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ড ানা তার আব্বার ডোল ডেসে মুখ তুলল।
অশ্রু ড ায়া তার মুখ।
ক্রেন্তু ড াসখ তার অসনেটা লড়াকু ও ডবপসরায়া দৃক্রি।
তার এই দৃক্রি ক্রিসয় পড়ল এক্রলসা ডেসসদর উপর। তাসদর ড াখ-মুসখর
ক্রবস্ময়ভাসবর ক্রদসে ড সয় ড ানা বলল, ‘আপনারা ভাবসেন, আহমদ মুসার েো
বসল োাঁদক্রে ডেন? ভাবসেন, ওমর বায়ার নাম জানলাম ক্রে েসর?’
এেটু ডেসম এেটা ড াে ক্রিসল ক্রনসয় ড ানা বলল, ‘আহমদ মুসা আমার
সব, আমার জীবন। আর তার োসেই আক্রম ওমর বায়ার নাম শুসনক্রে। ক্রতক্রন ওমর
বায়াসে উদ্ধার েরসতই ডসইন্ট ডপাল ড ক্রলউন-এ এসসক্রেসলন।’
বসল ড ানা উসে দাাঁড়াল এবং এক্রলসা ডেস ও ক্রপসয়রাসে ডটসন ক্রনসয়
ক্রিসয় ক্রবোনায় বসাল। তারপর লুই ড ামাসসর ক্রদসে ড সয় বলল, ‘আপক্রন ঐ
ড য়ারটায় বসুন। ডদখুন, এখাসন ডোন রাজা-প্রজা ডনই, আমরা সবাই সমান।
বসুন আপক্রন।’
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ক্রপসয়রা বসা ডেসে উসে দাাঁড়াল এবং ড ানাসে ক্রনসয় ক্রিসয় ড য়াসর বসসত
বসসত বলল, ‘এখাসন রাজা-প্রজা ডনই ক্রেে, ক্রেন্তু রাজা-প্রজার পক্রর য় ক্রমেযা হসয়
যায়ক্রন, সমসয়র পক্ররবততসন রক্ত পাসে যায় না।’
ড ানাসে বক্রসসয় ক্রদসয় লুই ড ামাসসর ক্রদসে ড সয় ক্রপসয়রা বলল, ‘তুক্রম
এস, ক্রবোনায় বস।’
বসল ক্রপসয়রা এক্রলসা ডেসসর পাসে ক্রিসয় বসল।
লুই ড ামাসও ক্রবোনার এে প্রাসে ক্রিসয় বসল।
এক্রলসা ডেস, ক্রপসয়রা, লুই ড ামাস ক্রতনজসনর ড াসখই ড ানাসে ক্রিসর
এেটা নতুন দৃক্রি, মসন ক্র োর নতুন ডরাত। ড ানার ঋজুতা ও স্পিবাক্রদতায় তারা
মুগ্ধ। ড ানা ও আহমদ মুসার প্রক্রত তাসদর মন নুসয় পড়ল অফুরান ভাসলাবাসা
এবং ভক্রক্তসত।
তারা বসসতই ড ানা বলল, ‘িত ারক্রদন সর আহমদ মুসার ডোন খবর
পাইক্রন। তাই েুসট এসসক্রে আমরা পযাক্ররস ডেসে। ক্রেন্তু দুভতািয, খুব োসে এসসও
ডদখা ডপলাম না।’
েণ্ঠটা ডোঁসপ উেল ড ানার। োমল ডস। এেটা ড াে ক্রিসল ক্রনসজসে
সামসল ক্রনসয় আবার বলল, ‘তবু আমরা খুক্রে এবং আল্লাহর শুেক্ররয়া আদায় েরক্রে
ডয, আপনাসদর ডদখা ডপসয়ক্রে, যারা তার সােী ক্রেসলন।’
আবার োমল ড ানা। এক্রলসা ডেসসদর ক্রদসে িভীরভাসব তাোল এবং
বলল, ‘এখন দয়া েসর ক্রে িসটসে বলুন?’ ক্রপসয়রা এবং লুই ড ামাস দু’জসনই
এক্রলসা ডেসসর ক্রদসে তাোল। ক্রপসয়রা বলল, ‘এক্রলসাই সব বলসব। আহমদ মুসা
সম্পসেত শুরুর ডযটুকু িটনা আক্রম বলক্রে।’ এেটু োমল ক্রপসয়রা।
তারপর শুরু েরল, ‘আমার নামটাই বলা হয়ক্রন। আক্রম ক্রপসয়রা ডপক্ররন।’
এেটু ডেসম লুই ড ামাসসে ডদক্রখসয় বলল, ‘এ হসলা লুই ড ামাস।
আমার বন্ধুর ড সয়ও বড়। এক্রলসার অনুসরাস ওমর বায়ার অক্রভযাসন আক্রম
জক্রড়সয় পক্রড়। লুই ড ামাস আমাসে স্বতস্ফূতভ
ত াসব সাহাযয েসর।’ আবার োমল
ক্রপসয়রা।
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ড াখটা এেটু ক্রন ু েরল। ডযন ভাবল এবং গুক্রেসয় ক্রনল েো। তারপর
শুরু েরল, ‘ব্ল্যাে ক্রস-এর ডহ সোয়াটতার সংলগ্ন তাসদরই ক্রনয়ক্রিত ডরস্টুসরসন্টর
সামান্য পক্রর াক্ররো আক্রম। খসের ক্রহসসসব আহমদ মুসা আমাসদর ডরস্টুসরসন্ট
আসসন।’
তারপর ক্রেভাসব আহমদ মুসার খাওয়া, আ ার-আ রণ ক্রপসয়রা ডপক্ররনএর দৃক্রি আের্তণ েরল, ক্রেভাসব িতোল এিারটার ক্রদসে ক্রপসয়রা আহমদ মুসার
ডটক্রবসল ক্রিসয় আহমদ মুসার পক্রর য় জানসত পাসর এবং তাসে ব্ল্যাে ক্রসসর
ডহ সোয়াটতাসরর পক্রর য় বসল, ক্রেভাসব এেজন ব্ল্যাে ক্রসসর ডনতৃস্থানীয়
ডলােসে ডদক্রখসয় ডদয়, ক্রেভাসব আহমদ মুসা তাসে অনুসরণ েসর ডবক্ররসয় যায়
এবং আবার ক্রফসর আসস এবং আহত হসয় ব্ল্যাে ক্রসসর হাসত বন্দী হয়- সব েো
ক্রপসয়রা ডপক্ররন বলল ড ানাসে।
শুনসত শুনসত ড ানার মুখ মক্রলন এবং ড াখ েলেসল হসয় উসেক্রেল।
ক্রপসয়রা োমসতই ড ানা বলল, ‘খুব ডবক্রে আহত হসয়ক্রেসলন উক্রন?’ ড ানার েসণ্ঠ
উসেি।
‘খুব ডবক্রে না হসলও তার মাোর এে পাসের ামড়া উসে ক্রিসয়ক্রেল।
রসক্ত তার মুসখর এেপাে এবং েরীসরর এেটা ক্রদে প্রায় ক্রভসজ ক্রিসয়ক্রেল।’ বলল
ক্রপসয়রা ডপক্ররন।
‘ডোন ক্র ক্রেৎসা হয়ক্রন, না?’ দু’হাসত ড য়াসরর দু’ক্রট হাতল আাঁেসড় সর
মাোটা ড য়াসর ডেস ক্রদসয় ড াখ বন্ধ েসর বসল ড ানা।
‘ঐ অবস্থায় তাসে সর ক্রনসয় ডিসে। ব্ল্যাে ক্রস-এর অক্রভ াসন তার েত্রুর
জসন্য হতযা-ক্রনযতাতন-ক্রনষ্ঠুরতা োড়া আর ক্রেেু ডলখা ডনই।’ বলল ক্রপসয়রা।
ড ানা ডোন েো বলল না। ড াখও খুলল না ডস।
ক্রপসয়রাই বলল আবার, ‘ক্রেন্তু আক্রম ক্রবক্রস্মত হসয়ক্রে, মাোয় অতবড়
আিাত পাওয়ার পরও তার মুসখ ডবদনার সামান্য ভাাঁজও পসড়ক্রন ক্রেংবা বন্দী
হবার সময় ভয়-ক্রবহ্বলতার ক্রবন্দুমাত্র ক্র হ্নও তার ড াসখ-মুসখ আক্রম ডদক্রখক্রন।’
‘ক্রনসজর ভাসলা ক্র ো েরসল, তসবই ডতা োসরা মসন তার মন্দ ক্র ো ক্রনসয়
ভয় জািসব। উক্রন সবার ভাসলা ক্রনসয় ভাসবন ক্রনসজরটা োড়া।’ ড াখ খুসল বলল
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ড ানা। বলসত ক্রিসয় তার ডোাঁসট এে টুেসরা হাক্রস ফুসট উেল যা োন্নার ড সয়ও
েরুণ।
বসল এেটু ডেসমই এক্রলসা ডেসসর ক্রদসে ড সয় বলল, ‘আপক্রন বলুন।’
‘িত রাতটা ক্রেল আমার জীবসনর স্মরণীয় রাত। এই রাসতই আক্রম ওমর
বায়াসে ক্রনসয় পালাবার ক্রসদ্ধাে ক্রনসয়ক্রেলাম। তখন রাত আড়াইটা ক্রেংবা তার ক্রেেু
ডবক্রে হসব। আক্রম ক্রলটলসে পালাবার পে টাওয়াসরর ডবজসমসন্ট পাক্রেসয় ক্রদসয়...।’
োন্নায় আটসে ডিল এক্রলসা ডেসসর েো।
অল্পক্ষণ পসরই ক্রনসজসে সামসল ক্রনসয় বলল, ‘মাফ েরসবন, ‘ক্রলটল’এর জসন্য দুক্রনয়াসত োাঁদার ডেউ ডনই। আমাসে এবং ওমর বায়াসে সাহাযয
েরসত ক্রিসয় ক্রনমতমভাসব ক্রনহত হসলা ডস। ওমর বায়াসে সাহাযয েরার ডপেসন
আমার স্বােত ক্রেল, ওমর বায়া আমার মাতৃ সমতর ডলাে এবং আক্রম অক্রভনয় েরসত
ক্রিসয় ওসে ভাসলাসবসস ক্রেলাম। ক্রেন্তু ‘ক্রলটল’-এর ক্রতলমাত্র ডোন স্বােত ক্রেল না।
ডস ক্রমিঃ ডবনহামসে দু’ড াসখ ডদখসত পারসতা না। ডস মসন েরসতা, আমাসে ক্রদসয়
ওমর বায়ার োে ডেসে োজ উদ্ধার েরার পর আমাসদর দু’জনসেই ডমসর
ডফলসব। এই ক্র ো ডেসেই ডস ক্রনসজ এেক্রদন আমার োসে প্রস্তাব েরল, ওমর
বায়া এবং আমার পালাসনা উক্র ত। ডস সাহাযয েরসব। ডজক্রট হসয় সমুদ্রপসে
পালাবার ডিাপন পেক্রটর সন্ধান ডস-ই আমাসদর ক্রদসয়ক্রেল। তার সাহাযয ও সাহস
না ডপসল পালাবার েো আমরা েল্পনাও েরসত পারতাম না।’ োমল এক্রলসা
ডেস।
ড াখ মুসে শুরু েরল আবার, ‘‘ক্রলটল’ডে পাক্রেসয় আক্রম এবং ওমর বায়া
বাইসরর িসরর জানালায় দাাঁক্রড়সয় ক্রলটসলর সংসেসতর অসপক্ষা েরক্রেলাম।
বাংসলার প্রা ীসরর ডিট ডেসে ডিাটা ত্বর আমাসদর ড াসখর সামসন ক্রেল।
হোৎ ডদখলাম, ডস্টনিান ও লাইট ডমক্রেনিান সক্রিত সাত-আটজসনর
এেটা দল আমার বাংসলার সামসন এসস অবস্থান ক্রনল। ডদসখ ভসয় ও হতাোয়
আমার ডভসে পড়ার দো। আক্রম ভাবলাম, হয় ‘ক্রলটল’ রা পসড় ডিসে, না হয়
অন্য ডোনভাসব আমাসদর প্ল্যান তারা জানসত ডপসরসে। ব্ল্যাে ক্রস-এর ভয়ংের
মূক্রতত আক্রম মসন মসন েল্পনা েরলাম। োাঁপসত শুরু েসরক্রেলাম আক্রম।
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এই সময় ডদখলাম, ব্ল্যাে ক্রস-এর িাস তর ডপাোে পরা এেজন ডলাে
এক্রিসয় আসসে। তার মাোয় ব্ল্যাে ক্রস-এর িা তসদরই হ্যাট। ক্রেে এ সমসয়ই
আরও েসয়েজন ডলাে ডিট ক্রদসয় আমাসদর ত্বসর প্রসবে েরল। তাসদর দ্রুত
এক্রিসয় আসসত ডদখা ডিল। তারা সেসলই ব্ল্যাে ক্রস-এর িা ত।
ডয ডলােক্রট এো এক্রিসয় আসক্রেল, ডস এেবার ডপেসন তাক্রেসয়ই
েরীরটাসে সামসনর ক্রদসে এেটু বাাঁক্রেসয় ডস্টনিাসনর গুক্রল েুাঁড়ল আমার বাংসলার
সামসন বসা ডলােসদর লক্ষয েসর।
গুক্রল েসরই ড াসখর পলসে িক্রড়সয় এসস উেল আমাসদর বারান্দায়।
আসার সময় যারা ব্রােফায়াসর মারা ক্রিসয়ক্রেল, তাসদর লাইট ডমক্রেনিানও ক্রনসয়
এসসক্রেল।
যারা ডিট ডেসে এক্রিসয় আসক্রেল, তারা গুক্রলর েব্দ হবার সাসে সাসেই
শুসয় পসড়ক্রেল এবং ক্রক্রলং েসর এক্রদসে এক্রিসয় আসক্রেল। তারা োোোক্রে
এক্রিসয় এসল তারাও আমার বারান্দায় উসে আসা ডলােক্রটর লাইট ডমক্রেনিাসনর
ক্রেোসর পক্ররণত হসলা।
ক্রেে এই সময় দে-বাসরা জসনর আসরেক্রট বড় দল ডিট ক্রদসয় প্রসবে
েরল।
পুতুসলর মত দাাঁক্রড়সয় ডেসে সবক্রেেু ডদখক্রেলাম। বুঝসত পারক্রেলাম না,
ডে োসে মারসে। ক্রেন্তু ভাবক্রেলাম, ক্রেেু এেটা েরা দরোর। তাোড়া আজ
পালাসত না পারসল আর সুসযাি নাও আসসত পাসর বুঝসত পারক্রেলাম।
অসনেটা মক্ররয়া হসয়ই ক্রপস্তল বাক্রিসয় বাইসর ডিলাম। ডলােক্রট ডস্টনিান
বাক্রিসয় বসসক্রেল ডিসটর ক্রদে ডেসে যারা এক্রিসয় আসক্রেল ডসক্রদসে লক্ষয েসর।
আক্রম তার মাোয় ক্রপস্তল ডেক্রেসয় ক্রজসেস েরলাম, ‘ডে আপক্রন? ডোন
পসক্ষর?’
ডলােক্রট ডস্টনিান ডেসড় ক্রদসয় িুসর দাাঁড়াল। আমার ক্রদসে এে নজর
তাক্রেসয়ই বলল, ‘ব্ল্যাে ক্রস-এর ডলােসে মারক্রে ডদসখও যখন এতক্ষণ আমাসে
গুক্রল েসরনক্রন, তখন আক্রম আপনার পসক্ষর।’
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তার মুসখ ভয় ক্রেংবা ক্রবস্মসয়র বা অপ্রস্তুক্রতর ডোন ক্র হ্নই লক্ষয েরলাম
না। ডোাঁসট এে টুেসরা ক্রনষ্পাপ হাক্রস।
হোৎ আমার মসন হসলা, এমন ডলাে আহমদ মুসা না হসয় যায় না। ওমর
বায়ার োসে আহমদ মুসার েো শুসনক্রেলাম, আরও শুসনক্রেলাম, শু ু আহমদ
মুসাই আসসত পাসর তাসে উদ্ধার েরসত।
আক্রম ক্রজসেস েরলাম, ‘আপক্রন ক্রে আহমদ মুসা?’
এরপরই ওমর বায়া ডবক্ররসয় এল। জক্রড়সয় রল দু’জন দু’জনসে।’
োমল এক্রলসা ডেস।
তারপর এক্রলসা ীসর ীসর ক্রে েসর আহমদ মুসা ডিসটর ক্রদে ডেসে
অেসরমান ডলােসদর লাইট ডমক্রেনিান ক্রদসয় ত্বসরর বাইসর তাক্রড়সয় ক্রদল,
ক্রেভাসব লাইসটর বাল্বগুসলা নি েসর তাসদর টাওয়াসরর ডবজসমসন্ট যাওয়ার পে
পক্ররষ্কার েসর ক্রদল, ক্রে েসর আহমদ মুসা ডবজসমসন্ট এবং ডজক্রটসত নামার
ক্রসাঁক্রড়সত এো ডমক্রেনিান ক্রনসয় বসস ব্ল্যাে ক্রসসর ডলােসদর ডেক্রেসয় ডরসখ
এক্রলসা ডেস ও ওমর বায়াসদর যাবার পে ক্রনরাপদ েসরক্রেল, ক্রে অসলৌক্রেেভাসব
ডজক্রটর দরজা ড াসখর ক্রনসমসর্ খুসল ক্রদসয়ক্রেল, ক্রেভাসব এই দরজায় ব্ল্যাে ক্রসএর ডলােসদর ডেক্রেসয় ডরসখ এক্রলসা ডেসসদর ডবাসট ওোর সুসযাি েসর
ক্রদসয়ক্রেল, ক্রে অক্রবশ্বাস্যভাসব ‘লা আটলাক্রন্টে’ ডরস্টহাউসস ব্ল্যাে ক্রসসর
আক্রমণসে ডস এোই ডেক্রেসয়ক্রেল- সবক্রেেু বণতনা েসর বলল, ‘িত রাসতই ব্ল্যাে
ক্রস-এর ক্রতক্ররে জন ডলাে আহমদ মুসার হাসত ক্রনহত হসয়সে। ক্রে রসনর
ভয়াবহ সংিাত হসয়সে আপক্রন ক্র ো েসর ডদখুন।’
ড ানা ড াখ বন্ধ েসর বাম হাসতর উপর মুখ ডেস ক্রদসয় েো শুনক্রেল।
তার দৃক্রিসত িভীর েূন্যতা। বলল, ‘ওর জীবসন এমন সংিাত ক্রেেুই নয়। ব্ল্যাে
ক্রস-এরই প্রায় সাসড় ক্রতন জন ডলাে ক্রনহত হসয়সে ওর হাসত এই রাসতর
আসি।’ তার েণ্ঠ অসনেটা স্বিসতাক্রক্তর মত।
এেটু োমল। তারপর আবার বলল, ‘ওর আহত স্থাসনর ডোন ক্র ক্রেৎসা
হয়ক্রন, না?’ ডভজা েণ্ঠস্বর ড ানার।
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‘না রাজকুমারী, ‘লা আটলাক্রন্টে’ ডরস্টহাউসসর লক্রবর আসলাসতও আক্রম
ওর মুসখ ও মাোর ুসল রসক্তর দাি ডদসখক্রে। তারপর আর ডখয়াল েক্ররক্রন।’
ড ানা আবার ড াখ বুজল। তার মুখজুসড় রাসতর অন্ধোর।
‘ওমর বায়াসে ক্রে ন্যাপ েসর ব্ল্যাে ক্রস ডোোয় ক্রনসয় ডযসত পাসর?
ডসইন্ট ডপাল ড ক্রলউন-এর ডহ সোয়াটতাসর?’ বলল ড ানার আব্বা।
‘না, জনাব। আক্রম শুসনক্রে, ব্ল্যাে ক্রস-এর ডোন অক্রফস বা আস্তানায়
েত্রুর পা পড়সল ডস অক্রফস বা আস্তানা তারা সংসি সংসিই পক্ররতযাি েসর।’ বলল
ক্রপসয়রা ডপক্ররন।
‘ক্রনশ্চয় ডসইন্ট ডপাল ড ক্রলউন-এ ওসদর আরও আস্তানা আসে?’ ড ানার
আব্বাই আবার ক্রজসেস েরল।
‘জনাব, আমার তা জানা ডনই।’ বলল ক্রপসয়রা।
‘আমাসদর এখন ক্রে েরণীয়? আক্রম ও ক্রপসয়রা ব্ল্যাে ক্রস-এর সসন্দসহর
মস য এখনও আক্রসক্রন। আমাসদর বাসা ডসইন্ট ডপাল ড ক্রলউন-এ। আমরা
এক্রলসাসেও ক্রনসয় ডযসত পাক্রর।’ ড ানার আব্বার ক্রদসে ড সয় বলল লুই ড ামাস।
‘আমার মসত, আহমদ মুসার ডোন ক্রনসদতে না আসা পযতে ডয ডযমন আক্রে
ডসভাসব ডরস্টহাউসসই োো উক্র ত।’ বলল ড ানা।
এেটু োমল, এেটু ভাবল ড ানা। তারপর আবার বলল, ‘আহমদ মুসার
অক্রতক্রে বা আশ্রসয় ক্রেল এক্রলসা। আহমদ মুসা ডোন নতুন ক্রসদ্ধাে না ডনয়া পযতে
এক্রলসা ডেস আমার অক্রতক্রে। তার সব দাক্রয়ত্ব আমার। আপক্রি ডনই ডতা?’
বসল ড ানা এক্রলসা ডেস, ক্রপসয়রা, লুই ড ামাস সবার ক্রদসে তাোল।
এক্রলসা ডেস-এর ড াসখ-মুসখ েৃতেতার ক্র হ্ন ফুসট উেল। ডস মাো ক্রন ু
েরল। ক্রেন্তু মুখ খুলল ক্রপসয়রা। বলল, ‘সম্মাক্রনতা রাজকুমারী, আমাসদর আপক্রি
ডনই। ক্রেন্তু শু ু এক্রলসা ডেসসরই ক্রে এ ডসৌভািয হসলা?’
‘না, আপনারা সবাই আমার অক্রতক্রে। আক্রম ক্রবসের্ভাসব এক্রলসা ডেসসর
নাম েসরক্রে মাত্র।’
‘ ন্যবাদ।’ ক্রপসয়রা বলল।
‘ওসয়লোম।’ বলল ড ানা।
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‘সম্মাক্রনতা রাজকুমারী, আক্রম ক্রে আপনাসে এেটা প্রশ্ন ক্রজসেস েরসত
পাক্রর?’ ক্রে াজক্রড়ত েসণ্ঠ বলল ক্রপসয়রা।
‘অবশ্যই।’ বলল ড ানা।
‘আমাসদর রাজকুমারীর মাোয় ওড়না ডেন? ক্রটক্রভসত ডদসখক্রে, এ রসনর
ওড়না ডমৌলবাদী মুসক্রলম ডমসয়রা পসর।’
‘ডেন পসরক্রে বলুন ডতা?’ বলল ড ানা। তার ডোাঁসট হাক্রস।
‘আমাসদর ক্রবস্ময় লািসে, তাই ডতা ক্রজসেস েরক্রে।’
‘আক্রম ইসলাম েহণ েসরক্রে।’
‘আপক্রন বুরসবাাঁ রাজকুমারী ইসলাম েহণ েসরসেন!’ ক্রপসয়রার েসণ্ঠ
ক্রবস্ময়।
‘ডেন, বুরসবাাঁ রাজকুমারী ইসলাম েহণ েরসত পাসর না?’
‘ফরাসীসদর োসে এটা ক্রবস্মসয়র হসব।’
‘শু ু এটাই ক্রে ক্রবস্মসয়র হসব? এটা ক্রে ক্রবস্মসয়র হসব না ডয, ক্রনশ্চয়
ইসলাম আরও বড় ক্রবস্মসয়র?’
‘তাও হসব। অসনেসে ইসলাসমর বযাপাসর অনুসক্রন্ধৎসুও েসর তুলসব।’
‘আপনার এবং এক্রলসার মাতৃ মত ইসলাম। আপনারা ডতা পসক্ষ ক্রেেু
বলসবনই। ক্রমিঃ ড ামাস, আপনার মত ক্রে?’ বলল ড ানা।
লুই ড ামাস ড ানাসে এেটা বাউ েসর এেটু নসড়- সড় বসস বলল,
‘আপক্রন সতয বসলসেন। ক্রেন্তু আমার ক্রবশ্বাস হসত াইসে না।’
‘ডেন?’
‘সভয পাশ্চাসতযর এেক্রট েীর্ত পক্ররবাসরর ডমসয় অসভয প্রা য ডদসের মত
েহণ েরসব, এটা ক্রবশ্বাস েরসত েি হয়।’
‘ভুসল যাসবন না, খৃস্ট মতও ‘অসভয প্রা য’ ডদসের। ক্রযশুখৃস্ট এেক্রট
‘অসভয’ প্রা য ডদসেই জন্মেহণ েসরক্রেসলন, ডসখাসনই বড় হসয়ক্রেসলন, মত
প্র ার েসরক্রেসলন এবং মৃতযু বরণ েসরক্রেসলন।’
‘আক্রমও শুসনক্রে।’
‘তাহসল?’
ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট
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‘ক্রেন্তু ইসলাম প্রা য ডদসের মত বসলই পক্ররক্র ত, আর খৃস্ট মত
পাশ্চাসতযর।’
‘পাশ্চাতয েহণ েরসলই তা পাশ্চাসতযর মত হসয় উেসব।’
‘ক্রেন্তু পাশ্চাতয এেেভাসবই বলা যায় খৃস্ট সমতর দখসল।’
‘সক্রতযই ক্রে তাই? তাহসল েত েত িীজতা আজ অবযবহৃত বা পক্ররতযক্ত
ডেন? েত েত িীজতা ক্রবক্রক্র হসয় যাসে ডেন?’
‘মানুসর্র ক্রমব তমান মতহীনতার োরসণই এটা িটসে।’ োরণ ডদখাল
ড ামাস।
‘ক্রেে মতহীনতা নয়, যারা িীজতায় যাসে না, তারা ক্রেন্তু ক্রনসজসদর
খৃস্টানই বলসে। আসল েো হসলা, সমসয়র প্রসয়াজন ডমটাবার মত ক্রেেুই ডনই
খৃস্টান সমত।’
‘সমসয়র এই প্রসয়াজসনর অেত?’
‘পাক্ররবাক্ররে, সামাক্রজে, রাজননক্রতে, অেতননক্রতে, আইনিত ক্রবক্র ক্রব ান
যা প্রাতযক্রহে জীবন-পক্রর ালনায় প্রসয়াজন।’ বলল ড ানা।
‘এসব প্রসয়াজন ক্রে মতসেই পূরণ েরসত হসব?’
‘তা না েরসল মত মানুসর্র জীবন পক্রর ালনা েরসব ক্রে েসর? মতসে
িীজতায় ডরসখ জীবসনর সব ডক্ষসত্র অ সমতর রাজত্ব লসত ক্রদসল মতজীবন আর
োসে না। এই োরসণই আমাসদর পাশ্চাসতয মতক্রনরসপক্ষতা এবং মতহীনতা
বাড়সে।’
‘আবার উত্থানও ডতা িটসে।’
‘িটসে। ক্রেন্তু ডসটা এেটা রাজননক্রতে রূপ। ব্ল্যাে ক্রস-এর মত ডয সব
খৃস্টান সমতর সবতবযাপী প্রক্রতষ্ঠার জসন্য োজ েরসে, ডদখসবন তাসদর
জীবনা রসণ ডোন মত ডনই।’
‘ক্রেেই বসলসেন। ব্ল্যাে ক্রস-এর ডনতৃবৃসন্দর োউসে িীজতায় ডযসত
ডদক্রখক্রন। মতভীরু ক্রলটসলর তাসদরসে িৃণা েরার এেটা বড় োরণ ক্রেল এটা।’
বলল এক্রলসা।
‘যা খৃস্টান সমত ডনই, ডসই জীবনযাপন প্রণালী ক্রে ইসলাসম আসে?’
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‘আসে এবং এ োরসণই ইসলাম জীবে ও পূণত মত। ইসলাসমর প্রক্রত
আমার আেৃি হবার োরণ এটাই।’ বলল ড ানা।
দরজায় নে েরার েব্দ হসলা, ড ানার েো ডের্ েরার সাসে সাসেই।
ড ানা এেবার তাোল তার আব্বার ক্রদসে। তারপর উসে দাাঁড়াল।
দরজার ক্রদসে হাাঁটসত হাাঁটসত ড ানা তার হাত ক্রদসয় পসেসটর ক্ররভলভার এেবার
স্পেত েরল।
দরজা খুসল ক্রদল ড ানা।
দরজায় দাাঁক্রড়সয় এেজন পুক্রলে অক্রফসার।
‘গু মক্রনতং।’ বলল ড ানা।
‘গু মক্রনতং।’ বলল পুক্রলে অক্রফসারক্রটও। মুসখ ডস েব্দ ে’ক্রট বলসলও
তার ড াখ এেবার ডিাটা েসক্ষ িুরক্রেল।
তার ড াখ ক্রিসয় আটসে ডিল ড ানার আব্বা ক্রমসেল প্ল্াক্রতনীর মুসখ।
প্রেসম ক্রবস্ময়! তারপর আনন্দ ক্রমক্রশ্রত শ্রদ্ধা ডনসম এল তার ড াসখ।
ডস দু’ াপ সামসন এক্রিসয় মাো নুইসয় বাউ েরল ক্রমসেল প্ল্াক্রতনীসে।
বলল, ‘স্যার, আপক্রনই এখাসন উসেসেন বুঝসত পাক্ররক্রন।’
‘ওসয়লোম।’ বসল উসে দাাঁক্রড়সয় ক্রমসেল প্ল্াক্রতনী হ্যান্ সেসের জসন্য
তার হাত বাক্রড়সয় ক্রদল।
পুক্রলে অক্রফসার ক্রে ােস্থভাসব হাত বাক্রড়সয় হ্যান্ সেে েরল।
ড ানার আব্বা তাসে ড ানার ড য়ারটা ডদক্রখসয় ক্রদল বসার জসন্য।
ক্রেন্তু পুক্রলে অক্রফসারক্রট বসল না। বলল, ‘মাফ েরুন স্যার। আমরা
দারুণ ক্রবপসদ। িত েসয়েক্রদসনর িটনা আমাসদর ক্রদসেহারা েসর তুসলসে।
এসের পর এে ভয়াবহ হতযাোণ্ড িটসে। আজসের িটনা ডস রেমই এেটা
হতযাোণ্ড। ক্রনহত ও আহতেয় যখন ডরস্টহাউসস এসসক্রেসলন, ডসই সময় লুই
ড ামাস নাসমর এেজন যুবেও ডরস্টহাউসস আসসন। খবর ডপলাম, ক্রতক্রন এখাসন
এসসসেন। তার োসে ডোন সাহাযয পাওয়া যায় ক্রেনা, এ জসন্যই আপনাসদর
ক্রবরক্ত েরক্রে। দুিঃক্রখত।’ েো ডের্ েসর পুক্রলে অক্রফসারক্রট তাোল লুই
ড ামাসসর ক্রদসে।
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‘আক্রমই লুই ড ামাস।’ লুই ড ামাস মাো খাড়া েসর বলল।
‘আপক্রন ক্রে ডোন সাহাযয েরসত পাসরন?’
‘ক্রে সাহাযয?’
‘ক্রনহত ও অপহৃতসদর পক্রর য় ক্রে?’
‘দুিঃক্রখত, তারা ডেউ আমার পক্ররক্র ত নন।’
উির ক্রদসয় এেটু ডেসমই লুই ড ামাস পাো প্রশ্ন েরল, ‘ওসদর
পক্রর সয়র ড সয় এখন ডতা জরুক্রর খুক্রনসদর পক্রর য় ডবর েরা?’
‘ক্রেেই বসলসেন।’ বসল হাসল পুক্রলে অক্রফসারক্রট। তারপর ক্রমসেল
প্ল্াক্রতনীর ক্রদসে ড সয় সশ্রদ্ধ েসণ্ঠ বলল, ‘মাফ েরসবন স্যার। ক্রবরক্ত েরলাম।’
বসল ডস ক্রফসর দাাঁড়াসত াইল ির ডেসে ডবর হওয়ার জসন্য।
‘লুই ড ামাস ডয েো বলল, তাসত খুক্রনসদর পক্রর য় ক্রেেু জানসত
ডপসরসেন অক্রফসার?’
পুক্রলে অক্রফসার ক্রফসর না দাাঁক্রড়সয় ক্রস্থর হসলা। তারপর ীসর ীসর মুখ
তুসল তাোল ক্রমসেল প্ল্াক্রতনীর ক্রদসে। ক্রেন্তু ক্রেেু বলল না।
মুহূতত েসয়ে পসর বলল, ‘জানসত পাক্ররক্রন বলসল ভুল হসব স্যার।’
‘োরা ডস খুক্রন?’
পুক্রলে অক্রফসার এেবার লুই ড ামাসসদর ক্রদসে ড াখ বুক্রলসয় বলল,
‘আপনার ক্রেেুই অজানা োেসব না স্যার। এখাসন খুক্রন ব্ল্যাে ক্রসসর ডলাসেরা।’
‘ও, েক্রক্তমান খুক্রন।’ বলল ক্রমসেল প্ল্াক্রতনী।
‘েক্রক্তমান স্যার। ক্রেন্তু ক্রবস্মসয়র বযাপার স্যার, তারা ইদাক্রনং অক্রবরাম
মার ডখসয়ই সলসে। িত ক্রেেুক্রদসনর েো বাদ ক্রদলাম, আজ রাসতই ওসদর
ক্রতক্ররে- ক্রল্লেজন ডলাে মারা ডিসে এবং মসন হসে, ওসদর ডহ সোয়াটতারটাই
ধ্বংস হসয় ডিসে আজ রাসত।’
এেটু োমল পুক্রলে অক্রফসার। বলল আবার, ‘ক্রবস্মসয়র বযাপার, মারা
ডিসে সব ব্ল্যাে ক্রসসর ডলাে, তাসদর প্রক্রতপসক্ষর এেজন ডলােও মারা যায়ক্রন।
এটা এেটা অক্রবশ্বাস্য িটনা। মাত্র ডরস্টহাউসসর এই এেক্রট িটনায় মারা ডিল
এেজন ব্ল্যাে ক্রসসর হাসত। সুতরাং এই ক্রনহসতর পক্রর য়টা আমাসদর োসে খুবই
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গুরুত্বপূণত। হয়সতা তার পক্রর সয়র সূত্র সর আজসের ভয়াবহ হতযাোসণ্ডর এবং
অতীসতর হতযাোণ্ডগুসলার খুক্রনপক্ষ োরা তা জানা ডযত।’
‘ব্ল্যাে ক্রসসর ড সয় েক্রক্তোলী ক্রেংবা ব্ল্যাে ক্রসসে যাসলঞ্জ েরসত পাসর
এমন ডেউ এসদসে আসে নাক্রে? আপক্রন ক্রে মসন েসরন, অক্রফসার?’ বলল
মাক্ররয়ার আব্বা।
‘এ ক্রবর্য়টাই আমাসদর ক্রবক্রস্মত েসরসে সবস সয় ডবক্রে। ক্রেে ডভসব ডোন
কূল পাক্রে না আমরা। শুনলাম, পাসের ডরস্টহাউসসর আসরেজন যুবে িটনার
সময় ডেসেই ডনই। যা জানা ডিসে তাসত ডবাঝা যাসে, ডস ব্ল্যাে ক্রসসর ডলাে
নয়, ব্ল্যাে ক্রসসেই ডস এেটা িাক্রড় হাইজযাে েসর ক্রনসয় াওয়া েসরসে। সুতরাং
ডবাঝা যাসে, ক্রনহতরা সংখযায় েমপসক্ষ ক্রতনজন ক্রেল।’
‘ডোন পসে ওরা ডিসে, তা ক্রে আপনারা জানসত ডপসরসেন?’
‘না, এখনও নয় স্যার। তসব তারা োসের ডপসরজ ক্রিসরে ক্রেংবা ডসইন্ট
পল ড ক্রলউন েহসরর ক্রদসে যায়ক্রন। এক্রদসে আমাসদর েড়া পাহারা ক্রেল।’
‘আপনারা ক্রে ওসদর ক্রপেু ডনবার ডোন ড িা েরসেন অক্রফসার?’
‘ডস সুসযাি হয়ক্রন। তাসদর িাক্রড়র নাম্বার বা ডোন ক্র হ্ন ডপসল আমরা
ওসদর ডলাসেট েরার বযবস্থা েরতাম। তবু দুসটা িাক্রড় সম্পসেত এেটা ডজনাসরল
ইন্সট্রােেন আমরা ারক্রদসে পাক্রেসয়ক্রে।’
‘ব্ল্যাে ক্রস সম্পসেত ডোন ইন্সট্রােেন পাক্রেসয় ক্রে ডোন লাভ আসে?’
‘আপক্রন যা জাসনন স্যার। তারাও আইসনর ঊসধ্বত নয়। তসব ক্রবসের্
ডফভার পায় তারা আমাসদর মত অক্রফসারসদর বযক্রক্তিত দুবতলতার োরসণ।
সবস সয় বড় োরণ হসলা রাজনীক্রত।’
‘রাজনীক্রত? ক্রে ডসটা?’
‘সব আপক্রন জাসনন স্যার। আসি ওরা েক্রমউক্রনজসমর ক্রবরুসদ্ধ ক্রবরাট অস্ত্র
ক্রেল। এই োরসণ সুসযাি ডদয়া হসতা, সাহাযয েরা হসতা। এখন েক্রমউক্রনজম
ডোন বড় সমস্যা নয়, ওসদরসে এখন োসজ লািাসনা হসে ইসলাসমর ক্রবরুসদ্ধ,
মুসলমানসদর ক্রবরুসদ্ধ। সরোর অসনে ক্রেেু পাসর না বাইসরর প্রক্রতক্রক্রয়ার ভসয়।
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সরোসরর না পারা এসব োজ ব্ল্যাে ক্রস েরসে। সুতরাং ডফভার তাসদর পাবারই
েো।’
‘তাহসল ডতা সরোসরর এখন উক্র ত, ব্ল্যাে ক্রস-এর ক্রবরুসদ্ধ ডয বা যারা
ডলসিসে, তাসদর ক্রবরুসদ্ধ তৎপর হওয়া।’
‘সরোর এবং পুক্রলে ডস ড িা েরসে স্যার।’ বসলই পুক্রলে অক্রফসার
এেটু হাসল এবং বলল, ‘মাফ েরসবন স্যার। ক্রেেুই আপনার অজানা নয়।’
‘ ন্যবাদ। গু মক্রনতং’- বসল উসে দাাঁক্রড়সয় হাত বাড়াল ক্রমসেল প্ল্াক্রতনী।
‘গু মক্রনতং’- বসল িুসর দাাঁড়াল পুক্রলে অক্রফসারক্রট। সল ডিল।
‘তাহসল ডতা ওরা ডপসরজ ক্রপসরে ক্রেংবা ড ক্রলউন েহসরর ক্রদসে যানক্রন।
ডোোয় ডিসলন ওরা?’ পুক্রলে অক্রফসার ডবক্ররসয় ডযসতই বসল উেল ড ানা।
‘ওমর বায়া ব্ল্যাে ক্রসসর জসন্য অতযে মূলযবান সম্পদ। সুতরাং তাসে
নতুন ডোন সুরক্রক্ষত স্থাসন ক্রনসয় ডিসে। ডহ সোয়াটতাসর তারা ওমর বায়াসে
ডরসখক্রেল। ডহ সোয়াটতার ধ্বংস হবার পর তাসে তারা এমন জায়িায় ক্রনসয়
যাওয়া স্বাভাক্রবে যাসে তারা ডহ সোয়াটতাসরর মযতাদা ক্রদসত পাসর।’
‘ডতমন জায়িা অসনে দূসরও ডতা হসত পাসর?’
‘দূসর হওয়াই স্বাভাক্রবে।’
‘খুব দূসর?’
‘হসত পাসর তা ডদসের এেদম ক্রভন্ন প্রাসে।’
মুখ মক্রলন হসয় ডিল ড ানার তার আব্বার েোয়। বলল, ‘তাহসল আমরা
ক্রে েরব?’
ড ানার েো ডের্ না হসতই ডটক্রলসফান ডবসজ উেল।
ড ানা দ্রুত উসে ডিল ডটক্রলসফাসনর োসে।
‘হ্যাসলা।’
‘ইসয়স, ক্রমস ড ানা বলক্রে।’
‘ডে?’
‘ক্রেে আসে, লাইন ক্রদন।’
‘তুক্রম... তুক্রম! ডোোয়... তুক্রম?’
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আসবসি-আনসন্দ মুখ লাল হসয় উসেসে ড ানার। িলা তার োাঁপসে। বহু
েসি েোগুসলা ডযন ড ানার িলা ডেসে ডবরুসলা।
‘কুসমট-এর োোোক্রে ডেসে বলক্রে।’
‘কুসমট?’
‘তুক্রম েসব এসল, োর সাসে এসল?’
‘ডস েো পসর। তুক্রম ভাল আে?’
হোৎ েো বন্ধ হসয় ডিল ড ানার। ড াখ দু’ক্রট তার আতংসে ক্রবস্ফাক্ররত
হসয় উেল। তার পসরই ক্র ৎোর েসর উেল, ‘হ্যাসলা, ...হ্যাসলা... েো বলসো না
ডেন?’
ক্রেন্তু মুহূসততই তার েণ্ঠ ক্ষীণ হসয় এল। তার হাত ডেসে ডটক্রলসফান পসড়
ডিল। োন হাক্ররসয় ডমসঝয় লুক্রটসয় পড়ল ড ানা।
আতংে েক্রড়সয় পসড়ক্রেল ক্রমসেল প্ল্াক্রতনীসহ সবার ড াসখ-মুসখ। এক্রলসা
ডেস, ক্রপসয়রা ডপক্ররন এবং লুই ড ামাস বুঝল, ভয়ানে ক্রেেু িসটসে। আর ড ানার
আব্বা ড ানার েো শুসনই বুসঝক্রেল, ডস আহমদ মুসার সাসে েো বলসে। ক্রেন্তু
ক্রে হল? ক্রে িসটসে ডটক্রলসফাসনর ঐ প্রাসে!
ক্রমসেল প্ল্াক্রতনীসহ সবাই েুসট এল ড ানার ক্রদসে।
েীঘ্রই োন ক্রফসর ডপল ড ানা। োন ক্রফসর ডোঁসদ উেল।
‘ক্রে িসটসে বল মা, ডটক্রলসফান ডতা আহমদ মুসার ক্রেল?’ বলল ড ানার
আব্বা।
‘আব্বা তুক্রম বল, তার মত এেজন পসরাপোরী মানুর্সে আল্লাহ
দীিতজীবী েরসবন?’ বলল ড ানা োন্নাজক্রড়ত েসণ্ঠ।
‘হ্যাাঁ, অবশ্যই।’
‘বল, েত্রুর ডবামাও তার ডোন ক্ষক্রত েরসত পারসব না?’
‘ক্রে বলে এসব মা?’
‘না বল, তার ডোন ক্ষক্রত হয়ক্রন, তার ডোন ক্ষক্রত হসত পাসর না।’ ক্রপতার
দু’ক্রট হাত জক্রড়সয় সর বলল ড ানা। তার ড াসখ-মুসখ ক্রবহ্বল ভাব।
‘ক্রে হসয়সে বল মা।’
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‘হোৎ তার েো বন্ধ হসয় ডিসে। তারপসরই প্র ণ্ড ক্রবসস্ফারসণর েব্দ।
মসন হসলা ডয, ডটক্রলসফাসনর উপরই ক্রবসস্ফারণ।’
ড ানার েো ডোনার সাসে সাসে উসেসির োয়া নামল ক্রমসেল প্ল্াক্রতনীর
মুসখ। ক্রেন্তু ক্রনসজসে সামসল ক্রনসয় বলল, ‘িটনার এতটুকু ক্রদসয় ক্রনক্রশ্চত েসর ডোন
ক্রেেুই বলা যায় না মা। তুক্রম ক্র ো েসরা না।’
‘না আব্বা, তুক্রম বল ওর ক্রেেুই হয়ক্রন।’
‘আল্লাহ তা-ই েরুন মা।’
বসল এেটু োমল ড ানার আব্বা। পরক্ষসণই মুখ খুলল। বলল, ‘কুসমটএর েো তুক্রম ক্রে বলসল?’
মুখ তুলল ড ানা। তার দু’ড াসখ নতুন াঞ্চলয ফুসট উেল। বলল, ‘ও
‘কুসমট’ ডেসে ডটক্রলসফান েসরক্রেল। আমরা ডতা এখন ‘কুসমট’ ডযসত পাক্রর
আব্বা।’
‘পাক্রর। ডযসতই হসব। তসব আহমদ মুসার ডটক্রলসফাসনর জসন্য আমাসদর
আরও ক্রেেুক্ষণ অসপক্ষা েরা উক্র ত। তার অসমাপ্ত েো বলার জসন্য আবার
ডটক্রলসফান ডস ক্রনশ্চয়ই েরসব।’
‘ক্রেন্তু উক্রন যক্রদ ডস অবস্থায় না োসেন?’
‘ক্রেন্তু আমরা ক্রেেুটা সময় ডদক্রখ।’
‘এটাই মসন হয় ভাল হসব। ইসতামস য ওর নতুন ডলাসেেন জানা ডযসত
পাসর।’ বলল এক্রলসা ডেস।
ড ানা ডোন েো বলল না। ড াখ বন্ধ েসর ড য়াসর িা এক্রলসয় ক্রদল। িসণ্ড
তার অশ্রুর দাি। ডোাঁট দু’ক্রট শুেসনা। সূক্ষ্ম এেটা েম্পন তাসত। অেসর তার ডয
ঝড় বইসে তারই প্রোে এটা।
ড ানার আব্বা উেল।
এসিাসলা ডটক্রলসফাসনর ক্রদসে। বলল, ‘ভুসলই ডিক্রে ডয, আমাসদর োসরা
নাস্তা হয়ক্রন।’

ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট

16

েুসট লক্রেল আহমদ মুসার িাক্রড়। সামসনর িাক্রড়ক্রট দু’ে িসজর ডবক্রে
দূসর নয়। রাসতর অন্ধোর ডেসট যাবার পর এখন পক্ররষ্কারভাসব িাক্রড়টা ডদখসত
পাসে। আট ক্রসসটর এেটা বািা লযান্ ক্রুজার। আহমদ মুসার এই ক্রপেু ডনয়া
ওসদর োসে রা পসড়সে ক্রেনা আহমদ মুসা বুঝসত পারসে না।
আহমদ মুসা ইসে েসরই ওসদর োোোক্রে হওয়ার ক্রেংবা ওসদর সর
ডফলার ড িা েসরক্রন। আহমদ মুসা আসি ওসদর বুঝসত ায়। িাক্রড়সত ওমর বায়া
আসে। তার ক্রনরাপিার েোও তাসে ভাবসত হসে।
ডোোয় যাসে ওরা? দক্রক্ষণিামী হাইওসয় সর িাক্রড় লার পর পুবক্রদসে
টানত ক্রনসয়সে। আহমদ মুসা বুঝসত পারসে, িাক্রড় এখন ফ্রাসন্সর দক্রক্ষণ উপকূল
সর পূবত ক্রদসে এক্রিসয় সলসে। ক্রবক্রস্মত হসলা আহমদ মুসা, ফ্রাসন্সর এই অঞ্চসলর
সবস সয় বড় েহর ক্রব্রসস্ট ওরা ডিল না, তাহসল ডোোয় ডযসত ায় ওরা? ড
ক্রলউসনর মতই ডোন অখযাত েহসরর ডোন বড় িাাঁক্রটসত ক্রে?
ার িণ্টা সময় পার হসয় ডিসে। ডোোয় তাসদর িাক্রড় এখন? ক্রব্রস্ট েহর
ডপেসন ডফলার পর ডয সময় ডিসে তাসত তারা ক্রনশ্চয় পরবততী বড় েহর ‘কুসমট’এর োোোক্রে এসস ডপৌাঁসেসে। এ সময় এেটা ডরা -মাইসলর উপর নজর পড়ল
আহমদ মুসার। ডদখল, কুসমট েহর আর পাঁক্র ে মাইল।
িাক্রড় তখন এেটা সংরক্রক্ষত বন এলাোর মস য ক্রদসয় এক্রিসয় যাক্রেল।
দু’ াসরই িন বন।
হোৎ আহমদ মুসা ডদখল, সামসনর িাক্রড়ক্রট তার স্পী
াবল বাক্রড়সয়
ক্রদসয়সে। তীর ডবসি েুসট িাক্রড়ক্রট আহমদ মুসার নজসরর বাইসর সল যাসে।
আহমদ মুসাও িাক্রড়র স্পী াবল েরসত বা য হসলা। ক্রেন্তু সামসন বাাঁে
োোয় সামসনর িাক্রড়ক্রট ড াসখর আড়াসল সল ডিল।
ক্রেন্তু বাাঁে িুসর মুেক্রেসল পসড় ডিল আহমদ মুসা। এখাসন রাস্তার এেটা
োখা াসন ডিসে সমুদ্র তীসরর ক্রদসে। আর এেটা সামসন এক্রিসয়সে। সামসন
আরও এেটা বাাঁে। ডোন রাস্তায়ই ব্ল্যাে ক্রস-এর িাক্রড় ডদখসত ডপল না।
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আহমদ মুসা তাড়াতাক্রড় পসেট ডেসে ওয়যারসলস ক্ররসমাট ডসন্সর ডবর
েরল। আইক্র োস তর মত ডোট যিক্রটর ক্রবসের্ এেক্রট ডবাতাসম াপ ক্রদসতই এর
স্ক্রীসন ডসাজা সামসনর ক্রদে ক্রনসদতে েসর এেটা লাল অযাসরা মােত ফুসট উেল।
ডসাজা রাস্তাক্রট সর েুসট লল আহমদ মুসার িাক্রড়। প্রসন্ন হসয় উেল
আহমদ মুসার বুে।
আহমদ মুসা ব্ল্যাে ক্রস-এর ক্রপেু ডনবার পর পরই এেটা ‘মাইসক্রা
ট্রান্সক্রমটার ক্র প’ েুাঁসড় ক্রদসয়ক্রেল তাসদর িাক্রড় লসক্ষয। এটা ডোাঁড়ার এেটা ক্রবসের্
ক্রপস্তল রসয়সে। রাবার বুসলসটর িাসয় ট্রান্সক্রমটার ক্র প ডসট েরা োসে। বুসলটক্রট
িাক্রড়র িাসয় আিাত েরার সাসে সাসে ‘ট্রান্সক্রমটার ক্র প’ ুম্বেীয় প্রভাসব িাক্রড়র
িাসয় ডসাঁসট যায়। এই ক্র প পঞ্চাে মাইল দূর পযতে সংসেত পাোসত পাসর, যা
ক্রবসের্ভাসব ততক্রর ক্ররসমাট ডসন্সর-এ রা পসড় এবং ক্ররসমাট ডসন্সর তখন
ডোনক্রদে ও েতদূর ডেসে ‘ট্রান্সক্রমটার ক্র প’ সংসেত পাোসে, ডসই ক্রদে ক্রনসদতে
েসর োসে।
অল্প ক্রেেুদূর লার পসরই আহমদ মুসা ব্ল্যাে ক্রসসর িাক্রড় ডদখসত
ডপল।
আহমদ মুসা ফ্রাসন্সর এই এলাোর এেটা মানক্র সত্রর প্রসয়াজনীয়তা
খুবই অনুভব েরল। আহমদ মুসা জাসন, টুযক্ররস্টরা ও িাক্রড়সত সব সময়
সফরোরীরা হাসতর োসে মানক্র ত্র রাসখ। এই আোসতই আহমদ মুসা িাক্রড়র
ারক্রদসে নজর ডবালাল। তারপর ডস িাক্রড়র যােসবাস তর ডরে ত ড্রয়ারটা খুসল
ডফলল। ডদখসত ডপল ডবে ক্রেেু োিজপত্র। প্রেসমই নজর পড়ল ফরাক্রস ভার্ায়
ডোট এেটা বইসয়র ক্রদসে। নাম পসড় ভীর্ণভাসব মসে উেল আহমদ মুসা।
বইক্রট হাসত তুসল ক্রনল ডস। নামিঃ Towards Understanding Islam.
রাস্তায় এেটা বড় বাাঁে।
আহমদ মুসার মসনাসযাি ক্রস্টয়াক্ররং হুইসলর ক্রদসে। তীব্র িক্রতসত লসে
িাক্রড়, সামসনর িাক্রড়র সাসে সমান ডবসি। আহমদ মুসা ওমর বায়াসে
অপহরণোরী িাক্রড়টাসে ক্রেেুসতই ডেসড় ক্রদসত রাক্রজ নয়। দরোর হসল ডস লড়াই
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েরসব, যা এতক্ষণ ডস এক্রড়সয় এসসসে। আর লড়াইসয়র উপযুক্ত স্থান এই
বনভূক্রম। আহমদ মুসা িাক্রড়র স্পী বাক্রড়সয় ক্রদল।
ক্রস্টয়াক্ররং হুইল রা বাম হাসত তখসনা বইক্রট। এমন এেক্রট জায়িায়
ইসলাসমর উপর এমন এেক্রট বই! ক্রবস্ময় োটসে না আহমদ মুসার।
ান হাত ক্রস্টয়াক্ররং হুইসল ডরসখ বাম হাসত েি েসরই এেটা পাতা
উোল আহমদ মুসা। ডভতসরর টাইসটল ডপসজ হাসত ডলখা এেটা নাসমর প্রক্রত
নজর পড়সতই ভূত ডদখার মত মসে উেল আহমদ মুসা। পক্ররষ্কার অক্ষসর
‘মাক্ররয়া ডজাসসফাইন’-এর নাম ডলখা। হস্তাক্ষরক্রট ড ানার, তাও ক্র নসত পারসলা।
এতক্ষসণ তার মসন পড়ল, িাক্রড়সত উোর পর ডেসে এেটা পক্ররক্র ত ডসসন্টর ডস
িন্ধ পাসে। এ রাজেীয় ডসন্ট ড ানাই সব সময় বযবহার েসর। তাোড়া এখন ডস
ক্র নসত পারসে, এ িাক্রড়টাও ড ানাসদর।
উসিজনার আেক্রস্মেতায় আহমদ মুসার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হসলা।
ড ানা তাহসল সল এসসসে! ঐ ডরস্টহাউসস ডস ক্রেল। হৃদসয়র ডোন এে িভীসর
প্রোক্রের এে ক্রিগ্ধ প্রসলপ অনুভব েরল আহমদ মুসা। ডসই সাসে এেটা উসেিও
মাো াড়া ক্রদসয় উেল। ডস ক্রে এো তার ঐ পক্রর াক্ররো ক্রনসয় সল এসসসে, ডযমন
ডস বসলক্রেল! ভীর্ণ ডজদী ডমসয়- মনটা এেটু ডবসুসরা হসয় উেল আহমদ মুসার।
ক্রেন্তু পরক্ষসণই মন স্বীোর েরল, না, ড ানা ডোন অন্যায় ও অসযৌক্রক্তে ডজদ
েসর না। সুসখ-দুিঃসখ সবতাবস্থায় জীবসনর সাসে জক্রড়সয় োেসব- জীবনসক্রিনী ডতা
এরই নাম!
বইসয়র ডভতর ডেসে এেটা ডনইম ো ত খসস পড়ল আহমদ মুসার
ডোসলর উপর।
বইটা পাসে ডরসখ ডনইম ো তটা তুসল ক্রনল আহমদ মুসা। ডনইম ো তটা
‘লা ইল’ ডরস্টহাউসসর ডযখাসন ওমর বায়ারা ক্রেল এবং যার সামসন ডেসে আহমদ
মুসা িাক্রড়টা ক্রনসয় এসসসে। ডনইম োস ত ‘লা ইল’ ডরস্টহাউসসর ক্রেোনা ও
ডটক্রলসফান নাম্বার।
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হোৎ আহমদ মুসার মসন ক্রঝক্রলে ক্রদসয় উেল েোটা। এ িাক্রড়র
যােসবাস ত ডটক্রলসফান ডসট েরা, ডস ডতা ড ানাসে ডটক্রলসফান েরসত পাসর! ডযই
ভাবা ডসই োজ।
সামসনটা এেবার ডদসখ ক্রনল আহমদ মুসা। দূরত্ব েমসে সামসনর িাক্রড়
ডেসে।
আহমদ মুসা ান হাসত ক্রস্টয়াক্ররং-এর ডিাটা ক্রনয়িণ ক্রনসয় বাম হাসত
ডটক্রলসফাসনর সুই অন েসর নাম্বার নবগুসলাসত াপ ক্রদল তজতনী ক্রদসয়।
‘লা ইল’ ডরস্টহাউসসে পাওয়া ডিল। ক্রপএক্রবএক্স অপাসরটর লাইন ক্রদল
ড ানার সাসে।
‘আসসালামু আলাইকুম, ডেমন আে ড ানা?’
‘কুসমট।’
‘তুক্রম েসব, ক্রেভাসব, োর সাসে এসল?’
ডটক্রলসফাসনর ইন্টারেম ক্রসসস্টম। এসত আলাদা ডোন ক্ররক্রসভার ডনই।
আহমদ মুসা েো বলক্রেল। ক্রেন্তু ড াখ ক্রেল সামসন। িাক্রড়টা অসনে
োসে সল এসসসে। ডসক্রদে ডেসে ড াখ দু’ক্রট িাক্রড়র সামসন ডরাস র উপর এসস
পড়সতই ভূত ডদখার মত আাঁৎসে উেল আহমদ মুসা। এেদম িাক্রড়র মুসখর
সামসন রাস্তা জুসড় েসয়ে জন সোসলট েড়াসনা। ওগুসলা সোসলট ডতা নয়,
ক্রবধ্বংসী ডবামা। ওগুসলার উপর ড াখ পড়সতই আহমদ মুসা বুঝসত পারল, ব্ল্যাে
ক্রস তাসে ডপেন ডেসে সক্ররসয় ডদবার অক্রত সহজ এেটা পে অবলম্বন েসরসে।
িাক্রড় ডব্রে েরার অেবা িুক্ররসয় ডনবার সময় পার হসয় ডিসে। আহমদ
মুসা সোসলট ডবামার অবস্থান ডদখার সসি সসিই বুসঝক্রেল, এখন ডব্রে বা
িুক্ররসয় ক্রনসত ডিসল িাক্রড় ডবামার উপর ক্রিসয় পড়সব। সুতরাং ক্রে েরসত হসব ডস
ক্রসদ্ধাে আহমদ মুসা ক্রনসয় ক্রনসয়ক্রেল।
ক্রস্টয়াক্ররং হুইল ডেসে তার ান হাত ক্রবদুযৎ ডবসি ক্রিসয় দরজার
ইমাসজতন্সী এক্রক্সট সুইস াপ ক্রদল। সসি সসি দরজা ক্রেটসে খুসল ডিল। আহমদ
মুসাও সুইস াপ ক্রদসয়ই লাক্রফসয় পসড়ক্রেল। প্রায় দরজার সাসেই তার ডদহ
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বাইসর ক্রেটসে পড়ল। তার ডদহ তখনও মাক্রটসত পসড় সাসরক্রন, এই সময় প্র ণ্ড
ক্রবসস্ফারসণর েব্দ োসন এল আহমদ মুসার।
মাক্রটসত পড়ার সময় হাত ক্রদসয় মাোটা বাাঁ াবার ড িা েসরক্রেল আহমদ
মুসা। ক্রেন্তু তবু পারল না। মাোর ডসই আহত জায়িাটাই আবার ডোো ডখল
রাস্তার েনক্রক্রসটর সাসে। বযোয় োঁক্রেসয় উেল আহমদ মুসা তার অজাসেই।
ক্রেন্তু দম ডনবার সুসযাি ডনই। মাক্রটসত পসড়ই তাোল িাক্রড়র ক্রদসে।
ডদখল, ক্রবসস্ফারসণর পর িাক্রড়র ধ্বংসাবসের্ তার ক্রদসে েুসট আসসে। সোসলট
ডবামার পরপর ক্রবসস্ফারণ িটসে।
সুতরাং মাক্রটসত পসড়ই ক্রনসজর ডদহসে িক্রড়সয় সক্ররসয় ক্রনল। রাস্তার
পাসের এেখণ্ড ডঝাসপর আড়াসল িক্রড়সয় পড়ল ডদহটা।
যখন তার ডদহটা রাস্তার উপর ক্রস্থর হল, বুঝসলা, তার দু’হাসতর তালুসতও
প্র ণ্ড বযো। মাোর আহত স্থাসন প্র ণ্ড বযো। মসন হসলা, উেসত ড িা েরসল
সবগুসলা বযোই ডযন েতগুসণ ডবসড় যাসব। সব ক্র ো বাদ ক্রদসয় ক্রনসজসে ডসই
মুহূসতত অবস্থার উপর ডেসড় ক্রদসয় িভীর ক্লাক্রেসত ড াখ বুজল আহমদ মুসা। ডোো
ডেসে রাসজযর িুম ডযন ডনসম এল ড াসখ। ডস সময় এেটা িাক্রড় ডপেন ক্রদে ডেসে
েুসট আসক্রেল। ক্রনেটতর হক্রেল জ্বলে িাক্রড়টার।
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২
কুসমট অক্রভমুসখ েুটক্রেল ক্রপেআপ োরক্রট। ডমাট পাাঁ জন আসরাহী।
পাাঁ জনই মক্রহলা। সামসনর ক্রসসট দু’জন এবং ডপেসনর ক্রসসট ক্রতনজন। তাসদর
ডপেসন ক্রপেআসপ ক্রেেু বযাি-বযাসিজ।
তাসদর সেসলর মুসখ ক্লাক্রের ক্র হ্ন।
তারা ক্রফরসে ‘অল ফ্রান্স িালতস েযাস ট ডোর’-এর সাতক্রদন বযাপী
অনুক্রষ্ঠত জাম্বুরী ডেসে। জাম্বুরী অনুক্রষ্ঠত হসয়সে কুসমট-এর সংরক্রক্ষত বসন।
এই বসনর মাঝখাসন এেটা ক্রবোল ডলে আসে। ডসই ডলসের ারক্রদে
ক্রিসর সুন্দর সবুজ পাহাড়। এই পাহাড় এবং হ্রদ ক্রমক্রলসয় এই অপরূপ জায়িার
নাম ডদয়া হসয়সে ‘ক্রড্রমলযান্ ’। আক্রদিে বনরাক্রজর মাসঝ এই ‘ক্রড্রমলযান্ ’
ফ্রাসন্সর এেটা ডশ্রষ্ঠ টুযক্ররস্ট স্পট। এখাসন এসল মানুর্ আ ুক্রনে নির সভযতার
ইট-পাের-ক্রসসমসন্টর উিাপ এবং ডোলাহল ডেসে মুক্রক্ত লাভ েসর নীরব-ক্রিগ্ধপ্রোক্রের আক্রদম যুসি ডযন ক্রফসর যায়।
এখাসনই ফ্রাসন্সর িালতস েযাস ট ডোর-এর ক্রত্র-বাক্রর্তে সসম্মলন অনুক্রষ্ঠত
হসলা।
আজ ক্রেল সমাক্রপ্ত ক্রদবস।
ইসতামস য সবাই সল ডিসে কুসমট ক্রবমানবন্দসরর উসেসশ্য।
েতাক্র ে িাক্রড়বহসরর সবতসের্ হসলা ক্রপেআপ োরক্রট।
এ িাক্রড় ড্রাইভ েরসে ক্রমস ক্লাউক্র য়া। ডস ক্রেল এই জাম্বুরীর ীফ ডোর
েমান্ ার। ীফ ক্রহসসসবই ডস সব ডের্ েসর সবার ডেসর্ যাসে। সাসের ারজনই
তার সহোরী-সহেমতী। তসব তারা সেসল ক্রবক্রভন্ন ডপোর এবং ক্রবক্রভন্ন এলাোর।
‘ক্রমস ক্লাউক্র য়া’ পযাক্ররসসর এবং এেজন ক্রবশ্বক্রবদযালয় োত্রী। অন্য
ারজসনর এেজন াক্তার। নাম ‘ক্রজয়ানা বাসনতস’। উির ফ্রাসন্সর ডমসয়।
আসরেজন ‘ক্ররেলা’, ইক্রঞ্জক্রনয়ার। পূবত ফ্রাসন্সর ক্রলওন এলাোর ডমসয় ডস। অন্য
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দু’জন ডপোয় সাংবাক্রদে। এেজন দক্রক্ষণ ফ্রাসন্সর পাউ েহসরর ‘সুমাইয়া’,
অন্যজন তুলু এলাোর ‘ডনো’।
ফুল স্পীস িাক্রড় ালাক্রেল ক্লাউক্র য়া। তার পাসের ক্রসসট ক্রজয়ানা
বাসনতস।
‘এত তাড়াহুড়া েরে ডেন ক্লাউক্র য়া? সময় ডতা প্র র
ু আসে। ডপ্ল্ন ডতা
ডসই বারটায়।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘সবার ডপেসন পসড় ডিক্রে ডতা, তাই।’ িাক্রড়র িক্রত ডলা েরসত েরসত
বলল ক্লাউক্র য়া।
‘আমার ফ্লাইট ডতা ডসই ইসভক্রনং-এ’ বলল সুমাইয়া।
‘এতটা সময় তুক্রম ডোোয় োটাসব?’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘ক্রবমানবন্দসর ক্রিসয় ডবাক্র তং ো ত ক্রনসয় েহসর িুরসত ডবরুব। এেজন
ডফ্রন্ ক্রেল, তাসে খুাঁসজ ডদখব।’ বলল সুমাইয়া।
‘বয়সফ্রন্ ?’ বলল ক্ররেলা।
‘বয়সফ্রন্ ডোন োসলই ক্রেল না, এখনও ডনই।’ সুমাইয়া বলল।
‘জাসনা না তুক্রম ক্ররেলা, ও ডতা মুসক্রলম।’ বলল ডনো।
‘ডেন, মুসক্রলম ডমসয়সদর বয়সফ্রন্ োসে না?’ বলল ক্রজয়ানা।
‘ডেসলসদর সাসে অবা ডমলাসমোই ক্রনক্রর্দ্ধ। বয়সফ্রন্ োেসব ক্রে
েসর?’ উির ক্রদল ডনো।
‘অসম্ভব েো। ডোন ডফ্রন্ োেসব না?’ বলল ক্রজয়ানা।
‘ডেন, িালতসফ্রন্ োেসব।’ বলল সুমাইয়া।
ডহা ডহা েসর ডহসস উেল ক্রজয়ানা ও ক্ররেলা। ক্লাউক্র য়ার ডোাঁসটও হাক্রস।
‘তাহসল মুসলমানসদর ক্রে ডপ্রম ক্রনক্রর্দ্ধ?’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘ডপ্রম ক্রনসয় ডতা েো হসে না। েো হসে, ডমলাসমোর জসন্য বয়সফ্রন্
োো না োো ক্রনসয়।’ বলল সুমাইয়া।
‘এেই েো হসলা না?’ বলল ক্রজয়ানা।
‘না, এে েো নয়। বয়সফ্রন্ ডতা অহরহ বদল হসে। ক্রেন্তু ডপ্রসমর ডতা
এমন পাত্র বদল সম্ভব নয়।’ সুমাইয়া বলল।
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‘তাহসল মুসক্রলম ডমসয়রা বয়সফ্রন্ েূন্য! ক্রে সাংিাক্রতে!’ বলল ক্ররেলা।
‘মুসক্রলম ডমসয়সদর বয়সফ্রন্ োসে না, োসে হাজবযান্ -সফ্রন্ ।’ বলল
সুমাইয়া।
ক্রজয়ানা, ক্ররেলা, ডনো ডহা ডহা েসর ডহসস উেল। এ হাক্রসসত ডযাি ক্রদল
না ক্লাউক্র য়া।
‘বযাপারটা হাক্রসর মসন হসে ক্রেেই, তসব মসন হয় ঐ জীবসন োক্রে আসে,
স্বক্রস্ত আসে এবং ক্রনখাদ ডপ্রমও আসে, এ েো ডবা হয় আমাসদর স্বীোর েরসত
হসব।’ িম্ভীর েসণ্ঠ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘অমুসক্রলম ডমসয়সদর জীবসন এসব ডনই বলে?’ বলল ক্ররেলা।
‘অমুসক্রলম ডমসয়সদর েো বক্রলক্রন, আক্রম বলক্রে পক্রশ্চমী ডমসয়সদর েো।
পক্রশ্চমী ডমসয়সদর জীবসন আজ ওসব সা ারণভাসব ডনই, এ েো সতয।’ বলল
ক্লাউক্র য়া।
‘পক্রশ্চমী পক্ররবাসর োক্রে, স্বক্রস্ত ও ক্রনখাদ ডপ্রম ডনই বলে?’
‘ডদখ, আমাসদর পক্রশ্চমা ডদসে স্বামী-স্ত্রীর সম্পেত অসনেটা দুই বন্ধুর
সম্পসেতর মত। অক্রত সামান্য োরসণও তা ডভসে যাসে। ক্রেন্তু প্রাস য ক্রবসের্ েসর
মুসক্রলম সমাসজ স্বামী-স্ত্রীর সম্পেত ভক্রক্ত, শ্রদ্ধা, দাক্রয়ত্ব ও ডপ্রম- সবক্রেেু ক্রমসল
িভীর এে আক্রিে ক্রভক্রির উপর িসড় ওসে, যা েদাক্র ৎ ডভসে োসে। এমন স্বক্রস্ত
এবং এমন আক্রিে সম্পসেতর েো আমরা েল্পনাই েরসত পাক্রর না।’ ক্লাউক্র য়া
বলল।
‘ডনসিক্রটভ ক্রদেও ডতা রসয়সে।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘এেসিাঁসয়ক্রম, নতুনসত্বর অভাব, ক্রনযতাতসনর সুসযাি ইতযাক্রদসে ডনসিক্রটভ
ক্রলসস্ট আনসত পার। আসসল এ ডনসিক্রটভ ক্রদেগুসলা ওসদর জীবসন খুবই েম।
ক্রনযতাতন ডসখাসন আসে, ক্রেন্তু এমন ক্রনযতাতন আমাসদর সমাসজও আসে। তসব
ওসদর সমাসজ আক্রিে সম্পসেতর োরসণ ক্রনযতাতনটা আমাসদর সমাসজর ড সয়
েম। ওসদর ডমসয়সদর অসনে ক্রেেুসে আমরা ক্রনযতাতন বক্রল, ডস সব আসসল
ওসদর সংস্কৃক্রত, রীক্রত, ক্রনয়ম- যা ডেসলসমসয় ক্রনক্রবতসেসর্ সবাই ডমসন ডনয়। আর
এেসিাঁসয়ক্রম ও নতুনসত্বর েো?’
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বসল োমসলা ক্লাউক্র য়া। হাসসলা মুখ ক্রটসপ। তারপর বলল, ‘আমাসদর
অবা ডমলাসমোর োল ার, সক্রতয বলসত ক্রে, আমাসদরসে এেটা িসর ক্রস্থর হসত
ক্রদসে না। উক্রড়সয় ক্রনসয় ডবড়াসে আমাসদর এ ির ডেসে ডস িসর। এসত নতুনসত্বর
এেটা বাক্রহ্যে স্বাদ আসে, ক্রেন্তু ডনই োক্রে, স্বক্রস্ত এবং পারস্পক্ররে ক্রবশ্বাস ও
ক্রনভতরতা- যা আমরা মুসক্রলম সমাসজর ক্রস্থক্রতেীল পক্ররবাসর পাই।’
‘আমাসদর সভযতার মুণ্ডপাত েরসো ক্লাউক্র য়া? আর ডয বড় ডলাভ
ডদখক্রে মুসক্রলম পক্ররবাসরর প্রক্রত!’ বলল ক্ররেলা।
‘ডদখ, এেটা সভযতার সবক্রেেু ভাল হয় না। আমাসদর সভযতা পৃক্রেবীসে
ক্রবোন ক্রদসয়সে, ক্রেন্তু স্বীোর েরসতই হসব, জীবন সম্পসেত সক্রেে োন ক্রদসত
পাসরক্রন। আমরা েীে দেতনসে অনুেরণ েরক্রে, তাও আবার ক্রবেৃত েসর। মত ও
তনক্রতেতার বাাঁ ন ডয আোসরই ডহাে েীেসদর ক্রেল, আমরা তা ক্রোঁসড় ডফসলক্রে।’
ক্লাউক্র য়ার েোগুসলা ভাক্রর। সবাই িম্ভীর হসয় উসেসে। েসয়ে মুহূতত
নীরবতা। ক্রজয়ানাই মুখ খুলল প্রেসম। বলল, ‘জীবসনর এ োন ক্রে মুসক্রলম সমাজ
ক্রদসয়সে? ডদখসব, ওসদর অসনে বাড়াবাক্রড়র ডোন যুক্রক্ত ডনই। ডযমন, সামান্য
ওড়নার বযাপার ক্রনসয় ওরা ক্রে হািামাই না বাাঁ াসে। তুক্রম ক্রেেু মসন েসরা না
সুমাইয়া।’
সুমাইয়া হাসসলা। ডস মুখ ডখালার আসিই েো শুরু েরল ক্লাউক্র য়া।
বলল, ‘ওড়নাসে সামান্য বলে ডেন ক্রজয়ানা? ওটা ওসদর োল ার, যা তাসদর
ক্রবশ্বাসসর সাসে িভীরভাসব যুক্ত।’
‘তা আক্রম অস্বীোর েরক্রে না ক্লাউক্র য়া। এই ক্রবশ্বাসসর ক্রদে োড়া এর
ইউক্রটক্রলক্রট ক্রে?’ বলল ক্রজয়ানাই।
হাসল ক্লাউক্র য়া। বলল, ‘এর ভাল জবাব সুমাইয়া ক্রদসত পারসব। তসব
আক্রম ডযটা বুক্রঝ ডসটা হসলা, ডমসয়সদর ডসৌন্দসযতর স্থানগুসলাসে ডেসলসদর ড াখ
ডেসে ডিাপন রাখা বা আড়াসল রাখা এর লক্ষয।’
োমল ক্লাউক্র য়া। ক্লাউক্র য়া ুপ েরসতই সুমাইয়া বলল, ‘ক্রেে বসলে
ক্লাউক্র য়া। এটাই আমারও েো।’
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‘ক্রেে আসে। ক্রেন্তু ডমসয়সদর এেতরফাভাসব এটা েরার দরোর ক্রে ?
ডেসলসদর এভাসব ডতা ক্রেেু াো- াক্রে ডনই।’ বলল ডনো।
‘এর জবাব হসলা, ডমসয়রা প্রেৃক্রতিতভাসবই আিরক্ষাোরী পক্ষ এবং
ডেসলরা আক্রমণোরী পক্ষ। অন্য েোয়, ডমসয়রা সা ারণভাসব ক্রনক্রিয় পক্ষ এবং
ডেসলরা সক্রক্রয় পক্ষ। ইক্রতহাসসর ডসই আক্রদোল ডেসে আজ পযতে ডেসলরাই
ডমসয়সদর উপর ড়াও হসয়সে। এ রসনর অবাক্রিত িটনার ক্রবরুসদ্ধ এেটা
স্বাভাক্রবে প্রক্রতসরা ক্রহসসসবই ডমসয়সদর ডসৌন্দযত আড়াল েসর রাখার বযবস্থা
বসলই মনস্তাক্রিে ক্রদে ডেসে আমার মসন হয়।’ বলল সুমাইয়া।
‘এসত ক্রে অবাক্রিত িটনা বন্ধ হসয়সে?’ বলল ক্ররেলা।
‘বন্ধ হয়ক্রন, ক্রেন্তু মুসক্রলম সমাসজ এই রসনর অবাক্রিত িটনা আমাসদর
তুলনায় বহুগুণ েম। এটা আক্রম ক্রাইম স্টযাক্রটক্রস্টেস-এ ডদসখক্রে।’ বলল
ক্লাউক্র য়া।
‘শু ু ওড়না বা পদতাসতই এই অবাক্রিত িটনা সম্পূণতভাসব বন্ধ হসয় যাবার
েো নয়। সম্পূণত বন্ধ েরার জসন্য এ সংক্রাে অপরাস র অতযে েসোর োক্রস্তর
বযবস্থা রসয়সে।’ বলল সুমাইয়া।
‘ওসর বাবা, ডদাররা মারার েো বলে? আক্রম ডমক্র সেল জুক্ররসপ্রুস সন্স
মুসক্রলম সমাসজর এ োক্রস্ত ক্রব াসনর েো পসড়ক্রে।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘ওসর বাবা বলে ডেন? ক্রনরপরা সদর িাসয় ডতা ডদাররা পড়ার েো নয়।
অপরা ীর োক্রস্ত ডহাে াও না?’
‘ াই, ক্রেন্তু প্রোশ্য জনসমসক্ষ ঐ ডদাররা মারার বযাপারটাসে ববতরতা
বসল মসন হয় ডযন।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘এটা ববতরতা নয়, আইনসিত েসোরতা। বরং বলসত পার, অপরা টা
অতযে ববতর। এই ববতর অপরাস র মূসলাসেদ েরসত হসল েসোর োক্রস্ত অবশ্যই
প্রসয়াজন।’
‘মূসলাসেদ ক্রে সম্ভব?’ বলল ডনো।
‘ডোন অপরাস রই এসেবাসর মূসলাসেদ সম্ভব নয়। ক্রেন্তু েূন্য পযতাসয়
আনা সম্ভব।’ বলল সুমাইয়া।
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‘সম্ভব?’
‘সম্ভব। ডযখাসন ডমসয়সদর পদতার ক্রব ানসহ োক্রস্তর ক্রব ান োযতেরী
আসে, ডসখাসন অপরা এই পযতাসয় ডনসম এসসসে। ডসৌক্রদ আরব এর এেক্রট
দৃিাে।’ বলল সুমাইয়া।
‘এই ডতামরা সামসন ডদখ!’ ড্রাইক্রভং ক্রসট ডেসে হোৎ ক্র ৎোর েসর
উেসলা ক্লাউক্র য়ার েণ্ঠ।
সবাই এেসংসি তাোল সামসন। ইসতামস যই তাসদর োসন এসসক্রেল
পর পর অসনে ে’ক্রট ক্রবসস্ফারসণর েব্দ। তারা ডদখল, সামসন এেটা িাক্রড়
ক্রবসস্ফারসণ েক্রড়সয় ক্রেক্রটসয় পড়সে, জ্বলসে দাউ দাউ েসর।
‘ক্লাউক্র য়া, আমাসদর ডোন িাক্রড় নয়সতা?’ উক্রেগ্ন েসণ্ঠ ক্র ৎোর েসর
উেল সুমাইয়া।
‘না, আক্রম লক্ষয েসরক্রে, ওটা আমাসদর িাক্রড় নয়।’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘ক্রবসস্ফারণ ক্রেভাসব িটল? ডোন ডটরক্ররজম নয়সতা? ইক্রঞ্জসনর ক্রবসস্ফারণ
পসর িটল। এর অেত, প্রেম ক্রবসস্ফারণগুসলা ডবামা ডেসে হসয়সে।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘আমারও তা-ই মসন হয়। আসরাহীসদর োউসে ডতা ডবরুসত ডদখা ডিল
না।’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘ডযভাসব ক্রবসস্ফারণ িসটসে, তাসত মানুর্ ডবরুসব ক্রে েসর! িাক্রড় ডলা
েসর ক্রদসল ক্লাউক্র য়া?’ ক্রজসেস েরল ক্রজয়ানা।
‘এেটু ডদখসত দাও, বুঝসত দাও। বযাপারটা ডটরক্ররজম হসল ডতা ভসয়র
েো।’
‘আেংো েরে ক্রেেু?’ বলল ক্ররেলা।
‘ডভতসরর ডবামাসতও ক্রবসস্ফারণ িসট এ রসনর িটনা িটসত পাসর।
সুতরাং ডটরক্ররজসমর িটনাই িসটসে, এেো ক্রনক্রশ্চত েসর বলা যাসব না।’ বলল
ক্রজয়ানা।
ক্রবসস্ফারণটা রাস্তা জুসড়ই েক্রড়সয় পসড়সে। পাে োক্রটসয় ডযসত হসল
রাস্তার পাসে নামসত হসব।
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‘আমাসদর ক্রে নামা উক্র ত নয়, ক্রে িসটসে ডদখা উক্র ত নয়?’ ক্লাউক্র য়া
বলল। িাক্রড়র িক্রত এেদম ডেসম যাবার পযতাসয় ডনসম এসসসে।
ডপেন ডেসে সুমাইয়া, ক্ররেলা, ডনো এেবাসেয বলল, ‘ডনসম োজ ডনই।
ল, আমরা ক্রিসয় পুক্রলসে খবর ডদব।’
‘ক্রেন্তু ডদখা প্রসয়াজন ডোন মানুর্ ডবাঁস আসে ক্রেনা? সাহাযয েরার ডোন
সুসযাি আমাসদর আসে ক্রেনা?’ বলল ক্রজয়ানা।
‘অসম্ভব, ডোন মানুর্ ডবাঁস োোর েো নয়। ডমাটামুক্রট ডদখসতই পাওয়া
যাসে সব ক্রেেু।’
‘ক্রেে আসে, আমরা যখন িাক্রড় রাস্তার পাে ক্রদসয় ক্রনসয় যাব, তখন
ক্রজয়ানা ডনসম এে নজর ারক্রদেটা ডদসখ ডনসব।’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘নাইস।’ বলল ক্রজয়ানা।
ক্রজয়ানা নামসত যাসব এমন সময় তারা ডদখল, ক্রবপরীত ক্রদে ডেসে দুসটা
িাক্রড় প্র ণ্ড ডবসি েুসট আসসে। তাসদর িক্রতর মস য ডোন ক্রে ােস্থতা ডনই। মসন
হসে, ক্রবসস্ফারসণর ক্রবর্য়টা তারা জাসন।
ক্রজয়ানা নামল না িাক্রড় ডেসে। ক্লাউক্র য়াও ক্রনসর্ েরল তাসে।
েুসট আসা িাক্রড়টা এসস জ্বলে িাক্রড়টার সামসন দাাঁড়াল। িাক্রড় ডেসে
েসয়েজন নামল। এেজন োড়া সবার হাসত ডস্টনিান।
তারা এসস দাাঁড়াল জ্বলে িাক্রড়টার সামসন।
‘ফুসয়ল টযাংসের ক্রবসস্ফারণ সামসনর ক্রসট দুসটাসে ডদসখা ক্রনক্রশ্চহ্ন েসর
ক্রদসয়সে। আর ডদসখা, সোসলটগুসলা সবই ক্রবসস্ফাক্ররত হসয়সে। ডখলা সাি
হসয়সে েয়তানটার, যক্রদ ডস এ িাক্রড়সত এসস োসে।’ মুসখ ক্রুর হাক্রস ডটসন ডবে
উচ্চেসণ্ঠই বলল খাক্রল হাসত ডনসম আসা সরদার ডিাসের ডলােক্রট।
অন্য ারজনও তার পাসে দাাঁক্রড়সয় তাসে সায় ক্রদল।
ডলােক্রট তার পসেট ডেসে ডটক্রবল ডটক্রনস বসলর মত ক্র ম্বােৃক্রত বস্তু ডবর
েসর েুাঁসড় ক্রদল জ্বলে িাক্রড়টার ক্রদসে।
প্র ণ্ড েসব্দ হাত ডবামাক্রট ক্রবসস্ফাক্ররত হসলা। আসরে দফা ক্রেটসে পড়ল
জ্বলে িাক্রড়টার অি-প্রতযি।
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ডসক্রদসে তাক্রেসয় ডহা ডহা েসর ডহসস উেল ডলােটা। তারপর ডস ড াসখ
দূরবীন লাক্রিসয় ক্লাউক্র য়ার িাক্রড়টাসে ডদখল।
ক্রফসর ডিল ওরা িাক্রড়সত। িাক্রড় দুসটা িুসর দাাঁক্রড়সয় আবার ডসই ঝসড়র
িক্রতসতই েুসট লল কুসমট-এর ক্রদসে।
িাক্রড়র ডভতসর ক্লাউক্র য়ারা পাাঁ জন বসসক্রেল পােসরর মত। ড াখ ভরা
আতংে। ডোাঁট তাসদর শুক্রেসয় োে হসয় ডিসে।
ওরা সল ডিসলও ক্লাউক্র য়াসদর মুসখ ক্রেেুক্ষণ েো ফুটল না।
প্রেম েো বলল ক্লাউক্র য়াই। বলল, ‘ওরাই তাহসল ডবামা ডপসত িাক্রড়
ধ্বংস েসরসে এবং িাক্রড়র আসরাহীসে হতযা েসরসে।’
‘ডসটা ডতা পক্ররষ্কার। ক্রে নৃেংসতা! ধ্বংস হওয়া িাক্রড় লসক্ষয আবার
ডবামা ক্রনসক্ষপ! ক্রহংরতা পশুর মতই।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘ক্রজয়ানা, ডতামার আর নামবার দরোর ডনই। ল এবার আমরা যাই।’
বসল ক্লাউক্র য়া িাক্রড়সত স্টাটত ক্রদল।
ক্রবসস্ফারণ রাস্তার ক্রেনারা পযতে েক্রড়সয় পসড়ক্রেল। এটা পাে োটাসত
ক্রিসয় ক্লাউক্র য়া রাস্তার পাসে ডনসম এল।
রাস্তার ডোট ডঝাপটার পাে মাক্রড়সয় লার সময় ক্লাউক্র য়া ডঝাসপর
ডভতর পসড় োো আহমদ মুসাসে ডদখসত ডপল। সংসি সংসি িাক্রড় ডব্রে েসর্
ক্র ৎোর েসর উেল ক্লাউক্র য়া, ‘এখাসন এেজন মানুর্ পসড় আসে, ক্রজয়ানা!’
িাক্রড় দাাঁক্রড়সয় পসড়ক্রেল।
ক্রজয়ানা িাক্রড়র দরজা খুসল েুসট ডবক্ররসয় এল। ক্লাউক্র য়া িাক্রড়র দরজা
খুসলসে, ক্রেন্তু নাসমক্রন। ডপেসনর ক্রতনজনও তাই। তারা ভাবসে, ক্রনশ্চয় ডেউ মসর
পসড় আসে। ক্রজয়ানা াক্তার, ডসই বযাপারটা ডদখুে।
ক্রজয়ানা আহমদ মুসার িাসয় হাত ক্রদসয়ই াপা েসণ্ঠ বসল উেল, ‘ডলােটা
ডবাঁস আসে, ডতামরা এস।’
ক্লাউক্র য়াই প্রেম ক্রিসয় দাাঁড়াল।
‘ক্রবসদেী ক্লাউক্র য়া, মসন হসে এক্রেয়ান যুবে।’
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ক্র ৎ হসয় পসড় োো আহমদ মুসার মুসখর ক্রদসে তাক্রেসয় মসে উেল
ক্লাউক্র য়া। অোতসাসরই মুখ ডেসে ডবক্ররসয় এল, ‘এ ক্রে!’
মুসখ উসেি ফুসট উেল ক্লাউক্র য়ার।
ক্রজয়ানা ক্রবক্রস্মত ড াসখ ক্লাউক্র য়ার ক্রদসে ড সয় বলল, ‘তুক্রম ড ন এসে
ক্লাউক্র য়া?’
ক্লাউক্র য়া জবাব ডদবার আসিই ডসখাসন এসস হাক্রজর হসলা ওরা
ক্রতনজন। এসস ঝুাঁসে পড়ল ওরা আহমদ মুসার উপর। সুমাইয়া তার মুসখর ক্রদসে
এেনজর তাক্রেসয় আততেসণ্ঠ বসল উেল, ‘এ ক্রে, ক্রে সবতনাে!’
ডবদনায় ুপসস ডিসে সুমাইয়ার মুখ।
ক্রজয়ানা অবাে ক্রবস্ময় ক্রনসয় সুমাইয়ার ক্রদসে ড সয় বলল, ‘তুক্রম ড ন
এসে? ক্লাউক্র য়াও ডদখক্রে ড সন!’
সুমাইয়া ক্লাউক্র য়ার ক্রদসে ড সয় বলল, ‘সক্রতয তুক্রমও ড ন?’
‘এসব পসর হসব ক্রজয়ানা, মসন হয় ইক্রন মারািেভাসব আহত, োন
হাক্ররসয়সে। তুক্রম ডদখ এসে।’
ক্রজয়ানা আহমদ মুসার ান হাত সরই ক্রেল। বলল, ‘যুবেক্রট োন
হারায়ক্রন, প্র ণ্ড অবসাসদ িুক্রমসয় পসড়সে।’
‘আিাত ডেমন?’ বলল সুমাইয়া।
‘এেটু বড় আিাত মাোয় ঐ এে জায়িাসতই। তসব ডদসখ আমার মসন
হসে, আিাতটা আসি ডেসেই ক্রেল। তার উপর নতুন েসর আিাত ডলসিসে।’
বলল ক্রজয়ানা।
‘ক্রে মসন েরে তুক্রম, আিাতটা ক্রেভাসব ডপসয়সে?’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘বযাপারটা খুবই পক্ররষ্কার। ডদখ, ইক্রন পসড় আসেন ধ্বংস হওয়া িাক্রড়টার
বরাবর পাসেই। িাক্রড়টা ক্রবসস্ফাক্ররত হওয়ার ক্রেে পূবত মুহূসতত ইক্রন ঝাাঁক্রপসয় পসড়ন
িাক্রড় ডেসে। ডসই সময় মাোর আহত জায়িায় আবার আিাত লাসি।’
এেটু োমল ক্রজয়ানা। জ্বলে িাক্রড়টার ক্রদসে এেবার তাক্রেসয় বলল,
‘আক্রম ক্রবক্রস্মত হক্রে, ক্রেে ক্রবসস্ফারসণর মুহূসতত িাক্রড় ডেসে ডবর হসত পারসলন ক্রে
েসর? ডদখ, উক্রন ক্রবসস্ফারসণর পাাঁ ডসসেন্ আসিও যক্রদ ডবর হসতন, তাহসল
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িাক্রড় বততমান স্থাসন নয়, আরও সামসন এক্রিসয় ক্রবসস্ফাক্ররত হসতা। ক্রেন্তু তা হয়ক্রন।
অেতাৎ তার নামা এবং ক্রবসস্ফারণ এেই সাসে িসটসে।’
‘তার মাসন, উক্রন ক্রবসস্ফারণ িটার বযাপারটা দুই-পাাঁ ডসসেন্ আসিও
ডটর পানক্রন। আক্রমণটা তাহসল তার অজাসে আেক্রস্মেভাসব হসয়সে। এই
অবস্থায় এই রসনর আক্রমণ ডেসে আিরক্ষা সক্রতয দুিঃসা য।’ বলল ক্ররেলা।
‘ওর অক্রভ াসন মসন হয় অসা য বসল ক্রেেু ডনই।’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘ক্রেে বসলসে ক্লাউক্র য়া। এেটা ক্রবস্ময় উক্রন।’ বলল সুমাইয়া।
‘ক্রেন্তু ডতামরা বলে না ডে উক্রন, এসদেী ডতা উক্রন নন। ডতামরা ড ন
ডেমন েসর তাসে?’ বলল ক্ররেলা ও ডনো প্রায় এেসাসেই।
‘সবই জানসব ডতামরা। প্রেসম এর ক্র ক্রেৎসা দরোর।’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘এসে এখান ডেসে সক্ররসয় ডনয়া প্রসয়াজন।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘ওসে তাহসল ডতা জািাসত হসব।’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘ডসটাই আসি ডদক্রখ ড িা েসর। ডজার েসর জািাসনা ক্রেে হসব না।
সহসজ উসেন ক্রেনা ডদক্রখ।’ বসল ক্রজয়ানা পসেট ডেসে ক্র রুক্রন ডবর েসর আহমদ
মুসার পাসয়র তালুসত খুব আলসতাভাসব সুড়সুক্রড় ক্রদল।
োজ হসলা।
খুব ীসর ীসর ড াখ খুলল আহমদ মুসা। মসন হসলা, ড াখ ডখালার আসি
ক্র ো েরল।
ড াখ ডখালার পর প্রেসম তার ড াখ ক্রিসয় পড়ল িলায় ডস্টক্রেসস্কাপ
ডঝালাসনা ক্রজয়ানার ক্রদসে। তারপর তাোল ক্লাউক্র য়ার ক্রদসে। ক্লাউক্র য়ার উপর
ড াখ পড়সতই তার ড াখ ঞ্চল এবং ড াসখ-মুসখ ক্রবস্ময় ফুসট উেল। এরপর ডস
দ্রুত সবার উপর ড াখ ডবালাল। ড াখ ক্রিসয় পড়ল তার সুমাইয়ার উপর।
আহমদ মুসা এে ঝটোয় উসে বসল। ক্লাউক্র য়া ও সুমাইয়ার ক্রদসে
ড সয় বলল, ‘ক্লাউক্র য়া, সুমাইয়া আপনারা? এখাসন?’
‘হ্যাাঁ, আমরা এখাসন।’ বসল ক্লাউক্র য়া ক্রজয়ানা, ক্ররেলা ও ডনোসে
পক্রর য় েক্ররসয় ক্রদসয় বলল, ‘এখান ডেসে প্রেসম সসর যাওয়া প্রসয়াজন, তারপর
আপনার ক্র ক্রেৎসা প্রসয়াজন।’
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‘ওরা এেবার ক্রফসর এসসক্রেল। আবারও আসসব আেংো েরসেন?’
বলল আহমদ মুসা।
‘ডেমন েসর জানসলন ওরা এসসক্রেল?’ প্রায় সমস্বসর বসল উেল সেসল।
তাসদর ড াসখ-মুসখ ক্রবস্ময়।
‘আমার মসন হসে, ওরা ক্রফসর না এসল আপনারা আমাসে এখান ডেসে
সরাবার জসন্য তাড়াহুড়া েরসতন না।’
‘ডেন এটা মসন েরসেন?’ বলল ক্রজয়ানা।
‘এই জসন্য েরক্রে ডয, ওরা ক্রফসর না এসল আপনারা বুঝসতনই না
ক্রেভাসব দুিতটনাটা িটল ক্রেংবা ক্রে রসনর ডলাে এটা িক্রটসয়সে। অতএব
আপনাসদর ভয়ও জািসতা না।’
‘ভয় েরক্রে ক্রে আমরা?’ বলল ক্রজয়ানা।
‘আমার তাই মসন হসে। প্রােক্রমে ক্র ক্রেৎসা েরার আসিই যখন
আপনারা এ স্থান ডেসে সরসত াসেন, তখন এটাই রসত হয় ডয, ভয়টাই
আপনাসদর োসে প্রেম ক্রবসব য।’ বলল আহমদ মুসা।
ক্রজয়ানা, ক্ররেলাসদর ড াসখ-মুসখ ক্রবস্মসয়র পাোপাক্রে সপ্রেংস অনুভূক্রতর
স্ফূরণ িটল।
‘ ন্যবাদ।’ ক্রজয়ানা বলল। তারপর বলল, ‘আপনাসে িাক্রড়সত উেসত
হসব।’
‘উেসবা। ক্রেন্তু তার আসি ক্রপ্ল্জ আমাসে বলুন, ওরা েতক্ষণ আসি ডিসে,
ডোনক্রদসে ডিসে এবং আপনারা ডোনক্রদসে যাসবন?’
‘পাাঁ ক্রমক্রনসটর ডবক্রে হসব না ওরা ডিসে। ওরা কুসমসটর ক্রদসে ডিসে,
আমরাও কুসমসটর ক্রদসেই যাব।’
‘ ন্যবাদ।’ বসল আহমদ মুসা উেল। আহমদ মুসার মসন হসলা, তার
েরীরটা আসির ড সয় অসনে ভাক্রর। ডবে দুবতল মসন হসে ক্রনসজসে।
আহমদ মুসা হাাঁটসত শুরু েসরক্রেল িাক্রড়র ক্রদসে।
আহমদ মুসার মুসখ হোৎ ডনসম আসা মক্রলন োয়া নজর এড়াসলা না
াক্তার ক্রজয়ানা বাসনতসসর। বলল, ‘আপনাসে ক্রে আক্রম সাহাযয েরসত পাক্রর?’
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‘েযাংেস। হাাঁটসত অসুক্রব া হসে না।’
‘আপক্রন ডের্ খাবার েখন ডখসয়সেন?’
‘িতোল দুপুসরর পর। ডেন বলসেন এেো?’
‘আমার মসন হসে, আপনার খাক্রল স্টমােই এখন বড় সমস্যা।’
িাক্রড়র দরজায় এসস ক্লাউক্র য়া আহমদ মুসাসে বলল, ‘আপক্রন ডপেসনর
ক্রসসট বসুন।’
‘ক্রেেু মসন েরসবন না, এটাই ক্রে ভাল নয় ডয, আক্রম সামসনর ক্রসসট
বসলাম? ডপেসন আপনারা ারজন বসসলন?’
ক্লাউক্র য়া সংসি সংসিই ডহসস বলল, ‘এেটু ভুল হসয়ক্রেল আমার। ক্রেে
আসে।’ মসন মসন লক্রিত হসলা ক্লাউক্র য়া। আহমদ মুসা মুসক্রলম এবং ডমসয়সদর
সাসে অবা ডমলাসমো ও সংি এক্রড়সয় সল, এ েো ডস ভুসল ক্রিসয়ক্রেল।
‘েযাংেস।’ বসল আহমদ মুসা সামসনর ক্রসসট ক্রিসয় বসল।
ক্লাউক্র য়া এসস বসল ড্রাইক্রভং ক্রসসট।
ক্রজয়ানা ডপেসনর ক্রপেআপ ডেসে এেটা েযান এসন আহমদ মুসার হাসত
ক্রদসয় বলল, ‘প্রেসম এটা ডখসয় ক্রনন। েরীরটা ভাল লািসব। তারপর িযােস ডখসয়
ক্রনন।’ বসল স্যান্ উইস র এেটা ডোোও তার হাসত ক্রদল।
েযানক্রট হাসত ক্রনসয় আহমদ মুসা ক্রেেু বলসত যাক্রেল। তার আসিই
ক্লাউক্র য়া বলল, ‘তুক্রম ভুল েসরে ক্রজয়ানা। ইক্রন মুসক্রলম, ব্রযাক্রন্ ডেন, মদ জাতীয়
ক্রেেু খান না। তুক্রম জুস এসন দাও।’
‘স্যক্রর।’ বসল ক্রজয়ানা ব্রযাক্রন্ র েযান ক্রফক্ররসয় ক্রনল এবং জুস এসন ক্রদল।
ক্রপেআপ ডেসে ফাস্ট এই বক্স ক্রনসয় ক্রজয়ানা িাক্রড়র ডপেসন প্রসবে
েরল।
আহমদ মুসা বুঝল, িাক্রড় অন্য ডোোও সক্ররসয় ক্রনসয় তার আহত স্থাসনর
শুশ্রুর্া েরা ওসদর ইো।
িাক্রড় তখন লসত শুরু েসরসে।
‘ ািঃ ক্রজয়ানা, আক্রম ক্রে ফাস্ট এই বক্সটা ডপসত পাক্রর?’ বলল আহমদ
মুসা।
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‘অবশ্যই। ক্রেন্তু ফাস্ট এই বসক্সর আপক্রন ক্রে ান?’ বলল ক্রজয়ানা।
‘ডিাটা বক্সটাই।’
ক্রজয়ানা ফাস্ট এই বক্স বাক্রড়সয় রল আহমদ মুসার ক্রদসে।
‘েযাংেস’ বসল বক্সক্রট ক্রনল আহমদ মুসা।
‘আমরা সামসন ডোোও দাাঁড়াব। আপনার ক্ষতস্থানটা ডড্রক্রসং েরসত
হসব।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘ক্রেে আসে। আপনার োজটা যতদূর পাক্রর এক্রিসয় ক্রদক্রে।’ বলল
আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা ক্রস্পক্ররসট তুলা ক্রভক্রজসয় মাোর ক্ষতটা পক্ররষ্কার েরসত
লািল।
‘ক্লাউক্র য়া, ওর পক্রর য় ক্রদসল না, ডতামাসদর পক্রর সয়র েোও বলসল
না।’ বলল ক্ররেলা।
ক্লাউক্র য়া এেটু হাসল। ক্রস্টয়াক্ররং হুইসল হাত ডরসখ সামসনর ক্রদে ডেসে
দৃক্রিটা ক্রফক্ররসয় এসন তাোল আহমদ মুসার ক্রদসে। বলল, ‘জনাব, ওরা সেসল
আমার এবং সুমাইয়ার বন্ধু। আপনার পক্রর য় যক্রদ বক্রল আপক্রি ডনই ডতা?’
‘পক্রর য়টা আনন্দদায়ে হসব না। তবু ক্রনরানসন্দর ভাি ওসদর ক্রদসত
পাসরন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বাহ, আপক্রন বুক্রঝ সাক্রহসতযর োত্র ক্রেসলন? সুন্দর সাক্রহসতযর ভার্ায় েো
বসলন।’ বলল ক্রজয়ানা।
আহমদ মুসা ক্রেেু বলসত যাক্রেল। েো বসল উেল ক্লাউক্র য়া। বলল,
‘সুমাইয়া, তুক্রম ওসদর এেটু ক্রব্রফ েসরা।’
ডবে ক্রেেুক্ষণ নীরবতা। আহমদ মুসা তুলা ক্রদসয় মাোর আিাত পক্ররষ্কার
েরসত বযস্ত হসয় পসড়ক্রেল। আর সুমাইয়া ক্ররেলা, ডনো ও ক্রজয়ানার মাো দু’হাত
ক্রদসয় োসে ডটসন ক্রনসয় আহমদ মুসার োক্রহনী বলক্রেল। অন্যক্রদসে ক্লাউক্র য়ার
েূন্য দৃক্রি সামসন প্রসাক্ররত।
এে সময় সুমাইয়ার ক্রব্রফ ডের্ হসলা। ক্রজয়ানা, ক্ররেলা ও ডনোর মাো
খাড়া হসলা। তাসদর মুখ িম্ভীর, ড াসখ-মুসখ ক্রবস্ময়! ক্রব্রফ ডোনার শুরুসত তাসদর
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ডয টুলতা ক্রেল, হালো মসনাভাব ক্রেল, তা এখন ডনই। সবাই ভাবসে, আর
যতটুকু পাসর ডদখসে আহমদ মুসাসে।
ক্লাউক্র য়া তার েূন্য দৃক্রিটা এে সময় ক্রফক্ররসয় ক্রনল আহমদ মুসার মুসখর
উপর। আবার ক্রফক্ররসয় ক্রনল তার দৃক্রিটা। ীর েসণ্ঠ বলল, ‘ড ানা ডেমন আসে?’
‘ড ানা? ড ানাসে আপক্রন ড সনন?’
‘আমাসদর ‘আপক্রন’ না বলসলই ক্রে নয়?’
এেটু ডেসম আবার শুরু েরল, ‘ড ানা আমার বন্ধু, এেই ক্রবশ্বক্রবদযালসয়
পক্রড়।’
‘ড ানার সাসে আমার পক্রর সয়র েো ক্রে েসর জানসলন?’
‘শু ু পক্রর য় নয়, ড ানার ডসৌভাসিযর েোও জাক্রন।’
‘ক্রে ডসৌভািয?’
ক্রমক্রি হাক্রস ফুসট উেল ক্লাউক্র য়ার ডোাঁসট। বলল, ‘োে ওসব েো।
আপনার মাোর ডড্রক্রসংটা হসয় যাে।’ বসল ক্লাউক্র য়া িাক্রড় রাস্তা ডেসে নাক্রমসয়
ক্রনল এবং ডঝাপ ডিরা এেটা ফাাঁো জায়িায় দাাঁড় েরাল।
জায়িাটা ক্রনক্ররক্রবক্রল সুন্দর। দক্রক্ষণ পাে ক্রদসয় হাইওসয়টা পূসবত কুসমসটর
ক্রদসে সল ডিসে। ক্রেন্তু রাস্তার পাে ক্রদসয় িাে এবং ডঝাপ এত িন ডয, রাস্তা ডেসে
এ জায়িাটা ডদখাই যায় না। পূবত পাে ক্রদসয় এেটা পাো রাস্তা হাইওসয় ডেসে
ডবক্ররসয় উিসর বসনর ডভতসর সল ডিসে। হাইওসয় ডেসে ডবরুবার পর প্রেম
ক্রদসে রাস্তাটার দু’পাশ্বত বনাোক্রদত হসলও পসর তা ফাাঁো এবং জায়িাটার পূবত
পাে ডিাঁসর্ সল ডিসে। ফাাঁো জায়িার মাঝখাসন এেটা সুন্দর সবুজ ক্রটলা।
নামল ক্লাউক্র য়া িাক্রড় ডেসে। বলল, ‘এস ক্রজয়ানা, ডড্রক্রসংটা েসর দাও।’
সুমাইয়ার োে ডেসে ক্রজয়ানা, ক্ররেলা ও ডনো আহমদ মুসার পক্রর য়
পাবার পর প্রায় ক্রনবতাে হসয় ক্রিসয়ক্রেল। অবাে হসয় তারা ডদখক্রেল আহমদ
মুসাসে।
আহমদ মুসা ডবক্ররসয় এল। বলল, ‘ক্লাউক্র য়া, ডতামাসদর সব েো বলা
হয়ক্রন। খুব সংেসট আক্রে। এে ডসসেন্ সময়ও নি না েরসল ভাল হসতা।’
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‘সংেটটা আমাসদর বলুন। ইসতামস য ক্রজয়ানা মাোর ডড্রক্রসংটা েসর
ডদসব।’ বলল সুমাইয়া।
সুমাইয়া, ক্রজয়ানা, ক্ররেলা, ডনো সবাই িাক্রড় ডেসে ডনসম এসসক্রেল।
ক্রজয়ানা িাক্রড় ডেসে ফাস্ট এই বক্স ক্রনসয় এসস আহমদ মুসার সামসন
দাাঁড়াল। মুসখ তার ডোন েো ডনই। ক্রবস্ময়-সবাবা দৃক্রি তার ড াসখ। ক্রজয়ানার মস য
ক্রে ােস্থতা।
‘ডরািী ডয-ই ডহাে, ডস াক্তাসরর অ ীন।’ ক্রজয়ানার ক্রদসে ড সয় ডোাঁসট
এে টুেসরা হাক্রস ডটসন বলল ক্লাউক্র য়া।
‘না, তা নয়। আক্রম ভাবক্রেলাম আমার ডসৌভাসিযর েো।’ বসল ক্রজয়ানা
আহমদ মুসার ক্রদসে তাক্রেসয় বলল, ‘জনাব, আপক্রি না োেসল আপক্রন বসুন।
আমার সুক্রব া হসব।’
ফাস্ট এই বক্স খুসল োজ শুরু েরল ক্রজয়ানা।
‘এবার আপনার সংেসটর েো বলুন।’ ক্রেেু হালো সুসর বলল সুমাইয়া।
‘এ সংেট জীবন-মৃতযু র এেটা বাক্রজ ডখলা সুমাইয়া।’
‘জাক্রন জনাব, আপক্রন সামান্য ক্রেেুসত জড়ান না।’ িম্ভীর েসণ্ঠ বলল
সুমাইয়া। তার েোয় তারলয আর ডনই।
‘খুব সামাসন্যর মস য অসামান্য দুিঃখ-ডবদনা োেসত পাসর সুমাইয়া।’
বলল আহমদ মুসা।
‘সামান্য আক্রম ডস অসেত বক্রলক্রন।’ বলল সুমাইয়া।
‘সামাসন্যর হস্ত স্পসেতও সামান্য অসনে সময় অসামান্য হসয় ওসে।’
বলল ক্লাউক্র য়া।
‘সামাসন্যর োসে যা যায়, তা প্রেৃতই অসামান্য নয়।’ বলল আহমদ
মুসা।
এেটু ডেসমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘োে এসব। ক্লাউক্র য়া তুক্রম
ওমর বায়ার েো শুসনে। আর সুমাইয়া তুক্রম ওমর বায়াসে ডদসখেও।’
‘হ্যাাঁ, তাসে ডেন্দ্র েসরই ডতা আপনার সাসে পক্রর য়। ডোন ক্রদনই যা
ডভালার নয়।’ বলল সুমাইয়া।
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‘ওমর বায়াসে ব্ল্যাে ক্রস ক্রে ন্যাপ েসরক্রেল। িত রাসত তাসে উদ্ধার
েসরক্রেলাম। ডভার রাসতই তাসে আবার ওরা ক্রেতীয়বার ক্রে ন্যাপ েরসত সফল
হসয়সে। ওসদরই ক্রপেু…।’
েো ডের্ েরসত পারসলা না আহমদ মুসা। উির-পূবত বসনর ক্রদে ডেসে
গুক্রলর েব্দ এল। েব্দ এল এসের পর এে।
আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াল।
ক্রজয়ানা আহত জায়িাটার উপর তুলার এেটা ডলয়ার ক্রদসয় ডটপ ক্রদসয়
আটসে ক্রদক্রেল। োজটা অসম্পূণত ডেসে যাক্রেল।
আহমদ মুসা দাাঁড়াসলও ক্রজয়ানা ডটপ আটসে ডদয়ার োজ ডের্ েরল।
‘ ন্যবাদ ক্রজয়ানা, াক্তার আপক্রন।’ বসল আহমদ মুসা আবার মসনাসযাি
ক্রনবদ্ধ েরল গুক্রলর েসব্দর ক্রদসে।
‘মসন হসে, িাক্রড় েসর গুক্রল েরসত েরসত ডেউ বা োরা এক্রিসয়
আসসে। সম্ভবত ডেউ োউসে তাড়া েসরসে।’
বসল এেটু োমল আহমদ মুসা। তারপর বলল দ্রুত েসণ্ঠ, ‘ওরা এসস
ডিসে। ক্লাউক্র য়া, ডতামরা এেটু িাক্রড়র আড়াসল যাও।’
ক্লাউক্র য়া, ক্রজয়ানা, সুমাইয়া, ক্ররেলা, ডনো- সবার মুখ শুক্রেসয় ক্রিসয়ক্রেল
ভসয়।
আহমদ মুসার েো শুসনই ডনো ও ক্ররেলা েুসট িাক্রড়র আড়াসল সল
ডিল। ক্রেন্তু ক্লাউক্র য়া, সুমাইয়া ও ক্রজয়ানা তাক্রেসয়ক্রেল আহমদ মুসার মুসখর
ক্রদসে উক্রেগ্নভাসব। বলসত াক্রেল, আপক্রন ক্রবপদেস্থ, আপক্রন আহত, আপনারই
প্রেম সসর যাওয়া দরোর। ক্রেন্তু আহমদ মুসার মুসখর ক্রদসে ড সয় ক্রেেু বলার
সাহস হসলা না।
আহমদ মুসার েো ডের্ হবার পর মুহূততও ডিল না। তীসরর ডবসি এেটা
োর ডবক্ররসয় এল রাস্তা সর বসনর ক্রদে ডেসে। পািসলর মত তীব্র িক্রতসত েুসট
িাক্রড়টা হাইওসয়সত উেসত াক্রেল।
আবার গুক্রলর েব্দ হসলা। এেই সাসে দুই গুক্রল।
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ক্রবেট েব্দ উেসলা টায়ার ফাটার। এবং তার সাসে সাসে েুসট আসা
িাক্রড়টা এেটা পাে ডখসয় রাস্তা ডেসে মাসে প্রসবে েসর মুখ েুবসড় পসড় ডেসম
ডিল আহমদ মুসার োে ডেসে মাত্র অল্প ক্রেেু দূসর।
ক্রেে ডসই মুহূসতত আসরেক্রট িাক্রড় তীব্র ডবসি প্রসবে েরল মাসে।
আসিই মাসে ড াো মুখ েুবসড় পড়া িাক্রড় ডেসে এেজন তরুণ ও
এেজন তরুণী ডবক্ররসয় এল। তাসদর ড াসখ-মুসখ প্রবল েংো। মৃতযু ডযন না সে
তাসদর দৃক্রিসত।
িাক্রড় ডেসে ডবক্ররসয় আসা তরুণক্রট এেবার ারক্রদসে ড সয় ডদৌাঁড় ক্রদল
আহমদ মুসার ক্রদসে।
ততক্ষসণ ডপেসন এসস দাাঁড়াসনা িাক্রড় ডেসে ডবক্ররসয় এসসসে দু’জন
ক্ররভলভার ারী। তাসদর এেজন ক্ররভলভার তুলল তরুণক্রটর উসেসশ্য।
আহমদ মুসা দাাঁক্রড়সয়ক্রেল ক্রস্থর দৃক্রিসত ওক্রদসে তাক্রেসয়। দুই পসেসট তার
দুই হাত।
তার ডপেসন দাাঁক্রড়সয় ক্রেল ক্লাউক্র য়া, সুমাইয়া এবং ক্রজয়ানা। িটনার এই
আেক্রস্মতায় তারা ডযন পাের হসয় ক্রিসয়ক্রেল। িাক্রড়র ডপেসন পালাবার ক্রনসদতে
তারা ভুসল ক্রিসয়ক্রেল। তাসদর ড াসখ-মুসখ ভয়-উসেি ক্রেেসর পড়সে।
আহমদ মুসা তরুণক্রটসে বাাঁ াবার জসন্য ড িার ক্রসদ্ধাে ক্রনসয় ক্রনল।
ক্রেে সমসয়ই তার ান হাত ক্ররভলভারসসমত ডবক্ররসয় এল পসেট ডেসে।
আহমদ মুসা তরুণসে লক্ষয েসর উদযত হসয় উো ক্ররভলভার ারী ডলােক্রটর হাত
লসক্ষয গুক্রল েরল। অবযেত লক্ষয। ডলােটার হাত ডেসে ক্ররভলভার পসড় ডিল।
ডলােটা বাম হাত ক্রদসয় ড সপ রল ান হাত।
ক্রেন্তু আহমদ মুসার গুক্রলর েব্দ ক্রমক্রলসয় যাবার আসিই ডপেসনর িাক্রড়
ডেসে নামা ক্রেতীয় বযক্রক্তর ক্ররভলভার উদযত হসলা আহমদ মুসার লসক্ষয।
আহমদ মুসার ক্ররভলভাসরর নলও ড াসখর পলসে িুসর ডিল তার ক্রদসে।
ক্রেন্তু এবার আহমদ মুসা ক্রেতীয় ডলােক্রটর হাসতর ক্রদসে লক্ষয ক্রস্থর েরার সময়
ডপল না। ক্ররভলভাসরর নল িুসর এসসই স্থূল লসক্ষয গুক্রল বর্তণ েরল।
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গুক্রলক্রট ডলােক্রটর বক্ষ ডভদ েরল। উদযত হসয় উো তার হাসতর
ক্ররভলভারসসমতই সল পসড় ডিল ডস।
হাসত গুক্রলক্রবদ্ধ ডলােক্রট গুক্রল খাওয়ার পর মুহূসততই সক্রক্রয় হসয় উসেসে।
বাম হাত ক্রদসয় পসেট ডেসে ডস ডবর েসর এসনসে ডটক্রবল ডটক্রনস বসলর মত এেটা
হ্যান্ ডেসন । হাত উসে আসসে তার মাোর উপর।
ক্রেতীয় গুক্রল ডোাঁড়ার পর ডসসেসন্ র মস যই তৃতীয় গুক্রল ডবক্ররসয় এল
আহমদ মুসার ক্ররভলভার ডেসে।
গুক্রলটা সম্ভবত আবার ডলােক্রটর হাসতই আিাত েরল। েব্দ উেসলা
ভয়াবহ ক্রবসস্ফারসণর। ক্রবসস্ফাক্ররত হসয়সে হ্যান্ ডেসন ক্রট ডলােক্রটর হাসতই।
তারপর যা িটল তা ডদখার মত নয়। ক্রেন্নক্রভন্ন হসয় ডিল ডলােক্রটর ডদহ।
ক্লাউক্র য়াসদর ড াখ ক্রবস্ফাক্ররত হসয় উসেসে। হ্যান্ ডেসন ক্রট তাসদর
উপর এসস পড়সল এতক্ষসণ তাসদর অবস্থাও ঐ ডদসহর মতই হসতা।
আহমদ মুসা ক্ররভলভার পসেসট রাখসত রাখসত বলল, ‘ওসদর আক্রম ক্র ক্রন
না। আক্রম এ ডেসলক্রটসে বাাঁ াসত ড সয়ক্রেলাম, মারসত ওসদর আক্রম াইক্রন।
ক্রেন্তু…’
ক্লাউক্র য়া, সুমাইয়া, ক্রজয়ানা ডপেন ডেসে আহমদ মুসার পাসে এসস
দাাঁক্রড়সয়সে। ক্ররেলা এবং ডনোও এসসসে। তাসদর ড াসখ-মুসখ আসির ডসই
মৃতযু ভয় ডনই। ক্রেন্তু উসেসি ক্রববণত তাসদর মুখ।
‘ক্রেন্তু ক্রে?’ প্রশ্ন েরল ক্রজয়ানা শুষ্ক েসণ্ঠ।
‘ক্রেন্তু আক্রম না মসর ওসদর বাাঁক্র সয় রাখা সম্ভব ক্রেল না। জাক্রন না ওরা
োরা। সাংিাক্রতে ডবপসরায়া। সা ারণত এমনটা ডদখা যায় না।’ বলল আহমদ
মুসা।
ডসই তরুণ-তরুণী দু’জন মাক্রটসত শুসয় পসড়ক্রেল। তারা েুসট এসস
আহমদ মুসার পাসয়র উপর পসড় ডিল। ডোঁসদ উেল। বলল, ‘আপক্রন আমাসদর
বাাঁক্র সয়সেন।’
আহমদ মুসা ওসদর হাত সর তুলল। বলল, ‘োউসে বাাঁ াসবা সা য ক্রে
আমার! আল্লাহ ডতামাসদর বাাঁক্র সয়সেন। আক্রম আমার েততবয েসরক্রে।’
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তরুণ-তরুণী দু’জন তখনও োাঁপক্রেল। তরুণীক্রট ক্লাউক্র য়াসদর বয়সসর।
তরুণক্রট আহমদ মুসা ডেসে দুই- ার বেসরর ডোট। ডদসখ তাসদর দু’জনসেই োত্র
মসন হসে। সহজ-সরল মুসখর ভাব। জীবনসংোসমর ক্র হ্ন তাসত ডনই।
ক্লাউক্র য়া ও সুমাইয়া ক্রিসয় তরুণীক্রটসে োসে ডটসন ক্রনল।
আর আহমদ মুসা েো ডের্ েসর তরুণক্রটর োাঁস হাত ক্রদসয় বলল, ‘এত
ভয় ডেন? ওরা এখন ডনই।’
‘না, ওরা আসে। ওরা অসনে।’
‘ওরা োরা? ক্রে েত্রুতা ওসদর সাসে ডতামাসদর?’
‘ডস অসনে েো। ওরা...’
‘োে এখন।’
বসল তরুণক্রটসে োক্রমসয় ক্লাউক্র য়ার ক্রদসে ড সয় বলল, ‘এখান ডেসে
এখক্রন আমাসদর সল যাওয়া দরোর। অযো ঝাসমলায় জক্রড়সয় লাভ ডনই।’
‘ক্রেে বসলসেন।’
বসল ডস িাক্রড়র ক্রদসে এসিাসলা।
তার সাসে সেসল।
িাদািাক্রদ েসর সবাই ক্লাউক্র য়াসদর িাক্রড়সতই উেল।
ড্রাইক্রভং ক্রসসট বসল আবার ক্লাউক্র য়াই।
মাে ডেসে িাক্রড় ডবক্ররসয় েুটল কুসমট-এর ক্রদসে।
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৩
িাক্রড়ক্রট কুসমট েহসরর প্রসবে মুসখ ডপৌাঁেসল আহমদ মুসা পসেট ডেসে
ক্ররসমাট ডসন্সর ডবর েরল।
ক্ররসমাট ডসন্সরক্রট দুই ইক্রঞ্চ বাই এে ইক্রঞ্চ এেক্রট আয়তাোর পাত। এর
ক্রনস র ক্রদসে ক্ষুদ্রাোর েসয়েক্রট ডবাতাম আসে। এবং উপসরর ক্রদসে এেক্রট
স্ক্রীন।
আহমদ মুসার মসন এেটা দুক্রশ্চো উাঁক্রে ক্রদসয় আসে। যক্রদ ব্ল্যাে ক্রসসর
িাক্রড়টা কুসমসট না ুসে বন্দর অেবা হাইওসয় সর ‘কুমসপল’-এর ক্রদসে সল
ক্রিসয় োসে, তাহসল এতক্ষসণ ডসটা ক্ররসমাট ডসন্সসরর নািাসলর বাইসর সল
ডিসে।
দুরু দুরু মন ক্রনসয়ই আহমদ মুসা ক্ররসমাট ডসন্সর-এর এেটা ক্রনক্রদতি
ডবাতাসম াপ ক্রদল।
আনসন্দ ড াখ উজ্জ্বল হসয় উেল আহমদ মুসার। ডসন্সর েো বসলসে।
ডসন্সসরর স্ক্রীসন লাল অযাসরা বাম পাে ইক্রন্ সেট েরল।
আহমদ মুসা বলল, ‘ক্লাউক্র য়া, বাসম কুসমট, াসনর রাস্তা উপকূলীয়
েহর অযাসব ও িালক্রভসনে এবং সামসনর হাইওসয় পুসব কুমপারসল নিরীর ক্রদসে
ডিসে, তা-ই ক্রেনা?’
ড্রাইক্রভং ক্রসসট বসা ক্লাউক্র য়া এবং আহমদ মুসার পাসে বসা তরুণ,
দু’জসনর দৃক্রি ডস সময় আহমদ মুসার হাসতর ক্রদসে ক্রনবদ্ধ ক্রেল। সব বযাপারটা
তারা না বুঝসলও এটুকু বুসঝক্রেল ডয, ওটা সূক্ষ ডোন ইসলেট্রক্রনে যি।
আর তরুণক্রটর ড াসখ-মুসখ ক্রবস্ময়-ক্রবমূঢ়তা এবং ডসই সাসে প্রবল এেটা
ভীক্রতর ভাব ডলসিই ক্রেল। এখনও তার োসে স্বপ্নই মসন হসে ডয, তার পাসে বসা
মাঝাক্রর িড়সনর প্রায় তার সমবয়সী এই যুবে প্রায় পাক্রখ ক্রেোসরর মত েসর
ভয়ানে দুই ডলােসে হতযা েসরসে। তার আব্বার োে ডেসে ডস শুসনসে, এই
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ভয়ানে ডলােরা ক্রবশ্বসজাড়া অপ্রক্রতেন্দ্বী ও অসীম েক্রক্তোলী এেটা দসলর
সদস্য। এসদর িাসয় হাত ডদবার সাহস োসরা ডনই। এরা যা াইসব তাই েরসত
পাসর। অে ওসদর দু’জন এমনভাসব মরল ডয, গুক্রল ডোাঁড়ারও সময় ডপল না।
পরক্ষসণই আবার ভাবল ডস, ডলােক্রট সা ারণ বসট, ক্রেন্তু তার ড াসখর দৃক্রি ও
মুসখর ভাসবর ক্রদসে তাোসলই মসন হয়, ডস অসা ারণ। লাসখা ডলাসের মস য
দাাঁড়াসলও তাসে আলাদা েরা যাসব। তার ডদসহর স্পেত এবং তার হাত দু’ক্রট
ডদখসত মসন হসে খুবই ডোমল, ক্রেন্তু গুক্রল ডোাঁড়ার ঐ সময় তাসে মসন হসয়ক্রেল
ঋজু এে ইস্পাসতর খণ্ড। আর েো শুসন তাসে মসন হসে অতযে সপ্রক্রভত এবং
নরমভার্ী ডোন অ যাপে।
‘আপক্রন ক্রেে বসলসেন। ক্রেন্তু এ ডখাাঁজ ডেন?’ আহমদ মুসার প্রসশ্নর
জবাসব বলল ক্লাউক্র য়া।
আহমদ মুসা ক্লাউক্র য়ার প্রসশ্নর জবাব না ক্রদসয় বলল, ‘ডতামরা ডোোয়
যাসব?’
‘যাওয়ার েো ক্রেল কুসমট এয়ারসপাসটত।’
‘ও, ডতামরা ডোন ডপ্রাোসম এসসক্রেসল, এখন ডয যার বাক্রড়সত ক্রফরসো?’
‘ডেমন েসর বুঝসলন?’
‘ডতামাসদর লাসিজ এবং ‘অল ফ্রান্স িালতস েযাস ট ডোর’-এর ক্রস্টোর
ডদসখ।’
‘যাওয়ার েো ক্রেল এয়ারসপাসটত, ক্রেন্তু এখন যাক্রে না।’
‘ডোোয় যাসবন?’
‘োরও আপক্রি না োেসল আমাসদর েযাস ট ডোসরর ডরস্টহাউসস
উেসবা।’
আহমদ মুসা তরুসণর ক্রদসে মুখ িুক্ররসয় বলল, ‘আপনার নাম ক্রে?
আপনারা ডোোয় যাসবন?’
‘আক্রম রালফ ক্রফ্রে আর ও আমার স্ত্রী ড বরা লযাসজার। পযাক্ররসসর
ইক্রঞ্জক্রনয়াক্ররং ক্রবশ্বক্রবদযালসয়র ডের্ বসর্তর োত্র। আমরা ভযাসেেসন ক্রিসয়ক্রেলাম
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আসমক্ররো। পযাক্ররস ডফরার পসে কুসমসট এসসক্রেলাম খালার সাসে ডদখা েরসত।
আমরা এখন পযাক্ররস ক্রফরব।’
‘ক্রেন্তু এখন ডোোয় ডযসত ান?’
মুহূতখ
ত াসনে ভাবল। তারপর বলল, ‘খালা আম্মার ওখাসন ডযসত াই
না। ওখাসন ওরা ড াখ রাখসব ক্রনশ্চয়। ক্রেন্তু ওখাসন ক্রটসেট, লাসিজ সব আসে।’
েো ডের্ না েসরই ুপ েরল তরুণক্রট। আহমদ মুসা বুঝল, ডোোয়
যাসব ক্রেে েরসত পারসে না। ভয় েরসে?
‘তাহসল এসদর সাসে েযাস ট ডোসরর ডরস্টহাউসস ক্রিসয় উেুন। এরা
আপনাসদর সহসযাক্রিতা েরসব।’
‘আপনার েোয় মসন হসে, আপক্রন আমাসদর সাসে যাসেন না।’ ডপেন
ডেসে বলল সুমাইয়া।
‘হ্যাাঁ ডবান, আমাসে এখাসন নামসত হসব।’
‘ক্রেন্তু আপক্রন আহত, অসুস্থ। আপনার ক্র ক্রেৎসার ক্রেেুই হয়ক্রন এখনও।’
বলল ক্লাউক্র য়া।
‘ক্রেন্তু ক্লাউক্র য়া, আমার ড সয় খারাপ অবস্থা ওমর বায়ার, যাসে ওরা সর
ক্রনসয় যাসে। মসন হসে, ওরা এখনও এই েহসর রসয়সে।’
‘ক্রেে আসে। আমরা েহসরই ুেক্রে। ডোোয় ডযসত হসব, ক্রে েরসত হসব
বলুন।’ ক্লাউক্র য়া বলল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ডোোয় ডযসত হসব জাক্রন না। ক্রে েরসত
হসব ডস বযাপাসর এটুকুই জাক্রন ডয, এখাসন ডনসম এেটা টযাক্রক্স ক্রনসয়
ক্রে ন্যাপোরী ডসই িাক্রড়সে খুাঁসজ ডবর েরব। তারপর ডদখসত হসব ক্রে েরা
যায়।’
‘আমাসদর িাক্রড় আসে। আমরা ডখাাঁজায় ডতা আপনাসে সহসযাক্রিতা
েরসত পাক্রর।’
‘এসব োজ দল ডবাঁস হয় না। ডতামরা এসদর ক্রনসয় ডরস্টহাউসস যাও।
ক্রটসেট ও লাসিজ এসন দাও ওসদর। আমার মসন হয়, ডতামরা এেসাসেই পযাক্ররস
ডযসত পারসব।’
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বসল আহমদ মুসা এেটু ডেসমই আবার বলল, ‘ডতামাসদর োরও ক্রে
ডজন্টস ক্র জাইন এর হ্যাট আসে?’
‘আমার আসে, যক্রদ আপক্রন পেন্দ েসরন।’ বলল ক্রজয়ানা।
বসল ডস হ্যাট আহমদ মুসার ক্রদসে তুসল রল।
আহমদ মুসা হ্যাটক্রট হাসত ক্রনসত ক্রনসত বলল, ‘ ন্যবাদ, খুব ভাল হ্যাট।’
‘ওসয়লোম।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘সামসন িােতলাটায় আমাসে নাক্রমসয় দাও ক্লাউক্র য়া।’
ক্লাউক্র য়ার মুখ িম্ভীর। এভাসব আহমদ মুসার ডনসম যাওয়াটাসে ডস
ক্রেেুসতই ডমসন ক্রনসত পারসে না। মসনর ডোোয় ডযন খ খ েসর উেসে এেটা
ডবদনা।
ক্লাউক্র য়া িাসের োয়ায় ক্রনসয় দাাঁড় েরাল িাক্রড়। িাক্রড় দাাঁড় েক্ররসয়ই
ক্লাউক্র য়া িাক্রড় ডেসে ডনসম িাক্রড় িুসর এসস আহমদ মুসার দরজা খুসল রল।
ড বরা োড়া ক্রজয়ানা, সুমাইয়ারাও ডনসম এসসসে।
আহমদ মুসা ডনসম এল। সুমাইয়া বলল, ‘আমাসদর ক্রে ক্রেেুই েরার
ডনই?’
‘ডদায়া ের ডবান।’ বলল আহমদ মুসা।
ক্রজয়ানা আহমদ মুসার হাত ডেসে হ্যাটক্রট ক্রনসয় আহমদ মুসার মাোয়
বক্রসসয় ক্রদসয় বলল, ‘বাহ, আমার ড সয় আপনার মাো বড় নয়।’
‘ াক্তারসদর মাো োসরা ড সয় ডোট হয় না।’ ডহসস বলল আহমদ মুসা।
‘আক্রম মিজ বসড়ার েো বক্রলক্রন।’
‘না মাপার আসি ডোটও বলসত পার না।’
েো ডের্ েসরই আহমদ মুসা ক্লাউক্র য়ার ভার হসয় োো মুসখর ক্রদসে
ড সয় বলল, ‘ ডরস্টহাউস ডোোয়?’
‘সাির ডেসে উসে আসা খাাঁক্রড়র এেদম উির মাোয় পুবপাসের প্রেম
পাহাড়টায়।’
‘েযাংেস। ডতামরা যাও। আক্রম এেটা টযাক্রক্স ড সে ডনব।’
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ক্লাউক্র য়া আহমদ মুসার েোর ক্রদসে ভ্রুসক্ষপ না েসর রাস্তার ক্রদসে দৃক্রি
ক্রনসক্ষপ েরল।
অল্পক্ষসণর মস যই এেটা টযাক্রক্স ক্রমলল। হাত তুসল ােল ক্লাউক্র য়া।
টযাক্রক্স এসস দাাঁড়াসলা ক্লাউক্র য়ার িাক্রড়র ডপেসন। আহমদ মুসা ডসক্রদসে
এক্রিসয় বলল, ‘েহরটা এেটু িুরব। ক্রেে আসে?’
মাো ডনসড় টযাক্রক্সওয়ালা বলল, ‘ওসয়লোম স্যার।’
আহমদ মুসা উেল িাক্রড়সত।
ডেসড় ক্রদল িাক্রড়।

‘ওসদ’ নদী কুসমট েহসরর ক্রেে মাঝখান ক্রদসয় প্রবাক্রহত হসয় েহসরর
দক্রক্ষণ প্রাসে আটলাক্রন্টে ডেসে উসে আসা খাাঁক্রড়সত ক্রিসয় পসড়সে। নদী ও খাাঁক্রড়র
ক্রমলনস্থল ডেসে ডসাজা ক্রসক্রে মাইল পক্রশ্চসম এেটা ডোট ক্রটলার উপর ডদয়াল ডিরা
এেটা ক্রতনতলা বাক্রড়।
এেটা রাস্তা বাক্রড়র ডিসট ক্রিসয় ডের্ হসয়সে। বাক্রড়সত এেটাই ডিট।
ডিট ডপসরাসল এেটা লাল ইট ক্রবোসনা রাস্তা িাক্রড় বারান্দায় ক্রিসয় ডের্
হসয়সে। িাক্রড় বারান্দা ডেসে ক্রসাঁক্রড়র ক্রতনক্রট াপ ডপক্ররসয় উেসল োসের এেটা
সুদৃশ্য দরজা। দরজা পার হসল এেটা েক্ররস ার। দু’ক্রদসে েক্ষ। েক্ররস ার
ক্রেেুদূর সামসন এক্রিসয় এেটা ক্রবোল হল িসরর দরজায় ক্রিসয় ডের্ হসয়সে।
হল িরক্রট সুন্দরভাসব সাজাসনা। হল িসরর দু’প্রাে ডেসে দু’ক্রট ক্রসাঁক্রড় উসে
ডিসে উপসর। ানক্রদসে অেতাৎ পক্রশ্চম ক্রদসের ক্রসাঁক্রড়র ডিাড়া ডেসে দক্রক্ষণ
ডদয়াসলর সাসে এেটা দরজা খুলসলই ডদখা যাসব, এেটা ক্রসাঁক্রড় ডনসম ডিসে
ডবজসমসন্ট। ডবজসমসন্টও উপর তলার মত হল ির এবং েসক্ষর সাক্রর।
ডসই েক্ষগুসলারই এেক্রট। এসেবাসর এে প্রাসে। ওমর বায়া ড য়াসর
বসা। তার হাতদু’ক্রট ড য়াসরর হাতসলর সাসে বাাঁ া। মাোর ুল উষ্কখুষ্ক। ডোাঁসটর
ডোণ ডবসয় রক্ত ঝরসে। তার মাোটা ড য়াসরর উপর ডনক্রতসয় পড়া।
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এেটা িক্ররলা সদৃে ডলাে দাাঁক্রড়সয় ক্রেল িসরর এেপাসে। তার ড াখ
দু’ক্রট জ্বলক্রেল ডযন ক্রহংসার আগুসন।
ক্রপসয়সর পল বলক্রেল, ‘ডতার জসন্য আমাসদর ডয ডলােক্ষয় হসয়সে, ডয
ক্ষক্রত হসয়সে, তাসত ডতার প্রক্রত অণু ডেসট ডেসট জ্বাক্রলসয় ক্রদসলও আমাসদর জ্বালা
ক্রমটসব না। ক্রেন্তু ডতাসে মারসবা না। মারসল তুই ক্রজসত যাক্রব। আর আমরা ডহসর
যাব, ব্ল্যাে ক্রস ডহসর যাসব। ক্রেন্তু পক্রবত্র ক্রস হারসব না।’
বসল এেটু দম ক্রনল ক্রপসয়সর পল। েসয়ে রাউন্ পায় াক্রর েরল
ডমসঝসত। তারপর ওমর বায়ার সামসন এসস দাাঁক্রড়সয় বলল, ‘জাক্রনস, ডতাসে আর
ডেউ ডোন ক্রদন উদ্ধার েরসত আসসব না। েয়তাসনর েয়তান আহমদ মুসাসে
আমরা ধ্বংস েসরক্রে।’
ওমর বায়া তার বন্ধ ড াখটা খুলল। তার ড াসখ অসনেটা ক্রবদ্রুসপর ভাব
ফুসট উসেসে। বলল, ‘তার ডেে স্পেত েরার সা য আপনাসদর ডনই। উক্রন হসলন
ক্রক্রসসসন্টর ক্রবজসয়র প্রতীে। এই প্রতীেসে ধ্বংস েরার সা য আপনাসদর ডনই।’
ডহা ডহা েসর ডহসস উেল ক্রপসয়সর পল। বলল, ‘ডতামাসদর ক্রক্রসসসন্টর
প্রতীে এসেবাসর গুাঁক্রড়সয় ডিসে। েয়তাসনর েয়তান আহমদ মুসা ডতামাসে
উদ্ধাসরর আোয় িাক্রড় ক্রনসয় আমাসদর অনুসরণ েরক্রেল। আমাসদর সোসলট
ডবামা তাসে িাক্রড়সুদ্ধ ডের্ েসর ক্রদসয়সে।’
‘আক্রম ক্রবশ্বাস েক্রর না। ক্রক্রসসসন্টর প্রতীেসে ডতামরা ধ্বংস েরসত পার
না।’
‘আহমদ মুসার সাসে লড়াইসয় ক্রেেু ভুল ব্ল্যাে ক্রস েসরসে। ক্রেন্তু এবার
ভুল হয়ক্রন। আমরা ‘লা ইল’ ডেসে খবর ডপলাম, ডরস্টহাউস ডেসে ডয ডলােক্রট
িাক্রড় ক্রনসয় আমাসদর অনুসরণ েসরক্রেল, তার ক্রবোনার ‘ডস্মল ডটস্ট’ প্রমাণ
েসরসে, অনুসরণোরী ডলােক্রট আহমদ মুসা ক্রেল। সুতরাং, ডতামাসদর ক্রক্রসসন্ট
অস্তক্রমত।’
ওমর বায়ার ড াসখ-মুসখ অন্ধোর ডনসম এল। কুসমসট প্রসবসের ক্রেেু
আসি ডসও তাসদর িাক্রড়র ডপেসন ভয়ানে ক্রবসস্ফারসণর েব্দ শুসনসে এবং খুক্রেসত
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ওসদর উল্লাসও ডস ডদসখসে। দুবতল হসয় পড়ল তার মন। তবু বলল ডস, ‘ক্রমিঃ পল,
ক্রস ডভসে যায়, ক্রেন্তু ক্রক্রসসন্ট অস্তক্রমত হয় না।’
ওমর বায়ার েো ডের্ হবার আসিই ফুাঁসস উেল ক্রপসয়সর পল। েসয়ে
াপ এক্রিসয় ওমর বায়ার মুসখ এেটা োপ্পড় েুাঁসড় ক্রদসয় বলল, ‘েয়তাসনর বাচ্চা,
সব ডদসখ-বুসঝও এ েো বলক্রেস? পাাঁ ে’ বের আসি ক্রক্রসসসন্টর ডতজ ক্রনসভ
ডিসে এবং ক্রসসর পাসয় দক্রলত হসয়সে। ডোোয় ডতামার ক্রক্রসসন্ট? ক্রসসর ভসয়
পাক্রলসয় ডবড়াে ডেন বাক্রড়-ির সব ডফসল?’
‘আর পাক্রলসয় ডবড়াব না। ক্রনসজসে এবার মুক্ত েরসত পারসল বাক্রড়সত
ক্রফসর যাব।’
‘ওসয়লোম। আমরা এটাই াই। তসব মুক্ত হসয় নয়, আমাসদর সম্মাক্রনত
অক্রতক্রে হসয় ডযসত হসব।’ ক্রবদ্রুসপর হাক্রস ফুসট উেল।
এসময় িসরর দরজায় এসস দাাঁড়াল এেজন।
পাসয়র েসব্দ ক্রফসর তাোল ক্রপসয়সর পল। ডলােক্রটসে ডদসখই বলল,
‘ফ্রাক্রন্সস বাইে এসসসেন?’
ডলােক্রট রুসো ান্টন। ব্ল্যাে ক্রসসর কুসমট অঞ্চসলর প্র ান।
এই বাক্রড়ক্রট ব্ল্যাে ক্রসসর এেটা বড় িাাঁক্রট। রুসো ান্টন এই িাাঁক্রটরও
প্র ান। ‘ডোে’ প্র ান ও ‘ওকুয়া’-এর উপসদিা ফ্রাক্রন্সস বাইে ব্ল্যাে ক্রসসর এ
িাাঁক্রটসত ক্রেল বসলই ক্রপসয়সর পল ওমর বায়াসে ক্রনসয় এখাসন এসসসে। ক্রপসয়সর
পল এসস ফ্রাক্রন্সস বাইেসে পায়ক্রন। রুসো ান্টনসে লাক্রিসয়ক্রেল ক্রপসয়সর পল
তাসেই খুাঁসজ ডবর েরসত।
ক্রপসয়সর পল েক্ষ ডেসে ডবর হসলা। রুসো ান্টনসে ক্রনসয় ডস উসে এল
ডবজসমন্ট ডেসে এবং প্রসবে েরল এেতলার ডসই বড় হল িরটায়।
ফ্রাক্রন্সস বাইে বসসক্রেল ডসাফায়। ক্রপসয়সর পল িসর ুেসতই ডস উসে
দাাঁড়াল।
দু’জন হ্যান্ সেে েরল এবং ক্রপসয়সর পল পাসের ডসাফায় ফ্রাক্রন্সস
বাইসের মুসখামুক্রখ বসল।
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বসসই ফ্রাক্রন্সস বাইে বলল, ‘আক্রম দুিঃক্রখত ক্রমিঃ পল, সব েো আক্রম
রুসোর োসে শুনলাম।’
‘অপূরণীয় ক্ষক্রত স্বীোর েসরও আমরা ওমর বায়াসে োক্রড়ক্রন।’
‘আক্রম েৃতে ক্রমিঃ পল। এ ক্ষক্রত পূরণ েরা ‘ডোে’ (KOC-Kingdom
of Christ) ও ‘ওকুয়া’ (AOCOWA-Army of Christ of West Africa)এর পসক্ষ সম্ভব নয়। তবু আক্রম ক্রসদ্ধাে ক্রনসয়ক্রে, আক্রেতে ক্ষক্রতর ক্রদেটা আমরা
পূরণ েরসবা।’
‘েযাংেস ফ্রাক্রন্সস। মানক্রসেভাসব আক্রম ক্রবপযতস্ত। ফ্রাসন্স আমাসদর প্রেম
ডশ্রণীর ডয জনেক্রক্ত ক্রেল তার অস তসেরও ডবক্রে ডের্ হসয় ডিসে।’
‘আক্রম বুঝসত পারক্রে না মাত্র এেজন ডলাে...।’
েো ডের্ না েসরই ফ্রাক্রন্সস বাইে ডেসম ডিল।
‘আমাসদর ডলাসেরা অসনসে বসল, তার পাসে তার আল্লাহও নাক্রে যাদু
েসর। তসব ডজসন খুক্রে হসবন, তার আল্লাহ তাসে বাাঁ াসত পাসরক্রন। আমাসদর
অনুসরণ েরক্রেল। ক্ররজাভত ফসরসস্টর রাস্তায় তাসে আমরা তার িাক্রড়সুদ্ধ খতম
েসর ক্রদসয়ক্রে।’
খুক্রে হওয়ার ড সয় ফ্রাক্রন্সস মসে উেলই ডবক্রে। বলল, ‘সক্রতযই
মসরসে?’
‘অবশ্যই। বাাঁ বার ড িা েরারও সুসযাি আমরা ডদইক্রন।’
‘িটনা যক্রদ সক্রতয হয়, তাহসল এ েতাব্দীর সবস সয় বড় িটনা আজ
সংিক্রটত হসলা। আহমদ মুসা মুসলমানসদর োসে ক্রবজসয়র প্রতীে হসয়
দাাঁক্রড়সয়ক্রেল।’
‘যক্রদ সক্রতয হয় বলসেন ডেন? আপক্রন ক্রে ক্রবশ্বাস েরসত পারসেন না?’
‘ক্রমিঃ পল, অক্রবশ্বাসসর প্রশ্ন নয়। িটনা এত বড় ডয ‘যক্রদ’ েব্দ বযবহার না
েরসল এর প্রক্রত যোেত মযতাদা ডদয়া হয় না। ব্ল্যাে ক্রস ইসে েরসল এই খবর
ক্রবক্রক্র েসর ইহুদী, ীন, রাক্রেয়া ও পক্রশ্চসমর োে ডেসে ডোক্রট ডোক্রট লার আদায়
েরসত পাসর।’
‘ ন্যবাদ ফ্রাক্রন্সস। ডস ক্র ো আমাসদর আসে।’
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‘এখন বলুন, আমরা ক্রে েরসত যাক্রে?’
‘আমরা ওমর বায়ার মাইন্ েসন্ট্রাল প্রস িার পাোপাক্রে আসরেটা
ক্রবেল্প বযবস্থা ক্রনসয় োজ েরক্রেলাম। পযাক্ররসসর ‘ইন্টারন্যােনাল স্কুল অব ল’এর িভক্রনতং বক্র র ড য়ারমযান িঃ ক্র ফরক্রজস েযাসমরুসনর ীফ জাক্রস্টস িঃ
উসাম বাইসের পালে ক্রপতা। ক্রতক্রন যক্রদ ীফ জাক্রস্টসসে বসল ডদন, তাহসল ওমর
বায়ার স্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্ত ক্রনসয় ক্রিসয় ডিাটা ডেসটাই প্রতযাহার েরাসনা ডযসত
পাসর। আক্রম েযাসমরুসনর োসনতি ও আইন ক্রবর্সয় এক্সপাটত এেজন
আইনসের সাসে আসলা না েসরক্রে। ক্রতক্রন বসলসেন, ওমর বায়া যক্রদ এখন ডিাটা
ডেসটাই উইেড্র েরসত ান, তাহসল ডোসটতর মা যসম তার সম্পক্রির ডয ক্রবক্র
বযবস্থা েসরসে সবই বাক্রতল হসয় যাসব, ক্রেে উইল বাক্রতল েরার মত। তসব এ
বযাপাসর হ্যাাঁ বা না বলার এখক্রতয়ার ীফ জাক্রস্টসসর। ক্রতক্রন ইসে েরসল ওমর
বায়ার হাক্রজরা োড়াই তার ক্রনসয়ািেৃত এযটক্রনতর ক্রহয়াক্ররং ক্রনসয় ক্রসদ্ধাে েহণ েরসত
পাসরন।’
‘খুব ভাল েো। এ ড িার েতদূর?’
‘ িঃ ক্র ফরক্রজস আমাসদর েোয় এ পযতে রাক্রজ হনক্রন। আমরা এেটা
ডমাক্ষম বযবস্থা েহণ েসরক্রে। এখন ক্রতক্রন আমাসদর েোয় আসসত বা য হসবন।’
ক্রেে এ সময় রুসো ান্টন দ্রুত হল রুসম প্রসবে েরল। তার ড াসখ-মুসখ
প্রবল উসিজনা।
ক্রপসয়সর পল এবং ফ্রাক্রন্সস বাইে দু’জসনই তার ক্রদসে ক্রবক্রস্মত দৃক্রিসত
াইল।
‘ক্রে হসয়সে রুসো? ক্রে িসটসে?’ বলল ক্রমিঃ পল।
‘ িঃ ক্র ফরক্রজস–এর ডেসল রালফ ক্রফ্রে ও তার স্ত্রী পাক্রলসয়সে। আমাসদর
ডপরী ও ডলভী ক্রনহত।’
‘রালফরা পাক্রলসয়সে! ডপরী-সলভী ক্রনহত!!’ বলসত বলসত উসে
দাাঁক্রড়সয়সে ক্রমিঃ পল। ক্রবস্ময় ও ডক্রা ক্রমক্রশ্রত হসয় তার মুখ ক্রবেৃত েসর তুসলসে।
ীসর ীসর প্রক্রতক্রহংসার আগুন ডসখাসন ে ে েসর উেল।
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মুহূতত েসয়ে পসর ডসাফায় বসস পড়ল ক্রপসয়সর পল। মাো ক্রন ু েসর
দাাঁক্রড়সয়ক্রেল রুসো ান্টন।
‘রালফ–এর মসতা এে দুগ্ধসপাষ্য ডেসল এবং এে বাক্রলো হতযা েসরসে
ডপরী ও ডলভীসে, এ েো ক্রবশ্বাস েরসত বল?’
‘মসন হয় তা নয়। ওসদর লাে পাওয়া ডিসে আমাসদর ফসরস্ট িাাঁক্রট
ডেসে সাত মাইল দক্রক্ষসণ কুসমট হাইওসয়র পাসে এে মাসে। মাসে পাওয়া ডিসে
পর পর দুসটা িাক্রড়। দুসটাই আমাসদর।’
‘ক্রেভাসব মারা ডিসে?’
‘ডলভীর বুসে গুক্রলর আিাত। আর সম্ভবত ডেসনস র আিাসত ক্রেন্নক্রভন্ন
হসয় ডিসে ডপরীর ডদহ।’
‘দু’ক্রট িাক্রড়ই আমাসদর ডেন? িাক্রড় পরীক্ষা েসরে?’
‘িাক্রড় দু’ক্রট পসনর িজ আসি-ক্রপসে দাাঁড়াসনা। আসির িাক্রড়ক্রটর ডপেসনর
ানক্রদসের াো গুক্রলক্রবদ্ধ এবং টায়ার ডফসট ডিসে।’
‘িাক্রড় দু’ক্রট ক্রে রাস্তায়?’
‘না, দুসটাই মাসে প্রসবে েরা।’
ড াখ বন্ধ েসর মুহূতত েসয়ে ভাবল ক্রপসয়সর পল। তারপর ড াখ খুসল
ডসাজা হসয় বসল। বলল, ‘আসির িাক্রড়র টায়ার ফুসটা হসয়সে ডপরী ক্রেংবা ডলভীর
গুক্রলসত। সামসনর িাক্রড় লসক্ষয ব্ল্যাে ক্রসসর গুক্রল সব সময় ডপেসনর ান
াোসতই লাসি।’
এেটু ডেসম ক্রনসয় আবার শুরু েরল ক্রপসয়সর পল, ‘ডপেসনর িাক্রড়সত ক্রেল
ডপরী এবং ডলভী। আর সামসনর িাক্রড়সত ক্রেল রালফ এবং তার স্ত্রী। রালফরা
পালাক্রেল এবং ডপরীরা ওসদর তাড়া েসরক্রেল। আমার মসন হয়, রালফরা হতযা
েসরক্রন ডপরীসদর। ডোন তৃতীয় পক্ষ হতযা েসরসে ডলভীসে। ক্রেন্তু ডপরী ক্রনসজর
হ্যান্ ডেসনস ই মারা পসড়সে। ডোন েত্রুপক্ষ হ্যান্ ডেসন েুাঁড়সল তারা
শুরুসতই িাক্রড়সসমত ডপরীসদর উক্রড়সয় ক্রদত। এখন ডে এই তৃতীয় পক্ষ!’
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‘আপক্রন ক্রেে বসলসেন স্যার। ডপরীসদর মৃতসদসহর দে িসজে দূসর
আসয়াক্র ন মাখা ক্রেেু তুলা পাওয়া ডিসে। আসয়াক্র ন ও তুলা রালফরা ডযািাড়
েরসত পারার েো নয়।’
‘ক্রেন্তু ডে এই তৃতীয় পক্ষ?’
বসল মুহূতে
ত াল ক্র ো েসরই ক্রমিঃ পল বলল, ‘রুসো, তুক্রম যাও এখক্রন,
স্থানটা ডদসখ এস, ডোন ক্লু পাও ক্রেনা।’
‘অলরাইট, স্যার। আর ডোন ক্রনসদতে?’
‘না। তুক্রম যাও।’
রুসো িুসর দাাঁক্রড়সয় েসয়ে পা এক্রিসয়ক্রেল। এমন সময় প্রায় ক্র ৎোর
েসর উেল ক্রপসয়সর পল, ‘দাাঁড়াও রুসো। ক্রিসয় োজ ডনই।’
েমসে দাাঁক্রড়সয় িুরল রুসো। তাোল প্রশ্নসবা ে দৃক্রিসত ক্রপসয়সর পসলর
ক্রদসে।
‘ িঃ ক্র ফরক্রজসসর কুসমট ডপৌাঁোর েো ে’টায়?’ দ্রুত েসণ্ঠ ক্রজসেস
েরল পল।
‘সময় ক্রতক্রন জানানক্রন স্যার। বসলসেন, কুসমট ডপৌাঁসে ক্রতক্রন আমাসদর
ক্রনক্রদতি জায়িায় সংসেত ডপৌাঁোসবন।’
‘আজ পযাক্ররস ডেসে কুসমসট আসার েয়টা ফ্লাইট আসে?’
‘ক্রবক্রভন্ন এয়ারলাইসন্সর ারটা ফ্লাইট আসে। এেটা ডভার ে’টায়,
ক্রেতীয়টা ডবলা বারটায়, তৃতীয়টা েয়টায় এবং তুেক্রত ট রাত বারটায়।’
ক্রপসয়সর পল িক্রড়র ক্রদসে ড সয় বলল, ‘এখন ডবলা সাসড় এিাসরাটা।
এখক্রন তুক্রম ডতামাসদর ডলােসদর ক্রনসয় যাও। িঃ ক্র ফরক্রজসসে ক্রে ন্যাপ েসর
এখাসন ক্রনসয় আসসব। আমার ক্রবশ্বাস, ডভার ে’টার ফ্লাইসট ক্রতক্রন আসসনক্রন।
সামসনর ডয ডোন এেটা ফ্লাইট ক্রতক্রন রসবন। এ ক্রতনটা ফ্লাইট ডতামাসদর পাহারা
ক্রদসত হসব। িঃ ক্র ফরক্রজসসে হাসত পাওয়াই এখনোর প্রেম ও সবস সয় জরুক্রর
োজ।’
‘অলরাইট, স্যার।’ বসল ডবক্ররসয় ডিল রুসো ান্টন।
ড াখ বুজল ক্রপসয়সর পল ডসাফায় িা এক্রলসয় ক্রদসয়।
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মুহূতত েসয়ে পসর ড াখ খুসল ডসাজা হসয় বসল ডসাফায়। বলল, ‘ডেসল
হাক্ররসয় বাপসে পাওয়া মন্দ হসব না। ততক্রর ডহান ক্রমিঃ ফ্রাক্রন্সস, আিামী োলই
আমরা েযাসমরুন যাব ওমর বায়া এবং িঃ ক্র ফরক্রজসসে ক্রনসয়।’
‘োলসে? ডেন? ক্রে পক্ররেল্পনা?’ ক্রবস্ময় ফুসট উেল ফ্রাক্রন্সস বাইসের
ড াসখ।
‘বসলক্রে না ডয, িঃ ক্র ফরক্রজসসর পালে পুত্র েযাসমরুসনর ীফ জাক্রস্টস
িঃ উসাম বাইে। ডদখসবন ক্রে িসট। ীফ জাক্রস্টস উসাম বাইসের োজ আদায়
পাক্রনর মত তরল হসয় যাসব। ডেসলসে হাক্ররসয় বাপসে ডপসয় বরং ভালই হসলা।’
ফ্রাক্রন্সস বাইসের ড াখ-মুখ উজ্জ্বল হসয় উেল। বলল, ‘ ন্যবাদ ক্রমিঃ পল।
বযাপারটা পক্ররষ্কার হসয়সে আমার োসে।’
‘ লুন তাহসল উক্রে। মা ডমরীসে াকুন, রুসো ান্টন যাসত সফল হয় িঃ
ক্র ফরক্রজসসে হাসত ডপসত।’
উেল তারা দু’জসনই।

ক্ররসমাট ডসন্সরক্রট আহমদ মুসার হাসতই ক্রেল। ক্ররসমাট ডসন্সসরর
ইক্রন্ সেটসরর উপর নজর ডরসখই ক্রনসদতে ক্রদক্রেল ড্রাইভারসে ডোন পসে ডোন
ক্রদসে ডযসত হসব।
‘স্যার, আপক্রন েহসরর দেতনীয় স্থানগুসলা ডদখসবন, না ডোন ক্রেোনায়
যাসবন?’ বলল ড্রাইভার।
‘আমার এে পুরাসনা বন্ধুর ক্রেোনা খুাঁজক্রে। ক্র ো েসরা না, ডতামাসে
আক্রম ক্রেেই ক্রনসয় যাব।’
‘ ন্যবাদ স্যার।’
‘িাক্রড় ডোোয় োেসত পাসর’– ভাবক্রেল আহমদ মুসা। ব্ল্যাে ক্রসসর
ডোন বাক্রড়সত বা িাাঁক্রটসত োোটাই স্বাভাক্রবে। ডযখাসনই োে, ডবাঝা যাসে,
িাক্রড়টা ক্রস্থর দাাঁক্রড়সয় আসে।
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ক্ররসমাট ডসন্সসর ডদখা যাসে, িাক্রড়টা এে মাইল দূসর রসয়সে।
ডলাসেেন ইক্রন্ সেটর অনুসরণ েসর আরও দুসটা রাস্তা পক্ররবততন েরল
আহমদ মুসা।
ক্ররসমাট ডসন্সসরর ক্র স্টযান্ট ইক্রন্ সেটসর দ্রুত দূরত্ব েসম আসল।
‘আর পাাঁ ে’ িজ’ ডদখল আহমদ মুসা। মন ঞ্চল হসয় উেল তার।
তখন ডবে প্রেস্ত এেটা রাস্তা ক্রদসয় লক্রেল িাক্রড় দক্রক্ষণ ক্রদসে।
ডলাসেেন ইক্রন্ সেটসরর ‘অযাসরা ডহ ’ তখন ক্রবে ক্র েী অযাংসিসল দক্রক্ষণ-পূবত
ডোসণ বাাঁোসনা।
যতই দূরত্ব েমসে, ক্র েী ডবসড় যাসে। আহমদ মুসা বুঝল, এই রাস্তার
পুবপাসের ডোন বাক্রড়সত রাখা আসে িাক্রড়টা।
এে সময় স্থান ক্রনসদতেে তীর ক্র সহ্নর ডেৌক্রণে দূরত্ব নব্বই ক্র েীসত
উেল। দূরত্বোপে ক্রনসদতেসে দূরত্ব তখন পঞ্চাে িজ।
আহমদ মুসা িাক্রড় দাাঁড় েরাসত ক্রনসদতে ক্রদল। আহমদ মুসা জানালা ক্রদসয়
মুখ বাক্রড়সয় ডদখল, বাক্রড়টা এেটা ‘অসটাসমাবাইল সাক্রভতস ডসন্টার।’ বুঝসত
ক্রবলম্ব হসলা না আহমদ মুসার, সাক্রভতক্রসং–এর জসন্য সাক্রভতস ডসন্টাসর ডরসখ যাওয়া
হসয়সে িাক্রড়।
ডতসতা হসয় উেল আহমদ মুসার মন। পরক্ষসণই মনটা আবার সজীব
হসয় উেল, এেটু সময় ডবক্রে যাসব তাসত ক্রে? সাক্রভতস ডসন্টার ডেসে ক্রেোনা ক্রনসয়
সামসন অেসর হওয়া যাসব। আেংোর এেটা োল ডমি মসনর ডোণায় উাঁক্রে
ক্রদল, ব্ল্যাে ক্রসসর ওরা যক্রদ িাক্রড় বদল েসর কুসমট ডেসে সল ক্রিসয় োসে!
িাক্রড়র ক্রেোনা ক্রনসয় ডস ক্রে েরসব!
আহমদ মুসা মন ডেসে এসব ক্র ো ডঝসড় ডফসল মসন মসন বলল, পসরর
োজ পসর। এখনোর োজ হসলা, িাক্রড়র মাক্রলে ব্ল্যাে ক্রস–এর ক্রেোনা ডযািাড়
েরা।
আহমদ মুসা িাক্রড় ডেসে নামল।
ভাড়া ুক্রেসয় ক্রদসয় প্রসবে েরল সাক্রভতস ডসন্টাসর।
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সাক্রভতস ডসন্টাসর আট-দেটার মত িাক্রড় আসে। আহমদ মুসা ুসেই ব্ল্যাে
ক্রসসর িাক্রড়টা ক্র নসত পারল।
ত্বর ডপসরাসল সামসনই সাক্রভতস ডে । সাক্রভতস ডেস র বাম পাসে অক্রফস
ক্রবক্রডং। মাক্রে ডস্টাক্রর ।
সাক্রভতস ডসন্টাসরর ডসলস মযাসনজাসরর অক্রফস ক্রন তলায়, ডনমসপ্ল্ট
ডদসখই তা বুঝল আহমদ মুসা।
িট িট েসর ডহাঁসট ক্রিসয় আহমদ মুসা প্রসবে েরল ডসলস মযাসনজাসরর
অক্রফসস।
‘গু মক্রনতং।’ বসল শুসভো জানাল আহমদ মুসা ডটক্রবসলর ডপেসন বসা
মাঝবয়সী ডলােক্রটসে লক্ষয েসর।
‘গু মক্রনতং।’ ডলােক্রট আহমদ মুসার জবাব ক্রদসয় উসে দাাঁক্রড়সয়
হ্যান্ সেে েসর বসল। তারপর বলল, ‘বসুন।’
‘েযাংেস। বসসত পারক্রে না। তাড়া আসে। ‘পযাক্ররস-৯--৮৭৫৬২১’ নং
িাক্রড়র মাক্রলে আমাসে পাোসলন সাক্রভতস ক্রলসস্ট আরও েসয়েটা ক্রবর্য় ডযাি
েরার জসন্য। দয়া েসর অ তার ফমতটা ক্রদন, ক্রলসখ ডদই।’
‘স্যক্রর, উক্রন ডোন অ তার ফমত ক্রফলআপ েসরনক্রন। শু ু ওয়াক্রেং-এর
জসন্য ক্রদসয় ডিসেন। এর জসন্য আমাসদর ডোন অ তার েীট পূরণ েরসত হয় না।
শু ু ওয়াক্রেং ডটাসেন ক্রনসয় ডিসলই সল। ডটাসেসনর ুক্রপ্ল্সেট আমরা রাক্রখ।’
বসল ডসলস মযাসনজার এেটা ুক্রপ্ল্সেট ডটাসেন ডবর েসর ডটক্রবসল ডরসখ
বলল, ‘এটাই ওর ুক্রপ্ল্সেট ডটাসেন।’
আহমদ মুসা ডসক্রদসে তাক্রেসয় ডদখল, ডটাসেসন নাম্বার োড়া আর ক্রেেু
ডনই।
হোৎ েসর এেরাে হতাোয় ডেসয় ডিল আহমদ মুসার মন।
মসনর ভাবটা ডিাপন েসর আহমদ মুসা বলল, ‘তাহসল দয়া েসর নতুন
অ তারটায় ক্রলসখ ক্রনন।’
ডসলস মযাসনজার অ তার েীট ডবর েরল। আহমদ মুসা বসল ডিল এবং
ডস ক্রলখল। তারপর ডটাসেসনর সাসে অ তার েীটসে অযা েসর ডরসখ ক্রদল।
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‘েযাংেস। গু মক্রনতং’ বসল ডবক্ররসয় এল আহমদ মুসা।
সাক্রভতস ডসন্টার ডেসে ডবক্ররসয় আসার সময় আহমদ মুসা ক্রনসজসে খুব
দুবতল ভাবল। আবার ব্ল্যাে ক্রস তার নািাসলর বাইসর সল ডিল। ওমর বায়াসে
হাসত ডপসয়ও রাখসত পারল না ডস। ডব ারার এখন ক্রে অবস্থা ডে জাসন! আল্লাহ
তাসে রক্ষা েরুন।
‘সান্ত্বনার েো এই, ওমর বায়াসে তারা হতযা েরসব না’- ভাবল আহমদ
মুসা। ওমর বায়া ডবাঁস োেসলই শু ু তার সম্পক্রির আইনিত অক্র োর ক্রেক্রনসয়
ডনয়ার সুসযাি োসে। এ অক্র োর আদাসয়র জসন্য ব্ল্যাে ক্রস এবার ডোন পসে
এসিাসব ডে জাসন।
আহমদ মুসারও মাসঝ মাসঝ আজোল ক্রবস্ময় সৃক্রি হসে, ওমর বায়ার
দে হাজার এেসরর এেখণ্ড জক্রমসে ‘ডোে’, ‘ওকুয়া’ এবং ‘ব্ল্যাে ক্রস’ এত
গুরুত্ব ক্রদসে ডেন? এটা ক্রে এেটা ডজসদ পক্ররণত হসয়সে তাসদর! ওমর বায়াসে
ডেন্দ্র েসর এ পযতে ব্ল্যাে ক্রস-এর ডয ক্ষক্রত হসয়সে, তার পক্ররমাণ ওমর বায়ার
জক্রমর মত েত খণ্ড জক্রমর মূসলযর ড সয় অসনে ডবক্রে । অনুন্নত েযাসমরুসনর
মযাসলক্ররয়া ও পীতজ্বর পীক্রড়ত এবং ভয়ানে ক্রসক্রস মাক্রে অ ুযক্রর্ত এেখণ্ড জক্রম
ক্রনসয় ডজদ এতদূর পযতে যাওয়া ক্রেেুসতই স্বাভাক্রবে নয়।
‘আসল োরণ খৃস্টবাসদর স্বােত। ‘ডোে’, ‘ওকুয়া’ এবং ‘ব্ল্যাে ক্রস’
সবাই তাসদর ভার্ায় ক্রযশুর সাম্রাজয প্রক্রতষ্ঠার জসন্য োজ েরসে- ভাবল আহমদ
মুসা। এই ক্রদে ক্রদসয় ক্রব ার েরসল তসবই তাসদর ডজসদর তাৎপযত ডবাঝা যাসব।
এ ক্রবর্সয় ভাবসত ক্রিসয় আহমদ মুসার ড াসখ ডভসস উেল আক্রফ্রোর মানক্র ত্র।
খৃস্টানসদর ততক্রর মানক্র ত্র। এই মানক্র সত্র মতক্রবশ্বাসসর ক্রভক্রিসত আক্রফ্রোসে ক্রতন
ভাসি ভাি েরা হসয়সে। মুসক্রলম ডমজক্ররক্রট অঞ্চল, খৃস্টান ডমজক্ররক্রট অঞ্চল এবং
ডিাত্র- মত ডমজক্ররক্রট অঞ্চল। সুদান, াদ ও নাইসজক্ররয়া ডেসে উিসর ডিাটা উির
আক্রফ্রো মুসক্রলম ডমজক্ররক্রট এলাো। এই মুসক্রলম ডমজক্ররক্রট এলাোর দক্রক্ষসণ
ক্রবোল আক্রফ্রোর পূবত উপকূল ও পক্রশ্চম উপকূসলর দু’ক্রট পসেসট ডিাত্র- মত
ক্রবশ্বাসীরা ডমজক্ররক্রট। পূবত উপকূসলর দক্রক্ষণাংসে ডমাজাক্রম্বে, জাক্রম্বয়া ও
বতসসায়ানা এবং পক্রশ্চম উপকূসলর ম য অঞ্চসল িযাবন ও েযাসমরুন অঞ্চসল
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ডিাত্র- মত ক্রবশ্বাসীরা সংখযাগুরু। তসব বতসসায়ানা খৃস্টানসদর হাসত সল যাবার
মুসখ। ডসখাসন খৃস্টান ও ডিাত্র- সমতর অনুসারীসদর সংখযা সমান সমান। এই দুই
পসেটসহ ইক্রেওক্রপয়া, তাঞ্জাক্রনয়া ও ডসামাক্রলয়াসে (ইক্রেওক্রপয়া ও তাঞ্জাক্রনয়ায়
মুসক্রলম ও খৃস্টান সমান সমান এবং ডসামাক্রলয়ায় প্রায় সবাই মুসলমান) বাদ
ক্রদসল মুসক্রলম উির আক্রফ্রোর দক্রক্ষসণ এিারক্রট রাসে খৃস্টানরা সংখযাগুরু।
আক্রফ্রোর মতীয় মানক্র সত্র আসরেটা ক্রবর্য় লক্ষযণীয়। আক্রফ্রোর পূবত উপকূসলর
সব ডদসেই মুসলমানসদর উসল্লখসযািয উপক্রস্থক্রত আসে। ডযমন ডমাজাক্রম্বসে
দেভাি, তাঞ্জাক্রনয়ায় ডতক্রত্রে ভাি, ডেক্রনয়ায় েয় ভাি এবং ইক্রেওক্রপয়ায় ক্রল্লে
ভাি মুসক্রলম ডদখাসনা হসয়সে খৃস্টান মানক্র সত্র। ক্রেন্তু পক্রশ্চম উপকূল প্রায় মুসক্রলম
েূন্য হসয় পসড়সে। পক্রশ্চম উপকূসলর নাক্রমক্রবয়া, অযাংসিালা, েংসিা, িযাবন ও
ক্রনরক্ষীয় ক্রিক্রন- এই েয়ক্রট ডদসে মুসক্রলম ডনই বলসলই সল। েংসিাসত ডয দুই
পারসসন্ট মুসলমান ডদখাসনা হসয়সে, ডসটাও মসন হয় উির েংসিার ডসন্ট্রাল
আক্রফ্রোন ক্ররপাবক্রলে সক্রন্নক্রহত অঞ্চসল। ডসন্ট্রাল আক্রফ্রোন ক্ররপাবক্রলসে োক্রব্বে
পারসসন্ট মুসলমান। আক্রফ্রোর পক্রশ্চম উপকূলীয় মতীয় মানক্র সত্রর এই
তবক্রেসিযর প্রক্রত িভীর দৃক্রি ক্রদসল ডবাঝা যায়, খৃস্টানসদর মুসক্রলম েূন্যেরণ বা
মুসক্রলম ক্রনমূতলেরণ অক্রভযান অবযাহত িক্রতসত উিসর অেসর হসে। খৃস্টানসদর
মুসক্রলম ক্রনমূতলেরণ এই অক্রভযান আজ েযাসমরুসন এসস উপক্রস্থত হসয়সে। দক্রক্ষণ
েযাসমরুনসে মুসক্রলম েূন্য েরার োজ তাসদর প্রায় সম্পূণত। ওমর বায়ার দে
হাজার এের জক্রমর এলাো খৃস্টানরা ডপসয় ডিসলই দক্রক্ষণ েযাসমরুন দখল
তাসদর সম্পূণত হসয় যায়। এই োরসণই ওমর বায়ার জক্রম ক্রনসয় ‘ডোে’, ‘ওকুয়া’
ও ‘ব্ল্যাে ক্রস’ এই ডজদ েরসে এবং এই োরসণই তারা জক্রমটা হাত েরার জসন্য
সবতািে েক্রক্ত প্রসয়াি েসরসে। সুতরাং, আসল সংিাতটা ক্রস ও ক্রক্রসসসন্টর
মস য। ওমর বায়ার জক্রম দক্রক্ষণ েযাসমরুসন ক্রক্রসসন্ট-এর এে অসহনীয় অক্রস্তত্ব
হসয় দাাঁক্রড়সয়সে খৃস্টানসদর োসে। ওমর বায়ার জক্রম দখল পাোসপাক্ত েরার
সাসে ক্রস-এর ক্রবজয় এোি হসয় পসড়সে।
সাক্রভতস ডসন্টার ডেসে ডবক্ররসয় এসব ভাবসত ভাবসত আহমদ মুসা
ফুটপাত সর অক্রনক্রদতিভাসব হাাঁটক্রেল। ডোোয় যাসব ডস? ‘ব্ল্যাে ক্রস’-এর
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ক্রনেটবততী হবার সূত্র তার ক্রোঁসড় ডিসে। আবার নতুন েসর সূত্র তাসে ততক্রর েরসত
হসব। এ জসন্য আরও ভাবা প্রসয়াজন। তার এখন ক্লাউক্র য়ার ওখাসন ক্রফসর
যাওয়াই ভাল। ভাবল আহমদ মুসা।
এেটা টযাক্রক্স ােল ডস।
টযাক্রক্সসত সড় বলল, ‘খাাঁক্রড়র মুসখ পুব পাসের পাহাসড় মক্রহলা েযাস ট
ডোসরর ডরস্টহাউস।’
িাক্রড় স্টাটত ক্রনল। লসত শুরু েরল িাক্রড়।

ক্রবরাট এে িুম ক্রদসয়ক্রেল আহমদ মুসা।
যখন িুম ডেসে উেল, ডদখল, আসসরর নামায যায় যায় অবস্থা।
তাড়াতাক্রড় আসসরর নামায ডসসর ডরস্টহাউসসর েমন লাউঞ্জটাসত এসস বসল।
ডসখাসন আসি ডেসেই বসসক্রেল সুমাইয়া, ক্রজয়ানা এবং ড বরা।
আহমদ মুসা বসসতই ক্রজয়ানা বসল উেল, ‘সুমাইয়া ক্রেন্তু আপনার মতই
নামায পসড়।’
‘নতুন েো হসলা বুক্রঝ, িতবার পাউসয় ডতা ভাইয়াই আমাসদর ডিাটা
পক্ররবারসে নামায ক্রেক্রখসয়ক্রেসলন। তারপর আমরা ডেউ নামায োক্রড়ক্রন। অসনে
েি েসর ক্রেেু সূরা ক্রেসখক্রে আমরা।’
এ সময় লাউসঞ্জ প্রসবে েরল ক্লাউক্র য়া। লাউসঞ্জ ুেসত ুেসতই বলল,
‘মযারােন িুম ক্রদসয়সেন আপক্রন।’
বসল ক্লাউক্র য়া। বসসই বলল, ‘বলসত পাক্রর, আপক্রন ে’রাত ক্রনশ্চয়
িুমানক্রন। ক্রে বল ক্রজয়ানা তুক্রম?’
‘ক্লাক্রে ক্রেংবা অন্য োরসণও এমন বড় িুম ক্রদসত হসত পাসর।’ বলল
ক্রজয়ানা।
‘ক্লাউক্র য়া ক্রেেই বসলসে। িতোল ক্রবসেল ডেসে ম যরাত পযতে আক্রম
বন্দী ক্রেলাম। তারপর ডভাররাত পযতে লড়াই হসয়সে। ডস লড়াইসয় মারা ডিসে
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জনাক্রতক্ররসেে ডলাে। ওমর বায়াসে মুক্ত েসরক্রেলাম অবসেসর্। ক্রেন্তু
ডভাররাসতই তাসে আবার ক্রে ন্যাপ েরা হয়। ক্রে ন্যাপোরীসদর অনুসরণ
েসরই এখান পযতে এসসক্রে। সুতরাং, িুমাবার প্রেম সুসযাি ডপসয়ই এখাসন
এসসক্রে।’
ইসতামস য রালফ ক্রফ্রে ও অন্য দু’জন এসস লাউসঞ্জ বসসক্রেল। রালফ
অবাে ড াসখ ক্রিলক্রেল েোগুসলা। ড বরা এবং রালফ ক্রফ্রে ডরস্টহাউসস আসার
পর ক্লাউক্র য়ার োসে আহমদ মুসার সব েো শুসনসে।
‘আপনার সব েো আমরা শুসনক্রে। দু’ক্রট ডসৌভাসিযর আমরা মাক্রলে
হসয়ক্রে। এে. আপনাসে ডদখার এবং আপনার সাসে েো বলার দুলতভ ডসৌভািয
আমাসদর হসলা। দুই. আপনার মত ক্রবশ্বক্রবখযাত মানুসর্র সাহাসযয আমরা প্রাসণ
ডবাঁস ক্রে- এ োক্রহনী আমরা বংোনুক্রসম বলসত পারব।’ বলল ড বরা।
‘আমাসে এভাসব ভাবসল আক্রম েি পাই। এমন বড় ডলােসদর মাোর
উপসর বসাসনা যায়। তারা মানুসর্র বন্ধু বা সােী হসত পাসর না।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘আপক্রন খুব সুন্দর বসলসেন। ক্রেন্তু ডনতৃত্ব যারা ডদন তাসদর স্থান ডতা
মাোর উপসরই হয়।’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘মাোর উপসর এেজনই আসেন। ক্রতক্রন আল্লাহ, ক্রতক্রন রিা। আমাসদর
সবতোসলর ডনতা ক্রযক্রন ডসই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সািঃ) আমাসদর হৃদসয়র মানুর্।
বন্ধু ক্রতক্রন, সােী ক্রতক্রন আমাসদর। পেপ্রদেতেসে পেযাত্রীসদর এেজন হসয় সবার
সাসেই োেসত হয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘েক্রেন েোগুসলা আপক্রন সুন্দর েসর বলসত পাসরন। আমাসদর ক্রযশুও
ক্রে তাই?’ বলল ড বরা।
‘অবশ্যই। ক্রযশু আমাসদর রাসূল (সািঃ)-এর পূবতসূরী মাত্র।’
েক্রফ এল এ সময়।
সুমাইয়া ক্রিসয় েক্রফ ক্রনসয় এসসক্রেল। ডস বলল, ‘দীিত িুসমর পর েক্রফ
আপনার ভাল লািসব।’
‘ ন্যবাদ ডবান। জাক্রন না এমন সুসখর িুম আবার েখন িুমাসত পারব।’
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আহমদ মুসার এ েোর সাসে সাসে সুমাইয়া, ক্লাউক্র য়া, ক্রজয়ানা সবার
মুখ ম্লান হসয় ডিল। তারা ডজসনসে, শুসনসে, আহমদ মুসার ক্রনক্রশ্চে ক্রবশ্রাসমর
সুসযাি খুব েমই হয়। োটল েসেতর মতই অক্রস্থরভাসব ডস ডদে ডেসে ডদসে, এে
মহাসদে ডেসে অন্য মহাসদসে েুসট ডবড়াসে।
‘মাফ েরসবন, োক্রের, স্বক্রস্তর এেটা ক্রস্থর িৃহািসনর স্বপ্ন আপক্রন ডদসখন
না? ক্রেংবা এর প্রক্রত ডলাভ আপনার জাসি না?’ ডবদনাতত ড াসখ বলল ক্লাউক্র য়া।
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘োক্রে ও স্বক্রস্তর সংো ক্রে ক্লাউক্র য়া? োক্রে
ও স্বক্রস্ত দু’ রসনর আসে। ডদসহর োক্রে-স্বক্রস্ত এবং মসনর োক্রে-স্বক্রস্ত। ডদসহর োক্রে
ও স্বক্রস্তর জসন্য প্রসয়াজন ক্রবশ্রাম। এর জসন্য আল্লাহ রাত এবং রাসতর িুমসে
ক্রনক্রদতি েসরসেন। ক্রেন্তু মসনর োক্রে ও স্বক্রস্ত ক্রদসনর ক্রবশ্রাম ও রাসতর িুম ডেসে
আসস না। ক্রস্থর িৃহািনও মসনর এ োক্রে-স্বক্রস্ত ক্রদসত পাসর না।’
‘তাহসল এ োক্রে ও স্বক্রস্ত ডোো ডেসে আসসব?’ বলল ড বরা।
‘মানব জীবসনর রিা ক্রন তাক্ররত এেটা লক্ষয আসে। এই লক্ষয অজতসনর
জসন্য মানুসর্র ক্রেেু দাক্রয়ত্ব ও েততবযও ক্রনক্রদতি রসয়সে। মানব ক্রবসবসের প্রবণতা
এই দাক্রয়ত্ব-েততবয পালসনর সাসে সংিক্রতেীল। মানুর্ যখন এই দাক্রয়ত্ব-েততবয
পালন েসর, তখন সমাসজ, পক্ররবাসর ও বযক্রক্তর জীবসন োক্রে ও স্বক্রস্তর সৃক্রি হয়।
সমাজ ও পক্ররবারসে বাদ ক্রদসয় ক্রবক্রেন্নভাসব বযক্রক্তর জীবসন োক্রে ও স্বক্রস্ত আসসত
পাসর না।’
‘েোগুসলা খুব ভাক্রর। বযক্রক্তর োক্রে ও স্বক্রস্ত ক্রে পক্ররবার ও সমাসজর সাসে
এতটাই সম্পক্রেতত?’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘ডদসহর ক্রবক্রভন্ন অংে ও অি আসে। সব অসির সুস্থতাই ডদসহর োক্রে ও
সুস্থতা। অনুরূপভাসব বযক্রক্ত, পক্ররবার ও রাে বা সমাজ মানবজীবসনর ক্রবক্রভন্ন
ক্রবক্রেন্ন অংে হসলও অখণ্ড জীবসনরই ডস সব অংে। সুতরাং, সবগুসলার সুস্থতাই
জীবসনর বা বযক্রক্ত জীবসনর োক্রে ও সুস্থতা।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এে েোয় আপক্রন ক্রে বলসত াসেন?’ বলল ড বরা।
‘বলসত াক্রে, সুস্থ সমাজ ও রাে িেসনর জসন্য সুস্থ পক্ররবার এবং তার
মা যসম সুস্থ বযক্রক্ত িেসনর আবার অন্য েোয়, সুস্থ বযক্রক্ত িেসনর মা যসম সুস্থ
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পক্ররবার ও সুস্থ সমাজ িেসনর ডয আসন্দালন বা ডয োজ তা আঞ্জাম ডদয়ার মস যই
মানক্রসে োক্রে ও স্বক্রস্ত ক্রনক্রহত। অন্য েোয়, এই োজসে সুেৃক্রতর প্রক্রতষ্ঠা ও
দুষ্কৃক্রতর প্রক্রতসরা ও বলা ডযসত পাসর।’
‘আপক্রন ডবা হয় ডের্ োজটাই েরসেন?’ বলল রালফ ক্রফ্রে।
‘এ োজ েমসবক্রে সবাই েসর, ডতামরাও ের।’
‘ক্রবন্দুও পাক্রন, ক্রসন্ধুও পাক্রন। ক্রেন্তু তাই বসল ক্রবন্দু েখনই ক্রসন্ধু নয়।’
‘তুক্রম বুক্রঝ হাইসড্রালক্রজর োত্র?’
‘হ্যাাঁ। আপক্রন জানসলন ক্রে েসর?’ ক্রবস্মসয় ড াখ েপাসল তুসল বলল
রালফ ক্রফ্রে।
‘ডতামার ক্রবন্দু ও ক্রসন্ধুর সুন্দর তুলনা ডদসখ। যাে এসব। ডতামাসদর
িটনা এখনও জানসত পাক্ররক্রন আক্রম।’
‘ক্রেে আসে, বলক্রে।’ বসল েসয়ে মুহূতত ুপ েসর োেল রালফ। তারপর
শুরু েরল, ‘আমার আব্বা িঃ ক্র ফরক্রজস। আমার ক্রপতা আইসনর অ যাপে এবং
পযাক্ররসসর সবস সয় নামেরা আইন েসলসজর প্রক্রতষ্ঠাতা। এেটা আেজতাক্রতে ক্র
তাসে ক্রদসয় এেক্রট োজ েরাসত াক্রেল। ক্রেন্তু রাক্রজ হনক্রন ক্রতক্রন। আমাসদর
ক্রে ন্যাপ েরা হয় আব্বার উপর প্রক্রতসো ডনবার জসন্য। আমাসদর পণবন্দী
ডরসখ আব্বাসে রাক্রজ হসত বা য েরসত ড সয়ক্রেল ওরা।’ োমল রালফ।
আহমদ মুসার ড াসখ-মুসখ িভীর ঔৎসুেয। বলল, ‘ক্রে োজ েরাসত
ড সয়ক্রেল বলসত পার ক্রে?’
‘েযাসমরুসনর ীফ জাক্রস্টস িঃ উসাম বাইে আমার আব্বার পালে পুত্র
এবং োত্র। তারা াক্রেল, আব্বার মা যসম ীফ জাক্রস্টসসে ক্রদসয় এেটা োজ
েরাসত।’
‘ডসই োজটা ক্রে?’
‘আক্রম ক্রেে জাক্রন না, তসব এটুকু শুসনক্রে ডয, ডসটা এেটা সম্পক্রি
হস্তােসরর বযাপার।’
‘সম্পক্রি!’ আহমদ মুসার েসণ্ঠ ক্রবস্মসয়র ডযন এেটা ক্রবসস্ফারণ িটল।
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‘তাই শুসনক্রে।’ আহমদ মুসার েণ্ঠ রালফসে অবাে েসরসে এবং অন্য
সবাইসেও।
‘ডসই আেজতাক্রতে ক্র োরা? ‘ব্ল্যাে ক্রস’ ক্রে?’
আহমদ মুসার েসণ্ঠ ব্ল্যাে ক্রস-এর নাম উচ্চাক্ররত হবার সাসে সাসেই
রালফ ক্রফ্রে ও ড বরার ড াখ ক্রবস্ফাক্ররত হসয় উেল ভসয়।
রালফ ডসাজা হসয় বসস ভয়াতত েসন্ে বলল, ‘ক্রেে বসলসেন, ক্রেন্তু আপক্রন
জানসলন ক্রে েসর?’
‘ক্রেে বলে, ব্ল্যাে ক্রস?’ বলসত বলসত আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াল। তার
ড াসখ-মুসখ উসিজনার োপ।
েসয়েবার এক্রদে-ওক্রদে পায় ারী েরল। তারপর এসস ডসাফায় বসস
বলল, ‘রালফ, ডতামার আব্বাসে এখক্রন ডটক্রলসফান ের। ডতামাসদর খবর জানাও
এবং তাসে সাব াসন োেসত বল।’
‘ডেন বলসেন এ েো?’
‘যা বলক্রে, দয়া েসর ডোন।’
রালফ আর ডোন েো বলল না। উসে ডিল তার েসক্ষ। দু’ক্রমক্রনটও
যায়ক্রন, ক্রফসর এল ডস। লাউসঞ্জ ুেসত ুেসত বলল, ‘আব্বা কুসমট সল
এসসসেন।’
‘কুসমট সল এসসসেন? েসব?’
‘আজ। সন্ধযা েয়টায় ডপৌাঁোর েো।’
আহমদ মুসা সময় ডোনার সসি সসিই তার িক্রড়র ক্রদসে তাোল। ডবলা
ডসায়া েয়টা। আহমদ মুসা বলল, ‘রালফ, ততক্রর হসয় নাও। এয়ারসপাটত ডযসত
হসব।’
আহমদ মুসার মুসখর ক্রদসে তাক্রেসয় রালফ ডোন েো না বসল উসে
দাাঁড়াল। উসে দাাঁক্রড়সয় বলল, ‘মাফ েরসবন, আপক্রন ক্রে ডোন আেংো েরসেন?’
আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াসত দাাঁড়াসত বলল, ‘আক্রম ব্ল্যাে ক্রসসে যতটা
জাক্রন, তাসত আমার অনুমান, ডতামার আব্বাসে তারা ক্রে ন্যাপ েরসব।’
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রালফ এবং ড বরার মুখ োইসয়র মত সাদা হসয় ডিল। ডোন েো
রালসফর মুসখ ডযািাল না। মুহূতত েসয়ে ফযাল ফযাল েসর তাক্রেসয় োেল আহমদ
মুসার ক্রদসে।
ক্লাউক্র য়ারাও উসে দাাঁক্রড়সয় ক্রেল। ক্লাউক্র য়া বলল, ‘আমরা ডযসত পাক্রর
না? িাক্রড় আসে।’
ক্লাউক্র য়ার প্রসশ্নর উির না ক্রদসয় আহমদ মুসা রালসফর ক্রদসে তাক্রেসয়
বলল, ‘ডতামার আব্বা ডতামার খালাম্মার ওখাসন উেসত পাসরন?’
‘ক্রজ্ব, হ্যাাঁ।’ বলল রালফ।
‘ডতামার খালু সাসহব, খালাম্মা ক্রনশ্চয় এয়ারসপাসটত যাসবন ডতামার
আব্বাসে ক্ররক্রসভ েরসত?’
‘অবশ্যই।’
‘তাহসল ক্লাউক্র য়া, ডতামরা ডযসত পার।’ বলল আহমদ মুসা ক্লাউক্র য়ার
ক্রদসে ড সয়।
ক্লাউক্র য়া, ক্রজয়ানা, সুমাইয়াসদর মুখ উজ্জ্বল হসয় উেল আনসন্দ। এরেম
এেটা মুহূসতত আহমদ মুসার পাসে োেসত পারাসে তারা তাসদর ডসৌভািয মসন
েরসে।
সবাই প্রস্তুত হসয় ডবক্ররসয় এল।
আহমদ মুসা ও রালফ উেল এে িাক্রড়সত এবং ক্লাউক্র য়ার ডনতৃসত্ব
ডমসয়রা উেল অন্য িাক্রড়সত।
আহমদ মুসা িক্রড়র ক্রদসে তাক্রেসয় বলল, ‘ডদক্রর হসয় ডিল রালফ।
ডপ্ল্সনর যক্রদ ডদক্রর না হয়, ক্রেে সমসয় ডপৌাঁো আমাসদর জসন্য েক্রেন হসব।’
বসল আহমদ মুসা িাক্রড়সত স্টাটত ক্রদল।
দুইক্রট িাক্রড় েুসট লল এয়ারসপাসটতর ক্রদসে।
েহসরর দক্রক্ষণ-পক্রশ্চম ডোসণ এয়ারসপাটত।
প্রায় এসস ডিসে আহমদ মুসারা এয়ারসপাসটত।
আহমদ মুসার িাক্রড় আসি এবং ডপেসন ক্লাউক্র য়ার িাক্রড়।
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আহমদ মুসা সামসনর ক্রসিন্যাল ডদসখ বুঝল, তাসে এেটু সামসন ক্রিসয়
বাাঁসয় িুরসত হসব ‘আিমন’ টাক্রমতনাসলর োরপাসেত িাক্রড় রাখার জসন্য।
আহমদ মুসা ক্রিয়াসর হাত রাখল িাক্রড় ডলা েসর ডমাড় ডনবার জসন্য।
ক্রেে এই সমসয়ই আহমদ মুসা ডদখল, আিমন টাক্রমতনাসলর োরপাসেতর
ক্রদে ডেসে রাস্তার ক্রনিতমন ডলন ক্রদসয় এেটা িাক্রড় পািসলর মত েুসট ডবক্ররসয়
আসসে। সামসনর িাক্রড় ওভারসটে েরসত ক্রিসয় হনতও ক্রদল অতযে দ্রুত তাসল।
হনত শুসন মসে উেল আহমদ মুসা। ব্ল্যাে ক্রসসর ডো । তাহসল ক্রে...।
ক্র োর সাসে সাসেই আহমদ মুসা ক্ররয়ার ক্রভউ-এর ক্রদসে এেবার তাক্রেসয়
দ্রুত িাক্রড়টা ান ক্রদসে িুক্ররসয় রাস্তার পাসে ক্রনসয় ক্রনল। ক্রেন্তু রাস্তার ক্রনিতমন ডলসন
যাওয়ার ডোন উপায় ডনই। মাঝখাসন ডলাহার জাসলর াবল ডবড়া। ডপেসন
িাক্রড়র সাক্রর। ডোনক্রদসে নড়ার উপায় ডনই।
ক্রসদ্ধাে ক্রনসয় ক্রনল আহমদ মুসা।
িাক্রড়র দরজা খুসল এে ঝটোয় ডবক্ররসয় এল ডস। হাসত সাদা নসলর
এেটা ক্রপস্তল। ক্রপস্তসলর বাাঁসটর ক্রদেটা হাসতর মস য, শু ু লম্বা নলটাই ডদখা যায়।
িাক্রড় ডেসে ডবর হবার সসি সসিই তার ান হাতক্রট ক্রবদুযৎ িক্রতসত
উপসর উেল।
ক্রনিতমন ডলসনর পািলা িক্রতর িাক্রড়টা তখন আহমদ মুসার সমােরাল
ডেসে অসনেখাক্রন সামসন এক্রিসয় ডিসে। পাঁয়তাক্রল্লে ক্র েী ডেৌক্রণে অবস্থান ক্রনসয়
আহমদ মুসার হাত উপসর উসেক্রেল। পর পর দু’ক্রট দুপ দুপ েব্দ উেল।
রাস্তার দু’ক্রট ডলনই মহাবযস্ত। োরও ভ্রূসক্ষপ এক্রদসে ডনই। দু’এেজসনর
দৃক্রি এক্রদসে পড়সলও তাসদর মসন সামান্য অলস ঔৎসুেয জািল মাত্র।
আহমদ মুসা সাইসলন্সার ও ক্রপস্তলক্রট পসেসট ডফসল িাক্রড়র ক্রদসে
ক্রফরল।
আহমদ মুসার িাক্রড় রাস্তার পাসে সল আসার সাসে সাসেই ক্লাউক্র য়া
তার িাক্রড়ক্রটও আহমদ মুসার িাক্রড়র ডপেসন রাস্তার পাসে এসন দাাঁড় েক্ররসয়ক্রেল।
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রালফ, ক্লাউক্র য়া, ড বরা, ক্রজয়ানা, সুমাইয়াসহ সেসলরই ড াখ-মুখ
উসেসি ভরা। ডোাঁট শুক্রেসয় োে হসয় ডিসে সেসলর। তারা বুঝসত পারসে না ক্রে
িসটসে। ডভলক্রেবাজীর মতই মসন হসে আহমদ মুসার ডিাটা োজ।
রালফ িাক্রড় ডেসে ডবক্ররসয় এল। ক্লাউক্র য়ারাও এসস দাাঁড়াল ডসখাসন।
ক্রেন্তু তাসদর মুসখ ডোন েো ডনই।
‘ ল আমরা অযারাইভাল টাক্রমতনাসল যাই। ডসখাসন ডিসল সব জানসত
পারব। এক্রদে ক্রদসয় পািসলর মত ডয িাক্রড়টা ডিল ডসটা ব্ল্যাে ক্রসসর বসল আক্রম
মসন েরক্রে।’
‘তার অেত...।’ েো ডের্ েরসত পারল না রালফ। রুদ্ধ হসয় ডিল তার
েণ্ঠ।
আহমদ মুসা রালসফর ক্রপে াপসড় বলল, ‘ডভংসি পসড়া না। ল আমরা
টাক্রমতনাসল যাই।’
বসল আহমদ মুসা িাক্রড়র ক্রদসে অেসর হল।
সবাই ক্রিসয় িাক্রড়সত উেল।
ডপৌাঁেল ক্রিসয় টাক্রমতনাসল।
পুক্রলসে-মানুসর্ ক্রমসল ডসখাসন ডোট-খাট এেটা জটলা।
আহমদ মুসা, রালফ এবং ড বরা ডসখাসন িাক্রড় ডেসে নামল। তারা
নামসতই এেজন ম যবয়সী মক্রহলা এসস জক্রড়সয় রল রালফসে। ক্র ৎোর েসর
বলল, ‘ডতারা ডোসত্থসে এক্রল বাবা? ডতাসদর জসন্য ডতার আব্বা এসসক্রেসলন, ক্রেন্তু
সবতনাে হসয় ডিসে!’
ম যবয়সী এেজন ভদ্রসলাে এসস দাাঁড়াল ড বরার পাসে। োসে ডটসন
ক্রনসয় বলল, ‘ডতামরা ডোসত্থসে এসল? ক্রেভাসব মুক্রক্ত ডপসল? বাসায় ক্রিসয়ক্রেসল?’
ড বরা আহমদ মুসাসে ডদক্রখসয় বলল, ‘উক্রন আমাসদর মুক্ত েসরসেন।
বাসার উপর ওরা ড াখ ডরসখসে বসল আমরা বাসায় যাইক্রন।’
রালসফর খালাম্মা রালসফর োে ডেসে এসস জক্রড়সয় রল ড বরাসে।
বলল, ‘ডেমন ক্রেসল মা ডতামরা? ডতামার শ্বশুর ক্রে ডয খুক্রে হসতা ডতামাসদর
ডদখসল! ক্রেন্তু সবতনাে হসয় ডিল। এখন ক্রে হসব?’
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আহমদ মুসা এক্রিসয় ডিল ম যবয়সী ডসই ভদ্রসলাসের ক্রদসে। এ সময়
রালফও এক্রিসয় এল তার খালুর ক্রদসে। আহমদ মুসাসে ডদক্রখসয বলল, ‘ইক্রন
আমাসদর জীবন বাাঁক্র সয়সেন এবং আমাসদর মুক্ত েসরসেন।’
‘ডতামার নাম ক্রে? তুক্রম ডে বাবা? ঈশ্বর ডতামার মিল েরুন।’ বলল
রালসফর খালু।
রালসফর খালাও তাসদর োসে এক্রিসয় এসসক্রেল।
রালফ মুখ খুসলক্রেল তার খালু সাসহসবর প্রসশ্নর উিসর ক্রেেু বলার জসন্য।
ক্রেন্তু তার আসিই আহমদ মুসা বলল, ‘এসব পসর হসব। দয়া েসর বলুন, ডয
িাক্রড়সত েসর রালসফর আব্বাসে ওরা ক্রনসয় ডিসে, তার নাম্বার ক্রে আপক্রন
ডদসখসেন?’
‘ডদসখক্রে। ক্রেন্তু...।’ বসল এেটু োমল। ডবাঝা ডিল, স্মরণ েরার ড িা
েরসে িাক্রড়র নাম্বার। বলল, ‘কুসমট-২৩৫...।’ ডেসম ডিল। স্মরণ েরসত পারল
না।
‘২৩৫৪৫৬ ক্রে?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ক্রেে এ রেমই। তুক্রম জানসল ক্রে েসর?’
‘িাক্রড়র রং ক্রে নীল?’ বলল আহমদ মুসা।
‘হ্যাাঁ, নীল। তুক্রম ডদসখে িাক্রড়?’
‘ডদসখক্রে।’ বসল আহমদ মুসা এেটু োমল। তারপর বলল, ‘আমরা
এখান ডেসে ডযসত পাক্রর।’
‘হ্যাাঁ, পুক্রলে িাক্রড়র নাম্বার ক্রনসয়সে। ওরা ক্রে েরল ডখাাঁজ ক্রনসত হসব।’
িাক্রড় ডেসে ক্লাউক্র য়ারা সবাই ডনসম এসসক্রেল। সবারই উসেি ভরা মুখ।
‘িাক্রড়র নাম্বারটা ভুয়া। পুক্রলে ক্রেেুই খুাঁসজ পাসব না।’
‘ভুয়া? বুঝসল ক্রে েসর তুক্রম?’ ক্রবস্মসয় ড াখ েপাসল তুসল বলল রালসফর
খালু ভদ্রসলােক্রট।
‘িাক্রড়সত ক্রেে নাম্বার ডপ্ল্টক্রট ডরসখ ক্রে ডেউ ক্রে ন্যাসপর মত োজ েরসত
আসস জনাব?’ বলল আহমদ মুসা।
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‘ক্রেে বসলে তুক্রম। ডতামার ডতা সাংিাক্রতে বুক্রদ্ধ! িাক্রড়র নাম্বার ডেমন
িড় িড় েসর বসল ডিসল!’
‘তাহসল আমরা এখন ডযসত পাক্রর’ আহমদ মুসা বলল।
‘ডযসত পাক্রর। এেবার পুক্রলে অক্রফসস যাওয়া দরোর ক্রেনা। ওরা ক্রে
েরসে ডদখা দরোর। তাড়াও ডদয়া দরোর।’
‘ক্রেে আসে ডযসত পাসরন। আমার এেটু ক্রভন্ন োজ আসে।’
‘ক্রেে আসে। আক্রম তাহসল রালফ ও ড বরাসে ক্রনসয় পুক্রলে অক্রফসসর
ক্রদসে যাই।’
আহমদ মুসা ক্রেেু বলার আসিই রালফ ক্রফ্রে তার খালু ভদ্রসলােসে
উসেশ্য েসর বলল, ‘খালু সাসহব, আপক্রন এসে জাসনন না। পসর বলব
আপনাসে। ডোন উপোর েরসল ইক্রনই েরসত পাসরন। ড বরা আপনার সাসে
যাে। আক্রম এর সাসে োেসত াই।’
‘আমার ভয় েরসে। দু’জন এেসাসে োেব।’ বলল ড বরা।
‘আমার মসন হয়, রালসফর আব্বাসে তাসদর োজ েক্ররসয় ক্রদসত বা য
েরার জসন্য ওরা সব উপাসয়রই সেযবহার েরসব। সুতরাং, রালফ এবং ড বরাসে
এেটু সসরই োো দরোর।’ বলল আহমদ মুসা।
রালসফর খালু ও খালাম্মার ড াসখ নতুন েসর ভসয়র ক্র হ্ন ফুসট উেল।
তার খালাম্মা বলল, ‘ডসটাই ভাল। ওরা এেটু সসর োে। সব সময় ডযািাসযাি
রাখসলই লসব।’ বসল স্বামীর ক্রদসে ড সয় বলল, ‘ ল, আমরা দু’জন পুক্রলে
অক্রফস ক্রদসয় যাই।’
েো ডের্ েসর ভদ্রমক্রহলা ড বরাসে এেটু ুমু ডখসয় ক্লাউক্র য়াসদর
ক্রদসে ড সয় বলল, ‘ডতামরা ডবা হয় এেসাসেই োেে? ওসদর ডদসখা বাোরা।’
বসল ডস িাক্রড়র ক্রদসে এসিাসলা। রালসফর খালুও ক্রিসয় িাক্রড়সত উেল।
আহমদ মুসারাও িাক্রড়সত উেল তাসদর সাসে সাসেই।
ক্রতনক্রট িাক্রড়ই এেসাসে োড়ল। এয়ারসপাটত ডেসে ডবক্ররসয় তারা দু’ক্রট
ক্রভন্ন পসে এক্রিসয় লল।
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৪
িালতস েযাস ট ডোসরর ডরস্টহাউস। ডরস্টহাউসসর লাউঞ্জ।
লাউসঞ্জ বসস আসে রালফ, ড বরা, ক্লাউক্র য়া, ক্রজয়ানা, সুমাইয়া এবং
অন্যান্যরা। শু ু হাক্রজর ডনই আহমদ মুসা। ডস টয়সলসট।
েো বলক্রেল ড বরা, ‘আহমদ মুসা সম্পসেত িল্প শুসন বুঝসত পারতাম
না ক্রতক্রন েত বড়। আজ ড াসখ ডদসখ বুঝলাম।’
‘ডোন িটনার েো বলে?’ ক্লাউক্র য়া ক্রজসেস েরল।
‘ডোন িটনার েো বলব! সব িটনাই এেটা েসর ক্রবস্ময়। মসন হয়, ডযন
যাদুবসল আসি ডেসেই ক্রতক্রন সব জানসত পাসরন। ডদখ, ক্রতক্রন আব্বার ক্রে ন্যাপ
হওয়ার েো বলসলন, ক্রেে ক্রেে তা িসট ডিল। আবার ডদখ, আমরা ক্রেেুই বুঝলাম
না, উক্রন ব্ল্যাে ক্রস-এর িাক্রড় ক্র সন ডফলসলন। তার নাম্বারও মুখস্থ েরসলন েখন
ডযন। পসর প্রমাণ হসলা, ক্রেেই ব্ল্যাে ক্রস-এর িাক্রড়।’
‘আমরা সবাই িাক্রড় ডদসখক্রেলাম, ক্রেন্তু রং না শুনসল এখন বলসত
পারতাম না।’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘ক্রেে, ডোনার পর আমার মসন পসড়ক্রেল িাক্রড়টা নীল ক্রেল।’ বলল
ক্রজয়ানা।
‘আক্রম ডতা ওর পাসে ক্রেলাম। ডোন ক্রেেু বুঝসত, ক্রসদ্ধাে ক্রনসত এবং তা
সম্পাদন েরসত ডোন সময় তার নি হয় না। এমন ডব্রইন খুবই দুলতভ, খুব অল্পই
এরা পৃক্রেবীসত আসসন।’ বলল রালফ।
‘অদ্ভুত োণ্ডা মানুর্ ক্রতক্রন। ডোন ক্রেেুই ডযন তাসে উসিক্রজত েরসত পাসর
না। প্রেম পক্রর য় তার সাসে এে ডহাসটসল। এেজন ক্রনসোসে বাাঁ াবার জসন্য
এেদল গুণ্ডার সাসে লসড় তাসদর ডমসর ফ্লযাট েসর ক্রদসলন। ডখসত ডখসত উসে
ক্রিসয়ক্রেসলন, মারামাক্ররর পর আবার এসস ডখসলন। ডযন ক্রেেুই িসটক্রন।’ বলল
সুমাইয়া।
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এ সময় আহমদ মুসা প্রসবে েরল লাউসঞ্জ। তার মাোয় টুক্রপ। এোর
নামায পসড় এসলা ডস।
বসল আহমদ মুসা িক্রদওয়ালা এেটা ডমাড়ায়। ার ডসাফাই অকুপাই ।
পাাঁ ক্রট ক্রসসিল ডসাফায় বসসসে রালফ, ড বরা, ডনো, ক্ররেলা ও ক্রজয়ানা এবং
ক্রট্রপল ক্রসসটর দু’ক্রট ডসাফার এেক্রটসত বসসসে ক্লাউক্র য়া, অন্যক্রটসত সুমাইয়া।
তাসদর দু’জসনর পাসেই দুসটা েসর ক্রসট খাক্রল। আহমদ মুসা ডসখাসন বসসলা না।
‘মাফ েরসবন জনাব, ক্লাউক্র য়া ও সুমাইয়া আপার মত আপনার
িক্রনষ্ঠজনসদর পাসে বসাও ক্রে ক্রনসর্ ?’ বলল ড বরা।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এমন প্রশ্ন তুলসল ডেন?’
‘তুললাম এ োরসণ ডয, ক্লাউক্র য়া এবং সুমাইয়া আপার পাসে দু’জসনর
জায়িা খাক্রল োেসতও ডসখাসন না বসস আপক্রন তাসদর অপমান েসরসেন।’ বলল
ড বরা।
‘ক্রে বলে তুক্রম ড বরা?’ ক্লাউক্র য়া এবং সুমাইয়া দু’জসনই বসল উেল।
‘না আপা, ওসে জবাব ক্রদসত দাও।’ বলল ড বরা ডজসদর স্বসর।
ক্রমক্রি এেটা হাক্রস আহমদ মুসার ডোাঁসট। বলল, ‘িক্রনষ্ঠজনসদর ক্রনেটবততী
হওয়ার বযাপাসরই ক্রনসর্ ডবক্রে।’
‘ডেন?’ বলল ড বরা।
‘ডেসল ও ডমসয়সদর িক্রনষ্ঠ হওয়ার মস য ক্রবপদ রসযসে।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘ডয ক্রবপসদর েো বলসেন বুঝসত ডপসরক্রে। ডেসল-সমসয়সদর ক্রনজস্ব
েক্রক্তর প্রক্রত এটা অনাস্থা নয় ক্রে? মাফ েরসবন, আপক্রন, ক্লাউক্র য়া ও সুমাইয়ার
প্রক্রত এই অনাস্থা ক্রে ডেউ ডপার্ণ েরসত পাসর?’
িম্ভীর হসলা আহমদ মুসা। বলল, ‘ডদখ ড বরা, আইন ক্রবসের্ েসর
ডখাদায়ী আইন ততক্রর হসয়সে বযক্রক্তসে সামসন ডরসখ নয়। আল্লাহ্ তাাঁর আইন
ক্রদসয়সেন মানুসর্র প্রেৃক্রত ও প্রবণতা সামসন ডরসখ, যা ক্রতক্রনই সৃক্রি েসরসেন।’
‘মানুসর্র প্রেৃক্রত ও প্রবণতার িক্রত ক্রে সব সময় মসন্দর ক্রদসে?’ বলল
ড বরা।
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‘তুক্রম এেটা জক্রটল প্রসংি তুসলে ড বরা। মানুসর্র মস য ভাসলা প্রেৃক্রত
ও প্রবণতা এবং মন্দ প্রেৃক্রত ও প্রবণতা দুই-ই সুপ্ত আসে। বাইসরর ডোন দৃশ্য বা
েো বা িটনা মন্দ প্রবণতাসে উসস্ক ডদয়, আবার ডোন দৃশ্য বা েো বা িটনা
ভাসলা প্রবণতাসে জাক্রিসয় ডতাসল। আল্লাহ্র আইসনর লক্ষয হসলা, ডয দৃশ্য বা ডয
েো বা ডয িটনা বা পক্ররসবে মন্দ প্রবণতাসে উসস্ক ডদয়, তাসে বন্ধ েরা। এটা
ডমসন লসল মানুর্ সুস্থ োসে, সমাজ সুস্থ োসে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আপনাসদর মত অনড় তনক্রতেতা ও দৃঢ় ক্ররসত্রর ডলােসদর এসব ডমসন
লা ক্রে জরুক্রর?’ বলল ড বরা।
‘এেজন সুস্থ–সবল বযক্রক্তর েরীসর ডরাি-জীবাণু েখন প্রসবে েসর, ডস
জানসত পাসর না। যখন জানসত পাসর, তখন ডদসখ ডস আক্রাে। এভাসবই এেজন
দৃঢ় ক্ররসত্রর ডলােও িটনা ও পক্ররসবসের োরসণ তার অজাসেই মন্দ প্রবণতায়
আক্রাে হসত পাসর।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আপনার ক্রনসজর প্রক্রতও এ অনাস্থা আপনার আসে?’ ড বরা বলল।
‘মানবসুলভ সেল ডদার্–গুণ ক্রনসয় আক্রম এেজন মানুর্। অন্যসদর মস য
ডয দুবতলতাগুসলা রসয়সে, ডস সব আমার মস যও আসে। আল্লাহর আইন ডমসন সল
আক্রম ডস দুবতলতা ডেসে বাাঁ সত াই।’
‘আমাসদর পক্রশ্চমী সমাসজ এই তনক্রতেতা ডনই। মাোয় রুমাল পযতে
অসনে ডক্ষসত্র সহ্য েরা হসে না। আপক্রন ডয দুবতলতা ডেসে বাাঁ সত াসেন, ডস
দুবতলতা ডেসে বাাঁ ার ডোন সুসযাি পাশ্চাতয সমাসজ ডনই। এই অবস্থায়
পাশ্চাসতযর ডমসয়সদর জসন্য আপনার বক্তবয ক্রে?’ বলল ক্রজয়ানা।
‘এক্রদে ডেসে পাশ্চাসতযর ডমসয়রা অবস্থার এেটা অসহায় ক্রেোর। তসব
সমাজ বযবস্থা যা-ই ডহাে, রীক্রত–সংস্কৃক্রত যা-ই ডহাে, প্রক্রতক্রট মানুসর্র মসন রিার
ডমাতাসয়ন েরা ক্রবসবে নামে এে প্রহরী আসে, ডয সব সময় ভাল ডোনটা বসল
ডদয়, ন্যায় ডোনটা বসল ডদয় এবং সেল অনুক্র ত োজ ও অন্যাসয়র প্রক্রত
অস্বীেৃক্রত োপন েসর। ডেসলসমসয়সদর সম্পসেতর ডক্ষসত্রও ক্রবসবসের এই
খবরদাক্রর আসে। পাশ্চাসতযর ডয ডমসয়রা ক্রবসবসের এই ক্রনসদতে ডমসন লসত
পাসর, তারা পাশ্চাতয সমাসজ ডেসেও অনন্য ক্ররসত্রর অক্র োরী হয়।’
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‘নর-নারীর মস য হৃদসয়র সম্পেত সৃক্রি হওয়ার ডয স্বাভাক্রবেতা, তাসে
তাহসল অস্বীোর েরসত হসব?’ বলল ড বরা।
‘না, ড বরা। স্বাভাক্রবে হসল তা অস্বীোর েরা যাসব না।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘এর মস য স্বাভাক্রবে–অস্বাভাক্রবে বসল ক্রে দুই ভাি আসে?’ ক্রজয়ানার
প্রশ্ন।
‘অবশ্যই আসে। িক্রনষ্ঠ না হবার পসরও হৃদসয়র সম্পেত েখনও সৃক্রি
হসত পাসর, ক্রেন্তু তা নীক্রত–সংস্কৃক্রতর সীমা যক্রদ লংিন না েসর এবং যক্রদ তা ডোন
পক্ররবার ও সমাজ–সম্পসেতর প্রক্রত হস্তসক্ষপোরী না হয়, তাহসল এসে স্বাভাক্রবে
বলা যাসব।’
‘মানুর্ ও সমাজ সম্পসেতর এত িভীসর ক্রিসয় আপক্রন ভাসবন?’ বলল
ক্রজয়ানা।
‘খুব িভীসরর েো এটা নয় ািঃ ক্রজয়ানা। মানুর্ ডে, ক্রে দাক্রয়ত্ব ক্রনসয় ডস
দুক্রনয়ায় এসসসে এবং ডোোয় ডেন ডস যাসে- এই প্রশ্নগুসলার উির সন্ধান েরসল
মানুর্ ও সমাজ সম্পসেতর এ ক্রবর্য়গুসলা এসেবাসর প্রােক্রমে পযতাসয়র হসয়
দাাঁড়ায়।’
‘ক্রবপ্ল্বী হসত আপনাসে ডে বসলক্রেল? ডেন আপক্রন দােতক্রনে ক্রেংবা
মতপ্র ারে হনক্রন?’ ডসাফা ডেসে উসে দাাঁড়াসত দাাঁড়াসত বলল ক্লাউক্র য়া।
ডসাফা ডেসে উসে ক্লাউক্র য়া আহমদ মুসার োসে এসস বলল, ‘আপক্রন
ওখাসন ক্রিসয় বসুন।’
‘আক্রম বসস আক্রে, এটা ক্রে আসন নয়?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ডদখুন, তাহসল আক্রম ডমসঝসত বসস পড়ব।’
আহমদ মুসার ডোাঁসট এে টুেসরা হাক্রস ফুসট উেল। ডস উসে ক্রিসয়
ক্লাউক্র য়ার ডসাফায় ক্রিসয় বসসত বসসত বলল, ‘এ ডজদটা ক্রেে ড ানার মত
হসলা।’
‘আোসের াাঁসদর সাসে মাক্রটর প্রদীসপর তুলনা েরা ক্রেে হসলা না।’
বলল ক্লাউক্র য়া ম্লান ডহসস।
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‘ াাঁদ এবং মাক্রটর প্রদীসপর এই তুলনা তুক্রম ক্রেে েরসল না।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘ডেন? ডস রাজকুমারী এবং এেজন ক্রবশ্বক্রবপ্ল্বীসে জয় েসর ডনয়ার মত
দুলতভ ডসৌভাসিযর অক্র োরী।’ ক্লাউক্র য়া বলল।
‘হয়সতা এসত ডস ডজসতক্রন। অক্রনক্রশ্চত ও দুিঃসখর এে জীবন ডস ডবসে
ক্রনসয়সে।’
‘এ যক্রদ ক্রজত না হয়, তাহসল এ পরাজয় লাসখা জসয়র ড সয় ম ুর।’ বলল
ক্রজয়ানা।
এক্রদসে আহমদ মুসা তার ডমাড়ার ক্রসট ডেসে উোর সসি সসি ড বরা
েুসট এসস ডসখাসন বসস বলল, ‘আপা, আপক্রন ঐ ডসাফায় ক্রিসয় বসুন।’
‘ডবে ভাল, আক্রম রালসফর পাসে ক্রিসয় বক্রস, তাই না? ওর সামসনই ওর
েো ভাসয়াসলট েরসত বল?’
ড বরা হাসল। বলল, ‘েযাংেস। আক্রম ভুসল ক্রিসয়ক্রেলাম।’ বসল ড বরা
উসে তার ডসাফায় ক্রফসর ডিল।
ক্লাউক্র য়া বসল আহমদ মুসার ক্রসসট।
আহমদ মুসা িক্রড়র ক্রদসে তাোক্রেল।
‘ভাইয়া, আপক্রন িক্রড়র ক্রদসে তাক্রেসয় ক্লাউক্র য়া আপার প্রশ্ন াপা ক্রদসত
পারসবন না।’ আহমদ মুসাসে উসেশ্য েসর বলল ড বরা।
‘আমাসে ডবরুসত হসব ডবান।’ বসল এেটু োমল আহমদ মুসা। শুরু
েরল আবার, ‘ক্লাউক্র য়ার প্রসশ্নর উির খুবই ডসাজা। আল্লাহর জীবন ক্রব ান
ইসলাসম প্রসতযসেই ক্রবপ্ল্বী, প্রসতযসেই মতপ্র ারে এবং দােতক্রনে। ইসলামী
সমাসজ মতপ্র াসরর দাক্রয়ত্ব পালসন ক্রযক্রন েীসর্ত, ক্রতক্রনই রােপ্র ান হন, ক্রতক্রনই
যুদ্ধসক্ষসত্র ডসনাপক্রতসত্বর দাক্রয়ত্ব পালন েসরন।’
েো ডের্ েসরই আহমদ মুসা বলল, ‘রাত এেটু ভাক্রর হওয়ার অসপক্ষা
েরক্রেলাম। এখন রাত এিারটা। ডবরুসত হসব আমাসে এখন।’
‘ডোোয়?’ সুমাইয়া বলল।
‘ব্ল্যাে ক্রসসর িাাঁক্রটসত।’
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‘ব্ল্যাে ক্রসসর িাাঁক্রট? ডোোয়?’ বলল ক্লাউক্র য়া।
আহমদ মুসা পসেট ডেসে মাইসক্রা ক্ররসমাট ডসন্সর ডবর েরল। ডবাতাসম
াপ ক্রদসয় ডদখল, লাল অযাসরা ইক্রন্ সেটরক্রট ক্রেে পক্রশ্চম ক্রদসে ইংক্রিত েরসে।
আহমদ মুসা বলল, ‘পক্রশ্চম ক্রদসে।’
আহমদ মুসাসে ডোট বস্তুক্রট ক্রনসয় বযস্ত হসত ডদসখ সবাই উসে এসসক্রেল।
ক্রিসর দাাঁক্রড়সয়ক্রেল আহমদ মুসাসে। মাইসক্রা স্ক্রীসন ডর অযাসরাক্রট সবারই নজসর
পসড়ক্রেল।
আহমদ মুসার েো ডের্ হসতই ক্লাউক্র য়া বসল উেল, ‘অযাসরা ডহস র
মাো ডদসখ ক্রে পক্রশ্চম ক্রদসের েো বলসলন?’
‘হ্যাাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ক্রে ক্রজক্রনস এটা?’ বলল ক্লাউক্র য়া।
‘মাইসক্রা ডসন্সর।’
‘ক্রেভাসব োজ েসর?’
‘এখান ডেসে পঞ্চাে বিতমাইসলর ডয ডোন স্থাসনর মাইসক্রা
ট্রান্সক্রমটাসরর ডলাসেেন এ বসল ক্রদসত পাসর দূরত্বসহ।’
‘ব্ল্যাে ক্রসসর িাাঁক্রট এখান ডেসে েতদূর?’ বলল রালফ।
‘সাত পসয়ন্ট েয় েূন্য ক্রেসলাক্রমটার।’
‘ক্রে েসর এটা সম্ভব হসলা? ওখাসন মাইসক্রা ট্রান্সক্রমটার এল ডোসত্থসে?’
‘ডতামাসদর মসন আসে, এয়ারসপাটত টাক্রমতনাসলর সামসন যখন আক্রম িাক্রড়
োক্রমসয় ডনসমক্রেলাম, তখন ব্ল্যাে ক্রসসর ঐ িাক্রড় লসক্ষয দু’বার গুক্রল েুাঁসড়ক্রেলাম।
ঐ গুক্রলসত ক্রেল রাবার বুসলট। রাবার বুসলসট জড়াসনা ক্রেল মাইসক্রা ট্রান্সক্রমটাসরর
ক্র প। রাবার বুসলট িাক্রড়সত আিাত েরার সাসে সাসে ুম্বে আের্তসণ তা ডসাঁসট
ডিসে িাক্রড়র বক্র বা ডোন পাটতসসর িাসয়। ডসই মাইসক্রা ট্রান্সক্রমটারসেই এ
ডসন্সর এখন ক্র ক্রহ্নত েরসে।’
সেসলর ড াসখ ক্রবস্ময়! আহমদ মুসা োমসলও োরও মুসখই ডযন
তৎক্ষণাৎ েো ডযািাল না।
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মুহূতত েসয়ে পসর ড বরা মুখ খুলল। বলল, ‘ড াসখর পলে পড়ার মত
ঐ অল্প সমসয় এই বুক্রদ্ধ আপনার মাোয় এল ক্রে েসর?’
ড বরা োমসতই ক্রজয়ানা বলল, ‘বলা যায়, এই ডসন্সর ডলাসেট েরসে
িাক্রড়টাসে। ক্রেন্তু িাক্রড়টা যক্রদ ডহ সোয়াটতাসর না োসে?’
‘তাহসল অক্রনশ্চয়তার এে সমুসদ্র পসড় যাব।’
‘ক্রেেু মসন েরসবন না, আমার ডেৌতুহল, ডসই অবস্থায় আপক্রন ক্রে
েরসবন?’ বলল ড বরা।
‘ক্রে েরব, ক্রে েরব! িাক্রড়র জানালা ডভসি ুসে িাক্রড়র মাক্রলসের
ক্রেোনা ডজসন ডনব লাইসসন্স অেবা ব্ল্ু বুে ডেসে। এ ড িা বযেত হসল িাক্রড়র নাম্বার
োসজ লাক্রিসয় ডভক্রহসেল ডরক্রজসেেন অক্রফস ডেসে িাক্রড় র মাক্রলসের ক্রেোনা
ডজসন ডনব। এ উসদযাি ডোন ফল না ক্রদসল ক্রবপসদই পড়ব। ডস ডক্ষসত্র রালসফর
নাম ও ক্রেোনাসহ পক্রত্রোয় ক্রবোপন ডদব তার বাবার সন্ধান ড সয়। ক্রনশ্চয় ব্ল্যাে
ক্রস তখন হানা ডদসব রালসফর ক্রেোনায়। পালাসনা ক্রেোর সর তাসদর দু’জন
ডলাে হতযার প্রক্রতসো ডনবার জসন্য। ব্ল্যাে ক্রস বযেত হসব, ক্রেন্তু তাসদর অনুসরণ
েসর আক্রম তাসদর িাাঁক্রটসত ডপৌাঁেসত পারব।’
শ্বাসরুদ্ধভাসব ওরা শুনক্রেল আহমদ মুসার েো। ওসদর ড াসখ অপার
ক্রবস্ময় এবং আনন্দ।
‘দুক্রনয়ার সব বুক্রদ্ধ আপনার মাোয় েক্রম্পউটাসরর মত ডপ্রাোম েসর
ড াোসনা আসে নাক্রে?’ বলল ড বরা।
‘সব মাোই এে আল্লাহর সৃক্রি ড বরা।’ বসল আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াল।
বলল, ‘আক্রম এেটু ততক্রর হসয় আক্রস। ডবরুসবা এখনই।’
‘শু ু আপক্রন ততক্রর হসবন, আমরা ততক্রর হসবা না?’ বলল রালফ।
আহমদ মুসা দু’পা এক্রিসয় েমসে দাাঁড়াল। এেটু হাসল। বলল, ‘না,
ডতামরা যাসব না।’
‘তা হয় না।’ বলল রালফ।
‘আপনাসে এো আমরা ক্রে েসর োড়ব?’ বলল ক্লাউক্র য়া।
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‘ডদসখা, আক্রম যাক্রে অসনেটা অক্রনক্রশ্চতভাসব। িাক্রড় ডোোয় আসে জাক্রন
না। ডতামাসদর যাওয়ার ডোন প্রসয়াজন ডনই।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ক্ষক্রত ডতা ডনই।’ বলল ক্রজয়ানা।
‘ক্ষক্রত আসে। ডবক্রে ডলাে ডিসল ডবক্রে ডলােক্ষসয়র সম্ভাবনা।’
‘এখাসন েম ডলােক্ষয় হসল ডয ক্ষক্রত হসব ডসটাই ডবক্রে ক্ষক্রতের।’ বলল
ক্লাউক্র য়া।
‘ডতামরা বুঝে না, এটা যুদ্ধসক্ষত্র।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ডদখুন, আমাসদর প্রসতযসের ক্রপস্তল আসে। আমরা ক্রপস্তল ালাসত
জাক্রন।’
‘ডতামাসদর বাপ-মা আসে। সামক্রয়ে আসবি ডেসে এমন ক্রসদ্ধাে ডতামরা
ক্রনসত পাসরা না।’
‘সামক্রয়ে আসবি এটা আমাসদর নয়। ওমর বায়া আপনার ডে? তার
জসন্য আপক্রন জীবন বাক্রজ ডরসখসেন। িঃ ক্র ফরক্রজস আপনার ডেউ নয়, ক্রেন্তু তার
জসন্য আপক্রন েুটসেন মৃতযু ভয় মাক্রড়সয়। এসব ক্রে আমাসদর ডোনই ক্রেক্ষা ডদয়
না?’ বলল ক্লাউক্র য়া আসবিপ্ল্াক্রবত স্বসর।
আহমদ মুসা ডসাফায় বসস পড়ল ক্রপক্রেসয় এসস। বলল, ‘আক্রম ডতামাসদর
ডবাঝাসত পারক্রে না। এটা দল ডবাঁস যুদ্ধ েরার ডক্ষত্র নয়। দুই োরসণ। এে. ওরা
সংখযায় ডবক্রে, দুই. ওরা আসি জানসত পারসল বন্দীসদর সক্ররসয় ক্রনসত পাসর অেবা
বন্দীসদর জীবন ক্রবপন্ন হসত পাসর।’
‘ক্রেে আসে। আমরা বাইসর ডোোও অসপক্ষা েরসত পাক্রর না?’ বলল
রালফ।
এেটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘ক্রেে আসে। পাসরা। পাাঁ
ক্রমক্রনসটর মস য ডতামরা ততক্রর হসয় নাও।’
ক্রেে পাাঁ ক্রমক্রনসটর মস যই ওরা দুই িাক্রড়সত েসর ডরস্টহাউস ডেসে
ডবক্ররসয় এল।
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সবুজ ক্রটলার উপর অন্ধোসর দাাঁক্রড়সয় আসে ব্ল্যাে ক্রসসর ডসই বাক্রড়ক্রট।
বাক্রড়টার আসেপাসে বাক্রড় ডনই বসল এবং িােপালা োোর োরসণ আেপােটা
অন্ধোর। অন্ধোসরর আরও এেটা োরণ, বাক্রড়র বাইসরর অংসে ডোন আসলা
জ্বালাসনা ডনই।
ক্রতনতলার ক্রবোল িরক্রটর পাসে বড় এেটা অক্রফস েক্ষ। এেটা সুদৃশ্য
ডসসক্রটাক্ররসয়ট ডটক্রবল সামসন ডরসখ বসস আসে ক্রপসয়সর পল। তার মুসখ তৃক্রপ্তর
ভাব। ড াখ দু’ক্রট আনসন্দ উজ্জ্বল।
ক্রপসয়সর পল ডটক্রবসলর েসয়েটা োিজ গুক্রেসয় ক্রব্রফসেসস ডরসখ
ইন্টারেসমর সুই ক্রটসপ বলল, ‘রুসো, তুক্রম ওমর বায়াসে ক্রতনতলায় এসন িঃ
ক্র ফরক্রজসসর পাসের রুসম রাখ। দরোর হসল ক্টরসে ওমর বায়ার অবস্থাটা
এেবার ডদখাসব।’
ক্রপসয়সর পল উসে দাাঁড়াল েো ডের্ েসর। িক্রড়র ক্রদসে তাক্রেসয় ডদখল
রাত বারটা।
ক্রপসয়সর পল ীসর ীসর ডবক্ররসয় এল ির ডেসে। মুসখামুক্রখ পাসের
িরটাসতই রাখা হসয়সে িঃ ক্র ফরক্রজসসে।
ক্রপসয়সর পল ক্রিসয় িঃ ক্র ফরক্রজসসর দরজার সামসন এেটু দাাঁড়াল।
তারপর দরজার নব িুক্ররসয় ীসর ীসর প্রসবে েরল িসর।
িসরর এে প্রাসে খাসট ক্রবোনা পাতা রসয়সে। খাসটর অল্প দূসর ক্রটপসয়র
দু’পাসে মুসখামুক্রখ দু’ক্রট ডসাফা পাতা রসয়সে। তারই এেক্রটসত বসস রসয়সে িঃ
ক্র ফরক্রজস। সিসররও ডবক্রে বয়স ভদ্রসলাসের। ক্রেন্তু ডদসখ মসন হয় র্াট
অক্রতক্রম েসরনক্রন। ডদসহর েক্ত িড়ন। তীক্ষ্ণ ড াখ। উসেসির এেটা োয়া েক্রড়সয়
আসে তার সারা মুসখ।
‘হ্যাসলা ক্টর’ বসল ক্রপসয়সর পল এসিাসলা িঃ ক্র ফরক্রজসসর ক্রদসে।
িঃ ক্র ফরক্রজস মুখ তুসল তাোল ক্রপসয়সর পসলর ক্রদসে। তার ড াসখ-মুসখ
ক্রবস্ময়, ডবদনা এবং ডেৌতুহসলর সংক্রমশ্রণ। বলল, ‘হ্যাসলা, বসুন।’
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‘ ন্যবাদ।’ বসল ক্রপসয়সর পল িঃ ক্র ফরক্রজসসর সামসনর ডসাফায় বসস
পড়ল। বলল, ‘আপক্রন এেজন মহৎপ্রাণ মানুর্, ক্টর। আপনাসে েি ডদয়ার
জসন্য দুিঃক্রখত।’
‘আপক্রন ডে? আমার সোন ও আমার ডবৌমাসে আপনারাই ক্রে ক্রে ন্যাপ
েসরসেন?’
ক্রপসয়সর পসলর মন খুক্রেসত ভসর ডিল। ডস ক্রনক্রশ্চত হসলা ডয, রালফফ্রাংেসদর পালাবার েো িঃ ক্র ফরক্রজস এখসনা জানসত পাসরক্রন। এই না জানা
তাসদর োজ উদ্ধাসর অসনে সাহাযয েরসব। বলল ক্রপসয়সর পল, ‘ক্রে ন্যাপ
েসরক্রে নয়, ক্রনরুপায় হসয় বা য হসয়ক্রে ঐ মন্দ োজটা েরসত।’
‘মন্দ োজ েসরসেন, ডসটা ডবাসঝন তাহসল?’
‘বুক্রঝ। ক্রেন্তু মন্দ সব সময় মন্দ োসে না। বৃহির স্বাসেত, বৃহির েলযাসণর
জসন্য আমরা ডযটা েসরক্রে, ডসটা এখন আর মন্দ ডনই।’
‘আমাসে ডতা সরসেন, আমার সোনসদর এখন ডেসড় ক্রদন।’
‘ডদব। আপনাসেও আমরা সর রাখসবা না। ক্রেন্তু এ সব ক্রেেুই ক্রনভতর
েরসে আপনার উপর।’
‘আমার উপর ডেন?’
‘আপনাসে ডতা আমাসদর পক্ষ ডেসে সবই বলা হসয়সে।’
‘ও, েযাসমরুসনর ক্রব ারপক্রত উসাম বাইেসে ডতামরা যা াও ডসই ভাসব
োজ েরসত বলসত হসব।’
‘ক্রেে। তসব ‘আমরা যা াই’ তা নয়, ‘জাক্রত যা ায়’ তা-ই আমরা েরসত
বলক্রে।’
‘জাক্রতসে বযবহার েরসেন ডেন? ঐ জক্রম ক্রে জাক্রত ক্রনসে?’
‘জক্রম ‘ক্রেং ম অব ক্রাইস্ট’ ক্রনসে াস তর নাসম।’
‘আপনার েো সতয হসলও ‘ক্রেং ম অব ক্রাইস্ট’-এর অন্যায়সে সমেতন
েরা যায় না। অন্যান্য জাক্রতর পক্ষ ডেসে েরসলও অন্যায়, বযাক্রক্ত েরসলও
অন্যায়।’
‘আপক্রন বাস্তবতাসে অস্বীোর েরসেন, ক্টর।’
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‘ডোন বাস্তবতার েো বলসেন?’
‘ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট-এর লড়াইসয়র েো।’
‘এটা ডতা এেটা পুরাসনা বযাপার।’
‘পুরাসনা বযাপার। ক্রেন্তু নতুন েসর তীব্র হসয় উসেসে।’
‘ক্রেং ম অব ক্রাইসস্টর ঐ অন্যায় েসমতর সাসে ক্রস এবং ক্রক্রসসসন্টর
এই যুসদ্ধর সম্পেত ক্রে?’
হাসল ক্রপসয়সর পল। বলল, ‘‘ক্রেং ম অব ক্রাইস্ট’ (KOC) এবং ‘আক্রমত
অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট অক্রফ্রো’ (AOCOWA) আক্রফ্রোয় ক্রস-এর পসক্ষর
সবস সয় উসল্লখসযািয সফল েক্রক্ত।’
‘হসত পাসর। ক্রেন্তু তারা অন্যায় েরসে। লুণ্ঠসনর োজ েরসে।’
‘যক্রদ স্বীোরও েক্রর ডয তারা এটা েরসে, তবু সতয এই ডয, তারা ক্রনসজর
জসন্য এটা েরসে না, েরসে আক্রফ্রোয় খৃস্টসে এেেত্র ক্রবজসয়র আসসন
বসাবার জসন্য। এটা এমন বাস্তবতা যা অস্বীোসরর ডোন সুসযাি ডনই।’
বসল এেটু দম ক্রনল ক্রপসয়সর পল। শুরু েরল আবার, ‘আক্রফ্রোর মতীয়
মানক্র সত্রর ক্রদসে এেবার লক্ষয েরুন। ইসলাম বা ক্রক্রসসন্ট আক্রফ্রোয় যাত্রা শুরু
েসরক্রেল উির ডেসে। তারপর ক্রমে এক্রিসয়ক্রেল দক্রক্ষসণ। আক্রফ্রোর যতই
দক্রক্ষসণ যাওয়া যায় মুসলমানসদর সংখযা ততই েম। তবু আক্রফ্রোর প্রায় দুইতৃতীয়াংে এলাোয় ইসলাম সংখযািক্ররষ্ঠতা লাভ েসরক্রেল। অবক্রেি এেতৃতীয়াংে অঞ্চসলও মুসলমানরাই ক্রেল সবস সয় সক্রক্রয় প্রভাবোলী গ্রুপ। এ
োরসণই এেমাত্র আক্রফ্রো মহাসদেই ‘মুসক্রলম মহাসদে’ আখযা লাভ েসরক্রেল।
ক্রমিঃ ক্র ফরক্রজস, প্রভূত সম্ভাবনাময় এই মুসক্রলম মহাসদসেই খৃসস্টর রাজয
প্রক্রতষ্ঠার জসন্য খৃসস্টর ক্রস তার যাত্রা শুরু েসর। আক্রফ্রোর দক্রক্ষণ ডেসে এই
যাত্রা শুরু হয়। যুদ্ধ শুরু হয় ক্রক্রসসসন্টর সাসে ক্রসসর। ক্টর ক্র ফরক্রজস, আক্রফ্রোর
মতীয় মানক্র সত্রর ক্রদসে তাোসল ডদখসবন, আক্রফ্রোর দক্রক্ষণ প্রাে ডেসে ম য
আক্রফ্রো পযতে মাত্র ারক্রট রাে োড়া অন্যান্য সবগুসলাসতই ক্রস আজ ক্ষমতায়
অক্র ক্রষ্ঠত। ম য আক্রফ্রোয় লসে আজ ক্রস এবং ক্রক্রসসসন্টর মস য লড়াই। এই
ম য আক্রফ্রো ক্রেল ক্রক্রসসসন্টর েক্ত মুসোর মস য। ক্রেন্তু ডসই ম য আক্রফ্রোয় ক্রস
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আজ ক্রক্রসসসন্টর েক্ত মুক্রে ডভসে ক্রদসে। মুসলমানসদর সংখযাক্র েয ডসখাসন ধ্বসস
পড়সে। াসদ মুসক্রলম সংখযা েতেরা ৮৫ ভাি ডেসে ৪৪ ভাসি, নাইসজক্ররয়ায়
৬৫ ভাি ডেসে ৫০ ভাসি এবং েযাসমরুসন ৫৫ ভাি ডেসে ১৬ ভাসি ডনসম
এসসসে। এোড়া নাইসজক্ররয়ার উিসর উপকূল বরাবর মুসক্রলম দুিত অঞ্চসলর
েসয়েক্রট পসেসট আমরা ক্রবস্ময়ের অেিক্রত অজতন েসরক্রে। িানায় মুসলমাসনর
সংখযা ৪৫ ভাি ডেসে ১৩ ভাসি, ক্রিক্রন ক্রবসাও ও ক্রসসয়রাক্রলওসন ৮০ ভাি ডেসে
৩০ ভাসি এবং বুরক্রেনা ফাসসাসত ৫৫ ডেসে ৪০ ভাসি ডনসম এসসসে। সবস সয়
বড় েো, নাক্রমক্রবয়া ডেসে েযাসমরুসনর ম য অঞ্চল পযতে ক্রবোল এলাোয়
মুসক্রলম উসেদেরণ আজ সম্পূণত হসয়সে। ‘ক্রস’-এর এই ডয অেল্পনীয় সাফলয,
তার জসন্য সবস সয় ডবক্রে েৃক্রতসত্বর দাক্রব KOC এবং AOCOWA েরসত পাসর।
দক্রক্ষণ েযাসমরুসন ওমর বায়ার দে হাজার এের জক্রম KOC দখল েরসত
পারসলই দক্রক্ষণ েযাসমরুন ডেসে মুসক্রলম উসেদ সম্পূণত হসয় যায়। িঃ
ক্র ফরক্রজস, আপক্রন এই জক্রমটুকু দখসল সহায়তা েসর আক্রফ্রোয় ক্রস-এর ক্রবজয়
অক্রভযাসন ঐক্রতহাক্রসে ভূক্রমো রাখসত পাসরন। ডভসব ডদখুন, এই সহায়তা আপক্রন
KOC বা AOCOWA ডে েরসেন না, সাহাযয েরসেন প্রভু খৃসস্টর ক্রসসে।’
‘আপক্রন বাস্তব অবস্থা তুসল সরসেন, আক্রম অস্বীোর েরক্রে না। ক্রেন্তু
সহায়তার জসন্য আপনারা ভুল জায়িায় এসসসেন। আক্রম আইসনর োত্র, সারাটা
জীবন আইন ক্রনসয়ই োজ েসর আসক্রে। আক্রম আপনাসদর ডবআইনী োসজ েরীে
হসত পারসবা না। আক্রম অনুসরা েরক্রে, আমাসে ও আমার সোনসদর অসহতুে
আটসে না ডরসখ ডেসড় ক্রদন।’
‘ ক্টর ক্র ফরক্রজস, আপক্রন োনী মানুর্। আপনাসে বুক্রঝসয় বলার
প্রসয়াজন ডনই। আমরা ডয োসজ হাত ডদই, তা ডের্ না েসর োক্রড় না। আপক্রন
যক্রদ ক্রব ারপক্রত ক্টর উসাম বাইেসে ক্র ক্রে ক্রদসতন, ডটক্রলসফান েসর ক্রদসতন,
তাহসল আপক্রন এখাসনই োেসত পারসতন। ক্রেন্তু এখন আপনাসে আমাসদর সাসে
েযাসমরুন ডযসত হসব।’
ক্রপসয়সর পল েো ডের্ েরসল িঃ ক্র ফরক্রজস অসনেক্ষণ েো বলল না।
ভাবক্রেল ডস। বলল ডবে পসর, ‘এখাসন যা েরক্রে না, ওখাসন ক্রিসয় তা ক্রে েরব?’
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‘ডসটা ওখাসন ক্রিসয় আমরা ডদখব। রাক্রজ েরার আরও ক্রেেু উপায়
আমাসদর আসে। তাোড়া আপনাসে পণবন্দী ডদক্রখসয় েযাসমরুসনর
ক্রব ারপক্রতসেও আমরা আমাসদর হাসতর মুসোয় আনসত পাক্রর।’
‘জাক্রন না ডসটা আপনারা পারসবন ক্রেনা। তসব আমাসে ভয় ডদক্রখসয়
ডোন লাভ হসব না।’
‘ডসটা আমাসদর বযাপার। আমরা ডভাসরই েযাসমরুন যাক্রে। তাই এখাসন
ডোন ঝাসমলা েরসত াই না। তা না হসল রাক্রজ েরার দু’এেটা পদ্ধক্রত এখাসনও
প্রসয়াি েরা ডযত।’
েো ডের্ েসরই হাসতর ওয়াক্রে-টক্রের এেটা ডবাতাম ক্রটসপ মুসখর োসে
তুসল সর বলল, ‘রুসো, দু’ডটা েক্রফন েমক্রপ্ল্ট?’
‘হ্যাাঁ।’ ওপাে ডেসে উির এল।
‘ক্রতনতলায় ক্রনসয় এস।’
‘এখক্রন ক্রনসয় যাক্রে স্যার।’
‘ওসে। এখন সাসড় বাসরাটা। ডভার পাাঁ টায় ডপ্ল্ন। আমাসদর ক্টর
সাসহব ও ওমর বায়াসে সসম্মাসন েক্রফসন পযাে েসর ডফল, ডযভাসব বসলক্রে, ডসই
ভাসব।’
ওয়াক্রে-টক্রে গুক্রটসয় পসেসট ডরসখ উসে দাাঁড়াল ক্রপসয়সর পল। বলল,
‘ ক্টর, সব ডতা শুনসলন। আো েক্রর, আমাসদর সাসে সহসযাক্রিতা েরসবন।
আমার মসতা আমার ডলােগুসলা ক্রেন্তু ভাল নয়। মানীর মান তারা ডবাসঝ না।’
বসল ক্রপসয়সর পল ডবক্ররসয় এল ির ডেসে।

মাইসক্রা ডসন্সসরর সংসেত অনুসরণ েসর আহমদ মুসারা ব্ল্যাে ক্রস-এর
ক্রটলা বাক্রড়সত ক্রেেই ডপৌাঁসে ক্রিসয়ক্রেল।
অন্ধোসর াো বাক্রড়ক্রট।
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আহমদ মুসা ক্রটলার ডিাড়ায় এেটা ডঝাসপর আড়াসল িাক্রড়সসমত
ক্লাউক্র য়াসদর ডরসখ আসস। আসার সময় আহমদ মুসা ওসদর বসল, ‘দু’িণ্টার
মস যও যক্রদ আক্রম না ক্রফক্রর, তাহসল ডতামরা সল যাসব।’
েো ডেসর্ এেটু ডেসমক্রেল আহসমদ মুসা। তারপর ক্লাউক্র য়াসে লক্ষয
েসর বসলক্রেল, ‘ড ানাসে ডটক্রলসফান েরসত ড সয়ক্রেলাম, ভুসল ডিক্রে। ড ানার
ডটক্রলসফান নাম্বারটা তুক্রম রাখ।’ বসল আহমদ মুসা ক্রটলা ডবসয় উসে আসস।
ক্লাউক্র য়াসহ সবাই দাাঁক্রড়সয় ডদখক্রেল আহমদ মুসাসে। ক্লাউক্র য়া,
সুমাইয়া এবং ক্রজয়ানার মুসখ নতুন এে ঔজ্জ্বলয এবং রহস্যময়তা।
আহমদ মুসা প্রা ীসরর ডিাড়ায় এসস বাক্রড়র ারক্রদেটা এেবার িুসর
এল। প্রা ীর ক্রদসয় ডিরা বাক্রড়। েয় ফুসটর মসতা উাঁ ু হসব প্রা ীর। এেটাই মাত্র
ডিট। ডলাহার দরজা। ডিসটর দু’পাসে দু’ক্রট আসলা উপর ডেসে ডেস াো।
ডিসটর পাসে ডোন ডিটরুম ডনই।
‘তাহসল ডিট ক্রে দূর ক্রনয়ক্রিত ডোন পদ্ধক্রতসত ডখালা হয়?’ ভাবল
আহমদ মুসা প্রা ীসরর অন্ধোসর দাাঁক্রড়সয়। ‘ডিসট ক্রটক্রভ েযাসমরাও পাতা োেসত
পাসর’– আরও ভাবল আহমদ মুসা। প্রা ীর টপসে ক্রে ডস ডভতসর ুেসব? ক্রেন্তু
ডসখাসনও অযালামত েসয়ল পাতা োেসত পাসর।
আহমদ মুসা ক্রপসে ডঝালাসনা েসল ডেসে এন এন্ এস (নাইট এন্
ডস্মাে) িিলস ডবর েসর ড াসখ পড়ল। তারপর পসেট ডেসে ‘ডস্মাে ক্রটউব’ ডবর
েসর প্রা ীসরর িা ডিাঁসর্ পা পা েসর ডিসটর অসনেখাক্রন ক্রনেটবততী হসলা এবং
ক্রটউসবর ‘উইন্ প্রুফ ক্রনল’ ক্রোঁসড় েুসাঁ ড় ক্রদল দরজার সামসন।
মুহূসততর মস য কুয়াোর মসতা সাদা ড াাঁয়ায় আেন্ন হসয় ডিল ডিট
এলাো।
আহমদ মুসা দ্রুত ক্রিসয় দাাঁড়াল ডিসটর সামসন। ভাবল, ক্রটক্রভ েযাসমরার
ড াখ অন্ধ েরা ডিসে ক্রেন্তু দরজার সাসে অযালামত োেসত পাসর। আহমদ মুসা
জাসন, ডিসটর অযালামত সব সময় দরজা ডখালার সাসে সম্পক্রেতত োসে। তার অেত,
অযালামত দরজার েব্জার সাসে সংযুক্ত েরা হয়, যাসত দরজা খুলসত ডিসলই
অযালামত ডবসজ উসে।
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আহমদ মুসা দ্রুত ক্রসদ্ধাে ক্রনসয় ক্রনল।
পসেট ডেসে ডবর েরল লযাসার োটার এবং দরজার ক্রেে মাঝখাসন দুই
বিতফটু জায়িার ইস্পাত ডপ্ল্ট ডেসট ডফলল।
ডভতসর প্রসবসের আসি আসরেটা ডস্মাে ক্রটউব েুাঁসড় ক্রদল ডভতসর।
আহমদ মুসা সসন্দহ েরক্রেল, ডভতসরর ক্রদসে মুখ েরা েযাসমরাও োেসত পাসর।
দূর ক্রনয়ক্রিত ডিসট তা-ই োসে।
েসয়ে মুহূতত সময় ক্রনসয় আহমদ মুসা ুসে ডিল ডভতসর।
ডভতসরর ত্বরটায় সুন্দর ফুসলর বািান। ডিট ডেসে লাল ইসটর এেটা
প্রেস্ত রাস্তা সল ডিসে িাক্রড় বারান্দা পযতে।
আহমদ মুসা পসেসটর ক্ররভলভাসরর বাাঁসট হাত ডরসখ ডবড়াসলর মত
ক্রনিঃেসব্দ দ্রুত এক্রিসয় লল।
আহমদ মুসা সসব িাক্রড় বারান্দায় পা ডরসখসে, এমন সময় ডপেন ডেসে
আসা প্র ণ্ড াক্কায় উপুড় হসয় পসড় ডিল ডস।
ক্রেন্তু পসড় ডিসলও পসেট ডেসে তার হাত সাইসলন্সার লািাসনা
ক্ররভলভারসসমত ডবক্ররসয় এসসসে।
আহমদ মুসা বুঝল, ডপেন ডেসে অেত দু’জন তার ওপর ঝাাঁক্রপসয়
পড়সে।
আহমদ মুসা পসড় ক্রিসয়ই ক্রনসজর েরীরটাসে বাম ক্রদসে উসে ক্রনল ওরা
তার উপর ড সপ বসার আসি।
আহমদ মুসা তার েরীর বাম ক্রদসে উসে ডনবার ফসল তার েরীরটা
ডপেন ডেসে আসা াসপর মূল ডেন্দ্র ডেসে এেপাসে সসর এল, যার োরসণ
আক্রমণোরীসদর এেজন ানপাসে ক্রবক্রেন্ন হসয় পড়ল। শু ু তা-ই নয়, আহমদ
মুসার ান হাসত রা ক্ররভলভাসরর মুসখও এসস পড়ল।
েরীরটা উসে ডনবার পর গুক্রল েরসত মুহূততও ক্রবলম্ব েসরক্রন আহমদ
মুসা। সাইসলন্সার লািাসনা ক্ররভলভার ডেসে অস্পি ‘দুপ’ েসর এেটা েব্দ
উেল। বুেটা এসফাাঁড়-ওসফাাঁড় হসয় ক্রিসয়ক্রেল ডলােটার।
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এক্রদসে ক্রেতীয় ডলােটা আহমদ মুসার উপর ড সপ বসসক্রেল। তার েক্ত
দুই হাত সাাঁড়াক্রের মত বসস যাক্রেল আহমদ মুসার িলায়।
আহমদ মুসার মসন হক্রেল, িলাটা ডযন ক্রোঁসড় যাসে তার। ড াখ দু’ক্রট
তার ক্রবস্ফাক্ররত হসয় উেক্রেল।
আহমদ মুসার ান হাত উসে এল। তার ান হাসতর ক্ররভলভারক্রট এসস
স্পেত েরল ডলােক্রটর মাো।
ডলােক্রট মসে উসে ক্রেসত এক্রদসে এেবার ড াখ িুক্ররসয়ই এেটু োত
হসয় মাোটা সক্ররসয় ক্রনসত ডিল। ক্রেন্তু আহমদ মুসার আেুল ক্রট্রিাসর াপ ক্রদসয়সে
তার আসিই।
আহমদ মুসার উপর ডেসে উসে পসড় ডিল ডলােটা। গুাঁসড়া হসয়
ক্রিসয়ক্রেল তার মাো।
আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াল। এেটু সসর এসস এেটা োসমর আড়াসল
দাাঁড়াল ডস।
প্রায় ক্রমক্রনটখাসনে অসপক্ষা েরল। না, ডোন ক্রদে ডেসে ডেউ এল না।
আহমদ মুসা বুঝল, প্রা ীর বরাবর এই দু’জনই ক্রেল পাহারায়।
োসমর আড়াল ডেসে ডবক্ররসয় এল আহমদ মুসা। িাক্রড় বারান্দার
ারক্রদসে তাোল। ডদখল, এেটু পক্রশ্চম ক্রদসে পাো ডে আোসরর এেটা ির।
িাক্রড় বারান্দা ডেসে লাল ইসটর এেটা রাস্তা ঐ ির পযতে এক্রিসয় ডিসে। আহমদ
মুসা বুঝল, ওটাই িযাসরজ। ঐ িযাসরসজই তার টাসিতট িাক্রড়টা রসয়সে।
আহমদ মুসা লক্ষয েরল, লাল ইসটর এেটা সরু রাস্তা ক্রবক্রডং-এর ডপেন
ক্রদে ডেসে এসস িযাসরসজর সামসন ক্রদসয় প্রা ীসরর ক্রদসে সল ডিসে।
আহমদ মুসা িাক্রড় বারান্দা ডেসে ক্রতনক্রট াপ ক্র ক্রেসয় ক্রবক্রডং-এর
বারান্দায় উেল।
ক্রবরাট দরজা। ডদসখই বুঝল, োসের দরজা। ক্রেন্তু দরজার ার প্রােই
ইস্পাসতর পাত ক্রদসয় ডমাড়া। ‘েী-ডহাল’ পরীক্ষা েসর ডদখল। ক্রনক্রশ্চত হসলা
আহমদ মুসা, এ দরজাও দূর ক্রনয়ক্রিত।
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আহমদ মুসা মুেক্রেসল পড়ল। লযাসার োটার ক্রদসয় োসের দরজা ীসর
ীসর ডপাড়াসনা যায়, ক্রেন্তু োটা যায় না। ডপাড়াসনার বযাপারটা সময়সাসপক্ষ।
তাহসল?
আহমদ মুসার মসন পড়ল বাক্রড়র ডপেন ডেসে আসা রাস্তার েো। ওটা
ক্রক্লনার পযাসসজ নয়সতা?
আহমদ মুসা ডনসম এল বারান্দা ডেসে।
লাল ইসটর সরু রাস্তা সর এসিাসলা বাক্রড়র ডপেন ক্রদসে।
ডসই রাস্তাক্রট আহমদ মুসাসে এেটা ডোট সাইসজর দরজার সামসন ক্রনসয়
দাাঁড় েরাল। ভাক্রর ইস্পাসতর ততক্রর দরজা। পরীক্ষা েসর ডদখল, অসটা লে
ক্রসসস্টম। বাইসর ডেসে াক্রব ক্রদসয় ডখালার ডোন বযবস্থা ডনই। তবু খুক্রে হসলা
আহমদ মুসা। এ লেগুসলা োটা লযাসার োটার ক্রদসয় খুব সহজ। দরজার িাসয়
েী-লসের ক্র হ্ন ডদসখ ‘লে’-এর অবস্থান ক্র ক্রহ্নত েরল আহমদ মুসা। তারপর
ডসই স্থাসন দরজা ও ড ৌোসের মাঝ বরাবর লযাসার োটাসরর বীম প্রসবে েরাল।
মাত্র েসয়ে ডসসেন্ । নসড় উেল দরজা। ‘লে’ ডেসট ডিসে।
েসয়ে মুহূতত অসপক্ষা েসর ীসর ীসর দরজা ডেসল প্রসবে েরল আহমদ
মুসা।
জায়িাটা েক্ররস াসরর এেটা প্রাে। আহমদ মুসা ক্রফসর দাাঁক্রড়সয় দরজাটা
বন্ধ েরসত ক্রিসয় মসে উেল। ডদখল, ‘লে’-এর সাসে এেটা অযালামত
ট্রান্সক্রমটার লািাসনা। এর অেত, ‘লে’-এর উপর আিাত এসল তা আহত েরসব
ট্রান্সক্রমটারসেও। সসি সসিই তা সংসেত পাোসব অযালামত-এর োহে যসি বা
বাক্রজসয় ডদসব অযালামত।
দরজা বন্ধ না েসরই িুসর দাাঁড়াল আহমদ মুসা। ডস ক্রনক্রশ্চত, এতক্ষসণ
অযালামত ডবসজ ডিসে এবং ব্ল্যাে ক্রস-এর ডলাসেরা এতক্ষসণ সক্রক্রয় হসয় উসেসে।
আহমদ মুসা ক্ররভলভার হাসত ক্রনসয় ডবড়াসলর মত সামসন এসিাসলা।
েক্ররস াসরর দুই পাসের রুমগুসলাসে ক্রবক্রভন্ন ক্রজক্রনসসর ডস্টার বসল মসন
হসলা আহমদ মুসার।
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েক্ররস ারক্রট এেক্রট বড় িসর ক্রিসয় ডের্ হসয়সে। েসক্ষ েসয়েক্রট োক্রটং
ডটক্রবল এবং েসয়েক্রট ওয়াে ডবক্রসন। আহমদ মুসা বুঝল, এটা কুক্রেং ক্রপ্রপাসরেন
রুম।
েসক্ষ এসস ডের্ হওয়া েক্ররস ার-মুখ ডেসে ক্রবপরীত ক্রদসে েক্ষক্রটসত
আসরেটা দরজা আসে। ডসখান ডেসে আসরেটা েক্ররস াসরর শুরু।
েক্ররস াসর উাঁক্রে ক্রদসতই অসনেগুসলা পাসয়র েব্দ শুনসত ডপল আহমদ
মুসা।
ক্রেসত সসর এসস দরজা ডিাঁসর্ ডদয়াসলর আড়াসল দাাঁড়াল ডস।
েুসট আসা প্রেম ডলােক্রট িসরর ডভতসর পা বাড়াসল আহমদ মুসা তার
ান পা এক্রিসয় ক্রদল েুসট আসা পাসয়র সামসন। ডলােক্রট হুমক্রড় ডখসয় পসড় ডিল।
তার ডস্টনিানটা ক্রেটসে সল এল আহমদ মুসার পাসয়র োসে।
আহমদ মুসা ডস্টনিান তুসল ক্রনসয়ই গুক্রল ালাল। পসড় যাওয়া ডলােক্রট
উসে দাাঁড়াক্রেল এবং ইসতামস য আসরেজন ডলাে এসস িসর ুসেক্রেল। তারা
দু’জসনই গুক্রলক্রবদ্ধ হসয় পসড় ডিল।
ওসদর উপর গুক্রল াক্রলসয় ডস্টনিাসনর বযাসরলটা িুক্ররসয় ক্রনল
েক্ররস াসরর ক্রদসে।
েক্ররস ার ক্রদসয় েুসট আসা ারজন এেদম গুক্রলর মুসখ পড়ল। ডোন
ক্রেেুর আড়াল ডনবার ডোন সুসযাি ক্রেল না তাসদর। ারজনই গুক্রল ডখসয় ডবাাঁটা
ডোঁড়া ফসলর মত েক্ররস াসরর উপর ঝসর পড়ল।
আহমদ মুসা েক্ররস াসর উাঁক্রে ক্রদসয় ডদখল, ডেউ ডনই আর েক্ররস াসর।
ডস্টনিান বাক্রিসয় েক্ররস াসরর মুসখ ক্রিসয় দাাঁড়াল। অসপক্ষা েরল
ক্রেেুক্ষণ। ক্রবক্রস্মত হসলা, ডোন তৎপরতা তাসদর ডনই ডেন? আেংোর এে ডমি
দ্রুত মসন উদয় হসলা, তারা ক্রে আক্রমসণর পে পক্ররবততন েসরসে?
মসনর এ ক্র োটা ডের্ না হসতই তার োসন এল ডপেন ডেসে পাসয়র েব্দ।
সসি সসিই ডবাাঁ েসর িুরল আহমদ মুসা। ক্রেন্তু ডস্টনিান ডতালার সুসযাি
হসলা না। ডদখল, তার মাত্র দুই িজ ডপেসন িসরর ডমসঝসত দাাঁক্রড়সয় এেজন।
তার ডস্টনিাসনর নল আহমদ মুসার বুে বরাবর উোসনা।
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আহমদ মুসার প্রােক্রমে ক্রবমূঢ়তা তখনও োসটক্রন। এমন সময়
ক্ররভলভাসরর এেটা গুক্রলর েব্দ শুনসত ডপল আহমদ মুসা। আর সাসে সাসেই
সামসনর ডস্টনিান ারী ডলােক্রটর ডদহ ঝাাঁকুক্রন ক্রদসয় উসে ডপেন ক্রদসে উসে পসড়
ডিল।
আহমদ মুসা ডদখসত ডপল ক্রপস্তল হাসত ক্লাউক্র য়াসে এবং তার ডপেসন
ওপাসের েক্ররস াসরর মুসখ সুমাইয়া ও ক্রজয়ানাসে। তাসদর হাসতও ক্রপস্তল।
ক্লাউক্র য়া এবং ওরা তাক্রেসয়ক্রেল আহমদ মুসার ক্রদসে। আহমদ মুসা ওক্রদসে
এসিাবার জসন্য পা এে াপ বাক্রড়সয়ক্রেল। এই সময় ক্ররভলভাসরর িজতন ডোনা
ডিল। সসি সসি ক্লাউক্র য়া বুে ড সপ সর মাক্রটসত পসড় ডিল।
আহমদ মুসা েব্দ শুসনই তাোল িসরর উির ক্রদসে। ডদখল, ডসখাসন
এেটা দরজা খুসল ডিসে। এ দরজা আহমদ মুসার নজসর পসড়ক্রন আসি। দরজার
এপাসর দাাঁক্রড়সয় এেজন ডলাে। তার ক্ররভলভাসরর নল িুসর আসসে ক্লাউক্র য়ার
ক্রদে ডেসে আহমদ মুসার ক্রদসে।
আহমদ মুসা ডস্টনিান তুসলই তাক্রেসয়ক্রেল েব্দ লসক্ষয। ডলােক্রটর উপর
তার নজর পড়ার সাসে সাসেই আহমদ মুসার ডস্টনিান গুক্রল বৃক্রি েরল।
ডলােক্রট গুক্রল ডখসয় ঝাাঁঝরা ডদহ ক্রনসয় ডযখাসন দাাঁক্রড়সয়ক্রেল ডসখাসনই
পসড় ডিল।
আহমদ মুসা গুক্রল েসরই েুসট ডিল ক্লাউক্র য়ার োসে। রক্তপ্ল্াক্রবত
ক্লাউক্র য়ার মাোটা হাসত তুসল ক্রনল।
ক্রজয়ানা ও সুমাইয়াও েুসট আসক্রেল ক্লাউক্র য়ার ক্রদসে। ািঃ ক্রজয়ানা ক্রেল
সামসন। িসরর মাঝখাসন যখন ডস, উিসরর দরজার ক্রদসে েব্দ শুসন তাক্রেসয়
ডদখসত ডপল, দরজায় দাাঁক্রড়সয় এেজন ডলাে। তার হাসতর ভয়ংের ডমক্রেন
ক্ররভলভার উসেসে আহমদ মুসাসে লক্ষয েসর।
ািঃ ক্রজয়ানা এেটা ক্র ৎোর তুসল েুসট ক্রিসয় ক্রনসজর ডদহ ক্রদসয় আহমদ
মুসার ডদহ ড সে ক্রদল। প্রায় সাসে সাসেই ডমক্রেন ক্ররভলভার ডেসে এে ঝাাঁে গুক্রল
েুসট এল আহমদ মুসাসে লক্ষয েসর। সবগুসলা গুক্রলই এসস ক্রবদ্ধ েরল
ক্রজয়ানাসে।
ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট

85

ওক্রদসে সুমাইয়া ক্রজয়ানাসে উিসরর দরজার ক্রদসে তাক্রেসয় আহমদ
মুসার ক্রদসে ক্র ৎোর েসর েুটসত ডদসখ উিসরর দরজার ক্রদসে াইল। ডস ডদখসত
ডপল, এেজন ডলাসের ক্ররভলভার আহমদ মুসার ক্রদসে উদযত। ডস মুহূসতত তার
ডমক্রেন ক্ররভলভার গুক্রলবর্তণ েরল।
সুমাইয়াও তার ক্ররভলভার তুসলক্রেল। ক্রেন্তু ডদক্রর হসয় ক্রিসয়ক্রেল।
সুমাইয়ার গুক্রল যখন ডলােক্রটর বুে এসফাাঁড়-ওসফাাঁড় েসর ক্রদল, তখন যা হবার
হসয় ডিসে। ঝাাঁঝরা হসয় ডিল ািঃ ক্রজয়ানার ডদহ।
আহমদ মুসা ীসর ীসর ক্রজয়ানার ক্রনষ্প্প্রাণ ডদহ ডমসঝয় রাখল।
ডদখল, ক্লাউক্র য়া ক্রেেু বলসত াসে। সুমাইয়া েুসট এসস ক্লাউক্র য়ার
মাোটা তুসল সরসে।
আহমদ মুসা এেটু এক্রিসয় ক্লাউক্র য়ার ক্রদসে ঝুাঁসে পসড় বলল, ‘এ
ডতামরা ক্রে েরসল ক্লাউক্র য়া! ক্রে িসট ডিল এসব!’
ক্লাউক্র য়া ডোাঁট নাড়ল। শুেসনা ডোাঁট দু’ডটা ক্রভক্রজসয় ক্রনসত ড িা েসর
ক্ষীণ েসণ্ঠ বলল, ‘আক্রম এবং ক্রজয়ানা ক্রসদ্ধাে ক্রনসয়ক্রেলাম, আমরা ইসলাম েহণ
েরব। আমাসদর জসন্য আল্লাহর োসে প্রা-েত-না ে-সরা।’ ক্ষীণ হসয় এসস তার েণ্ঠ
ডেসম ডিল। েণ্ঠ ডেসম যাওয়ার সাসে সাসে মুখ এেক্রদসে সল পড়ল তার। ক্রস্থর
হসয় ডিল তার ডদহ।
আহমদ মুসা েসয়েবার বযাকুল েসণ্ঠ ােল ক্লাউক্র য়াসে। তারপর
মাোটা ক্রন ু েসর দু’হাসত মুখ ােল।
সুমাইয়া ক্লাউক্র য়ার মাো জক্রড়সয় সর ডোঁসদ উেল।
‘রুসো’ ‘রুসো’- এই েব্দগুসলা োসন প্রসবে েরল আহমদ মুসার।
আহমদ মুসা মুখ ডেসে হাত সক্ররসয় েব্দ লসক্ষয উিসরর দরজার ক্রদসে
তাোল। আহমদ মুসার দু’ক্রট িণ্ড ড াসখর পাক্রনসত ড ায়া। সুমাইয়ার গুক্রলসত
ক্রনহত ডলােটার পসেসট ওয়াক্রে-টক্রে ডদখসত ডপল আহমদ মুসা। ঐ ওয়াক্রেটক্রেই েসব্দর উৎস।
আহমদ মুসা দ্রুত উসে ক্রিসয় ওয়াক্রে-টক্রে তুসল ক্রনল। তখনও ওয়াক্রেটক্রেসত ডেউ বলক্রেল, ‘ওক্রদসে ক্রে খবর, েো বলে না ডেন, রুসো?’
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আহমদ মুসা বুঝল, এই ডলােটার নাম রুসো। ক্রনশ্চয় ক্রপসয়সর পল ক্রেংবা
ডোন বড় ডনতা েো বলসে।
আহমদ মুসা এেটু ক্র ো েসর বলল, ‘আমরা বযস্ত স্যার। আক্রম লাইসন
আক্রে, বলুন।’
‘বুসঝক্রে। ডোন, আমরা দু’ডটা েক্রফন ক্রনসয় সল যাক্রে। ডতামরা এ িাাঁক্রট
ডেসড় দাও। েযাসমরুসন ডযািাসযাি েরসব।’
বন্ধ হসয় ডিল ওয়াক্রে-টক্রে।
আহমদ মুসা দ্রুত েসণ্ঠ বলল, ‘সুমাইয়া, আমার সাসে এস। ওরা
পালাসে।’
বসল আহমদ মুসা েক্ররস ার সর েুটল ডভতসর। তার লক্ষয বাইসর
ডবরুবার ডসই বড় ডিট।
আহমদ মুসা এ েক্ররস ার, ডস েক্ররস ার িুসর বাইসর ডবরুবার ডিসটর
সামসন ক্রিসয় দাাঁড়াল। ডদখল, ডস দরজা আসির মতই বন্ধ।
এই সময় আহমদ মুসা মাোর উপর ডেসে ইক্রঞ্জন স্টাটত ডনবার েব্দ
শুনসত ডপল। এেটু শুসন আহমদ মুসা বলল, ‘ক্রনশ্চয় োসদর উপর এেটা
ডহক্রলেপ্টার স্টাটত ক্রনসে।’
বসল ডপেন ক্রফসর েুটল হল িসরর ক্রদসে উপসর উোর জসন্য।
ডপেসন েুটল সুমাইয়াও।
যখন আহমদ মুসা োসদর উপর উেল, তখন ডহক্রলেপ্টারক্রট স্টাটত ক্রনসয়
োদ ডেসড় ডবে উপসর উসেসে। েসয়ে মুহূসততর মস যই বাক্রড়র এলাো ডেসড় সল
ডিল ডহক্রলেপ্টারক্রট।
ক্লাে ডদহ ক্রনসয় আহমদ মুসা বসস পড়ল োসদ। বলল, ‘ওমর বায়া এবং
িঃ ক্র ফরক্রজসসে ক্রনসয় ক্রপসয়সর পল পাক্রলসয় ডিল সুমাইয়া। পারলাম না ওসদর
োসে ডপৌাঁেসত। জানতাম না, োসদ ওরা ডহক্রলেপ্টার ডরসখসে।’
এেটু দম ক্রনল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘ওরা হাসতর বাইসর সল
ডিল সুমাইয়া।’
‘হাসতর বাইসর? ডোোয়?’
ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট

87

‘ক্রপসয়সর পল ওমর বায়া এবং িঃ ক্র ফরক্রজসসে ক্রনসয় েযাসমরুন সল
ডিল।’

এেটু োমল। বলল আবার, ‘ক্রেন্তু বুঝসত পারক্রে না, ওমর বায়া ও িঃ
ক্র ফরক্রজসসে েক্রফসন েসর ক্রনসয় ডিল ডেন?’
েোটা বসলই আহমদ মুসা ভাবল, ক্রনশ্চয় ওসদরসে ক্রবমাসন েসর ক্রনসয়
যাওয়া হসব। ক্রেন্তু অস্বীেৃত এবং ক্রে ন্যাপ েরা দু’জন ডলােসে ক্রবমাসন
মুক্তভাসব ক্রনসয় যাওয়া সম্ভব নয়।
এই েো মসন হওয়ার সাসে সাসেই আহমদ মুসার মসন হসলা,
ক্রবমানবন্দসরর সাহাসযয ডতা দুসটা েক্রফনসে ড ে েরাসনার বযবস্থা েরা যায়! ড ে
েরা ডিসলই তারা রা পসড় যাসব।
নতুন আোর আনসন্দ আহমদ মুসার মন সজীব হসয় উেল। বলল, ‘ ল
সুমাইয়া, এসদর িাাঁক্রটটা এেটু পরীক্ষা েসর আমরা সল যাব।’
ক্রেেু অস্ত্র োড়া ডিাটা িাাঁক্রটসত ডোন োিজপত্র ডপল না। ডোন ডটক্রলসফান
িাই ও নয়। ডটক্রলসফানগুসলাসতও ডোন নাম্বার ডনই।
আবার পুরাসনা ক্রবস্ময়টাই আহমদ মুসাসে আেন্ন েরল, আশ্চযত এই
দল! ডোন ক্র হ্ন এরা ডপেসন ডরসখ যায় না।
আহমদ মুসা ও সুমাইয়া ডবক্ররসয় এল ব্ল্যাে ক্রসসর িাাঁক্রট ডেসে। সাসে
ক্রনল ক্লাউক্র য়া এবং ক্রজয়ানার ক্রনষ্প্প্রাণ ডদহ।

সোল নয়টায় িুম ডেসে উেল আহমদ মুসা।
ডভার রাসতই ক্লাউক্র য়া ও ক্রজয়ানার লাে আহমদ মুসা পাক্রেসয় ক্রদসয়ক্রেল
তাসদর বাক্রড়সত। সাসে আহমদ মুসা ক্রলসখ ক্রদসয়ক্রেল ক্র ক্রে। রালফ এবং ড বরারা
পরামেত ক্রদসয়ক্রেল গুণ্ডা-বদমাইেসদর হাসত আক্রাে হসয় দুিতটনা িটার োক্রহনী
ক্রলখসত। ক্রেন্তু আহমদ মুসা তাসত রাক্রজ হয়ক্রন। োরণ, তাসত তাসদর আিতযাসির
োক্রহনী সবার অজানা োেসব। সতয জানার পর তাসদর বাপ-মা যক্রদ আহমদ
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মুসার প্রক্রত ক্রবরূপ হয়, িাক্রল ডদয়, তাহসল আহমদ মুসা তার প্রাপয বসল ডসটা মাো
ডপসত ডনসব। এটুকু িালমন্দ ডখসয় আহমদ মুসা তাসদর ক্রবরাট আিতযািসে
বুলন্দ েরসত যক্রদ পাসর, তাহসল এটা হসব আহমদ মুসার জসন্য ক্রবরাট সান্ত্বনা।
খুব অল্প সমসয় তারা পৃক্রেবী ডেসে সল ডিসে, ক্রেন্তু তারা ডবাঁস োেসব তাসদর
এই তযাসির আদসেতর মস য। এসব ক্র ো েসর আহমদ মুসাসে ক্লাউক্র য়ারা উদ্ধার
েরা ডেসে শুরু েসর তাসদর ইসলাম েহসণর ক্রসদ্ধাে পযতে সব েোই আহমদ
মুসা ক্রলসখ ক্রদসয়সে।
পসর আহমদ মুসার এ ক্রসদ্ধাসের সাসে সবাই এেমত হসয়সে। বসলসে,
‘সসতযর এমন এেটা েক্রক্ত আসে যা মানুর্সে জয় েরসত পাসর।’
আহমদ মুসা িুম ডেসে উসে লাউসঞ্জ ডিল। ডসখাসন আসি ডেসেই
রালফ, ড বরা, সুমাইয়া বসসক্রেল। ডনো, ক্ররেলা ডভাসরই সল ক্রিসয়ক্রেল।
‘স্যক্রর রালফ, িুক্রমসয় অসনে মূলযবান সময় নি েসরক্রে। সোসলই
ক্রবমানবন্দসর ডখাাঁজ ডনয়া দরোর ক্রেল। রালফ, ক্রবমানবন্দসরর োসিতা ডসেেসন
লািাও ডদক্রখ।’
‘ক্রে বলব ভাইয়া?’
‘েযাসমরুসনর ‘দুয়ালা’ অেবা রাজ ানী ‘ইয়াউক্রন্ ’ডত আজ ফ্লাইট
েখন? ফ্লাইট োেসল ক্রজসেস েরসব, ঐ ফ্লাইসটর জসন্য দুসটা েক্রফন বুে হবার
েো ক্রেল, হসয়সে ক্রেনা। বযস।’ বলল আহমদ মুসা।
‘বুসঝক্রে।’ বসল রালফ পাে ডেসে মাইসক্রা ডটক্রলসফান তুসল ক্রনসয় উসে
ডিল পাসের েসক্ষ।
ক্রমক্রনটখাসনে পসরই ক্রফসর এল রালফ। তার মুখ মক্রলন। বলল, ‘আজ
ডভার পাাঁ টায় েযাসমরুসন াইসরক্ট ফ্লাইট ক্রেল। ডস ফ্লাইসট দুসটা েক্রফন ডিসে।’
‘ফ্লাইটটা ‘দুয়ালা’ না ‘ইয়াউক্রন্ ’ডত?’
‘দুয়ালা।’
‘আর ডোন খবর?’
‘আজ আর ডোন ফ্লাইট েযাসমরুসন ডনই। তসব নাইসজক্ররয়ার লাসিাসএ এেটা ফ্লাইট আসে। লাসিাস ডেসে োসনক্রক্টং ফ্লাইট আসে দুয়ালা’র জসন্য।’
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‘ে’টায়?’
‘বারটায়।’
আহমদ মুসা েো বলল না। মাো ক্রন ু েসর ভাবল ক্রেেুক্ষণ। তারপর
মাো তুসল ডসাফায় ডহলান ক্রদসয় বলল, ‘রালফ, আসরেটু েি ের। এয়ারসপাসটতর
বুক্রেং–এ ডটক্রলসফান েসর এেটা ক্রসট বুে েসরা লাসিাসিামী ফ্লাইসট।’
‘ডেন? ডে যাসব?’
‘আক্রম।’
‘আপক্রন?’ বলল রালফ। সুমাইয়া, ড বরা এবং রালফ- সবারই ক্রবস্ময়
দৃক্রি আহমদ মুসার উপর ক্রনবদ্ধ।
ক্রেেুক্ষণ তারা েো বলসত পারসলা না। েো বলল অবসেসর্ সুমাইয়া,
‘আপক্রন েযাসমরুসন যাসবন- এ ক্র ো আমার মাোয় এসসক্রেল। ক্রেন্তু এত
তাড়াতাক্রড় যাসবন, তা ভাক্রবক্রন।’
‘ওসদর র্ড়যি আমাসদর সবার োসে পক্ররষ্কার। ওরা ক্টর
ক্র ফরক্রজসসে বা য েরসব অেবা তাসে পণবন্দী েসর বা য েরসব েযাসমরুসনর
ীফ জাক্রস্টসসে তাসদর র্ড়যি সফল েরসত। এ সুসযাি তাসদর ডদয়া যাসব না।’
‘তাহসল ক্রটসেট এেটা নয়, দু’ক্রট েরসত হসব।’ বলল রালফ।
‘ডেন?’
‘আক্রমও যাব।’
‘না, ডতামার যাওয়া হসব না।’
‘ডেন, আমার ক্রপতাসে মুক্ত েরার অক্রভযাসন আক্রম যাব না?’
‘ডিসল ভালই হসতা। ক্রেন্তু ড বরাসে এো ডরসখ বততমান অবস্থায় ডতামার
যাওয়া হসব না।’
‘এখাসন আমার মন মানসব না।’
‘ডদখ, প্রসয়াজন হসল ডতামাসে ডজার েসরই ক্রনতাম। প্রসয়াজন যক্রদ হয়
ডতামাসে ােব।’
‘ক্রেন্তু আমার ক্রপতার মুক্রক্তর জসন্য আপক্রন যাসবন, আক্রম যাব না, এ
ডেমন েো হসব?’
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‘ক্রেন্তু আমার স্বােতই বড়। ব্ল্যাে ক্রস-এর র্ড়যি বযেত েরসত পারসল
এেটা যুসদ্ধ আমার জাক্রতর ক্রবজয় হসব, না পারসল পরাজসয়র িক্রত আরও তীব্রতর
হসব। সুতরাং, ডতামার ক্রপতাসে উদ্ধার েরা আমার স্বাসেতর অংি হসয় দাাঁক্রড়সয়সে।’
‘ক্রেে আসে, আমার অনুসরা , আমাসে াোর েো বসলসেন, ডসটা
রাখসবন।’ বসল রালফ উেল ডটক্রলসফাসন ক্রবমানবন্দসর েো বলার জসন্য।
রালফ উসে ডিসল ক্রেেুক্ষণ নীরবতা। ক্রতনজনই নীরব। ড াখ বন্ধ েসর
ক্রেেু ভাবসে আহমদ মুসা।
‘ক্রে হসলা, ক্রে হসে সুমাইয়া আপা! পৃক্রেবীর রূপটা আমার োসে পাসে
যাসে।’ বলল ড বরা।
আহমদ মুসা ড াখ খুসলক্রেল। সুমাইয়া ক্রেেু বলার আসি আহমদ মুসা
বলল, ‘আক্রম বুঝসত পারক্রে না সুমাইয়া, ব্ল্যাে ক্রসসর িাাঁক্রটসত ড াোর সাংিাক্রতে
ক্রসদ্ধাে ডতামরা ডেমন েসর ক্রনসয়ক্রেসল?’
সুমাইয়ার মুখ ম্লান হসয় ডিল।
েো বলল ড বরা, ‘ক্লাউক্র য়া এবং ক্রজয়ানার ডজসদ এটা িসটসে।
তাসদরসে রালফ এবং আমরা রুখসত পাক্ররক্রন। ডেসর্ তাসদর সােী হয় সুমাইয়া।’
সুমাইয়া বলল, ‘তসব আমরা িাাঁক্রটসত ুেব, এ েো তারাও প্রেসম
ভাসবক্রন। ক্লাউক্র য়া বসলক্রেল, আমরা ক্রে হসে তা ডদখব মাত্র। ক্রেন্তু এক্রিসয় িাক্রড়
বারান্দায় যখন দুসটা লাে ডদখা ডিল, তখন অবস্থার পক্ররবততন িটল। আপনাসে
ঐ দু’জসনর আক্রমণ এবং তাসদর সাসে আপনার লড়াই আমরা ডিসটর আড়াসল
ডেসে ডদসখক্রে। আপক্রন যখন বাক্রড়র ডপেন ক্রদসে এসিাসলন, আমরাও এসিালাম।
ঐ দু’জসনর লাে ডদসখ ক্লাউক্র য়া এবং ক্রজয়ানা দু’জসনই বলল, ‘আমাসদর ওর
ডপেসন োো উক্র ত, যাসত এই িটনার মত আর ডেউ তাসে ডপেন ডেসে আক্রমণ
েরসত না পাসর।’ এরপরই আমরা আপনার ডপেসন ডপেসন িাাঁক্রটসত ুসেক্রে।’
োমল এেটু সুমাইয়া।
সুমাইয়া তার ড াসখর ডোণায় জসড়া হওয়া অশ্রু ওড়না ক্রদসয় মুসে আবার
শুরু েরল, ‘ইসলাসমর জন্য ক্লাউক্র য়া ও ক্রজয়ানার মস য ক্রে ডয আেসহর সৃক্রি
হসয়ক্রেল! িত রাসত আপনার ক্রপসে ক্রপসে এসিাবার সময় ক্লাউক্র য়া বসলক্রেল, ডস
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ফ্রাসন্সর সব মুসক্রলম োত্রীসে িালতস েযাস ট ডোসর ক্রনসয় আসসব এবং তাসদরসে
ফ্রাসন্সর এেটা সক্রক্রয় েক্রক্ত ক্রহসসসব িসড় তুলসব। ক্রজয়ানা বসলক্রেল, মুসক্রলম
োত্রীসদর ক্রনসয় ডস এেটা িালতস ক্রহউমযান রাইটস ডফারাম িসড় তুলসব, যারা
লড়াই েরসব ফরাসী সরোসরর সাংস্কৃক্রতে ক্রনযতাতন ও তবর্মযনীক্রতর ক্রবরুসদ্ধ।
এসব েো আমাসে এখন খুব পীড়া ক্রদসে। তাসদর এই স্বপ্ন ডে বাস্তবায়ন
েরসব!’
োমল সুমাইয়া। তার দু’িণ্ড ডবসয় অশ্রু িক্রড়সয় পড়ক্রেল।
‘তুক্রম, আক্রম ক্রে ক্লাউক্র য়া এবং ক্রজয়ানা হসত পাক্রর না? পাক্রর না তাসদর
স্বপ্ন সফল েরসত?’ বলল ড বরা ভাক্রর েসণ্ঠ।
আহমদ মুসা ড াখ বন্ধ েসর শুনক্রেল তাসদর েো।
রালফ ক্রফসর এসস বসসক্রেল ড বরার পাসে। ডস ড বরার এেটা হাত
মুসোর মস য ক্রনসয় বলল, ‘পারসব ড বরা এটা! তাহসল সবস সয় খুক্রে হসবা আক্রম।
আক্রম ডতামাসদর সহসযাক্রিতা েরব সেল েক্রক্ত ক্রদসয়।’
‘পারব আমরা। ড ানা আপা আমাসদর ডনতৃত্ব ডদসব। তার মত সাহসী ও
প্রাণবে ডমসয় আক্রম ফ্রাসন্স আর ডদক্রখক্রন।’ বলল সুমাইয়া।
আহমদ মুসা ড াখ খুলল। তার ড াসখর ডোণা ডভজা। বলল, ‘আক্রম
ফরাক্রস নই, তবু ক্রেেু সহসযাক্রিতা ডতামাসদর েরসত পারব।’
‘ডে বলল আপক্রন ফরাক্রস নন? ড ানা আপা ফ্রাসন্সর এেজন েীর্ত
নািক্ররে। আপক্রন ফরাক্রস হসবন না ডেন?’ বলল ড বরা।
ডব্রেফাস্ট ডরক্র হওয়ার খবর এল এ সময়।
ডব্রেফাস্ট ডেসর্ আবার এসস বসল তারা।
বসসই সুমাইয়া বলল, ‘আপনাসে বলসত ভুসল ডিক্রে, ক্লাউক্র য়াসে ডয
নাম্বার ক্রদসয়ক্রেসলন ডসই নাম্বাসর আক্রম ড ানাসে ডটক্রলসফান েসরক্রেলাম।’
‘েখন?’
‘আটটার ক্রদসে। ক্রেন্তু ড ানা ভাবীসে পাইক্রন। ওর আব্বা ওসে ক্রনসয়
এেটু বাইসর ডবক্ররসয়সেন।’
‘োর সাসে েো বসলে?’
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‘এক্রলসা ডেস নাসমর ডে এেজসনর সাসে। আপক্রন ডটক্রলসফান েরুন
ওখাসন। ড ানা ভাবী িতোল ডেসে োন্নার উপসর আসে। সবাই উক্রেগ্ন ডসখাসন।
ড ানা ভাবী ক্রবসস্ফারসণর েব্দ শুসনসেন। ড ানাসে এেটু সান্ত্বনা ডদবার জসন্যই
ওর আব্বা ওসে এেটু বাইসর ক্রনসয় ডিসেন।’
‘আমার ভুল হসয়সে, িতোলই ওসে ডটক্রলসফান েরা উক্র ত ক্রেল। তুক্রম
এক্রলসাসে আর ক্রে বসলে?’
‘আক্রম শু ু আপনার খবর ক্রদসয়ক্রে, আর ক্রেেু নয়।’
‘ডতামাসদর আপক্রি না োেসল এেটা ক্ররং েক্রর লা-ইসল।’
‘আমাসদর আপক্রি ডনই, আপনার যক্রদ আপক্রি না োসে আমাসদর মাসঝ
বসস েো বলসত।’ বলল ড বরা।
বসল ড বরাই ক্ররং েরল লা-ইসল। লা-ইল ডরস্টহাউসসর ক্রপএক্রবএক্স
অপাসরটসরর োসে ড বরা লাইন াইল ড ানাসদর েসক্ষর। েসয়ে ডসসেন্
নীরসব অপাসরটসরর েো শুসন ডটক্রলসফান োসন ডরসখই মুখ সক্ররসয় ক্রনসয় ড বরা
বলল, ‘অপাসরটর বলসে, ওরা আজ ডহাসটল ডেসড় ক্রদসয়সে।’
শুসনই আহমদ মুসা ড বরার োে ডেসে ডটক্রলসফান হাসত ক্রনল।
ডটক্রলসফাসনর স্পীোর মুসখর োসে এসন দ্রুত েসণ্ঠ বলল, ‘ে’টায় ওরা ডহাসটল
ডেসড়সেন?’
‘দেটায়।’
‘ডোন ডমসসজ ডরসখ ডিসেন তারা?’
‘এেটু রুন, ডদক্রখ।’
আ ক্রমক্রনট পসরই ওপার ডেসে েণ্ঠ ডভসস এল। বলল, ‘এেটা ডমসসজ
আসে স্যার। আক্রম পড়ক্রে, ‘সোল আটটায় ডটক্রলসফান ডপসয় আক্রম ডসখাসন সল
ডিলাম।’-মাক্ররয়া ডজাসসফাইন।’
‘ ন্যবাদ।’ বসল আহমদ মুসা ডরসখ ক্রদল ডটক্রলসফান।
আহমদ মুসার ক্রদসে উদেীব হসয় তাক্রেসয়ক্রেল সুমাইয়া, ড বরা এবং
রালফ।
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‘ড ানারা এখাসন আসসে।’ বসলই আহমদ মুসা সুমাইয়ার ক্রদসে
তাক্রেসয় ক্রজসেস েরল, ‘তুক্রম ক্রে এই ডরস্টহাউসসর ক্রেোনা ক্রদসয়ক্রেসল?’
‘ক্রদসয়ক্রে।’ বলল সুমাইয়া।
‘ড ানা ডদখক্রে সাংিাক্রতে ালাে হসয় উসেসে।’
‘ক্রে িসটসে?’ বলল ড বরা।
‘ডস এেটা ডমসসজ ডরসখ এসসসে। তাসত ডস বসলক্রন ডয, ডস কুসমট
আসসে। বসলসে, ‘আটটার ডটক্রলসফান ডপসয় ডসখাসন সল ডিলাম।’ অতযে
বুক্রদ্ধমতীর োজ েসরসে ডস।’
‘ডেন েরসব না? এসে রাজরক্ত, তার উপর সুপারমযাসনর সাহ যতয।’
বলল ড বরা।
আহমদ মুসা আর এক্রদসে োন না ক্রদসয় িক্রড়র ক্রদসে ড সয় বলল, ‘এখন
ডতা সাসড় দেটা। আমাসে অেত এিারটায় এয়ারসপাটত রওয়ানা হসত হসব।’
‘ক্রেন্তু ডোন সময় নি না েসর খুব ভাল স্পীস ও যক্রদ ড ানা আসসন,
তবুও সাসড় এিারটার আসি ক্রতক্রন ডপৌাঁেসত পারসবন না।’ বলল সুমাইয়া।
‘ক্রেে। সব আল্লাহর ইো। িটনার উপর আমাসদর আর ডোন ক্রনয়িণ
ডনই।’
‘ডেন, েযাসমরুন যাত্রা এেক্রদন ডপোসনা যায় না? উক্রন আসসেন জানার
পর এভাসব সল যাওয়াটা ডোভন নয়।’ বলল ড বরা।
‘ক্রেে বসলে ড বরা, ক্রেন্তু ওমর বায়া এবং িঃ ক্র ফরক্রজস ডয অবস্থায়
ওসদর হাসত আসে এবং ডয র্ড়যি ক্রনসয় ওরা এসিাসে, তাসত এেক্রদনও ডতা নি
েরা যায় না। ড ানার সাসে ডদখা হওয়াটা এোেই এেটা পারসসানাল বযাপার,
ক্রেন্তু েযাসমরুসনর বযাপারটা জাতীয় এবং অসনেটা জীবন-মরসণর প্রশ্ন।’
‘ক্রজসেস েক্রর, আপনার জীবসন আপক্রন ক্রে ক্রনসজর জসন্য ডোন সময়
ডরসখসেন? আপক্রন ড ানার প্রক্রত অক্রব ার েরসেন।’ বলল সুমাইয়া।
‘এই মুহূসতত েযাসমরুন যাত্রা স্থক্রিত েরা ক্রেে হসব না। ড ানাও এটা
পেন্দ েরসব না।’ বসল আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াল। বলল, ‘ডতামরা বস, আক্রম
ততক্রর হসয় ডনই।’
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আহমদ মুসা সল ডিল তার েসক্ষর ক্রদসে।
ক্রমক্রনট পাাঁস ে পসরই ততক্রর হসয় এল আহমদ মুসা। তার ক্রপসে ঝুক্রলসয়
রাখার মত এেটা টুযক্ররস্ট বযাি।
বসল আহমদ মুসা সুমাইয়ার মুসখামুক্রখ ডসাফাটায়।
বসসই বলল, ‘সুমাইয়া, তুক্রম সাংবাক্রদে। ডতামাসে এেটা বড় োসজর
দাক্রয়ত্ব ক্রদসয় যাব।’
‘ক্রে ডসটা?’ খুক্রেসত উজ্জ্বল হসয় উেল সুমাইয়ার মুখ।
‘ডতামাসে এেটা ক্রনউজ েরসত হসব।’
‘ক্রনউজ?’
‘হ্যাাঁ।’
‘ক্রে ক্রনউজ, ডেন?’
‘দক্রক্ষণ েযাসমরুসন মুসলমানসদর ভূক্রম আিসাৎ এবং তাসদর উসেদ
লসে- এই ক্রবর্সয়র উপর এেটা ক্ররসপাটত ডতামাসে েরসত হসব। দৃিাে ক্রহসসসব
ওমর বায়ার সম্পক্রি ক্রিসর ডয র্ড়যি হসে, তা ক্রনসয় আসসত হসব। বলসত হসব,
ওমর বায়াসে পণবন্দী েসর রাখা হসয়সে, তার ডয জক্রম আিসাৎ েরা হসয়সে
তাসে তব েক্ররসয় ডনবার জসন্য। েযাসমরুসনর প্র ান ক্রব ারপক্রত উসাম বাইসের
আদালত ডেসে নানা ডেৌেসল এই তব েরণ রায় লাসভর ড িা র্ড়যিোরীরা শুরু
েসর ক্রদসয়সে।’ োমল আহমদ মুসা।
আনসন্দ মুখ উজ্জ্বল হসয় উসেসে সুমাইয়ার। বলল, ‘সাংিাক্রতে বুক্রদ্ধ
েসরসেন। তাসদর র্ড়যিসে ব্ল্ে েরার জসন্য ডমাক্ষম অস্ত্র ক্রহসসসব োজ েরসব
এটা, এ ক্র ো আপনার মাোয় এল ক্রে েসর? পারব আক্রম এ ক্ররসপাটত েরসত। তসব
এ জসন্য আরও ক্রেেু তসেযর প্রসয়াজন হসব।’
আহমদ মুসা তার পসেট ডেসে ডফাক্রডং েরা এেখণ্ড োিজ ডবর েসর
সুমাইয়ার ক্রদসে বাক্রড়সয় সর বলল, ‘প্রসয়াজনীয় তেয তুক্রম এ ডেসে পাসব।’
সুমাইয়া োিজক্রট হাসত ক্রনসয় ভাাঁজ খুসল ডিাটা োিজটার উপর এেবার
ড াখ বুক্রলসয় ক্রনসয় বলল, ‘ ন্যবাদ। প্রসয়াজনীয় সাহাযয এ ডেসে পাব আো
েক্রর।’
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সুমাইয়া এেটু োমল। ভাবল। ডস-ই আবার শুরু েরল েো, ‘পরবততী
ক্রনসদতে ক্রে? ক্রে েরব আক্রম এই ক্রনউজ? আমার োিসজ োপব ক্রে?’
‘না, ডতামার োিসজ োপাসব না। আক্রম াই এসে আেজতাক্রতে ক্রনউজ
েরসত, যাসত েযাসমরুসনও ডপৌাঁসে।’
আহমদ মুসা এেটু োমল। ডসাজা হসয় বসল ডসাফায়। বলল, ‘তুক্রম ডতা
‘ওয়াডত ক্রনউজ এসজক্রন্স’ (WNA) এবং ‘ক্রফ্র ওয়াডত ডটক্রলক্রভেন’ (FWTV)-এর
এেজন প্রক্রতক্রনক্র ও, তাই না?’
‘ক্রজ, আক্রম প্রক্রতক্রনক্র । ক্রেন্তু আপক্রন ডতা ওসদর মাোর মক্রণ।’ বলল
সুমাইয়া।
‘ডের্ েোটা ওভাসব না বলসলই ভাসলা হসতা। ক্রবসের্সণর বযবহার ডোন
সময়ই সক্রেে হয় না। আো োে এ েো। তুক্রম যখন WNA এবং FWTV-ডত
ক্রনউজ পাোসব, তখন ক্রনউসজর ডেসর্ ‘RFAM-7’-এই ডো ক্রট ক্রলসখ ডদসব।’
সুমাইয়া হাসল। বলল, ‘বুঝলাম, ঐ দুই সংবাদমা যসমর জসন্য এটা
আপনার ডো । ক্রেন্তু ডো টা ডয খুবই স্পিিঃ নাম্বার ডসসভন ক্ররসোসয়স্ট ফ্রম
আহমদ মুসা।’
‘খুবই সহজ। ক্রেন্তু ডেসর্র নাম্বারটাই আসল। ক্ররসোসয়সস্টর ক্রসক্ররয়াল
নাম্বার তারা এবং আক্রম জাক্রন। সুতরাং, সহজ হসলও এই ডো অন্য োরও
পসক্ষই বযবহার েরা সম্ভব নয়।’
েো ডের্ েসর িক্রড় ডদখল আহমদ মুসা। বলল, ‘এখন উেসত হয়।’
‘ক্রেন্তু আসরেটা ক্রজক্রনস আপক্রন বসলনক্রন, ক্ররসপাটতটা েসব পাোব।’
সুমাইয়া বলল।
‘হ্যাাঁ, ক্রেে েো মসন েসরে। এটা খুব গুরুত্বপূণত। আক্রম াই, ব্ল্যাে ক্রস
ীফ জাক্রস্টস উসাম বাইসের সাসে ডযািাসযাি েরার পর এ ক্ররসপাটতটা োপা
ডহাে। সুতরাং, এ ক্ররসপাটতটা তুক্রম আজ ডেসে ক্রেে তৃতীয় ক্রদসন পাোসব, তাহসল
তুেত ক্রদসন ক্ররসপাটতটা োপা হসব।’ বসল আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াল।
‘ক্রেন্তু এর মস য যক্রদ ক্রব ারপক্রত উসাম বাইসের সাসে ওসদর ডযািাসযাি
বা ডদখা না হয়?’ উসে দাাঁড়াসত দাাঁড়াসত বলল সুমাইয়া।
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‘নাও হসত পাসর। তসব ডযািাসযাি েরার জসন্য খুব ডবক্রে সময় ডনবার
তাসদর প্রসয়াজন আসে ক্রে? তারা াইসব োজ তাড়াতাক্রড় ডের্ েরসত, এটাই
স্বাভাক্রবে।’
উসে দাাঁক্রড়সয়সে রালফ এবং ড বরাও।
‘তাহসল সুমাইয়া, ড বরা, সময় যক্রদ োসে ড ানাসে এয়ারসপাসটত ক্রনসয়
যাসব।’
‘ডেন, আমরা এয়ারসপাসটত যাক্রে না?’ বলল সুমাইয়া।
‘না, আমার সাসে রালফ যাসব। ডতামাসদর এখাসন োো উক্র ত, অেত
ড ানার জসন্য।’
‘ক্রেে আসে, োেব। তাহসল আপনার সাসে আর ডদখা হসে না?’ বলল
ড বরা।
‘যক্রদ এয়ারসপাসটত যাও, ডদখা হসব।’
‘ডসটা ‘যক্রদ’-এর প্রশ্ন।’ বলল ড বরা।
‘এেমাত্র সবতেক্রক্তমান আল্লাহর োজ োড়া দুক্রনয়ার সব োজ, সব
সাফলয-বযেততাই ডতা এই ‘যক্রদ’-এর মুখাসপক্ষী।’
‘ক্রেে আসে। ‘যক্রদ’সহই আমার প্রসশ্নর জবাব হসত পাসর।’ বলল
ড বরা।
‘যক্রদ লাক্রিসয়ও অসনে প্রসশ্নর জবাব ডদয়া যায় না। তবুও বলক্রে, যখন
আল্লাহ ফ্রাসন্স ক্রনসয় আসসবন এবং যক্রদ আল্লাহ্ সুসযাি ডদন, তাহসল ডদখা হসব।’
বসল হাসল আহমদ মুসা।
ক্রেন্তু ড বরার মুখ িম্ভীর। ডস বলল, ‘িত দু’ক্রদসনর সম্পেত স্মৃক্রতর
সামান্য ডখলাির হসলও এসে ডভসে ডযসত আপনার েি লািসে না?’
আহমদ মুসা সসি সসি জবাব ক্রদল না। িম্ভীর হসয় উেল তার মুখ।
তারপর ডসই িাম্ভীসযতর উপর সজল ডবদনার এেটা আস্তরণ ডনসম এল। তার
উদাস দৃক্রি জানালা ক্রদসয় দূর আোসে ক্রনবদ্ধ হসলা। মুখ ক্রদসয় তার খুব ীসর ীসর
ডবক্ররসয় এল, ‘ড বরা, ডবান, জীবন এেটা বড় েসের নাম। এর ডপেসনর সব
পাতা েখসনাই উোসনা হয় না। ক্রেন্তু আনন্দ অেবা ডবদনার অেরীরী আেুল
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েতেগুসলা পাতাসে বার বার উক্রেসয় ডদয়। কুসমট আমার জীবসনর এমনই
এেটা পাতা। ক্লাউক্র য়া এবং ক্রজয়ানার ডিৌরবময় তযাসির অমূলয লাল রক্ত এ
পাতাসে ক্র রোসলর জসন্য ক্র ক্রহ্নত েসরসে। এক্রদসে তাক্রেসয় মানুর্সে আক্রম
আরও ভালবাসসত ক্রেখব, দাক্রয়ত্ব পালসন আরও উেুদ্ধ হসবা আক্রম।’
োমল আহমদ মুসা। ডেসর্র েোগুসলা তার ভাক্রর হসয় ডভংসি পড়ার মত
হসলা। তার দুই ড াসখর ডোণাও ক্রসক্ত মসন হসলা।
ড বরা, সুমাইয়া, রালফ-এর মুসখও ডবদনার োয়া ডনসম এসসসে।
‘আক্রম বুঝসত পাক্ররক্রন। যাবার সময় আপনাসে এভাসব আিাত েরা
আমার ক্রেে হয়ক্রন। আমাসে মাফ েরুন।’ মুখ ক্রন ু েসর ভাক্রর েসণ্ঠ বলল ড বরা।
ড বরার েোগুসলা মসন হয় আহমদ মুসার োসন ডপৌাঁেসত পাসরক্রন। ডস
ক্রনক্রবতোরভাসব তার ড াখ দু’ক্রট সক্ররসয় ক্রনল জানালা ডেসে। তাোল ড বরা ও
সুমাইয়াসদর ক্রদসে। পসেট ডেসে এনসভলাপ ডবর েসর সুমাইয়ার ক্রদসে বাক্রড়সয়
ক্রদসয় বলল, ‘এ ক্র ক্রেটা ড ানাসে ক্রদও। আর ডতামরা তাসে বসলা, ডস ডযন আমার
পক্ষ ডেসে ক্লাউক্র য়া এবং ক্রজয়ানার আব্বার সাসে েো বসল।’
েো ডের্ েসর আহমদ মুসা রালফসে বলল, ‘ ল, ডদক্রর হসয় যাসব।’
বসল আহমদ মুসা পা বাড়াল।
তার সাসে রালফও।
ড বরা এবং সুমাইয়াও তাসদর সাসে ক্রনস িাক্রড় বারান্দায় ডনসম এল
আহমদ মুসাসদর ক্রবদায় জানাবার জসন্য।
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৫
নাইসজক্ররয়ার রাজ ানী লাসিাস-এর ক্রবমানবন্দসর ডনসম যখন আহমদ
মুসা জানসত ডপসরক্রেল, ‘দুয়ালা’র ক্রবমান রার জসন্য ক্রতন িণ্টা বসস োেসত
হসব, তখন মনটা তার ডতসতা হসয় ক্রিসয়ক্রেল। পসর ক্রেন্তু এই ডতসতা ভাবটা আর
োসেক্রন।
টাক্রমতনাল লাউসঞ্জর উিসরর জানালা ক্রদসয় িরাসনর সবুজ বুসের উপর
দৃক্রি ডফলসত ক্রিসয় হাক্ররসয় ক্রিসয়ক্রেল আহমদ মুসার মন। এই নাইসজক্ররয়া আবু
বের বাসলবা তাফাওয়ার নাইসজক্ররয়া, আহমদ ডবল্লুর নাইসজক্ররয়া। আবু বের
বাসলবা তাফাওয়া ক্রেসলন নাইসজক্ররয়ার প্র ানমিী এবং আহমদ ডবল্লু ক্রেসলন
উির নাইসজক্ররয়া প্রসদসের মুখযমিী। এ দু’জন ক্রেসলন ইসলাসমর অকুসতাভয়
তসক্রনে। তাসদর োসনামসল সতয, ন্যায় ও েলযাসণর সুবাতাস নাইসজক্ররয়ায় এে
নতুন যুসির সূ না েসরক্রেল। ইসলাসমর েলযাণ রূপ মানুসর্র োসে স্পি হসয়
উসেক্রেল। মাত্র এে বেসর নাইসজক্ররয়ায় নয় লাখ উপজাক্রত ইসলাম েহণ
েসরক্রেল। ক্রক্রসসসন্টর এই অেিক্রত ক্রহংসায় উন্মি েসর তুসলক্রেল ক্রসসে। ১৯৬৬
সাসলর জানুয়ারী মাসসর এে োসলা ক্রদন। এ ক্রদন গুক্রলক্রবদ্ধ হসয় ক্রনহত হসলা
নাইসজক্ররয়ার এই দুই মহান ডনতা। ক্ষমতায় আসসন ডজনাসরল জনসন ইসরানক্রস
এবং োে হয় ক্রসসর ক্রহংসার আগুন।
িরান বসনর উপর ক্রদসয় ক্রদিসে ড াখ ক্রনবদ্ধ েরসত ক্রিসয় ইক্রতহাসসর ডস
িটনাগুসলা আহমদ মুসার ড াসখ জীবে হসয় উসেক্রেল। তার ড াসখ ডভসস উসেক্রেল
নাইসজক্ররয়ার মানক্র ত্র। সামসনর এই িরান বন ডপক্ররসয় এেটু এসিাসলই পাসব
ওকুতা নাসমর নির। ডসখাসন ডট্রসন াপসলই নতুন নানা জায়িা ডপক্ররসয় ডপৌাঁো
যাসব ঐক্রতহাক্রসে নিরী ‘োসনা’ডত। উির নাইসজক্ররয়ার এই ‘োসনা’ নিরী ক্রেল
নাইসজক্ররয়ায় ইসলাসমর ক্রসংহোর।
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উির ডেসে ইসলাসমর আসলা এই োরপসেই নাইসজক্ররয়াসে আসলাক্রেত
েসর। উির নাইসজক্ররয়া এখসনা ইসলাসমর দুিত। আবু বের বাসলবা তাফাওয়া
এবং আহমদ ডবল্লু ক্রেসলন এই দুসিতর ডসনা যক্ষ। তাসদর হতযা েরা হসয়ক্রেল এই
দুসিত ধ্বস নামাসনার জসন্যই।
আযাসনর এেটা ক্রমক্রি সুর আহমদ মুসার ক্র োয় ডেদ িটাল। ারক্রদসে
তাক্রেসয় বুঝল, আযানটা টাক্রমতনাল ভবসনর উপর তলা ডেসে আসসে।
হাতিক্রড়র ক্রদসে তাোল আহমদ মুসা। ডদখল, ডবলা সাসড় বারটা। এ
সময় আযান ডেন? হোৎ আহমদ মুসার মসন পড়ল, আজ শুক্রবার, জুময়ার
নামাজ। খুক্রে হসলা আহমদ মুসা।
উৎেণত হসয় িভীর মসনাসযাসির সাসে আযান শুনল আহমদ মুসা। ডবে
ে’ক্রদন পর এমন মুক্তেসণ্ঠর আযান শুনসে ডস। অমুসক্রলম অসনে ডদসের মত
ফ্রাসন্সও মুক্ত েণ্ঠ আযাসনর উপর ক্রবক্র -ক্রনসর্ রসয়সে।
আহমদ মুসা ওপসর উসে ডিল মসক্রজসদর সন্ধাসন।
বড় এেক্রট হল ির ক্রনসয় মসক্রজদ।
ডবে সুন্দর ওজুখানাও।
আরবীসত খুৎবা হসলা।
নামায ডেসর্ আহমদ মুসা ইমাসমর সাসে দু’ক্রট েো বলার জসন্য অসপক্ষা
েরল।
ইমাম বয়সস যুবে।
আহমদ মুসা তার সাসে আরবী ভার্ায় েো বলল। আহমদ মুসা সময়
াইসতই ডস আহমদ মুসার ক্রদসে এেবার িভীর দৃক্রিসত াইল। রাক্রজ হসলা ডস
এবং আহমদ মুসাসে তার েসক্ষ ক্রনসয় ডিল।
দু’ক্রট ডসাফায় মুসখামুক্রখ দু’জন বসল।
‘আক্রম আবদুর রহমান ইসরাহা। আপনার পক্রর য় বলুন।’ বলল ইমাম
সাসহব।
ইমাম আবদুর রহমান ইসরাহা মক্রদনা ইসলামী ক্রবশ্বক্রবদযালসয় ডলখাপড়া
েসরসেন। এবং ডসৌক্রদ সরোর েতৃে
ত ক্রনসয়ািেৃত এেজন মুবাসল্লি।
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ইমাসমর প্রসশ্নর পর আহমদ মুসা তার মুসখর ক্রদসে আসরেবার তাোল।
বলল, ‘আক্রম আহমদ মুসা।’
ইমাম আবদুর রহমান মুখ তুসল এেবার আহমদ মুসার ক্রদসে তাোল।
তার ড াসখ সামান্য এেটু ডেৌতুহল। বলল, ‘বলুন, আপক্রন ক্রে বলসত ান?’
‘আমার দু’ক্রট প্রশ্ন। এেক্রট হসলা, নাইসজক্ররয়ায় মুসক্রলম জনসংখযার
েতেরা হার েসমসে ডেন?’
‘প্রেৃতপসক্ষ সংখযা েসমক্রন। ক্রেন্তু েম ডয ডদখাসনা হসে তার রহস্য
হসলা, নাইসজক্ররয়ার দক্রক্ষণ ও পূবত এলাো ডেসে মুসলমানসদর ক্রবক্রভন্ন ডেৌেসল
বযাপে উসেদ েরা হসয়সে। ফসল এই অঞ্চসল মুসলমানসদর হার েসম ডিসে।
পক্রশ্চমী বা খৃস্টানসদর পক্ররসংখযাসন নাইসজক্ররয়ার মুসক্রলম জনসংখযা ডেসে
এসদর েম ডদখাসনা হসয়সে। ক্রেন্তু এরা ডয পক্রশ্চম ও উিসর ক্রিসয় ডসখানোর
মুসক্রলম জনসংখযা বৃক্রদ্ধ েসরসে, ডসটা আর পক্ররসংখযাসন ডদখাসনা হয়ক্রন।’
‘ ন্যবাদ। আক্রম েযাসমরুসন যাক্রে। আমার ক্রেতীয় প্রশ্ন েযাসমরুন
সংক্রাে। সমে দক্রক্ষণ েযাসমরুন মুসক্রলমেূন্য হসয় পসড়সে, এটা আপনারা
জাসনন ক্রেনা? জানসল আপনারা এ বযাপাসর ক্রে েসরসেন?’
‘আমরা জাক্রন। নাইসজক্ররয়ার দক্রক্ষণ ও পূসবত মুসক্রলম জনসংখযার ডক্ষসত্র
যা িসটসে, ডসটাই পক্ররপূণত রূসপ আিপ্রোে েসরসে েযাসমরুসন।’
এেটু োমল ইমাম আবদুর রহমান। তার বুে ডেসে এেটা ডোট-খাট
দীিতশ্বাস ডবর হসয় এল। বলল, ‘আমরা নাইসজক্ররয়াসতই ক্রেেু েরসত পারক্রে না,
েযাসমরুসনর জসন্য আর আমরা ক্রে েরব?’
‘মাফ েরসবন, ক্রে েরা ডযত বসল আপক্রন মসন েসরন?’
‘মুসলমানসদর সস তনতা ও ঐসেযর অভাব এবং তাসদর দাক্ররদ্রয ও
অক্রভভাবেহীনতার োরসণই এমনটা িটসত পারসে। এই দুবতলতাগুসলা দূর েরা
ডযত।’
‘অক্রভভাবেহীনতা বলসত আপক্রন ক্রে ডবাঝাসত াসেন?’
‘উপসরাক্ত দুবতলতা দূর েরার জসন্য বাইসর ডেসে সুক্রনক্রদতি ও স্থায়ী
সাহাযয। খৃস্টানসদর জসন্য যা হসে।’
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েোগুসলা ডের্ েসরই ইমাম আবদুর রহমান আহমদ মুসার উপর দৃক্রি
ক্রস্থর েসর বলল, ‘ডদখুন, আমার ক্রতক্ররে বেসরর জীবসন এমন প্রশ্ন ডেউ আমাসে
েসরক্রন, আক্রমও এ প্রশ্ন োউসে েখনও েক্ররক্রন। আপক্রনই প্রেম এমন প্রশ্ন
তুলসলন। ডে আপক্রন?’
‘হতভািয জাক্রতর এেজন ডসবে।’ বলল ম্লান ডহসস আহমদ মুসা।
েো ডের্ েসরই আহমদ মুসা বলল, ‘আক্রম উক্রে, ডপ্ল্সনর সময় হসয়
এল।’
বসল আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াল।
ইমাম আবদুর রহমাসনর ক্রস্থর দৃক্রি তখনও আহমদ মুসার ক্রদসে ক্রনবদ্ধ।
বলল, ‘আপনাসে ডোোও ডযন আক্রম ডদসখক্রে।’
হোৎ তার ড াখ দু’ক্রট উসিজনায় ঞ্চল হসয় উেল। সাংিাক্রতে ক্রে ডযন
মসন পসড়সে তার। উসে দাাঁড়াল ডস ডসাফা ডেসে এে লাসফ। মুসখামুক্রখ হসলা ডস
আহমদ মুসার। বলল, ‘ক্র নসত ডপসরক্রে, আপক্রন আহমদ মুসা- আমাসদর ডসই
স্বসপ্নর মানুর্!’
বসল আহমদ মুসার দু’হাত সর তাসত ুমু ডখল। বলল, ‘ক্রে ডসৌভািয,
আমার িসর আপনার ডদখা ডপলাম!’
েোগুসলা বলসত বলসত আনসন্দর আক্রতেসযয ডোঁসদ ডফলল যুবে
ইমাম। আরও বলল, ‘আমাসে মাফ েরসবন, আসরা আসি আপনাসে ড না আমার
উক্র ত ক্রেল। আক্রম আপনার ডয েক্রব ডদসখক্রে তাসত ক্রেল আপনার আরবীয়
ডপাোে। এ োরসণই আক্রম ক্রেেুটা ক্রবভ্রাে হসয়ক্রে।’
‘তাসত ক্রে! ন্যবাদ আপনাসে। খুব খুক্রে হলাম আপনার সাসে পক্ররক্র ত
হসয়। জানসত পারলাম মূলযবান ক্রেেু আপনার োে ডেসে। এখন আমাসে ডযসত
হসব।’
‘এ ডসৌভািয আমার আর হয়সতা হসব না। আমার িসর আসসলন, আক্রম
ডমহমানদারী েরলাম না, এ হসত পাসর না। সুতরাং...’
আহমদ মুসা তাসে বাাঁ া ক্রদসয় বলল, ‘মাফ েরুন, এয়ারসপাসটতর ডবে
ক্রেেু ফরমাক্রলক্রট এখসনা বাক্রে আসে। সময় ডবক্রে ডনই।’
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েসয়ে মুহূতত ক্রেেু বলল না ইমাম আবদুর রহমান। তাক্রেসয়ক্রেল ডস
আহমদ মুসার ক্রদসে। ডযন সমস্ত মসনাসযাি উজাড় েসর ডস ডদখক্রেল আহমদ
মুসাসে। বলল, ‘আক্রম জাক্রন, আপনার মতই আপনার সময় মূলযবান। আপনার
স্বা ীন িক্রতসত বাাঁ া ডদয়া ক্রেে নয়। ক্রনশ্চয় বড় ডোন োজ ক্রনসয় আপক্রন
েযাসমরুসন যাসেন?’
‘োজটা অবশ্যই বড়।’
‘আপক্রন ক্রে প্রেম েযাসমরুসন যাসেন?’
‘প্রেম।’
‘ডেউ পক্ররক্র ত আসে আপনার ডসখাসন?’
‘েযাসমরুসনর এেজনসে মাত্র ক্র ক্রন। ক্রেন্তু ডস এখন পণবন্দী। তাসে
উদ্ধার েরসতই যাক্রে।’
বসল আহমদ মুসা খুব সংসক্ষসপ তাসে ওমর বায়ার েো জানাল।
শুসন আসবসি ইমাম আবদুর রহমাসনর ড াখ দু’ক্রট আবার অশ্রু সজল
হসয় উেল। বলল, ‘আল্লাহ আপনাসে সৃক্রি েসরসেন জাক্রতর জসন্য। আল্লাহ
আপনাসে দীিতজীবী েরুন।’
এেটু ডেসম আবার শুরু েরল, ‘রাজ ানী ইয়াউক্রন্ র ডবলাল জাসম
মসক্রজসদর ইমাম ‘উসমান বাহনাজ সি’ আমার ক্লাসসমট। মক্রদনায় দু’জন
এেসাসে পসড়ক্রে। উক্রনও এেজন ডসৌক্রদ মুবাসল্লি। খুব ডতজী ঈমাসনর মানুর্।
তাসে আপক্রন পাসে ডপসত পাসরন। আক্রম েো বলব তার সাসে ডটক্রলসফাসন।’
আহমদ মুসা নাম ডনাট েসর ক্রনসয় ক্রবদায় ডনবার জসন্য হাত বাড়াল
হ্যান্ সেসের জসন্য।
ইমাম আবদুর রহমান ইসরাহা হ্যান্ সেে েসর হাত ডেসড় ক্রদল না। হাত
সর মসক্রজসদর বাইসর এসস ডস ক্রবদায় জানাল আহমদ মুসাসে।
আহমদ মুসা ক্রফসর এল লাউসঞ্জ তার জায়িায়। ক্রেন্তু ডদখল, তার ডয
েয়জন সহযাত্রী ক্রেল তারা সল ডিসে। আহমদ মুসা ক্রটক্রভ স্ক্রীসনর ফ্লাইট
ইনফরসমেসনর ক্রদসে তাোল। ডদখল, ডবাক্র তং শুরু হসয় ডিসে।
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আহমদ মুসা তার বযািটা ক্রেে েসর ক্রনসয় উসে দাাঁড়াসত ক্রিসয় পাসের দুই
ড য়াসরর পাসে ড াখ পড়সতই ডদখল, এেটা মাক্রনবযাি পসড় আসে।
মাক্রনবযািক্রট হাসত তুসল ক্রনল আহমদ মুসা। মাক্রনবযাসির ভাাঁজ খুলসতই
আহমদ মুসা ডনমোস তর পসেসট এেটা ো ত ডদখসত ডপল। পড়ল, েমাস
ক্রনোসনা, োস্টমস েক্রমেনার, দুয়ালা, েযাসমরুন।
আহমদ মুসা ডদখল, মাক্রনবযাসি এেটা ক্ররক্রসট এবং আড়াই হাজার
পাউন্ োড়া আর ক্রেেু ডনই।
আহমদ মুসা মাক্রনবযািক্রট পসেসট রাখসত রাখসত ভাবল, েযাসমরুসন
ডপৌাঁোর আসিই আল্লাহ বড় দুসটা সাহাযয েরসলন। এেক্রট হসলা, ইয়াউক্রন্ র
ডবলাল মসক্রজসদর উসমান বাহনাজ সি-এর সাসে পক্ররক্র ত হবার সুসযাি। দুই,
েমাস ক্রনোসনার সাসে পক্ররক্র ত হবার এেটা মা যম। এই ডের্ সুসযািক্রট আহমদ
মুসার পক্ররেল্পনা বাস্তবায়সনর জসন্য গুরুত্বপূণত হসত পাসর।
আহমদ মুসা ক্রবমাসন উেল।
যাত্রীসদর অক্র োংেই আক্রফ্রোন। আহমদ মুসার সাক্ররসত সবাই
আক্রফ্রোন।
লাসিাস ডেসে েযাসমরুসনর দুয়ালা পাো ক্রতন িণ্টার পে।
আহমদ মুসা ক্রবমাসনর ক্রসসট বসসই আসসরর নামায পসড় ক্রনল। নামায
পড়ার আসি পাসের ভদ্রসলােসে আহমদ মুসা বসলক্রেল, ‘আমার এখন প্রােতনার
সময়, আপনার ডোন অসুক্রব া হসব না ডতা?’
ভদ্রসলােক্রট ম যবয়সী আক্রফ্রোন। িাসয় ইউসরাপীয় ডপাোে। ড হারা
পক্ররেন্ন ও বুক্রদ্ধদীপ্ত। আহমদ মুসার েো শুসন বলল, ‘না, না, ওসয়লোম, আমার
ডোন অসুক্রব া হসব না।’
আহমদ মুসা নামায পড়ল।
তার নামায ডের্ হসল ভদ্রসলােক্রট বলল, ‘আপক্রন মুসক্রলম?’
‘ক্রজ্ব, হ্যাাঁ।’
‘ডোোয় ডদে?’
‘ডসন্ট্রাল এক্রেয়া।’
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‘ডোোয় যাসবন?’
‘দুয়ালা। তারপর েযাসমরুন ডদখব।’
‘ওসয়লোম।’
এ সময় ক্রবমাসনর পক্ষ ডেসে ডিার্ণা এল, দুয়ালায় নামসত যাক্রে আমরা
অল্পক্ষসণর মস যই। ক্রসটসবে বাাঁ সত হসলা সেলসে।
আহমদ মুসা ক্রসটসবে ডবাঁস বলল, ‘েযাসমরুন আপনার ডদে বুক্রঝ?’
‘হ্যাাঁ। আক্রম েমাস ক্রনোসনা। োক্রে দুয়ালায়।’
নামটা শুসনই মসে উেল আহমদ মুসা। ‘মাক্রনবযাসির ডনমোস ত এই
নামই ডলখা আসে’- ভাবল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা তার ক্রদসে তাোল। ক্রজসেস েরল, ‘আপক্রন ক্রেেু
হাক্ররসয়সেন আজ?’
প্রশ্ন শুসনই ডলােক্রট মসে উসে আহমদ মুসার ক্রদসে তাোল। মুখটা তার
হোৎ েসর মক্রলন হসয় ডিসে। ডযন খারাপ ক্রেেু তার মসন পসড় ডিসে।
‘হাক্ররসয়ক্রে। মাক্রনবযাি। ক্রেন্তু আপক্রন জানসলন ক্রে েসর, আমার ক্রেেু
হাক্ররসয়সে?’ বলল ডলােক্রট।
আহমদ মুসা পসেট ডেসে মাক্রনবযাি ডবর েসর ডলােক্রটর ক্রদসে তুসল
সর বলল, ‘ডদখুন, এটা ক্রেনা।’
ডলােক্রটর ড াখ উজ্জ্বল হসয় উেল আনসন্দ। মাক্রনবযািক্রট হাসত ক্রনসয়
বলল, ‘হ্যাাঁ, এটা আমার মাক্রনবযাি। অসনে ন্যবাদ, আপক্রন ডোোয় ডপসলন?’
‘লাউসঞ্জ ডফসল এসসক্রেসলন। ওসত েত টাো ক্রেল আপনার?’
‘আড়াই হাজার পাউন্ । ক্রেন্তু আড়াই হাজার পাউসন্ র ড সয় আমার
োসে মূলযবান রক্রেদটা। ওটা হারাসল দেলাখ টাোর এেক্রট সম্পক্রি হাতোড়া
হবার সম্ভাবনা ক্রেল।’
‘টাোটা ক্রেে আসে ক্রেনা ডদসখ ক্রনন।’
‘ক্রেে আসে।’
‘না ডদসখই বলসেন ডেমন েসর?’
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‘মাক্রনবযাি ডফরত পাওয়াই এর প্রমাণ। ক্রযক্রন টাো এক্রদে-সসক্রদে
েরসত পাসরন, ক্রতক্রন মাক্রনবযাি ডফরত ক্রদসতন না।’
আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ ডোন েো বলল না। েমাস ক্রনোসনাই আবার
েো বলল, ‘আপক্রন দুয়ালার ডোোয় যাসবন? এর আসি আপক্রন এসসসেন
েযাসমরুসন?’
‘না, আক্রসক্রন। ক্রেে েক্ররক্রন। ডোন ডহাসটল-সটাসটসল উেব।’
এেটু ডেসম আহমদ মুসাই আবার ক্রেেু বলসত যাক্রেল। ক্রেন্তু ক্রবমান
লযান্ েরল ঐ সময়। সবাই নামার জসন্য ডতাড়সজাড় শুরু েরল। েমাস ক্রনোসনা
বলল, ‘ লুন, নাক্রম।’
েমাস ক্রনোসনা আহমদ মুসার সাসেই ক্রবমান ডেসে ডনসম এল।
তাসদর োসরা সাসেই লাসিজ ক্রেল না। ইক্রমসেেসনর ফমতাক্রলক্রট সারসতও
ডোন ডদক্রর হসলা না। লাইসনও দাাঁড়াসত হসলা না আহমদ মুসাসে। আহমদ মুসা
ডদখল, সবতত্রই েমাস ক্রনোসনার সাংিাক্রতে প্রভাব। তাসে ডদসখ সব অক্রফসারই
ভয় অেবা ক্রবনসয় ডমাসমর মত নরম হসয় যাসে।
খুক্রে হসলা আহমদ মুসা। তার ডয সাহাযয এখন প্রসয়াজন, তা এই
ডলােক্রট েরসত পারসব।
ক্র পার ার লাউসঞ্জ এসস আহমদ মুসা বলল, ‘েযাসমরুসনর এেজসনর
সাসে কুসমসট আমার পক্রর য় হসয়ক্রেল। েো হসয়ক্রেল। দুভতািয, নামটা ভুসল
ডিক্রে। আজ ডভাসর দুয়ালা এসসসে। তার ডখাাঁজ ডপসল ভাল হসতা।’
‘কুসমট ডেসে ডস ফ্লাইসট অসনসেই আসসত পাসর। নাম না জানসল ডবর
েরা মুেক্রেল।’
আহমদ মুসা ক্রনক্রশ্চত, ক্রপসয়সর পল ও ফ্রাক্রন্সস দু’জসনই দুয়ালা এসসসে।
ক্রেন্তু আহমদ মুসা ওসদর নাম ক্রনসত ায় না। তাোড়া ক্রে নাসম ওসদর পাসসপাটত ,
ডসটাও আহমদ মুসা জাসন না। ওসদর নাসমর ড সয় আহমদ মুসার োসে েক্রফন
দুসটাই বড়। আহমদ মুসার টাসিতট েক্রফন দুসটা। েক্রফন ডোোয় ডিসে ডসটা
জানা। ক্রেন্তু েক্রফসনর প্রক্রত তার এই আেহ ডস প্রোে েরসত ায় না। আহমদ
মুসা ভাবল, এখন েক্রফসনর েো বলা যায়।
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‘তার সাসে দুসটা েক্রফন এসসসে।’
‘েক্রফন? তার ডেউ মারা ক্রিসয়ক্রেল? এ জসন্যই বুক্রঝ তার সাসে ডদখা
েরসত ান?’
বসল এেটু োমল। তারপর বলল, ‘ডোন ক্র ো ডনই, এখন ওসদর ক্রেোনা
ডবর েরা যাসব। আক্রম ডটক্রলসফাসন ডজসন ডনব ডসটা। এখন লুন।’
‘ডোোয়?’
‘দুয়ালায় ভাসলা ডহাসটল আসে, ডসখাসন আপক্রন খুব ভাসলা োেসবন।
ক্রেন্তু আক্রম খুব খুক্রে হতাম, যক্রদ আপনাসে ডমহমান ক্রহসসসব ডপতাম। পক্রশ্চসম
ডমহমানদারী ডনই। ক্রেন্তু অক্রতক্রেসে এখনও আমরা ভুলসত পাক্ররক্রন।’
‘পক্রশ্চম ডেসে এটা উসে ডিসে এই োরসণ ডয, ডমহমানদারীসত েি
আসে, বাড়ক্রত ঝাসমলা অসনে সময় খুবই েিের হয়।’
‘এটা অসনেটা মানক্রসেতার বযাপার। আপনাসদর সমত ডতা এটা খুবই
ডিৌরসবর। ডমহমানদারী আমাসদর আক্রফ্রোরও এেটা োল ার। সুতরাং আপক্রন
রাক্রজ হসল খুক্রে হসবা।’
আহমদ মুসার প্রক্রত েমাস ক্রনোসনার এই আহবানটা আেক্ররে। আহমদ
মুসার দুলতভ সততা খুবই মুগ্ধ েসরসে েমাস ক্রনোসনাসে। ক্রবমাসনর ক্রসসট আহমদ
মুসার প্রােতনার ক্র ত্রক্রটও েমাস ক্রনোসনার মসন পসড়সে। াস তর ফাদারসদর মতই
ক্রনষ্পাপ এবং পক্রবত্রতার োপ ডস ডদসখসে আহমদ মুসার ড হারায়। সব ক্রমক্রলসয়
আহমদ মুসার প্রক্রত এেটা সম্ভ্রসমর ভাবও সৃক্রি হসয়সে েমাস ক্রনোসনার মসন।
‘ক্রেে আসে। আপনাসদর সবার সাসে পক্ররক্র ত হসল খুক্রেই হসবা।’
েমাস ক্রনোসনার িাক্রড় এসসক্রেল তাসে ডনবার জসন্য। এসসক্রেল েমাস
ক্রনোসনার স্ত্রী, তার ডমসয় এবং ড্রাইভার।
পক্ররবারক্রট ক্রনসো। তসব রসক্তর সংক্রমশ্রসণর োরসণ তাসদর োসলা রংসয়
এবং ডদসহর িড়সন ক্রনসোসদর ড সয় অসনে ক্রভন্নতা এসসসে। আোর-আেৃক্রতসত
ওরা অসনেটা ‘োসলা ইউসরাপীয়ান’ হসয় দাাঁক্রড়সয়সে। ডপাোেও তাসদর
ইউসরাপীয়ান।
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েমাস ক্রনোসনা তার স্ত্রী ও ডমসয়র সাসে আহমদ মুসাসে পক্রর য় েক্ররসয়
ক্রদল। আহমদ মুসা ডয মুসলমান এবং দয়া েসর তার ডমহমান হসত রাক্রজ হসয়সেন,
তাও বসল ক্রদল।
েমাস ক্রনোসনার স্ত্রী ও ডমসয় হাত বাক্রড়সয় ক্রদসয়ক্রেল হ্যান্ সেসের
জসন্য।
‘স্যক্রর। মাফ েরসবন। আমাসদর মুসক্রলম োল ার এর অনুমক্রত ডদয়
না।’- েোগুসলা আহমদ মুসা বসলক্রেল ক্রবনীতভাসব হাত না বাক্রড়সয়।
‘ক্রেে আসে। ন্যবাদ।’ বসলক্রেল েমাসসর স্ত্রী।
ক্রেন্তু ক্রবক্রস্মত হসয়ক্রেল েমাসসর ডমসয়। ডস ডতা অসনে মুসলমানসে এমন
হ্যান্ সেে েরসত বহুবার ডদসখসে।
‘ডমরী, তুক্রম সামসনর ক্রসসট বস। মুসা সাসহব আমাসদর সাসে আসুন।’
েমাস ক্রনোসনার ডমসয়র নাম ডমরী আোক্রম এবং স্ত্রীর নাম ক্রনক্রদপা
আোক্রম।
েমাস ক্রনোসনা িাক্রড়সত বসার ডয বযবস্থা েসরসে, লমান োল ার
ক্রহসসসব ডসভাসবই বসসত হয়। ক্রেন্তু ক্রবব্রত ডবা েরল আহমদ মুসা। এটা মুসক্রলম
োল ার নয়।
আহমদ মুসা নরম েসণ্ঠ আবার বলল, ‘আক্রম যক্রদ সামসন বসসত াই!’
‘না, তার দরোর ডনই। ডমরীই ওখাসন বসসব।’ েমাস ক্রনোসনা আহমদ
মুসাসে সম্মান ডদখাসত াইল ক্রনসজর োসে বক্রসসয়।
‘আক্রম সামসন ক্রভন্ন ক্রসসট বসস স্বােন্দয ডবা েরসবা ডবক্রে। এটা আমার
োল ার সম্মত হসব।’ বলল আহমদ মুসা।
েমাস ক্রনোসনা এতক্ষসণ বযাপারটা বুঝসত পারসলা। ডহসস উেল ডস।
বলল, ‘ভুসল ক্রিসয়ক্রেলাম আপনাসদর পদতার ক্রবর্য়। ওসয়লোম। আপক্রন সামসন
বসুন। মা ডমরী, তুক্রম এস।’
‘ ন্যবাদ।’ বসল হাসল আহমদ মুসা। ডস সামসনর ক্রসসট উসে বসল।
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ডমরী আোক্রম ক্রিসয় ডপেসন মাসয়র পাসে বসল। তার ড াসখ আবার ডসই
পুরাসনা ক্রবস্ময়, ‘দুয়ালা ক্রবশ্বক্রবদযালসয় মুসক্রলম ডেসল-সমসয় আসে। েই, তাসদর
ডমলাসমো, উোবসার ডোোও ডতা এই োল ার ডদক্রখ না!’
িাক্রড় স্টাটত ক্রনল। লসত শুরু েরল িাক্রড়।
দুয়ালার অক্রভজাত এলাোয় ক্রবরাট এলাো জুসড় সুন্দর বাক্রড় েমাস
ক্রনোসনার। আমদাক্রনবহুল উন্নয়নেীল ডদসে ‘োস্টমস েক্রমেনার’ খুবই
গুরুত্বপূণত। তারা সা ারণত পয়সার মাক্রলে হসয় োসেন।
রাত দেটা।
েমাস ক্রনোসনা ডমসয় ডমরীসে উসেশ্য েসর বলল, ‘মা, এেটু ডদসখ এস,
ডমহমান শুসয়সে ক্রেনা। তার ডোন অসুক্রব া আসে ক্রেনা।’
‘ডতামার আজীব ডমহমান আব্বা। এমন মুসলমান ডতা আমার ড াসখ
পসড়ক্রন।’
‘ে’জন মুসলমানই বা তুক্রম ডদসখে। ভাল মুসলমানরা এ রেমই হয়।’
‘ক্রেন্তু আব্বা, ডসৌজসন্যর খাক্রতসরও ডতা ক্রেেু অযা জাস্ট েরসত হয়!’
‘ক্রেন্তু মা, নীক্রতর ডক্ষসত্র এই অযা জাস্ট পক্ররণাসম বড় ক্ষক্রতরই োরণ
হয়। আমরা খৃস্টানরা মতীয় ডক্ষসত্র এই ক্ষক্রতর ক্রেোর হসয়ক্রে।’
‘ডদখসল ডতা, মাে োড়া ক্রেেুই ডখসলন না। েূের হারাম, ক্রেে আসে।
ক্রেন্তু িরু ও মুরিী ডোন ডদার্ েরল?’
‘ডদার্ আসে মা। তাসদর জসন্য হালাল ডোন প্রাণীও যক্রদ আল্লাহর নাম
ক্রনসয় জবাই না েরা হয়, তাহসল তা হারাম হসয় যায়। তারা ডসটা খায় না।’
‘এটা উৎেট এেটা ডিাাঁড়ামী আব্বা।’
‘না, মা। এর ডপেসন এেটা ক্রবরাট দেতন রসয়সে। আক্রমও এেক্রদন
ডতামার মতই মসন েরতাম, তারপর মত পাসেক্রে।’
‘দেতনটা ক্রে?’
‘দেতনটা হসলা, দুক্রনয়ার সব ক্রেেু ঈশ্বসরর সৃক্রি। ঈশ্বর এসব সৃক্রি
েসরসেন মানুসর্র জসন্য, ঈশ্বসরর দান এগুসলা মানুসর্র জসন্য। পশু প্রাণীও তাই। মানুর্ এগুসলা হতযা েসর খায়। এ হতযা েসর খাওয়ার অক্র োর ঈশ্বর মানুর্সে
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ক্রদসয়সেন। জবাই েরার সময় আল্লাহর নাম ডনয়ার মা যসম মুসলমানরা এেক্রদসে
এই অক্র োসরর েো স্মরণ েসর, অন্যক্রদসে আল্লাহর েৃতেতাও োপন েসর।
সবস সয় বড় েো হসলা, সব ক্রেেুই ডয আল্লাহর, তার নয়, ডস ডভাি েরসে মাত্রএই অনুভূক্রতও এর মা যসম তীব্র হয়।’
‘তুক্রমও ডদখক্রে েম দােতক্রনে নও। সক্রতয আব্বা, এভাসব ডতা দুক্রনয়াসে
েখনও আক্রম ডদক্রখক্রন। ক্রেে আসে আব্বা, ওক্রদে ডেসে তাহসল আক্রস।’
বসল ডমরী আোক্রম লসত শুরু েসরসে।
‘ডোন মা, ওসে বসলা, ওর তেযটা ডনবার জসন্য েসয়েবার ডটক্রলসফান
েসরক্রে। সংক্রিি ডলাে ডনই বসল তেয ক্রদসত পাসরক্রন। দেটায় ওরা ডটক্রলসফান
েরসত বসলসে। এখক্রন ডটক্রলসফান েরক্রে।’
‘আো বলব।’ বসল সল ডিল ডমরী।
আহমদ মুসা ডব -সাই ডটক্রবসল বসস ডোরআন েরীফ পড়ক্রেল।
ডমরী আোক্রম উাঁক্রে ক্রদসয় এটা ডদখল। ক্রেন্তু প্রসবে না েসর দরজায় নে
েরল।
আহমদ মুসা উসে এসস দরজা খুসল রল। ডমরী আোক্রমসে ডদসখই
আহমদ মুসা বলল, ‘আপক্রন? ওসয়লোম। আসুন।’
আহমদ মুসা দরজা ডখালা ডরসখই তাসে িসরর ডভতসর ক্রনসয় এল।
ডমরী আোক্রম দরজা বন্ধ েরসত ক্রিসয়ক্রেল। এয়ার েক্রন্ েন েরা িসরর
দরজা বন্ধ রাখাই ক্রনয়ম।
‘দরজা ডখালা োেসলই ভাল হয়।’ ডমরীসে লক্ষয েসর বলল আহমদ
মুসা অসনেটা অনুসরাস র স্বসর।
‘ডেন ভাল হয়?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটাও আমাসদর এেটা োল ার।’
‘দরজা খুসল রাখা? সব সময় ক্রে দরজা খুসল রাখা যায়, না খুসল রাখা
উক্র ত?’
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আহমদ মুসা এেটু িম্ভীর হসলা। বলল, ‘সব সমসয়র জসন্য এটা নয়।
ডোন মক্রহলা ডমহমান যক্রদ িসর আসসন বা ডোন আিন্তুে মক্রহলা যক্রদ িসর োসেন,
তাহসল িসরর দরজা খুসল রাখা ক্রনয়ম।’
েো শুসন ডমরী ক্রেেুক্ষণ ক্রবক্রস্মত দৃক্রিসত ড সয় োেল আহমদ মুসার
ক্রদসে। তার মুসখ ক্রেেুটা িাম্ভীযত ডনসম এসসসে। বলল, ‘ক্রমিঃ মুসা, খুব ক্রবস্ময়ের
লািসে আমার োসে এই ক্রনয়ম। পৃক্রেবীসত ডোোও ডোন সমত এই ক্রনয়ম আসে
বসল আমার জানা ক্রেল না। ক্রেন্তু খুবই ভাল লািসে এই ক্রনয়ম আমার োসে।’
‘ ন্যবাদ।’ বসল আহমদ মুসা ডটক্রবসলর ডোরআন েরীফ বন্ধ েসর
ডটক্রবসলর এেপাসে ডরসখ ডসাফার ক্রদসে ইংক্রিত েসর ডমরীসে বসসত বসল ক্রনসজ
বসল ডটক্রবসলর ড য়াসর। বলল, ‘এেটু ক্র ো েরসল আমাসদর সব োল ারই
আপনার ভাসলা লািসব।’
ডমরী ডসাফায় বসক্রেল। বসস বলল, ‘জাক্রন না। ক্রেন্তু পদতা নামে
‘অবসরা ’ সমেতনসযািয নয় ডোনক্রসমই।’
‘পদতার প্রেৃক্রত, পক্ররমাণ, আেৃক্রত, আোর প্রভৃক্রত ক্রনসয় ক্রবভ্রাক্রে ক্রেেু
আসে। ক্রেন্তু নারীসদহ ডোভনভাসব ড সে রাখা মানব-প্রেৃক্রতর সাসে সংিক্রতেীল,
এটা অসমেতনসযািয হসত পাসর না।’
‘পুরুসর্র ডদহ ড সে রাখা নয় ডেন? ডয োরসণ নারী তার ডদহ ােসব,
ডস োরসণ পুরুসর্রও তার ডদহ াো উক্র ত।’
‘নারী ডদহ ও পুরুর্ ডদসহর তবক্রেিয এে রেম নয়। তাোড়া আিরক্ষার
েো তাসেই ডবক্রে ক্র ো েরসত হয় ডয অসপক্ষােৃত দুবতল বা যার ক্ষক্রতর আেংো
ডবক্রে।’
ডমরী আোক্রম উির ক্রদল না সংসি সংসিই। তার েপাল কুক্রঞ্চত হসয়সে।
আবার ডসই ক্রবস্ময় তার ড াসখ-মুসখ। ীসর ীসর তার মুসখ এেটা সলি ক্রমক্রি
হাক্রস ফুসট উেল। বলল, ‘ ন্যবাদ আপনাসে। আপক্রন ক্রে সাইসোলক্রজ বা
সমাজতসির োত্র?’
‘ডেন?’
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‘উিরগুসলাসে আপক্রন মনস্তি ও সমাজতসির এমন সব অলংিনীয়
যুক্রক্ত ক্রদসয় সক্রিত েসরন, যার পাো ক্রেেু বলার সুসযাি োসে না। আপনাসে
আবার ন্যবাদ। আপক্রন এেটা ক্রবরাট েেসে দু’ক্রট বাসেযর মস য ক্রনসয়
এসসসেন।’
‘েৃক্রতত্ব আমার নয়। এ ডযািযতা আমাসে ক্রদসয়সে আমার মতেে আলডোরআন।’
‘ঐটা ক্রে পড়ক্রেসলন?’ ডটক্রবসলর ডোরআন েরীসফর ক্রদসে ইংক্রিত েসর
বলল ডমরী আোক্রম।
‘ওটাই ডোরআন েরীফ।’
‘ মতেে সব সময় আপক্রন সাসে রাসখন?’
‘হ্যাাঁ, সময় ডপসলই পক্রড়।’
‘আপক্রন খুব াক্রমতে। ক্রে উসেসশ্য আপক্রন েযাসমরুন সফর েরসেন?’
আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ উির ক্রদসত পারল না। এেটু ভাবল, ক্রমেযা
ক্রেভাসব এড়াসনা যায়। অবসেসর্ বলল, ‘ক্রবপদেস্থ এে ভাইসে সাহাযয েরসত
এসসক্রে।’
‘আো।’ বসল উসে দাাঁড়াল ডমরী আোক্রম। বলল, ‘আব্বা জানসত
পাক্রেসয়সেন, সব ক্রেে আসে ক্রেনা, ডোন অসুক্রব া ডনই ডতা আপনার?’
‘এত সুক্রব া ডপসয়ক্রে, আমার েপাল!’
‘ক্রবদ্রুপ েরসবন না। অন্ধোর আক্রফ্রোর অন্ধোর েযাসমরুসনর এেজন
আমলার অক্রত সামান্য আসয়াজনসে ‘এত সুক্রব া’ বলসেন!’
‘ক্রবদ্রুপ েক্ররক্রন ক্রমস ডমরী। আমার জাক্রতসে আপক্রন ড সনন। অন্ধোর
আক্রফ্রোর ড সয় আসলাক্রেত নয় আমার জাক্রত। আক্রম ডসই জাক্রতরই এেজন।’
‘আপনার জাক্রতসে আপক্রন খুব ভালবাসসন, তাই না?’
‘আক্রম জাক্রতর ক্রমেনসে ডবক্রে ভালবাক্রস। ক্রমেনসে ভালবাক্রস বসলই
জাক্রতসে ভালবাক্রস।’
‘অন্য সব জাক্রত বা মানুর্সে বাদ ক্রদসয় ক্রবসের্ এে জাক্রতসে এরেম
ভালবাসা ক্রে সাম্প্রদাক্রয়েতা নয়?’
ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট

112

‘আক্রম ডতা বসলক্রে ক্রমস ডমরী, জাক্রতর ক্রমেসনর জসন্যই আক্রম জাক্রতসে
ভালবাক্রস এবং এই ক্রমেন আমার জাক্রতর জসন্য শু ু নয়, পৃক্রেবীর ডিাটা মানব
সমাসজর মিল ও মুক্রক্তর জসন্য। সুতরাং, আমার জাক্রতর ক্রমেনসে ভালবাক্রস অেত
ডিাটা মানব সমাজসেই আক্রম ভালবাক্রস। এটা সাম্প্রদাক্রয়েতা নয়, এটা
মানবতা।’
‘ মৎোর! মৎোর!! আপনার ডপো আক্রম জাক্রন না, ক্রেন্তু আপনার
অ যাপনা েরা প্রসয়াজন ক্রেল। যাে, আপক্রন ডয ক্রমেসনর েো বলসলন, ডতমন
ক্রমেসনর েো ডতা সব জাক্রত ডপ্রক্রমেরাই বলসত পাসর। তাহসল ডতা
সাম্প্রদাক্রয়েতাই আর োসে না।’
‘সবাই বলসত পাসর না ক্রমস ডমরী। মানুসর্র রিা আল্লাহ েতৃে
ত মসনানীত
ক্রমেনই শু ু মানক্রবে হসত পাসর- সব মানুসর্র জসন্য সমান েলযাণের হসত
পাসর।’
ডমরী হাসল। বলল, ‘আক্রম জাক্রন এরপর ক্রে বলসবন। এখন আমার মসন
হসে, ক্রমেনারী হসলই আপক্রন সবস সয় ভাল েরসতন। যাে, আক্রম ক্রল। গু
নাইট।’
বসল দ্রুত ির ডেসে ডবর হসয় সল ডিল।
ডমরী যখন ফযাক্রমক্রল ড্রইং রুসম প্রসবে েরক্রেল, তখন ডদখল, তার আব্বা
ডটক্রলসফাসনর ক্ররক্রসভার রাখসে ক্রযা সলর উপর। তার মসন হসলা, তার আব্বার
হাত ডযন োাঁপল ডটক্রলসফান রাখার সময়। তার আব্বার মুখটাও মক্রলন। ডসখাসন
ভসয়র সুস্পি ক্র হ্ন।
েংক্রেত হসলা ডমরী। তার আব্বা ক্রে অসুস্থ হসয় পড়সলন? তার আব্বা
ইসতামস য উসে দাাঁক্রড়সয়সে ডটক্রলসফান ডরসখ।
ডমরী তার ক্রদসে এক্রিসয় বলল, ‘আব্বা, তুক্রম ক্রে অসুস্থ?’
‘না মা। ডদক্রখ, ডতামার মা ডোোয়?’
বসল েমাস ক্রনোসনা দ্রুত ডবক্ররসয় ডিল ড্রইং রুম ডেসে।
ডমরীর মসন হসলা, েো বলার সময় তার আব্বার িলা ডোঁসপসে।
ডেন, ক্রে হসলা তার আব্বার হোৎ! ডোসনা খারাপ সংবাদ!
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ডমরী িুসর দাাঁড়াল। তার আব্বা ডয পসে ডিসে, ডসই পসে ডসও েুটল।
ডমরী িসর ুেসত ক্রিসয়ও ডেসম ডিল। তার আব্বা-আম্মা েো বলক্রেল।
ডমরী িসর ড াো ক্রেে মসন েরল না। পদতার আড়াসল দাাঁক্রড়সয় রইল ডমরী।
‘ক্রবপদ, ক্রে ক্রবপদ?’ বলক্রেল ডমরীর মা ক্রনক্রদমা আোক্রম।
‘আজ ডভাসর কুসমট ডেসে ক্রবমাসন দু’ক্রট েক্রফন বুে হসয় এসসক্রেল। ও
দুসটা েক্রফন আমাসদর ডমহমাসনর স্বল্প পক্ররক্র ত ডলাসের। তার নাম ভুসল
যাওয়ায় েক্রফসনর অযাসড্রস ডদসখ ডস তার ঐ বন্ধুর ক্রেোনা ডযািাড় েরসত
ড সয়ক্রেল। ডসই ক্রেোনা ডযািাড় েরসত ক্রিসয়ই এমন ক্রবপদ িসটসে।’
‘ডেমন ক্রবপদ?’
‘ও দুসটা েক্রফন নাক্রে ‘ওকুয়া’ এবং ‘ব্ল্যাে ক্রস’-এর। েক্রফসনর
বযাপারটা অতযে গুরুত্বপূণত ও ডিাপনীয়। ডয অক্রফসারসে আক্রম েক্রফসনর ক্রেোনা
সংেহ েরসত বসলক্রেলাম, ডস তা েরসত ক্রিসয়ই ক্রবপদ সৃক্রি হসয়সে।’
‘ক্রেন্তু তুক্রম ক্রবপদটার েো বলে না।’
‘বলক্রে। ব্ল্যাে ক্রস ও ওকুয়া মসন েরসে, তাসদর েত্রুপক্ষ েক্রফসনর
ডখাাঁজ েরসে। সুতরাং, তারা এখন আমার মাসন আমাসদর ডমহমাসনর সন্ধাসন
হসন্য হসয় উসেসে। অক্রফসারক্রট জানাল, ‘ওকুয়া’ এবং ‘ব্ল্যাে ক্রস’-এর ডলােরা
নাক্রে বসলসে, েক্রফসনর ডয-ই ডখাাঁজ েরুে, ডস অতযে ভয়ংের ডলাে। ‘ওকুয়া’
এবং ‘ব্ল্যাে ক্রস’ তাসে ডয ডোন মূসলয রসবই।’
‘েক্রফসনর ডখাাঁজ েরায় এেজন ডলাে ভয়ংের হসয় ডিল ক্রেভাসব?’
‘ডসটাই ডতা েো। ক্রনশ্চয় ডোন রহস্য আসে।’
‘এখন ক্রে হসব?’
‘‘ওকুয়া’ এবং ‘ব্ল্যাে ক্রস’-এর ডলােরা নাক্রে আমার বাক্রড়র ক্রেোনা
ক্রনসয়সে।’
‘তারা ক্রে এখাসন আসসব?’
‘তারা আমাসদর ডমহমানসে রসত ায়। আমাসদর ডোন ভয় ডনই।
ডমহমানক্রট এখাসন ক্রেভাসব এল সব ওরা শুসনসে।’
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‘‘ওকুয়া’ডে আক্রম ক্র ক্রন। ডিাপন সেস্ত্র সংিেন। ক্রিস্টান ক্রমেনারীসদর
ক্রবপসদ-আপসদ এরা সাহাযয েসর। ক্রিস্টানসদর েত্রু এবং প্রক্রতেন্দ্বীসদর এরা
ক্রনমূতল েসর। ক্রেন্তু ‘ব্ল্যাে ক্রস’ ক্রে?’
‘আক্রমও খুব ডবক্রে জাক্রন না। তসব শুনলাম, ‘ওকুয়া’র মতই ওটা
ক্রিস্টানসদর এেটা ডিাপন সেস্ত্র সংিেন। তসব ‘ওকুয়া’ পক্রশ্চম আক্রফ্রোয়
সীমাবদ্ধ, আর ব্ল্যাে ক্রস ডিাটা দুক্রনয়াজুসড় োজ েরসে।’
‘এখন ক্রে েরসব? ওরা েখন আসসব এক্রদসে? ডমহমানসে সাব ান েরা
যায় না?’
‘যায়। ক্রেন্তু তাসত ক্রবপদ হসব আমাসদর। অক্রফসার আমাসে জানাল,
ব্ল্যাে ক্রস ও ওকুয়া’র সাসে িণ্ডসিাসল আমরা ডযন জক্রড়সয় না পক্রড়। ওরা এসস
যক্রদ ডমহমানসে না পায়, তাহসল আমরা তাসে পাক্রলসয় ডযসত ক্রদসয়ক্রে বসল ওরা
সর ডনসব। ডস ডক্ষসত্র ওসদর ডক্রা এসস পড়সব আমাসদর উপর।’
‘তাহসল?’
‘ডসই ক্র োই েরক্রে। ডমহমান ডলােক্রটসে আমার খুব ভাল মসন হয়।
ডোন খারাপ ডলাে ডস হসতই পাসর না।’
‘ক্রেন্তু তাহসল ব্ল্যাে ক্রস ও ওকুয়া’র সাসে তার ক্রবসরা বাাঁ ল ডেন?’
‘ওসদর ক্রবসরা ভাল ডলােসদর সাসেই ডবক্রে বাাঁস । ক্রবসের্ েসর ডমহমান
মুসলমান। েযাসমরুসন ডতা এখন ‘ওকুয়া’ ও ‘ডোে’-এর মত ক্রিস্টান
সংিেনগুসলা মুসলমানসদর নাম্বার ওয়ান েত্রু মসন েসর। এই ক্রদে ডেসেও
আমাসদর ডমহমান তাসদর েত্রু হসত পাসরন।’
‘ডমহমান ভদ্রসলাে ওসদর হাসত পড়সল ক্রনিতাত মারা পড়সব।’
‘ক্রেন্তু আক্রম ক্রে েরব ডভসব পাক্রে না। ভাল ডলােক্রট বাাঁ ুে আক্রম াই,
আবার বাাঁ াবার জসন্য পাক্রলসয়ও ডযসত ক্রদসত পারক্রে না। োরণ, তাসত আমরা
মারা পড়ব।’
‘ক্রে সংেট ঈশ্বর আমাসদর উপর াপাসলন!’
‘ভয়ানে সংেট।’

ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট

115

দু’জসনই নীরব এরপর। অসনেক্ষণ পসর মুখ খুলল ডমরীর আম্মা ক্রনক্রদপা
আোক্রম। বলল, ‘আমার মসন হয়, আমরা ক্রেেুই জাক্রন না, এভাসব ুপ েসর োক্রে।
যা িটবার তা-ই িটসব। মসন ের, অক্রফসার ডতামাসে ক্রেেুই জানায়ক্রন।’
‘হয়সতা এোড়া আমাসদর োসে ক্রেতীয় পে ডনই। ক্রেন্তু ক্রবসবসের োসে
অপরা ী হসবা এর ফসল।’
‘হয়সতা ক্রেেুটা হসবা। তাসে বাাঁ াসত ডিসল আমাসদর ডিাটা পক্ররবার
ক্ষক্রতেস্থ হসত পাসর।’
েমাস ক্রনোসনা আর ক্রেেু বলসত পারসলা না। দু’হাসত মাোটা ড সপ সর
বসস োেল।
ক্রনক্রদপা আোক্রম তার স্বামীসে সান্ত্বনা ডদবার জসন্য তার োাঁস হাত
রাখল।
ডমরী আোক্রম ক্রনিঃেসব্দ সসর এল পদতার আড়াল ডেসে।
হৃদসয় তখন ঝড় বইসে ডমরী আোক্রমর। ডলােক্রট এভাসব জীবন ডদসব
ওসদর হাসত? তার আব্বা-আম্মার ক্রসদ্ধাে ডস বুসঝ ডফসলসে, ওরা ুপ েসর োোর
পে অনুসরণ েরসবন। অন্য েোয়, ওরা ডমহমানসে তুসল ডদসবন ‘ওকুয়া’র
হাসত।
মনটা ক্রবসদ্রাহ েসর উেল ডমরী আোক্রমর। ডমহমান ভদ্রসলাসের সাসে ডস
ডযটুকু আলাপ েসরসে তাসত বুসঝসে, ডলােটা অবশ্যই ভাসলা ডলাে। োন ও
ক্ররসত্রর অত সুন্দর সক্রম্মলন ডোোও তার ড াসখ পসড়ক্রন। িসরর দরজা বন্ধ ডরসখ
এেজন ডবিানা মক্রহলার সাসে েো বলা ডোভন নয়- এমন অপক্ররক্র ত নীক্রতসবা
ক্রযক্রন ডমসন সলন, ক্রতক্রন ডোন অন্যায় েরসত পাসরন না, ডোন অপরা ী হসত
পাসরন না।
ক্রেন্তু ক্রে েরসব ডস? বসল ডদসব ক্রে ডমহমানসে সব েো! ক্রেন্তু তার
পক্ররবাসরর ক্রে হসব? পক্ররবার যক্রদ এই োরসণ তাসদর জুলুম-ক্রনযতাতসনর ক্রেোর
হয়!
ক্রেন্তু পরক্ষসণই ভাবল, তার পক্ররবার জুলুম-ক্রনযতাতসনর ক্রেোর হসব ক্রে
হসব না, ডসটা অসনেটা অক্রনক্রশ্চত। োরণ তাসদর বলা যাসব, খাওয়া-দাওয়া
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েসরই ডমহমান সল ডিসে। ক্রেন্তু ডমহমান ওসদর হাসত পড়সল তার আর রক্ষা হসব
না।
এসব ডভসব ডমরী আোক্রম ডমহমানসে সব েো বসল তাসে সল ডযসত
অনুসরা েরার ক্রসদ্ধাে েহণ েরসলা।
ীসর ীসর এসিাসলা ডস আহমদ মুসার িসরর ক্রদসে।
দরজার সামসন ক্রিসয় দাাঁড়াল। দরজার উপর এেটু াপ ক্রদসয় বুঝল,
দরজা বন্ধ।
দরজায় ডটাো ক্রদল ডস।
মুহূসততর মস যই ডভতর ডেসে েণ্ঠ ডভসস এল, ‘দাাঁড়াও ক্রমস ডমরী, খুসল
ক্রদক্রে।’
ভ্রূ কুক্রঞ্চত হসলা ডমরী আোক্রমর, ‘আক্রম দরজায় নে েসরক্রে, এটা বুঝল
ক্রে েসর ডস?’
দরজা খুসল ডিল।
দরজার সামসন আহমদ মুসা দাাঁক্রড়সয়। তার ড াসখ-মুসখ ক্রবস্ময়!
ক্রেন্তু ডমরীর মুসখর ক্রদসে তাক্রেসয় আহমদ মুসার মুখভাসব পক্ররবততন
িটল। বলল, ‘ক্রেেু িসটসে ক্রমস ডমরী? আসুন, ডভতসর আসুন।’
এবারও দরজা ডখালা রাখল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা আসিই ডটক্রবসলর ড য়াসর বসল এবং ডমরী ক্রিসয় বসল ডসই
ডসাফায়।
ডমরীর মুখ িম্ভীর, ম্লান।
‘ক্রেেু িসটসে অবশ্যই, বলুন।’ বলল আহমদ মুসা।
‘তার আসি বলুন, আপক্রন ক্রে েসর বুঝসলন, আক্রম দরজায় নে েসরক্রে?
নাক্রে জানসতন আক্রম আসব?’
‘জানতাম না। আপনার নে েরা ডদসখ ক্র সনক্রে।’
‘ডেমন েসর?’
‘প্রেমবারও আসার সময় আপক্রন দরজায় নে েসরক্রেসলন। সুতরাং,
এবার নে েরা শুসনই বুঝসত ডপসরক্রে, এ আপনার নে।’
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‘অদ্ভুত মানুর্ আপক্রন। ক্র রক্রদন মসন রাখার মত এেজন মানুর্ আপক্রন।’
‘এখন বলুন, আপক্রন ক্রে বলসত এসসসেন।’
‘ক্রে েসর বুঝসলন আক্রম ক্রেেু বলসত এসসক্রে?’
‘ডয ডেউ আপনার মুখ ডদসখ এ েো বলসব।’
‘ডয ডেউ নয়, আপনার মত ডেউ।’
‘বলুন।’
তৎক্ষণাৎ ক্রেেু বলল না ডমরী। মুখ ক্রন ু েরল ডস। মুখটা আরও ম্লান হসয়
উসেসে তার।
ক্রেেুক্ষণ পর মুখ তুলল ডমরী। তাোল আহমদ মুসার ক্রদসে। বলল, ‘এই
রাসত এখক্রন এখান ডেসে আপনার সল ডযসত হসব।’
আহমদ মুসার ডোাঁসট এে টুেসরা হাক্রস ফুসট উেল। বলল, ‘েক্রফসনর
ক্রেোনা সন্ধান েরসত ক্রিসয় ডতামার আব্বা ক্রনশ্চয় ক্রেেু শুসনসেন। ক্রে শুসনসেন?’
ডমরী স্তক্রম্ভত হসলা ডয, ডমরীর েো শুসন আহমদ মুসার মুখভাসবর সামান্য
পক্ররবততনও হয়ক্রন। ডোন প্রশ্ন বা ডোন উসেসির সামান্য ক্র হ্নও ডদখা ডিল না তার
মুসখ। বরং ফুসট উেল তার মুসখ হাক্রস। ডয হাক্রসসত দুভতাবনার সামান্য ডক্লদও ক্রেল
না।
ডমরী পদতার আড়াসল তার ক্রপতার োে ডেসে যা শুসনক্রেল, সব খুসল বলল
আহমদ মুসাসে। শু ু জানাল না তাসদর পক্ররবাসরর ক্রবপসদর েো এবং তার
ক্রপতা-মাতার ক্রসদ্ধাসের েো। েো ডের্ েসর ডমরী আবার অনুসরা েরল, ‘ওরা
ডয ডোন সময় সল আসসত পাসর। আপনার সল যাওয়া উক্র ত।’
আহমদ মুসা আসিই আাঁ েসরক্রেল, েক্রফসনর সন্ধান ক্রনসত ডিসল
েত্রুপক্ষ ডটর ডপসয় যাবার সম্ভাবনা আসে। োরণ, ক্রবমানবন্দসর ব্ল্যাে ক্রস বা
ওকুয়া’র ডলাে অবশ্যই আসে। ক্রেন্তু এত তাড়াতাক্রড় খবরটা ক্রপসয়সর পল পযতে
ডপৌাঁেসব, তা ডস মসন েসরক্রন। ডমরীর তাসে এইভাসব সাব ান েরসত আসা এবং
তার আব্বা েমাস ক্রনোসনার তাসে ক্রেেু না বলার বযাপার ক্রনসয়ও ভাবল। তারপর
বলল, ‘ ন্যবাদ ক্রমস ডমরী। পক্ররক্র ত এে ভাইসয়র প্রক্রত আপনার এই আেক্ররেতা
ক্র রক্রদন আমার মসন োেসব। ক্রেন্তু আমার সল যাওয়া ক্রে ক্রেে হসব?’
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ডমরীর লাবণযময় োসলা মুখ এবং উজ্জ্বল দু’ক্রট ড াসখ এেসাসে ডযন
সহর প্রশ্ন ডজসি উেল। বলল, ‘ডেন, ক্রেে হসব না ডেন?’
‘োরণ, যারা আমাসে রসত আসসব বসল ভয় েরসেন, তাসদর আক্রম
ক্র ক্রন। তারা আমাসে না ডপসল আপনাসদর দায়ী েরসব।’
‘আপক্রন ক্রে েসর জাসনন? আপনার এ ারণা ক্রেে নয়।’
‘জাক্রন। আপনার আব্বাসে ক্রজসেস েসর ডদখুন। উক্রনও জাসনন। জাসনন
বসলই উক্রন ক্রনসজর মুসখ আমাসে এ খবর ক্রদসত ভয় েসরসেন।’
ক্রবস্মসয় ‘হা’ হসয় উসেসে ডমরীর মুখ। বলল, ‘আপনার োসে ডোন েো
লুোসনা ক্রনরেতে। ক্রেন্তু এ ক্রবর্য়টা আপক্রন জানসলন ডেমন েসর?’
‘োরণ, ওসদরসে আক্রম ক্র ক্রন। ওরা আপনার আব্বাসে ক্রে বলসত পাসর,
এই অবস্থায় তা ডবাঝা েক্রেন নয়। তাোড়া আপনার আব্বা সরাসক্রর এ খবরটা
আমাসে না ক্রদসত পারায় ক্রবর্য়ক্রট আরও পক্ররষ্কার হসয়সে।’
‘যাে, সবই আপক্রন জাসনন। আপনার সল যাওয়া উক্র ত এ মুহূসততই।’
‘ক্রমস ডমরী, ক্রনসজর ক্রবপদ অসন্যর িাসড় তুসল ক্রদসয় আক্রম সল যাই না।’
‘ক্রে বলসেন আপক্রন! ওসদর হাসত পড়সল আপনার জীবন বাাঁ সব না।’
আততেণ্ঠ ডমরীর।
‘এেই দো হসত পাসর আপনাসদর। ওসদর আপনারা ড সনন না।’
‘ডদখুন, আমাসদর সাসে তাসদর ডোন েত্রুতা ডনই। আর আপক্রন সল
যাবার বযাপাসর ডদবার মত আমাসদর যসেি যুক্রক্ত আসে। আপনার এ ক্রদেটা ক্র ো
েরার ডোন প্রসয়াজন ডনই।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ক্রমস ডমরী, আপক্রন ওসদর ড সনন না।
আপনার আব্বা ক্রেেুটা ড সনন। ক্রেেু ড সনন বসলই উক্রন ভয় েসরসেন তারা
অসন্তুি হয় এমন ক্রেেু েরসত। সুতরাং, আপক্রন যান, ক্রনক্রশ্চসে িুক্রমসয় পড়ুন।
পারসল দরজা লে েসর যান, তারা এসত খুক্রে হসব।’
আহমদ মুসার েো ডের্ হসতই ক্রমস ডমরী উসে দাাঁড়াল। তার ড াসখ-মুসখ
অপমাসনর ক্র হ্ন। বলল, ‘আপক্রন আমাসদর হৃদয়হীন অমানুর্ মসন েরসেন। মসন
েরসেন, আমরা আমাসদর জীবন বাাঁ াবার জসন্য আমাসদর এেজন অক্রতক্রেসে
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তার েত্রুর হাসত তুসল ডদবার জসন্য উম্মুখ হসয় আক্রে। যাক্রে আক্রম আব্বার
োসে।’ বসল ডমরী ডখালা দরজা পসে এে ডদৌাঁসড় ডবর হসয় ডিল। আসবিঅক্রভমাসন তার িলা োাঁপক্রেল। েো বলার সময় ভাক্ররও হসয় উসেক্রেল তার েণ্ঠ।
ডমরী ভুল বুঝসলও আহমদ মুসা অের ডেসেই েোগুসলা বসলক্রেল।
আহমদ মুসার োসে ডিাটা বযাপারটাই পক্ররষ্কার হসয় ডিসে। ব্ল্যাে ক্রস এবং
ওকুয়া ক্রনক্রশ্চত হসয়সে ডয, ওমর বায়া এবং িঃ ক্র ফরক্রজসসে েক্রফসন েসর ক্রনসয়
আসার বযাপারটা রা পসড় ডিসে এবং তাসদর ফসলা েরা হসয়সে। এখন ব্ল্যাে
ক্রস ও ওকুয়ার প্রেম োজ হসলা, ডয বা যারা ফসলা েরসে তাসদরসে ডের্ েসর
তাসদর পক্ররেল্পনার বাস্তবায়নসে ক্রনষ্কণ্টে েরা। সুতরাং তারা ক্রনশ্চয় এ বাক্রড়র
ক্রদসে এখন েুসট আসসে এবং এসস তাসে না ডপসল তাসে পাক্রলসয় ডযসত ডদয়ার
জসন্য দায়ী েরসব এই পক্ররবারসে। সুতরাং এেটা পক্ররবারসে ব্ল্যাে ক্রস ও
ওকুয়ার মত জিন্য সংিেসনর ডরাসর্র মুসখ তুসল ক্রদসয় পাক্রলসয় ডযসত তার
ক্রবসবসে বাাঁ সে। ডস মসন েরসে, যক্রদ পালাসত হয় ওসদর হাত ডেসে পালাসনাই
ভাল। আসরেটা বড় আোর ক্রবর্য় হসলা, তাসে আহমদ মুসা বসল তারা মসন
েসরক্রন। আহমদ মুসা িাক্রড় ক্রবসস্ফারসণ ক্রনহত- এটাই এখসনা তাসদর ারণা।
ডসক্রদন কুসমসট ব্ল্যাে ক্রসসর িাাঁক্রটসত ওমর বায়া ও িঃ ক্র ফরক্রজসসে উদ্ধাসরর ডয
অক্রভযান হসলা, ডসটা আহমদ মুসার োরা হসয়সে তা তারা বুঝসত পাসরক্রন। সুতরাং
তুলনামূলেভাসব তাসদর েম সতেততার এেটা ডবক্রনক্রফট ডস পাসব।
এসব ক্র ো েসর ডোবার জসন্য উসে দাাঁড়াল এবং দরজা বন্ধ েসর
এসিাক্রেল ডবস র ক্রদসে। ডপেসন দরজায় আবার ডসই পক্ররক্র ত ডটাোর েব্দ।
আহমদ মুসা বুঝল, এবার ডমরী ক্রনশ্চয় তার আব্বাসে সাসে েসর ক্রনসয় এসসসে।
ক্রফসর ক্রিসয় দরজা খুসল ক্রদল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার অনুমাসন ডদখা ডিল ভুল হসয়সে। শু ু ডমরী ও তার আব্বা
নয়, ডমরীর আম্মাও এসসসে।
আহমদ মুসা তাসদরসে সহাসস্য স্বািত জাক্রনসয় বলল, ‘আপনারা েি
েসরসেন। আমাসে ােসলই ডতা ডযতাম।’
আহমদ মুসার ক্রনক্রশ্চে হাক্রসর ক্রদসে ড সয় ক্রবক্রস্মত হসলা তারা ক্রতনজনই।
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ডমরীর আব্বা-আম্মাসে আহমদ মুসা ক্রনসয় ক্রিসয় ডসাফায় বসাল এবং
ডমরীসে ডটক্রবসলর পাসের ড য়াসর বসসত বসল ক্রনসজ ডবস র ক্রদসে এসিাসলা।
ক্রেন্তু ডমরী তার আসিই ডবস র এে পাসে ক্রিসয় বসল। আহমদ মুসা ক্রফসর এসস
বসল ড য়াসর।
‘আমরা দুিঃক্রখত ক্রমিঃ মুসা। ডমরীর োে ডেসে আপক্রন সব শুসনসেন,
আমরাও তার োে ডেসে সব শুনলাম। প্রেৃতপসক্ষ আমার ভুসলর োরসণ এই
সংেসটর সৃক্রি হসয়সে। আপক্রন ডোোয় আসেন, ডস েো বলা আমার ক্রেে হয়ক্রন।
অন্যভাসবও েক্রফসনর ক্রেোনা ডযািাড় েরা ডযত।’
‘না ক্রমিঃ েমাস, আপনার ডোন ভুল নয়, েক্রফসনর ক্রেোনা ডযািাড় েরসত
ক্রিসয়ই এই সংেট সৃক্রি হসয়সে। এই ক্রেোনা ডযািাসড়র েো আক্রমই আপনাসে
বসলক্রেলাম। সুতরাং সংেট সৃক্রির প্রেৃত দাক্রয়ত্ব আমার।’
‘ক্রেন্তু ডমরী ক্রেেই বসলসে। আমাসদর ক্রবপদটা ক্রনক্রশ্চত নয়। অন্যক্রদসে
তাসদর েো শুসন যা মসন হসয়সে, আপনাসে ডপসল ওরা োড়সব না। সুতরাং
আমাসদর এোে অনুসরা , আপক্রন অক্রবলসম্ব স্থান পক্ররবততন েরুন। আমার এে
আিীয়সে বসল এলাম। আপক্রন ওখাসন ক্রিসয় োেসবন। ডমরী আপনাসে ডসখাসন
ডপৌাঁসে ডদসব।’
েমাস ক্রনোসনা েো ডের্ েরসতই ডমরী উসে দাাঁড়াল। সামসন এসস
দাাঁড়াল আহমদ মুসার। বলল, ‘আব্বার অনুসরা আপক্রন না েরসবন না। আপক্রন
লুন।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ ন্যবাদ ডমরী।’ বসল আহমদ মুসা িুরল
েমাস ক্রনোসনার ক্রদসে। বলল, ‘ক্রমিঃ েমাস, আপনারা সংেটটাসে ডোট েসর
ডদখসেন। আক্রম ‘ব্ল্যাে ক্রস’ এবং ‘ওকুয়া’ডে ভাসলা েসর ক্র ক্রন। আপনাসদর
োরসণ ওসদর ক্রেোর হাতোড়া হসল ওরা আপনাসদর োড়সব না।’
এেটু ডেসম আহমদ মুসা আবার বলল, ‘আপনার সব জাসনন না। ব্ল্যাে
ক্রস-এর প্র ান ক্রপসয়সর পল স্বয়ং েক্রফন দু’ক্রট ক্রনসয় এসসসেন েযাসমরুসন অতযে
ডিাপসন। সুতরাং, এর ডিাপনীয়তা লংিন তাসদর োসে খুব বড় ক্রবর্য়।’
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ডমরীসহ েমাস ক্রনোসনা ও ক্রনক্রদপা আোক্রমর ড াসখ-মুসখ নতুন উসেসির
োপ ফুসট উসেসে। েমাস ক্রনোসনা বলল, ‘েক্রফন দু’ক্রট এত গুরুত্বপূণত ডেন?’
‘আসসল মৃসতর ডোন েক্রফন ক্রেল না ওদুসটা। েক্রফন দুসটাসত দু’জন
ডলােসে ক্রে ন্যাপ েসর আনা হসয়সে।’
‘দু’জন ডলাে? অসম্ভব। ড ক্রেং-এর ডতা সবতা ুক্রনে বযবস্থা আসে কুসমসট
এবং আমাসদর দুয়ালাসতও।’ ড াখ েপাসল তুসল বলল েমাস ক্রনোসনা। তার
এবং ডমরী ও ডমরীর মাসয়র মুখ ভসয় পাংশু হসয় ডিসে।
‘সবখাসনই ওসদর ডলাে আসে। সবাই জাসন। ড ক্রেং হয়ক্রন।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘ক্রেন্তু আপনার সাসে েত্রুতা ডেন? ডেনই বা আপক্রন েক্রফসনর ক্রেোনা
ড সয়ক্রেসলন?’
‘েক্রফসন ডয দু’জন ডলােসে ওরা ক্রে ন্যাপ েসর এসনসে, ওসদর আক্রম
মুক্ত েরসত াই।’
আহমদ মুসা েো ডের্ েরসলও ওরা ক্রতনজন ডেউ েো বলসত পারল
না। ওসদর পাংশু মুসখর ক্রবস্ময়-দৃক্রি আহমদ মুসার মুসখ ক্রনবদ্ধ।
অসনেক্ষণ পর েো বলল েমাস ক্রনোসনা। বলল, ‘‘ব্ল্যাে ক্রস’ ও
‘ওকুয়া’র ক্রবরুসদ্ধ লড়াই েরসবন? আপক্রন? এো?’
‘প্রসয়াজন এোেীত্ব ক্রেংবা অসম্ভাবযতা ক্রেেুরই ডতায়াক্কা েসর না।’
‘ওসদর যক্রদ উদ্ধার েরসতই এসস োসেন, তাহসল ওসদর হাসত রা
ক্রদসত াসেন ডেন? সসর ডযসত রাক্রজ হসেন না ডেন?’
‘সসর যাক্রে না। ক্রেন্তু ওসদর হাসত রা ডদব তা বক্রলক্রন।’
আহমদ মুসার েোয় এবং তার ক্রনক্রবতোর-ক্রনক্রশ্চে ড হারা ডদসখ ক্রবস্মসয়
ক্রবমূঢ় হসয় ডিল ওরা ক্রতনজন। ভাবল তারা, ক্রবপদ তাসদর হসত পাসর, ক্রেন্তু ওর
ক্রদসে ক্রবপদ ড সয় আসসে, সাংিাক্রতে ক্রবপদ। অে তাসে ডদসখ মসন হসে তার
ক্রেেুই িসটক্রন। ক্রেেুই িটসব না। আশ্চযত েক্রেন নাসভতর মানুর্।
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ক্রেেু বলসত যাক্রেল েমাস ক্রনোসনা। এ সময় িাক্রড় দাাঁড়াসনার েব্দ এল
িাক্রড় বারান্দা ডেসে। এবং তারপরই পাওয়া ডিল অসনেগুসলা পাসয়র দ্রুত
এক্রিসয় আসার েব্দ।
‘ওরা এসসসে ক্রমিঃ েমাস।’
আহমদ মুসার েো ডের্ হসত না হসতই ভয়ালমূক্রতত ক্রনসয় ারজন এসস
দাাঁড়াল িসরর দরজায়।
দু’জসনর হাসত ডস্টনিান এবং দু’জসনর হাসত ক্ররভলভার। সবগুসলাই
তাে েরা আহমদ মুসার ক্রদসে।
ক্রমিঃ েমাস, তার স্ত্রী ক্রনক্রদপা আোক্রম এবং ডমসয় ডমরী আোক্রম সেসলর
ড াখ ভসয় ক্রবস্ফাক্ররত হসয় উসেসে। ডমরী ক্রিসয় জক্রড়সয় সরসে তার মাসে।
ারজন ওরা িসর ুেল। ক্রিসর দাাঁড়াল এসস আহমদ মুসাসে।
ডস্টনিান ারী দু’জন আহমদ মুসার দু’পাসে এবং ক্ররভলভার ারী দু’জন সামসন।
ডমরীসদর ভয়াতত দৃক্রি আহমদ মুসার ক্রদসে। ক্রেন্তু তারা ডদখল, আহমদ
মুসা ড য়ার ডেসে উসে দাাঁক্রড়সয়সে মাত্র, তার মুসখ সামান্য ডোন ভাবােরও ডনই।
ডের্ েোক্রট বলার সময় তার ডোাঁসট ডয হাক্রস ফুসট উসেক্রেল, ডস হাক্রস তার মুসখ
এখনও ডলসিই আসে।
ক্ররভলভার ারীসদর এেজন এসস আহমদ মুসার পসেট ও ডদহ পরীক্ষা
েরল, ডোোও ডোন অস্ত্র লুোসনা আসে ক্রেনা। ক্রেেু ডপল না।
তারপর ডস েমাস ক্রনোসনার ক্রদসে ড সয় বলল, ‘এ েয়তান ডয পালাবার
সুসযাি পায়ক্রন, এ জসন্য ন্যবাদ স্যার।’
েো বসলই িুরল আহমদ মুসার ক্রদসে। বলল, ‘ ল েয়তাসনর ডবটা
েয়তান। বস ডতামার জসন্য অসপক্ষা েরসেন তুক্রম ডয েক্রফসনর সন্ধান েরক্রেসল
ডসই েক্রফন ক্রনসয়। ডতামাসে এেদম স্বসিত পাক্রেসয় ডদসব।’
‘স্বিত ডবা হয় ডতামাসদর বসসর এেদম হাসতর মুসোয়?’ সামসন পা
বাড়াসত বাড়াসত বলল আহমদ মুসা। তার ডোাঁসট এে টুেসরা হাক্রস।
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আহমদ মুসার েো শুসন ক্রবস্মসয়র সীমা োেল না ডমরীসদর। আহমদ
মুসা ডযন বন্ধুসদর সাসে রক্রসেতা েরসে! মৃতযু র মুসখামুক্রখ দাাঁক্রড়সয়ও এ ক্রে োণ্ড
তার!
ক্ররভলভার ারীসদর এেজন েমসে দাাঁড়াল। প্রায় মুসখামুক্রখ হসলা
আহমদ মুসার। বলল, ‘ক্রবদ্রুপ েরে আমাসদর। ক্রেন্তু বস-এর ক্রেোসর আমরা
সহসজ হাত ডদই না।’
বসল সামসন ক্রফসর আবার ডস হাাঁটসত শুরু েরল।
ডস্টনিান ারী দু’জন তার পাোপাক্রে হাাঁটসে। আর ক্ররভলভার ারী
দু’জন তার সামসন। ির ডেসে তারা ডবক্ররসয় এল।
ডমরীরাও উসে দাাঁক্রড়সয়ক্রেল। আহমদ মুসাসে ক্রনসয় ওরা ডবক্ররসয় ডিল।
ডমরীরাও ডপেসন ডপেসন হাাঁটসত শুরু েরল।
ওসদর ারজসনর সাসে হাাঁটসত হাাঁটসত আহমদ মুসা ওসদর এেটা
অযাসসসসমন্ট েসর ডফলল। ারজসনর দু’জন ব্ল্যাে আক্রফ্রোন এবং
ক্ররভলভার ারী দু’জন সাদা ইউসরাপীয়ান। ক্রেতীয়ত, আহমদ মুসা বুঝল, এরা
ব্ল্যাে ক্রসসর ডলাে নয়। এসদর েক্রক্তর তুলনায় বুক্রদ্ধ েম। তৃতীয়ত, আহমদ মুসার
সাসে ওসদর হাাঁটা ডদসখ বুঝল, ওরা যসেি সতেত নয়। ডস্টনিান ারী দু’জন তার
সমােরাসল হাাঁটার সময় মাসঝ মাসঝই ওসদর ডস্টনিাসনর বযাসরল ক্রনস ডনসম
যাসে।
েমাস ক্রনোসনার ক্রবোল ড্রইং রুম ডেসে বাইসর ডবরুসল এেটা প্রেস্ত
বারান্দা, বারান্দা ডেসে ক্রতন াসপর এেটা ক্রসাঁক্রড় ডপক্ররসয় িাক্রড় বারান্দায় নামসত
হয়।
আহমদ মুসারা এ ক্রসাঁক্রড়র প্রাে পযতে এসসসে। ক্ররভলভার ারী দু’জন
িাক্রড় বারান্দায় ডনসম ডিসে। আহমদ মুসা এবং তার দু’পাসের ডস্টনিান ারী
দু’জন ক্রসাঁক্রড়র প্রেম াসপ নামার জসন্য পা বাড়াসত যাসে। তারা দু’জন ক্রসাঁক্রড়র
প্রেম াসপ নামার জসন্য সামসনর ক্রদসে এেটু ঝুসাঁ েসে। ওসদর ডস্টনিাসনর
বযাসরলও অসনেখাক্রন ক্রনস ডনসমসে। বামক্রদসের ডলােক্রটর ান হাসতর ডস্টনিান
আহমদ মুসার বাম হাসতর নািাসলর মস য।
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আহমদ মুসা তার ান পাসের ডলােক্রটর পা ডফলার ক্রদসে লক্ষয ডরসখ
ক্রনখুাঁত ক্রহসসব েসর পা ডফলক্রেল। ান পাসের ডস্টনিান ারী যখন তার বাম পা
টা নাক্রমসয় ক্রদক্রেল ক্রসাঁক্রড়সত, আহমদ মুসা তার ান পা এেটু ান ক্রদসে বাক্রড়সয়
এক্রিসয় ক্রদল তার বাম পাসয়র সামসন। আহমদ মুসার বাক্রড়সয় ডদয়া ান পাসয়র
সাসে ান পাসের ডস্টনিান ারীর বাম পা মৃদু এেটু াক্কা ডখল এবং সংসি
সংসিই ডলােক্রট মুখ েুবসড় পসড় ডিল িাক্রড় বারান্দার উপর। তার দু’পা োেল
ক্রসাঁক্রড়র উপর।
আহমদ মুসা এে মুহূতও
ত সময় নি েসরক্রন। ান পাসেরজন যখন পসড়
যাক্রেল, তখন বাম পাসের ডস্টনিান ারী মসে উসে ডবাঝার ড িা েরক্রেল।
আহমদ মুসা ততক্ষসণ তার বাম হাত ক্রদসয় ডেসড় ক্রনল তার ডস্টনিান এবং বাম
পা ক্রদসয় ডলােক্রটর বাম হাাঁটুর ডপেন ক্রদসে এেটা েক্ত ক্রেে ালাল। ডসও উসে
পসড় ডিল ক্রসাঁক্রড়র উপর। তারপর িক্রড়সয় পড়ল িাক্রড় বারান্দায়।
আহমদ মুসা এে াপ ডপেসন সসর এসস ডস্টনিান তাে েরল
ক্ররভলভার ারী দু’জসনর ক্রদসে। ডপেসন েব্দ শুসন ওরা ক্রফসর দাাঁড়াক্রেল। আহমদ
মুসা বলল, ‘ডয ডযভাসব আে, ডসইভাসব োে। এেটু সরার ড িা েরসল সবাই
ঝাাঁঝরা হসয় যাসব।’
পসড় যাওয়া দু’জন উসে দাাঁড়াক্রেল। তারা আহমদ মুসার ক্রদসে এেবার
তাক্রেসয় আর উোর ড িা েরল না। ক্ররভলভার ারী দু’জন আর িুসর দাাঁড়াল না।
ক্রেন্তু ক্ররভলভার ডফসল ক্রদল না। আহমদ মুসা বলল, ‘ডদখ, আক্রম দু’বার ক্রনসদতে
ডদই না, অসহতুে হতযাও আক্রম পেন্দ েক্রর না। ক্ররভলভার ডফসল দাও।’
ওরা ক্রনসদতে পালন েরল। ডফসল ক্রদল তাসদর ক্ররভলভার।
আহমদ মুসা িাক্রড় বারান্দায় ডনসম এল। ক্ররভলভার ারীসদর এেজনসে
তার জামা খুসল ডফলসত বলল। জামা ডখালার পর জামা ফাক্রল ফাক্রল েসর ক্রোঁসড়
ডফলসত বলল। ডোঁড়া হসল ক্রতনজনসে ক্রপেসমাড়া েসর হাত-পা ডবাঁস ডফলার
ক্রনসদতে ক্রদল। ক্রতনজনসে বাাঁ া হসয় যাবার পর তুেতজনসে আহমদ মুসা বাাঁ ল।
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ড্রইং রুসমর দরজায় দাাঁক্রড়সয় ডেসে ডমরীরা ক্রতনজন অবাে-ক্রবস্মসয়
আহমদ মুসার োজ ডদখক্রেল। মসন হক্রেল তাসদর, তারা ডযন ক্রসসনমার ডোন
দৃশ্য ডদখক্রেল। দু’ড াখসে তারা ক্রবশ্বাস েরসত পারক্রেল না।
ডবাঁস ডফলার পর উসে দাাঁক্রড়সয় তাসদর উসেশ্য েসর বলল, ‘ডতামরা
ডতামাসদর ডনতা ক্রপসয়সর পল ও ফ্রাক্রন্সস বাইেসে বসলা, জুলুসমর এেটা সীমা
আসে। ডস সীমা অক্রতক্রম েরসল জুলুম জাসলমসেই ক্রিসয় ক্রিসর সর। ডসক্রদন
তাসদর আসসে।’
বসল আহমদ মুসা ডসাজা হসয় দাাঁক্রড়সয় তাোল ডমরীসদর ক্রদসে। ডোন
েো বলল না। হাত ডনসড় ক্রবদায় ক্রনসয় ক্রিসয় িাক্রড়সত উেল।
হতভম্ব ডমরীরা আহমদ মুসার জবাসব হাতও নাড়সত পারল না।
আহমদ মুসা িাক্রড় াক্রলসয় সল ডিসল ডমরীর আব্বা েমাস ক্রনোসনা
বলল, ‘ ল যাই, আমরা ওসদর খুসল ডদই, না হসল আমরা ডদাসর্ পড়ব।’
েমাস ক্রনোসনা এসস সেসলর বাাঁ ন খুসল ক্রদল। ওরা মুক্ত হসয়ই
েমাসসে এেটা ন্যবাদ ক্রদসয় ডয যার অস্ত্র ক্রনসয় েুটল িাক্রড় ডযক্রদসে ডিসে
ডসক্রদসে।
ওসদর সল যাওয়া পসের ক্রদসে ডবাবা দৃক্রিসত ড সয় তাক্রেসয় ক্রেল েমাস
ক্রনোসনা।
ডমরী ও তার মা তার পাসে এসস দাাঁড়াল।
‘আব্বা, অক্রতক্রে তার বযাি-পত্র ডরসখ ডিসে।’
‘ক্রনসয় যাবার সময় পায়ক্রন। যাও, ওগুসলা ক্রনসয় এস। ভাসলা েসর ডরসখ
ক্রদসত হসব।’
ডমরী েুটল আহমদ মুসার িসরর ক্রদসে। েমাসরাও ক্রফসর এল তার িসরর
ক্রদসে।
ডমরী আহমদ মুসার ডোরআন ও বযাি ক্রনসয় এল তার আব্বার োসে।
‘ডলােক্রট ডে ডসটাই জানা ডিল না।’ বলল েমাস।
‘ডযই ডহাে, ভাল মানুর্ আব্বা।’
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‘শু ু ভাসলা মানুর্ নয়, ডোন বড় ডেউ মা। তার আিক্রবশ্বাসটা ডদসখে!
ারজন অস্ত্র ারীর ার অসস্ত্রর মুসখ তার ড হারায় ভসয়র ডোন োয়া পসড়ক্রন।
তারপর ডদখ, ারজনসে ডেমন পুতসু লর মত োবু েসর সল ডিল।’
‘এতটুকু বয়সস েত দূরদৃক্রি, েত ক্রবসব না ডদখ। আমাসদর ক্রবপদ হসত
পাসর ডভসব ক্রনসজসেই ক্রবপসদর মস য ডেসল ক্রদল। এমন মানুর্ দুক্রনয়াসত খুব েম
ডদখা যায়।’ বলল ডমরীর মা।
এ সময় ডটক্রলসফান ডবসজ উেল।
ডমরী ক্রিসয় ডটক্রলসফান রল।
‘হ্যাসলা, ডে?’ বলল ডমরী।
‘আক্রম। হতভািয অক্রতক্রে। আপনাসদর ডোন অসুক্রব া হয়ক্রন ডতা?’
‘না, ডোন অসুক্রব া হয়ক্রন। আপক্রন ভাল আসেন?’
‘আল্লাহ ভাল ডরসখসেন। আজ ডয ডোন সময় ক্রিসয় বযািটা ক্রনসয়
আসব।’
‘আমাসদর সেসলর এেটা প্রশ্ন।’
‘ক্রে প্রশ্ন?’
‘আপক্রন আসসল ডে?’
‘আক্রম মানুর্।’
‘আমাসদর মত ডোন মানুর্ নয় তা আমরা ডদখলাম। ক্রবসের্ মানুর্।
সুতরাং...।’
‘সুতরাং, আক্রম ডে জানসত ান। বলব। ডটক্রলসফাসন নয়। আক্রস।
শুভরাক্রত্র।’
বসল ডটক্রলসফান ডরসখ ক্রদল আহমদ মুসা।
ডমরী ডটক্রলসফান রাখসতই তার আব্বা েমাস ক্রনোসনা বলল, ‘ক্রনশ্চয়
আমাসদর অক্রতক্রে? পক্রর য় ক্রেেু বলল?’
‘না, আব্বা। বলসলন, ডটক্রলসফাসন বলা যাসব না।’
‘বযাসির েো ক্রে বলল?’
‘বযাি ক্রনসত আসসব।’
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ডটক্রলসফান ডবসজ উেল আবার।
এবার ডটক্রলসফান রল েমাস ক্রনোসনা।
‘হ্যাসলা। ডে?’
‘ক্র নসবন না। আমাসদর ডনতার তরফ ডেসে ন্যবাদ ডদয়ার জসন্য
ডটক্রলসফান েসরক্রে।’
‘ক্রেসসর জসন্য?’
‘যক্রদও ডস ভয়ানে েত্রুসে আমাসদর ডলাসেরা সর রাখসত পাসরক্রন, তবু
এ বযাপাসর আপনার সাহাযয আমাসদর খুক্রে েসরসে।’
‘ও, বুসঝক্রে। ডস েত্রুক্রট ডে?’
‘আমরা এখসনা ক্রনক্রশ্চত নই। তসব সসন্দহ েরা হসে তাসে আহমদ মুসা
বসল। োরণ, ডস োড়া এমন োণ্ডা মাোর, এমন ভয়ানে, এমন অপ্রক্রতসরা য,
আবার ডসই সাসে এমন ক্রহসসবী আর ডেউ হসত পাসর না।’
‘‘ক্রহসসবী’ অেত?’
‘অসহতুে খুন-জখম ডেসে ডস সব সময় ক্রবরত োসে। আপনাসদর
ঐখাসন আমাসদর ারজন ডলােসেই তার খুন েরা উক্র ত ক্রেল তার ক্রমেন
অনুসাসর, ক্রেন্তু তা ডস েসরক্রন। আো রাক্রখ।’
বসল ডটক্রলসফান ডরসখ ক্রদল ওপার ডেসে।
ওপার ডেসে ডটক্রলসফান রাখসলও েমাস ক্রনোসনা ডটক্রলসফান রাখসত ডযন
ভুসল ডিল। তার োসন বাজসে তখসনা আহমদ মুসার নাম এবং তার সম্পসেত
েোগুসলা।
ডমরী তার আব্বার হাত ডেসে ডটক্রলসফান ক্রনসয় বলল, ‘ক্রে শুনসল আব্বা,
ডোন দুিঃসংবাদ?’
‘না, মা।’ বসল েমাস ক্রনোসনা ডসাফায় বসস যা শুনল সব েো ওসদর
জানাল এবং বলল, ‘ক্রবশ্বসজাড়া নাসমর ক্রবপ্ল্বী পুরুর্ আহমদ মুসা আমাসদর
আক্রতেয েহণ েসরক্রেসলন?’
ডমরী এবং তার মা’র মুসখ ডোন েো ডযািাল না। ক্রেেুক্ষণ েো বলসত
পারসলা না তারা। অপার ক্রবস্মসয়র ডখলা তাসদর ড াসখ-মুসখ।
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অসনেক্ষণ পর ীসর ীসর মুখ খুলসলা ডমরী। বলল, ‘ক্রতক্রন আহমদ মুসা
হসলই শু ু তার েো, তার আ রণ, তার াক্রমতেতা, তার মানক্রবেতা, তার ক্রক্ষপ্রতা,
তার সাহস ইতযাক্রদর বযাখযা পাওয়া যায় আব্বা।’ েোগুসলা বলসত ক্রিসয় আহমদ
মুসার সাসে তার েো বলার সময়োর দৃশ্য তার ড াসখর সামসন ডভসস উেল এে
সুখ স্বসপ্নর মত।
মসন হসলা তার, এ দুলতভ সুখ স্বপ্ন যক্রদ তার না ভােত!
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৬
লা স্যামসন ডরা সর আহমদ মুসার নতুন নাম্বার ডপ্ল্টওয়ালা িাক্রড়টা
যখন এোির নাম্বার বাক্রড়র োোোক্রে ডপৌাঁেল, তখন রাত ক্রেে বারটা।
এই িাক্রড়সত েসরই ক্রপসয়সর পল ও ফ্রাক্রন্সস বাইসের ডলােরা েমাস
ক্রনোসনার বাক্রড়সত আহমদ মুসাসে রসত ক্রিসয়ক্রেল। এেটা িযাসরসজ পসড় োো
পুরাসনা জীসপর নাম্বার ডপ্ল্ট খুসল এসন আহমদ মুসা এ জীসপ লাক্রিসয়সে।
এোির নাম্বার বাক্রড়টার ক্রবপরীত ক্রদসে অন্ধোসর রাস্তার এেটা িাসের
আড়াসল িাক্রড়টা দাাঁড় েক্ররসয় আহমদ মুসা নামল িাক্রড় ডেসে।
‘লা স্যামসন’ পূবত দুয়ালার ক্রবখযাত আবাক্রসে এলাোর এেক্রট রাস্তা।
ফরাক্রস দখলদাক্ররসত্বর সময় আবাক্রসে এলাোর পিন হয়। রাস্তার নামটা এেজন
ফরাক্রস ডজনাসরসলর নাম অনুসাসর।
িাক্রড়সত ডেস ক্রদসয় দাাঁক্রড়সয় আহমদ মুসা এোির নাম্বার বাক্রড়টার ক্রদসে
তীক্ষ্ণ দৃক্রিসত তাোল।
বাক্রড়টার ক্রেোনা ডপসয়সে ব্ল্ু বুসের সাসে িাক্রড়র যােসবাস তর এে
ডেক্রবসন।
আহমদ মুসা েমাসসর বাক্রড় ডেসে িাক্রড়টা ক্রনসয় পাাঁ ক্রমক্রনট ড্রাইভ েসর
আসার পর এেটা ক্রবক্রডং-এর পাসে অন্ধোর মত জায়িা ডদসখ িাক্রড়টা দাাঁড়
েক্ররসয়ক্রেল। তারপর তন্ন তন্ন েসর সা ত েসরক্রেল িাক্রড়টা। ক্রেন্তু সাহাসযয আসার
মত ডতমন ক্রেেুই পায়ক্রন। শু ু ডপসয়ক্রেল এেটা ব্ল্ু বুে, এেটা ড্রাইক্রভং লাইসসন্স
এবং সাসে এেটা এনসভলাপ।
এনসভলাসপ ডয ক্রেোনা ডস ডপসয়ক্রেল, ডসই এেই ক্রেোনা ক্রেল ব্ল্ু বুে ও
ড্রাইক্রভং লাইসসসন্স, শু ু বযক্রক্তর নাম ক্রেল ক্রভন্ন।
আহমদ মুসা ক্রনক্রশ্চত হসয়ক্রেল, ক্রনশ্চয় এ বাক্রড়টা ব্ল্যাে ক্রস অেবা
‘ওকুয়া’র এেটা িাাঁক্রট বা ক্রেোনা হসব। তসব ক্রেোনা বা িাাঁক্রটটা ওকুয়ার হওয়ার
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সম্ভাবনাই ডবক্রে। োরণ, ডয ডলােগুসলা তাসে রসত ক্রিসয়ক্রেল ক্রমিঃ েমাসসর
বাক্রড়সত, তারা ব্ল্যাে ক্রস-এর ডলাে নয়।
বাক্রড়টা ক্রতনতলা। প্রা ীর ডিরা বাক্রড়। প্রেসমই এেটা ডিট। ডিট ডপরুসল
প্রা ীসরর ডভতসর ড াো যাসব।
দূর ডেসে ডিটক্রটসে ডলাহার বসলই মসন হসে।
আহমদ মুসা রাস্তা পার হসয় ডিটটার সামসন ফুটপাসত ক্রিসয় দাাঁড়াল।
ডিসটর সাসে এেটা িা ত রুম আসে। এেটা েক্রলং ডবল ডদখল আহমদ
মুসা ডিসটর ডনমসপ্ল্সটর ক্রেে উপসর। িা ত রুসমর বাইসরর ডদয়াসলর মাো বরাবর
উাঁ ুসত এেটা লুক্রেং ডহাল রসয়সে। আহমদ মুসা বুঝল, েক্রলং ডবসলর েব্দ শুসন
লুক্রেং ডহাল ক্রদসয় আিন্তুেসে ডদসখ পসর দরজা খুসল ডদয়। ডিট ক্রনয়িসণর এই
সাসবক্রে োয়দা ডদসখ আহমদ মুসা বুঝল, ‘ওকুয়া’ বা ‘ব্ল্যাে ক্রস’- এর ডোন
িাাঁক্রট এটা হসল বুঝসত হসব, পক্রশ্চসমর মত আ ুক্রনে বযবস্থাপনার ডোন ডোাঁয়াই
এখাসন লাসিক্রন।
আহমদ মুসা এেবার মসন েরল, েক্রলং ডবল ক্রটসপ িাস তর োসে
এনসভলাসপ ডদখা নামক্রটর ডখাাঁজ েসর ডভতসর ড াোর এেটা পে ডস েরসত
পাসর। ক্রেন্তু পরক্ষসণই ভাবল, আসি িণ্ডসিাল বাাঁক্র সয় লাভ ডনই। ডিাপসন ুসে
ওমর বায়াসদর অবস্থান খুাঁসজ ডবর েরাই হসব সবস সয় জরুক্রর।
িােপালার োয়ার িন অন্ধোসরর আড়াল ক্রনসয় আহমদ মুসা বাক্রড়টার
ডপেসনর অংসে প্রা ীসরর িা ডিাঁসর্ দাাঁড়াল।
প্রা ীর েয় ক্রফসটর মত উাঁ ু।
প্রা ীর টপসে ডভতসরর িাসওয়ালা ত্বসর লাক্রফসয় পড়ল আহমদ মুসা।
ডভতসরর ত্বরটা অসনেটা বািাসনর মত। ডোট-বড় ক্রমসল অসনে িাে রসয়সে।
আহমদ মুসা উসে দাাঁক্রড়সয় েসয়ে পা এসিাসতই ভয়ানে েব্দ েরসত
েরসত েুসট এল এেটা কুকুর। ক্রবোল তার সাইজ।
আহমদ মুসা সাইসলন্সার লািাসনা ক্ররভলভার হাসত তুসল ক্রনসয়সে।
কুকুরক্রট এসেবাসর সামসন এসস মুহূসততর জসন্য তার ক্রেোসরর ক্রদসে
রক্ত ক্ষু ক্রনসক্ষপ েরল। তারপরই ক্রেোর লসক্ষয লাফ ডদবার জসন্য তার ডদহসে
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এেটা ঝাাঁকুক্রন ক্রদল। ক্রেন্তু আহমদ মুসার ক্ররভলভার ডেসে েুসট যাওয়া বুসলট তার
ডদসহর ডসই ঝাাঁকুক্রনসে আরও প্রবল েসর তুলল। মাক্রট ডেসে আর উেল না
কুকুরক্রট।
আহমদ মুসা কুকুরসে পাে োক্রটসয় পসনর-ক্রবে হাত এক্রিসয়সে, এমন
সমসয় সামসন ডস পাসয়র েব্দ ডপল। ডদখল, অন্ধোর ডেসল দুই অন্ধোর মূক্রতত
ঝসড়র িক্রতসত েুসট আসসে।
আহমদ মুসা ট েসর পাসের এে িাসের আড়াসল আশ্রয় ক্রনল। ওরা
নাে বরাবর এ পসেই েুসট আসসে।
িাসের পাে ক্রদসয়ই ওরা েুসট যাক্রেল। ক্রেে িাে বরাবর আসসতই
আহমদ মুসা বাম পা বাক্রড়সয় ক্রদল।
সংসি সংসিই হুমক্রড় ডখসয় পসড় ডিল সামসনর ডলােটা। ডপেসনর
ডলােটা পসড় ডিল তার উপর।
ওরা উসে দাাঁক্রড়সয়ক্রেল। আহমদ মুসা বলল, ‘উেসত ড িা েরসল ঐ
কুকুসরর মতই গুক্রল ডখসয় মরসব। ডতামরা উপুড় হসয় শুসয় পড়।’
ওরা হুকুম তাক্রমল েরল।
আহমদ মুসা ওসদর োসে এক্রিসয় ওসদর িাসয়র ডিক্রঞ্জ ক্রোঁসড় ওসদর হাতপা ডবাঁস ডফলল।
তারপর এেজসনর মাোয় ক্ররভলভার ডেক্রেসয় বলল, ‘আক্রম যা ক্রজসেস
েরব সংসি সংসি জবাব ডদসব। এে মুহূতত ডদক্রর হসল মাোয় বুসলট ুসে যাসব।’
অন্ধোসরও আহমদ মুসা বুঝল, দু’জসনই েৃষ্াংি।
‘বল, এ বাক্রড়সত োরা োসে?’
ডোন উির এল না।
আহমদ মুসার তজতনী ক্রট্রিাসর াপ ক্রদল। ডলােক্রটর ডদহ প্রবল ঝাাঁকুক্রন
ক্রদসয় ীসর ীসর ক্রনসস্তজ হসয় ডিল।
আহমদ মুসা এবার তার ক্ররভলভাসরর নল ক্রেতীয় ডলােক্রটর মাোয়
ডেক্রেসয় বলল, ‘ডদখসল ডতা, আক্রম এে েো দু’বার বক্রল না। এখন বল, এই
বাক্রড়সত োরা োসে?’
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‘এটা ‘ওকুয়া’র এেটা িাাঁক্রট।’
‘এখন এখাসন েয়জন ডলাে আসে?’
‘আমরা দু’জন ক্রেলাম, আর ডিসট এেজন আসে।’
‘কুসমট ডেসে ক্রপসয়সর পল এসসসে, ডস ডোোয়?’
‘এখাসনই ক্রেল। সল ডিসে।’
‘ডোোয় ডিসে, েখন ডিসে?’
‘এইসতা ক্রেেুক্ষণ আসি সল ডিল।’
‘ডোোয় ডিল?’
‘ইয়াউক্রন্ সত।’
‘কুসমট ডেসে দু’জন ডলাে সর এসনসে, তারা ডোোয়?’
‘তাসদরও ক্রনসয় ডিসে।’
‘ক্রেে বলে, তাসদর নাম জান?’
‘জানব না ডেন, এেজন ডতা পক্ররক্র ত। ওমর বায়া। অন্যজন
ক্র ফরক্রজস।’
‘ওরা ক্রেসস ডিসে?’
‘সবাই ক্রমসল দু’ক্রট িাক্রড় ক্রনসয় ডিসে।’
‘ইয়াউক্রন্ র ডোোয় ওসদর ক্রেোনা?’
‘মাঁক্রেসয়, আক্রম তা জাক্রন না। এে িাাঁক্রটর ডলােসে অন্য িাাঁক্রটর ক্রেোনা
বলা হয় না।’
‘তুক্রম যক্রদ ডোোও ক্রিসয় ‘ওকুয়া’র অক্রফস খুাঁসজ ডপসত াও, তাহসল ক্রে
েরসব?’
ডলােক্রট েো বলল না।
আহমদ মুসা তার ক্ররভলভাসরর নল ক্রদসয় তার মাোয় াপ ক্রদসয় বলল,
‘বসলক্রে, ক্রেতীয়বার আসদে আক্রম েক্রর না।’
‘‘ওকুয়া’র অক্রফস বা িাাঁক্রটর ডোন এেক্রট দেতনীয় জায়িায় োসলা ক্রস
হাসত ‘ব্ল্যাে আক্রমত’-এর এেটা মূক্রতত অংক্রেত োেসব।’
‘ডস দেতনীয় জায়িা ডোনটা?’
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‘আক্রম জাক্রন না, তসব আমাসদর এখাসন বাক্রড়র নামফলসের ক্রেে
উপসর।’

আহমদ মুসা তার পাসয়র বাাঁ ন খুসল ক্রদসয় বলল, ‘ ল, ডতামাসদর এ
বাক্রড়সত ডেউ আসে ক্রে না, তুক্রম ক্রেে বসলে ক্রে না ডদখব।’
ডলােক্রট আসি আসি লল।
আহমদ মুসা তার মাোয় ক্ররভলভার ডেক্রেসয় ডপেসন ডপেসন লল।
প্রেসম এেতলা, তারপর ডদাতলা এবং সব ডেসর্ ক্রতনতলার সবগুসলা
ির তন্ন তন্ন েসর ডদখল আহমদ মুসা। ক্রেন্তু ডোোও এমন ডোন োিজপত্র ডপল
না যা ক্রদসয় ওকুয়া’র পরবততী িাাঁক্রটর সন্ধান েরা যায়।
‘ডোন ডটক্রলসফান িাই ডনই ডতামাসদর?’
‘আমাসদর ডটক্রলসফান েরা এবং রা, দুই-ই ক্রনক্রর্দ্ধ। িাাঁক্রটর েততাই
ডটক্রলসফান বযবহার েরসত পাসরন। তাসদর িাইস র প্রসয়াজন হয় না। ওসদর
পসেট েক্রম্পউটাসর সবক্রেেু ডনাট েরা োসে।’
‘এখান ডেসে ডটক্রলসফান েরা যাসব না?’
‘যাসব না। ডো -লে ক্রদসয় বন্ধ েরা আসে।’
‘ওমর বায়াসদর ক্রনসয় ওরা ইয়াউক্রন্ ডিসে ডেন?’
‘আক্রম জাক্রন না মাঁক্রেসয়।’
‘ডয দু’ক্রট িাক্রড় ওরা ক্রনসয় ডিসে তার নাম্বার?’
‘ক্রবশ্বাস েরুন, নাম্বার জাক্রন না। িাক্রড় দু’ক্রট আজ ডোসত্থসে ডযািাড়
েসরসে।’
‘সহসযাক্রিতার জসন্য ডতামাসে ন্যবাদ।’ বসল তাসে দু’খণ্ড রক্রে ক্রদসত
বলল।
রক্রে ডপসল আহমদ মুসা তাসে ক্রপেসমাড়া েসর হাত-পা ডবাঁস বলল,
‘ডতামার হাত-পা বাাঁ া না োেসল তুক্রম সসন্দসহর ক্রেোর হসব।’
বসল আহমদ মুসা ডবক্ররসয় এল বাক্রড় ডেসে। এল ডিসট। ডদখল, ডিটমযান
িুমুসে ড য়াসর বসস।
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আহমদ মুসা ক্ররভলভার ক্রদসয় গুাঁসতা মারল। ড়মড় েসর উসে দাাঁড়াল।
এেবার আহমদ মুসার ক্ররভলভাসরর নল আর এেবার আহমদ মুসার মুসখর ক্রদসে
ড সয় দু’হাত উপসর তুলল।
‘হাত উপসর ডতাসলা না। ডিট ডখাল।’ বলল আহমদ মুসা।
ডলােটা োাঁপসত োাঁপসত ক্রিসয় ডিট খুসল ক্রদল।
আহমদ মুসা রাস্তা পার হসয় িাক্রড়র োসে সল আসার আসি ডিসটর
নামফলসের উপসর োসলা ক্রস হাসত োসলা তসক্রনসের েক্রব ডদসখ ক্রনল।
আহমদ মুসা এসস িাক্রড়সত উেসত উেসত ভাবল, ওকুয়া’র ডলােসদর
সাসে দু’বার ডদখা হওয়া ডেসে ডবাঝা ডিল, ওরা মারসতই অভযস্ত। লড়াই-এর
অসভযস এসদর খুব েম। এর অেত, এসদর মুসক্রলম প্রক্রতেন্দ্বীরা এখাসন এতই দুবতল
ডয, লড়াইসয়র প্রসয়াজন তাসদর ডোন সময়ই হয়ক্রন। এই উপলক্রি আহমদ
মুসাসে এেক্রদসে খুব আহত েরল, অন্যক্রদসে আনক্রন্দত েরল ডয, তাসদর এই
দুবতলতা আমাসদর ক্রমেনসে সহজ েরসত পাসর।
িাক্রড়র ড্রাইক্রভং ক্রসসট বসস আহমদ মুসা হাতিক্রড়র ক্রদসে তাোল। সময়
রাত এেটা। সমে দুয়ালাসত এই মুহূসতত তার যাবার ডোন জায়িা ডনই, সুতরাং
ইয়াউক্রন্ যাত্রা েরাই ভাল, ভাবল আহমদ মুসা। মসন হসলা এেবার ডমরীসদর
বাক্রড়র েো। ক্রেন্তু ওখান ডেসে ডস ক্রবদায় ক্রনসয় এসসসে। যক্রদও আসার সময় ওরা
বসলসে, তাসদর বাক্রড়র দুয়ার সব সময় আহমদ মুসার জসন্য ডখালা। ক্রবপসদর
েো জানার পসরও তার প্রক্রত ওসদর এই আেক্ররেতা আহমদ মুসার হৃদয় স্পেত
েসরসে। আহমদ মুসা ওসদর ক্রজসেস েসরক্রেল, তারা ডতা তাসদর জাক্রতর ক্রবরুসদ্ধ
োজ েরসে। ডমরীর মুসখ ফুসট উসেক্রেল রহস্যময় হাক্রস। তার আব্বার ক্রদসে
এেবার ড সয় ক্রনসয় ডস বসলক্রেল, ‘রসক্তর এেটা টান আসে। আব্বা ফ্রাসন্স পড়ার
সময় খৃস্টান মত েহণ েসরন, ক্রেন্তু আমাসদর পক্ররবাসরর অবক্রেি সেসল ইসলাম
মত েহণ েসরন। তারা বাস েরসেন নাইসজক্ররয়ার লাসিাসস। আব্বা ওখান
ডেসেই আজ আসসলন।’
দূসর ডোোও পুক্রলসের বাাঁক্রে আহমদ মুসার সক্রম্বত ক্রফক্ররসয় আনল।
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িাক্রড় স্টাটত ক্রদল আহমদ মুসা। তার েল্পনার ড াসখ ইয়াউক্রন্ িামী
সড়েটার এেটা ক্র ত্র ফুসট উেল। দুয়ালা ডেসে পুসবর হাইওসয় সর ডবক্ররসয়
ডযসত হসব, তারপর পূবত-দক্রক্ষসণ এেটু ডবাঁসে ইক্রদয়া পযতে। ডসখান ডেসে ডসাজা
পুবক্রদসে ইয়াউক্রন্ মালভূক্রমর ক্র রহক্ররৎ বনাঞ্চসলর মস য ক্রদসয় ডযসত হসব
ইয়াউক্রন্ ।
আহমদ মুসার িাক্রড় তখন ইক্রদয়া পার হসয় প্রসবে েসরসে ইয়াউক্রন্
মালভূক্রমর ক্র রহক্ররৎ বনাঞ্চসল। বনাঞ্চসলর মস য ক্রদসয় এক্রিসয় লক্রেল আহমদ
মুসার িাক্রড়। রাস্তার দু’পাসে মাসঝ মাসঝই উন্মুক্ত মাে, আবার ক্রদিে প্রসাক্ররত
ক্র রহক্ররৎ বৃক্ষরাক্রজর সাক্রর। িাক্রড় তখন প্রসবে েসরসে এেটা উন্মুক্ত এলাো
ডপক্ররসয় বসনর ডভতর।
এই সময় আযাসনর এেটা দরাজ েণ্ঠ এসস প্রসবে েরল আহমদ মুসার
োসন।
আহমদ মুসা হাসতর িক্রড়র ক্রদসে তাোল। ডভার সাসড় ারটা।
িাক্রড়র ডব্রে ের্ল আহমদ মুসা। ডেসম ডিল িাক্রড়।
রাস্তার বাম ক্রদে অেতাৎ উির ক্রদে ডেসে আসসে আযাসনর আওয়াজ।
আহমদ মুসা খুব খুক্রে হসলা। ক্রসদ্ধাে ক্রনল, ডস ঐ মসক্রজসদ ক্রিসয় নামায
পড়সব। েযাসমরুসন প্রেমবাসরর মত মুসলমানসদর সাসে ডদখা হসব তার।
খুাঁসজ রাস্তা ডবর েরল আহমদ মুসা উির ক্রদসে যাবার। তারপর হাইওসয়
ডেসে ডনসম আযাসনর েব্দ লসক্ষয লল উিসরর রাস্তা সর।
রাস্তা ডেসে অল্প অেসর হবার পসরই রাস্তার দু’ াসর ডোোও ডদখল
পাম িাসের সাক্রর, ডোোও েক্রফ িাসের সাক্রর, আবার ডোোও ডোসো িাসের
ডক্ষত। মসন পড়ল আহমদ মুসার, এ অঞ্চসল এগুসলাই প্র ান ফসল। আসি
এখানোর যাযাবর োসলা মানুর্রা বন ডেসট িম-যসবর মত দানাদার ফসল
ফলাসতা। ক্রেন্তু যুি-যুসির এই অভযাসসর ফসল মাক্রটর উবতরতা ডের্ হসয় যায়
পযতাপ্ত বৃক্রি এবং ভূক্রম পক্রর যতার অভাসব। এ োরসণ রাসের আইন এবং অবস্থার
োরসণ বা য হসয় এ অঞ্চসলর মানুর্ পাম ডতল, েক্রফ এবং ডোসোর মত িােজাত
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ফসসলর াসর্ ক্রফসর এসসসে মাক্রটর ডসই উবতরতা আবার ক্রফক্ররসয় আনার জসন্য।
অেতেরী এ ফসল উৎপাদসন এ অঞ্চসলর মানুর্ আসির ড সয় লাভবানই হসয়সে।
আহমদ মুসা রাস্তার দু’ াসর ক্রদিেপ্রসারী এই িােজাত ফসসলর ডক্ষত
ডদসখ ভাবল, ইয়াউক্রন্ মালভূক্রমর ক্রনশ্চয় খুব উবতর এলাো এটা।
মাইলখাসনে লার পর পাম িাসের ফাাঁসে ফাাঁসে গুে গুে বাক্রড় তার
নজসর এল। বাক্রড়গুসলা োসের ডবড়া ক্রদসয় ততক্রর। তার উপর ক্রটসনর ালা।
দু’এেটা বাক্রড়সত পাতার াল ডদখসত ডপল। ডোন ডোন বাক্রড় আবার ক্রটসনর
ডবড়া এবং ক্রটসনর ালা ক্রবক্রেি। বাক্রড়-িসরর ড হারা ডদসখ আহমদ মুসার মসন
হসলা, এ এলাোর মানুর্ তুলনামূলেভাসব স্বেল এবং েযাসমরুসনর এে সমৃদ্ধ
এলাো এটা।
আহমদ মুসা তখন লসে পুবপাসের পাম িাে আোক্রদত োম এবং
রাস্তার পক্রশ্চম পাসের ক্রদিে ক্রবস্তৃত েক্রফ ডক্ষসতর মাঝখান ক্রদসয়। তার িাক্রড়র
ইক্রঞ্জসনর েব্দ এবং মাসঝ মাসঝ হসনতর আওয়াজ োে ডভাসরর অখণ্ড ক্রনস্তিতাসে
ক্রনষ্ঠুরভাসব ডযন ডভসে ক্রদসে। ারক্রদসের িুমে নীরব পক্ররসবসের মাসঝ এসে খুব
ডবসুসরা মসন হসে।
আহমদ মুসা হোৎ তার সামসনর পে রুদ্ধ ডদখসত ডপল। এেদল ডলাে
দাাঁক্রড়সয় আসে তার পে ডরা েসর। সুবসহ সাসদসের স্বেতায় তাসদর হাসতর
বেতা, তীর- নুে এবং েসয়েক্রট বন্দুে ডবে স্পিই ডদখা যাসে।
তারা ডযখাসন দাাঁক্রড়সয় আসে, তার বরাবর রাস্তার পুবপাসে এেটা ত্বর
এবং তারপসরই এেটা বড় ির। িরক্রট পূবত-দক্রক্ষসণ ডোণাকুক্রণ েসর ততক্রর।
ত্বসরর ডিসট োসের ততক্রর ক্রমনাসরর মত এেটা স্থাপনা। তার মাোয় ারক্রদসে
ারটা মাইসক্রাসফাসনর হনত।
আহমদ মুসা ডদসখই বুঝল, এটা মসক্রজদ। এই মসক্রজসদর এই ক্রমনাসরর
হনতগুসলা ডেসেই ক্রনশ্চয় দরাজ েসণ্ঠর আযান ধ্বক্রনত হক্রেল।
আহমদ মুসা ক্রনক্রশ্চতই বুঝসত পারল, মসক্রজসদর এত োসে ক্রনশ্চয়ই ওরা
মুসক্রলম। ওরা তাসে েত্রু ডভসবসে এবং ডমাোক্রবলার জসন্য অস্ত্রসক্রিতভাসব
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দাাঁক্রড়সয় আসে। আহমদ মুসা ডদখল, পুরুর্সদর এেটু ডপেসন মাো ও িাসয় োপড়
জক্রড়সয় তীর- নুে হাসত ডমসয়রাও দাাঁক্রড়সয় আসে।
ক্রবক্রস্মত হসলা আহমদ মুসা, এেটা িাক্রড়র েব্দ শুসন বা এেটা িাক্রড়সে
আসসত ডদসখ এত বড় প্রক্রতক্রক্রয়া ওসদর মস য হসলা ডেন!
আহমদ মুসা ওসদর োোোক্রে ক্রিসয় িাক্রড় দাাঁড় েরাল।
তারপর ডস িাক্রড় ডেসে নামল। এক্রিসয় ক্রিসয় দাাঁড়াল িাক্রড়র সামসন।
প্রেসম সবাইসে সালাম ক্রদল। তারপর বলল, ‘আক্রম এেজন ক্রবসদেী। যাক্রেলাম
ইয়াউক্রন্ । আযান শুসন এলাম ফজসরর নামায পড়সত।’
সামসন দাাঁড়াসনা ডলােসদর মস য দাাঁক্রড়সয়ক্রেল এেজন যুবে। ক্রবে-বাইে
বেসরর হসব। পরসন ফুলপযান্ট, িাসয় ক্রট-োটত। মাোয় টুক্রপ। শু ু ডস নয়, পুরুর্
সেসলর মাোয় টুক্রপ ক্রেল।
যুবেক্রট সালাম েহণ েসর বলল, ‘আপনার নাম ক্রে? ডোন ডদসে বাক্রড়?’
‘নাম আহমদ মুসা। বাক্রড় ম য এক্রেয়ায়।’
‘সূরা বাোরার েসয়েটা আয়াত পড়ুন।’
আহমদ মুসা এেটু হাসল। তারপর সূরা বাোরার প্রেম এেটা রূকুই
মুখস্ত পড়ল।
ডোরআন পাে শুসন যুবেসহ সেসলর মুখ উজ্জ্বল হসয় উসেসে। তাসদর
সেসলর উদযত অস্ত্রগুসলা ডনসম ডিসে।
সামসনর যুবেক্রট এসস আহমদ মুসাসে জক্রড়সয় সর বলল, ‘আমাসদর
মাফ েরুন ভাই। আমরা বড় ক্রবপসদ, তাই পক্ররক্র ত নয় এমন সবাইসে আমরা
সসন্দহ েক্রর, েত্রু ভাক্রব।’
বসল আহমদ মুসাসে হাত সর এসন ডলােসদর সাক্ররর মাঝখাসন দাাঁক্রড়সয়
োো পাো ুল ও শ্মশ্রুমক্রণ্ডত ডসৌমযদেতন বৃসদ্ধর সামসন দাাঁড় েক্ররসয় বলল, ‘ইক্রন
আমার আব্বা আবুবের ক্রবসিাক্রভট। কুো কুসম্ব এলাোর ইক্রন সরদার।’
বৃদ্ধ হাত বাক্রড়সয় আহমদ মুসার সাসে হ্যান্ সেে েরল এবং ফরাক্রস
ভার্ায় স্বািত জানাল। বৃদ্ধ তারপর যুবসের ক্রদসে তাক্রেসয় বলল, ‘নামাসযর ডদক্রর
হসয় ডিসে।’
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বসল বৃদ্ধ মসক্রজসদর ক্রদসে পা বাড়াল। তার সাসে সবাই লল মসক্রজসদর
ক্রদসে। যুবেক্রট আহমদ মুসার হাত সর এক্রিসয় ক্রনসয় লল।
সুন্নাত নামায পড়া হসয় ডিসে সবার। বসস আসে সবাই। সামসন
পুরুর্রা। ডমসয়রা বসসসে ডপেসন।
বুদ্ধ আবুবের ক্রবসিাক্রভট উসে দাাঁড়াল। সবার ক্রদসে এেবার তাক্রেসয়
আহমদ মুসার ক্রদসে ড সয় বলল, ‘আমাসদর ইমামসে আমাসদর েত্রুরা পণবন্দী
েসর ডরসখসে। আক্রম সম্মাক্রনত অক্রতক্রেসে নামায পড়াবার জসন্য সবার তরফ
ডেসে অনুসরা েরক্রে। তার মত ডোরআন পাে আমরা ডেউ জাক্রন না।’
আহমদ মুসার মসন পড়ল যুবসের উক্রক্ত, ‘আমরা বড় ক্রবপসদ, তাই
অপক্ররক্র ত সবাইসে েত্রু ভাক্রব।’ এই সাসে ‘েত্রুরা ইমামসে পণবন্দী েসর
ডরসখসে’ েীর্তে সরদাসরর েোর ম য ক্রদসয় বড় এেক্রট দুিতটনার আাঁ ডপল ডস।
ডোন েো না বসল আহমদ মুসা ইমাসমর আসসন ক্রিসয় দাাঁড়াল।
ইমাসমর আসসন দাাঁক্রড়সয় আহমদ মুসার মন আসবসি উসেক্রলত হসয়
উেল। আক্রফ্রোর হৃদসয়র িভীসর ইয়াউক্রন্ মালভূক্রমর ক্র রহক্ররৎ বসনর মস য জ্বসল
আসে ইসলাসমর আসলা। োরা েত েি েসর এখাসন ইসলাসমর আসলা
ডপৌাঁক্রেসয়ক্রেল ডে জাসন! আক্রফ্রোর অোত-অপক্ররক্র ত এ োসলা মাক্রনে ভাইডবানসদর সাসে নামাসয দাাঁড়াসত ক্রিসয় ড াখ দু’ক্রট অশ্রুক্রসক্ত হসয় উেল আহমদ
মুসার।
নামাসয ডোরআন পাসের সময় আসবি আরও উেসল উেল তার। সূরা
আর-রাহমান ও সূরা মুজাক্রম্মল- এই দুই সূরা ক্রদসয় দুই রাোত নামায পড়ল
আহমদ মুসা। তার হৃদয় ক্রনংড়াসনা ডেরাসতর মমতস্পেতী সুসর প্রসতযে নামাযীর
ড াখই অশ্রুক্রসক্ত হসয় উেল।
নামাসযর পর অবতারণা হসলা এে অভূতপূবত দৃসশ্যর। প্রেসম বৃদ্ধ
আবুবের এসস জক্রড়সয় রল আহমদ মুসাসে। বলল, ‘ডোরআন েরীফসে আজ
নতুন েসর ক্র নলাম, উপলক্রি েরলাম।’
এসে এসে সবাই এসস আহমদ মুসার হাসত ুমু ডখল।
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ডমসয়রা ডপেসন ক্রস্থর বসসক্রেল। তাসদরও ড াখ ডভজা। ডোরআসনর
ডতলাওয়াত মানুসর্র মনসে আল্লাহর প্রক্রত ভয়, ভক্রক্ত, ভাসলাবাসায় েতখাক্রন
উসেক্রলত েরসত পাসর, এই অক্রভেতা তাসদর এই প্রেম হসলা।
আহমদ মুসার এেপাসে বসসক্রেল যুবেক্রট।
‘ডতামার নাম ক্রে?’ আহমদ মুসা তাসে ক্রজসেস েরল।
‘মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।’
‘তুক্রম ডয ক্রবপসদর েো বলসল এবং ডতামার আব্বা ডয ডতামাসদর ইমাম
পণবন্দী োোর েো বলসলন, এ ক্রবর্য়টা আক্রম জানসত াই।’
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর ড াখ তখনও পাক্রনসত ভরা। ডস ড াখ দুসটা মুসে
বলল, ‘ক্রেে আসে, আব্বাসে বলক্রে।’
বসল ডস তার আব্বার োোোক্রে হসলা এবং েো বলল।
বৃদ্ধ আহমদ মুসার োসে এক্রিসয় এল। বলল, ‘ডস অসনে েো। শুনসব
আমাসদর দুিঃসখর োক্রহনী? শুনসত পার। আবার অসপক্ষা েরসল আমাসদর
সংেটটা ডদখসতও পাসব।’
‘ডেমন?’
‘েত্রুরা আজ সোল পযতে ডের্ সময় ক্রদসয়সে। ওরা সোসলই আসসব।’
‘েত্রু আপনাসদর ডে?’
‘ক্রেং ম অব ক্রাইস্ট (KOC)।’
‘ক্রেং ম অব ক্রাইস্ট?’ েপাল কুক্রঞ্চত হসলা আহমদ মুসার।
‘হ্যাাঁ।’
‘তারা ক্রে েসরসে, তাসদর সাসে ক্রে হসয়সে?’
‘ডস অসনে েো।’ বসল বৃদ্ধ আবুবের ক্রবসিাক্রভট এেটু দম ক্রনল।
তারপর শুরু েরলিঃ ‘ইক্রদয়া ডেসে ইয়াউক্রন্ িামী ডয সড়ে ক্রদসয় তুক্রম
এসল, ডস সড়সের দক্রক্ষণ ক্রদসের ডিাটা েযাসমরুন বলা যায় ওরা দখল েসর
ক্রনসয়সে। ক্রেেু ক্রেেু জক্রম ও এলাো মুসলমানসদর ও ডিাত্র মতানুসারীসদর এখন
রাস্তার আসে-পাসের অঞ্চসল আসে। ক্রেন্তু ডসগুসলা না োোর োক্রমল। তাসদর
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সা য ডনই ঐ জক্রমগুসলার দখল তারা ডনয়। দক্রক্ষণ এলাোর অসনে মুসলমান
আমাসদর কুো কুসম্ব এলাোসতও এসস আশ্রয় ক্রনসয়সে।
ওসদর সাসে আমাসদর প্রেম ক্রবসরা ওসদর এে প্রস্তাবসে ডেন্দ্র েসর।
ওরা আমাসদর কুো কুসম্ব এলাোয় তাসদর স্বক্রনভতর েমতসূক্র প্রেসল্পর জসন্য ক্রবে
এের জক্রম ক্রেসন ডনয়ার প্রস্তাব ডদয়। প্রস্তাসব আমরা রাক্রজ হই না। োরণ, ওসদর
ভূক্রমদখল ডেৌেসলর এটা প্রেম পদসক্ষপ। তাসদর এ রসনর ফাাঁসদ পা ক্রদসয়
দক্রক্ষণ েযাসমরুসনর মুসলমানরা ডয ভুল েসরসে, তার পুনরাবৃক্রি আমরা েরসত
াই না।
ওসদর প্রস্তাব েহণ না েরায় ওরা ডক্ষসপ যায়। এরপর ওরা ডিাপসন
এেটা ডিাত্র- মতানুসারী পক্ররবাসরর োে ডেসে প্রতারণার মা যসম ার এের জক্রম
ক্রেসন ক্রনসয় এেটা িীজতা ততক্ররর উসদযাি ডনয়। জক্রমটা আমাসদর এলাোর মাঝ
বরাবর। আমরা তাসদরসে জক্রম দখল ক্রনসত বাাঁ া ডদই এবং জক্রমটা আমাসদর
এেটা মাদ্রাসা-সংলগ্ন ক্রবর্য়। জক্রমটা আমরা ডেনার জসন্য ডদসের আইন
অনুসাসর ডোসটত টাো জমা ডদই।
ভীর্ণ ডক্ষসপ যায় ওরা। এর মস য আসরেটা িটনা িসট। ওসদর এলাোর
দু’ক্রট ডিাত্র- মতানুসারী পক্ররবার ডস্বোয় ইসলাম েহণ েসর এবং আমাসদর
এলাোয় এসস আশ্রয় ডনয় সপ্তাহখাসনে আসি। ডোে(KOC)-এর ডলােরা
দলবল ক্রনসয় এখাসন আসস এবং ঐ দু’ক্রট পক্ররবারসে তাসদর হাসত তুসল ডদবার
দাক্রব জানায়। আমরা তাসদরসে বুক্রঝসয় বক্রল ডয, তারা ইসলাম েহসণর পর আর
তাসদর হাসত তুসল ডদয়া যায় না। ক্রেন্তু তারা ক্রেেুই ডোসন না। তারা ক্রতনক্রদসনর
মস য পক্ররবার দুসটাসে তাসদর হাসত তুসল ডদবার দাক্রব জাক্রনসয় সল যায়।
তাসদর দাক্রব ডদসের আইসন ডবআইনী ক্রব ায় ক্রতনক্রদসনর মস যই আমরা
োনায় মামলা দাসয়র েক্রর এবং ক্রেে ক্রতনক্রদসনর মাোয় আমাসদর ইমাসমর
ডনতৃসত্ব পাাঁ জনসে আমরা ডোে(KOC)-এর এলাোয় পাোই তাসদরসে এেো
বসল আসার জসন্য ডয, তারা ডযন না আসস।
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ইমাম সাসহবরা ওখাসন ডিসল সব ডোনার পর ইমাম সাসহবসে তারা
আটে েসর। তার সােী পাাঁ জন এসত বাাঁ া ক্রদসত ডিসল ক্রতনজনসে তারা গুক্রল
েসর হতযা েসর। অবক্রেি দু’জন ডোনমসত পাক্রলসয় আসস।
পাাঁ ক্রদন আসি তারা খবর পাক্রেসয়সে, এবার যক্রদ ইসলাম েহণোরী ঐ
দু’ক্রট পক্ররবারসে আমরা ডফরত ডদই এবং ডসই ার এের জক্রমসহ তাসদর
দাক্রবেৃত ক্রবে এের জক্রম ডেসড় ক্রদসত রাক্রজ হই, তাহসল তারা ইমাম সাসহবসে
ডেসড় ডদসব। তাসদর এ প্রস্তাসবর ূড়াে জবাব জানার জসন্য তারা আজ সোসল
আসসব।’
োমল বৃদ্ধ।
‘ ার এের জক্রমর বযাপাসর আপনারা ডয টাো জমা ক্রদসয়ক্রেসলন তার ক্রে
হসয়সে?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ক্রেেুই হয়ক্রন। ‘ডোে’-এর মত খৃস্টান সংিেসনর ক্রবরুসদ্ধ মামলা েসর
ডোনই ফল পাওয়া যায় না ডোন সময়ই। আইনজীবী, ক্রব ারে ডেউই ওসদর
ক্রবরািভাজন হসত ায় না।’ বলল বৃদ্ধ।
‘ইমামসে আটে এবং ক্রতনজনসে হতযা েরার পর ডোন মামলা দাসয়র
েরা হয়ক্রন?’
‘হসয়সে। ক্রেন্তু পুক্রলে িটনাস্থল এেবার ডদখসতও যায়ক্রন।’
‘না যাে, ডেস দু’ক্রট েসর অতযে ভাল োজ েসরসেন। ওরা ডসক্রদন
এখাসন ক্রে ক্রনসয় এসসক্রেল? েতজন ডলাে ক্রেল সাসে?’
‘দু’ক্রট িাক্রড়সত েসর ওরা ডসক্রদন দেজন এসসক্রেল।’ বলল বৃদ্ধ সরদার।
‘ওসদর সাসে ক্রে অস্ত্র ক্রেল?’
‘রাইসফল, ডস্টনিান।’
‘আপনারা ডতা অবশ্যই পক্ররবার দু’ক্রটসে ডদসবন না। ওরা ডসসক্ষসত্র ক্রে
েরসত পাসর?’
‘ওরা আমাসদর ইমাম সাসহবসে ডফরত ডদসব না। আবার দু’ক্রট
পক্ররবারসে ডজার েসর ডেসড় ক্রনসয় ডযসতও ড িা েরসত পাসর। ওসদর অসা য
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ক্রেেু ডনই। োনা-পুক্রলে ওসদরই হাসত। ডোসটতও ওসদর ক্রবরুসদ্ধ েো বলসত ডেউ
সাহস েসর না।’
‘আপনারা ওসদর ডমাোক্রবলা ক্রেভাসব েরসবন ক্রেে েসরসেন?’
‘ডয পক্ররণক্রতই ডহাে আমরা তাসদর ডমাোক্রবলা েরব। ইমাম সাসহবসে
আমরা মুক্ত েরসত াই। আবার ঐ দু’ক্রট পক্ররবারসেও আমরা ডফরত ডদব না।’
‘ডমাোক্রবলা ক্রেভাসব েরসবন?’
‘ওসদর োসে আ ুক্রনে অস্ত্র আসে। রাইসফল ডতা আসেই। ক্ররভলভার ও
ডস্টনিানও আসে। আমরাও আ ুক্রনে অস্ত্র ডযািাসড়র ড িা েরক্রে। ক্রেন্তু সমস্যা
হসলা, ওরা ড িা েরসে ডোন অস্ত্র-োসলাবাজারী ডযন আমাসদর োসে অস্ত্র ক্রবক্রক্র
না েসর। ক্রেতীয়ত, োসলাবাজাসর অস্ত্র ক্রেনসত েযাে লাসরর প্রসয়াজন হয়।
লাসরর বড় অভাব আমাসদর।’
‘আিরক্ষার জসন্য অস্ত্র প্রসয়াজন। ক্রেে ক্রনেে অসস্ত্রর উপর ক্রনভতর েরসল
ওসদর সাসে পারা যাসব না।’
এেটু োমল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘‘ডোে’-এর সাসে ডোন
সংির্ত অতীসত মুসলমানসদর হসয়সে?’
‘বযক্রক্তিত পযতাসয় ডেউ তাসদর সাসে সংিাসত ডিসে। বযাপে পযতাসয়র
ডোন সংির্ত হয়ক্রন। ডেৌেসল তারা এসেেজসনর সম্পক্রি এসেেবার োস েসরসে
এবং তাসদর উসেদ েসরসে। ঐেযবদ্ধ সংিাত সৃক্রি হওয়ার ডোন সুসযািই
ডদয়ক্রন। োরণ, শুরুসত তারা এলাোয় অনুপ্রসবে েসরসে দু’ ার খণ্ড জক্রম ক্রেসন।
তারপর ক্রবসভদ সৃক্রি েসরসে এবং এই ক্রবসভসদর সুসযাি ক্রনসয় এেজন এেজন
েসর উসেদ েসরসে। বহুক্রদন পর আমাসদর এখাসন এসস ওরা এেটা সমস্যায়
পসড়সে। ঐেযবদ্ধ প্রক্রতসরা ডমাোক্রবলা েরসত হসে তাসদর। তাই ভীর্ণ ক্ষযাপা
তারা।’
‘আজ ওরা এসল ক্রে েরসবন আপনারা?’
‘আমরা যক্রদ ওসদর েোয় রাক্রজ না হই, তাহসল আজ ওরা সংির্ত বাাঁ াসত
পাসর। ডসসক্ষসত্র আমরা আিরক্ষা েরব।’
‘পুক্রলসে খবর ক্রদসল তারা ডোন ভূক্রমো পালন েরসব না?’
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‘েরার েো। ক্রেন্তু বাস্তসব এ রসনর সংিাসত তারা ভূক্রমো পালন েসর
না। এসে তারা রাজননক্রতে দাংিা বসল াক্রলসয় ডদয়।’
‘রাজননক্রতেভাসব এর ডোন প্রক্রতোর েরা যায় না?’
‘ডদসে এেদলীয় োসন। আমাসদর এলাোর এম.ক্রপ. এেজন ডিাত্র
মতীয় েৃষ্াংি। ডস ক্রনরসপক্ষ োেসত ায়। খৃস্টানসদর টাসত ডস ভয় েসর।
আবার আমাসদর ক্রবসরা ী ডস নয়।’
পুরুর্রা সবাই তখনও মসক্রজসদ বসসক্রেল। দু’এেজন োড়া মক্রহলারা
সবাই সল ক্রিসয়ক্রেল।
েো ডের্ েসর সরদার আবুবের ক্রবসিাক্রভট সবাইসে উসেশ্য েসর
বলল, ‘ডতামরা সবাই এখন যাও। মসক্রজসদর ক্রমনার ডেসে ‘আল্লাহু আেবার’
ধ্বক্রন ক্রদসল ডতামরা এসস যাসব। ওরা আমাসদর এলাোয় প্রসবে েরসলই এ ধ্বক্রন
ডদয়া হসব।’
সবাই সালাম জাক্রনসয় সল ডিল।
‘ওরা আপনাসদর এলাোয় প্রসবে েরসল জানসত পারসবন ডেমন
েসর?’ বলল আহমদ মুসা।
‘আমাসদর সীমাসে বড় িাসের মাোয় আমাসদর পযতসবক্ষণ টাওয়ার
আসে। ডসখান ডেসে রাসতর ডবলা আসলােসংসেত ডদয়ার বযবস্থা আসে এবং
ক্রদসনর ডবলা ড াাঁয়া সৃক্রি েরা হয়। আমাসদর মসক্রজসদর ক্রমনার ডেসে এসব
পযতসবক্ষসণর সাবতক্ষক্রণে বযবস্থা রসয়সে।’
েো ডের্ েসর বৃদ্ধ আবুবের ক্রবসিাক্রভট তার ডেসল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর
ক্রদসে ড সয় বলল, ‘ডমহমানসে তুক্রম বাক্রড়সত ক্রনসয় যাও। আক্রম আসক্রে।’
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী উেল।
উেল আহমদ মুসাও।
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীসদর বাক্রড় ডদাতলা। ক্রটসনর ডবড়া এবং ক্রটসনর াল।
ক্রনস র তলায় বসার ির।
ডসখাসন আহমদ মুসা এবং মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী ক্রিসয় প্রসবে েরল।
আহমদ মুসাসে বক্রসসয় ডভতসর ডিল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।
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অল্পক্ষণ পর ক্রফসর এসস বসল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী আহমদ মুসার পাসে।
প্রায় তার সাসে সাসে নােতা ক্রনসয় প্রসবে েরল এেজন তরুণী। বয়স
ক্রবে-একুে বের হসব।
তরুণী সালাম ক্রদল িসর ুসে।
তার পরসন ক্র লা আক্রফ্রোন ডপাোে। মাোয় রুমাল বাাঁ া। মুখ োড়া
ডিাটা ডদহই আবৃত।
আহমদ মুসা অবাে হসলা, মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী এবং তরুণীক্রটর ড হারায়
ক্রনসো োপ ডনই। রং ক্রেেুটা োসলা বসট, ড হারার অন্য তবক্রেিয ক্রনসোসদর মত
নয়।
তরুণীর ক্রদসে ইংক্রিত েসর মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী বলল, ‘এ আমার ডোট
ডবান ‘ফাসতমা মুসনো’।’
ফাসতমা মুসনো নােতা ডরসখ দাাঁক্রড়সয়ক্রেল।
‘বস ফাসতমা।’ বলল আহমদ মুসা।
ফাসতমা মুসনো বসসল আহমদ মুসা মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর ক্রদসে ড সয়
বলল, ‘ডতামরা ে’ভাই ডবান?’
‘দু’ভাইসবান আমরা। আব্বা ও আম্মা ক্রমসল ারজন ক্রনসয় আমাসদর
সংসার।’
এেটু ডেসমই আবার ডস বলল, ‘আমরা দু’ভাইসবান ইয়াউক্রন্
ক্রবশ্বক্রবদযালসয় পক্রড়। আক্রম রােক্রবোসন, আর ফাসতমা পদােতক্রবোসন।’
আহমদ মুসা ক্রেেু বলসত যাক্রেল। এমন সময় মসক্রজসদর মাইে ডেসে
‘আল্লাহু আেবার’ েব্দ ডভসস এল।
সসি সসি মুহাম্মাদ ইয়াক্রেনী এবং ফাসতমার মুখ মক্রলন হসয় ডিল। তারা
উসে দাাঁড়াল।
‘উেসল ডেন ডতামরা? েত্রু আিমসনর সংসেত শুসন?’ বলল আহমদ
মুসা।
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‘হ্যাাঁ, এটাই ক্রনয়ম। নারী-পুরুর্ সবাইসে এখন যার ডয অস্ত্র আসে তা
ক্রনসয় হাক্রজর হসত হসব মসক্রজসদ।’ মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর েোয় উসিজনা এবং
তার ও ফাসতমার ড াসখ-মুসখ উসেসির ক্র হ্ন।
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ডদখ, খাবার পক্ররসবক্রেত হসল নামায
পড়ারও হুকুম ডনই। এর অেত, খাবার ডখসয় তারপর নামায পড়সত হসব। অতএব
ডতামরা বস। ডখসয় তারপর আমরা যাব।’
আহমদ মুসার ক্রনক্রশ্চে ড হারার ক্রদসে ক্রবক্রস্মতভাসব তাক্রেসয় তারা ীসর
ীসর বসল।
আহমদ মুসাই ওসদর হাসত খাবার তুসল ক্রদল। তারপর ক্রনসজ ডখসত শুরু
েরল।
‘আমাসদর ডদক্রর ডদখসল আব্বা ক্র ো েরসবন। আহবান ডোনার পর ডদক্রর
েরা এখানোর ক্রনয়মও নয়।’ ডখসত ডখসত বলল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।
‘ডদক্রর হসব না, আমরা ক্রেে সমসয় ডপৌাঁেব। এখনও ওরা দু’মাইল দূসর
আসে। এ রাস্তায় িণ্টায় ক্রবে মাইসলর ডবক্রে ডজাসর িাক্রড় আসসব না। সুতরাং, ওরা
ডপৌাঁেসত েয় ক্রমক্রনসটর মত লািসব। আর আমরা পাাঁ ক্রমক্রনসটর মস য ডপৌাঁসে যাব।’
বলল আহমদ মুসা।
‘অঙ্কটা আপক্রন ক্রেভাসব ের্সলন?’ ক্রবক্রস্মত েসণ্ঠ বলল ফাসতমা।
‘তুক্রমও পারসব। েত্রুপক্ষসে এ রাস্তায় প্রসবে েরসত ডদসখই ওরা
সংসেত পাক্রেসয়সে। সুতরাং যখন সংসেত এসসসে, ওরা তখন দু’মাইল দূসর
ক্রেল। োাঁ া রাস্তায় ওসদর িাক্রড়র স্পী ক্রবে মাইসলর ডবক্রে হসব না। অতএব
ক্রবর্য়টা পক্ররষ্কার।’
‘ডোন ক্রবর্য়সে আপক্রন এত ক্রনখুাঁতভাসব ডদসখন!’ বলল ফাসতমা।
আহমদ মুসা এ েোর ক্রদসে োন না ক্রদসয় বলল, ‘ ল এেটু তাড়াতাক্রড়
যাই। রাস্তার উপর আমার িাক্রড়টা সক্ররসয় রাখসত হসব। ওরা িাক্রড় না ডদখাই
ভাল।’
ওরা ক্রতনজন সল এল। আহমদ মুসা তার িাক্রড়টা রাস্তা ডেসে এেটা
ডঝাসপর মস য ুক্রেসয় ডরসখ সল এল মসক্রজসদ।
ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট

146

মসক্রজদ এবং মসক্রজসদর ত্বর তখন ভসর ডিসে।
আহমদ মুসারা মসক্রজসদ ুেসতই তাসে সবাই সরদাসরর োসে যাওয়ার
জসন্য জায়িা ডেসড় ক্রদল।
এলাোর প্র ানসদর ক্রনসয় সরদার আবুবের তখন েরণীয় ক্রবর্য় ক্রনসয়
আলাপ েরক্রেল।
আহমদ মুসা বসসল সরদার সবার ক্রদসে এেবার ড সয় বলল, ‘আমরা
েরণীয় ক্রবর্য় ক্রনসয় আলাপ েরক্রে। সময় ডবক্রে ডনই। তুক্রম সম্মাক্রনত ডমহমান।
ডতামার মূলযবান পরামেত আমরা াই।’
আহমদ মুসা এেটু ভাবল। তারপর উসে দাাঁড়াল। বলল, ‘সম্মাক্রনত ভাই
ও ডবাসনরা। মুহতারাম সরদাসরর োসে আক্রম সব েো শুসনক্রে। ‘ডোে’ এবং
‘ওকুয়া’ডদর সম্বসন্ধ আক্রম আসি ডেসেই জাক্রন। আপনাসদর যক্রদ আপক্রি না োসে,
তাহসল আক্রম আপনাসদর পক্ষ ডেসে ওসদর সাসে েো বলসত াই।’
বসল আহমদ মুসা োমল এবং সরদাসরর ক্রদসে াইল। সরদার সবার
ক্রদসে ড সয় বলল, ‘আপনাসদর মত আসে?’ সবাই এেবাসেয সম্মক্রত ক্রদল। তসব
ডসই সাসে অসনসে বলল, সরদার পাসে োেসবন এবং ভুল হসল ক্রতক্রন শু সর
ডদসবন।
আহমদ মুসা বলল, ‘ক্রেে আসে। তাই হসব। এরপর, আপনাসদর সবার
োসে আমার অনুসরা , তারা আপনাসদর এলাোয় আসসে। সুতরাং তারা
ডমহমান। েোবাততায় যাই ডহাে, তারা আিাত েরসত না এসল আপনারা আিাত
েরসবন না।’
আহমদ মুসা োমল। এবং আবার তাোসলা সরদাসরর ক্রদসে। সরদার
আবার আসির মত েসরই সবার মত াইসলন। সবাই এেবাসেয সম্মক্রত ক্রদল।
আহমদ মুসা খুব খুক্রে হসলা এসদর ক্রসদ্ধাে েহসণর পদ্ধক্রত ডদসখ।
আক্রফ্রোর িভীর জংিসল ডয িণতি ডস ডদখসে, সভয সমাসজর েহুসর
রাজনীক্রতেসদর মস য এর ক্র হ্নও ডদখা যায় না।
মসক্রজদ ত্বসরর উির পাসে এেটা ফাাঁো জায়িায় দু’পসক্ষর বসার
বযবস্থা েরা হসয়সে।
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আহমদ মুসাসহ ডিাসত্রর প্র ানিণ সবাই মসক্রজদ ডেসে ডবক্ররসয়
এসসসে। ওসদর িাক্রড়র েব্দ পাওয়া ডিল। সরদার এবং অন্যান্য সেসলর মুসখ
উসেি এসস নতুন েসর োয়া ডফলল। উসিজনায় ড াখ তাসদর ঞ্চল হসয় উসেসে।
আহমদ মুসা ডপেন ক্রফসর সেসলর উসেসশ্য বলল, ‘ভাই-সবাসনরা,
আপনারা এেটুও ভাবসবন না। আল্লাহর সাহাযয আমাসদর সাসে আসে।’
দুইক্রট ডোট মাইসক্রাবাস এসস ক্রেে মসক্রজসদর সামসন দাাঁড়াল।
দাাঁড়াসনার সাসে সাসে িাক্রড় ডেসে ডরাসতর মত ডনসম এল প্রায় জনা
ক্রবসেে মানুর্। ওসদর োরও হাসত রাইসফল, োসরা হাসত ডস্টনিান।
ওরা ডনসম সাক্ররবদ্ধ হসয় দাাঁড়াল এবং েসয়ে পা এক্রিসয় এল আহমদ
মুসাসদর ক্রদসে।
এক্রদসে আহমদ মুসা সামসনর সাক্ররর মাঝখাসন দাাঁক্রড়সয়ক্রেল। তার
এেপাসে সরদার, অন্যপাসে মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী। তাসদর ডপেসন অন্যান্য
ডলােজন। ডমসয়রা পাসে মসক্রজসদর ত্বসর দাাঁক্রড়সয়। তাসদর হাসত তীর- নুে,
ক্রেন্তু ক্রন ু েসর রাখা।
আহমদ মুসা েসয়ে পা এসিাসলা। বলল, ‘আপনাসদর স্বািত জানাক্রে।
আমরা বসার জায়িা েসরক্রে। আসুন, বসুন।’
‘আমরা বসসত আক্রসক্রন। আমরা জবাব শুনসত এসসক্রে।’ আহমদ মুসার
স্বািত সম্ভার্সণর ডোন জবাব না ক্রদসয় ক্রনসরট অভসদ্রর মত েোগুসলা বলল
ওপসক্ষর এেজন। ডলােক্রট েৃষ্াংি। তসব আসে-পাসের ার-পাাঁ জন সবাই
ডশ্বতোয়।
‘জবাব অবশ্যই আমরা ডদব। ক্রেন্তু দাাঁক্রড়সয় দাাঁক্রড়সয় েো বলা ক্রে ডোভন
হসব!’
‘আমাসদর েো বলার ক্রেেু ডনই। আমরা জবাব ডোনার জসন্য এসসক্রে।
জবাবও খুব বড় হসব না। এে বাসেয ক্রেংবা এে েসব্দও বলা যায়।’
আহমদ মুসারা এবং ওসদর মস যোর দূরত্ব ারিসজর মত। ওপসক্ষর ডয
েৃষ্াংি েো বলসে তার পাসেই দীিতসদহী এে ডশ্বতোয় দাাঁক্রড়সয়। আহমদ মুসার

ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট

148

মসন হসলা, ডসই হসলা আসল ডনতা। েৃষ্াংিসে বযবহার েরা হসে। ডসই
ডশ্বতোসয়র দু’পাসে দাাঁক্রড়সয় দু’জন ডস্টনিান ারী।
‘এে েোয় জবাব সব ক্রেেুর হয় না। আমাসদর ক্রেেু জানার এবং বলার
আসে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আমরা নতুন ডোন দরের্ােক্রর্ েরসত আক্রসক্রন। আমাসদর প্রস্তাসব রাক্রজ
োেসল এক্ষুক্রণ দু’ক্রট পক্ররবারসে আমাসদর হাসত তুসল ক্রদসত হসব। আর ডস দু’ক্রট
ভূ-খসণ্ডর দখল আমরা ডযক্রদন পাব, ডসক্রদন আপনাসদর ইমামসে আমরা ডেসড়
ডদব।’
‘আমাসদর ইমাম ডবাঁস আসেন, তার ক্রে ক্রনশ্চয়তা আসে এবং আপনারা
ডয েো রাখসবন, তার ক্রে িযারাক্রন্ট ডদসবন?’
আহমদ মুসা াক্রেল সময় বাড়াসত এবং ডোনভাসব আজসের মত
আসলা না স্থক্রিত রাখসত।
আহমদ মুসার েো ডের্ হসতই দীিতোয় ডশ্বতািক্রট মুখ খুলল। বলল,
‘ডতামাসে এেজন ালাে এক্রেয়ান মসন হসে। ডোন, আমরা এখাসন ডখােিল্প
েরসত আক্রসক্রন। আক্রম এে ডেসে ক্রতন পযতে গুণসবা। এর মস য যক্রদ আক্রম আমার
প্রস্তাসবর হ্যাাঁ সূ ে জবাব না পাই, তাহসল পরবততী িটনার জসন্য আমরা আর দায়ী
হসবা না।’
তার েো ডের্ হসতই তার দু’পাসের দুই ডস্টনিান ারী তাসদর
ডস্টনিান তাে েরল আহমদ মুসাসদর ক্রদসে।
সরদার আবুবের এবং মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী দু’জসনই তাোল আহমদ
মুসার ক্রদসে। আহমদ মুসার দুই ক্ররভলভার তার দুই পসেসট। ডস সরদাসরর ক্রদসে
না তাক্রেসয়ই বলল, ‘ত যতয রুন।’
ডশ্বতোয় ডসই ডলােক্রট ‘ক্রতন’ পযতে ডিাণা শুরু েসরসে।
এে....
দুই...
দুই বলার সসি সসি ডস্টনিান ারীসদর হাত ডস্টনিাসনর ফায়াক্ররং
পসয়সন্ট সল ডিল, লক্ষয েরল আহমদ মুসা।
ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট

149

সরদার, মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী এবং পাসের সেসলর বযাকুল ড াখ আহমদ
মুসার ক্রদসে ক্রনবদ্ধ। ডপেসন সেসলর মস য মৃতযু র ক্রনস্তিতা।
আহমদ মুসার ক্রস্থর দৃক্রি সামসন।
ডশ্বতোয় ডলােক্রট উচ্চারণ েরলক্রতন...।
ডস্টনিান ারী দু’জসনর ডদহ নসড় উেল এেটু, এরপরই েুসট আসার
েো গুক্রলর ডদয়াল।
ক্রেন্তু ‘ক্রতন’ বলার সাসে সাসেই আহমদ মুসার দুই পসেট ডেসে ক্রবদুযৎ
িক্রতসত ডবক্ররসয় এল দু’ক্রট ক্ররভলভার। ডসই সাসে দু’ক্রট গুক্রল ডবক্ররসয় এল তার দুই
ক্ররভলভার ডেসে এবং তক্ষুক্রণই ডদখা ডিল, আহমদ মুসার ডদহ কুণ্ডক্রল পাক্রেসয়
সামসন ক্রেটসে পড়ল। যখন তার ডদহক্রট উসে দাাঁড়াল, ডদখা ডিল, তার দুই হাসতর
দুই ক্ররভলভাসরর নল ডসই ডশ্বতোয় ও েৃষ্োয় ডলাে দু’জসনর বুসে।
‘ডতামরা ডতামাসদর সব ডলােসে অস্ত্র ডফসল ক্রদসত বল, নইসল এক্ষুক্রণ
দু’জসনর বুে এসফাাঁড়-ওসফাাঁড় হসয় যাসব।’ িসজত উেল আহমদ মুসার েণ্ঠ তাসদর
উসেসশ্য।
ডসসেসন্ র মস যই এতগুসলা িটনা িসট ডিল। ভানুমক্রতর ডখলার মত।
ডসসেসন্ র ডখলা যখন ডের্ তখন সরদার আবুবের, মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী এবং
সেসল ক্রবস্ফাক্ররত ড াসখ ডদখল, দুই ডস্টনিান ারীর রক্তাক্ত ডদহ মাক্রটসত
লুসটাপুক্রট খাসে এবং তাসদর ডমহমান দাাঁক্রড়সয় আসে ওপসক্ষর দুই সরদাসরর বুসে
ক্ররভলভার সর। এে মুহূসততই দৃশ্যপট পাসে ডিসে। ক্রেন্তু এই অসা য সা ন
েরল ক্রে েসর তাসদর ডমহমান আহমদ মুসা!
ক্রবস্ফাক্ররত হসয় উসেক্রেল ডসই েৃষ্োয় ও ডশ্বতোয় দু’জসনরও ড াখ।
প্রেসম তাসদর োসে স্বপ্ন মসন হসয়সে। ক্রেন্তু সােী দু’জসনর রক্তাক্ত লাে ও
ক্ররভলভাসরর নসলর েক্ত স্পেত তাসদর বসল ক্রদল স্বপ্ন নয়, সবই বাস্তব। আহমদ
মুসার ড াসখর ক্রদসে এেবার ড সয়ই তারা বুসঝক্রেল, এ ডলাসের অসা য ক্রেেু
ডনই। সুতরাং, আহমদ মুসার েো ডের্ হসতই ডশ্বতোয় ডলােক্রট ক্র ৎোর েসর
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উেল, ‘ডতামরা সবাই অস্ত্র ডফসল দাও।’ তার ক্র ৎোর আতত-ক্র ৎোসরর মত
ডোনাল।
তার আসদসের সাসে সাসেই তার দসলর সবাই অস্ত্র ডফসল ক্রদল।
আহমদ মুসা তাসদর বুসে ক্ররভলভার সর ডরসখ উচ্চস্বসর বলল,
‘মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী, ডতামার ডলােজন ক্রদসয় অস্ত্রগুসলা কুক্রড়সয় নাও। সেসলর
পসেট সা ত েরসব, ক্ররভলভার োেসত পাসর তাসদর পসেসট।’
আসদসের সাসে সাসে মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী েসয়েজনসে াে ক্রদসয়
ক্রনসজই েুটল। প্রেসম সা ত েরল ডসই ডশ্বতোয় ও েৃষ্াংি ডলাে দু’জনসে।
তাসদর পসেসট ক্ররভলভার ডপল।
সমস্ত অস্ত্র সংেহ েসর মসক্রজসদর ত্বসর স্তুপীেৃত েরা হসলা।
ক্ররভলভার পসেসট ডরসখ আহমদ মুসা হাসত তুসল ক্রনসয়সে ডস্টনিান।
ওসদর ক্রদসে ডস্টনিান বাক্রিসয় আহমদ মুসা ক্রনসদতে ক্রদল, ‘ডতামরা সবাই উপুড়
হসয় শুসয় পড়।’
সসি সসি সবাই তার ক্রনসদতে পালন েরল।
আহমদ মুসা মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীসে বলল, ‘ডতামরা ওসদর সবাইসে
ক্রপেসমাড়া েসর হাত-পা ডবাঁস ডফল।’
ওসদর সবাইসে ডবাঁস ডফলা হসলা।
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীসে আবার ক্রনসদতে ক্রদল আহমদ মুসা, ‘ওসদর িাক্রড়র
সব জায়িা ড ে েসর এস।’
িাক্রড় ডেসে পাওয়া ডিল আরও দু’ক্রট ডস্টনিান এবং ার বাক্স গুক্রল।
অস্ত্র ও ডিালা-বারুসদর ক্রদসে তাক্রেসয় পাসের সরদার ও অন্যান্যসদর
বলল, ‘ওরা ডোটখাট এেটা যুসদ্ধর প্রস্তুক্রত ক্রনসয় এসসক্রেল।’
‘এতক্ষণ যা ডদখলাম, যা ডদখক্রে সব ডয সতয এেো ক্রবশ্বাস েরসত মন
াইসে না। অসলৌক্রেে ডোন ক্রেেু ডদক্রখক্রন ডোনক্রদন। আজ ড াসখর সামসন তা
ডদখলাম। ডতামাসে ক্রে বসল েৃতেতা জানাব তা আক্রম জাক্রন না।’ বলসত বলসত
বৃসদ্ধর ড াখ ডেসে ঝর ঝর েসর পাক্রন ডনসম এল।
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বৃসদ্ধর মতই সেসলর অবস্থা। সেসল আহমদ মুসাসে ডদখসে এমন
দৃক্রিসত ডযন ডস ডোন অসলৌক্রেে জীব।
আহমদ মুসা বৃদ্ধ সরদারসে বলল, ‘এেখণ্ড ভাল সাদা োিজ দরোর।’
বৃদ্ধ সরদার তাোল ইসয়ক্রেনীর ক্রদসে। ইসয়ক্রেনীর পাসেই দাাঁক্রড়সয়ক্রেল
ফাসতমা মুসনো। ডস বলল, ‘আক্রম ক্রনসয় আসক্রে ভাইয়া।’ বসল েুটল বাক্রড়র
ক্রদসে।
এেটা পযা ক্রনসয় ক্রফসর এল ফাসতমা মুসনো দ্রুত।
পযা ও েলম ক্রনসয় আহমদ মুসা ডিল ডসই ডশ্বতাি ডলােক্রটর োসে।
খুসল ক্রদল তার হাসতর বাাঁ ন।
উসে বসল ডশ্বতাি ডলােক্রট।
আহমদ মুসা তার পযা ও েলম এক্রিসয় ক্রদসয় বলল, ‘ক্রলখুন ডসখানোর
দাক্রয়ত্বেীলসে, পত্রবাহেসদর হাসত ইমাম সাসহবসে ক্রদসয় ক্রদসত। ডদক্রর েরসবন
না। আমার সময় খুব েম।’
বৃদ্ধ সরদার, মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী, ফাসতমা এবং আরও েসয়েজন প্র ান
বযক্রক্ত আহমদ মুসাসদর ারক্রদসে এসস দাাঁক্রড়সয়ক্রেল। তারা বুঝসত পারল আহমদ
মুসা ক্রে েরসত যাসে।
ডশ্বতাি ডলােক্রট পযা ও েলম হাসত তুসল ক্রনল। তারপর পক্ররপূণত দৃক্রিসত
আহমদ মুসার ক্রদসে তাক্রেসয় বলল, ‘আপক্রন ডে?’
‘এ প্রসশ্নর জবাব আক্রম ডদব না। আপক্রন ক্রলখুন।’
‘আক্রম জাক্রন, আমাসে ক্রলখসতই হসব। ক্রেন্তু আপনার মত এেজন মানুর্
এই প্রেম ডদখলাম। বলসবন ক্রে, আপনার নাম ক্রে?’
‘আমার নামও আক্রম বলব না।’
‘মসন হসে, ডোোও ডদসখক্রে আপনাসে।’
‘ডদখুন, আক্রম আপনার ডোন প্রসশ্নরই জবাব ডদব না। ক্রলখুন তাড়াতাক্রড়।
আর শুনুন, ডোন সসঙ্কত পাোবার ড িা েরসবন না।’
ক্রলখল ডলােক্রট।
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পযা ও েলম ডস ডফরত ক্রদল আহমদ মুসার হাসত। বলল, ‘আপনাসদর
এ প্রতারণার ফল ভাসলা হসব না।’
ডহা ডহা েসর হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘প্রতারণা আমরা েসরক্রে? না
আপনাসদর প্রতারণা, ব্ল্যােসমইল ও জিন্য র্ড়যসির ডমাোক্রবলার আমরা ড িা
েরক্রে? তসব ক্রেেু এেটা েরব আমরা। সব অন্যাসয়র প্রক্রতক্রব ান না হওয়া পযতে
ডতামাসদর োড়ব না।’
ডশ্বতাি ডলােক্রটর ড াসখ ড াখ ডরসখ অতযে েসোর েসণ্ঠ েো েয়ক্রট
বলল আহমদ মুসা।
ডলােক্রটর মুখ ম্লান হসয় ডিল। ডস ক্রবশ্বাস েরল আহমদ মুসার প্রক্রতক্রট
েো।
আহমদ মুসা সসর এল ওসদর োে ডেসে। সরদারসে লক্ষয েসর বলল,
‘এেটু পরামেত দরোর, লুন মসক্রজসদ বক্রস।’
এলাোর প্র ানিণ সেসল মসক্রজসদ বসল।
দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘এখন ক্রতনক্রট আশু েরণীয় োজ আসে।
এে, বন্দী ডলােসদর ডোোও ডোন ক্রনরাপদ জায়িায় রাখসত হসব। দুই, পুক্রলে
ডস্টেসন ডেউ ক্রিসয় মামলা দাসয়র েসর আসসত হসব ডয, আমাসদর ইমামসে
ক্রে ন্যাপ েসর রাখার পর ইসলাম েহণোরী দু’ক্রট পক্ররবারসে ক্রেক্রনসয় ডনবার
জসন্য ওরা মারািে অসস্ত্র সক্রিত হসয় হামলা েসরক্রেল আমাসদর পল্লীসত।
রক্তক্ষয়ী সংিাসতর পর ওসদর পরাক্রজত েরা হসয়সে। সংিসর্ত মারা পসড়সে
তাসদর েসয়েজন ডনতা এবং তাসদর ডবে ক্রেেু ডলাে। ওসদর রমপসত্রর এেটা
েক্রপ পুক্রলেসে ক্রদসত হসব। ক্রতন নাম্বার োজ হসলা, েসয়েজন ডযসত হসব ইমাম
সাসহবসে খুসল আনসত।’
আহমদ মুসা বলল।
মুখ খুলল আবুবের ক্রবসিাক্রভট। বলল, ‘আলহামদুক্রলল্লাহ! এ োজগুসলা
আমাসদর মাোয় ক্রেল না। সম্মাক্রনত ডমহমানসে ডমাবারেবাদ। তার প্রক্রত
েৃতেতা োপন েরক্রে এবং আল্লাহর শুেক্ররয়া আদায় েরক্রে। আমার এখন মসন
হসে, আল্লাহ ডমহমানসে পাক্রেসয়সেন এে গুরুতর সঙ্কসট আমাসদর সাহাযয
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েরসত। েল্পনা েরসত ভয় হয়, ক্রতক্রন আজ না োেসল আমাসদর ক্রে িটত!
এখনও আমার মসন হসে, যা ডদখলাম সব ডযন স্বপ্ন ডদখলাম। ক্রবপযতয়সে ক্রতক্রন
ডযভাসব ক্রবজসয় পক্ররণত েরসলন, তা ডোন মানুসর্র পসক্ষ সম্ভব বসল আমার
জানা ক্রেল না।’
উপক্রস্থত সবাই আল্লাহু আেবার ধ্বক্রন ক্রদসয় উেল।
বৃদ্ধ সরদার ডেসম ক্রিসয়ক্রেল। আবার বলসত শুরু েরল, ‘আমাসদর ডয
বন্দীোলা আসে, ডসখাসন বন্দীরা আপাতত োেসব। আমাসদর এলাোর
ক্রনরাপিার দাক্রয়ত্বেীল ‘আলী ওসো া’ েসয়েজনসে ক্রনসয় োনায় যাসবন।
ইসতাপূসবতর মামলাগুসলা ক্রতক্রনই েসরসেন। আর ইমাম সাসহবসে উদ্ধার েরসত
ডে যাসবন, এটা সম্মাক্রনত ডমহমান ক্রেে েরসল ভাসলা হয়। এই উদ্ধার োজ ডেমন
েসর ক্রেভাসব হসব তা আমার মাোয় আসসে না।’
োমল বৃদ্ধ।
আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াল। বলল, ‘ইমাম সাসহবসে উদ্ধার েরসত আক্রম
যাব। আমার সাসে োেসব দু’জন। তাসদর এেজন মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।
আসরেজনসে ক্রেে েসর ডদসবন সরদার।’
আহমদ মুসার পাসেই বসা মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর মুখ খুক্রেসত উজ্জ্বল হসয়
উেল। ডমহমান ক্রনসজ তাসে সিী ক্রহসসসব ক্রনবতা ন েসরসেন- এই আনন্দ তার
বুসে রসে না। আসবি-উচ্ছ্বাসস তার দু’ড াসখর ডোণায় অশ্রু ডদখা ক্রদল।
আহমদ মুসার েো ডের্ হসল সরদার ারক্রদসে ড সয় বলল, ‘হাসান
ইসোকু, তুক্রম দাাঁড়াও।’
সসি সসি সুিক্রেত ডদসহর এেজন বক্রলষ্ঠ েৃষ্াংি নবয যুবে উসে
দাাঁড়াল। ক্রবনসয়র ভাব তার মুসখ, এেটা সলি দৃক্রি তার ড াসখ। ক্রনসরট ক্রনসো
যুবে ডস।
সরদার বলল, ‘খুব ভাসলা ডেসল হাসান ইসোকু। আমাসদর এেজন
ডসনা যক্ষ ডস।’
‘ডখাে আমসদদ।’ যুবেক্রটর ক্রদসে ড সয় সহাসস্য বলল আহমদ মুসা।
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বৃদ্ধ সরদার আহমদ মুসার ক্রদসে ড সয় বলল, ‘ক্রেন্তু ক্রতনজসন ক্রে হসব?
েত্রুসদর এেদম মাঝখাসন ক্রিসয় ডতা পড়সত হসব।’
‘েম ডলাে ডযসত হসব। ওসদর ডবাঝাসত হসব, আমরা যুদ্ধ েরসত
আক্রসক্রন।’
‘ক্রেন্তু ক্রেেু যক্রদ িসট?’
‘আল্লাহ্ সাহাযয েরসবন।’
বৃদ্ধ সরদার আহমদ মুসার ক্রপসে হাত বুক্রলসয় বলল, ‘আলহামদুক্রলল্লাহ।
ডতামার োে ডেসে আল্লাহ্ আমাসদর অসনে ক্রেক্ষা লাসভর সুসযাি ক্রদসয়সেন।’
‘আমাসদর এখন ওো দরোর।’ বলল আহমদ মুসা।
উসে দাাঁড়াল বৃদ্ধ সরদার।
পসর উসে দাাঁড়াল সবাই।

হাসান ইসোকু মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর বাক্রড়র সামসন দাাঁক্রড়সয়ক্রেল।
ফাসতমা মুসনো বাইসর ডেসে বাক্রড়র ক্রদসে আসক্রেল। হাসান ইসোকুসে
ডদসখ ডস দাাঁড়াল। বলল, ‘ইয়াউক্রন্ ক্রবশ্বক্রবদযালসয় ডলে ারার পসদ দরখাস্ত েরার
েো, েসরে দরখাস্ত?’
‘রাি েসরা না, দরখাস্ত আক্রম েক্ররক্রন।’
‘েরক্রন? ডেন?’
‘ক্রবশ্বক্রবদযালসয় প্রসফসারী েরার সময় ক্রে আমাসদর এটা? ক্রস এবং
ক্রক্রসসসন্টর এ লড়াই না ক্রমটসল...।’
ফাসতমা মুসনো বাাঁ া ক্রদসয় বলল, ‘প্রসফসারী েসর এ লড়াই েরা যাসব
না, ডে বসলসে?’
‘ডসটা পাটতটাইম হসব। ক্রেন্তু জাক্রত ডয ফুলটাইম ায়। তুক্রমও ক্রে এটা
াও না মুসনো?’
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ফাসতমা মুসনোর মুখ িম্ভীর হসয় উেল। বলল, ‘ াই। ক্রেন্তু লড়াই-এর
ডক্ষত্র ক্রে এেটাই? বুক্রদ্ধবৃক্রিে লড়াই ক্রে লড়াই নয়? বুক্রদ্ধবৃক্রিে লড়াইসয়
আমাসদর ডলাে ডনই!’
‘ডতামার সাসে আক্রম এেমত মুসনো। ক্রেন্তু আোসসনর মুসখ জাক্রতর
অক্রস্তত্ব যখন ক্রবপন্ন হয়, তখন সেস্ত্র লড়াইটাই অোক্র োর পায়। আক্রম ডসটাই
েসরক্রে।’
‘তুক্রম দরখাস্ত েরক্রন, ডস েো আসি ডেন বলক্রন?’
‘তুক্রম এটা পেন্দ েরসব না, তাই বক্রলক্রন।’
‘ডেন, জাক্রতসে আক্রম ভাসলাবাক্রস না?’
‘না, তা আক্রম বক্রলক্রন।’
‘ডদখ, আক্রমও জাক্রতসে ভাসলাবাক্রস। জাক্রতর জসন্য জীবন ক্রদসত হসল
ডতামার ড সয় ডপেসন োেসবা না। ক্রেন্তু আক্রম মসন েক্রর, সবার অোক্র োর এে
রেসমর হওয়া ক্রেে নয়।’
‘তুক্রম ক্রেে বসলে। এ সংেটটা ডেসট যাে, তুক্রম যা াও তা-ই েরব।’
ফাসতমা মুসনোর মুসখ এেটা সলি হাক্রস ফুসট উেল। বলল, ‘এভাসব
েো বসলা না। আক্রম ডতামার পাসে োেসত াই, পেপ্রদেতে হসত াইক্রন
েখনও।’
হাসান ইসোকু েোর ডমাড় িুক্ররসয় ডনবার জসন্য বলল, ‘খুক্রে হওক্রন,
আক্রম আহমদ মুসার সিী হসত পারক্রে অক্রভযাসন?’
‘আমার ক্রহংসস হসে। তুক্রম ডয ডসৌভািয ডপসল আমার তা জুটল না।’
‘আো, আমাসদর ডমহমান এই আহমদ মুসা ডে?’
‘আমারও প্রশ্ন এটা। উক্রন ডয পক্রর য়টুকু ক্রদসয়সেন, ডসটা আসল পক্রর য়
নয়। ডয বুক্রদ্ধ, ডয সাহস এবং ডয ক্রক্ষপ্রতা উক্রন ডদক্রখসয়সেন, ডসটা অসলৌক্রেসের
মত। ডিাটা পৃক্রেবীসত দু’ ারজন ডলাে এমন োসে।’
হাসান ইসোকু ক্রেেু বলসত যাক্রেল। ক্রেন্তু বলসত ক্রিসয় ডেসম ডিল। বাক্রড়
ডেসে ডবক্ররসয় আসসে আহমদ মুসা এবং মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।
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ওরা োোোক্রে আসসতই ফাসতমা মুসনো সালাম ক্রদল আহমদ মুসাসে
এবং বলল, ‘জনাব, এ রসনর অক্রভযাসন ডমসয়সদর অংেেহণ ক্রে ক্রনক্রর্দ্ধ?’
‘না, ক্রনক্রর্দ্ধ নয়। তসব ডমসয়সদরসে প্রেসমই আক্রমণোরী েক্রক্ত ক্রহসসসব
বযবহার েরা হয় না। প্রেসম তারা প্রক্রতরক্ষা েক্রক্ত, পসর তারা আক্রমণোরী েক্রক্ত।
আর ডেসলরা সব সময় আক্রমণোরী েক্রক্ত, যক্রদ আক্রমসণর প্রসয়াজন হয়।’
‘আক্রমসণ ডমসয়রা ক্রেতীয় পযতাসয়র েক্রক্ত ডেন?’
‘ডেসলসদর আক্রমণ বযেত হসল ডমসয়রা তাসদর সহসযাক্রিতায় আসসব,
এটাই সবক্রদে ক্রদসয় স্বাভাক্রবে।’
‘ ন্যবাদ। আক্রম বুসঝক্রে। ক্রেন্তু মাসে যখন লড়াই, তখন িসর োো েত
েিের বুঝসবন না।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ডবান, িসর েরার মত অসনে োজ আসে।
আক্রম ডতামাসে এেটা োজ ক্রদসয় ডযসত াই।’
‘োজ াওয়ার পসর ডতা বলসেন!’ ফাসতমা মুসনোর েসণ্ঠ অক্রভমাসনর
সুর।
‘সক্রতয ভুসল ক্রিসয়ক্রেলাম। তুক্রম আমাসে স্মরণ েক্ররসয় ক্রদসয়ে।’
‘ ন্যবাদ। বলুন।’ ডহসস বলল ফাসতমা মুসনো।
‘তুক্রম এেটা ক্ররসপাটত ততক্রর ের। এখানোর মুসক্রলম অক্র বাসীরা ক্রে
রসনর জুলুম ও র্ড়যসির ক্রেোর হসয়সে KOC-এর পক্ষ ডেসে, এর
প্রক্রতক্রব াসনর জসন্য ডতামরা সরোসরর োসে ক্রেভাসব েতবার ডিে এবং তার
ডোন ফল হয়ক্রন-এসবসহ ইসলাম মতেহণোরী দু’ক্রট পক্ররবারসে ক্রেভাসব ডফরত
াইল ওরা, ক্রেভাসব ইমাম সাসহবসে পণবন্দী েরল, ক্রে েসর দু’ক্রট ভূখণ্ড দাক্রব
েরল, ক্রে রমপত্র তারা ক্রদল এবং সবতসেসর্ আজসের িটনা- সবই ডতামার
ক্ররসপাসটত োেসত হসব।’
বসল আহমদ মুসা ক্রপসের বযাি ডেসে ক্ষুদ্র এেটা অসটা-েযাসসট ডবর
েসর ফাসতমা মুসনোর হাসত ক্রদসয় বলল, ‘ক্ররসপাটত ডলখার পর এই েযাসসসট ডসটা
ডরে ত েরসব। সবসেসর্ ডতামার পক্রর য় বলসব, ‘ফাসতমা মুসনো, ইয়াউক্রন্ ,
েযাসমরুন, ডো িঃ এ, এম-১১ এবং আর, এফ, এ, এম-৮।’’
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‘ক্রেন্তু ক্রেেুই বুঝলাম না। ডরে ত েরসবা ডেন, আমার পক্রর য় ক্রে
দরোর, ডো নাম্বার ক্রে এবং ডেন?’
‘ডরে ত েরসব। োরণ, ডতামার এই ডরে ত যাসব ‘ওয়াডত ক্রনউজ
এসজন্সী’ (WNA) এবং ‘ক্রফ্র ওয়াডত ডটক্রলক্রভেন’ (FWTV)-এর োসে। ডতামার
পক্রর য় দরোর। োরণ, পক্রর য়হীন োরও ক্ররসপাটত তারা পসড়ও ডদসখ না। আর
ডো নাম্বার দরোর। োরণ, ডো নাম্বার না হসল তারা ক্ররসপাটত ক্রবশ্বাস েরসব
না।’
‘ক্ররসপাটত ক্রে েরসব তারা?’
‘ওয়াডত ক্রনউজ এসজন্সী ও ক্রফ্র ওয়াডত ডটক্রলক্রভেসনর মা যসম ডিাটা
পৃক্রেবীসত তা েক্রড়সয় পড়সব।’
‘আমার এই ক্ররসপাটত?’
‘হ্যাাঁ।’
‘ক্রেন্তু তারা তা েরসব ডেন? আমার পাোসনা এই ক্ররসপাসটতর প্রক্রত তারা
গুরুত্ব ডদসব ডেন?’
‘এই জসন্য ডতা ডো নাম্বার।’
‘এ, এম-১১ -এর অেত ক্রে?’
‘আহমদ মুসা-১১। এর অেত, আহমদ মুসা তার এিাসরাতম ক্ররসপাটতার
ক্রহসসসব ফাসতমা মুসনোসে ক্ররেসমন্ েরসে।’
‘ঐ দুই ক্রনউজ ক্রমক্র য়ার তাহসল আক্রম সাংবাক্রদে হসয় যাব!’ আনসন্দ
উজ্জ্বল হসয় উেল ফাসতমা মুসনোর ড াখ-মুখ।
‘অবশ্যই।’
‘ডেসর্াক্ত ডো টার অেত ক্রে?’
‘আর, এফ, এ, এম-৮ -এর অেত হসলা, আহমদ মুসার পক্ষ ডেসে অিম
ক্ররসপাটত।’
‘আসির ডো এবং এই ডোস র মস য পােতেয বুঝলাম না।’
‘আসিরটা ডতামার ক্রনজস্ব সাংবাক্রদে ডো । আর ক্রেতীয়টা আমার ক্রনজস্ব
ক্ররসপাসটতর ডো ।’
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‘ক্রেন্তু ক্ররসপাটতক্রট ডতা আক্রম পাোক্রে।’
‘তুক্রম পাোে বসট। তসব ক্ররসপাটতক্রট আমার ক্রনসদতসে পাোসনা হসয়সে বসল
তারা সর ডনসব এবং জরুক্রর ক্রভক্রিসত তখনই ক্ররসপাটতটা প্র ার েরসব।’
‘তাহসল আমাসদর ক্রনজস্ব পাোসনা ক্ররসপাটত এই রসনর জরুক্রর ক্রবসবক্র ত
হসব না, তাই না?’
‘ডতামাসদর ক্ররসপাসটতর প্র ার ক্রনভতর েরসব গুরুসত্বর উপর। সসি সসিও
প্র ার হসত পাসর, আবার পসরও হসত পাসর।’
‘আমরা যক্রদ আপনার ডো বযবহার েক্রর?’
‘তা পারসব না। োরণ, আমার ডো এবার ৮ হসয়সে, পসর েত হসব
তুক্রম জানসব না।’
‘বুসঝক্রে। আসরেটা েো।’
‘ক্রে?’
‘আপক্রন আমাসে ঐ দু’ক্রট ক্রনউজ ক্রমক্র য়ার সাংবাক্রদে বানাসলন, আপনার
ক্ররসপাটতসে ওরা তক্ষুক্রণ প্র ার েরসব- এসসবর োরণ ক্রে? আপনার সাসে ওসদর
সম্পেত ক্রে?’
‘এসব েো পসর হসব। এখন সময় ডনই। তুক্রম ক্ররসপাটত ডরে ত ের।’ বসল
আহমদ মুসা তাোল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর ক্রদসে। বলল, ‘ ল।’
‘আল্লাহ্ হাসফজ হাসান, আল্লাহ্ হাসফজ মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।’ ক্রবদায়
জানাসত ক্রিসয় বলল ফাসতমা মুসনো।
‘সক্রতয ক্রহংসস হসে। এমনভাসব ক্রবদায় ডেউ আমাসে ডদয় না।’ বলল
আহমদ মুসা। হাক্রস তার মুসখ।
‘ডেন আব্বা, আম্মা, ভাই, ডবান, ক্রেংবা ক্রনজস্ব ডেউ ডনই আপনার?’
‘যখন ক্রেল, তখনোর েো প্রায় ভুসলই ডিক্রে।’
‘বাক্রড়সত তাহসল ডে আসে আপনার?’
‘বাক্রড় োেসল তসবই ডতা ডসখাসন োরও োোর প্রশ্ন আসস।’ ডহসস
বলল আহমদ মুসা।
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ক্রেন্তু এই হাক্রস ফাসতমা মুসনো, হাসান ইসোকু ও মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর
োসে োন্নার ড সয়ও েরুণ মসন হসলা। ক্রবক্রস্মত দৃক্রিসত তারা তাোল আহমদ
মুসার ক্রদসে।
‘এস’ বসল হাাঁটসত শুরু েসরসে।
‘ডখাদা হাসফজ, আহমদ মুসা ভাইয়া।’ মুসখ হাক্রস ডটসন বলল ফাসতমা
মুসনো।
আহমদ মুসা মুখ ক্রফক্ররসয় ফাসতমা মুসনোর ক্রদসে ড সয় বলল, ‘ক্রফ
আমাক্রনল্লাহ্ ডবান।’ আহমদ মুসার ডোাঁসটও হাক্রস। ক্রেন্তু ড াসখ ক্রনিঃসীম তৃষ্ার
এেটা োয়া। হোৎ েসরই তার ড াসখ ডভসস উসেক্রেল ক্রসংক্রেয়াং-এর এে মরুপল্লীর দৃশ্য। ডযখাসন ক্রনসজসে ডস ডদখসত ডপল মাসয়র ডোসল, ক্রপতার বাহুবন্ধসন
এবং ডোট ভাই ও ডবাসনর ক্রমক্রি াসে পক্ররপ্ল্াক্রবত অবস্থায়।
আনমনা হসয় পসড়ক্রেল আহমদ মুসা মুহূসততর জসন্য। ওসদর ক্রতনজসনর
োসরারই তা নজর এড়াল না।
পরক্ষসণই আহমদ মুসা ডহসস উেল। বলল, ‘স্মৃক্রতর আক্রমসণর ক্রেোর
হসয়ক্রেলাম। ল।’
বসল হাাঁটসত শুরু েরল আহমদ মুসা।
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী এবং হাসান ইসোকুও হাাঁটসত শুরু েরল তার
ডপেসন।
‘ডোে’ডদর ক্রনসয় আসা এেক্রট িাক্রড় ক্রনল আহমদ মুসা।
মাইসক্রাবাসক্রটর ড্রাইক্রভং ক্রসসট বসল ডস।
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী এবং হাসান ইসোকু বলল পাসের ক্রসসট।
‘ইসদজা, ডযখাসন আমাসদর ডযসত হসব, েতদূর হসব?’
‘হাইওসয় ডেসে দক্রক্ষসণ ক্রবে মাইসলর মত হসব।’
‘ডতামরা দু’জসনই ডতা ড ন, তাই না?’
‘হ্যাাঁ।’ বলল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।
‘ডতামাসদর দু’জসনর োসে োিজ-েলম আসে?’
‘আসে।’ বলল তারা দু’জসনই।
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‘‘ইসদজা’য় ‘ডোে’-এর ডয িাাঁক্রট, তার ক্রবক্রডংগুসলার ডলাসেেন
ডতামাসদর মসন আসে?’
‘আসে।’ বলল তারা এেসাসে।
‘তাহসল ডতামরা দু’জসন ওসদর িাাঁক্রটর দু’ক্রট ডস্ক আাঁে। তাসত যতদূর
সম্ভব রাস্তা, ফাাঁো জায়িা, ক্রবক্রডং, দরজা ইতযাক্রদর অবস্থান ডদখাসব।’
খুক্রে মসন ওরা দু’জন পসেট ডেসে োিজ ডবর েসর ডস্ক আাঁোয়
মসনাসযাি ক্রদল।
িাক্রড় েুসট লল দক্রক্ষসণ ডোে-এর উিরাঞ্চলীয় গুরুত্বপূণত িাাঁক্রট ইসদজার
উসেসশ্য।
ইয়াউক্রন্ িামী হাইওসয়সত উোর পর হাইওসয় সর ক্রেেুটা পুসব এক্রিসয়
ইসদজািামী সড়সে উেল আহমদ মুসারা। সড়েক্রট সম্প্রক্রত পাো েরা হসয়সে।
ইসদজা ডোট এেটা েহর।
সুিা নদীর এেটা োখার তীসর এই েহরক্রট। েহসরর পূবত প্রাসে নদীর
তীসর এেটা এলাো জুসড় ‘ডোে’-এর আঞ্চক্রলে সদর দফতর।
‘ডোে’-এর দফতরক্রটর দক্রক্ষণ পাে ক্রদসয় নদী আর উির পাে ক্রদসয়
ইয়াউক্রন্ র ক্রদে ডেসে আসা সড়ে।
সড়ে ডেসে িজ পাাঁস ে দূসর এেটা বড় ডিট। ডিসট এেটা বড়
নামফলেিঃ ‘ক্রেং ম অব ক্রাইস্ট’।
ডিটক্রট ডখালা। ডিসটর দু’পাসর দু’জন িা ত দাাঁক্রড়সয়। তাসদর হাসত
রাইসফল।
আহমদ মুসার সামসন যােসবাস ত হাসান ও মুহাম্মাসদর আাঁো দুইক্রট
ডস্ক ই ডমসল রাখা।
ডস্ক ডদসখই জায়িাটা আহমদ মুসা ক্রেে ক্র নল।
ডয িক্রতসত আহমদ মুসা সড়ে ক্রদসয় এসসক্রেল, ডস এেই িক্রতসত ডস
ডিসটর ক্রদসে অেসর হসলা।
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িাক্রড়ক্রট ডদসখই ডিটমযানরা িাক্রড়ক্রটসে প্রেসম ক্রক্লয়াসরন্স ক্রদসয়ক্রেল। ক্রেন্তু
ডিসটর োোোক্রে হসল আহমদ মুসাসদর ডদখার পর তারা হাত তুসল িাক্রড়র
িক্রতসরা েসর দাাঁড়াল।
িাক্রড় দাাঁড় েরাল আহমদ মুসা।
ডিটমযান দু’জন ডশ্বতাংি।
তারা দু’ক্রদে ডেসে দু’জন িাক্রড়র জানালায় দাাঁড়াল।
‘জন ক্রস্টসফন আমাসদর পাক্রেসয়সেন। ক্রতক্রন ক্র ক্রে ক্রদসয়সেন ফ্রাসসায়া
ক্রববক্রসসয়সরর োসে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ডদক্রখ ক্র ক্রে?’ বলল িা তসদর এেজন।
‘ক্র ক্রে ডতা ফ্রাসসায়ার জসন্য, আপনার জসন্য নয়।’
‘ক্রেন্তু আমরা ডদখসত পাক্রর।’
‘ডদখসত হসল তাসে াকুন, ক্রতক্রনই ডদখাসবন।’
িা ত দু’জন পরস্পসরর ক্রদসে তাোল। তারপর তারা সসর দাাঁড়াল িাক্রড়র
রাস্তা ডেসে।
ডভতসর ুেল আহমদ মুসার িাক্রড়।
সামসনর ক্রদসে তাক্রেসয় বলল আহমদ মুসা, ‘ডতামাসদর ডস্ক অনুসাসর
প্রেম িাক্রড় বারান্দাই মূল অক্রফস ক্রবক্রডং-এর প্রসবেপে, তাই না?’
‘হ্যাাঁ।’ বলল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।
িাক্রড় বারান্দায় আহমদ মুসার িাক্রড় এসস দাাঁড়াসতই েক্ররস াসরর মুসখ
দরজায় দাাঁড়াসনা ডস্টনিান ারী েুসট এল। বলল, ‘োসে াই?’
‘ফ্রাসসায়া ক্রববক্রসসয়র। তার জসন্য ‘জন ক্রস্টসফন’-এর ক্র ক্রে ক্রনসয়
এসসক্রে।’
‘ওসয়লোম। লুন, ক্রতক্রন অক্রফসস।’
ডস্টনিান ারী আহমদ মুসাসদরসে এ েক্ররস ার ডস েক্ররস ার িুক্ররসয়
এেটা দরজার সামসন এসন দাাঁড় েক্ররসয় বলল, ‘এখাসনই ক্রতক্রন বসসন। ড সনন
মাঁক্রেসয় ফ্রাসসায়াসে?’
‘ক্র ক্রন না।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘ক্রতক্রন জন ক্রস্টসফসনর ড পুক্রট।’
বসল ডস্টনিান ারী তার জায়িায় ক্রফসর ডিল।
আহমদ মুসা দরজায় নে েরসত ক্রিসয় েমসে দাাঁড়াল। ক্রফরল হাসান
ইসোকু এবং মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর ক্রদসে। বলল, ‘ক্রহসসসব এেটা ভুল েসরক্রে
আমরা।’ এেটু আনমনা আহমদ মুসা।
‘ক্রে ভুল হসয়সে?’ উক্রেগ্ন হাসান ইসোকু প্রশ্ন েরল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ডপেসনর েো ডভসব আর লাভ ডনই। ল,
সামসন এসিাই।’
দরজায় নে েরসতই প্রেস্ত দরজাক্রট খুসল ডিল।
িসরর ডভতর ড াখ পড়সতই আহমদ মুসা ডদখল, ক্রতনক্রট ডস্টনিান হা
েসর তাক্রেসয় আসে তাসদর ক্রদসে। আর তাসদর ডপেসন ক্রবোল ডটক্রবসলর ওপাসর
ক্রবরাট এে রাজাসসন বসস আসে এেজন ডশ্বতাংি। আহমদ মুসা ভাবল, এই-ই
হসব ফ্রাসসায়া ক্রববক্রসসয়র।
ডশ্বতাংি ডলােক্রট ডহা ডহা েসর হাসসত হাসসত উসে দাাঁড়াল। বলল,
‘ডতামরা হাত তুসল দাাঁড়াও।’
আহমদ মুসা ক্রনসজ হাত তুলল। ডদসখ মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী এবং হাসান
ইসোকুও হাত তুলল। অপক্ররসীম উসেি এবং আেংো এসস তাসদরসে ক্রিসর
সরসে। তারা তাোল আহমদ মুসার ক্রদসে। ডদখল, আহমদ মুসার মুসখ ভয়ভাবনার ডোন ক্র হ্নই ডনই। ডযন ক্রেেুই িসটক্রন। ক্রবক্রস্মত হসলা তারা আহমদ মুসার
নাসভতর েক্রক্ত ডদসখ।
ফ্রাসসায়া এক্রিসয় এল। আহমদ মুসার সামসন এসস দাাঁড়াল। ফ্রাসসায়ার
হাসত ক্ররভলভার। বলল আহমদ মুসার ক্রদসে ক্ররভলভার নাক্র সয়, ‘েই ক্র ক্রে, দাও?
জন ক্রস্টসফসনর ক্র ক্রে।’
‘তার আর প্রসয়াজন ডনই ক্রমিঃ ফ্রাসসায়া।’ বলল আহমদ মুসা খুব
স্বাভাক্রবে েসণ্ঠ।
‘ডেন?’
‘ক্র ক্রে ক্রদসয় ডয ডোন লাভ হসব না তা আপক্রন প্রমাণ েসরসেন।’
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‘তবু আক্রম ডদখসত াই ক্রস্টসফনসে ক্রদসয় ডতামরা ক্রে ক্রলক্রখসয়ে।’
‘এেটাই েো, আমাসদর ইমাম সাসহবসে আমাসদর হাসত তুসল
ডদসবন।’
আবার ডহা ডহা েসর ডহসস উেল ফ্রাসসায়া। হাক্রস োমসল বলল, ‘মসন
েসরে ক্রস্টসফনসে ক্রদসয় ক্রলক্রখসয় ক্রনসলই আমরা ক্রবশ্বাস েরসবা?’
‘ক্রবশ্বাস েরসবন না তা জাক্রন। ক্রেন্তু ক্র ক্রে ক্রেল আপনার োে পযতে
আমাসদর ডপৌাঁোর মা যম।’
‘ডবে মজার ডলাে ডতা তুক্রম। েো বলে এমনভাসব ডযন আমরা দুই বন্ধু।
ডতামার ভয় েরসে না?’
‘ভয় েরার মস য ডোন লাভ আসে? ক্রবপদ তাসত ক্রেেু ক্রে েমসব?’
‘খুব সাহসসর েো বসলে। মসন হয়, এ লাইসন তুক্রম খুব নতুন। ভসয়র
ডোন ক্রেেু এখনও ডদখক্রন।’
বসল ফ্রাসসায়া মুখ িুক্ররসয় ডস্টনিান ারীসদর এেজসনর উসেসশ্য বলল,
‘ডতামরা এেজন এসস এসদর সা ত...।’
ফ্রাসসায়া তার েো ডের্ েরসত পারসলা না। আহমদ মুসা ক্রবদুযৎ িক্রতসত
এে াপ এক্রিসয় ফ্রাসসায়ার উপর ঝাাঁক্রপসয় পসড় এে হাত ক্রদসয় তার হাসতর
ক্ররভলভার ডেসড় ক্রনসয় অন্য হাত ক্রদসয় তার িলা ডপাঁক্র সয় সর তার মাোয়
ক্ররভলভাসরর নল ডেক্রেসয় বলল, ‘ওসদর ডস্টনিান ডফসল ক্রদসত বল ফ্রাসসায়া।
ক্রেতীয়বার ক্রনসদতে ডদব না। তার বদসল ডতামার মাো োতু হসয় যাসব।’
িটনার আেক্রস্মেতায় ফ্রাসসায়ার দু’ড াখ োনাবড়া হসয় ডিসে। ডস
ক্রনসদতে ক্রদল তার ক্রতনজন ডলােসে ডস্টনিান ডফসল ডদবার জসন্য।
ওরা ডস্টনিান ডফসল ক্রদসতই মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী ও হাসান ইসোকু ডদৌাঁসড়
ক্রিসয় ডস্টনিানগুসলা কুক্রড়সয় ক্রনল।
‘ ন্যবাদ ডতামাসদর। ডতামরা এখন ক্রতনজনসে িসর ড াোও।’
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী ও হাসান ইসোকুসে উসেশ্য েসর বলল আহমদ মুসা।
ইসয়ক্রেনী ও ইসোকু ডস্টনিান বাক্রিসয় ওসদর িসর ড াোল। দু’হাত
তুসল সুসবা বালসের মত ওরা িসর ুেল।
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আহমদ মুসা ফ্রাসসায়ার মাোয় ক্ররভলভার সর ডরসখই তাসে ডেসল ক্রনসয়
িসর ুেল।
দরজা বন্ধ েসর ক্রদল। বলল ইসয়ক্রেনীসদর উসেশ্য েসর, ‘ডটক্রবসল ঐ
ডদখ েক্রস্টে ডটপ। ওসদরসে ডবাঁস ডফল।’
হাসান ইসোকু ডস্টনিান সর ওসদর পাহারা ক্রদল। আর ইসয়ক্রেনী
ক্রপেসমাড়া েসর ওসদর হাত-পা ডবাঁস ডফলল।
এবার আহমদ মুসা ফ্রাসসায়াসে ডেসড় ক্রদল। বলল, ‘তুক্রম ডটক্রবসলর উপর
বস।’
বসল ফ্রাসসায়া ডটক্রবসলর উপর। ভয়াতত দু’ক্রট ড াখ তার।
আহমদ মুসা তার বুসের উপর ক্ররভলভার নাক্র সয় বলল, ‘ডদখ ক্রমিঃ
ফ্রাসসায়া, আমার হাসত সময় খুব েম। এেটা আসদে এেবার েরব এবং তা তুক্রম
তাক্রমল েরসব। অন্যো হসল ক্ররভলভাসরর বুসলট এর জবাব ডদসব।’ বলল আহমদ
মুসা ফ্রাসসায়ার ড াসখর ক্রদসে ক্রস্থরভাসব তাক্রেসয়।
‘ইমাম সাসহব ডোোয়?’ ক্রজসেস েরল আহমদ মুসা।
ফ্রাসসায়া ভয়াতত ড াসখ তাোল আহমদ মুসার ক্রদসে। ডোাঁট তার নড়ল,
ক্রেন্তু েো বলল না।
আহমদ মুসার সাইসলন্সার লািাসনা ক্ররভলভাসরর নল ক্রবদুযৎ িক্রতসত
উসে এল। ক্রনিঃেসব্দ অক্রগ্ন উদিীরণ েরল। ফ্রাসসায়ার বাম োসনর এোংে ক্রনসয়
তা ডবক্ররসয় ডিল।
োন ড সপ সর ফ্রাসসায়া বলল, ‘বলক্রে। আমাসে ডমর না ডতামরা।’
ইসয়ক্রেনী এবং হাসান অবাে ক্রবস্ময় ক্রনসয় তাোল আহমদ মুসার ক্রদসে।
আহমদ মুসার এই ড হারা তাসদর োসে নতুন।
এেটু ডেসম ফ্রাসসায়া আবার শুরু েসরক্রেল, ‘এই ক্রবক্রডং-এর এেটা
আন্ ারোউন্ িসর বন্দী আসে।’
‘ডসখাসন নামার পে ডোোয়?’
ফ্রাসসায়া আহমদ মুসার ক্রদসে এে পলে তাক্রেসয় ত্বক্ররত জবাব ক্রদল,
‘পাসের হল ির ডেসে এেটা ক্রসাঁক্রড় ডনসম ডিসে আন্ ারোউসন্ ।’
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‘পাসের হল িসর যাবার রাস্তা ডোন ক্রদসে?’
তার অক্রফস িসরর এেটা পাক্রটতেন ড াসরর ক্রদসে ইংক্রিত েসর বলল, ‘ঐ
দরজা ক্রদসয় হল িসর যাওয়া যাসব।’
‘ক্রমিঃ ফ্রাসসায়া, উসে দাাঁড়াও। ডতামাসে আমাসদর সাসে ডযসত হসব
আন্ ারোউসন্ । ডোন ালাক্রের সামান্য ইংক্রিত ডপসল ডতামার মাো গুাঁ সড়া হসয়
যাসব।’
বসল আহমদ মুসা ইসয়ক্রেনীসে ক্রনসদতে ক্রদল, ‘এ অক্রফস িসরর বাইসরর
দরজাটা লে েসর দাও। ডতামরা দু’জন ারক্রদসে ড াখ ডরসখ ডস্টনিান ক্রনসয়
আমাসদর ডপেসন ডপেসন এস। ডোন মানুর্সে ডদখসল ক্রনক্রবত াসর গুক্রল ালাসব।’
ফ্রাসসায়াসে ক্রনসয় আহমদ মুসা হল রুসম প্রসবে েরল। ডদসখই আহমদ
মুসা বুঝল, এটা সভা েক্ষ। অসনেগুসলা দরজা ারক্রদসে।
আহমদ মুসা হল রুসম ুসেই ইসয়ক্রেনী ও ইসোকুসে বলল, ‘ডতামরা
হল রুসমর প্রসতযেটা দরজা লে েসর দাও।’
আন্ ারোউসন্ নামার ক্রসাঁক্রড়পেটা এেটা দরজার আবরসণ াো। দরজা
খুলসতই ক্রসাঁক্রড় ডবক্ররসয় পড়ল।
ক্রসাঁক্রড় ক্রদসয় আন্ ারোউসন্ নামল তারা। আন্ ারোউসন্ ডোন প্রহরী
ডদখা ডিল না।
ফ্রাসসায়া রাস্তা ডদক্রখসয় ক্রনসয় ডিল ইমাম সাসহসবর েসক্ষ।
ইমাম সাসহব ম যবয়সী মানুর্। েৃষ্াংি। স্বাস্থয সুন্দর। েুতক্রনসত অল্প
এেটু দাক্রড়। উজ্জ্বল ও বুক্রদ্ধদীপ্ত ড াখ। পক্রবত্র ড হারা। ডদখসলই ডবাঝা যায়,
এেজন আল্লাহওয়ালা ডলাে।
প্রেসমই ইমাম সাসহব ফ্রাসসায়া এবং আহমদ মুসাসে ডদখসত
ডপসয়ক্রেল। ফ্রাসসায়ার মাোয় অপক্ররক্র ত এেজন ডলােসে ক্ররভলভার সর রাখার
দৃশ্য ডদসখ ডস ভীত হসয় পসড়ক্রেল। ক্রেন্তু ডপেসন ইসয়ক্রেনী ও হাসানসে আসসত
ডদসখ তার মুসখ হাক্রস ফুসট উসেক্রেল। ডস েুসট ক্রিসয় জক্রড়সয় রল ইসয়ক্রেনী ও
হাসানসে। আনসন্দর অশ্রু এসস জসমক্রেল ইমাম সাসহসবর দুই ড াসখ।
ইমাম সাসহবসে ক্রনসয় তারা ক্রফসর এল ফ্রাসসায়ার ডসই অক্রফস েসক্ষ।
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ডমসঝয় পসড় োো তৃতীয় ডস্টনিানক্রট তুসল ক্রনসয় োাঁস রাখল আহমদ
মুসা। তারপর ডস ইসয়ক্রেনী ও হাসানসে বলল, ‘ডতামরা ডপেনটা ডদখসব।’
বসল আহমদ মুসা ক্ররভলভাসরর নল ক্রদসয় ফ্রাসসায়ার োাঁস এেটা ডখাাঁ া
ক্রদসয় বলল, ‘দরজা খুলুন।’
দরজা খুসল ক্রদল ফ্রাসসায়া।
আহমদ মুসা ফ্রাসসায়ার ক্রেে ডপেসন দাাঁক্রড়সয়। তার ক্ররভলভাসরর নল
ফ্রাসসায়ার মাোয়।
দরজা খুলসতই আহমদ মুসা ডদখল, উদযত ডস্টনিান হাসত দু’জন
দাাঁক্রড়সয়।
‘ডস্টনিান ডতামরা ডফসল দাও।’ বলল আহমদ মুসা।
ডস্টনিান তাসদর হাত ডেসে পড়ল না।
আহমদ মুসার বাম হাত ডবাঁসে ক্রিসয় ডপাঁক্র সয় রল ফ্রাসসায়ার িলা এবং
ান হাসত রা তার ক্ররভলভার সসর ডিল তার মাো ডেসে। পর পর দু’বার গুক্রল
বর্তণ েরল তার ক্ররভলভার। ডস্টনিান ারী দু’জন গুক্রলক্রবদ্ধ হসয় পসড় ডিল
দরজার সামসনই।
ক্ররভলভার ক্রদসয় ফ্রাসসায়াসে সামসনর ক্রদসে ডেসল ক্রদসয় বলল, ‘এসিান
সামসন, লুন িাক্রড় বারান্দায়।’
এেটু ডেসমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘ইসয়ক্রেনী, হাসান, ডস্টনিান
দু’ক্রট তুসল নাও। েত্রুসে যত ক্রনরস্ত্র েরা যায়, ততই ভাল।’
ইসয়ক্রেনী ও ইসোকু ডস্টনিান দু’ক্রট তুসল ক্রনসয় োাঁস ডঝালাল।
এক্রিসয় লল ডোট দলক্রট িাক্রড় বারান্দার ক্রদসে।
আহমদ মুসা ফ্রাসসায়ার ক্রেে ডপেসন। তার ক্ররভলভাসরর নল ফ্রাসসায়ার
ক্রপসে ডসাঁসট আসে।
আহমদ মুসার ডপেসনই ইমাম সাসহব।
ইমাম সাসহসবর ডপেসনই ডস্টনিান বাক্রিসয় ডপেন ক্রফসর হাাঁটসে মুহাম্মাদ
ইসয়ক্রেনী এবং হাসান ইসোকু। ড াসখ তাসদর সতেত দৃক্রি। মুসখ তাসদর প্রসন্ন
ভাব, ডোন উসেসির ক্র হ্ন ডসখাসন ডনই। তাসদর এই রসনর অক্রভযান এই প্রেম,
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তবু তাসদর মসন হসে, এই এে অক্রভযাসন এসস আহমদ মুসার োসে তারা এত
ক্রেেু ক্রেসখসে যা বেসরর পর বেসরর ড িায় ডেখা সম্ভব ক্রেল না। এই সাংিাক্রতে
অবস্থাসতও তাসদর মসন ডোন উসেি ডনই। োরণ, ইসতামস যই তাসদর ক্রবশ্বাস
জসন্মসে, তারা এমন এেজন ডলাসের সােী ক্রযক্রন অসলৌক্রেে বুক্রদ্ধ, েক্রক্ত ও
সাহসসর অক্র োরী।
েক্ররস াসরর ডের্ প্রাসে ক্রিসয় ডপৌাঁেল আহমদ মুসারা। এরপসরই
বারান্দা, তারপর ক্রসাঁক্রড়র ক্রতন াপ নামসলই িাক্রড় বারান্দা।
বারান্দায় েক্ররস াসরর ক্রদসে তাক্রেসয় দাাঁক্রড়সয় ক্রেল আরও ারজন
ডস্টনিান ারী।
আহমদ মুসা বাম হাত ক্রদসয় ফ্রাসসায়ার িলা ডপাঁক্র সয় সর ক্ররভলভাসরর
নল ক্রদসয় ফ্রাসসায়ার মাোয় এেটা াপ ক্রদসয় বলল, ‘ডতামার ডলােসদর ক্রনসদতে
দাও ডস্টনিানগুসলা মাইসক্রাবাসসর সামসন রাখসত।’
আহমদ মুসাসে ইসতামস যই ক্র সন ডফসলসে ফ্রাসসায়া। সুতরাং আহমদ
মুসার ক্রনসদতসের সংসি সংসিই ডস তার ডলােসদর মাইসক্রাবাসসর সামসন ক্রনসয়
অস্ত্র রাখার ক্রনসদতে ক্রদল।
ওরা ারজন অস্ত্র রাখার জসন্য মাইসক্রাবাসসর ক্রদসে লল। আহমদ
মুসাও ফ্রাসসায়াসে ক্রনসয় তাসদর ডপেন ডপেন িাক্রড় বারান্দায় ডনসম এল।
ওরা অস্ত্র রাখসল ওসদর উপুড় হসয় শুসয় পড়সত ক্রনসদতে ক্রদল আহমদ
মুসা। সংসি সংসিই ওরা ক্রনসদতে তাক্রমল েরল।
আহমদ মুসা িাক্রড়র আড়াসল এসস ইসয়ক্রেনীসে িাক্রড়র ডিাটা ডভতরটা
এবং ইক্রঞ্জসনর স্টাটতার পরীক্ষা েরসত বলল।
ইসয়ক্রেনী সবটা পরীক্ষা েসর বলল, ‘ক্রেে আসে ভাইয়া।’
‘তাহসল ডস্টনিানগুসলা এবং ইমাম সাসহবসে তুসল নাও িাক্রড়সত।’
ওরা উেসল আহমদ মুসা ফ্রাসসায়াসে ডটসন ক্রনসয় সামসনর ক্রসসট উসে
এল। আহমদ মুসা ড্রাইক্রভং ক্রসসট বসল এবং ফ্রাসসায়াসে তার পাসে সামসনর
ক্রসসট বসাল।
হাসান ইসোকু বাইসর ডস্টনিান বাক্রিসয় ারক্রদসে সতেত দৃক্রি রাখক্রেল।
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আহমদ মুসা ইক্রঞ্জসনর সবক্রেেু ক্রেেোে আসে ক্রেনা ডদসখ ক্রনসয় বলল,
‘হাসান ইসোকু, তুক্রম উসে এসস ফ্রাসসায়ার পাসে বস।’
হাসান ইসোকু উসে এসস ফ্রাসসায়ার পাসে বসল। আহমদ মুসা সুই
ক্রটসপ সবগুসলা দরজা লে েসর ক্রদল।
তারপর হাসতর ক্ররভলভারটা যােসবাস তর উপসর ডরসখ ফ্রাসসায়ার ক্রদসে
মুখ ক্রফক্ররসয় বলল, ‘আো েক্রর, ডোন ালাক্রের ড িা েরসবন না।’
আহমদ মুসা িাক্রড় িুক্ররসয় েুসট লল ডিসটর ক্রদসে।
দূর ডেসে আহমদ মুসা ডদখল, ডিসটর দরজা বন্ধ।
আহমদ মুসা োর-মাইসক্রাসফাসনর সুই বাম হাসত অন েসর বাম
হাসতই স্পীোরটা ফ্রাসসায়ার হাসত তুসল ক্রদসয় বলল, ‘ডতামার িা তসদর বসল দাও
ডিট খুসল ক্রদসত।’
িাক্রড় ততক্ষসণ ক্রিসয় দাাঁক্রড়সয়সে এসেবাসর ডিসটর সামসন।
রাইসফল ারী িা ত দু’জন ডিসটর পাসে ফ্রাসসায়ার ক্রদসে ফযালফযাল
দৃক্রিসত তাক্রেসয়ক্রেল।
আহমদ মুসা মাইসক্রাসফাসনর স্পীোর ফ্রাসসায়ার হাসত তুসল ডদবার
সাসে সাসে ডস ডিট খুসল ডদবার ক্রনসদতে ক্রদল।
ডিট খুসল ডিল।
োাঁ েসর ডবক্ররসয় এল িাক্রড় ডিট ক্রদসয়। উসে এল হাইওসয়সত।
আহমদ মুসা তার ক্ররয়ার ক্রভউসত ডদখল, আসরেটা িাক্রড় ডোে-এর ডিট
ক্রদসয় ডবক্ররসয় এসস তাসদর ডপেসন ডপেসন হাইওসয়সত উেল।
আহমদ মুসা আবার স্পীোরটা ফ্রাসসায়ার হাসত তুসল ক্রদসয় বলল,
‘ডতামাসদর িাক্রড় ক্রপেু ক্রনসয়সে আমাসদর। িাক্রড়টাসে ক্রফসর ডযসত বল। না হসল
িাক্রড় আক্রম ওসদর ক্রদসে িুক্ররসয় ডনব। ডতামাসদর আসরা ডলাসের প্রাণ যাসব,
িাক্রড়টাও নি হসব, ফসল ক্রেেুই েরসত পারসব না।’ োে অে েসোর তার েণ্ঠ।
ফ্রাসসায়া আসির মত েসরই তাসদর িাক্রড়সে িাাঁক্রটসত ক্রফসর ডযসত ক্রনসদতে
ক্রদল।
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অল্পক্ষসণর মস যই িাক্রড়টাসে আবার িাাঁক্রটর ক্রদসে ক্রফসর ডযসত ডদখা
ডিল।

‘ ন্যবাদ ফ্রাসসায়া। এ রসনর সহসযাক্রিতা যক্রদ েসরন এবং অতীসতর
পাসপর প্রায়ক্রশ্চি েরসত রাক্রজ হন, তাহসল আপনাসদর সাসে আমাসদর সহসজই
‘ডনা-ওয়ার’ পযাক্ট হসত পাসর।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আমাসে ডোোয় ক্রনসয় যাসবন?’
‘ডেন, জন ক্রস্টসফসনর সাসে ক্রেেুক্রদন আমাসদর ডমহমান হসত আপক্রি
আসে?’
‘আপক্রন ডে জাক্রন না, ক্রেন্তু এটাই ডের্ িটনা নয় মসন রাখসবন।’
‘ডোন িটনাই ডের্ িটনা নয়। তসব ভক্রবষ্যসতর িটনা অতীসতর মতই
িটসত োেসব, এমনটা ভাবাও ক্রেে হসব না।’
‘ডদখুন, আপক্রন সব জাসনন না, ক্রেং ম অব ক্রাইস্ট (KOC) এো নয়।’
‘তা আক্রম জাক্রন, ‘ওকুয়া’ আসে, ‘ব্ল্যাে ক্রস’ আসে।’
‘‘ব্ল্যাে ক্রস’-এর েো আপক্রন জাসনন ক্রে েসর?’
‘জানা ক্রে অসম্ভব?’
‘অসম্ভব নয়, ক্রেন্তু ব্ল্যাে ক্রস-এর সাসে আমাসদর সম্পেত আসে, এটা
জানসলন ক্রে েসর?’
‘ডসটাও ক্রে জানা অসম্ভব?’
‘অসম্ভব নয়, ক্রেন্তু এেটু অস্বাভাক্রবে তবক্রে! এটা খুবই ডিাপন বযাপার।’
‘ডদখুন, আপনাসদর ডোন আাঁতাত, ডোন র্ড়যিই ডিাপন ডনই।’
‘তা বুঝসত পারক্রে। ক্রেন্তু আপক্রন... আপক্রন ডে?’
‘সমসয় সবই জানসত পারসবন।’ েো ডের্ েসর আহমদ মুসা সামসনর
ক্রদসে মসনাসযাি ক্রদল। এবং মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী ও হাসান ইসোকুসে উসেশ্য েসর
বলল, ‘আমরা জন ক্রস্টসফসনর ক্র ক্রে ক্রনসয় ইমাম সাসহবসে উদ্ধার েরসত ক্রিসয় ক্রে
রসনর আক্রতেয ডপলাম, তা ডতামরা ডেউ ক্রলসখ ডফসলা। ফাসতমা মুসনোর
ক্ররসপাসটতর সাসে এটা যুক্ত েরা যাসব।’
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মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী ও হাসান ইসোকু আহমদ মুসা এবং ফ্রাসসায়ার
মস যোর েোবাততা উদেীব হসয় শুনক্রেল। তাসদর োসে আরও পক্ররষ্কার হসয়
ডিল, তাসদর ডমহমান আহমদ মুসা ‘ডোে’, ‘ওকুয়া’ডদর জাসন আসি ডেসেই
অসনে ডবক্রে। এমনক্রে ‘ব্ল্যাে ক্রস’, যার নাম তারা ডোসনক্রন, তাসেও আহমদ
মুসা জাসন। এসব নতুন েসর জানার পর ফ্রাসসায়ার মত তাসদর মসনও এ প্রশ্নটা
খুব বড় হসয় ডদখা ক্রদল, তাসদর এই অক্রতক্রে আসসল ডে? তাসদর আরও মসন
হসলা, েযাসমরুসনর মুসলমানসদর সাহাসযযর জসন্য তারা ‘েযাসমরুন ক্রক্রসসন্ট’
নাসম ডয যুব সংিেন িসড় তুসলসে, তার জসন্য এ রেম এেজসনর ডনতৃত্ব ডপসল
মুসলমানসদর বাাঁ াসনা ডযত ‘ক্রস’–এর আোসন ডেসে।
আহমদ মুসার েো তাসদর ক্র োয় ডেদ নামাল। তারা এেটু নসড়- সড়
বলল, ‘ক্রেে আসে ভাইয়া।’
তাসদর এই উির আহমদ মুসার োসন ডবা হয় ডপৌাঁেল না। তার মসন
তখন অন্য ক্র ো। ক্রস ডয সংিাত াক্রপসয় ক্রদসয়সে ক্রক্রসসসন্টর উপর, ডস রক্তক্ষয়ী
সংিাত অন্ধোর আক্রফ্রোয় ডোন ইক্রতহাসসর সৃক্রি েরসব! ইসলাসমর আসলা
আক্রফ্রোর অন্ধোর বুসে ডয আসলার বন্যা সৃক্রি েসরক্রেল, তাসে ক্রে আবার এবং
আরও ডপ্রাজ্জ্বলতর েসর ডতালা যাসব না!
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৭
সরদার আবুবের ক্রবসিাক্রভট এর তবেেখানা।
েো বলক্রেল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী। ইমাম সাসহবসে উদ্ধাসরর োক্রহনীটাই
ডস বলক্রেল। শুনক্রেল বসস তার আব্বা-আম্মা এবং ডবান ফাসতমা মুসনো।
এই োক্রহনী ইসয়ক্রেনী ইসতাপূসবত েসয়েবার বসলসে। ক্রেন্তু শুসন ডযন
োরও তৃক্রপ্ত ডনই। স্বাদ ডযন োক্রহনীর বাড়সেই। ক্রপতার ক্রনসদতসে তাই তাসে
োক্রহনীটা আবার বলসত হসে।
ক্রবোল তবেেখানাক্রট আজ সুন্দর পক্ররপাক্রট েসর সাজাসনা। আজ সরদার
আবুবের ক্রবসিাক্রভট আহমদ মুসার সম্মাসন এলাোর িণযমান্যসদর দাওয়াত
েসরসে।
ডেউ এসস এখনও ডপৌাঁোয়ক্রন। আহমদ মুসা ডিসে হাসান ইসোকুসে
সাসে ক্রনসয় এলাোটা িুসর ডদখসত। িত দু’ক্রদন আহমদ মুসা শু ু ডবক্রড়সয়ই
োক্রটসয়সে। মুসলমানসদর িসর িসর ডিসে। বাচ্চাসদর ডোসল ক্রনসয়সে। ডরািীসদর
পাসে ক্রিসয় তাসদর সান্ত্বনা ক্রদসয়সে। কুো কুসম্ব এলাোয় এেটা ভাসলা ক্রক্লক্রনে
েরার জসন্য সবার দৃক্রি আের্তণ েসরসে। এলাোটা ডদসখ, এলাোর
মুসলমানসদর সাসে েো বসল আহমদ মুসা মেবয েসরসে, ক্রস-এর আোসসনর
ক্রবরুসদ্ধ েযাসমরুসন সংিবদ্ধ ডয প্রক্রতসরা এতক্রদন হসত পাসরক্রন, এখান ডেসে তা
শুরু হসত পাসর।
‘ডোে’-এর োে ডেসে ডয অস্ত্র উদ্ধার েরা হসয়সে, তা ক্রদসয় এেটা
প্রক্রতসরা বাক্রহনী িসড় ডতালার বযবস্থা আহমদ মুসা েসরসে।
জন ক্রস্টসফন, ফ্রাসসায়াসহ ‘ডোে’ডদর যাসদরসে আটে েরা হসয়সে,
তাসদর কুো কুসম্ব এলাোর অসনে উিসর এেটা মুসক্রলম এলাোয় আটে রাখা
হসয়সে। তাসদর মা যসম ডোেসে জানাসনা হসয়সে, ারক্রট েতত পূরণ েরসল
তাসদরসে মুক্রক্ত ডদয়া হসব। ক্রেন্তু েতজন এবং োরা বন্দী আসে, ডস েো
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‘ডোে’ডে জানসত ডদয়া হয়ক্রন। অন্যক্রদসে পুক্রলেসে বলা হসয়সে, আক্রমণোরী
প্রায় সবাই মারা ডিসে। এই সতেততার মা যসম বাইসরর প্রক্রতক্রক্রয়া এড়াসনার
ড িা েরা হসয়সে। অন্যক্রদসে জন ক্রস্টসফন ও ফ্রাসসায়াসে আরও াসপর মস য
ডফলা হসয়সে, যাসত তারা দাক্রব ডমসন ক্রনসত তৎপর হয়।
প্রেম েতত হসলািঃ কুো কুসম্ব এলাোর ডয জক্রমখণ্ড ‘ডোে’
প্রতারণামূলেভাসব ক্রেসন ক্রনসয়সে এবং ইয়াউক্রন্ িামী হাইওসয়র দক্রক্ষসণ ইসদজা
অঞ্চসলর ডয হাজার হাজার এের মুসক্রলম ভূক্রমখণ্ড ‘ডোে’ িত পাাঁ বেসর জাল
দক্রলল, জবরদক্রস্তমূলে ক্রয় এবং নানা প্রতারণার মা যসম দখল েসর ক্রনসয়সে, তা
ডফরত ক্রদসত হসব। ক্রেতীয় েততিঃ ইসদজা অঞ্চল ডেসে িত পাাঁ বেসর উসেদেৃত
মুসলমানসদর উপযুক্ত ক্ষক্রতপূরণ ক্রদসত হসব যাসত তারা আবার বাক্রড়-ির ততক্রর
েসর পুনবতাক্রসত হসত পাসর। তৃতীয় েততিঃ প্রেৃত ক্রিস্টান ক্রমেনারীরা তাসদর োজ
ালাসত পারসব, ক্রেন্তু ডসবার নাসম র্ড়যিরত সেল এনক্রজও-এর োজ বন্ধ েসর
ক্রদসত হসব। এবং তুেত েতত হসলািঃ ‘ডোে’ডে তার অতীসতর সেল দুষ্কমত স্বীোর
েসর ক্রলক্রখতভাসব মুসলমানসদর োসে ক্ষমা প্রােতনা েরসত হসব। ‘ডোে’ যতক্রদন
এ েততগুসলা পূরণ না েরসব, ততক্রদন ‘ডোে’-এর ডলােসদর আটে রাখা হসব।
সরদার আবুবের ক্রবসিাক্রভট এবং তার পক্ররবাসরর সদস্যরা তবেেখানায়
বসস ডমহমানসদর অসপক্ষা েরসে এবং ইসয়ক্রেনীর োে ডেসে োক্রহনী শুনসে
ইমাম সাসহবসে উদ্ধাসরর।
োক্রহনী ডের্ েসর োমল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।
‘ডসক্রদসনর ডস ডভার ডেসে আজ পযতে আহমদ মুসা ভাইয়ার সবক্রেেুই
আমার োসে রূপেো মসন হসে। আর ক্রতক্রন ডযন রূপেোর সবতজয়ী এে
রাজপুত্র।’ বলল ফাসতমা মুসনো।
‘ক্রেন্তু রাজপুসত্রর রাজেন্যা ডতা ডনই।’ বলল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।
‘োেসব না ডেন, তার রূপেোর জিত ডতা আমরা ডদক্রখক্রন, আমরা ক্র ক্রন
না।’ বলল ফাসতমা মুসনো।
‘সক্রতয বসলক্রেস মা, তার আমরা ক্রেেুই ক্র ক্রন না, ক্রেেুই জাক্রন না। মাসঝ
মাসঝ আমার মসন ক্রে হসে জাক্রনস, ও আসসল ডফসরেতা। আল্লাহ পাক্রেসয়সেন
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আমাসদর মত অসহায়সদর জসন্য। ডদখ না, ক্রে দুিঃসমসয় ডস নাক্রযল হসয়সে, আর
ক্রেভাসব সব িটনার ডমাড় আমাসদর অনুকূসল ক্রফক্ররসয় ক্রদল।’ বলল সরদার
আবুবের ক্রবসিাক্রভট।
তার েো ডের্ না হসতই ডহসস উসেক্রেল ফাসতমা মুসনো। তার আব্বা
োমসতই ডস বলল, ‘আব্বা তুক্রম মজার েো মসন েক্ররসয় ক্রদসয়ে। আক্রম োলসে
যাক্রেলাম স্কুসলর ক্রদসে। ‘ডমাোক্র ’ া াজাসনর ার বেসরর ডমসয়ক্রট েুসট আমার
োসে এসস বলল, ‘ডফসরেতা ডোোয়? আসসক্রন?’
আক্রম ক্রবক্রস্মত হসয় বললাম, ‘ডফসরেতা ডোোয়? আসসব ডোসত্থসে?’
‘ইে, ক্রমসেয বলে। বল না।’
আক্রম বললাম, ‘ডবাো ডমসয়। আক্রম ক্রেে বলক্রে। ডফসরেতা ডোসত্থসে
আসসব?’
এই সময় া ী মা এসলন। ক্রতক্রন শুনক্রেসলন আমাসদর েো। ডহসস
বলসলন, ‘আসয়ো ক্রেেই বসলসে।’
‘ক্রে ক্রেে বসলসে?’ আক্রম ক্রজসেস েরলাম।
‘তুক্রম জান না? ডতামাসদর ডয ডমহমান, তাসে ডতা সবাই ডফসরেতা
বলসে।’
‘ডেন?’
‘এমন মানুর্ হোৎ ডোসত্থসে আসসব? আর এমন সমসয়? আল্লাহ ডতা
ডফসরেতা পাোন এভাসব।’
উিসর আক্রম ক্রেেু বক্রলক্রন আব্বা। হাসসত হাসসত সল ক্রিসয়ক্রেলাম। এখন
ডদখক্রে, তুক্রমও এেই েো বলে।’
‘ওসদর ডোন ডদার্ ডনই, আমারও ডদার্ ডনই। যখন ডোন িটনার ডোন
ডবা িময বযাখযা পাওয়া যায় না, তখন এভাসব এেটা উির ডযািাড় েসর ক্রনসত
হয়। তাোড়া এভাসব ডফসরেতা ডতা আল্লাহ পাোসত পাসরন মানুসর্র সাহাসযয।’
ফাসতমা মুসনো িম্ভীর হসলা। বলল, ‘ক্রেেই বসলে আব্বা, বযাখযা না
ডপসয়ই আক্রম তাসে রূপেোর রাজপুত্র বসলক্রে। এেইভাসব ডফসরেতাও তাসে
বলা ডযসত পাসর। ক্রেন্তু আসসলই উক্রন ডে আব্বা?’
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এই সময় বাইসর িলার েব্দ পাওয়া ডিল।
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী তাড়াতাক্রড় উসে ডিল। বাইসর এেটু নজর বুক্রলসয়
ডভতসর মুখ বাক্রড়সয় বলল, ‘ইমাম সাসহব এসসসেন।’
ফাসতমা মুসনো এবং তার মা সসি সসিই উসে দাাঁড়াল। বলল, ‘আমরা
পদতার ওপাসে যাক্রে।’ বসল সল ডিল পদতার ওপাসে।
তবেেখানার ক্রবরাট হল িসরর এেটা অংেসে পদতা টাক্রেসয় আলাদা েরা
হসয়সে।
ইসয়ক্রেনী ইমাম সাসহবসে ক্রনসয় িসর প্রসবে েরল।
ম যবয়সী ইমাম সাসহসবর নাম আলী উসে ুকু। ডস ডলখাপড়া েসরসে
নাইসজক্ররয়ার ঐক্রতহাক্রসে মুসক্রলম নিরী ‘োসনা’র ‘আল জাসময়াতুল
ইসলাক্রময়া’ ক্রবশ্বক্রবদযালসয়।
ইমাম আলী উসে ুকু শু ু ইমাসমর দাক্রয়ত্বই পালন েসরন না, এখানোর
মাদ্রাসায় ক্রতক্রন ক্রেক্ষেতাও েসরন। সরদাসরর ক্রতক্রন রাজননক্রতে ও মতীয়
উপসদিারও দাক্রয়ত্ব পালন েসরন।
ইমাম সাসহব বসসল সরদার ইমাম সাসহবসে লক্ষয েসর বলল, ‘আপক্রন
আসার আসির মুহূসতত ফাসতমা মুসনোর প্রশ্ন ক্রেল, অসলৌক্রেে ডম া ও বুক্রদ্ধসম্পন্ন
আমাসদর ডমহমাসনর আসল পক্রর য় ক্রে?’
ইমাম আলী উসে ুকুর মুখ উজ্জ্বল হসয় উেল আনসন্দ। বলল, ‘আক্রমও
দু’ক্রদন সর এ ক্রবর্য়টা ডভসবক্রে। আক্রম মসন হয় তাসে ক্র নসত ডপসরক্রে সরদার।’
‘আপক্রন তাসে ক্র নসত ডপসরসেন হুযুর?’ পদতার ওপার ডেসে বলল
ফাসতমা মুসনো।
‘হ্যাাঁ মা, আক্রম তাসে ক্র নসত ডপসরক্রে। আক্রম এখাসন আসার আসি
ডটক্রবসলর োিজপত্র ডিাোসত ক্রিসয় িত বের ‘োসনা’র আেজতাক্রতে ডসক্রমনার
ডেসে ডয োিজপত্র এসনক্রেলাম, তা হাসত পড়ল। ডস োিজপত্র িাাঁটার সময় যত্ন
েসর এেটা এনসভলাসপ তুসল রাখা ফসটা ডপসয় ডিলাম। ফসটাটা ওখানোর
তদক্রনে ডেসে ডেসট ক্রনসয়ক্রেলাম। এই ফসটার ক্রদসে নজর পড়ার সাসে সাসে সব
ক্রেেু মসন পসড় ডিসে আমার।’
ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট

175

‘ফসটাটা োর?’ ইসয়ক্রেনীর েসণ্ঠ অন সযতযর সুর।
‘এই ফসটাটাই আমাসদর ডমহমান আহমদ মুসার।’
‘এসত আর ক্রে হসলা? ক্রে ডবাঝা ডিল?’ বলল ইসয়ক্রেনী।
‘বলক্রে বাবা।’ বসল হাসল ইমাম সাসহব। তারপর এেটু োমল। িম্ভীর
হসলা তার মুখ। বলল, ‘আসসল আক্রম বড় ডবাো। ডমহমাসনর নাম শুসন এবং তার
োজ ডদসখই আমার ডবাঝা উক্র ত ক্রেল ইক্রন ডে? ক্রেন্তু আক্রম পাক্ররক্রন। োরণ, নাম
এেইরেম হসলও বহু ক্রবপ্ল্সবর নায়ে, ক্রবশ্বক্রবখযাত বযক্রক্তত্ব ডয আমাসদর এই কুো
কুসম্বয় আমাসদর মাসঝ আসসবন তা ভাবসতই পাক্ররক্রন।’
ইমাম সাসহসবর েো ডের্ না হসতই ইসয়ক্রেনী ক্রেটসে উসে দাাঁড়াল এবং
পদতার ওপার ডেসে ফাসতমা মুসনো েুসট ডবক্ররসয় এল মাো ও িাসয়র াদর
জক্রড়সয় সর। বলল দু’জসনই, ‘হুযুর, এ আপক্রন ক্রে বলসেন, ইক্রনই ক্রে ডসই
আহমদ মুসা?’ তাসদর দু’জসনর ড াসখ-মুসখ আোেসজাড়া ক্রবস্ময় উপস পড়সে।
‘ডোন আহমদ মুসার েো বলে? ডতামরা ড ন তাসে?’ বলল সরদার
আবুবের।
‘আমাসদর ক্রবশ্বক্রবদযালসয় মক্কার রাসবতা জানতাসল তার সম্পসেত পসড়ক্রে।
অন্যান্য োিসজও পসড়ক্রে। আব্বা, ক্রফক্রলক্রস্তন, ক্রমন্দানাও, ম য এক্রেয়া, েসেোস,
বলোন, ডস্পন প্রভৃক্রত ক্রবপ্ল্ব ও পক্ররবততসন ক্রতক্রনই ডনতৃত্ব ক্রদসয়সেন।’
বৃদ্ধ আবুবের ক্রবসিাক্রভট-এর ড াসখ-মুসখ ডনসম এল প্রেসম এেরাে
ক্রবস্ময়! তারপর ডস ক্রবস্মসয়র স্থাসন ফুসট উেল উজ্জ্বল এে আনসন্দর দুযক্রত। বলল,
‘ক্রেেই বসলে ডতামরা। যাসে ডফসরেতা ডভসবক্রে, ক্রতক্রন ডফসরেতা না হসলও
জিসতর ডশ্রষ্ঠ মুজাক্রহদ অবশ্যই হসবন।’
ইমাম আলী উসে ুকু পসেট ডেসে খবসরর োিজ ডেসে ডেসট ডনয়া
এেক্রট েক্রব ডটক্রবসল রাখল।
ইসয়ক্রেনী ও ফাসতমা মুসনো ঝুসাঁ ে পড়ল েক্রবর উপর। সাদা োসটতর
উপর ডোট-টাই পরা এেজন যুবে। েক্রবক্রটর ক্রনস েযাপেনিঃ ‘আহমদ মুসাডেসটস্ট ক্ররভুযলুেনারী অব দয এজ’।
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ফাসতমা মুসনো েক্রবক্রট ক্রনসয় েুসট তার ক্রপতার োসে ক্রিসয় বলল, ‘ডদখ
আব্বা, আমাসদর ডমহমান। ডোন পােতেয ডনই। ইউসরাপীয় ডপাোে বাদ ক্রদসয়
ডদখ।’
বাইসর পাসয়র েব্দ পাওয়া ডিল। িসরর সবাই ডসক্রদসে তাোল।
িসর এসস প্রসবে েরল আহমদ মুসা এবং হাসান ইসোকু। দরজায় পা
ক্রদসয়ই আহমদ মুসা সালাম ক্রদসয়ক্রেল।
সালাম ক্রনসয় ফাসতমা মুসনো েুটল হাসান ইসোকুর ক্রদসে। তার সামসন
েক্রবক্রট ডমসল রল। েক্রব ও েযাপেসনর ক্রদসে তাক্রেসয় ভ্রু কুক্রঞ্চত হসলা হাসান
ইসোকুর। ডস েক্রব ডেসে ড াখ তুসল তাোল আহমদ মুসার ক্রদসে। তার ড াসখ
অফুরান ক্রবস্ময় ও েত ক্রজোসা।
আহমদ মুসা তার এই পক্ররবততন ডদসখ তার ক্রদসে এক্রিসয় ডিল এবং
েক্রবক্রট ক্রনল মুসনোর হাত ডেসে। েক্রবর ক্রদসে তাক্রেসয় বযাপারটা ডস বুঝল। হাক্রস
ফুসট উেল তার ডোাঁসট।
ক্রেন্তু ডস তাক্রেসয় ডদখল, োরও মুসখ হাক্রস ডনই। শু ু তাই নয়, আহমদ
মুসা িসর ড াোর সাসে সাসে সরদার আবুবের, ইমাম আলী উসে ুকুসহ সবাই
দাাঁক্রড়সয় ডিসে এবং দাাঁক্রড়সয় আসে। সবাই ক্রবস্ময়-ক্রবহ্বলতা ক্রনসয় তার ক্রদসে
তাক্রেসয় আসে।
আহমদ মুসা েক্রবটা ফাসতমা মুসনোর হাসত ক্রফক্ররসয় ক্রদসয় ড য়াসর এসস
বসল এবং সবাইসে বসসত অনুসরা েসর বলল, ‘বুঝসত পারক্রে, আমার পক্রর য়
আপনারা ডজসন ডিসেন। আক্রমও ডিাপন রাখতাম না।’
সবাই বসল। ক্রেন্তু মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী ও হাসান ইসোকু আসি হসল
ডযভাসব োসে এসস বসত, ডসভাসব তারা বসল না। বসল দূসর ক্রিসয়।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ইসয়ক্রেনী, হাসান ইসোকু, আমার পক্রর য়
প্রোে হসয় পড়ার পর আক্রম ক্রে পর হসয় ডিলাম, দূসর সসর ডিসল এমন েসর!’
ক্রেন্তু তাসদর মুখভাসবর পক্ররবততন িটল না। তারা েো বলল না। বলসত
পারল না।
ক্রবস্ময় ও সংসোস র জড়তা সবাইসে জক্রড়সয় আসে।
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অস্বক্রস্তের নীরবতা ভােল সরদার আবুবের। বলল, ‘ক্রে বলব, ক্রেভাসব
বলব বুঝসত পারক্রে না। ইমাম সাসহসবর োসে েক্রব ডদসখ আমরা আপনার পক্রর য়
জানসত ডপসরক্রে। ইসয়ক্রেনী ও ফাসতমাও আপনার সম্পসেত অসনে পসড়সে
শুনলাম। এত বড় অক্রতক্রে ডয আমাসদর মাসঝ, বুঝসত পাক্ররক্রন আমরা। েত ডয
ডবআদক্রব হসয়সে আমাসদর!’ আসবসি রুদ্ধ হসয় ডিল বৃসদ্ধর েণ্ঠস্বর। তার দু’ড াখ
ক্রদসয় ডবক্ররসয় এল দু’ডফাাঁটা অশ্রু।
আহমদ মুসা বৃসদ্ধর ক্রদসে মুখ িুক্ররসয় বলল, ‘আপক্রন আমার ক্রপতার মত।
আপক্রন এভাসব েো বলসল আক্রম দুিঃখ পাব। আমার প্রক্রত ক্রবসের্ সম্মান প্রদেতন
আমাসে খুব পীড়া ডদয়। আপনাসদর োসে আমার পক্রর য় না ডদয়ার এেটা বড়
োরণ এটাই। আমার সবস সয় বড় পক্রর য়, আক্রম মুসক্রলম, আক্রম আপনাসদর
োরও সোন, োরও ভাই- এ পক্রর য়সেই আক্রম সবস সয় ভালবাক্রস।’ আহমদ
মুসার েোগুসলা খুব োে, খুব ভাক্রর ডোনাল।
আহমদ মুসার হৃদয় ক্রনিঃসৃত েোগুসলা অের স্পেত েরল সেসলর। এে
আনন্দময় আসবি ফুসট উেল তাসদর ড াসখ-মুসখ।
ক্রেন্তু েো ডেউ বলসত পারল না। এবারও বৃদ্ধ সরদারই মুখ খুলল।
বলল, ‘আপক্রন েত বড়, এেোগুসলাও তার প্রমাণ...’
েো ডের্ েরসত পারসলা না সরদার আবুবের। বাইসর অসনেগুসলা
পাসয়র েব্দ এবং অসনসের েণ্ঠ ডোনা ডিল।
বৃদ্ধ সরদার ড াখ মুসে মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীসে বলল, ‘ডমহমানসদর ক্রনসয়
এস, বসসত দাও।’
ফাসতমা মুসনো উসে সল যাক্রেল পদতার ওপাসর ডমসয়সদর জসন্য ক্রনক্রদতি
জায়িায়। তার ড াসখর দুই ডোণ অশ্রুক্রসক্ত।
‘ফাসতমা ডবান।’ ােল আহমদ মুসা।
ফাসতমা েমসে দাাঁক্রড়সয় ক্রফসর দাাঁড়াল।
আহমদ মুসা উসে দাাঁক্রড়সয়ক্রেল। ফাসতমা মুসনোর ক্রদসে এে াপ
এক্রিসয় বলল, ‘ক্ররসপাসটতর ডরে ত সম্পূণত েসরে?’
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ফাসতমা মুসনো ড াখ তুসল তাোসত পারল না আহমদ মুসার ক্রদসে। মুখ
ক্রন ু ডরসখই বলল, ‘ক্রজ্ব, সম্পূণত েসরক্রে।’ ফাসতমা মুসনোর েো সংযত ও
সম্ভ্রমপূণত।
‘ইসদজার ক্ররসপাটতও ডরে ত েসরে?’
ফাসতমা মুসনো আহমদ মুসার ক্রদসে এে পলে তাক্রেসয় বলল, ‘ক্রজ্ব,
েসরক্রে।’
‘ ন্যবাদ, ফাসতমা।’ বসল আহমদ মুসা তার ড য়াসর ক্রফসর এল।
ফাসতমা সল ডিল।
সব ডমহমান আসার পর খাওয়ার আসি সরদার আবুবের ক্রবসিাক্রভট
আহমদ মুসার নতুন পক্রর য় প্রোে েরল সেসলর োসে। সেসলই আোসের
াাঁদ হাসত পাওয়ার মত খুক্রে হসলা। সেসল ‘আল্লাহু আেবার’ ধ্বক্রন ক্রদসয় স্বািত
জানাল আহমদ মুসাসে।
আহমদ মুসাও বততমান সংেটোসলর দাক্রয়ত্ব ও েততবয সম্পসেত ক্রেেু
বলল।
খাবার ডেসর্ সেসল সল যাবার পর সরদার আবুবেসরর তবেেখানায়
বসস োেল আহমদ মুসা, মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী, হাসান ইসোকু, সরদার আবুবের।
পসর ফাসতমা মুসনো এবং তার মা’ও এসস বসল।
এবার প্রেম েো বলল হাসান ইসোকু। বলল আহমদ মুসাসে উসেশ্য
েসর, ‘ক্রেেু মসন েরসবন না। মসন হসে, আপক্রন এে ক্রনসমসর্ আোসে উসে
ডিসেন এবং আমরা মাক্রটসত রসয়ক্রে। ক্রেেুসতই ডযন আপনার নািাল পাক্রে না।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটা আমার দুভতািয।’
‘তা মসন েরসত পাসরন। ক্রেন্তু জাক্রতর জসন্য এটা ডসৌভািয।’ বলল
ফাসতমা মুসনো।
‘তাহসল সবার ডেসে ক্রবক্রেন্ন োোটাই আমার ভািয?’
‘উপসর োোসে ক্রবক্রেন্ন বসল না।’ বলল ইসয়ক্রেনী।
‘আপনার সম্পসেত আমরা অসনে ক্রেেু জানসত াই।’ বলল হাসান
ইসোকু।
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‘ক্রেেুই জানার ডনই। বসলক্রে, আমার জন্ম ম য এক্রেয়ার ক্রসংক্রেয়াং-এ।
আর নাম ডতা আমার জানই। অন্য সব েোই শুসনে।’
আহমদ মুসা এেটু োমল। শুরু েরল আবার, ‘জনাব, আজ আক্রম
ইয়াউক্রন্ ডযসত াই।’ সরদারসে উসেশ্য েসর বলল আহমদ মুসা।
সেসলর মুখ ম্লান হসয় ডিল আহমদ মুসার এেোয়। হোৎ পাসে ডিল
িসরর পক্ররসবে।
বৃদ্ধ সরদার দ্রুত েসণ্ঠ বলল, ‘যাসবন? ডেন? আজই? এক্রদসে ডয সমস্যা
ডেসেই ডিল?’
‘এত তাড়াতাক্রড় ডেন? ক্রনশ্চয় অসন্তুি হসয়সেন?’ বলল মুহাম্মাদ
ইসয়ক্রেনী।
‘না, আপনার যাওয়া হসব না। িত দু’ক্রদন ক্রযক্রন ক্রেসলন, ক্রতক্রন প্রেৃত
আহমদ মুসা নন। আজ আমরা প্রেৃত আহমদ মুসাসে ডপলাম। েমপসক্ষ দু’ক্রদন
োেসত হসব।’ বলল ফাসতমা মুসনো।
হাসল আহমদ মুসা। সেসলই হাসল মুসনোর এেোয়।
‘ফাসতমা ডবান, যক্রদ সব েো জানসত, দু’ক্রদন নয়, দু’িণ্টাও োেসত
বলসত পারসত না।’ এেটু োমল আহমদ মুসা। ডটক্রবসল রাখা গ্লাস ডেসে পাক্রন
ডখল। তারপর বলল, ‘ডয ডভাসর আক্রম এখাসন এসসক্রে, ডসই ডভাসরই আক্রম
ইয়াউক্রন্ ডপৌাঁেসত ড সয়ক্রেলাম। ক্রেন্তু আযান শুসন নামায পড়সত এসস আটসে
ডিলাম। আল্লাহই এখাসন আমাসে ক্রনসয় এসসক্রেসলন। এখানোর জরুক্রর
োজগুসলা ডের্ হসয়সে। আর ডদক্রর েরা যায় না।’
‘ডদখুন, েত বড় ভুল আমাসদর! আপনাসে ক্রজসেস েরা হয়ক্রন,
েযাসমরুসন আসার আপনার উসেশ্য ক্রে? ইয়াউক্রন্ সত ডেন যাক্রেসলন?’ বলল
সরদার আবুবের।
‘ক্রেে বসলে আব্বা। এমন ক্রজোসা আমাসদর মসন জািা উক্র ত ক্রেল।
আক্রম আসমক্ররোন জানতাসলর এে ক্ররসপাসটত পসড়ক্রেলামিঃ ‘আহমদ মুসা ঝসড়র
াসে ঝড় ক্রনসয়ই ডোোও যায়। তার প্রক্রতক্রট পদসক্ষপ ইক্রতহাস।’ বলল ফাসতমা
মুসনো।
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‘এেক্রদে ক্রদসয় ক্রেেই বসলসে ওরা। ঝসড়া পক্ররক্রস্থক্রতই আমাসে ডটসন
ক্রনসয় যায়, অেবা ডেসল ক্রনসয় যায়। েযাসমরুসন মুসক্রলম জাক্রতসিা ক্রবসলাসপর ডয
ঝড় উসেসে, ‘ক্রস’-এর আোসী বন্যা ‘ক্রক্রসসন্ট’ডে ভাক্রসসয় ডনয়ার ডয পক্ররক্রস্থক্রততা-ই আমাসে েযাসমরুসন ডটসন এসনসে।’
োমল আহমদ মুসা। সেসলর ড াখ আহমদ মুসার উপর ক্রনবদ্ধ।
িম্ভীর হসয় উসেসে আহমদ মুসার মুখ। শুরু েরল তার েো আবার,
‘দু’জন ডলােসে ফ্রান্স ডেসে ক্রে ন্যাপ েসর আনা হসয়সে েযাসমরুসন। মূলত
তাসদর উদ্ধাসরর জসন্যই আক্রম তাসদর ডপেসন ডপেসন েুসট এসসক্রে েযাসমরুসন।
এই ক্রে ন্যাসপর ডপেসন জক্রড়সয় রসয়সে েযাসমরুসনর দক্রক্ষণাঞ্চল ডেসে
মুসক্রলম উসেসদর ক্রবরাট এে োক্রহনী। সমে দক্রক্ষণ েযাসমরুসনর মত উপকূলীয়
োম্পু উপতযো ডেসেও মুসলমানসদর উসেদ েরা হসয়সে। এই োম্পু ক্রেল
দক্রক্ষণ েযাসমরুসনর সবতসের্ মুসক্রলম বসক্রত। ক্রেন্তু োম্পু উপতযো ডেসে সব
মুসক্রলম পক্ররবার উসেদ হসলও দে হাজার এেসরর এেটা ভূখসণ্ডর মাক্রলে ওমর
বায়া ক্রিস্টানসদর ভয়, হুমক্রে, ক্রনযতাতন ডোন ক্রেেুর োসে নক্রত স্বীোর েসরক্রন।
তার আব্বাসে খুন েরা হয়। যখন োম্পু এলাোয় তার এে পক্ররবাসরর জসন্য বাস
েরা অসম্ভব হসয় দাাঁড়ায়, ডস পাক্রলসয় আসস উির েযাসমরুসনর পক্রশ্চমাঞ্চসল। তবু
ডস জক্রম ক্রিস্টানসদর ডদয়ক্রন। ‘ডোে’-এর সিাসবাদী সহসযািী সংিেন ‘ওকুয়া’
েুসট আসস ওমর বায়ার ডপেসন ডপেসন। তারা ওমর বায়াসে খুন েরার জসন্য
হামলা েসর, ওমর বায়া প্রাণ বাাঁ াসত সমেত হয়। ক্রেন্তু খুন হয় তার মা। প্রাণ
বাাঁ াবার জসন্য ওমর বায়া পাক্রলসয় যায় ফ্রাসন্স। ‘ওকুয়া’ও েুসট যায় ফ্রাসন্স।
‘ব্ল্যাে ক্রস’-এর সাহাযয ক্রনসয় তারা ড িা েসর ওমর বায়াসে ক্রে ন্যাপ েরসত।’
এইভাসব আহমদ মুসা ক্রেভাসব এে ডহাসটসল ওমর বায়াসে বাাঁ াসত
ক্রিসয় তার সাসে আহমদ মুসার পক্রর য় হয়, ক্রেভাসব ব্ল্যাে ক্রস পসর ওমর বায়াসে
ক্রে ন্যাপ েসর, ক্রেভাসব আহমদ মুসা তাসে উদ্ধার েসর, ক্রেভাসব ওমর বায়া
আবার ক্রে ন্যাপ হয় এবং তাসে ক্রেভাসব েক্রফসন েসর েযাসমরুসন ক্রনসয় এসসসে,
তার ক্রবস্তাক্ররত োক্রহনী বণতনা েসর আহমদ মুসা বলল, ‘‘ব্ল্যাে ক্রস’ ও ‘ওকুয়া’
েযাসমরুসনর ীফ জাক্রস্টসসর এে ক্রপ্রয়জনসেও ক্রে ন্যাপ েসর এসনসে। তাসদর
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লক্ষয, তাসে পণবন্দী ডরসখ ীফ জাক্রস্টসসে বা য েসর ওমর বায়ার জক্রম তারা
হস্তাের েসর ডনসব এবং তারপর ওমর বায়াসে খুন েসর সব সমস্যার ইক্রত
িটাসব।’
োমল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা োমসলও ডেউ ডোন েো বলল না। সেসলর ক্রবস্ময় ও
ডবদনাপীক্রড়ত দৃক্রি আহমদ মুসার উপর ক্রনবদ্ধ। আর তাসদর ড াসখ ভাসসে
আহমদ মুসা বক্রণতত োক্রহনীর দৃশ্যগুসলা।
ডবে ক্রেেু পর েো বলল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী, ‘আপক্রন এসসসেন, ‘ব্ল্যাে
ক্রস’ এবং ‘ওকুয়া’ ক্রে জাসন?’
‘ডবা হয় জাসন না। আক্রম মসর ডিক্রে- এই ারণা তারা ক্রনশ্চয় এখনও
ডপার্ণ েসর।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ডেন?’ বলল হাসান ইসোকু।
‘ফ্রাসন্সর লা-ইল ডেসে যখন তারা ওমর বায়াসে ক্রে ন্যাপ েসর, আক্রম
তাসদর ক্রপেু ক্রনসয়ক্রেলাম। পসে এে জায়িায় ওরা আমার িাক্রড়সত ডবামা হামলা
ালায়। ডবামা ক্রবসস্ফারসণর পূবত মুহূসতত আক্রম িাক্রড় ডেসে ডবক্ররসয় ডযসত সমেত হই।
ডবামা ক্রবসস্ফারসণ িাক্রড় টুেসরা টুেসরা হসয় যায়। আক্রম যখন পসের পাসে
ডঝাসপর আড়াসল অবসাদেসস্তর মসতা ক্রনজতীব হসয় পসড়ক্রেলাম, তখন ওরা
প্রজ্জ্বক্রলত িাক্রড় ডদসখ ক্রনক্রশ্চত হসয় যায় ডয, আক্রম িাক্রড়র সাসে ক্রেন্নক্রভন্ন হসয়
ডিক্রে।’
‘ক্রেন্তু তারপরও ডতা ওসদর সাসে আপনার সংিাত হসয়সে?’
‘হসয়সে। ক্রেন্তু ডসটা ডয আক্রম ক্রেলাম ডসটা তারা সম্ভবত ডবাসঝক্রন।’
আহমদ মুসা োমসলও ডেউ েো বলল না।
ফাসতমা মুসনো এেটু পর বলল, ‘‘ব্ল্যাে ক্রস’ ও ‘ওকুয়া’ এখাসন
‘ডোে’-এর ডলােসদরও সহায়তা পাসব। এসদর ক্রমক্রলত েক্রক্তর ক্রবরুসদ্ধ আপক্রন
এো।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘েত্রু েত বড়, েত েক্রক্তোলী ডসটা ভাবার
সময় নয় এটা। আক্রম এখন যুদ্ধসক্ষসত্র। আমার লক্ষয আমার ভাইসে মুক্ত েরা,
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েত্রুর র্ড়যি প্রক্রতসরাস র ড িা েরা। সাফলয-বযেততা আমার হাসত নয়, ডস ক্র োও
আমার ডনই।’
‘বাবা, এই আল্লাহ ক্রনভতরতাই আপনাসে জিতসজাড়া নাম ক্রদসয়সে,
সাফলয ক্রদসয়সে। আল্লাহ আপনাসে দীিতজীবী েরুন।’
‘আমাসদর এেক্রট ডোট্ট সংিেন আসে।’ বলল হাসান ইসোকু।
‘সংিেন? ক্রে নাম?’ মুখ উজ্জ্বল হসয় উেল আহমদ মুসার।
‘েযাসমরুন ক্রক্রসসন্ট।’ বলল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী।
‘বাহ, সুন্দর নাম! েসব েসরে? ডোোয় অক্রফস? েতজন সদস্য? ক্রে
উসেশ্য?’ প্রসশ্নর বান ােল আহমদ মুসার আনক্রন্দত মুসখ।
‘ইয়াউক্রন্ র মুসক্রলম োত্র-যুবে ক্রমসল আমরা েসরক্রে। দুয়ালাসহ
েসয়েক্রট েহসর আমরা োখা েসরক্রে। সব ক্রমসল আমাসদর সদস্য সংখযা এখন
পাাঁ ে’। ইয়াউক্রন্ সত আমাসদর মূল অক্রফস। আমাসদর লক্ষয, মুসলমানসদরসে
আক্রেতে ও আইনিত সহায়তা ডদয়া এবং তাসদর পুনবতাসসন সাহাযয েরা।’
‘ মৎোর। ডতামাসদর ডনতা ডে?’
ট েসর জবাব ক্রদল মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী। বলল, ‘আমাসদর হাসান
ইসোকু ডসসক্রটাক্রর ডজনাসরল।’
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর েো ডের্ না হসতই আহমদ মুসা উসে ক্রিসয় হাসান
ইসোকুসে জক্রড়সয় সর েপাসল ুমু ডখসয় বলল, ‘ডমাবারেবাদ হাসান।’
লক্রিত হাসান ইসোকু মাো নত েসর বলল, ‘ডদায়া েরসবন।’
বসলই হাসান ইসোকু ইসয়ক্রেনীর ক্রদসে তাক্রেসয় বলল, ‘ক্রনসজর েো
বসলক্রন ও। ইসয়ক্রেনী আমাসদর সংিেসনর পক্ররেল্পনা সম্পাদে।’
আহমদ মুসা ইসয়ক্রেনীসে োসে ডটসন ক্রনসয় তার ক্রপে াপসড় বলল,
‘আসল পদটা তুক্রম ডপসয়ে ইসয়ক্রেনী।’
‘ডতামাসদর সভাপক্রত ডে?’ ক্রজসেস েরল আহমদ মুসা।
‘িারুয়ার রাজপুত্র আবদুল্লাহ রাক্রেক্রদ ইসয়সুসিা। ডসও ইয়াউক্রন্
ক্রবশ্বক্রবদযালসয়র োত্র।’
‘‘িারুয়ার রাজপুত্র’ েোর অেত পক্ররষ্কার হসলা না।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘উির েযাসমরুসনর মান্দারা পবতসতর দক্রক্ষসণ নাইসজক্ররয়া ও াদ-এর
মাঝখাসন ডবনু নদী এবং ডবনুর উপনদীগুসলা োরা ক্রবস ৌত ক্রবোল উপতযোর নাম
িারুয়া। এই িারুয়া উপতযোর মাঝখাসন ডবনু নদীর উির তীসর অবক্রস্থত
‘িারুয়া’ নিরী। নাইসজক্ররয়ার ‘োসনা’ ডযমন নাইসজক্ররয়ার ঐক্রতহাক্রসে মুসক্রলম
নিরী, ডতমক্রন ‘িারুয়া’ েযাসমরুসনর ঐক্রতহ্যবাহী মুসক্রলম েহর। এই েহর ক্রেল
‘িারুয়া’ উপতযো, ডলে াদ পযতে েযাসমরুসনর ডিাটা এলাো এবং াদ ও
নাইসজক্ররয়ার ক্রেেু অংে ক্রনসয় িক্রেত মুসক্রলম সালতানাসতর রাজ ানী। উনক্রবংে
েতসে ফরাক্রস োসন প্রক্রতক্রষ্ঠত হবার সময় ইসয়সুসিা রাজবংসের মুসক্রলম
োসসের সাসে তাসদর ডিারতর যুদ্ধ হয়। ডের্ পযতে ফরাসীরা তাসদর
স্বায়িোসন স্বীোর েসর ডনয়। পসর ঔপক্রনসবক্রেে র্ড়যসি ইসয়সুসিা মুসক্রলম
সালতানাসতর অবলুক্রপ্ত িটসলও ইসয়সুসিা পক্ররবার উির েযাসমরুসনর িারুয়া
উপতযোয় অতযে প্রভাবোলী। ভূখণ্ডিত সালতানাত তাসদর না োেসলও
মানুসর্র মসনর সালতানাসত তারা এখনও বাদোহ। আবদুল্লাহ রাক্রেক্রদ ইসয়সুসিা
িারুয়ার এই রাজবংসের সোন। ইক্রতহাসসর োত্র ডস। আপনার ডদখা ডপসল ডস
আোসের াাঁদ পাওয়ার মত খুক্রে হসব।’ দীিত বক্তসবযর পর োমল ইসয়ক্রেনী।
‘ইসয়ক্রেনীর বণতনার মস য উৎসাহ ডযন এেটু ডবক্রেই ক্রেল, তাই না
হাসান? তসব রক্ষা, রাজেন্যার ক্রববরণ আসসক্রন।’ মুখ ক্রটসপ ডহসস বলল ফাসতমা
মুসনো।
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনীর মুসখ লিার এেটা োয়া নামল। তাসদর আব্বাআম্মা ডযখাসন বসসক্রেল ডসক্রদসে এে পলে ড সয় ক্রবক্ষুি েসণ্ঠ ইসয়ক্রেনী বলল,
‘ড াসরর সাক্ষী বানাসনা হসে িাাঁইট োটাসে। বলব ডতাসদর দু’জসনর েো
আহমদ মুসা ভাইসে?’
ইসয়ক্রেনীসদর আম্মা ক্রেেু আসি ডভতসর ক্রিসয়ক্রেল এবং তাসদর আব্বাও
সম্ভবত উসে ক্রিসয়ক্রেল টয়সলসট।
‘ডক্ষপে ডেন? আক্রম ক্রমেযা বা খারাপ ক্রেেু বক্রলক্রন।’ বলল ফাসতমা
মুসনো।
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ইসয়ক্রেনীর েোয় ফাসতমা মুসনো ও হাসান ইসোকু দু’জসনর মুসখই
ক্রবব্রতের ভাব ফুসট উসেক্রেল।
ইসয়ক্রেনী ক্রেেু বলসত যাক্রেল, আহমদ মুসা তাসে বাাঁ া ক্রদসয় ডহসস
বলল, ‘আক্রম জাক্রন, ডতামরা ক্রমেযা ডেউ বলক্রন। ফাসতমা ও হাসানসে আক্রম
ডদখক্রে। তাসদর েো না বলসলও লসব। ইসয়সুসিা রাজেন্যার েো আসরেক্রদন
শুনব।’
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী, ফাসতমা মুসনো, হাসান ইসোকু ক্রতনজসনর ড াসখমুসখই এে ঝলে লিা ডনসম এল। মুখ ক্রন ু েসরক্রেল তারা ক্রতনজসনই।
েো ডের্ েসর এেটু োমল আহমদ মুসা। িম্ভীর হসলা তার মুখ। বলল,
‘ডতামাসদর ‘েযাসমরুন ক্রক্রসসন্ট’-এর েো শুসন ক্রে খুক্রে হসয়ক্রে ডবাঝাসত পারসবা
না। আক্রম আক্রফ্রোর এ অঞ্চসলর অন্ধোর বুসে এসে আসলার সূযত মসন েরক্রে।
ইয়াউক্রন্ ক্রিসয় ক্রনশ্চয় এ সংিেসনর সাসে আরও পক্ররক্র ত হসত পারব।’
‘ইনোআল্লাহ।’ বলল ইসয়ক্রেনী এবং হাসান দু’জসনই।
এ সময় সরদার আবুবের ক্রবসিাক্রভট প্রসবে েরল তবেেখানায়।
আহমদ মুসা তাসে উসেশ্য েসর বলল, ‘জনাব, আক্রম িণ্টাখাসনসের
মস য যাত্রা েরসত াই, আপক্রন অনুমক্রত ক্রদন।’
‘এ ক্রে বাবা! তুক্রম আমাসদর সেসলর সরদার। তুক্রম ক্রবসশ্বর মজলুম
মুসলমানসদর মাোর মক্রণ। তুক্রম অনুমক্রত াে আমার োসে! আর অপরা ী েসরা
না বাবা।’ বৃসদ্ধর ডের্ েোগুসলা ডভসি পড়ল বুে উপ াসনা আসবসি।
এেটু দম ক্রনল। তারপর আবার শুরু েরল, ‘অবশ্যই তুক্রম যাসব বাবা।
সবক্রেেুর ড সয় মূলযবান ডতামার সময়। ক্রবসের্ োসজই আল্লাহ ডতামাসে এখাসন
এসনক্রেসলন। োজ না োেসলও তুক্রম আমাসদর ডদখসত আসসব, এ আো আমরা
অবশ্যই েরব।’
‘ডদায়া েরুন, এমন অবসর ডযন আমার হয়। োক্রে ডযন আসস সব ডদসে,
ডিাটা দুক্রনয়ায়।’
‘তুক্রম এো যাসব ইয়াউক্রন্ ?’
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‘এোই এসসক্রেলাম, এো ডযসত ডোন অসুক্রব া ডনই। তসব ডেউ সাসে
ডিসল খুক্রে হসবা।’
‘োসে সাসে ক্রনসত াও? বল?’
‘হাসান ইসোকুর এখাসন প্রসয়াজন আসে। ইসয়ক্রেনীসে োড়সত পাসরন
ক্রেনা।’
‘তুক্রম যাসে ইো ক্রনসয় যাসব, ক্রজোসার ডোন প্রসয়াজন ডনই বাবা।’
আহমদ মুসা ইসয়ক্রেনীর নাম েরার সাসে সাসে ইসয়ক্রেনী লাক্রফসয়
উসেক্রেল ‘আল্লাহু আেবার’ বসল। েুসট ক্রিসয়ক্রেল ফাসতমা মুসনোর োসে। তার
মাোয় এেটা েক্ত ডটাো ক্রদসয় বসলক্রেল, ‘ডেমন এখন, ডদখক্রল ডতা?’
‘এভাসব বলে ডেন? ডতামার সাসে আমার প্রক্রতসযাক্রিতা নাক্রে?’ বলল
মুসনো মুখ ভার েসর।
বৃদ্ধ সরদার সসিহ হাক্রসসত বলল, আহমদ মুসাসে লক্ষয েসর, ‘তুক্রম ক্রেেু
মসন েসরা না বাবা। ক্রপোক্রপক্রে এ দু’ভাই-সবাসনর িণ্ডসিাল সব সময় ডলসিই
োসে।’
‘মুসনোই সব সময় ডলসি োসে আব্বা, আক্রম ক্রেেু বক্রল না।’ বলল
ইসয়ক্রেনী।
‘আক্রম ডলসি োক্রে? আমার সব েো, সব োসজ তুক্রম বািড়া দাও।’ তীব্র
প্রক্রতবাদ েসর বলল ফাসতমা মুসনো।
‘ ন্যবাদ ইসয়ক্রেনী, ফাসতমা। ভাই-সবাসনর ম ুর ঝিড়া আমার খুব ভাল
লািসে। সক্রতয বলক্রে, আমার োসে এ এে দুলতভ দৃশ্য। আমার মত এো এে
পৃক্রেবীর বাক্রসন্দা যারা তারা োড়া ডেউ এটা বুঝসব না।’ হাক্রসমুসখ েোগুসলা
বলসত শুরু েসরক্রেল আহমদ মুসা। ক্রেন্তু যখন েো ডের্ েরল, েণ্ঠ তখন প্রায়
রুদ্ধ হসয় এসসক্রেল তার।
আহমদ মুসার েণ্ঠস্বসর ফাসতমা মুসনো, ইসয়ক্রেনী, হাসান সেসলরই
ড হারা হোৎ পাসে ক্রিসয়ক্রেল। তাসদর মুসখ ফুসট উসেক্রেল এেটা ডবদনাময়
ক্রবস্মসয়র ক্র হ্ন।
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পরক্ষসণই ক্রনসজসে সামসল ক্রনসয় ডহসস উেল আহমদ মুসা। বলল,
‘ইসয়ক্রেনী, আমার সিী হওয়ার মস য তুক্রম ডযমন আনন্দ ডদখে, ডতমক্রন
ক্রনরানন্দও আসে। আমার সােী হওয়া মাসন সাক্ষাৎ ক্রবপসদর সােী হওয়া, মসন
ডরখ। ব্ল্যাে ক্রস ও ওকুয়া যখন জানসব, আক্রম ডবাঁস আক্রে এবং েযাসমরুসন
এসসক্রে, তখন পািল হসয় উেসব ওরা আমাসে রা অেবা মারার জসন্য।’
মুহাম্মাদ ইসয়ক্রেনী উসে আহমদ মুসার পাসয়র োসে এসস বসল। বলল,
‘আপনার সােী হসয় আক্রম আগুসনও ঝাাঁপ ক্রদসত পারব।’
আহমদ মুসা তাসে ডটসন ক্রনসয় েপাসল ুমু ডখসয় বলল, ‘আগুসন ঝাাঁপ
ডদয়া নয়, আমরা জয়ী হসয় িাজী হসত াই।’
বসলই আহমদ মুসা উসে দাাঁড়াল। বলল, ‘সময় ডবক্রে ডনই। ততক্রর হসত
হসব। তুক্রম ততক্রর হসয় নাও ইসয়ক্রেনী।’
িসরর ক্রদসে হাাঁটসত হাাঁটসত আহমদ মুসা ফাসতমা মুসনোসে উসেশ্য
েসর বলল, ‘ক্ররসপাসটতর ডরে তগুসলা আমাসে ক্রদসয় যাও, ফাসতমা।’

আহমদ মুসা হাাঁটক্রেল িাক্রড়র ক্রদসে। তার আসি আসি লক্রেল ইসয়ক্রেনী,
বড় এে বযাি হাসত।
আহমদ মুসার পাোপাক্রে লক্রেল ফাসতমা মুসনো এবং হাসান ইসোকু।
েো বলসত বলসত এসিাক্রেল তারা।
ফাসতমা মুসনো বলল এে সময়, ‘ভাইয়া, এেটা েো ক্রজসেস েরব?’
‘ক্রে েো?’
‘ডদখুন, আমরা মাসয়র জাক্রত। িরই আমাসদর পৃক্রেবী, িরই আমাসদর
সব।’
বসল এেটু োমল ফাসতমা। এেটু ক্রে া েরল। ড াে ক্রিলল এেটা।
তারপর বলল, ‘আপক্রন ডসক্রদন বসলক্রেসলন, আপনার ির ডনই, বাক্রড় ডনই এবং
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ডেউ ডনই। আজ আবার বলসলন, এই পৃক্রেবীসত আপক্রন এো। েোগুসলা ভুলসত
পারক্রে না। ির ডনই ডেন আপনার?’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ওটা আক্রম েোর েো বসলক্রে। ির োো
খুব বড় েো নয়। আমার এেটা ির ডনই, ক্রেন্তু দুক্রনয়ার েত ির আমার ির
হসয়সে।’
‘এসব েো বসল প্রশ্ন পাে োটাসত পাসরন, ক্রেন্তু এে ডবাসনর ড াখসে
ফাাঁক্রে ক্রদসত পাসরন না। ির ক্রনসজর এেটাই হয়, েত ির ক্রনসজর ির হয় না
ভাইয়া। এবং এেক্রট ির োো মানুসর্র ডমৌক্রলে অক্র োর।’ বলল ফাসতমা।
‘ডবাসনর েো আক্রম অস্বীোর েরক্রে না। ক্রেন্তু ির োো বড় েো নয়,
িসর ক্রযক্রন োেসবন ক্রতক্রন িসর োো বড় েো। ক্রতক্রন যক্রদ িসর না োসেন, ির আর
ির োসে না।’
‘িসর ক্রতক্রন োেসবন না ডেন? ির োড়া জীবন হয় না।’
‘ডতামার এেোও ক্রেে ডবান। ক্রেন্তু বযক্রতক্রম োেসত পাসর। ক্রেেু
ডলােসে ডযমন প্রসয়াজসন ডদে োড়সত হয়, ডতমক্রন ক্রেেু ডলােসে ির োড়সত
হসত পাসর।’
‘ক্রেন্তু ডদে োড়া আর ির োড়া এে েো নয়। ডদে োড়সলও ির সবারই
োসে। মানুর্ ির োড়সত পাসর না। ডোন সমসয়র জসন্য বা বহু সমসয়র জসন্য
ডেউ িসর না োেসলও ির োসে, িসর আসলা জ্বসল এবং এেসজাড়া বা দুইসজাড়া
ক্রেংবা তারও ডবক্রে ড াখ িসর ডফরার পে ড সয় অসপক্ষার প্রহর ডিাসন।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ফাসতমা, ডতামাসে আক্রম সাংবাক্রদে
বানাসত াক্রে। আক্রম আোবাদী, তুক্রম ভাল ডলক্রখোও হসব।’
ক্রেন্তু ফাসতমা হাসল না। বলল, ‘না ভাইয়া, আপক্রন আমার প্রসশ্নর জবাব
ক্রদন।’
িম্ভীর হসলা আহমদ মুসা। দূর ক্রদিসের ক্রদসে ড াখ তুসল াইল। বলল
ীসর ীসর, ‘ক্রসংক্রেয়াং-এ ডতামারই মত আর এে ডবান নাসোড়বান্দা হসয় এেটা
ির েসর ক্রদসয়ক্রেল। ক্রেন্তু ডস িসরর বাক্রত ক্রনসভ ডিসে, প্রবল ঝড় ডস ির উক্রড়সয়
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ক্রনসয়সে ডবান।’ আহমদ মুসার েোগুসলা এত নরম, এত ডবদনাক্রসক্ত ডয তা
ফাসতমা মুসনো এবং হাসান ইসোকুর হৃদয়সেও আসলাক্রড়ত েরল।
তৎক্ষণাৎ ডোন উির ক্রদসত পারসলা না ফাসতমা। পসর ীসর ীসর বলল,
‘ডস োক্রহনী এখনও আমরা জাক্রন না ভাইয়া। তসব ক্রনসভ যাওয়া বাক্রত আবার জ্বসল
উসে, ডভসি যাওয়া ির আবার উসে দাাঁড়ায়, এটাই দুক্রনয়ার ক্রনয়ম।’
‘আক্রম ডস বাক্রত জ্বসল উোর অসপক্ষা েরক্রে না, তা বলসত পার না ডবান।’
‘ ন্যবাদ ভাইয়া। জ্বসল উেসব ডয আসলােখণ্ড, তার সন্ধানও ডতা
ভাইয়ার জানার েো।’
‘সব েো এেক্রদসন ডের্ েরা ক্রেে হসব না ডবান।’ বসল ডহসস উেল
আহমদ মুসা।
ইসয়ক্রেনী িাক্রড়র োসে দাাঁক্রড়সয়ক্রেল।
আহমদ মুসারা ডসখাসন ডপৌাঁসে ক্রিসয়ক্রেল।
আহমদ মুসার েোর উিসর ফাসতমা মুসনো ক্রেেু বলসত যাক্রেল।
ইসয়ক্রেনী তাসত বাাঁ া ক্রদসয় বলল, ‘ভাইয়া, ফাসতমার েোর পযাাঁস পড়সল
এখাসনই রাত োবার হসব। আর ক্রবপ্ল্ব ডেসড় সাক্রহতযও েরসত হসত পাসর। ও
আমাসদর ক্রবশ্বক্রবদযালসয় ক্র সবসট এে নাম্বার।’
‘ডদখুন, ডস িাসয় পসড় আমার সাসে লািসে। আক্রম ডতা তার সাসে েো
বক্রলক্রন। আব্বার োসে তখন ডস ক্রে ভালটাই সাজল!’ তীব্র প্রক্রতবাদ েসর বলল
ফাসতমা মুসনো।
সসি সসিই ক্রেেু বলার জসন্য মুখ খুসলক্রেল ইসয়ক্রেনী। আহমদ মুসা
তাসে োক্রমসয় ক্রদসয় বলল, ‘আজ োে, এেক্রদন আসয়াজন েসর ডতামাসদর
দু’জসনর ক্র সবট শুনসবা।’
বসল আহমদ মুসা ফাসতমার ক্রদসে ড সয় বলল, ‘ক্রেে আসে ডবান?’
‘ক্রেে আসে। ক্রেন্তু আসল েোই ভাইয়ার না বলা োেল।’ এেটু ডহসস
ওড়নাটা েপাসলর উপর আরও ডটসন ক্রদসত ক্রদসত বলল ফাসতমা।
‘ত সযতয পুরষ্কার াবল হয়।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ডসটা ক্রে ডোনার বদসল ডদখা?’ আনসন্দ ডনস উেল ফাসতমার ড াখ।
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‘তা আক্রম বলসত পারব না।’ বসল হাসসত হাসসত আহমদ মুসা িাক্রড়সত
উোর জসন্য ডসক্রদসে এসিাসলা।
ফাসতমা ও হাসান ইসোকুর োসে ক্রবদায় ক্রনসয় আহমদ মুসা ও ইসয়ক্রেনী
িাক্রড়সত উেল।
িাক্রড়টা ‘দুয়ালা’ ডেসে আনা ‘ডোে’-এর ডসই জীপ।
আহমদ মুসা বসল ড্রাইক্রভং ক্রসসট এবং তার পাসের ক্রসসট বসল
ইসয়ক্রেনী।
‘ক্রবসক্রমল্লাহ’ বসল াক্রব িুক্ররসয় িাক্রড়র ইক্রঞ্জন অন েরল আহমদ মুসা।
ডজসি উেল ইক্রঞ্জন। স্টাটত ক্রনসয় লসত শুরু েরল িাক্রড়।
ডপেসন দাাঁক্রড়সয় হাত নাড়সে ফাসতমা ও হাসান।
জবাসব ইসয়ক্রেনী হাত নাড়ল িাক্রড় ডেসে।
ড্রাইক্রভং ক্রসসট বসা আহমদ মুসার দৃক্রি তখন সামসন- ইয়াউক্রন্ র ক্রদসে।
ডস ড াসখ এেটা স্বপ্ন, কুো কুসম্বয় ডয আসলার বীজ বক্রপত হসলা তা যক্রদ
ইয়াউক্রন্ সত প্রজ্জ্বক্রলত েরা যায়, তাহসল ডসটা আজসের অন্ধোর আক্রফ্রোর
জসন্য হসব এে মহান সূসযতাদয়।

সাইমুম ক্রসক্ররসজর পরবততী বই

অন্ধোর আক্রফ্রোয়
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