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১ 
সামলের গাশিশি একই গশিলি এশগলয় চল লে। আহমদ মুসা গাশির 

গশি বাশিলয়ও দদখ  সামলের গাশির গশির দকাে পশরবিতে হল া ো। িালক 
অনুসরণ করা হলে দির পায়শে োশক! রাস্তায় দিমে গাশি দঘািা দেই, শুন্যই ব া 
যায়। দির ো পাওয়ার দিা কথা েয়। দ াকশি অমলোলযাগী োশক! োশক খুব দবশি 
আত্নশবিবাসী দয িালদর গশিশবশধ্ কারও েজলর পিলি পালর ো! 

আহমদ মুসা গাশির গশি দলা কলর শদ । রাস্তায় িালক ধ্লর  াভ দেই, 
ওলদর শিকাোয় দপ ৌঁো দরকার। আহমদ মুসা শেশিি দয, শবজ্ঞােীলদর হিযা দথলক 
শুরু কলর েশবলয়লভর গাশি ধ্বংস পযতন্ত সব কাজ দয ষিযলের ফ  িার সালথ 
সামলের গাশির দ াকশি অবশ্যই জশিি। সুিরাং িালক অনুসরণ কলর িালদর 
ঘাশিলি দপ ৌঁোলি পারল  বি একিা কাজ হলব।  

এই শচন্তা আহমদ মুসার মেলক অলেক হাল্কা কলর শদ । েশবলয়লভর এই 
মৃিযুর জলন্য দস শেলজলক অপরাধ্ী মলে করশে । কাগলজ শেউজ শদলয় ঢাক-লঢা  
শপশিলয় ো এল  ষিযেকারীরা এই আগমলের খবর জােলিও পারলিা ো, 
শবজ্ঞােী েশবলয়ভলক হারালোর মি এই ক্ষশি হলিা ো। কারসাপলকর শবজ্ঞােী 
েশভলয়লভর আগমে সম্পলকত শেউজ করা ও এই দিাি-লজাি কলর আসার মাধ্যলম 
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আহমদ মুসা দচলয়শে  ষিযেকারীলদর দৃশ্যপলি শেলয় আসলি যালি িালদর 
োগা  পাওয়ার একিা সুলযাগ হয়। দস সুলযাগ এলসলে শবরাি এক ক্ষশির 
শবশেমলয় হল ও।  

কারসাপক দোট্ট িহর। মাত্র কলয়ক  াখ দ ালকর বাস। রাস্তায় ভীি 
কম। মু  িহলরও রাস্তা ফাকাই ব া যায়। সুিরাং সামলের গাশিিালক অনুসরণ 
কলর এগুলি দকােই কষ্ট হল া ো আহমদ মুসার। 

িহলরর পুরালো অংি। 
দু’পালি পুরালো ধ্াৌঁলচর বাশি। মাঝখালে এবলিা-লথবলিা রাস্তা শদলয় 

এশগলয় চ লে গাশি। সামলের গাশিিা দু’ি গজ এর দবিী দূলর ো। একই গশিলি 
এশগলয় চ লে। 

আহমদ মুসা দভলব পালে ো গাশিিার মলধ্য প্রশিশিয়া দেই দকে? 
এিক্ষলণও গাশিিা দকাে সলেহ কলরশে, এিা স্বাভাশবক েয়। িাহল  শক বৃথাই 
দস দকাে ভূয়া দ াকলক অনুসরণ কলরলে দয দকাে সাি-পাৌঁলচ দেই এবং যালক 
সলেহ করারও শকেু দেই! শকন্তু আহমদ মুসার দচাখ দিা শমথযা ব লি পালর ো। 
দ াকশি সম্পলকত িার দয সলেহ, িার মলধ্য দকাে খাদ দেই। 

িাহল  গাশিশি শক িার জলন্য দকাে ফাৌঁদ দপলিলে। কথািা মলে হওয়ার 
সালথ সালথ চশকলি একবার দপেেিা দদলখ শে । ো, দপেলে যিদূর পযতন্ত দচাখ 
যায়, িালক ফল া করার মি দকাে গাশি িার দচালখ পিলে ো। সামলের গাশিিা 
অয়যারল স দমলসজ পাশিলয় সাহাযয দেলক আেলি এবং ফাৌঁলদ আিকালি পালর 
িালক। 

গাশি িখে অলেকিা িহরি ী এ াকায় দবশরলয় এলসলে। দু’ধ্ালর 
ইিস্তি শবক্ষপ্ত বাশি। মাঝখাে শদলয় ভাঙা-চুরা অমসৃণ রাস্তা। 

রাস্তার দচহারা দদলখই আহমদ মুসা বুঝলি পার , দবশিদূর এলগায়শে 
রাস্তািা। 

সামলেই একিা দমাি। আলগর গাশিিা দমাি দপশরলয় দগলে। 
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আহমদ মুসা দমাি দপশরলয় দদখ ,শকেদূুর শগলয় সামলের গাশিিা রাস্তা 
দথলক দেলম যালে সরু একিা রাস্তা ধ্লর। রাস্তাশি শকেদূুর এশগলয় গাে-পা া দঘরা 
একিা বাশিলি শগলয় উলিলে। 

আহমদ মুসা গাশি থাম । িারপর গাশি বযাক কলর একিু আিাল  চল  
এ । একিা দঝালপর ফাৌঁক শদলয় রাস্তা ও বাশির একিা অংি দদখলি পাশে  দস। 
দদখ ,সামলের গাশিিা বাশিলি ঢুলক দগ । হাশরলয় দগ  গাশিিা গাে-পা ার 
আিাল । 

আহমদ মুসা িািািাশি গাশিিা রাস্তার পালি একিা দঝালপর আিাল  
দরলখ দেলম এ  গাশি দথলক। 

িারপর রাস্তা ধ্লর সামলের শদলক এগুল া। 
রাস্তাশি বাশির পাি শদলয় সামলে এশগলয় ফসল র দক্ষলি হাশরলয় দগলে। 
বাশির সামলেিা রাস্তার শদলক। 
আহমদ মুসা বাশিিা অশিিলমর সময় একিা সাইেলবােত দদখলি দপ । 

পি ,‘পুরালো এ বাশিশি বালসর জন্য শবপজ্জেক, দভলঙ দফ ার জন্য শেশদতষ্ট।’ 
‘দভলঙ দফ ার জলন্য শেশদতষ্ট বাশিলি এ  দকে?’ শেলজলক প্রশ্ন কর  

আহমদ মুসা। এমে বাশিলি শিশমো রা আড্ডা গািলি পারলিা!’ ভাব  দস। 
আহমদ মুসা বাশিলি দপেলে চল  এ । বাশির দপেলে দঝাপ-ঝাি ও 

গাে-পা া শকেু দবশি। 
একিা গালের শেলচ দঝালপর আিাল  দাৌঁশিলয় বাশিিার শদলক েজর কর  

দস। 
প্রাচীর দঘরা দু’ি া বাশি। খুব পুরালো বাশি শেিঃসলেলহ, িলব বাশির 

দকাথাও দকাে ভাঙা-লচারা িার েজলর পি  ো। 
বাশিলি ঢুকলব শক ো, শচন্তা কর  আহমদ মুসা। ইো করল  রাস্তালিই 

দ াকিালক আিকালি পারলিা, শকন্তু দস দদখলি চায় ওলদর আড্ডা, দপলি চায় 
ওলদর শিকাো। শিকাো একিা দপলয়লে, ঢুকলব শক দভিলর? এখে ো ঢুলক রালিও 
অশভযাে চা ালো দযলি পালর। এলদর সালথ একিা-দু’দিা সংঘালির চাইলি 
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এলদর সম্পলকত জাোই এখে সবচাইলি দবশি প্রলয়াজে। শকন্তু রাি পযতন্ত ওলদর 
সময় শদল  শচশিয়া যশদ উলি যায়। 

অবলিলষ দঝালপর আিাল  বলস পযতলবক্ষলণর শসদ্ধান্ত শে । দকউ আলস 
শক ো, দকউ দবশরলয় যায় শক ো, এিা দদখা যালব। প্রলয়াজে হল  দবশরলয় যাওয়া 
দ াকলক অনুসরণও করা যালব, আর িালি ওলদর আরও শিকাো জাোর সুলযাগ 
হলি পালর। 

আহমদ মুসা দবিাল র মি শেিঃিলে প্রাচীলরর পাি শদলয় বাশির সামলের 
শদলক এগুল া। 

হিাৎ আহমদ মুসা অনুভব কর  িার গালয় দযে শকেু এলস পি । বুলঝ 
উিার আলগই দস দদখ , দপি বরাবর দুই হাি সলমি িার দদহ বাৌঁধ্া পলিলে 
ফাৌঁলস। 

বুলঝ উলিই ফাৌঁসশি শঢ া করার জলন্য দস শপেু হিলি শুরু কলরলে। শকন্তু 
 াভ হল া ো। আরও একিা ফাৌঁস এলস অলটাপালির মি গ া দপৌঁশচলয় ধ্র । 

আহমদ মুসা শির দাশিলয় দগ । বুঝ , এখে েুিােুশি করার অথত ফাৌঁসলক 
আরও কাযতকরী করা। 

আহমদ মুসা মাথািা ঘুশরলয় শে  দপেে শদলক। দদখ , প্রাচীলরর উপর 
দু’জে দ াক ফাৌঁস ধ্লর দাৌঁি দবর কলর হাসলে। 

আহমদ মুসা িাকালিই ওলদর একজে ব  , বািঃ বুশদ্ধমােলিা িুশম, 
েুিােুশি ো কলর সুলবাধ্ বা লকর মি দাৌঁশিলয় দগল ! 

ওরা দু'জে দেলম এল া প্রাচীর দথলক। 
আহমদ মুসালক ওরা বাৌঁধ্লি বাৌঁধ্লি ব  , ‘দক দগা িুশম? সরকাশর 

শিকশিশক ো দস শখে দকউ?’ 
আহমদ মুসা দকাে উত্তর শদল া ো। 
ওরা আহমদ মুসালক একিা ধ্াক্কা শদলয় সামলে দিল  ব  , ‘চ  কথা 

ব লি হলব বাোধ্ে।’ 
বল  আহমদ মুসালক শেলয় চ   দগলির শদলক। 
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দগি শদলয় িারা প্রলবি করল া দভিলর। বাশিিালক পুরালো, পশরিযক্ত 
বল  মলে হল  শক হলব, দগিিা আধ্ুশেক। স্বয়ংশিয়। ওরা দগলির কালে দযলিই 
দগিিা অলিালমশিক খুল  দগ । 

দভিরিাও আধ্ুশেক ব া যায়। দবি সাজ-লগাজ আলে। 
মূ  একশি হ  ঘরলক দকন্দ্র কলর চারশদক গলি উলিলে ঘলরর সাশর। দগি 

শদলয় প্রলবি করার পর একিা কশরলোর দপরুল ই দসই হ  ঘর। 
হ ঘর শদলয় পুব পালির একিা ঘলর প্রলবি করা । 
ঘলর প্রলবি কলরই দদখলি দপ  গাশি ড্রাইভ কলর আসা দ াকশিলক। 

বলসশে  একিা দচয়ালর। 
আহমদ মুসা ঘলর ঢুকলিই দ াকশি উলি দািা । এশগলয় এলস মুলখামশখ 

হ  আহমদ মুসার। িার দকালির ক ার ধ্লর ব  , ‘ফল া করা হলয়শে  দকে? 
শিকশিশক ো দক িুশম?’ 

‘ফল া কলরশে াম দক ব  ?’ 
দকাে জবাব শদ  ো দ াকশি। 
গাশি ড্রাইভ কলর আসা দ াকশি িার প্রলশ্নর পুেরাবৃশত্ত কর । 
আহমদ মুসা দকাে জবাব শদ  ো। 
দসই দু'জলের একজে ব  , ‘কথা বল  ো বস। পযাৌঁচ আলে শেিয়।’ 
‘পযাৌঁচ দসাজা হলয় যালব দু’শদলেই। মুখ খু লিই হলব। িলব ভয় পাওয়ার 

শকেু দেয়, কথা আদায় করার জলন্য ‘মধ্যযগুীয়’ ধ্রলের দকাে িাশস্ত আমরা 
দদইো। ওলি ওযথা কষ্ট করলি হয়। আমরা দকাে কষ্ট করলি রাশজ েই, এমে 
ধ্রলের কালজ ম ূযবাে বুল ি েষ্ট করলিও রাজী েই। আমালদর দেি শবয়ার কথা 
দবর করার একিা আধ্ুশেক পন্থা দবর কলরলে। পন্থাশিলি দকাে খরচও দেই, 
আবার আমালদর দকাে কষ্টও দেই। যিশদে কথা ো ব ে, িিশদে খাবার এবং 
পাশে পালব ো। ব , রাজী?’ 

‘পন্থািা আধ্ুশেক েয়, মধ্যযগুীয়ও েয়, এলকবালর প্রাচীে যুগীয়।’ 
‘ক্ষশি দেই। খাওয়ািা প্রাচীে যুগ দথলকই আসলে।’ 
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বল ই দ াকশি দু'জে সাথীর শদলক দচলয় ব  , ‘এর ফলিা োও, িারপর 
শিে ি ায় শেলয় কুিরীলি ঢুশকলয় দাও।’ 

শিে ি ার কুিরী শসৌঁশি ঘলরর একিা অংি। বািাস আসার জলন্য 
কলয়কিা ঘু  ঘুশ  োিা দকাে জাো া দেই। একিা দরজা। কালির। শকন্তু আহমদ 
মুসার মলে হ  দরজািা দ াহার দচলয়ও িক্ত হলব। 

আহমদ মুসালক ঘলরর দভির দিল  শদলয় ওলদর একজে ব  , 
‘দিামালক যা শজলজ্ঞস করা হলয়লে, িার যশদ জবাব শদলি চাও িাহল  এখাে 
দথলকই ব লব আমরা শুেলি পালবা। িখে আমরা শচন্তা করব শক করা যায়। আর 
যশদ জবাব শদলি ো চাও িাহল  ক্ষুধ্া-িৃষ্ণায় শুশকলয় শুশকলয় এখালেই মরলব। 
 াি আমরা শেলি আসলবা ো। ভশবষ্যলি দকও দিামার মি এল  দিামার হাি-
দগাি, কাপি-লচাপি দসই এশদক ওশদক করলব।’ 

কথা দিষ কলরই হ্যাচকা এক িালে দরজা  াশগলয় শদ । দরজা িা া 
 াগালোর িে পাওয়া দগ  দভির দথলক। 

শকেুক্ষলণর মলধ্যই ঘলরর অন্ধকার গা সহা হলয় দগ  আহমদ মুসার। 
ধ্ীলর ধ্ীলর স্বে হলয় উি  ঘলরর দভিরিা। ঘলরর এক দকালে ভাঙা একিা দচয়ার 
দদখলি দপ  আহমদ মুসা। 

দচয়ালরর শদলক কলয়ক পা এশগলয় ভাল া কলর িাকালিই চমলক উি  
আহমদ মুসা। দদয়া  ও দচয়ালরর মাঝখালে মানুলষর মাথার দু’শি খুশ । দসই 
সালথ দদখলি দপ  মানুলষর দু’শি কংকা । কংকাল  কাপি জিালো। 

দসাজা হলয় দাৌঁিা  আহমদ মুসা। যেোদায়ক এক িীি  দরাি বলয় 
দগ  িার দগািা িরীলর। িাহল  ওরা শিকই বল লে, ওলদর কালে আত্মসমপতণ 
োিা এ বেীখাো দথলক কারও মুশক্ত দেই। কংকা  দু’শি দকাে হিভাগালদর? 
শ্রদ্ধায় আহমদ মুসার মাথা েি হলয় এ  ওলদর প্রশি। ক্ষুধ্া-িৃষ্ণায় ওরা শি  শি  
কলর মৃিযুর শদলক এশগলয় দগলে এবং এক সময় মৃিযুর দকাল  ঢল  পলিলে। িবু 
ওরা িত্রুও কালে মাথা েি কলরশে। অবশ্য মাথা েি করল ও দকউ ওলদর হাি 
দথলক বাৌঁচার কথা েয়। হয়লিা এই হলি পারলিা দয, মৃিযুিা িালদর আরও 
দ্রুিির ও আরালমর হলিা। 
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কারা শে  ওরা? 
িা জাোর ভীষণ দক িুহ  হ  আহমদ মুসার। 
এশগলয় দগ  দস কংকাল র শদলক। 
কংকা  দু’শির জামা-কাপি সাচত কর  আহমদ মুসা। 
শকেুই দপ  ো। 
পলকি িূন্য। 
অবলিলষ একজলের দবল্ট পরীক্ষা করলি শগলয় এর দগাপে পলকলি 

পাওয়া দগ  ক্ষুদ্র একশি শচরকুি। ঘু ঘুশ র সামলে শেলয় কাগলজর শদলক 
িাকালিই দু’ াইে দ খা দচালখ পি । প্রথম  াইলে দ খা ‘রক’ এবং শিিীয় 
 াইলে ‘৭, দশক্ষে কারসাপক এভশেউ।’ দপশিল  দ খা। দ খার চারশদক শদলয় 
বৃলত্তর মি আৌঁকা। শচরকুলির উলল্টা পৃষ্ঠায় আৌঁকা অধ্ত চন্দ্র, িার মলধ্য চারশি অংক 
‘০১১১’ দ খা। 

পিার সংলগ সংলগই আহমদ মুসার মলে হ , আলগরিা শেিয়ই এই 
কংকাল র োম শিকাো আর অংকিা দকাে দকােত োম্বার। 

খুিী হল া আহমদ মুসা। এই হিভাগার শিকাো অন্তি জাো দগ । খবর 
দদয়া যালব িার আত্মীয় পশরজেলদর, জাো যালব িার এ মমতাশন্তক মৃিযুর রহস্য। 

শকন্তু পরক্ষলেই আহমদ মুসার মলে উদয় হল া, দস শক এখাে দথলক 
বাইলর দবরুলি পারলব? ো দসও পশরণি হলব ঐ রকম কংকাল ! 

কথাগুল া মলে হলিই হিাৎ কলর আহমদ মুসার দপিিা ক্ষুধ্ায় জ্বল  
উি । 

এখে দব া কি হলব? ওরা হালির ঘশি খুল  শেলয়লে। িবু ব া যায়, খুব 
দবিী হল  দব া বালরািা হলব। দভালর োস্তা কলর িারা দবর হয়শে বলি, িলব 
শবমালে হা কা োস্তা হলয়লে। সুিরাং এিিা ক্ষুধ্া  াগার দিা কথা েয়। ভাব , 
আসল  বযাপারিা সাইলকা শজকযা । ক্ষুধ্া িৃষ্ণা দমিালোর দকাে বযাবিা দেই 
বল ই হয়লিা ক্ষুধ্া িৃষ্ণার অনুভূশি িীব্র হলয়লে। 

রালির শদলক ক্ষুধ্া-িৃষ্ণা সশিযই আহমদ মুসালক পীশিি কলর িু  । 
রাি কিিা হলয়লে দক জালে। 
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আহমদ মুসার দচালখ ঘুম দেই। অবশ্য ঘুমাবার পশরলবিও েয়। এক 
ইশি, দদি ইশি পুরু ময় া ঘলরর দমলঝলি। একিা ভাঙা দচয়ার শে , িাও শদলের 
দব া সম্পুণত দভলঙ পলিলে িার বসার কারলে। 

দদয়াল  দিস শদলয় ধ্ু া-ময় ার ওপলরই বলস আলে আহমদ মুসা। শকন্তু 
এই ধ্ু া-ময় ার মলথয দিায়ার কথা মলে হলিই মেিা শর শর কলর উি  িার। 

ঘলরর দভিরিায় কাক-কাল া অন্ধকার। ঘু ঘুশ র মুলখ অন্ধকার শকেুিা 
স্বে। 

প্রচন্ে একিা অস্বশস্তলি বুকিা ভলর উলিলে আহমদ মুসার। অস্বশস্ত’িা ভয় 
েয়, উলিলগর। উলিগ ওলদর ষিযে শেলয়। ষিযলের শপেু শেলয়শে  দস, শকন্তু 
এখে দস ষিযলের হালিই বেী। 

আহমদ মুসার হিাৎই মলে হ , এভালব পশরশিশির হালি শেলজলক সৌঁলপ 
শদলয় বলস থাকািা িার শিক েয়। একিা দদয়াল র দবিাজা  িালক বেী কলর 
দরলখলে। এ দদয়া িা শক অলভদয? 

মলে পি  আহমদ মুসার শদলের দব া দস দদলখলে দরজার শবপরীি 
শদলকর দদয়াল র শিক মাঝামাশঝ জায়গায় দমলঝর ফিু শিলেক উপলর দদয়ল র 
প্লাষ্টার খলস পলিলে এক বগতফিু পশরমাে জায়গার। দদখা দগলে দদয়া িা ইলির। 
ইি গুল া ক্ষশয়ষ্ণু বাধ্তলকযর ভালর। দুই ইলির মাঝখালের চুে-সুরশকর বাৌঁধ্ে 
আ গা হলয় দগলে। 

শদলের দব ায় দদখা এ দৃশ্যিা দচালখর সামলে দভলস উিলিই মে ব  , 
একিা িাব  হল  খুব সহলজই এ দদয়াল  একিা সুিঙ্গ দবর করা যায়। 

এই সময় হিাৎ আহমদ মুসার মলে পি  ভাঙা দচয়ারিার কথা। 
দচয়ালরর দ াহার একিা পায়া কুিে বরাবর দভলঙ একদম আ গা হলয় দগলে। 
মলে পি  পায়ািার ভাঙা মাথা চযাপ্টা এবং দবি দচাখা। 

আহমদ মুসার মেিা খুব খুিী হলয় উি । 
আহমদ মুসা বসা দথলক উলি দাৌঁিা । কলয়ক পা এশগলয় হািশিলয় 

দচয়ালরর ভাঙা পায়াশি িুল  শে । হাি শদলয় ভাঙা মাথািা পরখ কর । যলথষ্ট 
িীক্ষ্ে এবং মাথািা চযাপ্টা হওয়ায় কারলে দবি সূৌঁচাল া। 
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আহমদ মুসা এগুল া দদয়াল র শদলক। দদয়া  হািলি দস দপলয় দগ  
প্লাষ্টার খলস পিা জায়গািা। 

িারপর জায়গািার শিক মাঝ বরাবর দুই ইলির মলধ্যকার ফাৌঁক খুৌঁলজ 
শেলয় িালি ভাঙা পায়ার িীক্ষ্ে মাথািা ঢুশকলয় শদ । পায়াশি চাপ শদলয় এপাি-
ওপাি কলর দুই ইলির মালঝর ফাৌঁক বি করলি এবং পায়াশি গভীলর ঢুশকলয় শদলি 
দচষ্টা করলি  াগল া। এই ভালব ঘন্িা খালেলকর গ দ ঘমত প্রলচষ্টায় একশি ইি 
খশসলয় দফ লি সফ  হল া দস।  

আেে ফলুি উি  আহমদ মুসার দচালখ মুলখ। এইবার আলি-পালির 
ইিগুল া খুল  দফ া সহজ হলব।  

হাি শদলয় কপাল র ঘাম মুলে আবার কালজ দ লগ দগ   আহমদ মুসা।  
অবলিলষ দদয়াল র গালয় সুিঙ্গ একিা হলয় দগ । আহমদ মুসার গা 

শদলয় দরদর কলর োমলে িখে ঘাম। ক্ষুধ্া-িৃষ্ণায় কাির, ক্লাশন্তলি অবসন্ন িরীর 
িার দভলঙ্গ পিলি চাইলে।  

সশিয দাৌঁশিলয় থাকলি পারল া ো আহমদ মুসা! হাৌঁিু দগলি বলস পি  
দমলঝর ওপর। দদয়াল  মাথা দিস শদলয় শকেুক্ষণ শবশ্রাম শে । িার পর উলি 
দাৌঁশিলয় দবশরলয় এ  সুিঙ্গ পলথ। বাইলর মুক্ত-িীি  বািাস আহমদ মুসার কালে 
অমৃি মলে হ । মে চাই  ক্লান্ত দদহিালক এশ লয় শদলয় োলদর িাণ্ডা বািালস 
ঘুশমলয় দেয় প্রাণ ভলর। শকন্তু উপায় দেই। দভার হবার  আলগই িালক এখাে দথলক 
সরলি হলব। িার আলগ এলদর পশরচয় উদ্ধার করা িার প্রলয়াজে। দস পাশ লয়লে 
দদখলি দপল ই এরা এখাে দথলক হাওয়া হলয় যালব , হাি োিা হলয় যালব ওরা। 
শবজ্ঞােী েশবলয়লভর মৃিযু িাহল  বৃথাই যালব।  

োদ দথলক োমার শসৌঁশির শদলক এগুবার জন্য পা বািালিই পালয়র ি ায় 
মৃি কম্পে অনুভব কর  আহমদ মুসা।  

দাৌঁশিলয় পি  আহমদ মুসা। উৎকণত হল া।  
কম্পেিা বািলে এবং ধ্ীলর ধ্ীলর একিা িেও িলম স্পষ্টির হলয় 

উিলে।  
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শেশিি হল া আহমদ মুসা, শসৌঁশি শদলয় দকউ উলি আসলে। োলদ আসলে 
শক এবং িারই কালে? িাহল  দিা িার পা ালো ধ্রা পলি যালব এক্ষশণ।  

আহমদ মুসা চারশদলক িাকা , দকাে শদক যালব দস, শক করলব? 
একবার মলে কর ,  াফ শদলয় শেলচ দেলম পিলব। শকন্তু পরক্ষলণই শচন্তা 

করল া, এলি ঝুশক আলে।  াফ শদল  শেলচ িে হলব এবং প্রহরীও থাকলি পালর। 
িাোিা অন্ধকালর  াফ দদয়া, দকাথায় পিলব, কার উপর পিলব দক জালে। 

শসৌঁশিলি পালয়র িে আরও স্পষ্টির হল  অশির হলয় উি   আহমদ 
মুসা।  

পালিই একিা পুরালো, মিলচ পিা পাশের িযাংশক। ফলুিাও হলয় দগলে 
জায়গায় জায়গায়। এ দচ বাচ্চা অলেক শদে আলগ পশরিযক্ত হলয় আলে। এর 
পালিই একিা েিুে দচ বাচ্চা।  

আহমদ মুসা আর দকাে শচন্তা ো কলর েুি  পুরালো দচ বাচ্চািার শদলক। 
উি  দচ বাচ্চার মাথায়। দচাবাচ্চার িাকোিা আ গা হলয় আলে। িাে শদলিই খুল  
দগ । এই সময় কলয়কশি ইৌঁদুর দদ ৌঁি শদ  ফুলিা শদলয় দবশরলয়।  

আহমদ মুসা শেশিি হল া, অন্তি দচ বাচ্চার অন্ধকার দপলি সাপ-িাপ 
দেই।  

আহমদ মুসা শবসশমল্লা বল   াফ শদ  দচ বাচ্চার অন্ধকার দপলি।  
হুিপুি শকেু িে হল া দচ বাচ্চার দভির। িে শুলে বুঝ  আরও শকেু 

ইৌঁদুর দবশরলয় দগ ।  
আহমদ মুসা দচ বাচ্চার ি ায় দাৌঁশিলয় আলস্ত অশি কলষ্ট দচ বাচ্চার 

ঢাকোিা দসি কর  দচ বাচ্চার মুলখ। ঢাকোিা মুলখ বস  ো, শকন্তু দকাে রকলম 
দসি দয হলয়লে এলিই আহমদ মুসা আল্লার শুকশরয়া আদায় কর ।  

োলদর উপর কথা শুেলি দপ  আহমদ মুসা। দসই সালথ দদখলি দপ  
আল ার শচহ্ন। একাশধ্ক জলের কণ্ঠ।  

কলয়ক মুহুিত পলর কথা আরও শেকিির হল া, আল াও উজ্জ্ব ির হলয় 
উি ।  
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ওরা চল  এলসলে। একজে শচৎকার কলর উি , ‘এশক! সবতোি! 
িয়িালের বাচ্চা পাশ লয়লে।’ 

এক সংলগ কলয়কশি পালয়র িে হল া। ওরা সকল  েুলি দগ  ঘলরর 
শদলক। িারপর হহচচ কলর উি , ‘িয়িালের বাচ্চা পাশ লয়লে, দদখ দকাথায় দগ  
দকাে শদলক দগ ।’ 

ওরা েুি  োলদর শবশভন্ন শদলক। েুিােুশি হাৌঁকাহাৌঁশক কর  শকেুক্ষণ।  
একিু পর একজে উচ্চ কলণ্ঠ ব  , ‘থাক, বাদ দাও। দয দদয়া  দভলঙ্গ 

দবশরলয়লে দস ধ্রা দদবার জলন্য বলস দেই।’ 
একিু দূলর োলদর ওপর সবাই একশত্রি হল া। দ াক ওরা চারজে। 

ফলুিা শদলয় গুলে দদখ  আহমদ মুসা।  
ওলদর চারজলের একজে ব  , ‘িয়িােিা দদয়া  দভলঙ্গ পা ালি 

পার ?’ 
‘দদলখই বুলঝশে ঘাগু িয়িাে।’ ব   অন্য একজে।  
‘ো হল  একা দকউ িত্রুর ঘাশিলি পা দদয়। দদখশে, ধ্রা পিার পর 

বযািার মুলখ শচন্তার একিা দরখাও পলিশে।’ ব   আলরক জে।  
‘শচন্তার শবষয় হল া দ াকিা দক শে ? আমরা আর এক মহূুিত এখালে 

শেরাপদ েই। দয দকাে মুহূলিত এখালে হাম া হলি পালর।’ ব   চিথুত বযশক্তশি।  
‘ওরা এখশে দিা এলস পিলব বল  জাো । আমরা দিা ওলদর সালথ চল  

দযলি পাশর।’ ব   প্রথম জে।  
‘দসিাই শচন্তা করশে।’ ব   আবার দসই চিথুত জে।  
হিাৎ িারা সবাই চুপ হলয় দগ ।  
আহমদ মুসা প্রায় রুদ্ধ শ্বালস দচ বাচ্চার দভিলর বলস। গালয় উিলে 

আরশু া ও োো ধ্রলের দপাকা-মাকি। কয়িালক সরালব! েিা-চিা করলি 
পারলে ো দস। কারণ ভয় দপলয় আরশু া-ইৌঁদুররা যশদ েুিােুশি শুরু কলর িাহল  
এিা ওলদর দচালখ পিলি পালর।  

আহমদ মুসা শবশিি হল া, ওরা হিাৎ চুপ কলর দগ  দকে! আর ওরা 
কালদর আসার কথা ব  ? দক আসলে এক্ষুশণ এখালে? 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  13 

 

শেিঃিলে ইশি ইশি এশগলয় িযাংশকর ফলুিায় দচাখ  াগা  দস। সামলে 
োলদর দগািা অংি িার সামলে পশরস্কার হলয় উি ।  

দদখল া আহমদ মুসা, ওলদর চারজলের দৃশষ্ট ওপলরর শদলক। শক দযে 
দদখলে ওরা।  

‘শক দদখলে ওরা?’ শবশিি মে দথলক প্রশ্ন উি  আহমদ মুসার। ওলদর 
অনুসরলণ মুখিা একিু শেলচ োশমলয় ওপর শদলক িাকা  আহমদ মুসা।  

ওপলর িাশকলয়ই দচাখিা আিলক দগ  আহমদ মুসার। ক্ষুদ্র একশি দপ্লে 
দেলম আসলে োলদর ওপর। দপ্লেিার আকার একশি ট্রালকর দচলয় বি হলব ো। 
দপ্ললে দকাে আল া দেই। শেিঃিলে আসলে।  

আহমদ মুসা দযে শবিলয় দবাবা হলয় দগলে। এমে দপ্লে দিা মধ্য 
এশিয়ায় দেই। এই ধ্রলের সসার জািীয় দপ্লে রাশিয়াও হিরী করলে বল  দকাে 
িথয দেই। িাহল ? এিা কার দপ্লে, দকাে দদলির দপ্লে, এলদর কালে আসলে 
দকে, এরা কারা? এসব অলেক প্রশ্ন এলস ভীি জমা  আহমদ মসুার মলে।  

অবাক শবিলয় আহমদ মুসা দদখ , োলদর দলার দথলক মাত্র গজ চালরক 
ওপর থাকলি দপ্ললের দপি দথলক শিেশি পা দেলম এ ।  

শেিঃিলে োলদ  যান্ে কর  সসার দপ্লেশি।  
শমশেি খালেক পর দপ্ললের দরজা খুল  দগ । দখা া দরজা পলথ দেলম 

এ  সুযি, িাই পরা দু’জে। ওলদর দচহারা দদলখ আহমদ মুসা শিিীয়বার চমলক 
উিার পা া। খাস রাশিয়াে দচহারা। রাশিয়াে শক? 

ওলদর দু’জলের একজে দেলমই দ্রুি এশগলয় এ  অলপক্ষমাে চারজলের 
শদলক। হ্যান্েলিক কর  এবং দসই সালথ দ্রুি ব  , ‘এখে এখালে আসার কথা 
শে  ো, িবু আসলি হল া। বেী দকাথায়?’ 

‘গিকা  আমরা যালক ধ্লরশে াম?’ 
‘হ্যাৌঁ।’ 
‘পাশ লয়লে। ঐ দদখুে দদয়া  দভলঙ্গ পাশ লয়লে।’ উত্তরদািা দ াকশি 

আঙু  শদলয় দদখা  বেীখাোর শদলক।  
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সসার দপ্লে দথলক দেলম আসা দ াকশি এই উত্তর শুলেই মাথায় হাি শদলয় 
বলস পি ।  

‘শক বযাপার, শক হল া?’ ব   চারজে প্রায় সমস্বলরই।  
‘সবতোি হলয়লে। মহাধ্ে হালি দপলয়ও আমরা হারা াম। আপোলদর 

পািালো দ াকশির ফলিা মলস্কা দপ ৌঁোর সংলগ সংলগই আমালদর শেলদতি দদয়া 
হলয়লে, আজ রালির একমাত্র কাজ দ াকশিলক মলস্কালি দেি শবয়ালরর 
দহেলকায়ািতালর দপ ৌঁোলো।’ 

‘দক দ াকশি।’ 
‘আহমদ মুসা।’ 
‘আহমদ মুসা! ও গে!’ প্রায় শচৎকার কলর উি  ওরা চারজে। 
‘যশদ জােিাম, িাহল  একশদে দকে এক’ি শদে রাি দজলগ পাহারা 

শদলি হল ও শদিাম।’ ব   একজে।  
‘বলস বলস পাহারা শদল ই শক ওলক আিকালো দযি? ও আহমদ মুসা, 

ওর অসাধ্য শকেু দেই আশম জাশে।’ ব   দপ্লে দথলক দেলম আসা আলগর দ াকশি।  
‘শকন্তু দ াকশিলক সর , িান্ত, ভদ্র দ াক বল  মলে হয়। এই দ াকশিরই 

োম এি, িশক্ত এি?’ ব   চারলজের একজে।  
‘আজ জগলির শবপ্লবীলদর মলধ্য এই অদ্ভুি হবশিষ্টয শুধ্ু আহমদ মুসারই 

আলে।’  
কথা দিষ কলরই সসার দপ্লে দথলক দেম আসা দ াকশিই আবার ব  , 

‘মলস্কার কিতারা এই খবর দপল  ভীষণ রাগলবে। মধ্য এশিয়ায় আহমদ মুসার 
আগমলে িারা ভীষণ উশিগ্ন হলয়লেে।’ 

‘একজে মানুষলক শেলয় এি উলিগ?’ ব   চারজলের দসই দ াকশিই।  
‘দস একজে েয়, িার সালথ এলদলির সব মুস মাে ও সরকারলক দযাগ 

করলি হলব।’ 
‘শিক আলে, এি উলিগ িাই বল  আমরা শক দূবত ?’ 
‘আমরা দুবত  েই, উলিলগর কারণ, আমালদর পশরকল্পো দবাধ্ হয় 

আহমদ মুসা জােলি দপলরলে?’ 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  15 

 

‘দকমে কলর এিা বুঝা দগ ?’ 
‘আহমদ মুসা দোি-খাি কাজ শেলয় দকাথাও যায় ো।’ 
একিা দঢাক শগল ই আবার দস ব া শুরু কর , ‘আর দদরী েয়। দিামরা 

চার জে এস। দয দকাে সময় এখালে হাম া হলি পালর। ঘাশিলি দিামালদর 
োশমলয় শদলয় আমরা কালজ যাব।’ 

‘আজলক আবার শক কাজ?’ 
‘দকে কালজর দিষ আলে?’ গি কলয়কশদে শকরশগশজয়ার িু া দক্ষলি 

দরপ্র কলরশে। িারও আলগ কাজ কলরশে িাশজশকস্তালের িু া দক্ষলি। আজ 
কাজাখ িৃণ-ভূশম ও দভিার পাল র ওপর দরপ্র করব।’ 

‘দভিার ওপরও কাজ দদলব এসব?’ 
‘ো, দভিার জলন্য দরপ্র আ াদা। খুব শেভতরলযাগয এ ঔষধ্। এ দরপ্র 

দেবার পর দভিাগুল া িালদর িশক্তর িারিময অনুসালর শিে দথলক েয় মালসর 
মলধ্য মারা যালব। এলকবালর ন্যাচারা  দেথ। সুি দভিাগুল া হিাৎ কলরই মারা 
যালব। সাধ্ারে দকাে পরীক্ষাই িালদর দরাগ শচশহ্নি করলি পারলব ো।’ 

‘মানুলষর জলন্য এমে দরপ্র দেই?’ 
‘আলে। শকন্তু মানুলষর দক্ষলত্র ধ্রা পিার সম্ভাবো আলে। দচষ্ঠা হলে 

শেরাপদ শকেু আশবষ্কালরর। দেি শবয়ালরর সব দচষ্টা এখে এ কালজই 
শেলয়াশজি।’ 

আহমদ মুসা রুদ্ধ শ্বালস শুেশে  কথাগুল া। দপাকা-মাকলির কথা দস 
ভুল  দগলে। িার সারা গালয় আরশু া, শপৌঁপিা শক -শব  করলে, শকন্তু দসশদলক 
দকাে দখয়া  িার দেই। দযে চামিায় দকাে অনুভূশি িার দেই। িার দভিরিা 
উলত্তজোয় কাৌঁপলে। গা ধ্ুলয় যালে ঘালম।  

এক এক কলর ওরা দসই সসার দপ্লেিায় উিশে । দপ্ললের শেজাইেিা 
শিক মহািূন্য দখয়ার মি। 

আ াপরি দু’জে িখেও শেলচ দাৌঁশিলয়। চার জলের একজে শজঞ্জাসা 
কর , ‘আমালদর এ দপ্লে ওরা এখেও দদখলি পায়শে দবাধ্ হয়?’ 
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‘ো দদখলি পাবার প্রশ্ন দেই। ওলদর রাোলর দকাে শদেই এিা ধ্রা 
পিলব ো। আমরা দিা শেিঃিলে গালের মাথা শদলয় অথবা মাশির কলয়ক গজ উপর 
শদলয় শবচরণ কশর। রালি দকউ দদখলি দপল ও মলে কলর, দকাে বি পাশখ উলি 
দগ । আর দদখলি দপল  ক্ষশি দেই। আমালদর মি ঘন্িায় দি হাজার মাই  
গশিলবগ ওরা পালব দকাথায়। একান্তই দদখলি দপল  মলে করলব, রহস্যময় দকাে 
উিন্ত সসার িারা দদখ ।’ 

ওরা দু’জে দপ্ললে ওিার জলন্য পা বািা । চার জলের একজে ব  , 
‘সকাল ই আমালদর সালয়জু’দি দপ োর কথা। আমালদর ঘাশিলি েয়, 
সালয়জু’দি দপ লে দদলবে।’ 

‘শিক আলে।’ 
উলি দগ  সবাই ওলদর সসার দপ্লে। 
বন্ধ হলয় দগ  দরজা সংলগ সংলগই। 
িারপর দোি শিষ দদয়ার মি একিা িে হল া এবং িার সালথ সালথই 

দপ্লেশি িীলরর মি দসাজা উলি দগ  আকালি। দকাে িে হল া ো। দকাে আল াও 
দদখা দগ  ো দপ্ললে।  

আহমদ মুসা ভাব , ওলদর দপ্ললে সাধ্ারে দকাে ফলুয়  বযবহার হয়ো। 
শেিয় এযাশন্ি-মযািার ফলুয়  কালজ  াগাবার জ্ঞাে িারা আয়ত্ব কলরলে। আর 
সাধ্ারে আল াও িারা বযবহার করলেো। শেিয় মহাজাগশিক রশি ধ্রলের দকাে 
অদৃশ্য রশি িারা বযবহার করলে। 

শবিলয় আহমদ মুসার মেিা এলকবালর কাি হলয় দগলে। ওরা কারা? 
মলস্কার োম শুো দগ , দেি শবয়ার-এর োমও শুো দগ । ওিা শক মলস্কার সরকারী 
দকাে সংিা? মলস্কা-সরকার এই ভয়াবহ ষিযলে দেলমলে?  

আহমদ মুসা দবশরলয় এ  দচ বাচ্চা দথলক। ওলদর কথা-বািতা দথলক দস 
শেশিি, এ বাশিলি আর দকউ দেই। িবু আহমদ মুসা খুু্বই সন্তপতলণ োদ দথলক 
শসৌঁশিলি দেলম এ । 

ওলদর দরলখ যাওয়া হবদুযশিক  ন্িে দস োদ দথলক শেলয় এলসশে । 
শসৌঁশিলি এলস সুইচ শিলপ ওিা জ্বা া । 
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সশিযই বাশিশি শুন্য। দকউ দেই। দু’ি া ও এক ি ার সবগুল া ঘর 
দদখ  আহমদ মুসা। সবগুল া ঘরই পশরিযক্ত। সাজ-লগাজ, ফাশেতচার সব শিকই 
আলে, শকন্তু দকউ বযবহার কলর বল  মলে হল া ো। ধ্ু ায় সব একাকার। দদখা 
দগ , দু’ি ার শবিা  হ ঘরিাই শুধ্ু সব শদক শদলয় শিক আলে। বুঝা দগ  এই 
হ  ঘরশিই শুধ্ু বযবহৃি হয়।  

আহমদ মুসা বুঝ , এ পশরিযক্ত দঘাশষি বাশিিা থাকার জন্য েয়, 
দগাপে-শমশিং-শসশিং এর কালজই শুধ্ু বযবহৃি হলয় থালক। আর আহমদ মুসার 
মি কাউলক ফাৌঁলদ দফ লি চাইল  িালক জে মােবহীে এখালে আো হয়। 

আহমদ মুসা হন্য হলয় খুৌঁজশে  ওলদর দকাে দশ  , দকাে কাগজ-পত্র 
পায় শক ো। শকন্তু বৃথা দচষ্টা, একিকুলরা কাগজও দকাথাও দপ  ো দস। দসাফা, 
ফাশেতচার, দিশব -ড্রয়ার সব উলল্ট-পালল্টও দস দদখ , শকন্তু ফ  শকেু হল া ো। 
আহমদ মুসা মলে মলে ওলদর প্রিংসা কর , ওরা যারাই দহাক খুব সিকত। মে 
এই সময় বল  উি , শেষু্ঠরিার শদক শদলয়ও ওলদর হয়লিা দকাে িু ো দেই। 
মলে পি  আহমদ মুসার ো খাইলয় শুশকলয় মারা কংকাল র কথা। কাউলক গুশ  
কলর মারার দচলয় এভালব মারার জলন্য বহুগুে দবশি শেষু্ঠরিা চাই। 

আহমদ মুসা দবশরলয় এ  বাশি দথলক। 
চল  এ  গাশি দযখালে  ুশকলয় দরলখশে  দসখালে। ো গাশি দেই। 
‘িাহল  আমার এখালে গাশি রাখা এবং ওলদর বাশির শদলক যাওয়া 

সবই দির দপলয়শে ’- ভাব  আহমদ মুসা। আরও ভাব , আহমদ মুসালক 
এইভালব ফাৌঁলদ দফ ার জলন্যই িাহল  ওরা িালক এখালে শেলয় এলসশে  ধ্ীলর 
সুলি। 

আহমদ মুসার মেিা খারাপ হলয় দগ  গাশি ওয়া া দবচারার জলন্য। 
অলন্যর গাশি দস শেলয় এলসশে । দবচারার শবরাি ক্ষশি হল া। দক জালে এই ক্ষশি 
িার সংসালর দকাে শবপযতয় দেলক আেলব শক ো! 

গাশির োইশভং  াইলসলি দদখা োম ও শিকাো আহমদ মুসার মলে 
আলে। মলে মলে আবার আওিা  আহমদ মুসা ঐ োম ও শিকাো। 

এবার রাস্তায় উলি এ  আহমদ মুসা। 
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িারপর রাস্তা ধ্লর চ লি শুরু কর  িহলরর শদলক। 
ক্ষুধ্া িৃষ্ণায় দূবত , অবসন্ন িরীর িার। 
িৃষ্ণায় বুক দফলি যালে। 
দু’ধ্ালর িহরি ীর বাশিগুল া ঘুমন্ত। বাশির জাো া শদলয় আল া দদখা 

যালে। 
রাস্তার আল াগুল া িূন্যদৃশষ্ট দচালখর মি পান্েুর। 
দু’পালি অলেক চাই , পাশের ক  দকাথাও দচালখ পি  ো। দকাে 

দরষ্টুলরন্িও ো। 
হালি ঘশি দেই। 
আকালি িারার অবিাে দদলখ আহমদ মুসা বুঝ , রাি আিাইিার মি 

হলব। 
িরীরিা দিলে শেলয় দহলি চ লে আহমদ মুসা। 
দকাথায় যালব শকেুই জাো দেই িার। 
কারসাপক িহর িার কালে েিুে। সরকারী বাশি, অশফস-আদা ি, 

ইিযাশদ দকােশদলক শকেুই িার জাো দেই। দকাে পুশ ি দেিে দপল ও চ ি। 
শকন্তু দকাথায় কালক শজঞ্জাসা করলব দস! 

চ লে আহমদ মুসা। 
চ লি কষ্ট হলে িার। বেীখাো দথলক দবর হওয়ার জলন্য সুিঙ্গ দবর 

করলি শগলয় দয পশরশ্রম হলয়লে, িার ধ্াক্কা খাদয-পাশে বশিি িরীর সামল  
উিলি পারলে ো। 

চ লি চ লি হিাৎ দপেলে গাশির িে দপ  আহমদ মুসা। দপেলে 
িাকা  দস। দহে াইি দদলখ বুঝ , গাশিিা একিা দিিশে শবরাি ট্রাক। কালে 
চল  এ ।। 

আহমদ মুসা বুঝলি পার  ো শকলসর ট্রাক। 
িাই থামাবার জন্য হাি িু লব শক িু লব ো িা শচন্তা করলি করলিই 

ট্রাকিা িালক অশিিম কর । 
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শকন্তু কলয়ক গজ সামলে শগলয়ই ট্রালকর স্পীে কলম দগ । গািীর 
দহে াইলি আহমদ মুসা দদখলি দপ  সামলেই একিা স্পীে দব্রকার। 

আহমদ মুসা েুি  ট্রালকর দপেলে। 
ট্রাকশিলি দভিা দবাঝাই। 
ধ্ীলর ধ্ীলর চ লে ট্রাক। 
আহমদ মুসা  াফ শদলয় ট্রালকর দপেলের সািার ধ্লর ঝুল  পি  এবং 

ধ্ীলর ধ্ীলর উলি বস । সম্ভবি অোকাশিি অশিথীর আগমলে কলয়কিা দভিা 
ভযা ভযা কলর উি । 

প্রমাদ গুে  আহমদ মুসা। দভিাগুল া যশদ িালদর োক অবযাহি রালখ 
িাহল  ট্রাক থাশমলয় ওরা শক ঘলিলে িা দদখলি আসলি পালর। 

আহমদ মুসা ট্রালক উলিই গাদাগাশদ দভিার পালি শুলয় পি । মলে হয় 
দভিাকু  এিা দদলখ এবং িালদর দকাে ভয় দেই দভলব চুপ কলর দগ । আল্লাহর 
শুকশরয়া আদায় কর  আহমদ মুসা। 

ট্রাকিা স্পীে দব্রকার দপশরলয় আবার পূণত দবলগ চ লি শুরু কলরলে। 
অলেক চ  । আহমদ মুসা অনুমাে কর  দি শমশেি হলব কমপলক্ষ। 

আহমদ মুসা অনুভব কর , ট্রাকশি দবি অলেকক্ষণ ধ্লর মসৃণ রাস্তার ওপর শদলয় 
চ লে। অথতাৎ িহরি ীর দসই এযাবলিা-লথবলিা রাস্তা দপশরলয় গাশি এখে মূ  
িহলর প্রলবি কলরলে। 

আরও শকেুক্ষণ চ ার পর ট্রালকর গশি আবার ধ্ীর হলয় এ । 
আহমদ মুসা উলি বস । শচন্তা কর , আর েয়। িালক এখে োমলি 

হলব। ট্রাকিা শেিয় দভিাগুল া শেলয় িহলরর দকাে কিায় খাোই, অথবা িহলরর 
বাইলর দকাে ফালমত যালে। দু'জায়গার দকােিাই িার জলন্য অেূকু  েয়। মূ  
িহলর দস গাশি-লঘািা পালব, পুশ ি দপল ও িার চ লব। 

আহমদ মুসা  াফ শদলয় দেলম এ  ট্রাক দথলক। দেলম আলি-পালি দস 
কাউলকই দদখ  ো। 

প্রিস্ত রাস্তা। দু'পালি বি বি বাশি। মালঝ মলধ্য দদাকােও দু'চারিা 
আলে। 
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আহমদ মুসা রাস্তা দথলক উলি এ  ফিু পালথ। দপািাক দঝলি-ঝুলি 
যথাসম্ভব ধ্ু া-বাশ  দথলক মুক্ত হলি দচষ্টা কর  আহমদ মুসা। 

রাস্তার োম পি  দস। োমিা িার পশরশচি মলে হল া। হিাৎ িার মলে 
পি , বেীখাোয় কংকাল র পলকি দথলক পাওয়া শচরকুলি এই রাস্তার োমই দস 
পলিলে। 

আহমদ মুসা পলকি দথলক শচরকুিশি দবর কর । আবার পি  দ খািা। 
রক, ৭, দশক্ষণ কারসাপক এলভশেউ। 

আহমদ মুসা মলে কর  'রক' বযশক্তরও োম হলি পালর, আবার হলি 
পালর বাশিরও োম। 

শচরকুি দথলক মুখ িুল  সামলের বাশির োম্বার দপ্ললির শদলক িাকা । 
দদখ  বাশিশি ৪েং দশক্ষণ কারসাপক এলভশেউ। অথতাৎ এ বাশিিার দু’িা বাশির 
উত্তর অথবা দশক্ষলণ শচরকুলির দসই বাশিিা হলব। 

আেশেি হলয় উি  আহমদ মুসা। কংকাল  পশরণি হওয়া দ াকশির 
বাশি দপলয় দগল  এবং দসখালে িার খবর দপ ৌঁোলি পারল  আহমদ মুসার বি 
একশি দাশয়ত্ব পা ে হলব। 

আহমদ মুসা ফিুপাি ধ্লর উত্তর শদলক এগুল া। আলরকিা বাশি দপলয় 
দগ । োম্বার পাৌঁচ। অথতাৎ আর একিা বাশি পলরই শচরকুলির দসই ৭ োম্বার 
বাশিিা। 

সাি োম্বার বাশির সামলে শগলয় দপ ৌঁে  আহমদ মুসা। 
শিে ি া শবরাি বাশি। বাশির শিে পালিই বাগাে। সামলে বি একিা 

 ে। েীল র দরজা। দরজা বন্ধ। 
দগি দঘৌঁলষ দাৌঁিা  আহমদ মুসা। োম্বার দপ্ললি শুধ্ু দ খা, ৭, দশক্ষণ 

কারসাপক এলভশেউ। আহমদ মুসা ভাব , 'রক' িাহল  বাশির োম েয় দকাে 
বযশক্তর োম হলব। হয়লিা দকাে োলমর আলগ-শপলের দকাে অংি এিা। 

আহমদ মুসা বাশির শদলক িাকা । গাশি বারাোয় আল া দদখা যালে। 
আল া দদখা যালে শসশিৌঁ ঘরগুল ালিও। বাশির দভির দথলক শমশষ্ট ইংলরজী 
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বাজো দভলস আসলে। পা চি কারী েে িালি। ‘দভিলর োচ হলে োশক’- 
ভাব  আহমদ মুসা। যাক, মানুষ দয দজলগ আলে এিাই িার জলন্য সুখবর। 

দগলির সালথ  াগালো দালরায়াে কক্ষ অথবা গােত রুম। 
আহমদ মুসা েক কর  দগলি। 
মুহূিত কলয়ক পলরই গােত রুলমর দোি গবালক্ষ একিা মুখ দদখা দগ । 

মাথায় একিা চু ও দেই। রুি দচহারা। দচালখ-মুলখ একিা কাশিন্য। েযাৎ কলর 
উি  আহমদ মুসার বুক। এমে কাউলক দদখলব দস আিা কলরশে। 

মুখশি গবালক্ষ দদখা শদলয়ই ব  , শক চাই, কালক চাই? 
আহমদ মুসা মুহূিত কলয়ক শচন্তা কর  এবং িারপর ব  , ‘রক।’ 
মুহূলিতই মুখশি সলর দগ । 
গােত রুলমর দভির দথলক কথা দভলস এ । মলে হল া দিশ লফালে কারও 

সালথ কথা ব  । 
অল্প পলরই দগি রুলমর সালথ  াগালো শেল র একিা দরজা খুল  দগ । 
দসই মাথা চাৌঁো দ াকশি দরজায় এলস ব  , আসুে। 
আহমদ মুসা ঢুলক দগ  দভিলর। 
দপেলে শেিঃিলে দরজা বন্ধ হলয় দগ । 
আহমদ মুসা দপেলে িাকা । িাশকলয়ই চমলক উি । দুলিা শপস্ত  িার 

শদলক হা কলর আলে। রুি দচহারার দু'জে গুন্ো মাকতা দ াক। সালপর দচালখর মি 
কুিকুলি িালদর দচাখ। 

আহমদ মুসা চাইলিই ওরা শপস্ত  শদলয় ইিারা কলর সামলে হাৌঁিলি 
ব  । 

হাৌঁিলি শুরু কর  আহমদ মুসা। ঘিোর এই োিকীয় পশরবিতলে আহমদ 
মুসা যিখাশে ো শচন্তা করলে, িার দচলয় দবশি পীিা অনুভব করলে এই শচন্তায় দয, 
এরা কারা? কংকা -ল াকশির দল র বা পশরবালরর দ াক এরা হলব, িা এখে 
মলে হলে ো। অবশ্য কংকা  দ াকশিও যশদ দকাে সিস্ত্র সোসী গ্রুলপর সদস্য 
হলয় থালকে িাহল  অন্য কথা। 
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আলগ আলগ হাৌঁিলে আহমদ মুসা। দপেলে দুই অস্ত্রধ্ারী। আহমদ মুসা 
মাথািা একিু ঘুশরলয় প্রশ্ন কর , এখালে একজে দমহমােলক বুশঝ এভালবই স্বাগি 
জাোয়? 

ওরা দকাে কথা ব   ো। 
আমার োম- পশরচয় ো দজলে আমার সালথ এই আচরণ করা হলে দকে? 
ওরা দকাে উত্তর শদ  ো। আহমদ মুসা মলে পি , পশরিযক্ত ঐ বাশিলি 

বেী হবার পরও দস এিাই দদলখশে  দয, দকাে প্রলশ্নর উত্তর ওরা শদলে ো। 
িাহল  ওরা এবং এরা শক এক গ্রুপ? আবার ভাব , এিাই বা হয় শক কলর? এ 
শিকাো দয দপলয়লে কংকা - দ াকশির পলকি দথলক। এ শিকাোশি িার শকংবা 
িার পলক্ষর িশক্তর হওয়াই স্বাভাশবক। 

আহমদ মুসালক শেলয় আসা হল া দু’ি ায়। দু'ি ার একশি ঘর দথলকই 
শমশষ্ট ইংলরজী সুর দভলস আসলে। 

একিা দরজার সামলে এলস িারা দাৌঁিা । একজে দভিলর চল  দগ । 
মুহূিত কলয়ক পলরই দস শফলর এ । ব  , ‘চ ।’ 

আহমদ মুসা আলগ ঢুক , দপেলে শপস্ত  বাশগলয় ঢুক  ওরা দু'জে। 
শবিা  হ ঘর। চার-পাৌঁচ’ি দ ালকর জায়গা খুব সহলজই হলি পালর। 
ঘলরর চারশদক শঘলর দসাফা সাজালো। হ  ভশিত অলেক দ াক। ঘলরর 

একদম উত্তর-প্রালন্ত শবলিষ ধ্রলের একিা দসাফা। িালি বলস আলে দীঘতকায় 
একজে দ াক। িার পালির দসাফায় একজে িরুণী। 

আহমদ মুসা ঢুকলিই দসাফার দসই দ াকশি শচৎকার কলর ব  , 
ভদ্রমশহ া ও ভদ্রমলহাদয়গণ, আশম দুিঃলখর সালথ দঘাষণা করশে, আমার দমলয়র 
জন্ম শদলের উৎসব আজ এখালেই দিষ। েিুে দমহমাে এলসলে িার দখাৌঁজ-খবর 
শেলি হলব। 

চশল্লি-পিািশি দম্পশি হ ঘলর হাশজর শে । এক এক কলর ওরা সবাই 
দবশরলয় দগ । বাজো দথলম দগলে। যেীরাও দবশরলয় যালে। 

সবাই দবশরলয় দগল  শপস্ত ধ্ারী দু'জে আহমদ মুসালক শেলয় দসাফার 
দ াকশির সামলে দাৌঁি করা । 
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দ াকশি সালপর মি িান্ো দচালখ িাশকলয় আলে আহমদ মুসার শদলক। 
পালির িরুণীশির দচালখ একরাি শবিয় এবং িার সালথ উলিগও। 

‘‘রক’-এর এই শিকাো িুশম দকাথায় দপল ?’ দচাখ িান্ো হল ও 
দ াকশির কলন্ি যলথষ্ট উত্তাপ। 

‘িার আলগ ব ুে, আশম দকে এলসশে ো দজলে আমার সালথ এই আচরে 
দকে?’ ব   আহমদ মুসা। 

‘আমার প্রলশ্নর জবাব দাও, আশম এক প্রশ্ন দুইবার কশর ো।’ 
‘আশম এক কংকাল র পলকলি একশি শচরকুি দপলয়শে াম। িালি এই 

শিকাো দ খা শে ।’ 
‘দকাথায় দপল  দস কংকা ?’ 
আহমদ মুসা জবাব শদ । ব   িার বেী হওয়ার কথা। এবং ব  , 

শচরকুলির উলল্টা পৃষ্ঠায় পাওয়া োম্বারশির কথা। 
দ াকশির মুলখ মুহূলিতর জলন্য একিা শবব্রিকর ভাব ফলুি উলিই আবার 

শমশ লয় দগ । আহমদ মুসার িা েজর এিা  ো। শকন্তু পরক্ষলণই দ াকশির িান্ো 
দচাখ দু'শি অশগ্নবৃশষ্ট কর । ব  , ‘ও িুশম দসই প ািক!’ 

িারপর দহা দহা কলর দহলস উি  দ াকশি। ব  , ‘আল্লাহ দিামার 
শবরুলদ্ধ দগলে। পা ালি শগলয় দোি খাৌঁচা দথলক বি খাৌঁচায় এলস ঢুলকে।’ 

বল ই আবার দহলস উি  দহা দহা কলর। 
আহমদ মুসা এবার দবাঝার বাশক রই  ো, এরা একই দল র। িাহল  

কংকা  দ াকশি এলদরই শিকাো দজাগাি কলর শ লখ দরলখ শগলয়শে  দবলল্টর 
মলধ্য সম্ভবি এই আিায় পলক্ষর কালরা হালি এিা পিলি পালর। পলিলে শিকই, 
শকন্তু আহমদ মুসা বুঝলি পালরশে। হিাৎ আহমদ মুসার মলে পি , এই বাশির 
কালে এলস শিিীয়বার যখে শচরকুলির শিকাোর উপর দচাখ বু া , িখে 
দদলখশে  শিকাো শঘলর থাকা বৃলত্তর মি বস্তুশি আসল  বৃত্ত েয়, ওিা ভল্লুলকর 
একিা মুখ। ভল্ললুকর এমে মুখ দস যালক অনুসরণ কলর এয়ার দপািত দথলক 
এলসশে  িার দগশঞ্জলিও শে । অথতাৎ ভল্ললুকর মুখ িাহল  এ দল র প্রিীক। 
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হাশস থামল  দ াকশি মুলখ একরাি দরদ দঢল  পালির দসাফায় 
িরুণীশির শদলক দচলয় েরম কলণ্ঠ ব  , ‘মা এল ো, িুশম যাও। আশম এর বযবিা 
কলর আসশে।’ 

আহমদ মুসার দচাখ দমলয়শির উপর শেবদ্ধ হল া। দমলয়িার মুখ শবষণ্ণ। 
দস চশকলি একবার আহমদ মুসার শদলক িাশকলয় মুখ শেচু কর । ধ্ীর কলণ্ঠ ব  , 
‘ো আব্বা, আশম দিামার সালথই যাব।’ 

দ াকশি আর শকেু ব   ো। মুখ ঘুশরলয় িাকা  আহমদ মুসার শদলক। 
কলিার কলণ্ঠ ব  , ‘এখালে প ািলকর িাশস্ত শক জাে?’ 

‘জাশে ো।’ 
‘দিাে, আমরা প্রথলম িার দচাখ দু’শি িুল  দফশ , িারপর সময় শেলয় 

এক এক কলর িার হাি-পা দকলি দফশ । িারপর এমশেলিই দস একসময় মলর 
যায়। মূ যবাে বুল ি আমরা খাৌঁচার পাশখ বধ্ করলি বযবহার কশর ো। শকন্তু......’ 

থাম  দ াকশি। 
‘শকন্তু আমার জলন্য এই িাশস্ত যলথষ্ট হলে ো এইলিা?’ ব  , আহমদ 

মুসা। 
‘িুশম আমার সালথ রশসকিা করে।’ গলজত উি  দ াকশি। 
একিা দঢাক শগল  আবার ব   দ াকশি, ‘এিক্ষণ বুকফািা শচৎকার ও 

কান্নাকাশি কলর কূ  দপলি ো, শবদ্রুপ দকাথায় দযি! শকন্তু......’ 
কথা দিষ কর  ো দ াকশি। 
‘শকন্তু মলস্কা আমালক জীবন্ত ও অক্ষি অবিায় দচলয়লে এইলিা?’ 
আহমদ মুসার কথা দিষ ো হলিই িিাক কলর উলি দাৌঁিা  দ াকশি। 

আগুে ঝরা দচালখ িাশকলয় থাক , ‘শক কলর জােল , দক ব  , দিামালক এ 
কথা।’ 

‘আপোরা মলে কলরে, ধ্রা দোৌঁয়ার বাইলর আপোরা, দকউ শকেু জালে 
ো আপোলদর সম্বলন্ধ।’ 
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সব জােল  এ ফাৌঁলদ পিলি ো। বাহাদুশর োি। খুব সাধ্ কলর 
বাশেলয়শেল  মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািে। শকেুশদে অলপক্ষা কর সাধ্িা দকাথায় 
যায় দদখলব। মলস্কার পালয় শগলয় পিলি হলব আবার।’ 

‘স্বীকার করশে, সিকত ো হওয়ার কারলণ এ ফাৌঁলদ পলিশে। আশম কংকা  
দ াকশির উপকার করলি দচলয়শে াম। দচলয়শে াম িার পশরবারলক িার খবর 
জাোলি। এ শিকাোলক িারই শিকাো মলে কলরশে াম। িলব মলে করলবে ো দয 
এমে দজিা সব সময়ই শজিলবে। মলে করলবে ো, শকেু িস্যলক্ষি আর দভিার 
পা  ধ্বংস করল ই আমরা মলস্কার পালয় শগলয় পিব।’ 

দ াকশির দচাখ োোবিা হলয় দগ । রালজযর শবিয় আর উলিগ দস 
দচালখ। এশগলয় এ  দস কলয়ক পা। এলস দাৌঁিা  আহমদ মুসার মুলখামুশখ। ব  , 
‘আর শক দজলেে িুশম?’ িার গ ায় এবার উত্তাপ দেই। পাথলরর মি িাণ্ডা গ া 
এবং পাথলরর মিই িক্ত। 

‘মলে হলে আশম আসামী, আর আপশে শবচারক। আপোর প্রলশ্নর উত্তর 
দদয়া আমার দাশয়ত্ব।’ 

আহমদ মুসার কথা দিষ হবার সলঙ্গ সলঙ্গ িাৌঁ কলর একিা ঘশুস েুলি এ  
আহমদ মুসার দচায়া   লক্ষ। 

আহমদ মুসা শবদুযৎলবলগ একিু শেচু হলয় বাৌঁ হাি শদলয় দ াকশির েুলি 
আসা হাি ধ্লর দফ  । িারপর বাৌঁ হালির সালথ োে হাি যুক্ত কলর প্রচণ্ড একিা 
দমাচি শদ  িার হালি। 

দ াকশি শচৎকার কলর বলস পি । হালির কশি দচলপ ধ্লরলে দস। দয 
দমাচি দখলয়লে িালি িার হালির কশি আ গা হলয় যাবার কথা। 

আহমদ মুসার দপেলে উদযি শপস্ত  হালি দু’জে দাৌঁশিলয়শে । 
আর দু’জে দাৌঁশিলয়শে  হ ঘলরর দরজায়। 
দ াকশির হাি দমাচি শদলয় দসাজা হলয় দাৌঁিাবার সালথ সালথ দু’শি ফাৌঁস 

েুলি এলস একিা আহমদ মুসা গ া আলরকিা বুলকর ওপর বাহুিয়লক দবৌঁলধ্ 
দফ  । পরক্ষলণই এ  প্রচণ্ড হ্যাচকা িাে। আহমদ মুসা দগািা কািা গালের মি 
দিাম কলর পলি দগ  দমলঝর ওপর। 
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োে হালির কশিশি বাম হাি শদলয় দচলপ ধ্লর দ াকশি উলি দাৌঁশিলয়লে। 
দসাফায় বসা িরুণীশি েুলি এ । দ াকশি োে হালির কশিশি দদখলি 

দচষ্টা কলর ব  , ‘খুব দ লগলে, দভলঙ্গ যায়শে দিা আব্বা?’ 
দ াকশি কথা ো বল  এশগলয় দগ  আহমদ মুসার শদলক। 
আহমদ মুসা উপুি হলয় পলিশে  দমলঝর ওপর। 
দ াকশি উপযুতপশর কলয়কিা  াশথ মার  আহমদ মুসার পাৌঁজলর। 
ব  , ‘এ হল া সবলচলয় বি িয়িাে আহমদ মুসা। এ যা কলরলে, এর 

গালয়র চামিা খুল  গালয়  বণ মাশখলয় এলক িাশঙলয় রাখা দরকার।’ 
িারপর মুখ িুল  দ াকশি ফাৌঁস হালি দরজায় দাৌঁিালো দ াকলদর শদলক 

দচলয় ব  , ‘যা এলক দিলে অন্ধ কূলপ দফল  রাখ।’ 
িরুণীশি িার আব্বার মুলখ আহমদ মুসার োম দিাোর পর দথলক শবিয়-

শবস্ফাশরি দচালখ িাশকলয়শে  আহমদ মুসার শদলক। শবিলয়র সালথ দবদোর 
একিা োয়া আলে িার দচালখ। 

আহমদ মুসালক ওরা দিলে শেলয় চ  । আহমদ মুসা মাথা উচু দরলখ মুখ 
ও মাথা রক্ষা করলি দচষ্টা কর । 
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২ 
কারসাপক- এর রাষ্ট্রভবে। 
রাষ্ট্রভবলের দিাবার ঘর। শিরীে িবেম একিা বাশ লি দিি শদলয় বলস 

আলস। 
ম্লাে মুখ। 
শিরীে িবেম মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের দপ্রশসলেলন্ির স্ত্রী। 
িীষত শবজ্ঞােী েশবলয়লভর মৃিুয এবং আহমদ মুসা শেলখাৌঁজ হবার খবর 

শুলে দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা শেলজই চল  এলসলেে কারসাপলক। 
 
দজার কলরই সালথ এলসলে শিরীে িবেম। আহমদ মুসা শিরীে 

িবেমলদর শুধ্ু দেিা েে, বি ভাই এবং অশভভাবকও। 
িাৌঁর দেিৃলত্ব শিরীে,* আলয়িা আশ লয়ভা, দরাকাইলয়ভারা দযমে েিুে 

জীবে দপলয়লে, িাৌঁর অশভভাবকলত্বই িারা দপলয়লে সুের ও িাশন্তর সংসার। 
অথচ িালদর দেিা, িালদর ভাই আহমদ মুসা মৃিযুর সালথ  িাই কলরই 

শফরলে! 
এ ধ্রলের অলেক কথা এলস পীিা শদশে  শিরীে িবেলমর মেলক। 
ঘলরর বাইলর পালয়র িে দপ  িবেম। উলি বস  দস। 
ধ্ীর পালয় ঘলর এলস প্রলবি কর  কুিায়বা। িাৌঁর মুখ শুকলো। 
দচালখর দৃশষ্টিা শেলচর শদলক। 

‘শক খবর?’ উশিগ্ন কণ্ঠ িবেলমর। 
‘শকেুই জাো যায়শে।’ বসলি বসলি ব   কুিায়বা। 
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‘শবমাে বের ভশিত মানুষ, চারশদলক শগজশগজ করলে পুশ ি। এর মলধ্য 
দথলক আহমদ মুসার মি মানুষ হাওয়া হলয় দগ , দকউ দদখ  ো?’ ব   শিরীে 
িবেম। 

‘বযাপক শজজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধালের পর এিুকুই জাো দগলে দয, 
শবজ্ঞােী েশবলয়লভর গাশিলি শবলস্ফারণ ঘিার পর দদি-দু’শমশেলির মলধ্য দু’শি 
গাশি সামান্য বযবধ্ালে পাশকং দপ্ললসর দগি শদলয় দবশরলয় দগলে।’ 

‘এর অথত দিামার দগালয়ো শবভাগ শক কলরলে।’ 
‘শেশিি কলর শকেুই ব া যালেো। হলি পালর গাশির শবলস্ফারণ দদলখ 

গণ্ডলগাল র ভলয় িারা দবশরলয় দগলে। আবার হলি পালর কাউলক সলেহ কলর 
আহমদ মুসা িাৌঁর গাশিলক আলরকিা গাশি শেলয় ফল া কলরলে। আবার এমেও 
হলি পালর, মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের যারা িত্রু িালদর অলেলকর কালে 
আহমদ মুসা পশরশচি। সুিরাং িালদর িারা শিশে শকেন্যাপ হলয়লেে।’ 

‘দয দু’দিা গাশি শবমাে বের দথলক দবশরলয় দগলে শবলস্ফারলণর পর, 
িার দকাে হশদস করা যায়শে?’ 

‘ো যায়শে। পাশকং দপ্ললসর দগলি গাশির দকাে  গ রাখা হয়ো।’ 
‘হায় আল্লাহ! এি শবপদ আমালদর মাথায়, িবু সাবধ্াে েই আমরা।’ 
‘শিক বল ে িবোম, এিা আমালদর দুবত িা। শকন্তু এি বি শবপ্লব ও 

পশরবিতলের পর িূন্য দথলক একিা পুেতাংগ রাষ্ট্র বযবিা গলি দিা া সহজ েয়। 
অশভজ্ঞিার দকাে শবকল্প দেই, এই অশভজ্ঞিার সংকলিই আমরা ভূগশে। আমরা 
শবপ্লব কলরশে, শকন্তু শবপ্লব রক্ষার জন্য হিশর দ াক আমরা খুব দবিী পাইশে। 
আহমদ মুসা একাই  ালখা দ ালকর দযাগযিা ও জ্ঞাে রালখে। শবপ্ললবর পর শিশে 
যশদ থাকলিে, িাহল  এ দূবত িা হয়লিা থাকলিা ো। শকন্তু শিশে চল  দগল ে 
আমালদর মি অলযাগযলদর হালি সব দেলি শদলয়।’ 

কান্নায় জশিলয় দগ  কুিায়বার দিষ কথাগুল া। অশ্রু গশিলয় পি  
কুিায়বার দচাখ দথলক। 
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দচাখ মুলে কুিায়বা ব  , ‘আশম দাশয়ত্ব শেলি অস্বীকার কলরশে াম, 
শকন্তু মুসা ভাই শুলেেশে।’ 

শিরীে িবেম এশগলয় এলস স্বামীর একিা হাি িুল  শেলয় ব  , ‘মুসা 
ভাই অন্যায় কলরেশে, ভু  কলরেশে।’ 

‘শকন্তু আশম দিা পারশেো। এর আলগ হরলকস িহলরর সরকাশর বাংল া 
দথলক শকেন্যাপ হল ে আমালদর সবরকম শেরাপত্তা সলত্বও। আবারও হাশরলয় 
দগল ে কারসাপলক এলস। আমালদর শেরাপত্তা বযবিা দকােই কালজ  াগ  ো। 
শিশে শেিয় িত্রুর হালি আিকা পলিলেে আমার এই কারসাপক িহলরই। অথচ 
আশম এলদলির দপ্রশসলেন্ি।’ 

আবার কন্নায় বুলঝ আসলি চাই  কুিায়বার কন্ি। 
‘শেরাপত্তা বযবিার দকাে দদাষ দেই, দয ষিযে এ অঘিে ঘিালে িা 

মলে হয় খুবই বি। বাইলরর হািও এখালে থাকলি পালর।’ 
‘এরকম দকাে িথয আমরা পাইশে। দয দদিশি এরকম করলি পালর, 

দসই রুি সরকার দদখশে আমালদর প্রশি খুবই সহানুভূশিিী । শবজ্ঞােীলদর হিযা, 
শবজ্ঞাোগার ও িষ্য ধ্বংলসর সোসী ঘিোর িারা শেো কলরলে এবং দগালয়ো 
সহলযাশগিা শদলি প্রস্তুি আলে বল  জাশেলয়লে।’ 

‘আমার মলে হয়, ষিযেিা দয বি রকলমর শকেু িা মুসা ভাই আৌঁচ করলি 
দপলরশেল ে। িা ো হল  স্ত্রীর দাফলের জন্য মদীো ো শগলয় িশিঘশি কলর 
কারসাপলক চল  এল ে দকে? শিশে ো দভলব-শচলন্ত দকাে কাজ কলরে ো।’ 

‘িুশম শিক ধ্লরে। সবাই এিাই মলে করলে।’ 
‘একিা শবষয় আশম বুঝলি পারশেো। কারসাপক িহলরর চারশদলকর 

রাস্তা ও সবরকলমর পথ দযলহিু সী  কলর দদয়া হলয়লে, িাই ব া যায় 
শবলফারলের পর দকউ কারসাপক িযাগ কলরশে। অথতাৎ শিশমো রা এবং আহমদ 
মুসা িাহল  এই কারসাপক িহলরই রলয়লে। কারসাপক দোি িহর। এই িহলরর 
সব বাশি শক আমার সাচত করলি পাশরো?’ 

‘ব লি পার, দমািামশুিভালব দসই কাজিা আমরা কলরশে। শকন্তু মুশস্ক  
হল া, কমুযশেষ্ট আমল  হিশর অলেক বাশিলিই দগাপে ভূ-গভতি প্রলকাষ্ঠ আলে যার 
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সন্ধাে দস্বোয় বল  ো শদল  খুৌঁলজ পাওয়া মুশস্ক । িলব এ পযতন্ত অনুসন্ধাে কলর 
একিা উলল্লখলযাগয েমুো পাওয়া দগলে, দিামালক ব লি ভুল  দগশে।’ 

‘দসিা শক?’ উদেীব কলন্ি ব   িবেম। 
‘একিা পশরিযক্ত দু'ি া বাশির োলদর কুিরীর দমলঝলি ধ্ূ ার ওপর 

আহমদ মুসার জুলিার মি জুলিার জীবন্ত োপ পাওয়া দগলে। কুিরীশি শে  একশি 
বেীখাো। ওখালে দুলিা কংকা ও পাওয়া দগলে। সবলচলয় উল স্নখলযাগয হল া, 
কুিরীর দদয়াল  সদয করা একিা সুিঙ্গ পাওয়া দগলে। মলে করা হলে দকউ দযে 
দদয়াল র ইি খশসলয় সুিঙ্গ কলর বেীখাো দথলক দবশরলয় দগলে। সুিলঙ্গর পালিই 
ষ্টীল র দচয়ালরর ভাঙ্গা পায়া পাওয়া দগলে। মলে করা হলে ঐ ভাঙ্গা পায়ার 
ধ্ারাল া মাথা শদলয় ইি খশসলয় সুিঙ্গ করা হলয়লে। বেীখাোর ভাঙ্গা দচয়ার এবং 
দসই ভাঙ্গা পায়া শেলয় আসা হলয়লে হালির োপ পরীক্ষার জলন্য।’ 

থাম  কুিায়বা। 
‘শক দরজাল্ট পাওয়া দগলে?’ দচাখ দু'শি শবলফাশরি কলর ব   িবেম। 
‘আজ সকাল  উদ্ধার করা হলয়লে। দরজাল্ট আজই পাওয়া যালব।’ 
এই সময় পালিই রাখা  া  দফােশি দবলজ উি । 
কুিায়বা শগলয় দফাে ধ্র । 
দিশ লফাে কালে ধ্লর সম্ভবি ওপালরর কথা শুলেই িার মুখশি আেলে 

উজ্জ্ব  হলয় উি । 
‘একিু দািাও’ বল  দিশ লফাে দথলক মুখ সশরলয় কুিায়বা ব  , 

‘িবেম ভাঙ্গা পায়া এবং দচয়ালর দয হালির োপগুল া পাওয়ালগলে িার 
সবগুল াই আহমদ মুসার।’ 

‘আ  হামদুশ  স্নাহ।’ আেলে িবেলমর দচাখ-মুখ উজ্জ্ব  হলয় উি । 
িবেমলক কলয়কিা কথা বল ই কুিায়বা দিশ লফালে মুখ শফশরলয় শেলয় 

ব  , ‘শকন্তু দবশরলয় উশে দকাথায় দগল ে, আবার শকেু ঘি  শক ো, দিামরা শকেু 
অনুসন্ধাে করে?’ 

ওপালরর কথা শুে  কুিায়বা। শুেলি শুেলি িার মুখিা মশ ে হলয় 
দগ । 
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দিশ লফাে দিষ কলর বস  এলস কুিায়বা। 
‘শক হ , শক শুেল , দকাথায় দগল ে শিশে?’ ব   িবেম। 
‘শকেুই বুঝা যালে ো। ঐ বাশি দথলক দয রাস্তা িহলর ঢুলকলে িার 

মাইলিাস্কশপক পরীক্ষা করা হলয়লে। রাস্তাশির এক মাই  পযতন্ত আহমদ মুসার 
পালয়র োপ পাওয়া দগলে। িারপর আর দকাে োপ দেই। মলে করা হলে ওখালে 
শিশে গাশিলি উলিলেে অথবা িালক গাশিলি দকউ িুল  শেলয়লে। িলব পালয়র 
োলপর গশি দথলক দকাে ধ্স্তা-ধ্শস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়শে। দিষ কলয়কশি ধ্ালপ 
অবশ্য দদ ি দদয়ার শচহ্ন পাওয়া দগলে।’ 

থাম  কুিায়বা। শবষণ্েিার অন্ধকালর দেলয় দগলে িার মুখ। 
িবেলমর মুখও উলিগাকু  হলয় উলিলে। দসও শকেু ব   ো। 
‘দিামার শক ধ্ারণা? আমার ভয় হলে, আবার শিশে িত্রুর হালি 

পলিলেে। িা ো হল  বেীখাো দথলক দবর হবার পর চল  আসার কথা।’ ব   
িবেম। 

‘আমার ধ্ারণাও দিামারই মি।’ ব   কুিায়বা। শকেু ব লি যাশে  
িবেম। শকন্তু দিশ লফাে দবলজ উি । িবেম মুখ বন্ধ কর । কুিায়বা দ্রুি উলি 
দগ  দিশ লফাে ধ্রার জন্য। 

দিশ লফােিা শে  খুবই সংশক্ষপ্ত। দিশ লফােিা দিষ কলর কুিায়বা এলস 
বস । িার মুলখ দকাে আল া দেই। িবেম দচাখ ভরা প্রশ্ন শেলয় িাশকলয় আলে 
কুিায়বার শদলক। 

‘আিার শকেু পাওয়া যায়শে িবেম। ঐ পশরিযক্ত বাশিিার দখাজ খবর 
দেয়া হলয়লে। বাশিিা পশরিযক্ত দঘাশষি হবার পর মাশ লকর কাে দথলক একজে 
বাশিিা শকলে শেলয়লে। শকন্তু দসই দিিার দকাে হশদস শমল শে। দয শিকাোিা 
দরশজশষ্ট্র অশফলস আলে, িা ভূয়া। সুিরাং দস পলথ আর এগুলো যালে ো। 
আলরকিা শবষয় জাো দগলে। আহমদ মুসা ভাই-এর পালয়র শচহ্ন দযখালে দিষ 
হলয়লে, দসখালে দথলম যাওয়া দয গাশির চাকার দাগ পাওয়া দগলে িা একশি 
ট্রাক। ট্রাকিা হা কা দথলমও শে । মলে হলে এই ট্রালকই আহমদ মুসালক িুল  
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দেয়া হলয়লে। ঐ ট্রালকর গশি অনুসরে করা হলয়লে, শকন্তু হাইওলয়লি উিার পর 
ট্রালকর শচহ্ন আর শেলিট করা যায়শে।’ 

থাম  কুিায়বা। 
শেরব িবেম। দচালখ িার িূন্য দৃশষ্ট। 
শকেুক্ষণ পর কথা ব   কুিায়বাই। ব  , ‘আল্লাহ িাৌঁলক সুি রাখুে, 

িািািাশি িাৌঁলক শবপদমুক্ত করুে।’ 
‘শকন্তু এভালব কিশদে চ লব ওৌঁর? শবশ্রালমর প্রলয়াজে দেই িাৌঁর?’ ব   

িবেম। 
‘একথা আশমও মালঝ মালঝ ভাশব িবেম।’ 
‘দদখ, মধ্য এশিয়ার ঘিোর পর একশদেও িার শবশ্রাম হল া ো । বেী 

হলয় দপ ে  চীলে। দসখাে দথলক কলকিাস, িারপর ব কাে, ব কাে দথলক 
দস্পে। দস্পে দথলক আবার শসংশকয়াং-এ, চীলে। ঘিো িালক আবার শেলয় এলসলে 
মধ্য এশিয়ায়। এ দয শ্বাসরুদ্ধকর জীবে।’ 

‘আল্লাহ যাৌঁলদর শবলিষভালব ভা বালসে, িাৌঁলদর জীবে দবাধ্ হয় এ 
রকলমরই িবেম। আল্লাহর শবলিষ বাোই করা মানুষ েবী-রাসূ রা। দদখ, িাৌঁলদর 
জীবলে দকাে শবশ্রাম দেই। িুশম আমালদর রাসূ  (সিঃ)-এর জীবলে দকাে অ স 
শদে পালব ো।’ 

‘িুশম শিকই বল ে। শকন্তু আমরা সাধ্ারে মানুষ। ভাবলি খারাপ  ালগ। 
দমইশ গুশ  ভাবী মারা দগল ে। ওৌঁর একিা শিকাো গলি উলিশে । দসিাও দভলঙ্গ 
দগ ।’ 

‘এঘিোয় আহমদ মুসা ভাই খুবই আঘাি দপলয়লেে। শুলেশে, শিশুর মি 
শিশে দকৌঁলদশেল ে।’ 

‘বাইলর দথলক ওৌঁলক দদখল  খুব িক্ত মলে হয়, শকন্তু ফারহাো আপা* 
বল লেে, মেিা ওৌঁর শিশুর মি েরম। িাৌঁর মলধ্য দযমে আলে আদলিতর দৃঢ়িা, 
দিমশে আলে আলবলগর শবলস্ফারণ।’ 

‘দস জলন্যই দিা শিশে অেন্য।’ 
‘শুধ্ু প্রিংসা েয়, িাৌঁর কথা আমালদর ভাবলি হলব।’ 
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‘আমরা দিা ভাশব।’ 
‘শক ভাব? এইলিা ভাবী দগল ে, শক ভাবে িাৌঁর সম্পলকত?’ 
‘এি বি ভাবো শক আমরা ভাবলি পাশর?’ 
‘িাহল  দক ভাবলব? িাৌঁর শক শপিা-মািা আলে, ো দকাে অশভভাবক 

আলে?’ 
‘শিক বল ে িবেম। িবু িার সংসার শেলয় ভাবার দক্ষলত্র আমালদরলক 

খুব দোি মলে হয় । মলে হয়, এ ধ্রলের দকালো পরামিত দদয়া আমালদর জন্য 
যথাথত েয় ।’ 

‘িাহল  এ দাশয়ত্ব কার? শিশে দিা শেলজলক শেলয় শবন্দুমাত্র ও ভালবে ো 
।’ 

‘শিশে আল্লাহর হসশেক। িাৌঁলদর মলিা যারা শেলজলদর শেলয় ভালবে ো, 
িাৌঁলদর ভাবো আল্লাহই ভালবে। ফারহাো দিা আমালদর শসল কিে এ শে  ো, 
দমইশ গুশ লকও দিা আমরা খুলজ দবর কশরশে। দমইশ গুশ র সালথ িাৌঁর শবলয়িাও 
দদখ মানুলষর পশরকল্পো অনুসালর হয়শে।’ 

‘শিক বল ে। শকন্তু িবু িাৌঁর জীবলের িূন্যিায় উলিগ দবাধ্ হয়। সিযই 
িাৌঁর দকালো স্বজে দেই। ভাবলি ভয় হয় স্বজেহীেিার দকালো দবদো িাৌঁর মলধ্য 
গুমলর মরলে শকো?’ 

িবেলমর কণ্ঠ ভারী হলয় উি । 
‘শিক বল ে। শিশে মােশবক আলবলগর ঊলধ্ত েে। শকন্তু িবু িবেম িাৌঁর 

জন্য শকেু করার মলিা বি আমরা েই। আমরা কমতী। শিশে দযমে িাৌঁর সম্পলকত 
ভালবে ো দিমে আমালদরলকও ভাবলি দদে ো। িাৌঁর ভাবো শিশে আল্লাহর 
উপরই দেলি শদলয়লেে ।’ 

‘আ হামদুশ ল্লাহ। িাৌঁর দচলয় বি অশভভাবক দিা আর দকউ েয়। 
আল্লাহ িাৌঁলক সাহাযয করুে, িাৌঁর প্রশি আরও সদয় দহাে।’ 

‘আশমে।’ ব   কুিাইবা। 
িার কণ্ঠ বািালস দম াবার আলগই দবলজ উি  দিশ লফাে। 
কুিাইবা উি  দিশ লফাে ধ্রার জন্য। 
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উদেীব হলয় উি  িবেম। 
 
 
 
একদম ঘুিঘুলি অন্ধকার। অন্ধকূপ োম িারা শিকই শদলয়লে। অন্ধকূলপ 

োমার দকাে শসৌঁশি দেই। িাৌঁলক ধ্াক্কা শদলয় দফল  দদওয়া হলয়লে শেলচ। রক্ষা দয, 
আহমদ মুসা ধ্াক্কা দখল ও  াফ দদওয়ার সুলযাগ দপলয়শে । িা ো হল  মাথািা 
পাকা দমলঝলি পিল  দচ শচর হলয় দযি। অন্ধকূপিা দকাথায়? মাশির শেলচ দিা 
অবশ্যই। শকন্তু কিখাশে শেলচ? িালক দদাি া দথলক শেচ ি ায় আো হলয়শে  , 
শসৌঁশি শদলয় দিলে দসই ফাৌঁস  াগালো অবিায়। দ াকগুল া আসল  পশু। পশু ো 
হল  মানুষলক শক দকউ পশুর মলিা দিলে শেলয় আলস? ফাৌঁস অবিায়ই িালক 
অন্ধকূলপ দফল  শদলয়লে । ভাশগযস পা দু’শি দখা া শে । ো হল  দস দিা  াফ ও 
শদলি পারলিা ো। দু’ি া দথলক িালক োশমলয় এক ি ার বারাো শদলয় সবত 
উত্তলর একশি কলক্ষ িারা প্রলবি কলর। ঐ কক্ষশিলিও দু’ি া দথলক একশি শসৌঁশি 
দেলম এলসলে। শসৌঁশিশির দগািায় এলস ওরা দাৌঁিায়। একজে শগলয় দ াহার 
শসৌঁশিশির দিষ ধ্াপশিলি পা শদলয় চাপ দদয়। সলঙ্গ সলঙ্গ শসৌঁশির শেলচর কংশিলির 
দমলঝিা দদয়াল র দভির সলর যায়। দবর হলয় পলি আলরকিা দ াহার শসৌঁশি। দসই 
শসৌঁশি শদলয় িালক োশমলয় শেলয় আলস ওরা। এবার দিলে েয়, হাৌঁশিলয়, সবার আলগ 
আলগ। ওলদর দিষ দ াকশি যখে দিষ ধ্াপিা দথলক দেলম এল া িখে শসৌঁশিমুলখর 
সলর যাওয়া দমলঝিা আবার িার জায়গায় শফলর আলস। িারপর কক্ষশির সুইচ 
দবালেতর একিা সুইলচ  ওলদর একজে চাপ দদয়। সালথ সালথই কলক্ষর শিক 
মাঝখালে দমলঝর একিা অংি ইশিখাশেক শেলচ দেলম পালি সলর যায়। মুখ 
বযাদাে কলর উলি অন্ধকার এক গুহা মুখ। দিলে এলে ওই পলথই িালক দফল  
দদওয়া হয়। 

অন্ধকূপিা কিখাশে গভীর? বার দথলক পলের ফুলির দবশি মলে হয়শে। 
িরীরিায় খুব ক্লাশন্ত দবাধ্ হলে। গি কলয়ক ঘণ্টায় কম ধ্ক  যায়শে 

িরীলরর উপর শদলয়। িাে হলয় শুলয় পি  আহমদ মুসা দমলঝলি। দচাখ বুজ । 
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দপেলের দৃশ্যগুল া িার সামলে দভলস উি  আবার। দু’ি া হলি পালর, হলি 
পালর শিে ি া দথলক শসৌঁশি দেলম এলসলে অন্ধকূলপর উপলরর কক্ষ অথতাৎ ভূগভতি 
কক্ষ পযতন্ত। শসৌঁশিিা দ াহার, অবশ্যই পলর হিশর। অন্ধকূপ পযতন্ত এই শসৌঁশি পলর 
হিশর হ  দকে? অন্ধকূলপ আসার জন্য শক? অবশ্যই েয়। িাহল ?  ক্ষ কলরলে 
দস, এক ি ার দ াহার দিষ ধ্াপশিলি চাপ শদলিই ভূ-গভতি শসৌঁশি মুলখর দরজা 
খুল  দগ , আবার ভূ-গভতি কলক্ষর দয শসৌঁশি িার দিষ ধ্ালপ দিষ দ াকশির পা 
পিলিই শসৌঁশি মুখ বন্ধ হলয় দগ । মলে হয়, এ দিষ ধ্াপশিলি আবার চাপ শদল  
আবার ওপলরর শসশিৌঁ মুখ খুল  যালব। অনুরূপভালব একি ার শসৌঁশির দিষ শসৌঁশি 
ধ্াপশিলি চাপ শদলয় দু’ি া উিার শসৌঁশি মুখ বা দরজাশি হয়লিা দখা া যায়, বন্ধও 
করা যায়। শিেি ায় উিাোমার জলন্যও দবাধ্হয় এই একই বযবিা। শকন্তু 
শিেি া দথলক এই ভূ-গভতি কক্ষ পযতন্ত দকে এই স্বয়ংশিয় বযবিা? অন্ধকূলপর 
সালথ দযাগালযালগর জন্য এিা হলি পালর ো। িাহল , আবার দসই প্রশ্ন দদখা শদ  
আহলমদ মুসার মলে। এই স্বয়ংশিয় বযবিায় কলয়ক মুহূলিতর মলধ্যই শিেি া 
এবং অন্যান্য দলার দথলক ভূ-গভতি কলক্ষ আত্মলগাপে করা দযলি পালর। অথতাৎ 
শবপদকাল  আত্মলগাপলের একিা পথ এিা। এই বযাখযায় আহমদ মুসার মলের 
সব প্রলশ্নর সমাধ্াে হ  ো। দযলকালো সাধ্ারণ িত্রুর কালেও িালদর এ 
আত্মলগাপে ধ্রা পলর যালব দ াহার শসৌঁশির অশস্তলত্বর কারলণ। িাহল ? আহমদ 
মুসার মলে হিাৎ একিা কথা শঝশ ক শদলয় উি , িাহল  পা াবার পথ এিা 
আত্মলগাপলের েয়। এই শচন্তার সালথ সালথ মেিা খুশিলি ভলর উি  আহমদ 
মুসার। িাহল  অন্ধকূলপর উপলরর কক্ষশিলি বাইলর দবশরলয় যাবার একিা দগাপে 
পথ আলে এবং দস পথ শেিয় অন্ধকূলপর দরজা দখা ার মলিা দকাে দগাপে সুইচ 
বা সুইচলবালেতর দকালো সুইচ দচলপ দখা া যালব। এখে প্রলয়াজে শুধ্ু এ অন্ধকূপ 
দথলক দবর হওয়া। এখে এই ‘শুধ্ু দবর হওয়া’র কাজিা কিিা কশিে দসিাই 
দদখলি হলব। 

আহমদ মুসা দচাখ খু  । মাথািা একিু উৌঁচু কর  উিার জন্য। শকন্তু 
পার  ো, মাথািা আবার োশমলয় ভাব , দবর হওয়ার পলথর সন্ধাে পলর করা 
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যালব। িার আলগ একিু শবশ্রাম প্রলয়াজে। িরীরিা আবার দমলঝর বুলক এশ লয় 
শদ  আহমদ মুসা। 

সলঙ্গ সলঙ্গ ক্লাশন্তলি দুশি দচাখ বুলজ দগ  আহমদ মুসার। ঘুশমলয় পি  
দস। 

 
 
হিাৎ কালের কালে োম ধ্লর োক শুলে দচাখ খু   ও ধ্িমি কলর উলি 

বস । অন্ধকূপ আল াশকি। উপর দথলক দেলম এলসলে একিা শসৌঁশি। িার সামলে 
দসই দমলয়শি যালক হ ঘলর দস দদলখশে , যার োম শুলেশে  এল ো। আহমদ 
মুসার শবশিি দৃশষ্ট দমলয়শির মুলখ শেবদ্ধ হলিই দমলয়শি বল  উি , ‘আশম এল ো 
দোভাস্কায়া, কারসাপলকর দেি শবয়ার প্রধ্াে আল শস্ক োশ লের দমলয়। আমার 
োক োম রক। দোিলব ায় আশম খুব দুরন্ত, দুিঃসাহশসক শে াম বল  আমালক এই 
োম এ োকা হলিা।’ 

‘দেি শবয়ার?’ কথািা দিাোর সালথ সালথ কপা  কুশিি হ  আহমদ 
মুসার।  

‘দেি শবয়ার জালরর সালবক রাজধ্ােী শপিার শদ দেি এর েগরী 
শপিাসতবাগত দকশন্দ্রক জংগী রুি সংগিে।’ ব   এল ো। 

‘শকন্তু ওরা শক করলে কারসাপলক?’  
‘আপশে দিা অলেক শকেুই জালেে। ওরা মুসশ ম মধ্য এশিয়ার অথতেীশি 

ও স্বাধ্ীে রাজচেশিক িশক্তলক ধ্বংলসর পশরকল্পো শেলয়লে। দদলির সবগুল া 
উলল্লখলযাগয ব্রীজ, দপ্রালজট ইিযাশদ ধ্বংলসর ওরা শসদ্ধান্ত শেলয়লে।’ 

‘ভল্লুলকর মাথা ওলদর শক?’ 
‘ওিা ওলদর প্রিীক। ওলদর বযবহাযত সব শকেুলি ওিা দদখলবে। এমেশক 

ওলদর প্রলিযকিা বাশি ও ঘাশির দগলিও ভল্লুলকর মাথা দখাৌঁদাই করা। ওলদর 
দগলির শেলচ দাৌঁশিলয় উপর শদলক মাথা িু ল  দখাৌঁদাই করা এ প্রিীক আপশে 
দদখলি পালবে।’ 

‘আপশে আল শস্ক োশ লের দমলয়, শকন্তু এখালে?’ 
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‘আমালক আপশে ‘আপশে’ বল  সলম্বাধ্ে করলবে ো। আশম আপোর 
দোি দবাে। দসরলগই ওমরলভর সালথ আমার শবলয় হয়শে, শকন্তু শেলজলক আশম 
িার স্ত্রী বল  মলে কশর।’ 

‘দসরলগই ওমরভ দক?’ 
‘দসই কঙ্কা , যার কাে দথলক আপশে এখােকার শিকাো এলেলেে।’ 
‘দস মুস মাে িাহল ?’ 
‘শজ। মধ্য এশিয়ার মুসশ ম মুসশ ম প্রজািলের দগালয়ো শবভালগর 

একজে অশফসার শে  দস।’ 
একিু থাম  এল ো। িারপর মুখ শেচু কলর ব  , ‘আশম ওলক 

ভা বাসিাম। এই ভা বাসার মূ য ওৌঁলক শদলি হলয়লে এক মমতাশন্তক পলথ জীবে 
শদলয়।’ 

কথা দিষ করার আলগই কান্নায় রুদ্ধ হলয় পলিশে  এল োর কণ্ঠ। 
‘ওমরভ শক জােলি দপলরশে  দিামার আব্বার পশরচয়?’ 
‘ো। জােলি পারল  হয়লিা িালক মরলি হলিা ো, সাবধ্াে হলি পারি 

দস। শকন্তু এরা বুলঝশে  দয ওমরভ সব দজলেই আমার সালথ সম্পকত কলরলে িথয 
সংেলহর জলন্য।’ 

‘িুশম ওমরভলক সাবধ্াে করশে? 
‘এখালেই আমার ভু  হলয়লে। এমে শকেু ঘিলব আশম অনুমােও করলি 

পাশরশে। দস দয দগালয়ো দসিাও আলগ আশম জােলি পাশরশে। যখে জাে াম, 
িখে আমার পশরচয় শদলি ভয় করশে াম। দস যশদ দূলর সলর যায় আমার কাে 
দথলক !’ 

দমলয়শির কণ্ঠ আবার কান্নায় বুলজ এ । মুহূলিতর জন্য থাম  । 
একিা দঢাক শগ   । িারপর ব  , ‘দদশর হলয় যালে চ ুে, আমালদর 

দবরুলি হলব। দকউ এখালে ঢুলকলে , এিা ওলদর কালে দবশিক্ষণ দগাপে 
থাকলবো।’ 
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বল ই এল ো উলি দাৌঁিা  । আহমদ মুসা উলি দাৌঁিালি দাৌঁিালি ব  , 
‘িুশম দিামার শবপলদর কথা শচন্তা কলরে ? িুশম এখালে ঢুলকে এিা ওলদর কালে 
দগাপে থাকলব ো ।’ 

‘আশম দয দকাে পশরণশির জন্য প্রস্তুি । ওমরভ দেই, আশমও বাৌঁচলি 
চাইো । আমার মৃিযুিা যশদ আপোর দকাে উপকার কলর হয়, িাহল  আশম ধ্ন্য 
হলবা , ওমরভ খুশি হলব।’ 

‘আমালক িুশম দচে ?’ 
‘ওমরলভর কালে আপোর কাশহেী শুলেশে অলেক।’ 
অন্ধকূপ দথলক ওরা ভূ-গভতি কলক্ষ উলি এ । 
এল ো আলগ উলি এলসলে । আহমদ মুসা িারপলর । আহমদ মুসা 

শসৌঁশির ধ্াপ দথলক দমলঝলি পা রাখার সালথ সালথ শসৌঁশিশি উলি এ  এবং এক 
পালি সলর দগ । 

এল ো েুলি শগলয় সুইচ দবালেতর একিা সুইচ শিলপ অন্ধকূলপর মুখ বন্ধ 
কলর শদ । 

‘এই কলক্ষই দিা বাইলর দবরুবার দগাপে পথ আলে ।’ ব   আহমদ 
মুসা । 

‘আপশে জােল ে শক কলর?’ শবিলয় দচাখ কপাল  িুল  ব   এল ো। 
‘আশম অনুমাে কলরশে শিেি া পযতন্ত এই ঘলরর সালথ শসৌঁশির শ ঙ্ক 

দদলখ।’ 
‘দগাপে পলথর সুইচ দকাথায় আলে ব লি পালরে?’ মুলখ হাশস দিলে 

ব   এল ো। 
‘ব লি পারলবা ো , িলব অনুমাে করলি পাশর। ঐ এক ি া দথলক দেলম 

আসা শসৌঁশির দকাথাও এ সুইচশি হলব।’ 
‘আপোর এ  অনুমালের কারণ ?’ 
‘কারণ হল া, শিে ি া দথলক এই কলক্ষ দেলম আসা পযতন্ত দকাথাও সুইচ 

শিপলি হয় ো । শসৌঁশির দিষ ধ্ালপ পা রাখার সালথ সালথ ওপলরর শসৌঁশি মুখ বন্ধ 
হলয় যায় এবং েীলচর মুখ খুল  যায়। শিক দিমেভালব আমার অনুমাে হল া, এই 
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ভূ-গভতি কলক্ষর শসৌঁশির দিষ ধ্াপশিলি পা রাখার সালথ সালথ ওপলরর শসৌঁশি মুখশি 
বন্ধ হলয় যালব এবং বাইলর দবরুবার এ কলক্ষর দগাপে দরজাশি খুল  যালব।’ 

শবিলয় হা হলয় দগলে এল োর মুখ । ব  , ‘শিে ি া দথলক এখালে 
দেলম আিার এই মযাকাশেজম শকভালব আপশে জােলি পারল ে ?’ 

‘আমালক ওরা োশমলয় আোর সময় এ শবষয়িা আশম  ক্ষ কলরশে ।’ 
‘ভাইয়া আপশে অেন্য । ওমরভ আপোর সম্পলকত যা বল লে , যা আশম 

শুলেশে , িার দচলয় আপশে অলেক বি ।’ 
একিু থাম  এল ো । িারপর হাশসমুলখ ব  , ‘চ ুে শসৌঁশির দিষ 

ধ্াপশিলি চাপ শদলয় পরীক্ষা কশর আপোর অনুমাে সিয শকো ।’ 
ওরা শসৌঁশির দগািায় দপ োলিই ওপলর োপা িীষ দদবার মি একিা িে 

হ । 
চমলক উলি ওপর শদলক এক প ক িাশকলয়ই আহমদ মুসা এল োর হাি 

ধ্লর দিলে শেলয় েুি  শসৌঁশির ি ায়  ুলকাবার জন্য। 
শসৌঁশির শেলচ শগলয় দাৌঁিাবার সলঙ্গ সলঙ্গই শসৌঁশিলি পালয়র িে শুেলি 

দপ  ওরা। দু’জলের পালয়র িে । দ্রুি োমলে। 
দ াহার শসৌঁশি। ফাৌঁক আলে । শসৌঁশির মাঝা মাশঝ পথ আসলিই ওলদর পা 

দদখলি দপ  আহমদ মুসা। 
এল োর মুখ ফযাৌঁকালস হলয় দগলে। সীমাহীে উলিগ ঝলর পলরলে িার 

কা  দু’দচাখ শদলয়। 
ওরা োমলে আলগ একজে, দপেলে অন্যজে । 
আহমদ মুসার দচালখর অপর শদলয় প্রায় প্রথম জলের পা দেলম দগ । এ  

শিিীয় জলের পা । আহমদ মুসার হাি দুশি শবদুযৎ দবলগ উপলর উি  এবং দু হাি 
শদলয় শিিীয় দ াকশির দু’শি পা দিলে ধ্লরই আবার দেলি শদ । 

ফল  আহমদ মুসা যা দচলয়শে  িাই হ । 
শিিীয় দ াকশি হুমশি দখলয় পি  প্রথম দ াকশি ওপর । 
দু জলেই আেলি পি  শসৌঁশির ওপর এবং গশিলয় পলি দগ  শেলচ। 
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ওরা দমলঝয় গশিলয় পিার আলগই আহমদ মুসা ওখালে শগলয় হাশজর 
হলয়শে  । িার দপেলে দপেলে এল োও । 

ওরা গশিলয় একজে আলরকজে এর ওপর এলস পলিশে । আহমদ মুসা 
ওপলরর জেলক ক ার ধ্লর দিলে িুল  িার কালের েীচিায় একিা কারাি চা া  
। সংজ্ঞা হাশরলয় পলি দগ  দ াকশি। এই সুলযালগ শিিীয়জে উলি দাৌঁিাশে  িার 
দেেগােিা শেলয়। শকন্তু দসাজা হলয় দাৌঁিাবার সুলযাগ দস দপ  ো । আহমদ মুসার 
একিা  াশথ শগলয় পি  িার ি লপলি হািুশির মি। িার হাি দথলক খলস পি  
দেেগাে । দস ঢল  পি  দমলঝর ওপর । 

আহমদ মুসা দ াকশির হাি দথলক খলস পিা দেেগােশি িুল  শেলয় 
দসাজা হলয় দাৌঁিালিই দদখলি দপ  উদ্ধি দেেগাে হাি দু’জে শসৌঁশির মাথায় । 

আহমদ মুসা শবদুযৎ দবলগ শেলজর দদহিালক েুলি শদ  দমলঝর ওপর । 
িার দদলহর ওপর শদলয় এক ঝাক গুশ  েুলি দগ । আহমদ মুসার একশি পা দকৌঁলপ 
উি  , িার সালথ িার দদহশিও । একিা গুশ  এলস আঘাি কর  আহমদ মুসার 
পালয় । পা দু’শি শে  শসৌঁশি বরাবর। এ সময় এল োর একিা শচৎকার িার কালে 
এ । 

শকন্তু আহমদ মুসা দস শদলক দকাে ভ্রুলক্ষপ ো কলর মাশিলি আেলি 
পলিই দেেগালের বযালর িা ঘুশরলয় শেলয় গুশ  চা া  শসৌঁশি মুখ  লক্ষয। 

ওরা আহমদ মুসা দক শিিীয়বার িালগতি করার আলগই আহমদ মুসার 
গুশ  বৃশষ্ট ওলদর শগলয় শঘলর ধ্র  । মুহূলিতই গশিলয় পি  শসৌঁশি শদলয় ওলদর দুশি 
গুশ শবদ্ধ দদহ। 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয় দমলঝয়  ুশিলয় পিা এল োর শদলক একবার 
িাশকলয় েুলি দগ  শসৌঁশির দগািায় । দিষ ধ্াপশির ওপর দাৌঁশিলয় পর পর দুবার 
চাপ শদলয় দেলম এ । দদখ  শসৌঁশি র মুলখর দরজা বন্ধ হলয় দগলে। 

আহমদ মুসা এল োর শদলক এগুবার সময় সামলে দচাখ দফ লিই দদখ  
শসৌঁশির শবপরীি শদলক দদয়াল র একিা অংি সলর যাওয়ায় একিা আল াক উজ্জ্ব  
কশরলোর উন্মুক্ত হলয় পলিলে। খুশি হ  আহমদ মুসা । এল ো রলক্ত ভাসলে । 
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আহমদ মুসা ওর পালি বস  । পরীক্ষা কর  দদহ । পাৌঁজলর গুশ  দ লগলে। 
আঘাি মারাত্মক । 

দাৌঁি শদলয় দিাৌঁি কামলি এল ো দচাখ বুলজ শে । দচাখ খু   আহমদ 
মুসার স্পলিত । ব   বযস্ত কলণ্ঠ , ‘আপশে শিগশগর এখাে দথলক েল  যাে । শসৌঁশির 
দিষ ধ্াপিায় দুশি চাপ শদে , দগাপে পথ খুল  যালব। আমার কথা শচন্তা করলবে 
ো ।’ 

‘দিামালক দরলখ দযলি পাশর ো এল ো।’ ব   আহমদ মুসা এল োলক 
পাৌঁজা দকা া কলর িুল  শে , িারপর েুি  দগাপে পলথর দসই কশরলোরশির 
শদলক। 

কশরলোলর প্রলবি কলর কলয়ক ধ্াপ এগুলিই দপেলে হা কা িীষ দদয়ার 
মি একিা িে হ । চমলক দপেলে িাকা  আহমদ মুসা । দদখ , কশরলোলরর 
মুখশি বন্ধ হলয় দগলে। 

শমশেি খালেক েুলি চ ার পর আহমদ মুসা একশি শসৌঁশির দগািায় এলস 
দাৌঁিা  । আহমদ মুসার বুঝলি অসুশবধ্া হ  ো,  এই শসৌঁশিিাই ভূ-গভত দথলক 
ওপলর উিার পথ। 

শসৌঁশিলি পা শদলয় মুহূিত শিধ্া কর  আহমদ মুসা । শসৌঁশি িালক কার 
সামলে শেলয় দফল  দক জালে। শকন্তু পরক্ষলণই ভাব , এিা পা াবার দগাপে পথ। 
সুিরাং শসৌঁশি মুলখর িােিা কালরা দচালখ ো পিার মি শেিয়ই হলব । 

শসৌঁশি শদলয় উিলি  াগ  আহমদ মুসা। আল াকজ্জ্ব  শসৌঁশির মাঝপথ 
পযতন্ত উলি দদখলি দপ , শসৌঁশি মুলখর দরজা বন্ধ । শেয়ম অনুসালর শসৌঁশির প্রথম 
ধ্ালপ পা দদয়ার পর দরজা খুল  যাবার কথা শে  িা খুল শে। এই দরজা দখা ার 
মযাকাশেজম িাহল  শভন্ন হলয়। উশিগ্ন হল া আহমদ মুসা। এল োর শদলক দচলয় 
ব  , ‘দিষ শসৌঁশি মুলখর দরজা দখা ার শক বযবিা আলে এল ো?’ 

এল ো দাৌঁি শদলয় দিাৌঁি কামলি দচাখ বন্ধ কলর শে । ধ্ীলর ধ্ীলর দচাখ 
খুল  ব  , ‘মযাগলেশিক  ক, সামলে দগল ই খুল  যালব।’ বল ই আবার দচাখ 
বন্ধ কর  এল ো। 
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শিক িাই । দরজার কাোকাশে দপ েলিই দরজা আপোলিই খুল  দগ । 
শসৌঁশি দথলক বাইলর দবশরলয় এ  আহমদ মুসারা । বাইলরিা বাগালের এক প্রালন্ত 
ফলু র গাে দঘরা একিা সুের বসার জায়গা । মাথার উপলর সুের শবিা  একশি 
কংশিলির োিা। 

শসৌঁশি দথলক দবশরলয় আসলিই শসৌঁশি মুলখর দরজা বন্ধ হলয় দগ । 
দরজািার দভিলরর স্তর ইস্পালির, শকন্তু বাইলরর দ য়ারিা কংশিলির। 

সুিরাং মযাগলেশিক  কশি বাইলর দকাে কাজ কলর ো। 
বাইলর কংশিলির দরজাশির ওপর আলে ফলু র পাৌঁচশি িব। আহমদ 

মুসারা বাইলর আসার পর কংশিলির দরজাশি পাি দথলক সলর শগলয় যখে শসৌঁশি 
মুখ দঢলক শদ , িখে আর শকেু বুঝার উপায় রই  ো। কংশিলির োশির শেলচ 
চার শদলক বসার দচয়ার, মাঝখালে পাৌঁচশি ফুল র িব। মলে হলব, বসার জায়গাশির 
দস েযত বধ্তলের জলন্যই এই বযবিা। 

আহমদ মুসা বাইলর দবশরলয় চারশদলক চাই । দস ধ্ারণা করশে , 
পা াবার যখে পথ রাখা হলয়লে, িখে পা াবার মি বাহলের বযবিা অবশ্যই 
থাকলব। 

আহমদ মুসার অনুমাে সিয হল া। বসার জায়গািার একিু উত্তলর দুই 
ঝাউ গালের মাঝখাে শদলয় একিা গাশি দদখলি দপ । 

এল োলক পাৌঁজালকা া কলর শেলয় েুি  আহমদ মুসা গাশির শদলক। 
গাশিিা আি শসলির একিা শবিা  সাইলজর কার। এক হাি শদলয় 

এল োলক জশিলয় দরলখ অন্য হাি শদলয় দুরু দুরু বুলক দরজা িাে , দসই সালথ 
মলে মলে প্রাথতো কর , আল্লাহ দরজা দযে  ক করা ো থালক। 

দরজা খুল  দগ । 
আহমদ মুসা এল োলক গাশির শসলি শুইলয় শদলয় এল োর গ ায় 

দপচালো ওিো শদলয় পাজলরর ক্ষিিােিা দবৌঁলধ্ শদ । প্রচুর রক্তপাি হলে, দস 
রলক্ত শভলজ দগলে আহমদ মুসার বুক দথলক দগািা িরীরিা। 

‘আমালক শেলয় কষ্ট করলেে দকে? আমার সময় দবশি দেই। আপোর 
বাৌঁচা দরকার। আপশে চল  যাে।’ দচাখ খুল  ক্ষীণ কলন্ি ব   এল ো। 
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‘দকাে ভাই শক দবােলক এভালব দফল  দরলখ দযলি পালর?’ এল োর 
কপাল  হাি বুশ লয় ব   আহমদ মুসা। 

মানুলষর কন্ি কালে এ  আহমদ মুসার। দপেলে দচলয় দদখ , দসই বসার 
জায়গার শসৌঁশি মুখ শদলয় দ াক উলি আসলে। 

আহমদ মুসা দ্রুি গাশির দরজা বন্ধ কলর দভির শদলয়ই ড্রাইশভং শসলি 
শগলয় বস । 

শক দবালেত চাশব ঘুশরলয় ইশঞ্জে োিত শদ । সামলে দচলয় আবো আল ায় 
দদখ , উৌঁচু প্রাচীলরর গালয় ইস্পালির দরজা। মেিা দলম দগ  আহমদ মুসার, 
গাশির স্পীে শদলয় ইস্পালির ঐ দরজা শক ভাঙা সম্ভব হলব? শকন্তু দকাে শবকল্প 
দেই। দেলম শগলয় শকেু করার উপায় দেই। 

শবসশমল্লাহ বল  োিত শদ  গাশিলি। গাশি চ লি শুরু করলিই আহমদ 
মুসা দদখ  ইস্পালির দগিশি খুল  দগ । আহমদ মুসা ভাব , গাশি চ লি শুরু 
করার সালথ সালথ দগিশি খুল  যালব, এই স্বয়ংশিয় বযবিাই ওরা কলর দরলখশে । 
পা াবার পথলক সব শদক দথলকই শেষ্কন্িক কলরশে  ওরা। 

এই সময় দপেে দথলক এক ঝাৌঁক গুশ  এলস শঘলর ধ্র  গাশিশিলক। মাথা 
শেচু কর  আহমদ মুসা। দস এক ঝাৌঁক গুশ লি গাশিিা ঝাৌঁঝরা হলয় যাবার কথা। 
শকন্তু শকেুই হল া ো, আহমদ মুসা শবিলয়র সালথ দদখ । পরক্ষলণই খুিীলি মে 
ভলর দগ  আহমদ মুসার, গাশিশি বুল ি প্রুফ। পা াবার জলন্য ওরা বুল ি প্রুফ 
গাশি দরলখশে  দিষ পযতালয়র আিমণ দথলক বাৌঁচার জলন্য। যা এখে িার 
সাহালযয আসলব। 

আহমদ মুসার গাশি িাৌঁ কলর দবশরলয় এ  দগি শদলয় বাগাে দথলক। 
রাস্তায় এলস পি  আহমদ মুসার গাশি। রাস্তায় পিলি শগলয়ই দদখলি দপ  
পরপর দু’শি গাশি দবশরলয় এ  এল োলদর দগি শদলয়। শরয়ার শভউলি দদখলি 
দপ  গাশি দু’শি েুলি আসলে িার দপেলে। বযবধ্াে শবি গলজর দবশি েয়। 
প্রাণপলে েুলি আসলে দপেলের দু’শি গাশি। ওরা দচষ্টা করলে দু’পাি দথলক 
সামলে এশগলয় আহমদ মুসার গাশির পথ দরাধ্ করলি। 
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এভালব শকেু এলগাবার পর ওরা দপেে দথলক গুশ  শুরু কর । আহমদ 
মুসা জালে বুল ি প্রুফ এ ধ্রলের গাশির চাকাও অলেক দক্ষলত্র বুল ি প্রুফ হলয় 
থালক। শকন্তু এ বুল ি প্রুলফরও সীমাবদ্ধিা আলে। দকােিলম িায়ালরর দগািায় 
যশদ একশি গুশ   ালগ, িায়ার দফলি যালব। 

আহমদ মুসালক অলেকিা অলন্ধর মি গাশি চা ালি হলে। দকাথায় যালব 
িার শিক দেই, রাস্তার বাৌঁক সম্পলকত িাৌঁর দকাে জ্ঞাে দেই, রাস্তার পালির ট্রাশফক 
সাইেগুল া ভাল া কলর দদখার সুলযাগ দেই। িার ওপর রাি এবং রাস্তায় আল ার 
স্বল্পিা। ফল  আহমদ মুসা মুক্ত হালি গাশি চা ালি পারলে ো। 

একিা বি দমালি এলস পিলিই সামলে দথলকও অলেকগুল া 
দহে াইিলক দস েুলি আসলি দদখ । দপেে দথলক সমালে গুশ  বৃশষ্ট চ লে 
িখেও। হিাৎ সামলে দথলকও গুশ  বৃশষ্ট শুরু হল া। আহমদ মুসা ধ্লর শে  
সামলে-লপেলে দুই শদক দথলকই দস িত্রুর দঘরাও-এর মলধ্য পলিলে। 

আহমদ মুসা গাশি ঘুশরলয় শে  োে শদলক রাস্তায় প্রলবলির জলন্য। 
গাশি ঘুরলিই সামলে দথলক যারা গুশ  করলি করলি েুলি আসশে , 

িালদরই গুশ লি সামলের বাম চাকািা দফলি দগ । 
কিকিা হুমশি দখলয় দাৌঁশিলয় পি  গাশি। 
আহমদ মুসা দপেলের শসলি এল োর শদলক একবার িাশকলয় শসলি গা 

এশ লয় শদ । ভাব , এল োলক শেলয় পা াবার দচষ্টা বৃথা। ওলক ওলদর হালি 
িুল  শদলয় কাপুরুলষর মি আত্মরক্ষা করলব দস দকমে কলর। 

আহমদ মুসা হা  দেলি শদলয় যখে শবজয়ী িত্রুর অট্টহাশসপূণত আগমলের 
অলপক্ষা করলে, িখে গাশির োলের জাো া শদলয় দদখ  িালক অনুসরণকারী 
িত্রুর দু’শি গাশি দশক্ষণ শদলক দ্রুি চল  যালে। 

িালদর গাশির আল া দেভালো। আর সামলে দথলক যারা গুশ  করলি 
করলি আসশে , িালদর গুশ  বৃশষ্ট িখেও বন্ধ হয়শে ওলদর  ক্ষয কলর। 

আহমদ মুসা আর শকেু ভাববার আলগই দদখ  িার গাশি শঘলর দফ া 
হলয়লে।  াশথ পিলি  াগ  গাশির দরজার উপর। অথতাৎ গাশির দরজা দখা ার 
শেলদতি শদলে ওরা। 
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আহমদ মুসা দরজা খুল  দবশরলয় এ । বাইলরর অস্ত্রধ্ারীলদর ওপর দচাখ 
পিলিই আহমদ মুসার দগািা িরীলর একিা আেলের শিহরণ দখল  দগ । ওলদর 
গালয় হসশেলকর দপািাক। অথতাৎ মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের হসশেক এরা। 
িার িত্রুরা দকে শপেিাে শদ , িাও এবার বুঝলি পার  আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার দগািা দদহ রক্তাক্ত। দস দবশরলয় আসলিই হসশেকরা 
উদযি দেেগাে হালি িালক শঘলর দাৌঁিা । 

আহমদ মুসা শকেু ব লি যাশে  এমে সময় ‘শক বযাপার এখালে, দদশখ’ 
বল  একজে এশগলয় এ  হসশেকলদর মধ্য শদলয়। হসশেকরা দু’শদলক সলর শগলয় 
িালক রাস্তা কলর শদ । 

আহমদ মুসা এশগলয় আসা দসো-অশফসালরর শদলক িাশকলয়ই শচেলি 
পার  সু িাে আ ীলয়ভলক। দপ্রশসলেলন্ির গােত বাশহেীর দস প্রধ্াে। 
কমুযশেেলদর শবরুলদ্ধ মধ্য এশিয়ার মুশক্ত সংোলম সাইমুলমর একজে িরুণ কমতী 
শে  দস। 

আহমদ মুসার শদলক দচাখ পিলিই মুহূলিতর জলন্য শবিয়-শবস্ফাশরি 
দচালখ থমলক দাৌঁিা  দস ভূি দদখার মি কলর। আর পরক্ষলণই দস েুলি শগলয় 
ঝাৌঁশপলয় পি  আহমদ মুসার বুলক। আহমদ মুসাও িালক জশিলয় ধ্র । 

কলয়ক মুহূিত পলর সু িাে শেলজলক োশিলয় শে । শকন্তু কথা ব লি 
পার  ো। দিাৌঁি দু’শি িার কাৌঁপলে থর থর কলর। িার দৃশষ্ট আহমদ মুসার রক্তাক্ত 
দদলহর শদলক। 

আহমদ মুসা সু িালের শপি চাপলি ব  , ‘সু িাে হসশেকলক দিা 
আলবগ শকংবা উলিগ দকােিার শিকার হলয় পিল  চ লব ো।’ 

এক খন্ে কান্না এলস আেলি পি  সু িাে আ ীলয়লভর মুলখ। 
দু’হালি মুখ দঢলক সামল  শেলয় দস ভাঙা গ ায় ব  , ‘মুসা ভাই, 

স্যারলক বল  আশস।’ বল  েুি  দযশদক দথলক দস এলসশে  দসশদলক। 
আহমদ মুসালক শঘলর থাকা হসশেকলদর উদযি অস্ত্র দেলম পলিলে। 

িালদর দচালখ এখে শবিয় এবং সম্ভ্রম। িারা আহমদ মুসালক শচেলি ো পারল ও 
বুলঝলে দস একজে শবরাি দকউ হলব। 
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আহমদ মুসা ওলদর শদলক িাশকলয় শজজ্ঞাসা কর , ‘সু িাে ‘স্যার’ 
ব   কালক?’ 

‘স্যার, উশে দপ্রশসলেলন্ির কথা বল লেে।’ একজে উত্তর শদ । 
‘দপ্রশসলেন্ি, মালে কুিায়বা?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘শজ, হ্যাৌঁ।’ দসই হসশেকশিই জবাব শদ । 
‘এই রালি কুিায়বা দকাথায় যাশে ?’ 
‘স্যার, আমরা সালয়জু’দি যাশে াম।’ 
‘দকে ওখালে শকেু ঘলিলে?’ শচশন্তি কলন্ি ব   আহমদ মুসা। 
‘সন্ধযায় বি একিা শবলস্ফারণ ঘলিলে। আণশবক চুশল্ল ও মূ  গলবষণাগার 

রক্ষা দপল ও গুরুত্বপূণত কশম্পউিার দকলন্দ্রর একিা অংি ধ্বংস হলয় দগলে।’ 
এই সময় হিাৎ হসন্যরা চি  হলয় পি । এযালিেিে হলয় দাৌঁিা  িারা 

সবাই। আহমদ মুসা দদখ , েুলি আসলে কুিায়বা, মধ্য এশিয়া প্রজািলের 
দপ্রশসলেন্ি। 

েুলি এলস আহমদ মুসালক শকেু ব ার সুলযাগ ো শদলয় জশিলয় ধ্র  
আহমদ মুসালক। কান্না জশিি িাৌঁর কলন্ি ধ্বশেি হলি  াগ , ‘আ  হামদুশ ল্লাহ, 
আ  হামদুশ ল্লাহ.........।’ 

আহমদ মুসা শেলজলক োশিলয় শে । ব  , ‘গাশিলি দপেলের শসলি 
একশি দমলয় মুমূষুত। িালক বাৌঁচালি হলব। ওলক হাসাপািাল  দেয়ার বযবিা কর 
কুিাইবা।’ 

‘আপোর এশক অবিা? আপোর শকেু হয়শে দিা? আপশে ভা  আলেে 
দিা?’ আহমদ মুসার রক্তাক্ত দদলহর শদলক িাশকলয় উশিগ্ন কলন্ি ব   কুিাইবা। 

‘আমার জলন্য শচন্তা কলরা ো। দমলয়শির বযবিা কর।’ 
ধ্ীর পালয় িবেম এলস দাৌঁশিলয়শে  কুিায়বার দপেলে। 
আহমদ মুসা কথা দিষ কলর মুখ ঘুরালিই িালক দদখলি দপ । ব  , 

‘ভা  আে িবেম?’ 
িবেম সা াম শদ  আহমদ মুসালক। িারপর ব  , ‘জোব আমরা 

সকল ই ভা  আশে, সুলখ আশে, শুধ্ু আপশে োিা।’ 
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িবেলমর কন্ি কাৌঁপলে। 
‘ভু  ব ল  িবেম, আমার দচলয় সহরগুে খারাপ অবিায় আলে 

গুশ শবদ্ধ দমলয়শি।’ 
‘দুিঃশখি জোব, ওলক আশম দদশখশে দিা? িাোিা আমার কথায় এই 

মুহূলিতর ভ  থাকা খারাপ থাকা বুঝালি চাইশে।’ 
ইশিমলধ্য কুিায়বার শেলদতলি সু িাে আ ীলয়ভ একশি গাশিলি 

এল োলক িুল  শে । 
‘চ ুে মুসা ভাই, দমলয়শিলক শেলয় সু িাে শেলজ হাসপািাল  যালব। 

আপোলক শেলয় আমরা বাসায় শফরব। কা  সকাল  সালয়জু'দি যাব।’ 
‘ো কুিায়বা, দমলয়শিলক এিিা অরশক্ষিভালব পািালো যালব ো। দেি 

শবলয়ার রাস্তায় ওৌঁৎ দপলি থাকলি পালর, দমলয়শিলক দকলি দেয়ার সব রকম দচষ্টা 
করলব িারা।’ 

‘দমলয়শি দক? দেি শবয়ার দক?’ 
‘সব ব ব। দমলয়শি কারসাপলকর দেি শবয়ার দেিা আল শি েযাশ লের 

শবলদ্রাহী কন্যা। এখে এিিুকুই।’ 
‘িাহল  চ ুে। আমরা সবাই হাসপািা  হলয় শফরব।’ ব   দপ্রশসলেন্ি 

কুিায়বা। 
‘দসিাই ভা ।’ ব   আহমদ মুসা। 
সবাই চ লি শুরু কর । 
আহমদ মুসা পা িু লি শগলয় িার গুশ শবদ্ধ বাম পা দক ভয়ােক ভাশর 

মলে হল া। যেণা েশিলয় পি  সারা দদলহ, সারা মুলখ। অ লক্ষযই মুখ দথলক 
একিা ‘উিঃ’ িে দবশরলয় এ । 

দাৌঁশিলয় পি  সবাই। িাকা  আহমদ মুসার শদলক। 
েুলি এ  কুিায়বা। ব  , ‘মুসা ভাই আপশে আহি বল েশে দিা?’ 

কুিায়বার কন্ি আিতোলদর মি দিাো । 
আহমদ মুসা পা দিলে শেলয় চ লি শুরু কলর ব  , ‘ও শকেু েয়, পালয় 

গুশ র দচাি দ লগলে।’ 
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কুিায়বা সংলগ সংলগ আহমদ মুসার পালয়র কালে বলস পলি ফলুিা হলয় 
যাওয়া রক্তাক্ত পযালন্ির প্রান্তিা সশরলয় দদখ , হাৌঁিুর ইশি শিলেক শেলচ স্ফীি 
দপিীিার একিা বি অংি শবধ্বস্ত হলয়লে। এক খাব া দগাস্ত দসখালে দেই। গুশ  
দভিলর থাকলিও পালর, আবার দবশরলয়ও দযলি পালর। িখে রক্ত গিালে ক্ষি 
শদলয়। 

কুিায়বা রুমা  দবর কলর বাৌঁধ্লি যাশে । কুিায়বার শপ, এস, এবং 
গােত বাশহেীর কমান্োর সু িাে আ ীলয়ভ দু'জলেই এশগলয় এ । শবেীি ভালব 
ব  , ‘স্যার আপশে উিুে, আমরা দবৌঁলধ্ শদশে।’ 

‘দকে আশম দপ্রশসলেন্ি বল  দিামালদর খারাপ  াগলে? দপ্রশসলেন্ি এি 
দোি কাজ দকে করলব, িাই?’ কালরা শদলক ো িাশকলয় বাৌঁধ্লি বাৌঁধ্লি ব   
কুিায়বা। 

কুিায়বা একিু থাম , দঢাক শগ  । িারপর মাথা িুল  আ ীলয়লভর 
শদলক িাশকলয় ব  , ‘শকন্তু আশম মুসা ভাইলয়র কালে দপ্রশসলেন্ি েই, আশম িাৌঁর 
একজে েগন্য কমতী। শিশে আমার দেিা।’ 

‘িবু িুশম দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। দদি ও জেগলের সম্মালের প্রিীক িুশম। 
িালদর অসম্মাে িুশম করলি পার ো।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘এই কাজ যশদ ওৌঁর অসম্মালের হয়, িাহল  দসই সম্মাে ওর িযাগ করা 
উশচি।’ ব   িবেম। িার কন্ি ভাশর। 

‘িবেম, রালষ্ট্রর একিা শেয়ম কানুে আলে। কুিায়বা দয পলদ আলে, িার 
একিা অশধ্কার রলয়লে। দস পলদর দাবীলক দিা সম্মাে দদখালি হলব।’ 

‘আপোর পলদর দচলয় শক দস পদ বি?’ ব   িবেমই আবার। 
‘আমার দিা দকাে পদ দেই িবেম।’ 
শঢ  হলয় পিা মুলখর দেকাব দিলে শদলয় িবেম ব  , ‘আপশে আপোর 

ওপর অপশরসীম জু ুম করলেে।’ 
‘শেলজর ওপর জু ুম করাও পাপ। আশম দস ধ্রলের পাপ করশে বল  

মলে কর?’ 
সংলগ সংলগ দকাে জবাব এ  ো িবেলমর কাে দথলক। 
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কুিায়বা উলি দাৌঁশিলয়শে । আহমদ মুসালক ধ্লর শেলয় হাৌঁিলি শুরু কলর 
ব  , ‘চ ুে মুসা ভাই। ঐ অশভলযাগ আমালদরও। আপশে চরশকর মি দগািা 
শবশ্বময় ঘুলর দবিালেে। দকাে শবশ্রাম দেই, শবশ্রালমর একিা ঘরও দেই।’ 

আহমদ মুসা হাস । ব  , ‘শহলসব করল  দদখা যালব আশম জীবলের 
এক িৃিীয়াংি সময় ঘুশমলয় কাশিলয়শে। এরপর আর শক শবশ্রাম চাই? দিামরা দয 
শবশ্রালমর কথা ব ে, দস শবশ্রালমর সুলযাগ মুস মােলদর দেই। মুস মাে একিা 
শবপ্লবী কমতীদল র োম। জগলির প্রশিশি মানুলষর মুশক্ত ও ক যাে শেশিি ো 
হওয়া পযতন্ত িারা শির হলি পালর ো, অবকাি োলমর অলহিুক দকাে শবশ্রালম িারা 
গা দঢল  শদলি পালর ো।’ 

সবাই মাথা শেচু কলর শুে  আহমদ মুসার কথা। শকেু ব ার জলন্য মুখ 
িুল শে  কুিায়বা। শকন্তু গাশি এলস দাৌঁিা  সামলে। 

গাশিলি উলি বস  সবাই। 
েুি  গাশির শমশে  হাসপািাল র শদলক। 
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৩ 
ক্ষুদ্র িহর সালয়জু'র সুের দরে হাউজ। দরে হাউজশি একিা দোি 

পাহালির মাথার উপর। দরে হাউলজর বযা কশেলি দাৌঁশিলয় পূবত শদলক িাকাল  
অল্প দুলর সমি  সুশবস্তৃি মা ভুশমর উপর মাথা উচু কলর দাৌঁিালো মহািূন্য 
গলবষণা দকন্দ্রশি দদখা যায়। অিীলি এই মহািূন্য গলবষণালকন্দ্র শে  দসাশভলয়ি 
ইউশেয়লের। এখে মহািূন্য গলবষণা দকন্দ্রশির মাশ কাো মধ্য এশিয়া মুসশ ম 
প্রজািলের। আর পশিম শদলক িাকাল  দদখা যায় মাই  দুই দূলর একিা পাবতিয 
উপিযকায় দাৌঁশিলয় আলে পারমাণশবক গলবষণা দকন্দ্র। এই পারমাণশবক গলবষণা 
দকন্দ্র এবং মহািূন্য গলবষণা দকন্দ্র এখে এক মহা ষিযলের শিকার। মহািূন্য 
গলবষণা দকলন্দ্র খুব বি ঘিো এখন্য ঘলিশে, শকন্তু পারমাণশবক গলবষণা দকলন্দ্র 
এলকর পর এক মারাত্মক ঘিো ঘলি চল লে। প্রকলল্পর িীষত শবজ্ঞােীসহ 
কলয়কজে পথম দশ্রেীর শবজ্ঞােী ইশিমলধ্যই শেহি হলয়লেে। গুরুত্বপূণত দরকেত ও 
কশম্পউিার বযবিা শবধ্বস্ত প্রায়। িীষত শবজ্ঞােী ও আণশবক প্রকলল্পর প্রধ্াে 
েশবলয়ভ, শযশে শসংশকয়াং দথলক আহমদ মুসার সালথ শফলর এলসশেল ে শকেন্যাপ 
অবিা দথলক মুক্ত হবার পর, শেহি হলয়লেে সালয়জুর বাইলর। অন্য সবগুল া 
ঘিোই ঘলিলে সায়জুর পারমাণশবক প্রকল্প দকলন্দ্রর দভিলর। অথচ প্রকল্পশির 
শেরাপত্তা বযবিা শেশিি বল  মলে করা হয়। শেরাপত্তা বযবিা পরীক্ষা কলর 
আহমদ মুসাও দকাে ফাৌঁক খুৌঁলজ পায়শে। শকন্তু এই শেরাপত্তার মলধ্যই 
শেরাপত্তাহীেিা সিরীলর অবিাে করলে। 

দরে হাউলজর বযা কশেলি একিা দোি দিশবল র সামলে বলস আহমদ 
মুসা এই শবষয় শেলয়ই ভাবশে । পারমাণশবক কমলপ্ললির অভযন্তলরই দয িত্রু 
সিরীলর অবিাে করলে, এ গুরুত্বপূণত িথয এল োই জাশেলয় দগলে। 

এল োলক বাৌঁচালো যায়শে। আঘািিা অিযন্ত মারাত্মক শে । যিক্ষে 
িার জ্ঞাে শে , দেি শবয়ার এবং িার িৎপরিা সম্পলকত জাো সব কথাই দস বল  
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দগলে। িার দিষ প্রাথতো শে , দস ইস াম ধ্মত েহে কলরলে, িালক দযে ওমরলভর 
পালি কবর দদয়া হয়, শিিীয়ি িার মৃিযুর খবরিা দযে িার মার শিকাোয় 
শপিাসতবালগত পাশিলয় দদয়া হয়। িার মা আঘাি দপল ও খুিী হলবে এই দভলব দয 
িার দমলয় দেি শবয়ালরর সালথ দিষ পযতন্ত শে  ো। িার মা দেি শবয়ালরর  ক্ষয 
ও কাযতিলমর শবলরাধ্ী। এল োর প্রথম প্রাথতোশি শবপলদ দফল শে  আহমদ 
মুসালদর। ওমরলভর কংকা  কুশিলয় আেলি হলয়শে  এবং পরীক্ষা কলর শেশিি 
হলি হলয়শে  দয, ওিা ওমরলভরই। িারপর দু'জেলক পািাপাশি কবর শদলি 
হয়। 

এল োর কাে দথলকই জাো দগলে, সালয়জুলি দেি শবয়ার এ পযতন্ত যা 
কলরলে িা দভিলরর দু'জে দ ালকর মাধ্যলম যারা আণশবক কমলপ্ললির কালজ 
দকাে ো দকাে ভালব যুক্ত আলে। এর দবশি িালদর পশরচয় সম্পলকত এল ো আর 
শকেু জাোলি পালরশে। 

আহমদ মুসার কালে এ িথযশিই অলিষ মূ যবাে। িত্রুলদর চরলদর 
পশরচয় যশদও এর মাধ্যলম জাো যায়শে, িবু িালদর শিকাো জাো দগলে-এিাও 
কম গুরম্নত্বপূণত েয়। পারমােশবক কমলপ্ললির োফ িাশ কা সরকারী দগালয়োরা 
পরীক্ষা কলরলে, কমলপ্লি কিৃতপলক্ষরও সাহাযয শেলয়লে, শকন্তু িালি দকাে ফ  
হয়শে। সলেহ করার মি কাউলকও িারা পায়শে। পাশরবাশরক ইশিবতৃ্ত সলমি পূণত 
িাশ কা আহমদ মুসা দদখলি দচলয়লে এবং ষ্টাফলদর সালথও দস একবার দদখা 
করলি চায়। এই উলেলশ্যই িার সালয়জু'দি আসা। 

আহমদ মুসা দচয়ালর গা এশ লয় শদলয়লে। দচাখ দু'শি বুজা। মুলখ শচন্তার 
একিা গভীর োপ। 

ভাবলে আহমদ মুসা দেি শবয়ারলক শেলয়ই। অদ্ভুি দবপলরায়া সংগিে। 
আল শস্ক েযাশ লের ৭, কারসাপক দরালের ঘাশিলি দসশদে রালিই হাো দদয়া 
হলয়শে , শকন্তু ধ্ূ া আর ভাঙা কংশিলির স্তুপ োিা আর শকেুই পাওয়া যায়শে 
ওখালে। সরকারী হসন্যরা দপ ৌঁোর যলথষ্ট আলগই আল শস্ক েযাশ ে িার ঘাশি 
ধ্বংস কলর পাশ লয় দগলে। একশি দ লক, একশি জাশিলক কিা করার ওলদর 
পশরকল্পোশিও সবতাধ্ুশেক মালের। 
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পালয়র িলে আহমদ মুসা দচাখ খু  । দদখ  মধ্য এশিয়া প্রজািলের 
দগালয়ো প্রধ্াে আশজমভ প্রলবি কলরলে বযা কশেলি। িার হালি একিা বি 
ইেলভ াপ। 

আশজমভ ইেলভ পশি আহমদ মুসার হালি িুল  শদলয় ব  , ‘এলি 
পারমােশবক কমলপ্ললির দ াকলদর পাশরবাশরক ইশিহাস ও সাশভতস দরকেতসহ 
োফ শ ষ্ট আলে।’ 

আহমদ মুসার সামলের দচয়ালর বস  আশজমভ। 
োফ শ েশি ইেলভ াপ দথলক দবর কর  আহমদ মুসা। িার দচালখর 

সামলে দমল  ধ্র  ষ্টাফ শ েশি দস। 
অলেকক্ষণ পর শ ে দথলক মুখ িু   আহমদ মুসা এবং দচয়ালর গা 

এশ লয় শদলয় দচাখ বুজ । আলরা শকেুক্ষণ পর দচাখ খুল  আশজমভলক ব  , 
‘কমলপ্ললির োইলরটর দজোলর  সালহবলক শক এখে পাওয়া যালব? 

‘শজ হ্যাৌঁ, মুসা ভাই। উশে ড্রইং রুলম অলপক্ষা করলেে। োকলবা িালক ?’ 
‘একিু পলর দেলকা।’ বল  থাম  আহমদ মুসা। একিু পলর আবার শুরু 

কর , ‘িুশম শক জাে, আণশবক কমলপ্ললি োফ শেলয়ালগর দক্ষলত্র শক ধ্রলের 
শবশধ্-শেলষধ্ আলে ?' 

‘শ শখি দয শবধ্াে রলয়লে িালি ব া হলয়লে সৎ, চশরত্রবাে ও সলবতাচ্চ 
দযাগযিা সম্পন্ন োিা কাউলক এ কমলপ্ললি শেলয়াগ করা যালব ো। শকন্তু শকে ু
অশ শখি শবধ্াে কলিারভালব অনুসরণ করা হয়। দসগুল া হল া, আণশবক 
কমলপ্লি ও মহািূন্য গলবষণা দকলন্দ্র যালক শেলয়াগ করা হলব িালক অবশ্যই মধ্য 
এশিয়া বা দকাে মুসশ ম দদলির জন্মগি মুসশ ম হলি হলব। দুই, কমুযশেষ্ট বযাক 
োউন্ে আলে অথবা রুি শপিা অথবা রুি মািার সন্তাে এমে কাউলকই এই 
কমলপ্ললি চাকুরী দদয়া যালব ো। শিে, শেভাইলেে ফযাশমশ র সদস্য অথতাৎ যার 
পশরবালরর এক অংি মধ্য এশিয়ায় আলে এবং আলরক অংি রাশিয়ায় আলে 
িালকও চাকুরী দদয়া যালব ো।’ থাম  আশজমভ। 

‘চাকুরী হবার পর শক িালদর ওপর েজর রাখা হয় ?’ 
‘িালদর গশিশবশধ্র প্রশি েজর রাখার বযবিা আলে।’ 
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‘িালদর পাশরবাশরক শবষয়াব ীর প্রশি েজর রাখার শক দকাে বযবিা 
আলে ?' 

আশজমভ একিু শচন্তা কলর ব  , ‘শজ ো, এরকম শবলিষ দকাে শেলদতি 
দদয়া দেই।’ 

‘দপ্রালমািে-শেলমািলের দক্ষলত্র শক শসলেম এখালে অনুসরণ করা হয় ?’ 
‘এ বযাপালর পশরচা ো দবােত শসদ্ধান্ত দেয়। োইলরটর দজোলর  সাশভতস 

দরকেতসহ পশরচা ো দবালেতর কালে প্রস্তাব দপি কলরে ?’ 
‘শকলসর শভশত্তলি শিশে প্রস্তাব হিরী কলরে ?’ 
‘কেশফলেশিয়া  শরলপালিতর শভশত্তলি।’ 
‘এ শরলপািত দক হিরী কলরে ?’ 
‘প্রলিযক শবভালগর োইলরটর িার শবভালগর োফলদর শরলপািত হিরী 

কলরে। এ শরলপািত সংেহ, সংরক্ষণ ও প্রস্তাবকারী শেশজর কালে দপলির জলন্য 
দাশয়ত্বিী  হল ে োফ োইলরটর।’ 

‘োইলরটর দজোলর  সম্পলকত দিামার মি শক ?’ 
‘আপশেও িালক জালেে। োত্র জীবে দথলকই কমুযশেজলমর সালথ 

শভন্নমি দপাষে করলিে। িারপর শবপ্ললবর সাথী হে এবং এই অপরালধ্ দীঘত শদে 
িালক বেী শিশবলর কািালি হয়। িাৌঁলক সবাই আমরা সব সলেলহর উলধ্ত মলে 
কশর।’ 

‘আর োফ োইলরটর ?’ 
‘োফ োইলরটর সুল মােভ কমুযশেে পক্ষ িযাগকারী একজে দ াক। 

শিশে  ন্েলে এক অথতচেশিক প্রশিশেশধ্ দল র সদস্য শহসালব স্বপক্ষ িযাগ কলরে। 
শবপ্ললবর পলর শফলর আলসে মধ্য এশিয়ায়। শবপ্ললবর প্রশি িাৌঁলক আমরা আন্তশরক 
দপলয়শে।’ 

‘িার স্ত্রী আলে ?’ 
‘ো, মারা দগলেে।’ 
‘কিশদে িার স্ত্রী দেই ?’ 
‘শিে বের।’ 
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‘শবলয় কলরেশে দকে আর ?’ 
‘বি বি দেল -লমলয় আলে, সংসালর শিশে েিুে দকাে অিাশন্ত সৃশষ্ট 

করলি চাে ো?’ 
‘স্বপক্ষ িযালগর পর শিশে বৃলিলে কিশদে শেল ে ?’ 
‘পাৌঁচ বের।’ 
‘শিক আলে িুশম োইলরটর দজোলর লক দেলক দাও। আর বল  শদলয় 

এস, োফ োইলরটর সুল মােভলক এক্ষুশণ আসার জলন্য।’ 
আশজমভ চল  দগ । 
অল্পক্ষণ পর োইলরটর দজোলর  ওসমােভলক শেলয় আশজমভ আহমদ 

মুসার কালে শফলর এ । 
আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয় স্বাগি জাো  মাঝ বয়সী ওসমােভলক। 
সবাই বস । 
‘জোব আপোলক কষ্ট শদলয়শে কলয়কিা শবষয় জাোর জলন্য।’ 

ওসমােলভর শদলক েরম কলন্ি ব   আহমদ মুসা। 
‘এ আমার দূ তভ দস ভাগয জোব। আপোর সাশন্নলধ্য এমে দস ভাগয যশদ 

আমার প্রশিশদে হলিা!’ 
‘গি দু'বের দয প্রলমািেগুল া আপোর প্রশিষ্ঠালে হলয়লে, আপশে িালি 

সন্তুষ্ট ?’ 
‘অসন্তুষ্ট আশম দকােিালিই েই।’ একিু শচন্তা কলর জবাব শদ  

ওসমােভ। 
‘একজলের প্রলমািে কিশদে পরপর হওয়ার শেয়ম ?’ 
 ‘ধ্রাবাধ্া দকাে শেয়ম দেই। প্রশিষ্ঠালের বয়স কম বল  দকাে ঐশিহ্যও 

গলি উলিশে। প্রলয়াজেই এখে সবরকম পশরবিতে ও শসদ্ধালন্তর মােদন্ে। এশদক 
দথলক প্রলমািে ঘে ঘেও হলি পালর কালরা দক্ষলত্র, আবার কালরা প্রলমািে 
দদরীলিও হলি পালর।’ 

‘আপোর এই মােদন্ে অনুসালর দকাে প্রলমািে বা ট্রািফার শক একিু-
আধ্িুও অসমীশচে বা অসংগি মলে হলয়লে, আপোর কালে ?’ 
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ওসমােভ মাথা শেচু কলর ভাব । অলেক্ষণ পর মাথা িুল  ব  , 
‘অশফলসর আভযন্তরীণ শসকুশরশি শবভালগর দরকেত শকপার আবু আশমেভ এবং 
গলবষণা শবভালগর  গ-এযাশসলেন্ি ইয়াশসেভ-এর ট্রািফার ও প্রলমািে আমার 
কালে অসংগি েয়, িলব খুব প্রলয়াজেীয় শবষয় শে  ো বল  আমার মলে 
হলয়শে ।’ 

আহমদ মুসার দচালখর উজ্জ্ব য দযে দবলি দগ । ব  , ‘এোিা আর 
কারও ?’ 

‘আমার মলে পিলে ো।’ শচন্তা কলর ব   ওসমােভ। 
‘ঐ দুইজলের প্রলমািে ও ট্রািফার খুব প্রলয়াজেীয় মলে হয়শে, শকন্তু িবু 

হল া দকে ?’ 
‘ট্রািফালরর ফল  ঐ পদ দু’শি খাশ  হয়। শকন্তু এই ট্রািফার খুব 

প্রলয়াজেীয় শে  ো।’ 
‘ধ্ন্যবাদ আপোলক। আপোলক অলেক কষ্ট শদলয়শে।’ 
উলি দাৌঁিা  ওসমােভ। আহমদ মুসাও। সা াম শদলয় হ্যান্েলিক কলর 

শবদায় শে  ওসমােভ। 
‘দসা াইমােভ এলসলে মুসা ভাই, োকব িালক ?’ 
আহমদ মুসা বসলি বসলি ব  , ‘বস, কথা আলে, একি ুপলর োক 

ওলক।’ 
বস  আশজমভ। 
‘শজজ্ঞাসাবালদর পর সু াইমােভলক আণশবক কমলপ্ললি শফলর দযলি 

দদয়া যালব ো। িালক হয় দকাথাও পািালি হলব, ো হয় আিলক রাখলি হলব। এ 
দু'শির দকােশিই যশদ আমরা ো কশর, িাহল  িালক যা শজজ্ঞাসা করলি চাই িা 
শজজ্ঞাসা করা যালব ো।’ 

আশজমভ দচাখ োোবিা কলর ব  , ‘মুসা ভাই আশম শকেুই বুঝলি 
পারশে ো, দকাে পলথ এগুলেে আপশে। সু াইমােভ আমালদর শক করলি পালর 
?’ 
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‘শকেুই করলি পালর ো। শকন্তু  আমালদর শজজ্ঞাসাবালদ িার দয সলেহ 
জাগলব িা কাউলক দস বল  শদলি পালর।’ 

‘বুলঝশে মুসা ভাই, কাউলক সালথ শদলয় সু াইমােভলক আমরা িাসখলে 
পািালি পাশর শকেু একিা কালজর কথা বল ।’ 

ভাবশে  আহমদ মুসা। আশজমভ কথা দিষ করল  আহমদ মুসা ব   
‘শিক আলে সু াইমােভলক দকাথাও পাশিলয় কাজ দেই। ওলক ব লব আজলকর 
সলন্ধযিা শিশে  আমালদর সালথই থাকলবে।’ 

একিু থাম  আহমদ মুসা। িারপর আবার শুরু কর , ‘আণশবক 
কমলপ্ললি শিিীয় শসফলির কাজ আর আধ্াঘন্িার মধ্য দিষ হলে। িুশম দিামার 
দ াকলদর বল  দাও, শসকুশরশি শবভালগর আবু আশমেভ এবং গলবষণা শবভালগর 
ইয়াশসেভ যখে অশফস দথলক দবর হলব, িখে িালদর দযে দচালখ দচালখ রাখা 
হয়।’ 

‘আপশে শক ওলদর সলেহ করলেে মুসা ভাই?’ 
‘ওলদর ওপর সলেহিা শগলয় পলিলে, দসিাই পাকালপাক্ত করার দচষ্টা 

করশে। আবু আশমেভ -এর বযাপালর সলেহ করার একিা িশক্তিা ী কারণ খুৌঁলজ 
দপলয়শে, শকন্তু ইয়াশসেলভর দক্ষলত্র পায়শে। িলব িাৌঁর প্রলমািেও আবু আশমেভ-
এর মিই অস্বাভাশবক। দু'জলেই অল্প সমলয় দু'দিা কলর প্রলমািে ও ট্রািফার 
দপলয়লে একই সমলয়।’ 

থাম  আহলমদ মুসা। আশজমভ দকালো কথা ব   ো। দদখ , আহলমদ 
মুসা গভীর ভাবোয় েুলব আলে। 

একিু পলরই আহমদ মুসা আবার মুখ খু  । ব  , ‘দিামরা দিা 
োফলদর বাইলরর গশিশবশধ্র উপর েজর রাখ, ব লি পার ইয়াশসেভ দকাথায় 
দবশি উিাবসা কলর, কারও সালথ িাৌঁর দবশি সম্পকত আলে শক ো?’ 

‘ওলদর দু'জলের উপর দচাখ রাখার কথা বল  এই খবরিা শদলয় আশস 
মুসা ভাই িাহল !’ 

‘যাও।’ 
আশজমভ উলি দাৌঁিা । 
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আহমদ মুসা আবার দসই োফ শ লের উপর দচাখ বু ালি  াগ । 
অল্পক্ষণ পলরই আশজমভ শফলর এ । বসলি বসলি ব  , ‘ওলদর দচালখ দচালখ 
রাখার কথা বল  এ াম মুসা ভাই আর ইয়াশসেলভর বাইলরর জীবলের বযাপালর 
খুব দবশি িথয শদলি পার  ো। বাইলর িাৌঁর দঘারালফরা খুবই কম। িা এক দমলয় 
বান্ধবী আলে, যার সালথ শবলয় হলব। িার উিা-বসার জায়গা একমাত্র ওিাই।’ 

‘দমলয় বান্ধবীর োম শক?’ েলিচলি বলস প্রশ্ন কর  আহমদ মুসা। 
‘ইভালোভা।’ 
‘রাশিয়াে?’ দচাখ-মুখ উজ্জ্ব  হলয় উি  আহমদ মুসার। 

‘শজ, হ্যাৌঁ, রাশিয়াে।’ 
আহমদ মুসা দচয়ালর গা এশ লয় শদলয় ব  , ‘আশম এরকমিাই আিা 

করশে াম আশজমভ।’ 
‘আশম এখলো শকেু বুঝলি পারশে ো মুসা ভাই। এ শবষয়িালক আমরা 

দকউ গুরুত্ব দদইশে। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়াে স্ত্রী একিা সাধ্ারণ ঘিো।’ 
‘শিক, শকন্তু কখলো কখলো আসাধ্ারণ হলয় উিলি পালর অসাধ্ারণত্ব 

শকেু আলে শক ো,  িাই আশম জাোর দচষ্টা করশে। িুশম সু াইমােভলক োক।’ 
অল্প কলয়কশি মুহুিত। আশজমভ সু াইমেভলক শেলয় শফলর এ । 
মাথািা একিু শেলচ কলর জিসলিাভালব সু াইমেভ এলস দাৌঁিা  

আহমদ মুসার সামলে। চশল্ললিাধ্ত ভদ্রল াক। বুশদ্ধদীপ্ত দচাখ, শকন্তু মুলখর ওপর 
মশ ে একিা  োয়া। 

‘বসুে।’ সু াইমােলভর সালথ হ্যান্েলিক কলর বসলি বসলি উচ্চারণ 
কর  আহমদ মসুা। 

বস  সু াইমােভ। 
‘আণশবক গলবষণাগার েিুে কলর চা ু হবার পর দথলকই দিা আপশে 

আলেে?’ আহমদ মুসার প্রথম শজজ্ঞাসা। 
‘শজ, হ্যাৌঁ।’ মুখ িুল  জবাব শদ  সু াইমেভ।  
‘আপশে দিা জালেে গলবষণাগালর ইশিমধ্যই আলেকগুল া মারাত্মক 

ঘিো ঘলি দগলে। এ বযাপালর আমরা আপোর কালে সাহাযয চাই।’ 
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‘অবশ্যই, সাহাযয করলি পারল  খুিী হলবা । প্রশিষ্ঠাে দিা আমালদর।’ 
সু াইমেলভর কথাই দকালো খাদ  দেই, আনুভব কর  আহলমদ মুসা। 
‘আপশে একিা গুরুত্বপূণত দাশয়লত্ব রলয়লেে। প্রলমািে ও ট্রািফালরর 

দক্ষলত্র  অসংগি ও অস্বাভাশবক শকেু কখেও আপোর িারা হলয়লে বল  আপশে 
শক মলে কলরে? শকেু মলে করলবে ো, প্রশ্নিা খুব অপ্রীশিকর হলয় দগ ।’ 

সু াইমেলভর মুলখর মশ ে োয়ািা গভীর হ , িৎক্ষণাৎ দকাে জবাব 
শদ  ো। একিু সময়  শেলয় ধ্ীলর ধ্ীলর ব  , ‘আপোর কালে শকেুই  ুকালো 
থাকলব ো। এ ধ্রলণর দু’শি কাজ আমার িারা হলয়লে, যার জন্য আশম অনুিপ্ত।’ 

‘দযমে’ ব   আহমদ মুসা । 
‘একশি আবু আশমেলভর দক্ষলত্র, আলরকশি ইয়াশসেলভর দক্ষলত্র।’ 

সু াইমােলভর কন্ি ভারী ও কাৌঁপা দিাো । 
‘বুঝলি পারশে অশেো সলত্বই হলয়লে ,শকন্তু শকভালব হল া।’ 
‘আমার দুবত িার কারলণ।’ 
‘দস দুবত িা শক?’ 
‘আবু আশমেভ ও িার পশরবারবগত আমার বাশিলি খুব দবশি যািায়াি 

করলিা। আবু আশমেভ এবং ইয়াশসেভ দু’জে ঘশেষ্ঠ বন্ধ।ু’ 
‘আর শকে?ু’ 
‘আরও আলে। আপোর কালে শকেুই আশম  ুকালি পারব ো। আবু 

আশমেলভর স্ত্রীর বি দবাে ও আসলিা আমালদর বািীলি। আশম িার প্রশি দুবত  
হলয় পলিশে াম।’ বল  সু াইমােভ  দু’হালি মুখ দঢলক কান্নায় দভলঙ পি । 

সু াইমােভ শকেুিা িান্ত হল  আহমদ মুসা ব  , ‘িারপর।’  
‘িারপর আল্লাহ আমালক সাহাযয কলরলেে। ধ্ীলর ধ্ীলর দুবত িা আশম 

কাশিলয় উিলি দপলরশে।’  
‘এ বযাপালর আপশে আবু আশমেলভর ভুশমকালক শক দৃশষ্টলি দদলখে?’ 
‘ওলক দকালো দদাষ আশম দদই ো। দুবত িািা আমার শেজস্ব শে ।’ 
‘িালদর প্রলমািে ও ট্রািফার আপোর প্রস্তাব শে , ো িালদর অনুলরাধ্ 

শে ?’ 
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‘িালদর অনুলরাধ্ শে ।’ 
‘যুশক্ত শক শে  িালদর?’ 
‘িালদর বযাশক্তগি পেে শে ।’ 
‘িালদর শবশ্বস্তিা সম্পলকত আপোর অশভমি শক?? 
‘এ সম্পলকত সংশিষ্ট শবভাগ ভা  ব লি পারলব। িলব িালদরলক আমার 

অশবশ্বস্ত মলে হয়শে।’ 
‘আপোলক অসংখয ধ্ন্যবাদ, কশিে হল ও আপশে সিয কথা বল লেে।’ 
সু াইমােভ উলি দাৌঁিা  এবং সা াম জাশেলয় চল  দগ । 
আহমদ মুসা গা এশ লয় শদ  দচয়ালর। দচাখ বুজ । 
আশজমভ কথা বল  আহমদ মুসালক শবরক্ত ো কলর পায়চারী করলি 

 াগ । 
শকেুপর দচাখ খু   আহমদ মুসা। োক  আশজমভলক। 
আশজমভ এলস বস । 
‘আবু আশজমভ ও ইয়াশসেভ সম্পলকত আমালদর এ আল াচো 

দকালোভালব শক আজ শকংবা দু’একশদলের মধ্য িালদর কালে দপ েলি পালর?’ 
আহমদ মুসা ব  । 

‘দপ েলব ো একথা ব া মুশস্ক । আমরা যশদ সু াইমােভলক ধ্লর রাশখ, 
িাহল  এিা িালদর কালে দযলি পালর। আর যশদ দকাথাও পাশিলয় দদই, দসখাে 
দথলক সু াইমােভ এলদর সালথ দযাগালযাগ করলি পালর।’ 

‘আশম শচন্তা করশে এোিা আরও দকাে পথ আলে শকো।’ 
‘দসিা শক হলি পালর?’ 
‘দদখ, আমার সলেহ দয শিক িা এখলো যশদও প্রমাণ হয়শে, িলব শিক 

হল  এই দেিওয়ালকত আরও দ াক থাকলি পালর এবং িালদর দচাখ আমালদর এই 
কাজগুল া  ক্ষয করলি পালর। শিিীয়ি, আমালদর িত্রুপলক্ষর প্রযুশক্ত আমালদর 
দচলয় উন্নিির। িারা যশদ ইল কট্রশেক ইেফরলমিে দেিওয়াকত গলি িু লি 
থালক, িাহল  এই গুরুত্বপূণত দরে হাউজ িালদর দেিওয়ালকতর বাইলর েয়। অথতাৎ 
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দসলক্ষলত্র আমালদর আজলকর দগািা আল াচো এিক্ষলণ ওলদর কালে দপ লে 
দগলে।’ 

খুব শচন্তাশক্লষ্টভালব কথা দিষ করল া আহলমদ মুসা। 
‘আপোর প্রলিযকিা কথা সিয হলি পালর মসুা ভাই। ‘স্পাই বাগ শেলিটর’ শদলয় 
দরে হাউজিা পরীক্ষা করব?’ উশিগ্ন কলন্ি ব   আশজমভ। 

‘করলি পার, শকন্তু চল  যাওয়া কথা গুল া আর শফলর আসলব ো। 
িাোিা এমে শকেু ‘দগালয়ো িথয দপ্ররক যে’  আজকা  বযবহার করা হলে যা 
প্রচশ ি  ‘স্পাই বাগ শেলিট’ শদলয়  ধ্রলি পারলে ো।’ 

‘িাহল ?’ 
‘িাহল  আর শক, পাশখ উলি দগ । ওলদর দেিওয়ালকত আর হাি দদয়া 

দগ  ো।’ 
কথা দিষ কলরই আহমদ মুসা ঘশির শদলক িাকা । িারপর উলি 

দাৌঁিালি দাৌঁিালি ব  , ‘িুশম শমিঃ সু াইমােভলক দযলি ব । আর চ  একিু 
দবশিলয় আশস।’ 

আশজমভ উলি দাৌঁশিলয় ব  , ‘দকাথায়?’ 
‘এমশে এশদক-ওশদক।’ বল  আহলমদ মুসা হাৌঁিলি শুরু কর । 
গাশিলি উিার জন্য গাশির শদলক এশগলয়ও শফলর এ  আহমদ মুসা। 

আশজমভ এল  িালক ব  , ‘দকাে ভািা গাশি পাওয়া যালব ো?’ 
‘দকে আমার গাশি?’ 
‘দিামার গাশির উপরও আমার আিা দেই। ওখালে স্পাই বাগ বসালো 

দেই দক ব লব।’ 
‘দরে হাউলজরও গাশি আলে।’ 
‘ো ওিাও শেরাপদ েয়।’ 
‘ওরা ওলদর দেি ওয়াকত এিিা শবস্তার কলরলে বল  মলে কলরে?’ 
‘এিা আমার সলেহ, শমথযাও হলি পালর।’ 
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আর দকাে কথা ো বল  আশজমভ িার ওয়াশক-িশকলি পুশ ি চীফলক 
ব   দবসরকারী ট্রািলপািত পু  দথলক ভা  একিা গাশি দরে হাউলজ দপ ৌঁলে 
দদবার জলন্য। 

গাশি এ । ড্রাইভারলক শবদায় শদলয় ড্রাইশভং শসলি উলি বস  আশজমভ। 
িার পালির শসলি আহমদ মুসা। 

গাশি োিত শদলি যালব এমে সময় আশজমলভর ওয়াশক-িশক কথা বল  
উি । ব  , ‘ওলদর দুজেলক আমালদর দয চারজে দ াক অনুসরণ করশে  িারা 
ধ্রা পলিলে। অনুসরণ শুরু করার পাৌঁচ শমশেলির মলধ্য সামলে ও শপেে দথলক 
দু’শি গাশি িালদর শঘলর দফল  এবং িালদর ধ্লর শেলয় যায়। অশফস বন্ধ হবার 
১০ শমশেি আলগই শিকার দু’জে দবশরলয় আলস। িারা বাশিলি ো শগলয় 
কারসাপক হাইওলয় ধ্লর উত্তলর এগুশে । সমস্ত পুশ ি পলয়ন্িলক এযা ািত কলর 
দদয়া হলয়লে। চারশদক দথলক ওলদর খুৌঁলজ দবর করার দচষ্টা করা হলে।’ 

বন্ধ হলয় দগ  কথা। সালয়জুর পুশ ি চীফ কথা ব শে  ওয়াশক-িশকলি। 
আশজমলভর সারা মুলখ দেলম এলসলে বযথতিার অন্ধকার। ব  , 

‘আপোর সলেহিা এি সিয হলয় এি িািািাশি সামলে আসলব িা ভাশবশে।’ 
‘আমারও ভু  হলয়লে আশজমভ। আরও আলগ সিকত হল  এই ক্ষশিিা 

হয়লিা এিালো দযি।’ 
‘আমরা দিা এখে আবু আশমেভ-এর বাসািা দদখলি পাশর। মলে হয় 

িার রাশিয়াে স্ত্রীই আস  এলজন্ি।’ বযস্ত কলণ্ঠ ব   আশজমভ। 
‘মলে হয় ব ে দকে, দসই দিা আস । আবু আশমেভ বাহে মাত্র, ওলদর 

হালি বযবহৃি হলয়লে। দসই কারলণই আবু আশমেলভর বাসায় শগলয় সব িূন্য 
দদখলব। আবু আশমেভ ও ইয়াশসেভলক সাবধ্াে করার আলগই ওরা আশমেলভর 
স্ত্রীলক সশরলয় শেলয়লে। িবু চ , িত্রু দকাে শচহ্ন দফল  দরলখ দগলে শক ো দদখা 
যাক।’ 

েুি  গাশি আবু আশমেলভর বাশির শদলক। 
আবু আশমেভ আণশবক গলবষণা কমলপ্ললির সাধ্ারণ কমতচারীলদর জলন্য 

শেশদতষ্ট দরশসলেশিয়া  ্লকলক থালক। এ ্লককশিও সুরশক্ষি। চারশদলক উৌঁচু প্রাচীর। 
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িাোিাও আলে পাহারার বযবিা। দরশসলেশিয়া  ্লকলক ঢুকলি হল  দগলি 
শসকুশরশি পাি দদখালি হয়। কমতচারীলদর সুপাশরলির শভশত্তলিই এই পাি ইসুয 
হলয় থালক। 

গাশি বারাোয় গাশি দাৌঁশিলয় থাকলি দদলখ শবশিি হল া আহমদ মুসা। 
গাশিিা দযে শিক যাত্রার জলন্য হিরী হলয় দাৌঁশিলয় আলে। 

‘গাশিিা শক আবু আশমেলভর?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘োম্বার দদলখ িাই মলে হলে।’ আশজমভ উত্তর শদ । 
‘িাহল  আবু আশমেভরা অশফস দথলক অন্য গাশিলি দগলে। শকন্তু িার 

স্ত্রী দগ  দকাে গাশিলি?’ 
‘দকউ এলস শেলয় দযলি পালর, শকংবা এখেও যায়শে।’ 
‘এলস শেলয় যাওয়া স্বাভাশবক েয়। আর দস এখলো বাসায় থাকলি োও 

পালর।’ 
‘িাহল ?’ 
আহমদ মুসা গাশির সামলের ঢাকো স্পিত কলর ব  , ‘গাশিিা শফলর 

এলসলে।  অথতাৎ এ বাশিলি ফাৌঁদ পািা হলয়লে আমালদর জলন্য।’ 
‘বুলঝশে মুসা ভাই।’ মুখ উজ্জ্ব  কলর ব   আশজমভ। 
আহমদ মুসা একিু ভাব । িারপর ব  , ‘দিাে, আমরা দু’জে শগলয় 

এখে দরজার সামলে দাৌঁিাব। িুশম দরজার দোর শভউ-এ হাি রাখলব। িারপর 
আশম চল  যাব বাশির দপেলে, দপেে শদলয় আশম বাশিলি ঢুকলবা। আশম চল  
যাবার দু'শমশেি পর িুশম দরজায় েক করলব। শকন্তু দিামার হাি অবশ্যই দোর 
শভউ-এ রাখলি হলব যালি কলর দভির দথলক দদখলি ো পায় দরজায় ক’জে 
দাৌঁশিলয়।’ 

‘এর শক দরকার?  ুশকং দহা  দখা া থাকল ও িারা দদখলব আমরা িত্রু, 
বন্ধ থাকল ও িারা বুঝলব আমরা িত্রু।’ 

‘আমরা দু'জে এলসশে, ইশিমলধ্যই ওরা িা দদলখলে। িারপর দরজায় 
একজে দাৌঁিাে দদখলব, িখে িালদর কালে পশরষ্কার হলয় যালব আলরকজে 
অন্যপলথ দগলে। আমরা িালদরলক এিা জােলি শদলি চাই ো।’ 
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আহমদ মুসা ও আশজমভ অলেকিা অ স হাৌঁিার ভংশগলি শগলয় দরজার 
সামলে দাৌঁিা । আশজমভ ধ্ীলর ধ্ীলর িার োেহাি দোর শভউ-এর ওপর রাখ । 

সংলগ সংলগই দচালখর প লক দভাজ-বাজীর মিই খুল  দগ  দরজা। 
আকশস্কিার ধ্াক্কা কাশিলয় আহমদ মুসা যখে সামলে চাই  দদখ  শিেশি 

দেেগাে িালদর শদলক হা কলর িাশকলয় আলে। 
িালদর একশি কণ্ঠ দহা দহা কলর দহলস উি । ব  , ‘আসুে, আসুে, 

আমরা আপোলদর জলন্যই অলপক্ষা করশে।’ 
কথা দিষ হবার আলগই দেেগােধ্ারী একজে এশগলয় এ । োে হালি 

দেেগাে ধ্লর বাম হাি শদলয় আশজমলভর পলকি দথলক শরভ বার িুল  শে । 
অন্য পলকিগুল া এবং কশিলদিও হাশিলয় দদখ । 

পলর এ  আহমদ মুসার কালে। কালে আসার কারলণ িার দেেগালের 
মাথািা একিু উৌঁচু হলয় উলিলে। 

আহমদ মুসার শরভ বারশি িার োে পলকলি। সুিরাং এ শরভ বারশি 
িুল  দেবার সময় দেেগােধ্ারীর বাম কাৌঁধ্ একিু দবৌঁলক আহমদ মুসার শেকিির 
হলয় পলিশে । পাৌঁচ েয় হাি দূলর দাৌঁিালো দুইজে দেেগােধ্ারীর সালথ শকেুিা 
আিা  সৃশষ্ট হলয়শে । 

আশজমলভর মি আহমদ মুসার হাি দু’শিও ওপলর দিা া শে । 
দেেগােধ্ারী যখে আহমদ মুসার পলকি দথলক শরভ বার িু শে , শিক দসই 
সময় আহমদ মুসার হাি দু'শি শবদুযৎলবলগ দেলম এ । বাম হাি শদলয় সাৌঁিাশির 
মি গ া দপৌঁশচলয় দদহিা ঘুশরলয় শেলয় দচলপ ধ্র  বুলকর সালথ। আর োে হাি 
িার দেেগাে দকলি শেলয় আশজমভলক শদলয় শদ । ওরা বুলঝ ওিার আলগই 
আশজমভ এক  ালফ সলর এ  আহমদ মুসার দপেলে। ইশিমলধ্য আহমদ মুসা 
শেলজর পলকলির শরভ বারশি দবর কলর শে । 

সামলে দাৌঁিালো দু'জে দেেগােধ্ারী মুহূলিতর জলন্য শকংকিতবযশবমূঢ় 
হলয় পলিশে । শকন্তু িার পলরই িারা সশিয় হলয় উি । শকন্তু সামলে গুশ  করার 
উপায় শে  ো। িারা দু’পালি দু’জে সলর শগলয় গুশ  করার সুলযাগ দবর করলি 
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চাই । শকন্তু আশজমভ আহমদ মুসার আিাল  দাৌঁশিলয় গুশ  কলর িালদর উলদযাগ 
বযথত কলর শদ । 

আহমদ মুসার শরভ বারও ওলদর শদলক িাক করা শে । আহমদ মুসা 
কলিার কলণ্ঠ ওলদর দেেগাে দফল  দদবার শেলদতি শদ । শকন্তু শেলদতি িারা পা ে 
কর  ো। বরং ওলদর দচাখলক পশুর মি জ্বল  উিলি দদখ  আহমদ মুসা। ব  , 
‘আমালদর সাথীলক ঢা  বাশেলয় বাৌঁচলি পারলব ো। দিামার জলন্য আমরা একজে 
েয় এক’ি জে সাথীও হারালি.........’ 

কথা িালদর দিষ হল া ো। দিষ করলি শদ  ো আহমদ মুসা। আহমদ 
মুসার বুঝার বাশক শে  ো, এরপর ওরা শক করলব। ওলদর কথা দিষ করার আর 
সম্ভবি দু'শি িে বাশক শে । এিুকু  
সমলয়র মলধ্য আহমদ মুসার শরভ বার দু’বার অশগ্ন উদ গীরণ কর । 
দেেগােধ্ারী দু’জলের দেেগাে হাি দথলক খলস পি , ওরাও আেলি পি  
দমলঝর ওপর। 

আহমদ মুসা যালক ধ্লর দরলখশে , িালক এবার েুলি দফ   দমলঝলি। 
দ াকশি দমলঝলি পলিই িার োে হালির মধ্যমা আঙুল র আংশি কামলি ধ্র । 

আহমদ মুসা বুঝলি পার  শক ঘিলে। সংলগ সংলগ দস ঝাৌঁশপলয় পি  
দ াকশির ওপর। িার হািশি দকলি শে  মুখ দথলক। শকন্তু  াভ হল া ো। 
সাংঘাশিক পিাশসয়াম সাইোইে িিক্ষলণ িার কাজ শুরু কলর শদলয়লে। 
অল্পক্ষলণর মলধ্যই মৃিযুর দকাল  ঢল  পি  দ াকশি। 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁিা । ব  , ‘ওলদর কাউলক জীবন্ত ধ্রলি আবার 
বযথত হ াম। জয় অথবা মৃিযুই ওলদর মলিা। ওরা দকাে অবিালিই ধ্রা পিলি 
চায় ো।’ 

ওলদর পলকি সাচত কলর শকেু পাওয়া দগ  ো। 
আহমদ মুসা ও আশজমভ দগািা বাশিিাই সাচত কর । শকন্তু উলল্লখ করার 

মলিা প্রলয়াজেীয় শকেুই দপ  ো। 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  65 

 

আহমদ মুসা ও আশজমভ দবশরলয় এ  বাশি দথলক। হাৌঁিলি হাৌঁিলি 
আশজমভ ব  , ‘আমালদর জলন্য সবলচলয় মূ যবাে ক্লু শে  আবু আশমেভ এবং 
ইয়াশসেভ। আমরা বযথত হ াম ওলদর ধ্লর রাখলি।’ 

বল  আশজমভ পলকি দথলক ওয়াশক-িশক দবর কলর ব  , ‘দদশখ ওরা 
আবু আশমেভ ও ইয়াশসেভ-এর দকাে সন্ধাে দপ  শক ো।’ 

আহমদ মুসা হাস । ব  , ‘ওলদর সন্ধাে আর পালব ো, দপলি পালরা 
 ালির সন্ধাে।’ 

আহমদ মুসা কথা দিষ করলিই আশজমলভর ওয়াশক-িশক কথা বল  
উি । ব  , ‘িহলরর বাইলর একিা দোি অখযাি রাস্তার পালির খালদ আমালদর 
চারজে দগালয়ো কমতীসহ আবু আশমেভ ও ইয়াশসেলভর  াি পাওয়া দগলে। 
সকল র  াি পুশ ি দহেলকায়ািতালর আো হলয়লে।’ 

আশজমলভর মুখ মশ ে হলয় পলিশে । ব  , ‘ওরা খুে কর  আবু 
আশমেভ ও ইয়াশসেভলক?’ 

‘ওলদর পশরচয় প্রকাি হলয় পিার পর ওরা হলয় দাৌঁশিলয়শে  দবাঝা, দসই 
দবাঝাই দেি শবয়ার োশমলয় শদলয়লে। আবু আশমেলভর রাশিয়াে স্ত্রীই শে  ওলদর 
দ াক। ওলক িারা সশরলয় শেলয়লে এবং শেরাপত্তার বযবিা কলরলে দদখ শিক 
ভালবই।’ 

‘চ ুে মুসা ভাই, পুশ ি দহে দকায়ািতালর যাই। শকেু ক্লু যশদ পাওয়া যায়।’ 
‘শকেুই পালব ো আশজমভ, এমেশক শফংগার শপ্রন্িও েয়। বৃথা দচষ্টা। 

দদখল  ো ওলদর শিেজলের হালিই গ্লাভস শে ।’ 
আহমদ মুসা ও আশজমভ দু’জলেই এলস গাশিলি উি । গাশি ষ্টািত শদ  

আশজমভ। 
‘যশদও দুিঃখ হলে আশমেভ ও ইয়াশসেভলক জীশবি হালি ো পাওয়ার 

জলন্য, িবু মেিা খুব হা কা মলে হলে মুসা ভাই। আমালদর আণশবক গলবষণা 
দকন্দ্র রাহু মুক্ত হল া। দভির দথলকই ওরা সবশকেু ঘশিলয়লে বল  আমালদর 
শেরাপত্তা বযবিা দকােই কালজ আলসশে। আমার এখে মলে হলে শবজ্ঞােী 
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েশবলয়ভলক আোর জলন্য দয গাশি এয়ারলপালিত শগলয়শে , িালি দবামা শফি করা 
আবু আশমেভলদরই কাজ।’ 

‘হলি পালর।’ বল  আহমদ মুসা একিু ভাব । িারপর ব  , ‘আমারও 
মলে হলে আণশবক গলবষণা দকলন্দ্র দেি শবয়ালরর দসাসত এ দু’জেই শে । িবু 
আগামী শকেুশদে প্রশিশি কমতচারীর প্রশিশি পদলক্ষলপর দখাৌঁজ শেলি হব। িালদর 
দযাগালযালগর দক্ষত্রলক যাচাই কলর দদখলি হলব। কারও মলধ্য দকাে অচবধ্ 
অথতেীশি ও োরীপ্রীশি যশদ দদখা যায়, সংলগ সংলগ িালক এখাে দথলক সশরলয় 
শদলি হলব। এ ধ্রলের চশরত্রহীেলদরলকই িত্রুরা কালজ  াগায়।’ 

‘আল্লাহর হাজার শুকশরয়া মুসা ভাই। আপশে অদ্ভুি শেখুৌঁিভালব 
শিশমো  দু’জেলক শচশহ্নি কলরলেে। ো হল  আরও কি দয ক্ষশি হলিা, আরও 
কিশদে দয অন্ধকালর ঘুরলি হলিা! বুঝলি পারশে ো, আশমেভলক সলেহ করল ে 
িার রাশিয়াে স্ত্রীর জলন্য, শকন্তু ইয়াশসেভলক?’ 

‘ওলদর দু’জলের এক সালথ একাশধ্ক প্রলমািে দদলখ।’ 
‘সু াইমােভলক আপোর দকমে মলে হয়?’ 
‘দ াকিার দুবত িার সুলযাগ শেলয়লে আবু আশমেভরা। িলব দ াকিা 

ষিযলের মলধ্য দেই। শকন্তু ওলক আণশবক গলবষণা দকন্দ্র দথলক অন্য দকাে 
চাকুরীলি সশরলয় শেলয় যাও।’ 

আহমদ মুসা কথা ব ল ও িাৌঁলক আেমো মলে হল া। 
‘শকন্তু শক ভাবলেে মুসা ভাই?’ আহমদ মুসার শদলক দচলয় গম্ভীর কলন্ি 

শজজ্ঞাসা কর  আশজমভ। 
‘হ্যাৌঁ ভাবশে, ‘দেি শবয়ার’ –এর কথা। ওলদর গালয় হাি দদয়া দগ  ো, 

অথচ ওরা ওলদর ধ্বংসযজ্ঞ শেরাপলদই কলর চল লে।’ 
আশজমলভর মুলখ শচন্তার োয়া দেলম এ । দকাে কথা ব   ো দস। 
‘এখে দকাথায় চ ে িুশম?’ আহমদ মুসাই আবার কথা ব  । 
‘দরষ্ট হাউলজ।’ 
‘ো দরষ্ট হাউলজ েয়, কারসাপক এয়ারলপালিত চ । আর দিামার 

অয়যারল লস বল  দাও আমার বযাগিা দযে দসখালে দপ ৌঁলে দদয়।’ 
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আশজমলভর মুখিা দযে শুশকলয় দগ । ব  , ‘এখালে আর শকেু করার 
দেই মুসা ভাই?’ 

‘আপািি দেই। দেি শবয়ালরর মধ্য এিীয় দহে দকায়ািতার িাসখলে। 
ওখালেই আমালক দযলি হলব। ওলদর দবশি সময় দদয়া যালব ো আশজমভ।’ 

‘আমার এখে করণীয়?’ 
‘কলয়কিা বি ঘিো ঘিল া দিা এখালে? িুশম দু’শদে পলর িাসখলে 

এস।’ 
আহমদ মুসা চুপ কর । 
আশজমভও শেরব। আশজমলভর শকেু ব ার দেই। কষ্ট  াগলে আহমদ 

মুসার কাে দথলক শবশেন্ন হলি। িবু মুসা ভাই যা বল লেে িার বাইলর দকাে কথা 
দেই। 

দু’জলেই শেরব। 
শেরলব গাশিও এশগলয় চ লে সামলে। 
সালয়জু দথলক কারসাপক এক ঘন্িার পথ। সন্ধযা পার হলয় দগ  

কারসাপক দপ ৌঁেলি। 
কারসাপক িহর দথলক কারসাপক শবমাে বেলরর দূরত্ব প্রায় পাৌঁচ 

মাই । 
গাশি এয়ারলপািত দরালে পিলি যালে এমে সময় হিাৎ আহমদ মুসা 

আশজমভলক গাশি দাৌঁি করালি ব  । গাশি দাৌঁি কশরলয় শবশিি দচালখ আশজমভ 
িাকা  আহমদ মুসার শদলক। 

‘বাবা খাে ষ্ট্রীি দকাথায় দকােশদলক আশজমভ?’ 
‘িহলরর একদম পূবত প্রালন্ত পুরািে অংলি। দকে?’ 
‘এয়ারলপািত দথলক দয গাশি শেলয় আশম দেি শবয়ারলক অনুসরণ 

কলরশে াম, িার মাশ লকর বাশি ঐ ষ্ট্রীলি। গাশি ঘুরাও, ওখালে দযলি হলব।’ 
‘দকে?’ 
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‘ওর গাশি ওলক ো বল ই শেলয় শগলয়শে াম। হাশরলয় দগলে গাশিিা। িার 
সালথ দবচারার ্ুলক বুক,  াইলসি সবই হাশরলয় দগলে। দারুণভালব ক্ষশিেস্ত হলয়লে 
দস। ক্ষশিপরুণ আমালদর করা প্রলয়াজে।’ 

‘বাশির োম্বার আপোর কালে আলে মুসা ভাই?’ 
‘হ্যাৌঁ আলে, ড্রাইশভং  াইলসি দথলক আশম শিকাোিা মুখস্ত দরলখশে।’ 
‘শিকাোিা আমালক শদে মসুা ভাই। আশম িার সালথ দদখা কলর 

ক্ষশিপরূণ ও  াইলসলির বযবিা কলর দদব। আপোর যাওয়ার প্রলয়াজে দেই।’ 
‘হ্যাৌঁ এিাও হলি পালর। িলব দিামালক শেলজ শগলয় ক্ষশিপুরণ কলর 

আমার পক্ষ দথলক িার কালে মাফ চাইলি হলব। গাশিিা পাওয়ায় আমালদর 
অলিষ উপকার হলয়লে, শকন্তু হয়লিা অসীম ক্ষশি হলয়লে িার। িার পশরবারিা 
শেিয় ঐ গাশির আলয়ই চ লিা। গাশি হাশরলয় িালদর শক অবিা হলে জাশে ো। 
িুশম আজই দফরার পলথ দখাৌঁজ শেলয় যালব।’ 

‘শিক আলে মুসা ভাই।’ 
আবার গাশি চ লি শুরু কর । 
শেরব চারশদক। সামলে দদখা যালে এয়ারলপািত িাশমতোল র জ্ব  জ্বল  

আল া। 
আহমদ মুসা ও আশজমভ দু’জলের দৃশষ্টই সামলে। 
েুলি চল লে গাশি শিকারলক িািা করার মলিা এক দবপলরায়া গশিলি। 
 
 
 
শবিা  িাসখে েগরী। 
এই েগরীর জোরলণয দেি শবয়ার িার মধ্য এিীয় দহেলকায়ািতার িাপে 

কলরলে। দহে দকায়ািতারশি আসল  একিা বাস্তবায়ে দকন্দ্র মাত্র, পশ শস-লপ্রাোম 
আলস রাশিয়ার েিুে দকন্দ্র শপিাসতবাগত দথলক। দেি শবয়ালরর আস  দহে 
দকায়ািতার শপিাসতবাগত। মলস্কার প্রকাশ্য দহেলকায়ািতারিা িার োয়ামাত্র। 
শপিাসতবাগত শে  জালরর িাসে দকন্দ্র। এই দকন্দ্রলক শভশত্ত কলরই রাশিয়ার েিুে 
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রুি জািীয়িাবাদ বা জারিে মাথা িুল লে। এই জারিলের  ক্ষয  হল া মধ্য 
এশিয়ার মুসশ ম প্রজািে সহ সব সালবক দসাশভলয়ি ইউশেয়লের যাবিীয় 
অংগরাজযলক আবার হালির মুলিায় শেলয় আসা। দেি শবয়ালরর মাধ্যলম এই 
 লক্ষযরই বাস্তবায়ে িৎপরিা শুরু হলয়লে মধ্য এশিয়ার মুসশ ম প্রজািলে। 

িাসখলের শবিা  জোরলণয দেি শবয়ালরর দহে দকায়ািতার দকাথায় 
খুৌঁলজ পালব আহমদ মুসা! দেি শবয়ালরর কাউলকই এ পযতন্ত হালির মুলিায় পাওয়া 
যায়শে শকংবা পাওয়া যায়শে িালদর কাে দথলক দকাে কাগজপত্র, যা দথলক িালদর 
পশরকল্পো বা শিকাোর দকাে সন্ধাে পাওয়া যায়। এল ো দোভাস্কায়া দেি 
শবয়ালরর সদস্য শে  ো িাই িার কাে দথলক দবশি শকেু িথয পাওয়া যায়শে। যা 
দস বল শে  িার একশি হল া, দেি শবয়ালরর প্রশিশি বাশির দগলি দেি শবয়ালরর 
মাথা উৎকীণত করা থালক। দগলির বাইলর দাৌঁশিলয়ই িা দদখা যায়। এল োর এ 
িথয খুবই গুরুত্বপূণত। শকন্তু িাসখলের েয়-সাি  াখ বাশি সাচত করা শক সম্ভব। 

দগালয়ো শবভাগলক কালজ  াগালো হলয়লে। আশজমভ, যুবালয়রভ ও 
আবদুল্লালয়ভ সহ িালদর দ াকজে অথতাৎ দগািা সামশরক দবসামশরক প্রিাসলের 
উপযুক্ত সবাইলক কালজ  াগালো হলয়লে, শকন্তু দরজাল্ট শকেুই পাওয়া যায়শে। 

দপ্রশসলেলন্ির শসকুশরশি দসল র শমশিং কক্ষ। 
এই শসকুশরশি দসল র প্রধ্াে মধ্য এশিয়া প্রজািলের দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা 

বলস আলেে িার দচয়ালর। িার পালিই আহমদ মুসা। আহমদ মুসার সামলে 
কুিায়বা দপ্রশসলেলন্ির দচয়ালর বসলি চায়শে। শকন্তু আহমদ মুসা িালক দজার কলর 
বশসলয়লে। বল লে, দচয়ারিা দিামার েয়, দপ্রশসলেলন্ির। দপ্রশসলেন্িলক দসখালে 
বসলিই হলব। 

দপ্রশসলেন্ি ও আহমদ মুসা োিা কলক্ষ উপশিি আলে দসোবাশহেী 
প্রধ্ােসহ শিে বাশহেীর চীফ, পুশ ি বাশহেীর চীফ, দগালয়ো বাশহেীর প্রধ্াে, 
পা তালমলন্ির শসকুশরশি শবষয়ক কশমশির দচয়ারমযাে, স্বরাষ্ট্র দসলিিারী এবং 
দপ্রশসলেলন্ির প্রশিরক্ষা উপলদষ্টা। 

কথা ব শেল ে দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 
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সবারই শুকলো মুখ উলিলগ আেন্ন। দপ্রশসলেলন্িরও। শুধ্ু আহমদ মুসার 
মুখিাই ভাবোহীে। 

পরপর দু’শি দুিঃসংবাদ এলসলে রাজধ্ােীলি। িাশজশকস্তালের বখি 
েদীর ‘বাইপাশজে পাশে শবদুযৎ দকন্দ্র’ প্রচন্ে এক শবলস্ফারলণ ধ্বংস হলয় দগলে।  
এর পলরই খবর এ  কাজাখস্তালের শবলকানুর উপেহ উৎলক্ষপণ দকলন্দ্র 
শবলস্ফারলণর পূবত মুহূলিত দু’শি িশক্তিা ী শেোমাইি উদ্ধার করা দগলে। শেোমাইি 
দু’শি শবলস্ফাশরি হল  মহািূন্য দকলন্দ্রর ক্ষশি হলিা। দু’শি ঘিোয় কাউলক 
দেফিার করা যায়শে, এমেশক সলেহও করা যায়শে। 

এসব ঘিোসহ সামশেক শেরাপত্তা শবষয় শেলয় আল াচোর জলন্যই 
আজলকর এই শমশিং। 

দপ্রশসলেন্ি ব শেল ে, ‘আল্লাহ রাবু্ব  আ াশমলের হাজার শুকশরয়া, 
আহমদ মুসা ভাইলক শিশে যথা সমলয় আমালদর মালঝ পাশিলয়লেে। িাৌঁর কাে 
দথলকই আমরা জােলি দপলরশে, একিা ষিযলের কাল ালমঘ আমালদর শপ্রয় 
দদিলক আেন্ন কলর দফল লে। শিশে আসার আলগ শহংসাত্মক দয ঘিোগুল ালক 
আমরা আমালদর আভযন্তরীণ দকাে বযাপার বল  মলে কলরশে, িা দয হবলদশিক 
ষিযে িা আপোরা সকল ই দজলেলেে। দস হবলদশিক ষিযে এখে আরও 
ভয়ংকর রূপ শেলয় আমালদর সামলে এলসলে। এর দমাকাশব া আমরা শকভালব 
করলি পাশর, িাই শে  আজলকর আল াচয শবষয়। দীঘতক্ষণ ধ্লর এ শবষয় শেলয় 
আমরা আল াচো কলরশে। এখে আল াচোর উপসংহার িাোর জলন্য আশম 
আহমদ মুসা ভাইলকই অনুলরাধ্ করশে। 

সবাইলক দীঘত আল াচো ও মিামি প্রকালির জলন্য দমাবারকবাদ 
জাশেলয় আহমদ মুসা শুরু কর , ‘আমরা পশরশিশিলক যিিুকু গুরুির মলে করশে, 
প্রকৃি অবিা িার দচলয়ও গুরুির। রাশিয়ার ‘দেি শবয়ার’ সংগিে দসখােকার 
সরকালরর দচলয়ও সম্ভবি িশক্তিা ী এবং সমৃদ্ধ সবশদক দথলক। দসখােকার 
িাসক মহল র কালরা সাহাযয-সহলযাশগিা োিা এমেিা হয়শে। দেি শবয়ার 
আমালদর শবজ্ঞােী ও শবজ্ঞাে গলবষণাগার ধ্বংস কলর বুশদ্ধ-বৃশত্তকভালব আমালদর 
পংগু করলি চায়। শবলিষ কলর একশি মুসশ ম রাষ্ট্র হবধ্ভালব দয পারমাণশবক 
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িশক্তর মাশ ক হলয়লে িার শবল াপ ঘিালি চায়। ওরা আমালদর পাশে-শবদুযৎ 
দকন্দ্র, বাৌঁধ্ ও দসচ-প্রকল্প, িস্য দখি, ইিযাশদ অথতচেশিক িশক্তর উৎস ধ্বংস 
কলর আমালদরলক অলন্যর করুণা-শেভতর করলি চায়। ওরা আমালদর রাজচেশিক 
দেিালদর হিযা কলর দদলি দেিৃলত্বর সংকি সৃশষ্ট করলি চায়। এরই পািাপাশি 
ওরা জািীয়বাদী হলয় উিা সালবক কমুযশেষ্ট এবং রুি বংলিাদ্ভুিলদর একশত্রি 
কলর পাল্টা একিা রাজচেশিক িশক্ত সৃশষ্ট করলি চায়, যারা মীরজাফলরর ভূশমকায় 
অবিীণত হলয় দদিলক রাশিয়ার েিুে জারলদর হালি িুল  দদলব।’ 

আহমদ মুসা একিু দথলম আবার শুরু কর , ‘ওলদর ষিযলের এইরূপ 
দদলখ হিাি হবার শকেু দেই। সব পশরকল্পোর বি পশরকল্পো আল্লাহর। শিশেই 
আমালদর ভরসা।’ 

থাম  আহমদ মুসা। কলয়ক দঢাক পাশে দখ । িারপর শুরু কর  
আবার, ‘সকল র সালথ আশম একমি িাশজশকস্তালের বখি েদীর রুগুে ও নুলরক 
পাশে শবদুযৎ দকন্দ্র, শকরশগজস্তালের চু-উপিযকার শবিা  দসচ প্রকল্প , 
কাজাখস্তালের আণশবক গলবষণা ও মহাশুন্য দকন্দ্রসহ দদলির সক  অথতচেশিক 
প্রশিষ্ঠালে সাবতক্ষশণক প্রহরা-বযবিালক আরও িক্তিা ী ও শেশিদ্র করলি হলব। 
আমালক দবলকানুর-এর রলকি সংরক্ষণাগার ও উৎলক্ষপণ দকলন্দ্র দযলি ব া 
হলয়লে, আমার আপশত্ত দেই। িলব আশম মলে কশর ষিযলের িাখা-প্রিাখা দভলঙ 
 াভ দেই, কারণ িা আবার গজালব। হাি শদলি হলব ষিযলের দগািায়, হাি 
করলি হলব ওলদর পশরকল্পো, এযাকিেপ্লাে ইিযাশদ। ঘা শদলি হলব ষিযলের 
িীষত দদলি যারা আলে িালদর। িাহল ই শুধ্ু ষিযে মুখ থবুলি পিলব।’ 

আহমদ মুসা একিু থামলিই দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা কথা বল  উি , ‘আশম 
মলে কশর মুসা ভাই শিক বল লেে । আমালদর মি শুধ্ু আমরা দপি কলরশে। িাৌঁর  
পশরকল্পোই আমালদর পশরকল্পো।’ 

শমশিং-এর সবাই একলযালগ দপ্রশসলেন্িলক সমথতে কর ।  
আহমদ মুসা আবার শুরু কর , ‘আমরা দিা ওলদর ষিযে বযথত কলর 

দদবার দচষ্টা করশেই, এোিা ওলদর দূরশভসশন্ধর শবষয়িা শবশ্ববাসীর কালে ফাৌঁস 
কলর শদলি হলব। দয কথা আশম আলগই বল শে, ওরা আমালদর িস্য দখি ও পশু 
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সম্পদ ধ্বংস করার জলন্য দয ধ্ীর শিয়া সম্পন্ন দিজশিয় শবষ েিালে িা 
শবশ্ববাসীলক জাোলি হলব। সংশিষ্ট অি  দথলক আিান্ত িস্য ও পশুর েমুো 
পরীক্ষার জলন্য যশদও পািালো হলয়লে দজলেভাি আন্তজতাশিক আেশবক িশক্ত 
কশমিলের ‘দিজশিয় শচশহ্নিকরণ  যাবলরিরী’দি, শকন্তু আমালদরলক প্রমাণ 
করলি হলব দয এ দিজশিয়-শবষ েিাবার জলন্য রাশিয়ার দেি শবয়ার দায়ী। এিা 
প্রমাণ করার মি দশ   আমালদর হালি দেই। আমরা যশদ ওলদর দগাপে অস্ত্র 
সসার দপ্লে হালি-োলি ধ্রলি ো পাশর, িাহল  আর দকাে প্রমালণ কাজ হলব ো। 
সুিরাং দগাপে অশভযালে আসা রাশিয়ার সসার দপ্লে একিা আমালদর ধ্রলি 
হলব।’ 

‘সসার দপ্লে বা ঐ লাইং সসালরর দয শববরণ আপোর কাে দথলক শুলেশে, 
িালি ঐ লাইং সসারলক ধ্রা বা অনুসরণ করার মি দিকলো শজ দিা আমালদর 
দেই।’ ব   দগালয়ো প্রধ্াে আশজমভ। 

‘শিক, দিকলো শজ আমালদর দেই। শকন্তু এই অভাবলক পূরণ করলি হলব 
আমালদর দচষ্টা শদলয়।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘দেি শবয়ার আমালদর কালে আজ শিকাো শবহীে, পশরচয় শবহীে, িাই 
ওলদর গালয় আমরা হাি শদলি পারশে ো। ওলদর সসার-লপ্ললের বযাপারিা 
আমালদর আওিার আরও বাইলর। দচষ্টা আমালদর শক ধ্রলের হলব।’ ব   
দসোবাশহেী প্রধ্াে ওমর আ ী শসশেকভ। 

‘ওলদর সসার দপ্লে সম্পলকত আমরা কলয়কিা শবষয় জাশে। দযমে, এক, 
সসার দপ্ললের সলবতাচ্চ গশিলবগ দি হাজার মাই । দুই, প্রলয়াজলে দপ্লেশি মাশির 
দু’শিে গজ ওপর শদলয়ও চ লি পালর। শিে, দপ্লেশি আলস মলস্কা যথা শপিাসতবাগত 
দথলক। এই শবষয়গুল া আরও কলয়কশি শবষলয় শসদ্ধান্ত েহলে আমালদর সাহাযয 
করলব। দযমে, এক, দযলহিু দপ্লেশি অশি দ্রুিগামী, িাই সাধ্ারণভালব মাশি 
দথলক শেরাপদ উচ্চিা শদলয় আসলি পেে কলর, দুই, দপ্লেশি যি মাশির 
কাোকাশে আলস িিই িার গশি কলম যায়, শিে, দপ্লেশি যিক্ষণ রুি আকাি 
সীমায় থালক, িিক্ষণ অলেক উচ্চিা শদলয় অিযন্ত দ্রুি আলস, চার, যখে 
আমালদর আকাি সীমায় আলস িখে রাোরলক ফাৌঁশক দদবার জলন্য েীলচ দেলম 
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আলস এবং িার গশি দেলম আলস সাধ্ারণ পযতালয়, পাৌঁচ,েীলচ দেলম আসার কারলণ 
দস গশিপলথ সাধ্ারণভালব জেপদ ও পাবতিয এ াকা এশিলয় চ লি চাই, েয়, 
দপ্লেশি যিিা দবশি সম্ভব রুি এ াকার ওপর শদলয় আলস, িারপর প্রলবি কলর 
আমালদর এ াকায়। উপলরাক্ত শবষয়গুল া সামলে রাখল  দচষ্টা করার একিা পথ 
আমালদর সামলে উন্মুক্ত হয়।’ 

বল  আহমদ মুসা উলি দপশি  শেলয় দদয়াল  দসি করা দবালেতর সামলে 
শগলয় দাৌঁিা । 

দবালেত আহমদ মুসা মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের পশিম-উত্তর সীমান্ত 
অংকে কর । িারপর ব  , ‘মলস্কা ও শপিাসতবাগত এ াকা দথলক আমালদর দদলি 
ওলদর িালগতি এ াকায় প্রলবলির এিাই দসাজা পথ। এই পলথর মলধ্য আবার 
রাশিয়ার ‘ওরস্ক’ এ াকা আমালদর সবলচলয় শেকিবিতী। আলরকিা শবষয় 
 ক্ষযণীয়। এই ‘ওরস্ক’ এ াকা দথলক আমালদর দদলি ওলদর িালগতি এ াকা 
কাজাখস্তালের কারসাপক দথলক দশক্ষণ উজলবক-িাশজক সীমালন্তর আমুদশরয়া 
পযতন্ত হাজার হাজার বগতমাই  এ াকা একদম অবাশরি। সুিরাং এ এ াকার মধ্য 
শদলয় যলথষ্ট গশি শেলয়ই সসার দপ্লে উজলবক, িাশজক, শকরশঘজ ও কাজাখস্তালের 
িালগতি এ াকায় প্রলবি করলি পালর। সুিরাং ‘ওরস্ক’ এ াকার দমািামুশি এক’ি 
মাই  সীমান্তলক সলেহপূণত বল  আমরা শচশহ্নি করলি পাশর।’ 

থাম  আহমদ মুসা। 
সকল  দগাোলস দযে শগ শে  আহমদ মুসার কথা। উজ্জ্ব  হলয় উলিলে 

সকল র দচাখ-মুখ। 
‘িারপর।’ ব   দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 
‘এই এক’ি মাই  সীমালন্ত আমালদর পাহারা বসালি হলব। ‘দ া 

আ শিচূে রাোর’ বসালি হলব শিেশি পযতালয়। প্রথম সাশরশি সীমান্ত বরাবর, 
শিিীয় সাশর পিাি মাই  দভিলর এবং িৃিীয় সাশর দসখাে দথলক আরও এক’ি 
মাই  দভিলর। এই রাোর গুল ার েশব প্রমাণ করলব সসার-দপ্লে রাশিয়া দথলক 
মধ্য এশিয়ায় প্রলবি কলরলে। এিা হলব আমালদর প্রথম প্রমাণ। এই রাোর- ফলিা 
দেয়ার কাজ দিষ হবার পর আমালদর শিিীয় পদলক্ষপ শুরু হলব। এই শিিীয় 
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পদলক্ষলপ আমরা রাশিয়ার ওরস্ক সীমান্ত দথলক এক’ি মাই  দভির বরাবর 
সীমালন্তর সমান্তরাল  এক’ি মাই  এ াকালক চারশি দ সার দজালে শবভক্ত 
করলবা। প্রশিশি দ সার দজােলক আমরা ‘দ সার বীম বযািারী’ সাশজলয় একিা 
বৃলত্ত পশরণি করলবা। সসার-দপ্লে এই বৃলত্ত প্রলবলির সংলগ সংলগই রাোলরর 
সংলকি অনুসরলণ দ সার বীম বযািারী চা ু করা হলব। িার ফল  হিরী হলব 
দ সার-বীলমর দদয়া  দঘরা দ সার বীলমর একিা শপরাশমে। সসার-লপ্লে দ সার 
বীলমর দদয়া  অশিিম করলি পারলব ো। দচষ্টা ধ্বংস হলব। সুিরাং সসার-দপ্লে 
আত্মসমপতণ করলি বাধ্য হলব। আর যশদ পা ালি দচষ্টা কলরই, িাহল  ধ্বংসপ্রাপ্ত 
সসার-দপ্ললের ধ্বংসাবলিষও সাক্ষী শহসালব আমালদর কালজ  াগলব।’ 

থাম  আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা থামার সালথ সালথ দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা সহ উপশিি 

সকল ই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বশে শদলয় উি । িালদর সকল র মুখ হাশসলি 
উজ্জ্ব । 

'আ  হামদুশ ল্লাহ, আল্লাহ আপোলক দীঘতজীবী করুে মুসা ভাই। 
উপায়হীে অন্ধকালরও আপশে আল ার মিা  জ্বা ালি পালরে। সসার-দপ্ললের 
হবশিষ্টয আমালদর সামলেও শে , শকন্তু আমরা িা শেলয় শচন্তা করলি পাশরশে। এখে 
মলে হলে, আল্লাহ আমালদর জলন্য একিা পথ কলরই দরলখলেে যা আপশে 
আশবষ্কার কলর শদল ে।’ ব   দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 

'মুসা ভাই, চারশি দ সার দজােলক শেলয় দয বৃত্ত হলে সীমালন্তর 
সমান্তরাল  িার প্রশিশির বযাস হলি হলব পৌঁশচি মাই  এবং সীমান্ত দথলক 
 ম্বাভালব বযাস হলব পিাি মাই , িাইলিা?'’ ব   আশজমভ। 

‘দ সার দজাে দমাি চারিা েয়, আিিা হলব। প্রস্তাশবি শিেশি রাোর 
 াইলের মধ্যবিতী িাে দু’শি এ াকায় শবভক্ত হলে। প্রশিশি এ াকালক চারশি 
দ সার দজালে শবভক্ত করলি হলব। সীমালন্তর পর প্রথম দয এ াকা িার চারশি 
দজালের পশরশধ্ িুশম বল ে িাই হলব, শকন্তু পরবিতী দয এ াকা িার চারশি 
দজালের প্রশিশির বযাস সীমালন্তর সমান্তরাল  পৌঁশচি মাই  হলব, শকন্তু সীমান্ত দথলক 
 লম্বর শদক শদলয় বযাস এক’ি মাই  হলব। আস  কথা হল া, আিশি দ সার 
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দজালের মলধ্য এ াকার প্রশিশি ইশি জশম পিলি হলব, এলি কলর দ সার দজাে 
বৃত্ত ো হলয় যশদ বগতলক্ষত্র হয় িাই করলি হলব।’ 

ব লি ব লি আহমদ মুসা এলস িার দচয়ালর বস । 
‘আহমদ মুসা ভাই দয পশরকল্পো শদলয়লেে, িা বাস্তবায়লের কাজ 

দদখাশুোর দাশয়ত্ব আহমদ মুসা ভাইলয়র দেয়া উশচি বল  আশম মলে কশর।’ ব   
দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 

‘ো, কুিায়বা। আশম ওশদলক দগল  দেি শবয়ার ও িার ষিযে খুৌঁলজ দবর 
করার আস  কাজ আশম করলি পারলবা ো। ঐ দাশয়ত্ব িুশম অন্যলদর দাও।’ 

‘আপশে প্রস্তাব করুে। আমার দচলয় আপশে ভা  জালেে।’ ব   
দপ্রশসলেন্ি। 

‘আশজমলভর দেিৃলত্ব দসোবাশহেী প্রধ্ােসহ শিে বাশহেীর প্রধ্ােলক 
সদস্য কলর একিা কশমশি কলর দাও।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘আ  হামদুশ ল্লাহ, মুসা ভাইলয়র প্রস্তাশবি কশমশি গশিি হল া।’ ব   
দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 

‘দমলে শেশে, শকন্তু একিা িিত, আহমদ মুসা ভাই এই কশমশির উপলদষ্টা 
হলবে।’ ব   আশজমভ। 

উপশিি সবাই একবালকয সমথতে কর । 
‘দাশয়ত্ব োিা উপলদষ্টা হলি আশম দমালিই গররাশজ েই।’ মুলখ হাশস 

দিলে ব   আহমদ মুসা। 
একিু দথলমই আহমদ মুসা আবার মুখ খু  । ব  , ‘উপলদষ্টার কাজ 

শুরু কলরই, আমার প্রথম উপলদি হল া, উলল্লশখি এ াকায় দ া আ শিচুে 
রাোর দসি করা এবং দ সার বীম বযািারী বসালোর কাজ উপযুক্ত কযালমালললজর 
অধ্ীলে করলি হলব যালি কলর রাশিয়ার উপেলহর দচাখ দকাে শকেু সলেহ করলি 
ো পালর। এই সালথ ওলদর দগালয়োলদর দচাখ দথলকও সব শকেু আিা  রাখলি 
হলব। এই দগাপেীয়িা রক্ষা আমালদর সাফল যর প্রথম িিত।’ 

‘আ  হামদুশ ল্লাহ। আমালদর কশমশির কাজ শুরু হলয় দগ । আশম 
আমালদর মলধ্য সবলচলয় বলয়াকশেষ্ঠ শবমাে বাশহেী প্রধ্াে আহমদ নুরভলক এই 
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কশমশির দমম্বার-লসলিিারী শেলয়াগ করশে এবং িালক অনুলরাধ্ করশে আহমদ 
মুসা ভাইলয়র এই পরামিত শ লখ দেয়ার জলন্য।’ গম্ভীর কলণ্ঠ ব   আশজমভ। 

‘আমার ধ্মত, আমার জাশি, আমার দদলির জলন্য এই দাশয়ত্ব পা লের 
সুলযাগ পাওয়ায় আল্লাহর শুকশরয়া আদায় করশে।’ বল  বুশদ্ধ ও িারুণয িশক্তলি 
উজ্জ্ব  আহমদ নুরভ কাগজ দিলে শেলয় শ খলি শুরু কর । 

দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা আহমদ মুসার শদলক একিু ঝুৌঁলক শফস শফস কলর 
কলয়কিা কথা বল  শেলয় ব  , ‘আশম েিুে কশমশিলক স্বাগি জাোশে। সবাইলক 
ধ্ন্যবাদ। আজলকর মি আল াচো এখালেই দিষ। আল্লাহ আমালদর সহায় 
দহাে।’ 
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৪ 
একিা শরভ শভং দচয়ালর গা এশ লয় শদলয়লে আল কজান্োর শপিার। 

িার দচাখ দু’শি বুজা, শকন্তু কপা  কুশিি। দবাঝা যালে গভীর শচন্তায় শেমগ্ন দস। 
শপিার দেি শবয়ালরর মধ্য এিীয় চীফ। 
পালয়র িলে দচাখ খু   আল কজান্োর শপিার। 
দীঘত ও সুগশিি িরীলরর একজে দ াক এশগলয় আসলে দিশবল র শদলক। 
‘শরলপািতিা এলেে উশস্তেভ?’ 
উশস্তেভ শপিালরর সহকারী। 
‘হ্যাৌঁ।’ বল  উশস্তেভ একশি কাগজ িুল  শদ  শপিালরর হালি। 
দসাজা হলয় বস  শপিার। 
কারসাপক ও সালয়জুর ঘিোর ওপর শরলপািত পাশিলয়লে আল শি 

েযাশ ে কারসাপক দথলক। 
শরলপালিত দচাখ বুশ লয় িাকা  উশস্তেলভর শদলক। দচালখ দযে আগুে 

জ্ব লে শপিালরর। ব  , ‘আহমদ মুসালক ওরা শচেলি পারল া ো দকে? দকে 
ওলক শবো প্রহরায় শচল লকািায় বেী কলর রাখ ? আহমদ মুসার েশব ওলদর 
কালে শে  ো?’ 

‘শে , শকন্তু রালির দব া ওরা দখয়া  করলি পালরশে।’ ব র উশস্তেভ। 
‘দিাে এ ধ্রলের দকাে ভুল র সুলযাগ দেি শবয়ালরর আলো লে দেই। 

ওলদর প্রিযাহার কলর আিক করলি ব । পরবিতী শেলদতি আশম পািাশে।’ 
‘শিক আলে শকন্তু আহমদ মুসা দিা আল শি েযাশ লের বেীখাো 

দথলকও পাশ লয়লে।’ 
‘িা পাশ লয়লে। শকন্তু আহমদ মুসালক সাহাযযকারী শেজ কন্যা এল োলক 

দিা আল শি োলিশে। প্রায়শিত্ত শহসালব জীবে শদলি হলয়লে এল োলক।’ 
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একিু থাম । েলি-চলি বস । িারপর আবার ব র শপিার, ‘শকন্তু আশম 
বুঝলি পারশেো আহমদ মুসা আশমেভ ও ইয়াশসেলভর সন্ধাে দপ  শক কলর? আবু 
আশমেলভর রুি স্ত্রী যশদ এর কারণ হয়, িাহল  ইয়াশসেভ ধ্রা পি  দকে?’ 

‘শরলপািত দিা আলেই, একই সালথ ওলদর প্রলমািে ও ট্রািফার দদলখ 
আহমদ মুসা ওলক সলেহ কলর।’ 

‘এই আহমদ মুসা দ াকিার দচাখ এি িীক্ষ্ণ?’ 
‘দযমে দচাখ িীক্ষ্ণ, দিমশে অদ্ভুি ক্ষীপ্র ও কুি ীও।’ 
‘ জ্জা করলে ো এই প্রিশস্ত গাইলি, দস দসাো খায়, আর দিামরা বুশঝ 

দগাবর খাও?’ 
‘িত্রুলক িশক্তিা ী ব া শেলজলক দুবত  ভাবা েয়।’ 
‘ধ্ন্যবাদ উশস্তেভ। পারলব এবার আহমদ মুসার  ী া দখ া সাঙ্গ 

করলি?’ 
‘দচষ্টা দিা করলবাই।’ 
‘দচষ্টা করা েয়, সফ  হলি হলব।শক দমলসজ এলসলে জাে?’ 
‘শক দমলসজ?’ আেহ ফলুি উি  উশস্তেলভর দচালখ-মুলখ। 
‘আজ মলস্কা দথলক জাোলো হলয়লে দেি শবয়ালরর হিযা-শ লের 

অোশধ্কার িাশ কায় আহমদ মুসালক িাশম  করা হলয়লে। সময় দদয়া হলে 
পলের শদে।’ 

‘আহমদ মুসা দিা এখে িাসখলেই।’ 
‘িাসখলেই বলি, িলব এখেও িার দদখা পাওয়া যায়শে।’ 
‘িাসখলে িার বাশি দেই। দেি দগষ্ট হাউজ শকংবা দকাে সরকারী দরে 

হাউলজই িার থাকার কথা।’ 
‘শক দয ব  িুশম। িার বাশি দেই দিা শক হলয়লে। িাসখলের দয দকাে 

মুসশ ম বাশিই িার বাশি। িালক দগে হাউজ বা দরে হাউলজ থাকলি হলব 
দকে?’ 

‘িার শিকাো খুলজ পাওয়া মুিশক  হলব িাহল ।’ 
‘দপ্রশসলেন্ি হাউলজ পাহারা বসাও। ওখালে দস শেয়শমি আলসই।’ 
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‘দপ্রশসলেন্ি হাউলজর যিিা শেকলি পাহারা বসাল  কাজ হলব িিিা 
শেকলি পাহারা বসালো যায় ো। দচষ্টা করল  ধ্রা পিলি হলব। আর দূলর পাহারা 
বশসলয়  াভ দেই। গাশিলি দক যালে দক আসলে শকেুই বুঝা যায় ো।’ 

দকাে জবাব ো শদলয় ড্রয়ার দথলক একিা কাগলজর শসি দবর কলর ব  , 
‘দিামার দদ ি বুঝা দগলে। এই কাগজিার ওপর েজর দাও। এলি শবজ্ঞােী ও 
রাজেীশিকলদর োম আলে এবং আলরা আলে কিকগুল া অথতচেশিক প্রকলল্পর 
োম। অোশধ্কালরর শভশত্তলি সাজালো আলে িাশরখ সহ।’ 

উশস্তেভ কাগজশির ওপর দচাখ বু া  ধ্ীলর ধ্ীলর। িারপর দচাখ িু ল া 
কাগজ দথলক। 

‘মুখি কর। দি শমশেি পলর আমালক দফরি দদলব। বুলঝলো এিা শক?’ 
‘আমালদর পশরকল্পোর প্রথম পযতালয় হিযা ও ধ্বংস িালগতলির 

িাশ কা।’ 
‘শিক আলে। শকন্তু সালয়জুর আণশবক ও মহািূণয গলবষণা দকলন্দ্র হাি 

দদয়া যালব শকভালব? ধ্ালর কালেও দঘষা যালে ো।’ 
‘কা-পুরুলষর মি কথা বল া ো। দেি শবয়ার শুধ্ু সামলেই এলগায়, শপেু 

হলি ো। যশদ দঘষলি আমরা ো পাশর, িাহল  সসার- দপ্লে দথলক ওখালে আমরা 
শেোমাইি দবামা দফ ব এবং ও দু’শি গলবষণা দকন্দ্র ধ্বংস আমরা করলবাই।’ 

‘সসার-লপ্লে শদলয়ই দিা আমরা এসব গলবষণা দকন্দ্র, বাৌঁধ্, পাশে-শবদুযৎ 
দকন্দ্র, ইিযাশদ সহলজ এবং একরালিই ধ্বংস কলর দফ লি পাশর, শকন্তু আমরা িা 
করশে ো দকে?’ 

‘িা পাশর। শকন্তু আমালদর দগাপে অস্ত্র সসার-লপ্লে শবলশ্বর সবার কাে 
দথলক মলস্কা দগাপে রাখলি চায়। িস্য ও পশু সম্পলদর ওপর দরশেলয়িে দরপ্র 
করার মি দযসব কাজ অন্য দকােভালব সম্ভব েয়, দসকালজই শুধ্ু সসার-লপ্লে 
বযবহার করা হলে। িাোিা এ কাজিা অলেকিা শেরাপদ। শকন্তু বাৌঁধ্,পাশে শবদুযৎ 
দকন্দ্র ইিযাশদ দোি ও শেশদতষ্ট িালগতি ধ্বংস করলি হল  সসার-লপ্লেলক এিিা েীলচ 
দেলম আসলি হয় দয িা সকল রই েজলর পিলব এবং অবশ্যই িা আিান্ত হলব।’ 

‘শকন্তু এই সব আিমণ শক সসার-লপ্ললের ক্ষশি করলি পারলব?’ 
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‘মানুষ শকংবা দকাে বস্তু যিই িশক্তিা ী দহাক ো দকে, িার একিা দূবত  
শদক থালকই। সসার-লপ্লেও দূবত িার উলধ্বত েয়। সসার-লপ্ললের চারশদলকর 
রাোর দচাখগুল া খুবই দসেশসশিভ। এ দচালখর ওপর আঘাি পিল  মাোর 
কেলট্রা  শবক  হলয় পাকা ফল র মি সসার-লপ্লে ভূশম িযযা শেলি পালর।’ 

উশস্তেভ শকেু ব লি যাশে । এমে সময় আল কজান্োর শপিালরর 
ইন্িারকম কথা বল  উি । প্রাইলভি দসলিিারী দমলয়িার গ া। ব  , ‘স্যার 
শফল্ডার এলসলে,দমলসজ আলে।’ 

‘শফল্ডার’ দেি শবয়ালরর িৃণমু  পযতালয়র কমতী। িথয দযাগাি, িত্রুলক 
অনুসরণ, স্যালবিাজ ওয়াকত ইিযাশদ সহ খুে-জখম সব শকেলুিই এরা পিু। 

‘িািািাশি আসলি ব ।’ শেলদতি শদ  শপিার। 
কলয়ক মুহূিত পলরই ঘলর ঢুকল া এক যুবক। দচহারািা ো রুি ো িুশকত। 

সম্ভবি দকাে রুি শপিা অথবা রুি মািার সন্তাে দস। 
‘শক খবর এলেলো, ভা  খবর?’ ভ্রু-কুচলক শজজ্ঞাসা কর  শপিার। 
‘আহমদ মুসা থাকলেে দপ্রশসলেন্ি হাউলজ-লপ্রশসলেলন্ির অশিশথ 

শহসালব। শিশে কখে দবর হে, কখে দফলরে দকউ ব লি পালর ো।’ ব   
যুবকশি। 

‘িুশম কার কালে জােল  এ িথয?’ ব   শপিার। 
‘একজে হকার দসলজ শগলয় দপ্রশসলেন্ি হাউলজর সামলের রাস্তায় প্রহরায় 

দাৌঁিালো একজে পুশ িলক শজজ্ঞাসা কলরশে াম।’ 
‘আহমদ মুসা কখে দবর হয় কখে শফলর আলস একথা দসখােকার প্রহরী 

পুশ ি জােলব ো দকে?’ 
‘দপ্রশসলেন্ি ও মেীলদর আসা-যাওয়া িারা জােলি পালর। কারণ িালদর 

সালথ পুশ ি পাহারা থালক, গাশিলি পিাকা থালক। শকন্তু আহমদ মুসার এসব 
শকেুই থালক ো। শিশে একা চ ালফরা কলরে। এমে গাশি অহরহই দপ্রশসলেন্ি 
হাউলজ আসলে যালে। বুঝা যালব শক কলর দয, আহমদ মুসার গাশি দকােশি। িার 
ওপর অশধ্কাংি গাশিরই এখে দিে দদয়া কাৌঁচ।’ 
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‘দগলির দভিলরর প্রহরীলদর কাে দথলক িথয সংেহ করলি হলব, দসিার 
কিদূর?’ শপিালরর কণ্ঠ কলিার শুোল া। 

‘আশম দস দচষ্টা করশে। আশম প্রহরী পুশ িলক অনুসরণ কলর িার 
বাশিলি শগলয়শে। আশম িালক শসগালরি ও মদ উপহার শদলয় শবপলদ পলিশে াম। 
ওগুল া দস দিা েষ্ট কর ই উপরন্তু আমালক প্রায় দেপ্তার কলরই দফল শে । আশম 
বহু অনুেয় শবেয় কলর োিা দপলয়শে এই িলিত দয, এ ধ্রলণর কাজ আর কখলো 
করব ো।’ 

‘দবি কলরলো, শুধ্ু িিত দদয়া দকে, িার পদলসবায় দ লগ দযলি পারলি। 
গদতভ, মদ শদলি   মুস মােরা মদ খায়ো, যারা দখলিা িারাও এখে দেলি 
শদলয়লে। দকে,িাকার অভাব শে ? দি হাজার, শবি    াখ----একজে পুশ িলক 
শকেলি কি  ালগ?’ 

‘আমরা দস দচষ্টাও কলরশে স্যার। হকালরর েদ্মলবলি আলরকজে পুশ ি 
অশফসালরর সালথ সম্পকত গলি িুল ে াম এবং আমালক পুশ লির চাকুরী জুশিলয় 
দদয়ার বযাপালর িালক অনুলরাধ্ কলরশে াম। এই বাহাোয় িিীলরর খরচা-পাশি 
শহসালব আশম িালক পিাি হাজার িাকা দদয়ার প্রস্তাব কলরশে াম এবং িাকা 
দবরও কলরশে াম বযাগ দথলক। আমার প্রস্তাব শুলেই দস আগুে হলয় শগলয়শে । 
বল শে  দয, আশম গরীব হকার ো হল  আমালক দেপ্তার কলর দজল  পুরলিা। 
আরও বল শে , দয ঘুষ দদয়ার মি অসৎ িার চাকুরী পুশ ি শবভালগ দিা েয়ই, 
দকাে চাকুরী পাওয়ারই দস উপযুক্ত েয়। বল  শদলয়লে দস, আশম যশদ আর কখেও 
িার কালে যাই িাহল  দেপ্তার করলব।’ 

‘এ পুশ ি দু’জলের বাসা দিা িুশম দচে। ক’জেলক শেলয় ওলদর 
দু’জেলকই ধ্লর আে। দদশখ ওরা েীশি কথা কি জালে।’ শপিালরর দচালখ জ্ব লে 
ঘৃণার আগুে। 

‘স্যার দু’শদে দথলক ওলদর শেউশিলি দদখশেো। িালদর বাশিও দস 
জায়গায় আর দেই।’ মুখ কাৌঁচু-মাচু কলর ব   যুবকশি। 

‘শক ব ে িুশম? হাওয়া হলয় দগ  িারা?’ 
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‘ওলদর প্রশিলবিীলদর শজজ্ঞাসা কলরও শকেু জােলি পাশরশে। সম্ভবি 
ওরা অন্যত্র বদ ী হলয়লে।’ 

‘জাহান্নালম যাক। যাও িুশম।’ 
দবশরলয় দগ  শফল্ডার যুবকশি মাথা শেচু কলর। 
‘এই দিা হ  দিামালদর দ াকলদর দযাগযিা।’ 
‘আমালদর দযাগযিার দদাষ দেই। ও সশিয বল লে। আলগ পুশ লির দপি 

দথলক কথা দবর করলি শবি পিাি রুবল র দবশি দরকার হলিা ো। শকন্তু এখে 
দস রুব  আর দকাে কাজ শদলে ো ,পিালির বদল  পিাি হাজারও েয়,  াখও 
েয়।’ 

‘অপদালথতর মি কথা বল াো। ব লি চাও রািারাশি সব মানুষ 
দফলরিিা হলয় দগলে?’ 

‘এই প্রশ্ন আশম ওলদর একজে সরকারী অশফসারলক কলরশে াম। জবাব 
শদলয়শে , দফলরিিা েয় িারা মানুষ হলয়লে।’ 

‘এই গল্প বল  ওরা োিা আর সবাইলক পশু ব লি চাে িুশম?’ 
‘িা ব শে ো, শকন্তু ওই মানুষলদর উশচি শিক্ষা দদবার জলন্য আজ পশু 

সাজার প্রলয়াজে আলে।’ 
‘ব্রালভা, ব্রালভা, িুশম এিক্ষলণ আমার সহকারীর দযাগয একিা কথা 

বল ে।’ বল  উলি দাৌঁিা  শপিার। 
উলি দাৌঁিা  উশস্তেভও। 
ঘর দথলক দবরুলি দবরুলি শপিার ব  , ‘মলে আলে দিা সময় পলের 

শদে। এই সমলয়র মলধ্য আহমদ মুসালক খুৌঁলজ দবর করলি হলব এবং-----’ 
‘ব লি হলব ো, আশম জাশে।’ 
‘জাে শকন্তু ওলক পাওয়ার শক হলব?’ 
'আশম শিক কলর দফল শে?' 
‘শক শিক কলরলো?’ 
‘আমালদর একজে শফল্ডার দপ্রশসলেন্ি ভবলে দগাপলে ঢুকলি শগলয় ধ্রা 

পিলব। শজজ্ঞাসাবালদর সময় বল  দদলব দেি শবয়ালরর দহেলকায়ািতালরর শমথযা 
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শিকাো। আহমদ মুসা অবশ্যই অশভযালে আসলব। আর আমালদর পািা ফাৌঁলদ 
ধ্রা পিলব।’ 

শপিার দাৌঁিা । ব  , ‘দিামার পশরকল্পোয় যুশক্ত আলে, শকন্তু দস 
শিকাো আহমদ মুসা শবশ্বাস করলব মলে কর?’ 

‘শবশ্বাস ো করল  আরও সুশবধ্া। যাচাই করার জলন্য দস শেলজই সন্ধালে 
আসলব।’ 

শপিার উশস্তেলভর শপি চাপলি ব  , ‘সাবাস উশস্তেভ। পথ একিা দবর 
কলরলো। দিামার পশরকল্পোর কাজ কলব শুরু করলো?’ 

‘আরও দু’একিা শদে দদখার পলর।’ 
‘শক দদখলব?’ 
‘একিা দ াকলক ওলদর হালি িুল  দদবার আলগ আরও কিা শদে 

দদখলবা।’ 
‘দেিার মি কথা বল লো উশস্তেভ। িুশম সফ  হও।’ 
বল  শপিার কশরলোর শদলয় শিে ি ার শসৌঁশির শদলক হািলি শুরু কর । 
আর উশস্তেভ হাৌঁিলি শুরু কর  এক ি ায় োমার শসৌঁশির শদলক। 
 
 
 
ঘুলর ঘুলর ক্লান্ত হলয় পলিলে আহমদ মুসা। দু’হালি শেয়াশরং দরলখ গা 

এশ লয় শদলয়লে আহমদ মুসা শসলি। গাশির দিে দদয়া জাো া োশমলয় রাখা। দুই 
জাো াই। ইো কলরই আহমদ মুসা জাো া খুল  শদলয়লে। িার ইো দস দেি 
শবয়ালরর েজলর পিুক। আহমদ মুসারা দেি শবয়ারলক খুৌঁলজ পালে ো, দেি শবয়ার 
যশদ আহমদ মুসালক খুৌঁলজ পায়, িাহল  ওলদর কালে দপ ৌঁোর একিা পথ হয়। 
ভাবলে আহমদ মুসা, দগািা িহলর িার আলরা দবশি দখা া দম া দবিালি হলব, 
যালি েজলর পিা সহজ হয়। হিাৎ আহমদ মুসার মলে পি , দেি শবয়ালরর 
েজলর পিার আলরকিা বি উপায় হল া, শবশভন্ন অনুষ্ঠালে দযাগ দদওয়া এবং দসই 
খবর পশত্রকায় প্রকাি পাওয়া। জেসমালবলির মি কাযতিলম দস দযাগদাে করলি 
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শুরু করল  দু’এক শদলের মলধ্যই দেি শবয়ালরর েজলর পিলব। দেি শবয়ার িখে 
িৎপর হলব িালক হিযা করলি অথবা শকেন্যাপ করলি। এভালব আহমদ মুসা 
ওলদর মুলখামুশখ হলি পারলব। 

মেিা খুিী হলয় উি  আহমদ মুসার। শকেুক্ষণ আলগ মেিালক শকেুিা 
শবরক্ত ও ক্লান্ত মলে হশে , দস ভাবিা দকলি দগ । ভাবল া দস, এবার দস একিা 
দমাক্ষম পথ খুৌঁলজ দপলয়লে দেি শবয়ারলক আিা  দথলক দবর কলর আোর জলন্য। 

মে খুিী হবার সালথ সালথ গাশির গশি দবলি দগ  আহমদ মুসার। 
গাশি চ শে  ইমাম দবাখারী এলভশেউ শদলয়। এই ইমাম দবাখারী 

এলভশেউশি িহলরর বাইলর শগলয় িাইমুর  ং হাইওলয় োম ধ্ারণ কলরলে। আরও 
দশক্ষলণ এশগলয় িাইমুর হাইওলয়র একিা িাখা পুলব ঘুলর ফারগাোর শদলক চল  
দগলে, অন্য অংিশি দশক্ষলণ সমরখে হলয় দবাখারা অশিিম কলর আলরা সামলে 
অেসর হলয়লে। 

আহমদ মুসার গাশি চ শে  িহলরর প্রান্ত এ াকা শদলয়। িার হালির 
োে পালি অথতাৎ দশক্ষলণ িাসখলের শবখযাি দবািাশেকযা  গালেতে। আর বাম 
পালি িাসখে শবশ্বশবদযা য়। 

িখে দগাধ্ূশ  দব া। পূবত শদগলন্ত অন্ধকালরর একিা কাল া দরখা স্পষ্ট 
হলয় উিলে। রাস্তািা শেজতে। কশচৎ দু’একশি গাশি দদখা যালে রাস্তায়। শুিবার 
বল ই শেজতেিা একিু দবশি। 

আহমদ মুসার গাশি চ শে  রাস্তার বাম পাি শদলয়। গাশি িখে িার 
দবি গশি দপলয়শে । 

হিাৎ রাস্তার োে শদক দথলক োরী কলণ্ঠর একিা শচৎকার কালে এ  
িার। 

সংলগ সংলগই দথলম দগ  আহমদ মুসার গাশি। চাইল া োেশদলক। 
দদখল া কলয়কজে দ াক একজে দমলয়লক গাশিলি দিলে িু লি যালে। শচৎকার 
করলে দমলয়শি। 

আহমদ মুসা গাশির দরজা খুল  দদ ি শদর ওশদলক। 
ওরা পাৌঁচজে। 
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আহমদ মুসা শেকিবিতী হলিই একজে দিলি এল া। ব  , ‘শফলর যাও 
ো হল ........... 

‘দেলি দাও দিামরা দমলয়শিলক।’ দ াকশিলক কথা দিষ করলি ো 
শদলয়ই ব   আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার কথা দিষ হবার সংলগ সংলগই দ াকশির দদহ িূলন্য 
 াশফলয় উিল া এবং িার দু’পালয়র উিন্ত  াশথ েুলি এল া আহমদ মুসার মুখ 
 লক্ষয। 

আহমদ মুসা মাথািা চশকলি সশরলয় শে । দ াকশির দদহ পাক দখলয় 
েুি  শেলচর শদলক। শকন্তু শবিয়করভালব দ াকশি শেলজলক সামল  শে , পলি দগ  
ো। দাৌঁশিলয় দগ  দস। 

শকন্তু আহমদ মুসা িালক েিুে প্রস্তুশির সুলযাগ শদ  ো। দ াকশি দাৌঁশিলয় 
দদহিা দসাজা করার আলগই আহমদ মুসার োে পালয়র একিা  াশথ বুল লির মি 
শগলয় শবৌঁধ্  িার ি লপলি। ‘দকাৌঁথ’ কলর একিা িে কলরই ভূশম িযযা শে  দস। 

আহমদ মুসা েুি শদ  ঐ চারজলের শদলক যারা দমলয়শিলক দিলে গাশিলি 
িু লে। 

শকন্তু গজ দু’দয়লকর দবশি দযলি পার  ো আহমদ মুসা। দদখ , দু’জে 
পািাপাশি েুলি আসলে িালক  ক্ষয কলর। িালদর দু’জলের হালিই েুশর। 

ওরা শেকিবিতী হলিই আহমদ মুসা দযে ভয় দপলয়লে এমে ভালব কলয়ক 
পা শপশেলয় এল া। দদলখ ওরা যখে উৎসালহর সালথ উদযি েুশর ওপলর িুল  ভয় 
দদখাবার  লক্ষয শিশথ  পালয় এশগলয় আসার জলন্য পা িু  , অমশে আহমদ 
মুসার শপশেলয় যাওয়া পা িূলন্য  াশফলয় উি  এবং দু’পালয়র  াশথ দু’জলের বুলক 
শগলয় আঘাি কর । উলল্ট পলি দগ  ওরা দু’জে। ওরা পলি দযলিই ওলদর 
একজলের ওপর ঝাৌঁশপলয় পি  আহমদ মুসা। িার হালির েুশর দকলি শেলয় দুলর 
েুলি দফল  একিা ঘুশষ চা াল া িার কালের পালি েমর জায়গািায়। দরজাল্টিা 
ো দদলখই িার জামার ক ার এবং একশি িযাং ধ্লর এক ঝিকায় মাথার ওপর 
িুল  শে । শিিীয় দ াকশি িখে দসাজা হলয় দাৌঁিালে। আহমদ মুসা প্রথম 
দ াকশির দদহিা প্রব  দবলগ েুলি শদ  শিিীয় দ াকশির ওপর। দু’শি দদহই মুখ 
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থবুলি পি  মাশিলি। পলি শগলয়ও শকন্তু শিিীয় দ াকশি েুশর োলিশে। পলি 
শগলয়ই দস পাি শফলর েুশর শেলক্ষপ কর  আহমদ মুসার শদলক। িীলরর মি েুলি 
আসলে েুশর আহমদ মুসার বুক  লক্ষয। উপায়ন্তর ো দদখ আহমদ মুসা ওপর 
দথলক মাে দচলপ ধ্রার মি েুশর বাম হাি শদলয় দচলপ ধ্রল া। িারপর েুলি শগলয় 
উলি দাৌঁিাবার দচষ্টারি দ াকশির কালের েীলচ  াশথ চা াল া। 

উিলি হল াো আর দ াকশির। 
আহমদ  মুসা এবার েুিল া দিষ দু’জলে শদলক। 
ওরা দমলয়শিলক দেলি শদলয় রুলখ দাৌঁিা । একজে েুশর দবর করল া, 

আলরকজে শরভ বার। দমলয়শি ওলদর পালিই দাৌঁশিলয় শে । শরভ বার দবর 
করার সংলগ সংলগই দমলয়শি একিা থাবা শদলয় িার হাি দথলক শরভ বারশি দফল  
শদ । আহমদ মুসা িার হালির েুশরশি সামলের েুশর ওয়া া দ াকশির হাি  লক্ষয 
শেলক্ষপ কলর ঝাৌঁশপলয় পি  শরভ বার ওয়া া দ াকশির ওপর। দস শরভ বার 
কুশিলয় দেবার জলন্য শেচু হলয় শে । আহমদ মুসা িালক জামার ক ার ধ্লর দিলে 
িুল  ঘুশষ চা াল া কালের পািিায়। ঘুলর উলি পলি দগ  দ াকশি। েুশর ওয়া া 
দ াকশির োে হালি শগলয় শবৌঁলধ্শে  আহমদ মুসার শেশক্ষপ্ত েুশর। শরভ বার ওয়া া 
দ াকশিলক পলি দযলি দদলখ আহি হািশি দচলপ ধ্লর দস শদ  দভাৌঁ দদ ি। 

আহমদ মুসা দমলয়শির কালে শগলয় দাৌঁিা । ব  , ‘ধ্ন্যবাদ আপোলক 
ওর শরভ বারিা দফল  দদয়ার জলন্য। আপশে আঘাি পােশে দিা?’ 

দমলয়শির মুখ ফযাকালস। ভয় ও উলিলগর োয়া দসখালে এখেও স্পষ্ট। 
িার শুকলো দিাৌঁি দু’শিলি িখেও ভয়ািত কম্পে। 

দমলয়শির পরলে বাদামী স্কাি, বাদামী দকাি। রং এবং দচহারায় একদম 
রুি।  ম্বা হাল্কা- পাি া দচহারা। অিযন্ত বুশদ্ধদীপ্ত দচাখ-মুখ।  

আহমদ মুসার শজজ্ঞাসার জবালব দমলয়শি পশরপূণত দৃশষ্টলি আহমদ মুসার 
শদলক িাকা । িার দচালখ ফুলি উি  শবিয় ও রালজযর কৃিজ্ঞিা। িার দিাি 
দু’শি েলি উি , শকন্তু কথা ফুিল াো। 

আহমদ মুসাই আবার কথা ব  । শজজ্ঞাসা কর , ‘দকােিা আপোর 
গাশি?’ 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  87 

 

পালির েিুে দস্পািতস কারিা আঙু  শদলয় দদশখলয় শদ  দমলয়শি। 
আহমদ মুসা শগলয় গাশির দরজা খুল  শদলয় ব  , ‘উিুে। ড্রাইভ করলি 

পারলবে?’ 
‘পারব।’ শুকলো ও কশম্পি কলণ্ঠ ব   দমলয়শি। 
‘উিুে।’ আবার ব   আহমদ মুসা। 
ইিিঃস্তি করশে  দমলয়শি। 
‘একা দযলি পারলবে ো?’ 
‘ভয় করলে।’ মুখ শেচু কলর কশম্পি কলণ্ঠ ব   দমলয়শি। 
আহমদ মুসা আর দকাে কথা ো বল  গাশির পাি ঘুলর শগলয় ড্রাইশভং 

শসলি বস । িার পালির শসলিই উলি বস  দমলয়শি। 
শেয়াশরং হুইল  হাি শদলি শগলয় িার বাম হালির বযথা এবং রক্তাক্ত 

হালির শদলক েজর দগ  আহমদ মুসার। মলোলযাগ এিক্ষণ অন্যশদলক শেবদ্ধ 
থাকায় বযথা ও রক্ত শকেুর প্রশিই েজর যায়শে িার। 

আহমদ মুসা িার বুক পলকি দথলক িািা িাশি একিা রুমা  দবর কলর 
হালির আহি িােিা দচলপ ধ্র । রক্ত দবরুশে  িখেও। 
‘আপশে হালি আঘাি দপলয়লেে?’ বল  দমলয়শি আহমদ মুসার কালে এশগলয় 
এ । িারপর দকাে শকেু ো বল ই আহমদ মুসার হাি দিলে শেলি দগ । 

‘ধ্ন্যবাদ দিমে শকেু েয়।’ বল  আহমদ মুসা হাি সশরলয় শেলি চাই । 
শকন্তু দমলয়শি হাি দেলি ো শদলয় ব  , ‘মাফ করলবে। ক্ষিিা দবলধ্ শদল  রক্ত 
পিা শকেুিা কমলি পালর।’ 

দমলয়শি িার বযাগ দথলক শেলজর রুমা  দবর কলর আহমদ মুসার 
রুমা সহ একিা বযালন্েজ দবলধ্ শদ  এবং ব  , ‘আপশে এশদলক আসুে, আশম 
ড্রাইভ করলি পারব।’ 

‘দকাে অসুশবধ্া হলব ো।’ বল  আহমদ মুসা হাি শফশরলয় শে  দষ্টয়াশরং 
হুইল । 

গািী ষ্টািত শদ  আহমদ মুসা। 
চ লি শুরু কর  গািী। 
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ভয় ও উলিলগর শচহ্ন দমলয়শির মুলখ আর দেই। 
িার শবিয় এখে আহমদ মুসার মুলখ শেবদ্ধ। িার শবিয় হল া, িান্ত-

সুের- ভদ্র দচহারার এই দ াকশি খাশ  হালি পাৌঁচ জে সিস্ত্র গুন্োলক কুলপাকাি 
কর ! 

চ লি শুরু করার পর আলরকিা শবিয় এলস দমলয়শিলক শঘলর ধ্র , 
শিকাো শজলজ্ঞস ো কলর িালক দকাথায় শেলয় যালে! ব  , ‘দকাথায় যলেে? 
শিকাো দয শেল ে ো?’ 

‘গু লরাখ-এর ১০১ ইমাম ইসমাই  দরাে দিা?’ 
শবিলয় দমলয়শির দম আিলক যাবার দযাগাি। ব  , ‘আপশে দচলেে? 

শক কলর জােল ে?’ 
‘আপশেই জাশেলয়লেে।’ 
‘ইস! ো। আমার োমও শক আপশে জালেে?’ 
‘িাশিয়াো। িাসখে শবশ্ব-শবদযা লয়র দিতলের দিষ বলষতর োত্রী।’ 
দমলয়শিলক সলিযই শবব্রি দদখা । দস গভীর দৃশষ্টলি িাকা  আহমদ 

মুসার শদলক। দচষ্টা কর  মলে করলি আহমদ মুসা িার পূবত পশরশচি শকো। শকন্তু 
শকেুলিই স্বরণ করলি পার  ো। 

দমলয়শির অবিা দদলখ আহমদ মুসাই ব  , ‘দুিঃশিন্তার দকাে কারে 
দেই, েযাস দবালেত রাখা আপোর দোি বুকই আমালক সব বল  শদলয়লে।’ 

দমলয়শি িাকা  েযাস দবালেতর শদলক। দদখ  শিকই িার দোি বুক 
দসখালে আলে। িালি িার োম শিকাোও দ খা আলে। িলব িা হিাৎ কলর দচালখ 
পিা সহজ েয় এবং ভাল া কলর িাশকলয় ো দদখল  শসলি বলস পিাও কশিে। 
শকন্তু আহমদ মুসা এভালব ওশদলক কখলো িাকায়শে, দমলয়শি স্বরণ কর । আহমদ 
মুসার দচাখ অসম্ভব রকলমর িীক্ষ্ে, স্বীকার কর  দমলয়শি। হলবই দিা দয দ াক 
একা খাশ  হালি পাৌঁচজে গুন্োলক মাশিলি শুইলয় শদলি পালও, দস সাধ্ারে দ াক 
েয়। 

িীর দবলগ েুলি চ লে গািী। 
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গু লরাখ িাসখলের সবলচলয় অশভজাি এ াকা। িহলরর একদম উত্তর 
প্রালন্ত। েিুে হিরী হলয়লে। এই এ াকালক িাসখলের কুিচেশিক এ াকা বল  
অশভশহি করা হয়। অশধ্কাংি বাশিই হয় দূিাবাস েয়লিা কুিেীশিকলদর বাসা। 

আহমদ মুসা অলেকিা শিশথ  ভংশগলি গাশির শসলি দিস শদলয় গাশি 
চা াশে । িার দৃশষ্ট সামলে, ভাবল িহীে মুখ। দযে শকেুই হয়শে, হাওয়া দখলি 
দবশরলয়লে দস। 

দমলয়শি শকেু ব ার জলন্য উিখুি করশে । শকন্তু আহমদ মুসার 
ভাবল িহীে মুলখর শদলক দচলয় শকেু ব ার সাহস পশে  ো। দস দখয়া  কলরলে, 
আহমদ মুসা গাশিলি উিার পর িার শদলক একবারও িাকায়শে। মলে হয় 
িাশিয়াোর দকাে অশস্তত্ব এখালে আলে িা দস ভুল ই দগলে। িাশিয়াোর মি 
সুেরী িরুণীর পালি বসা একজে যুবলকর এই ধ্রলের শেশ তপ্তিা দস কল্পোও 
করলি পালর ো। বরং এলক্ষলত্র এিাই স্বাভাশবক শে  দয, উদ্ধারকারী যুবক উদ্ধার 
করা িরুণীর সালথ ঘশেষ্ট হলি দচষ্টা করলব। শকন্তু আহমদ মুসালক একদম উলল্টা 
মলে হ  িার কালে। 

গাশি প্রলবি কর  ইমাম ইসমাই  দরালে। গাশির স্পীে অলেক খাশে 
কশমলয় শদ  আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা িার মুখিা অল্প একিু ঘুশরলয় ব  , ‘শমস িাশিয়াো, 
এবার আশম আপোর ওপর শেভতরিী ।’ হাশসর একিা আভা ফলুি উি  আহমদ 
মুসার দিাৌঁলি। 

শিক এই সমলয়ই রাস্তা পার হলি যাওয়া একজে শিধ্ােি বৃদ্ধ আহমদ 
মুসার গাশির সালথ ধ্াক্কা দখ । জরুশর দব্রক কলষ বৃদ্ধলক বি রকলমর আঘাি 
দথলক আহমদ মুসা বাৌঁচালি পার , শকন্তু ধ্াক্কা িবু একিা দখ ই। 

আহমদ মুসা গাশি দাৌঁি কশরলয় িািািশি দেলম পি । বৃদ্ধ পলি 
শগলয়শে । িার মাথার ফল র ঝুশির ফ  রাস্তায় গিাগশি খালে। খাস রুি 
দচহারা বৃদ্ধশির। 

আহমদ মুসা বৃদ্ধশিলক মাশি দথলক িুল  বুলক জশিলয় ধ্র । ব  , 
‘আঘাি দপলয়লেে খুব?’ 
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‘শজ ো, আঘাি  ালগশে দিমে। ভারসাময রাখলি ো দপলর পলি 
শগলয়শে াম। গাশির দিমে দদাষ শে ো। দদাষ আমারই।’ 

‘ো দদাষ আমার।’ বল  আহমদ মুসা বৃদ্ধলক দেলি শদলয় রাস্তা দথলক ফ  
কুশিলয় বৃলদ্ধর ঝুশিলি ভরলি  াগ । বৃদ্ধ বলস পলিশে  রাস্তায়। আঘাি ো 
দপল ও ভয় দপলয়শে । স্বাভাশবক হলি দদরী হ  িার। 

গব ফ  ঝুশিলি িুল  আহমদ মুসা বৃলদ্ধর কালে এলস ব  , ‘আপশে শক 
বাজালর যালেে?’ 

‘হ্যাৌঁ।’ 
‘বাশিলি আর দক আলে?’ 
‘একশি দমলয় এবং আমার স্ত্রী।’ 
‘এই বয়লস আপোর ঝুশি বহে করা কশিে। দকাথাও দদাকাে শেলয় 

বসলি পালরে ো?’ 
‘সরকার একিা দদাকাে বাশেলয় শদলয়লে, পুৌঁশজ সংেহ কলরই বসব 

দসখালে।’ 
‘দকে সরকার পুৌঁশজ দদয় ো?’ 
‘দদলব শুলেশে, শকন্তু প্রাথতী দিা অলেক।’ 
আহমদ মুসা একিু ভাব । িারপর ব  , ‘আশম আপোর দেল র মি। 

বযবসালয়র পুৌঁশজ আশম শকেু শদলি পাশর।’ বল  পলকি দথলক পাৌঁচ হাজালরর একিা 
বাশন্ে  দবর কলর বৃলদ্ধর হালি গুৌঁলজ শদ । 

বৃদ্ধ বাকহীেভালব ফযা  ফযা  কলর িাকা  আহমদ মুসার শদলক। শকেু 
ব লি পার  ো। 

আহমদ মুসা একিা গাশি দেলক বৃদ্ধলক ঝুশি সলমি গাশিলি িুল  শদ  
এবং ভািাও শমশিলয় শদ  গাশির। 

বৃদ্ধ গাশিলি উিলি উিলি ব  , ‘ঈশ্বর দিামার মঙ্গ  করুে বাবা, শযশু 
সহায় দহাে দিামার।’ 

গাশিলি শফলর এ  আহমদ মুসা। ব  , ‘মাফ করলবে, আপোর দদরী 
কলর দফ  াম।’ 
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‘দ াকশিই দিা দদাষ কলরশে , আপশে ক্ষশি পূরণ শদলি দগল ে দকে? 
িার সালথ বযবহার দদলখ মলে হ  দদাষিা আপশেই কলরলেে।’ 

‘ওিা ওৌঁর দদাষ েয়, বরং অসহায়ত্ব, অপারগিা। একজে বৃদ্ধ অসহায়লক 
আশমই আঘাি কলরশে। আর আশম যা কলরশে দসিা ক্ষশিপরূণ েয়, একজে 
মানুলষর প্রশি একজে মানুলষর সহায়িা।’ 

‘আপোর মে খুব েরম। পলরাপকার আপোর দেিা বুশঝ?’ 
গাশি িখে চ লি শুরু কলরলে। 
আহমদ মুসা িাশিয়াোর কথায় কাে ো শদলয় ব  , ‘১০১ োম্বারিা 

রাস্তার দকাে ধ্ালর?’ 
‘দকে দিষ এইিুকু আপশে দবর কলর শেলি পারলবে ো?’ 
‘দদখুে আশম বল শে, এ বযপালর আশম আপোর ওপর শেভতরিী । অবশ্য 

একা হল  আশমই খুৌঁলজ শেিাম।’ 
‘িাহল  আশম প্রথলম আপোলক একিা োক্তার খাোয় শেলয় যাব। 

পলরাপকার করলি শগলয় আপোর হালির আরও ক্ষশি কলরলেে। আবার শ্লকশেং 
শুরু হলয়লে।’ 

‘আপোলক দপ লে শদলয়ই আশম শক্লশেলক যাব। কালেই দিা এলস দগশে 
মলে হয়।’ 

‘আপোর অনুমাে শিক। সামলে বাম শদলকর দগিিাই আমালদর।’ দহলস 
ব   দমলয়শি। 

পাি শদলয়ই একিা খাশ  িযাশি যাশে । আহমদ মুসা ইিারা কলর 
োক । ব  , ‘িুশম ঐ দগলির সামলে এস, আশম যাব।’ 

‘দকে আপশে বসবলে ো?’ দ্রুি প্রশিবাদী কলন্ি ব   দমলয়শি। 
গাশি এলস দপ েু  দগলির সামলে। 
‘মাফ করলবে, আজ েয়। কখেও সুলযাগ দপল  আশথিয েহে করব।’ 
দগলির দরজা খুল  দগ । 
ঢুলক দগ  গাশি দভিলর। 
দমলয়শি  াফ শদলয় োম । 
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আহমদ মুসাও দেলম পি । 
দেলম িাশিয়াো দাৌঁশিলয়শে । িার দচালখ শবব্রি ও বযশথি দৃশষ্ট। 

‘মাফ করলবে, সময় হল  আসলবা একশদে।’ িাশিয়াোর শদলক িাশকলয় ব   
আহমদ মুসা।  

‘আশম বয়লস আপোর দোি হলবা, আমালক আপশে ‘িুশম’ ব লি পালরে 
ো?’ ব   দমলয়শি।  

‘শিক আলে ব ব।’ বল  দফরার জন্য পা িু   আহমদ মুসা।  
‘আশম জাশে, দয উপকার করলিই শুধ্ু ভা বালস, শবশেময় চায়ো, শিশে 

অবশ্যই আসলবে ো। িবু ব শে, ঋণ পশরলিালধ্র মলধ্য আেে আলে, এ আেে 
দথলক মানুষলক বশিি করা শিক েয়।’ 

‘দিামার যুশক্তিা সুের। আশস ধ্ন্যবাদ।’ বল  আহমদ মুসা ঘুলর 
দাৌঁশিলয় পা চা া  সামলে।  

আহমদ মুসা চল  দগল ও িাশিয়াো গাশিলি দিস শদলয় দাৌঁশিলয় থাক । 
ভাবশে  দস। যা ঘিল া িা ভয়ংকর এক দুিঃস্বপ্ন। শকন্তু দস দুিঃস্বলপ্নর দচলয়ও বি 
স্বপ্ন হল া এই দ াকশি, যার োমও িার জাো হয়শে। দ াকশি দযে একশি মানুষ 
মাত্র েয়, একশি জগৎ। পাৌঁচজে গুণ্ডার মলধ্য িাশিয়াো দযে েরক জীবেলক 
জ জযন্ত দদখ , আর স্বগত প্রিযক্ষ কর  অপশরশচি এই যুবকশির মলধ্য। িার 
কপাল র শসজদার শচহ্ন বল  দদয় দস মুস মাে, শকন্তু একজে রুি-বংলিাদ্ভুি 
খৃষ্টাে বৃদ্ধলক দস বুলক জশিলয় ধ্র  শেলজর ভাইলয়র মি কলরই।  

িাশিয়াো গাশিলি দিস দদয়া অবিা দথলক দসাজা হলয় দাৌঁিা । ধ্ীলর 
ধ্ীলর হাৌঁিলি শুরু কর  বাশিলি দঢাকার জলন্য। চ লি চ লি ভাব  দ াকশির 
যশদ শিকাো শেলিা  দস। এ ভু িা িারই। োম শিকাো শজজ্ঞাসা ো কলর আশমই 
িালক উলপক্ষা কলরশে। মেিা একিা অস্বশস্তলি ভলর উি  িাশিয়াোর।  

আহমদ মুসা দগি দপরুলিই দগলির দরজা বন্ধ হলয় দগ ।  
আহমদ মুসা রাস্তায় পা শদলি শগলয় থমলক দাৌঁিা । ঘুলর দাৌঁশিলয় 

কলয়কশদলের অভযাস মি দগলির ওপর একবার দচাখ বু াল া।  
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হিাৎ িার দচাখ আিলক দগ  দগলির শিক িীষতলদলি হা কা দখাদাই করা 
একশি দস্কলচর ওপর। ভাল া কলর দচলয় দদখ  দস্কচশি। ভল্লুলকর একিা প্রকাণ্ড 
মাথা। হা কলর আলে ভল্লুকশি।  

ভল্লুকশি দচালখ পিার সালথ সালথই পাওয়ার একিা প্রব  আেে আেন্ন 
কর  আহমদ মুসালক। দগািা িরীলর উষ্ণ দরাি বলয় দগ  িার।  

শবদুযলির আল া উদ্ভাশসি দস্কচশির শদলক আলরকবার িাশকলয় ঘুলর 
দাৌঁিা  আহমদ মুসা।  

রাস্তায় দেলম গাশিলি উিলি শগলয় আহমদ মুসা বাশিিালক ভাল া কলর 
একবার দদলখ শে । মলে মলে একিু হাস । দমলয়শির আশিথয েহণ করলি 
দচলয়শে  শকেু ো দভলব, শকন্তু এখে দিা দদশখ িা সলিয পশরণি হলি চ লে। িলব 
আফলসাস দমলয়শি অশিশথ দসবার দকাে সুলযাগ পালব ো। অশিশথলক দদখলব দস 
অনুপ্রলবিকারী শহসালব। িখে দসবার বদল  িত্রু োলির জলন্য উচু হলয় উিলব 
িার শরভ বার।  

 
 
 
আহমদ মুসার হাি সারলি কশদে সময় শে । 
দসশদে রাি ৩িা।  
আহমদ মুসা িাশিয়াোলদর বাশির দপেলে এলস দাৌঁিা । বাশিশি প্রাচীর 

দঘরা। প্রাচীর দঘরা জায়গার প্রায় মাঝখালে বাশিশি দাৌঁিালো।  
বাশির শিে শদক দঘরা বাগাে। পশিম শদলক বাশির সম্মুলখর ভাগ। সম্মুখ 

অংিিা ফাৌঁকা। ফাৌঁকা কম্পাউন্েিার উত্তর অংলি গযালরজ। বাশির সম্মুলখ 
প্রাচীলরর সালথ শবরাি দগি।  

বাশির দপেলে প্রাচীলরর বাইলর প্রাচীলরর গা দঘলষ দাৌঁিা  আহমদ মুসা।  
আহমদ  মুসা একাই এলসলে অশভযালে। একা আসাই পেে কলরলে 

দস। এ অশভযালের  ক্ষয সংঘাি বাৌঁধ্ালো েয়। দগাপলে দেি শবয়ালরর অশফলস 
প্রলবি কলর পশরকল্পো ও দশ  -দস্তালবজ হস্তগি করা। দবশি দ াক এলস 
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সংঘাি-সংঘষত বাৌঁধ্াল  এই  ক্ষয অজতে করা যালব ো। প্রলয়াজে হল  ওরা সব 
ধ্বংস কলর শদলয় পাশ লয় যালব। িাই আহমদ মুসা একা আসাই শিক কলরলে। 
িলব কথা হলয়লে দভালরর মলধ্য আহমদ মুসা ো শফরল  সদ বল  এলস বাশি 
দঘরাও কলর অশভযাে চা ালো হলব। িার আগ পযতন্ত দু’জে দগালয়ো অশফসার 
বাশিশির ওপর দচাখ রাখলব।  

চারশদলক ঘুিঘুলি অন্ধকার। অমাবস্যার রাি। আহমদ মুসা মাথা িুল  
চাই  প্রাচীলরর মাথার শদলক। আি শফলির মি উৌঁচু প্রাচীর। ইো করল  আহমদ 
মুসা  াশফলয় উলি প্রাচীর শেঙালি পালর।  

শকন্তু ভাবলে আহমদ মুসা, ওলদর শেরাপত্তা বযবিািা শক রকম। প্রাচীলর 
ওপর লাস  াইি দেই, িাহল  শক দকাে শবকল্প বযবিা আলে? আহমদ মুসার 
মলে পি  সালয়জুর কাশহেী। ওরা দসখালে ইেফরলমিে সংেলহর জন্য দ াক 
চক্ষুর অলগাচলর সবতাধ্ুশেক দগালয়োযে বযবহার কলরলে। এিা প্রমাণ কলর ওলদর 
ইল ক্ট্রশেক শেরাপত্তা শসলেম থাকলি পালর এবং দসিা যশদ প্রাচীলর মাথায় 
শবোলো থালক, িাহল  প্রাচীলর হাি বা পালয়র চাপ পিার সালথ সালথ 
কশম্পউিালর দপ লে যালব। অথবা দবলজ উিলব এ ামত। 

এই শচন্তা করার পর আহমদ মুসা শপি দথলক বযাগশি োমা । দবর কর  
 ম্বা সূলচর মি হাল্কা-েরম একশি যে।  
     যেশি ইল লক্ট্রা দরশেয়ািে শেলিটর। অিযন্ত স্পিতকাির এ যেশি। এই যেশি 
দযমে ইল শক্ট্রশসশি ও দরশেলয়িাে অশি সূক্ষ্ণ পযতায় পযতন্ত শেলিট করলি পালর, 
দিমশে শেলিটরশি দয সব বস্তুর মুলখামুশখ হয়, িার পশরচয়ও জাশেলয় শদলি পালর। 
দযমে, বস্তুশি কশিে, ো েরম, ধ্ািব, ো রাবার-প্লাশষ্টলকর মি কৃশত্রম, ইিযাশদ।  

সূচশিলক আহমদ মুসা এলন্িোর মি একিা সরু রলের বাৌঁকালো মাথায় 
বশসলয় শদ । িারপর গুিালো এলন্িো দিলে  ম্বা কর । এলন্িোশির দগািায় 
একিা দোট্ট বাি। বািশির একপালি কশম্পউিার িীে। বািশি আসল  একশি 
কশম্পউিার। দয দকাে শজশেস এলন্িোশির এক ফুলির মলধ্য আসার সালথ সালথ 
শজশেসশির েশব এবং শবলিষণ কশম্পউিার িীলে ধ্রা পলি।  
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এলন্িো উৌঁচু কলর শেলিটরশি প্রাচীলর ওপর িাপে কর  আহমদ মুসা। 
এলন্িোর দগািায় কশম্পউিার িীলে প্রাচীলরর মাথার েশব ভলস উি । আহমদ 
মুসা যা সলেহ কলরশে  িাই। দদখা দগ  শসলমলন্ির রং এর সূক্ষ্ণ িার প্রাচীলরর 
ওপর। বুঝলি অসুশবধ্া হল া ো, ওিা হাই-লসেশসশিভ ইল কশট্রক িার। যার 
সংলযাগ রলয়লে শসগন্যা -সাইলরলের সালথ। িালরর ওপর শেশদতষ্ট পশরমাণ শকংবা 
িার দবশি চাপ পিল ই দবলজ উিলব সাইলরেশি।  

আহমদ মুসা প্রাচীলরর অলেকখাশে এ াকা পরীক্ষা কর । দদখ , িারশি 
প্রাচীলর  ম্বা  শম্ব চল  দগলে।  

প্রাচীলর উলি িারশি এশিলয় ওপালর োমা যায়। শকন্তু অন্ধকালর িারশি 
দদখলি পাওয়ার দকাে উপায় দেই।  

কশম্পউিার িীলে আহমদ মুসা ভাল া কলর আবার প্রাচীলরর িালরর 
অবিাে প্রিযক্ষ কর । দদখ  প্রাচীলরর মাথায় শিক মাঝ বরাবর শদলয় িালরর 
অবিাে। অথতাৎ িালরর দু’পালি দমািামুশিভালব পাৌঁচ ইশি কলর জায়গা আলে।  

মুহূলিতর জন্য দচাখ বন্ধ হলয় দগ  আহমদ মুসার। শসদ্ধান্ত শেলয় দফ   
দস। 

বযাগ দথলক োই লের হুক- যাোর দবর কর  দস। িারপর সাবধ্ালে 
হুকশি েুৌঁি  প্রাচীলরর প্রান্ত  ক্ষয কলর। আিলক দগ  হুকশি প্রাচীলরর প্রালন্ত। গাঢ় 
েী  দপাষালক আবৃি আহমদ মুসা োই লের মই দবলয় উলি দগ  প্রাচীলরর মাথা 
পযতন্ত। মাথা পযতন্ত উলি ধ্ীলর ধ্ীলর আহমদ মুসা িার বাম পািা সাবধ্ালে প্রাচীলরর 
প্রালন্ত রাখ । পালয়র িা ুর অলধ্তকিা থাক  প্রাচীলরর ওপর বাশকিা বাইলর। 
িারপর বাম পালয়র ওপর ভর শদলয় ধ্ীলর ধ্ীলর অশি সন্তপতলে োে পা োই লের 
মই দথলক িুল  প্রাচীলরর ওপালি দভিলরর প্রালন্ত রাখ । দুই পা ও দুই হাি 
প্রাচীলরর দুই প্রালন্ত দরলখ শকেুক্ষণ শির হলয় থাকার পর োই লের মই িুল  শেলয় 
প্রাচীলরর দভিলরর প্রালন্ত হুক  াশগলয় মই দেলি শদ  শেলচ। িারপর োে পা ও 
হালির ওপর ভর শদলয় বাম পা ঘুশরলয় এলে োই লের মইলয় রাখ  এবং দ্রুি 
দেলম এ  শেলচ। মইশি খুল  শেলয় রাখ  িার বযালগর দভির।  
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চারশদলক চাই  আহমদ মুসা। ঘুিঘুলি অন্ধকার। বাগালে দকাথাও দকাে 
আল া দেই।  

পলকি দথলক আহমদ মুসা ইেফ্রালরে গগ স দবর কর । এই অন্ধকালর 
আর দকাে ফাৌঁদ িারা দপলি দরলখলে শকো দদখা দরকার।  

গগ স পর  আহমদ মুসা। অন্ধকার িার সামলে শফলক হলয় দগ ।  
সিকত দৃশষ্টলি দগািা বাগালের ওপর দচাখ বুশ লয় শে  দস। ো, বাগালে 

দকাথাও দকাে শপ ার বা দপাে দেই, দযখালে দকাে দগাপে কযলমরা বসালো 
থাকলিা পালর। িবু আহমদ মুসা বাগালের মাঝ শদলয় ো শগলয় দঘারাপথ হল ও 
বাগালের প্রান্ত শদলয় যাওয়া শিক করল া।  

বাগালের পূব দদয়াল র অবশিষ্ট প্রান্তিা ঘলরর উত্তলরর দদয়া  দঘলষ 
আহমদ মুসা হামাগুশি শদলয় পশিম শদলক এলগা । অলধ্তক পথিা এশগলয়লে এমে 
সময় মাথা িুল  উৌঁশক শদলিই বাগালের মাঝখােিায় একিা গােলক অস্বাভাশবক 
েলি উিলি দদখ । সলঙ্গ সলঙ্গই বলস পি  আহমদ মুসা। বলস বলসই উৌঁশক শদলি 
 াগল া। হ্যাৌঁ গাে পা ার হিাৎ েিা-চিািা ধ্ীলর ধ্ীলর পুব শদলক এশগলয় যালে। 
এেফ্রালরে গগ স দচালখ ো থাকল  এিা ধ্রা দযি ো রালির অন্ধকালর। আহমদ 
মুসার কালে পশরষ্কার হলয দগ  জন্তু অথবা মানুষ যাই দহাক সংখযায় দুইশি বা 
দুইজে হলব এবং িারা এশগলয় যালে আহমদ মুসা দয জায়গায় দেলম শে  শিক 
দসশদলক। মুহুিত কলয়লকর মলধ্যই আহমদ মুসা বুলঝ শে  ওরা মানুষই হলব, 
শিকারী কুকুর হল  ওশদলক ো শগলয় এশদলকই েুলি আসি। 

ওরা যশদ আহমদ মুসার সন্ধালে এলস থালক, িাহল  ব লি হলব মুসা 
ওলদর কালে ধ্রা পলি দগলে। শকন্তু শকভালব? প্রাচীলরর িালর অবশ্যই িার দকাে 
স্পিত পলিশে। 

একিা ঝাউ গালের আিাল  দবি শকেুক্ষণ বস  আহমদ মুসা। কালে দস 
এযাশপ্লফায়ার বশসলয়লে যালি শকেু দুলরর দোি খাি কথা এবং িেও দস শুেলি 
পায়।  
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দবি শকেুক্ষণ পর প্রাচীলরর পাি শদলয় প্রায় মাশি কামলি একরাি আল া 
েুলি আসলি দদখ । ঝাউ গালের শভন্ন পালি এবং পািার আিাল  থাকায় আহমদ 
মুসা রক্ষা দপলয় দগ । 

আল ািা এশদক ওশদক েুিােুশি কর । িারপর আবার অলেকক্ষণ 
চুপচাপ। 

এক সময় আহমদ মুসা একিা কন্ি শুেলি দগ । 
‘ো দভিলর দকউ ঢুলকশে।’ দক একজে ব  । 
‘শকন্তু মানুষ প্রাচীলর উলিলে এ শসগন্যা লিা কশম্পউিার শদলয়লে।’ অন্য 

এক কন্ি। 
‘শদলয়লে বলি, শকন্তু সাইলরে দিা বালজশে। দকউ প্রাচীর পার হল  

অবশ্যই িা বাজলিা।’ 
‘িাহল  কশম্পউিার দস শসগন্যা  শদ  শক কলর?’ 
‘প্রাচীলরর ইল কট্রশেক িারশি অিযন্ত স্পিতকাির। িালরর প্লাশেক 

কভালর আলে সূক্ষ সূক্ষ শেদ্র। িালরর এক ফলুির মলধ্য দকাে ধ্ািব বস্তু অথবা 
দকাে প্রােী এল , সলঙ্গ সলঙ্গ দস খবর দপ লে যায় কশম্পউিালর। কশম্পউিার িীলে 
আমরা পাই িার শসগন্যা ।’ 

‘িাহল  ব া যায় িালরর কাোকাশে দকউ এলসশে , শকন্তু দফরি দগলে।’ 
‘এমে দিা হলিই পালর। দচার-েযাচ্চি কিই দিা ঘুরঘুর কলর রালি এ 

বাশি দথলক দস বাশিলি। হয়লিা দস রকম দকউ প্রাচীলর উিার দচষ্টা কলর দফরি 
দগলে।’ 

আহমদ মুসা মাথািা একিু উশচলয় দদখশে  দ াক দু’শিলক। ওরা গল্প 
করলি করলি বাগালের মলধ্য শদলক অেসর হ । 

আহমদ মুসাও হামাগুশি শদলয় অেসর হল া প্রাচীলরর পাি দঘলষ 
অন্ধকালর দাৌঁিালো বাশির শদলক। 

বাশির এলকবালর েীচ বরাবর এলস বাগাে দিষ হলয়লে। বাগাে ও বাশির 
মাঝ বরারব উত্তর-দশক্ষণ শব শম্বি একিা ঘালস ঢাকা রাস্তা। 
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আহমদ মুসা বাগালের পশিম প্রালন্ত দসই রাস্তার মুলখ এলস উশক মারল া। 
দ াক দু’জে িালদর িচত দজ্বল  দসই ঘালস ঢাকা রাস্তাশি ভাল া কলর দদখ । 
িালদর একজলের চিত শবশল্ডং-এর গা দবলয় ওপলর দুি ার এক জায়গায় এলস 
দঘারা-শফরা করলি  াগ । দসখালে দু’শি এয়ার কু ার দদখা দগ । 

দ াক দু’জে বাশিশির দশক্ষণ প্রান্ত ঘুলর বাশির ওপালি চল  দগ । 
আহমদ মুসা দচাখ দথলক ইেফ্রালরে গগ স খুল  দফ  । অন্ধকার 

পরীক্ষা করা িার  ক্ষয। আহমদ মুসা খুিী হল া, চারশদলক, ঘুিঘুলি অন্ধকার। 
উলি দাৌঁিা  আহমদ মুসা। 
বাশিশির দগািায় দাৌঁশিলয় িাকা  বাশিিার শদলক। 
শিে ি া বাশি। 
শিে ি ার কলয়কশি কক্ষ দথলক হাল্কা আল া দদখা যালে। শেম ালির 

আল া। 
দু’ি ার দকাে কলক্ষই আল া দদখা যালে ো। েীচ ি ার দশক্ষণ প্রালন্তর 

একশি কক্ষ দথলক উজ্জ্ব  আল া দদখা যালে। 
আহমদ মুসা শেশিি হল া, দু’ি ািাই ওলদর অশফস অংি। আর 

সম্ভবি দযখালে ওলদর িচত  াইলির আল া শির হলয়শে , এয়ারকু ার ওয়া া 
দসই দু’শি কক্ষই অশফস। কশম্পউিার এবং মাইলিাশফল্ম জািীয় মূ যবাে 
দশ  াশদ শেিয় ও দু’শি কলক্ষই আলে। এয়ারকু ার থাকা িারই প্রমাণ। 

কক্ষ দু’শি দু’ি ার উত্তর প্রালন্ত। আহমদ মুসা িার শেলচই দাৌঁশিলয়। 
চারশদকিা একবার দদলখ শেলয় আহমদ মুসা বযাগ দথলক শসলল্কর কেত 

দবর কর । হুকিা হালি শেলয় দু’ি ার কাশেতস  লক্ষয েুলি শদ । 
হুকিা কাশেতলস ভাল ামি আিলক দগলে শকো দদলখ শেলয় আহমদ মুসা 

কেত দবলয় ির ির কলর উলি দগ  দু’ি ার কাশেতলস। 
কাশেতলস উলি দাৌঁিা  আহমদ মুসা। ভাল া কলর েজর বু া  এয়ারকু ার 

 াগালো ঘলরর শদলক। শকেু বযবধ্ালে পািা পাশি দু’শি এয়ারকু ার। শভন্ন শভন্ন 
দু’শি ঘলরর শদলক, আবার ঘর একশিও হলি পালর। 
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শেল র দফ্রম দদয়া কাৌঁলচর জাো া। জাো ায় শেিয় শিকও আলে-
ভাব  আহমদ মুসা। 

জাো া পরীক্ষা কলর হুক-এর জায়গািা অনুমাে কলর শেলয় আহমদ মুসা 
পলকি দথলক ‘দ সার বীম োইফ’ দবর কলর দ সার বীম দরপ্র কর । 

জাো া খুল  েলি উি । বুঝ  আহমদ মুসা, হুক আর দেই। 
জাো া খুল  দফ   দস। িারপর দ সার বীম োইফ শদলয় দকলি দফ   

শিেশি শিলকর দগািা। শিকগুল া ভাৌঁজ কলর দভিলরর শদলক দিল  শদ । 
দভিলর প্রলবি কর  আহমদ মুসা। পুরু কালপতলি পা পি  িার। দপেলে 

শফলর জাো া বন্ধ কর  দস। 
ঘলরর দভিলর জমাি অন্ধকার । দসই অন্ধকালর শেলজর অশস্তত্বও দযে 

হাশরলয় দফ   আহমদ মুসা । হিাৎ িার মলে হল া সূযত এবং িারার আল া যখে 
পৃশথবীলি দপ লেশে, দসই আশদ শদেগুল ালি বুশঝ অন্ধকারিা এমশে শেখাদ শে , 
শেশিদ্র শে  । দসই অন্ধকারিা শে  পৃশথবীর শেরব-শেস্তব্ধ মৃিরূপ । অন্তহীে 
শে:িেিার দসই মৃিপুরীলি আল া আলস জীবলের বািতা শেলয় । আেমো হলয় 
পি  আহমদ মুসা। িার মলে হল া দস দযে দকাে বদ্ধ কলক্ষ েয়, অন্ধকার চাদলর 
ঢাকা আলে। পৃশথবীর জে মােবহীে অবাশরি দকাে প্রান্তলর দযে দস দাৌঁশিলয়।  

চাপা কলন্ির িলে সশম্বি শফলর দপ  আহমদ মুসা। িে আসলে জাো া 
শদলয়, েীচ দথলক। 

আহমদ মুসা িািািাশি পলকি দথলক দপশি  িচত দবর কলর পরীক্ষা 
কর  ঘরিা। 

হিাি হল া দস। দবি বি ঘর দসাফায় সাজালো। ঘলরর এক প্রালন্ত 
শবলিষভালব হিরী একিা বি দসাফা আলে। আহমদ বুঝ , এিা শবলিষ একিা 
সভা কক্ষ। 

েীলচ দদ িা-লদ শি-েুিােুশি দবলি দগ । আহমদ মুসা জাো ায় শগলয় 
দদখ  িলচতর আল ার ঘুরা-লফরা। িলচতর আল া ঘুলর-শফলর িার দস জাো া 
 লক্ষযও এ । 

আহমদ মুসার বুঝলি বাশক রই  ো দয, িার আগমে ধ্রা পলি দগলে। 
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উশিগ্ন হল া আহমদ মুসা। িার আগমে বৃথা ো হলয় যায়, এিাই িার 
উলিলগর কারণ। অশফস বা কশম্পউিার রুম িার খুৌঁলজ পাওয়া দরকার। দস কক্ষশি 
শক শিে ি ায় হলি পালর? শিেি ালিও দস সম্ভবি দুশি এয়ারকু ার দদলখলে। 
হলি পালর গুরুত্বপূণত কক্ষশি দেি শবয়ার দেিা, িার িয়ে-কলক্ষর পালিই 
দরলখলেে। 

এই শচন্তার সংলগ সংলগই আহমদ মুসা কক্ষ দথলক দবর হবার জলন্য 
কলক্ষর দরজার  ক গশ লয় দফ  । 

দরজার পাল্লা িােলি যালব এমে সময় েুলি আসা পালয়র িে দপ । দক 
একজে েুলি আসলে। দরজার সামলে শদলয়ই পদ িেশি দশক্ষলে েুলি দগ । 

আহমদ মুসা দরজা ঈষৎ ফাৌঁক কলর দদখ  স্বািবাে ও দীঘতলদহী একজে 
দ াক দমশিে শপস্ত  হালি েুিলে দশক্ষে শদলক। 

আহমদ মুসা ঘর দথলক দবশরলয় েুি  উত্তর শদলক। দসশদে আহমদ মুসা 
দদলখশে , বাশিলি দু’শি শসশিৌঁ আলে। একিা দশক্ষে প্রালন্ত, অন্যিা উত্তর প্রালন্ত। 

আহমদ মুসা উত্তলরর শসশিৌঁর শদলকই েুি ।  ক্ষয িার শিে ি া। দপলয় 
দগ  শসৌঁশি। 

উিলি দগ  শসশিৌঁ শদলয়। শসশিৌঁর উপর দচাখ পিলিই দদখ , শসশিৌঁর 
মাঝখালে দাৌঁশিলয় আলে িাশিয়াো। শবিলয় শবলস্ফাশরি িার দু’শি দচাখ। কথা 
দযে হাশরলয় দফল লে। দিাৌঁি িার কাৌঁপলে। 

বাশিলি দকউ বা দকাে িত্রু অনুপ্রলবি কলরলে, এই খবর দপলয় 
িাশিয়াো িার শপিার দপেলে েুলি আসশে  শক বযাপার িা জাোর জন্য। সামলে 
আহমদ মুসালক দদলখ িার পা’দুলিা দযে জলম দগলে। মুলখও কথা সরলে ো। 
অশবশ্বাস্য এ দৃশ্য িার কালে। 

‘দকমে আলো িাশিয়াো, দেি শবয়ালরর কশম্পউিার-অশফসশি আমালক 
দদশখলয় দাও।’ দ্রুি কলন্ি ব   আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার কথা অলেকিা শেলদতলির মি দিাোল ও, িার দচালখ শে  
অবেি দৃশষ্ট। িালি সহলযাশগিার আলবদে, শেলদতি েয়। 
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দবাবা দৃশষ্টলি িাশিয়াো আঙু  শদলয় শসশিৌঁর পালির দুি ার রুমশি 
দদশখলয় শদ । 

‘শসৌঁশির পালি এই রুম?’ শজজ্ঞাসা কলর শেশিি হলি চাই  আহমদ 
মুসা। 

হ্যাৌঁ সুচক মাথা োি  িাশিয়াো। িার দচালখ রালজযর শবিয়।  
‘ধ্ন্যবাদ িাশিয়াো’ বল  আহমদ মুসা ঘুলর দাৌঁশিলয় েুি  দরজার 

শদলক। 
শসশির দগািায় দেলম এ  িাশিয়াো। শবিয় ও উলিলগর সালথ দদখ , 

শক এক অদ্ভুি যে শদলয় দরজার  ক গশ লয় দফল  দভিলর প্রলবি কর  আহমদ 
মুসা। দভিলর ঢুলক আহমদ মুসা দরজার েব  শেিশকশে  াশগলয় শদ  িার িে 
ও দপ । 

দবি বি ঘর। িলব আলগর ঘরিার দচলয় দবি দোি। শিক দরজার 
শবপরীি শদলক একিা দসলিিাশরলয়ি দিশব । দিশবল র ওপালি শরভ শভং 
দচয়ার। দিশবল র বাম পালি হালির আওিার মলধ্য একিা দোট্ট দিশবল র ওপর 
একসাশর সবতাধ্ুশেক কশম্পউিার। আর দিশবল র োে পালি একশি র যালক 
কলয়কিা দিশ লফাে এবং একিা অয়যারল স দসি। শিক দচয়ালরর উপলরই 
দদয়াল  িাঙালো একিা পাওয়ার ফ ু আগুে শেবতাপক গযাস শসশ ন্োর, যা দগািা 
বাশির আগুে শেশভলয় দফ লি পালর এবং িার পালিই িাঙালো রলয়লে একিা 
গযাস মাস্ক।  

খুিী হল া  আহমদ মুসা দেি শবয়ালরর দহে দকায়ািতালর িার মূ  
অশফসিা দযমে হওয়া দরকার, এ অশফসিা দিমশে। প্রাচীর শেঙাবার সময়ই 
আহমদ মুসা বুলঝশে  এিাই দেি শবয়ালরর দহে দকায়ািতার। দহে দকায়ািতার োিা 
একিা সাধ্ারণ ঘাশির প্রশিরক্ষা বযবিা এমে ইল ক্ট্রশেি হলি পালর ো। 

আহমদ মুসা ধ্ীলর ধ্ীলর এগুল া দিশবল র শদলক। িার প্রথম িালগতি 
কশম্পউিার সাচত করা, িারপর এলক এলক সবশকেু। 

ওশদলক আহমদ মুসা অশফস কলক্ষ দঢাকার সংলগ সংলগই কশরলোর শদলয় 
কলয়কজেলক েুলি আসলি দদখা দগ । িারা সদ বল  ঢুক  প্রথম 
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এয়ারকশন্েিে ঘরিায় দযখালে আহমদ মুসা প্রথলম জাো া খুল  প্রলবি 
কলরশে । শমশেি খালেলকর মলধ্যই দবশরলয় এ  িারা। েুলি এ  আরও সামলে। 
এলস দাৌঁিা  আহমদ মুসা প্রলবি কলরলে দযখালে দসই অশফস কলক্ষর দরজায়। 
একজে  ক পরীক্ষা কলর শচৎকার কলর উি ,  ক গশ লয় এখশে এই কলক্ষ দকউ 
প্রলবি কলরলে,  কিা এখেও গরম। 

িার শচৎকার শুলে েুলি এ  দসই স্বািযবাে ও দীঘতলদহী দ াকিা।  
এর োম আল কজান্োর শপিার। খাস রাশিয়াে। মধ্য এশিয়া দেি 

শবয়ালরর প্রধ্াে দস। এই আল কজান্োর শপিালররই একমাত্র দমলয় িাশিয়াো। 
আল কজান্োর শেলজও  কিা পরীক্ষা কর । ব  , ‘শিক বল ে, এইমাত্র 
িয়িােিা এখালে প্রলবি কলরলে।’ বল ই শপিার পালির একজলের শদলক দচলয় 
ব  , জুকভ িুশম কলয়কজেলক পািাও ঘলরর ওপািিা পাহারার জলন্য, যালি 
জাো া দভলঙ দস পা ালি ো পালর।’ 

জুকভ চল  দগ । 
‘স্যার আমরা শক দরজা ভাঙব? দস দিা দভির দথলক শেিশকশে  াশগলয় 

শদলয়লে।’ একজে ব  । 
‘ভাঙলি পারলব দরজা, একবার দচষ্টা কলরা ো।’ মুলখ হাশস দিলে ব   

শপিার। 
শপিালরর কথার পলরই চারজে একিু দূর দথলক দদ লি এলস ঝাৌঁশপলয় 

পি  দরজার ওপর। মৃদু িে হওয়া োিা সামান্য একিু কাৌঁপ ও ো দরজা। 
‘চারজে দকে চারগন্ো এল ও দরজা ভাঙলব ো। দসভালবই দরজা 

হিরী। ধ্শিবাজ দ াক এিা বুলঝই শেিশকশে  াশগলয় শেলজলক শেরাপদ ভাবলে 
শকন্তু কিক্ষণ?’ ব   শপিার। 

‘স্যার দভিলর আমরা আগুে শকংবা গযাস দরপ্র করলি পাশর, িাহল  
বাোধ্ে এখশে দরজা খুল  দবশরলয় আসলব।’ অন্য একজে ব  । 

‘দিামার এই দক ি  কালজ  াগলব ো। দভিলর আগুে শেবতাপে আলস, 
গযাস মাস্কও আলে।’ 
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‘িািাহুলিার শক আলে। আপোলিই খাৌঁচায় উলিলে। একিু দখশ লয় 
ধ্ীলর-সুলি দবর কলর দেব।’ 

িাশিয়াো এক হাি শদলয় শসৌঁশির দরশ ং দচলপ ধ্লর শসৌঁশির দগািায় মূশিতর 
মি দাৌঁশিলয় শে । প্রব  এক শবিয় এবং উলিলগর ঝি িালক দশ ি-মশথি 
করলে। িালক উদ্ধারকারী ঐ দ াকশির পশরচয় দস জালে ো শকন্তু দ াকশি িার 
কালে অলেক বি শবিয়কর সুের একশি চশরত্র। িাৌঁলক িাশিয়াো আমেণ 
জাশেলয়শে  আসার জন্য। শকন্তু শিশে এভালব এ বাশিলি দকে? দকে শিশে প্রলবি 
কলরলেে অশফস কলক্ষ? এমেভালব শিশে শেলজলক ফাৌঁলদ দফ ল ে দকে? দকাে 
দবাকার মি কাজ করার দ াক শিশে অবশ্যই েে। শিশে দকাে সাধ্ারণ দ াকও 
েে অবশ্যই। শকেুক্ষণ আলগ চরম শবপদেি অবিায় িালক দদলখলে দস। শকন্তু 
িার দচালখ-মুলখ দুভতাবোর দকাে শকেু দস দদলখশে। অসাধ্ারণ দকাে োলভতর 
অশধ্কারী ো হল  এমে দবপলরায়া দকউ হলি পালর ো। িাোিা দয অস্ত্র শদলয় 
শিশে  ক গশ লয় অশফস দক প্রলবি কলরলেে িাও অসাধ্ারণ। শকন্তু এ শক কাজ 
করল ে শিশেক! শক হলব এখে! দকৌঁলপ উি  িাশিয়াোর হৃদয়। 

পুব আকালি সুলবহ সালদলকর আল া ফলুি উি । 
শিক এই সমলয়ই সামলের  ে দথলক দেেগালের আওয়াজ দভলস এ । 

পলর শপস্ত  ও দেেগালের িে এ  বাশির চারশদক দথলকই। দসই সালথ শুরু 
হল া দদ িা দদ শির িে। 

আল কজান্োর শপিার দাৌঁশিলয়শে  বন্ধ অশফসশির সামলেই। দস উৎকণত 
হলয় উি  দেেগালের আওয়ালজ। পরক্ষলণই িার মলোভাব হলয় উি  অিযন্ত 
কলিার। একজে েুলি এলস ব  , ‘স্যার হসন্যরা আমালদর বাশি শঘলর দফল লে।’ 

‘জাশে। যাও সভাকলক্ষ আমার দসাফার েীচ দথলক আমার শব্রফলকস শেলয় 
এস।’ 

কলয়ক মুহূলিতর মলধ্য শব্রফলকস এলে হাশজর কর  দ াকিা। 
শব্রফলকস খু লি খু লি ঐ দ াকশিলক  ক্ষয কলরই ব  , ‘দুি ায় 

উিার শসৌঁশির দরজা দু’শি বন্ধ কলর শদলয় সাইলরেিা বাশজলয় দাও। সবাই সলর 
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পিুক। আর যাও দগাপে পলথর দরজা খুল  শদলয় দিামরা সবাই সলর পি। মলে 
দরখ জীবন্ত কারও ধ্রা পিা চ লব ো। যাও।’ 

শবিয়-শবস্ফশরি দচাখ দমল  িাশিয়াো সব দদখলে এবং শুেলে। দস 
দভলব পালে ো, হসন্যরা িালদর বাশি দঘরাও কর  দকে? িার উদ্ধারকারী 
দ াকিা আিকা পিার সালথ শক এর দকাে সম্পকত আলে? দ াকশিলক উদ্ধার করার 
জলন্যই শক ওলদর আগমে? শকন্তু দকে? 

িাশিয়াো চমলক উি  িার আব্বালক শব্রফলকস দথলক শেোমাইি দবর 
করলি দদলখ। বুঝলি পার  িাশিয়াো িার আব্বার পশরকল্পো। শেোমাইি 
শদলয় দগািা বাশিশি উশিলয় শদলয় দ াকশিসহ অশফস, দরকেত ধ্বতংস কলর সব শচহ্ন 
মুলে দফল  সলর পিলি চাে বাশি দথলক।  

শিক অশফস কলক্ষর সামলে শেোমাইি শফি কলর দোি শফউজশিলি অশগ্ন 
সংলযাগ কলর দ্রুি উলি দাৌঁিা  আল কজান্োর শপিার। েুলি এ  শসৌঁশির শদলক। 
শসৌঁশির দগািায় দাৌঁিালো িাশিয়াোলক  ক্ষয কলর ব র, ‘মা িাশি ঐ দয জরুরী 
পলথর দরজা খুল  দগলে িুশম চল  যাও। আশম আসশে।’ 

বল  আল কজান্োর শপিার শসৌঁশি শদলয় ির ির কলর উলি দগ  শিে 
ি ায়। 

শপিা আল কজান্োর শপিালরর কথাগুল ার দকােিাই িাশিয়াোর মলে 
শিয়া কলরশে। িার সমস্ত শচন্তা-মলোলযাগ শেোমাইলির শদলক। শেোমাইি ফািল  
দগািা শবশল্ডং ধ্বলস পিলব, আর োিু হলয় যালব অশফস কশি। শেোমাইিশি ফািলি 
কি দদরী, শফউজশি কি বি- এ প্রশ্নগুল া ঝি িুল লে িাশিয়াোর মলে। িার 
শপিা এখেই শিে ি া দথলক োমলব। শিশে ো দগল  শেোমাইলির গালয় হাি 
দদয়া যালব ো। শিে ি ার শসৌঁশিলি পালয়র আওয়াজ দপ  িাশিয়াো। সলঙ্গ সলঙ্গ 
িাশিয়াো এক দদ ি শদলয় বন্ধ অশফস কলক্ষর পালির কলক্ষ ঢুলক দগ । িাশিয়াো 
দরজার আিাল  দাৌঁশিলয় উৌঁশক শদলয় দদখ , িার শপিা দেলম এলস শেোমাইিশি 
পরীক্ষা কর । িারপর শসৌঁশির ওপালি দদয়াল  খুল   যাওয়া দগাপে দরজার 
শদলক েুলি দগ । শপিার দরজা শদলয় ঢুলক যাবার পর দরজািা বন্ধ হলয় দগ , 
দরজাশি পশরণি হল া আস্ত দদয়াল ।  
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েুলি দবশরলয় এ  িাশিয়াো। েুলি দগ  শেোমাইলির কালে। হাৌঁিু মুলি 
বস  িার পালি। দদখ , শফউজ দিষ হবার পলথ। আিংশকি িাশিয়াো জ্ব ন্ত 
শফউজশির দিষ অশস্তত্বিুকু ধ্লর িা খুল  দফ   শেোমাইি দথলক। জ্ব ন্ত 
শফউলজর আগুলের দোব  িাশিয়াোর অোশমকা ও বুলিা আঙু লক আহি কর । 
শকন্তু দসশদলক ভ্রুলপ মাত্র দেই িাশিয়াোর। 

শফউজশি খুল  দফল  স্বশস্তর শেিঃশ্বাস দফ লি যাশে  িাশিয়াো, এমে 
সময় দদখ  শেোমাইলির অলিালমশিক দেলিালেির দহাল  একিা শপে বসালো। 
অিযন্ত দসেশসশিভ দস শপেশি শিরভালব বলস আলে। িাশিয়াো বুঝ , কশম্পউিার 
শেয়শেি কমান্ে সুইচশি িার শপিার হালি আলে। দসখাে দথলক সুইচশি দিপার 
সালথ সালথ শপেশি শেোমাইলির োলভত আঘাি করলব, সলঙ্গ সলঙ্গই ঘিলব 
প্র য়ংকরী শবলস্ফারণ। 

উলিগ-আিংক িাশিয়াোর শেিঃশ্বাস বন্ধ হবার দযাগাি হল া। কাৌঁপলি 
 াগ  িার বুক, সমে স্নায় ুমন্ে ী। শপেিা আ গা করলি ো পারল  দয দকাে 
মুহূলিত শবলস্ফারণ ঘলি যালব। 

িাশিয়াো শুলয় পি  শেোমাইলির পালি। ধ্ীলর ধ্ীলর িার দু’শি আঙু  
এশগলয় শদ  শপলের শদলক। িাশিয়াোর সমস্ত মলোলযাগ, সমস্ত দচিো শপলের 
ওপর দকেীভূি। কশম্পি দু’শি আঙু  িার এশগলয় যালে শপেলক  ক্ষয কলর। 
শকন্তু িাশিয়াোর আঙু  শপে স্পিত করলি সাহস দপ ো। ভয় হল া, িু লি শগলয় 
যশদ চাপ  ালগ, িাহল  শপে শেোমাইলির োলভত শগলয় আঘাি করলি পালর এবং 
দেলক আেলি পালর ভয়াবহ শবলফারণ। 

দঘলম উলিলে িাশিয়াো। কপা  দথলক দর দর কলর দেলম আসলে ঘাম 
িার গন্ে দবলয়। 

হিাৎ িাশিয়াোর মলে পি , িার চাশবর শরলঙর সালথ ক্ষুদ্র চাকু আলে 
িালি রলয়লে িশক্তিা ী চুম্বক। এই চুম্বক সহলজই দিলে িুল  আেলি পালর 
শপেশিলক। 

িাশিয়াো চাশবর শরংশি দবর কর  এবং চাকুশি দবর কলর আে  দকশবে 
দথলক। িারপর চাকুশিলক শপে দসাজা অলেক ওপলর শেলয় ধ্ীলর ধ্ীলর োশমলয় 
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আেলি  াগ  শপে  ক্ষ্যয। িাশিয়াো িখে শেিঃশ্বাস দফ লিও ভুল  দগলে। 
কাৌঁপলে িার হাি। মলে িার আিা-শেরািার িন্দ্ব। ঘালম শভলজ দগলে িাশিয়াোর 
দদহ। 

িাশিয়াোর চুম্বক-চাকুশি শপলের এক ইশির মলধ্য আসলিই শপেশি 
 াশফলয় দবশরলয় এলস আৌঁকলি ধ্র  চুম্বক-চাকুর দদহলক। 

‘ওহ গে’ বল  িাশিয়াো িার মাথািা এশ লয় শদ  মাশির ওপর। িার 
দচাখ দুশি উধ্তমুখী হলিই দদখলি দপ  চার-পাৌঁচ জে িালক শঘলর দাৌঁশিলয় সবার 
হালিই দষ্টেগাে, পরলণ হসশেলকর দপািাক। শুধ্ু একজলের পরলণ সাধ্ারণ 
দপািাক। হালি সবতাধ্ুশেক জালির দমশিে শরভ বার। িালদর মুলখ উলিগ-
আিংলকর শচহ্ন িখেও মুলে যায়শে। 

িাশিয়াের সালথ দচাখালচাশখ হলিই সাধ্ারণ দপািালকর দসই দ াকশি 
বল  উি , ‘ধ্ন্যবাদ দবাে, আপশে দক জাশে ো। শকন্তু ধ্বংস দথলক রক্ষা করল ে 
এই বাশিলক, আমালদর সক লক। আহমদ মুসা শক এই ঘলর?ক’ 

‘আহমদ মুসা দক?’ শবিয়পূণত শজজ্ঞাসা ফলুি উি  িাশিয়োর কলন্ি। 
আহমদ মুসালক দস দদলখশে, শকন্তু জালে িালক। আহমদ মুসা দসাশভলয়ি 
সাম্রালজযর এক সবতোলির োয়ক। 

‘এই বাশিলি একজে দ াক ঢুলকশে  দস .... ....’ 
িার কথা দিষ ো হলিই সামলের দরজািা খুল  দগ । দবশরলয় এ  

আহমদ মুসা। 
িাশিয়াো িিক্ষলণ দিায়া দথলক উলি বলসশে । 
আহমদ মুসা দবশরলয় আসলিই শরভ বার ওয়া া দ াকশি শরভ বার 

দফল  শদলয় জশিলয় ধ্র  আহমদ মুসালক। ব  , ‘আহমদ মুসা ভাই, আপশে 
ভা  আলেে দিা?’ 

‘হ্যা আশজমভ, দেি শবয়ালরর প্রধ্াে আল কলজন্োর শপিালরর অশফলস 
বলস শেশিলন্ত কাজ করশে াম। জােিাম দভালর দিামরা আসলব। শকন্তু ধ্বংলসর এ 
আলয়াজলের কথা দিা ঘুণতাক্ষলরও ভাশবশে।’ শেোমাইলির শদলক িাশকলয় ব   
আহমদ মুসা। 
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‘ধ্ন্যবাদ শদে এই দমলয়শিলক। শফউজ ো খুল  দফ ল  অলেক আলগই 
শবলফারণ ঘলি দযি। অলিালমশিক দেলিালেশিং-এর বযবিাও শে  বািশি বযবিা 
শহসালব। অলিালমশিক দেলিালেিলরর শপেশিও দস খুল লে অশবশ্বাস্য বুশদ্ধমত্তার 
সালথ। রুদ্ধশ্বালস আমরা দাৌঁশিলয় দথলক িা দদলখশে।’ 

িাশিয়াো উলি দাৌঁশিলয়শে । িার মাথা শেচু। িার হৃদলয় শবিলয়র ঝি। 
এই দ াকশি আহমদ মুসা! আহমদ মুসা িালক বাৌঁশচলয়শে  দসশদে! দসশদলের 
ঘিোগুল া এক এক কলর মলে পি  িার। সাহস, িশক্ত ও চশরলত্র অসাধ্ারণ দস। 
অথচ এই দ াকশির কি বদোম দস শুলেলে। শেষু্ঠর, রক্তপায়ী, চশরত্রহীে, কি 
শক! শকন্তু শেলজর দচালখ দস দদখ  কি উপকারী দস। দসশদে একজে অমুসশ ম 
বৃদ্ধলক দস দয সাহাযয কর , আপে কলর শে , এমেিা সম্ভব েয় একজে মানুলষর 
পলক্ষ যশদ িার হৃদয় মানুলষর জন্য দরদ ভরা ো হয়। দসশদে দস িাশিয়াোলক 
বাৌঁশচলয়শে । এর শবশেমলয় দস িাশিয়াোর সালথ ঘশেষ্ঠ হওয়ালিা দূলর থাক, 
িাশিয়াোর োম-পশরচয়ও শজজ্ঞাসা কলরশে। অিযন্ত উচুমালের চশরত্র ো হল  
এমে দকউ হয়ো। এমশে োো কথা দভলব চল লে িাশিয়াো। 
হসশেকরা চাশরশদলক সালচতর জন্য শবশভন্ন শদলক েশিলয় পলিশে । আহমদ মুসার 
পালি শুধ্ু দাৌঁশিলয়শে  আশজমভ। 

‘ধ্ন্যবাদ িাশিয়াো। িুশম আজ যা কলরে িার পশরমাপ দকাে 
মােদলন্েই হয়ো।’ 

িাশিয়াো একবার মুখ িুল  আহমদ মুসা শদলক িাশকলয় আবার মুখ শেচু 
কর । 

‘দিামার আব্বা এবং অন্যরা দকাথায়?’ 
‘ওৌঁরা এখে োগাল র বাইলর।’ 
‘দিামালক শেলয় যায়শে?’ 
‘আশম দপেলে রলয় দগশে শিশে জােলিে ো।’ 
‘শেোমাইি দক দপলিশে ?’ 
‘আব্বা, আল কলজন্োর শপিার।’ 
‘দিামার আব্বার অন্যায় শুধ্রাবার জন্য রলয় দগ  িাহল ?’ 
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ক’শকেকু্ষণ কথা ব   ো িাশিয়াো। পলর মুখিা চশকলির জন্য একিু 
িুল  ব  , ‘আপশে যা ইো ভাবুে।’ 

িাশিয়াোর কন্ি ভাশর। 
আহমদ মুসার িৎক্ষণািই মলে হল া, িাশিয়াোলক ঐভালব কথা ব া 

িার শিক হয়শে। এইভালব মানুলষর শেয়লির উপর হাি দদয়া যায় ো। 
‘শকেু মলে কলরা ো িাশিয়াো, একিু মজা কর াম।’ বল  আহমদ মুসা 

অশফস রুলম ঢুকলি ঢুকলি আবার ব  , ‘একিু দািাও িাশিয়াো, একিু কাজ 
বাশক আলে।’ 

আহমদ মুসা ঢুলক দগ  অশফলসর দভিলর। 
িাশিয়াো কশরলোলরর দরশ ং-এ দিস শদলয় দাৌঁিা । িার দচাখ অশফলসর 

দভিলর। দদখলে দস জগৎশবখযাি দ াকশির িৎপরিা। 
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৫ 
যা ঘলি আসলে, এবার ও িাই ঘি । দেি শবয়ালরর কাউলক এবারও 

জীবন্ত ধ্রা দগ  ো। পাওয়া দগ  েয়শি  াি। 
িলব েকুলমন্ি শকেু পাওয়া দগ । কশম্পউিালর পাওয়া দগ  দেি 

শবয়ালরর পশরকল্পো। শকন্তু সবলচলয় গুরুত্বপণূত দশ   হল া পশরকল্পোর 
বাস্তবায়ে কমতসূচী, দসই দশ  ই পাওয়া দগ  ো। যা পাওয়া যায়শে িার জন্য 
আহমদ মুসার দকাে দুিঃখ দেই। িার মলি পশরকল্পো কম পাওয়া েয়। এলি 
ষিযলের শবস্তার ও দ ালকিাে জাো দগলে, যা খুবই গুরুত্বপূণত। 

িাোিা পাওয়া দগলে দবি শকেু দিশ লফাে োম্বার। যার মলধ্য আলে 
আ মা আিা, ফ্রুঞ্জ দুিেলব, আিখাবাদ ইিযাশদর মি গুরুত্বপূণত িালের 
দিশ লফাে োম্বার। 

আহমদ মুসা অশফস দথলক দবশরলয় যখে মলে মলে এই শহলসব-শেলকলি 
বযস্ত িখে িাশিয়াো ব  , ‘আশম এখে দযলি চাই।’ 

আহমদ মুসা িাকাল া িাশিয়াোর শদলক। ব  , ‘দিামার দপেলে দথলক 
যাওয়ালক দিামার আব্বা এবং দিামার আব্বার সংগিে শক দচালখ দদখলব?’ 

‘আপশে ভাবলেে এ শেলয়?’ ব   িাশিয়াো। 
‘ভাবাইলিা স্বাভাশবক।’ 
‘ধ্ন্যবাদ।’ 
‘আমার শজজ্ঞাসার জবাব দাওশে।’ 
‘আশম আমার আব্বার একমাত্র সন্তাে। িাোিা শিশে দকাে শদেই জােলি 

পারলবে ো শেোমাইলির ভালগয শক ঘলিশে ।’ 
‘শকন্তু িার শজজ্ঞাসার জবাব দিা দিামালক শদলি হলব।’ 
‘প্রশ্ন শুলেই আশম জবাব শিক কলর শেব।’ 
‘দিামার চল  যাবার জলন্য অনুমশির দকাে প্রলয়াজে দেই িাশিয়াো।’ 
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‘জাশে। আশম অনুমশি চাইশে। আশম ইেফরলমিে শদলয়শে।’ কন্ি শকেুিা 
ভাশর িাশিয়াোর। 

‘ধ্ন্যবাদ, িাশিয়াো।’ 
‘শবদায় শদলেে আমালক, শকে ুশজজ্ঞাসার দেই।’ 
‘দকাে শবষলয়?’ 
‘দকে আশম দেি শবয়ালরর মধ্য এিীয় প্রধ্াে আল কলজন্োর শপিালরর 

দমলয়। আমালক শকেুই শজজ্ঞাসার দেই? আশম বুলঝশে, দেি শবয়ালরর দকাে 
দ াকলক জীবন্ত ধ্রার জন্য উদেীব আপোরা। আশম দিা িালদরই একজে।’ 

‘দিামালক আমরা শজজ্ঞাসাবাদ করব ো, কারণ িুশম আমালদর বশেেী 
েও। িাোিা িুশম দেি শবয়ালরর একজে েও।’ 

‘শকন্তু আমার সম্বলন্ধ দিা আপশে শকেুই জালেে ো।’ 
‘জাোর মাধ্যম শুধ্ু মুলখর কথা শকংবা দ খাই েয় িাশিয়াো।’ 
চমলক মুখ িু   িাশিয়াো। একিু সময় শেলয় ব  , ‘বুঝ াম ো।’ 
‘মানুলষর কাজ এবং মানুলষর দগািা দদহই একিা জীবন্ত ইেফরলমিে 

।’ 
‘ধ্ন্যবাদ শকন্তু িত্রুর দমলয় সম্পলকত এমে সু-ধ্ারো শিক েয়।’ 
‘দকউ আমালদর িত্রু েয় িাশিয়াো।’ 
‘দকে আল কলজন্োর শপিার িত্রু েয়?’ 
‘শিশে আমালদর িত্রু েে, আমরা িাৌঁর িত্রু।’ 
‘একই কথা। আপোরা িাৌঁর িত্রু হল  শিশেও আপোলদর িত্রু হলয় 

যাে।’ 
‘এক কথা েয় িাশিয়াো। শিশে এবং িারা আমালদর ক্ষশি করার দচষ্টা 

করলেে, দচষ্টা করলেে আমালদর জাশির সবতোি ঘিালি। শকন্তু আমরা িাৌঁর বা 
িালদর দকাে ক্ষশি করার দচষ্টা করশে ো। আমরা আত্মরক্ষার দচষ্টা করশে মাত্র।’ 

‘ধ্ন্যবাদ। সব পলক্ষর মানুলষর দৃশষ্টভশঙ্গ যশদ এমে হলিা, িাহল  
দুশেয়ালি িত্রুিা ও অিাশন্ত থাকলিা ো।’ 

‘আমরা মুস মােরা এমে একিা িাশন্তর দুশেয়া চাই িাশিয়াো।’ 
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‘এই চাওয়ািা শুধ্ু মুস মােলদর মলধ্য সীশমি করলেে দকে? সব 
মানুষই দিা িাশন্ত চায়।’ 

‘চায় বলি, শকন্তু সবার কালে এই িাশন্তর কমতসূশচ দেই।’ 
‘দকে আমরা শিোেরাও দিা িাশন্তর কথা বশ । শযশু দিা িাশন্তর প্রিীক 

।’ 
‘ব । শকন্তু দসিা কথার মলধ্যই সীমাবদ্ধ। কথালক কালজ পশরণি কলর 

িাশন্তর সমাজ শবশেমতালণর দকাে কমতসূশচ দিামালদর বাইলব  দদয় ো। আর 
দকারআে োশজ ই হলয়লে মানুলষলক িাশন্তর পথ প্রদিতলের জলন্য, িাশন্তর সমাজ 
গিলের জলন্য।’ 

‘শকন্তু আজলকর মুসশ ম সমাজ শক একথার সাক্ষয দদয়?’ 
‘দদয় ো। কারণ অশধ্কাংি মুস মাে ও িালদর সমাজ ইস ালমর উপর 

প্রশিশষ্ঠি দেই।’ 
‘িাহল  শিোেলদর দদাষ শদলয়  াভ শক? মুস মাে ও শিোেলিা 

সমােই হলয় দগল া।’ 
‘সমাে হয় ো। মুস মােলদর সিয় আলে, শকন্তু বযবহার দেই, অন্যশদলক 

শিোেলদর সিয়ও দেই, বযবহারও দেই। এই দম শ ক পাথতকয শেলয় দুই জাশি 
এক হলি পালর ো।’ 

‘অলেক ধ্ন্যবাদ আপোলক। আপোলক শবপ্লবী শহলসলব জােিাম। আজ 
দদখশে, আপশে আপোর ধ্লমতর প্রচারকও।’ 

‘দিামার দিলষর জাোিাই আস ।’ 
‘শকন্তু জগলির সবাই জালে, শবপ্লবই আপোর মুখয কাজ।’ 
‘দিামার কথা সিয হল  বযাপারিা এই দািায় দয, আমার আদলিতর 

প্রচার শবপ্ললবর স্বালথত। শকন্তু িা েয়। আমার শবপ্লব আমার আদলিতর স্বালথত।’ 
‘একই কথা হ  ো?’ 
‘ো এক কথা েয়। আদিতলক যশদ শবপ্ললবর স্বালথত বযবহার করা হয় এবং 

শবপ্লবই যশদ হয়  ক্ষয, িাহল  দস শবপ্লব দেলক আলে দস্বোচাশরিা। আর শবপ্লব 
যশদ হয় আদিত প্রশিষ্ঠার  লক্ষয, িাহল  দস শবপ্লব শেলয় আলস িাশন্ত ও ক যাণ। 
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এজন্যই মুস মােলদর উপর দখাদায়ী হুকুম িালদর শবপ্লব ও পশরবিতলের 
সংোমসহ সব কাজ হলি হলব ‘শফ সাশবশ ল্লাহ’ অথতাৎ ‘আল্লাহর জন্য’। 
‘আল্লাহর জন্য’ অথত আল্লাহর দদওয়া আদলিতর মাধ্যলম মানুলষর িাশন্ত, ক যাণ ও 
প্রগশির জলন্য।’ 

আহমদ মুসার ওপর শেবদ্ধ িাশিয়াোর দচাখ দু’শি উজ্জ্ব  হলয় উি । 
ব  , ‘আপশে শবপ্লবী েে। শবপ্লবীরা এমে চশরলত্রর হয় ো।’ 

‘শিক বল ে, দ শেে, োশ ে, মাওলসিংু-রা শবপ্লবী হল , আশম শবপ্লবী 
েই।’ 

‘শকন্তু ওরা দিা শবপ্লবী শেল ে।’ 
‘হ্যাৌঁ, এই অলথত শেল ে দয, ওরা িশক্ত, ষিযে ও সোলসর দজালর 

জেগলণর ঘালি শবপ্লব চাশপলয়শেল ে। এই শবপ্লব চাশপলয় দদবার কালজ শুধ্ু প্রথম 
পযতালয়ই দ শেে হিযা কলরশেল ে পিাি  াখ কৃষকলক এবং মাওলসিংু হিযা 
কলরশেল ে শবি  াখ। পরবিতী পযতালয়র শহসাব এর দথলকও ভয়াবহ।’ 

‘শবপ্লব হল  হিযাকাণ্ড কমলবশি শকেু একিা দিা হয়ই।’ 
‘ইস ালমর শবপ্ললব িা হয় ো। ইস ালমর শবপ্লব হয় মানুলষর জন্য, 

মানুলষর ক যালণর জন্য, মানুষলক হিযার জন্য েয়। এমেশক মুসশ ম শবজলয়র 
দয ইশিহাস রলয়লে, দসখালেও দদখলব দকাে হিযাকাণ্ড দেই। শিোেরা যখে 
দজরুজাল ম দখ  কলরশে , িখে সত্তর হাজার মুস মােলক িারা হিযা 
কলরশেল া। শকন্তু এই দজরুজাল ম মুস মােরা যখে আবার জয় করল া, িখে 
একজে শিোলের গালয়ও িারা হাি দদয়শে। মুস মােরা যখে দস্পে জয় 
কলরশে , িখে শিোেলদরলক মুসশ ম িাসকরা মুসশ ম প্রজালদর দথলক দবশি 
সুলযাগ সুশবধ্া শদলয়লে, শকন্তু শিোেরা যখে দস্পে জয় কর , িখে 
মুস মােলদর শবরুলদ্ধ হিযা ও শেমূত  অশভযাে চাশ লয় মুসশ মশুন্য কলরশে  
দস্পেলক।’ 

‘ধ্ন্যবাদ আপোলক। আপশে কথার জাদু জালেে। শকন্তু আপোর আর 
সময় েষ্ট করব ো। চশ ।’ 
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বল  িাশিয়াো ঘুলর দাশিলয় সামলে পা বািালি শগলয় আবার শফলর 
দাৌঁিা । আহমদ মুসার শদলক দচাখ িুল  একিু ম্লাে দহলস ব  , ‘দেি শবয়ার 
সম্পলকত আমালক শজজ্ঞাসাবাদ কলরে শে। শজজ্ঞাসাবাদ করল ও শকেু ব লি 
পারিাম ো। আশম ঐ বযাপালর আেহী শে াম ো, কাে ও শদিাম ো।’ 

‘দিামালক ধ্ন্যবাদ এ সহলযাশগিার জন্য।’ 
‘শক সহলযাশগিা কর াম।’ 
‘জােলি ইলে করশে  খুব দয, দেি শবয়ালরর িুশম শকেু জাে শক ো।’ 
‘শজজ্ঞাসা কলরে শে দকে? উত্তর দদব ো িাই?’ হিাৎ ভারী হলয় উি  

িাশিয়াোর কণ্ঠ। 
‘িা েয় িাশিয়াো। ো চাইলিই িুশম খুব বি সহলযাশগিা কলরলো। িাই 

সব শকেু দিামার ইলের উপর দেলি দদয়াই শিক মলে কলরশে।’ 
‘ধ্ন্যবাদ। শবিয়  াগলে, কশিে ও শেষু্ঠর গুশ -লগা া শেলয় যার কাজ, 

িার হৃদয়বৃশত্ত এি গভীর হল া শক কলর।’ 
‘িাশিয়াো দিামার জন্য গাশি দরশে। দপ ৌঁলে শদলয় আসলব।’ 
‘দেি শবয়ালরর আলরকিা আস্তাো শচেলি চাে বুশঝ?’ মাথা একিু ঘুশরলয় 

ঈষৎ দহলস ব   িাশিয়াো। 
‘িাই যশদ ব , িাহল  গাশি শেও ো। িলব দজলে রাখ দিামালক ফল া 

করার ইলে আমালদর দেই।’ 
দাশিলয় দগ  িাশিয়াো। ঘুলর দাৌঁিাল া। দহলস ব  , ‘ফল া কলরও 

দকাে  াভ হলব ো। আশম দকাথায় যাব জাশে ো। আব্বারা দকাথায় িা ব লি 
পারব ো।’ 

একিু থাম । িারপর ব  , ‘এই জন্যই আশম গাশি শেলি চাশে ো। 
আপািি শিকাোশবহীে আমালক দকাথাও দপ ৌঁলে দদলব গাশি।’ 

‘যশদ ওলদর খুৌঁলজ ো পাও, িাহল  দযাগালযাগ করলব, আমরা দিামালক 
দপ ৌঁলে দদব রাশিয়ায়।’ 

‘ধ্ন্যবাদ’ বল  িাশিয়াো ঘুলর দাশিলয় পা চা া  সামলে। 
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আহমদ মুসালদর গাশি প্রস্তুি হলয় দাৌঁশিলয়শেল া। এক এক কলর সবাই 

এলস গাশিলি উি । দেি শবয়ালরর েয়িা  াি এবং দেি শবয়ালরর দহে 
দকায়ািতারশি পুশ লির হাও া কলর দদওয়া হলয়লে। 

আহমদ মুসা গাশিলি উিলি উিলিই গাশি দেলি শদ । আহমদ মুসার 
পালি আশজমভ। 

েুলি চ   গাশি পশিম িাসখলে অবশিি দপ্রশসলেন্ি ভবলের উলেলশ্য। 
হসশেক দথলক শুরু কলর অশভযালে অংিেহণকারী সকল ই খুিী। খুিীর 

সবলচলয় বি কারণ িারা আহমদ মুসালক শফলর দপলয়লে। কথা দমািালবক 
দভালরর মলধ্য আহমদ মুসা অশভযাে দথলক ো দফরায় িার খারাপ শকেু ঘলি 
যাওয়ার আিঙ্কায় সবাই উলিগাকু  হলয় পলরশে । িালদর খুিীর শিিীয় কারণ 
হল া, িারা প্রথমবালরর মি দেি শবয়ালরর একিা ঘাশিলি সফ  অশভযাে 
চা ালি দপলরলে। 

যা আবার দহেলকায়ািতারও। 
দব া িখে আিিা। দপ্রশসলেন্ি ভবলের চত্বলর দপ ৌঁে  আহমদ মুসার 

গাশি। 
আহমদ মুসা গাশি দথলক োমলিই দসোবাশহেীর প্রধ্াে শসশেকভ েুলি 

এ । আহমদ মুসার পালি আজমভলক একিা স্যা ুি কলর আহমদ মুসালক  ক্ষয 
কলর ব  , ‘শুভ সংবাদ স্যার।’ 

‘শক?’ আহমদ মুসা ও আজমভ একসালথই বল  উি । 
‘ওলদর একিা সসার দপ্লে ধ্রা পলিলে।’ 
‘ধ্রা পলিলে? কখে?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘আজ দভার সালি চারিায়।’ 
‘দপ্লে এর সালথ আর শক দপলয়শে আমরা?’ 
‘শিে জে রুি ধ্রা পলিলে। আর কলয়কশি গযাস শসশ ন্োর।’ 
‘আ  হামদুশ ল্লাহ।’ আহমদ মুসা ও আশজমভ দুইজলেই বল  উি । 
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পলর আহমদ মুসা উদেীব কলণ্ঠ শজজ্ঞাসা করল া, ‘সসার দপ্লে এর 
গালয়, শসশ ন্োলরর গালয়, ইিযাশদলি আমরা শক এমে দকাে শচহ্ন দপলয়শে যা 
শেিঃসলেলহ প্রমাণ কলর দয ওইগুল া রাশিয়ার?’ 

‘শজ, দস রকম প্রমাণ আলে। সবগুল ার গালয় দেি শবয়ালরর মলোোম 
আলে, আর আলে দসগুল ার শবস্তাশরি শেমতাণ িথয। দযমে, দকাথায় হিরী, কলব 
হিরী, বযবহার শুরু করার িাশরখ, ইিযাশদ।’ 

‘রাশিয়ার আকাি দথলক সসার দপ্লেশি মধ্য এশিয়ায় প্রলবি করলে এ 
েশব দিামরা িু লি দপলরে?’ শজজ্ঞাসা কর  আশজমভ। 

‘এ ধ্রলের অলেকগুল া েশব আমালদর হালি স্যার।’ 
‘ধ্ন্যবাদ শসশেকভ।’ ব   আশজমভ। 
‘শসশ ন্োলরর গযাসগুল া দিামরা দদলখে?’ আহমদ মুসা ব  । 
‘আমালদর দকশমলক  এিপািত প্রাথশমক একিা পরীক্ষা কলরলে। িালি 

প্রমাণ হলয়লে ওগুল া অিযন্ত ধ্ীরশিয়া সম্পন্ন দরশেলয়িে পয়জে।’ 
‘ধ্রা পিা দসই শিে জে দ াক দকাথায়?’ 
‘দসো দহে দকায়ািতালরর শসকুশরশি দসল  রাখা হলয়লে।’ 
আহমদ মুসা আশজমলভর শদলক দচলয় ব  , ‘চ  দ াকগুল ালক দদখা 

যাক।’ 
‘আশমও িাই মলে করশে।’ আশজমভ ব  । 
আবার িারা গাশিলি উলি বস । দসোবাশহেী প্রধ্াে দজোলর  

শসশেকভও িাৌঁর গাশিলি উি । 
দসো দহে দকায়ািতালর শেরাপত্তা দিািলজাি আজ সাংঘাশিক রকলমর 

দবশি। আহমদ মুসা ও আশজমভলকও আজ েিুে কলর প্রলবি পাস দেয়ার পর 
ঢুকলি দদয়া হল া। 

খুশি হল া আহমদ মুসা। পািা-পাশি হাৌঁিলি হাৌঁিলি শসশেকভলক ব  , 
‘দিামার দূর-দৃশষ্টর প্রিংসা করশে শসশেকভ। আমরা দয রকম িশক্তিা ী ও 
ভয়ােক িত্রুর শবরুলদ্ধ  িশে, িালি শেরাপত্তা বযবিায় এ ধ্রলের কিাকশি 
প্রলয়াজে।’ 
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‘হ্যাৌঁ, মুসা ভাই। শেরাপত্তা বযবিা যি উন্নি হলে, ষিযেও িি 
আধ্ুশেকায়ে হলে। সুিরাং শেরাপত্তা বযবিার দক্ষলত্র প্রশিশদেই আমালদর সামলে 
এগুলি হলব।’ 

গল্প করলি করলি িারা দসো দহে দকায়ািতালর প্রলবি কর । 
দসো সদর দফিলর শসকুশরশি প্রধ্াে আবুবকর আশ লয়ভ এবং িাৌঁর 

সহকারী ওসমাে দখাদালয়ভ সবতলিষ শেরাপত্তা দগলি দাৌঁশিলয়শে  আহমদ 
মুসালদরলক দখাি আমলদদ জাোলোর জলন্য। 

আহমদ মুসা ওলদর সালথ হ্যান্েলিক কর । দখাদালয়লভর সালথ 
হ্যান্েলিক করলি শগলয় হিাৎ আহমদ মুসার কপা িা কুশিি হল া এবং মলেরও 
দকাথায় দযে খচ কলর উি । 

অল্প শকেু এশগলয় আহমদ মুসা থমলক দাৌঁিা । িাৌঁর সালথ সালথ দাৌঁিা  
আশজমভ এবং শসশদকভও। 

আহমদ মুসা মাথা শেচু কলর ভাবশে । হিাৎ মাথা িুল  শসশেকভলক 
ব  , ওসমাে দখাদালয়ভ সম্পলকত দিামার মি শক? 

‘দকাে বযাপালর?’ 
‘শবশ্বস্তিা।’ 
‘আপশে জালেে, দস আমালদর শবপ্লব সমলয়র সাথী। দস একজে িযাগী 

কমতী। সক  সলেলহর উলধ্ত দস।’ ব   শসশেকভ। 
‘আমার সালথ দু’একবার দদখা হলয়লে, শকন্তু ঘশেষ্ঠ দকাে আ াপ হয়শে। 

ব লি পার, িাৌঁর হালি শিক কশির শেলচই দকাে ‘উ শক’ আলে?’ 
ো আমালদর মধ্য এশিয়ায় মুস মােলদর মলধ্য উ শকর প্রচ ে 

এলকবালরই দেই। 
আবার দচাখ বুজ  আহমদ মুসা। পরক্ষলণই শসশেকলভর শদলক িাশকলয় 

ব  , ‘এই মুহুলিত ওসমাে দখাদালয়ভলক দেপ্তার কলরা।’ 
‘ওসমাে দখাদালয়ভলক দেপ্তার?’ একই কলন্ি উচ্চারণ কর  আশজমভ 

এবং শসশেকভ। িালদর দচাখ শবিলয় শবলস্ফাশরি। 
‘হ্যাৌঁ, সময় েষ্ট কর ো।’ আহমদ মুসার কলন্ি শির শেলদতলির সুর। 
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সলঙ্গ সলঙ্গই হুকুম িাশম  কর  দজোলর  শসশেকভ। ঘুলর দাৌঁিা  দস। 
চ লি শুরু কর  দসই শেরাপত্তা দগলির শদলক দযখালে দাৌঁশিলয় দখাদালয়ভরা 
আহমদ মুসালদর স্বাগি জাশেলয়শে । 

আহমদ মুসা এবং আশজমভও শসশেকলভর দপেলে দপেলে চ  । 
দদখা দগ  দসই দগলি দাৌঁশিলয় শসকুশরশি প্রধ্াে আবুবকর আ ীলয়ভ 

একজে অশফসারলক শকেু শেলদতি শদলে। ও সময় দখাদালয়ভ দসখালে দেই। 
দজোলর  শসশেকভ এবং আহমদ মুসা ও আশজমভলক দগলির শদলক 

আসলি দদলখ আবুবকর আ ীলয়ভ অশফসারশিলক শবদায় শদলয় এ  শসশেকলভর 
শদলক। সম্ভবি শসশেকলভর মুলখর পশরবিতে দদলখ আ ীলয়ভ উশিগ্ন হলয় 
পলিশে । ব  , ‘স্যার, শকেু ব লবে?’ 

‘দখাদালয়ভ দকাথায়?’ শজজ্ঞাসা কর  শসশেকভ। 
‘এই মাত্র দভিলরর শদলক দগ , িালক প্রলয়াজে স্যার?’ 
‘চ  দদশখ দকাথায়?’ বল  বাম শদলকর কশরলোর শদলয় দভির শদলক 

অেসর হল া শসশেকভ। 
সালথ চ   আবুবকর আ ীলয়ভ। িালদর দপেলে আহমদ মুসা এবং 

আশজমভ। 
দসো সদর দফির একশি ১১ ি া ভবে। শেলচর ি ায় শসকুশরশির 

দ াকরা থালক। ভু-গলভত আরও দু’শি ি া আলে। এর প্রথমশি একিা শমশে 
অস্ত্রাগার। আর সবতলিলষর ি াশি বেীখাো, শেরাপত্তা বেীলদর এখালেই রাখা 
হয়। এরই একিা ঘলর বেী কলর রাখা হলয়লে সসার দপ্লে দথলক বেী কলর আো 
শিেজে রুিলক। যারা শেিঃসলেলহ দেি শবয়ালরর দ াক। োে শদলকর দয 
কশরলোলরর দিষ প্রালন্ত একিা শ ফি আলে। দস শ ফি শদলয় োমলি হয় বেী 
খাোয়। আর বাম শদলকর দয কশরলোর শদলয় শসশেকভ এবং আহমদ মুসারা চ লে 
িার মধ্যবিতী িালের শ ফি শদলয় শমশে অস্ত্রাগালর োমা যায়। 

দজোলর  শসশেকভ ও আ ীলয়ভ শবশভন্ন ঘর সন্ধাে কলর সামলে 
এগুশে । কশরলোলরর একিা িশসং পলয়লন্ি এলস আ ীলয়ভ দসখালে দাৌঁিালো 
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একজে শসকুশরশিলক শজজ্ঞাসা কর  দখাদালয়লভর কথা। দস মধ্যবিতী কশরলোর 
দদশখলয় ব  , ‘উশে এশদলক দগলে স্যার।’ 

দসই কশরলোর শদলয় সামলে এলগা  িারা। 
এই সময় হিাৎ োে শদলক একিা কক্ষ দথলক দবর হলয় এ  দখাদালয়ভ। 
কক্ষশি দসো সদর দফিলরর প্রায় মধ্যবিতী িাে এবং এ কক্ষই ভু-গভতি 

অস্ত্রাগালর োমার শ ফি রুম। 
দখাদালয়লভর একদম মুলখামুশখ হলয় পি  আহমদ মুসারা। শসশেকভ ও 

আ ীলয়ভ সবার আলগ পািাপাশি যালে। িালদর দপেলেই আহমদ মুসা এবং 
আশজমভ। 

এইভালব মুখমুশখ হলয় পিায় দখাদালয়ভ প্রথমিায় শকংকিতবযশবমূঢ় হলয় 
পলিশে , িাৌঁর মুখিা হিাৎ দযে কাল া হলয় উলিশে । শকন্তু পরক্ষলণই সামল  
শেলয় স্যা ুি শদ । 

‘দখাদালয়ভ দিামালক দেফিার করা হল া। আ ীলয়ভ দখাদালয়ভলক 
দেফিার...’ 

শসশেকলভর কথা দিষ হবার আলগই দখাদালয়ভ শবদুযৎ গশিলি দমশিে 
শরভ বারশি িুল  শে  িার দকামলরর দহা োর দথলক। দু’পা শপশেলয় দুই হালি 
শরভ বারশি িুল  ধ্র  দস। শরভ বালরর শট্রগালর িার িাহাদাি আঙু শি বলস 
দগলে। 

শবিয় শবলস্ফাশরি দচালখ আবুবকর আ ীলয়ভ ঝাৌঁশপলয় পি  
দখাদালয়লভর হালির ওপর। 

গলজত উি  দখাদালয়লভর শরভ বারশি।  
গুশ শবদ্ধ আ ীলয়ভ  ুশিলয় পি  কশরলোলরর ওপর। দসই সালথ 

দখাদালয়লভর শরভ বার সলমি হািিা শেলচ দেলম শগলয়শে  আ ীলয়লভর দদলহর 
ধ্াক্কায়। 

দখাদালয়ভ িার শরভ বারসহ হাি উপলর িু শে । শকন্তু িার হািিা 
উলি আসার আলগই আহমদ মুসার শরভ বার গুশ  বষতণ কর  এবং িা 
শেখুিভালব শবদ্ধ কর  দখাদালয়লভর শরভ বার ধ্লর রাখা োে হালির কিীলক। 
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শরভ বার পলি দগ  দখাদালয়লভর হাি দথলক। শরভ বার হাি দথলক 
পলি যাবার সলঙ্গ সংলগই দখাদালয়ভ িার বাম হালির অোশমকা আঙুল র আংশি 
কামলি ধ্র । আহমদ মুসা দখাদালয়লভর ওপর ঝাৌঁশপলয় পলি িার হাি িার মুখ 
দথলক দকলি শে । শকন্তু  াভ হল া ো। দখাদালয়লভর দদহ ঝলর পি  কশরলোলর। 
মুহূলিতই প্রাণহীে হলয় দগ  িার দদহ। 

দখাদালয়লভর দদহশি পরীক্ষা কলর উলি দাৌঁিালি দাৌঁিালি ব  , ‘পার াম 
ো আশজমভ। দেি শবয়ালরর আলরকজেলক হালির মুলিালি দপলয়ও দেপ্তার করা 
দগ  ো।’ 

‘দখাদালয়ভ দেি শবয়ালরর দ াক?’ এক সলঙ্গ প্রায় শচৎকার কলর উি  
আশজমভ এবং শসশেকভ। 

‘ব শে সব কথা। িার আলগ আ ীলয়ভলক হাসপািাল  পািাও, িার 
কাধ্িা গুলিা হলয় দগলে গুশ লি। আর দখাদালয়লভর  াি শহমাগালর পািাও, পলর 
িার দদহিা পরীক্ষা করলি হলব। আর চ  শ ফি রুম এবং অস্ত্রাগার পরীক্ষা কশর 
দকে দস এই অসমলয় এখালে এলসশে ।’ 

শসকুশরশির দ াকরা এলস জমা হলয়শে । িালদর সবার দচালখ শবিয়। 
শেলদতি অনুসালর িারা দখাদালয়লভর  াি শেলয় দগ । দেচালর িুল  শে  িারা 
আ ীলয়লভর দদহ। 

দেচালর উলি আ ীলয়ভ ক্ষীণ কলন্ি ব  , ‘আহমদ মুসা ভাই গুশ শবদ্ধ 
হওয়ার কলষ্টর দচলয় মলে কষ্ট পাশে দবশি দখাদালয়লভর বযাপারশির জন্য। িালক 
দেপ্তার করলি চাইল ে দকে, দকে দস শরভ বার দবর কর  আমালদর মারার 
জলন্য এবং দকেই বা দস অবলিলষ পিাশসয়াম সাইোইলের আংশি চুলষ আত্মহিযা 
কর ?’ 

আহমদ মুসারা শ ফি রুলমর শদলক চ  । সবার আলগ আহমদ মুসা। 
আশজমভ এবং শসশেকভ িালক অনুসরণ করলে। দ'জলেরই দচাখ-মুখ 

উলিলগ ভরা। শসশেকভ দিা এলকবালর শেবতাক হলয় দগলে। িার মলে হলে যা ঘি  
সবই দযে দকাে শফলল্মর একিা দৃশ্য। আহমদ মুসা দখাদালয়ভলক দেপ্তালরর 
শেলদতি শদলয়শের, িা দস পা ে করলি এলসশে  বলি, শকন্তু িার মে িা দযে দমলে 
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শেলি পালরশে। শকন্তু দখাদালয়লভর শরভ বার দবর করা এবং দিলষ িার আত্মহিযা 
দথলক দস বুঝলি পার , আহমদ মুসার শসদ্ধান্ত কি শেখুৌঁি শে । দকমে কলর শিশে 
দখাদালয়ভলক সলেহ করল ে? আহমদ মুসার প্রশি শ্রদ্ধায় িার হৃদয়িা নুলয় এ । 
আশজমলভর মলেও এই ধ্রলের ভাবো। আহমদ মুসার দৃশষ্ট, শচন্তা, অনুভূশি 
দকােিারই িু ো দবাধ্ হয় দকাথাও দেই। 

শেরবিা ভাঙ  আহমদ মুসা। ব  , ‘শসশেকভ, িুশম শরভ বার দবর ো 
কলর িালক দেপ্তালরর শেলদতি শদলব িা আশম ভাশবশে। আ ীলয়ভ ঝুৌঁশক ো শেল  
আরও বি শকেু ঘিলি পারলিা।’ 

‘দু:শখি মুসা ভাই। আমার ভুল র কারে হল া, আশম ভাবলিই পাশরশে, 
দখাদালয়ভ এই দক্ষলত্র শরভ বার দবর করলি পালর।’ ব   শসশেকভ। 

‘ভু িা দিামালদর ো, আমার। আমার আলগই ব া উশচি শে  দয, দস 
ওসমাে দখাদালয়ভ েয়। দেি শবয়ালরর একজেলক প্লাশেক সাজতাশর কলর 
দখাদালয়ভ বাশেলয় দখাদালয়লভর জায়গায় বসালো হলয়লে। আর আস  দখাদালয়ভ 
শেহি হলয়লে, অথবা দকাথাও বেী রলয়লে।’ 

‘শকন্তু এই সাংঘাশিক শবষয়িা এি িািািাশি আপোর েজলর পি  শক 
কলর?’ শজজ্ঞাসা কর  শসশদ্ধকভ। 

‘দস দয দৃশষ্টলি আমার শদলক িাকায়, দস দৃশষ্টলক আমার কালে দখাদালয়ভ 
বল  মলে হয়শে। িার দৃশষ্টলি শে  প্রথম দদখার মি একিা শবিয় এবং আমালক 
পশরমাপ করার একিা অনুসশন্ধৎসা। িাোিা দিামালদর দসোবাশহেীর জুিার 
শফিা বাৌঁধ্ার দয শবলিষ ধ্রণ আলে, িার জুিার শফিা দস ভালব বাৌঁধ্া শে  ো। সব 
দিলষ িার োে হালির কিীলি একিা উ শক দদখলি পাই যা মধ্য এিয়ার 
মুসশ ম পশরবালর স্বাভাশবক েয়।’ 

‘শকন্তু আমালদর দচালখ দিা শকেুই ধ্রা পলিশে।’ 
‘মলে হয় দস দু’একশদে হ  এলসলে। ব লি পার দু’একশদলের মলধ্য 

দখাদালয়ভ দকাথাও শগলয়শে  শক ো?’ 
‘শগলয়শে । অসুি হলয় পিায় শিে শদে িালক সামশরক হাসপািাল  

থাকলি হলয়লে। গিকা  দস দযাগদাে কলরলে।’ ব   শসশেকভ। 
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‘িাহল  মানুষ বদল র কাজ গিকা ই হলয়লে। আশজমভ িুশম দিামার 
দ াকলদর শেলদতি দাও, দখাদালয়লভর হাসপািাল  যাওয়া দথলক শফলর আসা পযতন্ত 
প্রশিশি শমশেলির এক শহসাব হিরী করলি, িাহল  বুঝা যালব দকাে সময় দুঘতিোিা 
ঘলিলে এবং দখাদালয়লভর সন্ধাে পাওয়ারও পথ এর িারা দবর হলি পালর।’ 

‘আো! শকন্তু মুসা ভাই হিাৎ কলর দিা এিা হয়শে, প্লাশেক সাজতাশরলি 
অলেক সময় দেয়।’ 

‘অবশ্যই অলেক সময়, অলেক প্রস্তুশি  ালগ। দখাদালয়লভর ফলিা িারা 
দযাগাি কলরলে, িারপর দখাদালয়লভর উিা-বসা, আচার-আচরণ সম্পলকত 
দযাগালযাগ, বন্ধ-ুবান্ধব, আত্নীয়-স্বজে, প্রভশৃি সবশকেুই িারা জাোর দচষ্টা 
কলরলে শেখুৌঁিভালব। এমেভালব একজে দ াক প্লযান্ি করা খুবই কশিে। এ কাজ 
দয িারা কলরলে, এ দথলক বুঝা যালে ওরা সাংঘাশিকভালব আমালদর দপেলে 
দ লগলে।’ 

‘এি শকেু িারা কলরলে! আমার মলে হলে দখাদালয়লভর দকাে আত্নীয়-
স্বজলের সালথ িারা একিা সম্পকত গলি িুল শে ।’ ব   আশজমভ। 

‘শিক বল ে আশজমভ। িুশম সন্ধাে োও। আর দিাে, রালষ্ট্রর শবশভন্ন গুরু 
দাশয়লত্ব যারা রলয়লে, িালদর একবার িুশম যাচাই কর। িারা যখে একিা কলরলে, 
িখে দিিাও করলি পালর।’ 

‘আ  হামদুশ ল্লাহ। খুব গুরুত্বপূণত একিা শেলদতি শদলয়লেে মুসা ভাই। 
আশম আজই প্রথমি সকল র হদশহক আইলেেশিশফলকিে শচহ্নগুল া পরীক্ষা 
করার শেলদতি শদশে। িারপর এলক এলক অন্য সবশকেু।’ আশজমভ ব  । 

শ ফি রুলমর দরজায় দাৌঁশিলয় িারা কথা ব শে । আশজমলভর কথা 
দিষ হলিই আহমদ মুসা শ ফি রুলমর দরজা খুল  প্রলবি কর  শ ফি রুলম। 

শ ফলি প্রলবি করলিই আহমদ মুসার ‘শবলস্ফারক স্পিতকাির’ ঘশির 
পরমাণু োয়া শি কাৌঁপলি শুরু কর  এবং একিাো একিা সংলকি শদলয় চ  । 

চমলক উি  আহমদ মুসা। 
িিক্ষলণ আশজমভ এবং দজোলর  শসশেকভ ঘলর ঢুলকশে । 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  122 

 

আহমদ মুসা শিকারী বালজর মি সিকত দৃশষ্টলি ঘলরর চাশরশদলক 
দৃশষ্টপাি করশে । উলিলগ আেন্ন হলয় পলিশে  িার সারা মুখ। 

আশজমভ এবং শসশেকভ আহমদ মুসার শদলক দচলয় উশিগ্ন কলণ্ঠ শজজ্ঞাসা 
কর , ‘শক হলয়লে মুসা ভাই?’ 

‘এই ঘলর অবশ্যই পরমাণু জািীয় দকাে শবলস্ফারক আলে।’ 
আৌঁৎলক উি  আশজমভ এবং শসশেকভ দু’জলেই। মুহুলিতই উৎকণ্ঠায় 

অন্ধকার হলয় দগ  দু’জলের মুখ। 
ঘরিালক শেখুৌঁিভালব পরীক্ষা কর  আহমদ মুসা, শকন্তু দকাথাও শকেু 

দেই। শ ফি রুলম একশি মাত্র কুিে দচয়ার। দস দচয়ার সশরলয়ও দদখা হল া। ো 
শকেু দেই দকাথাও। 

‘শক সলেহ করলেে মুসা ভাই?’ ব   আশজমভ। 
‘েক  দখাদালয়ভ এশদলক এলসশে , এ কলক্ষ এবং সম্ভবি েীলচর 

কলক্ষও শগলয়শে । আমরা এ শবশল্ডং-এ আসার পর এ শদলক আসা িার শবো 
কারলণ শে  ো। এখে মলে হলে দস সাংঘাশিক শকেু কলরলে।’ 

কথা দিষ কলর আহমদ মুসা দচয়ারিা হাি শদলয় উৌঁচুলি িুল  ধ্লর 
উশল্টলয় দফ  । উশল্টলয়ই দচাখ দু’শি োো-বিা হলয় দগ  িার। এমেশক দকৌঁলপ 
উি  িার বুক। দদখলি দপ  কুিলের ি ায় দিপ শদলয় আিলক রাখা হলয়লে 
বগতাকৃশির একিা বাি। প্লাশেক কভালর ঢাকা। প্লাশেক কভালরর এক জায়গায় 
আয়িাকার একিা িীলে জ্ব  জ্ব  করলে শেশজিা  িাইম শমিার। সময় িখে 
দসখালে সািান্ন দসলকন্ে। দচালখর প ক দফ লিই িা দেলম এ  োপ্পান্ন 
দসলকলন্ে। 

‘পারমাণশবক শেোমাইলির শবলস্ফারণ ঘিলি আর সময় আলে ৫৬ 
দসলকন্ে।’ শচৎকার কলর উি  আহমদ মুসার কণ্ঠ। 

দকৌঁলপ উি  আশজমভ এবং শসশেকভ দু’জলেই। িারা জালে এই 
সাইলজর একিা পারমাণশবক শেোমাইলির শবলস্ফারণ ঘিল  শুধ্ু এ শবশল্ডং েয়, 
আলি-পালির শবশল্ডংও ধ্ুল া হলয় যালব। 
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িাইম শমিালর সময় শজলরা আওয়ালর দপ ৌঁেবার সালথ সালথই ঘিলব দসই 
মহা-শবলস্ফারণ। সমলয়র কাৌঁিার সালথ যুক্ত শেউট্রে বুল ি। এক দসলকন্ে কলর 
সমলয়র কািা শপেু হিলে, আর এক দসলকন্ে দূরত্ব এশগলয় যালে শেউট্রে বুল ি 
শেোমাইলির স্পিকাির োলভতর শদলক। সমলয়র কাৌঁিা শজলরা আওয়ালর দপ ৌঁোর 
সালথ সালথ শেউট্রে বুল ি শজলরা দূরলত্ব দপ লে যালব এবং শেউট্রে বুল িশি 
চুম্বলকর মহািালে শবদ্ধ করলব শেোমাইলির োভতলক। সংলগ সংলগই ঘিলব 
প্র য়ংকরী শবলস্ফারণ। এ শবলস্ফারণ দিকাবার একমাত্র পথ িাইম শমিালর 
সমলয়র কািা আিলক দদয়া ইল কশট্রক মযাকাশেজম অফ করার মাধ্যলম। 

আহমদ মুসা শেোমাইলির প্লাশেক কভার ভাল া কলর পরীক্ষা কলর 
বুঝ  ওপর অংলির প্লাশেক কভার খু ল  িাইম শমিালরর সালথ শেোমাইলির 
ইল কশট্রলকর সংলযাগ মযাকাশেজমিা পাওয়া যালব। 

পিাি দসলকন্ে দেলম এলসলে িখে সময়। 
আহমদ মুসা িার চাকুর িীক্ষ্ে অেভাগ শদলয় প্লাশেক কভালরর িু 

খু লি খু লি ব   দ্রুিকলণ্ঠ, ‘শসশেকভ ইমারলজিী সাইলরে বাশজলয় দাও। 
যিিা পারা যায় আমালদর সাবধ্াে হওয়া উশচি।’ 

‘মুসা ভাই, আমরা আপোর জীবেলক ঝুৌঁশকলি দফ লি পাশরো। চ ুে 
আমরা দবশরলয যাই, শেোমাইিিালকও শবশল্ডং-এর বাইলর দফ লি পারব।’ 

কালজর হািলক শবন্দু মাত্র দলা ো কলর আহমদ মুসা ব  , ‘এ 
শেোমাইলির কাযতকাশরিার দক্ষত্র দদখা যালে চারি বগতগজ। কিিুকু সরালি 
পারলব শেোমাইিিালক।’ 

‘ো, মুসা ভাই আপশে সরুে, আপোলক সরলি হলব।’ প্রায় আিতোদ 
কলর বল  উি  আশজমভ। 

‘এই শবশল্ডং-এর প্রায় এক হাজার োফ, আলি-পালির ভবলে হলব 
আরও কলয়ক’ি- এলদর কয়জেলক িুশম সরালি পারলব আশজমভ?’ 

‘আপোর সালথ দিা িালদর িু ো হয়ো।’ 
‘িু ো হয় ো বল ই দিা িালদর দরলখ আশম সরলি পাশর ো।’ 
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একিু দথলম আহমদ মুসা ব  , ‘দকে শচন্তা করে এভালব আশজমভ? এি 
অল্পলিই িুশম আল্লাহর সাহাযয দথলক মুখ শফশরলয় শেলি পার?’ 

দকাে জবাব শদ  ো আশজমভ। িলব িার দচালখর আিংকিা একি ু
কম । দদায়া পি  দস, ‘ া-হাও া ওয়া া-কুওয়ািা ইল্লাহ শবল্লাহ।’ 

দ্রুি শ ফি রুলম প্রলবি কর  শসশেকভ। শবপদ ঘন্িা বাজাবার শেলদতি 
শদলয় দস শফলর এ । িার সালথ দু’জে দ াক। 

ব   শসশেকভ, ‘দু’জে শবলস্ফারক এিপািতলক এলেশে মুসা ভাই’ 
‘ওলদর শজজ্ঞাসা কর এ ধ্রলের শেউশক্লয়ার শেোমাইিলক শেশফউজ 

করার সবলচলয় সহজ পথ শক?’ 
‘িাইম শমিারলক শেোমাইি দথলক শবশেন্ন করা।’ এিপািতলদর একজে 

ব  । 
শেোমাইলির ওপলরর অংলির প্লাশষ্টক কভার খুল  দফ া হলয় দগ  

আহমদ মুসার। িাইম শমিালর সময় িখে শত্রি দসলকন্ে। 
দভিরিা দদলখ স্তশম্ভি হল া আহমদ মুসা। শেোমাইিিা দদখা যালে 

শবলিষ শেজাইলে হিরী। মু  শেোমাইলির সালথ িাইম শমিালরর সংলযাগ একিা, 
দুইিা িালরর মাধ্যলম েে। একগুে সূক্ষ্ম িার িাইম শমিার ও শেোমাইিলক 
সংযুক্ত কলরলে। িারগুল ার দুই প্রাপ্ত দুই পালির (িাইম শমিার ও শেোমাইলির) 
দকালেত ঢুকালো। অদ্ভুি হবশিষ্টয। প্রলিযকশি িালরর রং শভন্ন শভন্ন। আহমদ মুসার 
বুঝলি বাৌঁশক রই  ো কযালমালফ্রজ সৃশষ্টর জলন্যই এ িালরর বাধ্া সৃশষ্ট করা 
হলয়লে। এই গুলের একশি িার আলে যা িাইম শমিার ও শেোমাইলির শেউট্রে 
বুল িলক সংযুক্ত কলরলে। দসই িারশিই িালদর প্রলয়াজে। 

কপা  দথলক দুই গন্ে দবলয় দরদর কলর ঘাম ঝরলে আহমদ মুসার। এক 
গুে িালরর কযালমালফ্রলজর কালে শেলজলক বি অসহায় দবাধ্ কর  দস। হৃদলয় 
িার উচ্চাশরি হল া- ‘ া-হাও া ওয়া া-কুওয়ািা ইল্লাহ শবল্লাহ।’ 

শচন্তায় অলেকিা সময় চল  দগ । সময় বাশক িখে মাত্র পের দসলকন্ে। 
কারও মুলখ দকাে কথা দেই শেিঃশ্বাসও দযে পিলে ো কারও। অলেক িালরর 
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কযালমালফ্রজ দদলখ শবলস্ফারক এিপািতলদর মাথাও ঘুলর দগ । িারা ভাবলিই 
পার  ো আস  িারিা এর দথলক দবর করা যালব শকভালব! 

‘দকলি দফ ুে সব িার।’ ব   আশজমভ। 
‘এলি আগাম শবলফারণ ঘিার ঝুশক িিকরা েব্বই ভাগ স্যার।’ ব   

একজে এিপািত। 
দদায়ািা পিা দিষ কলর িালরর ওপর দচাখ বু ালিই আহমদ মুসার মলে 

একিা প্রশ্ন দজলগ উি , ‘মৃিযুর প্রিীক শক?’ মে দথলকই উত্তর এ , ‘সাদা।’ 
পাওয়ার আেলে দদহিা দযে শিউলর উি  আহমদ মুসার। সময় িখে 

৮ দসলকন্ে। 
‘শবসশমল্লাহ’ বল  আহমদ মুসা িালরর গুে দথলক সািা িারিা পৃথক 

কলর শদ  এবং শেোমাইলির শদলকর প্রান্তিা আলস্ত খুল  শদ । 
সংলগ সংলগই দথলম দগ  িাইম শমিার। পাৌঁচ দসলকলন্ের সময় সংলকিিা 

শির হলয় দাৌঁশিলয় রই  িাইম শমিার-িীলে। 
আশজমভ এবং শসশেকভ সংলগ সংলগ শসজদায় পলি দগ । দুই হাি 

উপলর উি  আহমদ মুসার। এবার িার দু’গন্ে দবলয় দেলম এ  ঘালমর বদল  
অশ্রু। 

শবপদমুশক্তর ঘন্িা দবলজ উি  দসো বের দপ্তলর। মাত্র চারশি শ ফি 
শদলয় এ পযতন্ত িিখাশেক দ াক দবরুলি দপলরশে । 

সবার মুলখ হাশস ফিু । যারা দবর হলয়শে  িারা শফলর এ । 
সবাই শ ফি রুম দথলক দবরু । 
একজে শবলস্ফারক এিপালিতর হালি শেোমাইিিা। 
কশরলোর শদলয় হাৌঁিলি হাৌঁিলি একজে শবলস্ফারক এিপািত সশবেলয় 

আহমদ মুসালক শজজ্ঞাসা কর , ‘স্যার শিক িারশি আপশে শকভালব শেশদতষ্ট 
করল ে?’ 

‘আমালদরও এই একই প্রশ্ন।’ একই সালথ উচ্চারণ কর  আশজমভ এবং 
শসশেকভ। 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  126 

 

‘আল্লাহর এ এক অসীম দয়া। আমার মলে উদয় হলয়শে , সাদা মৃিযুর 
প্রিীক আর শেোমাইিও মৃিুযর প্রিীক। িাই সাদা িারশিই আশম দবলে 
শেলয়শে াম।’ 

‘আ  হামদুশ ল্লাহ।’ আশজমভ এবং শসশেকভ দু’জলেই উচ্চারণ কর । 
হাৌঁিলি হাৌঁিলি শসশেকভ ব   আহমদ মুসালক, ‘আপোরা দিা এখে 

দপ্রশসলেন্ি ভবলে যালবে মুসা ভাই?’ 
‘দকে দিামার অশফলস দেলব ো?’ 
‘ব লি সাহস পাশে ো।’ 
‘ব লি হলব ো, আমরা দু’জায়গার দকাথাও যাব ো। আমালদর আস  

কাজই দিা হয়শে। আমরা এলসশে াম সসার দপ্ললের দসই শিেজে রুলির সালথ 
কথা ব লি। ওিা খুব জরুরী। ওখালে যাব। চ  আশজমভ।’ 

সবলিষ শেরাপত্তা দগি দথলক োে শদলক দয কশরলোর দগলে িার প্রালন্তর 
শ ফিা শদলয় োমলি হয় ভূ-গভতি শসকুশরশি শপ্রজোরস দসল । 

আহমদ মুসা, আশজমভ এবং শসশেকভ শিেজলেই দসই কশরলোর শদলয় 
হাৌঁিলি শুরু কর  দসই শ ফলির শদলক। 

শ ফি শদলয় িারা োম  ভূ-গভতি কলক্ষর সবতলিষ ি ায়। 
ভূ-গভতি ি ার প্রলবি পলথই এলস থালম শ ফি। শকন্তু শ ফলির দরজা 

খু ল ই ভূ-গভতি ি ায় প্রলবলির দরজা খুল  যায় ো। শ ফলির দরজা খুল  
দগল  প্রলবি পলথর দরজা সামলে এলস যায়। দরজা থালক িা াবদ্ধ। দরজা খুল  
প্রলবি করলি হয় বেী খাোয়। 

শ ফলির দরজা খুল  দগল  বেী খাোয় প্রলবলির দরজার মুলখামুশখ 
দাৌঁিা  আহমদ মুসারা। 

দজোলর  শসশেকভ পলকি দথলক চাশব দবর কলর দু’ধ্াপ এশগলয় শক 
দহালস ঢুশকলয় শদ  চাশব। চাশব ঘুশরলয়ই দচাখ োো-বিা কলর দপেলে িাকা । 
ব  , ‘িা া দখা া।’ 

‘িা া দখা া? িাহল  এ শিেজেলকও আমরা হারা াম শসশেকভ!’ 
হিাি কলন্ি ব   আহমদ মুসা। 
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‘শক ব লেে মুসা ভাই?’ 
‘হ্যাৌঁ শসশেকভ। েক  দখাদালয়ভ শেিয় এখালে এলসশে । হয় ওলদর দস 

পাশ লয় দযলি শদলয়লে, েয়লিা হিযা কলরলে।’ 
শসশেকভ শবহব্ব  দৃশষ্টলি িাশকলয় রই  আহমদ মুসার শদলক। আহমদ 

মুসার কথা সিয হল  িালদর অিযন্ত মূ যবাে শিেজে বেীলক িারা হারা । 
আশজমভ এশগলয় শগলয় হাি  ঘুশরলয় দরজা খু  । 
দচালখর সামলে উন্মুক্ত হল া বেী খাোর প্রথম কক্ষশি। দমলঝর ওপর 

এল া দমল া পলি থাকলি দদখা দগ  শিেশি দদহ। রলক্ত ভাসলে দদহ শিেশি। 
গুশ  কলর মারা হলয়লে ওলদর। 

আহমদ মুসা এশগলয় শগলয় একশি দদলহ হাি রাখ । িারপর দসাজা হলয় 
দাৌঁশিলয় ব  , ‘এলদর এখালে কিায় ঢুশকলয়ে দিামরা?’ 

‘সকা  সািিায়।’ ব   দজোলর  শসশেকভ। 
‘িাহল  দিামরা এলদর দরলখ চল  যাবার পর পরই এলদর হিযা করা 

হলয়লে।’ 
‘এ কাজ দিা েক  দখাদালয়লভর।’ 
‘হ্যাৌঁ। িুশম দহেলকায়ািতার দথলক কিায় দগে?’ 
‘দসায়া সািিার শদলক।’ 
‘িখে েক  দখাদালয়ভ দকাথায় শে ।’ 
‘দহে দকায়ািতালরই দদলখ দগশে।’ 
আহমদ মুসা ঘুলর দাৌঁশিলয় ব  , ‘চ  এখালে আর দকাে কাজ দেই।’ 
বল  শ ফলি শফলর এ  আহমদ মুসা। িার সালথ সালথ আশজমভ এবং 

শসশেকভও। 
ভূ-গভত বেীখাো দথলক উলি এলস দবশরলয় আসার জলন্য কশরলোর শদলয় 

হাৌঁিলি হাৌঁিলি আহমদ মুসা ব  , ‘আশজমভ িুশম েক  দখাদালয়ভসহ ওলদর 
চারজলের দপাষ্টমলিতলমর বযবিা কর। েক  দখাদালয়লভর শরভ বালর দদখলব 
চারশি বুল ি কম আলে। িার শিেশি পালব শিে বেীর দদলহ, আর একশি 
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আবুবকর আ ীলয়লভর কাৌঁলধ্। শপস্ত  ও বুল লির োম্বার, হিরী হওয়ার িাে সহ 
একিা শরলপািত হিরী কর। এগুল া সবই পশত্রকায় প্রকাি করলি হলব।’ 

‘িাহল  হহ হচ পলি যালব ো?’ ব   আশজমভ 
‘উপায় দেই। আশজমভ, েক  দখাদালয়লভর দষ্টাশরসহ ওলদর শেহি 

হওয়ার খবর যশদ পশত্রকায় ো দদই, িাহল  যশদ রাশিয়া ওরা দকাথায় িা জাোর 
দাবী কলর বলস?’ 

‘জােলব শক কলর?’ 
‘দিামরা সসার দপ্লে আিক কলরে মালে ওলদরও দেফিার কলরে।’ 
‘আমরা দিা বশ শে দয, আমরা ওলদর সসার দপ্লে ধ্লরশে।’ 
‘ব শে, শকন্তু আজ ব লি হলব।’ 
‘দকে?’ 
‘ো ব ল  দয কারলণ আমরা ধ্লরশে, দসই উলেশ্যিাই দিা হাশস  হলব 

ো। আমরা দগািা দুশেয়ালক জাশেলয় শদলি চাই রাশিয়ার দেি শবয়ালরর ষিযলের 
কথা। আমরা সসার দপ্ললের এবং গযাস কেলিইোলরর েশব পশত্রকায় শদলয় 
শবশ্ববাসীলক জাোলি চাই শক কলর িারা এই সসার দপ্ললে কলর মধ্য এশিয়ায় ঢুলক 
আমালদর িস্যলক্ষি ও পশু সম্পদ ধ্বংস করলে। এর সালথ আন্তজতাশিক 
 যাবলরিরী দথলক পরীক্ষা কলর আো জীবে শবধ্বংসী গযালসর শববরণও থাকলব।’ 

‘মহা হহ হচ পলি যালব দুশেয়ায়। এ সসার দপ্লে এবং গযাস দু’িই েিুে 
একিা শবষয় হলব শুধ্ু সাধ্ারণ মানুলষর জলন্য েয়, শবজ্ঞােীলদর জলন্যও।’ 

‘যি হহ হচ হয়, িিই আমালদর  াভ। রাশিয়ার ওপর প্রচন্ে চাপ ো 
পিল  দেি শবয়ালরর ষিযে বন্ধ হলব ো।’ 

‘শুধ্ু চাপ েয়, মােবিা ও পশরলবলির শবরুলদ্ধ এই ধ্বংসাত্মক ষিযে 
করার কারলণ দেি শবয়ার এবং িার সালথ রাশিয়ালকও দদাষী সাবযস্ত করা হলব।’ 

‘দসিাই দিা আমালদর  ক্ষয। ঐ ধ্রলণর িশক্তিা ী চাপ ো হল  রাশিয়া 
এশগলয় যালব ো এবং দেি শবয়ালরর িৎপরিা বন্ধ হলব ো।’ 

‘শকন্তু আজলক প্রকাি উপলযাগী কলর সব শকেু শিক করা যালব ো মুসা 
ভাই।’ 
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‘শিক আলে আজ ো হল  কা  হলব। িুশম কুিায়বার সালথ আল াচো 
কলর একিা সাংবাশদক সলম্ম ে োক। দসখালেই সব বযাপার প্রকাি কলর দদয়া 
হলব।’ 

‘চ ুে, আপশেও দপ্রশসলেলন্ির সালথ দদখা করলবে।’ 
দজোলর  শসশেকলভর কাে দথলক শবদায় শেলয় আশজমভ ও আহমদ মুসা 

এলস গাশিলি চি । 
েুলি চ   গাশি দপ্রশসলেন্ি ভবলের উলেলশ্য। 
দপ্রশসলেন্ি ভবলের চত্তলর এলস গাশি দথলক োম  আহমদ মুসা। 
দপ্রশসলেন্ি কলণত  কুিায়বা দাৌঁশিলয়শে  দপ্রশসলেন্ি ভবলের দগলি। 

আহমদ মুসালক গাশি দথলক োমলি দদলখ কুিায়বা দেলম এ  চত্তলর। এলস 
জশিলয় ধ্র  আহমদ মুসালক। ব  , ‘রাি দথলক এ পযতন্ত  যা ঘলিলে সব শুলেশে 
মুসা ভাই। আজ আমালদর এক শবরাি শবজয় এবং শবপদ মুশক্তর শদে। আর এ 
শবজলয়র োয়ক শহসালব আল্লাহ আপোলক পাশিলয়লেে।’ 

‘শবজয় এখেও আলসশে কুিায়বা এবং শবপদ এখেও সামলে। দেি 
শবয়ার এখে হলব ক্ষযাপা কুকুলরর মি। অথচ িালদর প্রশিলরালধ্র জলন্য যা 
আমালদর জাো প্রলয়াজে িা আমরা পাশে ো।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘দকে ওলদর পশরকল্পো এবং শকেু দিশ লফাে োম্বার দিা দপলয়লেে।’ 
‘পশরকল্পোিা ওলদর ষিযে জাোর জলন্য ভা  েকুলমন্ি, শকন্তু এ শদলয় 

ওলদর গালয় হাি দদবার দকাে পথ হলে ো। আর দিশ লফাে োম্বার শদলয় শক ফ  
হলব আশম এখেও ব লি পারশে ো, দেি শবয়ার সশিয একিা সাংঘাশিক দ । 
ওলদর উলেশ্য সাধ্লে অন্তি আন্তশরক ওরা। ‘মলের সাধ্ে শকংবা িরীর পািে’- 
এর জীবন্ত প্রশিমূশিত ওরা। ওলদর অলেকলকই হালি পাওয়া দগলে, শকন্তু এ পযতন্ত 
কাউলকই বেী করা যায়শে।’ 

‘দকে সসার দপ্লে দথলক শিেজেলক দিা বেী করা হলয়শে ।’ 
‘শিক। শকন্তু ওরা দেি শবয়ালরর দযাদ্ধা বাশহেীর সদস্য শে  ো। ওরা শে  

দিকশেশিয়াে।’ 
‘দকমে কলর বুঝল ে?’ 
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‘ওলদর গালয় দেি শবয়ালরর যুদ্ধ-লপািাক শে  ো। দেি শবয়ালরর দকউ 
যখেই দকাে অপালরিলে দবর হয় িখে িালদর গালয় দয দপািাকই থাক, িালি 
আৌঁকা থাকলব ভল্লুলকর মুখ। সবলচলয় বি কথা হল া ওলদর হালি পিাশিয়াম 
সায়াোইলের আংশি দদশখশে,  যা দেি শবয়ালরর সবার হালি থালক।’ 

আহমদ মুসার কথা শুলে  দপ্রশসলেন্ি কুিায়বার দচালখ শচন্তার একিা োয়া 
ফলুি উি । 

আহমদ মুসা িার শপি চাপলি ব  ,  ‘দপ্রশসলেন্িলক এি িািািাশি মুখ 
কাল া করল  চ লব দকে কুিায়বা! দয দকাে শবপলদ দিামালক হাসলি হলব। 
দিামার এ হাশস মানুষলক িশক্ত দযাগালব।’ 

‘মুসা ভাই আপশে দজার কলর আমালক এ আসলে বশসলয়লেে।’ 
‘ইস ালম দেিৃত্ব এভালব চাশপলয়ই দদয়া হয়। দদখ শেবতাচলেও জেগণ 

দিামালক দভাি শদলয়লে। আমালক দদাষ শদলি পালরা ো।’ 
‘চ ুে মুসা ভাই। আপোর ওপর শদলয় অলেক ধ্ক  দগলে। আপোর 

জন্য োস্তা দরশে। িারপর আপোলক  ম্বা শবশ্রাম শেলি হলব।’ ব   দপ্রশসলেন্ি 
কুিায়বা। 

‘চ ’  বল  আহমদ মুসা হাৌঁিলি হাৌঁিলি আশজমলভর শদলক শফলর ব  ,  
‘আশজমভ োস্তার পলরই এ দিশ লফাে োম্বারগুল া শেলয় কাজ শুরু করলি হলব। 
এখে দিিা। সব জায়গায় খবর দপ ৌঁোর আলগ হাো শদলি ো পারল  দকােই  াভ 
হলব ো।’ 

‘মুসা ভাই, শবশ্রাম দেবার অনুলরালধ্র বুশঝ জবাব এিা?’  ব   
দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 

‘যুদ্ধলক্ষলত্র শক দকাে শবশ্রাম আলে কুিায়বা! এমেও দৃষ্টান্ত আলে, 
শিেশদে ধ্লর যুদ্ধ চ লে। মুসশ ম হসশেকরা দাৌঁশিলয়ই শুকলো খাবার দখলয়লে, 
োমাজ পলিলে। িালদর মি অি বি শবপদ আল্লাহ আমালদর দদেশে। এর পরও 
কালজর সময় আমরা যশদ শবশ্রালমর সন্ধাে কশর, িাহল  আল্লাহর কালে জবাব 
দদয়ার শকেু শক থাকলব?’  ব লি ব লি কন্ি ভারী হলয় এ  আহমদ মুসার। 
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‘শিক বল লেে। িলব সুলযাগ থাকল  ক্লান্ত িরীলরর দাবী অবশ্যই পূরণ 
করা উশচি। আল্লাহর রাসূ  (সিঃ) ও শবশ্রালমর ওপর গুরুত্ব শদলয়লেে। এিার 
োমালজর পর কাজ, এমেশক কথা ব ালকও শেরুৎসাশহি করা হলয়লে।’ 

‘শিক আলে কুিায়বা, দিামার পরামলিতর শদলক েজর দদব। আল্লাহর 
রাসূল র এ শসলেম ক যালণর জন্যই। যশদ আমরা পা ে করলি পারিাম!’ 

আর দকউ কথা ব   ো। 
সবাই পািাপাশি ধ্ীর পদলক্ষলপ এশগলয় চ   দপ্রশসলেন্ি ভবলের 

দভিলর। 
 
 
 
আহমদ মুসা দেি শবয়ালরর িাসখে ঘাৌঁশি দথলক দয দিশ লফাে 

োম্বারগুল া সংেহ কলরশে , িার প্রলিযকশি শিকাোয় ঐ শদে দব া ১২ িার মলধ্য 
অশভযাে চা ালো হল া। শবিলয়র বযাপার, একই খবর এ  সব জায়গা দথলক। 
খবরিা হল া,  শিকাোয় শগলয় ধ্বংসস্তুপ োিা আর শকেুই পাওয়া যায়শে। আলি-
পালির দ াকরা বল লে, সকা  সািিার শদলক শবরাি শবলফারণ ঘলি, মানুষ েুলি 
শগলয় ইি-কেশিলির খন্ে-শবখন্ে িুকরা োিা আর শকেুই দদখলি পায়শে। সব 
জায়গায় একই সমলয় এই শবলস্ফারণ ঘলিলে। 

এই ঘিো স্তশম্ভি কর  আহমদ মুসা সহ সবাইলক। সবাই স্বীকার কর , 
দেি শবয়ালরর দযাগালযালগর দেিওয়াকত অিযন্ত িশক্তিা ী ও উন্নি। আর দাশয়ত্ব 
পা লে িালদর দ াকরা একদম অংলকর মিই এযাশকউলরি। 

দেি শবয়ার সম্পলকত আবার অন্ধকালর পলি দগ  আহমদ মুসা। দয 
আল ার সন্ধালে আহমদ মুসা িাসখলে এলসশে  এবং দেি শবয়ালরর দহে 
দকায়ািতালরর সন্ধাে করশে , দস আল া আহমদ মুসা পায়শে।  ালভর মলধ্য 
একিাই হলয়লে দয, িালদর পশরকল্পো পাওয়া দগলে। 

একমাত্র সম্ব  দেি শবয়ালরর পশরকল্পো শেলয় সামলে এগুলি দচষ্টা 
কর  আহমদ মুসা। পশরকল্পো অনুসালর যা দেি শবয়ার করলি চায় এবং যা ওরা 
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কলরলে িার একিা শহসাব কলষ আহমদ মুসা দদখ ,  বুশকনুর মহািূণয উৎলক্ষপণ 
দকলন্দ্রর িীষত শবজ্ঞােী েূরভ বিতমাে অবিায় িালদর প্রথম িালগতি। শবজ্ঞােী 
েূরভলক সাবতশক্ষশণক পাহারা দদয়ার এবং িালক দচালখ দচালখ রাখার হুকুম 
শদলয়শে  আহমদ মুসা। শকন্তু এ বযবিা েহণ কলরও ওলদর ষিযে দরাধ্ করা 
যায়শে। একশদে মহািূণয দকলন্দ্রর উৎলক্ষপণ পশরদিতে দিলষ মহািূণয দকন্দ্র 
সং গ্ন বাসায় দফরার পলথ একশি দিিশে ট্রাক িার গাশি এবং িালক 
অনুসরণকারী শেরাপত্তা কমতীলদর গাশি এলকবালর স্যান্েউইচ বাশেলয় শদলয় যায়। 
শবজ্ঞােী েূরভ ও িার ড্রাইভালরর সংলগ সংলগই মৃিযু ঘলি এবং মারাত্মকভালব 
আহি শেরাপত্তা অশফসার শিেজে মারা যায় হাসপািাল । দেি শবয়ালরর 
পশরকল্পোয় বুশকনুলরর শবজ্ঞােী েূরলভর োলমর পলরই শে  িাশজশকস্তালের বখি 
েদীর রুগুে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর োম। 

শবজ্ঞােী েূরভ শেহি হওয়ার খবর পাওয়ার পর আহমদ মুসা দসশদে 
শবষন্ন মলে রুগুে জ  শবদুযৎ দকন্দ্র শেলয় শক করা যায় ভাবশে । দসই সময় বযস্ত 
হলয় ঘলর ঢুক  আশজমভ। 

সা াম আশজমভ। সা াম শেলয় আহমদ মুসা শজজ্ঞাসা কর , ‘দকাে খবর 
আলে ো শক, এি বযস্ত দদখশে দিামালক?’ 

‘হ্যাৌঁ, খবর আলে। আমালদর দগালয়ো সদর দফলর আজ একিা 
দিশ লফাে এলসশে ।’ 

‘দক দিশ লফাে কলরশে ?’ 
‘একজে মশহ া!’ 
‘শক বল শেল া?’ 
‘বখি েদীর রুগুে জ  শবদুযৎ দকন্দ্র আগামী ২১ িাশরলখ ধ্বংস করা 

হলব।’  
‘২১ িাশরলখ ধ্বংস করা হলব? দমলয়শি দক?’ 
‘পশরচয় দদয়শে। বল ই দিশ লফাে দরলখ শদলয়লে।’ 
আহমদ মুসা একিুক্ষণ শচন্তা কর । িারপর ব  , ‘দস দযই দহাক, খবর 

শিকই শদলয়লে। িাশরখ শিক শকো ব লি পারলবা ো।’  
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‘দমলয়শি দক? দকে আমালদর খবরিা জাো ? পথভ্রষ্ট করার জলন্যও দিা 
হলি পালর!’ 

‘িা হলি পালর। শকন্তু িা হয়শে। দেি শবয়ারলক যিদূর দজলেশে, িারা এ 
কাজ করলব ো। কারণ এ কাজ করার িালদর প্রলয়াজে দদশখ ো। আমরা যশদ 
দকাে িাশরখ জােিাম, িাহল  আমালদর শবভ্রান্ত করার জলন্য এ িাশরখ িারা 
শদলি পারলিা। িাোিা আমরা যশদ িালদর কালজ বাধ্া সৃশষ্ট করলি পারিাম, 
িাহল  হয়লিা আমালদর দৃশষ্ট একশি শদলের শদলক শেবদ্ধ দরলখ অন্য দকাে শদলে 
িালদর ষিযে কাযতকর করলি িারা দচষ্টা করলিা। শকন্তু ঘিো িা েয়।’ 

‘িাহল  মুসা ভাই দিশ লফাে শক আমালদর সশিক সংবাদ শদলয়লে?’ 
‘আশম শেশিি আশজমভ।’ 
‘আমার শবিয়  াগলে মুসা ভাই, দক, দকে দিশ লফাে কর ? শেিয় দেি 

শবয়ালরর দকউ েয়!’  
‘আমার উপ শব্ধ যশদ শমথযা ো হয় িাহল  আশম ব ব দিশ লফালের দস 

কণ্ঠিা িাশিয়াোর।’ 
‘িাশিয়াোর?’ 
‘দকে শবশিি হে?’ 
‘শবশিিই বলি। দসশদে দয সহলযাশগিা দস কলরলে দসিা শে  আপোলক 

বাৌঁচালোর জন্য। কাজিা দেি শবয়ালরর শবপলক্ষ দগলে, শকন্তু িাশিয়াো দেি 
শবয়ালরর শবলরাধ্ী শহসালব দস কাজিা কলরশে।’ 

‘শিক বল ে আশজমভ। িবু ব শে দিশ লফােিা িাশিয়াোরই হলব।’ 
‘এখে আমালদর শক করণীয় মুসা ভাই ?’ 
‘আজ উশেি িাশরখ, চ  আশজমভ জ  শবদুযৎ দকলন্দ্র যাই।’  
‘খুব ভাল া হয় মুসা ভাই। দূর দথলক শেলদতি শদলয় দকাে কাজ হলব ো।’ 
‘আজই যাবার বযবিা কর আশজমভ।’ 
সা াম জাশেলয় আশজমভ চল  যাশে । আহমদ মুসা িালক দেলক ব  , 

‘যাওয়ার শক বযবিা করলব বল  ভাবে?’ 
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‘দহশ কপ্টার। একদম শগলয় রুগুে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্র োমা যালব ো 
দহশ কপ্টার?’  

‘দহশ কপ্টার শেলয় ওখালে োমার অথত সবাইলক জাশেলয় দদয়া দয 
রাজধ্ােী দথলক বি দকউ রুগুলে এ । আমরা শকংবা বি দকউ রাজধ্ােী দথলক 
রুগুলে যালে একথা আমরা িত্রুলদর জােলি শদলি চাই ো।’ 

‘এ শদকিা শচন্তা কশরশে মুসা ভাই। আপোলক ধ্ন্যবাদ।’ 
একিু থাম  আশজমভ। িারপর ব  , ‘িাহল  দকাে পথিা আমালদর 

জলন্য ভাল া হলব মুসা ভাই?’ 
‘কার শেলি পার, জীপও শেলি পার।’ 
‘শিক আলে।’ বল  আশজমভ দবশরলয় দগ ।  
সন্ধযার পরপরই আহমদ মুসা ও আশজমভ রুগুে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্র 

দপ ে  । 
রুগুলে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্র শঘলর গলি উলিলে একিা দোি জেপদ । 

রুগুলে মাত্র একিা আবাশসক দহালি  এবং একশি সরকারী দরে হাউজ। 
আবাশসক দহালি শি প্রায় সব সময় পযতিলক িাসা থালক । সরকারী দ াক ও রাষ্ট্রীয় 
দমহমাে দকউ এল  িারা উলি সরকারী দরে হাউজ। 

শকন্তু আহমদ মুসারা শগলয় উি  রুগুে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর অশফস ও 
আবাশসক এ াকার দভিলর জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর শেজস্ব দগে হাউলজ। 

আহমদ মুসালদর অভযথতো জাো  জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর প্রিাসক চীফ 
ইশঞ্জশেয়ার আ ী ইব্রাশহমভ এবং চীফ শসকুশরশি অশফসার আবু জাফরভ। 

ওরা সকল  শগলয় বস  দগে হাউলজর ড্রইং রুলম। 
আহমদ মুসা জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর প্রিাসক চীফ ইশঞ্জশেয়ার আ ী 

ইব্রাশহমভ এবং চীফ শসকুশরশি অশফসার আবু জাফরলভর শদলক দচলয় ব  , ‘খুিী 
হ াম, আপোলদর দু’জেলকই এই মুহূলিত সবলচলয় দবিী প্রলয়াজে।’ 

আ ী ইব্রাশহমভ এবং আবু জাফরভ দু’জলেই উলি দাৌঁিা । দু’জলেই 
বল  উি  এক সালথ, ‘জোব আমালদর দক আপশে বল  সলম্বাধ্ে করল  খুব দুিঃখ 
পাব, আমরা আপোর কমতী । িাোিা ......’ 
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আ ী ইব্রাশহমভ বয়লস আহমদ মুসার দচলয় বি শকন্তু সাইমুলমর কমতী 
দস। কাজাখ অিল  দস কাজ করলিা। িাৌঁলক আহমদ মুসা এর আলগ দদলখশে। 
আর আবু জাফরলভর োম শুলেশে আহমদ মুসা। বয়লস আহমদ মুসার মিই। 

‘িাোিা শক?’ ওলদরলক কথা দিষ করলি ো শদলয় ব   আহমদ মুসা । 
‘আশম িাহীে সুরাইয়ার স্বামী আর আবু জাফরভ শবলয় কলরলে 

ফায়জাভালক।’ ব   ইব্রাশহমভ । 
‘দকাে িাশহে সুরাইয়া, দকাে ফায়জাভা?’ এই প্রশ্ন আহমদ মুসার মুখ 

দথলক দযে ঝলির মি দবশরলয় এ । আহমদ মুসা দসাজা হলয় বলসলে দসাফায়। 
িার দুই দচালখ শবিয় ও দবদোর উজ্জ্ব য। 

ওরা উত্তর দদবার আলগ আহমদ মুসাই আবার কথা ব  , ‘িুঘরী  
িুগালের দমলয় ফায়জাভা আর িাহীে সুরাইয়া রিীদলভর দবাে?’ 

পশিম উজলবশকস্তালের শবখযাি সারাকায়া োলমর রশিদভ পশিম 
উলজলবশকস্তালের প্রথম িহীদ। দস শে  শবপ্ললবরএকিা সু্ফশ ংগ, দয সু্ফশ ংলগর 
সমাহার পুশিলয় োরখার কলরশে  মলধ্য এশিয়ার কমুযশেে িাসেলক। আর 
িুঘরী  িুগাে ঐ সারাকায়া অিল র একজে শবখযাি কমুযশেে কমতকিতা। 
রশিদভরা িার দচাখ খুল  দদয় এবং শবলদ্রাহী শহসালব িুঘরী  িুগাে কমুযশেে 
সরকালরর হালি িাহাদাি বরণ কলর। এইভালব ফায়জাভা হারায় িার শপিা-
মািা, বাশি-ঘর। পলর জীবে সাথী শহসালব দবলে দেয় রশিদভলক। আর রশিদলভর 
দবাে িাহীে সুরাইয়া কমুযশেে সরকালরর একজে দগালয়ো অশফসার এবং 
সাইমুলমর কমতী। 

‘শজ, হ্যাৌঁ।’ আহমদ মুসার প্রলশ্নর জবালব আ ী ইব্রাশহমভ, আবু আশজমভ 
এক সালথ বল  উি । 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয় ওলদর দু’জেলক এক সালথ জশিলয় ধ্র । 
ব  , ‘ওৌঁরা দুই মহাে িহীলদর িৃশি শচহ্ন। দকাশি জেিার ভীি দথলক ওলদর 
এইভালব আবার সন্ধাে পাব ভাশবশে, দিামালদর দখাি  আমলদদ জাোশে।’ 

আহমদ মুসা িার আসলে শফলর এ । িার দচালখর দুই দকাণায় দুই 
দফািা  অশ্রু । দক জালে এই অশ্রু আেলের ো দবদোর। 
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‘ওরা দকমে আলে?’ ইব্রাশহমভ ও জাফরলভর শদলখ দচলয় শজজ্ঞাসা কর  
আহমদ মুসা। 

আেে ও আলবলগর আশিিলযয অশ্রু গিাশে  ইব্রাশহমভ ও জাফরলভর 
দচাখ শদলয়। 

‘ভাল া আলে। ওরা এখালে এলসলে মুসা ভাই।’ 
‘দকাথায়?’ 
‘পালির রুলম। আপশে আসলেে দিাোর পর ওলদর বাধ্া শদলয় আর রাখা 

যায়শে।’ 
 ড্রইংরুলমর পালিই আলরকিা রুম। ওিা দমলয়লদর ড্রইংরুম। মাঝখালের দরজায় 
ঝু লে একিা পদতা। 

পদতার ওপালরই দাৌঁশিলয়শে  িাহীে সুরাইয়া এবং ফায়জাভা। আেলে–
দবদোয় িালদরও গন্ে দভলস যালে অশ্রুলি। অিীি দযে িালদর সামলে জীবন্ত 
রূপ শেলয় হাশজর । রলক্ত দগাস  করা িহীদ রশিদভ ও িুঘরী  িুগােলদর িারা 
দদখলি পালে দযে সামলে দুই দচাখ শদলয়। 

দচাখ মুলে সামল  শেলয় িাহীে সুরাইয়া আহমদ মুসালক  ক্ষয কলর 
ব  , ‘আপশে আমার এবং ফায়জাভার সা াম শেে।’ 

সা াম েহণ কলর আহমদ মুসা ব  , ‘খুিী হ াম দবাে দিামালদর 
সন্ধাে দপলয়, দিামালদর সব খবর দজলে।’ 

‘ভাবী দমইশ গুশ র মমতাশন্তক খবর আমালদর সক লক কাৌঁশদলয়লে। আ  
হামদুশ ল্লাহ, আল্লাহ্ আপোলক হধ্যত ধ্ারলণর দি শফক শদলয়লেে।’ ব   িাহীে 
সুরাইয়াই। 

‘শুকশরয়া দবাে। িুশম এখে শক করে?’ 
‘িাশজশকস্তালের প্রালদশিক মশহ া দগালয়ো ইউশেলি আশে।’ 
‘দকাে দাশয়লত্ব আে?’ 
‘োইলরটর অপালরিে।’ জবাব শদ  দগালয়ো চীফ আশজমভ । 
‘খুিী হ াম। ফায়জাভা, সারাকায়ায় িুশম যাও? সব দফরি দপলয়ে 

শেিয়।’ 
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‘শজ দপলয়শে। শকন্তু আশম দকাে শদে সারাকায়ায় যাইশে। ভয় কলর আমার 
অিীলির মুখামুশখ ......’  

কান্নায় কথা বন্ধ হলয় দগ  ফায়জাভার। 
আহমদ মুসাও হিাৎ দকাে কথা ব লি পার  ো। শক ব লব দভলব দপ  

ো। 
ওশদলক দু’হালি মুখ গুৌঁলজ কাৌঁদশে  ফায়জাভা। িার মাথায় হাি 

বু াশে  িাহীে সুরাইয়া। 
‘দকৌঁদ ো দবাে। িুঘরী  িুগাে ও রশিদভলদর রক্ত আর দিামার আর 

সুরাইয়ার মি িি দমলয়, িি দবাে, িি স্ত্রী ও িি মালয়র অশ্রু শদলয়ই দিা গিা 
আজলকর স্বাধ্ীে মুসশ ম আবাসভূশম মলধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািে। সিরাং 
আর কান্না েয়।’ 

এই সময় ড্রইংরুলম প্রলবি কর  দগে হাউলজর ইেচাজত আশমের। 
ব  , ‘দিশবল  োস্তা দরশে জোব।’ 

কলয়ক’ি মাই  ড্রাইভ কলর এলস ভীষণ ক্ষুধ্া দপলয়শে  আহমদ 
মুসালদর। োস্তার কথা শুলেই আহমদ মুসা উলি দাৌঁিা । ব  , ‘সুরাইয়া-
ফায়জাভালদর োস্তা শদলয়ে?’ 

‘ধ্ন্যবাদ, আমরাও দপলয়শে জোব।’ পদতার ওপার দথলক ব   িাহীে 
সুরাইয়া। 

আহমদ মুসার সালথ সালথ সবাই উলি দাৌঁশিলয় চ   োইশেং রুলমর 
শদলক। 

োস্তা দিলষ আহমদ মুসা, আশজমভ, ইব্রাশহমভ এবং জাফরভ এলস বস  
আহমদ মুসার কলক্ষ, যা িার থাকার জন্য বরাে হলয়লে। 

‘এখে কালজর কথা শুরু করা যাক। প্রথলম দিামরা ব , ‘এই রুগুে পাশে 
শবদুযৎ দকলন্দ্রর শেরাপত্তার শক বযবিা দিামরা কলরে?’ বসলি বসলিই আহমদ 
মুসা বল  উি । 

চীফ ইশঞ্জশেয়ার আ ী ইব্রাশহমভ জাফরলভর শদলক দচলয় ব  , 
‘িুশমইলিা িত্ত্বাবধ্াে করে সবশকেু। প্রথলম িুশম ব ল ই ভা  হয় জাফরভ।’ 
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জাফরভ েলি চলি বস । আহমদ মুসার শদলক দচলয় ব লি শুরু কর , 
‘রুগুে েযাম (বাৌঁধ্) এ াকায় আমালদর দয স্বাভাশবক শেরাপত্তা বযবিা আলে, 
িালিই েযাম ও েযাম এ াকায় দকাে দ াক পাি োিা প্রলবি করলি পালর ো। 
পযতিকলদরলক পশরদিতলের অনুমশি দদয়া হয়, শকন্তু পুলরাপুশর দচশকং এর পর। 
চারিা শিফলি সাবতক্ষশণক পাহারা দদয়া হয় েযাম এ াকা। শবলিষ জরুরী বযবিা 
েহলের মাধ্যলম েযাম এ াকার শেরাপত্তা বযবিালক শেশ্দ্র করার বযবিা করা 
হলয়লে। েযাম-এর দুই প্রালন্ত দুশি শসকুশরশি দপাে বসালো হলয়লে। েযালমর শেলচ 
েদীর দু’ধ্ালর েদীর পাশে স্তর বরাবর অলেকগুল া গােত-দপাে বসালো হলয়লে। 
েযাম-এর দু’পালিই েদীর অলেকিা িাে বরাবর এই গােত দপােগুল া দাৌঁশিলয় 
আলে। এই সব গােত দপাে ও শসকুশরশি দপালের বাইলরর এ াকায় েযাম-এর 
চারশদক জুলি বৃত্তাকালর দৃশষ্টর অলগাচলর ইল কট্রশেক িার পািা হলয়লে 
কলয়কসাশর। ইৌঁদুরও যশদ িারগুল া অশিিম কলর, িাহল  আমরা জােলি 
পারব। ইল কট্রশেক ফাৌঁদ এ াকার বাইলর চারশদলক বহুদূর পযতন্ত েশিলয়-শেশিলয় 
আলে আমালদর প্রহরীরা শবশভন্ন েদ্মলবলি। এই এ াকায় েিুে দ াক প্রলবি 
করল ই িালক অনুসরণ এবং দরকার হল  দেপ্তার করার শেলদতি দদয়া আলে।’ 

থাম  জাফরভ। 
‘েদী পলথর শদকিা দিামরা ভাবশে?’ শজলজ্ঞস কর  আহমদ মুসা। 
‘শজ। ব লি ভুল  দগশে। েদী পলথর শেরাপত্তা বযবিা ও করা হলয়লে। 

েযাম-এর দুই পালর েদীলি আধ্া মাইল র মলধ্য দুশি দে -ফাৌঁশি দখা া হলয়লে। 
ফাৌঁশির প্রলিযকশিলি অধ্ত-েজে কলর স্পীে দবাি। পশরশচি ও অপশরশচি দকাে 
দে -যােই ফাৌঁশি অশিিম কলর েযাম-এর শদলক দযলি পারলবো, এ বযবিা করা 
হলয়লে। ফাৌঁশির স্পীে দবািগুল া ফাৌঁশি দথলক েযাম পযতন্ত সাবতক্ষশণকভালব দঘারা-
দফরা করলে।’ 

কথা দিষ কর  জাফরভ। 
শেরাপত্তা বেতো শুলে দচাখ-মুখ উজ্জ্ব  হল া আহমদ মুসার। খুিী হ  

দস। ব  , ‘দয বযবিা দিামরা কলরে িাৌঁলক শেশ্দ্রই মলে হলে।’ 
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বল  দচাখ বন্ধ কর  আহমদ মুসা। মুহুিতকা  পলর দচাখ খুল  ব  , 
‘কলব দথলক এই বযবিা দিামরা েহে কলরে?’ 

‘আজ দি শদে।’ ব   আ ী ইব্রাশহমভ। 
‘দি শদে। শকন্তু আজ সকাল  আমরা জােলি দপলরশে রুগুে েযাম 

ধ্বংলসর শদে হল া একুি িাশরখ।’ 
একুি িাশরখ উচ্চারণ করলিই ইব্রাশহমভ ও জাফরলভর মুলখর ওপর 

একিা কাল াোয়া োম । 
‘আশম মলে কশর’ বল  চ   আহমদ মুসা, ‘এই একুি িাশরখিা শেধ্তারণ 

কলরলে িারা দি শদে আলগ েয়, পলর। অথতাৎ দিামরা জরুরী প্রশিরক্ষা বযবিা 
েহলণর পরও িারা শেশিি দয িারা েযাম ধ্বংস করলি পারলব। অথবা এমেও 
হলি পালর দি শদে আলগই িারা েযাম ধ্বংলসর সময় একুি িাশরখ শেধ্তারণ 
কলরলে। দিামরা জরুরী শেরাপত্তা বযবিা েহলণর পরও িারা এই িাশরখ 
পশরবিতলের দকাে শচন্তা কলরশে। কারণ  ক্ষয অজতলের বযাপালর িারা শেশিি।’ 

‘শকন্তু শকভালব? আপশে শেরাপত্তা বযবিার কথা দিা শুেল ে।’ ব   
আ ী ইব্রাশহমভ শুকলো কলন্ি। 

‘দসিাই দিা সমস্যা। এসমস্যার সমাধ্াে হল  দিা আর দকাে কথাই 
শে  ো।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘আবার আমালদর মু যায়ে করলি হলব, শেরাপত্তা বযবিা যা করা হলয়লে 
িালি দকাে ফাৌঁক আলে শকো।’ ব   আশজমভ। 

‘যালদর শেলয় শেরাপত্তা বযবিা গলি দিা া হলয়লে িারা সবাই শিক আলে 
শকো?’ আহমদ মুসা ব  । 

‘এ বযাপালর আমার দকাে সলেহ দেই। দহে দকায়ািতালর শেলদতি পাবার 
পর আমরা সবাইলক পরীক্ষা কলরশে।’ ব   ইব্রাশহমভ। 

‘িাোিা আমরা এখালে একিা শেয়ম অনুসরণ করশে। দযই এখাে দথলক 
বাইলর যাক, িালক শসকুশরশির একজে দ াক অনুসরণ কলর থালক। দস দকাথায় 
যায়, কার সালথ দদখা কলর, এ দরকেত আমরা রাশখ।’ ব  জাফরভ। 
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‘বািঃ চমৎকার। বিতমাে জরুরী পশরশিশিলি এিা খুবই দরকার। েযাম-
এর মি স্পিতকাির জায়গায় যারা কমতরি, িালদর দক্ষলত্র এিুকু দখাৌঁজ দবাধ্ হয় 
রাখা দরকার। িলব সাধ্ারেভালব এ ধ্রলের দখাৌঁজ-খবর দেয়া শিক েয়। এলি 
মানুলষর বযশক্তগি জীবলের ওপর হস্তলক্ষপ করা হয়, িার দম শ ক অশধ্কার 
 ংশঘি হয়। সব সময় মানুষলক সলেলহর দৃশষ্টলি দদখা, খুৌঁলজ খুৌঁলজ কারও দদাষ 
দবর করা, ইিযাশদর মি কাজলক ইস াম অনুলমাদে দদয় ো।’ 

‘সমস্যার দিা সমাধ্াে হল া ো মুসা ভাই, ওরা িাহল  দকাে ভরসায় 
একুি িাশরখলক েযাম ধ্বংলসর িাশরখ শিক কর ?’ ব   আশজমভ। 

‘দসিাইলিা প্রশ্ন, এখালে যশদ সব শিকই থালক,িাহল  ওরা এিবি আিা 
করলে শকলসর শভশত্তলি!’ 

আহমদ মুসা থাম । 
দকউ দকাে কথা ব   ো। 
সবাই শেরব। ভাবলে সবাই। 
অলেক্ষণ পর মুখ খু   আহমদ মুসাই। ব  , ‘আজ আর দকাে কথা 

েয়। ভাব সবাই। কা লক দভালর আশম েযাম এ াকা দদখব। ইব্রাশহমভ িুশম 
আমালক েযাম ও েযাম এ াকার েশব ও মােশচত্র শদলয় যালব।’ 

আহমদ মুসা বালদ সবাই উলি দাৌঁিা । 
পরশদে ফজর োমালজর পর আহমদ মুসা সবাইলক শেলয় েযাম এ াকা 

ঘুলর শফলর দদখ । দদলখ খুিী হল া দস। শেরাপত্তা বযবিায় দকাে ফাৌঁক দদখলি 
দপ  ো। 

প্রায় সারাশদে শচন্তা কলর এবং চারশদক ঘুলর কাশিলয় শদ  আহমদ মুসা। 
েযাম এবং চারশদলকর এ াকার প্রশি ইশি জায়গা িারা সন্ধােী দচাখ শদলয় 
দদলখলে। শকন্তু সলেলহর দকাথাও শকেু পায়শে। রুগুে েযাম প্রকল্প শুধ্ু েয়, রুগুে 
জেপদশিলি যারা বাস করলে, িালদর িাশ কা এবং পশরচয়ও আহমদ মুসা 
পরীক্ষা কলরলে, শকন্তু িালদর কারও পশরচলয়র মলধ্য সলেহজেক শকেু পায়শে। 

িখে পিন্ত শবলক । আহমদ মুসা, আশজমভ, ইব্রাশহমভ ও জাফরভ 
দাৌঁশিলয়শে  েযালমর ওপর। 
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বখি েদী দসখালে উত্তর-দশক্ষলণ প্রবাশহি। 
েযালমর দশক্ষণ শদলক আিলক থালক পাশে সৃশষ্ট কলরলে বহু মাই  শবস্তৃি 

হ্রলদর। দদলখ মলেই হয় ো এিা দকাে েদী। েযালমর এই দশক্ষণ পালর পাশের স্তর 
প্রায় শত্রি ফিু শেচুলি। আর উত্তর পালর েদীলি পাশের স্তরও শত্রি ফিু শেলচ। 

আহমদ মুসা েযাম-এর দরশ ং-এ দুই কনুইলয়র দিস শদলয় একিু ঝুলক 
পলি দশক্ষলণর শবস্তৃি জ রাশির শদলক িাশকলয় শে । 

আহমদ মুসার মলে শচন্তার ঝি। বাৌঁধ্ দভলঙ্গ দগল  এ ধ্রলণর বাৌঁধ্ হিরী 
করলি  াগলব হজার হাজার দকাশি িাকা। বাৌঁলধ্ আিলক থাকা পাশে লাস লাে 
আকালর অশবশ্বাস্য গশিলি অেসর হলয় িিজেপদ ও িস্যলক্ষি শেশিহ্ন করলব। 
বাৌঁলধ্র উজালের দসচ-প্রকলল্পর আওিাধ্ীে  াখ  াখ একর জশম শবরাণভুশমলি 
পশরণি হলব। দসই সালথ শবদুযৎ উৎপাদে বন্ধ হবার ফল  অন্ধকালর েুলব যালব 
িাশজশকস্তাে, উজলবশকস্তাে ও িুলকতলমশেস্তালের একিা অংি। সদযজাি মধ্য 
এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের এই ক্ষশিই করলি চালে দেি শবয়ার। এইভালবই 
অথতচেশিকভালব সম্পূণত পঙ্গু কলর শদলি চায় এ মুসশ ম প্রজািেশিলক। 
ইশিমলধ্যই অপূরণীয় ক্ষশি হলয়লে। 

উলিলগ ভলর দগ  আহমদ মুসার মে। আর মাত্র কলয়ক ঘন্িা সময়। রাি 
বারিার পরই শুরু হলব একুি িাশরখ। িারা যশদ িালদর সময় রক্ষার বযাপালর 
শসশরয়াস হয়, িাহল  রাি বারিার পর দয দকাে সময় িারা আঘাি হােলব। দেি 
শবয়ারলক দস এ পযতন্ত যিিা দজলেলে, িালি বুলঝলে ওরা যা ব লব িা জীবে 
শদলয় করার দচষ্টা করলব। সুিরাং িারা এই রুগুে েযাম-ধ্বংস করার জলন্য 
অেসর হলবই। ওরা দযমে িশক্তিা ী ও সাহসী, দিমশে শবজ্ঞাে ও কাশরগরী শদক 
শদলয় অলেক দবিী উন্নি। 

দবদোয় ভলর দগ  আহমদ মুসার হৃদয়। িাহল  শক দচালখর সামলে এই 
রুগুে েযাম-এর ধ্বংস িালদরলক দদখলি হলব! 

বখি েদীর েী  অচথ পাশের শদলক দৃশষ্ট শেবদ্ধ শে  আহমদ মুসার। 
হিাৎ আহমদ মুসা দৃশষ্টর প্রান্তসীমায় েদীর বুলক কলয়কিা শবিা  বুদবুদ 

উি । বুদবুদগুল া দভলঙ্গ শমলি দগ  পাশের সালথ। মলে হল া শবিা  দকাে শিশম 
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িার বুক ভরা শেিঃশ্বাস েুলি শদ  ওপলর, পাশের বাইলর। আহমদ মুসার হিাৎ মলে 
হল া, পাশের েীলচ শুধ্ু শিশম শকংবা মােই থালক ো, থাকলি পালর, দযলি পালর 
আরও অলেক শকেু। পাশের দভিরিা স্বিে একিা জগৎ। এই দয েযাম যার ওপর 
দস দাৌঁশিলয় আলে, িা দযমে রলয়লে পাশের ওপলর, দিমশে পাশের শেলচও এর বি 
একিা অংি রলয়লে। 

একিা অংি রলয়লে। সংলগ সংলগই আহমদ মুসার মলে ঝলির দবলগ 
এলস প্রলবি কর , পাশের ওপলরর এ াকা দিা িারা িন্ন িন্ন কলর দদলখলে, শকন্তু 
পাশের ি ার কথা দিা িালদর মলে হয়শে! 

কথািা মলে হবার সালথ সালথ আহমদ মুসা দসাজা হলয় দাৌঁিা । 
আহমদ মুসা গভীর শচন্তায় েুলব আলে, এিা আশজমভ, ইব্রাশহমভ, 

জাফরভ সবাই দখয়া  কলরশে । কথা ব লি দচলয়শে  জাফরভ, ইিারায় 
আশজমভ িালক শেলষধ্ কলরশে । 

আহমদ মুসা হিাৎ দসাজা হলয় দাৌঁিালিই সবাই িাকা  িার শদলক। 
‘আ ী ইব্রাশহমভ দিামালদর এখালে েুবুরীর কমশপ্লি দসি আলে?’ 

শজজ্ঞাসা কর  আহমদ মুসা। 
‘আলে।’ ব   ইব্রাশহমভ। 
‘চ  এখে যাই। শিক মাগশরলবর পর আশম োমলবা েদীলি।’ বল  

আহমদ মুসা হাৌঁিলি শুরু কর । 
‘ষিযে পাশের শেলচ পশরবযাপ্ত হলি পালর বল  শক আপশে মলে করলেে 

মুসা ভাই?’ শজজ্ঞাসা কর  আশজমভ। 
‘এিা খুবই সম্ভব আশজমভ। পাশের শেচিা ো দদখল  শেশিি হওয়া 

যালে ো।’ 
কথািা দিষ কলরই জাফরলভর শদলক দচলয় আহমদ মুসা ব  , 

‘দিামালদর সংেলহ শক ‘New world of Explosives’ বইিা আলে?’ 
‘শজ জোব।’ 
‘বইিা এখশে আশম চাই জাফরভ।’ 
‘শিক আলে, আশম শেলয় আসশে এখশে।’ বল  দদ ি শদ  জাফরভ। 
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মাগশরলবর োমালজর পর আহমদ মুসাসহ ওরা চারজে েদীর ধ্ালর এলস 
দাৌঁিা । িারপর স্পীে দবালি চলি েদীর মাঝ বরাবর চল  এ । প্রলয়াজেীয় যা 
পরামিত দদবার আলগই শদলয়শে । েুবুরীর দপািালক সশজ্জি হলয় েদীলি দেলম 
পি  আহমদ মুসা। 

েদীর বুলক িখে অন্ধকার। েযালম দয সাচত  াইি রলয়লে িার আল া এ 
পযতন্ত দপ ৌঁলেশে। 

েদীর দয িালে শবলকল  বুদ বুদ উিলি দদলখশে , দসখালেই োম  
আহমদ মুসা। আহমদ মুসার অবলচিে মলে শুরুলিই একিা সলেহ দাো দবৌঁলধ্ 
উলিশে  দয, শবিা  ঐ বুদ বুদ মাে বা জ জ দকাে প্রাণী দথলক উৎপন্ন হয়শে 
শকংবা েদী-ি ার দকাে গযাসীয় শিয়াকান্ে েয়। শকন্তু এর দকাে পশরস্কার ধ্ারণা 
আহমদ মুসার কালে শে  ো। শকন্তু ‘New world of Explosives’ বইিা 
শবলকল  পিলি শগলয় িার মলে পলিলে সবতাধ্ুশেক এক ধ্রলের েুবুরীর দপািাক 
আলে যা দথলক শেিঃশ্বাস বুদ বুলদর আকালর সরাসশর ওপলর উলি যায় ো। একিা 
প্লাশেক শিউব এর মলধ্য শদলয় িা দূলরর একশি গযাস-মিলক শগলয় জমা হয়। এই 
গযাস-মিক িার ধ্ারণ ক্ষমিার অশিশরক্ত বায়ু মালঝ মালঝ দেলি দদয় যা বুদ বদ 
আকালর ওপলর উলি যায় এবং দসিা ঘলি প্রশি শিে ঘন্িা পরপর। আর এ বুদ বদ 
উিার ধ্রেিা এমে যা দথলক আৌঁচ করা যালব ো দয, এিা দকাে েুবুরীর শেিঃশ্বাস। 
মলে হলব বযাপারিা েদীি া বা সমুদ্রিল র দকাে গযাস মযাকাশেজম- এর ফ । 
এসব জাোর পর আহমদ মুসা এখে শেশিি দয পাশের ি ায় িত্রু পলক্ষর আগমে 
ঘলিলে। 

 
 
 
পাশেলি োমার পর আহমদ মুসা দসাজা দেলম দগ  েদীর ি ায়। 

অন্ধকার পাশের ি ায় েুবুরীরা দয ওয়ািার িচত বযবহার কলর, আহমদ মুসা দস 
ওয়ািার িচত জ্বা ায়শে। িত্রুলদর েজর এিাবার জলন্যই আহমদ মুসা এই দক ি  
অব ম্বে কলরলে। ওয়ািার িলচতর বদল  আহমদ মুসা বযবহার করলে অন্ধকার 
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পাশের ি ায় বযবহালরর উপলযাগী শবলিষ ধ্রলের ইেফ্রালরে ওয়ািার গগ স। 
এই গগ স অন্ধকার পাশের ি ালক শদলের মিই স্বে কলর দিাল । 

েদীর ি া পযতন্ত দেলম সলব আহমদ মুসা চারশদলক েজর বু ালি শুরু 
কলরলে, এমে সময় দদখ , বাৌঁলধ্র শদক দথলক দুলিা অশগ্ন দগা ক একিু এৌঁলক 
দবৌঁলক িার শদলকই এশগলয় আসলে। দদলখই আহমদ মুসা বুঝ  ও দু’দিা েুবুরীর 
িচত। 

ধ্ক্ কলর উি  আহমদ মুসার বুকিা। ওরা শক দদখলি দপলয়লে আহমদ 
মুসালক। 

আহমদ মুসা দ্রুি সলর দগ  েদীর পশিম শকোরায়। দপলয় দগ  দু’দিা 
বি বি পাথর। পাথলরর আিাল  দদহিা  ুশকলয় দফল  িাশকলয় রই  মাঝ েদীর 
শদলক। দদখলি দপ , শিকই অশগ্ন দগা ক দু’শি দুইজে েুবুরীর হালির দু’শি িচত। 

আহমদ মুসা শকেুক্ষণ আলগ মাঝ েদীলি দযখালে দেলমশে  েুবুরী 
দুক’জে দস জায়গািা অশিিম কলর আরও দশক্ষলণ চল  দগ । আহমদ মুসা 
দদখ , িালদর েুবুরী-দপািাক শবলিষ ধ্রলের যার দপেলে রলয়লে গযাস-মিক। 

হাফ দেলি বাৌঁচ  আহমদ মুসা। ওরা দদখলি পায়শে িালক। িার দচালখ 
ইেফ্রালরে গগ স শে  বল ই আল া দু’দিালক অি কালে মলে হলয়শে । আসল  
ওলদর ঐ িলচতর আল া অি দূলর আসার কথা েয়। 

আহমদ মুসা দযমে খুিী হল া ওরা দদখলি ো পাওয়ায়, দিমশে আবার 
উলিলগ ভলর দগ  িার মে। িত্রুরা পাশে পলথই িালদর রুগুে েযাম ধ্বংলসর 
ষিযে কলরলে। 

েুবুরী দু’জে চল  দগল  আহমদ মুসা ভাব , ওরা শক ওলদর কাজ দিষ 
কলর চল  দগ ? েদীর পাশেলি দসই বি বুদ বুদিা দদলখলে দস দব া পাৌঁচ িায়। 
এখে রাি সালি সািিা। যশদ ধ্রা যায় িারা ঐ পাৌঁচিার সময়ই এলসশে  এখালে, 
িাহল  আিাই ঘন্িা সময় িারা এখালে শে । এই আিাই ঘন্িা সমলয় শক েযাম 
ধ্বংলসর বযবিাপো দিষ কর  এবং িারপর চল  দগ ? শকন্তু পরক্ষলণই আবার 
ভাব  েযাম ধ্বংলসর বযবিাপো দিষ ো কলরই শক িারা েযাম ধ্বংলসর িাশরখ 
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দঘাষণা কলরশে ? বযবিা যশদ িারা আলগই কলর থালক, িাহল  িারা আজ পাৌঁচ 
িায় এলসশে  দকে এবং এিক্ষণ এখালে শক কর ? 

প্রশ্নগুল ার সমাধ্াে এই মুহূলিত আহমদ মুসার কালে দেই। 
আহমদ মুসা েদী িীলরর কাোকাশে এলস ধ্ীলর ধ্ীলর এগুল া েযালমর 

শদলক। 
েদীর দযখালে দেলমশে , দসখাে দথলক েযালমর দূরত্ব প্রায় শিে’ি গজ। 
এই শিে’ি গজ অশিিম করলি আহমদ মুসার সময়  াগ  ১০ শমশেি। 
আহমদ মুসা েযালমর দগািায় দপ লে পরীক্ষার জলন্য প্রথলম েযালমর 

মালঝর মূ  শপ ারিালক দবলে শে । শপ ালরর িীষতলদি দথলক শপ ালরর গালয় 
সিকত েজর বুশ লয় োমলি থাক  শেলচর শদলক। 

একদম শপ ালরর দগািায় শগলয় আহমদ মুসা দপলয় দগ  িার আকাশিি 
বস্তুিা। শপ ার এবং েযালমর দয দক শণক শম ে দকন্দ্রিা রলয়লে দসখালে শপ ালরর 
দবশদর ওপর পািা রলয়লে শবিা  আকালরর ভয়াবহ এক প্লাশেক শেোমাইি। 
ওজে পাৌঁচ দকশজর কম হলব ো। এ ধ্রলের একশি শেোমাইি শদলয় কলয়কশি 
েযামলক একসালথ ধ্ু ায় পশরণি করা যায়। 

বুকিা দকৌঁলপ উি  আহমদ মুসার। 
শেোমাইলির ওপর দথলক দচাখ সশরলয় চারশদলক চাইলি শগলয়ই দদখলি 

দপ  দসই দু’জে েুবুরী িার ওপর ঝাৌঁশপলয় পিলে। িালদর দু’হালি দু’শি িচত, 
অন্য হাি দু’শিলি ওয়ািার গাে। 

আহমদ মুসা সংলগ সংলগই শেলজর দদহিালক শপ ালরর দরজার দক শণক 
ভাৌঁজিার শদলক েুৌঁলি শদ । আর সালথ সালথই বুলকর ওপর ঝুল  থাকা দিশেস 
বল র মি ্লকযাক দস্পাক দবামা িাে শদলয় শেলি শেলয় দভলঙ দফ  । 

এক দসলকন্ে সমলয়র মলধ্যই গাঢ় অন্ধকালর দেলয় দগ  চারশদকিা। 
শিক এই সমলয়ই মলে হয় শফি খালেক দূলর েীল র দরজার গা দথলক 

ধ্ািব িে দভলস এ । আহমদ মুসা বুঝ , ওলদর ওয়ািার গাে দথলক আসা গুশ র 
িে ওিা। 
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‘্লকযাক দস্পাক দবামা’ ওলদর িচত, দচাখ সব শকেুলকই অলকলজা কলর 
শদলয়শে । শকন্তু আহমদ মুসা ‘ইেফ্রালরে গগ স’- এর জলন্য দকাে সমস্যা সৃশষ্ট 
হয়শে। 

আহমদ মুসা শেিঃিলে এশগলয় দগ । 
ওরা ্লকযাক দস্পাক দবামার আওিা দথলক দবশরলয় যাবার জলন্য দ্রুি শপেু 

হিশে । 
আহমদ মুসা ওলদর কাোকাশে শগলয় ওয়ািার গাে িাক কলর ব  , 

‘দিামরা গাে... ...’ 
আর এগুলি পার  ো আহমদ মুসার কথা। 
আহমদ মুসার মুখ দথলক িে দবর হবার সালথ সালথই িালদর কাে খািা 

হল া, িার সালথই িে  লক্ষয ওলদর বন্দুক উলি এ  এবং গুশ  বশষতি হল া। 
অশবশ্বাস্য দ্রুিিা এবং অদ্ভুি শেিাো ওলদর। আহমদ মুসা দু’পালয় 

পাশে দিলে দদলহর ভারসাময রক্ষা করশে , আর দু’হালি িাক কলরশে  বন্দুক। 
কথা ব া অবিালিই িার দদহিা বামশদলক একিু সলর শগলয়শে । এই সরািাই 
বাৌঁশচলয় শদ  আহমদ মুসালক। িবু একিা গুশ  শগলয় আঘাি কর  োে বাহুর 
দগািার দপশিলি। দপশির একিা অংিলক দযে গুশ িা খাব া শদলয় িুল  শেলয় 
দগ । আলরকিা গুশ  িার মাথা ও বুলকর শেচ শদলয় েুলি শগলয় পালয়র সালথ 
 াগালো েুবুরী দপািালকর দ জিার একিা অংি শেলি শেলয় দগ । শচে শচে কলর 
উি  োে পালয়র কশেষ্ঠ আঙু । গুশ  আহি কলরলে আঙু িালক। 

ওলদর অকল্পেীয় শক্ষিপ্রিা এবং িে  লক্ষয িালদর অশবশ্বাস্য শেিাো 
দদলখ আহমদ মুসা সশিযই শবশিি হল া। পাশের দভিলরই যশদ ওরা এরকম 
িাহল  োঙ্গায় ওরা দকমে! 

শকন্তু ওরা শিিীয় গুশ  করার সুলযাগ দপ  ো । আহমদ মুসার ওয়ািার 
গাে দথলক পরপর দু’শি গুশ  শেশক্ষপ্ত হ । গুশ  দু’শি দু’জলের মাথা গুশিলয় শদ । 
ওলদর হাি দথলক িচত এবং বন্দুক খলস পি । ধ্ীলর ধ্ীলর ওলদর দদহও দেলম 
দযলি  াগ  শেলচ, েদীর ি ায়। 
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আহমদ মুসা শকেুক্ষণ ওলদর শদলক দচলয় দথলক িারপর শেশিি হলয় 
এগুল া েযালমর দসই শপ ালরর শদলক দযখালে পািা রলয়লে প্লাশেক শেোমাইি 
। 

দযলি দযলি আহমদ মুসা আহি োে বাহুলি হাি বু া  এবং মলে মলে 
ব  , ওলদরলক আলগ গুশ  করলি দদয়া শিক হয়শে। 

প্রথলমই দস িালদরলক আঘাি ো কলর ভু  কলরলে। শকন্তু আবার ভাব , 
িত্রু দক িাশন্তর একিা সুলযাগ ো শদলয় আঘাি করা বা হিযা করা ইস ালমর দম   
েীশিমা ার সালথ শমল  ো। আহমদ মুসা িালদরলক দসই সুলযাগই শদলি 
শগলয়শেল ে। সুিরাং আহমদ মুসা অন্যায় কলরশে। মে দথলক আবার পাল্টা জবাব 
উি , যুদ্ধ দক্ষলত্র শকন্তু এ শেয়ম খালি ো। মে আবার ব  , খালি ো একথা শিক 
িলব মানুষলক একবার দিষ সুলযাগ দদয়ার মলধ্য আল্লাহর বািশি অনুেহ আিা 
করা যায়। 

আহমদ মুসা শগলয় দপ ৌঁে  শেোমাইিশির কালে। 
আবার দস পশরপূণতভালব িাকা  শেোমাইিশির শদলক। চরম এক শবিয় 

এলস িালক আেন্ন কর , এি বি প্লাশেক শেোমাইি দস এর আলগ দকাথাও 
দদলখশে। 

আহমদ মুসা শেোমাইিশি পযতলবক্ষণ কলর বুঝ , শেোমাইিশি দূর 
শেয়শেি েয়। শেোমাইি এর ঘশিলি িখে ৩িা ৩০ শমশেি, এলস দদলখশে  ৩িা 
৩৩শমশেি । আহমদ মুসা শেলজর ঘশির শদলক দচলয় দদখ  ৮িা ৩১শমশেি। এই 
শহসালব শেোমাইি এর ঘশিলি ‘শজলরা’ আওয়ালর অথতাৎ শিক ১২িা ১শমশেি 
স্বয়ংশিয়ভালব শবলস্ফারণ ঘিলব শেোমাইিশির । শেোমাইি শি দূর শেয়শেি ো 
হওয়ায় খুিী হ  আহমদ মুসা। দূর শেয়শেি হল  ইচ্চামি দয দকাে সময় ওরা 
শবলস্ফারণ ঘিালি পারি। 

শকন্তু আহমদ মুসার মলে প্রশ্ন জাগ  , শেোমাইিশি স্বয়ংশিয়, িাহল  
িত্রু পলক্ষর ওরা দু’জে এখালে শক করশে ? জবাব পরক্ষলণই দপলয় দগ । 
শেোমাইি শিকমি আলে, দিষ মুহূিত পযতন্ত পাহারা শদলয় ওরা এিাই শেশিি হলি 
দচলয়শে । 
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আহি োে হাি ভারী মলে হলে। দসই সালথ একিা যেণাও েশিলয় 
পলিলে সারা দদলহ। এই অবিায়  শেোমাইিলক ‘শেশফউজ’ করার দচষ্টা ো কলর 
এিালক আস্ত িুল  শেলয় যাওয়ার শসদ্ধান্ত শে  দস। সময় দযলহিু দবি আলে, িাই 
অসুশবধ্া দেই এলি। 

শপ ালরর দবশদলি শড্র  কলর িালি দপলরক বশসলয় দপলরকগুল ার সালথ 
দবৌঁলধ্ রাখা হলয়শে  শেোমাইিলক। 

আহমদ মুসা বাৌঁধ্ে কািলি শগলয় ভাব , িার আলগ সবগুল া শপ ার 
এবং জায়গা সাচত কলর দদখা দরকার আর শেোমাইি িারা দপলিলে শকো । 
আহমদ মুসা িাই কর । েযাম এর প্রশিশি শপ ার, প্রশিশি দরজা িন্ন িন্ন কলর 
খুৌঁজলি শগলয় েযালমর শসশ ং এ আর দুশি শেোমাইি দপ । এ শেোমাইি গুল া 
এমে দক িল  পািা হলয়শে  দয সাধ্ারে অনুসন্ধালে িা শকেুলিই দচালখ পিার 
মি েয়। এক প্রকালরর জ  শ্যাও ার আিাল  িা  ুকালো শে । এ শেোমাইি 
গুল াও স্বয়ংশিয়।  

আহমদ মুসা আল্লাহ্ র অলিষ শুকশরয়া আদায় কর  আর দুশি শেোমাইি 
খুৌঁলজ পাওয়ার জন্য। আল্লাহ্ ই িালক আর অনুসন্ধালের পলথ দিল  শদলয়শেল ে, 
িা ো হল  প্রথম শেোমাইিশি শেলয় িার উলি যাবার কথা। 

শিেশি শেোমাইি খুল  শেলয় িার একার পলক্ষ ওপলর উলি যাওয়া সম্ভব 
েয়, শেরাপদ ও েয়। সুিরাং ওপর দথলক সাহাযয আেলি হলব। 

 
 
 
এশদলক েযালমর সামলের এ াকায় েদীলি স্পীে দবালি অশির ভালব 

দবিালে আশজমভ , ইব্রাশহমভ এবং জাফরভ । দদি ঘণ্টা হ  আহমদ মুসা 
দেলমলে পাশেলি, এখেও িার দকাে খবর দেই। অনুসন্ধাে কালজ এিিা সময় 
 াগার কথা েয় । শকেু ঘলিলে শক শেলচ। 

‘আর অলপক্ষা করা যায় ো, আমালদর উশচি শেলচ।’ ব   জাফরভ। 
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‘আমালদর োমািা ভা ও হলি পালর, খারাপও হলি পালর। আহমদ মুসা 
ভাই এর সংলকি এখে আমরা পাইশে। িার পশরকল্পোর বাইলর আমালদর ো 
যাওয়াই ভা  জাফরভ।’ 

‘িারও দিা শবপদ হলি পালর?’ ব   ইব্রাশহমভ। 
‘িবুও িার দদয়া সময় সীমা রাি ৯িার আলগ আমরা োমলবা ো।’ 
‘শিশে দেিা, শিশে দকে প্রথলমই এসব ঝুশক শেলি এশগলয় যাে?’ ব   

জাফরভ। 
‘শিশে সশিযকালরর দেিা বল ই। বুশদ্ধ ও িশক্তর চূিান্ত  িাইকাল  শিশে 

দকাে সময় দকাে কমতীলক সামলে এশগলয় দযলি দদে ো।’ 
শিক এই সময় িালদর দবাি দথলক অল্প একিু দূলর দোি দোি দুশি 

দরশেয়াম দব ুে দভলস উি  । একিা দশ্বিাভ সবুজ, আলরকিা গাৌঁি কম া। 
দব ুে দু’শির ওপর দচাখ পিলিই দবালির ওরা শিে জলেই আল্লাহু 

আকবর ধ্বশে শদলয় উি । আহমদ মুসার পািােও সংলকি িারা দপলয়লে। এই 
সংলকলিরই িারা অলপক্ষা করশে  চরম উৎকণ্ঠা শেলয়। 

িারা দবশি খুিী হলয়লে সংলকলির ধ্রে দদলখ। দশ্বিাভ সবুজ সলঙ্কিশি 
িালদর শবজলয়র প্রিীক। অথতাৎ িত্রুর ওপর িারা শবজয়  াভ কলরলে। আর 
কম া রংলয়র সংলকিশির অথত হ  শবলস্ফারক সংিান্ত শবপদ আলে, সাহাযয 
দরকার। 

সংলকি দদলখই জাফরভ েদীর িীলর দবাি অলপক্ষমাে শসকুশরশি 
শবভালগর শবলস্ফারক কমতীলদর উলেশ্য সংলকি শদ  । সলঙ্গ সলঙ্গই েুলি এ  ওরা 
। 
‘আশ  ইব্রাশহমভ িুশম এখাে অলপক্ষা কর। ওলদর চারজেলক শেলয় আশম এবং 
জাফরভ দেলম যাশে।’ 

বল  আশজমভ দেলম পি  েদীি । িার সালথ সালথ ওরা চারজে এবং 
জাফরভ। 
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পাশেলি েুব দদবার পলরই আশজমভ েুবুশরর দপািাক এর সালথ যুক্ত 
ওয়ািার-ওয়যারল স চা ু কর ।  ব  , ‘মুসা ভাই, আমরা এলসশে আপশে 
দকাথায়?’ 

‘ধ্ন্যবাদ আশজমভ, েযাম এর দগাৌঁিায় চল  এস।’ দভলস এ  আহমদ 
মুসার কণ্ঠ। আশজমভরা দ্রুি দেলম দগ  েযাম-এর দগাৌঁিায়। 

দদখা হ  আহমদ মুসার সালথ । 
আশজমভলদর সা াম শেলয় আহমদ মুসা ব  , ‘আশজমভ  শিেশি 

প্লাশেক শেোমাইি পািা হলয়লে। এস দিামালদর দদশখলয় দদই। এগুল া 
এখালেই অলকলজা কলর শদলি হলব অথবা এখশে িুল  শেলয় দযলি হলব।’ 

আহমদ মুসা শিেশি শেোমাইি দদশখলয় শদ । কালজ দ লগ দগ  
শেরাপত্তা শবভালগর শবলস্ফারক এিপািতরা । 

আশজমভ শবিলয়র সালথ  ক্ষয কর , আহমদ মুসার ওয়ািার গােিা িার 
বাম হালি, যা সাধ্ারেি দদখা যায় ো । িাোিা আহমদ মুসার দাে হািিা প্রায় 
েিলেই ো । ভাল া কলর দদখলি শগলয়  আশজমভ দদখ , আহমদ মুসার কাৌঁধ্ 
এবং দাে বাহুর সশন্ধিল র দপািাকিা দেিা এবং রক্তাক্ত । আলি-পালির পাশের 
রং  া । 

বুলক ভীষণ ধ্াক্কা দখ  আশজমভ। মুসা ভাই িাহল  আহি! কিক্ষণ 
আলগ আহি হলয়লে ? কিিা আহি হলয়লে? কিিা রক্তপাি হলয়লে? ইিযাশদ 
প্রশ্ন আশজমলভর মেলক বযাশিবযস্ত কলর িু  । ব  , ‘আপশে আহি বল েশে 
দিা মুসা ভাই। কিিা আহি আপশে?’ 

‘ওিা পলি শুেল ও হলব। দিামরা এস।’ বল  আহমদ মুসা এশগলয় শগলয় 
দু’শি  াি দদশখলয় ব  , ‘এলদর িুল  দেবার বযবিা কর।’ 

‘এলদর আমরা দু’জে িুল  শেশে মুসা ভাই। আপশে ওপলর চ ুে।’ 
ব   আশজমভ। 

‘শেোমাইি িুল  ো দেয়া পযতন্ত আশম আশে। িুশম ওপলর শগলয় পাশের 
ি ায় এখালে সাবতক্ষশণক পাহারা বসাবার বযবিা কর। শবলিষ কলর আজ রালি 
এই এ াকার দগািা েদীি  পাহারা শদলি হলব । আর েযালমর ওপালরর অংলি 
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সন্ধােী দ  পািাবার বযবিা কর। েযালমর প্রশি ইশি অংি িালদর পরীক্ষা করলি 
হলব। ওপালরর েদীর ি ায় সাবতক্ষশণক পাহারা বসালব।’ 

‘শজ আো।’ বল  আশজমভ জাফরভ  াি দু’শি িুল  শেলয় ওপলর উলি 
দগ । ওরা চল  দগল  আমদ মুসা শেোমাইি পািা শিেশি িালেই ঘুলর ঘুলর 
শবলস্ফারক কমতীলদর কাজ দদখ । শিেশি শেোমাইি শেশিয় করা হলয় দগ । 
আল্লাহ্ র শুকশরয়া আদায় কর  আহমদ মুসা। ইশিমলধ্য েযাম ও েদীি  পাহারা 
দদবার জন্য শেরাপত্তা কমতীলদর শেলয় দপ ৌঁলে দগ  জাফরভ। 

‘ওপারিা দচক করার  বযবিা  কলরে?’ আহমদ মুসা শজলজ্ঞস কর । 
‘শজ হ্যাৌঁ।’ উত্তর শদ  জাফরভ। 
‘শিক আলে, েয় ঘন্িা পর এলদর শেউশি পশরবিতলের বযবিা কলরে দিা?’ 
‘শজ হ্যাৌঁ।’ 
‘মলে দরখ, আজলকর রাি এবং আগামী কা  শদেিা খুবই গুরুত্বপূণত।’ 
‘শজ হ্যাৌঁ। দদায়া করলবে। আপশে িািািাশি উপলর যাে মুসা ভাই। 

সবাই উশিগ্ন।’ 
‘ধ্ন্যবাদ জাফরভ।’ বল  আহমদ মুসা ওপলর উিলি শুরু কর । িার 

সালথ শিেশি শেোমাইি শেলয় ওরা চারজেও উিলি  াগ । 
আহমদ মুসা দবালির কালে আসলিই আশজমভ, আ ী ইব্রাশহমভ িালক 

দিলে িু   দবালি। দবালি দিা ার পর িািািাশি আহমদ মুসার গা দথলক েুবুরীর 
দপািাক খুল  দফ া হল া। দপািাক খুল  আৌঁৎলক উি  ওরা সবাই। 

‘আপোর পালয়ও গুশ  দ লগলে, অথচ এ কথাও আপশে বল ে শে মুসা 
ভাই।’ ভারী কলন্ি ব   আশজমভ। 

‘ভুল ই শগলয়শে াম।’ 
‘িাহল  দু’শি গুশ  দ লগশে  আপোর?’ 
‘হ্যাৌঁ, ওলদর দুজলের বন্দুক দথলক ওরা একই সালথ দু’শি গুশ  

কলরশে ।’ 
আহমদ মুসালক িািািাশি অযাম্বুল লি িুল  শেলয় আসা হল া দগে 

হাউলজ িার কলক্ষ। দসখালেই িার আহি দু’শি জায়গায় োক্তার বযালন্েজ দবৌঁলধ্ 
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শদ । োক্তার ব  , ‘অলেক রক্ত দগলে। রক্ত দদয়ার প্রলয়াজে দেই, িলব 
কলয়কশদে দরে শেলি হলব।’ 

‘দদায়া কর োক্তার, আগামী কাল র মলধ্য যালি আল্লাহ আমালক সুি 
কলরে। পরশু শদে আমালক িাসখে দযলিই হলব।’ 

‘অসম্ভব’ ব   োক্তার। 
োক্তালরর কথার শদলক কাে ো শদলয় আহমদ মুসা আশজমভলক ব  , 

‘িুশম িাসখেলক জাশেলয় শদলয়ে দয, আমালদর প্রশিশি েযাম ও দসচ প্রকলল্প 
আজ রাি দথলকই পাশের ি ায় পাহারা বসালি হলব?’ 

‘জাশেলয় শদলয়শে মুসা ভাই। শকন্তু আজ রাি দথলকই করলি হলব 
জাোইশে।’ 

‘িাহল  এখশে জাোও। এখােকার বযথতিার প্রশিলিাধ্ শেলি দচষ্টা 
করলব ওরা।’ 

‘শিক বল লেে। আশম এখশে জাোশে।’ 
একিু থাম  আশজমভ। িারপর ব  , ‘দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা আপোলক 

সা াম শদলয়শেল ে। আপোর গুশ শবদ্ধ হবার কথা শুলে উশে ঘাবলি দগলেে। উশে 
আসলি চাশেল ে। আশম বহু কলষ্ট িাৌঁলক শবরি দরলখশে।’ 

‘দিামরা পাগ  হলয়লো, সব আহিলদর শেলয় শক দিামরা এমে 
বযশিবযস্ত হও?’ 

‘আহমদ মুসা দিা একজেই মুসা ভাই! িার শবকল্প দিা আল্লাহ এখেও 
আমালদর দদেশে। আপোলক আপোর হয়লিা প্রলয়াজে দেই, শকন্তু জাশির দয খুব 
দবশি প্রলয়াজে।’ 

আজমলভর কথাগুল া ভাশর হলয় কন্ি রুদ্ধ হলয় দগ । িার দচাখ শদলয় 
গশিলয় পি  অশ্রু। িৎক্ষণাৎ আহমদ মুসা দকাে জবাব শদ  ো। একিু পলর 
ধ্ীলর ধ্ীলর ব  , ‘দিামরা এভালব কথা বল া ো আশজমভ। দিামালদর এই 
ভাল াবাসালক খুব ভয় কশর আশম।’ আহমদ মুসার কন্ি ভাশর দিাো । 

‘খাবার এলস দগলে।’ পদতার ওপার দথলক কথা বল  উি  িাহীে 
সুরাইয়া। 
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‘খাবার এলস দগলে মুসা ভাই।’ ব   ইব্রাশহমভ। 
‘দকালেলক? শক খাবার?’ 
‘দকে আপশে ভুল  দগলেে, িাহীে সুরাইয়া ও ফায়জাভার দয থ দাওয়াি 

শে  আজ জাফরলভর বাশিলি?’ ব   আশজমভ। 
‘একদম ভুল  দগশে দিা! শকন্তু ওরা কষ্ট কলর আবার খাবার আে  দকে? 

আশম দিা দযলি পারিাম।’ 
‘ো ওরাই রাশজ হয়শে। খাবার শেলয় এলসলে ওরা।’ আশজমভ ব  । 
আহমদ মুসা উলি বস । ব  , ‘চ  দখলয় দেই, সশিয খুব ক্ষুধ্া 

দ লগলে।’ 
সকল  উলি খাবালরর ঘলরর শদলক চ  । 
 
 
 
আহমদ মুসা যা বল শে  িাই হল া। একশদে পলরই আহমদ মুসা শবদায় 

শে  রুগুে েযাম দথলক। 
শবদায় শদলি শগলয় আ ী ইব্রাশহমভ ও জাফরভ দকৌঁলদ দফ  । 
ব  , ‘আপোর কাে দথলক দদি শদলে আমরা দদি যুলগর শিক্ষা  াভ 

কলরশে। রুগুে আপোর কালে কৃিজ্ঞ। আপশে ো এল  এ েযাম বাৌঁচি ো।’ 
আহমদ মুসা ব  , ‘এভালব কথা ব ল  শযশে আমালদরলক এ সংকি 

দথলক বাৌঁচাল ে িাৌঁর প্রশি অকৃিজ্ঞিা প্রকাি করা হয়।’ 
‘আল্লাহ আমালদর মাফ করুে। আপোর শবদায় আমালদর মেলক শবপযতস্ত 

কলর শদলয়লে।’ ব   ইব্রাশহমভ। 
‘পৃশথবীিা আগমে-শেগতমলের এক পান্থিা া। এখালে আগমে-শেগতমে 

দকােিালকই বি কলর দদখা শিক েয়। অন্তি মুস মােলদর জন্য এ দুবত িা সালজ 
ো।’ 

‘দকে মুসা ভাই, জন্মিাে মক্কা দেলি যাবার সময় মহােবী (সিঃ)-এর 
দচাখ দথলকও দিা অশ্রু গশিলয় পলিশে ।’ ব   জাফরভ। 
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‘এ ভাল াবাসা আল্লাহর এক পশবত্র দাে িাৌঁর বাোর জলন্য। শকন্তু 
ভাল াবাসা আর মেলক শবপযতস্ত কলর দফ া এক শজশেস েয় জাফরভ।’ 

‘ধ্ন্যবাদ মুসা ভাই, আপশে একজে মহাে শিক্ষক।’ 
‘ধ্ন্যবাদ’ বল  সবার সালথ হ্যান্েলিক কলর গাশিলি উি  আহমদ 

মুসা। 
আহমদ মুসার পালি উি  আশজমভ। আর সামলের ড্রাইশভং শসলি বস  

রুগুে শেরাপত্তা শবভালগর একজে ড্রাইভার। 
গাশি োিত শদ  ড্রাইভার। 
শকন্তু গাশির সামলে একিা পাৌঁচ বেলরর শিশু বলস আলে, ড্রাইভার হেত 

বাজা  িবুও িার উিার োম দেই। জাফরভ এলস িালক সরালি চাই , সলর 
দযলি অস্বীকৃশি জাশেলয় শিশুশি দকৌঁলদ উি । 

ঘিোিা  ক্ষয কলর আহমদ মুসা োম  গাশি দথলক। শিশুশির কালে এলস 
দস শিশুশির দু’দচালখর পাশে মুলে শদলয় ব  , ‘গাশি দযলি দদলব ো িুশম?’ 

‘আশম যাব।’ 
‘িুশম যালব, দকাথায়?’ 
‘ঐ িহলর।’ 
‘দকে?’ 
‘আশম আহমদ মুসা হলবা।’ 
‘আহমদ মুসা হলব দকে?’ 
‘আশম  িাই করব হদলিযর সালথ।’ 
‘আহমদ মুসা শক হদলিযর সালথ  িাই কলর?’ 
‘হ্যাৌঁ, অলেক হদলিযর সালথ।’ 
‘দক বল লে?’ 
‘দকে মা, দাদু সবাই দিা বল , িুশম জাে ো?’ 
এই সময় একজে দ াক েুলি এ । ব  , ‘স্যার মাফ করলবে। দেল িা 

আমার ভীষণ দজদী, আমরা অশির এলক শেলয়।’ বল  দেল শিলক শেলয় যাবার 
জলন্য িার হাি ধ্র । 
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আহমদ মুসা িালক শেলষধ্ কর । িারপর আবার দেল শির শদলক 
মলোলযাগ শদলয় ব  , ‘আশম দক ব ি?’ 

শিশুশি আহমদ মুসার শদলক একবার মুখ িুল  ব  , ‘িুশম মানুষ।’ 
‘আমার োম শক?’ 
‘জাশে ো।’ 
‘যশদ বশ  আশম আহমদ মুসা।’ 
দেল শি অবাক হলয় শকেুক্ষণ আহমদ মুসার শদলক দচলয় মাথা ঝাৌঁশকলয় 

ব  , ‘িুশম মানুষ, আহমদ মুসা ই-য়া বি। দিামার বন্দুকও দেই, দবামাও দেই।’ 
আহমদ মুসা হাস । শিশুশিলক একিু আদর কলর কপাল  একিা চুমু 

শদলয় ব  , ‘দিামার এখে শক চাই ব ি?’ 
‘বন্দুক, বন্দুক শদলয় হদিয মারব।’ 
আহমদ মুসা পলকি দথলক ক ম দবর কলর ব  , ‘আমার কালে বন্দুক 

দেই, এই ক ম দিামালক শদ াম। আহমদ মুসা যশদ হলি চাও িাহল  এই ক ম 
দিামার  াগলব।’ 

শিশুশি ক ম হালি শেলয় দক িুহ ী দচাখ দমল  ব  , ‘সশিয?’ 
‘একদম সশিয। আহমদ মুসাও আলগ ক ম হালি শেলয়শে , িারপর 

বন্দুক।’ 
‘িুশম িালক দচে বুশঝ?’ 
‘হ্যাৌঁ শচশে।’ 
‘কিবি আহমদ মুসা?’ 
‘আমার মি।’ 
আবার দচাখ িু   শিশুশি আহমদ মুসার শদলক। িার দচাখ ভরা সলেহ, 

অশবশ্বাস। 
আহমদ মুসা দহলস উলি দাৌঁিা । ব  , 'শিক আলে, আহমদ মুসা ই-য়া 

বি।’ 
েুলি আসা দসই দ াকশি শিশুশিলক দকাল  িুল  শে । ব  , ‘স্যার আশম 

প্রকল্প অশফলসর একজে সুইপার। আমার দেল শিলক দদায়া করলবে।’ 
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‘শফ আমাশেল্লাহ। আপোর দেল শি খুব ভা , খুব চা াক।’ বল  আহমদ 
মুসা শফলর এ  আবার গাশিলি। 

গশি ধ্ীলর ধ্ীলর চ লি শুরু কর । 
দু’পালি জলমশে  অলেক মানুলষর ভীি। 
িি মুগ্ধ দৃশষ্টর মালঝ শেলজলক খুবই শবব্রি দবাধ্ কর  আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা মানুলষর দচালখর অশ্রু যিিুকু সইলি পালর, প্রিংসা-দৃশষ্ট িিিুকু 
সইলি পালর ো। 

গাশি রুগুে েযাম কমলপ্লি দথলক দবশরলয় রাস্তায় এলস পি । 
আহমদ মুসা শসলি গা এশ লয় দচাখ বুলঝশে । আশজমভও দহ াে 

শদলয়লে শসলি, শকন্তু িার সিকত দৃশষ্ট সামলে। 
প্রায় শেিঃিলে গাশি এশগলয় চ   সামলে িাসখলের উলেলশ্য। 
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৬ 
আল কজান্োর শপিালরর দচাখ-মুখ  া । বযাক ব্রাি কলর রাখা িার চু  

উলস্কা-খুলস্কা। 
িার প্রকান্ে অশফস দিশব । বসার শরভ শভং দচয়ারিাও রাজ 

শসংহাসলের মি। 
দেি শবয়ালরর মধ্য এশিয়ার প্রধ্াে আল কজান্োর শপিার একবার 

দচয়ালর বসলে, আবার উলি পায়চারী করলে। মুশষ্টবদ্ধ িার হাি। 
ভীষে উলত্তশজি দস। 
ক’শদে দথলক আল কজান্োর শপিার এমশেলিই উলত্তশজি হলয় আলে। 

িালদর একিা সসার দপ্লে ধ্রা পলিলে মধ্য এশিয়ায় মুসশ ম প্রজািলের হালি। 
এর ফল  অপূরণীয় ক্ষশি হল া, সসার দপ্ললের মলোপশ  দিকলো শজ রাশিয়ার 
হালি আর থাক  ো। মুসশ ম শবশ্বও এর মাশ ক হলয় দগ । শকন্তু এর দচলয়ও বহু 
ক্ষশি হল া, রুিীয় দেি শবয়ালরর ষিযেিা এবার হালি-ক লম মধ্য এিীয় 
মুসশ ম প্রজািলের হালি ধ্রা পলি দগ । সসার দপ্ললে দিজশিয় গযাস ভশিত 
শসশ ন্োর শে  যা দদলখ দয দকউই বুঝলব ওগুল া রাশিয়ার হিরী। আর ভয়ােক 
দিজশিয় পরীক্ষা করল ই আমরা ধ্রা পলি যাব দয, আমরা ওলদর পশু সম্পদ ও 
উশদ্ভদ সম্পদলক ধ্বংস করলি যাশে। এইভালব ধ্রা পলি যাওয়ায় রুি সরকার 
দারুণ অসুশবধ্ায় পলি দগলে। এই ষিযলের দায় দেয়া িার জলন্য দযমে অসম্ভব, 
দিমশে এ ষিযলের দায় অস্বীকার করাও িার পলক্ষ কশিে। মধ্যএিীয় মুসশ ম 
প্রজািলের সালথ িার শচি ধ্রা সম্পকত এখে মারাত্মক সংকলি পলিলে। 

এই দুিঃসংবালদর পর দুইশদে পার ো হলিই শপিালরর কালে রুগুে েযাম 
ধ্বংলস িালদর বযথতিার খবর এ । এ ধ্রলের বি বযথতিা দেি শবয়ালরর 
আকািস্পিতী অহংকারলক আহি কলরলে। সসার দপ্লে ধ্রা পিার বযাপারিা 
স্তশম্ভি কলরলে দখাদ রাশিয়ালক। সসার দপ্লেলক িারা অলজয় মলে কলরশে । মধ্য 
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এিীয় মুসশ ম প্রজািলের মি সদযজাি ও দপেে কািালরর একশি দদি রাশিয়ার 
দগাপে অস্ত্র সসার দপ্ললে হাি শদলি পারলব িা অকল্পেীয় শে । যা কল্পোয় 
আলসশে, িা বাস্তলব রূপ শেলয় এ । অসহেীয় এই বযথতিা। 

িলব আল কজান্োর শপিালরর আজলকর এমে উলত্তশজি হলয় উিার 
কারণ শভন্ন। 

িার এ উলত্তশজি হবার কারণ আজলকর কাগজ। 
োোবিা হলয় দগলে িার দচাখ আজলকর পশত্রকা দদলখ। 
‘ওয়াল্ডত শেউজ এলজিী’র সূলত্র আজলকর সমস্ত হদশেক সসার দপ্লে 

দথলক শুরু কলর দেি শবয়ালরর যাবিীয় ষিযলের কাশহেী প্রকাি কলরলে। এ 
কাশহেী শেেক কল্পকথা শহসালব োলপশে, িথয-প্রমাণ ও দশ   দস্তালবজ শদলয় 
কাশহেীলক সবশদক দথলক সমৃদ্ধ কলরলে। সসার দপ্ললের েশব, গযাস শসশ ন্োলরর 
েশব, প্লাশেক শেোমাইলির েশব ইিযাশদ েকুলমন্িলক ওগুল ার গালয়র দ খা, 
মাকতা ও োম্বার সলমি এমেভালব দেলপলে যা অস্বীকার করার উপায় দেই। 
িাোিা দেি শবয়ালরর দগািা পশরকল্পো দেলপ শদলয়লে পশত্রকা। 

শপিালরর সবলচলয় দুিঃশিন্তার শবষয় হল া, WNA দযলহিু খবরিা প্রচার 
কলরলে, িাই দগািা দুশেয়ায় িা েশিলয় পলিলে। পৃশথবীর সব পশত্রকায় কম দবিী 
এ খবর আজ প্রকাশিি হলয়লে। দগািা দুশেয়া আজ দজলে দফল লে এ খবর। 
আগামীকা  দথলকই দগািা দুশেয়া জুলি এর শবরুলদ্ধ দয প্রশিবাদ উিলব, িা 
প্রকাি হলি শুরু করলব। 

এ শচন্তাই আজ আল কজান্োর শপিারলক পাগ  কলর িুল লে। দস 
বুঝলি পারলে, মধ্য এিীয় মুসশ ম প্রজািে সরকার এ সব প্রচার কলর রাশিয়ার 
উপর চাপ সৃশষ্ট করলি চালে। যালি দেি শবয়ালরর কাজ বন্ধ হলয় যায় মধ্য 
এশিয়ায়। 

দিালধ্ রক্তবণত আল কজান্োর শপিার দিশবল  একিা প্রচন্ে মুষ্ঠাঘাি 
কলর ব  , ‘আমরা দুশেয়ার কাউলক পলরায়া কশরো। আমরা আমালদর  ক্ষয 
অজতে করবই। চালপ পলি রুি সরকার দেি শবয়ালরর সালথ অসহলযাশগিা যশদ 
কলর, িাহল  সরকার একশদেও ক্ষমিায় থাকলি পারলব ো।’ 
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কশিে হলয় উি  শপিালরর মুখ। 
আবার পায়চাশর করলি  াগ  দস। িি শচন্তার ভীি িার মাথায়। ভাবলে 

দস, অলেক ধ্ীলর চ লে দেি শবয়ার। এভালব আর চ লব ো। পশরকল্পো চুল ায় 
যাক। এবার শুধ্ুই আঘাি হােলি হলব, আঘালির পর আঘাি। 

 
 
িাসখলে দেি শবয়ালরর েিুে দহেলকায়ািতালর শপিালরর অশফস কক্ষ 

এিা। আলগর মি এিাও শিে ি া শবশল্ডং। এখালেও আল কজান্োর শপিার িার 
দমলয় িাশিয়াোলক শেলয় থালক িৃিীয় ি ায়। 

িাশিয়াো আলস্ত দরজা খুল  শপিালরর অশফলস প্রলবি কর । 
অিিুকু িেও শপিালরর কােলক ফাৌঁশক শদলি পার  ো। পায়চাশররি 

শপিার থমলক দাৌঁশিলয় দরজার শদলক ো িাশকলয়ই ব  , ‘িাশিয়াো িুশম এ সময় 
এখালে দকে?’ 

‘ো দদলখ িুশম দকমে কলর ব ল  আব্বা?’ 
‘মালক দিা দদলখ শচেলি হয় ো। মালয়র কালজর িে, গশি ইিযাশদ 

অনুভব কলরই বল  দদয়া যায়।’ শপিালরর উলত্তশজি দচহারা হিাৎ কলরই িান্ত 
হলয় উি । 

‘ধ্ন্যবাদ আব্বা। এখে ক’িা বালজ জাে?’ 
‘জাশে, চারিা।’ 
‘আর দিামার খাবার সময় শে  একিায়।’ 
‘আজ আমার ক্ষুধ্া দেই মা।’ 
‘ক্ষুধ্া দেই সংবাদপত্র পলি?’ 
চমলক উি  শপিার। িার মুখ দদলখ িাশিয়াো সব বুলঝ দফল লে। অল্প 

একিু সময় শেলয় ব  , ‘ো মা িা েয়। িলব....’ 
কথা দিষ কর  ো শপিার। 
িাশিয়াোর কালে শপিার খুব দুবত । খুব ভা বালস শপিার িার একমাত্র 

এই দমলয়শিলক। িাই িালক কাে োিা কলর ো কখেও। 
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অশি আদলরর এই দমলয়শির সালথ শকন্তু শপিার দেি শবয়ালরর কাজ শেলয় 
আল াচো কলর ো। িলব শপিার চায় িাশিয়াো রাজেীশি সলচিে হলয় গলি 
উিুক। 

শপিার থামল  সংলগ সংলগই কথা ব   ো িাশিয়াো। ধ্ীলর ধ্ীলর দস 
এশগলয় এ  শপিার কালে। ব  , ‘আব্বা, দিামালক একিা কথা ব ব।’ 

‘ব ।’ 
‘িুশম দেি শবয়ারলক এ পথ দথলক সশরলয় োও আব্বা।’ 
‘দকাে পথ দথলক?’ দমলয়র শদলক পশরপূণতভালব িাশকলয় ব   শপিার। 
‘শবজ্ঞােী হিযার পথ দথলক, েযাম ধ্বংলসর পথ দথলক, পশু ও উশদ্ভদ 

সম্পদ শবরাণ করার পথ দথলক।’ ব লি ব লি আলবলগ িাশিয়াোর কন্ি ভারী 
হলয় উি । 

‘এসব আজলকর কাগলজ দদলখে দিা!’ 
‘কাগলজর কথা শক শমথযা আব্বা?’ 
‘িাশিয়াো িুশম এসলবর মলধ্য এলসাো মা।’ 
‘শপিা যার মলধ্য থালক, সন্তাে িালি ো দথলক পালর শক কলর?’ 
‘িবু এসব দবাঝার বয়স দিামার হয়শে মা!’ 
‘দিামার দমলয় ভাল া-মেিা অন্তি বুঝলি পালর আব্বা।’ 
‘িা আশম জাশে। শকন্তু ভাল া-মলের সংজ্ঞা সব জায়গায় এক রকম েয়। 

দকাথাও দ াক হিযা ভয়ােক অপরাধ্, দকাথাও আবার দ াক হিযা অপশরহাযত হলয় 
ওলি এবং এ কালজর জলন্য মানুষ পুরস্কারও পায়।’ 

‘মধ্য এশিয়ায় শবজ্ঞােী হিযা, েযাম ধ্বংস, দিজশিয় শবষ শদলয় পশু 
হিযা ও িষ্য দক্ষত্র ধ্বংস শক ভয়ােক অপরালধ্র মলধ্য পলি ো আব্বা?’ 

‘ো মা,এিা একিা যুলদ্ধর অংি। যুলদ্ধ এগুল া অপরাধ্ েয়।’ 
‘শকন্তু রাশিয়ার সালথ দিা মধ্য এশিয়ার দকাে যুদ্ধ দেই। দেি শবয়ার যা 

করলে, দসিা গুপ্ত হিযা এবং োিকিামূ ক কালজর িাশম । িালক দিা যুদ্ধ বল  
ো আব্বা।’ 
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‘িুশম খুব কশিে মন্তবয কলরে মা। িুশম জাে ো, জািীয় যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় যুলদ্ধর 
দচলয় শভন্নির হয়।’ 

‘শকন্তু আব্বা, রাষ্ট্রীয় কিৃতলত্বর বাইলর দয যুদ্ধই চ ুক, িার োম যা-ই দদয়া 
দহাক, িা দবআইশে এবং আসল ই িা সোস।’ 

আল কজান্োর শপিালরর মুখ গম্ভীর হলয় উি  ব  , ‘বল শে মা, িুশম 
এসলবর মলধ্য এস ো। এসব িুশম বুঝলব ো।’ 

‘শকেু মলে কলরা ো আব্বা, আমার মে চায় আমার আব্বা এই ধ্রলের 
অন্যায় কালজ যুক্ত ো থাকুক।’ 

‘দিামার আব্বা িার জাশি দথলক শবশেন্ন েয়। আশম আমার স্বালথত েয় 
আশম যা করশে জাশির স্বালথত করশে।’ 

‘জাশির এ স্বাথত দদখার দাশয়ত্ব রালষ্ট্রর, আমার আব্বার েয় বল  আশম 
মলে কশর।’ 

‘রাষ্ট্র োো কারলে জাশির সব স্বাথত দদখলি পালর ো মা।’ 
‘রাষ্ট্রীয় সরকার যশদ জাশির দকাে ন্যাযয স্বাথত দদখলি ো পালর, িাহল  ব লি 
হলব দস সরকার দূবত । িার ক্ষমিায় থাকার অশধ্কার দেই। আর যশদ দকাে 
িশক্তিা ী জািীয় সরকার জািীয় দকাে স্বাথত রক্ষা বা অজতে করলি সাহস ো 
পায়, িাহল  ব লি হলব জাশির দস স্বাথতিা দকাে ন্যাযয বা হবধ্য স্বাথত েয়। 
বিতমাে রুি সরকালরর দক্ষলত্র প্রথমিা যশদ সিয হয়, িাহল  এ সরকারলক সশরলয় 
েিুে সরকার গিে করুে। আর যশদ শিিীয়িা সিয হয়, িাহল  বিতমাে 
সরকালরর ভূশমকা শিক আলে। দেি শবয়ারই বািাবাশি করলে।’ 

‘ধ্ন্যবাদ মা, আশম খুব খুশি হ াম। িুশম অলেক শিলখে। শকন্তু এ শিক্ষার 
পলরও আরও শিক্ষা আলে। বয়স এবং সমলয়র কাে দথলকই দস শিক্ষা আলস। 
জাশির দাবীলক শেিঃিিত দকাে েীশিলবালধ্র মােদলন্ে শবচার কলর িুশম অস্বীকার 
করলি পার ো।’ 

‘জাশির দস স্বাথত যশদ আলরক জাশির সবতোি করলি চায়?’ 
‘যশদ িা চায়, িাহল  শচন্তা-ভাবো কলরই চাইলব এবং িা দিামালক দমলে 

শেলি হলব।’ 
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‘দুিঃশখি আব্বা, কারও সবতোলির শবশেমলয় কারও দপাষ মাস হলব, এিা 
সভয সমালজর েীশি হলি পালর ো।’ 

হাস  শপিার। ব  , ‘আহমদ মুসা আমালদর সবতোি কলরলে। বিতমাে 
সবতোলির মূল ও দসই েলষ্টর গুরু। এই সবতোলির যালি প্রশিকার হয় এবং 
ভশবষ্যলি এর পুেরাবৃশত্ত ো হয়, আমরা শুধ্ু িা-ই চাশে।’ 

‘শকন্তু আব্বা আহমদ মুসার দগািা কাজিাই আত্মরক্ষামূ ক। শিশে 
আিমোত্মক শেল ে ো, এখেও দেই।’ 

‘থাক মা, এ শবষয়িা। িুশম যাও আশম আসশে।’ 
‘ো, আব্বা, িুশম আমার সালথ যালব।’ 
‘শিক আলে চল া, দখলয়ই আশস।’ 
বল  দবশরলয় এ  দু’জে অশফস দথলক। 
কশরলোর শদলয় শিে ি ার শদলক চ লি চ লি িাশিয়াো ব  , ‘আব্বা, 

এ শহংসার পথ রাশিয়ার পশরিযাগ করা উশচি। পৃশথবীর ইশিহালস আিমণকারী 
জাশি সব সময় শেশেি হলয়লে।’ 

‘ইশিহাস বি কথা েয়। ইশিহাস শেভতর কলর িার দ খক এবং িার 
পশরলবলির ওপর। জাশির সামশেক স্বালথত যা করা হয় িা অন্যায় েয় মা।’ 

‘বযশক্তর ওপর বযশক্তর জু ুম দযমে অপরাধ্, দিমশে এক জাশির ওপর 
অন্য জাশির জু ুমও অপরাধ্।’ 

‘জাশির স্বালথত এিা সব সময় হলয়লে। আমরা আজ যা করশে, আমালদর 
দেি রাশিয়ার জলন্য িা প্রলয়াজে।’ 

‘জু ুম-অিযাচালরর পলক্ষও যুশক্তর অভাব হয় ো আব্বা। আমরা যাই 
বশ , যা আমরা করশে িা ঘৃণয সাম্রাজযবাদ।’ 

আল কজান্োর শপিার দমলয়র শপি চাপলি আদর কলর ব  , ’িুশম খুব 
দরলগ দগে মা। ভুল  দযও ো, িুশম ‘শপিার শদ দেি'-এর বংলির দমলয়। রশিয়ার 
স্বাথতই এ বংলির স্বাথত।’ 
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‘আব্বা, এ বংলির দমলয় বল ই আমার দাশয়ত্ব রলয়লে দকাে েিুে অন্যায় 
–অশবচার করা দথলক রাশিয়ালক শবরি রাখার এবং অিীি অন্যালয়র শকেু 
প্রশিকার করার।’  

দমলয়লক কালে দিলে শেলয় শপিার ব  , ‘একলঘলয়মী শেিয় দিামালক 
খুব ক্লান্ত কলর দফল লে। িুশম শকেুশদে দবশিলয় এস ইউলরাপ দথলক। হিরী হও। 
আশম সব বযবিা করশে।’ 

শপিার প্রস্তালবর দকাে জবাব শদ  ো িাশিয়াো। গম্ভীর হলয় উি  িার 
মুখ। 

খাবার কলক্ষ ওরা এলস প্রলবি কর । 
 
 
 
ক’শদে পর। 
িাশিয়াো রাজধ্ােী িাসখলের ন্যািো  শসকুশরশি দহেলকায়ািালর 

প্রিস্ত দগি শদলয় প্রলবি কর । দৃঢ়পালয় দস এশগলয় চ   শবশল্ডং- এ প্রলবলির মূ  
দগলির শদলক। 

দগলির আলগই একজে িািত অশফসার এশগলয় শগলয় িার সামলে 
দাৌঁিা । ব  , ‘আশম শক জােলি পাশর মযাোম, আপশে দক, দকাথায় যালবে।’ 

িাশিয়াোর পরলে উজলবক দপািাক। মাথার রুমা িাও উজলবক 
োইল  বাধ্া। 

বাৌঁধ্া দপলয় িাশিয়াো দাৌঁশিলয় পি । অশফসারশির প্রলশ্নর জবালব ব  , 
‘আমার পশরচলয়র প্রলয়াজে দেই। আশম আহমদ মুসার সালথ দদখা করলি চাই।’ 

উজলবক দপািালক িাশিয়াোর রুি দচহারা দদলখ শসকুশরশি অশফসার 
শবশিি হলয়শে , দসই সালথ িার মলে সলেলহর সৃশষ্ট হলয়শে । ব   দস, ‘মাফ 
করলবে মযাোম, আপোর পশরচয় ো ব ল  আপোলক সাহাযয করলি পারলবা 
ো।’ 
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‘দদখুে আমার পশরচয় আশম ব ব ো। এই মূহুলিত আশম আহমদ মুসার 
সাক্ষাি চাই।’ 

‘দুিঃশখি মযাোম। আপোলক দকাে সাহাযয করলি আশম পারশে ো।’ 
শিক এই সমলয়ই একশি কার এলস থাম  দগলির সামলে। 
গাশিশি দদলখই অশফসারশি এযালিেিে হলয় দাৌঁিা । 
গাশি দথলক দেলম এ  মধ্যএশিয়া মুসশ ম প্রজািলের দগালয়ো 

শবভালগর প্রধ্াে আশজমভ। 
অশফসারশি িালক সা াম শদ । িারপর মাচত কলর আশজমলভর শদলক 

এশগলয় পা িুলক এযালিেিে হলয় দাৌঁশিলয় িাশিয়াোর সব কথা িালক ব  । 
সব শুলে আশজমলভর মলে পি  িাশিয়াোর কথা। আহমদ মুসার কালে 

দস শুলেলে রুগুে েযাম ধ্বংলসর িাশরখশি দয দমলয়শি িালদরলক দিশ লফালে 
জাশেলয়শে , দসই দমলয়শি িাশিয়াো। এই িাশিয়াে আহমদ মুসালক বাৌঁশচলয়শে  
দেি শবয়ালরর দহে দকায়ািতালর। আশজমভও িালক দদলখলে দসশদে। শকন্ত্ম ু
উজলবক দপািাক পরা এবং অন্যশদলক িাশকলয় থাকার কারলে িাশিয়াোলক দস 
শচেলি পার  ো। 

‘খারাপ বযবহার করশে দিা িাৌঁর সালথ?’ অশফসারশিলক শজজ্ঞাসা কর  
আশজমভ। 

‘ো স্যার। উশে পশরচয় শদলেে ো। আর আশম পশরচলয়র জলন্য চাপ 
শদশে াম।’ 

‘ধ্ন্যবাদ।’ 
বল  আশজমভ িাশিয়াোর শদলক এগুল া। 
মুখ শফশরলয় আশজমলভর শদলক িাকা  িাশিয়াো। িাশকলয়ই শচেলি 

পার  আহমদ মুসার দসশদলের সাথী আশজমভলক। 
আশজমভও শচেলি পার  িাশিয়াোলক। 
িালক শুলভো জাশেলয় ব  , ‘সব শুলেশে আশম। আপোর অসুশবধ্া 

হওয়ার জলন্য দুিঃশখি। আহমদ মুসা ভাই এখে এ অশফলসই আলেে। চ ুে 
আপোলক দপ ৌঁলে শদশে।’ 
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আশজমভ িাশিয়াোলক দহেলকায়ািতালরর দভিলর শেলয় দগ । োউন্ে 
দলালরর বি একশি কলক্ষর সুদৃশ্য দরজা দদশখলয় ব  , ‘আপশে যাে, মুসা ভাই 
এ কক্ষ আলেে। দভিলর দগল ই অশফস দসলিিাশরলক পালবে। শিশে আপোলক 
আহমদ মুসার কালে শেলয় যালবে। ওলদর জাোলো হলয়লে। মুসা ভাই আপোর 
জন্য অলপক্ষা করলেে।’ 

দরজা খুল ই িাশিয়াো দদখলি দপ  দসলিিাশরলক। িাশিয়াোলক 
দদলখই দস উলি দাৌঁিা  এবং িাশিয়াোলক স্বাগি জাশেলয় িালক শেলয় দপ ৌঁলে শদ  
আহমদ মুসার কলক্ষ। 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয় স্বাগি জাো  িাশিয়াোলক। শবশিি হল া 
দস িাশিয়াোলক উজলবক দপািালক দদলখ। 

বসলি বসলি আহমদ মুসার শবশিি দৃশষ্টর দচলয় িাশিয়াো ব  , 
‘দপািাকিালক ভা লবলস এ দপািাক আশম পশরশে, পলরশে শেলজলক আিা  করার 
জলন্য।’ 

‘িা আশম বুলঝশে। িলব এ দপািাক িুশম ভা বাসো বলি, শকন্তু ঘৃণা 
অবশ্যই কর ো। ঘৃণা ো করাও এক ধ্রলের ভা বাসা।’ 

‘আপশে কথার যাদু জালেে। জশিলয় পিল  আর উিলি পারব ো।’ ম্লাে 
দহলস ব   িাশিয়াো। 

‘দিামালক এখালে দদখশে, এিা বাস্তবিা শকন্তু সশিযই এিা একিা 
অশবশ্বাস্য বযাপার।’ 

‘িত্রুলক এখালে অবশ্যই দদখার কথা েয়। সুিরাং অশবশ্বাস্য ভাববারই 
কথা।’ 
‘ শকন্তু িুশম িত্রু েও িা প্রমাণ কলরে এখালে এলস।’  

‘আমার প্রমাণ করা, আর আপোর শবশ্বাস করা এক শজশেস েয়।’ 
কথা দিষ কলরই িাশিয়াো আবার উলি ব  , ‘আমার হালি একিুও 

সময় দেই, শফরলি হলব এক্ষুশণ।’ 
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থাম  িাশিয়াো। গম্ভীর হলয় উি   িার মুখ। ব  , ‘শির দশরয়ার 
িীলরর দোট্ট িহর জা কুরগালি দেি শবয়ালরর কংলেস বসলে আজ মধ্যরালি। 
মধ্য এশিয়া এ াকার সব প্রশিশেশধ্ আজ এখালে আসলে।’ 

বল  িািাশেয়া িার পলকি দথলক একিা কাগজ আহলমদ মুসার শদলক 
এশগলয় শদলয় ব  , ‘শিকাোিা এখালে দ খা আলে। দকাে কারলণ যশদ এই 
শিকাোয় ওলদর পাওয়া ো যায়, িাহল  শেলচর শবকল্প শিকাোয় ওলদর অবশ্যই 
পালবে।’ 

কন্ি দযে কাৌঁপশে  িাশিয়াোর। 
কথা গুল া বল  একিা দঢাক শগ   িাশিয়াো। িারপর আবার শুরু 

কর , ‘এ কংলেস দেি শবয়ালরর অিযন্ত গুরুত্বপণত কংলেস। এ কংলেস ওলদর 
যুদ্ধ দঘাষণার দিষ প্রস্তুশি। এরপর ওরা হিযা ও ধ্বংলসর একিা প্রব  ঝি শুরু 
করলব।’ 

আহমদ মুসা রালজযর শবিয় শেলয় িাশকলয় আলে িাশিয়াোর শদলক। 
বাক দরাধ্ হলয় দগলে দযে আহমদ মুসার। দেি শবয়ালরর প্রধ্াে আল কজান্োর 
শপিালরর দমলয় িাশিয়াো িুল  শদলে িালদর হালি দেি শবয়ালরর মৃিুযবাণ!' 

িাশিয়াো িার কথা দিষ করল ও আহলমদ মুসা কথা ব লি পারশে  
ো। িাশিয়াো দয আল্লাহর মূশিতমাে সাহাযয হলয় িার সামলে হাশজর। িাশিয়াোর 
প্রশি শেবদ্ধ আহমদ মুসার দৃশষ্টলি শবিয়-শবমুগ্ধার সালথ অলঢ  কৃিজ্ঞিা। 

িাশিয়াো কথা বল  উি । ব  , ‘আশম উশি।’ 
বল  উিলি দগ  িাশিয়াো। 
‘িাশিয়াো।’ োক  আহলমদ মুসা 
‘ব ুে’ পূেরায় বসলি বসলি ব   িাশিয়াো। 
‘রুগুে েযাম রক্ষায় িুশম আমালদর সহলযাশগিা কলরে। আজ দয সাহাযয 

িার দকালো পশরমাপ দেই।’ গম্ভীর আহমদ মুসার কন্ি। 
িাশিয়াো মাথা শেচু কর । ব  , ‘আশম এ কৃিজ্ঞিা চাইশে।’ 
‘এ কৃিজ্ঞিা েয়, িাশিয়াো আমার মলের একিা প্রকাি। একিা কথা 

শজলজস করলি পাশর?’ 
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‘করুে।’ একবার আহমদ মুসার শদলক দচলয় দচাখ োশমলয় উত্তর শদ  
িাশিয়াো। 
‘দেি শবয়ালরর দকাে দখাৌঁজই দিা রাখ ো। এ গুরুির িথয দপল  শক কলর’ 

সংলগ সংলগ উত্তর শদ  ো িাশিয়াো। একিু সময় শেলয় ব  , ‘আব্বার 
ওয়যারল স ও দিশ লফালে আৌঁশি দপলিশে াম। িাোিা ফযাি দমলসজগুল াও 
আশম পলিশে।’ 

‘আপশে অলেক কষ্ট কলরলেে আমাদ........।’ 
‘মাফ করলবে, এই মূল যর জন্য আশম এ কাজ কশরশে।’ আহলমদ মুসার 

কথায় বাধ্া শদলয় একথা ব লি ব লি িাশিয়াো উলি দাৌঁিা । 
‘ধ্ন্যবাদ জাোলো শক দদালষর?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘দয িার জাশির সালথ শবশ্বাস ভংলগর কাজ কলরলে িার জন্য ওিা প্রাপয 

েয়।’ 
বল  িাশিয়াো ঘুলর দাৌঁশিলয় েুলি দবশরলয় দগ । 
দস চল  দগল ও স্তশম্ভি আহমদ মুসা িার যাত্রা পলথর শদলক দচলয় রই । 

িার দচালখর সামলে দভলস উি  িাশিয়াোর েিুে মুখশি। মলে হল া দুিঃসহ এক 
সংঘালি শবপযতস্ত হলে দস। 

মেিা খারাপ হলয় দগ  আহমদ মুসার। 
ধ্ীলর ধ্ীলর দচাখিা দিলে শেলয় আহমদ মুসা িাকা  ইন্িারকলমর শদলক। 

দযাগালযাগ কর  আশজমলভর সালথ। ব  , ‘িুশম িািািাশি এখালে এস। 
অলেক কাজ আলে। আজ মধ্যরালির আলগ আমালদরলক শির দশরয়ার িীলর 
কুরগা দপ ৌঁলেলি হলব।’ 

আশজমলভর সালথ কথা দিষ হল  আহমদ মুসা   া  দিশ লফালের 
শরশসভার  িুল  শে  হালি। এ দিশ লফালের সালথ আলে দপ্রশসলেলন্ির োইলরট 
 াইে। দপ্রশসলেলন্ির সালথ দয ওয়যারল স থালক সাবতক্ষশণকভালব, িার সালথও 
যুক্ত আলে এই দিশ লফােশি। 
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শির দশরয়া দথলক পিাি গলজর মি দূলর একিা শবরাি বাশি অন্ধকালর 
দাৌঁশিলয় আলে। চাশরশদক দথলক প্রাচীর দঘরা। বাইলর দকালো আল া দেই। বািীর 
শেলচর ি ায় জাো া শদলয় আল ার দরি পাওয়া যালে। 

রাি িখে ১২িা ৩০ শমশেি। চাশরশদক দথলক চারিা দ  এলস বাশিিা 
শঘলর দফ  । মাত্র দ’জে োিা  সকল র পরলে হসশেলকর দপািাক। এই 
দু’জলের একজে আহমদ মুসা, আলরকজে আশজমভ। 

এই বাশিশিরই শিকাো শদলয়শে  িাশিয়াো। দযখালে মধ্যরালি দেি 
শবয়ালরর কংলেস    অশধ্লবিে বসার কথা। 

শির দশরয়ার উত্তর িীলর ‘জা-কুরগা’ িহরশি। দোি িহর, শকন্তু অথত-
শবলত্ত সমৃদ্ধ। এখালে েদীর পালি িি িি মাই  জুলি গলি উলিলে বি বি কৃশষ 
ফামত। 

এই শিকাো খুৌঁলজ দপলি দদশর হয়শে আহমদ মুসালদর। 
শমউশেশসপযা  দরকলেত বাশিশির দ ালকিে পাওয়া দগলে, দসই সালথ 

বাশিশির েিািাও। খুব উপকার হলয়লে এলি। আলগ দথলক দকাে পলথ এগুলব 
িার একিা পশরকল্পো কলর শেলয়লে আহমদ মুসা। 

বাশিশি শঘলর দফ ার জন্য দগািা একশি বযালিশ য়ে ইউশেি শেলয়াগ 
কলরলে আহমদ মুসা। দেি শবয়ারলক ভা  কলর শচলেলে আহলমদ মুসা। দিষ পযতন্ত 
 িাই কলর ওরা। জয় এবং মৃিযুর বাইলর দকাে শবকল্প কথা ওরা জালেো। ওলদর 
অলেকলকই আহমদ মুসা িার শেলজর দচালখর সামলে মরলি দদখলে। ওলদর আর 
মরলি শদলি চায়ো দস, ধ্রলি চায় জীবন্ত। শবলিষ কলর এ কংলেলস যারা এলসলে 
িারা সকল ই দেি শবয়ালরর গুরুত্বপূণত বযশক্ত । ওলদর ধ্রলি পারল  দেি 
শবয়ালরর দগািা দেিওয়াকতলক হালির মুলিায় আো সম্ভব হলব। 

বাশিশি শঘলর দফ ার পর আহমদ মুসার পশরকল্পো শে  েীরব প্রাচীর 
শেশঙলয় দভিলর প্রলবি ওলদর সলম্ম ে কলক্ষ দক্লালরাফরম দবামা পািা। যালি 
দকালো প্রকার ক্ষশি ও দ াক হিযা োিাই সক লক দেপ্তার করা যায়। 

পশরকল্পো অনুসালর বাশির দপেে শদলক প্রাচীর শেঙাবার যখে প্রস্তুশি 
শেলে আহমদ মুসা, শিক দসই সময়ই শবপরীি শদলকর প্রাচীলরর প্রধ্াে দগি 
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এ াকা দথলক প্রচন্ে দগা া-গুশ র িে দভলস এ । অলেকগুল া সাব দমশিেগাে 
একসালথ গুশ  বষতণ করলে। 

ওয়াশকিশকলি কমান্োলরর কন্ি দভলস এ । ব  , ‘হিাৎ প্রধ্াে দগি 
খুল  যায়। সাব দমশিেগাে দথলক গুশ  করলি করলি ওরা দি বার জে দবশরলয় 
এলসলে। শেরুপায় হলয় আমালদরও গুশ  করলি হলয়লে। ওলদর দি বার জলের 
দকউ দবাধ্ হয় দবলচৌঁ দেই। আমরা শক দভিলর ঢুকলবা?’ 

‘হ্যাৌঁ, দিামরা শভিলর ঢুলক হ  শঘলর দফ । গযালসর মুলখাি পরলি 
শেলদতি দাও সক লক। গুশ  কলর কাৌঁলচর জাো া দভলঙ দফল  দক্লালরাফরম দবামা 
শেলক্ষপ কর, বাইলরর দবষ্টেী দযে ো ভালঙ  দদখলব, ওলদর কাউলক পা ালি দদয়া 
যালবো।’ 

এই শেলদতি দদবার পর আহলমদ মুসা প্রাচীর ঘুলর এশগলয় কারা মারা দগ  
দদখলি হলব। এরা দেি শবয়ালরর কমতী ো কংলেস সদস্য? এর মলধ্য 
আল কজান্োর শপিার দেই দিা! 

আহমদ মুসা বুঝ , িালদর সদ -বল  উপশিশি ওরা দির দপলয়লে। দির 
পাবার পর দুিঃসাহসী ওরা দবশরলয় এলসশে  প্রাচীলরর বাইলর আমালদর গশি 
থাশমলয় শদলি এবং অবলরাধ্ দভলঙ দফ লি। 

আহমদ মুসা দগলি দপ ৌঁোর আলগই দভিলর আবার দগা া-গুশ  শুরু হলয় 
দগ । 

দগলি দপ ৌঁে  আহমদ মুসা। দগলি যারা শেহি হলয়লে, িালদর শদলক 
েজর বু া  দস। ো, িালদর মলধ্য আল কজান্োর শপিার দেই, থাকার কথাও 
েয়। 

দভিলর প্রলবি কর  আহমদ মুসা। দগা া-গুশ  িখেও চ শে । 
আহমদ মুসা হামাগুশি শদলয় এগুল া হল র োউন্ে দলালরর প্রধ্াে হল র 

শদলক, দযখালে দেি শবয়ালরর কংলেস অনুশষ্ঠি হশে । 
অশভযালের কমান্োর ও আশজমভ হামাগুশি শদলয় েুলি এ  আহমদ 

মুসার কালে। ব   কমান্োর, স্যার আমরা ঘর সম্পূণত শঘলর দফল শে। ওরা দবর 
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হবার সুলযাগ পায়শে। হল র জাো া সব চূণত হলয় দগলে। দক্লালরাফরম দবামা 
আমরা েুলিশে চারশদক দথলক। ওলদর গুশ  প্রায় দথলম দগলে। 

হল র প্রধ্াে দগলি শগলয় উলি দাৌঁিা  আহমদ মুসা। দরজা িাে । দভির 
দথলক বন্ধ। 

পালির জাো া শদলয় উৌঁশক শদ । দদখ , শবপযতস্ত কক্ষ। মানুষগুল া 
ঘুশমলয় পলিলে, দয দযখালে দযভালব শে  দসভালবই। শবশচত্র দস দৃশ্য দযে  ালির 
শবভৎস-শবিৃি  এক শমশে । 

ভাঙা জাো া শদলয় ঘলর ঢুক  আহমদ মুসা। িারপর খুল  শদ  দরজা। 
ব   আশজমভলক, ‘ঘন্িা খালেলকর মলধ্যই দিা এলদর জ্ঞাে শফরলব। আপািি 
এলদরলক শেলয় আিলক রাখলি ব । শকন্তু আজ রালিই এলদর সশরলয় শেলি হলব 
িাসখলে।’ 

বল  আহমদ মুসা দ্রুি চ   মলির শদলক। আল কজান্োর শপিার 
মলিই থাকার কথা। 

শকন্তু মলি যালদরলক সংজ্ঞাহীে দদখ , িালদর মলধ্য আল কজান্োর 
শপিারলক দপ  ো। 

মে খারাপ হলয় দগ  আহমদ মুসার। আস  দ াকিাই িালদর হািোিা 
হলয় দগ । শকন্তু পা া  শকভালব? আজলকর দঘৌঁরাও ফাৌঁশক শদলয় অবশ্যই দকউ 
দযলি পালরশে। িাহল ? 

হিাৎ আহমদ মুসার েজলর পি  মলি দচয়ালরর সাশরলি শিক 
মাঝখালের একিা দচয়ার দেই। জায়গািা ফাৌঁকা পলি আলে। হিাৎ আহমদ মুসার 
মলে একিা আিার আল া শঝশ ক শদলয় দগ । 

আহমদ মুসা েুলি দগ  দযখালে দচয়ার দেই দসই ফাৌঁকা জায়গায়। িীক্ষ্ণ 
দৃশষ্ট দমল  ধ্র  কালির পািািলের শেশদতষ্ট দসই জায়গািায়। দিশবল র প্রান্ত সীমার 
বরাবর শেলচ দযখালে সাধ্ারণি পা থালক দসখালে কাি রংলয়র একিা দবািাম 
দদখলি দপ । দচয়ালরর িালে দাৌঁশিলয় বাম পা শদলয় দবািালম চাপ শদ  আহমদ 
মুসা। সংলগ সংলগ পালয়র শেলচর কািিা েলি উি  এবং দচালখর প লক আহমদ 
মুসালক শেলয় কালির অংিিুকু দ্রুি শেলচ োমলি  াগ । যখে োমা দিষ হল া 
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দস শেলজলক দদখ  একিা উম্মুক্ত কলক্ষ। আহমদ মুসা বুঝ , আল কজান্োর 
শপিার এই পলথই পাশ লয়লে। দকাথায় পা া ? 

হিাৎ আহমদ মুসার মলে পি  িাশিয়াোর দদয়া শিিীয় শিকাোর কথা। 
শবকল্প এই শিকাো অল্প শকেুিা পশিলম এই শির দশরয়ার িীলরই। শসশিমযালপ 
দ খা শিকাোশি আহমদ মুসার দচালখর সামলে জ্ব  জ্ব  কলর দভলস উি । 

আহমদ মুসা কক্ষ দথলক দবর হলয় দশক্ষলণ েদীর শদলক েুি । েদীর িীর 
দঘলষ দয সুের রাস্তা হিরী হলয়লে িার োে পালি রাস্তার সালথ  াগালো দসই 
বাশিিা। 

আহমদ মুসা বাশিিার পালি দপ ৌঁেলিই গুশি গুশি পালয় একজে এলস 
আহমদ মুসার সামলে দাৌঁিা । ব  , ‘স্যার শমশেি দুই আলগ একজে এলস এ 
বাশিলি ঢুলকলে। িার হালি দেেগাে শে । হুকুম ো দপল  শকেু করার শেলদতি 
দেই বল  আমরা শকেু কশরশে।’ 

‘শিক আলে। পাহারা শিকমি চ লে দিা?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘শজ স্যার।’ 
‘যাও, শেলদতি ো দপল  শকেু করলব ো।’ 
চল  দগ  প্রহরী হসশেকশি। 
আহমদ মুসা ধ্ীলর ধ্ীলর শগলয় দগলির সামলে দাৌঁিা । 
বাশিশি দোট্ট একশি দু’ি া বাশি বল  মলে হলব। শকন্তু দোি েয় বাশিশি। 

এক ি ায় অলেকগুল া ঘরসহ শবিা  একশি হ ঘর। দু’ি ায় মাত্র দগািা দুই 
শিলেক কক্ষ। উৌঁচু প্রাচীর দঘরা বাশিশির বাইলর দথলক দু’ি ািাই শুধ্ু দদখা যায়। 

সলেহ দেই আহমদ মুসার, আল কজান্োর শপিারই এলস এ বাশিলি 
ঢুলকলে। 

দগলির দরজা দিল  দদখ  আহমদ মুসা। দরজা বন্ধ। 
দরজা দভলঙ দভিলর ঢুকা যায়। শকন্তু িা করল  এখশে সংঘাি শুরু হলয় 

যালব আল কজান্োর শপিালরর সালথ। শকন্তু আহমদ মুসা িার সালথ সংঘাি েয়, 
দেপ্তার করলি চায় দেি শবয়ালরর চীফ আল কজান্োর শপিারলক। 
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দগলির পালিই প্রাচীর শেশঙলয় আহমদ মুসা দভিলর শগলয় পি । দভিলর 
পলিই আহমদ মুসা দ্রুি শগলয় দরজা খুল  শদ । 

দরজা খুল  শদলয় চারশদকিা একবার দদলখ শেলয় এগুলি যালব এমে 
সময় দদখ  এক ি ার োলদ একিা োয়া মূশিত। আহমদ মুসা সংলগ সংলগই 
শেলজর দদহিা মাশির ওপর েুলি শদলয় গশিলয় শগলয় দরজার দশক্ষণ পালি দাৌঁি 
কশরলয় রাখা একিা গাশির আিাল   ুকা । 

আহমদ মুসা মাশিলি পিার সংলগ সংলগই দেেগালের একপি া গুশ  
িার ওপর শদলয় চল  দগ । দাৌঁশিলয় থাকল  আহমদ মুসার মাথা ও বুক ঝাঝরা 
হলয় দযি। 

আহমদ মুসা গাশির আিাল   ুকালোর পর গাশির ওপর বৃশষ্টর মি গুশ  
বষতণ হলি শুরু কর । মুহুলিতই গাশির কাৌঁচ চূণত শবচূণত হলয় দগ । 

গাশিিার সামলের শদকিা পশিলম। পশিম শদক দথলকই গুশ  আসলে। 
সুিরাং গাশিলি উিার দকাে উপায় দেই। 

আহমদ মুসা গাশির দপেলে শকেুক্ষণ শুলয় দথলক ধ্ীলর ধ্ীলর গাশির পাি 
শদলয় িাকা  এক ি ার োলদর শদলক। দদখ , োয়া মূশিতশি গুশি গুশি কলর 
এগুলে োলদর দশক্ষণ অংলির শদলক। আহমদ মুসার বুঝার বাৌঁশক রই  ো দয, 
দ াকশি গাশির দপেে শদকিালক িার দেেগালের আওিায় আেলি চালে। 

আহমদ মুসা িার দেেগাে দথলক  ক্ষযহীে এক পি া গুশ  কলর 
গশিলয় সলর এ  গাশির উত্তর পালি।  ক্ষযহীে গুশ  করার পর, আহমদ মুসা 
শেশিি হল া দয োয়ামূশিতশিই আল কজান্োর শপিার। আহমদ মুসা িালক হিযা 
েয়, জীবন্ত ধ্রলি চায়। 

আহমদ মুসার গুশ র জবালব আল কজান্োর শপিালরর িরফ দথলক 
গুশ র বৃশষ্ট েুলি এ  আবার গাশি  লক্ষয। 

গুশ  বৃশষ্ট থামল  আহমদ মুসা উচ্চ কলণ্ঠ আল কজান্োর শপিারলক  ক্ষয 
কলর ব  , ‘শপিার এ বাশিিাও শঘলর দফ া হলয়লে। পা াবার আপোর আর 
দকাে পথ দেই। আপশে আত্মসমপতণ করুে।’ 
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জবালব এ  আবার বৃশষ্টর মি গুশ । আল কজান্োর শপিার গুশ  করলি 
করলি োলদর উত্তরশদলক েুলি এ । 

আহমদ মুসা আবার গশিলয় গাশির দপেলে চল  দগ । 
হিাৎ ওপাি দথলক গুশ  দথলম দগ । 
আহমদ মুসা মাথা িুল  দদখ , আল কজান্োর শপিার োলদর এ প্রালন্ত 

এলস দাৌঁশিলয়লে। বুঝ , ওর দেেগালের গুশ  দিষ। 
‘শপিার আত্মসমপতণ কর।’ উচ্চ কলণ্ঠ ব   আহমদ মুসা। 
'ভা ই হল া, দিষ  িাইিা দিামার সালথই হলে। আশম এিাই 

চাশে াম।’ শচৎকার কলর কথাগুল া বল  আল কজান্োর শপিার হাি দথলক 
দেেগােিা োলদর ওপর দফল  শদলয়  াশফলয় পি  শেলচ চত্তলর। 

িার কাৌঁলধ্ ঝু ালো একিা বযাগ। 
শেলচ  াশফলয় পিার পর কাৌঁধ্ দথলক বযাগিাও মাশিলি দফল  শদ । 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয়শে । দস িার হাি দথলক দেেগােিা দফল  শদ । 
শপিারলক মারা েয়, ওলক ধ্রলি হলব। 

আহমদ মুসা দেেগাে দফল  শদলয় সহজভালব আল কজান্োর শপিালরর 
শদলক দচলয় েরম কলণ্ঠ ব  , ‘শপিার প্রলিযক কাশহেীরই একিা দিষ আলে। আজ 
আপোর শহংসাত্মক আলো ে দিষ দৃলশ্য দপ ৌঁলেলে। আপশে আত্মসমপতণ 
করুে।’ 

দকাে জবাব শদ  ো আল কজান্োর। শিকারী দেকলির মি দস এক পা 
এক পা কলর আহমদ মুসার শদলক এগুলে। 

আহমদ মুসা আল কজান্োর শপিালরর শদলক কলয়ক ধ্াপ এলগাবার পর 
শির দাৌঁশিলয় আলে। আিমলণর দকাে দপাজ িার দদলহ দেই। শুধ্ু িার িীক্ষ্ণ দৃশষ্টশি 
আল কজান্োর শপিালরর হাি, পা, দচালখর প্রশিশি েিা চিা  ক্ষয করলে। 

কাোকাশে দপ ৌঁলে আল কজান্োর শপিার হিাৎ দকামলর  ুকালো েুশর 
দবর কলর শে  িার হালি। দহলস উি  হাৌঁ হাৌঁ কলর। 

এলকবালর কালে এলস দপ ৌঁলে দগলে আল কজান্োর শপিার। োে হালি 
দস েুশরিালক বাশগলয় ধ্লরলে। 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  174 

 

আহমদ মুসা িার পা দু'শি ঈষৎ ফাৌঁক কলর শির দাৌঁশিলয়। িাৌঁর অপ ক 
দচাখ আল কজান্োর শপিালরর দচালখর ওপর। 

আল কজান্োর শপিার যখে ঝাৌঁশপলয় পিার পশজিলে এলস দাৌঁশিলয়লে, 
দস সময় আহমদ মুসার মাথা হিাৎ শেলচ দেলম দগ । আর শেলচর দথলক িার পা 
দু’শি শবদুযৎ গশিলি ওপলর উলি এ । িার দজািা  াশথ শগলয় পি  
আল কজান্োর শপিালরর োে হালি। িার হাি দথলক েুশরশি শিলকি বল র মি 
উলি শগলয় অলেক দূলর পি । 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁিাশে । িাৌঁর ওপর ঝাৌঁশপলয় পি  আল কজান্োর 
শপিার। 

এ অংক আহমদ মুসার আলগ দথলকই কষা শে । দস িার প্রস্তুি দদহিালক 
একিু সশরলয় শে  এক পালি। 

আল কজান্োর শপিার আেলি পি  মাশির ওপর। 
আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয়শে । অলপক্ষা করশে  আল কজান্োর শপিার 

উিা পযতন্ত। শকন্তু আল কজান্োর শপিালরর উিার দকাে  ক্ষে দেই। 
পলি জ্ঞাে হাশরয়া দফ   োশক? এই শচন্তা কলর আহমদ মুসা িার শদলক 

এশগলয় দগ । পা শদলয় আল কজান্োলরর একিা পালয় আঘাি কর । ো দকাে 
সািা দেই। 

চমলক উি  আহমদ মুসা। দসই পিাশসয়াম সাইোইলের কাজ েয়লিা? 
দ্রুি আহমদ মুসা আল কজান্োর শপিালরর দদহিা দি া শদলয় শচৎ 

কর । দদখ  যা দভলবশে  িাই। আল কজান্োর শপিার িার োে হালির মধ্যমা 
আঙুল র আংশিশি কাৌঁমলি ধ্লর আলে। 

আহমদ মুসা আল কজান্োর শপিালরর দদহিা পরীক্ষা কলর উলি 
দাৌঁিাশে , এই সময় দগি শদলয় দসখালে ঝলির দবলগ প্রলবি কর  িাশিয়াো। 

দস িার শপিা আল কজান্োর শপিালরর দদলহর শদলক মুহুিতকা  অপ ক 
দৃশষ্টলি িাশকলয় দথলক ঝাৌঁশপলয় পি  িার প্রাণহীে শপিার বুলক। শচৎকার উি  
িার কন্ি শচলর, ‘আব্বা। আমার আব্বা।’ 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  175 

 

উলি দাৌঁশিলয়শে  আহমদ মুসা। ঐ দৃলশ্যর শদলক একবার িাশকলয় 
দু’হালি মুখ ঢাক । 

রালির শেিঃিে প্রহর। বাপ হারা দমলয়র বুক ফািা কান্না দস শেিঃিলের 
মালঝ দযে এক হৃদয় শবদারক সংগীি। 

আশজমভ এবং অন্যান্যরা এলস আহমদ মুসার দপেলে দাৌঁশিলয়শে । 
িখে অলেকখাশে িান্ত হলয় এলসলে িাশিয়াোর কান্না। পলিশে  দস 

শপিার বুলক। 
আহমদ মুসা এশগলয় শগলয় একিু ঝুলক পলি ধ্ীলর ধ্ীলর হাি রাখ  

িাশিয়াোর শপলি। 
মুখ িুল  িাকা  িাশিয়াো আহমদ মুসার শদলক। দচালখর পাশেলি 

দভলস দগলে িার সারা মুখ। আ ু-থা ু িার চু । 
আহমদ মুসা দকাে কথা ব লি পার  ো। শুধ্ু িাশকলয় রই  িাশিয়াোর 

সাগলরর মি গভীর েী  দচালখর শদলক। 
আবার ফশুপলয় দকৌঁলদ উি  িাশিয়াো। দু’হালি মুখ ঢাক  দস। 
আহমদ মুসা শেবতাক। িাশিয়াোলক সান্ত্বো দদবার সাধ্যও দস দযে 

হাশরলয় দফল লে। 
অলেকক্ষণ পর িাশিয়াো শকেুিা িান্ত হল া। দচাখ মুে  দস। উলি 

দাৌঁিা । িারপর চারশদলক চাই । দদখলি দপ  দূলর িার আব্বার কাল া বযাগ। 
ধ্ীলর ধ্ীলর এগুল া িাশিয়াো দসশদলক। 
বযাগ খু  । খুৌঁলজ দবর কলর শে  ভাজ করা কাগজ। িারপর বযাগিা 

শেলজর কাৌঁলধ্ িুল  শেলয় ধ্ীলর ধ্ীলর এশগলয় এ  আহমদ মুসার কালে। 
এলস দাৌঁিা  িার সামলে। 
দচাখ িুল  িাকা  আহমদ মুসার শদলক। িারপর ভাজ করা কাগজশি 

আহমদ মুসার শদলক িুল  ধ্লর ব  , ‘দেি শবয়ালরর দগািা দেিওয়ালকতর 
শবস্তাশরি সব এখালে আলে।’ অিযন্ত িান্ত কন্িস্বর িাশিয়াোর। শকন্তু কথাগুল া 
ভাসলে দযে অশ্রুর সাগলর। একিু োিা  াগল ই িা দযে অচথ অশ্রুলি হাশরলয় 
যালব। 
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আহমদ মুসার দু’গন্ে দবলয় দেলম এ  অশ্রুর দু’শি ধ্ারা। 
হাি দপলি শে  আহমদ মুসা দস কাগজশি। িারপর িা এশগলয় শদ  

মধ্যএশিয়া মুসশ ম প্রজািলের দগালয়ো প্রধ্াে আশজমলভর হালি। 
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৭ 
আহমদ মুসা িার ঘলর প্রলবি কলর দদখ , িাশিয়াো দসাফায় বলস 

আলে। মাথা িার শেচু। দচাখ শদলয় িপ িপ কলর পাশে পিলে। 
ধ্ীলর ধ্ীলর আহমদ মুসা শগলয় িার পালির দসাফায় বস । 
চমলক উলি মুখ িু   িাশিয়াো। 
দচলয় রই  আহমদ মুসার শদলক গভীর দৃশষ্টলি। 
দচাখ োশমলয় আহমদ মুসা ব  , ‘আশম দুিঃশখি িাশিয়াো, দিামার 

আব্বা দবৌঁলচ থাকুে আশম দচলয়শে াম।’ 
‘আশম শক অশভলযাগ কলরশে?’ দচাখ োশমলয় শেলয় ব   িাশিয়াো। 
‘এ অশভলযাগ করলি হয় ো িাশিয়াো, অশ্রুর দচলয় গভীর অথতবহ ভাষা 

আর দেই।’ 
‘অশ্রুর দস ভাষায় শক দকাে অশভলযাগ শে ?’ 
‘অশ্রুর উৎস দয দবদো িা আঘাি দথলকই উৎপন্ন হয় িাশিয়াো।’ 
‘দস আঘালির উৎস দিা আশমই।’ 
‘শকন্তু এর দপেলে আপোর সামান্য অনুলরাধ্ও শে  ো।’ 
‘দস জলন্যই দুিঃখিা আমার দবশি। িুশম শেলজর বুল লি শেলজলক শবদ্ধ 

কলরে। দকে কলরে ব লি পার?’ 
িাশিয়াো দচাখ োশমলয় শে  আহমদ মুসার শদক দথলক। অলেকক্ষণ 

দকাে জবাব শদ  ো িাশিয়াো। মলে মলে ভাব  দস, হলি পালর রাশিয়ার শপিার 
শদ দেলির বংি একিা পূণয এবার কর । 

দাৌঁিা  িাশিয়াো। একিা দঢাক শগ  । িারপর আবার শুরু কর , 
‘দুিঃখিা আপোর দকে? এিা শক শপিার শদ দেলির বংলির একিা অসহায় দমলয়র 
প্রশি করুণা?’ 
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‘ো িাশিয়াো, িুশমই করুণা কলরে আমালদর প্রশি। যা কলরে িার প্রশি 
আমালদর দকাে দাবী শে  ো।’ 

‘ো আশম করুণা কশরশে। দকে করুণা করলবা?’ আলবলগ কাৌঁপ  
িাশিয়াোর কন্ি। 

দরজায় োক হল া এ সময়। 
‘এস।’ আহমদ মুসা ব  । 
দরজা খুল  দরজায় এলস আশজমভ ব  , ‘মুসা ভাই একিা জরুরী 

শচশি।’ 
শচশিিা আহমদ মুসার হালি শদলয় আশজমভ চল  যাশে । 
‘দািাও আশজমভ। শচশিলি শক আলে দদশখ।’ 
আশজমভ দাৌঁিা । 
‘মাপ কর িাশিয়াো।’ বল  আহমদ মুসা শচশির শদলক মলোলযাগ শদ । 
শচশির খালম শফশ শস্তে দূিাবালসর সী লমাহর। আর খালমর োে দকালণ 

 া  কাশ লি দ খা ‘জরুরী’। 
খাম শেলি শচশি দবর কলর দমল  ধ্র  দচালখর সামলে। 
িাশিয়াো এবং আশজমভ দুজলেরই দৃশষ্ট শেবদ্ধ আহমদ মুসার মুলখর 

ওপর। 
শচশি পিলি পিলি ম্লাে হলয় দগ  আহমদ মুসার মুখ। একিা দবদোর 

কাল া োয়া দেলম এ  আহমদ মুসার মুলখর ওপর। 
শচশি পিা দিষ কলর দচাখ বুঝ  আহমদ মুসা। 
‘দকাে দুিঃসংবাদ মুসা ভাই?’ আশজমলভর কলন্ি উলিলগর সুর।  
দচাখ খু   আহমদ মুসা। 
ম্লাে হাস । ব  , ‘দুিঃসংবাদ আশজমভ। ফ্রালি হিভাগা ওমর বায়া 

আবার শকেন্যাপ হলয়লে।’ 
‘কারা শকেন্যাপ কলরলে?’ 
‘কযালমরুলের দসই সোসীলদর পলক্ষ ফ্রালির দকাে ভািা করা গ্রুপ 

শেিয়।’ 
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একিু থাম  আহমদ মুসা। আবার বুলজ এ  িার দচাখ। পরক্ষলণই 
আবার দচাখ খুল  ব   ‘জাশে ো দবচারা দবৌঁলচ আলে শক ো, দবৌঁলচ থাকলব শক 
ো।’ খুব ভারী দিাো  আহমদ মুসার কন্ি। 

মুহুলিত দচহারািা পালল্ট দগলে আহমদ মুসার। মলে হলে দস দযে এলদলি 
আর দেই। 

‘শকন্তু ওমর বায়ার জলন্য ওরা এিিা মশরয়া হলয় উলিলে দকে?’ ব   
আশজমভ। 

‘ওমর বায়া এখে বযশক্তমাত্র েয় আশজমভ। এখে কযালমরুলের মজ ুম 
একিা জাশির প্রিীক। িারা ভাবলে আজ, ওমর বায়ার কালে যশদ িারা পরাশজি 
হয়, িাহল  কযালমরুলে িালদর জু ুমও পরাজয় বরণ করলব। িাই ওমর বায়ালক 
িারা কিা করলবই, েয়লিা হিযা করলবই।’ ব লি ব লি আহমদ মুসার দচাখ 
আলবলগ ও দবদোয় েী  হলয় দগ । 

িাশিয়াো অপ লক িাশকলয়শে  আহমদ মুসার শদলক। 
কথা দিষ কলর আহমদ মুসা দদয়াল র কযাল ন্োলরর শদলক চাই । 

িারপর ব  , ‘আশজমভ পযাশরলসর একিা শিশকলির বযবিা কর। সবলচলয় আলগ 
দয লাইিশি ওখালে দপ ৌঁেলব দসই লাইলির।’ 

‘আজই!’ আশজমলভর কলন্ি অলেকিা প্রশিবালদর সুর। 
‘এমশেলিই যলথষ্ট দদরী হলয় দগলে।’ 
‘শকন্তু আপোর মশদো িরীফ যাওয়ার কথা।’ িরণ কশরলয় শদ  

আশজমভ। 
আহমদ মুসা মুখ শেচু কর । একিা দবদোর োয়া দখল  দগ  িার মুলখর 

ওপর শদলয়। 
ভাব  আহমদ মুসা। িারপর ব  , ‘শিক আলে, িুশম মশদো িরীফ হলয় 

পযাশরলসর একিা শিশকি কর।’ 
আশজমভ দবশরলয় দগ  ঘর দথলক। 
িাশিয়াো মুখ শেচু কলর বলস শে । দবদোয় জজতশরি িার মুখ। 
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আশজমভ দবশরলয় দগল  আহমদ  মুসা িাশিয়াোর শদলক দচলয় ব  , 
‘দুিঃশখি িাশিয়াো, পৃশথবীিালক আমরা দুলযতাগময় কলর িুল শে। সমস্যা এবং 
সংকলির দিষ দেই।’ 

দকাে কথা ব   ো িাশিয়াো। মাথাও িু   ো। 
‘ফ্রালি দযলি হলব িা স্বলপ্নও ভাশবশে আশম।’ ব   আহমদ মুসাই 

আবার। 
‘আপশে ওখাে দথলক শফরলেে কলব?’ গম্ভীর কলন্ি শজলজ্ঞস কর  

িাশিয়াো। 
িৎক্ষণাৎ জবাব শদ  ো আহমদ মুসা। একিু পর ব  , ‘ আশম জাশে ো 

িাশিয়াো। ফ্রালি যাবার পশরকল্পো শে  ো, শকন্তু যাশে। দসইভালব আসলিও 
পাশর আবার।’ 

আবার মুখ েি কর  িাশিয়াো। 
‘িাশিয়াো।’ োক  আহমদ মুসা। 
‘ব ুে।’ মুখ ো িুল ই জবাব শদ  িাশিয়াো। 
‘আমালক মাফ কলর শদও িাশিয়াো। দিামার সালথ আমার দদখা 

আমালদর উপকৃি কলরলে, শকন্তু ক্ষশি কলরশে দিামার।’ ভারী এবং েরম কন্িস্বর 
আহমদ মুসার। 

িাশিয়াো মুখ িুল  িাকা  আহমদ মুসার শদলক। িার দু’দচাখ ভরা 
অশ্রু। কাৌঁপশে  িার দিাৌঁি। 

কথা ব লি পারল া ো। আবার দচাখ োশমলয় শে  দস। 
িাশিয়াোর এই শেরবিা ও শেরব অশ্রুর সামলে আহমদ মুসা শেলজলক 

খুবই শবব্রিলবাধ্ কর । শবপযতস্ত এই দমলয়িার প্রশি হৃদলয়র দকাথায় দযে একিা 
দবদো শচে শচে কলর উি । িার দু’দচাখ ভরা অশ্রুর মলধ্য একান্ত আপে এক 
আশ্রলয়র আকুশি আলে। হৃদলয়র শচে শচলে দবদোিার পালি আহমদ মুসা একিা 
অস্বশস্তও অনুভব কর । 

দস অস্বশস্তিা দূলর সশরলয় শদলি দচষ্টা কলর আহমদ মুসা ব  , ‘ 
িাশিয়াো মধ্যএশিয়া মুসশ ম প্রজািে শচরশদে দিামার কালে কৃিজ্ঞিার পাহাি 
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প্রমাণ ঋলণ বাধ্া থাকলব। দপ্রশসলেন্ি আমালক জাশেলয়লেে, িারা দিামালক 
মধ্যএশিয়ার োগশরকত্ব শদলয়লেে। িাসখলের সবলচলয় অশভজাি এ াকায় 
দিামালক একিা বাশি শদলয়লেে। চাকুরী শকংবা বযবসায় বা যা িুশম করলি চাও 
িার বযবিা কলর দদলবে িারা। আর.........’ 

আহমদ মুসালক বাধ্া শদ  িাশিয়াো। ব  , ‘ ো এসব ব লবে ো। 
অন্তি আপশে ব লবে ো। সইলি পারলবা ো।’ বল  কান্নায় দভলঙ পি  
িাশিয়াো। 

কাৌঁদলি কাৌঁদলি উলি দাৌঁিা । ব  , ‘আশম চশ ।’ 
‘দকাথায় যালব?’ 
‘আশম জাশে ো।’ মুখ শেচু কলর ব   িাশিয়াো। 
‘িাশিয়াো।’ োক  আহমদ মুসা। 
অশ্রু দধ্ায়া মুখ িুল  ধ্র  িাশিয়াো। কথা ব   ো। 
আহমদ মুসা উলি দাৌঁিা । িাশিয়াোর শদলক কলয়ক পা এশগলয় ব  , ‘ 

দিামার জলন্য আমালদরলক শকেু ভাববার, শকেুই করার সুলযাগ দদলব ো 
িাশিয়াো?’ 

‘ো, আমার জলন্য আর কারও শকেু করার দেই।’ 
‘আমারও দিা একিা মে আলে। শক সান্ত্বো শেলয় আশম যাব িাশিয়াো?’ 
িাশিয়াো দু’ধ্াপ এশগলয় এ  আহমদ মুসার শদলক। মুলখামুশখ হল া দস 

আহমদ মুসার। িার অশ্রু ভরা দচাখ দু’শি িু   দস আহমদ মুসার দচালখর শদলক। 
কাৌঁপশে  রক্তাভ দিাৌঁি দু’শি িাশিয়াোর। ব  , ‘ভাবলবে শপিারলদর দমলয় 
শপিারলদর দদলি শফলর দগলে। িারপর আর শকেু ভাবলবে ো। ভাবল ও রলক্তর 
 া  রংলয়র দভির শদলয় হৃদলয়র সবুজ কান্না আপশে দদখলি পালবে ো। আর 
মলের কথা ব লেে? শবপ্লবীলদর মে থালক ো, থাকলি দেই।’ কান্নায় দভলঙ পিা 
িাশিয়াো দু’হালি মুখ দঢলক ঘুলর দাৌঁশিলয় দদ ৌঁলি দবশরলয় দগ  ঘর দথলক। 

অনুভূশি িূন্য অবিায় শকেুক্ষণ দাৌঁশিলয় দথলক আহমদ মুসা ধ্প কলর 
বলস পি  দসাফায়। মাথা শেচু কলর দু’হালি দচলপ ধ্র  মাথা। 

আশজমভ ঘলর ঢুক । ধ্ীলর ধ্ীলর এলস বস  আহমদ মুসার পালি। 
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‘িাশিয়াো চল  দগ  মুসা ভাই, আমালদর দদয়া গাশিশিও দস শেলয় 
যায়শে।’ েরম কলন্ি ব   আশজমভ। 

আশজমলভর কথার দকাে জবাব এ  ো আহমদ মুসার কাে দথলক। 
অলেকিা স্বগি কলন্ির মি দবশরলয় এ  আহমদ মুসার মুখ দথলক ‘পৃশথবীর এি 
শবপদ এি দবদো দকে আশজমভ?’ ভারী এবং কশম্পি কন্ি আহমদ মুসার। 

মুসা ভাই আপশেই দিা দসশদে এ হাদীসিা বল শেল ে, ‘শবপদ আর 
দবদোর সাগর শদলয় জান্নাি দঘরা। জান্নালি দপ ৌঁেলি হল  সবাইলক পাশি শদলি 
হলব এই শবপদ আর দবদোর সাগর।’ 

মুখ িু   আহমদ মুসা। িার দু’দচালখর দকাণায় অশ্রু। আশজমলভর 
শদলক দচলয় ম্লাে দহলস ব  , ‘ ধ্ন্যবাদ আশজমভ। আশম ভুল  শগলয়শে াম এ 
হাদীসিার কথা। 

কথা ব   ো আশজমভ। 
দু’জলেই শেরব। 
এক সময় শেরবিা দভলঙ দভজা কলন্ি ব   আশজমভ, ‘পযাে ইস াশমক 

এয়ার  াইলির আজলকর রালির লাইলির শিশকি পাওয়া দগলে। শিশকি িাসখে 
দজো, মশদো, পযাশরলসর। মক্কা িরীলফ ওমরার জলন্য দু’শদে। একশদে মহােবী 
(সিঃ) এর কবর দযয়ারি ও ভাবীর কবলর দদায়া। ৪থত শদে দভালর মশদো 
ইন্িারন্যািো  এয়ারলপািত দথলক দসাজা পযাশরস।’ 

‘দিামার কন্ি শুলে মলে হলে িুশম খুব দবজার আশজমভ।’ 
‘আশম একা দকে, সবাই ক্ষুদ্ধ। দকউ দমলে শেলি পারলে ো আপোর এই 

শসদ্ধান্ত। অন্তি কলয়কিা শদে আপোর শবশ্রাম প্রলয়াজে।’ 
‘দকে শবশ্রালমর জলন্য আল্লাহ রাি দিা শদলয়লেেই।’ 
আশজমভ শকেু ব লি যাশে । এই সময় দিশ লফাে দবলজ উি । 
আশজমভ ধ্র  দিশ লফাে। ধ্লরই বল  উি , ‘মুসা ভাই, দপ্রশসলেন্ি 

কথা ব লবে।’  
আহমদ মুসা উলি দগ  দিশ লফাে ধ্রার জলন্য। 
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দসশদেই রাি ১১িা ৪০শমশেি। 
িাসখে এয়ারলপালিত দাৌঁশিলয় আলে পযাে ইস াশমক এয়ার  াইলির 

শবিা াকার দপ্লেশি। 
সাশর দবলধ্ দাৌঁশিলয় থাকা অশ্রু সজ  সব সাথীলদর এলক এলক বুলক 

জশিলয় ধ্লর শবমালের শসশিৌঁর শদলক এগুল া আহমদ মুসা। 
শসশিৌঁর একদম মুলখ দাৌঁশিলয় স্বয়ং দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 
আহমদ মুসা দসখালে দপ ৌঁেলিই কুিায়বা জশিলয় ধ্র  আহমদ মুসালক। 
ব  , ‘সুশদলে দিা আপোলক পাব ো। দুশদতলে দযে আল্লাহ আপোলক 

এভালবই সব সময় আমালদর কালে এলে দদে।’ 
অশ্রু গিাশে  কুিায়বার দচাখ দথলক। আহমদ মুসা দহলস ব  , ‘অশ্রু 

মুলে দফ  কুিায়বা। দপ্রশসলেন্িলক এভালব কাৌঁদলি দেই।’ 
সবাই আবার সা াম জাশেলয় শবমালের শসশিৌঁ শদলয় উলি দগ  আহমদ 

মুসা। 
শকন্তু শবমালের দরজায় শগলয় হিাৎ ঘুলর দাৌঁিা । হাি শদলয় ইিারা কলর 

োক  আশজমভলক। 
শবমালের শসশিৌঁ শদলয় ির ির কলর উলি এ  আশজমভ। দচালখর পাশেিাও 

দমালেশে দস। 
আহমদ মুসা রুমা  শদলয় িার দচালখর পাশে মুলে শদলয় ব  , 

‘িাশিয়াো শকেুই দেলব ো, শকন্তু িার প্রশি দাশয়ত্ব রলয়লে দিামালদর। রাশিয়া 
শকংবা দযখালেই দস থাক িার প্রশি দিামরা েজর রাখলব। দকােও অসুশবধ্ায় দযে 
দস ো পলি।’ 

কথা দিষ কলর আশজমলভর শপি চাপলি ব  , ‘যাও।’ 
‘আপোর শেলদতি অক্ষলর অক্ষলর পা ে করব মুসা ভাই।’ 
বল  সা াম জাশেলয় শসশিৌঁ শদলয় দেলম দগ  আশজমভ। 
আহমদ মুসা প্রলবি কর  শবমালে। 
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দপ্লে োি । 
অল্পক্ষলণর মলধ্যই িাসখলের সহর আল াক শবন্দু, সুের দমঘমা া 

হাশরলয় দগ  দচাখ দথলক। িারপর আবার সামলে এলস দাৌঁিা  ঘে অন্ধকার। দসই 
অন্ধকালর অলেক পশরশচি মুখ, পশরশচি ঘিো ও পশরশচি কথা ঢাকা পলি দগ । 
শুরু হল া দযে এক েিুে অধ্যালয়র। কাল া অন্ধকালরর বুলক ফুলি উি  আল াক 
েগরী পযাশরস। ওখালেই দকাথাও আলে ওমর বায়া, আর আলে ভয়ংকর সংগিে 
‘আশমত অব িাইে ওকুয়া।’ েিুে অধ্যালয়র অন্ধকালর আরও দক আলে দক 
জালে!’ 

আহমদ মুসার দচাখ দু’দিা দযে আিার মি দ লগ দগ  অন্ধকালরর কাল া 
দদলহর সালথ। দসই অন্ধকালরর দদলহ সালপর শজহ্ববার মি  ক  ক কলর উি  
‘্লকযাক িস।’ চমলক উি  আহমদ মুসা। 

দচাখ দফরালি পার  ো আহমদ মুসা দসশদক দথলক। 
শবমালের শসলি দহ াে শদলয় আহমদ মুসা িাশকলয় রই  জাো া শদলয় 

দসই অন্ধকালরর বুলক। 
দভলস চ   শবমাে দজোর উলেলশ্য। 
 

 
পরবিতী বই 

্লকযাক িলসর কবল  
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