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১ 
কর্ডললস টেফ্রলল ান টেলক মুখ তুলল িাফ্রিস বাইক ফ্রিলয়লর িললর ফ্রদলক 

তাফ্রকলয় বলল,  'ফ্রি. এ. সালেব বলললেন চী  জাফ্রিস এভালব কো বললন না।' 
'বললব না মালন? টেফ্রলল ানো আমালক ফ্রদন।'  বলল টেফ্রলল ান টনয়ার 

জলে োত বাড়াল ফ্রিলয়লর িল। টেফ্রলল ান মুলখর কালে এলনই বলল,  'ফ্রি. এ. 
সালেব?' 

'ফ্রজ বলুন, বলফ্রে আফ্রম।’ বলল টেফ্রলল ালনর ওপ্রান্ত টেলক ফ্রি. এ.। 
'আিনালক বললত ভুলল টেলে, চী  জাফ্রিলসর সালে র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস কো 

বললবন।' 
'টকান র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস? িযাফ্ররলসর?' 
'ফ্রিক। চী  জাফ্রিস সালেলবর ফ্রিক্ষক।' 
'সব জাফ্রন। স্যফ্রর স্যার। ওনালক বলফ্রে একেু ধরুন।' 
ফ্রিলয়লর িল টেফ্রলল ান টেলক মুখ একেু সফ্ররলয় র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর ফ্রদলক 

টচলয় বলল,  'র্ঃ টো ধলর োকলল টকান লাভ েলব না। চী  জাফ্রিসলক বলুন 
আমালদর সেল াফ্রেতা করলত।' 
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বললই মুখ টেফ্রলল ালনর কালে ফ্রনলয় বলল, 'মাই লর্ড র্ক্টর সালেবলক 
ফ্রদফ্রি।' বলল ফ্রিলয়লর িল টেফ্রলল ান র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর োলত তুলল ফ্রদল। 

'হ্যাললা, উসাম টকমন আে?' 
'ভাললা। ফ্রকন্তু আফ্রম ফ্রকেু বুঝলত িারফ্রেনা। আফ্রম আকাি টেলক িলড়ফ্রে। 

না জাফ্রনলয় আিফ্রন কযালমরুন এলসলেন। বাসায় না এলস টেফ্রলল ান করলেন। 
আিফ্রন টকাোয়? আফ্রম আসব।' 

'আফ্রম আফ্রসফ্রন, আমালক আনা েলয়লে। আফ্রম টকাোয় আফ্রম জাফ্রননা।' 
'ফ্রক বললেন আিফ্রন? এো ফ্রবশ্বাস করা  ায়?' 
' া টচালখর সামলন উিফ্রিত। তা ফ্রবশ্বাস-অফ্রবশ্বালসর প্রশ্ন ওলি না উসাম। 

আমালক ওরা ফ্রকর্োি কলর এলনলে কযালমরুলন।' 
'ফ্রকর্োি?' 
ওিালরর কো টিষ েয়ফ্রন বুঝা  ায়। ফ্রকন্তু টকান কো ওিার টেলক টিানা 

টেল না। ফ্রবস্মলয়র ধাক্কা সামলল ফ্রনলত ফ্রনশ্চয় সময় লােলে চী  জাফ্রিলসর। 
আবার টিানা টেল ওিালরর কণ্ঠ, ‘আফ্রম ফ্রকেু বুঝলত িারফ্রে না জনাব। 

ফ্রক ঘলেলে বলুন।’ 
'আমালক কারা ট ন ফ্রকর্োি কলর এলনলে।' 
'টকন?' 
'আমালক িণবন্দী কলরলে ওরা।' 
'িণবন্দী? ফ্রকলসর জলে?' 
'টতামার কাে টেলক একো কাজ চায় ওরা।' 
'আমার কালে? ফ্রকন্তু আিনালক িণবন্দী কলর টকন?' 
'কাজো টবআইফ্রন। আমালক ওরা বললফ্রেল টতামালক বলল কাজো কফ্ররলয় 

ফ্রদলত। রাজী না েওয়ায় ফ্রকর্োি কলরলে। আমালক িণবন্দী কলর কাজো 
বাফ্রেলয় ফ্রনলত চায়। তালদর ধারণা আমার জীবন বাাঁচাবার জলে তুফ্রম কাজো 
তালদর কলর টদলব।' 

'কাজো ফ্রক?' ওিালর চী  জাফ্রিলসর কণ্ঠ বড় শুকলনা শুনাল। 
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'কালজর কো আফ্রম টতামালক বলব না এবং টকান অোলয়র কালে নফ্রত 
স্বীকার তুফ্রম কর, এো আফ্রম চাইব না।' 

'স্যার, ওলদর টকউ আলে? আফ্রম কো বললত চাই। শুনলত চাই বযািারো 
ফ্রক?' 

'ফ্রিক আলে। ফ্রদফ্রি কো বল।' 
টেফ্রলল ান োলত ফ্রনল ফ্রিলয়লর িল। বলল, 'মাই লর্ড, বলুন।' 
'র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর মত একজন বৃদ্ধ, সম্মানী, দরদী মানুষলক আিনারা 

ফ্রকর্োি কলরলেন! টক আিনারা?' 
'মাই লর্ড, িফ্ররচয়ো এই মুেূলতড ফ্রদলত িারফ্রেনা।' 
'টকন তাাঁলক আিনারা ফ্রকর্োি কলরলেন?' 
'আমরা দঃফ্রখত মাই লর্ড। আমালদর উিায় ফ্রেল না। টোে একো 

সেল াফ্রেতা করলত ফ্রতফ্রন রাজী েনফ্রন। কাজো টমালেই বড় নয়।' 
'কাজো ফ্রক?' 
'দঃফ্রখত, টেফ্রলল ালন বলা  ালব না। মলন েয় টেফ্রলল ালন এ ধরলনর 

আললাচনা টিাভনও েলব না।' 
'ফ্রকন্তু আফ্রম এ মুেূলতড শুনলত চাই।' 
'তালত আমরা খুব খুিী েলবা। ফ্রকন্তু টেফ্রলল ালন নয়।' 
'তােলল?' 
'মাই লর্ড, আজ টকােড ফ্রেল না। আিনার সান্ধয ভ্রমলনর অভযাস আলে। 

আিফ্রন 'ইফ্রডর্লিনলর্নস িাকড' -এর টেলে আসুন। টেে টিরুলল প্রেম ট  টবঞ্চ 
টসখালন আমরা বসব।' 

'এো সম্ভব নয়। আমার বাফ্রড়লত আসুন। আমার বাোলনর ফ্রনফ্ররফ্রবফ্রললত 
টকাোও বলস কো বলব।' 

'আমার আিফ্রি টনই। এখন ৬ো। আফ্রম সালড় ৬োয় বাোলনর টেলে 
টি াঁেব। ৭ো ি ডন্ত োকব।' 

'ফ্রিক আলে আসুন।' 
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'মাই লর্ড, সালড় েয়োয় বাোলনর বাইলরর টেেো টখালা রাখলত েলব। 
োফ্রড় বাোলনর মলধয ফ্রনলয় আফ্রম োফ্রড় টেলক নামব। চামড়া রংলয়র মুলখাি োকলব 
মুলখ।' 

'অলরাইে।' 
'আর একো কো। আিা কফ্রর অে ফ্রকেু ঘেলব না। আফ্রম  ফ্রদ ৮োর মলধয 

ফ্র লর না আফ্রস তােলল র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর জীবন ফ্রবিন্ন েলব।' 
'আফ্রম ফ্রবচারক। আিনার সালে লড়াই-এ নাফ্রমফ্রন আফ্রম। একফ্রে ফ্রবষয় 

জানার জলে আফ্রম আিনালক র্াকফ্রে।' 
'ধেবাদ, মাই লর্ড।' 
'ধেবাদ।' 
টেফ্রলল ান টরলখ ফ্রিলয়লর িল বলল, 'ফ্রমঃ িাফ্রিস বাইক আফ্রম ততরী েলত 

টেলাম। আিফ্রন ড্রাইভারলক োফ্রড় টবর করলত খবর ফ্রদন। 
তারির র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, 'আিনার িক্ষ টেলক 

তালক ফ্রকেু বলার আলে?' 
'টনই। তলব আমার একো ফ্রজজ্ঞাসা আলে।' 
'ফ্রক?' 
'আমার সন্তান ও টব মালক টকাোয় টরলখলেন আিনারা?' 
'দঃফ্রখত, আমালদর কোয় রাজী না েওয়া ি ডন্ত বলব না।' 
'আলরকো কো। কুলমলে ট  বাফ্রড়লত আিনারা আমালদর টরলখফ্রেললন, 

টসখান টেলক আমালদর আসার মুেূলতড টোলা-গুফ্রল েলয়ফ্রেল টকন? আমালদর 
সন্তানলদর টকান ক্ষফ্রত েয়ফ্রন টতা?' 

'বললফ্রে, টকান সেল াফ্রেতাই আমরা আিনালক করব না।' 
বলল ফ্রিলয়লর িল টবফ্ররলয় এল ঘর টেলক। 
চী  জাফ্রিলসর বাফ্রড় এবং বাফ্রড়র রাস্তা ফ্রিলয়লর িললর মুখি। ইয়াউফ্রডর্ 

আসার ির টবি কলয়কবার এখালন এলসলে। 
ফ্রিলয়লর িল  খন চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর বাোলনর টেলে টি াঁেল, 

তখন ফ্রিক সালড় েয়ো। 
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টেে টখালা ফ্রেল বাোলনর। 
টেে ফ্রদলয় টভতলর প্রলবি কলর োফ্রড় টেলক নামল ফ্রিলয়লর িল। তার 

আলে োফ্রড়লত বলসই মুলখ মুলখাি লাফ্রেলয় ফ্রনলয়ফ্রেল। 
োফ্রড় টেলক টনলমই ফ্রিলয়লর িল টদখলত টিল অল্প দূলর বড় একফ্রে 

আললা-লির্-এর ফ্রনলচ একো টচয়ালর একজন বলস আলে। চারফ্রদলকর আললার 
মাঝখালন টসখালন অন্ধকালরর একো িাতলা আবরণ।  

ফ্রিলয়লর িল ওফ্রদলক চলল। 
ফ্রিলয়লর িল টসখালন টি াঁেলতই উলি দাাঁড়াল টচয়ালর বসা টসই টলাকফ্রে। 
'গুর্ ইলভফ্রনং, আসুন।' বলল ফ্রিলয়লর িললক বসার জে টচয়ার টদফ্রখলয় 

ফ্রদল। 
বসল দ'জলন। 
চী  জাফ্রিস মধয বয়সী  একজন টলাক। রলে টস খাস আফ্রিকান ফ্রনলরা। 

ফ্রকন্তু টচাখ, চুল, টিাাঁে ইতযাফ্রদর েড়ন তার বলল টদয় টস আলিা-ইউলরািীয় অেবা 
আলিা-এিীয় ফ্রমশ্র িফ্ররবালরর সন্তান। তার টচোরার মলধয একো িফ্রবত্র প্রসন্নতা। 

চী  জাফ্রিস বলসই বলল, 'আফ্রম িাংলকাইস উসাম বাইক। আফ্রম 
আিনার কো টিানার জলে প্রস্তুত। বলুন।' 

'মাই লর্ড, আিনালক কি টদয়ার জলে আফ্রম প্রেলমই ক্ষমা প্রােডনা 
করফ্রে। আমরা ফ্রনরুিায় েলয়ই এই অবিায় টি াঁলেফ্রে। আিনার সালে আমালদর 
টকান িফ্ররচয় টনই। তাই টচলয়ফ্রেলাম র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস আমালদরলক সেল াফ্রেতা 
করলবন।ফ্রকন্তু টস্বিায় ফ্রতফ্রন তা কলরনফ্রন।' 

বলল একেু োমল ফ্রিলয়লর িল। সম্ভবত কোগুললা একেু গুফ্রেলয় ফ্রনল। 
শুরু করল আবার, 'প্রেলমই বলল রাফ্রখ, আমার ফ্রকংবা কারও বযফ্রিেত স্বালেডর 
জলে আফ্রম আফ্রসফ্রন। আমরা  া করলত চাই তা করলত িারলল লাভবান েলব 
জাফ্রত, টকান বযফ্রি নয়।' 

একেু দম ফ্রনল ফ্রিলয়লর িল। 
'শুনফ্রে, বলুন' বলল চী  জাফ্রিস। 
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'মাই লর্ড, দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর উিকূলীয় কাম্পু উিতযকার দি োজার 
একলরর একো জফ্রম খডর্ ফ্রনলয় েডর্লোল। ঐ জফ্রম খলডর্র চারফ্রদলকর সব জফ্রমই 
চালচডর। মাঝখালনর ঐ জফ্রম খডর্ একজন মুসলমালনর। এই এক খডর্ জফ্রম নানা 
ফ্রদক ফ্রদলয় আমালদর অসুফ্রবধা সৃফ্রি করলে এবং আরও অসুফ্রবধার কারণ েলত 
িালর। তাই অলনক বের ধলর আমরা ঐ জফ্রমর মাফ্রলকলক অনুলরাধ কলর আসফ্রে, 
জফ্রমর  া মূলয তার টচলয় কলয়কগুন টবিী মূলয টদলবা। ফ্রকন্তু জফ্রম েস্তান্তলর টস 
রাজী েয়ফ্রন। িলর আমরা জানলত টিলরফ্রে, তার এ অস্বাভাফ্রবক অস্বীকৃফ্রতর মূলল 
একো ষড় ন্ত্র রলয়লে। মক্কা ফ্রভফ্রিক ইসলামী সংেিন রালবতালয় আলম আল-
ইসলামী টসখালন বড় রকলমর একো ঘাাঁফ্রে বানালত চায়। এই িফ্ররফ্রিফ্রত আমালদর 
ভীষণ উফ্রিগ্ন কলর। কারণ, তারা িাফ্রন্তিূণড এ অঞ্চলল সংঘাত বাধাবার জলেই এো 
করলত চায়। এসব টজলন আমরা নতুন কলর  খন তালক অনুলরাধ করলাম, তখন 
টস রালবতার িরামলিড আিনার টকালেড একো উইল কলর টদি টেলক িাফ্রললয় 
 ায়। আসলল জফ্রম তার লক্ষয নয়, েডর্লোল বাধালনাই তার লক্ষয। আমরা জাতীয় 
স্বালেডই এো েলত ফ্রদলত িাফ্রর না।' 

োমল ফ্রিলয়লর িল। 
'বলুন।' বলল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
'এই অবিায় আমরা চাই, আিফ্রন আমালদর সাো য করুন।' 
'উইলল ফ্রক আলে?' 
'টস টকালেড োফ্রজর েলয় জফ্রম েস্তান্তর না করলল তার জফ্রম েস্তান্তর তবধ েলব 

না। ফ্রিতীয়তঃ টস  ফ্রদ দই বের ি ডন্ত ফ্রনলখাাঁজ োলক, তােলল জফ্রম কযালমরুন 
মুসফ্রলম ট্রালির সম্পফ্রি বলল েণয েলব।' 

'আমার কালে ফ্রক সাো য চান?' 
'জফ্রম েস্তান্তর দফ্রললল ওমর বায়ার দস্তখতলক তার উিফ্রিফ্রত বলল ধলর 

ফ্রনলত েলব।' 
'ওমর বায়া টকাোয়?' 
'আমালদর োলত আলে।' 
'তােলল ওলক টকালেড োফ্রজর কফ্ররলয় দস্তখত ফ্রনন।' 
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'টকালেড োফ্রজর কলর তার কাে টেলক দফ্রললল দস্তখত িাওয়া  ালব না।' 
'তার উইল অনুসালর তালক টকালেড োফ্রজর না কলর তার জফ্রম েস্তান্তর েলব 

না।' 
'ধরুন, টস জফ্রম েস্তান্তর করল না। এর বদলল টস  ফ্রদ আলের উইল 

বাফ্রতল করার আলবদন কলর ফ্রকংবা নতুন উইল কলর!' 
'তার জলেও উিফ্রিফ্রত একো িতড।' 
'ফ্রকন্তু এ িতডো জফ্রম েস্তান্তলরর মত অত কফ্রিন নয়।' 
'িতড িতডই, কফ্রিন-সেজ েয়না।' 
'তােলল আিনার সাো য আমরা ফ্রকভালব িাব?' 
'আিফ্রনই বলুন।' 
'আফ্রম দইো িলের কো বললফ্রে। এক, জফ্রম েস্তান্তর দফ্রললল তার দস্তখত 

উিফ্রিফ্রত ফ্রেলসলব ধলর ফ্রনলত েলব। অেবা দই, তার আলের উইল বাফ্রতল করার 
আলবদন রেন করলত েলব।' 

'োফ্রজর না কলর দই িদ্ধফ্রতর টকানোই আইনফ্রসদ্ধ নয়।' 
'মাই লর্ড, আমরা টসো জাফ্রন। জাফ্রন বললই আিনার িারি েলয়ফ্রে। এখন 

বলুন আিফ্রন আমালদর সাো য করলবন ফ্রকনা?' 
'এ অোয় সাো য না করলল ফ্রক করলবন?' 
'প্রেম কাজ েলব, আমরা িণবন্দীলক েতযা করব। আরও ফ্রক করব টসো 

আমরা এখন বলব না। শুধু টজলন রাখলবন,  ত রিিালতর প্রলয়াজন টোক, 'ক্রস' 
িরাফ্রজত েলব না।' 

'আিনারা ওমর বায়ার জফ্রমর ফ্রক িফ্ররমান মূলয ফ্রদলত রাফ্রজ আলেন?' 
'কযালমরুলনর সলবডাচ্চ ট  টরে তার ফ্রিগুন ফ্রদলত রাফ্রজ আফ্রে। 
'এই োকা টকালেডর সামলন অেবা টকােডলক িফ্ররলিাধ করলত েলব।' 
'আমরা রাফ্রজ।' 
'ফ্রিতীয়ত, ওমর বায়ালক টকালেড এতেুকু োফ্রজর করলত েলব  ালত আমরা 

তালক টদখলত িাই। তার কোর টকান প্রলয়াজন টনই।' 
'ফ্রিক আলে, এলত অসুফ্রবধা টনই।' 
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'তৃতীয়ত, র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস ও ওমর বায়ালক উইল টরফ্রজফ্রির ির টেলড় 
ফ্রদলত েলব এবং টচম্বালর টি াঁোলত েলব।' 

'আমরা র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক টি াঁোব, ফ্রকন্তু ওমর বায়ালক নয়। তালক 
আমরা োড়ব আমালদর জফ্রমর দখল সম্পূণড েওয়ার ির। প্রলয়াজন টবাধ করলল 
আমরা তালক দফ্রলল সম্পলকড আিফ্রি উত্থািলনর টিষ টময়াদতক রাখলত িাফ্রর।' 

'ফ্রিক আলে, আিনারা প্রলসস করুন। আিনার উফ্রকল ট ন আমার অফ্র স 
টেলক টকলসর তাফ্ররখো ফ্রিক কলর টনয়।' 

'ইলয়স মাই লর্ড। আমার একো িতড আলে। আজলকর কোগুললা এবং 
জফ্রম সংক্রান্ত বযািার আিনার কান োড়া  তগুললা কালন টি াঁেলব তারা আমালদর 
েতযা তাফ্রলকায় োকলব।' 

'এ কোগুললা আমালক না বলললও চললতা। ফ্রবচারিফ্রতরা কযালমরুলনর 
িুফ্রলি ফ্রকংবা টোলয়ন্দার দাফ্রয়ত্ব িালন কলরন না।' 

'েযাংকস মাই লর্ড। উফ্রি।' 
বলল ফ্রিলয়লর িল উলি দাাঁড়াল। 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইক মাো নাড়ল, মুলখ টকান কো বলল না। 
 
 
 
ইয়াউফ্রডর্ সুিার মালকডে টেলক ফ্র রফ্রেল টর্ানা, টর্ানার আব্বা এবং 

এফ্রলসা টরস।  
আজ সকাললই তারা কুলমে টেলক ইয়াউফ্রডর্ এলসলে। 
টসফ্রদন আেমদ মুসা কুলমে ফ্রবমান বন্দলর চলল  াবার এক ঘডো ির 

টর্ানারা কুলমলে োলডস ফ্রিলেলর্র টরি োউলস সুমাইয়ালদর কালে টি লে। 
আেমদ মুসার টেন ১২োয় কযালমরুনলর উলেলে োড়ার কো। সুতরাং 

টর্ানালদর এয়ারলিালেড টনয়ার সময় ফ্রেল না। 
আেমদ মুসার চলল  াবার সংবালদ টর্ানা ফ্রবফ্রস্মত েয়ফ্রন, ফ্রকন্তু আেত 

েলয়ফ্রেল। আেমদ মুসার সন্ধালন টস েুলে এলসফ্রেল িযাফ্ররস টেলক টসডেলিাল টর্-
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ফ্রলউন-এ। ফ্রকন্তু অলল্পর জলে টদখা িায়ফ্রন। আবার তারা েুলে আলস কুলমলে। 
এক ঘডো টদরীর জলে এখালনও টদখা েয় ফ্রন। 

আেমদ মুসার চলল  াবার খবর  খন সুমাইয়া ফ্রিধারি কলডি টর্ানালক 
ফ্রদলয়ফ্রেল, তখন টর্ানা মুেূলতডর জলে টচাখ বুলজ আঘাতো সামলল ফ্রনলয়ফ্রেল। 

িলর সুমাইয়া আেমদ মুসার টরলখ  াওয়া ফ্রচফ্রি টর্ানালক ফ্রদলয়ফ্রেল। 
কফ্রম্পত োলত টর্ানা ফ্রচফ্রি ফ্রনলয়ফ্রেল। তার কালে আেমদ মুসার এোই 

প্রেম ফ্রচফ্রি। ফ্রক ফ্রললখলে! িযাফ্ররস টেলক তার চলল আসার জলে রাে কলরফ্রন টতা! 
ফ্রচফ্রি ফ্রনলয় টর্ানা িালির ঘলর চলল ফ্রেলয়ফ্রেল। ফ্রচফ্রিলত টস িলড়ঃ 
"মাফ্ররয়া, 
আফ্রম আমার কো রাখলত িাফ্ররফ্রন বললই টতামালক কি কলর টর্-ফ্রলউন 

ি ডন্ত েুলে আসলত েলয়লে। আবার কুলমে টেলকও টেফ্রলল ান করলত িাফ্ররফ্রন 
টতামালক। করলত িাফ্ররফ্রন ফ্রিক নয়, ভুলল ফ্রেলয়ফ্রেলাম। এ ভুললর মাশুল 
টতামালকই ফ্রদলত েলি। তবু কুলমলে আমালদর টদখা েলব বলল মলন েলি না। এ 
সব ফ্রকেুর জলে ফ্রনলজলক টদাষী ভাবার সালে সালে ফ্রকেুো আনন্দলবাধও আমার 
েলি। বুক ভরা উলিে ফ্রনলয় টকউ কখনও এভালব আমার টিেলন েুলে আলসফ্রন। 
কারও দফ্রে সজল টচাখ এইভালব কখনও আমালক খুাঁলজ ট লরফ্রন। ফ্রকন্তু আমার 
জলে  া আনন্দ, টতামার জলে টসো কি। টতামার এ কলির জলে দঃখ প্রকাি 
োড়া আর ফ্রক করলত িাফ্রর আফ্রম বললা।" 

ফ্রচফ্রি টিষ কলরও অলনক্ষন ফ্রচফ্রি টেলক টচাখ সরালত িালরফ্রন টর্ানা। 
তারির তার টচাখ দ'ফ্রে সলর ফ্রেলয় দফ্রক্ষলনর জানালা ফ্রদলয় ফ্রনবদ্ধ েলয়ফ্রেল দফ্রক্ষন 
ফ্রদেলন্ত। ট ন টদখলত িালি টস কযালমরুলনর  িলে েুলে চলা আেমদ মুসার টেন। 
কান্নার মত এক েকুলরা োফ্রস  লুে উলিফ্রেল টর্ানার ম্লান টিাাঁলে। টিাাঁলের বাাঁধন 
ফ্রর্ফ্রেলয় টবফ্ররলয় এলসফ্রেল তার স্বেত উচ্চারনঃ 'তুফ্রম  ালক আমার কি বলে, তা 
আমার কত আনলন্দর, কত তৃফ্রির, কত প্রিাফ্রন্তর টসো তুফ্রম ফ্রক বুঝ!' 

কক্ষ টেলক টবফ্ররলয় এলস টর্ানা তার আব্বালক বললফ্রেল, 'ও আমালদর 
কযালমরুন ট লত ফ্রনলষধ কলরফ্রন।' 

'ট লত ফ্রক বলললে?' বললফ্রেল টর্ানার আব্বা। 
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'তার ফ্রনলষধ না করাোই ট লত বলা আব্বা।' 
'হ্যাাঁ, এোও ফ্রিক।' বলল ফ্রমফ্রি টেলসফ্রেল টর্ানার আব্বা। 
'আব্বা তুফ্রম ইয়াউফ্রডর্র  রাসী দতাবাসলক বলল দাও আমার ও এফ্রলসার 

জলে একো ভাল বযবিা করলত।' 
'ওখালন রাষ্ট্রদতূ ফ্রেলসলব আলেন আমার বন্ধু টতামার আংলকল ‘ফ্রজন 

ফ্রমলিল টিডর্ার’। বাফ্রড়র মতই োকলত িারলব। ফ্রকন্তু টতামার আব্বালক বাদ রাখে 
টকন?' টেলস বললফ্রেল টর্ানার আব্বা। 

'লং জাফ্রনডলত টতামার কি েলব আব্বা।' বললফ্রেল টর্ানা। 
'তার টচলয়ও টবিী কি েলব মা কালে না োকলল।' বললফ্রেল টর্ানার 

আব্বা সলেলে টেলস। 
টর্ানা উলি ফ্রেলয় তার আব্বার িালি বলস তার কাাঁলধ মাো টরলখ 

বললফ্রেল, 'ফ্রিক আলে তুফ্রমও  ালব।' 
বলল একেু টেলসফ্রেল টর্ানা। তারির ধীলর ধীলর বললফ্রেল, 'মালঝ মালঝ 

টভলব আমার কি েয় আব্বা আফ্রম টতামালক ফ্রবরাে টেনিলন ট ললফ্রে।' 
'দফ্রনয়ালত অলনক টেনিন আলে,  া সুখ স্বলের টচলয়ও মধুর।' 
'ধেবাদ আব্বা। আমার আব্বা দফ্রনয়ার টসরা আব্বা।' বললফ্রেল টর্ানা 

তার আব্বার কাাঁলধ কিাল ঘষলত ঘষলত।' 
টর্ানারা কযালমরুন  াবার আলে সুমাইয়া, টর্বরা ও রালল র সালে 

অলনক কো েলয়লে তালদর। শুলনফ্রেল ক্লাউফ্রর্য়া ও র্াঃ ফ্রজয়ানার আত্মতযালের 
কাফ্রেনী। শুলন টকাঁলদফ্রেল টর্ানা। তার মলন িলড়ফ্রেল আেমদ মুসার কালে টিানা 
রুি কো তাফ্রতয়ানার কাফ্রেনী, টকাঁলি উলিফ্রেল টর্ানার মন। কত ভাো হৃদলয়র 
কত দাবী ট  আেমদ মুসালক ফ্রঘলর আলে! টর্ানার টোট্ট হৃদলয়র দবডল দাবী ফ্রক 
অবলিলষ তার ফ্রপ্রয়তম ফ্রিকানা খুাঁলজ িালব!' 

টর্ানার আব্বা ফ্রিক বললফ্রেল। কযালমরুলনর  রাসী রাষ্ট্রদতূ ফ্রজন ফ্রমলিল 
টিডর্ার টর্ানালদরলক িরম আত্মীলয়র মতই রেন কলরলে। এযামলবফ্রসর টেি 
োউলস তালদর োকলত টদয়ফ্রন। বাফ্রড়র একো ফ্রবরাে অংি টেলড় ফ্রদলয়লে 
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এযামলবলসর্র টর্ানালদর জলে। ফ্রজন ফ্রমলিল টিডর্ালরর কুেননফ্রতক জীবলনর 
শুরু টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতনীর িারলসানাল টসলক্রোরী ফ্রেলসলব। 

ইয়াউফ্রডর্লত এলস খাওয়া দাওয়া টিলষ দীঘড ঘুম টদবার ির জরুরী ফ্রকেূ 
টকনা কাো এবং িের টদখার জলে টর্ানারা টবফ্ররলয়ফ্রেল। 

মালকডে টেলকই ফ্র রফ্রেল তারা। 
এযামলবলসর্র ফ্রজন ফ্রমলিল একো োফ্রড় ফ্রদলয়ফ্রেল টর্ানালদর  

স্বাধীনভালব বযবোলরর জলে। তার সালে টর্ানা টচলয়ফ্রেল ইয়াউফ্রডর্র একো 
টরার্ মযাি। ড্রাইভারও ফ্রদলয়ফ্রেল। ফ্রকন্তু টর্ানা ড্রাইভার টনয়ফ্রন। টর্ানা টদলখফ্রেল, 
ট  ফ্রমিন ফ্রনলয় টস কযালমরুলন এলসলে তালত ড্রাইভার ফ্রনলল ঝালমলার সম্ভাবনা 
আলে। আেমদ মুসার সাক্ষাৎ না িাওয়া ি ডন্ত তালকই তার দাফ্রয়ত্ব বেন করার 
মত ট ােযতা টদখালত েলব। 

োফ্রড় ড্রাইভ করফ্রেল টর্ানা। 
োফ্রড় চলফ্রেল ইয়াউফ্রডর্র টসডট্রাল টরার্ ধলর। 
টবলা তখন ৩ো। 
টর্ানা টদখল, রাস্তার িালি একো সুন্দর োফ্রড় দাাঁফ্রড়লয় আলে। োফ্রড়ফ্রের 

িালি দাাঁফ্রড়লয় আলে একজন তরুনী। ইউলরািীয়ান টিািাক। টমলয়ফ্রে কাললাও 
নয় আবার সাদাও নয়। কাললা ও সাদার মাঝখালন অবযি এক রলের সুষমা তার 
টদলে। 

টমলয়ফ্রে োফ্রড়লত টিস ফ্রদলয় দাাঁফ্রড়লয় অসোয়ভালব এফ্রদক-ওফ্রদক চাইলে।  
টর্ানা োফ্রড়ফ্রের িািািাফ্রি এলস টিক কষল োফ্রড়লত। জানালা ফ্রদলয় মুখ 

বাফ্রড়লয়  রাফ্রস ভাষায় টর্ানা ফ্রজলজ্ঞস করল, 'গুর্ ইভফ্রনং, টকান সমস্যা?' 
'গুর্ ইভফ্রনং, োফ্রড় িােড ফ্রনলি না।' বলল টমলয়ফ্রে ফ্রবিত কলডি। 
'আফ্রম ফ্রক টচিা কলর টদখলত িাফ্রর?' বলল টর্ানা। 
'ওলয়লকাম। আফ্রম বাফ্রধত েলবা।' 
টর্ানা তার োফ্রড়ফ্রে রাস্তার িালি ফ্রনলয় দাাঁড় করাল। বলল, 'আব্বা, আমার 

মলন েলি টমলয়ফ্রে ফ্রবিলদ িলড়লে। একেু টদফ্রখ।' 
' াও টদখ।' টিেলনর ফ্রসে টেলক বলল টর্ানার আব্বা। 
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টর্ানা এবং এফ্রলসা টরস দজলনই নামল োফ্রড় টেলক। 
টর্ানা ফ্রেলয় হ্যাডর্লিক করল টমলয়ফ্রের সালে। বলল, 'নামো ফ্রক জানলত 

িাফ্রর?' 
'টভলনসা টরালসফ্রলন। আিফ্রন?' 
'আফ্রম মাফ্ররয়া টজালস াইন। আর এ এফ্রলসা টরস।' 
টর্ানা প্রেলম ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে বলস সব ফ্রকেু টচক কলর বলল, ‘টদাষো 

ইফ্রিলন।’ 
বলল টবফ্ররলয় এল োফ্রড় টেলক। 
তারির োফ্রড়র সামলন টেল টর্ানা। টরালসফ্রলন চাফ্রব ফ্রদলয় কভার 

আনলক করল এবং কভারফ্রে তুলল ফ্রেেফ্রকফ্রনলত টিস ফ্রদলয় রাখল। 
ইফ্রিন িরীক্ষা কলর টরালসফ্রলন-এর ফ্রদলক মুখ তুলল বলল, ‘বড় ফ্রকেু 

ঘলেফ্রন। আফ্রম ফ্রিক কলর ফ্রদফ্রি।’ 
স্ক্রুড্রাইভার ফ্রনলয় এল টর্ানা ফ্রনলজর োফ্রড় টেলক। দ’ফ্রমফ্রনলের মলধয ফ্রিক 

েলয় টেল। 
কাজ টিষ কলর টরালসফ্রলনলক বলল, ‘িােড ফ্রদলয় টদখুন ফ্রিক আলে 

ফ্রকনা।’ 
টরালসফ্রলন ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে ফ্রেলয় োফ্রড় িােড ফ্রদল। ফ্রমফ্রি েজডন কলর টজলে 

উিল ইফ্রিন। 
োফ্রসলত মুখ উজ্জ্বল কলর োফ্রড় টেলক টবফ্ররলয় এল টরালসফ্রলন। বলল, 

‘ধেবাদ, অলনক ধেবাদ। োফ্রড়র ফ্রকেু আফ্রম বুফ্রঝ না। ফ্রক ট  ফ্রবিলদ িড়তাম 
আিনালক না টিলল।’ 

বলল একেু োমল টরালসফ্রলন। ফ্রকন্তু টর্ানালক ফ্রকেু বলার সুল াে না 
ফ্রদলয়ই বলল, ‘আিনার কো শুলন মলন েলি আিফ্রন  রাফ্রস। তাই ফ্রক?’ 

‘ফ্রিক বলললেন, আজ সকাললই আমরা কযালমরুন এলস টি াঁলেফ্রে।’ 
‘টকাোয় উলিলেন?’ টবড়ালত এলসেন বুফ্রঝ?’  
‘ রাফ্রস রাষ্ট্রদলূতর অফ্রতফ্রে আমরা।’ 
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‘তােলল টতা আমরা িেলরর একই এলাকায় আফ্রে। আফ্রম ফ্রক আিনালদর 
চালয়র দাওয়াত করলত িাফ্রর?’ 

‘ধেবাদ। টকন নয়?’ 
টরালসফ্রলন খুিীলত টর্ানার সালে হ্যাডর্লিক করল। 
‘োফ্রড়র ফ্ল্যাে িালডর্ একো িতাকা ঢাকা টদখফ্রে। ফ্রক িতাকা?’ 
টরালসফ্রলন একেু সলজ্জ োসল। বলল, ‘আমার আব্বা ফ্রচি জাফ্রিস টতা। 

ওাঁর োফ্রড়। ওো কযালমরুলনর জাতীয় িতাকা।’ 
‘ও, ওয়াডর্ার লু। টস ভােয ট , আিনার সালে িফ্ররফ্রচত েবার সুল াে 

েললা।’ উচ্ছ্বফ্রসত কলডি বলল টর্ানা। তার মলন িলড়ফ্রেল ব্ল্যাকক্রস র্ঃ 
ফ্রর্ রফ্রজলে ফ্রকর্োি কলরলে এই চী  জাফ্রিসলক বালে আনার জলে। খুিী 
েললা। ঘেনার একো িলক্ষর সালে িফ্ররফ্রচত েবার সুল াে টতা অন্তত েললা! 

‘টস ভােয আমারও।’ বলল টেলস টরালসফ্রলন বলল, ‘একো কো ফ্রজলজ্ঞস 
কফ্রর?’ 

‘অবেই।’ বলল টর্ানা। 
‘আিনালদর টিািাক, ফ্রবলিষ কলর োলয় মাোয় ওড়না – এ ধরলনর 

টিািাক টতা  রাসীরা িলর না।’ 
‘ রাসীরা সবাই িলর না তা নয়। মুসফ্রলম  রাসীরা িলর।’ টেলস বলল 

টর্ানা। 
‘তােলল আিনারা মুসফ্রলম?’ ফ্রবস্ময় ফ্রমফ্রশ্রত কলডি বলল টরালসফ্রলন। 
‘খুিী েনফ্রন বুফ্রঝ?’ বলল টর্ানা। 
োফ্রসলত মুখ উজ্জ্বল েলয় উিল টরালসফ্রললনর। বলল, ‘আমার সবলচলয় 

ঘফ্রনষ্ঠ বান্ধবী মুসফ্রলম।’ কোগুললা বললত ফ্রেলয় আলবে-অনুরালের একো টঢউ 
টখলল টেল টরালসফ্রললনর মলুখ। 

টর্ানা তাফ্রকলয়ফ্রেল টরালসফ্রললনর মুলখর ফ্রদলক। টস ফ্রবফ্রস্মত েললা 
টরালসফ্রললনর মুখ ভালবর এই িফ্ররবতডলন। টর্ানার মলন েললা টরালসফ্রলন ট ন কো 
টিষ কলরও করল না। 
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‘ও! নাইস! ফ্রক নাম আিনার বান্ধবীর?’ আনলন্দ উচ্ছ্বফ্রসত েলয় বলল 
টর্ানা। 

‘লায়লা ইলয়সুলো। ইলয়সুলো রাজ িফ্ররবালরর টমলয়। ইয়াউফ্রডর্ 
ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয় আমার ক্লাসলমে।’ 

‘ইলয়সুলো রাজিফ্ররবার কযালমরুলনর?’ বলল টর্ানা। 
‘হ্যাাঁ। কযালমরুলনর একদম উিলর োরুয়া উিতযকা টেলক ‘টলক চাাঁদ’ 

ি ডন্ত এক সময় ওলদর রাজত্ব ফ্রেল।’ 
‘ও! খুিী েলবা  ফ্রদ আমালদর িফ্ররচয় কফ্ররলয় টদন।’ 
‘অবেই। ওরাও খুিী েলব।’ 
বললই টরালসফ্রলন িলকে টেলক একো কার্ড টবর কলর টর্ানার ফ্রদলক তুলল 

ধলর বলল, আমার ‘টনম কার্ড’। ট  টকান প্রলয়াজলন টেফ্রলল ান করলবন। 
টর্ানা কার্ড োলত ফ্রনলয় বলল, ‘আসুন আমার আব্বা োফ্রড়লত। তার সালে 

িফ্ররচয় কফ্ররলয় টদই।’ 
বলল টরালসফ্রললনর একো োত ধলর এগুল টস তার োফ্রড়র ফ্রদলক। 
ওলদরলক োফ্রড়র ফ্রদলক আসলত টদলখ টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন 

োফ্রড় টেলক টনলম এল। 
‘আব্বা, এ টভলনসা টরালসফ্রলন। কযালমরুলনর চী  জাফ্রিস উসাম 

বাইলকর টমলয়।’ 
তারির টরালসফ্রললনর ফ্রদলক মুখ তুলল টর্ানা বলল, ‘ইফ্রন আমার আব্বা 

ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন লুই।’ 
দ’জন শুলভিা ফ্রবফ্রনময় করলে, তখন টর্ানা র্যাি টবালর্ডর কার্ড টকস 

টেলক তার ‘টনম কার্ড’ ফ্রনলয় এল। 
কার্ড টরালসফ্রলনলক ফ্রদলয় বলল, ‘এলত এখানকার টেফ্রলল ান নম্বারও 

আলে।’ 
‘ধেবাদ।’ 
বলল টরালসফ্রলন টর্ানার আব্বার ফ্রদলক টচলয় বলল, ‘আংলকল, এখনকার 

মত চফ্রল। আফ্রম ফ্রকন্তু চালয়র দাওয়াত ফ্রদলয়ফ্রে।’ 
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‘ফ্রিক আলে মা। আমরা খুিী েলয়ফ্রে।’ বলল টর্ানার আব্বা। 
তারির টরালসফ্রলন টর্ানা ও এফ্রলসা টরলসর সালে হ্যাডর্লিক কলর 

বলল, ‘চফ্রল, মলন োলক ট ন চালয়র দাওয়ালতর কো। আফ্রম টেফ্রলল ান করব।’ 
টরালসফ্রলন এবং টর্ানার োফ্রড় এক সালেই োড়ল। 
 
 
 
‘খাওয়ার সব বযবিা ফ্রিক-িাক আলে টতা মা?’ চী  জাফ্রিস উসাম 

বাইক ফ্রজলজ্ঞস করললা টরালসফ্রলনলক। 
টরালসফ্রলন ড্রইং রুলম প্রলবি করফ্রেল। টস এলস তার আব্বার িালি 

বসলত বসলত বলল, ‘সব ফ্রিক-িাক আব্বা, টকান ফ্রচন্তা কলরা না।’ 
টরালসফ্রলন টর্ানালদর দাওয়াত ফ্রদলয়ফ্রেল চালয়র। ফ্রকন্তু চী  জাফ্রিস 

টর্ানার আব্বার িফ্ররচয় টিলয় শুধু চালয়র দাওয়াত ফ্রদলত রাজী েয়ফ্রন। টর্ানার 
কার্ড টদলখই চী  জাফ্রিস ফ্রচনলত টিলরফ্রেল টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন ফ্রর্-
টবরী লুইলক। 

‘জালনা টতা মা, িালির সম্রাে লুই-এর িফ্ররবালরর টলাক ওরা। রাজত্ব 
না োকললও ঐ িফ্ররবালরর মান একেুও কলমফ্রন। ওলদর রুফ্রচ টতা জাফ্রন না।’ বলল 
চী  জাফ্রিস। 

‘তুফ্রম ফ্রকেু টভবনা আব্বা। আম্মাও টতা  রাসী টমলয়। সব ফ্রতফ্রন 
টদলখলেন। আর টসফ্রদন আফ্রম আংলকললক টদলখফ্রে, মাফ্ররয়ালদর সালে কো 
বললফ্রে। খুব টখালা-লমলা ওাঁরা। রাজকীয় টমজাজ বা োম্ভীল ডর ফ্রচহ্ন ওলদর মলধয 
টনই। আমার খুব ভাললা টললেলে। বলত আব্বা, ফ্রমস মাফ্ররয়া টতামার ভাষায় 
রাজকুমারী েলয়ও ট ভালব শ্রফ্রমলকর মত আমার োফ্রড় ফ্রিক কলর ফ্রদলয়লে, 
কযালমরুলনর োফ্রড়র মাফ্রলক টকান টমলয় ফ্রক এো করলতা?’ 

‘বড়লদর বড় হৃদয় েওয়া উফ্রচত। ওাঁলদর ওো আলে।’ 
কাাঁোয় কাাঁোয় সন্ধযা সালড় সাতোয় এল টর্ানা, টর্ানার আব্বা এবং 

এফ্রলসা টরস। 
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টরালসফ্রলন, তার আম্মা এবং তার আব্বা চী  জাফ্রিস উসাম বাইক 
তালদরলক স্বােত জানাললন বাফ্রড়র টেলে। 

ফ্রর্নার েললা রাত আেোয়। 
 
 
 
ফ্রর্নার টিলষ চী  জাফ্রিস উসাম বাইক এবং টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল 

োফ্রতফ্রন বলস আলাি করলে ড্রইং রুলম। 
তখন কো বলফ্রেল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক, হ্যাাঁ, আমার জন্ম 

কযালমরুলন বলে, ফ্রকন্তু আফ্রম মানুষ েলয়ফ্রে িালি। আফ্রম তখন ১০ বেলরর বালক। 
র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস আমালক িালি ফ্রনলয়  ান। তাাঁর বাফ্রড়লত টরলখ ফ্রতফ্রন আমালক 
টলখািড়া টিখান। আইন িালে র্ক্টলরে করার ির ২৫ বের বয়লস আফ্রম 
কযালমরুলন চলল আফ্রস। িালি ফ্রতফ্রন আমালক ফ্রবলয়ও করান।‘ 

‘টকান র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস? সালবক কুেনীফ্রতক এবং িযাফ্ররস আইন 
ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র প্রফ্রতষ্ঠাতা র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস? ফ্রতফ্রন টতা আমার বন্ধু।’ 

‘ফ্রজ, হ্যাাঁ, ফ্রতফ্রনই।’ 
টর্ানার আব্বা একেু ফ্রিধা করল। ফ্রকন্তু টিলষ বললই, ‘র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর 

খবর ফ্রকেু জালনন?’ 
চমলক উিল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। বলল, তাাঁর সম্পলকড ফ্রকেু 

জালনন আিফ্রন? 
‘জাফ্রন।’ 
‘তালক ফ্রকর্োি কলর কযালমরুলন আনা েলয়লে, জালনন আিফ্রন?’ 
‘জাফ্রন। ব্ল্যাকক্রস ও ওকুয়া তাাঁলক ফ্রকর্োি কলরলে।’ 
‘আর ফ্রকেু জালনন?’ 
‘মলন েয় সবোই জাফ্রন। তাাঁলক িণবন্দী কলর আনা েলয়লে। চী  

জাফ্রিলসর কাে টেলক ফ্রকেু আদায় করার জলে।’ 
‘ফ্রক আদায় করলত চায়, টসোও ফ্রক আিফ্রন জালনন?’ 
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‘জাফ্রন। ওমর বায়ার জফ্রম আত্মসাতলক তারা তবধ কলর ফ্রনলত চায়।’ 
‘আিফ্রন সবই জালনন। এসব ফ্রক র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস ফ্রকংবা র যাল –এর 

কালে আিফ্রন শুলনলেন?’ 
‘এখালন আসার আলে কুলমলে র যাল , টর্বরা এবং আমরা এক টরি 

োউলস এক সালেই ফ্রেলাম। ফ্রকন্তু ওমর বায়ার ঘেনা আফ্রম আলে টেলকই জাফ্রন।’ 
‘আলে টেলক?’ 
‘আিফ্রন েয়লতা জালনন, ব্ল্যাক ক্রস র যাল  এবং টর্বরালকও ফ্রকর্োি 

কলরফ্রেল। িলর তালক উদ্ধার করা েলয়লে।’ 
চমলক টসাজা েলয় বসল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। বলল, ‘তারাও 

ফ্রকর্োি েলয়ফ্রেল? টকন?’ 
‘তালদরলক ফ্রকর্োি কলর র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক তারা বাধয করলত 

টচলয়ফ্রেল  ালত ফ্রতফ্রন আিনালক বলল তালদর কাজো কফ্ররলয় টদন। ফ্রকন্তু র যাল রা 
মুি েওয়ায় তালদর উলেে বানচাল েলয়  ায়। তখন তারা টখাদ র্ঃ 
ফ্রর্ রফ্রজসলকই িণবন্দী কলর কযালমরুলন ফ্রনলয় এলসলে।’ 

ফ্রবস্ময় ও টবদনায় চী  জাফ্রিলসর টচোরা ভাফ্রর েলয় উলিলে। ফ্রকেুক্ষণ 
কো বললত িারললা না। কো বলল অলনকক্ষণ ির। বলল, ‘এত ফ্রকেু ঘলেলে, 
ফ্রকেুই জানলত িাফ্ররফ্রন আফ্রম। ঈশ্বরলক ধেবাদ। ফ্রতফ্রন আিনার সালে টদখা 
কফ্ররলয় ফ্রদলয়লেন।’ 

‘আফ্রম আরও ফ্রকেু জাফ্রন ফ্রমঃ চী  জাফ্রিস।’ 
টর্ানার আব্বার কো টিষ েলতই চী  জাফ্রিস বলল, ‘টদখুন আিফ্রন 

আমার সবলচলয় সম্মাফ্রনত গুরুজলনর বন্ধু। আিফ্রনও আমার গুরুজন। ফ্রমিার বলল 
সলম্বাধন করলল আফ্রম দঃখ িাব। আর এখালন চী  জাফ্রিস ফ্রেলসলব কো বলফ্রে 
না।’ 

একেু োমল চী  জাফ্রিস। তারির বলল, ‘এ সম্পলকড  া জালনন দয়া 
কলর বললল বাফ্রধত েলবা।’ 

টর্ানার আব্বা র যাল লদর উদ্ধালরর কো, র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর ফ্রকর্োি 
এবং তালক ও ওমর বায়ালক উদ্ধার প্রলচিার সব কাফ্রেনী বণডনার ির বলল, ‘ফ্র ফ্রন 
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র যাল লদর উদ্ধার কলরফ্রেললন এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলদর উদ্ধালরর টচিা 
কলরফ্রেললন, ফ্রতফ্রন এখন কযালমরুলন।’ 

‘কযালমরুলন? টক ফ্রতফ্রন?’ চী  জাফ্রিলসর টচালখ একরাি ফ্রবস্ময়। 
‘ফ্রতফ্রন একজন সমাজলসবী। ট খালন মানুলষর ফ্রবিদ টসখালন ফ্রতফ্রন।’ 
‘র যাল  ফ্রক তালক ফ্রনলয়াে কলরলে?’ 
‘আসলল ফ্রতফ্রন টচিা করলেন ওমর বায়ালক উদ্ধার করলত। এখন টতা 

ওমর বায়া এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস এক েলয় টেলেন।’ 
‘তােলল টলাকফ্রে মুসলমান।’ 
‘হ্যা। ফ্রকন্তু আিফ্রন বুঝললন ফ্রক কলর?’ 
‘টকান খৃিান ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া’র ফ্রবলরাফ্রধতার মুলখ ওমর বায়ালক 

সাো য করলত  ালব না বা ট লত িারলব না। ফ্রিতীয়ত, আিনারা তালক টচলনন। 
আিনারা ইসলাম রেণ কলরলেন এো টরালসফ্রললনর কালে শুলনফ্রে।’ 

‘আিনার অনুমান ফ্রিক।’ 
‘আিনার খবর আমার জলে িরম সুসংবাদ। ফ্রকন্তু ফ্রতফ্রন একা ফ্রক 

করলবন ফ্রবরাে িফ্রির ফ্রবরুলদ্ধ!’ 
‘এো বলা মুফ্রেল। তলব তার অতীত েললা, ‘ফ্রতফ্রন ট খালন  ান একাই 

এক ফ্রবশ্ব েলয় দাাঁড়ান।’ 
‘তার সা লয কামনা কফ্রর। ট  কাজ আমার করার ফ্রেল, তা ফ্রতফ্রন 

করলেন। জালনন, ফ্রতফ্রন টকাোয় ফ্রক করলেন?’ 
‘আিনার সবই জানা দরকার। আসলল আমরা এলসফ্রে তাাঁরই সন্ধালন। 

আমরা জাফ্রন না ফ্রতফ্রন টকাোয়।’ 
‘ফ্রকন্তু আিনালদর সালে তাাঁর সম্পকড ফ্রক? আিনারা তাাঁর টখাাঁলজ টকন 

আসললন?’ 
টর্ানার আব্বা উির ফ্রদল না তৎক্ষণা। একেু ভাবল। তারির মুখ তুলল 

তাকাল চী  জাফ্রিলসর ফ্রদলক। বলল, ‘একেু স্বালেডর সম্পকড আলে। মাফ্ররয়া 
(লর্ানা) আমার একমাত্র টমলয়। তার স্বালেডই এলসফ্রে।’ 
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চী  জাফ্রিলসর মুলখ এক েুকলরা প্রসন্ন োফ্রস  লুে উিল। বলল, ‘মা  
করলবন। আিনালদর িাফ্ররবাফ্ররক বযািালর েস্তলক্ষি কলরফ্রে। ফ্রকন্তু একো 
টক তুেল আফ্রম টচলি রাখলত িারফ্রে না।’ 

‘বলুন।’ 
‘ঐ মুসফ্রলম টেললফ্রে টক,  ার সালে ‘লুই’ রাজকুমারীর ফ্রবলয় েলি এবং 

 ার জলে ‘লুই’ িফ্ররবালরর একমাত্র উিরাফ্রধকারীরা ইসলাম রেণ কলরলেন। 
আর টেললফ্রে টক ট , ফ্রবনা স্বালেড অলের জলে এ ভালব জীবলনর ঝুাঁফ্রক টনয়।’ 

টর্ানার আব্বা চুি কলর োকল। টকান উির ফ্রদলনা তৎক্ষণাৎ। িলর 
ধীলর ধীলর বলল, ‘আফ্রম বুঝলত িারফ্রে না, তার িফ্ররচলয়র প্রকাি, তার, আিনার 
এবং আমালদর সকললর জলে কলযাণকর েলব ফ্রকনা।’ 

‘আফ্রম এখালন আিনালদর সালে আললাচনা করফ্রে আিনালদর একজন 
এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর একজন দিক সন্তান ফ্রেলসলব, চী  জাফ্রিস ফ্রেলসলব ফ্রকংবা 
সরকারী টকান টলাক ফ্রেলসলব নয়।’ 

‘ধেবাদ। আিফ্রন ফ্রক আেমদ মুসার নাম শুলনলেন?’ 
চী  জাফ্রিস ভ্রু কুাঁচলক ফ্রকেুক্ষণ ফ্রচন্তা করল। তারির বলল, ‘একো নাম 

শুলনফ্রে। মালন তার সম্পলকড অলনক িলড়ফ্রে। টস টতা একজন ভয়ানক ফ্রবেবী। 
ফ্র ফ্রলফ্রস্তন টেলক শুরু কলর অলনক টদলির অলনক িফ্ররবতডলনর সালে টস জফ্রড়ত। 
এর কো বললেন টকন?’ 

‘আিফ্রন ট  টেললফ্রের িফ্ররচয় জানলত চালিন টসই টেললফ্রেই আেমদ 
মুসা।’ 

টর্ানার আব্বার টিষ দ’ফ্রে িব্দ ফ্রবদযত িলকর মত কাজ করল ট ন চী  
জাফ্রিলসর উির। তাাঁর টচোরায় েতবাক ও েতবুফ্রদ্ধর ভাব  ুলে উিল। অলনকক্ষণ 
টস ফ্রবহ্বল টচালখ তাফ্রকলয় োকল টর্ানার আব্বার ফ্রদলক। অলনক সময় ফ্রনলয় টস 
ধীলর ধীলর বলল, ‘আিফ্রন ফ্রক সফ্রতয বললেন? তাাঁর মত ফ্রবেবী টকন টকান কালজ 
এ ঘেনায় জড়ালব? লুই িফ্ররবারই বা তাাঁর সালে জফ্রড়লয় িড়বার টেতু ফ্রক?’ 

‘টস এক দূঘডেনালক টকন্দ্র কলর।  খন আেমদ মুসা টেলন কাজ 
করফ্রেল, তখন টস আমার টমলয়লক অবধাফ্ররত ফ্রকর্োি েওয়ার োত টেলক 
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বাাঁচায়। টসই টেলকই তার সালে আমালদর িফ্ররচয় ঐ সময়ই টস ওমর বায়ার সালে 
িফ্ররফ্রচত েয় তালক গুডর্ালদর োত টেলক রক্ষা করলত ফ্রেলয়।’ 

তারির টর্ানার আব্বা ওমর বায়ার সালে আেমদ মুসার িরবতডী 
সম্পলকডর ফ্রবষয় তুলল ধলর বলল, ‘আসলল আেমদ মুসার বযফ্রি, টদি ও জাফ্রত 
টপ্রম সবই অমূলয।’ 

‘ঈশ্বর আিনালদর মঙ্গল করুন। আিনার টিষ সুখবরফ্রে শুলন আফ্রম মলন 
বল িাফ্রি, একো বড় সংকে টেলক েয়লতা আফ্রম বাাঁচলবা এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসরও 
জীবন বাাঁচলব। ফ্রকন্তু উলিে টবাধ েলি, টস টতা একা। অেফ্রদলক ‘ব্ল্যাক ক্রস’, 
‘ওকুয়া’ এবং ‘টকাক’-এর ফ্রমফ্রলত িফ্রি তার ফ্রবরুলদ্ধ।’ 

‘টস টকাোয় জাফ্রন না। ফ্রক করলে জাফ্রন না। প্রােডনা োড়া আমালদর আর 
ফ্রক করার আলে!’ 

‘তার  ফ্রদ সন্ধান িাওয়া ট ত।’ 
টর্ানার আব্বা ও চী  জাফ্রিস উসাম বাইক  খন এই আললাচনা 

করফ্রেল, তখন বাফ্রড়র বাোন টঘরা একো টোট্ট ললন টর্ানা, টরালসফ্রলন এবং 
এফ্রলসা টরসলদর মলধয েল্প চলফ্রেল। 

টর্ানা বলফ্রেল, ‘টরালসফ্রলন আিনার সালে টদখা েলয় ফ্রক ট  ভাললা 
লােলে! কখনও টকান প্রলয়াজন টবাধ করলল আিনালক টেফ্রলল ান করা  ালব, 
কযালমরুন সম্পলকড ফ্রকেু জানলত চাইলল আিনালক টেফ্রলল ান করা  ালব’। 

‘আর আমালদর িফ্ররবালরর সালে আিনালদর িফ্ররচয় আমার জলে 
ঈশ্বলরর আিীবডালদর মত েলয়লে’। 

‘টকমন কলর?’ বলল টর্ানা। 
‘লুই’ িফ্ররবালরর উিরাফ্রধকারীরা মুসলমান েলয়লে এো আব্বার জানা 

এবং আিনালদর টদখা আব্বার প্রলয়াজন ফ্রেল।’ 
‘টকন? টকন?’ ফ্রবস্ময় ভরা কলডি বলল টর্ানা। 
‘এ ‘টকন’-এর উির অলনক বড়। আজ োক।’ বলল টরালসফ্রলন সলজ্জ 

টেলস। 
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‘ফ্রকন্তু আিনার জলে এো আিীবডাদ েললা ফ্রক কলর, এর উির আিফ্রন 
এক বালকযও ফ্রদলত িালরন।’ বলল টর্ানা। 

কো বলল না টরালসফ্রলন। মুখ টস ফ্রনচু করল। তার টি াঁলে এক েুকলরা 
সলজ্জ োফ্রস। 

টর্ানা এই োফ্রস টদলখ লায়লা ইলয়সুলোর কো বললত ফ্রেলয় টসফ্রদন 
টরালসফ্রললনর মুলখ ট  োফ্রস টদলখফ্রেল তার কো মলন িড়ল। অনুরােরফ্রিত সলজ্জ 
এই োফ্রস টর্ানার অিফ্ররফ্রচত নয়। 

‘আজ োক, আলরকফ্রদন বলব।’ নীরবতা টভলে বলল টরালসফ্রলন। 
‘টদখুন ফ্রমস টরালসফ্রলন, আফ্রম কুেনীফ্রতলকর টমলয়। কোর কুেনীফ্রত ফ্রদলয় 

ফ্রিক টবর কলর ট লব কো।’ টেলস বলল টর্ানা। 
‘ফ্রিক আলে টবর করুন। শুধু টতা কুেনীফ্রতক নয়, আিফ্রন রাজারও 

টমলয়।’ োসলত োসলত বলল টরালসফ্রলন। 
টর্ানা একেু ভাবল। তারির বলল, ‘ফ্রনশ্চয় আিনার আব্বা টকান 

মুসফ্রললমর সালে আিনার সম্পকডলক ভাললা টচালখ টদলখন না বা টদখলবন না, 
এমন আিংকা আলে।’ 

টরালসফ্রললনর মুখ ভরা োফ্রসলত একেু ভাো িড়ল তার টচালখর দৃফ্রিলত 
ফ্রকেুো ফ্রবস্ময়  লুে উিল। টি াঁলে টসই সলজ্জ োফ্রস েফ্রড়লয় বলল, ‘এেুকু ফ্রিক 
আলে।’ 

‘ফ্রনশ্চয় টসই সম্পলকডর সালে আিনার এবং আিনার আব্বার একো 
স্বালেডর প্রশ্ন জফ্রড়ত আলে।’ টরালসফ্রললনর টচালখ টচাখ টরলখ বযাফ্ররিালরর মত প্রশ্ন 
করল টর্ানা। 

‘এমন প্রশ্ন করলেন টকান  ুফ্রিলত?’ মুলখ কৃফ্রত্রম োম্ভী ড টেলন প্রশ্ন করল 
টরালসফ্রলন। 

‘না, আলে প্রলশ্নর ‘হ্যাাঁ’ অেবা ‘না’ উির ফ্রদন। আিনার প্রলশ্নর জবাব 
িলর ফ্রদফ্রি।’ ঝানু উফ্রকললর মত টর্ানা চাি ফ্রদল টরালসফ্রলনলক। 

টরালসফ্রলন টেলস উিল। বলল, ‘উির ‘হ্যাাঁ’।’ 
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‘এখন আিনার প্রলশ্নর জবাব ফ্রদফ্রি। স্বালেডর সম্পকড না োকলল আিনার 
আব্বা এমন আচরণ টকন করলবন  ালত আিনার আেত েওয়ার সম্ভাবনা আলে? 
ফ্রিতীয়ত বড় টকান স্বালেডর সম্পকড না োকলল আিনার আব্বার মলনাভাব 
িফ্ররবতডলনর সম্ভবনালক অবেই আিফ্রন আিীবডাদ বললতন না।’ 

টরালসফ্রলন টেলস উিল। বলল, ‘খুব সুন্দর  ুফ্রি। আিনার বযবসায় বা 
 ুফ্রর্ফ্রসয়াল প্রল িলন আসা উফ্রচত। আফ্রম আংকললক বলব।’ 

‘ধেবাদ। আমার তৃতীয় প্রশ্ন েললাঃ ঐ স্বালেডর সম্পকড  ার সালে ফ্রতফ্রন 
অবেই লায়লা ইলয়সুলো ফ্রকংবা টকান টমলয় নন’। 

টর্ানার এই প্রলশ্নর সালে সালে টরালসফ্রললনর মুলখর োফ্রস ফ্রবিতকর 
লজ্জায় রুিান্তফ্ররত েল। বলল, ‘এই প্রশ্ন টকন আলস?’ 

‘এ প্রলশ্নরও জবাব িালবন। ফ্রকন্তু আলে উির ফ্রদন ‘হ্যাাঁ’ অেবা ‘না’।’ 
টরালসফ্রলন ফ্রনচু েলয় িড়া তার টচাখ তুলল তাকাল টর্ানার ফ্রদলক। তারির 

একেু সলজ্জ টেলস বলল, ‘হ্যাাঁ।’ 
মুখ ফ্রেলি োসল টর্ানা। বলল, ‘এবার আিনার প্রলশ্নর উির: টকান 

টমলয়র সালে টকান টমলয়র স্বালেডর সম্পকড এমন েয় না  ার ফ্রবলরাফ্রধতায় নামলত 
েলব আংকললক এবং ট  সম্পলকডর রক্ষালক আিফ্রন আিডীবাদ মলন করলবন।’ 

উজ্জ্বল োফ্রসলত ভলর উিল টরালসফ্রললনর মুখ। বলল, ‘আিফ্রন চমৎকার। 
এরিলরর প্রলশ্ন আিফ্রন ফ্রক বললন, টদফ্রখ।’ 

টর্ানা োসল, বলল, ‘এোই টিষ প্রশ্ন। বলুন প্রশ্নো করলবা টতা?’ 
‘অবেই।’ টরালসফ্রললনর মুলখর োফ্রসলত এবার লজ্জা টমিালনা। 
‘ফ্রিক আলে, আমার ফ্রদলক তাকান।’ টর্ানা বলল টরালসফ্রলনলক। 

টরালসফ্রলন তাকাল টর্ানার ফ্রদলক। 
টর্ানা তার টচালখ টচাখ টরলখ মুখ ফ্রেলি টেলস বলল, ‘মুসফ্রলম টেললফ্রে 

টক?’ 
টরালসফ্রলন দ’োলত মুখ টঢলক উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘চলুন  াই, আংকলরা 

একা আলেন।’ 
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টর্ানা উলি দাাঁড়াল। টরালসফ্রলনলক কালে টেলন ফ্রনল োত ধলর। 
বলল,‘প্রফ্রতশ্রুফ্রতবদ্ধ আিফ্রন উির টদবার জলে।’ 

‘আিফ্রন শুনলত খারাি লােলে। আমরা টতা বন্ধু।’ বলল টরালসফ্রলন 
টর্ানার একো োত আাঁকলড় ধলর। 

টর্ানা টরালসফ্রললনর কাাঁলধ োত টরলখ বলল, ‘ফ্রিক আলে বন্ধু। উির দাও 
এবার প্রলশ্নর।’ 

টরালসফ্রলন টর্ানালক জফ্রড়লয় ধলর বলল, ‘ফ্রেজ আজ োক। চল ওফ্রদলক 
 াই।’ 

‘টবি চল।’ বলল ফ্রতনজনই োাঁেলত লােল ড্রইং রুলমর ফ্রদলক। োাঁেলত 
োাঁেলত এফ্রলসা টরস বলল, ‘মাফ্ররয়া আিার প্রশ্ন টিষ। আফ্রম একো প্রশ্ন কফ্রর?’ 

োসল টরালসফ্রলন। বলল, ‘ভয় করফ্রে এখন প্রশ্নলক।’ 
‘খুব সেজ প্রশ্ন। মুসফ্রলম টেললো লায়লা ইলয়সুলোর টকউ?’ 
টদ লড় িালালত  াফ্রিল টরালসফ্রলন। ধলর ট লল টর্ানা। বলল, ‘ধরা 

িলড় টেে, আর িাফ্রললয় লাভ ফ্রক?’ 
দাাঁফ্রড়লয় িড়ল টরালসফ্রলন। লজ্জায় রাো টোো মুখ। বলল, ‘ফ্রক বলব, 

টবাধেয় একো অসম্ভব সুখ স্বে টদখফ্রে আফ্রম।’ কোগুললা টিলষর ফ্রদলক ভাফ্রর 
েলয় উিল তার। 

টর্ানা টরালসফ্রললনর ফ্রিলি োত ফ্রদলয় কালে টেলন ফ্রনলয় বলল, ‘স্বে স ল 
েওয়ার আলে এমনোই মলন েয়। নাম ফ্রক টেললোর? জানলত িাফ্রর না আমরা?’ 

টরালসফ্রলন মুখ ফ্রনচু করল। টিাাঁলে লাজ-রাো োফ্রস  লুে উিল। বলল, 
‘আবদল্লাে রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো, লায়লার ভাই।’ 

বললই টরালসফ্রলন টদ ড় ফ্রদল ড্রইংরুলমর ফ্রদলক। 
টিেলন টিেলন েুেল টর্ানা এবং এফ্রলসা টরস। 
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২ 
ইলয়সুলো িযাললস। 
ইয়াউফ্রডর্র অেতম প্রধান সড়ক ‘নেড এযালভফ্রনউ’-এর িফ্রশ্চম িালি 

িূবডমূখী েলয় দাাঁড়ালনা ফ্রবিাল বাফ্রড়। বাফ্রড়র সামলন একো ফ্রবিাল টেে। ইলয়সুলো 
রাজ িফ্ররবার এই বাফ্রড়ফ্রে ততরী কলর কযালমরুলন  রাফ্রস িাসলনর মাঝামাফ্রঝ 
সমলয়,  খন  রাসী িাসকলদর ষড় লন্ত্র ইলয়সুলো সালতানালতর উির এলকর 
ির এক ফ্রবিদ টনলম আসলত োলক। বাফ্রড়ফ্রে ততরী করা েয় রাজ-িফ্ররবালরর 
একো ফ্রবকল্প বাসিান ফ্রেলসলব। টলখািড়া উিললক্ষয আবদল্লাে রাফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলো এবং তার টবান লায়লা ইলয়সুলোর বসবাস এই বাফ্রড়লত এখন প্রায় 
িায়ী েলয় টেলে।  ইলয়সুলো িযালললস ইলয়সুলো িফ্ররবালরর িাফ্ররবাফ্ররক একো 
ড্রইংরুম। ঘরো খুব বড় নয়, ফ্রকন্তু খুব টোেও নয়। ঘলরর টোো টমলঝ লাল 
কালিডলে টমাড়া। টসা া টসে ফ্রদলয় সাজালনা ড্রইংরুম। ড্রইংরুলমর এক িালি 
একো বড় ফ্রেফ্রভ টসে। তার িালি একো টরফ্রর্ও। টস িালিরই এক টকানায় 
রলয়লে টোট্ট একো ফ্রিজ এবং অে টকাণায় রলয়লে টোট্ট একো বুক টসল । বুক 
টসলল  আলে টদফ্রি-ফ্রবলদিী মযাোফ্রজন। 

ফ্রেফ্রভ’র ফ্রিক ফ্রবিরীত ফ্রদলক ফ্রতন টসা ায় িািািাফ্রি ফ্রতনজন বলস। 
মাঝখালন আেমদ মুসা। 
তার বাম িালি মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন। এবং র্ান িালি আলরকজন নবয 

 ুবক। চুল টকাাঁকড়া ফ্রকন্তু রং প্রায়  সডা। টিাাঁে িাতলা। তার টচোরায় আরবীয় 
একো ভাব আলে। 

এই  ুবকই আবদল্লাে রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
টস ইলয়সুলো রাজিফ্ররবালরর ৭ম িুরুষ। ৫ম িুরুষ ি ডন্ত তালদর রাজত্ব 

ফ্রেলক ফ্রেল। রাফ্রিফ্রদর আব্বা আমীর আবদল্লাে ইলয়সুলো  খন  ুবরাজ, তখন 
তালদর োত টেলক ক্ষমতা চলল  ায়্ 
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রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর মা ফ্রমসরীয় এবং দাফ্রদও ফ্রমিরীয় ফ্রেললন। 
েতকাল আেমদ মুসা এলসলে। 
তারির টেলক শুধু েল্পই শুনলে রাফ্রিফ্রদ ইল সুলো আেমদ মুসার কাে 

টেলক। অসীম তার উৎসাে। 
আজ কযালমরুলনর সাধারণ েুফ্রের ফ্রদন। অফ্র স-আদালত-ফ্রিক্ষা প্রফ্রতষ্ঠান 

সব বন্ধ। আজ সকাল টেলকই রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো আেমদ মুসালক ফ্রনলয় বলসলে। 
মাঝখালন তারা ট ােলরর নামা  টসলরলে এবং লাঞ্চ কলরলে। তারির 

আবার এলস বলসলে টসা ায়। 
রাফ্রিফ্রদ বলফ্রেল, ‘বড় ভুল কলরফ্রে। কাল টেলক  ফ্রদ টরকর্ডার কালে 

রাখতাম, তােলল একা ইফ্রতোস টরকর্ড েলয় ট ত।’ 
‘ফ্রিক বলললেন, আেমদ মুসা ভাইলয়র ভলয়সও টরকর্ড েলয় ট ত।’ 
বলল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
‘সফ্রতয ফ্রবরাে একো লস েললা’ বলল ইলয়সুলো। 
‘অতীলতর কো নয়, এস ভফ্রবষ্যলতর কো ভাফ্রব।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘আমার কালে ভফ্রবষ্যলতর টচলয় অতীতই টবিী প্রলয়াজনীয়।’ বলল 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
‘টকন?’ বলল আেমদ মুসা। 
‘ইফ্রতোস না জনালল ইফ্রতোস েড়াও  ায়না। অতীত না জানলল ভফ্রবষ্যত 

বুঝাও  ায় না। আমরা অতীত জাফ্রন না, তাই আমালদর ভফ্রবষ্যত সম্পলকড আমরা 
অসলচতন।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘টতামার কো ফ্রিক। ফ্রকন্তু ইফ্রতোলসর এই অতীত এবং একজলনর 
কাফ্রেনী এক ফ্রজফ্রনস নয়।’ বলল আেমদ মুসা। 

‘ফ্রবষয়োলক এইভালব টদখা আফ্রম মলন কফ্রর ফ্রিক নয়। মসুলমানলদর 
ফ্রবেব ও িফ্ররবতডলনর এই ঘেনাগুললালক এক বযফ্রি মূখয ফ্রেললন বলে, ফ্রকন্তু কাজো 
ফ্রেল মুসফ্রলম জনেলণর জলে আত্বফ্রবশ্বাস ও টপ্ররণার উৎস। আজ টবিীর ভাে 
মুসফ্রলম সমালজ অবিার টরালত ো ভাফ্রসলয় চলার দৃে টদখা  ায়। এর কারণ, 
অলনলকর ধারণা অবিার িফ্ররবতডন সম্ভব নয়, টচিা কলর লাভ টনই। ফ্রবেব ও 
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িফ্ররবতডলনর কাফ্রেনী এলদর জলে ফ্রবরাে ফ্রিক্ষলকর কাজ করলব এবং নতুন প্রালণর 
সঞ্চার করলব এলদর টদলে। সুতরাং আমার মলত এই কাফ্রেনীগুললার সংরে ও 
প্রচার খুবই জরুরী।’ 

‘ফ্রিক আলে, জােরণ সৃফ্রির এোও একো িে। ফ্রকন্তু এই মুেূলতড আমরা 
জােরণ নয় এযাকিন টপ্রারালম আফ্রে।’ 

‘ফ্রিক। ফ্রকন্তু ফ্রক করণীয় তা মাোয় আসলে না।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
‘ব্ল্যাক ক্রস ফ্রকংবা ওকুয়ার সাক্ষাত না টিলল টতা আমরা কাজ শুরুই 

করলত িারফ্রে না।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
‘িে টবফ্ররলয়  ালব। আজ একেু টবরুব। অন্ততঃ চী  জাফ্রিলসর বাফ্রড় 

এবং সুপ্রীম টকােড টদলখ আসব।’ 
বলল আেমদ মুসা ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো ফ্রি 

ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ’র সময় েলয় এল। আর দি ফ্রমফ্রনে। ফ্রেফ্রভ’ো খুলল দাও।’ 
‘ফ্রকন্তু বলললন না ভাইয়া, FW ফ্রেফ্রভর আজলকর অনুষ্ঠালনর জলে এত 

উদরীব টকন আিফ্রন?’ 
আেমদ মুসা োসল। বলল, ‘না শুনললই আনন্দ িালব টবিী। টতামার 

আনন্দ কমালত চাই না।’ 
একেু টেলমই আবার বলল, ‘আজ টতামালদর িফ্রত্রকাও টদরীলত 

টবরুলি।’ 
‘গুরুত্বিূণড ফ্রকেু োিনাল টর্’টত সকাললর জাতীয় অনুষ্ঠালনর খবর ফ্রনলয় 

িফ্রত্রকা টবর েয় টতা তাই এ রকম ফ্রদলন ফ্রবলকল ফ্রতনোয় টবলরায়। িলরর ফ্রদন 
িফ্রত্রকা টবর েয় না বললই এই বযবিা।’ বলল ইলয়সুলো। 

‘বাইলরর তদফ্রনক িফ্রত্রকা ইয়াউফ্রডর্লত ফ্রক আলস?’ 
‘ফ্রনয়ফ্রমত িাওয়া  ায় িালির ‘লা মলডর্’ এবং ফ্রমসলরর আল-আেরাম।’ 

বলল ইলয়সুলো। 
আেমদ মুসা টসাজা েলয় বসল। বলল, ‘তুফ্রম কাউলক িাফ্রিলয় ঐ দ’ফ্রেসে 

আজলকর এখানকার িফ্রত্রকাগুললা আনাও। ৩ো টতা টবলজ  ালি।’ 
‘িািাফ্রি, ফ্রবলিষ ফ্রকেু ফ্রক োকলব িফ্রত্রকায়?’ বলল ইলয়সুলো। 
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‘আিা কফ্রর ফ্রবলিষ ফ্রকেু োকলত িালর।’ 
‘ফ্রক?’ 
‘ ফ্রদ োলক। খুিী েলব। অলিক্ষা কর।’ 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো উলি ফ্রেলয় ফ্রেফ্রভ অন কলর এলস আবার টসা ায় বসল। 
টেফ্রলল ান টবলজ উিল এ সময়। 
ইলয়সুলো উলি ফ্রেলয় টেফ্রলল ান ধরল। 
‘হ্যাাঁ, লায়লা?’ 
‘হ্যাাঁ, ভাইয়া।‘ 
‘এলস টেে? টকাোয় তুফ্রম?’ 
‘এই টতা িেলর ঢুকলাম। োফ্রড় টেলক টেফ্রলল ান করফ্রে। জরুরী ফ্রকেু? 

খবর ফ্রদলয়ে টকন?’ 
‘বড় ঘেনা ঘলেলে।’ 
‘ফ্রক?’ 
‘বলব না, আসলল টচালখ টদখলব।’ 
‘আমার টেনিন েলি। বল, খারাি ফ্রকেু না আনলন্দর।’ 
‘আনলন্দর, তলব তার সালে উলদ্ধলের খবরও আলে।’ 
‘তুফ্রম না বলললই ভাল করলত। এখন খারাি লােলে।’ 
‘আম্মা আসলেন টতা?’ 
‘আসলেন ফ্রকন্তু একেু িলর টি েলবন।’ 
‘ও. টক। ফ্র  আমাফ্রনল্লাে। আসসালামু আলাইকুম।’ 
‘ওয়া আলাইকুমসসালাম।’ 
ইলয়সুলো টেফ্রলল ান টরলখ তার জায়োয় ফ্র লর এল। 
‘আেমদ মুসা ভাইলয়র কো লায়লালক বললে?’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  
‘না বফ্রলফ্রন।’  
‘এখন বললল না?’  
‘ওলক একো সারপ্রাইজ টদয়া  ালব।’ 
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ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ’র টপ্রারাম শুরু েলয় টেল। এই ফ্রেফ্রভর টপ্রারালম প্রেলম 
৫ ফ্রমফ্রনে আলের ফ্রদলনর ফ্রবশ্ব সংবালদর প্রধান ফ্রবষয় গুললার  ললাআি েয় 
তারির ফ্রদলনর টপ্রা টপ্রারালমর ফ্রববরন টদয়া েয়। 

খবর প্রায় টিষ টসই সময় একজন তরুণী প্রলবি করল ড্রইং রুলম। 
 লুোতা িা ি ডন্ত নামালনা আরবীয় িাইললর োউন িরা। মাোয় একো সাদা 
রুমাল বাাঁধা। তার উির ফ্রদলয় িলরলে চাদর। তরুণীফ্রের রংও  সডা। তরুণী ড্রইং 
রুলম প্রলবি কলর সালাম ফ্রদলয়ই আেমদ মুসার উির নজর িড়ল। অিফ্ররফ্রচত 
টলাকলক টদলখ সংকুফ্রচত েলয় উিল এবং মাোর ওড়নাোলক কিাললর উির 
আরও টেলন ফ্রদল। 

রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো উলি দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। টমলয়ফ্রে আরও এফ্রেলয় এলল আেমদ 
মুসার ফ্রদলক তাফ্রকলয় টমলয়ফ্রেলক টদফ্রখলয় বলল, ‘এই আমার টসই টবান।’ আর 
লায়লালক আেমদ মুসালক টদফ্রখলয় বলল, ‘ইফ্রন আমালদর সম্মাফ্রনত টমলেমান।’ 

‘নাম টতা লায়লা ইলয়সুলো না? লায়লার আলে-ফ্রিলে টতা আর টকান িব্দ 
টনই।’ বলল আেমদ মুসা। 

কো টিষ কলরই রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো বলস িলড়ফ্রেল। লায়লালক ইংফ্রেত 
কলরফ্রেল বসলত। লায়লা ফ্রেলয় ওলদর ফ্রতনজলনর ফ্রবিরীত ফ্রদলক একো টসা ায় 
ফ্রভন্ন েলয় বসল। 

‘বল লায়লা। টতামার িুলরা নামো।’ বলল রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
রফ্রিফ্রদর কোয় লায়লা মলন মলন ফ্রবরি েললা। কিালো কুফ্রঞ্চত েললা 

অসন্তুফ্রির প্রকাি ফ্রেসালব। না টচনা, না জানা একজন টলালকর তার নাম সংক্রান্ত 
প্রলশ্নর তালক জবাব ফ্রদলত েলব টকন? ভাইয়া ফ্রনলজ না বলল তালক জবাব ফ্রদলত 
বলল টকন? ভাইয়ার এই আচরন তার কালে নতুন মলন েলি। অিফ্ররফ্রচত জলনর 
সামলন এভালব বসা তালদর ঐফ্রতলহ্যই টনই। তার উির তালক অিফ্ররফ্রচত জলনর 
প্রলশ্নর জবাব ফ্রদলত েলব এবং টসো তার বযফ্রিেত ফ্রবষলয়। 

লায়লা ফ্রবফ্রস্মত দৃফ্রিলত একবার ভাইয়ার ফ্রদলক তাকাল। তারির চফ্রকলত 
একবার আেমদ মুসার ফ্রদলক টচাখ তুলল। টদখল আেমদ মুসার মুখ ফ্রনচু। 
একবারই তার ফ্রদলক তাফ্রকলয়ফ্রেল। আর টস তাকায়ফ্রন। লায়লা মলন েল 
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টমেমানফ্রে ভদ্র এবং ভাললা। কযালমরুলনর মুসফ্রলম সমালজ টচালখর িদডা খুব কমই 
টদখা  ায়। আসল িদডা টতা টচালখর িদডাই। 

‘‘লায়লা’র ির একফ্রে িব্দ আলে। আমার নাম ‘লায়লা নুর ইলয়সুলো’।’ 
‘ধেবাদ টবান’, মাো না তুললই বলা শুরু করল, ‘খুব ভাল নাম। লায়লা 

নুর অেড নুলরর বা আললার মত রাত। এই অলেডর ফ্রদক ফ্রদলয় ফ্রবজলয়র রাত বা 
স ললযর রাতও বলা  ায়।’ 

‘আফ্রমন। সামলনর ফ্রদন গুললা আমালদর সা ললযর টোক।’ বলল রফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলো।  

ফ্রবিত লায়লা ফ্রকেু বললত  াফ্রিল। 
এই সময় ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভলত ফ্রদলনর িরবতডী টপ্রাোলমর ফ্রববরণ ফ্রদলত 

শুরু কলরলে। 
সলঙ্গ সলঙ্গই আেমদ মুসা সবাইলক োফ্রমলয় টদয়ার ভফ্রঙ্গলত দ’োত তুলল 

বলল, ‘এস আমরা ফ্রেফ্রভ টপ্রাোলমর ফ্রদলক মনল ােী েই।’ 
আেমদ মুসার আকফ্রস্মক এবং ফ্রনলদডিমূলক আচরন লায়লার কালে 

অলস জেমুলক বলল মলন েললা। ফ্রকন্তু সবাইলক ফ্রেফ্রভর প্রফ্রত মলনাল ােী েলত 
বলল টসও ফ্রেফ্রভর ফ্রদলক তাকাল। লায়লার মলন প্রশ্ন জােল। ফ্রেফ্রভলত এমন ফ্রক 
টপ্রারাম আলে ট  ওরা সবাই এভালব ফ্রেফ্রভমুখী েললা। 

অনুষ্ঠানসুফ্রচর শুরুলতই টঘাষক বলল, ‘আজলকর অনুষ্ঠালন ফ্রনউজ ফ্র চার 
ি ডালয়র শুরুলতই রলয়লে কযালমরুলনর জাফ্রতেত অবিার উির একো আনুফ্রসন্ধান 
ফ্ররলিােড। এলত আিনারা শুনলবন দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর মুসফ্রলম জাফ্রত টোষ্ঠী ফ্রক 
ধরলণর ফ্রনমূডল অফ্রভ ালনর ফ্রিকার েলয়লে।’ 

টঘাষনা শুলন রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টসাজা েলয় বসল। তার টচালখ মুলখ 
ফ্রবস্মলয়র একো টঢউ আেলড় িড়ল। টস তাকাল আেমদ মুসার ফ্রদলক। বলল, 
‘এফ্রক শুনফ্রে মুসা ভাই। সফ্রতয শুনফ্রে টতা? আিফ্রন ফ্রক এ টপ্রারালমর কোই 
বললফ্রেললন?’  

লায়লার টচালখ-মুলখও প্রশ্ন। 
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‘হ্যাাঁ, রফ্রিফ্রদ। আফ্রম এ টপ্রারালমর কোই বলফ্রেলাম। এস টদফ্রখ, সব কো 
ফ্রিক ভালব এলসলে ফ্রকনা?’ বলল আেমদ মুসা।  

আেমদ মুসার কোর ধরলন ফ্রবফ্রস্মত েললা লায়লা। কোয় মলন েলি ফ্রেফ্রভ 
অনুষ্ঠানফ্রের সব আলয়াজনই ট ন টমলেমান টলাকফ্রে কলরলে। টক টলাকফ্রে! 

ফ্রেফ্রভ’র অনুষ্ঠানসুফ্রচ টিষ েললা। শুরু েললা কযামরুলনর ফ্রনউজ ফ্র চারফ্রে। 
আেমদ মুসালদর আেফ্রে টচাখ ফ্রেফ্রভ িদডার উির ফ্রিরভালব ফ্রনবন্ধ। 
ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ (FWTV) তার দীঘড দি ফ্রমফ্রনলের ফ্রনউজ ফ্র চালর ট  

ফ্ররলিােড টিি করল তা সংলক্ষলি এইঃ 
“আফ্রিকার কফ্রেত অন্ধকালরর আড়ালল জাফ্রত ফ্রনমূডললর নীরব অফ্রভ ান 

চললে। এই অফ্রভ ালনর প্রধান চাি আফ্রিকার িফ্রশ্চম উিকূললর মধযাঞ্চলল 
টকন্দ্রীভুত েলয়লে। দফ্রক্ষণ কযালমরুন ইফ্রতমলধযই এই ফ্রনমূডল অফ্রভ ালনর িূণড 
রালসর মলধয এলস িলড়লে। টিেন টেলক এই অফ্রভ ালন টনতৃত্ব ফ্রদলি ফ্রকংলর্াম 
অব ক্রাইি বা ‘টকাক’। আর ‘টকাক’-এর টিেলন রলয়লে জফ্রঙ্গ খৃিান সংেিন 
‘ওকুয়া’।  

টকাক তার িুরলনা টক িল ফ্রনলয় সামলন এগুলি। ওয়াফ্রক োল মেললর 
বরাত ফ্রদলয় আমালদর প্রফ্রতফ্রনফ্রধ জানালিন, দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর সব জফ্রম টস্বিা 
ফ্রবক্রয়, জবরদফ্রস্ত ক্রয় এবং ভুয়া দফ্রলললর মাধযলম ‘টকাক’ দখল কলর ফ্রনলয়লে। 
দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর ৪০লাখ একর মুসফ্রলম মাফ্রলকানাধীন জফ্রমর মলধয মাত্র ২ 
লাখ একর জফ্রম তারা মাফ্রললকর কাে টেলক টস্বিা ফ্রবক্রলয়র মাধযলম ফ্রকলনলে। 
অবফ্রিি জফ্রমর ষাে ভাে তারা ফ্রকলনলে জবরদফ্রস্ত ক্রলয়র মালধযলম। বাফ্রক ৪০ ভাে 
জফ্রম তারা মাফ্রললকলদর উলিদ কলর তাফ্রড়লয় ফ্রদলয় ভুয়া দফ্রলললর মাধযলম 
আত্মসাৎ কলরলে। েত িাাঁচ বেলর ‘টকাক’ দফ্রক্ষণ কযালমরুন টেলক ১০ লাখ 
মুসলমানলক সম্পফ্রি ও ঘর বাফ্রড় টেলক উলিদ কলরলে। খৃিান সংেিন ‘টকাক’ 
দৃলের আড়ালল টেলক ফ্রবফ্রভন্ন বযফ্রি এবং নানা নালমর এনফ্রজও-এর মাধযলম 
দফ্রক্ষণ কযালমরুলন এই ভুফ্রম দখললর কাজ সম্পন্ন কলরলে। ‘টকাক’ এর এই ভুফ্রম 
দখল এবং মুসফ্রলম ফ্রনমডল অফ্রভ ালন িত িত মুসফ্রলম জীবন ফ্রদলয়লে, িত িত 
িফ্ররবার ধ্বংস েলয় টেলে। কারন এরা আলিালস জফ্রম তালদর োলত তুলল ফ্রদলয় 
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নীরলব এলাকা তযাে করলত রাজী েয়ফ্রন। ভুফ্রম দখলল তারা কত টবিলরায়া তার 
দৃিান্ত ফ্রেসালব আমালদর প্রফ্রতফ্রনফ্রধ দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর একফ্রে মুসফ্রলম িফ্ররবালরর 
মমডাফ্রন্তক কাফ্রেনী তুলল ধলরলেন। 

সমর দফ্রক্ষণ কযালমরুলন একফ্রে মাত্র মুসফ্রলম িফ্ররবার অবফ্রিি ফ্রেল। 
ওমর বায়ার িফ্ররবার। কযম্পু উিতযাকায় তালদর বাফ্রড়। উিতযকায় একফ্রে 
সম্মাফ্রনত িফ্ররবার ফ্রেল এো। দি োজার একলরর একো েলের মাফ্রলক ফ্রেল এই 
িফ্ররবার। শুর টেলকই ‘টকাক’ এর নজর িলড় এই জফ্রম খলের উির। ফ্রকন্তু  খন  
ওরা বুজল ওমার বায়ার আব্বার কাে টেলক এ জফ্রম তারা েস্তেত করলত 
িারলবনা, িফ্ররবারফ্রেলক দবডল ও ফ্রভত করার িে ফ্রেসালব টকাক েতযা করল ওমার 
বায়ার আব্বালক। 

ফ্রিতা ফ্রনেত েবার ির ওমার বায়ার উির অবযােতভালব চাি ফ্রদলত 
োকল তারা। আলি িালির মুসলমানরা উলিদ েলয়  াবার ির ওমর বায়ার 
িফ্ররবার একা িলড় টেল। ফ্রবিন্ন েলয় উিল তালদর জীবন। ওমর বায়া তার মা’টক 
ফ্রনলয় জীবন বাাঁচাবার জলে উির কযালমরুলনর কুম্বায় িাফ্রললয় টেল িাফ্রললয় 
ফ্রেলয়ও তারা বাাঁচলত িারল না। ‘টকাক’ ও ‘ওকুয়া’র টলালকরা ওমর বায়ালক 
েতযা প্রলচিা চালায়। ওমর বায়া িালালত সমেড েললও ফ্রনেত েয় তার মা। ফ্রকন্তু 
এরিরও তার সম্পফ্রি ওমর বায়া খৃিানলদর োলত টেলড় ফ্রদলত রাজী েয় না। 
কযালমরুলন টেলক তার জীবন বাাঁচালনা অসম্ভব েলয় উিল। অবলিলষ কযালমরুলনর 
একো উচ্চ আদাললত তার সম্পফ্রির বযািালর একো উইল টরফ্রজফ্রি কলর তার 
অনুিফ্রিফ্রতলত তার সম্পফ্রি েস্তান্তর ও দখললর সকল িে বন্ধ কলর টস িালি 
িাফ্রললয় টেল। 

ফ্রকন্তু রক্ষা িায়ফ্রন টস। জানা টেলে কলয়কফ্রদন আলে ওমর বায়ালক 
ফ্রকর্োি কলর কযালমরুলন আনা েলয়লে। এখন তারা ওমর বায়ালক োলত টরলখ 
সংফ্রিি আদাললতর ফ্রবচারলকর উির চাি প্রলয়াে কলর ওমর বায়ার জফ্রমো 
েস্তেত করলত চায়। সংফ্রিি ফ্রবচারকলক বাধয করার জলে তার এক অফ্রত 
আিনজনলক ফ্রকর্োি কলরলে তারা।  
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আমরা  খন এই ফ্ররলিােড সম্পুনড করফ্রে, তখন ইয়াউফ্রডর্র কুলন্ত কুম্বা 
এলাকার ভীফ্রতকর একো ফ্ররলিােড আমরা টিলাম। কুলন্ত কুম্বা এলাকায় টকাক 
জবরদফ্রস্ত জফ্রম টকনা শুরু কলরলে। ‘টকাক’টক তার দাবীকৃত একফ্রে ভূফ্রমখডর্ 
ফ্রদলত রাজী না েওয়ায় টকাক কুলন্ত কুম্বার দ’জন টলাকলক েতযা এবং টসখানকার 
মসফ্রজলদর সম্মাফ্রনত ইমামলক ফ্রকর্োি কলর। এোড়াও টকাক কলয়কবার ঐ 
এলাকায় োমলা চালায়। ৪ ফ্রদন আলে অনুরুি  একফ্রে োমলা সংঘফ্রেত েয়। দ’ফ্রে 
মাইলক্রাবালস টবাঝাই িলনর ফ্রবি জলনর  একফ্রে সিে  দল খুব টভালর এই োমলা 
চালায়।  িানীয় মুসলমানলদর িক্ষ টেলক সব সময় এসব ফ্রবষয়  িুফ্রলিলক 
 োরীফ্রত অবফ্রেত করা েয়। ফ্রকন্তু অজ্ঞাত কারলন িুফ্রলি  ‘টকাক’-এর ফ্রবরুলদ্ধ  
টকান  িদলক্ষি রেন কলর না। দফ্রক্ষন কযালমরুলনর টক্ষলত্রও  এোই  টদখা  টেলে।   

কযালমরুলনর সরকার এবং ফ্রবলশ্বর মানবতাবাদী সংিাসমুলের  দৃফ্রি 
এফ্রদলক আকৃি েওয়া আবেক। ‘টকাক’-এর জাফ্রত ফ্রনমূডল অফ্রভ ান অফ্রবললম্ব বাদ 
এবং তালদর অতীত কৃতকলমডর প্রফ্রতকার  েওয়া উফ্রচত।” 

দি ফ্রমফ্রনলের টপ্রারামফ্রে টিষ েললা ফ্রি ওয়ার্ল্ ফ্রেফ্রভ”র। আেমদ মুসা  
উলি ফ্রেলয় ফ্রেফ্রভ অ  কলর  ফ্রদলয় এল। 

ফ্রেফ্রভ টপ্রারাম টিষ েললও রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং লায়লা ফ্রেফ্রভ ফ্রস্ক্রন 
টেলক তালদর টচাখ সরায়ফ্রন। ফ্রবস্মলয় ট ন তারা িাের েলয় টেলে। ফ্রি ওয়ার্ল্ড 
ফ্রেফ্রভ’টত কযালমরুলনর মুসলমানলদর এই ফ্রববরন তালদর কালে স্বলের মত মলন 
েলি। ফ্রক কলর সম্ভব েললা এো। রাফ্রিফ্রদ ভাবল, ফ্রেফ্রভ’টত এই টপ্রারাম আজ েলব 
আেমদ মুসা তা আোম জানল ফ্রক কলর! 

এই সময় একফ্রে অল্প বয়লসর টেলল কতগুফ্রল খবলরর কােজ ফ্রনলয় 
ড্রইংরুলম প্রলবি করল।  

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টসফ্রদলক তাফ্রকলয় িান্ত স্বলর বলল, ‘ া বললফ্রেলাম, সব 
কােজ টিলয়ে?’ 

 ‘টিলয়ফ্রে।’ বলল টেললফ্রে।  
টেললফ্রে কােজগুললা এলন রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর কালে খুব সম্মালনর সালে 

টরলখ টবফ্ররলয় টেল। 
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লায়লা োড়া আেমদ মুসারা ফ্রতনজন সংলে সংলে টেফ্রবল টেলক কােজ 
তুলল ফ্রনল।  

আেমদ মুসা তুলল ফ্রনলয়ফ্রেল িালির ‘লা-মলডর্’। আেমদ মুসা প্রেম 
িাতার উির একবার নজর বুফ্রললয়ই বলল, ‘ইলয়সুলো লা-মলডর্ এই খবর প্রেম 
িাতায় র্াবল কলাম টেফ্রর্ং-এ টেলিলে।’  

‘টকান খবর?’ িফ্রত্রকা টেলক মুখ তুলল বলল ইলয়সুলো। টস আল 
আেরালমর উির নজর বুলফ্রিল।  

‘কযালমরুলনর ট  ফ্ররলিােড ফ্রেফ্রভলত টদখলল টসই ফ্ররলিােড। ’ 
আেমদ মুসর কো টিষ না েলতই ইলয়সুলো ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘ফ্রক 

আশ্চ ড, ফ্রেফ্রভ’র এই খবর আল আেরাম প্রেম ফ্রলর্ আইলেম ফ্রেসালব টেলিলে।’ 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর কো টিষ না েলতই কো বলল উিল ইলয়ফ্রকফ্রন। 

বলল, ‘টদখ টদখ, আমালদর ‘ফ্রদ ফ্রলবাফ্রেড’ও ফ্রসঙ্গল কলালম খবরফ্রে টেলিলে।’ 
টদখা টেল কযালমরুলনর িানীয় অোে কােজও সংলক্ষলি ফ্রসংেল 

কলালম েললও খবরফ্রে টেলিলে। শুধু ‘টকাক’-এর ফ্রসজার িফ্রত্রকা ‘ফ্রদস ক্রস’ 
খবরফ্রে োলিফ্রন। 

‘ফ্রকন্তু আফ্রম বুঝলত িারফ্রে না ফ্রকভালব এো সম্ভব েললা? ফ্রেফ্রভ এবং 
খবলরর কােলজ এক সালে  খবরগুললা এললা?’ ফ্রবফ্রস্মত কলডি বলল রাফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলো। 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো, লায়লা, ইলয়ফ্রকফ্রন সবার দফ্রি আেমদ মুসার উির 
ফ্রনবদ্ধ। লায়লা বুঝলত িারলেনা, তার ভাইয়া রাফ্রিফ্রদ, ইয়াফ্রকফ্রন সবাই টমেমানলক 
এত গুরুত্ব ফ্রদলি টকন? টমেমালনর সামলন তালদর আচরনলক অলনকো 
জলড়াসলড়া বলল মলন েলি। টক এই টমেমান? 

‘আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করফ্রে ট , কাজো িফ্ররকল্পনা টমাতালবক েলয় 
টেলে।’ বলল আেমদ মুসা। 

‘িফ্ররকল্পনা? কার িফ্ররকল্পনা?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
‘ওমর বায়ার খবরো িাফ্রিলয়লে িাি টেলক আমালদরই এক সাংবাফ্রদক 

টবান।’ 
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‘টস জানল ফ্রক কলর?’ 
‘আফ্রম তালক ফ্রনউজো করলত বললফ্রেলাম আর কুলন্ত কুম্বা’র ফ্ররলিােড 

ফ্রললখলে ইলয়ফ্রকফ্রনর টবান  ালতমা মুলনকা। টতামালদর সামলনই টতা েতকাল 
আফ্রম তা িািালাম।’ বলল আেমদ মুসা।  

‘ফ্রকন্তু ফ্রেফ্রভ ও ফ্রনউজ ফ্রমফ্রর্য়া ফ্ররলিােড টিললই ফ্রক এভালব প্রচার কলর? 
ফ্রকভালব এো েললা?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

 ‘FWTV এবং ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ এলজিী (WNA)-এর সালে আমালদর 
সুসম্পকড আলে। এ ধরলনর ফ্রনউজ প্রচার করা ওলদর একো দাফ্রয়ত্ব।’ 

‘তার মালন সংিা দ’ফ্রে ফ্রক মুসলমানলদর?’ বলল লায়লা। তার টচালখ-
মুলখ ফ্রবস্ময়। 

‘মুসলমানলদর। ফ্রকন্তু বাইলর এ িফ্ররচয় টনই। মুসফ্রলম িুাঁফ্রজ এ সংিা 
দ’ফ্রে েলড় তুলললে এবং িফ্ররচালনা করলে। ফ্রকন্তু কাজ-কালম এর মুসফ্রলম 
িফ্ররচয়লক মূখয করা েয় না। এো সম্পুনড বাফ্রণফ্রজযক প্রফ্রতষ্ঠান। মুসফ্রলম স্বালেডর 
িলক্ষ কাজ কলর, ফ্রকন্তু টসো বস্তুফ্রনষ্ঠ সাংবাফ্রদকতার দৃফ্রিলকাণ টেলকই করা েয়।’ 
বলল আেমদ মুসা। 

‘বুঝা টেল, আিনার িফ্ররকল্পনালতই এো েলয়লে। ফ্রকন্তু ফ্রক লক্ষ আমরা 
অজডন করলত চাফ্রি এর িারা?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘প্রেমত, নীরব জাফ্রত ফ্রনমূডললর এই ঘেনা ফ্রবশ্ববাসীলক জানালনা। চক্ষু 
লজ্জার খাফ্রতলর েললও ফ্রবলশ্বর মানবাফ্রধকার সংিাগুললা এখালন ফ্রক ঘলেলে তা 
এখন জানলত টচিা করলব। ফ্রিতীয়ত, কযালমরুন সরকারলক সফ্রক্রয় করা,  ালত 
তারা মুসলমানলদর অফ্রভল ােগুললার ফ্রদলক নজর টদয়। ফ্রবশ্ববযািী এই প্রচালরর 
 লল কযালমরুন সরকার ফ্রনলজলদরলক ফ্রকেুো অিরাধী ভাবলত বাধয েলব এবং 
ফ্রকেুো েললও ফ্রনলরলিক্ষ েবার টচিা করলব। তৃতীয়ত, ওমর বায়ার সম্পফ্রি 
েস্তান্তলর একো বাধার সৃফ্রি েলব।’ 

‘ফ্রিক বলললেন। বযািারোলক টকানফ্রদন টতা আমরা এই ভালব ফ্রচন্তা 
কফ্ররফ্রন। এভালব এক ফ্রঢলল ট  বহু িাফ্রখ মারা  ায়, তা আমালদর কখনও মাোয় 
আলসফ্রন।’ 
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‘টদখ, আনফ্রবক টবামার চাইলত ফ্রমফ্রর্য়া অে অলনক টবিী িাওয়ার লু। 
একো আনফ্রবক টবামা একো িেলর বা একো এলাকায় আগুন লাোলত িালর, 
ফ্রকন্তু একো ফ্রমফ্রর্য়া আগুন লাোলত িালর টোো দফ্রনয়ায়।’ 

‘FWTV’এবং ‘WNA’ ফ্রক এই লক্ষয সামলন টরলখই মুসলমানরা 
কলরলে?’ 

‘অবেই।’ 
‘ফ্রকন্তু আমরা টতা জাফ্রন না।’ 
‘আজ জানলল। এভালবই  ালদর জানা উফ্রচত তারা জানলব। এ সংিা 

দ’ফ্রে মুসলমানরা ফ্রবলিষ উলেে ফ্রনলয় কলরলে। তা  ফ্রদ সবাই টজলন ট লল, 
তােলল এ সংিা দ’ফ্রের টক্রফ্রর্ফ্রবফ্রলফ্রে নি েলয়  ালব। সবাই এর বিবযলক দলীয় 
ভাষ্য ফ্রেলসলব ভাবলব।’  

‘ফ্রিক। এই টক িল ট  আমারা ফ্রনলত টিলরফ্রে, এ জলে আল্লাের শুকফ্ররয়া 
আদায় করফ্রে।’ 

লায়লা ইলয়সুলোর ফ্রবস্ময় তখন চরলম। টক এই টমেমান? টদখলত 
অলনকো তুফ্রকডলদর মত টচোরা। তালদর িফ্ররবালরর িফ্ররফ্রচত এমন টতা টকউ টনই! 
মলন েলি টস অলনক জালন, অলনক প্রভাব-প্রফ্রতিফ্রি তার! 

লায়লা একেু িালি ঝুাঁলক রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর কালনর কালে মুখ ফ্রনলয় 
বলল, ‘ভাইয়া, টমেমালনর িফ্ররচয় দাওফ্রন।’ 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টেলস উিল। বলল,‘স্যফ্রর, লায়লা। টতামালক 
সারপ্রাইজ টদব বলল ওাঁর িফ্ররচয় ফ্ররজাভড টরলখফ্রেলাম।’ 

বলল একেু োমল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। েম্ভীর েললা টস। বলল, ‘ইফ্রন 
আমালদর অফ্রত সম্মাফ্রনত ভাই ফ্রবশ্ব-ফ্রবশ্রুত আেমদ মুসা।’ 

িক খাওয়ার মত চমলক উিল লায়লা। তার টচাখ প্রেলম েুলে টেল 
আেমদ মুসার ফ্রদলক। তারির এলস ফ্রনবদ্ধ েললা রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর উির। বলল, 
‘ফ্রক বলে ভাইয়া! ফ্রতফ্রন! ফ্রতফ্রন কযালমরুলন! আমালদর এখালন।’ 

‘ খন ইলয়ফ্রকফ্রন ওাঁলক আমার এখালন ফ্রনলয় এল, তখন বযািারো তার 
টচলয়ও অফ্রবশ্বাস্য টিকফ্রেল আমার কালে। ফ্রকন্তু অফ্রবশ্বাস্য েললও সতয, আল্লাে 
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আেমদ মুসালক কযালমরুলন এলনলেন। তাাঁর আসার সালে সালে আমালদর 
টস ভালেযর  াত্রাও আলোমদফ্রলল্লাে শুরু েলয়লে। এই মাত্র কযালমরুলনর উির 
ট  ফ্রেফ্রভ ফ্ররলিােড শুনলাম এবং সংবাদিলত্র ট  ফ্ররলিােড টদলখফ্রে, এগুললা তারই 
প্রমান। কুলন্ত কুম্বায় আরও ফ্রক ঘলেলে ইলয়ফ্রকফ্রনর কালে শুনলব। টদখলব ফ্রকভালব 
রালতর অন্ধকার ফ্রদলনর আললালত রুিান্তফ্ররত েলয়লে।’ 

োমল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
লায়লা ইলয়সুলো সংলে সংলে উলি দাাঁড়াল। আেমদ মুসার ফ্রদলক 

তাফ্রকলয় বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম। মা  করলবন। আফ্রম  া শুনলাম, আফ্রম 
 া টদখফ্রে সব আমার কালে স্বে মলন েলি।’ 

আেমদ মুসা সালাম রেন কলর মুখ না তুললই বলল, ‘টকান কাউলক 
অস্বাভাফ্রবকভালব বড় কল্পনা করলল বাস্তলব তার  খন সাক্ষয িাওয়া  ায়, তখন 
এ রকমই েয়। তাই টকান কাউলক খুব বড় কলর টদখা ফ্রিক নয়।’ 

‘বড়লক টোে কলর টদখাও টবাধেয় ফ্রিক নয়।’ বলল লায়লা।  
‘ট   া তালক তাই ভাবা উফ্রচত।’  
‘টসো ভাবলত টেলল টতা ফ্রর্কিনারীলত  ত ফ্রবলিষণ তার অফ্রধকাংিই 

টতা আিনার নালমর আলে বসালত েয়।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
‘োক, এসব কো। এস কালজর কো ভাফ্রব। আমার কযালমরুলন আসার 

চতেুড ফ্রদন আজ। ফ্রকন্তু এখনও আসল কাজ শুরু করলত িাফ্ররফ্রন।’ বলল আেমদ 
মুসা। 

‘মা  করলবন। েতকাল টেলক ভাইয়ারা আিনার অলনক কাফ্রেনী 
শুলনলেন। আফ্রম ফ্রকন্তু বফ্রঞ্চত েলাম।’ বলল লায়লা। 

‘আফ্রম আিা কফ্রর রাফ্রিফ্রদ সব বললব টতামালক।’ বলল, আেমদ মুসা মুখ 
না তুললই।  

‘অবেই বলব।’ এসব কালজ ওর খুব আরে বললই টতা জরুরী খবর 
ফ্রদলয় ফ্রনলয় এলসফ্রে ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র েুফ্রে সলত্বও। বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

‘আিনার কযালমরুন ফ্রমিলনর লক্ষয ফ্রক?’ বলল লায়লা আেমদ মুসালক 
লক্ষয কলর।  
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‘আমার কযালমরুন ফ্রমিলনর লক্ষয ফ্রেল ওমর বায়া এবং র্. ফ্রর্ রফ্রজসলক 
উদ্ধার করা এবং ওমর বায়ার সম্পফ্রি তার দখলল আনার বযবিা। করা ফ্রকন্তু 
কযালমরুন আসার ির, ফ্রবলিষ কলর কুলন্ত কুম্বায় দ’ফ্রদন কাফ্রেলয় ট  কযালমরুনলক 
টদখলাম, তালত লক্ষয আরও বড় েলয়লে।’  

‘কযালমরুলনর টস ভােয এো।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
‘এমন ফ্রকেু  ফ্রদ কযালমরুলন না ঘেত, টসোই েলতা কযালমরুলনর 

টস ভােয।’ বলল আেমদ মুসা।  
‘ঘলে টেলে বললই টতা আমরা দূভডালেযর ফ্রিকার। এখন আমরা সন্ধান 

করফ্রে টস ভালেযর।’ বলল লায়লা।  
‘এ সন্ধানলক আল্লাে স ল করুন।’ আেমদ মুসা বলল।  
‘আিনার সম্পলকড আমালদর সীমােীন টক তুেল। ফ্রকেু প্রশ্ন করলত 

িাফ্রর?’ বলল লায়লা।  
‘অবেই।’ আেমদ মুসা বলল।  
‘আিনার বযফ্রিেত জীবন সম্পলকড প্রশ্ন।’ বলল লায়লা।   
‘আমার বযফ্রিেত টতমন ফ্রকেু টনই,  া ফ্রকেু আলে টবান  ালতমা মুলনকা 

মলন েয় সব ফ্রকেু টজলনলে। তুফ্রম তালক ফ্রজলজ্ঞস কর।’ বলল আেমদ মুসা।  
‘আিনার টবান টতা একো নয়।’ বলল লায়লা।  
‘তা েলব টকন। োজালরা টবান, োজালরা ভাই ফ্রনলয় আমার িৃফ্রেবী।’ 

বলল আেমদ মুসা।  
‘আমার জানার খুব ইিা, এই কফ্রিন িলে আিনার  াত্রা ফ্রকভালব?’    
‘এ প্রলশ্নর উির আমার জে কফ্রিন। ফ্র ফ্রলফ্রস্তলনর উিাস্তু কযালম্প সংঘাত-

সংঘলষডর মলধয টবলড় উিা একজন ফ্র ফ্রলফ্রস্তফ্রন বললত িারলবন তার ফ্রবেবী শুরু 
ফ্রকভালব। আমার বযািারোও ঐ রকম। আমার টচালখর সামলন আমার মা জীবন 
ফ্রবসজডন ফ্রদলয়লেন। আরও োজালরা জলনর সালে আব্বা ও টোে ভাইলয়র টদে ফ্রেন্ন 
ফ্রবফ্রিন্ন েলয়লে টবামায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-িীলত সােীলদর এলক এলক ঢলল িড়লত 
টদলখফ্রে মৃতযুর টকালল ফ্রেমাললয়র উিতযকায়। তালদর সকললর একো অিরাধ 
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ফ্রেল, তারা মুসলমান। এই টবাধ কখন ট  ফ্রকভালব আমালক দূভডাো মুসফ্রলম 
সমালজর একজন টসবলক িফ্ররনত কলরলে আফ্রম জাফ্রননা।’ আেমদ মুসা বলল।  

‘আিফ্রন সবলচলয় খুিী েন ফ্রকলস?’ বলল লায়লা।  
‘ খন কালরা মুলখ আফ্রম ফ্রনমডল োফ্রস টদফ্রখ।’ বলল আেমদ মুসা।  
‘সবলচলয় দঃফ্রখত েন ফ্রকলস?’  
‘ খন মানুলষর টচালখ অশ্রু টদফ্রখ।’  
‘তােলল মানুষলক টকন্দ্র কলরই আিনার সব ফ্রকেু। মানুষলক এত 

ভাললাবালসন টকন?’  
‘মানুষলক ভাললাবাসলল আল্লাে সবলচলয় খুিী েন বলল।’  
‘সফ্রতযই খুিী েন? টকন?’  
‘মানুষলক ফ্রদলয়ই টতা আল্লাের সব আলয়াজন। এই দফ্রনয়া, এই মো-

ফ্রবশ্ব, সব ফ্রকেুই আল্লাে কলরলেন মানুলষর জলেই।’  
‘মানুষলক এই ফ্রনফ্রবডচার ভললাবাসা ফ্রক টসকুলার ভাললাবাসা নয়?’  
োসল আেমদ মুসা। বলল, ‘মানুষলক ফ্রনফ্রবডচালর ভাললাবাসলত না িারলল 

িেভ্রি মানুষলক, দূভডাো িািীলদর ফ্রকভালব আললার িলে, মুফ্রির িলে ফ্রনলয় 
আসলবা?’  

‘তােলল মুসফ্রলম এবং অমুসফ্রলমলক ভাললাবাসায় টকান িােডকয োকলব 
না?’ 

‘মুসফ্রলমরা টতামার টদলের অংে, আর অমুসফ্রলমরা টতামার আফ্রশ্রত 
অসোয় জন। িােডকয বুলঝে?’  

‘বুলঝফ্রে। বড় একো ফ্রবভ্রাফ্রন্ত আমার দূর েললা।’  
‘লায়লার মলধয ট  একো ভ্রাফ্রন্ত ফ্রেল তার স্বীকৃফ্রত অনন্ত িাওয়া টেল। কী 

বল ইলয়ফ্রকফ্রন।’ বলল রাফ্রিফ্রদ  মুখ ফ্রেলি টেলস।  
‘ াই বল আফ্রম ফ্রকেু বলব না আজ। তলব ইলয়ফ্রকফ্রনলক সাক্ষী মানা ফ্রিক 

েয় ফ্রন। ভুল স্বীকারলক টস কুইনাইলনর টচলয়ও টতলতা মলন কলর।’ বলল লায়লা।  
‘টদাষ করলল রাফ্রিফ্রদ তুফ্রম, লায়লা টিাধ ফ্রনল আমার ওির।’ বলল 

ইলয়ফ্রকফ্রন। ‘ফ্রনরািদ জায়ো টকানো লায়লা ফ্রচলন।’  
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লায়লা ফ্রকেু বললত চাফ্রিল।  তার আলে আেমদ মুসা বলল, ‘টতামালদর 
মধুর ফ্রবতকড আিাতত িফ্রেত। আমার ঘুম িালি। টতামালদর এখালন আরালমর 
জীবন আমালক অলস কলর তুলল মলন েলি।’  

‘স্যফ্রর, না, ফ্রিক আলে। খাওয়ার ির একেু টরি টনওয়া প্রলয়াজন।’ উলি 
দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

‘আরালমর জীবন মালন ফ্রক অলস জীবন?’ বলল লায়লা।  
‘আরালমর জীবন মালন অলস জীবন নয়। তলব আরালমর জীবন  ফ্রদ 

লক্ষযেীনতা ও ফ্রনফ্রশ্চন্ততায় আক্রান্ত েয়, তােলল জীবন কাজ না টিলয় অলস েলয় 
দাাঁড়ালত িালর।’  

‘ফ্রনফ্রশ্চন্ততা ও লক্ষযেীনতা িারা আিফ্রন ফ্রক বুঝলত চালিন?’ লায়লা 
বলল। 

‘মানব জীবলনর লক্ষয সম্পলকড উদাফ্রসনতা এবং মানুষ ফ্রেলসলব ফ্রনলজর 
িাফ্রয়ত্ব কতডবয সম্পলকড টকান ফ্রচন্তা না করা।’  

‘মা  করলবন। এক কোয় মানব জীবলনর লক্ষযলক আিফ্রন ফ্রকভালব 
বণডনা করলবন?’ উলি দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত লায়লা বলল।  

‘মানুলষর ইেকালীন কলযাণ ও িরকালীন মুফ্রির জলে কাজ করা।’  
‘সব মানুলষর কলযাণ সব মানুলষর মুফ্রির জে?’  
‘অবেই, আল্লাের টকান বান্দা ফ্রক টতামার ির ট  তার কলযাণ ও মুফ্রির 

কো ভাবলব না? তলব প্রেম ভাবলত েলব আয়ুর কো, িলর আফ্রশ্রত’টদর কো।’  
‘আমার মলন েলি ফ্রক জালনন, আমালদর মত আিনার ভাই-লবানলদর 

ফ্রিফ্রক্ষত করার জলে টোো দফ্রনয়ায় আিনার ফ্রিক্ষা টকাসড চালালনা দরকার। 
আমরা অলনক ফ্রকেুই জাফ্রন না।’ লায়লা বলল, ইলয়সুলোলদর টিেলন োাঁেলত 
োাঁেলত।  

সাংঘাফ্রতক দামী কো বললে লায়লা তুফ্রম। বলল রাফ্রিদী ইলয়সুলো।  
‘রাফ্রিদী তুফ্রম আরও স্বীকার করলব, আমালদর টমলয়রা দামী কোই টবিী 

বলল। আসলল ইসলালমর প্রফ্রত ওলদর ফ্রচন্তা আন্তফ্ররকই টবিী।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  
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‘আিা ইলয়ফ্রকফ্রন, লায়লা টতামালক অতবড় আঘাত করল, আর তুফ্রম 
তালক এত বড় সমেডন ফ্রদলল?’ মুখ ফ্রেলি টেলস বলল রাফ্রিদী।  

‘সমেডন নয়, সলতযর প্রফ্রত স্বীকৃফ্রত।’ বলল লায়লা।  লজ্জার একফ্রে টঢউ 
তার মুলখর ওির ফ্রদলয় বলয় টেল। 

ইলয়সুলো ও আেমদ মুসার টিেলন িািািাফ্রি োেফ্রেল লায়লা এবং 
ইলয়ফ্রকফ্রন। 

কো টিষ কলরই লায়লা তাকাল ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রদলক। ইলয়ফ্রকফ্রন ফ্রকে ু
বললত  াফ্রিল। ট ন মুখ  লে টবরুফ্রিল ফ্রকেু কো।  

লায়লা টিাাঁলে আঙ্গুল চািা ফ্রদলয় আেমদ মুসালদর ফ্রদলক ইংফ্রেত কলর 
ফ্রকেু না বলার জলে অনুলরাধ করল। 

লায়লার টচালখ-মুলখ রফ্রিম লাজ-নম্রতা।  
লায়লা কো টিষ করার ির মূহুতড কলয়ক ফ্রনরবতা। ফ্রনরবতা ভােল 

আেমদ মুসার কডি। বলল, ‘ইলয়ফ্রকফ্রন ফ্রিকই বলললে। প্রমাফ্রণত েলয়লে প্রফ্রতকূল 
িফ্ররলবলি টমলয়রাই ইসলামলক ধলর রাখলত িালর টবিী। ইসলালমর ফ্রিক্ষাও 
তালদর মালধযলম টবিী সম্প্রসাফ্ররত েয়। সালবক কমুযফ্রনি টদিগুললালত এো 
আমরা টদলখফ্রে। আফ্রিকালতও টতামরা এো টদখলব।’ 

‘বযাস লায়লা, টতামার আর ফ্রক চাই, দফ্রলল টিলয় টেে।’ টিেলন তাফ্রকলয় 
টেলস বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘টদখ ভাইয়া ধলমডর কল এভালবই বাতালস নলড়।’ 
লায়লার কোয় টেলস উিল ওরা ফ্রতনজন সকললই এক সালে।  
 
 
 
ইয়াউফ্রডর্র বাফ্রণফ্রজযক এলাকায় একো চারতলা ভবন। ভবলনর 

ফ্রতনতলার একো প্রিস্ত কক্ষ। কলক্ষর বড় একো টেফ্রবললক সামলন টরলখ এক 
টচয়ালর বলস আলে ফ্রিলয়লর িল। তার র্ানিালি িাফ্রিস বাইক, ওকুয়ার প্রধান। 

তালদর সামলনর টেফ্রবল ফ্রঘলর আলরা  অলনকগুললা  টচয়ার।  
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টেফ্রবল টেলক অল্পদূলর টদয়ালল আো একো ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলন ফ্রি-ওয়ার্ল্ 
ফ্রেফ্রভ’র টপ্রারাম চললত টদখা  ালি। 

ফ্রকন্তু টসফ্রদলক ফ্রিলয়লর িললর টকান টখয়াল টনই। তার টচাখ-মুখ 
আগুলনর মত লাল। িাফ্রিস বাইলকর মুখ ফ্রনচু। আষালের টমলঘর মত ভারী। কো 
বলফ্রেল ফ্রিলয়লর িল ‘এতবড় ঘেনা ফ্রকভালব ঘেল। ফ্রিওয়ার্ল্ ফ্রেফ্রভর মত একো 
ফ্রবখযাত আন্তজডাফ্রতক ফ্রমফ্রর্য়া ১০ফ্রমফ্রনে ধলর মুসফ্রলম উলিদ এবং ‘টকাক’ এর 
কুকীফ্রতড বণডনা করল! এো ফ্রক কলর সম্ভব েললা? রীফ্রতমত এো ফ্রমফ্রর্য়া জেলত 
ফ্রবেলবর মত। ওমর বায়ার কাফ্রেনী সবডস্তলর বণডনা কলরলে। কত লাখ একর জফ্রম 
ফ্রকভালব দখল েলয়লে তাও বলললে। বললত টেলল োলে োাঁফ্রড় টভলে ফ্রদলয়লে। 
ফ্রনশ্চয় এর তীি প্রফ্রতফ্রক্রয়া ফ্রেলসলব ও.আই.ফ্রস, রালবতা সে মুসফ্রলম টদি গুললা 
ফ্রচৎকার করলবই। িফ্রশ্চমা অলনক মানবফ্রধকার সংিা টদখলবন টসাচ্চার না েলয় 
িারলব না। এখানকার সরকারও এখন চালির মুলখ িড়লব। তালদর কাে টেলক 
ট  সেল াফ্রেতা আমরা িাফ্রিলাম, ভফ্রবষ্যলত তা িাওয়া আর আলের মত সেজ 
েলব না। সবলচলয় বড় কো ওমর বায়ার জফ্রম েস্তান্তলরর কাজোও জফ্রেলতায় 
িড়লব।’  

োমল একেু ফ্রিলয়লর িল। টস আবার মুখ টখালার আলেই কো বলল 
উিল িাফ্রিস বাইক। বলল, ‘এ রকম কত ফ্রনউজ েয়। চী  জাফ্রিস ফ্রক তার কো 
টেলক সরলবন? সরলল আমালদর অে টতা আলেই। চী  জাফ্রিস তার জীবলনর 
চাইলতও র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক ভালবালসন। সুতরাং.........’ 

‘সুতরাং কাজো সেজ েলতও িালর।’ িাফ্রিস বাইকলক বাধা ফ্রদলয় 
বললত শুরু করল ফ্রিলয়লর িল, ‘ফ্রকন্তু সরকার  ফ্রদ বাইলরর চালি এফ্রনলয় ঘাোঘাফ্রে 
শুরু কলর, তােলল কাজো কফ্রিন েলত িালর।’ 

‘তা েলত িালর। তাই চী  জাফ্রিস টক ফ্রদলয় কাজো আমালদর আলেই 
টসলর ট ললত েলব। তাোড়া সরকার চালি িড়ললই ট  সরকার সলঙ্গ সলঙ্গ েলল 
 ালব, বযািার তা নয়। সরকালরর দ’একজন মানবতাবাদী োড়া সকললই 
আমালদর িলক্ষ। সরকার চালি িলড় তদলন্তর কো বললত িালর, ফ্রকন্তু টসো টলাক 
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টদখালনাই েলব। তালদর ভাই-ভাফ্রতজা ও িুত্র-কো-জামাইলদর আমালদর 
এনফ্রজওগুললা বড়বড় টবতন ফ্রদলয় িুষলে।’ 

‘সুখবলরর জে ধেবাদ। ফ্রকন্তু জাফ্রতসলের মানবাফ্রধকার কফ্রমিন 
ফ্রকংবা িফ্রশ্চলমর অোে মানবাফ্রধকার সংিা সলরজফ্রমন তদলন্তর জলে আসলত 
িালর। বলা  ায় আসলবই। ও. আই. ফ্রস. এবং মুসফ্রলম টদিগুললা অবেই এর 
বযবিা করলব।’ 

‘টসগুললা টমাকাফ্রবলার িে করা  ালব। কােলজ কললম টকাোও 
আমালদর টকান ত্রুফ্রে টনই। দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর টকাোও মুসফ্রলম জনিদ ফ্রেল তা 
টকউ প্রমাণ করলত িারলব না। টকান মসফ্রজদই আস্ত রাখা েয়ফ্রন। টভলঙ্গ টসখালন 
েীজডা ততরী করা েলয়লে।’ 

একেু োমল িাফ্রিস বাইক। তারির বলল, ‘অে একো কো টভলব 
আফ্রম ফ্রবফ্রস্মত েফ্রি, ফ্ররলিালেডর টকাোও ব্ল্যাক ক্রস-এর নাম টনই। র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস 
এবং চী  জাফ্রিস এর আদাললতর উলল্লখ টনই। টবাধেয় এ বযািারগুললা িুলরা 
জালননা ট  ফ্ররলিােড িাফ্রিলয়লে।’ 

‘আমার তা মলন েয় না। সংফ্রিি ফ্রবচারলকর আত্মীয়লক িাি টেলক 
ফ্রকর্োি কলর আনা েলয়লে, টস কো ফ্ররলিালেড বলললে। এ তেয  ারা জালন, তারা 
ঐসব বযািারও জালন। আমার মলন েলি,  ারা এখবর প্রচালরর টিেলন আলে 
তারা খুব িাডর্া মাোর টলাক। তারা টোো ফ্ররলিালেড সরকালরর জলে সামলন 
এগুবার টকান ক্লু রালখফ্রন। চী  জাফ্রিস এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর নাম করলল 
সরকার ক্লু টিলয় ট ত। আমার মলন েয়  ারা খবর প্রচালরর টিেলন আলে তারা 
চালি ফ্রনলজরাই বযািারো হ্যালডর্ল করলত। তারা সরকারলক মলন েয় ফ্রবশ্বাস 
কলর না।’ 

‘িাডর্া মাোর এ টলাকো টক েলত িালর, ট  ফ্রিওয়ার্ল্ড টক ফ্রদলয়ও ফ্রনউজ 
কফ্ররলয় ফ্রনলত িালর।’ 

‘এোই টতা বুঝলত িারফ্রেনা। এ ধরলণর একজন টলাক আেমদ মুসাই। 
ফ্রকন্তু টস ফ্রক টবাঁলচ আলে? অবে দয়ালা’য় ট  টলাকফ্রে আমালদর িরাফ্রজত কলর 
িালালত সমেড েয়, তার টচোরার ট  ফ্রববরণ িাওয়া টেলে তালত আেমদ মুসার 
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সালে ফ্রমলল  ায়। আবার আমালদর দয়ালা ঘাাঁফ্রে টেলক আমরা চলল আসার ির ট  
টলাকফ্রে োনা টদয় তার টচোরাও আেমদ মুসার মতই। সব ফ্রমফ্রললয় আমার মলন 
েলি টলাকফ্রে আেমদ মুসাই। ফ্রকন্তু ভাবফ্রে, টস বাাঁচল ফ্রক কলর ধ্বংস েওয়া মের 
টেলক।’ 

একো টঢাক ফ্রেলল ফ্রিলয়লর িল। োমল একেু। শুরু করল আবার, 
‘ফ্ররলিালেড কুলন্ত কুম্বা’র ফ্রক শুনলাম? ফ্রক ঘলেলে টসখালন?’ 

এই সময় ইডোরকম কো বলল উিল, ‘ফ্রমঃ িাফ্রিস বাইক, ইলদজা টেলক 
টলাক এলসলে। জরুরী টমলসজ।’ 

‘ফ্রনলয় এস।’ িাফ্রিস বাইক বলল উিল, ‘এখফ্রন জানা  ালব সব ফ্রকেু। 
কুলন্ত কুম্বার সবলচলয় কালের ঘাফ্রে ইলদজা টেলক টলাক এলসলে।’ িাফ্রিস 
বাইলকর কো টিষ েওয়ার সলঙ্গ সলঙ্গ টেফ্রবললর িালি রফ্রক্ষত ইডোরকলম একো 
নীল বাফ্রত জ্বলল উিল। িাফ্রিস ইডোরকলমর ফ্রদলক মখু ফ্রনলয় বলল, ‘টেলে টক?’ 

ইডোরকলমই উিরো ধ্বফ্রনত েললা। বলা েললা, ‘স্যার ইলদজার টলাকলক 
ফ্রনলয় এলসফ্রে।’ 

‘এস।’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
দরজা খুলল টেল। প্রলবি করল একজন টশ্বতাঙ্গ  ুবক। খৃিান  াদালরর 

টিািাক িরা। 
‘ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল,  ুবকফ্রে আমালদর ইলদজা েীজডার একজন  াদার 

এবং ‘টকাক’-এর ইলদজা-ঘাাঁফ্রের ইন রলমিন র্াইলরক্টর।’ 
 ুবকফ্রে টেফ্রবললর সামলন এলল িাফ্রিস বাইক উলি দাাঁফ্রড়লয়  ুবকফ্রের 

সালে হ্যাডর্লিক কলর বলল, ‘বসুন  াদার টজমস।’ 
 াদার টজমস ফ্রিলয়লর িললর সালেও হ্যাডর্লিক করল। তারির বসল। 
 াদার টজমস  হ্যাডর্লিক করার সময় োসার টচিা করফ্রেল। ফ্রকন্তু 

োফ্রসো কান্নার টচলয়ও কাল েলয় উলিফ্রেল। 
‘বলুন  াদার টজমস। ফ্রনশ্চয় ইলদজা’র ফ্রকে ু দঃসংবাদ আমালদর 

শুনালবন।’ 
‘শুধু দঃসংবাদ নয়, ফ্রবি ডয় ঘলে টেলে।’ বলল  াদার টজমস।  
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‘ফ্রবি ডয়! টকমন ফ্রবি ডয়?’ 
‘কুলন্ত কুম্বার ওরা ইলদজা’র ‘টকাক’ প্রধান জন ফ্রিল নসে আমালদর 

১৬জনলক বন্দী কলরলে এবং তালদর সালের দ’জনলক েতযা কলরলে। িলর 
ইলদজা টেলক ওলদর ইমামলক মুি এবং ইলদজার টর্িুফ্রে ‘টকাক’ প্রধান 
িালসায়া ফ্রববফ্রসলয়র’টক বন্দী কলর ফ্রনলয় টেলে।’ োমল  াদার টজমস। 

‘ফ্রক বলে তুফ্রম? টতামার মাো ফ্রিক আলে টতা?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
মাো ফ্রনচু করল  াদার টজমস। বলল, ‘অফ্রবশ্বাস্য বলে, ফ্রকন্তু  া বললফ্রে 

তাই ঘলেলে।’ 
‘ইলদজায় ওরা কয়জন টলাক এলসফ্রেল?’ 
‘ফ্রতনজন।’ 
‘ফ্রক বলে? ফ্রতনজন টলাক এলস আমালদর ঘাফ্রেলত ঢুলক তালদর ইমামলক 

খুলল ফ্রনলয় টেল। আর িালসায়ালকও বন্দী কলর ফ্রনলয় টেল। টতামরা ফ্রক 
করফ্রেলল?’ 

‘বাধা ফ্রদলত ফ্রেলয় আমালদর দ’জন খুন েলয়লে ইলদজায়।’ 
‘এবং কুলন্ত কুম্বায় দ’জন। ওলদর টকউ মারা  ায়ফ্রন?’ 
‘না। ওলদর টকউ মারা  ায়ফ্রন।’ 
‘আিা, বলত ঘেনা। শুফ্রন ফ্রক কলর ঘেলত িারল এই অসম্ভব ঘেনা।’ 
 াদার টজমস কুলন্ত কুম্বার সব ঘেনা এবং ইলদজালত ট ভালব  া 

ঘলেফ্রেল সফ্রবস্তালর সব বণডনা করল। 
 াদার টজমস কো টিষ কলর োমলতই ফ্রিলয়লর িল বলল উিল, ‘টদখা 

 ালি টোো ফ্রবি ডয়, ঘলেলে মাত্র একজন টলালকর োলত।’ 
‘তাই টতা টদখফ্রে। ফ্রকন্তু কুলন্ত কুম্বা টতা দলর, কযালমরুলনর টকাোও টতা 

এ ধরলণর টলাক েত দি বেলর আমালদর টচালখ িলড়ফ্রন।’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
‘টলাকফ্রেলক আিফ্রন টদলখলেন?’ ফ্রজলজ্ঞস করল ফ্রিলয়লর িল  াদার 

টজমস টক। 
টদলখফ্রে। 
‘বলুন টতা টলাকো টকমন?’ বল ফ্রিলয়লর িল। 
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‘টলাকো  সডা এফ্রিয়ান। তুফ্রকডলদর সালেই তার টচোরার ফ্রমল টবিী।’ 
‘ঘন কাল চুল মাোয়?’ বলল ফ্রিয়লর িল। 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘চুল ফ্রকেু টকাকড়ালনা?’ 
‘ফ্রিকই বলললেন।’ 
‘মুলখর টচোরায় ফ্রক ফ্রিশু সুলভ সেজ ভাব?’ 
‘হ্যাাঁ।’ বলল টজমস। 
ফ্রিলয়লর িল মুখ ঘুফ্ররলয় তাকাল িাফ্রিস বাইলকর ফ্রদলক। বলল, ‘তােলল 

আেমদ মুসা টসফ্রদলনর োফ্রড় ফ্রবলফারলণ মলরফ্রন। এই টচোরা ফ্রনঃসলন্দলে আেমদ 
মুসার। বুঝা  ালি, কুলমলে আমালদর ঘাফ্রেলত টসফ্রদন আেমদ মুসাই তােলল োনা 
ফ্রদলয়ফ্রেল।’ 

‘আফ্রম বুঝলত িারফ্রেনা ফ্রমঃ িল এই ওমর বায়ার সালে আেমদ মুসার 
ফ্রক সম্পকড? আেমদ মুসার সালে আমালদর টকান িত্রুতা টনই! তােলল টস 
আমালদর ফ্রিেু োড়লে না টকন?’ 

‘ফ্রমঃ িাফ্রিস বাইক আেমদ মুসালক আিফ্রন ফ্রচনলতই িালরনফ্রন। টস টতা 
জাফ্রতর জলে কাজ করলে। ওমর বায়া তার জাফ্রতর একজন। আমরা ওমর বায়ার 
িত্রু মালন তার িত্রু।’ বলল ফ্রিলয়লর িল। 

ফ্রিলয়লর িল আবার ফ্র রল  াদার টজমলসর ফ্রদলক। বলল, ‘িালসায়া 
ফ্রববফ্রসলয়র’টক ওরা ইলদজা টেলক ধলর ফ্রনলয় টেলে, দ’জনলক েতযা কলর টেলে, 
জন ফ্রিল নসে ১৬জনলক কুলন্ত কুম্বায় বন্দী কলর টরলখলে-এই ফ্রবষয়গুললা 
আিনারা িুফ্রলিলক জাফ্রনলয়লেন টতা?’ 

মুখো ম্লান েলয় টেল  াদার টজমলসর। বলল, ‘আমরা ফ্রেলয়ফ্রেলাম 
োনায় মামলা দালয়র করলত। ফ্রকন্তু টদখা টেল, তারা আলেই মামলা দালয়র কলর 
টেলে।’ 

‘ওরা ফ্রক মামলা দালয়র কলরলে?’ বলল ফ্রিলয়লর িল। 
‘ওরা ঐফ্রদন িরির দইফ্রে মামলা দালয়র কলরলে। প্রেমফ্রেলত মূল 

অফ্রভল াে, জন ফ্রিল ন ও িালসায়া ফ্রববফ্রসলয়লরর টনতৃলত্ব জনা ফ্রবলিক সিে 
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টলাক কুলন্ত কুম্বার উির আক্রমণ চালায়। এলাকাবাসী চারফ্রদক টেলক েুলে এলস 
ওলদর প্রফ্রতলরালধর টচিা কলর। প্রফ্রতলরালধর মুলখ ওরা কলয়কফ্রে লাি সে িাফ্রললয় 
টেলে। ওলদর দফ্রে োফ্রড় আেক করা েলয়লে। আর ২য় মামলায় বলললে, ওরা 
ইলদজা টেলক কুলন্ত কুম্বায় আক্রমণ করলত এলল সুল াে টিলয় ওরা ফ্রকর্োি 
কলর রাখা আমালদর ইমাম আলী ওলকচুকু ওলদর দ’জন টলাকলক িরাভুত কলর 
িাফ্রললয় আসলত সমেড েলয়লে। আমরা তার ফ্রনরািিােীনতার ভয় করফ্রে।’ 

‘তার মালন ওরা জন ফ্রিল ন সে আমালদর ১৬জন টলাকলক ট  বন্দী 
কলর টরলখলে এবং ইলদজা ঘাফ্রেলত এলস আমালদর দ’জনলক েতযা কলর িালসায়া 
ফ্রববফ্রসলয়রলক ধলর ফ্রনলয় টেলে সব অস্বীকার করলে।’ ফ্রচৎকার কলর উিল িাফ্রিস 
বাইক। 

 াদার টজমস টকান কো বলল না। 
‘সাংঘাফ্রতক বযািার। আিনারা ওলদর মুি করার জলে ওখালন আর 

অফ্রভ ান কলরনফ্রন?’ বলল ফ্রিলয়লর িল। 
‘আমরা লুলমলর্ার, মযালমায়া, ইলবাললায়া এবং ফ্রক্রফ্রব ঘাাঁফ্রের সালে 

আললাচনা কলরফ্রে। তারা সব শুলন বলললে, বড় ধরলনর  ুদ্ধ োড়া কুলন্ত কুম্বায় 
এখন টঢাকা  ালব না। ওলদর োলত অলনকগুললা টমফ্রিনোন, সাব টমফ্রিনোন ও 
টোলা-গুলী চলল টেলে। এখন ওলদর টমাকাফ্রবলা করলত টেলল ফ্রবরাে ক্ষয়-ক্ষফ্রত 
েলত িালর। বড় ধরলনর ফ্রসদ্ধান্ত োড়া এো করা  ালব না। ইফ্রতমলধয আমরা খবর 
টিলাম আিনারা কযালমরুন ফ্র লরলেন। ইয়াউফ্রডর্ এলসলেন। তাই শুলনই এখালন 
েুলে এলাম।’ 

‘ফ্রক মলন কলরন, বন্দীলদরলক ফ্রক ওরা টমলর ট ললত িালর? বন্দী করার 
কো  খন ওরা টোিন কলরলে, তখন টমলর ট লাই ওলদর জলে স্বাভাফ্রবক।’ 
বলল ফ্রিলয়লর িল। 

‘না টমলর ট ললফ্রন। ইফ্রতমলধয আরও ফ্রকেু ঘেনা ঘলেলে স্যার।  ার 
কারলণ আরও টবিী েুলে আসা এখালন?’ বলল  াদার টজমস। 

‘খারাি ফ্রকেু? ফ্রক ঘেনা?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
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‘কুলন্ত কুম্বা টেলক ভায়া-ফ্রমফ্রর্য়া টমলসজ এলসলে, তালদর চারফ্রে দাবী 
িূরণ েলল ওরা বন্দীলদর টেলড় টদলব।’ 

‘চারফ্রে দাবী ফ্রক?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
‘তালদর প্রেম দাবী ইয়াউফ্রডর্ োইওলয় টেলক দফ্রক্ষলণ ইলদজা অঞ্চলল 

জবরদফ্রস্ত ও ভুয়া দফ্রলললর মাধযলম আত্মসাতকৃত সকল মুসফ্রলম জফ্রম ট রত 
ফ্রদলত েলব। দই, েত িাাঁচ বেলর  ালদরলক এই অঞ্চল টেলক উলিদ করা েলয়লে, 
তালদর ক্ষফ্রতিরূণসে িূনবডাসন করলত েলব। ফ্রতন, টোো দফ্রক্ষণ কযালমরুলন 
খৃিানলদর সফ্রতযকার ফ্রমিনারী সংিাগুললা োকলব, ফ্রকন্তু টসবার নালম ষড় ন্ত্ররত 
এনফ্রজও-লদর তৎিরতা বন্ধ কলর ফ্রদলত েলব। চার, ‘টকাক’ টক তার সকল দেমড 
ফ্রলফ্রখতভালব স্বীকার করলত েলব।’ 

‘দাবীগুললা ও প্রফ্রতশ্রুফ্রত ফ্রক তারা ফ্রলফ্রখতভালব ফ্রদলয়লে? আমালদর দফ্রলল 
প্রলয়াজন,  ালত প্রমাণ েয় ফ্রিল নরা তালদর োলত বন্দী আলে।’ বলল ফ্রিলয়লর 
িল। 

‘ওরা ফ্রলফ্রখত ফ্রকেু টদয়ফ্রন। একো অফ্রর্ও কযালসলে জন ফ্রিল ন তালদর 
দাবীগুললা আমালদর শুফ্রনলয়লে। তারির কযালসে তারা ট রত ফ্রনলয় টেলে।’ বলল 
 াদার টজমস। 

‘জন ফ্রিল নলক ফ্রদলয় ওরা কো বফ্রললয়লে?’ 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘আর ফ্রকেু বলললে?’ 
‘িলনর ফ্রদন ওরা সময় ফ্রদলয়লে। দাবী িূরণ না েলল বন্দীলদর তারা ফ্রক 

করলব তা তারাই জালন।’ 
‘ওলদর কাজগুললা ফ্রনখুাঁত টদখফ্রে। আইলনর ফ্রদক ফ্রদলয় ওলদর ধরার টকান 

িে তারা রালখফ্রন। িফ্রি প্রলয়াে করলত টেললও ঝুাঁফ্রক আলে। বন্দীলদর ওরা খুন 
কলর ট ললত িালর।’ বলল ফ্রিলয়লর িল। 

‘ফ্রকন্তু এমন বুফ্রদ্ধ ওরা টকাোয় টিল? কযালমরুলন বহুফ্রদন কাজ করফ্রে। 
এমন টতা ঘলেফ্রন?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 

‘ভুলল  াি টকন, ওলদর মালঝ এখন আেমদ মুসা। তারই কাজ এসব।’ 
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‘আমরা এখন ফ্রক করব ফ্রমঃ িল?’ 
‘ফ্রচন্তা করলত েলব। তলব অে ফ্রকেুর ফ্রদলক মন টদবার আলে ওমর বায়ার 

সম্পফ্রির  য়সালা কলর ট ললত েলব। আেমদ মুসা কুলন্ত কুম্বায় বযস্ত োকলত 
োকলত আমালদর এই কাজো টিষ করলত েলব।’ 

‘ফ্রিক বলললেন ফ্রমঃ িল।’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
বলল িাফ্রিস বাইক  াদার টজমলসর ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘জন 

ফ্রিল নলদর ওরা টকাোয় আেলক টরলখলে?’ 
‘এো জানার টকান উিায় টনই। ওলদর এলাকায় এখন এমন িাোরা 

অিফ্ররফ্রচত টকান টলাক টসখালন প্রলবি করলত িারলে না।’ বলল  াদার টজমস। 
‘িুফ্রলি িািালনা  ায় না?’ 
‘িুফ্রললির সালে আললাচনা কলরফ্রে। তারা ওলদর কমুযফ্রনফ্রে টসডোর 

মসফ্রজদ ি ডন্ত ট লত িালর। িুফ্রলি বলললে, ওলদর এলাকা সালচডর টকান সুল াে 
িুফ্রললির টনই। কারণ, টকস টেলে ওলদর িলক্ষ। ওরা বাদী।  

‘বুফ্রদ্ধলত আিনারা িরাফ্রজত েলয়লেন। এখন তার মাশুল টতা ফ্রদলতই 
েলব।’ তীি টক্ষাভ ঝলর িড়ল  াদার িাফ্রিস বাইলকর কলডি। 

একেু টেলম একেু িান্ত েলয় িাফ্রিস বাইক বলল, ‘ফ্রিক আলে ফ্রমঃ টজমস 
আিফ্রন  ান। িলর কো েলব আিনার সালে।’ 

 াদার টজমস চলল টেলল িাফ্রিস বাইক ফ্রিলয়লর িললর ফ্রদলক টচলয় 
বলল, ‘আফ্রম বুঝলত িারফ্রে না ওমর বায়ার টলাকরা এত বড় ‘ফ্রমফ্রর্য়া কুয’ করল 
ফ্রক কলর?’ 

‘তৎক্ষণাৎ উির ফ্রদল না ফ্রিলয়লর িল। িূে দৃফ্রিলত অলনকক্ষণ বাইলর 
তাফ্রকলয় োকার ির বলল, ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ এবং ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ এলজিীলক এ 
ধরলনর ফ্রনউজ মালঝ মালঝই করলত টদখা  ালি। এো ওলদর ফ্রনেক বযবসাফ্রয়ক 
দৃফ্রিলকাণ না ওরা টকান রাজননফ্রতক উলেলে কাজ করলে তা টদখা প্রলয়াজন। 
আিফ্রন একো ভাললা ফ্রবষলয়র ফ্রদলক ইংফ্রেত কলরলেন। ও দ’ফ্রে সংবাদ মাধযমলক 
ভাললা কলর এক্স-টর করা প্রলয়াজন। এ বযািালর আমালদর ব্ল্যাক-ক্রস 
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ইনলেফ্রললজি এবং ইসরাইফ্রল ইনলেফ্রললজি এক সালে কাজ করলত িালর। আফ্রম 
এখফ্রন আমালদর ইনলেফ্রললজি চী  সাইরাস ফ্রিরাকলক টেফ্রলল ান কলর ফ্রদফ্রি।’ 

বলল টেফ্রলল ান তুলল ফ্রিলয়লর িল। 
সাইরাস ফ্রিরাক োলকন িযাফ্ররস। ‘হ্যাললা, ফ্রিরাক।’ টেফ্রলল ান সংল াে 

প্রফ্রতফ্রষ্ঠত েলল বলল ফ্রিলয়লর িল। 
‘ইলয়স স্যার।’ ওিার টেলক বলল সাইরাস ফ্রিরাক। 
‘আজলকর FWTV টদলখে?’ 
‘মফ্রনের করা েলয়ফ্রেল, আফ্রম টদখলাম।’ 
‘ফ্রক বুঝলল?’ 
‘উলেেমূলকভালব তারা এো প্রচার কলরলে।’ 
‘তুফ্রমও বলে একো?’ 
‘টকউ ফ্রনশ্চয় কফ্ররলয়লে এো।’ 
‘ফ্রকন্তু ফ্রস এন এন টক ফ্রদলয় টকউ করালত িালর এো?’ 
‘না িালর না।’ 
‘তােলল ফ্রক বুঝে?’ 
‘বুঝলত িারফ্রে FWTV-টত ইসলামী টম লবালদর জীবাণু ঢুলকলে।’ 
‘এই জীবাণু টতামালক ধ্বংস করলত েলব।’ 
‘বুলঝফ্রে।’ 
‘কাজ শুরু কলর দাও। প্রেলম সন্ধান, তারির ফ্রচফ্রহ্নতকরণ এবং টিষ 

কাজ ধ্বংস করা।’ 
‘শুরু করফ্রে। ওফ্রদলকর ফ্রক খবর?’ 
‘চী  জাফ্রিলসর সালে ট াোল াে েলয়লে। কাজ েলব।’ 
‘খুিীর খবর স্যার।’ 
‘প্রভ ুফ্র শু সদয় টোন। রাফ্রখ।’ 
‘ও, টক স্যার।’ 
‘ও, টক। বাই।’ 
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টেফ্রলল ান টরলখ িাফ্রিস বাইলকর ফ্রদলক টচলয় বলল, ‘আমালদর ফ্রিরাক 
কফ্ররতকমডা। টসও বযািারো ধলর ট লললে।’  

‘ভালই েললা, সব ফ্রদলকই আমালদর নজর টদয়া দরকার।’ বলল িাফ্রিস 
বাইক। 

‘ফ্রকন্তু সবলচলয় টবিী নজর রাখলত েলব টরফ্রর্ও, ফ্রেফ্রভ, সংবাদ সংিা ও 
সংবাদিলত্রর ফ্রদলক। এ চারফ্রে সংবাদ মাধযলমর আন্তজডাফ্রতক টকান চযালনলল 
মুসলমানলদর ঢুকলত টদয়া  ালব না।  

‘ফ্রকন্তু ওলদর োকার টজার টতা কম টনই। আন্তজডাফ্রতক চযালনল টতা ওরাও 
েড়লত িালর।’ 

‘িালর। ফ্রকন্তু টসগুললালক বাাঁচলত টদয়া েলব না। ট মন ওলদর 
‘ইডোরোিনাল ইসলাফ্রমক ফ্রনউজ এলজিী’ (IINA) এবং ওলদর মক্কা ফ্রভফ্রিক 
‘ভলয়স অব ইসলাম’ টবাঁলচ টেলকও মৃতপ্রায়।’ 

কো টিষ কলরই উলি দাাঁড়াল ফ্রিলয়লর িল। বলল, ‘বসুন, আফ্রম আসফ্রে। 
চী  জাফ্রিলসর সালে কো বললত েলব।’ 

 
 
 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর ড্রইং রুম। 
িািািাফ্রি দ’ফ্রে টসা ায় বলসফ্রেললন চী  জাফ্রিস এবং ল’টসলক্রোরী 

লাউস টমইফ্রর্। 
ল’টসলক্রোরী নতুন ফ্রনলয়াে লালভর ির চী  জাফ্রিলসর সালে টস জে 

সাক্ষালতর জলে এলসলে। লাউস টমইফ্রর্ এর আলে ফ্রেললন স্বরাষ্ট্র টসলক্রোরী। 
চা টখলত টখলত দ’জলন েল্প করফ্রেললন। 
FWTV- এর টপ্রারাম শুরু েলল তালদর েল্প টেলম টেল। কযালমরুন 

সংক্রান্ত ফ্র চার ফ্রনউলজর টঘাষণা শুলন তারা অবাক েলয় ফ্রেলয়ফ্রেল। 
িুলরা ফ্র চার ফ্রনউজফ্রে তারা দ’জলন সলম্মাফ্রেলতর মত টদখল। 
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চী  জাফ্রিলসর মুলখ একো প্রবল উলিজনার োি। আর ল’টসলক্রোরীর 
টচাখ টতা রীফ্রতমত োনাবড়া েলয় উলিলে। 

ফ্রনউজ ফ্র চারফ্রে টিষ েলল প্রেলম কো বলল ল’ টসলক্রোরী লাউস 
টমইফ্রর্। বলল, ‘স্যার, কযালমরুলনর মান-ইজ্জত সব ধুলায় লুফ্রেলয় ফ্রদলয়লে। এ 
ভয়ানক ফ্ররলিােড তারা টকাোয় টিল।’ 

চী  জাফ্রিলসর মলন তখন অে ফ্রচন্তার ঝড়। তাাঁর টচালখর সামলন টভলস 
উলিলে ফ্রিলয়লর িললর মুখ এবং িণ-বন্দী ফ্রেলসলব আেক র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর মুখ। 
তার মলন িড়ল ফ্রিলয়লর িললর সালে তার কলোিকেন এবং র্ঃ ফ্রর্িরফ্রজলসর 
মুফ্রির জলে ফ্রিলয়লর িললর প্রস্তালব তার টম ন স্বীকৃফ্রতর কো। এই ফ্রনউজ টতা 
সব লডর্-ভডর্ কলর টদয়ার মত িফ্ররফ্রিফ্রত সৃফ্রি করল, ভাবল টস। ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনর 
কো তার মলন িড়ল। মলন িড়ল আেমদ মুসার কোও। ওরা ফ্রক ওমর বায়া ও 
র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক সোসমলয় উদ্ধার করলত িারলব? িুফ্রললির সাো য টনয়ার 
কোও তার মলন েললা। ফ্রকন্তু িরক্ষলণই ভাবল, তালত ফ্রনফল তে তচ বাড়লব এবং 
র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর জীবন তালত ফ্রবিন্ন েলত িালর। তার ফ্রিতপৃ্রফ্রতম র্ঃ 
ফ্রর্ রফ্রজলসর মুখ তার মলনর আকালি টভলস উিল। টকাঁলি উিল উসাম বাইলকর 
হৃদয়। টস টকান ভালবই তার ফ্রপ্রয় এ টলাকফ্রের জীবন ফ্রবিন্ন েলত ফ্রদলত িালর না। 
আবার তার কালে FWTV এর ফ্রনউজ ট  সঙ্কে সৃফ্রি করল তাও বড় েলয় উিল। 
‘টকাক’ এবং ফ্রিিান এনফ্রজও’রা ফ্রিিান স্বালেড টবআইফ্রন ফ্রকেু কলরলে এো তার 
অজানা নয়, ফ্রকন্তু তার প্রকৃত রুি ট  এত ভয়াবে তা টস টকানফ্রদন কল্পনাও 
কলরফ্রন।  

ল’টসলক্রোফ্রর লাউস টমইফ্রর্র প্রলশ্ন চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর ফ্রচন্তায় 
টেদ িড়ল।  

লাউস টমইফ্রর্ োমার ির সলঙ্গ সলঙ্গই উির ফ্রদল না চী  জাফ্রিস। একে ু
ভাবল। বলল তারির, ‘এ ভয়ানক ফ্ররলিােড তারা টকাোয় টিল তার টচলয় বড় 
কো েল,  া বলল তা সতয ফ্রকনা।  ফ্রদ সতয েয়, তােলল ইজ্জত আর আলে 
টকাোয়?’  

‘সব কো সতয বলাও কফ্রিন, ফ্রমেযা বলাও সম্ভব নয় স্যার।’  
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‘টকন?’  
‘তদন্ত োড়া ফ্রনফ্রশ্চত কলর ফ্রকেুই বলা  ালব না।’  
‘টেফ্রসফ্র ক ঘেনার সতয-ফ্রমেযা তদন্ত-সালিলক্ষ েলত িালর। ফ্রকন্তু মূল 

অফ্রভল াে সতয ফ্রকনা? টকাক দফ্রক্ষণ কযালমরুন টেলক মুসলমানলদর সমূলল 
উলিদ কলরলে ফ্রকনা? টজার কলর মুসফ্রলম ভূফ্রম ক্রয় ও আত্মসাৎ কলরলে ফ্রকনা?’ 

‘এই মূল অফ্রভল াে সতয স্যার। ফ্রতন বের আফ্রম স্বরাষ্ট্র ফ্রবভালের দাফ্রয়লত্ব 
ফ্রেলাম। আমার অলনক সলরজফ্রমন অফ্রভজ্ঞতা রলয়লে।’  

‘ফ্রকন্তু প্রিাসন এর প্রফ্রতকার ফ্রক কলরলে?’  
‘স্যার অে টকান জায়োয় েলল বলতাম, প্রিাসন এর কালে এসব ঘেনা 

আলসফ্রন, প্রিাসন ফ্রক করলব? ফ্রকন্তু এ কো আিনার কালে বললত িাফ্রর না। আসলল 
প্রিাসন টদলখও না টদখার ভান কলরলে। এ না কলর উিায়ও ফ্রেল না।’  

‘একো ফ্রক আসললই সতয?’ 
‘স্যার, আমালদর দলল ও সরকালর ওরা সংখযা েফ্ররষ্ঠ নয়, ফ্রকন্তু প্রভাব-

প্রফ্রতিফ্রির ফ্রদক ফ্রদলয় ফ্রনরঙ্কুি। তাোড়া টদলির ফ্রিিান এনফ্রজও এবং সংিা-
সংেিনসমূে রাম ও িেলরর অফ্রধকাংি টভাে ফ্রনয়ন্ত্রণ কলরলে। সুতরাং এরা  া 
চায়, সরকার এবং দল তার বাইলর ট লত িালর না। ফ্রিতীয়ত, বাইলরর দাতা টদি 
ও সংিা গুললা প্রায় সবই ফ্রিিান। তারা ফ্রিিান এনফ্রজও ও সংিাগুললালকই টবফ্রি 
ফ্রবশ্বাস কলর। সুতরাং সরকার ঘলর বাইলর সব ফ্রদলক টেলকই অবযােত চালির 
ফ্রিকার,  া উলিক্ষা করার সাধয সরকালরর টনই।’  

‘এ সলবর ফ্রকেু ফ্রকেু আফ্রমও জাফ্রন। ফ্রকন্তু এখন ঐ িফ্রশ্চমা দাতা টদিগুললা 
এবং তালদর সংিা-সংেিনগুললাই টতা মানবাফ্রধকার এর টলাোন তুলল সরকালরর 
উির চড়াও েলব। ট  কারন আিফ্রন শুরুলতই সরকালরর ইজ্জলতর ভয় কলরলেন।’ 

‘না, িফ্রশ্চম এর সবাই এো ফ্রনলয় তেনচ করলবনা। টদখুন না আলমফ্ররকার 
ওয়ার্ল্ড টট্রর্ টসডোলর টবামা িড়ল। তালত কলয়কজন টলাক মারা টেল, ফ্রকন্তু োলয় 
টকান আাঁচড় িড়ল না ফ্রবফ্রর্ল্ং এর। এো ফ্রনলয় ফ্রক তেনচ। ঘো কলর অিরাধীর ফ্রবচার 
েল, িাফ্রস্ত েল। ফ্রকন্তু টসই আলমফ্ররকায় ওকলালোমার ফ্রসফ্রে টসডোলর টবামা িড়ল। 
টলাক ফ্রনেত েল প্রায় ি-এর কাোকাফ্রে। ফ্রবফ্রর্ল্ং এমন ক্ষফ্রতরস্ত েল ট , বহুতল 
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ফ্রবফ্রিি ফ্রবফ্রর্ল্ং ধ্বফ্রসলয় ফ্রদলত েল। ফ্রকন্তু ঘেনার ঘো কলর তদন্তও েল না। ঢাক-
টঢাল ফ্রিফ্রেলয় ফ্রবচারও েল না। এরকমো টকন েল? কারন ওয়ার্ল্ড টট্রর্ টসডোলরর 
ঘেনায় আসাফ্রম ফ্রেল মুসলমান এবং ওকলালোমার ঘেনায় আসাফ্রম ফ্রেল ফ্রিিান। 
আমালদর টক্ষলত্রও এোই ঘেলব। কো, সমাললাচনা ফ্রকেু েলব না তা নয়, ফ্রকন্তু 
টসো েলব অলনকো টলাক টদখালনা। তলব ভয় েল মুসফ্রলম টদিগুললালক ফ্রনলয়। 
তারা অেবা তালদর সংিা-সংেিনগুললা ফ্রবরাে রকলমর তেনচ করলব। ফ্রবষয়ো 
জাফ্রতসংলঘর মানবাফ্রধকার কফ্রমিলন উিলব এবং জাফ্রতসংলঘর উিাস্তু কফ্রমিনও 
সফ্রক্রয় েলয় উিলব। তালদর সালে সালে ইসলাফ্রম সলম্মলন সংিার প্রফ্রতফ্রনফ্রধরাও 
কযালমরুলন েুলে আসলব। আফ্রম আমালদর টবইজ্জফ্রতর কো বললফ্রে এসব 
টভলবই।’  

‘এই িফ্ররফ্রিফ্রতলত ফ্রক ভাবলেন? দলো ফ্রবষয় এখন আমালদর সামলন। 
একো দফ্রক্ষণ কযালমরুন টেলক মুসফ্রলম উলিলদর ফ্রবরাে  অফ্রভল াে।  অেফ্রে 
ওমর বায়ার িফ্ররবার সম্পফ্রকডত ঘেনা।’  

‘আমালদর মাো ফ্রকেু ঘামালত েলব প্রেম ফ্রবষয়ো ফ্রনলয়। ওমর বায়ার 
িফ্ররবালরর বযািারো ওরা ফ্ররলিালেড বলললও আমালদর সামলন টনই। এবযািালর 
বন্দী ফ্রেলসলব টকউ আমালদর কালে আসলে না। সুতরাং ঐ বযািালর আমরা চুি 
োকলত িাফ্রর স্যার।’ 

চী  জাফ্রিস ওসাম বাইক একবার ভাবল, ওমর বায়ার ঘেনা 
ল’টসলক্রোফ্রর লাউস টমইফ্রর্লক বললই ট ফ্রল। ফ্রকন্তু িরক্ষলনই তার মলন েল, এ 
ফ্রনলয় সরকাফ্ররভালব টকান তৎিরতা শুরু েলল ওরা র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক টমলরই 
ট ললব। প্রিাসন শুধু তেনচ োড়া তালক উদ্ধালরর ফ্রকেুই করলত িারলব না। তার 
কালে এখন র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর উদ্ধারই সবলচলয় বড়।  

‘প্রেম ফ্রবষয়ো ফ্রনলয় এখন ফ্রক করার আলে?’  
‘প্রফ্রতকারমূলক ফ্রকেু করার সুল াে আমালদর কমই আলে। ইিা করলল 

ফ্রকেু করলত িালর টকাক এবং অোে ফ্রিিান সংিাগুললা। আমরা উিাস্তু সম্পফ্রকডত 
অফ্রভল ালের টখাাঁজ-খবর ফ্রনলত িাফ্রর, ভুফ্রম টরফ্রজফ্রি টরকর্ড আমরা টচক করলত 
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িাফ্রর এবং ফ্রবফ্রভন্ন এলাকায় ফ্রেলয় সলরজফ্রমলন তদন্ত করলত িাফ্রর, অফ্রভল াে 
শুনলত িাফ্রর।’  

‘তাোড়া ফ্রবফ্রভন্ন োনায় মুসলমানলদর অফ্রভল ােগুললার টখাাঁজ-খবর ফ্রনলয় 
টদখা ট লত িালর।’  

‘ফ্রজ স্যার, এোও আমরা িাফ্রর।’ 
‘আমার মলন েয়, এসব  ফ্রদ আমরা কফ্রর, টকাকসে ফ্রিিান এনফ্রজও এবং 

ফ্রমিনাফ্ররলদর উির একো চাি িড়লব। তারা এ বযািালর আমালদর টদাষ ফ্রদলত 
িারলব না। কারন তারা বুঝলব আমরা চালি িলড় করফ্রে। অে ফ্রদলক এসব কলর 
আমরা জাফ্রতসংঘ ও মুসফ্রলম টদিগুললালকও একো বুঝ ফ্রদলত িারলবা।’  

‘ফ্রিক বলললেন স্যার।’ 
বলল লাউস টমইর্ী োলতর ঘফ্রড় টদখল। তারির বলল, ‘স্যার আজলকর 

মত উফ্রি।’  
‘ফ্রিক আলে। খুব খুফ্রি েলাম আিফ্রন এলসলেন।’  
দ’জলনই উলি দাাঁড়াল।  
ল’টসলক্রোফ্রর লাউস টমইফ্রর্লক ফ্রবদায় ফ্রদলয় চী  জাফ্রিস উসাম বাইক 

এলস তার িাফ্রর্লত ঢুকললন। বসললন িড়ার টেফ্রবলল।  
ফ্রিক এসমলয়ই তার টেফ্রলল ান টবলজ উিল। কর্ডললস টেফ্রলল ান োলত 

তুলল ফ্রনললন ফ্রতফ্রন।  
টেফ্রলল ালন িালসডানাল টসলক্রোফ্ররর কণ্ঠ টিলয় ফ্রতফ্রন বলললন, ‘বল’।  
‘স্যার, িাি টেলক আসা টসই টলাকফ্রে কো বললত চায়।’ বলল চী  

জাফ্রিলসর িালসডানাল টসলক্রোফ্রর।  
‘দাও লাইন।’  
‘গুর্ ইলভফ্রনং। আফ্রম ফ্রিলয়লর িল মাই লর্ড। টসফ্রদন আিনার বাসায় 

ফ্রেলয় কো বললফ্রেলাম।’  
‘গুর্ ইলভফ্রনং। বলুন।’  
‘মাই লর্ড, আফ্রম জানলত চাফ্রি, আমরা কলব আমালদর কাজো টিষ 

করলত িাফ্রর।’  



অন্ধকার আফ্রিকায়  56 

 

‘FWTV আজ কযলমরুন এর  উির ট  ফ্র চার ফ্রনউজ প্রচার কলরলে, 
টসো টদলখলেন?’  

‘ইলয়স মাই লর্ড।’  
‘এই ফ্রনউলজ আমালক, আমার আদালতলক োলেডে করা েলয়লে বুঝলত 

টিলরলেন?’  
‘ফ্রকন্তু তার টচলয় বড় োলেডে করা েলয়লে আমালদর।’  
‘স্বালেডর কারলন টসো আিনারা বরদািত করলত িারলেন।’  
‘মাই লর্ড স্বােড আমালদর নয়, স্বােড প্রভু ফ্রিলির, তাই সবার।’  
‘আফ্রম তকড করব না। তারির বলুন।’  
‘মাই লর্ড আফ্রম বললফ্রে। কাজো আমরা তাড়াতাফ্রড় টিষ করলত চাই। 

টর্েো কলব েলত িালর?’  
‘FWTV এর আজলকর ফ্রনউলজর ির সির ফ্রকেু করা  ালব না। অলিক্ষা 

করলত েলব।’ ‘ফ্রকন্তু আিনার ফ্রিতা র্ঃফ্রর্ রফ্রজলসর মুফ্রি তালত ফ্রবলফ্রম্বত েলব। 
তাোড়া অফ্রনফ্রদডি ভালব তালক এইভালব আমরা রাখলত চাই না। েয় আিফ্রন 
তাড়াতাফ্রড় তালক মুি করলবন। না েলল আমরা তালক দফ্রনয়া টেলক ফ্রবদায় ফ্রদলয় 
মুি েলবা।’  

ফ্রিলয়লর িললর কো শুলন টকাঁলি উিল চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর 
হৃদয়। ফ্রনলজলক একেু সামলল ফ্রনলয় বলল, ‘তার ক্ষফ্রত কলর আিনারা ফ্রক লাভ 
করলবন?’  

‘লাভ করার িে টবর করব। টদখুন, আিফ্রন অতযন্ত সম্মফ্রনত বাফ্রি। ফ্রকন্তু 
আমালদর লক্ষয অজডলন আিফ্রন বাাঁধা ফ্রদলল সব ধরলনর অসম্মালনর কাজ আমরা 
করলত িারলবা।’  

আবার বুকো টকাঁলি উিল চী  জাফ্রিলসর। তার বুঝলত বাফ্রক রইলনা 
ফ্রিলয়লর িল ফ্রক বললত চালি। 

চী  জাফ্রিলসর উির ফ্রদলত একেু টদফ্রর েল। কো বলল আবার ফ্রিলয়লর 
িলই। বলল, ‘আমালদর উলেে সাধলনর মাধযম ফ্রেলসলব এক র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস 
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নয়, িত র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক ফ্রকর্োি করলত িাফ্রর। আমার অনুলরাধ মাই লর্ড, 
আিফ্রন FWTV ফ্রক বলল টসো একদম ভুলল  ান।’  

‘আফ্রম ভুলল টেললই টতা ফ্রবষয়ো ফ্রমেযা েলয়  ালব না। ফ্রকংবা  ারা ওো 
কফ্ররলয়লে তারা বলস  ালব না।’  

‘ওসব ফ্রনলয় আমালদর ফ্রবন্দুমাত্র ফ্রচন্তা টনই মাই লর্ড। আমালদর সমস্যা 
আিফ্রন, আিফ্রন ফ্রিক েলয় টেলল আর টকান  ফ্রচন্তা টনই।’  

একেু োমল ফ্রিলয়লর িল। একো টঢাাঁক টেলার জে। িরক্ষলনই আবার 
শুরু করল, ‘কো আর বাড়ালত চাই ফ্রন মাই লর্ড। আমরা কাজ শুরু কলর ফ্রদফ্রি। 
আমালদর টলাকরা ওমর বায়ার িক্ষ টেলক তার মামলা প্রতযাোর এবং উইল 
বাফ্রতললর একো দরখাস্ত টদলব। আমরা চাই আিফ্রন সির একো টর্ে টদলবন।’ 

কো টিষ কলর ‘েযাংস মাই লর্ড’ বলল চী  জাফ্রিসলক আর ফ্রকে ুবলার 
সুল াে না ফ্রদলয় টেফ্রলল ান টরলখ ফ্রদল।  

অিমালন-উলিলে িােলরর মত েলয় টেললন চী  জাফ্রিস। 
টেফ্রলল ানো কালন ট ভালব ধলরফ্রেল, টসভালবই ধলর োকল। টচালখ-

মুলখ অসেনীয় অিমান ও প্রবল উলিলের কাললাোয়া। 
চী  জাফ্রিলসর টমলয় টরালসফ্রলন ঘলর প্রলবি করল। টস তার ফ্রিতালক 

টদলখ ভীত েলয় িড়ল। 
টস দ্রুত এফ্রেলয় তার ফ্রিতার কাাঁলধ োত রাখল। র্াকল, ‘আব্বা।’ 
চী  জাফ্রিলসর োত টেলক টেফ্রলল ানো িলড় টেল। চমলক উলি নলড়-

চলড় বসল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
টরালসফ্রলন টেফ্রলল ানো টমলঝ টেলক তুলল ফ্রনলয় বলল, ‘টতামার ফ্রক 

েলয়লে আব্বা? অসুি টবাধ করে?’ টরালসফ্রললনর টচালখ-মুলখ উলিে। 
চী  জাফ্রিস োসলত টচিা কলর বলল, ‘না মা আফ্রম ভাল আফ্রে।’ 
‘তােলল ফ্রনশ্চয় তুফ্রম খারাি টেফ্রলল ান টিলয়লো?’ 
‘হ্যাাঁ মা।’ 
‘সফ্রতয? ফ্রক টসো? টকালত্থলক?’ আবার উলিে ঝলর িড়ল টরালসফ্রললনর 

কলডি। 
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টমলয়লক কালে টেলন ফ্রনলয় আদর কলর বলল, ‘কত রকম টকস কফ্রর মা। 
তুফ্রম এসব ফ্রনলয় টভব না।’ 

‘তুফ্রম ভাবলব, আর আফ্রম ভাবব না?’ 
‘টমলয়র ভাবনা টতা তার ফ্রিতারাই ভালবন মা।’ 
‘তা ফ্রিক। ফ্রকন্তু অলনক টক্ষত্র আলে  খন টমলয়রা ভাবনার ফ্রকেু অংি 

িাওয়ার দাবী করলত িালর।’ 
‘তুফ্রম একো সেল াফ্রেতা আমালক করলব মা?’ 
‘টসো ফ্রক?’ 
চী  জাফ্রিস টমলয়র মাোয় োত বুফ্রললয় বলল, ‘টতামালক একে ু

সাবধালন োকলত েলব মা।’ 
‘টকমন সাবধালন?’ 
‘বাইলর একেু কম টবরুলব। টবরুলল রালত টবরুলব না, সম্ভব েলল একা 

টবরুলব না। এই রকম।’ 
টরালসফ্রলন ফ্রিতার ফ্রদলক তাফ্রকলয় উফ্রিগ্ন কলডি বলল, ‘তুফ্রম খারাি ফ্রকেু 

আিংকা করে? ফ্রকন্তু টতামার আমার টতা টকান িত্রু টনই!’ 
‘বললাম টতা। কত রকম টকলসর সালে আফ্রম জফ্রড়ত। আফ্রম কাউলক িত্রু 

না ভাবললও, টকউ আমালক তার স্বালেডর িত্রু ভাবলত িালর।’ 
‘বুলঝফ্রে আব্বা।’ ম্লান কলডি বলল টরালসফ্রলন। 
‘টভবনা মা, সব ফ্রিক েলয়  ালব।’ 
বলল একেু োমল চী  জাফ্রিস। তারির বলল আবার, ‘মাফ্ররয়ালদর 

সালে এর মলধয কো বললে? লাোও টতা টেফ্রলল ান ওলদর ওখালন। আফ্রম মফ্রিলয় 
োফ্রতফ্রনর সালে একেু কো বলব।’ 

টরালসফ্রলন বলল, ‘নাম্বারো ফ্রনলয় আফ্রস আব্বা। আফ্রম কাললকই কো 
বললফ্রে মাফ্ররয়ার সালে।’ বলল টরালসফ্রলন েুলে টবফ্ররলয় টেল িাফ্রর্ রুম টেলক। 
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৩ 
ইয়াউফ্রডর্ ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র টবাোফ্রনকযাল োলর্ডন। 
টোে, ফ্রকন্তু সুন্দর বাোনফ্রে। 
টোো বাোন জুলড় মাকড়সার জাললর মত লাল সুড়ফ্রকর রাস্তা। মালঝ 

মালঝ টবঞ্চ িাতা। 
একো টবফ্রঞ্চলত বলস টরালসফ্রলন, লায়লা ইলয়সুলো এবং টর্ানা। 
আজ ফ্রবশ্বফ্রবদযালয় খুলললে। টরালসফ্রলন টর্ানালক ফ্রনলয় এলসলে 

ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়। 
ফ্রতনজন েল্প করলে। 
টর্ানা টচাখ কিালল তুলল বলফ্রেল, ‘টবনু নদীর তীলরর োরুয়া িের? টস 

টতা আফ্রিকার বুলকর েভীলর, চাদ হ্রলদর তীলর প্রায়।’ 
‘প্রায় নয়, ‘টলক চাদ’-এর িফ্রশ্চম তীর ি ডন্ত ফ্রবস্তৃত ফ্রেল ইলয়সুলো 

রাজবংলির রাজত্ব।’ বলল লায়লা ইলয়সুলো। 
‘ফ্রকন্তু আফ্রিকার এত েভীলর একফ্রে মুসফ্রলম রাজলত্বর প্রফ্রতষ্ঠা ফ্রকভালব 

েললা?’ বলল টর্ানা। 
‘টলক চাদ-এর তীলর ইসলামলক টদলখ ফ্রবফ্রস্মত েলিন? আমালদর 

কযালমরুলনর দফ্রক্ষলণ, েযাবলনর িুলব কাম্পুর উিরাংি ট খালন সভযতার টকান 
আললাই এখনও িলড়ফ্রন, টসই ‘এনলর্াফ্রক’ এলাকালত টেললও ‘আল্লাে’ এবং 
‘মুোম্মাদ (সঃ)’-এর নাম ( ফ্রদও ভাো উচ্চারলণ) আিফ্রন শুনলত িালবন। 
আমালদর োরুয়া উিতযকা টতা ভােযবান। নাইলজফ্ররয়ার ‘লালোস’ এবং ‘টবনু’ 
নদীর িলে এবং উির নাইলজফ্ররয়ার ঐফ্রতোফ্রসক মুসফ্রলম মোনেরী ‘কালনা’ 
টেলক নদী ও সড়ক িলে ইসলাম এখালন টি াঁলেলে।’ 

‘ াই বলুন।  তই ভাবফ্রে, ততই ফ্রবফ্রস্মত েফ্রি, ফ্রকভালব আফ্রিকার এই 
েভীলর, অকল্পনীয় দেডম অঞ্চলল ইসলাম প্রলবি করল। আফ্রম জাফ্রন আফ্রিকার 
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এই অঞ্চলল ইসলালমর বড় ধরলনর টকান সাম্রাজয প্রফ্রতফ্রষ্ঠত েয়ফ্রন। তােলল 
ইসলাম ফ্রকভালব, ফ্রকলসর টজালর িাোড়-জংেল-নদীর দেডম েভীলর িে কলর 
ফ্রনল?’ 

‘আমালদর এই আফ্রিকা অঞ্চলল টকান সাম্রাজয বা রাষ্ট্রিফ্রির িারা টতা 
নয়ই, এমনফ্রক টকান ফ্রমিনারী সংেিন বা টিিাদার ফ্রমিনারীলদর িারাও ইসলাম 
প্রচার েয়ফ্রন। িযানফ্রল টলনিুললর বইলত আফ্রম িলড়ফ্রে। ‘The Preaching of 
Islam’ বইলত ফ্রতফ্রন বললন, ‘ইসলাম প্রচালরর জলে েফ্রিত টকান সংিা বা এই 
উলেলে ততরী টকান প্রচারফ্রবলদর িারা ইসলালমর প্রচার কাজ িফ্ররচাফ্রলত েয়ফ্রন। 
মুসলমানলদর প্রলতযলকই ফ্রেললন একজন কলর সফ্রক্রয় ফ্রমিনারী।’ বলল লায়লা 
ইলয়সুলো। 

‘ফ্রবস্ময়ো আমার এই জলেই টবিী। এই অবিায় ইসলাম ফ্রক কলর 
আফ্রিকার এই অঞ্চলল প্রলবি করল।’ বলল টর্ানা। 

‘টসই কাফ্রেনী ফ্রলখলল আমার মলন েয় িৃফ্রেবীর বৃেিম মোকাবয রফ্রচত 
েলতা।’ 

বলল একেু দম ফ্রনল লায়লা। তারির শুরু করল, ‘আরবী অশ্বালরােী 
তসফ্রনলকর ফ্রবজয়ী িদলক্ষি মরলক্কা-লম রতাফ্রনয়ায় এলস টেলম ফ্রেলয়ফ্রেল। আরও 
দফ্রক্ষলণ টসলনোললর ফ্রবজন জংেলল তারা প্রলবি কলরফ্রন। িরবতডীকালল 
টসলনোললর উিকূল ধলর ইসলালমর  াত্রা শুরু েয় মুসলমানলদর বযফ্রিেত 
উলদযালের আকালর। সুদান ও ফ্রলফ্রবয়ার মরুভূফ্রম িাফ্রড় ফ্রদলয় বাফ্রণজয-কাল লার 
িে ধলর ট ভালব িলিলে ইসলালমর দফ্রক্ষণ মুখী  াত্রা শুরু েয়, টসভালব 
টসলনোল টেলক উিকূললর িে ধলর ইসলাম দফ্রক্ষণ ফ্রদলক ফ্রবস্তৃত েলত োলক। 
টসলনোল টেলক োফ্রম্বয়া, োফ্রম্বয়া টেলক ফ্রেফ্রন ফ্রবসাউ, ফ্রেফ্রন, তারির ফ্রসলয়রা 
ফ্রলওন- এভালব ধীলর ও ফ্রনরলব ইসলাম অরসর েলয়লে এক জনিদ টেলক আলরক 
জনিলদ, এক টদি টেলক আলরক টদলি।’ 

একেু োমল লায়লা ইলয়সুলো। একেু নলড় বসল। তারির বলল, ‘বযফ্রি 
উলদযালে ইসলালমর এই প্রচার কত ট  অমর ঘেনা, কত ট  অিরূি কাফ্রেনী এবং 
অশ্রু টভজা কত ট  োাঁো সৃফ্রি কলর। ফ্রকন্তু সবই োফ্ররলয় টেলে, তার সালে োফ্ররলয় 
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টেলে সংখযােীন তযােী মানুলষর উজ্জ্বল জীবনফ্রচত্র। আিনার মত আমারও ইিা 
করত এসব জানবার। অলনক বই ঘাোঘাফ্রে কলরফ্রে আমালদর ঐ মোন অতীতলক 
জানার জলে।  া টিলয়ফ্রে তা সামাে ইংফ্রেতমাত্র।’ 

‘টসো টকমন?’ বলল টর্ানা। 
‘মুসলমানরা  খনই এ অঞ্চলল টকান নতুন ভূখলডর্ এলসলে বযবসার 

উলেলে ফ্রকংবা বসবালসর জলে, তারা প্রেলমই টেলে িানীয় টোত্র সরদালরর 
কালে। আলবদন কলরলে তালদর প্রােডনা েেৃ (মসফ্রজদ) ততরীর অনুমফ্রত দালনর। 
এইভালব তারা মসফ্রজদ েলড়লে, েুল ততরী কলরলে। িীঘ্রই তালদর সততা ও ফ্রনষ্ঠা 
এবং উন্নত সাংেৃফ্রতক আচার-বযবোর িানীয় ফ্রবধমডী ফ্রনলরালদর অফ্রভভুত 
কলরলে।’ এই কোগুললা ফ্রললখলেন, ‘Islam and Mission’ বইলত একজন 
ইউলরািীয় ঐফ্রতোফ্রসক। আর ‘Rise of British West Africa’ বইলত জজড 
ক্লাউলর্ ট  ফ্রববরণ ফ্রদলয়লেন তা েললাঃ ‘মুসলমানলদর েুলগুললা ফ্রেল িানীয় 
আফ্রিকানলদর জলে ফ্রবস্ময়কর। েুলল ট  সব ফ্রবষয় ও আচার-বযবোর ফ্রিক্ষা 
টদয়া েলতা, তা মুগ্ধ ও অফ্রভভুত করত তালদরলক। আফ্রিকান োত্ররা এই ফ্রিক্ষা ও 
আচার-বযবোর েফ্রড়লয় ফ্রদত, এখান টেলক টসখালন, এক এলাকা টেলক আলরক 
এলাকায়। ইসলালমর টমলসজ েফ্রড়লয় িলড় তার সালে। ইসলালমর আরও দ’ফ্রে 
ফ্রবষয় আফ্রিকার ফ্রনলরালদর সলম্মাফ্রেত কলর। তার একফ্রে েললা দাস বযবসার প্রফ্রত 
মুসলমানলদর ফ্রবলরাফ্রধতা। অেফ্রে েললা আইন-িৃংখলার প্রফ্রত মুসলমানলদর 
গুরুত্ব দান। টস সময় উিকূল জুলড় ফ্রেল প্রচডর্ তনরাজয।  ার কারলণ আফ্রিকান 
ফ্রনলরারা তালদর উিকূল টেলক সব সময় দূলর োকলত টচিা করলতা। মুসলমানরা 
ট খালনই টেলে এবং ফ্রকেুো িফ্রি অজডন করলত টিলরলে, টসখালনই তারা িাফ্রন্ত 
প্রফ্রতষ্ঠা কলরলে এবং মানুলষর ফ্রনরািিা ফ্রবধান কলরলে। এর  লল ফ্রনলরা মানুলষরা 
েুলে এলসলে িাফ্রন্ত ও স্বফ্রস্তর সন্ধান টিলয়। এভালব মুসলমানলদর ইলমজ ফ্রবধমডী 
ফ্রনলরালদর মলধয এতোই টবলড়  ায় ট  টোত্র সদডাররা মুসলমান না েলয়ও মুসফ্রলম 
নাম রেণ করলত টে রব টবাধ করত। নাম রেণ করার সালে সালে তারা 
ইসলামও রেণ কলর বসলতা। আফ্রিকার িফ্রশ্চম উিকূললর টশ্রষ্ঠ ফ্রনলরা টোত্রগুললা 
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ট মন ‘ লুফ্রব’, ‘মযানফ্রর্ংলো’, ‘োউসা’ এবং ‘ লুাফ্রন’ ইসলালমর োয়ায় আশ্রয় 
টনয় এইভালব।’ 

োমল লায়লা ইলয়সুলো। 
‘চমৎকার। ফ্রবস্ময়কর ইফ্রতোস।’ বলল টর্ানা। 
‘িফ্রশ্চমা ঐফ্রতোফ্রসক ‘ব্ল্ালর্ন’ এবং ‘ওয়ািারমযান’ ফ্রক বলললেন 

জালনন? বলললেন, টসলনোল এবং নাইলজফ্ররয়ার উিকূল ি ডন্ত দ’োজার মাইল 
উিকূল টরখায় এমন টকান িের টদখা ট ত না  া মসফ্রজলদর েম্বলুজ টিাফ্রভত ফ্রেল 
না। এই ফ্রবেব সংঘফ্রেত েয় উফ্রনি ও ফ্রবি িতলক এবং ফ্রেজ ফ্রেজ করা খৃিান 
ফ্রমিনারীলদর টচালখর সামলনই।’ 

‘ফ্রক সবডনািা, এই ফ্রবেব উফ্রনি-ফ্রবি িতলকর? িফ্রশ্চমা আফ্রধিলতযর 
কালল?’ 

‘অবেই। আিফ্রন শুলন ফ্রবফ্রস্মত েলবন, উফ্রনি ও ফ্রবি িতলকর মাঝা-
মাফ্রঝ সময় ি ডন্ত, মুসলমানলদর রাজননফ্রতক টস ভােয সূ ড  খন অস্তফ্রমত,  খন 
অফ্রধকাংি মুসফ্রলম টদি দভডালেযর অন্ধকালর ফ্রনমফ্রজ্জত, ফ্রিক তখনই আফ্রিকার 
এই অঞ্চলল কাললা মানুষলদর জীবলন টস ভােয সূ ড দীি েলয় উলি। ইসলাম এই 
সময় কত দ্রুত ফ্রবস্তার লাভ কলর তার একো ফ্রেলসব ফ্রদফ্রিঃ 

 
টদলির নাম উফ্রনি িতলকর িূবড ি ডন্ত 

মুসফ্রলম জনসংখযার োর 
ফ্রবি িতলকর মাঝামাফ্রঝ 

ি ডন্ত মুসফ্রলম 
জনসংখযার োর 

টসলনোল ৪০% ৯৫% 

ফ্রেফ্রন ফ্রবসাউ ৩০% ৮০% 

ফ্রেফ্রন ১৫% ৬৫% 
ফ্রসলয়রা ফ্রলওন ১০% ৮০% 
লাইলবফ্ররয়া ৫% ৪৫% 

আইভফ্রর টকাি ৫% ৫৫% 
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ঘানা ২% ৪৫% 
টোলো ৩% ৫৫% 
টবফ্রনন ০% ১১% 

নাইলজফ্ররয়া ৩০% ৬৫% 
কযালমরুন ১% ৫৫% 

 
 
এই ফ্রেলসলব টদখা  ালব, উফ্রনি ও ফ্রবি িতলকর মাঝামাফ্রঝ সমলয় 

টসলনোনল টেলক কযামরুন উিকূল ি ডন্ত একো ফ্রবেব ঘলে টেলে।’ 
‘ফ্রকন্তু টকন, ফ্রকভালব?’ বলল টর্ানা। 
লায়লা ইলয়সুলো মুখ টখালার আলেই কো বলল উিল টরালসফ্রলন। বলল, 

‘আমার মলন েয় এর সবলচলয় বড় কারণ েললা, িফ্রশ্চমীরা এ সময় ফ্রনলরালদরলক 
িশুলত িফ্ররণত কলরফ্রেল দাস বযবসালয়র মাধযলম আর ইসলাম এলসফ্রেল 
তালদরলক মানুলষর ম ডাদায় অফ্রধফ্রষ্ঠত করলত। আলরকো কারণ েললা, ট ো 
লায়লা বলল, মুসলমানলদর চফ্ররত্র মাধু ড এবং িাফ্রন্তফ্রপ্রয়তা।’ 

‘ফ্রক টরালসফ্রলন, তুফ্রম খৃিানলদর বদনাম করে আর মুসলমানলদর প্রিংসা 
করে টতামার মুলখ?’ মুখ ফ্রেলি টেলস বলল টর্ানা। 

‘করলব না? রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো মুসলমান না?’ বলল লায়লা দিুফ্রম টেলস। 
‘টতামার মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রনর কো টকউ জালন না বুফ্রঝ?’ 
‘ফ্রিক আলে। সবাই জানুক। আফ্রম টতা অস্বীকার করফ্রে না।’ বলল 

লায়লা। 
‘মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন টক টরালসফ্রলন?’ বলল টর্ানা। 
‘ইয়াউফ্রডর্ ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র োত্র। কুলন্ত কুম্বায় বাফ্রড়।’ 
এ সময় ওরা তালদর টিেন টেলক কাফ্রির আওয়াজ টিল। 
ফ্র লর তাকাল ফ্রতনজলনই। 
একেু দূলর দাাঁফ্রড়লয় আলে রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
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রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর ফ্রদলক ইংফ্রেত কলর লায়লা টর্ানালক বলল, ‘আমার 
ভাই রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।’ 

বললই লায়লা উলি দাাঁড়াল। বলল,  ‘টতামরা একেু বস। আফ্রম আসফ্রে।’ 
লায়লা েুেললা রাফ্রিফ্রদর ফ্রদলক। টসখালন টি লে বলল, ‘ফ্রকেু বললব 

ভাইয়া?’ 
‘টরালসফ্রলনলক একেু দরকার। ফ্রকন্তু নতুন টমলয়ো টক? এ 

ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র নতুন টকউ নাফ্রক?’ ফ্রকন্তু মাোয় ওড়না টকন?’ 
‘ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র টকউ না ভাইয়া। ও িালির টমলয়। ফ্রকন্তু মুসলমান। 

নাম মাফ্ররয়া। এখানকার  রাফ্রস রাষ্ট্রদলূতর টমেমান। ওাঁর আব্বাসে টবড়ালত 
এলসলেন।’ 

‘মুসলমান টজলন খুিী েলাম। ফ্রকন্তু টিান, আেমদ মুসা সম্পলকড একফ্রে 
কোও ওাঁলক ফ্রকংবা টরালসফ্রলনলক এক কোয় বাইলরর কাউলকই বললব না।’ 

‘এো আফ্রম জাফ্রন।’ 
বলল একেু টেলমই আবার বলল, ‘চল ওাঁর সালে টতামার িফ্ররচয় কফ্ররলয় 

টদই।’ 
‘না উফ্রন ফ্রকেু মলন করলত িালরন। িদডা কলরন মলন েলি।’ 
‘ফ্রিক আলে। একেু দাাঁড়াও। টরালসফ্রলনলক িািাফ্রি।’ বলল এক টদ লড় 

ফ্র লর টেল। 
লায়লা টরালসফ্রললনর মুলখামুফ্রখ দাাঁফ্রড়লয় েম্ভীর কলডি বলল, ‘টরালসফ্রলন, 

 াও ভাইয়ার হুকুম।’ 
‘ফ্রক হুকুম? টকাোয়  াব?’ বলল টরালসফ্রলন। 
‘ভাইয়া টতামালক র্াকলেন।’ 
‘আফ্রম টকন  াব। উফ্রন টতা আসলত িালরন।’ 
‘আসলবন না। আফ্রম মাফ্ররয়া আিার কো ভাইয়ালক বললফ্রে। আফ্রম 

িফ্ররচয় কফ্ররলয় টদয়ার জলে আসলত বললল ফ্রতফ্রন বলললন, মাফ্ররয়া ফ্রনশ্চয় এো 
ভাললাভালব ফ্রনলবন না।’ 

‘টকন?’ বলল টরালসফ্রলন। 
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‘কারণ, মাফ্ররয়া আিার োলয় আমার মত চাদর টদলখই ভাইয়া বুলঝলেন 
মাফ্ররয়া িদডা কলরন।’ 

‘বুলঝফ্রে।’ বলল উলি দাাঁড়াল টরালসফ্রলন। 
ধীলর ধীলর টস ফ্রেলয় দাাঁড়াল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর সামলন। বলল, ‘বল 

টতামার এত জরুরী ফ্রবষয়ো ফ্রক?’ 
‘আফ্রম দঃফ্রখত টরালসফ্রলন, টতামালদর জমজমাে েলল্পর আসলর টেদ 

োনার জলে। ফ্রকন্তু আফ্রম ফ্রক জরুরী ফ্রবষয় োড়া টতামালক র্াকলত িাফ্রর না।’ 
‘টকান ফ্রদন র্াক না। তুফ্রম আমালক এফ্রড়লয় চললতই ভালবাস। ভাই 

বলফ্রেলাম।’ 
‘এফ্রড়লয় চফ্রল কোো ফ্রিক নয় টরালসফ্রলন। কারণ এর মলধয উলিক্ষার ভাব 

আলে। তুফ্রম ফ্রক বললত িার আফ্রম টতামালক উলিক্ষা কফ্রর?’ 
‘না টসো অবেই নয়। ফ্রকন্তু টতামার আলো চলার টেতু ফ্রক? টসফ্রদন টদখ 

ফ্রর্িােডলমডোল ফ্রিকফ্রনলক সবাই ফ্রকভালব সময় কাোল, আর আফ্রম-তুফ্রম ফ্রকভালব 
সময় কাোলাম। প্রায় সকললই  খন টজাড়ায় টজাড়ায় ঘুলর টবফ্রড়লয়লে, তখন তুফ্রম 
তাাঁবুর িালি োেতলায় বলস বই িলড় সময় কাফ্রেলয়ে, আর আফ্রম একেু দূলর 
একো টঝালির িালি বলস টতামার ফ্রদলক তাফ্রকলয় সময় কাফ্রেলয়ফ্রে। আমার কান্না 
িাফ্রিল। টকন তুফ্রম এমন ফ্রনষু্ঠরতা কর?’ আলবলে কাাঁিল টরালসফ্রললনর েলা। 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো একেু োসার টচিা করল। বলল, ‘তুফ্রম বযো টিলয়ে। 
আফ্রম দঃফ্রখত টরালসফ্রলন। টতামার টকান কি আমালকও কি টদয়।’ 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো একেু োমল। েম্ভীর েলয় উিল তার মুখ। বলল, ‘ফ্রকন্তু 
সমস্যা েললা টরালসফ্রলন, আমালদর ধমড ইসলাম ফ্রববাে-িূবড এ ধরলনর অবাধ 
টমলালমিার সুল াে টদয় না এবং এই না টদয়াো সবফ্রদক টেলক  ুফ্রিসংেত।’ 

‘আফ্রম জাফ্রন রাফ্রিফ্রদ। আমার ভাললা লালে টতামালদর এই কালচার। ফ্রকন্তু 
ভুলল  াই,  খন হৃদলয়র এক সাের অবুঝ তৃষ্ণা উন্মুখ েলয় ওলি।’ 

একেু োমল টরালসফ্রলন। তারির মুলখ এক েুকলরা োফ্রস টেলন বলল, 
‘বল, ফ্রক বললত টর্লকে?’ 
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রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টেলস বলল, ‘টতমন ফ্রকেু না। ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র বন্ধ 
টেল। টকমন ফ্রেলল তাই জানলত চাফ্রিলাম।’ 

‘ভালই ফ্রেলাম। তলব আমার বাইলর টবরুলনার বযািার ফ্রনলয় মলন েলি 
আব্বা খুব ফ্রচফ্রন্তত।’  

‘টকন? ফ্রতফ্রন ফ্রকেু বলললেন?’ 
‘আমালক একেু সাবধালন োকলত বলললেন। একা একা আমালক বাইলর 

টবরুলত বলা  ায় ফ্রনলষধ কলরলেন। টদখ না আজ আমার নতুন বান্ধবী মাফ্ররয়ালক 
ফ্রনলয় এলসফ্রে!’ 

‘কারণ ফ্রক?’ 
‘আফ্রম ফ্রজলজ্ঞস কলরফ্রেলাম। উিলর বলললেন, সময় ভাললা  ালি না টতা 

তাই।’ 
‘ফ্রকন্তু টতমন খারাি ফ্রকেু টতা টদখা  ালি না। টতামালদর িাফ্ররবাফ্ররক 

ফ্রকংবা টকালেডর টকান ঘেনার কারলণ টকালনা অসুফ্রবধা টনই টতা?’ 
‘না, িাফ্ররবাফ্ররক টকান সমস্যা টনই। তলব আব্বা কারণ সম্পলকড বললত 

ফ্রেলয় এ কোও বললফ্রেললন ট , তালক কত রকম ফ্রবচালরর সালে জফ্রড়ত োকলত 
েয়, ফ্রবচালর কত মানুলষর কত স্বালেডর োফ্রন ঘলে।’ 

টরালসফ্রললনর টিষ কোয় রাফ্রিফ্রদর মনলক চঞ্চল কলর তুলল। টস ভাবল, 
ফ্রিলয়লর িল ফ্রকংবা তার টলালকরা চী  জাফ্রিলসর সালে তােলল অবেই 
ট াোল াে কলরলে। চী  জাফ্রিলসর মত ফ্রক, প্রফ্রতফ্রক্রয়া ফ্রক তা জানার জলে তার 
মন আকুফ্রল-ফ্রবকুফ্রল কলর উিল। ফ্রকন্তু জানার উিায় টনই। বুঝা  ালি, টরালসফ্রলনও 
ফ্রকেু জালন না। অবে জানার কোও নয়। চী  জাফ্রিস তার টমলয়র সালে এসব 
ফ্রবষয় ফ্রনলয় আললাচনা করলবন তা স্বাভাফ্রবক নয়।  াক তবু এেুকু জানা টেল ট , 
ফ্রিলয়লর িলরা চী  জাফ্রিলসর সালে ট াোল াে কলরলে। এ খবরো আেমদ 
মুসালক এখনই জানালনা দরকার। খুিী েললা রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো, আেমদ মুসার 
প্রেম এযাসাইনলমডে িুলরা না েললও ফ্রকেুো সমাধা করলত টিলরলে। 

টরালসফ্রলনই আবার কো বলল, ‘মলন েলি তুফ্রম ফ্রকেু ভাবে?’ 
‘হ্যাাঁ। তুফ্রম টতা একো খারাি খবর টিানালল।’ 
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‘এ ফ্রনলয় তুফ্রম টভব না। আফ্রমও ভাবফ্রে না।’ 
‘ফ্রকন্তু টতামার সাবধান োকা দরকার।’ 
‘না োকলল টতামার টকান ক্ষফ্রত েলব?’ মুখ ফ্রেলি টেলস বলল টরালসফ্রলন। 
‘না, ফ্রকেু ক্ষফ্রত েলব না।’ রাফ্রিফ্রদও টেলস জবাব ফ্রদল। 
‘জান, টকউ আমালক ফ্রনলয় ভাবলল আমার খুব ভাললা লালে।’ 
‘এই ‘টকউ’ একজন  না বহুজন?’ 
‘বলব না।’ োফ্রস চািলত চািলত বলল টরালসফ্রলন। 
কো টিষ কলরই ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় বলল, ‘আফ্রস। ওফ্রদলক লায়লা দিো কত 

েল্প  াাঁদলে টক জালন।’ 
বলল টদ ড় ফ্রদলল টরালসফ্রলন। 
 
 
 
আেমদ মুসা, রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন  খন সুপ্রীম 

টকােড ভবলন টি াঁেল, তখন টবলা ১১ ো।  
টকােড ভবলন টনলম আেমদ মুসা চী  জাফ্রিলসর এজলালসর ফ্রদলক 

এগুললা। উলেে চী  জাফ্রিসলক একনজর টদখা। তলব তালদর লক্ষয চী  
জাফ্রিলসর টরফ্রজিার অফ্র লস ফ্রেলয় টখাাঁজ-খবর টনয়া। 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর কালে টরালসফ্রললনর কো শুলনই আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত 
েলয়ফ্রেল ফ্রিলয়লর িলরা চী  জাফ্রিলসর সালে ট াোল াে কলরলে। ফ্রকন্তু এই 
ট াোল ালের  লা লো ট  ফ্রক তা টরালসফ্রললনর কোয় বুঝা  ায়ফ্রন, তলব চী  
জাফ্রিস তার টমলয়র চলাচলল সাবধানতা অবলম্বন করায় বুঝা টেলে ফ্রতফ্রন 
ফ্রিলয়লর িললদরলক ভয় করলেন। ফ্রকন্তু ভয়ো ফ্রিলয়লর িললদর প্রস্তাব প্রতযাখান 
করা জফ্রনত, না এো টকান বাড়ফ্রত সাবধানতা তা িফ্ররোর েয়ফ্রন। তলব আেমদ 
মুসা খুিী টরালসফ্রলন রাফ্রিফ্রদলদর িফ্ররফ্রচত েওয়ায়। প্রলয়াজলন চী  জাফ্রিলসর 
সালে ট াোল ালের একো মাধযম টস েলত িালর। আেমদ মুসার মলন প্রশ্ন জােল, 
টরালসফ্রলন ও রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর মলধয টপ্রম আলে এো চী  জাফ্রিস জালনন 
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ফ্রকনা? ফ্রতফ্রন  ফ্রদ টমলয়র এ সম্পকডলক রেণ করলতন, তােলল বড় একো লাভ 
েলতা। চী  জাফ্রিস মুসলমানলদর ভালবাসলতন। 

আেমদ মুসা, রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন িািািাফ্রি 
োাঁেফ্রেল। আেমদ মুসা রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর ফ্রদলক মুখ ফ্র ফ্ররলয় ফ্রজলজ্ঞস করল, 
রাফ্রিফ্রদ টতামার টরালসফ্রললনর সম্পলকডর বযািারো চী  জাফ্রিস সালেব জালনন? 

প্রশ্ন শুলন রাফ্রিফ্রদর টচালখ-মুলখ লজ্জার একো আবরণ টনলম এল। 
রাফ্রিফ্রদর টিাাঁলে এক েুকলরা লজ্জা-িীফ্রড়ত োফ্রস  লুে উিল। বলল, ‘না উফ্রন 
জালনন না।’ 

‘জানলল তার প্রফ্রতফ্রক্রয়া ফ্রক েলব তুফ্রম অনুমান করলত িার?’ 
‘টরালসফ্রলন বলল, ইলয়সুলো রাজ-িফ্ররবার সম্পলকড চী  জাফ্রিলসর খুব 

সুধারণা আলে। এ বযািারো আফ্রমও জাফ্রন। ‘ইলয়সুলো রাজ িফ্ররবার বনাম রাষ্ট্র’ 
িীষডক একো বড় মামলায় রায় ফ্রদলয়ফ্রেল োইলকােড বের িাাঁলচক আলে। রায়ো 
এলসফ্রেল ইলয়সুলো রাজ িফ্ররবালরর িলক্ষ। এই রালয়র  লল োরুয়া উিতযকায় 
টবনু নদী তীলরর ফ্রবিাল এলাকা ইলয়সুলো রাজ িফ্ররবার ফ্র লর টিলয়লে। 
োইলকালেডর ট  টবঞ্চ এই রায় ফ্রদলয়ফ্রেল, টস টবলঞ্চর টচয়ারমযান ফ্রেললন বতডমান 
চী  জাফ্রিস। তলব টরালসফ্রলন বলললে, একো মুসফ্রলম িফ্ররবালর ফ্রনলজর টমলয়লক 
ফ্রবলয় টদয়ার বযািারো চী  জাফ্রিস েয়লতা সেজভালব টনলবন না।’ 

‘এো স্বাভাফ্রবক।’ 
চী  জাফ্রিলসর এজলালসর দরজায় টি াঁলে ফ্রেলয়ফ্রেল আেমদ মুসা। 
চী  জাফ্রিস তাাঁর টবঞ্চসে এজলালস। 
কযালমরুলন সুপ্রীম টকালেড ‘ওয়ানমযান টবঞ্চ’ টবলঞ্চ বলস। জাতীয় 

গুরুত্বিূণড টকান ফ্রবষলয়ই শুধু  লু টবঞ্চ েফ্রিত েয়। আজ  লু টবঞ্চ বলসলে। 
িাসনতাফ্রন্ত্রক একো ফ্রবষলয় তালদর রায় ফ্রদলত েলব। 

প্রধান ফ্রবচারিফ্রতলক ফ্রচফ্রনলয় ফ্রদল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। রলে খাস 
আফ্রিকান ফ্রনলরা, টচোরায় নয়। 

‘ওাঁর েী টবাধ েয় ইউলরািীয়?’ 
‘হ্যাাঁ, ওাঁর েী  রাসী। টকন বললেন এ কো?’ ফ্রজলজ্ঞস করল রাফ্রিফ্রদ। 
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‘টরালসফ্রললনর ট  ফ্রববরণ টতামার কালে শুলনফ্রে, তালত তার মা অবেই 
টশ্বতাংে বা নন-আফ্রিকান েলবন।’ 

কো টিষ কলরই আবার আেমদ মুসা বলল, চল টরফ্রজিার অফ্র লস 
 াওয়া  াক। 

টবফ্ররলয় এল তারা চী  জাফ্রিলসর টকােড রুম টেলক। 
টরফ্রজিার অফ্র লস প্রলবি করল তারা। 
ওলয়ফ্রেং রুলম ফ্রেলয় বসল। 
বলসই রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো আেমদ মুসালক ফ্র স ফ্র স কলর বলললা, 

‘ভাইয়া ফ্ররে টসকিলন ‘কযালমরুন ফ্রক্রলসডে’-এর একজন ভাই আলেন। একজন 
টসকিন অফ্র সার টস। আমরা তার সাো য ফ্রনলত িাফ্রর না?’ 

‘অবেই িার।’ 
‘তােলল তার সালে ফ্রেলয় আললাচনা কফ্রর। তার সময় েলল তালক ফ্রনলয় 

আফ্রস?’ 
‘হ্যাাঁ,  াও।’ 
‘তােলল আফ্রম ও ইলয়ফ্রকফ্রন একেু ঘুলর আফ্রস। আিফ্রন একেু বসুন।’ উলি 

দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল রাফ্রিফ্রদ। 
টবফ্ররলয় টেল ওরা দ’জন ওলয়ফ্রেং রুম টেলক। 
ওলয়ফ্রেং রুলম বলসফ্রেল আরও দ’জন। আেমদ মুসার িালির 

টসা ালতই। 
সামলন লম্বা একো ফ্রেিয়। 
ফ্রেিলয়র উির কলয়কো মযাোফ্রজন। 
আেমদ মুসার িালির দ’জন কৃষ্ণাংে। বয়লস  ুবক। একজন আেমদ 

মুসার ফ্রকেু বড় েলব, আলরকজন সমান সমান। আেমদ মুসার িালি বসা 
টলাকফ্রের োলত একো কলম। টস কলমো ফ্রদলয় একো মযাোফ্রজলনর মলালে 
ফ্রলখফ্রেল, আাঁচড় কােফ্রেল। টদখললই বুঝা  ায় টস উলেেেীন ভালব এো করলে। 
ট ন সময় কাোলি টস। 
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আেম্মদ মুসারও করার ফ্রকেু ফ্রেল না। েল্প করার মত দ’জন ফ্রেল, তাও 
চলল টেল। 

আেমদ মুসা িালির টলাক দ’জলনর ফ্রদলক তাকাল। তালদর ফ্রদলক 
তাফ্রকলয় টচাখ সফ্ররলয় ফ্রনলত িারল না আেমদ মুসা। োলতর টিফ্রি, ঘালড়র েিন, 
মুলখর টচায়াল, আর ঋজু িরীর টদলখ মলন েললা ট ন ফ্রিললর ততরী টকান টরাবে। 

আেমদ মুসার মুগ্ধ দৃফ্রি একসময় িালির টলাকফ্রের োত টবলয় টনলম টেল 
তার টলখার উির। 

তার টলখাগুললায় টচাখ বুলালত ফ্রেলয় একো টেলচর উির নজর িড়লতই 
ভূত টদখার মত চমলক উিল আেমদ মুসা। কললমর কাফ্রল ফ্রদলয় ততরী মানুলষর 
একো টেচ। কাললা কাফ্রল ফ্রদলয় ততরী কাললা একো মনুষ্য মূফ্রতড। মূফ্রতডফ্রের বাম 
োলত কাললা কাফ্রলর ক্রস। খুব সাধারণ একো টেচ। 

ফ্রকন্তু টেচোর উির নজর িড়লতই আেমদ মুসার মলন িড়ল ‘ওকুয়া’র 
প্রতীক ফ্রচলহ্নর কো। একজন তসফ্রনলকর েফ্রব, োলত তার একফ্রে ক্রস। 

আেমদ মুসা টদখল, টলাকফ্রের কলম তসফ্রনলকর টসই টেচফ্রের উির 
আবার উলি এল। কাললা কাফ্রলর েভীর আাঁচলড় িীঘ্রই তসফ্রনলকর টেচফ্রে কাললা 
তসফ্রনলক রূি ফ্রনল। োলত তার কাললা ক্রস। 

আেমদ মুসার টকান সলন্দে রইল না, ওকুয়ার প্রতীক ফ্রচহ্ন এো। 
আেমদ মুসার ফ্রবফ্রস্মত দৃফ্রি উলি এল টলাকফ্রের মুলখর উির। টলাকফ্রে 

ওকুয়ার টকউ? 
এ সময় তালদর দ’জলনর ওিালির জন উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘িাওল তুই 

বস। কাজো কতদূর একেু টখাাঁজ ফ্রনলয় আফ্রস।’ 
বলল টলাকফ্রে টরফ্রজিার অফ্র লসর টভতলর ঢুলক টেল। 
আেমদ মুসা ভাবল, টলাকফ্রে ফ্রনশ্চয় ‘ওকুয়া’র টকউ। আনমলন কােলজ 

আাঁচড়ালত ফ্রেলয় ফ্রপ্রয় প্রতীক ফ্রচহ্ন টস এাঁলক ট লললে। টলাকফ্রের টচোরাও বলল 
ওকুয়ার মত সংেিলনর সালেই তালক মানায়। 

ওকুয়ার এই টলাকরা ফ্রনশ্চয় ওমর বায়ার টকলসর বযািালর এলসলে! ওর 
সালের টলাকো ফ্রক এই কালজই টভতলর টেলে? 
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ফ্রিক এ সময় টসই টলাকো টবফ্ররলয় এল। 
আেমদ মুসার িালির টলাকোলক লক্ষয কলর বলল, ‘িাওল, টরফ্রজিার 

সালেব দইফ্রদন িলর একবার টখাাঁজ ফ্রনলত বলললন। আমালদর বযািারো চী  
জাফ্রিলসর আোমী িরশুফ্রদলনর কমডসূচীলত উলিলে। িরফ্রদন এললই টর্ে জানা 
 ালব। চল।’ 

আেমদ মুসার িালির টলাকফ্রেও উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘চল।’ 
ওরা কক্ষ টেলক টবফ্ররলয়  াফ্রিল। 
মন চঞ্চল েলয় উিল আেমদ মুসার। এখন ফ্রক করলব টস? ‘ওকুয়া’র 

টলাকলক টতা োড়া  ায় না। টমাক্ষম একো সুল াে। ওলদর  ললা কলর ফ্রনশ্চয় 
ওকুয়া’র টকান এক ফ্রিকানায় টি াঁো  ালব। তার  লল ওমর বায়া ও র্ঃ 
ফ্রর্ রফ্রজলসর সন্ধান িাওয়া অেবা উদ্ধার করার একো সুল াে িাওয়া  ালব। 

ফ্রকন্তু রাফ্রিফ্রদরা দ’জন টনই, ভাবল আেমদ মুসা। 
টলাক দ’জন কলক্ষর বাইলর চলল টেলে। 
আর ফ্রচন্তা করলত িারললা না আেমদ মুসা। 
আেমদ মুসা দ্রুত উলি দাাঁড়াল। 
টবফ্ররলয় এল কক্ষ টেলক। টদখল, ওকুয়ার ওরা দ’জন িািা-িাফ্রি টোঁলে 

এলোলি ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রদলক। 
আেমদ মুসা ফ্রিেু ফ্রনল ওলদর। 
ওলদর অনুসরণ কলর আেমদ মুসা ফ্রনলচ ললন টনলম এল। 
সুপ্রীম টকালেডর োফ্রড় বারান্দা টেলক টবরুললই োলতর বাম ফ্রদলক ফ্রবিাল 

িাফ্রকডং টেস। 
অলনকগুললা োফ্রড় িাকড করা আলে। 
ওকুয়া’র ওরা দ’জন োফ্রড়গুললার ফ্রদলক এগুলি। আেমদ মুসা বুঝল, 

ওরা ফ্রনজস্ব োফ্রড় ফ্রনলয় এলসলে। 
আেমদ মুসার োলত রাফ্রিফ্রদর োফ্রড়র চাফ্রব। টসফ্রদলক একবার তাফ্রকলয় 

আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করল আেমদ মুসা। োফ্রড় না োকলল ওলদর ফ্রিেু টনয়া 
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মুফ্রেল েলতা। রাফ্রিফ্রদর োফ্রড় আেমদ মুসা ড্রাইভ কলরফ্রেল বলল চাফ্রবো তার 
োলতই রলয় ফ্রেলয়ফ্রেল। 

ওরা তালদর োফ্রড়র কালে ফ্রেলয় োমলল আেমদ মুসা চাফ্রবর ফ্ররংো আেুলল 
নাচালত নাচালত আনমনাভালব গুণ গুণ কলর োফ্রড়র ফ্রদলক এগুললা। 

ওলদর োফ্রড় লন টিফ্ররলয়  খন টেলের কাোকাফ্রে টি াঁেল, তখন আেমদ 
মুসার োফ্রড় িােড ফ্রনল। 

ওলদর ফ্রিেু ফ্রিেু টবফ্ররলয় এলস রাস্তায় িড়ল আেমদ মুসার োফ্রড়। 
সুপ্রীম টকােড লন টেলক টবফ্ররইলয় ওলদর োফ্রড় ‘ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার’ ধলর 

দফ্রক্ষলণ এফ্রেলয় চলল। 
‘ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার’টক রাজধানী ইয়াউফ্রডর্র ‘মাদার টরার্’ বলা েয়। 

টরার্ফ্রে ইয়াউফ্রডর্লক চারফ্রে বৃলি ভাে কলরলে। চারফ্রে বৃি িেলরর টকলন্দ্র এলস 
ফ্রমফ্রলত েলয়লে। এই টকলন্দ্রই সুপ্রীম টকােড। বৃিগুললা টেলক দ’িালি র্জন র্জন 
টরার্ টবফ্ররলয় রাজধানী িেরলক মাকড়িার জাললর মত ভাে কলরলে। বৃি 
চারফ্রেলক এ, ফ্রব, ফ্রস, ফ্রর্- এই চার নালম ফ্রচফ্রহৃত করা েলয়লে। বৃি টেলক টবর েওয়া 
বাইলরার্গুললালক এক, দই, ফ্রতন- এইভালব নামকরন করা েলয়লে। 

আেমদ মুসা রাস্তার টরার্ সাইন টদলখ বুঝল তারা ‘ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার 
ফ্রস’ ধলর এফ্রেয়া চললে। 'ওকুয়া'র োফ্রড়ফ্রে তার দ'ি েজ সামলন। 

প্রায় িলনর ফ্রমফ্রনে চলার ির ওকুয়ার োফ্রড় বাাঁ ফ্রদলক বাাঁক ফ্রনলয় একো 
বাইলরালর্ প্রলবি করল। টরার্ সাইলন টদখল 'ফ্রস-৭', অেডাৎ ফ্রস নম্বর বৃলির সাত 
নম্বর বাইলরার্। 

ফ্রমফ্রনে িাাঁলচক চলার ির সামলনর োফ্রড়ফ্রে েিাৎ দাফ্রড়লয় িড়ল। 
ফ্রবিলদ িড়ল আেমদ মুসা। তারা ফ্রক তার োফ্রড়লক সলন্দে করলে? নাফ্রক 

টকান প্রলয়াজলন তারা দাাঁফ্রড়লয়লে। ট খালন সামলনর োফ্রড়ফ্রে দাাঁফ্রড়লয়লে, টসো 
একো রাস্তার মুখ, ফ্রস-৭ টেলক টবফ্ররলয় সামলনর ফ্রদলক চলল টেলে। 

টস ফ্রক দাাঁড়ালব, ভাবল আেমদ মুসা। দাাঁড়ালনা ফ্রিক মলন করল না। তারা 
 ফ্রদ সলন্দে কলরই োলক, তােলল দাাঁড়ালনার অেড তালদর সলন্দে িাকালিাি 
করা। 
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সুতরাং আেমদ মুসা না দাাঁফ্রড়লয় এফ্রক েফ্রতলত োফ্রড় চাফ্রললয় 'ওকুয়া'র 
োফ্রড় িাি কাফ্রেলয় সামলন এফ্রেয়া দ'ি েলজর মত ফ্রেলয় একো োলের োয়ায় 
দাাঁফ্রড়লয় িড়ল। 

দাাঁফ্রড়লয়ই টিেলন ফ্র লর তাকাল। 'ওকুয়া'র োফ্রড়ফ্রে তখনও দাাঁফ্রড়লয়। 
আধা ফ্রমফ্রনেও টেল না। 'ওকুয়া'র োফ্রড়ফ্রে দফ্রক্ষন োমী টসই রাস্তায় ঢুলক 

টেল। 
সলঙ্গ সলঙ্গ আেমদ মুসা তার োফ্রড়ফ্রে ঘুফ্ররলয় ফ্রনলয় েুেল টসই রাস্তার 

ফ্রদলক। 
আেমদ মুসা লক্ষয করল না, তার োফ্রড়ফ্রে দাাঁড়াবার ির িরই আলরকো 

নীল রলের োফ্রড় তার োফ্রড়লক িাি কাফ্রেলয় দ'ি-আড়াইি েজ দূলর একো 
টঝালির আড়ালল দাাঁফ্রড়লয় িলড়ফ্রেল। োফ্রড়লত দ'জন আলরােী। তারা টচাখ 
রাখফ্রেল আেমদ মুসার উির। আেমদ মুসা  খন তার োড়ী ফ্রনলয় েুেল 'ওকুয়া'র 
োড়ী ট  রাস্তার ঢুলকলে টস রাস্তার ফ্রদলক, তখন দ'জলনর মুলখই একো ক্রুর োফ্রস 
 লুে উিল। একজন বলল, ভাব টদলখই বুঝা ফ্রেলয়ফ্রেল টবো ট উ েলব। এখন 
আর সলন্দে রইল না। ও ঐ োফ্রড়লকই  ললা করলে। আেমদ মুসার োফ্রড় চললত 
শুরু করার ির তারা আেমদ মুসার োফ্রড়র ফ্রিেু ফ্রনল। 

ওকুয়ার োফ্রড়ফ্রে টবি দ্রুত েফ্রতলত এফ্রেলয় চলফ্রেল। আলের টচলয় েফ্রতো 
এখন অলনক টবফ্রি। 

প্রায় দি ফ্রমফ্রনে চলার ির টবি প্রিস্ত রাস্তায় উলি এল োফ্রড়। রাস্তাফ্রে 
ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার ফ্রস-র অির একফ্রে অংি। 

ওকুয়া’র োফ্রড় ‘ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার ফ্রস’-টক িাি বরাবর ক্রস কলর 
আলরকফ্রে বাইলরালর্ প্রলবি করল। 

আেমদ মুসার োফ্রড়ও টসই বাইলরালর্ প্রলবি করল। টরাড় সাইন টদলখ 
আেমদ মুসা বুঝল বাই টরার্ফ্রে 'ফ্রস-৪১'। আেমদ মুসা লক্ষয করল না টসই নীল 
োফ্রড়ফ্রেও ফ্রবড়াললর মত তার ফ্রিেু ফ্রিেু প্রলবি করলে 'ফ্রস-৪১' বাইলরালর্। 

আরও দি ফ্রমফ্রনে চলল োফ্রড়। 
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একোনা একই েফ্রতলত এফ্রেলয় চলফ্রেল ওকুয়ার োফ্রড়। এই রাস্তায় 
োফ্রড়ও কম। আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চলন্ত অনুসরন করফ্রেল ওকুয়ার োফ্রড়োর। এই 
ফ্রনফ্রশ্চন্ততায় আনমনা েলয় িলড়ফ্রেল টস। 

সামলনর োফ্রড়োলক দাাঁফ্রড়লয় োকলত টদলখ আনমনা ভাবফ্রে মুহুলতড টকলে 
টেল। োর্ড টিক কষল আেমদ মুসা। তবু তার োফ্রড়ো  ফ্রেলয় 'ওকুয়া'র োফ্রড়র 
ফ্রিক টিেলন ফ্রেলয় দাাঁড়াললা। 

দ্রুত আেমদ মুসা নজর বুলাললা সামলন-র্াইলন-বালম। 
রাস্তার দ'িালি জংেল। চারিালির িফ্ররলবিো টকান িফ্ররতযি এলাকার 

মত ফ্রবিৃংখল। িেলরর টকান মসৃণতা টনই। 
ভ্রু কুফ্রঞ্চত েল আেমদ মুসার। ওকুয়ার োফ্রড়ো এখালন এল টকন? এলতা 

টলাকালয়েীন িফ্ররতযি এক িেরতলী! 
ফ্রিক এই সময়ই টিেলনর নীল োফ্রড়ফ্রে আেমদ মুসার োফ্রড়র টিেলন 

এলস দাাঁড়াল। আেমদ মুসা টসই োফ্রড়োলক টদখল। 
েিাৎ কলরই প্রচডর্ এক ফ্রচন্তার ঝলক নামল আেমদ মুসার টদলে। 
টস ফ্রক ট্রযালি িলড়লে? তালক ফ্রক িফ্ররকল্পনা কলর এই ফ্রনজডন িেরতলী 

এলাকায় ফ্রনলয় আসা েলয়লে? 
মূহুলতডই িি েলয় উিল আেমদ মুসার টদে। অজালন্তই তার োতো েুলে 

টেল িলকলে রাখা ফ্রিস্তললর বালে। ফ্রকন্তু ফ্রবস্মলয়র সালে টস সময় টস টদখল 
টিেলনর নীল োড়ীর দ'িালির দ'দরজা ফ্রদলয় দ'জন টনলম েুলে আসলে তার 
োড়ীর ফ্রদলক। 

দ্রুত আেমদ মুসার োত ফ্ররভলবার সলমত িলকে টেলক টবফ্ররলয় এল। 
োড়ী টেলক টবরুবার জে আেমদ মুসা মুখ ফ্র রালতই টদখল, তার 

োড়ীর দ'িালির দই দরজায় দ'জন তার ফ্রদলক ফ্ররভলবার তাক কলর দাাঁফ্রড়লয় 
আলে। টদলখই ওলদর ফ্রচনলত িারল আেমদ মুসা সুপ্রীম টকােড টেলক এ দ'জন 
টলাকলক অনুসরন কলরই টস আসলে। 

র্ান োলত ফ্ররভলবার ধলর টরলখ ওলদর একজন একোলন োড়ীর দরজা 
খুলল ট লল। টেলস উিল টো টো কলর। বলল, ‘ও! টতামালকই টতা বলস োকলত 



অন্ধকার আফ্রিকায়  75 

 

টদলখফ্রেলাম সুপ্রীম টকালেড আমালদর িালি। তুফ্রমই  ললা করে তােলল 
আমালদর!’ 

‘িাওল টচন এলক?’ টিেলনর নীল োড়ী টেলক আসা দজলনর একজন 
বলল। 

'না, ফ্রচফ্রন না, আজ একবার টদলখফ্রে। সুপ্রীম টকালেডর টরফ্রজিার অফ্র লস 
আমালদর িালি বলসফ্রেল।' 

চারফ্রে ফ্ররভলবারই আেমদ মুসার ফ্রদলক তাক করা। নীল োড়ী টেলক 
টনলম আসা িুলবডর টসই টলাকফ্রেই আবার বলল, 'তােলল বযাো ফ্রেকফ্রেফ্রক নাফ্রক? 
আমরা  ফ্রদ টিেলন িাোরায় না োকতাম, ধরাই েয়লতা িড়তনা বযাো। 
 াদারলক ধেবাদ ট , ফ্রতফ্রন বুফ্রদ্ধো কলরফ্রেললন। ফ্রিেলন নজর রাখলত েলব এমন 
কো আমালদর ফ্রচন্তাও আলসফ্রন।' 

নীল োড়ীর টসই টলাকফ্রে িলকে টেলক ওয়াফ্রকেফ্রক টবর করল। বলল, 
‘টতামরা একেু দাাঁড়াও,  াদালরর সলঙ্গ কো বলল টনই।’ 

বলল টলাকফ্রে ওয়াফ্রকেফ্রকর টবাতাম ফ্রেলি মুলখর কালে তুলল ধরল। 
ওয়াফ্রকেফ্রক টেলক কডি টভলস এল 'আফ্রম িল'।  
'গুর্ ইলভফ্রনং স্যার। আফ্রম ‘অিালরিন সুপ্রীম’-এর রজার। 
 াদারলক চাফ্রিলাম।' 
'িাফ্রিস বাইক ইলদজা টেলেন। আমালক বল। আফ্রম টতামালদর কললর 

অলিক্ষা করফ্রে।' 
'ধেবাদ স্যার, টকােড টেলক আমালদর  ললা কলর আসফ্রেল একজন, 

আমরা তালক ধলরফ্রে।' 
‘ধলরে? িালভা! িালভা! ফ্রেকফ্রেফ্রক নাফ্রক?’ 
'তাই মলন েলি স্যার' 
‘সবডনাি তােলল চীি জাফ্রিস উসাম বাইক আমালদর টিেলন টোলয়ন্দা 

লাফ্রেলয়লে।’ 
'তাই মলন েলি, চীি জাফ্রিলসরই ফ্রেকফ্রেফ্রক এ। টকাে রুম টেলক 

আমালদর  ললা করলে।' 
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'ফ্রিক আলে। চীি জাফ্রিলসর কিাল মন্দ। আমালদর সালে ফ্রবশ্বাস 
ঘাতকতা কলরলে। আমরা এর প্রফ্রতলিাধ টনব।' 

'হ্যাাঁ, প্রফ্রতলিাধ ফ্রনলত েলব স্যার। আমরা এখন ফ্রক করব স্যার?' 
'টতামরা ওলক আেলক রাখ। কাল সকালল িাফ্রিস বাইক ফ্র রলব। দ'জন 

একসালে ফ্রেকফ্রেফ্রকর টিেোলক একবার সা  করব। ফ্রক কো আলে ওর টিলে 
টদখব। তারির...' 

'তােলল কাল সকালল  াদার িাফ্রিস বাইক ট রা ি ডন্ত আমালদর 
অলিক্ষা করলত েলব স্যার।' 

'হ্যাাঁ', বলল একেু টেলম গুর্ ইলভফ্রনং বলল লাইন টকলে ফ্রদল ওিাি 
টেলক। 

এই আকফ্রস্মক কো বলন্ধ রজার টলাকো আেত েল মলন েয়। েিাৎ তার 
কিালো কুফ্রঞ্চত েল। অফুলে তার মুলখ উচ্চাফ্ররত, 'বযাো টশ্বতাংলের বাচ্চা, গুর্ 
ইলভফ্রনংোও ফ্রদলত ফ্রদল না।' 

বলল এলডেনা গুফ্রেলয় টরলখ ওয়াফ্রকেফ্রক িলকলে রাখল। 
উদযত ফ্ররভলবালরর মাঝখালন দাাঁফ্রড়লয় আেমদ মুসা ওয়াফ্রকেফ্রকলত কো 

বলা শুনলত টিল। খুব টলা ভলয়লস কো বলফ্রেল না তারা। 
আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত েললা ট , তালক ওরা ফ্রেকফ্রেফ্রক অেডাৎ সরকারী 

টোলয়ন্দা মলন করলে। 
আেমদ মুসা ফ্রচন্তা টভলে িড়ল কোর িলব্দ। 
ওয়াফ্রকেফ্রকওয়ালা বলফ্রেল, ‘িাওল ফ্রেকফ্রেফ্রক বযাোর িলকে সাচড কলর 

ওর োত-িা টবাঁলধ োফ্রড়লত টতাল।’ 
ওয়াফ্রকেফ্রকওয়ালা ওয়াফ্রকেফ্রক িলকলে টরলখ ফ্ররভলবার োলত তুলল ফ্রনল। 
'িাওল' নালমর টলাকফ্রে তার র্ান োলতর ফ্ররভলবার আেরদ মুসার ফ্রিলি 

টিফ্রকলয় তার বাম োত ফ্রদলয় আেমদ মুসার িলকে সাচড করল। একো ফ্ররভলবার 
োড়া আর ফ্রকেুই টিল না আেমদ মুসার িলকলে। 

তারির আেমদ মুসালক টবাঁলধ আেমদ মুসার োফ্রড়লত তুলল। 



অন্ধকার আফ্রিকায়  77 

 

আেমদ মুসার িালি 'িাওল' নালমর টলাকফ্রে বসল োলত ফ্ররভলবার 
ফ্রনলয়। আর এ োফ্রড়র ফ্রসলে বসল ওয়াফ্রকেফ্রক ওয়ালা 'রজার' নালমর টলাকফ্রে। 

োফ্রড় িােড ফ্রনলয় চললত শুরু করল। 
ফ্রতনফ্রে োফ্রড়ই একসালে চলল।  
ভাবফ্রেল আেলমদ মুসা। 'ওকুয়া'র বুফ্রদ্ধমিা ও সতকডতার বযািালর 

আেলমদ মুসার ফ্রনম্নমালনর ধারণা সৃফ্রি েলয়ফ্রেল। ফ্রকন্তু েত কলয়ক ফ্রমফ্রনলের 
ঘেনাগুললা টেলক আেলমদ মুসার িুলবডর ধারণা িালে টেল। ওরা  লেি সতকড ও 
বুফ্রদ্ধমান। তালক ফ্রঘলর ট লা টেলক শুরু কলর টবাঁলধ োফ্রড়লত টতালা ি ডন্ত টকান 
ভুল বা অসতকডতা ফ্রেল না। 

টকাো্োয় ফ্রনলয়  ালি আেলমদ মুসালক ওরা? এই ফ্রবিলদর মালঝও 
আেলমদ মুসার মলন আনন্দ। এভালব টস ফ্রনশ্চয় 'ওকুয়া'র টকান ঘাফ্রেলত টি েলত 
িারলব। ওলদর কালে টি ো খুব প্রলয়াজন। 

‘ফ্রেকফ্রেফ্রক মোিয় আিনার নাম ফ্রক?’ আেমদ মুসালক িালির টলাকো 
প্রশ্ন করল। 

‘ফ্রেকফ্রেফ্রক।’ ফ্রনফ্রবডকার কলডি বলল আেমদ মুসা। 
আেমদ মুসার কো টিষ েলতই ‘িাওল’ নালমর টলাকফ্রে েভীর দৃফ্রিলত 

তাকাল আেমদ মুসার ফ্রদলক। বলল, ‘সােস টতা খুব টদখফ্রে। আমালদর  তো 
ভদ্র টদখালি, তার এক ভাে ভদ্রও আমরা নই। ফ্রকন্তু ফ্রক করব,  াদার বাইলকর 
ফ্রিকালর টতা আর আমরা োত ফ্রদলত িাফ্রর না।’ 

‘িাওল ফ্রেকফ্রেফ্রকলক বলল টদ, টকান ফ্রেকফ্রেফ্রক আমালদর ফ্রিেু ফ্রনলল তার 
একোই িাফ্রস্ত- মৃতযুদডর্।’ ড্রাইফ্রভং ফ্রসে টেলক বলল রজার। 

‘ফ্রকন্তু এক ফ্রেকফ্রেফ্রক মরলল আলরক ফ্রেকফ্রেফ্রক আসলব। ফ্রেকফ্রেফ্রক টমলর 
টিষ করা  ায় না।’ বলল আেমদ মুসা। 

‘তুফ্রম টবাধ েয় নতুন ফ্ররক্রুে। তাই জাননা ট  টতামালদর বস’রা আমালদর 
টনতালদর ড্রইংরুলম একেু বসলত িারলল কৃতােড েন। টতামরা মত দিো মরললও 
তারা রা করলব না।’ 

‘বস’রা টিষ কো নয়, সরকারও আলে।’ 
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টো টো কলর টেলস উিল িাওল ও রজার দ’জলনই। িাওল বলল, 
‘ফ্রেকফ্রেফ্রক সব খবর রাখ, এ খবর রাখ না ট , আমালদর এনফ্রজওগুললার আিীবডাদ 
ও অেড না েলল সরকার সরকার েলত িারলব না, সরকার সরকার োকলব না।’ 

িেলরর িূবড প্রালন্ত িেরতলীর একো িুরলনা বাফ্রড়র সামলন ফ্রেলয় ফ্রতনো 
োফ্রড় দাাঁড়াল। 

প্রাচীর টঘরা ফ্রবিাল এলাকার মলধয দ’তলা একো বাফ্রড়। টবি বড়। 
বাফ্রড়লত প্রলবলির একো মাত্র টেে। 
ফ্রসংে দয়ালরর মত ফ্রবিাল। বন্ধ। 
সামলনর োফ্রড় ট  ড্রাইভ করফ্রেল টস টনলম দরজা খুলল ফ্রদল। এর অেড এ 

বাফ্রড়লত টেলের দরজা খুলল টদবার টকউ টনই। 
টেে ফ্রদলয় প্রলবি করল ফ্রতনফ্রে োফ্রড়। 
টভতরো আরও টবিী অিফ্ররষ্কার। 
এক সমলয়র িাের ফ্রবোলনা রাস্তাো ধুলা-ময়লায় একদম টঢলক টেলে। 
ফ্রতনফ্রে োফ্রড় ফ্রেলয় দাাঁড়াল বাফ্রড়ফ্রের সামলন। একো ফ্রসংে দরজার মুলখ। 
‘আিনালদর বস  াদার বাইক এই টিালড়া বাফ্রড়লত োলক?’ প্রশ্ন করল 

আেমদ মুসা। 
টো টো কলর টেলস উিল ‘িাওল’ নালমর িালির টলাকো। বলল, 

‘ফ্রেকফ্রেফ্রক মিায়, এো টকােড ও বন্দীখানা। এখালন ফ্রবচার েয় এবং িাফ্রস্ত বাস্তবায়ন 
েয়।’ 

‘বন্দীখানা, ফ্রকন্তু টলাক টতা টদখফ্রে না। িাোরাদার টকাোয়? এত ময়লা-
আবজডনা টকন?’ 

‘ খন প্রলয়াজন িাোরাদার োলক। প্রদিডনীর জলে টকান িাোরাদার 
রাখা েয় না।’ 

িালয়র বাাঁধন খুলল আেমদ মুসালক ওরা োফ্রড় টেলক নামাল। 
আেমদ মুসা  তই বাফ্রড়ো টদখলে স্তফ্রম্ভত েলি। চুন-কাম, োিার খলস 

িলড়লে বাফ্রড়ফ্রের, ইেও অলনক জায়ো টেলক খলস টেলে। ফ্রকন্তু বাফ্রড়োর ফ্রনমডাণ 
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তিলী অিরূি। মলন েলি টস ট ন টেলনর টকান ভাো প্রাসালদর সামলন 
দাাঁফ্রড়লয়। 

টদয়াললর ইে টদলখ আেমদ মুসার মলন েললা এক বা একাফ্রধক িতাব্দীর 
টবিী বয়স েলব বাফ্রড়োর। 

অলনকগুললা ফ্রসাঁফ্রড় টভলে ফ্রসংে দরজার সামলন প্রিস্ত উিালন ফ্রেলয় 
দাাঁড়াললা তারা। ফ্রসাঁফ্রড় টদলখ আেমদ মুসা বুঝল দামী িাের লাোলনা ফ্রেল ফ্রসাঁফ্রড়র 
ধািগুললালত। খুলল টনয়া েলয়লে টসগুললা। ফ্রসংে দরজা ও টদয়াললর টচোরা 
টদলখও আেমদ মুসা বুঝল এক সময় টসগুললালতও দামী িাের লাোলনা ফ্রেল। 

দরজায় নক করল রজার। 
কলয়ক বার একরাি ভয়ংকর েজডন টিানা টেল। তারিরই দরজা খুলল 

টেল। 
দরজায় টদখা টেল টনলড় মাো িবডতাকৃফ্রত একজনলক। কয়লার মত 

কাললা োলয়র রং। ফ্রতনফ্রে ভীষণাকৃফ্রতর ব্ল্াক-োউডর্ তার সালে। কুকুরগুললা টচন 
ফ্রদলয় বাাঁধা। টচনগুললা েফ্ররলা-ললাকফ্রের োলত। 

ফ্রতনফ্রে ব্ল্াক-োউলডর্র টচাখই আেমদ মুসার উির ফ্রনবদ্ধ। টচালখ আগুন 
তালদর। আেমদ মুসার উির ঝাাঁফ্রিলয় িড়ার মত টিাাঁজ তালদর। 

কুকুরগুললা টেলন ফ্রনলয় প্রিস্ত কফ্ররলর্ালরর এক িালি সলর দাাঁড়াল েফ্ররলা 
টলাকো। 

েফ্ররলা টলাকফ্রে মাো ঝুফ্রকলয় অফ্রভবাদলনর জবালব রজার বললফ্রেল 
‘ব্ল্যাক-বুল টতামার আলরকো ফ্রিকার ফ্রনলয় এলাম। তলব ফ্রবচার এখলনা েয়ফ্রন, 
কাল  াদার আসলবন।’ 

বলল টভতলর প্রলবি করল ওরা আেমদ মুসালক ফ্রনলয়। 
বাইলরর টেলক বাফ্রড়র টভতলরর অবিা ভাল। িাের তুলল টনয়ায় 

টদয়াললর ো ক্ষতফ্রবক্ষত, ফ্রকন্তু অফ্রধকাংি জায়োয় োিার ফ্রেলক আলে। 
কফ্ররলর্ার আলরকো বড় দরজার সামলন ফ্রনলয় টেল। দরজার ফ্রদলক 

তাকালত ফ্রেলয় দরজার অলনকখাফ্রন উিলর টভফ্রডেললেলর আেলক টেল আেমদ 
মুসার টচাখ। টভফ্রডেললেরোয় লতা-িাতার সুন্দর জযাফ্রমফ্রতক ফ্রর্জাইন। 
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ফ্রর্জাইলনর টকলন্দ্র একো অধডচন্দ্র। অধডচলন্দ্রর টিলে একো ভাো ফ্রর্জাইন।  ালক 
একো েম্বলুজর অধডাংি বলল মলন েলি। 

চমলক উিল আেমদ মুসা। ফ্রক্রলসডে এল টকালেলক এখালন? 
আনমনা েলয় িড়ায় চলার েফ্রত কলম ফ্রেলয়ফ্রেল আেমদ মুসার। 
টিেন টেলক িাওললর ফ্ররভলবালরর বাাঁে আেমদ মুসার মাো সামলনর 

ফ্রদলক টিলল ফ্রদল। 
সফ্রম্বত ফ্র লর টিলয় আবার চললত শুরু করল টস। 
দরজাো টিরুললই টদখা টেল ফ্রর্ম্বাকৃফ্রতর একো ফ্রবরাে েলঘর। 

ফ্রর্ম্বাকৃফ্রত েলঘলরর তদলঘডযর একো প্রান্ত শুরু েলয়লে এই দরজা টেলক। দরজায় 
দাাঁফ্রড়লয় সামলন তাকালল নাক বরাবর টসাজা আলরক প্রালন্ত একো বড় ফ্রসংোসন। 
আর ফ্রসংোসলনর সামলন েল ঘলরর দই প্রান্ত ফ্রদলয় ধনুলকর মত সাফ্ররবদ্ধ েদী আাঁো 
আসন। ফ্রকন্তু ফ্রসংোসন ফ্রকংবা এসব আসলনর সবগুললাই ক্ষত-ফ্রবক্ষত, কংকাল 
মাত্র। 

েল ঘরফ্রেলক আেমদ মুসার একো দরজার কক্ষ বলল মলন েললা। 
ফ্রসংোসলনর উির নজর বুলালত ফ্রেলয় আেমদ মুসা আবার টসই ফ্রবস্মলয়র 
মুলখামুফ্রখ েললা। ফ্রসংোসলনর িীলষড টস একো অধডচন্দ্র টখাফ্রদত টদখল। 

আলে আলে োাঁেফ্রেল আেমদ মুসা। টিেলন রজার, িাওল এবং তালদর 
সােী দ’জন ও ব্ল্যাক বুল নালমর টলাকফ্রে তার ফ্রিেলন ফ্রতনফ্রে কুকুর োলত। 

আেমদ মুসা েলঘলরর মাঝামাফ্রঝ টি াঁেলতই টিেন টেলক রজার বলল, 
‘বাাঁলয়র বড় দরজা ফ্রদলয়।’ 

আেমদ মুসা বাাঁলয় ঘুলর দরজার মুলখামুফ্রখ ফ্রেলয় দাাঁড়াল। দরজায় চাি 
ফ্রদলতই দরজা খুলল টেল। দরজাফ্রে একো ফ্রসাঁফ্রড়র মুলখ। ফ্রসাঁফ্রড়ো টনলম টেলে 
ফ্রনলচর ফ্রদলক, ভূেলভড। 

আেমদ মুসা দাাঁড়াললা ফ্রসাঁফ্রড় মুলখ। 
টিেন টেলক রজার বলল উিল, ‘ব্ল্যাক বুল ফ্রেকফ্রেফ্রকর োলত-িালয় টবফ্রড় 

িফ্ররলয় টরলখ এলসা ফ্রনলচ।’ 
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এফ্রেলয় এল ব্ল্যাক বুল। প্রেলম টস টলাোর টবফ্রড় িফ্ররলয় ফ্রদল আেমদ 
মুসার িালয়। তারির োলতর বাাঁধন খুলল োলত টলাোর টবফ্রড় িফ্ররলয় ফ্রদল। 

আেমদ মুসা ফ্রবফ্রস্মত। োত-িালয়র টবফ্রড়গুললার প্রাচীন ফ্রর্জাইন, ফ্রকন্তু 
তালত মর্ানড তালা ফ্রসলিম। 

োলত-িালয় টবফ্রড় িফ্ররলয় ব্ল্যাক বুল টলাকফ্রে টখলনার মতই আেমদ 
মুসালক কাাঁলধ তুলল ফ্রনলয় ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় নামল ফ্রনলচ। 

ফ্রসাঁফ্রড়র দ’ফ্রে বাাঁক ঘুলর ব্ল্যাক বুল টমলঝয় নামল, লক্ষয করল আেমদ 
মুসা। তার মলন েললা তারা িলনর  েু ফ্রনলচ টনলমলে। 

টমলঝলত টনলমই ব্ল্যাক বুল কাাঁধ টেলক আেমদ মুসালক েুাঁলড় ফ্রদল 
টমলঝলত। 

আেমদ মুসা এর জলে প্রস্তুত ফ্রেল না। োত-িা বাাঁধা অবিায় িি 
টমলঝর ফ্রবরুলদ্ধ প্রফ্রতরক্ষারও টকান উিায় ফ্রেল না। 

কাত েলয় আাঁেলড় িলড়ফ্রেল িি টমলঝর উির। টিষ মুেূলতড শ্বাস বন্ধ 
কলর আঘাত সামলল টনবার টচিা কলরফ্রেল। ফ্রকন্তু তবু ঘাড় ও িাাঁজরো তার ট ন 
টোঁতলল টেল। আঘালতর তীি প্রফ্রতফ্রক্রয়ায় মাোো ফ্রঝম ফ্রঝম কলর উিল। 

ধীলর ধীলর মাোো টস টমলঝর উির টরলখ ফ্রচৎ েলয় শুলয় আঘাতো েজম 
করার টচিা করললা। 

‘তুই ফ্রবলদিী ফ্রক কলর ফ্রেকফ্রেফ্রক েফ্রল?’ ভাো  রাসীলত বলল ব্ল্যাক বুল। 
আেমদ মুসা টকান জবাব ফ্রদল না। টচাখ বুলজ ফ্রেল টস। 
ব্ল্যাক বুল তার োলমর মত িা ফ্রদলয় আেমদ মুসার িরীরোলক বললর মত 

েফ্রড়লয় বলল, ‘টরি টন, কাল টতা  লমর বাফ্রড় ট লত েলব!’ 
আেমদ মুসা েতাি েলয় িলড়ফ্রেল। তার আিা বন্দী েবার ির ওকুয়ার 

টকান ঘাফ্রেলত  াবার সুল াে েলব এবং ওমর বায়ালদর মুি করার একো িে টস 
িালব। ফ্রকন্তু এো ওকুয়া’র টকান ঘাফ্রে নয়। মলন েলি এ টিালড়া বাফ্রড়ো ওলদর 
ফ্রনকৃি ধরলনর টকান বন্দী খানা এবং এ ধরলনর বন্দীখানায় ওমর বায়া এবং র্ঃ 
ফ্রর্ ারফ্রজসলক তারা রাখলব না। ব্ল্যাক বুল-এর কো আেমদ মুসার ফ্রচন্তায় নাড়া 
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ফ্রদল। ব্ল্যাক বুললর মত টমাো বুফ্রদ্ধর টলালকর কাে টেলক ফ্রকেু কো টবর করা ট লত 
িালর। 

এসব ফ্রচন্তা কলর আেমদ মুসা ব্ল্যাক বুললর কোর জবালব বলল, ‘ ম বুফ্রঝ 
টতামালদর বলল টেলে?’ 

‘এই অন্ধ কুিফ্ররলত টঢাকার ির টকউ এখান টেলক টবর েয়ফ্রন। এখান 
টেলক টেলে টসাজা  মাললয়।’ 

‘মলন েলি ফ্রমফ্রেল কলর মানুষ এখালন আলস  মাললয়  াবার জলে!’ 
‘এই অন্ধ কুিফ্ররলত কংকাল ও নরমুলডর্র ফ্রমফ্রেল টদখললই টসো বুঝলত 

িারলব।’ 
আেমদ মুসা চারফ্রদলক তাকাল। 
অন্ধ কুিফ্ররফ্রে ফ্রবিাল। দ’প্রালন্তর টিষো টবাঁলক টেলে বলল টদখা  ালি 

না। 
টমলঝর এখালন-লসখালন েফ্রড়লয় আলে নরকংকাল এবং মানুলষর মাোর 

খুফ্রল। 
অন্ধ কুিফ্ররর বাতাস নালক লােলতই একো তীি েন্ধ টিলয়ফ্রেল আেমদ 

মুসা। এখন টস বুঝলত িারল েলন্ধর উৎস ফ্রক। 
আেমদ মুসার কালে িফ্ররষ্কার েললা, খুলন ‘ওকুয়া’ এই িুরালনা 

বাফ্রড়োলক অতীলত রাজা-বাদিােলদর মলতা বধযভুফ্রম ফ্রেসালব বযবোর করলে। 
 ালক তারা েতযা করলব তালক এখালনই ফ্রনলয় আলস। ফ্রজজ্ঞাসাবাদ বা ফ্রন ডালতনর 
ির তালদর েতযা করা  েয় বা ফ্রতলল ফ্রতলল তালদর মৃতযুবরণ করলত েয়। 

‘এত টলাকলক টতামরা েতযা কলরে?’ ব্ল্যাক বুললর কোর জবালব বলল 
আেমদ মুসা। 

‘এ আর কত! বড় ও ফ্রবিজ্জনক ফ্রিকার োড়া এখালন কাউলক আমরা 
আফ্রন না।’ 

‘বড় ও ফ্রবিজ্জনক বন্দী এখন তােলল টতামালদর টনই টদখফ্রে, আফ্রম 
একা এখালন!’ 

‘টনই টকন? আলে অে জায়োয়।’ 
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‘আরও জায়ো টতামালদর আলে?’ 
‘অবেই আলে।’ 
‘এই ইয়াউফ্রডর্লতই?’ 
‘এত প্রশ্ন করে টকন? ও, তুফ্রম টতা ফ্রেকফ্রেফ্রক। আিা কত টবতন িাও 

ট , এভালব মরলত এলসে? সরকালরর টবিীর ভাে টলাকই টতা ‘ওকুয়া’টক ঘাোয় 
না। টতামার ভীমরফ্রত েললা টকন?’ 

‘মলন কর ফ্রক ট , টতামরা ফ্রিক কাজ করে?’ 
‘অবেই। আমরা খৃলির তসফ্রনক।’ 
‘ফ্রকন্তু টতামরা একজন ফ্রবখযাত  রাসী টলাকলক িণবন্দী কলর টরলখলো। 

অেচ টস ফ্রনলদডাষ-ফ্রনরিরাধ। এো ফ্রক খৃলির তসফ্রনলকর কাজ?’ 
‘এো টনতালদর বযািার। তাাঁরা  া কলরন খৃলির জলেই কলরন।’ 
‘ রাফ্রস ঐ ভদ্রললাকলক টতামরা ফ্রনশ্চয় আমার মত কলর রাখফ্রন।’ 
‘তুফ্রম টতা টদফ্রখ সাংঘাফ্রতক টলাক,  লমর বাফ্রড়র দয়ালর দাাঁফ্রড়লয় অেলক 

ফ্রনলয় মাো ঘামাি।’ 
‘টকন তুফ্রমও ফ্রক মানুষ নও? টতামার মন টনই? মানুলষর দঃখ টতামার 

মনলক নাড়া টদয় না?’ 
‘টদখ ওসব ফ্রকেু আমরা বুফ্রঝ না। টচ ে িুরুষ ধলর আমালদর টিিা খুন 

করা।’ 
‘বালির মত টেলল েয় না। টচ ে িুরুলষর কো বলে টকন?’ 
টো টো কলর টেলস উিল ব্ল্যাক বুল। বলল, ‘আমালদর টক্ষলত্র ওসব 

নীফ্রতকো খালে না। খুন আমালদর ফ্রবজলনস। তাই আমরা সব সময় িফ্রিমালনর 
োলত োফ্রক। একো েল্প বফ্রল  টিান। এই বাফ্রড়র ফ্র ফ্রন ফ্রনমডাতা ও মাফ্রলক, ফ্রতফ্রন 
আমার দাদালক ফ্রনলয়ফ্রেললন বফ্রর্ োর্ড ফ্রেলসলব।  রাসীরা এলল তারাই িাসলনর 
মাফ্রলক েয়। আমার দাদা তালদর একো ফ্রমিনারী িলক্ষর সালে ট াে ফ্রদলয় এই 
বাফ্রড় লুে করায় এবং বাফ্রড়র বৃদ্ধ মাফ্রলক ও তার েীলক েতযা কলর। এই ঘর তালদর 
ফ্রেল ধন ভাডর্ার। িলর  রাসী টদিীয় ফ্রমিনারী ঐ সংিা দাদালক ফ্রদলয় ঐ বৃদ্ধ ও 
তার েীলক খুন করায়। টসই টেলক আমরা ঐ ফ্রমিনারী িলক্ষর টিিাদার খুফ্রন।’ 
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‘টতামার এ ফ্রমিনারী িলক্ষর নাম ফ্রক?’ 
‘টতামার প্রলশ্নর উির ফ্রদলত আফ্রম এখালন আফ্রসফ্রন। তুফ্রম মর, আফ্রম 

চললাম।’ বলল ব্ল্যাক বুল ঘুলর দাাঁড়াল চলল  াওয়ার জলে। 
আেমদ মুসা বলল, ‘ফ্রমঃ ব্ল্যাক বুল প্রলশ্নর উির ফ্রদও না ফ্রিক আলে। ফ্রকন্তু 

তুফ্রম টতামার দাদা ও আব্বার মত নও। েলল দাদার ঐ েল্প তুফ্রম করলত না।’ 
ব্ল্যাক বুল ধীলর ধীলর ঘুলর দাাঁড়াল। 
তার টচাখ দ’ফ্রে ফ্রনবদ্ধ েললা আেমদ মুসার ফ্রদলক। 
টচাখ দ’ফ্রে িান্ত। কয়লার মত কাললা মুলখ িালির কুৎফ্রসত আবরণ টভদ 

কলর ফ্রনষ্পাি ফ্রবষ্মলয়র  একো আভা  লুে উিল। 
একইভালব অলনকক্ষণ টচলয় রইল আেমদ মুসার ফ্রদলক। 
অলনকক্ষণ টচলয় টেলক ধীর কলডি বলল, ‘তুফ্রম ফ্রেকফ্রেফ্রক নও, তুফ্রম টক?’ 
‘টকন? এ প্রশ্ন টকন?’ 
‘ফ্রেকফ্রেফ্রকলদর আফ্রম ফ্রচফ্রন। ওরা টতামার মত কলর কো বলল না। টতামার 

কোয় সংষ্কারলকর কডি, টতামার টচালখ সংোরলকর দৃফ্রি। বল তুফ্রম টক?’ 
‘তার আলে আমার প্রলশ্নর জবাব দাও।’ 
টো টো কলর টেলস উিল ব্ল্যাক বুল। ফ্রকন্তু তার শুকলনা োফ্রসলক একো 

জমাে ফ্রবদ্রুি বলল মলন েললা। বলল টস, ‘দাদা ও আব্বা ফ্রমলল  ত খুন কলরলে, 
আফ্রম তার ফ্রিগুণ খুন কলরফ্রে। সুতরাং বুঝলতই িারে টতামার কো সতয নয়।’ 

‘টিিা এবং মন আলাদা েলত িালর ফ্রমঃ ব্ল্যাক বুল।’ 
‘রলির সাের টস মনলক রালখফ্রন, চািা ফ্রদলয়লে।  াক। টতামার জলে 

দঃখ েলি। তুফ্রম টক?’ 
‘আফ্রম ফ্রেকফ্রেফ্রক নই। আফ্রম বাইলর টেলক এলসফ্রে দ’জন টলাকলক 

বন্দীদিা টেলক উদ্ধালরর জলে।’ 
‘ফ্রকন্তু এলদর ফ্রিেু ফ্রনলয়ফ্রেলল টকন?’ 
‘এলদর োলতই ওাঁরা দ’জন বন্দী আলেন।’ 
‘আমার মলন েলি, তুফ্রম একজন ভাল মানুষ। ফ্রকন্তু টতামার ভােয 

খারাি। টতামালক েতযা করলত আমার কি েলব।’ 
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‘তােলল আমার কোই ফ্রিক। টতামার টিিা এবং মন আলাদা।’ 
ব্ল্যাক বুল বলস িড়ল। তার টচালখ শুে দৃফ্রি। বলল, ‘সফ্রতয বলে আমার 

মন নামক ফ্রকেু আলে?’ তার কো খুব টভজা টিানাল। 
‘টকন মন টতামার টনই মলন কর?’ 
‘না টনই। আমার দাদার ফ্রেল না, আব্বার ফ্রেল না, আমারও টনই।’ 
‘আবার তুফ্রম টিিা এবং মনলক এক কলর টদখে।’ 
‘তুফ্রম সব জান না। টলাভ, ফ্রবশ্বাসঘাতকতা, টনমকোরাফ্রম ইতযাফ্রদ টিিা 

েলত িালর না। তােলল টিান।’ 
বলল একেু োমল ব্ল্যাক বুল। তারির শুরু করল, ‘আমার ফ্রিতিৃুরুলষর 

বাসভূফ্রম ফ্রেল মধয আফ্রিকা প্রজাতলন্ত্রর ‘সললা’ িেলর। সংঘ নদীর তীলর ফ্রেল 
আমালদর বাফ্রড়। আমার দাদ ‘কমডর্ কাল্লা’ তখন নবয  ুবক। কুফ্রস্তেীর ফ্রেলসলব 
ফ্রবখযাত। সংঘ নদী তখন দাস বযবসায়ীলদর আনালোনায় ফ্রবিজ্জনক েলয় 
উলিফ্রেল। এক টভালর আমালদর নদী তীলরর বাফ্রড় আক্রান্ত েললা দাস 
বযবসায়ীলদর িারা। ওলদর বন্দুলকর কালে আমালদর তীর এবং বষডার প্রফ্রতলরাধ 
টবফ্রিক্ষণ ফ্রেকল না। দাদর আব্বা-আম্মা ফ্রনেত েললা। আর বন্দী েললন দাদ। 
োত-িা টবাঁলধ দাদলক আরও অলনলকর সালে টন কার টখালল ট লল রাখা েললা। 
সংঘ নদী টবলয় তালদর আনা েললা কংলোর ‘ওলয়সু’ িেলর। দাস-বযবসায়ীলদর 
বড় টকন্দ্র ফ্রেল এো। 

ফ্রনয়ম  ফ্রেল, দাস বযবসালয়র জলে বন্দীলদর না খাইলয় টরলখ দবডল  কলর 
ট লা েলতা। 

দাদরা  খন ‘ওলয়সু’টত টি াঁেললন, তখন তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জজডফ্ররত। 
মধয আফ্রিকা প্রজাতলন্ত্রর ‘সললা’ টেলক ‘ওলয়সু’ ি ডন্ত এক সিালের িে 
এলসলে। সাত ফ্রদলনর মলধয মাত্র একফ্রদন একলবলা টখলত ফ্রদলয়লে। িাফ্রন টখলত 
ফ্রদলয়লে প্রফ্রতফ্রদন একবার। 

দাদরা  খন ‘ওলয়সু’টত টি াঁেল, তখন তারা ি যািায়ী। 
ওলয়সু’টত আসার ির দাস বযবসায়ীরা মলন েয় ফ্রকেু সদয় েললা 

বন্দীলদর প্রফ্রত। ওলদর টখলত টদয়া েললা এবং টখাললর বাইলর মুি বাতালস ফ্রনলয় 
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আসা েললা তালদরলক। িালয়র টবফ্রড় খুলল টদয়া েললা টখাললর উির োাঁোোাঁফ্রে 
করার জলে। 

টন কার দই প্রালন্ত দইজন রাইল লধারী তালদর িাোরা ফ্রদফ্রিল। 
দাদ মুফ্রির জলে মফ্ররয়া েলয় উলিফ্রেললন। এইেুকু সুল ােও ফ্রতফ্রন নি 

করললন না। টন কা টেলক ঝাাঁফ্রিলয় িড়ললন ফ্রতফ্রন িাফ্রনলত। 
দাদ সাাঁতলর নদীর উির িালড় ওিার জলে েুলেফ্রেললন। ওলদর দ’জনও 

িাফ্রনলত ঝাাঁফ্রিলয় দাদর ফ্রিেু ফ্রনললন। িলর একো টোে টবােও দাদলক ধরার জলে 
েুেল। 

অপ্রফ্রতিন্দ্বী সাাঁতারু ফ্রেললন দাদ। সুতরাং সাাঁতালর ওরা িারল না দাদর 
সালে। 

তীলর উিার ির টদ াঁলড়ও তারা িারল না দাদর সালে। নদীর তীর ধলর 
িফ্রশ্চম ফ্রদলক িােললর মত েুেফ্রেললন দাদ। 

টদ াঁলড় ওরা  খন দাদর সালে টিলর উিল না, তখন গুলী করল। গুলী 
ফ্রেলয় ফ্রবদ্ধ েললা দাদর িালয়। 

সামলনই একো টমাের টবাে বাাঁধা ফ্রেল ঘালে। দাদ গুলীফ্রবদ্ধ েলয় িলড় 
টেললন টন কার সামলনর তীরোয়। 

ওরা েুলে ফ্রেলয় গুলী ফ্রবদ্ধ  ন্ত্রণা কাতর দাদলক ফ্রঘলর দাাঁড়াল। 
এই সময় টবাে টেলক টনলম এললন মধয বয়সী একজন ভদ্রললাক। 

ভদ্রললাকফ্রে কৃষ্ণাংে, ফ্রকন্তু ফ্রিক ফ্রনলরা নয়। নাক খাড়া, চুল সরল, মুলখ এফ্রিয়ান 
বা ইউলরািীয় টচোরা। 

ভদ্রললাক টবাে টেলক টনলম চারজন টশ্বতাংেলক একজন গুলী ফ্রবদ্ধ 
কৃষ্ণাংেলক ফ্রঘলর োকলত টদলখ এফ্রেলয় এললন এবং িফ্ররষ্কার  রাসী ভাষায় 
ফ্রজলজ্ঞস করললন, ‘ফ্রক বযািার? ফ্রক ঘলেলে?’ 

দাস বযবসায়ী টশ্বতাংেরা তার কোর ফ্রদলক কণডিাত না কলর দাদলক ফ্রেড় 
ফ্রেড় কলর টেলন ফ্রনলয় ট লত শুরু করল। 

ভদ্রললাক েুলে এলস ওলদর িে টরাধ কলর দাাঁড়াললন। 
ওলদর একজন বলল, ‘িে টেলড় ফ্রদন। এ আমালদর ক্রীতদাস।’ 
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‘আফ্রম ওলক ফ্রজলজ্ঞস করব, ও ক্রীতদাস ফ্রকনা। টতামরা ওলক টকাো 
টেলক ফ্রকলনে, ও বলুক।’ 

দাদ ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘ওরা ধলর এলনলে আমালক আমার আব্বা-
আম্মালক েতযা কলর।’ 

সলঙ্গ সলঙ্গ ওরা ফ্রিস্তল তুলল ভদ্রললাকলক লক্ষয কলর। ভদ্রললালকর োলত 
ফ্রেল টিনোন। ফ্রবদযত েফ্রতলত তা উলি এলস গুলী বৃফ্রি করল। 

এ রকমো ওরা ভালবফ্রন। টকান কৃষ্ণাংে টশ্বতাংেলক এইভালব গুলী 
েুড়লত সােস িালব তা তারা ফ্রচন্তা কলরফ্রন। সম্ভবত ফ্রিস্তল তুললফ্রেল ভয় টদখাবার 
জলে। গুলীলত ওলদর চারজলনর টদে ঝাাঁঝরা েলয় টেল। 

ভদ্রললাক দাদলক িাাঁজালকালা কলর তুলল টবালে ফ্রনলয় এল এবং সলঙ্গ 
সলঙ্গই িােড ফ্রদল টবাে। বলল, ‘খবর িাবার ির ‘ওলয়সু’ টেলক দাস বযবসায়ী 
িয়তানরা এক টজাে েলয় েুলে আসলব।’ 

‘ফ্রকন্তু টকাোয় িালালবন। নদী িলে ফ্রক ওলদর োত টেলক বাাঁচা  ালব?’ 
ফ্রজলজ্ঞস কলরফ্রেল ক্রু। 

‘আফ্রম সংঘ নদী ফ্রদলয়  াব না। আফ্রম কযালমরুলনর ফ্রদজা নদীলত ঢুকব। 
ফ্রদজার মত টোে ও দেডম নদীলত ওরা ঢুকলব না’। 

এই ভালবই দাদ ভদ্রললাকফ্রের আশ্রয় লাভ করললা। ভদ্রললাক দীঘড িলনর 
ফ্রদন এ নদী টস নদী টবলয় ইয়াউফ্রডর্লত এলস োফ্রজর েললন। ট ফ্রদন ফ্রতফ্রন 
ইয়াউফ্রডর্লত টি াঁফ্রেললন, টসফ্রদনই িলনর টষাল বেলরর তাাঁর একমাত্র টেলল মারা 
টেল। 

টেললফ্রের কবর টদয়া েললা ইয়াউফ্রডর্লত। কবর টদয়ার সময় আমার দাদ 
বুঝললন ভদ্রললাকফ্রে মুসলমান। 

ভদ্রললালকর েন্তবয ফ্রেল নাইলজফ্ররয়ার লালোস অেবা ‘কালনা’ িের এবং 
টসখান টেলক েলজ্জ চলল  াওয়া এবং েজ্জ টিলষ মফ্রদনায় িায়ী েওয়া। 

ফ্রকন্তু টেলল মারা  াওয়ার ির এলকবালর টভলে িড়ললন ভদ্রললাক। 
ফ্রনলজও অসুি েলয় িড়ললন। ফ্রিক করললন, টেললর কবলরর িালিই েলড় তুললবন 
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িায়ী ফ্রনবাস। দাদলক বলললন, তুফ্রম সম্পূণড মুি। বাফ্রড়লত ফ্র লর  াও। ফ্রকংবা 
টতামার ট খালন ভাললা লালে ট লত িার। 

দাদ বলললন, বাফ্রড়লত আমার টকউ টনই। আিফ্রন আমালক নতুন জীবন 
ফ্রদলয়লেন। আিনার ধমডও আমার ভাললা টললেলে। আফ্রম ইসলাম রেণ কলর 
আিনার িালয়র কালেই োকলত চাই। 

ভদ্রললাক দাদলক সন্তান ফ্রেলসলব বুলক টেলন ফ্রনলয়ফ্রেললন। এবং একমাত্র 
টমলয় আলয়িালক ফ্রবলয় ফ্রদলয়ফ্রেললন দাদর সালে।’ 

োমল ব্ল্যাক বুল। 
‘ফ্রকন্তু টতামার এ কাফ্রেনীলত ফ্রক বুঝা টেল?’ বলল আেমদ মুসা। 
‘টিষ করলত দাও।’ বলল আবার শুরু করল ব্ল্যাক বুল, ‘আসল কাফ্রেনী 

শুরুই েয়ফ্রন। ভদ্রললাক ফ্রেললন মেৎ হৃদয় এক রাজিতু্র। তার নাম ফ্রেল  ায়দ 
রাফ্রিফ্রদ। উির কযালমরুলনর মারুয়া উিতযাকায় এলদর রাজত্ব ফ্রেল। িাশ্বডবতডী 
চাদ ও নাইলজফ্ররয়ারও ফ্রকেু এলাকা ফ্রেল এই রাজলত্বর অধীন। ফ্রিতার মৃতযুর ির 
 ায়দ রাফ্রিফ্রদ রালজযর সুলতান েন। ফ্রকন্তু রাজলত্বর অফ্রভলাসী টোে ভাইলয়র 
ষড় লন্ত্র অতযন্ত বযফ্রেত েলয় টোে ভাইলক ফ্রসংোসন টেলড় ফ্রদলয় িফ্ররবার সলমত 
ফ্রনরুলেি েন। প্রেলম  ান চালদ, তারির মধয আফ্রিকা প্রজাতলন্ত্রর দেডম অঞ্চল 
‘টবামাসায়’ বসবাস করলত োলকন। সংঘ নদী তীরবতডী ‘টবামাসা’ বন্দরফ্রে 
কযালমরুন, মধয আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ও কংলোর সংেম িলল। দীঘড ২০ বের এখালন 
বসবাস করার ির েলজ্জর উলেলে ‘টবামাসা’ তযাে কলরন। তারির ‘ওলয়সু’টত 
অবিান কালল দাদর সালে তার সাক্ষাত েয়।’ 

োমল ব্ল্যাক বুল। 
‘োমলল টকন। চমৎকার টতামার কাফ্রেনী। ফ্রকন্তু তুফ্রম ফ্রক বললত চাও 

এখলনা বুফ্রঝফ্রন।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘বলফ্রে। এর িলরর কাফ্রেনী আমার দাদর ফ্রবশ্বাসঘাতকতার কাফ্রেনী। 

 ায়দ রাফ্রিফ্রদ ইয়াউফ্রডর্র ফ্রবিাল এলাকা ফ্রকলন অল্পফ্রদলনই ফ্রবখযাত েলয় 
উলিফ্রেললন এবং বযবোর ও বদােতার গুলণ ফ্রতফ্রন িাণীয় টলাকলদর হৃদয় জয় 
কলরফ্রেললন। ফ্রকন্তু তার এই জনফ্রপ্রয়তা তার জলে কাল েলয় দাাঁড়ায়। কযালমরুলন 
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িফ্রশ্চমী িাসকলদর সালে খৃিান ফ্রমিনারী সংেিন সমূলেরও আেমন ঘলে।  ায়দ 
রাফ্রিফ্রদ তালদর চক্ষুিূল েলয় দাাঁড়ায়। আমার দাদ খৃিান ফ্রমিনারীলদর প্রললাভলনর 
ফ্রিকার েলয় িলড়ন। অেড ফ্রবলিষ কলর নারী ফ্রদলয়  াাঁলদ ট লল তালক সম্পূণড 
বিীভূত করা েয়। খৃিান ফ্রমিনারীলদর োলেডে ফ্রেল  ায়দ রাফ্রিফ্রদর ধমড প্রচার বন্ধ 
করা এবং তাাঁর অেড ও সম্পফ্রি আত্মসাত করা। দাদলক ফ্রদলয় অতযন্ত মমডাফ্রন্তকভালব 
এ কাজফ্রে আিাম টদয়া েয়। 

একফ্রদন টভালর প্রােডনারত অবিায়  ায়দ রাফ্রিফ্রদ ও তার েীলক েতযা 
কলরন দাদ েুফ্রর ফ্রদলয় ফ্রনজ োলত। 

ফ্রচৎকার শুলন িালির রুম টেলক প্রােডনারত দাদী প্রােডনা টেলড় েুলে 
আলসন। ফ্রিতা-মাতার রলি ভাসমান টদে এবং দ’োলত েুফ্রর ফ্রনলয় দাদলক 
দাাঁফ্রড়লয় োকলত টদলখ অজ্ঞান েলয় িলড়  ান। 

 ায়দ রাফ্রিফ্রদ ও তার েীর েতযার ির বাফ্রড় ও সমর সম্পফ্রি দখল কলর 
খৃিান ফ্রমিনারীরা। এবং দাদীলক বন্দী কলর রাখা েয় এই অন্ধ কুিরীলত। তার 
উির ফ্রন ডাতন চলল ফ্রদলনর ির ফ্রদন। 

 ায়দ রাফ্রিফ্রদর সব সম্পদ-সম্পফ্রিই খৃিান ফ্রমিনারীরা টিলয়  ায়, ফ্রকন্তু 
 ায়লদর স্বণড মুদ্রার ফ্রবিাল বাক্সফ্রে টকাোও িাওয়া  ায় না। ঐ বাক্সফ্রের সন্ধালন 
সবগুললা ঘলরর টমলঝ এবং টদয়াললর সলন্দেজনক সব জায়ো খুলড় ও টভলঙ্গ 
টদখা েয়। এই অন্ধ কুিরীর টমলঝ কলয়কবার খুাঁলড় টদখা েয়। ফ্রকন্তু টকাোও টসই 
বাক্স খুাঁলজ িাওয়া  ায়ফ্রন। এই বালক্সর সন্ধালনই দাদীর উির ফ্রন ডাতন চলল। 

দাদী টসই ট  জ্ঞান োফ্ররলয়ফ্রেললন, তারির ফ্রতফ্রন ট ন একদম টবাবা েলয় 
ফ্রেলয়ফ্রেললন। কো বললতন না। তাাঁর উির ফ্রন ডাতন চলার প্রেম ফ্রদলক একফ্রদন 
একফ্রে মাত্র বাকয দাদর উলেলে বললফ্রেললন। ফ্রতফ্রন বললফ্রেললন, ‘তুফ্রম েলায় ক্রস 
িলরে, ঐ অেড ফ্রক্রলসলডের জে, ক্রলসর জলে নয়।’ 

এই কোেুকুর ির দাদী আবার টবাবা েলয় ফ্রেলয়ফ্রেললন। তার উির 
ফ্রন ডাতন চালাত দাদ এবং দাদর সােী টফ্ল্ালরি নালমর ফ্রমিনারীলদর একফ্রে 
টমলয়। িত ফ্রন ডাতলনও দাদী আর মুখ টখাললনফ্রন। শুধু আব্বালক টদখলল র্ুকলর 
টকাঁলদ উিলতন। আব্বা তখন সাত-আে বেলরর টেলল। আব্বালক দাদীর কালে 
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আনা েলতা টোি ফ্রেলসলব,  ালত ফ্রতফ্রন কো বললন। দাদী কাাঁদলতন, ফ্রকন্তু কো 
বললতন না। একফ্রদন টফ্ল্ালরি টমলয়ফ্রে কো বললত দাদীলক বাধয করার জলে 
আব্বার েলায় েুফ্রর ধলরফ্রেল। দাদী ফ্রচৎকার কলর টচাখ বুলজফ্রেললন, ফ্রকন্তু মুখ 
টখাললনফ্রন। 

ফ্রন ডাতন, টরাে-লিাক এবং অনাোলর দাদী এই অন্ধ কুিফ্ররলতই একফ্রদন 
প্রাণ তযাে কলরন। 

দাদও িরবতডীকালল সুি ফ্রেললন না। দাদীর মৃতযুর ির টফ্ল্ালরি ও 
ফ্রমিনারীলদর কালে দাদর প্রলয়াজন আর োলক না। দাদ িফ্ররণত েন তালদর 
চাকলর। ধীলর ধীলর ফ্রতফ্রন মানফ্রসক ভারসাময োফ্ররলয় ট ললন। 

এই বাফ্রড় ও এই অন্ধ কুিফ্রর িফ্ররণত েয় খৃিান ফ্রমিনারীলদর 
বধযভূফ্রমলত। আর দাদ িফ্ররণত েন তালদর অসোয় এক জল্লালদ। 

জল্লাফ্রদ কলর আব্বাও প্রায়ফ্রশ্চি কলর টেলেন দাদর িালির। আফ্রমও 
করফ্রে। এ িাি আমালদর ঘাড় টেলক কখনই নামলব না। টিিা এবং িািফ্রক্লি মন 
আমালদর এক েলয় টেলে। তুফ্রম টিিা ও মনলক আলাদা করে, আমালদর টক্ষলত্র 
এো সতয নয়।’ 

একেু োমল ব্ল্যাক বুল। টিষ ফ্রদলক তার মুলখ  লুে উলিফ্রেল কান্নার মত 
োফ্রস। 

িলর েম্ভীর েলয় উিল তার মুখ। বলল, ‘জালনা, আফ্রম আমার টিিা ফ্রনলয় 
খুফ্রি আফ্রে। কারণ এই বাফ্রড় োড়লত চাই না।  ায়দ রাফ্রিফ্রদর এই বাফ্রড় আমার 
কালে স্বলণডর েুকরার টচলয়ও মূলযবান। আর এই অন্ধ কুিরী ঘর আমার সবলচলয় 
টবিী ফ্রপ্রয়। এখালন এলল আফ্রম দাদীর েন্ধ িাই, কো শুফ্রন।’ 

বলল উলি দাাঁড়াল ব্ল্যাক বুল। 
আেমদ মুসা কাফ্রেনী শুলন ফ্রনলজই ট ন টবাবা েলয় ফ্রেলয়ফ্রেল। হৃদলয়র 

েভীলর একো বযো ফ্রচন ফ্রচন কলর উলিফ্রেল তার।  ায়দ রাফ্রিফ্রদর টসই অতীত 
তার কালে টভলস উিলত চাফ্রিল। 

ব্ল্যাক বুললর উলি দাাঁড়ালনা টদলখ সফ্রম্বত ফ্র লর টিল আেমদ মুসা। 
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একেু নলড় বসল আেমদ মুসা। বলল, ‘টতামার এই কাফ্রেনী বলা, এই 
বাফ্রড় এবং এই অন্ধ কুিরীলক টতামার ভাললাবাসা প্রমাণ কলর, টতামার কালে 
টতামার টিিার টচলয় টতামার মন বড়।  াক টস কো। টতামার মত কলর এই বাফ্রড় 
এবং এই অন্ধ কুিরীলক ট  আফ্রমও ভাললালবলস ট ললাম!’ 

‘টকন? ফ্রবদ্রুি করে?’ বলল ব্ল্যাক বুল। 
‘না, ফ্রবদ্রুি কফ্ররফ্রন। টতামার েতভােয  ায়দ রাফ্রিফ্রদ এবং টতামার 

েতভােয দাদী টতা আমার ভাই-লবান!’ 
‘ফ্রক বলে তুফ্রম?’ 
‘হ্যাাঁ। এক মুসলমান অে মুসলমালনর ভাই। টসই ফ্রেলসলব তারা আমার 

ভাই-লবান।’ 
‘তুফ্রম মুসলমান?’ টচালখ একরাি ফ্রবষ্ময় ফ্রনলয় ফ্রজলজ্ঞস করল ব্ল্যাক বুল। 
মুেূতডকাল োমল। তারির টসই ফ্রবষ্ময় ফ্রনলয়ই ফ্রজলজ্ঞস করল, ‘তুফ্রম 

মুসফ্রলম, তুফ্রম ফ্রেকফ্রেফ্রক নও। তােলল তুফ্রম আমালদর টলাকলদর ফ্রিেু ফ্রনলয়ফ্রেলল 
টকন?’ 

জবাব ফ্রদলত মুেূতডকাল টদরী করল আেমদ মুসা। একেু সময় ফ্রনলয় 
বলল, ‘টতামার সংেিন ‘ওকুয়া’ আমার এক মুসফ্রলম ভাই এবং ফ্রনরিরাধ এক 
 রাসী ভদ্রললাকলক বন্দী কলর টরলখলে। তালদর মুি করার জলে ‘ওকুয়া’র 
ঘাফ্রের সন্ধালন আফ্রম ওলদর ফ্রিে ুফ্রনলয়ফ্রেলাম।’ 

‘টকন ওলদর বন্দী কলরলে?’ 
‘ ায়দ রাফ্রিফ্রদর মতই ওমর বায়ালক ওরা বন্দী কলরলে তার দি োজার 

একর সম্পফ্রি আত্মসাত করার জলে।’ 
‘এো ওলদর খুব সাধারণ একো টক িল। ফ্রকন্তু ওলদর বাধা ফ্রদলয় টকউ 

টকানফ্রদন স ল েলত িালরফ্রন।  ারা টবিী টবয়াড়া, তালদর এই অন্ধ কুিরীলত 
আনা েলতা। আর তালদর জীবন ট ত আমার োলত। ফ্রকন্তু টকান বুফ্রদ্ধলত তুফ্রম একা 
এলদর ফ্রবরুলদ্ধ লড়লত এলসে?’ 

‘একা নই। সালে আল্লাে আলেন। এবং আরও অলনলক আলেন।  াক 
একো। তুফ্রম ফ্রক বললত িার ওলদর টকাোয় আেলক রাখা েলয়লে?’ 
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‘আফ্রম এই বাফ্রড়ো োড়া ওলদর ফ্রকেুই ফ্রচফ্রন না, ফ্রকেুই জাফ্রন না।’ 
বললই উলি দাাঁড়াল ব্ল্যাক বুল। বলল, ‘এই প্রেম টকান বন্দীর জলে 

আমার দঃখ েলি। মলন েলি জীবন ফ্রদলয় েললও টতামালক সাো য কফ্রর। ফ্রকন্তু 
জীবন ফ্রদলয়ও এখান টেলক টতামালক মুি করলত িারলবা না। ওরা চারজন 
িাোরায় আলে। কাল দই সালেব আসার ির টতামার ফ্রবচার করলব। আমালক 
ফ্রদলয় টতামালক খুন করালব। তারির  ালব।’ 

‘আমার জলে তুফ্রম টভবনা। একো কো বল,  ায়দ রাফ্রিফ্রদর এই বাফ্রড় 
এবং তার সকল সম্পফ্রির তবধ মাফ্রলক ট  তুফ্রম, একো টতামার মলন জালে না?’ 

‘জালে। আরও জালে, আমার টদলে মুসফ্রলম রি আলে। ফ্রকন্তু িালির 
জেেল িাের টিলল তা টবফ্ররলয় আসলত িালর না। আফ্রম একজন িাফ্রিষ্ঠ।’ 

‘িাি ট মন েয়, িাি টতমফ্রন টমাচনও েয়।’ 
‘ফ্রকন্তু আমার িাি?’ 
‘সব িািই টমাচন েয়।’ 
‘আফ্রম মানুলষর মলধয েণয েলত িারব বলল তুফ্রম মলন কর?’ 
‘টতামার টচলয় বড় িািী শুধু মানুষ েওয়া নয়, মোমানুষও েলত িালর।’ 
‘সফ্রতয িারব?’ 
বলল ব্ল্যাক বুল এফ্রেলয় এল আেমদ মুসার ফ্রদলক। বলল, ‘এখন আমার 

মলন েলি আফ্রম টতামালক সাো য করলত িারব।’ 
ব্ল্যাক বুল তার িলকে টেলক চাবী টবর কলর আেমদ মুসার োত ও িালয়র 

টবফ্রড় খুলল ফ্রদল। 
ফ্রিক এই সমলয়ই ফ্রসাঁফ্রড়লত িালয়র িব্দ টিানা টেল। 
আেমদ মুসা এবং ব্ল্যাক বুল দ’জলনই টসফ্রদলক টচাখ ফ্র রাল। টদখল, 

ব্ল্যাক ক্রলসর টসই চারজলনর দ’জন উদযত ফ্ররভলবার োলত ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় টনলম 
আসলে। তালদর টচালখ আগুলনর  লুফ্রক। 

ব্ল্যাক বুল ওলদর ফ্রদলক তাফ্রকলয় ট ন িাের েলয় টেলে। আেমদ মুসাও 
উলি দাাঁফ্রড়লয়লে। তারও ফ্রির দৃফ্রি ওলদর ফ্রদলক। 
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ওরা ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় টনলম এল। দাাঁড়াল আেমদ মুসা ও ব্ল্যাক বুললর 
মাঝখালন। 

ওলদর একজলনর ফ্ররভলবার ব্ল্যাক বুললর ফ্রদলক এবং আলরকজলনর 
আেমদ মুসার ফ্রদলক। 

ব্ল্যাক বুললর ফ্রদক েলয় দাাঁড়ালনা টলাকফ্রে ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘জান 
ফ্রবশ্বাসঘাতকতার ফ্রক িাফ্রস্ত এখালন? টদখা মাত্র েতযা করা। ঈশ্বলরর নাম নাও। 
ফ্রতন টোণা ি ডন্ত সময় িালব।’ 

বলল টস এক..... দই..... কলর টোণা শুরু করল। 
আেমদ মুসা বুঝলত িারফ্রেল ওরা  াাঁকা ভয় টদখালি না। আফ্রিকার 

টোত্রীয় ঐফ্রতহ্য টস জালন, ফ্রবশ্বাসঘাতকতার িাফ্রস্ত তালদর সলবডাচ্চ এবং 
তাৎক্ষফ্রণক। ওরা ব্ল্যাক বুললক েতযা করলব। 

আেমদ মুসার মলন নানা ফ্রচন্তা ঘুরিাক খাফ্রিল। তার ফ্রির দৃফ্রি ফ্রনবদ্ধ 
ফ্রেল তার ফ্রদলক ফ্ররভলবার উাঁফ্রচলয় দাাঁফ্রড়লয় োকা টলাকফ্রের ফ্রদলক। 

ব্ল্যাক বুললর ফ্রদলক বন্দুক উাঁচালনা টলাকফ্রে  খন এক..... দই.... গুনফ্রেল, 
তখন আেমদ মুসার সামলনর টলাকফ্রে সম্ভবত অপ্রফ্রতলরাধয টক তূেল বিতই 
ব্ল্যাক বুললর অবিা টদখার জলে মুখ ঘুফ্ররলয়ফ্রেল মুেূলতডর জলে। 

এমন একফ্রে সুল ালের জলেই অলিক্ষা করফ্রেল আেমদ মুসা। 
টলাকফ্রে তার মুখ ঘুফ্ররলয় টনবার সালে সালেই আেমদ মুসা তার োত 

টেলক ফ্ররভলবার টকলড় ফ্রনলয় ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘ফ্ররভলবার ট লল দাও, োত 
তুলল দাাঁড়াও।’ 

আেমদ মুসার হুকুম তাফ্রমল েললা না। 
 ার ফ্ররভলবার আেমদ মুসা টকলড় ফ্রনলয়ফ্রেল, টস তার মুখ ঘুফ্ররলয় 

ঝাাঁফ্রিলয় িড়ফ্রেল আেমদ মুসার উির। আেমদ মুসার লক্ষয তখন ব্ল্যাক বুললর 
সামলনর ফ্ররভলবারধারী টলাকফ্রে। এই সময় ফ্ররভলবারধারী টলাকফ্রেও ফ্ররভলবার 
ট লল না ফ্রদলয় ঘুলর দাাঁড়াফ্রিল। 

আেমদ মুসাও ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনলয় ফ্রনলয়ফ্রেল। 
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তার োলতর ফ্ররভলবার টচালখর িললক দ’বার অফ্রগ্নবৃফ্রি করল। ট  
টলাকফ্রে আেমদ মুসার উির ঝাাঁফ্রিলয় িড়ফ্রেল, টস গুলী টখলয় উলে িলড় টেল। 
আর ব্ল্যাক বুললর কালের ট  টলাকফ্রে আেমদ মুসার ফ্রদলক ঘুফ্ররলয় ফ্রনফ্রিল তার 
ফ্ররভলবার, টস মাোয় গুলী টখলয় মুখ েুবলড় িলড় টেল ব্ল্যাক বুললর িালয়র কালে। 

আেমদ মুসা ফ্রকেু বললত  াফ্রিল, এমন সময় কলিার একফ্রে কলণ্ঠ ধ্বফ্রনত 
েললা, ‘োত টেলক ফ্ররভলবার........।’ 

প্রেম িব্দ টিানার সালে সালেই আেমদ মুসা ফ্রবদযৎ েফ্রতলত মাো 
তুললফ্রেল। টদখল, টিনোন োলত টসই চারজলনর অবফ্রিি দ’জন রজার এবং 
িাওল ফ্রসাঁফ্রড়র মাোয় দাাঁফ্রড়লয়। সামলন আলে রজার তার টিনোনফ্রে আেমদ 
মুসার ফ্রদলক উদযত। 

আেমদ মুসার টচাখ ওলদর উির িড়ার সংলে সংলেই উলি এলসফ্রেল 
তার ফ্ররভলবার। রজালরর কো টিষ েবার আলেই আেমদ মুসা দ’বার ফ্রট্রোর 
ফ্রেিল তার ফ্ররভলবালরর। দ’ফ্রে গুলী ির ির ফ্রেলয় ফ্রবদ্ধ করল রজার ও িাওললক। 
দ’জলনর টদেই েফ্রড়লয় িড়ল ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় ফ্রনলচ। 

‘ব্ল্যাক বুল চল আমরা  াই।’ বলল আেমদ মুসা। 
ব্ল্যাক বুল তখন রালজযর ফ্রবস্ময় ফ্রনলয় তাফ্রকলয় আলে আেমদ মুসার 

ফ্রদলক। মলন েলি ফ্রবলশ্বর সবলচলয় ফ্রবস্ময়কর বস্তুর সামলন টস ট ন দাাঁফ্রড়লয়। ধীলর 
ধীলর টস বলল, ‘ফ্রি মাসলকফ্রেয়ালরর েল্প আফ্রম শুলনফ্রে, আলমফ্ররকার ফ্রবখযাত 
ফ্রিস্তলবাজলদর েল্পও আফ্রম জাফ্রন। ফ্রকন্তু মলন েলি টতামার মালন আিনার কালে 
তারা ফ্রিশু। এত দ্রুত ফ্ররভলবার তুলল লক্ষযলভদ করা  ায়, না টদখলল আমার 
ফ্রবশ্বাস েলতা না। এখন স্বীকার করফ্রে, ‘ওকুয়া’ এর সালে আিফ্রন লড়লত 
িারলবন।’ 

‘োক এসব কো। চল আমরা  াই।’ 
‘টকাোয়?’ 
‘আফ্রম ট খালন  াব।’ 
‘ফ্রকন্তু এই বাফ্রড় টতা আফ্রম োড়ব না।’ 
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‘ওকুয়া, টকাকলদর তুফ্রম আমার টচলয় ভাল টচন। এখালন আর এক মুেূতড 
তুফ্রম ফ্রনরািদ নও।’ 

‘তা জাফ্রন। ফ্রকন্তু.....’ 
‘ফ্রকন্তুো বুলঝফ্রে। বাি, দাদা, দাদীলদর স্মফৃ্রত ফ্রবজফ্রড়ত বাফ্রড় তুফ্রম োড়লত 

চাও না।’ 
‘এই বাফ্রড়লত ফ্রেলক োকা হৃদয়েীন টিিাো রেলণর একো বড় কারণ।’ 
‘আমরা এ বাফ্রড়ো োড়ফ্রে না। আবার ফ্র লর আসব। ইয়াউফ্রডর্লত এোই 

আমার মলন েয় প্রেম মুসফ্রলম বসফ্রত। সুতরাং এ বাফ্রড়োর ঐফ্রতোফ্রসক মূলযও 
আলে। টসই অতীত সম্পলকড আমরা অলনক ফ্রকেু জানলত চাই।’ 

বলল আেমদ মুসা সামলন িা বাফ্রড়লয় বলল, ‘এলসা।’ 
‘জানলত চান? তােলল তার ফ্রকেু বইিত্র আলে টদখলত িালরন।’ বলল 

ব্ল্যাক বুল।  
‘টকাোয়?’ 
‘এই ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রনলচ একো ট্রাংলক ঢুফ্রকলয় টরলখফ্রে। চলুন টদখলবন।’ 
ট্রাংক খুলল বই টবর করলত করলত বলল, ‘সব বই ওরা িুফ্রড়লয় ট লললে। 

একো সুল াে টিলয় এ কয়ো আফ্রম সফ্ররলয় টরলখফ্রে।’ 
আেমদ মুসা এক এক কলর সবগুললা বই টদখল। অফ্রধকাংিই আরবী 

ভাষায়। অবফ্রিি কলয়কফ্রে  রাসী ভাষায় টলখা। আর দ’ফ্রে সুোইলী ভাষায় 
টলখা। বইগুললা ইফ্রতোস, টকারআন, োদীস, ভ্রমণ কাফ্রেনী ইতযাফ্রদ ফ্রবষয়ক। 
র্াইরীর মত একো টনাে বুক দ্রুত তুলল ফ্রনল আেমদ মুসা। 

িাতা উফ্রেলয় টদখল, প্রেম িাতায় আরবী ভাষায় টলখা নাম:  ায়দ 
রাফ্রিফ্রদ। তার ফ্রনলচ টলখা: মারুয়া ফ্রখলা ত। 

তারির আরও িাতা উোল আেমদ মুসা। টদখল, স্মফৃ্রত কো ধরলনর 
একো ফ্রদনিিী। আরবী ও সুোইলী এই দই ফ্রমশ্র ভাষায় টলখা। 

আরে েললা আেমদ মুসার টনাে বুকফ্রে িড়ার। আফ্রিকার এ অঞ্চললর 
অলনক কেুই জানা ট লত িালর একজন মুসফ্রললমর টলখা এই ফ্রদনিিী টেলক। 
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টিষ িাতাফ্রেলত নজর বুলালতই চমলক উিল আেমদ মুসা। চমলক উিার 
কারণ টলখার একফ্রে ফ্রিলরানাম।  ার অেড েললাঃ ‘ফ্র ফ্রন এই র্ালয়ফ্ররফ্রে িড়লবন 
তার প্রফ্রত।’ 

ফ্রিলরানালমর ফ্রনলচর টলখাও িড়ল আেমদ মুসা। টোে একো অনুলিলদ 
টলখাঃ 

“বুক ভরা অফ্রভমান ফ্রনলয় মারুয়া ফ্রখলা ত টেলক চলল আসার সময় 
আমার ো য িাওনা ফ্রকেু স্বণডমুদ্রা সালে ফ্রনলয় এলসফ্রেলাম।  া আমার টকান 
প্রলয়াজলন খরচ কফ্ররফ্রন। আমার সাধ ফ্রেল, আমার স্বণড মুদ্রা আল্লাের ঘর কাবা 
এবং নবীর মসফ্রজলদর রং ও রূি বৃফ্রদ্ধলত কালজ লাোব। ফ্রকন্তু তা েললা না। 
তারির টভলবফ্রেলাম, এ টদিীয় দঃখী মুসলমানলদর স্বালেড এ স্বণডমুদ্রা কালজ 
লাোব। তারও সুল াে টিলাম না। নাসারা ফ্রমিনারীরা ট ভালব এগুলি তালত 
আফ্রম এবং আমার অেড সবই ফ্রেলয় তালদর রালস িড়লব আিংকা করফ্রে। এই 
আিংকায় আমার অেডগুললা টে াজলতর একো টচিা কলর টেলাম। আমার একান্ত 
আিা, ফ্র ফ্রন র্াইফ্ররর এই অংি িাি করলবন ফ্রতফ্রন একজন দাফ্রয়ত্বিীল মুসফ্রলম 
েলবন। ফ্রতফ্রন ফ্রনম্নফ্রলফ্রখত নক িা অবলম্বলন মাফ্রের তলা টেলক ৩ বেড ঘন ুে 
আয়তলনর স্বণডমুদ্রা ভফ্রতড বাক্সফ্রে উদ্ধার করলবন। স্বণডমদু্রার মাফ্রলক ফ্রতফ্রন েলবন 
এবং তার ফ্রবলবলকর রায় অনুসালর স্বাধীনভালব খরচ করলবন।” 

অনুলিদফ্রের ফ্রনলচ একো বৃি আাঁকা। তার মাঝখালন একো িাফ্রখর 
বাসা। টস িাফ্রখর বাসার র্ালন অল্প দূলর একো বেডলক্ষত্র। তার মাঝখালন িাফ্রখর 
প্রাণেীন একো োনা। িাফ্রখর োনাফ্রের টিাাঁলের কালে একো টোলাি  লু। মলন 
েলি ট ন  ুলফ্রে োনাফ্রের টিাাঁলে ফ্রেল, িলড় টেলে। 

কফ্রেত নক িা এেুকুই। 
নক িাফ্রের উির একবার নজর বুফ্রললয়ই মুলখ োফ্রস  ুলে উিল আেমদ 

মুসার। ভাবল,  ায়দ রাফ্রিফ্রদ এত সেজ ধাাঁ ধাাঁ’র চাবী ফ্রদলয় তার অেড লুফ্রকলয় 
টরলখলেন। 

আেমদ মুসা টনাে বুক বন্ধ করল। বলল ব্ল্যাক বুললর ফ্রদলক তাফ্রকলয়, 
‘এো টতামার দাদীর আব্বার র্াইরী। আমরা সালে ফ্রনলত িাফ্রর?’ 
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‘র্াইফ্রর টকন সব বই-ই ফ্রনলত িালরন।’ 
‘সবই টনব। আবার  খন ফ্র লর আসব তখন।’ 
‘সফ্রতযই তােলল ফ্র লর আসলবন?’ 
‘অবেই ফ্র লর আসলত েলব।’ 
কো টিষ কলরই আেমদ মুসা ঘুলর দাাঁড়াল। বলল , ‘চল।’ 
আেমদ মুসার োফ্রড় অে দ’ফ্রে োফ্রড়র সালে বাইলরই ফ্রেল। োফ্রড়লত 

উিল তারা দ’জন। 
ওরা দ’জন টবফ্ররলয় এল বাফ্রড় টেলক। 
টবফ্ররলয় আসার আলে ব্ল্যাক বুল ফ্রতনফ্রে কুকুলরর েলা টেলক টচন খুলল 

ফ্রনলয় ওলদর ো টনলড় আদর কলর বলল, 'টতারা স্বাধীন চলল  া।' 
ফ্রকন্তু কুকুর ফ্রতনফ্রে চলল না ফ্রেলয় অবাক েলয় তাকাল ব্ল্যাক বুললর ফ্রদলক। 

ট ন টচন খুলল ফ্রনলয় স্বাধীনতা টদয়ার তারা ফ্রবফ্রস্মত েলয়লে।  
ককুর ফ্রতনফ্রেলক আবার আদর কলর ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় টবফ্ররলয় এলসফ্রেল বাফ্রড় 

টেলক।  
বাফ্রড়র ভাঙ্গা টেে ফ্রদলয় টবরুবার সময় টিেলন তাকাল ব্ল্যাক বুল। 

তাফ্রকলয় ফ্রবফ্রস্মত েললা, কুকুর ফ্রতনফ্রে তালদর স্ব স্ব টচন মুখ ফ্রদলয় ধলর োফ্রড়র ফ্রিেু 
ফ্রিেু আসলে।  

ব্ল্যাক বুল আেমদ মুসালক র্াক ফ্রদল। 
আেমদ মুসাও তাফ্রকলয় দৃেো টদলখ ফ্রবফ্রস্মত েললা। বলল, 'ব্ল্যাক বুল 

তুফ্রম ওলদর োড়লত চাইলও ওরা টতামালক োড়লত চাইলে না। টদখ, ওরা টচন 
ফ্রনলয় এলসলে। টচলয় টদখ ওলদর টচালখর ফ্রনবডাক ভাষা বললে, টচন ফ্রদলয় টবাঁলধ 
আমালদর সালে ফ্রনলয় চল, স্বাধীনতা আমরা চাই না।' 

'টসই টোে টেলক ওলদর মানুষ কলরফ্রে, টট্রইফ্রনং ফ্রদলয়ফ্রে।' ব্ল্যাক বুললর 
কণ্ঠ ভারী টিানাল।  

কুকুর ফ্রতনফ্রেলক েফ্রড়লত তুলল ফ্রনল ব্ল্যাক বুল।  
তাির বাফ্রড়ো টিেলন টরলখ েুলে বলল োফ্রড়।  
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৪ 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর ড্রইং রুলম রাফ্রিফ্রদ, মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ও লায়লা 

ইলয়সুলো বলস।  
তালদর সবার মুখ মফ্রলন। মুলখ উলিলের োি।  
'উফ্রন জরুরী প্রলয়াজলন েিাৎ  ফ্রদ টকাোও ট লয় োলকন, তােলল 

এতক্ষণ ফ্রক আসলবন না?' ফ্রচন্তাফ্রিত কলণ্ঠ বলল লায়লা ইলয়সুলো। 
'ফ্রকন্তু তার ফ্রনজস্ব প্রলয়াজলন োফ্রড় ফ্রনলয় ফ্রতফ্রন  ালবন টকান ফ্রকেু না বলল, 

তা আফ্রম মলন করলত িারফ্রে না।' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
'আমারও তাই মলন েয়।' বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  
'তােলল ফ্রতফ্রন ফ্রক টকান িত্রুর কবলল িলড়লেন?' তাাঁর টতা িত্রু 

চারফ্রদলকই।' বলল লায়লা।  
'তা েলত িালর। ফ্রকন্তু োফ্রড়? িত্রু তালক ফ্রনলয় ট লত িালর, ফ্রকন্তু োফ্রড় 

টকাোয় টেল?' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
'েয়লতা িত্রু আলে টেলকই  ললা করফ্রেল। টস োফ্রড়ও টদলখফ্রেল।' বলল 

লায়লা।  
'ফ্রকন্তু এো ফ্রক সম্ভব ট , আেমদ মুসার মত মানুষলক ঐ কক্ষ টেলক 

প্রকাে ফ্রদবাললালক ধলর এলন োফ্রড়লত তুলল োইজযাক কলর ফ্রনলয়  ালব?' বলল 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো।  

'সম্ভব নয়, ফ্রকন্তু সমস্যার সমাধান ফ্রক ভাইয়া? বলল লায়লা।  
রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো টকান জবাব ফ্রদল না।  
কো বলল মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন। বলল, 'আফ্রম আেমদ মুসালক  তেুকু 

ফ্রচলনফ্রে, তালত আমার মলন েয়, ফ্রতফ্রন টস্বিায় টকাোও ফ্রেলয়লেন। এবং আমালদর 
জাফ্রনলয়  াবার তাাঁর সময় ফ্রেল না।' 



অন্ধকার আফ্রিকায়  99 

 

'টস্বিায় টকাোয়  ালবন, 'আিনার অনুমান ফ্রক?' বলল লায়লা 
ইলয়সুলো।  

'অনুমান করা মুফ্রষ্কল। তলব আমার মলন েয় ফ্রতফ্রন ফ্রকেু টদলখ বা ফ্রকেু 
শুলন তার ফ্রিেু েুেলেন। বলল  াবার মত সময় তাাঁর ফ্রেল না।' বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  

'টসই ফ্রকে'ুো ফ্রক েলত িালর?' লায়লা বলল।  
'ওমর বায়ার কো েলত িালর। র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর টকান তেয েলত িালর।' 

বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  
'েলত িালর। ফ্রকন্তু তবু প্রশ্ন জালে ফ্রতফ্রন  ফ্রদ টস্বিায় ফ্রেলয় োলকন, তােলল 

খবর জাফ্রনলয়  াবার মত দই ফ্রমফ্রনে সময় িালবন না টকন?' লায়লা বলল।  
'লায়লা, আমালদর রুফ্রেলন বাধা িাফ্রন্তর জীবন ফ্রদলয় আেমদ মুসার 

জীবনলক ফ্রবচার করে বললই এমন প্রশ্ন জােলে। আসলল প্রলয়াজন নালমর চাবুক 
একজন ফ্রবেবীলক তাফ্রড়লয় ফ্রনলয় টবড়ায়। তার কালে অেসব ফ্রবলবচনাই টে ণ 
েলয়  ায়।'  

দরজায় এলস দাাঁড়াল োর্ডলদর একজন। তার টচালখ-মুলখ আনলন্দর 
ফুরণ। বলল, 'বড় সালেব এলসলেন।' 

'টমেমান বড় সালেব।' 
বাফ্রড়র আর সবাই আেমদ মুসালক বড় সালেব বলল র্ালক। টকউ 

তালদরলক একো বলল টদয়ফ্রন। তারা সম্ভবত সবার কালে আেমদ মুসার সম্মান 
ও প্রফ্রতিফ্রি টদলখই তালক বড় সালেব নাম ফ্রদলয়লে।  

'ফ্রক বলফ্রেস? আমালদর টমেমান? টকাোয় ফ্রতফ্রন?' 
'বাইলর দাাঁফ্রড়লয়।' 
'বাইলর টকন?' 
'সালে ইয়ালমাো একজন টলাক এবং ফ্রতনফ্রে কুকুর।  
'সালে একজন টলাক এবং ফ্রতনফ্রে কুকুর!' 
রাফ্রিফ্রদ সবার আলেই উলি দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। রাফ্রিফ্রদ চললত শুরু কলর 

ফ্রদলয়ফ্রেল। এই সময় ঘলর প্রলবি করল আেমদ মুসা।  
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রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ফ্রেলয় জফ্রড়লয় ধরল আেমদ 
মুসালক।  

'টেনিলন আমরা টিষ েলয়  াফ্রি। ফ্রক ঘেনা ঘলেফ্রেল? আিফ্রন ভাল 
আলেন টতা?' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

'েিাৎ কলরই 'ওকুয়া'র দ'জন টলাকলক ফ্রচলন ট ফ্রল।' তারা চলল 
 াফ্রিল। ওলদর ঘাফ্রের ফ্রিকানা জানার উলেলে ওলদর  ললা কলরফ্রেলাম। 
টতামালদর জানালনার সুল াে েয়ফ্রন। দঃফ্রখত।' 

'দঃখ প্রকাি কলর লজ্জা টদলবন না। আমালদর টকানই কি েয়ফ্রন। আমরা 
উলিলের মলধয ফ্রেলাম আিনালক ফ্রনলয়।' 

কো টিষ কলরই রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো আেমদ মুসালক টসা ার ফ্রদলক টেলন 
ফ্রনলয় ট লত ট লত বলল, 'তার ির ফ্রক েললা বলুন।' 

আেমদ মুসা রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলোলক বাধা ফ্রদলয় টসা ার ফ্রদলক না এফ্রেলয় 
বলল, 'আফ্রম ওলদর োলত আেকা িলড়ফ্রেলাম। সব বলফ্রে। ফ্রকন্তু তার আলে 
চারজন টমেমালনর বযবিা করলত েলব।' 

'সব বযবিা করফ্রে। ফ্রকন্তু চারজন টকাোয়? শুনলাম টতা একজন!' বলল 
রাফ্রিফ্রদ।  

'একজন মানুষ আলে এবং ফ্রতনফ্রে কুকুর।' বলল আেমদ মুসা।  
লাললাসে সবাই টেলস উিল আেমদ মুসার কো বলার ভংফ্রেলত।  
আেমদ মুসা, ইলয়াসুলো, ইলয়ফ্রকফ্রন বাইলর টেল। ব্ল্যাক বুল ও 

কুকুরগুললালক টভতলর ফ্রনলয় এল। তালদর সব বযবিা কলর ফ্রদলয় ঘ্ো খালনক ির 
আেমদ মুসা, রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো এবং মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ড্রইং রুলম আবার ফ্র লর 
এল।  

ইফ্রতমলধযই ব্ল্যাক বুললক ফ্রনলয় নাস্তার কাজও তারা টসলরলে।  
আেমদ মুসা টসা ায় বসলত বসলত বলল, ‘ওকুয়া'র টলাকলদর ফ্রিেু 

টনবার ির  া  া ঘলেলে সব টতা টতামালদর টিানা েলয় টেলে। ওকুয়া'র টকান 
ঘাফ্রের সন্ধান িাইফ্রন বলে, তলব ব্ল্যাক বুললক উদ্ধার কলরফ্রে। তার সালে োফ্ররলয় 
 াওয়া টেলক একো ইফ্রতোসলক উদ্ধার কলরফ্রে।’ 
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‘ইফ্রতোস উদ্ধার কলরলেন? টসো ফ্রক?’ বলল রালিফ্রদ ইলয়সুলো। 
'ব্ল্যাক বুল সম্পলকড টতামরা ট েুকু টজলনে, তা তার িফ্ররচলয়র সবেুকু 

নয়। ট  ইফ্রতোলসর কো বলফ্রে, ব্ল্যাক বুল টস ইফ্রতোলসর অংি।' বলল আেমদ 
মুসা।  

'তার িফ্ররচয় ফ্রক?' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
'শুনলল ফ্রবফ্রস্মত েলব 'ওকুয়া'র কিাই ব্ল্যাক বুললর টদলে মুসফ্রলম রাজরি 

রলয়লে।' আেমদ মুসা বলল।  
‘মুসফ্রলম রাজরি?’ সফ্রবস্মলয় ফ্রজলজ্ঞস করল রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো।  
'হ্যাাঁ মুসফ্রলম রাজরি।' 
একেু োমললা আেমদ মুসা। তারির বলল আবার, 'মারুয়া' ফ্রখলা লতর 

কো জান রাফ্রিফ্রদ?' 
'হ্যাাঁ, জাফ্রন, মালন শুলনফ্রে। ফ্রকন্তু এ প্রশ্ন টকন? আমালদর ইলয়সুলো 

িফ্ররবালররই এ িাঞ্চ ‘রাফ্রিফ্রদ িফ্ররবার’ ফ্রবফ্রিন্ন েলয় ফ্রেলয় আমালদর োরুয়া 
সালতানাত ফ্রিখফ্রডর্ত কলর, মারুয়া ফ্রখলা ত প্রফ্রতষ্ঠা কলর।' বলল রাফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলো।  

'মারুয়া ফ্রখলা ত টতামালদর বংলিরই?' আেমদ মুসার কলণ্ঠ ফ্রবস্ময়।  
'হ্যাাঁ। তলব তালদর সালে আমালদর িফ্ররবালরর সম্পকড প্রেম ফ্রদলক ভাল 

ফ্রেল না। ফ্রকন্তু িলর ভাল েয়। টিলষ আবার খারাি েলয়  ায়। এখন বলুন মারুয়া 
ফ্রখলা লতর কো ফ্রক বলফ্রেললন?' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

' ায়দ রাফ্রিফ্রদলক টচন?' 
'মারুয়া ফ্রখলা লতর?' 
'হ্যাাঁ।' 
'ফ্রচফ্রন। রাফ্রিফ্রদ িফ্ররবালরর সবলচলয় ভাল মানুষ। ফ্রকন্তু সবলচলয় আলবে 

প্রবণ। তার কাফ্রেনী বড় করুণ।' 
'ব্ল্যাক বুল তার টমলয়র একমাত্র নাফ্রত।' 
'ফ্রক বললেন আিফ্রন। ব্ল্যাক বুল  ায়দ রাফ্রিদীর টমলয়র নাফ্রত!' ফ্রবস্মলয় 

টসাজা েলয় উিল ইলয়াসুলো।  
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'হ্যাাঁ। তাাঁর একমাত্র টেলল ফ্রকলিার বয়লস এই ইয়াউফ্রডর্লত এলসই মারা 
 ায়। অবফ্রিি োলক একফ্রে মাত্র টমলয় আলয়ািা। আলয়িার নাফ্রত ব্ল্যাক বুল। বড় 
করুণ কাফ্রেনী  ায়দ রাফ্রিদীর এবং তার িফ্ররবালরর।' 

'ফ্রতফ্রন ভাইলয়র উির অফ্রভমান কলর ফ্রসংোসন টেলড় েীলক ফ্রনলয় 
ফ্রনরুলেি েলয়  ান। তারির টকান খবর আর িাওয়া  ায়ফ্রন। এেকুুই আমরা 
শুলনফ্রে।' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

'তার িলরর কাফ্রেনী শুন।' বলল আেমদ মুসা ব্ল্যাক বুললর কাে েলক 
টিানা এবং র্াইরী টেলক িড়া কাফ্রেনী বণডনা করল।  

অদময আলবে আর ফ্রবস্ময় ফ্রনলয় রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো এবং ইলয়ফ্রকফ্রন এই 
কাফ্রেনী শুনল। লায়লাও এলস োফ্রজর েলয়ফ্রেল। টসও শুনল।  

কাফ্রেনী টিষ েললা আেমদ মুসার।  
ফ্রকন্তু রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো এবং লায়লা কারও মুলখই টকান কো টনই। 

টবদনা এবং ফ্রবস্মলয় তারা ট ন িাের েলয় টেলে।  
ফ্রকেুক্ষণ ির উলি দাাঁড়াল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 'চলুন ভাইয়া ব্ল্যাক বুললর 

কালে' -বলল টস চললত শুরু করল। বলল, 'আল্লাের োজার টিাকর ট , মরহুম 
 ায়দ রাফ্রিফ্রদর উিরসূরীলক ফ্রতফ্রন আমার ঘলর এলনলেন। মারুয়ার রাজিফ্ররবার 
এবং আমালদর িফ্ররবার কত ট  খুাঁলজলে  ায়দ রাফ্রিফ্রদলক। ফ্রকন্তু টকাোও িাওয়া 
 ায়ফ্রন। অেচ এত কালে তারা ফ্রেললন। ফ্রবি ডলয়র এত সাইলক্লান তালদর উির 
ফ্রদলয় বলয় টেলে।' বললত বললত ইলয়সুলোর েলা আলবলে রুদ্ধ েলয় টেল।  

আেমদ মুসা এবং ইলয়ফ্রকফ্রনও উলি দাাঁফ্রড়লয় ফ্রেল। তারাও চললত শুরু 
কলরলে ইলয়সুলোর ফ্রিেু ফ্রিেু।  

লায়লা উলি দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। ফ্রকন্তু আবার টস বলস িড়ল টসা ায়। টচালখর 
প্রান্ত ি ডন্ত নাফ্রমলয় টদয়া মাোর চাদর সফ্ররলয় ফ্রনলয় ফ্রিফ্রেল বসনা েলয় একেু ো 
এফ্রললয় বসল টস টসা ায়।  

ড্রইং রুলমর দরজা টিরুবার আলে ইলয়ফ্রকফ্রন একবার টিেন ফ্র লর 
চাইল। েয়লতা ফ্রবনা কারলণই। তার টচাখ ফ্রেলয় িড়ল লায়লার উির।  
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লায়লা তাড়াতাফ্রড় টসাজা েলয় বলস কািড় ফ্রিক কলর মাোর চাদর আবার 
টেলন ফ্রনল। মুলখ  লুে উিল তার লজ্জা রাো একো কৃফ্রত্রম টক্রাধ। র্ান োলতর 
মুফ্রি উফ্রিলয় িাসন করল টস ইলয়াফ্রকফ্রনলক।  

ইলয়ফ্রকফ্রন সলজ্জ ফ্রমফ্রি টেলস টজাড় োলত মা  চাওয়ার ভংফ্রে কলর ঘুলর 
দাাঁফ্রড়লয় আেমদ মুসার ফ্রিেু ফ্রিেু চলা শুরু করললা।  

ইলয়ফ্রকফ্রনর চলল  াওয়া িলের ফ্রদলক তাফ্রকলয় রইল লায়লা। োফ্ররলয় টেল 
তার মন ইলয়ফ্রকফ্রনর মলধয। অন্তলর একো অস্বফ্রস্তও টজলে উিল। এমন কলর ভাবা 
ফ্রক িাি? আবার টস ভাবল, ইলয়ফ্রকফ্রনলক ফ্রনলয় টস ভালব, তালক জীবন সংেী 
ফ্রেলসলব টিলত চায় বলে। ফ্রকন্তু টকান সীমা লংঘন টতা টস কলরফ্রন।  

আবার টসা ায় ো এফ্রললয় ফ্রদল লায়লা ইলয়সুলো।  
 
 
 
'চী  জাফ্রিস উসাম বাইক তােলল আমালদর সালে ফ্রবশ্বাসঘাতকতা 

কলরলে?' উলিফ্রজত কলণ্ঠ বলল িাফ্রিস বাইক।  
'তাই টতা প্রমাণ েলি, োইলকালেডর টরফ্রজিার রুম টেলকই ফ্রেকফ্রেফ্রক 

ফ্রিেু ফ্রনলয়লে আমালদর টলাকলদর। ওমর বায়ার টকলসর বযািার ফ্রনলয় আমালদর 
টলাকরা  ালব, এো চী  জাফ্রিসই জানলতন। ফ্রতফ্রন টোিলন টলাক লাফ্রেলয় 
আমালদর ফ্রিকানা ট াোড় কলর র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক উদ্ধালরর টচিা কলরফ্রেললন।' 
বলল ফ্রিলয়লর িল।  

'এো িফ্ররোর। চী  জাফ্রিস একো িয়তান। এখন ফ্রক করা  ায় বলুন 
টতা?' 

'আলে চলুন ফ্রেকফ্রেফ্রকর কালে আরও ফ্রক জানা  ায় টদখা  াক। তারির 
ওোর বযবিা কলর চী  জাফ্রিলসর টকস োলত টনয়া  ালব।' 

িাফ্রিস বাইক ওয়াফ্রকেফ্রক তুলল ফ্রনল োলত।  
ফ্রনফ্রদডি চযালনলল রজালরর সালে ট াোল াে করল িাফ্রিস বাইক। ফ্রকন্তু 

রজালরর কাে টেলক টকান সাড়া টিল না। বার বার টচিা করল। না উির টনই।  
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'ফ্রক বযািার রজাররা টকান জবাব ফ্রদলি না ট ?' 
'েয়লতা ঘুফ্রমলয় িলড়লে ফ্রকংবা েয়লললে টেলে।' 
'না, েয়লললে টেলল ওয়াফ্রকেফ্রক সালে টনবার কো।' 
'তােলল ঘুফ্রমলয়লে ফ্রনশ্চয়।' 
'িাফ্রিস বাইক ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, না এই টবলা দিোয় টকান 

সময়ই ঘুমালনার কো আমালদর অফ্রভধালন টনই।' 
একেু োমল িাফ্রিস বাইক। তারির বলল, 'ওলদর সালে সবডলিষ কখন 

আিনার ট াোল াে েলয়লে?' 
'আফ্রম ওলদর সালে ট াোল াে কফ্ররফ্রন। ওরাই েতকাল মধযালহ্নর ির 

ট াোল াে কলর। কো েয় ফ্রেকফ্রেফ্রকলক ওরা বন্দী কলর রাখলব। আিফ্রন সকালল 
এলল টখাজ-খবর ফ্রনলয় বযবিা করা েলব। তারির ওরা ফ্রকংবা টকউ আর 
ট াোল াে কলরফ্রন।' 

'ফ্রকেইু বুঝা  ালি না। এই দীঘড সমলয় ওরা ট াোল াে করলব না, এো 
ফ্রবস্ময়কর। চলুন টদখা  াক।' বলল িাফ্রিস বাইক।  

িাফ্রিস বাইক উলি দাাঁড়াল। তার সালে ফ্রিলয়লর িলও উিল। োফ্রড় 
তালদর েুলে চলল 'ওকুয়া'র টসই টজলখানার উলেলে।  

ব্ল্যাক বুললর বাফ্রড়র টসই ভাো টেে ফ্রদলয় প্রলবি কলরই িাফ্রিস বাইক 
বাফ্রড়লত প্রলবলির মূল টেেোলক টখালা টদখলত টিল। চমলক উিল িাফ্রিস 
বাইক।  

টোো বাফ্রড় ওরা খুাঁজল। টিলষ আডর্ার রাউডর্ কলক্ষ ফ্রেলয় চারজলনর 
লাি টিল।।  

'ফ্রেকফ্রেফ্রকর োলতই এরা খুন েলয়লে। এলদর খুন কলরই টস িাফ্রললয়লে।' 
বলল ফ্রিলয়লর িল।  

'ফ্রকন্তু ফ্রক কলর এো সম্ভব েললা? ব্ল্যাক বুল টকাোয় টেল?' িাফ্রিস বাইক 
বলল।  
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'আমার মলন েয় ফ্রেকফ্রেফ্রকর িফ্রির ওরা অবমূলযায়ন কলরফ্রেল। তারই 
সুল াে রেণ কলরফ্রেল ফ্রেকফ্রেফ্রক। আর ব্ল্যাক বুললক আমার মলন েয় ওরা ধলর 
ফ্রনলয় টেলে, কো টবর করার জলে।' 

'চী  জাফ্রিস জঘেভালব ফ্রবশ্বাস ভংে কলরলে ফ্রমঃ িল।' 
'অবেই। তালক ফ্রিক্ষা ফ্রদলত েলব এবং এখনই।' 
দ'জলন টবফ্ররলয় এল বাফ্রড় টেলক।  
োফ্রড়লত উিলত উিলত িাফ্রিস বাইক বলল, 'ফ্রক করা  ায় এখন?'  
'আিনার সােসী টলাকজন টকমন আলে?' 
'সব কাজ করার মত টলাক আমালদর আলে।' 
'তােলল এই মুেূলতডই চলুন, আিনার টলাকলদর ফ্রনলদডি ফ্রদন চী  

জাফ্রিলসর িফ্ররবালরর একান্ত আিনজন কাউলক ফ্রকর্োি করলত েলব এবং 
আজই করলত েলব।' 

িাফ্রিস বাইলকর মুলখ োফ্রস  লুে উিল। বলল, 'ফ্রিক আলে ফ্রমঃ িল। 
তার ফ্রেকফ্রেফ্রক টলফ্রললয় টদবার উি ুি জবাব এোই। ফ্রকন্তু চী  জাফ্রিসলক 
ফ্রকর্োি কফ্রর না টকন? তালক টদফ্রখলয় টদয়া ট ত ফ্রবশ্বাসঘাতকতার িাফ্রস্ত ফ্রক?' 

'আমালদর লক্ষয তালক িাফ্রস্ত টদয়া এবং টসই সালে কাজও উদ্ধার। চী  
জাফ্রিসলক ফ্রকর্োি করলল টতা আমালদর কাজ উদ্ধার েলব না, িাফ্রস্ত েয়লতা 
িালব। আর তার টমলয়লক ফ্রকর্োি করলল তালক িাফ্রস্তও টদয়া  ালব, কাজও 
কফ্ররলয় টনয়া  ালব।' 

ওরা টি েল 'ওকুয়া'র অফ্র লস।  
িাফ্রিস বাইলকর ফ্রবিাল টেফ্রবললর িালি ওরা বসল দ'জন।  
টেফ্রলল ালন প্রলয়াজনীয় কো টিষ কলর এবং ফ্রনলদডিাবলী ফ্রদলয় ফ্রিলয়লর 

িললর ফ্রদলক ঘুলর বলস বলল, 'সব ফ্রিক-িাক ফ্রমঃ িল। এখনই ওরা কাজ শুরু 
করলব।' 

'ফ্রক কাজ শুরু করলব?' 
'টকন, চী  জাফ্রিলসর িফ্ররবালরর র্ফ্রসয়ার আমালদর কালে আলে। প্রফ্রত 

'উইক এডর্'-এ (সািাফ্রেক েুফ্রের ফ্রদন) চী  জাফ্রিস তার টমলয়লক ফ্রনলয় 
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ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকড ফ্রেলয় দ'ঘডো সময় কাোন। ফ্রিক দিোয়  ান, বারোয় চলল 
আলসন। তালদর সালে োলক মাত্র একজন আরদাফ্রল।' 

ফ্রিলয়লর িল খুিী েলয় উিল। বলল, 'ধেবাদ িাফ্রিস বাইক। চমৎকার 
সুল াে। আিনালদর িফ্ররকল্পনা ফ্রক?' 

'ফ্রিক বালরাোয় ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর টেলে ওরা  খন োফ্রড়লত উিলত 
 ালব, ফ্রিক টসই সময় ফ্রকর্োি করা েলব চী  জাফ্রিলসর টমলয়লক।' 

'টেলে িুফ্রলি োলক না?' 
'দ'জন িুফ্রলি োলক। তার মলধয একজন ট্রাফ্র ক িুফ্রলি। ওলদর আলেই 

মযালনজ করা েলব।' 
'ওয়াডর্ার লু।' বলল ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাকাল ফ্রিলয়লর িল। বলল, 'এখন 

এোরো। তােলল সুখবলরর জলে আমালদর আরও টসায়া ঘডো অলিক্ষা করলত 
েলব।' 

'হ্যাাঁ। ফ্র শু আমালদর সোয় টোন।' বলল িাফ্রিস বাইক তার ইডোরকলমর 
ফ্রদলক মুখ ঘুরাল। বলল, 'টদফ্রখ ওরা টবলরাল ফ্রকনা।' 

 
 
 
'আজই এমনো ঘেলব বলল আিংকা করলেন ভাইয়া?' বলল মুোম্মাদ 

ইলয়ফ্রকফ্রন।  
'আফ্রম ওলদর কো শুলন  তো বুলঝফ্রে, তালত আজ সকালল িাফ্রিস 

বাইক টকাোও টেলক ফ্র লর আসলব। তারিরই ওরা আমার সম্পলকড ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনত। 
ফ্রকন্তু আজ সকালল  খন ওরা টদখলব, আফ্রম টনই, তার সালে ওলদর চারজন ফ্রনেত 
এবং ব্ল্যাক বুললক আমরা ধলর ফ্রনলয় এলসফ্রে, তখন ওরা ক্ষযািা কুকুলরর মত েলয় 
 ালব।' 

ব্ল্যাক বুল ওরল  'আবদলল্লাে রাফ্রিফ্রদ'টক আমরা ধলর ফ্রনলয় এলসফ্রে 
বুঝলব ফ্রক কলর ওরা?' 
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ব্ল্যাক বুল-এর ফ্রিতৃদি নাম ফ্রেল 'জজড রালিফ্রদ'। 'ওকুয়া'র কসাই িদ 
িাওয়ার ির ওরা তার নামকরণ করা েয় ব্ল্যাক বুল। আেমদ মুসা তার 'জজড' নাম 
িাফ্রেলয় কলরলে আবদল্লাে। তার সালে 'রাফ্রিফ্রদ' ফ্রমলল েলয়লে 'আবদল্লাে 
রালিফ্রদ'। ব্ল্যাক বুল নামফ্রে সানলন্দ রেণ কলর বলললে, ‘আফ্রম খৃিানও ফ্রেলাম না, 
মুসফ্রলমও ফ্রেলাম না। ফ্রকন্তু টে রব টবাধ করতাম আমালদর দাদীর জলে। তার ধমড 
ইসলাম আমার কালে আিন বলল মলন েলতা।’ ব্ল্যাক বুল মো খুিী েলয়লে রাফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলোর িফ্ররচয় টিলয়। তার এখন মলন েলি টস নতুন মানুষ। টস সব ফ্র লর 
টিলয়লে- তার ধমড, তার িফ্ররবার- সবফ্রকেু। তার সালে তার মলন েলয়লে 'ওকুয়া'র 
মত খৃিান সংেিন তার প্রফ্রতিন্দ্বী এবং তার দাদীর আব্বা  ায়দ রাফ্রিফ্রদর েতযা 
প্রফ্রতলিাধ টনবার দাফ্রয়ত্ব এলস বলতডলে তার উির। 

আেমদ মুসা বলল, ‘ওরা ফ্রনফ্রশ্চত, আবদল্লাে রাফ্রিফ্রদ িালালত িালর না। 
ওলক না িাওয়ার অেডই আমরা তালক ধলর এলনফ্রে।’ 

‘ওরা ট  টক্ষিা কুকুর েলবই। ওরা প্রফ্রতলিাধ টনলব বলললন। ফ্রক 
প্রফ্রতলিাধ ফ্রনলত িালর?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘ওলদর  তো ফ্রচলনফ্রে, তালত চী  জাফ্রিলসর িফ্ররবালরর কাউলক 
ফ্রকর্োলির ফ্রচন্তাই প্রেলম করলব।’ 

‘ফ্রকর্োি? চী  জাফ্রিসলক? তােলল টতা সাংঘাফ্রতক েলব।’ 
‘না চী  জাফ্রিসলক ফ্রকর্োি করলল তালদর আসল উলেেই ভডর্ুল 

েলয়  ালব। ওমর বায়ার সম্পফ্রি েস্তান্তর তােলল কালক ফ্রদলয় করালব?’ 
‘তােলল?’ 
‘আমার মলন েয় চী  জাফ্রিলসর সবলচলয় ফ্রপ্রয় কাউলকই তারা 

ফ্রকর্োলির টচিা করলব।’ 
তবিক খানায় তালদর মালঝ এলস দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল লায়লা। টস বলল, ‘ভাইয়া 

আফ্রম টরালসফ্রলন-এর কালে শুলনফ্রে তালক তার আব্বা একা চলা ট রা করলত 
ফ্রনলষধ কলরলে। টরালসফ্রলন এখন একা চলাল রা কলরনা।’ 

‘ফ্রিক, টরালসফ্রলন আমালকও এ ধরলনর কো বলললে। বললত ভুলল টেফ্রে 
আেমদ মুসা ভাইলক।’ বলল রাফ্রিফ্রদ। 
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‘টরালসফ্রলন টক?’ 
‘চী  জাফ্রিলসর টমলয় এবং ভাইয়ার....।’ 
লায়লা কো টিষ করলত িারলনা। রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো তালক ধমক ফ্রদলয় 

োফ্রমলয় ফ্রদল। বলল, ‘ওসব কোর সময় বুফ্রঝ এো!’ 
আেমদ মুসার টিালে ফ্রমফ্রি োফ্রস  লুে উিল। বলল, ‘লায়লা অপ্রাসফ্রঙ্গক 

ফ্রকেু বললফ্রন। টস টরালসফ্রললনর িফ্ররচয় সম্পূনড করলত টচলয়ফ্রেল মাত্র।’ 
োমল আেমদ মুসা। মুখো তার েম্ভীর েলয় উিল। শুরু করল আবার, 

‘তােলল বুঝা  ালি চী  জাফ্রিস আলেই সলন্দে কলরলেন।’  
‘ফ্রনশ্চয় ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া তালক ভয় টদফ্রখলয়লে এবং ফ্রতফ্রন টমলয় 

টরালসফ্রললনর ফ্রনরািিা সম্পলকডই উফ্রিগ্ন ফ্রেললন টবিী।’  
‘আমারও মলন েলি, চী  জাফ্রিলসর সবলচলয় েিডকাতর িান তার 

টমলয়। সুতরাং ওকুয়া ও ব্ল্যাক ক্রস চী  জাফ্রিসলক িাফ্রস্ত টদলব এবং তালক বালে 
আনার জে টরালসফ্রললনর োলয়ই োত ফ্রদলব।’ 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর টচালখ-মুলখ টনলম এল উলিে। বলল, ‘ওরা  া 
করলব, দ্রুতই করলব মলন েয়।’ 

‘অবেই। ফ্রকন্তু আফ্রম জাফ্রন না টকান সুল াে তারা টনলব ফ্রকংবা টকান 
িলে তারা এগুলব। আমালদর এো একো সুল াে। আমরা চী  জাফ্রিলসর বাড়ী 
এবং বাফ্রড়র সদস্যলদর উির নজর রাফ্রখ, তােলল ওকুয়া এবং ব্ল্যাক ক্রস-এর 
টলাকলদর সাক্ষাত আমরা টিলত িাফ্রর এবং তালদর মাধযলম আমরা টি োলত িাফ্রর 
তালদর ঘাফ্রেলত।’ 

‘তােলল এখফ্রন আমালদর ফ্রকেু করার দরকার। আমরা ট লত িাফ্রর চী  
জাফ্রিলসর বাসার ফ্রদলক। নজর রাখলত িাফ্রর তালদর বাফ্রড়র উির।’ বলল 
মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন। 

‘হ্যা, আমরা ট লত িাফ্রর। টচন তুফ্রম তালদর বাসা?’ 
‘ফ্রচফ্রন।’ 
‘তােলল উি, চল  াই।’ 
আেমদ মুসা উলি দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল, ‘রাফ্রিফ্রদলক সালে ফ্রনফ্রিনা।’ 
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‘টকন?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। ‘টতামালক ওলদর টকউ টকউ ফ্রচলন। 
টতামালক ঘুর ঘুর করলত টদখলল, তার অে অেড েলত িালর।’ 

রাফ্রিফ্রদ ফ্রকেু বলল না। তার মুখো মফ্রলন েলয় টেল। 
লয়লা মুখ ফ্রেলি োসল। বলল, ‘বড়ই দঃলখর কো। রাজিতু্র ট লত 

িারলব না রাজকোলক রক্ষার অফ্রভ ালন।’ বললই লায়লা এক টদ লড় িাফ্রললয় 
টেল ড্রইং রুম টেলক। 

লজ্জায় রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর মুখ লাল েলয় উিল। মুখ ফ্রনচু কলর বলল, 
‘লায়লাো বড় দিু েলয় টেলে ভাইয়া।’ 

‘ও ফ্রকেু না, একেু আনন্দ করলে।’ 
‘না, ওলক ফ্রবদায় করলত েলব।’ 
‘ফ্রবদায় করলব? টকাোয়?’ 
‘এো ইলয়ফ্রকফ্রন জালন।’ 
ইলয়ফ্রকফ্রনর মুলখ ফ্রবিত ভাব আর টিাাঁলে সলজ্জ োফ্রস  ুলে উিল। মুখ ফ্রনচ ু

করল। ফ্রকেু বলল না। 
আেমদ মুসা ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রিি চািলড় টেলস বলল, ‘মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন 

খুব ভাল টেলল। টতামার ফ্রবিলদ টস না টদলখ িালরনা।’ 
কো টিষ কলরই ইলয়ফ্রকফ্রনলক লক্ষয কলর বলল, ‘চল ইলয়ফ্রকফ্রন।’ 
‘চলুন।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
দ ‘জন টবফ্ররলয় এল। 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর োফ্রড় প্রস্তুত ফ্রেল। ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে বসল আেমদ মুসা। 

মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন তার িালির ফ্রসলে। 
‘িে বলল ফ্রদও। সংফ্রক্ষি িলে  াব।’ 
‘সংফ্রক্ষি িেোয় খুব টবিী ট্রাফ্র ক িলয়ডে আলে। আর সময়োও খুব 

জযাম-এর সময়। তার টচলয় আমরা  ফ্রদ ইয়াউফ্রডর্ নদী তীলরর োইওলয় ধলর 
ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর িাি ফ্রদলয়  াই, তােলল িে একেু লম্বা েলব ফ্রকন্তু ট্রাফ্র ক 
ও জযালমর োত টেলক বাাঁচব। টি েলতও িারব আমরা অলনক আলে।’ 

‘এোইলতা চাই।’ বলল আেমদ মুসা োফ্রড়লত িােড ফ্রদল। 
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েুলে চলল োফ্রড়। 
ইয়াউফ্রডর্ নদীর তীর টঘাঁলষ িফ্ররকফ্রল্পতভালব লাোলনা োলের সাফ্রর। তার 

িাি ফ্রদলয় প্রিস্ত োইওলয়। োইওলয়র অে িাি ফ্রদলয়ও সাফ্ররবদ্ধ োলের লাইন। 
‘চমৎকার রাস্তা ইলয়ফ্রকফ্রন।’ 
‘এলক েুযফ্ররি টরার্ বলল ভাইয়া।’ 
‘সােডক নাম।’ 
‘নদীর ধার ফ্রদলয় ১৫ মাইল রাস্তা এইভালব টেলে। মাঝখালন রলয়লে 

ইফ্রডর্লিনলর্ি িাকড।’ 
‘ইফ্রডর্লিনলর্ি িাকড আর কতদূর?’ 
‘প্রায় এলস টেফ্রে।’ 
ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর কালে এলস োইওলয়ফ্রে টবাঁলক ইফ্রডর্লিনলর্ি 

িালকডর ফ্রতন প্রান্ত ঘুলর আবার নদীর তীর টঘাঁলষ সামলন এফ্রেলয় টেলে। 
আেমদ মুসার োফ্রড় ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর প্রান্ত ফ্রদলয় এফ্রেলয় চলললে। 
ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর প্রধান টেলের িাি ফ্রদলয়ই এফ্রেলয় টেলে 

োইওলয়ফ্রে। 
ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর প্রধান টেে অফ্রতক্রম করলে আেমদ মুসার োফ্রড়। 
নারী কলণ্ঠর একো ফ্রচৎকার শুনলত টিল আেমদ মুসা টেলের ফ্রদক 

টেলক। 
একো োর্ড টিক কষল আেমদ মুসা। 
ইলয়ফ্রকফ্রন োফ্রড়র র্যাি টবালর্ডর উির মুখ েবুলড় িড়লত িড়লত টবাঁলচ 

টেল। তার দ’ফ্রে োলতর প্রানান্ত প্রলচিা তালক রক্ষা কলরলে। 
আেমদ মুসা তাফ্রকলয়লে ফ্রচৎকার লক্ষয কলর। টদখল, দ’জন টলাক 

একজন তরুণীলক টেলন িালি দাাঁড়ালনা োফ্রড়র ফ্রদলক ফ্রনলয়  ালি। আর একজন 
টিনোন ধলর আলে মূফ্রতডর মত দাাঁড়ালনা দ’জন টলালকর ফ্রদলক। টলাক দ’ফ্রের 
িরলণ িুফ্রললির টিাষাক। মাোয় হ্যাে। কিাল টঢলক টেলে হ্যালে। আর একজন 
টলাকলক টদখা টেল োফ্রড়ফ্রের ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে, ট  োফ্রড়ফ্রের ফ্রদলক টমলয়ফ্রেলক ফ্রনলয় 
 াওয়া েলি। 
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আেমদ মুসা োফ্রড় টেলক টনলমলে এই সময় একো গুলীর িব্দ েললা। 
গুলীর িব্দ ললক্ষয তাফ্রকলয়ফ্রেল আেমদ মুসা। টদখল, হ্যাে িরা িােলরর 

মত দাাঁফ্রড়লয় োকা ভদ্রললাক দ’জলনর টিেলন একেু দূলর দাাঁড়ালনা একফ্রে টমলয় 
গুলী কলরলে। টমলয়োর োলয়-মাোয় ওড়না। 

টমলয়ফ্রে গুলী কলরলে টিনোনধারীলক। টিনোনধারী গুলী টখলয় িলড় 
টেলে। ফ্রেেলক িলড়লে তার োত টেলক টিনোন। 

গুলীর িব্দ শুলনই ট  দ’জন টলাক তরুণীলক ধলর ফ্রনলয়  াফ্রিল, তালদর 
একজন টমলয়ফ্রেলক টেলন ফ্রনলয় ঢাল ফ্রেলসলব সামলন ধলর ফ্রবদযত েফ্রতলত ঘুলর 
দাড়াললা। তার োলত ফ্ররভলবার। টস ফ্ররভলবার তুলল ফ্ররভলবারধারী টমলয়ফ্রেলক 
লক্ষয কলর। টমলয়ফ্রের োলত উদযত ফ্ররভলবার। ফ্রকন্তু তার গুলী করার িে বন্ধ। 
কারণ গুলী করলল টস গুফ্রল সামলন ধলর রাখা তরুনীফ্রের বুক এল াাঁড় ওল াাঁড় 
করলব। 

ফ্ররভলবাধারী টমলয়ফ্রেলক টদলখ ভূত টদখার মত চমলক উলিফ্রেল আেমদ 
মুসা। এফ্রক সম্ভব। ফ্রকন্তু ফ্রচন্তার তার সময় ফ্রেল না। টলাকফ্রে ফ্রট্রোর ফ্রেিলে। 

আেমদ মুসার োলত ফ্ররভলবার উলি এলসফ্রেল আলেই। উদযত ফ্রেল তার 
ফ্ররভলবার। খুব সাবধালন ফ্রবিজ্জনক গুলীো করল আেমদ মুসা। 

ির ির দ’ফ্রে গুলী টবর েললা আেমদ মুসার ফ্ররভলবার টেলক। 
প্রেম গুলীো ফ্রেলয় ফ্রবদ্ধ করল ফ্ররভলবারধারী টলাকফ্রের ফ্রিক কালনর 

উির। ফ্রকন্তু তার সালে সালেই টলাকফ্রের ফ্ররভলবারও েজডন কলর উলিফ্রেল। টিষ 
মূেূলতড তার োতফ্রে টকাঁলি ফ্রেলয়ফ্রেল। তার কাাঁিা োলতর গুলী ফ্রকেুো লক্ষযভ্রি েলয় 
ফ্রবদ্ধ েললা ফ্ররভলবারধারী টমলয়ফ্রের বাম বাজুলত। 

আর আেমদ মুসার ফ্রিতীয় গুলীো ফ্রেলয় ফ্রবদ্ধ কলরফ্রেল ট  টলাকফ্রে 
তরুণীফ্রেলক ধলর োড়ীলত উিাফ্রিল তার িৃষ্ঠলদিলক। 

গুলী ফ্রবদ্ধ দ’জনই সামাে েলল উলি মাফ্রেলত আেলড় িলড়ফ্রেল। 
ওড়না িরা গুলীফ্রবদ্ধ টমলয়ফ্রে আতড ফ্রচৎকার কলর র্ান োলত বাম বাজুফ্রে 

টচলি ধলর বলস িলড়ফ্রেল। 
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আেমদ মুসা েুলে ফ্রেলয়ফ্রেল টমলয়ফ্রের ফ্রদলক। টমলয়ফ্রের মাো টেলক উড়না 
সলর ফ্রেলয়ফ্রেল। 

টমলয়ফ্রে ট  সফ্রতযই টর্ানা, তা এক অফ্রবশ্বাস্য বাস্তবতা ফ্রনলয় োফ্রজর েললা 
আেমদ মুসার কালে। 

আেমদ মুসার োলত তখনও ফ্ররভলবার। 
আেমদ মুসা েুলে ফ্রেলয় োেু টেলড় বসল টর্ানার সামলন। বলল, ‘ফ্রক 

টদখফ্রে আফ্রম! টর্ানা তুফ্রম! টকাোয় টললেলে?’ 
‘গুলী গুলী’ বলল ফ্রচৎকার কলর উিল টর্ানা। তার দৃফ্রি ফ্রনবদ্ধ ফ্রেল 

োইজাক কারীলদর োফ্রড়র ফ্রদলক। 
তার ফ্রচৎকালরর সলঙ্গ সলঙ্গ মাো ঘুফ্ররলয় আেমদ মুসা টদখল, 

োইজাকারলদর োড়ী টেলক একজন টলাক টবফ্ররলয় এলসলে। তার োলতর 
ফ্ররভলবারফ্রে উলি এলসলে তালদর ললক্ষয। 

আেমদ মুসা মাো না ঘুফ্ররলয় টসই অবিালতই বাম োলত টর্ানালক ফ্রনলয় 
শুলয় িড়ল। প্রায় সলঙ্গ সলঙ্গ একফ্রে গুলী েুলে টেল তালদর উির ফ্রদলয়। 

আেমদ মুসার র্ান োলত ফ্ররভলবার ধরাই ফ্রেল। টস শুলয় িলড়ই গুলী 
চালাল টসই ফ্ররভলবারধারী টলাকফ্রেলক লক্ষয কলর। অবযেড লক্ষয। টলাকফ্রে ফ্রিতীয় 
বার লক্ষয ফ্রিক করার আলেই গুলী ফ্রবদ্ধ েলয় ফ্রেেলক ফ্রেলয় িড়ল োফ্রড়র উিলর। 

টর্ানা ফ্রেেলক এলস িলড়ফ্রেল আেমদ মুসার বাম কাাঁলধর উির। 
িলড় োকা অবিালতই টর্ানা মুখ ঘুফ্ররলয় ফ্রেল। তার মুখো এলস িলড়ফ্রেল 

আেমদ মুসার কালনর কালে। টর্ানা বলল, ‘তুফ্রম ফ্রক আেত? টতামার ফ্রকেু েয়ফ্রন 
টতা?’ 

আেমদ মুসা টস কোর টকান জবাব না ফ্রদলয় টর্ানালক ফ্রনলয়ই উলি 
বসল। 

টর্ানার িরীলরর বাম ফ্রদকো রলি টভলস  াফ্রিল। 
আেমদ মুসা তাড়াতাফ্রড় টর্ানার োউন এর োতাো ফ্রেলড় ট লল টর্ানার 

ওড়নালতই েলজর মত বাফ্রনলয় তাাঁর বাম বাজুো বাাঁধলত লােল। ইফ্রতমলধয টসই 
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তরুণী এবং হ্যােধারী দই ভদ্রললাক ও মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকনী, তালদর চারফ্রদলক এলস 
দাাঁড়াল। 

তরুণীফ্রে টরালসফ্রলন, হ্যােধারীলদর একজন ফ্রচ  জাফ্রিস উসাম বাইক, 
অেজন টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন। 

টর্ানার আব্বা রালজযর আনন্দ ও ফ্রবস্ময় ফ্রনলয় আেমদ মুসালক লক্ষয কলর 
বলল উিল, ‘বাবা তুফ্রম! ঈশ্বরলক অসংখয ধেবাদ।’ 

আেমদ মুসা টর্ানার োত বাাঁধলত বাাঁধলত বলল, ‘আমার মলন েলি আফ্রম 
এখনও স্বে টদখফ্রে। আিনারা আসলবন তা কল্পনালতও ভাফ্রবফ্রন।’ 

টরালসফ্রলন বলস িলড় টর্ানালক জফ্রড়লয় ধলরলে। আেমদ মুসালক লক্ষয 
কলর আতডস্বলর বলল, ‘খুব ফ্রসফ্ররয়াস ফ্রক?’ 

আেমদ মুসা মুেূলতডর জলে টরালসফ্রললনর ফ্রদলক মুখ তুলল। বলল, ‘খুব 
ফ্রব্ল্ফ্রর্ং েলি। ওলক তাড়াতাফ্রড় ফ্রক্লফ্রনলক টনয়া দরকার।’ 

টরালসফ্রলন তালদর আবদাফ্রলর ফ্রদলক মুখ তুলল বলল, ‘োড়ী টরফ্রর্?’ 
‘হ্যাাঁ মযার্াম।’ বলল আবদাফ্রল। 
বাাঁধা েলয় ফ্রেলয়ফ্রেল। আেমদ মুসা ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রদলক মুখ তুলল বলল, 

‘মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ওলদর সকললর িলকে এবং োড়ী খুাঁলজ টদখ টকান প্রকার 
কােজ িাও ফ্রকনা।’ 

েুেল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রদলক তাফ্রকলয় ভ্রু কুাঁচকাললা টরালসফ্রলন। এতক্ষলণ টস টখয়াল 

কলরলে তালক। রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর বন্ধু ইলয়ফ্রকফ্রনলক টস টচলন। 
আেমদ মুসা িাাঁজালকালা কলর তুলল ফ্রনল টর্ানালক। চলল োফ্রড়র ফ্রদলক। 
টর্ানা মুখ গুাঁজল আেমদ মুসার বুলক।  ুাঁফ্রিলয় টকাঁলদ উিল। 
‘খুব কি েলি টর্ানা।’ বলল আেমদ মুসা। 
টর্ানা টচাখ বুলজ ফ্রেল। টচাখ খুলল। বলল ফ্র সফ্র ফ্রসলয়, ‘একেুও না। 

টতামালক এমনভালব টিলল আফ্রম িতবার আেত েলত িাফ্রর।’ টর্ানার টচালখ অশ্রু 
আর টিাাঁলে একো িফ্ররতৃফ্রির োফ্রস। 

োফ্রড়র কালে এলস ফ্রেলয়ফ্রেল। 



অন্ধকার আফ্রিকায়  114 

 

োফ্রড়র টিেলনর ফ্রসলে টর্ানালক শুইলয় ফ্রদল আেমদ মুসা। টরালসফ্রলন 
আেমদ মুসালক সাো য করল। টস আেমদ মুসার িালি িালিই ফ্রেল। টস টদলখলে 
টর্ানার কান্না, শুনলত টিলয়লে টর্ানার কো। টরালসফ্রলন ফ্রবস্ময় ও টক তুেল ভরা 
দৃফ্রি ফ্রনলয় টদখলে আেমদ মুসালক। তাাঁর ফ্রবস্ময় আরও এ কারলণ ট , আেমদ মুসা 
ট ভালব ফ্রতনজন অিেরণকারীলক, ফ্রবলিষ কলর টিষ জনলক েতযা করল, টসো 
তাাঁর কালে এক অফ্রবশ্বাস্য ঘেনা। 

ফ্রচ  জাফ্রিস ওসাম বাইক িুফ্রললির সালে কো বলল োফ্রড়র কালে েুলে 
এলসফ্রেল। বলল টরালসফ্রলনলক, ‘সামফ্ররক োসিাতাল তুফ্রমলতা টচন, ওখালন ফ্রনলয় 
ট লত েলব। ওখালন ফ্রনরািিাও িাওয়া  ালব।’ 

তারির ঘুরল ফ্রচ  জাফ্রিস আেমদ মুসার ফ্রদলক। বলল, ‘োফ্রড়লত িুফ্রলি 
টদব?’ 

‘না দরকার েলব না।’ 
‘ধেবাদ।’ বলল তার িালি দাাঁড়ালনা টর্ানার আব্বালক বলল, ‘চলুন 

আমরা োফ্রড়লত উফ্রি।’ বলল টস োো শুরু করল। 
টর্ানার আব্বা আেমদ মুসার কাাঁলধ োত টরলখ বলল, ‘বাবা তুফ্রম  াও 

টর্ানার িালি বস। তালক টদখ। ওর ফ্রক খুব কি েলি?’ 
এতক্ষলণ টর্ানার আব্বার কণ্ঠ কান্নায় টভলঙ্গ িড়ল। 
আেমদ মুসা তালক সান্ত্বনা ফ্রদলয় বলল, ‘মারাত্মক ফ্রকেু ঘেলত িারত, তা 

েয়ফ্রন। বাহুর একফ্রে অংি ফ্রেলড় ফ্রনলয় গুলী টবফ্ররলয় টেলে মলন েলি। টকান ফ্রচন্তা 
করলবন না।’ 

বলল আেমদ মুসা ইলয়ফ্রকনীর ফ্রদলক তাফ্রকলয় উচ্চ কলণ্ঠ বলল, ‘তুফ্রম এস 
আমালদর সালে। ওলদর োফ্রড়র নম্বরোও ফ্রনলয়ে টতা?’ 

‘ফ্রজ, ফ্রনলয়ফ্রে।’ বলল ইলয়ফ্রকনী। 
ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন চলল ফ্রেলয়ফ্রেল ফ্রচ  জাফ্রিস উসাম বাইক এর সালে। 
আেমদ মুসা োফ্রড়লত উলি টর্ানার মাোর কালে বসল। 
টরালসফ্রলন ফ্রনলদডি ফ্রদল ড্রাইভারলক োড়ী োড়ার জে। 
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োফ্রড়র ফ্রসলের সালে বামিািো টিস ফ্রদলয় ঈষৎ কাত েলয় শুলয় আলে 
টর্ানা। তার আেত বাম বাহুোলক তার োলয়র উির ট ভালব টরলখফ্রেল, টসভালবই 
আলে। 

টর্ানার আেত বাম োতফ্রে কাাঁিলে। 
মাোর চুল তার এললালমললা েলয় টেলে। কলয়ক গুি চুল ফ্রেলয় িলড়লে 

কিাল টিফ্ররলয় মুলখর উির। টচাখ দ’ফ্রে টবাজা টর্ানার। টবাঝাই  ালি দাাঁলত 
দাাঁত টচলি বযাো েজম করার টচিা করলে। 

আেমদ মুসা ধীলর ধীলর টর্ানার মুখ টেলক চুল সফ্ররলয় ফ্রদলত ফ্রদলত বলল, 
‘খুব কি েলি টর্ানা?’ 

টর্ানার র্ান োতো ধীলর ধীলর উলি এল। োত রাখল আেমদ মুসার 
োলত। টচলি ধলর োকল অলনকক্ষণ। তারির টস ধীলর ধীলর আেমদ মুসার োত 
নাফ্রমলয় আনল মুলখর উির। টর্ানার অশ্রুর উষ্ণ টোাঁয়া অনুভব করল আেমদ মুসা 
তার োলত। 

ইলি কলরই আেমদ মুসা তার োত সফ্ররলয় ফ্রনল না। কাাঁদলে টর্ানা। 
টর্ানার টচালখর িাফ্রনলত ফ্রভলজ টেল আেমদ মুসার োত। 
টরালসফ্রলন বলস ফ্রেল সামলনর ফ্রসলে। 
আেমদ মুসা একবার টরালসফ্রললনর ফ্রদলক চাইল। টকউ না বলললও 

আেমদ মুসা বুঝলে টমলয়ফ্রে টরালসফ্রলন। বলল, ‘ফ্রমস টরালসফ্রলন, োসিাতাল আর 
কত দূলর?’ 

‘আর অল্প।’ বলল আেমদ মুসার ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘আমার নাম 
টরালসফ্রলন জানললন ফ্রক কলর?’ 

‘অনুমান কলরফ্রে।’ 
‘অনুমান করা নাম বলা সম্ভব নয়।’ 
‘আফ্রম রাফ্রিদী ইলয়সুলোর টমেমান। লায়লার কালে এ নাম শুলনফ্রে।’ 
টর্ানা তার মুখ টেলক আেমদ মুসার োত সফ্ররলয় ফ্রনল। অশ্রু টধায়া টচাখ 

আেমদ মুসার ফ্রদলক টেলন দবডল কলণ্ঠ বলল, ‘তুফ্রম লায়লালক টচন? তুফ্রম 
লায়লালদর ওখালন ফ্রেলল? তােলল ওরা ফ্রকেু বললফ্রন টকন?’ 
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আেমদ মুসা বলল, ‘তুফ্রম টচন লায়লালক?’ 
‘খুব ভাল টমলয় লায়লা। আমার সালে বন্ধুত্ব েলয়লে।’ 
‘আিনার িফ্ররচয় টতা টিলাম না!’ আেমদ মুসালক লক্ষ কলর বলল 

টরালসফ্রলন। 
এ সময় োফ্রড়র েফ্রত টলা েলয় এলস টেলম টেল। োড়ী টি াঁলে টেলে 

োসিাতালল। 
োড়ী োমলতই োড়ী টেলক লা  ফ্রদলয় নামল টরালসফ্রলন। 
টিেলনর দফ্রে োড়ীও এলস দাফ্রড়লয় িলড়ফ্রেল। 
ফ্রচ  জাফ্রিলসর োড়ী টেলক তার আবদালী টনলমই েুেল ইমালজডফ্রির 

ফ্রর্উফ্রে রুলম। তার টিেলন টিেলন টরালসফ্রলন। 
কলয়ক মুেূতড িলরই ফ্রর্উফ্রেরত র্ািারও েুলে এল। 
ফ্রচ  জাফ্রিস োড়ী টেলক টনলমলে তখন। 
র্ািার তালক অফ্রভবাদন কলর বলল, ‘স্যার সব বযবিা করফ্রে স্যার। 

আিফ্রন দয়া কলর টভতলর বসুন।’ 
র্ািালরর টিেন টিেলনই িযালিডে ট্রফ্রল ফ্রনলয় েুলে এলসফ্রেল চারজন। 
আেমদ মুসা টর্ানালক োড়ী টেলক নাফ্রমলয় শুইলয় ফ্রদল ট্রফ্রললত। 
ট্রফ্রল চললত শুরু করলতই টর্ানা আেমদ মুসার োত টচলি ধলর বলল, 

‘তুফ্রম োকলব আমার িালি।’ 
‘চল আমরা সবাই োকব। ভয় টনই টর্ানা।’ 
ট্রফ্রল েুলে চলল। তার সালে আেমদ মুসা, টরালসফ্রলন এবং র্ািার। 

টিেলন টিেলন োাঁেলত শুরু করল ফ্রচ  জাফ্রিস ওসাম বাইক এবং ফ্রমলিল 
োফ্রতফ্রন। 

মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ওলদর বললফ্রেল, ‘স্যার আফ্রম োফ্রড়র কালে আফ্রে।’ 
‘ফ্রিক আলে বাবা। এো দরকার।’ বললফ্রেল ফ্রচ  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
োাঁেলত োাঁেলত ফ্রচ  জাফ্রিস ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনর কালনর কালে মুখ ফ্রনলয় 

বলল, ‘আফ্রম ফ্রকেু বুঝলত িারফ্রে না ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন। এই ফ্রবস্ময়কর টেললো টক? 
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এমন ফ্রক্ষপ্র, এমন ফ্রনিুণ, এমন ফ্রনভডীক মানুষ এবং এমন অফ্রবশ্বাস্য ঘেনা শুধু 
ফ্রসলনমালতই টদখা  ায়। মলন েলি টেললোর সালে আিনারা ঘফ্রনষ্ঠ?’ 

োফ্রস  লুে উিল ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনর মুলখ। বলল, ‘এই টেললোর কোই 
টতা আফ্রম আিনালক বললফ্রেলাম। এইলতা টসই ফ্রকংবদফ্রন্তর আেমদ মুসা।’ 

েমলক দাাঁড়াল ফ্রচ  জাফ্রিস। ফ্রবস্ময়-ফ্রবমূেতায় তার মুখ ট ন িি েলয় 
উলিলে। 

দাাঁড়াল ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনও। টেলস বলল, ‘কল্পনার আেমদ মুসা এবং 
বাস্তলবর আেমদ মুসা ফ্রমললেনা না?’ 

‘ফ্রমললে। তলব টচোরায় এতো সুিীল, সুন্দর েলব ভাফ্রবফ্রন। ধারণা ফ্রেল, 
টচালখর দৃফ্রি েলব তীক্ষ্ন, িরীর েলব িি, টিো এবং আচরণ েলব দারুণ ভাফ্ররফ্রক্ক 
ও রেস্যময়তায় ভরা।’ 

‘ফ্রিক বলললেন। এই ফ্রদকগুললা ফ্রবচার করলল টস ফ্রবেবীলদর তাফ্রলকায় 
িলড় না।’ 

‘আফ্রম টস ভােয টবাধ করফ্রে। কৃতজ্ঞতা প্রকাি করফ্রে ঈশ্বলরর কালে। 
েয়লতা তার মত বযাফ্রি এলস োফ্রজর না েলল আমার টমলয়লক দদডান্ত দবৃডিলদর 
োত টেলক রক্ষা করা ট ত না।’ 

‘আমার টমলয়ও ফ্রচরতলর োফ্ররলয় ট ত। দবৃডিফ্রে গুলী খাওয়ার মুেূলতড 
গুলী করায় গুলী ফ্রকেুো লক্ষয ভ্রি েলয়লে। তা না েলল গুলীো ফ্রিক বক্ষ টভদ 
করলতা। আল্লাে ফ্রিক সমলয়ই সাো য িাফ্রিলয়লেন।’ 

োসিাতাললর বারান্দায় ফ্রেলয় উিল দ’জন। 
ইমালজডিী ওয়ালর্ডর প্রিাসফ্রনক অফ্র সার স্বােত জানাল চী  

জাফ্রিসলক। বলল, ‘স্যার িযালিডেলক অিালরিন কলক্ষ টনয়া েলয়লে। আসুন 
আিনারা বসুন।’ 

চী  জাফ্রিস উসাম বাইক এবং ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন প্রলবি করল ফ্রবলিষ 
ড্রইং রুমফ্রেলত। 
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টর্ানার জলে সামফ্ররক োসিাতালল ফ্রবলিষ টকফ্রবলনর বযবিা করা 

েলয়লে। এযালেনর্যালডের ফ্রবোনাসে টসা া-ফ্রিলজ সুসফ্রজ্জত রুম। 
টর্ানা তার ফ্রবোনায় চাদর মুফ্রড় ফ্রদলয় শুলয় আলে। এযালেনর্যালডের 

ফ্রবোনায় টেলান ফ্রদলয় ফ্রবশ্রাম ফ্রনলি টরালসফ্রলন। ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন টসা ায় ো 
এফ্রললয় ফ্রদলয়লে। 

চী  জাফ্রিস উসাম বাইক েয়ললে টেলক টবফ্ররলয় এলস টসা ায় বসলত 
বসলত বলল, ‘আেমদ মুসা টকাোয়?’ 

টরালসফ্রলন ইফ্রতমলধয আেমদ মুসার িফ্ররচয় টিলয়লে। অিালরিলনর 
আলে এক সুল ালে টর্ানা আেমদ মুসার িফ্ররচয় বলললে টরালসফ্রলনলক। খবরো 
শুলন েিাৎ িক িাওয়া টরােীর মত অলনকক্ষণ আেমদ মুসার সালে 
স্বাভাফ্রবকভালব টরালসফ্রলন কো বললত িালরফ্রন। ফ্রবস্মলয়র ধাক্কা কাোর ির 
টরালসফ্রলন টে রব টবাধ কলরলে এই টভলব ট , তালক আজ বাাঁচাবার মাধযলম এবং 
ইলয়সুলোর টমেমান েলয় এই ফ্রবশ্বফ্রবেবী তালদর জীবলনর সালে ফ্রমলি টেলে। 

ফ্রিতার প্রলশ্নর জবাব টরালসফ্রলন সংলে সংলেই ফ্রদল, ‘উফ্রন মুোম্মদ 
ইলয়ফ্রকফ্রনর টখাাঁলজ বাইলর টেলেন।’ 

‘সালের ঐ টেললো ফ্রক মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন? তুফ্রম টচন তালক?’ বলল 
টরালসফ্রললনর আব্বা। 

‘ফ্রজ, আব্বা। ও টতা রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর বন্ধু।’ 
‘আেমদ মুসা রাফ্রিফ্রদর টমেমান েললা ফ্রক কলর?’ 
‘শুফ্রনফ্রন আব্বা।’ 
‘ঈশ্বলরর অলনক দয়া ট , ওরা ফ্রিক সমলয় এলস িলড়ফ্রেল।’ 
‘ঘেনা টতা বাস্তলব ঘলেলে। তবু আমার কালে এখনও অফ্রবশ্বাস্য মলন 

েলি। ফ্রতনজন োইজযাককারী টচালখর িললক ফ্রনেত েললা, আফ্রম মুি েলয় 
টেলাম।’ 

‘আলরকজনলক টতা মাফ্ররয়া মা টিষ কলরলে। সফ্রতয আমালদর মাফ্ররয়া 
মা’র সােস আলে।’ 
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‘োকলব না, আেমদ মুসার ফ্রকেু গুণ টতা মাফ্ররয়ার মলধয োকলত েলবই।’ 
বললই ফ্রকন্তু লজ্জা টিল টরালসফ্রলন। মুখ ফ্রনচু করল। 

‘টর্ানা ফ্রক মাফ্ররয়ার র্াক নাম োফ্রতফ্রন?’ প্রসঙ্গো অেফ্রদলক ঘুফ্ররলয় ফ্রদল 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 

‘ফ্রিক র্াক নাম নয়। ‘মাফ্ররয়া টজালস াইন লুই’ ওর অফ্র ফ্রসয়াল নাম। 
ফ্রকন্তু  যাফ্রমফ্রল নাম েলয় টেলে ওর ‘টর্ানা টজালস াইন লুই।’ বলল ফ্রম: ফ্রমলিল 
োফ্রতফ্রন। 

‘দ’টোই সুন্দর নাম।’ 
‘শুধু নাম সুন্দর নয় আব্বা, ওর সব সুন্দর।’ 
টর্ানা এফ্রদলক তাফ্রকলয়ফ্রেল। টর্ানার ফ্রদলক তাফ্রকলয়ই কোগুললা বলল 

টরালসফ্রলন মুখ ফ্রেলি োসল। 
লজ্জা টিল টর্ানা। টবাধেয় প্রসংে ঘুফ্ররলয় টনবার জলেই টর্ানা বলল, 

‘তুফ্রমই এখন টমজবান টরালসফ্রলন, টমেমানরা টকাোয় টখাজ টনবার দাফ্রয়ত্ব 
টতামার।’ 

‘টজা হুকুম’ বলল মুখ ফ্রেলি োসল টরালসফ্রলন। উলি দাাঁড়াল বাইলর  াবার 
জলে। কলয়ক িা এফ্রেলয় ফ্রেল। 

ফ্রিক এ সমলয় টকফ্রবলন এলস প্রলবি করল আেমদ মুসা এবং মুোম্মাদ 
ইলয়ফ্রকফ্রন। 

টরালসফ্রলন আেমদ মুসার মুলখামুফ্রখ দাাঁফ্রড়লয় বলল, ‘মাফ্ররয়া আিা 
বলললন, ‘আফ্রম প্রধান টমজবান। অতএব আিনালদর টখাাঁজ-খবর টনবার দাফ্রয়ত্ব 
আমার। তাই  াফ্রিলাম।’ 

আেমদ মুসা োসল। বলল, ‘ধেবাদ টরালসফ্রলন। উফ্রন ফ্রিকই বলললেন। 
আিফ্রন মোমাে চী  জাফ্রিলসর মা। সুতরাং প্রধান টমজবান টতা েলবনই।’ 

টরালসফ্রলন টর্ানার ফ্রদলক মুখ ঘুফ্ররলয় কৃফ্রত্রম রালের সালে বলল, ‘মাফ্ররয়া 
আিা, ওনালক বলল দাও টোে টবানলক টকউ ‘আিফ্রন’ বলল না।’ 

টর্ানা োসল। 
োসল আেমদ মুসাও। বলল, ‘ধেবাদ টবান, তুফ্রম বস।’ 
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বলল আেমদ মুসা চী  জাফ্রিস উসাম বাইক এবং ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন 
িািািাফ্রি ট  দলো টসা ায় বলসফ্রেললন, তার ফ্রবিরীত টসা ার িালি দাাঁফ্রড়লয় 
বলল, ‘আফ্রম বসলত িাফ্রর জনাব?’ 

‘ও ফ্রিয়র। অবেই বসলব, বস বাবা।’ বলল চী  জাফ্রিস ওসাম 
বাইক। 

মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল টসা ার টিেলন। 
টরালসফ্রলন তার ফ্রদলক ঘুলর বলল, ‘তুফ্রম বস ইলয়ফ্রকফ্রন। লায়লা ভাল 

আলে?’ 
‘েযাংকস। ভাল আলে।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন ফ্রেলয় আেমদ মুসার িালির 

টসা ায় বসল। 
টরালসফ্রলন ফ্রেলয় বসল টর্ানার ফ্রবোনায়, টর্ানার িালি। 
আেমদ মুসা উসাম বাইক এবং ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনর ফ্রদলক টচলয় নরম 

ভাষায় ফ্রবনলয়র সালে বলল, ‘আফ্রম কলয়কো কো বললত চাই জনাব।’ 
‘বল বাবা।’ বলল ওসাম বাইক। 
‘আমার মলন েয় আিফ্রন সব জালনন কারা এই ফ্রকর্োলির টচিা 

কলরফ্রেল এবং টকন কলরফ্রেল। আফ্রম মলন কফ্রর, তালদর এই বযেডতা ও টলাক 
ক্ষলয়র ির তারা আরও ফ্রেংর েলয় উিলব এবং প্রফ্রতলিাধ টনবার টচিা করলব।’ 

‘তুফ্রম ফ্রিক বললে। ফ্রকন্তু ফ্রক ধরলনর প্রফ্রতলিাধ টনবার তারা টচিা করলব 
বলল মলন কর?’ 

‘ফ্রকর্োি, েতযা ইতযাফ্রদ ট  টকান িেই তারা টবলে ফ্রনলত িালর।’ 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইকসে সকললর টচালখ-মুলখই একো উলিলের 

োয়া িড়ল। 
আেমদ মুসাই আবার কো বলল, ‘আিফ্রন ফ্রক িুফ্রলিলক ফ্রকেু 

জাফ্রনলয়লেন?’ 
‘না জানাইফ্রন। ওলদর ফ্রবরুলদ্ধ িুফ্রলি খুব কা ডকরী েয়লতা েলব না। 

তাোড়া ভয় েললা, িুফ্রলিলক জানালল র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর ক্ষফ্রত েলত িালর।’ 
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‘ফ্রিক বলললেন। আফ্রমও মলন কফ্রর, টোো ফ্রবষয়ো িুফ্রলিলক জানালনার 
প্রলয়াজন টনই। তলব এই ফ্রকর্োলির প্রলচিার কো বলল বাফ্রড়লত ফ্রবলিষ িুফ্রলি 
প্রেরার বযবিা করুন।’ 

‘বাফ্রড় ি ডন্ত তারা োমলা চালালত িালর বলল তুফ্রম মলন কর?’ 
‘তারা এো করলত িালর। এই ঘেনার ির তালদর অবিা ক্ষযািা কুকুলরর 

মত েবার কো।’ 
‘টতামার আর ফ্রক িরামিড?’ 
‘টরালসফ্রললনর কলয়কফ্রদন বাফ্রড় টেলক টবর না েওয়াই ভাল। আর সম্ভব 

েলল আিফ্রন এক সিালের েুফ্রে ফ্রনন।’ 
‘ফ্রনলাম। ফ্রকন্তু তারির ফ্রক েলব?’ 
আেমদ মুসা একেু োসল। বলল, ‘ভফ্রবষ্যৎ আমরা টকউ বললত িাফ্রর 

না। তলব আফ্রম মলন কফ্রর এ সমলয়র  মলধয িফ্ররোর েলয়  ালব তখন আমালদর 
ফ্রক করণীয়।’ 

‘সুন্দর বললে।’ 
‘টর্ানা সম্পলকড ফ্রক ফ্রসদ্ধান্ত েললা। টস এখালন োকলব, না বাফ্রড়লত  ালব?’ 

একবার চী  জাফ্রিলসর ফ্রদলক আলরকবার টর্ানার আব্বার ফ্রদলক টচলয় ফ্রজলজ্ঞস 
করল আেমদ মুসা। 

‘টতামার ফ্রক িরামিড?’ বলল টর্ানার আব্বা। 
‘র্ািার োড়লত চাইলল বাসায় ফ্রনলয়  াওয়াই ভাল।’ 
‘তুফ্রম ফ্রক ফ্রকেু আিংকা কর এখালন?’ বলল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
‘োসিাতালল  তই িাোরা োক, এখালন  া ইিা তাই করা সম্ভব। 
‘ফ্রিক বললে। মাফ্ররয়া মালক বাসায় ফ্রনলয়  াওয়াই উফ্রচত।’ বলল চী  

জাফ্রিস উসাম বাইক। 
‘তােলল টতা এখফ্রন ওলদর জানালত েয়, কখন ওরা ফ্ররফ্রলজ করলত 

িারলব।’ বলল টর্ানার আব্বা। 
‘ ফ্রদ ফ্ররফ্রলজ তাড়াতাফ্রড় কলর, তােলল আমরা টি লে ফ্রদলয় ট লত 

িারতাম। আমালদরও একেু তাড়া আলে।’ বলল আেমদ মুসা। 
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‘টকাোও  ালব তুফ্রম?’ বলল টর্ানার আব্বা। 
‘আমরা ওলদর োফ্রড়লত দ’ফ্রে ফ্রিকানা টিলয়ফ্রে। একো োফ্রড়র বু্ল্ বুলক, 

আলরকো একজলনর িলকলে িাওয়া লডড্রীর একো লীলি। এর টকান একো 
‘ওকুয়া’র টকান ঘাফ্রের েলত িালর, ফ্রকংবা ঐ দ’টো ফ্রিকানার সূত্র ধলর ওলদর 
ঘাফ্রের সন্ধান টিলত িাফ্রর। এই সন্ধালনই আমরা টবরুব।’ 

‘টতামরা কারা  ালব?’ ফ্রজলজ্ঞস করল ফ্রম: োফ্রতফ্রন। 
‘প্রেমত, আফ্রম একাই  াব।’ 
‘ফ্রকভালব? ‘ওকুয়া’ বা ‘টকাক’- এর ঘাফ্রেলত টকউ ফ্রকভালব একক 

অফ্রভ ান চালালত িালর?’ বলল চী  জাফ্রিস। 
‘িত্রু এতো িফ্রিিালী ট  দলবদ্ধ ও প্রকাে অফ্রভ ান কলর ওলদলর 

সালে িারা  ালব না।’ 
‘একা ফ্রক কলর িারা  ালব? বলল চী  জাফ্রিস। 
িফ্রিলত নয় টক িলল ওলদর উির জয়ী েলত েলব। টোে বা একক 

টোিন অফ্রভ ান এ জলেই প্রলয়াজন।’ 
‘বযািারো বাফ্রজ ধরার মত। জয় অেবা িরাজয় ট  টকান একো েলব। 

উদ্ধালরর জলে ওমর বায়া এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক িালব ফ্রকনা এই অফ্রনশ্চয়তা 
ফ্রনলয় এত বড় ঝুাঁফ্রক টনওয়া ফ্রিক েলবনা।’ বলল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 

‘চী  জাফ্রিস সালেব ফ্রিকই বলললেন।’ বলল টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল 
োফ্রতফ্রন।  

আেমদ মুসা োসল। বলল, ‘ঝুাঁফ্রক না ফ্রনলল এসব টক্ষলত্র টকান কাজই েয় 
না, করা  ায় না। এ ধরলনর ঝুাঁফ্রক এফ্রড়লয় চললল র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলদর উদ্ধার করা 
 ালব না টকান ফ্রদনই। আমরা উদ্ধার করলত চাইলল অোলয়র কালে আত্মসমিডণ 
করলত েলব।’  

‘িুফ্রললির সাো য টনয়া  ায়।’ বলল টরালসফ্রলন। 
‘তালত লাভ টনই। মাঝখালন ফ্রনেত েলবন র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসরা।’ বলল চী  

জাফ্রিস।  
‘তুফ্রম চী  জাফ্রিস েলয় এই কো বলে আব্বা?’ 
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োসল চী  জাফ্রিস ওসাম বাইক। বলল, ‘বলফ্রে কারণ, এমন এবং 
এরলচলয়ও ভয়াবে োজালরা ঘেনা ঘলেলে আফ্রম জাফ্রন।’ 

‘তােলল টতামার জাফ্রিস টকাোয় োলক আব্বা?’ 
‘জানা এবং প্রমান করলত িারা এক ফ্রজফ্রনস নয়। ফ্রবচালরর জলে 

প্রমালণর দরকার েয় মা।’ 
আেমদ মুসা প্রসঙ্গ িাফ্রেলয় বলল, ‘তােলল আমরা এখন উিলত চাই।’ 
‘ফ্রকন্তু আমার কলয়কো প্রশ্ন আলে।’ বলল চী  জাফ্রিস। 
‘আমার টক তুেল েলি, টতামরা ফ্রকভালব টকালেলক ফ্রিক সময় টসখালন 

এলস িলড়ফ্রেলল?’  
‘আমরা আিনার বাসার ফ্রদলক  াফ্রিলাম।’ 
‘আমার বাসার ফ্রদলক? টকন?’  
‘আমরা বুঝলত টিলরফ্রেলাম, আিনার িফ্ররবালরর টরালসফ্রলন বা 

গুরুত্বিূণড কাউলক ওরা ফ্রকর্োি করলব।’ 
‘টতামরা জানলত?’ 
‘ফ্রিক জানা নয়। অনুমান কলরফ্রেলাম।’ 
‘ফ্রকভালব?’ 
‘েতকাল আমরা সুফ্রপ্রমলকালেড এলসফ্রেলাম ওলদর সন্ধালন।’ 
 ‘সুফ্রপ্রমলকালেড ওলদর সন্ধালন টকন?’ 
‘বাধয েলয় আিফ্রন ওলদর কাজ কলর ফ্রদলত রাজী েললও সুফ্রপ্রমলকালেড 

ওলদর আসলত েলব টকসো টতালার জলে।’ 
‘বুলঝফ্রে। বল।’ 
‘সুফ্রপ্রম টকালেড ওলদর দ’জলনর সুন্ধান িাই এবং ওলদর ঘাফ্রের সন্ধালন 

ওলদর অনুসরণ করলত ফ্রেলয় বন্দী েই। বন্দী অবিায় সব জানলত িাফ্রর।’ 
‘েতকাল তুফ্রম ওলদর োলত বন্দী েলয়ফ্রেলল?’ টচাখ কিালল তুলল ফ্রমলিল 

োফ্রতফ্রন। 
‘ফ্রকভালব োড়া টিললন, ফ্রকভালব বন্দী েললন? খুব জানলত ইলি করলে।’ 

বলল টরালসফ্রলন। 
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আেমদ মুসা োসল। চাইল টর্ানার ফ্রদলক।  
টর্ানা টচলয় আলে আেমদ মুসার ফ্রদলক। তার টচালখ টবদনার প্রশ্রবণ। 
‘দঃলখর কো টিানায় ফ্রক আনন্দ আলে?’ বলল আেমদ মুসা। 
‘দঃলখর কো ওো নয়, জলয়র কো, বীরলত্বর কো।’ 
আেমদ মুসা োসল। বলল, ‘জয়, এখনও অলনক দূলর। বললত িার, 

আফ্রম টবাঁলচ এলসফ্রে। আজ সকালল আমার প্রাণদডর্ েবার কো ফ্রেল। তা েয়ফ্রন।’  
‘প্রাণদডর্ ফ্রদলয়ফ্রেল?’ সভলয় বলল টরালসফ্রলন। 
‘হ্যাাঁ। আমালক টরলখফ্রেল ওলদর মাফ্রের নীলচর এক বধযভূফ্রমলত। ওখালন 

 ারা  ায়, আর টবর েয় না। আজ সকালল ‘ওকুয়া’ এবং ‘ব্ল্যাক ক্রস’ টনতারা 
ওখালন  াওয়ার কো প্রাণদডর্ অনুষ্ঠালনর বযবিা করলত।’ 

টর্ানার মুলখ টনলম এলসফ্রেল অন্ধকার। আর টরালসফ্রললনর মুখো ভলর 
উলিফ্রেল উলিলে।  

ওরা টকউ ফ্রকেু বলল না।  
আেমদ মুসা আবার কো বলা শুরু করল। বলল টোো কাফ্রেনী।  
টোরালস টেলার মত কলর কাফ্রেনী শুনল ওরা চার জন। 
আেমদ মুসা োমল।  
আেমদ মুসা োমললও অলনকক্ষণ টকউ কো বলল না। নীরবতা ভােল 

চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। বলল, ‘অিরূি এক রূিকো শুনলাম। রেস্য, 
টরামাঞ্চ, আনন্দ, অশ্রু, সবই এর মলধয আলে। ফ্রলখলল এক অমর উিোস েলব।’ 

‘ফ্রকন্তু এই কাফ্রেনী টিানার ির আমার ভয় আরও টবলড় টেল।’ বলল 
টর্ানার আব্বা। 

‘টকন?’ বলল চী  জাফ্রিস।  
‘এবারও আেমদ মুসা আলের মতই একা  ালি।’ 
‘এ ধরলনর অফ্রভ ালন আিংকা ও ভয় সব সময়ই োলক। তলব এ সবলক 

প্রশ্রয় ফ্রদলল সামলন এগুলনা  ায় না।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘আমরা সাধারণরা এভালব এগুলনার কো কল্পনা করলতও িাফ্রর না।’ 

বলল চী  জাফ্রিস।  
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‘এ জলেই দফ্রনয়ালত আেমদ মুসালদর সংখযা মাত্র দ’চারজনই োলক।’ 
বলল টরালসফ্রলন।  

‘আমরা স্বীকার কফ্রর।’ বলল চী  জাফ্রিস উলি দাাঁড়াল এবং ফ্রমলিল 
োফ্রতফ্রনলক লক্ষয কলর বলল, ‘চলুন মাফ্ররয়ালক কখন োড়লত িালর টখাাঁজ ফ্রনলয় 
আফ্রস।’ 

ইলয়ফ্রকফ্রন এবং টরালসফ্রলন প্রায় এক সংলেই বলল উিল, ‘আিনারা বসুন 
আফ্রম টখাাঁজ ফ্রনলয় আসফ্রে।’ 

‘ফ্রিক আলে  াও। আমরা তােলল ততক্ষণ একেু ঘুলর ফ্র লর টদফ্রখ।’ 
বলল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক এবং টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন 

টবফ্ররলয় টেল। 
ইলয়ফ্রকফ্রন এবং টরালসফ্রলনও উলি দাাঁফ্রড়লয়লে।  
‘রাফ্রিফ্রদ আলসফ্রন টকন ইলয়ফ্রকফ্রন।’ ফ্রজলজ্ঞস করল টরালসফ্রলন। 
‘রাজ কুমারীলক রক্ষার অফ্রভ ালন রাজ কুমালরর আসার কো ফ্রেল। ফ্রকন্ত ূ

আেমদ মুসা ভাই তার ইলি িূরণ েলত টদয়ফ্রন।’ 
মুলখ-লচালখ লজ্জার োি টনলম এল টরালসফ্রললনর। আেমদ মুসার ফ্রদলক 

এক িলক টচলয় ইলয়ফ্রকফ্রনলক লক্ষয কলর বলল, ‘রাজ কুমালরর দভডােয, তার 
ভালেয টকান রাজ কুমারী টনই।’ বলল টরালসফ্রলন িা বাড়াল বাইলর  াবার জলে। 

ইলয়ফ্রকফ্রনও িা বাড়াললা। 
টরালসফ্রলন দরজা ফ্রদলয় টবরুলত টবরুলত বলল, ‘মাফ্ররয়া আিা 

োসিাতাললর দরজা টখালা রাখা  ায় না। বন্ধ কলর টেলাম।’  
লজ্জা ফ্রমফ্রশ্রত একো ফ্রমফ্রি োফ্রস  ুলে উিল টর্ানার মুলখ। 
‘টমলয়রা এ রকম দিুই েয়।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘টেললরা বুফ্রঝ েয় না? ইলয়ফ্রকফ্রন টখাাঁচা মালরফ্রন টরালসফ্রলনলক?’ বলল 

টর্ানা। 
ফ্রকেুক্ষণ নীরবতা। দ’জলনরই টচাখ নীচু। ফ্রনলজর টচালখ ফ্রনলজর উিরই 

ফ্রনবদ্ধ। 
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অলনকক্ষণ ির আেমদ মুসা টচাখ নীচু টরলখই ধীলর কলডি বলল, ‘আজ 
িালকডর-লেলে টতামালক টদখার মত ফ্রবফ্রস্মত জীবলন কখনও েইফ্রন।’ 

‘ক্ষমা কলরে আমরা অিরাধলক?’ টচাখ নীচু টরলখই বলল টর্ানা। 
‘অিরাধ টকাোয় করলল?’ 
‘টতামার ফ্রিেু ফ্রনলয় এই কযালমরুন ি ডন্ত এলাম।’ 
‘মাফ্ররয়া টজালস াইলনর  া করা উফ্রচত ফ্রেল তাই কলরলে।’ 
‘আমার ফ্রবশ্বাস েলি না, তুফ্রম এ কো বলে।’ মুলখ োফ্রস টর্ানা 

টজালস াইলনর।  
‘সফ্রতয বলফ্রে। কযালমরুলন আসার অনুমফ্রত চাইলল আফ্রম টতামালক 

অনুমফ্রত ফ্রদতাম না। ফ্রকন্তু টতামালক কযালমরুলন টিলয় খুিী েলয়ফ্রে।’ 
‘কো দ’ফ্রে ফ্রকন্তু ফ্রবিরীত মুখী েললা।’ 
‘ফ্রবিরীত মুখী নয়। একো অতীলত ফ্রক ঘেলতা টসই কো, অেো 

বতডমালনর কো।’ 
‘সমলয়র িফ্ররবতডলন নীফ্রতেত অবিালনর ফ্রক িফ্ররবতডন ঘলে?’ 
‘টম ল-নীফ্রতর টক্ষলত্র ঘলে না। ট  সব নীফ্রতেত অবিান অবিা ফ্রনভডর, টস 

সব টক্ষলত্র িফ্ররবতডন অবেই ঘলে োলক।’ 
‘ধেবাদ। আজ আমর বুক টেলক ভলয়র একো িাের টনলম টেল।’ টচাখ 

বুলজ বলল টর্ানা। 
‘এত ভয় ফ্রনলয় অত বড় ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনলত টিলরফ্রেলল টকমন কলর?’  
‘ফ্রকভালব ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনলয়ফ্রেলাম বললত িাফ্রর না।’ 
‘এফ্রলসা টরসলক ফ্রনলয় আসার টতামার ফ্রসদ্ধান্ত খুবই ভাল েলয়লে। আফ্রম 

টতামালক অফ্রভনফ্রন্দত করফ্রে।’ 
‘আফ্রম জানতাম ওমর বায়ার োলত তালক তুলল ফ্রদলত িারলল তুফ্রম খুিী 

েলব।’ 
‘ধেবাদ। আমার মাফ্ররয়া টজালস াইন ট  দাফ্রয়ত্ব িালন করার তাই 

কলরলে।’ 
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ফ্রনচু কলর রাখা টচাখ দ’ফ্রে বুলজ টেল টর্ানার। িফ্ররতৃফ্রির একো আনন্দ 
 লুে উিল মুলখ। ‘ধেবাদ টতামালক। টতামার মাফ্ররয়ার প্রফ্রত টতামার অলনক 
অনুরে।’ 

‘টতামালক অনুরে কলরফ্রে বলে?’  
টিাাঁলে োফ্রস  লুে উিল মুলখ। টচাখো একেু খুলল আেমদ মুসার ফ্রদলক না 

তাফ্রকলয়ই বলল, ‘ফ্রক বলব এলক তােলল?’ 
‘তুফ্রম জান না?’ 
মুখ লাল েলয় উিল টর্ানার লজ্জা ও অনুরালের লাল রলে দ’োলত মুখ 

ঢাকল টর্ানা। টকান উির ফ্রদল না। 
আেমদ মুসা োসল। প্রসঙ্গ িাফ্রেলয় বলল, ‘আফ্রম ফ্রকন্তূ রােও কলরফ্রে 

টর্ানা?’ 
মুখ টেলক দ’ফ্রে োত সফ্ররলয় আেমদ মুসার ফ্রদলক এক িলক তাফ্রকলয় 

দ্রুত কলডি বলল, ‘টকন রাে কলরে?’ 
‘টতামার োলত ফ্ররভলবার উলিলে। ফ্ররভলবার বযবোর কলরে।’ 
‘আত্মরক্ষার জে ফ্ররভলবার রাখার টতা আনুমফ্রত আলে।’ 
‘ফ্রকন্তু ফ্রবিজ্জনক একফ্রে টক্ষলত্র তুফ্রম ফ্ররভলবার বযবোর কলরে।’ 
‘না কলর ফ্রক উিায় ফ্রেল?’ 
‘টতামার বুললে একজন িত্রুলক টিষ কলরলে এজে টতামালক 

অফ্রভনন্দন জানাফ্রি। ফ্রকন্তু আমার উলিে ফ্রক ঘেলত  াফ্রিল তা ফ্রনলয়। ট  গুলীো 
টতামার বাহুলত টললেলে টসো টতা বুলক লাোর কো ফ্রেল।’ 

‘আল্লাে টতা রক্ষা কলরলেন।  ো সমলয় টতামালক িাফ্রিলয়লেন। আর 
এমন ঘেনা না ঘেলল টতামার টদখা েয়ত টিতাম না।’ 

‘আফ্রম আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করফ্রে। ফ্রতফ্রন রক্ষা কলরলেন। ফ্রকন্তু 
টর্ানা তুফ্রম জান, আফ্রম বারুলদর েন্ধ টেলক টতামালক দূলর রাখলত চাই।’ 

‘ফ্রনলজলক বারুলদর েলন্ধ র্ুফ্রবলয় টরলখ তা ফ্রক তুফ্রম িারলব?’ 
‘আমার এো আকাঙ্ক্ষা। বারুলদর েন্ধ-মুি একো িাফ্রন্তর েেৃাঙ্গণ আফ্রম 

চাই।’ 
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‘জাফ্রন আফ্রম। টতামার এ আকাঙ্ক্ষা আমালক কি টদয়। সংরালমর ট  
জীবন তুফ্রম টবলে ফ্রনলয়ে, টস জীবন টেলক আফ্রম ফ্রবফ্রিন্ন োকব টকমন কলর?’ ভাফ্রর 
কণ্ঠস্বর টর্ানার। তার টচালখর টকাণা ফ্রভলজ উলিলে। 

‘ফ্রবফ্রিন্ন োক, আফ্রম চাই না। ফ্রকন্তু সংরালমর টক্ষত্র টতা আরও আলে। 
কললমর সংরাম, বুফ্রদ্ধর সংরাম। আজ এগুললা অলের সংরালমর টচলয় লক্ষগুণ 
টবফ্রি গুরুত্বিূণড।’ 

‘জাফ্রন, আফ্রম মাফ্রন। ফ্রকন্তু সংরালমর টস িে টতামার মাফ্ররয়ার জে নয়। 
টতামার িে টেলক তার িে ফ্রবফ্রিন্ন েলব ফ্রক কলর? ট  আগুলন তুফ্রম িা দাও, টস 
আগুন তালক েিড করলবই।’ 

‘জাফ্রন আফ্রম, টর্ানা। ফ্রকন্তু তারিরও টসো আমার ফ্রপ্রয় আকাঙ্ক্ষা।’ 
এ সময় দরজায় িব্দ েল। 
আেমদ মুসা মলন করল টরালসফ্রলনরা ফ্র লর আসলে।  
ফ্রকন্তু িব্দ েওয়ার সলঙ্গ সলঙ্গই দরজা এক ঝেকায় খুলল টেল।  
ঘলরর মলধয এলস দাাঁড়াল দ’জন টলাক, তালদর োলত ভয়ানক আকালরর 

দ’ফ্রে টমফ্রিন ফ্ররভলবার। 
দ’জন িািািাফ্রি দাাঁফ্রড়লয়। দ’জলনর োলতর টমফ্রিন ফ্ররভলবার দ’ফ্রে 

উদযত। 
ওলদর টদখার সালে সালেই আেমদ মুসা উলি দাাঁফ্রড়লয়লে। 
ওলদর একজন ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘টকাোয় িালার ফ্রচ  জাফ্রিস, 

টকাোয় তার টমলয়?’ 
‘ওরা একেু বাইলর টেলে।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘টতামরা টক?’ বলল দ’জলনর একজন। 
‘আফ্রম একজন এফ্রিয়ান তরুণ, আর ও  রাসী তরুণী।’ আেমদ মুসার 

কোয় ফ্রবদ্রুি। 
আেমদ মুসা দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল একফ্রে লম্বা ‘ফ্রেিয়’-এর ধালর। আর টর্ানা 

শুলয়ফ্রেল কম্বল মুফ্রড় ফ্রদলয়। তার দ’োতই কম্বললর টভতলর।  
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বাফ্রললির তলায় টর্ানার ফ্ররভলবার। কম্বললর ফ্রভতলর টর্ানার র্ান োতো 
অফ্রত সন্তিডলণ এফ্রেলয় ফ্ররভলবারো েিড করল। 

ওলদর ফ্রিতীয়জন বলল, ‘ফ্রচলনফ্রে এলদর। এরা িয়তান চী  জাফ্রিলসর 
সালে ফ্রেল। এরাই েতযা কলরলে আমালদর...।’ 

তার কো টিষ েলত িারল না। একো গুলীর িব্দ েললা। গুলী ফ্রবদ্ধ েলয় 
টলাকফ্রে লুফ্রেলয় িড়ল মাফ্রেলত। 

কম্বললর তলা টেলক টর্ানার র্ান োত গুলী কলরফ্রেল টলাকফ্রেলক। 
গুলীর িব্দ েওয়ার সলঙ্গ সলঙ্গ প্রেম টলাকফ্রে তার টমফ্রিনোন ঘুফ্ররলয় 

ফ্রনফ্রিল টর্ানার ফ্রদলক। 
টসই মুেূলতড আেমদ মুসার র্ান িা’ো সফ্রক্রয় েলয় উলিফ্রেল। টচালখর 

িললক ‘ফ্রেিয়’ ো বুলললের মত ফ্রেলয় আঘাত করল টমফ্রিন ফ্ররভলবার সলমত 
প্রেম টলাকফ্রেলক। 

টলাকফ্রে আঘাতো সামলাবার জে টিেলনর ফ্রদলক টবাঁলক ফ্রেলয়ফ্রেল। তার 
োত টেলক িলড় ফ্রেলয়ফ্রেল টমফ্রিন ফ্ররভলবার। 

আঘাত সামলল ফ্রনলয় টলাকো টসাজা েলয় দাাঁড়াফ্রিল। ততক্ষলণ আেমদ 
মুসা ঝাাঁফ্রিলয় িলড়লে তার উির। 

টলাকফ্রে ভারসাময োফ্ররলয় টমলঝয় আেলড় িড়ল। তার সালে আেমদ 
মুসাও। 

আেমদ মুসা ফ্রেলয় িলড়ফ্রেল টলাকফ্রের উির। িলড় ফ্রির েবার সলঙ্গ 
সলঙ্গই আেমদ মুসা দইফ্রে ঘুফ্রষ চালাল টলাকফ্রের টচায়ালল।  

তারির তার িালেডর কলার ধলর তালক মাফ্রে টেলক তুলল। 
মাফ্রেলত িলড় োকা গুফ্রলফ্রবদ্ধ টলাকফ্রে এক োলত বুক টচলি ধলর মাো 

তুলললে। তার টমফ্রিন ফ্ররভলবার উলি এলসলে আেমদ মুসার ললক্ষয। 
টর্ানার দৃফ্রি ফ্রেল আেমদ মুসার ফ্রদলক।  
টিষ মুেূলতড টলাকফ্রের উদযত ফ্ররভলবার টদখলত টিল টর্ানা এবং আেমদ 

মুসা দ’জলনই। 
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আেমদ মুসা মাফ্রে টেলক টেলন টতালা টলাকফ্রের েলায় োত টিাঁফ্রচলয় তার 
ফ্রিেলন ফ্রেলয় দাাঁড়াল এবং তার েলা সাাঁড়াফ্রির মত টচলি ধরল ফ্রনলজর টদলের 
সালে।  

অেফ্রদলক ফ্ররভলবার তুললফ্রেল টর্ানাও। 
প্রায় একসলঙ্গই দ’ফ্রে গুলীর িব্দ েললা। 
টর্ানার গুলী মাো গুফ্রড়লয় ফ্রদল মাফ্রেলত িলড় োকা টলাকফ্রের। আর এ 

টলাকফ্রের টমফ্রিন ফ্ররভলবালরর কলয়কফ্রে গুলী ফ্রেলয় ঝাাঁঝরা কলর ফ্রদল আেমদ 
মুসার ধলর োকা টলাকফ্রের টদে। 

আেমদ মুসা টলাকফ্রেলক টেলড় ফ্রদল। িলড় টেল টলাকফ্রে টমলঝর উির। 
বাইলর অলনকগুললা িালয়র িব্দ িাওয়া  াফ্রিল। প্রেলমই ঘলর এলস 

প্রলবি করল মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন এবং টরালসফ্রলন। তারির দ’জন োর্ড িুফ্রলি 
এবং টর্ানার আব্বা ও টরালসফ্রললনর আব্বা চী  জাফ্রিস প্রলবি করল ঘলর। 
এরিলর োসিাতাললর একদল িা ।  

মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন, টরালসফ্রলন, চী  জাফ্রিস এবং টর্ানার আব্বা, 
সকললর টচাখ ফ্রবস্মলয় োনাবড়া। তালদর মুলখ ফ্রনদারুণ উলিলের োি। 

সব শুলন োর্ডলদর একজন টেফ্রলল ান করল িুফ্রলি টিিলন। 
কলয়ক ফ্রমফ্রনলের মলধযই িুফ্রলি এলস োফ্রজর েললা। 
তারা ঘেনার ফ্রববরণ টরকর্ড কলর দ’ফ্রে লাি ফ্রনলয় টেল। িুফ্রলি অফ্র সার 

সফ্রবনলয় দঃখ প্রকাি করল ট , িুফ্রললির সংখযা আরও টবফ্রি না কলর এবং আরও 
সতকড না টেলক তারা ভুল কলরলে। োসিাতাললর প্রিাসফ্রনক অফ্র সার এলসও 
ক্ষমা প্রােডনা করল এবং টর্ানালক অে কলক্ষ অফ্রবললম্ব সফ্ররলয় টনবার ফ্রনলদডি 
ফ্রদল। 

চী  জাফ্রিস উসাম বাইক প্রিাসফ্রনক অফ্র সারলক জানাল, ‘র্ািার 
সম্মত েলয়লেন, আমরা ফ্রমস মাফ্ররয়ালক বাফ্রড়লত ফ্রনলয়  াফ্রি।’ 

‘স্যার তােলল এক ভযান িুফ্রলিলক সালে  াবার অনুমফ্রত টদলবন।’, বলল 
িুফ্রলি অফ্র সারফ্রে।  

‘ফ্রিক আলে।’, বলল চী  জাফ্রিস। 
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‘স্যার, আিনার বাফ্রড়লতও টমাতালয়ন কৃত িুফ্রললির সংখযা বাড়াবার 
ফ্রনলদডি েলয়লে।’, বলল িুফ্রলি অফ্র সারোই আবার। 

‘ধেবাদ’, বলল চী  জাফ্রিস। 
টর্ানালক ইফ্রতমলধয ফ্ররফ্রলজ কলর টনয়া েলয়ফ্রেল। োফ্রড়ও টরফ্রর্ ফ্রেল। 
টরালসফ্রলন টর্ানালক ধলর তুলল ফ্রনলয় চলল।  
আেমদ মুসাও তালদর িালি িালি চলফ্রেল। 
‘আমালক টি াঁলে ফ্রদলব না?’ চললত চললত বলল টর্ানা। 
‘অবেই।’ 
‘আবার ফ্রিস্তললর বযবোর কলরফ্রে। রাে কলরে?’ টর্ানার টিাাঁলে োফ্রস। 
আেমদ মুসা ফ্রকন্তু োসল না। বলল, ‘টতামালক ধেবাদ, সফ্রিক সমলয় 

তুফ্রম ফ্ররভলবালরর সফ্রিক বযবোর কলরে।’  
একেু োমল আেমদ মুসা। তারির বলল, ‘আফ্রম টতা বললফ্রে ওো আমার 

আকাঙ্ক্ষা, আলদি নয়।’ 
টর্ানা ফ্রকেু বললত  াফ্রিল। ফ্রকন্তু তার আব্বালক দাাঁড়ালত টদলখ টিাাঁে আর 

খুলল না টর্ানা। 
কাোকাফ্রে টর্ানার আব্বা আেমদ মুসালক লক্ষয কলর বলল, ‘বাবা, তুফ্রম 

আমালদর সালে  াি টতা?’ 
‘ফ্রজ্ব, আমরা টি াঁলে ফ্রদলয়  াব।’  
টর্ানালদর োফ্রড়র টিেলনর ফ্রসলে উিল টর্ানা এবং টরালসফ্রলন। 
ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে বসল আেমদ মুসা। আর তার িালির আসলন টর্ানার 

আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন। 
কযালমরুলনর  রাসী দূতাবাস টর্ানালদর বযবোলরর জে একো োফ্রড় 

ফ্রদলয়লে। এই োফ্রড় টর্ানাই ড্রাইফ্রভং কলর এলসফ্রেল িালকড। 
ফ্রতনফ্রে কার ও একফ্রে িুফ্রলিভযালনর একো োফ্রড় বের এফ্রেলয় চলল চী  

জাফ্রিলসর বাফ্রড়র ফ্রদলক। ফ্রিক েলয়লে টর্ানা সুি না েলয় ওিা ি ডন্ত চী  
জাফ্রিলসর ওখালন রালসফ্রললনর সালে োকলব। 
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চী  জাফ্রিলসর োফ্রড় বারান্দায় সকলল নামার ির চী  জাফ্রিস উসাম 
বাইক আেমদ মুসালক বলল, ‘আমার বাফ্রড়লত িাাঁচ ফ্রমফ্রনে বলস এক কাি কফ্র  
টখলল আফ্রম ফ্রনলজলক খুব ধে মলন করব।’ 

টরালসফ্রলন টর্ানালক ধলর ফ্রনলয় এফ্রেলয় চলল। তার টিেলন সকলল।  
টরালসফ্রললনর  যাফ্রমফ্রল ড্রফ্রয়ংরুম। 
টর্ানা োড়া সবাই বলস। 
কো বলফ্রেল তখন চী  জাফ্রিস, ‘আেমদ মুসা, টতামার আিংকা এবং 

টতামার কো ট  আমরা োসিাতালল োকলত োকলতই  লল  ালব, তা ভাবলত 
ফ্রবস্ময় টবাধ েলি।’ 

‘আমালদর খুাঁজলতই এলসফ্রেল। আফ্রম ও আব্বা োকলল ফ্রক ঘেত তা 
ভাবলতও ভয় করলে।’, বলল টরালসফ্রলন। 

‘ া ঘলেলে এোই ঘেলতা।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘মাফ্ররয়া আিার দারুণ সােস ও বুফ্রদ্ধ। টসখালনও একজনলক টমলরলে, 

এখালনও একজনলক।’, বলল টরালসফ্রলন। 
‘সফ্রতয, টর্ানা ধেবাদ িাবার ট ােয।’, বলল আেমদ মুসা। 
বললই কফ্র লত টিষ চুমুক ফ্রদলয় কফ্র র টিয়ালা টেফ্রবলল টরলখ বলল, 

‘আফ্রম এখন উফ্রি।’ 
আেমদ মুসার কোর ফ্রদলক ভ্রূলক্ষি না কলর টরালসফ্রললনর আব্বা চী  

জাফ্রিস ওসাম বাইক বলল, ‘আমার প্রফ্রত টতামার আর ফ্রক িরামিড? িুফ্রলিলক 
ফ্রক সব জানাব?’ 

‘িুফ্রলিলক জাফ্রনলয় খুব লাভ েলব না, বরং ক্ষফ্রত েলত িালর। আিনার 
সালে  ফ্রদ ‘ওকুয়া’র কো েয়, তােলল আিফ্রন আিনার তর  টেলক কো ভঙ্গ 
েয়ফ্রন, িুফ্রলিলক আিফ্রন বললনফ্রন, এই কোই ওলদর বললবন। বললবন ট , আিফ্রন 
আলের কোর উিরই আলেন। 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ' (FWTV) এবং 'ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ 
এলজিী' (WNA)- এর ফ্রনউলজর বরাত ফ্রদলয় আিফ্রন তালদর জানালবন ট , ফ্রনশ্চয় 
তৃতীয় টকান িক্ষ তালদর ফ্রবরুলদ্ধ মালি টনলমলে। এই ভালব আিফ্রন তালদর ফ্রকেুো 
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ফ্রকংকতডবযফ্রবমূে করলত িারলবন। তালত ফ্রনরুিদ্রব আরও ফ্রকেু সময় িাওয়া 
 ালব।' 

'টতামালক ধেবাদ বাবা। চমৎকার িরামিড তুফ্রম ফ্রদলয়ে। ফ্রকন্তু তারা ফ্রক 
টেফ্রলল ান করলব?' বলল চী  জাফ্রিস ওসাম বাইক। 

'ফ্রনশ্চয় করলব। কাজ উদ্ধার তালদর োলেডে। আিনার উির চাি সৃফ্রির 
জলেই তারা এসব ফ্রকেু করলে।' আেমদ মুসা বলল। 

আেমদ মুসা উলি দাাঁড়াল। বলল, 'আফ্রম চফ্রল।' 
টরালসফ্রলনও উলি দাাঁড়াল। বলল, 'মাফ্ররয়া আিা অসুি, ওলক বলল 

 ালবন......' 
টরালসফ্রলন কো টিষ করার আলেই আেমদ মুসা বলল, 'ও টকাোয়?' 
'আমার ঘলর, আসুন।' 
বলল টরালসফ্রলন ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় উিলর উিার ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রদলক চলল। 
টরালসফ্রলন টর্ানালক ফ্রনলয় ফ্রনলজর ঘলর এলকবালর ফ্রনলজর খালে জায়ো 

ফ্রদলয়লে। তার িালি কযাম্প খাে টিলত ফ্রনলজর োকার বযবিা কলরলে। 
টর্ানা এলত আিফ্রি কলরফ্রেল। টরালসফ্রলন বললফ্রেল, ‘িালির 

রাজকুমারী, টসই সালে আেমদ মুসার বােদিা- এমন দূলডভ মানবীর টোাঁয়া  ফ্রদ 
আমার টবর্ িায়, টসো েলব সারা জীবন স্মরণ করার মত আমার টস ভােয। আফ্রম 
এ সুল াে োড়ব টকন?' 

টরালসফ্রলন ও আেমদ মুসা  খন টরালসফ্রলন-এর ঘলর টি াঁেল, তখন 
টর্ানা কম্বল মুফ্রড় ফ্রদলয় টচাখ বুাঁলজ শুলয় ফ্রেল। 

'মাফ্ররয়া আিা টদখ কালক ফ্রনলয় এলসফ্রে।' বলল টরালসফ্রলন। 
টর্ানা টচাখ খুলল। 
কো টিষ কলরই একো টচয়ার টবলর্র িালি টেলন আেমদ মুসালক 

বসলত ফ্রদলয় বলল, 'আমার ঘলর এই দূলডভ দৃে স্মরণীয় কলর রাখার জলে আমার 
কযালমরা ফ্রনলয় আফ্রস। আিফ্রন বসুন।' 

বলল টরালসফ্রলন টবফ্ররলয় টেল ঘর টেলক। 
আেমদ মুসা দাাঁফ্রড়লয় টেলকই বলল, 'এখন টকমন টবাধ করে টর্ানা?' 
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'ভাল। তুফ্রম বস।' 
'না, আর বসব না। অলনক টদরী েলয় টেলে। 
'না, টতামার সময় নি করব না। এখালন টতামার ফ্রমিন ফ্রক, জানলত ইিা 

করলে।' 
আেমদ মুসা বসল। বলল, 'ওমর বায়া ও র্ক্টর ফ্রর্ রফ্রজসলক ওলদর 

োত টেলক উদ্ধার করা এবং খৃিান সংিা-সংেিলনর োত টেলক মুসলমানলদর 
ফ্রবষয়-সম্পফ্রি উদ্ধার কলর তালদর বাফ্রড়-ঘলর তালদর িুনঃপ্রফ্রতফ্রষ্ঠত করা।' 

'প্রেমোর টচলয় ফ্রিতীয় কাজো অলনক টবিী কফ্রিন। ফ্রকভালব এই অসাধয 
সাধন করলব?' 

'ওকুয়া ও টকাক-এর মত সংেিলনর ঘৃণয কালজর ফ্রবরুলদ্ধ জনমত 
সংেফ্রিত কলর এবং ঐ খৃিান সংেিনগুললালক বাধয কলর।' 

'বুলঝফ্রে জনমতলক সলচতন করার কাজ FWTV ও WNA-এর মাধযলম 
করে। ফ্রকন্তু ওলদর বাধয করলব ফ্রকভালব?' 

'টকাক-এর কলয়কজন আঞ্চফ্রলক বড় টনতালক আমরা বন্দী কলর 
টরলখফ্রে, মাোর ক'জন োলত টিললই এ কাজো আমরা করলত িারব।' 

'এতেুকুলত কাজ েলব?' 
'েলব। কারণ ইফ্রতমলধযই কযালমরুন সরকার চালির মলধয িলড়লে। 

তালদরলক বাধয েলয় তদলন্ত নামলত েলি। আর আমরা আিা করফ্রে, চী  
জাফ্রিলসর মাধযলম আইন মন্ত্রণাললয়র সাো য আমরা িাব। আইন মন্ত্রী এবং আইন 
সফ্রচব দ'জনই তার ঘফ্রনষ্ঠ মানুষ।' 

'ধেবাদ'। অলনক এফ্রেলয়ে তুফ্রম। 
'আল-োমদফ্রলল্লাে। উফ্রি তােলল?' 
'একো কো দাও।' 
'ফ্রক?' 
'ফ্রনলজর ফ্রনরািিার প্রফ্রত সবলচলয় টবিী টখয়াল রাখলব।' 
'ফ্রকন্তু ফ্রনলজর কো এত ভাবলল অলের ভাবনাো ট  টে ণ েলয়  ায়।' 
'ফ্রকন্তু তুফ্রম ফ্রনলজ ফ্রিক না োকলল অেলক সাো য করলব টকমন কলর?' 
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'এফ্রদলক আমার নজর অবেই আলে টর্ানা।' 
'তােলল বল একা টকান অফ্রভ ালন  ালব না।' 
'এমন কো আমার কাে টেলক আদায় কর না টর্ানা। রক্ষা করলত 

িারলবা না।' 
'আফ্রম ফ্রক উলিলে োফ্রক তুফ্রম বুঝলব না।' টর্ানার দ'টচালখর টকাণ টেলক 

দ'ট াো অশ্রু টনলম এল। 
'আফ্রম দঃফ্রখত টর্ানা, আফ্রম টতামালক কি ফ্রদফ্রি। ফ্রকন্তু ফ্রক করব আফ্রম! 

আমরা টোো মুসফ্রলম জাফ্রত একো ফ্রবিজ্জনক সময় অফ্রতক্রম করফ্রে।' 
'না, তুফ্রম কি দাওফ্রন। আফ্রম আমার অবুঝ মন ফ্রনলয় কি িাফ্রি। েয়লতা 

টতামার ক্ষফ্রত করফ্রে।' 
'না টর্ানা, টতামার এই উলিে, হৃদয় ফ্রনেড়ালনা টতামার এই শুভ কামনা, 

অসীম ভালবাসার অশ্রু টভজা টতামার দ'টচালখর অলিক্ষমান দৃফ্রি আমার িফ্রি ও 
সােলসর একো উৎস-বাাঁচারও একো টপ্ররণা।' আলবলে ভারী েলয় উলিলে 
আেমদ মুসার কডি। 

টর্ানা দ'োলত মুখ টঢলক  ফু্রিলয় টকাঁলদ উিল। বলল, 'আমার টচলয় 
টস ভােযবতী দফ্রনয়ায় টকউ টনই।' 

'আল্লাে টতামার কো রেণ করুন।' বলল আেমদ মুসা একেু টেলমই 
বলল, 'টর্ানা তােলল উফ্রি।' 

টর্ানা দ'োত সরাল মুখ টেলক। তার টচাখ ও েডর্ টচালখর িাফ্রনলত 
ফ্রসি।  

ঘলর প্রলবি কলরলে টরালসফ্রলন। কযালমরা োলত। দ'ফ্রে েযাি ফ্রনলয়লে 
সংলে সংলেই। বলল, 'আফ্রম দঃফ্রখত অসমলয় প্রলবলির জলে। ফ্রকন্তু একো 
ঐফ্রতোফ্রসক েফ্রব তুললফ্রে।' 

টর্ানা টচাখ মুেল। 
আেমদ মুসা উলি দাাঁড়াল। 
আেমদ মুসা টরালসফ্রললনর ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, 'ফ্রকন্তু 'ঐফ্রতোফ্রসক' 

েফ্রবফ্রে ট ন টতামার বাইলর না  ায়।' 
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'আফ্রম টসো জাফ্রন। আেমদ মুসার সালে কলয়ক ঘডো টেলক অলনক বুফ্রদ্ধ 
আমার েলয়লে।' বলল টরালসফ্রলন। 

'ধেবাদ।' বলল আেমদ মুসা। তারির চলল আসার জে ঘুলর দাাঁড়াবার 
আলে সালাম ফ্রদল টর্ানালক। টর্ানা সালাম রেণ কলর দ্রুত কলডি বলল, 'ওলদর 
ঘাাঁফ্রের ট  দ'ফ্রে ফ্রিকানা টিলয়ে, তা ফ্রক আমালক টদলব?' 

আেমদ মুসা েমলক দাাঁফ্রড়লয় ভাবল। তারির বলল, 'টদব। ফ্রকন্তু এই 
িরীর ফ্রনলয় বাইলর টবরুলব না কো ফ্রদলত েলব।' 

'কো টদয়ার দরকার টনই। টতামার ইিার আলদিই আমার জলে 
 লেি।' 

'ধেবাদ।' 
'ধেবাদ। ইলয়ফ্রকফ্রনলক বলব টস টরালসফ্রলনলক ফ্রিকানা দ'ফ্রে ফ্রদলয় 

 ালব।' 
আবার সালাম ফ্রদলয় আেমদ মুসা ঘুলর দাাঁড়াল। 
টবফ্ররলয় এল ঘর টেলক। 
তার সালে সালে টরালসফ্রলন। 
টর্ানার তৃষ্ণাতড টচাখ দ'ফ্রে অনুসরণ করল আেমদ মুসালক। 
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৫ 
ইয়াউফ্রডর্র বাফ্রণফ্রজযক এলাকায় 'ওকুয়া'র টসই ঘাাঁফ্রে। 
ফ্রিলয়লর িল এবং িাফ্রিস বাইক টসা ায় িািািাফ্রি বলস। 
কো বলফ্রেল িাফ্রিস বাইক,  'টেফ্রলল ালন সব কো বলা  ালব না বলল 

আিনালক ফ্রবশ্রাম টেলক তুলল এলনফ্রে এখালন। আফ্রম দঃফ্রখত।'  
'ধেবাদ বাইক' বলুন। আিনালক খুব ফ্রবষণ্ন মলন েলি। অফ্রভ ালনর 

টকান খবর এলসলে?' বলল ফ্রিলয়লর িল। 
'এলসলে টসো বলার জলেই টতা টর্লকফ্রে।' 
'বলুন। খারাি ফ্রকেু?' উদরীব কডি ফ্রিলয়লর িললর। 
'খুবই খারাি। চী  জাফ্রিলসর টমলয়লক ফ্রকর্োি করার জলে ট  

চারজনলক আমরা িাফ্রিলয়ফ্রেলাম, তারা সবাই খুন েলয়লে।' 
'খুন েলয়লে! চারজনই?'  টসাজা েলয় বসল ফ্রিলয়লর িল। তার টচালখ 

ফ্রবস্ময়। 
'হ্যাাঁ, চারজনই খুন েলয়লে।' 
'িুফ্রললির োলত? তুফ্রমলতা বললফ্রেলল িুফ্রলি আমালদরই সেল াফ্রেতা 

করলব!' 
'িুফ্রলি আমালদর সেল াফ্রেতা কলরলে। তারা সলরফ্রেল এলাকা টেলক। 

টমলয়ফ্রেলক ধলর োফ্রড়লত ওিাবার সময় তার ফ্রচৎকালর রাস্তা ফ্রদলয় চলমান একো 
োফ্রড় দাাঁফ্রড়লয় িলড়। টসই োফ্রড় টেলক একজন  ুবক টনলম এলস সব ভডর্ুল কলর 
টদয়। আমালদর চারজন টলাকলক েতযা কলর। চী  জাফ্রিলসর টমলয়র একজন 
টশ্বতাংে বান্ধবী মাত্র আেত েলয়লে, আমালদর টলাকলদর গুফ্রললত।' 

'একজন  ুবক োফ্রড় টেলক টনলম এলস এ কাডর্ ঘোল, ফ্রক করফ্রেল 
আমালদর টলালকরা?' 
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'একেু দূলর টমাতালয়ন করা আমালদর টলাকলদর কালে  া শুলনফ্রে তা 
উলিেজনক।' 

'ফ্রক টসো?' 
'মলন েলি ট  টলাকফ্রে দয়ালা, কুলম্ভ কুম্বা এবং ইলদজা'য় আমালদর 

সবডনাি কলরলে, এ  ুবকফ্রে টসই টলাক ফ্রেল।' 
'আমালদর টলালকরা তার টচোরার কো ফ্রক বলললে?' 
' সডা এফ্রিয়ান।' 
'তােলল এখালনও আেমদ মুসা? ঘেনািলল টস ফ্রক কলর এল? চী  

জাফ্রিলসর সালে তার টকান ট াে আলে? টসফ্রদন টতামালদর বন্দীখানায় ট  
চারজন মারা টেল, টসোও ফ্রক তােলল আেমদ মুসার কীফ্রতড?' 

'েলত িালর। তলব চী  জাফ্রিলসর সালে আেমদ মুসার টকান ট াে 
আলে, তার টকান প্রমাণ িাওয়া  ালি না। আমালদর টলাক এবং িুফ্রললির মলত 
এফ্রিয়ান  ুবকফ্রের োফ্রড় টমলয়ফ্রের ফ্রচৎকার শুলন তার সাোল যর জলে টেলমফ্রেল, 
এ ফ্রবষলয় টকান সলন্দে টনই।' 

'এখন ফ্রক ভাবে?' 
িাফ্রিস বাইক টসা ায় টিস ফ্রদলয় বসল। তারির বলল, 'আেত টশ্বতাঙ্গ 

টমলয়ফ্রেলক ফ্রনলয় ওরা সবাই চলল  ায় সামফ্ররক োসিাতালল। োসিাতাল টেলক 
আমালদর টলাক জানায়, টসখালন চী  জাফ্রিস, তার টমলয়, টসই এফ্রিয়ান  ুবক 
সবাই আলে।' 

'এফ্রিয়ান  ুবকফ্রে টকন?' 
'টসই-ই আেত টশ্বতাফ্রঙ্গনীলক তুলল ফ্রনলয় োফ্রড়লত উফ্রিলয়লে। সালেও 

ফ্রেলয়ফ্রেল।' 
একেু টেলম িাফ্রিস বাইক আবার শুরু করল, 'োসিাতাল টেলক 

আমালদর টলাক আরও জানায়, অিালরিলনর ির টশ্বতাঙ্গ টমলয়ফ্রেলক এক নম্বর 
ফ্রভআইফ্রি টকফ্রবলন তুলললে। টসখালন চী  জাফ্রিস ও তার টমলয়ও রলয়লে। টেে 
োড়া টতমন টকান িাোরা টনই। আফ্রম সংলে সংলে টেলের দ'জন োর্ডলক মযালনজ 
করার ফ্রনলদডি ফ্রদলয় ইয়াউফ্রডর্র টখাদ অিালরিন কমাডর্ার এবং তার সেকারীলক 
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োসিাতালল িাফ্রিলয়ফ্রে চী  জাফ্রিলসর নালকর র্োর উির ফ্রদলয় তার টমলয়লক 
ধলর আনার এবং টসই এফ্রিয়ান  ুবকলক টদখার সালে সালে েতযা করার জলে।' 

'টতামার এই ত্বফ্ররৎ এযাকিলনর জলে টতামালক ধেবাদ। ফ্রকন্তু দ'জন 
টলাক ফ্রক কম েয়ফ্রন অফ্রভ ালনর জলে?' 

'টেলের োর্ড মযালনজ েলয়  াবার ির টসখালন আর টকান ভয় টনই। 
তাোড়া ট  দ'জনলক িাফ্রিলয়ফ্রে তারা দ'জন দ'র্জলনর সমান।' 

'চমৎকার। ধেবাদ টতামালক। ফ্র শু আমালদর সোয় টোন।' 
'আফ্রমন।' 
এই সময় ইডোরকলম িাফ্রিস বাইলকর একান্ত সফ্রচলবর কডি টিানা টেল। 
িাফ্রিস বাইক দ্রুত উলি টেফ্রবলল টেল। টচয়ালর বলস বলল, 'বল শুনফ্রে।' 
'স্যার এইমাত্র োসিাতাল টেলক জানাল...' 
'ফ্রক জানাল?' 
'জানাল আমালদর দ'জন টলাক ফ্রনেত েলয়লে।' 
কো টিানার সালে সালে িাফ্রিস বাইলকর টচাখ োনাবড়া েলয় উিল। 

কো ট াোল না ফ্রকেুক্ষন। 
একেু সময় ফ্রনলয় বলল, 'ফ্রকভালব ফ্রনেত েললা? কার োলত ফ্রনেত েললা?' 
'এক এফ্রিয়ান  ুবলকর োলত।’ 
'এফ্রিয়ান  ুবলকর োলত?' 
'ফ্রজ স্যার। ট  সময় আমালদর দ'জন টলাক এক নম্বর ফ্রভআইফ্রি রুলম 

প্রলবি কলর, তখন টস ঘলর শুধু এফ্রিয়ান  ুবক এবং আেত টমলয়ফ্রে ফ্রেল। 
আমালদর দ'জলনই গুফ্রলফ্রবদ্ধ েলয় মারা টেলে।' 

আর টকান কো না বলল িাফ্রিস বাইক েললত েললত এলস ধি কলর 
টসা ায় বলস িড়ল। টসা ায় মাোো টিস ফ্রদলয় টচাখ বুলজ দ'োলত মাো টচলি 
ধরল। 

'ফ্রক বলল, ওরা দ'জনই এফ্রিয়ান  ুবকফ্রের োলত মলরলে?' 
টচাখ না খুললই িাফ্রিস বাইক বলল, ‘হ্যাাঁ। সব টতা শুনললন। ফ্রক 

সাংঘাফ্রতক ঐ টলাকফ্রে!' 
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'ফ্রবফ্রস্মত েি িাফ্রিস বাইক! তুফ্রম টতা জান িালি 'ব্ল্যাক-ক্রস' এর 
অধডিলতরও টবিী টলাক ওর োলত মারা টেলে। বললত টেলল আমালদর কা ডকরী 
জনিফ্রি ও ফ্রনঃলিষ কলর ফ্রদলয়লে।' 

'আমালদর ও টসই অবিা েলত  ালি। আমালদর ট  দিজন টলাক এই 
দ'ফ্রদলন মারা টেল, তারা ফ্রেল 'ওকুয়া'র োত িা। তালদর মালনর একজনও আর 
কযালমরুলন টনই।' 

'এখন ফ্রক ভাবনা েওয়া উফ্রচত আমালদর?' 
'টদখফ্রে ঐ  ুবকফ্রেই আমালদর িলে এখন প্রধান বাধা। তালক সরালত না 

িারলল টবাধ েয় আমরা এগুলত িারলবা না।' 
'ফ্রিক বললে। তলব আফ্রম চী  জাফ্রিলসর সালে একেু আললাচনা কলর 

টদফ্রখ আেমদ মুসা বা এফ্রিয়ান  ুবকফ্রের সালে তার টকান ট াে আলে ফ্রকনা। 
োকলল ভয় টদফ্রখলয়ও তালক ফ্রদলয় এমন ফ্রকেু করা  ালব না।' 

'ফ্রকভালব বুঝলবন ট াে আলে ফ্রকনা?' 
'তার সালে কো বলললই বুঝা  ালব। তার কো  ফ্রদ সেল াফ্রেতামূলক 

েয়, ফ্রতফ্রন  ফ্রদ তার আলের কোর উির োলকন, তােলল বুঝব আেমদ মুসার 
সালে তার টকান ট াোল াে েয়ফ্রন। আর  ফ্রদ তালক িি টদখা  ায় এবং 
সেল াফ্রেতা করলত ফ্রতফ্রন  ফ্রদ রাফ্রজ না েন, তােলল িফ্ররোর বুঝা  ালব ফ্রতফ্রন আর 
আমালদর োলত টনই।' 

'তার টমলয়লক ফ্রকর্োলির টচিার কো  ফ্রদ ফ্রতফ্রন টতাললন?' 
'বলব, ওো আমালদর কাজ নয়। টকান নারীললাভীলদর টচিা ওো। 

আমরা ফ্রকেূ করলল তা টিকাবার কযালমরুলন টকউ টনই।’ 
োফ্রস  লুে উিল িাফ্রিস বাইলকর টিাাঁলে। বলল, 'ভাল  ুফ্রি। তালক  ফ্রদ 

বুঝালনা  ায়, তােলল টতা আমরা আমালদর িফ্ররকল্পনা ফ্রনলয় এগুলত িাফ্রর। আর 
এই সালে এফ্রিয়ান  ুবকফ্রের উিরও টচাখ রাখলত িাফ্রর।' 

'হ্যাাঁ আমরা তাই করব।' 
িাফ্রিস বাইলকর ইডোরকম কো বলল উিল। তার একান্ত সফ্রচব জানাল, 

'ইলদজা টেলক  াদার টজমস এলসলেন।' 
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'িাফ্রিলয় দাও।' িাফ্রিস বাইক জানাল একান্ত সফ্রচবলক। 
ফ্রমফ্রনে খালনলকর মলধযই  াদার টজমস প্রলবি করল ঘলর। 
িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রিলয়লর িল দ'জলনই উলি দাাঁফ্রড়লয় তালক স্বােত 

জানাল। হ্যাডর্লিক করলত করলত ফ্রিলয়লর িল বলল, 'আিফ্রন টতা খারাি খবর 
ফ্রনলয় আলসন। আজ ফ্রক এলনলেন?' 

 াদার টজমস িালির টসা ায় বসলত বসলত বলল, 'দভডােয আমার, 
আজলকর খবরোও খারাি।' 

'অসমলয় এবং টকান খবর না ফ্রদলয় েিাৎ আসালতই বুঝলত টিলরফ্রে খবর 
খারািই েলব। বলুন টসো ফ্রক? খারাি খবর শুনলত শুনলত অভযস্ত েলয় িড়ফ্রে।' 
বলল িাফ্রিস বাইক। 

'কুলন্ত কুম্বার প্রস্তালব আমালদর ইলদজা টনতৃবৃন্দ রাজী েলয়লেন।' 
'কারা রাজী েলয়লে বলললন?' 
'ইলদজার টনতৃবৃন্দ।' 
'ইলদজার টনতৃবৃন্দ কারা?' 
'টকন জন ফ্রিল ন, িযাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়ররা।' 
'কুলন্ত কুম্বার ফ্রক প্রস্তালব তারা রাজী েলয়লেন?' 
'টসফ্রদন টতা আফ্রম বলল ফ্রেলয়ফ্রেলাম। ফ্রললখও িাফ্রিলয়ফ্রে।' 
'টসগুললা  াইলল অবেই আলে। কুলন্ত কুম্বার প্রস্তাব মলন েলি, মলন 

রাখা উফ্রচত ফ্রেল। বলুন প্রস্তাব গুললা।' বলল িাফ্রিস বাইক। 
'সংলক্ষলি প্রস্তাবগুললা েললা, ইয়াউফ্রডর্ োইওলয়র দফ্রক্ষলন ইলদজা ি ডন্ত 

সকল মুসফ্রলম ভূ-খডর্ তালদরলক ট রত টদয়া, েত িাাঁচ বেলর উলিদকৃত 
মুসলমানলদর িূনবডাসন এবং ক্ষফ্রতিরূণ দান, সফ্রতযকার খৃিান ফ্রমিনারীরা 
োকলব, ফ্রকন্তু এন.ফ্রজ.ওলদর ষড় ন্ত্রমূলক কাজ বন্ধ করলত েলব এবং 'টকাক'টক 
ফ্রলফ্রখতভালব তার অিরালধর স্বীকৃফ্রত ফ্রদলত েলব।' 

'এ প্রস্তাবগুললা জন ফ্রিল ন এবং ফ্রববফ্রসলয়ররা টমলন ফ্রনলয়লেন?' 
'ফ্রজ ফ্রনলয়লেন।' 
'ফ্রক কলর ফ্রনফ্রশ্চত েললন?' 
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'আমার সালে তালদর টদখা েলয়লে।' 
'টদখা েলয়লে! আিনার সালে?' 
'হ্যাাঁ, আমার সালে টদখা েলয়লে।' 
'অসম্ভব বযািার! ফ্রকভালব টদখা েললা?' 
'েতকাল সকালল ফ্রিল ন-এর ফ্রচফ্রি টিলাম। তালত ফ্রতফ্রন ফ্রললখফ্রেললন, 

জরুরী কো আলে। িত্র বােলকর সালে এলস আমার সালে টদখা করলবন। আফ্রম 
ফ্রেলয়ফ্রেলাম।' 

'ভয় কলরফ্রন? আিনালকও  ফ্রদ আেলক রাখলতা?' 
'আফ্রম আমার সলন্দলের কো িত্রবােকলক বললফ্রেলাম। ফ্রতফ্রন 

বললফ্রেললন, আমরা  ফ্রদ আিনালক আেকালত চাই, ফ্রকর্োি করলত চাই, ট  
টকান সমলয় তা করলত িাফ্রর। এর জলে টকান েলনার প্রলয়াজন েয় না। আফ্রম 
তার কো ফ্রবশ্বাস কলরফ্রেলাম।' 

'টকাোয় আেকা আলে, আিফ্রন টজলনলেন তােলল।' 
'না জানলত িাফ্ররফ্রন। টচালখ টেি এাঁলে েেলস িফ্ররলয় আমালক ফ্রনলয় 

 াওয়া েলয়ফ্রেল।' 
'টিি! আিফ্রন এলত রাফ্রজ েলয়ফ্রেললন?' 
'রাফ্রজ েলয়ফ্রে ফ্রিল লনর সালে সাক্ষালতর স্বালেড।' 
'জায়োো টকাোয় কতদর ফ্রকেুই বুঝলত িালরনফ্রন?' 
'সকাল ৯ো টেলক ফ্রবলকল ৪ো ি ডন্ত জীি োফ্রড়লত চলার ির আফ্রম 

টসখালন টি াঁফ্রে। ট খালন ফ্রনলয় আমার টচাখ টখালা েয়, টসো একো কক্ষ। একোই 
মাত্র দরজা। ঘরফ্রে িফ্ররিাফ্রে কলর সাজালনা। আরামদায়ক বসবালসর মত 
সবফ্রকেুই টসখালন রলয়লে।' 

'জায়োো ফ্রক কুলন্ত কুম্বার টকান িালন েলব?' 
'না। কুলন্ত কুম্বার র্াবল দরলত্ব আফ্রম ফ্রেলয়ফ্রে।' 
'কুলন্ত কুম্বার রাস্তা িাকা, তুফ্রম ট  িলে ফ্রেলয়ে টসো টকমন ফ্রেল?' 
'অফ্রধকাংিই কাাঁচা।' 
'বল টদখা েওয়ার ির ফ্রক েললা? টসখালন টক টক ফ্রেল?' 
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'জন ফ্রিল ন এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়র।' 
'ফ্রক কো েললা?' 
'প্রেলম ফ্রিল ন আিনালদর কো ফ্রজলজ্ঞস কলরলেন। বাইলরর িফ্ররফ্রিফ্রত 

ফ্রক জানলত টচলয়লেন। তার ির বলললন, 'আমরা অলনক টভলব টদখলাম ওলদর 
প্রস্তালব রাফ্রজ েওয়া োড়া টকান িে টনই।' আফ্রম ফ্রজলজ্ঞস কলরফ্রেলাম, 
‘আিনালদর ফ্রনরািিার কো টভলব ফ্রক একো বলললন?’ তারা উিলর বললফ্রেললন, 
'না তা নয়।' তারির তারা জানলত টচলয়ফ্রেললন, আমরা  FWTV-এর টপ্রারাম 
এবং WNA-এর ফ্রনউজ টদলখফ্রে ফ্রকনা। আফ্রম হ্যাাঁ বললফ্রেলাম। তারা বললফ্রেললন, 
'এধরলনর টপ্রারাম এবং ফ্রনউজ আরও আসলব। জাফ্রতসংলঘর মানবাফ্রধকার 
কফ্রমিন, উিাস্তু কফ্রমিন এবং দফ্রনয়ার মানবাফ্রধকার সংিাগুললার সালে তেয প্রমাণ 
সে লবীং করা েলি। ইফ্রতমলধযই কযালমরুন সরকার এসব সংিার কাে টেলক 
ফ্রচফ্রি িাওয়া শুরু কলরলে। আমরা ফ্রকেু ফ্রচফ্রির কফ্রি টদলখফ্রে।  লল কযালমরুন 
সরকার বাধয েলব তদলন্ত নামলত। আমরা জানলত টিলরফ্রে, মুসফ্রলম উিাস্তুলদর 
একত্র করা েলি তালদর জফ্রম-জমার দফ্রলল-দস্তালবজ সে। তারা ইয়াউফ্রডর্লত 
ফ্রবিাল ফ্রমফ্রেল ও দাবীনামা টদবার বযবিা করলব। আমরা মলন কফ্রর, এসব েলল 
‘টকাক’ এবং ‘ওকুয়া’র বদনাম েলব। সব টোমর  াাঁস েলয়  ালব। তার  লল শুধু 
কযালমরুন নয়, িাশ্বডবতডী অোে টদি, এক কোয় টোো আফ্রিকায় আমালদর 
স্বােড ক্ষফ্রতরি েলব। এ ক্ষফ্রত এড়ালনার জলে  ফ্রদ ওাঁলদর চার দ া টমলন টনই 
তালত ক্ষফ্রতর িফ্ররমাণ আমালদর কম েলব এবং িৃফ্রেবী টজাড়া বদনাম এবং 
টভতলরর ঘেনা  াাঁস েওয়া টেলক আমরা রক্ষা িাব। আফ্রম তালদর এ কোর উিলর 
বললফ্রেলাম, তালদর দাবী খুব টোে নয়। জবালব তারা বললফ্রেললন, ফ্রকেু 
দরকষাকফ্রষ করার সুল াে আলে। ট মন তারা দাবী জাফ্রনলয়লে, ইয়াউফ্রডর্ 
োইওলয়র দফ্রক্ষলণর সব মুসফ্রলম ভুখডর্ ট রত ফ্রদলত েলব। এখালন আফ্রম বললফ্রে, 
ট সব জফ্রমর েস্তান্তর সলন্দে  ুি টসসব জফ্রম ট রত টদয়া েলব এবং  ালদর জফ্রম 
ট রত টদয়া েলব না তালদর ক্ষফ্রতিরূণ টদয়ার মাধযলম িুনবডাসন করা েলব। চার 
দ া দাবীর সংলিাধনীর একো ফ্রপ্রলডের্ কফ্রি আফ্রম টতামালক টদব। সব ফ্রকেু 
ফ্রবচার কলর তালদর চার দ া দাবী আমালদর টমলন টনয়া উফ্রচত।’ কো টিলষ 
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ফ্রিল ন টেলমফ্রেললন। তারির বললফ্রেললন, ‘আমার এ প্রস্তাব তুফ্রম আমালদর 
টনতৃবৃন্দলক জানালব!’  

‘স্যার আফ্রম টসই জানাবার দাফ্রয়ত্ব িাললনর জলেই এলসফ্রে।’ োমল 
 াদার টজমস! 

কো বলল িাফ্রিস বাইক! বলল, ‘টতামালদর মলধয  খন কো েয়, তখন 
টসখালন ওলদর টকউ ফ্রেল?’ 

‘না ফ্রেল না। আমালক টি লে ফ্রদলয়ই ওাঁরা চলল টেলে।  ফ্রদ আফ্রড় টিলত 
োলক, ফ্রকংবা টকানভালব কো  ফ্রদ টরকর্ড কলর োলক টসো ফ্রভন্ন কো।’ 

‘জন ফ্রিল নরা তােলল ওলদর অনুিফ্রিফ্রতলতই এসব কো বলললে। 
তালদর টচালখ-মুলখ, কো-বাতডায় টকান ভলয়র ফ্রচহ্ন ফ্রেল? মালন, আফ্রম বললত চাফ্রি 
কোগুললা তালদর আন্তফ্ররক, না টিখালনা?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 

‘কোগুললা তালদর আন্তফ্ররক বললই মলন েলয়লে।’ 
‘আিনার মত ফ্রক এ সম্বলন্ধ?’ 
‘একক মতামলতর ফ্রক প্রলয়াজন। দরকার সফ্রম্মফ্রলত ফ্রসদ্ধান্ত।’ 
‘তবু আিফ্রন ফ্রক ভাবলেন এ ফ্রনলয়? সকললর ভাবনা ফ্রনলয়ই টতা ফ্রসদ্ধান্ত 

েলব।’ বলল  াফ্রিস বাইক। 
‘আমার মলন েয় ফ্রিল নরা ফ্রিকই বলললে। িত্রুরা আাঁে-ঘাাঁে টবলধই 

কাজ শুরু কলরলে। ওলদর দাবী টমলন না ফ্রনলল বড় ধরলনর টকললংকারীর মলধয 
আমরা িড়লত িাফ্রর।’ 

‘দাবী টমলন ফ্রনলল ফ্রক টকললংকারী এড়ালনা  ালব? আর ঐ চারফ্রে দাবী 
টমলন ফ্রনললই ফ্রক তালদর দাবী টিষ েলয়  ালব?’ িাফ্রিস বাইক বলল। 

‘কুলন্ত কুম্বার দাবী টতা এেুকুই!’ 
‘ফ্রকন্তু কুলন্ত কুম্বালক  ারা বুফ্রদ্ধ ও িফ্রি ফ্রদলি, তালদর দাবী ফ্রকন্তু এেুকুই 

নয়। তালদর লক্ষয সমর দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর সকল মুসফ্রলম ভুখডর্ ট রত টনয়া 
এবং তালদর িুনবডাসন করা।’  াফ্রিস বাইক বলল। 
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‘আফ্রম একো ফ্রিল নলক বললফ্রেলাম। ফ্রতফ্রন বললফ্রেললন, টস দাবী 
এখলনা উলিফ্রন।  ফ্রদ তা উলিই  ুফ্রি-প্রমাণ সেকালর, তােলল আমরা তা অস্বীকার 
করলত িারলবা না।’  

‘এো তার কো, সকললর কো নয়।’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
‘তােলল বলুন, এখন ফ্রক করণীয়?’ 
‘করণীয় েললা, এক িয়তান এফ্রিয়ান প্রলবি কলরলে কযালমরুলন তাাঁলক 

ধ্বংস করা।’ 
‘টক টস? তালক ধ্বংস করললই ফ্রক সব ফ্রিক েলয়  ালব?’ 
‘আিফ্রন জালনন না কুলন্ত কুম্বালক টসই জাফ্রেলয়লে। কুলন্ত কুম্বা  া কলরলে 

সবই তার িরামিড। ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ, ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ এলজিী ট  সংবাদ প্রচার 
কলরলে তাও তারই টোিন োলতর কারসাফ্রজ। সলবডািফ্রর, এ ি ডন্ত প্রায় ২০ জলনর 
মত টলাক তার োলত ফ্রনেত েলয়লে।’ 

‘অফ্রবশ্বাস্য কো বললেন। এমন ফ্রবশ্বকমডা টক টস?’ 
‘হ্যাাঁ তালক ফ্রবশ্বকমডা বললত িার। টোো ফ্রবলশ্বই টস কাজ করলে। ফ্রকন্তু 

একি ভাে ফ্রনফ্রশ্চত না েলয় তার নাম আমরা বলব না।’ 
কলয়ক মুহুতড চুি োকল  াদার টজমস। তারির বলল, ‘আফ্রম তােলল 

ফ্রক জানাব ফ্রমঃ ফ্রিল নলদর?’ 
‘জানালবন তালদর প্রস্তালব টকউ রাফ্রজ নন। আরও জানালবন, ফ্রক করলত 

েলব না েলব তা মুিরা ফ্রিক করলব, বন্দীরা নয়।’ 
‘এইভালব কো বলা ফ্রক ফ্রিক েলব? আমরা তালদর মুফ্রির জলে ফ্রকন্তু 

ফ্রকেুই করলত িাফ্ররফ্রন।’ 
‘সব সময় সবফ্রকেু সেলজ করা  ায় না। এলক্ষলত্র তধ ড ধরলত েয়। মুি 

েলত িারফ্রে না বলল জাফ্রতলক ফ্রবফ্রক্র কলর ফ্রদলয় মুি েলত েলব তা ফ্রিক নয়।’ 
‘ওরা ফ্রকন্তু ফ্রনলজর মুফ্রির জলে এ কো বললফ্রন, জাফ্রতর স্বালেডই এো ফ্রেল 

ওলদর সুফ্রচফ্রন্তত অফ্রভমত।’ 
উির ফ্রদলত  াফ্রিল িাফ্রিস বাইক। ফ্রকন্তু তার মুলখর কো টকলড় ফ্রনলয় 

দীঘডক্ষণ িলর মুখ খুলল ফ্রিলয়লর িল। বলল, ‘ফ্রবষয়ো  ফ্রদও আিনালদর 
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সংেিলনর আভযন্তরীণ বযািার, তবু ফ্রবষয়ো ট লেতু জাতীয়, তাই কো না বলল 
িারফ্রে না।’ 

বলল একেু োমল ফ্রিলয়লর িল। তারির আবার শুরু করল, 
‘িশ্চাতািসরণলক জাতীয় স্বােড বললেন  াদার টজমস! জাতীয় স্বােড সামলন 
অরসর েওয়ার মলধয। ফ্র শুর ক্রস দফ্রক্ষণ কযালমরুন টেলক ফ্রক্রলসডেলক ফ্রবতাফ্রড়ত 
কলরলে। এখন ‘ক্রস’ – এর োলেডে উির ও িূবড কযালমরুনলক ফ্রক্রলসডে এর েিড 
টেলক মুি করা। এরির ক্রস অরসর েলব নাইলজফ্ররয়া ও চাদ েলয় আরও উিলর, 
আরও িুলব।’ 

টেফ্রবল চািলড় িাফ্রিস বাইক বলল ‘ াদার টজমস ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল ট  
কো বলললেন, এোই জাফ্রতর কো, জাফ্রতর স্বে। এ স্বে বাস্তবায়লনর আমরা 
তসফ্রনক। আমরা টকান নীফ্রত-দনডীফ্রতর িলরায়া কফ্রর না। উলেে োফ্রসললর জলে, 
স্বে সােডক করার জলে  া করা দরকার তা কলরফ্রে এবং করব।’ 

‘আফ্রম মলন কফ্রর ফ্রিল নরাও এোই, মলন কলরন স্যার। ফ্রকন্তু  ুদ্ধলক্ষলত্র 
মানুষ টকবল সামলনই অরসর েয় না। টক িলেত কারলণ তালক অলনক সময় 
ফ্রিোলতও েয়। ফ্রিল নরা এই টক িললর কোই বলললেন।’ 

‘ ুফ্রি ফ্রেলসলব আিনার কো ভাল। ফ্রকন্তু ফ্রিোলনার টক িল টনয়ার সময় 
এলসলে বলল আফ্রম মলন কফ্রর না। বললত টেলল লড়াই এখন একজলনর সালে। 
একজলনর ভলয় আমরা ফ্রিেু েেব, এো ফ্রক সুি িরামিড েলত িালর ফ্রমঃ টজমস?’ 
বলল ফ্রিলয়লর িল। 

‘একজন ফ্রকংবা কয়জন টসো টবাধ েয় ফ্রবলবচয ফ্রবষয় নয় স্যার। ফ্রবলবচয 
ফ্রবষয় েললা, আভযন্তরীণ ও তবলদফ্রিক উভয় ফ্রদক ফ্রদলয়ই প্রেম বালরর মত এমন 
এক সংকলে আমরা িলড়ফ্রে  া সফ্রতযই আমালদর ফ্রবিলদ ট ললত িালর।’ 

একেু দম ফ্রনল  াদার টজমস। তারির বলল, ‘টদখুন স্যার, জন ফ্রিল ন 
এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়র আফ্রিকায় খৃলির তসফ্রনক-বাফ্রেনীর সবলচলয় আত্ম-
ফ্রনলবফ্রদত, ফ্রনঃস্বােড এবং সােসী টসনাধযক্ষ। টসই দফ্রক্ষণ আফ্রিকা টেলক ক্রলসর ট  
অরাফ্রভ ান শুরু েলয়লে, তালত ফ্রমঃ জন ফ্রিল ন এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়র সব 
সময় অর-বাফ্রেনী িফ্ররচালনার ঝুাঁফ্রকিূণড দাফ্রয়ত্ব িালন কলরলেন। স্যার আমরা 
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জাফ্রন ইলদজা এখন ক্রলসর উির ও িুবমুখী  াত্রার অরবতডী ঘাাঁফ্রে এবং এ ঘাাঁফ্রের 
দাফ্রয়লত্ব রলয়লেন জন ফ্রিল ন এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়র। সুতরাং আফ্রম মলন কফ্রর, 
তালদর মতামলতর একো মুলয আলে।’ 

টচাখ-মুখ লাল েলয় উলিলে ফ্রিলয়লর িললর। তালত অসন্তুফ্রির একো 
ফ্রবলফারণ। বলল টস, ‘জবাব ফ্রদন  াদার িাফ্রিস বাইক।’ 

িাফ্রিস বাইলকর মুখ েম্ভীর। টস বলল, ‘আরও একো কো বললনফ্রন 
 াদার টজমস। টসো েললা, আিফ্রন অরবতডী ইলদজা ঘাাঁফ্রের তেয প্রধান। অতএব 
আিনার মতামলতরও মূলয আলে।’ 

একেু োমল িাফ্রিস বাইক। 
িাফ্রিস বাইলকর কোয়  াদার টজমস এর টচাখ-মুখও লাল েলয় 

উলিলে। তার টচালখ-মুলখ অিমাফ্রনত েওয়ার ফ্রচহ্ন। 
িাফ্রিস বাইক আবার শুরু করল, ‘টদখুন  াদার টজমস, আমরা জন 

ফ্রিল ন এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়রলক শ্রদ্ধা কফ্রর, ফ্রকন্তু আমরা বন্দীলদর কোয় 
িফ্ররচাফ্রলত েলত িাফ্রর না। বন্দী েওয়ার ির তারা আর আিনার ফ্রকংবা কালরা 
টনতা নন। সুতরাং আমরা তাাঁলদর মতামলতর কানা-কফ্রড় মূলয ফ্রদলত রাজী নই। 
কোো আিনার কালে িফ্ররষ্কার?’ 

‘ফ্রজ স্যার।’ মুখ ফ্রনচ ুকলর বলল  াদার টজমস। 
‘এখন টেলক আিনার টনতৃলত্ব চললব ইলদজা ঘাাঁফ্রে। আর আমালদর না 

জাফ্রনলয় টকান কো বললবন না জন ফ্রিল নলদর সালে। ফ্রিক আলে?’ 
‘ফ্রিক আলে স্যার।’ মুখ না তুললই বলল  াদার টজমস। মুখ তুললল টদখা 

ট ত, তার মুলখ প্রবল অসন্তুফ্রির ফ্রচহ্ন। একো িুরালনা ঝড় তার মলন মাোচাড়া 
ফ্রদলয় উলিলেঃ ‘আমরা ফ্রক সতযই খৃলির আধযাত্ম-সাম্রাজয প্রফ্রতষ্ঠার টচিা করফ্রে, 
না ভুফ্রম-ফ্রলপ্সা বা সাম্রাজয ফ্রলপ্সা চফ্ররতােড করফ্রে!’ 

ফ্রকেু বললত  াফ্রিল  াদার টজমস। এই সময় মুখ খুলল িাফ্রিস বাইক। 
বলল, ‘ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল, বলস োকা টতা  ায় না। আমরা এখন ফ্রক করলত িাফ্রর?’ 

‘িয়তানোলক খুাঁলজ টবর করা এখন প্রধান কাজ।’ 
‘ফ্রকন্তু ফ্রকভালব? তার ফ্রক টকান  লো আলে?’ 



অন্ধকার আফ্রিকায়  148 

 

‘আলে। িালি।’ 
‘আিফ্রন টতা টদলখলেন।’ 
‘ লো টদলখফ্রে। ফ্রকন্তু সমস্যা েললা এক টিািালক এবং এক মুখাবয়লব 

টস োলক না।’ 
‘তবু আমরা টমাোমুফ্রে একো বণডনা সে একজন এফ্রিয়ালনর সন্ধালন 

টলাক লাোলত িাফ্রর।’ 
‘হ্যাাঁ, তাই করলত েলব।’ 
ফ্রকেু বললত  াফ্রিল িাফ্রিস বাইক। 
তার আলেই ইডোরকম কো বলল উিল, ‘নাস্তা টরফ্রর্। টমেমান ফ্রনলয় 

আসুন।’ 
িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রিলয়লর িল উলি দাাঁড়াল। তার সালে  াদার 

টজমসও। 
 
 
 
টরার্ মযাি অনুসরণ কলর আেমদ মুসা  খন ‘লা- যাংে’ টরালর্ টি েল 

তখন সন্ধযা সালড় েয়ো। 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর বাফ্রড় টেলক মােফ্ররলবর নামা  িলড় ‘ওকুয়া’র োফ্রড় 

টেলক িাওয়া ফ্রিকানা ফ্রনলয় আেমদ মুসা টবফ্ররলয়লে ওকুয়া অেবা টকাক-এর 
ঘাাঁফ্রের সন্ধালন। আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত নয় ট  ফ্রিকানা টস টিলয়লে তা ওকুয়া না 
টকাক-এর ঘাাঁফ্রে, না তালদর টকান টলালকর ফ্রিকানা ওো। 

আেমদ মুসার ইিা ফ্রেল ফ্রদলনর আললালত ‘লা- যাংে’ টরালর্ টি ো, 
 ালত ফ্রিকানা খুাঁলজ িাওয়া সেজ েয়। ফ্রকন্তু চী  জাফ্রিলসর বাফ্রড় টেলক ফ্র লর 
টোসল কলর টখলয় টরি ফ্রনলত ফ্রেলয় আেমদ মুসা ঘুফ্রমলয় িলড়ফ্রেল। 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো ইিা কলরই তালক র্ালকফ্রন। লায়লা ইলয়সুলো স্মরণ 
কফ্ররলয় ফ্রদলল টস বললফ্রেল, ‘ঘুম তার প্রলয়াজন বললই এলসলে। ট  ধকল টেলে 
েত কলয়ক ঘডোয়, ওর ফ্রবশ্রাম দরকার।’ 
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‘ফ্রক মজা না ভাইয়া, মাফ্ররয়া টজালস াইন আেমদ মুসার বােদিা!’ 
বললফ্রেল লায়লা ইলয়সুলো। 

‘র্াক নাম টতা টর্ানা টজালস াইন, না?’ 
‘হ্যাাঁ ভাইয়া,  রাসী রাজকুমারী বলল নয়, ফ্রতফ্রন আেমদ মুসার সফ্রতযই 

উি ুি সফ্রঙ্গনী।’ 
‘এত ফ্রকেু টজলন ট ললফ্রেস তুই?’ 
‘টকন, মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রনর কালে তুফ্রমও টতা শুনলল! শুনলল না ট , ফ্রতফ্রন 

আেমদ মুসার সন্ধালন একক ফ্রসদ্ধালন্ত িাি টেলক কযালমরুন চলল এলসলেন। 
শুনলল না, আজলকর দ’ফ্রে ঘেনায় ফ্রক সাংঘাফ্রতক িফ্ররফ্রিফ্রতলত মাফ্ররয়া 
টজালস াইন ‘ওকুয়া’র দ’জন টলাকলক েতযা কলরলে। কত বড় সােস োকলল 
এো িালর বলত।’ 

‘ফ্রকন্তু তুই টতা ফ্রিস্তল চালালতও িাফ্ররস না।’ 
‘এর জলে টতামরা দায়ী। ইলয়সুলো িফ্ররবালরর টমলয়লদর কাজ করা, 

িফ্ররশ্রম করা টতামরা ফ্রনফ্রষদ্ধ কলর টরলখে। ফ্রকন্তু আজ টতামালক বলফ্রে ভাইয়া, 
আফ্রম শুধু ফ্রিস্তল নয়, টমফ্রিন োনও চালালত জাফ্রন। আফ্রম ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র সুফ্রেং 
ক্লালবর সদস্য।’ 

‘টতালক অফ্রভনন্দন লায়লা। ঐ ফ্রনফ্রষলদ্ধর কাজো আফ্রম কফ্ররফ্রন। 
সংরালমর ট  সময় এলসলে, তালত ঐ অতীত ঐফ্রতহ্য আর মানা  ালব না। 
ইসলালমর টসানালী  ুলে টমলয়রাও  ুদ্ধ কলরলে।’ 

‘ধেবাদ ভাইয়া’, বলল একেু টেলমফ্রেল লায়লা। বললফ্রেল তারির, 
‘আমরা সফ্রতযই ভােযবান ভাইয়া, ফ্রকংবদফ্রন্তর আেমদ মুসা আমালদর টমেমান 
এবং তার বােদিা মাফ্ররয়া টজালস াইন আমরা বন্ধু’। 

‘তা বলে। তলব সফ্রতযকার আনন্দ আমালদর তখনই েলব,  খন ফ্রতফ্রন 
ফ্রবজয়ী েলবন, ফ্রমিন  খন তার স ল েলব, ট  সংরালমর ফ্রমিন ফ্রনলয় ফ্রতফ্রন 
কযালমরুলন এলসলেন।’ 

‘কযালমরুলন মুসফ্রলম জাফ্রতর অফ্রস্তত্ব ট  ফ্রবনালির মুলখ, এ ফ্রবষয়ো টতা 
আমরা এমন কলর ভাফ্রবফ্রন ট মন কলর টভলব েুলে এলসলেন আেমদ মুসা।’ 
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‘টভলবফ্রে েয়ত আমরা। ফ্রকন্তু এ িফ্ররণফ্রত আমরা টমলন ফ্রনলয়ফ্রেলাম। 
টভলবফ্রেলাম, এভালব ধ্বংস েওয়াোই আমালদর ভােয, করার ফ্রকেু টনই।’ 

‘ফ্রকন্তু আেমদ মুসা তা ভালবনফ্রন। ফ্রতফ্রন জলয়র কো টভলবলেন, ফ্রবজলয়র 
জলেই ফ্রতফ্রন েুলে এলসলেন।’ 

‘এখালনই আেমদ মুসার সালে আমালদর িােডকয।’ 
‘ফ্রকন্তু ভাইয়া, ফ্রকভালব ফ্রতফ্রন অসম্ভবলক সম্ভব করলবন?’ 
‘সামলন ফ্রক েলব আল্লােই জালনন। ফ্রকন্তু ইফ্রতমলধযই ফ্রতফ্রন  া ঘফ্রেলয়লেন, 

তালত সম্ভাবনার িার খুলল টেলে। তুই টতা শুলনফ্রেস, কুলন্ত কুম্বার চার দ া প্রস্তাব 
ইলন্দজার বন্দী টনতারা টমলন ফ্রনলয়লেন। তালদর টনতারা এো মানলবন ফ্রকনা জাফ্রন 
না। তলব তারা এখন আক্রমণাত্বক অবিান টেলক রক্ষণাত্মক ভূফ্রমকায় ফ্রেলয় 
দাাঁড়ালি।’ 

আেমদ মুসা  খন বাদ মােফ্ররব রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর বাফ্রড় টেলক টবর 
েফ্রিল, তখন টসখালন রাফ্রিফ্রদ এবং ইলয়ফ্রকফ্রন োফ্রজর ফ্রেল। রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো মুখ 
ভার কলর বলসফ্রেল, ‘আিনার  ুফ্রি খডর্ন করার সাধয আমালদর টনই। ফ্রকন্তু একা 
টবর েলিন অফ্রভ ালন, আমার খুব খারাি লােলে আিনালক একা টেলড় ফ্রদলত।’ 

‘ধেবাদ’ ফ্রদলয় টকান কো না বলল টেলস ফ্রবদায় ফ্রনলয়ফ্রেল আেমদ মুসা। 
‘লা- যাংে’ টরালর্র মাঝামাফ্রঝ জায়োয় টনলম োফ্রড় টেলড় ফ্রদফ্রিল 

আেমদ মুসা। 
‘লা- যাংে’ ইয়াউফ্রডর্র িুরালনা এলাকার রাস্তা েললও টবি প্রিস্ত এবং 

সুন্দর সাজালনা গুোলনা। 
মধয কযালমরুলনর ফ্রবখযাত ‘ যাংে’ টোলত্রর নাম অনুসালর এই রাস্তার 

নামকরণ। িেলরর এই অঞ্চলল ‘ যাংে’ টোলত্রর ফ্রনবাস। 
আেমদ মুসা োফ্রড় টেলক টনলম োফ্রড়র ভাড়া চুফ্রকলয় ফ্রদলত  ালি, এমন 

সময় সমলবত কলডির তে তচ ও ফ্রচৎকার শুনলত টিল। তাফ্রকলয় টদখল, িলনর 
ফ্রবিজন টলাক মো তে তচ-এর সালে একজন টলাকলক তাড়া করলে। সবাই 
কৃষ্ণাংে। 
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 ালক তাড়া কলরলে টস িােললর মত প্রাণিলণ েুেলে বাাঁচার জলে। ফ্রকন্তু 
িারলে না। আক্রমণকারীলদর সালে তার দূরত্ব কলম আসলে। 

কাোকাফ্রে এলল আেমদ মুসা টদখল, টলাকফ্রে আেত। কিাল ফ্রদলয় টনলম 
আসা রলির ধারা মুখ োফ্রবত কলর েফ্রড়লয় িড়লে। 

হৃদয়ো টকাঁলদ উিল আেমদ মুসার। 
ভাড়ার োকাো িলকলে টরলখ আেমদ মুসা ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় ফ্রচৎকার কলর 

 রাসী ভাষায় বলল, ‘দাাঁড়াও টতামরা।’ 
আেমদ মুসার কো শুলন িলায়নরত টলাকফ্রে আেমদ মুসার ফ্রদলক 

একবার তাফ্রকলয়ই েুলে এল এবং আেমদ মুসার িালয়র কালে আেলড় িলড় 
আতডনাদ কলর  রাসী ভাষায় বলল, ‘আমালক বাাঁচান। টমলর ট ললব ওরা 
আমালক।’ 

আক্রমণকারী টলালকরা মুেূলতডর জলে েমলক দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। তারিলরই 
ওরা সমলবতভালব এগুললা আবার আেমদ মুসার িালয়র কালে িলড় োকা 
টলাকফ্রের ফ্রদলক। টলাকগুললার কালরা োলত লাফ্রি, কালরা োলত টোরা। 

আেমদ মুসা িালয়র কালে এলস িড়া  টলাকফ্রেলক বাাঁ োত ফ্রদলয় টেলন 
তুলল িালি দাাঁড় করাল। টলাকফ্রে দাাঁফ্রড়লয় আেমদ মুসার টিেলন সলর এল। 

আেমদ মুসা তার ফ্রদলক অরসরমান টলাকলদর উলেে কলর বলল, 
‘টতামরা আর এক িা এগুলব না। এভালব টতামরা আইন োলত তুলল ফ্রনলত িার 
না।’ 

ফ্রকন্তু ওরা আেমদ মুসার কো শুনল না। আলে কলয়কজন এফ্রেলয় 
আসফ্রেল, এবার সকললই এফ্রেলয় আসলত শুরু করল। 

আেমদ মুসা তার জযালকলের িলকে টেলক টমফ্রিন ফ্ররভলবার টবর কলর 
তালদর ফ্রদলক তাক কলর কলিার কলডি বলল, ‘আর এক িা এগুলল গুলী চালাব। 
সবাইলক লাি বানাব।’ 

এবার েমলক টেল ওলদর এফ্রেলয় আসা। 
ওলদর মলধয একজন  রাসী ভাষায় ফ্রচৎকার কলর বলল, ‘ওলক 

আমালদর োলত টেলড় দাও। ও আমালদর টমলয়লক ফ্রকর্োি কলরলে।’ 
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‘এলক টতামরা টচন?’ 
‘ফ্রচফ্রন’, ওলদর একজন বলল। 
‘নাম জান?’ 
‘জাফ্রন।’ 
‘ফ্রিকানা জান?’ 
‘জাফ্রন।’ 
‘তােলল তার ফ্রবরুলদ্ধ আইলনর আশ্রয় নাও। টতামালদরলক আইন োলত 

তুলল ফ্রনলত টদব না।’ 
কো টিষ কলরই আেমদ মুসা আেত টলাকফ্রেলক োফ্রড়লত উিলত বলল 

এবং ফ্রনলজও ফ্রিেু েলে োফ্রড়র ফ্রদলক চলল। 
আেমদ মুসারা চলল  ালি টদলখ আক্রমণকারী টলাকরাও এফ্রেলয় 

আসলত লােল সতকডতার সালে। 
আেত টলাকফ্রে আলেই োফ্রড়লত উলি বলসফ্রেল। আেমদ মুসাও উলি 

বসল। 
ওরা েুলে এলস োফ্রড় টঘরাও করলত অরসর েললা। 
আেমদ মুসা োফ্রড় োড়লত বলল েযাফ্রক্সওয়ালালক। 
‘স্যার ওরা ‘ যাংে’ টোষ্ঠী। আমার োফ্রড়র নাম্বার টদলখ ট লললে। িলর 

আমালক ধরলব।’ োফ্রড় িােড না ফ্রদলয়ই বলল একোগুললা। 
‘টদখ আফ্রম কাউলক দইবার ফ্রনলদডি টদই না। টতামার টদাষ েলব টকন? 

তুফ্রম ফ্রনলদডি িালন করে মাত্র।’ িান্ত অেচ কলিার কলডি বলল আেমদ মুসা। 
েযাফ্রক্সওয়ালা আেমদ মুসার ফ্রদলক একবার টচলয় োফ্রড় টেলড় ফ্রদল। 
ইফ্রতমলধযই োফ্রড়লত লাফ্রে ও লাফ্রির বাফ্রড় এলস িড়লত শুরু কলরলে। 
ফ্রকন্তু সেলজই ওলদর টঘরাও টভদ কলর োফ্রড় টবফ্ররলয় টেল। 
আেমদ মুসা আেত টলাকফ্রেলক ফ্রজলজ্ঞস করল, ‘টতামার নাম ফ্রক?’ 
‘অেযাফ্রিন ওলকাচা।’ 
‘বল, তুফ্রম টকাোয়  ালব?’ 
‘লা- যাংে’ টরালর্র মুলখ ‘ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউ’টত আমার বাফ্রড়।’ 
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‘ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউলত ফ্রনলয় চল ড্রাইভার’, েযাফ্রক্সওয়ালার ফ্রদলক টচলয় 
বলল আেমদ মুসা। 

‘ওরা ট  অফ্রভল াে করল, টসো সতয ফ্রকনা ওলকাচা?’ আেত টলাকফ্রের 
ফ্রদলক টচলয় আেমদ মুসা বলল। 

‘ওরা ফ্রমেযা কো বলললে। আফ্রম ফ্রকর্োি কফ্ররফ্রন। আমরা িরেরলক 
ফ্রবলয় কলরফ্রে।’ 

‘তােলল ওলদর ওরকম কো বলা এবং সাংঘাফ্রতক টক্রালধর কারণ ফ্রক?’ 
‘কারণ ওরা ‘ যাংে’ টোলত্রর এবং আফ্রম ‘ওয়াফ্রডর্’ টোলত্রর।’ 
‘িত্রুতা ফ্রকলসর দই টোলত্রর মলধয?’ 
‘িত্রুতা নয়, আত্মসম্মালনর প্রশ্ন।’ 
‘আত্মসম্মালনর প্রশ্ন?’ 
‘এই দই টোত্র অে টোলত্রর টমলয় টনয়ালক ফ্রবজলয়র এবং টমলয় টদয়ালক 

িরাজলয়র মলন কলর। আমরা ফ্রিকার েলয়ফ্রে এই ম ডাদা-সংকলের। আমার টোত্র 
আমার ফ্রবলয়লক স্বােত জাফ্রনলয়লে, ফ্রকন্তু ‘ যাংে’ টোত্র টমলয়ফ্রেলক ফ্রেফ্রনলয় টনয়ার 
টচিা করলে। বযেড েওয়ায় আমালক েতযার উলদযাে ফ্রনলয়লে।’ 

‘এ ধরলনর সব ফ্রবলয়লতই ফ্রক এমন েয়?’ 
‘এতো েয় না। আমার েী ‘ যাংে’ টোলত্রর সরদালরর টমলয়। তালদর 

টোত্র ও সরদালরর অিমালন তারা মফ্ররয়া েলয় উলিলে। আিফ্রন আশ্রয় না ফ্রদলল 
ওরা আজ আমালক েতযা করত।’ বললত বললত টকাঁলদ ট লল ওলকাচা। 

‘এই  খন অবিা তুফ্রম সাবধান েওফ্রন টকন?’ 
ওলকাচা টচাখ মুলে বলল, আফ্রম সব সময় সাবধান। ‘ যাংে’ এফ্ররয়ায় 

আফ্রম আফ্রস না।  যাংে টোলত্রর আমার এক ঘফ্রনষ্ঠ বন্ধ ুমতৃুয ি যায়। টোিলন 
তালক টদখলত এলসফ্রেলাম। ফ্রকন্তু বযািারো প্রকাি েলয় িড়ায় আফ্রম ফ্রবিলদ িলড় 
 াই।’ 

‘দই টোলত্রর মলধযকার এই ফ্রবলরাধ বা ভুল বুঝাবুফ্রঝর সমাধান ফ্রক?’ 
‘ফ্রিফ্রক্ষত েওয়া এবং সামাফ্রজক রীফ্রত-নীফ্রতর ফ্রকেু িফ্ররবতডন েওয়া।’ 
‘দই টোত্র টকান ধলমডর অনুসারী?’ 
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‘ যাংে টোলত্রর সংখযােফ্ররষ্ঠ মানুষ তালদর টোত্র ধলমডর অনুসারী। ফ্রকন্তু 
ওয়াডর্ী টোলত্রর অলধডকই খৃিান। বাফ্রক অলধডলকর  ফ্রতন ভালের  দই ভাে টোত্র 
ধলমডর এবং এক ভাে মুসলমান। ফ্রকন্তু  যাংে টোলত্র খৃিানলদর সংখযা খুবই 
নেে।  টস টোলত্র টোত্র ধলমডর বাইলর  ারা আলে তালদর চার ভালের ফ্রতন ভােই 
মুসলমান। তলব  যাংে টোলত্রর খৃিানরা সংখযায় নেণয েললও তারা ফ্রিফ্রক্ষত 
ফ্রবিবান এবং প্রভাবিালী।’ 

‘ যাংে টোলত্র খৃিালনর সংখযা কম এবং ওয়াফ্রডর্ টোলত্র খৃিালনর 
সংখযা টবফ্রি টকন?’ 

‘ যাংে টোলত্রর সালে উিলরর মুসফ্রলম প্রধান  লুাফ্রন টোলত্রর 
ঐফ্রতোফ্রসক সম্পকড রলয়লে।  লল ট  কারলণ খৃিানরা উিলরর  লুানী টোলত্রর 
মলধয প্রলবি করলত িালরফ্রন, টস কারলণই সম্ভবত  যাংে টোলত্রর উির 
খৃিানলদর প্রভাব কা ডকর েয়ফ্রন।’ 

আেমদ মুসার বুঝলত বাফ্রক রইল না ওয়াফ্রডর্ টোত্র িুলরািুফ্ররই খৃিান 
প্রভাফ্রবত,  যাংে টোত্র তা নয়। ফ্রকন্তু আেমদ মুসা ওকুয়া’র ট  দফ্রে ফ্রিকানা ফ্রনলয় 
এলসলে তার একফ্রে ‘ যাংে’ টরালর্, অেফ্রে ‘ওয়াফ্রডে’ এযালভফ্রনউলত। খৃিান 
প্রভালবর দৃফ্রিলকাণ টেলক টতা ‘ যাংে’ টরালর্ ওকুয়া’র টকান ঘাাঁফ্রে োকার কো 
নয়। আেমদ মুসার মলন িড়ল ‘ওলকাচা’র কো। ‘ যাংে’ টোলত্র খৃিানলদর 
সংখযা কম েললও কম সংখযক খৃিান  ারা আলে তারা বুফ্রদ্ধমান, ফ্রবিবান ও 
প্রভাবিালী। সুতরাং তালদর আশ্রলয় ‘ওকুয়া’র ঘাাঁফ্রে েলড় উিলতই িালর। 

‘ওয়াফ্রডর্’ এযালভফ্রনউ-এর ফ্রবিাল বাফ্রড়র টেলের সামলন আেমদ মুসার 
োফ্রড় দাাঁড়াল। 

‘ওলকাচা’ োফ্রড় টেলক মুখ টবর কলর একো সংলকত ফ্রদল। সংলকতোলক 
আেমদ মুসার কালে টেফ্ররলার বন্ধ ুবৎসল র্াক-এর মত মলন েললা। 

ওলকাচা’র সংলকলতর সালে সালেই টেলের দরজা খুলল টেল।  
আেমদ মুসা বলল, ‘টভতলর  াবার টতা প্রলয়াজন টনই।’ 
‘একেু কি করুন।’ বলল ওলকাচা। 
োফ্রড় ফ্রেলয় োফ্রড় বারান্দায় প্রলবি করল। 
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োফ্রড় টেলক নামল ওলকাচা। 
োফ্রড় ঘুলর এলস আেমদ মুসার দরজা খুলল ধলর ওলকাচা বলল, ‘দয়া 

কলর একেু নামুন।’ 
‘ওলকাচা, আফ্রম জরুরী কালজ টবফ্ররলয়ফ্রে। আফ্রম সময় নি করলত িারলবা 

না। আমালক মা  কর।’ 
‘তুফ্রম বলল সলম্বাধন কলর আমালক টোে ভাইলয়র ম ডাদা ফ্রদলয়লেন, 

আমার বাফ্রড়লত একেু িদধুফ্রল ফ্রদলয় আমালক ধে করুন।’ 
আেমদ মুসা নামল োফ্রড় টেলক। 
ওলকাচা আেমদ মুসালক ফ্রনলয় প্রলবি করল ড্রইংরুলম। 
ততক্ষলন রিাি ওলকাচার খবর বাফ্রড়র টভতলর টি াঁলে ফ্রেলয়ফ্রেল। 

বযস্তভালব বাফ্রড়র সকললই এলস প্রলবি করল ড্রইংরুলম। 
একজন মাঝ বয়সী মফ্রেলা আতডনাদ কলর জফ্রড়লয় ধরল ওলকাচালক। 

আলরকজন তরুণী, এক বালকযই  ালক ব্ল্যাক ফ্রবউফ্রে বলা  ায়, তাফ্রকলয় ফ্রেল উলিে 
ও টবদনা িীফ্রড়ত দৃফ্রি ফ্রনলয় ওলকাচার ফ্রদলক। আরও অলনলকর মলধয সবডালর এলস 
দাফ্রড়লয়াঁফ্রেল অেুে স্বালিযর একজন মাঝ বয়সী ভদ্রললাক। আেমদ মুসার বুঝলত 
অসুফ্রবধা েললা না, মাঝ বয়সী মফ্রেলাফ্রে ওলকাচার মা, তরুণীফ্রে েী এবং টপ্র ে 
ভদ্রললাক তার আব্বা। 

‘ওলকাচা ঘেনা ফ্রক, আফ্রম ফ্রকেুই বুঝলত িারফ্রেনা।’ উলিে টমিালনা 
েম্ভীর কলণ্ঠ বলল ভদ্রললাকফ্রে। 

ওলকাচা তার মা’টক িান্ত কলর তার আব্বার ফ্রদলক তাকাল এবং আেমদ 
মুসালক টদফ্রখলয় বলল, ‘আব্বা, এই ভদ্রললাকলক আফ্রম জাফ্রন না, তার নামও 
এখলনা আফ্রম শুফ্রনফ্রন। ফ্রকন্তু ফ্রতফ্রন টদবদূলতর মত আফ্রবডভূত েলয় আমালক 
বাাঁফ্রচলয়লেন। ফ্রতফ্রন বাাঁচালত এফ্রেলয় না এলল এখন আমার লাি িলড় োকলতা ‘লা 
 যাংে’ টরালর্।’ 

‘টকন? বযািার ফ্রক?  যাংে’রা টতামালক . . ..  
‘হ্যাাঁ, আব্বা। ওরা টের টিলয়  ায় ট , আফ্রম বন্ধুর বাফ্রড়লত টেফ্রে। ওরা 

িলনর ফ্রবি জন আমালক আক্রমণ কলর ট রার িলে ওবাফ্রড় টেলক টবর েবার 
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িরই। আেত অবিায় আফ্রম টদ লড় িালাফ্রিলাম। ইফ্রন ফ্রবলদিী বললই টবাধ েয় 
সাো য করলত আলসন। এাঁর োত টেলকও ওরা আমালক ফ্রেফ্রনলয় টনয়ার টচিা 
কলরফ্রেল। ইফ্রন ফ্ররভলবার টবর কলর ওলদর মাো গুাঁফ্রড়লয় টদবার হুমফ্রক না ফ্রদলল 
আমালক ফ্রেফ্রনলয়ই ফ্রনলয় ট ত।’ 

টচাখ লাল েলয় উিল ওলকাচার আব্বার। ভয়ংকর েলয় উিল তার কাল 
মুখ। বলল, ‘তুফ্রম টচন তালদর?’ 

‘কলয়কজনলক ফ্রচফ্রন।’ 
‘তালদর বাফ্রড়?’ 
‘আমার বন্ধু ‘টসবজী’র বাফ্রড়র িালির ওরা।’ 
‘আজ রালতই এর প্রফ্রতলিাধ আফ্রম টনব।’ হুংকার ফ্রদলয় উিল অোফ্রিন 

ওলকাচার আব্বা। 
বলল টস কলয়ক ধাি সামলন এফ্রেলয় এলস আেমদ মুসার সামলন দাফ্রড়লয় 

তার একো োত তুলল ফ্রনলয় চুমু টখলয় বলল, ‘আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ োকব। তুফ্রম 
একেু বলসা বাবা। আফ্রম একেু টবরুব।’ 

আেমদ মুসা টদখল ওলকাচার আব্বা িান্তভালব কো বললত টচিা 
করললও তার মুলখর ভয়ংকর ভাব  ায়ফ্রন এবং তার টচালখ জ্বললে প্রফ্রতলিালধর 
আগুন দাউ দাউ কলর। 

আেমদ মুসা বুঝল টস টকাোয়  ালচ্চ। বাইলর  ালি দল গুোলত। 
তারিরই  ালব অফ্রভ ালন। 

‘আফ্রম একো কো বললত িাফ্রর আিনালদর আভযন্তরীণ বযািালর?’ 
ওলকাচার আব্বার ফ্রদলক তাফ্রকলয় িান্ত কলণ্ঠ বলল আেমদ মুসা। 

‘অবেই বললব।’ ওলকাচার আব্বা চললত শুর কলরও েমলক দাাঁফ্রড়লয় 
বলল। 

‘আমার মত েললা এ ধরলণর িাো অফ্রভ ালন না  াওয়াই ভাললা।’ 
‘টকন?’ 
‘এলত ফ্রবলরাধ আরও ফ্রবস্তৃত েলব।’ 
‘তা েলব। ফ্রকন্তু আমার প্রফ্রতলিাধ টনয়া েল   ালব।’ 
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‘আইলনর মাধযলম প্রফ্রতলিাধ টনয়া  ায়। ওলদর টচলনন। ওলদর ফ্রবরুলদ্ধ 
মামলা ফ্রদন।’ 

োসল ওলকাচার আব্বা। বলল, ‘তুফ্রম সভয টদলির মানুষ, জংেললর 
আইন জান না। এখালন িফ্রি ফ্রদলয় িাফ্রন্ত প্রফ্রতষ্ঠা করলত েয়, আইন ফ্রদলয় নয়।’ 

‘ফ্রকন্তু এরিরও আফ্রম বলব, ট  ইসুয ফ্রনলয় এই ফ্রবলরাধ, তালত এই ফ্রবলরাধ 
ফ্রমফ্রেলয় ট লার মলধযই কলযাণ আলে।’ 

‘আফ্রম এোই টচলয়ফ্রেলাম। ফ্রকন্তু  যাংেরা আজ বুফ্রঝলয় ফ্রদলয়লে তারা 
ফ্রবলরাধ চায়, রিারফ্রি চায়। আফ্রম আজ রালতই ওলদর িতজনলক েতযা কলর 
ওলদর চাওয়া িূরন করলত চাই। আফ্রম অলনক তধ ড ধলরফ্রে। আফ্রম চাইলল 
 যাংেলদর মাো অলনক আলেই গুফ্রড়লয় ফ্রদলত িারতাম। এবার তাই করব।’ 

‘আমার একো প্রস্তাব আলে।’ 
‘ফ্রক প্রস্তাব?’ 
‘আিফ্রন  ফ্রদ এই মূহুলতড ফ্রকেু করলতই চান, তােলল সিে অফ্রভ ালন না 

ফ্রেলয় সিেভালব টসাজা  যাংেলদর সদডার অেডাৎ ওলকাচার শ্বশুর বাফ্রড়লত ফ্রেলয় 
উিুন এবং ওলকাচার রি মাখা িােড ওলকাচার শ্বশুরলক উিোর ফ্রদন। টকান কো 
তালক বললবন না। শুধু জানালবন ‘ যাংেলদর আক্রমলন আেত ওলকাচার িােড।’ 
ট রার সময় িারলল একো সাদা টোলাি িা ফ্রদলয় মাফ্রড়লয় আসলবন।’ 

টিলষর বাকযো বললত ফ্রেলয় োসল আেমদ মুসা। 
ফ্রকন্তু আর টকউ োসল না। ওলকাচার আব্বা, ওলকাচা, তার ফ্রতন বড় ভাই, 

ওলকাচার মা ও েী সকললই স্তফ্রম্ভত আেমদ মুসার কোয়। ট ন তারা অফ্রবশ্বাস্য 
টকান দৃে টদখলে, এইভালব তাফ্রকলয় আলে আেমদ মুসার ফ্রদলক। 

টচাখভরা ফ্রবস্ময় ফ্রনলয় ওলকাচার আব্বা দ’ধাি এফ্রেলয় এল আেমদ 
মুসার একদম মুলখামুফ্রখ। তারির র্ান োত ফ্রদলয় আেমদ মুসার মুখ ঈষত তুলল 
ধলর বলল, ‘তুফ্রম টক বাবা? এমন অদ্ভুত ফ্রচন্তা টতামার মাোয় এল ফ্রক কলর? আমার 
মলন েলি, িতজনলক েতযা করার চাইলতও এো তৃফ্রিদায়ক েলব।’ 
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কো টিষ কলরই টস ঘুলর দাাঁড়াল এবং টেলললদর উলেে কলর বলল, 
‘আফ্রম এখফ্রন  াব। সকললক খবর দাও। ফ্রতনফ্রে োফ্রড়লত  াব। সবাই সব রকলমর 
অেসফ্রজ্জত েলব।’ 

ওলকাচার আব্বা কো টিষ করলতই আেমদ মুসা বলল, ‘আমালক এবার 
ফ্রবদায় ফ্রদন।’ 

ওলকাচার ফ্রদলক টচলয় বলল, ‘চফ্রল আফ্রম।’ 
ওলকাচার আব্বা কো শুলনই তে তচ কলর উিল। বলল, ‘ ালব মালন? তুফ্রম 

টতা বলসাইফ্রন। টমেমানদারী ফ্রকেুই েয়ফ্রন।’ 
বললই টস তাড়া ফ্রদল টসই মাঝ বয়সী মফ্রেলা ও তরুণীফ্রেলক। ফ্রকন্তু 

িরক্ষলণই  বলল, ‘দাাঁড়াও দাাঁড়াও, কালরা সালেই টতা িফ্ররচয় েয়ফ্রন।’ 
ওলকাচার আব্বা এলক এলক েী, িুত্রবধু এবং ওলকাচার ফ্রতন ভাইলয়র 

সালে িফ্ররচয় কফ্ররলয় ফ্রদল। 
িফ্ররফ্রচত েবার ির ওলকাচার মা বলল, ‘বাো, ঈশ্বর টতামার মঙ্গল 

করুক।’ আর ওলকাচার েী বলল, ‘আমরা আিনার কালে ঋণী োকব ফ্রচরফ্রদন।’ 
আেমদ মুসা তালদরলক ধেবাদ ফ্রদলয় ওলকাচার আব্বার ফ্রদলক টচলয় 

োত টজাড় কলর বলল, ‘মা  করুন আজ আফ্রম  াই। জরুরী কাজ আলে।’ 
‘তােলল  ালবই? কো দাও আসলব আলরকফ্রদন।’ 
‘কো ফ্রদলত িারবনা।  ফ্রদ সম্ভব েয় আসব।’ 
বলল আেম্মদ মুসা সকল টক শুলভিা জাফ্রনলয় ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় চললত শুরু 

করল। 
তার িািািাফ্রি োাঁেলত লােল ওলকাচা। 
ওলকাচার আব্বাও ড্রইং রুলমর দরজা ি ডন্ত তালদর এফ্রেলয় ফ্রদল। 
ওলকাচা আেমদ মুসার োফ্রড়র দরজা খুলল ধলর বলল, ‘টকাোয়  ালবন?’ 
আেমদ মুসা োফ্রড়লত টঢাকার জলে ফ্রনচু েলয়ও আবার টসাজা েলয় 

দাাঁড়াল। 
োসল আেমদ মুসা। বলল, ‘বন্ধুলদর একো আড্ডায়  াব।’ 
বলল আেমদ মুসা ঢুলক টেল োফ্রড়লত। 
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ওলকাচা োফ্রড়র জানালায় মুখ টরলখ বলল, ‘ভাইয়া কলব আিা করব 
আিনালক আমালদর বাফ্রড়লত?’ 

‘ের্ টনাজ।‘ টেলস বলল আেমদ মুসা। 
োফ্রড় িােড ফ্রনল। চললত শুরু করল। 
ওলকাচা োত টনলড় ফ্রবদায় জানাল। 
োফ্রড় চলল টেললও ওলকাচা দাফ্রড়লয় ফ্রেল। 
তার আব্বা এলস তার িািািাফ্রি দাাঁড়াল। বলল, ‘ওলকাচা, নাম ফ্রক 

িফ্ররচয় ফ্রক  টজলনে?’ 
ওলকাচা ঝে কলর ঘুলর দাড়াল তার ফ্রিতার ফ্রদলক। দঃফ্রখত কলণ্ঠ বলল, 

‘ফ্রকেুই ফ্রজলজ্ঞস করা েয়ফ্রন। নাম ফ্রক, ফ্রক িফ্ররচয়, টকাোয় উলিলেন, ফ্রকেুই জাফ্রন 
না।’ 

‘ভুল আমালদর েলয়লে। আমরা ফ্রকেু ফ্রজলজ্ঞস করলাম না টকন?’ 
‘এ ট  কত বড় ভুল, উফ্রন ফ্রক মলন করলবন ভাবলত আমার লজ্জা 

লােলে।’ 
‘ওর সম্পলকড  া শুনলাম টতামালক বাাঁচাবার বযািালর এবং  া বুঝলাম 

অল্প সমলয়, ও টকান সাধারণ টেলল নয়। ফ্রকেুই মলন করলব না। ফ্রকন্তু ওর িফ্ররচয় 
ও নাম জানা একো সাধারণ টস জলের জলেও প্রলয়াজন ফ্রেল।’ 

‘সফ্রতয খুব খারাি লােলে আব্বা। বললত টেলল সাক্ষাৎ মৃতুযর োত টেলক 
বাাঁফ্রচলয় উফ্রন আমালক নতুন জীবন ফ্রদলয়লেন।’  

‘টকাোয় টেল জান?’ 
‘বন্ধুলদর আড্ডায়, ফ্রিকানা বললনফ্রন।’  
‘চাইলল টসও তার নাম ও িফ্ররচয় জানালত িারত ফ্রকন্তু টস ইিা তার ফ্রেল 

না।’ 
বলল একেু োমল। তারির বলল, ‘চল টভতলর। র্ািার এখফ্রন এলস 

িড়লব।’  
দজলনই আবার ড্রইং রুলম প্রলবি করল। 
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ওলকাচার বাফ্রড় টেলক টবর েওয়ার সময় আেমদ মুসা ভাবল তার টতা 

ইিা ফ্রেল লা  যাংে টরালর্র ওকুয়া’র ঘাফ্রেলত প্রেম োনা টদয়া। ফ্রকন্তু ঘেনাচক্র 
তালক ফ্রনলয় এলসলে ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউলত। সুতরাং ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউর 
ওকুয়া’র ফ্রিকানায় প্রেম  ালব টস। 

৭০ নম্বর ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউ আেমদ মুসার োলেডে, ফ্রকন্তু োফ্রড় টেলক 
নামল ৬৫ নম্বলর।  

েযাফ্রক্সওয়ালালক ভাড়া চুফ্রকলয় ফ্রদলয় আেমদ মুসা ট ে হ্যােো মাোয় 
তুলল ধীলর ধীলর এগুললা ৭০ নাম্বালরর ফ্রদলক। 

৭০ নাম্বার একফ্রে বড় চার তলা ফ্রবফ্রর্ল্ং। উির মুখী বাফ্রড়ফ্রের িূবড িাি 
ফ্রদলয় একো রাস্তা ওয়াফ্রডর্ এলভফ্রনউ টেলক টবফ্ররলয় দফ্রক্ষণ ফ্রদলক চলল টেলে। 

বাফ্রড়ফ্রের ফ্রদলক একবার নজর বুফ্রললয় ফ্রনলয় আেমদ মুসা বাফ্রড়র সামলন 
ফ্রদলয় একবার টোঁলে টেল। টদখল বাফ্রড়োর িফ্রশ্চম িালি ফ্রদলয়ও একো েফ্রল দফ্রক্ষণ 
ফ্রদক টেলক এলস  েুিালত ফ্রমলিলে। টদলখই বুঝা  ায় েফ্রলো োফ্রড়-লঘাড়া চলার 
জলে নয়, মাত্র িালয় োাঁোর িে। 

আরও টদখল বাফ্রড়োর সামলন একো লন। ললনর দ’িালি োফ্রড় 
দাড়ালনা। লনো প্রাচীর টঘরা। প্রাচীর চার  ুলের মত উচু। তার উির ফ্রতন  লুের 
মত ফ্ররললর প্রাচীর। 

ফ্রবিাল টেে টিফ্ররলয় ললন প্রলবি করলত েয়। টেে িুরু ইোলতর টেে 
ফ্রদলয় ঢাকা।  

টেলের এক িালি োর্ড রুম। 
লন টেলক প্রিস্ত ফ্রসফ্রড়র প্রায় ৬ফ্রের মত ধাি টিফ্ররলয় তলবই এক তলার 

টমলঝলত উিা  ায়। 
বাফ্রড়ফ্রের ফ্রদলক তাফ্রকলয়ই আেমদ মুসার মলন েললা এো একো অফ্র স 

ফ্রবফ্রর্ল্ং। 
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আেমদ মুসা বাফ্রড়োর িফ্রশ্চম িালির টলন ফ্রদলয় বাফ্রড়র িফ্রশ্চম, দফ্রক্ষণ ও 
িূবড  ফ্রদকো ঘুলর এল। দফ্রক্ষণ ফ্রদলকর েফ্রল িেো আসলল একো সুয়ালরজ 
িযালসজ। 

আেমদ মুসা  েুিালত দাফ্রড়লয় এখন ফ্রক করলব তা ভাবলত ফ্রেলয় ঘফ্রড়র 
ফ্রদলক তাকাল। সলব সালড় ৭ো। 

ফ্রকন্তু িরক্ষলনই টস ভাবল। ফ্রক করলব তা ভাবার আলে তালক ফ্রনফ্রশ্চত 
েলত েলব ট  এই বাফ্রড়ো সফ্রতযই ওকুয়া’র টকান ঘাাঁফ্রে বা তালদর টকান টলালকর 
বাফ্রড় বা অফ্র স ফ্রকনা। 

জানার উিায় ফ্রক? 
টেলে ফ্রজলজ্ঞস করা ফ্রনরািদ নয়। ওকুয়া ক্ষযািা কুকুলরর মত েলয় আলে। 

সব ফ্রবলদিী, ফ্রবলিষ কলর এফ্রিয়ানলক তালদর সবাই সলন্দলের দৃফ্রিলত টদখলব। 
আেমদ মুসার মলন িড়ল ওলকাচার কো। তালক এফ্রিকানার কো 

ফ্রজলজ্ঞস করলল ফ্রনশ্চয় জানা ট ত। ফ্রকন্তু  া েত েলয় টেলে তা ফ্রনলয় টভলব আর 
লাভ টনই। 

বাফ্রক োলক বাফ্রড়লত প্রলবি কলর জানা। বাফ্রড়লত প্রলবি করার কোই 
ভাবল আেমদ মুসা। 

ফ্রকন্তু িরক্ষলনই ভাবল টেেমযানলক একবার বাফ্রজলয় টতা টদখা  ায়।  
ভাবনার সালে সালেই আেমদ মুসা িলকলে টেলক একো কাাঁচা-িাকা 

টোাঁ  টবর কলর িলর ফ্রনল। এবং িলকে টেলক ট ালর্ল্র্ লাফ্রি টবর কলর লাফ্রি 
বাফ্রনলয় স্বািযসন্ধানী সন্ধযা ভ্রমণকারী সাজললা। 

ধীলর ধীলর এগুললা  েুিাত ধলর টেলের ফ্রদলক। তার োলতর লাফ্রি 
 েুিালতর িি বুলক িক িক িব্দ তুলল। 

টেলে ফ্রেলয় টস দাড়াল। 
টেে এলাকা উজ্জ্বল আললালত োফ্রবত। 
আেমদ মুসা টেলের মুলখামুফ্রখ েলয় টোো টেলের উির টচাখ বুলাললা। 

ট ন টস সাইনলবার্ড সন্ধান করলে। 
টেলের োর্ড রুলমর একফ্রে জানালা বাইলরর ফ্রদলক।  
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জানালা ফ্রদলয় োর্ড মুখ বাফ্রড়লয় বলল, ‘মিায় ফ্রক খুাঁলজন?’ 
‘অফ্র লসর সাইনলবার্ড টনই?’ 
‘না, এো অফ্র স নয়। টকান অফ্র স খুাঁজলেন?’ 
‘ফ্রকংর্ম অব ক্রাইি টক টচলনন? একজন বললফ্রেল এখালন টকাোও তার 

অফ্র স।’ 
‘ফ্রচফ্রন। ফ্রকন্তু এখালন টকাোও টতা তালদর অফ্র স টনই। কত নম্বর 

বললফ্রেল?’ 
‘ তদূর মলন িলড় ৭০ নম্বর বললফ্রেল।’ 
‘না এো ফ্রকংর্ম অব ক্রাইি এর অফ্র স নয়। টক ফ্রিকানাো ফ্রদলয়ফ্রেল?’ 
‘ফ্রেজডার একজন ভাল খৃিান কমডীর কাে টেলক টিলয়ফ্রেলাম। খৃলির 

জে আফ্রম ফ্রকেু উইল কলর ট লত চাই।’ 
‘োর্ড উিলর তৎক্ষনাৎ ফ্রকেু বলল না। কলয়ক মুেূতড ভাবল। তারির 

বলল উফ্রন ফ্রকেুো ফ্রিকই বললফ্রেললন। এো ফ্রকংর্ম অব ক্রাইি (লকাক) এর 
অফ্র স নয়, তলব ঐ সংিার বন্ধুরা এখালন োলকন। তালদরলক বলললই আিনার 
কাজ েলয়  ালব। সব বযবিা কলর টদলবন তারা। কাললক একবার আসুন।’ 

‘টকন সন্ধযায় ওাঁরা োলকন না?’ 
‘োলকন, আলেন ফ্রকন্তু রালত টদখা েলব না।’ 
‘ও আিা। কখন এলল িাওয়া  ালব? এো ফ্রক ওলদর বাফ্রড়?’ 
‘বাফ্রড় না ফ্রিক। কাললক আসুন। বলল োর্ড সলর টেল জানালা টেলক।’ 
ও চলল টেলল ক্ষফ্রত টনই আেমদ মুসার।  া জানবার তা জানা েলয় টেলে। 

এো ওকুয়া’র একো ঘাাঁফ্রে তালত টকান সলন্দে টনই এখন আেমদ মুসার। আলরা 
একো ফ্রজফ্রনস মলন েল, চার তলা বাফ্রড়র ফ্রবিালত্ব প্রমান কলর এো ওকুয়া’র টকান 
টোেখাে ঘাাঁফ্রে নয়। 

আেমদ মুসা সলর এল বাফ্রড়োর সামলন টেলক। তারির ফ্রসদ্ধান্ত টনবার 
জে দাড়াল  েুিালতর এক প্রালন্ত। 
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বাফ্রড়োলত প্রলবি করা দরকার দইো কারলন। ওমর বায়ালক ওরা 
টকাোয় বফ্রন্ধ কলর টরলখলে তা জানার একো িে েলত িালর। অেবা ওমর 
বায়ালদর টিলয়ও ট লত িালর। 

সময় সম্পলকড ফ্রচন্তা করল আেমদ মুসা। এ ধরলনর অফ্রভ ালনর জলে 
দইো সময় ভাল। এক েললা সন্ধযা রাত, দই েভীর রাত। আেমদ মুসা সন্ধযা 
রাতলকই িেন্দ করল। 

টচাখ বন্ধ কলর বাফ্রড়র চার ফ্রদলকর দৃেো সামলন এলন বাফ্রড়ফ্রেলত ঢুকার 
িে সম্পলকড ফ্রচন্তা করল। 

বাফ্রড়োর দই িালি এবং টিেলনর ফ্রদলক টকান বযালকফ্রন টনই। টিেলন 
চাকর-বাকরলদর একো দরজা োলক, টসোও টনই। টবলয় উিলর উিার মত 
িাফ্রনর িাইিও টনই। 

দইো িেই মাত্র টখালা আলে বাফ্রড়লত টঢাকার, োলদর কাফ্রনডলি হুক 
আেফ্রকলয় কর্ড টবলয় োলদ উিা অেবা সামলন একদম সদর দরজা িলে। 

সন্ধযা রালত কর্ড টবলয় োলদ উিা ফ্রবিজ্জনক। সুতরাং িে একোই টখালা 
সামলন ফ্রদলয় সদর দরজা িলে। 

টচাখ বন্ধ কলর বাফ্রড়র সামলনো আবার সামলন ফ্রনলয় এল আেমদ মুসা। 
সামলন ফ্রদলয় প্রলবলির দইো িে। টেলের োর্ডলক িরাভূত কলর তার 

টিািাক িলর বাফ্রড়লে প্রলবি করা। ফ্রিতীয় োলর্ডর টচাখ এফ্রড়লয় িুব অেবা িফ্রশ্চম 
ফ্রদলকর প্রাচীর ট খালন একতলার বারান্দার সালে ফ্রমলিলে টসখান ফ্রদলয় প্রলবি 
করা। অবে এ জায়োয় প্রাচীলরর উচ্চতা সাত ফ্র লের মত এবং তার উির চার 
ফ্র ে ফ্ররললর টবড়া। এখালন বারান্দা টেলক প্রাচীলরর িীষড টদি মাত্র চার  ুলোর 
মত উাঁচু। অেডাৎ চার ফ্র লের রীললর বাধা িার েললই বারান্দা। আলরকো সুল াে 
েললা, রীললর  াাঁক ফ্রদলয় আেমদ মুসা টদলখলে টরফ্রলং-এর ধার টঘাঁলষ বারান্দায় 
 লুলর েব সাজালনা। অলনক েলব িাতা ওয়ালা টবি বড়-সড় োেও আলে, া 
আড়াল ফ্রেলসলব কাজ করলত িালর। প্রাচীলরর িীষডলদি ি ডন্ত ওিা সেজ। লা  
ফ্রদলয় উলি প্রাচীলরর রীল ধরলত িারলল ফ্রনফ্রমলষই বারান্দায় চলল  াওয়া  ালব। 

সামলন ফ্রদলয় প্রলবলির এই ফ্রিতীয় িেোই িেন্দ করল আেমদ মুসা। 
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োত ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাফ্রকলয় টদখল রাত ৮ো।  
আেমদ মুসা ধীলর ধীলর এগুললা িফ্রশ্চম প্রাচীলরর টসই দফ্রক্ষন প্রালন্তর 

ফ্রদলক। বাফ্রড়র িফ্রশ্চম ফ্রদলকর টলনোলত দ’একজন টলাক ক্বফ্রচত টদখা  ায়। 
টকান টদয়াললর ো টবলয় িাাঁচ সাত ফ্র ে লাফ্র লয় ওিা আেমদ মুসার 

কালে নফ্রস্য। 
আেমদ মুসার টকানই কি েললা না প্রাচীলরর ো টবলয় লাফ্র লয় উলি ফ্ররল 

ধলর বারান্দায় ফ্রেলয় নামলত। 
বারান্দায় েলবর িালি বলস তাকাল টেলের ফ্রদলক এবং বারান্দার ফ্রদলক। 

টদখল টেে রুলমর টকান দরজা বা জানালা দফ্রক্ষন ফ্রদলক টনই। বুঝল, একোই 
জানালা উির ফ্রদলক আর দরজা িফ্রশ্চম িালি টেলের িািািাফ্রি।  

োাঁ  টেলড় বাাঁচল আেমদ মুসা। টদখল বারান্দায়ও টকউ টনই। 
েলবর িালি ফ্রনলজলক গুফ্রেলয় টরলখ টভতলর প্রলবলির উিায় সম্পলকড ফ্রচন্তা 

করল। 
তার সামলন িুব-িফ্রশ্চম লম্বা বারান্দা। 
বারান্দা টেলক টভতলর প্রলবলির ফ্রতনফ্রে দরজা। মাঝ বরাবর একফ্রে। 

দ’প্রালন্ত দফ্রে।   
আেমদ মুসা লক্ষয করল তার প্রালন্ত ট  দরজা রলয়লে, তার লক িলয়লডে 

বড় ধরলনর একো লাল ফ্রবন্দু জ্বল জ্বল করলে। ফ্রকন্তু অে দ’ফ্রে দরজায় তা টনই। 
তার বদলল ঐ দ’ফ্রে দরজার লক িলয়লডে রলয়লে জ্বলজ্বল সবুজ টচাখ। 

আেমদ মুসার কালে এই আললাক সংলকলতর সরলােড দাাঁড়ায়, লাল 
সংলকলতর দরজায় নক করা  ালব না, প্রলবলির জলে এ দরজা নয়। সবুজ 
ফ্রচফ্রহ্নত দরজা দ’ফ্রে প্রলবলির। 

টেলের ফ্রদক টেলক িব্দ টিলয় আেমদ মুসার ফ্রচন্তায় টেদ িড়ল। তাকাল 
আেমদ মুসা টেলের ফ্রদলক। 

টদখল, একো োফ্রড় ঢুকলে টেে ফ্রদলয়।  
োফ্রড়ফ্রে এলস দাাঁড়াল বারান্দার ফ্রসাঁফ্রড়র ো টঘাঁলষ। 
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োফ্রড় টেলক নামল ফ্রতনজন টলাক, একজন টস্বতাংে, দ’জন আফ্রিকান 
কৃষ্ণাংে। 

তারা ফ্রসাঁফ্রড় টবলয় উলি এল বারান্দায়। 
আেমদ মুসার োলত ফ্ররভলবার আলে টেলকই ফ্রেল। আিংফ্রকত েবার 

টচলয় খুিী েললা টস ওলদর টদলখ। ওরা ফ্রকভালব দরজা টখালল টদখা  ালব। 
আেমদ মুসা িলকে টেলক মাইলক্রা দূরবীণ টবর কলর োলত ফ্রনল। 

আেমদ মুসা লক্ষয করল, ওরা ফ্রতনজন বারান্দায় আেমদ মুসার প্রালন্তর ফ্রদলক 
এফ্রেলয় আসলে।  

ফ্রবফ্রস্মত েললা আেমদ মুসা। তার টমফ্রিন ফ্রিস্তললর ফ্রট্রোলর আেুল রাখল 
টস। 

ফ্রকন্তু ওরা ফ্রতনজন ফ্রেলয় দাাঁড়াল লাল সংলকতওয়ালা আেমদ মুসার 
প্রালন্তর দরজার সামলন।  

আেমদ মুসা মাইলক্রা দূরবীণ তার টচালখ লাোল। 
মাইলক্রা দূরবীণ একফ্রে ফ্রবলিষ আধালর িাফ্রিত একো ক্ষুদ্র কাাঁচ খডর্। 

টিফ্রিল কাোলরর মত এ ক্ষুদ্র দূরবীণ ফ্রদলয় িাাঁচ ফ্র ে টেলক ফ্রসফ্রক মাইল দূর ি ডন্ত 
িালনর আলফ্রিলনর মফ্ররচাও সুেিভালব টচালখ িলড়। 

ফ্রতনজলনর মধযকার টশ্বতাংে টলাকফ্রে দরজার সামলন দাাঁফ্রড়লয় লাল 
সংলকলতর ফ্রিক উিলর দরজার োলয় তজডফ্রন ফ্রদলয় টোকা ফ্রদল েয়ফ্রে। 

আেমদ মুসা িফ্ররোর টদখলত টিল, লাল সংলকলতর ফ্রিক উিলও 
দরজার রলের সালে ফ্রমিালনা  আয়াতকার একো েক। তালত িূে টেলক নয় ি ডন্ত 
অংকগুললা ক্রফ্রমকভালব সাজালনা। অংকগুললাও ফ্রিক দরজার রলের। সতকড দৃফ্রি 
না েলল খুাঁলজ িাবার কো নয়। আেমদ মুসা আবারও টদখল, টশ্বতাংে টলাকফ্রের 
তজডফ্রন ফ্রতন, েয় ও নয়-এর উির ক্রফ্রমকভালব দইবার ঘুলর এল। একবার উধড 
ক্রফ্রমক, একবার ফ্রনম্ন ক্রফ্রমক।  

টশ্বতাংে টলাকফ্রের েয়ফ্রে টোকা সম্পন্ন েবার সালে সালে লাল 
ফ্রসেোলফ্রে ফ্রনলভ টেল। টসখালন জ্বলল উিল সবুজ সংলকত। আর তার সালে 
সালেই খুলল টেল দরজা। 
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ওরা ফ্রতনজন টভতলর ঢুলক টেল।  
ফ্রবস্মলয়র সালে আলরকো ফ্রবষয় লক্ষয করল আেমদ মুসা, এ দরজার লাল 

আললা ফ্রনলভ  াওয়ার  সালে সালে মালঝর দরজার সবুজ সংলকত ফ্রনলভ ফ্রেলয় লাল 
সংলকত জ্বলল উিল। অল্পক্ষণ িলর িূবড প্রালন্তর দরজাফ্রেরও সবুজ সংলকত ফ্রনলভ 
লাল সংলকত জ্বলল উিল। িলর সবগুললা সংলকতই এলক এলক তার  সালবক 
অবিায় ফ্র লর এল। 

ঐ দই দরজার রং িফ্ররবতডলনর টখলা আেমদ মুসা ফ্রকেুই বুঝল না।  
ওরা ফ্রতনজন চলল  াবার ির আেমদ মুসা ফ্রমফ্রনে দলিক অলিক্ষা করল। 

তারির টেলের ফ্রদলক তাকাল। টদখল দরজা বন্ধ। োর্ড রুলমর দরজা টখালা। ফ্রকন্তু 
োর্ডলক টদখা  লি না। 

ফ্রবসফ্রমল্লাে বলল আেমদ মুসা দ্রুত টবফ্ররলয় এল েলবর আড়াল টেলক। 
কলয়ক ধালি টি াঁলে টেল দরজার সামলন। দ্রুত োলত টস লাল সংলকলতর উিলরর 
েকোয় িাোদাত আেুফ্রল ফ্রদলয় আঘাত করল উলল্লফ্রখত ফ্রতনফ্রে নম্বলর, ট মন টস 
টদলখফ্রেল। 

সংলে সংলেই লাল সংলকলতর জায়োয় জ্বলল উিল সবুজ সংলকত। 
খুলল টেল দরজা।  
আেমদ মুসা প্রলবি করল টভতলর। 
টিেলন দরজা বন্ধ েলয় টেল। 
টভতরো টদলখই অবাক েলয় টেল আেমদ মুসা। ফ্রল ে রুলমর মত 

একো কক্ষ। তার ফ্রতন ফ্রদলকই টদয়াল, টিেলন বাইলর  াবার দরজা। 
মলন  ফ্রচন্তা উদয় েললা আেমদ মুসার, টস ফ্রক তােলল  াাঁলদ িড়ল! 
িরক্ষলণই ভাবল, জ্বলজযান্ত ফ্রতনজন টলাক এই মাত্র ঢুকল, তারা চলল 

টেলে, ফ্রনশ্চই এর আলরা দরজা আলে।  
চারফ্রদলক তীক্ষ্মভালব নজর বুলালত ফ্রেলয় আেমদ মুসা িুব ফ্রদলকর 

টদয়ালল ৪  লুের মত উচ্চতায় কাি রো দই অংলকর একো েক খুাঁলজ টিল। অংক 
দ’ফ্রে েললা ফ্রতন এবং েয়। 
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খুিীলত মনো টনলচ উিল আেমদ মুসার। দরজা টখালারই ‘ফ্রক’ টবার্ড 
এো। ফ্রকন্তু দইো অংক টকন? 

েিাৎ আেমদ মুসার মলন এ ফ্রচন্তা উদয় েললা ট , ফ্রতন টকার্ সংলকলতর 
একফ্রে ‘নয়’, এখালন টনই। তােলল ‘নয়’ টক বাদ ফ্রদলয় অে ফ্রসলিম ফ্রক এখালন 
রাখা েলয়লে? 

ফ্রচন্তার সালে সালেই আেমদ মুসা অংক দ’ফ্রেলত ফ্রিক আলের মতই 
একবার উধড ক্রফ্রমক, একবার ফ্রনম্ন ক্রফ্রমলক টোকা ফ্রদল। 

সালে সালেই খুলল টেল দরজা। দরজার িলর ট  কলক্ষ আেমদ মুসা 
প্রলবি করল, তা আলের োয়ই ফ্রল ে রুলমর মত একো কক্ষ। 

েিাৎ আেমদ মুসার মলন িড়ল বাইলর িলরর দ’ফ্রে দরজার সবুজ 
সংলকত লাল েলয়  াওয়া ও িলর তা আবার সবুজ েলয়  াবার কো। বুঝল 
আেমদ মুসা, বাইলরর ফ্রতনফ্রে দরজার টিেলনই ফ্রতনফ্রে ফ্রল ে রুলমর মত কক্ষ 
আলে  ালত রলয়লে বাইলরর মতই কফ্রম্পউোর ফ্রনয়ফ্রন্ত্রত দরজা। প্রেম দরজা  খন 
সবুজ সংলকত জ্বলল, তখন ফ্রিতীয় দরজায় লাল সংলকত জ্বলল ওলি। প্রেম কক্ষ 
টেলক  খন ফ্রিতীয় কলক্ষ প্রলবি করা েয়, তখন বাইলর ফ্রিতীয় সবুজ সংলকত জ্বলল 
ওলি, আর তৃতীয় দরজায় জ্বলল লাল সংলকত।  খন দরজা খুলল তৃতীয় কলক্ষ 
প্রলবি করা েয় তৃতীয় অেডাৎ টিষ দরজায় সবুজ সংলকত জ্বলল ওলি। 

প্রেম কলক্ষর মতই ফ্রিতীয় কলক্ষর িুব ফ্রদলকর টদয়াললর ফ্রিক একই িালন 
এক অংলকর একো েক খুাঁলজ টিল আেমদ মুসা। টস অংকো ‘ফ্রতন’। ফ্রেসালব 
‘ফ্রতন’-ই েওয়া উফ্রচত। ‘ফ্রতন’ না েললই ফ্রবিলদ িড়ত আেমদ মুসা। 

‘ফ্রতন’ অংকফ্রে তজডফ্রন ফ্রদলয় িুলবডর রীফ্রত অনুসালর দই বার টোকা ফ্রদল 
আেমদ মুসা। 

দরজা খুলল টেল আলের মতই সংলে সংলে। তৃতীয় কলক্ষ প্রলবি করল 
আেমদ মুসা। 

ফ্রকেুক্ষণ দাাঁড়াল কক্ষফ্রের মাঝখালন। টস ফ্রনফ্রশ্চত এই কলক্ষরই টভতলর 
প্রলবলির িে আলে।  
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আেমদ মুসা কক্ষফ্রের ফ্রবলিষ কলর দফ্রক্ষণ টদয়াললর উির সতকড দৃফ্রি 
বুলাল। আেমদ মুসার ধারণা টভতলর  াবার দরজা এই টদয়াললই োকলব। 
ভােযবান আেমদ মুসা, টদয়াললর ফ্রিক মাঝখালন টসই চার  ুে উিলর কাি রংলয়র 
একো ‘িূে’ খুাঁলজ টিল। 

খুাঁলজ টিলয় খুিী েললা আেমদ মুসা। ফ্রকন্তু ফ্রচন্তায় িড়ল ‘টকার্’ ভাো 
ফ্রনলয় । দরজা টখালার জলে ‘িূে’ অংলক কয়ো টোকা ফ্রদলত েলব?  ুফ্রি বলল, 
আলের ফ্রতন দরজার ক্রফ্রমক অনুসালর েয় একো টোকা ফ্রদলত েলব, নয়লতা সলবডাচ্চ 
নয়ফ্রে টোকা ফ্রদলত েয়। 

আেমদ মুসা প্রেলম িূে অংলক একো টোকা ফ্রদল। তারির অলিক্ষা 
করল। না, দরজা টখালার নাম টনই। িলর গুলন গুলন িূলের উির নয়ফ্রে টোকা 
ফ্রদল। এবার অলিক্ষা করলত েললা না। টিষ টোকা িড়ার সালে সালেই সামলন 
টেলক কলক্ষর টোো দফ্রক্ষণ টদয়ালোই সলর টেল। 

ফ্রকন্তু টদয়াল সলর  াওয়ায়  া তার টচালখ িড়ল, তালত একরাি ফ্রবস্ময় 
এলস তালক ফ্রঘলর ধরল। 

প্রায় অধড র্জন টিনোন তার  ফ্রদলক ‘ো’ কলর তাফ্রকলয় আলে। তারা 
টোো ঘলর অধড বৃিাকারভালব দাাঁফ্রড়লয়। 

বৃলির মাঝখালন দ’জন টলাক। একজন টশ্বতাংে, আলরকজন কৃষ্ণাংে। 
তালদর োলত একদম টললেি মলর্ললর টমফ্রিন ফ্ররভলবার। দ’ফ্রেই উদযত তার 
ফ্রদলক। 

আকফ্রস্মকতায় ফ্রবমূে েলয় িড়া আেমদ মুসার ফ্রদলক টচলয় টো টো কলর 
টেলস উিল টশ্বতাংে  টলাকফ্রে। বলল, ‘ওলয়লকাম আেমদ মুসা টতামার জলে 
আমরা অলিক্ষা করফ্রে।’ 

বললই আবার টো টো কলর োসল টস।  শুরু করল আবার, ‘টতামার 
প্রিংসা করফ্রে আেমদ মুসা। িৃফ্রেবীলত টতামার তুলনা শুধু তুফ্রমই। আমালদর 
চারো দরজার ট  টকার্ তুফ্রম িাফ্রনর মত টভলে টবফ্ররলয় এলল তা ভােবার সাধয 
আর কারও টনই। টতামালক কনলরচুললিন।’  
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টশ্বতাংে টলাকফ্রে োমলতই কৃষ্ণাঙ্গ টলাকফ্রে বলল উিল, ‘ফ্রকন্তু তুফ্রম 
টবাকাও আেমদ মুসা। তুফ্রম টতামার িত্রুলক, ওকুয়া’টক অবমূলযায়ন কলরে। তুফ্রম 
ফ্রক কলর ভাবলল ট  ওকুয়ার টের্ টকায়ােডার এত অরফ্রক্ষত, তুফ্রম োর্ডলক  াাঁফ্রক 
ফ্রদলয় প্রাচীর েিলক প্রলবি করলব আর টকউ টদখলত িালব না?’  

আেমদ মুসা মলন মলন স্বীকার করল, ফ্রিকই টস ওকুয়া’টক সলবডাচ্চ গুরুত্ব 
টদয়ফ্রন। তালদর ঘাাঁফ্রের ফ্রনরািিা বযবিালক ইউলরািীয় মালন ফ্রবচার কলরফ্রন। 
প্রাচীর এবং তার রীললর োলয় ট  অফ্রত সূক্ষ্ম ‘এলামড’ তার জড়ালনা োকলত িালর, 
এো টস ভালবইফ্রন।  তারির দরজার আললাক সংলকলতর িািািাফ্রি কক্ষগুললালত 
ফ্রেফ্রভ কযালমরার টচাখ তার ফ্রদলক তাফ্রকলয় োকলত িালর, এ ফ্রবষয়োর ফ্রদলকও টস 
ভ্রুলক্ষি মাত্র কলরফ্রন। আেমদ মুসার এখন মলন েলি, এলামড তার বা অে টকান 
টক িললর মাধযলম তারা তার প্রলবি টের টিলয় টেলে এবং দরজা ও কক্ষগুললার 
ফ্রেফ্রভ কযালমরার মাধযলম তালক টদলখলে।  

োদ  াো অট্টোফ্রস োসল টশ্বতাংে টলাকফ্রে। বলল, ‘ফ্রক ভাবে আেমদ 
মুসা। টতামার ভুললর কো ভাবে? টতামার ভুল মালন আমালদর ফ্রবজয়। ফ্রকন্তু এ 
ফ্রবজয় অলনক মূললয আমরা অজডন করলাম। তুফ্রম আমালদর কত টলাক টমলরে, 
কত ক্ষফ্রত কলরে, তার টকান িফ্ররমাি টনই। এর িলরও আজ আফ্রম আনফ্রন্দত 
আেমদ মুসা। টতামার মূলয তুফ্রম জাননা। টতামালক দফ্রনয়ার সবলচলয় বড় 
ধনাোলরর মূলয ফ্রবফ্রক্র করা  ায়, আবার টতামালক িনবন্দী বাফ্রনলয় কলয়কফ্রে 
রালষ্ট্রর টকাষাোলরর সমুদয় অেড োলত আনা  ায়।’  

‘ফ্রিক বলললেন। আমার সব ক্ষফ্রত িূরণ েলয়লে। সামলনর প্রফ্রতবন্ধকতার 
টদয়ালও টভংলে িলড়লে। এখন চী  জাফ্রিস িয়তান সুড় সুড় কলর সব ফ্রললখ 
টদলব। ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ এবং ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ এলজফ্রিও এখন আমালদর ঘাাঁেলত 
আসলব না। ও! এখফ্রন আমার ইিা করলে চী  জাফ্রিসলক একো টেফ্রলল ান 
করলত।’  

আেমদ মুসা অনুমান করল এরা টক, তবু প্রশ্ন করল, ‘এত খুফ্রি েলিন, 
আিনারা কারা? মলন েলি অলনকফ্রদন টেলক আিনালদর সালে আমার সম্পকড।’  

‘ওর উৎসুকযো  ফ্রমফ্রেলয় দাও  াদার।’ বলল, টশ্বতাংে টলাকফ্রে। 
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‘তার উৎসূকয টমোলনার আমালদর ফ্রক দাফ্রয়ত্ব। আর আমালদর িফ্ররচয় 
ফ্রনলয় তার ফ্রক।’ বলল, কৃষ্ণাংে টলাকফ্রে। 

‘উৎসুকয নয়, িরীক্ষা করলাম আিনালদর সােলসর মাত্রালক।  ফ্রচফ্রন আফ্রম 
আিনালদর। ব্ল্যাক ক্রলসর প্রধান ফ্রিলয়লর িল এবং ‘টকাক’ এবং ‘ওকুয়া’র প্রধান 
িাফ্রিস বাইলকর েফ্রব আফ্রম টদলখফ্রে িালির ফ্রক্রফ্রমনাল ফ্রললি।’  

‘ফ্রক্রফ্রমনাল ফ্রললি! ফ্রমলেয কো। মুখ সামলল কো বল আেমদ মুসা।’ 
‘টক্রালধ’  ুাঁলস উিল ফ্রিলয়লর িল।  

‘ফ্রমলেয কো আফ্রম বফ্রলফ্রন। িুফ্রলি এবং প্রিাসন আিনালদর ট বার 
কলর, সুল াে টদয়। এো তালদর টবআইফ্রন দবডলতা। ফ্রকন্তু আইলনর টচালখ 
আিনারা ফ্রক্রফ্রমনাল। ফ্রললি নাম োকলব না টকন?’ 

‘এর জবাব তুফ্রম িালব আেমদ মুসা।’ রি চক্ষু তুলল আেমদ মুসার 
ফ্রদলক তাফ্রকলয় কোগুললা বলল ফ্রিলয়লর িল একজন টিনোনধারীর ফ্রদলক 
তাফ্রকলয় বলল, ‘ওর িলকে সাচড কলর অে টকলড় নাও। ওর োলত োতকড়া, িালয় 
টবফ্রড় িফ্ররলয় দাও।  টদখাব টক ফ্রক্রফ্রমনাল।’  

টিনোনধারী এ ফ্রনলদডি িালন করল।  
‘োতকড়া এবং িালয় টবফ্রড় ফ্রদলয় মানুষলক ফ্রক্রফ্রমনাল বানালনা  ায় না 

ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল, ফ্রক্রফ্রমনাল েয় মানুষ অিরালধর কারলন।’  
িান্ত ও স্বভাফ্রবক কলডি বলল আেমদ মুসা।  
আেমদ মুসার কোর উিলর ফ্রকেু না বলল ফ্রনলদডি ফ্রদল ফ্রিলয়লর িল, 

‘এলক এক নম্বর টসলল ফ্রনলয় ভলরা।’ 
‘র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস এবং ওমর বায়ালক টকাোয় টরলখলেন ফ্রিলয়লর িল?’  
ক্রুদ্ধ ফ্রিলয়লর িল এবং িাফ্রিস বাইক টকউই এ প্রলশ্নর উির ফ্রদল না।  
চারজন প্রেরী আেমদ মুসার োত িা ধলর নাের-লদালার মত কলর  ফ্রনলয় 

চলল।  
আেমদ মুসার টচাখ তারা বাাঁলধফ্রন। সুতরাং সব ফ্রকেুই টদখল িলের 

আলি-িালির।   
আেমদ মুসালক ভূেভডি কলক্ষ নামালনা েললা।  
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তালক প্রলবি করালনা েললা একফ্রে টসলল। টসল বললত  া বুঝায় কক্ষফ্রে 
তা নয়।  

টবি প্রিি ঘর। তলব একফ্রে দরজা োড়া টকান জানালা টনই। োদ 
অলনক ওিলর। োলদর টকালর্ ঢাকা বাল্ব টেলক ম্লান আললা েফ্রড়লয় িলড়লে ঘলর।  

আেমদ মুসালক টমলঝয় ট লল ওরা চলল  াফ্রিল।  
আেমদ মুসা বলল, ‘ফ্রক বযািার, টতামালদর বন্দীখানা ট  এলকবালর 

িূে।’  
ওরা চারজনই েমলক দাাঁড়াল। একজন বাাঁকা টেলস বলল, ‘টকন একা 

োকলত ভয় করলব? ভয় টনই সােী আলে।’  
‘টকাোয়, কাউলক টতা টদখফ্রেনা?’  
‘আলে টতামার আলি-িালিই।’  
‘টতামরা একজন টশ্বতাংেলক বন্দী কলর টরলখে।’   
‘টকান টশ্বতাংে বন্দী আমালদর টনই, টমেমান আলে।’  
একজন প্রেরীর এই কো টিষ েলতই অেজন দ্রুত বলল উিল, ‘এর 

সালে টখাি েল্প ফ্রক, চল।’  
বলল টস চললত শুরু করল। তার সালে অেরাও।  
তারা চলল  াওয়ার সালে সালে দরজা বন্ধ েলয় টেল। দরজাফ্রে তালাবদ্ধ 

েবারও িব্দ টিল আেমদ মুসা।  
বন্দীখানা খুব খারাি নয়। ঘলরর একিালি টমলঝর সালে আাঁো ফ্রিল 

টিলমর খাফ্রেয়ায় ফ্রবোনা িাতা। ঘলরর এক টকালণ টবফ্রসলন িাফ্রনর টেি। এোসর্ 
েয়ললে।  

খুব খুফ্রি েললা আেমদ মুসা।  
ফ্রকন্তু খুফ্রিো উলব টেল,  খন মলন িড়ল ট  ওলদর কাে টেলক আসল 

কোোই আদায় করা  ায়ফ্রন। ওলদর কোয় বুঝা টেলনা র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস ও ওমর 
বায়া টকাোয়। ওরা বলল টকান টশ্বতাংে বন্দী টনই আলে টমেমান। এ কো বলল 
টকন? আফ্রম টতা টমেমালনর কো ফ্রজলজ্ঞস কফ্রর ফ্রন। তালদর টতা কত টমেমানই 
োকলত িালর। তার কো আমালক বললব টকন? তােলল টস টশ্বতাংে টমেমান ফ্রক 
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আলাদা ধরলনর টমেমান? টস ফ্রক র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস? এই টশ্বতাংে টমেমানলক প্রেরী 
টকাোয় টদলখলে? এ বাফ্রড়লত?  

অফ্রনশ্চয়তার মলধযও আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত েললা টস র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস ও 
ওমর বায়ার কাোকাফ্রে টি লেলে, খুবই কাোকাফ্রে।  

আেমদ মুসায় খাফ্রেয়ায় উলি শুলয় িলড়ফ্রেল। ওমর বায়ালদর ফ্রবষলয় ফ্রচন্তা 
করলত করলতই কখন ট ন ঘুলমর টকালল ঢলল িড়ল টস। 
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৬ 
রাত ১ োর ফ্রদলক রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টজার কলর লায়লা এবং  ালতমা 

মুলনকালক শুলত িাফ্রিলয়লে।  
 ালতমা মুলনকা সন্ধার ির কুলন্ত কুম্বা টেলক এখালন এলসলে।  
ওলদর সান্তনা ও সােস ফ্রদলয় শুলত িািাললও রাফ্রিফ্রদ এবং মুোম্মাদ 

ইলয়ফ্রকফ্রন সান্তনা িাফ্রিল না। তারা লায়লা ও  ালতমা মুলনকালক বলললে বলে ট , 
আেমদ মুসার কত অফ্রভ ালন এ রকম কত টদরী েলয়লে, কত রাত কাবার েলয় 
টেলে, এ ফ্রনলয় ফ্রচন্তার ফ্রকেু টনই, ফ্রকন্তু তারা ফ্রনলজরাই এসব কোয় সান্ত্বনা িাফ্রিল 
না। িত্রুর দই ফ্রিকানায় টখাাঁজ ফ্রনলত টেলে আেমদ মুসা। শুধু টখাাঁজ করলতই 
এতো টদরী ফ্রকেুলতই েবার কো নয়। তােলল টদরী েলি টকন, এই  ফ্রচন্তা করলত 
টেলল হৃদয় তালদর টকাঁলি উিলে। আেমদ মুসা টকান ফ্রবিলদ িলড়লে, এমন কো  
ভাবলতও তালদর হৃদয় টচ ফ্রচর েলয়  ালি।   

এই দূবডে ভাবনার ভালর ফ্রনমফ্রজ্জত রাফ্রিফ্রদ ও ইলয়ফ্রকফ্রনর রাত টকান ফ্রদক 
ফ্রদলয় িার েলয় টেল তারা টেরই টিল না।  জলরর আ ালনর িলব্দ চমলক উিল 
দ’জলনই। তাকাল এলক অিলরর ফ্রদলক।  

‘টভার ট  েলয় টেল রাফ্রিফ্রদ, উফ্রন ...............কো টিষ না কলরই টেলম 
টেল ইলয়ফ্রকফ্রন।’  

উিলর রাফ্রিফ্রদ ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রদলক তাকাল। উলিে-লবদনায় জজডফ্ররত তার 
টচাখ। টকান উিরই ফ্রদলত িারল না রাফ্রিফ্রদ। মূহুতড কলয়ক িলর বলল, ‘চল নামা  
িলড় আফ্রস।’  

দ’জলনই নামাল র জলে টবফ্ররলয় টেল।  
নামা  টিলষ ফ্র লর ড্রইং রুলম ঢুলক তারা টদখল লায়লা ও  ালতমা 

মুলনকা বলস আলে।  
রাফ্রিফ্রদরা ঢুকলতই তারা উলি দাাঁড়াল।  
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তালদর দ’জলনর টচালখ সের প্রলশ্নর বো। মুখ  ুলে তারা ফ্রকেুই বলল 
না। প্রশ্ন ট ন তারা উচ্চারণই করলত িারলে না।  

রাফ্রিফ্রদ এবং ইলয়ফ্রকফ্রন টকান কো না বললই বলস িড়ল । লায়লারা ট  
প্রশ্ন ফ্রনলয় েুলে এলসলে, তার ফ্রক উির ফ্রদলব তারা। আিনালতই তালদর মাো ফ্রনচু 
েলয় টেল।  

লায়লারাও বলস িলড়লে। ফ্রনবডাক জবাব টেলকই তারা বুলঝ ট লললে। 
নুলয় িলড়লে তালদর মাোও।  

চারজলনর মলধয অসেনীয় এক ফ্রনরবতা।  
কো বললত ট ন তারা ভয় করলে।  
অলনকক্ষণ ির লায়লা মুখ তুলল। বলল, ‘ভাইয়া ওনার ফ্রকেু একো 

েলয়লে, টকান সলন্দে আলে ফ্রক আর এ বযািালর?’  
‘এ কো ভাবলতও আমার বুক কাাঁিলে লায়লা। ফ্রনলজলক খুব অিরাধী 

মলন েলি, টকন তালক একা ট লত ফ্রদলাম? ফ্রকংবা টকন তালক  ললা কফ্ররফ্রন?’ 
ভারী েলায় বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘না, এলত অিরালধর ফ্রকেু টনই। তাাঁলক  ললা করা ফ্রতফ্রন িেন্দ কলরন 
না। কুলন্ত কুম্বালত আমরা টদলখফ্রে, ট  কাজ ফ্রতফ্রন মলন কলরন তাাঁর একার করার, 
টসখালন কাউলকই ফ্রতফ্রন সালে টনন না।’  ালতমা মুলনকা বলল। 

‘আিফ্রন ফ্রিকই বলললেন। আফ্রম মাফ্ররয়া আিার কালে একো শুলনফ্রে। 
তলব মাফ্ররয়া আিাই শুধু বযফ্রতক্রম, ফ্রতফ্রন টকান টকান সময়  ললা কলরলেন। ফ্রতফ্রন 
ট  কযালমরুলন এলসলেন, তাও আেমদ মুসা ভাইলয়র অজালন্ত।’ বলল লায়লা। 

‘সফ্রতয? এত বড় ফ্রসদ্ধান্ত না বলল ফ্রনলত টিলরলেন ফ্রতফ্রন? তারির আেমদ 
মুসা ভাইলয়র প্রফ্রতফ্রক্রয়া ফ্রক েলয়লে?’  ালতমা বলল। 

‘আফ্রম টরালসফ্রললনর কালে শুলনফ্রে আেমদ মুসার অনুিফ্রিফ্রতলত োয় ও 
 ুফ্রির দাবী  া টস অনুসালরই মাফ্ররয়া আিা ফ্রসদ্ধান্ত টনন। আমার মলন েয় এ 
অফ্রধকার তাাঁরই োকা উফ্রচত এবং তাাঁর আলে।’ বলল লায়লা। 

‘একো ঘেনা ঘলেলে।’ ইলয়ফ্রকফ্রন বলল। 
‘ফ্রক ঘেনা?’ বলল লায়লা। 
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‘আেমদ মুসা ভাই ট  দ’ফ্রে ফ্রিকানায় টেলেন, টস দ’ফ্রে ফ্রিকানা মাফ্ররয়া 
আিা টচলয়ফ্রেললন। আেমদ মুসা ফ্রদলত টচলয়ফ্রেললন। আমার কালে তাাঁলক ফ্রিকানা 
দ’টো ফ্রদলত বললফ্রেললন মাফ্ররয়া আিা। িলর আফ্রম  খন আেমদ মুসা ভাইলয়র 
কালে ফ্রিকানা চাইলাম, ফ্রতফ্রন োসললন। বলললন, ‘ও ফ্রবষয়ো তুফ্রম ভুলল  াও, 
আফ্রমও ভুলল  াই।’ মাফ্ররয়া আিার কালে টদয়া কোর ফ্রবষয়ো উলল্লখ কলর আফ্রম 
 খন তালক চাি ফ্রদলাম, ফ্রতফ্রন বলললন, ‘টতামরা মাফ্ররয়া টজালস াইনলক টচন না। 
ফ্রিকানা টিলল টকান কারণ ঘেলল টস ঐ ফ্রিকানায় েুেলত িালর। টস অসুি। তার 
ওিা ফ্রনলষধ।’ আফ্রম বললফ্রেলাম, ‘আিফ্রন ফ্রনলষধ করললও?’ শুলন ফ্রতফ্রন 
টেলসফ্রেললন। বললফ্রেললন, ‘আমার বযািালর টকান ফ্রসদ্ধান্ত আফ্রম তার উির 
চাফ্রিলয় ফ্রদলত িারব না। এলক্ষলত্র টস তার ফ্রবচার-বুফ্রদ্ধ অনুসালর ফ্রসদ্ধান্ত টনবার 
অফ্রধকারী। সুতরাং তালক ফ্রিকানা না টদওয়াোই সমাধান।’ 

োমল মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন। 
‘তারির ফ্রক ঘলেফ্রেল?’ ফ্রজলজ্ঞস করল লায়লা। 
‘িলর টেফ্রলল ালন মাফ্ররয়া আিা ফ্রিকানার কো বললল আফ্রম তাাঁলক ঘেনা 

জাফ্রনলয়ফ্রেলাম। ফ্রতফ্রন শুলন অলনকক্ষণ চুি কলরফ্রেললন। তারির বললফ্রেললন, 
আফ্রম জানতাম উফ্রন ফ্রিকানা ফ্রদলত চাইলবন না। দফ্রনয়ার সব ফ্রবিদ ফ্রতফ্রন একা 
মাোয় তুলল টনলবন, আর ফ্রতফ্রন চাইলবন তার ফ্রবিলদ টকউ এফ্রেলয় ফ্রেলয় ফ্রবিলদ 
না িড়ুক। বললত বললত প্রায় টকাঁলদ ট ললফ্রেললন মাফ্ররয়া আিা।’ 

‘মাফ্ররয়া আিা সফ্রতযই আেমদ মুসা ভাইলয়র ট ােয সােী। তার দরদৃফ্রির 
কারলণই ফ্রতফ্রন ফ্রিকানা দ’ফ্রে টচলয়ফ্রেললন। ফ্রিকানা টিলল এখন ফ্রকে ুকরা ট ত। 
মাফ্ররয়া আিালক সব ফ্রকে ুজানালনা দরকার।’ বলল লায়লা। 

‘ফ্রিক বললে লায়লা। টেফ্রলল ান নয়, চল আমরা টসখালন  াই। টসখালন 
মাফ্ররয়া আিার আব্বা আলে, টরালসফ্রলন আলে। িরামিড করা  ালব।’ 

‘আমারও তাই মত। ইফ্রতমলধয আমালদর সব টলাকলদর সতকড করা ফ্রক 
দরকার নয়। আেমদ মুসালক টখাাঁজার জলে এবং তালক উদ্ধার করার জলে 
আমালদর সব িফ্রিলক কালজ লাোলনা দরকার।’ 



অন্ধকার আফ্রিকায়  176 

 

‘ জলরর নামাল র ির টস ফ্রনলদডি আফ্রম ফ্রদলয় ফ্রদলয়ফ্রে। সকাললর মলধযই 
সকললক আমরা টিলয়  াব।’ 

‘চল ওিা  াক, ভাইয়া।’ বলল লায়লা। 
ওরা চারজন উলি দাাঁড়াল। 
টবরুবার আলে টদখল, ব্ল্যাক বুল বাইলর টেলক ফ্র রলে। 
রাফ্রিফ্রদলদর টদলখ দাাঁড়াল ব্ল্যাক বুল। 
লায়লা এবং  ালতমা মাোর কািড় আরও টেলন কিাললর আলরকেু 

ফ্রনলচ নাফ্রমলয় িালি সলর টেল। 
‘ফ্রকেু জানা টেল?’ রাফ্রিফ্রদর ফ্রদলক টচলয় শুকলনা কলণ্ঠ ফ্রজলজ্ঞস করল 

ব্ল্যাক বুল। 
একো দীঘডশ্বাস ট লল রাফ্রিফ্রদ বলল, ‘ফ্রকেু জানলত িাফ্ররফ্রন, ফ্রকেুই 

বুঝলত িারফ্রে না।’ 
‘ফ্রচন্তা করলবন না িােজাদা, বন্দী আেমদ মুসালক আফ্রম টদলখফ্রে। বন্দী 

করলল ফ্রচন্তার টকান দােও িড়লত টদফ্রখফ্রন তার কিালল। এই মানফ্রসক িফ্রিলক 
িরাভূত করা কারও িলক্ষই সম্ভব নয়। আফ্রম মলন কফ্রর মুি আেমদ মুসার মতই 
বন্দী আেমদ মুসা অপ্রফ্রতলরাধয।’ 

‘আল্লাে আিনার কো কবুল করুন।’ একেু োমল রাফ্রিফ্রদ। 
তারির বলল, ‘আমালক িাোজাদা বললেন টকন? ইলয়সুলো রাজ 

িফ্ররবালরর সন্তান ফ্রেলসলব আফ্রম  ফ্রদ িােজাদা েই তােলল আিফ্রনও টতা 
িােজাদা।’ 

কো টিষ কলর রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো না টেলমই বলল, ‘আমরা চী  
জাফ্রিলসর ওখালন  াফ্রি। আিফ্রন এফ্রদলক টখয়াল রাখলবন।’ 

বলল রাফ্রিফ্রদ োফ্রড়র ফ্রদলক এগুলত  াফ্রিল। ব্ল্যাক বুল বলল, ‘আমার 
টকান প্রলয়াজন েলল আমালক বললবন। আমার ফ্রতনফ্রে অে আলে, কুকুর ফ্রতনফ্রে 
আেমদ মুসার েলন্ধর সালে িফ্ররফ্রচত। তারা আমালদর টখাাঁজার বযািালর মূলযবান 
সাো য করলত িালর।’ 
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রাফ্রিফ্রদ েমলক দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। শুলন বলল, ‘ধেবাদ আবদল্লাে, অবিা 
টতমন েলল দরকার েলতও িালর।’ বলল তারা োফ্রড়র ফ্রদলক এগুললা। 

োফ্রড়র ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে উলি বসল রাফ্রিফ্রদ। তার িালির ফ্রসলে ইলয়ফ্রকফ্রন। 
টিেলনর ফ্রসলে বসল লায়লা ইলয়সুলো এবং  ালতমা মুলনকা। 

 
 
টরালসফ্রলনলদর  যাফ্রমফ্রল ড্রইং রুলম বলসলে সবাই। 
বযালডর্জ বাাঁধা বাম োত র্ান োত ফ্রদলয় ধলর টসা ায় ো এফ্রললয় ফ্রদলয় 

বলস আলে টর্ানা জালস াইন। সাদা োউন আর সাদা চাদলর আবৃত তার টদে। 
কিাললর ফ্রনলচ টেলক মুলখর অবফ্রিি অংিোই শুধু টদখা  ালি। ক্লাফ্রন্ত ও টবদনায় 
জজডফ্ররত তার মুখ। ট ন অিরূি এক  লু ফ্রবধ্বস্ত েলয়লে ঘূফ্রণড ঝলড়র চতমুূডখী 
টদালায়। তার দ’িালি বলস টরালসফ্রলন এবং লায়লা। আর টরালসফ্রললনর িালি 
এফ্রলসা টরস। আর লায়লার িালি  ালতমা মুলনকা। 

তালদর মুলখামুফ্রখ টসা ায় বলস আলে টর্ানার আব্বা এবং টরালসফ্রললনর 
আব্বা। 

িালির টসা ায় িািািাফ্রি বলস রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং মুোম্মাদ 
ইলয়ফ্রকফ্রন। 

রাফ্রিফ্রদর টদয়া দঃসংবাদ শুলন টর্ানা একফ্রে কোও বললফ্রন। শুধু টচাখো 
বুলজ ফ্রেলয়ফ্রেল তার। আর মুখো িি েলয় উলিফ্রেল। সম্ভবত টভতলরর 
ফ্রবলফারলণর প্রকাি টিকাবার জলে বাধার িি টদয়াল খাড়া করলত টচলয়ফ্রেল 
টস। 

টর্ানার আব্বাও নীরব। তার টচালখ-মুলখ দভডাবনার োে কাল োয়া। 
‘োনা, োসিাতাল ইতযাফ্রদ টচক না কলর ফ্রক বললত িাফ্রর আেমদ মুসা 

িত্রুর োলত িলড়লে?’ বলল চী  জাফ্রিস। 
এই সময় চীি জাফ্রিলসর টেফ্রলল ান টবলজ উিল। 
টরালসফ্রলন উলি ফ্রেলয় টেফ্রলল ান ধরল। 
টেফ্রলল ালন কো বললই টস তার আব্বালক বলল, ‘আিনার টেফ্রলল ান।’ 
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চী  জাফ্রিস উসাম বাইক উলি ফ্রেলয় টেফ্রলল ান ধরল। 
টেফ্রলল ান ধলরই চী  জাফ্রিলসর মুখ ম্লান েলয় টেল। টস কো বলল না, 

শুধু শুনলই। শুনলত শুনলত তার টচাখ-মুখ উলিলে ভলর টেল। 
সবলিলষ ‘টভলব উির টদব’ বলল টেফ্রলল ান টরলখ ফ্রদল চী  জাফ্রিস। 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর মুখ-ভালবর মারাত্মক িফ্ররবতডন সবাই লক্ষয 

কলরফ্রেল। উফ্রিগ্ন েলয় উলিফ্রেল সবাই। 
চী  জাফ্রিস টেফ্রলল ান রাখলতই টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন বলল 

উিল, ‘ফ্রক খবর ফ্রমঃ জাফ্রিস? খারাি ফ্রকেু?’ 
চী  জাফ্রিস তার ফ্রনচু মুখ না তুললই বলল, ‘আেমদ মুসা ওকুয়া’র োলত 

বন্দী।’ 
খবরো বজ্রিালতর মতই ধ্বফ্রনত েললা সকললর কালে। সকললর মাোই 

নুলয় িলড়লে প্রচডর্ আঘালত। শুধু টর্ানার মুখোই খাড়া। টস টচাখ খুলললে। মুখো 
তার আরও িি েলয় উলিলে। 

অসহ্য এক নীরবতায় টেলয় টেলে টোো ড্রইং রুম। 
টরালসফ্রলন, লায়লা ও  ালতমা ধীলর ধীলর তালদর নত টচাখো তুলল 

তাকাল টর্ানার ফ্রদলক। 
তারা টর্ানার খাড়া মাো, টচাখ-মুলখর অদ্ভুত দৃেতা টদলখ ফ্রবফ্রস্মত েললা। 

ফ্রকন্তু িরক্ষলণই তালদর মলন িড়ল, টর্ানা টজালস াইন িালির রাজকুমারী এবং 
আেমদ মুসার বােদিা, আর দ’দিো টমলয়র সালে তার তুলনা চলল না। 

নীরবতা ভাঙ্গললন চী  জাফ্রিস ফ্রনলজই। বলললন ফ্রতফ্রন, ‘আরও ফ্রকে ু
খারাি খবর আলে।’ 

‘ফ্রক টস খবরগুললা।’  যাকালি ত্বফ্ররত কলণ্ঠ ফ্রজলজ্ঞস করল টরালসফ্রলন। 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইক সবার উির একবার টচাখ বুলাললন। তারির 

বলললন, ‘এখালন বাইলরর টলাক টনই। সব কোই আফ্রম এখালন বললত িাফ্রর।’ 
োমললন চী  জাফ্রিস। একেু টভলব ফ্রনলয় ফ্রতফ্রন বলললন, ‘টেফ্রলল ান 

কলরলে ‘ওকুয়া’র িক্ষ টেলক ব্ল্যাক ক্রলসর প্রধান ফ্রিলয়লর িল।’ 
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তারির চী  জাফ্রিস র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস এবং ওমর বায়ালক বন্দী টরলখ চাি 
ফ্রদলয় ফ্রকভালব ওমর বায়ার সম্পফ্রি তারা রাস করলত চালি তার ফ্রববরণ ফ্রদলয় 
বলল, ‘আোমী কাল তারা উফ্রকললর মাধযলম তালদর টকস আমার টকালেড ফ্রনলয় 
আসলব। আফ্রম  ফ্রদ ওমর বায়ার সম্পফ্রি তালদর োলত তুলল টদয়ার বযবিা না কফ্রর, 
তােলল তার র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক আোমী কালই খুন করলব এবং ওমর বায়ালক 
আিাতত িঙ্গু কলর টদলব। ফ্রিতীয়ত বলললে, কুলন্ত কুম্বার মসুলমানরা  ফ্রদ আোমী 
িরশুর মলধয টসখালন আেক টকাক’এর টলাকলদর টেলড় না টদয়, তােলল আেমদ 
মুসালক তারা েতযা করলব।’ 

োমললন চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
আবার টনলম এল টসই নীরবতা। সকললর টচালখ-মুলখ উলিে ও ফ্রবষালদর 

োয়া। 
টবি ফ্রকেুক্ষণ ির টরালসফ্রলন বলল, ‘তারা টদলির চী  জাফ্রিসলক 

এইভালব হুমফ্রক ফ্রদলত িারল?’ 
‘িারল। কারণ আফ্রম িুফ্রললির সাো য ফ্রনলত িারফ্রে না। িুফ্রলিলক 

বলললই ওরা েতযা করলব র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক। তাাঁর প্রফ্রত আমার দবডলতার সুল াে 
ফ্রনলি তারা।’ বলল চী  জাফ্রিস শুষ্ক কলণ্ঠ। 

‘তুফ্রম ফ্রক জবাব টদলব আব্বা ওলদর?’ বলল টরালসফ্রলন। 
‘ওলদর দাবী আফ্রম টমলন টনব না। ট  িফ্ররণফ্রতই টোক।’ বলল চী  

জাফ্রিস। 
‘এখন ফ্রক করনীয় আমালদর? বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।’ 
‘িুফ্রলিলক  ফ্রদ সব বযািার জানালনা েয়, তালত ফ্রক লাভ েলব?’ বলল 

চী  জাফ্রিস। 
‘ওকুয়া’র টকান ফ্রিকানা আমালদর কালে টনই। িুফ্রলি ফ্রনশ্চয় ওলদর ফ্রকেু 

ফ্রিকানা জালন। তারা  ফ্রদ সতযই সফ্রক্রয় েয়, তােলল ফ্রকেু  ল েলত িালর।’ বলল 
টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন। 

‘আফ্রমও এ ুফ্রির সালে এক মত।’ বলল মুোম্মাদ ইয়ফ্রকনী। 
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‘আমালদর কালে  খন ‘ওকুয়া’র টকান ফ্রিকানা টনই, তখন িুফ্রললির 
সাো য ভাল মলন কফ্রর।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘িুফ্রলিলক জানালনার মলধয ঝুাঁফ্রক আলে। তাোড়া িুফ্রলিলক সব কো 
ট মন আেমদ মুসার কো বলা  ালব না। সুতরাং িুফ্রলিলক আফ্রম না জানালনাই 
ফ্রিক মলন কফ্রর।’ বলল টর্ানা। 

‘ফ্রকেু টতা আমালদর করলত েলব, ফ্রকন্তু টকান িলে এগুলবা আমরা?’ বলল 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘আেমদ মুসা ট  দ’টো ফ্রিকানার সন্ধালন টেলে, টস দ’টো ফ্রিকানা আফ্রম 
ওাঁর কালে টচলয়ফ্রেলাম। উফ্রন টদনফ্রন। আমার মলন েয় আল্লাের টকান ইিা এর 
মলধয আলে। আেমদ মুসা ফ্রনলজর স্বালেড ফ্রকে ুকরলেন না। আল্লাের সন্তুফ্রি এবং 
মানুলষর কলযালণর জলে ফ্রতফ্রন কাজ করলেন। সুতরাং আল্লাে তাাঁলক সাো য 
করলবন। আফ্রম অলিক্ষা করার িক্ষিাফ্রত।’ 

একেু োমললা টর্ানা। একো টঢাক ফ্রেলল আবার শুরু করল, ‘ইফ্রতমলধয 
এো কাজ করা  ায়। ট  োফ্রড় ফ্রনলয় ওরা িালকড োইজযাক করলত ফ্রেলয়ফ্রেল, টসই 
োফ্রড়র নাম্বার আমার কালে আলে। নতুন োফ্রড়, টললেি মলর্ললর। সুতরাং নাম্বার 
ফ্রনলয় টরফ্রজলষ্ট্রিন অফ্র লস ফ্রেলয় োফ্রড়র মাফ্রললকর ফ্রিকানা টবর করা কফ্রিন েলব 
না। এভালব একো ফ্রিকানা ওলদর আমরা টবর করলত িাফ্রর।’ 

কো টিষ কলর টর্ানা তার োত বযাে টেলক এক েুকলরা কােজ তুলল 
ধরল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর ফ্রদলক। 

রাফ্রিফ্রদ কােজফ্রে োলত ফ্রনলয় োফ্রড়র নাম্বালরর ফ্রদলক এক টচাখ বুফ্রললয় 
িলকলে টরলখ ফ্রদলয় বলল, ‘আলোমদফ্রলল্লাে, চলার একো িে টিলয়ফ্রে আমরা।’ 

বলল রাফ্রিফ্রদ উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘আফ্রম এবং ইলয়ফ্রকফ্রন এখন 
টরফ্রজলষ্ট্রিন অফ্র লস  াফ্রি। লায়লা টতামরা বাফ্রড় চলল ট ও। আমরা োফ্রড় টরলখ 
 াফ্রি।’ 

‘না, তুফ্রম টতামার োফ্রড় ফ্রনলয়  াও। আফ্রম লায়লালদর বাফ্রড় টি াঁলে টদব।’ 
‘না টরালসফ্রলন, টতামার এখন বাইলর টবরুলনা চললব না। সংকে না কাো 

ি ডন্ত তুফ্রম ওলদর োলেডে।’ বলল টর্ানা। 
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‘বাে! আিা। আিফ্রন ট  আেমদ মুসার ভূফ্রমকায় অবতীণড েললন।’ টেলস 
বলল টরালসফ্রলন। 

‘মাফ্ররয়া মা ফ্রিকই বলললে। রাফ্রিফ্রদ ট ভালব বলললে, টসোই ভাল।’ বলল 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 

‘ফ্রিক আলে, তাই েলব।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টর্ানার আব্বা এবং চী  
জাফ্রিলসর কাে টেলক ফ্রবদায় ফ্রনলয় চললত শুরু করল। 

তার ফ্রিেু ফ্রনল মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন। 
টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন উলি দাাঁফ্রড়লয় বলল, ‘আফ্রম ফ্রবদায় চাফ্রি। 

 রাসী দূতাবালস এবং িালি জরুরী কলয়কো কো বললত েলব।’ 
চী  জাফ্রিসও উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘মা টতামরা বস। অফ্র লস  াওয়ার 

আলে আমালক ফ্রকেু জরুরী কাজ সারলত েলব।’ 
ওরা উলি  াবার ির প্রেম কো বলল  ালতমা মুলনকা। বলল, ‘মাফ্ররয়া 

আিা, আমরা উলিলে-আতংলক টিষ েলয়  াফ্রিলাম। আিনার কো আমালদর 
সােস ফ্র ফ্ররলয় ফ্রদলয়লে।’ 

‘ধেবাদ। উলিে-আতংক আমার মলধযও আলে। প্রকাি েলল তা আরও 
বাড়লব। তাই সােস ফ্রদলয় তা টঢলক রাখফ্রে।’ ম্লান টেলস বলল টর্ানা। 

‘টদখফ্রে, আেমদ মুসা ভাইলয়র অলনক গুণ আিফ্রন টিলয়লেন।’ বলল 
লায়লা। 

‘না ফ্রকেুই না। আর উফ্রন চান না, তাাঁর মত টকউ বন্দুক োলত ফ্রনক।’ 
টর্ানা বলল। 

‘টকন?’ বলল লায়লা। 
‘তাাঁর মলত আজ অলের  ুলদ্ধর টচলয় বুফ্রদ্ধর  ুদ্ধ টবিী জরুরী।’ 
‘ফ্রকন্তু িফ্রি ও অলের  ুলদ্ধ টেলরফ্রে বললই টতা আমরা কযালমরুন টেলক 

উলিদ েলত চললফ্রে। আমালদর িফ্রি ও অেই আমালদর ভােয ট রালত িালর।’ 
বলল  ালতমা মুলনকা। 

‘ফ্রকন্তু উফ্রন বললন, জ্ঞান, বুফ্রদ্ধ ও সংেৃফ্রতর  ুলদ্ধ িরাফ্রজত েবার ির 
অলের  ুলদ্ধ িরাজলয়র ি ডায় আলস। বুফ্রদ্ধর  ুলদ্ধ িফ্রিিালী েলল অলের  ুলদ্ধর 
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প্রলয়াজনই েয় না। ফ্রবলিষ কলর বতডমান ফ্রবলশ্ব,  খন সাংেৃফ্রতক, অেডননফ্রতক ও 
রাজননফ্রতক  ুদ্ধ প্রেম ও প্রধান ফ্রবষয় ফ্রেলসলব কাজ করলে।’ 

‘এসব উফ্রন বললন। আিফ্রন ফ্রক বললন?’ বলল লায়লা। 
‘এই টক্ষলত্র আমার অফ্রভজ্ঞতা কম। তলব সতয ট ো তা েললা, প্রকৃত 

িলক্ষ অে  ুদ্ধ কলর না,  ুদ্ধ কলর বুফ্রদ্ধ।  ুদ্ধ করার  তগুললা অে বুফ্রদ্ধর রলয়লে, 
তালদর মলধয অে মাত্র একফ্রে। সুতরাং সবলক্ষলত্রই বুফ্রদ্ধরই প্রধান ভূফ্রমকা। সুতরাং 
আফ্রম তার সালে একমত। ফ্রকন্তু ... ...’ 

‘ফ্রকন্তু ফ্রক?’ 
‘ফ্রকন্তু িত্রুর োলত অে  খন উদযত েয়,  খন তাাঁর োলতও অে োলক, 

তখন আমালক ফ্রতফ্রন অে োলত ফ্রনলত ফ্রনলষধ করলবন আফ্রম তা মাফ্রন না।’ বললত 
বললত টর্ানার কডি ভাফ্রর েলয় উিল। 

‘আিা, আমার মলন েয় এো আিফ্রন ও তাাঁর মধযকার ফ্রনজস্ব বযািার। 
আিনার কাে টেলক তাাঁর এো ফ্রবলিষ চাওয়া, সাধারন টকান নীফ্রত নয়।’ বলল 
 ালতমা মুলনকা। 

‘এো আফ্রম বুফ্রঝ।’ বলল টর্ানা আফ্রমনার করুন কাফ্রেনী তালদর জানাল 
এবং বলল, ‘এখন উফ্রন এমন একো িাফ্রন্তর েেৃাঙ্গন চান  া বারুলদর েলন্ধ িীফ্রড়ত 
েলব না।’ 

‘এই চাওয়া তার সঙ্গত নয় ফ্রক?’ বলল টরালসফ্রলন। 
‘সংেত, ফ্রকন্তু স্বাভাফ্রবক নয়। ফ্রতফ্রন এবং তাাঁর েেৃাঙ্গন িরের ফ্রবফ্রিন্ন বা 

আলাদা েলত িালর না। ফ্রতফ্রন  ফ্রদ বারুলদর েলন্ধ োফ্রবত েন, তােলল টস েন্ধ তার 
বাফ্রড়র িফ্ররলবিলক োফ্রবত করলবই।’ বলল টর্ানা। 

‘আিফ্রনও সংেত কো বলললেন আিা।’ বলল লায়লা। 
‘ফ্রতফ্রনও এো মালনন। তাই ফ্রতফ্রন ফ্রনলদডি টদন না আকাঙ্খা কলরন মাত্র।’ 

টর্ানা বলল। 
লায়লা ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘আিনার কাে টেলক উিলত ইিা 

করলে না, ফ্রকন্তু উিলত েয় আমালদর।’ 
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‘আমার টস ভােয। আিনালক টদখার আকাঙ্খা আমার িূরণ েললা।’ 
বলল  ালতমা মুলনকা। 

‘আমালক টদখার আকাঙ্খা? ফ্রকভালব জানললন আমার কো?’ টর্ানা 
বলল। 

‘আেমদ মুসা ভাই কুলন্ত কুম্বা টেলক আসার সময় বললফ্রেললন, ভােয ভাল 
েলল কযালমরুলন তালক টদখলতও িার।’ বলল  ালতমা। 

‘আমার প্রসঙ্গ উিললা ফ্রক কলর?’ 
‘তার কোয় আফ্রম বুলঝফ্রেলাম।’ বলল  ালতমা মুলনকা। 
‘বললফ্রেললন উফ্রন, ট  আমালক কযালমরুলন টদখলতও িার! ফ্রকন্তু আফ্রম ট  

কযালমরুলন আসব, তা আসার আলের ফ্রদন ি ডন্ত আফ্রম ভাবলতও িাফ্ররফ্রন। উফ্রন 
জানললন ফ্রক কলর!’ 

োমল টর্ানা। তার টচাখ দ’ফ্রে বুলজ এল। একো আলবলের আলবি তার 
অিরূি লাবণযলক ট ন িতগুণ বাফ্রড়লয় ফ্রদল। ধীলর ধীলর অলনকো স্বেত কলডি 
বলল, ‘এ জলে ফ্রতফ্রন আেমদ মুসা। ফ্রক ফ্রক েলল ফ্রক ঘলে বা ঘেলত িালর, তা ট ন 
সূ ড উিার মতই ফ্রতফ্রন টদখলত িান!’ 

টর্ানা ট ন ফ্রনলজর মলধয ফ্রনলজ োফ্ররলয়  ালি। তালক ফ্রবরি করলত ফ্রিধা 
েললা লায়লার। তবু বলল, ‘আিা অনুমফ্রত ফ্রদন, উিব।’ 

টচাখ খুলল টসাজা েলয় বসল টর্ানা। বলল, ‘টতামরা  ালব? ফ্রকন্তু ফ্রবলকলল 
আসলব টতা? আমার কোই শুধু বললাম। টতামালদর কো ফ্রকেুই টিানা েয়ফ্রন।’ 

‘আসব আিা।’ বলল উলি দাাঁড়াল লায়লা। তার সালে উিল  ালতমা 
মুলনকা। 

টর্ানা উিলত  াফ্রিল। টরালসফ্রলন তালক ধলর তুলল। 
লায়লা টর্ানালক বাধা ফ্রদলয় বলল, ‘না আমালদর এফ্রেলয় ফ্রদলত েলব না 

আিনার।’ তারির লায়লা টরালসফ্রললনর ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘তুফ্রম ওাঁলক ফ্রনলয় 
শুইলয় দাও। বহুক্ষণ উফ্রন বলস আলেন।’ 

‘ফ্রিক আলে আফ্রম এগুফ্রি না। ফ্রকন্তু টতামরা ফ্রবলকলল আসলব।’ 
‘আসব আিা’ বলল লায়লা ও  ালতমা মুলনকা টবফ্ররলয় এল ঘর টেলক। 
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সামলন টবামা  ােললও এতো ফ্রবফ্রস্মত েলতা না ওলকাচা’র আব্বা-আম্মা, 

 তো ফ্রবফ্রস্মত েললা তারা তালদর রালতর টমেমান, তালদর ওলকাচার জীবন 
রক্ষাকারী ফ্রবস্ময়কর টলাকফ্রের আেক েওয়ার কো শুলন। 

ওলকাচা’র েী তার কো টিষ না করলতই ওলকাচা’র আব্বা-আম্মা েুেল 
ওলকাচা’র ঘলরর ফ্রদলক। তালদর ফ্রিেলন ফ্রিেলন ওলকাচা’র েীও। 

ঘলর ঢুলক তারা টদখল, ওলকাচা মাোয় োত টরলখ শুলয় আলে। তার মুখ 
চুিলস টেলে। টসখালন দঃখও আলে, আতংকও আলে। 

তার আব্বা-আম্মালক ঘলর ঢুকলত টদলখ টস উলি বসল। 
‘টব মা’র কালে এফ্রক শুনলাম! তুই নাফ্রক বললফ্রেস, আমালদর েত রালতর 

টমেমান টকাোও আেক েলয়লে? ওো  যাংে টোষ্ঠীর কাজ না টতা?’ বলল 
ওলকাচা’র আব্বা। 

‘হ্যাাঁ, উফ্রন আেক েলয়লেন, তলব  যাংেরা তালক আেক কলরফ্রন।’ 
‘তােলল কারা তালক আেক কলরলে?’ 
ওলকাচা মুখ তুলল ফ্রিতার ফ্রদলক িূণড দৃফ্রিলত চাইল। তারির বলল, ‘টসো 

খুব খারাি খবর আব্বা?’ 
‘ফ্রক বললত চাফ্রিস? কারা আেক কলরলে তাাঁলক?’ 
‘ওকুয়া’ তাাঁলক আেক কলরলে।’ 
‘ওকুয়া?’ মুখো ট াঁকালি েলয় টেল ওলকাচা’র আব্বার। 
ফ্রকেুক্ষণ কো বললত িারল না ওলকাচা’র আব্বা। ফ্রবস্ময় ও উলিলে কডি 

রুদ্ধ েলয় এলসফ্রেল তার। 
িলর শুষ্ক কলডি টস বলল, ‘ওকুয়া’র টলাকলদর সালে তাাঁর ফ্রক ঝেড়া 

েলয়ফ্রেল?’ 
‘না, এ কারলণ ফ্রতফ্রন আেক েনফ্রন।’ 
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‘তােলল তুই  াদার িাফ্রিস বাইকলক টেফ্রলল ান কর। ওাঁলক োফ্রড়লয় 
আনলত েলব। এ খবর শুলন তুই এলস শুলয় িলড়ফ্রেস টকন? টতার দাফ্রয়ত্বোই বড়।’ 

‘িাফ্রিস বাইকলক টেফ্রলল ান কলর টকান লাভ েলব না। ফ্রতফ্রন এবং ফ্রমঃ 
ফ্রিলয়লর িল স্বয়ং তালক আেক কলরলেন।’ 

কোো টিানার সালে সালে ওলকাচা’র আব্বা ভলয় ও টবদনায় ট ন 
এলকবালর কুাঁচলক টেল।  

িালির টচয়ালর টস ধিাস কলর বলস িড়ল। ট ন এক ফ্রনফ্রমলষই তার 
িরীলরর সব িফ্রি ফ্রনঃলিষ েলয় টেলে। 

ওলকাচা’র টোো িফ্ররবার ‘টকাক’(ফ্রকংলর্াম অব ফ্রক্রি)-এর সালে 
জফ্রড়ত। ওলকাচা’র আব্বা টজালস  টবল ‘টকাক’-এর আঞ্চফ্রলক একজন 
দাফ্রয়ত্বিীল। ওলকাচা এবং তার ভাইরাও ‘টকাক’-এর সদস্য। ওকুয়া’র প্রধান 
 াদার িাফ্রিস বাইক ‘টকাক’-এরও প্রধান েওয়ার ির দই সংিা প্রায় এক 
েলয়লে। কা ডত ‘ওকুয়া’ই এখন সব ফ্রকেু চালালি। সুতরাং টজালস  টবললর 
িফ্ররবারও আজ কা ডত ওকুয়া’র অধীন। 

টচয়ালর বলস িড়ার ির ওলকাচা’র আব্বা টজালস  টবল দবডল কলডি 
বলল, ‘তুই ফ্রক ভাল কলর টখাাঁজ ফ্রনলয় একো বলফ্রেস? তুই জানলত িারফ্রল ফ্রক 
কলর?’ 

‘টকাক-এর কমডীলদর আজ টের্ টকায়ােডালর টর্লকফ্রেল  াদার িাফ্রিস 
বাইক। উলেে ফ্রেল, ইলদজা’র ঘেনা এবং সাম্প্রফ্রতক সব ফ্রবি ডলয় েতাি 
কমডীলদর উৎসাফ্রেত করা। আফ্রম ফ্রেলয়ফ্রেলাম। 

স্বয়ং  াদার িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল আমালদর সালে কো 
বলললন। শুরুলতই  াদার জানাললন, ‘ইলদজা ও কুলন্ত কুম্বায় ট  ফ্রবলদিীর কারলণ 
আমালদর ফ্রবি ডয় ঘলেলে, ট  ফ্রবলদিীর োলত এ ি ডন্ত আমালদর জনা ফ্রতফ্ররলিক 
টলাক ফ্রনেত েলয়লে, টসই ফ্রবলদিী আজ আমালদর োলত ধরা িলড়লে। টতামরা 
টজলন খুিী েলব, এই টলাকফ্রে কযালমরুলন আসার ির আমালদর শুধু ফ্রবি ডয় নয়, 
আমালদর অফ্রস্তত্বও ফ্রবিন্ন েলয় উলিফ্রেল, তালক বন্দী করার ির আমরা সকল 
ফ্রবিদ টেলক মুফ্রি টিলাম।’ 
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তারির ফ্রতফ্রন ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িললর সালে আললাচনা কলর আমালদর 
বলললন, ‘চল টতামালদরলক টসই ভয়ংকর টলাকফ্রেলক টদখালনা েলব।’ বলল 
আমালদর  ফ্রনলয়  াওয়া েললা ফ্রনয়ন্ত্রণ কলক্ষ। টসখালন বলস ফ্রবফ্রভন্ন ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলণ 
বাফ্রড়র প্রলতযকফ্রে অংি টদখা  ায়। 

আমালদরলক একো ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলণর সামলন বসালনা েললা। ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলণ 
নজর িড়লতই আফ্রম চমলক উিলাম। টদখলাম আমালদর টমেমানলক। তার োলত 
োতকড়া এবং িালয় টবফ্রড় িরালনা।’ 

োমল ওলকাচা। মুখ ফ্রনচু করল টস। 
ওলকাচার আব্বা টজালস  টবল ফ্রবফাফ্ররত টচালখ তাফ্রকলয় আলে 

ওলকাচার ফ্রদলক। তার টচালখ ট ন ফ্রবস্ময় ও টবদনা িােললর মত নৃতয করলে। 
‘তার ফ্রবরুলদ্ধ এই অফ্রভল ােগুললা ফ্রক সতয?’ 
‘সতয মলন েয় না, ফ্রকন্তু সতয।’ 
‘অলনক বের েললা আফ্রম িৃফ্রেবীলত এলসফ্রে। কত মানুষ টদলখফ্রে। 

মানুলষর টচালখর ফ্রদলক তাকাললই বলল ফ্রদলত িাফ্রর টস টকমন মানুষ। আফ্রম রালতর 
টমেমানলক টদলখফ্রে। দফ্রনয়া এক বালকয বলললও আফ্রম ফ্রবশ্বাস করলবা না ট , টস 
ফ্রক্রফ্রমনাল। তার টচালখ মুলখ টকান িালির েিড আফ্রম টদফ্রখফ্রন। েতকাল 
‘ যাংে’টদর বযািালর ট  িরামিড টস আমালক ফ্রদলয়লে, টস ধরলণর িরামিড টকান 
ফ্রক্রফ্রমনাললর মাো টেলক টবর েওয়া অসম্ভব।’ 

‘আিফ্রন ফ্রিকই বলললেন আব্বা। আজ ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলণ বন্দী অবিায় তালক 
টদলখ আফ্রম ফ্রবফ্রস্মত েলয়ফ্রে। টদখলাম ফ্রতফ্রন টদয়ালল টেলান ফ্রদলয় খাফ্রেয়ায় বলস 
আলেন। ফ্রতফ্রন ট  বন্দী মুখ টদলখ তা বুঝা  ায় না। মলন েয় ফ্রতফ্রন ট ন ড্রইং রুলম 
ফ্রনফ্রশ্চলন্ত বলস আলেন। প্রসন্ন মুখ তার। ফ্রনফ্রশ্চন্ত তাাঁর দৃফ্রি। সমর টচোরায় একো 
িফ্রবত্রতা। ফ্রকন্তু আব্বা তবু অফ্রভল ােগুললা সতয।’ 

‘অসম্ভব ওলকাচা।’ 
‘আব্বা, তাাঁর আরও িফ্ররচয় আলে।’ 
‘ফ্রক িফ্ররচয়?’ 
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‘ফ্রতফ্রন আেমদ মুসা। টকাক, ওকুয়া’র সালে লড়াই করার জলেই ফ্রতফ্রন 
কযালমরুলন এলসলেন।’ 

‘আেমদ মুসা? মুসফ্রলম ফ্রবেবী,  ার সম্পলকড ফ্রবশ্ববযািী িত্র-িফ্রত্রকায় 
অলনক টলখাললফ্রখ েলয়লে, টসই আেমদ মুসা?’ ফ্রবস্ময় ফ্রবজফ্রড়ত কলডি বলল 
ওলকাচা’র আব্বা টজালস  টবল। 

‘হ্যাাঁ আব্বা, টকান সলন্দে টনই।’ 
উিলর ফ্রকেু বলল না টজালস  টবল। তার শুণয দৃফ্রি ওলকাচার ফ্রদলক 

ফ্রনবদ্ধ। অলনকক্ষণ কো বলল না টস। 
এক সময় ো এফ্রললয় ফ্রদল টচয়ালর। বলল,’ফ্রিক বললফ্রেস ওলকাচা। উফ্রন 

আেমদ মুসা েলল তলবই তার সব কজ, সব কো, সব আচরলণর ট  ফ্রিকতা খুাঁলজ 
িাওয়া  ায়।’ 

একেু োমল। টেলমই আবার শুরু করল টজালস  টবল, ‘তুই লড়াই-এর 
কো বলফ্রল। ‘টকাক’ ও ওকুয়া’র সালে তাাঁর ফ্রকলসর লড়াই?’ 

‘আফ্রম সব জাফ্রননা। তলব শুলনফ্রে, মুসলমানলদর সম্পফ্রি উদ্ধারই মূল 
ফ্রবষয়। তাোড়া ‘ওকুয়া’র োলত বন্দী দ’জনলক উদ্ধার করলত চায় আেমদ মুসা।’ 

‘তাই েলব। আেমদ মুসা ট  টদলিই টেলে, এ ধরলণর কাজ ফ্রনলয়ই 
টেলে।’ 

োমল টজালস  টবল। 
ওলকাচাও টকান কো বলল না। 
ফ্রকেুক্ষণ নীরবতা। 
নীরবতা ভাঙ্গল ওলকাচার মা। বলল, ‘টলাকোলক ওরা বন্দী টরলখ ফ্রক 

করলব?’ 
‘ া শুনলাম, তালত বুঝলাম। তালক বন্দী টরলখ ‘ওকুয়া’ কুলন্ত কুম্বায় 

‘টকাক’-এর বন্দী টলাকলদর মুি করলব। তারির তালক েতযা করলব অেবা ফ্রবফ্রক্র 
কলর টদলব।’ 

‘ফ্রবফ্রক্র কলর টদলব?’ বলল টজালস  টবল। 
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‘হ্যাাঁ। আফ্রম শুনলাম ইহুফ্রদলদর সংেিন ফ্রসনলবে, ইরগুন জাই ফ্রলউফ্রম, 
বামিন্থী সংেিন ‘ি’ এবং টশ্বতাঙ্গ সংেিন ক্ল-ুক্লযাক্স-ক্লযান তালক টকাফ্রে টকাফ্রে 
টর্ালার ফ্রদলয় ফ্রকলন ফ্রনলত রাজী আলে।’ 

‘ফ্রকলন ওরা ফ্রক করলব?’ ফ্রজলজ্ঞস করল ওলকাচার মা। 
‘ফ্রক বল মা, ও নাফ্রক দফ্রনয়ার সব টচলয় বড় মানুষ। ওলক োলত টরলখ বড় 

বড় মুসফ্রলম রাষ্ট্রলক ব্ল্যাকলমইল করা  ায়।  া ইলি তা আদায় করা  ায়।’ 
োমল ওলকাচা। আবার নীরবতা। 
এবার নীরবতা ভাঙ্গল ওলকাচা’র েী। বলল,‘আমালদর ফ্রক ফ্রকেু করণীয় 

আলে?’ 
টকউ উির ফ্রদল না। ওলকাচার আব্বা টজালস  টবল এবং ওলকাচা 

দজলনরই মুখ ফ্রনচু। 
‘টলাকফ্রের িফ্ররচয়  াই টোক, টস জীবলনর ঝুাঁফ্রক ফ্রনলয় ওলকাচালক 

বাাঁফ্রচলয়লে। আবার  যাংে’টদর সালে আমালদর বড় ধরলণর সোত বাধত, টসোও 
টস টরাধ কলরলে। তার িরামলিড সোত ও রিারফ্রি টেলক ট   ল টিতাম তার 
টচলয় টবিী  ল টিলয়ফ্রে। তালক সাো য করা ফ্রক আমালদর মানফ্রবক দাফ্রয়ত্ব নয়?’ 
বলল ওলকাচার েী। 

এবার কো বলল টজালস  টবল। বলল, ‘টব মা টতামার প্রলতযকো কো 
সতয। তালক সাো য করা অবেই আমালদর দাফ্রয়ত্ব। ইিা েলি, এখফ্রন েুলে  াই 
তালক উদ্ধার কলর আফ্রন, তালত আমার ট  ক্ষফ্রত েয় টোক। ফ্রকন্তু তা িারফ্রেনা।’ 

োমল টজালস  টবল। তার টিলষর কোগুললা ভারী েলয় উিল। 
একেু টেলমই আবার শুরু করল, ‘লড়াইো ‘টকাক’ এবং ‘ওকুয়া’র 

সালে। সঙ্গিন দলো আমালদর অেডাৎ জাফ্রতর। জাফ্রতর ফ্রবরুলদ্ধ আমরা টকমন কলর 
 াব? ধলমডর ফ্রবরুলদ্ধ আমরা টকমন কলর  াব?  ফ্রদ  াই আমালদর তােলল মানবতা 
টকউ টদখলব না। বললব ফ্রবশ্বাসঘাতক। বললব আমরা শ্ত্রত্রুর কালে অলেডর ফ্রবফ্রনমলয় 
ফ্রবফ্রক্র েলয় টেফ্রে। ফ্রনলজলদর ধ্বংস করার মত এই দাফ্রয়ত্ব আফ্রম টকমন কলর টনব, 
টকমন কলর আফ্রম টতামালদর ফ্রনলত বলব।’ 

োমল টজালস  টবল। 
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একো অসোয় ভাব তার টচালখ-মুলখ। কাাঁিফ্রেল তার কডি। 
ওলকাচা’র েী মুখ ফ্রনচু কলরলে। ওলকাচার মুলখ টকান কো টনই। টস মাো 

ফ্রনচু কলর বলস আলে। 
ওলকাচা’র আব্বা টজালস  টবলই আবার বললত শুরু করল, ‘আফ্রম 

ঈশ্বলরর কালে প্রােডনা কফ্রর, ফ্রতফ্রন আেমদ মুসার প্রফ্রত সদয় টোন, মুি করুন 
তালক বন্দীদিা টেলক।’ 

বলল টচালখর টকাণ দ’টো মুলে উলি দাাঁফ্রড়লয় ঘর টেলক টবফ্ররলয় টেল। 
তার সালে সালে টবফ্ররলয় টেল ওলকাচার মা’ও। 
তারা টবফ্ররলয়  াবার সালে সালে অোফ্রিন ওলকাচা আবার শুলয় িড়ল। 

বাম োতো এলন রাখল কিাললর উির। টচাখ দ’ফ্রে তার বন্ধ। মুলখর টচোরা তার 
ফ্রবধ্বস্ত। 

ওলকাচার েী ফ্রেলয় ওলকাচার মাোর কালে বসল। ওলকাচার মাোয় েত 
টরলখ তার চুল ফ্রনলয় নাড়াচাড়া করলত করলত বলল, ‘ফ্রক ভাবে তুফ্রম?’ 

ওলকাচা েীর একো োত োলতর মুলিায় ফ্রনলয় টচাখ না খুললই বলল, ‘তুফ্রম 
 া ভাবে তাই।’ 

‘তুফ্রম ট  ফ্রকেু বললল না?’ 
‘আফ্রম ভাবফ্রে।’ 
‘ভাবনার  ল ফ্রক েলব?’ 
ওলকাচা টচাখ খুলল। েীর োতো বুলক টচলি ধলর বলল, ‘আফ্রম টস 

সমলয়র কো ফ্রকেুলতই ভুললত িারফ্রে না। রিাি ও অবসন্ন আমালক এক োলত 
ধলর অে োলত ফ্ররভলবার বাফ্রেলয় টতলড় আসা টলাকলদর ফ্রতফ্রন বললফ্রেললন, আর 
এক িা এগুলল ফ্রনফ্রবডচালর গুলী চালাব। টতামালদরলক আইন োলত তুলল ফ্রনলত টদব 
না। এ টদাষী েলল টতামরা আইলনর কালে  াও। এই কো ফ্র ফ্রন বললত িালরন 
ফ্রতফ্রন টকান আইন ভাঙ্গলত িালরন না। আসলল ফ্রতফ্রন অোলয়র প্রফ্রতকার করলত 
এলসলেন। আফ্রম আব্বার মত কলর জাফ্রতর অোয়লক ভাললাবাসলত িারব না।’ 

ওলকাচা’র টিলষর কোগুললা আলবলের অশ্রুলত ফ্রসি েলয় উলিফ্রেল। 
‘তােলল ফ্রক করলব তুফ্রম?’ 
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‘ফ্রক করব আফ্রম জাফ্রন না।আমালক ভাবলত দাও।’  
ওলকাচার েী ওলকাচার একো োত তুলল ফ্রনলয় চুমু টখলয় বলল, ‘তুফ্রম 

ফ্রবিলদ ঝাাঁফ্রিলয় িড় আফ্রম তা চাইব না। ফ্রকন্তু টতামার সালে আফ্রম এক মত। এবং 
আফ্রম মলন কফ্রর, কতডলবযর টচলয় ফ্রনলজলদর ফ্রনরািিার ভয় বড় েলত িালর না।’ 

ওলকাচা ম্লান োসল। েীর োত মুলিায় ফ্রনলয় চাি ফ্রদলয় বলল, ‘টতামালক 
বাোই করলত টিলর, ভাললাবাসলত টিলর আমার েবড েলি।  যাংে-সদডালরর 
টমলয়র উি ুি কোই তুফ্রম বললে।’ 

‘টদখ,  যাংেলদর েয়লতা অলনক টদাষ আলে। ফ্রকন্তু ‘ যাংে’রা অেড-ফ্রবি, 
সুল াে-সুফ্রবধার কালে তালদর নীফ্রতলবাধলক খুব কমই ফ্রবফ্রক্র কলর।’ স্বামীর োত 
টেলক োত োফ্রড়লয় টেলস বলল ওলকাচার েী। 

‘তার মালন বললত চাি, ‘ওয়াডর্ী’রা অলেডর কালে তালদর নীফ্রতলবাধ 
ফ্রবফ্রক্র কলর?’ এক েুকলরা ফ্রমফ্রি টেলস বলল ওলকাচা। 

‘আমার স্বামীর টোত্রলক আফ্রম তা বলব না। ফ্রকন্তু তুফ্রমই টদখ, 
‘ওয়াডর্ী’রা খৃিান ধমড ও িফ্রশ্চমী সভযতার ফ্রদলক সাংঘাফ্রতকভালব ঝুাঁলক 
িলড়লে।’ 

‘ যাংে’রাও টতা মুসফ্রলম ধলমডর ফ্রদলক ঝুাঁলক িলড়লে। টতামার নানার 
িফ্ররবার টতা মুসলমান।’ টেলস বলল ওলকাচা। 

‘ যাংেরা ঐফ্রতোফ্রসক ভালবই মুসফ্রলম ‘ লুানী’টদর সালে সম্পফ্রকডত। 
সুতরাং তারা নীফ্রত ফ্রবফ্রক্র কলর ওফ্রদলক  ালি না। তাোড়া ফ্রবফ্রক্র করলব ফ্রকলসর 
ফ্রবফ্রনমলয়? মুসফ্রলম েলল টতা সুল াে-সুফ্রবধা কলম, বালড় না।’ 

টেলস উিল ওলকাচা। বলল, ‘টতামার িরীক্ষার টরজাে টোক। টতামালক 
আইন ফ্রবভালে ভফ্রতড কলর টদব। উফ্রকল বানাব টতামালক।’ 

ওলকাচার েী টেলস উলি েুলে টবফ্ররলয় টেল ঘর টেলক। 
 
 
 
ওলকাচা ঘুমায়ফ্রন। 
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টভার ৪ো বাজলতই উিল ওলকাচা। 
িালি েী অলঘালর ঘুমালি। 
েীর স্খফ্রলত বসন ফ্রিক কলর ফ্রদলয় ফ্রবোনা টেলক উিল ওলকাচা। 
টোেডস-এর টিািাক িলর দ’ফ্রতন ফ্রমফ্রনলের মলধযই ততরী েলয় টেল টস। 

ড্রয়ার খুলল ফ্ররভলবার টবর কলর জযালকলের িলকলে রাখল। 
তারির ধীলর ধীলর ঘর টেলক টবফ্ররলয় দরজা টভফ্রজলয় ফ্রদল। 
োর্ড রুলম দালরায়ান অলঘালর ঘুমালি। 
ওলকাচা টেে খুলল োফ্রড় ফ্রনলয় টবফ্ররলয় িড়ল। 
টিেলন অলোলমফ্রেক টেে আিনালতই বন্ধ েলয় টেল। 
ওলকাচার োফ্রড়ো েয় ফ্রসলের একো জীি। 
ওলকাচার োফ্রড় ওকুয়া’র টের্ টকায়ােডালরর িুব িালির েফ্রল ফ্রদলয় প্রলবি 

করল। 
োফ্রড়ো ফ্রেলয় দাাঁড়াল টের্ টকায়ােডারফ্রের দফ্রক্ষলণ দই বাফ্রড়র িলরর একো 

বাফ্রড়র টেলে। 
োফ্রড়ফ্রে রাস্তার এক িালি দাাঁড় কফ্ররলয় ওলকাচা টেলের সামলন ফ্রেলয় 

দাাঁড়াল এবং টেফ্ররলার আনন্দ ধ্বফ্রনর মত একো িীষ ফ্রদলয় উিল। 
টেফ্ররলার এই আনন্দ ধ্বফ্রন ‘টকাক’টদর এবং ‘ওকুয়া’রও ফ্রনজস্ব 

িফ্ররফ্রচফ্রত সংলকত। 
সংলে সংলে টেে খুলল টেল। 
ওলকাচা টভতলর ঢুলক িলকে টেলক টবর কলর একো মুলখাি িলর ফ্রনল 

মুলখ। তারির ফ্ররভলবার োলত ফ্রনলয় টসাজা প্রলবি করল োর্ড রুলম। 
োর্ড রুলম োর্ড একজন। টস তার ফ্ররভলবারো টেফ্রবলল টরলখ একা একা 

তাস টখলফ্রেল। 
ওলকাচার বাম োলত ফ্রেল একো রুমাল। ওলত আলেই টক্লালরা রম 

টঢলল ফ্রনলয়ফ্রেল টস। 
ওলকাচার িালয়র িলব্দ োর্ড টলাকফ্রে ঝে কলর মুখ তুলল। টসই সালে 

তার োত চলল ফ্রেলয়ফ্রেল ফ্ররভলবালরর উির। 
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ওলকাচার ফ্ররভলবার তার ফ্রদলক তাক করা ফ্রেল। এবার স্বরো ফ্রবকৃত কলর 
বলল, ‘োত তুলল দাাঁড়াও।’ 

োত তুলল দাাঁড়াল োর্ড টলাকফ্রে। 
তার মুখ ভলয় চুিলস টেলে। 
ওলকাচা তার বুলক ফ্ররভলবার ধলর নালক টচলি ধরল টক্লালরা রম 

মাখালনা রুমাল। 
মাত্র কলয়ক টসলকডর্। োর্ড টলাকফ্রে সংজ্ঞােীন েলয় টমলঝয় লুফ্রেলয় 

িড়ল। 
ওলকাচা তার োত-িা টবাঁলধ দরজা লক কলর টবফ্ররলয় এল। 
বাফ্রড়ো টোে-খাে একো েীজডা। 
েীজডাো আবাফ্রসক নয়। শুধু টরাববালরই টখালা েয়। েীজডায় োলক শুধু 

একজন োর্ড বা প্রেরী, আলরকজন টকয়ারলেকার। 
আসলল বাফ্রড়োর েীজডা-িফ্ররচয়ো একো মুলখাি মাত্র। ওকুয়া’র একো 

টোিন অফ্র স এো। টেেমযান এবং টকয়ারলেকার দ’জলনই ওকুয়া’র টলাক। 
ওলকাচা োর্ডরুম টেলক টবফ্ররলয় প্রলবি করল েীজডায়। 
েীজডার টকয়ারলেকার োলক েীজডার মলঞ্চর টিেলন  াদালরর জলে 

ফ্রনফ্রদডি কক্ষফ্রেলত। 
ওলকাচা ফ্রেলয় কক্ষফ্রের দরজায় দাাঁড়াল। খুব আলস্ত দরজার নব ঘুফ্ররলয় 

দরজায় চাি ফ্রদল। দরজা খুলল টেল। 
ওলকাচার র্ান োলত উদযত ফ্ররভলবার। 
দরজা খুলল টদখল টকয়ারলেকার টচয়ালর বলস ঘুমুলি। 
ওলকাচা টক্লালরা রম টভজালনা রুমাল তার নালকর সামলন ধরল। দ’ফ্রতন 

টসলকলডর্র মলধযই তার িরীর আলরা টনফ্রতলয় িড়ল। োে েললা তার ফ্রনঃশ্বালসর 
িব্দ। 

ওলকাচা তালক টবাঁলধ বােরুলম ঢুফ্রকলয় লক কলর ফ্রদল। 
তারির ওলকাচা ঘরফ্রের টেফ্রবললর িালি টদয়াললর সালে টসাঁলে রাখা 

আলমাফ্ররর ফ্রদলক এগুললা। 
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টকয়ারলেকালরর কাে টেলক টনয়া চাবীর টোো টেলক একো একো কলর 
চাবী লাফ্রেলয় টদখল টকানো ফ্রদলয় আলমাফ্রর টখালা  ায়। অবলিলষ একো চাবীলত 
আলমাফ্ররর তালা খুলল টেল। 

ওলকাচা টসই চাফ্রবফ্রে চাফ্রবর টোো টেলক খুলল িলকলে রাখল। তারির 
খুলল আলমাফ্ররর দরজা। 

আলমাফ্ররর দরজা খুললতই টদখা টেল একো আললালকাজ্বল ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রনলচ 
টনলম টেলে। 

এই ফ্রসাঁফ্রড় আসলল একো সুড়ঙ্গ িে। এই সুড়ঙ্গ িে ফ্রেলয় উলিলে 
ওকুয়া’র টের্ টকায়ােডালর ওকুয়া’র প্রধান িাফ্রিস বাইলকর অফ্র স রুলমর 
েয়লললে। 

িাফ্রিস বাইলকর অফ্র স এবং তার িয়ন কক্ষ িািািাফ্রি। মালঝর 
টদয়ালল রলয়লে দরজা। 

ওলকাচা আলমাফ্ররর দরজা বন্ধ কলর র্ান োলত ফ্ররভলবার বাফ্রেলয় িা 
রাখল ফ্রসাঁফ্রড়লত। 

নামলত শুরু করল ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয়। 
ওলকাচার টচালখ ফ্রির সংকলল্পর ফ্রচহ্ন। মুখ েলয় উলিলে িি। 
আেমদ মুসালক সাো য করার, তালক মুি করার এই উলদযালের ফ্রসদ্ধান্ত 

টস একাই ফ্রনলয়লে। এমনফ্রক েীলকও জানায়ফ্রন। 
টস ওকুয়া’টক টচলন তালদর একজন ফ্রেলসলব। জালন টস, ধরা িড়লল তার 

মৃতযু অবধাফ্ররত। ফ্রকন্তু এ উলদযালে, এই ঝুাঁফ্রক টনয়া োড়া আেমদ মুসালক 
সাোল যর আর টকান িে ফ্রেল না। তার প্রাণ রক্ষাকারী আেমদ মুসার সাোল য 
এফ্রেলয় না ফ্রেলয় বলস োকা ফ্রেল তার জলে অসম্ভব। 

ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় সুড়লঙ্গ নামলত নামলত ওলকাচা ঈশ্বরলক ধেবাদ ফ্রদল। আর 
ধেবাদ ফ্রদল েীজডার টকয়ারলেকার তার বন্ধু ‘টমর্ফ্রল’টক। টমর্ফ্রলর কাে টেলকই 
টস সুড়ঙ্গ িলের কো শুলনলে এবং তালক সালে ফ্রনলয় একফ্রদন সুড়ঙ্গ িে 
টদলখলেও এর টিষ মাো ি ডন্ত। 
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সুড়ঙ্গ িলের টিষ মাোয় এলস টি াঁেল ওলকাচা। টিষ মাো টেলক 
আলরকো ফ্রসাঁফ্রড় উলিলে উিলরর ফ্রদলক। 

ফ্রসাঁফ্রড় টবলয় উলি ওলকাচা একো েযাে রলমর উির দাাঁড়াল। 
ফ্রিক তার সামলনই একো দরজা। 
টস জালন দরজার িলরই িাফ্রিস বাইলকর অফ্র স েয়ললে। েয়লললে 

টকউ টনই টতা! 
ঈশ্বলরর নাম ফ্রনলয় ওলকাচা দরজার নব ঘুফ্ররলয় আলস্ত আলস্ত চাি ফ্রদলয় 

দরজা খুলল। 
না, েয়ললে  াাঁকা। েয়ললে টেলক বাইলর টবরুবার দরজা বন্ধ। 
েয়ললে টেলক বাইলর টবরুবার দরজা খুললত  ালব এমন সময় 

টোলাগুলীর িব্দ টিল ওলকাচা। কলয়ক মুেূতড িলর টিনোলনর আবার টসই িাি 
 ায়ার। 

চমলক উলি ওলকাচা সলর এল দরজা টেলক। 
অলিক্ষা করল মুেূতড কলয়ক। তারির এফ্রেলয় ফ্রেলয় দরজা খুলল। টদখল 

িাফ্রিস বাইলকর অফ্র স রুম  াাঁকা। তলব অফ্র স ও িাফ্রিস বাইলকর িয়ন 
কলক্ষর মালঝর দরজা টখালা। 

ওলকাচা ফ্ররভলবার বাফ্রেলয় গুফ্রে গুফ্রে িালয় দরজার ফ্রদলক এফ্রেলয় চলল। 
 
 
 
আেমদ মুসার  খন ঘুম ভােল টদখল টোো ঘর ঘুেঘুলে অন্ধকার। 
অন্ধকার টকন? 
তােলল ফ্রক ওরা বন্দীরা ঘুমালনার ির লাইে বন্ধ কলর টদয়! 
আললা টনই মালন ফ্রেফ্রভ কযালমরার টচাখও বন্ধ েলয় টেলে। টকন ওরা এো 

করল? আেমদ মুসার োলত োতকড়া, িালয় টবফ্রড় এবং এক ইফ্রঞ্চ িুরু ফ্রিললর 
দরজায় তালক আেলক ফ্রক তােলল ওরা ফ্রনফ্রশ্চন্ত েলয় টেলে? 
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স্বফ্রস্তর ফ্রনঃশ্বাস ট লল আেমদ মুসা। আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করল টস। 
এই অন্ধকার তার কালজর অলনক সুফ্রবধা কলর টদলব। 

আেমদ মুসা জুতার টসাললর িলকে টেলক লযাসার বীম টিফ্রিল টবর 
করল। প্রেলম হ্যাডর্কাল র তালা েফ্রললয় হ্যাডর্কা  খুলল ট লল। তারির 
লযাসার বীম ফ্রদলয় টকলে ট লল িালয়র টবফ্রড়। এগুললা দরজার ফ্রদলক। 

প্রায় দই রাত এবং িুলরা একফ্রদন তার েত েলয়লে এই বন্দীখানায়। এই 
বন্দীখানার সবফ্রকেুই তার জানা েলয় টেলে। 

অন্ধকার েললও খুব সেলজই আেমদ মুসা দরজার লক িলয়ডে টবর কলর 
ট লল। ফ্রদলনর টবলা ফ্রেলসব কলরই টরলখফ্রেল আেমদ মুসা। লক বরাবর দরজার 
টচ কাি ও িাল্লার মাঝ ফ্রদলয় আেমদ মুসার লযাসার বীলমর তীি টর প্রলবি করাল। 
কলয়ক টসলকলডর্র মাোয় দরজার িাল্লা ঈষৎ টকাঁলি উিল। 

খুিী েললা আেমদ মুসা। দরজা খুলল টেলে। 
দরজার বাইলর জুতার িব্দ টভলস এল। িব্দো ক্রমি দবডল েলত লােল। 
আেমদ মুসা ধীলর ধীলর দরজা  াাঁক কলর টদখল, টিনোন কাাঁলধ 

একজন প্রেরী কফ্ররলর্ার ফ্রদলয় িূব প্রালন্তর ফ্রদলক চলল  ালি। 
কফ্ররলর্ালরর প্রালন্ত টি োর ির প্রেরী ঘুলর দাাঁড়াল এবং ফ্র রফ্রত োাঁো 

আবার শুরু করল। 
আেমদ মুসা দরজা টভফ্রজলয় ফ্রদলয় অলিক্ষা করলত লােল। 
প্রেরীর িালয়র িব্দ এফ্রেলয় আসলে। আেমদ মুসার দরজার সামলন এলস 

িালয়র িব্দ বন্ধ েলয় টেল। 
প্রেরীফ্রে দাাঁফ্রড়লয়লে বুঝলত িারল আেমদ মুসা। টস ফ্রক ফ্রকেু সলন্দে 

কলরলে? দরজা টিলল টদখলব ফ্রক টস? 
না, িালয়র িব্দ শুরু েললা আবার। 
ফ্রনশ্বাস স্বাভাফ্রবক েললা আেমদ মুসার।  
প্রেরীর িালয়র িব্দ দরজা িার েলতই আেমদ মুসা এক ঝেকায় দরজা 

খুলল কফ্ররলর্ালর টনলম এল। তারির এক লাল  প্রেরীফ্রের টিেলন ফ্রেলয় টি েল। 
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প্রেরী িালয়র িলব্দ চমলক উলি টিেলন ফ্র রফ্রেল। ফ্রকন্তু তার আলেই 
আেমদ মুসা তার টিনোন ধলর ট লললে এবং এক হ্যাচকা োলন টকলড় ফ্রনল তার 
টিনোন। ততক্ষলণ প্রেরী ঘুলর দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। 

আেমদ মুসা এবং টস তখন মুলখামুফ্রখ। আেমদ মুসার োলত টিনোন। 
প্রেরী োত ফ্রদফ্রিল তার টকামলর ঝুলালনা ফ্ররভলবালর। 

আেমদ মুসার টিনোলনর নল টচালখর িললক উিলর উিল,তারির 
ফ্রবদযৎ টবলে ফ্রেলয় িড়ল প্রেরীফ্রের মাোয়। 

একো ফ্রচৎকার ফ্রদলয় প্রেরী টলাকফ্রে আেলড় িড়ল কফ্ররলর্ালরর উির। 
আেমদ মুসা আঘাত কলরই ঘুলর দাাঁড়াল। 

টদ ড় ফ্রদল ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রদলক।  
আেমদ মুসার মলন আলে তালক ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয়ই ফ্রনলচ নামালনা েলয়ফ্রেল। 

দরজা ফ্রেল না ফ্রসাঁফ্রড়র মুলখ। 
ফ্রসাঁফ্রড় মুখ একো ঘলরর মলধয। ফ্রনলচ নামার ফ্রল েও এর িালিই। আেমদ 

মুসা টদ লড় ফ্রসাঁফ্রড় টবলয় উিলর উলি টমলঝলত িার রাখলতই ফ্রসাঁফ্রড় মুখ বন্ধ  েলয় 
টেল। ঘলরর টমলঝর টভতর টেলক একো িুরু ফ্রিল টেে ফ্রেলয় টঢলক ফ্রদল ফ্রসাঁফ্রড়র 
মুখ। 

আেমদ মুসা আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করল। আর কলয়ক মুহুতড টদরী 
করলল টস ফ্রনলচ আেকা িলড় ট ত। 

আেমদ মুসা ফ্রসাঁফ্রড় ঘর টেলক টবরুলত  ালব, এমন সময় বাইলর 
অলনকগুললা িালয়র িব্দ শুনল। 

লুলকাবার একো জায়োর জলে আেমদ মুসা চারফ্রদলক চাইল। ফ্রকন্তু 
ঘলরর টকাোও এক ইফ্রঞ্চ আড়ালও টনই। আলে শুধু দরজার িাল্লা  া টদয়াললর 
সালে টসাঁলে আলে। 

আেমদ মুসা েুলে ফ্রেলয় দরজার িাল্লাো একেু টেলন তার আড়ালল ফ্রেলয় 
দাাঁড়াল। 

অলনকগুললা টলাক টদ লড় প্রলবি করল ঘলর। 
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আেমদ মুসা উফ্রক টমলর টদখল, ওরা েয়জন। টদ লড় ওরা ফ্রেলয় উিল 
ফ্রল লে। 

আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত, তার টখাাঁলজই ওরা েুেলে ফ্রনলচ। ফ্রকলস ওরা টের 
টিল, প্রেরীফ্রের ফ্রচৎকার, না ফ্রেফ্রভ কযালমরার মাধযলম? ফ্রেফ্রভ কযালমরার মাধযলম 
েলল আেমদ মুসার উিলর উলি আসা ফ্রেফ্রভ কযালমরা টের িায়ফ্রন টকন? তােলল 
ফ্রক মফ্রনেরকারীরা আলে ফ্রকেু টের িায়ফ্রন? ওরা  খন টের টিলয়লে, তখন ফ্রক 
আেমদ মুসা কফ্ররলর্ার টিফ্ররলয় এলসফ্রেল? ফ্রসাঁফ্রড় মুলখর দরজা বন্ধ করা টদলখও 
তাই মলন েয়। 

এই ফ্রসাঁফ্রড় ঘরও ফ্রক ফ্রেফ্রভ কযালমরার আওতায় আলে, ভাবল আেমদ মুসা। 
 ফ্রদ োলক, তােলল টতা টস তালদর নজলর িলড়  াবার কো। এবং তােলল তার 
সন্ধালন টলাক এখফ্রন েুলে আসলব। 

রুদ্ধশ্বালস অলিক্ষা করল আেমদ মুসা। চার িাাঁচ টসলকডর্ও িার েয়ফ্রন। 
আলের মতই দরজার বাইলর িালয়র িব্দ টিল আেমদ মুসা। অলনকগুললা িালয়র 
িব্দ। 

টিনোন বাফ্রেলয় একই সালে চারজন ঘলর ঢুলকলে। ঘলরর চারফ্রদলক 
তারা তাকালি। 

আেমদ মুসা বুঝল, ওরা এই ঘলর তার সন্ধালনই এলসলে। 
ওরা দরজা টিফ্ররলয় ঘলরর মলধয  েু দ’কলয়লকর মত সামলন এফ্রেলয়লে। 

আেমদ মুসা ওলদর টচালখ িলড় ট লত বাফ্রক টনই। 
আেমদ মুসা ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনলয় ফ্রনলয়লে। এসব টক্ষলত্র আলে আক্রমণই 

আত্মরক্ষার একমাত্র উিায়। 
আেমদ মুসা টচালখর িললক দরজার আড়াল টেলক টবফ্ররলয় এল। 
একই সালে উদযত টিনোন টেলক টবফ্ররলয় এল এক ঝাাঁক গুলী। 
ওলদর চারজলনর টিনোন এফ্রদলক টমাড় টনবার আলেই ওলদর 

চারজলনর লাি িলড় টেল টমলঝর উির। 
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আেমদ মুসা ফ্রক করলব ভাবফ্রেল। এমন সময় ফ্রসাঁফ্রড়লত অলনকগুললা 
িালয়র দ্রুত উলি আসার িব্দ টিল টস। ফ্রসাঁফ্রড়র মুখ টেলক টসই ফ্রিল-লেেফ্রে সলর 
টেলে টস টদখল। 

আেমদ মুসা বুঝল, তার অবিান ওরা জানলত টিলরলে কনলট্রাল রুম 
টেলক ওয়াফ্রকেফ্রকর মাধযলম। অেবা ওরা টিনোলনর িব্দ টিলয় উলি আসলে। 
তলব ফ্রসাঁফ্রড় মুলখর দরজা খুলল  াওয়ায় প্রমাণ েলি কনলট্রাল রুম টেলকই সব ফ্রকেু 
ফ্রনয়ন্ত্রণ করা েলি। 

আেমদ মুসা বাইলরর দরজার ফ্রদলক একবার তাফ্রকলয় ফ্রনচু েলয় টদ ড় 
ফ্রদল ফ্রসাঁফ্রড়র মুলখর কালে। 

ফ্রসাঁফ্রড় মুলখ ফ্রেলয় োাঁেু টেলড় এমন িফ্রজিন ফ্রনল  ালত ফ্রসাঁফ্রড় ও দরজা 
দ’ফ্রদলকই টস টচাখ রাখলত িালর। 

ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় উলি আসা টলাকলদর প্রেম জলনর মাো নজলর এল আেমদ 
মুসার। 

আেমদ মুসা তার টিনোলনর বযালরল ফ্রনচু কলর ফ্রসাঁফ্রড়র সমান্তরালল ফ্রনলয় 
ফ্রট্রোর টচলি ধরল। টবফ্ররলয় টেল বৃফ্রির মত একরাি গুলী। 

তাফ্রকলয় টদখল আেমদ মুসা, ফ্রসাঁফ্রড়লত টকান মানুষ দাাঁফ্রড়লয় টনই। 
েয়জনই ফ্রক ফ্রসাঁফ্রড়লত উলিফ্রেল এবং েয়জনই ফ্রক টিনোলনর গুলীর মুলখ িলড়লে? 

একেু অলিক্ষা করল আেমদ মুসা। ফ্রকন্তু না টকউ আর ফ্রনচু টেলক উিলে 
না। 

আেমদ মুসা ঘুলর দাাঁড়াল দরজার ফ্রদলক। গুফ্রে গুফ্রে এগুললা দরজার 
ফ্রদলক। দাাঁড়াল ফ্রেলয় টচ কালির আড়ালল। উাঁফ্রক ফ্রদল বাইলর। 

এই দরজা ফ্রদলয়ই টসফ্রদন প্রলবি করালনা েলয়ফ্রেল তালক। দরজার িলরর 
টোে চত্বর িার েলয় টসাজা কফ্ররলর্ার উির ফ্রদলক এফ্রেলয় টেলে, তা বাইলর 
টবরুবার দরজায় ফ্রেলয় টিষ েলয়লে। 

আেমদ মুসার লক্ষয বাইলর টবরুবার দরজা নয়। টস টি েুলত চায় 
িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রিলয়লর িললর কলক্ষ। তালদর কলক্ষর িালিই টকান এক 
কলক্ষ বন্দী কলর রাখা েলয়লে ওমর বায়া এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক। 
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েত এক ফ্রদন দই রালতর টচিায় খাবার ফ্রদলত  াওয়া টলাক এবং 
প্রেরীলদর সালে কো বলল আেমদ মুসা ট েুকু জানলত টিলরলে তা েললা, দই 
কতডা বন্দীখানার উিলরই োলকন এবং টমেমানরা োলকন তালদর িালিই। 

অেডাৎ িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রিলয়লর িল োলকন বাফ্রড়র দফ্রক্ষণ প্রালন্ত এবং 
এক তলায়। 

ফ্রবফ্রস্মত েলয়লে আেমদ মুসা। প্রলবি এবং টবর েবার িে টেলক দূলর 
এবং এক তলার একো িানলক তারা তালদর জলে ফ্রনরািদ বা সবফ্রদক টেলক 
ভাল মলন করললন টকমন কলর? 

আেমদ মুসার লক্ষয বাফ্রড়র দফ্রক্ষণ প্রান্ত। 
আেমদ মুসা দরজা ফ্রদলয় টবর েলত ফ্রেলয়ও ফ্র লর এল। 
বাইলরর ফ্রনঃিব্দতালক একো ঝলড়র সংলকত বলল তার কালে মলন 

েললা। ফ্রনয়ন্ত্রণ কক্ষ তালক আক্রমলণর নতুন িে টবর করলে ফ্রনশ্চয়। তার মলন 
েললা সামলনর চত্বলর ট ন  াাঁদ িাতা। 

আেমদ মুসা ঘরফ্রের চারফ্রদলক আবার চাইল ফ্রবকল্প িলের সন্ধালন। 
একবার ভাবল, ফ্রল লে টস অে তলায় ফ্রেলয় অেিলে আবার একতলায় ফ্র লর 
আসলত িালর। ফ্রকন্তু িরক্ষলণই ভাবল, ফ্রল লে ফ্রেফ্রভ কযালমরার টচাখ িাতা আলে 
ফ্রনশ্চয় এবং ফ্রল লের ফ্রনয়ন্ত্রণও কলডট্রাল কলক্ষ োকলত িালর। 

ভাল কলর নজর বুলালত ফ্রেলয় েিাৎ আেমদ মুসার টচালখ িড়ল ঘলরর 
িুব টদয়ালল চাবীর ফ্রেদ্র। 

আেমদ মুসা দরজার ফ্রদলক টিনোন বাফ্রেলয় ধলর ফ্রিেু েলে টসই চাবীর 
ফ্রেলদ্রর কালে টি েুল। 

আেমদ মুসা তজডফ্রন ফ্রদলয় নক কলর বুঝল, ওো ফ্রিললর একো দরজা। 
খুিী েললা আেমদ মুসা। 
র্ান োলত টিনোন বাফ্রেলয় ধলর বাাঁ োলত িলকে টেলক লযাসার বীম 

টবর কলর আন্দালজই চাবীর ফ্রেলদ্র টসে কলর সুইচ ফ্রেিল। 
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আেমদ মুসা একফ্রে িালয়র টোড়ালী টিস ফ্রদলয় টরলখফ্রেল দরজায়। 
কলয়ক টসলকডর্ ির অনুভব করল তার িালয়র টোড়ালীলত দরজার িাল্লার মৃদ 
কম্পন। দরজা খুলল  াবার লক্ষণ এো। 

আেমদ মুসা দরজার উির তার িালয়র টোড়াফ্রলর চাি ফ্রিফ্রেল করলতই 
দরজার িাল্লা র্ান িালির টদয়াললর টভতর ঢুলক টেল। 

সালে সালেই চরফ্রকর মত ঘুলর দাাঁড়াল আেমদ মুসা। টদখল টসোও 
একো ফ্রসাঁফ্রড় ঘর। ফ্রসাঁফ্রড় উির ফ্রদলক উলি টেলে। 

আেমদ মুসার উিলর উিার প্রলয়াজন টনই। 
ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রবিরীত ফ্রদলক ঘলরর দফ্রক্ষণ টদয়ালল একো বন্ধ দরজা টদখলত 

টিল আেমদ মুসা। দফ্রক্ষলণর দরজা টিলয় খুিী েললা টস। 
এই মাত্র িার েলয় আসা দরজার ফ্রদলক টিনোন বাফ্রেলয় আলস্ত আলস্ত 

ফ্রিেু েলে বন্ধ দরজার কালে টি াঁেল। 
আেমদ মুসা এই মাত্র টিফ্ররলয় আসা দরজা ফ্রদলয় প্রেম ফ্রসাঁফ্রড় ঘলরর 

বাইলরর দরজাও েি টদখলত িাফ্রিল। 
েিাৎ তার নজলর িড়ল প্রেম ফ্রসাঁফ্রড় ঘলরর বাইলরর দরজায় একো মুখ 

উাঁফ্রক ফ্রদলয়ই সলর টেল। আেমদ মুসা বুঝল ঐ দরজার বাইলর ফ্রনশ্চয় আরও টলাক 
আলে। ওরা সুল াে খুাঁজলে। 

আেমদ মুসা আলরা সতকডভালব ঐ দরজার ফ্রদলক তার টিনোন তাক 
করল। 

এফ্রদলক দফ্রক্ষলনর দরজাফ্রে টখালার জলে আেমদ মুসা দ্রুত িলকে টেলক 
টসই মাইলক্রা লযাসার েচড (বীম েচড) টবর করল। আলের দরজা ট ভালব খুললফ্রেল, 
টসভালব এ দরজাও খুলল ট লল। ফ্রকন্তু আলের অফ্রভজ্ঞতা টেলক এবার টস দরজার 
িাল্লার উির িালয়র টোড়াফ্রলর চাি ফ্রিফ্রেল কলর ফ্রদল না। 

প্রেম ফ্রসাঁফ্রড় ঘলরর বাইলরর দরজার ফ্রদলক একবার তাফ্রকলয় িালয়র 
টোড়াফ্রল দরজার িাল্লা টেলক টেলন ফ্রনলয়ই ফ্রট্রোলর আেুল টরলখ উদযত টিনোন 
ফ্রনলয় ঘুলর দাাঁড়াল। 



অন্ধকার আফ্রিকায়  201 

 

দরজার িাল্লা সামলন টেলক সলর ট লতই আেমদ মুসা চারজলনর 
মুলখামুফ্রখ েল। ওরা আসফ্রেল দরজার ফ্রদলক। 

ওরা আেমদ মুসালক টদখার মত দৃলের জলে প্রস্তুত ফ্রেল না। ওলদর 
টিনোলনর বযালরল নামালনা। ওরা মুহুলতডর জলে ফ্রবমূে েলয় িলড়ফ্রেল। 

আেমদ মুসার ফ্রসদ্ধান্ত টনয়াই ফ্রেল। ফ্রট্রোলরর আেুলো চািল মাত্র। গুলী 
টবফ্ররলয় টেল একঝাাঁক। ওরা চারজন টিনোন টতালারও সুল াে টিল না। ওলদর 
টদে ঝাাঁঝরা েলয় টেল। 

গুলী কলরই আেমদ মুসা ট  কফ্ররলর্ার ধলর ওরা চারজন এফ্রেলয় 
আসফ্রেল, টসই কফ্ররলর্ার ধলর দফ্রক্ষন ফ্রদলক টদ ড় ফ্রদল। 

কফ্ররলর্ারফ্রের দ’িালি দ’ফ্রে ঘর। ঘর িার েবার িলরই কফ্ররলর্ারফ্রে টিষ 
েলয়লে একো টোট্ট আয়তাকার চত্বলর এলস। 

চত্বলর মুখ বাড়ালতই আেমদ মুসা টদখল, চত্বলরর ওিালর একো দরজা 
ফ্রদলয় একজন টবফ্ররলয় আসলে। তার োলত ফ্ররভলবার। 

আেমদ মুসা তার উির টচাখ িড়ার সালে সালেই গুলী চালাল। টলাকফ্রে 
দরজার উির হুমফ্রড় টখলয় িলড় টেল। 

আেমদ মুসা চত্বলর প্রলবি করল। 
ফ্রিক এই সমলয়ই টিেলন টিনোন েজডন কলর উিল। কফ্ররলর্ালর োকলল 

তার টদে ঝাাঁঝরা েলয় ট ত। 
আেমদ মুসা ট  দরজায় লাি িলড়ফ্রেল, টস দরজা ললক্ষয এক ঝাাঁক গুলী 

কলর টসফ্রদক সম্পলকড আিাতত ফ্রনফ্রশ্চন্ত েলয় ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় এক লাল  কফ্ররলর্ালরর 
মুলখ টদয়াললর আড়ালল োাঁেু টেলড় বসল। ওফ্রদক টেলক গুলী আসা বন্ধ ফ্রেল। 

এরই সুল াে রেন করললা আেমদ মুসা। 
ফ্রট্রোলর আেুল টরলখ বযালরলো কফ্ররলর্ালর ফ্রনলয়ই গুলী চালাল আেমদ 

মুসা। 
ওরা কলয়কজন ফ্রিতীয় ফ্রসাঁফ্রড় ঘলরর ফ্রিতীয় দরজা ফ্রদলয় টবফ্ররলয় 

এলসফ্রেল। আকফ্রস্মক গুলীর মুলখ ওরা েুলে িালায় টভতলর। একজন গুলী ফ্রবদ্ধ 
েলয় দরজার উির হুমফ্রড় টখলয় িলড় টেল। 
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আেলমদ মুসা আড়ালল সলর এলস ফ্রবড়াললর মত ফ্রনিলব্দ এক টদ লড় টোট্ট 
চত্বরো টিফ্ররলয় টসই দরজায় ফ্র লর এল, ট খালন গুলী ফ্রবদ্ধ লািো িলড় ফ্রেল। 

দরজাো ফ্রেল আধ-লখালা। 
মুেূতডকাল টস দাাঁড়াল দরজায়। 
তারির র্ান োলত টিনোন ধলর তজডফ্রন ফ্রট্রোলর টচলি বাাঁ োলত 

অধডলখালা দরজাফ্রে তীি টবলে টিলল ফ্রদল এবং টসই সালে ফ্রট্রোর টচলি ধলর 
টিনোন ঘুফ্ররলয় ফ্রনল টোো ঘলর। 

ঘর  াাঁকা, ফ্রকন্তু দরজার িাল্লার প্রচডর্ ধাক্কায় ভারী ফ্রক ট ন টদয়াললর 
সালে ধাক্কা টখলয় িলড় টেল। 

আেমদ মুসা একেু এফ্রেলয় দরজার িাল্লা সফ্ররলয় ফ্রনল। টদখল, একজন 
টলাক ফ্ররভলবার কুফ্রড়লয় েললত েললত উলি দাাঁড়ালি। 

আেমদ মুসা টিনোলনর বযালরল ফ্রদলয় তার োলত আঘাত করল। তার 
োত টেলক ফ্ররভলবার দূলর ফ্রেেলক িড়ল। 

আেমদ মুসা টলাকফ্রের ফ্রদলক ভাললা কলর তাকালতই চমলক উিল, এ ট  
‘ওকুয়া’ ও ‘টকাক’-এর চী   াদার িাফ্রিস বাইক। 

আেমদ মুসা মুেূলতডর জলে আনমনা েলয় িলড়ফ্রেল। 
িাফ্রিস বাইলকর কালে িলড়ফ্রেল একো টলাোর বার। ফ্রনরািিার বাড়ফ্রত 

বযবিা ফ্রেলসলব এই ঘলরর দরজা বলন্ধ টলাোর এই বার বযবোর করা েয়। 
িাফ্রিস এই টলাোর বার তুলল আকফ্রস্মক আঘাত করল আেমদ মুসার 

র্ান োলত। 
আেমদ মুসা এর জলে প্রস্তুত ফ্রেল না। তার োত টেলক টিনোনো 

ফ্রেেলক িলড় টেল। 
ইফ্রতমলধয িাফ্রিস বাইক েুলে ফ্রেলয় তুলল ফ্রনলয়লে ফ্ররভলবার। তার 

ফ্ররভলবার উদযত েল আেমদ মুসালক লক্ষয কলর। 
আেমদ মুসা ফ্রকেু ভাববার আলেই একো ফ্ররভলবালরর গুলীর িব্দ েললা। 
িাফ্রিস বাইক ‘আ!’ বলল ফ্রচৎকার কলর উলি বাম োত ফ্রদলয় র্ান োত 

টচলি ধলর বলস িড়ল। তার োত টেলক ফ্ররভলবার ফ্রেেলক িড়ল। 
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আেমদ মুসা িাফ্রিস বাইলকর ফ্ররভলবার কুফ্রড়লয় ফ্রনলয় ফ্রিেন ফ্রদলক 
ফ্র লর তাকাল। টদখল মুলখাি িরা একজন টলাক। 

আেমদ মুসা ফ্রবফ্রস্মত েললা এই ধরলনর একজন টলাকলক টদলখ। ভাবল, 
টলাকফ্রে ট ই টোক তার বন্ধু- তার িলক্ষর টলাক। 

‘ধেবাদ আিনালক। জীবন রক্ষায় আমালক সাো য কলরলেন।’ বলল 
আেমদ মুসা মুলখািধারী টলাকফ্রেলক লক্ষয কলর। 

বলল আেমদ মুসা এগুললা িাফ্রিস বাইলকর ফ্রদলক। বাম োলত তালক 
টেলন তুলল র্ান োলতর ফ্ররভলবারো তার মাোয় টিফ্রকলয় বলল, ‘টকান ঘলর আলে 
ওমর বায়ারা বলুন।’ 

িাফ্রিস বাইক কো বলল না। 
‘টদখুন, এক আলদি আফ্রম দই বার কফ্রর না। আিনালদর ১৭ফ্রে লাি 

আফ্রম টিেলন ট লল এলসফ্রে। ফ্রতন ি ডন্ত গুনার মলধয কো না বললল আিফ্রন ১৮ 
তম লাি েলবন।’ 

‘তুফ্রম ফ্রিলয়লর িললক েতযা কলরে, এর জলে চরম মুলয টতামালক ফ্রদলত 
েলব।’ 

‘টকাোয় ফ্রিলয়লর িল?’ 
‘এই দরজায় ট  লাি িলড় আলে, টস ফ্রিলয়লর িল।’ 
আেমদ মুসা টসফ্রদলক একবার তাফ্রকলয় টদখল সতযই ফ্রিলয়লর িললর 

লাি। এতক্ষন টখয়াল কলরফ্রন আেমদ মুসা। 
‘ফ্রিলয়লর িললর জলে আফ্রম দঃফ্রখত।’ বলল এক, দই… গুনলত শুরু 

করল। 
দই ি ডন্ত গুনলতই িাফ্রিস বাইক বলল, ‘িালির কলক্ষ ওাঁরা আলেন।’ 
মুলখািধারী এফ্রেলয় এল। বলল অলনকো ফ্র সফ্র লস কলডি, ‘আফ্রম দরজা 

আেলাফ্রি। আিফ্রন ওলদর মুি করুন।’ বলল মুলখািধারী আেমদ মুসার 
টিনোন তুলল ফ্রনল। 

‘ধেবাদ।’ বলল মুলখািধারীলক লক্ষয কলর আেমদ মুসা। 
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তারির আেমদ মুসা ফ্ররভলবালরর বাে ফ্রদলয় িাফ্রিস বাইলকর মাোয় 
একো টখাচা ফ্রদলয় বলল, ‘আমালক ফ্রনলয় চলুন টস ঘলর।’ 

ঘরফ্রের দফ্রক্ষন টদয়াললর িাফ্রেডিন টদয়াললর ফ্রদলক এগুললা িাফ্রিস 
বাইক। 
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৭ 
আেমদ মুসা  খন ওমর বায়া ও র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক মুি কলর 

মুলখািধারীর সালে ফ্রমফ্রলত েললা আলের টসই কলক্ষ, তখন টকফ্রবন মাইলক্রাল ালন 
টঘাষনা েফ্রিল, ‘আেমদ মুসা তুফ্রম  াদার বাইকলক কতক্ষন আেলক রাখলব, 
টতামার টবর েবার িে বন্ধ। ফ্রকেু টলাক টমলরে, ফ্রকন্তু এখালন  ত টলাক আলে 
তার ১০ ভাে মারার মত বুললে টতামার কালে টনই। আমালদর টনতালক সসস্মালন 
টেলড় ফ্রদলল এবং আত্মসমিডন করলল টতামার প্রফ্রত সদয় বযবোর করা েলব। 
টতামালক ১০ ফ্রমফ্রনে সময় ফ্রদফ্রি। এর মলধয সালরডর্ার না করলল আমরা এমন 
িদলক্ষি টনব ট  তুফ্রম বুঝলতই িারলব না তুফ্রম কখন আমালদর োলত এলসে। 
তুফ্রম ফ্রিলয়লর িললক েতযা কলরে। এর প্রফ্রতলিাধ শুধু টতামার উির নয়,  ত 
জায়োয় িাফ্রর ট ভালব িাফ্রর এর প্রফ্রতলিাধ টতামালদর উির টনয়া েলব।’ 

টেলম টেল মাইলক্রাল ালনর কডি। 
‘ফ্রিকই বলললে ওরা আেমদ মুসা। তুফ্রম অলনক দূর এফ্রেলয়ে। আর 

এলোবার িে টতামার জলে বন্ধ। টোো ফ্রবফ্রর্ল্ং-এর মলধয এই জায়োো আমালদর 
জলে ফ্রনরািদ। এই ফ্রনরািদ জায়োয় টকান িত্রু  খন টি াঁলে, তখন তার জলে 
এো েলয় দাাঁড়ায় সাংঘাফ্রতক আিদ। টসই আিদ টতামালদর ফ্রঘলর ট লললে।’ 
বলল িাফ্রিস বাইক অলনকো বযাঙ্গ কলর। 

আেমদ মুসা কো বলার জলে মুখ খুললত  াফ্রিল। 
ফ্রকন্তু তার আলেই মুলখািধারী িাফ্রিস বাইলকর ফ্রদলক এগুললা। 
আেমদ মুসা টদখল, মুলখািধারী তার িলকে টেলক একো রুমাল টবর 

কলর িাফ্রিস বাইলকর নালক টচলি ধরল। 
আেমদ মুসা বুঝল। িাফ্রিস বাইকলক টক্লালরা রম করা েললা। 
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আেমদ মুসা রেস্যময় টলাকফ্রের ফ্রদলক ফ্রবস্ময় দৃফ্রি টমলল তাকাল। ফ্রকন্তু 
তার কালজ বাধা ফ্রদল না। কারন, এ ি ডন্ত রেস্যময় টলাকফ্রে দইফ্রে কাজ কলরলে, 
দইফ্রেই ফ্রেল অিফ্ররো ড প্রলয়াজন। 

িাফ্রিস বাইক সংজ্ঞা োফ্ররলয় িলড় টেল। সংলে সংলেই মুখ টেলক 
মুলখাি খুলল ট লল মুলখািধারী। 

‘ওলকাচা তুফ্রম?’ ফ্রবস্মলয় প্রায় ফ্রচৎকার কলর উলিফ্রেল আেমদ মুসা। 
ওলকাচা টিাাঁলে আেুল ফ্রদলয় চুি োকার ইংফ্রেত কলর ফ্র সফ্র লস কলডি 

বলল, ‘আলস্ত, আমার নাম করলবন না।’  
‘ও, তুফ্রম িাফ্রিস বাইকলদর কালে টতামার িফ্ররচয় টোিন করার জে 

মুলখাি িলরফ্রেলল?’ 
ওলকাচা মাো নাড়ল। 
‘তােলল তুফ্রম টচন এাঁলদর? এাঁরা টচলন টতামালক?’ 
ওলকাচা নীরলব মাো নাড়ল। তারির বলল, ‘আসুন আমার সালে।’ 
বলল োাঁো শুরু করল। 
‘টকাোয়? টকান িলে?’ 
প্রলশ্নর জবাব না ফ্রদলয় ওলকাচা বলল, ‘আসুন আমার সালে।’ 
বলল আবার োাঁেলত শুরু করল। 
আেলমদ মুসা িাফ্রিস বাইকলক টদফ্রখলয় বলল, ‘এলক আফ্রম সালে ফ্রনলত 

চাই।’ বলল আেলমদ মুসা ফ্রনচু েলয় কাাঁলধ তুলল ফ্রনলত টেল িাফ্রিস বাইকলক।  
ওলকাচা েুলে টেন এবং আেলমদ মুসালক বাধা ফ্রদলয় ফ্রনলজই িাফ্রিস 

বাইকলক কাাঁলধ তুলল ফ্রনলয় আবার োাঁেলত শুরু করল। 
আেলমদ মুসারাও শুরু করল ওলকাচার টিলেলন োাঁেলত। আেলমদ মুসা 

আন্দাজ করল, ওলকাচা েয় এলদর টলাক, না েলল এলদর ঘফ্রনষ্ঠ টকউ। এখান 
টেলক টবরুবার টকান টোিন িে তার জানা আলে। 

সম্ভবত টোিন িলেই টস এখালন এলসলে। এ কারলণই ওলকাচালক 
প্রেলম ঘলরর টভতর ফ্রদলকর দরজায় টদখা টেলে। 
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প্রেলম োাঁেফ্রেল ওলকাচা িাফ্রিস বাইকলক কাাঁলধ ফ্রনলয়। তার টিেলন র্. 
ফ্রর্ রফ্রজস এবং ওমর বায়া। সবার টিেলন আেলমদ মুসা। 

ফ্রসফ্রড় টভলে  খন সুড়ঙ্গ নামফ্রেল তারা তখন উৎসুক েলয় উিল আেলমদ 
মুসার মন।  বলল, ‘এ টোিন িলেন সন্ধান তুফ্রম জান ফ্রক কলর?’ 

এবার কো বলল ওলকাচা। বলল, ‘ভাইয়া ওলদর ঘলর ভলয়স টরকর্ডার 
আলে। তাই আফ্রম কো বফ্রলফ্রন। আমার েলা ফ্রচনলত িারলল আমালদর সবডনাি।’ 

বলল একেু টেলম ওলকাচা বলল, ‘ভাইয়া আমালদর টোো িফ্ররবার 
'টকাক'-এর কা ডক্রলমর সালে জফ্রড়ত। আর এ টোিন সুড়লঙ্গর কো  জানলত 
টিলরফ্রে আমার বন্ধুর কালে। টস এই সুড়লঙ্গর বাইলরর মুলখর একজন 
িাোরাদার।’ 

টোো বযািারো আেলমদ মুসার কালে এখন িফ্ররষ্কার েলয় টেল। 
‘আমার আেকা িড়ার খবর তুফ্রম জানলল ফ্রক কলর?’ 
‘টস অলনক কো িলর বলব,  াদারলক কাাঁলধ ফ্রনলয় বলা  ালব না।’ 
‘এ ফ্রবিদজনক কালজ টতামার আব্বা টতামালক একা টেলড়লেন?’ 
‘ফ্রতফ্রন এবং িফ্ররবালরর টকউ জালন না আফ্রম এলসফ্রে।’ 
‘জানালল ফ্রক েত?’ 
‘আমার আব্বা আিনার মুফ্রির জে ঈশ্বলরর কালে প্রােডনা করলেন, ফ্রকন্তু 

ওকুয়া’র ফ্রবরুলদ্ধফ্রতফ্রন ফ্রকে ুকরলত িারলবন না। আর আব্বা মলন কলরন, আিনার 
মুফ্রির জে ফ্রকেু না করা আমানফ্রবক েলব। তলব এজে আফ্রম ফ্রবিলদ িফ্রড় ফ্রতফ্রন 
তা চান না।’ 

োসল আেলমদ মুসা। বলল, ‘তুফ্রম বুফ্রদ্ধমান এবং ফ্রবলবচক।’ 
সুড়ঙ্গ টেলক টবফ্ররলয় এলস টসই টকয়ারলেকালরর ঘলরর কালে টি াঁলে 

ওলকাচা েয়লললের ফ্রদলক ইফ্রঙ্গত কলর বলল, ‘আমার বন্ধুফ্রে এখলন সংজ্ঞােীন ও 
োত-িা বাাঁধা অবিায় িলড় আলে।’ 

‘আফ্রম টতামার কালে কৃতজ্ঞ ওলকাচা।’ বলল, আেলমদ মুসা।  
‘আেলমদ মুসা ওলকাচালক কৃতজ্ঞাতা জানালনা ফ্রক টিাভন েয়।’ 
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কো টিষ কলরই ওলকাচা বলল, ‘আিনারা এখালন একেু দাাঁড়ান, আফ্রম 
টেেো টদলখ আফ্রস।’ 

বলল টস বাইলর চলল টেল। 
ফ্রকেুক্ষন ির ফ্র লর এলস বলল, ‘সব ফ্রিক আলে চলুন।’ 
োফ্রড়লত উিলত ফ্রেলয় েমলক দাাঁড়াল আেলমদ মুসা। বলল, ‘ওলকাচা 

োড়ী ফ্রিক আলে টতা?’ 
‘তার মালন? োড়ীলত টকউ ফ্রকেু টিলত টরলখলে ফ্রকনা।’ 
‘টস রকমই।’ 
‘ওলকায়া ফ্রকংবা 'টকাক' টসলক্ষলত্র এ ধরলনর ফ্রকেু করলত িালর না।’ 
‘তারা আসত র্াইলরক্ট এযাকিলন। তারা  ফ্রদ এ োড়ীলক সলন্দে করত, 

তােলল এতক্ষলন শুধু োড়ী নয়, আমরা তলদর োলত ফ্রেলয় িড়তাম, নয়লতা 
বুলললে ঝাাঁঝরা েলয় ট লতা আমালদর টদে।’ 

োফ্রড়লত উলি বসল সবাই। 
োফ্রড় চললত শুরু করল। 
ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে ওলকাচা। তার িালি আেলমদ মুসা। টিেলনর ফ্রসলে র্. 

ফ্রর্ রফ্রজস ও ওমর বায়া। আর োফ্রড়র টমলঝলত রাখা েলয়লে োত-িা বাাঁধা 
িাফ্রিস বাইকলক। 

োফ্রড় চললে। 
আেলমদ মুসার মন আজ খুব োলকা েলত িারত। ওমার বায়া এবং র্. 

ফ্রর্ রফ্রজস মুি। সবলচলয় ভয়ংকর, সবলচলয় বড় িত্রু ফ্রিলয়লর িল ফ্রনেত এবং 
'ওকুয়া' ও 'টকাক' -এর প্রধান োলতর মুলিায়। 

ফ্রকন্তু এরিরও আেলমদ মুসার মলন দঃসে এক ভার। ওমর বায়া মুি 
েলয়লে, মুি েলয়লে র্. ফ্রর্ রফ্রজস, ফ্রকন্তু কযালমরুলনর লালখা মানুলষর মফ্রি 
এখনও আলসফ্রন। 

একালজ তালক এখফ্রন িতী েলত েলব। 
আেলমদ মুসার মলন িড়ল টকফ্রবন মাইলক্রাল ালন টদয়া হুমফ্রকর কো, 

ওরা প্রফ্রতলিাধ টনলব। 
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আেলমদ মুসার সমস্ত হৃদয় উেলল উলিলে কযালমরুলনর মুসলমানলদর 
অন্ধকার জীবলন আোমী সুল ডাদয় টদখার জে। 

 
 

সাইমুম ফ্রসফ্ররলজর িরবতডী বই 
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