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বন্ধ গেটটটর সামনে োটি দাাঁি কটরনে হর্ণ টদল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার োনে ফরাটস গমনটা পটলটাে পুটলশ ইন্সনপক্টনরর
গপাশাক।
গেটমযাে বন্ধ গেনটর ওপানশ দাাঁটিনে আহমদ মুসার োটির টদনক
তাকাল।
আহমদ মুসা োটি গেনক মুখ গবর কনর বলল, ‘দরজা খুনল দাও।
মযাডানমর সানে কো বলনত হনব।’
গেটমযাে পা ঠুনক আহমদ মুসানক একটা স্যালুট টদনে বলল, ‘ইনেস
স্যার।’
গেট খুনল গেল। গেতনর প্রনবশ করল আহমদ মুসার োটি। গবশ বি
বাটি। চারটদনক প্রাচীর গেরা। উাঁচু প্রাচীর।
টশে েদীর রেযাল ব্রীজ গেনক গে পযানলস দটির্ টদনক উনঠ গেনে, তার
দটির্ প্রানের টদনক এ বাটিটট। লুইনদর প্রাসাদ অেণাৎ গডাোনদর বাটি এ
পযানলস গরানডর মুনখ অেণাৎ েদীর তীনরই।
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বাটিনত োকত কযাোটরে, তার মা এবং কযাোটরনের োো। কযাোটরে
টকডন্যাপ হওোর পর তার মা এবং োো রনেনে বাটিনত।
আহমদ মুসা পযাটরনস আসার পর কযাোটরনের টবষে জাোর জনন্য
কযাোটরনের মা’র সানে গচষ্টা কনরও গদখা করনত পানরটে। প্রটতবার গচষ্টাে একই
জবাব গপনেনে, কারও সানে উটে কো বলনবে ো। কারও টকেু জাোর বা বলার
োকনল টতটে পুটলনশর সানে গোোনোে করুে।
টকন্তু কযাোটরনের মা’র সানে গদখা আহমদ মুসানক করনতই হনব।
অবনশনষ আজ পুটলশ গবনশ আহমদ মুসা প্রনবশ করল কযাোটরনের বাটিনত।
োটি বারান্দাে োটি োমনতই একজে গবোরা েুনট এনস োটির দরজা
খুনল ধরল।
আহমদ মুসা োমল োটি গেনক।
‘আসুে, মহামান্য ডনমস অনপিা করনেে ড্রইংরুনম।’ বলল গবোরা,
সামনে চলার পনের টদনক ইংটেত কনর।
গবোরা পুটলশ রূপী আহমদ মুসানক গপ াঁনে টদল ড্রইংরুনম।
ড্রইংরুনম প্রনবশ কনর আহমদ মুসা গদখল ষাট-পাঁেষটট বেনরর একজে
বৃদ্ধা গসাফাে বনস আনে। রাজকীে গচহারা। বনস আনেেও রাজকীে কােদাে।
এ বৃদ্ধাই তাটতোোর দাদী এবং কযাোটরনের মা। োম গ্রান্ড ডনমস
টলওটেদা টজেো।
আহমদ মুসা প্রনবশ করনতই কযাোটরনের মা বলল, ‘ওনেলকাম,
ইন্সনপক্টর।’
তারপর গসাফার টদনক ইংটেত কনর বলল, ‘বসুে।’
আহমদ মুসা বসল।
আহমদ মুসা বসনতই কযাোটরনের মা টলওটেদা বনল উঠল, ‘টমিঃ
ইন্সনপক্টর, বলুে আটম টক সাহােয করনত পাটর। কালনকও গতা আবার জাটেনেটে,
ো বনলটে তার বাইনর গকাে তেয আমানদর কানে গেই।’
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‘ইনোর হাইনেস, আপটে টক আমানক মাফ করনবে েটদ আটম বটল আটম
পুটলনশর গবশ ধনর এনসটে, টকন্তু আটম পুটলশ েই।’ বলল আহমদ মুসা খুব েরম
কনন্ঠ।
কোটা শুনেই টবস্মনের একটা োো গখনল গেল কযাোটরনের মা
টলওটেদার মুনখর উপর টদনে। তার গচাখ দু’টট তীক্ষ্ণ হনে উঠল। বলল, ‘তাহনল
আপটে গক? কযাোটরেনক টকডন্যাপকারীনদর গকউ?’
‘আটম পুটলনশরও গকউ েই, টকডন্যাপকারীনদরও গকউ েই। আটম
কযাোটরনের শুোকাঙ্খী। আটম চাই সত্বর টতটে উদ্ধার পাে।’
‘কযাোটরনের বন্ধু তুটম? টকে কযাোটরনের বন্ধু টেল বনল গতা জাটে ো।’
‘আটম কযাোটরনের বন্ধু েই। তাাঁর সানে গকােটদে গদখাও হেটে। আটম
তাাঁর একজে শুোকাঙ্খী।’
‘কারর্?’ কযাোটরনের মা টলওটেদার গচানখ তীক্ষ্ণ টজজ্ঞাসা।
আহমদ মুসা টিধাে পনি গেল। গস তাটতোোর সানে সম্পনকণর কো
এখে বলনত চাে ো।
আহমদ মুসা তৎির্াৎ গকাে জবাব টদনত পারল ো।
‘উনেশ্যই সবনচনে বি টজটেস। তুটম েখে উনেশ্যটাই বলনত পারনল
ো, তখে গতামার টবশ্বাসনোেযতা আর োকল গকাোে?’
‘আপটে টঠকই বনলনেে। তনব সব সতয সব সমে প্রমার্ করা োে ো।
সব কো সব সমে বলাও োে ো।’
‘তা োে ো, টকে গকে তুটম আমানদর সাহােয করনত চাও, এটুকু গতা
গতামার বলা উটচত।’
আহমদ মুসা েম্ভীর হনলা। বলল, ‘অবশ্যই বলা উটচত। টকে বলনত
পারটে ো। অটবশ্বাস কনর েতটুকু বলা োে ততটুকু টক আমানক বলনত পানরে
ো?’
কযাোটরনের মা টলওটেদা হাসল। বলল, ‘বলতাম। গতামানক অটবশ্বাস
করনল বলতাম। টকন্তু তুটম সতয লুকাওটে। গতামানক খুবই োনলা গেনল মনে
হনে। তাোিা তুটম এটশোে, গতামার এতটা পেণে গপ াঁো প্রমার্ করনে আর দশ
রাজচক্র
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জনের মত সাধারর্ও তুটম েও। গেনহতু আটম গতামানক টবশ্বাস কটর, তাই আটম
চাই, তুটমও আমানক টবশ্বাস কনরা।’
আহমদ মুসা োবটেল। জবাব তৎির্াৎ টদনত পারল ো। কযাোটরনের
মা’র আেটরকতাপূর্ণ কোগুনলা তার হৃদে স্পশণ কনরনে। টকন্তু সব কো খুনল
বলনত গস েরসা পানে ো। টবনশষ কনর তাটতোোর মৃতযু র খবর, আংটট ও
ডানেরীর কো।
উত্তর টদনত আহমদ মুসার গদরী হনলা।
কো বলল আবার কযাোটরনের মা’ই। বলল, ‘টঠক আনে। বনলা, টক
জােনত তুটম।’ অসন্তুটষ্টর োপ তার গচানখ-মুনখ।
আহমদ মুসা উনঠ টেনে টলওটেদার পানের কানে কানপণনটর উপর বসল।
বলল, ‘আপটে আমার মানের মত। আপটে অসন্তুষ্ট হনল আটম কষ্ট পাব। সবই
আপটে জােনত পারনবে, টকন্তু আজ েে।’
টলওটেদা হাসল। বলল, ‘পােল গেনল। োও উনঠ বস। গতামার মুখ
গদনখ ো বুনেটে, টঠক গতমে তুটম। বলত টক টবষে তুটম জােনত চাও?’
‘কযাোটরনের টকডন্যাপ হওোর পূবণাপর অবস্থা ও কারর্ সম্পনকণ টকেু
তেয।’
‘এসব তেয টেনে টক করনত চাও তুটম?’
‘আটম তাাঁনক উদ্ধার করার গচষ্টা করব।’
টলওটেদা এক দৃটষ্টনত তাটকনে টেল আহমদ মুসার টদনক। বলল, ‘মনে
হে বানজ কো গতামার মুনখ মাোে ো। তুটম টক বুনে কো বলে বাো? আমরা
এক কটঠে সংকনট পনিটে। টকন্তু তাই বনল এই টেনে গকাে প্রকার টবদ্রুপ আমরা
পেন্দ করনবা ো।’
আহমদ মুসার গঠাাঁনট সূক্ষ্ম একটা হাটস ফুনট উঠল।
তৎির্াৎ জবাব টদল ো। একটু সমে টেনে ধীনর ধীনর বলল, ‘ইনোর
হাইনেস, আটম সামান্য মানুষ। শটি গসই রকম িুদ্র। টকন্তু তাই বনল কাউনক
এমে গোট কনর গদখা টক টঠক?’
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হাসল টলওটেদা। গসাজা হনে বসল। বলল, ‘বাহ তুটম গবশ কো জাে।
আটম গতামানক গোট কনর গদটখটে। তনব গতামার কোটা অসম্ভব, টকেু মনে
হওোে ওোনব তার প্রকাশ কনরটে। োক, গতামার দৃঢ়তানক গমাবারকবাদ টদটে
বাো। বল, তুটম টক জােনত চাও।’
‘টপ্রনন্সস কযাোটরে টকডন্যাপ গকে কার িারা হনলা, এ বযাপানর আপোর
টচো আমানক বলুে।’
টলওটেদার গচানখ সামান্য টবস্মনের একটা গরখা ফুনট উঠল। বলল,
‘আটম টক জাটে, তা টজজ্ঞাসা ো কনর আমার টচো জােনত চাে গকে?’
‘মানুষ অনেক টকেু ো জােনত পানর, টকন্তু অনেক টকেু গস টচো করনত
পানর। আর টচোর মনধয জাো টবষেও োনক, টচোও োনক।’
‘ব্রানো, ব্রানো! তুটম আমানক অবাক কনরে বৎস। পুটলশ টকন্তু সব সমে
জােনত গচনেনে আটম টক জাটে।’
বনল একটু োমল টলওটেদা। তারপর ধীনর ধীনর শুরু করল, ‘পুটলশনক
আটম টকেুই বটলটে। কারর্ কারা গকে টকডন্যাপ করল টকেুই জাটে ো। তনব তুটম
টচোর কো বলে। টচো আমার গতা টকেু হেই।’
আবার োমল।
গসাফাে ো এটলনে টদল। বলনত লােল, ‘েখে বুেলাম, কযাোটরে
টকডন্যাপ হনেনে, সংনে সংনে আমার মনে হনলা, ‘বহু বের পর রাটশোর রাজ
পটরবানরর গস োেয সূনেণর উদে টক তানদর োেয টবপেণনের কারর্ হনে দাাঁিাল?
এটাই টেল আমার প্রেম টচো।’
োমল ডনমস টলওটেদা।
‘গস োেয সূনেণর উদেটা টক?’
‘বলটে।’
বনল একটু দম টেল তারপর আবার বলনত শুরু করল, ‘গসাটেনেত
ইউটেেে গেনে োওো এবং কমুযটেজনমর পতনের পর রুশ দূতাবানসর কানে
আমানদর পটরচে আর গোপে রাটখটে। ক’মাস আনে েতুে রুশ সরকানরর
একজে মন্ত্রী গবসরকারী সফনর ফ্রানন্স এনস আমানদর সানে গদখা করনলে। টতটে
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জাোনলে, সরকার টচো করনেে রাজ পটরবানরর সব সদস্যনক রাটশোে টফটরনে
গেনবে েোেে মেণাদার সানে। সরকার ক্রাউে টপ্রনন্সস তাটতোোসহ রাজ
পটরবানরর সকল সদনস্যর মতামত জােনত চাে। এর টকেু টদে পর রুশ
গপ্রটসনডনন্টর টবনশষ দূত এনস গোপনে আমার সানে গদখা করনলে এবং বলনলে,
সরকার সংটবধাে সংনশাধে কনর ের্তনন্ত্রর সানে টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র বযবস্থা
চালু করনত চানেে। গপ্রটসনডনন্টর বদনল োকনবে রাজা বা রার্ী। আর প্রধােমন্ত্রী
হনবে রানের টেবণাহী প্রধাে। টসংহাসনের প্রেম উত্তরাটধকারী তাটতোো এবং
টিতীে উত্তরাটধকারী হনবে তৃতীে কযাোটরে। এ বযাপানর রুশ সরকার
রাজপটরবানরর সম্মটত ও সহনোটেতা প্রােণো কনরনেে।
টিতীে এই েটোর টঠক দু’মানসর মাোে কযাোটরে টকডন্যাপ হনলা
এবং পনের টদে হনলা তাটতোোরও গকাে গখাাঁজ জাটে ো। কযাোটরে টঠকাোহীে
েবেুনর হনে পিনলও সাত টদনে গস একবার আমানদর গখাাঁজ গেনবই। আটম তার
জনন্যও উটিগ্ন।’ োমল টলওটেদা।
‘এ বযাপানর আর টকেু আপোর টচোে আনে?’
‘রুশ গপ্রটসনডনন্টর টবনশষ দূত দু’গটা টজটেস সম্পনকণ আমানক টজনজ্ঞস
কনরটেল। গসটা হনলা, রুশ সম্রাটনদর উত্তরাটধকার টবষেক মূলযবাে দু’টট
ডকুনমন্ট। আটম বনলটেলাম, রাজ পটরবানরর টেেম অনুসানর প্রেম উত্তরাটধকারী
তাটতোোর এ টবষেটা জাোর কো। অতৎপর এ বযাপানর তারা আর টকেু
বনলটে।’
‘গস দ’টট ডকুনমন্ট টক?’
‘তারা বনলটে। আটমও জাটে ো।’
‘এখে টকডন্যাপকারীনদর সম্পনকণ আপোর টচো বলুে।’
‘এ বযাপারটাে আটম একদম অন্ধকানর।’
‘আপোর মনে গকাে কোই টক জানে ো?’
‘গকাে টচোই আমার মনে স্থােী হেটে। কখেও গেনবটে, কযাোটরনের
প্রটত আসি গকউ এটা কনরনে। টকন্তু টেনজনক এটা টবশ্বাস করানত পাটরটে। মনে
হনেনে, গকাে কারনর্ কযাোটরনের প্রটত প্রটতটহংসা পরাের্ হনে গকউ এটা করনত
রাজচক্র
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পানর। টকন্তু চারটদনকর সমাজ গেনক এনকবানর টবটেন্ন কযাোটরনের গকাে শত্রু
আনে বনল মনে কটর ো।’
‘রুশ সরকার টক টকেু করনত পানর?’
‘এমে টচোও মাোে এনসনে। টকন্তু তা গটনকটে। রুশ সরকানরর গে
পটরকল্পো তার সানে এই টচো গমনল ো। তাোিা কযাোটরে টকডন্যাপ হওোর
পর তানদর প্রটতটক্রো এবং উনিে-উৎকণ্ঠা গদনখও আমার তা মনে হেটে।’ োমল
টলওটেদা।
আহমদ মুসা োবটেল। তৎির্াৎ গকাে কো বলল ো গস। একটু পর
বলল, ‘গে দু’টট গোপে ডকুনমনন্টর তারা গখাাঁজ করনে, গসটট আপটে জানেে ো।
টকন্তু আপোনদর রাজ পটরবানরর এ রকম গকাে ডকুনমনন্টর কো টক আপটে
জানেে?’
‘ো জাটে ো। রাজ পটরবানরর টকেু গোপে টজটেস আনে, ো শুধু জানেে
রাজা বা সম্রাট। তাাঁর অবতণমানে জানেে েুবরাজ বা েুবরাজ্ঞী। আনরকটা বযাপার,
োরা কযাোটরেনক টকডন্যাপ কনরনে, তারা সারা বাটি টক গেে খুাঁনজনে। গকাে
ড্রোর গকাে বাক্স তারা আস্ত রানখটে। অবস্থা গদনখ মনে হনেনে, তারা পােনলর
মত মহামূলযবাে টকেু খুাঁনজনে।’
‘স্বর্ণালংকার?’
‘ো গস সব তারা গেেটে।’
‘এ সনবর গচনে মূলযবাে টক োকনত পানর?’
‘জাটে ো।’
‘গসই দু’টট ডকুনমন্ট টক?’
‘জাটে ো।’
‘ধন্যবাদ। গে ের গেনক কযাোটরে টকডন্যাপ হনেনে এবং গে পে টদনে
টকডন্যাপকারীরা এনসনে গেনে গসটা টক আটম গদখনত পাটর?’
‘অবশ্যই বাো।’ বনল পানশর টটপনে রাখা কটম্পউটার পযানেনলর একটা
সুইনচ চাপ টদল।
কনেক গসনকনন্ডর মনধয একজে রুশ বালক এনস হাটজর হনলা।
রাজচক্র
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‘আনলটক্স, গমহমােনক কযাোটরে-এর ের এবং টকডন্যাপারনদর আসাোওোর পেটা গদটখনে দাও।’
বালকটট মাো নুইনে বাউ কনর বলল, ‘তোস্ত।’
আহমদ মুসা বালকটটর সানে হাাঁটনত শুরু করনল টলওটেদা বলল,
‘গতামার োম বলটে বাো। আর তুটম টক করে তা টক জাোর আমার সুনোে হনব?’
‘গেট েটদ বাাঁধা হনে ো দাাঁিাে, তাহনল অবশ্যই গস সুনোে আপোর
হনব।’
পানশর টটপনে রাখা একটা গসাোলী গকস গেনক একটা িুদ্রাকার
গসাোলী কাডণ গবর কনর আহমদ মুসার টদনক তুনল ধনর বলল, ‘এটা প্রাইনেট
োম্বার। েখে আসনত চাও তার আনে এই োম্বানর একটা টরং কনরা। ঈশ্বর
আমানদর সহাে গহাে।’
‘এই ‘আমানদর’ মনধয টক আটম আটে?’
‘অবশ্যই বাো। তুটম খুব োল গেনল। খুব সহনজই তুটম মা’গদর হৃদে
জে করনত পার।’ বনল গসাফাে ো এটলনে গচাখ বুজল টলওটেদা।
আহমদ মুসা আনলটক্সর টপে টপে চলল কযাোটরনের গশাবার েনরর
টদনক।
সবটকেু গদখার পর বালকটট প্রধাে গেট পেণে এনস আহমদ মুসানক
টবদাে টদনে গেল।
আহমদ মুসার োটি গবটরনে এল কযাোটরনের বাটি গেনক।
টকেু দূর চলার পর টরোরটেউ-এর পেণনবির্ গেনক তার মনে হনলা,
গকউ তানক অনুসরর্ করনে।
আহমদ মুসা োটির েটত দ্রুত করল।
গস পুটলনশর গপাশাক পনর কারও সানে লিাই-এ অবতীর্ণ হনত চাে ো।
কযাোটরনের বাটির গেট গেনক গে বা োরা তানক অনুসরর্ করনে, তারা গোনেন্দা
টবোনের গলাক হনত পানর। তার পুটলশ হওো সম্পনকণ তানদর মনে সনন্দহ
জােনত পানর। কারর্ তার োনে পুটলনশর গপাশাক োকনলও োটিটা পুটলশ
টবোনের েে।
রাজচক্র
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আহমদ মুসা োটির জাোলাে গশড গদো কাাঁচ তুনল পুটলনশর গপাশাকটা
খুনল গফলল োটি চালানত চালানতই। পরল গস টখে পেণটনকর গপাশাক।
টশে এলাকার পুটলশ অটফনসর টদনক চলল আহমদ মুসার োটি।
আহমদ মুসা োবল, অনুসরর্কারী েটদ গোনেন্দা টবোনের গলাক হে,
তাহনল গসও পুটলশ অটফনস ঢুকনব। আর েটদ অন্য গকউ হে, তাহনল ঢুকনব ো।
আহমদ মুসা গে টেটিতই পুটলনশর গলাক, এটা টেিঃসনন্দহ হনে টফনর োনব।
আহমদ মুসা দ্রুত পুটলশ অটফনসর প্রনবশ গেট টদনে ঢুনক অপর প্রানের
বাইনর গবর হওোর গেট টদনে গবটরনে এল।
গস লিয করল অনুসরর্কারী োটিনক আর গদখল ো।
আহমদ মুসা টেটিত হনলা অনুসরর্কারী তাহনল কযাোটরেনক
টকডন্যাপকারীনদর গকউ টেল এবং ওরা তদেকারী পুটলনশর েটতটবটধর উপর
গচাখ রাখনে।
ওরা কারা হনত পানর? রুশ সরকার হনত পানর? টকংবা রুশ সরকানরর
গকাে পি? রুশ রােদূনতর সানে কো বলনল টকেু বুো গেত? টকন্তু এ আনলাচো
তার সানে করা োনব গকাে উপলনি?
সামনেই টডনলামযাটটক গজাে।
টডনলামযাটটক গজানের টদনক চলনত শুরু করল আহমদ মুসার োটি।
েটির টদনক তাটকনে গদখল টবনকল ৫টা বানজ।
আহমদ মুসা োবল, রােদূত এ সমে টেিে তাাঁর বাসাে আনেে।
আহমদ মুসা টডনলামযাটটক োইডটট গবর কনর গদনে টেল টডনলামযাটটক
গজানের গরটসনডটন্সোল এলাকাে রুশ রােদূনতর বাটির গলানকশােটা।
রােদূনতর বাটির টদনক চলনত চলনত আহমদ মুসা পটরকল্পো কনর টেল
টক বলনব গসখানে? োলই হনেনে ডনমস টলওটেদার সানে আনে কো বনল।
এখে কযাোটরনের বন্ধু বনল পটরচে গদোর আর গকাে সমস্যা গেই।
রােদূনতর গেনট টেনে দাাঁিানতই গেট বক্স গেনক একজে পুটলশ গবটরনে
এল। স্যালুট টদনে বলল, ‘স্যার, আনদশ করুে।’
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‘আপটে রােদূতনক বলুে, একটা জরুরী প্রনোজনে আটম তাাঁর সানে
গদখা করব।’
‘আপোর োম পটরচে বলে।’
‘গতমে োম পটরচে আমার গেই, ো উটে টচেনবে। আটম টেনেই ওনক
পটরচে গদব।’
পুটলশ তার োডণ বনক্সর কানে টফনর টেনে টকেু বলল গেতনরর গলাকনক।
অল্পির্ পনর টফনর এনস বলল, ‘োম, পটরচে এবং প্রনোজে বলে। ো
হনল গদখা হনব ো।’
আহমদ মুসা োটিনত গঠস টদনে দাাঁটিনে টেল। গসাজা হনে দাাঁিাল।
বলল, ‘ওাঁনক বলুে, আমার জরুরী প্রনোজে। অনুমটত ো টদনলও আটম প্রনবশ
করব। আমানক গুটল করনবে টকো তার অনুমটত টেে।’
পুটলশ গচাখ োোবিা কনর তাকাল আহমদ মুসার টদনক। তারপর টফনর
গেল আবার।
এবার দু’জে পুটলশ গবটরনে এল গেট বক্স গেনক। একজে গেনট দাাঁিাল,
অন্যজে এল আহমদ মুসার কানে। বলল, ‘অনুমটত টমনলনে। আসুে, টেক
আপোনক টেনে োনব।’
আহমদ মুসা এটেনে গেল গেনটর টদনক।
গেনট গপ াঁেনতই গেট বক্স গেনক গবটরনে এল লম্বা-চওিা টষ্টলবটডর
একজে রুশ। টকেু ো বনলই গস হাাঁটনত শুরু করল।
আহমদ মুসা বুেল এই গলাকই টেক।
তার টপেু টপেু হাাঁটনত শুরু করল আহমদ মুসা।
বাটিনত ঢুনক এ কটরনডার গস কটরনডার েুনর একটা বন্ধ দরজার সামনে
দাাঁিাল টেক।
েক করনত হনলা ো দরজাে।
একটা কণ্ঠ ধ্বটেত হনলা টঠক মাোর উপনরই, ‘গেতনর এস।’
আহমদ মুসা বুেল, বাটির সবখানেই টটটে কযানমরার গচাখ পাতা আনে।
কোটা হনলা গেতর গেনক মাইনক্রানফানে।
রাজচক্র
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গেতনর প্রনবশ করল আহমদ মুসা এবং টেক।
রােদূত বনসটেল গসাফাে। উনঠ দাাঁিাল। েম্ভীর মুনখ একবার আহমদ
মুসার টদনক গচনে বলল, ‘টেক তুটম োও। ধন্যবাদ।’
তারপর আহমদ মুসার টদনক তাটকনে বলল, ‘বস ইেংমযাে। গেনলর
বেনসর বনল ‘তুটম’ বললাম টকেু মনে করটে গতা?’
রােদূত চটিনশাধণ। উন্নত কপাল ও পটরেন্ন গচহারার মানুষ।
‘ধন্যবাদ। ‘তুটম’ সনম্বাধে আমানক আেটন্দত কনরনে।’ বনল আহমদ
মুসা রােদূনতর টবপরীত টদনকর একটা গসাফাে বসল।
গতামার কো আমানক চমৎকৃত কনরনে। এোনব কো খুব কম গলাকই
বলনত পানর।’
বনল একটু েনি-চনি বনস রােদূত বলল, ‘টক োম গতামার? পটরচে টক?
ফ্রানন্স একজে এটশোনের টক জরুরী কাজ োকনত পানর আমার সানে?’
‘আটম কযাোটরনের বন্ধু। আটম তার গখাাঁজ চাই।’
রােদূনতর গচানখ-মুনখ গেনম এল টবস্মে। তার গচাখ দু’টট আঠার মত
গলনে োকল আহমদ মুসার মুনখ টস্থরোনব। এক সমে ধীর কনন্ঠ বনল উঠল,
‘তুটম বন্ধু ো শত্রু প্রমার্ টক?’
‘প্রমার্ কযাোটরে করনব। তার মা ডনমস টলওটেদাও বলনত পানরে।’
‘টপ্রনন্সস কযাোটরনের গখাাঁজ আমার কানে চাে, তাহনল টপ্রনন্সস গকাোে
আনে বনল মনে কর?’
‘গকাোে আনে জাটে ো। তনব টতটে রুশ রাজ পটরবানরর গমনে। রুশ
সরকানরর স্বােণ তার সানে সংটিষ্ট আনে। সুতরাং হে গস রুশ সরকানরর হানত,
েেনতা রুশ সরকার গজনেনেে বা জাোর গচষ্টা করনেে টতটে গকাোে?’
‘মযাডাম টলওটেদা টক বনলে?’
‘এটক্সনলন্সী, তার বিবয আটম বলনত পাটর ো।’
‘কযাোটরনের গখাাঁজ গতামার গকে চাই? তার আর গকাে বন্ধু বা আত্মীে
গতা আমার কানে এোনব আনসটে?’
‘সবাই সব টজটেসনক একইোনব গেে ো, গদনখ ো।’
রাজচক্র
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‘গতামার গদখার কারর্ টক? টক গস কারর্ োর জনন্য তুটম গজার কনর
আমার বাটিনত ঢুকনত চাও আমার সানে গদখা করার জনন্য?’
‘আটম তার পটরবারনক সাহােয করনত চাই।’
‘আর টকেু?’
‘আর টকেু’ বলনত েটদ টবনশষ সম্পকণ বুেনত চাে তাহনল বলটে, গস
ধরনর্র গকাে সম্পকণ গেই।’
‘আটম েটদ বটল কযাোটরেনক গতামার মত কনরই আমরা খুজ
াঁ টে, তুটম
টবশ্বাস করনব?’
‘টবশ্বাস করব। কারর্ আমার কানে টমেযা বলার আপোর প্রনোজে
গেই।’
রােদূত হাসল। বলল, ‘ধন্যবাদ। তুটম সাহসী এবং বুটদ্ধমাে দুই-ই।’
বনল একটু গেনমই আবার গস বলল, ‘আমার উত্তর শুেনল। এখে তুটম
টক করনব?’
‘আমার আরও প্রশ্ন আনে।’
‘টক?’
‘তানক গক বা কারা টকডন্যাপ করনত পানর?’
রােদূত তৎির্াৎ জবাব টদল ো।
একটু সমে টেনে বলল, ‘টবষেটানক আমরা সুটেটদণষ্ট কটরটে। তনব
আমার মনে হে, টকডন্যানপর বযাপারটা অপরাধ ো হনে রাজনেটতক হওোর
সম্ভাবোই গবটশ।’
‘তার মানে, রাজ পটরবারনক রাটশোে টফটরনে গেো গহাক, টেেমতাটন্ত্রক
রাজেীটত গসখানে চালু গহাক এটা চাে ো গকাে পি?’
‘তুটম এসব জাে?’
‘এটুকুই জাটে। আমার প্রনশ্নর জবাব টক দো কনর গদনবে?’
‘ঐ ধরনের গকাে পিনক আটম জাটে ো।’
‘তাহনল বযাপারটানক রাজনেটতক বলনেে গকাে কারনর্?’
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‘েটোর গপেনে টক্রটমোল গকাে কারর্ খুাঁনজ পাই ো, রাজনেটতক কারর্
তবু টকেু োকনত পানর।’
‘গকে রাজ পটরবানরর সানে গকাে অেণ গোে োকনত পানর ো?’
‘গতমে টকেু গেই। জারনদর টকেু গোল্ড টেল পটিম ইউনরানপর কনেকটট
সরকানরর কানে। রাজ পটরবার এতটদে এর উপরই চনলনে। গস সঞ্চে টেিঃনশষ
বনল আমরা গজনেটে।’
‘আপোরা টক করনেে তানক উদ্ধানরর জনন্য?’
‘আমরা গচষ্টা করটে, ফরাটস পুটলশ গচষ্টা করনে।
একটু োমল রােদূত। তারপর বলল, ‘আমানদর সরকার খুবই উটিগ্ন
হনে পনিনে। ক্রাউে টপ্রনন্সস কযাোটরে অপহৃত হনেনে। আজই সরকানরর গে
গমনসজ গপলাম, তানত বলা হনেনে, রাে বযবস্থা সম্পনকণ সরকানরর গোটা
পটরকল্পোই শুধু বােচাল হওো েে, অপূরর্ীে িটত হনব েটদ এ দু’জেনক
পাওো ো োে। সুতরাং গে গকাে মূনলয তানদর উদ্ধানরর গচষ্টা করনত হনব।’
োমল রােদূত টমখাইল পানেল। টকেু োবল। তারপর বলল, ‘এসব
কো গতামানক বলটে। কারর্ গতামার সাহস আমানক চমৎকৃত কনরনে। তুটম
আমানদর সাহােয করনত পার।’
আহমদ মুসা গসটদনক কাে ো টদনে বলল, ‘সরকানরর পটরকল্পো
বােচানলর কো বুেলাম, টকে অপূরর্ীে িটতটা টক?’
‘আটমও জাটে ো ইেংমযাে।’
‘গসটা টক গকাে মূলযবাে ডকুনমন্ট?’
রােদূত পানেনলর গচাখ টবস্মনে গেনচ উঠল। বলল, ‘ডকুনমনন্টর কোও
তুটম জাে? মযাডাম বনলনেে?’
‘শুধু ‘ডকুনমন্ট’ শব্দ টুকুই জাটে। আর টকেু ো।’
রােদূত গসাফাে ো এটলনে গচাখ বুনজ টেল। ঐ অবস্থানতই বলল,
‘অপূরর্ীে িটতর কারর্ গস মূলযবাে ডকুনমন্ট হনত পানর, আটম জাটে ো।’
‘ধন্যবাদ, তাহনল উটঠ।’ আহমদ মুসা উনঠ দাাঁিানত দাাঁিানত বলল।
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রােদূত পানেল গসাজা হনে বসল। বলল, ‘আমার প্রস্তানবর জবাব টদনল
ো?’

‘প্রস্তানবর গতা প্রনোজে গেই। বন্ধু কযাোটরনের সন্ধানে আজ গেমে
এখানে েুনট এনসটে। গতমটে আরও েুটব।’
‘ধন্যবাদ। েতটুকু পাটর আমার সাহােয পানব।’
বনল একটা প্রাইনেট গেম কাডণ আহমদ মুসসার টদনক এটেনে ধনর
বলল, ‘এনত আমার টবনশষ গটটলনফাে োম্বার আনে। তুটম গে গকাে সমে
গটটলনফাে করনত পার।’
আহমদ মুসা এটেনে টেনে কাডণ টেনে হ্যান্ডনশক কনর চনল আসার জন্য
পা বািাল।
‘একটু দাাঁিাও। বাইনর গদখটে আমার স্ত্রী ও গমনে দাাঁটিনে আনে। ওনদর
সানে গতামার পটরচে কটরনে গদই।’ দরজার উপনর গদোনলর একটা স্ক্রীনের
টদনক তাটকনে কোগুনলা বলল রােদূত পানেল।
কো গশষ কনরই গস বলল হানতর টমটে সাইনজর কম্পুযটানরর টদনক
তাটকনে, ‘এস গতামরা এটলনেদা।’
েনর ঢুকল একজে মধয বেসী মটহলা এবং একজে তরুর্ী।
তারা েনর ঢুনক আহমদ মুসার উপর েজর পিনতই তরুর্ীটট উচ্ছ্বটসত
কনন্ঠ আহমদ মুসানক লিয কনর বনল উঠল,‘আপটে? এখানে?’
‘তাই গতা, গকমে আনেে আপটে?’ বলল মধয বেসী মটহলাও আহমদ
মুসার টদনক সহানস্য তাটকনে।
আহমদ মুসার গচানখ-মুনখও টবস্মে ওনদর গদনখ।
‘টক বযাপার, এনক গতামরা গচে?’ স্ত্রী ও গমনের টদনক তাটকনে রােদূত
পানেল বলল।
তরর্ীটট রােদূনতর গমনে। োম ওলো। আর মধয বেসী মটহলা স্ত্রী। োম
এটলনেদা।
‘আব্বা, ইটেই গতা গসটদে আমানদর বাাঁটচনে টেনলে।’ বলল ওলো।
‘মানে গসটদে উইক এন্ড গেনক গফরার পনের েটোে?’
রাজচক্র
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‘হ্যাাঁ।’ বলল রােদূনতর স্ত্রী এটলনেদা।
‘ও! ব্রানো!’ বনল রােদূত কনেক পা এটেনে এনস আহমদ মুসার টপঠ
চাপনি বলল, ‘ইেংমযাে, আমরা গতামার কানে কৃতজ্ঞ। তুটম আমানদর
পটরবারনক একটা টবপেেণ গেনক বাাঁটচনেে, অপূরর্ীে উপকার কনরনো
আমানদর।’
আহমদ মুসা টবব্রত গবাধ করল। বলল,‘ধন্যবাদ। টকন্তু গসটা টেল খুবই
সাধারর্ েটো। গে গকউ ওখানে োকনল, আটম ো কনরটে গস তাই করত।’
‘টকন্তু আমানদর টেরাপত্তা প্রহরীরা তা পানরটে।’ বলল রােদূনতর স্ত্রী
এটলনেদা।
‘গবাধহে পানরটে তা েে। েটোর আকটস্মকতাে ওরা টবমূঢ় হনে
পনিটেল।’ বলল আহমদ মুসা।
‘োই গহাক ইেংমযাে, এখে গতামার োওো হনে ো। বসনতই হনব।
রুশরা খুব অকৃতজ্ঞ, এ কো গকউ বনল ো। টমটষ্ট মুখ ো কনর তুটম গেনত পার
ো।’ রােদূত পানেল বলল।
‘টঠক। গতামার োম গেে টক?’
‘আব্দুিাহ।’
‘মুসটলম আপটে?’ ওলোর গচানখ টবস্মে।
‘আমার টবস্মে আরও বািল েুবক। একজে মুসটলম েুবক অনোডণক্স
খৃস্টাে কযাোটরনের বন্ধু হনত পানর টক কনর?’
‘আপটে টপ্রনন্সস কযাোটরনের বন্ধু?’ গচানখ আরও টবস্মে টেনে টজনজ্ঞস
করল ওলো।
‘োক এ টবতকণ চল গেতনর।’ আহমদ মুসানক লিয কনর বলল
এটলনেদা।
আহমদ মুসা হাত গজাি কনর বলল, ‘মাফ করুে। আজ েে। আনরকটদে
আসব।’
বনলই আহমদ মুসা সবাইনক গুডবাই জাটেনে বাইনর গবরুবার জনন্য পা
বািাল।
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‘গতামার সম্পনকণ আমার অনুমাে টমেযা ো হনল বলব তুটম সমে েষ্ট
করার মত গেনল েও। টঠক আনে। এনসা তুটম। আমরা গতামার আবার আসার
অনপিা করব।’
বনল রােদূত পানেল এটেনে টেনে দরজা খুনল ধনর আহমদ মুসানক
টবদাে জাোল এবং দরজার ওটদনক দাাঁটিনে োকা টেরাপত্তা প্রহরীটটনক আহমদ
মুসানক গেট পেণ গপ াঁনে টদনত বলল।
আহমদ মুসানক টবদাে টদনে টফনর আসনতই এটলনেদা বলল,‘সটতযই
গেনলটা টপ্রনন্সস কযাোটরনের বন্ধু?’
‘ও বনলনে। আটমও অটবশ্বাস কটরটে।’
‘মনে হে অটবশ্বাস করার মত মানুষ উটে েে।’ বলল ওলো।
‘আমারও তাই মনে হে।’ বলল রােদূত পানেল।
‘আটম প্রশ্নটা অটবশ্বাস গেনক কটরটে, টবস্মে গেনক বনলটে।’ বলল
এটলনেদা।
‘টঠকই বনলে আম্মা। আমারও মনে টবস্মে। আমরা রাজ পটরবারনক
অটত মানুষ টহসানব গদটখ। মানুষ টহনসনব গদখনল গবাধ হে এ টবস্মে আমানদর
হনতা ো।’ বলল ওলো।
‘ধন্যবাদ ওলো। টকন্তু রাজ পটরবার রাজ পটরবারই। স্বাতন্ত্র ো োকনল
রাজ পটরবার হনতা ো।’ বলল এটলনেদা।
‘ধন্যবাদ আম্মা। এই স্বাতন্ত্রটাও গবাধহে আমরা আমানদর টবশ্বাস গেনক
সৃটষ্ট কনরটে।’ ওলো বলল।
‘তুটম বলনত চাে, টবনশষ গকাে মাে ও গোেযতা ওনদর গেই? তাহনল
টসংহাসনে ওনদর আমরা টফটরনে আেটে গকে?’ বলল এটলনেদা।
‘ওাঁনদর টবনশষ মাে ও গোেযতা গেই বলটে ো। ওাঁনদর রনেনে ঐটতহ্য ও
অটেজ্ঞতার সম্ভার। টকন্তু আটম বলনত চাটে, আমানদর আস্থা ও োনলাবাসা এবং
তাাঁনদর হানত পাওো শটি ও সুনোেই তানদর রাজা বাোে।’
‘ব্রানো ব্রানো! আমানদর মা ওলো চমৎকার বনলনে।’
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হাাঁটনত শুরু কনর রােদূত পানেল বলল, ‘এস। মা ও গমনে দু’জনেই
টজনতে।’
আহমদ মুসা রােদূত পানেনলর বাটি গেনক গবটরনে অকূল সমুনদ্র
পিল। গস আশা কনরটেল, একটা আশার আনলা গস গদখনত পানব। টকন্তু টকেুই
হনলা ো। বুেনলা, গসটদে কযাোটরনের বাটি গেনক গবরুবার পর তানক অনুসরর্
কনরটেল রুশ সরকানরর গকউ েে, অন্য গকাে শটি এবং তারাই সম্ভবত
টকডন্যাপ কনরনে কযাোটরেনক।
তনব রুশ রােদূত পানেনলর কানে আসা অহণীে হেটে। বুো গেল, তারাও
কযাোটরেনক খুজ
াঁ নে। তানদর সহনোটেতা পাওো োনব।
টকে এখে এগুনব গকাে পনে?
কযাোটরনের বাটির উপর ওরা গচাখ রাখনে? তাহনল ওর বাটিনত গেনল
ওনদর গদখা পাওোর একটা পে হনত পানর।
পরটদে আহমদ মুসা কযাোটরনের বাটিনত গেল। চনল এল। টকন্তু গকউ
তানক অনুসরর্ করল ো। োটির টরোরটেউনত বার বার গচাখ গফলল। টকন্তু তার
োটির প্রাে ো গোঁনষ আসা গবঢপ আকৃটতর একটা গহাম সালাই-এর োটি োিা
গকাে োটিনকই আহমদ মুসা তার গপেনে টস্থর হনত গদখনলা ো। হতাশ হনলা
আহমদ মুসা।
হতাশ মনেই োটি চাটলনে আহমদ মুসা এনস প্রনবশ করল টশে েদী
তীনরর একটা টুযটরস্ট স্পনট।
টুযটরস্ট স্পট শূন্য। সকাল দশটার মত বযস্ত ওোরটকং আওোনর টুযটরস্ট
স্পনট গকাে গলাক োকার কো েে।
আহমদ মুসা একদম েদীর টকোনর একটা গবটঞ্চনত বনস ো এটলনে
টদল।
গচাখ বুনজ টেনেটেল তার।
চারটদনকর অন্ধকানর পে খুজ
াঁ টেল আহমদ মুসা।
গকউ তার ো গোঁনষ বসার স্পনশণ চমনক উনঠ গচাখ খুলল।
গদখল, তার ো গোঁনষ বনসনে একজে মুনখাশধারী গলাক।
রাজচক্র
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আহমদ মুসা একটু সনর বসল। তার মনে প্রশ্ন, গক তুককারী গকউ, টকংবা
মােটসক অসুস্থ গকউ, ো অদৃশ্য গকাে... টচো আহমদ মুসার গশষ হনলা ো।
মুনখাশধারী গলাকটট পনকনট রাখা তার ডাে হাতটট গবর করল। হানত রুমাল।
মুনখাশধারী গলাকটট পনকট গেনক হাত গবর কনরই টবদুযত েটতনত
রুমালটট গচনপ ধরল আহমদ মুসার োনক।
টকন্তু রুমালটট োক স্পশণ করার সংনে সংনেই উনঠ দাাঁটিনেটেল আহমদ
মুসা।
আহমদ মুসার বুেনত বাটক টেল ো রুমালটট গলানরাফরম টেজানো এবং
মুনখাশধারীর মতলব টক?
আহমদ মুসা উনঠ দাাঁটিনেই তার বাম হানতর কারাত চালাল গলাকটটর
ডাে কানের উপনরর প্রাে গেনষ।
মুনখাশধারী উনঠ দাাঁিানত টেনেও টনল পনি গেল গবটঞ্চনত।
আহমদ মুসা গপেনে পানের শব্দ গপল।
তিাক কনর গপেনে টফরল। গদখল, দু’জে গলাক তার উপর োাঁটপনে
পিনে। তানদরও মুনখ মুনখাশ।
গলাক দু’টট তার উপর এনস পনিনে। সনর দাাঁিাবারও সমে গেই।
আহমদ মুসা শরীরটা গবাঁটকনে উবু হনে বনস পিল োে গেনক ফল পিার
মত দ্রুত।
ওরা দু’জে আহমদ মুসার উপর টদনে হুমটি গখনে পিল।
আহমদ মুসা উনঠ দাাঁিাল।
ওরা দু’জেও উনঠ দাাঁিাটেল।
ওনদর একজে দাাঁিানো অবস্থানতই িযাপা ষাাঁনির মত োাঁটপনে পিটেল
আহমদ মুসার উপর।
আহমদ মুসা তানক দু’হাত টদনে গঠকাবার গচষ্টা কনর বা পানের একটা
টকক চালানলা গলাকটটর তলনপনট।
গলাকটট তলনপট গচনপ ধনর বনস পিল।
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টিতীে গলাকটট ততিনর্ উনঠ দাাঁটিনেনে। গস বনস পিা গলাকটটর উপর
টদনে একটা অশ্রাবয োটল উচ্চারর্ করনত করনত োাঁটপনে পিটেল আহমদ মুসার
উপর।
আহমদ মুসা বাম পানশ একটু সনর তার ডাে বাহুটা গল হ দনন্ডর মত
চালাল েুনট আসা গলাকটটর েলা লনিয।
প্রচন্ড ো গখনে গলাকটটর চলে গদহ চরটকর মত েুনর গেল এবং টচৎ হনে
পনি গেল বনস পিা গলাকটটর উপর।
‘গক গতামরা’ বনল আবার আহমদ মুসা এগুটেল ওনদর টদনক। এ সমে
গপেনে টকেুর শব্দ গপনে গপেনে তাকাল। গদখল, একটা জাল গেনম আসনে তার
উপর। একজে মুনখাশধারী দাাঁটিনে আনে ক’ েজ গপেনে।
আহমদ মুসা বুেল গস জানলর ফাাঁনদ জটিনে পনিনে। মাত্র কনেক
মুহূত।ণ োইলনের টবনশষ জানল গস জটিনে পিল।
একটু দূনর দাাঁিানো গলাকটটই ফাাঁদ েুনিটেল। ফাাঁনদর টেেন্ত্রর্ী রটশটট
টেল তার হানত।
ফাাঁনদ জটিনে পিার সানে সানেই পনি গেল আহমদ মুসা।
ফাাঁনদর টেেন্ত্রর্ী রটশ গটনে গুটটনে টেনত শুরু কনরনে গলাকটট।
আহমদ মুসা বন্দী হনে গেল। পশুরাজ টসংহ জানল আটকা পনি গেোনব
অসহাে হনে োে গসোনবই।
ফাাঁদ গুটটনে গেবার পর ফাাঁনদর জানল আহমদ মুসার গদহ গুটট-শুটট গখনে
গোলাকার হনে গেল।
মার গখনে েূলুটন্ঠত টতেজে তখে উনঠ দাাঁটিনেনে। ওরা েরজানত
েরজানত এটেনে এল আহমদ মুসার টদনক। একজে জানল জিানো আহমদ
মুসার পাজনর লাটে গমনর বলল, ‘শালা েলাটা গেংনেই টদনেনে।’
অন্য দু’জেও আহমদ মুসার উপর োাঁটপনে পিনত োটেল।
ফাাঁনদর রটশ হানত দাাঁিানো গলাকটট হাত তুনল ওনদর টেনষধ কনর বলল,
‘বীরত্ব আর গদখানত হনব ো। একটট োপ্পনি সব কুনপাকাত। োম ডুবানল
গতামরা।’
রাজচক্র

20

‘বস, আমানদর গদাষ গেই। বযাটার হাত গবাধহে গলাহার ততটর। টবশ্বাস
ো হনল পরখ কনর গদখনত পার।’ বলল টতেজনের একজে।
‘পরখ কনর গদখার সমে হনব।’ বনল একজে ইংটেত কনর
বলল,‘তািাতাটি এনক টেনে োটিনত গতাল, গকউ এনস পিনব।’
একজে এনস জানল জিানো আহমদ মুসানক কাাঁনধ তুনল টেল। হাাঁটনত
শুরু কনর গস বলল, ‘সটতয উস্তাদ এর শরীনর গলাহা আনে। ো হনল এমে হালকাপাতলা এটশোে এত োটর হনব গকে?’
‘কো বল ো, গদ াঁিাও।’ বলল বস গোনের গসই গলাকটট।
োটিটা দাাঁিানো টেল টুযটরস্ট স্পটটার অনেকখাটে গেতনর। গখালাই
টেল োটির দরজা।
গখালা দরজা পনে গলাকটট আহমদ মুসার গদহটা েুনাঁ ি মারল োটির
টস্টনলর গমনের উপর।
আহমদ মুসা দম বন্ধ কনরটেল।
তার োেয োল পাাঁজর টেনে পনিটেল গলানর। মাো গটাকা গখনল গফনট
গেত টেেণাত। পাাঁজরটার আোতও কম হনলা ো। তার মনে হনলা, পাজনরর টতেটট
হাি গেে তার গেনে গেল।
টকন্তু আোনতর মনধযও োটি গদনখ তার মনে সৃটষ্ট হওো টবস্মে দূর
করনত পারনলা ো। তার োটির টপনে টপনে আসা গহাম সালাই-এর োটিই গশষ
পেণে শত্রু হনলা। োটিটা গোটা পে তার টপনে টপনে এনলও োটির প্রটত তার
টবন্দুমাত্রও সনন্দহ জানেটে।
মনে মনে আহমদ মুসা তানদর েদ্মনবনশর প্রশংসা করল। গস বুেল,
তারা পটরকটল্পতোনবই তানক অনুসরর্ কনরনে। টেিে তারা গচাখ গরনখটেল
কযাোটরনের বাটির উপর। টেিে এরা কযাোটরেনক টকডন্যাপকারীরাই হনব।
খুশী হনলা আহমদ মুসা। টকডন্যাপকারীনদর মুনখামুটখ হবার তার
সুনোে হনলা।
টকন্তু এরা কারা? োষা প্রমার্ করনে ওরা রুশ। ওরা রাটশোর গকাে পি?
গকাে টক্রটমোল গ্রুপ? ো রুশ সরকানররই গোপে গকাে পি?
রাজচক্র

21

ওনদর একজে উনঠ এল োটিনত, আহমদ মুসার কানে। একটা রুমাল
গচনপ ধরল আহমদদ মুসার োনক। গলানরাফরম গেজানো রুমাল।
অন্য সমে হনল আহমদ মুসা দম বন্ধ কনর প্রটতনরানধর গচষ্টা করত।
টকন্তু এখে আহমদ মুসা গস রকম টকেু করল ো। আহমদ মুসা গেনত চাে ওনদর
োটটনত।
আহমদ মুসা কনেক গসনকনন্ডর মনধযই সংজ্ঞা হাটরনে গফলল।

সংজ্ঞা টফনর গপনল আহমদ মুসা গদখল গস একটা েনরর গমনেে
কানপণনটর উপর পনি আনে। তার হাত পা বাাঁধা। হাত দু’টট এমে োনব টপে
গমািা কনর বাাঁধা গে, কষ্ট হনে। সম্ভবত এই কনষ্টর কারনর্ই তািাতাটি গস সংজ্ঞা
টফনর গপনেনে।
কষ্ট হনলও আহমদ মুসা অন্ধকার গমনেে েিােটি টদনে শরীরটানক
একটু চাো কনর টেল। টকন্তু শরীরনক চাো করনত টেনে প্রচন্ড িুধা অনুেূত হনলা
তার।
সমে এখে কত? েটিটা তারা খুনল গেেটে। হানত আনে। টকন্তু টপে
গমািা কনর বাাঁধা োকাে েটিটা গদনখ সমে জাোর তার গকাে সুনোে গেই।
এখে রাত হনব টেিে। টদে হনল েনর অন্ধকার এত োঢ় হনতা ো।
অেবা হনত পানর েরটট আন্ডার গ্রাউন্ড।
িুধার টচো মাো গেনক উনব টেনে এবার মাোে এনস চাপল আনরক
টচো। গকে ওরা ধনর আেল তানক। পনের বাাঁধা দূর করনত চাইনল তারা গতা খুে
করনত পারনতা। ধনর আেল গকে? দু’গটা কারর্ হনত পানর। এক, আটম গক তা
তানদর জাো প্রনোজে, োনত তারা তানদর আনরা বাাঁধানক টচটিত করনত পানর।
টিতীেত, তারা হেনতা অন্য টকেু জােনত চাে। কযাোটরনের বাটিনত পাহারা
বসানোর বযাপারটা শুধু তানদর শত্রু পনির উপর গচাখ রাখার জনন্য হেনতা েে।
তারা হেনতা আরও টকেু গখাাঁজ করনে।
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শব্দ হনলা দরজা গখালার। খুনল গেল দরজা। সটলড ইস্পানতর ততটর
দরজা।
দরজা গখালার সংনে সংনে েনরর আনলাও জ্বনল উঠল।
গদোনলর অনেক উাঁচুনত গেটন্টনলটর োিা গকাে জাোলা গেই। েরটট
গদোল জুনি শুধু তাক আর তাক।
আহমদ মুসা গদনখই বুেল েরটট একটা আন্ডারগ্রাউন্ড গস্টার।
দু’জে গলাক েনর ঢুকল। তানদর মুখ আনের গলাকনদর মতই মুনখানশ
ঢাকা।
‘তুটম গতা গবশ গশোো গহ। সমনের আনেই সংজ্ঞা টফনর গপনেে।’ বলল
দু’জনের মনধয গেতা গোনের গলাকটট।
আহমদ মুসা গকাে কো বলল ো।
গসই গেতা গোনের গলাকটাই আবার বলল, ‘গক তুটম? একবার টপ্রনন্সস
কযাোটরনের বাটি, আনরকবার রুশ রােদূনতর বাটি েুর েুর করে। পুটলনশর
গলাক তুটম?’
‘গতামরা গস গখাাঁজ ো টেনেই আমানক ধনর এনেে?’
‘প্রশ্ন আটম কনরটে। জাো আমানদর প্রনোজে।’ বলল গসই গেতা গোনের
গলাকটট।
‘জাো আমারও প্রনোজে।’
‘টক জােনত চাও?’
‘গতামরা গক? গকে আমানক ধনর এনেে?’
‘এ গজনে গতামার কাজ টক?’
‘আমার প্রনশ্নর জবাব ো টদনল গতামানদর গকাে প্রনশ্নর জবাব আটম গদব
ো। আমার কানে জাোই গতামানদর েরজ গবটশ টেিে?’
‘গদখ আমরা গতামার উপর টেেণরশীল েই, তুটম আমানদর উপর
টেেণরশীল। কো টকোনব গবর করনত হে আমরা জাটে।’
বনলই গস পানশর গলাকটটর টদনক তাটকনে বলল, ‘টমনক েন্ত্রসহ ডাক।’
গলাকটট গবটরনে গেল।
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টমটেট খানেক পনরই েীমাকৃটত এক গলাকনক টেনে গস টফনর এল।
েীমাকৃটত গলাকটটর হানত চামিার একটা চাবুক।
গেতা গোনের গলাকটট টমনক লিয কনর বলল, ‘টম গতামার মযাটজক
গদখাও গতা। কো বলাবার জনন্য গতামার কে ো প্রনোজে হনব মনে কনরা?’
‘কেটট আর স্যার। আট-দশটা ো’র পর গতা সংজ্ঞাই োকনব ো।’
‘গবশ শুরু কর।’
চাবুকধারী গলাকটটর েোল চাবুকটট টবদুযত গবনে উপনর উঠল।
এ সমে দু’জে গলাক েনর প্রনবশ করল। তানদর সামনের জে টমনক
লিয কনর বলল, ‘দাাঁিাও।’
তানদর দু’জনের েনর প্রনবনশর সংনে সংনে গেতা গোনের গলাকটটসহ
টতেজনেই জি-সি হনে গেল। একটু সনর দাাঁিাল।
চাবুকধারীনক োমনত বনল কনি প্রনবশকারী সামনের গলাকটটর টদনক
গচনে বলল, ‘টক বযাপার টনমর অস্ত্র প্রনোে করে গকে?’
গেতা গোনের গলাকটট বলল, ‘স্যার গলাকটট বি গসোো, পটরচে
সম্পনকণ গকাে কো আদাে করা োনে ো। উনটা আমানদরই টজজ্ঞাসাবাদ
করনে। বলনে, আমানদর পটরচে ো গপনল গকাে কোই গস বলনব ো।’
‘ও তাই? আটম গদখটে।’
বনল গস সানের গলাকটটর টদনক গচনে বলল, ‘তুটম োও ওনলােণ। আটম
আসটে।’
‘টঠক আনে মানোেটি।’ বনল তার সানের গলাকটট চনল গেল।
মানোেটি আহমদ মুসার টদনক এটেনে গেল। তার মুনখ গকাে মুনখাশ
গেই, সানে আসা গলাকটটরও টেল ো। তানদর দু’জনেরই টেনরট রুশ গচহারা।
আহমদ মুসার কাোকাটে টেনে েনরর একপানশ দাাঁিানো গসই গেতা
গোনের গলাকটটর টদনক তাটকনে বলল, ‘এর বাাঁধে খুনল দাও গলখে।’
আহমদ মুসার বাাঁধে খুনল টদল গলখে োনমর গলাকটট।
‘আমানদর পটরচে আপোর গকে প্রনোজে?’ বলল মানোেটি।
‘কানক সহনোটেতা করব জাো প্রনোজে েে টক?’
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মানোেটি হাসল। বলল, ‘আমরা আপোর সহনোটেতা চাই ো। আমরা
আপোনক জােনত চাই।’
‘গসটাও একটা সহনোটেতা। এ সহনোটেতা আটম োও করনত পাটর।’
‘েটদ আমরা আদাে কটর?’
‘সব সমে সব টকেু আদাে করা োে ো।’
‘এসব কো োক। আমানদর পটরচে প্রকানশ গকাে আপটত্ত গেই। তনব
আমরা েে কটর রাটশোর গকটজটব’গক। আমরা একটা মহৎ কাজ করটে। আমরা
রুশ রাজ পটরবানরর শুোকাঙ্খী। রুশ সরকার টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র
পুেিঃপ্রটতষ্ঠার োনম টপ্রনন্সস তাটতোো ও টপ্রনন্সস কযাোটরেনক হাত কনর ফােদা
লুটনত চাে। আমরা রাজ পটরবানরর অপমাে হনত গদব ো।’
‘তাহনল আমানক গগ্রফতার কনরনেে গকে?’
‘আমরা টেিঃসনন্দহ গেে, আপটে রুশ সরকানরর গুপ্তচর। তানদর পি
গেনক আপটে রাজ পটরবানরর তেয সংগ্রহ করনেে।’
আহমদ মুসা বুেল, ওরা রুশ দূতাবানসর সানে তার গোোনোনের খবর
জানে। তবু বলল, ‘আপোনদর একো সতয েে, টপ্রনন্স কযাোটরে আমার বন্ধু।
গস কারনর্ই তানদর সহনোটেতার জনন্য তানদর বাটিনত গেটে।’
মানোেটি হাসল। বলল, ‘বনট! গসটা গদখা োনব। টকন্তু তানতও আপটে
রুশ সরকানরর গুপ্তচর েে তা প্রমার্ হে ো। োক এ প্রসংে। এখে বলুে , টপ্রনন্সস
তাটতোো গকাোে?’
মনে মনে চমনক উঠল আহমদ মুসা। এরা টক সব জানে? টকন্তু প্রকানশ্য
বলল, ‘এ প্রশ্ন আমানক গকে?’
‘কারর্ আপটে রাজ পটরবানরর অনেক টকেুই জানেে। আর টপ্রনন্সস
কযাোটরনের অেধণাে হবার পর আপোর উদে েনটনে। টেিে টপ্রনন্সস
তাটতোোনক গখাাঁজার প্রনোজে গেই, তাই টপ্রনন্সস কযাোটরনের গখাাঁনজ আপোর
আটবেণাব।’
‘আপোর ধারর্ার গোটা টেটত্তটাই েুল।’
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আহমদ মুসা োমনলও সংনে সংনে উত্তর টদল ো মানোেটি। টস্থর
দৃটষ্টনত টকেুির্ আহমদ মুসার টদনক তাটকনে গেনক ধীর কনণ্ঠ বলল, ‘গদখুে,
গেনকাে মূনলয তেযটা আমানদর চাই। রুশ সরকার আপোনক বাাঁচানত পারনব ো।
টপ্রনন্সস কযাোটরনের সানে গদখা করার সুনোে আমরা টদটে। তার সানে কো
বলুে। টতটে েটদ আপোর বন্ধু হে, তাহনল তাাঁর স্বানেণ তেযটট আমানদরনক টদনত
হনব আপোর।’
মুনখ কৃটত্রম টবস্মে এনে আহমদ মুসা বলল, ‘টপ্রনন্সস কযাোটরেনক
আপোরা টকডন্যাপ কনরনেে?’
‘টকডন্যাপ েে, রুশ সরকানরর এক চনক্রর হাত গেনক আমরা তাাঁনক
সটরনে এনেটে। তাাঁর টেরাপত্তার জনন্যই টেরাপদ স্থানে তাাঁনক রাখা হনেনে।
আপটেও টেনে গদখনবে, তাাঁনক টপ্রনন্সস-এর মেণাদাে রাখা হনেনে।’
আহমদ মুসা মনে মনে খুশী হনলা হানত আকানশর চাাঁদ পাওোর মতই।
টকন্তু োবল, এত সহনজ তানক তারা টপ্রনন্সস কযাোটরনের কানে টেনে োনে গকে?
তাটতোোর সন্ধাে লােনক এত গুরুত্ব টদনে গকে? তাটতোো গকাোে, এ তেয
টপ্রনন্সস কযাোটরেই গতা তানদর টদনত পানর। কযাোটরে টেিে তানদর
সহনোটেতা কনরটে। অেণাৎ এনদর পটরচে সম্পনকণ এরা ো বনলনে সবটাই
টমেযা।
‘আসুে, টপ্রনন্সনসর সানে কো বলনবে।’ বনল মানোেটি োমক গলাকটট
হাাঁটনত শুরু করল দরজার টদনক।
আহমদ মুসাও তার টপেু টপেু হাাঁটনত শুরু করল। তার টপেু টেল গসই
গেতা গোনের গলাকসহ আরও একজে। তানদর হানত টপস্তল। টিোনর আেুল।
একটা আশংকা আহমদ মুসার মনে জােল, টপ্রনন্সস কযাোটরে েটদ বনল
গফনল আটম তার বন্ধু েই, গস আমানক গচনে ো!
একটা েনরর সামনে টেনে দাাঁিাল মানোেটি োনমর গলাকটট। দরজার
সামনে দাাঁটিনে টেল দু’জে প্রহরী। তানদর হানত গস্টেোে। মানোেটিনক
গদনখই তারা দরজার সামনে গেনক সনর দাাঁিাল।
মানোেটি দরজার টদনক এটেনে টেনে আনস্ত আনস্ত েক করল দরজাে।
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মুহূতণ কনেনকর মনধযই দরজার লুটকং গহাল গেনক ধাতব শাটার সনর
োবার েরম একটা শব্দ হনলা। তারপরই খুনল গেল দরজা।
মানোেটি দরজাে দাাঁটিনে টপ্রনন্সসনক একটা বাউ কনর েনরর গেতর
প্রনবশ করল। আহমদ মুসাও।
প্রহরী কনেকজে দাাঁিাল দরজাে।
েনর ঢুকনত ঢুকনত মানোেটি বলল, ‘ইনোর হাইনেস, এই েুবকনক
টেিে টচনেে।’
আহমদ মুসা হাাঁটটেল মানোেটির গপেনে গপেনে।
মানোেটি কোটা উচ্চারর্ করার সানে সানে টবরটি ও অোগ্রনহর
গচানখ টপ্রনন্সস কযাোটরে আহমদ মুসার গচানখ গচাখ রাখল।
টবপদ বুেল আহমদ মুসা।
দ্রুত আহমদ মুসা তার ডাে হানতর তজণটে গঠাাঁনট গঠটকনে টপ্রনন্সসনক
সাবধাে করনত চাইল।
টকন্তু আহমদ মুসা বুেনত পারল ো টপ্রনন্সস এই ইংটেত কতটা গ্রহর্
করনবে।
তনব আহমদ মুসা কযাোটরনের মুনখর টদনক একবার তাটকনেই বুেল
টপ্রনন্সস কযাোটরে তাটতোোর মতই শাপণ। তার সারা মুখমন্ডনল তাটতোোর
মতই রাজকীে বযটিত্ব। অবশ্য তার গচানখ গেই তাটতোোর গচানখর গসই
সােনরর েেীরতা এবং গেই তার মুনখ তাটতোোর মুনখর গসই ফুনলর েরম
লাবর্য। টপ্রনন্সস কযাোটরনের মুনখ শাসনকর েটব, টকন্তু তাটতোোর মুনখ টেল
শাসনকর েটবর সানে টশল্পীর মমতা।
আহমদ মুসার ইংটেত গেনক কযাোটরে ো-ই বুেক
ু , তার গচাখ দু’টট
উজ্জ্বল হনে উনঠটেল এবং তার মুখমন্ডনল সনচতে হনে ওঠার আনলখয গেনম
এনসটেল।
গকাে কো ো বনল গচাখ েুটরনে কযাোটরে তাটকনেটেল মানোেটির
টদনক।
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‘আপটে টেনখাাঁজ হবার পর আপোর এই বন্ধু পযাটরনস এনসনে এবং
আপোর গখাাঁনজ গেনম পনিনে। আমানদর টবশ্বাস, টপ্রনন্সস তাটতোোর খবর গস
জানে। টকন্তু আমানদর বনলটে। বার বার আমরা বলটে, আমরা রাজ পটরবানরর
শুোকাঙ্খী। আমরা সরকানরর চক্রাে গেনক দুই রাজকুমারী এবং রাজ পটরবানরর
সবটকেুনক রিা করনত চাই। আমানদর অনুনরাধ, আটপে তাাঁনক বুোে। আমরা
পনর আসব।’
বনল মানোেটি গকাে জবানবর অনপিা ো কনর দীেণ একটা বাউ কনর
দরজার টদনক েুনর চলনত শুরু করল।
টপ্রনন্সস কযাোটরে টেনে দরজা বন্ধ কনর টদল। তারপর টফনর এল তার
টসংহাসে সদৃশ গচোনর। সামনের একটা কুশে গচোনর বসনত বলল আহমদ
মুসানক।
টপ্রনন্সস কযাোটরে েেীরোনব টেরীিা করটেল আহমদ মুসানক। বলল,
আপটে টমেযা পটরচে গকে টদনেনেে? গকেই বা এোনব এনদর হানত পিনলে?
গক আপটে?’
‘মােেীে টপ্রনন্সস, এতটুকু বলাই টক েনেষ্ট েে গে, আটম আপোর এক
শুোকাঙ্খী? টবশ্বাস করনত পানরে তা?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ওনদর আপোনক ধনর আো এটা প্রমার্ কনরনে।’ টেনরট কনণ্ঠ জবাব
টদল টপ্রনন্সস কযাোটরে।
একটু গেনমই কযাোটরে আবার বলল, ‘আমার সব প্রনশ্নর জবাব আটম
পাইটে।’
‘টমেযা পটরচে ো টদনল আপোর সানে হেনতা গদখা করনত পারতাম
ো।’
‘গকে আমার সানে গদখা করনত চাে? আমার শুোকাঙ্খী হওোর কারর্
টক?’
‘আপোর সানে গদখা করা আমার দাটেত্ব টেল। টকন্তু জােলাম, আপটে
টেনখাাঁজ হনেনেে। তারপর আপোনক মুি করা আমার দাটেত্ব হনে দাাঁিাল।’
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ম্লাে হাসল টপ্রনন্সস কযাোটরে। পরিনর্ই তার দৃটষ্ট তীক্ষ্ণ হনে উঠল।
মুহূনতণর জনন্য কুটঞ্চত হনে উঠল তার কপাল। বলল, ‘দাটেত্ব? গক এই দাটেত্ব
টদনেনে? রুশ সরকার?’
‘ো রুশ সরকার েে। তাটতোো।’
‘তাটতোো?’ টবস্মনে গফনট পিল গেে কযাোটরনের কণ্ঠ।
গস স্তটম্ভতোনব অপলক গচানখ গচনে োকল আহমদ মুসার টদনক
টকেুির্। বলল অনেকির্ পর, ‘তাাঁর গকাে টচটঠ আনে?’
‘গেই।’
এবার উনিে গেনম এল টপ্রনন্সস কযাোটরনের গচানখ-মুনখ। ধীর-শুষ্ক
কনণ্ঠ গস বলল, ‘তাহনল টক তাটতোো গেই?’ গশষ শব্দটা কযাোটরনের রুদ্ধ কণ্ঠ
গেনক খুব কনষ্ট গবরুল।
‘আপটে এ কো বলনেে গকে?’ টবটস্মত কনণ্ঠ বলল আহমদ মুসা।
টপ্রনন্সস কযাোটরে বলল, ‘গস গটটলনফানে টকেু বলনব ো, টচটঠ গদনব ো,
অেচ একজে অপটরটচত গলাকনক দাটেত্ব গদনব আমার সানে গদখা করার জনন্য
এটা অসম্ভব।’
একটু গেনম একটা গঢাক টেনল োো েলাে বলল, ‘বলুে আপটে টক
েনটনে?’
আহমদ মুসা েরম কনণ্ঠ ধীর স্বনর বলল, ‘আপোর অনুমাে টঠক।
তাটতোো গেই।’
‘গকে গকমে কনর টক েনটনে তার?’ বনল কান্নাে গেনে পিল কযাোটরে।
আহমদ মুসা টকেুির্ চুপ কনর োকল। োবল একটু কাাঁদা উটচত
টপ্রনন্সস কযাোটরনের।
শাে হনলা কযাোটরে। টেনজনক সামনল টেনেনে। রুমাল টদনে গচাখ মুনে
বলল, বলুে টক েনটটেল? আটম এই গসটদে তার সানে কো বনলটে। গকাে টদেই
তার গকাে বি অসুখ-টবসুখ টেল ো।’
‘আপটে মুি হবার আনে আটম আর টকেুই বলনবা ো। বলা উটচত হনব
ো।’
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‘টকন্তু তাহনল আটম আপোনক টবশ্বাস করব গকমে কনর? আমানক
অবশ্যই জােনত হনব তাটতোো আপোনক টক দাটেত্ব টদনে পাটঠনেনে।’
‘এখে আমানক অটবশ্বাস করনলও এ েুল আপোর গেনে োনব। আটম
মনে কটর, বন্দী অবস্থাে আপটে েত গবটশ জােনবে, ততই আপোর কষ্ট বািনব।’
‘টকন্তু আপটে ো বলনলও আটম জাটে। দু’টট টবনশষ টজটেস বহনের
দাটেত্ব তাটতোো আপোনক টদনত পানরে।’
‘বনলটে, গকাে টকেুই আটম বলব ো।’
রাজ পটরবানরর দাটেত্ব মনে হনে গেে আপোরই গবটশ!’ টপ্রনন্সস
কযাোটরনের কনণ্ঠ টকেুটা উষ্মা েনর পিল।
‘মাফ করনবে টপ্রনন্সস। রাজ পটরবানরর দাটেত্ব আমার েে, টকন্তু
তাটতোোর গদো দাটেত্ব আমানক পালে করনত হনব।’
‘টকন্তু এনদরনক গতা বলনবে। এর টবকল্প মৃতযু নক অবশ্যই আপটে
চাইনবে ো।’
আহমদ মুসা হাসল। টকেু বলনত োটেল। এই সমে দরজাে েক হনলা।
গেনম গেল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসাই টেনে এবার দরজা খুনল টদল।
আনের মত মানোেটি এনস বাউ কনর প্রনবশ করল এবং আনের মত
চারজে প্রহরী দরজাে দাাঁিাল।
‘ইনোর হাইনেস, সব কো হনেনে টেিে। আশা কটর, তাটতোোর খবর
ইটে আমানদর জাোনত আপটত্ত করনবে ো।’ টপ্রনন্সস কযাোটরেনক লিয কনর
বলল মানোেটি।
বনল গকাে উত্তনরর অনপিা ো কনর আহমদ মুসার টদনক গচনে বলল,
‘চল।’
চলনত শুরু কনর মানোেটি গপেনে টফনর টপ্রনন্সস কযাোটরেনক বলল,
‘ধন্যবাদ আপোনক। আপোর গশষ কোটা আটম শুনেটে। মুখ ো খুলনল মৃতযু ই
টবকল্প। আর গস মৃতযু আপোর সামনেই এর হনব।’
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বনল মানোেটি বাউ কনর েুনর দাাঁটিনে চলনত শুরু করল। চারজে প্রহরী
টেনে চলল আহমদ মুসানক।
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২
আহমদ মুসার োনে গকাট গেই। শাটণ রিাি। আহমদ মুসা পনি আনে
গমনেনত। পানশ দাাঁটিনে আনে টম চামিার চাবুক হানত।
মানোেটি েনর প্রনবশ করল।
‘স্যার এ বযাটা মানুষ েে। হাটতনক এোনব গপটানল হাটতও কো
বলনতা। টকন্তু এাঁনক কো বলানো োেটে।’ বলল টম োনমর েীমাকৃটত গসই
গলাকটট।
‘গলখে গকাোে?’
‘এইমাত্র গেনলে। পানশর রুনম গরস্ট টেনেে।’
মানোেটি গচোর গটনে আহমদ মুসার পানশ বসল। পনি োকা আহমদ
মুসার টদনক মাোটা েুটকনে বলল, ‘গলখে ও টনমর হানত গতামানক গেনি টদনত
চাইটে। টকন্তু তুটম আমার সব কো, সব অনুনরাধ বযেণ কনর টদনেে। তাটতোো
সম্পনকণ গকাে তেযই দাওটে।’
আহমদ মুসা ধীনর ধীনর উনঠ বসল। গকাে কো বলল ো।
‘গশাে, কো ো বনল তুটম বাাঁচনব ো, তাটতোোনক বাাঁচানত পারনব ো,
কযাোটরেনকও েে।’
হাটস ফুনট উঠল আহমদ মুসার গঠাাঁনট। বলল, ‘আপোরা োটক রাজ
পটরবানরর শুোকাঙ্খী, কযাোটরে ও তাটতোোর শুোকাঙ্খী?’
সংনে সংনে উত্তর টদল ো মানোেটি। টকেু সমে টেনে বলল, ‘তুটম গতা
মরনত োে। মরার আনে তাহনল গশাে। রাজ পটরবার আবার টসংহাসে টফনর
পাক, এ বযাপানর আমানদর গকাে আগ্রহ গেই। বরং সরকার টসংহাসে টফটরনে
গদোর োনম তাটতোো ও কযাোটরেনক হাত কনর রাজ পটরবানরর গুপ্তধে োন্ডার
হাত করনত চাে। আমরা তা হনত গদব ো। আমরা হাত করনত চাই টবনশ্বর
গশ্রষ্ঠতম গস গুপ্তধে োন্ডার।’
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‘রাজ পটরবানরর গুপ্তধে হাত করার জনন্য এত টকেুর প্রনোজে টক।
টেিে টপ্রনন্সস কযাোটরে ও তাটতোো সানে টেনে বনস গেই গসই ধে োন্ডার?’
‘তাটতোোনক আমানদর প্রনোজে। কারর্ তার হানতই রনেনে রেযাল
আংটট এবং তারই কানে রাজকীে ডাইরীও আনে। ও দু’টট আমানদর প্রনোজে।’
চমনক উঠল আহমদ মুসা আংটট এবং ডানেরীর কো শুনে। একটু সমে
টেনে বলল,‘ও দু’টট টদনে টক কাজ?’
হাসল মানোেটি। বলল, ‘আংটটর মনধয রনেনে গুপ্তধনের েক্সা এবং
ডানেরীনত পাওো োনব রাজ পটরবানরর গক গকাোে রনেনে তার টবস্তাটরত
টববরর্।’
‘আপোরা রাজ পটরবানরর গলাকনদর চাে, ো ঐ দু’টট টজটেস চাে, আটম
বুেনত পারটে ো।’
আবার হাসল মানোেটি। বলল, ‘আমরা টজটেস দু’টটও চাই,
গলাকনদরও চাই। আমরা গুপ্তধে দখল করব, টকন্তু ওনদর বাাঁটচনে রাখনল সব টকেু
প্রকাশ হনে পিনব। সুতরাং েখে গুপ্তধে দখল করব, তখে ওরা গকউ দুটেোনত
োকনব ো।’
বনলই মানোেটি উনঠ দাাঁিাল এবং বলল, ‘এখেও সমে আনে, আমানদর
সহনোটেতা কর। তাহনল গতামার শুধু জীবেই বাাঁচনব ো, লােবােও হনব।’
‘আটম চাইনলই বাাঁচনত পাটর ো, আপটে চাইনলই আমানক মারনত পানরে
ো।’
‘টম এনক টেনে চল।’ বনল দরজার টদনক হাাঁটনত শুরু করল মানোেটি।
টম গটনে দাাঁি করাল আহমদ মুসানক। গঠলনত গঠলনত টেনে চলল
তানক।
দরজাে দাাঁটিনে টেল চার গস্টেোেধারী। তারাও গপেনে গপেনে চলল।
একটা প্রশস্ত কটরনডানর ওরা আহমদ মুসানক টেনে এল।
কটরনডারটা একটা টমটটং গলনসর মত। আহমদ মুসা চারটদনক গচনে
গদখল। টবটেন্ন টদক গেনক কনেকটট কটরনডার এনস টমনশনে প্রশস্ত এ চত্বনর।
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উপনরর োদটট টতে তলার মত উাঁচুনত। উপনর দু’টট গলানররই বযালকটে প্রশস্ত
কটরনডারটটর চারটদনক েুরানো।
কটরনডানর প্রনবশ করনতই আহমদ মুসা গদখনত গপনেনে টপ্রনন্সস
কযাোটরেনক। গদাতলার বযালকটেনত এনে বসানো হনেনে তাাঁনক।
আহমদ মুসার রিাি জামা-কাপনির টদনক গচনে চমনক উনঠটেল
টপ্রনন্সস কযাোটরে। ধীনর ধীনর তার মুখটট উনিে ও গবদোে আেন্ন হনে
পনিটেল।
মানোেটি আহমদ মুসানক বযালকটের সামনে টেনে দাাঁি করাল।
টপ্রনন্সসনক লিয কনর টকেু বলনত োটেল মানোেটি।
হঠাৎ তার হানতর গটটলনফাে টবপ টবপ সংনকত টদনে উঠল।
‘মাফ করনবে ইনোর হাইনেস। গটটলনফানে কোটা বনল গেই।’
একটু আিানল চনল গেল মানোেটি গটটলনফানে কো বলার জনন্য।
টমটেট খানেক পনর টফনর এল।
‘গলখে, শফনরাটেচনক ডাক। জরুরী কল এনসনে। আমানক এখুটে
গেনত হনব।’
গলখে দ্রুত চনল গেল।
মানোেটি টপ্রনন্সনসর টদনক গচনে বলল, ‘ইনোর হাইনেস, আপোর বন্ধু
েুবকটট এনকবানরই টেনবণাধ গবোিা। আমানদর সহনোটেতাই গস কনরটে। মৃতযু র
জনন্য উদগ্রীব হনে উনঠনে। আপোর সামনে এবার তার মৃতুযদন্ড কােণকরী করার
োটকই অনুটষ্ঠত হনব।’
একটু োমল মানোেটি। একটা গঢাক টেনল আবার শুরু করল, ‘একটা
গশষ সুনোে।’ আপোনক টদটে ইনোর হাইনেস। আপটে তানক বনল গদখনত
পানরে, টপ্রনন্সস তাটতোো এবং তার গসই দু’টট টজটেস গকাোে আনে গস বলুক।’
মানোেটি কো গশষ করনতই গলখে শফনরাটেচনক টেনে হাটজর হনলা।
‘টমিঃ শফনরাটেচ, আমানক তািাতাটি গেনত হনে। গটটলনফাে এনসনে।
আপটে এটদকটা গদখুে। সবই আপটে জানেে। হার হাইনেস টপ্রনন্সসনক অনুনরাধ
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কনরটে গশষ গচষ্টা করার জনন্য। বযেণ হনল গেোনব কো আনে, গসোনব হতযা
করনবে। োনত গস দৃষ্টাে অন্যনদর মুখ খুলনত সাহােয কনর।’
বনল মানোেটি টপ্রনন্সস কযাোটরেনক একটা গোট বাউ কনর গবটরনে
গেল কটরনডার গেনক।
শফনরাটেচ টপ্রনন্সসনক গোট একটা বাউ কনর বলল,‘ইনোর হাইনেস
আপটে টক বলনবে, ো আমরা কাজ শুরু কনর গদব।’
‘টপ্রনন্সনসর টকেু বলার গেই। টতটে টেনজই গতামানদর বন্দী। বন্দী
আনরক বন্দীনক গকাে টেনদণশ টদনত পানরে ো, অনুনরাধও েে। এখে টতটে ো
বলনবে গসটা তাাঁর কো েে, গতামানদর কো।’
টপ্রনন্সস কযাোটরনের ভ্রু কুটঞ্চত হনলা আহমদ মুসার কো শুনে। অপার
টবস্মে ফুনট উঠল তার গচানখ-মুনখ। গস োবনতই পারনে ো, রাজ পটরববানরর
সানে সম্পকণহীে একজে টেপীটিত রিাি েুবক মৃতযু র মুনখ দাাঁটিনে রাজ
পটরবানরর স্বানেণ এইোনব কো বলনত পানর গকমে কনর! গক এই েুবক! একজে
এটশোনের মনধয এই গতজ!
গকাে কো বলনত পারল ো টপ্রনন্সস। টক বলনব গস! েুবক ো বনলনে,
গসটাই গতা সতয।
শফনরাটেচ ক্রুদ্ধ গচানখ তাকাল আহমদ মুসার টদনক। তারপর টম এর
টদনক তাটকনে বলল,‘গতামার আনোজে প্রস্তুত?’
‘হ্যাাঁ।’ বনল টম কনেক পা এটেনে এনস কটরনডানরর টঠক মােখানে
মানুষ পটরমার্ উাঁচু গকাে টকেুর উপর েটিনে রাখা কানলা পদণা তুনল গফলল।
গদখা গেল টবরাট একটা গবাডণ। তানত মানুষ পটরমার্ ক্রুশ আাঁকা।
গহাঁনস উঠল শফনরাটেচ। বলল,‘ইনোর হাইনেস, এই ক্রুনশ চিানো হনব
আপোর এই দুটবণেীত বন্ধুনক। তারপর টেশু খৃনস্টর মত কনরই গপনরক টদনে তার
গদহনক গোঁনে গদো হনব গবানডণর সানে। তারপর কুকুর গলটলনে গদো হনব।
কুকুরটট সাত টফট উপর পেণে লাটফনে উনঠ টশকানরর গোশত টোঁনি আেনত
পানর।’
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মুহূনতণ টপ্রনন্সস কযাোটরনের গচহারা পাংশু পান্ডুর হনে গেল। মুনখ গেে
তার এক গফাাঁটাও রি গেই।
‘মৃতযু নক এখে গদখনত পাে শেতাে?’ আহমদ মুসানক লিয কনর বলল
শফনরাটেচ।
‘ো আটম গদখনত পাটে ো। তুটম টেিে গদখনত পাে?’ বলল আহমদ
মুসা।
আহমদ মুসার কো গশষ হনত ো হনতই শফনরাটেনচর একটা প্রচন্ড েুটষ
টেনে পিল আহমদ মুসার মুনখ। মুখ সটরনে গেবারও সমে গপল ো গস।
গঠাাঁট গফনট দর দর কনর রি গেনম এল।
েুটষ টদনেই শফনরাটেচ বলল,‘গতামরা এ শেতােনক টেনে োও ক্রুনশ।
মৃতযু নক গদখনত পানে ো, গদখনত দাও মৃতযু নক।’
আচােক েুটষ গখনে মাটটনত পনি টেনেটেল আহমদ মুসা।
দু’জে গস্টেোেধারী এটেনে টেনে দু’জে দু’টদক গেনক এক হানত
গস্টেোে ধনর, অন্য হানত আহমদ মুসানক তুনল দাাঁি কটরনে ক্রুশ গবানডণর টদনক
টেনে চলল।
অন্য দুই গস্টেোেধারী এবং গলখে, টম এবং শফনরাটেচ সবাই ক্রুশ
গবানডণর সামনে একটু দূনর দাাঁটিনে। তানদর গচানখ-মুনখ উৎসনবর আনমজ।
টপ্রনন্সস কযাোটরনের গচাখ দু’টট োোবিা হনে গেনে। উনিে-আতংনক
তার গঠাাঁট দু’টট কাাঁপনত শুরু কনরনে। এর মনধযও তার মনে অপার টবস্মে, োর
পটরর্টতর কো গেনব গস উনিে-আতংনক মনর োনে, তার মুনখ-নচানখ টকন্তু
েনের গলশ মাত্র গেই। গক এই অদ্ভুত েুবক!
দু’জে গস্টেোেধারী আহমদ মুসার গদহনক ক্রুশ গবানডণর সানে গশাঁনট
গদবার জনন্য তার সামনে দাাঁটিনে গস্টেোে দুই হাাঁটুর মােখানে গচনপ গরনখ ক্রুশ
গবানডণর লনক আহমদ মুসার হাত-পানক আটকানত োটেল।
ক্রুশ গবানডণ গঠশ গদোর সমে আহমদ মুসার গদহ হঠাৎ ট্প্রং-এর মত
টেটনক গসাজা হনে দাাঁিাল। তার সামনে দাাঁিানো তার উপর েুনাঁ ক পিা দু’জে
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টেটনক পনি গেল। তারা পনি োবার আনেই তানদর একজনের গস্টেোে তুনল
টেনে আহমদ মুসা টিোর গচনপ অধণচন্দ্রাকানর েুটরনে টেল সামনে।
সামনে দাাঁিানো ওরা চারজে গচানখর পলনক লাশ পনি গেল।
আহমদ মুসার সামনে পনি োওো দু’জে উনঠ েুনট পালাটেল। ওরাও
গস্টেোনের গখারানক পটরর্ত হনলা।
আহমদ মুসা তাকাল টপ্রনন্সনসর টদনক। গদখল গস উনঠ দাাঁটিনেনে গচোর
গেনক। তার গচানখ-মুনখ উনিে, টবস্মে, উনত্তজো টঠকনর পিনে।
আহমদ মুসা চারটদক তাটকনে গদাতলাে উঠটার গকাে পে গদখনত গপল
ো।
আহমদ মুসানক এ কটরনডানর আো হনেটেল েূেেণস্থ গকাে কি গেনক।
আনের টদে টপ্রনন্সস কযাোটরনের কনি তানক টেনে োওো হে অনেক ের, দরজা
ও কটরনডার েুটরনে।
আবার আহমদ মুসা তাকাল টপ্রনন্সস কযাোটরনের টদনক।
তাটকনেই আহমদদ মুসা টেনজর গদহটানক এক পানশ গমনের উপর েুনি
টদল। আর সংনে সংনেই একটা গুলী ক্রুশ গবাডণনক এনস টবদ্ধ করল। আহমদ
মুসা সনর ো দাাঁিানল গুলীটা তার মাো গুনিা কনর টদত।
আহমদ মুসা মাটটনত পনিই শরীরটানক েটিনে ক্রুশ গবানডণর আিানল
টেনে গেল।
ওটদক গেনক আরও কনেকটট গুলী বষণর্ হনলা। সবগুনলা এনস আোত
করনলা ক্রুশ গবাডণনক।
আহমদ মুসা টপ্রনন্সস কযাোটরনের টদনক টিতীেবার তাটকনেই গদখনত
গপনেটেল, একজে গলাক টরেলবার বাটেনে েনরর গেতর গেনক বযালকটেনত
টপ্রনন্সস কযাোটরনের গপেনে এনস দাাঁটিনেনে।
আহমদ মুসা ক্রুশ গবানডণর পাশ টদনে উাঁটক টদল বযালনকাটের টদনক।
গদখল, টরেলবারধারী গলাকটট টপ্রনন্সস কযাোটরেনক সামনে গরনখ আহমদ মুসার
গখাাঁজ করনে।
আহমদ মুসা মুখ গবর করনতই গলাকটট টরেলবার েুটরনে গুলী করল।
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আহমদ মুসা মাো সটরনে টেনেটেল। গুলীটা ক্রুশ গবানডণর পাশ গোঁনষ
চনল গেল। অবযেণ টেশাো।
বযালনকাটে গেনক গলাকটট ককণশ কনন্ঠ বনল উঠল, ‘গবটরনে এস আিাল
গেনক অস্ত্র গফনল টদনে। ো হনল গুলী করব টপ্রনন্সসনক। গবটরনে এনস ৫ গোোর
মনধয।’
‘টপ্রনন্সসনক গুলী করার িমতা গতামার গেই।’
এ সমে গপেনে গকাোও অনেকগুনলা পানের শব্দ হনলা।
আহমদ মুসা দ্রুত ক্রুশ গবাডণটট গঠনল টপ্রনন্সস কযাোটরে এবং
টরেলবারধারী গলাকটট পটিনমর গে বযালনকাটেনত দাাঁটিনে রনেনে, তার টেনচ
চনল গেল এবং গবানডণর আিানল ওাঁত গপনত বসল।
গসখাে গেনক পূবণ টদনকর কটরনডার আহমদ মুসা গদখনত পানে। পটিম
টদনকর কটরনডারটট একদম তার বাম হানতর পানশই। দটির্ টদনকর
কটরনডারটটও তার গচানখর সামনে। উত্তর পানশ গকাে কটরনডার গেই।
পুব টদনকর কটরনডার টদনে োরা েুনট আসটেল তারা প্রাে কটরনডানরর
মুনখ এনস পনিটেল। বযালনকাটে গেনক গসই গলাকটট টচৎকার কনর উঠল,
‘সাবধাে এটদনক গবানডণর আিানল লুটকনে আনে শত্রু।’
ওটদনক পানের শব্দ গেনম গেল। তার বদনল েুনট এল গুলী বৃটষ্ট।
অটধকাংশ গুলী এনস টবদ্ধ করল ক্রুশ গবাডণ।
ক্রুশ গবাডণটট আসনল গকাে বি গেনটর দরজা। গদি ইটঞ্চ পুরু কানঠর
পািার এক পানশ ইস্পানতর গলট বসানো।
অবযাহত গুলী বৃটষ্টর মুনখ আহমদ মুসা কটরনডারটটর টদনক গস্টেোে
তাক করনত পারটেল ো। এ সমে পটিমটদনকর কটরনডানরও েুনট আসা পানের
শব্দ শুেনত গপল আহমদ মুসা। প্রমাদ গুর্ল আহমদ মুসা।
পটিম কটরনডার টদনে োরা আসনে তানদর গুলীর মুনখ পনি োনব গস।
ওনদরনকও টানেণট করা োনব ো এখাে গেনক। ওনদর গঠকানত গেনল পুব টদক
গেনক ওরা এটেনে আসনব, আবার পুব টদনক েজর টদনল পটিম টদনকর ওরা
তানক টানেণট করার সুনোে গপনে োনব। সবনচনে বি কো ক্রুশ গবানডণর আিাল
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গেনক গবর হবার তার গকাে সুনোে গেই। এই অবস্থাে দটির্ টদনকর কটরনডার
টদনে েটদ গকউ প্রনবশ কনর, তাহনল গস সরাসটর তানদর গুলীর মুনখ পনি োনব।
আহমদ মুসা দ্রুত চারটদনক তাকাল। গপেনেই গদোনল একটা দরজা।
টকন্তু বন্ধ। মুহূনতণ টসদ্ধাে টেনে টেল আহমদ মুসা।
ক্রুশ গবানডণর কোর টেনে আহমদ মুসা দ্রুত দটির্ টদনকর কটরনডানরর
টদনক েুটল।
গপেনে গুলী েুনট এল পুব টদক গেনক। তারপর পটিম টদক গেনকও।
গবানডণ আোত করা োিাও আহমদদ মুসার দু’পাশ টদনে ব্রটষ্টর মত গুলী
গবটরনে োটেল।
আহমদ মুসা বুেল ওরা গুলী করনত করনত েুনট আসনে।
আহমদ মমুসা কটরনডানর প্রনবশ কনর েুটল কটরনডার টদনে। অল্প
োওোর পরই গস গদখল, কটরনডানরর দু’পাশ গেনক দু’টট টসাঁটি উপনর উনঠ
গেনে। আর টসাঁটি দু’টটর পাশ টদনে কটরনডারটট দু’োে হনে একটা পটিনম,
অন্যটা পুবটদনক চনল গেনে।
আহমদ মুসা গকাে টদনকই এগুনলা ো।
পটিমমুখী কটরনডানরর মুনখ গস্টেোে বাটেনে গদোনলর আিানল শুনে
পিল। শত্রুনক টবভ্রাটেনত গফনল গমাকাটবলা করার এনক একটা উপেুি জােো
বনল আহমদ মুসা মনে করল।
আহমদ মুসা বুেল ওরা কটরনডানর প্রনবশ কনরনে। ওরা গুলী বৃটষ্ট
োমােটে। আহমদ মুসা ক্রুশ গবাডণটট টসাঁটি বরাবর গফনল গরনখ গদোনলর আিানল
পটজশে টেনেটেল। উনেশ্য ওনদর ধারর্া গদো গে আহমদ মুসা উপনরর টদনক
পাটলনেনে। এইোনব ওনদর গসখানে োমনত বাধয করা। স্বাোটবকোনবই তখে
তানদর সামনের টদনক গুলী বষণর্ বন্ধ হনে োনব।
ওনদর প্রটতটট পদনিনপর প্রটত উৎকর্ণ আহমদ মুসা গস্টেোনের টিোনর
হাত গরনখ অনপিা করনে।
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আহমদ মুসার পটরকল্পো সফল হনলা। সটতযই ওরা টসাঁটি বরাবর এনস
মুহূনতণর জনন্য গেনম গেল। টবটেন্ন টদনক োবার জনন্য োে হবার সমে তানদর
গুলী বষণর্ও মুহূনতণর জনন্য গেনম টেনেটেল।
এমে একটা মুহূনতণরই অনপিা করটেল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা গদোনলর আিাল গেনক গবটরনে এল টিোনর হাত গরনখ।
তারপর টিোর গচনপ গস্টেোে েুটরনে টেল অধণচন্দ্রাকানর।
ওরা েুনট এনসটেল পাাঁচজে। পাাঁচজেই লাশ হনে পনি গেল।
আহমদ মুসা পা পা কনর চত্ববনরর প্রানে টফনর এল আবার। গদখল,
টপ্রনন্সস কযাোটরে আনের মতই গচোনর বনস আনে। একা।
টবটস্মত হনলা আহমদ মুসা। টপ্রনন্সস একা গকে? দু’পা এগুনলা গস
কযাোটরনের টদনক।
টঠক এ সমনেই টপ্রনন্সস কযাোটরে তার তজণেী তুনল ধরল। তার গচানখমুনখ উনিে।
আহমদ মুসা েূত গদখার মতই চমনক উনঠ গমনের উপর োাঁটপনে পনি
শরীরটানক গুটটনে টেনে বনলর মত দ্রুত েটিনে চলল পুনবর কটরনডানরর টদনক।
আহমদ মুসা মাটটনত োাঁটপনে পিার সংনে সংনেই তার মাোর উপর
টদনে একটা টরেলবানরর গুলী চনল গেল।
এরপর আরও গুলী তানক ফনলা করল। টকন্তু আহমদ মুসা তীব্র েটতর
বনলর মত েটিনে পুনব কটরনডানর ঢুনক গেল।
কটরনডার লনিয তখেও গুলী আসটেল।
আহমদ মুসা কটরনডার গেনক একটা গস্টেোে কুটিনে টেনে উনঠ
দাাঁিাল।
পটিনমর কটরনডার গেনক গুলীর আওোজ শুেল আহমদ মুসা। গসই
সানে শুেল গবশ টকেু পানের শব্দ। এ কটরনডার লনিযই গুলী আসনে।
আহমদ মুসা টপ্রনন্সস কযাোটরনের কানে গপ াঁো এবং তানক উদ্ধানরর
টচো বাদ টদল।
গস েুটল গবরুবার জনন্য কটরনডার ধনর পুব টদনক।
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সামনে টেনেই উত্তর-দটির্ একটা কটরনডার গপনে গেল আহমদ মুসা।
গদখল, কটরনডারটট টদনে দটির্ টদক গেনক েুনট আসনে একজে।
এনকবানর তার মুনখামুটখ হনে পনিটেল আহমদ মুসা। তার তজণটে
টিোনর প্রস্তুত টেল। তজণটে টিোনর গচনপ ধরনতই এক োক গুলী টেনে টেনর ধরল
গলাকটটনক।
গলাকটটর গদহ দটির্ টদনক টেটনক পনি গেল।
আহমদ মুসা অনুেব করল, এ কটরনডানর অনপিাকৃত ঠান্ডা বাতাস।
দটিে টদক গেনক আসনে। বুেল আহমদ মুসা, গেটটা দটির্ টদনক এবং কানেই
হওোর সম্ভাবো গবটশ।
আহমদ মুসা লাফ টদনে লাশটট টডটেনে েুটল দটির্ টদনক।
টকেুদূর এটেনেই একটা কনির বি দরজাে টেনে গশস হনলা
কটরনডারটট।
দরজাটট গখালা।
গপেনে কটরনডানরর ওপ্রাে গেনক গস্টেোনের ব্রাশ ফাোনরর শব্দ গস
শুেনত গপল।
আহমদ মুসা দ্রুত েনর প্রনবশ কনর দরজা বন্ধ কনর টদল।
গদখল, গসাজা সামনেই েনরর টবপরীত টদনক আনরকটা বি দরজা।
দরজার উপনরর টদকটা জাোলা। গখালা। দরজা বন্ধ।
দরজা খুনল আহমদ মুসা গদখল, সামনে একটা গোট চত্বর। তারপনরই
বাইনর গবরুবার গেট।
আহমদ মুসা গস্টেোেটট েনর গফনল টদনে হানতর গ্লােসটট খুনল পনকনট
গফনল গবটরনে এল গেট টদনে। তারপর েুটল পাবটলক কল অটফনসর সন্ধানে।
বাটিটার পানশই গমানির উপর গপনেনেল একটা পাবটলক গটটলনফাে
বুে।
গটটলনফাে করল রুশ রােদূত টমখাইল পানেনলর কানে। গপনে গেল
তানক। বলল, ‘গজাোে অব আকণ অযানেটেউ-এর ৭১ েম্বর বাটিনত এই মুহূতণ
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পেণে টপ্রনন্সস কযাোটরে বন্দী আনেে। অটবলনম্ব বাটিটট সাচণ করনত পারনল
টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উদ্ধার করা গেনত পানর।’
‘তুটম গকাোে?’
‘বাটিটার পাশ গেনক গটটলনফাে করটে। আমানক আটনক গরনখটেল
গসখানে। আটম গবরুনত গপনরটে।’
‘টপ্রনন্সস টঠক আনেে?’
‘োল আনেে।’
‘ওনক পুটলশনক জাটেনে আটম এখুটে আসটে।’
আহমদ মুসা গটটলনফাে গরনখ টপ্রনন্সস কযাোটরেনক বন্দী কনর রাখা
গসই বাটিটার সামনে এনস একটু আিানল দাাঁটিনে অনপিা করনত লােল।
ওটদনক োরা আহমদ মুসানক তািা কনর এনসটেল গেট পেণে , তারা
টফনর গেল টপ্রনন্সস কযাোটরে গেখানে বনসটেল গসই বযালনকাটের সামনে।
তানদর মনধয একজে বযালনকাটেনত টরেলবার হানত টপ্রনন্সস কযাোটরনের পানশ
দাাঁিানো গলাকটটর টদনক গচনে বলল, ‘টমিঃ উটস্তেে, শেতােটা পাটলনেনে।’
‘খবরটা বলনত লজ্জা করনে ো? গতামরা কনেক ডজে মানুষ তানক
আটকানত পারনল ো, মারনতও পারনল ো।’ বলল উটস্তেে।
গকাে কো বলনত পারনলা ো টেনচ দাাঁিানো গলাকটা। টেরুত্তর গলাকটট
মাো েত করল।
‘কতজে মারা গেনে আমানদর?’
‘এোর জে স্যার।’
‘োও এখে আন্ডার গ্রাউন্ড পযানসনজ জমানেত হও।’
বনল টপ্রনন্সস কযাোটরনের টদনক গচনে একটা গোট বাউ কনর বলল,
‘চলুে মহামান্য টপ্রনন্সস। গলাকটট বি এক টক্রটমোল। টেিে গকাে বি েযাং-এর
সদস্য। আপোনক পর্বন্দী কনর টাকা আদাে ওনদর লিয। আমরা গচষ্টা
কনরটেলাম, টপ্রনন্সস তাটতোো ওনদর কবনল পনিনে টক ো তা জােনত।’
টপ্রনন্সস কযাোটরে উনঠ দাাঁিাল। মনে মনে হাসল তার কাটহেী সাজানোর
বহর গদনখ। বলল মনে মনে, োরা টাকার গলানে টকেু কনর, তারা টাকার গচনে
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জীবেনক বি কনর গদনখ। সুতরাং তারা এক পানশ টাকা, অন্যপানশ জীবে
োকনল জীবেনকই গবনে গেে। টকন্তু গলাকটট গতা তা গেেটে। জীবে টদনত গস
রাজী হনেটেল, তবু গকাে কোই গস প্রকাশ করনত রাজী হেটে। তার রিাি
গদহটা প্রমার্ কনরনে টক অকেয টেেণাতে গস সহ্য কনরনে। টাকার জনন্য গকউ
এত কষ্ট সহ্য কনর ো, বরং টাকার টবটেমনে গস টেেণাতে গেনক বাাঁচনত চাে,
কোও প্রকাশ কনর গদে বাাঁচার জনন্য।’
টপ্রনন্সস হাাঁটনত হাাঁটনত আরও োবল, গলাকটটর সানে তার আরও োল
বযবহার করা উটচত টেল। বলা উটচত টেল তার জাো অনেক কো। টেিে গলাকটট
তানক সাহােয করনতই এনসটেল। এনদরও সনন্দহ এবং গলাকটটর কোে
পটরষ্কার হনে গেনে, তাটতোো সম্পনকণ সব তেয গস জানে।
খুবই আপনসাস হনলা টপ্রনন্সস কযাোটরনের গলাকটটনক পুনরাপুটর টবশ্বাস
করনত ো পারার জনন্য।
টকন্তু আবার োবল, তার গদাষ টক! একজে এটশোে রুশ টপ্রনন্সসনদর
সাহােয করনত আসনব, একো গতা স্বাোটবক েে।
আসনল গক গলাকটট! গেই গহাক গস অসাধারর্। এমে গলানকর মুনখামুটখ
গস জীবনে হেটে। শুধু এোরজে গলাকনক গমনর পালানত গপনরনে বনল েে,
একজে রুশ টপ্রনন্সনসর সানে তার কো বলার সমে ঋজুতা তার মনধয গদখা
গেনে। গসটাও কযাোটরনের কানে েতুে।
আেমো হনে কযাোটরনের চলা ধীর হনে পনিটেল।
‘মহামান্য টপ্রনন্সস একটু দ্রুত চলনত হনব, আমানদর তািা আনে।’
বলল উটস্তেে।
‘আপোরা বলনেে, আপোরা আমানদর সাহােয করার জনন্যই সবটকেু
করনেে। টকন্তু আমরা গতা এই খুনোখুটে চাইটে। চাই ো।’
উটস্তেনের কটঠে গঠাাঁনট একটা ক্রুর হাটস ফুনট উঠল। বলল, ‘প্রনোজনেই
এসব হনে। আমরা গতা শত্রুর কানে আত্মসমপণর্ করনত পাটর ো, আপোনক
তানদর হানত গতা তুনল টদনত পাটর ো।’
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‘টকন্তু গলাকটটনক গতা আপোরাই ধনর এনেটেনলে, গস গতা চিাও হনত
আনসটে!’
‘মযাডাম টপ্রনন্সস, মাফ করনবে। আপোর এসব প্রনশ্নর জবাব গদোর
দাটেত্ব আমার েে।’
বনল দ্রুত চলার জনন্য টপ্রনন্সস কযাোটরেনক আবার তািা টদল উটস্তেে।

রুশ রােদূত পানেনলর ফযাটমটল ড্রইং রুনম আহমদ মুসা দুই হাত েটিনে
গসাফাে ো এটলনে বনস। জীবে একটা হতাশা খচ খচ করনে তার অেনর।
প্রাে মুনঠার মনধয গপনেও টপ্রনন্সস কযাোটরেনক গস উদ্ধার করনত
পারনলা ো। তাাঁনক গরনখই তানক পাটলনে আসনত হনলা।
আহমদ মুসা গটটলনফাে করার ৫ টমটেনটর মনধযই একটা অগ্রবতণী পুটলশ
দল গসখানে গপ াঁনেটেল। তারা টেনর গফনলটেল বাটিটটনক। সাত টমটেনটর মনধয
রােদূত পানেল গসখানে গপ াঁনে। আরও পুটলশও গপ াঁনেটেল।
টকন্তু বাটিনত টকেুই পাওো োেটে। পাওো টেনেটেল শুধু এোরটট লাশ।
টপ্রনন্সস কযাোটরে গে েনর টেল, গস েনরও আহমদ মুসা তানদর টেনে
টেনেটেল। গস েনর তার বযবহােণ টজটেসপত্র ও কাপিাটদ পাওো গেনে। গস সনব
তাাঁর টফংোরটপ্রন্টও পাওো গেনে।
আহমদ মুসারা গপ াঁোর আনেই ওরা পাটলনেনে টপ্রনন্সসনক টেনে।
পালাবার পেও খুাঁনজ পাওো গেনে। বাটির আন্ডার গ্রাউন্ড গলার গেনক একটা
টানেল বাইনর গবটরনে গেনে। গস পনেই তারা পাটলনেনে।
আহমদ মুসার সামনে অন্ধকার। গকাে পনে এগুনব তার গকাে ইংটেত
তার কানে গেই। এমেটক টপ্রনন্সসনক টকডন্যাপকারী ঐ গলাকনদর দনলর বা
গ্রুনপর োম-পটরচে পেণে জাো হেটে।
আহমদ মুসার গচনেও হতাশ গবশী রুশ রােদূত পানেল। খবরটট
মনিানক জাোবার পর গস েোেক বকুটে গখনেনে গসখাে গেনক। পানেলই গডনক
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এনেনে আহমদ মুসানক সামনে এগুবার গকাে পে গবর করা োে টকো তা
আনলাচোর জনন্য।
পানেলও হাত কপানল গরনখ ো এটলনে টদনেটেল গসাফাে।
একসমে গস গসাজা হনে বনস বলল, ‘গতামানক গমাবারকবাদ ইেংমযাে,
তুটম টপ্রনন্সনসর কানে গপ াঁেনত গপনরটেনল এবং তানক উদ্ধানরর গচষ্টাও কনরে।
এখে টক করা োে, ঐ ধরনের সুনোে আবার টক কনর সৃটষ্ট করা োে?’
আহমদ মুসাও গসাজা হনে বসল। বলল, ‘ওাঁনক োরা টকডন্যাপ কনরনে
তারা রাটশোে। আপোনদর গোনেন্দা টবোে তাাঁনক খুাঁনজ পাওোর বযাপানর
আমার মনে হে সবনচনে গুরুত্বপূর্ণ েূটমকা পালে করনত পানর।’
‘হ্যাাঁ তার পানর। টকন্তু এখেও টকেুই পানরটে।’
‘ফ্রানন্স টবনশষ কনর পযাটরনস রুশ কমুযটেটটর গখাাঁজ খবর গতা আপোরা
অবশ্যই রানখে?’ বলল আহমদ মুসা।
‘কমুযটেস্ট সরকানরর আমনল এটা রুশ দূতাবানসর একটা প্রধাে দাটেত্ব
টেল। টকন্তু এখে ঐোনব গখাাঁজ-খবর রাখা হে ো।’
একটু োমল। গেনমই আবার শুরু করল রােদূত পানেল, ‘তনব একটা
গোোনোনের বযবস্থা সবার সানেই আনে। তারাও দূতাবানস আনস। আমরাও
তানদর আমন্ত্রনর্ তানদর আনোজে-অনুষ্ঠানে টেনে োটক।’
‘এসব আনোজে ও আনোজকনদর ফনটা এযালবাম আপোরা সংরির্
কনরে ো?’
‘হ্যাাঁ, টকেু টকেু আমরা কটর। গদখনত চাও এযালবাম?’
‘গদখানল বাটধত হনবা।’
‘অল রাইট’ বনল রােদূত পানেল গটটলনফাে তুনল টেল হানত। ডাোল
করল। বলল, ‘ওলো মা, আমার কম্পুযটানর গদখ পযাটরনসর রুশ কমুযটেটটর
একটা ফাইল আনে। ফাইনলর একটা টপ্রন্ট টেনে এস গতা মা।’
‘এত বি ফাইনলর গকে দরকার পিল? গতামার সানে ওখানে গক
আব্বা?’ ওপার গেনক বলল তার গমনে ওলো।
‘গকে গতামানদর গসই গসটেোর, এটশোে ইেংমযাে।’
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‘ও, োইস, আসটে আব্বা।’
ক’টমটেনটর মনধযই ওলো এনস প্রনবশ করল ড্রইং রুনম।
প্রনবশ কনরই আহমদ মুসানক লিয কনর বলল, ‘টমিঃ আব্দুিাহ,
আপোনক অটেেন্দে। আমানদর গোনেন্দা টবোে ও ফরাটস পুটলশ ো করনত
পানরটে, আপটে তাই গপনরনেে। টপ্রনন্সস উদ্ধার হেটে বনট, টকন্তু জাো গেল টতটে
টক অবস্থাে আনেে।’
‘ওনেলকাম টমস ওলো। উদ্ধার আসল কাজ, গসটাই গতা হেটে।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘তাাঁর কানে গপ াঁেনত পারা, তার অবস্থার কো জাো, এটাও গোট খবর
েে।’
মুহূনতণর জনন্য োমল ওলো। আবার শুরু করল। ‘আপোর শরীর এখে
গকমে? মুনখর আহত জােো সম্পূর্ণ সানরটে গদখটে।’
‘টকেু অসুটবধা আনে। টকন্তু আটম সুস্থ।’
‘মা, ফাইলটা দাও’ আহমদ মুসার টদনক ইংটেত কনর বলল রােদূত।
আহমদ মুসা ফাইলটট ওলোর হাত গেনক টেল। ফাইনল মনোনোে টদল
আহমদ মুসা।
‘আসটে আব্বা, আসটে টমিঃ আব্দুিাহ’ বনল ের গেনক দ্রুত গবটরনে গেল
ওলো।
ফাইনল অনেক ফনটা। গকােটট গ্রুপ, গকােটট টসংনেল। ফনটার
কযাপশনে প্রনতযনকর পটরচে গলখা আনে।
আহমদ মুসা শুধু ফনটাগুনলার উপর গচাখ বুটলনে চলল। দরকার হনল
কযাপশে গদনখ গেো োনব।
দু’গটা ফাইল। প্রেমটটনত পযাটরনসর রুশ কমুযটেটটর গলাকনদর োো
অনুষ্ঠাে আনোজনের েটব। আর টিতীে ফাইনল রনেনে দূতাবাস কমণকতণাকমণচারীনদর েটব ও তানদর পটরচে।
প্রেম ফাইনল সনন্দহ করারর মত কাউনকই গপল ো। হানত তুনল টেল
টিতীে ফাইল-দূতাবাস কমকতণা সটচত্র ডটসোর।
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‘ও ফাইনল টকেু গপনল ো, ো? তাহনল টক্রটমোলরা আরও অপটরটচত
গকউ।’
আহমদ মুসা দূতাবাস কমণকতণা-কমণচারীনদর ফনটা ডটসোরটা বন্ধ কনর
টটপনের
উপর রাখনত োটেল। রােদূত পানেল বলল, ‘ডটসোরটা গদখ। আমানদর
সবাইনক গতা গচেো। গচো োকনল উপকার হনত পানর গতামার আমানদর
সকনলরই।’
আহমদ মুসা আবার হানত তুনল টেল ফনটা ডটসোরটা।
রােদূত পানেল একটা খবনরর কােনজর পাতাে মনোনোে টদনেটেল।
আর আহমদ মুসা এনকর পর এক পাতা উটটনে গদনখ োটেল ডটসোরটা।
হঠাৎ একটা ফনটার উপর গচাখ পিনতই েূত গদখার মত চমনক উঠল
আহমদ মুসা। আবার চট কনর তাকাল রােদূত পানেনলর টদনক। গদখল, তার
গচাখ দু’টট কােনজ টেবদ্ধ।
আহমদ মুসা েটবটটর পানশর পটরটচটত পিল। পনি আনরক দফা চমনক
উঠল গস। মানোেটি ফ্রানন্সর রুশ দূতাবানসর গকটজটব প্রধাে?
েটবটট মানোেটির। টপ্রনন্সস কযাোটরেনক োরা বন্দী কনর গরনখনে,
মানোেটি তানদরই একজে। আহমদ মুসানক কযাোটরনের বন্দীখাোে
ইন্টানরানেট কনরনে, টেেণাতে কনরনে এই মানোেটিই।
গোটা গদনহ একটা শীতল গরাত বনে গেল আহমদ মুসার। গোটা
দূতাবাস টক টপ্রনন্সস কযাোটরনের টকডন্যানপর সানে জটিত? রােদূত পানেল টক
তার সানে অটেেে করনেে? গখলনেে টক টতটে আহমদ মুসার সানে? এই গখলা,
এই অটেেনের উনেশ্য টক? এই আশংকার পানশই আবার োবল গস, সরকানরর
মনধযও সরকার োনক। হনত পানর, মানোেটি এবং তার সােীরা দূতাবানসর
অবস্থাে গেনক সম্পূর্ণ টেন্ন ধারাে কাজ কনর োনে।
টকন্তু গকােটা সটতয তা এই মুহূনতণ বলা কটঠে। কূটেীটতকনদরনক টেখুাঁত
অটেেেও জােনত হে। সুতরাং হঠাৎ কনর তানদর স্বরূপ সন্ধাে মুশটকল।
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‘টক োবে তুটম? মনে হনে তুটম টবমূঢ় হনে পনঢ়ে।’ বলল রােদূত
পানেল।

আহমদ মুসা হাসার গচষ্টা করল। বলল, ‘টঠকই বনলনেে। চারটদনক
অন্ধকার গদখটে। বুেনত পারটে ো গকাে পনে এগুব।’
‘আমারও গতা একই অবস্থা। টকন্তু এ টেনে গতা গেংনে পিার দরকার
গেই।’
‘আপোনদর এখােকার গোনেন্দা দফতনর টক এ এলাকার
টক্রটমোলনদর গকাে তাটলকা আনে?’
‘আনে। টকন্তু তা টদনে টক হনব? কাউনক সনন্দহ করনল ো তার সন্ধাে
করনব েটবনত। টপ্রনন্সস কযাোটরনের টকডন্যাপকারী োনদর তুটম গদনখে, তানদর
সন্ধাে করনত চাে?’
আহমদ মুসা মুহূতণ োবল। তারপর বলল, ‘ওরা আপোর এযালবানম
োকনব ো।’
ভ্রু-কুটঞ্চত করল রােদূত পানেল। প্রশ্ন করল, ‘তার অেণ?’
“অেণ হনলা, আপটে গদনখনেে টকডন্যাপকারীনদর সবগুনলা লাশ রুশ।
এর অেণ টপ্রনন্সস কযাোটরেনক টকডন্যাপ করার সানে রুশনদর গকাে গ্রুপ জটিত।
তানদর ফনটা টেিে আপোর এযালবানম োকনব ো। টেিে আপোরা রীটত
টহসানব ফরাটস ও প্রটতপি ও অপরাধীনদর উপরই শুধু গচাখ রানখে।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘টঠক বনলে। টকন্তু টপ্রনন্সস কযাোটরনের টকডন্যানপর সানে শুধু রুশরা
জটিত োকনল ফরাটস টক্রটমোলনদর েটব গদখনত চাে গকে?’
‘টক্রটমোলরা অনেক সমে সাহােযও কনর।’
টক্রটমোলনদর ফনটা ফাইল গদখল আহমদ মুসা। আসনল ফনটা গদখা
েে, টক্রটমোল এটরোর গলানকশাে সম্পনকণ একটা আইটডো গেোই তার
উনেশ্য। আহমদ মুসার টবশ্বাস, টপ্রনন্সস কযাোটরেনক েটদ পযাটরনস রাখা হনে
োনক, তাহনল অপরাধ জেনতর গকাে বলনের প্রশ্রনেই তানক রাখা হনব।
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কযাোটরনের কানে গপ াঁোর টবশ্বস্ততম সূত্র তার কানে এখে মানোেটি। আহমদ
মুসা গেখানে গপ াঁেনব গসই সম্পনকণ আোম একটা ধারর্া গপনত চাে।
মানোেটির কো মনে হনতই আহমদ মুসার মনে আনরকটা প্রনশ্নর সৃটষ্ট
হনলা। টপ্রনন্সস কযাোটরনের টকডন্যানপর সানে মানোেটির জটিত োকার
বযাপার েটদ রােদূত পানেল জােনতে টকংবা টতটে টেনজও জটিত োনকে েটোর
সানে, তাহনল এমে অটেেে টক সম্ভব? আহমদ মুসার অেনেণদী গচানখও টমিঃ
পানেনলর গকাে অস্বাোটবকতা তার গচাখ-মুখ গেনক ধরা পিনে ো।
পুেরাে আনের টচোই আহমদ মুসার মনে আবার টফনর এল,
কূটেীটতকরা চলটচ্চনত্রর অটেনেতানদর গচনেও টসটরোসস অটেনেতা হনে োনক।
আহমদ মুসানকও অটেেে করনত হনব। রােদূত পানেনলর বাসাে ো এনল গতা
মানোেটির পটরচে ও টঠকাো জাো গেত ো। মানোেটি আহমদ মুসার কানে
এখে সবনচনে মূলযবাে বযটি।
আহমদ মুসার মে চঞ্চল হনে উঠল। মানোেটির বাসা গকাোে? ওর
উপর গচাখ রাখনলই টেটিত কযাোটরনের কানে গপ াঁো োনব।
‘অনুমটত টদে, আটম উঠনত চাই।’ একটু সমে টেনে আহমদ মুসাই
আবার বলল।
‘তাহনল টক টঠক হনলা? টক োবে তুটম এখে?’ বলল রােদূত পানেল।
‘টচো করটে। আপোর গোনেন্দা টবোে আজনকর েটোর সূত্র ধনর টক
করনে গসটাও গদখুে।’ উঠনত উঠনত বলল আহমদ মুসা। তার তীক্ষ্ণ দৃটষ্ট রােদূত
পানেনলর গচানখর উপর টেবদ্ধ। প্রটতটক্রোর প্রকৃটত খুাঁটটনে খুাঁটটনে গদখনত চাে
আহমদ মুসা।
‘মানোেটিনদর সানে কো বনলটে। তারা গচষ্টা করনে, টকন্তু আটম
আশাবাদী েই।’
‘টকন্তু আমার মনত আশাবাদী গবশী হবার কো। রুশ টক্রটমোলনদর
সম্পনকণ সবটকেুই গকটজটব’র জাোর কো।’
‘রুশরা জটিত োকার বযাপারটা এই প্রেম জাো গেল। এখে এ
টবষেটানক তারা টসটরোসটল গদখনব। তবু আটম খুব আশাবাদী েই।’
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‘কারর্?’
একটা গঢাক টেলল রােদূত পানেল। বলল, ‘তুটম গে গকটজটব’গক গচে,
গস গকটজটব এখে গেই। এখে আমরা অনফেটসে েই, টডনফেটসে। গকাে টমশে
ো োকনল এমে টডনফেটসে হনে পিনত হে।’
‘টঠকই বনলনেে।’ বনল আহমদ মুসা হ্যান্ডনশনকর জনন্য হাত বািাল
পানেনলর টদনক।
আহমদ মুসা রােদূত পানেনলর বাটি গেনক গবটরনে আসনত আসনত
োবল, পানেনলর গশষ কোটা একটা সনতযর প্রকাশ, ো গিানের টবনফারর্!
গিানের টবনফারর্ হনল গস এবং মানোেটি এক পনির গলাক হনত পানর।

রােদূত পানেনলর বাটি গেনক গবটরনে এনস আহমদ মুসা খুবই
একাটকত্ব গবাধ করটেল। গস টেটিত হনেটেল, রােদূত পানেনলর গকাে কোর
উপর টবশ্বাস করা তার টঠক হনব ো। মানোেটি এবং পানেল গে আলাদা তা
প্রমার্ ো হওো পেণে টবশ্বাস করা োনব ো।
মানেেটির উপর গচাখ রাখটেল আহমদ মুসা।
গসটদে গমে ো চাইনতই পাটে।
রুশ দূতাবানসর টবপরীত টদনকর কার পানকণ তার োটিনত বনস আহমদ
মুসা গদখল, মানোেটি এবং তার সানে একজে গলাক োটিনত উঠনে। টিতীে
গলাকটটনক আহমদ মুসা টপ্রনন্সস কযাোটরনের গসই বন্দী খাোে গদনখটেল
মানোেটির সানে প্রেম সািানতর সমে। খুশী হনলা আহমদ মুসা, তারা দু’জে
এক সানে োটিনত উঠার অেণ তারা গকাে টমশনে োনে।
প্রেনম োটিনত উঠল টিতীে গলাকটট। তারপর মানোেটি হাত েটির
টদনক একবার তাটকনে োটির ড্রাইটেং টসনট উনট বসল।
েুনট চলল ওনদর োটি।
আহমদ মুসার োটি ফনলা করল তানদর।
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শুরুনতই মানোেটিনদর োটি লাটফনে উনঠ তীব্র েটতনত চলনত শুরু
কনরনে। মানোেটির হাত েটি গদখা এবং শুরু গেনকই তানদর োটির এমে েটত
গেনক আহমদ মুসা বুেল, সুটেটদণষ্ট সমনের গকাে সুটেটদণষ্ট গপ্রাগ্রানম ওরা োনে।
গদরী হওোে সমে কোর করনত চানে গজানর োটি চাটলনে। একাে েরনজ ো
পিনল পযাটরনসর রাস্তাে এোনব গকউ োটি চালাে ো।
একই েটতনত চলটেল আহমদ মুসা ওনদর গপেনে টেরাপদ একটা
বযবধাে গরনখ।
সমেটা টবনকল। শহনরর উপকনণ্ঠ চনল এনসনে তানদর োটি।
মানোেটির োটির েটত আরও গবনিনে। েনির েটতনত এটেনে চলনে
তার োটি।
হঠাৎ মানোেটির োটি ওোরনটক করার জনন্য টেন্ন গলনে টােণ টেনত
টেনে সামনের একটট টপকআনপর সানে একটসনডন্ট কনর বসল।
মানোেটির োটি টপকআপটটনক গপেে গেনক ঠুনক টদনে সামনে
গবটরনে টেনেটেল। টপকআপটট টেটনক টেনে কাত হনে পনিটেল।
মানোেটির োটি চনল টেনেটেল।
আহমদ মুসা স্পটটটনক ওোরনটক করনত টেনে গদখল, একটট বালক
োটি গেনক টেটনক মুখ েুবনি পনিনে মাটটর উপর। রনি লাল হনে উনঠনে মাটট।
আহমদ মুসা েুনল গেল মানোেটিনক অনুসরর্ করার কো।
আহমদ মুসা তার োটি রাস্তার এক পানশ দাাঁি কটরনে েুটল বালকটটর
টদনক। বালকটটনক গকানল তুনল টেনে তার োটির টদনক আসার জনন্য পা বাটিনে
তাকাল টপকআপটটর টদনক। গদখল, একটট গমনে োটি গেনক গবটরনে টলনত
টলনত এটেনে আসনে। গসও আহত।
আহমদ মুসা তার টদনক এটেনে বলল, ‘আসুে আমার োটিনত।’
বালকটটনক োটির টসনট শুইনে টদল আহমদ মুসা। গমনেটট উনঠ বসল
তার পানশ।
গমনেটটর বেস চটব্বশ-পাঁটচশ বের। তীক্ষ্ণ গচাখ। স্লীম শরীর,
গস্পাটণসমযাে টফোর। লাবর্য েরা টমটষ্ট গচহারা।
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আহমদ মুসা োটি স্টাটণ গদবার আনে গমনেটটর টদনক তাটকনে বলল,
‘আপোর পটরটচত গকাে টলটেক...।’
‘আমানদর বাটির টদনক গসাজা সামনে চলুে।’
আহমদ মুসার োটি তীর গবনে এটেনে চলল সামনে। মানোেটির
োটিও এ পনেই গেনে।
আমরা টক গকাে টলটেনক োটে?’ োিটা ঈষৎ েুটরনে টজনজ্ঞস করল
আহমদ মুসা।
‘আমানদর ফযানমটল টলটেনক সব বযবস্থা আনে। টপটার গদখা োনে জ্ঞাে
হারােটে।’
‘গেনলটার োম টপটার?’
‘হ্যাাঁ, টপটার পাওনেল। আর আটম জাহরা ইোনোো।’
‘ওনেলকাম। দু’গটাই সুন্দর োম।’
োটির চলার গবেটা আরও বাটিনে টদনত টদনত বলল আহমদ মুসা।

পযাটরস উপকনণ্ঠ একটা সবুজ গ্রাম। একটা সবুজ টটলার উপর দূেণ সদৃশ
বাটি।
বাটিটা গেনক একটা টসাঁটি ধানপ ধানপ গেনম এনসনে উপতযকাে। আর
একটা োটির রাস্তা টটলার ো গবনে এাঁনকনবাঁনক উনঠ গেনে বাটিটার টবশাল গেনট।
গেনটর সামনে লম্বা আকৃটতর একটা বাোে। তার একটদনকর রাস্তা টদনে
োটি প্রনবশ কনর, অপরটদনকরটা টদনে োটি গবটরনে োে।
বাটিটার গকন্দ্রটবন্দু বরাবর েুেেণস্থ একটা টবশাল কি। কনির
মধযখানে একটা গটটবনলর টতে টদনক বনস গগ্রেটরংনকা, উটস্তেে এবং মানোেটি।
গগ্রেটরংনকা রাটশোর ‘গগ্রট টবোর’-এর গহাম এযানফোনসণর প্রধাে। উটস্তেে ‘গগ্রট
টবোর’-এর ‘অপানরশে রাজচক্র’গক গেতৃত্ব টদনে। আর মানোেটি পযাটরসস্থ
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রুশ দূতাবানসর গকটজটব প্রধাে এবং অপানরশে রাজচক্র-এর ইউনরাপীে
ইউটেনটর প্রধাে।
‘এটশোে গলাকটট গক? এমে অটবশ্বাস্য েটো গস েটাল, টবশ্বাস করনত
বল?’ কো বলটেল গগ্রেটরংনকা। তার গচহারাে প্রবল টবরটির োপ।
‘অটবশ্বাস্য মনে হনেনে আমার কানেও। জরুরী কল গপনে আমানক েখে
চনল আসনত হে, তখে তানক ক্রুশ গবানডণ গসট করা শুধু বাটক টেল। চারটট
গস্টেোে ও একটা টরেলবানররর গবষ্টটের মনধয টেল গস। এই অবস্থাে এত টকেু
েটা টকোনব সম্ভব আটম বুেনত পারটে ো।’ বলল মানোেটি শুকনো কনণ্ঠ।
‘গে টববরর্ শুেলাম, তানত গতামার পাাঁচজে টক করনব। মুি অবস্থাে
শতজনের কানেও গস েেংকর। গক এই গলাক।’ বলল গগ্রেটরংনকা।
‘জাো োেটে। তনব গকউ তানক টেনোে কনরনে।’ বলল উটস্তেে।
‘গকে, টক উনেনশ্য? কযাোটরেনক উদ্ধার করার জনন্য?’ বলল
গগ্রেটরংনকা।
‘এ টবষেটা গতা পটরষ্কার হনে গেনে। মুি হবার পর গস পুটলশ টেনে
গসখানে হাটজর হনেটেল। রুশ রােদূতও গসখানে টেনেটেল।’
‘তাহনল আমানদর রুশ সরকার টক তানক টেনোে কনরনে বনল আমরা
ধনর গেব?’
‘েটোচক্র তাই বনল। টকন্তু বযাপারটা সতয েে। রুশ সরকানরর
সংটিষ্টতা োকনল অবশ্যই আটম জােতাম। তাোিা এই কানজ একজে
এটশোেনক টেনোে করার মত অসহাে অবস্থাে রুশ সরকার টেিে গপ াঁনেটে।’
বলল মানোেটি।
‘গতামার কোে েুটি আনে মানোেটি, টকন্তু তাহনল তার পটরচে টক,
এল গকানেনক?’ প্রশ্ন তুলল গগ্রেটরংনকা।
গসটাই প্রশ্ন। পযাটরনস হঠাৎ কনরই উদে হনেনে তার। মনে হে তার
উদনের সানে তাটতোোর গকাে সম্পকণ আনে।’ বলনলা উটস্তেে।
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‘তাহনল গতা বযাপারটা আরও সাংোটতক। আমরা গতা তাটতোোর সানে
েুনদ্ধ োটমটে, তাহনল তার গলানকর সানে আমানদর েুদ্ধ গকে? আমরা কযাোটরনের
মত তাটতোোনকও হানত গপনত চাই।’ বলল গগ্রেটরংনকা।
‘তার সানে তাটতোোর সংটিষ্টতার টবষে স্পষ্ট েে।’ বলল মানোেটি।
‘গস গকে টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উদ্ধার করনত চাে, গকে তার পনি গস
কাজ করনে, এ টবষেটা পটরষ্কার হনলই ও বযাপারটা স্পষ্ট হনে োনব।’ বলল
উটস্তেে।
গগ্রেটরংনকা েনি-চনি বনস টকেু বলার জনন্য মুখ খুনলটেল এ সমে
সামনের গদোনল গসট করা কটম্পউটানর গরড টসেন্যাল জ্বনল উঠল, গসই সানে
টবপ টবপ শব্দ।
ওরা টতেজেই মুখ তুনল গস টদনক দৃটষ্ট গফরাল। টতেজেই ওরা
এযানটেশে হনে বসল। ওনদর গচানখ-মুনখ প্রবল েে ও েটির োপ।
ওনদর সামনে গদোনল টটটে টস্ক্রে। ওনদর টতে গজািা গচাখ গস টস্ক্রনের
উপর টেবদ্ধ।
টটটে টস্ক্রনে ধীনর ধীনর মুনখাশ ঢাকা একটা মুখ গেনস উঠল।
ওরা টতেজেই মাো নুইনে তানক বাউ করল। মুনখ উচ্চারর্ করল
‘মহামান্য আইোে টদ গটটরবল, আমরা আপোর গখদমনত।’
গগ্রট টবোনরর বতণমাে গেতা ‘আইোে টদ গটটরবল’ োম গ্রহর্ কনরনে।
রুশ সাম্রাজয প্রটতষ্ঠাে টপটার টদ গগ্রনটর পর সবনচনে ফলপ্রসূ েূটমকা পালে
কনরে আইোে টদ গটটরবল। অটত টেষ্ঠুর এই শাসনকর সমনেই সাইনবটরো এবং
েলো েদী পেণে েূখন্ড রুশ সাম্রানজযর অেেূি
ণ হে। রুশ রাজধােী টহনসনব
মনিার পত্তে টতটেই কনরে।
আইোে টদ গটটরবনলর অনুসরনর্ গগ্রট টবোর রুশনদর জনন্য উৎকট
ধরনের পুটাঁ জবাদী টডনক্টটরশীপ কানেম করনত চাে। রুশ সরকার টেেমতাটন্ত্রক
রাজতনন্ত্রর অধীনে রাটশোে গে ের্তাটন্ত্রক বযবস্থা প্রটতষ্ঠার গচষ্টা করনে তারও
টবনরাধী এরা।
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মুনখাশধারীর মুখ েনি উঠল। তার কনণ্ঠ ধ্বটেত হনলা,‘রাটশোর টপ্রে
সোেের্, রাটশোর বার জে মহাে সোে টেহত হওোর েটোে আটম োরপরোই
দুিঃটখত ও টবটস্মত। টবস্মে এজনন্য গে গতামানদরনক কানরা হানত পরাজে বরনর্র
জনন্য পাঠানো হেটে। টবস্মে আরও এজনন্য গে, হতযাকারীনক এখেও গতামরা
ধরনত পারটে, গস এখেও জীটবত। গতামানদর এই বযেণতার কারনর্ আমানদর
গোপে পটরকল্পো বাইনর প্রকাশ হওোর আশংকা সৃটষ্ট হনেনে, এটা িমার
গোেয েে।’ োমল মুনখাশধারী।
এনদর টতেজনেরই মুখ তখে েনে ফযাকানশ। আবার কণ্ঠ ধ্বটেত হনলা
মুনখাশধারীর। বলল, ‘আটম গতামানদর আরও টকেু সমে টদটে। মনে গরখ তার
এক মুহূতণ জীটবত োকার অটধকার গেই। গস জীটবত োকনল গতামরা গবাঁনচ োকার
অটধকার হারানব। সব েটোর পেণানলাচোে বুেনত পারটে, টপ্রনন্সস কযাোটরে
তাটতোোর খবর জানে ো এবং আংটট ও ডানেরীর খবরও তার জাো গেই।
তাটতোোনক হানত পাওোই আমানদর এখে প্রধাে কাজ। তাটতোোনক খুাঁজনত
হনব গতামানদরনকই। ইন্টারনেট-এর সাহােয টেনে গতামরা েত েে মানসর
ইউনরাপীে সব টবমাে বন্দনরর োত্রী তাটলকা োও। গবর কর সবণনশষ তাটতোো
গকাোে লযান্ড কনরনে। গলানকশে টচটিত করার পর গসখানে জানলর োাঁকুটে
দাও। গপনতই হনব তাটতোোনক। প্রেনম গুপ্তধে উদ্ধার তারপর ওনদর গদনখ
গেব। দীেণজীবী গহাক রাটশো এবং রাটশোর সোেরা।’ োমমল মুনখাশধারী।
তার েটবও সনর গেল স্ক্রীে গেনক।
ওরা টতেজে তখেও পােনরর মূটতণর মত বনস আনে।
েীরবতা োেনলা গগ্রেটরংনকা। বলল, ‘উটস্তেে তুটম গতামার সবণশটি
টেনে তাটতোোর গখাাঁনজ গলনে োও। ইউনরানপর েে মানসর োত্রী চাটণ গোোি
কনরা আজ, কাল দু’টদনের মনধযই। আর মানোেটি, গতামার দাটেত্ব হনলা
এটশোে েুবকনক জনের মত টশিা গদওো। তানক হতযা কর গেখানে পাও।’
মানোেটি টকেু বলার জন্য মুখ খুনলটেল, টকন্তু তার আনেই কো বনল
উঠল ইন্টারকম। বলল, ‘মহামান্য গগ্রেটরংনকা, জাহরা ইোনোো এবং টপটার
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পাওনেল এযাকটসনডন্ট কনরনে। টপটার সাংোটতক আহত, ইোও গোট-খাট
আোত গপনেনে।’
জাহরা ইোনোো এবং টপটার পাওনেল বাটিটার মাটলক টেটকতা
স্টযাটলনের দুই সোে। টেটকতা ফ্রানন্স আশ্রে গ্রহর্কারী একজে ধোঢয রুশ।
গসাটেনেত ইউটেেনের একজে টেন্নমতালম্বী টবনদ্রাহী টহনসনব গস ফ্রানন্স আশ্রে
পাে। টকন্তু কােণত গস টেল গকটজটব’র হাডণনকার লবীর একজে প্রটতোবাে
এনজন্ট। গস এখে ফ্রানন্স গগ্রট টবোনরর প্রধাে অবলম্বে। গকাটটপটত টেটকতা
এখে গগ্রট টবোনরর েড ফাদানরর েূটমকা পালে করনে। তার গমনে জাহরা
ইোনোোও গগ্রট টবোনরর একজে কমণী।
‘ও েড! টমিঃ টেটকতানক জাোে হনেনে?’
‘টতটে এখে লন্ডনে। জাোনো হনে।’
‘ডািঃ জযাকে আনেে?’
‘তানক গটটলনফাে করা হনেনে, আসনেে টতটে।’
‘অল রাইট, আমরা আসব।’
গটটলনফাে গরনখ গগ্রেটরংনকা বলল, ‘ইোনোো ও টপটার এযাকটসনডন্ট
কনরনে, চল গদটখ।’
বনল গগ্রেটরংনকা উনঠ দাাঁিাল।
তার সানে অপর দু’জেও।

বাটির কাোকাটে হনেই ইোনোো োটিরর ইমানজণন্সী সাইনরনের সুইচ
অে কনর টদনেটেল।
োটি টেনে আহমদ মুসা টলটেনকর বারান্দাে দাাঁিাল।
গ্রামীর্ পটরনবনশ টটলার উপনর টেটমণত বাটিটট মুগ্ধ করল আহমদ
মুসানক।
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বাটির টলটেক অংশটট বাটির এক প্রানে। বাটির সম্মুখস্থ মূল চত্বর
অটতক্রম কনরই ওখানে গেনত হে।
োটি দাাঁিাবার সানে সানেই অনপিমাে দু’জে এযানটেডযান্ট েুনট
এনল।
ইোনোো গহাঁনটই টলটেনক প্রনবশ করল। টপটার পাওনেলনক গেো হনলা
গেচানর।
টকন্তু সাবণিটেক ডািার তখে টলটেনক হাটজর গেই। জরুরী কল গপনে
গকাোও গেনেে। টবকল্প এখেও এনস গপ াঁনেটে।
অনপিা করার সমে টেল ো।
আহমদ মুসাই টপটার পাওনেল এবং ইোনোোর প্রােটমক টচটকৎসার
বযবস্থা করল। রি পিা বন্ধ হনলা পাওনেনলর। দু’টট দাাঁত োো ও গচানখর
টেচটাে বি একটা িনতর সৃটষ্ট হওো োিা বি গকাে িটত তার হেটে।
ইোনোোর কপানলর একপাশ গেতনল ও গকনট গেনে। আরও কনেক জােোে
গোট খাট আোত গপনেনে ইোনোো।
বযানন্ডজ টেনে উনঠ দাাঁটিনে ইোনোো বলল, ‘আপটে টক ডািার?’
‘ো।’
‘ও তাহনল গকাোও কাজ কনরনেে বুটে?’
‘ো তাও েে।’
টবস্মনের টচি ফুনট উঠল ইোনোোর গচানখ মুনখ। োবল, ফাস্ট এইডএর কাজ অনেনকই জানে, টকন্তু এমে টেখুাঁত হানতর কাজ গপ্রানফশোল োিা
টকেুনতই সম্ভব েে।
টকেু বলনত োটেল ইোনোো। একজে এযানটেনডন্ট েুনট এনস বলল,
‘টমিঃ গগ্রেটরংনকা আসনেে।’
তার কো গশষ ো হনতই দরজা গঠনল প্রনবশ করল উনিটখত
গগ্রেটরংনকারা।
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আহমদ মুসা, ইোনোো ও সানের অন্যান্যরা তখে ইমানজণন্সী হল
রুনম।
আহমদ মুসা গগ্রেটরংনকানদর টদনক তাটকনেই েূত গদখার মত চমনক
উনঠ েুনর দাাঁটিনে কনেক পা এটেনে টেনে সকনলর গপেনে এনস মুহূতণ কনেক
দাাঁিাল। তারপর হাাঁটা টদল টবপরীত টদনকর দরজার টদনক।
গগ্রেটরংকা, উটস্তেে ও মানোেটি এক সংনে প্রনবশ কনরনে হল েনর।
ইোনোো তানদর স্বােত জাটেনে েটোর টববরর্ টদল। তারপর আহমদ
মুসানক পটরচে কটরনে গদোর জনন্য গপেে টদনক চাইল। গপেনে তানক গদখনত
ো গপনে টবটস্মত হনলা ইোনোো। ইোনোো মনে কনরটেল, অপটরটচত বনলই
গবাধহে সামনে গেনক সনর দাাঁিানে। এখে গপেনে আহমদ মুসানক ো গদনখ বলা
োে চমনকই উঠল ইোনোো। গগ্রট টবোনরর কমণী টহনসনব এর মনধয প্রবল একটা
অস্বাোটবকতা আাঁচ করল। টকন্তু বযাপারটা গগ্রেটরংনকানদর কানে প্রকাশ করনত
চাইল ো।
তািাতাটি টেনজনক সামনল টেনে বলল,‘সম্ভবত উটে টেনলনট গেনেে
পটরষ্কার হবার জনন্য। অনেক পটরশ্রম হনেনে ওর। চলুে পাওনেলনক গদখনবে।’
বনল গগ্রেটরংনকানদর টেনে ইোনোো পাওনেনলর কনির টদনক হাাঁটা
শুরু করল।
‘েদ্রনলানকর োম টক? গকাোে োনকে?’ বলল উটস্তেে।
ইোনোো েুনর দাাঁটিনে সলজ্জ গহনস বলল,‘স্যটর, তািাহুনিার মনধয
গকােটাই জাোর সুনোে হেটে।’
এই সমে ডািারও এনস গপ াঁেল।
ডািারসহ সবাই টপটার পাওনেনলর কনি প্রনবশ করল।
টপটার পাওনেলনক গদনখ ওরা চনল গেল। োটিনত ওনদর টবদাে টদনে
ইোনোো টফনর এল পাওনেনলর কনি। গদখল, পাওনেলনক টেনে ডািার এবং
োসণরা অপানরশে টেনেটানর প্রনবশ কনরনে।
ইোনোো আবার চারটদনক চাইল। আনশপানশ গখাাঁজ করল। টকন্তু
আহমদ মুসানক গকাোও গপল ো।
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ইোনোোর মনে প্রনশ্নর অে গেই। গলাকটটনক েতটুকু গস বুনেনে, তানত
এরকম কান্ড েটাবার গলাক গস েে। অতযে সপ্রটতে, সনতচে, বুটদ্ধমাে, স্পষ্ট,
ঋজু ও সংনবদেশীল প্রকৃটতর গলাক গস। টকন্তু ওোনব গস সনর পিল গকে? এখে
ইোনোোর স্পষ্ট মনে হনে, গগ্রেটরংনকানদর গদখার পনরই গস গপেনে সনর োে।
তাহনল টক গস গগ্রেটরংনকানদর গচো? টকন্তু গচো হনলই সরনব গকে! চমনক উঠল
ইোনোো। তাহনল টক গলাকটটর পটরচে এমে গে গগ্রেটরংনকানদর সামনে পিনল
তার অসুটবধা হনতা! টক গসই অসুটবধা গে তানক অনস জন্যমূলকোনব পালানত
হনলা? বি ধরনের গকাে বযাপার ো হনল এমেটা েটনত পানর ো।
এসব টচো েোেক উৎসুক কনর তুলল ইোনোোনক আহমদ মুসার
বযাপানর।
ইোনোো েুটল আহমদ মুসার োটি গেখানে পাকণ করা টেল গসখানে।
ো, োটি টঠকই আনে। তাহনল টেিে গস চনল োেটে। টকন্তু গকাোে গস?
ইোনোো েুটল গেনট। টজনজ্ঞস করল গেটমযােনক গচহারা ও গপাশাক
আশানকর টববরর্ টদনে।
গেটমযাে তার কম্পুযটানর গেনটর টটটে কযানমরার কনেক েন্টার েটব
সামনে টেনে এনস গদখাল। ো, গলাকটট গেট টদনে গবর হেটে, স্বেত উচ্চারর্
করল ইোনোো।
গেট োিা অন্যটদক টদনে গবর হওো কটঠে। বাটির চারটদনকর প্রাচীর
বরাবর টটটে কযানমরার পাহারা রনেনে। রনেনে েটটকা পাহারাদারনদর কযাম্প।
োরা সনন্দহজেক কাউনক গদখনল পর মুহূনতণই তানক পাকিাও করনব।
সুতরাং গলাকটট গেতনরই আনে, এই টসদ্ধানে টস্থর হনলা ইোনোো।
ইোনোো দ্রুত টফনর এল। টেনে প্রনবশ করল টপতার কেনিাল রুনম।
টবশাল বাটিটার টঠক মাে বরাবর স্বতন্ত্র একটা ব্লক টেনে তানদর বাটি।
বাটির অবটশষ্ট অংশ গগ্রট টবোনরর গোপে োটট টহনসনব বযবহার হে। তনব
ইোনোোনদর ব্লনকর সানে গোটা বাটির সংনোে রনেনে গোপে সুিে পনের
মাধযনম। আবার গোটা বাটির উপর েজর রাখার জনন্য টটটে কযানমরার একটা
স্বতন্ত্র গেটওোকণ-এর টেেন্ত্রর্ হে ইোনোোর আব্বার কেনিাল রুম গেনক। োটট
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এলাকার জনন্য োটটর একটা টেজস্ব গেটওোকণ আনে ো গগ্রট টবোর টেেন্ত্রর্ কনর
তানদর োটটর টেেন্ত্রর্ কি গেনক।
ইোনোো টটটে পযানেনলর সামনে বনস কেনিাল সুইচ এক এক কনর
টটনপ চলল। একটট সুইচ গটপার সানে সানেই একটট কি বা কটরনডানরর টচত্র
গেনস উনঠনে।
এক সমে একটা সুইচ টটপনতই একটা েনরর বন্ধ দরজাে আহমদ
মুসানক দাাঁিানো গদখনলা ইোনোো।
চমনক উনঠ ইোনোো েুনক পিল টটটের উপর। গস গদখল, লযাসার টবম
টদনে দরজার লক েটলনে আহমদ মুসা েনর প্রনবশ করল। েনরর চারটদকটা দ্রুত
গদখল গস। তারপর গস ের গেনক গবটরনে একইোনব পানশর েনর প্রনবশ করল।
ঐোনবই সারা েনর গস েজর বুটলনে চলল।
টশউনর উঠল ইোনোো। োবল গস, গলাকটা টেিে শত্রু পনির
সাংোটতক গকউ হনব। টকেু খুাঁজনে গস? টক খুাঁজনে? তাাঁর টানেণট টক গগ্রট টবোনরর
এ োটটর কেনিাল রুম?
ইোনোোর গোটা শরীর শি হনে উঠল উৎকণ্ঠাে। গস টটটে টস্ক্রনে
গচাখ গরনখ গটটলনফাে তুনল টেল হানত। গপল টডউটট অটফসারনক। বলল,‘টমিঃ
গগ্রেটরংনকানক এখটে জাোে, আপোনদর োটটনত সনন্দহজেক গকউ ঢুনকনে।’
কো বলা অবস্থােও ইোনোো সুইচ টটনপ আহমদ মুসানক অনুসরর্
করটেল।
গটটলনফাে করার পর ইোনোোর মনে গকাোও গেে একটা গখাাঁচা
লােল। গেই গহাক গলাকটা তার উপকার কনরনে। ইোনোো ও টপটার তার কানে
অনেক ঋর্ী। তাোিা অপরাধ প্রবর্ মানুষনক গস গচনে। গলাকটটনক গদনখ গচাখ,
মুখ, কো, আচরর্, হাটস-নকােটদক টদনেই অপরাধী বনল মনে হেটে।
মেটা অস্বটস্তনত েনর গেল ইোনোোর। গগ্রেটরংনকানদর হানত পিনল
গলাকটা টেেণাত মারা পিনব।
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টকন্তু পরিনর্ই তার মনে হনলা, এমে শত্রুপুটরনত গে একা ঢুকনত পানর,
অতযাধুটেক গলসার বীম োর অস্ত্র গস সাধারর্ শত্রু েে। এমে শত্রুর শাটস্ত হনতই
হনব।
টটটে স্ক্রীনে ইোনোোর গচাখ ফনলা করটেল আহমদ মুসানক। হঠাৎ
এক সমে গদখল, আহমদ মুসা একটা কি সাচণ গশনষ দরজা বন্ধ কনর প্রােণোে
দাাঁটিনে গেল দটির্-পূবণমুখী হনে।
ইোনোো গদনখই বুেনত পারল, ওটা মুসলমােনদর োমাে।
আহমদ মুসার এই মুসটলম পটরচে পাওোর সানে সানেই ইোনোোর
মনে হঠাৎ কনরই একটা টবস্মে-টবমূঢ়তা গেনম এল। গলাকটট তাহনল মুসলমাে।
এই পটরচে পাওোর সংনে সংনে ইোনোোর হৃদনের একটা বন্ধ দুোর
গেে খুনল গেল। স্মৃটতর টদেনে টকেু স্মৃটত েীি কনর উঠল।
টকেুটা আেমো হনে পনিটেল ইোনোো।
পরিনর্ই সতকণ হনে উঠল। টকন্তু গদখল, গস েরটটনত আহমদ মুসা
গেই।
পনর গপনে গেল তানক কটরনডানর।
আহমদ মুসা এনকর পর এক ের সাচণ কনর চলল, আর ইোনোোর গচাখ
তানক অনুসরর্ করল। ইোনোো উনিনের সানে সানে লিয করনলা, আহমদ
মুসা োটটর গকন্দ্রীে কেনিাল রুনমর কানে এনস পনিনে। গস টক এই কেনিাল
রুনমরই গখাাঁজ করনে? গক এই গলাকটট? টবপজ্জেক গলাক গতা?
ইোনোোর গমাবাইল গটটলনফাে গবনজ উঠল।
ইোনোো তুনল টেল গটটলনফাে।
গগ্রেটরংনকার গটটলনফাে। বলল, ‘ধন্যবাদ মা, আমরা এনসটে।
গলাকটানক আমরা গলানকট কনরটে। গস আমানদর কেনিাল রুনম গঢাকার গচষ্টা
করনে। সব টদক গেনক আমরা গেতনর প্রনবশ করটে।’
একটু গেনম গগ্রেটরংনকা আবার শুরু করল,‘তুটম খবর গদোর জনন্য
ধন্যবাদ। তুটম গকমে কনর বুেনত গপনরটেনল গে, গকউ প্রনবশ কনরনে?’
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‘আমানদর গে গলাকটট গপ াঁনে টদনেটেল, তানক েখে গকাোও খুাঁনজ
গপলাম ো, েখে গদখলাম তার োটিও আনে এবং গেনট জােলাম গে, গস গেট
টদনে গবটরনে োেটে, তখে হঠাৎ কনরই আমার মনে হনলা, গস আমানদর োটটনত
প্রনবশ করনত পানর।’
ইোনোো ইো কনরই সতয গোপে করল। সতয গোপনের আনরকটা
কারর্, োটট পেণনবির্ করার আলাদা টটটে কযানমরার গেটওোকণ গে তার আব্বার
আনে এটা গোপে টবষে।
‘গতামানক আবার ধন্যবাদ। গতামার অনুমাে সতয প্রমাটর্ত হনেনে।
গলাকটা টবপজ্জেক।’ বলল গগ্রেটরংনকা ইোনোো োমার সানে সানেই।
‘গচনেে তানক?’
‘আটম টচটে ো, টকন্তু উটস্তেে ও মানোেটি ওনক গদনখনে। এই গলাকটটই
গসটদে আমানদর ডজে খানেক গলাক হতযা কনর আমানদর পযাটরনসর োটট গেনক
পালাে।’
শুনে টবস্মে-টবফাটরত হনে উঠল ইোনোোর গচাখ।
টকেু বলনত োটেল ইোনোো। টকন্তু ওপার গেনক গগ্রেটরংনকা বনল
উঠল,‘এখে রাটখ মা। ওরা এগুনে, আটমও উটঠ।’
গটটলনফাে গরনখ টদনে ইোনোো টটটে স্ক্রীনের উপর েুনাঁ ক পনি খুাঁনট
খুাঁনট গদখল আহমদ মুসানক। ো, টেষ্পাপ একটট মুখ। গচানখ-মুনখ একটা
উৎকণ্ঠা। টকন্তু গস উৎকণ্ঠাে গকাে অপরানধর েটব গেই। তার উৎকণ্ঠা বলনে,
গকাে হারানো টজটেস গেে গস খুাঁনজ পানে ো।
অন্য একটা টটটে স্ক্রীনের েব েুটরনে ইোনোো গদখল, গগ্রেটরংনকার
দল চারটদক গেনক েুনট আসনে আহমদ মুসার টদনক।
হঠাৎ একটা উনিনে গেনে গেল ইোনোোর মে। প্রাে গদি ডজে
গস্টেোে টেনর গফনলনে গলাকটটনক। গলাকটটনক হে মরনত হনব, েেনতা
আত্মসমপণর্ করনত হনব। টকন্তু তার সম্পনকণ গেটুকু জােল তানত মনে হে, গস
আত্মসমপণর্ করার বদনল গশষ পেণে লিাই করনব। কারর্ গস জানে, গগ্রট
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টবোনরর ডজেখানেক গলাক হতযার শাটস্ত তার টক হনত পানর। সুতরাং
আত্মসমপণনর্র তার প্রশ্নই ওনঠ ো।
তাহনল গস মরনব?
কোটা মনে হনতই হৃদনের গকাোে গেে েন্ত্রর্া অনুেব করল। গলাকটট
তার এবং টপটানরর উপকার বনলনে বনল েে, গকাে মুসলমােনক গদখনল এক
ধরনের আনবে অনুেব কনর গস। এই আনবে গেনকই এই েন্ত্রর্া। মুসটলম
গলাকটট এমে গবনোনর প্রার্ হারানব তা তার হৃদে গমনে টেনত পারনে ো।
অন্যটদনক আহমদ মুসানক টক্রটমোল বনলও মনে করনত পারনে ো।
প্রবল টিধার মনধয পনিটেল ইোনোো।
এর মনধযই গস গদখল, গগ্রেটরংনকারা টেনর গফনলনে আহমদ মুসানক।
গগ্রেটরংনকার হানত হ্যান্ড মাইক। গস মাইক মুনখর সামনে তুনল ধরল। ইোনোো
বুেল, টকেু বলনে গস আহমদ মুসানক লিয কনর।
সংনে সংনেই গস গদখল, েূ-েেস্থণ কেনিাল রুনম োমার টসাঁটি মুনখর
দরজাে দাাঁিানো আহমদ মুসা গসাল্ডার গোলস্টার গেনক েোেক এম-১০ গমটশে
টরেলবার হানত তুনল টেনেনে। তার মনে হনলা, মুহূনত আহমদ মুসার গদহ গেে
ইস্পানতর মত শি হনে গেল। েুনদ্ধর জনন্য গস প্রস্তুত।
এ েুনদ্ধর ফল টক হনব তা বুেনত বাটক রইল ো ইোনোোর। তার মনে
তখে েি বইনে।
এক সমে তার গদহটাও শি হনে উঠল একটা টসদ্ধানের প্রটতটক্রোে।
গস টসদ্ধাে টেল, আহমদ মুসার পটরচে ো গজনে গস তানক মরনত টদনব ো।
টসদ্ধাে গেবার পর ইোনোো দ্রুত েূ-েেস্থণ টসাঁটি মুনখর দরজাে আহমদ
মুসার গলানকশে আবার গদনখ টেনে েুটল পানশর গদোনল।
গদোনলর একটা স্থানে চাপ টদনতই গদোল রংনের একটা ইস্পানতর গলট
সনর গেল। গবটরনে পিল একটা সুইচ গবাডণ। গবানডণ পাশাপাটশ দু’টট সুইচ।
দু’টট সুইনচর একটট োটটর টবদুযত িান্সটমটার, আনরকটা গজোনরটনরর
সানে েুি। সুইচ দু’টট গডটনেটনরর কাজ কনর। অে করনলই গজোনরটর ও
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িান্সটমটানরর টবনশস টটউনব রটিত টবনফারনক টবনফারর্ েটাে। তার ফনল
অন্ধকানর গঢনক োনব োটট।
ইোনোো সুইচ দু’টট অে কনর টদনে েুটল টচণ হানত েূ-েেণস্থ টানেনল
োমার গোপে টসাঁটি মুনখর টদনক। েূ-েেণস্থ এই টানেলটট টেনে উনঠনে োটটর
কেনিাল রুনম।
টযানেল টদনে দ্রুত এটেনে ইোনোো টেনে উঠল গসই কেনিাল কনি।
এই কেনিাল রুম গেনকই টকেুির্ আনে গগ্রেটরংনকা, উটস্তেে এবং
মানোেটিনদর কো বলনত গদখা গেনে।
ইোনোোর এক হানত টচণ, অন্য হানত টরেলবার।
কেনিাল রুনম ঢুনক প্রেনমই ইোনোো গডনটানেটটং সুইচ দু’টট অে
কনর টদল গ্লােস পরা হাত টদনে, োনত বুো ো োে এই সুইচ অে কনরই
িান্সফমণার ও গজোনরটনর টবনফারর্ েটানো হনেটেল।
তারপর ইোনোো এগুনলা বাইনর গবরুবার টসাঁটি মুনখর দরজার টদনক।
এই দরজার ওপানরই আহমদ মুসা দাাঁটিনে। দরজাটট বাইনর গেনক বন্ধ। টকন্তু
গেতনরর েব েুরানলই দরজা খুনল োনব।
েব েুরানত টেনে েমনক দাাঁিাল ইোনোো। টচণ জ্বাটলনে দরজা গখালা
োনব ো। টনচণর আনলা দরজাে দাাঁিানো আহমদ মুসা এবং গগ্রেটরংনকানদর গলাক
দু’পনিরই টানেণট হনত পানর। টিতীেত, োবল, আহমদ মুসার োম গস জানে ো,
টকোনব ডাকনব? টেনজর পটরচে টদনে ডাকাও গস টেরাপদ মনে করনলা ো,
গগ্রেটরংনকার গলানকরা কত কানে এনসনে গক জানে। তৃতীেত, আহমদ মুসা
দরজার সামনেই আনে টকো। এই তৃতীে টবষনে ইোনোো টেটিত গে, আহমদ
মুসা দরজা গেনি োেন্ ট কারর্ গস বাবনে আনলা টেটেনে গদো শত্রু পনির
কাজ। টেিে অন্ধকানরর মনধয তানক গেরাও কনর এটেনে এনস বন্দী করাই শত্রু
পনির লিয। আর জােোটা আহমদ মুসার জনন্য অপটরটচত। তাই গস টেনজর
জােোে দাাঁটিনে শত্রুর অনপিা করানকই েুটিেুি মনে করনব।
শত্রুর জনন্য অনপিমাে আহমদ মুসার এম-১০ এর টানেণট
ইোনোোনক ো হনত হে, এ েে ইোনোো করল।
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টকন্তু েষ্ট করার মত সমে হানত গেই ইোনোোর। গগ্রেটরংনকার
গলানকরা টেিে এটেনে আসনে। তারা টবকল্প আনলারও বযবস্থা করনত পানর।
তার আনেই আহমদ মুসানক সটরনে টেনত হনব।
ইোনোো টঠক করল, েব েুটরনে দরজা একটু ফাাঁক কনরই গস টফস টফস
কনণ্ঠ টেনজর োম জাটেনে বলনব গস সাহােয করনত এনসনে।
এর পনরও টিধা োকল ইোনোোর মনে। কানক সাহােয করনত এনসনে
ো বলনল গস টক টবশ্বাস করনব!
টকন্তু টবকল্প গেই।
ইোনোো খুব সেপণনর্ েব েুরাল। মৃদু ধাতব এক শব্দ তুনল দরজা
আেলক হনে গেল। দরজাও েনি উনঠটেল গসই সানে।
ইোনোো ধীনর ধীনর দরজা টােনত োটেল। এই সমে দরজার
আকটস্মক তীব্র ধাক্কাে ইোনোো টেটনক পনি গেল এবং টসাঁটি টদনে েটিনে পনি
গেল টসাঁটির গোিাে কেনিাল রুনমর গমনেনত।
পনি টেনেও ইোনোো তার হানতর টচণ োনিটে। পনি টেনে মাোর এক
পানশর খাটেকটা জােো গেতনল গেনে। কপানলর কাটাটাে আবার আোত
গলনেনে।
টকন্তু আোনতর কো েুনল গেল ইোনোো। ব্রাশ ফাোর েুনট আসার
আনে তানক টকেু করনত হনব। মাোে বুটদ্ধ এনস গেল।
ইোনোো তািাতাটি টচণ গজ্বনল টেনজর মুনখ ধরল। উনেশ্য, আহমদ
মুসানক তার পটরচে গদো এবং এ ধারর্া গদো গে, গস শত্রু েে।
ো, ব্রাশ ফাোর এনলা ো। তার বদনল টসাঁটিনত পানের শব্দ এবং একটট
টফসটফনস কণ্ঠ কানে এল,‘জাহরা ইোনোো আপটে?’
জাহরা ইোনোো উনঠ বসল এবং বলল,‘টসাঁটি মুনখর দরজা বন্ধ কনর
টদনে আসুে টেিঃশনব্দ।’
আহদ মুসা একবার টপেে টদনক তাটকনে দ্রুত উপনর উনঠ টসাঁটি মুনখর
দরজা বন্ধ কনর টদনে টেনচ গেনম এল।
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ইোনোো উনঠ দাাঁটিনেটেল।
আহমদ মুসা এনস তার সামনে দাাঁিানতই টনচণর আনলা আহমদ মুসার
মুনখ একবার গফনল আহমদ মুসার একটা হাত ধনর চলনত শুরু কনর
বলল,‘আমার সানে আসুে।’
‘টকন্তু জাহরা ইোনোো, আপটে এখানে টকোনব? গকাোে োটে
আমরা?’
‘সব গদখনবে। এখে আসুে। ওরা আনলার টবকল্প বযবস্থা করনত পানর
এবং ওরা এই েনর টেিে আসনব।’
বনল টচণ গজ্বনল কনির ফাাঁক হনে োকা গদোনলর সুিে পনের টদনক
েুটল ইোনোো। আহমদ মুসাও।
গদোল গপটরনে ওপানর গপ াঁনে ইোনোো গপেে টফনর টচণ গজ্বনল
সুিনের োনদর টবনশষ একটা স্থানে চাপ টদল। সনে সনে গদোনলর সুিে পে
বন্ধ হনে গেল।
এ সুিে পে শুধু এপার গেনকই গখালা োে।
এবার ইোনোো স্বাোটবকোনব হাাঁটনত শুরু করল।
আহমদ মুসা চলল তার গপেনে গপেনে।
সুিে পে গশস কনর ইোনোো প্রনবশ করল তার টপতার কেনিাল
কনি।
আহমদ মুসাও।
ইোনোো টফনর দাাঁটিনেটেল সুইচ টটনপ সুিে পনের মুখ বন্ধ করার
জনন্য।
আনলা লাটবত কনি ইোনোোর টদনক তাটকনে চমনক উঠল আহমদ
মুসা। গদখল, ইোনোোর কপাল ও মুখ রনি গেনস োনে। আনের গকনট োওো
জােো গেনক আবার রি েরনে। গদখল, মাোর বাম পানশর এক জােোও
গেতনল গেনে। রনি চুল টেনজ উনঠনে। বলল আহমদ মুসা,‘ইস আপটে
মারাত্মকোনব আহত, টকেু বনলেটে গতা? আর গকাোও গলনেনে?’
গদোনলর একটা কনির সুইচ অফ কনর টদটেল ইোনোো।
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সুইচ অফ করার সনে সনে ফাাঁক হনে োকা গদোলটা বুনজ গেল। বন্ধ
হনে গেল সুিনের মুখ।
ইোনোো েুনর দাাঁটিনে গহনস বলল,‘ঈশ্বরনক ধন্যবাদ, আপোর ব্রাশ
ফাোর গেনক গবাঁনচ গেটে।’
একটা গবদোর োো োমল আহমদ মুসার মুনখ। বলল,‘টঠকই বনলনেে,
গস সমে টনচণর আনলানত েটদ আপোর মুখ ো গদখনত গপতাম, তাহনল ব্রাশ
ফাোর হনতা। টিোর চাপনত োটেলাম।’
কো গশষ কনরই আহমদ মুসা বযস্ত হনে উনঠ বলল,‘চলুে টলটেনক,
আনের গচনে এ আোত আপোর অনেক মারাত্মক।’
ইোনোো গঠাাঁনট আেুল গেটকনে বলল, ‘টলটেনকর োম বলনবে ো।
ওখানে গেনর ধরা পনি োনবা। আপটে গতা ওটদনক গেনতই পারনবে ো।’
‘তাহনল...।’ আহমদ মুসার কনণ্ঠ উনিে।
‘আমানদর ফাস্ট এইড বনক্স ো আনে তানতই চলনব।’ বনল ইোনোো
ফাস্ট এইড বক্স গবর কনর এনে বলল, ‘োসণনক ডাকব?’
‘গে কারনে আপটে টলটেনক োনেে ো, গস কারনর্ টক এ গিনত্রও গেই।
আর মনে হে, গড্রটসং আটম খারাপ কটর ো।’
‘ধন্যবাদ। আহত স্থাে দু’গটা শুধু আপটে গড্রটসং করুে। বাটক কাজ আটম
করব।’
বনল ইটজ গচোনর বসল ইোনোো।
আহমদ মুসা গড্রটসং গশষ কনর হাত-মুখ ধুনে টফনর এনস গদখল
ইোনোো আেোর সামনে দাাঁটিনে তুলা টেটজনে মুখ-েলা পটরষ্কার করনে।
আহমদ মুসা দাাঁটিনে টেল।
ইোনোো কাজ গশষ কনর আহমদ মুসার মুনখামুটখ এনস দাাঁিানলা।
েম্ভটর কনণ্ঠ বলল,‘আপটে গক?’
আহমদ মুসাও েম্ভীর হনে উঠল। বলল,‘তার আনে বলুে গগ্রট টবোনরর
সানে আপোর সম্পকণ টক?’
ম্লাে হাসল ইোনোো। বলল,‘আটম গগ্রট টবোনরর একজে কমণী।’
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ভ্রু-কুটঞ্চত করনলা আহমদ মুসা। একটু সমে টেনে বলল,‘আমানক
বাাঁটচনে ঋর্ গশাধ করনলে বুটে। টকন্তু আটম গতা আপোনক বাাঁচাইটে, বাটি গপ াঁনে
গদোর সামান্য কাজ কনরটে মাত্র।’
‘আটম আপোর কানে ঋর্ী বনল টক আপটে মনে কনরে?’
‘গপেে গেনক গুলী করার বদনল মুটির িার গকে উেুি কনর টদনলে,
এ গেনকই কোটা এনস োে।’
‘আপোর প্রনশ্নর উত্তর পনর গদব, আমার প্রনশ্নর উত্তর টদে।’
‘আটম টপ্রনন্সস তাটতোোর বন্ধু। আটম এনসটে টপ্রনন্সস কযাোটরেনক
উদ্ধার করনত।’
অপার টবস্মে টেনে আহমদ মুসার টদনক গচনে রইল ইোনোো টকেুির্।
তারপর বলল,‘আপটে গক?’
সংনে সংনেই আহমদ মুসা উত্তর টদল ো। টিধার মনধয পিল।
‘অসুটবধা োকনল দরকার গেই। আটম প্রশ্নটা প্রতযাহার করটে।’ ম্লাে
গহনস বলল ইোনোো।
হাসল আহমদ মুসা। বলল,‘অটবশ্বানসর অসুটবধা ো োকনল আর গকাে
েে োনক ো।’
বনল একটু োমল আহমদ মুসা। েম্ভীর হনে উঠল তার মুখমন্ডল।
বলল,‘আমার োম আহমদ মুসা।’
আহমদ মুসা োম গশাোর সানে সানে শক খাওোর মত চমনক উনঠটেল
ইোনোো। টকন্তু সামনল টেনেটেল টেনজনক পরিনর্ই। তার গচাখ দু’টট টকন্তু
আঠার মত আটনক আনে আহমদ মুসার মুনখ।
ইোনোোর গঠাাঁনট একটা শি হাটস ফুনট ইঠল। বলল,‘তাহনল আটম
কমুযটেস্ট আেজণাটতক গোনেন্দা সংস্থা ওোল্ডণ গরড গফানসণস (WRF) এবং মধয
এটশোর গগ্রট টবোর-এর ধ্বংসকারী এবং WRF গেতা গজোনরল গবাটরস এবং
গগ্রট টবোর গেতা ও তাটতোোর আব্বা.............. হতযাকারীর সামনে দাাঁটিনে
আটে?’
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‘আমার দুেণােয গে, এই অপ্রীটতকর কাজগুনলা আমানক করনত হনেনে।’
বলল আহমদ মুসা।
‘আমার এখে টকন্তু টবশ্বাস হনে ো গে, তাটতোো আপোর বন্ধু এবং
কযাোটরেনক মুি করনত চাে।’
‘আপোনক টবশ্বাস করবার জনন্য এখে ো বলনত হে, তা বলার সমে
আমার গেই। সুতরাং টবশ্বাস করনত আটম আপোনক বলব ো।’
‘সমে গেই মানে আপটে টক চনল গেনত চাে? আপোর পটরচে পাওোর
পর আটম আপোনক গেনি টদনত পাটর?’ বলর ইোনোো মুখ েম্ভীর কনর।
‘আহমদ মুসানক আপটে আটকানত পারনবে ো, এটা আপটেও জানেে।’
‘আমার টবস্মে এখেও োেটে। আমার ধারর্া টেল আহমদ মুসা হনব েে
সানি েে ফুট লম্বা আর হনব তার হারটকউটলনসর মত শরীর। আপোর মত েদ্র
সোে বনল তানক আটম োটবটে।’
‘আমানক আহমদ মুসা ো োবনলই গতা আমার মুটি ত্বরাটিত হনত
পানর।’
‘অবশ্যই ো। টবশ্বাস ো হনলও সনন্দহ কনর ধনর রাখা োে।’
কো গশষ কনর দুই পনকট গেনক দু’টট টমটে টরেলবার গবর কনর গসাফার
উপর রাখনত রাখনত বলল,‘গদখুে এ দু’টট টরেলবানরর একটটর গলানরাফরম
গস্মাক গ্প্র কনর গসনকনন্ডর মনধয আপোনক েুটমনে টদনত পাটর। তারপর টেনে
পিনবে গগ্রট টবোনরর হানত।’
‘ো, তা পারনবে ো। গলানরাফরম গস্মাক গ্প্র করার পর সংজ্ঞা হাটরনে
ঢনল পিব টঠকই, টকন্তু আপোনক টবমূঢ় কনর টদনে পরিনর্ই আটম উনঠ দাাঁিাব
এবং আটম পাটলনেও োব।’
‘টকোনব এটা সম্ভব হনব?’ বলল ইোনোো।
‘গলানরাফরম গবামার কােণকাটরতা দুই টমটেট। এই দুই টমটেট আটম
সংজ্ঞাহীনের োে কনর দম বন্ধ কনর পনি োকব। তারপর উনঠ দাাঁটিনে আপোর
অসতকণতার সুনোে টেনে আপোনক টরেলবানরর টানেণনট গরনখ টেরাপনদ সনর
োব।’
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ইোনোো মুগ্ধ গচানখ টকেু বলনত োটেল। টকন্তু তার আনেই
ইোনোোর গমাবাইল গটটলনফাে গবনজ উঠল।
গটটলনফাে তুনল টেল ইোনোো। কো বলল। বলনত টেনে তার গচানখমুনখ ম্লাে োো গেনম এল।
গটটলনফাে গরনখ টদনে গস গসাফাে গহলাে টদনে বসল।
বলল,‘গগ্রেটরংনকার গটটলনফাে। বলনে, ‘শত্রুনক োটটর গকাোও পাওো োেটে।
দুনবণাধয কারনর্ একই সানে টবদুযত িান্সটমটার ও গজোনরটর েষ্ট হওোে
অন্ধকানরর সুনোে টেনে গস পাটলনেনে। তনব আমানদর বাটির বাইনর গেনত
পানরটে। মনে হে গকাে টদক টদনে গস আপোনদর বাটিনত টেনে লুকানত পানর।
আমরা গখাাঁজ কনর গদখনত চাই।’
ইোনোো কো গশষ করনতই আবার তার গটটলনফাে গবনজ উঠল।
গটটলনফানে কো বলনত বলনত চঞ্চল হনে উঠল ইোনোো।
গটটলনফাে গরনখ টদনেই গস বলল,‘আব্বা এনসনেে। টশঘ্রী উঠুে,
পালানত হনব আপোনক।’
বনল ইোনোো উনঠ দাাঁিানলা। বলল,‘বাইনর আব্বা গগ্রেটরংনকানদর
সানে কো বলনেে। এখটে ওরা এনস পিনবে।’
কো বলনত বলনতই দ্রুত হাাঁটা শুরু কনরনে ইোনোো।
কেনিাল রুনমর দরজার পানশ টেনে সুইচ গবানডণর উপনরর গদোনলর
এক জােোে বাম হানতর বুনিা আেুল টদনে চাপ টদল।
সংনে সংনে পানশর গদোল সনর গেল এবং গবটরনে পিল টেনচ োমার
টসাঁটি।
আহমদ মুসানক দ্রুত আসার ইশারা কনর টসাঁটি টদনে প্রাে গদ নিই
োমনত শুরু করল ইোনোো।
আহমদ মুসা বুেল, ইোনোো সটতযই উনিে গবাধ করনে। আহমদ
মুসানক সটরনে টদনত পারনল গস গবাঁনচ োে।
আহমদ মুসা েুনট চলল ইোনোোর গপেনে।
আন্ডার গ্রাউন্ড গলার গপটরনে ইোনোো প্রনবশ করল একটা সুিনে।
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‘এই সুিে টেনে োনব টটলার একদম গোিাে ডাম্প হাউনজর সানে েুি
একটা গোট কনি। েরটটর বন্দ দরজা েব েুরানলই খুনল োনব। ঐ পেণে পাহারা
গেই। সুতরাং.....।’
কো গশষ করার প্রনোজে গবাধ করল ো ইোনোো। দ্রুত হাাঁটটেল গস।
এক জােোে এনস েমনক দাাঁিাল ইোনোো।
গপেনে একবার তাটকনে বলল,‘এনস গেটে। সামনের টস্টনলর দরজাটা
গপরুনলই ডাম্প হাউনজর গসই ের।’
বনল ইোনোো টস্টনরর দরজার োনে টমনশ োকা িুদ্র একটা গবাতানম
চাপ টদনতই দরজাটা খুনল গেল।
ইোনোো দরজার এক পানশ সনর দাাঁটিনে বলল,‘োে। আই উইশ ইউ
গুড লাক।’
আহমদ মুসা একটু েনি-চনি দাাঁিাল। মুখ একবার টেচু করল। টিধা
করল। তারপর বলল,‘শুধু একটা কো টজনজ্ঞস করনত পাটর?’
‘অবশ্যই, বলুে।’
‘টপ্রনন্সস কযাোটরেনক গগ্রট টবোর গকাোে গরনখনে?’
হাসল ইোনোো। পরিনর্ই েম্ভীর হনে উঠল গস। বলল,‘ওটুকু পারনবা
ো। টবশ্বাসোতকতার ওটুকু বাটক োক।’ ইোনোোর কনণ্ঠ গবদোর সুর।
আহমদ মুসার মুনখও লজ্জার একটা োো োমল। বলল, ‘স্যটর। আমার
অনুনরাধ প্রতযাহার করলাম।’
একটু গেনম আবার বলল,‘টকন্তু টবশ্বাসোতক গতা আপটে হনেই
গেনেে।’
‘ওটুকুর জনন্য আমার কানে জবাব আনে। োর ফনল টেনজর কানে অেত
অপরাধী েই।’ ম্লাে হাটস ফুনট উনঠটেল ইোনোোর গঠাাঁনট।
‘প্রশ্নটা শুরুনতই আটম কনরটেলাম। জবাব গদেটে। জােনত পাটর টক,
টপতা ও দনলর সানে টবশ্বাসোতকতা কনর একজে শত্রুনক বাাঁচাবার কারর্টা
টক?’
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হাসল ইোনোো। বলল,‘বলার এখে সমে গেই। সমে কখেও এনল
জােনবে।’
বনলই ইোনোো গফরার জনন্য েুনর দাাঁিাল। বলল,‘আব্বা এনস পিনব,
আটম োই।’

ইোনোোর আব্বা টেটকতা স্টযাটলনের খাস ড্রইং রুনমই কো হটেল
দারুর্োনব উনত্তটজত টচটেত গগ্রেটরংনকা, উটস্তেে, মানোেটির মনধয। তানদর
তবঠনক টেটকতা স্টযাটলেও হাটজর টেনলে।
কো বলটেল গগ্রেটরংনকা, ‘একজে মাত্র গলাক, তাও এটশোে,
আমানদর সব কাজ ওলট-পালট কনর টদল।’
‘গে গকাে মূনলয তানক ধরনত হনব, েেনতা গশষ কনর টদনত হনব।’ বলল
উটস্তেে।
‘টকন্তু আটম বুেনত পারটে ো, গস পালাল টকোনব?’ বলল টেটকতা
স্টযাটলে।
‘আমার মনে হে, গস সব রকম প্রস্তুটত টেনেই োটটনত প্রনবশ কনরটেল।
িান্সফরমার ও গজোনরটনর টবনফারর্ তারই প্রমার্। তার কানে অবশ্যই
ইেফ্রানরড েেলস টেল। োর িারা গস আমানদর গবাকা বাটেনে আমানদর সকনলর
পাশ টদনেই চনল গেনে। পাহারাদারনদর গিনত্রও তাই েনটনে।’
‘এ রকম একটা টকেুই েনটনে। টকন্তু আমরা এখে টক করব। এ খবর
গপ াঁোর পর মহামান্য আইোনের গে টক মূটতণ হনব, কটলেরা টেিে তা অনুেব
কনরনেে।’
আইোনের োম উচ্চাটরত হবার সানে সানে সকনলর গচানখ-মুনখ েে ও
টচোর টচি ফুনট উঠল।
কানরা মুনখ গকাে কো গেই। েীরব সবাই।
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এই মুহূনতণ এ বাটি এবং োটট পটরতযাে করনত হনব, এ অনুমটতও
গতামানদরনক আইোনের কাে গেনক টেনত হনব।
‘টজ, টঠকই বনলনেে।’ বলল গগ্রেটরংনকা।
আর এক দফা সকনলর মুখ মটলে হনে গেল। পর পর এই টবপেণেনক
গকাে েুটি টদনেই গে টিক প্রটতপন্ন করা োনব ো। এই একই টচো সবার মেনক
পীিা টদনে।
‘আমানদর এত বি সবণোশ গে করল তার টক হনব? তানক গকাোে
আমরা পাব? তানক ধ্বংস করনত পারনল আমানদর সব িটত পূরর্ হনে োনব।’
বলল মানোেটি গচাখ লাল কনর।
‘এ দাটেত্ব মানোেটি গতামার। আমরা টপ্রনন্সস তাটতোোর টবষেটা
গদখটে।’
মানোেটি সম্মটতসূচক মাো োিল। বলল,‘সমস্যা হনলা টপ্রনন্সস
কযাোটরনের বাটি োিা তানক গলানকট করার আর গকাে জােোর কো আমানদর
জাো গেই।’
‘গলাকটটর োটি গেনক গকাে লু পাওো োেটে?’ বলল টেটকতা স্টযাটলে।
‘োটির োম্বার এবং কােজপত্র সবই েূো।’ বলল মানোেটি।
কানরা মুনখ গকাে কো গেই। েীরবতা।
টেটকতা স্টযাটলে উনঠ দাাঁিাল। বলল,‘গুড োইট।’

রাজচক্র

73

৩
তািাহুনিা কনর গবরুটেল আহমদ মুসা। দরজানতই মুনখামুটখ হনলা
গডাোর সানে।
গডাো োনক তার টপতার সানে তানদর রেযাল পযানলনস। আহমদ
মুসানকও গসখানে োকার অনুনরাধ কনরটেল গডাোর আব্বা টমিঃ লাটতটে। টকন্তু
আহমদ মুসা রাজী হেটে। েুটি টদনে বনলটেল, আহমদ মুসানক খুবই বযস্ত োকনত
হনব। তাই স্বাধীেোনব োকার একটা জােো তার দরকার। তাোিা সবনচনে
গুরুত্ব গে টবষেটচর উপর টদনেটেল, তাহনলা, এবার তানক টক ধরনের শত্রুর
মুনখামুটখ হনত হনব তা বলা োনে ো। গডাোনদর বাটিটা তানদর েজনর আো
টঠক হনব ো। এই গশষ েুটিটাে গডাোর আব্বা রাজী হনে োে আহমদ মুসার
সানে। তনব আহমদ মুসার োকার বযবস্থা গডাোর আব্বাই কনর গদে তানদর সদয
গকো একটা বাংনলানত।
সালাম টবটেমনের পর আহমদ মুসা গডাোনক রিয কনর বলল,‘টক
বযাপার গডাো, অকস্মাত?’ আহমদ মুসার কনণ্ঠ টবস্মে।
‘টবশ্বটবদযালে গেনক োবার পনে উঠলাম। গকে আসনত গেই?’ বলল
গডাো।
গডাো টবশ্বটবদযালনের তার গশষ পরীিা গদবার জনন্য ততটর হনে।
সামনেই তার পরীিা।
‘তুটম টবশ্বটবদযালে গেনক গটটলনফাে কনরটেনল। টকন্তু বলটে গতা তুটম
আসনব।’
‘তখে োটবটে, টকন্তু আসার পনে হঠাৎ মনে হনলা টক করে একটু শুনে
োই। গসই সানে একটা সারপ্রাইজ গদোও হনলা।’
‘টকন্তু গদখা োও গপনত পারনত। দু’এক টমটেট পনর এনল আর গদখা
গপনত ো।’
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‘োক, সব সমেই োেয আমার পনি োনক। এখে বল, তািাহুনিা কনর
গকাোে গবরুে?’
‘রুশ দূতাবানস।’
েম্ভীর হনলা গডাো। বলল,‘আটম উটিগ্ন। গক শত্রু গক টমত্র আটম বুেনত
পারটে ো। তুটম গতা চূিাে কো বনল টদনেে এসব টেনে আটম গেে টচো ো কটর।
োক ো েলাই।টকন্তু তা টক পারা োে? বল, েটো গকাে টদনক েিানে? টক
গতামার লযাে? ো হনল টকন্তু গতামার টপেু গেব আটম।’
‘গদাহাই আিাহর। তুটম তা পার। গতামার সব রকম দুিঃসাহস আনে।
তুটম টকন্তু তা কনরা ো। গসটদে গতা সব বনলটে। েতুে গতমে টকেু বলার গেই।
আজ সকানল পযাটরস উপকনণ্ঠর গসই রহস্যপূর্ণ বাটিনত টেনেটেলাম। টকন্তু
বাটিটা খাটল। সাইেনবাডণ টাোনো ‘বাটিটট সংিানরর জনন্য টেটদণষ্ট।’ হতাশ হনে
টফনর এনসটে।
‘টক আশা টেনে টেনেটেনল গস বাটিটটনত?’
‘জাহরা ইোনোোর কাে গেনক প্রতযি ো হনলও পনরাি টকেু সাহােয
পাওো গেনতা। তাোিা ঐ বাটির গলাকনদর উপর েজর গরনখ ওনদর েতুে গকাে
োটটর োোল পাওো গেনতা।’
‘জাহরার টপতার োম টক বনলটেনল?’
‘টেটকতা স্টযাটলে।’
‘রুশ দূতাবানস টক জনন্য োে?’
‘োবার গকাে জােো গেই বনল। তাোিা টতটে গটটলনফাে কনরটেনলে
গদখা করার জনন্য।’
‘টঠক আনে। টফনর এনস আমানক গটটলনফাে কনরা। গতামার গদটর কনর
গফললাম, আটস।’
সালাম টদনে গডাো টবদাে টেল।
আহমদ মুসা োটি স্টাটণ টদল রুশ দূতাবানসর উনেনশ্য।
আহমদ মুসা রুশ রােদূত পানেনলর েনর ঢুকনতই রােদূত উনঠ দাাঁটিনে
স্বােত জাটেনে বলল,‘এস এস, গতামার অনপিা করটে।’
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আহমদ মুসা হাসল। বলল,‘বলুে।’
‘বলব টক, আটম বি টবপনদ। প্রচন্ড চাপ আমানদর সরকানরর তরফ
গেনক। কযাোটরেনক উদ্ধার করা োেটে, অন্যটদনক তাটতোোও টেনখাাঁজ। অেচ
আমানদর জাতীে টদবস েটেনে আসনে। ঐ টদেই শাসেতন্ত্র সংনশাধনের মাধযনম
রাটশোর টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র বযবস্থা প্রবতণে করার সবটকেু টঠক-ঠাক হনে
গেনে।’ বলল রােদূত পানেল।
‘একটা কো বলুে গতা, রাটশোর েীষর্ অেণনেটতক দুটদণে চলনে, এর
মনধয টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র প্রটতষ্ঠা কনর একটা বি খরচ মাোে তুনল টেনে
গকে?’
বসল পানেল। বলল,‘রাজ পটরবানরর কানে গে অেণ রনেনে তা টদনে
রাটশো এক েুে চলনত পানর।’
‘টক বলনেে আপটে, ওরা গতা োোবর। রাটশোে ওনদর গকাে টেটদণষ্ট
টঠকাো গেই। টবনদনশও তারা অটধকাংশ োিা বাটিনত োনক।’ কৃটত্রম টবস্মে
টেনে বলল আহমদ মুসা।
‘তুটম টকেু জােো গদখটে। বলনশটেক কমুযটেস্টরা টেনকালাশ (টিতীে)
এবং তার স্ত্রী পুত্র কন্যানদর হতযা কনরটেল বনট, টকন্তু তানদর ধেোন্ডানরর
এককর্াও তারা পােটে। সবই জমা রনে গেনে রাজ পটরবানরর গুপ্ত ধেোন্ডানর।’
‘গসটা গকাোে?’
‘রাটশোে।’
‘তাহনল গসটা গতা আপোনদর দখনল।’
‘ো। ধে োন্ডার রাটশোে বনট, টকন্তু গকউ তার সন্ধাে জানে ো। গপ নে
একশ বের কমুযটেস্ট সরকার গচষ্টা কনরও গস ধে োন্ডানরর সন্ধাে পােটে।
আজনকর রাটশোর জাতীেতাবাদী সরকারও খুাঁনজ গপনত বযেণ হনেনে। আনের
রাজধােী টপটাসণবানেণ (পনর োম হনেনে স্টযাটলেগ্রাদ) অেবা তার আনশপানশ
গকাোও লুকানো আনে গসই শত শত বেনরর সটঞ্চত টবস্মেকর ধে োন্ডার।’
‘গসই ধনের গলানেই টক টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র বযবস্থার প্রবতণে?’
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আবারও হাসল পানেল। বলল, ‘রাটশো তার এই দুটদণনে গসই ধে গপনল
গবাঁনচ োে, টকন্তু ধনের জনন্য রাজতাটন্ত্রক বযবস্থা েে। রাটশোর রাজনেটতক
টস্থটতশীলতার জনন্যই একটা টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র বযবস্থার প্রনোজে।’
‘রাটশোর এই প্রনোজে েতখাটে, ততখাটে টকন্তু গচষ্টা হনে ো টপ্রনন্সস
কযাোটরনের উদ্ধানরর জনন্য।’
‘ো, তুটম টঠক বলটে। আমানদর গচষ্টা োিাও আমরা ফরাটশ পুটলশ ও
ইন্টারনপানলর সাহােয গচনেটে। তনব একো টঠক গে, গকাে কানজই গকাে ফল
গদেটে।’
‘টেটকতা স্টযাটলে োনম কাউনক গচনেে?’
রােদূত একটু টচো কনর বলল, ‘ঐ োনম উনিখনোেয গকউ রুশ
কটমউটেটটনত গেই।’
‘টকন্তু গলাকটা টবখযাত ধোঢয বযটি। বহুটদে পযাটরনস বাস করনেে।’
‘োমটট হে েকল, েেনতা গকাে েকল োনম গস পটরটচত।’
‘জাহরা ইোনোো োনম তার একটা তরুর্ী গমনে আনে।’
রােদূত পানেনলর কপাল কুাঁচকানলা। টচো কনর বলল,‘তারও এই োম
েকল হনত পানর, অেবা েকল োনম গস সমানজ পটরটচত।’
আহমদ মুসা কখেও এটদকটা টচো কনরটে। গস টমিঃ পানেনলর কোর
গে টিকতা স্বীকার করল। তনব আহমদ মুসার মনে হনলা, গস আসল োমই
শুনেনে। তানদর টেন্ন অটফটসোল োম োকনত পানর। গে োনম তারা বাইনরও
পটরটচত।
রােদূত পানেনলর ইন্টারকম কো বনল উঠলিঃ স্যার,‘ভ্লাটদটমর
মানোেটি এনসনেে।’
‘হ্যাাঁ, পাটঠনে দাও।’ বলল রােদূত পানেল।
আহমদ মুসা ‘মানোেটি’ োম শুনে চমনক উঠল। টকন্তু তার সানে
ভ্লাটদটমর েুি োকাে মেটা আবার টঠক হনে গেল।
দরজাে দু’বার সক হনলা।
‘এনসা।’ বলল রােদূত পানেল।
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দরজা গঠনল প্রনবশ করল ভ্লাটদটমর মানোেটি।
তার টদনক গচাখ পিনতই চমনক উঠল আহমদ মুসা। গোটা শরীনর
একটা উষ্ণ গরাত বনে গেল তার।
মানোেটির গচানখও মুহূনতণর জনন্য আঠার মত গলনে টেনেটেল আহমদ
মুসার মুনখর উপর। গসই সানে তার গচাখ দু’টট জ্বনল উনঠটেল। টকন্তু সংনে
সংনেই গস সামনল টেল টেনজনক।
রােদূত পানেল মানোেটিনক এনসা বনলই মনোনোে টদনেটেল টদনের
কমণসূচীর টদনক।
গচাখ গসখাে গেনক টফটরনে টেনে একবার মানোেটির টদনক গচনে
আহমদ মুসার টদনক মুখ েুটরনে মানোেটিনক গদটখনে বলল,‘ইটে ভ্লাটদটমর
মানোেটি। এখানে টসটকউটরটট চীনফর দাটেত্ব পালে করনেে।’ তারপর
মানোেটিনক বলল আহমদ মুসার টদনক ইংটেত কনর,‘ইটে টমিঃ আবদুিাহ। খুব
সাহসী ও পনরাপকারী গেনল। টপ্রনন্সস কযাোটরনের পটরবানরর বন্ধু। কযাোটরেনক
উদ্ধানরর বযাপানর তার সাহােয আমরা গপনত পাটর।’
আহমদ মুসা ও মানোেটি কানরা গঠাাঁনটই তখে শুনেোর হাটস ফুনট
ওনঠটে। তবু তারা এনক অপরনক হাত তুনল স্বােত জাোল।
রােদূত পানেল মানোেটিনক টকেু বলনত োটেল, টকন্তু গসই সমে তার
লাল গটটলনফােটট গবনজ ওঠাে বলা হনলা ো। গটটলনফানের টরটসোর তুনল টেল
রােদূত পানেল। গটটলনফানে টকেু একটা শুনেই গস বনল উঠল, ‘ো লাইে গদবার
দরকার গেই। গহাল্ড কনরা। আটমই আসটে ওেযারনলনস।’
গটটলনফাে গরনখ দ্রুত মানোেটির টদনক গচনে বলল,‘গতামানক গখাাঁজ
করটেলাম একটা কো বলার জনন্য। ওলো, তার মা ও অন্যান্যরা গেনে
সাাঁনজটলাঁনজ’র সান্ধয গমলাে। ওলো আবার অন্য গপ্রাগ্রানম োনব। সুতরাং একা
পিনব ওরা। টদে কাল োল েে। গতামার গলাকনদর ওটদনক গখোল করনত
বনলা।’
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কো গশষ কনরই উনঠ দাাঁিাল রােদূত পানেল এবং আহমদ মুসানক লিয
কনর বলল,‘আটম একটা জরুরী কানজ োটে। গতামার োস্তা গখনে তারপর োনব।
আর গতামার সানে কো গশষ হনলা ো। গতামানক আবার ডাকব।’
রােদূত কো গশষ করনতই মানোেটি বনল উঠল,‘আটম আটস স্যার?’
‘এনসা।’ বলল রােদূত।
গবটরনে গেল মানোেটি।
রােদূত পানেলও এগুটেল দরজার টদনক।
আহমদ মুসা উনঠ দাাঁটিনে বলল,‘আটমও আর বসটে ো জোব।’
‘ো। োস্তা ো গখনে গেনল মনে করব অনস জন্যমূলকোনব আটম চনল
গেলাম বনল তুটম অনস জন্য প্রদশণে করনল।’ বলল মুখ েুটরনে রােদূত পানেল।
‘টঠক আনে।’ বনল বসল আহমদ মুসা।
োলই হনলা। আহমদ মুসা টেটরটবটল টচো করার একটু সমেও চাে।
তার মাোে তখে টচোর েি।
মানোেটি এখােকার গকটজটব (রুশ গোনেন্দা সংস্থা) প্রধাে এবং গসই
টপ্রনন্সস কযাোটরেনক টকডন্যাপকারীনদর একজে। রােদূত টক তানদর এ ষিেন্ত্র
গেনক টবটেন্ন! টবটেন্ন তার প্রমার্ টক? মানোেটির সানে জটিত গেই তাও গেমে
প্রমার্ করা মুটিল, গতমটে জটিত আনে, গসটাও প্রমাটর্ত েে। তনব একটা টবষে,
োবল আহমদ মুসা, রােদূত মানোেটিনক আহমদ মুসার সামনে ডাকা টকেুটা
প্রমার্ কনর রােদূত ষিেনন্ত্রর সানে গেই। ডাকনলও আহমদ মুসানক মুি অবস্থাে
বাইনর আসার সুনোে টদত ো।
টিধা-িনের মনধযই আহমদ মুসা োস্তা গসনর বাইনর গবটরনে এল।
োটির টদনক এগুনতই হঠাৎ একটা শঙ্কা েনির গবনে এনস প্রনবশ করল
আহমদ মুসার মনে। তার মনে হনলা, মানোেটি আহমদ মুসানক এখাে গেনক
মুি মানুষ হনে গেনত গদনব তা স্বাোটবক েে। আহমদ মুসানক গেনত গদোর অেণ
তানদর োম-টঠকাো ফরাটস পুটলশ ও রুশ সরকানরর কানে প্রকাশ হনে পিা।
তাোিা তানদর দু’টট বি টবপেণনের প্রটতনশানধর প্রশ্ন গতা আনেই।

রাজচক্র

79

আহমদ মুসা োটির টদনক এগুনত এগুনতই চারটদনক একবার তাকাল।
ো, সনন্দহজেক টকেু গদখনত গপল ো।
আহমদ মুসা োটির কানে টেনে োটির চারটদক েুনর গেতরটা োনলা
কনর গদনখ টেনে োটির গেতনর প্রনবশ করল। প্রেনমই টবনফারক টডনটকটনরর
সুইচ অে কনর গদনখ টেল োটিনত গকাে টবনফারক পাতা গেই।
োটি স্টাটণ টদল আহমদ মুসা। চলনত শুরু করল োটি।
আহমদ মুসার মে গেনক খুাঁত খুাঁনত োবটা গেল ো। তার মনে হনে,
শত্রুর গচানখর অস্বটস্তকর োোে গেে গস দাাঁটিনে।
টরোরটেউনত গচাখ গরনখটেল আহমদ মুসা, টকন্তু অনেক োটির েীনি
বুো োটেল ো টকেুই।
রুশ দূতাবাস গেনক দুই টকনলাটমটার দূনর টবরাট একটা গমাি। টবটেন্ন
টদক গেনক আসা েেটট রাস্তার গমাহো এটা।
গমানির মুনখ এনস োটিগুনলা টবটেন্ন টদনক োবার জন্য টেটদণষ্ট গলে টদনে
এটেনে টবটেন্ন লাই ওোনর ও গ্রাউন্ড ওনেনত টবেি হনে োে।
টঠক এই জােোে এনস আহমদ মুসা োটির েটত টকটঞ্চত গস্লা কনর গলে
গচঞ্জ করটেল।
হঠাৎ োটির পাাঁজনর প্রচন্ড এক আোত। গসই আোনতর সানে গদহটাও
গেে তার চযাপ্টা হনে গেল, মনে হনলা আহমদ মুসার। েুনট আসা োো কাাঁনচর
টুকরাে িতটবিত হনে গেল তার মুখ।
এই আোত সামনল উঠার আনেই োটির বাম পাাঁজনর আরও একটা
ধাক্কা এনস পিল। চযাপ্টা হনে গেল োটি।
প্রাে সানে সানেই সামনের উইন্ডস্ক্রীে গেনে একজে গলাক োাঁটপনে
পিল গেতনর। প্রাে সংজ্ঞাহারা আহমদ মুসানক গটনে গবর কনর টেনে গেল
গলাকটট।
এ সব টকেুই েটল ওলোর গচানখর সামনে।
আহমদ মুসার োটিনক আর একটট োটি েখে প্রেম আোত করল, তখে
ওলোর োটি এর সমােরানল টবপরীত প্রানের গলনে এনস দাাঁটিনেটেল। তার
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অটেোনতই গেে তার োটি দাাঁটিনে পনিটেল। টিতীে োটিটট েখে আোত করল
আক্রাে োটিটানক, তখে ওলোর হঠাৎ কনর মনে হনলা বযাপারটা দুেণটো েে।
োটির আনরাহীর হতযা করাই টক আক্রমর্কারীনদর টানেণট? হঠাৎ মানোেটিনক
েুনট এনস উইন্ড টশল্ড গেনে গেতনরর গলাকটটনক গবর করনত গদনখ খুশী হনলা
ওলো। োবল, োক আক্রানের পর উদ্ধার হওোর একটা পে হনলা।
মানোেটি েখে আহমদ মুসানক গবর কনর টেনে আসটেল, তখে মুখটা
তার গদখনত গপল ওলো। চমনক উঠল গস। এ গে টমিঃ আবদুিাহ! তানক গক গমনর
গফলনত গচষ্টা কনরটেল?
মানোেটি আহমদ মুসানক টেনে দ্রুত তার োটিনত তুলল এবং সংনে
সংনেই োটি স্টাটণ টদল।
ওলো োবল টমিঃ আবদুিাহনক মানোেটি টেিে হাসপাতানল টেনে
োনে। ওলোও টসদ্ধাে টেল হাসপাতানল োবার। আবদুিাহ একটদে তার টেনজর
জীবে টবপন্ন কনর বাাঁটচনেটেল তানক এবং তার মানক। তার দুটদণনে তার পানশ
দাাঁিানত পারনল োলই হনব।
ওলো তার োটি েুটরনে টেনে চলল মানোেটির োটির গপেনে।
মানোেটির োটি অসাধারর্ লাল রংনের। তাই অনেক গপেনে পনিও তার টপেু
গেো কটঠে হনলা ো ওলোর।
অনেক টলটেক, হাসপাতাল গপরুল, টকন্তু োমার োম গেই মানোেটির
োটির। তাহনল আব্দুিাহনক টক গকাে টেটদণষ্ট হাসপাতানল টেনে োনে? হনত
পানর।
প্রাে ২০ টমটেট চলার পর মানোেটির োটি একটা সংকীর্ণ েটলনত ঢুনক
একটা বাটির সামনে দাাঁিানলা। দাাঁটিনেই হর্ণ টদল মানোেটি। সংনে সংনেই
বাটির সামনের গেটটট উপনর উনঠ টেনে োটি ঢুকনত পানর এই পটরমার্ উপনর
উনঠ টস্থর হনলা।
মানোেটির োটি গদ ি টদনে গেতনর ঢুনক গেল।
গেতরটা এক েলক গদখনত গপল ওলো। টবটস্মত হনলা ওলো, গেতনর
গে কেজে গলাক তার েজনর পিল সবার হানত গস্টেোে।
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আরও একটা টজটেস ওলোর েজর এিানলা ো। গসটা হনলা,
মানোেটির োটি রুশ দূতাবানসর কূটেীটতনকর োটি েে।
অনেক প্রশ্ন এনস েীি জমাল ওলোর মনে। কারা আবদুিাহনক হতযার
গচষ্টা করল, হঠাৎ মানোেটি গকানেনক এল, উইন্ডটশল্ড গেনে তািাহুনিা কনর
উদ্ধানরর জনন্য এগুনলা গকে, হাসপাতানল ো টেনে তানক অস্ত্রধারীনদর আড্ডাে
আেল গকে, গকে মানোেটি কূটেীটতনকর োটি বযবহার কনরটে। গকাে প্রনশ্নরই
সদুত্তর খুাঁনজ গপল ো ওলো।
বাটিটার পানশই কনেকটা োটির আিানল োটি পাকণ কনর ওলো েজর
রাখটেল বাটিটার গেনটর উপর।
টমটেট দনশক পনরই মানোেটির োটি গবটরনে এল। োটির টপনে টপনে
পনকনট হাত ঢুকানো দু’জে গলাকও গবটরনে এনসনে। গলাক দু’টট রুশ।
গেট গপরুবার পর োটি গরানডর উপর গেবার আনে োটির জাোলা টদনে
মুখ বাটিনে গলাক দু’টটনক লিয কনর বলল,‘গদনখা, সাবধাে গেনকা। দু’বার টকন্তু
জাল গকনট পাটলনেটেল।’
বনলই তীর েটতনত োটি োিল।
একটু সমে টেনে ওলোও তার োটি গেনি টদল।
মানোেটির গশষ কোটা কানে আসার সানে সানে মুখ ম্লাে হনে গেল
ওলোর। গশষ ঐ কোটা গশাোর পর ওলোর টবন্দু মাত্র সনন্দহ রইল ো গে,
আবদুিাহ গলাকটট বন্দী মানোেটিনদর হানত। তাহনল টেিে মানোেটিরাই গসই
এযাকটসনডন্টটা েটটনেটেল।
টকন্তু গকে? এই প্রশ্নটট িতটবিত করল ওলোনক। আবদুিাহর মত
টবনদশী গলানকর সানে মানোেটির টক শত্রুতা োকনত পানর? মানোেটির কোে
মনে হে আরও দু’বার তারা আবদুিাহনক ধনরটেল।
বাটিনত গপ াঁনেও ওলো আহমদ মুসার টচোটা তার মাো গেনক দূর
করনত পারনলা ো।
একবার তার মনে হনলা, বযাপারটা তার আব্বানক (রােদূত পানেল)
জাোনো উটচত। টকন্তু তার মনে শংকা গদখা টদল, েটদ বযাপারটার সানে তার
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আব্বা অেণাৎ দূতাবাস জটিত ো োনক, আর েটদ মানোেটির কাজটা গবআইটে
হে, মানোেটির িটত হনব। এই িটত ওলো সহ্য করনত পারনব ো।
ওলো ও মানোেটি পরস্পরনক োলবানস।
এই টচো গেনকই ওলো বযাপারটা তার আব্বানক জাোনো টঠক মনে
করল ো। অেচ গস জানে, মানোেটির এই কানজর সানে েটদ তার আব্বা অেণাৎ
দূতাবাস েটদ জটিত ো োনক, তাহনল আবদুিাহনক বাাঁচানোর এটাই সবনচনে
সহজ পে।
পটরনশনষ টসদ্ধাে টেল, ওলো টেনজ টেনে মানোেটিনক অনুনরাধ করনব
আবদুিাহনক গেনি গদবার জনন্য। েটদ গদখা োে দূতাবাস এই েটোর সানে
জটিত এবং তার আব্বার অনুমটত োিা মানোেটি তানক োিনত পারনে ো,
তাহনল গস তার আব্বানক অনুনরাধ করনব।
সন্ধযা ৭ টাে গটটলনফানে কো বলার পর ওলো টেনে হাটজর হনলা
মানোেটির বাটিনত।
ওলো প্রনবশ করনতই মানোেটি উনঠ দাাঁটিনে স্বােত জাটেনে বলল,
‘ওলো টকেু হেটে গতা?’ মানোেটির গচানখ-মুনখ টবস্মে।
‘গকে বলে একো?’ বলল ওলো।‘গতামানক গটটলনফাে কনর আেরা
োে ো, গসখানে তুটম গটটলনফাে কনর আসনব, গসটা কল্পোও করনত পারটে ো।’
‘এটা টক অবাক হওোর মত কাজ?’
‘গতামার গিনত্র অবশ্যই। অন্যনদর গচনে গতামার তেটতকতাটা টেন্ন।’
‘এনক খারাপ মনে কর?’
‘আমার জনন্য আেনন্দর, টকন্তু কষ্টকর।’
ওলো মানোেটির পানশ বসনত বসনত বলল,‘একটা অনুনরাধ টেনে
এনসটে।’
‘অনুনরাধ েে, আনদশ কর।’
েম্ভীর হনলা ওলো। একটু টিধা করল। তারপর বলল,‘আজনক একটা
েটো েনটনে ো?’
‘টক েটো?’
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‘গতামরা একজে আহত গলাকনক টেনে গেে ো?’
চমনক উঠল মানোেটি।
টস্থর দৃটষ্টনত তাকাল ওলোর টদনক। বলল, ‘তুটম টক কনর জাে?’
‘গকে আটম গদনখটে। আটম সাাঁনজটলাঁনজ গেনক টফরটেলাম। আমার োটি
তখে ওখানে এনস দাাঁিানত বাধয হনেটেল।’
‘টক গদনখে তুটম?’
‘গতামরা আহত টমিঃ আবদুিাহনক তুনল টেনে গেনল?’ োমল ওলো।
‘আর টক গদনখে?’
‘গতামরা তানক হাসপাতানল ো টেনে একটা বাটিনত তুনলে।’
মানোেটির গচানখ-মুনখ গদখা টদল উনিে-আতংনকর োপ। বলল, ‘তুটম
গসখানে টেনেটেনল গকে?’
‘মনে করলাম টমিঃ আবদুিাহনক গতামরা হাসপাতানল টেনে োে, তাই
তানক গদখনত টেনেটেলাম।’
মানোেটি মুখ টেচু কনরনে। তার গচাখ-মুখ শি হনে উনঠনে। গসখানে
েে ও উনিনের োপ। টকেুির্ গস টেবণাক োকল। তারপর বলল,‘তুটম টক বলনত
এনসে?’
‘আমার মনে হনে, টমিঃ আবদুিাহনক গতামরা আটক কনরে গকাে
কারনর্। তানক গেনি গদবার জনন্য অনুনরাধ করনত এনসটে। গস একটদে
আমানদর জীবে বাাঁটচনেটেল।’
‘আব্বানক টকেু বটলটে। োবলাম, গতামানক বলনল েটদ কাজ হে,
আব্বানক আর বলনবা ো।’
মানোেটস্বর মুখ গেনক উনিনের োবটা একটু দূর হনলা। বলল,‘টঠক
কনরে। টেষেটা টেন্ন ধরনের একটা বযাপার। গতামার আব্বার জাো উটচত েে।’
‘টঠক আনে, বলব ো। টকন্তু বল, আমার অনুনরাধ রাখনব?’
মানোেটি টকেুির্ চুপ কনর োকল। তারপর বলল,‘তুটম টক মনে কর
টেরপরাধ গকাে গলাকনক আমরা আটকানত পাটর?’
‘ো পার ো।’
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‘জাে, গলাকটট গে অপরাধ কনরনে তানত তানক এক মুহূতণ বাাঁটচনে রাখা
োে ো।’
‘টক অপরাধ কনরনে গস?’
‘সব টকেু গতামার জাো টঠক েে। তুটম আমানক টবশ্বাস কর ো?’
মানোেটি ওলোনক গকানল গটনে টেনে বলল।
ওলো এক হানত মানোেটির েলা গপাঁটচনে ধনর বলল,‘গতামানক টবশ্বাস
ো করনল দুটেোে আর কানক টবশ্বাস করব বল?’
‘তাহনল গশাে, গলাকটট েেংকর। বাইনর োল মানুষী গচহারা গদনখ তার
টকেুই বুেনব ো। গদশ ও জাটতর স্বানেণ অনেক টকেুই সবার অলনিয করনত হে।
এ টবষেটাও গসই রকম। বুনেে তুটম?’
মানোেটির গকাল গেনক মাো তুলনত তুলনত ওলো বলল,‘বুনেটে।
টকন্তু.........।’
‘গকাে টকন্তু েে, গস গতামানদর জীবে বাাঁটচনেটেল, গসটা তার একটা
রাজেীটত টেল।’
‘হনত পানর, টকন্তু............।’
‘আর গকাে টকন্তু েে।’ বনল মানোেটি তানক টেটবিোনব কানে গটনে
টেল।

শুনে েুম আসটেল ো মানোেটির। এপাশ ওপাশ করটেল অটবরাম।
একটা প্রচন্ড অপরাধ গবাধ তানক িত-টবিত করটেল। গস োবটেল,
ওলোর প্রটত তার োনলাবাসা গগ্রট টবোনরর সুটেটদণষ্ট টবধাে েংে করনত তানক
বাধয কনরনে। গগ্রট টবোনরর টেনদণশ হনলা, গগ্রট টবোনরর সদস্য েে এমে গকউ
গগ্রট টবোনরর গকাে গলাক বা গগ্রট টবোনরর গকাে োটট গদনখ গফলনল তানক
অবশ্যই বাাঁটচনে রাখা োনব ো। ওলো মানোেটিনক গগ্রট টবোনরর গলাক টহনসনব
টচেনত পারা শুধু েে, গগ্রট টবোনরর একটা গুরুত্বপূর্ণ অপানরশে এবং একটট
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গুরুত্বপূর্ণ োটট গদনখ গফনলনে। এরপরও মানোেটস্ত তানক জীবে গেনি টদনেনে।
এত বি েটো আইোে টদ গটটরবনলর অবশ্যই অজাো োকনব ো। টেিে তার
এই বাটি আইোনের েজনরর বাইনর েে। তার এবং ওলোর কনোপকেে গক
জানে এতির্ তার কানে গপ াঁনে গেনে টকো। গকাঁনপ উঠল মানোেটি। শেযা তার
কানে কাাঁটা বনল মনে হনত লােনলা।
তািাতাটি উনঠ বসল মানোেটি।
টসদ্ধাে টেনে গফলল। গগ্রট টবোনরর দাবীর কানে তার োনলাবাসার
গকাে মূলয গেই। উপাে গেই তার, গকারবােী টদনত হনব তার োনলাবাসানক।
দ্রুত উনঠ টেনে টটপে গেনক গমাবাইল গটটলনফাে তুনল টেল। ডাোল
কনর বলল,‘গপিে তুটম ততটর হনে এখটে এনসা।’
গটটলনফাে গরনখ টদনে অটস্থরোনব পােচারী করনত লােল মানোেটি।
টমটেট দনশনকর মনধয ডাকণ োই রংনের গপাশানক ঢাকা দীেণনদহী
একজে প্রনবশ করল মানোেটির কনি।
মানোেটি ধপ কনর গসাফাে বনস পিল। তারপর একটা কােজ
গলাকটটর টদনক এটেনে টদনে বলল,‘গপিে বুেনত পানরা টকো গদখ।’
গপিে োমক গলাকটট কােজটটর উপর গচাখ বুটলনে বলল,‘রােদূত
পানেনলর বাসার গেতনরর গিচ। আমানক ঢুকনত হনব টমস ওলোর কনি। হানত
টেডল োে। তার মৃতযু টেটিত হওোর পর আমানক তার কি োিনত হনব।’
মানোেটির মুনখর গচহারা পােনরর মত। েম্ভীর কনণ্ঠ গস
বলল,‘ধন্যবাদ গপিে। গপিে মনে গরখ গতামানক সফল হনত হনব।’
‘বুনেটে।’
মানোেটি গসাফাে গহলাে টদনে গচাখ বুনজ বলল,‘োও, গতামার গফরা
পেণে আটম এখানে বনস অনপিা করনবা।’
গপিে গবরুবার জনন্য েুনর দাাঁটিনেও েমনক দাাঁিাল,‘স্যার, তানক েটদ
কনি ো পাওো োে?’
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‘গতামার উপর দাটেত্ব তানক দুটেো গেনক সটরনে গদো, গেখানে পানব
গসখানে।’ কনঠার কনণ্ঠ বলল কোগুনলা মানোেটি। টকন্তু বড্ড শুষ্ক শুোল তার
কণ্ঠ।
গপিে গবটরনে গেল ের গেনক।
ওটদনক ওলোরও েুম আসটেল ো। তার গেতনর অসহ্য এক
টাোনপানিে। মানোেটিনক গস োনলাবানস। তার কো গস টবশ্বাস কনরনে।
েতির্ তার কানে ওলো টেল, োলই টেল। টকন্তু েতই সমে োনে, গেতনরর
এক টাোনপানিে তানক পীটিত করনে। আহমদ মুসার গে েেংকর রূপ
মানোেটি ওলোর কানে তুনল ধনরনে, গসটা গমনে টেনত তার কষ্ট হনে।
টক্রটমোলরা েতই তার অপরাধনক েদ্র গপাশাক আর েদ্র কোর আিানল চাপা
টদক, তার গচাখ ও গচহারার আেোে তার গে আসল রূপ প্রকাশ পাে তা গস
ঢাকনত পানর ো টকেুনতই। আহমদ মুসার গকাে টকেুই প্রমার্ কনর ো গে গস
টক্রটমোল। আরও একটা কোনক গস টকেুনতই টমলানত পারটেল ো। আহদ মুসা
েটদ রাটশোর শত্রু টকংবা রাটশোর টবনবচোে গকাে টক্রটমোলই হনব, তাহনল
রােদূনতর কাে গেনক গস টবষেটা গোপে রাখা হনব গকে? তাাঁরই প্রেম জাোর
কো। এ গোপেীেতার অেণ, কাজটা এমে ো রােদূনতর জাো টঠক েে, টতটে এটা
পেন্দ করনবে ো। এর অেণ কাজটা তবধ েে।
এসব টচোর টিমুখী টাোনপানিনে অটস্থর হনে উনঠটেল ওলো। েুম
ধরটেল ো তার গচানখ।
ের অন্ধকার।
গদোল বরাবর পদণা টাো োকাে এবং জাোলাে েরাদ লাোনো োকাে
গেটুকু আনলা আসনত পারনতা তাও আসনে ো।
হঠাৎ ধাতব েষণনর্র একটা অস্পষ্ট টাো শব্দ তার কানে এল। উৎকর্ণ
হনলা ওলো উৎনসর টদনক।
আবার শব্দ হনলা গতমটে অস্পষ্ট। ওলোর বুেনত বাটক রইল ো গে, গকউ
জাোলার েরাদ এবং কাাঁনচর জাোলা তুলল।
মুহূনতণই উনিে ও আতংনকর একটা গঢউ গখনল গেল তার গোটা শরীনর।
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পরিনর্ই সতকণতাে শি হনে উঠল তার গদহ। বাটলনশর তলা গেনক
টরেলবার এবং িুদ্র একটা টচণ গবর কনর টেল। তার ডাে হানতর টরেলবার টস্থর
তুনল ধরল শনব্দর উৎস লনিয। বাম হানত তার টচণ।
শনব্দর উৎনসর টদনক টস্থর টেবদ্ধ তার দু’গচাখ গদখল, অন্ধকার েনি উঠল
এবং এক খন্ড সাদা আনলা ফুনট উঠল অন্ধকানরর বুনক।
ওলো বুেল, েরাদ ও কাাঁনচর জাোলা খুনল গকউ প্রনবশ করনে তার
েনর।
পদণা আরও ফাাঁক হনলা। গসখানে আটবেূণত হনলা এক কানলা োোমূটতণ।
ওলো টরেলবানরর টিোনর তজণটে গরনখ টনচণর সুইচ অে করল োোমূটতণনক লিয
কনর।
েটোর আকটস্মকতােও টবমূঢ় হনলা ো োোমূটতণ।
টনচণর আনলা জ্বনল উঠার সংনে সংনে োোমূটতণ ডাে হাত তুনল ধনরটেল।
হানত তার টেডল োে।
টেডল োে গেনক আলটপনের অগ্রোনের মত এক োাঁক গুলী গবর হে।
গুলী গুনলার অগ্রোে েেংকর টবষাি। টবষাি টেডল কারও চামিা গেদ কনর
রি স্পশণ করার সানে সানে তার মৃতযু েনট। আর এ টেডলগুনলা এত শটি ও
েটত সম্পন্ন গে, একমাত্র গলাহার বমণ োিা সব রকম গপাশাকই গেদ করনত পানর।
োোমূটতণ টেডল োে সনমত তার হাত তুনল টস্থর হবার আনেই ওলোর
টরেলবার গুলী বষণর্ করল।
গুলীটট োোমূটতণর বি গেদ করল।
োোমূটতণটট বার কনেক চক্কর গখনে আেনি পিল গমনের উপর।
ওলো টচণ টেোল, টকন্তু টরেলবার োমাল ো। োোমূটতণর সানে আরও
গকউ োকনত পানর।
ওলোর টরেলবানরর গুলী বটষণত হবার পর কনেক গসনকনন্ডর মনধয
রােদূত পানেল সহ বাটির সবাই েুনট এল ওলোর েনর।
রােদূত পানেলই েনর আনলা জ্বালল। গদখল টরেলবার হানত ওলোনক
এবং রিাি লাশটানক।
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রােদূত ওলোর তানে েটো গশাোর পর পুটলনশ গটটলনফাে কনর
োোমূটতণটটর লানশর টদনক এগুনত এগুনত বলল,‘গক এই গলাক?’
মূটতণটট োনলা কনর গদনখ বলল,‘গলাকটট রুশ টকন্তু অপটরটচত।’
তারপর গলাকটটর হানত ধনর রাো টেডল োে োনলা কনর টেরীির্ কনর
চমনক উঠল রােদূত। টেডল োেটট গে শুধু রাটশোনতই ততটর তা েে, টেডল োনে
রুশ গোনেন্দা সংস্থা গকটজটব’র েতুে সংনকত টচি উৎকীর্ণ রনেনে ো অন্যনকউ
ো বুেনলও টতটে গদনখই বুেনলে।
গকটজটবর টেডল োে গলাকটটর হানত গদনখ তার গচাখ-মুখ উনিনে গেনে
গেল।
গস তািাতাটি হানত গ্লােস পনি গলাকটটর পনকট সাচণ করল। গলাকটটর
বুক পনকনট প্রেনমই গপনে গেল একটট গোট কােজ। কােজটট তার বাটির
ইন্টরন্যাল ডাোগ্রাম। োনত গদখানো হনেনে ওলোর েনর আসার পে।
ডাোগ্রানমর সানে হানতর গলখার প্রটত েজর পিনতই েূত গদখার মত আাঁৎনক
উঠল রােদূত পানেল। হস্তাির গদখার সানে সানেই টচেনত পারনলা ওটা
মানোেটির হানতর গলখা। তাহনল গতা মানোেটিই গলাক পাটঠনেনে ওলোনক
খুে করার জনন্য! টকন্তু গকে? ওলো ও মানোেটির েটেষ্টতা আনে বনলই গতা
তারা জানে। এর মনধয তাহনল এমে টকেু টক েনটনে োর জনন্য ওলোনক তার
খুে করার প্রনোজে পনিনে? টবষেটা অস্বাোটবক মনে হনলা তার কানে। আরও
বি টকেু টক আনে এর গপেনে?
ওলো তার আব্বার োবাের গদনখ বলল, ‘ও কােনজ টক টকেু পাওো
গেনে আব্বা?’
রােদূত পানেল ওলোর টদনক কনেক পা এটেনে এনস
বলল,‘মানোেটির সানে গতামার বি ধরনের গকাে েন্ডনোল হনেনে?’
ওলো টবস্মনে গচাখ দু’গটা কপানল তুনল বলল,‘এ সমনে এ প্রশ্ন গকে
আব্বা?’
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রােদূত পানেল তার স্ত্রী োিা অন্য সবাইনক বাইনর গেনত ইংটেত করল
এবং বলল ওলোনক,‘মানোেটি গতামানক খুে করার জনন্য এই গলাকনক
পাটঠনেটেল।’
শুনে ওলোর গচাখ টবস্মনে টবফাটরত হনলা। টকেুির্ কো বলনত
পারনলা ো ওলো।
‘টকেু েনটনে গতামার সানে তার?’ বলল ওলোর আব্বাই।
‘আমার সানে টকেু েনটটে। তনব....।’
বনল একটু োমল ওলো। তারপর বলল,‘মানোেটি ও তার গলাকরা টমিঃ
আবদুিাহনক আহত কনর টকডন্যাপ কনরনে। আটম তানক অনুনরাধ করনত
টেনেটেলাম তানক গেনি গদবার জনন্য।’
‘গকে আবদুিাহনক গগ্রপ্তার কনরনে? গকমে কনর তুটম জােনত পারনল?
গকে আমানক জাোওটে?’ এইোনব এক সানে অনেকগুনলা প্রশ্ন করল রােদূত
পানেল।
ওলো সব কো, সব টববরর্ তার আব্বানক খুনল বলল।
ওলোর কো গশষ হনতই রােদূত উনঠ দাাঁিাল। দ্রুত টেনে গটটলনফাে
তুনল টেল। টেরাপত্তা টবোেনক টেনদণশ টদল, এখটে মানোেটিনক আটক করনত
এবং বলল,‘পুটলনশর সানে কো বনল আটম আসটে।’
টকন্তু মানোেটির বাটি শূন্য। তানক পাওো গেল ো।
তারপর লােদূত পানেল পুটলশনক বনল েুটল আহমদ মুসানক উদ্ধানরর
জনন্য। গসখানেও মানোেটিনক পাওো গেনত পানর। টকন্তু রােদূত পানেল
তখেও বুনেটে, মানোেটির এই েীমরটতর কারর্ টক!

েুটেুনট অন্ধকার ের।
আহমদ মুসা সংজ্ঞা টফনর গপনে গচাখ গমলল। টকেুই গদখনত গপল ো।
তার টক েনটনে মনে করার গচষ্টা করল।
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তার োটির এযাকটসনডনন্ট গস আহত হনেটেল। টকন্তু গস জ্ঞাে হারােটে।
তারপর মানোেটি তানক গটনে গবর করল। োটিনত তুলল। তারপর গলানরাফরম
গেজা একটা রুমাল তার োনক গচনপ ধরল। টকেু মনে গেই এরপর।
বুো োনে, এযাকটসনডন্টটা টেল গগ্রট টবোনরর পটরকটল্পত। মানোেটি
রােদূনতর কি গেনক গবটরনে আসার পর গে সমেটুকু গপনেটেল তা গস এই
পটরকল্পোে বযে কনরনে। একটা টকেু গস করনব, রােদূনতর কি গেনক
গবরুবার পর আহমদ মুসারও মনে হনেটেল। টকন্তু টক করনব গসটা োবনত
পানরটে।
তাহনল গস এখে গগ্রট টবোনরর হানত।
ধীনর ধীনর উনঠ বসল গস। সবণানে বযো।
এর মনধযও এই গেনব খুশী হনলা গে, তার হাত পা বাাঁধা গেই। সম্ভবত
তারা সংজ্ঞাহীে গলাকনক বাাঁধার প্রনোজে অনুেব কনরটে।
চারটদনক হাত বুটলনে গমনের কানপণট োিা আর টকেুই গপল ো আহমদ
মুসা।
এ সমে পানের শব্দ শুেনত গপল গস।
কনেকজনের পানের গসই শব্দ গেনম গেল হঠাৎ।
ওরা দরজার সামনে এনস দাাঁটিনেনে টক? দরজা খুলনব ওরা?
এই টজজ্ঞাসা আহমদ মুসার মনে উদে হওোর সংনে সংনেই গেোনব
গস গমনের উপর কানপণনট পনিটেল গসইোনব আবার শুনে পিল সংজ্ঞাহীনের
মত।
খুনল গেল েনরর দরজা। জ্বনল উঠল েনরর আনলা।
েনর প্রনবশ করল স্বেং গগ্রেটরংনকা, উটস্তেে এবং আরও দু’জে।
তানদর েনর গঢাকার পর পরই একটা গোট েযানে কনর টপ্রনন্সস
কযাোটরেনক গসখানে আো হনলা।
টপ্রনন্সস েনর ঢুনকই গদখনত গপল সংজ্ঞাহীেোনব পনি োকা রিাি
আহমদ মুসানক। আাঁৎনক উঠল গস আহমদ মুসার এই অবস্থা গদনখ। একটা প্রবল
েন্ত্রর্া অনুেব করল গস তার হৃদনে। বলল গস গগ্রেটরংনকার টদনক তাটকনে,‘টমিঃ
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গগ্রেটরংনকা, এই গলাকটট গতা রাজ পটরবানরর গকউ েে, রাজ পটরবানরর সানে
সম্পটকণতও েে। তাহনল গকে বার বার এইোনব এনক টেেণাতে করনেে?’
‘সম্মাটেতা টপ্রনন্সস, এ রাজ পটরবানরর গকউ ো হনেও গস আমানদর
গপেনে গলনেনে। গস এ পেণে আমানদর গে িটত কনরনে, আমানদর সাম্প্রটতক
ইটতহানস তার গকাে েজীর গেই। এর জনন্য আমানদর দু’টট মূলযবাে োটট োিনত
হনেনে, কনেক ডজে গলাকনক হারানত হনেনে। এনক শতবার হতযা করনলও
আমানদর প্রটতটহংসা টমটনব ো। টকন্তু আমরা তানক হতযা কটরটে। আমরা শুধু তার
কানে জােনত চাই, গকে গস আমানদর টপেু গলনেনে। তাটতোো সম্পনকণ গস টক
জানে?’
বনল একটু গেনমই গস উটস্তেেনক লিয কনর বলল, ‘এর গতা জ্ঞাে
এখেও গফনরটে। তাহনল একটু পনরই আমানদর কাজ শুরু করনত হনব, গকমে?’
‘টঠক বনলনেে।’ বলল উটস্তেে।
গগ্রেটরংনকা েযানের ড্রাইোনরর টদনক তাটকনে বলল,‘সম্মাটেতা
টপ্রনন্সসনক তাাঁর লানট টেনে োও।’
সবাই কি গেনক গবটরনে গেল।
কি গেনক গবরুনত গবরুনত গগ্রেটরংনকা উটস্তেেনক বলল, ‘একটু পর
গতামরা এনস এনক গবাঁনধ গোট েযানে কনর টেনে োনব। আটমও োব টপ্রনন্সনসর
ওখানে। গশষ োটক ওখানেই হনব।’
কনির দরজা বন্ধ হনে গেল। আবার গসই েুটেুনট অন্ধকার।
আহমদ মুসা আবার ধীনর ধীনর উনঠ দাাঁিাল। মুখ মাো বযোে টে টে
করনে। শরীনরর হািনোিও গেে গুনিা হনে গেনে।
উনঠ বসনতই মাোটা েুনর গেল। মাটটনত দু’হানতর গহলাে টদনে
শরীরটানক টস্থর রাখল গস। এ সমে তানক দুবণল হনল চলনব ো। প্রবল মােটসক
শটি টদনে গদনহর সব শটিনক একটত্রত করনত চাইল গস।
ধীনর ধীনর গস উনঠ দাাঁিাল। অন্ধকার েনর পােচারী করল। আহত
শরীরনক চাো করনত গচষ্টা করল। বযো জ্বর জ্বর শরীনরর টবটেন্ন অংনশর
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টস্টফনেস দূর করনত টেনে েতুে বযোে তার মুখ ফুাঁনি আতণোদ গবটরনে এল,
টেনজর মুখ টেনজই গচনপ ধরল গস।
দরজার টদনক পা কনর গেোনব টচৎ হনে শুনে টেল, গসোনবই আবার
শুনে পনিনে।
শুনে শুনে আহমদ মুসা অনপিা করনে আবার গসই পটরটচত পদশনব্দর।
অবনশনষ গস পদশব্দ গশাো গেল দরজার বাইনর।
দরজা খুনল গেল।
উটস্তেে, চারজে গস্টেোেধারী এবং একটট গোট েযাে টেনে একজে
ড্রাইোর-এই েেজে প্রনবশ করল েনর।
আহমদ মুসানক একইোনব সংজ্ঞাহীনের মত পনি োকনত গদনখ
উটস্তেে গস্টেোেধারী একজেনক বলল,‘গদখ গতা োিা টদনে, সংজ্ঞাহীে ো গস
েুমুনে।’
গস্টেোেধারী একজে এটেনে বাম হানত গস্টেোে টেনে ডাে হানত
আহমদ মুসানক পরীিা করার জনন্য েুনক পিল। তার গস্টেোে ধরা বাম হাত
খাোও আহমদ মুসার বুনকর প্রাে কাোকাটে।
আহমদ মুসা এমে একটা সমনেরই অনপিা করটেল।
মাটটনত গেটতনে পনি োকা আহমদ মুসার দু’টট হাত গচানখর পলনক
উনঠ এল। টেটেনে টেল েুনক পিা গলাকটটর বাম হাত গেনক গস্টেোে এবং শুনে
গেনকই গুলী বৃটষ্ট করল ওনদর লিয কনর।
উটস্তেেরা গবাোর আনেই সব গশষ। েেটট রিাি লাশ পিল কানপণনটর
উপর।
আহমদ মুসা আনরকটট গস্টেোে কুটিনে কাাঁনধ গফনল হানতর গস্টেোে
বাটেনে ধনর েুটল দরজা গপটরনে কটরনডার ধনর।
কটরনডানরর একটা বাাঁক েুরনতই আহমদ মুসা মুনখামুটখ হনে গেল
মানোেটির। মানোেটির সানে আরও চারজে। ওনদর হানত গস্টেোে,
মানোেটির হানত টরেলবার।
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আহমদ মুসা মুহূতণ মাত্রও েষ্ট কনরটে। মানোেটিনদর উপর গচাখ পিার
সানে সানেই আহমদ মুসার গস্টেোে েনজণ উঠল। এক োাঁক গুলী টেনে টেনর
ধরল ওনদরনক। হুমটি গখনে পিল পাাঁচটট লাশ কটরনডানরর উপর। আহমদ মুসা
লাফ টদনে লাশগুনলা টডটেনে েুটল সামনে।
কটরনডার টদনে েুটনত টেনে উপনরর তলাে উঠার টসাঁটি গপনে গেল।
প্রশস্ত টসাঁটি।
আহমদ মুসা টেিঃসনন্দহ গে, টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উপনরর গকাে তলাে
গকাোও রাখা হনেনে।
আহমদ মুসা টসাঁটি টদনে উপনর উঠনত শুরু করল। শরীর গটনে টেনে
উঠনত কষ্ট হটেল।
কনেক ধাপ উঠনতই উপনরর টসাঁটিনত পানের শব্দ গপল।
গসটদনক চাইনতই গদখল আহমদ মুসা, টতেজে দ্রুত োমনে টসাঁটি টদনে।
ওনদর সানে গচাখানচাটখ হনে গেল।
আহমদ মুসার গস্টেোে তখে ডাে হানত েুলানো। গতালার সমে গেই।
আহমদ মুসা লাটফনে পিল টেনচ কটরনডানর। প্রচন্ড বযো গপল।
শরীনরর হাি-নোি গেে গেংনে গেল তার। টকন্তু গসটদনক মনোনোে গদোর সমে
গেই। কটরনডানর লাটফনে পনি গশাো অবস্থানতই গুলী বৃটষ্ট করল উপনরর টসাঁটি
লনিয। ওটদক গেনকও গুটল বৃটষ্ট হনে। টকন্তু ওরা আর োনমটে, টসাঁটির গেখানে
টেল, গসখাে গেনকই গুলী বৃটষ্ট করনে। টসাঁটির বাাঁক গকাে পনির গুলীনকই লনিয
গপ াঁেনত টদনে ো।
গুলী বৃটষ্ট অবযাহত গরনখই আহমদ মুসা েটিনে সনর এল গদোনলর
আিানল। তারপর উনঠ দাাঁটিনে েুটল সামনের টদনক।
অল্প এগুনতই একটা বি দরজা গপনে গেল। আর কটরনডারটট বাাঁক টেনে
ডাে ও বাম দু’টদনক চনল গেনে।
আহমদ মুসা গখালা দরজা পনে েনরর টবপরীত টদনকর দরজা টদনে লনে
একটা োটি দাাঁিানো গদখনত গপল। বুেল এটাই বাইনর গবরুবার পে।
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দরজা পনে েুটল আহমদ মুসা োটির টদনক। গপেনে ব্রাশ ফাোনরর শব্দ
েুনট আসনে। কনেকটট গুলী এনস গপেনে গফনল আসা দরজা টদনে েনর প্রনবশ
কনরনে।
আহমদ মুসা লনে একটট গস্টেোে গফনল টদনে অন্যটট হানত টেনে
োটির ড্রাইটেং টসনট উনঠ বসল। োটির চাটব োটির টক গহানল েুলটেল।
আহমদ মুসার োটি েখে রাস্তাে গেনম েুটনত শুরু কনরনে, তখে আহমদ
মুসানক ধাওো কনর আসা গস্টেোেধারীরা লনে এনস দাাঁটিনেনে।
েুটনে আহমদ মুসার োটি। গকাোে েুটনে, তার গকাে টচো আহমদ
মুসার মাোে গেই।
মাোটা তার টেম টেম করনে। গস্টোটরং হুইনল রাখা তার হাত দু’টট
টশটেল হনে আসনে। গচানখর দৃটষ্ট োপসা হনে আসনে তার। গদনহর সব শটি
একটত্রত কনর হাত দু’টট সবল এবং গচাখ দু’টট তার গখালা রাখনত গচষ্টা করনে।
আহমদ মুসার োেয োনলা গে, তখে রানতর গশষ প্রহর। রাস্তাে োটি
গতমে গেই বলনলই চনল। তাই টেরাপনদ চলনত পারনলা অনেক দূর। গোট গোট
িাটফক টবটধ লংেে হনলও বি টকেু েটনলা ো।
আহমদ মুসার োটি তখে চনল এনসনে টশে েদীর তীর অঞ্চনল।
হাত দু’টট আর গস্টোটরং হুইনল োকনে ো আহমদ মুসার। গচানখর
সামনে তার সবটকেু েুরনে। আহমদ মুসা বুেল, আর পারনব ো গস এগুনত।
গদনহর সব শটি তার টেিঃনশষ। গশষ মুহূনতণ আহমদ মুসা তার পা গচনপ োটি দাাঁি
করানত গচষ্টা করনলা। পারনলা ো। োটিটা একটা োনের সানে ধাক্কা গখল এবং
আপোনতই দাাঁটিনে পিনলা।
আহমদ মুসার গদহটা েটিনে পিল টসনটর উপর।

গটটলনফাে পানশ গরনখ দু’হানত মুখ ঢাকনলা গডাো।
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উনিা-খুনিা তার গচহারা। রানত োনলা েুম হেটে তার। রানত বার বার
গটটলনফাে কনর জােনত গচষ্টা কনরনে আহমদ মুসা টফনরনে টকো। তারপর সকাল
গেনক প্রটত েন্টাে গটটলনফাে কনরনে। ো, আহমদ মুসা গফনরটে। এখে গবলা
দশটা।
পানশর গসাফাে বনস গডাোর আব্বা টমিঃ লাটতটে খবনরর কােজ
পিটেল।
গমনের টদনক তাটকনে কােজ পানশ গরনখ বলল, ‘গকাে খবর মা?’
হাত দু’টট মুখ গেনক সটরনে শুকনো কনণ্ঠ বলল,‘ো আব্বা গফনরটে।
গকােও খবরও গেই।’
টমিঃ লাটতটে রানত গমনেনক সান্ত্বো টদনেনে বার বার এই বনল গে, টেিে
গকাে কানজ জটিনে পনিনে। গদরী হনে। এনস পিনব। আহমদ মুসার জীবনে
এমে েটো অহরহই েনট। টকন্তু সকাল গেনক এ সান্ত্বোর বার্ী লাটতটের মুনেও
আর আসনে ো। উনিে তানকও আেন্ন কনর গফনলনে।
একটু সমে টেনে গস ধীনর ধীনর বলল,‘পযাটরনসর বাইনর গকাোও গতা
গেনত পানর গস।’
‘গকাে প্রকার গপ্রাগ্রাম-পটরকল্পো োিাই টতটে রুশ দূতাবানস
টেনেনেে।’
‘গসখানে টেনেও গতা গকাে গপ্রাগ্রাম হনত পানর?’
‘তাহনল দূতাবানস গটটলনফাে করব?’
‘করনত পার। টকন্তু পটরচে ো টদনল গতা গকাে ইেফরনমশে গসখাে
গেনক পানব ো।’
‘পটরচে গদব।’
‘গসটা আহমদ মুসা পেন্দ করনব টকো।’
‘আব্বা, তার অনুপটস্থটতনত টসদ্ধাে গেবার দাটেত্ব আমানদর। আটম
আমার োম বলব, বন্ধু পটরচে গদব। টঠকাো বলার প্রনোজে হনব বনল মনে কটর
ো।’
‘টঠক আনে, গটটলনফাে করনত পার।’
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গডাো গটটলনফাে করল দূতাবানস। গপল রােদূতনক। গডাো টেনজর
পটরচে টদনে বলল,‘আটম গডাো গজানসফাইে। টমিঃ আবদুিাহ আমার বন্ধু।’
‘টমিঃ আবদুিাহর বন্ধু?’
একটু োমল রােদূনতর কণ্ঠ। কনেক মুহূতণ সমে গে গস বলল, টমিঃ
আবদুিাহ গকাোে গসটাই বুটে জােনত চাে?’
‘ো। গসটা আপটে োও জােনত পানরে। আটম শুধু জােনত চাই আপোর
ওখানে োবার পর টমিঃ আবদুিাহর টক েনটনে। টতটে এ পেণে বাসাে গফনরেটে।’
‘ধন্যবাদ টমস গডাো গজানসফাইে। আপটে বুটদ্ধমতী, টমিঃ আবদুিাহর
উপেুি বন্ধু। টকন্তু আপোনক আটম গকাে সুখবর টদনত পারনবা ো।’
বনল োমল রােদূত পানেল।
এটদনক গডাোর বুকটা ের ের কনর গকাঁনপ উঠল। দ্রুত বলল,‘বলুে টক
খবর?’ েলা গকাঁনপ উনঠটেল গডাোর।
‘আটম দুিঃটখত টমস। আমরা গচষ্টা কনরও গকাে সাহােয তাাঁনক করনত
পাটরটে।’
অটস্থর হনে উনঠনে গডাো। উনত্তজোে উনিনে কাাঁপনে তার শরীর।
বলল,‘বলুে আপটে দো কনর।’
রােদূত পানেল টবনকনল আহমদ মুসার রােদূনতর বাটি গেনক গবর
হওোর পর পটরকটল্পত গমাটর দুেণটো গেনক শুরু কনর তার বন্দী হওো, বন্দী
খাোে রােদূতনদর অটেোনের টববরর্ টদনে বলল,‘েটদও টমিঃ আবদুিাহনক
আমরা পাইটে, তবু আমার কো হনলা গসখানে আমরা ১১টা লাশ গপনেটে, সবই
শত্রুনদর। এর অেণ আহমদ মুসার হানতই তারা টেহত হনেনে।’
‘তাহনল টক আবারও বন্দী হনেনেে।’ োো েলাে বলল গডাো।
‘বলা মুটিল, তনব আমার মনে হে টমিঃ আবদুিাহ বন্দী হনল শত্রুরা োটট
খাটল কনর পালানতা ো।’
‘দো কনর বলনবে টক, আপোরা কটাে টেনে শত্রুনদর ঐ োটট খাটল
গদনখে?’
‘তখে রাত সানি ৪টা হনব।’
রাজচক্র

97

সমেটা শুনে হতাশা বািল গডাোর। গেটুকু আশার আনলা মনে জ্বনল
উনঠটেল তাও টেনে গেনত চাইল। কো বলনত পারল ো গডাো।
ওপার গেনক রােদূতই বলল,‘গকাে খারাপ টকেু টচো কনরা ো মা। ঈশ্বর
তার সহাে। গস খুব োল গেনল।’
‘েযাংকস। টঠক আনে। গুড গড জোব।’
বনল গডাো গটটলনফাে গরনখ টদনে তার আব্বার টদনক তাটকনে
বলল,‘আব্বা ওাঁর োটি এযাকটসনডনন্ট গফনল ওনক আহত অবস্থাে টকডন্যাপ করা
হনেনে। গেখানে বন্দী কনর রাখা হনেটেল, গসখানে পুটলশ টেনে অটেোে চাটলনে
তানক পাওো োেটে। পাওো গেনে শত্রুনদর ১১টট লাশ।’ কান্না জটিত েলাে
বলল গডাো।
বনল গডাো তার হানতর রুমানল মুখ ঢাকল।
গডাোর আব্বা এটেনে এনস গমনের মাোে হাত বুটলনে বলল,‘আিাহর
উপর েরসা কর মা। আমার মনে হে গস সনর পিনত গপনরনে।’
‘টকন্তু এতটা সমে তাহনল উটে গকাোে? এই পটরটস্থটতনত টতটে অবশ্যই
গটটলনফানে তাাঁর খবর জাোনতে।’
‘গসটাও টেেণর কনর সুনোনের উপর।’
গডাো গচাখ মুনে বলল,‘এখে টক করর্ীে আব্বা?’
‘এস আমরা আিাহর উপর েরসা কনর অনপিা কটর।’
বনল একটু গেনমই আবার বলল,‘রুশ রােদূনতর সানে কো বনল গতামার
টক মনে হনলা?’
‘আমার মনে হনেনে টতটে সতয কোই বনলনেে।’
গডাোর আব্বা গকাে কো বলল ো।
গডাোও েে।
একটু পনর েীরবতা গেনে গডাোর আব্বা েটির টদনক তাটকনে
বলল,‘সাইমুনমর গটটলনফাে োম্বারটা দাও, ওনদর সানে গোোনোে কনর গদটখ।’

রাজচক্র

98

হঠাৎ টকেু পাওোর আেনন্দ গডাোর মুখ উজ্জ্বল হনে উঠল। লাফ টদনে
উনঠ দাাঁিাল। বলল, ‘ওনদর কো েুনলই টেনেটেলাম আব্বা। োই টেনে আটস
ওনদর োম্বার।’
বনল গডাো েুটল উপনর ইঠার টসাঁটির উনেনশ্য।
গডাোর আব্বা গসাফাে গহলাে টদনে খবনরর কােজটা আবার তুনল টেল
হানত।

সকাল ৮টা। টশে েদীর তীর এলাকা তখেও েেীর কুোশাে ঢাকা।
ফাতমা ও তার আব্বা আবু আনমর আবদুিাহ গমাটর কানর োটেনলে
েদীর তীর বরাবর রাস্তা ধনর।
েদী তীনরর এই জােোটা খুবই মনোরম। রাস্তা গেনক েদীর পাটে পেণে
গেনম গেনে পটরকটল্পত সাজানো োনের সাটর। োনের ফাাঁনক ফাাঁনক বসার
জােো। পযাটরনস এটা টপকটেনকর একটা পপুলার স্পট।
ড্রাইে করটেল ফাতমা।
তার গচানখ পিল একটা োটি োনের গোিার সানে আটনক আনে।
ফাতমা প্রেনম মনে কনরটেল, গকাে োটি পাকণ করা আনে। টকন্তু পনর
গদখল, োটিটা োনের সানে এযাকটসনডন্ট কনরনে। োটির সামনের টকেুটা অংশ
দুমনি গেনে।
‘আব্বা, মনে হে একটা োটি এযাকটসনডন্ট কনরনে। আটনক আনে
একটা োনের গোিাে।’ বলল ফাতমা।
ফাতমার আব্বা টকেু বলার আনেই ফাতমা োটি দাাঁি কটরনে গফনলনে।
‘টঠক আনে। চল গদটখ। পুটলশ টেিে জােনত পানরটে।’ বলল ফাতমার
আব্বা আবু আনমর আবদুিাহ।
দু’জনেই োমল োটি গেনক।
ফাতমাই আনে আনে চলল।
রাজচক্র
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ড্রাইটেং সাইনডর জাোলা টদনেই গেতনর তাকাল ফাতমা। টকেু বুেনত
পারনলা ো। কুোশা টসি জাোলার কাাঁচ টদনে টসনটর উপর একজে গলাক পনি
োকার আবো দৃশ্য গদখনত গপল গস।
দরজা টেিে গেতর গেনক লক করা। তবু ফাতমা দরজা টােল। সংনে
সংনে খুনল গেল দরজা। দরজা পনে মুখ বাটিনে গদখল, রিাি একজে টসনটর
উপর পনি আনে।
‘আব্বা, মারাত্মক আহত একজে টসনটর উপর পনি আনে।’ বলল
ফাতমা।
‘গবাঁনচ আনে গতা?’
টসনট পনি োকা গলাকটটর মাো টেল গেতনরর টদনক। একটা হাত েুনল
টেল টসনটর টেনচ।
ফাতমা হাত তুনল টেনে পরীিা করল। বলল,‘আব্বা, গলাকটট গবাঁনচ
আনে। গলাকটট এটশোে আব্বা।’
‘এটশোে? আহা! চল গদটখ গবর কনর আটে।’
দু’জনে ধরাধটর ধনর গবর কনর আেল োটি গেনক গলাকটটনক।
গবর কনর শুইনে টদনে মুনখর টদনক তাটকনেই টচৎকার কনর উঠল
ফাতমা,‘আব্বা, আহমদ মুসা।’
‘তাইনতা মা, আহমদ মুসাই গতা।’ আতণোদ কনর উঠল আবু আনমনরর
কণ্ঠও।
‘আব্বা, সমে েষ্ট করা োনব ো, গকাোে গেব এাঁনক?’
‘চল কানেই একটা োল টলটেক আনে।’
‘ো, আব্বা, এাঁনক অপটরটচত গকাে টলটেনক টেনে োওো োনব ো।’
‘টঠক বনলে, আমানদর টক্রনসন্ট টলটেনকই চল টেনে োই।’
আহমদ মুসানক আবার তারা টেনজনদর োটিনত তুলল।
ফাতমা বলল,‘আব্বা লিয কনরনেে, এাঁর গচাখ, মুখ, মাোর আোত
গকােটাই তাজা েে। সব রিই শুকনো।’
রাজচক্র
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‘হ্যাাঁ তাই গতা গদখটে। এর অেণ টক? োটি এযাকটসনডনন্ট গস আহত
হেটে?’
ফাতমা ড্রাইটেং টসনট উনঠ বসনত বসনত বলল,‘আমার মনে হে উটে
আহত হনেনেে অন্য গকাে েটোে এবং তা টেিে আট দশ েন্টা আনে। োটিনত
তাাঁর পানশ গস্টেোে পনিটেল। আমার টবশ্বাস গকাে সংেনষণর পর আহত অবস্থাে
সনর আসার পনে টতটে এযাকটসনডন্ট কনরনেে।’
োটি তখে েনির েটতনত চলনত শুরু কনরনে।
সকানলর রাস্তা প্রাে োটি শূন্য বলা োে। ২০ টমটেনটর মনধযই োটি
পযাটরস টক্রনসন্ট টলটেনক এনস গপ াঁেল।
জরুরী অবস্থা গোটষত হনলা পযাটরস টক্রনসন্ট টলটেনক। মাত্র ১০ টমটেনটর
মনধযই টসটেের-জুটেের সব ডািার এনস হাটজর হনলা।
প্রােটমক পরীিা কনর টলটেনকর প্রধাে সাজণে ডািঃ ওমর গলটমং
অনপিমাে উটিগ্ন সকলনক জাোল, ‘েনের গবাধহে টকেু গেই। বাইনর বি
ধরনের গকাে আোত গেই। দীেণির্ ধনর প্রচুর রি িরনর্র ফনলই ইটে সংজ্ঞা
হাটরনেনেে। তনব আেযেরীর্ পরীিার পনরই বলা োনব প্রকৃত অবস্থা টক।’
‘গস সব পরীিাে কতির্ লােনব?’ বলল আবু আনমর আবদুিাহ।
‘রি লােনব। গসলাই টদনত হনব। জ্ঞাে টফটরনে আোই এখে প্রধাে
কাজ।’
সংনে সংনে চারটদক গেনক শতজে বনল উঠল,‘রনির গ্রুপ বলুে, েত
রি লানে গদব।’
‘ধন্যবাদ। আটমও আপোনদর সানে আটে।’
বনল ডািঃ গলটমং ইমারনজন্সী অপানরশে হনলর গেতনর ঢুনক গেল।
েন্টা দু’গেক পনর ডািঃ েুবানের, ফাতমার োই গবর হনে ডািঃ গলটমং-এর
পি গেনক উটিগ্ন ও অনপিমােনদর উনেশ্য কনর বলল,‘আমানদর মহাে োই
আহমদ মুসানক ইেনটেটসে গকোনর গেো হনেনে। গকাে গমজর অপানরশনের
দরকার হেটে। তনব জ্ঞাে এখেও গফনরটে।’
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‘তাাঁর আোনতর বযাপানর আপোরা টক ধারর্া কনরনেে োইো।’ বলল
ফাতমা।

‘তাাঁর মাো ও মুনখর আোনতর মনধয টকেু টকেু োো কাাঁচ পাওো গেনে।
তাাঁর মাো ও পাাঁজনর প্রবল চাপ জটেত আোত। আমরা মনে করটে, গষাল সনতর
েন্টা আনে আরও একটা কার এটক্সনডনন্ট গস মারাত্মকোনব আহত হে। টিতীে
এটক্সনডনন্ট তাাঁর েতুে গকাে িটত হেটে।’
‘তাহনল জ্ঞাে হারানলে টক কনর?’
‘এটা তাাঁর টিতীে বার সংজ্ঞা হারানো।’
‘গকমে কনর জােনলে?’
‘প্রেম এটক্সনডনন্টর পর সংজ্ঞা ো হারানল অেত মুনখ রনির দাে
এোনব োকনতা ো। আোত টকংবা গে গকাে কারনর্ই গহাক রনির দাে শুকানোর
পর গস সংজ্ঞা টফনর পাে।’
কো গশষ কনরই ডািঃ েুবানের ফাতমানক কানে ডাকল। কানে কানে
বলল, ‘টপ্রনন্সস মাটরো গজানসফাইেনক বযাপারটা গতা এখে জাোনো হেটে!’
‘টঠক বনলে োইো, কোটা আমার মনেই আনসটে। এখেই জাোটে।’
বনলই ফাতমা েুটল গটটলনফানের টদনক। টকন্তু ওপার গেনক গটটলনফাে
উঠাল ো। বার বার গো টরলাই হনলা।
‘ওটা গতামার গকাে বাটির োম্বার? ওাঁনদর কনেকটা বাটি আনে।’ বলল
ডািঃ েুবানের।
‘আটম তা জাটে ো োইো। এ োম্বানর কনেকবার তার সানে কো
বনলটে।’
‘টঠক আনে। আিাহ েরসা।’
বনল ডািঃ েুবানের গেতনর চনল গেল।
গবলা তখে ১২টা।
আহমদ মুসার সংজ্ঞা টফনরনে গবলা দশটার পর পরই।
আহমদ মুসানক এনে রাখা হনেনে তার জনন্য টবনশষোনব সাজানো
টলটেনকর টবনশষ একটট কনি। কারও িারা কখেও বযবহৃত হেটে এমে টবোোরাজচক্র

102

পত্র, আসবাবপত্র তার জন্য বযবস্থা করা হনেনে। েরটটর আনশপানশর েনর ডািঃ
গলটমং ডািঃ েুবানেরসহ ডজে খানেক ডািার ও টেরাপত্তা কমণীর োকার বযবস্থা
করা হনেনে।
তখে আহমদ মুসার কানে বনস আবু আনমর আব্দুিাহ, ডািঃ গলটমং, ডািঃ
েুবানের, পযাটরনসর মুসটলম কমুটেটটর অন্যতম গেতা ও পযাটরসস্থ সাইমুম
ইউটেনটর উপনদষ্টা আবু বকর টশরাক এবং আরও কনেকজে গেতৃস্থােীে
বযটিবেণ। পদণার আিানল রনেনে ফাতমা সহ পযাটরনসর মটহলা গেত্রীরা।
েটো েটার পর উটিগ্ন সকনল গচনপ ধনরটেল আহমদ মুসানক।
েতটা বলা োে, ততটা বনল োমল আহমদ মুসা।
কানরা মুনখ গকাে কো গেই। টপেপতে েীরবতা।
‘আমার একটা প্রবল গক তুহল জোব, আমরা এখােকার মুসটলম
কমুটেটট েটোক্রনম আপোনক এখানে গপনেটে। টকন্তু আপোর টমশনে এনস
আপটে বাস করনেে অন্য গকাোও। আপটে োর গমহমাে, গসই গস োেযবাে
বযটিটটনক আমার খুব জােনত ইো করনে।’ বলল ‘ইেুে গসাসাইটট অব
ইউনরাটপোে গরনেসাাঁ’- এর েতুে গসনক্রটাটর গজোনরল হুোরী হাটবব গবেোটজ।
ডািঃ েুবানের টকেু বলনত োটেল। আহমদ মুসা তানক োটমনে গহনস
বলল, ‘তাাঁনদর একজে এখানে আসনবে। ো শুনে গচানখই গদখনবে।’
‘আলহামদুটলিাহ, শত্রুরা গতামানক জীবে ধরনত গচনেটেল। টকন্তু তা
তারা পানরটে। এটা আিাহর একটা সাহােয।’ বলল আবু আনমর আবদুিাহ, ডািঃ
েুবানেনরর আব্বা।
‘সংজ্ঞাহীে অবস্থাে আপটে গে শত্রুর হানত পনিেটে, এটাও আিাহর বি
একটা সাহােয।’ বলল ডািঃ গলটমং।
‘অবশ্যই।’ বলল আহমদ মুসা।
এইোনব প্রনশ্নাত্তরর চলার এক পেণানে হুোরী হাটবব বনল উঠল, ‘মাফ
করনবে সকনল, একটু উঠনত হনে। এখটে টফনর আসব’
‘আসুে।’ বলল আহমদ মুসা।
হুোরী হাটবব গবর হনে গেল।
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প্রাে সংনে সংনেই আহমদ মুসা ডািঃ েুবানেরনক কানে গডনক কানে
কানে বলল, ‘তুটম গতামার গলাকনক হুোরী হাটববনক ফনলা করনত বল। গকাোে
টক কনর টক বনল তার টরনপাটণ চাই।’
ডািঃ েুবানেনরর মুনখ প্রবল টবস্মনের প্রকাশ েটল। টকন্তু টকেু বলল ো।
গস উনঠ দাাঁিাল এবং দ্রুত গবর হনে গেল।
টমটেট পনের পনর টফনর এনস আহমদ মুসার কানে কানে বলল, ‘হুোরী
ঔষধ টকেনত টেনেটেল। টফনর আনস এখে টেনলনট ঢুনকনে।’
আহমদ মুসার ভ্রু মুহূনতণর কুটঞ্চত হনে আবার টমটলইনে গেল। বলল,
‘গে গলাকনক পাটঠনেটেনল তানক ডানকা।’
গলাকটট এনস আহমদ মুসার শেযার কানে হাাঁটু গেনি বসল।
আহমদ মুসা টফসটফনস কনণ্ঠ বলল, ‘উটে গসাজা গদাকানে টেনে ঔষধ
টকনে আনেে?’
‘ো, উটে ঔষধ গবর করনত বনল গেতনর টেনেটেনলে।’
‘গকে?’
‘গটটলনফাে করার জনন্য।’
‘আপটে গদনখনেে গটটলনফাে করনত?’
‘ো গদটখটে। উটে গদাকােীনক বনলটেনলে গে টতটে একটা গটটলনফাে
করনবে।’
‘টঠক আনে। োে আপটে।’
গলাকটট চনল গেনল আহমদ মুসা ডািঃ েুবানেরনক গডনক বলল, ‘একটা
োটির বযবস্থা কর। আটম এখটে োব।’
ডািঃ েুবানেনরর মুখ কানলা হনে গেল উনিে ও টবষণ্ণতাে। টকন্তু আহমদ
মুসার মুনখর টদনক গচনে গকাে প্রশ্ন করার সাহস গপল ো।
আহমদ মুসা েুবানেরনক কো বলা গশষ কনরই উপটস্থত সকনলর টদনক
তাটকনে বলল, আটম দুিঃটখত, জরুরী প্রনোজনে আমানক এখেই চনল গেনত হনব।
আপোরা আমার জন্য গদাো করুে। আপোনদর োলবাসার জনন্য ধন্যবাদ।’
সকনলই এক বানকয বলল, ‘এই শরীর টেনে! ো এটা হনত পানর ো।’
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ডািঃ গলটমং বলল, ‘আটম ডািার, ডািার টহনসনব এমে রুেী আটম
োিনত পাটর ো।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘জোব আপটে টঠক বনলনেে। আটম ডািার
হনল এ কোই বলতাম। টকন্তু এখেকার কাজ টবশ্রানমর গচনে বি।’
বনল আহমদ মুসা ধীনর ধীনর উনে বসল।
ডািঃ েুবানের বাইনর চনল টেনেটেল। টফনর এনস বলল, ‘োটি গরটড।’
টলফনট ফাতমা বলল, ‘জোব, গডাো আপা আসার জনন্য ততটর হনেে।
দু’এক টমটেনটর মনধযই োত্রা করনবে।’
‘তুটম তানক আসনত টেনষধ কনর দাও।’
‘গকাোে োনেে আপটে? তার ওখানে?’
‘ো। গকাোে োটে, গসটা আপাতত োক।’
‘বাবা, আমানদর গকাে অপরাধ হনেনে? এোনব আকটস্মক চনল োবার
টসদ্ধাে টেনলে?’ বলল বৃদ্ধ আনমর আবদুিাহ।
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘টকেুিনর্র মনধযই আপোরা সব বুেনত
পারনবে। পনর আটম সব বলব এখে েে।’
টলফট গেনক গবর হনে আহমদ মুসা এগুনলা োটির টদনক। সানে আবু
আনমর আবদুিাহ, ডািঃ গলটমং, ডািঃ েুবানের, হুোরী হাটববসহ সকনলই।
সবাই তখেও প্রটতবাদ করনে আহমদ মুসার টসধানের। টবনশষ কনর
হুোরী হাটবব বযস্ত হনে উনঠনে আহমদ মুসানক বাধা গদোর জনন্য।
আহমদ মুসা োটির কাোকাটে হনল ডািঃ েুবানের চাটব হানত োটির
সামনে দাাঁিানো একটট েুবকনক গদটখনে বলল, ‘এ আমার ড্রাইোর, ড্রাইে
করনব।’
‘প্রনোজে গেই। আটম ড্রাইে করনত পারব।’
‘গকে? ... অসম্ভব!’ বলল ডািঃ েুবানের।
‘টঠক বনলনে েুবানের, বাবা।’ বলল আনমর আবদুিাহ।
‘আমার উপর আপোনদর গকাে আস্থা গেই?’
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ডািঃ েুবানের এটেনে এনস আহমদ মুসার হাত গচনপ ধনর আনবে রুদ্ধ
কনণ্ঠ বলল, ‘আস্থা-অোস্থার প্রশ্ন এখানে েে। আমরা বলটেলাম, এইোনব এই
অবস্থাে টেরুনদ্ধশ োওোটা আমরা সহ্য করনত পারটে ো।’
‘ধন্যবাদ তমানদর োলবাসার জনন্য। সকলনক ধন্যবাদ, আসসালামু
আলাইকুম।’
োটির ড্রাইটেং টসনট উনে বসল আহমদ মুসা।
বসাটা একটু গজানর হনেটেল। মাো ও গোটা শরীর টচে টচে কনর উঠল।
মাোটা টসনট আনস্ত কনর ন্যস্ত কনর োটিনত স্টাটণ টদল আহমদ মুসা।
োটি বারান্দা গেনক রাস্তাে গেনম এল আহমদ মুসার োটি।
রাস্তাে গেনমই টতব্র েটতনত চলনত শুরু করল োটি।
েতিে োটি গদখা গেল, তারা সবাই দাাঁটিনে োকল। োটি দৃটষ্টর
আিানল চনল োবার পর সকনল েুনর দাাঁিাল।
আকটস্মক ো েনট গেল সবাই টবটিপ্ত োনব আনলাচো করটেল। গকউ
চনল োবার, গকউ টলটেনকর গেতনর োবার উনদযাে টেনেনে, এই সমে েনির
েটতনত পর পর টতেটট মাইনক্রাবাস এনস দাাঁিাল টলটেনকর োটি বারান্দাে।
োটি গেনক প্রাে দু’ডজে মানুষ োমল। তাাঁনদর কারও হানত টরেলবার,
কারও হানত গস্টেোে।
তারা গেনমই কনেকজে টলটেনকর চাটরটদনক েটিনে পিল। কনেকজে
োটি বারান্দাে গস্টেোে বাটেনে দাাঁটিনে োকল। অবটশষ্টরা টলটেনক গঢাকার
জনন্য টলটেনকর বারান্দাে উঠল।
গে গলাক সবাইনক টেনদণশ টদটেল, ডািঃ গলটমং তার মুনখামুটখ হনে বলল,
‘আটম ডািঃ গলটমং। টলটেনকর ডক্টর ইেচাজণ। আপোরা এসব টক করনেে, বুেনত
পারটে ো।’
গলাকটট ক্রুর গহনস বলল, ‘আপোনকই গতা গবটশ দরকার। োলই
হনলা।’
একটু োমল গলাকটট। তারপর গচানখ আগুে বষণর্ কনর বলল, ‘চলুে,
আহমদ মুসা গকাোে আমানদর গদটখনে টদে।’
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প্রেমটাে তার কোে টবটস্মত ও টকংকতণবযটবমূঢ় হনে পনিটেল ডািঃ
গলটমং। তা মুহূনতণর জনন্য। মুহূনতণই তার কানে সব পটরিার হনে গেল। পটরিার
হনে গেল গকে আহমদ মুসা এইোনব চনল গেল। হৃদেটা তার দারুর্োনব গকাঁনপ
উঠল। েটদ গস োকনতা, তাহনল টক হনতা! তার মে েনর গেল শ্রদ্ধাে আহমদ
মুসার প্রটত।
‘আহমদ মুসা? গে আহত গলাকটট আজ সকানল েটতণ হনেটেল, গসই
এটশোে গলাক?’
‘হ্যাাঁ, হ্যাাঁ। গকাোে গস, চলুে।’
‘টকন্তু গস গতা এই ক’টমটেট হনলা চনল গেনে?’
‘চনল গেনে? টমেযা কো।’
‘টমেযা েে, গদখুে এখানে অনেক গলাক দাাঁটিনে আনে। টজজ্ঞাসা করুে’
‘ো টবশ্বাস কটর ো। চলুে সাচণ করব।’
‘টঠক আনে, চলুে।’
ডািঃ গলটমংনক টেনে একদল অস্ত্রধারী ঢুনক গেল টলটেনকর গেতনর।
োটি বারান্দাে লনের উপর তখেও স্তটম্ভনতর মত দাাঁটিনে আবু আনমর
আবদুিাহ, ডািঃ েুবানের ও ফাতমা।
‘আিাহ আহমদ মুসানক রিা কনরনেে। টকন্তু অবাক হটে, বুেল টক
কনর গস গে এমে টকেু েটনত োনে?’ টফসটফনস কনণ্ঠ বলল আবু আনমর
আবদুিাহ।
‘োইো টেিে টকেু জানেে?’ বলল ফাতমা।
কো তাাঁনদর গশষ হনলা ো টচৎকার করনত করনত সদলবনল গেনম এল
অস্ত্রধারীরা।
ডািার ও অন্যান্য োরা টেল সবাইনক গডনক বলল, ‘ডািার গলটমং কো
গোপে করনে। মুমূষুণ প্রাে একজে গলাক একা োটি ড্রাইে কনর চনল গেনত
পানর? আমরা এটা টবশ্বাস কটর ো।’
বৃদ্ধ আবু আনমর বিা গলাকটটর টদনক এটেনে গেল। বলল, ‘ডািঃ গলটমং
টঠকই বনলনেে। আটমই সকানল গলাকটটনক সংজ্ঞাহীে মুমূষুণ গদনখ আমার
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োটিনত এখানে টেনে এনসটেলাম। আবার আমার গচানখর সামনেই গস টেনজ
ড্রাইে কনর চনল গেল। আমার কানেও এটা টমরাকল, টকন্তু েনটনে এটা।’
একটু গেনম দূনর দাাঁিানো একজেনক কানে গডনক তানক গদটখনে বলল,
‘এই হল োটির ড্রাইোর। ড্রাইোরনক গস গেেটে।’
‘োটিটার োম্বার কত?’ টচৎকার কনর উঠল অস্ত্রধারী গলাকটট।
ড্রাইোর গলাকটট োটিটার োম্বার তানক জাোল।
সংনে সংনেই অস্ত্রধারী গলাকটট পানশর একজনের টদনক তাটকনে বলল,
‘গোটা পযাটরনস আমানদর সবাইনক োম্বারটট জাটেনে দাও। পুটলশনকও জাটেনে
তাাঁনদর সাহােয চাও। োনব গকাোে গস?’
অস্ত্রধারীরা চনল গেল।
টক্রনসন্ট টলটেনকর সামনে লনে তখেও কনেকজে দাাঁটিনে। আহমদ
মুসানক গকন্দ্র কনর োরা এনসটেল, তারাও প্রাে সকনলই চনল গেনে। হুোরী
হাটববও।
লনে দাাঁিানো সবার মুনখ তখেও একটা দুিঃস্বনের োপ। সবাই গম ে।
গম েতা গেংনে কো বলল প্রেনম আবু আনমর। বলল গস, ‘চল উপনর
একটু বটস।’ কোে তার লাটের োপ।
সবাই উপনর উনে এল। বসল টেনে ডািঃ গলটমং-এর কনি।
‘এরা কারা এনসটেল বুেনল টকেু ডািার?’ বনসই মুখ খুলল প্রেনম আবু
আনমর। বলনলে ডািার গলটমংনক লিয কনর।
‘বুেনত পাটরটে। তনব আহমদ মুসার কানে োনদর কো শুেলাম, গসই
গগ্রট টবোনরর োিা করা গলাক হনত পানর এরা।’ বলল ডািঃ গলটমং।
‘টকন্তু এরা গতা রুশ েে, ফরাটস।’ বলল ডািঃ েুবানের।
‘গগ্রট টবোনরর োিা করা গলাকও গতা হনত পানর।’ বলল ফানতমা।
‘তা হনত পানর এবং আমার মনে হে এটাই েটো।’ বলল ডািঃ েুবানের।
‘টকন্তু আটম বুেনত পারটে ো, এত তািাতাটি জােল টক কনর এবং
এনদর গজনে গফলার বযাপারটা আহমদ মুসা জােল টক কনর। এখে গতা আমানদর
কানে পটরিার গকে টতটে তািাহুিা করা চনল গেনলে।’ বলল ডািঃ গলটমং।
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‘আিাহর হাজার গশাকর গে টতটে চনল গেনেে। টতটে আমানদর অনুনরাধ
শুেনল গে টক হনতা!’ বলল আবু আনমর আবদুিাহ।
‘টকন্তু এমে টকেু েটনব টতটে তা আমানদর জাোনলে ো গকে?’ বলল
ডািঃ গলটমং।
কো গশষ কনরই আবার গস শুরু করল, ‘ডািঃ েুবানের তুটম টকেু জাে
মনে হে। গতামানক টকেু গতা বনলনেে টতটে।’
‘আমানক এই টবষেটা টকেুই জাোেটে।’ বনল োমল ডািঃ েুবানের।
তারপর চারটদক গচনে উনঠ টেনে দরজা বন্ধ কনর এনস বলল, ‘টতটে আমানক
বনলটেনলে হুোরী হাটববনক ফনলা করার জনন্য গলাক পাঠানত। উটে গকাোে টক
কনরে তা গদখার জনন্য। টতটে েখে জােনত পারনলে গে, হুোরী ঔষধ টকেনত
টেনে গটটলনফাে কনরনেে। তখেই টতটে চনল োবার টসদ্ধাে টেনেনেে বনল
আমার মনে হনে।’
‘তার মানে আমানদর হুোরী হাটবব গটটলনফানে আহমদ মুসার খবর
শত্রুনক জাটেনেনেে!’ আতণকনণ্ঠ বলল ডািঃ গলটমং।
‘েটো গতা এটাই দাাঁিানে।’ বলল আবু আনমর আবদুিাহ।
‘টকন্তু বুেনত পারটে ো, হুোরী হাটবব সানহবনক সনন্দহ করার গহতু টক?’
বলল ফাতমা।
‘শুনেটে, গকাে অস্বাোটবক টজটেসই আহমদ মুসার েজর এিাে ো।
টেিে আহমদ মুসা োই হুোরী হাটবনবর কো ও আচরনে অস্বাোটবক টকেু গটর
গপনেটেনলে।’
‘আিাহর হাজার গশাকর গে, টতটে আহমদ মুসানক এই দৃটষ্ট টদনেনেে।
আমরা গতা টকেুই বুটেটে।’ বলল আবু আনমর।
‘আর একটট বযাপার। আহমদ মুসা ড্রাইোর সানে টেল ো গকে?’ বলল
ডািার গলটমং।
‘আমানদর কানেও এটা টবস্মনের!’ বলল উপটস্থত সবাই।
একটুির্ েীরব সবাই।

রাজচক্র

109

েীরবতা োেল ডািঃ গলটমং। বলল, ‘হুোরী হাটবব সম্পনকণ আমরা টক
োবনবা?’
‘টবশ্বাসোতক োিা আর টক!’ বলল ফাতমা।
ডািঃ গলটমং-এর গটটলনফাে টবপ টবপ শব্দ কনর উঠল।
ডািঃ গলটমং গটটলনফাে ধনরই ডািঃ েুবানেনরর হানত তুনল টদল। বলল,
‘গতামার গটটলনফাে।’
গটটলনফাে ধনরই বলল, ‘টজ, আটম ডািঃ েুবানের। টঠক আনে টদে
তানক।’
ওপানরর কো শুনেই আেনন্দ গচাখ-মুখ গেনচ উঠল ডািঃ েুবানেনরর।
টস্পকানর হাত চাপা টদনে সকনলর টদনক গচনে বলল, ‘আহমদ মুসা োই।’
সবার মুখ আেনন্দ উজ্জ্বল হনে উঠল েনি-চনি বসল সবাই।
ডািঃ েুবানের কো বলল আহমদ মুসার সানে। অস্ত্রধারীনদর আসার কো,
হুোরী হাটবব ও ড্রাইোনরর কো – সবই বলল গস।
গটটলনফানে কো গশষ কনর গটটলনফাে রাখনতই সবাই বযস্ত হনে উনঠ
‘গকমে আনেে উটে, টক বলনলে টতটে’, ইতযাটদ অনেক প্রশ্ন কনর বসল।
ডািঃ েুবানের বলল, ‘উটে োল আনেে। োটি আজ গবলা টতেটাে টশে
েদীর ১১ োম্বার ব্রীনজর দটির্ প্রানে োকনব, তনব তা পুটলনশর হানত পিাই
োল......।’
েুবানেরনক বাধা টদনে তার আব্বা আবু আনমর বলল, ‘োক গতামার
োটির কো, হুোরী হাটবনবর কো টক বলল, গসটা বল।’
‘বলটে। হুোরী হাটবনবর গচহারা, তার কো ও আচরর্ গদনখ আহমদ
মুসার সনন্দহ হে। তানক ফনলা কনর সনন্দহটা প্রমাটর্ত হে। আহমদ মুসার মনত
গে গকাে কারনেই গহাক হুোরী হাটবব ফরাটস পুটলনশর পুতুল টহনসনব কাজ
করনে। টতটেই পুটলশনক খবর গদে, পুটলনশর একটা মহল জাোে তা গগ্রট
টবোরনক। তনব আহমদ মুসা বনলনেে, এ টবষেটা টেনে ফ্রানন্সর মুসটলম
কমুটেটটনত আনলাচো ো হওো উটচত। কমুটেটটর ঐকয গকাে োনবই েষ্ট হনত
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গদো োনব ো। েীরনব গচষ্টা করনত হনব তানক দাটেত্ব গেনক সটরনে গদোর
জনন্য।’
একটু গেনম ডািঃ েুবানের আবার শুরু করল, ‘ড্রাইোরনক টতটে গেেটে,
কারর্ ড্রাইোর তানত টবপনদ পিত। তানক আহমদ মুসার টঠকাো পুটলশ অেবা
গগ্রট টবোরনক জাোনত বাধয হনত হনতা। সকলনক টতটে সালাম জাটেনেনেে।’
ডািঃ েুবানের োমল।
‘আিাহ তানক আরও দীেণজীবী করুে। পযাটরনসর মুসটলম কমুযটেটটর
েটবষ্যৎ গেনব গে পরামশণ টদনেনেে, গসটাই টঠক। টবশ্বাসোতক আমার মনে হে
শুধু হুোরী হাটবটব েে। আরও োরা আনেে, তানদর েীরনব টচটিত করনত হনব।
আিাহর শুকটরো আদাে কটর, আহমদ মুসা আমানদর দৃটষ্ট খুনল টদনেনেে।
আমরা সাবধাে হনত পারব।’
বনল আবু আনমর আবদুিাহ উনঠ দাাঁিানলে। বলনলে, ‘আমরা চটল। ডািঃ
গলটমং গতামানদর সমে আর েষ্ট করব ো।’
ফাতমাও উনঠ দাাঁিাল।
সালাম টদনে তারা পা বািাল দরজার টদনক।
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৪
সুস্থ হনে উনঠনে আহমদ মুসা।
শরীনরর উপর টদনে তার এবার বি একটা ধকল গেনে। অনেক পরীিােীটরিা অনেক ঔষধ-পাটত গখনত হনেনে তানক। ‘সাইমুম’ – এর গলানকরা
গসবা-শুশ্রূষা কনরনে, বাটির চাকর-বাকর গতা আনেই। গডাোনক ইো কনরই
আহমদ মুসা দূনর রাখনত গচষ্টা কনরনে। একটদনক তার ইউটেোটসণটটর ফাইোল
পরীিা, অন্যটদনক টেরুপাে অবস্থাে পদণার সীমা লটিত হনলও এই স্বাোটবক
অবস্থাে আহমদ মুসা এই সীমা রিা করনত গচনেনে। গডাোও গসটা গমনে
টেনেনে।
অসুখ অবস্থাে শুনে শুনে আহমদ মুসা গে পীিা খুব গবটশ অনুেব কনরনে,
গসটা হনলা, টপ্রনন্সস কযাোটরেনক অনুসন্ধানের গকাে লুই এখে তার কানে গেই।
সুস্থ হবার পর এ টবষেটা তানক আরও গবটশ পীিা টদনেনে।
রুশ দুতাবাস টেল গগ্রট টবোনরর সানে টলংনকর একটা উৎস। টকন্তু
মানোেটির মৃতযু র পর এ টলংক টক এখে আনে? এখেও টক ওরা রুশ দূতাবানসর
উপর গচাখ রানখ?
এই টবষেটট পরখ করা এবং রুশ রােদূনতর সানে কো বলার জনন্য
আহমদ মুসা টেনেটেল রুশ রােদূনতর বাসাে।
তার এই উনদযােনক সফল বনলই আহমদ মুসা মনে করনে।
রুশ রােদূনতর সানে কো বলার পর আহমদ মুসার সফল আলাপ
হনেটেল ওলোর সানেও।
মানোেটির সানে ঐ েটোর পর ওলো খুবই মুষনি পনিনে। অনেকটা
েীরব হনে গেনে গস।
তবু আহমদ মুসার আসার কো শুনে গস এনসটেল তার সানে গদখা
করনত।
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আহমদ মুসা শুরুনতই শুনেো জাটেনে তানক বনলটেল, আপোর
সাহানেযর জনন্য আটম কৃতজ্ঞ োকব। সব আটম শুনেটে। গসই সানে আপোর
টবপেণনের জনন্য আটম দুিঃটখত।
ম্লাে গহনসটেল ওলো। মুখ টেচু কনরটেল। বনলটেল, ‘ধন্যবাদ। কতটুকু
আর সহনোটেতা করনত গপনরটে। আমানদর সাহােয গপ াঁোর আনেই টেনজনক
আপটে মুি করনত গপনরটেনলে। কেগ্রাচুনলশে আপোনক।’
‘বাাঁচার গচষ্টা সকনলই কনর। োক এসব কো। মানোেটি সম্পনকণ
আপোনক টকেু টজনজ্ঞস করনত পাটর আটম?’ খুব েরম কনণ্ঠ বনলটেল আহমদ
মুসা।
চটকনত একবার মুখ তুনলটেল ওলো আহমদ মুসার টদনক। আবারও ম্লাে
গহনসটেল। বনলটেল, ‘অবশ্যই।’
‘তাাঁর সম্পনকণ আপটে কতটুকু জানেে?’
‘তানক আটম োলবাসতাম। তাাঁর পাটরবাটরক ও গপশােত সব খবরই
আটম জাটে। তনব গগ্রট টবোনরর সানে তার সম্পনকণর বযাপারটা গসটদে রানতই
জােলাম।’
‘টতটে কূটনেটতক দাটেনত্বর বাইনর োতাোত করনতে, এমে গকাে
জােোর সন্ধাে টক আপটে জানেে?’
‘প্রটতটদে গদখা আমানদর খুবই কম হনতা। গসই জনন্য এ ধরনের
অেযাস সম্পনকণ বলা কটঠে। তনব একটা জােোর কো মনে পিনে।
সাাঁনজটলনজ’র অটেজাত ‘পালণ গরস্টুনরনন্ট’ টতটে এক সমে টেেটমত গেনতে।
টকন্তু েত এক বের ধনর ওমুনখা আর হে ো। আটম অনেক বনলও তানক টেনে
গেনত পাটরটে।’
‘ওখানে টক টতটে টবনশষ কানরা সানে টমশনতে?’
‘হ্যাাঁ, গরস্টুনরনন্টর গরটসনডন্ট পটরচালক টমস টলন্ডা মানে মনধযই তার
গটটবনল এনস বসনতে। মানোেটিও তাাঁর কনি গেনতে।’
‘আর কানরা সানে?’
‘এমে কাউনক আটম জাটে ো।’
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‘ধন্যবাদ। টমস টলন্ডানক আপোর গকমে মনে হনেনে।’
‘টক্রটমোল মনে হনেনে। মানোেটির সানে তার গমশা পেন্দ করতাম
ো, েটদও গরস্টুনরন্টটা আমার খুব পেনন্দর টেল।’
‘পালণ গরস্টুনরনন্ট তার ো োওোটা আপোর কানে গকমে মনে হনেনে?’
‘আমানক অবাক করত। পালণ গরস্টুনরনন্টর কো বলনলই টতটে টবমষণ
হনতে।’
‘আপোনক অসংখয ধন্যবাদ। আটম চটল।’
‘ওনেলকাম।’
ওলোর কাে গেনক টবদাে টেনে োটিনত উনঠটেল আহমদ মুসা। খুটশ
হনেটেল আহমদ মুসা ওলোর কাে গেনক পাওো তনেয। পালণ গরস্টুনরনন্টর সানে
মানোেটির সম্পনকণর মনধয একটা রহনস্যর েন্ধ রনেনে।
োটি চলনত শুরু কনরটেল। খুবই টরলযাক্স মুনড োটি চালাটেল গস।
সবণােকরনর্ গস প্রােেণা কনরনে, গগ্রট টবোনরর গলানকরা তার টপেু টেক। তাহনল
তানদর সন্ধাে পাওোর একটা পে হনব।
তার োটি মাইল দুই োবার পর োটির টরোরটেউ লাইনট একটা
োটিনক গবশ টকেুিে ধনর আহমদ মুসার টপেু আসনত গদনখ। তানক ফনলা
করনে টক?
মনে মনে খুটশ হনেটেল আহমদ মুসা। তানক গগ্রট টবোনরর গলানকরা
অনুসরর্ করুক এটাই গস চাটেল।
এরপর রাস্তার প্রটতটট গমানি গস অনপিা কনরটেল টতে বা চারটদক
গেনক আনের মতই গগ্রট টবোনরর োটি তার উপর হুমটি গখনে পিনব। আহমদ
মুসা এই আোত গেনক আত্মরিা করনব। পারনল তানদর অনুসরর্ করনব অেনব
সংজ্ঞা হারাবার োে কনর তানদর বন্দী টহসানব তানদর আড্ডাে ঢুকনব।
টকন্তু ো, গকাে গমানিই তার োটি আক্রাে হনলা ো। গপেনের োটি
তানক একইোনব অনুসরর্ কনরটেল। বাটির এলাকাে গপ াঁনে টেনেটেল আহমদ
মুসা। বাটি আর গবটশ দূনর েে।
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হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হনেটেল গগ্রট টবোর তার টঠকাো উদ্ধার করনত
চানে।
এই টচো মাোে আসার সংনে সংনেই আহমদ মুসা তার লযাে পালনট
গফনলটেল। টসদ্ধাে টেনেটেল সামনের গমানি টেনে োটি েুটরনে টেনে অনুসরর্
করনব গপেনের োটিটানক। শত্রু ধরনত পারনল োল, অনুসরর্ কনর শত্রুর োটটর
সন্ধাে গপনল আরও োল।
গমানি গপ াঁনে আহমদ মুসা োটি েুটরনে টেনে অনুসরর্কারী োটিটটর
টপেু টেনেটেল।
আহমদ মুসার আশংকা হনেটেল, গস োটিটটও েুনর আহমদ মুসার টপেু
গেোর গচষ্টা করনব। টকন্তু তা হনলা ো। োটিটট স্বাোটবক েটতনতই সামনে চলনত
লােল।
খুটশই হনেটেল আহমদ মুসা শত্রুর োটিটটনক অনুসরর্ করার সুনোে
গপনে।
টকন্তু অল্প টকেুদুর গেনতই েটোটট েনটটেল।
একটা োটি পাশাপাটশ আসনত গদনখ আহমদ মুসা গসটদনক অেযাস
বনসই তাটকনেটেল। তাটকনেই গদখনত গপনেটেল একটা টরেলবার উনঠ আসনে।
টরেলবানরর েল জাোলার টদনক।
সংনে সংনেই আহমদ মুসা মানে নুইনে গস্টোটরং হুইনলর উপর েুনাঁ ক
পনিটেল।
আর তার সানে সানেই একটা গুটল জাোলার কাাঁচ চূর্ণ-টবচূর্ণ কনর
টবপরীত টদনকর জাোলা টদনে গবটরনে টেনেটেল। আহমদ মুসা মাো ো গোোনল
গুটলর আোনত তার মাো চূর্ণ-টবচূর্ণ হনে গেত।
আহমদ মুসার োটির েটত গবাঁনক টেনেটেল। ধাক্কা টদনত োটেল পানশর
গলনের োটিনক। মাো টেচু গরনখই আহমদ মুসা সামনল টেনেটেল োটিনক।
আহমদ মুসা একটু মাো তুনল গদখটেল, গুটল বষণর্কারী োটিটট গবশ
একটু সামনে এটেনে গেনে।
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আহমদ মুসা টেনজর োটিটটনক সামনের ঐ োটির গলনে টেনে তার টপেু
গেবার টসদ্ধাে টেনেটেল। োটির েটত বাটিনে টদনেটেল আহমদ মুসা।
পরিনর্ই একটট বুনলট এনস টবদ্ধ হনেটেল আহমদ মুসার োটির
সামনের চাকাে।
হুমটি গখনে পনি োটিটা উলনত গেল।
োটির েীি জনম টেনেটেল। পুটলশ এনসটেল।
পুটলশই উনট োওো োটি গেনক গবর কনরটেল আহমদ মুসানক।
গক একজে আহমদ মুসার োটিনত গুটল বষণর্কারী োটির োম্বার
পুটলশনক জাোল। পুটলশ োম্বারটট টুনক টেনত টেনত বনলটেল, ‘টক্রটমোলনদর
োম্বার সব সমে েুোই হনে োনক।’
পুটলশ টজনজ্ঞস কনরটেল আহমদ মুসানক গস প্রটতপি সম্পনকণ টকেু
জানে টকো। ‘ো’ জবাব টদনেটেল আহমদ মুসা।
ভ্রুর উপনর কপানলর একটা জােো গকনট োওো োিা আর গকাে িটত
হেটে আহমদ মুসার।
পুটলশই একটা টযাটক্স গডনক আহমদ মুসানক তুনল টদনেটেল। বনলটেল,
‘মনে হে ওনদর মতলব হতযা করা অেবা টকডন্যাপ করা দু’গটাই টেল। টকন্তু
োটির েীি এবং পুটলশ গদনখ টকেুতা এগুের পর আবার টপটেনে গেনে।’
অন্যটদনক গগ্রট টবোরনক খুাঁনজ পাবার আনরকটট উনদযাে আহমদ মুসার
বযেণ হনেটেল।
রাত ১১টাে বাসাে টফনরটেল আহমদ মুসা। গেনট ঢুকনতই েুনট এল
দানরাোে তার কানে। েীত কনণ্ঠ বলল, ‘স্যার পুটলশ এনসটেল, বাটি সাচণ
কনরনে।’
‘পুটলশ এনসটেল? বাটি সাচণ কনরনে?’
‘টজ হ্যাাঁ।’ বলল দানরাোে।
আহমদ মুসা েুনট টেনেটেল বাটির গেতনর।
গদনখ, বাটির সুটনকস, আলমাটর, ড্রোর প্রেৃটত গকাে টজটেসই আস্ত
গেই। মনে হে আটতপাটত কনর তারা টক গেে খুাঁনজনে।
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স্তটম্ভত হনে আহমদ মুসা গসাফাে বনস পনিটেল। পুটলশ তার বাসাে
এোনব আসনব! আসনত পানর, টকন্তু এোনব টক খুাঁজনে তারা! আহমদ মুসার
পটরচেমূলক গকাে কােজ? হনতও পানর।
দানরাোে, এনটেনন্ডন্টনদর টজজ্ঞাসাবাদ কনর গকাে হটদস পাওো
োেটে।
পুটলনশর বুনকর গেমনলনট তানদর োম গদখা গতা দূনরর কো, পুটলশনদর
মুখও তারা গদখনত পােটে। গফট হ্যানট মুখ োটক ঢাকা টেল।
রানত োল েুম হেটে আহমদ মুসার। পুটলশ টক তাহনল তার পটরচে
গজনে গফনলনে?
সকানল উনঠই েীষর্ একটা দুিঃসংবাদ গপল আহমদ মুসা।
গটটলনফাে গডাোর। কান্নাে গেনে পিা তার কণ্ঠ।
বলল, সবণোশ হনে গেনে। আব্বানক কারা টকডন্যাপ কনরনে।
‘টকডন্যাপ কনরনে?’ প্রাে টচৎকার কনর উঠল আহমদ মুসা।
‘আমানকও টকডন্যাপ করনত ওরা এনসটেল। টকন্তু আমার গুটলনত ওরা
চারজে মারা গেনে।’
‘চারজে মারা গেনে। ওনদর লাশ?’
‘এই মাত্র পুটলশ টেনে গেল।’
‘পুটলশ কখে এনসটেল?’
‘েটোর পরপরই, গটটলনফাে গপনে। গখাদ পুটলশ কটমশোর
এনসটেনলে।’
‘োরা মনরনে, তানদর গচহারা?’
‘তারা চারজেই রুশ।’
‘রুশ?’ আহমদ মুসার কনণ্ঠ সীমাহীে টবস্মে।
কো গশষ কনরই আহমদ মুসা গডাোর বাসার টদনক েুটল।
বাসাই টেনে আহমদ মুসা গদখল গসই একই দৃশ্য। েনরর সব টকেু লন্ডেন্ড। পােল হনে টক গেে খুাঁজনে তারা।
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টক খুাঁজনে তারা? গক টকডন্যাপ করনত গচনেটেল গডাোনক? গকে
টকডন্যাপ কনরনে তার বৃদ্ধ আব্বানক?
গসাফাে বনস দু’হানত মাো গচনপ ধনর এসব কোই োবটেল আহমদ
মুসা।
সামনের গসাফাে বনস রুমাল টদনে েে েে গচাখ মুেটেল গডাো।
গমাবাইল গটটলনফােটট গবনজ উঠল আহমদ মুসার।
গটটলনফাে ধরল।
গজনেো গেনক টমিঃ েনটনফর গটটলনফাে।
‘আসসালামু আলাইকুম। গকমে আনেে টমিঃ েনটফ, আপোরা?’ কো
শুরু করল আহমদ মুসা।
‘সবাই আমরা োল। গুরুত্বপূর্ণ খবর আনে। েতকাল গেনক আপোনক
ধরার গচষ্টা করটে। পাইটে।’
‘টক খবর বলুে। দ্রুত টজনজ্ঞস করল আহমদ মুসা।’
‘সম্ভবত ৭ টদে আনে কনেকটট কােনজ একটট টবজ্ঞাপে গদখলাম।
টবজ্ঞাপেটট প্রচার কনরনেে টপ্রনন্সস তাটতোোর পটরবানরর পি গেনক টপ্রনন্সস
কযাোটরে। টবজ্ঞাপনে তাটতোোনক জরুরী প্রনোজনে অটবলনম্ব একটট গপাস্ট বক্স
োম্বানর গোোনোে করনত বলা হনেনে। েতকাল টবনকনল আটম েোবহ খবর
গপলাম। টপ্রনন্সস কযোটরনের ঐ পি ব্লাক ক্রস ও গজনেো পুটলনশর সানে
গোোনোে কনর টপ্রনন্সস তাটতোো টেহত হোর সমনের গোটা টেটডও গটপ
হস্তেত কনরনে। ব্লাক ক্রস – এর ষিেন্ত্র ও অপরাধ আিাল করাক জনন্য তারা
এই খবর সংবাদপনত্র গেনত গদেটে।’
খবরটা চমনক টদল আহমদ মুসানক। একটট গঢাক টেনল গস বলল,
‘আপোনদর গকাে সমস্যা হেটে গতা? গকাে টবপদ হেটে গতা আপোনদর?’
‘ও টেটডওনত আমানদর পানব ো। আমরা োবটে আপোর কো। টেটডও
গতা সব প্রকাশ কনর টদল।’
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আহমদ মুসা টমিঃ েনটনফর সানে কো গশষ কনর গটটলনফােটা গসাফাে
েুনি টদনে গসাফাে গহলাে টদনে বলল, ‘রহনস্যর জট খুনলনে গডাো
গজানসফাইে।’
গচাখ মুনে গসাফাে গসাজা হনে বনস গডাো বলল, ‘গকাে রহস্য?’
‘আমার বাসাে ও গতামানদর বাসাে েত রানত এনসটেল গগ্রট টবোনরর
গলানকরা। হনত পানর তানদর সহনোেী রূনপ এনসটেল ব্লাক ক্রনসরও গকউ।’
‘তারা গকে আসনব আমানদর বাটিনত?’
‘তাটতোোর আংটট এবং তার ডানেরীর সন্ধানে।’
‘গকে োবনব তারা গে ওগুনলা এখানে পাওো োনব?’
‘গে েনর আটম বন্দী টেলাম, গে েনর তাটতোো টেহত হে, গস েনরর
সবটকেু টেটডও হনেনে ব্লাক ক্রনসর গোপে কযানমরাে এবং গসটা পুটলনশর হানত
পনি। পুটলনশর কাে গেনকই উদ্ধার কনরনে গগ্রট টবোর। গস টেটডওনত তুটম আে
এবং সব কোই আনে।’
‘ও আিাহ! তাহনল আংটট ও ডানেরী ো গপনে আব্বানক পর্বন্দী টহনসনব
টেনে গেনে এবং আমানকও টকডন্যাপ করনত গচনেটেল?’ কান্না জটিত কনণ্ঠ বলল
গডাো।
‘হ্যাাঁ, তাই। তারা প্রেনমই খুাঁনজনে আমার বাটি। ো গপনে হাো টদনেনে
গতামানদর বাটিনত। টঠকই বনলে, পর্বন্দী কনরনে ও দু’টট টজটেস উদ্ধানরর
জনন্য।’
বনল একটু গেনম আহমদ মুসা বলল, ‘ওরা অনেক গলাক এনসটেল এক
সানেই সব েনর প্রনবশ কনরটেল ওরা। আিাহর হাজার গশাকর গে তুটম আত্মরিা
করনত গপনরে।’
‘আলহামদুটলিাহ। গপনরটে েে, আিাহ পাটরনেনেে। েুম ধরটেল ো।
জাোলা টদনে কাউনক প্রনবশ করনত গদনখ বাটলনশর তলা গেনক টরেলবার হানত
তুনল গেই। বাাঁচার জনন্যই গুলী চাটলনেটেলাম। আব্বা এ সুনোে পােটে। রানত
বরাবরই তার োল েুম হে।’
বনল ফুাঁটপনে গকনদ উঠল গডাো।
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‘গডাো এখে গতামানক সাধারর্ গডাো গজানসফাইে গেনক অসাধারর্
মাটরো গজানসফাইে হনত হনব। এখে গশাক েে শটি দরকার। শত্রুর কবল
গেনক গতামার আব্বানক উদ্ধার করনত হনব।’
একটু োমল আহমদ মুসা। গসাজা হনে বসল গসাফাে। বলল, ‘েে গেই।
ওাঁর গকাে িটত ওরা করনব ো। ওনদর টানেণট এখে আটম। জানে ওরা, আমার
কানে গসই ডানেরী এবং আংটট আনে। আমানক হানত পাওোর জনন্য গতামার
আব্বানক পর্বন্দী টহনসনব বযবহার করনব। আটম আজই ওনদর কানে টেনে
হাটজর হনল কালই তাাঁনক গেনি গদনব আমার ধারর্া।’
গডাো তার অশ্রু টসি ও গবদো েরা মুখ তুনল তাকাল আহমদ মুসার
টদনক।
গসাফা গেনক উনঠ গডাো ধীনর ধীনর এনস বসল টেনচ আহমদ মুসার
পানের কানে। তার একটট কটম্পত হাত আহমদ মুসার একটট পা স্পশণ করল।
বলল, ‘টকন্তু তা তুটম পার ো। গডাো বা গতামার োষাে মাটরো গজানসফাইনের
আব্বানক বাাঁচানো গতামার টমশে েে। এমেটক টপ্রনন্সস কযাোটরনের কানে ডাইরী
ও আংটট গপ াঁোনোর গে কো তুটম তাটতোোনক টদনেে গসটাও একটা প্রটতশ্রুটত,
গতামার টমশে েে। এ সনবর জনন্য জীবে টবপন্নকারী গকাে েুটাঁ ক টেনত আটম
গতামানক গদব ো। একটা ওোদা পালে করনত এনস কনেক বার তুটম মৃতযু র মুনখ
টেনে পনিে, এনক আটম সংেত বনল গমনে টেনত পারটে ো।’
আহমদ মুসা আলনতা কনর গডাোর মাোে সান্ত্বোর হাত গরনখ আনস্ত
কনর পা গটনে টেল। বলল েম্ভীর কনণ্ঠ, ‘মুসলমােরা েখে আিাহর ওোনস্ত োল
কানজর প্রটতজ্ঞা ও মন্দ কানজর প্রটতনরানধর পনি কাজ কনর, তখে গসটাও
ইসলানমর টমশনের মনধয পনি। তাটতোোনক েখে প্রটতশ্রুটত টদনেটেলাম, তখে
গসটা টেল টেেক একটা প্রটতশ্রুটত পালনের বযাপার। টকন্তু এখে গসটা দাাঁটিনেনে
েোবহ এক জানলম গোষ্ঠীর টবরুনদ্ধ মজলুমনক সাহােয করার বযাপার। টমিঃ
লাটতটে, গতামার আব্বা, টপ্রনন্সস কযাোটরনের মতই জানলমনদর হানত বন্দী।
অতএব তুটম বলনত পার ো আটম আমার টমশনের বাইনর গেটে।’
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কো গশষ কনরই আহমদ মুসা বলল, ‘পযাটরনস গতামার োকার এমে
জােো টক আনে োর সন্ধাে বাইনরর গকউ জােনব ো?’
‘আমানদর সব বাটি, সব লযাট এবং সব আত্মীনের বাটির খবর জাো।
একো বলে গকে?’
‘গগ্রট টবোর হনন্য হনে উনঠনে। তানদর সানে ব্লাক ক্রস গোে টদনেনে।
সুতরাং সাবধাে হওোর প্রনোজে আনে। আটম মনে কটর গতামানক এখাে গেনক
সরনত হনব। গেনত পার গকাোে?’
‘ক’টদে পর আমার পরীিা। গকাোও সরা আমার টঠক হনব ো।’
‘টকন্তু গতামার জনন্য টিতীে আক্রমে হনতও পানর।’
‘তুটম টক সরে?’
‘ো। আটম চাই ওরা আসুক। গে গকাে োনব ওনদর সািাত আমার
দরকার।’
‘তাহনল তুটম এখানে চনল এস। তুটম এনল ওনদর টানেণট গচঞ্জ হনে
োনব।’
আহমদ মুসা গকাে জবাব টদল ো।
গডাোও সংনে সংনে কো বলল ো। একটু সমে টেনে গডাোই আবার
মুখ খুলল। ধীনর ধীনর বলল, ‘আটম জাটে আমানদর এটুকু গমলানমশাও
সীমালিে ইসলানমর দৃটষ্টনত। টকন্তু বল, আব্বা গেই, আমার আশ্রে এখে
গকাোে? অন্য গকাোও গেনত বলে? গসখানে গতা পদণা লিে আরও গবটশ হনব।’
োমল গডাো।
আহমদ মুসার পানের কাে গেনক উঠল গডাো। আহমদ মুসার কাে
গেনক একটু দূনর গসাফাে বসল। ধীনর ধীনর আবার শুরু করল, ‘আমার খালাম্মা
এনসনেে। আটম টতেতলাে ওাঁর কানে োকব। তুটম দু’তলাে এনস উঠনত পার
ো? মনে কর, টতে তলা একটা বাটি, দু’তলা টেন্ন একটা বাটি।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘শুধু দূনর োকাই গেমে পদণা েে, গতমটে শুধু
কানে োকাও পদণাহীেতা েে।’
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‘আটম গস কোই বলটে। আটম েটদ পদণা সনমত মাঠ-োট টবশ্বটবদযালে
সব জােোনতই গেনত পাটর, তাহনল গতামার কানেও আসনত পাটর।’
‘গতামার এখানে পুটলশ টেজটেজ করনে। পুটলশও গতা গোপনে গোপনে
আমানক খুাঁজনে, তুটম তা জাে?’
‘গকউ জােনব ো তুটম এনসে। বাটির আন্ডার গ্রাউন্ড পযানসজ টদনে
তুটম োতাোত করনব। পযানসজটট টেনে উনঠনে পানশই আমানদর বাোে বাটির
বাংনলানত। ওখানে পুটলশ পাহারা গেই। ওখাে টদনে োতাোত করনল বাটির
দানরাোেও জােনব ো, পুটলশনতা দূনর োক।’
‘ধন্যবাদ। এখে উটঠ?’
‘টকেু গে বলনল ো?’
‘বলার টক আনে, আটম গতা এনসই গেটে।’
ম্লাে মুনখ গঠাাঁনট এক টুকনরা হাটস ফুনট উঠল গডাোর।
গডাো উঠল। বলল, ‘চল োস্তা টদনেনে গটটবনল খানব।’
োস্তা গখনত বনস আহমদ মুসা বলল, ‘গতামার োস্তা কই?’
‘এটা গতা দু’তলা আমার োস্তা টতেতলাে।’
‘বযবস্থা তাহনল আনেই কনর গরনখে?’
‘কারর্ েরজটা আমার গবটশ।’
আহমদ মুসা চামচটা হানত তুনল টেনেটেল। গলনট তা গরনখ গসাজা হনে
বনস বলল, ‘ো গডাো তুটম টঠক বলটে। েরজ আমারই গবটশ হওো উটচত।
গতামানদর পাটরবাটরক অশাটে টবপেণে আমার জনন্যই।’ েম্ভীর কণ্ঠস্বর আহমদ
মুসার।
গডাো ধীনর ধীনর এনস আহমদ মুসার গচোনরর গপেনে দাাঁিাল। দু’হাত
টদনে গচোনরর গপেেটা জটরনে ধনর আহমদ মুসার মাোর উপর েুনাঁ ক পনি বলল,
‘ো গতামার জনন্য েে এ আমার গস োনেযর মুলয। আটম আরও গে গকাে মুলয
টদনত রাটজ আটে।’
কান্নাে রুদ্ধ হনে এল গডাোর কণ্ঠ। দু’গফাটা অশ্রু গেনম এল তার েন্ড
গবনে।
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আহমদ মুসা চামচ হানত তুনল টেনে বলল, ‘গতামার এ তযাে আমার
গস োনেযর ফল।’
গডাো তার মাোটা গচোর ধনর রাখা টেনজর বাহুর উপর গরনখ অটস্থর
কনণ্ঠ বলল, ‘োো এই তযানের কো বনলা ো। গমইটলগুটল (আটমো) আপার গচনে
বি তযাে গতামার জনন্য আর গকউ করনত পানর ো।’
‘ধন্যবাদ গডাো, বিনক বি বলাও বি হওোর লির্।’
গডাো গসাজা হনে দাাঁিাল। গচাখ মুেল। বলল, ‘বিনক বি বলনলই বি
হওো অত সহজ েে। ধন্যবাদ। তুটম োস্তা গখনে োও আটম আসটে।’
বনল গডাো টতেতলা টসাঁটির টদনক হাাঁটনত লােল।
প্রচুর েুমাল আহমদ মুসা। এনটেনডন্ট গডনক ো টদনল মােটরনবর োমাজ
কাজা হনে গেত।
আহমদ মুসা োমাজ পনি চা গখনে েটির টদনক চাইটেল আর অটস্থরোনব
পােচারী করটেল। মানে মানে টতেতলার টসাঁটির টদনক চাইটেল।
গডাো োমল টতেতলার টসাঁটি টদনে। োনে গসাোলী োউে পানের
গোিালী পেণে োমানো। মাোে সাদা রুমাল জিানো। মুনখ গকাে প্রসাধেী গেই।
তানক গদনখ মনে হনে েনি টবধ্বস্ত, টকন্তু বৃটষ্ট স্নাত একটট টস্নগ্ধ ফুল।
আহমদ মুসার কাোকাটে এনস বলল, ‘গতামার েুমটা আজ একটু
অস্বাোটবক হনেনে। এনটেনডন্টনক ো পাঠানল গতামার োমাে কাজা হনতা।’
‘অনেক েুমানবা টেেত কনরই শুনেটেলাম। টকন্তু প্রনোজনের গবটশ হনে
গেনে।’
‘অসমনে এই েুম গকে? মনে হনে তুটম গকাোে গবরুনব?’ গডাোর কনণ্ঠ
উনিে।
‘টঠকই বনলে। গতামানক আজ রাত খুব সাবধানে োকনত হনব। আটম
কখে টফরব বলনত পাটর ো।’
‘গকাোও োে তুটম?’
‘হ্যাাঁ, গবরুব।’
‘গকাোে?’
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‘ওলোনক তুটম জাে। রুশ রােদূনতর গমনে। ও আমানক একজে
রহস্যমেী োরীর টঠকাো টদনেনে। তার কাে গেনক গকাে তেয পাওো গেনত
পানর।’
‘গক গসই রহস্যমেী োরী?’
‘টমস টলন্ডা, সাাঁনজটলনজর পালণ গরস্টুনরনন্টর আবাটসক পটরচাটলকা।’
‘পালণ গরস্টুনরন্ট? ওটা গতা এক গশ্রর্ীর টাকাওোলা ও টক্রটমোলনদর
আড্ডা। ওলোর টক কনর পটরচে হনলা তার সানে?’
আহমদ মুসা গডাোনক কাটহেীটট জাটেনে বলল, ‘আমার ধারর্া টমেযা ো
হনল মানোেটির টবশ্বাসোতক সাজার গপেনে টমস টলন্ডা টকংবা তার পটরটচত
কানরা েুটমকা রনেনে।’
গডাো টকেু োবটেল। তৎির্াৎ গকাে কো বলল ো।
একটু টচো কনর ধীনর ধীনর বলল, ‘ওটা খুব শি জােো, শি জােোর
গমনেটা আরও শি হনব। গতামার ওখানে একা োওো টঠক হনব ো।’
‘টকন্তু গে গকাে প্রকানর গহাক গগ্রট টবোনরর কানে গপ োনত হনব। টমিঃ
লাটতটেনক আজ টকডন্যাপ কনরনে গতা, গকাে পাকানপাি বযবস্থাে আজ তারা
টেনত পানরটে বনলই আমার টবশ্বাস। এটাই উপেুি সুনোে।’
‘টকন্তু একা েে...।’
আহমদ মুসা তানক োটমনে টদনে বলল, ‘সাইমুনমর গলানকরা আমানক
সাহােয করনে। েত কনেক েণ্টা তারা কাজ কনর টমস টলন্ডা সম্পনকণ মুলযবাে
টকেু তেয আমানক জাটেনেনে। তারা আমার অটেোনের আনশ-পানশ োকনব।
েে কনরা ো তুটম।’ বনল আহমদ মুসা উনঠ দাাঁিাল।
‘শুধুই টমস টলন্ডার ওখানে, ো আনরা গকাোও?’
‘গসটা টেেণর করনে টমস টলন্ডার কাে গেনক আটম টক পাটে।’
বনল আহমদ মুসা সামনের টদনক পা বািাল।
গডাোর মুখ োরী হনে উনঠনে। একটা অসহাে োব ফুনট উনঠনে তার
গচানখ-মুনখ। গস কটম্পত কনণ্ঠ বলল, ‘টফ আমাটেিাহ।’
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পযাটরনসর টশে েদীর উত্তর তীনর েদীর ধার গোঁনষ টবশাল বাোে গেরা
বাটি।
বাটরটা চার তলা। চারতলার একটা কি।
কনি একটা বি গটটবনল একটা টরেলটবং গচোনর বনস গগ্রেটরংনকা।
তার সামনে বনস মযানলেকে।
উটস্তেে ও মানোেটির টেহত হওোর পর তানদর জােোে এনসনে
মযানলেকে। এই মাত্র এনস গপ াঁেল গস পযাটরনস। আসার পর এই প্রেম সািাত
গগ্রেটরংনকার সানে।
কো হটেল দু’জনের মনধয।
গটটবনল প্রচণ্ড মুষ্ঠাোত কনর গগ্রেটরংনকা বলল, ‘টক আর বলব। সব
অপদানেণর দল। পাটঠনেটেলাম ওনদর আহমদ মুসার বাসা গেনক ডানেরী ও
আংটট সনমত আহমদ মুসানক আটক করনত। ডানেরী ও আংটট ো গপনল আহমদ
মুসানক ধনর টেনে আসনব গে গকাে মূনলয। কো টেল, আহমদ মুসার বাসাে তানক
এবং ডানেরী ও আংটট ো গপনল টপ্রন্স স্যার লাটতটের বাসাও সাচণ করা হনব এবং
গসই সমে আহমদ মুসার বাসাে একদল তার জনন্য ওাঁৎ গপনত োকনব। টপ্রনন্সস
মাটরো টকংবা তার আব্বা টপ্রন্স লাটতটেনক ধনর আোর কো গমানটও টেল ো।’
‘শুেলাম টপ্রনন্সস মাটরোর হানত চারজে টেহত হওোর প্রটতনশাধ বনশই
হঠাৎ টসদ্ধাে টেনে টমিঃ লাটতটেনক টকডন্যাপ কনরনে।’ বলল মযানলেকে।
‘তা কনরনে। টকন্তু ফলাফলটা গদখ। ফরাটস পুটলশ গগ্রট টবোনরর শত্রু
টেল ো। বরং ব্লাক ক্রস আমানদর সহােতা করাে পুটলশও আমানদর প্রটত দুবণল
হনে পনিটেল। টকন্তু ব্লাক ক্রস এবং পুটলশ দুই-ই এখে গিনপ গেনে টমিঃ
লাটতটেনক টকডন্যাপ করাে।’
‘টকন্তু ব্লাক ক্রস গতা আহমদ মুসার গোরতর শত্রু।’ মযানলেকে বলল।
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‘তা শত্রু টঠকই আনে। টকন্তু এখানে জাতীেতাবাদী টচো মূখয হনে
উনঠনে। হাজার গহাক তানদর রাজ পটরবার, তানদর টপ্রন্স। তানদর োনে আমরা
হাত গদব গকে? আহমদ মুসানক ধনর গমনর টুকনরা টুকনরা করনল তারা খুটশ হনব।
তারা মনে কনর, আহমদ মুসা তানদর টপ্রনন্সসনক টহপনোটাইজ কনরনে। এ গেনক
টপ্রনন্সসনক তারা মুি করনত চাে।’
‘এখে টক করা োনব? তানক গেনি গদো হনব?’
‘গেনি টদনত হনবই। তনব মহামান্য আইোে টদ গটটরবল জাোনলে,
েখে টকডন্যাপ করাই হনেনে তখে তার কাে গেনক টকেু আদাে করার আনে
েে। অেত আহমদ মুসানক হানত গপনত তার সাহােয পাওো োে টকো গদখনত
হনব।’
‘গচষ্টা টক টকেু হনেনে?’
‘সকাল গেনকই গচষ্টা করা হনে। টকন্তু গকাে ফল হেটে। টপ্রনন্সস
তাটতোোর গদো ডানেরী ও আংটট সম্পনকণ টতটে পটরিার বনলনেে, ও দু’টট
টজটেস টপ্রনন্সস তাটতোো টদনেনে টপ্রনন্সস কযাোটরেনক গদবার জনন্য। টপ্রনন্সস
কযাোটরেনক ো পাওোে টেিে টজটেস দু’টট আহমদ মুসার কানে রনেনে।
সামান্য দু’টট টজটেস টেনে আটম কখেই টকেু োটবটে, টজনজ্ঞসও কটরটে। এরপর
ওাঁনক এ টবষনে টজজ্ঞাসার টক োনক?’
‘আর আহমদ মুসা সম্পনকণ টমিঃ লাটতটে টমিঃ বনলনেে?’
‘বনলনেে, তার সানে তাাঁনদর তদবক্রনম পটরচে। আহমদ মুসা তাাঁনদর
ফযাটমটল গফ্রন্ড।’
‘তার সানে তাাঁর গমনের সম্পনকণর কো গতানলেটে?’
‘বনলটে। টতটে বনলনেে, বযাপারটা আমার গমনের বযটিেত। আমার
গমনে সাবাটলকা। অসংেত ো হনল তার অটধকানর আমরা হস্তনিপ কটর ো।’
‘তারপর?’ বলল মযানলেকে।
‘আটম তানক বনলটেলাম, আহমদ মুসা আমানদর শত্রু। তানক টকোনব
আমরা হানত গপনত পাটর, আমানদর সাহােয করুে। টতটে বনলে, আপোনদর গকে
শত্রু তা আপোরাই জানেে, আমানদর শত্রু টতটে েে।’ আটম বটল, ‘গস আমানদর
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দু’জে গেতাসহ প্রাে অধণ শতাটধক গলাক হতযা কনরনে। সুতরাং এই টক্রটমোলনক
আমানদর হানত তুনল গদো আপোর দাটেত্ব।’ টতটে বলনলে, ‘আহমদ মুসা পুতুল
েে গে আপোনদর হানত আটম তানক তুনল টদনত পাটর। টিতীেত, গস টক্রটমোল
টকো গস রাে গদবার দাটেত্ব আপোনদরও েে, আমারও েে। হতযা মাত্রই ক্রাইম
েে।’
‘এই তার পটরিার কো।’
‘তার কাে গেনক টেেক টজজ্ঞাসাবাদ িারা টকেুই পাওো োনব ো আটম
টেটিত।’
‘কো আদানের অন্য পন্থা সম্পনকণ টকেু টচো কনরনেে?’
‘তানতও ফল হনব টকো আটম টেটিত েই। তার বেনস তার মত গলাক
োনে টকন্তু মচনক ো। তার উপর সাধারর্ টতটে েে, বুবুাঁ রাজ বংনশর টতটে
রাজপুত্র। মােখানে তাাঁর োনে হাত গদোর কো প্রকাশ হনল বা তাাঁর টকেু হনল
গগ্রট টবোর টবপনদ পিনব। গগ্রট টবোনরর টমশনের জনন্য তা শুে হনব ো।’
‘তাহনল উপাে?’
‘উপাে হনলা, গে গকােোনব, গে গকাে মুনলয আহমদ মুসানক আমানদর
হানতর মুনঠাে আেনত হনব। তানক হানত গপনল ডানেরী ও আংটটও হানত পাওো
োনব।’
‘তানক কনেকবার হানত মুনঠাে গপনেও গতা রাখা োেটে।’
‘োই গহাক, গস আমানদর সটম্মটলত শটির গচনে বি েে।’
‘গসটাই েরসা। আো তানক টক আিাল গেনক গকউ সাহােয করনে?
আমানদর রুশ সরকার টকংবা অন্য গকউ?’
‘মনে হে ো। আমানদর রুশ সরকার মানে আমানদর এখােকার রুশ
দূতাবাস তানক সাহােয করা দূনর োক তারাই ওাঁর সাহােয চানে।’
‘আহমদ মুসা গকাোে োকনে?’
‘আমরা খবর গপনেটে, েত রানত আমানদর েরধেরা টপ্রন্স লাটতটের
বাটিনত অপানরশে কনরনে, তখে আহমদ মুসা তার বাটিনত টদটবয েুমাটেল।
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আহমদ মুসার বাটি গেনক আমানদর গলানকরা চনল এনসনে রাত এোরটার
টদনক। তারা চনল আসার পর পরই আহমদ মুসা বাসাে গফনর।’
‘আজ টক আমরা তার বাটিনত োটে?’
‘সকাল গেনক গলাক বটসনেটে, টকন্তু আহমদ মুসা সকানল গসই গে
গবটরনেনে, তারপর আর গফনরটে।’
‘টপ্রনন্সস মাটরো গজানসফাইে মানে টপ্রন্স লাটতটের বাটিনত গতা তার
োওোর কো।’
‘টেনেটেল সকানল। দু’েণ্টা পর গবটরনে গেনে। গসখানেও আর
গফনরটে।’
‘চালানকর গশ্রষ্ঠ গস। আটম োবটে, আমানদর অটত গুরুত্বপূর্ণ এই টমশনে,
গস প্রটতিটে হনে আসা আমানদর জনন্য দুেণােয।’
‘তুটম হতাশার কো বলে মযানলেকে’।
‘আটম হতাশার কো বলটে, টকন্তু আটম হতাশ েই। আটম জীবে টদনে
হনলও তানক পে গেনক সরাের গচষ্টা করনবা।’
‘গতামানক আটম জাটে।’ বনল গগ্রেটরংনকা ইন্টারকনম টপ, এ, গক
ডাকল। পনর মযানলেকেনক লিয কনর বলল, একটু বস। টপ, এ, গক একটা টব্রফ
গদই।
‘টঠক আনে।’ বনল মযানলেকে গচোর গেনি উনঠ গসাফাে টেনে বসল।
হানত তুনল টেল গসটদনের কােজ।

টবখযাত সাাঁনজটলনজর পালণ গরস্টুনরন্ট।
পাটকণং-এ োটি পাকণ কনর আহমদ মুসা গরস্টুনরনন্টর সুদৃশ্য গেট টদনে
েট েট কনর গেতনর ঢুনক গেল।
আহমদ মুসার টেনদণনশ সাইমুনমর গলানকরা পালণ গরস্টুনরন্ট এবং টমস
টলন্ডার বাটির অেযেরীর্ টডজাইে সংগ্রহ কনরটেল। এবং আজ রানত টমস
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টলন্ডার গপ্রাগ্রাম টক তা গজাোি কনরটেল। গপ্রাগ্রাম অনুসানর এই সমেটা টলন্ডার
প্রাইনেট টাইম। সারাটদে পযাটরনসর বাইনর কাটাবার পর গস রাত ৮টা পেণে
টবশ্রাম গেনব। আহমদ মুসা এই সমেটাই গবনে টেনেনে তার সানে সািানতর।
গরস্টুনরন্ট টবটল্ডং-এর ৫তলা অেণাৎ শীষণ তলাে টমস টলন্ডার লযাট।
লযাটটটর একটট টেজস্ব টলফট আনে। আবার গরস্টুনরনন্টর টলফট টদনেও গসখানে
োওো োে। লযাটটটর টেজস্ব টলফটটটর বযবহার টেেটন্ত্রত। ও টলফটটা টমস টলন্ডা
এবং তাাঁর বযটিেত গলাক ও গমহমােরাই বযবহার কনর োনক।
আহমদ মুসা গরস্টুনরনন্টর টলফট টদনে উনঠ প্রনবশ করল টমস টলন্ডার
লযানট।
লযানটর দরজার সানেই একটা কি। কিটটর দরজা গখালা। গেতনর
একজে তােিা েুবক বনস।
আহমদ মুসা দরজার কাোকাটে হনতই গলাকটট েুনট গবটরনে এল।
আহমদ মুসা বুেল, গলাকটট এনটেনডন্ট অেবা টেরাপত্তা প্রহরী হনত
পানর।
গলাকটটর মুনখ প্রবল টবরটির োপ। আহমদ মুসার মুনখামুটখ হনে বলল,
‘এখানে গকে? গক, টক চাে আপটে?’
‘আটম টলন্ডার কানে এনসটে। জরুরী প্রনোজে।’
‘রাত ৮টার পর অটফনস আসুে। এ সমে গকাে এপনেন্টনমন্ট তার গেই।
উটে গরনস্ট আনেে।’
‘টঠক আনে উটে বলনল চনল োব। আপটে শুধু তানক বলুে একজে
টবনদশী জরুরী প্রনোজনে আপোর সানে গদখা করনত চাে।’
গলাকটট এবার পটরপূর্ণ দৃটষ্টনত আহমদ মুসার টদনক তাকাল। একটু টচো
করল। তারপর বলল, ‘আপটে একটু দাাঁিাে। আটম মযাডানমর সানে কো বটল।’
গস এগুনলা তার কনির টদনক।
গপেনে গপেনে এগুনলা আহমদ মুসাও।
গস েনরর গেতনর ঢুকনতই আহমদ মুসা তানক গপেে গেনক জাপনট ধনর
তার োনক গলানরাফরম গেজা রুমাল গচনপ ধরল।
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কনেক মুহূনতণর মনধযই গলাকটট সংজ্ঞা হারাল। আহমদ মুসা তানক েনরর
গেতনর গঠনল টদনে প্রনবশ করল েনর। তার গটটবনলর ড্রোর খুলল। গপনে গেল
চাটব।
আহমদ মুসা আেনন্দর সানেই লযানটর দরজাে চাটব লাোল। খুনল গেল
তালা।
ধীনর ধীনর দরজা ফাাঁক করল আহমদ মুসা। টকন্তু হঠাৎ দরজাটট তার
হাত গেনক েুনট গেল এবং সম্পূর্ণ খুনল গেল দরজা।
েটোটট এতই আকটস্মক টেল গে সতকণ আহমদ মুসাও মুহূনতণর জনন্য
টবমুঢ় হনে পনিটেল। েখে তার গচাখ সামনে টস্থর হল, গদখল, একটট মটহলার
হানত টরেলবার টস্থর টেবদ্ধ তার টদনক। আহমদ মুসার টরেলবার তখে েুলনে
তার ডাে হানত।
গহা গহা কনর গহনস উঠল টরেলবার হানত গমনেটট। বলল, ‘আমার
গেটমযােনক গলানরাফরনম সংজ্ঞাহীে কনর আমার সানে গকমেতনরা গদখা করনত
চাও তুটম? তুটম টেনজনক খুব চালাক গেনবটেনল। টকন্তু গতামার মত চালাকনদর
োনক দটি গদবার জনন্য আমার টটটে কযানমরার গচাখ আনে সবণত্র।’
কো গশষ কনরই আবার টমস টলন্ডা বনল উঠল, ‘গতামরা গবাঁনধ গফল
এনক। ঠান্ডা েনর টেনে োও। ঠান্ডা কনর গদখ টক কো গবর হে। তারপর বুনে
শুনে টসদ্ধাে গেো োনব।’
টমস টলন্ডার কো গশষ ো হনতই আহমদ মুসা তার দু’পানশ তাকাল।
গদখল, দু’পানশ দু’জে েুবক দাাঁটিনে আনে। তানদর গদনহর েিে ও মাসনলর
কারুকাজ গদখনল মনে হে, কুটস্ত ও মারামাটর করাই এনদর কাজ। গচহারাে
গপশাদার টক্রটমোনলর োপ। আহমদ মুসা বুেনত পারনলা ো, এরা গেতনরই টেল,
ো আহমদ মুসানক ঠান্ডা করার জনন্য এনদর গডনক আো হনেনে। হনত পানর
টমস টলন্ডার টেজস্ব টলফট-পনের এরা টেরাপত্তা রিী। গকাে সংনকত টদনে
এনদর গডনক আো হনেনে।
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টমস টলন্ডার কো গশষ হওোর পর ডােটদনকর গলাকটট আহমদ মুসার
গপেনে এনস দাাঁিাল। তার হানতর ডান্ডা গমনের উপর সশনব্দ গফনল টদনে
আহমদ মুসার দুই হাত গটনে টেল টপেমরা কনর বাাঁধার জনন্য।
আহমদ মুসার দৃটষ্ট টেল টমস টলন্ডার টরেলবানরর টদনক। গদখল, টমস
টলন্ডার তজণটে টরেলবানরর টিোর গেনক সনর গেল এবং তা বুনিা আেুনলর
অগ্রোে টেনে গখলা করনত লােল।
আহমদ মুসা সুনোে েষ্ট করনলা ো।
তার পা দু’টট ঈষৎ উপনর উনঠ মাটটর সমােরানল টবদুযতনবনে েুটল টমস
টলন্ডার পা লনি।
আহমদ মুসার হাত দু’টট তখে গপেনের গলাকটটর হানত ধরা। গসও
প্রস্তুত টেল ো এমে েটোর জনন্য। আহমদ মুসার গদনহর প্রবল েটতর হ্যাাঁচকা
টানে গস সামনের টদনক হুমটি গখনে পনি গেল।
ওটদনক আহমদ মুসার পা দু’টট তীব্র েটতনত টেনে আোত করল টমস
টলন্ডার হাাঁটু ও পানের মধযবটতণ স্থানে।
আকটস্মক এ আোনত টমস টলন্ডাও সামনের টদনক মুখ েুবনি পনি
গেল। পনি গেল টঠক আহমদ মুসার উপনরই।
আহমদ মুসা পনি টেনেই পানশ পনি োকা টমস টলন্ডার টরেলবার
তুনলই ডান্ডা হানত গতনি আসা বাম টদনক দাাঁিানো গলাকটটনক গুলী করল।
তারপর টমস টলন্ডার মাোে টরেলবানরর েল গচনপ ধনর তানক টেনে উনঠ দাাঁিাল।
উনঠ দাাঁিাল আহমদ মুসানক বাাঁধনত আসা গলাকটট। গস একবার মাোে
গুলী টবদ্ধ তার মৃত সহনোটের এবং একবার টমস টলন্ডার মাোে তাক করা
টরেলবানরর টদনক তাটকনে একদম চুপনস গেল।
আহমদ মুসা পনকট গেনক গলানরাফরম গেজা রুমাল গবর কনর গলাকটটর
টদনক েুনি টদনে বলল, ‘েটদ বাাঁচনত চাও, তাহনল রুমালটট োনক গচনপ গজানর
টেশ্বাস োও।’
গলাকটট একবার তাকাল টমস টলন্ডার টদনক। একবার তাকাল রুমালটার
টদনক। রুমাল তুনল টেনত ইতস্তত করনত লােল গস।
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আহমদ মুসা কনঠার কনণ্ঠ বলল, ‘গদখ আটম দু’বার কাউনক টেনদণশ গদই
ো। মানুষ হতযার কাজও খুব অমােটবক। টকন্তু তুটম েটদ মুহূতণকাল টেনদণশ পালে
করনত গদটর কর তাহনল গতামার মাো উনি োনব।’
গলাকটট পুতুনলর মত টেচু হনে গলানরাফরম গেজা রুমাল তুনল টেল,
গচাখ বন্ধ কনর োনক গচনপ ধনর গজানর গজানর টেিঃশ্বাস টেল। মুহূতণ কনেনকর
মনধযই তার গদহ আেনি পিল গমনের উপর। টেিঃসাি হনে পরল তার গদহ।
আহমদ মুসা টমস টলন্ডার মাোে টরেলবানরর েনলর একটা গখাাঁচা টদনে
বলল, ‘টমস টলন্ডা োে বাইনরর দরজাটা লক কনর আসুে।’
টমস টলন্ডা আহমদ মুসার টদনক একবার তাটকনেই সুনবাধ বাটলকার মত
টেনে দরজা লক কনর এল।
আহমদ মুসা টমস টলন্ডানক টেনে টমস টলন্ডার ড্রইং রুনম এল। টমস
টলন্ডানক একটা গসাফাে বসনত বনল তার সামনের গসাফার বসল আহমদ মুসা।
টমস টলন্ডার গচানখ-মুনখ েনের োপ। জনিা-সনরা হনে গস গসাফাে
বসল।
তার সম্পনকণ আহমদ মুসার ধারর্া হনলা, ‘টমস টলন্ডা বি ধরনের গকাে
টক্রটমোল েে। গস অপরাধ বা অপরাধীনদর একটা মাধযম হনত পানর।’
আহমদ মুসা তাাঁর হানতর টরেলবারটা পানশর গসাফাে গরনখ বলল,
‘গদখুে টমস টলন্ডা, আপোর সানে আমার গকাে বযটিেত শত্রুতা গেই। এ পেণে
ো েনটনে তার জনন্য আটম দুিঃটখত। গেটমযােনক েটদ আটম গলানরাফরম ো
করতাম, তাহনল আটম গেতনর ঢুকার সুনোে গপতাম ো, গস গেতনর ঢুকনত টদত
ো। আর আপোর এ গলাকটট গে খুে হনলা, গসটা অবস্থার কারনে। টেনজনক রিার
জনন্য এর প্রনোজে হনেনে’।
একটু োমল আহমদ মুসা। গদখল, টমস টলন্ডার গচহারা অনেকটা সহজ
হনে উনঠনে। তাাঁর েনের োবটা কনম গেনে।
আবার শুরু করল আহমদ মুসা, ‘আমার জনন্য খুবই জরুরী, এমে একটা
টবষে আপোর কাে গেনক জােনত এনসটে টমস টলন্ডা’।
‘গক আপটে?’ শুকনো কনণ্ঠ বলল টমস টলন্ডা।
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‘আমার টেজস্ব এমে গকাে পটরচে গেই। রুশ রােদূনতর গমনে ওলো
আমার বন্ধু। আটম মানোেটি সম্পনকণ টকেু জােনত চাই’।
টমস টলন্ডা েনি-চনি বসল। মনে হনলা তাাঁর গচাখ-মুখ আর একটু
স্বাোটবক হনে উনঠনে। বলল, ‘মানোেটি সম্পনকণ আটম টক বলব, আমানক
টজজ্ঞাসা করনেে গকে?’
‘গদখুে টমস টলন্ডা, টমেযা কো বলনবে ো। আমার সমে খুব কম। এক
কো আটম দুই বার বলনত পারনবা ো। মনে রাখনবে’।
‘মানোেটি আমানদর গরস্টুনরনন্টর খনের টেনলে। প্রােই আসনতে,
টকন্তু েত এক বের ধনর আনসেটে’।
‘ধন্যবাদ টমস টলন্ডা। আমার জাোর টবষে এটুকুই গে, টেটে টেেটমত এ
গরস্টুনরনন্ট আসনতে, টতটে আসা হঠাৎ কনর বাদ টদনলে গকে?’
কো বলল ো টমস টলন্ডা।
গচানখর টেটমনষ আহমদ মুসা পাশ গেনক টরেলবার তুনল টেনে গুলী
করল। গুলীটা টমস টলন্ডার বাম কানের েুলে টরংটা টোঁনি টেনে চনল গেল।
টমস টলন্ডা বাম হাত টদনে তাাঁর কাে গচনপ ধরল। কানে গুলী লানেটে,
টকন্তু টবটেন্ন টরং-এর আোনত তাাঁর কানের লটত গকনট গেনে। মুখ খুলল গস।
বলল, ‘আটম গরস্টুনরন্ট চালাই। অনেনকর সানে পটরচে হে, ইোে-অটেোে
অনেনকর কো শুেনত হে’। বনল োমল টমস টলন্ডা।
‘বলুে’। তািা টদল আহমদ মুসা।
‘একজে রাটশোে আমানক গবকােদাে গফনল বাধয কনরটেল এমে
পটরনবশ সৃটষ্ট করনত োনত মানোেটিনক একজে আনমটরকাে গমনের গবনড
গতালা োে। গকটজটব’র টবনশষ লযাটসফাইড টচি েুি একটা ফাইল টদনেটেল
আমানক। ফাইলটট ওনদর গবনড গমনেটটর পানশ োকনব। গসই অবস্থাে গোপনে
ফনটা টেনত হনব। আটম গস ফনটা টেনেটেলাম এবং গসই রাটশোেনক টদনেটেলাম।
এই ফনটা গস টক কনরটেল জাটে ো, তনব এর পর গেনক মানোেটি আর এ
গরস্টুনরনন্ট আনসটে। এক উইক এনন্ড তাাঁর সানে গদখা হনেটেল এক অবকাশ
গকনন্দ্র। গস বনলটেল, ‘ঐ েটোর পর আটম আপোনক খুে করতাম। টকন্তু টচো
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কনর গদনখটেলাম, ঐ েটো আমানক একটা েতুে জীবে টদনেনে, ো আজ
রাটশোর জনন্য খুবই প্রনোজে। সুতরাং আপটে গবাঁনচ গেনেে। টকন্তু আপোনক
েৃর্া কটর আটম!’ বনল গস সনর টেনেটেল আমার কাে গেনক’।
‘ফনটা টদনে টক কনরনে? ব্লযাকনমইল কনরনে মানোেটিনক?’
একটুির্ চুপ গেনক আহমদ মুসার টদনক একবার তাটকনে বলল,
‘টবশ্বাস করুে এই টবষেটা আটম জাটে ো’। তাাঁর গচানখ অসহােত্ব ফুনট উঠল।
‘আপটে জানেে গস রাটশোে গক টেল?’
‘গসটা আটম পনি গজনেটে গে, টতটে গগ্রট টবোর-এর একজে গেতা’।
‘তাাঁর সানে গকাোে আপোর গদখা হনতা?’
‘এই গরস্টুনরনন্টই’।
‘আপটে গবকােদাে পনিটেনলে এই গরস্টুনরনন্ট টেিে েে?’
মুখ টেচু করল। বলল ‘টঠক’।
‘আপোনক গবাধহে েটবনত গকটজটব’র এনজন্ট প্রমাে কনরটেল?’
মুখ তুনল তাকাল টমস টলন্ডা আহমদ মুসার টদনক। টবস্মে তাাঁর গচানখ।
বলল, ‘আপটে জােনলে টক কনর?’
‘অনুমাে’।
‘টকন্তু সব অনুমাে টকোনব সতয হে?’
‘হনতও পানর। আমার আনরকটা প্রশ্ন, গসই জােোটা গকাোে?’
‘একটা টবরাট বাটি। তাাঁর বাসেবে মনে কনর টেনেটেলাম। টকন্তু গকাে
‘ফযাটমটল গহাম’ বনল মনে হেটে’।
‘গকাোে গস বাটি?’
‘দযেল এযানেটেউ এর ৪ েং টেনটর ঊেপঞ্চাশ েম্বর বাটি’।
‘ধন্যবাদ আপোনক। আর একটা কো আটম আপোনক বলব’।
‘টক গসটা?’
‘আমার সানে আপোনক ঐ ঊেপঞ্চাশ েম্বর বাটি পেণে গেনত হনব’।
‘গকে, আটম টঠক বনলটে টকো তা গদখনত চাে?’
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‘ো। আটম ঊেপঞ্চাশ েম্বনর গপ োর আনেই আপটে োনত তাাঁনদর
খবরটা ো টদনত পানরে’।
একটু চুপ কনর োকল টমস টলন্ডা। তারপর বলল, টঠক আনে’।
আহমদ মুসা উনঠ দাাঁিানলা পাশ গেনক টরেলবারটা তুনল টেনে।
টমস টলন্ডা উঠনত উঠনত বলল, ‘একটা প্রশ্ন করনত পাটর?’
‘করুে’।
‘মানোেটির ঐ কারনেই টক গগ্রট টবোনরর সানে আপোর শত্রুতা?’
‘ো’।
বাইনর গবরুবার দরজার টদনক এগুটেল টমস টলন্ডা।
আহমদ মুসা তানক বাধা টদনে বলল, ‘আপোর পানসণাোল টলফনটর
টদনক চলুে’।
টমস টলন্ডা টবটস্মত গচাখ তুনল আহমদ মুসার তাটকনে হাটার েটত
পটরবতণে করল। বলল, ‘ওটদক টদনে গবটশ সুটবধা গতা!’
‘ো টমস টলন্ডা। এটদক টদনেই গবটশ সুটবধা। টলফনটর মুনখই আপোর
োটি দাটিনে আনে’।
আবার তাকাল টলন্ডা আহমদ মুসার টদনক টবটস্মত কনর।
‘টবস্মনের টকেু গেই টমস টলন্ডা আটম সব খবর টেনেই এনসটে। শুধু জাো
টেল ো গেতনরর দুই প্রহরী এবং টটটে কযানমরার গেটওোনকণর টবষেটা?’
টমস টলন্ডা আনে আনে চলল। আহমদ মুসা গপেনে।
টলফট গেনক গবরুবার আনে আহমদ মুসা টমস টলন্ডানক বলল, ‘আশা
কটর গকাে চালাটক করনবে ো টমস টলন্ডা। আপটে ো ো করনত পানরে তা আটম
গেনবই গরনখটে। সুতরাং গকাে ফল হনব ো, রিপাত োিা’।
একটু োমল। আবার বলল, ‘আপটে ড্রাইে করনবে, আর গকাে টদক
টদনে গেনত হনব তা বনল টদব আটম’।
টলফনটর মুনখই োটি দাাঁটিনেটেল।
টলন্ডা টেনে ড্রাইটেং টসনট বসল। আহমদ মুসা বসল গপেনের টসনট টঠক
টলন্ডার গপেনে।
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রাস্তাে গেনম এল টলন্ডার োটি।
‘আমার গদখা গকাে মানুনষর সানেই আপোর টমল গেই। আপটে গক
বলুে গতা?’
সামনে গেনক প্রশ্ন গেনস এল টলন্ডার।
‘সৃটষ্টেতোনবই একজনের সানে আনরকজনের টমল গেই’। বলল
আহমদ মুসা।
‘আটম আচরনের টমনলর কো বলটে। সব টক্রটমোলনকই আটম এক
জানতর গদনখটে। আপটে টেন্ন গদখটে’।
‘গকমে?’
‘গদখুে বেস হবার পর পুরুনষর সাটন্ননধয এনসটে োোোনব, োো
প্রনোজনে তাাঁনদর প্রনতযনকর গচানখ প্রকাশ্য অেবা প্রেন্ন গলানের আগুে গদনখটে
শত্রু টমত্র টেটবণনশনষ। গস গলানের আগুনে পুিনত হনেনে বার বার। আজই প্রেম
দু’টট পুরুষ গচাখ গদখলাম গেখানে গলাে গেই, আনে পটবত্রতা। তাই বলটেলাম
গক আপটে?’
‘রষ্টার আনদশ-টেনদশনক গমনে চনল এমে একজে মানুষ মাত্র’।
দযেল অযানেটেে এর ৪ েং টেনটর ঊেপঞ্চাশ েম্বর বাটির সামনে এনস
দাাঁিানলা োটি।
আহমদ মুসা োটি গেনক োমল। োটি গেনক োমল টলন্ডাও।
‘ো টমস টলন্ডা আপোনক োটি গেনক োমনত হনব ো। আপটে টফনর
গেনত পানরে। আপোনক ধন্যবাদ’।
‘ধন্যবাদ’ বনল োটির ড্রাইটেং আসনে টফনর এল টলন্ডা। তাাঁর মুখ ফুনট
গবটরনে এল, ‘এত আত্নটবশ্বাস গলাকটটর?’
গস আরও োবল, আসনল গলাকটট গক? গগ্রট টবোনরর গলাক েেনতা, গগ্রট
টবোনরর গকাে গ্রুনপর! টকন্তু গস গতা রুশ েে, গগ্রট টবোনরর হনব গকে? তাহনল
গক গস? এাঁনক পে গদটখনে েতুে টবপনদ জটিনে পিল ো গতা টলন্ডা?
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টলন্ডা তািাতাটি োটির গটটলনফাে গবর কনর টরং করল গগ্রেটরংনকানক।
বলল, ‘সব কো পনি বলব, এখে জরুরী খবর একজে এটশোে আপোর গেনট।
গেতনর প্রনবনশর গচষ্টা করনে’।
‘ধন্যবাদ টলন্ডা’ বনল ওপার গেনক গটটলনফানের লাইে গকনট গদো
হনলা।
গগ্রট টবোরনক খবরটা টদনত গপনর টলন্ডার মে অনেক পাতলা হনলা।
টকন্তু চনল োবার জনন্য োটি েুটরনেও চনল গেনত পারল ো গস। মেটা তাাঁর খচখচ
করনত লােল। গলাকটা শত্রু বনট, গলাকটা তাাঁর একজে গলাকনক হতযা কনরনে
বনট, টকন্তু এমে সুশীল শত্রু এবং এমে টেরাপদ মানুষ গস গদনখটে। গশষটা ো
গদনখ তাাঁর গেনত ইো করনে ো।
টমস টলন্ডা োটি পাকণ কনর ধীনর ধীনর বাটিটার টদনক এগুনলা।
ওটদনক আহমদ মুসা তখে বাটিটটনত প্রনবনশর প্রধাে দরজার সামনে
টেনে দাাঁটিনেনে।
বাটিটানত প্রনবনশর এই দরজাই সহজ পে। দুনেণর স্টাইনল ততটর
বাটিটা। চারটদক টেনর চার তলা োকচার। জাোলা গেনে চার তলার োনদ উনঠ
বাটিটানত প্রনবনশর একটা বযবস্থা করা োে। টকন্তু আহমদ মুসা বাটিনত প্রনবনশর
জনন্য সম্মুখ দরজার স্বাোটবক পনেই প্রেনম গচষ্টা করার টস্বদ্ধাে টেল।
আহমদ মুসা দরজার সামনে দাটিনেই গদখনত গপল টডটজটাল লক
দরজাে। গলসার বীম টদনে লক েটলনে প্রনবশ করনত হনব এখে তানক। টকন্তু
তাাঁর আনে অনেকটা অেযাস বনশই দরজার েব েুরানোর গচষ্টা করল আহমদ
মুসা।
েুনর গেল েব। একটা গোট ‘খট’ শব্দ কনর খুনল গেল দরজা।
তাাঁর সংনে সংনেই েযাাঁত কনর উঠল আহমদ মুসার বুক।
দরজা গখালা গকে? টলন্ডার লযানট ফাাঁনদ পিার কো তাাঁর মনে পিল।
আকটস্মক সতকণতাে গোটা গদহ শি হনে উঠল আহমদ মুসার। তাাঁর
বাম হাত দরজার েব েতটা েুটরনেটেল, গসোনবই ধনর রাখল।
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ডাে হানত আহমদ মুসা সাইনলন্সার লাোনো এম-১০ গমটশে টরেলবার
দরজার টদনক তাক করল।
তাাঁর মনে টজজ্ঞাসা জােল, তাাঁর আসার সুনোেটা গগ্রট টবোনরর
গকােোনব জাোর সুনোে আনে টক? টলন্ডানক সানে টেনে এনসনে এ কারনেই
োনত এই খবর পাচানরর সুনোে গস ো পাে। টলন্ডানক োটিনত গরনখ আসা
গবাধহে টঠক হেটে। গস গতা োটি গেনক গকাে সংনকত পাঠানত পানর। োটিনত
টেিে গটটলনফাে আনে। এ টবষেটা তাাঁর েজর এটিনে গেনে, োবল গস।
আহমদ মুসা এসব টচো মে গেনক গেনি গফলল। গপেনের োবোটা
তাাঁর গকাে উপকানর আসনব ো। টপোনোর সুনোে তাাঁর গেই, সামনেই এগুনত
হনব তানক।
দরজা গখালা গরনখ গেতনর টক ফাাঁদ পাতনত পানর তারা? তানক গেতনর
ঢুটকনে টেনে চারটদক গেনক টেনর গফলনত পানর। অেবা গেতনর গঢাকার পর তারা
তানক ফাাঁনদ আটকানত পানর। অেবা হনত পানর েনরর চারটদনক তারা ওাঁৎ গপনত
আনে। গেতনর ঢুকার সানে সানেই চারটদক গেনক গুলীর োক এনস তানক টেনর
ধরনব।
আহমদ মুসা তাাঁর টচোর উপসংহার এইোনব করল, আহমদ মুসানক
সারপ্রাইজ গদবার জনন্য ওাঁরা বনস আনে, উনটা ওনদর সারপ্রাইজ টদনত পারনল
সহজ টবজে লাে করা োনব।
আহমদ মুসা বাম হাত টদনে দরজার পািা তীব্র গবনে গঠনল টদল
গেতনর। গসই সানে টিোনর তজণেী গরনখ এম-১০ গমটশে টরেলবার েনরর
চারটদক একবার েুটরনে টেনে এল। ো েনর গকউ গেই।
টকন্তু এই ো োকাটাই গবটশ টবপজ্জেক মনে হনলা আহমদ মুসার কানে।
আহমদ মুসা গদখল, েরটট টবরাট, হলের জাতীে। আেতকার দু’পানশও
দু’টট দরজার এবং বাইনরর দরজা বরাবর সামনে আর একটট দরজা।
দু’পানশর দু’টট দরজা বন্ধ,টকন্তু সামনেই গে দরজাটা গদখা োনে, তা
গখালা।
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মুহূতণ কনেক অনপিা করল আহমদ মুসা দরজাে দাটিনে। ো, গকাে
সািা শব্দ এল ো গকাো গেনকই।
আহমদ মুসা তার টরেলবার বাটেনে চারটদনক দৃটষ্ট গরনখ চলল ঐ গখালা
দরজার টদনক। বুেল, গেনটর দরজার তালা খুনল রাখা গে পটরকল্পোর ফল, গসই
পটরকল্পো অনুসানরই সামনের দরজা খুনল রাখা হনেনে। ফাাঁদ োকনল গসটা
সামনে।
েনরর মাে বরাবর োওোর পনি হঠাৎ আহমদ মুসার মে গেে বনল
উঠল, চারটদক গেনক তাাঁর টদনক গুলী েুনট আসনে।
টেনজর অজানেই আহমদ মুসা টেনজনক েুনি টদল গমনের উপর। আর
গসই সানেই টতেটট টরেলবানরর েজণে এক সানে। গসই সানে টতেটট আতণ
টচৎকানরর শব্দ আহমদ মুসার কানে গেল।
গুলী এনসটেল টতে টদক গেনক-সামনে এবং দু’পাশ গেনক।
আহমদ মুসার গচাখ প্রেনমই েুনট টেনেটেল সামনের টদনক। গদখল,
গখালা দরজার ওপানর কটরনডানরর মুনখ টরেলবার হানত গগ্রেটরংনকা। একটট
গুলী তাাঁর টরেলবার গেনকই এনসনে। টকন্তু তাাঁর টবমূঢ় দৃটষ্ট আহমদ মুসানক
গপটরনে আরও সামনে।
আহমদ মুসা সমে েষ্ট করল ো।
আহমদ মুসা শুনে পিনলও তাাঁর টরেলবার ধরা ডাে হাত সামনের টদনক
প্রসাটরত টেল এবং তজণেী টঠকই স্পশণ কনরটেল এম-১০ গমটশে টরেলবানরর
টিোর।
টরেলবানরর েল সামান্য উচু কনর টিোনর চাপ টদল আহমদ মুসা।
কনেকটট গুলীর একটট বহর গবটরনে গেল গমটশে টরেলবার গেনক।
গগ্রেটরংনকা তাাঁর টবমূঢ় োব কাটটনে টিতীে গুলীর জনন্য টিোর টটপনত
োটেল। তাাঁর আনেই েুনট আসা গুলীনত োাঁেরা হনে গেল তাাঁর গদহ।
আহমদ মুসা এক লানফ উনঠ টেনে সামনের গখালা দরজার পানশ
গদোনলর আিানল টেনে দাাঁিানলা। তারপর গগ্রেটরংনকার কটরনডার টদনে আর
গকউ আসনে টকো গদনখ টেনে গপেনের েটো গদখার জনন্য েুনর দাাঁিানলা।
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গেনটর দরজার উপর গচাখ পিনতই চমনক উঠল আহমদ মুসা। গদখল
দরজার উপর গুটলটবদ্ধ টমস টলন্ডার গদহ। কাতরানে গস।
দুই পানশও তাকাল। গদখল, পানশর দু’টট দরজাও ফাাঁক হনে গেনে। দুই
দরজার গসই দুই ফানক পনি আনে বুনক গুলী টবদ্ধ দুটট গদহ।
অজ্ঞানতই টশউনর উঠল আহমদ মুসা। টতেটট গুলী সামনে এবং দু’পাশ
গেনক তানক টবদ্ধ করার কো টেল। গস শুনে পিাে দু’পাশ গেনক দু’জে এাঁনক
অপনরর গুলীনত প্রাে টদনেনে। সামনে গেনক গগ্রেটরংনকার গুলীনত প্রাে টদনেনে
আহমদ মুসার টঠক গপেনে দরজাে এনস দাাঁিানো টমস টলন্ডা।
আহমদ মুসা গগ্রেটরংনকার কটরনডানরর টদনক আর একবার তাটকনে েুনট
গেল টমস টলন্ডার কানে। তারও একটা পাজর ধনস গেনে গুলীনত।
‘এটক কনরনেে টমস টলন্ডা, আপোনক ো চনল গেনত বনল এলাম’। বনল
আহমদ মুসা তানক পাাঁজানকালা কনর তুলনত গেল।
টমস টলন্ডা মাো গেনি টেনষধ কনর িীর্ কনণ্ঠ বলল, ‘বাাঁচাবার গচষ্টা কনর
লাে হনব ো। আমার সমে গবটশ গেই। জীবনে অনেক পাপ কনরটে। সবণ গশষ
পাপ হল, আপটে এ বাটিনত ঢুনকনেে গসটা োটি গেনক গটটলনফাে কনর বনল
টদনেটেলাম গগ্রেটরংনকানক। আমার টবনবক বলনে আপটে একজে োনলা গলাক।
ইশ্বর আমানক আমার পানপর শাটস্ত টদ……গে……গে….ে’।
টলন্ডার কো অস্পষ্ট হনে একদম টমটলনে গেল।
আহমদ মুসার হানতর উপরই গশষ টেশ্বাস তযাে করল টলন্ডা। আহমদ
মুসার আর টকেু টজজ্ঞাসারও অবকাশ হনলা ো।
আহমদ মুসা তাাঁর এম-১০ টেনে উনঠ দাাঁিানলা। চারটট লানশর টদনক তাাঁর
দৃটষ্ট আর একবার েুনর এল। আিাহর প্রটত কৃতজ্ঞতাে হৃদে নুনে পিল আহমদ
মুসার। োরা সুনোে গপনে ফাাঁদ গপনতটেল আহমদ মুসানক হতযার, তারা সবাই
টেহত, টকন্তু গস গবাঁনচ আনে।
আহমদ মুসা বাইনরর গেটটা বন্ধ কনর টদনে গগ্রেটরংনকা পনি আনে গে
কটরনডানর, গস কটরনডার টদনে এগুনলা বাটির গেতনর। বাটিটা এনকবানর টেরবটেস্তব্ধ। আর গকউ গেই বাটিনত? মে দনম গেল আহমদ মুসার। তাাঁর গতা লিয,
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গডাোর আব্বা টমিঃ লাটতটে এবং টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উদ্ধার করা। তাাঁর ধারো,
গগ্রেটরংনকা গে োটটনত োকনব, গসই োটটনতই গতা মুলযবাে বন্দীনদর োকার
কো।
সমগ্র বাটি খুাঁনজ গদখার টসদ্ধাে টেল আহমদ মুসা। কানরা সািা-শব্দ ো
পাওোর অেণ বন্দীরা গেই তা েে। হেনতা এই মুহূনতণ োটটনত শত্রুপনির এই
টতেজেই টেল। জেশটি কম োকনত কারনেই সম্ভবত গগ্রেটরংনকা আহমদ
মুসানক বন্দী েে, হতযার টসদ্ধাে টেনেটেল। আহমদ মুসানক বন্দী করার গচনে
হতযা করা সহজ ও অনেক কম েুটাঁ কপূর্ণ।
আহমদ মুসা োটটর চারটট তলার সবগুনলা কি এনক এনক গদখল। গস
টেটিত হনে গেল, টকেুিে আনে পেণে টমিঃ লাটতটে এবং টপ্রনন্সস কযাোটরে এই
োটটনতই বন্দী টেল।
বাটির টতে তলাে টবনশষোনব সুরটিত দু’টট সুসটজ্জত কি গপল
আহমদ মুসা। একটট কনির কযাটবনে হ্যাংোনর এক সাটণ গপল আহমদ মুসা।
সাটণটা গে লাটতটের গদনখই টচেনত পারল গস। অন্য কনি বাটলনশর তলাে একটট
েটি গপল আহমদ মুসা। েটিটট গলটডজ। টপ্রনন্সস কযােটরনের বনল টেটিত হনলা
আহমদ মুসা। আরও একটা বি প্রমাে ঐ েনরর টবোোে গে গসনন্টর েন্ধ গস গপল
গসই েন্ধ টপ্রনন্সস কযাোটরনের সানে গদখা হওোর সমে গস গপনেটেল। আর
একটা টবষে, দুই গশাবার টবোোর তাপ পরীিা কনর গস বুেল টকেুিে আনেও
গকাে মানুষ এখানে শুনে টেল।
এর অেণ টক দািাে? আহমদ মুসা অনেক োবল। গস অবনশনষ টেটিত
হনলা, তাাঁর এ োটটনত প্রনবনশর গচষ্টার খবর টলন্ডা গগ্রেটরংনকা জাোবার পর
গগ্রেটরংনকা বুনে টেনেটেল, তাাঁনদর এ োটট ধরা পনি গেনে। সংেনষণ আসার
আনেই তটিেটি কনর গস দুই বন্দীনক অন্যত্র সটরনে টেনে দু’জেনক টেনে এ ফাাঁদ
গপনত অনপিা করটেল আহমদ মুসানক হতযার জনন্য।
আহমদ মুসা গোটা োটট তন্ন তন্ন কনর খুাঁনজ গকাে কােজ,গকাে প্রাইনেট
গটটলনফাে োইড, ো টদনে গগ্রট টবোনরর অন্য োটটর সন্ধাে পাওো োে, গপল
ো।
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িে পানে হতাশ মনে গগ্রট টবোনরর োটট গেনক গবটরনে এল আহমদ
মুসা। রাস্তাে গেনম টকেু গহাঁনট একটা টযাটক্স গডনক উনঠ বসল গস।
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৫
টপতার সাটণ হানত কান্নাে গেনে পনিটেল গডাো। আহমদ মুসা তানক
সান্ত্বো টদনে বনলটেল সব খারানপর মনধয োনলা খবর এই গে, তারা টপ্রনন্সস
কযাোটরনের মতই টমিঃ লাটতটেনক সসোনে গরনখনে। টবোোপত্র, পটরনবশ,
ইতযাটদ সব টমনল টমিঃ লাটতটেনক বি ধরনের গকাে অসুটবধাে রানখটে।
‘টকন্তু আজ োনলা বযবহার গদনখে, কাল েটদ খারাপ আচরে কনর!’
বনলটেল গডাো।
‘গদখ, হাজার গহাক টমিঃ লাটতটে রাজপুত্র এবং ফরাটস সরকার
টবষেটানক খুবই গুরুনত্বর সানে টেনেনে। ফরাটস সরকারনক অসন্তুষ্ট করার মত
কাজ গগ্রট টবোর করনব ো। আর গতামার আব্বা গতা তাাঁনদর শত্রু েে। তাাঁনক বলা
োে পে বন্দী কনর গরনখনে আমানক হানত পাওোর জনন্য। সুতরাং টতটে গগ্রট
টবোনরর টানেণট েে, টানেণট আটম। আজ আটম ধরা টদনল কাল উটে মুটি পানবে।
আহমদ মুসার গশষ কোটা শুনে চমনক উনঠটেল গডাো। মুখ পাংশু হনে
উনঠটেল তাাঁর। বনলটেল, গদখ, এমে কো গকাে সমে বলো। তুটম ও গতামার
টমশে আটম, আমার টপতা, আমানদর পটরবানরর গোেফনলর গচনেও অনেক
অনেক গবটশ মুলযবাে। গতামার জনন্য গকাে গকারবাটেই আমার কানে বি েে।
তুটম েটদ এমেোনব েটবষ্যনত কো বল, আমার টপতার োম আটম আর মুনখ
আেব ো’। বনল দু’হানত মুখ গঢনক কাাঁদনত লােল গডাো।
আহমদ মুসা সান্ত্বো গদোর সুনর েরম কনণ্ঠ বনলটেল, ‘আটম দুিঃটখত
গডাো। বলব ো ঐ ধরনের কো আর। আর গশাে, টেনজ আত্নসমপণর্ কনর কাউনক
মুি করনত হনব, এমে টচো গকাে সমেই আটম কটর ো, এমে গকাে দুবণলতাও
আমার মনধয গেই। ইেশাআিাহ শেতােনদর হাত গেনক তাাঁনক মুি করনবাই।
আিাহর উপর েরসা কনর এই কো বনলনে আহমদ মুসা, টকন্তু গডাোর
আব্বা এবং টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উদ্ধানরর গকাে পেই গদখনত পানে ো গস।
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ইটতমনধয বার কনেক গস রুশ রােপ্রধানের ওখানে গেনে। উনেশ্য গগ্রট
টবোনরর মুনখামুটখ হওোর সুনোে করা। হঠাৎ কনর ওাঁরা গেে উধাও হনে গেনে।
আহমদ মুসার মনে হনেনে ওাঁরা গকাে েতুে ষিেন্ত্র আাঁটনে, গকাে েতুে পনে ওাঁরা
অগ্রসর হনত োনে। গসটা টক? ওাঁরা টক কারও মাধযনম টকেু করার গচষ্টা করনে?
মানে মানেই আহমদ মুসার আশংকা হে, ফরাটস পুটলনশর সানে ব্লযাক ক্রস বা
কারও মাধযনম একটা এমে চুটি হনত পানর গে, পুটলশ আহমদ মুসানক তুনল
টদনব ওনদর হানত, আর ওাঁরা মুটি টদনব টমিঃ লাটতটেনক। এই আশংকা সামনে
গরনখই আহমদ মুসা পুটলনশর দৃটষ্ট গেনক টেনজনক আিানল রাখার গচষ্টা করনে।
গমাবাইল গটটলনফানের টবপ টবপ শনব্দ আহমদ মুসার োবোে গেদ
েটানলা। গটটলনফাে তুনল টেল আহমদ মুসা।
রুশ রােদূত টমিঃ পানেনলর গটটলনফাে। বলল গস ওপার গেনক, ‘টমিঃ
আবদুিাহ গুরুতর খবর আনে, তাটতোো টেহত হনেনেে গজনেোে। তাটতোোর
কানে রটিত অটত মুলযবাে রাজকীে ডকুনমন্ট একজে এটশোে এবং দু’জে
ফরাটস পুরুষ ও মটহলা পযাটরনস টেনে এনসনে টপ্রনন্সস কযাোটরনের কানে
হস্তােনরর জনন্য। একটট টেটডওনত সবটকেু গরকনডণড টেল। তাাঁর সবগুনলা কটপ
গগ্রট টবোর গজনেো পুটলশনক টবভ্রাে কনর টেনে এনসনে। সুতরাং োরা
ডকুনমন্টগুনলা পযাটরনস টেনে এনসনে, তাাঁনদর ফনটা পাওো োেটে। আমানদর
সরকানরর তেয গমাতানবক টপ্রনন্সস তাটতোো এবং গসই রাজকীে ডকুনমন্টগুনলা
এখে পযাটরনসই রনেনে। আমানদর পররাে মন্ত্রী সত্বরই পযাটরনস আসনেে।
ফরাটস সরকার ও পুটলশ তৎপর হনে উনঠনে। রাটশোে ের্তাটন্ত্রক টবলনবর
স্মৃটতবাহী মাস মানচণ রাটশোে টেেমতাটন্ত্রক রাজতাটন্ত্রক বযবস্থার প্রবতণনের টসদ্ধাে
টেনেনে। সুতরাং দু’মানসর মনধযই সব কাজ সম্পন্ন করনত হনব। আমানদর
সরকার এখে এই টবষেটানক সবনচনে গবটশ গুরুত্ব টদনেনেে’। োমল টমিঃ
পানেল।
‘ধন্যবাদ এ সুখবনরর জনন্য। আপোরা সফল গহাে’। বলল আহমদ
মুসা।
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‘সাফনলযর জনন্য গতামারও সাহােয চাই আমরা। আমানদর টমটেস্টার
এনল গতামানক ডাকব আমরা। েতুে তনেযর টেটত্তনত টচো করার জনন্য গতামানক
অনুনরাধ করটে’।
একটু োমল রােদূত পানেল। গেনমই আবার শুরু করল, ‘সটতয তুটম
টবটস্মত কনরে আমানক, আমানদর সরকারনকও। তুটম টপ্রনন্সস গক এখেও উদ্ধার
করনত পারটে, টকন্তু প্রটতটট পদনিপ গতামার সফল। গগ্রট টবোনরর চারটটর মত
োটটর এ পেণে পতে েনটনে গতামার কারনে। গতামার সাহােয আমরা চাই’।
‘আমানক টক বলার প্রনোজে আনে। আটমনতা টেনজর ইোনতই কাজ
করটে’।
‘এটাও আমার জনন্য একটা টবস্মনের। আমানদর টপ্রনন্সনসর জনন্য তুটম
জীবে টবপন্ন করে গকে? সটতয বলনতা, গতামার সানে গকাে হৃদনের সম্পকণ গেই
গতা!’
‘এনকবানরই গেই’।
‘গতামার এসব উত্তর ঔৎসুকয আরও বাটিনে তুলনে। তুটম গক, এই
টজজ্ঞাসার গচনে বি টকেু এখে আমার কানে গেই। তুটম সাধারে গকউ েও আটম
বুটে। গক তুটম আসনল?’
‘সবনচনে বি পটরচে আটম মানুষ’।
‘গদখ, গতামানক ‘তুটম’ বনল সনম্বাধে কনর েুল কনরটে বনল এখে মনে
হনে। বেনস েত গোটই হও তুটম অনেক বি তা প্রমাে কনরে। এখে গেনক আটম
‘আপটে’ বনল সনম্বাধে করব’।
‘দুনর গঠনল টদনবে আমানক?’
‘ো, মাোে রাখনত চাই’।
কো গশষ কনরই রােদূত বলল, ‘এখে এ পেণেই। প্রনোজে হনলই টকন্তু
গটটলনফাে করব আপোনক’।
‘অবশ্যই। ধন্যবাদ’। বলল আহমদ মুসা।
গটটলনফাে গরনখ টদনে গসাফাে ো এটলনে টদল আহমদ মুসা। মনে মনে
বলল, রুশ দুতাবানসর সানে সম্পকণ সম্ভবত খুব শীঘ্রই তাাঁর গশষ হনে োনে।
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রুশ সরকার সবই গজনে গফনলনে। শুধু োম আর ফনটা পােটে। গপনলই আহমদ
মুসা, গডাো আর তাাঁর আব্বা টানেণট হনে পিনব রুশ সরকানররও। রুশ সরকার
গচষ্টা করনব আহমদ মুসার কাে গেনকই রাজকীে ডাইটর ও আংটট হাত করনত।
টকন্তু আহমদ মুসা কযাোটরে োিা কারও হানত এই আমােত তুনল টদনত পানর
ো।
টকন্তু এগুনব গস গকাে পনে?
গে সুত্র েখে খুাঁনজ গপনেনে, গসটাই টোঁনি গেনে। এমে টবদেুনট অবস্থাে
গস গকাে সমেই পনিটে। সটতযই চারটদনক শুধু অন্ধকার গদখনে গস।

পযাটরস টবশ্বটবদযালনের টডনবট টসটরনজর একটা গসশে।
সন্ত্রাস ও মােবাটধকানরর উপর টবতকণ চলনে।
গডাো গজানসফাইে টবতনকণ তাাঁর বিবয গশষ কনর বিার পযানেনল এনস
বসল।
পানশর টবনরাধী বিা ইোনোো উনঠ দাটিনে গডাোর সানে হ্যান্ডনশক
কনর বলল, ‘োনলা বনলনেে। টকন্তু আপোর টবনরাটধতা করব’।
‘ওনেলকাম। আটম গবটশ টকেু বটলটে। মােবাটধকার একটট স্বাোটবক
চাটহদা োর উপর মােব সমানজর সামাটজক শৃঙ্খলা ও টবকাশ টেেণর কনর। আর
সন্ত্রাস তাাঁর োনমই অস্বাোটবক একটা কমণকাণ্ড ো তবধ েে। উনেশ্য মহৎ হনলও
এনক অজণে করা অসৎ মাধযমনক গে টিক বলা োনব ো’। বলল গডাো
গজানসফাইে।
‘ধন্যবাদ, বনল গডাোর টপঠ চাপনি ডাোনসর টদনক চলল ইোনোো।
গডাো গজানসফাইনের পরবতণী স্পীকার টহসানব ডাক পনিনে তাাঁর।
ইোনোো একজে রুশ টকন্তু এখে ফরাটস োেটরক। গডাো
গজানসফাইনের মতই টবশ্বটবদযালনের একজে োমকরা োত্রী গস।
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ইোনোো তাাঁর তুনখাি বিৃতার এক অংনশ বলল, ‘মাটরো গজানসফাইে
গে েুটি টদনেনেে মােবাটধকানরর পনি এবং সন্ত্রানসর গসটা আইনের শাসনের
কো, শাটের সমনের কো। টকন্তু আইে গেখানে গবআইে, শাটে গেখানে অশাটে,
দুেণীটতই গেখানে েীটত, সতয, ন্যাে ও সুটবচার গেখানে দুবণনলর টেফল কান্না,
গসখানে সন্ত্রাস মােবাটধকানরর টবশ্বস্ত হাটতোর। টফটলস্থানে হামানসর গে সন্ত্রাস,
গসটা তাাঁনদর অটধকার অজণনের জন্যই অপটরহােণ অস্ত্র। কাশ্মীনর মুসটলম
গেটরলানদর গে সন্ত্রাস তা টেরুপাে মজলুমনদর অটধকার অজণনের গশষ অবলম্বে।
অনুরূপোনব পৃটেবীনত অটধকাংশ গিনত্র অবযাহত জুলুম ও অটধকার পদদটলত
করার টবচারহীে অবস্থা গেনক সন্ত্রানসর উদ্ভব েনটনে। এখানে মােবাটধকার ও
সন্ত্রাস পরস্পর তবরী েে, সহনোেী। আমরা পটিমারা মুসটলম টবলবী গেতা
আহমদ মুসার সমানলাচোে মুখর, টকন্তু শত শত বের ধনর জুলুম গশাষর্ ও
অটবচানরর টশকার টবধ্বস্ত এক জাটতর মধয গেনক ইটতহানসর অবশ্যম্ভাবী
পটরর্টত টহসানবই তাাঁর উদ্ভব েনটনে। ইটতহানসর এক চাবুক , মােবাটধকানরর
এক রিাকবচ তাাঁনক বলনত হনব। তাাঁর টবরুনধয আমানদর সংবাদ মাধযমগুনলার
অটেনোে, টতটে ফ্রান্স, গস্পে, কনকশাস, মধয এটশো, কনো-কযানমরুে জুনি শত
শত গলাক হতযা কনরনেে। টকন্তু এই টেহতরা কারা? মজলুনমর টবপন্ন জীবে
বাাঁচানত টেনে জানলনমর জীবে টবপন্ন হনল, গসটা অবশ্যই দূষর্ীে েে, আইনের
গচানখ তা অপরাধও েে’।
বিৃতা গশষ কনর ইোনোো তাাঁর আসনে টফনর এনল গডাো জটিনে ধরল
ইোনোোনক। অটেেন্দে আপোনক। আটম বনলটেলাম েীটতর কো, আর আপটে
গদটখনেনেে েীটতর বযাটতক্রমগুনলানক। আপোনক অটেেন্দে’।
ইোনোোনক অটেেন্দে জাটেনেই গেনি গদেটে গডাো। তাাঁনক ধনর
টেনে এনসটেল টবশ্বটবদযালনের কযাটন্টনে। বনসটেল দু’জে কযাটন্টনের টেজণে
গকাোে।
বনসই ইোনোো বলল, ‘টক বযাপার মাটরো গজানসফাইে, আপোর
গিনত্র এই েটোটা েতুে’।
‘আজ আপোনক গপট পুনর খাওোব’।
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‘গকে?’
‘আপোর সুন্দর বিৃতার জনন্য’।
‘ধন্যবাদ। টকন্তু বিৃতা এতটা গতা সুন্দর হে টে’।
‘এটা বলনব গশ্রাতা’।
বনল একটু োমল গডাো। পর মুহূনতণই আবার শুরু করল, ‘টকন্তু একটা
টবষে। গলটলে, মাওনসতুং, গহা-টচ টমে, কযানো, প্রমুখ টবশ্ব টবলবী োকনত
আপটে আহমদ মুসার দৃষ্টাে আেনলে গকে?’
ইোনোো কো বলার জনন্য মুখ খুনলটেল। গডাো বলল, ‘একটু োমুে,
আটম টেনে খাবারটা টেনে আটস। আপটে বসুে। দু’জনেরটাই আটম টেনে
আসটে’।
ইোনোো উনঠ দাটিনে গহনস বলল, বরং আপটে বসুে আটমই
দু’জনেরটা টেনে আসটে’।
গশনষ দু’জনেই গেল খাবার আেনত। খাবার টেনে দু’জনেই বসল
গটটবনল। দু’জনেই গখনত শুরু করল।
‘এবার টলজ বলুে’। ইোনোোনক লিয কনর বলল গডাো।
‘আপটে একটা টসটরোস প্রশ্ন কনরনেে। এর উত্তর প্রকানশ্য গদো কটঠে,
টকন্তু আপোনক বলনত পাটর’।
বনল একটু োমল ইোনোো। এক টুকনরা গোশত মুনখ পুনর জুনসর
গ্লানস একটা চুমুক টদনে বলল, ‘আপটে গে টবলবীনদর োম করনলে, তারা মহা
টবলবী সনন্দহ গেই। টকন্তু তাাঁনদর গকউই সতয, ন্যাে ও সুটবচার প্রটতষ্ঠার জনন্য
লিাই কনরে টে। টঠক গহাক গব টঠক গহাক তাাঁনদর অনুসৃত মতাদশণ এবং তাাঁনদর
বযটিপ্রেুত্ব প্রটতষ্ঠার জনন্য তারা কাজ কনরনেে। তাই তারা শ্রটমক-কৃষনকর
ভ্রাতা গসনজ লানখা-নকাটট শ্রটমক-কৃষকনক হতযা কনরনে। সতয ও সুন্দর তাাঁর
আদটশণক শটির গজানরই মানুনষর হৃদে জে কনর প্রটতষ্ঠা লাে কনর, তাাঁনক অস্ত্র
ও খুে খারাটবর আশ্রে টেনত হে ো। টেজ জেেনের উপরই তারা অস্ত্র প্রনোে
কনরনে। কারে সতয সুন্দনরর টবলবী তারা টেল ো। অন্যটদনক আহমদ মুসা তাাঁর
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মজলুম জাটতর পনি জানলনমর টবরুনদ্ধ লিাই কনরনেে সুতরাং দৃষ্টাে হবার মত
টবলবী আজনকর দুটেোে একমাত্র টতটেই’।
গডাোর মনে টবস্মে ও আেনন্দর গঢউ। টকন্তু গসটা গচনপ গরনখ বলল,
‘টেকট গেনক ো গদনখ একজে আন্ডার গ্রাউন্ড টলডার সম্পনকণ শুধু গশাো কোর
উপর এতবি সাটটণটফনকট গদো টক টঠক?’
হাসল ইোনোো। বলল, ‘এ ধরনের মেবয আমরা সব সমে গশাো ও
পিার উপর টেটত্ত কনরই বনল োটক। তাাঁর উপর বািটত একটা দুলণে সুনোেও
আটম গপনেটে’।
‘বািটত সুনোে, টক গসটা?’ প্রবল একটা আগ্রহ েনর পিল গডাোর
কোে এবং গচানখ-মুনখ।
ইোনোো েেীর দৃটষ্টনত তাকাল গডাোর টদনক। বলল, ‘বলটে, টকন্তু
আনে বলুে। আপোর মনধয আহমদ মুসা সম্পনকণ একটা প্রবল আগ্রহ গদখটে।
গসটা গকে?’
সলজ্জ একটা হাটসনত েনর গেল গডাোর মুখ। বলল, ‘কারে একটা
অবশ্যই আনে। বলব। তার আনে আমার প্রনশ্নর জবাব টদে’।
‘বলটে। টকন্তু এইটুকু প্রনশ্নর জবাব টদে। সাইনকালটজ আমার সবনচনে
গফোটরট সাবনজক্ট। আমার মনে হনে আপোর গচাখ, মুখ ও আগ্রহ গদনখ এবং
কো শুনে গে, আহমদ মুসা আপোর বা আপোনদর খুব কানের গকউ হনব। আমার
এ অনুমাে টঠক টকো?’
গডাো গচাখ তুনল েেীর দৃটষ্টনত তাকাল ইোনোোর টদনক।
ইোনোোও তাটকনেটেল। চার গচানখর টমলে হনলা।
আবার সলজ্জ হাটস ফুনট উঠল গডাোর গচানখ-মুনখ। গসই সানে টকেুটা
টবব্রত োব। বলল, ‘খুব পনেনন্টড প্রশ্ন কনরনেে। উত্তর টদটে আটম। তাাঁর আনে
আমার প্রশ্নটার জবাব টদে। তনব এটুকু বলটে, তাাঁর সম্পনকণ গে গকাে কো বলার
গিনত্র আমার উপর আস্থা রাখনত পানরে’।
ইোনোোর দৃটষ্ট আরও তীক্ষ্ণ হনলা। বলল, ‘গসটা আটম আনেই বুনেটে।
তাই আটম আনরা জােনত চাটেলাম’।
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একটু োমল ইোনোো। তারপর আবার শুরু করল, ‘গস দুলণে সুনোেটা
টেল আমার এক অকল্পেীে গস োেয। একটা এযাকটসনডন্ট আমার গস গস োেয
সৃটষ্ট কনরটেল। আটম তাাঁর গদখা গপনেটেলাম। কনেক েণ্টার জনন্য তাাঁনক কানে
গপনেটেলাম। আটম তাাঁর হানতর শুশ্রূষা গপনেটেলাম। তাাঁনক সামান্য সাহােয
করার গে রবপূর্ণ সুনোে আমার হনেটেল’।
োমল ইোনোো। তাাঁর কণ্ঠ ধীনর ধীনর েম্ভীর ও োরী হনে উনঠটেল।
গস েখে কো গশষ করল তখে এক অবরুদ্ধ আনবনে তাাঁর কণ্ঠ কাাঁপটেল।
গডাোর গচাখও গেমে তীক্ষ্ণ হনে উনঠটেল,গতমটে গচানখ-মুনখ ফুনট
উনঠটেল টকেু একটা খুাঁনজ পাবার আেন্দ। দ্রুত বলল গডাো, ‘আপটে টক জাহরা
ইোনোো, টপটার পাওনেল োর োই এবং টেটকতা স্টযাটলে োর আব্বা?’
টবস্মনে গচাখ কপানল তুনল জাহরা ইোনোো বলল, ‘এসব জােনলে টক
কনর?’
‘আপোনদর আহত অবস্থাে বাসাে টেনে টেনেটেল আহমদ মুসা। গগ্রট
টবোনরর গলাকনদর গদনখ আহমদ মুসা সনর পনিটেনলে। গগ্রট টবোনরর োটটনত
আহমদ মুসা গেরাও হনে টবপন্ন হনে পিনল আপটে তাাঁনক উদ্ধার কনরে টেনজর
জীবে টবপন্ন কনরও এবং তাাঁনক টেরাপনদ সনর আসারও বযবস্থা কনর গদে
আপটে’।
এসব কো আহমদ মুসা োিা আর গকউ জানে ো। এর অেণ তাাঁর কাে
গেনকই আপটে এ কোগুনলা শুনেনেে। গকাোে তাাঁর গদখা গপনলে? টক েটো
বলুে গতা’।
‘বনলটে গতা সব বলব। টকন্তু তাাঁর আনে আমার একটা টবস্মে দূর করা
দরকার। তাহনল সব কো আপোনক বলনত পারব’।
‘গসটা টক?’
‘আপোর আব্বা গগ্রট টবোনরর আনন্দালনের একজে পটরচলোকারী।
আপটেও গগ্রট টবোনরর একজে সটক্রে কমণী। আহমদ মুসানক এই সাহােয আপটে
করনলে গকে? টতটে আহত অবস্থাে আপোনদর সাহােয কনরটেনলে বনল টক?’
‘ো’।
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‘তাহনল?’
একটা গবদোর হাটস ফুনট উঠল জাহরা ইোনোোর মুনখ। হঠাৎ
আেমো হনে উঠল গস। বলল, ‘এ প্রশ্ন টতটেও টজজ্ঞাসা কনরটেনলে। উত্তর
গদইটে। গকােটদে সুনোে গপনল বলব গেনবটেলাম’। োমল জাহরা ইোনোো।
আবার শুরু করল। বলল, ‘টতটে গগ্রট টবোনরর োটটনত েখে টপ্রনন্সস
কযাোটরেনক খুাঁনজ গবিাটেনলে এের গেনক গস েনর, টটটে টস্ক্রনের সামনে বনস
আটম তাাঁনক ফনলা করটেলাম। হঠাৎ এক সমে আটম তাাঁনক োমানে দাাঁিানত
গদখলাম। এই প্রেম জােলাম টতটে মুসলমাে। এই জাোটাই আমার সব উলট
পালট কনর টদল’।
‘গকমে?’
‘আটম েুনল গেলাম গে আটম একজে রুশ। মনে োকল ো গে আটম গগ্রট
টবোনরর একজে কমণী। জীবনের পাতাগুনলা এক এক কনর উনট গেল। সুদূর
এক অতীত জীবে হনে আমার সামনে হাটজর হনলা। আমার সমগ্র সত্তা জুনি
একটা কোই বি হনে উঠল আটম জাহরা ইোনোো ফাটতমা গজাহরার উত্তরসোে। আমার রি ফাটতমা গজাহরার রি। গসই ফাটতমা গজাহরার একাে
আপেজে গসই আহমদ মুসা। আজ আমার োেোে ফাটতমা গজাহরা হনল জীবে
টদনে সাহােয করনতে আহমদ মুসানক। এই টচো গেনকই আটম জাহরা ইোনোো
টহসানব েে ফাটতমা গজাহরা টহসানব তাাঁনক সাহােয কনরটে’।
োটর হনে উনঠটেল জাহরা ইোনোোর েলা। গশষটাে আনবনে রুদ্ধ হনে
গেল তাাঁর কণ্ঠ।
গডাোর গচাখ-মুখ সত্তা জুনি উেুখ এক টবস্মে। মন্ত্রমুগ্ধ গস। জাহরা
ইোনোো োমনতই তাাঁর মুখ গেনক েুনট গবটরনে এল টজজ্ঞাসা, ‘ফাটতমা গজাহরা
গক?’
‘এক হতোটেেী োরী। কনেক গজোনরশে আনের আমার পূবণ পুরুষ’।
‘তারপর?’
‘ফাটতমা গজাহরা তুটকণ অধীে টক্রটমোর ইটতহাস েটন্দত সুলতাে কটরম
টেরাই এর কন্যা। রাটশোর সম্রাজ্ঞী জাটরো টিতীে কযাোটরে রাটশোর টসংহাসনে
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আনরাহর্ করার পর তুটকণ সম্রানজযর উত্তর-পূবণাংনশ হতযা, লুণ্ঠে ও ষিেনন্ত্রর জাল
টবস্তার কনরে। োর ফনল তুটকণ সম্রানজযর টক্রটমো, মলনদাটেো, জটজণো আনমণটেো
এবং কনকশাস অঞ্চল অশাে অটস্থটতশীল হনে উনঠ। বাধয হনে তুরনির সুলতাে
তৃতীে গমাস্তফা ১৭৬৮ সানল রাটশোর টবরুনদ্ধ েুদ্ধ গোষর্া কনরে। এই েুদ্ধ
গোষর্ার পর টক্রটমোর ‘মহাে খাাঁ’ কটরম টেরাই-ই সবণ প্রেম রাটশোর উপর টসংহ
টবক্রনম োাঁটপনে পনিটেল। তাাঁর গোিসওোর বাটহেী সব বাধা অটতক্রম কনর
রাটশোর গেতনর ১৪ টদনের পে পেণে গপ াঁনে টেনেটেল। তাাঁর বাটহেী গপালযানন্ডর
প্রাে সীমা পেণে স্পশণ কনরটেল। েুদ্ধনিনত্র কটরম টেরাই কখেও হানরে টে, হানরে
টতটে ষিেনন্ত্রর কানে। অপ্রটতনরাধয কটরম টেরাই গক োটমনে গদোর পে টহসানব
টিতীে কযাোটরনের সরকার তাাঁর টগ্রক টচটকৎসনকর মাধযনম টবষ প্রনোনে তাাঁনক
হতযা কনরে’।
োমল জাহরা ইোনোো। আনবনে তাাঁর গচাখ-মুখ োরী হনে উনঠনে।
‘তারপর?’
‘কটরম টেরাই টেনলে গসাোর টুকনরা এক শাসক। ন্যাে টবচানরর এক
টচর উজ্জ্বল দৃষ্টাে টতটে। একবার তাাঁর কনেকজে তসটেক একটট েীজণার ‘ক্রুশ’
এর অবমােো কনরটেল। কটরম টেরাই গসই তসন্যনদর েীজণার সামনে দাি
কটরনে প্রনতযকনক ১০০ টট গবত্রাোত কনরটেনলে। আনরকবার তাাঁর টবজেী
বাটহেীর একদল তসটেক গপালযানন্ডর এক গ্রাম লুণ্ঠে কনরটেল। কটরম টেরাই
গসই তসটেকনদর প্রনতযকনক গোিার গলনজ গবাঁনধ হতযার টেনদণশ গদে। এই মহাে
কটরম টেরাই এর কন্যা টেনলে ফাটতমা গজাহরা-আমার পূবণ পুরুষ। আটম েটবণত
গে, কটরম টেরাই এর রি আমার গদনহ আনে। এই রনির দাবীই গসটদে আমানক
বাধয কনরটেল আহমদ মুসানক সাহােয করনত’।
োমল জাহরা ইোনোো। তাাঁর দু-নচানখর গকাোে দু’গফাটা জমাট
অশ্রু। আর মুনখ আেনন্দর গজযাটত।
‘টকন্তু এই ফাটতমা গজাহরা টক কনর আপোর পূবণ পুরুষ হনলা?’
‘কটরম টেরাই টেহত হে ১৭৬৮ সানল, তখে ফানতমা গজাহরার বেস
আট বের। গদ লত টেরাই েতুে সুলতাে হে টক্রটমোর। তুটকণ সম্রাজয ও রাটশোর
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মনধয েুদ্ধ টবরটত হে ১৭৭৪ সানল। চুটির শতণ েে কনর আবার রুশ সম্রাজ্ঞী
কযাোটরনের বাটহেী তুটকণ সম্রাজয আক্রমে কনর ১৭৮৩ সানল। ফানতমা গজাহরা
তখে তকনশার গে বনে পা টদনেনে। তখে সদয টববাটহতা। তাাঁর টবনে হনেটেল
গদ লত টেরাই-এর পুত্র েুবরাজ ওমর টেরাই-এর সানে। টক্রটমো সীমানে গদ লত
টেরাই বাধা টদনেটেল কযাোটরনের বাটহটেনক। পর পর কনেকটট েুদ্ধ হে। েুনদ্ধ
চূিাে পরাজে েনট গদ লত টেরাই –এর। েুদ্ধনিনত্র েুবরাজ ওমর টেরাই টেহত
হে। রাজধােী লুটণ্ঠত হে। বন্দী ও িমতাচুযত হে গদ লত টেরাই। আহত অবস্থাে
বটন্দেী হে ফাটতমা গজাহরাও। দুধণষণ রুশ গজোনরল পনটমটকে অতুলেীে সুন্দরী
ফাটতমা গজাহরানক গদনখ মুগ্ধ হে। অসংখয পুরুষ,োরী, টশশু টেহত হনলও টতটে
গবাঁনচ োে। ফাটতমা গজাহরা সুস্থ হনে উঠনল গজোনরল পনটমটকে তাাঁর বি গেনল
রুশ গে বাটহেীর তরুে অটফসার কযানপ্টে কমান্ডার টসটপলনের সানে তাাঁর টবনে
গদে। ফাটতমা গজাহরা ও টসটপলনেরই বংশধর আটম। আটম তাাঁনদর সপ্তম
গজোনরশে’।
‘আপোরা একজে হতোেয োরীনক এতটদে মনে গরনখনেে?’
‘মনে রাখার কারে ফাটতমা গজাহরা টেনজই। টতটে তাাঁনক গকােটদেই
েুনলে টে। টতটে ধমণ তযাে কনরে টে। মৃতযু র মুহূতণ পেণে মুসটলম ধনমণর টবটধটবধাে গমনে চনলনেে। তাাঁর ইো গমাতানবক তাাঁর কবরও হনেনে মুসটলম
টেেনম। টতটে পটরবানরর কাউনক ইসলাম ধমণ গ্রহে করার জনন্য বনলে টে। টকন্তু
তাাঁর বযটিত্ব চটরত্র গোটা পটরবারনক মুসটলম পটরবানর পটরর্ত কনরটেল। রুশ
এডটমরাল টসটপলে তাাঁর টপ্রেতমা স্ত্রীর প্রোনব ইসলাম গ্রহর্ কনরটেনলে। টকন্তু
প্রকাশ করনত পানরে টে। োবার মত গসন্ট টপটাসণ বানেণ গকাে মসটজদ টেল ো।
টকন্তু টেজণানতও তখে টসটপলে পটরবানরর গকউ গেত ো। পনর এই অবস্থা আর
োনক টে। তনব ফাটতমা গজাহরা অবস্মরটেে হনে আনেে। গসন্ট টপটাসণ বানেণর
(এখে গলটলেগ্রাদ) পাটরবাটরক গোরস্থানে তাাঁর টবনশষ কবরটট এখেও স্বেনত্ন
রটিত। তাাঁর টেনজর টলনখ োওো আরটব অিনর তাাঁর োম ফলক তাাঁর টপতা
কটরম টেরাই-এর োম সহ এখেও অিত আনে। প্রটত চন্দ্র মাস রমজানের ২৭
তাটরনখর রানত তাাঁর কবনর বাটত গদো হে, ফুল গদো হে। আর তাাঁর োনমর
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একটা অংশ আমানদর পটরবানরর অটধকাংশ গমনের সানে েুি হনে আনে। তাাঁর
‘গজাহরা’ োম গেনকই আমার োনমর প্রেম অংশ ‘জাহরা’ হনেনে। আমরা েবণ
কটর আমরা গজোনরল পনটমটকে এবং এডটমরাল টসটপলনের বংশ, টকন্তু আমরা
তাাঁর গচনেও শত গুে গবটশ েবণ কটর গে, আমানদর গদনহ টচর স্বাধীেনচতা মুসটলম
তাতারনদর অসম সাহসী, অটবশ্বাস্য ন্যাে পরাের্ সুলতাে কটরম-টেরাই এর রি
রনেনে। এ রি আমানদর মেণদার প্রতীক। কটরম টেরাই-এর গসটদনের
সালতাোত আজনকর গচচটেো আমানদর পটরবানরর কানে তীেণস্থানের মত।
সুনোে গপনলই আমানদর পটরবানরর সদস্যরা অেত একবার টেনে কটরম টেরাইএর অটস্তত্বহীে প্রাসাদ এবং ফাটতমা গজাহরার পদধূটল মাখা পাহাি-উপতযকার
উপর গচাখ বুটলনে আটস’।
আনবনে রুদ্ধ হনে গেনম গেল জাহরা ইোনোোর কণ্ঠ।
গডাো গজানসফাইনেরও মে টেনজ উনঠটেল।
জাহরা ইোনোো োমনলও কো বলনত পারলো গডাো।
একটু পর ধীনর ধীনর বলল, ‘জােনত ইনে কনর আপোর ধমণ টবশ্বাস
টক?’
‘আটম টেজণাে োই ো। আমার আব্বানকও গেনত গদটখটে। অনেনক মনে
কনরে ধমণ টবশ্বাস টবনরাধী কমুযটেস্ট আমরা। আমরা কমুযটেস্টও েই। হঠাৎ
কখেও গকাোও মসটজনদর আোে কানে গেনল মেটা গেমে আেচাে কনর উনঠ,
টেজণার েণ্টা ধ্বটে টকন্তু মেনক ঐোনব োিা গদে ো’।
‘টক্রটমোর গস ‘খাাঁ’ গদর স্মৃটত টবজটিত আজনকর গচচটেো অঞ্চনল
আপটে গেনেে?’
‘োওোর ইো আমার পুরে হেটে এখেও’।
োমল একটু জাহরা ইোনোো। কটফর কাপটা গটনে টেনে চুমুক টদনত
টদনত বলল, ‘গচচটেোে আমানদর পাটরবাটরক সফরটা একটা টবনশষ টেেনম হনে
োনক। গচচটেোে একটা গহটরনটজ ফাউনন্ডশে আনে। গসই ফাউনন্ডশনে
গচচটেোে ইসলানমর ইটতহাস ও ইসলামী বযটিত্ব, তাাঁনদর কাজ ও তাাঁনদর
পাটরবাটরক ইটতহাস সংগ্রহীত আনে। গসখানে কটরম টেরাই-এর কন্যা ফাটতমা
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গজাহরার কাটহেীও টলটপবদ্ধ আনে। ফাটতমা গজাহরার টসটপলে পটরবার গে
এখেও ফাটতমানক স্মরে কনর, এ জনন্য গচচটেো গহটরনটজ ফাউনন্ডশে
আমানদর পটরবারনক সম্নাে কনর। আমরা তাাঁনদর মাধনমই গচচটেো সফর কনর
োটক’।
‘ধন্যবাদ ইোনোো। আনরকটা টজজ্ঞাসা, রাটশোে রাজতন্ত্র টফটরনে
আোর গচষ্টা হনে। এ টেনে রাজ পটরবারনক টেনর সংোত গবনধনে। এই টবষনে
আপোর টক টচো?’
‘আটম একজে রুশ। রাটশোে েেতন্ত্র চাই, টকন্তু েেতনন্ত্রর পটরনবশ
গসখানে েনি উঠনে ো। প্রমাটেত হনেনে, গসখানে গকন্দ্রীে একটা অটেোবকত্ব
দরকার। গসটা টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র হনত পানর। আনরা একটা কারনর্ রাজ
পটরবার িমতাে টফনর আসুক আটম চাই’।
‘গসটা টক?’
‘রাজ পটরবারনক তাাঁনদর টকেু পানপর প্রােটিত করার সুনোে গদো
দরকার’।
‘তাাঁনদর অনেক পাপ। গকাে পানপর প্রােটিত আপটে চানেে?’
‘তাাঁনদর সব পানপর প্রােটিত হওো উটচত। টকন্তু আমার আগ্রহ একটট
বযাপানর গবটশ’।
‘গসটা টক?’
রুশ সম্রাজ্ঞী জাটরো টিতীে কযাোটরে এবং জার প্রেম
আনলকজান্ডানরর আমনল তুটকণ সম্রানজযর টক্রটমোসহ টবশাল অঞ্চনলর গে সম্পদ
লুণ্ঠে করা হনেনে, তা গফরত গদো দরকার’।
‘আটম জাটে ো, এটা টক খুব বি টবষে?’
‘অবশ্যই বি টবষে’।
বনল একটু গেনম আবার জাহরা ইোনোো শুরু করল, ‘শুধু বি েে, অটত
বি টবষে মাটরো গজানসফাইে। রুশ সম্রাজ্ঞী টিতীে কযাোটরনের রুশ বাটহেী
তুটকণ সম্রানজযর টক্রটমো গেনক গবাসটেোর পটিম প্রাে পেণে টবস্তৃত অঞ্চনলর ৫৪
টট েেরী ধ্বংস ও লুণ্ঠে কনর, োর অটধকাংশই টেল টবশ্বাসোতকতামুলক এবং
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সটন্ধ শনতণর পটরপন্থী। এর মনধয ৭টট েেরীর কাউনক বাাঁটচনে রাখা হেটে। আমার
গ্রযান্ড গ্রযান্ড গ্রযান্ড মাদার ফাটতমা গজাহরার মাতৃেূটম টক্রটমো বার বার লুণ্ঠে ও
েেহতযার টশকার হনেনে। ১৭৮৩ সানল আমার পূবণ পুরুষ রুশ গজোনরল
পনটমটকে শুধু টক্রটমো (নচচটেোর রাজধােী) শহনরই টতটরশ হাজার গলাক হতযা
কনর। পাটলনে োওো োিা গকউ গসখানে বাাঁনচটে। তুটকণ সম্রানজযর দুিঃসমনের
সুনোে টেনে রুশ সম্রাট জার প্রেম আনলকজান্ডানরর রুশ বাটহটেও তুটকণ
সম্রানজযর টবশাল অঞ্চল সহ ১৪ টট মুসটলম েেরী ধ্বংস ও লুণ্ঠে কনর। পনর গে
সটন্ধ চাটপনে গদো হে তুটকণ সম্রানজযর উপর, তানত অপরাধী বাোনো হে
রুগ্নটসংহ তুটকণ সম্রাজযনক। গে রুশ সম্রাট অন্যােোনব তুটকণ সম্রানজযর একটা
অংশ টবধ্বস্ত করল, লুণ্ঠে করল, গস রুশ সম্রাটই সােনস্টফানোর (১৭৯২)
সটন্ধনত তুটকণ সুলতানের কাে গেনক ১ গকাটট ২০ লিয পাউন্ড িটতপূরর্ আদাে
করল। সব টমটলনে রুশ সম্রাটিে টিতীে কযাোটরে ও প্রেম আনলকজান্ডার দুই
হাজার গকাটট স্বর্ণ মুদ্রা তুটকণ সম্রাজয গেনক লুণ্ঠে কনর টেনে োে। এই লুণ্ঠে গোট
গকাে েটো েে’। োমল জাহরা ইোনোো।
টবস্মে ও গবদোে আেন্ন গডাোর সমগ্র মুখমণ্ডল। বলল গস ধীর কনণ্ঠ,
ধন্যবাদ জাহরা ইোনোো। গবদোদােক এই ইটতহাস এইোনব এতটা জােতাম
ো। টকন্তু আটম বুেনত পারটে ো এর প্রােটিতয হনব টকোনব? জাররা ো হে
িমতাে এল, টকন্তু তুটকণ সম্রাজয গতা গেই’। জাহরা ইোনোো েম্ভীর কনণ্ঠ বলল,
‘প্রােটিতয আনে। জাররা িমতাে এনল এ দাবী উঠা উটচত, তারা লুটণ্ঠত দুই
হাজার গকাটট স্বর্ণ মুসলমােনদর গফরত টদক। তুটকণ সম্রাজয গেই, টকন্তু এই টাকা
গ্রহনের তবধ কতৃপ
ণ ি রনেনে’।
‘গকােটট গসটা?’
‘এখে বলব ো, সমেই বনল টদনব’।
‘টকন্তু টাকা গকাোে? রাটশোর গকাষাোর গতা এখে শূন্য’।
হাসল জাহরা ইোনোো। বলল, ‘টেটিত োকুে, জারনদর শত শত
বেনরর সটঞ্চত ধেোণ্ডার এখেও অিত আনে। এত বি ধেোণ্ডার পৃটেবীনত
আর গেই’।
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‘গকাোে গস ধেোণ্ডার?’
‘গকউ জানে ো। মাত্র জােনতা টপ্রনন্সস তাটতোো। এখে এর চাটবকাটঠ,
সবণনশষ খবর অনুসানর আহমদ মুসার হানত। তাই উটে এখে গগ্রট টবোর ও রুশ
সরকানরর সবনচনে মূলযবাে টানেণট। এই টানেণটনক ধরার জনন্য গগ্রট টবোর জাল
গপনতনে’।
উনিে গেনম এল গডাো গজানসফাইনের গচানখ। বলল, টক গস জাল?’
েনি-চনি গচোনর গহলাে টদনে বসল জাহরা ইোনোো। বলল মুনখ
কৃটত্রম োম্ভীেণ গটনে, ‘আর গকাে প্রনশ্নর জবাব গদব ো আটম। আমার প্রনশ্নর জবাব
গদে টে। বনলেটে, আহমদ মুসার সানে আপোর সম্পকণ বা গোোনোনের কো’।
গডাো হাসল। বলল, ‘গস অনেক কো’।
েটির টদনক একবার তাটকনে জাহরা ইোনোো বলল, ‘সব কোই আটম
শুেব। সমনের গকাে প্রশ্ন গেই’।
সলজ্জ হাটস ফুনট উঠল গডাো গজানসফাইনের মুনখ। বলল, ‘একটা
এটক্সনডনন্টর মধয টদনে তাাঁর সানে আপোর গেমে সািাত, এমটেোনবই তাাঁর
সানে আমার সািাত হে’।
বনল একটু োমল গডাো গজানসফাইে। তারপর শুরু করল কাটহেী।
এক েণ্টা বযাপী দীেণ কাটহেী গশষ কনর গডাো গজানসফাইে আনবে রুদ্ধ
কনণ্ঠ কো গশষ করল এই োনব, ‘আহমদ মুসা গদশহীে টঠকাোহীে আিাহর এক
তসটেক। তাাঁর এই সমনের সমস্ত মনোনোে ঐ একটদনক ধাটবত’।
টবস্মে-টবমুগ্ধ জাহরা ইোনোোর মুনখ ফুনট উঠল টমটষ্ট এক হাটস।
গচোর গেনক উনঠ দাটিনে গডাোনক একটা বাউ কনর বলল, ‘আটম ফরাটস
টপ্রনন্সনসর কাে গেনক এক মহাে টবলবীর অেরে অপরুপ এক কাটহেী শুেলাম।
আটম গস োেযবাে। ধন্যবাদ আপোনক’।
বনল জাহরা ইোনোো ধীনর ধীনর উনঠ দাাঁিানলা। টেনে গডাোর টপেনে
দাটিনে দুই হাত টদনে তাাঁর েলা জটিনে ধনর বলল, ‘টঠক বলত? মনোনোে তাাঁর
আর গকােটদনক গেই?’
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‘সমগ্র মনোনোে বলনত আটম বুটেনেটে, উটে গে কানজ েখে হাত গদে,
তখে গস বযাপানর টতটে একটেষ্ঠ হে’। গঠাাঁনট হাটস গটনে বলল গডাো।
‘আর আটম বুটেনেটে, টমশনের কাজ োিা তাাঁর মনোনোে আর গকাে
টদনক আনে টকো?’
‘এ প্রনশ্নর গকাে অেণ গেই, মানুনষর মনোনোে একই সানে কত টদনকই
গতা োকনত পানর’। হাাঁসনত হাাঁসনত বলল গডাো।
জাহরা ইোনোো গহনস বলল, ‘তা োকনত পানর। আটম টকন্তু সব
মনোনোনের কো বলটে। টবনশষ মনোনোনের কো বনলটে’।
‘গসটা গতা উটেই বলনত পানরে’।
‘টঠক আনে। আপোর টবনশষ মনোনোনের কোই তাহনল টজনজ্ঞস
করব’।
বনল একটু গেনম আবার শুরু করল, ‘গদশহীে টঠকাোহীে আিাহর
তসটেকনক অবনশনষ গদশ ও টঠকাো গতা আপটে টদনেনেে। এখে তাাঁনক গদশহীে
টঠকাোহীে বলনত পানরে ো’।
লজ্জাে লাল হনে উঠল গডাো গজানসফাইনের মুখ। ধীনর ধীনর েম্ভীর
হনে উঠল তার মুখ। জাহরা ইোনোোর একটট হাত েলা গেনক গটনে হানত তুনল
টেনে বলল, ‘েটটর টক সাধয গে সােরনক টঠকাো গদে ইোনোো!’
‘এক িুদ্র হৃদে টকন্তু শত সােনরর গচনেও বি টপ্রনন্সস মাটরো’।
‘আপটে ওনক জানেে ো ইোনোো’।
‘টতটে মানুনষর গচনে গবটশ টকেু েে। আর টবলবীনদর মে হৃদনের একটা
টুকনরা সবুজ আশ্রনের টেখারী হনে োনক। আপোর কাটহেী এ কোও প্রমার্
কনরনে’।
‘হেনতা হনব। বুটেো আটম’।
‘গে জে কনর তাাঁর বুোর প্রনোজে গেই। আপোনক কেগ্রাচুনলট করটে
টপ্রনন্সস’।
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বনল জাহরা ইোনোো গডাোর চুনল মুখ গুাঁনজ বলল, ‘আপটে টকন্তু পবণত
প্রমাে একটা োর মাোে তুনল টেনেনেে। লুই টপ্রনন্সনসর জনন্য সটতযই এটা
মাটেনেনে’।
গডাো টেনজর দু’হাত উপনরর টদনক তুনল জাহরা ইোনোোর েলা
জটিনে ধরল। োটর এবং গেজা কনণ্ঠ বলল, ‘আটম ঐ োর বহনের গবাধ হে
উপেুি েই ইোনোো। আটম ওনক শুধু বাধাই গদই, এনক এটেনে টদনত
পাটরো’।
‘োনক আপটে বাধা বলনেে, ওটা বাধা েে। ওাঁর জীবনের োরসাময
টবধানের জনন্য এটা খুবই জরুরী’।
‘টকন্তু আমার বাধা গকাে কাজ কনর ো। বরং তাাঁর টমশে গেনক সব সমে
আমানক দুনর রাখনত টতটে গচষ্টা কনরে’।
‘এটাই স্বাোটবক। একজে টবলবী তাাঁর পে টতটে টেনজই টেটদণষ্ট কনরে।
তবু গে বাধা বা পরামশণ আপটে গদে, তার প্রনোজে আনে। গকাে সৎ পরামশণই
বৃো োে ো। তাাঁর অশরীরী প্রোব অটবরাম কাজ কনর চনল। বুেনতই পারনবে ো
টকোনব আপটে ওাঁর কাজ টেেন্ত্রে করনেে’।
‘ধন্যবাদ। আপোর কো সতয গহাক’। বনল ইোনোোনক গটনে টেনে
পানশর গচোনর বসাল। বলল, ‘আপটে ওনক অমুলয সাহােয কনরনেে। আরও
সাহােয আপটে ওনক করনত পানরে’।
‘অবশ্য পাটর। গসটদে উটে আমানক একটা প্রশ্ন টজনজ্ঞস কনরটেনলে।
জােনত গচনেটেনলে কযাোটরেনক গকাোে বন্দী কনর রাখা হনেনে।
টবশ্বাসোতকতার পটরটধ আর বািানবা ো এই েুটিনত গসটদে তাাঁনক প্রশ্নটটর
উত্তর গদইটে। আজ গস প্রনশ্নর উত্তর গদব। কারে টপ্রনন্সস কযাোটরে এখে একা
বন্দী েে, তাাঁর সানে এখে বুেলাম আপোর আব্বা টপ্রন্স লাটতটেও বন্দী
রনেনেে’।
উনিে-উৎকণ্ঠা েরা মুনখ একরাশ প্রশ্ন টেনে গডাো তাকাল জাহরা
ইোনোোর টদনক।

রাজচক্র

159

েম্ভীর হনে উনঠনে জাহরা ইোনোোর মুখ। বলল, ‘টপ্রনন্সস কযাোটরে
এবং আপোর আব্বা টপ্রন্স লাটতটেনক মনিা টেনে োওো হনেনে’।
চমনক উঠল গডাো। আতণকনণ্ঠ বলল, ‘মনিা টেনে োওো হনেনে?’
‘হ্যাাঁ। আটম বযাপারটা সংনে সংনেই জােনত পাটর, টকন্তু আহমদ মুসানক
জাোবার গকাে উপাে টেলো আমার। গসটদে তাাঁর গকাে টঠকাো গেো বা
গটটলনফাে োম্বার রাখার সুনোে হেটে’।
‘টপ্রনন্সস কযাোটরেনক মনিা টেনে োওোর েুটি আনে। টকন্তু আব্বানক
টেনে গেল গকে?’
‘গগ্রট টবোর তাাঁর েুদ্ধনিত্র ফ্রান্স গেনক রাটশোে টশফট করার জনন্যই
এটা কনরনে। আহমদ মুসাই এখে তাাঁনদর একমাত্র টানেণট। এই টানেণটনক তারা
রাটশোে টেনে গেনত চাে। টেনজর গদনশ েুদ্ধ করা গগ্রট টবোনরর পনি সহজ হনব,
আহমদ মুসার জনন্য হনব অনপিাকৃত কটঠে’।
একটু োমল জাহরা ইোনোো। ধীনর ধীনর শুরু করল আবার, ‘টপ্রনন্সস
কযাোটরেনক রাটশোে টেনে টেনেই আহমদ মুসানক তারা রাটশোে টেনে গেনত
বাধয করনত পারনতা। টকন্তু তারা বািটত বযবস্থা টহসানব টমিঃ লাটতটেনকও
রাটশোে টেনে গেনে। োনত আহমদ মুসার রাটশো েমে এনকবানর টেিঃসনন্দহ
হে’।
গডাোর মুখ এনকবানর চুপনস টেনেটেল। প্রাে গেনে পিার অবস্থা
হনেটেল তাাঁর। একটদনক তাাঁর টপতানক রাটশোে টেনে োবার খবর, অন্যটদনক
আহমদ মুসা রাটশোে গেনত বাধয হনব, এই দুই খবর তাাঁনক েীত-শংটকত কনর
তুনলনে।
জাহরা ইোনোো গডাোর কানধ হাত গরনখ সান্ত্বো টদনে বলল, ‘আপোর
আব্বানক তারা মেণাদা অনুসানরই গরনখনে। োনলা আনেে টতটে। তাাঁর সানে গগ্রট
টবোনরর শত্রুতা গেই। সুতরাং ওটদক গেনক খুব টচোর টকেু গেই’।
‘ধন্যবাদ ইোনোো আপোনক। আহমদ মুসা খুব খুটশ হনব। চলুে ো
আমার সানে’।
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হাসল জাহরা ইোনোো। বলল, ‘সমগ্র মে গেনক এমে একটা
আমন্ত্রনের অনপিাে টেলাম। তনব আজ েে। আমানক টঠকাো টদে।
দু’একটদনের মনধযই োব’।
‘আপোর টঠকাোটা টদে। আহমদ মুসা টেিে চাইনব’। বনল গডাো
টেনজর গেম কাডণ তুনল টদল ইোনোোর হানত।
‘ধন্যবাদ’। বনল জাহরা ইোনোোও টেনজর গেম কাডণ গডাোনক টদল।
‘ধন্যবাদ’। বনল গডাো উনঠ দাাঁিানলা।
জাহরা ইোনোোও।

গদাতলাে আহমদ মুসার ড্রটেং রুনম প্রনবশ কনর আহমদ মুসার গসাফাে
ধপ কনর বনস পিল গডাো গজানসফাইে।
আহমদ মুসা গডাোর টদনক তাটকনে টকেুটা উনিে টেনে বলল, ‘গতামানক
খুব লাে, টবধ্বস্ত গদখানে আর মনে হনে তুটম টকেু বলনব?’
‘বলব, বলটে। আব্বা ও টপ্রনন্সনস কযাোটরোনক মনিা টেনে োওো
হনেনে’।
টবস্মে-উৎকণ্ঠা গেনম এল আহমদ মুসার গচানখ। গসাজা হনে বসল।
বলল, ‘মনিা টেনে গেনে! গকে? টক কারনে?’
‘গগ্রট টবোর েুদ্ধনিত্র রাটশোে টেনে গেনত চাে। গতামানক গসখানে
গেনত বাধয করনব তারা’।
তৎির্াৎ গকাে কো বলল ো আহমদ মুসা। োবটেল গস। বলল এক
সমে, ‘টঠকই বনলে। েুদ্ধনিত্রটা ওনদর জনন্য রাটশোে টশফট করাই এখে
স্বাোটবক। টকন্তু তুটম এসব জােনল টক কনর?’
‘জাহরা ইোনোো আমানক বনলনে’।
‘জাহরা ইোনোো? গকাোে গপনল তাাঁনক, গকমে কনর পটরচে হনলা?
গস বলল গতামানক এসব কো?’
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গডাো সব েটো আহমদ মুসানক বলল।
গডাোর বলা গশষ হনলও আহমদ মুসা গকাে কো বলল ো। গেে মন্ত্রমুগ্ধ
গস। অনেকির্ পর ধীনর ধীনর গস বলল, ‘গডাো তুটম জাহরা ইোনোোর গে
কাটহেী শুোনল, তা উপন্যাস েে, টকন্তু উপন্যানসর গচনে অপরুপ। অপরুপ
কাটহেীর অপরুপ োটেকা জাহরা ইোনোো। বুক টবদীর্ণ হবার মত এত কো তাাঁর
মনধয টেল, তাাঁর এততুকুও প্রকাশ েটােটে গস গসটদে। সটতয গডাো জাহরা
ইোনোো েুনল োওো এক ইটতহাস আমানদর সামনে এনেনেে। রাটশোে
োওোর মনধয এক বািটত আগ্রহ আটম আমার মনধয গদখনত পারটে। রাটশোর
রাজচনক্র জটিনে পিার মনধয েতুে সােণকতা খুাঁনজ পাটে আটম’।
‘রাটশোর জার সম্রাটনদর ধেোণ্ডানর মুসটলম অটধকানরর কো বলে?’
‘অটধকার’ এর কো বলটে ো। জারনদর ধেোণ্ডানর মুসটলম সম্পদ
োকার কো বলটে’।
‘অটধকার েে গকে?’
‘তুটকণ সুলতােরা টকংবা তুটকণ সম্রানজযর গকউ এ অটধকানরর কো কখেও
তুনলেটে’।
‘ো তুলনলই টক অটধকার অটধকার োনকো?’
‘আইেেত দাবী গেনকই অটধকার সৃটষ্ট হে। রুশ ধেোণ্ডানরর এই
অটধকার মুসলমােনদর গেই’।
‘টকন্তু জাহরা ইোনোো দাবীর কোই তুনলনে’।
‘গস রুশ। গস দাবী তুলনত পানরো। খুব গবটশ হনল গস পানর মুসটলম
সম্পদ টফটরনে টদনত’।
‘বুনেটে। তাহনল রাটশোর রাজচনক্র জটিনে পিার মনধয েতুে সােণকতা
গপনল গকাোে?’
‘রাটশোে গে রাজচনক্রর সৃটষ্ট হনেনে, তাাঁর গকন্দ্র টবন্দু হল জার
সম্রাটনদর ধেোণ্ডার। এ ধেোণ্ডানর মুসটলম অেণও রনেনে। সুতরাং এ ধেোণ্ডার
অনবধ লুণ্ঠে গেনক রিার মনধয বািটত একটা আকষণর্ অবশ্যই আনে’।
‘োক এ প্রসে। েতুে সংকট সম্পনকণ বল’।
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‘বলার গতা টকেু গেই। কাজ করার প্রশ্ন। গগ্রট টবোর গে পটরকল্পো
কনরনে, তা বযেণ হবার েে। আটম োব রাটশোে’।
মুহূনতণ বদনল গেল গডাোর মুখ। উনিে গবদোর োো োমল সারা
মুখমণ্ডল জুনি।
কো বলনত পারল ো গডাো।
আহমদ মুসাই বলল, ‘টবশ্বটবদযালে গেনক এনসে। লাে তুটম। এখেও
খাওো হেটে। োও উপনর। পনর কো হনব’।
গডাো মাো টেচু কনর উঠল। হাাঁটনত শুরু করল টতেতলার টসাঁটির টদনক।
আহমদ মুসার গঠাাঁনট ফুনট উঠল এক টুকনরা টমটষ্ট হাটস। মনে মনে বলল,
োরী সব সমে োরীই।
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৬
দরজাে েক করার শনব্দ েুম গেনে গেল আহমদ মুসার।
টবোোে গেমে শুনেটেল, গতমটে শুনে গেনকই উৎকর্ণ হনলা আহমদ
মুসা।
েক হনলা আবার।
এবার োনলা কনর শুনেই বুেনত পারল গডাো েক করনে দরজাে। েটির
টদনক তাটকনে গদখল, রাত সানি টতেটা।
এত রানত গডাো? টেিে অেটে টকেু েনটনে। দ্রুত উঠল আহমদ মুসা।
দরজা খুলল। দ্রুত বলল, ‘টকেু েনটনে, তুটম োনলা আনো?’
‘ো েনটটে। টকন্তু মনে হে েটনত োনে। খবর আনে’।
বনল গডাো েনর প্রনবশ করার জনন্য পা বািাল।
আহমদ মুসা হাত টদনে বাধা টদল গডাো গক। বলল, ‘চল কটরনডানরর
গচোনর টেনে দু’জে বটস’।
‘গডাো বাধা গপনে টবব্রত কনণ্ঠ বলল, ‘গকে?’
‘টকেু মনে কনরাো। রাত সানি টতেটাে এনস তুটম আমার েনর প্রনবশ
করনব এটা টঠক েে’।
এক রাশ লজ্জা এনস আেন্ন করল গডাোর মুখমণ্ডল। মুখ টেচু করল।
বলল ‘ধন্যবাদ’।
বনল গডাো টপেে টফনর গবটরনে এল কটরনডানর।
দু’জনে টেনে গচোনর বসল।
‘গতামানক আবারও ধন্যবাদ। গতামানক আিাহ এত সতকণ কনরনেে, এ
জনন্য আিাহর শুকটরো আদাে করটে’। বলল গডাো।
‘এসব োক। তুটম বল টক েনটনে’।
‘জাহরা ইোনোো এই মাত্র গটটলনফাে কনরটেল। গুরুতর সংবাদ’।
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‘টক?’
‘আমার এই বাটির গক একজে মটহলার সানে একজে পুটলশ
অটফসানরর গোোনোে হনেনে। গসই পুটলশ অটফসার কাজ করনে গগ্রট টবোনরর
পনি। তাাঁনদর পটরকল্পো হনেনে, আজ রাত সানি চারটাে গতামানক টকডন্যাপ
করা হনব। এই পটরকল্পো বাস্তবােে করার জনন্য গসই পুটলশ অটফসার আজ
আমানদর বাটির পাহারার তদারটকনত োকনব। রাত সানি চারটাে গগ্রট টবোনরর
গলাকরা পুটলনশর েদ্মনবনশ গসই পুটলশ অটফসানরর সহােতাে গেট টদনে
আমানদর বাটিনত প্রনবশ করনব। আর এটদনক গসই মটহলা তাাঁর আনেই তাাঁনক
সরবরাহ করা গলানরাফরম পেজে গতামার েনর গ্প্র কনর গতামানক সংজ্ঞাহীে
কনর রাখনব। গতামার েনরর ডুটলনকট চাটবও গগ্রট টবোরনক সরবরাহ করা হনব।
টকডন্যাপ কনর গতামানক ওাঁরা টেনে োনব গোপে সুিে পনে। এ সুিে পনের
খবরও গগ্রট টবোরনক গদো হনেনে’।
‘আটম এখানে আটে গসই খবরও তাহনল গসই মটহলাই ওনদরনক
টদনেনে’।
‘গসটাই স্বাোটবক মনে করটে’।
আহমদ মুসা গকাে কো বলল ো। গচোনর গহলাে টদনে গচাখ বন্ধ
কনরটেল। োবটেল।
কনেক মুহূতণ পনিই গসাজা হনে বসল। বলল, ‘গডাো তুটম গতামার রুনম
টফনর োও। গকাে টচো ো কনর েুটমনে পি। আটম এ টদনকর বযাপারটা গদখটে’।
‘টক করনত চাও তুটম? পুটলশ গবনশর গগ্রট টবোনরর গলাকনদর
আটকানব?’
‘ো, আটম টকেু করব ো। ওাঁরা এনস আমার ের বন্ধ গদখনত পানব। গকাে
সংনকত গেনক তারা বুেনব গলানরাফরম পেজে গ্প্র হনে গেনে। তারা আেনন্দর
সানে ডুটলনকট চাটব টদনে ের খুলনব। গদখনব গে আটম গেই। তারা েুনট োনব
গতামার কনি। সম্ভবত গতামার লনকরও ডুটলনকট চাটব তাাঁনদর কানে। ের খুনল
গদখনব, তুটম েুটমনে আনো, আর গকউ গেই েনর। তারপর টবটেন্ন ের তালাশ
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করনব, সুিে পে গদখনব। তারা ধনর টেনব গকােোনব টবষেটা জােনত গপনর
আটম পাটলনে গেটে’।
‘পালানোর ধারো তারা করনব গকে? তুটম আজ বাটিনত গেই এ ধারোও
গতা তারা করনত পানর’।
‘ো আটম রানত গশাবার পর গগ্রট টবোরনক খবর গদো হনেনে এবং তাাঁর
টেটত্তনতই তারা পটরকল্পো ফাইোল কনরনে, এটাই েুটির দাবী’।
‘ো আটম গশাব ো, আটম গদখনত চাই মটহলাটটনক গে গলানরাফরম
পেজে গ্প্র করনত আসনব এই কনি’।
‘গদখার প্রনোজে গেই গডাো। আটম গবাধহে বলনত পাটর গক গস’।
‘গক গস?’ উদগ্রীব োনব প্রশ্ন করল গডাো।
‘টতটে গতামার খালাম্মা’।
‘খালাম্মা?’ আতণকনণ্ঠ বনল উঠল গডাো।
‘গোটা বাটির মনধয আমার দৃটষ্টটা ওাঁর উপর টেনেনে’।
টকেুিে কো বলনত পারল ো গডাো। তাাঁনক টবস্মে-টবমূঢ় গদখানে।
একটু সমে টেনে বলল, ‘গতামার সনন্দনহর কারে’।
‘কারে টকেুই েনটটে। টকন্তু গতামার কাে গেনক খবরটা গশাোর পর
আমার মনে হনেনে এ ধরনের েটো একমাত্র টতটেই েটানত পানরে’।
‘এই মনে হওোর একটা কারে গতা টেিে রনেনে’।
‘গতামার সানে আমার েটবষ্যৎ সম্পনকণর বযাপারটানক টতটে গেটতবাচক
দৃটষ্টনত গদনখ োনকে। গেনহতু এমে টচো তাাঁর মাোে আনে, গসজনন্য েীরনব
আমানক সটরনে গদবার গকাে পে গপনল টতটে তা গ্রহর্ করনত পানরে’।
গডাো একবার মুখ তুনল আহমদ মুসার টদনক তাটকনে মুখ টেচু করল।
সংনে সংনে গকাে কো গস বলল ো।
টকেুিে পর মুখ তুলল গডাো। তাাঁর মুখ ম্লাে। গবদোে পাণ্ডুর।
বলল, ‘তুটম েটদ এটা উপলটদ্ধ কনর োক, তাহনল গসটা টঠকই হনব। এর
টপেনে ওাঁর একটা স্বােণ আনে।
‘টক স্বােণ?’
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‘ওাঁর একটা গেনল আনে। তাাঁর একটা ধারো টেল, লুই পটরবার গেনক
তাাঁর জনন্য একটা গমনে টতটে গেনবে’।
‘গস গমনেটট তুটম?’
‘হ্যাাঁ’।
‘আটমই তাহনল বাধা হনে দাাঁটিনেটে?’
‘ো। তুটম আমার জীবনে ো এনলও তাাঁর স্বে সফল হনতা ো। আমার
তরফ গেনক টকংবা আব্বার তরফ গেনক গকাে সমেই টতটে পাত্তা পাে টে’।
মুহূনতণর জনন্য োমল গডাো। গসাজা হনে বনস বলল, ‘তুটম আমানক
টেনে েুমানত বলে। আটম োটে ো। আটম তাাঁনক হানত-োনত ধরব। তারপর
কালনক আটম…..’। উনত্তটজত কণ্ঠ গডাোর।
আহমদ মুসা গডাো গক োটমনে টদনে বলল, ‘তধেণ ধর গডাো। টতটে গেটা
কনরনেে, গসটা অনেকটাই স্বাোটবক। এ জনন্য তাাঁনক টকেু বলার, এমেটক তুটম
টবষেটা জাে তাও তাাঁনক জােনত গদোর প্রনোজে গেই। তুটম টেনে েুটমনে পি।
খুব গবটশ হনল গতামার েনরর আনশ পানশ দাটিনে তাাঁর অটেোেটা তুটম গদখনত
পার’।
‘তারপর?’
‘তারপর গগ্রট টবোনরর গলাকরা এনস েুনর োনব। সকাল গেনক
আমানকও এ বাটিনত গদখা োনব ো’।
চমনক উঠল গডাো। বলল, ‘তুটম গকাোে োনব, গকাোে োকনব?’
পযাটরনস আমানদর সাইমুনমর একটা গমস আনে, আটম গসখানে চনল
োটে। গসখাে গেনক গটটলনফানে গতামার সানে প্রনোজেীে কো হনব’।
কো বলল ো গডাো। তাাঁর মুখ টেচু।
অল্পির্ পনর মুখ তুলল। তাাঁর গচানখর গকাোে অশ্রু। বলল, ‘আমার
অযাটন্টর ষিেনন্ত্রর কানে গতামানক পরাটজত হনত টদনত পাটর ো’।
‘পরাজনের প্রশ্ন েে, এটা একটা গক শল। আটম চাটেো গতামানদর
বাটিনত আর গকাে রিারটি গহাক। আটম এখানে োকনল আোমীকাল রানতও
ওাঁরা আসনব, পনররটদে রানতও আসনব। এমেটক টদনের গবলানতও আসনত
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পানর। টিতীেত আটম চাটেো গতামার অযাটন্ট গতামারও শত্রু হনে দাাঁিাক।
গতামার আব্বা ো গফরা পেণে এমেটাই োকুক’।
‘তুটম এ বাটিনত গকে োকে, তা টকন্তু তুটম েুনল োে’।
‘ো েুটলটে। আমার এবং সাইমুনমর জো চানরক কমণীর গচাখ ২৪ েণ্টা
এ বাটির উপর োকনব’।
একটু গেনমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তাহনল এখে েুমানত োও।
সমে টকন্তু খুব গবটশ গেই’।
‘তুটম আমানক কাে গেনক তািানত পারনলই বাাঁচ’। বনল গডাো েম্ভীর
মুনখ উনঠ দাাঁিানলা।
এমে সমে টকেু একটা শব্দ শুনে আহমদ মুসা উৎকর্ণ হনে উঠল। োনলা
কনর শুনে বলল, ‘গডাো গতামার টতেতলার টসাঁটি টদনে গকউ োমনে’।
গডাোও উৎকর্ণ হনে উঠল। বলল, ‘টঠক তাই’।
গডাোর গচানখ-মুনখ চাঞ্চলয গদখা টদল। টকেু বলনত োটেল গডাো।
আহমদ মুসা বাধা টদনে বলল, ‘গডাো চল তািাতাটি টসাঁটির পানশর ঐ
কটরনডানর োই। গসখাে গেনক সবটকেু গদখা োনব’।
বনল আহমদ মুসা চলনত শুরু করল।
গডাো চলল তাাঁর টপেনে।
ওাঁরা ওটদক টেনে একটা গদোনলর আিানল টেনে দাাঁিানলা।
টসাঁটি টদনে োমনে এক মটহলা। পাশটা গদখা োনে। মুখ োনলাোনব
গদখা োনে ো।
‘অযাটন্ট োমনে’। টফস টফস কনর োমল গডাো।
তাাঁর হানত কােনজর একটা গোট পযানকট।
আহমদ মুসা বলল, ‘ঐ পযানকনট আনে একটা গ্প্র পাম্প এবং টকেু
ফাপা তাাঁর। আর গুটানো কনেকটা টস্টক। টস্টকটট খুনল গফলনল একটট দীেণ
টস্টনক পটরেত হে। ঐ টস্টনকর মাোে ফাপা তাাঁর গবাঁনধ েনরর গেতর ঢুটকনে
গদো হে। তানরর এ টদনকর প্রাে েুি োনক গ্প্র টটউনবর সানে। পাম্প সুইচ অে
করার সানে সানে ফাপা তাাঁর টদনে গলানরাফরম পেজে েনরর গেতনর ঢুনক োে।
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এই গলানরাফরম পেজে সাধারে গলানরাফরম গেনক আলাদা। এ গলানরাফরম
পেজে কানরা উপর প্রনোে করনল গস আপো আপটে সংজ্ঞা টফনর পাে ো।
ইেনজকশে টদনে তাাঁর সংজ্ঞা টফটরনে আেনত হে। বানরা েণ্টার মনধয সংজ্ঞা
টফটরনে ো আেনল সংটিষ্ট গলাক মারা গেনত পানর। তনব উেুি অবস্থাে এ
পেজে েযাস দশ টমটেনটর মনধয কােণকাটরতা হারাে’।
চমনক উঠল গডাো। মানের মত োনক শ্রদ্ধা কনর গসই খালাম্মা এত
টেষ্ঠুর!
গডাোর খালাম্মা টেনে দাাঁটিনেনে আহমদ মুসার বন্ধ দরজার সামনে।
‘গডাো এবার োও গতামার েনর। উটে টকংবা োরা আসনে তারা েটদ
আমার ের খুনল বনসে, তাহনল ওাঁরা সকনলই েুটনবে গতামার কনির টদনক’।
‘টঠক আনে োটে। তুটম কতিে োকে?’
‘ওাঁরা সকনল চনল ো োওো পেণে’।
‘গুড োইট। আসসালামু আলাইকুম’।
বনল গডাো টবিানলর মত টেিঃশনব্দ টসাঁটি টদনে উনঠ গেল টতে তলাে।
আহমদ মুসা গডাোর খালাম্মার টদনক েজর গরনখটেল। ো গস গপেনে
টফনর তাকাে টে।
গডাো চনল োবার পর আহমদ মুসা েটিনে েটিনে টেনে আশ্রে টেল
সামনের ড্রটেং গস্পনস এটদনকর গসাফা গসনটর আিানল। ড্রটেং কনির একটট
গকাোনক কোর কনর রাখা গসাফাটটর গপেনে গবশ অনেক জােো। গসই গস্পনস
োেওোলা একটা টব োকাে সুন্দর আিানলরও সৃটষ্ট হনেনে। ওখাে গেনক উটক
টদনে টতে তলাে উঠার টসাঁটি গদখা োে, আবার গদাতলাে উঠার টসাঁটিও েজনর
পনর।
আহমদ মুসা পনকট গেনক এম-১০ গমটশে টরেলবার গবর কনর গদনখ
টেল টঠক আনে টকো।
অবশ্য মনে মনে োবল, টরেলবানরর আজ দরকার হনব ো। গস আজ
পুনরাপুটরই দশণক সাজনব। তখে দশ টমটেট পার হনে গেনে। আহমদ মুসা
গদখল, গডাোর খালাম্মা টতেতলার টসাঁটির টদনক এগুনে। টঠক গসই সমে আহমদ
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মুসা গদাতলাে উঠার টসাঁটিনত অনেকগুনলা পানের শব্দ গপল। ওনদর পানের শব্দ
গডাোর খালাম্মাও শুেনত গপনেনে।
গস মুহূনতণর জনন্য েমনক দাাঁিাল। তাকাল গদাতালার টসাঁটির টদনক।
তারপর দ্রুত উপনর উনঠ গেল।
আহমদ মুসাও গদাতালার টসাঁটির টদনক তাকাল। গদখনত গপল একজে
পুটলশ উনঠ আসনে। হাটস ফুনট উঠল আহমদ মুসার গঠাাঁনট। গগ্রট টবোনরর
গলাকনদর ফরাসী পুটলনশর গপাশানক গবশ মাটেনেনে।
ওাঁরা দ্রুত উনঠ এল।
কনেকজে দাাঁিানলা গদাতলা ও টতেতলার টসাঁটির মুনখ। অবটশষ্টরা
পুটলশ সুপানরর গপাশাকপরা একজনের গেতৃনত্ব এনস দাাঁিানলা আহমদ মুসার
েনরর দরজাে।
পুটলশ সুপানরর গপাশাকধারী গলাকটট দরজার গোাঁিাে বনস পনর
গচ কানঠর গোাঁিাে টক গেে পরীিা করল। তারপর উনঠ দাটিনে গোট কনর বলল,
‘টঠক আনে। কাজ হনেনে’।
বনলই গস পনকট গেনক একটা চাটব গবর কনর দরজার তালা খুনল
গফলল।
প্রেনমই েনর প্রনবশ করল টরোলবার বাটেনে পুটলশ অটফসানরর
গবশধারী গলাকটট।
কনেক মুহূতণ পর দরজাে অনপিমাে সবাই েুনট গেতনর ঢুনক গেল।
েনরর গেতর েুটােুটট ও উনত্তটজত কণ্ঠস্বর শুেনত গপল আহমদ মুসা। বুেল গস,
টবোোে তাাঁনক ো গপনে হনন্য হনে েনরর সবণত্র খুজনে।
অল্পির্ পনরই েুনট গবটরনে এল গসই পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট। চাপা
উনত্তটজত স্বনর বলল, ‘শেতােটা েনর গেই। শূন্য েনর গলানরাফরম গ্প্র করা
হনেনে’।
বনল একটু গেনমই গস টেনদণশ টদল, ‘বাটির সবগুনলা ের সাচণ কনরা
গতামরা’।

রাজচক্র

170

‘স্যার, শেতােটা টপ্রনন্সস গডাো গজানসফাইনের েনর মউজ করনে ো
গতা’। একজে বনল উঠল।
‘টঠক বনলে তুটম। গতামরা কেজে এনসা আমার সানে’।
বনল পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট দ্রুত টতে তলার টসাঁটি টদনে উঠনত
লােল। তাাঁর গপেনে গপেনে কনেকজে।
টতেতলার মাোে এ সমে এনস দাাঁিানলা গডাোর খালাম্মা। বলল গস
পুটলশ সুপারনবশী গলাকটটনক লিয কনর, ‘এত গলাক দরকার গেই। আপটে
আনরকজে গলাক টেনে আসুে। টপ্রনন্সস গডাোর েনরর ডুটলনকট চাটব আমার
কানে আনে’।
বনল গডাোর েনরর টদনক হাাঁটনত শুরু করল গডাোর খালাম্মা।
গপেনে গপেনে চলল পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট এবং আর একজে।
পুটলশ সুপারনবশীর হানত উদ্ধত টরেলবার এবং তাাঁর সােীর হানতর গস্টেোেও
উদ্ধত।
গডাোর েনরর তালা খুলল গডাোর খালাম্মা। দরজা খুনল ধরল গস-ই।
গখালা দরজা টদনে ওাঁরা দু’জে প্রনবশ করল।
গডাোনক েুমে গদখা গেল তাাঁর গবনড। গডাোর খালাম্মাসহ পুটলশনবশী
গগ্রট টবোনরর দু’জনের মুখ হতাশাে গেনে গেল।
টেটিত হবার জনন্য ওাঁরা টেনলট অংশসহ লুকানো োে এমে সব
জােোে আটতপাটত কনর খুজ
াঁ ল আহমদ মুসানক।
হতাশোনব ওরা টতে তলার অন্যান্য ের সাচণ কনর দুতলাে গসই আনের
জােোে গেনম এল। গডাোর খালাম্ম গদাতালাে োমল ো, দাাঁটিনে োকল
টতেতলার টসাঁটির মাোে।
বাটির চাকর-বাকর ও এযানটেনডন্টনদর এক জােোে জনিা কনর গরনখ
উপর-টেচ সবগুনলা ের সাচণ কনর সবাই টফনর এল গদাতলার গসই স্থানে।
‘গশাবার পনর শেতােটা আবার উনঠ গকাোও চনল গেনে। শেতানের
বাপ শেতাে গস। বাতাস গেনক গস টবপনদর েন্ধ আাঁচ করনত পানর’।
‘স্যার এখে টক করর্ীে?’
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টপ্রনন্সস গডাো গজানসফাইেনক আমরা টেনে োব। তারপর কাে টােনল
মাো আসার মত শেতােটা টেনে হাটজর হনব তাহনল। চল গতামরা টতেতলাে।
‘ো একাজ গতামরা কনরা ো। অবশ্যই সব কো প্রকাশ হনে পিনব।
গতামানদর সানে ফরাটস সরকানরর সম্পকণ িটতগ্রস্ত হনব এবং আমারও িটত
হনব’।
‘গকাে িটতর েে আমরা কটরো মযাডাম। আহমদ মুসানক আমরা চাই
গে গকাে মুনলয। আর টপ্রনন্সসনক আমরা গে টকডন্যাপ কনরটে, একো আপটে
োোে ো জাোনলই হনলা। আহমদ মুসানক গপনলই ওনক আমরা গফরত টদনে
োব। টপ্রনন্সনসর গকাে িটত হনব ো। টতটে আমানদর শত্রু েে’।
‘ো। পাটরবাটরক োনব এ েোেক েটোর জনন্য দােী হনবা আটম। সব
কো প্রকাশ হনবই। আটম এর সানে একমত হনত পাটরো’।
পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট টতেতলার টসাঁটির গোিাে দাাঁিানো দু’জনের
প্রটত ইংটেত কনর বলল, ‘গতামরা মযাডামনক টেনে এনস শেতােটার েনর ঢুকাও।
আর গলানরাফরম কনরা। শাটেনত েুটমনে োকনব’।
তাাঁর টেনদণনশর সংনে সংনেই দু’জে টেনে গডাোর খালাম্মানক ধনর টেনে
এল এবং আহমদ মুসার েনর ঢুটকনে গলানরাফরম কনর বাইনর গেনক দরজা বন্ধ
কনর টদল।
পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট সবাইনক গডনক টেনে গসাফাে এনস বসল।
তাাঁনক টেনর দাাঁিাল সবাই। আহমদ মুসা গে গসাফার আিানল লুটকনেটেল, গস
গসাফাে গঠস টদনেও একজে দাাঁিাল।
‘গশাে গতামরা, টপ্রনন্সস গডাো গজানসফাইে টক রকম টবপজ্জেক
গতামানদর মনে আনে। েত বানরর েটোে গস আমানদর চারজেনক হতযা
কনরটেল। তাাঁনক টকডন্যাপ করা োেটে। এবার সাবধাে হনত হনব। একই সানে
তাাঁনক আক্রমে করনত হনব। তনব গুলী করনব ো গকউ। অন্য গে গকাে ধরনের
আোত তাাঁনক করা োে’।
বনল উনঠ দাাঁিাল সুপার েদ্মনবশী গলাকটা। বলল, ‘এনসা’।
গস আনে আনে চলল। তাাঁর গপেনে এনক এনক চলল অন্যান্যরা।
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আহমদ মুসার গসাফাে গঠস টদনে দাাঁিানো গলাকটট টেল সবণনশষ বযাটি।
তাাঁর হানত েুলটেল গস্টেোে।
গস পা বাটিনেটেল চলা শুরু করার জনন্য।
আহমদ মুসা টেিঃশনব্দ উনঠ দাটিনে ডাে হানতর একটা তীব্র কারাত
চালাল তাাঁর টঠক কানের টেচটাে।
তাাঁর গদহটা একবার দুনল উনঠ েীরনব পনর োটেল।
আহমদ মুসা তাাঁনক তাাঁর গস্টেোে সনমত শুনন্য তুনল ধনর গসাফার
আিানল টেনে গেল। তাাঁর গস্টেোেটা তুনল টেনে টেনজর এম-১০ পনকনট গরনখ
টদল।
ওাঁরা সবাই তখে টতেতলার টসাঁটিনত উনঠনে।
আহমদ মুসা েটিনে েটিনে গসাফা ও গদোনলর আিালনক আশ্রে কনর
চলল টসাঁটির টদনক।
আহমদ মুসা টেটিত গে, গডাো েুমােটে এবং গোটা বযাপারতাই গস
অবনলাকে করনে। অবশ্যই গস এনদর প্রটতনরাধ করনব। টকন্তু এক টরেলবার
টদনে এতগুনলা গস্টেোেধারীর পটরকটল্পত আক্রমে গমাকানবলা করা তাাঁর পনি
কটঠে।
ওরা টসাঁটি গপটরনে টতেতলার ড্রটেং রুম-এ উনঠ গডাোর েনরর টদনক
চলল।
টতেতলার ড্রটেং রুম গেনক এক প্রশস্ত কটরনডার ধনর এগুনত হে গডাোর
গবড রুনমর টদনক।
ওরা গসই কটরনডার ধনর এগুটেল।
আহমদ মুসা েটিনে েটিনেই উনঠ এনসনে টতেতলার ড্রটেং-এ। গসাফার
আিাল টেনে গসই কটরনডানরর টদনক এগুনে আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা তখে প্রশস্ত গসই কটরনডারটটর মুনখ।
একটা টরেলবানরর গুলীর শব্দ হনলা। কটরনডানরর গে টদনক গডাোর ের
তাাঁর টবপরীত টদনকর গদোল বরাবর সামনেই গে গলাকটট হাাঁটটেল, গস গুলী গখনে
পনর গেল।
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আহমদ মুসা বুেল, দরজা খুনলই গুলী কনরনে গডাো।
একজে গুলী খাবার পর সবাই ওরা চনল এল গডাোর ের গেটদনক
গসইটদনকর সমােরানল।
আহমদ মুসা গদখল সটঠক গক শল টেনেনে এরা। গদোনলর এই
সমােরানল গুলী করনত হনল গডাোনক অবশ্যই হাত ও মুখটা একটু গবর করনত
হনব, ো গডাোর পনি সম্ভব হনব ো। এই সুনোে টেনে এরা গদোল গোঁনষ এটেনে
গপ াঁনে োনব গডাোর দরজার প্রানে। তখে দরজার কনন্িাল এনদর হানত এনস
োনব।
আহমদ মুসা গদখল, এনদর একদম সামনের পুটলশ সুপানরর
গপাশাকধারী গলাকটট গডাোর দরজার প্রানে গপ াঁনে গেনে।
আহমদ মুসা আর অনপিা সমীচীে মনে করল ো। গস্টেোনের টিোনর
তজণেী স্পশণ কনর উনঠ দাাঁিাল। গস্টেোে ওনদর টদনক তাক কনর বলল, ‘আর
েে বীর পুরুষরা, গখলা গশষ’।
চমনক উনঠ সবাই একসানে গপেনে তাকাল। তাটকনেই টরেলবার
েুটরনে টেনেটেল পুটলশ সুপানরর গবশধারী গলাকটট।
তানক সুনোে টদল ো আহমদ মুসা। তাাঁর তজণেী গচনপ বসল গস্টেোনের
টিোনর। গুলীর এক অবযাহত বৃটষ্ট টেনর ধরল ওনদর সবাইনক।
ওাঁরা গে গেখানে টেল, গসখানেই লাশ হনে পনর োকল।
আহমদ মুসা েুনট গেল গডাোর দরজাে। গদখল, দুই হানত দুই টরেলবার
টেনে দরজাে গঠস টদনে দাটিনে আনে গস।
‘আটম জােতাম প্রেম গুলীর পর তুটম সািা গদনব। টরেলবার দু’টট
োউনের দু’পনকনট রাখনত রাখনত বলল গডাো।
‘গকে গতামার এই ধারো হনেটেল?’
‘তুটম টেিে গদখনত চাইনব, আটম পটরটস্থটত গমাকানবলাে কতটা
প্রস্তুত’।
‘তুটম টঠকই বনলে। তনব ওনদরনক এ পেণে আসনত গদো, আমার এম১০ বযবহার ো কনর গস্টেোে বযবহার করার টেন্ন কারে রনেনে’।
রাজচক্র

174

‘টক গসটা?’
গকাে উত্তর ো টদনে আহমদ মুসা গস্টেোে তুনল টদল গডাোর হানত।
বলল, ‘তুটম পুটলশনক বলনব, গতামার খালাম্মানক গলানরাফরম কনর গদাতলার
এক কনি আটক করার পর ওরা গতামানক টকডন্যাপ করার জনন্য আনস। তানদর
একজেনক টরেলবানরর গুলীনত হতযা কনর তাাঁর গস্টেোে টেটেনে টেনে তারপর
ওনদর সবাইনক তুটমই হতযা কনরে। গতামার খালাম্মার সানে ওনদর কো শুনে
গতামার টবশ্বাস হনেনে পুটলনশর েদ্মনবনশ ওরা টক্রটমোল, োরা গতামার টপতানক
টকডন্যাপ কনরনে’।
বনল একটু গেনমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তুটম এখটে গটটলনফাে
কর পুটলশ চীফনক গে, পুটলনশর েদ্মনবনশ টকডন্যাপকারীরা ঢুনকটেল বাটিনত
এবং তারা টেহত হনেনে’।
‘তার মানে তুটম গকাে েুটমকাে োকে ো?’
‘ো। পুটলশ আসার আনেই আটম চনল োব। পুটলশই গতামার খালাম্মানক
উদ্ধার করনব ঐ ের গেনক’।
‘তারপর?’
‘আনে ো বনলটে গস বযবস্থাই চলনব। আটম টেনে সাইমুনমর গমনস
উঠটে’।
‘খালাম্মা টক বিবয গদনবে পুটলশনক?’
‘গসটা টতটেই টঠক করনবে। তুটম বলনব, হঠাৎ েুম োোর পর বাইনর
অপটরটচত কণ্ঠস্বনর তুটম গবটরনে এনস গদখ, গতামার খালাম্মানক ঐ েনর
আটকানে এবং টকেু গলাক েুনট আসনে গতামার েনরর টদনক’।
‘বুনেটে’।
‘বাটির চাকর-বাকরনদরও ওরা আটনক গরনখনে টেনচর একটা কনি।
তারা তানদর টববরে টদনল টবষেটা আরও পটরিার হনে োনব। টঠক আনে?’
‘ধন্যবাদ। টঠক আনে’।
বনল গডাো তাাঁর গমাবাইলটা তুনল টেল পুটলশ চীফনক গটটলনফাে করার
জনন্য।
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‘আটস’।
‘ো। পুটলশ গেনট আসা পেণে তুটম অনপিা কর’।
‘টঠক আনে’। বনল বনল আহমদ মুসা বসল গসাফাে।
গডাোও বসল পানশর আনরক গসাফাে।
‘গে গলাকনক তুটম কারাত গমনর েুম পাটিনেে, তাাঁর টক হনব?’
‘গস এতিনে সংজ্ঞা টফনর গপনেনে এবং পাটলনেনে। খবর গপ াঁোবার
জনন্য একজে গলাক পালাক’।
‘গকে তাাঁনক পাকিাও করনল টকেু খবর গপনত ো?’
‘গস আর টক খবর টদনব? এখে গতা েুদ্ধনিত্র রাটশোে’।
‘রাটশো’ শব্দ শুনেই ম্লাে হনে গেল গডাোর মুখ। আহমদ মুসা আবার
রাটশোে োনব, এ কো মনে হনতই হৃদনে তীব্র েন্ত্রর্া অনুেব কনর গস।
গডাোর মুখ টেচু।
আহমদ মুসা তখে োবনে এরপর টক েনটনে গস টবষনে।
গটটলনফাে ধনর গডাো বলল, স্বেং পুটলশ চীফ এনসনেে গেনট। আসনত
বললাম’।
‘তাহনল আমার েুটট। আসসালামু আলাইকুম’।
বনল উনঠ দাাঁিাল আহমদ মুসা।
গডাো সানে সানে উঠল টেনচ োমার জনন্য।
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৭
রুশ রােদুনতর অটফস কনি বনসটেল আহমদ মুসা।
তাাঁর পানশর গসাফাে বনসটেল রুশ রােদূনতর গমনে ওলো।
রুশ রােদূত পানেল পানশর রুম গেনক এনস আহমদ মুসার সামনে
দাাঁিাল। তাাঁর হানত একটট পাসনপাটণ। বলল, ‘টমিঃ আবদুিাহ আপোর োবী স্ত্রী
টপ্রনন্সস মাটরো গজানসফাইে ওরনফ গডাো গজানসফাইে দু’টদে আনে রাটশোর
টেসা টেনেনে গদখলাম’।
েীষর্ টবটস্মত হল আহমদ মুসা। স্বেং রােদূত ো বলনল এ কোনক গস
ইোটকণ বনল মনে করনতা। টকন্তু মুনখ টকেু বলল ো আহমদ মুসা।
রােদূত পানেনলর মুনখ মজা গদখার মত হাটস। তাাঁর হানতর পাসনপাটণটট
আহমদ মুসার টদনক তুনল ধনর বলল। টমিঃ আহমদ মুসাও ওরনফ টমিঃ আবদুিাহ
আপোর টেসা টদলাম। টকন্তু আপোর রাটশোে গতা োওো হনব ো, েটদ আপটে
আমানদর শনতণ ো আনসে’।
আহমদ মুসা টবটস্মত হনলা ো। তাাঁর পটরচে, গডাোর পটরচে রুশ রােদূত
গে গজনে গফলনবে খুব শীঘ্রই, এটা গস আনেই মনে কনরটেল।
আহমদ মুসা োবনলশহীে মুনখ উনঠ দাাঁটিনে পাসনপাটণটা রােদূনতর
হাত গেনক টেল। টকন্তু গকাে কো বলল ো।
রােদূতই আবার কো বলল, ‘োবে গকমে কনর গতামার পটরচে গজনে
গফললাম? গজনেোস্থ আমানদর দুতাবাস অবনশনষ টপ্রনন্সস তাটতোোর মৃতযু র
সমেকার টেটডও-র একটা কটপ বহু অনেণর টবটেমনে কানলাবাজাটরনদর মাধযনম
গজনেো পুটলনশর কাে গেনক টকনে গফনলনে। এই মাত্র তাাঁর একটা টপ্রন্ট আটম
গপলাম। গদখলাম’। োমল রােদূত পানেল।
আহমদ মুসার েতুে পটরচে গপনে এবং তাাঁর আব্বার পরবতণী কোগুনলা
শুনে টবস্মনে হাাঁ হনে গেনে ওলোর মুখ। গসও গসাফা গেনক উনঠ দাাঁটিনেনে।
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‘কো বলনেে ো গে?’ বলল রােদূত পানেল আহমদ মুসানক লিয
কনর।

‘টক বলব?’
‘ঐ গে শনতণর কো বললাম’।
‘শতণ টক গকে আটম বুটেটে?’
রাজকীে ডাইটর ও রাজকীে আংটট আপটে আমানদর টদনে টদনবে এবং
আমরা আপোনক রাটশো টেনে োব রাজকীে গমহমাে টহসানব। আপটে আমানদর
সাহােয করনবে কযাোটরেনক উদ্ধানরর বযাপানর’।
‘শতণ েটদ আটম ো মাটে?’
‘তাহনল রাটশো োওো গতা দুনর োক আপটে এ দুতাবাস গেনকই গেনত
পারনবে ো’।
‘তার মানে আপোরা বাধা টদনবে। তাহনল আটম টক বন্দী?’
আহমদ মুসা গপেনে তাকাল। গদখল তার গপেনেই গসাফার ফুট খানেক
দুনর দু’জে গস্টেোে উদযত কনর দাাঁটিনে আনে।
এ বযাপার গদনখ ওলোর গচানখ-মুনখ প্রবল টবস্মে ও উনত্তজো। গস তার
আব্বানক লিয কনর বলল, ‘আব্বা এসব আপটে টক বলনেে? সব অতীতনকই টক
আপটে েুনল গেনলে?’
‘মা, আটম রােদূত। রানের পনি কাজ করা আমার দাটেত্ব। টপ্রনন্সস
তাটতোো োলবাসনতে টমিঃ আবদুিাহ ওরনফ আহমদ মুসানক। মৃতযু র সমে
টপ্রনন্সস গসই রাজকীে ডাইটর ও রাজকীে আংটট টদনে গেনেে আহমদ মুসানক
টপ্রনন্সস কযাোটরনের হানত গপ াঁেবার জনন্য। আমানদর রাে ঐ দু’গটা টজটেস
খুাঁজনে। টজটেস দু’টট আহমদ মুসা আমানদর টদনে টদনলই সব চুনক োে’।
‘টকন্তু টমিঃ রােদূত আপোনদর গসই আশা পুরে হনব ো। কযাোটরে োিা
ঐ টজটেস আর গকউ পানব ো’।
‘টকন্তু আমানদর গপনতই হনব, আপোনক আমরা োিব ো’।
‘পারনল গতা অবশ্যই োিনবে ো’।
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‘পারা সম্পনকণ আপোর সনন্দহ আনে?’ েতই বি আপটে হে, রানের
গচনে বি আপটে…..’।
রােদূত পানেনলর কো গশষ হনলা ো।
হঠাৎ আহমদ মুসার মাো গপেনে গসাফার টসনটর টদনক েুনট গেল। আর
পা দু’টট উঠল আকানশর টদনক। তারপর অধণ চন্দ্রাকানর গবাঁনক গপেনে দাাঁিানো
দুই গস্টেোেধারীর মাোে তীব্রোনব আোত করল।
গসই প্রচণ্ড লাটেনত গস্টেোেধারী দু’জে টচৎ হনে পনর গেল মাটটনত।
তাাঁনদর গস্টেোে হাত গেনক খনস পনর গেল তানদর পানশই।
আর আহমদ মুসার গদহ অধণ চন্দ্রাকানর েুনর টেনে দাাঁটিনে পিল
দু’জনের মােখানে।
আহমদ মুসা তানদর দু’জনের গস্টেোে তুনল টেল হানত।
মুহূনতণর মনধযই েনট গেল দৃশ্যপট পটরবতণনের এই েটো।
রােদূত পানেল ও ওলো দু’জনের গচাখই োোবিা।
ধীনর ধীনর গচানখর োোবিা োব গকনট টেনে ওলোর গঠাাঁনট আেনন্দর
হাটস ফুনট উঠল।
টকন্তু রােদূত পানেনলর টবস্মে টবমুঢ় োব কানটটে। গস গেে বাকরুদ্ধ।
আহমদ মুসা দু’টট গস্টেোে হানত টেনে টফনর এল তার গসাফাে। বলল,
‘গস্টেোে দু’গটা আপাতত আমার কানে োকনব। গবরুবার সমে প্রনোজে হনত
পানর’।
বনল একটু গেনমই আবার শুরু করল, ‘বসুে টমিঃ এযামনবনসডর’।
বসল রােদূত পানেল আহমদ মুসার সামনের গসাফাে।
‘টমিঃ রােদূত, দো কনর আপোর প্রহরী গবচারানদর গেনত বলুে’।
রােদূত গচাখ তুনল ওনদর ইশারা করল। ওরা কি গেনক গবর হনে চনল
গেল।
ওরা গবটরনে গেনতই রােদূত পানেল বনল উঠল, ‘আপোর শটি ও
গক শনলর প্রশংসা করটে আহমদ মুসা। টকন্তু রুশ সরকারনক এই চযানলঞ্জ গদো

রাজচক্র

179

টক আপোর টঠক হনলা? দুজেনক আপটে কুনপাকাত কনরনেে, টকন্তু সতযই আপটে
দুতাবাস গেনক গবটরনে গেনত পারনবে ো’।
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘টমিঃ রােদূত আমানক হতযা করনত পানরে,
টকন্তু আমানক আটকানত পারনবে ো। আর গমনরও গফলনত পারনবে ো আমানক,
কারে তানত রাজকীে ডাইটর ও রাজকীে আংটট টচরটদনের মত হাটরনে োনব’।
গশষ কোটাে চমনক উঠল রােদূত পানেল। বলল, ‘আমরা রিারটিনত
গেনত চাইটে। আমরা আপোনক একটা শাটেপূর্ণ সমাধানের প্রস্তাব টদনেটে’।
‘টকন্তু আমার জনন্য ওটা সম্পূর্ণ অশাটের’।
‘শাটের সমাধাে আপোর কানে টক আনে?’
‘এতটদে গেোনব কাজ চলটেল, গসোনবই চলনত হনব। রুশ সরকার
গেোনব কাজ করটেল গসোনবই তারা কাজ করনবে। আর আমার কাজ আটম
করব। প্রনোজনে দু’পনির সহনোটেতা হনত পানর। কযাোটরে উদ্ধার হনল তাাঁর
হানত ঐ ডকুনমন্ট দু’গটা তুনল টদনলই আমার কাজ গশষ। আপোনদর টপ্রনন্সস
আপোনদর ডকুনমন্ট টেনল আপোরা টক করনবে আপোরাই গসটা গদখনবে’।
‘জোব আহমদ মুসা েুটিসংেত কো বনলনেে। তাাঁর প্রস্তাব গমনে গেোর
মনধয উেে পনিরই কলযাে রনেনে আব্বা’। বলল ওলো।
‘টজটেস দু’টট রুশ সরকারনক গদনবে ো গকে? প্রকৃতপনি রুশ
সরকারই ও দু’গটার মাটলক’।
‘গস টবচানরর দাটেত্ব আমার েে। োর হানত টজটেষ দু’গটা গপ াঁনে গদো
আমার দাটেত্ব, আমানক শুধু গস টুকুই করনত হনব’।
‘আমার সরকানরর সানে এ টবষে টেনে আনলাচোর আনে আটম টকেুই
বলনত পারটে ো। টকন্তু আজ োিনল আপোনক েটদ আর ো পাই?’
আহমদ মুসা ভ্রু কুটঞ্চত করনলা। বলল, ‘োিনল’ কোটা বলনেে গকে?
আমার এখাে গেনক োওো ো োওোটা আপোর ইো-অটেোর উপর টেেণরশীল
েে টমিঃ এযামনবনসডর’।
‘আটম টঠক ও কো বটল টে।আপটে চনল োওোর পর আপোর গদখা টক
কনর পানবা গস কোই বলনত গচনেটে’।
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‘গদখুে রুশ রােদূনতর সানে আমার টবনরাধ েনটনে েীটতর প্রনশ্ন।
টবনরাধ ো োকনলই সব টঠক হনে োনব’।
‘টবনরাধ গমটার জনন্য সমে গতা দরকার’।
‘টবনরাধ গমটার খবর টদনল আটম খুটশ হনবা টমিঃ এযামনবনসডর’।
বনল উনঠ দাাঁিাল আহমদ মুসা। দু’টট গস্টেোেও গস হানত তুনল
টেনেনে।
ওলো ও উনঠ দাাঁিাল আহমদ মুসার সানে সানে।
‘গুড গড’ বনল আহমদ মুসা গবটরনে এল ের গেনক।
পােনরর মত বনস টেল রােদূত। গকাে কোই গস বলল ো।
পাশাপাটশ হাাঁটনত হাাঁটনত ওলো বলল, ‘আজ আমার এক গস োনেযর
টদে’।
‘গকে?’ বলল আহমদ মুসা।
‘টকংবদেী আহমদ মুসার সানে শুধু গদখা েে, কো বলারও গস োেয
হনলা’।
‘গকে পটরচে ও কো গতা আনেই হনেনে’।
‘তখে টমিঃ আবদুিাহ টেনলে, আহমদ মুসা েে’।
‘টকন্তু আপটে োনক গস োেয বলনেে তা আমার জনন্য দুেণােয গডনক
এনেনে। আপোর আব্বাসহ রুশ সরকানরর বন্ধুত্ব হারালাম’।
‘রুশ সরকার টক করনব আটম জাটে ো, টকন্তু আপোর সহনোটেতার
প্রস্তানব রুশ সরকানরর টেনজনক ধন্য মনে করা উটচত। জানেে? আমার আজই
গকবল মনে হনে, কযাোটরে উদ্ধার হনব, টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র প্রটতষ্ঠাও সম্ভব
হনব’।
গেট পেণে গপ াঁনে আহমদ মুসা দু’টট গস্টেোে ওলোর হানত তুনল টদল।
গস্টেোে হানত টেনে ওলো বলল, ‘রাটশোে োবার আনে টক আবার
গদখা হনব?’
‘আপটে েটদ চাে এবং আসার েটদ পটরনবশ োনক’।
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‘টপ্রনন্সস কযাোটরনের উদ্ধানরর বযাপানর আপোর সহনোটেতা লােনল
আটম বাটধত হনবা। আর আটম আমার টকেু বন্ধু-বান্ধনবর টঠকাো টদনত চাই োরা
আপোনক সহনোটেতা করনত পানর’।
‘ধন্যবাদ। আটম এগুনলা সংগ্রনহর গচষ্টা করব’।
বনল আহমদ মুসা েুনর দাাঁটিনে হাাঁটনত শুরু করল।

আহমদ মুসা ও গডাো গজানসফাইে বনসটেল মুনখামুটখ দু’টট গসাফাে।
গডাোর মুখ টেচু। কো বলটেল গস, ‘আটম মনে কটর রাটশোে আমার
গেনত হনব, এই ধারোনতই আটম টেসা কনরটে। অপরাধ হনল মাফ কনর দাও’।
‘টেসা করা অন্যাে েে। এনত গকাে অপরাধও হেটে। বলটে গতামার
রাটশো োওো টঠক টকো’।
‘গকে টঠক েে?’
‘ওটা একটা েুদ্ধনিত্র, কযাোটরনের উদ্ধানরর উনদযশ্য োিা অন্য গকাে
কাজ গসখানে গেই। গতামার ওখানে গেনে গকাে কাজ গেই’।
গডাোর েম্ভীর মুখ আরও েম্ভীর হনে উনঠনে। মুখ তাাঁর টেচু। বলল,
‘গেনে গকাে কাজ গেই বনট, গেনল গকাে অকাজ হনব?’
‘কাজ ও অকানজর গকাে প্রশ্ন ো োকনল তুটম গেনত চাইে গকে?’
গডাো তৎির্াৎ গকাে উত্তর টদল ো।
একটু পর ধীনর ধীনর বলল, ‘তুটম সব গজনেে। আব্বা গেই। তুটম কার
কানে গরনখ োনব আমানক? খালাম্মার কানে?’ োটর কণ্ঠ গডাোর।
গডাোর কোটা হৃদে স্পশণ করল আহমদ মুসার। সটতয গতা, তাাঁর
খালাম্মা তাাঁর টেরাপদ আশ্রে েে। টকন্তু তাাঁনক রাটশো টেনে োনব গস গকমে কনর?
বলল আহমদ মুসা, ‘তুটম টঠকই বনলে গডাো, টকন্তু গতামানক রাটশোে
গেব গকমে কনর? আনে তুটম গতামার আব্বার সানে সফর কনরে, এখে?’
‘গকে গতামার সানে?’
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‘আটম ও তুটম একা এক সানে সফর করনত পাটর ো। ইসলাম এ অনুমটত
গদে ো’।
‘অনুমটতর শতণ?’
আহমদ মুসা মুখ টেচু করল। েীরব রইল গকাে উত্তর টদল ো। ড্রটেং রুনম
প্রনবশ করল এ সমে জাহরা ইোনোো। প্রনবশ করনত করনত বলল, ‘অনুমটতর
শতণ আটম বলটে। তার আনে আটম মাফ চাইটে আিানল দাাঁটিনে আপোনদর কো
গশাোর জনন্য’।
আহমদ মুসা ও গডাো দু’জনেই মুখ তুলল। উনঠ দাাঁিাল দু’জনেই।
স্বােত জাোনলা জাহরা ইোনোো গক। গডাো বলল, ‘মাফ করব, টকন্তু
তাাঁর আনে দু’েণ্টা গদটরনত আসার তকটফেত দাও’।
‘তকটফেত টকনসর? কাল গেটে দু’েণ্টা গদটরনত, আজ এলাম দু’েণ্টা
গদটরনত। সমাে সমাে’।
বনল জাহরা ইোনোো বসল গডাোর পানশ গডাোনক জটিনে ধনর।
তারপর চানের কানপ চুমুক টদনত টদনত জাহরা ইোনোো গসাজা হনে
বসল। বলল েম্ভীর কনণ্ঠ, ‘এবার আসল গকাোে আটস’।
বনল একটু োমল। ধীনর ধীনর আবার শুরু করল, ‘আটম মনে কটর
রাটশোর সফরটা খুব কটঠে হনব। জোব আহমদ মুসার েটব গগ্রট টবোনরর সবার
কানে সবণত্র চনল গেনে। গগ্রট টবোনরর প্রটত সহানুেূটতশীল রুশ পুটলনশর কানেও
এ েটব োকনব। তাাঁর উপর সরকানররও টানেণট হনত পানরে টতটে। েটদ তা হে,
তাহনল সব পুটলনশর কানে তাাঁর েটব চনল োনব। এই অবস্থাে গে গোপেীেতার
সানে সফর করনত হনব, তানত আপোরা সফর শুরু করার আনে আইে ও
সামাটজক টবধােমনত আপোনদর দু’জনের একাত্ন হনত হনব। এটাই অনুমটতর
শতণ’।
গডাো ও আহমদ মুসা দু’জনেই মুখ টেচু করল। গডাোর মুখ লাল হনে
উনঠনে লজ্জাে। দু’জনেই েীরব।
‘টক বযাপার, বলুে আপোরা?’ জাহরা ইোনোোর গচাখ দু’টট উজ্জ্বল।
গঠাাঁনট মধুর এক টুকনরা হাটস।
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গডাো তাাঁর লাজ রাো মুখ জাহরা ইোনোোর কানধ গুনজ বলল, ‘এটাই
েটদ অনুমটতর শতণ হে, এ শনতণ আটম রাটজ’।
জাহরা ইোনোো জটিনে ধরল গডাোনক। তারপর আহমদ মুসার টদনক
গচাখ তুনল বলল, ‘এবার বলুে জোব আহমদ মুসা’।
‘ও টকন্তু শনতণর জানল পনর ‘হ্যাাঁ’ বনলনে’। আহমদ মুসার গঠাাঁনট হাটসর
গরখা।
জাহরা ইোনোোর গঠাাঁনট দুষ্ট এক টুকনরা হাটস ফুনট উঠল। বলল
আহমদ মুসানক লিয কনর, ‘শনতণর মনধয ো পিনল টবনেনত উটে ো বলনতে
বুটে?’
আহমদ মুসার গচানখ-মুনখও লজ্জার োো গেনমনে। বলল, ‘ওর আব্বার
অনুপটস্থটতনত বযাপারটা গকমে হনব?’
জাহরা ইোনোো মুখ েুটরনে গডাোর কানের কানে টেনে বলল, ‘এবার
বল টপ্রনন্সস’।
গডাো তাাঁর মুখটা জাহরা ইোনোোর কাাঁনধ আরও গুনজ টদনে বলল,
‘আব্বার মত আনে। আমার পটরবানররও সকনল টবষেটা জানেে’।
জাহরা ইোনোোর মুনখ আবার গসই দুষ্টুটমর হাটস। বলল আহমদ
মুসানক, ‘আর পালাবার টক পে আনে জোব’।
আহমদ মুসা তখে েম্ভীর হনে উনঠনে। বলল, ‘পালানত চাইটে কখেও।
সহর টদে সহর রাত ধনর গতা আটম এ টদনেরই অনপিাে আটে’।
‘আলহামদুটলিাহ’। শব্দটট মুখ ফুাঁনি গবটরনে এল জাহরা ইোনোোর।
কো বনলই জাহরা ইোনোো হঠাৎ আনবোলুত হনে পিল। গস
গডাোনক জটিনে ধরল বুনক। তার গচাখ জাোলা টদনে েুনট গেল বাইনর। গস
গচানখ শুন্য দৃটষ্ট। োটর কাাঁপা কনণ্ঠ স্বনোনতাটির মত গস বলল, ‘বহু বের আনে
মুসটলম টপ্রনন্সস ফাটতমা গজাহরানক একজে রুশ গজোনরল টবনে কনরটেল গজার
কনর, তার বহু বের পনর ফাটতমা গজাহরার এক উত্তর-সোে জাহরা ইোনোো
ইউনরানপর গশ্রষ্ঠ টপ্রনন্সসনক তাাঁর পূর্ণ সম্মটতনত তুনল টদনত পারনে এক মুসটলম
গজোনরনলর হানত। কত গে খুটশ হনতে ফাটতমা গজাহরা, েটদ টতটে জােনতে!’
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গচানখর দু’গকাোে দু’গফাটা অশ্রু এনস জনমটেল জাহরা ইোনোোর।
গডাো টেনজর মাোর ওিো টদনে মুনে টদল গস অশ্রু খুব মমতার সানে।
বলল, ‘এটাই প্রমার্ কনর জাহরা ইোনোো গে, পরাজনের কানলা রজেী গশনষ
মুসলমােনদর টবজনের োত্রা শুরু হনেনে’।
গডাোর কণ্ঠও রুদ্ধ এক আনবনের টবনফারনর্ গেনে পিল।
ধীনর ধীনর আহমদ মুসার কনণ্ঠও উচ্চাটরত হনলা, ‘আটম আিাহর
শুকটরো আদাে করটে, টক্রটমোর অপরানজে এবং ন্যােপরােে সুলতাে কটরম
টেরাই-এর উত্তর-সোে এক রুশ কন্যা জাহরা ইোনোো আমানদর টবনের
মধযস্থতা করল’। আহমদ মুসার কণ্ঠও োটর, তাাঁর মুখ টেচু। আহমদ মুসা োমল।
সবাই েীরব।
টতে হৃদনের মােখানে স্বেণীে এক েীরব পটরনবশ।
টেরবতা োেল জাহরা ইোনোোর গমাবাইল গটটলনফানের টবপ টবপ
শব্দ।
গটটলনফাে কানে ধনরই জাহরা ইোনোো সহানস্য বলল, ‘আসসালামু
আলাইকুম, ফাতমা।….সব গরটড?....ধন্যবাদ। কেটা?...োইস। ডািঃ জুবানেরনক
আমার ধন্যবাদ টদনো। ..আটম ো। আমার পি গেনক তুটমই তাাঁনক ধন্যবাদ
দাও।…টঠক আনে। ওনক। আসসালামু আলাইকুম’।
আেনন্দ জাহরা ইোনোোর মুখ োচনে। বলল, ‘আপোনদর কানে মাফ
চাই। একটা অেটধকার চচণা কনর গফনলটে। সকানলই ফাতমানক গটটলনফাে কনর
বনলটেলাম, ‘সমে কম। আজনকই টবনের বযবস্থা করনত হনব। গস গেে সবাইনক
বনল এর বযবস্থা কনর। ফাতমা এখে জাোল, মুসটলম কমুযটেটট হনল আজ বাদ
মােটরব টবনে হনব। সবাই আনোজনে গলনে গেনে। পযাটরস গকন্দ্রীে মসটজনদর
ইমাম টবনে পিানবে’। োমল ইোনোো।
‘আমানদর টবনে? আজ? বাদ মােটরব?’ এক সানেই আহমদ মুসা ও
গডাোর টবস্মে টবজটিত কণ্ঠ ধ্বটেত হনলা।
‘গতামানদর েেনতা কার টবনের জনন্য এত পােল হনব জাহরা
ইোনোো?’
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আহমদ মুসা ও গডাো গকাে গকাে উত্তর টদল ো। দু’জে দু’জনের টদনক
একবার গচনে মুখ টেচু করল।
‘েে গেই গতামানদর। গকো-কাটার কাজটা গসনর গফনলটে। টবনের
গকো-কাটা করনত টেনেই গতা দু’েণ্টা গদটর কনরটে’।
বনল ইোনোো গডাোর মুনখর কানে মুখ টেনে বলল, ‘ধন্যবাদ গদনব
ো?’
গডাোর গচাখ-মুখ লজ্জাে আেনন্দ োটর হনে উনঠটেল। গস জাহরা
ইোনোোনক জটিনে ধনর গকাঁনদ গফলল। বলল, ‘তুটম এত োনলা গকে?’
জাহরা ইোনোো গডাোর মুনখ হাত চাপা টদনে বলল, ‘গশনরক’ কনরা
ো, ‘গশনরক’ কনরা ো। এ কোটা জোব আহমদ মুসার জনন্য টরজােণ কনর
রানখা’।
গডাো গজাহরা ইোনোোর টপনঠ একটা টকল টদনে সনর বনস বলল,
‘গদখনব আটমও সুনোে পানবা। ডািঃ জুবানেরনক ফাতমার মাধযনম ধন্যবাদ টদনল
গকে? টেনজ টদনত পারনল ো গকে?’
জাহরা ইোনোোর গচানখ-মুনখ এক েলক লজ্জা গেনম এল। একটু
সলাজ গহনস বলল, ‘ওর সানে গতা এই গসটদে আমার পটরচে’।
‘কনব পটরচে এই প্রশ্ন গতা আটম টজনজ্ঞস কটরটে। এক দৃটষ্টনতই শত
বেনরর গপ্রম হনে োে। তুটম….।
গডাোনক বাধা টদনে উনঠ দাাঁিাল জাহরা ইোনোো। বলল, ‘গদখ এসব
আনলাচোে েষ্ট করার মত সমে আমার গেই। তুটম গতামার পটরবারনক জাোও
টবষেটা। আটম এখটে আসটে বাইনর গেনক’।
বনল আহমদ মুসানক সালাম টদনে চনল গেল জাহরা ইোনোো।
বনসটেল আহমদ মুসা ও গডাো। দু’জনেরই মুখ টেচু। দু’জনের মনধয
অস্বটস্তকর এক টেরবতা। মুখ তুলল গডাো। তাকাল আহমদ মুসার টদনক।
আহমদ মুসাও তাটকনেনে।
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টকেু বলার জনন্য মুখ খুনলটেল গডাো। টকন্তু পারনলা ো। রানজযর লজ্জা
এনস টেনর ধরল তাাঁনক। লজ্জাে আিষ্ট গঠাাঁনট কো ফুনট উঠা একটু হাটস টেনে মুখ
টেচু করল আবার গডাো।

পরটদে গোর চারটা।
আহমদ মুসা হাতেটির টদনক একবার তাটকনে উনঠ বসল। গবড সুইচটট
অে করল।
পানশ গডাো অনোনর েুমানে। অটবন্যস্ত চুনলর কনেকটট গোো মুনখর
উপর এনস পনিনে।
আহমদ মুসা চুলগুনলা মুখ গেনক সটরনে আনস্ত আনস্ত কনেকটা গটাকা
টদল োনল।
েনি উনঠ ধীনর ধীনর গচাখ খুলল গডাো। আহমদ মুসার টদনক তার গচাখ
পিনতই লজ্জাে রাো হনে উঠল তার মুখ। দু’হানত মুখ ঢাকল গস।
আহমদ মুসা গডাোর হাত দুটট মুখ গেনক সটরনে মুনখর টদনক উটক টদনে
বলল, ‘এনসা োমানজর জনন্য ততরী হই’।
বনল আহমদ মুসা উঠল টবোো গেনক।
আহমদ মুসা টেনলনটর টদনক চনল গেনল ো গেনক কম্বল োটমনে কাপি
টঠক-ঠাক কনর গডাো ও উনঠ দাাঁিাল।

সাইমুম টসটরনজর পরবতণী বই

জানরর গুপ্তধে
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