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ততষট্টি ট্টলট্ট ংস্টান ত াড।
আহমদ মুসা বাইস্বল তসাসাইট্টি সামস্ন দাাঁট্টিস্ে সামস্ন অংশিা
উপ নজ বুলাল।
তেি পা হস্লই প্রশস্ত একিা কম্পাউন্ড। তা পস্ কম্পাউস্ন্ড উত্ত
প্রান্ত ব াব দীর্ঘ বা ান্দা। চা ধাস্প ট্টসাঁট্টি ত স্ে বা ান্দাে উঠস্ত হে। লম্বা
বা ান্দা মাঝখাস্ন একিা বি দ জা। বি দ জা দু’পাস্শ বা ান্দাে আ ও
কস্েকিা দ জা আস্ে। ট্টবট্টডং-এ মাথাে একিা সাইনস্বাডঘ। তলখা আস্ে,
বাইস্বল তসাসাইট্টি স্কুল।
বাইস্বল তসাসাইট্টি স্কুস্ল পুব পাস্শ একিা েীজঘা। েীজঘা এবং স্কুল
একই বাউন্ডা ী প্রাচীস্ ত তস্ । আহমদ মুসা তবলাল মযাকাস্কা কাে তথস্ক
বাইস্বল তসাসাইট্টি তে ট্টবব ণ তপস্েস্ে, তাস্ত এখাস্ন বাইস্বল স্কুল ও েীজঘা
োিাও একিা আবাট্টসক এলাকা ও তোডাউন এলাকা স্েস্ে। সব ট্টনস্েই
বাইস্বল তসাসাইট্টি কমস্েক্স।
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আহমদ মুসা বাইস্বল তসাসাইট্টি সামস্ন ট্টদস্ে ট্টলট্ট ংস্টান ত াড ধস্
হাাঁিস্ত হাাঁিস্ত াবল, তোডাউন ও আবাট্টসক এলাকা তাহস্ল েীজঘা ও স্কুস্ল
তপেস্ন হস্ব।
আহমদ মুসা তদস্খস্ে, স্কুল ও েীজঘা মাস্ঝ উ েস্ক ট্টব ক্তকা ী একিা
প্রাচী আস্ে।
সকাস্ল আস্মজ তকস্ি োস্ে। াস্তাে তলাক চলাচল দু’একজন কস্
শুরু হস্েস্ে। ট্টকন্তু তেস্ি ফাাঁক ট্টদস্ে উাঁট্টক ট্টদস্েও বাইস্বল তসাসাইট্টি ত তস্
কাউস্ক আনাস্োনা ক স্ত তদখা তপল না আহমদ মুসা। হে সকস্ল র্ুমস্ে অথবা
স্কুল ও েীজঘা কাজ শুরু হেট্টন বস্ল কাউস্ক তদখা োস্ে না। আহমদ মুসা মস্ন
ক ল, ত তস্ ঢুকা এিাই সমে।
ট্টকন্তু প ক্ষস্ণই াবল, স্কুল ও েীজঘা অট্টফস খুলস্ল ত ত ও বাইস্
তলাস্ক আনাস্োনা বািস্ব, তসই সুস্োস্ে প্রস্বশ ক ািা সবস্চস্ে সুট্টবধাজনক।
তস আ ও াবল, ত তস্ তঢাকা আস্ে চা ট্টদকিা একবা
াল কস্ তদখা
দ কা । এস্ত ত তস্ ঢুস্ক জরু ী মুহূস্তঘ ট্টসদ্ধান্ত তনো তাাঁ পস্ক্ষ অস্নক সহজ
হস্ব।
ট্টঠক ক ল আহমদ মুসা, স্কুল ও েীজঘা খুলুক, ততক্ষস্ণ তস বাইস্বল
তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স চা ট্টদকিা র্ুস্ আসস্ব।
তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স পুব ট্টদক ট্টদস্ে েীজঘা পাশ ব াব তবশ ফাাঁকা।
তা পস্ সীমানা প্রাচী । প্রাচীস্ পাশ ট্টদস্ে পাস্ে চলা মত াস্তা।
আহমদ মুসা এগুস্লা তসই াস্তা ধস্ । পাস্ে চলা াস্তািা উত্ত ট্টদস্ক
নদী ধা পেঘন্ত ট্টেস্ে তশষ হস্েস্ে।
আহমদ মুসা নদী ধাস্ বাইস্বল তসাসাইট্টি সীমানা প্রাচীস্ পূবঘউত্ত তকাণ তর্াঁস্ষ দাাঁিাল।
তসখান তথস্ক নদী ধা িা ঢালু হস্ে তনস্ম তেস্ে নদীস্ত।
আহমদ মুসা বাইস্বল তসাসাইট্টি ট্টদস্ক নজ তফ াল। তদখল, হাত
কস্েক দূস্ উত্ত ট্টদস্ক সীমানা প্রাচীস্ োস্ে একিা বি তেি। তেি তথস্ক
একিা পাকা র্াি তনস্ম তেস্ে নদীস্ত। তেিিা বন্ধ।
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আহমদ মুসা বুঝল, নদী পস্থ এস্দ তোোস্োে এ র্াি পস্থই। মুসট্টলম
তনতৃবৃন্দস্ক ট্টকডন্যাপ কস্ সম্ভবত এ র্াি পস্থই বাইস্বল তসাসাইট্টিস্ত
ঢুট্টকস্েস্ে।
উত্ত সীমানা পট্টিস্ম তবশ ট্টকেুদূ এট্টেস্ে নদী ট্টদস্ক তবস্ি আসা
ট্টবট্টডং এ মূল তদোস্ল সাস্থ ট্টমস্শ তেস্ে। অথঘাৎ ট্টবট্টডং-এ পট্টিম অংস্শ
উত্ত প্রান্তিা, বলা োে, পাট্টন উপ দাাঁট্টিস্ে আস্ে।
আহমদ মুসা স্ম ণ ক ল, ট্টবট্টডং-এ এই অংশিা তবলাল মযাকাস্কা
ট্টবব ণ অনুসাস্ তোডাউন ট্টহস্সস্ব বযবহা হে।
আহমদ মুসা াবল, পণবট্টন্দ মুসট্টলম তনতৃবৃন্দস্ক ট্টনিে েীজঘা ও স্কুল
অংস্শ াখা হে ট্টন। কা ন ১২ জস্ন একিা ট্টব াি দলস্ক েীজঘা ও স্কুস্ল মত
জনসমাস্বস্শ স্থাস্ন াখা সম্ভব নে। তাহস্ল ট্টনিে াখা হস্েস্ে আবাট্টসক
অথবা তোডাউন এলাকাে। এ দু’তে মস্ধয তকাথাে তাস্দ াখা হস্ত পাস্ ?
মুসট্টলম ট্টবস্ে শীষঘ ও সম্মাট্টনত তনতাস্দ আ ামদােক আবাট্টসক এলাকাে
াখািাই স্বা াট্টবক। ট্টকন্তু োস্দ জীবস্ন সীমা পস্ন ট্টদস্ন সীট্টমত ক া হস্েস্ে,
তাস্দ সুখ-সুট্টবধা কথা ট্টনিে ওস্দ ট্টবস্বচনা কথা নে।
তকান ট্টসদ্ধাস্ন্ত তপ াঁেস্ত পা ল না আহমদ মুসা।
ত তস্ ঢুস্কই সন্ধান ক স্ত হস্ব, াবল আহমদ মুসা। তস্ব ট্টদস্ন
তবলা এই সন্ধান ক া খুবই ট্টবপজ্জনক। ট্টকন্তু সামস্ন একিা াত মাত্র তা হাস্ত
আস্ে। তা পস্ ই ১৫তম ট্টদন। তক জাস্ন পস্ন তাট্ট স্খ সূস্েঘাদেস্কই েট্টদ ও া
বন্দীস্দ তশষ সমে ধস্ থাস্ক। সুত াং তশষ াস্ত ঝুট্টাঁ ক তস ট্টনস্ত পাস্ না।
তাই সকাস্লই তস েুস্ি এস্সস্ে।
ট্টকন্তু ট্টদস্ন এই ঝুট্টাঁ কপূণঘ ট্টমশন তা তকমন হস্ব? বন্দী তনতৃবৃন্দস্ক খুাঁস্জ
পাবা আস্ে সংর্ষঘ শুরু হস্ে তেস্ল ওস্দ কাস্ে ট্টঠক সমস্ে তপ াঁো এবং
েথাসমস্ে উদ্ধা ক া কট্টঠন হস্ে দাাঁিাস্ব। অতীস্ত কখনই সমে তা কাস্ে এত
মুলযবান মস্ন হে ট্টন। শত্রু এমন ‘তডডলাইন’- এ তমাকাট্টবলাও তাস্ক ক স্ত
হেট্টন কখনও।
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আহমদ মুসা দু’তচাখ ট্টনবদ্ধ ট্টেল বাইস্বল তসাসাইট্টি উত্ত প্রান্ত
ব াব নদী তীস্ উপ । সংর্ নদী স্বে পাট্টন তঢউস্ে তসাো হস্ে এস্স
আেস্ি পিস্ে পাথ বাধাস্না তীস্ । তসই তঢউস্ে নাচট্টেল মাঝাট্ট সাইস্জ
একিা মি তবাি। মি তবািট্টি আহমদ মুসা আস্েই নজস্ পস্িস্ে। ট্টকন্তু হঠাৎ
কস্ ই এবা মি তবািট্টি অবস্থান আহমদ মুসা দৃট্টি আকষঘণ ক ল। তবািট্টি
র্াি তথস্ক অতদূস্ তকন?
র্াি তথস্ক পট্টিমমুখী প্রাচী িা তেখাস্ন ট্টেস্ে তশষ হস্েস্ে, তসখান তথস্ক
আি দশ ট্টফি পট্টিস্ম তী তথস্ক তবশ একিু দূস্ তবািট্টি পাট্টনস্ত াসস্ে।
আহমদ মুসা ট্টবস্মস্ে সাস্থ লক্ষয ক ল, তবাি তথস্ক একিা ট্টশকল
পাট্টনস্ত তনস্ম তেস্ে। তবাি নিা কা স্ন েখন ট্টশকস্ল িান পিস্ে, তদখা োস্ে
পাট্টন সমান্ত াস্ল ট্টশকলট্টি তীস্ পাথস্ মস্ধয ঢুস্ক তেস্ে। ওখাস্ন তীস্
পাথস্ ফ স্মশনিা অস্পক্ষাকৃত খািা।
ভ্রু কুচকাল আহমদ মুসা। তবাি ওখাস্ন তকন? ঐ াস্ব তকন?
তবলাল মযাকাস্কা ট্টবব ণ অনুসাস্ বাইস্বল তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স ঐ
অঞ্চলিা তোডাউন এলাকা। ওখাস্ন তকান র্াি তনই, ট্টকন্তু তবাি তাহস্ল তকন? এ
র্াি তথস্ক তবািিাস্ক ট্টক ওখাস্ন সট্ট স্ে াখা হস্েস্ে? ট্টকন্তু তকন? ট্টক কস্ ?
পাট্টনস্ত না তনস্ম তবাস্ি কাস্ে তপ াঁো সম্ভব নে। সুত াং র্াস্ি তবাি ওখাস্ন
াখা স্বা াট্টবক নে।
আহমদ মুসাস্ক সবস্চস্ে ট্টবট্টস্মত ক ল পাট্টন সমান্ত াস্ল বা পাট্টন
দু’এক ইট্টঞ্চ ট্টনচ ট্টদস্ে তবাস্ি ট্টশকল তীস্ পাথস্ মস্ধয ঢুস্ক োওো
বযাপা িা।
পাস্শই একিা শব্দ হস্লা। শব্দিা এস্সস্ে তসই দ জা ট্টদক তথস্ক।
দ জাে তকউ এস্লা নাট্টক?
আহমদ মুসা দ্রুত কস্ প্রাচীস্ আিাস্ল দাাঁিাল। উাঁট্টক ট্টদস্ে তদখল,
দ জা খুস্ল তেস্ে। পাস্ে শব্দ তপল আহমদ মুসা। মাথািা প্রাচীস্ আিাস্ল
ট্টনস্ে পস্কস্ি হাত ট্টদস্ে ট্ট লবা স্পশঘ ক ল আহমদ মুসা।
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দ জা ট্টদস্ে দু’জন মট্টহলা প প তবট্ট স্ে এস্স দ জা বাইস্
লযাট্টন্ডং-এ দাাঁিাল।
দু’জস্ন ই প স্ন ট্রাক সুযি।
স্পিই বুঝা োস্ে, ও া বযাোম কস্ তবট্ট স্ে এস্সস্ে।
লযাট্টন্ডং-এ বসল ও া।
ট্রাক সুযস্ি তচন ও া খুস্ল তফলল।
ও া হাওো তখস্ত চাে।
দু’জস্ন ই বেস ট্টতট্ট স্শ কাোকাট্টে হস্ব।
হাত-পা েট্টিস্ে বস্স ওস্দ একজন বলল, ‘তজট্টন, তে দু’তিা তবাি
ব্রা াট্টজল তেস্ে, কস্ব ট্টফ স্ব?’
‘জাট্টননা, মস্ন হে দু’একট্টদস্ন মস্ধযই।’ বলল তজট্টন নাস্ম তমস্েিা।
‘এ সমে ঐ তবািিা র্াস্ি এস্ন াখা োে না? এমন সমে কাস্জ না
লােস্ল কখন আ কাস্জ আসস্ব?’
‘ত ন, তুট্টম তদট্টখ ট্টকেুই জাননা। ঐ তবািিা ওখানকা জন্যই।’
‘তকন?’
‘ইমা স্জন্সী পযাস্সস্জ জস্ন্য াখা হস্েস্ে।’
চমস্ক উঠল আহমদ মুসা। ইমা স্জন্সী পযাস্সজ! এ অথঘ ট্টক?
জরু ী মুহূস্তঘ বাহন ট্টহস্সস্ব তবািিাস্ক ট্ট জা ঘ াখা হস্েস্ে?না
ইমা স্জন্সী পযাস্সস্জই তবািিাস্ক তবাঁস্ধ াখা হস্েস্ে? ওখাস্ন ট্টক ইমা স্জন্সী
পযাস্সজ আস্ে?
ইতযাট্টদ প্রশ্ন এস্স আহমদ মুসা মস্ন ীি জমাল। তস বুঝস্ত তচিা
ক ল। তশস্ষ দু’ট্টি প্রশ্নস্কই তস ইট্টতবাচক মস্ন ক ল। অথঘাৎ মস্ন হস্লা, তবািিা
তেখাস্ন তনাে ক া, তসখাস্নই তকাথাও তোপন পযাস্সজ স্েস্ে।
খুশীই হল আহমদ মুসা। তবাস্ি ওখাস্ন ট্টেস্ে েট্টদ তোপন পযাস্সজিা
তব ক া োে, তাহস্ল তা অট্ট োন অস্নক ট্টন াপদ হস্ত পাস্ ।
‘তক তুট্টম, এখাস্ন ট্টক ক ে?’- তপেন তথস্ক আসা আকট্টস্মক এই শস্ব্দ
আহমদ মুসা লাফ ট্টদস্ে উস্ঠ র্ুস্ দাাঁিাল। তদখল, মা মুস্খা এক তেতাঙ্গ।
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মা মুস্খা হবা ই কথা। আহমদ মুসা তে াস্ব গুট্টি গুট্টি তমস্ প্রাচীস্
আিাস্ল বস্স ট্টেল তাস্ত তাস্ক তচা -বািপা ট্টকংবা তা তচস্ে বি ট্টকেু াবা
খুবই স্বা াট্টবক।
আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁিাস্তই তলাকিা বাম হাত তিাক কস্ এস্স
আহমদ মুসা জযাস্কস্ি কলা তচস্প ধ ল। আ ডান হাস্ত এক প্রচণ্ড র্ুট্টষ
েুস্ি এল আহমদ মুসা ট্টদস্ক।
আহমদ মুসা ডান হাত ট্টদস্ে তা র্ুট্টষিা তঠট্টকস্ে বাম হাত ট্টদস্ে
তলাকট্টি বাম বাহু সট্টন্ধস্ত আর্াত ক ল।
তলাকট্টি বাাঁ হাত খস্স তেল আহমদ মুসা কলা তথস্ক।
আহমদ মুসা এই আকট্টস্মক প্রট্টতস্ াধ তস আশা কস্ ট্টন। মুহূস্তঘ জস্ন্য
তস থমস্ক ট্টেস্েট্টেল। তা তচাস্খ ফুস্ি উস্ঠট্টেল ট্টবস্মে।
তা এই ট্টনট্টিে অবস্থা সুস্োে গ্রহন ক ল আহমদ মুসা। ডান হাস্ত
কা াত চালাল তস তলাকট্টি বাাঁ কাস্ন ট্টঠক ট্টনচিাে।
িলস্ত লােল তলাকট্টি তদহ। কস্েক মুহূত।ঘ পস্ি তেল তলাকট্টি তোিা
কািা োস্ে মত।
আহমদ মুসা বাইস্বল তসাসাইট্টি সামস্ন ট্টফস্ োবা জস্ন্য পা বাট্টিস্ে
তাকাল সামস্ন াস্তা ট্টদস্ক।
তাট্টকস্েই তচাখ দু’ট্টি চঞ্চল হস্ে উঠল আহমদ মুসা । তদখল, দু’জন
তলাক মা মুস্খা হস্ে েুস্ি আসস্ে। ওস্দ হাস্ত ট্ট লবা ।
আহমদ মুসা চট্টকস্ত তপেস্ন নদী ট্টদস্ক একবা তাকাল। তদখল, তে
তমস্ে দু’ট্টিস্ক তস দ জা লযাট্টন্ডং-এ বস্স েল্প ক স্ত তদস্খট্টেল, ও া নদীস্ত
তোসল ক স্ত তনস্মস্ে।
আহমদ মুসা মাথাে একিা নতুন ট্টচন্তা ট্টঝট্টলক ট্টদস্ে উঠল। সংস্ে সংস্ে
ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ে ট্টনল তস।
লাফ ট্টদস্ে আহমদ মুসা প্রাচীস্ তকাস্ল নদী তীস্ ট্টেস্ে পিল।
তা প উত্তস্ প্রাচীস্ পাশ ট্টদস্ে তদ স্ি দ জা লযাট্টন্ডং-এ ট্টেস্ে উঠল।
লযাট্টন্ডং-এ তমস্ে দু’ট্টি খুস্ল ত স্খ োওো কাপি।
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নদীস্ত সাাঁতা ত তমস্ে দু’ট্টি তদখস্ত তপস্েস্ে আহমদ মুসাস্ক।
‘তক, তক তুট্টম, ট্টক চাও’ বস্ল ট্টচৎকা কস্ উঠল তা া।
তসট্টদস্ক তখোল ক া সমে তনই আহমদ মুসা ।
আহমদ মুসা দ্রুত দ জা ট্টদস্ে ত তস্ ঢুস্ক দ জা বন্ধ কস্ ট্টদল।
কস্েক মুহূতঘ পস্ ট্ট লবা ধা ী দু’জন েুস্ি এস্স প্রাচীস্
তসই
তকানাে নদী তীস্ দাাঁিাল। তাকাল নদী ট্টদস্ক। তাস্দ ধা ণা তািা তখস্ে
তাস্দ ট্টশকা ট্টনিে নদীস্ত ঝাট্টপস্ে পস্ি পালাবা তচিা ক স্ে।
নদী ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তদখস্ত তপল তমস্ে দু’ট্টিস্ক।
তমস্ে দু’ট্টি উপ তচাখ পিস্তই সম্ভ্রম ফুস্ি উঠল তলাক দু’ট্টি তচাস্খমুস্খ।
তমস্ে দু’ট্টি একজন তমাবাসা বাইস্বল তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স প্রধান
পট্ট চালস্ক স্ত্রী, অন্যজন েীজঘা অধযস্ক্ষ স্ত্রী।
তলাক দু’ট্টি একজন দ্রুত সম্ভ্রস্ম সাস্থ ট্টজস্েস ক ল, ‘শেতানিা
এখাস্ন র্াপট্টি তমস্ আপনাস্দ উপ তচাখ াখট্টেল। পালাবা জস্ন্য নদীস্ত
লাফ ট্টদস্েস্ে ট্টনিে! তকান ট্টদস্ক তেস্ে?’
তমস্ে দু’ট্টি তচাখ তখনও োনাবিা। তীস্ ট্টদস্ক অস্নকখাট্টন উস্ঠ
এস্সস্ে তা া। ওস্দ একজন বলল, ‘না নদীস্ত লাফ তদেট্টন! ত তস্ ঢুস্ক দ জা
বন্ধ কস্ ট্টদস্েস্ে।’
তলাক দু’ট্টি এক সংস্ে দ জা ট্টদস্ক তাকাল। তদখল, দ জা বন্ধ।
তাস্দ তচাস্খ ট্টবস্মে ফুস্ি উঠল। তাস্দ একজন স্বেত কস্ে বলল, ‘ট্টবপদ তদস্খ
তলাকট্টি ট্টনিে মাথা খা াপ হস্ে তেস্ে। তা না হস্ল ট্টনস্জ পাস্ে তহাঁস্ি এস্স
তকউ খাাঁচাে তঢাস্ক!’
বস্ল দু’জস্নই দ জাে ট্টেস্ে ধাক্কা ট্টদল, দ জা ত ত তথস্ক বন্ধ কস্
তদো।
হাসল আস্ে তসই কথা বলা তলাকট্টি। বলল, ‘ফাাঁস্দ তফস্ল তেমন ইাঁদু
ধস্ , তস াস্বই তলাকট্টিস্ক ধ া হস্ব।’
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বস্ল একিু তথস্মই তা সাথীস্ক বলল, ‘তুট্টম এ দ জা পাহা া দাও
োস্ত পালাস্ত না পাস্ দ জা খুস্ল। আট্টম ট্টেস্ে সামস্ন ট্টদস্ে ঢুকট্টে।’
োবা জস্ন্য র্ুস্ দাাঁট্টিস্ে তীস্ উস্ঠ আসা তসই তমস্ে দু’ট্টিস্ক বলল,
‘দুুঃট্টখত মযাডাম, বযািা ত ত তথস্ক দ জা বন্ধ কস্ ট্টদস্েস্ে। একিু কি কস্
সামস্ন ট্টদস্ে ঢুকস্ত হস্ব। বযািা ট্টনিে তকান ট্টোঁচস্ক তচা বা মাথা খা াপ তকউ।
এখট্টন ধ া পিস্ব।’
বস্ল তলাকট্টি ট্ট লবা পস্কস্ি ত স্খ হাাঁিা শুরু ক ল বাইস্বল
তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স সামস্ন োবা জস্ন্য।
ওট্টদস্ক আহমদ মুসা দ জা বন্ধ কস্ ই তপেস্ন র্ুস্ দাাঁিাল। তদখল তস
একট্টি কংট্টিস্ি
াস্তা উপ দাাঁট্টিস্ে আস্ে। াস্তাট্টি অল্প এট্টেস্ে একিা
বাংস্লাস্ত উস্ঠস্ে। বাংস্লাট্টি পাশ ট্টদস্ে াস্তাট্টি আ ও দুট্টি শাখা, একট্টি
দট্টক্ষস্ণ, অন্যট্টি উত্তস্ চস্ল তেস্ে। াস্তা তথস্ক আস্ কট্টি শাখা তা ট্টঠক সামস্ন
ট্টদস্েই তা ডান পাস্শ পট্টিম ট্টদস্ক চস্ল তেস্ে। াস্তা মাস্ঝ স্থানগুস্লাস্ত
মাস্ঝ মাস্ঝ ফুস্ল োে।
আহমদ মুসা সামস্ন বাংস্লা ট্টদস্ক োবা জন্য পা বাট্টিস্েট্টেল।
হঠাৎ তদখস্ত তপল সাস্ে বাংস্লাট্টি দ জা ট্টদস্ে একজন তলাক তবট্ট স্ে
আসস্ে। আহমদ মুসা াবল, তস ডাস্ন াস্তা ট্টদস্ে পট্টিম ট্টদস্ক সস্ পিস্ব।
ট্টকন্তু পা বািাস্ত ট্টেস্ে তদখল, তলাকট্টি আহমদ মুসাস্ক তদখস্ত তপস্েস্ে। এই
অবস্থাে সস্ পিস্ত তচিা কস্ তকান লা তনই।
তস ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ে তফলল।
‘আট্টম আপনা সাহােয তপস্ত পাট্ট , মশাে।’ তলাকট্টি ট্টদস্ক তচস্ে
একিু উচ্চ স্বস্ বলল আহমদ মুসা।
তলাকট্টি প স্ন হাফপযান্ি এবং োস্ে তেট্টি।
আহমদ মুসাস্ক তদস্খ তলাকট্টি মস্ধয তকান াবান্ত সৃট্টি হেট্টন। ট্টকন্তু
আহমদ মুসা েখন সাহােয চাইল, ট্টবস্মে ফুস্ি উঠল তলাকট্টি তচাস্খ-মুস্খ।
ট্টবট্টস্মত তলাকট্টি এট্টেস্ে এল আহমদ মুসা ট্টদস্ক। বলল, ‘আপনা ট্টক
সমস্যা? নতুন ট্টক আপট্টন এখাস্ন?’
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তলাকট্টি ট্টনিে আহমদ মুসাস্ক তাস্দ তকান তমহমান মস্ন কস্ স্ে।
‘আট্টম বন্দীস্দ এযাস্িনস্ডন্ি, সকাস্ল বাইস্ তবট্ট স্ে াস্তা হাট্ট স্ে
তফস্লট্টে।’ এ সস্তা ট্টমস্থয কথািা তলাকিাস্ক ট্টবোস ক াস্না োস্ব না সস্ন্দহ
ট্টনস্েই কথািা বলল আহমদ মুসা। কা ন মুসট্টলম বন্দী া তকাথাে আস্ে তা
জানাই তা এখন প্রধান কাজ।
আহমদ মুসা কথা শুস্ন কপালিা কুট্টঞ্চত হস্লা তলাকট্টি । ট্টবস্মেিা তা
আ ও তেন োঢ় হস্লা। বলল, ‘বন্দী া ততা তোডাউন তসকশস্ন, আপট্টন এতদু
এস্লন তকন?’
আহমদ মুসা তক উত্ত ট্টদস্ত হল না। তপেস্ন দ জাে ধাক্কা পিস্ত
লােল। একজন ট্টচৎকা ক ল, ‘তক কথা বলস্েন, দ জা খুলুন।’
‘ও ততা িুস্েঘা েলা। ওপাস্ তকন?’ দ জা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে কথাগুস্লা
উচ্চা ন কস্ তলাকট্টি আহমদ মুসা তক বলল, ‘মাফ করুন। আট্টম দ জািা খুস্ল
ট্টদস্ে আট্টস।’
বস্ল তস দ জা ট্টদস্ক পা বািাল।
আহমদ মুসা জাস্ন। তলাকট্টি দ জা খুস্ল তদো মাস্ন আহমদ মুসা
সংকি বািা।
সুত াং তাস্ক দ জা খুলস্ত তদো োে না।
তলাকট্টি েখন আহমদ মুসাস্ক অট্টতিম কস্ োট্টেল, তখন আহমদ মুসা
ডান হাস্ত একিা কা াত চালাল তলাকট্টি মাথা ও র্াস্ি মধযবতঘী ন ম
জােোিাে।
তলাকট্টি মুখ ট্টদস্ে শব্দও ক স্ত পা ল না। একিা পাক তখস্ে সংো
হাট্ট স্ে াস্তাে পস্ি তেল।
আহমদ মুসা দ্রুত তাস্ক তিস্ন একিা ফুস্ল োস্ে আিাস্ল াখল।
তা প আহমদ মুসা ডান পাস্শ তে াস্তািা প্রাচীস্ সমান্ত াস্ল পট্টিম
ট্টদস্ক এট্টেস্ে তেস্ে, তস াস্তা ট্টদস্ে শান্ত াস্ব দ্রুত অগ্রস হস্লা।
আহমদ মুসা জাস্ন তোডাউন তসকশন বাইস্বল তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স
উত্ত -পট্টিম অংস্শ। সুত াং নদী সমান্ত াস্ল পট্টিম ট্টদস্ক এগুস্লই ওই
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তসকশস্ন তপ াঁোস্ত পাস্ । আহমদ মুসা ট্টনস্জস্ক এখন অস্নকখাট্টন হালকা
অনু ব ক স্ে। তস ট্টনট্টিত মুসট্টলম তনতৃবৃন্দস্ক তোডাউন তসকশস্নই বন্দী কস্
াখা হস্েস্ে।
একিু সামস্নই বামপাস্শ একিা বাংস্লা তপল। লস্ন দুট্টি বালক একিা
বল ট্টনস্ে তখলা মহিা ট্টদস্ে।
লস্ন পাশ ট্টদস্েই াস্তা।
আহমদ মুসা ট্টদস্ক তচাখ পিস্তই ও া তখলা বন্ধ কস্ দাাঁট্টিস্ে
ট্টেস্েট্টেল। ওস্দ ট্টবস্মে দৃট্টি আহমদ মুসা ট্টদস্ক।
আহমদ মুসা বুঝল, তস তে নতুন আেন্তুক এ কথা বালক াও বুঝস্ত
তপস্ স্ে। এ আবাট্টসক এলাকাে ট্টনিে এমন তকান আেন্তুক আস্স না।
আস্ কিু সামস্ন এট্টেস্ে আহমদ মুসা তদখল, দুই তজািা পুরুষ মট্টহলা
তিট্টনস তখলস্ে। ওস্দ তপাশাক তদখস্লই তবাঝা োে সকাস্ল বযাোম ক স্ে
ও া।
আহমদ মুসা দ্রুত হাাঁিট্টেল।
তিট্টনস তকাস্িঘ সীমানাে ট্টেস্ে থমস্ক দাাঁিাল।
তা সামস্নই এ পাস্শ দু’জস্ন একজন, পুরুষ তলাকট্টি, সা ঘ ক স্ত
োট্টেল। তা বাম হাস্ত বল এবং ডান হাস্ত উদযত যাস্কি।
‘মাফ ক স্বন, আট্টম এখাস্ন নতুন। ওট্টদকিাে োব। তকান পস্থ তেস্ত
হস্ব?
তলাকট্টি সা ঘ ক া আ হল না। তা বল ও বযাস্কি ধ া হাত দু’ট্টি ট্টনচু
হস্ে ঝুস্ল পিল। তা তচাস্খ একিু অবাক হওো াব। বলল, ‘তক তুট্টম, ট্টক
কাজ ওট্টদস্ক?’
‘মুসট্টলম বন্দী া আস্ে। ওখাস্ন োব।’
‘ট্টক কাজ ততামা ওখাস্ন? তক তুট্টম?’
তলাকট্টি পািঘনা মট্টহলাট্টি এস্স তলাকট্টি পাস্শ দাাঁট্টিস্েস্ে। অন্যট্টদস্ক
তকাস্িঘ ওপাশ তথস্ক যাস্কি নাচাস্ত নাচাস্ত ট্টব ট্টক্ত সাস্থ মট্টহলা একজন
বস্ল উঠল, ‘সমে তনই, ট্টক ক ে ততাম া?’
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ট্টঠক এই সমস্েই পুব ও দট্টক্ষণ ট্টদক তথস্ক চা পাাঁচজন তলাক ‘তচা ’
‘তচা ’ বলস্ত বলস্ত েুস্ি এল।
ট্টর্স্ তফলল ও া আহমদ মুসাস্ক।
একজস্ন হাস্ত ট্টপস্তল।
ট্টপস্তলধা ীস্কই তস বাইস্ তদস্খট্টেল তা ট্টদস্ক েুস্ি আসস্ত।
‘বাোধন, আমাস্দ একজন তলাকস্ক কুস্পাকাত কস্ ত স্বট্টেস্ল পা
তপস্ে োস্ব। তুট্টম তকমন অন্ধ তচা তহ তে বাস্র্ খাাঁচাে ঢুস্কে?’ বস্ল
ট্ট লবা ধা ী তলাকট্টি তা ট্ট লবাস্ নল ট্টদস্ে তখাাঁচা ট্টদল আহমদ মুসা
মাথাে।
‘তচা মাস্ন? তলাকট্টি তচা নাট্টক?’ তিট্টনস তখস্লাোি ো সাস্থ আহমদ
মুসা কথা বলট্টেল, তা তচাস্খ ট্টবস্মে।
‘তচা ততা তচা । সাংর্াট্টতক তলাক। ওপাস্ আমাস্দ একজন তলাকস্ক
তমস্ অস্চতন কস্ তফস্লস্ে।’ বস্লই ট্ট লবা ধা ী তা ট্ট লবাস্ বাাঁি
তুলল আহমদ মুসা মাথা লস্ক্ষয। েুস্ি আসট্টেল তা ডান হাস্ত ধ া ট্ট লবাস্
বাাঁিট্টি।
আহমদ মুসা তশষ মুহূস্তঘ মাথািা একট্টদস্ক সট্ট স্ে বাাঁ হাত ট্টদস্ে তা
েুস্ি আসা হাতিা তঠট্টকস্ে ডান হাত ট্টদস্ে তা হাত তথস্ক ট্ট লবা তকস্ি ট্টনস্ে
তলাকট্টি বুস্ক ট্ট লবাস্ নল তচস্প চাপা কস্ে কস্ঠা ট্টনস্দঘশ ট্টদল, ‘ততামা
সাথী া তে তেখাস্ন দাাঁট্টিস্ে আস্ে, তসখাস্ন হাত তুস্ল বস্স পিস্ত...’
আহমদ মুসা কথা তশষ হবা আস্েই তা ডান পাস্শ দাাঁিাস্না
তলাকট্টি তিট্টনস যাস্কি এস্স আর্াত ক ল আহমদ মুসা ডান হাস্ত।
আহমদ মুসা হাত তথস্ক ট্ট লবা পস্ি তেল।
সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই সামস্ন দাাঁিাস্না তলাকট্টি, ো বুস্ক ট্টপস্তল ধস্ ট্টেল আহমদ
মুসা, জাপস্ি ধ া জস্ন্য ঝাট্টপস্ে পিল আহমদ মুসা উপ ।
আহমদ মুসা বুঝল তবকােদাে তস পস্ি তেস্ে। এস্দ তর্ াও তথস্ক মুক্ত
হওোই এখন প্রথম কাজ।
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সামস্ন তলাকট্টি ঝাট্টপস্ে পিা সাস্থ সাস্থই আহমদ মুসা বস্স
পস্িট্টেল। ঝাট্টপস্ে পিা তলাকট্টি া সময হাট্ট স্ে আহমদ মুসা তপেস্ন হুমট্টি
তখস্ে পস্ি তেল।
তবিনী সামস্নিা ফাাঁকা হস্ে তেল।
আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁট্টিস্ে এক লাস্ফ তবট্ট স্ে এল তবিনী তথস্ক।
পস্কি তথস্ক তব কস্ ট্টনস্েস্ে ট্ট লবা ।
ট্টকন্তু তস ট্টসদ্ধান্তই ট্টনস্েস্ে, এই মুহূস্তঘ তস ট্ট লবা বযবহা ক স্ব না।
েুস্দ্ধ আস্ে েুদ্ধ কস্ তা আসল লক্ষয তস পণ্ড ক স্ত চাে না। েতিা সম্ভব
তোপস্ন প্রথস্ম তা বন্দীস্দ কাস্ে তপ াঁো দ কা ।
আহমদ মুসা হাস্ত ট্ট লবা তদস্খ ও া থমস্ক দাাঁট্টিস্েট্টেল। হুমট্টি
তখস্ে পস্ি োওো তলাকট্টি পাশ তথস্ক ট্ট লবা কুট্টিস্ে ট্টনস্েই উস্ঠ
দাাঁট্টিস্েট্টেল।
‘তকাথাে ততাম া মাইস্কল?’ -এই শব্দট্টি এ সমে দট্টক্ষন তথস্ক ত স্স
এল।
ওট্টদস্ক এক পলক তচস্েই আহমদ মুসা বাম হাত তা পস্কস্ি ঢুট্টকস্ে
তিট্টবল তিট্টনস বস্ল মত তোলাকৃট্টত একিা বস্তু তব ক ল। াবল, আ সমে
তনো োস্বনা, এস্দ তখাাঁস্জ আ ও তলাক এস্স পিস্ত পাস্ ।
তোল বস্তুট্টি একিা তলাস্ াফ ম বল। দ্রুত প্রসা মান এ অদৃশ্য তধাো
মানুস্ষ নাস্ক প্রস্বশ মাত্র তস োন হাট্ট স্ে তফস্ল।
আহমদ মুসা বাম হাস্তই বলিা েুস্ি মা ল। পিল ট্টেস্ে ওস্দ
মাঝখাস্ন।
তোি একিা শব্দ হল। তা প কস্েক মুহূত।ঘ তলাকগুস্লা প্রাে একসাস্থ
তোিা কািা োস্ে মত লুট্টিস্ে পিল মাট্টিস্ত।
আহমদ মুসা পা বািাস্ত োস্ব, এমন সমে দট্টক্ষস্ন াস্তা ট্টদস্ে েুস্ি
আসা একজন তলাক আহমদ মুসা মুস্খামুট্টখ হস্ে তেল।
আহমদ মুসা বুঝল, এইমাত্র এই তলাকট্টিই তকান এক ‘মাইস্কস্ল ’ নাম
ধস্ তডস্কট্টেল। ো া োন হাট্ট স্েস্ে তাস্দ ই একজন হেস্তা তস হস্ব।
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তলাকট্টি আহমদ মুসা মুস্খামুট্টখ হস্ে প্রথস্ম ট্টবট্টস্মত হস্ে পস্িট্টেল।
পস্ সামস্নই তাস্দ তলাকগুস্লাস্ক মাট্টি উপ তনট্টতস্ে পস্ি থাকস্ত তদস্খ
আতংক ফুস্ি উঠল তা তচাস্খ।
আহমদ মুসা ডান হাস্ত ট্ট লবা ট্টেলই।
আহমদ মুসা তলাকট্টি ট্টদস্ক ট্ট লবা তুস্ল ধস্ বলল, ‘ট্ট লবাস্
ট্টক কাজ তুট্টম জান। ম স্ত না চাইস্ল বল, ওধাস্ তোডাউস্ন অংস্শ তপ াঁো
কাোকাট্টে পথ তকানিা?’
তলাকিা তচহা া স্ে ফযাকাস্শ হস্ে তেল। িা তঠাাঁি কাাঁপল, ট্টকন্তু তকান
কথা তবরুল না। তেন বাক ত াধ হস্ে তেস্ে তা ।
আহমদ মুসা তা ট্ট লবা তা মাথা ব াব তুস্ল ধ ল। তা তজঘনী
ট্টট্রোস্ তচস্প বসস্ত লােল।
তলাকট্টি সবই তদখস্ত পাট্টেল।
তা তচাখ োনাবিা হস্ে উঠল। মৃতযু ে ফুস্ি উঠল তা তচাস্খ। বলল
কাাঁপা েলাে, ‘কাস্ে তকাথাও তেি তনই। একিাই তেি, তমইন তেি।’
‘এস, চল। প্রাচীস্ ট্টদস্ক চল।’ বলল কস্ঠা কস্ে আহমদ মুসা।
তলাকট্টি আস্ে আস্ে চলল। ট্ট লবা সস্মত হাতিা পস্কস্ি ত স্খস্ে
আহমদ মুসা।
প্রাচীস্ তোিাে ট্টেস্ে দাাঁিাল তলাকিা।
আহমদ মুসা ট্টেস্ে দাাঁিাল তা তপেস্ন।
এই এলাকাে প্রচু োে-োেিা। বি োেও আস্ে।
খুশী হল আহমদ মুসা। শত্রু নজস্ পিা তথস্ক ট্টকেুিা বাাঁচা োস্ব।
আহমদ মুসা পস্কি তথস্ক ট্ট লবা সস্মত হাতিা তব ক ল।
ট্ট লবাস্ নল তলাকট্টি পাাঁজস্ তঠট্টকস্ে বলল, ‘এক প্রশ্ন আট্টম দু’বা ক ব
না। বল ওপাস্ তোডাউন এলাকা তকাথাে মুসট্টলম বন্দীস্দ আিক কস্ াখা
হস্েস্ে?’
আহমদ মুসা কথা তশষ ক স্তই তপেন তথস্ক তোি একিা শব্দ শুনস্ত
তপল। তেন তকান ট্টকেুস্ত জট্টিস্ে একিা লতা ট্টকংবা তকান কট্টচ োে ট্টোঁস্ি তেল।
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ট্টবদুযৎ তবস্ে তপেন ট্টদস্ক তাট্টকস্েই আহমদ মুসা তদহিাস্ক েুস্ি
ট্টদস্েট্টেল মাট্টি ট্টদস্ক।
প্রাে সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই গুলী শব্দ। আহমদ মুসা সামস্ন তে তলাকট্টি
দাাঁট্টিস্েট্টেল তা মাথাে ট্টেস্ে ট্টবদ্ধ হল একিা বুস্লি।
আহমদ মুসা মুখ র্ুট্ট স্ে তদখস্ত তপস্েট্টেল, মাত্র সাত-আি েজ দূস্
একজন তেতাঙ্গ দাাঁট্টিস্ে। তা হাস্ত ট্ট লবা উস্ঠ এস্সস্ে তাস্ক লক্ষয কস্ ।
আ মুহূতঘ ট্টবলম্ব হস্ল ঐ বুস্লি গুস্িা ক ত আহমদ মুসা মাথাস্কই।
ট্ট লবা ধা ী তলাকট্টি তা গুলীস্ত তাস্দ ট্টনস্জ তলাক গুলী ট্টবদ্ধ হস্ে
ঢস্ল পিস্ত তদস্খ ট্টকেুিা ট্টবমুঢ় হস্ে পস্িট্টেল।
এ ই সুস্োে গ্রহন কস্ ট্টেল আহমদ মুসা।
মাট্টিস্ত পস্ি গুলী কস্ ট্টেল তস।
গুলীট্টি কপাল গুস্িা কস্ ট্টদল ট্ট লবা ধা ী ।
ট্টেিস্ক পস্ি তেল তলাকট্টি তদহ মাট্টিস্ত।
আহমদ মুসা গুলী কস্ ই উস্ঠ দাাঁিাল। াবল, প প দু’ট্টি গুলী শব্দ
হস্েস্ে। ট্টনিে সবা কাস্ন তপ াঁস্ে তেস্ে। এখনই সবাই েুস্ি আসস্ব এট্টদস্ক।
তাস্দ আসা আস্েই ওপাস্ তাস্ক তপ েস্ত হস্ব।
তাকাল আহমদ মুসা প্রাচীস্ ট্টদস্ক।
প্রাচী িা তবশ উাঁচু, আি ফুস্ি মত হস্ব। এ প্রাচী ট্টডোস্না তা জস্ন্য
কট্টঠন নে। ট্টকন্তু সমস্যা হল ওপাস্ প্রাচী তর্াঁস্ষ উাঁচু তদোল উস্থস্ে, দু’তলা
ট্টবট্টডং এ তদোল।
হতাশ হল আহমদ মুসা। দট্টক্ষন ট্টদকিা ট্টবপদজনক। ওট্টদস্ক এগুস্ল
সহস্জই তলাকস্দ নজস্ পস্ি োস্ব।
তাকাল আহমদ মুসা উত্ত ট্টদস্ক। তদখল, উাঁচু ট্টবট্টডংিা প্রাচী তশষ হবা
েে সাত ট্টফি দট্টক্ষন তথস্ক পট্টিম ট্টদস্ক তবাঁস্ক তেস্ে।
তপেন ট্টদক তথস্ক পাস্ে শব্দ ও মানুস্ষ কে আহমদ মুসা কাস্ন এল।
তপেস্ন তাট্টকস্ে তদখল, কস্েকজন েুস্ি আসস্ে এট্টদস্ক।
আ ট্টচন্তা ক া তকান অবকাশ তনই।
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আহমদ মুসা উত্ত ট্টদস্ক েুিট্টেল।
তা লক্ষয প্রাচীস্ ফাাঁকা জােোিুকু, তেখাস্ন প্রাচী তর্াঁস্ষ ওপাস্
তকান তদোল তনই। ওখান ট্টদস্ে ওপাস্ লাট্টফস্ে পিা োস্ব।
আহমদ মুসা েুিা অবস্থাস্তই দাত ট্টদস্ে ট্ট লবা কামস্ি ধস্ প্রাচী
তবস্ে প্রাচীস্ মাথাে উস্ঠ বসল। তপেস্ন তাকাল। তদখল, চা পাাঁচজন এট্টদস্ক
তধস্ে আসস্ে।
আহমদ মুসা সামস্ন তাকাল। তদখল, নদী তী তর্াঁস্ষ উত্ত প্রান্ত ব াব
প্রাচী । আ তা সমান্ত াস্ল একিু দট্টক্ষন পট্টিম ট্টদস্ক চস্ল োওো ট্টবট্টডং-এ
তদোল। এ দু’তে মাঝখাস্ন দীর্ঘ একিা চত্ব সবুজ র্াস্স ঢাকা। চত্ব িা ততমন
তকান কাস্জ বযাবহা হে বস্ল মস্ন হল না। খুশী হল আহমদ মুসা।প্রথস্মই তকান
বাধা আসা সম্ভাবনা এখাস্ন কম থাকস্ব।
আহমদ মুসা প্রাচীস্ উপ তথস্ক লাট্টফস্ে পিল ট্টনস্চ চত্বস্ । পস্ ই
দাাঁত তথস্ক ট্ট লবা হাস্ত তুস্ল ট্টনস্ে চা ট্টদস্ক তাকাল। না তকাথাও কাউস্ক
তদখা োস্ে না। তা বাম পাস্শ ট্টবট্টডং-এ তদোস্ল তকান জানালা দ জা তনই।
তস্ব একিু পট্টিস্ম কস্েকিা জানালা তদখা োস্ে।
তপেস্ন প্রাচীস্ ওপাস্শ ও া এস্স তেস্ে। তচা তচা বস্ল ট্টচৎকা
ক স্ে ও া তা স্বস্ ।
আহমদ মুসা মস্ন মস্ন হাসল। তাস্ক েতক্ষণ ও া তচা াস্ব ততক্ষণ
তা সুট্টবধা।
র্াস্স ঢাকা মাট্টি উপ ট্টদস্ে আহমদ মুসা সামস্ন এগুস্লা।
হঠাৎ তপেস্ন ট্টচৎকা িা খুব কাস্ে মস্ন হল আহমদ মুসা ।
মাথ র্ুট্ট স্ে তদখল, দু’জন প্রাচীস্ মাথাে উস্ঠ এস্সস্ে।
আহমদ মুসা মুহূতঘ তদট্ট ক ল না। ট্ট লবা তুস্ল প প দু’বা গুলী
ক ল। গুলীট্টবদ্ধ দু’জন তলাক েট্টিস্ে পস্ি তেল প্রাচীস্ ওপাস্ ।
আমদ মুসা মস্ন ট্টকেুিা স্বট্টস্ত তপল। াবল, এই মুহূস্তঘ অন্তত প্রাচী
ট্টডোস্ত তকউ তচিা ক স্ব না। সুত াং ট্টন াপদ তস অস্নকিা।

অদৃশ্য আতংক

16

ট্টকন্তু মুখ র্ুট্ট স্ে সামস্ন তাকাস্তই তা তচাখ োনাবিা হস্ে তেল।
তদখল, সামস্ন তেখাস্ন তস জানালা তদস্খট্টেল, তসখাস্ন এখন একিা দ জা।
দ জাে দাাঁট্টিস্ে দীর্ঘস্দহী একজন তেতাঙ্গ। তা হাস্ত ট্ট লবা । আহমদ মুসা
ট্টদস্ক তাক ক া।
আহমদ মুসা সাস্থ তচাখাস্চাট্টখ হস্তই তস বলল, ‘তুট্টম ততা বি তসোনা
তচা তহ। ট্টকন্তু চুট্ট ক া আ জােো তপস্ল না। ট্ট লবা এট্টদস্ক তফস্ল দাও।’
আহমদ মুসা ডান হাস্ত ট্টেল ট্ট লবা ।
ট্ট লবা ধ া তা ঝুলন্ত ডান হাতিা নস্ি উঠল। উঠস্ত লােল একিু
উপস্ ট্টদস্ক। মস্ন হল তেন ট্টনস্দঘশ পালস্ন জস্ন্য তস ট্ট লবা সামস্ন ট্টদস্ক
েুস্ি তফলস্ে।
ট্টকন্তু তা ট্ট লবা ধ া ডান হাতিা তচাস্খ পলস্ক দ জাে দাাঁিাস্না
তলাকট্টি সমান্ত াস্ল উস্ঠ এল এবং সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই গুলী তবট্ট স্ে এল একট্টি।
দ জাে দাাঁিাস্না ট্ট লবা ধা ী তলাকট্টি কতকিা ট্ট লাক্সড মুস্ড ট্টেল।
াবখানা একজন তচাস্ সাস্থ আ ট্টক লিাই হস্ব। তা তচাস্খ সামস্ন েখন
র্িনািা র্স্ি তেল, তখনও তেন তস ট্টকেু বুস্ঝ উঠস্ত পাস্ ট্টন। বুস্ক গুলী তখস্ে
তলাকট্টি তদহিা বা কস্েক এট্টদক-ওট্টদক তদাল তখস্ে পস্ি তেল দ জা
সামস্ন।
আহমদ মুসা চা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে জােোিা তলাস্কশনিা একবা বুস্ঝ
ট্টনস্ে েুিল দ জা ট্টদস্ক।
লাশ ট্টডট্টেস্ে দ জাে প্রস্বশ কস্ আহমদ মুসা দ জা বন্ধ কস্ ট্টদল।
আহমদ মুসা তেখাস্ন প্রস্বশ ক ল তা র্ নে একিা কট্ট স্ডা ।
আহমদ মুসা তদখল, অল্প একিু দুস্ ই পট্টিম ট্টদস্ক োওো কট্ট স্ডা
তথস্ক আস্ কিা শাখা দট্টক্ষস্ণ তবট্ট স্ে তেস্ে।
আহমদ মুসা তসট্টদস্ক এগুস্লা। সস্ব এক ধাপ এট্টেস্েস্ে তস।
দট্টক্ষণ ট্টদক তথক আসা কট্ট স্ডা তথস্ক দু’জন তটনোনধা ী এস্স
প্রস্বশ ক ল এ কট্ট স্ডাস্ । তাস্দ তটনোন উদযত।
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আহমদ মুসা একদম মুস্খামুট্টখ হস্ে তেল তাস্দ । তাস্দ বাট্টেস্ে ধ া
তটনোন ট্টস্থ হস্ে হস্েস্ে আহমদ মুসা বুক লস্ক্ষয।
আহমদ মুসা ট্ট লবা তা ডান হাস্ত ঝুলট্টেল।
‘ট্ট লবা তফস্ল দাও।’ ট্টচৎকা কস্ বলল তাস্দ একজন।
ও া দু’জন পাশাপাট্টশ দাাঁট্টিস্েট্টেল।
ওস্দ মুস্খামুট্টখ দাাঁট্টিস্ে পস্িট্টেল আহমদ মুসা। হাত তথস্ক তেস্ি ট্টদল
তস ট্ট লবা । পস্ি তেল তা পাস্ে কাস্েই।
ট্ট লবা পস্ি তেস্তই ওস্দ একজন েুস্ি এল। ট্ট লবা হাস্ত তুস্ল
ট্টনস্ে উস্ঠ দাাঁিাট্টেল।
তলাকট্টি আহমদ মুসা এবং একিু দূস্ দাাঁিাস্না ট্টিতীে তটনোনধা ী
মস্ধয একিা তদোল সৃট্টি কস্ ট্টেল।
আহমদ মুসা সুস্োে গ্রহণ ক স্লা।
আহমদ মুসা ডান হাত ট্টবদুযৎ েট্টতস্ত তলাকট্টি েলা তপাঁট্টচস্ে তাস্ক
তচস্প ধস্ ই বাম হাত ট্টদস্ে তা কাে তথস্ক ট্ট লবা তকস্ি ট্টনল এবং সস্ঙ্গ
সস্ঙ্গই গুলী ক ল দূস্ দাাঁিাস্না তটনোনধা ীস্ক লক্ষয কস্ ।
তলাকট্টি মুহূস্তঘ জস্ন্য ট্টবমূঢ় হস্ে পস্িট্টেল। সট্টম্বৎ ট্টফস্ পাওো
আস্েই গুলী তখস্ে আেস্ি পিল।
আহমদ মুসা বাহু সািাট্টশ বাাঁধস্ন আিস্ক পিা তলাকট্টি অসহাে
াস্ব হাত-পা েুিট্টেল।
আহমদ মুসা এবা ট্ট লবাস্ নলিা তা মাথাে তচস্প ধস্ বলল,
‘মুসট্টলম বন্দীস্দ তকাথাে ত স্খে বল? ট্টতন গুনা মস্ধয না বলস্ল মাথা গুস্িা
কস্ তদব।’
তলাকট্টি মুহূতঘ তদ ী ক ল না। সামস্ন কট্ট স্ডাস্ দট্টক্ষন পাস্শ র্স্
ট্টদস্ক ইট্টঙ্গত কস্ বলল, ‘ঐ র্স্ স্েস্ে।’
‘তকান ট্টদস্ক দ জা?’
‘র্স্ দট্টক্ষন তদোস্ল’ বলল তলাকট্টি।
‘চল তকান ট্টদস্ক?’ বস্ল ঐ াস্ব তাস্ক ধস্ ত স্খই চলস্ত শুরু ক ল।
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দ জাে দাাঁট্টিস্ে দুজন প্রহ ী। তা া আহমদ মুসাস্দ তদস্খই তাাঁস্দ
তটনোন বাট্টেস্ে ধ ল।
তহস্স উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওস্দ দ জা খুস্ল ট্টদস্ত বল।’
‘ও া আমা ট্টনস্দঘস্শ অধীন নে। আমা ট্টনস্দঘশ ও া মানস্ব না।’
বলল তলাকট্টি।
তিাস্ধ ট্টচহ্ন ফুস্ি উঠল আহমদ মুসা তচাস্খ-মুস্খ। এসব কথা শুস্ন
সমে নি ক া সমে তা তনই।
আহমদ মুসা োডঘ দু’জনস্ক লক্ষয কস্ বলল, ‘দ জা খুস্ল দাও।’
োডঘ দু’জন তেমন দাাঁট্টিস্েট্টেল, ততমট্টন দাাঁট্টিস্ে থাকল। তকান াবান্ত
তদখা তেল না তাস্দ তচাস্খ-মুস্খ।
আহমদ মুসা ট্ট লবা তাস্দ লস্ক্ষয ট্টস্থ হস্লা। প প দুট্টি গুলী
উদ্েী ন ক ল। োডঘ দু’জন দ জা উপ ই ঢস্ল পিল মৃতযু তকাস্ল।
আহমদ মুসা তলাকট্টিস্ক ঐ াস্ব ধস্ ত স্খই দ জা সামস্ন ট্টেস্ে
দাাঁিাল। োবা পস্থ পস্ি থাকা তটনোন দু’ট্টি তুস্ল ট্টনস্ে কাাঁস্ধ ঝুট্টলস্ে াখল।
তলাকট্টিস্ক একিা ধাক্কা ট্টদস্ে সামস্ন তঠস্ল ট্টদস্ে বলল, ‘খুস্ল দাও
দ জা।’
তলাকট্টি আ অন্যথা ক ল না। খুস্ল ট্টদল দ জা।
দ জা খুস্ল তেল।
র্স্ মাঝখাস্ন ও া বাস্ াজন দাাঁট্টিস্েট্টেল। দ জা ট্টদস্ক মুখ। তাস্দ
তচাস্খ-মুস্খ উস্িে।
আহমদ মুসা এট্টেস্ে তেল দ জা কাস্ে।
ওস্দ লক্ষয কস্ সালাম ট্টদল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা তক সামস্ন তদস্খ অপা ট্টবস্মস্ে একিা তরাত তখস্ল
ট্টেস্েট্টেল তাস্দ মুস্খ উপ ট্টদস্ে। প মুহূস্তঘই তসখাস্ন তনস্ম এল আনস্ন্দ
প্ররবণ। আহমদ মুসা সালাম ট্টনস্ত তা া ুস্ল তেল। ট্টচৎকা কস্ উঠস্ত
োট্টেল ত্তু স্স্ক কামাল ইনুনু।
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আহমদ মুসা তঠাাঁস্ি আঙ্গুল তচস্প কথা বলস্ত ট্টনস্ষধ কস্ বলল,
‘আপনা া তািাতাট্টি তবট্ট স্ে আসুন।’
তবট্ট স্ে এল ও া র্ তথস্ক দ্রুত।
আহমদ মুসা আবা ওস্দ সালাম ট্টদস্ে বলল, ‘আল্লাহ শুকট্ট ো
আদাে ক ট্টে তে, আপনা া সুস্থ আস্েন। এখনই আমাস্দ তবরুবা পথ ক স্ত
হস্ব। ও া এখট্টন এস্স পিস্ব।’
বস্ল আহমদ মুসা তসই তলাকট্টি মাথাে ট্ট লবাস্ নল তচস্প ধস্
বলল, ‘তবরুবা তোপন পথ তকানট্টদস্ক বল?’
‘তোপন পথ?’ অেতা ান ক ল তলাকট্টি।
‘আ এক মুহূতঘ তদ ী ক স্ল মাথা গুস্িা কস্ তদব ততামা ।’ বলল
আহমদ মুসা চাপা কস্ঠা কস্ে।
পট্টিম ট্টদস্ক একিা কট্ট স্ডা তদট্টখস্ে বলল, ‘ওট্টদস্ক।’
আহমদ মুসা তলাকট্টিস্ক ধাট্টক্কস্ে ট্টনস্ে তসট্টদস্ক চলল। ও া ১২জন
তাস্দ তপেস্ন তপেস্ন চলল।
একিা চতুস্কাণ ফাাঁকা জােো তা া পা হট্টেল, এসমে ট্টবপ ীত ট্টদক
তথস্ক অস্নকগুস্লা দ্রুত পদশব্দ এবং অস্নস্ক উস্ত্তট্টজত কে ত স্স এল।
কট্ট স্ডাস্ মুখ তর্াঁস্ষই একিা দ জা।
আহমদ মুসা তলাকট্টিস্ক তঠস্ল দ্রুত দ জা কাস্ে তপ াঁেল। দ জা নব
র্ু াস্তই দ জা খুস্ল তেল।
আহমদ মুসা তপেস্ন মুখ র্ুট্ট স্ে দ্রুত বলল, ‘আপনা া দ্রুত ত তস্ ঢুস্ক
পিুন।’
সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই ও া ১২জন ত তস্ ঢুস্ক তেল। আহমদ মুসা তসই আিস্ক
াখা তলাকস্ক তঠস্ল ট্টনস্ে ত তস্ ঢুস্ক তেল।
র্স্ ঢুস্কই আহমদ মুসা দ জা ট্টেিট্টকট্টন লাট্টেস্ে ট্টদল।
প্রাে সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই অস্নকগুস্লা তলাক এস্স প্রস্বশ ক ল আহমদ মুসাস্দ
তপট্ট স্ে আসা ফাাঁকা জােোিাে। তাস্দ উস্ত্তট্টজত কথাবাতঘা ও ট্টচৎকা তশানা
তেল। সম্ভবত বন্দীস্দ পালাস্না বযাপা িা তা া তি তপস্েস্ে।
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তাস্দ ট্টচৎকাস্ মস্ধয একিু দূ তথস্ক একিা উচ্চ কে সব কেস্ক
োট্টপস্ে উঠল। তস বলস্ে, ‘পুট্টলশ, পুট্টলশ অস্নক পুট্টলশ। বাট্টি ট্টতন ট্টদক তা া
ট্টর্স্ তফস্লস্ে।’
অস্নক কস্ে ট্টচৎকা ও তচাঁচাস্মট্টচ এক মুহূস্তঘই তথস্ম তেল।
‘ট্টক চাে পুট্টলশ, ট্টক বলস্ে তা া?’ একিা া ী কে ধ্বট্টনত হস্লা।
‘তা া ত তস্ প্রস্বশ ক স্ত চাে।’ বলল সম্ভবত খব ট্টনস্ে আসা
তলাকট্টি।
‘ট্টঠক আস্ে, ততাম া কস্েকজন চা ট্টদকিা তদখ বন্দী া তকাথাে, অন্য া
আমা সাস্থ এস্সা। তদট্টখ পুট্টলশ এখাস্ন নাক েলাস্ত এল তকন?’ বলল তসই
াি েলা তলাকিা।
আহমদ মুসাসহ র্স্ সবাই এইসব কথা-বাতঘা শুনট্টেল।
আহমদ মুসা মুখ র্ুট্ট স্ে ত তস্
ট্টদস্ক মস্নাস্োে ট্টদস্তই ওোডঘ
এযাস্সম্বলী অব মুসট্টলম ইেুস্থ তনতা কামাল ইনুনু বলল, ‘ওস্দ তকউ ট্টনিে
এট্টদস্ক খুজস্ত আসস্ব।’
বস্লই একিু তথস্ম তস র্স্ এক পাস্শ তমস্ঝস্ত ট্টনস্চ তনস্ম োওো
ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ক অঙ্গুট্টল সংস্কত কস্ বলল, ‘আমা মস্ন পিস্ে এই ট্টসাঁট্টি ট্টদস্েই
আম া উস্ঠট্টেলাম।’
‘তকন আপনা া ট্টক আস্ে ু-েস্ ঘ তকান কস্ক্ষ বন্দী ট্টেস্লন?’ বলল
আহমদ মুসা।
‘না, এ পস্থই আম া বন্দীখানাে উস্ঠট্টেলাম। নদী তথস্ক এক সুিঙ্গ
পস্থ আমাস্দ আণ্ডা গ্রাউন্ড কস্ক্ষ আনা হস্েট্টেল।’
আহমদ মুসা মস্ন পস্ি তেল নদী কুল তর্াঁস্ষ দাাঁিাস্না তমাি তবাস্ি
কথা। তা তচাস্খ ত স্স উঠল তমাি তবাস্ি তনােস্
ট্টশ ট্টঠক পাট্টন
সমান্ত াস্ল উপকূস্ল কংট্টিস্ি ত তস্ ঢুস্ক োবা দৃশ্য।
আনস্ন্দ মুখ উজ্জ্বল হস্ে উঠল আহমদ মুসা । সুিঙ্গ পস্থ মুস্খ ট্টনিে
তমাি তবািট্টি দাাঁট্টিস্ে আস্ে।
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আহমদ মুসা কামাল ইনুনুস্ক ট্টকেু বলা জস্ন্য মুখ খুস্লট্টেল এ সমে
দ জাে ধাক্কা পিস্ত লােল।
আহমদ মুসা দ জা ট্টদস্ক একবা তাট্টকস্ে কামাল ইনুনুস্ক লক্ষয কস্
বলল, ‘আপট্টন এাঁস্দ ট্টনস্ে দ্রুত ট্টনস্চ তনস্ম োন। ট্টনস্চ তলাস্ তনস্ম উত্ত ট্টদস্ক
এট্টেস্ে োস্বন। তলা তলস্ স্লই নদীস্ত তবরুবা দ জািা তপস্ে োস্বন। আমা
েতদু মস্ন হে উত্ত তদওোস্ল তকাথাও সুইচ তপস্ে োস্বন। ট্টঠক সুইচিা
চাপস্লই তদোল সস্ োস্ব। সামস্নই তদখস্বন একিা তমাি তবাি দাাঁট্টিস্ে।
আমা েতদু মস্ন হে লাল সুইচ ট্টকংবা তন কা বা মাস্তুস্ল েট্টব ওোলা তকান
সুইচ থাকস্ল তসিাই ট্টিপস্বন। তখাদা হাস্ফে।’
কামাল ইনুনু ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ক পা বািাস্না জস্ন্য নস্ি উঠস্লও ট্টবে
মুসট্টলম কংস্গ্রস্স প্রধান তশখ মাদানী নিল না। বলল, ‘মস্ন হস্ে তুট্টম োে
না। তুট্টমও চল।’
আহমদ মুসা তা ট্টদস্ক তচাখ তুস্ল দ্রুত বলল, ‘আট্টম ট্টনিেই আসব।
ট্টকন্তু এস্দ আিকাস্ত হস্ব এখাস্ন।’
‘তকন দ জা শক্ত াস্ব বন্ধ আস্ে, াো আস্েই আম া চস্ল তেস্ত
পা ব।’
‘জনাব ওস্দ দ জা ােস্ত তদ ী হস্ল ট্টকংবা দ জা ােস্ত না পা স্ল
ও া নদী ট্টদস্ক েুস্ি োস্ব। তসখাস্ন আমাস্দ আিকাস্ত তচিা ক স্ব। সুত াং
দ জা খুস্লই ওস্দ এখাস্ন বযস্ত াখস্ত হস্ব। ইট্টতমস্ধয আপনাস্দ ট্টন াপদ
দু স্ত্ব সস্ পিস্ত হস্ব।’ বলল দ্রুত কস্ে আহমদ মুসা।
‘বুস্ঝট্টে বাবা ততামা কথা। তুট্টম একা এস্দ সাস্থ লিাই ক স্ব, আ
আম া পালাব?’ বলল া ী কস্ে তশখ মাদানী।
আহমদ মুসা হাত তজাি কস্ বলল, ‘আমাস্ক ট্টনস্ে ট্টচন্তা ক স্বন না।
লিাই তথস্ক একা একা সস্ পিা কট্টঠন নে, ট্টকন্তু সবাইস্ক ট্টনস্ে সস্ োওো
কট্টঠন। আপনা া দো কস্ োন।’
তশখ মাদানী আ পাল্টা কথা আ বলল না। ‘আল্লাহ হাস্ফজ’ বস্ল পা
বািাল ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ক। তসই সাস্থ তা সাথী এোস্ াজন সকস্লই।
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দ জাে ধাক্কা বািট্টেল।
আহমদ মুসা ট্ট লবা পস্কস্ি াখল। কাাঁধ তথস্ক হাস্ত তুস্ল ট্টনল
তটনোন। ধস্ াখা তসই তলাকট্টিস্ক বলল, ‘দ জা খুস্ল দাও আ বল, ‘এট্টদস্ক
তকউ আস্সট্টন। তািা তখস্ে তুট্টমই দ জা বন্ধ কস্ ট্টেস্ল।’
বস্ল আহমদ মুসা দ জা ট্টবপ ীত ট্টদস্ক ট্টসাঁট্টি পাস্শ তদোল ব াব
াখা একিা াো তিট্টবস্ল আিাস্ল ট্টেস্ে বসল।
তলাকট্টি তিট্টবস্ল ট্টনচ ট্টদস্ে হা কস্ থাকা তটনোস্ন কাস্লা বযাস্ স্ল
ট্টদস্ক একবা তাট্টকস্ে দ জা খুস্ল ট্টদল।
দ জা তখালা সাস্থ সাস্থ দ জা তঠস্ল চা পাাঁচজন র্স্ প্রস্বশ ক ল
উদযত তটনোন হাস্ত।
দ জা খুস্ল তদো তসই তলাকট্টি দ্রুত তাস্দ আিাস্ল ট্টেস্ে দাাঁিাল এবং
দ জা ট্টবপ ীত ট্টদস্ক ট্টসাঁট্টি মুস্খ পাস্শ াখা তিট্টবস্ল ট্টদস্ক ইট্টঙ্গত কস্
বলল, ‘প্রথস্ম ওস্ক তদখ, তা প ...।’
তা কথা তশষ হস্ত পা ল না।
আহমদ মুসা তটনোন তথস্ক এক ঝাক গুলী এস্স ওস্দ সবাইস্ক
ট্টর্স্ ধ ল। প মুহূস্তঘই ৬ট্টি মানুষ লাশ হস্ে পস্ি তেল তমস্ঝস্ত।
আহমদ মুসা নিল না তিট্টবস্ল আিাল তথস্ক। তা তটনোস্ন কাল
নল হা কস্ তাট্টকস্ে থাকল দ জা ট্টদস্ক ট্টশকাস্ অস্পক্ষাে।
এট্টদস্ক তটনোস্ন গুলী শব্দ শুস্নই সম্ভবত ট্টবট্ট ন্ন ট্টদক তথস্ক আ ও
ট্টতনজন এট্টেস্ে এল।
তা া দ জা সামস্ন এস্স ট্টতনজস্নই তাস্দ তটনোন তথস্ক গুলী
েুি
াঁ ল। তাস্দ গুলী দ জা ট্টদস্ে ঢুস্ক ট্টসাঁট্টি মাথা উপ ট্টদস্ে তদোলস্ক ট্টেস্ে
ট্টবদ্ধ ক ল। আহমদ মুসাস্ক আিাল ক া তিট্টবলিা দ জা ট্টবপ ীত তদস্ক হস্লও
একিা তক ট্টণক বযবধাস্ন তা অবস্থান ট্টেল। সুত াং বৃট্টি মত আসা গুলী হাত
তথস্ক তবাঁস্চ তেল তস।
গুলী বষঘস্ন তকান পাল্টা উত্ত না তপস্ে ও া গুলী বন্ধ কস্ তটনোন
বাট্টেস্ে পা পা কস্ দ জা কাোকাট্টে হস্লা।
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আহমদ মুসা তটনোস্ন নল ওট্টদস্কই তাট্টকস্ে ট্টেল। গুলী বষঘণ ক ল
এক পশলা।
দ জা সামস্ন মুখ থুবস্ি পস্ি তেল তসই এট্টেস্ে আসা ট্টতনট্টি মানুষ।
আহমদ মুসা উঠল না তা জােো তথস্ক। তটনোনিা তসই াস্বই
দ জা ট্টদস্ক তাক কস্ াখল। মুসট্টলম তনতৃবৃন্দ এখান তথস্ক তবট্ট স্ে তবাস্ি না
ওঠা পেঘন্ত ওস্দ মস্নাস্োে ত ত ট্টদস্কই আিস্ক াখস্ত হস্ব। ওস্দ বুঝাস্ত
হস্ব ত তস্ ই সংর্াত হস্ে, বন্দী া ত তস্ ই আস্ে।
আ ও ট্টকেু সমে তেল। তকউ আসস্ে না। আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁিাস্লা।
বাইস্ একিু দূ তথস্ক ত স্স আসা কথা শুনস্ত তপল আহমদ মুসা।
দ জা ট্টদস্ে উাঁট্টক ট্টদস্ে তদখল, এট্টদস্ক আসস্ে পুট্টলশ এবং তসই সাস্থ
ট্টকেু তলাক।
আহমদ মুসা দ্রুত দ জািা বন্ধ কস্ ট্টদস্ে ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ক েুিল।
আণ্ডা গ্রাউন্ড তলাস্ তনস্ম েুিল উত্ত ট্টদস্ক। উত্তস্ তদোস্ল তস দ জা
তখালাই তদখস্ত তপল।
আহমদ মুসা দ জাে এস্স স্তট্টম্ভত হস্ে তদখল, তমাি তবাস্ি মুসট্টলম
তনতৃবৃন্দ সবাই উস্ঠস্ে, ট্টকন্তু তবািট্টি ঠাে দাাঁট্টিস্ে আস্ে।
আহমদ মুসা তক তদস্খই ‘ডাকঘ আট্টিকা ব্রাইি হাস্িঘ ’ প্রধান তাট্ট ক
আল-মাহদী বলল, ‘তলাহা ট্টবস্শষ তচন ট্টদস্ে তবাি আিকাস্না সম্ভবত ত ত
তথস্ক। তকান িস্মই তখালা োেট্টন।’
আহমদ মুসা র্ুস্ সুইচ তবাস্ডঘ কাস্ে তেল। নজ বুলাল পযাস্নস্ল
সুইচগুস্লা উপ । আহমদ মুসা ট্টনট্টিত, তচন খুস্ল তদবা জস্ন্য এখাস্নই একিা
সুইচ আস্ে।
সাদা সুইস্চ উপ সাদা তচন আাঁকা একিা সুইচ তপস্ে এট্টেস্ে তেল
আহমদ মুসা। অফ কস্ ট্টদল সুইচিা। সামস্ন তদোস্ল তকাথাও তথস্ক ট্টলক
কস্ একিা শব্দ উঠল।
‘খুস্ল তেস্ে তচন’ বুঝল আহমদ মুসা।
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েুস্ি ট্টফস্ তেল দ জাে আহমদ মুসা। বলল, অনুচ্চ স্বস্ , ‘তচন খুস্ল
তেস্ে টািঘ ট্টদন তবাস্ি।’
ট্টঠক এই সমস্েই তপেস্ন পাস্ে শব্দ শুনস্ত তপল আহমদ মুসা।
তটনোন বাট্টেস্ে চ ট্টক মত র্ুস্ দাাঁিাল আহমদ মুসা। ট্টট্রো িানস্ত
োট্টেল তস তটনোস্ন । ট্টকন্তু তদখস্ত তপল পুট্টলশস্ক আ তদখস্ত তপল পুট্টলস্শ
পাস্শই দাাঁট্টিস্ে আস্ে ব্ল্যাক বুল এবং ট্টমুঃ মযাকাস্কা।
ট্টবট্টস্মত হল আহমদ মুসা। তা তটনোস্ন বযাস্ ল ট্টনস্চ তনস্ম তেল।
তমাি তবাি টািঘ তনো শব্দ তপল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা মুখ ট্টফট্ট স্ে ট্টচৎকা কস্ বলল, ‘টািঘ বন্ধ কস্ ট্টদন।‘
ব্ল্যাক বুল ও ট্টমুঃ মযাকাস্কা এট্টেস্ে এল। তা তপেস্ন পুট্টলশ
অট্টফসা া।
ব্ল্যাক বুল এস্স আনস্ন্দ অট্টতশস্েয জট্টিস্ে ধ ল আহমদ মুসাস্ক।
ট্টমুঃ মযাকাস্কাও ট্টবস্মে ও আনস্ন্দ সাস্থ আহমদ মুসাস্ক তমাবা কবাদ
জাট্টনস্ে বলল, ‘একক’ একজন তে এমন একিা েুস্দ্ধ ট্টজতস্ত পাস্ , তসই
অট্টবোস্য এক েুদ্ধস্ক্ষত্র আজ তদখলাম।’
ট্টমুঃ মযাকাস্কা নামস্তই ব্ল্যাক বুল একজন পুট্টলশ অট্টফসাস্ ট্টদস্ক
অংগুট্টল সংস্কত কস্ বলল, ‘ইট্টন ‘সস্লা’ বন্দস্ পুট্টলশ প্রধান, আমা াই।
আস্ কজনস্ক তদট্টখস্ে বলল, ইট্টন ট্টমুঃ উপাংস্ো। তবামাসা পুট্টলশ প্রধান, আমা
াইস্ে বন্ধু।’
পুট্টলশ অট্টফসা দু’জন আহমদ মুসা ট্টদস্ক হাত বাট্টিস্ে বলল,
‘আমাস্দ জীবন ধন্য হস্লা, আমাস্দ তচাখ সাথঘক হস্লা আপনাস্ক তদস্খ।’
আহমদ মুসাও হাত বাট্টিস্ে ট্টদল তাস্দ ট্টদস্ক।
মুসট্টলম তনতৃবৃন্দ তনস্ম এল তবাি তথস্ক।

ব্ল্যাক িস-এ পযাট্ট স তহড তকাোিঘা ।
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ট্টবশাল তিট্টবল সামস্ন ট্টনস্ে ট্ট লট্টবং তচোস্ দুলট্টেল ব্ল্যাক িস-এ
নতুন প্রধান সাই াস ট্টশ াক। তচাস্খ তা শুন্য দৃট্টি। তেন এই জেস্ত তস নাই।
মাথা চুল উস্স্কা-খুস্স্কা। তচাখ লাল।
তখন াত ৮িা। তসই ট্টবস্কল ১িা তথস্ক এই তচোস্ ই বস্স আস্ে
সাই াস ট্টশ াক। মদ ট্টেলস্ে তপস্ে প তপে।
িী ওোডঘ তিট্টলট্ট শস্ন ট্টবস্কল ১িা ট্টনউজ বুস্লট্টিন সাই াস
ট্টশ াস্ক মাথাে োনক তবামাট্টি ট্টবস্ফা ণ র্ট্টিস্েস্ে। FWTV বস্লস্ে, “মধয
আট্টিকা প্রজাতস্ে বা বাস্ ট্টত োনক অট্টিকাস্ন্ড ট্টনহত বস্ল কট্টথত ১২জন
মুসট্টলম ট্টবেস্নতাস্ক ইউস্ াপ ট্ট ট্টত্তক সোসী সংেঠন ব্ল্যাক িস ট্টকডন্যাপ কস্
কস্ঙ্গা তবামাসা সীমান্ত শহস্ বাইস্বল তসাসাইট্টিস্ত বন্দী কস্ ত স্খট্টেল।
‘সস্লা’-এ পুট্টলশ প্রধান ট্টমুঃ জাগুোস মযাকা একট্টি তোপন সুস্ত্র খবস্
ট্ট ট্টত্তস্ত তবামাসা পুট্টলশ প্রধান ট্টমুঃ উপাংস্ো সাহাস্েয বন্দী মুসট্টলম
তনতৃবৃন্দস্ক আজ সকাস্ল মুক্ত কস্ ন। প্রকাশ, ১২জন মুসট্টলম ট্টবে তনতাস্ক
ট্টকডন্যাপ ক া র্িনা আিাল ক া জস্ন্যই ব্ল্যাক িস বা বাস্ ট্টত ইসলামী
সস্ম্মলস্ন োবহ ট্টবস্ফা ণ র্ট্টিস্ে কস্েক কুট্টি মানুস্ষ হতযােস্ে সৃট্টি কস্ ।
মুসট্টলম ট্টবে তনতাস্দ তকন ট্টকডন্যাপ ক া হস্েট্টেল, পুট্টলশ এ সম্পস্কঘ এখনও
ট্টকেু জানস্ত পাস্ ট্টন।”
ট্টনউজ তশস্ষ FWTV তর্াষণা তদে, ‘সট্টচত্র ও ট্টবস্তাট্ট ত ট্টনউস্জ জস্ন্য
FWTV সকলস্ক ট্টবস্কল ৩িা বুস্লট্টিস্ন আমেণ জানাস্ে।’
FWTV-এ ট্টনউজ ব্ল্যাক িস প্রধান সাই াস ট্টশ াস্ক বুস্ক তশলট্টবদ্ধ
কস্ । বাকরুদ্ধ হস্ে োে তা । মুসট্টলম বন্দীস্দ উদ্ধা ট্টক াস্ব সম্ভব? তোিা
দুট্টনো োস্দ মৃত জাস্ন, তাস্দ খুাঁজস্ত তেল তকন দু’জন তপট্টি পুট্টলশ অট্টফসা ?
আ খুস্জ তপলইবা ট্টক কস্ ?
তকান প্রস্শ্ন ই উত্ত সাই াস ট্টশ াস্ক কাস্ে ট্টেল না।
সবস্চস্ে দুবঘহ মস্ন হস্ে তা কাস্ে ব্ল্যাক িস-এ বদনাম। ব্ল্যাক িস
আজ তোিা দুট্টনোে সোসী সংেঠন ট্টহস্সস্ব ট্টবস্বট্টচত হস্ব।
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তচো তথস্ক উঠস্ত পা ল না সাই াস ট্টশ াক। তবলা ট্টতনিা FWTVএ ট্টনউজ বুস্লট্টিন তাস্ক তদখস্ত হস্ব। সট্টচত্র ট্টবব স্ণ ট্টক তা া তদখাে, িা
তদখা পস্ অস্নক ট্টকেু তা কাস্ে পট্ট কা হস্ে োস্ব।
ট্টকেুস্তই বুঝস্ত পা স্ে না সাই াস ট্টশ াক তবামাসা, সস্লা অথবা
বা বাস্ ট্টত তথস্ক তকউ ট্টকেু জানাস্ে না তকন? তাহস্ল ট্টক তবামাসা তথস্ক খব
তদবা মত তকউ তবাঁস্চ তনই? ট্টশউস্ উঠল সাই াস ট্টশ াক। কযাস্মরুস্ন ো র্স্িস্ে
তা ই ট্টক পুন াবৃট্টত্ত র্িল তবামাসাে? সস্লা বন্দস্ এট্টশোনস্ক আিক ক া
হস্েট্টেল, তস তক ট্টেল? তস র্িনা প তে অবস্থাে তাস্ক তগ্রপ্তা ক া হে এবং
তে াস্ব তস পাট্টলস্েস্ে, তা প্রমান কস্ তস অসাধা ন তকউ। তক তস? আহমদ
মুসা?
ঐ াস্ব তচোস্ বস্সই ট্টমুঃ সাই াস ট্টশ াক FWTV-এ ৩িা ট্টনউজ
বুস্লট্টিন তদস্খ। তবামাসা বাইস্বল তসাসাইট্টি ত ত -বাট্টহ সবিাই তদখাস্না
হে। প্রাে ১৫-১৬ট্টি লাশ তাাঁ তচাস্খ পস্ি। সবগুস্লাই ব্ল্যাক িস-এ তলাকস্দ ।
শত্রুপস্ক্ষ একিা লাশও তা তচাস্খ পস্ি না। েট্টবস্ত ১২জন ট্টবে তনতাস্ক
তদখাস্না হে। েট্টবঘত দু’জন পুট্টলশ অট্টফসা স্কও তদখা োে তাস্দ সাস্থ।
তাস্দ সাক্ষাৎকা ও প্রচা হে। তা া বস্ল বি বি সুট্টবধা ও স্বাথঘ আদাস্ে
তোপন দ কষাকট্টষ অস্ত্র ট্টহস্সস্ব তাস্দ ট্টকডন্যাপ ক া হস্েট্টেল। তস্ব তা া
তাস্দ তোপন দাবী আদাে ক ত, ট্টকন্তু বন্দীস্দ তা া তেস্ি ট্টদত না। তাস্দ
তলা পেজট্টনং ক া হট্টেল।’
FWTV তাস্দ খবস্ প্রাথট্টমক ক্ত প ীক্ষা ব াত ট্টদস্ে বস্ল, মুসট্টলম
ট্টবে তনতাস্দ তলা পেজন ক া পেজনট্টি সম্পূণঘ নতুন ধ স্ন । মস্ন হস্ে প্রথম
বাস্ মত তকান মানুস্ষ উপ এিা তিট ক া হস্েস্ে।
াস্ে-দুুঃস্খ মাথা চুল তোঁস্ি সাই াস ট্টশ াক।
তচো তথস্ক আ উঠস্ত পাস্ ট্টন তস। তরাস্ত মত তিট্টলস্ফান এস্সস্ে।
তাস্কও তিট্টলস্ফান ক স্ত হস্েস্ে অস্নক।
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েেিা মস্ধযই পৃট্টথবী সকল ত ট্টডও-ট্টিট্ট তনিওোকঘ তবামাসা
মুসট্টলম বন্দী উদ্ধাস্ র্িনাস্ক তাস্দ প্রথম ও প্রধান র্িনা ট্টহস্সস্ব প্রচা কস্ ।
FWTV-এ প্রচাট্ট ত ফস্িাগ্রাফ বযাবহা কস্ তা া।
মাত্র কস্েক র্ণ্টা মস্ধয সাই াস ট্টশ াস্ক সামস্ন পুস্ া পৃট্টথবী
মানট্টচত্রিা তেন পাস্ল্ট তেল। তা সামস্ন উজ্জ্বল ট্টদেন্তিা কাস্লা হস্ে তেল। তা
মস্ন হস্ে, ব্ল্যাক িস-এ তচস্ে বযথঘ সংেঠন দুট্টনোস্ত আ তনই। ট্টকন্তু কা
জস্ন্য?
সন্ধযা ৭িাে ববঠক বসল ব্ল্যাক িস ট্টনবঘাহী কট্টমট্টি ।
জলন্ত অঙ্গাস্ মত সবা মুখমণ্ডল।
ট্টকন্তু কাস্ া মুস্খ কথা তনই।
কথা বলল সাই াস ট্টশ াকই প্রথস্ম।
বলল, ‘সবা তচাস্খ আট্টম আগুন তদখট্টে। ট্টকন্তু আগুস্ন তপািাস্ব কাস্ক?’
তকঊ উত্ত ট্টদল না। সবা ই তচাস্খ তেন একই ট্টজোসা।
সাই াস ট্টশ াকই কথা বলল, ‘আহমদ মুসা সবস্চস্ে তবশী ক্ষট্টত
কস্ স্ে, অপূ ণীে ক্ষট্টত কস্ স্ে আমাস্দ । ট্টকন্তু তশষ এই র্িনাে তাস্ক আম া
তদখট্টে না।’
‘আম া ট্টক ক ব, আমাস্দ তবামাসা এত বি ট্টবপেঘস্ে জস্ন্য কাস্ক
আম া দােী ক ব?’ বলল একজন।
‘তসিা পস্ তখাাঁজ তনো োস্ব। সকস্ল আস্ে এখন আমাস্দ এক বি
শত্রু তমাকাট্টবলা ক স্ত হস্ব। তে শত্রুস্ক স াস্ত না পা স্ল পস্দ পস্দ আমাস্দ
তহাাঁচি তখস্ত হস্ব।’
‘তক এই শত্রু?’ একসাস্থ বস্ল উঠল কস্েকজন।
‘সমস্ে জানস্ত পা স্বন। তস্ব তস শত্রু তকান মানুষ নে।’
‘মানুষ নে?’
‘মানুস্ষ তচস্েও পাওো ফুল। তসনট্টসট্টি ।’
‘তক তস? ট্টক তা নাম?’
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‘বললাম ততা সমস্ে জানা োস্ব।’ বস্ল একিু তথস্ম আবা বলল
সাই াস ট্টশ াক, ‘অপাস্ শন চীফ ট্টমুঃ ত স্নন, আপনা নতুন অস্ত্র প্রস্তুত ততা?
নতুন কস্ প ীক্ষা কস্ স্েন আবা ?’
‘প্রস্তুত। পস্ ও প ীক্ষা কস্ ট্টে। সফল।’
‘ধন্যবাদ। সকলস্ক ধন্যবাদ’ বস্ল সাই াস ট্টশ াক তচো তথস্ক উস্ঠ
দাাঁিাল।
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২
আহমদ মুসা কযাস্মরুস্ন াস্শদী ইস্েসুস্ো সাস্থ কথা বলট্টেল
তিট্টলস্ফাস্ন।
বলট্টেল, ‘র্িনা প ক’ট্টদন চস্ল তেল আট্টসট্টন তকন বলে? সমে
থাকস্লও সুস্োে পাইট্টন। তবামাসাস্তই তকস্িস্ে দু’ট্টদন। ব্ল্যাক বুল ততা তসখাস্ন
শুধু পী জাদা নে, ীট্টতমত পী বস্ন তেস্ে। তা পাস্ে ধুস্লাও তেন অসীম মুলয
তাস্দ কাস্ে। বুঝস্তই পা ে ট্টক কম দাওোত তখস্ত হস্েস্ে। তাোিা আম া
ওখাস্ন ট্টকেু কাজও কস্ ট্টে। বাংগুই তথস্ক ওস্দ জস্ন্য একজন ইমাম
আট্টনস্েট্টে। একিা আ বী স্কুল চালু কস্ ট্টে। একিা ট্টমশনা ী ইউট্টনি েঠন
কস্ ট্টে। সমাজ তসবা কাজ আবা চালু ক া হস্েস্ে। বলস্ত পা দুই মাস্স
কাজ কস্ ট্টে দুই ট্টদস্ন।’
‘ট্টকন্তু তা প আ ও ৫ট্টদন তেস্ে’ আহমদ মুসা কথা মাঝখাস্ন ওপা
তথস্ক বস্ল উঠল, াট্টশদী ইস্েসুস্ো।
‘পাাঁচট্টদস্ন কথা বলে? সস্লাস্ত এস্স পাাঁচিা ট্টদন ট্টক াস্ব তেল
বুঝস্তই পাট্ট ট্টন। মস্ন হস্ে একট্টদনও োেট্টন।’
‘ট্টক বযাপা ! ট্টক র্স্িস্ে তসখাস্ন?’ আবা আহমদ মুসাস্ক থাট্টমস্ে ট্টদস্ে
বস্ল উঠল ওপা তথস্ক াট্টশদী ইস্েসুস্ো।
‘বলট্টে তশান। মহা র্িনা র্স্ি তেস্ে। ব্ল্যাক বুস্ল ট্টবস্ে হস্েস্ে। ট্টবস্ে
কাস্জ ও আনস্ন্দ তকান ট্টদক ট্টদস্ে তে এ পাাঁচিা ট্টদন তেস্ে তি পাইট্টন!’
‘ট্টবস্ে? কা সাস্থ? এ াস্ব হিাৎ?’ ওপা তথস্ক বলল াট্টশদী
ইস্েসুস্ো।
‘তমস্েট্টি ব্ল্যাক বুস্ল বংস্শ একজন এবং ট্টনকি আত্মীে। ও া
মানট্টসক াস্ব প্রস্তুত ট্টেল। সুত াং তদ ী হেট্টন।’
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‘ওাঁস্ক আমাস্দ তমাবা কবাদ তদস্বন। ও বউ তনস্েই আসস্ে ততা?’
বলল াট্টশদী ইস্েসুস্ো তিট্টলস্ফাস্ন অপ প্রান্ত তথস্ক।
‘ও আপাতত োস্ে না। আট্টম মস্ন কট্ট সস্লা ও তবামাসাে তাস্ক ট্টদস্ে
ইসলাস্ম অস্নক তখদমত হস্ব। স্থানীে তলাকস্দ মস্ধয তস খুবই জনট্টপ্রে হস্ব।’
আহমদ মুসা মুহূতক
ঘ াল তথস্মই আবা বলস্ত শুরু ক ল, ‘ত াস্সট্টলস্ন
ওখান তথস্ক তডানা-স্ াস্সট্টলন কাল সকাস্ল েখন ট্টফ স্েন, তখন সুট্টবধা হস্ল
সকাস্ল তিট্টলস্ফাস্ন তচিা ক ব। তুট্টম আমা আহত হওো কথা ত াস্সট্টলনস্ক
বস্লা না। তস কথা াখস্ত পা স্ব না, তডানাস্ক বস্ল তদস্ব।’
‘ট্টঠক আস্ে বলব না। ট্টকন্তু আপট্টন াল ততা? ট্টকেু লুকস্েন না ততা?’
‘তুট্টম তা মস্ন কস্ া?’
‘না মস্ন কট্ট না।’ বাকযিা তশষ কস্ একিা তঢাক ট্টেস্ল সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই
বলল, ‘আহমদ মুসা াই আপট্টন তািাতাট্টি আসুন। আপনাস্দ শু কাজিা
সম্পস্ন্ন প আপনাস্দ ট্টনস্ে আম া ‘তলক চাাঁদ’ এলাকাে তবিাস্ত োব।
বহুট্টদন োই না। তকমন সুন্দ এলাকা তদখস্বন।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তবিাবা ও কম একিা সুস্োে তপস্ল
খুশীই হস্বা। তস্ব এই মুহূস্তঘ এ তচস্ে জরু ী কাজ একিা আস্ে।’
‘ট্টক কাজ তসিা?’
‘তবামাসাে শুনলাম, ‘েযাবন এ তপািঘ তজান্িল-এ ট্টতনশ মুসলমাস্ন
বাস। গ্রামাঞ্চল তথস্ক উস্েদ হস্ে ও া শহস্ এস্স একট্টত্রত হস্েট্টেল শহ তলী
একিা মসট্টজদ তক তকন্দ্র কস্ । সপ্তাহখাস্নক আস্ে কা া াস্ত তবলা মসট্টজদ
ত স্ে মাট্টি সাস্থ ট্টমট্টশস্ে ট্টদস্ে তেস্ে। বাধা ট্টদস্ত ট্টেস্ে ৪জন মুসট্টলম েুবক
মা া তেস্ে। মস্ন ক া হস্ে অবট্টশি মুসলমানস্ক তপািঘ তজান্িল তথস্কও বট্টহকা
ক া হস্ব। কযাস্মরুস্ন এস্স আট্টম ওখাস্ন তেস্ত চাই। মস্ন হে ‘তলক চাাঁদ’
স কাস্ েযাবন-এ সমুদ্র তীস্ তপািঘ তজান্িল সফ খা াপ হস্ব না।’
‘তা হস্ব। তখলাে আনন্দ আস্ে। ট্টকন্তু অস্নস্ক কাস্জ আনন্দ পাে
তবশী।’
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‘আো তুট্টমই বল, তখলা আনস্ন্দ তচস্ে মানুস্ষ অশ্রু তমাোস্না
মস্ধয আনন্দ তবশী ট্টকনা!’
‘এ সতযিা কা ও মতামস্ত অস্পক্ষা কস্ না আহমদ মুসা াই।’ কথা
তশষ কস্ ই াট্টশদী আবা বস্ল উঠল, ‘মুসট্টলম তনতৃবৃন্দ োস্েন কস্ব?’
‘ত ট্টডও-ট্টিট্ট ’ খবস্ ততা শুস্নেই, বা বাস্ ট্টতস্ত েতকাল ইসলামী
সস্ম্মলন হস্ে তেস্ে। আজ ওাঁ া োস্বন।’
‘আপট্টন সস্ম্মলস্ন ট্টেস্লন না?’
‘ট্টেলাম বযাক-স্বঞ্চা ট্টহস্সস্ব, তপ্র ঢ় একজন তম ল ী তপাশাস্ক।
‘েদ্মস্বশ তকন?’
‘পােল হস্েে, দুট্টনো সব সাংবাট্টদক এবং তোস্েন্দা া এস্স জমা
হস্েট্টেল বা বাস্ ট্টতস্ত। ট্টক দ কা তাস্দ সামস্ন পট্ট চেিা প্রকাশ ক া !’
‘নতুন কস্ এ ধ স্ন সস্ম্মলস্ন সংবাস্দ আমা ট্টকন্তু খুব ে
হস্েট্টেল।’
‘ ে হবা ই কথা। একিা চযাস্লি ট্টহস্সস্বই সস্ম্মলন ক া হস্েস্ে।
এখাস্ন ইসলামী সস্ম্মলন ক া তচিা দু’বা বযথঘ হস্েস্ে। একবা দু’শ বে
আস্ে, আ এবা একবা ক’ট্টদন আস্ে। সুত াং সস্ম্মলস্ন কস্ অতীস্ত
বযথঘতা ত কডঘ াো প্রস্োজন ট্টেল। এ জস্ন্য আমা প ামশঘ ট্টেল মুসট্টলম
তনতৃবৃন্দ সস্ম্মলন কস্ ই মধয আট্টিকা প্রজাতে তযাে ক স্বন। আলহামদুট্টলল্লাহ
সস্ম্মলন সফল াস্বই অনুট্টিত হস্েস্ে। আমা খুবই আনন্দ লােস্ে, আট্টিকা
এই অঞ্চস্ল ইসলাস্ম প্রথম ট্টনজাম ব দা আহমদ ট্টবন আব্দু হমাস্ন দু’শ
বে আস্ে স্বপ্ন সফল হল। সস্ম্মলনট্টি মাধযস্ম তাাঁ ূলুট্টেত পতাকা আবা
উস্ত্তাট্টলত হল।
‘আলহামদুট্টলল্লাহ’ তিট্টলস্ফাস্ন অপ প্রান্ত তথস্ক বলল াট্টশদী
ইস্েসুস্ো।
‘তুট্টম শুস্ন খুশী হস্ব। সস্লা পুট্টলশ প্রধান জাগুোস মযাকা ও তা
পট্ট বা এবং তবামাসা পুট্টলশ প্রধান উপাংস্ো ইসলাম গ্রহণ ক া প েত
৫ট্টদস্ন প্রাে ট্টতন’শ পট্ট বা ইসলাম গ্রহণ কস্ স্ে এই দুই শহস্ ।’
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‘আলহামদুট্টলল্লাহ।’
াট্টশদী ইস্েসুস্ো কে থামস্তই আহমদ মুসা বলল, ‘এখন াট্টখ।
সবাইস্ক সালাম ট্টদও।’ বস্ল সালাম জাট্টনস্ে আহমদ মুসা তিট্টলস্ফান ত স্খ ট্টদল।
তিট্টলস্ফাস্ন ট্ট ট্টস া িা িযাডস্ল ত স্খ তসাফাে একিু ো এট্টলস্ে
বসস্তই আবা তিট্টলস্ফান তবস্জ উঠল।
তিট্টলস্ফাস্ন ট্ট ট্টস া আবা তুস্ল ট্টনল আহমদ মুসা।
ওপাস্ কে শুনস্ত তপস্েই আহমদ মুসা তসাজা হস্ে বসল। তা
তচাস্খ-মুস্খ ফুস্ি উঠল সম্ভ্রস্ম ট্টচহ্ন।
ওপা তথস্ক কথা বলস্ে ট্টবে মুসট্টলম কংস্গ্রস্স প্রধান তশখ আব্দুল্লাহ
আলী আল মাদানী।
‘জনাব আপট্টন কি কস্ তিট্টলস্ফান কস্ স্েন। ট্টকেুক্ষস্ণ মস্ধয আট্টমই
তিট্টলস্ফান ক তাম।’
‘তকন পুত্রই শুধু এগুস্ব, ট্টপতা এগুস্ত তনই বুট্টঝ?’
কথািা তশষ কস্ ই তশখ আল মাদানী বস্ল উঠল, ‘তুট্টম ততা জান, আজ
আম া চস্ল োট্টে। ততামা কাস্ে ট্টবদাে তনবা জস্ন্য তিট্টলস্ফান কস্ ট্টে।’
‘আট্টম দুুঃট্টখত তে, উপট্টস্থত তথস্ক আট্টম আপনাস্দ ট্টবদাে জানাস্ত
পা লাম না। এ তবোদট্টব জস্ন্য ক্ষমা চাইট্টে জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘তুট্টম আমাস্দ লজ্জা ট্টদও না বাো। তুট্টম আহত। ততামা ট্টবশ্রাম
দ কা । ঐ অবস্থাে বা বাস্ ট্টত এস্সট্টেস্ল-এিাই ট্টঠক হেট্টন।’
মুহূস্তঘ জন্য থামল তশখ আল মাদনী। একিা তঢাক ট্টেলল। তা প
আবা শুরু ক ল, ‘ততামা প্রট্টত আমা একিা অনুস্ াধ আস্ে।’
তা প্রথম বাকযিা তশষ হস্ত না হস্তই আহমদ মুসা তাস্ক বাধা ট্টদস্ে
বস্ল উঠল, ‘অনুস্ াধ নে, আস্দশ করুন। আট্টম আপনাস্দ মত গুরুজনস্দ কাে
তথস্ক আস্দশ চাই।’
‘ট্টঠক আস্ে আস্দশই ধস্ নাও। আট্টম ো বলস্ত চাট্টে তা হস্লা, তুট্টম
ট্টনস্জ ট্টদস্ক তখোল াখস্ব। ট্টবস্শষ কস্ ট্টনস্জ ট্টন াপত্তা বযাপাস্ খুবই
সতকঘ থাকস্ব। ততামা জীবস্ন তচস্ে তবশী মুস্লয তকউ আ আজস্ক মুসট্টলম
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দুট্টনোে তনই। আমাস্দ মত অকমঘণয, বাকযবাট্টেশস্দ জস্ন্য ততামা জীবস্ন
ঝুট্টাঁ ক তনো উট্টচত নে। তসট্টদন তবামাসা বাইস্বল তসাসাইট্টি েুদ্ধকাস্ল তুট্টম
আমাস্দ ট্টন াপদ ক া জস্ন্য সবাইস্ক পাট্টঠস্ে ট্টদস্ে প্রবল শত্রু তমাকাট্টবলা
জস্ন্য একাই দাাঁট্টিস্েট্টেস্ল। কথািা স্ম ন হস্ল আমা এখনও বুক তকাঁস্প ওস্ঠ।
ট্টনেক পদবী সবঘস্ব কস্েকজনস্ক বাাঁচাবা জস্ন্য তুট্টম ট্টনস্জস্ক এ াস্ব মৃতযু
মুস্খ তঠস্ল ট্টদস্ত পা না।’
‘আপট্টন ট্টনস্জ উপ জুলুম ক স্েন জনাব। আজ ইসলাস্ম তে
ত স্নসাাঁ, তা ট্ট ট্টত্ত ও স্ট্রাকচা আপনা াই েস্িস্েন।’
‘ট্ট ট্টত্ত ও স্ট্রাকচা গুরুত্বপূণঘ বাো, এস্ত জীবস্ন সট্টিেতা না থাকস্ল
এবং েট্টতমান না হস্ল এস্ক মৃত লাশ োিা আ ট্টকেু বলা োে না। তুট্টম দুেঘত
মুসট্টলম সমাজস্ক জীবস্ন েট্টত ট্টদস্েে এবং শুধু বাচা নে সংগ্রাস্ম সাহস্স
সট্টজ্জত কস্ ে।’
‘লজ্জা তদস্বন না জনাব। মানুষ ট্টকেু কস্ না, তচিা ক স্ত পাস্ মাত্র।
আট্টম সামান্য একিা উপলক্ষ, সব ট্টকেু আল্লাহ ইোস্তই হস্ে।’ কথাঢ়
মাঝখাস্ন বাধা ট্টদস্ে বস্ল উঠল আহমদ মুসা।
‘ট্টঠকই বস্লে। ট্টকন্তু এই উপলক্ষ হওোই এখন বি কাজ। তসই কাজ
তুট্টম ক ে। ো আম া পা ট্টে না। আম া ১২জন বন্দী ট্টেলাম। ট্টনস্জস্দ মুক্ত
ক া তকান উস্দযাে তনইট্টন। তকান ঝুট্টাঁ ক তনো ট্টচন্তাও কট্ট ট্টন। আ আহত হস্েও
এবং বন্দী হবা পস্ ও ট্টনস্জস্ক মুক্ত কস্ েুস্ি এস্সে তুট্টম আমাস্দ মুক্ত ক া
জন্য। শত্রুপু ীস্ত ঢুস্কে একা, জীবস্ন ঝুট্টাঁ ক ট্টনস্ে। সুত াং তুট্টম উপলক্ষ বস্ি,
ট্টকন্তু আল্লাহ এ ধ স্ন উপলক্ষই চান।’
‘ধন্যবাদ জনাব। তদাো করুন। এই দাট্টেত্ব পালন তেন আ ও
আন্তট্ট কতা সাস্থ ক স্ত পাট্ট ।’
‘ট্টফ আমাট্টনল্লাহ। আ একিা কথা বট্টল?’
‘বলুন জনাব।’
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‘মট্টদনা ে নঘ মসট্টজস্দ নববী পাস্শ এবং মক্কা ে নঘ ক্বাবা
পাস্শ ততামাস্ক বাট্টি উপহা ট্টদস্েস্েন। তুট্টম উপহা দু’তিা ট্টনস্জ ট্টেস্ে এখনও
গ্রহণ ক ট্টন।’
‘বযস্ততা কা স্ন পাট্ট ট্টন জনাব। তস্ব আট্টম জাট্টনস্েট্টে, হজ্জ ও ওম া
জস্ন্য আসা অট্টতট্টথস্দ ো া চান আমা বাট্টি দু’তিা বযবহা ক স্ল আট্টম বাট্টধত
হস্বা। ঐ ওট্টেলাে ট্টকেু তনকীও আল্লাহ ট্টদস্ত পাস্ ন।’
‘ততামা উপেুক্ত প্রস্তাব তুট্টম ট্টদস্েে। আট্টম ট্টফস্ ট্টেস্ে তখাাঁজ তনব ট্টক
হস্ে।’
একিু থামল তশখ আব্দুল্লাহ মাদানী। প মুহূস্তঘই আবা শুরু ক ল,
‘আ ও একিা কথা বলব?’
‘অবশ্যই জনাব।’
‘ততামা ব্ল্যাক বুস্ল কাে তথস্ক মাট্ট ো তজাস্সফাইন সম্পস্কঘ শুস্নট্টে।
আট্টম ততামা ট্টপতা মত। আম া আশা ক স্ত পাট্ট , তব মাস্ক মট্টদনা অথবা
মক্কা বাট্টিস্ত ত স্খ ততামা একিা স্থােী ট্টঠকানা েস্ি তুলস্ব!’
আহমদ মুসা সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ ট্টকেু বলল না। একিু সমে ট্টনস্ে ধীস্ ধীস্
বলল, ‘পট্টবত্র ক্বাবা ও মসট্টজস্দ নববী সাট্টন্নস্ধয বাস ক া তচস্ে তলা নীে আ
ট্টকেু তনই আমা কাস্ে। ট্টকন্তু সব সাহাবী ট্টক এ সুস্োে হস্েস্ে? ো া চাে,
তাস্দ সবা ট্টক এ সুস্োে হে জনাব?’
‘ততামা কথা ট্টঠক। ট্টকন্তু আল্লাহ ততামাস্ক ট্টবস্শষ সুস্োে ট্টদস্েস্েন।’
‘আলহামদুট্টলল্লাহ। আল্লাহ ইো তাাঁ বান্দাহ-এ জস্ন্য ট্টশস্ াধােঘ।’
‘আলহামদুট্টলল্লাহ। আবা বট্টল, ততামা ট্টনস্জ ট্টদস্ক তখোল ত খ।’
বস্ল সালাম ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান তেস্ি ট্টদল তশখ আল মাদানী।
আহমদ মুসাও াখল তিট্টলস্ফাস্ন ট্ট ট্টস া ।
ট্টবে মুসট্টলম কংস্গ্রস্স প্রধান তশখ মাদানী কথািা তখনও কাস্ন
বাজট্টেল আহমদ মুসা । মমতা
া ট্টপতৃসুল উপস্দশ ে ী াস্ব স্পশঘ
কস্ ট্টেল তাাঁ হৃদেস্ক। এমন ট্টপতৃসুল কে বহুট্টদন, বহুবে তস তশাস্নট্টন। তাাঁ
তচাস্খ পাট্টন এস্স ট্টেস্েট্টেল।
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পাস্ে শব্দ কাস্ন এল আহমদ মুসা । দ জা বাইস্ তথস্ক।
আহমদ মুসা তািাতাট্টি তচাখ মুস্ে র্ুস্ বসল। তদখল, দ জা ট্টদস্ে
প্রস্বশ ক স্ে জাগুোস মযাকা। তা হাস্ত অস্নকগুস্লা খবস্ কােজ।
জাগুোস মযাকা এস্স হাস্ত খবস্ কােজগুস্লা ট্টিপস্ে উপ ত স্খ
আহমদ মুসা পাস্শ তসাফাে বসস্ত বসস্ত বলল, ‘নাইস্ াট্টব’ তথস্ক এ
কােজগুস্লা একজন ট্টনস্ে এস্সস্ে। েত সাত ট্টদস্ন কােজ আস্ে। আপনা
জস্ন্য ট্টনস্ে এলাম। ইউস্ াস্প কােজ ট্টনিেই অস্নকট্টদন তদস্খনট্টন।’
ধন্যবাদ। ইোউট্টন্ডস্ত ট্টকেু কােজ ট্টনেট্টমত পাওো তেত।’
একিু থামল আহমদ মুসা। সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই আবা শুরু ক ল,
‘কংগ্রাচুস্লশন। তিট্টলট্ট শস্ন আপনা প্রস্মাশন এবং পু কাস্ খব শুনলাম।’
জাগুোস মযাকা হাসল। বলল, ‘তকউ মস্ ট্টবল তসস্চ, তকউ খাে কই।’
আমা খুবই লজ্জা হস্ে এই প্রস্মাশন ও পু স্কাস্ কথা শুস্ন।’
‘তকন?’
‘ঐ ততা বললাম।‘কাজ ক স্লন আপট্টন, আ ফল পাট্টে আট্টম।’
‘তকন, কাজ ততা কস্ স্েন আপট্টন।’
‘ট্টক কস্ ট্টে তা আপট্টন জাস্নন। উপট্টস্থত হওো কাজ হস্ল ট্টকেু কাজ
কস্ ট্টে।’
একিু থামল জাগুোস মযাকা। তথস্মই আবা শুরু ক ল, ‘আট্টম বুঝস্ত
পা ট্টেনা, আপট্টন এস্কবাস্ পদঘা আিাস্ল চস্ল তেস্লন, আপনা ট্টবষেিা
কাউস্ক জানস্ত ট্টদস্লন না তকন?’
‘সবই ততা শুস্নস্েন। প্রকাশ হস্ল শত্রু আস্ ক দফা ত াস্শ মস্ধয পিা
োিা ট্টক লা হস্তা!’
‘সাংবাট্টদকস্দ না জানান, ট্টকন্তু আমা পুট্টলশ তক জানাস্ল ততা ক্ষট্টত
ট্টেল না।’
‘আপট্টন ট্টক ট্টনট্টিত, আপনাস্দ পুট্টলস্শ কা ও সম্পকঘ ব্ল্যাক িস-এ
সাস্থ তনই?’
জাগুোস মযাকা েম্ভী হল। বলল, ‘না এিা বলস্ত পা স্বা না।’
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বস্লই হাসল জাগুোস মযাকা। বলল, ‘আপনা েুট্টক্ত ট্টঠক। ট্টকন্তু আমা
খুব কি লােস্ে, আপনা এত বি একিা কৃট্টতস্ত্ব কথা ট্টবেবাসী জানস্ত পা ল
না।’
‘কি লােস্ব না আপনা েট্টদ আপট্টন াস্বন, কৃট্টতত্ব প্রকাশ না ক া
মস্ধযই আমা লা শতগুন তবশী।‘
‘শতগুন লা িা ট্টক?’
‘তদখুন, মুসলমান া এ ধ স্ন কাজই কস্ ন আল্লাহ জস্ন্য, মাস্ন
আল্লাহ তদো দাট্টেত্ব মস্ন কস্ ।’ এজস্ন্য আল্লাহ কাে তথস্ক স্েস্ে অস্ঢল
পু কা । দুট্টনো মানুস্ষ কাস্ে নাম ও কৃট্টতত্ব পাওো জস্ন্য এ ধ স্ন কাজ
ক স্ল আল্লাহ কাে তথস্ক এ পু কা পাওো োে না।
‘ট্টকন্তু মানুস্ষ কাস্ে নাম ও কৃট্টতত্ব চাওো মস্ধয ক্ষট্টতক ট্টক আস্ে,
ো জস্ন্য আল্লাহ পু কা তদো বন্ধ ক স্বন?’
আহমদ মুসা মুখমণ্ডল েম্ভী হস্ে উঠল। বলল, ‘মানুষ তকন নাম চাে?
তকন তা কৃট্টতস্ত্ব কথা প্রচা ক স্ত চাে? চাে কা ন, তস তা াল কাস্জ
ট্টবট্টনমে চাে। মানুষ তা কৃট্টতস্ত্ব একিা ট্টবট্টনমে ট্টদক তস চাে। এই প্রবনতা
তা কাজস্ক স্বাথঘদুি কস্ ততাস্ল। আ এই স্বাথঘদুিতা ধীস্ ধীস্ তাস্ক তশাষক
ও তস্বোচা ী কস্ তুলস্ত পাস্ । অন্যট্টদস্ক কাজিা েট্টদ আল্লাহ তদো মানট্টবক
দাট্টেস্ত্ব অংশ ট্টহস্সস্ব হে, োস্ক বলা হে ট্টফ সাট্টবট্টলল্লাহ, তাহস্ল তা মস্ধয
স্বাস্থঘ তকান চাট্টহদা থাস্ক না। এ ধ স্ন তলাক িা া মানবতা শুধু উপকৃতই হে,
ক্ষট্টতগ্রস্থ হে না।’
‘বুঝলাম। ট্টকন্তু আমা ুো ‘কৃট্টতত্ব’ ট্টনস্ে তে তদশ জুস্ি বহচচ হস্ে তা
ট্টক ক ব।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, কৃট্টতত্ব েখন ুো বলে, তখন এ কৃট্টতস্ত্ব
িা া মানবতা তকান ক্ষট্টত হস্বনা।’
‘কৃট্টতত্ব ুো হস্লও, এ কৃট্টতস্ত্ব তে পু কা আমা হাস্ত তুস্ল ট্টদস্ে
তা ততা ুো নে। আমা প্রস্মাশন হস্ে, এিা বাস্তব র্িনা।’
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‘ক্ষট্টত তনই তাস্ত। প্রস্মাশন আসল ট্টবষে নে, আসল ট্টবষে হস্লা ট্টেট্টন
প্রস্মাশন পাস্েন ট্টতট্টন। ট্টতট্টন েট্টদ অহংকা ী ও ক্ষমতাট্টলপ্সু না হস্ে ওস্ঠন এবং
মস্ন কস্ ন তে, প্রস্মাশন আল্লাহ করুনা ট্টহস্সস্ব তা হাস্ত এস্সস্ে, তাহস্ল এ
িা া মানবতা উপকা হস্ব, তকান ক্ষট্টত নে।’
‘ধন্যবাদ’ বস্ল জাগুোস মযাকা উস্ঠ দাাঁিাল। বলল, ‘আট্টম তপাশাক
তেস্ি আসট্টে।’
জাগুোস মযাকা চস্ল তেল বাট্টি ত ত ।
আহমদ মুসা কােজগুস্লা তিস্ন ট্টনস্ে তসাফাে তহলান ট্টদস্ে বসল।
চা ট্টনস্ে র্স্ প্রস্বশ ক ল ৭ বেস্ নাওট্টম, জাগুোস মযাকা তমস্ে।
চা-এ ট্রট্টল ট্টনস্ে আহমদ মুসা সামস্ন তপাাঁেস্তই আহমদ মুসা বস্ল
উঠল, নাওট্টম, কাস্জ তেস্লিা তকাথাে? ততামা ততা একাজ না?
‘আম্মা বস্লন, ‘তমহমানস্দ তমহমানদা ী ট্টনস্জ া ক স্ত হে। আপনা
তমহমানদা ী ততা ক স্তই হস্ব।’
‘তকন ক স্ত হস্ব?’
‘আপট্টন সাংর্াট্টতক তলাক।’
‘সাংর্াট্টতক তলাক? মাস্ন খা াপ তলাক আট্টম? তহস্স উঠল আহমদ মুসা।
‘না, াল সাংর্াট্টতক আপট্টন। আপট্টন একাই তদিকুট্টি শত্রুস্ক
তমস্ স্েন, আম্মা বস্লস্েন।’
‘মানুষ মা া ট্টক াল?’
‘মানুষ নেস্তা, শত্রু, আম্মা বস্লস্েন।’
‘শত্রু ট্টক মানুষ নে?’
নাওট্টম সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ উত্ত ট্টদল না। উত্ত খুজস্ে তস। একিু প আমতা
আমতা কস্ বলল, ‘শত্রু ট্টক তাহস্ল াল?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ততামা আম্মা ট্টঠকই বস্লস্েন। শত্রু াল
নে, খা াপ। ট্টকন্তু তা া মানুষ।’
‘তাহস্ল মানুষ শত্রু তকন, খা াপ তকন?’
‘মানুস্ষ মস্ধয াল মানুষ, খা াপ মানুষ দুই-ই আস্ে’
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‘খা াপ তকন?’
‘মানুষ ো া আল্লাহ আস্দশ-ট্টনস্ষধ তমস্ন চস্ল না, তা া খা াপ হস্ে
োে।’
‘আব্বা-আম্মা কথা না মানস্ল?’
‘তসিাও খা াপ কাজ। খা াপ কাজ ক স্ল মানুষ খা াপ হে।’
নাওট্টম একিুক্ষণ চুপ কস্ থাকল, তা প বলল, ‘আপট্টন আমাস্দ
বাট্টিস্ত থাকস্বন না তকন?’
‘তক বলল থাকব না?’
‘আম্মা বস্লস্েন’
‘ট্টক বস্লস্েন?’
‘আপট্টন এক োেোে থাস্কন না। র্ুস্ তবিান।’
একিু তথস্ম একিা তঢাক ট্টেস্লই নাওট্টম আবা শুরু ক ল ‘আপনা
বাট্টি তনই, আম্মা তনই?’
আকট্টস্মক এই প্রস্শ্ন আহমদ মুসা ট্টক উত্ত তদস্ব াবট্টেল। এই সমে
ত ত তথস্ক নাওট্টম মা নাওট্টমস্ক ডাকল। ডাক শুস্নই নাওট্টম তদ ি ট্টদল
ত তস্ ।
আহমদ মুসা স্বট্টস্ত তবাধ ক ল। নাওট্টম তশষ প্রশ্নিা আহমদ মুসা মস্মঘ
ট্টেস্ে আর্াত কস্ ট্টেল। হঠাৎ কস্ ই তা মাস্ে কথা মস্ন পস্ি ট্টেস্েট্টেল। তা
সাস্থ মস্ন পস্ি ট্টেস্েট্টেল ট্টসংট্টকোং-এ তোি পাবঘতয গ্রাস্ম তোি একিা
েৃহাঙ্গস্ন কথা।
নাওট্টম তেস্লও স্মৃট্টত তসই েৃহাঙ্গন তথস্ক ট্টফস্ আসস্ত পা ল না
আহমদ মুসা মন। ট্টক অসীম সুস্খ বন্যা ট্টেল তসই েৃহাঙ্গস্ন। মাস্ে তকাল ট্টনস্ে
চলত দু’ াস্ে কািাকাট্টি। দুই তকাস্ল দু’জনস্ক তুস্ল ট্টনত মা। মাস্ে তকাস্ল
তস উষ্ণতা হৃদস্ে তেন জীবন্ত হস্ে উঠল তা ।
আহমদ মুসা তচাখ দু’ট্টি ট্ট স্জ উঠল।
ট্টঠক মাথা উপস্ ই তদোল র্ট্টিস্ত সমে োপন র্ণ্টা তবস্জ উঠল।
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আহমদ মুসা ট্টফস্ এল অতীত তথস্ক। নস্ি-চস্ি বসল। তচাখ দুট্টি মুস্ে
সামস্ন তিট্টবল তথস্ক সংবাদপত্রগুস্লা তিস্ন ট্টনল।
সংবাদপত্রগুস্লা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে খুশী হল আহমদ মুসা। িাস্ন্স
ট্টবখযাত বদট্টনক লা মস্ণ্ড এবং সুইজা লযাস্ন্ড ‘দা ট্টব্ল্ক’- এ েত কস্েকট্টদস্ন
কস্েকট্টি সংখযা।
তাট্ট খ অনুসাস্ কােজগুস্লাস্ক ট্টসট্ট োল কস্ ট্টনস্ে সুইস পট্টত্রকা ‘দা
ট্টব্ল্ক’ তুস্ল ট্টনল হাস্ত।
‘দা ট্টব্ল্ক’ তা কাস্ে নতুন পট্টত্রকা। অস্নক নাম শুস্নস্ে। ট্টকন্তু পস্িট্টন
কখনও আহমদ মুসা।
‘দা ট্টব্ল্ক’িাই আহমদ মুসা তুস্ল ট্টনল হাস্ত।
প্রথস্ম আহমদ মুসা পৃিাগুস্লা উপ তচাখ বুট্টলস্ে তদখল তকান পাতাস্ক
তকান ট্টবষে ট্টদস্ে সাজাস্না হস্েস্ে। তা প আকষঘণীে ট্টকেু ট্টনউজ পিস্ত
লােল। প্রথম পাতাে ট্টসংেল কলাস্ম একিা ট্টনউজ আহমদ মুসা দৃট্টি আকষঘণ
ক ল। ট্টশস্ ানাম ‘ট্টমট্টিোস তডথ’ হস্যজনক মৃতযু । পিল ট্টনউজট্টি আহমদ
মুসা। উত্ত তজস্ন াে একট্টি লযাস্ি একজন েুবকস্ক মৃত অবস্থাে পাওো তেস্ে।
নাম হাট্টবব ডুনান্ি। উত্ত তজস্ন া একট্টি সুসট্টজ্জত ফযাস্মট্টল লযাস্ি তা
হস্যজনক মৃতযু র্স্ি। প্রচণ্ড ধ স্ন প্রাণীজ ট্টবস্ষ প্র াস্ব তাাঁ মৃতযু র্স্ি।
ট্টবস্ষ প্রকৃট্টত ও প্রকা ট্টনস্ে প ীক্ষা হস্ে।
এ একট্টদন পস্ আস্ কট্টি ‘দা ট্টব্ল্ক’ পিস্ত ট্টেস্ে ট্টসংেল কলাস্ম
প্রকাট্টশত আস্ কট্টি ট্টনউজ পিল আহমদ মুসা। অনুরুপ হস্যজনক মৃতযু খব ।
এ মৃতযু র্িনা র্স্িস্ে দট্টক্ষণ তজস্ন া একট্টি লযাস্ি। মৃতযু র্স্িস্ে মধয বেসী
একজন মানুস্ষ । এ মৃতযু কা ণও আস্ে ট্টবষ। তলাকট্টি নাম ইউস্সফ
উইট্টলোম। লযাবস্ িট্ট প ীক্ষাে প্রমাট্টনত হস্েস্ে ট্টবষট্টি ‘ট্টসট্টস লাই-এ ট্টবস্ষ
অনুরুপ। তস্ব ট্টসট্টস মাট্টে ট্টবষ এত দ্রুত ও প্রান সংহা ী হে না। ট্টবষেট্টি
ট্টবস্শষে মহস্ল চাঞ্চস্লয সৃট্টি কস্ স্ে।
দু’ট্টদন পস্ আস্ কট্টি ‘দা ট্টব্ল্ক’এ পাতাে তচাখ বুলাস্ত ট্টেস্ে চমস্ক উঠল
আহমদ মুসা। ট্টসট্টস মাট্টে ট্টবষট্টিোে আস্ কট্টি মৃতযু খব এস্কবাস্ ‘শীষঘ
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ট্টনউজ’ ট্টহস্সস্ব প্রকাট্টশত হস্েস্ে। একই ধ স্ন খব । ঐ একই ধ স্ন
ট্টবষট্টিোে েুবস্ক মৃতযু । মধয তজস্ন াে ‘ ণ’ নদী তী এলাকাে একট্টি লযাস্ি
তা মৃতস্দহ পাওো তেস্ে। নাম আসফ আস্ফন্দী। ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী
(WNA) তকন্দ্রীে তডস্স্ক চীফ ট্টনউজ তকা-অট্টডঘস্নি স্দ একজন তস।
লযাবস্ িট্ট প ীক্ষা ব াত ট্টদস্ে ট্টনউস্জ বলা হস্েস্ে, প প ট্টতনট্টি
মৃতযু র্িনাই ট্টবস্শষ ধ স্ন ট্টসট্টস মাট্টে কামস্ি র্স্িস্ে। এ এক নতুন ধ স্ন
ট্টসট্টস মাট্টে। কামস্ি প প ই মানুষ র্ুস্ম ঢস্ল পস্ি এবং তস র্ুম আ াস্ে না।
মধয আট্টিকা জলজ অঞ্চস্ল তে কে ধ স্ন ট্টসট্টস মাট্টে পাওো তেস্ে, তা তথস্ক
এ মাট্টে ট্টবষ আলাদা। ট্টকন্তু প্রশ্ন হল আট্টিকা বাইস্ এ মাট্টে আসস্ত পাস্ ট্টক
কস্ ?
লযাবস্ িট্ট প ীক্ষা এই তথয প্রকাশ হওো প তোিা তজস্ন া শহস্
আতংক েট্টিস্ে প স্ে। অশ ী ী স্ে একিা কাস্লা োো আেন্ন কস্ স্ে তোিা
শহ স্ক। একিা অদৃশ্য আতংক এস্স গ্রাস কস্ স্ে তোিা শহ বাসীস্ক।
খব ট্টি পস্ি আহমদ মুসাও ট্টবট্টস্মত হল। ট্টসট্টস মাট্টে প্রকৃট্টত ো, তে
আবহাওোে তস বাাঁস্চ, তসট্টদক তথস্ক ট্টসট্টস মাট্টে সুইজা লযাস্ন্ড তেস্তই পাস্ না।
তাোিা তে সব প্রজাট্টত ট্টসট্টস মাট্টে আট্টবকৃত হস্েস্ে, তা বাইস্ ঐ ট্টসট্টস মাট্টে
এল তকাস্থস্ক?
মনিা আহমদ মুসা আ ও খা াপ হস্ে তেল ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী
একজন শীষঘস্থানীে সাংবাট্টদস্ক মৃতযু খব শুস্ন। ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী
একজন শীষঘস্থানীে সাংবাট্টদস্ক মুলয অস্নক। তাস্দ একজন তক হা াস্ল তস
স্থান পূ ণ হওো সহজ নে। আ ও একিা ট্টদক আহমদ মুসাস্ক দারুন াস্ব পীিা
ট্টদল। তসিা হল, ট্টসট্টস মাট্টে ট্টবস্ষ মৃতযু ব ণকা ী ট্টতনজনই মুসলমান। এিা তকন,
ট্টক াস্ব সম্ভব হস্লা?
প্রবল অস্বট্টস্ত তজস্ে উঠল আহমদ মুসা মস্ন। তা মস্ন হস্ত লােল,
তজস্ন া নে ী ট্টতন এলাকা ট্টতনট্টি মৃতযু সাস্থ তকাথাে তেন একিা তোে
আস্ে।
অনুসট্টন্ধৎসু হস্ে উঠল আহমদ মুসা।
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নস্ি-চস্ি বসল আহমদ মুসা।
একিু াবল, তা প হাত বািাল তিট্টলস্ফাস্ন ট্টদস্ক।
ডাোল ক ল ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী (WNA)-এ তজস্ন াস্থ তহড
অট্টফস্স ট্টবস্শষ একট্টি নম্বস্ । নম্ব ট্টি WNA-এ তচো মযান ট্টমুঃ েস্িফ-এ ।
ও প্রান্ত তথস্ক ট্টমুঃ েস্িফ-এ কে ত স্স এল, গুড মট্টনঘং, আট্টম েস্িফ।
আহমদ মুসা সালাম ট্টদস্ে ট্টনস্জ পট্ট চে তদো প বলল, ‘তকমন
আস্েন আপনা া?’
‘ াল তনই। মস্ন মস্ন আপনা কথাই াবট্টেলাম।’
‘তকন? ট্টক হস্েস্ে?’
‘ট্টকেু তশাস্ননট্টন আপট্টন?’
‘আজ এই মাত্র ‘দা ট্টব্ল্ক’ পস্ি জানস্ত পা লাম ট্টবস্শষ ধ স্ন ট্টসট্টস
মাট্টে ট্টবষট্টিোে WNA-এ ট্টসট্টনে সাংবাট্টদস্ক মৃতযু খব ’
‘সাংবাট্টদকস্কাথাে একজন ট্টতনজন’
‘ট্টতনজন? অন্য তে দু’জন মা া তেস্ে তা াও WNA-এ সাংবাট্টদক?’
‘ট্টজ না। প্রথম দুজন িী ওোডঘ ট্টিট্ট (FWTV)-এ শীষঘ সাংবাট্টদক।’
চমস্ক উঠল আহমদ মুসা। তা হৃদে তেন প্রচণ্ড এক তমাচি ট্টদস্ে উঠল।
তৎক্ষণাৎ তকান কথা বলস্ত পা স্লা না আহমদ মুসা।
কস্েক মুহূতঘ প ট্টনস্জস্ক সামস্ল ট্টনস্ে আহমদ মুসা বলল, ‘এমন র্িনা
ট্টক াস্ব র্িল?”
‘পুট্টলশ ট্টকেু বুঝস্ত পা স্ে না। মৃতস্দ শ ীস্ প্রচণ্ড শট্টক্ত ট্টলট্টপং
পেজন পাওো তেস্ে। এ ট্টলট্টপং পেজস্ন সাস্থ ট্টসট্টস মাট্টে ট্টলট্টপং পেজস্ন
ট্টমল আস্ে। ট্টকন্তু তকান ধ স্ন ট্টসট্টস মাট্টে ট্টবষই এমন প্রচণ্ড নে তে, শ ীস্
প্রস্বস্শ কস্েক র্ণ্টা মস্ধয র্ুমস্ক মৃতযু স্ত রূপান্তট্ট ত ক স্ব।’
‘তাহস্ল ট্টক াবস্ে পুট্টলশ?”
‘তা া াবস্ে, ট্টবস্শষ ট্টসট্টস মাট্টে বা তকান নতুন ধ স্ন ট্টবষাক্ত তপাকা
কামস্ি তাস্দ মৃতযু হস্েস্ে।’
‘এিা ট্টক ট্টনট্টিত?”
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‘মৃতস্দ তদহ প ীক্ষাে তাস্দ তদহ মাট্টে বা তপাকা কামস্ি ট্টচহ্ন
পাওো তেস্ে। প ীক্ষাে আ ও প্রমাট্টনত হস্েস্ে, কামিগুস্লা জীবন্ত তকান মাট্টে
বা তপাকা । সুত াং ট্টবষেিা ট্টনট্টিতই।’
‘ট্টকন্তু ট্টবস্শষ ঐ ট্টসট্টস মাট্টে বা নতুন ধ স্ন পকা এল কস্েস্ক?’
‘এ জবাব ট্টবস্শষে া ট্টদস্ত পা স্েন না। মা াত্মক আতংক েট্টিস্ে
পস্িস্ে তজস্ন াে। অস্নস্কই তজস্ন া তথস্ক পালাস্েন।’
‘ট্টকন্তু মৃত ট্টতনজনই সাংবাট্টদক তকন, দু’ট্টি ট্টবস্শষ সংস্থা তকন এবং
ট্টতনজনই মুসট্টলম তকন?’
‘হস্ত পাস্ এিা র্িনা আিেঘজনক এক সােুজযতা’
‘হস্ত পাস্ । তাহস্ল ট্টক মৃতুযগুস্লাস্ক পুট্টলশ অস্বা াট্টবক মাট্টে বা
তপাকা িা া সংর্ট্টিত ও স্বা াট্টবক বস্লই ধস্ ট্টনস্ে?’
‘স্যট্ট , একিু ধরুন জনাব। ইন্িা কম কথা বলস্ে শুস্ন তনই।’ ওপা
তথস্ক বলল েস্িফ।
ইন্িা কস্ম কথা তিট্টলস্ফাস্ন মাধযস্ম আহমদ মুসা স্পি শুনস্ত
পাট্টেল।
শুনস্ত শুনস্ত উস্িস্ে োো নামল আহমদ মুসা তচাস্খ-মুস্খ।
ইন্িা কস্ম WNA-এ মযাস্নট্টজং এট্টডি তচো মযানস্ক জানাট্টেল,
এইমাত্র তিট্টলস্ফাস্ন জানাস্লন (FWTV)-এ ট্টনবঘাহী পট্ট চালক আলাট্টদন
উইট্টলোম মা া তেস্ে। পুট্টলস্শ প্রাথট্টমক বক্তস্বয বলা হস্েস্ে, হস্যজনক ঐ
মাট্টে বা তপাকা েংক লীট্টপং ট্টবস্ষই তা মৃতযু হস্েস্ে......।’
আ ও অস্নক কথাই ইন্িা কম তথস্ক তিট্টলস্ফাস্ন ত স্স এস্সট্টেল
আহমদ মুসা কাস্নও প্রস্বশ ক ট্টেল। ট্টকন্তু আহমদ মুসা অন্য াবনাে তখন
ডুস্ব ট্টেস্েট্টেল।
প্রথস্ম প্রচণ্ড আর্াস্ত মুষস্ি পস্িট্টেল তা হৃদেিা। আলাট্টদন উইট্টলোম
তক তস জাস্ন। ো া FWTV-তক েস্ি তুস্লস্ে এবং জনট্টপ্রে ট্টিট্ট তনিওোকঘ
ট্টহস্সস্ব বতঘমান পেঘাস্ে এস্ক ট্টনস্ে এস্সস্ে, আলাট্টদন উইট্টলোম তাস্দ
একজন।
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প্রাথট্টমক আর্াতিা সামস্ল তনবা প আহমদ মুসা মস্ন তে কথািা বি
হস্ে উঠল তা হস্লা, অথঘ ট্টক এসব র্িনা ? এই চতুথঘ র্িনাস্কও ট্টক ‘তকাইট্টন্সস্ডন্স’ বলস্ত হস্ব?
আহমদ মুসা ট্টচন্তা বাধাগ্রস্থ হল ট্টমুঃ েস্িফ এ কস্ে। বলট্টেল ট্টমুঃ
েস্িফ, ‘স্যট্ট জনাব আপনাস্ক কি ট্টদস্েট্টে। ইন্িা কস্ম সব কথা আপট্টন
শুস্নস্েন ট্টনিে। বুক আমা কাাঁপস্ে খব শুস্ন। আমা ে হস্ে, সাংর্াট্টতক ঐ
ট্টসট্টস মাট্টে বা তপাকা আমাস্দ অট্টফস দু’ট্টি আস্শ-পাস্শ তকাথাও কন াস্ব বাসা
তবস্ধস্ে ট্টকনা।’
‘ট্টবষেিা খট্টতস্ে তদস্খনট্টন?’
‘তদস্খট্টে, আমাস্দ দু’ট্টি অট্টফস্স প্রট্টতট্টি ইট্টঞ্চ জােো এবং আস্শপাস্শ স্থান আম া প ীক্ষা কস্ ট্টে, সস্ন্দহজনক ট্টকেুই তমস্লট্টন।’
‘তাহস্ল আবা সস্ন্দহ ক স্েন তকন?’
‘কা ন হস্যজনক মৃতযু র্িনা র্িস্ে আমাস্দ দু’অট্টফস তথস্কই এবং
অট্টফস দুট্টি পাশাপাট্টশ।’
‘এই ট্টবষেিা ট্টনস্ে পুট্টলশ াবস্ে না?’
‘অট্টফস্স তকউ মা া োেট্টন। তে চা জন মা া তেল তা া শহস্ চা
এলাকা । পুট্টলশ এক’বা দুই অট্টফস্স হওো ট্টবষেিাস্ক ট্টবস্মেক তকাইট্টন্সস্ডন্স মস্ন ক স্ে। আম াও তাই মস্ন ক ট্টে।’
আহমদ মুসা মুহূতক
ঘ াল াবল। তা প বলল, ‘জনাব আট্টম তজস্ন া
আসট্টে। আমা পট্ট চে হস্ব আট্টম আপনা WNA-এ একজন সাংবাট্টদক।
আপনাস্দ তদো ইন্িা ন্যাশনাল এযািট্টডস্িশন কাডঘ বযাবহা ক ব। আপট্টন
দো কস্ আপনাস্দ নাইস্ াট্টব বুযস্ াস্ক বস্ল ট্টদন তা া তেন তকান এো
লাইন্সস্ক বস্ল ইউস্ াপোমী তকান ট্টিট্টকস্ি বযাবস্থা কস্ তদে। আজস্ক হস্ল
াল হে, না হস্ল কাল সকাস্ল জস্ন্য অবশ্যই।’
‘আলহামদুট্টলল্লাহ। আমা বুক স্ তেল এ খবস্ । এ ট্টবপস্দ
আস্শপাস্শ আপট্টন থাকস্ল সাহস পাব। ট্টকন্তু মানুষ েখন তজস্ন া োিস্ে, তখন
আপনা আসা ট্টক ট্টঠক হস্ব?’
অদৃশ্য আতংক

44

‘এসব আস্লাচনা সমে এখন তনই ট্টমুঃ েস্িফ। আপট্টন এখট্টন
তোোস্োে করুন নাইস্ াট্টব সাস্থ।’
‘এত তািাতাট্টি ট্ট সা বযাবস্থা আপট্টন ক স্ত পা স্বন?’
‘আল্লাহ শুকট্ট ো। আট্টম িাস্ন্স থাকস্ত সুইজা লযাস্ন্ড োব বস্ল ট্ট সা
ট্টনস্েট্টেলাম। মাট্টল্টপুল ট্ট সা। এখনও যাট্টলড আস্ে।
‘ট্টঠক আস্ে। আট্টম এখট্টন নাইস্ াট্টব তি বস্ল ট্টদট্টে।‘
‘শুকট্ট ো’ বস্ল সালাম ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান তেস্ি ট্টদল আহমদ মুসা।

াত দশিাে বা বাস্ ট্টত ট্টবমান বন্দস্ পযান আট্টিকান ইো লাইন্সএ এট্টক্ত ট্টবমাস্ন উস্ঠ বসল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা তজস্ন াে কথা বলা দুর্ণ্টা পস্ ই নাইস্ াট্টব তথস্ক
তিট্টলস্ফান তপস্েট্টেল। নাইস্ াট্টব তথস্ক বস্লট্টেল, াত দশিাে পযান আট্টিকান
এো লাইন্স আহমদ মুসাস্ক নাইস্ াট্টব ট্টনস্ে আসস্ব।
খাতুস্ঘ ম আধ র্ণ্টা ট্টব ট্টত প এই ট্টবমানই তাস্দ ট্টনস্ে োস্ব
তজস্ন াে।
ট্টবমাস্ন দ জা বন্ধ হস্ে তেল।
এখট্টন ট্টবমান োিস্ব মধয আট্টিকা প্রজাতস্ে মাট্টি। হঠাৎ মনিা খা াপ
হস্ে উঠল আহমদ মুসা ব্ল্যাক বুলস্দ জস্ন্য।
আহমদ মুসা জানালা ট্টদস্ে তাকাল েযাংওস্ে ট্টদস্ক। তদখল ব্ল্যাক বুল
এবং জাগুোস মযাকা এখনও দাাঁট্টিস্ে আস্ে পাশাপাট্টশ। ব্ল্যাক বুস্ল কান্না
তথস্মস্ে ট্টক?
আহমদ মুসা চস্ল আসা আকট্টস্মক খবস্ ট্টশশু মত তকাঁস্দস্ে ব্ল্যাক
বুল। বস্লস্ে, ‘আট্টম মানুষ ট্টেলাম না, আমাস্ক মানুষ বাট্টনস্েস্েন এবং সুন্দ
জীবস্ন ট্টফট্ট স্ে এস্নস্েন আপট্টন। আল্লাহ ইোে এিা হস্েস্ে, ট্টকন্তু কাজ আপট্টন
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কস্ স্েন। আপট্টন চস্ল োস্বন, আপনাস্ক আ তদখব না, এিা াবস্ত পা ট্টে
না।’
জাগুোস মযাকাও তকাঁস্দস্ে।
আহমদ মুসাও কম বযাথা পােট্টন।
ে ী অ ন্য তবট্টিত আট্টিকা এ দুেঘম বুস্ক স ল সহজ মানুষগুস্লা
প্রট্টত ট্টক এক অপট্ট ট্টচত মাো সৃট্টি হস্েট্টেল আহমদ মুসা । ট্টকন্তু তাস্দ না তেস্ি
উপাে ট্টক। দাট্টেস্ত্ব ডাক তস অস্বীকা ক স্ব তকমন কস্ !
নস্ি উঠল ট্টবমান। চলস্ত শুরু ক ল।
তচাস্খ আিাল হস্ে তেল জাগুোস মযাকা এবং ব্ল্যাক বুস্ল দাাঁট্টিস্ে
থাকা দৃশ্য।
আকাস্শ উিল ট্টবমানট্টি।
েুস্ি চলল েন্তস্বয লস্ক্ষয।
ট্টসি তবল্ট খুস্ল আহমদ মুসা শ ী িা এট্টলস্ে ট্টদল ট্টসস্ি উপ ।
সস্ব তচাখ ধস্ এস্সট্টেল আহমদ মুসা । পাশ তথস্ক ‘তজাস্সফাইন’
ডাক শুস্ন তচাখ খুস্ল পাস্শ ট্টফস্ তাকাল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা পাস্শই একজন তেতাঙ্গ বাট্টলকা বস্স। তা পাস্শ
একজন মধযবেসী মট্টহলা। আহমদ মুসা বাট্টলকাস্ক ঐ ডাস্ক সািা ট্টদস্ত তদস্খ
বুঝল, বাট্টলকাট্টি নাম তজাস্সফাইন।
আহমদ মুসা মুখ র্ুট্ট স্ে ট্টনল।
মস্ন পস্ি তেল মাট্ট ো তজাস্সফাইন (স্ডানা তজাস্সফাইন) এ কথা।
সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই আহমদ মুসা হৃদস্ে তবদনা এক উষ্ণ তরাত বস্ে তেল।
সুইজা লযাস্ন্ড োওো ট্টসদ্ধান্ত তনো প আহমদ মুসা তিট্টলস্ফান
কস্ ট্টেল ইোউট্টন্ডস্ত াট্টশদী ইস্েসুস্ো বাট্টিস্ত। তডানাই তিট্টলস্ফান ধস্ ট্টেল।
প্রথস্ম ট্টিধাে পস্িট্টেল আহমদ মুসা। খা াপ লােট্টেল তা সুইজা লযাস্ন্ড
োওো কথা তডানাস্ক বলস্ত। ট্টবস্ে আসন তথস্ক তস উস্ঠ এস্সট্টেল।
কযাস্মরুস্ন তডানাস্দ কাস্ে আবা ট্টফস্ োস্ব, এিাই কথা ট্টেল। সবাই আশা
কস্ ট্টেল তাস্দ ট্টবস্েিা ওখাস্নই হস্ব। িা ততা হস্ে না। উপ ন্তু কা ও সাস্থ
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তদখা না কস্ , তডানাস্দ ওখাস্ন তফস্ল ত স্খই তাস্ক চস্ল তেস্ত হস্ে
সুইজা লযাস্ন্ড। একথা তডানাস্ক বলস্ত কি হস্ে তা ।
তবু কস্ঠা কথািা আহমদ মুসা বস্লট্টেল তডানাস্ক।
আনস্ন্দ তনস্চ ওঠা এক বাট্টলকা মত তিট্টলস্ফান ধস্ ট্টেল তডানা।
ট্টকন্তু আহমদ মুসা কথা তশানা প তস নী ব হস্ে ট্টেস্েট্টেল। সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ
তস কথা বলস্ত পাস্ ট্টন।
ট্টকেু পস্ শুকস্না কস্ে তডানা বস্লট্টেল, ‘ততামা কে শুস্ন মন হস্ে
তুট্টম তেন অপ াধ কস্ ে।’
‘অপ াধ হেত কট্ট ট্টন, ট্টকন্তু সব ট্টকেু লন্ড- ণ্ড কস্ ট্টদলাম এিা ততা
ট্টঠক।’ বস্লট্টেল আহমদ মুসা।
শুকস্না কস্ে একিা শুকস্না হাট্টস ফুস্ি উস্ঠট্টেল তডানা । বস্লট্টেল,
‘সাজাস্না েক মত ততামা জীবন কখনও ট্টক চস্লস্ে?’
‘তা জস্ন্য দুুঃখ তনই। ট্টকন্তু ততামা জীবনস্কও লন্ড- ণ্ড কস্ ট্টদলাম।’
‘এজস্ন্য দুুঃখ হস্ে বুট্টঝ?’
‘তসিা ট্টক অস্বা াট্টবক?’
‘তাহস্ল তুট্টম ট্টনস্জ জস্ন্য ো পেন্দ ক , আমা জস্ন্য তা পেন্দ
ক না?’
‘সবা আট্টম াল চাই, সবা মুস্খ চাই আট্টম হাট্টস তদখস্ত। এই
আকাঙ্ক্ষা ততামা তক্ষস্ত্র ট্টক আ ও তবশী হওো উট্টচত নে?’
তহস্স তফস্লট্টেল তডানা। বস্লট্টেল, ‘তুট্টম কথা ও াজা। পা স্বানা
ততামা সাস্থ। এখন বল, ‘আমা প্রট্টত ততামা ট্টনস্দঘশ ট্টক?’
আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ তকান উত্ত ট্টদস্ত পাস্ ট্টন। হৃদস্ে একিা তখাাঁচা
তলস্েট্টেল তা । তডানা তা আব্বাস্ক ট্টনস্ে আহমদ মুসা জস্ন্যই েুস্ি এস্সট্টেল
িান্স তথস্ক সুদূ কযাস্মরুস্ন। ট্টক ট্টনস্দঘশ এখন তদস্ব তাস্ক? বলস্ব তে, তেমন
একা এস্সট্টেস্ল, ততমট্টন াস্ব ট্টফস্ োও!
াট্ট মস্ন আহমদ মুসা বস্লট্টেল, ‘ততামা প্রট্টত আস্থা আমা দুবঘল নে,
তকান ট্টনস্দঘশ আমা তনই।’
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‘জাট্টন তুট্টম এট্টিস্ে োে।’
একিু থামল তডানা। তথস্মই আবা শুরু ক ল, ‘আট্টম ট্টকন্তু
সুইজা লযাস্ন্ড আসব।’
‘না তডানা, ঐ আতস্ে মস্ধয তুট্টম এস্সা না।’ ন ম কস্ে বস্লট্টেল
আহমদ মুসা।
‘তবশ াল কথা। তুট্টম আতস্ে সমুস্দ্র ঝাাঁপ তদস্ব, আ আট্টম ট্টনস্জস্ক
ক্ষা জস্ন্য দূস্ দাাঁট্টিস্ে দাাঁট্টিস্ে তদখব। তা আট্টম পা স্বা না।’
‘ট্টঠক আস্ে। একিা কথা দাও, আমা তিট্টলস্ফান পাওো আস্ে োস্ব
না।’
‘ততামা শস্তঘ তপেস্ন েুট্টক্ত ট্টক আস্ে?”
‘একিাই েুট্টক্ত, আমা তিট্টলস্ফান না তপস্ল আমা ট্টঠকানা পাস্ব ট্টক
কস্ ?’
তহস্সট্টেল তডানা। বলল, ‘ধন্যবাদ, াস্লা েুট্টক্ত ট্টদস্েে। তস্ব এিাই
একমাত্র এবং আসল েুট্টক্ত নে। োক। আট্টম ততামা তিট্টলস্ফাস্ন অস্পক্ষা ক ব।
তস্ব তসিা আমাস্দ পযাট্ট স তপ ো প ট্টতন ট্টদন মাত্র।’
তহস্সট্টেল আহমদ মুসা। বস্লট্টেল, ‘আমা ট্টঠকানা না জানস্ল আমাস্ক
খুাঁস্জ পাস্ব ট্টক কস্ ?’
‘কযাস্মরুস্ন ততামাস্ক খুাঁস্জ পাইট্টন? তজস্ন াে ততা ট্টবষেিা আমা
জস্ন্য খুবই সহজ হস্ব।’
‘তকমন কস্ ?’
‘তজস্ন াে FWTV অথবা WNA-এ অট্টফস্স তেস্লই ততামা সাস্থ
তোোস্োে হস্ে োস্ব।’
তহস্সট্টেল আহমদ মুসা। বস্লট্টেল, ‘ধন্যবাদ তডানা। ততামা বুট্টদ্ধ
প্রশংসা ক ট্টে।’
কথা তশষ কস্ আহমদ মুসা একিু তথস্মই আবা বস্লট্টেল, ‘ট্টবদাে দাও
তডানা, এখট্টন আমাস্ক েুিস্ত হস্ব। সবাইস্ক আমা সালাম ট্টদও। আ মাফ
ক স্ত বস্লা।’
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‘ট্টবদাে’ কথািা ট্টফট্ট স্ে নাও। বল, ‘আট্টস।’
‘ট্টফট্ট স্ে ট্টনলাম ‘আট্টস’, ট্টঠক আস্ে?’
সট্টতয আজ খুব কি লােস্ে। প্রতযাশা তবাধহে খুব তবশী কস্ ট্টেলাম।
া ী হস্ে ওঠা েলা তকাঁস্প উস্ঠট্টেল তডানা ।
‘আট্টম দুুঃট্টখত তডানা।’
‘আমাস্ক তুট্টম মাফ কস্ া। একিা বি কাস্জ োবা সমে ততামাস্ক কি
ট্টদলাম।’ বাষ্পরুদ্ধ কস্ে বস্লট্টেল তডানা।
তা প সালাম ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান ত স্খ ট্টদস্েট্টেল।
তিট্টলস্ফান ত স্খ আহমদ মুসা ট্টকেুক্ষন ঠাে বস্সট্টেল। বুঝস্ত পা ট্টেল
আহমদ মুসা, তডানা এখন ট্টনিে কাাঁদস্ে।
তেস্ন ট্টসস্ি তহলান ট্টদস্ে বসা আহমদ মুসা তচাস্খ সামস্ন অশ্রু সজল
তডানা তসই মুখিাই ত স্স উঠট্টেল।
আনমনা হস্ে পিল আহমদ মুসা।
এো তহাস্টজ-এ ‘এক্সট্টকউজ ট্টম’ শস্ব্দ সট্টম্বত ট্টফস্ তপস্ে তাকাল
আহমদ মুসা। তদখল, নাস্তা এস্সস্ে।
তেস্ন একিা পাস্শ ট্টতন ট্টসস্ি শুরুস্তই আহমদ মুসা ট্টসি। তা প
বাট্টলকাট্টি । বাট্টলকা প তশষ প্রাস্ন্ত ট্টসিিা তা মাস্ে ।
বাট্টলকাট্টি তা নাস্তা বাক্স খুলস্ত ট্টেস্ে বাক্সট্টি তফস্ল ট্টদল ট্টনস্চ।
আহমদ মুসা তট্র পাশ ট্টদস্েই পস্ি তেল।
আহমদ মুসা ঝুস্ক পস্ি ট্টিট্টফন বাক্সট্টি তুস্ল বাট্টলকাট্টি তট্র উপ ত স্খ
বলল, ‘আট্টম সাহােয ক স্ত পাট্ট ?’
বাট্টলকাট্টি মুখ তুস্ল তাকাল। ট্টকন্তু ট্টকেু বলল না।
আহমদ মুসা তা ট্টিট্টফন বাক্সট্টি খুস্ল সুন্দ কস্ সাট্টজস্ে ট্টদল।
‘ধন্যবাদ’ বলল মট্টহলাট্টি।
‘ধন্যবাদ’ বলল জামঘান াষাে বাট্টলকাট্টি।
‘ওস্েলকাম গুড োলঘ। ততামা বাট্টি ট্টনিে জামঘাট্টনস্ত নে’
‘ট্টঠক। আম া সুইজা লযাস্ন্ড ।’ বলল, বাট্টলকাট্টি।
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‘আট্টম ট্টমস্সস ট্টজনা তডানাল্ট। সাহাস্েয জস্ন্য আপনাস্ক ধন্যবাদ।
আপট্টন ট্টনিে জামঘান াষা াস্লা জাস্নন?’
‘নামমাত্র জাট্টন। তস্ব শুস্নট্টে অস্নক। তাই পাথঘকযিা ধ স্ত পাট্ট ।’
‘ধন্যবাদ।’ বস্ল আহমদ মুসা তসাজা হস্ে বসস্তই একিা ককঘশ শস্ব্দ
চমস্ক উস্ঠ সামস্ন তাকাল। তদখল, ককট্টপস্ি সামস্ন িেস্লি ও সাট্ট ঘস
তকট্টবস্ন মাঝখাস্ন কট্ট স্ডাস্ মুস্খ ট্ট লবা হাস্ত একজন দাাঁট্টিস্ে। বলস্ে
তলাকট্টি ট্টচৎকা কস্ । ‘ককট্টপি আম া দখল কস্ ট্টনস্েট্টে। তেন এখন
আমাস্দ ট্টনস্দঘস্শ চলস্ে। সস্ন্দহজনক তকউ ট্টকেু ক স্ল তখনই তাস্ক হতযা ক া
হস্ব এবং ট্টবমান উট্টিস্ে তদো হস্ব।’
তা কথাগুস্লা বাজস্লা তেন মৃতযু র্ণ্টা মত। আতস্ে এক প্রবল তঢউ
তখস্ল তেল ট্টবমাস্ন তকট্টবস্ন। মুহূস্তঘ মানুস্ষ তচহা া পাস্ল্ট তেল। মৃতযু আতে
তাস্দ তচাখ-মুখ তথস্ক ট্টঠকস্ পিস্ে।
প্রাথট্টমক আতস্ে প সব তবাধেময হস্ল কান্না শুরু কস্ ট্টদল তকউ
তকউ।
আহমদ মুসা পাথস্ মত বস্স। তা ট্টস্থ দৃট্টি ট্ট লবা ধা ী তলাকট্টি
প্রট্টত ট্টনবদ্ধ। তলাকট্টি তেতাঙ্গ।
পাস্শ বাট্টলকা তজাস্সফাইন তকাঁস্দ উস্ঠট্টেল। আহমদ মুসা তসট্টদস্ক
তাকাল। তা মাথাে হাত বুট্টলস্ে বলল, ‘তকদনা।’ ে তনই। কাাঁদস্ল, ে ক স্ল
ও া আ ও সাহস পাে।’
বাট্টলকাট্টি মা’ তচহা া ক্তশুন্য। পাথ হস্ে তেস্ে স্ে। তমস্েস্ক
ট্টকেু বলা শট্টক্তও তেন তা তনই।
আহমদ মুসা আবা দৃট্টি তফ াল ট্ট লবা ধা ী তলাকট্টি ট্টদস্ক।
তলাকট্টি হাস্ত শুধু একট্টি ট্ট লবা । অন্য হাতট্টি খাট্টল। আ তলাকট্টি
তদস্হ েঠন, তচাখ-মুস্খ তচহা া এবং দািাস্না
ংট্টে তদস্খ তাস্ক তকান
প্রস্ফশনাল মস্ন হল না।
হাইজযাকা া কেজন? আপাতত দু’জন মস্ন হস্ে। একজন তস
আস্ কজন ককট্টপস্ি। তদখস্ত হস্ব আ ও তলাক আস্ে ট্টকনা ওস্দ ।
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তকন ও া ট্টবমান হাইজযাক ক ল? ট্টক দাবী ওস্দ ?
আহমদ মুসা তদখল, ট্ট লবা ধা ী তলাকট্টি, ট্টপেু হস্ি ককট্টপস্ি ট্টদস্ক
চস্ল তেল।
অল্প পস্ ই ট্টফস্ এল। ট্টকন্তু তসই তলাকট্টি নে। আস্ কজন। তা
হাস্তও ট্ট লবা ।
আহমদ মুসা বুঝল, এই তলাকট্টিই এতক্ষন ককট্টপস্ি পাইলিস্দ
পাহা া ট্টদস্েস্ে। ট্টিতীে তলাকট্টি ট্টেস্ে এই দাট্টেত্ব তনো প তস তবট্ট স্ে
এস্সস্ে।
আহমদ মুসা তকান সস্ন্দহ ইল না, হাইজযাকা া মাত্র দু’জন।
তেস্ন মাইস্িাস্ফান কথা বস্ল উঠল এ সমে। ককট্টপস্ি চস্ল োওো
ট্টিতীে তলাকট্টি েলা। বলল, ‘ দ্র মট্টহলা ও দ্র মস্হাদেেন, তেন এবং তেস্ন
সকল োত্রী আমাস্দ পণবন্দী। তেন দট্টক্ষণ সুদাস্ন জুবা ট্টবমান বন্দস্ লযান্ড
ক স্ব। দট্টক্ষন সুদান তথস্ক খাতুম
ঘ স কাস্ বসন্য প্রতযাহা বা প্রতযাহাস্
আন্তজঘাট্টতক অঙ্গীকা না হওো পেঘন্ত ট্টবমান ও ট্টবমাস্ন োত্রী আমাস্দ পনবন্দী
থাকস্ব। আম া ৪৮ র্ণ্টা সমে ট্টদস্েট্টে। এ মস্ধয আমাস্দ দাবী না মানস্ল
োত্রী সস্মত তেন ধ্বংস ক া হস্ব। সুদান ট্টপপলস ট্টলবাস্ শন আট্টমঘ (SPLA)
চাস্ে, তাস্দ ন্যােয দাবী তমস্ন ট্টনস্ল োত্রীস্দ জীবন বাাঁচাস্না হস্ব।’ কথা তথস্ম
তেল।
আহমদ মুসা কাস্ে পট্ট কা হস্ে তেল বযাপা িা।
মুসট্টলম াি সুদাস্ন খৃিান ট্টবস্দ্রাহী গ্রুস্প তেট্ট লা অংশ SPLA এই
ট্টবমান ট্টি হাইজযাক কস্ স্ে। তা া চাস্ে সমগ্র দট্টক্ষন সুদান তথস্ক সুদান
স কাস্ অথঘাৎ মুসট্টলম বসন্য প্রতযাহা ক া তহাক। োস্ত তা া দট্টক্ষন সুদানস্ক
ট্টবট্টেন্ন কস্ পৃথক খৃিান াস্ি পত্তন ক স্ত পাস্ ।
সুদাস্ন ট্টবস্দ্রাহী খৃিান গ্রুস্প এই ুট্টমকা এস্কবাস্ ই অন্যাে। সুদাস্ন
মুসট্টলমস্দ সংখযা শতক া ৮০ াস্ে ও তবশী। অবট্টশি মানুস্ষ শতক া ৫
াে খৃিান। এ াই তচিা ক স্ে তদস্শ দট্টক্ষণাংশ তক ট্টবট্টেন্ন ক স্ত। এস্ক্ষস্ত্র
SPLA-এ ুট্টমকাই মুখয।
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তসই ুট্টমকা ই অংশ ট্টহস্সস্ব তা া আজ এক জর্ন্য পস্থ পা
বাট্টিস্েস্ে। পনবন্দী কস্ স্ে প্রাে দু’শ না ী-পুরুষ ও ট্টশশুস্ক। তাস্দ অসম্ভব
দাবী ট্টনিে পূ ণ হবা নে। সুত াং এই দু’শ মানুস্ষ জীবন ট্টবপন্নই বলা োে।
আহমদ মুসা আবা তচাখ বুলাল পাস্শ বাট্টলকা ট্টদস্ক, তচাখ পিল
তা মাস্ে ট্টদস্কও। তাস্দ তচাস্খ-মুস্খ মৃতযু পাণ্ডু তা।
সকস্ল একই অবস্থা।
আহমদ মুসা ট্টসস্ি তহলান ট্টদস্ে তচাখ বুজল। ক ণীে ট্টক ? অস্নক কম
ট্টচন্তা ট্ট ি জমাল তা মস্ন।
মাইস্িাস্ফাস্ন মাধযস্ম ত স্স আসা তকাথাে তেদ নামল আহমদ মুসা
ট্টচন্তাে।
কে তথস্ক বুঝল, আস্ে তলাকট্টিই কথা বলস্ে। তস বলট্টেল, একজন
দ্র মস্হাদে ট্টকংবা দ্র মট্টহলাস্ক ককট্টপস্ি আসা জস্ন্য আহ্বান ক ট্টে। তাস্ক
গ্রাউন্ড কস্ন্ট্রাস্ল সাস্থ োত্রীস্দ পক্ষ তথস্ক আম া ো বলব তসই াস্ব কথা
বলস্ত হস্ব। কথা তশষ ক া পস্ ই চস্ল আসুন।‘’
মাইস্িাস্ফাস্ন কে তথস্ম তেল।
চা ট্টদস্ক ট্টপনপতন নী বতা।
সবাই এস্ক অপস্ ট্টদস্ক তাকাস্ে। কা ও উঠা লক্ষন তনই।
চা ট্টদস্ক একবা তাট্টকস্ে আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁিাল। মস্ন মস্ন আল্লহ
শুকট্ট ো আদাে ক ল আহমদ মুসা। হাইজযাকা স্দ ট্টনকিবতঘী হবা একিা
সুস্োে আল্লাহ কস্ ট্টদস্লন।
উস্ঠ দাাঁট্টিস্ে ককট্টপস্ি ট্টদস্ক হাাঁিস্ত শুরু ক ল আহমদ মুসা।
ককট্টপস্ি সামস্ন িেস্লি ও সাট্ট ঘস তকট্টবস্ন মাস্ঝ কট্ট স্ডাস্ মুস্খ
তে ট্ট লবা ধা ী দাাঁট্টিস্েট্টেল, তস আহমদ মুসাস্ক তা ট্টদস্ক ডাকল।
োত্রীস্দ সবা উস্িে দৃট্টি আহমদ মুসা ট্টদস্ক।
আহমদ মুসা ট্টেস্ে তা সামস্ন দাাঁিাল।
‘দু হাত উপস্ তুলন
ু ।’ ককঘশ কস্ে তলাকট্টি বলল।
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আহমদ মুসা কনুই ত স্ে দু’হাত উপস্ তুলল। তাস্ত কনুই পেঘন্ত দু’বাহু
কাাঁস্ধ সমান্ত াস্ল থাকল।
তলাকট্টি ডান হাস্ত ট্ট লবা ধস্ অন্য হাত ট্টদস্ে আহমদ মুসাস্ক সাচঘ
ক স্ত লােল। সম্ভবত তস ট্টনট্টিত হস্ত চাে আহমদ মুসা কাস্ে তকান অস্ত্র তনই।
সুস্োস্ে অস্পক্ষাে ট্টেল আহমদ মুসা।
সাচঘ ক া জস্ন্য তলাকট্টি েখন তা মাথািা ট্টকেুিা ট্টনস্চ ট্টদস্ক
বাাঁট্টকস্েট্টেল, তখট্টন আহমদ মুসা বাম হাত তলাকট্টি ট্ট লবা ধ া হাতট্টি বাম
পাস্শ তঠস্ল ট্টদল এবং সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই ডান হাতট্টি প্রচণ্ড কা াত ট্টদস্ে আর্াত ক ল
তলাকট্টি কাস্ন ট্টনস্চ ন ম োেোিাে।
হাত তথস্ক ট্ট লবা পস্ি তেল তলাকট্টি । তা প দু’একবা িস্ল
উস্ঠ সংো হাট্ট স্ে পস্ি তেল তেস্ন তমস্ঝে।
আহমদ মুসা দ্রুত ট্ট লবা ট্টি হাস্ত তুস্ল ট্টনস্ে মুহূস্তঘ জস্ন্য োত্রীস্দ
ট্টদস্ক ট্টফস্ দাাঁট্টিস্ে তজঘনী তঠাাঁস্ি তঠট্টকস্ে ইংট্টেস্ত সবাইস্ক নী ব থাকস্ত বস্ল
ট্ট লবা িা পস্কস্ি তফস্ল স্বা াট্টবক েট্টতস্ত এগুল ককট্টপস্ি ট্টদস্ক।
োত্রীস্দ তখন োসরুদ্ধক অবস্থা। আহমদ মুসা পাস্শ ট্টসস্ি
তজাস্সফাইস্ন মা মট্টহলাট্টি স্ে দু’হাত ট্টদস্ে মুখ তঢস্কস্ে। এো তহাস্টস ও
সাট্ট ঘস মযান া তে তেখাস্ন দাাঁট্টিস্েট্টেল, বস্স পস্িস্ে তেস্ন তমস্ঝস্ত।
আহমদ মুসা ককট্টপস্ি দ জা তঠস্ল ত তস্ ঢুকল।
পাইলস্ি মাথাে ট্ট লবাস্ নল তঠট্টকস্ে দাাঁট্টিস্ে থাকা তলাকট্টি মাথা
র্ুট্ট স্ে তপেস্ন তাকাল। বলল, ‘আসুন, অেযা লযাস্স কথা বলুন। একট্টিই কথা
বলস্বন, জুবা ট্টবমানবন্দস্ নামস্ত না ট্টদস্ল ও া ট্টবমান ধ্বংস কস্ তদস্ব।
সুত াং দু’শ মানুস্ষ স্বাস্থঘ ট্টবমানস্ক জুবা ট্টবমানবন্দস্ নামস্ত তদো অনুস্ াধ
ক ট্টে।’
বস্ল তস নস্ি উঠল আহমদ মুসাস্ক এগুবা জােো কস্ তদবা জন্য।
তা ট্ট লবা ধ া হাতিা সস্ ট্টেস্েট্টেল পাইলস্ি মাথা তথস্ক।
আহমদ মুসা এ সুস্োে হাতো া ক ল না। ডান হাত ট্টদস্ে তলাকট্টি
ট্ট লবা ধ া ডান হাস্ত আর্াত ক ল এবং তসই সাস্থ সাস্থই বাম হাস্ত বাম
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পস্কি তথস্ক ট্ট লবা তব কস্ এস্কবাস্ তলাকট্টি মাথাে তঠট্টকস্ে গুলী
ক ল।
তচাস্খ পলস্ক র্স্ি তেল র্িনা।
তেখাস্ন দাাঁট্টিস্েট্টেল, তসখাস্নই লাশ হস্ে পস্ি তেল হাইজযাকাস্
তদহ।
র্িনা আকট্টস্মকতাে পাইলি দু’জন ট্টবমূঢ় হে পস্িট্টেল। সট্টম্বত ট্টফস্
তপস্ে তা া ট্টচৎকা কস্ ধন্যবাদ জানাল আহমদ মুসাস্ক।
এ সমে এো তহাস্টস এবং িু াও এস্স দাাঁট্টিস্েট্টেল। তা াও আনস্ন্দ
ট্টচৎকা কস্ উঠল।
কস্েকজন েুস্ি তেল োত্রীস্দ কাস্ে। ট্টচৎকা কস্ তা া তর্াষণা ক ল,
‘োত্রী েুবকট্টি হাইজযাকা স্ক হতযা কস্ ট্টবমানস্ক মুক্ত কস্ স্ে, মুক্ত কস্ স্ে।’
সকল োত্রীও আনস্ন্দ ট্টচৎকা কস্ উঠল। সমস্বত কস্ে ইে স্ক
ধন্যবাদ ট্টদল।
আহমদ মুসা তবট্ট স্ে এল ককট্টপি তথস্ক। তাস্ক ট্টর্স্ ট্টেল এো
তহাস্টস ও িু া।
এ সমে তকট্টবন মাইস্িাস্ফাস্ন ধ্বট্টনত হল কযাস্েস্ন কে। বলল, ‘ দ্র
মট্টহলা ও দ্র মস্হাদেেণ ইে স্ক ধন্যবাদ একজন েুবস্ক অসীম সাহট্টসকতাে
ট্টবমান মুক্ত হস্েস্ে। েুবকট্টি একজন হাইজযাকা স্ক প া ুত এবং অন্যজনস্ক
হতযা কস্ ট্টবমান ও োত্রীস্দ স্ক মুক্ত কস্ স্েন। তাস্ক অস্শষ ধন্যবাদ। এখন
ট্টবমান তা রুস্ি ট্টফস্ এস্সস্ে এবং েন্তস্বয ট্টদস্ক এট্টেস্ে োস্ে। সকস্ল োত্রা
শু তহাক।’
োত্রী া সবাই উস্ঠ দাাঁট্টিস্ে হাত তনস্ি নানা াস্ব আহমদ মুসাস্ক
কৃতেতা জানাস্ে।
খুবই ট্টবব্রত তবাধ ক ল আহমদ মুসা। তা ট্টসস্ি সামস্ন এস্স দু’হাত
তুস্ল সবা দৃট্টি আকষঘস্ণ তচিা কস্ বলল, ‘ দ্র মট্টহলা ও দ্র মস্হাদেেণ,
অনুগ্রহ কস্ আমাস্ক লজ্জা তদস্বন না। আট্টম বি ট্টকংবা অস্বা াট্টবক ট্টকেু কট্ট ট্টন।
আপনা াও এট্টেস্ে তেস্ল এিাই ক স্তন। সকলস্ক ধন্যবাদ।’
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ট্টসস্ি বস্স পিল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা বসস্তই বাট্টলকাট্টি বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাস্ক। আপনা
খুব সাহস। দু’জন হাইজযাকা তমস্ স্েন।’
‘মানুষ মা া ট্টক াল?’
ও া ততা াল মানুষ নে।’
‘ও া মানুষ ট্টঠকই, তস্ব ওস্দ কাজ াল নে।’
বাট্টলকাট্টি তৎক্ষণাৎ ট্টকেু বলল না। তবাধ হে কথা খুাঁজট্টেল।
এই ফাাঁস্ক বাট্টলকাট্টি মা বস্ল উঠল, ‘মাফ ক স্বন, আপনাস্ক
কংগ্রাচুস্লশন।’ বস্ল একিু তথস্ম আবা তস বলল, ‘কাজ খা াপ হস্ল মানুষও
খা াপ হে নাট্টক?’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ট্টঠক। তস্ব পাপ এবং পাপী এক ট্টজট্টনস
নে।’
‘কা ণ।’
‘কা ণ পাপ সব সমস্েই খা াপ। ট্টকন্তু পাপী সব সমে খা াপ থাস্ক না,
তস ালও হস্ে তেস্ত পাস্ ।’
মট্টহলা কথা বলল না উত্তস্ । তা তচাস্খ-মুস্খ ট্টবস্মে। একিু সমে ট্টনস্ে
বলল, ‘আপট্টন ট্টম...।’
‘আব্দুল্লাহ।’
‘ট্টমুঃ আব্দুল্লাহ, আপট্টন ট্টক তপশাে ট্টশক্ষক?’
‘পাসস্পাস্িঘ পট্ট কা উস্ল্লখ আস্ে, আট্টম সাংবাট্টদক। ট্টশক্ষক হওো
কথা বলস্েন তকন?’
‘আপট্টন তে তত্ত্বকথা বস্লস্েন, তা একজন ট্টশক্ষস্ক মুস্খই মানাে।’
একিু তথস্মই মট্টহলাট্টি আবা শুরু ক ল, তস োক। আপনাস্ক আবাস্ া
ধন্যবাদ। আপট্টন ো কস্ স্েন, তকান প্রশংসা ট্টদস্েই তা ঋণ তশাধ হস্ব না।
আমা ট্টবোস এো লাইন্স কতৃপ
ঘ ক্ষ আপনা অমুলয কাস্জ ট্টবষেিা ট্টবস্বচনা
ক স্ব।
কথা আ সামস্ন এগুস্লা না।
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তট্র তঠস্ল নাস্তা ট্টনস্ে এস্স দাাঁিাল এো তহাস্টস া।
আহমদ মুসা নস্ি-চস্ি বসল।
‘স্যা লাইন্স োত্রীস্দ ট্টবস্শষ শুস্ ো ট্টিে স ব াহ ক স্ে’
‘ধন্যবাদ আট্টম ট্টিে কট্ট না।’
‘আপট্টন মদ খান না, ট্টকন্তু অন্য তকান ধ স্ন সফি ট্টিেস ট্টকংবা তকান
ধ স্ন জুস আপট্টন পেন্দ ক স্বন?’ একজন এো তহাস্টস মাথা নুইস্ে অতযন্ত
সম্মাস্ন সাস্থ ট্টজস্েশ ক ল।
আহমদ মুসা একিু হাসল। সমস্ে পট্ট বতঘস্ন তস এখন স্যা হস্ে
তেস্ে। বলল, ‘ধন্যবাদ। নাস্তা সাস্থ ঠাণ্ডা পাট্টন আ ট্টকেু নে।’
নাস্তা পট্ট স্বট্টশত হস্লা।
আহমদ মুসা ট্টবট্টস্মত হস্লা, মট্টহলাট্টি মদ ট্টনল না। তস এবং বাট্টলকা
দু’জস্নই তকাক তখল।
‘মাফ ক স্বন মযাডাম, আট্টম অসুট্টবধা ক লাম ট্টক?’ সপ্রট্ট ত কস্ে বলল
আহমদ মুসা মট্টহলাট্টিস্ক।
‘না না। আট্টম ব ং আনট্টন্দত তে, একজন াল মানুষস্ক সম্মান তদখাস্ত
মদ না খাওো এই র্িনা আমা ট্টচ ট্টদন মস্ন থাকস্ব।’
আহমদ মুসা এ প্রসংে এট্টিস্ে বলল, ‘মযাডাম, একিা প্রশ্ন আট্টম
ট্টজস্েস ক স্ত পাট্ট ?’
‘অবশ্যই।’
‘আপনা তকাথাে দু’একিা রুশ শব্দ আসস্ে তকন?’
‘ও’ বস্ল মট্টহলাট্টি হাসল। বলল, আমা স্বামী একজন কূিনীট্টতক।
দীর্ঘট্টদন ট্টতট্টন মস্স্কাস্ত সুইজা লযাস্ন্ড কুিনীট্টতক ট্টেস্লন। আম া তা সাস্থ
ট্টেলাম। রুশ াষাে অনুপ্রস্বশ তা ই ফল বলস্ত পাস্ ন।’
কথা তশষ কস্ ই মট্টহলাট্টি আবা বলল, ‘আপট্টন রুশ াষাও জাস্নন
তদখট্টে।’
‘ট্টকেু জাট্টন।’
নাস্তা প এল ট্টবশ্রাম পবঘ।
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আস্লা ট্টনস্ তেল।
আবো অন্ধকাস্ তঢস্ক তেল তকট্টবন।
আহমদ মুসা পাস্শ বাট্টলকা তজাস্সফাইনস্ক ‘গুড নাইি গুড োলঘ’ বস্ল
ট্টসস্ি ো এট্টলস্ে ট্টদল।
তচাখ দুট্টি তা ধীস্ ধীস্ বুস্জ এল।
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৩
আহমদ মুসা সামস্ন বি একট্টি তিট্টবল। তিট্টবস্ল ট্টতন ট্টদক ট্টর্স্
আ ও চা জন।
তজস্ন াে ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী (WNA)-এ অট্টফস।
আহমদ মুসা এস্স তজস্ন া একট্টি িুযট্ট ট বাংস্লাস্ত উস্ঠস্ে।
WNA এবং FWTV-এ সবাই তাস্ক তাস্দ তেট হাউস্জ ওঠা
জস্ন্য অনুস্ াধ কস্ ট্টেল। ট্টকন্তু আহমদ মুসা এ দু’ট্টি সংস্থা তথস্ক ট্টবট্টেন্ন থাকা
ট্টঠক মস্ন কস্ ট্টেল। সম্পূণঘ তৃতীে অবস্থাস্ন তথস্ক তস র্িনা উপ দৃট্টি াখস্ত
চাে।
আহমদ মুসা সামস্ন বস্সট্টেল WNA এবং FWTV-এ তচো মযান
এবং সংস্থা দু’ট্টি চীফ এট্টডি ।
খুব অট্ট ট্টনস্বশ সহকাস্ আহমদ মুসা কােজগুস্লা উপ নজ
বুলাট্টেল।
কােজগুট্টল দু’ট্টি সংস্থা
হস্যজনক মৃতযু
তপািমস্িঘম ট্ট স্পািঘ
লযাবস্ িট্ট প ীক্ষা ট্ট স্পািঘ এবং পুট্টলশ ট্ট স্পািঘ।
তপািমস্িঘম ট্ট স্পাস্িঘ মৃতযু কা ণ ট্টহস্সস্ব তবদনাহীন ও েেনাহীন এ
ধ স্ন ট্টবস্ষ প্র াস্ব কথা উস্ল্লখ কস্ স্ে। বস্লস্ে, ঐ ট্টবষ তদস্হ প্রস্বস্শ
ট্টতন র্ণ্টা মস্ধয মৃতযু র্স্িস্ে। মৃত তদস্হ বযাপক প ীক্ষা কস্ তেখান তথস্ক
ট্টবষ তোিা তদস্হ েট্টিস্ে পস্িস্ে, তসই উৎস্স ট্টেস্ে মযাস্িা-মাইস্িাস্কট্টপক
প ীক্ষাে অতযন্ত সুক্ষ আর্াত পাওো তেস্ে, ো সুক্ষ ও জীবন্ত ট্টকেু আর্াস্ত সৃট্টি।
আ লযাবস্ িট্ট প ীক্ষাে ট্টবষেট্টিস্ক ট্টবস্শষ ধ স্ন ট্টসট্টস মাট্টে ট্টবষ
বস্ল ট্টচট্টহ্নত হস্েস্ে। লযাবস্ িট্ট ট্ট স্পাস্িঘও ট্টবস্ষ প্রকৃট্টত তক তবদনাহীন,
েেনাহীন বস্ল ট্টচট্টহ্নত ক া হস্েস্ে।
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ট্টবস্ষ এই প্রকৃট্টত কথা পিস্ত ট্টেস্ে হঠাৎ আহমদ মুসা মস্ন একিা
ট্টচন্তা ট্টঝট্টলক ট্টদস্ে উঠল। পৃট্টথবী ট্টবষাক্ততম প্রানী ‘বক্স তজট্টলট্টফশ’-এ ট্টবষও
তবদনাহীন, েেনাহীন! এ ট্টবস্ষ তকান কা সাজী ট্টক আস্ে এই মমঘাট্টন্তক মৃতযু
র্িনাবলী মস্ধয। ট্টকন্তু প ক্ষস্নই ট্টচন্তা জােল আহমদ মুসা মস্ন, লযাবস্ িট্ট
ততা ট্টবষস্ক ট্টসট্টস মাট্টে বস্ল ট্টচট্টহ্নত কস্ স্ে। তাোিা বক্স তজট্টলট্টফস্শ ট্টবস্ষ
ততা মাত্র কস্েক ট্টমট্টনি আিাস্ন্তই মৃতযু হে। ট্টচন্তা তকান তখই ট্টমলল না আহমদ
মুসা কাস্ে।
আহমদ মুসা কােজগুস্লা তথস্ক তচাখ উট্টঠস্ে তচোস্ তহলান ট্টদল। তচাখ
দু’ট্টি বুস্জ এল তা । তেন ে ী ট্টচন্তাে ডুস্ব তেল আহমদ মুসা।
-ট্টক াবস্েন, ট্টমুঃ আহমদ মুসা? বলল, FWTVএ তচো মযান ট্টব,
জা ট্টমস(বাস্ক জা ট্টমস)।
- াবট্টে ট্টকন্তু তকান ট্টকনা া পাট্টেনা। বলল, আহমদ মুসা।
-কােজপত্র তদস্খ ট্টক বুঝস্লন? বলল, WNAএ তচো মযান ট্টজ, েস্িফ
(জামাল েস্িফ)।
-কােজ পত্র তথস্ক তদখা োস্ে পট্ট কা অজানা এক ধ স্ন ট্টসট্টস
মাট্টে কামি তথস্ক উদ্ভুত ট্টবস্ষ তাস্দ মৃতযু হস্েস্ে!
-সবা ই তাই ট্টবোস। বলল, ট্টমুঃ জা ট্টমস।
-আপনা া ট্টক মস্ন ক স্েন?
-পুট্টলশ এবং ট্টবোনীস্দ এই বযাখযা তমস্ন না তনবা তপেস্ন তকান েুট্টক্ত
আম া পাট্টেনা। বলল, ট্টমুঃ জা ট্টমস।
‘ট্টকন্তু মাট্টে শুধু WNA এবং FWTV এই দুই প্রট্টতিাস্ন আিমন
চালাস্ে তকন?’ বলল, আহমদ মুসা।
-এিাই আমাস্দ কাস্ে হস্য। এই হস্স্য তকান সমাধান আম া
পাট্টে না। বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।
-পুট্টলস্শ বক্তবয ট্টক এ বযাপাস্ ? বলল, আহমদ মুসা।
-পুট্টলশ এস্ক ‘তকা-ইট্টন্সস্ডন্স’ বলস্ে এবং সস্ন্দহ ক স্ে তে এই দুই
প্রট্টতিাস্ন তকাথাও ট্টসট্টস মাট্টে এস্স বাসা তবাঁস্ধস্ে। তা া বলস্ে, তেস্হতু েুট্টিস্ত
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থাকা কা ও মৃতুয এ পেঘন্ত র্স্িট্টন এবং ো া মস্ স্ে, তা া সবাই অট্টফস তথস্ক
োবা ট্টনট্টদঘি সমে পস্ , সুত াং অট্টফস্সই তা া ট্টসট্টস মাট্টে কামি তখস্েস্ে।
বলল, ট্টমুঃ জা ট্টমস।
-তা মাস্ন সস্ন্দহ ক স্ে আপনাস্দ উপ ?
‘কতকিা তাই।’ বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।
আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ ট্টকেু বলল না। তচাখ বুস্জ আবা তচোস্ ো
এট্টলস্ে ট্টদল।
তিট্টবল ট্টর্স্ অন্যান্য সকস্ল। সকস্ল মাথা ট্টনচু। াবস্ে সবাই।
অল্পক্ষণ প আহমদ মুসা তসাজা হস্ে বসল। বলল, ‘আমা কাস্ে
মৃতযু গুস্লা চাইস্ত সবগুস্লা র্িনা এই দুই প্রট্টতিাস্ন র্িা বযাপা িাই তবশী
ট্টবস্মেক । এই হস্স্য সমাধান হস্ল মৃতযু হস্স্য ও সমাধান হস্ে োস্ব।’
-তা মাস্ন মৃতযু গুস্লা এই দুই প্রট্টতিাস্ন র্িা মস্ধযই বি হস্য লুট্টকস্ে
আস্ে বস্ল আপট্টন মস্ন ক স্েন? বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।
-হ্াাঁ তাই। আট্টম এস্ক তকা-ইট্টন্সস্ডন্স বস্ল মস্ন কট্ট না।
-তা মাস্ন এস্ক পট্ট কট্টল্পত বস্ল মস্ন কস্ ন? বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।
-তাই মস্ন কট্ট ।
-তা মাস্ন তকউ উস্যযশ্যমুলক র্িনাগুস্লা র্িাস্ে? বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।
ট্টমুঃ েস্িফ, ট্টমুঃ জা ট্টমস এবং wna-এ চীফ এট্টডি হাসান
আলবাস্তঘা- সকস্ল ই মুখ স্ে ফযাকাস্শ হস্ে তেল। তাস্দ তচাস্খ-মুস্খ ফুস্ি
উঠল আতংক।
-ট্টকন্তু মৃতযু গুস্লা কা ণ েট্টদ ট্টবষাক্ত ট্টসট্টস মাট্টে কামি হে, তাহস্ল
এিা পট্ট কট্টল্পত হওো ট্টক াস্ব সম্ভব? শুকস্না কস্ে বলল, হাসান আলবাস্তঘা।
-এ হস্স্য সমাধান আমা কাস্ে তনই, তস্ব আমা মন এ বযাপাস্
ট্টিধাহীন তে, র্িনাগুস্লা পট্ট কট্টল্পত। আহমদ মুসা বলল।
ট্টমুঃ জামাল েস্িস্ফ তসলুলা তিট্টলস্ফান সংস্কত ট্টদস্ে উঠল।
তিট্টলস্ফান ধ ল ট্টমুঃ েস্িফ।
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ওপাস্ ট্টকেু কথা শুস্নই ‘ট্টক বলে তুট্টম’ বস্ল প্রাে ট্টচৎকা কস্ উঠল
ট্টমুঃ জা ট্টমস। তা তচাখ-মুখ মৃস্ত মত পান্ডু হস্ে উঠল মুহূস্তঘ।
সবশুস্ন তিট্টলস্ফান তলাজ কস্ গুট্টিস্ে ত স্খ দু’হাস্ত মাথা তচস্প ধস্
বলল, ‘আমাস্দ এযাস্সাট্টসস্েি এট্টডি ওম ফাট্টডঘস্নন্ড তমো একই াস্ব
মা া তেস্ে।’ বস্ল কান্নাে ত স্ে পিল ট্টমুঃ েস্িফ।
তেন বজ্রপাত হল তিট্টবলিা উপ । পাথস্ মত ট্টস্থ দৃট্টি শুস্ন্য ট্টনবদ্ধ।
কথা বলল আহমদ মুসা, ‘তকাথাে তা মৃতযু হস্েস্ে?’
-তা বাট্টিস্ত। বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।
-ক’িাে?
- াত ১১ িাে। সস্ন্ধয ৭ িাে অট্টফস তথস্ক তফস্ ।
একিু তথস্মই ট্টমুঃ েস্িফ বলল, ‘শুনলাম স কাস্ স্ব াি মেনালে
WNA কস্েকট্টদন বন্ধ াখা অনুস্ াধ কস্ স্ে।’
ভ্রু কুট্টঞ্চত হল আহমদ মুসা । বলল, ‘কখন তা া এ অনুস্ াধ কস্ স্ে?’
‘মৃতযু খব তা া পাবা সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই। আট্টম তিট্টলস্ফান পাবা একিু
আস্েই একিা ফযাক্স তমস্সজ এস্সস্ে স্ব াি মেনালে তথস্ক।’
ট্টমুঃ জা ট্টমস্স কথা তশষ হস্তই ট্টমুঃ জা ট্টমস-এ ট্টপ,এ কক্ষট্টি
দ জাে এস্স দাাঁিাল। অনুমট্টত চাইল কস্ক্ষ প্রস্বস্শ । তা হাস্ত এক খন্ড
কােজ।
ট্টমুঃ জা ট্টমস তাস্ক ডাকল।
তস এস্স কােজখন্ডট্টি ট্টমুঃ জা ট্টমস্স হাস্ত তুস্ল ট্টদল।
ট্টমুঃ জা ট্টমস তাস্ত দ্রুত তচাখ বুলাল। তা প কােজ খণ্ডট্টি তুস্ল ট্টদল
আহমদ মুসা হাস্ত। আহমদ মুসা তদখল স্ব াি মেনালস্ে পক্ষ তথস্ক ট্টচট্টঠিা
ট্টলস্খস্েন তজস্ন া পুট্টলশ কট্টমশনা । পিল আহমদ মুসা। ো সা াংশ হল
“র্িনাবলী তথস্ক তদখা োস্ে ট্টসট্টস মাট্টে আিমন WNA এবং FWTV এই
দুই অট্টফসস্ক তকন্দ্র কস্ ই সংর্ট্টিত হস্ে। আজও আস্ কট্টি মমঘাট্টন্তক র্িনা
র্স্িস্ে। সুত াং দুট্টি প্রট্টতিাস্ন কমঘ ত তলাকস্দ ট্টন াপত্তা স্বাস্থঘ অট্টফস দু’ট্টি
সামট্টেক াস্ব বন্ধ াখা উট্টচত বস্ল মস্ন ক ট্টে। আশা কট্ট আপনা াও একমত
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হস্বন। পুট্টলশ র্িনাবলী তদন্ত ক স্ে। আশা ক া হস্ে শীঘ্রই হস্স্য ট্টকনা া
ক া োস্ব”।
আহমদ মুসা ট্টচট্টঠট্টি ট্টমুঃ েস্িস্ফ হাস্ত তুস্ল ট্টদস্ে বলল, ‘তদখুন,
সম্ভবত এই ট্টচট্টঠিা আপনা াও তপস্েস্েন।’
ট্টমুঃ েস্িফ ট্টচট্টঠিা পিল। পিল WNA এবং FWTVএ দুই চীফ
এট্টডি ও।
-ট্টচট্টঠ তদস্খস্েন, এখন বলুন ক ণীে ট্টক? বলল, ট্টমুঃল েস্িফ।
-আপনা া ট্টক ক স্ত চান?
ট্টমুঃ েস্িফ ট্টমুঃ জা ট্টমস্স ট্টদস্ক একবা চাইল। তা প একিু াবল।
বলল ধীস্ ধীস্ , ‘পুট্টলশ কট্টমশনা তে েুট্টক্ত ট্টদস্েস্েন তা সাস্থ আট্টম একমত।
সামট্টেক বন্ধ কস্ ট্টদস্ে েট্টদ এই ধ স্ন মমঘাট্টন্তক মৃতযু এিাস্না োে, তাহস্ল বন্ধ
ক াই প্রস্োজন।’
আহমদ মুসা তাকাল ট্টমুঃ জা ট্টমস্স ট্টদস্ক।
ট্টমুঃ জা ট্টমসও াবট্টেল। বলল, ‘আমা ও মত তাই, কমঘ ত
তলাকজনস্দ ট্টন াপত্তাস্কই আমাস্দ অগ্রাট্টধকা ট্টদস্ত হস্ব।’
‘সাংবাট্টদক কমঘচা ীস্দ মত ট্টক হস্ব?’ ট্টজস্েস ক ল আহমদ মুসা।
‘এ ধ স্ন ট্টসদ্ধান্ত অগ্রহনস্োেয হস্লও ট্টবস্শষ অবস্থাে সামট্টেক াস্ব
সাংবাট্টদক কমঘচা ী া তা তমস্ন ট্টনস্ত পাস্ । কা ণ সংকস্ি তকান ট্ট স্মািঘ তাস্দ
হাস্ত তনই।’ বলল, হাসান আলবাস্তঘা, WNA-এ চীফ এট্টডি ।
আহমদ মুসা মুস্খ এক িুকস্ া হাট্টস ফুস্ি উঠল। ট্টকন্তু প ক্ষস্নই েম্ভী
হস্ে উঠল তা মুখ। বলল, ‘আ পুট্টলস্শ এ অনুস্ াধ উস্পক্ষা কস্ েট্টদ
প্রট্টতিান তখালা াখা হে, তাহস্ল সাংবাট্টদক কমঘচা ী া কাজ ক স্ব ট্টক?’
ও া চা জনই নী ব। একিু প মুখ খুলল FWTV-এ চীফ এট্টডি
কামাল কন াও। বলল, ‘কাজ তা া অবশ্যই ক স্ব, ট্টকন্তু এতবি ঝুট্টাঁ ক তনো
আমাস্দ ট্টঠক হস্ব না। ট্টবস্শষ কস্ পুট্টলস্শ অনুস্ াস্ধ প ।’
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আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কথা বলল না। একিু প ধীস্ ধীস্ বলল
আহমদ মুসা, ‘আপনাস্দ কথাে েুট্টক্ত আস্ে, ট্টকন্তু আট্টম াবট্টে, প্রট্টতিান দু’তিা
বন্ধ কস্ ট্টদস্ল শত্রু উস্যশ্য সফল হস্ে োে, তাস্দ ব ং সাহােযই ক া হে।’
‘ট্টক াস্ব? শত্রু তক?’ প্রাে সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ বস্ল উঠল ট্টমুঃ েস্িফ এবং ট্টমুঃ
জা ট্টমস।
-শত্রু নাম পট্ট চেস্ক এখনও আট্টম ট্টচট্টহ্নত ক স্ত পাট্ট ট্টন। তস্ব আট্টম
ট্টনট্টিত, এ দু’ট্টি সংবাদ মাধযম োস্দ কাস্েমী স্বাস্থঘ আর্াত ট্টদস্ে, তাস্দ ই
তকউ এই শত্রু। তা া চাস্ে এ দু’ট্টি সংবাদ মাধযম বন্ধ হস্ে োক। এই
হতযাকান্ডগুস্লা মস্ন হস্ে তসই লস্ক্ষযই। বলল, আহমদ মুসা।
‘এই মৃতযু গুস্লাস্ক আপট্টন হতযাকাণ্ড মস্ন কস্ ন? সট্টতযই আপট্টন মস্ন
কস্ ন তে, আমাস্দ দুট্টি প্রট্টতিান বন্ধ ক া জস্ন্য তকউ হতযাকান্ড র্িাস্ে?’
দু’ট্টি তচাখ কপাস্ল তুস্ল বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
অন্য সবা ই তচাস্খ ফুস্ি উস্ঠস্ে নতুন আতংস্ক োপ।
‘আট্টম জাট্টন, আপনা া ট্টসট্টস মাট্টে তপাস্ষন না। তাহস্ল এই দুই
প্রট্টতিাস্ন তলাক তথাকট্টথত ট্টসট্টস মাট্টে কামস্ি ম স্ব তকন? আট্টম মস্ন কট্ট
ট্টসট্টস মাট্টে এই দুট্টি সংবাদ মাধযস্ম শত্রু নে। তাহস্ল তা া এ দু’ট্টি প্রট্টতিাস্ন
উপ চিাও হস্ব তকন? সুত াং ট্টসট্টস মাট্টে তহাক বা অন্য ট্টকেু- এস্দ স্ক তকউ
বযবহা ক স্ে এ দু’ট্টি প্রট্টতিাস্ন ট্টবরুস্দ্ধ।’ আহমদ মুসা বলল।
সবাই নী ব। সবা তচাস্খ ট্টবস্মে।
নী বতা ােল ট্টমুঃ জা ট্টমস। বলল, ‘আম া এ াস্ব ততা ট্টচন্তা কট্ট ট্টন।
এখন মস্ন হস্ে আপনা কথা ট্টঠক।’
‘আমা ও এ কমই মস্ন হস্ে। তস্ব তস কম ট্টকেু েট্টদ হে, তাহস্ল
হতযাকান্ড এ াস্ব র্িস্ব তকন?’
‘তসিা আট্টম জাট্টননা। তস্ব আমা মস্ন হে, হতযাকা ী া হস্য সৃট্টি
কস্ আিাস্ল থাকস্ত চাে।’ বললআহমদ মুসা।
সবাই আবা নী ব। সবাই াবস্ে।
সবা তচাস্খ-মুস্খ উস্িে-আতংস্ক োপ।
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-আম া এখন ট্টক ক ব? পুট্টলশস্ক ট্টক এসব কথা আম া বলব?
‘পুট্টলশ ট্টক ক স্ব? তা া হস্য উদর্ািস্ন ততা তচিা ক স্েই। বািট্টত
তকান সাহােয তাস্দ কাস্ে পাওো োস্ব বস্ল মস্ন হেনা। তা া ব ং আস্ া তবশী
কস্ সামট্টেক াস্ব প্রট্টতিান দু’ট্টি বন্ধ ক া পস্ক্ষ েুট্টক্ত তদস্ব।’
‘তাহস্ল আমাস্দ এখন ট্টক ক ণীে?’
‘প্রট্টতিান দু’ট্টি তখালা থাকস্ব। তে াস্ব কাজ চলট্টেল তস াস্ব কাজ
চলস্ব।’
‘ট্টকন্তু আবা েট্টদ ট্টকেু র্স্ি?’ বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।
-ট্টকন্তু বন্ধ ক স্ল আ তখালা সাহস পাওো োস্বনা। কা ণ তখালা প
আবা হতযাকান্ড শুরু হস্ব, এ ে সব সমে তািা কস্ ট্টফ স্ব। আ তস ে
উস্পক্ষা কস্ খুলস্লও আবা তসই হতযাকান্ডই শুরু হস্ত পাস্ । তাোিা
প্রট্টতিান বন্ধ কস্ হস্স্য উস্মাচন ক া োস্ব না, শত্রু পট্ট চে অজানাই তথস্ক
োস্ব।
‘আল্লাহ হাজা শুকট্ট ো। আপনা কথাগুস্লা বদববাণী মত মস্ন
হস্ে। আম া জীবন ট্টদস্ে হস্লও প্রট্টতিান দু’তিাখুস্ল াখস্বা।’ আস্বের্ন কস্ে
বলল হাসান আলবাস্তঘা।
আলবাস্তঘা থামস্তই WNA-এ তচো মযান জামাল েস্িফ এবং
FWTV-এ তচো মযান বাস্ক জা ট্টমস এক সস্ঙ্গ বস্ল উঠল, ‘আলবাস্তঘা
সাস্থ আম া একমত। আমাস্দ জীবস্ন তচস্ে মুলযবান সংবাদ সংস্থা দু’ট্টিস্ক
আম া বন্ধ হস্ত তদবনা, শত্রুস্দ ষিেে আম া সফল হস্ত তদবনা।’ এতক্ষস্ন
ে আতংক তকস্ি ট্টেস্ে তাস্দ তচাখ উজ্জ্বল হস্ে উস্ঠস্ে।
ট্টকেুক্ষন নী বতা।
ে ী াবনাে ট্টনমট্টজ্জত আহমদ মুসা। তা মাথািা ঈষৎ নুস্ে পিল।
একিু প মাথা তুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনাস্দ ধন্যবাদ।
আম া ঝুট্টাঁ ক ট্টনট্টে। ট্টকন্তু এ ট্টবকল্প তনই। শত্রুস্ক ট্টচট্টহ্নত ক া োিা আমাস্দ
জীবস্ন তচস্ে গুরুত্বপূণঘ এ সংবাদ সংস্থা দুট্টিস্ক বাাঁচাস্না োস্ব না। ট্টকেু
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তকা বাট্টন ট্টদস্ে হস্লও আমাস্দ স্ক সমাধাস্ন তপ েস্ত হস্ব।’ ধী ও েম্ভী কস্ে
বলল আহমদ মুসা।
‘ট্টকেু মস্ন ক স্বন না, এিা শত্রু ষিেে এ সম্পস্কঘ আপট্টন ট্টনট্টিত?’
ট্টিধাজট্টিত কস্ে বলল হাসান আলবাস্তঘা।
আহমদ মুসা একিু হাসল। বলল, ‘আট্টম বলট্টে আমা ট্টবস্বচনা তথস্ক।
সতয অন্য ট্টকেুও হস্ত পাস্ । ট্টনট্টিত বযাপা িা আল্লাহই জাস্নন।’ আহমদ মুসা
থামল।
ট্টকন্তু তকউ কথা বলল না।
নী বতা ত স্ে কথা বলল ট্টমুঃ েস্িফ। বলল, ‘আম া এত ট্টদন
এস্কবাস্ ই অন্ধকাস্ ট্টেলাম। আপট্টন আমাস্দ আস্লাস্ত ট্টনস্ে এস্সস্েন।
সংকিকাস্ল ট্টবস্ে ট্টবট্ট ন্ন এলাকা মুসলমান া আপনা সাহােয তপস্ে ধন্য
হস্েস্ে। সুইজা লযাস্ন্ড মুসলমান া আপনা তমস্হ বানী তথস্ক বট্টঞ্চত হস্বনা।
ন ম ও সশ্রদ্ধ কে ট্টমুঃ েস্িস্ফ ।
‘ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী এবং িী ওোডঘ তিট্টলট্ট শন ততা তাাঁ ও
প্রট্টতিান। বলল FWTV-এ চীফ এট্টডি কন াত।
‘এ প্রট্টতিান দু’ট্টি ট্টবস্ে সব মুসলমাস্ন । আট্টম তাস্দ ই একজন
মাত্র।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আমাস্দ ট্টবপদ তদস্খ ততা সব মুসলমান েুস্ি আস্সট্টন, আপট্টন
এস্সস্েন।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।
‘সব দাট্টেত্ব সবা জন্য নে।’
বস্ল একিু তথস্মই আহমদ মুসা ট্টমুঃ েস্িস্ফ ট্টদস্ক তচস্ে বলল,
‘আপনা সংস্থা ট্টসট্টনে সদস্য া সবাই ট্টক োট্টিস্ত োতাোত কস্ ন?’
‘ট্টজ হ্াাঁ।’
‘আপনাস্দ কা পাস্কঘ বাইস্ তকউ কা পাকঘ কস্ ?’
‘না কস্ না। তস্ব ো া আমাস্দ অট্টফস্স আস্সন, তা া ততা অবশ্যই
ক স্বন।’
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‘তদখলাম, আপনাস্দ অট্টফস্স প্রস্বশ ত ট্টস্ট্রকস্িড। ট্টকন্তু বাইস্ তকউ
ঢুস্কই না বস্ল মস্ন কস্ ন?’
‘সংবাদ সংিান্ত বযাপাস্ ো া আস্সন, তািা ট্ট স্সপশস্ন ট্টনউজ
কাউন্িা পেঘন্ত আসস্ত পাস্ ন। তা তবশী নে। আ অথঘ বা প্রশাসট্টনক তকান
বযাপাস্ ো া আস্সন, তা াই শুধু তাস্দ পট্ট চে ট্টনট্টিত ক া প প্রশাসন
ট্টব াস্ে তেস্ত পাস্ ন। তস োওোিাও স্বাধীন াস্ব নে। সংট্টিি অট্টফসা এস্স
তাস্ক ট্টনস্ে োন এবং আবা ট্ট স্সপশস্ন ত স্খ োন। বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।
‘ট্টনউস্জ টাফস্দ তকান তমহমান বা পট্ট ট্টচত তজান েট্টদ আস্সন?’
‘তসস্ক্ষস্ত্র বযবস্থা হল, ট্ট স্সপশস্ন তেটরুস্ম তাস্দ বসাস্না হে।
তসখাস্নই এস্স সংট্টিি ট্টনউজ টাফ তাস্দ সাস্থ কথা বস্লন।’
‘এট্টডি , ট্টনউজ এট্টডি পেঘাস্ে কা ও কাস্ে েট্টদ আস্স?
-তাস্দ তক্ষস্ত্রও ঐ একই বযাবস্থা।
-তা মাস্ন ট্টনউজ ও ট্রান্সট্টমশন ট্টডপািঘস্মস্ন্ি বাইস্ তকউই প্রস্বশ
কস্ না?’
‘হ্াাঁ তাই।’
আহমদ মুসা ট্টকেু বলল না।
তা শুন্য দৃট্টি সামস্ন তদোস্ল ট্টদস্ক ট্টনবদ্ধ। াবট্টেল তস।
‘FWTV-এ কথা ট্টজস্েস ক স্বন না?’ নী বতা ত স্ে বলল, ট্টমুঃ
জা ট্টমস।
‘FWTV-এ কথা পস্ ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘তকন?’
‘আমা অনুমান েট্টদ ট্টমথযা না হে, তাহস্ল তথাকট্টথত ট্টসট্টস মাট্টে
আিমন WNA-এ উপ ই আবা হস্ব।’
‘ WNA-এ উপ ?’ ট্টমুঃ েস্িফ অস্নকিা আতঘনাদ কস্ বস্ল উঠল।
সকস্ল মুস্খই এবা আতংক েট্টিস্ে পস্িস্ে। একিা নী বতা তনস্ম
এল।
‘আপনা অনুমাস্ন কা ণ?’ নী বতা ত স্ে বলল, ট্টমুঃ জা ট্টমস।
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‘তথাকট্টথত ট্টসট্টস মাট্টেস্ক খুব ট্টহস্সট্টব মস্ন হস্ে। সংখযা সমতা ক্ষা
জস্ন্য এবা আিমন WNA-এ উপ হবা কথা।’
আহমদ মুসা এই কথা আবা তেন একিা ে েট্টিস্ে ট্টদল।
আহমদ মুসা থামস্ল আবা একিা নী বতা তনস্ম এল।
একিু প হাসান আলবাস্তঘা বলল, ‘বাইস্ তলাক অট্টফস্স আসাোওো কথা ট্টজস্েস ক স্লন, বাট্টিস্তও এিা হস্ত পাস্ । তসিা ততা ট্টজস্েস
ক স্লন না।’
‘তসিা ততা বাট্টিস্তই ট্টজস্েস ক স্ত হস্ব। তসিা ক ব।’
‘ট্টকন্তু অট্টবলস্ম্ব অট্টফস্স মতই সবা বাট্টিস্ত বাইস্ তলাস্ক আেমন
ট্টনট্টষদ্ধ ক া োেনা?’ বলল কামাল কন াড ।
‘হ্াাঁ তা ক া তেস্ত পাস্ ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘র্িনা ততা জীবন্ত ট্টসট্টস মাট্টে অথবা এ জাতীে পতঙ্গ ট্টনস্ে। আপট্টন
বাইস্ তলাস্ক প্রট্টত মস্নাস্োে ট্টদস্েন। আপট্টন ট্টক এই দুইস্ক এক কস্
তদখস্েন?’ বলল ট্টমুঃ হাসান আলবাস্তঘা।
আহমদ মুসা একিু হাসল। বলল, ‘আট্টম ট্টনট্টদঘি কস্ ট্টকেুই াবট্টে না।
ট্টকেু সম্ভাবনা সামস্ন ত স্খট্টে। এ াস্বই সামস্ন এগুট্টে।’
কথা তশষ কস্ ই আহমদ মুসা বলল, ‘আপনাস্দ আ তকান কথা না
থাকস্ল এখন আম া উঠস্ত পাট্ট ।’
‘ধন্যবাদ ট্টমুঃ আহমদ মুসা।’ বস্ল উস্ঠ দাাঁিাল ট্টমুঃ জা ট্টমস।
সবাই উস্ঠ দাাঁিাল।
আহমদ মুসা দাাঁট্টিস্েই হঠাৎ ট্টমুঃ েস্িস্ফ ট্টদস্ক তচস্ে বলল, ‘আমা
একিা অনুস্ াধ।
‘বলুন।’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
‘চীফ এট্টডি সহ সব ট্টসট্টনে ট্টনউজ টাফ আজ অট্টফস্স থাকস্ল াল
হে। শুধু আজস্ক াতিাই। ইট্টতমস্ধয আ ও ট্টকেু াববা সুস্োে পাব।’
ট্টমুঃ েস্িফ একিু ত স্ব ট্টনস্ে বলল, ‘ট্টঠক আস্ে। আপট্টন তে াস্ব
বলস্বন, তসিাই হস্ব। আল্লাহ আপনাস্ক ট্টদস্ে আমাস্দ স্ক সাহােয করুন।
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আপট্টন কাজ শুরু কস্ স্েন তদস্খ আমা খুব আনন্দ লােস্ে, ট্টনস্জস্ক হালকা মস্ন
হস্ে।’ ট্টমুঃ েস্িস্ফ তশস্ষ কথা আস্বস্ে াট্ট হস্ে উঠল।

আহমদ মুসা সন্ধযা তথস্ক WNA-এ কা পাস্কঘ াখা ট্টসট্টনে
সাংবাট্টদকস্দ োট্টি উপ তচাখ াখা ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্েস্ে।
ে ী পেঘাস্লাচনা প এ ট্টসদ্ধাস্ন্ত তপ াঁস্েস্ে তস।
োস্দ মৃতযু র্স্িস্ে, তাস্দ বাট্টিস্ত ট্টেস্ে স্থান-কাল ট্টবস্বচনা কস্ তস
তদস্খস্ে, অট্টফস তথস্ক োওো প সবাই পট্ট বাস্
মস্ধয তথস্কস্ে এবং
র্ুট্টমস্েস্েও স্ত্রী সাস্থ। তাই ট্টসট্টস মাট্টে ট্টকংবা অন্য তকান তপাকা পতঙ্গ োই তহাক
শুধু WNA এবং FWTV-এ সাংবাট্টদকস্দ ই কামিাস্ব, একট্টি তক্ষস্ত্রও বাট্টি
অন্য কাউস্ক নে, এিাই স্বা াট্টবক নে তমাস্িই। তাোিা লযাবস্ িট্ট ট্টবস্িষস্ণ
ট্টসট্টস কামি এবং তাস্দ মৃতযু তে বযবধান পাওো তেস্ে, তা সাস্থ তাস্দ
অট্টফস তথস্ক বাট্টিস্ত তফ া ও তাস্দ মৃতযু সমস্ে বযবধান ট্টমস্ল না। সুত াং
তা া বাট্টিস্ত তথাকট্টথত ট্টসট্টস মাট্টে বা তপাকা িা া দংট্টশত হেট্টন। আবা
তাস্দ অট্টফস্স তে পট্ট স্বশ এবং ট্টনহত হওো ট্টদনগুস্লাস্ত অট্টফস্স ট্টনহস্ত
সমে চুলস্চ া ট্টহস্সব ট্টনস্ে তস তদস্খস্ে, তা া বাইস্ কাস্ া সাস্থ তদখা কস্ ট্টন,
তাস্ত তস ট্টনট্টিত হস্েস্ে ট্টসট্টস মাট্টে তাস্দ অট্টফস সমস্ে দংশন কস্ ট্টন।
তথাকট্টথত মাট্টে দংশন তথস্ক মৃতযু পেঘন্ত সমস্ে বযাবধানও এ কথাই প্রমাণ
কস্ । এ ট্টহস্সব তথস্ক আহমদ মুসা ট্টনট্টিত হস্েস্ে, ট্টসট্টস মাট্টে বা তকান ট্টবষাক্ত
তপাকা দংশনই েট্টদ তাস্দ মৃতযু কা ণ হে, তাহস্ল তা র্স্িস্ে তাস্দ অট্টফস
তথস্ক তব হওো তথস্ক শুরু কস্ বাট্টি তপ ো পেঘন্ত সমস্ে মস্ধয। ো া ট্টনহত
হস্েস্ে তা া প্রস্তযস্কই এ সমেিা োট্টিস্ত কাট্টিস্েস্ে। অতএব দংশন বা কামি
োই র্িুক তা র্স্িস্ে োট্টিস্ত।
এই উপসংহাস্ তপ ো প আহমদ মুসা কাস্ে প্রশ্ন তদখা ট্টদল, ট্টসট্টস
মাট্টে তহাক, ট্টবষাক্ত তপাকা-পতঙ্গ তহাক ট্টকংবা ট্টবষাক্ত তকান অোতনামা অস্ত্র
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তহাক তা োট্টিস্ত প্রস্বশ ক ল কখন। তজস্ন া এই শীস্ত তা া ট্টনিে োট্টি
জানালা তখালা ত স্খ োট্টি চালাে ট্টন। সুত াং োট্টিস্ত ট্টকেু প্রস্বস্শ প্রশ্নই
ওস্ঠনা।
এই অবস্থাে আহমদ মুসা কাস্ে সম্ভাবয তে সমেিুকু অবট্টশি থাস্ক, তা
হল অট্টফস তথস্ক তবট্ট স্ে োট্টিস্ত উঠা সমেিুকু। আহমদ মুসা ট্টসদ্ধাস্ন্ত তপ াঁেল,
হে এই সমস্ে ট্টকেু র্স্িস্ে অথবা োট্টি পাকঘ কস্ াখা অবস্থাে ট্টকেু র্স্িস্ে।
আহমদ মুসা াবল, পাকঘ ক া অবস্থাে োট্টিস্ত েট্টদ ট্টকেু র্স্ি থাস্ক তাহস্ল তা
সন্ধযা উত্ত অস্পক্ষাকৃত ট্টনজঘন পট্ট স্বস্শই র্িা স্বা াট্টবক।
এসব ট্টবস্বচনা তথস্কই আহমদ মুসা হস্য উদর্ািস্ন একিা পথ
ট্টহস্সস্ব WNA-এ কা পাকঘসহ অট্টফস্স মূল প্রস্বস্শ পস্থ উপ নজ
াখা ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্েস্ে।
প প চা ট্টদন তস সন্ধযা তথস্ক াত ১২িা পেঘন্ত দীর্ঘ সমে কা পাস্কঘ
প্রস্বশ পস্থ বাম পাস্শ দাি কট্ট স্ে াখা একিা অচল মাইস্িা বাস্স ট্টসস্ি
সবা অলস্ক্ষয বস্স কাট্টিস্েস্ে। এখান তথস্ক তোিা কা পাকঘ এবং মূল প্রস্বশপথ
তদখা োে পট্ট কা াস্ব।
আহমদ মুসা হতাশ হেট্টন। ট্টকন্তু ট্টমুঃ েস্িফ া দুবঘল হস্ে পস্িস্ে।
বস্লস্ে, ‘আপনা এত কি! আম া ট্টঠক পস্থ এগুট্টে ততা?’
আহমদ মুসা তহস্স বস্লস্ে, ‘আল্লাহই শুধু এিা জাস্নন। তস্ব আল্লাহ তে
ট্টবচা বুট্টদ্ধ ট্টদস্েস্েন, তাস্ত সামস্ন এগুবা আ ট্টিতীে পথ আমা সামস্ন
আপাতত তনই। ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ত আট্টম তকান ুল কস্ ট্টে, এিাও এখনও প্রমাণ
হেট্টন।’
আহমদ মুসা উপ পবঘত প্রমাণ আস্থা, তবু ট্টমুঃ েস্িস্ফ বুস্ক দুরু
দুরু াব োেট্টন। পথ েট্টদ ট্টঠক ট্টচট্টহ্নত না হস্ে থাস্ক, তাহস্ল তে তকান সমে
আস্ কিা সবঘনাশ র্স্ি তেস্ত পাস্ । প ক্ষস্নই বুস্ক বল তপস্েস্ে এই ত স্ব তে,
আহমদ মুসা ট্টনট্টিত না হস্ে সামস্ন এস্োন না।
তসট্টদন াত ১১িা।
আহমদ মুসা একই াস্ব বস্সট্টেল মাইস্িাবাস্স ট্টসিিাে।
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তা দৃট্টি কা পাস্কঘ ট্টবস্শষ োট্টিগুস্লা ট্টদস্ক। মাস্ঝ মাস্ঝ তা দৃট্টি
র্ুস্ ট্টেস্ে ট্টনবদ্ধ হস্ে অট্টফস্স মূল প্রস্বশ পথিা উপ ।
আহমদ মুসা শুন্য দৃট্টি হঠাৎ তীক্ষ্ন হস্ে উঠল কা পাস্কঘ প্রস্বশকা ী
একজস্ন পদস্ক্ষস্প অপ াধমূলক সতকঘতা।
মানুস্ষ তচাস্খ তেমন াষা আস্ে, ততমট্টন পাস্ে চলােও একিা াষা
আস্ে। চলা সমে তস াষা প্রকাশ র্স্ি। আহমদ মুসা তলাকট্টি চলাে
অপ াধী াষা তদখস্ত তপল।
তেি বক্সট্টি পাশ ট্টদস্ে তলাকট্টি প্রস্বশ কস্ স্ে।
কা পাস্কঘ একিা তেি বক্স আস্ে। একজন তেি মযান থাস্ক এখাস্ন
সাবঘক্ষট্টণক।
প্রস্বশকা ী তলাকট্টি চলাে অপ াস্ধ াষা তদস্খ আহমদ মুসা তচাখ
দুট্টি সতকঘ হস্ে উঠল। নস্ি চস্ি বসল তস।
তলাকট্টি েখন মুখ তদখস্ত তপল আহমদ মুসা, তখন মুহূস্তঘই তা সব
আনন্দ এক সস্ঙ্গ উস্ব তেল। তলাকট্টি কা পাস্কঘ তেিমযান।
ট্টকন্তু তেিমযাস্ন চলাে অপ াধী োপ তকন? ট্টন াশা মস্ধযও আশা
জােস্ত চাইল আহমদ মুসা মস্ন।
তেিমযান োট্টি ট্টদস্ক এগুস্ে।
তকউ ং পাট্টকঘং কস্ স্ে ট্টকন? না অবাট্টিত তকান পাট্টকঘং হস্েস্ে?
আহমদ মুসা তক তূহলী তচাখ তাস্ক অনুস ণ ক স্লা।
তেিমযান ট্টেস্ে দাাঁিাল একিা োট্টি সামস্ন দ জা পাস্শ।
আহমদ মুসা তদখল োট্টিিা WNA-এ বুযস্ াসমুস্হ ট্টনবঘাহী
সম্পাদক(বুযস্ া এট্টডি ) ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন োট্টি।
েট্টিিা পাস্শ দাাঁট্টিস্েই তেিমযান তা হাত বাট্টিস্ে ট্টদল োট্টি ‘লক’এ ট্টদস্ক।
আহমদ মুসা াবল, তেিমযান তাহস্ল ট্টক োট্টি অন্য জােোে সট্ট স্ে
তনস্ব!
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তেিমযান েট্টিিা দ জা ঈষৎ ফাাঁক কস্ ই তা তকাস্ি পস্কি তথস্ক
তোি নস্ল মত একিা ট্টকেু তব ক ল এবং নলট্টি োট্টি ত তস্ ঢুট্টকস্ে
ট্টসট্ট স্ি মত তা তোিাে একিা চাপ ট্টদস্েই নলট্টি তব কস্ ট্টনস্ে দ জা বন্ধ
কস্ ট্টদল। তা প দ্রুত চাট্টব র্ুট্ট স্ে দ জা লক কস্ ট্টফস্ দাাঁট্টিস্ে তেস্ি ট্টদস্ক
হাাঁিস্ত শুরু ক ল।
আহমদ মুসা ট্টচন্তা েত দ্রুত চলল, তা তচস্েও দ্রুত কাজগুস্লা তশষ
হস্ে তেল।
তেিমযান োট্টি দ জা খুলল তকন? আবা বন্ধই বা ক ল তকন? নলট্টি
ট্টক? ট্টক ক ল তা ট্টদস্ে? আ তা ট্টফস্ আসা মস্ধযও তসই ে ী অপ াধী
পদস্ক্ষপ তকন?
প্রশ্নগুস্লা সমাধান পাবা আস্েই তেিমযান তেিবস্ক্স কাোকাট্টে
তপ াঁস্ে তেল।
তেিমযানস্ক ট্টকেু ট্টজস্েস ক স্ব ট্টক?
আহমদ মুসা দ্রুত োট্টি তথস্ক তবট্ট স্ে এল। এগুস্লা তেিমযাস্ন
তপেস্ন।
আহমদ মুসা েখন তেি ব াব তপ াঁেল, তখন তেিমযান াস্তাে।
াস্তাে তেস্ি একপাস্শ একিা প্রাইস্ ি কা দাাঁট্টিস্েট্টেল। তেিমযান
তসট্টদস্কই এগুস্ে।
হঠাৎ আহমদ মুসা তোিা তচতনা তেন ঝস্ি তবস্ে তজস্ে উঠল।
তেিমযান কা ও পস্ক্ষ ট্টকেু ক স্লা না ততা! ঐ োট্টি কাে তথস্ক তবট্ট স্ে তসাজা
ঐ োট্টি কাস্ে োস্ে তকন?
আহমদ মুসা ট্টদস্ক তপেন ট্টফস্ একবা তদস্খ তেিমযান দ্রুত এগুস্লা
োট্টি ট্টদস্ক। োট্টি তখালা জানালা ট্টদস্ে একজনস্ক তদখা োস্ে। তসও তাট্টকস্ে
আস্ে আহমদ মুসা ট্টদস্ক।
আহমদ মুসাও তা হাাঁিা দ্রুত ক ল। এ সমে আহমদ মুসা সামস্নই
পুট্টলস্শ একট্টি োট্টি এস্স দাাঁিাল। দু’জন পুট্টলশ অট্টফসা নামস্ে োট্টি তথস্ক।
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আহমদ মুসা তদখল, তেিমযান তসই নলিা তুস্ল ট্টদল োট্টি তখালা
জানালা তসই তলাকট্টি হাস্ত।
তলাকট্টি বাম হাস্ত নলট্টি ট্টনল। প ক্ষস্নই তা ডান হাত জানালাে উস্ঠ
এল।
চমস্ক উঠল আহমদ মুসা, তা হাস্ত ট্ট লবা ।
প ক্ষস্নই গুলী শব্দ। প প দু’ট্টি।
াস্তা উপ আেস্ি পিল তেিমযাস্ন লাশ।
আহমদ মুসা েুিল, তা তপেস্ন তপেস্ন দু’জন পুট্টলশ অট্টফসা ও েুিল
তসট্টদস্ক।
গুলী শস্ব্দ প ই োট্টিিা েুিস্ত শুরু কস্ স্ে।
আহমদ মুসা া েখন তেিমযাস্ন কাস্ে তপ াঁেল, োট্টি তখন হাওো হস্ে
তেস্ে।
মাথাে গুলী তলস্েস্ে তেিমযাস্ন । সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই মৃতযু র্স্িস্ে তা ।
লাশ পুট্টলস্শ হাওোলা কস্ ট্টদস্ে, অন্যান্য ফমঘাট্টলট্টিজ চুট্টকস্ে আহমদ
মুসা ট্টমুঃ েস্িফস্ক ট্টনস্ে অট্টফস্স ট্টফস্ এল।
পুট্টলশ তকসট্টি ত কডঘ কস্ স্ে বাদানুবাদ জট্টনত অন ট্টদ স্পি হতযাকান্ড
বস্ল।
হতযা তকান মট্টি আস্ে ট্টকনা পুট্টলশ ট্টজস্েস কস্ ট্টেল। আহমদ মুসা
প ামশঘ অনুসাস্ ট্টমুঃ েস্িফ বস্লট্টেল আম া ট্টকেু জাট্টননা।
পুট্টলশ অট্টফসা বস্লট্টেল, ‘বযট্টক্তেত তকান শত্রুতা ফল হস্ত পাস্ ।’
একিু তথস্মই পুট্টলশ আবা বস্লট্টেল, ‘আপনাস্দ প্রট্টতিাস্ন তে সব
অর্িন র্স্ি চস্লস্ে, তাস্ত পুট্টলশ কট্টমশনাস্ অনুস্ াধ অট্টফস কস্েকট্টদন বন্ধ
াখস্ল াল ক স্তন।’
আহমদ মুসা অট্টফস্স ঢুস্কই বলল ট্টমুঃ েস্িফস্ক, ‘আট্টম ো বস্লট্টেলামট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন োট্টি না তখালা, তা োট্টিস্ত তকউ হাত না তদো এবং
তাস্ক অন্য োট্টিস্ত বাট্টি তপ াঁস্ে তদো- তা ট্টনট্টিত ক া হস্েস্ে?’
‘হস্েস্ে। ট্টকন্তু জনাব আহমদ মুসা আট্টম ট্টকেুই বুঝস্ত পা ট্টেনা।’
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‘আসুন বলট্টে।’ বস্ল তাস্দ স্ক ট্টনস্ে ট্টমুঃ েস্িস্ফ অট্টফস কস্ক্ষ প্রস্বশ
ক ল।
ট্টম; েস্িস্ফ সাস্থ তা তিট্টবল ট্টর্স্ বসল চীফ এট্টডি ট্টমুঃ কামাল
কন াড, ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ ন এবং আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা োিা সকস্ল ই মুখ শুকস্না। তচাস্খ-মুস্খ আতংক।
বস্সই ট্টমুঃ েস্িফ বলল, ‘সাংবাট্টদক কমঘচা ীস্দ মস্ধয নতুন কস্
আবা ীট্টত েট্টিস্ে পস্িস্ে। ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন োট্টি ও তা বযাপা িা
ীট্টতস্ক আবা আতংস্ক পট্ট নত কস্ স্ে। ট্টক র্িনা বলুন জনাব।’
‘সবাইস্ক বধেঘ ধ স্ত হস্ব, ‘সাহসী হস্ত হস্ব জনাব। তেিমযাস্ন মৃতযু
আমাস্ক আনট্টন্দত কস্ স্ে। মস্ন হস্ে, তবাধ হে আট্টম হস্স্য একিা দ জাে
তপ েস্ত তপস্ ট্টে।’
সকস্ল ট্টবস্মে দৃট্টি এক সস্ঙ্গ আহমদ মুসা উপ ট্টনবদ্ধ হল। তাস্দ
তচাস্খ-মুস্খ এক াশ প্রশ্ন ট্টঠকস্ পিস্ে। ট্টকন্তু কা ও মুখ তথস্ক তকান কথা তবরুল
না।
আহমদ মুসাই কথা বলল, ‘চূিান্ত কথা আট্টম বলট্টে না, তস্ব তেিুকু প্রমাণ
তপস্েট্টে তাস্ত তেিমযান অস্ন্য পস্ক্ষ কাজ ক ট্টেল। োস্দ পস্ক্ষ ক ট্টেল,
তা াই তাস্ক হতযা কস্ স্ে।’
‘তকন?’ কস্ে উস্িে ট্টমুঃ েস্িস্ফ ।
‘েখন তা া বুঝল তেিমযান আমা কাস্ে ধ া পস্ি তেস্ে, তসই মুহূস্তঘই
তা মুখ বন্ধ ক া জন্য তাস্ক হতযা ক া হস্েস্ে।’
‘তস ধ া পস্িট্টেল আপনা কাস্ে?’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
‘আট্টম তাস্ক সস্ন্দহ কস্ ট্টেলাম।’
‘শত্রু পস্ক্ষ ট্টক কাজ ক ট্টেল তস?’ েস্িফ বলল।
‘বযাপা িা আমা কাস্ে এখনও স্পি নে। কালস্ক ট্টমস্সস ফাস্তমা
ট্টহ স্ন োট্টি তখালা প হেত ট্টকেু বলা তেস্ত পাস্ ।’
‘োট্টি সাস্থ তা সম্পকঘ?’ উট্টিি কস্ে বলল ফাস্তমা ট্টহ ন।
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‘বলট্টে। তেিমযান ট্টমস্সস ট্টহ স্ন োট্টিস্ত ট্টকেু ঢুট্টকস্েস্ে একিা তোি
পাইপ ট্টদস্ে এবং তসই পাইপিা তস তফ ত ট্টদস্েস্ে তে তাস্ক হতযা কস্ স্ে।
পাইপিা তফ ত তদো প ই তস গুলী তখস্েস্ে। তেিমযাস্ন ট্টপেু ট্টনস্েট্টেলাম
আট্টম, তসিা তেিমযান এবং হতযাকা ী দু’জস্নই তদস্খ তফস্ল।
সবা তচাস্খ-মুস্খ নতুন আতংক। ফাস্তমা ট্টহ স্ন মুখ মৃতযু মত
ফযাকাস্শ।
‘ট্টক ঢুট্টকস্েস্ে তস োট্টিস্ত। চাট্টব তপল তকাথাে?’ শুকস্না কস্ে বস্ল
ফাস্তমা ট্টহ ন হাত বযাে তথস্ক োট্টি চাট্টব তব ক ল।
‘ট্টনিে তস ধ স্ন চাট্টব তস তজাোি কস্ বা তাস্ক তজাোি কস্ তদো
হে। োট্টিস্ত ট্টক ঢুট্টকস্েস্ে আট্টম জাট্টননা, তস্ব আমা মস্ন হস্েস্ে মৃতযু তে
র্িনাগুস্লা র্স্িস্ে, তা সাস্থ এ সম্পকঘ আস্ে।’
‘আল্লাহ’ বস্ল দু’হাস্ত মুখ তঢস্ক আতঘনাদ কস্ উঠল ট্টমস্সস ট্টহ ন।
‘বুস্ঝট্টে ট্টমুঃ আহমদ মুসা, সব বুস্ঝট্টে।’ াঙ্গা েলাে বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
একিু তথস্ম আবা বস্ল উঠল ট্টমুঃ েস্িফ, ‘ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন
োট্টি পাহা া তদবা বযবস্থা কট্ট । অন্য োট্টিস্ত ট্টমস্সস ট্টহ ণস্ক বাট্টি পাট্টঠস্ে
তদই।’
‘তাই করুন।’
‘আমা
ে ক স্ে বাট্টিস্ত তেস্ত।’ কান্না জট্টিত কস্ে বলল ট্টমস্স
ট্টহ ন।
‘আমাস্ক ট্টবোস করুন তবান। সামান্য আশো থাকস্লও আট্টম আপনাস্ক
বাট্টিস্ত তেস্ত বলতাম না।
ট্টমুঃ েস্িফ উস্ঠ দাাঁিাল। সবাই উঠল তসই সাস্থ।
উস্ঠ দাাঁিাস্ত দাাঁিাস্ত আহমদ মুসা বলল, ‘ট্টমুঃ েস্িফ আপট্টন
তিট্টলস্ফাস্ন FWTV-তক বস্ল ট্টদন তাস্দ কা পাট্টকঘং-এ তেিমযান তক তেন
আপাতত েুট্টি তদো হে এই মুহূতঘ তথস্ক।
‘ট্টজ আো’ বস্ল অট্টফস্স দ জা ট্টদস্ক হাাঁিস্ত শুরু ক ল ট্টমুঃ েস্িফ।
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WNA-এ চীফ এট্টডি কামাল কন াড বলল, ‘শুধু কা পাস্কঘ
তেিমযান াই ট্টক সস্ন্দস্হ মস্ধয পস্ি? আ ও ট্টচন্তা ট্টক আমাস্দ ক স্ত হস্ব?’
‘আপাতত নে।’
সবাই দ জা ট্টদস্ক হাাঁিস্ত শুরু ক ল।

প ট্টদন সকাস্ল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন োট্টি খুব সাবধানতা সাস্থ
তখালা হস্েট্টেল।
প্রথস্ম বাইস্ তথস্ক োট্টি াল াস্ব প ীক্ষা ক া হে। ট্টকন্তু োট্টি
ত তস্ তফলা হস্েস্ে, এমন বািট্টত ট্টকেুই োট্টি ত তস্ তদখা োেট্টন। ট্টমস্সস
ফাস্তমা ট্টহ নও সব ট্টদক তথস্ক খুাঁস্ি খুাঁস্ি তদস্খন ট্টকন্তু ট্টকেু তমস্লট্টন।
ট্টকন্তু আহমদ মুসা তা তমস্ন ট্টনস্ত পাস্ ট্টন। তস ট্টনজ তচাস্খ তদস্খস্ে ট্টিউব
তথস্ক ত তস্ ট্টকেু তফলা হস্েস্ে এবং তস ট্টিউবিা তেিমযান তা হতযাকা ীস্ক
তফ ত ট্টদস্েস্ে। আহমদ মুসা াস্ব, ট্টিউব ট্টক তকান েযাস তরপ্র কস্ ? েযাস ততা
তচাস্খ তদখা োস্ব না।
োট্টি ত তস্ বাতাস প ীক্ষা ক স্ল তা হেত জানা োস্ব। ট্টকন্তু তা
আস্ে োট্টি ত ত িা মাইস্িাসকট্টপক প ীক্ষা হওো দ কা ।
মাইস্িা তিট্টলস্লন্স ট্টদস্ে োট্টি ত ত িা প ীক্ষা ক া হস্েট্টেল। এ
তলস্ন্স মাধযস্ম দশ ফুি দূস্ ট্টপাঁপিাও তা সাইস্জ দশগুন বি তদখা োে।
তোিা োট্টি সাস্চঘ প োট্টি ডযাস তবাস্ডঘ এস্কবাস্ তশষ প্রাস্ন্ত
তেখাস্ন ডযাস তবাডঘ ও উইন্ড ট্টশড একসাস্থ ট্টমস্শস্ে তসখাস্ন একিা তবশ বি
মাট্টে পাওো তেল।
প ীক্ষা ক ট্টেল আহমদ মুসা ট্টনস্জ। চমস্ক উস্ঠট্টেল তস মাট্টে তদস্খ।
বহুস্চনা ট্টসট্টস মাট্টে ট্টচনস্ত তা কি হলনা।
তোিা তদহ আহমদ মুসা ত ামাঞ্চ ট্টদস্ে উঠট্টেল।
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তিট্টল মাইস্িাসস্কাপিা আহমদ মুসা ট্টমুঃ েস্িস্ফ হাস্ত তুস্ল
ট্টদস্েট্টেল। বস্লট্টেল, ‘তদখুন ওখাস্ন।’
তচাখ বুট্টলস্েই তস বস্লট্টেল, ‘ট্টক ওিা? একিা মাট্টে মত।’
‘ওিাই ট্টসট্টস মাট্টে।’ বস্লট্টেল আহমদ মুসা।
শব্দিা ট্টমুঃ েস্িস্ফ কাস্ন তপ ো সাস্থ সাস্থই তা তোিা তদহ
আতংস্ক প্রচন্ডতাে অবশ হস্ে ট্টেস্েট্টেল।
হাত তথস্ক তা তিট্টল মাইস্িাসস্কাপ পস্ি ট্টেস্েট্টেল।
সামস্নই দাাঁট্টিস্েট্টেল চীফ এট্টডি কামাল কন াড এবং বুযস্ া এট্টডি
ট্টমস্স ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
তা া কস্েক ধাপ এট্টেস্ে এস্স বস্লট্টেল, ‘ট্টক হস্েস্ে জনাব?’ বস্ল তা া
তাট্টকস্েট্টেল আহমদ মুসা ট্টদস্ক।
আহমদ মুসা তঠাাঁস্ি তোি এক িুকস্ া হাট্টস। বস্লট্টেল, ‘ট্টকেু হেট্টন, উট্টন
ত তস্ একিা ট্টসট্টস মাট্টে তদখস্ত তপস্েস্েন।’
‘ট্টসট্টস মাট্টে? োট্টি ত তস্ ? দুই জন প্রাে এক সস্ঙ্গই বস্ল উস্ঠট্টেল,
ট্টকন্তু ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন কস্ে আতঘনাদ, আ কামাল কন াস্ড কে কাঠ
শুকস্না।’
ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন তচাস্খ ফুস্ি উস্ঠট্টেল মৃতযু আতংক। বস্লট্টেল,
‘কাল েট্টদ োট্টিস্ত উঠতাম, তাহস্ল...’ কান্না ততাস্ি কথা তশষ ক স্ত পাস্ ট্টন।
অট্টস্থ তা জস্ন্য তা মুস্খ তনকাব খুস্ল ট্টেস্েট্টেল। তনকাব ট্টঠক কস্
ফাস্তমা ট্টহ ন আহমদ মুসা মুস্খামুট্টখ দাাঁিাে। কান্নারুদ্ধ কস্ে বস্ল, ‘আপট্টন
আমাস্ক বাট্টচস্েস্েন আল্লাহ আপনাস্ক দীর্ঘজীট্টব করুন।’
আহমদ মুসা মৃত ট্টসট্টস মাট্টে োট্টি তথস্ক তব কস্ । ট্টনস্জস্দ ট্টবস্বস্ত
একিা লযাবস্ ি ীস্ত মাট্টেিা প ীক্ষা ক া হে।
প ীক্ষা তথস্ক চাঞ্চলযক তথয তপল আহমদ মুসা।
ট্টবস্িষস্ণ মৃত ট্টসট্টস মাট্টে মস্ধয দু’ধ স্ন ট্টবষ পাওো তেস্ে। এক
ধ স্ন ট্টবষ মাট্টে ত তস্ ো ট্টসট্টস মাট্টে ট্টনজস্ব। আস্ ক ধ স্ন ট্টবষ পাওো
তেস্ে মাট্টে ‘হুল’- এ। ট্টসট্টস মাট্টে ‘হুল’ তক ট্টবস্শষ ট্টনেস্ম এক ট্টবস্শষ ধ স্ন
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ট্টবস্ষ ট্টসক্ত ক া হস্েস্ে। মাট্টে কামস্ি এই ট্টবষট্টি মানুস্ষ তদস্হ প্রস্বশ ক স্ল
কস্েক র্ণ্টা মস্ধয তা মৃতযু র্স্ি। অন্যট্টদস্ক মাট্টেও ট্টবষট্টি প্র াস্ব র্ণ্টা
খাস্নস্ক মস্ধযই মস্ োে। তসট্টদন াত তপ স্ন ১২ িা ট্টদস্ক মাট্টে হুল তক
ট্টবস্শষ ধ স্ন ঐ ট্টবস্ষ ট্টসক্ত ক া হে। এ প খুস্ন ক্তপােী মাট্টেট্টি তকান মানুষ
তপস্ল দংশন ক ত। মানুষট্টি মা া তেত, তসও মা া তেত।
ট্টবস্শষ ট্টবষট্টি নাম পট্ট চে লযাবস্ িট্ট তথস্ক পাওো োেট্টন। আহমদ
মুসাই তাস্দ বস্ল তে, এই ট্টবস্ষ প্রকৃট্টত ট্টবস্ষ সাস্থ নতুন আট্টবকৃত ট্টবস্শষ
এক তশ্রনী বক্স তজট্টলট্টফস্স ট্টমল আস্ে।
লযাবস্ িট্ট পট্ট ক্ষাে পস্ প্রমাট্টনত হে আহমদ মুসা অনুমান ট্টঠক।
লযাবস্ িট্ট ট্ট স্পািঘ, অন্যান্য তথয এবং বতঘমান পট্ট ট্টস্থট্টত ট্টনস্ে
আস্লাচনা জস্ন্য ববঠক বসল WNA-এ ট্টমট্টিং রুস্ম।
ট্টমুঃ বাস্ক জা ট্টমস, ট্টমুঃ জামাল েস্িফ, ট্টমুঃ কামাল কন াড, ট্টমুঃ
হাসান আলবাস্তঘা, তজস্ন া মুসট্টলম কমুযট্টনট্টি প্রধান আব্দুল মট্টজদ মযাক্স-ট্টিস
এবং আহমদ মুসা- এই ৬জন একিা বি তিট্টবল ট্টর্স্ বস্সস্ে।
তোিা পট্ট ট্টস্থট্টত ট্টব্রফ ক ল WNA-এ তচো মযান ট্টমুঃ েস্িফ। তশস্ষ
বলল, ‘তোিা ট্টবষেিা ট্টিল কস্ স্েন আমাস্দ মহান াই আহমদ মুসা। আ ও
ট্টকেু জানা থাকস্ল ট্টতট্টন বলস্বন।’
‘সব ট্টবষে ট্টক পুট্টলশস্ক জানাস্না হস্েস্ে?’ প্রথস্মই কথা বলস্লন ট্টমুঃ
মযাক্স ট্টিস।
‘না জানাস্না হেট্টন। আমা মস্ন হে ট্টবষেিা জনাব আহমদ মুসা বুট্টঝস্ে
বলস্ল াল হে। অস্নস্ক মস্ন এ প্রশ্নিা আস্ে।’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
আহমদ মুসা বলল, ‘ আমাস্দ শত্রু আসস্ল তক আট্টম জাট্টননা। তস্ব
তা া ট্টনুঃসস্ন্দস্হ শট্টক্তমান ও প্র াবশালী হস্ব। তা া দু’ট্টি মুসট্টলম সংবাদ
মাধযমস্ক ধ্বংস ক স্ত চাস্ে। এ া ‘ব্ল্যাক িস’ এ মত তকান দল েট্টদ হে,
তাহস্ল তাস্দ সাস্থ পুট্টলস্শ একিা অংস্শ সম্পকঘ থাকস্ত পাস্ । সুত াং সব
ট্টবষে েট্টদ আম া পুট্টলশস্ক জানাই, তাহস্ল শত্রুস্দ সবট্টকেু তজস্ন তফলা
সম্ভাবনা আস্ে। তস তক্ষস্ত্র তাস্দ ট্টবরুস্দ্ধ অগ্রস হওো আমাস্দ কট্টঠন হস্ব।
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আম া তাস্দ ট্টকেুই জাট্টননা। তোপস্ন অগ্রস না হস্ল বতঘমান অবস্থাে তাস্দ
নাোল পাওো আমাস্দ পস্ক্ষ সম্ভব হস্ব না।’
‘জনাব আহমদ মুসা বলা প আমাস্দ আ ট্টকেু বলা থাস্কনা।
ট্টকন্তু আট্টম জানস্ত চাট্টে, পুট্টলশস্ক একদমট্টকেু না জানাস্না ট্টক ট্টঠক হস্ব। অন্তত
ট্টসট্টস মাট্টে পাওো বযাপা িা।’ বলল আবা মযাক্স ট্টিস।
‘এিাই ততা আসল কথা। এ ট্টবষেিা েট্টদ পুট্টলশস্ক জানাস্না হে,
কালস্কই এ ট্টনস্ে বহ বচ পস্ি োস্ব। শত্রু তা তক শল পট্ট বতঘন ক স্ব। আম া
তাস্দ মুস্খামুট্টখ হবা একিা তোেসুত্র হাট্ট স্ে তফলব।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা থামল। সবাই নী ব।
তবশ ট্টকেুক্ষন প ট্টমুঃ জা ট্টমস বলল, ‘আহমদ মুসা সাস্থ আট্টম
একমত।’
অন্য সবাই মাথা তনস্ি ট্টমুঃ জা ট্টমস্স কথাে সাে ট্টদল। মযাক্স ট্টিসও।
‘আট্টম বস্লট্টে আমা েুট্টক্ত ট্টহস্সস্ব। সবাইস্ক এ সাস্থ একমত হস্ত
হস্ব তা ট্টঠক নে। আট্টম ট্টকেুিা এট্টেস্েট্টে, ট্টকন্তু সামস্ন তকান পস্থ চলব আমা
জানা তনই। আট্টম সফল হব এ তকান ট্টনিেতা তনই। পুট্টলস্শ সাহােয
উপকা ীও হস্ত পাস্ ।’ বলল আহমদ মুসা।
ট্টমুঃ মযাক্স ট্টিস তচোস্ তহলান ট্টদস্ে বস্সট্টেল। তসাজা হস্ে বসল। বলল,
‘আট্টমও বস্লট্টে আমা একিা েুট্টক্ত ট্টহস্সস্ব। আমা আস্থা পুট্টলস্শ উপ তনই।
তা া ততা তকসিা ট্টনস্ে ট্টিল ক স্ে আপট্টন এখাস্ন আসা ও অস্নক আস্ে তথস্ক।
তা া এক পাও এগুস্ত পাস্ ট্টন। আপট্টন শত্রুস্ক ধ স্ত পাস্ নট্টন এখনও ট্টকন্তু
মাত্র কট্টদস্ন হস্য উদর্ািন কস্ স্েন। আল্লাহই আপনাস্ক এখাস্ন এস্নস্েন।
আপনাস্কই দাট্টেত্ব ট্টনস্ত হস্ব।’
মযাক্স ট্টিস থামস্তই সবাই এক বাস্কয বস্ল উঠল, ‘আ তকান কথা নে।
আম া মযাক্স ট্টিস্স কথা সাস্থ একমত।’
ট্টকেুক্ষন সবাই নী ব।
নী বতা ত স্ে হাসান আলবাস্তঘা বলল, ‘শত্রু কা া আপট্টন ট্টক অনুমান
ক স্েন?’
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘অনুমান ট্টদস্ে ট্টক লা হস্ব?’
‘অনুমাস্ন তপেস্নও েুট্টক্ত থাস্ক।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।
‘অনুমানিা জানস্ত পা স্ল আম াও স্বান্তনা তপতাম।’ বলল ট্টমুঃ
জা ট্টমস।
‘উস্িেও বািস্ত পাস্ ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘তাহস্ল তবাঝা োস্ে, ট্টনিেই আপট্টন ট্টকেু আাঁচ কস্ স্েন। বলুন তসিা
ট্টক?’ বলল কামাল কন াড।
‘আট্টম সস্ন্দহ ক ট্টে ব্ল্যাক-িস তক।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ব্ল্যাক-িস তক?’ একসস্ঙ্গ কস্েকজন বস্ল উঠল।
তাস্দ তচাস্খ-মুস্খ স্পি স্ে ট্টচহ্ন।
‘হাাঁ ব্ল্যাক-িস তক। সস্ন্দহ আমা দুট্টি কা স্ন। এক, সম্প্রট্টত WNA
এবং FWTV কযাস্মরুস্ন ব্ল্যাক িস্স ষিেে বানচাল ক স্ত সাহােয কস্ স্ে।
এই তসট্টদন তবামাসা র্িনা তে ক াস্ জ WNA এবং FWTV ট্টদস্েস্ে, তাস্ত
তোিা দুট্টনো ব্ল্যাক িস-এ মুস্খ কালমা তলপন হস্েস্ে। ট্টিতীে কা ণ হল, মধয
আট্টিকা ট্টসট্টস মাট্টে বযবহা । ব্ল্যাক িস্স বি বি অস্নক তনতা
সাম্প্রট্টতককাস্ল মধয আট্টিকা ট্টেস্েস্েন। তাস্দ মাথাে ট্টসট্টস মাট্টে বযবহাস্
ট্টচন্তা আসা স্বা াট্টবক।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আপনা অনুমান সতয হস্ল এ শত্রু ততা সাংর্াট্টতক।’ বলল হাসান
আলবাস্তঘা।
‘সাংর্াট্টতক ততা বস্িই। পুট্টলশ তক তবাকা বাট্টনস্ে ট্টক তক শস্ল তদখুন
ও া মানুষ হতযা কস্ চস্লস্ে।’
‘শত্রু েট্টদ ব্ল্যাক িসই হে, তাহস্ল ততা পুট্টলস্শ মস্ধয ওস্দ সাথী
সমথঘক থাকস্ত পাস্ , প্র াব ততা আস্েই। ট্টনিে এ জস্ন্যই আপট্টন পুট্টলশস্ক
এট্টিস্ে চলস্ত চাস্েন। বলল মযাক্স ট্টিস।
‘ট্টঠক বস্লস্েন।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আপনাস্ক ধন্যবাদ। আপনা সম্পস্কঘ েত শুস্নট্টে, েত ত স্বট্টে, তা
তচস্েও আপট্টন অস্নক বি। এতট্টদন াবতাম, অস্ত্র চালনাে আপনা জুট্টি তনই।
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ট্টকন্তু এখন তদখট্টে, বুট্টদ্ধ চালনাে পুট্টলশ তোস্েন্দা আপনা কাস্ে ট্টকেু নে।’ বলল
মযাক্স ট্টিস।
কথাগুস্লা ট্টদস্ক কান না ট্টদস্ে আহমদ মুসা ট্টমুঃ েস্িস্ফ ট্টদস্ক তচস্ে
বলল, ‘আমা জরু ী ট্টকেু কাজ আস্ে, উঠস্ত পাট্ট ট্টকনা।’
‘ট্টনিে, ট্টনিে। আপনা তকান সমে নি ক া আমাস্দ উট্টচত নে।’
বস্ল েস্িফ মযাক্স ট্টিস্স ট্টদস্ক তচস্ে উস্ঠ দাাঁিাল।
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৪
তজস্ন া মধয ট্টদস্ে বস্ে োওো ণ নদী দট্টক্ষন তীস্ ট্টকেুিা দূস্
ট্টবশাল দশ তলা বস্ন আি তলা একিা অট্টফস লযাি।
তজস্ন াে ব্ল্যাক-িস এ ট্টলোস্জা অট্টফস।
ব্ল্যাক িস এ প্রধান সাই াস ট্টশ াক এইমাত্র এস্স তপ াঁস্েস্েন এখাস্ন।
অট্টফস্স উৎসস্ব আস্মজ।
ব্ল্যাক িস্স তজস্ন া অট্টফস তা লক্ষয অজঘস্ন দারুন সাফলয অজঘন
কস্ স্ে। ইট্টতমস্ধযই WNA এবং FWTV সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি ৬জন গুরুত্বপূণঘ
সাংবাট্টদক মস্ স্ে। ট্টমশন চলস্ে একদম ট্টন াপস্দই। সাফস্লয আনন্দ ত াে
ক া জন্য স্বেং সাই াস ট্টশ াক আজ তজস্ন া এস্সস্েন।
তা আেমন উপলস্ক্ষ তসই কাক ডাকা ত াস্ ই সবাই ট্টেস্ে বস্সস্ে
ট্টমট্টিং রুস্ম।
প্রথস্মই কথা বলল সাই াস ট্টশ াক, ‘এ পেঘন্ত সাফস্লয জন্য
আপনাস্দ ধন্যবাদ। এখনকা পট্ট স্বশ তকমন?’
সাই াস ট্টশ াস্ক সামস্ন তিট্টবল ট্টর্স্ বস্স ট্টবস্শষ অপাস্ শন চীফ ট্টমুঃ
ত স্নন, তজস্ন া তহড তকাোিঘাস্ প্রধান ট্টমুঃ পল এবং ট্টলোস্জা অট্টফস চীফ ট্টমুঃ
ট্টফ।
কথা বলল পল। জানাল, পট্ট স্বশ াল। ট্টবস্শষ ট্টসট্টস মাট্টে কামস্িই
ওস্দ মৃতযু র্স্িস্ে বস্ল ও া মস্ন ক স্ে। পুট্টলস লযাবস্ িট্ট এবং ট্টবেট্টবদযালে
লযাবস্ িট্ট এক্সপািঘ আমাস্দ কথা অনুসাস্ কাজ ক স্ে। পুট্টলশ প্রধান একিু
বাাঁকা তলাক, ট্টকন্তু তাস্ক ট্টকেু জানস্তই তদো হেট্টন। তা তডপুট্টি আমাস্দ খুব
সাহােয কস্ স্ে।’
‘ওস্দ উপ প্রট্টতট্টিো ট্টক?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।
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‘সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি তলাকস্দ উপ ? ও া ততা পুট্টলশস্ক পােল কস্
তুস্লস্ে। চ ম আতংস্ক ুেস্ে সবাই।’
‘ট্টকন্তু আম া ততা শুধু তলাক হতযা নে, আম া তদখস্ত চাই, সংবাদ সংস্থা
দু’ট্টি কত দ্রুত বন্ধ হস্ে। বলল সাই াস ট্টশ াক।
‘ওস্দ আতংক চ স্ম তপ াঁস্েস্ে। েত াস্তও আম া একিা ট্টশকা
কস্ ট্টে। আমা মস্ন হে, আ দু’একিা র্িনা প সাংবাট্টদক কমঘচা ী াই
পাট্টলস্ে োস্ব। তাোিা পুট্টলশ তথস্কও তাস্দ চাপ সৃট্টি ক া হস্েস্ে। বলা
হস্েস্ে, সংস্থা দু’ট্টিস্তই ট্টকেু র্স্িস্ে, না হস্ল এমন মৃতযু র্িনা শুধু এ দু’ট্টি
সংস্থাস্তই র্িস্ে তকন? ত তস্ তকান শত্রুতা এ তপেস্ন কাজ ক স্ত পাস্ ।
পুট্টলশস্ক এ তক্ষস্ত্র প্র াট্টবত ক া তচিা আম া কস্ ট্টে সাংবাট্টদকস্দ মাধযস্ম।
অবস্থা কা স্ন প্রট্টতিান দু’ট্টি সামট্টেক াস্ব বন্ধ ক া প ামশঘ তাস্দ কাস্ন
ততালা হস্েস্ে।’ বলল ট্টমুঃ পল।
‘ াল খব , বস্ল সাই াস ট্টশ াক ত স্নন-এ ট্টদস্ক তচস্ে বলল,
‘ধন্যবাদ, ততামা অস্ত্র াল কাজ ক স্ে। এ অস্ত্র আট্টম মস্ন কট্ট ট্টব াি মাস্কঘি
পাস্ব ত স্নন। ততামা অস্ত্রগুস্লা নতুন পট্ট স্বস্শ তকমন আস্ে?’
‘না পট্ট স্বশ তাস্দ জস্ন্য এস্কবাস্ নতুন নে। হ্রস্দ লাস্োো কাাঁস্চ
োদ তদো র্স্ কাদা তমস্ঝস্ত একিা বনজ স্যাাঁৎ স্যাাঁস্ত পট্ট স্বশ সৃট্টি ক া
হস্েস্ে। ৩৭ ট্টডগ্রী তসলট্টসোস তাস্প জলীে বাস্ষ্প মস্ধয অস্ত্রগুস্লা ালই
আস্ে।’ বলল ত স্নন।
‘আমা আশো ট্টেল ট্টসট্টস’ হুস্ল তজট্টলট্টফস পেজন ট্টনট্টষক্ত ক া কাজ
ততামা লযাবস্ িট্ট তকমন পা স্ব।’ বলল সাই াস ট্টশ াক।
‘তকান অসুট্টবধা হেট্টন। ট্টসট্টসস্ক ট্টবস্শষ তপ্রসা ট্টিউস্ব তুস্ল তপ্রসা
ট্টদস্ে ট্টিউস্ব ট্টবস্শষ একট্টি সংকীণঘ স্থাস্ন এস্ন তফলা হে। তা প ট্টিউস্ব ফুস্িা
ট্টদস্ে মডাস্ ি ক া তজট্টলট্টফশ পেজন ইস্িক্ট ক া হে। এস্কবাস্ তমাক্ষম। ফল
ট্টদস্ে হাস্ন্িড পা স্সন্ি। তকান অন্যথা হেট্টন। ট্টকন্তু...’
তথস্ম তেল ত স্নন।
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কপাল কুট্টঞ্চত হল সাই াস ট্টশ াস্ক । বলল ‘ট্টকন্তু ট্টক? থামস্ল তকন?
বল?’

‘আজ একিা অর্িন র্স্ি তেস্ে। আমাস্দ এস্জন্ি তে WNA-তত
আমাস্দ ফাাঁদ পাতা কাজ ক ট্টেল, তস ধ া পস্ি তেস্ে।...
সাই াস ট্টশ াক ত স্নন তক থাট্টমস্ে ট্টদস্ে উস্ত্তট্টজত কস্ে বলল, ‘ধ া
পস্ তেস্ে, ওস্দ কাটট্টডস্ত?’
‘না স্যা । সম্ভবত ওস্দ একজন তাস্ক সস্ন্দহ কস্ ট্টেল।’
‘তা প ?’
‘ওস্ক হতযা কস্ এস্সট্টে।’
‘সাবাস। ট্টকন্তু কাস্জ ট্টক হস্েস্ে?’
‘ফাাঁদ তপস্ত আসা পস্থ তস সস্ন্দস্হ ট্টশকা হে। আট্টম দু বীন ট্টদস্ে
তদস্খট্টে তস ফাাঁদ ট্টঠক মতই পাস্ত।’
‘ত জাল্ট জানা তেস্ে?’
‘এইত এখনই খব হস্ব। জানা োস্ব।’
তিট্টলট্ট শস্ন খব হল।
সাই াস ট্টশ াকসহ সবাই তশষ পেঘন্ত খব িা শুনল। ট্টকন্তু ট্টসট্টস মাট্টে
নতুন ট্ট ট্টক্টস্ম কথা বলা হলনা।
মুখ মট্টলন হস্ে তেল ত স্নস্ন ।
েম্ভী হল সাই াস ট্টশ াস্ক মুখমন্ডল।
‘িাস্েঘস্ি বাসাে তিট্টলস্ফান কস্ তদখ ট্টমুঃ পল।’
পল তিট্টলস্ফান ক ল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন বাসাে। বাসা তথস্ক
জানা তেল ট্টতট্টন বাসাে তফস্ ট্টন।
‘বাসাে না তফ া কা ণ এই হস্ত পাস্ তে, েতকাল খুস্ন ফস্ল
অট্টফস্স বযস্ততা কা স্ন বাসাে আসস্ত না তপস্ অট্টফস্স বা তকান বান্ধবী
বাসাে ট্টেল।’ বলল ত স্নন।
‘না, ততামাস্দ পাতা ফাাঁদ ধ া প া কা স্নই োট্টিস্ত বাসাে
তফস্ ট্টন?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।
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‘তস কম ট্টকেু র্িস্ল অন্য োট্টিস্ত বাসাে ট্টফ স্ত পা ত। আমা মস্ন
হে োট্টিস্ত ফাাঁদ পাতা বযাপা িা তকউ তদস্খট্টন, তদখস্লও বুঝা কথা নে। খুব
তবট্টশ হস্ল চুট্ট তচিা ক া জস্ন্য তাস্ক সস্ন্দহ ক স্ত পাস্ ।’ বলল ত স্নন।
‘শত্রুস্ক সব সমে তোি াবা ট্টঠক নে।’ বলল সাই াস ট্টশ াক।
‘এখট্টন খবস্ কােজ এস্স পিস্ব। েট্টদ তস কম ট্টকেু র্স্ি থাস্ক,
তাহস্ল তসিা কােস্জ প্রধান ট্টশস্ ানাম হস্ব। আট্টম ট্টনট্টিত আমাস্দ ফাাঁদ ধ া
পস্িট্টন। পিস্ল আমাস্দ পুট্টলশ বন্ধু া অস্নক আস্েই আমাস্দ জানাত।’
ত স্নন বলল।
বলস্ত বলস্তই কােজ এস্স তেল।
প্রধান বদট্টনকট্টি হাস্ত তুস্ল পােস্ল মত তচাখ বুলাল ত স্নন।
WNA-এ তেিমযান খুস্ন র্িনা র্িনা সট্টতযই প্রধান ট্টশস্ ানাম
তপস্েস্ে। তোগ্রাস্স ট্টনউজিা ট্টেলল ত স্নন।
পিা তশস্ষ ট্টচৎকা কস্ উঠল, ‘থযাে েড ট্টমুঃ সাই াস। ও া ট্টকেুই
জানস্ত পাস্ ট্টন। পুট্টলশ বস্লস্ে তলন-স্দস্ন তকান েণ্ডস্োল বা বযাট্টক্তেত তকান
শত্রুতা ট্টশকা হস্ে তেিমযান খুন হস্েস্ে। প্রাথট্টমক অনুসন্ধাস্ন পুট্টলশ ট্টনট্টিত
হস্েস্ে, হস্যজনক মৃতযু গুস্লা সাস্থ এ খুস্ন তকান সম্পকঘ তনই। পুট্টলশ আ ও
বস্লস্ে, খুন হওো আস্ে তেিমযান তক অট্টস্থ াস্ব এ োট্টি তস োট্টি কাস্ে
র্ু াট্টফ া ক স্ত তদখা তেস্ে। মস্ন ক া হস্ে, তস তকান োট্টি তচা েযাং-এ
সাস্থও জট্টিত থাকস্ত পাস্ । পট্ট স্শস্ষ খবস্ তলখা হস্েস্ে, পুট্টলশ খুট্টনস্ক
পাকিাও ক া জস্ন্য তেিমযাস্ন ইট্টতবৃত্ত ট্টনস্ে অনুসন্ধান শুরু কস্ স্ে।’
‘পুট্টলশ ইট্টতবৃত্ত খুাঁজস্ত ট্টেস্ে েট্টদ ট্টকেু তপস্ে োে?’ বলল পল।
‘তুট্টম এই ে ক ে পল! ট্টনউস্জ এসব তলস্খ, এ বাস্তব তকান মুলয
তনই। আ খুজস্লও ট্টকেু পাস্বনা। একমাত্র তা হাস্ত িাকা তদো এবং ট্টসট্টস
মাট্টে ট্টিউব তপ াঁোস্না োিা তা সাস্থ আমাস্দ তকান ট্টচহ্ন তনই। আম া ট্টিউব
গুস্লা সবই তফ ত ট্টনস্ে এস্সট্টে। আ িাকাস্ত ততা কা ও নাম তলখা থাস্কনা।
সুত াং তা া েতই সাচঘ করুক, আমাস্দ তকান ট্টচহ্ন তকাথাও খুস্জ পাস্বনা।’
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‘ধন্যবাদ ত স্নন। এখন বল ট্টক ট্টচন্তা ক ে তুট্টম। দুুঃখ তে, আট্টম এস্স
প্রথস্ম বযথঘতাই তদখলাম।’
‘দুুঃট্টখত ট্টমুঃ সাই াস। তস্ব আমাস্দ ফাাঁস্দ ট্টশকা পস্িট্টন, এিুকুই
আমাস্দ বযথঘতা। ট্টকন্তু আমাস্দ তে বি লা হস্েস্ে তসিা হল, তাস্দ সস্ন্দহিা
আমাস্দ কাস্ে ধ া পস্িস্ে এবং আমাস্দ কথা প্রকাশ হওো পথ আম া
েথাসমস্ে বন্ধ ক স্ত তপস্ ট্টে।’
‘ধন্যবাদ ত স্নন, এিা অবশ্যই বি লা । এখন বল এগুস্ব ট্টক াস্ব?’
-আমাস্দ এস্জন্ি তেিমযান না থাকাে তসখানকা কা পাস্কঘ ফাাঁদ
পাতস্ত অসুট্টবধা হস্ব। তস্ব ট্টনট্টিত থাকুন, আোমী দু’একট্টদস্ন মস্ধয আম া
আমাস্দ হাত তথস্ক ফসস্ক োওো ট্টশকা স্ক ফাাঁস্দ তফলব। তেখাস্ন সুস্োে
পাস্বা তসখাস্নই।’
‘তস্ব একিু ট্টপট্টেস্ে পিলাম আম া।’ বলল সাই াস ট্টশ াক।
একিু তথস্মই আবা সাই াস ট্টশ াক বলল, ‘আমাস্দ লক্ষয সংবাদ
সংস্থা দু’ট্টি বন্ধ ক া। শুন্য পদগুস্লাস্ত তলাক ট্টনস্ে তা া েট্টদ কাজ কস্ ই োে,
তসিা হস্ব সাংর্াট্টতক বযথঘতা, এিা আম া হস্ত ট্টদস্ত পাট্ট না। একথা ততামা
মস্ন আস্ে ততা?
‘মস্ন আস্ে। শুন্য জােোে তলাক ট্টনস্ল তসই-ই হস্ব প্রথম িাস্েঘি।
আম া তকান াস্বই তলাক আসস্ত তদব না।’
একিু থামল ত স্নন। তা প আবা শুরু ক ল, ‘আস্েই বলা হস্েস্ে,
সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি বস্ন্ধ পট্ট স্বশ সৃট্টি জস্ন্য পুট্টলশ ও সাংবাট্টদকস্দ মস্ধয
তবশ কাজ হস্েস্ে। এিাও ফল তদস্ব বস্ল আট্টম মস্ন কট্ট ।’
‘তাই তহাক ত স্নন। বস্ল সাই াস ট্টশ াক উস্ঠ দাাঁিাল। বলল, ‘চল উঠা
োক। ক্ষুধা তলস্েস্ে।’
সবাই উস্ঠ দাাঁিাল।
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ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন োট্টি অনুস ণ কস্ আহমদ মুসা োট্টি এস্স
প্রস্বশ ক ল তজস্ন াস্থ জাট্টতসংস্র্ ইউস্ াপীে সদ দপ্তস্ কা পাস্কঘ।
তসট্টদন তেিমযান ট্টনহত হওো এবং ফাস্তমা ট্টহস্ ন তবস্চ োওো প
আহমদ মুসা ব্ল্যাক িস সম্পস্কঘ তা অট্ট েতা তথস্ক বুস্ঝস্ে, এ প ফাস্তমা
ট্টহস্ নই হস্ব তাস্দ প বতঘী িাস্েঘি। তকান িাস্েঘি বযাথঘ হস্ল ব্ল্যাক িস তস
িাস্েঘিস্কই আবা তাস্দ প্রথম িাস্েঘি বানাে।
আহমদ মুসা অস্নক ট্টচন্তা কস্ স্ে, ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন উপ
ব্ল্যাক-িস এ আিমণ ট্টক াস্ব তকান ট্টদক তথস্ক আসস্ত পাস্ । তস ট্টনট্টিতই
মস্ন কস্ স্ে, ট্টসট্টস মাট্টে অস্ত্রই ব্ল্যাক িস বযবহাস্ তচিা ক স্ব। ব্ল্যাক িস
সুইস পুট্টলশ, স কা এবং ট্টবেবাসীস্ক অন্ধকাস্ ত স্খ অবযাহত াস্ব
হস্যজনক মৃতযু একিা আতংক সৃট্টি কস্ সংবাদ সংস্থা দু’ট্টিস্ক বন্ধ ক স্ত
চাে। সুত াং পট্ট স্কা খুস্নাখুট্টন ট্টদস্ক না ট্টেস্ে হস্যমে মৃতযু র্িাস্না পথই
তা া অনুস ণ ক স্ব। সুত াং অস্ত্র হস্ব ট্টসট্টস মাট্টে এবং ট্টসট্টস মাট্টে মৃতযু ফাাঁদ
পাতা জন্য োট্টি তোি পট্ট স্বস্শ তচস্ে উৎকৃিত ও ট্টনট্টিত তকান ট্টবকল্প
তনই।
ব্ল্যাক িসস্ক ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন োট্টিস্ত এই মৃতযু ফাাঁদ পাতা সুস্োে
কস্ ট্টদস্ত হস্ব এবং এই সুস্োে তদো মাধযস্ম তাস্দ পাকিাও ক স্ত হস্ব
এবং ওস্দ র্াাঁট্টিস্ত তেস্ত হস্ব।
আহমদ মুসা এসব কথা প্রস্োজনীে অংশ WNA-এ তচো মযান ট্টমুঃ
েস্িফস্ক জানাস্লও ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ নস্ক ট্টকেুই জানস্ত তদেট্টন। ফাস্তমা
ট্টহস্ ন র্িনা প আ তসই োট্টিস্ত চিস্তই াজী হেট্টন। বস্লট্টেল, সবা সাস্থ
সাধা ন বাস্স তস োতাোত ক স্ব। ট্টকন্তু এিা ক স্ল আহমদ মুসা তোিা
পট্ট কল্পনাই বযথঘ হস্ে োে। তাই শুধু এিুকু তস তাস্ক বস্লট্টেল স্বান্তনা জস্ন্য
তে, ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন এমন আচ ন ক া ট্টক ট্টঠক োস্ত শত্রু া সস্ন্দহ
ক স্ত পাস্ তে আম া তাস্দ ষিেে ধস্ তফস্লট্টে ট্টকংবা আম া তাস্দ সস্ন্দহ
ক ট্টে? তা সকল ট্টকেু স্বা াট্টবক ট্টনেস্ম চালু থাকা দ কা । তা বাট্টি বাইস্
সকল অবস্থাে আহমদ মুসা তা অনুস ণ ক স্ব।
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ফাস্তমা ট্টহস্ ন াস্জয ে মাথাে ট্টনস্ে াজী হস্েস্ে। বস্লস্ে, দুট্টনো
অন্য তকউ বলস্ল আট্টম াজী হতাম না। ট্টকন্তু ে হে, আহমদ মুসা প ামশঘ না
শুনস্ল গুনাহ হস্ব।
োট্টি পাকঘ কস্ ফাস্তমা ট্টহস্ ন সদ দপ্তস্ ত তস্ চস্ল তেল।
জাট্টতসংস্র্ ইউস্ াপীে সদ দপ্তস্ ট্টবশাল একট্টি লাইস্ব্র ী স্েস্ে
এবং স্েস্ে সমৃদ্ধ ডািা বযাংক। ফাস্তমা ট্টহস্ ন তা প্রট্টত সাপ্তাট্টহক েুট্টি ট্টদস্ন
সন্ধযা এখাস্ন এস্স কািাে।
আহমদ মুসা ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন োট্টি দুই লাইন তপেস্ন তা োট্টি পাকঘ
কস্ অধঘস্শাো অবস্থাে তথস্ক ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন োট্টি উপ তচাখ াখল।
তখন সন্ধযা তনস্ম এস্সস্ে। সাস্ি ৫িা পা হস্ে তেস্ে, ট্টবদুযস্ত
আস্লাস্ত চা ট্টদস্ক াস্ত আস্মজ।
একজন বট্টলি েিন তলাক সদ দফতস্ ট্টদক তথস্ক এস্স কা পাস্কঘ
ঢুকল। অতযন্ত স্বা াট্টবক পদস্ক্ষস্প এস্স তস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন োট্টি কাস্ে
দাাঁিাল। তেন তা োট্টিস্ত তস উঠস্ত এস্সস্ে, এমট্টন একিা স্বা াট্টবক াব তা
মস্ধয।
ভ্রু কুট্টঞ্চত হস্ে উস্ঠস্ে আহমদ মুসা । তস নস্িচস্ি উস্ঠ োট্টি দ জা
হাতস্ল হাত াখল।
তলাকট্টি পস্কি তথস্ক চাট্টব তব ক ল। খুস্ল তফলল সামস্ন দ জা।
পস্কি তথস্ক তব ক ল ট্টসট্ট ি।
আহমদ মুসা এক ঝিকাে দ জা খুস্ল েুিল ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন োট্টি
ট্টদস্ক।
তপেস্ন পাস্ে শব্দ শুস্ন তলাকট্টি ট্টফস্ দাাঁট্টিস্েট্টেল। ট্টকন্তু তা আস্েই
আহমদ মুসা জাপস্ি ধ ল তাস্ক।
ট্টকন্তু জাপস্ি ধ া সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই আহমদ মুসা তলাকট্টি কনুই-এ প্রচণ্ড
একিা গুতা তখল পাাঁজস্ ।
আহমদ মুসা হাত ট্টশট্টথল হস্ে ট্টেস্েট্টেল। এক ঝিকাে তবট্ট স্ে তেল
তলাকট্টি আহমদ মুসা হাত তথস্ক।
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প্রচণ্ড আর্াস্ত ধকলিা সামস্ল ট্টনস্ত আহমদ মুসা তদট্ট হস্েট্টেল।
পাাঁজস্ প্রচণ্ড আর্াত তখস্ে িস্ল উস্ঠট্টেল তা তদহিা। োট্টিস্ত তঠস ট্টদস্ে তস
ট্টঠক হস্ে দাাঁট্টিস্েই তদখল তলাকট্টি েুস্ি ট্টেস্ে একট্টি োট্টিস্ত উস্ঠস্ে।
আহমদ মুসা েুিল তা োট্টি ট্টদস্ক।
আহমদ মুসা তলাকট্টি প্রাে ট্টপেু ট্টপেুই কা পাকঘ তথস্ক তবট্ট স্ে এল।
তলাকট্টি োট্টি তপেস্ন েুস্ি চলল আহমদ মুসা োট্টি।
আহমদ মুসা োট্টিস্ক তলাকট্টি শুরুস্তই তদস্খ তফস্লস্ে।
এ াস্তা তস াস্তা র্ুস্ তলাকট্টি োট্টি তলক তজস্ন া হাইওস্েস্ত ট্টেস্ে
উঠল।
তলক তজস্ন া হাইওস্ে পট্টিম সুইজা লযাস্ন্ড সবস্চস্ে গুরুত্বপূণঘ এবং
তোিা সুইজা লযাস্ন্ড অন্যতম দীর্ঘ সিক। প্রথস্ম সিকট্টি তলক তজস্ন া তী
ব াব উত্তস্ ৩০ মাইল এট্টেস্ে তেস্ে তলক তজস্ন া সুন্দ নে ী ম স্জস
পেঘন্ত। তা প তলক তজস্ন া পূবঘট্টদস্ক িানঘ ট্টনস্েস্ে। তলক তজস্ন া হাইওস্েও
পূবঘট্টদস্ক িানঘ ট্টনস্ে তলস্ক তী তর্াঁস্ষ ট্টবখযাত নে ী লুস্জন, তা প মস্ট্রস্কু হস্ে
তলক তজস্ন া পূবঘ প্রান্ত র্ুস্ সিকট্টি পট্টিমমুখী হস্েস্ে। তা প তলক
তজস্ন াে পিা আলপস-এ দৃট্টি মস্নাহ ণ নদী তী ধস্ এট্টেস্ে তেস্ে
সুন্দ এবং দুেঘম আলপস পবঘতমালা ট্টদস্ক।
ট্টবশাল প্রশস্থ হাইওস্ে।
তলাকট্টি নতুন োট্টিট্টি হাওো তবস্ে েুিট্টেল সামস্ন। সব সমে চলট্টেল
াস্তা ট্টমডল লাইন ধস্ । আহমদ মুসা বুঝল, তলাকট্টি হে অট্টনট্টদঘি াস্ব চলস্ে,
নেত দূ বতঘী তকান লস্ক্ষয োস্ে।
আহমদ মুসা চাইট্টেল োট্টিিাস্ক ও া স্িক কস্ তাস্ক থামস্ত বাধয
ক স্ত। ট্টকন্তু তোি ও পু স্না োট্টিস্ত তস স্পীড ট্টেল না।
সুত াং োট্টিট্টিস্ক অনুস ণ কস্ চলা ই ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ত হল আহমদ
মুসাস্ক। ট্টনিে তাস্ক থামস্ত হস্ব। ফুস্েল তা তশষ হস্বই। আহমদ মুসা তা
োট্টি ফুস্েল ট্টমিাস্ ট্টদস্ক নজ বুট্টলস্ে তদখল, ফুস্েল িযাংক ট্টতঘ। মস্ন মস্ন
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ধন্যবাদ ট্টদল ট্টমুঃ েস্িফস্ক। তস্ব োট্টিিা এ ধ স্ন ধ স্ন কাস্জ উপস্োেী
হেট্টন।
াত তনস্ম এস্সস্ে। সুইজা লযাস্ন্ড একট্টি সুন্দ অঞ্চস্ল মধয ট্টদস্ে
োস্ে তস। ট্টদন হস্ল তদখা তেত ডাস্ন ট্টদেন্ত প্রসাট্ট ত তলক তজস্ন া এবং বাস্ম
সুন্দ সবুজ পাহাস্ি সাট্ট এবং তা ট্টনস্চ উাঁচু-ট্টনচু সবুজ উপতযকা।
প্রাণপণ েুস্ি চলট্টেল দুট্টি োট্টিই।
আধর্ণ্টা পা হস্েস্ে।
আহমদ মুসা অনুমান োট্টি এখন তাস্দ তজস্ন া তলক তীস্
ম স্জস নে ী আস্শপাস্শ হস্ব।
আহমদ মুসা হঠাৎ কস্ ই লক্ষয ক ল, সামস্ন োট্টিিা স্পীড কস্ম
তেস্ে। োট্টি তপেস্ন লাল বাট্টত দ্রুত আহমদ মুসা ট্টনকিবতঘী হস্ে।
ততল ট্টক ফুট্ট স্ে তেল োট্টিিা । হস্ত পাস্ । পালাস্ব নাস্তা।
োট্টি স্পীড আস্ কিু বািাল আহমদ মুসা।
েখন োট্টিিা কাস্ে তপ াঁেল আহমদ মুসা োট্টি, তখন তস োট্টিিা
দাট্টিস্ে তেস্ে। োট্টি তেস্ি পাট্টলস্েস্ে নাট্টক।
োট্টি তথস্ক তনস্মই আহমদ মুসা তসই োট্টিিা চা ট্টদস্ক নজ বুট্টলস্ে
তলাকট্টিস্ক তদখস্ত তপল না। াবল, োট্টি ত ত িা এক নজ তদস্খ তস চা ট্টদক
াল কস্ তচাখ বুলাস্ব। এত তািাতাট্টি তা পালাস্না স্বা াট্টবক নে।
আহমদ মুসা দ্রুত ট্টেস্ে জানালা ট্টদস্ে োট্টি ত তস্ নজ াখল।
তদখল, ট্টটোট্ট ং-এ দু’হাত ত স্খ ট্টনট্টবঘকা বস্স আস্ে তলাকট্টি।
চমস্ক উঠল আহমদ মুসা। তাহস্ল ট্টক ট্রযাস্প পস্িস্ে তস! ফাাঁদ তপস্ত তস
ট্টনট্টিস্ন্ত বস্স আস্ে?
তোিা তদহ আহমদ মুসা সতকঘতা এক তট্টিত প্রবাস্হ সতকঘ হস্ে
উঠল। র্ুস্ দাাঁিাল তস।
র্ুস্ দাট্ট স্ে ো তদখল তাস্ত আ ট্টকেুই ক া ট্টেল না তা । দু’হাত
ট্টদস্ে মাথা তঢস্ক বস্স পিল।
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প্রাে একসাস্থই কস্েকিা হট্টকট্টটক ও তলাহা ড এস্স তা উপ
পিল। মস্ন হল হাত দু’তিা োতু হস্ে তেল, তা সাস্থ তা মাথাও। তা
চা ট্টদকিা অন্ধকা হস্ে এল। তসই অন্ধকাস্ মস্ন হল, দু’তিা তীব্র আস্লা তা
ট্টদস্ক েুস্ি আসস্ে। তা আ ও মস্ন হল তাস্ক ধাক্কা ট্টদস্ে পাস্শ োট্টিিা চস্ল
তেল। মাথাে স্ড বাট্টিও আ পিস্ে না। তা প সব শব্দ, সব দৃশ্য-সব ট্টকেুই
তকাথাে তেন হাট্ট স্ে তেল তা সামস্ন তথস্ক।

ওোডঘ ট্টনউজ এস্জট্টন্স (WNA) ট্টমট্টিং রুম।
ট্টব াি তোল তিট্টবস্ল চা ট্টদক ট্টর্স্ বস্সস্ে WNA এবং FWTV-এ
তচো মযান, দুই সংস্থা দুইজন প্রধান প্রশাসক, সংবাদ দুট্টি চীফ এট্টডি িে
এবং ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
সকস্ল ই মুখ োইস্ে মত সাদা। আতংস্ক সবাই তেন মুহ্মান।
শুরু ক ল WNA-এ তচো মযান জামাল েস্িফ। বলল, ‘খব িা
আপনা া সবাই শুস্নস্েন। ট্টবস্তাট্ট ত আপনাস্দ তশানা উট্টচত। ট্টমস্সস ফাস্তমা
ট্টহস্ নস্ক আট্টম তডস্কট্টে। তাস্ক আট্টম অনুস্ াধ ক ট্টে র্িনা বলা জস্ন্য।’
ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন নস্ি-চস্ি বসল। তা প শুরু ক ল। তা কে
শুকস্না এবং া ী। বলল, ‘আট্টম আমা োট্টি পাকঘ কস্ জাট্টতসংস্র্ ইউস্ াপীে
সদ দপ্তস্ প্রস্বস্শ সমে কা পাস্কঘ ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তদখলাম, জনাব আহমদ
মুসা আমা োট্টি দুই ‘ত া’ তপেস্ন তা োট্টি পাকঘ ক স্েন। দু’র্ণ্টা প আট্টম
ট্টফস্ এস্স তদখলাম আমা োট্টি তখালা, এমনট্টক দ জািা পেঘন্ত বন্ধ ক া নে।
আট্টম আতংট্টকত হস্ে তাকালাম জনাব আহমদ মুসা োট্টি ট্টদস্ক। তদখলাম
তা োট্টি তনই। আট্টম েুস্ি তেলাম তসখাস্ন। তদখলাম তা হাস্ত রুমালট্টি
মাট্টিস্ত পস্ি আস্ে। আট্টম জাট্টতসংর্ অট্টফস্স তেস্ি এস্স আধ র্ণ্টা অস্পক্ষা
ক লাম। তা প ট্টফস্ এস্সট্টে। স্ে আট্টম আমা োট্টি কাস্ে আ োইট্টন।’
থামল ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
অদৃশ্য আতংক

90

ফাস্তমা ট্টহস্ ন থামস্তই ট্টমুঃ েস্িফ বলল, ‘আম া প ট্টদন ট্টেস্ে োট্টিট্টি
ট্টনস্ে এস্সট্টে। ট্টকন্তু আজ এই সকাল দশিা পেঘন্ত আহমদ মুসা তকান তখাাঁজ
তনই।’
‘ট্টতট্টন তিট্টলস্ফানও কস্ ন ট্টন? উস্িস্ে বযাপা !’ বলল FWTV-এ
তচো মযান বাস্ক জা ট্টমস।
‘তা মত ট্টবস্বচক তলাস্ক জন্য এিা অসম্ভব।’ বলল WNA-এ চীফ
এট্টডি হাসান আলবাস্তঘা।
‘তাহস্ল? বলল কামাল কন াড, FWTV-এ চীফ এট্টডি ।
‘ট্টতট্টন ট্টক শত্রু কবস্ল পস্ স্েন বস্ল আম া মস্ন ক ব? বলল WNAএ প্রধান প্রশাসক।
তা কথা তশষ হল। ট্টকন্তু তকউ কথা বলল না। কান্না তচস্েও করুন
সকস্ল মুস্খ অবস্থা। ট্টকেুক্ষণ নী বতা।
নী বতা ােল বাস্ক জা ট্টমস। বলল, ‘বুঝস্ত পা ট্টেনা আম া ট্টক
ক ব? আমাস্দ জস্ন্য ট্টক ক ব বা তা জস্ন্য ট্টক ক স্ত পাট্ট ?’
জবাব কা ও কাস্েই ট্টেল না। নী ব সবাই।
ট্টমুঃ েস্িফ-এ ট্টপ,এ প্রস্বশ ক ল র্স্ । েস্িফস্ক বলল, ‘স্যা িান্স
তথস্ক একজন মট্টহলা এস্সস্েন। আপনা সাস্থ তদখা ক স্ত চান।’
‘িান্স তথস্ক? ট্টক চাে?’
‘তদখা ক স্ত চাে।’
‘তকান বযাপাস্ ট্টজস্েস ক ট্টন?’
‘আমাস্ক বলস্ব না।’
ট্টমুঃ েস্িফ মস্ন মস্ন ে তপল। ব্ল্যাক িস-এ তহডস্কাোিঘা ততা
িাস্ন্স। তকান ফযাসাদ আবা এল। আহমদ মুসা অনুপুট্টস্থট্টতস্ত তকউ তকান ফাাঁদ
পাতস্ত এল না ততা?
এসব ট্টচন্তা কস্ েস্িফ WNA-এ প্রধান প্রশাসস্ক ট্টদস্ক তচস্ে বলল,
‘আট্টম পা ট্টেনা। তুট্টম শুস্ন এস চালঘস।’
‘ইস্েস স্যা ।’ বস্ল চালঘস চস্ল তেল।
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ট্টফস্ এল ট্টমট্টনি ট্টতস্নক প ।
‘চস্ল তেস্লন মট্টহলা?’
‘না, জনাব।’
‘তাহস্ল?’ মুখ কাল কস্ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
‘তস আপনা সাস্থ কথা বলস্ত চাে।’
‘বলট্টন তে, আট্টম ট্টমট্টিং-এ আট্টে।এখন তদখা ক া সম্ভব নে।’
‘বস্লট্টে। বলস্লন, তাাঁস্ক এখাস্ন আসা অনুমট্টত ট্টদস্ত।’
‘তুট্টম ট্টক বস্লে?’
‘তকান তমহমাস্ন ত তস্ আসা অনুমট্টত তনই। ট্টতট্টন বস্লস্েন, জাট্টন
আপনাস্দ খা াপ ট্টদন চলস্ে। আপনাস্দ তকান মট্টহলা আমাস্ক সাচঘ ক স্ত
পাস্ ন।’
‘তাাঁ পট্ট চে ট্টক?’
‘ট্টতট্টন ট্টনস্জস্ক মুসট্টলম বস্ল পট্ট চে ট্টদস্েস্েন।’
‘প্রস্োজনীে সাচঘ কস্ আট্টম তাাঁস্ক ত তস্ আনস্ত পাট্ট ।’ বলল ট্টমস্সস
ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
‘ট্টকন্তু একিা ট্টজট্টনস াববা আস্ে। মট্টহলা এস্সস্েন িান্স তথস্ক। আ
ব্ল্যাক িস-এ তহড তকাোিঘা ও িাস্ন্স।’
‘তা ট্টঠক। ট্টকন্তু িাস্ন্সই ততা আহমদ মুসা ব্ল্যাক িস-এ ট্টবরুস্দ্ধ
অস্নস্ক সাহােয তপস্েট্টেস্লন।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।
‘মট্টহলা মুসট্টলম বস্ল ততা পট্ট চে ট্টদস্লন। তপাশাক তকমন ওাঁ ?’ বলল
ট্টমুঃ েস্িফ।
‘ াল মুসট্টলস্ম মত তপাশাক।’ বলল চালঘস।
‘মট্টহলা ততা, আমা মস্ন হে এখাস্ন ডাকা োে। ট্টনিে জরু ী তকান
বযাপা আস্ে ওাঁ ।’ বলল জা ট্টমস।
‘ট্টঠক আস্ে। ট্টমস ফাস্তমা ট্টহস্ ন োন। তাাঁস্ক তদস্খ-শুস্ন ট্টনস্ে আসুন।’
বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
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ফাস্তমা ট্টহস্ ন উঠল। ট্টমট্টনি পাাঁস্চক পস্ ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন
মট্টহলাট্টিস্ক সাস্থ ট্টনস্ে ট্টমট্টিং রুস্ম তফ ত এল।
মট্টহলা আসস্ল একজন তরুণী।
বসল তিট্টবস্ল ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন পাস্শই।
ট্টমুঃ েস্িফ তাস্ক স্বােত জাট্টনস্ে ট্টনস্জ ও অন্যস্দ পট্ট চে ট্টদস্ে বলল,
‘আম া একিা জরু ী ট্টমট্টিং-এ আট্টে। বলুন, আম া আপনা ট্টক সাহােয ক স্ত
পাট্ট ?’
তরুণীট্টি র্স্ ঢুস্কই আস্ে সালাম ট্টদস্েট্টেল। ট্টমুঃ েস্িফ থামস্ল তস
বলল, ‘আপনা া একিা ট্টবপজ্জনক সমে অট্টতিম ক স্েন। আমাস্ক কথা বলা
সুস্োে ট্টদস্েস্েন এ জন্য আপনাস্দ ধন্যবাদ।’
একিু থামল তরুণীট্টি। তা প বলল, ‘ আহমদ মুসা এখাস্ন এস্সস্েন।
আট্টম তাাঁ তখাাঁজ ট্টনস্ত এস্সট্টে। ট্টতট্টন তকাথাে আস্েন, তকমন আস্েন জানাস্ল
বাট্টধত হস্বা।’
তরুণীট্টি কথা উত্ত তকউ ট্টদল না। সবাই নী ব। তাস্দ তচাস্খ-মুস্খ
ট্টবস্মে ও সস্ন্দহ দুইই। এ ফ াসী তরুণী আহমদ মুসা কথা ট্টজস্েস ক স্ে
তকন? আহমদ মুসা ট্টনস্খাাঁজ হওো সাস্থ ওাঁ আসা ট্টক তকান সম্পকঘ আস্ে?
আহমদ মুসাস্ক স াবা প তকান ফাাঁদ পাতস্ত এস্সস্ে ট্টক এই তরুণী?
নী বতা ত স্ঙ্গ প্রথম কথা বলল েস্িফ। বলল, ‘ আপনা পট্ট চে ট্টক?
তাাঁ কথা আমাস্দ ট্টজস্েস ক স্েন তকন? ট্টতট্টন এখাস্ন এস্সস্েন একথা আপট্টন
বলস্েন ট্টক কস্ ?’
‘আট্টম মাট্ট ো তজাস্সফাইন লুই। তডানা তজাস্সফাইন বস্লও আমাস্ক
ডাকা হে। আহমদ িাস্ন্স থাকা সমে তাাঁ সাস্থ আমা পট্ট চে। আট্টম ঐ সমে
ইসলাম গ্রহণ কট্ট । আট্টম কযাস্মরুস্নও ট্টেলাম। আট্টম কযাস্মরুন তথস্ক চস্ল
এস্সট্টে িাস্ন্স, আ ট্টতট্টন মধয আট্টিকা প্রজাতে তথস্ক এস্সস্েন সুইজা লযান্ড।
আট্টম তজস্ন াে আসব উট্টন জাস্নন।’ বলল তডানা নাস্ম তরুণীট্টি।
তডানা আজই তা আব্বা সাস্থ পযাট্ট স তথস্ক তজস্ন া এস্স তপ াঁস্েস্ে।
উস্ঠস্ে একিা অট্ট জাত িুট্ট ট কস্িস্জ। তা আব্বা ট্টবশ্রাম ট্টনস্েন, তসই
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সুস্োস্ে তডানা এস্সস্ে WNA অট্টফস্স আহমদ মুসা তখাাঁজ তনো জন্য। তস
জানত আতংকজনক র্িনাগুস্লা প WNA এবং FWTV এ অট্টফস্স খুব
সতকঘতা থাকস্ব। ট্টকন্তু সতকঘতািা এই পট্ট মাস্ণ থাকস্ব তা তস ধা ণা কস্ ট্টন।
আবা নী বতা।
তরুণীট্টি কথা ট্টবোস ক স্ব, না অট্টবোস ক স্ব, এই ট্টিধািন্দ্ব সবা
মস্ধয।
এবা নী বতা ােল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন। বলল, ‘ মাফ ক স্বন।
আট্টম জানস্ত চাট্টে তাাঁ সাস্থ আপনা সম্পকঘ ট্টক? আপট্টন কযাস্মরুন
ট্টেস্েট্টেস্লন তকন?’
‘আট্টম তজস্ন াে তে াস্ব এস্সট্টে, তস াস্বই কযাস্মরুস্ন ট্টেস্েট্টেলাম।
সম্পকঘ সম্পস্কঘ আট্টম ট্টক বলব?’ বস্ল তরুণীট্টি একিু থামল। তা প বলল,
‘আট্টম তাস্ক ট্টচট্টন, ট্টতট্টন আমাস্ক তচস্নন, আপাতত এিুকু জানা ট্টক েস্থি হে
না?’
‘মাফ ক স্বন। আম া েট্টদ ‘আপনাস্ক তকান সাহােয ক স্ত পা ব না’
বস্ল দুুঃখ প্রকাশ কট্ট ।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।
‘আট্টম ট্টকেুই মস্ন ক ব না। একজন অপট্ট ট্টচতস্ক এই কথা বলাই
আপনাস্দ জন্য স্বা াট্টবক। তস্ব আমা একিা অনুস্ াধ, আট্টম একিা তিট্টলস্ফান
নাম্বা ত স্খ োট্টে। ট্টতট্টন াল থাকস্ল আমাস্ক ট্টকেু জানাবা দ কা তনই, তকান
অসুট্টবধাে েট্টদ ট্টতট্টন পস্িন, তাহস্ল এই তিট্টলস্ফাস্ন আমাস্ক জানাস্বন।’
বস্ল একিা তিট্টলস্ফান নাম্বা ট্টলস্খ ফাস্তমা ট্টহস্ নস্ক ট্টদস্ে তডানা উস্ঠ
দাাঁিাল।
ট্টমুঃ েস্িফ এবং অন্যান্য া এস্ক অস্ন্য মুখ চাওো –চাওট্টে ক ল।
এতক্ষস্ণ ট্টমুঃ েস্িস্ফ মুস্খ উপ আসন তেস্ি বসা সস্ন্দস্হ োো
ট্টকেু ম্লান হস্লা। াবল, তরুণীট্টি আহমদ মুসা অবশ্যই তকান শু াকাঙ্ক্ষী। এই
ট্টচন্তা সাস্থ সাস্থই তস শশবযাস্স্ত বলল, ‘ আপট্টন আহমদ মুসা শু াকাঙ্ক্ষী হস্ল
আপনাস্ক একিা খব না তদো অন্যাে হস্ব।’
‘ট্টক খব ?’ র্ুস্ দাাঁট্টিস্ে বলল তডানা।
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‘আম া দুুঃস্খ সাস্থ জানাট্টে তে আহমদ মুসা েতকাল তথস্ক
ট্টনস্খাাঁজ।’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
‘ট্টনস্খাাঁজ? েতকাল তথস্ক?’ বস্ল তচো আবা বস্স পিল তডানা। হঠাৎ
তা তদহ তেন ে ী এক অবসন্নতাে তেস্ে তেল।
অস্নকক্ষণ কথা বলস্ত পা ল না তডানা।
পস্ তডানা শুনল সব কথা ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন কাে তথস্ক। সব
শুস্ন তডানা বলল, ‘ আমা ট্টবোস ট্টতট্টন শত্রু হাস্ত বন্দী হস্েস্েন। শত্রু া
এস্সট্টেল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন োট্টিস্ত ফাাঁদ পাতস্ত। আহমদ মুসা তচাস্খ
তা া ধ া পস্ি োে। তা া তািাহুস্িা ক া পালাে। আহমদ মুসাও তািাহুস্িা
কস্ তাস্দ অনুস ণ কস্ এবং সম্ভবত তা ক স্ত ট্টেস্ে আহমদ মুসা তাস্দ
হাস্ত বন্দী হস্ে োে।’ শুকস্না ও াট্ট কেস্ব তডানা ।
‘আপট্টন তকন এতিা ট্টনট্টিত তে, আহমদ মুসা শত্রু হাস্ত ধ া
পস্িস্েন?’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
‘আহমদ মুসা মুক্ত থাকস্ল হে চস্ল আসস্তন, না আসস্ত পা স্ল
তিট্টলস্ফান ক স্তন।’ বলল তডানা।
‘তিট্টলস্ফান নাও ততা তপস্ত পাস্ ন তসখাস্ন?’
‘এই েুট্টক্ত সতয হস্ল তসিা খুট্টশ কথাই হস্ব। তস্ব খা াপিাই ট্টচন্তা ক া
াল।’ বলল তডানা।
‘ট্টঠক, খা াপিা ট্টচন্তা কস্ ই আমাস্দ ট্টকেু ক া দ কা ।’ বলল ট্টমুঃ
জা ট্টমস।
‘আমা মস্ন হে বযাপা িা পুট্টলশস্ক জানাস্না দ কা ।’ বলল েস্িফ।
‘ট্টক জানাস্বন পুট্টলশস্ক?’ বলল তডানা।
‘আহমদ মুসাস্ক ট্টকডন্যাপ-এ কথা। অন্তত এিুকু।’ বলল েস্িফ।
‘না, এিা পুট্টলশ তক জানাস্না োস্বনা। এমনট্টক আহমদ মুসা
সুইজা লযাস্ন্ড এ ট্টবষেিাও পুট্টলশ জানস্ত পা স্ল নতুন সমস্যা সৃট্টি হস্ব।’
‘ট্টক সমস্যা সৃট্টি হস্ব?’ বলল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
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‘তখন একই সাস্থ ব্ল্যাক িস এবং পুট্টলস্শ সাস্থ লিস্ত হস্ব।’ বলল
তডানা।

‘তকন?’ বলল ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
‘আহমদ মুসা দাম তকাট্টি তকাট্টি ডলা । পুট্টলশ তোপস্ন তাস্ক তা
শত্রু হাস্ত তুস্ল ট্টদস্ে এ অথঘ উপাজঘস্ন ট্টচন্তা ক স্ত পাস্ । তাোিা পুট্টলস্শ
মাস্ঝ ট্টবট্ট ন্ন এস্জট্টন্স আোবহ তলাকও আস্ে। তা াও তজস্ন তফলস্ব।’
সবাই স্তট্টম্ভত হস্ে তডানা কথা শুনট্টেল। তা া তেন তডানা মস্ধয
আহমদ মুসা ই কে শুনট্টেল। তা া লজ্জা অনু ব ক ল। মস্ন মস্ন বলল, তরুণী
হস্লও বুট্টদ্ধস্ত পট্ট পক্ক। আ আহমদ মুসা সাস্থ পট্ট ট্টচত হবা এবং তাস্ক
তখাাঁজ ক বা মত তোেযতা অট্টধকা ী তস ট্টনুঃসস্ন্দস্হ।
‘মযাডাম, আপনা প ামস্শঘ জন্য ধন্যবাদ। ট্টকন্তু আম া ট্টক ক ব, ট্টক
ক ণীে বুঝস্ত পা ট্টে না। তে কাজ পুট্টলস্শ তস কাজ আম া ট্টক াস্ব ক ব?’
বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
তডানা তৎক্ষণাৎ তকান উত্ত ট্টদল না। মুখ ট্টনচু কস্ ট্টচন্তা ক ল ট্টকেুক্ষণ।
তা প ধীস্ ধীস্ বলল, ‘ কা া এিা কস্ স্ে জানস্লও তাস্দ তকান স্থানট্টঠকানা আমাস্দ জানা তনই। এই অবস্থাে আল্লাহ উপ
সা কস্ অস্পক্ষা
ক া োিা তকান পথ তনই।’
‘কা া এিা কস্ স্ে জাস্নন?’ বলল ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
‘অবশ্যই জাট্টন। ব্ল্যাক িস কস্ স্ে।’
‘ব্ল্যাক িস-স্ক আপট্টন জাস্নন?’ বলল আবা ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
‘জাট্টন।’
‘তাহস্ল তেিুকু পট্ট চে আপট্টন ট্টদস্েস্েন, তসিুকু আপনা সব পট্ট চে
নে বস্ল আমা মস্ন হে।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।
‘তসিা বি কথা নে। ট্টকেু বাকী থাকস্ল ওাঁ কাস্েও শুনস্ত পা স্বন।
আট্টম এখন উঠস্ত চাই।’ বলল তডানা।
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তডানা ওস্দ সামস্ন স্বা াট্টবক থাকস্লও ত ত িা তা কাাঁপস্ে। তস
জাস্ন, ব্ল্যাক িস আহমদ মুসা ট্টবরুস্দ্ধ ক্ষযাপা কুকুস্ মত হস্ে স্েস্ে।
আহমদ মুসা তাস্দ হাস্ত পিা বযাপা িা ট্টচন্তাও ক া োে না।
‘ট্টঠক আস্ে। একিা কথা মযাডাম। আপট্টন অস্নক ট্টকেু জাস্নন বস্লই
বলট্টে। আম া আহমদ মুসা বযাপা িা পুট্টলশস্ক জানালাম না। ট্টকন্তু আম া
ট্টসট্টস মাট্টে বযাপা িা পুট্টলশস্ক জানাব ট্টকনা? আহমদ মুসা থাকস্ত আম া
জানাইট্টন, ট্টতট্টন ট্টনস্ষধ কস্ ট্টেস্লন এবং আম াও তা সাস্থ একমত ট্টেলাম।
ট্টকন্তু এখন ট্টতট্টন তনই, আমাস্দ ট্টন াপত্তা জস্ন্য পুট্টলশস্ক সব জানাস্না দ কা
ট্টকনা?
‘আট্টম বস্লট্টে, আল্লাহ উপ
সা কস্ বধস্েঘ সাস্থ অস্পক্ষা ক া
দ কা । সবস্চস্ে খা াপ অবস্থা জস্ন্য প্রস্তুত থাকা উট্টচত, ট্টকন্তু হতাশ হওো
ট্টঠক হস্ব না। আমাস্দ মস্ন াখস্ত হস্ব, ট্টতট্টন আহমদ মুসা। এ ধ স্ণ র্িনা
তা জীবস্ন অসংখযবা র্স্িস্ে। তে পট্ট ট্টস্থট্টত উত্ত ণ আমাস্দ কাস্ে অসম্ভব,
তসিা তাাঁ কাস্ে খুবই সহজ।’ বলল তডানা।
কথাগুস্লা বলস্ত তপস্ খুশী হস্লা তডানা। কথাগুস্লা তা ট্টনস্জস্কই
সান্ত্বনা ট্টদল তবশী। মন অস্নক সাহস তপল তা ।
সকস্ল মুগ্ধ দৃট্টি তডানা ট্টদস্ক।
কথা বলস্ত তেন ুস্ল ট্টেস্েট্টেল তা া।
নী বতা ােল ট্টমুঃ েস্িফ। বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাস্ক। এই কথাগুস্লা
বলা জস্ন্যই আল্লাহ আপনাস্ক আমাস্দ কাস্ে পাট্টঠস্েস্েন। আম া কৃতে।
আম া ট্টক তিট্টলস্ফাস্ন আপনা সাস্থ তোোস্োে ক স্ত পাট্ট ? আট্টম ট্টনট্টিত,
আপনা প ামস্শঘ আমাস্দ দ কা হস্ব।’
‘তমাট ওস্েলকাম। আট্টম খুশী হস্বা। আট্টমও তোোস্োে ক ব।’ বস্ল
সালাম ট্টদস্ে োবা জস্ন্য পা বাট্টিস্েও আবা র্ুস্ দাাঁিাল তডানা। বলল,
‘আপনা া তজস্ন া হাসপাতাল-ট্টলট্টনকগুস্লাস্ত তখাাঁজ ট্টনস্ত পাস্ ন। আট্টমও
তনব। আমা মস্ন হে ট্টতনট্টি অবস্থা হস্ত পাস্ । এক, ট্টতট্টন শত্রু হাস্ত পস্িস্েন,
দুই, ট্টতট্টন আহত হস্ে তকান হাসপাতাল বা ট্টলট্টনস্ক থাকস্ত পাস্ ন এবং ট্টতন,
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ট্টতট্টন তজস্ন া বাইস্ চস্ল তেস্েন শত্রুস্ক অনুস ণ কস্ । ট্টিতীে অবস্থা
আমাস্দ আেস্ত্ব এখন, এই তচিা আম া ক স্ত পাট্ট ।’ থামল তডানা।
‘আল্লাহ আমাস্দ মঙ্গল করুন। আপট্টন ট্টঠকই বস্লস্েন। আম া
অনুসন্ধান এখট্টন শুরু ক ট্টে।’
তডানা র্ুস্ দাাঁট্টিস্ে চলা শুরু ক ল।
এট্টেস্ে তদো জস্ন্য ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ নও উস্ঠ দাাঁিাল।
র্ তথস্ক তবট্ট স্ে পাশাপাট্টশ হাাঁিস্ত শুরু ক ল দু’জন।
‘আপনা সাস্থ পট্ট ট্টচত হস্ে খুশী হলাম।’ বলল তডানা।
‘আ আপনা সাস্থ পট্ট ট্টচত হস্ত তপস্ আমা েবঘ হস্ে। অল্প কস্েক
ট্টমট্টনি আপনা কথা শুনলাম। ট্টকন্তু মস্ন হস্ে কতট্টদস্ন পট্ট চে। আমা
সবস্চস্ে অবাক লােস্ে, আহমদ মুসা তেমন স্বতে, ততমট্টন মস্ন হস্ে
আপনাস্কও। একিা কথা ট্টজস্েস ক স্ত পাট্ট ? আপট্টন আহমদ মুসা আত্মীে
নন, আপট্টন ফ াসী হওোই তা প্রমাণ। তাহস্ল আহমদ মুসা সাস্থ সম্পকঘ ট্টক?’
‘ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন আপট্টন সাংবাট্টদক। বলুন কা া আত্মীে হস্ত
পাস্ ? তকান ইউস্ াপীে ট্টক তকান এট্টশোস্ন আত্মীে হস্ত পাস্ না?’ হৃদস্ে
এবং আত্মা একান্ত তে তসই ততা আত্মীে।’ তঠাাঁস্ি হাট্টস তিস্ন বলল তডানা।
‘অট্ট নন্দন জানাট্টে আপনাস্ক মযাডাম। আট্টম এিাই জানস্ত
চাট্টেলাম।’
‘তমাট ওস্েলকাম।’ বলল তডানা। তা া ট্ট স্সপশস্ন দ জাে এস্স
তেস্ে।
তডানা হাত বািাল ট্টবদােী হ্ান্ডস্শস্ক জস্ন্য।
ফাস্তমা ট্টহস্ ন তডানা হাত তচস্প ধস্ বলল, ‘আমা খুব সাহস
লােস্ে। আসল তলাক এস্সস্েন, তা সাস্থ তা াইি হ্ান্ডও।’
‘কাস্ক াইিহ্ান্ড বলস্েন? আমাস্ক?’
‘অবশ্যই।’
‘না, আট্টম ওাঁ তকান হ্ান্ডই নই। আট্টম অনাহুত এখাস্ন এস্সট্টে।’
‘তকন, আপট্টন এই কাস্জ ওাঁস্ক সহস্োট্টেতা কস্ ন না?’
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‘উট্টন পেন্দ কস্ ন না।’
‘তকন?’
‘এই ণাঙ্গন তমস্েস্দ জস্ন্য নে বস্ল।’
‘তকন, তমস্ে া ট্টক সমাজ জীবস্ন অংশ নে? এ ণাঙ্গন তমস্েস্দ
জন্যও হস্ব না তকন? আপট্টন তা সাস্থ একমত?’
হাসল তডানা। বলল, ‘ট্টঠক নীট্টত ট্টহস্সস্ব ট্টতট্টন একথা বস্লনট্টন। তস্ব
ট্টনস্জ তক্ষস্ত্র এিা ট্টতট্টন অপেন্দ কস্ ন।’
‘অথঘাৎ ট্টতট্টন চান না আপট্টন এ সস্ব সাস্থ জট্টিত হন।’
‘আমাস্ক ট্টনট্টদঘি ক স্েন তকন? অন্য তকউও হস্ত পাস্ ন।’ সলজ্জ তহস্স
বলল তডানা।
‘তাাঁ আ ও ‘অন্য তকউ’ আস্ে নাট্টক?’ মুখ ট্টিস্প তহস্স বলল ফাস্তমা
ট্টহস্ ন।
‘আট্টম তা বট্টলট্টন। আট্টম না হস্ে অন্য তকউও হস্ত পাস্ ন।’
‘ধন্যবাদ। ঐ গুরুত্বপূণঘ ট্টবষস্ে আপনা মত বলুন। আপনা মস্ত মূলয
অস্নক।’
‘লজ্জা তদস্বন না। আট্টম খুবই সামান্য তকউ। মূলয স্েস্ে আপনাস্দ
মস্ত । আপনা া তদস্শ জস্ন্য জাট্টত জস্ন্য ঝুট্টাঁ ক ট্টনস্ে কাজ ক স্েন।’
‘একিা কথা ট্টজস্েস ক স্ত ুস্ল ট্টেস্েট্টেলাম। আপনা নাস্ম তশস্ষ
‘লুই’ তকন? আট্টম েতদূ জাট্টন ‘লুই’ াজপট্ট বা োিা এ শব্দ তকউ তাস্দ নাস্ম
বযবহা কস্ না।’
তডানা মুহূতক
ঘ াল চুপ কস্ থাকা প েম্ভী কস্ে বলল, ‘অতীস্ত
কংকাল তস পট্ট বাস্ ই একজন আট্টম।’
ফাস্তমা ট্টহস্ ন চমট্টকত হস্ে পূণঘ তচাস্খ তাকাল তডানা ট্টদস্ক।
মুহূতঘ কে পস্ মুস্খ ফুস্ি উঠল স্বে হাট্টস। তা প অট্ট নস্ে ংট্টেস্ত
তডানাস্ক ‘বাউ’ কস্ বলল, ‘সম্মাট্টনতা াজকুমা ী, এতক্ষস্ণ আেস্ত হলাম।’
তচাস্খ-মুস্খ ট্টবস্মে তিস্ন তডানা বলল, ‘ট্টক আেস্ত হস্লন?’
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‘আমাস্দ ট্টবেট্টবখযাত মহামান্য বযট্টক্তস্ক আল্লাহ তোেয সাথী ট্টমট্টলস্ে
ট্টদস্েস্েন।’
তডানা েম্ভী হস্লা। তা মুখ-স্চাখ া ী হস্ে উঠল। বলল, ‘আপা
এ াস্ব বলস্বন না। এ াজপট্ট বা র্ৃণয ও জনট্টনট্টন্দত চট্ট স্ত্র মানুষস্কও জম
ট্টদস্েস্ে। প ীক্ষা আমাস্ক তকাথাে ট্টনস্ক্ষপ ক স্ব আট্টম জাট্টন না আপা। আমা
জস্ন্য তদাো ক স্বন।’
ফাস্তমা ট্টহস্ নও েম্ভী হস্লা। বলল, ‘আপনা এই উপলট্টিই আপনা
পট্টবত্র মন ও অপট্ট ট্টমত তোেযতা প্রমাণ।’
থামল ফাস্তমা ট্টহস্ ন। তথস্মই আবা শুরু ক ল, ‘কথািা ট্টকন্তু হাট্ট স্ে
োস্ে। আপনা মতিা বস্লনট্টন।’
‘তকান ট্টবষস্ে?’
‘ঐ তে ণাঙ্গস্ন না ী অংশ গ্রহস্ণ বযাপা িা।’
‘ও আো।’ বস্ল তডানা একিু ট্টচন্তা ক ল। তা প বলল, ‘আমা
বযট্টক্তেত মত ট্টক বলব! আট্টম একজন তমস্ে ট্টহস্সস্ব এ অট্টধকা চাই। ট্টকন্তু
আমাস্ক েট্টদ ট্টবচা স্ক আসস্ন বট্টসস্ে এ প্রশ্ন ট্টজস্েস ক া হে, তাহস্ল আট্টম
বলব এই অট্টধকা এই াস্ব তমস্েস্দ পাওো উট্টচত নে।’
‘তকন? তকন?’
‘না ী ট্টহস্সস্ব এমন ট্টকেু দুবঘলতা ও অসুট্টবধা তমস্েস্দ স্েস্ে এবং
শত্রু হাস্ত পিস্ল এমন ট্টকেু অবাট্টিত ফল তা উপ তচস্প বসস্ত পাস্ , ো
তা এবং তা বৃহত্ত পাট্ট বাট্ট ক জীবস্ন ট্টবপেঘে সৃট্টি ক স্ত পাস্ । এই
অসুট্টবধা পুরুস্ষ তনই।’
ফাস্তমা ট্টহস্ ন সংস্ে সংস্ে জবাব ট্টদল না। তা ট্টবস্মে দৃট্টি তডানা
উপ ট্টনবদ্ধ।
কস্েক মুহূতঘ প তস বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাস্ক মযাডাম। ট্টবষেিাস্ক
এ াস্ব আট্টম তকানট্টদন ট্টচন্তা কট্ট ট্টন। আপনা এ াস্ে সাস্থ আট্টম একমত।
এট্টদক ট্টদস্ে পুরুষ ও না ী অবাধ তমলাস্মশা তে থ কমঘস্ক্ষত্রও অবাট্টিত।’
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‘আপনাস্দ ট্টমট্টিং চলস্ে। আপনা অস্নক সমে ট্টনলাম। আট্টম এখন
আট্টস।’ আবা হ্ান্ডস্শস্ক জস্ন্য হাত বাট্টিস্ে বলল তডানা।
ফাস্তমা ট্টহস্ ন হ্ান্ডস্শক কস্ বলল, ‘একট্টদন বাসাে দাওোত ক া
ট্টক সাহস ক স্ত পাট্ট ?’
‘দাওোত তকন? তনম কাডঘ ততা ট্টনস্েট্টে। একট্টদন বাসাে ট্টেস্ে হাট্টজ
হস্বা তদখস্বন।’
‘তমাট ওস্েলকাম।’
তডানা সালাম ট্টদস্ে বাইস্ তবরুবা জস্ন্য পা বািাল।
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৫
তজস্ন া তলস্ক পট্টিম তীস্ সুন্দ শহ তমা স্জ। পস্ি আাঁকা েট্টব
মত সুন্দ শহ ট্টি।
শহ ট্টি পট্টিস্ম মাউন্ি তিন্ড । পবঘতট্টি সবুজ উপতযকাে তজস্ন া
তলস্ক আট্টদেন্ত ফট্টিক জল াট্টশস্ক সামস্ন ট্টনস্ে দাাঁট্টিস্ে আস্ে তমা স্জ।
মাউন্ি তিন্ড তথস্ক তাকাস্ল মস্ন হে সবুজ এক বাোন াসস্ে তলক
তজস্ন া স্বে বুস্ক।
আবা তলক তজস্ন া ট্টদেন্ত তথস্ক শহ ট্টিস্ক মস্ন হে তেন সুন্দ
একিা সবুজ ট্টতলক র্ুট্টমস্ে আস্ে মাউন্ি তিন্ড -এ তকাস্ল।
শহ ট্টি উত্ত -পূবঘ প্রাস্ন্ত তলস্ক ধা তর্াঁস্ষ সুন্দ একট্টি বাট্টি।
বাট্টিট্টি বত ী হস্েস্ে তলস্ক বুক ট্টচস্ েস্ি ওঠা একিা ট্টমট্টন উপিীস্প
উত্তস্ ।
বাট্টি ট্টতন ট্টদস্কই হ্রস্দ ফট্টিক পাট্টন ট্টন ন্ত নৃতয। তী ব াব দীর্ঘ
ও প্রশস্ত বাোস্ন একিা সবুজ তমলা। তা মাঝখাস্ন দাাঁট্টিস্ে আস্ে তেত সুন্দ
বাট্টিট্টি। মস্ন হে তেন একিা াজহংস সবুজ মালা পস্ি হ্রস্দ পাট্টনস্ত াসস্ে।
বাট্টিট্টি সুইজা লযাস্ন্ড সাস্বক কুিনীট্টতত ট্টমুঃ তকলট্ট স্ন । এখন তা
বেস সত্ত । দশ বে আস্ে ট্ট িাো ক া প ট্টতট্টন এখাস্নই বসবাস ক স্েন।
বাট্টিিা দু'তলা িইংরুম।
েল্প হট্টেল ট্টতনজস্ন মস্ধয। একজন মট্টহলা, ট্টজনা তডানান্ি। ট্টতট্টন
একজন কূিনীট্টতস্ক স্ত্রী এবং ট্টমুঃ তকলট্ট স্ন একমাত্র সন্তান। সেস পাঁেট্টত্রস্শ
কাোকাট্টে।
আস্ কজন বাট্টলকা, ট্টজনা তজাস্সফাইন। ট্টজনা তডানাস্ন্ি একমাত্র
তমস্ে।
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আ তৃতীেজন তাট্টতোনা। াট্টশোন তমস্ে। ট্টপিা ট্টদ তগ্রি পট্ট বাস্
সন্তান তস। ট্টমুঃ তকলট্ট ন দীর্ঘট্টদন মস্স্কা ট্টেস্লন কুিনীট্টতক ট্টহস্সস্ব। তা তমস্ে
ট্টজনা তডানাস্ন্ি স্বামীও তরুন কুিনীট্টতক তখন তসখাস্ন। তসই সমে ট্টপিা
পট্ট বাস্
সাস্থ তকলট্ট ন পট্ট বাস্
ে ী হৃদযতা েস্ি ওস্ঠ। তাট্টতোনা
সুইজা লযাস্ন্ড তবিাস্ত এস্স উস্ঠস্ে তকলট্ট নস্দ বাট্টিস্ত। তকলট্ট ন পট্ট বা
আস্েই তাস্ক জাট্টনস্েট্টেল, তস েতট্টদন সুইজা লযান্ড থাকস্ব ততট্টদন তস তাস্দ
তমহমান হস্ব।
কথা বলট্টেল ট্টজনা তডানান্ি, 'সট্টতযই ট্টসট্টস মাট্টে বযাপা িা দারুন
আতংস্ক সৃট্টি কস্ স্ে। ৬ট্টি মমঘাট্টন্তক মৃতযু
হস্য ত দ এখনও হেট্টন। এই
জস্ন্যই ততামাস্ক এ সমে আসস্ত না কস্ ট্টেলাম।'
‘আপনা া বাস ক স্ত পা স্েন, আ আট্টম ক'ট্টদন থাকস্ত পা স্বা না
তকন?’ বলল তাট্টতোনা।
‘আম া বাট্টিস্ত আট্টে। োই র্িুক, আম া বাট্টি োিস্ত পাট্ট না, তদশ
োিস্ত পাট্ট না।’ বলল তডানান্ি।
আমা েুট্টক্তিা এ কমই। মৃতযু ে এট্টিস্ে চলস্ত চাইস্ল োট্টি-স্েন
ট্টকেুস্তই চিা োস্ব না। অপ াধী সোসীস্দ
স্ে র্স্ বাইস্ তবরুস্নাও
তাহস্ল বন্ধ ক স্ত হস্ব।’
'ট্টঠকই বস্লে। তস্ব আম া এই বেস্স তে ঝুট্টাঁ ক ট্টনস্ত পাট্ট , ততামাস্দ
তা তনো ট্টঠক নে। ‘প্রকৃত’ জীবনিাই ততামা সামস্ন পস্ি আস্ে।’ বস্ল হাসল
ট্টজনা তডানান্ি।
েম্ভী হস্ে উঠল তাট্টতোনা মুখ। বলল, ‘প্রকৃত জীবন কখন আসস্ব
তা ট্টক ট্টনট্টদঘি সমে আস্ে?’
'অবশ্যই আস্ে। তুট্টমও তসিা তদখস্ব। তস সমে ততামা আসস্ে।’ তঠাাঁস্ি
হাট্টস তিস্ন বলল ট্টজনা তডানান্ি।
একিা ম্লান হাট্টস তাট্টতোনা তঠাাঁস্ি ফুস্ি উস্ঠই আবা ট্টমট্টলস্ে তেল। ও
হাট্টসিা কান্না তচস্েও তবদনা । বলল, ‘মস্ন হস্ে আপট্টন এস্কবাস্ ট্টনট্টিত
তদখস্ত পাস্েন। ট্টকন্তু সবা জীবস্নই ট্টক তস সমে আস্স?’
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‘তা আস্স না। অস্নস্ক ততা তস সমে পেঘন্ত বাাঁস্চও না। ট্টকন্তু তুট্টম এ াস্ব
হতাশা সুস্ কথা বলে তকন?’ বলল ট্টজনা তডানান্ি।
তাট্টতোনা একিু হাসল। বলল, ‘এইস্তা আপট্টন বলস্লন সবা জীবস্ন
আস্স না। তাহস্ল ট্টবষেিা সবা জস্ন্য ট্টনট্টিত নে। ো ট্টনট্টিত নে, তা মস্ধযই
ততা একিা হতাশা াব থাস্ক।
ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনা ট্টদস্ক এক দৃট্টিস্ত তচস্ে তথস্ক তহস্স উস্ঠ
বলল, ‘তুট্টম তোি তবলা তথস্কই কথা াজা, তুট্টম ঠকস্ব তকন কথাে! ততামাস্ক
একিা কথা ট্টজস্েস ক ব?’
‘করুন।’
‘আট্টম তস সমে তদস্খট্টে, ট্টকেুিা একাট্টকত্বস্ক তুট্টম তেন ালবাস্সা।
ততামা তকান বে তিন্ড তস সমে আট্টম তদট্টখট্টন। ট্টনিে তুট্টম এ অসামাট্টজকতা
এখন তেস্িে?’
‘তকান বে আমা তিন্ড হস্ত চাইস্লই না এই অসামাট্টজকতা আট্টম
োিস্ত পাট্ট ।’ তহস্স বলল তাট্টতোনা।
‘বাস্জ কথা বলে তুট্টম।’
েম্ভী হস্লা তাট্টতোনা। বলল, ‘বাস্জ কথা বলট্টে না আপা।’
তাট্টতোনা কন্ঠস্ব াট্ট ।
তাট্টতোনা েম্ভী মুখ আ াট্ট কন্ঠ নজ এিাল না ট্টজনা তডানাস্ন্ি ।
ট্টবট্টস্মত হস্লা তস। অবাক হস্ে অস্নকক্ষণ তাট্টকস্ে থাকল তাট্টতোনা ট্টদস্ক। তা
মস্ন হস্লা তাট্টতোনা েম্ভী মুস্খ আিাস্ল অস্নক অশ্রু লুট্টকস্ে আস্ে। তাহস্ল
তকান দুুঃখ আস্ে নাট্টক তাট্টতোনা জীবস্ন? ট্টজনা তডানান্ি উস্ঠ ট্টেস্ে তাট্টতোনা
পাস্শ বসল। বলল, ‘তাট্টতোনা আমা মস্ন হস্ে তুট্টম ট্টকেু লুকাে। ট্টকেু র্স্িট্টন
ততা?’
তাট্টতোনা হাসস্ত তচিা কস্ বলল, ‘ াবস্বন না আপা। খা াপ র্িনা
দু’তিা পক্ষ থাস্ক। ট্টকন্তু আমা তকান অন্য পক্ষ তনই।’
ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনা মুখ তিস্ন ট্টনস্জ ট্টদস্ক র্ুট্ট স্ে ট্টনস্ে বলল,
‘ততামা এসব দাশঘট্টনক কথা মাস্ন ট্টক?’
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ট্টজনা তডানান্ি েখন কথা বলট্টেল, তস সমস্েই তিট্টলস্ফান এল।
ট্টজনা তডানাস্ন্ি তমস্ে ট্টজনা তজাস্সফাইন তিট্টলস্ফান ধস্ ট্টেল।
ট্টজনা তডানান্ি থামস্তই তা তমস্ে ট্টজনা তজাস্সফাইন তাস্ক বলল,
‘আম্মা, নানা তিট্টলস্ফান ট্টলট্টনক তথস্ক।’
ট্টজনা তডানান্ি ট্টেস্ে তিট্টলস্ফান ধ ল।
ট্টজনা তডানান্ি তিট্টলস্ফান ধস্ ট্টফস্ এস্স বসস্তই তাট্টতোনা বলল
উট্টিি কস্ন্ঠ, ‘আংকল ট্টলট্টনস্ক তকন? ট্টক হস্েস্ে তসখাস্ন?’
‘একজন আহত তলাকস্ক আব্বা তা ট্টলট্টনস্ক ট্টনস্ে তেস্েন।’
‘এযাকট্টসস্ডন্ি?’
‘না। আব্বা তফ া সমে শহস্
বাইস্ হাইওস্েস্ত তলাকট্টিস্ক
সংোহীন অবস্থাে তপস্েস্ে। তক বা কা া তাস্ক ট্টনদঘে াস্ব তমস্ স্ে।’
‘আংকল ট্টক বলস্লন?’
‘বলস্লন, তলাকট্টি োন ট্টফ স্লই আব্বা বাসাে ট্টফ স্বন।’
‘আংকল ট্টকন্তু আ ও তবশী সংস্বদনশীল হস্েস্েন।’
‘ট্টঠক বস্লে। তা উপ তলাকট্টি আবা ট্টবস্দশী ততা।’
‘তকান িুযট্ট ট?’
‘তবাধ হে না। আব্বা বলস্লন, িুযট্ট টস্দ তেমন অবস্থাে পাওো োে,
তস ততমন নে। তা সাস্থ ট্টকেুই তনই। তা পাস্শ একিা মাট্টনবযাে পাওো তেস্ে,
তাস্ত অল্প ট্টকেু সুইস মুদ্রা োিা উস্ল্লখস্োেয ট্টকেুই পাওো োেট্টন।’
কথা তশষ কস্ ই ট্টজনা তডানান্ি উস্ঠ দাাঁিাস্লা। বলল, ‘ততাম া এস।
আট্টম তদট্টখ তিট্টবস্ল খাবা ট্টদস্ত বট্টল। আব্বাও এখট্টন এস্স পিস্বন।’
ট্টজনা তডানান্ি চস্ল তেল।
প ট্টদন সকাল।
ট্টজনা তজাস্সফাইন তা পিা র্স্ বস্স পিস্ে।
তাট্টতোনা আোস্ক ট্টনস্ে তবট্টবস্েস্ে তলস্ক ধাস্ র্ু স্ত।
িইং রুস্ম বস্স েল্প ক স্ে ট্টজনা তডানান্ি এবং তা আব্বা ট্টমুঃ
তকলট্ট ন।
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কথা হট্টেল আস্ে াস্ত র্িনািা ট্টনস্েই।
‘র্িনািা তকান ট্টেনতাই, না তকান বযট্টক্তেত শত্রুতা বযাপা ?’ বলল
ট্টজনা তডানান্ি।
‘তকান একিা ততা ট্টনিে হস্ব। তস্ব তচহা াে তেস্লিাস্ক আমা াল
মস্ন হস্েস্ে। আট্টম ট্টবট্টস্মত হস্েট্টে, োন তফ া প ও মস্ধয সামান্য চাঞ্চলযও
আট্টম তদট্টখট্টন। আট্টম, নাসঘ এবং ডাক্তা তখন তা সামস্ন দাাঁট্টিস্েট্টেলাম। তস
তচাখ খুস্ল শান্ত তচাস্খ আমাস্দ ট্টদস্ক চাইল। তেন বাট্টিস্ত তস র্ুম তথস্ক উঠল।
তা মুখ তথস্ক প্রথম তে শব্দ তবরুল, তসিা ট্টেল আমাস্দ প্রট্টত তা ‘ধন্যবাদ।’
তা প ডাক্তা েখন আমা পট্ট চে ট্টদস্ে বলল, আট্টম তাস্ক ট্টলট্টনস্ক ট্টনস্ে
তেট্টে, আমাস্ক লক্ষয কস্ বলল, ‘আট্টম কৃতে এট্টক্সস্লট্টন্স।’ তকান দাঙ্গাবাজ বা
সাধা ণ চট্ট স্ত্র তলাস্ক এমন ট্টনট্টিন্ত, শান্ত ও দ্র আচ ণ হস্ত পাস্ না।'
তিট্টলস্ফান তবস্জ উঠল।
তিট্টলস্ফান ধ ল ট্টম তকলট্ট ণ উস্ঠ ট্টেস্ে।
ট্টলট্টনক তথস্ক তিট্টলস্ফান।
কথা তসস্ ট্টফস্ আসস্ত আসস্ত বলল, ‘ট্টলট্টনস্ক তেত হে।’
‘তকন তলাকট্টি খা াপ ট্টকেু হস্েস্ে?’ বলল ট্টজনা তডানাল্ট।
‘না খা াপ ট্টকেু নে। আহত তেস্লিা চস্ল তেস্ত চাে। অথচ বস্লস্ে এ
সমে তা সামান্য হািাও ট্টন াপদ নে।’
‘আপট্টন ট্টক ক স্ত চাস্েন আব্বা?’
‘ট্টলট্টনস্ক োওো উট্টচত াবট্টে। তুট্টমও তেস্ত পা আমা সাস্থ।’
‘ট্টঠক আস্ে আব্বা,চল র্ুস্ আট্টস’
হাসপাতাস্ল তপ াঁস্ে তা া তসাজা তকট্টবস্ন চস্ল তেল।
তকট্টবস্ন প্রস্বশ ক ল ট্টমুঃ তকলট্ট ন প্রথস্ম। তা তপেস্ন তপেস্ন ট্টজনা
তডানাল্ট।
আহত তলাকট্টি উপ তচাখ পিস্তই ট্টজনা তডানান্ি ূত তদখা মত
চমস্ক উঠল।
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আহত তলাকট্টি আহমদ মুসা। োস্ক ট্টমস্সস ট্টজনা তডানান্ি আব্দুল্লাহ বস্ল
জাস্ন। ট্টমুঃ তকলট্ট ন তসট্টদন আহমদ মুসাস্ক সংোহীন অবস্থাে হাইওস্ে তথস্ক
তুস্ল ট্টলট্টনস্ক ট্টতঘ কস্ ট্টেল।
পাস্ে শস্ব্দ তচাখ খুস্লট্টেল আহমদ মুসা।
তা ও তচাখ পস্িট্টেল ট্টজনা তডানাস্ন্ি উপ ।
‘আপট্টন?’ ট্টবস্মস্ে এক ট্টবস্ফা ণ র্স্িট্টেল ট্টজনা তডানাস্ন্ি কস্ন্ঠ।
ট্টজনা তডানাস্ন্ি কথাে ট্টবট্টস্মত হস্ে ট্টমুঃ তকলট্ট ন তাকাল একবা ট্টজনা
তডানাস্ন্ি ট্টদস্ক, আ একবা আহমদ মুসা ট্টদস্ক।
তা প্র বলল, ‘ট্টজনা মা, তুট্টম এস্ক তচন?’
‘ট্টজ আব্বা,তেন হাইজযাক তচিা কাট্টহনী তুট্টম পস্িে, আট্টমও ততামাস্ক
বস্লট্টে। ইট্টনই হাইজযাকা স্দ একজনস্ক হতযা, আস্ কজনস্ক কাবু কস্ তেন
ক্ষা কস্ ট্টেস্লন।’
‘হ্া। এ তসই ইেংমযান?’
বস্ল ট্টমুঃ তকলট্ট ন আহমদ মুসা ট্টদস্ক এট্টেস্ে তা ডান হাত তুস্ল ট্টনস্ে
তচস্প ধস্ বলল,’ ব্রাস্ া, ইেংমযান। কংগ্রাচুস্লশন। আমা তমস্ে ট্টজনা কাস্ে,
আমা নাতনী তজাস্সফাইস্ন কাস্ে ততামা কথা, তসট্টদস্ন ট্টবস্তাট্ট ত র্িনা
শুস্নট্টে।স্তামাস্ক ধন্যবাদ।’
ট্টজনা তডানান্িও এট্টেস্ে এল। বলল,’ ট্টকন্তু তসট্টদন ট্টবমানবন্দস্ তনস্ম
আপট্টন তকাথাে হাওো হস্ে ট্টেস্েট্টেস্লন। জাস্নন, ইো লাইন্স কতৃপক্ষ এবং
আন্তজঘট্টতক ট্টবমান পট্ট বহন সট্টমট্টত আপনাস্ক অস্নক খুাঁস্জস্ে। আপনা জন্য
একিা বি পু কা ব ায কস্ স্ে। আপট্টন ট্টনস্েস্েন তস পু কা ?
আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল,’ না, পু কা আট্টম তনইট্টন।‘
‘পট্টত্রকাে পস্িনট্টন?’
‘পস্িট্টে।’
‘তাহস্ল?’
‘তসট্টদনই পু কা আট্টম তপস্ে তেট্টে। মানুস্ষ আশীবঘাদই আমা
পু কা ’
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‘তা বস্ি। ট্টকন্তু তুট্টম এক ট্টবস্মেক তেস্ল ততা। আজস্ক জমানাে এমন
কস্ তকউ াস্ব?’
বস্ল এক্ িু তথস্মই ট্টমুঃ তকলট্ট ন আবা বলল,’ থাক, এসব কথা পস্
হস্ব। এখন বল, তুট্টম ট্টলট্টনক োিস্ত চাে তকন?উস্ঠ দাাঁিাবা মত সামথঘ ততামা
হেট্টন।ডাক্তা বস্লস্ে।‘
‘একিু কি হস্ব। ট্টকন্তু আমা োওো প্রস্োজন।জরু ী কাজ আস্ে।’
‘কি হস্ব মাস্ন? দারুন ক্ষট্টত হস্ত পাস্ । েতই জরু ী কাজ থাক, তা
তচস্ে জীবন বি। এখাস্ন ততামা তক আস্ে?’
‘ক’জন বন্ধু আস্ে তজস্ন াে।‘
‘তাস্দ ওখাস্ন উস্ঠে?’
‘না, এক িুযট্ট ি কস্িস্জ উস্ঠট্টে।‘
‘তসখাস্ন তকউ আস্ে?’
‘না, তসখাস্ন আট্টম একাই থাট্টক।’
‘তাহস্ল আ ট্টচন্তা ট্টক।এমন ততা নে তে বাট্টিস্ত তকান সমস্যা আস্ে।
সুরহ হও তা প োস্ব।’
‘আব্বা,তুট্টম ডাক্তা স্ক বস্ল ট্ট ট্টলজ নাও।এস্ক বাসাে ট্টনস্ে োব।
বাসাে াল থাকস্ব। প্রট্টতট্টদন ডাক্তা োস্ব তদস্খ আসস্ব।দ কা হস্ল নাসঘ
আম া তডস্ক তনব।’
ট্টমুঃ তকলট্ট ন উজ্জল তচাস্খ তাকাল তমস্ে ট্টদস্ক।বলল, ‘ধন্যবাদ মা।
একথািা আমা মস্ন আস্সট্টন। তসিাই াল হস্ব।আট্টম ডাক্তা স্ক বলট্টে।’
বস্ল তেস্ত উদযত হস্লা ট্টমুঃ তকলট্ট ন।
‘আমা একিু কথা আস্ে জনাব।’ হাত তুস্ল ট্টমুঃ তকলট্ট নস্ক বাধা ট্টদস্ে
বলল আহমদ মুসা।
‘বল।’ বস্ল দাাঁিাল ট্টমুঃ তকলট্ট ন।
‘আট্টম ট্টলট্টনস্কই থাকস্ত চাই।’
‘তকন? আমাস্দ ঝাস্মলাে তফলস্ত চাও না এ জস্ন্য?’
‘একথা সতয নে। আমা অবস্থাে আপট্টনও ট্টক একথা বলস্তন না?’
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‘শুস্নট্টে ততামা কথা।’ তহস্স কথািুকু বস্ল ট্টমুঃ তকলট্ট ন তাকাল ট্টজনা
তডানাস্ল্ট ট্টদস্ক। বলল, ‘মা ট্টজনা তুট্টম ট্টেস্ে োট্টি তপেস্ন ট্টসিিা ট্টঠক কস্
নাও। আট্টম ডাক্তা স্ক বস্ল সব ট্টঠক ক ট্টে।’
সংস্ে সংস্েই ট্টজনা তডানান্ি তবট্ট স্ে তেল। ট্টমুঃ তকলট্ট নও।
তবলা দশিা।
তাট্টতোনা বাইস্ তথস্ক ট্টফস্ দু’তলাে উঠা জস্ন্য ট্টসাঁট্টিস্ত পা
ত স্খট্টেল।
ট্টজনা তজাস্সফাইন তদ স্ি এস্স তাট্টতোনা একিা হাত তচস্প ধস্
বলল,’ ট্টক মজা আট্টন্ি তসই তলাক এস্সস্ে।’
‘তকান তলাক?’ তজাস্সফাইস্ন ট্টপস্ঠ একিা চাট্টট্র তমস্ তচাখ উলস্ি
বলল তাট্টতোনা।
‘তকন েল্প কস্ ট্টেলাম না, তেস্ন একজন তলাক হাইজযাকা স্দ তমস্
তশষ কস্ তেনিাস্ক তাস্দ হাত তথস্ক উদ্ধা কস্ ট্টেল। তসই তলাক।’
‘তসই তলাক? তাস্ক তকাথাে পাওো তেল?’
‘তসই-ই ত আহত তলাক, নানু োস্ক কাল ট্টলট্টনস্ক ট্টতঘ কস্ ট্টেল।’
‘তাস্ক বাসাে আনা হস্েস্ে?’
‘হ্াাঁ। আম্মা, নানু ট্টকেুক্ষন আস্ে তাস্ক ট্টনস্ে এস্সস্েন’
‘তকন?’
‘খুব াল তলাক ট্টতট্টন’
কথা বলস্ত বলস্ত তাট্টতোনা এবং তজাস্সফাইন দু’তলাে িইংরুস্ম
এস্স প্রস্বশ ক ল।
িইংরুস্ম বস্সট্টেল ট্টজনা তডানান্ি, তজাস্সফাইস্ন
মা। তস
তজাস্সফাইস্ন তশষ কথািা শুনস্ত তপস্েট্টেল। বলল,’কা কথা বলে
তজাস্সফাইন?’
‘আংকস্ল কথা বলট্টে আম্মা। খুব াল না?’
‘অবশ্যই াল মা। াল না হস্ল পস্ জন্য তকউ জীবস্ন ঝুট্টক ট্টনস্ত
োে?’
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‘ট্টকন্তু আট্টন্ি, তস তলাকট্টি এ দশা হস্লা তকন?’ বলল তাট্টতোনা।
‘তসই আস্লাচনাই এতক্ষণ কস্ এলাম। তবট্টশ কথা বস্ল না ততা, তমস্প
তমস্প কথা বস্ল। এতিুকু বলল, ো া তাস্ক হতযা ক স্ত তচস্েট্টেল, তা া তা
বযট্টক্তেত শত্রু নে। একজন ট্টিট্টমনালস্ক তস তািা ক স্ত ট্টেস্ে এই র্িনা
র্স্িস্ে।’
‘তলাকট্টি নাম ট্টক?’
‘আব্দুল্লাহ’
‘আব্দুল্লাহ?মাস্ন মুসলমান?’
‘হ্াাঁ’
‘আংকল বলট্টেস্লন ট্টবস্দশী। তকান তদশী?’
‘এট্টশোন। তচহা াে মস্ন হে তুট্টকঘ’
‘শুনলাম উট্টন চস্ল তেস্ত চান, বাসাে আনস্লন তে!’
‘তসট্টদন তেস্ন তস তজাস্সফাইস্ন পাস্শ বস্সট্টেল। আট্টম তজাস্সফাইস্ন
অন্যপাস্শ ট্টেলাম।ট্টসস্ি বসা প তথস্কই তা সুন্দ আ সপ্রট্টত বযবহা
আমা াল তলস্েট্টেল। তজাস্সফাইস্ন সাস্থ কথা বলা তদস্খ মস্ন হস্েস্ে তস
তেন আমাস্দ একান্ত তকউ। তা প তদখলাম তা দ্র ও ন্রতা মস্ধয ট্টসংস্হ
শট্টক্ত ও সাহস ও আস্ে।অদ্ভূত তক শস্ল একাই তস হাইজযাকা স্দ কবল তথস্ক
তেস্ন কস্েক’শ মানুষস্ক ক্ষা কস্ । অথচ আিস্েঘ ট্টবষে, তজস্ন া
এো স্পাস্িঘ তনস্ম অলস্ক্ষয তস সস্ োে। প্রশংসা ও পু কা ট্টকেুই তস
তনেট্টন।এমন একজন তলাক দারুন ট্টবপস্দ পস্িস্ে। তাস্ক ট্টক ট্টলট্টনস্ক তফস্ল
াখা োে? ডাক্তা ও নাসঘ প্রট্টতট্টদন একবা কস্ আসস্ব।’
‘তকাথাে ত স্খস্েন?’
‘দু’তলাে উঠা-নামা ক স্ত কি হস্ব ট্টচন্তা কস্ একতলাে তমহমান
খানাে ত স্খট্টে’ ।
‘ট্টঠকই হস্েস্ে। লস্ন হাাঁিস্ত পা স্ব।’ ট্টকন্তু তাট্টতোনা মস্ন মস্ন বলল,’
খুব াল হস্েস্ে ওস্ক দু’তলাে না তুস্ল। একজন অপট্ট ট্টচস্ত এই াস্ব এখাস্ন
থাকা কথাে তাট্টতোনা অস্বট্টস্ত তবাধ ক ট্টেল।’
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‘তুট্টম োস্ব তাস্ক তদখস্ত?’
‘না। পস্ ।’ মুস্খ একথা বলস্লও মস্ন মস্ন তস বলল,’ তস তকন তদখস্ত
োস্ব তাস্ক?’
‘ও, ুস্ল তেট্টে। তুট্টম তদখস্ত োস্ব তকন? তুট্টম ত এমট্টনস্তই
অসামাট্টজক। তাাঁ মস্ধয এখনস্তা আবা তেস্লস্দ সঙ্গস্ক আগুস্ন মত ে
কস্ । আো বট্টল, এ াস্বই ততামা ট্টদন চলস্ব?’
‘তকন ালইস্তা চলস্ে আট্টন্ি।’
‘ ালই চলস্ে? তাহস্ল অমন বাউস্ন্ডস্ল হস্েস্ো তকন? এস্দশ তথস্ক তস
তদস্শ শুধুই র্ুস্ তবিাে তকন? বস্লট্টেলাম, ততামাস্ক সুইজা লযান্ড তথস্ক তেস্ত
ট্টদবনা।’
‘এমন শাসস্ন কে ালই লােস্ে আট্টন্ি।’ বলস্ত বলস্ত তাট্টতোনা
মুখ েম্ভী হস্ে উঠল। তসখাস্ন পাতলা তবদনা একিা আস্ত ন।
কথা তশষ কস্ ই তাট্টতোনা েুি ট্টদল তাাঁ র্স্ ট্টদস্ক।
তসট্টদনই ট্টবস্কল।
ট্টজনা তডানান্ি তসট্টদস্ন আনা বাজা ট্টিস্জ তশস্ল্প সাট্টজস্ে াখট্টেল।
পাস্শই দাাঁিাস্না তাট্টতোনাস্ক বলল, ‘োও ততা এক গ্লাস ে ম পাট্টন তমহমাস্ন
তিট্টবস্ল ত স্খ চাস্ে ট্রট্টলিা ট্টনস্ে এস। না আপট্টত্ত আস্ে তেস্ত?’
‘না আপা োট্টে।’ বস্ল তাট্টতোনা এক গ্লাস ে ম পাট্টন একিা ট্টপট্ট স্চ
উপ ত স্খ আস্ কিা ট্টপট্ট স্চ তঢস্ক দু’হাত ট্টদস্ে ধস্ ট্টনস্ে চলল অসুস্থ
আবদুল্লাহ নাস্ম আহমদ মুসা র্স্ ট্টদস্ক।
র্স্ দ জা তখালা ট্টেল।
দ জাে িাোস্না হস্েট্টেল পদঘা।
পদঘা ফাাঁক েট্টলস্ে র্স্ প্রস্বশ ক ল তাট্টতোনা।
দ জা তসাজাই ত তস্ র্স্ ওপ্রাস্ন্ত পাতা ট্টেল আহমদ মুসা খাি।
মাথা ট্টেল দ জা ট্টবপ ীত ট্টদস্ক। ট্টচৎ হস্ে শুস্েট্টেল তস। তচাখ দু’ট্টি তবাজা।
ত তস্ ঢুকস্তই তাট্টতোনা তচাখ ট্টেস্ে পিল আহমদ মুসা মুস্খ
উপ ।
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তচাখ পিস্তই প্রচণ্ড াস্ব চমস্ক উঠল তাট্টতোনা।
প ক্ষস্নই তদহ-মন অবশকা ী এক প্রবাহ তখস্ল তেল তাাঁ

তোিা

শ ীস্ ।
তাাঁ হাত তথস্ক গ্লাস পস্ি তেল। দু’ট্টি ট্টপট্ট চ গ্লাস ত স্ঙ্গ খান খান হস্ে
ট্টব াি শব্দ ক ল।
শস্ব্দ আহমদ মুসা তচাখ খুস্লট্টেল। তদখস্ত তপল তাট্টতোনাস্ক। ট্টবস্মস্ে
ধাক্কা তাাঁ ট্টচন্তাস্কও মুহূস্তঘ জন্য আেন্ন কস্ তফলল।
ওট্টদস্ক শব্দ শুস্নই ান্না র্ তথস্ক েুস্ি এস্লা ট্টজনা তডানান্ি। এস্স
তদখল িস্ল পস্ি োস্ে তাট্টতোনা। তমহমান এক দৃট্টিস্ত তাট্টকস্ে আস্ে
তাট্টতোনা ট্টদস্ক। তাাঁ চস্খ-মুস্খ ট্টবস্মে।
ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনাস্ক ধস্ তফলল। ধীস্ ধীস্ তাস্ক ট্টনস্ে বসাল
তস।
তাট্টতোনা সংো হাট্ট স্েস্ে।
আহমদ মুসা উঠস্ত োট্টেল।
‘ট্টমুঃ আবদুল্লাহ আপট্টন উঠস্বন না। পাস্শ র্স্ ট্টনস্ে োট্টে এস্ক
আট্টম।’
ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনাস্ক পাাঁজাস্কালা কস্ ট্টনস্ে ট্টেস্ে শুইস্ে ট্টদল
পাস্শ র্স্ এবং তাাঁ সংো ট্টফট্ট স্ে আনা প্রস্চিাে তলস্ে তেল।
অল্পক্ষস্ণ মস্ধযই তস্ট্রচা ট্টনস্ে এস্লা দু’জন আো।
ততক্ষস্ন তচাখ তমস্লট্টেল তাট্টতোনা।
‘ততাম া এস্ক এ র্স্ শুইস্ে দাও আট্টম আসট্টে।’
তাট্টতোনাস্ক ট্টনস্ে উপস্ উঠা ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ক চলল দু’জন আো।
তাট্টতোনা একবা তচাখ তমস্লই তচাখ বুস্জস্ে।
ট্টজনা তডানান্ি আহমদ মুসা র্স্ প্রস্বশ ক ল। গ্লাস ও ট্টপট্ট স্চ াঙ্গা
িুকস্ াগুস্লা কুট্টিস্ে আবজঘনা বাস্ক্স তফস্ল ট্টফস্ এল আহমদ মুসা কাস্ে।
বলল, ‘আপট্টন তাট্টতোনাস্ক ট্টচস্নন?’
‘অবশ্যই ট্টচট্টন। তাট্টতোনা এখাস্ন তকন?’
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‘আপনা প্রস্শ্ন জবাব তদব। ট্টকন্তু আমা উত্ত পাওো তশষ হেট্টন।
ট্টক াস্ব তাস্ক ট্টচস্নন?’
‘তাট্টতোনা তাাঁ আব্বা সাস্থ ট্টেল মধয এট্টশোে।’ বস্ল আহমদ মুসা
সংস্ক্ষস্প তাট্টতোনা ট্টকেু ুট্টমকা কথা জাট্টনস্ে বলল, ‘তাট্টতোনাস্ক ট্টচনব না
মাস্ন, তস অট্টবস্ম ণীে। ট্টকন্তু তস ট্টক অসুস্থ?’
ট্টজনা তডানান্ি ট্টকেুিা আনমনা হস্ে পস্িট্টেল আহমদ মুসা কাস্ে
তাট্টতোনা কাট্টহট্টন শুস্ন। আহমদ মুসা প্রস্শ্ন উত্তস্ বলল, ‘তস কম ট্টকেু নে।
তবু আট্টম তদট্টখ। ওাঁ োন ট্টফস্ স্ে।’
বস্ল ট্টজনা তডানান্ি তািাতাট্টি তবট্ট স্ে এল আহমদ মুসা র্ তথস্ক।
তাট্টতোনা শুস্েট্টেল তচাখ বুস্জ।
ট্টজনা তডানান্ি ধীস্ ধীস্ তাাঁ পাস্শ এস্স বস্স তাাঁ কপাস্ল হাত াখল।
ম্লান হাট্টস ফুস্ি উঠল তাট্টতোনা তঠাাঁস্ি। তাট্টতোনা তা একিা হাত
তুস্ল তাাঁ কপাস্ল াখা ট্টজনা তডানাস্ন্ি হাস্ত উপ ত স্খ বলল, ‘এখন
ট্টনিেই তুট্টম প্রশ্ন ক স্ব, ‘ওাঁ দ জাে ট্টেস্ে হঠাৎ ট্টক হল আমা ? হঠাৎ মাথা
র্ুস্ তেল তকন?’
‘না তাট্টতোনা, এ প্রশ্ন আট্টম ক ব না। আমা ট্টবোস াস্লা ট্টকংবা মন্দ
প্রচণ্ড এক মানট্টসক উস্ত্তজনাে তুট্টম সংো হাট্ট স্েে। এ মানট্টসক উস্ত্তজনা
তকন?’
‘হঠাৎ মাথা র্ুস্ ট্টেস্েট্টেল?’
‘র্িনা আে পেঘন্ত ততামা অবস্থা খব জাট্টন, মাথা র্ু াবা মত তকান
ত ােই ততামা তনই। তচনা তলাক তদস্খই ট্টক?’
তাট্টতোনা তচাখ খুলল। তহস্স বলল, ‘আপট্টন ওাঁ সাস্থ কথা বস্লস্েন
তদখট্টে।’
‘বস্লট্টে। তজস্নট্টে, ততাম া এস্ক অপ স্ক তচন। এক সাস্থ ততাম া ট্টকেু
কাজও কস্ ে।’
‘আ ট্টক বলস্লন উট্টন?’
‘বস্লস্েন, তাট্টতোনাস্ক শুধু ট্টচট্টন তাই নে, তাট্টতোনা অট্টবস্ম ণীে।’
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‘অট্টবস্ম ণীে অথঘ ট্টক আপা?’
‘ো তকান ট্টবস্ম ন তনই।’
‘আ স্ম ন অথঘ ট্টক?’
‘মস্ন াখা। এসব অথঘ ট্টদস্ে ততামা ট্টক হস্ব?’
‘মস্ন াখা বা ুস্ল োওো তক্ষত্রিা ট্টক বলত?’
‘তে দুস্ থাস্ক তাস্ক মানুষ স্ম ন াস্খ বা ুস্ল োে।’
ম্লান হাট্টস ফুস্ি উঠল তাট্টতোনা তঠাাঁস্ি। মস্ন মস্ন তস বলল, তাট্টতোনা
তাাঁ কাস্ে নে, মাত্র মস্ন াখা মত দুস্ তকউ। বুস্ক ে ীস্ অসহ্ এক
েেণা তজস্ে উঠল তাট্টতোনা ।
তকান কথা বলল না তাট্টতোনা।
তাট্টতোনা ম্লান হাট্টস এবং তাাঁ মুস্খ েেণা সুক্ষ প্রকাশ দৃট্টি এিাল না
ট্টজনা তডানাস্ন্ি ।
তাট্টতোনা মুস্খ ট্টদস্ক কস্েক মুহূতঘ ট্টস্থ দৃট্টিস্ত তচস্ে ট্টজনা তডানান্ি
বলল, ‘একিা প্রশ্ন ট্টজস্েস ক ব?’
‘অবশ্যই। শান্ত কস্ে বলল তাট্টতোনা।
‘বহুট্টদন প পট্ট ট্টচত কাউস্ক তদখস্ল আনট্টন্দত হবা কথা। ট্টকন্তু তুট্টম
সংো হাট্ট স্েে এবং তদখস্ত পা ট্টে তুট্টম মুষস্ি পস্িে। তকন?’
তাট্টতোনা হাসল।
উস্ঠ বসল। জট্টিস্ে ধ ল ট্টজনা তডানান্িস্ক। বলল, ‘এসব ট্টকেুনা আপা।
অস্নকট্টদন প ওস্ক তদস্খ হঠাৎ তেন ট্টক হস্ে ট্টেস্েট্টেল।’
‘ও এমন তক তে, ‘ট্টপিা ট্টদ তগ্রি’তদ কন্যা এতিা অট্ট ুত হস্ে
পস্িট্টেল’!
তাট্টতোনা তাাঁ ডান হাস্ত তজঘনীিা ট্টজনা তডানাস্ন্ি তঠাাঁস্ি তচস্প ধস্
বলল, ‘ও কথা বলনা আপা, ও কত বি তা কল্পনা ও বাইস্ ।’
‘উট্টন অসাধা ণ সাহসী, কুশলী এবং অতযন্ত সু-আচ স্ন সুন্দ মানুষ।
ট্টকন্তু তুট্টম ট্টক বলে?’

অদৃশ্য আতংক

114

তাট্টতোনা তািাতাট্টি ট্টনস্জস্ক সামস্ল ট্টনস্ে বলল, ‘এ প্রসঙ্গ থাক
আপা। চল উট্টঠ।’
‘তাট্টতোনা তুট্টম আমাস্ক ট্টক মস্ন কস্ ে? আট্টম ট্টক ট্টশশু, আমাস্ক ো তা
ট্টদস্ে বুঝ ট্টদস্ব? আমাস্ক বলস্ত না চাইস্ল বস্লা না। আট্টম শুনা উপেুক্ত না হস্ল
শুনব না। আমাস্ক তবাকা সাজাবা প্রস্োজন তনই।’ বস্ল ট্টজনা তডানান্ি
অট্ট মাস্ন মুখ া কস্ চস্ল োবা জস্ন্য উস্ঠ দািাস্ত চাইল।
তাট্টতোনা তাস্ক জট্টিস্ে ধ ল। বলল, ‘আপা ততামাস্ক না বলা ট্টকেু
আস্ে? ট্টকন্তু…?
‘ট্টকন্তু ট্টক?’
‘বযাপা িা খুব সাংর্াট্টতক ধ স্ন । বলা ট্টঠক হস্ব ট্টকনা াবট্টে।’
‘তকন বলা ট্টঠক হস্ব না?’
‘ওাঁ ট্টন াপত্তা প্রশ্ন আস্ে।’
‘ওাঁ ট্টন াপত্তা প্রশ্ন? তক তস?’ তচাখ কপাস্ল তুস্ল প্রশ্ন ক ল ট্টজনা
তডানান্ি।
‘বলট্টে। ট্টকন্তু একিা অনুস্ াধ আপা।’
‘ট্টক?’
‘ওাঁ পট্ট চে এমনট্টক আংস্কলস্কও বলস্বনা।’
ট্টবস্মে দৃট্টি ট্টনস্ে ট্টজনা তডানান্ি তাকাল তাট্টতোনা ট্টদস্ক। বলল, ‘তুট্টম
এমন অনুস্ াধ ক ে তকন? আট্টম আ আব্বা ট্টক ট্ট ন্ন? তুট্টম আব্বাস্ক তচননা?’
‘আট্টম জাট্টন। তবু অনুস্ াধ, ওাঁ আপট্টত্ত না থাকস্ল পস্ বলস্ব আপা।’
‘ট্টঠক আস্ে তাট্টতোনা তাই হস্ব।’
তাট্টতোনা আহমদ মুসা পট্ট চে দল ট্টজনা তডানান্িস্ক।
নাম শুস্নই ট্টজনা তডানাস্ন্ি মুখ ‘হা’ হস্ে তেল। ট্টজনা তডানান্ি
কূিনীট্টতস্ক কন্যা এবং কূিনীট্টতস্ক স্ত্রী। খুব াস্লা কস্ ই তস জাস্ন আহমদ
মুসাস্ক।
তাট্টতোনা আহমদ মুসা পট্ট চে ট্টদস্ে কথা তশষ ক স্লও অস্নকক্ষণ
কথা বলস্ত পা ল না ট্টজনা তডানান্ি।
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‘তাট্টতোনা, আমা স্বপ্ন মস্ন হস্ে। ট্টবোস ক স্ত ইস্ে ক স্ে না তে,
আহমদ মুসা আমাস্দ বাট্টিস্ত, আমাস্দ তমহমান?’
একিু থামল ট্টজনা তডানান্ি। তা প আবা শুরু ক ল, ‘তাাঁ ট্টন াপত্তা
কথা তুট্টম ট্টঠকই বস্লে। ট্টনিেই তকান বি র্িনা র্স্িস্ে সুইজা লযাস্ন্ড। আহমদ
মুসা তোি-খাস্িা র্িনাে তকাথাও োন না। তাাঁ আহত হবা র্িনা ট্টনিে তকান
বি র্িনা অংশ।’
‘ট্টঠকই বস্লে আপা। আট্টমও তাই মস্ন কট্ট ।’
‘তুট্টম ট্টক মস্ন ক এখাস্ন তস ট্টন াপদ। ট্টলট্টনক তথস্ক তাাঁ শত্রু া এ
ট্টঠকানা তজস্ন ট্টনস্ত পাস্ ।’
‘ট্টন াপদ না হস্ল উট্টন আসস্তন না, ট্টলট্টনস্ক থাকস্তন। সবট্টদক না
ত স্ব তকান ট্টসদ্ধান্ত ট্টতট্টন তনন না। তবু তুট্টন ট্টলট্টনস্ক সাবধান কস্ দাও,
ততামাস্দ ট্টঠকানা তাাঁ া কাউস্ক তেন না তদে।’
‘ট্টঠক আস্ে। ট্টকন্তু ট্টতট্টন ট্টনস্চ তলাে থাকস্বন, এিা খা াপ লােস্ে।
োই তহাক ট্টতট্টন সমাস্ন পাত্র।’
‘ট্টকন্তু আংস্কল ট্টক বলস্বন?’
‘আব্বা ই প্রস্তাব ট্টেল তাস্ক দু’তলাে াখা। আট্টম তজা তদোে
একতলাে াখা হস্েস্ে। এখন তদখা-শুনা অসুট্টবধা হস্ে বস্ল ওস্ক দু’তলাে
তনো োে।’
‘হ্াাঁ এিা হস্ত পাস্ আপা।’
তসট্টদনই াত দশিা।
গ্লাস্স দুধ ঢালস্ত ঢালস্ত ট্টজনা তডানান্ি পাস্শ দাাঁিাস্না তাট্টতোনাস্ক
বলল, ‘দুধ ট্টক আহমদ মুসাস্ক আমাস্কই ট্টদস্ে আসস্ত হস্ব, না তুট্টম োস্ব?’
‘না। আট্টম োব।’ তাট্টতোনা তঠাাঁস্ি সলজ্জ এক িুকস্ া হাট্টস।
‘আবা তফস্ল ট্টদস্ব নাস্তা?’
হাসল। কথা বলল না তাট্টতোনা।
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ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনা ট্টদস্ক মুহূতক
ঘ াল তাট্টকস্ে তথস্ক বলল,
‘ততামাস্ক আট্টম বুঝস্ত পা ট্টে না। ততামাস্ক এমন সংকুট্টচত, এমন ত স্ঙ্গ পিা
ততা তকান সমে তদট্টখট্টন।’
হাট্টসস্ত উেট্টসত হওো তচিা কস্ বলল, ‘দাও দুধ।’
বস্ল দুস্ধ গ্লাস ট্টনস্ে তাট্টতোনা চলল আহমদ মুসা কস্ক্ষ ট্টদস্ক।
আহমদ মুসাস্ক ট্টবস্কস্লই দু’তলাে আনা হস্েস্ে।
দু’তলা দট্টক্ষন-পুব ট্টদস্ক একিা সুন্দ রুম তাস্ক তদো হস্েস্ে।
জানালা াট্ট পদঘািা স াস্ল শুস্ে তথস্কই তলস্ক আট্টদেন্ত বুস্ক তচাখ বুলাস্না
োে।
তজযাৎস্না োট্টবত হ্রস্দ বুস্ক উপ তচাখ তমস্ল শুস্ে ট্টেল আহমদ মুসা।
দুস্ধ গ্লাস ট্টনস্ে ট্টনুঃশস্ব্দ র্স্ ঢুকল তাট্টতোনা।
তচিা কস্ ও তাাঁ বুস্ক ততালপািিা বাাঁধা ট্টদস্ে াখস্ত পা ল না
তাট্টতোনা। আহমদ মুসা কাস্ে এস্লই এমন হস্ে। তাাঁ অবস্থা তডানান্ি
আপা ও নজ এিােট্টন। অথচ তস তচিা ক স্ে তাাঁ মনিাস্ক শত শট্টক্ত ট্টদস্ে
তবস্ধ াখস্ত। তাট্টতোনা জাস্ন, আহমদ মুসা পবঘস্ত মত এক অনি পাথ ।
তাাঁ বুস্ক উপ ট্টদস্ে অশ্রু প্ররবন েিাস্ত পাস্ । ট্টকন্তু তাাঁ হৃদস্ে প্রস্বশ ক া
োস্ব না।
আহমদ মুসা তাাঁ ট্টবোনাে শুস্ে তাট্টকস্েট্টেল তলস্ক শান্ত রুপালী বুস্ক
ট্টদস্ক।
তাট্টতোনা দুস্ধ গ্লাস ট্টনস্ে আহমদ মুসা ট্টবোনা পাস্শ ট্টেস্ে
দাাঁিাস্লা।
াবল একবা , ‘দুধ তিট্টবস্ল ত স্খ তদস্ব ট্টকনা। ট্টকন্তু আবা
াবল,
ট্টনস্জ দুবঘলতা ঢাকস্ত তস এই অস্স জন্য তদখাস্ত পাস্ না।
‘দুধ এস্নট্টে।’ অস্নক প্রস্তুট্টত ট্টনস্ে বলল তাট্টতোনা।
একিু এট্টেস্ে এস্স তাট্টতোনা হাত তথস্ক দুস্ধ গ্লাসিা ট্টনস্ত ট্টনস্ত ওাঁ
ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তহস্স বলল, ‘থযাংকস তাট্টতোনা।’
বস্ল আহমদ মুসা গ্লাস তিট্টবস্ল াখস্ত োট্টেল।
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তাট্টতোনা বাাঁধা ট্টদস্ে বলল, ‘না তিট্টবস্ল াখা নে। ঠাণ্ডা হস্ে োস্ব।
এখট্টন তখস্ে ট্টনন।’
‘ট্টঠক আস্ে। তখস্ত েখন হস্ব, তখস্ে তনোই াস্লা।’
আহমদ মুসা দুধ তখস্ে গ্লাস তিট্টবস্ল াখস্ত োট্টেল।
তাট্টতোনা গ্লাস ট্টনস্ে ট্টনল আহমদ মুসা হাত তথস্ক। বলল, ‘ট্টঠক
এোস্ ািাে ঔষধ খাবা সমে আসব।’ বস্ল চস্ল োবা জস্ন্য র্ুস্ দািাস্ত তেল
তাট্টতোনা।
‘তেওনা তাট্টতোনা। গ্লাস তিট্টবস্ল ত স্খ তচো িাে একিু বস।’
থমস্ক ট্টেস্ে তাট্টতোনা বলল, ‘আো।’
গ্লাস তিট্টবস্ল ত স্খ তচো তিস্ন না বস্স আহমদ মুসা ট্টবোনা এক
প্রাস্ন্ত জস্ া-সস্ া হস্ে মুখ ট্টনচু কস্ বসল।
‘তকমন আস্ো তাট্টতোনা? তুট্টম ট্টক অসুস্থ?’ বলল আহমদ মুসা।
চট্টকস্ত একবা আহমদ মুসা ট্টদস্ক তচস্ে বলল, ‘তকন একথা
বলস্েন?’
‘তখন হঠাৎ তুট্টম সংো হা াস্ল। তাোিা ততামা তকমন তেন মনম া
াব তদখট্টে। তুট্টম ততা এমন নও।’
হৃদস্ে তসই েেণা অনু ব ক ল তাট্টতোনা। একিা করুন হাট্টস ফুস্ি
উঠস্ত চাইল তঠাাঁস্ি। একিা কথা ত ত তথস্ক বুক ফুস্ি তব হস্ত চাইল, ‘মন
ততা অস্নক আস্ে মা া তেস্ে। তসই তসন্ট্রাল এট্টশো তথস্ক ট্টবদাে তনো সমে।
ত ত িাস্ক কস্ঠা শাসন কস্ বলল, ‘আট্টম দুুঃট্টখত। আপনাস্ক তকানট্টদন তদখব
াট্টবট্টন, তাই হঠাৎ ট্টক তেন হস্ে ট্টেস্েট্টেল। আমাস্ক মাফ ক স্বন। আপট্টন এখন
আমা সামস্ন, তবুও আমা তেন স্বপ্নই মস্ন হস্ে। মস্ন হস্ে অস্নক র্ুস্ম মত
র্ুম ােস্লই তেন তদখব সব ট্টমথযা।’ কাাঁপল তেন তাট্টতোনা কে।
একিু থামল। দম ট্টনল একিা। তা প বলল, ‘আপট্টন তকমন ট্টেস্লন?
এখাস্ন ট্টক র্স্িস্ে, আপনা এমন হল তকন?’
‘বলব। ট্টকন্তু তাাঁ আস্ে বল, ‘তুট্টম তকাথাে ট্টক ক ে?’
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ম্লান হাসল তাট্টতোনা। বলল, ‘আমা একাউস্ন্ি আব্বা ট্টকেু িাকা
আস্ে। আব্বা একাউস্ন্ি িাকাও আট্টম নট্টমট্টন ট্টহসাস্ব তপস্েট্টে। তাই ট্টনস্ে শুধু
র্ু ট্টে।’
তবদনা একিা তখাাঁচা লােল আহমদ মুসা মস্ন। আহমদ মুসা জস্ন্যই
তস তাাঁ আব্বাস্ক হাট্ট স্েস্ে, বলস্ত তেস্ল স্বজন স্বস্দশস্ক তে পট্ট তযাে কস্ স্ে।
সবঘহা া হৃদেস্ক ট্টনস্ে তাাঁ তর্া া োিা আ উপাে ট্টক!
তকান কথা তোোল না আহমদ মুসা মুস্খ। তাট্টতোনা শূন্য দৃট্টি ট্টক
চাে, ট্টকস্স সন্ধান ক স্ে আহমদ মুসা জাস্ন। এখাস্নই ট্টনস্জস্ক অসহাে তবাধ
কস্ আহমদ মুসা।
তাট্টতোনাই কথা বলল আবা । বলল, ‘এবা আপনা কথা বলুন।
আপট্টন তকমন ট্টেস্লন?’
‘এই সমস্ে আট্টম িান্স, কযাস্মরুন, মধয আট্টিকা প্রজাতে কস্ঙ্গা
র্ুস্ ট্টে। মধয আট্টিকা প্রজাতে তথস্ক এস্সট্টে এখাস্ন।’
‘সব জােোে তবাধ হে একই কাজ কস্ স্েন’?
‘ট্টক কাজ?’
‘লিাই।’
‘আমা তপশাই ততা ওিা।’
‘হস্লা না। তপশা নে ট্টমশন।’
‘তপশা নে বলে তকন?’ তহস্স বলল আহমদ মুসা।
‘তপশা সাস্থ ট্টবট্টনমস্ে সম্পকঘ আস্ে, ট্টমশন মানুস্ষ স্বাস্থঘ ট্টনস্বট্টদত।
আপট্টন ো ক স্েন, তা তকান ট্টকেু ট্টবট্টনমস্ে নে।’
‘ট্টঠক হস্লানা। আট্টমও ট্টবট্টনমস্ে কাজ ক ট্টে।’
‘তকমন?’
‘আট্টম ‘ট্টফ সাট্টবট্টলল্লাহ’ মাস্ন আল্লাহ জস্ন্য কাজ ক ট্টে। ট্টকন্তু এ
ট্টবট্টনমে আস্ে। আল্লাহ ট্টবট্টনমস্ে প্রট্টতশ্রুট্টত ট্টদস্েস্েন।’
‘তেমন?’
‘তবস্হশত লা ।’
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‘ও এই ট্টবট্টনমস্ে কথা বলস্েন’ হাাঁসস্ত লােল তাট্টতোনা।
‘এস্ক তকমন মস্ন ক ে তুট্টম?’
‘এিা ট্টবট্টনমে হস্লা? ট্টবট্টনমে ততা হাস্ত হাস্ত তপস্ত হে। ওিা ততা
প কাস্ল কথা।’
‘প কাস্ল পাওোই ততা সবস্চস্ে বি পাওো। তস পাওোিা অক্ষে। ঐ
পাওো প্রট্টতই আমা তলা । সুত াং বলস্ত পা , ট্টবট্টনমে োিা আট্টম কাজ
ক ট্টে না।’
‘োক এই প্রসংে। সুইজা লযাস্ন্ড আপনা কথা বলুন।’
‘মাফ ক স্বন। আট্টম ট্টক ত তস্ আসস্ত পাট্ট ?’ তাট্টতোনা কথা তশষ
হবা সাস্থ সাস্থই দ জা পদঘা একিু ফাাঁক কস্ বলল ট্টজনা তডানান্ি।
‘অবশ্যই, আসুন।’
র্স্ ঢুকল ট্টজনা তডানান্ি। বলল, দুুঃট্টখত।‘মাঁস্থ’ তথস্ক তাট্টতোনা
তিট্টলস্ফান। কথা বলস্বন নাতাশা।’
নাতাশা একজন সুইস কূিনীট্টতস্ক
াট্টশোন স্ত্রী। তস কূিনীট্টতকও
দীর্ঘট্টদন ট্টেস্লন মস্স্কাস্ত। ট্টবস্েও কস্ ন াট্টশোে। নাতাশা পট্ট বা ও পূবঘ
তথস্কই তাট্টতোনা পট্ট বাস্ র্ট্টনি ট্টেল। ট্টবস্েও হে তাাঁস্দ মধযতাে।
নাতাশা কথা শুস্নই তাট্টতোনা উস্ঠ দাাঁিাল। বলল আহমদ মুসাস্ক
লক্ষয কস্ , ‘অনুমট্টত ট্টদন।’
‘অবশ্যই।’
তাট্টতোনা চলস্ত শুরু কস্ বলল, ‘প্রশ্ন ট্টকন্তু সবই থাকল।’
তাট্টতোনা তবট্ট স্ে তেস্ল ট্টজনা তডানান্ি এট্টেস্ে এস্স তিট্টবল তথস্ক দুস্ধ
গ্লাস ট্টনস্ে র্ট্টি ট্টদস্ক তাট্টকস্ে বলল, ‘আপনা তবট্টশক্ষন বস্স না থাকা াল।’
‘ধন্যবাদ।’ বস্ল আহমদ মুসা শুস্ে পিল।
ট্টজনা তডানান্ি চা ট্টদক তচস্ে বলল, সব ট্টঠক আস্ে। াত এোস্ ািাে
ওষুধ তখস্ত হস্ব।’
বস্ল ট্টজনা তডানান্ি চস্ল োবা জন্য পা বািাল।
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‘মযাডাম, আমা একিা অনুস্ াধ, ডাক্তা স্ক বস্ল কাল োস্ত তেস্ত
পাট্ট , তস বযবস্থা দো কস্ করুন।’
ট্টজনা তডানান্ি হাসল। বলল, ‘জাট্টন আপনা কাজ আপনা জীবস্ন
তচস্ে গুরুত্বপূণঘ। ট্টকন্তু জীবন না থাকস্ল কাজ থাস্ক না।’
আহমদ মুসা একিু ট্টবট্টস্মত হস্লন ট্টজনা তডানাস্ন্ি কথা ধ স্ন। বলল,
‘আ ট্টকেু তজস্নস্েন?’
‘তেস্নই আট্টম বুস্জট্টেলাম। আপট্টন সাধা ন তকউ নন। পস্ প্রশংসা ও
পু স্কা এট্টিস্ে েখন আপট্টন োস্েব হস্লন, তখন আবা ও মস্ন হস্ে ট্টেল আপট্টন
অসাধা ণ একজন। ট্টকন্তু আপট্টন অসাধা স্ন মস্ধযও তে অনন্য একজন, তা
তাট্টতোনা কাস্ে তশানা পস্িই বুঝলাম। আপনাস্ক তখাশ আমস্দদ। আমাস্দ
এই তোি বাট্টিিাস্ক ‘ঐট্টতহাট্টসক’ ক া সুস্োে তদো জস্ন্য আম া কৃতে।’
‘আহমদ মুসা এ তফ া পাবা কা ন? তাট্টতোনা তস জস্ন্য?’
‘আহমদ মুসা তফ া পাস্ব না তকন?’
‘তস মুলত মুসট্টলম জাট্টত জস্ন্য কাজ ক স্ে।’
‘মজলুস্ম পট্ট চে মজলুম। তে তকান জাট্টতই মজলুম হস্ে দািাস্ত
পাস্ , তেমন এখন মুসলমান া। জাট্টত নাম তাাঁস্দ োই তহাক তাাঁ া মজলুম।
এই মজলুস্ম পস্ক্ষ দাাঁিাস্না অথঘ মানবতা পস্ক্ষ দাাঁিাস্না।’
আহমদ মুসা ধীস্ ধীস্ উস্ঠ বসল। বলল, ‘আপনাস্ক ধন্যবাদ। অস্নক
ধন্যবাদ আপনাস্ক। পক্ষপাতহীন ও মানবতা পস্ক্ষ এমন াে পট্টিস্ম আট্টম খুব
কম শুস্নট্টে।’
‘ওস্েলকাম। আমা একিা ট্টজোসা আস্ে।’
‘বলুন।’
‘আজ নে। অস্নক াত হস্েস্ে। আপট্টন শুস্ে পিুন।’
বস্ল ট্টজনা তডানান্ি ‘আট্টস’ বস্ল র্ তথস্ক তবট্ট স্ে এল।
দুই ট্টদন প ।
আহমদ মুসা বস্সট্টেল তাাঁ ট্টবোনাে।
তাট্টতোনা বস্স ট্টেল ট্টবোনা এক প্রাস্ন্ত। তাাঁ তচাখ-মুখ াট্ট ।
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ট্টজনা তডানান্ি র্স্ প্রস্বশ ক ল। বলল, ‘োট্টি ত ট্টড। ট্টকন্তু আবা
বলট্টে, কমপস্ক্ষ আ ও দু’তিা ট্টদন আপনা ত ট তনো প্রস্োজন।’
‘আপনাস্দ আট্টম সব বস্লট্টে। তে তকান সমে ‘জীবন-হাট্টন’ র্িস্ত
পাস্ ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী অথবা ট্টি ওোডঘ ট্টিট্ট ’ কথা াবুন।’
‘তদখুন আপনা া তে ট্টবষেিাস্ক তোপন াখস্েন তা ট্টঠক হস্ে না।
জাট্টত-ট্টবস্িষ বশত দুট্টি সংবাদ মাধযমস্ক ধ্বংস ক া ক া তে প্রস্চিা চলস্ে তা
ট্টবেবাসী জানা অট্টধকা আস্ে।’
‘তসিা অবশ্যই জানস্ব। তস্ব এখন বলস্ল তসিা প্রমান ক া োস্বনা।
ওস্দ হাস্ত-নাস্ত ধট্ট স্ে ট্টদস্ত হস্ব। আস্ে প্রচা ক স্ল তসিা পা া োস্ব না।’
‘মানট্টে েুট্টক্ত। এমন অসম লিাই ট্টক চস্ল? তসট্টদন ট্টক হস্তা েট্টদ একিা
োট্টি ঐ সমস্ে না আসস্তা।’
‘আল্লাহ-এই াস্বই অসহােস্ক সাহােয কস্ ন।’
‘দুুঃট্টখত। ুস্লই ট্টেস্েট্টেলাম আপট্টন আহমদ মুসা। অসাধা ণ
ট্টবস্বচনাে আপট্টন পথ চস্লন।’
‘দুুঃট্টখত। এিা আমা অহংকা নে। এিা আমা সাধা ন ট্টবস্বচনা।’
‘ধন্যবাদ।’ তহস্স বলল ট্টজনা তডানান্ি।
একিু তথস্মই আবা বলল, আপট্টন তাহস্ল আসুন। আট্টম ওট্টদকিা
তদখট্টে।’
বস্ল ট্টজনা তডানান্ি তবট্ট স্ে তেল র্ তথস্ক।
আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁিাস্লা।
তাট্টতোনাও উস্ঠ দাাঁিাস্লা। তিট্টবল তথস্ক ওষুস্ধ পযাস্কি এবং
বযবস্থাপত্র ট্টনস্ে আহমদ মুসা বযাস্ে স্ ট্টদস্ে বলল, ‘বযবস্থাপত্র তদস্খ ওষুধ
খাস্বন। ওষুস্ধ তকাসঘ তশষ হস্ল তকান ট্টলট্টনস্ক আবা তেস্ত হস্ব আপনাস্ক।’
‘ধন্যবাদ।’
‘ওষুস্ধ কথা, বযবস্থাপস্ত্র কথা, ডাক্তাস্ কাস্ে োবা কথা মস্ন
থাকস্ব ট্টকনা?’
‘তকানিা ই েযা াট্টন্ি তনই।’
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‘তাহস্ল আট্টম তজস্ন াে োব।’
‘তজস্ন াে োস্ব? ওষুধ আমা বযবস্থাপস্ত্র তদা ট্টক ক া জস্ন্য?’
‘ ে তনই। আট্টম ওখাস্ন আংস্কস্ল বাসাে থাকব। আপনা সমস্যা
সৃট্টি ক স্বা না।’
‘ধন্যবাদ তাট্টতোনা। তুট্টম ট্টচন্তা কস্ া না। তে াস্বই তহাক আমা ট্টনস্জ
প্রট্টত প্রস্োজনীে নজ আট্টম াট্টখ।’
‘সুত াং তকউ তেন নাক েলাস্ত না োে এই ততা? এিা এক ধ স্ন
তস্বো ট্টনবঘাসন। এিা চলস্ত পাস্ না।’ েলা কাপট্টেল তাট্টতোনা ।
আহমদ মুসা মুহূস্তঘ জন্য তচাখ বুজল। তাট্টতোনা মস্ন অবস্থা তাাঁ
কাস্ে পট্ট স্কা । ট্টকন্তু ট্টক বলস্ব তস তাস্ক। অতীস্ত মতই তস ট্টবষেিাস্ক এট্টিস্ে
তেস্ত চাে। বলল, ‘ত বনা তাট্টতোনা, তসখাস্ন আট্টম ট্টনবঘাসস্ন তনই। তসখাস্ন
অস্নক বন্ধু-বান্ধব আস্ে আমাস্ক সাহােয-সহস্োট্টেতা ক া জস্ন্য।’
‘খুট্টশ হলাম। তস্ব আপট্টনও জাস্নন, বন্ধু-বান্ধব া ওষুধ খাইস্ে তদবা
জস্ন্য দাট্টেত্বশীল নে।’ াঙ্গা কেস্ব তাট্টতোনা ।
আহমদ মুসা তকান উত্ত ট্টদল না।
ম্লান তহস্স তিট্টবস্ল াখা তাাঁ বযাস্ে ট্টদস্ক হাত বািাল।
তাট্টতোনা তািাতাট্টি বযােিা তুস্ল ট্টনস্ে বলল, ‘োট্টি পেঘন্ত েট্টদ বযােিা
বহন কস্ ট্টনস্ে োই, তাহস্ল এিা বি কস্ম তকান নাক েলাস্না হস্বনা ট্টনিে?’
বস্ল তাট্টতোনা বযাে ট্টনস্ে দ জা ট্টদস্ক পা বাট্টিস্ে বলল, ‘চলুন।’
োট্টি বা ান্দাে ট্টেস্ে তপ াঁেল আহমদ মুসা এবং তাট্টতোনা।
োট্টি কাস্ে দাাঁট্টিস্েট্টেল ট্টজনা তডানান্ি।
একিু দুস্ তখলা ক ট্টেল ট্টজনা তজাস্সফাইন।
আহমদ মুসাস্ক োট্টি কাস্ে তদস্খ েুস্ি এল। আহমদ মুসাস্ক জট্টিস্ে
ধস্ বলল, ‘আংকল আবা কস্ব আসস্বন?’
‘আো মা-মট্টন ট্টবষ্যৎ তকউ বলস্ত পাস্ ?’ তাাঁ মাথাে আদস্ হাত
বুট্টলস্ে বলল আহমদ মুসা।
‘না, আপট্টন আসস্বন ট্টকনা বলুন। আপনা তসই েল্প বলা তশষ হেট্টন।’
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‘ট্টঠক আস্ে। েল্প ততা অসমাপ্ত থাকস্ত পাস্ না। আসস্তই হস্ব
তাহস্ল।’
‘আট্টম ট্টকন্তু ত াজ তিট্টলস্ফান ক ব।’
‘তিট্টলস্ফান নাম্বা তকাথাে পাস্ব?’
‘তকন, আট্টন্ি কাস্ে তদস্খট্টে।’
‘তবশ কস্ া। তস্ব আমাস্ক না তপস্ল োল ট্টদওনা তেন।’
‘তকন থাকস্বন না ঐ তিট্টলস্ফাস্ন?’
‘আমা ততা নানা কাজ নানা জােোে থাট্টক।’
‘তাহস্ল ‘সানস্ড’ তত ক ব।’
‘আো কস্ া।’
তাট্টতোনা আহমদ মুসা বযাে োট্টিস্ত তুস্ল ট্টদস্ে োট্টি দ জা তমস্ল
ধস্ বলল, ‘আসুন।’
আহমদ মুসা ট্টজনা তজাস্সফাইস্ন কপাস্ল একিা চুমু তখস্ে ট্টজনা
তডানাস্ন্ি ট্টদস্ক তচস্ে বলল, ‘তাহস্ল আট্টস। আপনাস্দ আট্টতথয ও
আন্তট্ট কতা কথা তকান ট্টদনই ুলস্ত পা ব না।’
‘ধন্যবাদ। আম া কতিুকু ট্টক কস্ ট্টে জাট্টন না। ট্টকন্তু আম া ধন্য তবাধ
কস্ ট্টে আপনাস্ক আমাস্দ মাস্ঝ তপস্ে। আব্বা তিট্টলস্ফান কস্ ট্টেস্লন। ট্টতট্টন
ট্টফ স্ত না তপস্ দুুঃখ কস্ স্েন। ট্টতট্টন তজস্ন াে আপনা সাস্থ কথা বলস্বন।’
‘আট্টম খুব খুট্টশ হস্বা। তাস্ক আমা শ্রদ্ধা তদস্বন।’
বস্ল আহমদ মুসা গুডবাই জাট্টনস্ে োট্টি দ জা ট্টদস্ক এগুস্লা।
তাট্টতোনা দু’হাত ট্টদস্ে দ জা খুস্ল ধস্ মাথা ট্টনচু কস্ দাাঁট্টিস্েট্টেল।
আহমদ মুসা জাস্ন মুখ ততালা শট্টক্ত তাাঁ তনই। ত ত িা তমাচি ট্টদস্ে উঠল
আহমদ মুসা । তাট্টতোনাস্ক তস ট্টক বলস্ব? আহমদ মুসা তাস্ক এট্টিস্ে চলস্ে,
তকান প্রশ্রে ট্টদস্ে না, ট্টবষেিা তাট্টতোনাস্ক তবশী আহত ক স্ে। তডানা কথা
তাস্ক বলা দ কা । ট্টকন্তু বলস্ত তচস্েও বলস্ত পাস্ ট্টন। ট্টকন্তু বলস্ত তচস্েও
বলস্ত পাস্ ট্টন। ট্টপতৃ-মাতৃহীনা, আত্মীে-স্বজন তথস্ক এস্কবাস্ ট্টবট্টেন্ন- বলা োে
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সবঘহা া এই তমস্েট্টিস্ক এত বি আর্াত তস তকমন কস্ তদস্ব! তাই ইস্ে কস্ ও
আহমদ মুসা মুখ খুলস্ত পাস্ ট্টন।
নতমুখী তাট্টতোনাস্ক বলা মত তকান কথা আহমদ মুসা মুস্খও
তোোল না।
শুধু ‘ধন্যবাদ তাট্টতোনা’ বস্ল আহমদ মুসা োট্টি ত তস্ ঢুস্ক তেল।
তাট্টতোনা োট্টি দ জা বন্ধ কস্ ট্টদস্ে জানালাে মুখ এস্ন বলল,
‘আসসালামু আলাইকুম।’
বস্ল একিা তঢাক ট্টেস্লই আবা বলল, ‘মস্ন াখস্বন আপট্টন সুস্থ
হনট্টন। কাজ শুরু আস্ে আপনা দু’ট্টতন ট্টদন ট্টবশ্রাম প্রস্োজন।’ কন্ঠস্ব েম্ভী
তাট্টতোনা ।
‘ধন্যবাদ তাট্টতোনা।’ বলল আহমদ মুসাও েম্ভী কস্ন্ঠ।
তাট্টতোনা সস্ দাাঁিাল জানাল তথস্ক।
টািঘ ট্টনল আহমদ মুসা োট্টি। চলস্ত শুরু ক ল।
োট্টি ট্টদস্ক তাট্টকস্ে ট্টকেুক্ষণ পুতুস্ল মত দাাঁট্টিস্ে থাকল তাট্টতোনা।
তা প তস ট্টজনা তজাস্সফাইস্ন হাত ধস্ ধীস্ ধীস্ উস্ঠ তেল
দু’তলাে।
ট্টসাঁট্টি মাথাে ট্টেস্ে ট্টজনা তজাস্সফাইন বাোস্ন ট্টদস্ক তাট্টকস্ে বলল,
‘তদখ আট্টন্ি, তসই হলুদ পাট্টখিা আবা এস্সস্ে। আট্টম োই।’ বস্ল ট্টজনা
তজাস্সফাইন ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ে আবা েুস্ি ট্টনস্চ তনস্ম তেল বাোস্ন ট্টদস্ক।
তাট্টতোনা অন্য সমে হস্ল তজাস্সফাইস্ন সাস্থই েুিস্তা বাোস্ন
ট্টদস্ক। ট্টকন্তু এখন তজাস্সফাইস্ন কথা তা কাস্ন ট্টেস্েও তেন তেল না।
তাট্টতোনা তা র্স্ ট্টেস্ে তা ট্টবোনাে এট্টলস্ে পিল। বাট্টলশ মুখ
গুাঁজল তস। তা মস্ন হস্লা, অকুল সমূস্দ্র বহু কস্ি খুাঁস্জ পাওো অবলম্বনস্ক তক
তেন ট্টনিু াস্ব ট্টেট্টনস্ে ট্টনস্ে তেল। হৃদস্ে সমস্ত চাওো ট্টদস্ে োস্ক তস জট্টিস্ে
ধস্ বাাঁচস্ত তচস্েট্টেল, তস ট্টনদঘে াস্ব দূস্ সস্ তেল।
কান্না প্রবল এক সাইস্লান এস্স দুমস্ি-মুচস্ি ট্টদল তা বুক। তস
সাইস্লাস্ন উযীপ্ত সােস্ তরাত এস্স আেস্ি পিল তা দু’তচাস্খ।
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কাাঁদট্টেল তাট্টতোনা।
কান্না ধাক্কাে ফুস্ল ফুস্ল উঠট্টেল তা তদহ।
ট্টজনা তডানান্ি র্স্ ঢুস্ক এ দৃশ্য তদস্খ ট্টবট্টস্মত হস্লা। ক’ট্টদন ধস্ তে
সস্ন্দহ তস ক ট্টেল, তা সতয তাহস্ল! ট্টকন্তু এই ধ স্ন কান্না তকন? সামান্য
ট্টবস্েস্দ তাট্টতোনা মত তমস্ে জস্ন্য এ ধ স্ন কান্না স্বা াট্টবক নে।
ট্টজনা তডানান্ি ধীস্ ধীস্ এস্স তাট্টতোনা মাথাে হাত াখল।
তাট্টতোনা মাথা তুলল। ট্টজনা তডানান্িস্ক তদস্খ তািাতাট্টি তচাখ মুস্ে
কান্না ত াস্ধ তচিা ক ল।
ট্টকন্তু পা ল না।
দু’হাস্ত মুখ তঢস্ক আবা কান্নাে ত স্ে পিল তস।
ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনাস্ক বুস্ক তিস্ন ট্টনল। বলল, ‘ো সস্ন্দহ
কস্ ট্টেলাম, তদখট্টে তাই সতয হস্লা। ট্টকন্তু কাাঁদে তকন? তজস্ন া ততা আধ র্ন্িা
িাই ও নে। ইো ক স্লই ততা ট্টেস্ে তদস্খ আসস্ত পা স্ব!’
তকান উত্ত ট্টদল না তাট্টতোনা।
ট্টজনা তডানাস্ন্ি কথাে কান্না তা আ ও বািল।
ট্টজনা তডানান্ি বুঝস্ত পা স্লা না ট্টক বস্ল তাস্ক সান্তনা তদস্ব। শুধু
তস্নস্হ হাত বুলাস্ত লােল তা মাথাে।
তাট্টতোনা ধীস্ ধীস্ শান্ত হস্লা। রুমাল ট্টদস্ে তচাখ – মুখ মুস্ে বলল,
‘স্যট্ট আপা। ততামাস্কও কি ট্টদলাম।’
‘ওসব তস জন্য াখ। ততামাস্দ ট্টক র্স্িস্ে বলত? তুট্টম ইো ক স্ল
তজস্ন াে তেস্ত পা স্ত।’
তাট্টতোনা তকান কথা বলল না। শুধু তা তচাখ দু’ট্টি তথস্ক আবা দু’ট্টি
অশ্রু ধা া তনস্ম এল।
ট্টজনা তডানান্ি তা তচাখ মুস্ে ট্টদস্ে বলল, ‘বযাপা ট্টক বলত? ট্টকেু
র্স্িস্ে?’
‘ট্টকেুই র্স্িট্টন।’ বলল তাট্টতোনা তচাখ না তুস্লই।
‘তাহস্ল এই কান্না তকন?’
অদৃশ্য আতংক

126

‘এিা আমা একিা অন্যাে আপা।’
‘ভ্রু কুট্টঞ্চত হস্লা ট্টজনা তডানাস্ন্ি । তক্ষা ফুস্ঠ উঠল তচাস্খ-মুস্খ। ক্ষুদ্ধ
কস্ন্ঠ ডাকল, ‘তাট্টতোনা!’
‘ট্টি আপা।’
‘তুট্টম আমাস্ক তবাকা ঠাও াস্ত চাে?’
‘স্যট্ট । না আপা।’
‘তাহস্ল বল ট্টক র্িনা?’
‘সট্টতযই আপা তকান র্িনা র্স্িট্টন।’
‘ট্টকেু বস্লস্েন ট্টতট্টন?’
‘কাউস্ক কাাঁদাবা মত ট্টতট্টন ট্টক ট্টকেু বলস্ত পাস্ ন?’
‘ট্টঠক আস্ে। ট্টকন্তু ট্টকেু র্স্িট্টন, ট্টকেু উট্টন বস্লট্টন, তাহস্ল ট্টক র্স্িস্ে
ততামা ?’
তাট্টতোনা তকান উত্ত ট্টদল না। মাথা ট্টনচু কস্ চুপ কস্ থাকল।
‘বল, তাট্টতোনা।’
‘ট্টক বলব আপা। আমা ই তদাষ। আট্টম তসানা হট্ট ণ ধ স্ত চাট্টে।’
ভ্রু কুট্টঞ্চত হস্লা আবা , ট্টজনা তডানাস্ন্ি । হঠাৎ তা তচাস্খ ত স্স উঠল
তাট্টতোনা
বর্ুস্ জীবস্ন দৃশ্য। মস্ন পিল জীবন সম্পস্কঘ তাট্টতোনা
হতাশা কথা।
সংস্ে সংস্ে তচাস্খ-মুস্খ উস্িে ফুস্ি উঠল ট্টজনা তডানাস্ন্ি । বলল,
‘তা মাস্ন উট্টন ততামাস্ক প্রতযাখযান কস্ স্েন?’
তাট্টতোনা একিু সমে ট্টনল জবাব ট্টদস্ত। ধীস্ ধীস্ বলল, ‘প্রতযাখযান
ক স্ল অন্তত বুঝতাম উট্টন আমাস্ক বুস্ঝস্েন।’ াো েলা তাট্টতোনা ।
‘ততামাস্ক উট্টন তবাস্ঝনট্টন। মাস্ন উট্টন ট্টক জাস্নন না তুট্টম তাাঁস্ক
ালবাস?’
‘তাও তাট্টম জাট্টন না।’
‘বল ট্টক? তা ত ফ তথস্ক ট্টকেুই জানস্ত পা ট্টন?’
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‘না আপা। ব স্ফ মত ঠান্ডা উট্টন। ও হৃদে তেন পাথ । তকান
আকাঙ্খা, তকান আকুট্টতই তেন তসখাস্ন তকান স্পন্দন ততাস্ল না।’
তৎক্ষণাৎ তকান উত্ত ট্টদল না ট্টজনা তডানান্ি।
উস্িে ও তবদনা একিা োো তনস্মস্ে তা তচাস্খ-মুস্খ।
তস নী স্ব বুস্ক জট্টিস্ে ধ ল তাট্টতোনাস্ক। বলল, ‘তুই তদখট্টে সবঘনাশ
কস্ বস্স আট্টেস। এমন একা একা কান্না ততা তক তদখস্ব! তকন তাাঁস্ক বট্টলসট্টন
পট্ট কা কস্ সব কথা?’
‘ও েট্টদ প্রতযাখযান ক স্ত ট্টেস্ে কি পাে তসই স্ে।’
‘উস্ল্টািাও ততা হস্ত পাস্ ! ও অস্নক বি। সম্পূণঘ ট্ট ন্ন বনট্টতকতা
মানুষ। তুই ূল কস্ ট্টেস তাস্ক বুঝস্ত।’
‘আট্টম জাট্টন না, জাট্টন না।’ বস্ল দু’হাস্ত মুখ তঢস্ক কান্নাে আবা ত স্ে
পিল তাট্টতোনা।
ট্টজনা তডানান্ি তা একিা হাত তাট্টতোনা মাথাে বুট্টলস্ে তাট্টতোনা
মুস্খ কাস্ে মুখ এস্ন বলল, ‘আট্টম ট্টক ওাঁস্ক বলব?’
তাট্টতোনা সংস্ে সংস্েই মাথা তনস্ি জানাল, ‘না।’
‘তাহস্ল তুট্টম তজস্ন াে ও কাস্ে োও।’
তাট্টতোনা আবা ঐ াস্বই মাথা তনস্ি বলল, ‘না! ও এক সাংর্াট্টতক
কাস্জ এখন মস্নাস্োে ট্টদস্েস্েন। এখন নে।’
‘তাহস্ল তুট্টম এ মস্ধয ট্টেস্ে ‘মাঁস্থ’ নাতাশা ওখান তথস্ক র্ুস্ এস।
আলপস-এ ব স্ফ াস্জয তেস্ল ট্ট ন্ন এক স্বাদ পাস্ব।’
র্স্ ঢুকল এ সমে ট্টজনা তজাস্সফাইন।
তাট্টতোনা তািাতাট্টি তচাখ মুস্ে উস্ঠ দাাঁিাল।
ট্টজনা তডানান্িাও।
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৬
‘প্রথম বযথঘতা একিা েুট্টক্ত আস্ে। ট্টকন্তু ট্টিতীে বযথঘতা ট্টক েুট্টক্ত
আপনাস্দ কাস্ে আস্ে?’ তীব্র কস্ন্ঠ বলল ব্ল্যাক িস প্রধান সাই াস ট্টশ াক।
তজস্ন াে ব্ল্যাক িস্স অট্টফস। সাই াস ট্টশ াস্ক সামস্ন বি তিট্টবলিা
ট্টর্স্ বস্সট্টেল তজস্ন া ব্ল্যাক িস-এ চা শীষঘ বযট্টক্ত।
তাস্দ মুখ ট্টনচু। তকান জবাব ট্টদল না তা া।
আবা মুখ খুলল সাই াস ট্টশ াকই। বলল, ‘ট্টিতীে বযথঘতা র্িনাে
তদখা োস্ে, র্িনাচস্ি আমাস্দ তস ট্টমশন বযথঘ হেট্টন। প্রমাণ হস্ে,
সুপট্ট কট্টল্পত াস্ব ফাাঁদ পাতা হস্েট্টেল আমাস্দ ধ া জস্ন্য। ােযিস্ম
পালাস্ত তপস্ ট্টেস্ল। তকন ততামাস্দ এই বযথঘতা?’
‘আম া ট্টকেুই বুঝস্ত পা ট্টে না। তা া েট্টদ আমাস্দ সস্ন্দহ ক স্তা,
তাহস্ল অবশ্যই পুট্টলস্শ সাহােয ট্টনত ট্টকন্তু পুট্টলশ ট্টকেুই জাস্ন না।’ বলল ট্টমুঃ
পল।
‘ট্টকন্তু তা া সস্ন্দহ কস্ স্ে এিা ততা সতয?’
‘সতয বস্লই ততা ট্টবস্মে। এ সাহস তা া তপল তকাথাে? তা া ট্টনস্জ া
আমাস্দ ট্টবরুস্দ্ধ অগ্রস হস্ব, এিা কল্পনাও ক া োে না।’
‘ট্টকন্তু তা সতয প্রমাট্টণত হস্েস্ে। WNA এবং FWTV-এ সাংবাট্টদককমঘচা ীস্দ অট্টফস ও বাসা খব জান?’
‘জাট্টন, তসখাস্ন সবঘাত্মক সতকঘতা।’
‘জাট্টন, তা া ট্টনজস্ব োট্টিস্ত চিা কট্টমস্ে ট্টদস্েস্ে। ো া চস্ি; তাস্দ
োট্টি সাবঘক্ষট্টণক পাহা াে থাস্ক?’
‘জাট্টন।’
‘এ অথঘ ট্টক?’
‘তাস্দ কাস্ে আমাস্দ ট্টসট্টস মাট্টে বযাপা িা ধ া পস্ি তেস্ে।’
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‘তাহস্ল তা া পুট্টলশস্ক জানাস্ে না তকন, খব ট্টনস্েে?’
‘এিাই এখন বি হস্য।’
‘প্রথম বযথঘতা র্িনাে ত স্নন তুট্টম োস্ক তদস্খট্টেস্ল, ট্টিতীে বযথঘতা
র্িনাে ো িা া আিান্ত হস্েট্টেস্ল, তা া এক তলাক ট্টকনা?’
‘তপাশাক ট্ট ন্ন ট্টেল, ট্টকন্তু তাস্দ এক তলাক বস্লই মস্ন হস্েস্ে।’
‘আমা ট্টবোস, এই-ই আসল তলাক। এ র্িনা তমাি পাস্ল্ট ট্টদস্েস্ে।
ততাম া অপদাথঘ তাস্ক বাস্ে তপস্েও তশষ ক স্ত পা ট্টন।’
‘একজন এট্টশোন ট্টক এতবি তকউ হস্ত পাস্ ?’
‘তস ট্টক এট্টশোন?’
‘হ্াাঁ এট্টশোন।’
ভ্রু কুট্টঞ্চত হস্লা সাই াস ট্টশ াস্ক । বলল, ‘এট্টশোনস্দ তোি াবে
তকন? আহমদ মুসা ততা এট্টশোন।’
‘তস ট্টক আহমদ মুসা?’ কস্ন্ঠ ট্টবস্মে ঝস্ পিল ট্টমুঃ পস্ল ।
‘ট্টনট্টিত কস্ বলা োস্ব না। তস্ব কাজ তদখস্ল তা কথাই মস্ন হে।
আবা সুইজা লযান্ড এমন ট্টকেু আন্তজঘাট্টতক র্িনা র্িা কথা প্রচাট্ট ত হেট্টন , তে
কা স্ণ তা মত তলাক এখাস্ন আসস্ত পাস্ ।’
বস্ল একিু তথস্মই আবা তস বলল, ‘তসট্টদন তলাকট্টিস্ক ততামাস্দ
জীবন্ত তেস্ি তদো ট্টঠক হেট্টন। আ তলাকট্টি ট্টলট্টনক তথস্ক তকাথাে তেল খুাঁস্জ তব
ক স্ত পা স্ল না?’
‘ওস্দ ত কস্ডঘ ট্টকেুই তনই। ট্টনস্জ ইোস্তই ট্ট ট্টলজ ট্টনস্েস্ে। একজন
মট্টহলা ও একজন পূরুস্ষ সাস্থ একট্টি প্রাইস্ ি োট্টিস্ত কস্ চস্ল
তেস্ে।‘তজস্ন া’ না ‘ম স্জ’তত তেস্ে তকউ বলস্ত পা স্ে না।’
তচোস্ তহলান ট্টদস্ে তচাখ বুস্জট্টেল সাই াস ট্টশ াক। ট্টমুঃ পল থামস্ল
তস তসাজা হস্ে বস্স বলল, ‘োই তহাক, আমাস্দ পট্ট কল্পনা ট্টবপেঘস্ে মস্ধয
পস্িস্ে। তে াস্ব আম া এগুট্টেলাম, তস াস্ব আ এগুস্না োস্ব না। এখন বল
তকান পস্থ এগুস্ব। আট্টম চাই, সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি বন্ধ তহাক।’
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‘আম া চাট্টেলাম, ট্টসট্টস মাট্টে হস্যস্ক আিাস্ল াখস্ত এবং তা সাস্থ
আমাস্দ ষিেেিাস্কও আিাল ক স্ত। তে তকান াস্বই তহাক ট্টসট্টস মাট্টে
হস্যিা ধ া পস্ি তেস্ে এবং এিা ষিেস্েও ফল তাও ধ া পস্ি তেস্ে। ট্টকন্তু এ
ষিেস্ে তপেস্ন কা া আস্ে এিা অবশ্যই ধ া পস্িট্টন।’ বলল ত স্নন।
‘তকমন কস্ বলে ধ া পস্িট্টন। আমাস্দ র্াাঁট্টি ট্টকংবা আম া
আিমস্ণ ট্টশকা হইট্টন বস্ল?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।
‘হ্াাঁ তাই।’
‘ততামা অনুমাস্ন তপেস্ন আ ট্টক েুট্টক্ত আস্ে?’ সাই াস ট্টশ াক
বলল।
‘তা া আমাস্দ স্ক অথবা আমাস্দ অবস্থান ট্টচট্টহ্নত ক স্ত পা স্ল
অবশ্যই তা া পুট্টলস্শ আশ্রে ট্টনত। তা া এখন তেিা ক স্ে তসিা আত্ম ক্ষা
কাজ। তা া বাাঁচস্ত চাইস্ল তাস্দ আিমণাত্মক হস্ত হস্ব এবং তা হস্ত হস্ব
পুট্টলস্শ মাধযস্ম।’
‘তা া ততামাস্দ ধ া জস্ন্য তািা কস্ স্ে দীর্ঘ ৪০ মাইল পথ, এিা ট্টক
আিমণাত্মক কাজ নে?’ সাই াস ট্টশ াক বলল।
‘সব তজস্ন-শুস্ন তে আিমণ তসিা বি ধ স্ন তকান আিমণ নে। র্িনা
চস্ি এ সুস্োে তা া তপস্েস্ে।’
‘ততাম া ট্টক তখাাঁজ ট্টনস্েে, এই র্িনা প তা া পুট্টলশস্ক বস্লস্ে
ট্টকনা?’ প্রশ্ন ক ল সাই াস ট্টশ াক।
‘আজই পুট্টলস্শ সাস্থ কথা বস্লট্টে। তা া বস্লস্ে, এই তকস্স বযাপাস্
তকান অগ্রেট্টত তনই। WNA এবং FWTV কতৃপ
ঘ ক্ষ সুট্টনট্টদঘি তকান অট্ট স্োে
আনস্ত পাস্ ট্টন, পুট্টলস্শ পস্ক্ষও ট্টকেু তব ক া সম্ভব হেট্টন।’ বলল ট্টমুঃ পল,
তজস্ন া ব্ল্যাক িস প্রধান।
তকান কথা বলল না সাই াস ট্টশ াক। তচাখ বন্ধ কস্ তচোস্ তহলান ট্টদল
তস আবা । একিু পস্ তচাখ খুস্ল বলল, ‘এখন বল তাহস্ল এগুস্ব ট্টক াস্ব?’
সাই াস ট্টশ াস্ক দৃট্টি ত স্নস্ন ট্টদস্ক।
ত স্নন ট্টসট্টস মাট্টে অপাস্ শন প্রস্জস্ক্ট প্রধান।
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ত স্নন বলল, ‘ট্টসট্টস মাট্টে বযাপা িা পুট্টলস্শ কাস্ে ধ া পস্িট্টন। এিা
আমাস্দ জস্ন্য এখনও একিা বি ইট্টতবাচক ট্টদক। এখনও এই অস্ত্র পূণঘ
কােঘক ী আস্ে। এই অস্স্ত্র এবা েণ বযবহা ক ব।’
‘ট্টক াস্ব?’
‘সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি ট্টবট্টডং- এ নক্সা তজাোি কস্ ট্টে। সংস্থা দু’ট্টি
ট্টমট্টিং এযাস্ িস্মন্ি ও িাইম- ট্টসট্টডউল তজাোি কস্ ট্টে। সংস্থা দু’ট্টিস্ত প্রট্টতট্টদন
সন্ধযাে টাফ ট্টমট্টিং হে একট্টি হল রুস্ম। তসখাস্ন শীষঘ তথস্ক ট্টসট্টনে সবাই
হাট্টজ থাস্ক। তসখাস্ন আম া ট্টসট্টস মাট্টে তেস্ি ট্টদস্ত পাট্ট ।’
‘ট্টকন্তু ট্টক াস্ব?’
‘দু’ট্টি ট্টমট্টিং রুমই অট্টফস দু’ট্টি তপেন সাইস্ড। একিা তপেন ট্টদস্ক
প বতঘী ট্টবট্টডং একিা ৫ তলা কা পাট্টকঘং। অন্যিা বযাকওোডঘ সাইস্ড আস্ে
একিা তোডাউন। সুত াং আম া ট্টনট্টবঘবাস্দ স্যাট্টনিা ী সাট্ট ঘসমযানস্দ ইউট্টনফমঘ
পস্ ট্টমট্টিং রুস্ম জানালাে ট্টিট্টলং কস্ পাইস্প মাধযস্ম কস্েক ডজন ক্ষুধাতঘ
ট্টসট্টস মাট্টে ট্টমট্টিং রুস্ম তেস্ি ট্টদস্ত পাট্ট ।’ বলল ত স্নন।
‘ততামা বুট্টদ্ধ মন্দ নে, তস্ব এত ঝাস্মলা ক া তচস্ে আম া ট্টমট্টিং
রুমিাই ততা উট্টিস্ে ট্টদস্ত পাট্ট ।’ সাই াস ট্টশ াক বলল।
‘ওস্ত র্িনা স্বা াট্টবকতা নি হস্ে োস্ব। প্রমাণ হস্ব সংস্থা দু’ট্টি শত্রু
ষিেস্ে ট্টশকা । এ াজচনট্টতক প্রট্টতট্টিো হস্ব তোিা দুট্টনো বযাপী।’
‘ততামা ট্টসট্টস মাট্টেও ততা ধ া পস্ি োস্ব। প্রমাণ হস্ব ওিাও ষিেে।’
‘এিা প্রমাণ ক া কট্টঠন হস্ব। ট্টিট্টলং ক া ফুস্িা বুট্টঝস্ে তদো হস্ব সংস্ে
সংস্েই। আ তসই সমে ট্টবদুযত োস্ব কস্েক ট্টমট্টনস্ি জস্ন্য। তস বযবস্থাও ক া
হস্েস্ে। তসই অন্ধকাস্ মানুষ ট্টকেুই তদখস্ব না, ট্টকন্তু মানুস্ষ স্ক্ত েস্ন্ধ পােল
ট্টসট্টস মাট্টেগুস্লা ট্টঠক ট্টেস্ে বস্স োস্ব তলাকস্দ র্াস্ি অথবা কাস্ন পাশিাে।
র্াি ও কাস্ন পাশিা তাস্দ একিু চুলকাস্ব। বযস। আমাস্দ কাজ তশষ।
চুলকাস্না প থাবা তমস্ বা চুলট্টকস্ে ট্টসট্টস মাট্টে ট্টনস্জ অজাস্ন্তই তা া তমস্
তফলস্ব। প ক্ষস্ণই আসস্ব আবা আস্লা। কা ণ সাট্টকঘি তব্রকাস্ িট্টিিা
ততক্ষস্ণ ট্টঠক হস্ে োস্ব। আস্লা আসা প দু’একিা মাট্টে থাকস্লও তা তাস্দ
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দৃট্টিস্োচ হওো সম্ভাবনা খুবই কম থাকস্ব। কা ণ ট্টসট্টস মাট্টে ট্টিউস্ব ট্টনট্টষক্ত
হবা প তা ট্টহংরতা তবস্ি োস্ব, ট্টকন্তু উিা শট্টক্ত ও আগ্রহ তা কস্ম োস্ব।’
‘তা মাস্ন আস্ে মৃতযু গুস্লা মতই এই েণ মৃতযু হস্স্য আিাস্ল
ঢাকা থাকস্ব।’ সাই াস ট্টশ াক বলল।
‘আট্টম তাই মস্ন কট্ট । েণমৃতযু ওস্দ হস্লও মৃতযু তাস্দ এক জােোে
হস্ব না। সমে ও অবস্থান ট্টহস্সস্ব কা ও মৃতযু হস্ব অট্টফস্স, কা ও বা বাট্টিস্ত,
আবা কা ও হস্ব াস্তাে। ট্টকন্তু সকল মৃতযু উৎস তে ট্টমট্টিং রুম তা কা ও
ট্টচন্তাস্তই আসস্ব না। অতএব তসখাস্ন তকান অনুসন্ধানও হস্ব না।’
‘ব্রাস্ া, ব্রাস্ া। ধন্যবাদ ট্টমুঃ ত স্নন। চমৎকা ততামা পট্ট কল্পনা।
এই পট্ট কল্পনা কােঘক ী হস্ল সংবাদ মাধযম দু’ট্টি তসট্টদনই বন্ধ হস্ে োস্ব।’
আনস্ন্দ তিট্টবস্ল মুিার্াত কস্ উচ্চস্বস্ বলল সাই াস ট্টশ াক।
‘শুধু বন্ধ হস্ে োওো নে, সংস্থা দু’ট্টি মাট্টলক কতৃপ
ঘ স্ক্ষ ট্টবরুস্দ্ধ
মামলাও দাস্ে হস্ত পাস্ ক্ষট্টতপূ ণ দাবী কস্ অথবা এসব র্িনা জস্ন্য
তাস্দ অট্ট েুক্ত কস্ ।’
‘ট্টকন্তু হস্স্য কথা তা া েট্টদ বস্ল তদে?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।
‘বলস্লও তা প্রমাণ ক া কট্টঠন হস্ব। তাোিা তকন তা া ট্টবষেিা পুট্টলস্ক
আস্ে জানােট্টন, তকন তা া তোপন কস্ স্ে এজস্ন্য অট্ট েুক্ত হস্ব। এবং তাস্দ
ট্টবরুস্দ্ধই এখন এ অট্ট স্োে উঠস্ত পাস্ তে, ষিেেট্টি তা াই কস্ স্ে ট্টবস্শষ
উস্যস্শ্য।’ বলল ত স্নন।
‘ট্টঠক বস্লে ত স্নন। ততামা বুট্টদ্ধ প্রশংসা ক ট্টে। ততামাস্ক ধন্যবাদ।’
তথস্ম একিা দম ট্টনল সাই াস ট্টশ াক। তা প বলল, ‘ততামা
পট্ট কল্পনা দ্রুত কােঘক ী ক া বযবস্থা ক া দ কা । কাঁতদূ এট্টেস্েে।’
‘তখাাঁজ-খব তনো প্রাে সম্পূণঘ। আমা ট্টসট্টস বাট্টহনীও ত ট্টড। এখন
একিা ট্টদন-ক্ষণ ট্টঠক কস্ এগুস্লই হস্ে োে।’ বলল ত স্নন।
‘ততামা ট্টসট্টস বাট্টহনী সংখযা কত এখন?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।
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‘ট্টেল ট্টতন ডজন। ট্টকন্তু হ্রস্দ র্াাঁট্টিস্ত তে পট্ট স্বশ ওস্দ াখা হস্েস্ে
তাস্ত ওস্দ বংশ বৃট্টদ্ধও র্স্িস্ে। ট্টতন ডজন এখন মস্ন হে ৬ ডজস্ন ও তবশী
দাাঁট্টিস্েস্ে।’
‘ধন্যবাদ। ট্টব াি বাট্টহনী। তদস্খা, এই বাট্টহনী আমাস্দ
ােয খুস্ল
তদস্ব।’
‘ইে তাই তেন কস্ ন ট্টমুঃ সাই াস।’ বলল ট্টমুঃ পল।
তিট্টলস্ফান তবস্জ উঠল।
ত স্নন উঠল তিট্টলস্ফান ধ া জস্ন্য।
সাই াস ট্টশ াকও উস্ঠ দাাঁিাল। বলল, ‘আট্টম ওট্টদস্ক আট্টে।’
বস্ল তস দ জা ট্টদস্ক পা বািাল।

‘আমাস্দ অবস্থা কথা বলস্েন? আপনাস্ক হাট্ট স্ে আম া আতংস্ক
উস্িস্ে ট্টদশাহা া। পুট্টলস্শ খব তদব না ট্টক ক ব ট্টকেুই বুঝস্ত পা ট্টেলাম না
আম া। াবট্টেলাম, ট্টসট্টস মাট্টে সব বযাপা পুট্টলশস্ক বস্ল পুট্টলস্শ আশ্রে
তনই।...’
বলট্টেল WNA-এ তচো মযান জামাল েস্িফ। তা কথা মাঝখাস্নই
আহমদ মুসা বস্ল উঠল, ‘সবঘনাশ ...’
আহমদ মুসা কথা মাঝখাস্নই জামাল েস্িফ আবা বস্ল উঠল,
‘সবঘনাশ হস্ত োট্টেল, ট্টকন্তু হেট্টন। এক তরুণী ক্ষা কস্ স্েন।’
‘এক তরুণী ক্ষা কস্ স্েন?’
‘হ্াাঁ, এক ট্টবস্মেক তরুনী উদে হস্েট্টেল।’
‘ট্টবস্মেক তরুণী? ট্টক াস্ব তস ক্ষা ক ল?’
‘ট্টতট্টন প ামশঘ ট্টদস্েট্টেস্লন, পুট্টলস্শ খব তদো োস্ব না, জনাব আহমদ
মুসা পুট্টলস্শ কাস্ে ো প্রকাশ ক স্ত বস্লনট্টন, তা প্রকাশ ক া োস্ব না। বধেঘ
ধস্ অস্পক্ষা ক স্ত হস্ব, পা স্ল ট্টনস্জ া ট্টকেু ক স্ত হস্ব।’
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এবা আহমদ মুসা কাস্ে অস্নকিা পট্ট কা হস্ে তেল তরুণীট্টি তক
হস্ত পাস্ । বলল তস, ‘ট্টনিে তরুণীট্টি তডানা তজাস্সফাইন।’
‘ট্টজ হ্াাঁ। মাট্ট ো তজাস্সফাইন। তডানা তজাস্সফাইনও তা নাম।’ বলল
েস্িফ।
বস্ল একিু তথস্মই আবা েস্িফ শুরু ক ল, ‘তমস্েট্টি ীষণ বুট্টদ্ধমতী ও
সাহসী। তসট্টদস্ন প প্রট্টতট্টদন তস তোোস্োে ক স্ে। হঠাৎ তাাঁ আেমন না
র্িস্ল উস্িে-আতংস্ক আমাস্দ অবস্থা তে ট্টক হস্তা বলস্ত পাট্ট না।’
‘ট্টকন্তু একজন অপট্ট ট্টচত তমস্েস্ক ট্টক াস্ব আপনা া ট্টবোস কস্ সব
কথা বলস্লন?’
‘তকাথাে অপট্ট ট্টচত, তস ততা আপনাস্ক তচস্ন?’
‘ট্টকন্তু তসিা ততা আপনা া জাস্নন না। তকান শত্রু ততা এ াস্ব ট্টমথযা কথা
বলস্ত পা স্তা।’
ট্টকেুিা েম্ভী জামাল েস্িফ। বলল, ‘তা পা স্তা। ট্টকন্তু ট্টতট্টন তে াস্ব
বস্লস্েন, তস াস্ব পা স্তা না। শুধু ততা আট্টম না। তসট্টদন ট্টমট্টিং-এ সবাই হাট্টজ
ট্টেস্লন। তা কথা সবাই এক বাস্কয ট্টবোস কস্ ট্টেস্লন।
হাসল আহমদ মুসা। ট্টঠকই বস্লস্েন, ‘সস্তয আলাদা একিা শট্টক্ত
আস্ে। তমস্েট্টি তকাথাে?’
‘ফাস্তমা ট্টহস্ ন বলস্ত পা স্ব। ওাঁ সাস্থই তোোস্োে। ট্টকন্তু বলুন
ততা? ট্টবস্মেক তমস্েট্টি আসস্ল তক?’
‘িাস্ন্স ‘লুই’ াসপট্ট বাস্ তবাধহে একমাত্র াজকন্যা।’
জামাল েস্িফ ট্টকেুক্ষণ ‘হা’ কস্ আহমদ মুসা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তথস্ক
বলল, ‘তাই বলুন। একজন অপট্ট ট্টচত তমস্ে অপট্ট ট্টচত পট্ট স্বস্শ এস্স তে
‘কমান্ড’ ক ল তা াজকীেই বস্ি। ট্টকন্তু ফ াসী াজকুমা ী এখাস্ন তকন? তা
ইসলাম গ্রহস্ন বযাপা িাই বা ট্টক?’
‘তে তকউ ততা ইসলাম গ্রহন ক স্ত পাস্ ।’
‘ট্টকন্তু এখাস্ন আসা তা মত াজকুমা ী ?’
‘ট্টকন্তু তস ততা এখন াজকুমা ী নে।’
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‘তবু তা আসািা?’
আহমদ মুসা একিু হাসল। বলল, ‘সব প্রস্শ্ন উত্ত ই একসাস্থ পাওো
োে না। সমে অস্নক প্রস্শ্ন উত্ত আপনাস্তই পট্ট কা কস্ তদে। আবা
অস্নক প্রশ্ন এমন আস্ে, স াসট্ট ো জবাব খুবই ট্টবব্রতক হস্ত পাস্ ।’
জামাল েস্িফ হাসল। বলল, ‘আমা তশষ প্রশ্নট্টি ট্টক ততমন ধ স্ন ?’
‘কতকিা তাই।’ আহমদ মুসা তঠাাঁস্ি লজ্জা ট্টমট্টশ্রত হাট্টস।
‘মাফ ক স্বন। আমা প্রশ্ন তজ া মত হস্েস্ে। ো অসুন্দ অবশ্যই।
ট্টকন্তু মন মানট্টেল না। আলমাহদুট্টলল্লাহ, আট্টম জবাব তপস্ে তেট্টে। মুবা ক তহাক
আপনাস্দ পট্টবত্র সম্পকঘ। আমাস্দ েবঘ আহমদ মুসা তোেয সাথী খুাঁস্জ
তপস্েস্েন।’
েম্ভী হস্ে উস্ঠস্ে আহমদ মুসা মুখমন্ডল। বলল, ‘ট্টমস্সস ফাস্তমা
ট্টহস্ ন ট্টক অট্টফস্স আস্েন?’
‘আস্েন। কথা বলস্বন?’
‘হ্াাঁ। েট্টদ ডাস্কন।’
‘তকান মট্টহলা সাংবাট্টদক কমঘচা ীস্ক সট্টম্মট্টলত তকান ট্টমট্টিং োিা তকান
কস্ক্ষ তডস্ক কথা বলা হে না। ইন্িা কস্ম কথা বলা হে। অথবা কাাঁচস্র্ া
সাক্ষাতকা কস্ক্ষ ট্টেস্ে কথা বলা োে।’
‘ধন্যবাদ। এিাই ইসলামী ট্টনেম। তাহস্ল ইন্িা কস্ম ওাঁ সাস্থ লাইন
কস্ ট্টদন।’
ইন্িা কস্ম ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন সাস্থ সংস্োে হওো প আহমদ মুসা
তডানা তকাথাে জানস্ত চাইল।
ফাস্তমা ট্টহস্ ন বলল, ‘আজ সকাস্ল ও া ‘মযািা হণঘ’- এ তেস্েন।’
‘মযািা হণঘ’ বলা োে সুইজা লযাস্ন্ড তশ্রি পেঘিন তকন্দ্র। তসখাস্ন
তকউ ‘তস্না-ট্টস্ক’ ক স্ত োে, তকউ তদখস্ত োে। সবস্চস্ে বি কথা ওখাস্ন দাাঁট্টিস্ে
আল্পস পবঘতমালা অপরূপ দৃশ্য তদখা োে।
‘ও া মাস্ন আ তক আস্ে?’
‘মাট্ট ো তজাস্সফাইন আপা এবং তাাঁ আব্বা।’
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‘ও া তকাথাে উস্ঠস্েন?’
‘উস্ঠস্েন একিা িুযট্ট ি কস্িস্জ। তস্ব মাস্ঝ মাস্ঝ আত্মীস্ে বাট্টিস্তও
থাকস্ব। তিট্টলস্ফান নম্বা তদব দু’জােো ?’
আহমদ মুসা তিট্টলস্ফান নম্বা গুস্লা ট্টলস্খ ট্টনস্ে বলল, ‘আপট্টন ও সাস্থ
কস্ব কথা বস্লস্েন?’
‘প্রট্টতট্টদন কস্েকবা কস্ কথা হে। আজ ও া োবা আস্ে ট্টমস মাট্ট ো
আমা সাস্থ কথা বস্লস্েন।’
একিু তথস্মই ফাস্তমা ট্টহস্ ন আবা বলল, ‘জাস্নন আ ও ট্টক
বস্লস্েন?’
‘ট্টক বস্লস্েন?’
‘বস্লস্েন, আপট্টন শত্রু হাস্ত ধ া পস্িনট্টন।’
‘তাই বস্লস্েন? ট্টক কস্ জানস্লন?’
‘আট্টম ট্টজস্েস কস্ ট্টেলাম। বস্লস্েন, আপট্টন শত্রু হাস্ত ধ া পিস্ল
আমাস্দ দু’তিা প্রট্টতিাস্ন আ ও আিমণ হস্তা, তথস্ম তেস্তা না। আিমণ তথস্ম
োবা অথঘই হস্লা শত্রু প প দু’বা বযথঘ হবা প পু স্না তক শল ট্টনস্ে
সামস্ন এগুস্ত ট্টিধা ক স্ে। আহমদ মুসা তাস্দ হাস্ত থাকস্ল বা আহমদ মুসাস্ক
তাস্দ পথ তথস্ক স াস্ত পা স্ল তা া এই ট্টিধা ক স্তা না।’
‘ও অনুমান ট্টঠক।’
‘ট্টঠক না হস্ে পাস্ । তক উট্টন তদখস্ত হস্ব ততা!’
‘আপট্টন তদখট্টে তা অস্নক ট্টকেু জাস্নন?’
‘আমাস্দ ‘ াবী’ অস্নক ট্টকেু জানব তসিাই ততা স্বা াট্টবক।’
‘তদাো করুন আমাস্দ জস্ন্য।’ েম্ভী কস্ন্ঠ আহমদ মুসা বলল।
‘আম া ােযবান এবং আনট্টন্দত তে, দু’জনস্ক এক সাস্থ তদখা
তস ােয হস্লা।’
‘ধন্যবাদ। ও া কস্ব ট্টফ স্বন বস্লস্েন?’
‘বস্লনট্টন।’
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আহমদ মুসা সালাম ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান ত স্খ ট্টদস্ে জামাল েস্িফস্ক লক্ষয
কস্ বলল, ‘এখন উট্টঠ।’
‘অবশ্যই উঠস্বন। ট্টকন্তু আমাস্দ স্ক ট্টকেু আশা কথা তশানান। আম া
সবাই আতংস্ক প্রট্টত মুহূস্তঘ াবট্টে, তকান দুুঃসংবাদ তকাস্েস্ক আস্স।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তডানা তজাস্সফাইন ট্টমস্সস ফাস্তমা
ট্টহস্ নস্ক তে কথা বস্লস্েন, তসিা আপনাস্ক তশানাই। ট্টতট্টন বস্লস্েন, ‘দু’ট্টি
সংস্থা উপ শত্রু আিমন বন্ধ থাকাই প্রমাণ কস্ আহমদ মুসা শত্রু হাস্ত
পস্িনট্টন। দু’বা বযথঘতা প শত্রু এখন ট্টিধযগ্রস্ত। তকান পস্থ তা া এগুস্ব ট্টচন্তা
ক স্ে।’
উচ্ছ্বাট্টসত হস্ে উঠল জামাল েস্িফ। বলল, ‘ট্টঠক। ট্টকন্তু এ াস্ব আম া
ট্টচন্তা ক স্ত পাট্ট ট্টন। ট্টঠক তাস্দ আিমণ এ কা স্ণই বন্ধ আস্ে। সট্টতয ট্টমস
মাট্ট ো তজাস্সফাইস্ন ট্টবচা -বুট্টদ্ধ ট্টবম্মেক ।’
‘আট্টম এখন উট্টঠ জনাব। পস্ তদখা হস্ব।’ বলস্ত বলস্ত উস্ঠ দাাঁিাল
আহমদ মুসা।
জামাল েস্িফও উস্ঠ দাাঁিাল। বলল,‘এখন তাহস্ল আমাস্দ ক নীে?’
‘ট্টচন্তা ক ট্টে। তমা স্জ’ াস্তাে তসই র্িনা সমে ওস্দ একজস্ন
একিা মাট্টন বযাে পস্ি ট্টেস্েট্টেল। তসিা আট্টম পস্ তপস্েট্টে। তাস্ত এক ট্টচ কুস্ি
একিা তিট্টলস্ফান নম্বা আস্ে। এই লু ধস্ একিু এগুবা তচিা কস্ তদট্টখ।’
বস্ল আহমদ মুসা সালাম ট্টদস্ে দ জা ট্টদস্ক পা বািাল।
জামাল েস্িফ সালাম ট্টনস্ে বলল,‘আল্লাহ আমাস্দ সহাে তহান।’
আহমদ মুসা কস্িস্জ ট্টফস্ তিট্টলস্ফান নম্বা িা ট্টনস্ে অস্নক াবল।
তিট্টলস্ফান কস্ োচাই ক া ট্টচন্তা তস বাদ ট্টদস্ে ট্টদল। তিট্টলস্ফান নম্বা িা েট্টদ
সট্টতযই ব্ল্যাক িস-এ কাস্ া হে, তাহস্ল তা তিট্টলস্ফান তাস্দ মস্ন সস্ন্দস্হ
সৃট্টি ক স্ত পাস্ । তকান প্রকা সস্ন্দস্হ সুস্োে আহমদ মুসা তাস্দ ট্টদস্ত চাে
না।
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তিট্টলস্ফান োইড তথস্ক তিট্টলস্ফান নম্বা ট্টি ট্টঠকানা ট্টনস্ে তস তদখল,
উত্ত তজস্ন াে অবট্টস্থত তলক আইলযাস্ন্ড ৯৯নং বাট্টি তিট্টলস্ফান নম্বা এট্টি।
নাম অনুসাস্ বাট্টিিা একিা কমাট্টশঘোল ট্টিট্ট টুট্টডও।
হতাশ হস্লা আহমদ মুসা। অমন একিা কমাট্টশঘোল টুট্টডও ব্ল্যাক িসএ র্াাঁট্টি নে ট্টনিে। আিমণকা ীস্দ তকউ হেস্তা অট্ট নস্ে সাস্থ জট্টিত
ট্টেল। তা ই মাট্টনবযাস্ে ট্টেল নম্বা িা। োচাই না কস্ শুধু অনুমানস্ক সতয বস্ল
ধস্ তনওোও আহমদ মুসা ট্টঠক মস্ন ক স্লা না।
প ট্টদন াত ৯িা।
আহমদ মুসা তলক আইলযাস্ন্ড োবা জস্ন্য বত ী হস্েস্ে।
তবরুবা আস্ে তস তিট্টলস্ফান ক ল ফাস্তমা ট্টহস্ নস্ক। জানস্ত চাইল
তডানা তজাস্সফাইস্ন তকান খব আস্ে ট্টকনা।
ফাস্তমা ট্টহস্ ন বলল, ‘না এ দু’ট্টদন তকান তিট্টলস্ফান আস্সট্টন।’
‘ট্টম. জামাল েস্িফস্ক তিট্টলস্ফান কস্ তপলাম না। তা জস্ন্য একিা
তমস্সজ ট্টক আট্টম আপনাস্ক ট্টদস্ত পাট্ট ?’
‘অবশ্যই। আপনা তকান কাস্জ আসস্ত পা া আমা জস্ন্য
তস াস্েয ।’
‘আট্টম একিা ট্টঠকানাে োট্টে, ট্টমুঃ জামাল তসিা জানস্ত তচস্েট্টেস্লন।
আপট্টন দো কস্ ট্টলস্খ ট্টনন।’
বস্ল আহমদ মুসা তলক আইলযাস্ন্ড তসই বাট্টিিা নম্বা এবং
তিট্টলস্ফান নম্বা তাস্ক ট্টদস্ে ট্টদল।
তিট্টলস্ফান তশষ কস্ আহমদ মুসা তবট্ট স্ে এল াস্তাে।
একিা িযাট্টক্স তডস্ক তাস্ত উস্ঠ বসল।
িাই া স্ক তলক আইলযাস্ন্ড তেস্ত বস্ল ট্টসস্ি ো এট্টলস্ে ট্টদল তস।
তবশ অস্নকিাই পথ।
দট্টক্ষণ তজস্ন া তথস্ক তেস্ত হস্ব উত্ত তজস্ন াে। তলক আইলযান্ড
উত্ত তজস্ন া ও উত্ত প্রাস্ন্ত। তলক তজস্ন া ই একিা উপিীপ এিা।
াস্ত অস্পক্ষাকৃত ফাাঁকা াস্তা।
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ট্টবশ ট্টমট্টনস্িই আহমদ মুসা তপ াঁস্ে তেল তলক আইলযাস্ন্ড তকন্দ্র
ট্টবন্দুস্ত।
‘তকাথাে োস্বন স্যা ?’ ফ াসী াষাে িাই া বলল।
‘তলকট্ট উ টুট্টডও তুট্টম তচন?’ ট্টজস্েস ক ল আহমদ মুসা।
‘কত নম্বা স্যা ?’
আহমদ মুসা নম্বা বলস্ল তস বলল, ‘তলাস্কশানিা ট্টচস্নট্টে।’ বস্ল তস
োট্টি টািঘ ট্টদল।
িই া ট্টঠক তা োট্টিিা ট্টনস্ে দাাঁি ক াল ৯৯নং তলক আইলযান্ড
বাট্টিিা সামস্ন।
একদম পাট্টন ট্টকনা াে বাট্টিিা। তেন পাট্টন তথস্কই উস্ঠ এস্সস্ে।
িই া োট্টি দাাঁি কট্ট স্েই বলল, ‘স্যা টুট্টডও ততা চালু তনই।’
‘চালু তনই? ট্টকন্তু সাইনস্বাডঘ ততা তদখট্টে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘সাইনস্বাডঘ আস্ে, ট্টকন্তু স্যা দ জাে ‘তখালা’ ট্টকংবা ‘বন্ধ’ ট্টনস্দঘশক
তকান সাইনস্বাডঘ তনই।’
‘এ ধ স্ন সাইন তবাডঘ ট্টক অপট্ট হােঘ?’
‘কমাট্টশঘোল প্রট্টতিাস্ন জস্ন্য এিা অপট্ট হােঘই।’
‘ট্টঠক আস্ে তনস্ম তদট্টখ।’
বস্ল আহমদ মুসা োট্টি তথস্ক নামল এবং িই া স্ক ািা চুট্টকস্ে ট্টদল।
নামল, ট্টকন্তু মনিা খা াপ হস্ে তেল আহমদ মুসা । টুট্টডও েট্টদ সট্টতযই
বন্ধ থাস্ক, তাহস্ল তাস্ক বযথঘ হস্ে ট্টফস্ তেস্ত হস্ব। আ তসই সাস্থ তে ট্টলংকিা
উপ ট্টন ঘ ক ট্টেল ক’ট্টদন ধস্ , তা ট্টেন্ন হস্ে োস্ব। আবা তাস্ক হাতস্ি
ট্টফ স্ত হস্ব ক’ট্টদন তক জাস্ন!
ট্টকন্তু আবা াবল, টুট্টডও বন্ধ হস্ে োওো অথঘ এখাস্ন তকান তলাক
না থাকা নে। তা প্রস্োজন ততা টুট্টডও- এ সাস্থ নে, এখাস্ন মানুষ থাকস্লই
তা চস্ল।
‘ধীস্ ধীস্ বাট্টিিা ট্টদস্ক এগুস্লা আহমদ মুসা।
ট্টতন তলা বাট্টি।
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তলস্ক তীস্ লম্বালট্টম্ব ট্টবট্টডংট্টি। বাট্টি মাঝ ব াব উপস্ উঠা ট্টসাঁট্টি।
ট্টসাঁট্টি মুস্খ তেি চাইট্টনজ টাইস্ল বতট্ট ।
সাইন তবাস্ডঘ ট্টনওন সাইস্ন আস্লা োিা বাট্টিিা তকাথাও এক ট্টবন্দু
আস্লা তনই। সবগুস্লা জানালা বন্ধ। সবগুস্লাই তলাহা ে াদ এাঁস্ি তদো।
এমনিা ক্বট্টচত তদখা োে। বাট্টিস্ত তকউ না থাকস্লই সাধা ণত বাট্টি এমন াস্ব
সীল ক া হে।
আবা তসই সস্ন্দহিা মাথা চািা ট্টদস্ে উঠল আহমদ মুসা মস্ন, তাহস্ল
বাট্টিস্ত ট্টক তকউ তনই?
আহমদ মুসা ট্টেস্ে দাাঁিাল তেস্ি সামস্ন।
তদখল তা দ জা কাস্ঠ হস্লও মজবুদ। ইন্িা লক ট্টসস্টম, তাই বলা
মুট্টকল দ জািা ত ত তথস্ক বন্ধ, না বাইস্ তথস্ক।
আহমদ মুসা ধীস্ ধীস্ দ জা নব র্ু াল। দ জা বন্ধ।
আহমদ মুসা পস্কি তথস্ক তব ক ল ‘মাটা কী।’
খুস্ল তেল তালা।
এক ঝিকাে খুস্ল তফলল দা জা। ট্টবদুযত তবস্ে একবা তচাখ বুট্টলস্ে
ট্টনল সামস্ন।
তকউ তকাথাও তনই।
সামস্ন তোিা চা তকাণা একিা কট্ট স্ডা । কট্ট স্ডাস্ সামস্ন প্রান্ত
তথস্ক ট্টসাঁট্টি উস্ঠ তেস্ে উপস্ । ট্টসাঁট্টি আস্লাই ম্লান আস্লাস্ক আস্লাট্টকত কস্ স্ে
সামস্ন কট্ট স্ডা ট্টিস্ক। কট্ট স্ডাস্ আস্লা ট্টন াস্না।
কট্ট স্ডাস্ ডান ও বাম তদোস্ল দু’ট্টি দ জা বন্ধ। এ দু’ট্টি দ জা ট্টদস্ে
ট্টনস্চ তলা দু’পাস্শ র্ গুস্লাস্ত প্রস্বশ ক া োে।
ট্টসাঁট্টিস্ত লাইি িলা তদস্খ আহমদ মুসা মস্ন আশা সঞ্চা হস্লা তে,
ত তস্ মানুষ আস্ে।
ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ক চাইল আহমদ মুসা। াবল উপস্ উঠা কথা। ট্টকন্তু
প ক্ষস্ণই তা মস্ন হস্লা, অনুসন্ধাস্ন কাজিা ট্টনচ তথস্কই হওো দ কা ।
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মানুষ থাকস্ল তকাথাে আস্ে, কতজন আস্ে, ট্টকেুই তা জানা তনই। সবট্টকেু
তদস্খ ট্টনট্টিত হস্েই তা সামস্ন এগুস্না উট্টচত।
ডানট্টদস্ক অংস্শ প্রথস্ম প্রস্বস্শ ট্টসদ্ধান্ত ট্টনল আহমদ মুসা।
দ জা নব র্ু াল।
দ জা প্রধান তেস্ি মতই বন্ধ। আস্ে মতই অট্টত সহস্জ মাটা কী
ট্টদস্ে তখালা তেল।
আহমদ মুসা াবল খুবই ট্টসম্পল একিা বাট্টি বস্ল মস্ন হস্ে এিাস্ক।
ব্ল্যাক িস া ততা এত ট্টসম্পল বাট্টিস্ত থাস্ক না। ট্টডট্টজিাল লস্ক - বযবহা
সুইজা লযাস্ন্ড বযাপক। তাহস্ল বাট্টিিা ট্টক বন্ধ হস্ে োওো একিা টুট্টডও মাত্র।
ডান অংস্শ প্রাে সবগুস্লা র্ ই এস্ক এস্ক তদখা হস্ে তেল। তদস্খ
ট্টবট্টস্মত হস্লা, সবগুস্লা র্ ই সাইন্ড প্রুফ।
হতাশ মস্নই ট্টফ ট্টেল আহমদ মুসা। দৃট্টি আকৃি হবা মত তকান র্স্ ই
ট্টকেু তদখস্লা না তস।
ট্টনস্চ তলা তলস্ক ট্টদক ট্টদস্ে ট্টফ ট্টেল তস। লম্বা কট্ট স্ডা ।
কট্ট স্ডাস্ ডান অথঘাৎ তলক প্রান্ত ব াব তদোল। আ বাম পাস্শ তোি-বি তবশ
কস্েকট্টি কক্ষ। সবগুস্লা রুমই সুযট্টিং তলাস্কশন আকাস্ সাজাস্না। আহমদ মুসা
াবল, ট্টনিে ট্টবট্টডংট্টি টুট্টডও ট্টহস্সস্ব বযবহৃত হস্ে। না হস্ল টুট্টডওগুস্লা
এ াস্ব থাকস্তা না।
কাউস্ক বা সস্ন্দহজনক ট্টকেু না তপস্ে সস্ন্দহ জােট্টেল আহমদ মুসা
মস্ন তোিা ট্টবট্টডং ট্টক এ াস্বই পট্ট তযক্ত?
হঠাৎ আহমদ মুসা তচাস্খ একিা অসংেট্টত ধ া পিল। তস তদখল, ডান
পাস্শ কট্ট স্ডা ব াব তে তদোল, তা ং এস্কবাস্ ই নতুন এবং তদোস্ল
োস্ে ট্টনট্টদঘি দূ স্ত্ব বযবধাস্ন সমান্ত াল তে লম্বা কািা তাস্কও মস্ন হস্ে খুব
নতুন। ট্টকন্তু বাম পাস্শ র্ গুস্লা তে তদোল তা ং তবশ পু াস্না।
আহমদ মুসা বুঝল ডান পাস্শ তদোল নতুন অথবা নতুন ং ক া।
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ট্টকন্তু ট্টবট্টডং-এ ট্টডজাইন তদস্খ তদোলট্টিস্ক নতুন বস্ল তা মস্ন হস্লা
না। তাহস্ল পু াস্না তদোস্ল নতুন ং ক া হস্েস্ে। ট্টকন্তু র্ বাদ ট্টদস্ে শুধু
তদোস্ল ং তকন?
আ ও একিা অসংেট্টত ধ া পিল আহমদ মুসা তচাস্খ। একিা
তপইট্টন্িং িাোস্না আস্ে ডান পাস্শ তদোস্ল। প্রথমত, এমন অফসাইড তদোস্ল
তপইট্টন্িং থাকা কথা নে। ট্টিতীেত, তপইট্টন্িংিা তদোস্ল অসংেতত জােোে
িাোস্না। ীট্টত অনুসাস্ তপইট্টন্িংিা িাোস্না কথা তদোস্ল মাঝব াব , ট্টকন্তু
িাোস্না হস্েস্ে এক পাস্শ।
এমন অসংেট্টত স্বা াট্টবক নে আহমদ মুসা াবল। তাহস্ল এই
অস্বা াট্টবকতা তকন?
আেমদ মুসা ট্টেস্ে তপইট্টন্িংট্টি সামস্ন দাাঁিাল। আলপস-এ খুবই
পট্ট ট্টচত একিা লযান্ডস্স্কপ। বলা োে পেঘিন ট্টব াস্ে ট্টবোপনী ট্টচস্ত্র মত।
তদোস্ল ং কস্ এমন একিা ট্টচত্র এখাস্ন িাোস্না তকান তে ট্টক্তকতাই আহমদ
মুসা খুাঁস্জ তপল না।
আহমদ মুসা তপইট্টন্িংট্টি নাট্টমস্ে ট্টনল হাস্ত।
তপইট্টন্িং সট্ট স্ে তনবা সংস্ে সংস্ে আহমদ মুসা দৃট্টি উমুক্ত জােো
দু’ট্টি তবাতাস্ম উপ ট্টনবদ্ধ হস্লা। একট্টি লাল ও একট্টি সাদা।
হঠাৎ আহমদ মুসা তচাখ দু’ট্টি উজ্জ্বল হস্ে উঠল। লুকাস্না এ দু’ট্টি
তবাতাম তকান নতুন পস্থ সংস্কত ট্টক?
তবাতাম দু’ট্টি সাধা ণল অথঘ খুবই পট্ট কা । সাদা তবাতাম পট্টজট্টি ,
আ লাল তবাতাম তনস্েট্টি । ট্টকন্তু প্রশ্ন হস্লা, এই পট্টজট্টি ও তনস্েট্টিস্
তপেস্ন তকান হস্য স্েস্ে!
আহমদ মুসা াবল তকান প্রশ্ন তপেস্ন ত স্খ সামস্ন এগুস্না ট্টঠক নে।
আহমদ মুসা চাপ ট্টদস্ে তদখল ট্ট লবা পস্কস্ি ট্টঠকই আস্ে।
আহমদ মুসা ট্টবসট্টমল্লাহ বস্ল সাদা তবাতাস্ম চাপ ট্টদল।
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সংস্ে সংস্েই তা একবাস্ সামস্নই তদোল সস্ ট্টেস্ে একিা দ জা
তবট্ট স্ে পিল। তসই সাস্থ এক ঝলক যাপসা ে ম বাতাস এস্স লােল তা োস্ে।
ট্টবট্টস্মত হস্ে তাকাল তস সামস্ন।
কিা আস্লাে ঝালসাস্না আেতকা একিা চত্ব । উাঁচু তদোল ও ট্টনট্টেদ্র
োস্দ ট্টনস্চ একিা কাাঁস্চ র্ । তোিা চত্ব কদঘমাক্ত। স্যাাঁৎস্যাাঁস্ত পট্ট স্বশ।
আহমদ মুসা দ জা ট্টদস্ে ত তস্ প্রস্বশ ক ল।
আহমদ মুসা েতিুকু অনুমান ক ল তাস্ত ট্টবট্টডংট্টি তপেস্ন তলস্ক
পাট্টনস্ত মাট্টি তফস্ল াি কস্ ট্টকেুিা জােো বাট্টিস্ে তনো হস্েস্ে। আহমদ
মুসা তখোল ক ল বাট্টিিা ট্টদস্ক আসা সমে বাট্টি তপেস্ন ত ট্টলং তর্ া বািট্টত
একিা অংশ তদস্খস্ে। সম্ভবত বস্স বস্স তলস্ক তস ন্দেঘ উপস্ াস্ে জস্ন্য ওিা
বাোন জাতীে ট্টকেু হস্ব। তা ই একিা অংস্শ এই র্ ট্টনমঘাণ ক া হস্েস্ে। ট্টকন্তু
র্ িা এমন ট্টনট্টেদ্র, ে ম ও স্যাাঁৎস্যাাঁস্ত তকন? কাাঁস্চ র্ িাই বা র্স্ ত তস্
তকন?
আহমদ মুসা ধীস্ ধীস্ এগুস্লা কাাঁস্চ র্ িা ট্টদস্ক। কাাঁস্চ ত তস্
র্স্ অবস্থা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে ট্টবট্টস্মত হস্লা আহমদ মুসা। র্স্ ত তস্ এক
তশ্রণী লতাগুল্ম এবং তসই কদঘমাক্ত স্যাাঁৎস্যাাঁস্ত পট্ট স্বশ। একিু াস্লা কস্
চাইস্ত ট্টেস্ে তচাখ দু’ট্টি আহমদ মুসা োনাবিা হস্ে তেল। তদখল বহু মাট্টে উস্ি
তবিাস্ে ত তস্ । তদস্খই তস ট্টচনস্ত পা ল ট্টসট্টস মাট্টে এগুস্লা।
ট্টশউস্ উঠল আহমদ মুসা, তাহস্ল তস েংক মাট্টে তোডাউস্ন এস্স
হাট্টজ ! ...
াবনাে তেদ নামল আহমদ মুসা । তপেস্ন পাস্ে শব্দ শুনস্ত তপল।
তিাক কস্ র্ুস্ দাাঁিাল। ট্টকন্তু তদখল একিা ট্ট লবাস্ নল তা কপাল
ব াব । তা দু’পাস্শ আ ও দু’ট্টি টনোন তা ট্টদস্ক হা কস্ আস্ে।
‘তক তুট্টম? এ পেঘন্ত তপ াঁো তকান তলাক এস্দস্শ আস্ে বস্ল ততা জাট্টন
না?’ বলল ট্ট লবা ধা ী।
আহমদ মুসা তকান উত্ত ট্টদল না।
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ট্ট লবা ধা ীই আবা বলল, ‘তুট্টমই তসই এট্টশোন। আমাস্দ
ট্টনরুপদ্রুব অগ্রোত্রাে তুট্টম ট্টবপেঘে সৃট্টি কস্ ে। তক তুট্টম?’
প্রশ্ন কস্ ই আবা তস বলল, ‘এখান পেঘন্ত তপ াঁট্টেস্ল কা ও বাাঁচা কথা
নে। ট্টকন্তু ততামাস্ক এত সহস্জ হতযা ক া ট্টঠক হস্ব না। বস আসুক। ততামা
তোিাে োওো দ কা ।’
কথা তশষ কস্ ই একজন তটনোনধা ীস্ক লক্ষয কস্ বলল, ‘এস্ক
তবাঁস্ধ তফল।’
আহমদ মুসা তকান বাধা ট্টদল না। তদো পট্ট স্বশও ট্টেল না। শুধু বলল,
‘ততামাস্দ বস তক?’
‘তক তা তি পাস্ব। বলল তসই ট্ট লবা ধা ী।
‘সাই াস ট্টশ াক ট্টক?’
‘সাই াস ট্টশ াকস্ক তুট্টম জান?’ ট্টবস্মে ট্ট লবা ধা ী কস্ন্ঠ।
আহমদ মুসা ট্টনট্টিত হস্লা, এ া ব্ল্যাক িস ট্টনুঃসস্ন্দস্হ।
‘আমা প্রস্শ্ন জবাব না ট্টদস্ে ততামা প্রস্শ্ন উত্ত আশা ক স্ত পা
না।’ বলল আহমদ মুসা।
‘সবই বুঝা োস্ব সব আসস্ল। ট্টনস্ে চল এস্ক।’
আহমদ মুসা দুই হাত ট্টপেস্মািা কস্ তবাঁস্ধ তাস্ক ট্টনস্ে চলল।
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৭
ব ফ ঢাকা আপা আল্পস-এ আবহাওো অস্নকিাই অট্টনট্টিত।
মযািা হণঘ-এ ‘ট্টস্ক-ট্ট স্পািঘ’ তথস্ক তাট্টতোনা েখন তবট্ট স্েট্টেল, তখন
আবহাওোিা পট্ট স্কা ই ট্টেল।
তস ট্টফ ট্টেল মাঁস্থ শহস্ নাতাশা ওখান তথস্ক।
মাঝ পস্থই তস মুস্খামুট্টখ হস্লা তূষা বৃট্টি এবং প্রবল বাতাস্স ।
ণ নদী তথস্ক কস্েক মাইল পুস্ব ‘মাট্টিঘট্টন’ শহ তপট্ট স্ে কস্েক মাইল
সামস্ন ট্টেস্ে তাট্টতোনা ব ফবৃট্টি মস্ধয একিা োট্টিস্ক দাাঁট্টিস্ে থাকস্ত তদখল।
োট্টিিা তপেস্ন তস তদখল ত ড এলািঘ লাইি িলস্ে।
োট্টিিা তডানা । তসও ট্টফ ট্টেল ‘মযািা হণঘ’ তথস্ক তজস্ন াে। এখাস্ন
এস্স হঠাৎ তা োট্টি ট্টবকল হস্ে তেস্ে। োট্টি এো কট্টন্ডশন কাজ ক স্ে না।
অ াট্টবত এক ট্টবপস্দ আিকা পস্িস্ে তডানা এবং তা আব্বা। তাস্দ ক বা
ট্টকেুই তনই। ত ড এলািঘ বাট্টত িাট্টলস্ে তা া অস্পক্ষা ক স্ে সাহাস্েয ।
তিট্টলস্ফাস্ন সাহাস্েয আস্বদন কস্ স্ে ট্টনকিবতঘী পুট্টলশ তটশস্ন।
তাট্টতোনা োট্টি ট্টেস্ে দাাঁিাল তডানা োট্টি পাস্শ।
তডানা ও তা আব্বা তবট্ট স্ে এল োট্টি তথস্ক। তাট্টতোনা তকান কথা
বলা আস্েই তডানা আব্বা বলল, ‘আট্টম ট্টমস্শল োট্টতট্টন ট্টডস্ব ী লুই। একজন
ফ াসী সাস্বক কুিনীট্টতক। এ আমা তমস্ে মাট্ট ো তজাস্সফাইন লুই। আম া
োট্টি ট্টবকল হওোে এখাস্ন আিকা পস্ি তেট্টে।’
তাট্টতোনা তডানা আব্বা মুস্খ ট্টদস্ক মুহূতঘ কস্েক ট্টস্থ দৃট্টটস্ত তচস্ে
ঈষৎ মাথা নুইস্ে বাউ কস্ বলল, ‘আপনা নাম আমা মস্ন পিস্ে। আট্টম তখন
অস্নক তোি। আপনাস্ক তদস্খট্টেও মস্ন হে মস্স্কাস্ত দু’একিা অনুিাস্ন।’
‘ততামা পট্ট চে ট্টক মা? মস্স্কাে ততামা বাট্টি ট্টকংবা ...’
‘বলব সব। আমা োট্টিস্ত চলুন। পুট্টলশ আপনা োট্টি তপ াঁস্ে তদস্ব।’
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‘পুট্টলশস্ক খব ট্টদস্েট্টে।’
‘ট্টঠক আস্ে। ওস্দ এখন বস্ল তদব, ও া োট্টি ‘মাঁস্থ’ তপ াঁস্ে তদস্ব।
ওখাস্নই আম া উঠট্টে।’
সবাই এস্স তাট্টতোনা োট্টিস্ত উঠল।
িাই ক ট্টেল তাট্টতোনা। তা পাস্শ ট্টসস্ি বসল তডানা। আ তডানা
আব্বা বসল তপেস্ন ট্টসস্ি।
তাট্টতোনা োট্টি টািঘ ট্টদস্ত ট্টদস্ত বলল, ‘আপনাস্দ কথা, আপনাস্দ
পট্ট বাস্ কথা তখন আব্বা-আম্মা কাস্ে শুস্নট্টে। ইে স্ক ধন্যবাদ, অস্নকট্টদন
প আপনাস্দ সাক্ষাত লাস্ তস ােয হস্লা।’
‘ততামা পট্ট চে ট্টদস্লনা মা?’ তপেস্ন ট্টসি তথস্ক বলল তডানা আব্বা।
‘আট্টম দু ঘাো ট্টপিা পট্ট বাস্ সন্তান। জা আস্লকজান্ডা প্রথম এ
তপ ত্র ট্টপিা চতুথ-ঘ এ তপ স্ত্র তমস্ে আট্টম।’
‘হ্াাঁ হ্াাঁ মস্ন পস্িস্ে। ততামা আব্বা নাম আস্লকজান্ডা ট্টপিা ।
ট্টবট্ট ন্ন অনুিাস্ন অস্নকবা তদখা সাক্ষাত হস্েস্ে। ততামাস্ক তদস্খট্টে। তুট্টম
মাট্ট ো অথঘাৎ তডানাস্কও ট্টনিে তদস্খ থাকস্ব।’
তাট্টতোনা তডানা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তহস্স বলল, ‘মস্ন পস্ি আপনা
ট্টকেু?’
তডানাও তহস্স বলল,‘দু’চা বা কথা-বাতঘাহীন ট্টকেুক্ষস্ণ তদখা কথা
মস্ন াখা সম্ভব নে।’
‘ট্টঠকই বস্লস্েন। আট্টম ট্টকেু স্ম ণ ক স্ত পা ট্টে না।’
‘তবু তদখা হস্েস্ে এিা ট্টকন্তু কম কথা নে।’
‘অবশ্যই। মস্ন না থাকা অতীতিাই এখন আমাস্দ বন্ধুস্ত্ব দৃঢ়
বুট্টনোদ হস্ত পাস্ ।’
‘ট্টনিে।’
‘ততামা নাম ট্টক মা? তপেন তথস্ক তাট্টতোনাস্ক লক্ষয কস্ বলল তডানা
আব্বা।
‘আট্টম তাট্টতোনা।’
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‘ওস্েলকাম, ট্টপিা ট্টদ তগ্রস্ি কন্যাস্ক।’
‘নামিাই এখন আস্ে, বাট্টক সবিুকুই দু ঘােয।’
‘ঐ দু ঘােয আমাস্দ ‘লুই’ পট্ট বাস্ ও।’
‘ট্টকন্তু লুই পট্ট বা িাস্ন্স তে মেঘাদা আসস্ন স্েস্ে, তা আমাস্দ
তনই।’
‘ত ব না মা, ততামাস্দ ও তস ট্টদন আসস্ে।’
বস্ল একিু তথস্মই তস আবা বলল, ‘জান তে আস্লকজান্ডা , প্রথমএ প্রতযক্ষ বংশধ তুট্টম, ট্টতট্টন রুশস্দ কাস্ে কত বি?’
‘জাট্টন আংস্কল। ট্টকন্তু তসিা তে আপনাস্দ ট্টবরুস্দ্ধ োে?’ হাসস্ত
হাসস্ত বলল তাট্টতোনা।
তডানা আব্বা কথা বলস্ত োট্টেল। বলস্ত তেস্ল তা মুখ তথস্ক কথা
তকস্ি ট্টনস্ে তডানা বলল, ‘ফ াসী সরাি তনস্পাট্টলেন রুশ সমযাি আস্লকজান্ডা
প্রথম-এ কাস্ে প াট্টজত হস্েট্টেস্লন, এিা আমাস্দ জস্ন্য দুুঃস্খ । ট্টকন্তু
আস্লকজান্ডা (প্রথম) রুশ জাট্টতস্ক তে ক্ষা কস্ ট্টেস্লন এ জস্ন্য শ্রদ্ধা পাত্র
ট্টতট্টন আমাস্দ ।
‘ধন্যবাদ আপনাস্দ ।’
‘ওস্েলকাম। আমা খুব আনন্দ লােস্ে তে ট্টপিা ট্টদ তগ্রস্ি একজন
কন্যা এই াস্ব তদখা তপলাম।’
‘আমা কথাই ট্টকন্তু আপট্টন বস্লস্েন। আমা অস্নক তশানা লুই
পট্ট বাস্ আপনাস্দ তদখা হওোস্ত আমা তস ােয বস্ল মস্ন ক ট্টে।’
বাইস্ তুষা বৃট্টি তবস্ি তেস্ে। তসই সাস্থ বাতাস্স তবেিাও তবস্িস্ে।
এই আবহাওোে তুষা ঢাকা ট্টপট্টেল পস্থ োট্টি চালাস্না খুবই ঝুট্টাঁ ক পূণঘ।
তডানা ট্টকেু বলা জস্ন্য মুখ খুস্লট্টেল। ট্টকন্তু তডানা আব্বা তাস্ক বাধা
ট্টদস্ে বলল,‘কথা বলা তচস্ে সমাস্ন ট্টদস্ক সতকঘ দৃট্টি াখাই তবাধহে আমাস্দ
াল।’
‘ধন্যবাদ আংস্কল। আম া অস্নকিা এস্সট্টে। সামস্নই ণ নদী। নদীতী ব াব াস্তািা আ ও একিু াল হস্ব।’
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‘ধন্যবাদ ততামাস্ক তাট্টতোনা। তুট্টম াল িই ক ।’
‘ধন্যবাদ আংস্কল।’
চলস্ত লােল োট্টি।
চা ট্টদস্ক তুষা শুভ্র তম ন পট্ট স্বস্শ মস্ধয ট্টদস্ে চলস্ে োট্টি।
অট্টব ল ধা াে আকাশ তথস্ক নামা তুষা কণা সাদা আস্লা তী বৃট্টি
মত ট্টবদ্ধ ক স্ে পৃট্টথবী নী ব বুকস্ক।
নী বতা বুক ট্টচস্ দুট্টবঘনীস্ত মত এট্টেস্ে চলস্ে োট্টিট্টি।

একট্টদন প ।
ণ নদী তীস্ ‘মাঁস্থ’ শহ ।
নাতাশা বাট্টি।
নাতাশা ট্টতন তলা সুন্দ বাট্টিিা নদী তীস্ ই।
দু’ট্টদস্ন দারুণ খা াপ আবহাওো প এক খন্ড ত াস্দ চা ট্টদক
ঝলমল কস্ উস্ঠস্ে।
তডানা তা তবড রুস্ম বযালস্কাট্টনস্ত বস্স ট্টনস্জস্ক তমস্ল ট্টদস্েস্ে
দুলঘ ত াস্দ।
ত তস্ তবড এবং তিট্টবল তিট্টসং ক ট্টেল তাট্টতোনা।
ট্টতন তলা দু’ট্টি পাশাপাট্টশ কস্ক্ষ থাস্ক তডানা ও তাট্টতোনা।
ট্টনস্জ র্ তিট্টসং ক া প তডানা র্ তিট্টসং ক স্ে তাট্টতোনা চুট্টপ
চুট্টপ।
র্ বাট্টি ট্টঠক াখা এ কাজগুস্লা ট্টনস্জস্দ ই ক স্ত হে। ট্টকন্তু
তডানাস্ক তকান কাস্জই হাত ট্টদস্ত তদে না তাট্টতোনা। তাই তস তডানা র্ িা
তিট্টসং কস্ ট্টনস্ে চুট্টপ চুট্টপ তডানাস্ক বযালস্কাট্টনস্ত পাট্টঠস্ে।
‘তকাথাে তুট্টম তাট্টতোনা এস।’ বযালস্কাট্টন তথস্ক ডাকল তডানা।
‘এই আসট্টে তডানা।’ বস্ল তজাস্ হাত চালাল তাট্টতোনা।
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তডানা তিট্টবল ট্টঠক ক া সমে তািাহুস্িা কস্ তডানা হাতবযাে
স াস্ত ট্টেস্ে তখালা হাত বযাে তথস্ক তডানা তোি তনািবুকিা ট্টেিস্ক পস্ি তেল
তমস্ঝস্ত। তনাি বুক তথস্ক একিা ফস্িা তবট্ট স্ে পিল।
তমস্ঝ তথস্ক তনািবুক ও ফস্িা তুলস্ত ট্টেস্ে ফস্িা উপ নজ পিস্তই
ূত তদখা মত চমস্ক উঠল তাট্টতোনা। এ তে আহমদ মুসা েট্টব! তডানা হাত
বযাস্ে তকাস্েস্ক এল!
ফস্িা হাস্ত তুস্ল ট্টনস্ে ট্টকেুক্ষণ পাথস্ মত ট্টস্থ হস্ে বস্স থাকল
তাট্টতোনা।
তা মস্ন নানা’ প্রস্শ্ন ীি।
আহমদ মুসা ফস্িা এই াস্ব কা কাস্ে থাকস্ত পাস্ ? থাকস্ত পাস্
পুট্টলস্শ কাস্ে, তোস্েন্দা পুট্টলস্শ কাস্ে। অথবা থাকস্ত পাস্ আহমদ মুসা
তকান আত্মীস্ে কাস্ে। ট্টকংবা থাকস্ত পাস্ আহমদ মুসা তপ্রট্টমকা কাস্ে।
তডানা তক? তসট্টক তোস্েন্দা পুট্টলশ? আহমদ মুসা আত্মীে ট্টক তস?
আত্মীে অবশ্যই নে। িাস্ন্স ‘লুই’ পট্ট বা ও এট্টশোন মুসট্টলম
আহমদ মুসা মস্ধয তকান স্ক্ত সম্পকঘ থাকস্ত পাস্ না।
তাহস্ল তডানা হে তোস্েন্দা পুট্টলশ, নেস্তা আহমদ মুসা তপ্রট্টমকা।
‘আহমদ মুসা তপ্রট্টমকা’ কথািা াবস্তই তাট্টতোনা তঠাাঁস্ি তবদনা একখন্ড
হাট্টস ফুস্ি উঠল। মস্ন মস্ন বলল, ‘আহমদ মুসা পাথ হৃদে কাউস্ক
ালবাসস্ত পাস্ না।’
তাহস্ল ট্টক ধস্ ট্টনস্ত হস্ব তডানা ফ াসী তোস্েন্দা পুট্টলশ? তাই হস্ব
েট্টদ আহমদ মুসা সাস্থ তা হৃদস্ে সম্পকঘ না থাস্ক। ট্টকন্তু তডানাস্ক তোস্েন্দা
পুট্টলশ াবস্ত কি লােল তাট্টতোনা মস্ন। মাত্র একট্টদস্নই তডানা তাট্টতোনা
হৃদে জে কস্ ট্টনস্েস্ে।
‘তাট্টতোনা আসে না তে?’ আবা তডানা ডাকল বযালস্কাট্টন তথস্ক।
তাট্টতোনা তািাতাট্টি ফস্িা, তনািবুক হাত বযাস্ে ঢুট্টকস্ে তিট্টবস্ল াখস্ত
াখস্ত বলল, ‘এই আসট্টে।’
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বস্ল তাট্টতোনা মুস্খ হাট্টস ফুট্টিস্ে স্বা াট্টবক হস্ে েুিল তডানা কাস্ে।
তসই সাস্থ াবল তডানাস্ক জানস্ত হস্ব।
ট্টেস্ে তস তডানা েলা জট্টিস্ে ধস্ তা পাস্শ বস্স বলল, ‘মস্ন হস্ে
ত সইস্ে না। তপ্রস্ম পিস্ল এমন হে।’
‘তাহস্ল তপ্রস্ম পিা অট্ট েতা ততামা আস্ে? তাই ট্টক?’ বলল তডানা।
তাট্টতোনা াবল, ট্টনস্জ ধ া না ট্টদস্ল তডানাস্ক ধ া োস্ব না। বলল,
‘আস্ে, ট্টকন্তু খুব খা াপ অট্ট েতা।’
‘মাস্ন?’
‘তপ্রস্ম পস্িট্টে ট্টকন্তু তপ্রম পাইট্টন। সুত াং অট্ট েতা খুব ট্টতক্ত।’
তডানা তাট্টতোনাস্ক জট্টিস্ে ধস্ বলল, ‘ট্টমথযা বলে। ততামা মত লাস্খ
একজন তনই। তুট্টম তপ্রম পাস্ব না ট্টঠক নে।’
তাট্টতোনা তডানা মুখ তিস্ন ট্টনস্জ তচাস্খ সামস্ন এস্ন তহস্স বলল,
‘ততামা মত তকাট্টিস্ত একজন ট্টমস্ল না এমন প্রট্টতিন্দ্বী েট্টদ থাস্ক? তাোিা
কা ও হৃদে েট্টদ পাথস্ হে, তাহস্ল তসখাস্ন ফুল ফুিস্ব ট্টক কস্ ?’
কথা তশষ কস্ ই তাট্টতোনা বলল,‘ট্টনিে আমা মত ট্টতক্ত অট্ট েতা
ততামা তনই?’
তডানা জবাব ট্টদল না সংস্ে সংস্ে। তা তঠাাঁস্ি ট্টমট্টি হাট্টস।
তাট্টতোনা তসট্টদস্ক তচস্ে বলল, ‘বুস্ঝট্টে। ততামা ট্টমট্টি হাট্টস জবাব
ট্টদস্েস্ে। এখন বল তকান তস তস ােযবান?’
তডানা েম্ভী কস্ন্ঠ বলল, ‘বলস্ত পা আট্টম সুখী, ট্টকন্তু তসই সাস্থ
অসুখীও।’
‘সুখিা আবা অসুখ হস্লা ট্টক কস্ ?’
‘সুস্খ আকাশ েট্টদ ট্টবপস্দ প ট্টবপস্দ কালচবশাখীস্ত া থাস্ক,
তাহস্ল সুখ আ থাস্ক তকাথাে?’
‘বুঝলাম না, ততামাস্দ এমন ট্টবপস্দ কথা ততা শুট্টনট্টন?’
‘তাাঁ জীবনও ততা আমা জীবন!’
‘বুস্ঝট্টে। তসই ‘ট্টতট্টন’িা তক?’
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প্রশ্নিা ক স্ত ট্টেস্ে বুকিা তকাঁস্প উঠল তাট্টতোনা । তে ট্টবপজ্জনক
জীবস্ন কথা তডানা বলস্ে, তস জীবনিা আহমদ মুসা নেস্তা? াবস্তই বুকিা
তা েেণাে ট্টোঁস্ি তেস্ত চাইল। তা মন বলল, উত্ত িা না তশানাই াল।
তাট্টতোনা প্রস্শ্ন জবাব তডানা তৎক্ষণাৎ তদেট্টন।
তাট্টতোনা দুবঘল মন জবাস্ব জস্ন্য তডানাস্ক আ চাপ ট্টদল না। উস্ঠ
দাাঁিাল তাট্টতোনা। বলল, ‘চল, অযাট্টন্ি, আংস্কল া তব্রকফাি তিট্টবস্ল এস্স
তেস্েন।’
তব্রক ফাি তসস্ ত াদ আস্ কিু ততস্ত উঠল তডানা ও তাট্টতোনা ট্টনস্চ
তনস্ম এল ণ নদী তীস্ তবিাবা জস্ন্য।
পাশাপাট্টশ দু’জন হাাঁিট্টেল।
প্রশ্নিা উত্ত তডানা তদেট্টন। ট্টকন্তু তা প তথস্ক তাট্টতোনা মন াল
তনই। একিা অস্বট্টস্তক েেণা েট্টিস্ে পস্িস্ে তেন তা স্ক্ত প্রট্টতট্টি কট্টণকাে।
জবাব তাস্ক তপস্তই হস্ব।
মনিাস্ক শক্ত কস্ ট্টনল তাট্টতোনা। তা প তডানাস্ক কাস্ে তিস্ন তা
েলা জট্টিস্ে ধস্ বলল, ‘আমা জবাব ট্টকন্তু দাওট্টন।’
‘ট্টক বলব বল।’ সলজ্জ তহস্স বলল তডানা।
‘ট্টতট্টন ফ াসী ট্টনিে? দুরু দুরু বুস্ক প্রশ্ন ক ল তাট্টতোনা।
‘না ট্টতট্টন ফ াসী নন।’
জবাব শুস্ন বুক েযাাঁৎ কস্ উঠল তাট্টতোনা । ট্টকন্তু সামস্ল ট্টনল
ট্টনস্জস্ক। প্রশ্ন ক ল, ‘ট্টবস্দশী? তকান তদশী?’
‘ও এট্টশোন। ট্টকন্তু ও ট্টনট্টদঘি তকান তদশ তনই।’
বুস্ক একিা হাতুট্টি র্া লােল তাট্টতোনা । ট্টমস্ল োস্ে। আহমদ মুসা
সস্থ ট্টমস্ল োস্ে তাাঁ বণঘনা। তাহস্ল আহমদ মুসাই ট্টক তস? ট্টকন্তু তকান ট্টনট্টদঘি
তদশ না থাকা আ ও শত শত তলাক আস্ে।
তকান প্রশ্ন ক স্ত পা স্লা না তাট্টতোনা।
তডানাও কথা বলল না।
হাাঁিট্টেল দু’জন পাশাপাট্টশ।
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অস্নক্ষণ প কট্টম্পত বুস্ক তশষ প্রশ্নিা ক ল, ‘তক এই অদ্ভুত মানুষ?’
‘নামিা ট্টনট্টষদ্ধ। ট্টকন্তু ততামাস্ক বলা োে। ট্টতট্টন ‘আহমদ মুসা।’
তীব্র শক ওস্েস্ মত একিা আর্াত সামলাস্ত ট্টেস্ে তাট্টতোনা তা
তচাখ বন্ধ কস্ তফস্লট্টেল।
নদী তীস্ অসমান াস্তাে ব ফ তমািা একিা পাথস্ সাস্থ তহাাঁচি
তখস্ে পস্ি তেল তাট্টতোনা।
তডানা তািাতাট্টি তাস্ক তুস্ল বলল, ‘তুট্টম ট্টঠক আস্ে? তকাথাও লাস্েট্টন
ততা ততামা ?’
‘বযস্ত হস্ো না তডানা। তকাথাও লাস্েট্টন আমা । তখোল কট্ট ট্টন
পাথ িাস্ক। তহাাঁচি তখস্েট্টে।’
তডানা তাস্ক বুস্ক জট্টিস্ে বলল, ‘ততামাস্ক তকমন ট্টবমষঘ লােস্ে।
ততামা শ ী খা াপ হেট্টন ততা?’
‘না তডানা াল আট্টে। একিু মাথা ধ া ততমন ট্টকেু নে।’
‘তাহস্ল চল ঠান্ডাে র্ুস্ কাজ তনই। বাসাে ট্টফস্ োই।’
‘তাই চল।’
বাসাে ট্টফস্ এল ও া।
তাট্টতোনা ট্টনস্জস্ক এতক্ষণ সামস্ল াখস্ত তপস্ ট্টেল।
বাসাে ট্টফস্ তডানা বলল তাট্টতোনাস্ক, ‘তুট্টম একিু ত ি নাও। মাথা
বযথা না কমস্ল ট্টবস্কস্ল ডাক্তা স্ক কনসাল্ট ক া োস্ব।’
তডানা ট্টনস্জ র্স্ চস্ল তেল।
তাট্টতোনা ট্টনস্জ র্স্ ঢুস্ক দ জা বন্ধ কস্ ট্টদল।
এতক্ষণ মস্ন সকল শট্টক্ত ট্টদস্ে ট্টনস্জস্ক ধস্ ত স্খট্টেল। আ পা ল
না। তমস্ঝ উপ ই তস কান্নাে ত স্ে পিল।
অতীস্ত আ ও অস্নক তকাঁস্দস্ে তাট্টতোনা। তস কান্না ট্টেল না পাওো ।
ট্টকন্তু আজস্ক কান্না সব হা াস্না ।
কাাঁদস্ত কাাঁদস্ত অবসন্ন তাট্টতোনা র্ুট্টমস্ে পস্িট্টেল তমস্ঝস্তই।
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তাট্টতোনা তডানা ও তা আব্বাস্ক ট্টনস্ে তসট্টদনই ট্টবস্কস্ল ট্টফস্
এস্সট্টেল তজস্ন াে।
তসট্টদন দুপুস্ তডানা ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন সাস্থ তিট্টলস্ফাস্ন কথা বস্ল
জানস্ত তপস্ ট্টেল, আহমদ মুসা ট্টফস্ আসা প েত াস্ত শত্রু র্াাঁট্টিস্ত ট্টেস্ে
আ ট্টফস্ আস্সট্টন।
কথািা শুস্ন মুষস্ি পস্িট্টেল তডানা। আ আপাত শান্ত তাট্টতোনা
হৃদস্ে উস্ঠট্টেল উস্িে-উৎকন্ঠা ঝি।
তাট্টতোনা ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্েস্ে তডানাস্ক র্ুণাক্ষস্ ও ট্টকেু জানস্ত না তদো ।
তডানা কাে তথস্ক আ ও ট্টকেু তস শুস্নস্ে। বুস্ঝস্ে, দীর্ঘট্টদন ধস্ অসংখয র্িনা
মস্ধয ট্টদস্ে আহমদ মুসা সাস্থ তা ে ী সম্পকঘ েস্ি উস্ঠস্ে। ওস্দ মাঝখাস্ন
তা দাাঁিাস্না ট্টঠক নে। এসব কথা াবস্ত ট্টেস্ে হৃদে তেন ক্তক্ষ ণ হস্েস্ে
তাট্টতোনা ।
আহমদ মুসা খব পাওো প তাট্টতোনা আ তদ ী ক স্ত চােট্টন।
ট্টবস্কস্লই চস্ল এস্সস্ে ওস্দ ট্টনস্ে।
তজস্ন া তপ াঁস্েই তডানা তাট্টতোনাস্ক ট্টনস্ে চস্ল তেল ওোডঘ ট্টনউজ
(WNA) এস্জন্সী অট্টফস্স।
ফাস্তমা ট্টহস্ নস্ক অট্টফস্সই তপল তডানা।
‘ওস্েলকাম ট্টমস মাট্ট ো লুই। আম া আপনা অস্পক্ষা ক ট্টে।’ বলল
ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
‘আ তকান খব আস্ে?’ বস্লই তডানা তাট্টতোনাস্ক তদট্টখস্ে বলল,
‘ট্টমস তাট্টতোনা ট্টপিা । আমা তবান, বন্ধু সব।’
‘খুশী হলাম। তকমন আস্েন?’ বলল ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
‘আট্টমও খুশী হলাম। াল আট্টে।’ বলল তাট্টতোনা।
‘ধন্যবাদ।’ বস্ল ফাস্তমা ট্টহস্ ন তডানা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে বলল, ‘ওাঁ
তখাাঁজ তনবা জস্ন্য সাহােয চাওো হস্েট্টেল। ট্টতনজন এস্সস্েন।’
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‘কাস্দ কাস্ে সাহােয চাওো হস্েট্টেল?’
‘সাইমুস্ম কাস্ে।’
‘আো তকাস্েস্ক ও া এস্সস্েন?’
‘িান্স তথস্ক।’
‘ও া ট্টক বস্লস্েন?’
‘তে ট্টঠকানা আমাস্দ কাস্ে আস্ে, তস ট্টঠকানাে ও া তখাাঁজ-খব
ট্টনস্েন। আজ াস্তই ও া ঐ ট্টঠকানাে ঢুকস্বন, েট্টদ আপনা া ট্ট ন্নমত না
কস্ ন।’
‘ও া বস্লস্েন এিা?’
‘না এ মত ট্টমুঃ েস্িফ এবং ট্টমুঃ জা ট্টমস্স । পট্ট কল্পনা চূিান্ত ক া
আস্ে তা া আপনা মত ট্টনস্ত বস্লস্েন।’
‘ধন্যবাদ। পট্ট কল্পনা ট্টঠকই আস্ে। সাইমুস্ম তলাকস্দ প ামশঘ
তদবা মত আমা ট্টকেু তনই। তস্ব ট্টঠকানা তলাস্কশান এবং ও া াস্ত ট্টঠক
কেিাে ওখাস্ন তপ াঁেস্বন, তা আম া জানস্ত চাই।’
‘ট্টঠক আস্ে ট্টমুঃ েস্িফস্ক বস্ল আপনাস্ক জাট্টনস্ে ট্টদট্টে।’ বলল
ফাস্তমা ট্টহস্ ন।
‘ধন্যবাদ। আম া বাসাে োট্টে। তথয দু’তিা েত তািাতাট্টি জানস্ত
পাট্ট ততই আমাস্দ সুট্টবধা।’
‘আস্ কিা কথা। ট্টমুঃ েস্িফ বস্লস্েন, ওাঁ া ট্টতনজন অট্ট োস্ন তেস্ল
বাট্টি বাইস্ বাট্টিিা উপ তচাখ াখা জস্ন্য ট্টমুঃ েস্িফ ও ট্টমুঃ জা ট্টমস ট্টকেু
তলাক াখা বযবস্থা কস্ স্েন।
‘তা াখস্ত পাস্ ন। তস্ব বযাপা িা সাইমুস্ম তলাকস্দ জানাস্ত হস্ব।
আ ওাঁস্দ আ ও জানাস্বন, আস্শ-পাস্শ আমাস্দ মত তকউ থাকস্ত পাস্ ।’
বস্ল তডানা উস্ঠ দাাঁিাল।
ফাস্তমা ট্টহস্ নও উস্ঠ দাাঁিাল। োট্টি পেঘন্ত এস্স ট্টবদাে জানাল। োট্টি
চলস্ত শুরু ক স্ তাট্টতোনা বলল, ‘ততামা ট্টসদ্ধান্তস্ক তমাবা কবাদ জানাট্টে
তডানা।’
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‘তকান ট্টসদ্ধান্ত?’
‘শত্রু ট্টঠকানাে আমাস্দ োবা ট্টসদ্ধান্ত।’
‘তুট্টমও আমা সাস্থ োস্ব তাট্টতোনা?’
তাট্টতোনা বুস্ক তবদনািা ট্টচন ট্টচন কস্ উঠল। আহমদ মুসা ট্টবপস্দ,
একথা তজস্নও তস চুপ কস্ বস্স থাকস্ব! একিা তবদনা হাট্টস ফুস্ি উঠল
তাট্টতোনা তঠাাঁস্ি। বলল, ‘তুট্টম োস্ব, আ আট্টম র্স্ বস্স থাকব- একথা াবস্ত
পা তুট্টম?’ মুখ না তুস্লই কথা বলল তাট্টতোনা।
‘না পাট্ট না তাট্টতোনা। মাত্র দু’ট্টদস্ন আম া তে শত বেস্ মত একাত্ম
হস্ে তেট্টে। ততামাস্ক র্স্ ত স্খ আট্টম তেস্ত পা তাম না। মস্ন হস্তা অস্ধঘক শট্টক্ত
তেন আট্টম ত স্খ তেলাম। তুট্টম না তেস্ত চাইস্লও ততামাস্ক তিস্ন ট্টনস্ে তেতাম।’
তডানা আনস্ন্দ ডান হাত তটোট্ট ং- এ ত স্খ বাম হাত বাট্টিস্ে ট্টদল
তাট্টতোনা ট্টদস্ক।
তাট্টতোনা ডান হাত ট্টদস্ে তচস্প ধ ল তডানা হাত।
‘আম া সুস্খ-দুুঃস্খ এক সাস্থ।’ তাট্টতোনা হাত শক্ত কস্ তচস্প ধস্
বলল তডানা।
‘না সুস্খ নে, সকল দুুঃস্খ আম া এক সাস্থ।’
‘সুস্খ নে তকন?’
‘সুখিা ট্ট জা ঘ থাক। দুুঃখিাই াে কস্ তনই।’
‘সুখ ট্টনস্ে তুট্টম স্বাথঘপ হস্ত চাে তকন তাট্টতোনা?’
‘ট্টকেু সুখ আস্ে তেখাস্ন স্বাথঘপ হস্ত হে। ও
াে তদো োে না
তডানা।’ তাট্টতোনা তঠাাঁস্ি হাট্টস, ট্টকন্তু তা তচাস্খ অশ্রু িল িল কস্ উঠল।
িাইট্ট ং ট্টসস্ি বসা তডানা তচাখ সামস্ন ট্টদস্ক ট্টনবদ্ধ থাকাে এই অশ্রু
তস তদখস্ত তপল না।
‘তাট্টতোনা তুট্টম শত বেস্ অট্ট েতা ট্টনস্ে কথা বলে। জীবন সম্পস্কঘ
এই অট্ট েতা তুট্টম তপস্ল তকাথাে?’
হাসল তাট্টতোনা। তবদনা হাট্টস। বলল, ‘অস্নক সমে এক মুহূতও
ঘ
একশ’ বেস্ অট্ট েতা এস্ন তদে।
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‘ট্টঠক বস্লে তাট্টতোনা।’
‘োট্টি এস্স দাাঁিাল তডানা বাসা োট্টি বা ান্দাে। তাট্টতোনা াও
এখাস্ন থাকস্ে, েট্টদও তস এস্স উস্ঠস্ে ট্টমুঃ তকলট্ট স্ন তজস্ন া বাসাে। তা
লাস্েজ সবই স্েস্ে তসখাস্ন। শুধু তস থাকস্ে তডানা সাস্থ।
াত ১১িা বাজা ১৫ ট্টমট্টনি আস্েই তডানা ও তাট্টতোনা ৯৯ নং তলক
আইলযান্ড বাট্টিিা পাস্শ ট্টেস্ে তপ াঁেল। ‘সন্ধযা আস্ে এস্স তডানা া বাট্টিিা
চা ট্টদক তদস্খ তেস্ে।
তডানা তা োট্টি দাাঁি ক াল ৯৯ ও ৯৮ নং বাট্টি মাঝখাস্ন
পযাস্সজিাে। তসখান তথস্ক ৯৯ নং বাট্টিিা ট্টতনট্টদস্ক নজ াখা োে।
সাইমস্ম ও া ট্টতনজন, ো া আসস্ব এই বাট্টিস্ত আহমদ মুসা সন্ধান
ট্টনস্ত আসা কথা াত ১১িাে। তডানা া ১৫ ট্টমট্টনি আস্ে এস্সস্ে। ও া ট্টতনজন
কখন আসস্ে, কখন তকানট্টদক ট্টদস্ে প্রস্বশ ক স্ে, ত তস্ ট্টক র্স্ি তা প্রট্টত
দৃট্টি াখস্ত চাে তা া।
তডানা বুঝস্ত পা ল না সাইমুস্ম ও া াত ১১িা তবস্ে ট্টনল তকন, াত
১২িা পস্ ট্টনজঘন পট্ট স্বস্শ তকন নে? আবা
াবল, জনাকীণঘ পট্ট স্বস্শ
ঝুট্টকপূণঘ অট্ট োস্ন ট্টবস্শষ সুট্টবধাও আস্ে। হেস্তা শত্রু অসতকঘ অবস্থা এই
সুস্োে তা া ট্টনস্ত চাে।
ট্টঠক কাাঁিাে কাাঁিাে াত ১১িাে সাইমুস্ম ও া ট্টতনজন এল।
বাট্টি তথস্ক একিু সামস্ন ফুিপাস্ত কা পাট্টকঘং এ োট্টি দাাঁি ক াল
ও া।
তডানা তচাস্খ ‘নাইি বাইস্নাকুলা ’ এবং কাস্ন ট্টডটযান্ি তহোট্ট ং
মাইস্িা এযাস্ন্িনা স্েস্ে। এই বাইস্নাকুলা ট্টদস্ে ট্টসট্টক মাইল দূ পেঘন্ত াস্তও
তদখা োে। তহোট্ট ং মাইস্িা এযাস্ন্িনা ট্টদস্ে দু’শ েজ দূস্ ট্টফসট্টফসাট্টন কথা
পেঘন্ত তশানা োে।
তডানা শুনস্ত তপল োট্টি ত তস্ ওস্দ ট্টতনজস্ন শলাপ ামশঘ।
ওস্দ একজন োট্টিস্ত অস্পক্ষা ক স্ব। আধ র্ন্িা মস্ধয না ট্টফ স্ল
তসও বাট্টিস্ত প্রস্বশ ক স্ব অন্য পস্থ।
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দু’জন ও া তনস্ম এল োট্টি তথস্ক।
ও া বাট্টি সামস্ন এস্স তসাজা প্রধান তেস্ি ট্টেস্ে দাাঁিাল এস্কবাস্
স্বা াট্টবক মানুস্ষ মত। তেন এ বাট্টিিা তাস্দ ই। তা প পস্কি তথস্ক চাট্টব
তব কস্ দ জা খুস্ল ত তস্ প্রস্বশ ক ল।
তডানা বুঝল, দ জা তালা তখালা জস্ন্য ও া মািা ট্টক বযবহা
ক স্ে। এিা খুবই সাধা ণ বযাপা । ট্টকন্তু তডানা চমৎকৃত হস্লা শি র্াাঁট্টিস্ত
প্রস্বস্শ সমে ওস্দ স্বা াট্টবকতা, ট্টনট্ট ঘকতা ও ঠান্ডা মাথা কাজ তদস্খ।
তডানা তাট্টতোনা কাস্ন কাস্ন ট্টফস ট্টফস কস্ বলল, ‘আহমদ মুসা
সাইমুম সট্টতযই অনন্য।’
‘সট্টতযই চমৎকৃত হওো মত র্িনা। বল তাট্টতোনা।
ও া ত তস্ চস্ল তেল তা প সব নী ব।
‘৯৯নং এই ট্টবট্টডংট্টি সম্পূণঘ সাউন্ড প্রুফ। মস্ন হে টুট্টডও ট্টহসাস্বই
এস্ক সাউন্ড প্রুফ ক া হস্েট্টেল।’ বলল তডানা।
আধ র্ন্িা পা হস্ে তেল। তকউ ট্টফ ল না।
তডানা তদখল, োট্টি তথস্ক তৃতীে বযট্টক্ত তব হস্ে এল। তস বাট্টি
সামস্ন ট্টদকিা এট্টিস্ে তডানাস্দ োট্টি বাট্টিিা তে পাস্শ ট্টেল তসই পাস্শ এস্স
ট্টবট্টডং- এ ট্টনস্চ দাাঁিাল।
তডানা বুঝস্ত পা ল, সাইমুস্ম এ তলাকট্টি বাট্টি এ পাশ ট্টদস্ে সম্ভবত
জানালা ে াদ খুস্ল বা তকস্ি ত তস্ প্রস্বস্শ তচিা ক স্ব।
তডানা তাট্টতোনাস্ক ইশা া কস্ োট্টি তথস্ক তবট্ট স্ে এল।
সম্ভপস্ণঘ সাইমুস্ম তৃতীে তলাকট্টি তপেস্ন ট্টেস্ে দাাঁিাল।
তশষ মুহূস্তঘ পাস্ে শব্দ তপস্েট্টেল তলাকট্টি। তবাাঁ কস্ র্ুস্ তস ট্টব লবা
তুলস্ত োট্টেল।
‘ট্ট লবাস্ দ কা তনই। আম া আহমদ মুসা শু াকাঙ্খী। জানা
কথা আপনাস্দ ।’ বলল তডানা।
তলাকট্টি ট্ট লবা তনস্ম তেল। বলল, ‘ট্টজ মযাডাম, আম া জাট্টন।
বলুন, ট্টক আস্দশ। ট্টনধঘাট্ট ত সমে পা হস্ে তেস্ে। ও া ততা ট্টফ ল না।’
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‘আপনা ত তস্ প্রস্বস্শ প্রস্োজন তনই। আপট্টন ট্টনস্চ পাহা াে
থাকুন। বাট্টি তথস্ক োস্ত তকউ তবরুস্তও না পাস্ , ঢুকস্তও না পাস্ । আপনা
তিট্টলস্ফান আস্ে?’
‘আস্ে।’
‘এখন তথস্ক ট্টঠক একর্ন্িা পস্ ও আম া না ট্টফ স্ল পুট্টলস্শ তিট্টলস্ফান
ক স্বন। বলস্বন, এই বাট্টিস্ত ট্টকেু তলাকস্ক ট্টকডন্যাপ কস্ াখা হস্েস্ে।’
‘ট্টজ, আো। ট্টকন্তু আপনা া ট্টক ত তস্ প্রস্বশ ক স্বন?’
‘হ্াাঁ।’
‘ট্টকন্তু এিা ট্টক ট্টঠক হস্ব? ত তস্ সাংর্াট্টতক ট্টকেু র্স্িস্ে।’
‘আম াও তাই মস্ন কট্ট । সব ট্টবস্বচনা কস্ ই আম া এ ট্টসদ্ধান্ত
ট্টনস্েট্টে।’
বস্ল একিু তথস্মই আবা বলল, ‘আপট্টন আপনা দাট্টেত্ব বুঝস্ত
তপস্ স্েন ততা?’
‘ট্টি।’
‘ট্টঠক আস্ে। আপট্টন আপনা োট্টিস্ত বস্স অস্পক্ষা করুন।’
তলাকট্টি সালাম ট্টদস্ে তে াস্ব র্ু া পস্থ এখাস্ন এস্সট্টেল, তস াস্বই তস
তা োট্টি ট্টদস্ক চস্ল তেল।
‘তাট্টতোনা আম া বাট্টি তপেস্ন ট্টদক ট্টদস্ে ঢুকব।’ বলল তডানা।
‘ততামা ট্টসদ্ধান্ত ট্টঠক আস্ে।’
বস্ল তাট্টতোনা একিু থামল। তা ত ত িা উস্িে-উৎকন্ঠাে কাাঁপস্ে
এই াবনাে তে, ত তস্ োনক ট্টকেু র্িস্ে। ট্টনস্জস্ক একিু সামস্ল ট্টনস্ে বলল,
‘ত ত সম্পস্কঘ তুট্টম ট্টক াবে তডানা?’
‘ও াবনািা মন তথস্ক আট্টম দূস্ াখস্ত চাট্টে। তা না হস্ল এগুস্ত
পা ব না, দুবঘল হস্ে পিব। এস ট্টকেু না ত স্বই আম া প্রস্বশ কট্ট । ততামা ে
ক স্ে ট্টক?’
‘ট্টকস্স ে? ট্টক আস্ে জীবস্ন? জীবস্ন তকান মাো আমা তনই।’
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তডানা ট্টদস্ক ট্টফস্ দাাঁট্টিস্ে তাট্টতোনা মুস্খামুট্টখ হস্ে তা তঠাাঁস্ি
ট্টনস্জ তজঘট্টন চাপা ট্টদস্ে বলল, ‘এমন কথা বস্লা না তাট্টতোনা। জীবনস্ক
ালবাসা আল্লাহস্ক ালবাসা অংশ।’
‘ট্টকন্তু জীবন তকা বানী না ট্টদস্ল ততা তকান বি কাজ হে না। ইসলামও
ততা এই কু বানী তচস্েস্ে।’
‘ট্টকন্তু তসিা জীবনস্ক ালস্বস্স আল্লাহ পস্থ সবঘাত্মক কাজ ক া
একিা অংশ। লক্ষয এখাস্ন কাজ ক া। কাজ ক স্ত ট্টেস্ে জীবন তদো ও
প্রস্োজন হস্ত পাস্ ।’
‘ধন্যবাদ তডানা। বুস্ঝট্টে বযাপা িা। আসস্ল আট্টম ে পাট্টে না তসই
কথাই বলস্ত চাট্টেলাম।’
‘ধন্যবাদ।’
‘বস্ল তডানা ট্টবট্টডং-এ োো র্ন অন্ধকাস্ মাঝ ট্টদস্ে বাট্টি তপেন
ট্টদস্ক চলল।
বাট্টি তদোল তর্াঁস্ষ তলস্ক পাট্টন ট্টকনা পেঘন্ত ট্টেস্ে দাাঁিাস্লা তডানা।
বাট্টি তদোল পাট্টন ত ত আ ও ট্টকেুিা এট্টেস্ে তেস্ে, তা প পাওো োস্ব
বাট্টি তপেস্ন বাোন তর্ া ত ট্টলং।
তডানা ও তাট্টতোনা দু’জস্নই পস্ স্ে ট্রাক-সুযি। তা উপ পস্ স্ে েলা
তথস্ক পা পেঘন্ত নামাস্না োউন। োউস্ন উপ ট্টদস্ে তকামস্ তবল্ট আিকাস্না।
মাথাে কাস্লা রুমাল। তা উপ তফল্ট হ্াি।
োউন দু’হাস্ত উাঁচু কস্ ধস্ পাট্টনস্ত নামল তডানা। তা তপেস্ন
তাট্টতাোনা। দু’জস্ন ই াবাস্ তমাজা প া। হাাঁিু উপ পেঘন্ত উঠাস্না।
হাাঁিু পাট্টন পেঘন্ত তনস্মই তদখল তা া ত ট্টলং এ প্রান্ত পেঘন্ত তপ াঁস্ে তেস্ে।
উপস্ ত ট্টলং এ ট্টদস্ক একবা তাট্টকস্ে তডানা তবস্ল্ট ঝুলাস্না পস্কি
তথস্ক ট্টসস্ে কডঘ তব কস্ ত ট্টলং লস্ক্ষয েুিল। দু’বাস্ তচিা বযথঘ হবা প
তৃতীে তচিাে কস্ডঘ হুক ত ট্টলং- এ সাস্থ আিস্ক তেল।
ট্টসস্ে কডঘ তবস্ে প্রথস্ম উঠল তডানা। তা প তাট্টতোনা।
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বাোস্ন দাাঁট্টিস্ে বাট্টি ট্টদস্ক নজ বুট্টলস্ে তদখল, বাোস্ন তোিা উত্ত
পাশ জুস্ি দাাঁট্টিস্ে আস্ে বাট্টিিা। বাোস্ন পট্টিম অংস্শ মস্ন হস্লা তোডাউন
জাতীে ট্টকেু।
বাট্টি এপাস্শ একট্টি ট্টসট্টাঁ ি তদস্খ খুশী হস্লা তডানা। বলল, ‘তাট্টতোনা
এই ট্টসাঁট্টিিা আমাস্দ জস্ন্য আল্লাহ হমত।’
‘তা বস্ি। ট্টকন্তু তকান তলাে প্রথম ঢুকস্ব বস্ল মস্ন ক ে?’
ট্টচন্তা ত খা ফুস্ি উঠল তডানা তচাস্খ মুস্খ। বলল, ‘গুরুত্বপূণঘ প্রশ্ন
কস্ ে। াবস্ত হস্ব এ ট্টনস্ে।’
তা া ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ক এগুস্ব, এমন সমে একিা শব্দ শুস্ন চাইল সামস্ন
ট্টদস্ক। তদখল, ট্টসাঁট্টি তেখাস্ন তশষ হস্েস্ে তা সামস্নই তদোস্ল োস্ে একিা
দ জা নস্ি উঠস্ে।
তডানা তাট্টতোনাস্ক ট্টনস্ে বস্স পিল।
ফুস্ল োো ফাাঁক ট্টদস্ে তা া তদখল ইস্পাস্ত দ জা খুস্ল একজন
তলাক তবট্ট স্ে এল। তা হাস্ত ববদুযট্টতক লন্ঠন। তসই আস্লাস্ত তদখা তেল,
ট্টবদুযস্ত ট্টকেু তা এবং একিা বাল্ব তা হাস্ত।
তলাকট্টি হাস্ত ট্টবদুযস্ত তাস্ প্রান্তিা ট্টনস্ে ট্টসাঁট্টি সাস্থ বাাঁধল এবং
তাস্ত বাল্ব িালাস্তই আস্লা িস্ল উঠল।
তডানা বুঝল, বাোস্ন ট্টদক তথস্ক তা া মস্ন হে ট্টকেু সস্ন্দহ ক স্ে।
তাই এট্টদস্ক আস্লা তিস্ল াখল।
তলাকিা ট্টফস্ োট্টেল দ জা ট্টদস্ক।
তডানা সংস্ে সংস্ে ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ে ট্টনল। তোি একিা পাথস্ িুকস্ া েুস্ি
মা ল তলাকট্টিস্ক লক্ষয কস্ ।
তলাকট্টি শক খাওো মানুস্ষ মত চমস্ক উস্ি ট্টফস্ দাাঁিাল। তা হাস্ত
উদযত হস্ে উস্ঠস্ে ট্ট লবা ।
তডানা তা সাইস্লন্সা লাোস্না ট্ট লবা তথস্ক প্রথম গুলীিা েুিল
তলাকট্টিস্ক লক্ষ কস্ ।
তলাকট্টি বুস্ক গুলী তখস্ে ট্টনুঃশস্ব্দ ঢস্ল পিল মাট্টি উপ ।
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তডানা ও তাট্টতোনা তদ ী না কস্ হামাগুিী ট্টদস্ে দ জা ট্টদস্ক চলল।
দু’জন ত তস্ ঢুকল। দ জা বন্ধ কস্ ট্টদল তডানা।
‘তুট্টম ট্টঠকই বস্লট্টেস্ল তডানা, পুস্ া বাট্টিিাই সাউন্ড গ্রুফ।’ ত তস্
ঢুস্ক চা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে বলল তাট্টতোনা।
তডানা ট্টডটযান্ি তহোট্ট ং কাস্ন লাোল।
কাস্ন লাট্টেস্েই বলল, ‘তাট্টতোনা গুণ গুণ ক স্ত ক স্ত তকউ এট্টদস্কই
মস্ন হে আসস্ে।
তডানা ও তাট্টতোনা ট্টসাঁট্টি ট্টনস্চ াখা একিা বাস্ক্স আিাস্ল লুট্টকস্ে
পিল।
অল্পক্ষস্ণ মস্ধযই একজন তটনোনধা ী পাস্শ কট্ট স্ডা ট্টদস্ে এল।
তা লক্ষয দ জা। ট্টকন্তু দ জা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে দ জা বন্ধ তদস্খই তস ট্টচৎকা
কস্ তডস্ক উঠল, ‘তহস্ ন তুট্টম তকাথাে? ততামা ডাক পস্িস্ে উপস্ ।’
বস্ল তস চা পাস্শ নজ ক ট্টেল। বাদট্টদস্ক তাকাস্ত ট্টেস্েই তস তদখস্ত
তপল উদযত ট্ট লবা হাস্ত দাাঁিাস্না তডানা ও তাট্টতোনাস্ক।
তসট্টদস্ক তস তা তটনোন র্ু াস্ত োট্টেল। ট্টকন্তু তা আস্েই তডানা
একিা গুলী ট্টেস্ে ট্টবদ্ধ ক ল তটনোন ধ া তলাকট্টি ডান হাতস্ক। তটনোন
পস্ি তেল তা হাত তথস্ক।
তডানা দু’পা এট্টেস্ে বলল, ‘ট্টিতীে গুলী এবা বক্ষস্দশ ট্টবদ্ধ ক স্ব।
বল, ‘বন্দীস্দ ততাম া তকাথাে ত স্খে?’
তলাকট্টি মুখ খুলল না।
তক্ষপন ক া মত সমে তনই তডানাস্দ হাস্ত। তডানা ট্টিতীে গুলী ট্টেস্ে
ট্টবদ্ধ ক ল তলাকট্টি বক্ষস্দশস্ক। ইট্টতমস্ধয তাট্টতোনা কুট্টিস্ে ট্টনস্েট্টেল
তলাকট্টি তটনোন।
‘তাট্টতোনা, আমা মস্ন হে কতঘা বযট্টক্ত া উপস্ আস্েন। বন্দীও
থাকস্ত পাস্ উপস্ । চল আম া েতদূ সম্ভব ওস্দ সংেট্টঠত হবা সুস্োে না
ট্টদস্ে এগুব।’
ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ে তডানা ও তাট্টতোনা উঠস্ত লােল পাশাপাট্টশ।
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ও া দু’তলাে তদখল, দু’তিা কট্ট স্ডা দু’তলা দু’ট্টদস্ক চস্ল তেস্ে।
আ ট্টসাঁট্টি উস্ঠ তেস্ে ট্টতন তলাে।
তডান উৎকণঘ হস্ে উস্ঠট্টেল। বলল, ‘তাট্টতোনা সাবধান, অস্নকগুস্লা
পাস্ে শব্দ পাট্টে। পট্টিম ট্টদক তথস্ক তেন কা া আসস্ে।’
বস্ল তডানা পুব ট্টদস্ক কট্ট স্ডাস্ ট্টদস্ক চস্ল তেল। আ তাট্টতোনা
এক তদ স্ি ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ে তনস্ম দু’তলা হাফ লযাট্টডং-এ ট্টেস্ে দাাঁিাল।
মাত্র ট্টবশ তসস্কন্ড। পট্টিম পাস্শ কট্ট স্ডা ট্টদস্ে ৪জন তলাক তবট্ট স্ে
ট্টনস্চ নামা জস্ন্য ট্টসাঁট্টি মুস্খ চস্ল এল। তাস্দ সকস্ল হাস্তই তটনোন।
তাট্টতোনা প্রস্তুত ট্টেল।
ও া চা জনও তশষ মুহূস্তঘ তদখস্ত তপল তাট্টতোনাস্ক। ট্টকন্তু ট্টকেু ক া
তা া সুস্োে তপল না। তা আস্েই তাট্টতোনা গুলী বৃট্টি ওস্দ ট্টর্স্ ধ ল।
ট্টসাঁট্টি মুস্খই ও া চা জন হুমট্টি তখস্ে পস্ি তেল।
সংস্েই সংস্েই তবট্ট স্ে এস্সট্টেল তডানা। তুস্ল ট্টনস্েট্টেল তটনোন।
তাট্টতোনা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে ট্টকেু বলস্ত োট্টেল।
এই সমে পূবঘ ট্টদস্ক কট্ট স্ডাস্ ট্টদক তথস্ক একট্টি কন্ঠ ট্টচৎকা কস্
উঠল, ‘তটনোন তফস্ল ট্টদস্ে হাত তুস্ল দাাঁিাও।’
তডানাস্ক লক্ষয কস্ ট্টনস্দঘশিা তদো হস্েট্টেল।
তডানা কট্ট স্ডাস্
ট্টদস্ক ট্টফস্ তাট্টকস্েই তফস্ল ট্টদল তটনোন।
তাট্টতোনা ইট্টতমস্ধয েুস্ি এস্সস্ে দু’তলা ট্টসাঁট্টি মাথাে। দাাঁিাল তস তদোস্ল
প্রান্ত তর্াঁস্ষ তটনোন বাট্টেস্ে।
তডানা তটনোন তফস্ল তদো সাস্থ সাস্থ কট্ট স্ডাস্ ট্টদক তথস্ক
ট্টতনজন েুস্ি এস্সট্টেল। তা া তাট্টতোনা তটনোস্ন সহজ ট্টশকাস্ পট্ট ণত
হস্লা। আস্ে চা জস্ন সাস্থই ওস্দ ট্টতনজস্ন লাশ পস্ি তেল ট্টসাঁট্টি
মাথাে।
ট্টতন তলা কট্ট স্ডা তথস্ক পাস্ে শব্দ ত স্স আসট্টেল। উপ তথস্ক
েুস্ি আসা পাস্ে শব্দ আস্েই তি তপস্েট্টেল তডানা তা ট্টডটযান্ি তহোট্ট ং
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এযাট্টন্িনাে। তটনোন তুস্ল ট্টনস্ে ট্টসাঁট্টি ত ট্টলং- এ ক া ট্টনস্ে সাস্প মত উস্ঠ
ট্টেস্ে হাফ লযাট্টন্ডং মুস্খ ওাঁৎ তপস্ত বস্সট্টেল তডানা।
দু’জন ট্টতনতলা পুব ট্টদস্ক কট্ট স্ডা ট্টদস্ে েুস্ি এস্স ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ে
নামস্ত োট্টেল।
তডানা প্রস্তুত তটনোন অট্টিবৃট্টি ক ল তাস্দ প্রট্টত।
দু’জস্ন ই তদহ ঝাাঁঝ া হস্ে তেল। ঝস্ পিল তাস্দ তদহ ট্টসাঁট্টি
মাথাে।
তডানা উস্ঠ দাাঁট্টিস্ে বলল, ‘তাট্টতোনা এস।’
বস্ল তডানা েুস্ি উপস্ ট্টতন তলাে উস্ঠ তেল। ট্টতন তলা লযাট্টডং-এ
সীমানাে তদোস্ল ট্টপঠ লাট্টেস্ে তটনোন বাট্টেস্ে দু’পাস্শ কট্ট স্ডাস্ ট্টদস্ক
নজ াখল তস।
তাট্টতোনা উস্ঠ এস্ল দু’জন দুই কট্ট স্ডাস্ ট্টদস্ক নজ াখল।
তডানা উৎকণঘ হস্ে তদখল, না তকান ট্টদক ট্টদস্েই তকান শব্দ আসস্ে না।
পল পল কস্ দু’ট্টমট্টনি চস্ল তেল। না তকান ট্টদক তথস্কই তকান শব্দ
আসস্ে না।
‘তাট্টতোনা, তুট্টম দুই কট্ট স্ডাস্ ট্টদস্ক নজ াখ। আট্টম পট্টিম অংশিা
তদস্খ আট্টস।’
বস্ল তডানা পট্টিম ট্টদস্ক কট্ট স্ডা ট্টদস্ে ত তস্ ঢুস্ক তেল।
ট্টফস্ এল পাাঁচ ট্টমট্টনি প । বলল, ‘এস্কবাস্ শূন্য। তকউ তনই।’
‘ট্টনস্চ ততা অবশ্যই তকউ তনই। উপস্ ও ট্টক তকউ তনই?’
‘থাকস্ল সাত-আি ট্টমট্টনি তকউ বস্স থাকস্তা না। ট্টবস্শষ কস্ তা া
েখন জাস্ন না এট্টদস্ক ট্টক র্স্িস্ে।’
এ প দু’জস্ন একজন সামস্ন অন্যজন তপেন ট্টদস্ক নজ ত স্খ পুব
ট্টদস্ক অংস্শ প্রস্বশ ক ল।
ট্টবিাস্ল মত সন্তপঘস্ণ ট্টকেুিা চলা প ট্টকেুক্ষণ চুপ কস্ তথস্ক তডানা
উৎকণঘ হস্ে শুনস্ত তচিা ক ল তকান শব্দ তকাথা তথস্ক আস্স ট্টকনা।
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এক জােোে দাাঁিাবা প হঠাৎ তডানা এযাস্ন্িনাে ত স্স এল ট্টলক
কস্ উঠা তমািা ধাতব একিা শব্দ। তডানা ট্টনট্টিত হস্লা, এিা দ জা তখালা বা বন্ধ
হবা শব্দ। শস্ব্দ ডাইস্ কশন বুঝস্ত তচিা কস্ তদখল, তে কট্ট স্ডাস্ তা া
দাাঁট্টিস্ে আস্ে, তসখান তথস্ক পুবট্টদস্ক খুব কাস্ে তথস্কই এ শব্দিা এস্সস্ে।
এগুস্লা দু’জন কট্ট স্ডা ধস্ পুব ট্টদস্ক।
একিু এট্টেস্েই তপল উত্ত দট্টক্ষণ একিা কট্ট স্ডা ।
তডানা ও তাট্টতোনা কট্ট স্ডাস্ দুই তদোল তর্াঁস্ষ দু’জন খুব সন্তপঘস্ণ
মুখ বািাল কট্ট স্ডাস্ ।
কট্ট স্ডা শূন্য। তস্ব খুব সামস্নই কট্ট স্ডাস্ ওপাস্শ তদোস্ল একিা
দ জা।
তডানা াবল, এই দ জা ট্টদস্েই তকউ তবট্ট স্েস্ে বা ঢুস্কস্ে ট্টতট্ট শচট্টল্লশ তসস্কন্ড আস্ে।
দ জা নব র্ুট্ট স্ে তদখল দ জা তখালা।
তটনোন বাট্টেস্ে তডানা এক ঝিকাে খুস্ল তফলল দ জা। প্রস্বশ ক ল
তডানা।
ট্টকন্তু তাট্টতোনা তৎক্ষণাৎ প্রস্বশ ক ল না। দ জাে দাাঁট্টিস্ে তচাখ াখল
বাইস্ ট্টদস্ক।
ত তস্ ঢুস্কই তডানা তদখস্ত তপল, র্স্ উত্ত পাস্শ একিা তচোস্
আহমদ মুসা আস্িপৃস্ি বাাঁধা। আ ও দু’জন হাত-পা বাাঁধা তমস্ঝস্ত পস্ি আস্ে।
দুজস্নই আহত।
েুস্ি োট্টেল তডানা আহমদ মুসা ট্টদস্ক। তস তখোল কস্ ট্টন আহমদ
মুসা তপেস্নই আস্ কজন দাাঁট্টিস্ে আস্ে। তা ও হাস্ত তটনোন। তা হাত উস্ঠ
তেল তদোস্ল সুইস্চ। ট্টচৎকা কস্ বলল, ‘হাত তথস্ক তটনোন তফস্ল ট্টদস্ে
হাত তুস্ল দাাঁিাও। এক মুহূতঘ তদ ী হস্ল আট্টম ট্টবদুযস্ত ৪৫০ ত াস্ল্ট সুইচ
ট্টিস্প তদব। তোিা তচো ট্টবদুযতাট্টেত হস্ে অঙ্গাস্ পট্ট ণত হস্ব আহমদ মুসা।’
সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ পাথস্ মত দাাঁট্টিস্ে তেল তডানা। তফস্ল ট্টদল হাত তথস্ক
তটনোন। হাত তুস্ল দাাঁিাল তস।
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চমস্ক উস্ঠট্টেল তাট্টতোনা।
আেস্ত হস্লা তডানা তটনোন তফলা শব্দ শুস্ন। একিু সমে পাওো
তেল।
তাট্টতোনা তা ট্ট লবা বাট্টেস্ে দ জা তচ কাঠ তর্াঁস্ষ তকান কস্ম
ডান তচাখিা ত তস্ ট্টনস্ে আহমদ মুসা ট্টপেস্ন দাাঁিাস্না তলাকিাস্ক এক ঝলক
তদস্খ ট্টনস্ে ট্টবসট্টমল্লাহ বস্ল গুলী ক ল তা মাথা লস্ক্ষয।
গুলী তলাকিা কপাল ত দ কস্ তবট্ট স্ে তেল।
ট্টেিস্ক তা তদহিা তদোস্ল সাস্থ ধাক্কা তখস্ে পস্ি তেল।
েুিল তডানা আহমদ মুসা বাাঁধন খুস্ল তদো জস্ন্য।
তাট্টতোনাও র্স্ প্রস্বশ কস্ েুিল তসট্টদস্ক বাাঁধন খুলস্ত তডানাস্ক
সাহােয ক া জন্য।
বাাঁধন খুলস্ত খুলস্ত হঠাৎ তডানা ট্টচৎকা কস্ উঠল, ‘তাট্টতোনা তকউ
আসস্ে।’
তডানা আহমদ মুসা সামস্ন হাস্ত বাাঁধন খুলট্টেল। আ তাট্টতোনা
পাস্শ তদস্হ বাাঁধন তকস্ি ট্টদট্টেল।
তডানা ট্টচৎকাস্ সংস্ে সংস্ে তাট্টতোনা র্ুস্ দাাঁিাল।
তডানাও র্ুস্ দাাঁট্টিস্েট্টেল।
তাট্টতোনা ও তডানা দু’জস্নই তদখল, র্স্ তমস্ঝ ত দ কস্ একজন
তলাক আট্টব ঘত
ূ হস্েস্ে র্স্ দট্টক্ষণ প্রাস্ন্ত। তা হাস্ত ট্ট লবা উস্ঠ এস্সস্ে
আহমদ মুসা লস্ক্ষয।
তলাকট্টি তজঘট্টন নস্ি উঠে। তজঘট্টন তচস্প বস্সস্ে ট্ট লবাস্ ট্টট্রোস্ ।
ট্টবমূঢ় তাট্টতোনা ট্টচৎকা কস্ আেস্ি পিল ট্টেস্ে তডানা তদস্হ
উপ । তঢস্ক ট্টদল তডানা তদহস্ক ট্টনস্জ তদহ ট্টদস্ে। আ তসই সাস্থই ট্ট লবা
েজঘন কস্ উঠল তলাকট্টি । তাট্টতোনা বুস্ক পাশ ত দ কস্ তেল গুলীট্টি।
তডানা ততক্ষস্ন তা তকামস্ তবস্ল্ট ঝুলাস্না পস্কি তথস্ক ট্ট লবা
তুস্ল ট্টনস্েট্টেল।
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তস বামহাস্ত তাট্টতোনাস্ক জট্টিস্ে ত স্খ ডান হাত তুস্ল গুলী ক ল
তলাকট্টিস্ক। তলাকট্টি এট্টেস্ে আসট্টেল সম্ভবত, আহমদ মুসাস্ক সট্টঠক াস্ব
িাস্েঘি ক া জস্ন্য। দু’পা এগুস্ত পা ল না। তডানা গুলী তা কপাল গুট্টিস্ে
ট্টদল।
তডানা তািাতাট্টি তাট্টতোনাস্ক অট্টত সন্তপঘস্ণ তমস্ঝ উপ নাট্টমস্ে
ত স্খ আহমদ মুসা অবট্টশি বাাঁধন তকস্ি ট্টদস্েই তাট্টতোনা তদহ তকাস্ল তুস্ল
ট্টনস্ে ডুকস্ তকাঁস্দ উঠল।
আহমদ মুসা মুক্ত হস্েই প্রথস্ম সাইমুস্ম দু’জস্ন বাাঁধন তকস্ি ট্টদল।
সাইমুস্ম দু’জন তোদ্ধা উস্ঠই দু’তিা তটনোন হাস্ত তুস্ল ট্টনল।
আহমদ মুসা তাট্টতোনা পাস্শ বস্স তা একট্টি হাত হাস্ত ট্টনস্ে বলল,
এ ততামা ট্টক হস্লা তাট্টতোনা। তুট্টম ট্টক াস্ব এখাস্ন এস্ল, এ সাস্থ জট্টিস্ে
পিস্ল!’
‘আমা আল্লাহ আমাস্ক এখাস্ন ট্টনস্ে এস্সস্েন। তাাঁ কাস্ে সবঘান্তক স্ণ
এমন ট্টকেুই ততা তচস্েট্টেলাম।’ ধী কস্ন্ঠ বলল তাট্টতোনা।
‘তডানা তাট্টতোনাস্ক তুস্ল নাও। হাসপাতাস্ল ট্টনস্ত হস্ব।’ বস্ল আহমদ
মুসা উস্ঠ দাাঁিাল।
তাট্টতোনা ম্লান হাসল। বলল, ‘তুট্টম বযস্ত হস্ো না। হাসপাতাস্ল োবা
সমে আমা তনই।’
তডানা তকাঁস্দ উস্ঠ জট্টিস্ে ধ ল তাট্টতোনাস্ক, ‘না ম স্ত পা না, ম স্ত
তদব না ততামাস্ক। এ তুট্টম ট্টক ক স্ল। তকন তুট্টম ততামা জীবন ট্টদস্ে আমাস্ক
বাাঁচাস্ত তেস্ল?’
তাট্টতোনা তডানা ট্টদস্ক ট্টস্থ দৃট্টিস্ত তচস্ে বলল, ‘ না তডানা, এক পাথ
হৃদস্ে ফুল ফুিাস্ত তপস্ ে তুট্টম, এক মহা ট্টবেবী পাথ হৃদে েলাস্ত তপস্ ে
তুট্টম, তুট্টম তা ট্টপ্রেতমা। ততামা জীবন অসীম মূলযবান, ততামাস্ক বাাঁচস্ত হস্ব
ওাঁ জস্ন্যই।’
‘থাম, এসব ট্টক বলে তুট্টম।’ বস্ল তাট্টতোনা মাথা তিস্ন ট্টনল বুস্ক
আ ও কাস্ে।
অদৃশ্য আতংক

167

মুখ ট্টনচু কস্ পাথস্ মত বস্সট্টেল আহমদ মুসা তাট্টতোনা পাস্শই।
বহু কস্ি তাট্টতোনা মুখ র্ুট্ট স্ে তাকাল আহমদ মুসা ট্টদস্ক। অফুি
স্বস্ বলল, ‘তাট্টতোনা ট্টদস্ক একিু তাকাস্ব না?’
আহমদ মুসা তাকাল তাট্টতোনা ট্টদস্ক। এই প্রথম তাট্টতোনা তচাস্খ
তচাখ াখল আহমদ মুসা।
হাাঁপাট্টেল তাট্টতোনা। আহমদ মুসা তচাস্খ তচাখ ত স্খ ক্ষীণ কস্ন্ঠ বলল,
‘একট্টদন ততামাস্ক বস্লট্টেলাম, ট্টবেবী মন থাকস্ত তনই। বস্লট্টেলাম, ট্টবেবী া
ক্ত তরাস্ত তদোল তপট্ট স্ে হৃদস্ে সবুজ উপতযকা তদখস্ত পাে না। ... আমা
কথা ট্টঠক ট্টেল না। ... আট্টম স্বীকা ক ট্টে, তুট্টম ট্টবেবী, ট্টকন্তু ততামা একট্টি ন ম
মন আস্ে, সবুজ একট্টি হৃদে আস্ে। ততা...মাস্ক অট্ট ...নন্দ...ন।’
বহু কস্ি কথা তশষ ক ল তাট্টতোনা। তচাখ দু’ট্টি তা বুস্জ তেল।
আহমদ মুসা তচাখ অশ্রুট্টসক্ত হস্ে উস্ঠস্ে। তঠাাঁি দু’ট্টি তা পাথস্
মত ট্টস্থ । অশ্রু তে কথা বলল, তঠাাঁি তা বলস্ত পা ল না।
ধীস্ ধীস্ তাট্টতোনা তচাখ খুলল। তডানা ট্টদস্ক তচস্ে ট্টফসট্টফট্টসস্ে
বলল, ‘তডানা, আ ও কাস্ে এস, ততামাস্ক একিা চুমু খাব।’
তডানা পােস্ল মত চুমু তখল তাট্টতোনা কপাল, তচাখ, োল, তঠাাঁি
সবত্রঘ। কাাঁদস্ত কাাঁদস্ত বলল, ‘তুট্টম আমাস্ক এসব কথা বলট্টন তকন? তকন বলট্টন
তুট্টম ওস্ক ট্টচনস্ত, াস্লাবাসস্ত! আট্টম ওাঁস্ক োিস্ত পা ব না তাই বুট্টঝ!’
এক িুকস্ া ম্লান হাট্টস ফুস্ি উঠল তাট্টতোনা তঠাাঁস্ি। তা ক্ষীণ কস্ন্ঠ
ধ্বট্টনত হস্লা, ‘তডানা তবান, সা াজীবন ধস্ জীবনিা ত াে ক স্লও আজস্ক
মৃতযু মত এত সুখ আট্টম তপতাম না। তকাঁদনা তবান, আট্টম মস্ তেস্লও ততামা
মস্ধয আট্টম তবাঁস্চ থাকব। আম া দু’জন না একাত্মা! তাহস্ল ততামা তচাখ আমা
তচাখ, ততামা তঠাাঁি আমা তঠাাঁি, ততামা কথা আমা কথা হস্ব না তকন?’
তাট্টতোনা তশষ কথাগুস্লা ক্ষীণত হস্ত হস্ত নী বতাে ট্টমট্টলস্ে তেল।
প ক্ষস্ণই কি কস্ তচাখ আবা খুলল তাট্টতোনা। তাকাল আহমদ
মুসা ট্টদস্ক। বলল, ‘ততামাস্ক একিা া ট্টদস্ত পাট্ট ?’
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‘বল।’ শুকস্না কন্ঠ আহমদ মুসা । এই একিা শব্দ উচ্চা ণ ক স্ত
ট্টেস্েও তা তঠাাঁি কাাঁপল।
োস ট্টনস্ত কি হট্টেল তাট্টতোনা । হাাঁপাট্টেল তস। দু’হাস্ত পাাঁজ িা
তচস্প ধস্ অফুি কস্ন্ঠ বলস্ত শুরু ক ল আহমদ মুসা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে, ‘আমা
ব্রীফস্কস্স একিা ডাস্ে ী আস্ে। লক ক া। এই ডাস্ে ী এবং আমা হাস্ত এই
আংট্টি ততামাস্ক তপ াঁস্ে ট্টদস্ত হস্ব আমা ফুফু ট্টপ্রস্ন্সস কযাথট্ট ন (তৃতীে) তক।
আমা প ট্টপিা পট্ট বাস্ একমাত্র উত্ত াট্টধকা ী তস। উট্টন থাস্কন পযাট্ট স্স
তসান নদী দট্টক্ষণ তীস্ লুই এ পযাস্লস এলাকা ঐ বাট্টিস্ত।’ বস্ল তাট্টতোনা
তডানা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে ক্ষীণ কস্ন্ঠ বলল, ‘আমা আেুল তথস্ক আংট্টি খুস্ল ওস্ক
দাও।’
তাট্টতোনা ডান হাস্ত অনাট্টমকা তথস্ক আংট্টি খুলস্ত খুলস্ত তডানা
বলল, ‘আমাস্দ ও বাট্টি ঐ এলাকাে। আট্টম এক কযাথট্ট নস্ক ট্টচট্টন।’
তাট্টতোনা কাস্ন কথাগুস্লা তপ াঁেল ট্টকনা বুঝা তেল না। তস বস্লই
চলল, ‘ট্টপিা ট্টদ তগ্রি তথস্ক শুরু কস্ কযাথট্ট ন (প্রথম), এট্টলজাস্বথ, ট্টপিা
(তৃতীে), কযাথাট্ট ন (ট্টিতীে), পল (প্রথম), আস্লকজান্ডা (প্রথম), ট্টনস্কালাস
(প্রথম), আস্লকজান্ডা (ট্টিতীে), ট্টনস্কালাস (ট্টিতীে)- অথঘাৎ সব রুশ সরাি এই
আংট্টি তস াস্েয প্রতীক ট্টহস্সস্ব পস্ স্েন।’
তাট্টতোনা তশষ কথাগুস্লা ত ংস্ে পিল ে ী লাট্টন্তস্ত। তচাখ বুস্জ
তেল তাট্টতোনা । তদস্হ স্পন্দন তা তশষ হস্ে োস্ে।
ট্টকেু বলা জস্ন্য তঠাাঁি নািট্টেল তাট্টতোনা।
তচাখ তা ঈষৎ ফাাঁক হস্ে তেল।
তচাখ দু’তিা আহমদ মুসা ট্টদস্ক তিস্ন ট্টনস্ে বলল, ‘আমা কব তদো
সুস্োে হস্ল মুসট্টলম মস্ত আমা দাফন কস্ া। তুট্টম ম স্জস তথস্ক চস্ল আসা
প আট্টম তজস্ন... াে এ ...স্স ইস...লাম গ্রহ..ণ কস্ ..ট্টে।’
তাট্টতোনা কথা তথস্ম োবা সাস্থ সাস্থ তা তদহিাও ট্টনিল হস্ে
পিল।
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‘তাট্টতোনা, তবান আমা ।’ বস্ল তাট্টতোনাস্ক জট্টিস্ে ধস্ কান্নাে ত স্ে
পিল তডানা।
তডানা োট্টি িইট্ট ং ট্টসস্ি বসল আহমদ মুসা। আ তডানা তাট্টতোনা
ম স্দহ তকাস্ল কস্ োট্টি তপেস্ন ট্টসস্ি বসল। বসস্ত ট্টেস্ে ফুট্টপস্ে তকাঁস্দ
উঠল তডানা। এই োট্টি কস্ দু’জন এস্সট্টেলাম এবং পট্ট কল্পনা কস্ ট্টেলাম।
আ এখন ...
কান্নাে রুদ্ধ হস্ে ট্টেস্েেল তডানা কন্ঠ।
আহমদ মুসা ট্টপেন ট্টফস্ চাইল, ট্টকন্তু তকান কথা বলল না।
সাইমুস্ম দু’জন ট্টেস্ে উস্ঠট্টেল সাইমুস্ম োট্টিস্ত।
উপ তথস্ক নামা আস্েই আহমদ মুসা তিট্টলস্ফান কস্ ট্টেল পুট্টলশস্ক
তে, তলক আইলযান্ড-এ ৯৯ নং বাট্টিস্ত বি র্িনা র্স্িস্ে। আপনা া আসুন।
একই াস্ব WNA, FWTV, ােিা , এএফট্টপ, এট্টপ- সবাইস্ক তিট্টলস্ফান কস্
খব ট্টদস্েস্ে।

াত তথস্কই ত ট্টডও এবং ট্টিট্ট তনিওোস্কঘ মাধযস্ম WNA ও FWTV
সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি চাঞ্চলযক হতযা হস্য তোিা দুট্টনোে েট্টিস্ে পিল। বলা
হস্লা, ব্ল্যাক িস সংবাদ সংস্থা দু’ট্টিস্ক বন্ধ ক া , ধ্বংস কস্ তদো ষিেে
এাঁস্িট্টেল। তলক আইলযাস্ন্ড তাস্দ ট্টনজস্ব র্াাঁট্টিস্ত ব্ল্যাক িস্স প্রধান সাই াস
ট্টশ াকসহ তাস্দ ১৩ জন তলাকস্ক ট্টনহত অবস্থাে পাওো তেস্ে। এবং পাওো
তেস্ে ট্টসট্টস মাট্টে প্রজনন ও পালন তক্ষত্র। পুট্টলস্শ ব াত ট্টদস্ে বলা হস্েস্ে,
সম্ভবত ব্ল্যাক িসএ প্রট্টতিন্দ্বী তকান গ্রুপ অথবা তোপন তস ট্টখন তকান
তস্বোস্সবী সংেঠন তাস্দ হতযা কস্ তাস্দ ষিেে ধট্ট স্ে তদবা বযবস্থা
কস্ স্ে।
সুইজা লযাস্ন্ড সবগুস্লা বদট্টনক বযানা তহস্ড খব ট্টি তেস্পস্ে। তা া
সুইচ পুট্টলস্শ বযথঘতা তীব্র ট্টনন্দা কস্ স্ে এবং দু’ট্টি সংবাদ সংস্থা ট্টবরুস্দ্ধ
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পট্ট চাট্টলত ষিেস্ে উস্িে প্রকাশ কস্ স্ে। সবঘাট্টধক প্রচাট্টত ‘দা ট্টব্ল্ক’ পূবঘাপ
র্িনা ট্টবস্তাট্ট ত ট্টবব ণ ট্টদস্ে অবস্শস্ষ ট্টলস্খস্ে, “এই র্িনা শুধু দু’ট্টি সংবাদ
সংস্থা ট্টন াপত্তাহীনতা নে, তোিা সংবাদপত্র জেস্ত স্বাধীনতা ও ট্টন াপত্তাস্ক
হুমট্টক সম্মুট্টখন কস্ তুস্লস্ে। ব্ল্যাক িস-এ তোিা কােঘিস্ম উপ
ইন্িা স্পাস্ল মাধযস্ম তদন্ত হওো প্রস্োজন। তা া ইট্টতপূস্বঘ অস্নক কুকীট্টতঘ
কস্ স্ে, মানবতা ট্টবরুস্দ্ধ জর্ন্য অপ াধ কস্ স্ে। মস্ন ক া হস্ে, পুট্টলস্শ
এবং প্রশাসস্ন একট্টি মহস্ল সাস্থ তোে সাজস্শ মাধযস্ম বণঘবাদী এই
সংেঠনট্টি সবঘত্র েস্থোচা চাট্টলস্ে তেস্ত পা স্ে। সুইচ পুট্টলস্শ কা া এ সাস্থ
জট্টিত স্েস্ে, তা ও অবশ্যই তদন্ত হওো প্রস্োজন।’
সব তশস্ষ ‘দা ট্টব্ল্ক’ ট্টলস্খস্ে, WNA এবং FWTV সংস্থা দু’ট্টিসহ
ট্টনহতস্দ পট্ট বাস্ উপেুক্ত ক্ষট্টতপূ ণ হওো প্রস্োজন।’

WNA-এ তচো মযান ট্টমুঃ েস্িফ এবং FWTV -এ তচো মযান ট্টমুঃ
জা ট্টমস তজস্ন া ট্টবমান বন্দস্ আহমদ মুসা সাস্থ ট্টবদােী হ্ান্ডস্শক ক স্ত
ট্টেস্ে বলল, ‘তে অট্টবস্ম নীে কাজ আপট্টন ক স্লন, তা কৃট্টতত্ব তদবা জস্ন্য
দুট্টনো মানুষ তলাক খুাঁস্জ পাস্ে না। আহমদ মুসা আপনা ট্টক ইো কস্ না এই
কৃট্টতস্ত্ব মাট্টলক হস্ত?’
আহমদ মুসা তহস্স বলল, ‘আমা তকান ট্টকেুই আমা নে? সব ট্টকেু
ট্টেট্টন ট্টদস্েস্েন, কৃট্টতত্ব ততা তা ই হবা কথা। সব ট্টকেু ট্টেট্টন ট্টদস্েস্েন তাাঁ
জস্ন্যই আট্টম কাজ ক ট্টে।’
‘এস্কই বস্ল তবাধ হে ট্টফ সাট্টবট্টলল্লাহ কাজ?’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।
ট্টমুঃ েস্িস্ফ কথা তশষ হস্তই ট্টমুঃ জা ট্টমস বলল, ‘প্রশংসা নে,
আমাস্দ কৃতেতা আপট্টন ট্টনন। এ দু’ট্টি সংবাদ সংস্থা ধ্বংস হস্ল মুসলমানস্দ
শুধু তে তাৎক্ষট্টণক অপূ ণীে এক ক্ষট্টত হস্তা তা নে, এ ধ স্ন আ তকান সংবাদ
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সংস্থা েস্ি উঠস্তা না, েস্ি উঠস্ত তা া ট্টদত না। এক অন্ধকাস্ ডুস্ব তেত
মুসট্টলম উম্মাহ।’
‘তস মুসট্টলম উম্মা ই ততা আট্টম একজন েট্টবঘত সদস্য। সুত াং একজন
উপকৃতস্ক আবা কৃতেতা তকন?’
বস্ল আহমদ মুসা আবা সালাম ট্টদস্ে পা বািাল ট্টবমাস্ন ট্টদস্ক।
ট্টবমাস্ন তডানা এবং তা আব্বা আস্েই উস্ঠ তেস্ে। আহমদ মুসা ট্টবমাস্ন
উস্ঠ তডানা আব্বা পাস্শ বসল। তডানা আব্বা ওপাস্শ বস্সস্ে তডানা।
আহমদ মুসা বসস্তই তডানা বলল, ‘মদীনা শ ীফ তথস্ক ট্টক খব
তপস্লন?’
‘তাট্টতোনা লাশ সকাল ১১িাে তপ াঁস্েস্ে মদীনা শ ীস্ফ ট্টবমান
বন্দস্ । তসখান তথস্কই দাফন োস্হ ট্টনস্ে োওো হস্েস্ে। আবা জানাো হস্েস্ে
তসখাস্ন। দাফন হস্ে তেস্ে।’ বলল আহমদ মুসা।
তসট্টদন র্িনা প াস্তই আহমদ মুসা জুট্ট খস্থ তস ট্টদ দূতাবাস্স সাস্থ
তোোস্োে কস্ তাট্টতোনা লাশ মদীনাে দাফন ক া অনুমট্টত চাে। তস ট্টদ
দূতাবাস াস্তই ট্ট োস্দ স কাস্ কাস্ে তমস্সজ পাঠাে। সংস্ে সংস্েই স কা
অনুমট্টত ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান কস্ । সকাস্লই তস ট্টদ দূতাবাস্স তত্ত্বাবধাস্ন
তাট্টতোনা লাশ দাফস্ন জস্ন্য মদীনা শ ীফ পাঠাস্না হে।
আট্টমনা (স্মইট্টলগুট্টল) কবস্ পাস্শই তা কব তদো বযবস্থা কস্ স্ে
আহমদ মুসা।
‘আলহামদুট্টল্লাহ।’ স্বেত উচ্চা ণ ক ল তডানা।
‘পযাট্ট স্স তিট্টলস্ফান কস্ কযাথাট্ট ন-এ তকান তখাাঁজ তপস্েট্টেস্ল?’
তডানাস্ক লক্ষয কস্ প্রশ্ন ক ল আহমদ মুসা।
সংস্ে সংস্ে তডানা তকান উত্ত ট্টদল না। একিু সমে ট্টনস্ে ধী কস্ন্ঠ
বলল, ‘মাফ ক স্বন’ ত স্বট্টেলাম ট্টবমাস্ন আপনাস্ক খব িা তদব না। ওখানকা
খব মস্ন হস্ে াল নে। আট্টম তে কযাথাট্ট নস্ক ট্টচট্টন, ট্টতট্টন দু’ট্টদন আস্ে অথঘাৎ
এখাস্ন তাট্টতোনা মৃতযু ট্টদন পযাট্ট স তথস্ক ট্টনস্খাাঁজ হস্েস্েন।’
‘ট্টনস্খাাঁজ হস্েস্েন? না ট্টকডন্যাপ হস্েস্েন?’
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‘দু’তে মস্ধয পাথঘকয ট্টক?’
‘তখাাঁজ না পাওো অথঘ ট্টকডন্যাপ হওো নে। কাউস্ক না বস্ল হঠাৎ
তকাথােও চস্ল তেস্ল, মা াত্মক আহত হস্ে হাসপাতাস্ল ট্টতঘ হস্লও মানুষ
ট্টনস্খাাঁজ নে।’
‘বুস্ঝট্টে। ধন্যবাদ। তাাঁস্ক ট্টকডন্যাপ ক া হস্েস্ে বস্লই মস্ন হে। ট্টতট্টন
েথা ীট্টত াস্ত শেন কস্ ন, ট্টকন্তু সকাল তবলা তাস্ক তবস্ড পাওো োেট্টন। তা
জানালা ে াদ তখালা ট্টেল।’
‘তুট্টম তে কযাথাট্ট নস্ক ট্টচন তস ট্টক রুশ।’
‘হ্াাঁ রুশ।’
‘তাহস্ল ততামা সস্ন্দহ তকন তে এ কযাথাট্ট ন তস কযাথাট্ট ন নাও হস্ত
পাস্ ?’
‘তাট্টতোনা কযাথাট্ট ন তৃতীে -এ কথা বস্লস্ে। আমা কযাথাট্ট ন
তৃতীে ট্টকনা জাট্টন না। আ রুশস্দ মস্ধয কযাথাট্ট ন নাম প্রচু ।’
‘কযাথাট্ট স্ন সাস্থ ট্টক াস্ব ততামা পট্ট চে?’
‘আম া একই স্কুস্ল পস্িট্টে।’
‘তস তে ট্টপিা পট্ট বাস্ ট্টকংবা াট্টশো াজপট্ট বাস্ তকউ, এমন
তকান ট্টকেু জানস্ত পা ট্টন?’
‘না। তা বাসাে তকান সমে োইট্টন। তদট্টখট্টন বাসা তকান সমে। তকউ
তা বাসাে তেস্ে বস্লও শুট্টনট্টন। আব্বা হেস্তা ট্টকেু বলস্ত পাস্ ন, ট্টপিা
পট্ট বাস্ তকউ আমাস্দ ওখাস্ন থাস্ক ট্টকনা।’
‘স্যট্ট । আট্টমও জাট্টন না। রুশ ট্টবেস্ব প তসখানকা াজপট্ট বাস্
ো া পাট্টলস্ে এস্সস্ে, তা া সবাই আত্মস্োপন কস্ থাকস্ে। এমনট্টক তা া
আস্ে তেস্ল তমস্েস্দ স্কুস্ল পেঘন্ত পাঠাস্তা না তসাট্ট স্েত তোস্েন্দাস্দ তচাস্খ
পিা স্ে। সুত াং বাট্টি পাস্শ থাকস্লও তাস্দ আসল পট্ট চে জানা কট্টঠন।’
‘ট্টঠক বস্লস্েন। এিাই স্বা াট্টবক ট্টেল।’
বস্ল একিু তথস্মই আহমদ মুসা আবা বলল, ‘মাফ কস্ া তডানা
আস্ কিা প্রশ্ন। ততামা কযাথাট্ট ন ট্টক ধ স্ন জামা-কাপি প স্তা?’
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‘সবা তথস্ক আলাদা। লম্বা হাতাওোলা এবং পাস্ে তোিালী পেঘন্ত
নামাস্না জামা বা স্কািঘ প স্তা তস।’
‘আমা অনুমান ট্টমথযা না হস্ল এই কযাথাট্ট ন তসই কযাথাট্ট নই হস্বন।’
‘তাহস্ল ততা দুুঃসংবাদ। আম া ো জস্ন্য েুস্ি োট্টে, ট্টতট্টন ততা তনই।’
‘তক জাস্ন, হেস্তা আম া আ এক হস্স্য মুস্খামুট্টখ। তাট্টতোনা চস্ল
তেস্ে, ট্টকন্তু তা ডাস্ে ী এবং তা আংট্টি, জা সমযািস্দ তস ােয অঙ্গু ী,
আমাস্দ তকাথাে ট্টনস্ে োস্ব তক জাস্ন?’
চমস্ক উঠল তডানা। তা তচাস্খ নামল উস্িস্ে একিা োো। বুকও তেন
কাাঁপল তা । কথা বলল না তস।
আহমদ মুসাও তকান কথা বলল না।
অচথ শূস্ন্য সাাঁতা তকস্ি েুস্ি োস্ে ট্টবমান পযট্ট স্স উস্যস্শ্য।
আহমদ মুসা তা লান্ত তদহিা এট্টলস্ে ট্টদল ট্টবমাস্ন ট্টসস্ি।
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