ ধ্বসে সদকয়
আেন্দ প্রিাশ িরল।
সালমাে শাসমল থেকম এল থটসবকলর মঞ্চ থেকি। লসতফ সিসরমিকি বলল,
শহীদকদর দাফকের সি বযবো হকয়কে?
থজলা গিেবর শসহদি সিাকলই একসসেকলে। সতসে সব বযবো িরকেে।
বলল লসতফ সিসরমি।
এখােিার সব বযাপার গুসেকয় থেয়ার দাসয়ত্ব থি পালে িরকব? এ সিন্তার
দাসয়ত্ব এখে আপোর।
সেি আকে, কুমুখীর ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’- এর প্রধাে সহকসকব এখােিার
দাসয়ত্ব থতামাকিই পালে িরকত হকব।
আহমদ মুসা িকব আসকেে?
দুএিসদকের মকধযই আশা িরসে।
তাকি বাধা থদবার জন্য ‘থহায়াইট উলফ’ রাসশয়া ও পসশ্চকমর
সহকোসগতায় সব বযবোই িকরকে থশাো োকচ্ছ।
আসম ইকয়করকিকে োিার জন্য সবস্তাসরত বযাপারটা জাসে ো। জােকতা
আল্লামা হুজুর। আর জাকে বাকুকত থে সাইমুম ইউসেট একসকে তারা। তকব আসম
এটুকু জাসে, আহমদ মুসাকি বাধা থদয়ার সাধয ‘থহায়াইট উলফ’ এবিং তার
মুরুব্বীকদর থেই।
এ সময় এিসট গাসিকত িকর আজারবাইজাে সরিাকরর ‘কুমুখী’ থজলার
গিেবর আহমদ শসহদি এবিং আরও িকয়িজে আল্লামা এদসতোর বাসির সামকে
একস োমল।
গাসি থেকি থেকম ওরা একস জসিকয় ধরল সালমাে শাসমলকি। শসহদকির
থিাকখ অশ্রু।
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লসতফ সিসরমকির িাকে শুকেসে দাফে সিংক্রান্ত বযবোপোর দাসয়ত্ব
আপোরা সেকয়কেে। এটা আপোকদর সরিাকরর অনুমসতক্রকম? সজজ্ঞাসা িরল
সালমাে শাসমল।
সরিার এ বযাপাকর সবকরাসধতা িরকব ো, অনুমসতও সদকত পারকব ো। সিেু
জাকে ো এই িূসমিা পালে িরকব।
সালমাে শাসমকলর মুকখ এিটা থবদোর হাসস ফুকট উের। বলল, এই
েতজানু িূসমিা সি সরিারকি রিা িরকত পারকব?
সালমাে শাসমল িাই, আসম গত পরশু সদে বাকুকত সেলাম। ঐ সদে রুশ,
বৃসটশ ও মাসিবে এমবাস্যাডর আমাকদর প্রধােমন্ত্রীর সাকে থদখা িকরে। তারা
বকল সদকয়কেে, ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর মত সাম্প্রদাসয়ি সিংগেেকি
আজারবাইজে সরিার েসদ সহকোসগতা িকর, তাহকল তারা আজারবাইজাকের
সবরুকি িকোর বযবো গ্রহণ িরকব।
আপোকদর প্রধােমন্ত্রী ‘থহায়াইট উলফ’-এর হতযা, সন্ত্রাস ও থপািামাসট
েীসত সম্পকিব সিেু বকলেসে? বকলসে থে, আকমবসেয়া, জসজবয়া এবিং তারাও সিিাকব
‘থহায়াইট উলফ’ থি সাহােয িরকে?
বকলকে। সিন্তু তাকদর বক্তবয হকলা, এসব হতযা, সন্ত্রাস মুসলমােকদর
আিযান্তরীে গ্রুপ দ্বকন্দ্বর ফল এবিং ‘িকিশাস সক্রকসকন্ট’র িারকণই এসব
ঘকটকে। ‘থহায়াইট উলফ’ োকম থিাে সিংগেেকি তারা থিকে ো।
সালমাে শাসমল হাসল। এিসট দীঘব সেশ্বাস থফকল বলল, সেি আকে।
আমরা জাসে, মুসলমােকদর আল্লাহ োিা থিাে বন্ধ্ু থেই, আল্লাহ োিা তাকদর
থিাে সাহােযিারী থেই। আমরা তাঁরই ওপর সেিবর িরসে।
বকল সালমাে শাসমল, লসতফ সিসরমকির সদকি সফকর বলল, লসতফ তুসম
এঁকদর সাকে শহীদকদর দাফকের আকয়াজে ির। আসম আল্লামা হুজুকরর অসফসটা
এিটু থিি িসর।
মসসজকদর পাকশ দরবার িকির সাকে সিংলগ্ন ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর
োম সাইেকবাডবহীে সদর দফতর। আল্লামা এদসতো এখাকেই বসকতে।
সালমাে শাসমল বারান্দা থেকি থেকম ঐ অসফকসর সদকি িকল থগল।
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৬
বাকুর ‘িকিশাস সসকক্রট’ প্রধাে মুহাম্মদ সবে মুসার সাকে সবসিন্ন সবষকয়
পরামশব িকর এবিং বাকুকত অবোেরত সাইমুম প্রসতসেসধ দকলর থেতা আলী
আসজমকির সাকে প্রকয়াজেীয় আকলািো থসকর সালমাে শাসমল থসসদে রাকতই
ইকয়করকিকে সফকর একসকে। ‘কুমুখী’ ও ‘মুগী’ গ্রাকমর িয়াবহ হতযািান্ড এবিং
আল্লামা ইব্রাহীম এদসতোর হাসরকয় োওয়া সালমাে শাসমলকি অসের িকর
তুকলকে। ‘থহায়াইট উলফ’ থদখা োকচ্ছ ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর সব সিেুই জাকে
এবিং তাকদর পসরিল্পো মুতাসবি একির পর এি ঘটো ঘসটকয়ই িকলকে, সিন্তু
‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ তাকদর থিাে োগালই পাকচ্ছো। তাকদর এিজে থলাকিরও
পসরিয় জাো োয়সে। তাকদর সবরুকি ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ িােবত এি ইসঞ্চও
এগুকত পাকরসে। এই বযেবতার থবদো সালমাে শাসমকলর অন্তরকি সের োিকত
সদকচ্ছো। আল্লামা ইব্রাসহম এদসতোর হাসরকয় োওয়ার পর আকন্দালে
পসরিালোর সবরাট দাসয়ত্ব তার ওপর অপবণ িরা হকয়কে। সািংগেসেি অকেি
িাজ তার পকি রকয়কে। এরপরও সিেুমাি থদসর ো িকর েুকট একসকে
ইকয়করকিকে। তার আশা এখাে থেকিই থস সামকে এগুবার এিটা ‘ক্লু’ পাকব।
সালমাে শাসমকলর লিয থসাসফয়া একঞ্জলা। তার ধারণা থসাসফয়া একঞ্জলার
িাে থেকি এিটু সূি পাওয়া োকব। সালমাে শাসমলকি সাবধাে িরার মত
‘এযকুকরট’ খবর থসাসফয়া থে সূি থেকি থপকয়কে, থস সূি ধকর এগুকলই, সালমাে
শাসমকলর সবশ্বাস, ‘থহায়াইট উলফ’ এর এিটা সেিাোয় থপৌঁো োকব।

সালমাে শাসমল ও উসমাে একফন্দী থিাকর একস থপৌঁকেকে ইকয়করকিকে।
একস ফজকরর োমাে পকি ঘুসমকয় পকিসেল।
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ঘুম থেকি উেল সিাল আটটায়। হাতমুখ ধুকয় একস থদখল থটসবকল
থসসদকের িাগজ। সালমাে শাসমল িাগজসট হাকত সেকয় আকরিবার সবোোয় গা
এসলকয় সদল। িাগকজর এি জায়গায় সগকয় থিাখ আটকি থগল সালমাে
শাসমকলর।
আকগর সদে রাকত সালমাে শাসমকলর ঘকর থে অসিোে পসরিাসলত
হকয়সেল, তার ওপর সরকপাটব িকরকে পসিিাসট। সশকরাোম সদকয়কে, ‘সেউসক্লয়ার
সফসজকির থদশ বকরণয িৃসত োি এবিং ইেসস্টসটউট অব এডিােহড সেউসক্লয়ার
সফসজি’- এর িূিান্ত বকষবর োি সালমােকি বাসিবে থেকি থি বা িারা অপহরণ
িকরকে। অকুেল পসরদশবে িরকত সগকয় এই সরকপাটব থদকখকে, অতযাধুসেি
লযাসার বীম সদকয় দরজার তালা গসলকয় থফকল তার ঘকর প্রকবশ িরা হয়।
ওয়াসিফহাল মহকলর ধারণা এিসট শসক্তশালী মহল সুপসরিসল্পতিাকব এই িাজ
িকরকে। এ বযাপাকর তার প্রসতকবশী জোব খসললি োোয় এিটা মামলা দাকয়র
িকরকে। পুসলশী তদন্ত িলকে। পুসলশ এ পেবন্ত িাউকি থগ্রফতার িকরসে।’
খবর পকি মাোয় হাত সদল সালমাে শাসমল। সি ঝাকমলা। এখে আবার
োোয় থেকত হকব, বলকত হকব আসম অপহৃত হইসে। তা বলকলই ঘটোর থশষ হকয়
োকবো। অপহরণিারীরা িারা একসসেল, তাকদর বযাপাকর িতটুকু জাসে, ইতযাসদ
োো রিম সািয থদয়ার ঝাকমলায় তাকি পিকত হকব। তাোিা তার
ইেসস্টসটউকটকতা এ সেকয় কহ কি পকি থগকে। একতা সব ঝাকমলায় থস জসিকয়
পিকত িায়ো।
অকেি সিন্তা িাবো িকর সালমাে শাসমল োোর জকন্য জবােবন্দী কতরী
িকর উসমাে একফন্দীর হাকত সদকয় বলল, এটা তুসম খসললিকি সদকয় এস। থস
োোয় থপৌকেঁ থদকব এটা। োোয় খসললি থেে বকল, সেরাপত্তার িারকণই আসম
িকয়িসদে থবরুকত পারককবাো।
উসমাে একফন্দীকি পাসেকয় সদকয় সালমাে শাসমলও থবসরকয় পিল
ইেসস্টসটউকটর উকেকশ্য। তখে থবলা সকি আটটা। দশটায় ইেসস্টসটউকটর ক্লাস
শুরু হয়। থেকলকদর িাকে অন্তহীে জবাবসদসহর ঝাকমলা এিাবার জকন্য থস
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আকগই ইেসস্টসটউকটর সডকরক্টকরর সাকে থদখা িকর সব িো বকল থসাসফয়ার
সাকে িো বলা োয় সিো থিিা িকর আজকির মত সকর পিকত িায়।
ইেসস্টসটউকটর পাকশই ইেসস্টসটউকটর সডকরক্টর পল জেসকের বাসি।
িদ্রকলাকির বয়স ষাকটর িাোিাসে হকব। দীঘব থদহ। বযায়াম পুি সুগসেত থদহ।
মকেই হয়ো থে, বয়স তার িসল্লকশর থবসশ হকব। মুকখ হাসস সব সময় থলকগই
োকি থেে। অেি থস হাকস অতযন্ত িম। তাঁর মুকখ হাসস হাসস িাবটা আসকল তার
সশশুসুলি সারকলযর দীসপ্ত। এিজে প্রখযাত সবজ্ঞােী, জ্ঞাকের এিজে সেকবসদত
সাধি থস। িাল োিরা তার িাকে সন্তাকের থিকয়ও সপ্রয়।
সালমাে শাসমল একস ইেসস্টসটউকটর প্রশাসসেি িবকের িাকে গাসি থেকি
োমল।
প্রশাসসেি িবকের সেকির তলাকতই ড. পল জেসকের অসফস। ঢুিকতই
বাম পাকশর প্রেম ঘরসট।
সালমাে শাসমল অসফকসর বারান্দায় উেকতই এিজে থবয়ারা মুকখামুসখ
হকলা। সালমাে শাসমলকি থদকখ িুত থদখার মতই থস দাসিকয় থগকে। বলল,
শুেলাম স্যার, আপসে ো ...
সালমাে শাসমল তাকি িো থশষ িরকত ো সদকয় বলল, হ্যাঁ আসম সফকর
একসসে।
বকল থস দ্রুত সডকরক্টকরর অসফকসর সদকি িকল থগল।
সিন্তু থবয়ারাসট িকল থগলো, সালমাে শাসমল ড. পল জেসকের অসফকস
থঢািা পেবন্ত দাঁসিকয় োিল অসফকসর সসসিঁর ওপর।
সালমাে শাসমল দরজার লি ঘুসরকয় এিটু ফাঁি িকর থদখল ড. পল জেসে
এি মকে থটসবকল িাজ িরকেে।
স্যারকি এই সময় সবরক্ত িরার বযাপাকর সালমাে শাসমল এিটু সদ্বধা
িরল। সিন্তু পর মুহূকতবই সদ্বধা থঝকি থফকল বলল, আসকত পাসর স্যার?
ড. পল জেসে িমকি উকে মাো তুলল। সালমাে শাসমকলর উপর থিাখ
পিকতই তাঁর সশশু সুলি থিাকখ এিটা আেকন্দর দীসপ্ত সিিসিি িকর উেল। থোট্ট
িকর থস বলল, এস বৎস।
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সালমাে শাসমল সগকয় তাঁর থটসবকলর িাকে দাঁিাল। ড. জেসে তাঁর থিাখ
দুসট সালমাে শাসমকলর ওপর থেকি সরায়সে। তাকি এিটা থিয়ার থদসখকয় বলল,
বস।
ড. জেসকের হাসস মাখা মুখ। বলল, থবাধ হয় বলকত একসে থে, তুসম
অপহৃত হওসে?
সজ স্যার।
জাে, আসম ঘটোর িো খুসটকয় খুসটকয় শুকেসে। েখে শুেলাম, থতামার
ঘুমাকোর থপাশািটা সবোোর উপর পকি আকে, তখেই আসম বুকঝসে তুসম
অপহৃত হওসে, সকর পিকত থপকরে।
আসম থসসদে সবোোয় ঘুকমাকতই োইসে স্যার পযান্ট-শাটব পরা অবোয়
থসাফাকতই ঘুসমকয় পকিসেলাম।
সিেুিণ িো বলল ো ড. পল জেসে. তার থিাখটা বুকজ থগকে। সিেু
এিটা সিন্তা িরকে থস। ঐ অবোকতই থস প্রে িরল, সিেু সিন্তা িকরে, িারা
থতামার থস শক্র?
িারা তা জােকত পাসরসে স্যার।
সালমাে শাসমল ইচ্ছা িকরই ‘থহায়াইট উলফ’-এর োম থগাপে িরল
আসম সিন্তা িকরসে বৎস। প্রেকম থিকবসেলাম, থতামার অসাধারণ প্রসতিার
প্রসত সহিংসা পরায়ে থিউ এটা িরকত পাকর। সিন্তু পকর মকে হকয়কে তা েয়।
থতামার শক্রু আরও বি থিউ।
বলকত বলকত ড. পল জেসকের হাসস মাখা মুখটা ম্লাে হকয় থগল।
থি হকব স্যার?
আসম জাসে ো, তকব আমার মকে হকয়কে থগাটা িকিশাকস থে িয়াবহ
সন্ত্রাসটা িলকে তার সাকে থতামার বযাপারটা সেঃসম্পিব েয়।
মুহূতব িকয়ি থেকমই আবার শুরু িরল, থতামাকি সেকয় সসতযই আসম উসদ্বগ্ন
বৎস।
থিে স্যার?
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থতামার সবপদ িাকটসে। আসম থতামাকি ইেসস্টসটউকট আসা এযালাও
িরকবাো। একত থতামার িসত হকব। সিন্তু থতামার প্রসতিার মূলয তার থিকয়
অকেি বি। আসম আকগ জােকত পারকল থতামার এই আসাও আসম এযালাও
িরতামো। তুসম এখাে থেকি সফকর োও এখসে।
ড. পল জেসকের মুখটা গম্ভীর।
তাহকল ইেসস্টসটউকট োব ো?
ো।
স্যার থসাসফয়ার সাকে থদখা িরকত থিকয়সেলাম।
হ্যাঁ তার সাকে তুসম থদখা িরকত পার। বি িাল থমকয়। থতামার খবর শুকে
থিঁকদ থিঁকদ এিািার। আমাকি একস বকলকে, আসম পুসলশকি বকল থদই পুসলশ
থেে থতামার অনুসন্ধ্াকের বযাপাকর থিাে গাফলসত ো িকর।
তাহকল উসে স্যার।
থিাোয় োকব?
থসাসফয়া থতা এখে লাইকব্ররীকত একসকে।
ো তুসম োকব ো।
এিটু উচ্চ িকে বলল ড. পল জেসে। রাগ ফুকট উেল তাঁর িকে। এিটু
থেকমই আবার থস বলকত শুরু িরল, আসম িাই তুসম িাকরা থিাকখ ো পি। থশাে
সালমাে, পরাজকয়র প্রসতসহিংসা আরও িয়িংির। োকদর থসসদে পরাসজত িকরে,
তারা সি পরাজয় থমকে সেকয়কে থিকবে?
ড. পল জেসকের এই িো সালমাে শাসমকলর মেকিও িাঁসপকয় সদল।
সালমাে শাসমল সসতযই বযাপারটাকি এই দৃসিকিাণ থেকি সবিার িকরসে। এই
মুহূকতব তার মকে হকচ্ছ, িাসরসদকিই শত্রুর থিাখ। থখালাকমলা িলকত থস পাকর ো।
সালমাে শাসমল মাো সেিু িকর বলল, এখে আসম বুঝকত থপকরসে স্যার।
ড. পল জেসে থটসলকফাকের সদকি হাত বািাকত বািাকত বলল, সালমাে,
পাকশ আমার থরস্ট রুকম সগকয় বস। আসম থসাসফয়াকি থডকি পাোসচ্ছ।
সালমাে শাসমল ড. জেসকের অসফস থেকি থবসরকয় একস প্রকবশ িরল
থরস্ট রুকম।
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দুসমসেট পকরই থসাসফয়া একস উঁসি সদল ড. জেসকের রুকম।
িাকলা কাকটবর ওপর িাকলা শাটব পকরকে থসাসফয়া।
ড. জেসে মাো সেিু িকর থটসবকল িাজ িরসেল। থসাসফয়া বলল, আসব
সার?
আমার থরস্ট রুকম োও। মাো ো তুকলই বলল ড. জেসে।
থসাসফয়া একঞ্জলা সদ্বতীয় প্রে িরার সাহস থপল ো, সিন্তু বুঝলো থিে
থসখাকে োকব। থডকিসেকলে থতা সতসে। ঐ রুকম থতা িাউকি সতসে প্রকবশ িরকত
থদে ো।
আকস্ত আকস্ত সগকয় লি ঘুসরকয় দরজা খুলল থরস্ট রুকমর। উসি সদল
থিতকর। সালমাে শাসমকলর ওপর েজর পিকতই িমকি উেল থসাসফয়া। মুহূতব
িকয়ি তার েিার শসক্ত োিলো।
থসাফায় গা এসলকয় থিাখ বুকজ বকসসেল সালমাে শাসমল। থস থটর থপলো
দরজার দাঁিাকো থসাসফয়াকি।
দরজায় িকয়ি মুহূতব দাসিকয়ঁ থসাসফয়া েুকট সগকয় ঝাসপকয় পিল থসাফার
ওপর। সালমাে শাসমকলর এিটা হাত েিাকো সেল থসাফায়। থসাসফয়া উপুি হকয়
আঁিকি ধকরকে থস হাত। অশ্রুরুি িকে থস বলকে, তুসম থবঁকি আে সালমাে,
আমার সবশ্বাস হকচ্ছো, আমার সবশ্বাস হকচ্ছ ো, তুসম থপকরে ওকদর হাত থেকি
েুকট আসকত।
সালমাে শাসমলও মুহূকতবর জকন্য সবমুঢ় হকয় পিল থসাসফয়ার এমে থিকে
পিায়। সালমাে শাসমল এতটা আশা িকরসে।
সালমাে শাসমল হাত থটকে সেকত থিিা িরল। সিন্তু পারলো, বলল, শান্ত
হও থসাসফয়া। বকলসে ো থে জীবে-মৃতযু আল্লাহর হাকত।
এিটু থেকম সালমাে শাসমল আবার বলল, তুসম থসসদে সাবধাে ো িরকল
আসম হয়কতা সিেু বুঝকত পারতাম ো, পালাকতও পারতমাম ো।
মুখ তুলল থসাসফয়া। অশ্রু থধায়া তার মুখ। বলল, ওরা থতামার ধরকত
পাকরসে?
ো।
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তাহকল তুসম থিাোয় সেকল? িাগকজ সেউজ থবরুল। আমরা এসদকি অসের।
‘আমরা’ থি, শুধু থতা তুসম?
ো, তুসম সডকরক্টর স্যারকি জাে ো। সতসে থতামাকি থেকলর থিকয়ও থবসশ
িালবাকসে।
থসাসফয়া একঞ্জলা শান্ত হকয় থসাফায় সালমাে শাসমকলর পাকশ বসল।
তুসম োসি খুব থিঁকদসেকল? বলল সালমাে শাসমল।
থি বলল?
সডকরক্টর স্যার।
তুসম সি থিকয়সেকল ? আসম হাসস?
হাসকল সি হকতা?
সিেুই হকতা ো। সিন্তু থতামার মত সি সব মানুষ পুস্তকির পাতায় সেকজকি
সবসলকয় সদকয় বকস আকে। তাকদর এিটা মে আকে।
মে থতা অকেকিরই আকে, সিন্তু থিউ থতা িাঁকদসে?
োর ইচ্ছা থিঁকদকে। থস িোয় থতামার িাজ থেই। এখে বল, স্যাকরর এ
সেসষি রুকম থিে?
স্যাকরর সাকে থদখা িরকত একসসেলাম। স্যার লাইকব্ররীকত থেকত থদয়সে।
থিে?
স্যার আমার েতুে সবপকদর িয় িরকেে। স্যার বকলকেে, সতসে আকগ
জােকত পারকল ইেসস্টসটউকট আসকতই সতসে আমাকি সেকষধ িরকতে।
সতসে এতটা আশিংিা িরকেে? মুখ িাকলা িকর বলল থসাসফয়া।
সতসে বকলকেে পরাসজত শত্রুরা আরও িয়িংির হকয় ওকে।
উকদ্বগ ফুকট উেল থসাসফয়ার থিাকখ-মুকখ। সি সিন্তায় থেে থস ডুকব থগল।
ধীকর ধীকর তার থিাকখ-মুকখ উকদ্বকগর েকল িয় ও আতিংি ফুকে উেল। বলল,
স্যার সেিই বকলকেে সালমাে। থতামার ইেসস্টসটউকট আসার তাহকল সি হকব,
পরীিা সামকে, থিমে িকর পরীিা থদকব?
সালমাে শাসমল মুকখ হাসস থটকে বলল, ইেসস্টসটউকট আসকত পারবো,
পরীিা সদকত পরবো। তুসম খুসশ হকব।
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খুসশ হব? সবস্মকয় থিাখ িপাকল তুকলল বলল থসাসফয়া।
হ্যাঁ। ইেসস্টসটউকট থশষ পরীিাটায় তুসম প্রেম োে অসধিার িরকব।
মুহূকতব থবদোয় েীল হকয় থগল থসাসফয়ার মুখ। থবাবা দৃসিকত সিেুিণ থিকয়
োিল সালমাে শাসমকলর সদকি। তার থিাখ থেকি িকয়ি থফাটা অশ্রু খকস পিল
তার গকন্ড। বলল, সালমাে তুসম এত সেষ্ঠুর! তুসম এত িম মূকলয মানুষকি সবিার
ির! তুসম সি জাে ো, থতামার থরজাে সেকয় আমার থিকয় থবসশ গবব আর থিউ
িকরো? বকল দুহাকত মুখ ঢািল থসাসফয়া।
সালমাে শাসমল গম্ভীর িকে বলল, আসম ওটা িোর িো বকলসে থসাসফয়া।
তুসম এতটা সসসরয়াসসল......
সালমাে শাসমলকি বাধা সদকয় থসাসফয়া বলল, ো এ সময় তুসম এমেিাকব
িো বলকত পারো।
স্বীিার িরসে, এিাকব বলা আমার িুল হকয়কে।
থিাে সবষয়ই, সবকশষ িকর সেকজর বযাপার, তুসম সসসরয়াসসল োও ো। এটা
থতামার থদাষ।
স্বীিার িরসে থসাসফয়া। থসাসফয়া সিেুিণ িুপ িকর থেকি বলল, এখে সি
িরকব িাবে?
স্যার বকলকেে, সকর োিকত হকব সিেু সদে।
িত সদে?
আসম জাসে ো।
আবার সিেুিণ িুপ িকর োিল, থসাসফয়া। থস েত মুকখ শাকটবর থবাতাম
খুটসেল। এি সময় থস মুখ তুলল। বলল, আমার সাকে থদখা হকব ো?
েসদ সম্ভব ো হয়?
থতামার থিাে খবর জাোকব ো?
থিিা িরব।
দুজকেই েীরব। মাো সেিু িকর বকস আকে থসাসফয়া। সালমাে শাসমল
এিবার থস েত মুকখর সদকি তাসিকয় বলল, থতামাকি এিটা প্রে সজকজ্ঞস িরব
থসাসফয়া?
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থসাসফয়া মুখ তুকল বলল, ির।
সালমাে শাসমল সিেুিণ িুপ িকর থেকি ধীকর ধীকর বলল, আমার সবপদ
আসকে, এ খবর তুসম িার িাে থেকি থপকয়সেকল?
থসাসফয়া একঞ্জলা মাো তুকল পসরপূণব দৃসিকত সালমাে শাসমকলর সদকি
তািাল। বলল, এ তকেযর সি থতামার খুব থবসশ প্রকয়াজে?
শত্রুকি ো সিেকল আসম তার িাে থেকি সিিাকব আত্মরিা িরব?
থসাসফয়া আবার সিেুিণ িুপ োিল। তার মুখ সেিু, গম্ভীর। িাকলা থবদোর
এিটা োয়া তার থগাটা মুকখ। এিটা েন্ত্রণা থেে তার থিাখ-মুখ থেকি সেিকর
পকিকে।
সালমাে শাসমলকসসদকি এি দৃসিকত তাসিকয়সেল। বলল, আসম িাপ থদব
ো থসাসফয়া।
থসাসফয়া থিাখ তুলল। তার থিাখ জকল িরা। বলল, সালমাে থতামাকি
অকদয় আমার সিেু থেই।
তার থিাখ থেকি িকয়ি থফাটা পাসে খকস পিল।
থসাসফয়া থিাখ মুকে বলল, আমার বাবা, আমার বাবার িাে থেকি শুকেসে।
থতামার বাবা?
সবস্ময় ঝকর পিল সালমাে শাসমকলর িকে।
থসাসফয়া মুখ তুকল স্পি িকে বলল, আসম জােকত থপকরসে আমার বাবা
‘থহায়াইট উলফ’-এর এিজে থেতা।
সালমাে শাসমল সিেুিণ স্তব্ধিাকব বকস রইল। থিাে িো বলকত
পারসেলো; অকেিিণ েীরবতার পর বলল, থতামাকি বলকলে থিে?
ো, আমাকি বকলসে। বকল এিটু োমল থসাসফয়া। তারপর ধীকর ধীকর
বলকত শুরু িরল:
এিসদে রাত দশটা। আবার থশাবার ঘকরর পাশ সদকয় আসসেলাম। হোত
আবার এিটা িো আমার িাকে থগল। আব্বা আম্মাকি বলকেে, ‘এিটা সবরল
প্রসতিার মৃতযু হল এসলজা।‘ আব্বার এই িো শুকে থিৌতুহলবশত আসম েমকি
দাঁিালাম।
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থি, থিাে প্রসতিা? মা, প্রে িরকলে আব্বাকি।
সালমাে শাসমল। বলকলে আব্বা।
সালমাে মারা থগকে? িকব? থসাসফয়া থতা বকলসে সিেু? মা সবস্ময় প্রিাশ
িরকলে।
মকরসে, মরার পকরায়াো জাসর হকয় থগকে।
সি বলে তুসম ?
হ্যাঁ এসলজা–‘থহায়াইট উলফ’ এর ‘প্রসতকরাধ সেমূবল’-এর পসরিল্পোয়
সালমাে শাসমকলর োমও একসকে। অতএব তাকি মরকত হকব।
এর থিাে েিিি হকত পাকর ো? উৎিোর সাকে মা বলকলে।
ো । বরিং তার োম অকেি পকর সেল, তাকি সামকে আো হকয়কে।
েতই বল এটা অন্যায় অকেৌসক্তি সেষ্ঠুরতা।
এসলজা, মুখ সিংেত ির। দরিার হকল ‘থহায়াইট উলফ’ সিন্তু হাসকত
হাসকত থতামার বুকিও েুসর বসাকত পাকর। এর িাকে থিাে বযসক্ত েয় , জাসত বি।
আম্মাকি ধমি সদকয় আব্বা এই িোগুকলা িকোর িাষায় বলকলে।
তাকদর মকধয আর সি িো হকয়সেল জাসে ো আসম। আমার থসখাকে দাঁসিকয়
োিার মত অবো সেল ো। আসম িাঁপকত িাঁপকত থসখাে থেকি সফকর
একসসেলাম। তার পরসদেই আসম থতামাকি সাবধাে িকরসে।
োমল থসাসফয়া একঞ্জলা। দু’জকেই িুপিাপ। িাকরা মুকখই থিাে িো
থেই। থদয়াল ঘসিকত দশটা বাজার শে হকলা।
সালমাে শাসমল উকে দাঁসিকয় বলল, থতামার ক্লাকসর সময় হকলা, তুসম োও
থসাসফয়া। থসাসফয়াও উকে দাঁিাল। বলল সিেু বলকল ো?
সি বলব? আল্লাহই আমার িরসা। লাে থহকস বলল সালমাে শাসমল।
দু’জকে িলকত শুরু িরল। দরজার িাোিাসে একস থসাসফয়া সালমাে শাসমকলর
হাত থিকপ ধকর বলল,সালমাে, সডকরক্টর স্যার সেিই বকলকেে। তুসম খুব সাবধাকে
থেকিা। তুসম থতামার ওপর অবকহলা িকরা ো।
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সালমাে মুখটা ঘুসরকয় থসাসফয়ার সদকি সফকর বলল, তুসম থদকখে আসম
অসাবধাে েই থসাসফয়া। বাসি আল্লাহর হাকত। বকল সালমাে শাসমল থবসরকয় এল
ঘর থেকি। তার সাকে থসাসফয়াও।
িসরকডাকর থবসরকয় সালমাে শাসমল সালমাে এিবার ডক্টর পল জেসকের
দরজার সদকি তািাল। সিন্তু তাকি আর সবরক্ত িরা সেি মকে িরল ো। থস
বারান্দার সসঁসি সদকয় তরতর িকর থেকম এল সেকির েকল।
ওখাকেই তার গাসি দাঁসিকয়সেল। সালমাে শাসমল গাসিকত উকে বসল।
গাসি স্টাটব সদকত সদকত সালমাে শাসমল এিবার সফকর িাইল বারান্দার সদকি।
থদখল থসখাকে শুিকো মুকখ দাঁসিকয় আকে থসাসফয়া একঞ্জলা।
সালমাে শাসমল হাত তুলল। থসাসফয়াও হাত তুকল সবদায় জাোল।
স্টাটব সদকয় সালমাে শাসমকলর গাসি তীকরর মত থবসরকয় থগল
ইিসটসটউকটর থগট সদকয় রাস্তায়। থসই পকের সদকি তাসিকয় অিল মূসতবর মত
দাঁসিকয় সেল থসাসফয়া একঞ্জলা। গাসি তার দৃসির আিাকল িকল থগকে অকেিে।
সিন্তু পকের ওপর তার শূন্য দৃসিটা আটকি আকে।
এই সময় প্রিণ্ড এিটা ধাতব সিংঘকষবর তীক্ষ্ণ শে থিকস এল বাগাকের
ওপার থেকি। বাগাকের ওপাকরই জে পল থরাড।
শেসট থসাসফয়া একঞ্জলার মেকিও িাঁসপকয় সদকয় থগল। সিন্তু তার তেয়তা
িািকত পারল ো।
শেসট বাতাকস সমসলকয় োবার অল্পিণ পকরই থগকটর দাকরায়াে েুকট এল।
হন্ত-দন্ত হকয় থস সগকয় ঢুিল ডক্টর জেসকের ঘকর।
সবসস্মত থসাসফয়া একঞ্জলাও এি পা, দু’পা িকর এগুসচ্ছল ডক্টর জেসকের
ঘকরর সদকি।
এই সময় ডক্টর জেসে দাকরায়াকের সাকে দ্রুত থবসরকয় এল তার ঘর
থেকি। উসদ্বগ্ন তার িখ-মুখ। থসাসফয়া একঞ্জলাকি সামকে থপকয় বলল, শুকেে?
সি স্যার?
থসাসফয়া একঞ্জলার িকখ-মুকখ উকদ্বগ।
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দাকরায়াে বলকে, আমাকদর থগকট এিটা এযািসসকডন্ট হকয়কে।
এযািসসকডকন্ট সালমাে শাসমকলর জীপ উকে োয়।
এিটু দম সেল ডক্টর জেসে। তারপর িো শুরুর আকগই অনধেব থসাসফয়া
একঞ্জলা বলল, সালমাে শাসমল থিাোয়?
তার িো আতব সিৎিাকরর মত থশাোল।
ও জীপ থেকি সেটকি পকি। এিটা মাইকক্রাবাস তাকি তুকল সেকয় থগকে।
িো থশষ িকরই ডক্টর পল জেসে বারান্দার সসঁসির সদকি হাঁটকত শুরু িরল।
বলল, এস থতামরা।
সবাই একস থগকট দাঁিাল।
থগকটর পর প্রায় সাত ফুকটর মত ফুটপাত। তারপর শুরু হকয়কে রাস্তা।
সালমাে শাসমকলর জীপসট থগকটর ডাে সদকি প্রায় গজ দকশি দূকর রাস্তার ওপর
উকে পকি আকে।
দাকরায়াে জাোল, সালমাে শাসমকলর জীপসট রাস্তায় উকে েখে ডাে সদকি
থমাি সেকত োসচ্ছল, তখে উত্তর সদি থেকি এিটা ট্রাি আকস। তার সাকে ধাক্কা
থখকয় জীপসট উকে োয়। সালমাে শাসমল রাস্তার ওপর সেটকি পকিই উকে
দাঁিাকত থিিা িকর। এই সময় এিটা মাইকক্রাবাস একস তার পাকশ দাঁিায়।
মাইকক্রাবাস থেকি দু’জে থলাি থেকম তাকি মাইকক্রাবাকস থটকে থতাকল।
থসন্ট জে পল থরাড বাম সদকি ইিসটসটউকটর এিাকডমী িবকের থশষ প্রান্ত
পেবন্ত সগকয় থশষ হকয়কে। ওসদি থেকি ট্রাি এল থিে? আর থেখাকে ট্রািটা একস
জীকপর সাকে ধাক্কা থখকয়কে, এত বি রাস্তা থফকল থসখাকে ট্রািটা এল থিে?
এসিকডকন্টর পর থে উকে দাঁিাকত পাকর, তাকি তুকল সেকয় মাইকক্রাবাসসট ঐিাকব
িকল থগল থিে?
এ প্রে সামকে আসার পর ডক্টর জেসে অজাকন্তই থেে দু’হাকত তার মাো
থিকপ ধরল। এিটা েন্ত্রো থেে অনুিব িরকে থস। অফুকট তার মুখ থেকি থবসরকয়
এল, ‘মাই ইলকফকটড বয়’।
পাকশই দাঁসিকয় সেল থসাসফয়া একঞ্জলা। উকদ্বকগ থস থেে িাঁপকে। বলল,
স্যার হাসপাতাকল দয়া িকর থখাঁজ সেে। ো হয় িলুে হাসপাতাকল।
সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

129

ডক্টর জেসে ধীকর ধীকর সফরল থসাসফয়া একঞ্জলার সদকি। তাঁর মুখ
থবদোতব, গম্ভীর। বলল, মাই ডটার, হাসপাতাকল ওকি পাওয়া োকব ো।
থিে স্যার? আতবস্বকর বলল থসাসফয়া একঞ্জলা।
োকি এযাসিকডন্ট মকে িকরে, থসটা এযাসিকডন্ট েয়। তাকি আবার
সিডন্যাপ িরা হকয়কে।
‘ও গড’ বকল সিৎিার িকর উকে দু’হাকত মুখ থঢকি রাস্তার ওপকরই বকস
পিল থসাসফয়া একঞ্জলা।

অন্ধ্িার ঘকর থিাখ খুলল সালমাে শাসমল। সিন্তা িরকত থিিা িরল থিাোয়
থস? বুঝল িিংসক্রকটর এিটা েগ্ন থমকঝকত থস শুকয় আকে। তার মকে পিল, থস
জীপ সেকয় ইেসস্টসটউকটর থগট সদকয় থবর হকয় একসসেল। থস বাম সদি থমাি
থেবার জন্য সস্টয়াসরিং ঘুসরকয় সেসচ্ছল। হোৎ তার থিাকখ পকি বাম সদি থেকি
এিটা ট্রাি তার জীপ লকিয েুকট আসকে। সিেু িরার আকগই ট্রািসটর প্রিণ্ড
এিটা আঘাকত জীপ সকমত থস সেটকি পকি। মকে পিকে মাোটা প্রিণ্ড বাসি
থখকয়সেল সপি ঢািা রাস্তার সাকে। থিাখ তার অন্ধ্িার হকয় আকস। এই সমকয়ই
িারা থেে তাকি গাসিকত থটকে তকল। এিটা সমসি গন্ধ্ তার োকি প্রকবশ িকর।
আর সিেুই মকে থেই তার।
সালমাে শাসমল হাত-পা থেকি থদখল, হাত-পা বাঁধা থেই। িপাকলর
বাম পাকশ এিটা জায়গা খুব বযো িরকে। মাোর ঐ জায়গাটাই রাস্তার সাকে
বাসি থখকয়সেল।
উকে বসল সালমাে শাসমল। িারসদি ঘুটঘুকট অন্ধ্িার। রাত ো সদে
সিেুই থবাঝা োকচ্ছ ে।
থিাোয় থস? সকন্দহ থেই, থস শত্রুর হাকত। এবিং তার অনুমাে সমেযা ো
হকল ‘থহায়াইট উলফ’-এর হাকত থস বন্দী। ডক্টর স্যাকরর িোই সতয হল,
‘থহায়াইট উলফ’ তার পরাজকয়র প্রসতকশাধ সেকত থিাে সুকোগই েি িকরসে।
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সালমাে শাসমল উকে দািাল। শরীরটাকি খুব হালিা ও দুববল মকে হল।
িুধায় থপট থিাঁ থিাঁ িরকে।
অন্ধ্িাকর হাতসিকয় ঘকরর থদয়াল স্পশব িরল সালমাে শাসমল। থদয়াল
ধকর থস দরজার সন্ধ্াকে এগুল। সিেু থখাঁজার পরই দরজা থপকয় থগল। হাত
সদকয়ই বুঝল ইস্পাকতর দরজা। আকরিটু খুঁকজ হাতল থপকয় থগল দরজার। হাতল
ধকর টাে সদল থস। সকে সকে আকলা জ্বকল উেল, সিন্তু দরজা খুলল ো।
সালমাে শাসমল থদখল, সবরাট হল ঘর। হল ঘকরর এি পাকশ থশাবার
সুন্দর এিসট সডিাে। আর অন্য পাকশ সসিংহাসকের মত বি এবিং সুন্দর এিটা
থিয়ার। ঘকরর লম্বালসম্ব দু’পাশ সদকয় থশাফা থসট সাজাকো। থশ্বত পােকরর থমঝ।
থদখকল মকে হয় এি দরবার িি এটা। এিমাি ঐ দরজা োিা থিাে দরজাজাোলা ঘকর থেই। সিন্তু থিাে অস্বসস্ত থবাধ হকচ্ছ ো। এতিণ সালমাে শাসমল
উপলসব্ধ িরল, ঘরটা এয়ারিসন্ডশে িরা। সালমাে শাসমল দরজার সামকেই
দাঁসিকয় সেল। থদখল থস তার সামকেই দরজাটা সেঃশকে খুকল থগল। বুঝল
স্বয়িংসক্রয় বযবো।
দরজা সদকয় থবসরকয় এল সালমাে শাসমল।
থবসরকয় থস দীঘব বারান্দায় একস দাঁিাল। দু’পাকশ তাসিকয় থদখল,
বারান্দাসট সামকে থগাল হকয় থবঁকি থগকে।
বারান্দার পকরই উেুক্ত উোে। ওটাও বারান্দার মতই। থগাল হকয় থবঁকি
োওয়া। উোে এি সবরাট মাকের মত। মাঝখােটা উঁিু। িারসদিটা ঢালু হকয়
িারসদকির সবসেিং এর বারান্দায় সগকয় থেকিকে।
উোকের মাঝখাকে উঁিু শীষবসবন্দুসটকত থশ্বত পােকরর এিটা থবদী। থবদীর
উপর থশ্বত মমবকরর এিটা সুদৃশ্য মূসতব।
সালমাে শামীল উোে থপসরকয় থসই থবদীর উপর সগকয় দাঁিাল।
মূসতবসটর মুকখামুসখ হকতই সালমাে শাসমল সিেল ওটা শাসমউকের মূসতব।
শাসমউে খৃিাে আকমবসেয়ার জাতীয় বীর। বৃহত্তর খৃস্টাে আকমবসেয়া গিার স্বে
েতুে িকর থস িাো িকর এবিং সববকশষ সিংগ্রাম তার দ্বারাই পসরিাসলত হয়।
রাসশয়াে জাকরর পতে ঘটকল ১৯১৮ সাকলর আটাকশ থম িকিশাকসর মুসলমােরা
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স্বাধীেতা থঘাষণা িকর। িমুযসেস্ট সবপ্লকবর আকগ থলসেে িকিশাকসর
মুসলমােকদর এই স্বাধীেতারই আশ্বাস সদকয়সেল। সিন্তু প্রসতশ্রুসতর প্রসত
সবশ্বাসঘাতিতা িকর থলসেে মুসলমােকদর স্বাধীেতার িে থরাধ িরার জন্য
১৯১৭ সাকল সবপ্লকবর পরই সবশাল িমুযসেস্ট বাসহেীর থেতৃত্ব সদকয় শাসমউেকি
িকিশাকস পাোয়। আকমবেীয় শাসমউে সেল বৃহত্তর খৃিাে আকমবসেয়া গিার স্বকে
সবকিার মুসসলম সবকদ্বষী এিজে মানুষ। শাসমউে িমুযসেস্ট বাসহেী সেকয়
িকিশাকস প্রকবশ িকর প্রেকম থট্রড ইউসেয়ে ও আঞ্চসলি সেববািকের প্রহসে িকর
িকিশাকসর সেয়ন্ত্রণ হাকত থেবার থিিা িকর। সিন্তু িকিশীয় সকিতে জেগণ
তাকদর থস ষিেন্ত্র বযেব িকর থদয়। সবখাকেই মুসসলম থেতৃবৃন্দ সেরঙ্কুশ সবজয়
লাি িকর। এরপরই শুরু হয় গণহতযা। শাসমউে সবশাল িমুযসেস্ট বাসহেীর
সহায়তায় ১৯১৮ সাকলর মািব থেকি পরবতবী িার-পাঁি মাকস উকল্লখকোগয মুসসলম
থেতৃবৃন্দসহ পিাত্তর হাজার মুসসলম ের-োরীকি হতযা িকর। সিন্তু সির
স্বাধীেতািামী িকিশীয় মুসলমােরা এত সহকজ দমবার পাি সেল ো। তারা
েতুে িকর সিংঘবি হয় এবিং িার মাকসর থিিায় শাসমউেসহ িমুযসেস্ট বাসহেীকি
তারা িকিশাস থেকি সবতাসিত িকর। সিন্তু িকিশীয় মুসলমােকদর দূিবাগয,
সক্রসময়া, তাতাসরয়া ও মধয এসশয়ার মুসলমােকদর অবযাহত পরাজকয়
িকিশাকসর উপর িমুযসেস্ট িাপ বৃসি পায়। ১৯২০ সাকলর ২৭ এসপ্রল শাসমউে
রুশ কসকন্যর সাহাকেয িকিশাস দখল িকর থেয়। তার অতযািার ও গণহতযার
ফকল মুসসলম জেপদগুকলা শ্মশাকে পসরণত হয়। পুসিকয় থদয়া মসসজদ, কুল,
পাোগার ইতযাসদকত বহু বের থিউ পা থদয়সে। এই জাসলম শাসমউেই
আকমবসেয়ার এি মহাে োয়ি। িমুযসেস্টকদর জন্য এত সিেু িকরও শাসমউে সিন্তু
িমুযসেস্টকদর িাে থেকি সিেুই পায়সে। িকিশাস িমুযসেস্টকদর িরতলগত
হবার পর বৃহত্তর আকমবসেয়া গসেত হয়সে, বরিং িকিশাসকি জসজবয়া,
আজারবাইজাে, তাতাসরয়া ও আকমবসেয়ার মাকঝ িাগ িকর থদয়া হয়। আকমবসেয়ার
িাকগ সবকিকয় িম অঞ্চলই পকি। আজ মুসলমােকদর উকদযাকগ িমুযসেস্ট
সাম্রাজয েখে ধ্বকস পকিকে, তখে আকমবসেয়রা তাকদর বৃহত্তর খৃস্টাে আকমবসেয়ার
স্বে সেকয় আবার মাো তুকলকে িকিশাকসর মুসলমােকদর সবরুকি। আর তাকদর
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সাহােয িরকত এসগকয় একসকে মুসলমাে সবকদ্বষী িমুযসেস্ট ও খৃিাে রাষ্ট্রগুকলা।
সালমাে শাসমকলর মকে হল, থশ্বত মমবকর গিা শাসমউকের উই উিত মূসতব তাকদর
থস সসম্মসলত থিিারই প্রতীি। পুকজার থবদীকত শাসমউেকি প্রসতষ্ঠা িকর তারা
শাসমউকের থসই গণহতযা ও সন্ত্রাকসরই পুেরাবৃসত্ত ঘটাকত িাকচ্ছ িকিশাকস।
সালমাে শাসমল থদখল, শাসমউকের বাম হাকত এিটা মােসিি। পসরষ্কার
থদখা োকচ্ছ। বৃহত্তর আকমবসেয়ার মােসিি ওটা। পারকস্যর এিটা অিংশ এবিং থগাটা
পূবব আোকতাসলয়াসহ িৃষ্ণ সাগর ও িাসম্পয়াে সাগকরর সমগ্র অঞ্চলকি বৃহত্তর
আকমবসেয়ার অিংশ থদখাকো হকয়কে। ডাে হাত তার মুসিবিিাকব উপকর থতালা ো
শসক্তর প্রতীি। অেবাৎ শসক্তর থজাকরই তারা বৃহত্তর আকমবসেয়া গেে িরকব।
সালমাে শাসমকলর থিাখ থেকম এল সেকি। তার থিাখ শাসমউকের পাকয়র তলার
থবদীকত সেবি হকতই িীষণিাকব িমকি উেকলা সালমাে শাসমল। থদখল,
শাসমউকের মূসতব থে প্রস্তরখকণ্ডর উপর দাঁসিকয় আকে, তার িারসদি সঘকর েরমুণ্ডু
সাসরবিিাকব সাজাকো। েরমুণ্ডুগুকলা সপতকলর থপ্লকট রাখা। থেে অঘব থদয়া
হকয়কে শাসমউকের পাকয়।
েরমুণ্ডুগুকলা শাসমউকের পদ-তকলর থসাপাে সঘকর এিসট বৃত্ত রিো
িকরকে। শাসমউকের বাম পাশ থেকি আকরিসট বৃকত্তর িাজ শুরু হকয়কে। এ
অসমাপ্ত বৃকত্তর থশষ েরমুণ্ডুসট সালমাে শাসমকলর একিবাকর সামকেই।
সালমাে শাসমল সবস্মকয়র সাকে লিয িরল এই থশষ েরমুণ্ডসটর আকগর
সপতকলর থপ্লটসট খাসল। এিটা থপ্লট খাসল থরকখই পকরর থপ্লকট থশষ েরমুণ্ডসট রাখা
হকয়কে। এিটা থিৌতুহলই হকলা। সালমাে শাসমল িকয়ি পা সামকে এগুকলা।
সামকের েরমুণ্ডসট তার িাকে আকরা স্পি হকয় উেকলা। শাসমউকের মূসতব -মুকখা
িকর দাঁি িসরকয় রাখা েরমুণ্ডসটর মাোর খুসলকত িাল িাসলকত থলখা সতেসট শে
তার েজকর পিল। পিার জকন্য সামকে এিটু ঝুকঁ ি পিকলা সালমাে শাসমল।
িাকলা িাসলর “আল্লামা ইব্রাসহম এদসতো” োমসট জ্বল জ্বল িকর উেল তার
সামকে।

সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

133

হদকয়র থিাোয় থেে প্রিণ্ড এি ধাক্কা থখল সালমাে শাসমল। মুহূকতবর জকন্য
সেঃশ্বাস সেকতও থস িুকল থগকে থেে। অবযক্ত েন্ত্রণার এিটা থঢউ থখকল থগল তার
থগাটা থদকহ -সমগ্র োয়ূতন্ত্রীকত।
আকরিটু ঝুকঁ ি পিকলা সালমাে শাসমল েরমুণ্ডসটর ওপর। ঔষধ সদকয়
মাোসট পসরষ্কার িরা হকয়কে। সালমাে শাসমল থদখল হািগুকলা এিদম িাঁিা।
মকে হকচ্ছ, আজই বা এই মাি একি এখাকে রাখা হকয়কে। থলখার িাসলগুকলা
থেে এখেও িাল িকর শুিায়সে। অেবাৎ তাকি সিডন্যাপ িকর আজ িাকলর
মকধযই খুে িরা হকয়কে।
সালমাে শাসমল মাো তুকল পাকশর েরমুণ্ডসটর সদকি এসগকয় থগল। মাোর
খুসলকত থসই িাকলা িাসলকত থলখা োম পিল, ‘আবুল বরিত আহমদি’।
আবুল বরিত আহমদি সেল িকিশাকসর োগারকো িারাবাখ অঞ্চকলর
‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ এর প্রধাে। সদে আকটি আকগ থস হাসরকয় োয়।
সালমাে শাসমল মাো তুলল। থবদো সবকফাসরত তার থিাখ। তার মকে
থজকগ উেল সজজ্ঞাসা, তাহকল সি আমাকদর হারাকো সব থেতৃবৃন্দকি একে
শাসমউকের পাকয় অঘব থদয়া হকয়কে?
সালমাে শাসমল গুকণ থদখল, প্রেম বৃত্তসটকত সবশসট মাো এবিং অসমাপ্ত
সদ্বতীয় বৃত্তসটকত েসট মাো। সহকসব সমকল োয়, সবগত িকয়ি সপ্তাকহ োসব্বশজে
মুসসলম থেতার অন্তধবাে ঘকটকে, আর োসব্বশসট মাোই এখাকে আকে। তবুও
এিবার ঘুকর ঘুকর োমগুকলা থদখল। েজর বুলাল তাকদর িিংিাকল পসরণত হওয়া
মুকখর সদকি। থিাখ থফকট অশ্রু থেকম এল তার। সবকশকষ থস একস দাঁিাল োসব্বশ
েম্বকর রাখা সপতকলর খাসল থপ্লকটর িাকে, মকে পিকলা, হ্যাঁ-তাসলিায় তার োম
োসব্বশ েম্বকর সেল। অেবাৎ এ থপ্লটসট তার মাোর জকন্যই সেধবাসরত। থেকহতু তার
মাো পাওয়া োয়সে এ পেবন্ত, তাই ওটা খাসল রাখা হকয়কে।
এই সময় থবদীর বুি থেকি এিটা িে ধ্বসেত হল। বলল, সালমাে সেিই
িাবে, এ থপ্লটসট থতামার জকন্যই সেধবাসরত। সশঘ্রই তুসম ওর থগৌরব বৃসি িরকব।
সালমাে শাসমল, বুঝল, থবদীর সাকে মাইকক্রাকফাে সিংকোগ রকয়কে।
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সালমাে শাসমল িারসদকি এিবার েজর বুলাকলা। িারসদকি থঘারাকো
সবশাল সবসেিং এর সবগুকলা দরজাই বন্ধ্, এিমাি তার ঘকরর দরজাটা োিা।
সালমাে শাসমল ধীকর ধীকর থবদী থেকি থেকম এল। থস থগাটা সবসেিংটা
এিবার থদখকত িায়। সি আকে, থি আকে ঐ বন্ধ্ ঘরগুকলাকত। থিে থিউ তার
সামকে আসকে ো।
সালমাে শাসমল থে ঘকর সেল থসটা থবদীর পূবব সদকি। সালমাে শাসমল
পসশ্চম প্রাকন্তর সবসেিং এর সদকি থেকম থগল। থঘারাকো সবসেিংটা থগাটাটাই
সতেতলা। দূকগবর মত থদখকত। ধরণ-ধারণ ও অবো থদখকলই থবাঝা োয়, শত
বেকররও থবসশ পুরাকো সবসেিং। সিন্তু খুবই মজবুত তাকত থিাে সকন্দহ থেই।
সালমাে শাসমল সিন্তা িকর থপল ো, এমে সবসেিং ইকয়করকিকের থিাোয়
আকে। ইকয়করকিকের প্রসত ইসঞ্চ জায়গা থস থিকে। আিাই হাজার বের আকগর
ধ্বিংসাবকশষ, এি হাজার, থদি হাজার বের আকগর িগ্ন প্রাসাদসহ সব সিেুই থস
থদকখকে। সিন্তু এ ধরকণর এিটা জায়গা, এ ধরকণর এিটা িবে থতা থিাোও
থদকখসে! তাহকল সি এটা ইকয়করকিে েয়? আকমবসেয়ার দূগম
ব োকের থিাে সি
থগাপে েগরী?
সালমাে শাসমল একস বারান্দায় উকে এিটা িকির দরজার সদকি িলল।
এ সময় এিটা িে সবিট শকে থহকস উেল। বলল, সালমাে শাসমল ঘরগুকলা
তুসম সািব িরকত িাও? পারকব ো। দরজা তুসম থিােিাকবই িািকত পারকব ো।
আর িািকলও থিাে লাি হকব ো। এই থগাটা সবসেিং এ তুসম োিা আর থিউ থেই।
তুসম থবঁকি োিা পেবন্ত ওখাকে িাকরা োবারও দরিার থেই।
িেসট এিটু োমল। এিটু পকরই আবার বকল উেল, ‘থহায়াইট উলফ’
এিটা সশিাকরর ওপর দু’বার ঝাসপকয় পকি ো। সিন্তু থতামার থিকি এিটা
অসম্ভব বযসতক্রম ঘকটকে। তাই থতামার বযাপাকর তারা এিটা মজার সসিান্ত
সেকয়কে। থতামার গাকয় তারা হাত লাগাকব ো। এিজে মানুষ িুধায়-তৃষ্ণায়
সিিাকব সতল সতল িকর মৃতযু বরণ িকর থস দৃশ্যটা তারা ধীকর সুকে থদখকব। িো
থশষ িকর িেসট আবার থসই সবিট শকে থহকস উেল।
এি সময় তার হাসসসটও থেকম থগল।
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সালমাে শাসমল িকয়ি মূহুতব সবমূকঢ়র মত দাঁসিকয় োিল। থস ঐ িকন্ের
থিাে িোকিই অসবশ্বাস িরকলা ো। ‘থহায়াইট উলফ’-এর থপেকে খৃিােকদর থে
আন্তজবাসতি সন্ত্রাসবাদী সিংো ক্লু-ক্লযাি-ক্লযাে এবিং থে িমুযসেি সন্ত্রাসবাদী সিংো,
‘ফ্র’ রকয়কে, তাকদর থিকয় জঘন্য, বববর, পশু থিাে সিেু আর দুসেয়াকত থেই।
একদর উম্মত্ত ও সবিৃত মােসসিতা সব পাকর।
সালমাে শাসমল সফকর দাঁিাল ।
থস হাঁটকত শুরু িরল তার ঘকরর সদকি। হাঁটকত হাঁটকত থস িাবল, তার
প্রসতসট পদকিপ ওরা থটসলসিশে িযাকমরায় থদখকে। সবসেিংসহ থগাটা এলািার
সবসিেুই সেশ্চয়ই থটসলসিশে িযাকমরার আওতায়।
সালমাে শাসমল তার ঘকরর দরজায় একসও আবার বারান্দায় সফকর
থগল।
বকস পিল থস বারান্দার পােকরর থমকঝকত।
অকেি থহঁকটকে। খুব ক্লাসন্ত লাগকে তার। আর খাদয ও পাসে পাওয়া োকব
ো শুকে িুধা-তৃষ্ঞাও থেে হোৎ থবকি থগল।
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৭
িাসস্পয়াে সাগকরর িাকলা পাসে থিকট িারসদকির ঘুটঘুকট অন্ধ্িার থেকল
থপাটব আকোয়ার থেকি এিসট থপকট্রাল থবাট এসগকয় িকলকে পসশ্চম সদকি।
থপাটব আকোয়ার িাসস্পয়াে সাগর তীরে মুসসলম মধয এসশয়া প্রজাতকন্ত্রর
এিসট বন্দর। রুশ শাসে আমকল এ বন্দকরর োম সেল ক্রাজকোিক। িাসস্পয়াে
সাগকরর পূবব তীকর মুসসলম মধয এসশয়ার এটাই এিমাি বন্দর। মধয এসশয়া
স্বাধীে হবার পর মুসসলম সরিার এই বন্দকরর োম থরকখকে থপাটব আকোয়ার শহীদ আকোয়ার পাশার োম অনুসাকর।
শহীদ আকোয়ার পাশা মধয এসশয়ার মুসলমােকদর স্বাধীেতা রিার
জকন্য িমুযসেি লালককফৌকজর সবরুকি েুি িকর শহীদ হয়। িমুযসেস্ট িাকপর মুকখ
মধয এসশয়ার মুসলমােকদর েখে থঘার দুসদবে, তখে থসোধযি আকোয়ার পাশা
িাসস্পয়াে সাগকরর পকে েুকট আকস মধয এসশয়ায়। এই বন্দকরই থস থবাট থেকি
োকম। এিজে মহাে শহীকদর থস স্মৃসত ধকর রাখার জকন্য মুসসলম মধয এসশয়ার
স্বাধীে সরিার তার োকম বন্দকরর এই োম থরকখকে।
থবাকট মাি েয়জে আকরাহী। ড্রাইসিিং সীকট মুসসলম মধয এসশয়ার
থেৌবাসহেীর তরুণ অসফসার আলী েিীর। তার থপেকে থসাফায় আহমদ মূসা।
সারকফস টু এয়ার িামাে রকয়কে। সারকফস টু সারকফস িামাকের পাল্লা পঞ্চাশ
মাইকলরও থবশী।
থবাকটর স্বল্প পাল্লার থহডলাইকটর আকলাসট োিা সব আকলা সেিাকো।
থবাটসট এিটা জমাট অন্ধ্িাকরর মত এসগকয় িকলকে পসশ্চকম। লিয তার
িকিশাকসর বাফু ও সীমান্ত েগরী আশতারার মধযবতবী উপকূকলর এিসট োে।
ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল থবকগ িকলকে থবাটসট। থপাটব আকোয়ার থেকি বাকু
দু'শ মাইল। আহমদ মূসা তার ঘসির সদকি তাসিকয় থদখকলে রাত এগারটা। এই
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গসতকত থগকল পকে থিাে ঝাকমলা ো হকল সতেটার সদকি সতসে িকিশাস উপকূকল
থকপৌঁেকত পারকবে।
বহু সিন্তা িকর আহমদ মুসা িকিশাস োবার এই িাসস্পয়াকের পেটাকি
থবকে সেকয়কেে। মধয এসশয়া প্রজাতকন্ত্রর িাজাসখস্তাে হকয় িকিশাস প্রকবশ িরা
থেত, সিন্তু পেটায় সবপদ থবসশ। িাজাখ বডবার থেকি িকিশাস বডবাকরর মধযবতবী
থগাটা তাতাসরয়া অঞ্চকল রুশরা সববিণ থিাখ আর িাে খািা িকর আকে োকত
এিটা সপঁপিাও মধয এসশয়া প্রজাতন্ত্র থেকি থসসদকি প্রকবশ িরকত ো পাকর।
অন্যসদকি পারকস্যর পেটা আহমদ মূসার জন্য খুবই ঝুসঁ িপূণব। অবকশকষ
িাসস্পয়াকের সিংসিপ্ত পেটাকিই সবকিকয় অনুকূল মকে িকরকে। সিন্তু এখাকে
সবপদ থেই তা েয়। মধয এসশয়া প্রজাতকন্ত্রর পাসেসীমা পার হবার পর
আজারবাইজাকের প্রায় উপকূল পেবন্ত থদিশ' মাইল পেসট রুশকদর িিা পাহারায়
রকয়কে। িাজাখ অঞ্চল থেকি তাতাসরয়া অঞ্চকল থস থেমে এিটা সপঁপিা ঢুিকত
সদকতও োরাজ, থতমসে িাসস্পয়াে সাগকরর পেটাও থস পাহারা সদকচ্ছ োকত মধয
এসশয়া থেকি িকিশাকস আসা োওয়া িারও পকি সম্ভব ো হয়। এই পাহারা
থদয়ার িাকজ সাবকমসরে এবিং এিসট শসক্তশালী থকেৌ-কগাকয়ন্দা ইউসেটসহ
অকেি েুি জাহাজ ও থপকট্রাল থবাট রকয়কে। িসব্বশ ঘন্টা তাকদর এই পাহারা
িাজ িলকে। এতদসকত্ত্বও আহমদ মূসা মকে িকরকেে, েল পকের থিকয় পাসে
পকে শত্রুকি ফাঁসি থদয়া সহজ হকব।
এই সবপদ সিংকুল পকে আহমদ মুসাকি এইিাকব এিাসি থেকি সদকত
থিউ রাজী হয়সে। সিন্তু আহমদ মুসা িাউকিই সাকে সেকত িােসে। থশষ মূহুতব
পেবন্ত হাসাে তাসরি থজদ িকরকে। আহমদ মুসা বকলকেে, এ ধরকের অসিোকে
েত িম থলাি জসিত হকয় পারা োয় তাই িরা উসিত। আর হাসাে তাসরিকি
সতসে পরামশব সদকয়কেে, তার সিেুসদে সবশ্রাম প্রকয়াজে। তার থদশ সফসলসস্তে
থেকি থস বহুসদে বাইকর। এমে সি, স্বাধীে সফসলসস্তেকি থস এখেও থদকখইসে।
বাসিকত মা-কবাকের সাকে বহুসদে থেকি সবসচ্ছন্ন। সুতরািং আকয়শা আসলকয়িকি
সেকয় এিবার তার থদকশ োওয়া দরিার। প্রকয়াজে হকলই তাকি থডকি থেকব
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আহমদ মুসা। তাোিা আহমদ মুসা মকে িকরে, থেতৃকত্বর থিকি মাহমুদ
সফসলসস্তকে এিাসিত্ব অনুিব িরকে। হাসাে তাসরকির মত দি থেতৃত্ব তার পাকশ
োিকল ইসলামী সফসলসস্তে আরও শসক্তশালী হকয় উেকব।
এিটু মাো ঝুসঁ িকয় আহমদ মুসা 'সডকস্টি থরিডব' পযাকেকলর সদকি
তাসিকয় বলকলে, েিীর, পঞ্চাশ মাইল থপসরকয় আসকো, এবার থবাধ হয়
থতামাকি থহডলাইকটর আকলাটুকুও সেসিকয় থফলকত হকব।
িাসস্পয়াে সাগকরর থিকি উপকূল পঞ্চাশ মাইল পেবন্ত জাতীয়
অেবনেসতি এলািা সেসদবি িরা হকয়কে। এই অেবনেসতি এলািা পেবন্ত
স্বাধীেিাকব সবিরণ িরা োয়।
থপকট্রাল থবাটসট এিান্নতম মাইকল পিার সকে সকে থহড লাইকটর আকলা
সেসিকয় সদল।
িার সদি থেকি জমাট অন্ধ্িাকরর এি পাহাি একস থবাটসটকি সঘকর
ধরল। থবাটসটকি মকে হল িলন্ত এি খন্ড জমাট অন্ধ্িার।
থিাখ বন্ধ্ িকর এসগকয় িলার অবো। িম্পাস ও সামকে থমকল রাখা
মােসিিই আলী েিীকরর িরসা। মাকঝ মাকঝ থস তািাকচ্ছ িসেে বস্তু সেরীিণ
িীকের সদকি। থবাকটর দশ মাইকলর মকধয থিাে িসেে বস্তু একস পিকলই সাদা
পদবায় িাল স্পট থজকগ উেকব। িীেসট অসিংখয বগবকিকি িাগ িরা। বগবকিকি
িাল অবোে থেকি বুঝা োকব বস্তুসট থিােসদকি িতদূকর।
আরও িসল্লশ মাইল িলার পর প্রায় এিই সমকয় উত্তর ও দসিণ সদগকন্ত
দুসট আকলাি থরখা ফুকট উেল। থবাঝা থগল বি েুি জাহাজই হকব। জাহাজ দুসটর
প্রকতযিসটকতই িকয়িসট িকর সািব লাইট।
আকলাগুকলাকি ঘুরকত থদখা থগল। এই সময় পসশ্চম সদগকন্তও আকরিটা
আকলা থদখা থগল। সতেসট আকলাই দ্রুত এসগকয় আসকে।
আহমদ মুসা থসসদকি সিেুিণ পেবকবিণ িরার পর বলকলে, আলী
েিীর, জাহাজগুকলা খুব দ্রুতগামী এবিং তাকদর সািব লাইটগুসল খুব পাওয়ারফুল।
তাোিা সতেসট জাহাজ এিা েয়। িাকলা িকর থদখ, সবিাকলর থিাকখর মত আরও
িুদ্র িুদ্র আকলা থদখা োকচ্ছ। এর অেব থপকট্রাল থবাকটর সাসরও এসগকয় আসকে।
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এই সময় সরয়ারসিউ িীকণর সদকি থিাখ পিকতই আঁৎকি উেল আলী
েিীর। বলল, জোব, থপেে থেকিও এিটা জাহাজ েুকট আসকে।
মুহূতি
ব াল স্তব্ধ হকয় বকস োিকলে আহমদ মুসা। বলকলে, আলী েিীর,
িারসদি থেকি জাল থফকল ওকদর এই এসগকয় আসা থিাে রুসটে থপ্রকট্রাল েয়।
এিটা সকিতে পসরিল্পো সেকয় ওরা এসগকয় আসকে। আমার মকে হয় আমাকদর
এই োিা শত্রুকদর িাকে থগাপে থেই।
এিটু োমকলে আহমদ মূসা। িারসদিটায় এিবার েজর বুলাকলে।
তারপর বলকলে, িয় থেই আলী েিীর, আমরা ওকদর থিকয় সুসবধাজেি অবোকে
আসে। ওরা আমাকদর অবোে থদখকত পাকচ্ছ ো, সিন্তু ওকদর অবোে আমরা
থদখকত পাসচ্ছ।
আহমদ মূসা উকে সগকয় আলী েিীকরর পাকশ বসকলে। বলকলে, আমরা
আর সামকে এগুব ো। তুসম থবাকটর মাো বাম সদকি ঘুসরকয় োও। দসিণ সদি
থেকি ও পূবসদি থেকি েুকট আসা জাহাজ আরও থক্লাজ হবার আকগ আমরা এ
দুকয়র ফাঁি গসলকয় দসিণ সদকি থবসরকয় োব। তারপর ওকদর এই থবিসের বাইকর
সগকয় প্রকয়াজে হকল পারস্য জল সীমার িাোিাসে সদকয় ঘুকর সগকয় আজার
বাইজাে জলসীমায় প্রকবশ িরব। অকেিটা পে আমাকদর ঘুরকত হকব। তুসম
স্পীড বাসিকয় দাও। আসম 'হাডব অবকজক্ট সিশে' পযাকেকলর সদকি েজর রাখসে।
িারও সাকে ধাক্কা লাগকব এ সিন্তা ির ো। বকল আহমদ মূসা মযাপটাকি সেকজর
সামকে থটকে সেকলে।
আহমদ মূসার িো থশষ হবার আকগই থবাকটর মাো দসিণ সদকি ঘুকর
থগল।
আহমদ মূসা বলকলে, থবাকটর মাো আরও পঁয়তাসল্লশ সডগ্রী ইকস্ট
সসরকয় োও।
থবাকটর মাো আরও পূবব সদকি ঘুকর থগল। েুকট আসা জাহাজগুকলার
শসক্তশালী সািব লাইট সাগকরর সবস্তৃত অঞ্চলকি আকলাসিত িকরকে। িারসট
জাহাজ আরও িাোিাসে এসগকয় একল মধযবতবী সাগকরর থগাটাই আকলাসিত হকয়
উেকব। আহমদ মুসার থবাটকি ওরা এই আকলার ফাঁকিই বসন্দ িরকত িাইকে।
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জাহাজ ও থপকট্রাল থবাকটর থবস্টসে গকি সেসশ্চন্ত মকেই ওরা এসগকয়
আসকে। ওরা জাকে আহমদ মুসার থবাট পসশ্চম সদকির থিাে ফাঁি-কফাঁিি
সদকয়ই থিকট পিকত িাইকব। তাই থস ফাঁি-কফািি বকন্ধ্র জন্য ওরা থপকট্রাল
থবাকটর পাহারা সাকে সেকয় আসকে।
আহমদ মুসা হাসকলে। এত বি সাগকরর সব দরজা ওরা বন্ধ্ িরকব,
এটা ওকদর দুরাশা।
আহমদ মুসা তাসিকয় থদখকলে, দসিণ ও পূববসদি থেকি থে জাহাজ দুকটা
এসগকয় আসকে ওকদর সািবলাইট ক্রকমই সেিটতর হকয় উেকে। এি সময় ওরা
সমকশ োকব, তার আকগই তাকি এ থবিসে পার হকত হকব।
জাহাজ দুকটার থিৌসণি অবোে সবকবিো িকর থোট্ট এিটা অিংি িকষ
আহমদ মূসা বলকলে, আলী েিীর, পকের সমসেকট আমরা েসদ পঁসিশ মাইল পে
পার হকত পাসর তাহকল ওকদর সািবলাইট আমাকদর স্পশব িরকত পারকব ো।
আলী েিীর মাো দুসলকয় বলল, আমরা এখে ঘন্টায় েব্বই মাইল িলসে।
গসতকবগটা আসম এিশ' মাইকল তুকল সদসচ্ছ। আমরা পকের সমসেকটর আকগই
পঁসিশ মাইল থপসরকয় োব।
থপকট্রাল থবাকটর সস্পকডাসমটাকরর িাঁটা লাফ সদকয় েব্বই থেকি এিশ
মাইকল সদকয় সের হকলা। আহমদ মুসার থবাট েখে পঁসিশ মাইকলর পকের মাইল
পার হকয়কে, তখে 'হাডব অবকজক্ট সিশে' অেবাৎ 'শক্ত বস্তু সেরীিণ' িীকে এিটা
িাল সবন্দু থজকগ উেল।
ভ্রু কুঁিিাকলে আহমদ মূসা। িাল সবন্দুসটর অবোে সেি আহমদ মূসার
থবাকটর োি বরাবর।
আহমদ মুসা বলকলে. আলী েিীর, থতামার সেি োি বরাবর দশ মাইল
দূকরএিটা থপকট্রাল থবাট এসগকয় আসকে।
এিটু থেকম আহমদ মুসা বলকলে, দুকটা জাহাকজর সািবলাইট এবিং থপকট্রাল
থবাটসটর সািবলাইট এিসাকে সমকশ থেকত পাকর, এমে জায়গায় েসদ ওকদর
েজকর পসি তাহকল সবো সিংঘাকত আমরা থবসরকয় থেকত পারবো। আর সিংঘাত
িকর থবসরকয় থগকলও ওরা সপেু োিকবো আমাকদর বার মাইকলর জলসীমা পেবন্ত।
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আমরা তাহকল িকিশাকস থেকত পারবো। তুসম থতামার গসত এিশ সবশ মাইকল
থতাল েিীর।
থপকট্রাল থবাকটর সকববাচ্চ গসতই হকলা এিশ সতসরশ মাইল। থে থলাড থবাকট
আকে তাকত গসত এিশ সবকশ থতালা ঝুসঁ িপূণব।
সিন্তু দি থেৌ-অসফসার আলী েিীর বলল, বুকঝসে জোব, আমরা বার
সমসেকটই সেধবাসরত দূরত্ব পার হকয় োব ইেশাআল্লাহ।
আহমদ মুসার থপকট্রাল থবাট প্রিণ্ড থবকগ লাসফকয় লাসফকয় সামকে এসগকয়
িলল। সস্পকডাসমটাকরর িাঁটা এিশ’ সবকশ দাঁসিকয় ের ের িাঁপকে। িাঁপকে
থগাটা থবাট প্রিণ্ডিাকব। মকে হকচ্ছ বি বি পাের সডসিকয় িখেও আেকি পকি,
িখেও লাসফকয় উকে থদৌকি িকলকে এিটা জীপ।
আহমদ মুসা ‘হাডব অবকজক্ট সিশে’ পযাকেকলর সদকি তার থিাখ সের
থরকখসেকলে। এসগকয় আসা থপকট্রাল থবাটটা তখে সতে মাইল দূকর।
আহমদ মুসা এ সময় তার সামকের স্পীিার সুইি অে িকর বলকলে,
আবদুল্লাহ আমাকদর সামকেই এিটা শত্রু থপকট্রাল থবাট। তার সািব লাইটটা
থতামরা থদখকত পাচ্ছ। মকে থরখ থিাে প্রিার সিংঘকষব সলপ্ত ো হকয় আমরা একদর
থবিসে থেকি থবসরকয় থেকত িাই। আক্রান্ত হকলও আমরা গুসল েুিবো, আত্মরিার
থশষ মুহূতব োিা। থস সেকদবশ আসমই থদব। এখে থতামরা িামাকের সবগুকলা
বযাকরল োসমকয় োও।
আবদুল্লাহ থপকট্রাল থবাকটর িার সদস্য সবসশি থগালন্দাজ ইউসেকটর প্রধাে।
সেকদবকশর সাকে সাকে িামাকের সবগুকলা বযাকরল সেকি থেকম এল।
দসিণ ও পূকববর দুই জাহাকজর সািব লাইকটর মকধয বযবধাে তখেও অকেি।
প্রায় সতে মাইকলর মত। শত্রুর থপকট্রাল থবাকটর সািব লাইকটর সহকসবটা সবকয়াগ
িরকল এি মাইল সবস্তৃত দুকটা অন্ধ্িার থলে সৃসি হকয় োকচ্ছ শত্রু থবাকটর
দুপাকশ।
শত্রু থবাট থেকি আহমদ মুসার থবাকটর দূরত্ব তখে থদি মাইল, তখে
আহমদ মুসা আলী েিীরকি থবাকটর মাো সিশ সডগ্রী ডাে সদকি ঘুসরকয় সেকত
বলকলে।
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থবাঝা থগল শত্রু থবাটও তখে সামকে সিেুর অসস্তত্ব সেকয় অসের হকয়
উকেকে। সািব লাইট োরাও থহড লাইকটর আকলা থস সামকে থফকলকে।
শত্রু থবাকটর সাকে মুকখামুখী অবো থেকি সিশ সডসগ্র টােব সেকয় তীর থবকগ
েুকট িলল আহমদ মুসার থবাট।
আহমদ মুসার থবাকটর এই গসত পসরবতবে শত্রু থবাটও থটর থপল। তার সািব
লাইট আরও িঞ্চল হকয় উেল থহড লাইকটর আকলাও এসদকি থবঁকি এল।
আহমদ মুসা সবস্মকয়র সাকে লিয িরকলে দসিকণর জাহাজসটর সািব
লাইটও এসদকি একস সের হল।
সিন্তু শত্রু থবাট এ শত্রু জাহাকজর সািব লাইকটর মাকঝর বযবধাে প্রায় এি
মাইল। এই অন্ধ্িার থলে সদকয়ই আহমদ মুসার থবাট থবসরকয় থেকত িায়।
আহমদ মুসা বলকলে, শত্রু জাহাজ ও শত্রু থবাকটর মকধয সিংবাদ সবসেময়
হকয়কে। ওকদর মকে সিেুটা সকন্দহও হকয়কে। সািব লাইট থফকল অনুসন্ধ্াকের থিিা
তারই প্রমাণ। সিন্তু স্বসস্তর সাকে লিয িরকলে শত্রু থবাট বা শত্রু জাহাকজর গসত
পসরবতবে হয়সে।
আহমদ মুসার থবাট েখে শত্রু থবাকটর সমান্তরাকল অেবাৎ সবকিকয় িম
দূরকত্ব এল, সেি তখেই শত্রু থবাট থেকি িামাকের গজবে থশাো থগল। িকয়িটা
থগালা আহমদ মুসার থবাকটর পাকশ ও থপেকে একস পিল।
িামাকের গজবকের সিংকগ সিংকগ আলী েিীর থবাটসট আকরিটু ডাে পাকশ
সসরকয় সেকয়সেল। আহমদ মুসার থবাট তখে িলসেল ঘন্টায় এিশ সবশ মাইল
থবকগ। িকয়ি সমসেকটর মকধযই দুই থবাকটর মকধয বযবধাে থবকি থগল। ওসদকি
িামাকের গজবেও থেকম থগল।
আহমদ মুসা থহকস বলকলে, সম্ভবত থিাে উত্তর ো থপকয় ওরা থিকবকে,
সেরীহ থিাে মাে ধরা থবাট িকয় পালাকচ্ছ। তারা ধারো িকরসে থে, আহমদ মুসার
িকিশাসমুখী থবাট এবাউট টােব িরকত পাকর। আহমদ মুসা সম্পকিব শত্রুর এই
উচ্চ ধারণা আহমদ মুসাকি বহুবারই সাহােয িকরকে। শত্রুর মকে এই অেূিূসত
সৃসি আল্লাহরই অসীম রহমত। আহমদ মুসা আল্লাহর শুিসরয়া আদায় িরকলে।
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ওকদর থবিেী থপসরকয় মাইল দকশি আসার পর আহমদ মুসা থবাকটর মুখ
থসাজা দসিণ সদকি ঘুসরকয় সেকত বলকলে। দসিণ সদকি পঞ্চাশ মাইল িলার পর
আহমদ মুসা বলকলে, ওকদর থিাে জাহাকজর আকলা আর থদখা োকচ্ছো। মকে
হকচ্ছ সবই উত্তর সদকি িকল থগকে। সিন্তু আবার সফকর আসকব। তার আকগই মধযিাসষ্পয়াকে আমাকদর পাসি সদকত হকব। তুসম থবাট পয়তাসল্লশ সডগ্রী পসশ্চকম
ঘুসরকয় োও। তারপর সিশ মাইল িলার পর থবাট থসাজা পসশ্চম সদকি িলকব।
তাহকল আমরা পারকস্যর পাসে সীমা থঘঁকস আজার বাইজাকের সীমান্ত শহর
আশতারা উপকূকল থপৌঁেকত পারব। এ এলািায় রুশকদর পাহারা এিটু িম
োিকব।
আহমদ মুসা উকে থপেকে থসাফায় সগকয় বসকলে। থসাফায় থহলাে সদকয় গা
এসলকয় সদকলে।
ঘন্টায় এিশ মাইল থবকগ িলকে থবাট। গসতর তীব্রতায় থবাট ের ের িকর
িাঁপকে।
থবাট ইসঞ্জকের গুম গুম আওয়াজ এবিং পাসে থিকট িলার তীক্ষ্ণজলজ শে
োিা িারসদিটা েীরব-সেের। মাসটর গাঢ় অন্ধ্িারটা থেে আিাকশ সগকয়
থেকিকে। থসই আিাশ-অন্ধ্িাকর জ্বলকে তারার প্রদীপ।
আহমদ মুসার থিাখ সেল থসই তারার জগকত সেবি। বি িাল লাকগ তাঁর
এই তারার জগত। থখাদায়ী প্রিূকত্বর সবশালতা এবিং মসহমাময়তা তাঁর িাকে মূতব
হকয় ওকে এসদকি িাইকল। আমরা বলদপবী মানুষ- সবশাল পৃসেবীর তুলোয় দৃসি
থগািকরর অকোগয এি দূববল অসস্তত্ব আমাকদর। সবশাল পৃসেবী ঐ সমট সমট তারার
তুলোয় এিটা সবন্দু বই আর সিেুই েয়। সিন্তু সবশাল বপু এই তারা আবারে
আমাকদর োয়াপে োমি গযালাসির গাকয় িুদ্র এি সতল মাি। তাই বকল
‘োয়াপে’ গযালাসির গকববর সিেু থেই। অন্তহীে আিাশ জগকত লি-কিাসট
গযালাসির মাকঝ আমাকদর োয়াপে গযালাসি অনুজ্জ্বল এি আকলাি সবন্দু োিা
আর সিেুই েয়। অসীম সবশালকত্বর সবস্মকয় সবমূঢ় আহমদ মুসার মে থিকব পায়
ো, বৃহত্তকরর পকে ঊধ্ববমুখী এই োিার থশষটা থিাোয় থেখাকে সগকয় থশষ থসটাই
সি ‘সসদরাতুল মুন্তাহা’ অেবা প্রেম আিাশ! তারও থতা অকেি ওপকর সবসিেু
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সৃসি জুকি সববশসক্তমাে, সবব প্রশিংসার অসধিারী আল্লাহ রাব্বুল আলাসমকের
আরশুল আসজম। মানুকষর অসহায় িুদ্রকত্বর িো সবকবিো িকর এবিং মানুকষর
প্রসত আল্লাহর অসীম দয়ার িো স্মরণ িকর সব সমকয়র মত আহমদ মুসার
দুকিাখ িৃতজ্ঞতার অশ্রুকত িকর ওকে।
তারার জগকত এিবার থপৌঁেুকল আহমদ মুসা সেকজকি হাসরকয় থফকল।
অসীকমর উদার স্পশব তাকি আকুল িকর থতাকল। আজও তাই হকয়সেল। িতিণ
সতসে এই িাকব সেকলে জাকেে ো। গিীর প্রশাসন্তকত তাঁর থিাখ দুকটাও এি সময়
ধকর একসসেল।
হোৎ থবাকটর গসত িকম োবার িাপ আহমদ মুসার তন্দ্রা থিকি সদল।
থিাখ খুকলই আহমদ মুসা ঘসির থরসডয়াম ডায়াকলর সদকি েজর বুলাকলে।
রাত আিাইটা।
আহমদ মুসা মুখ তুকল হোৎ থবাকটর গসতটা এিাকব িকম থগল থিে
সজকজ্ঞস িরকত োকবে, এই আলী েিীর থপেে সদকি তাসিকয় বলল, জোব,
মাইল িাকরি সামকে এিটা থপকট্রাল থবাট। অয়যারকলকস আমাকদর পসরিয়
জােকত িাকচ্ছ। আসম থবাটটাকি পাশ িাটাবার থিিা িকরসেলাম। সিন্তু আমাকদর
থবাটটা লিয িকরই ঐ থবাটটা এসগকয় আসকে।
আলী েিীকরর িোর জবাব ো সদকয় আহমদ মুসা বলকলে, আমরা থিাোয়
আলী েিীর?
এই মাি আমরা আজারবাইজাকের জলসীমায় প্রকবশ িকরসে। আমরা
এখে পারস্য ও আজারবাইজাকের জলসীমার মাঝখাে সদকয় আসতারার সদকি
িলসে।
থবাটটা এখে িার পাসে সীমায় আকে?
আজারবাইজাকের।
িতদূর বলকল?
িার মাইল।
আকলা সেিাকো?
হ্যাঁ সব আকলা সেিাকো।
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তাহকল ওটা শত্রুকদর থপকট্রাল থবাট। আন্তজবাসতি পাসে সীমায় আমাকদর
খুঁকজ ো থপকয় আজারবাইজাকের পাসে সীমায় ওরা প্রকবশ িকরকে।
আসমও তাই মকে িরসে।
থতামার ‘হাডব অবকজক্ট সিশে’-এ িারও সন্ধ্াে পাচ্ছ?
ো।
তাহকল থবাঝা থগল দশ বগবমাইকলর মকধয আর থিাে শত্রু থবাট থেই ।
সজ হ্যাঁ।
আমাকদর পসরিয় জােকত িাকচ্ছ?
সজ।
আহমদ মুসা এিটু সিন্তা িরকলে। তারপর বলকলে সেি আকে, আসম ওকদর
সাকে িো বলসে।
বকল আহমদ মুসা উকে একস আলী েসিকরর পাকশ ওয়ারকলকসর সামকে
বসকলে।
সুইি অে িরার আকগ আহমদ মুসা আলী েসির থি বলকলে, তুসম থবাকটর
মাো সিশ সডসগ্র পসরমাে পারকস্যর সদকি ঘুসরকয় ফুল স্পীকড িাসলকয় োও।
ওয়ারকলকসর সুইি অে িকর আহমদ মুসা আকমবেীয় িাষায় বলকলে,
আমাকদর িয় িরকে, আপোকদর পসরিয় আকগ বলুে।
সিকসর িয়। ওপার থেকি বলল।
এ উপকূকল দসুযকদর উপদ্রুব থবকিকে। আপোকদর থবাকট বাসত থেই।
আপোকদর থেই থিে?
বললাম থতা আমাকদর িয় আকে। পুসলশ, জলদসুয উিয়কিই আমাকদর
িয়।
সি বযাপার, আপোরা ওসদকি পালাকচ্ছে থিে?
আপোকদর পসরিয় বলকলে ো, বাসত থেই থিে তা বলকলে ো।
হাঃ হাঃ হাঃ িয় থেই থতামাকদর। সি মাল আকে থবাকট?
অকেি সজসেস।
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থতামরা সি পূবব থেকি মাকে ওপার থেকি থিাে বি থপকট্রাল থবাট আসকত
থদকখে?
ো।
ততিকণ আহমদ মুসার থবাট পারকস্যর তাসব্রজ উপকূকল িকয়ি মাইল
সিতকর ঢুকি পকিকে। সিন্তু থদখা থগল শত্রু থবাটসট তার মাো ঘুরায়সে। বরিং
ওকদর থশষ প্রকের উত্তকর ‘ো’ বলার পর ওরা পূবব-উত্তর সদকি থবাকটর মুখ ঘুসরকয়
িলকত শুরু িকরকে।
আহমদ মুসা হাসকত হাসকত বলকলে, ওরা আমাকদর থিারািালােই মকে
িকর খুব মজা িরল।
আহমদ মুসা িারসদকি এিবার েজর বুসলকয় বলকলে, থবাকটর স্পীড এবার
িসমকয় দাও। আশতারাকি পাশ িাসটকয় এসগকয় িল।
সীমান্ত েগরী আশতারার িার মাইল দূর সদকয় এসগকয় িলল আহমদ মুসার
থবাট। রাত সাকি সতেটার সময় তারা কুরা েদীর থমাহোয় একস থপৌঁোকলে।
িকিশাকসর আরািাস ও কুরা েদী সসম্মসলতিাকব এখাকে একস িাসস্পয়াে
সাগকর পকিকে।
থমাহো পাি হবার পর আহমদ মুসা আলী েসিরকি থবাট উপকূকলর আরও
িাকে সেকত বলকলে।
থবাট উপকূকলর আরও সসসি মাইকলর িাোিাসে একস থপৌোল। আহমদ
মুসা এবার আলী েসিরকি থবাকটর আকলা থজ্বকল সদকত বলকলে।
উপকূকলর ধার সদকয় থবাট ধীকর ধীকর বাকুর সদকি অগ্রসর হকচ্ছ। আহমদ
মুসা মােসিি থেকি মুখ তুকল বলকলে, এবার সসগন্যাল সদকত শুরু ির আলী
েসির।
আহমদ মুসার থবাকটর থহড লাইট এবার সাইমুকমর থিাকড সসগন্যাল সদকত
শুরু িরল।
মাি সমসেট খাকেি পকর পাকশর উপকূকল েীল আকলা জ্বকল উেল। েীল
আকলাসটও সাইমুকমর থিাকড সিংকিত সদকয় িলল।
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আহমদ মুসা থসসদকি এিবার তাসিকয় বলকলে, আলী েিীর এবার থবাট
তীকর োও। ওটা আলী আসজমকির সিংকিত।
িাসস্পয়াকের তীকর কুরা েদীর স্বাগত জাোবার থমাহোয় এই ‘কুদতসল’
িকিশাস সক্রকসকন্টর এিটা প্রধাে ঘাসট।
আজ বাকুর িকিশাস সক্রকসকন্টর থেতা মুহাম্মদ সবে মুসা এবিং এখােিার
সাইমুম ইউসেট এর প্রধাে আলী আসজমি একসকে আহমদ মুসা থি স্বাগত
জাোবার জন্য। পসরিল্পো অনুসাকর স্বাগত জাোবার জন্য আসার িো সেল
আল্লামা ইব্রাহীম এদসতোর। তাঁর শাহাদাকতর পর সেি হয় আজ এখাকে আসকব
সালমাে শাসমল। সিন্তু সালমাে শাসমলও গত পরশু সিডন্যাপ হবার পর
োেীয়িাকব আসল আসজমকির সাকে মুহাম্মদ সবে মুসা একসকে।
আহমদ মুসার থবাট ধীকর ধীকর থোির িরল অোয়ীিাকব কতসর এিসট
িাকের থজসটকত। থজসটকত দাঁসিকয়সেল আলী আসজমি এবিং মুহাম্মদ সবে মুসা।
তাকদর সপেকে সাইমুম এবিং িকিশাস সক্রকসকন্টর এিদল মুজাসহদ। তাকদর
থিাকখ –মুকখ আশা আেকন্দর এি দীসপ্ত। থেে অমূলয এি সম্পদ তাকদর হাকত
একস থপৌঁকেকে।
থবাট থেকি োমাে হল এলুসমসেয়াকমর এি সসঁসি।
সসঁসি সদকয় থেকম একলে আহমদ মুসা। সবসসমল্লাহ বকল সতসে পা রাখকলে
িকিশাকসর মাসটকত।

িকিশাস সক্রকসকন্টর বাকুর প্রধাে মুহাম্মদ সবে মুসার িাে থেকি িকিশাস
পসরসেসতর দীঘব সরকপাটব সেকয়কেে আহমদ মুসা।
অবো খুবই হতাশাবযঞ্জি। িকিশাস সক্রকসকন্টর এবিং মুসসলম সমাকজর
োরা মাো সেল তারা সবাই হাসরকয় থগকে। এিটা আতঙ্ক েসিকয় পকিকে সবার
মকধয। সবাই মকে িরকে ‘থহায়াইট উলফ’ অপ্রসতকরাধয। আজারবাইজাে
সরিারও আতিংি থবাধ িরকে, সিন্তু সিেু িরকত োরাজ। তার িয় হল, রাসশয়া
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ও পসশ্চমা খৃিাে থদশগুকলার মদদ-পুি ‘থহায়াইট উলফ’ থি িযাপাকল তার
অসস্তত্বই সবপন্ন হকয় পিকব। আর িযাপাবার থকাপ ও তার থেই। রাসশয়া এবিং
পসশ্চমা থদশগুকলার রাষ্ট্রদূতরা পসরকার বকলকে, ‘থহায়াইট উলফ’ এর বযাপাকর
থেে আজারবাইজাে সরিার থিাে প্রিার োি ো গলায়। ‘থহায়াইট উলফ’
থমৌলবাদী সাম্প্রদাসয়ি শসক্তর উৎখাকতর জন্য িাজ িরকে, আজারবাইজাে
সরিাকরর সাকে তাকদর থিাে সবকরাধ থেই। ‘থহায়াইট উলফ’ থমৌলবাদী
সাম্প্রদাসয়ি শসক্তর উৎখাকত সফল হকল তাকত আজারবাইজাে সরিাকরর ও
লাি। তার এি প্রবল প্রসতদ্বন্দ্বীর হাত থেকি বাঁিকব। আজারবাইজাে সরিার
বাধয হকয় এই পরামশব গলধঃিরে িকরকে, সিন্তু এই িো গুকলা তারা সবন্দুমাি
সবশ্বাস িকরো। রাসশয়া ও পসশ্চমা থদশসমূকহর মদদ-পুি ‘থহায়াইট উলফ’ সি
তা আজারবাইজাে সরিার িাল িকরই জাকে। োকদরকি তারা থমৌলবাদী বা
সাম্প্রদাসয়ি বলকে তারাই জাসতর থমৌল শসক্ত। এ থমৌল শসক্তর সবোশ িরকত
পারকল মূলযহীে আজারবাইজাে সরিারকি কুকপািাত িরা থিাে সমকয়র
বযাপার েয়। এই সবষয়টা পসরষ্কার বুঝার পকরও আজারবাইজাে সরিাকরর আজ
িরার সিেুই থেই। ‘িকিশাস সক্রকসন্ট' থি থগাপকে সাহােয িরকতও থস িয়
পায়। থস মকে িকর 'থহায়াইট উলফ’-এর সববদশবী থিাখ থেকি থস সিেুই লুিাকত
পারকবো। থমাট িো এিদম মুষকি পরা অবো িকিশাকসর মুসলমােকদর।
আল্লামা ইব্রাহীম এদসতো হাসরকয় োবার পর সিকলর অকেিখাসে িরসা সেল
ইমাম শাসমকলর বিংশধর প্রসতিাবাে তরুে সালমাে শাসমকলর বুসিমত্তার ওপর।
সিন্তু থস সিডন্যাপ হবার পর সিকলর থিাকখ অন্ধ্িার থেকমকে।
িকিশাকসর এই পসরসেসত আহমদ মুসার িাকে স্বািাসবি বকলই মকে হল।
সতযই থহায়াইট উলফ এই পেবন্ত ো িকরকে তাকত থিাে খুঁত থেই। োসব্বশজে
মুসসলম থেতার অপহরকের থিস সতসে সবশদিাকব পেবাকলািো িকরকেে।
‘থহায়াইট উলফ’ থি এবিং িারা তার থিোর থিাে সিহ্নই তারা থপেকে থরকখ
োয়সে। এমে সি ঘটোর থিাে সািীও েয়।
থেখাকেই ‘থহায়াইট উলফ’ অপাকরশকে থগকে থসখােিার িাউকিই থস
বাঁসিকয় রাকখসে। তাই জাো োয় ো, অপহরকণর িাজ িাকদর দ্বারা, সিিাকব
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ঘটল। এমে সি এ সিংক্রান্ত থিাে খবরও পসিিায় প্রিাসশত হয়সে। ‘থহায়াইট
উলফ’-এর হুমসিকত সব পসিিাই েীরব হকয় থগকে।
শুধু বযসতক্রম সালমাে শাসমকলর বযাপারটা। তাকি অপহরকণর প্রেম থিিা
বযেব হবার খবরও পসিিায় প্রিাসশত হকয়সেল। পকর তার সিডন্যাকপর খবর
সবস্তাসরতই পসিিায় প্রিাসশত হয়। খবর বকল, সিিাকব সালমাে শাসমল এিটা
জীপ সেকয় ইেসস্টসটউকটর থগট সদকয় থবসরকয় আকস, সিিাকব এিটা ট্রাি একস
তার জীপকি ধাক্কা থদয়, সিিাকব সেটকি পিার পর উকে বসকত থিিা িকর এবিং
সিিাকব এিটা মাইকক্রাবাস একস তাকি তুকল সেকয় োয়। তার সাকে বকল-কদকশ
ইদাসেিং সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃসির িো।
আহমদ মুসা থিকব থপলো, এই খবর প্রিাশ সিিাকব সম্ভব হল?
সেউসক্লয়ার সফসজি ইেসস্টসটউকটর সালমাে শাসমল। ইেসস্টসটউট িতৃপ
ব ি সি
তাহকল এই ঘটো প্রিাকশর বযাপাকর থিিা িকরকে বা িাপ সদকয়কে?
আহমদ মুসার সিন্তা থরাকত বাধা পিল। হন্তদন্ত হকয় ঘকর ঢুিল মুহাম্মদ সবে
মুসা। বলল, জোব আমাকদর এিজে থলািকি খুঁকজ পাওয়া োকচ্ছ ো।
থিাকেকি হাসরকয়কে?
কুদতসল থেকি।
থস সি আমাকি থদকখকে সিিংবা আসম আসার খবর জাকে?
জাকে, থস তখে উপকূকল হাসজর সেল।
খবর আপসে িখে থপকয়কেে।
এই মাি।
থি আপোকি খবর সদকয়কে?
কুদতসল ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’- এর এিজে িমবী একসকে।
কুদতসল থেকি িখে থবসরকয়কে থস?
সবকিকল।
এত থদসর থিে? ঘসির সদকি তাসিকয় বলকলে আহমদ মুসা।
রাস্তায় গাসি খারাপ হকয় সগকয়সেল। তাোিা প্রেকম থস ‘কুমুখী’থত োয়,
তারপর এখাকে আকস।
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আহমদ মুসা সিেুিণ স্তব্ধ হকয় বকস রইকলে। বলকলে তারপর, আমার
অনুমাে সমেযা ো হকল আসম বলব আমাকদর কুদতসল ঘাঁসট এতিকণ আক্রান্ত
হকয়কে।
মুহাম্মদ সবে মুসা থিাে িো ো বকলই থসাফায় বকস পিল। তার মুখ
শুিকো। থিাকখ-মুকখ উকদ্বগ।
রাত তখে দশটা। আহমদ মুসা িাবসেকলে থিাখ বুকজ। এি সময় থিাখ
খুকল মুহাম্মদ সবে মুসার সদকি তাসিকয় বলকলে, বাকুকত িতসদে ধকর আপোরা
এই ঘাসটকত আকেে?
এি বের।
আমার আশিংিা হকচ্ছ আজ রাকত এখাকেও আক্রমণ হকত পাকর।
থিমে িকর বুঝকলে?
থে িমবীকি ধকর সেকয় থগকে তার িাে থেকি সেসশ্চতিাকব আমার আসার
খবর পাকব এবিং থস খবর পাবার পর থিাে সময় ো সদকয় সম্ভাবয সিল োকে ওরা
আঘাত হােকব।
আহমদ মুসা িো থশষ িরকতই থটসলকফাে থবকজ উেল। মুহাম্মদ সবে মুসা
সগকয় থটসলকফাে ধরল।
থটসলকফাে ধকর িো শুেকত শুেকত মুহাম্মদ সবে মুসার মুখ ফযািাকশ হকয়
উেল।
তারপর থটসলকফাে থরকখ আতেবাদ িকর উেল, মুসা িাই আমাকদর কুদতসল
ঘাঁসট থশষ িকর সদকয়কে। থিউ বাঁকিসে।
িখে আক্রমণ হকয়কে?
সন্ধ্যার পর পরই।
থি থটসলকফাে িকরকে?
কুদতসলর পাঁি মাইল পসশ্চকমর এিসট থোট শহর থেকি আমাকদর এি
িমবী।
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আহমদ মুসা সিেুিণ িুপ িকর োিকলে। তারপর বলকলে, মুহাম্মদ সবে
মুসা, এখেই িকয়িজে িমবীকি কুদতসলকত পাোও সব সবষয় সকরজসমকে জাোর
জকন্য।
এিটু থেকম আবার বলকলে, ‘কুমুখী’ থত খবর পাোও এখসে োকত সিকল
ঘাঁসট থেকি সদকয় অন্যি সকর োয়। আর এ ঘাঁসট থেকিও সবসিেু এবিং সবাইকি
এখেই সসরকয় দাও। এ ঘাঁসটকত আজ শুধু তুসম, আসজমি এবিং আসম োিব। বকল
আহমদ মুসা থিাখ বুকজ থসাফাকত গা এসলকয় সদকলে।
তার মােস থিাকখ কুদতসল ঘাঁসটর দৃশ্য। সাসরবি লাশ থসখাকে। একদর মা,
বাবা, িাই-কবাে, স্ত্রী, থেকল-কমকয় সবাই আকে। তাকদর বুি ফাটা িান্নায় থিাে
সান্ত্বো থদয়া োকব? থিাকখর থিাণ িারী হকয় উেল আহমদ মুসার।
আহমদ মুসা থিাখ খুকল থদখল , মুহাম্মদ সবে মুসা থেই। সম্ভবত তার
সেকদবশ পালে িরকত থবসরকয় থগকে।
থসসদে গিীর রাত। বাকুর ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর ঘাঁসটটার দসিণ পাশ
সদকয় এিটা বি এযাসিসেউ। আর পূবব পাশ সদকয় থোট এিটা রাস্তা। থোট রাস্তাটা
ঐ এযাসিসেউ থেকি থবসরকয়কে। বাসির পূবব ও উত্তর সদিটা বাগাে থঘরা।
রাত এগাকরাটায় আহমদ মুসা, আলীআসজমি ও মুহাম্মদ সবে মুসা গযাস
মাক হাকত সেকয় বাসির থপেে সদকির সুইপার পযাকসজ সদকয় থবসরকয় একলে।
আহমদ মুসা মুহাম্মদ সবে মুসার সদকি থিকয় বলকলে, তুসম পূব সদকি বাগাকে
লুসিকয় দসিণ ও পূকববর প্রািীকর সদকি লিয রাখ। আর আলী আসজমি উত্তর
সদকির প্রািীকর। আসম পসশ্চম সদকি োিসে। আমার ধারণা ওরা একল বারটার
আকগ আসকব ো। ওরা একল আসম থেিাকব বকলসে িাজ িরকব।
এি এি িকর বারটা বাজার শে উেল বাকু সমউসজয়াকমর থপটা ঘসিকত।
ধীকর ধীকর রাস্তায় গাসির শে, হকণবর আওয়াজ িকম এল। সেস্তব্ধতা থেকম
এল রাকতর বাকুকত।
আহমদ মুসা সেসশ্চত ‘থহায়াইট ওলফ’-এর থিউ েসদ িকিশাস সক্রকসকন্টর
এ ঘাঁসটকত ঢুিকত িায় তাহকল ফল বাগাকের সদিটাই বযবহার িরকব।
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আহমদ মুসার অনুমাে সতয হল। রাত সাকি বারটার সদকি সেঃশকে এিটা
োয়ামুসতব উকে এল প্রািীকর ওপর। তারপর আরও দুজে।
প্রািীকরর এই অিংশটা গাকের োয়ায় অন্ধ্িার। সিন্তু আহমদ মুসার
ইেফ্রাকরড গগলস-এ সবসেু স্পিিাকব ধরা পিল।
ওরা সতেশে সেঃশকে প্রািীর থেকি োমল। সিেুিণ দাসিকয় এসদি-ওসদি
তািাল। তারপর সবিাকলর মত সেঃশকে এসগকয় িলল। িকিশাস সক্রকসকন্টর
বাসির সদকি।
আহমদ মুসা মুকখ তার গযাস মাক সেি আকে সিো থদকখ সেকয় তাকদর সপেু
সেকলে। সিন্তু িকয়ি পা এসগকয়ই থপেকে এিটা শে থপকয় থপেকে সফকর
তািাকলে। দুজে থলাি লাসফকয় পকিকে প্রািীর থেকি ।তাকদর হাকত লম্বা
বযাকরকলর সরিলবার।
ওসদকি এি সেকমষ তাসিকয়ই আহমদ মুসা িসিকত পাকশর থমাটা গােটার
আিাকল সকর থগকলে।
পর মুহূকতবই এিটা সেউট্রে বুকলট একস সবকফাসরত হল গােসটর পাকশ,
আহমদ মুসার থেকি এি হাকতর মকধয। িয়াবহ সেউট্রে বুকলটসটর এত সাসন্নকধয
সশউকর উেল আহমদ মুসার থদহ।
আহমদ মুসা বুঝকত থপকরসেকলে তার সামকে থপেকে দুসদকিই শত্রু।
তাকদর সময় থদয়া োকব ো। থে মুহূকতব সেউট্রে বুকলট সবকফাসরত হল, থস মুহূকতবই
গাকের আিাল থেকি আহমদ মুসার এম-১০ থমসশে সরিলবার গুলী বৃসি িরল
থপেকের ঐ োয়ামুসতব লিয িকর।
সাইকলির লাগাকো এম-১০ থেকি িাপা সশকষর মত এিটা আওয়াজ
থবরুল শুধু।
সেউট্রে বুকলট থোঁিার পর ওরা উকে দাসিকয়সেল এসগকয় আসার জকন্য।
সিন্তু এম-১০ এর এি ঝাঁি বুকলকট ঝাঝঁরা হকয় থেখাকে দাসিকয়সেল থসখাকেই
পকি থগল।
আহমদ মুসা গুলী থোিার পর সফকর দাসিকয় থদখকলে, সামকের িলমাে
সতেসট োয়ামুসতব েমকি দাসিকয়কে।
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আহমদ মুসা বুঝকলে থপেকের সােীকদর সি হকয়কে, সি ঘকটকে তা ো থদকখ
ওরা আর সামকে এগুকব ো।
ওকদর থেকি সেকজকি আিাল িরার জকন্য আহমদ মুসা সন্তপবকণ গাকের
পসশ্চম পাকশ িকল একলে।
তারপর গাকের আিাল থেকি উঁসি থমকর থদখকলে, সতেসট োয়ামুসতব
সেশ্চলিাকব দাসিকয়ই আকে। থবাধ হয় ঘটো বুঝকত থিিা িরকে।
আরও সিেুিণ পর সঝ-সঝ থপািার মত এি ধরকণর শে িকর উেল তাকদর
এিজে।
ওটা ওকদর সিংকিত । থিাে উত্তর ওরা থপল ো।
আরও সিেুিণ অকপিা িরার পর ওরা সতেসট োয়ামুসতব হামাগুসি সদকয়
সন্তবপবকণ এসগকয় আসকত লাগল।
আহমদ মুসা এিহাকত টিব, অন্য হাকত এম-১০ সেকয় অকপিা িরকত লাগল
। ইচ্ছা িরকল আহমদ মুসা খুব সহকজই তাকদর হতযা িরকত পাকরে। সিন্তু
আহমদ মুসা ‘থহায়াইট উলফ’থি জীবন্ত ধরকত িাে। জােকত িাে ওকদরকি।
ওরা গাকের সমান্তরাকল আসকতই আহমদ মুসা টকিবর আকলা ওকদর ওপর
থফকল িকোর িকে বলকলে, উকে হাত তুকল দািাও। ো হকল এম-১০ এর গুলী
ঝাঁি এখেই থতামাকদর ঝাঁঝরা িকর থদকব।
টকিবর আকলার সদকি সের দৃসি থরকখই তারা উকে দািাসচ্ছল। দুকিাকখ থেকি
তাকদর সহিংরতা ঝকর পিসেল। উেকত সগকয় তাকদর এিজে অিস্মাৎ ঝাসপকয়
পিল আহমদ মুসার ওপর।
আহমদ মুসা তাকদর উপর সের দৃসি থরকখসেকলে। মতলব বুঝকত থপকরই
আহমদ মুসা থলািসট ঝাঁসপকয় পিার সাকে সাকেই সেকজকি ডােপাকশ এিটু
সসরকয় থেে।
এইিাকব সরকত সগকয় বামহাকতর টিব সেকি োয়, সিন্তু এম-১০ এর সট্রগার
তার তজবসে থিকপ বসল। থবসরকয় োয় এি ঝাঁি গুলী। সামকের দুজে অফুট
আতবোদ িকর মুখ েুবকি পকি োয় মাসটকত। থে থলািসট আহমদ মুসার ওপর
ঝাঁসপকয় পকিসেল থস আহমদ মুসার পাকশই উপুি হকয় পকি োয়। আহমদ মুসা
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তাকি আর ওোর সুকয়াগ থদেসে। এম-১০ ও টিব থফকল সদকয় তার ওপর ঝাসপকয়
পকিে।
সিন্তু থলািসটর িাে থেকি থিাে প্রসতকরাধ আকস ো। বরিং তার শরীকর এি
অস্বািাসবি িম্পে অনুিব িকরে আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা উকে দািাে। টিব কুসিকয় সেকয় তার ওপর টকিবর আকলা থফকল
থদকখ, থলািসট তার ডাে হাকতর আিংসটসট িামকি ধকর আকে।
আহমদ মুসার আর বুঝকত বাসি োকি ো, আিংসেকত লুিাকো িয়ােি সবষ
থখকয় থলািসট আত্মহতযা িরকে।ধরা পিা অবধাসরত থজকেই থস এটা িকরকে
'থহায়াইট উলফ'-এর এটাই থবাধ হয় সেকদবশ থে, িাকরা জীবন্ত ধরা পিা িলকব
ো।
আহমদ মুসা অন্ধ্িাকর দাঁসিকয় এিটা সশস সদকলে।
সিংকিত থপকয় অল্পিকের মকধযই আলী আসজমি এবিং মুহাম্মদ সবে মুসা
একস হাসজর হল থসখাকে।
আহমদ মুসা ওকদরকি সিংকিকপ সব িো বকল লাশগুকলা বাগাে থেকি
থটকে সেকয় একলে আকলাকত। থদখকলে, সবাই আকমবসেয়।
তাকদর পকিট হাতকি সিেুই পাওয়া থগল ো। অরশর আর সিেুই থেই
তাকদর সাকে।
পরসদে সিাল। িকিশাস সক্রকসকন্টর বাকু পাসটবর ড্রইিংরুম।
আহমদ মুসা মহাম্মাদ সবে মুসাকি বলকলে, লাশগুকলার বযবো িকরে?
সজ হ্যাঁ।
আজ থতামাকদর প্রধাে িাজ হল িকিশাস সক্রকসন্টকি তার সব ঘাঁসট খাসল
িরকত বলা। তুসম থতামার পি থেকি সবাইকি জাসেকয় দাও সবাইকি, পুরাতে
ঘাঁসট থেকি আজই েতুে ঘাসট থেে খুঁকজ থেয়।
আজ মুহাম্মদ সবে মুসাকি খুব খুসশ থদখাকচ্ছ। গতিাল পেবন্ত তসর মকধয থে
িয় আর হতাশার সিহ্ন সেল আজ তা থেই। এই প্রেমবাকরর মত তারা 'থহায়াইট
উলফ'-এর পাঁিজেকি হতযা িরকত থপকরকে, তাকদর এিটা সমশে তারা বযেব
িরকত থপকরকে। থস খুব খুসশ থে, সাফলয সদকয়ই আহমদ মুসার োিা শুরু
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হকয়কে। ঐসময় আহমদ মুসার ঐ সেকদবশকি তার িাল লাগল ো। বলল, থিে
জোব? আমাকদর জকন্য সি এটা এখে খুব জরুসর?
হ্যাঁ, আমরা ওকদর আক্রমকণর অসহায় সশিার হকত পাসর ো।
সিন্তু আক্রান্ত ো হকল থতা আজকির এই সাফলয আসকতা ো।
এইধরকের সাফকলযর জকন্য থে প্রস্তুসত আমাকদর প্রকয়াজে তা আমাকদর
থেই।
সিন্তু এই সকর পিা 'আমরা িীত' প্রমাণ িরকব ো?
তা িরুি। শত্রু এিটা আত্মপ্রসাদ লাি িরুি। সিন্তু আমাকদর এটা
থিৌশল।
শত্রুকি আমাকদর বযাপাকর অন্ধ্িাকর থফকল থদয়া। আমরা থেমে ওকদর
সেিাো জাসে ো থতমসে আমাকদর সেিাোও ওকদর িাে থেকি মুকে থফললাম।
সেি বকলকেে জোব। খুসশ হকয় বলল, মুহাম্মদ সবে মুসা।
আমার আরও এিটা সেকদবশ সবাইকি জাসেকয় দাও। থসটা হল আমাকদর
পসরসিত ও থেতৃোেীয় সব থলািকি আজ থেকি আত্মকগাপে িরকত হকব।
পরবতবী সেকদবশ ো থদয়া পেবন্ত িাউকি জেসমকি আসা িলকব ো।
এটা থিে জোব? সম্ভব হকব সি এটা?
সম্ভব হকত হকব।
আমাকদর থলািিয় এিাবার জকন্য এটা প্রকয়াজে। তাোিা আমাকদর
পসরসিত ও থেতৃোেীয় থলািজে েসদ জেসমকি োকি, তাহকল আমাকদর েতুে
ঘাঁসটর সন্ধ্াে 'থহায়াইট উলফ' দু'এি সদকেই থবর িকর থফলকব।
আসম এখে বুঝকত থপকরসে জোব। হাসসকত মুখ উজ্জ্বল িকর বলল মুহাম্মদ
সবে মুসা।
হাসসমুকখই মুহাম্মদ সবে মুসা আহমদ মুসার সেকদবশ পালকের জন্য থবসরকয়
থগল।
থহায়াইট উলকফর পাঁিজেকি মারকত থপকর মুহাম্মদ সবে মুসার খুসশ ধরকে
ো। বলল আলী আসজমি।

সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস

156

সিন্তু ওকদর মৃতযু আমাকদর িসত িকরকে, ওকদর এই মৃতুয আসম িাইসে।
এঘটো শত্রুকি আরও সাবধাে ও সতিব িকর সদকয় থগল। থবঁকি োিকল ওকদর
িাে থেকি শত্রুর এিটা সন্ধ্াে আমরা থপতামই।
আলী আসজমি থিাে িো বলল ো, আহমদ মুসাও ো।
আহমদ মুসা থসাফায় গা এসলকয় সদকয় থিাখ বন্ধ্ িরকলে। তাঁর িপাল
কুসঞ্চত। িাবকেে সতসে।
থিাে পকে এগুকো োয়? পে থিাোয় সামকে এগুবার? অদৃশ্য শত্রুর
সবরুকি সিিাকব লিাই িরা োয়?
মকে পিল আহমদ মুসার সালমাে শাসমকলর িো। সালমাে শাসমকলর
সিডন্যাকপর মকধযই শুধু এিটা আকলার ইসেত পাওয়া োকচ্ছ। সিন্তু োরা
সিডন্যাপ থদকখকে, োরা ঝুসঁ ি সেকয় সেউজটা সিংবাদপকি সদকয়কে, তারা সি
আহমদ মুসার সাকে িো বলকত রাসজ হকব? আকমবসেয়ার রাজধােী ইকয়করকিকের
ঐ সম্মাসেত ইেসস্টসটউকটর িতৃপ
ব ি সেশ্চয়ই খৃস্টাে হকব। তাকদর থিাে প্রিার
সহকোসগতা মুলযবাে হকত পাকর।
আহমদ মুসার সবশ্বাস, 'থহায়াইট উলফ'-এর থমরুদন্ড থেকহতু খৃস্টাে
আকমবসেয়া, তাই থহায়াইট উলকফর মূল সেিাো ঐ ইকয়করকিকেই হকব। োই থহাি
অসবলকম্ব তাঁর ইকয়করকিকেই োওয়া দরিার।
এই সময় মুহাম্মদ সবে মুসা ড্রইিং রুকম প্রকবশ িরল উসমাে একফন্দীকি
সেকয় িো বলকত বলকত।
সিন্তায় বাধা পিল আহমদ মুসার। থিাখ থমকল তািাকলে সতসে।
মুহাম্মদ সবে মুসা বলল, জোব ইসে উসমাে একফন্দী। ইকয়করকিে থেকি
একসকেে। আমাকদর ইকয়করকিে েুব শাখার িমবী।
সালাম সবসেমকয়র পর আহমদ মুসা তাকি বসকত বকল বলকলে, িালই হল
আসম ইকয়করকিে থেকত িাসচ্ছ।
সসতয? আপোর োওয়া প্রকয়াজে। থিাখ উজ্জ্বল িকর বলল উসমাে
একফন্দী।
থিে প্রকয়াজে মকে ির? প্রে িরকলে আহমদ মুসা।
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সালমাে শাসমকলর অনুসন্ধ্াকের জকন্য।
সন্ধ্াকের থিাে সুি পাওয়া োকব থসখাকে?
বলকত পারব ো, তকব এটুকু শুকেসে- সালমাে শাসমল ইেসস্টসটউকটর
সডকরক্টর ডঃ জেসকের খুব সপ্রয় োি সেল। দাকরায়াকের িাে থেকি আসম শুকেসে
সালমাে থসসদে থসাজা সগকয় ডঃ পল জেসকের িাকেই উকেসেল। থদি ঘন্টা সেল
থসখাকে। থসখাে থেকি থবসরকয় থফরার পকেই থস সিডন্যাপ হয়।
সেি বকলে উসমাে, আমরা তার সাহােয িাইকত পাসর সালমাে শাসমকলর
অনুসন্ধ্াকের জকন্য।
সালমাে শাসমল তার প্রেম সিডন্যাপ প্রকিিা বযেব িকর সদকয় পাসলকয়
উসমাে একফন্দীর ওখাকেই উকেসেল। আবার থেসদে থস সিডন্যাপ হয় থসসদে
উসমাে একফন্দীর ওখাে থেকিই োয়। বলল মুহাম্মদ সবে মুসা।
সেি আকে উসমাে তুসম এিটু সবশ্রাম োও। পকর থতামার িাে থেকি সব
শুেব। আজই আমরা ইকয়করকিকে রওয়াো হকত িাই। বকল আহমদ মুসা উকে
দাঁিাকলে। প্রকবশ িরকলে তাঁর সবশ্রাম িকি।

থসসদেই বাদ আসর।
এিটা জীপ দাঁসিকয়সেল বাকু িকিশাস সক্রকসকন্টর েতুে ঘাঁসটর সামকে।
জীকপর ড্রাইসিিং সসকট সস্টয়াসরিং ধকর বকসসেল উসমাে একফন্দী। পাকশর সসকট
আলী আসজমি।
থপেকের সসকট সগকয় উেকলে আহমদ মুসা। লাকগজ এর আকগই উকেকে।
সিকলরই পরকে আকমবসেয় থপাশাি।
মাোয় খৃস্টােকদর মত থশালার িযাপ।
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জীকপ উকে আহমদ মুসা বলকলে, উসমাে তুসম থরসড?
সজ হ্যাঁ। উত্তর সদল উসমাে একফন্দী।
মুহাম্মদ সবে মুসা ও 'কুমুখী'র িকিশাস সক্রকসকন্টর প্রধাে লসতফ িসরমি
জীকপর দরজায় আহমদ মুসার সামকে দাঁসিকয়।
আহমদ মুসা তাকদর সদকি তাসিকয় বলকলে, থতামরা সাবধাকে থেকিা।
পসরিল্পোর বাইকর থেও ো। মকে থরখ ইসতমকধযই েকেষ্ঠ িসত আমাকদর
হকয়কে। অকহতুি িসত অেবাৎ তাকদর পাতা ফাঁকদ পা সদকয় আমরা থেে িসতর
সশিার ো হই থস থিিা আমাকদর িরকত হকব।
তারপর উসমাকের সদকি সফকর বলকলে, সবসসমল্লাহ বকল স্টাটব দাও
উসমাে।
উসমাে একফন্দী িাসব ঘুরাকতই গকজব উেল ইসঞ্জে।
জীকপর দরজায় দাঁিাকো মুহাম্মদ সবে মুসা ও লসতফ িসরমি বলল,
আপোর সব সেকদবশ অিকর অিকর পাসলত হকব জোব।
আল্লাহ সহায় থহাে। বলকলে আহমদ মুসা।
সিল হল গাসি। েুকট িলল তারপর ইকয়করকিকের সদকি।
আহমদ মুসার দৃসি সামকের সদকি প্রসাসরত। িাবকেে সতসে, ইকয়করকিে
শুধু আকমবসেয় রাজধােী েয়, 'থহায়াইট উলফ'-এরও রাজধােী। িমুযসেি ও
খৃস্টাে শসক্তর মােস সন্তাে 'থহায়াইট উলফ' -রহস্যময় রাজধােী সি তাকি দরজা
খুকল থদকব? আল্লাহ তাকি তাওসফি থদকবে রিা িরকত িকিশাসকি,
িকিশাকসর মজলুম মুসলমােকদরকি? থিকব িকলকেে আহমদ মুসা।
জীপ তখে েুকট িকলকে ফুল স্পীকড বাকু-োগারকো িারাবাখ সিি হকয়
ইকয়করকিকের সদকি।
পরবতবী বই

িকিশাকসর পাহাকি
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