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১ 
ন্িকোলাস বুখান্রি বুঝল সস সবেঁকে আকে। ব্রাশ ফায়াকরর গুলী তার 

লাকেন্ি।  
সোখ খুলল ন্িকোলাস বুখান্রি।  
সোখ খুকলই সদখল তার সামকি দােঁড়াকিা আইভাকির সসন্িে প্রহরীন্ট 

ব্রাশ ফায়াকরর শব্দ লকযে সপেকি তান্েকয়কে।  
ন্িকোলাস বুখান্রি একে ঈশ্বকরর সদয়া সুক াে মকি েরল। ঝােঁন্পকয় 

পড়ল সস প্রহরীন্টর উপর।  
ন্েন্তু ততযকে ন্িকোলাস বুখান্রি ন্মিঃ প্লান্তন্ির েকযর সামকি ন্িতীয় 

প্রহরীন্টর িজকর পকড় সেকে।  
ন্িতীয় প্রহরীন্টর তার হ্যাটড সমন্শিোি তুকল গুন্ল েরল ন্িকোলাস 

বুখান্রিকে লযে েকর।  
এেন্ট গুন্ল ন্েকয় ন্িকোলাস বুখান্রকির পােঁজরকে ন্বি েরল।  
ন্েন্তু তার সদহ ন্েকয় পড়ল প্রথম প্রহরীন্টর উপর।  
গুন্ল ন্বদ্ধ হকয়ও ন্িকোলাস বুখান্রি প্রহরীন্টকে জন্ড়কয় ধরল।  
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ন্েন্তু তার আকেই প্রথম প্রহরীন্টর হ্যাটড সমন্শিোি ন্েটকে পকড়ন্েল 
তার হাত সথকে।  

ওন্দকে আহমদ মুসা োকলা োপকড় আবৃত আেন্তুকের ব্রাশ ফায়ার 
সথকম  াবার সাকথ সাকথই উকে দােঁন্ড়কয়কে।  

সপেি ন্ফকর উকে দােঁন্ড়কয়ন্েল আহমদ মুসা। োকলা োপড়াবৃত 
আেন্তুকের ন্দকে এগুকত  াকব, এমি সময় সপেি সথকে হ্যাটড সমন্শিোি েকজে 
উোর শব্দ সপল। েমকে উকে সপেকি ন্ফরল সস।  

সদখল, েন্রকডাকরর একেবাকর পুব মাথায় মান্টকত পকড় দুজি একে 
অপরকে োবু েরার সেষ্টা েরকে।  

এেজি সসন্িকের সপাশাে। আকরেজকির ন্দকে োইকতই েমকে উেল 
আহমদ মুসা। ন্িকোলাস বুখান্রকির সাকথ তার সসন্িকের লড়াই হকে সেি?  

আহমদ মুসার িজকর পড়ল, ন্িকোলাস বুোন্রি তার বাম হাত ন্দকয় 
ন্িকজর পােঁজর োকপ ধকর আকে এবং ডাি হাত ন্দকয় েলা সেকপ ধকরকে 
সসন্িেন্টর। আর সসন্িেন্টও দু'হাকত েলা সেকপ ধকরকে ন্িকোলাস বুখান্রকির।  

রকে সভকস  াকে ন্িকোলাস বুখান্রকির বাম পােঁজর। আহমদ মুসা 
বুঝল, ব্রাশ ফায়ারন্ট ন্িকোলাসকে লযে েকরই হকয়কে।  

আহমদ মুসা েুকট সেল সসন্দকে। আহমদ মুসাকে সদখকত সপকয়কে 
ন্িকোলাস বুখান্রি। বলল সস আহমদ মুসার ন্দকে তান্েকয়, 'পারলাম িা আন্ম, 
পাকশর ঘকর েোথান্রি ও প্লান্তন্ি বন্দী। উদ্ধার ের তাকদর।'  

বকল ন্িকোলাস বুখান্রি সসন্িেন্টর েলা সেকড় ন্দকয় দু'হাকত ন্িকজর 
পােঁজর সেকপ ধরল। আহমদ মুসা সসন্িেন্টর হাত সথকে ন্েটকে পড়া েন্রকডাকরর 
এন্দকে েকল আসা হ্যাটড সমন্শিোি তুকল ন্িকয়কে।  

সসন্িেন্ট ন্িকোলাস বুখান্রিকে সেকড় ন্দকয় উকে দােঁড়াল। পকেকট হাত 
ন্দকয় সস সবর েরল ন্রভলবার।  

ন্েে এই সময় ন্মিঃ প্লান্তন্ির েকযর সামকি দােঁড়াকিা সসই ন্িতীয় 
সসন্িেন্ট েুকট এল আহত বুখান্রকির পাকশ দােঁড়াকিা প্রথম সসন্িকের োকে।  
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আহমদ মুসা প্রথম সসন্িেকে ন্রভলবার সবর েরকত সদকখই হাকতর 
হ্যাটড সমন্শিোকির ন্িোকর আঙুল োকপ সতন্র হকয়ন্েল। ন্িতীয় সসন্িেন্ট েুকট 
আসকত সদকখই ন্িোকর আঙুল োপল সস।  

হ্যাটড সমন্শিোকির বোকরল সস ঘুন্রকয় ন্িল প্রথম ও ন্িতীয় সসন্িকের 
উপর ন্দকয়।  

আহমদ মুসা তার হ্যাটড সমন্শিোি বান্েকয় প্রকবশ েরল েোথান্রিকদর 
েকযর সামকি ন্দকয়  াওয়া েন্রকডাকর।  

প্রকবশ েরার সময় সস েন্রকডাকরর পুব পাশ ন্দকয় দােঁড়াকিা পােঁেন্ট 
েকযর দন্যে ন্দে সথকে ন্িতীয়ন্টর দরজা বন্ধ হকত সদখল।  

'আহমদ মুসা, সেট ন্বয়াকরর প্রধাি শয়তাি আইভাি ঐখাকি 
লুন্েকয়কে। ঐখাকি ন্প্রকেস েোথান্রি এবং ন্মিঃ প্লান্তন্ি রকয়কেি। তুন্ম সদখ, 
শয়তাি ওকদর স ি যন্ত িা েকর।' ক্লান্ত েকে বলল ন্িকোলাস বুখান্রি।  

আহমদ মুসা এন্েকয় সেল ন্িকোলাস বুখান্রকির োকে। ঝুেঁকে পড়ল তার 
পােঁজকরর আহত স্থািটা পরীযার জকে।  

ন্িকোলাস বুখান্রি তার এেটা হাত ন্দকয় সেকল আহমদ মুসাকে সন্রকয় 
ন্দকত সেষ্টা েকর বলল, 'সময় সবন্শ পাকব িা। তাড়াতান্ড় ওকদরকে শয়তাকির 
হাত সথকে উদ্ধার ের। আমাকদর রান্শয়াকে তুন্ম সাহা ে ের।'  

'ন্েন্তু আপন্ি গুরুতর আহত।'  
'আমার েথা বাদ দাও। আন্ম এেজি সসন্িে। লাকখা সসন্িে আকে 

রান্শয়ায়। তুন্ম  াও।'  
আহমদ মুসা এগুকলা দরজার ন্দকে।  
সপেি সথকে ন্িকোলাস বুখান্রি বলল, 'দরজায় ন্ডন্জটাল লে। তুন্ম 

এই মোেকিন্টে সরন্ডকয়শিটা ন্িকয়  াও।'  
আহমদ মুসা ন্ফকর এল।  
ন্িকোলাস বুখান্রি রোে হাকত তার েলমােৃন্তর মোেকিন্টে 

সরন্ডকয়শি োিটা আহমদ মুসার হাকত তুকল ন্দকত ন্দকত বলল, 'অি েরাই আকে, 
তুন্ম শুধু লকের উপর এটাকে সসট ের।'  
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আহমদ মুসা েুটল দরজার ন্দকে।  
দরজার ন্ডন্জটাল েম্পুটারাইজড লকের উপর সসট েরল মোেকিন্টে 

সরন্ডকয়শি োিটা।  
মাত্র েকয়ে সসকেটড, খুকল সেল দরজার লে।  
আহমুদ মুসা হ্যাটড সমন্শিোিটা োেঁকধ ঝুন্লকয় সরকখ ন্রভলবার ডাি 

হাকত ন্িকয় তজেন্িটা ন্িোকর সরকখ বাম হাকত এে ঝটোয় খুকল সফলল দরজা।  
আইভাি তখি প্লান্তন্ি এবং ন্প্রকেস েোথান্রকির ওপাকশ বকস 

অয়োরকলস সংক াকের সেষ্টা েরন্েল। তার ন্রভলবারটা পকড়ন্েল তার সামকি।  
দরজা খুকল  াওয়ার শকব্দ আইভাি েমকে উকে অয়োরকলস সফকল ন্দকয় 

ন্প্রকেস েোথান্রিকে সামকি ধকর উকে দােঁড়াল।  
তার ন্রভলবারটা তুকল ন্িকত সময় পায়ন্ি আইভাি।  
আহমদ মুসা গুলী েরল তার ন্রভলবাকরর উপর। তা ন্েটকে পড়ল ঘকরর 

সশষ প্রাকন্ত, খাকটর পাশ ন্দকয় ন্িকে।  
'আহমদ মুসা সতামার ন্রভলবার সফকল দাও। আমার হাকত েথা বলার 

মত সময় সবন্শ সিই।' এেটা ভয়ংের ধরকির েেেকে েুন্র েোথান্রকির েলায় 
সেকপ ধকর েথাগুকলা বলল আইভাি।  

আইভাকির েুন্রর তীক্ষ্ণ ফলা েোথান্রকির েলার োমড়া সেকল ন্িকয় 
অকিেখান্ি ন্ডপ হকয়কে।  

ন্প্রকেস েোথান্রকির মুখ সথকে তার অজাকন্তই স ি এেটা 'আহ!'শব্দ 
সবন্রকয় এল।  

আহমদ মুসা আইভাকির সোখ সদখকত িা সপকলও বুঝল আইভাি ন্দ 
সটন্রবকলর ভন্িকত অন্ভিকয়র সোি ন্েহ্ন সিই অতএব এর অসাধে ন্েেু সিই। 
মরার আকে সমকরই মরকব।  

আহমদ মুসা েুকড় ন্দল তার ন্রভলবার বাইকর। োেঁকধ ঝুলাকিা হ্যাটড 
সমন্শিোিকেও তাই েরল।  

আহমদ মুসা হাত তুকল বাইকর সবন্রকয়  াও। প্লান্তন্ি  াও।  
আহমদ মুসা ও প্লান্তন্ি বাইকর সবরুল।  
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আইভািও ন্প্রকেস েোথান্রিকে সামকি ধকর সরকখ প্রায় সাকথ সাকথই 
বাইকর সবরুল।  

আইভাি আহমদ মুসা ও প্লান্তন্িকে দন্যে ন্দকে সকর স কত বকল 
ন্প্রকেস েোথান্রিকে সামকি ন্িকয় ন্পেু হকট পন্িম মুখী েন্রকডাকর ন্েকয় প্রকবশ 
েরল।  

পােঁজর সেকপ ধকর মান্টকত পকড় থাো ন্িেলাস বুখান্রি বলল, 'পারকল 
িা তুন্ম আহমদ মুসা, আইভাি শয়তািটাকে খতম েরকত। তার মৃত মুখটা সদকখ 
 াবার খুব ইো ন্েল আমার।'  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তা অবশ্যই সদখকব তুন্ম বুখান্রি।'  
আহমদ মুসার েথা সশষ হবার সাকথ সাকথই ওন্দে সথকে এেটা 

ন্রভলবার েজেি েকর উেল।  
গুলীটা মাথা গুন্ড়কয় ন্দকয়কে আইভাকির।  
গুলী েকরই আড়াল সথকে সবন্রকয় এল োকলা োপকড় আবৃত সসই 

োয়ামূন্তে। মাথা সথকে োকলা োপড়টা সন্রকয় সস বাউ েরল ন্প্রকেস 
েোথান্রিকে।  

ন্েে এ সমকয়ই আহমদ মুসা একস দােঁন্ড়কয়কে পন্িমমুখী েন্রকডারন্টর 
মুকখ।  

উন্মুে মাথা সসই মূন্তের ন্দকে সোখ পড়কতই আহমদ মুসা অবাে ন্বস্মকয় 
বলল, 'সেলা এলভা তুন্ম?'  

সবদিাময় এে হান্স মাখা মুকখ সেলা এলভা বলল, 'হ্যােঁ, আন্ম।'  
মুহূতে েকয়ে ন্বস্ময়ভরা সোকখ সেলা এলভার ন্দকে তান্েকয় আহমদ 

মুসা বলল, 'তুন্ম সতামার েথা সরকখকো ন্মকসস সেলা এলভা। ন্েন্তু আন্ম সতামার 
জকে ন্েেু েরকত পান্রন্ি।'  

'সময় এখকিা সশষ হকয়  ায়ন্ি। ভান্ব সোথায়? তােঁর সখােঁজ সপকয়কেি?'  
'িা পাইন্ি' বকলই আহমদ মুসা ন্প্রকেস েোথান্রকির ন্দকে সেকয় সেলা 

এলভার পন্রেয় তাকে ন্দকয় বলল, 'সম্মান্িতা ন্প্রকেস এেটু দােঁড়াি।'  



আটলান্টটকের ওপাকর  7 

 

েথা সশষ েকর আহমদ মুসা ন্ফরল ন্িকোলাস বুখান্রকির ন্দকে। দ্রুত 
েকে বলল, 'ন্মিঃ বুখান্রি দ্রুত আমাকদর েকল স কত হকব। আপিাকে হাসপাতাকল 
সিয়া দরোর। তার আকে দয়া েকর বলুি, 'আপিার এ দশা সেি? আর আমার 
স্ত্রী সডািা সজাকসফাইিকে এরা সোথায় সরকখকে? এখাকি সতা সিই।'  

সোখ বুকজ পকড়ন্েল ন্িকোলাস বুখান্রি। ধীকর ধীকর সোখ খুলল সস। 
বলল, 'হাসপাতাকলর সিবার দরোর হকব িা। শয়তািটার মুকখাশ খুকল আমাকে 
সদখাও। তাহকল আন্ম শান্ন্তকত মরকত পারব। আর আপিার স্ত্রী একদর হাকত ধরা 
পকড়ন্ি।'  

থামল বুখান্রি। এেটু দম ন্িল। ক্লান্ন্তকত ধুেন্েল সস। েথা শুরু েরল 
এেটু পকরই, 'হ্যা, আর এেজি বন্দী ওন্দকে আকে। খােঁন্ট এেজি সদশপ্রন্মে 
সস। শত ন্ি োতি েকরও তার োে সথকে এেটা েথাও আদায় েরকত পাকরন্ি। 
তাকে আপিাকদর সাহা ে েরা দরোর।'  

েথাটা শুকিই েমকে উেল সেলা এলভা। স  ঘকরর ন্দকে বুখান্রি 
ইংন্েত েকরকে, সসন্দকে েলল সেলা এলভা।  

সপেকি সপেকি সেল আহমদ মুসাও।  
মোেকিন্টে সরন্ডকয়শি োি ন্দকয় দরজা খুলল আহমদ মুসাই।  
দরজা খুকল আহমদ মুসা সদখল তৃতীয় সেেীর এেটা েকয়দখািা। 

মান্টকত রাখা এেখটড তোর উপর শুকয় আকে এেজি বন্দী।  
দরজা ফােঁে েকর এে পাকশ সকর দােঁড়াল আহমদ মুসা। সেলা এলভা 

ঘকর ঢুকে বন্দীর ন্দকে এেবার তান্েকয়ই ন্েৎোর েকর তার বুকে ঝােঁন্পকয় 
পড়ল।  

আহমদ মুসা সবন্রকয় এল ঘর সথকে। আহমদ মুসার মুকখ আিকন্দর 
হান্স।  

সডািা সজাকসফাইি তাহকল বন্দী হয়ন্ি। তার বুে সথকে এেটা পবেকতর 
ভার স ি সিকম সেল। অেন্দকে সেলা এলভার স্বামী' সলিাটে লা'রকেও পাওয়া 
সেকে। সবকেকয় বড় েথা, সেট ন্বয়ার প্রধাি আইভাি ন্িহত হকয়কে এবং ন্প্রকেস 
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েোথান্রি ও ন্মিঃ প্লান্তন্িকে পাওয়া সেকে। তাকদরকে এখি ন্িরাপকদ সবর েকর 
ন্িকয় স কত পারকলই হকলা।  

আহমদ মুসার মকি পড়ল ন্িকোলাস বুখান্রকির েথা। আহমদ মুসা দ্রুত 
ন্েকয় আইভাকির মুকখাশ টাি ন্দকয় খুকল সফলল।  

ন্িকোলাস বুখান্রি েষ্ট েকর তান্েকয়ন্েল এন্দকেই। আইভাকির মুকখর 
উপর সোখ পড়কতই ন্েৎোর েকর বকল উেল, 'সলন্িকির িান্ত শয়তাি বুলোন্িি 
তুন্ম আইভাি!' সব শন্ে এেন্ত্রত েকরই স ি ন্েৎোর েকর উকেন্েল ন্িকোলাস 
বুখান্রি।  

সলন্িকির িান্ত বুলোন্িি মাকি রুশ পালোকমকটটর ন্বকরাধী দলীয় সিতা? 
েথাটা ন্জকেস েরার জকে আহমদ মুসা েুকট সেল ন্িকোলাকসর োকে। ন্েন্তু 
ন্েকয় সদখল ন্িকোলাস বুখান্রি আর সিই। ন্েৎোরটাই তার জীবকির সশষ 
প্রোশ ন্েল।  

স্বামীকে হাত ধকর সবর েকর ন্িকয় এল সেলা এলভা। তার সোকখ অশ্রু।  
আহমদ মুসা, ন্প্রকেস েোথান্রি এবং ন্মিঃ প্লান্তন্ির পন্রেয় স্বামীকে 

ন্দকয় সেলা এলভা বলকলি, 'ন্মিঃ আহমদ মুসার জকেই আজ তুন্ম, ন্প্রকেস 
েোথান্রি ও ন্মিঃ প্লান্তন্ি মুে হকত  াে।  

আহমদ মুসা সেলা এলভার স্বামী সলিাটে লার'-এর সাকথ হ্যাটডকশে 
েকর বলল, 'আর সেলা এলভার সাহা ে িা সপকল আপিাকদর মুে েরার সুক ােই 
সপতাম িা।'  

সলিাটে লার ন্েেু বলকত  ান্েল।  
আহমদ মুসা তাকে বাধা ন্দকয় বলল। 'আপিাকদর োে সথকে অকিে 

েথা শুিকত হকব। েলুি, আমরা সবর হই। আপিারা সখয়াল েকরকেি ন্েিা 
জান্িিা, ন্বন্ডংটা েকয়েবার সেেঁকপকে। ন্েেু এেটা ঘটকে বা ঘটকত  াকে।  

সেকলর মুকখ এেটা ভকয়র ন্েহ্ন সদখা ন্দল। সেউ ন্েেু বলল িা।  
আহমদ মুসা সেলা এলভাকে বলল, 'তুন্ম সামকি একোও। আন্ম সপেকি 

েলন্ে।'  
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'ন্েন্তু েত েকয়েন্দকি আন্ম সপেকি সপেকি েলকত অভেস্থ হকয় পকড়ন্ে।' 
সেলা এলভা বলল।  

'সসটা আমার অজাকন্ত এবং সস অবস্থা এখি সিই।' সসই সুড়ি পকথ 
েলকত শুরু েরল সেলা এলভা। েলকত শুরু েরল সবাই। সেকলর সপেকি 
আহমদ মুসা।  

সহন্রকটজ ফাউকটডশকির সামকির ওয়াটার প্লোটট-এর এেটু পন্িকম 
মাইকরা'সত েকড় আহমদ মুসারা  খি সহন্রকটজ ফাউকটডশকির সামকি ন্দকয় 
েলন্েল, তখিও সহন্রকটজ ফাউকটডশকির সভতকর সোলা-গুলী েলন্েল। পুন্লশ 
োরন্দে সথকে ন্ঘকর সরকখকে ন্বন্ডংটাকে।  

আহমদ মুসা তাোল সেলা এলভার ন্দকে। বলল, 'পুন্লশ এখাকি সেি 
এল, ন্ে েকর এল জাি তুন্ম ন্েে?ু'  

'িা আন্ম জান্ি িা। আন্ম পুন্লশকে ন্েেু জািাইন্ি।'  
মকি পড়ল আহমদ মুসার পাভলভ ও সরাসার েথা। তারা ন্ে পুন্লশকে 

খবর ন্দকয়কে? আহমদ মুসার সোি সকন্দহ সিই স , তারা ন্মিঃ বন্রসকভর ন্িজস্ব 
সলাে। ন্মিঃ বন্রসভ অবশ্যই সরোরী সলাে।  

আহমদ মুসা েমকসামল সরাকডর ব্রীজন্ট পার হকয় বাকম সমাড় ন্িকয় োন্ড় 
পাভলকভর োন্ড়র পাকশ দােঁড় েরাল। পাভলভ আহমদ মুসাকে সদখকত সপকয় 
োন্ড় সথকে েুকট সবন্রকয় এল। প্রবল উৎসাকহ ন্েেু বলকত  ান্েল। ন্েন্তু তার 
আকেই আহমদ মুসা তাকে ন্জকেস েরল, 'পুন্লশকে তুন্ম ন্েভাকব খবর 
ন্দকয়ন্েকল পাভলভ?'  

পাভলভ অবাে ন্বস্মকয় আহমদ মুসার ন্দকে এেবার োইল। বুঝল, 
আহমদ মুসার োকে ন্েেুই সোপি সিই। তারা স মি আহমদ মুসাকে জাকি। 
সতমন্ি আহমদ মুসাও পাভলভকদর সজকিই সাকথ েকর সরকখকে। তারপর আহমদ 
মুসার প্রশ্ন সম্পকেে ভাবল এবং এেটু ন্িধা েকর বলল, 'অয়োরকলকসর মাধেকম।'  

'অয়য়োরকলস সতামার োকে আকে?'  
'আকে।'  
'আমাকে ন্দকত পার?'  
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'আপন্ি োইকল অবশ্যই সদব।'  
'দাও।'  
পাভলভ সকি সকি জামার সভতর হাত ন্দকয় সভতকরর এেটা পকেট 

সথকে যুদ্র অয়োরকলসন্ট সবর েকর আহমদ মুসার হাকত তুকল ন্দল। আহমদ মুসা 
তা হাকত ন্িকত ন্িকত বলল, 'সতামার োকুরীর ভয় েকরা িা।'  

এেটু সথকমই আবার বলল, 'সপ্রন্সকডকটটর অয়োরকলস সোড সতামার 
োকে আকে?'  

'আকে স্যার।'  
'দাও।'  
আহমদ মুসা ন্লকখ ন্িন্েল সোড িাম্বারন্ট। এমি সময় সরাসা েুকট একস 

বলল, 'স্যার মোডাম অকপযা েরকেি।'  
'সোি মোডাম?' েমকে উকে বলল আহমদ মুসা।  
'পাভলভ ন্েেু বকলন্ি?'  
'িা।'  
পাভলভ ন্েেু বলকত  ান্েল। তার আকেই সরাসা বলল, 'সডািা 

সজাকসফাইি মোডাম ঐ োন্ড়কত।'  
িামন্ট সশািার সকি সকি আহমদ মুসার সোটা স্নায় ুতন্ত্রীকত ন্শহরকের 

এেটা উোস সখকল সেল।  
'সতামরা দােঁড়াও সরাসা। 'বকল আহমদ মুসা োন্ড় ন্িকয় দােঁড় েরাল 

সডািাকদর োন্ড়র পাকশ।  
সডািা সবন্রকয় আসন্েল।  
আহমদ মুসা ন্িকষধ েরল ইশারায়।  
িামল আহমদ মুসা মাইকরা সথকে।  
সডািা িামকত ন্েকয় দরজা খুকল ন্েল, সস দরজা সখালাই ন্েল।  
আহমদ মুসা সভতকর উেঁন্ে ন্দকতই এে সাকথ সালাম ন্দল সডািা এবং 

ওলো। আহমদ মুসা তাোল ওলোর ন্দকে।  
সডািা বলল, 'ও ওলো।'  
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'সোি ওলো? ডিঃ িাতাকলাভার সমকয়?'  
'হ্যা।'  
'তুন্ম সেমি আকো? সতামার মা সেমি আকেি। 'ওলোকে লযে েকর 

বলল আহমদ মুসা  
'আলহামদুন্লল্লাহ। ভাল।'  
'পকর েথা হকব।' বকল আহমদ মুসা সডািা সজাকসফাইকির ন্দকে সেকয় 

বলল, 'আল্লার অকশষ শুেন্রয়া, তুন্ম ওকদর ওখাকি আে।'  
তারপর বলল, 'আমার মাইকরাকত ন্প্রকেস েোথান্রি ও সতামার আব্বা 

োড়াও সেলা এলভা ও তার স্বামী সলিাটে লার রকয়কে। ওলোর আপন্ি িা থােকল 
েোথান্রি োড়া অেকদর এ োন্ড়কত ন্দকত োই। আন্ম েোথান্রিকে ন্িকয় 
সপ্রন্সকডটট হাউকজ  াব।'  

'সেলা এলভার স্বামীকে পাওয়া সেকে? আলহামদুন্লল্লাহ। অবশ্যই ওেঁরা 
আসকবি।'  

বকল এেটু সথকম বলল সডািা সজাকসফাইি, ' সতামার সপ্রন্সকডটট হাউকজ 
 াওয়া ন্ে ন্িরাপদ হকব?'  

'জান্িিা। তবু স কত হকব।'  
'আমরা?'  
'সতামাকদর বাসায় সফরা উন্েৎ।'  
'ওলো ওকদর ন্িকয়  াকব, আন্ম মাইকরাকত উেব। 'বলল দৃঢ় েকে 

সডািা সজাকসফাইি। বলল আহমদ মুসা।  
ন্েে আকে ওলোর োন্ড় সপ্রন্সকডকটটর প্রাসাদ েত্বকরর বাইকর দােঁড়াকত 

পাকর।'  
ন্মিঃ প্লান্তন্ি, সেলা এলভা, তার স্বামী সলিাটে লার একস ওলোর োন্ড়কত 

উেল।  
ন্পতাকে স্বােত জািাকিা ও কুশল ন্বন্িমকয়র পর সডািা সেলা এলভাকে 

জন্ড়কয় ধকর বলল, 'আহমদ মুসাকে বার বার স  বােঁন্েকয়কেি, সসই আড়াকলর 
তরুেী তাহকল তুন্ম?'  



আটলান্টটকের ওপাকর  12 

 

আহমদ মুসা অকপযমাি পাভলভ ও সরাসাকে তাকদর অনুসরে েরকত 
বকল মাইকরাকত উকে স্টাটে ন্দল োন্ড়।  

োন্ড় েলকত শুরু েরকল আহমদ মুসা েোথান্রিকে লযে েকর বলল, 
'সম্মান্িতা ন্প্রকেস, েকয়েটা েথা বলকত োই।'  

'অবশ্যই।'  
'সপ্রন্সকডকটটর োকে আপিাকে সপৌকে ন্দকত োই। আপিার সোি েথা 

আকে?'  
'স  পন্রন্স্থন্ত তাকত এ সপ্রাোম ন্েে আকে।'  
'আপিার দু'ন্ট আমািত আমার োকে আকে, তা েখি আপন্ি ন্িকত 

োি?'  
'সপ্রন্সকডকটটর সাকথ েথা বলার পর।'  
'বোপারটা সদরী হকয়  াকব। পকর ন্জন্িস দু'ন্ট সিয়া আপিার জকে 

জন্টল হকয় দােঁড়াকত পাকর।'  
' ন্দ এমি পন্রন্স্থন্ত হয়, তাহকল ন্জন্িস দু'ন্ট আপিার োকে থাোই 

ন্িরাপদ সবন্শ।'  
'সম্মান্িতা ন্প্রকেস, ন্জন্িস দু'ন্ট আপিার োকে সপৌোকিা আমার 

দান্য়ত্ব, এ সকবর ন্িরাপিা ন্বধাি িয়।'  
'আপন্ি ন্জন্িস দু'ন্টর বাহে মাত্র িি। ন্প্রকেস তান্তয়ািার মৃতেুোলীি 

ন্ভন্ডও ন্ফল্ম আন্ম সদকখন্ে। তান্তয়ািার প্রন্ত  ন্দ আপিার দান্য়ত্ব থাকে, তাহকল 
তার আমািাকতর প্রন্তও আপিার দান্য়ত্ব থােকব।  

তান্তয়ািা সিই বকট, ন্েন্তু তার ন্প্রয়তম বেন্ে আমাকদর পর িি।'  
'সেট ন্বয়াকরর সাকথ এেবার ঝেড়া হকলা, রুশ সরোকরর সাকথ আবার 

ঝেড়ায় িামকত হয় তাহকল।'  
'ঐ রেম ঝেড়ায় িামকত আন্ম সদব িা।'  
'আপিাকে তারা জািাকব িা। রান্শয়ায় প্রকবকশর শুরু সথকেই রুশ 

সোকয়ন্দারা আমার প্রন্ত পদকযপ অনুসরে েরকে, আজ সথকে তা আরও বাড়কব 
এবং ন্জন্িস দু'ন্ট তারা স  সোি উপাকয় হাত েরকত সেষ্টা েরকব।'  
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'সস সুক াে সম্ভবত রুশ সরোর পাকব িা। আন্ম তাকদর সাকথ ঝেড়া 
েরকত োই িা। রাজতন্ত্র সম্পকেে তাকদর পন্রেল্পিার সাকথ আন্ম এেমত শুধু 
আমার ন্েেু শতে আকে, সস শতে তাকদর সমকি ন্িকত হকব।'  

'সস শতে  ন্দ সমকি সিবার মত িা হয়?'  
'িা মািকল িতুি সরোর বোবস্থা সংরান্ত তাকদর রাজনিন্তে 

পন্রেল্পিা বেথে হকব। এই ঝুেঁন্ে তারা ন্িিয় সিকব িা।  ন্দ সিয় তাহকল আমাকে 
তারা তাকদর সাকথ পাকব িা এবং রাজেীয় ন্রং ও ডাকয়রী তাকদর পাবার প্রশ্নই 
উকে িা।'  

'আপিার এ ভুন্মো আন্ম সমথেি েরন্ে। ন্েন্তু আপিার সাকথ আন্ম 
এেটা পয হকয় পড়া ন্েে হকব িা। একত আপিার অবস্থািও দুবেল হকত পাকর।'  

থামল আহমদ মুসা। সথকমই আবার শুরু েরল, 'সম্মান্িতা ন্প্রকেস, 
আন্ম আমার দান্য়ত্ব সশষ েকর সরাখসত সপকত োই।'  

'ন্মিঃ আহমদ মুসা রান্শয়ার ন্সংহাসকির প্রন্ত আমার ন্বন্দুমাত্র সলাভ 
সিই।  ন্দ ন্সংহাসকি আমাকে সদকশর স্বাকথে বসকতই হয়, তাহকল আমার শকতের 
সাকথ তাকদরকে অবশ্যই এেমত হকত হকব। আর এ শতে পূরে িা হওয়া প েন্ত 
আপিাকে মককা থােকত হকব। আপন্ি এবং আপিার স্ত্রী মান্রয়া সজাকসফাইি 
হকবি আমার বেন্েেত সমহমাি।'  

েোথান্রি এেটু থামল এবং পরযকেই আবার শুরু েরল, 'রাজেীয় 
ডাকয়রীটা সামন্য়েভাকব আমাকে সদকবি। আমার শকতের বোপাকর ডাকয়রী 
আমাকে সাহা ে েরকত পাকর। আন্ম োজ সশষ েকরই আপিাকে ডাকয়রী সফরত 
সদব।'  

'ন্েে আকে ন্প্রকেস, োন্ড় সথকে িামার আকেই আপন্ি ডাকয়রী সপকয় 
 াকবি।'  

োন্ড় তখি েকল একসকে 'পুশন্েি ন্মউন্জয়াম অব ফাইি আটেস'-এর 
পাকশর রাস্তায়। সামকিই 'ন্েরিন্ক সস্টট লাইকব্ররী' (সাকবে সলন্িি সস্টট 
লাইকব্ররী)।  
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'ন্েরিন্ক সস্টট লাইকব্ররী' সথকে এেটা রাস্তা সসাজা পুব ন্দকে এন্েকয় 
সরমন্লকির আউটার ন্রং সরাকড ন্েকয় পকড়কে।  

আহমদ মুসা এই ন্রং সরাড ধকর এন্েকয় সরমন্লকির সেকট ন্েকয় সপৌেল।  
োন্ড় দােঁড় েরাল আহমদ মুসা।  
তার সপেকির োন্ড়টা ন্েল সডািা সজাকসফাইকির এবং সশকষর োন্ড়টা 

পাভলকভর।  
এ োন্ড় দুকটাও দােঁড়াল।  
আহমদ মুসা পকেট সথকে পাভলকভর অয়োরকলস সবর েরল। সংক াে 

েরল সপ্রন্সকডকটটর সাকথ।  
'সোথায় অয়োরকলস েরকেি? 'বলল ন্প্রকেস েোথান্রি।  
'সপ্রন্সকডকটটর োকে।'  
'ন্েে আকে।'  
আহমদ মুসা অয়োরকলস তুকল ন্িল মুকখর োকে। 
 
 
 
সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়ার তার সরমন্লি অন্ফকস ন্বশাল সটন্বকলর 

সামকি বকস। উন্িগ্ন সস।  
সহন্রকটজ ফাউকটডশকি পুন্লশ অপাকরশকির প্রন্ত মুহুকতের খবর তাকে 

অবন্হত েরা হকে।  
এই অপাকরশকির সরজাল্ট ন্ে হকব?  
ন্প্রকেস েোথান্রি সসখাকি বন্দী আকে, এটা ন্িন্িত িা হকয় ন্িিয় 

আহমদ মুসা সসখাকি প্রকবশ েকরন্ি। তাকদর পুন্লকশর সবোত্বে সবষ্টন্ি এবং 
আরমে সথকে আহমদ মুসা ও সেট ন্বয়ার সেউ-ই সরহাই পাকব িা। এে ন্ঢকল 
দুই পান্খ তারা মারকত পারকব।  

সপ্রন্সকডটট মকি মকি ধেবাদ ন্দল তাকদর ন্ব্রন্লয়াটট সোকয়ন্দা অন্ফসার 
বন্রসভকে। তার ন্িকয়ান্জত দু'জি সোকয়ন্দা একজটট পাভলভ ও সরাসা 
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ড্রাইভাকরর েদ্মকবকশ সবেযে সাকথ সথকেকে আহমদ মুসার। তারাই জান্িকয়কে 
সহন্রকটজ ফাউকটডশকি আহমদ মুসার প্রকবকশর েথা।  

সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়করর মকি পড়ল বন্রসকভর অনুকরাকধর েথা। 
আহমদ মুসার সোি যন্ত িা হয়, এটা ন্িন্িত েরকত আকবদি েকরকে বন্রসভ। 
অকিকে োইকলও সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী োি িা আহমদ মুসার সোি প্রোর যন্ত 
সহাে। ন্তন্ি শুধু োি ন্প্রকেস েোথান্রকির উপর আহমদ মুসার সোি প্রভাব 
পড়ুে।  

এই মাত্র আসা এেটা খবর সপ্রন্সকডটট ন্েরিকীর সটিশি বান্ড়কয় 
ন্দকয়কে। তার পুন্লশ বান্হিী সোটা সহন্রকটজ সােে েরার পরও আহমদ মুসা, 
ন্প্রকেস েোথান্রি, ফরাসী ন্প্রে প্লান্তন্ি োকরারই সোি সন্ধাি পায়ন্ি। পুন্লশ 
প্রধাি আকলেজাটডার খুব হতাশ েকে এ খবর জান্িকয়কে সপ্রন্সকডটটকে। তকব 
এেটা ভাল খবর ন্দকয়কে, সেট ন্বয়াকরর প্রধাি আইভাি ধরা িা পড়কলও তার 
প্রধাি দুই সহক ােী, মাজুরভ ও ভান্দন্মর ন্খরভ ধরা পকড়কে।  

সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী ন্েেুকতই উির খুেঁকজ পাকে িা আহমদ মুসা ও 
েোথান্রিরা সোথায় হাওয়া হকলা? সোল সথকে এেটা প্রােীও সতা সবর হয়ন্ি 
সহন্রকটজ ফাউকটডশি সথকে।  

অয়োরকলকস আবার সমকসজ এল। এোম্পন্লফায়ার সসট েরা 
অয়োরকলস সপ্রন্সকডকটটর সামকি রাখা। অয়োরকলস েথা বকল উেল।  

পুন্লশ প্রধাি আকলেজাটডার জািাকেি, মাজুরকভর োে সথকে জািা 
সেল  

ন্প্রকেস েোথান্রিকদরকে সহন্রকটজ ফাউকটডশকির ভূেভেস্থ বন্দীখািায় 
রাখা হকয়কে। সেট ন্বয়াকরর প্রধািকেও ওখাকি পাওয়া  াকব। ন্েন্তু ন্িকে িামার 
পথ বন্ধ। ন্লফট ভূেকভে ন্িকয় লে েকর রাখা হকয়কে। এখি ন্লফট ধ্বংস েকর 
রাস্তা পন্রকার েরার পর সসখাকি িামার ন্সদ্ধান্ত সিয়া হকয়কে।  

এই সমকসজ সপকয় সপ্রন্সকডটট ন্েরিকীর মুকখ হান্স ফুকট উেল। ন্িিয় 
আহমদ মুসাও আইভাকির হাকত ধরা পড়ার পর সসই ভূেকভেই রকয়কে।  
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মাত্র পােঁে ন্মন্িট। এরপর স  দু'ন্ট খবর এল তা ভয়াবহ। ভুেভেস্থ 
বন্দীখািায় পুন্লশ প্রধাি আকলেজাটডার সহ পুন্লশরা প্রকবশ েকরকে।  

সেট ন্বয়াকরর প্রধাি আইভািকে তার েয়জি প্রহরীর সাকথ মৃত অবস্থায় 
সসখাকি পাওয়া সেকে। ন্প্রকেস েোথান্রকির বন্দী েকয তার োপড় সোপড় 
পাওয়া সেকে, ন্েন্তু তাকে পাওয়া  ায়ন্ি। ফরাসী ন্প্রে প্লান্তকির বন্দী েকযও 
এই এেই ন্বষয় সদখা সেকে।  

ন্িতীয় ভয়াবহ খবর হকলা, বন্দীখািায় মৃত অবস্থায় আইভাি ন্হকসকব 
 াকে পাওয়া সেকে, ন্তন্ি পালোকমকটটর ন্বকরাধী দকলর সিতা সলন্িকির িান্ত 
বুলোন্িি।  

এই দুই খবকর উকিে-উকিজিায় সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়করর মকধে 
শ্বাসরুদ্ধের অবস্থার সৃন্ষ্ট হকলা।  

আর দু'ন্দি বাকদ ৫ই মােে জার সম্রাকটর পদতোে ন্দবকস (১৯১৭) 
রাউি ন্প্রকেস েোথান্রিকে রান্শয়ার ন্িয়মতান্ন্ত্রে সম্রাট সঘাষো েরা হকব। 
তাকে িা সপকল এর ন্ে উপায় হকব। জিেেকে তারা ন্ে বলকব। অবশ্য 
োিাঘুষার মাধেকম সদকশর সব সলােই আজ জাকি, রাউি ন্প্রকেস েোথান্রিকে 
সেট ন্বয়ার ন্েডোপ েকরকে রুশ পালোকমকটটর ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্র োলুর 
উকদোে বািোল েকর সদবার জকে। তকব স কহতু সরোর ন্েেু বকলন্ি, তাই 
জিেে ধকর ন্িকয়কে ৫ই মােে তাকদর  

আোন্িত ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্র োলু হকত  াকে রান্শয়ায়। এই অবস্থায় 
মানুষকে আশাহত েরকল এমিন্ে তার সরোকরর পতিও ঘটকত পাকর।  

এরপর রুশ পালোকমকটটর ন্বকরাধী দলীয় সিতা বুলোন্িি আইভাি হওয়া 
এবং সহন্রকটজ ফাউকটডশকির ভূেভেস্থ েকয তার ন্িহত হওয়ার ঘটিা। জিেে 
ন্ে এটা ন্বশ্বাস েরকব? একে  ন্দ মানুষ তার সরোকরর রাজনিন্তে ষড় ন্ত্র বকল 
তাহকল তার সরোকরর দশা ন্ে হকব!  

এেমাত্র উপায় ন্েল রাউি ন্প্রকেস েোথান্রি উদ্ধার হওয়া। সস  ন্দ 
জিেেকে সব ঘটিা জািাত, তাহকল মানুষ সসটা ন্বশ্বাস েরকতা এবং সরোর 
ভয়াবহ ন্বপ েয় সথকে সবেঁকে স ত।  
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ন্বমূঢ় সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী ইটটারেকম ন্প.এসকে ন্িকদেশ ন্দল প্রধািমন্ত্রী 
ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাড়াতান্ড় আসার জকে।  

অল্পযকের মকধেই তারা একস আসি ন্িল সপ্রন্সকডকটটর সামকির 
সেয়াকর। তাকদরও মুখ ম্লাি ও ন্েন্তান্ক্লষ্ট।  

'সব খবর আপিারা শুকিকেি। বলুি আপিারা ন্ে ভাবকেি?'  
'স্যার, আমরা পন্রন্স্থন্তকে ন্বপদজিে মকি েরন্ে। সেট ন্বয়াকরর 

োরাোকর বন্দী এবং প্রতেযদশেী ন্প্রকেস েোথান্রকির সাযেই শুধু পাকর 
সরোরকে রযা েরকত।' বলল তারা।  

'আপিাকদর সাকথ আন্ম এেমত। ন্েন্তু ন্প্রকেস েোথান্রিকে পাওয়া 
 াকব সোথায়?'  

'আমাকদর মকি হকে, আহমদ মুসাই তাকে বন্দীখািা সথকে উদ্ধার  
েকরকে।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  
'সতামার পুন্লশ তা পারল িা সেি?' তীব্র সযাকভর সাকথ বলল সপ্রন্সকডটট 

ন্েরিকী।  
'স্যার, আমাকদর পুন্লশ ভূেভেস্থ সুরকির েথা ন্েন্তাই েকরন্ি।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

বলল।  
'ন্বকদশী আহমদ মুসা তা ন্েন্তা েরল ন্ে েকর? খুেঁকজ সপল ন্ে েকর?' তীব্র 

েকে বলল সপ্রন্সকডটট।  
েথা বলল িা প্রধািমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।  
সপ্রন্সকডটট ন্েেু বলকত  ান্েল।  
ন্েন্তু তার আকেই সপ্রন্সকডকটটর অয়োরকলস েথা বকল উেল। তাকত 

অপন্রন্েত এে েটে সশািা সেল, 'মহামাে সপ্রন্সকডটট, আন্ম আহমদ মুসা। োন্ড় 
ন্িকয় সরমন্লকির সেকট। আমার সাকথ রকয়কেি রাউি ন্প্রকেস েোথান্রি। আন্ম 
সপ্রন্সকডকটটর সাযাত প্রাথেী।'  

সপ্রন্সকডটট তার োিকে স ি ন্বশ্বাস েরকত পারকে িা। সন্তেই আহমদ 
মুসা রাউি ন্প্রকেস েোথান্রিকে ন্িকয় সরমন্লকির সেকট একসকে। সস েথাগুকলা 
স্বপ্ন শুিকে িা সতা?  
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আিমিা হকয় পকড়ন্েল সপ্রন্সকডটট।  
'স্যার, জবাব সদয়ার প্রকয়াজি।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  
সন্ম্বত ন্ফকর সপল সপ্রন্সকডটট। িা সস স্বপ্ন সদখকে িা। বলল, 'আপিার 

সাকথ আর সে আকে আহমদ মুসা?'  
'প্রথম োন্ড় ড্রাইভ েরন্ে আন্ম। এ োন্ড়কত আকেি রাউি ন্প্রকেস। দুই 

িম্বর োন্ড়কত রকয়কেি আমার স্ত্রী, স্ত্রীর দু'জি বান্ধবী এবং সেট ন্বয়াকরর 
বন্দীখািা সথকে উদ্ধার পাওয়া ন্প্রে প্লান্তন্ি এবং সলিাটে লার। আর সশষ োন্ড়কত 
রকয়কেি আপিাকদর দু'জি সোকয়ন্দা এবং আমার সাথী পাভলভ ও সরাসা।'  

'হুকুম ন্দন্ে ন্তি োন্ড়ই সভতকর ঢুেকব। ন্েন্তু আমার োকে আসকবি 
আপন্ি এবং রাউি ন্প্রকেস।'  

'ধেবাদ।' ওপার সথকে বলল আহমদ মুসা।  
ন্তি োন্ড়ই সভতকর ঢুেল।  
সপ্রন্সকডকটটর োন্ড় বারান্দায় স্বয়ং সপ্রন্সকডটট সিকম একসকেি রাউি 

ন্প্রকেস েোথান্রিকে স্বােত জািাকিার জকে।  
সপ্রন্সকডটট ন্েরিকীর অন্ফকসর আকলােিা েয।  
সটন্বকলর এে পাকশ বকসকে সপ্রন্সকডটট, প্রধািমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

অেপাকশ রাউি ন্প্রকেস েোথান্রি ও আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা বসকত োয়ন্ি ন্প্রকেকসর পাকশ। সপ্রন্সকডটটও আহমদ 

মুসাকে সমথেি েকরকে।  
ন্েন্তু রাউি ন্প্রকেস  ুন্ে সদন্খকয়কে, বতেমাি সংেটোকল আহমদ মুসা 

স্বাভান্বেভাকব তার পকয শান্মল হকয় সেকে।  
েথা শুরু হকলা।  
সপ্রন্সকডটট দুিঃখ প্রোশ েরকলি। রাউি ন্প্রকেকসর দীঘে বন্দী জীবকির 

জকে। অন্িো সকেও সপ্রন্সকডটট সমাবারেবাদ জািাকলি আহমদ মুসাকে 
ন্প্রকেসকে উদ্ধাকর তার অন্বস্মরেীয় অবদাকির জকে।  
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'ধেবাদ ন্মিঃ সপ্রন্সকডটট। আমার এখাকি আসার উকেশ্য সম্মান্িতা 
ন্প্রকেসকে আপিার োকে সপৌকে সদয়া। আমার সস দান্য়ত্ব পালি সশষ।' বলল 
আহমদ মুসা।  

'ধেবাদ। ন্েন্তু.......মাকি আন্ম বলকত োন্ে, রাজেীয় ন্রং এবং...।'  
আহমদ মুসা সপ্রন্সকডটটকে বাধা ন্দকয় বলল, 'ও দু'ন্ট ন্জন্িকসর 

মান্লোিা রাউি ন্প্রকেকসর। এ বোপাকর উন্িই বলকত পাকরি।'  
'িা, মাকি এসব েথা আন্ম ন্প্রকেসকে ন্জকেস েরন্ে িা। থাে এসব 

এখি। বতেমাি সংেকটর েথায় আন্স। সম্মান্িতা রাউি ন্প্রকেকসর আমরা 
সহক ান্েতা োই।'  

'ন্ে সহক ান্েতা?' বলল েোথান্রি।  
'আমার সরোর ভীষে সংেকট পকড়কে। ন্বকরাধী দলীয় সিতা বুলোন্িি 

সহন্রকটজ ফাউকটডশকি ন্িহত হকয়কে, এেথা এখন্ি সঘাষো েরা দরোর। ন্েন্তু 
আইভাি িাকমর আড়াকল সসই স  সেট ন্বয়াকরর প্রধাি ন্েল, এেথা মানুষকে 
ন্বশ্বাস েরাকিা  াকব িা। এেমাত্র রাউি ন্প্রকেস েোথান্রকির সাযেই পাকর রুশ 
জিেেকে এ েথা ন্বশ্বাস েরাকত। সুতরাং রাউি ন্প্রকেসকে অন্বলকম্ব সরন্ডও 
সটন্লন্ভশকি েথা বলকত হকব।'  

'বোপারটা আন্ম বুকঝন্ে। ন্েন্তু সরন্ডও ন্টন্ভকত শুধু আন্মই েথা বলকল 
েলকব িা। ফ্রাকের বুরবি ন্প্রে প্লান্তন্ি লুই সেট ন্বয়াকরর বন্দীখািায় বন্দী 
ন্েকলি, একস্টান্িয়ার োউটটার ইকটটন্লকজে প্রধাি সলমাটে লারও সেট ন্বয়াকরর 
বন্দীখািায় বন্দী ন্েকলি। একদর সবাইকেই সরন্ডও ন্টন্ভকত েথা বলকত ন্দকত 
হকব।'  

থামল েোথান্রি। সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়র এেবার প্রধািমন্ত্রীর 
ন্দকে োইল এবং তারপর বলল, ' ন্দও এর খুব সবন্শ প্রকয়াজি ন্েল িা, তবু 
রাউি ন্প্রকেকসর এ প্রস্তাবকে আমরা স্বােত জািান্ে।'  

'ন্িতীয়ত, আমার েথা মানুকষর োকে ন্বশ্বাসক ােে েরাকত হকল আমার 
বন্দী জীবি, আমার উদ্ধাকরর সব সতে েথাই আমাকে বলকত হকব। তাকত 
আহমদ মুসার েথাও বার বার আসকব।'  
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সপ্রন্সকডটট, প্রধািমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেকলর মুখ ম্লাি সদখা সেল।  
এেটু সময় ন্িকয় সপ্রন্সকডটট অন্িো সকেও বলল, 'আমাকদর  াকত 

উপোর হকব, তাকত আমাকদর আপন্ি সিই। আপন্ি  া ভাল মকি েরকবি, সবই 
বলকত পারকবি।'  

'তৃতীয়ত, রান্শয়ায় ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্র প্রন্তষ্ঠা সম্পন্েেত আপিাকদর 
রাজনিন্তে সপ্রাোকমর সাকথ আন্ম এেমত। তকব জার পন্রবাকরর সদস্য ন্হকসকব 
জার সম্রাটকদর অতীত অকিে ভুকলর আন্ম প্রায়ন্িি েরকত োই, এ বোপাকর 
আমার পূেে স্বাধীিতা আপিাকদর স্বীোর েরকত হকব।'  

'প্রায়ন্িিগুকলা ন্ে?' বলল সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়র।  
'সসগুকলা আন্ম পকর বলব। তকব সস সকবর সবটাই রান্শয়ার জাতীয় 

রাজিীন্তর ভন্বষ্যত স্বাথেকে সামকি সরকখই েরব।'  
'সম্মান্িতা রাউি ন্প্রকেকসর তৃতীয় শতেকেও আমরা সমকি ন্িন্ে।' বলল 

সপ্রন্সকডটট।  
'েতথুেত, আহমদ মুসা এবং তার সাকথর সলােজি আমার বেন্েেত 

অন্তন্থ ন্হকসকব থােকবি স  েয়ন্দি ওরা রান্শয়ায় আকেি। তকব ওরা সোথায় 
থােকবি, সসটা শুধু ওরাই জািকবি। তকব সরমন্লকি এবং আমার বাসস্থাি প েন্ত 
সপৌোর তাকদর অবাধ অন্ধোর থােকব। সরমন্লকি তাকদর োরও সোি যন্ত 
হকল রাষ্ট্র দায়ী থােকব।'  

'রান্শয়ািরা অবশ্যই অন্তন্থ পরায়ে। আপিার প্রস্তাব আমরা সািকন্দ 
েহে েরন্ে।' বলল সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়র।  

েথা সশষ েকরই সপ্রন্সকডটট এেটু থামল। পরযকেই আবার বলল, 
'সম্মান্িতা রাউি ন্প্রকেস, সরমন্লকি জার সম্রাটকদর খাস মহল িতুি েকর 
সাজাকিা হকয়কে। সসখাকিই আপন্ি থােকবি।'  

বকল প্রধািমন্ত্রীর ন্দকে সেকয় সপ্রন্সকডটট বলল, 'আপন্ি এেটু ওন্দকে 
সদখকবি, সোি অসুন্বধা িা হয়। উন্ি এেটু সরষ্ট সিবার পর সরন্ডও ন্টন্ভ'সত 
আসকবি। আর রাউি ন্প্রকেকসর সমহমািরা এখিোর মত সরমন্লকির সমহমাি 
খািায় থােকবি।'  
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'ধেবাদ সপ্রন্সকডটট।' বকল উকে দােঁড়াল ন্প্রকেস েোথান্রি।  
সপ্রন্সকডটট, প্রধািমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও উকে দােঁন্ড়কয়কে। আহমদ 

মুসাও।  
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২  
সম্রােী েোথান্রি ন্সংহাসকি বকস।  
মাকেের পােঁে তান্রকখই তার অন্ভকষে হকয়কে। অথেোৎ এন্দি েোথান্রি 

জাকরর ন্সংহাসকি বসার মকধে ন্দকয় রান্শয়ায় ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতান্ন্ত্রে বোবস্থা 
োলু হকয়কে। এর আকের ন্দি পালোকমকটট সবে সম্মন্তরকম এই লকযে সংন্বধাি 
সংকশাধি েরা হকয়কে। ন্বকরাধীদকলর সদস্যরাও সংকশাধিীর পকয সভাট 
ন্দকয়কে। ন্বকরাধীদলীয় সিতা বুলোন্িকির 'আইভাি ন্দ সটন্রবল' হওয়ার তথে 
ফােঁস হবার পর  

ন্বকরাধীদলীয় সেল সদস্য বুলোন্িকির ন্িন্দা েকরকে।  
মাকেের পােঁে তান্রকখ েোথান্রকির ন্সংহাসকি আকরাহিকে রুশ জিেে 

স্বােত জান্িকয়কে। ১৯১৭ সাকলর এই তান্রকখই জার সম্রাট ন্সংহাসি পন্রতোে 
েকর পালোকমকটটর হাকত সব যমতা সেকড় ন্দকয়ন্েকলি। রুশ জিেে মকি েরকে, 
জারতন্ত্রও িয়, আবার েমুেন্িস্ট সস্বরতন্ত্রও িয় এবং োটডারীহীি েিতন্ত্রও িয়, 
িতুি ন্িয়ম তান্ন্ত্রে রাজতকন্ত্রর অধীি েিতকন্ত্র অবশ্যই রান্শয়ায় শান্ন্ত সমৃন্দ্ধ ও 
ন্স্থন্তশীলতা ন্িকয় আসকব।  

সম্রােী েোথান্রি তার অন্ভকষে অনুষ্ঠাকির সংন্যপ্ত বেকবে জিেকের 
োকে প্রন্তশ্রুন্ত ন্দকয়কেি, 'জারকদর অকিে পাকপর ন্তন্ি প্রায়ন্িি েরকবি এবং 
ন্বশ্ব সভায় রান্শয়ার শন্ে, সুিাম ও ম োদা বৃন্দ্ধ েরকবি। স্বকদশ ও ন্বকদশ সথকে 
লুটেকির মাধেকম জাররা শত শত বের ধকর স  ধিাোর েকড় তুকলন্েকলি তা 
উন্মুে েকর ন্তন্ি পাওিাদারকদর মকধে ন্বন্লকয় সদকবি।  

সম্রােী েোথান্রকির এই ভাষেকে রুশ জিেে অন্ভিন্ন্দত েকরকে। 
পত্র-পন্ত্রো সম্রােীর োয়পরায়িতা ও প্রেন্তশীল দৃন্ষ্টভংন্ের প্রশংসা েকরকে। 
বকলকে, সম্রােীর অতীকতর ভুল ও অন্বোকরর প্রন্তোকরর প্রন্তশ্রুন্ত 
ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্রকে শন্েশালী েরকব এবং এর প্রন্ত মানুকষর আস্থা বাড়াকব।  
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রুশ প্রধািমন্ত্রী, সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অথেমন্ত্রী সম্রােীর 
অন্ফকস প্রকবশ েরার পর এেটা লম্বা বাউ েকর ন্সংহাসকির প্লোটফরকমর ন্িকে 
দু'পাকশ রাখা সান্রবদ্ধ সেয়াকরর ডািন্দকের প্রথমন্টকত প্রধািমন্ত্রী ন্েরিকী 
জুন্িয়র ন্িতীয়ন্টকত সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী এবং বামন্দের প্রথমন্টকত অথেমন্ত্রী এবং 
ন্িতীয়ন্টকত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসকলি।  

সংন্বধাি সংকশাধকির মাধেকম সপ্রন্সকডকটটর পদ ন্বকলাপ েরার পর 
সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়র প্রধািমন্ত্রী হকয়কেি এবং প্রােি প্রধািমন্ত্রী হকয়কেি 
সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী।  

ওরা আসি েহি েরকতই সম্রােী েোথান্রি তার সামকির ফাইকলর 
ন্দকে এেবার সোখ বুলাল। তারপর সবাইকে উকেশ্য েকর বলল, 'এেটা 
গুরুত্বপূেে ন্বষয় জািাবার জকে আন্ম আপিাকদর সডকেন্ে।'  

েোথান্রি থামকতই প্রধািমন্ত্রী ন্বিকয়র সাকথ বলল, 'আমরা েৃতে 
সম্রােী।'  

েোথান্রি বলা শুরু েরল, 'আমার অন্ভকষে অনুষ্ঠাকির বেৃতায় আন্ম 
জিেকের োকে স  প্রন্তশ্রুন্ত ন্দকয়ন্েলাম, সসটাই এখি আন্ম ো েেরী েরকত 
োই। এ সম্পন্েেত আমার রাজেীয় ফরমাি সতরী সমাপ্ত হকয়কে। আজ ফরমাি 
জারীর আকে আপিাকদরকে আন্ম ন্বষয়ন্ট জািাকত োই।'  

'মহামাে সম্রােী, মাফ েরকবি আমাকে। ফরমাি জারীর আকে সতা তা 
মন্ত্রী সভায় অনুকমান্দত হকত হকব। 'ন্বিকয়র সাকথ বলল প্রধািমন্ত্রী।  

হাসল েোথান্রি। বলল, 'ধেবাদ প্রধািমন্ত্রী, আপন্ি ন্েেই বকলকেি। 
ন্েন্তু আন্ম রাকষ্ট্রর সমসামন্য়ে সোি ন্বষকয়র উপর ফরমাি জারী েরকত  ান্ে িা 
স , এটা েরকত মন্ত্রীসভার অনুকমাদি লােকব। ন্েন্তু সম্রােীর পান্রবান্রে ন্বষয়, 
রাজতকন্ত্রর অতীত সোি ন্বষয়-সম্পন্ি  া রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সোষাোকরর আইিানুে 
সোি ন্বষয় িয়, ইতোন্দ বোপাকর সংন্বধাি সম্রােীকে ফরমাি জারী বা ন্সদ্ধান্ত 
েহকেরবাধা-বন্ধিহীি এখন্তয়ার ন্দকয়কে।'  

'সম্রােী ন্েেই বকলকেি।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  
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েোথান্রি আবার শুরু েরল, 'আমার মা'র সিতৃকত্ব সরোকরর এেজি 
ও রাজ পন্রবাকরর এেজি প্রন্তন্িন্ধ সম্বন্লত ন্তি সদকস্যর েন্মশি জার 
সম্রাটকদর সোপি ধি-ভাটডাকরর স  ন্ববরে সতন্র েকরকে তাকত আমার োজ 
অকিেখান্ি সহজ হকয় সেকে।'  

এেটু থামল েোথান্রি। সথকমই আবার শুরু েরল, 'েন্মশকির ন্রকপাটে 
জাকরর ধি-ভাটডাকরর ন্তিন্ট ন্বভাে সদখাকিা হকয়কে। স মি, সবকদন্শে, সদশীয় 
ও পান্রবান্রে। ন্বকদশ সথকে আহন্রত সসািা, স্বেোলংোর এবং স্বেে ও সরৌপে মুদ্রা 
সবকদন্শে ন্বভাকে এবং সদশ সথকে আদায়েৃত অথে রাখা হকয়কে সদশীয় ন্বভাকে 
এবং পান্রবান্রে অলংোরান্দ ও অথে-সম্পদ সন্িত েরা হকয়কে পান্রবান্রে 
ন্বভাকে। আন্ম ন্সদ্ধান্ত ন্িকয়ন্ে, ন্বকদকশর লুন্েত সম্পদ সংন্িষ্ট সদকশর জিেকের 
হাকত সফরত সদব। সদশীয় ন্বভাকের অথে-সম্পদ পাকব রুশ জিেে। এই টাো 
তাকদর ন্েন্েৎসা, ন্শযা ও বাধেেে ভাতা খাকত খরে হকব। আর পান্রবান্রে সম্পদ 
 াকব জার পন্রবাকরর োকে।'  

ফাইকলর ন্দকে িজর সদবার জকে েোথান্রি এেটু থামকতই প্রধািমন্ত্রী 
ন্েরিকী বকল উেল, 'মহামাে সম্রােী, ন্বকদশ সথকে আহন্রত টাো ন্েভাকব 
সংন্িষ্ট সদকশর জিেেকে সফরত সদকবি। সদশ ও টাোর পন্রমাে ন্েন্হ্নত হকব 
ন্েভাকব?'  

ফাইল সথকে মুখ তুকল হাসল েোথান্রি। বলল, 'আমার পূবে পুরুষরা 
িাকমর জকে  া েকর সেকেি তা এখি আমার োকজ লােকে। তারা তাকদর ধি-
ভাটডাকরর ন্বকদশ ন্বভােকে ন্বন্ভন্ন উপ-ন্বভাকে ভাে েকরকেি। এেন্ট েকর 
উপন্বভােকে এেন্ট ন্বজকয়র স্মারে ন্হকসকব সদখাকিা হকয়কে। স মি-
একস্টান্িয়া, ন্লথনু্িয়া ও লোটন্ভয়া ন্বজকয়র স্মারে, সপালাটড ন্বজকয়র স্মারে, 
সরামান্িয়া ন্বজকয়র স্মারে, তুন্েে ন্বজকয়র স্মারে ইতোন্দ। সুতরাং প্রদশেিীর 
জকে ন্বজয় সথকে লুন্টেত সম্পদকে আলাদা আলাদা েকরই রাখা হকয়কে। তাই 
লুন্টেত সম্পদ ন্ফন্রকয় সদয়া খুবই সহজ হকয় সেকে।'  

থামল েোথান্রি।  
উপন্স্থত োরজকির সেউই েথা বলল িা।  
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মুখ সোখ সদকখ সবাইকে ন্বব্রত মকি হকলা।  
অবকশকষ মুখ খুলল প্রধািমন্ত্রীই। বলল, 'মাফ েরকবি সম্রােী, এভাকব 

ন্ে সেউ সম্পদ সফরত সদয়?'  
'আমার জািা মকত সদয়ন্ি সেউ। সবার পয সথকে সংকশাধকির এই 

োজ আন্ম শুরু েরকত োই।'  
'মহামাে সম্রােী, এই োজন্ট জার সম্রাটকদর আবহমাি ঐন্তকহ্যর 

ন্বপরীত হকব।'  
'আমাকদর ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্রও সতা জার সম্রাটকদর 'আবহমাি' 

ঐন্তকহ্যর ন্বপরীত। ন্েন্তু তবু সতা েরন্ে আমরা তা।'  
'মহামাে সম্রােী, সোি সদশই সতা এভাকব অথে সফরত সদয়ন্ি, সদয় 

িা।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  
'সম্ভবত সস সব সদকশ আপিাকদর এই েোথান্রকির মত সেউ ন্সংহাসকি 

বকসিন্ি।'  
'মাফ েরকবি সম্রােী, এটা েকর আমরা ন্ে অজেি েরকত োন্ে?'  
'এর মাধেকম আন্ম রাজপন্রবাকরর পাপ স্খালি েরকত োন্ে। আর এই 

পাপ স্খালকির মাধেকম আন্ম মকি েন্র িতুি রান্শয়ার উখাি ঘটকব এবং িতুি 
শন্ে ও সমৃন্দ্ধকত হকব বন্লয়াি।  া আন্ম অকস্ত্রর সজাকর িয়, রান্শয়ার হৃদয় ন্দকয় 
অজেি েরকত োই। 'বলকত বলকত েোথান্রকির েে আকবকে ভান্র হকয় উেল।'  

প্রধািমন্ত্রী ন্েরিকী জুন্িয়র তার আসি সথকে উকে দােঁড়াল। বলল, 
'ধেবাদ মহামাো সম্রােী। আমার আর সোি ন্জোসা সিই। আন্ম আপিার 
সাকথ এেমত।'  

'ধেবাদ প্রধিামন্ত্রী। ধেবাদ আপিাকদর সেলকে।'  
সবাই উকে দােঁন্ড়কয় বাউ েরল েোথান্রিকে।  
তারপর অনুমন্ত ন্িকয় ঘর সথকে দরজার ন্দকে এগুকলা।  
বাইকর সবন্রকয় োরজিই পাশাপান্শ েলন্েল।  
ন্েেু বলার জকে উশখুশ েরন্েল সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী। বলল সস 

অবকশকষ, 'সম্রােীকে তার ন্সদ্ধান্ত সথকে ন্ফরাবার ন্ে সোি উপায় সিই?'  



আটলান্টটকের ওপাকর  26 

 

'আন্মও তাই ভাবন্ে। 'বলল অথেমন্ত্রী।  
'ন্েন্তু আন্ম মকি েরন্ে, সম্রােীর সাহসী ন্সদ্ধান্ত রান্শয়াকে িতুি  ুকে 

প্রকবশ েরাকব এবং অতীকতর অকিে সক্লদ-োন্লমা সথকে রান্শয়াকে মুে েরকব। 
এন্দে ন্দকয় রান্শয়ায় ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্র োলুর ন্সদ্ধান্ত ঐন্তহান্সে এবং 
সাথেে প্রমান্েত হকব।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  

'ন্েন্তু রান্শয়ার সতা যন্ত হকে। 'বলল সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী।  
'বড় বড় সুন্বধা ও স্বাথে আদায় েরার জকে অকিে সময় িেদ যন্ত 

স্বীোর েরকত হয়। এটা সসই রেম বোপার।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  
'মানুষ ন্ে এটা সমকি সিকব?' বলল আবার সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রীই।  
প্রধািমন্ত্রী হাসল। বলল, 'আকেও সম্রােী পপুলার ন্েকলি। ন্েন্তু তার 

দু'ন্ট বেবে সরন্ডও ন্টন্ভকত আসার পর বলা  ায় ন্তন্ি এেশ'ভাে রান্শয়ািকদর 
হৃদয় জয় েকরকেি। আজ তােঁর এ ফরমাি প্রোন্শত হবার পর আন্ম মকি েন্র 
স্বকদকশর মত ন্বকদকশও ন্তন্ি মানুকষর হৃদয় জয় েরকবি।'  

'আপিার এসব েথা আন্ম সমকি ন্িন্ে। ন্েন্তু আহমদ মুসার মত এেজি 
ন্বকদশী আমাকদর সম্রােীর উপর প্রভাব খাটাকবি, তা আন্ম সমকি ন্িকত পারন্ে 
িা।' বলল সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী।  

'সদখ, আহমদ মুসা আমাকদর সম্রােীর জকে  া েকরকেি, সোি 
রান্শয়াি ন্েন্তু তা েকরিন্ি। আর আহমদ মুসার বোন্েত্বকে সোট েকর সদখে 
সেি? এই আহমদ মুসা ফরাসী রাজকুমারীকে ন্বকয় েকরকেি আর আমাকদর 
রাউি ন্প্রকেস তান্তয়ািারও ন্তন্ি ন্েকলি ন্প্রয়তম বোন্ে।'  

'তারা এেজি মুসন্লম আহমদ মুসার প্রন্ত সেি এমি েকর ঝুেঁেকলি। 
সসটাই আমার খারাপ লােকে।'  

প্রধািমন্ত্রী ন্েরিকী জুন্িয়র এেটু ন্েন্তা তারপর বলল, 'তুন্ম ইন্তহাকসর 
োত্র। সতামার সতা জািার েথা, রান্শয়ার রাজ পন্রবাকরর সূেিাকতই তাকদর 
রকের সাকথ 'সমািল' রকের সংন্মেে ঘকটন্েল এবং সসই সময় সমািল রকের 
সাকথ সংন্মেে ঘকটন্েল মুসন্লম রকের। এই মুসন্লম রকের প্রভাব রাউি 
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ন্প্রকেস তান্তয়ািার উপর পকড়ন্েল এবং হয়কতা আমাকদর সম্রােীর উপরও 
পড়কত পাকর।'  

'এটা ন্ে খারাপ খবর িয়?' সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী বলল।  
'সেি সতামার সবাি সদকশর শীষে বুন্দ্ধজীবী ডিঃ িাতাকলাভা ও সতামার 

ভাগ্নী ওলো ন্ে ইসলাকমর প্রন্ত আেৃষ্ট হিন্ি? আমাকদর সম্রােী তার উপোরীর 
ধমেকে  ন্দ ভাল সোকখ সদকখি যন্ত ন্ে?'  

সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী ইউন্র অরলকভর দু'সোকখ মুহূকতের জকে আিকন্দর 
এেটা ন্বদুেত েমে সখকল সেল। ন্েন্তু মুকখর োম্ভেী ে সস িষ্ট হকত ন্দল িা।  

প্রধািমন্ত্রীর েথার পর সোি েথা সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী আর বলল িা।  
েথা বলল আবার প্রধািমন্ত্রীই। বলল, 'সম্রােীর ভুন্মোয় আন্ম 

আিন্ন্দত। ন্তন্ি এোই শুধু জিন্প্রয় হকবি িা, তােঁর সাকথ সাকথ জিন্প্রয় হকব 
আমাকদর সরোরও। তার ঐন্তহান্সে ন্সদ্ধান্তকে  ন্দ আমরা পুেঁন্জ ন্হসাকব োকজ 
লাোকত পান্র, তাহকল আমাকদর সরোকরর সুিাম ন্বকদকশও বৃন্দ্ধ পাকব। 
দীঘেস্থায়ী হকব আমাকদর সরোর।'  

সেকলই ঘাড় সিকড় সম্মন্ত জািাল প্রধািমন্ত্রীর েথায়।  
ন্লফকটর সামকি তারা সপৌেঁকে সেকে।  
ন্লফকটর দরজা খুকল সেকল প্রকবশ েরল তারা ন্লফকট। 
 
 
 
সম্রােী েোথান্রকির অন্দর মহকলর প্রাইকভট ড্রইংরুম।  
এেন্ট সসাফায় সম্রােী েোথান্রি বকস। সামকি আকরেন্ট সসাফায় 

আহমদ মুসা ও সডািা সজাকসফাইি পাশাপান্শ।  
সম্রােী জাকরর ধি-ভাটডার সংরান্ত তার ফরমাি সঘাষোর ে'ন্দি পর 

েোথান্রি ও আহমদ মুসার এই সাযাৎ।  



আটলান্টটকের ওপাকর  28 

 

সম্রােী েোথান্রকির জাকরর ধি-ভাটডার সম্পন্েেত ফরমাি ন্বন্স্মত 
েকরন্েল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার ন্জোসার জবাকব েোথান্রি বোখো 
েরন্েল তার পন্রেল্পিা।  

বোখোর এে প োকয় সস বলল, 'জাকরর ধি-ভাটডাকরর বণ্টি সংরান্ত 
আকরেটা ন্বস্তান্রত ফরমাি আমার সতন্র হকয় সেকে। এই ফরমাি প্রোন্শত হকল 
সদখা  াকব, মুসলমািকদর তুন্েে ন্খলাফকতর বোপে অিল লুেি েকর জাররা স  
অথে তার ধি-ভাটডাকর সিয় েকরন্েল, তার পন্রমাে বতেমাি ন্হকসকব দুই হাজার 
সোন্ট ডলার। এই অথে আন্ম ন্তি ভাে েকর দুই ভাে দাি েরকত োই সংন্িষ্ট 
অিকলর বতেমাি সরোকরর ন্শযা ও স্বাস্থে খাকত। বােী এে ভাে  াকব ইসলামী 
সকম্মলি সংস্থার ন্বোি ও প্র ুন্ে উন্নয়ি তহন্বকল।' থামল েোথান্রি।  

'ন্িতীয় ভাকের োজ সহজ, ন্েন্তু প্রথম দুই ভাকের অথে বটটকির োজ 
ন্েভাকব ন্িধোরে েরকবি?' বলল আহমদ মুসা।  

সসটা আন্ম েকর সফকলন্ে। সবাসন্িয়া হাকজেকোন্ভিার পন্িম সীমান্ত 
সথকে োন্ম্পয়াি সােকরর উির সীমান্ত প েন্ত ৬৮ ন্ট মুসন্লম িেরী অন্গ্নদগ্ধ 
েরাসহ এই অিকল জাররা বোপে লুেি োলায়। মায়িা, আেন্ডয়া, বাজারন্জে, 
সেভিা ইতোন্দর মত িেরীকত সেউ সবেঁকে ন্েল িা। এই অিলগুকলাও পকড়কে 
এখি োজাখস্তাি, সেেন্িয়া, তাতারস্তাি, আজারবাইজাি, ইউকরি, সরামান্িয়া, 
বুলকেন্রয়া, সান্বেয়া ও সবাসন্িয়ার মকধে। তকব বৃহির অংকশ পকড়কে সেেন্িয়া, 
তাতারস্তাি, ইউকরি ও েকেশীয় অিকল। একদর মকধে আবার সবকেকয় যন্তেস্থ 
অিল হকলা সেেন্িয়া ও তাতার অিল। আন্ম ন্সদ্ধান্ত ন্িকয়ন্ে, প্রথম ভাকের দুই 
তৃতীয়াংশ অথেোৎ ৮শ সোন্ট ডলার  াকব এই দুই রাকষ্ট্র।'  

'ধেবাদ সম্রােী েোথান্রি।' বকল হাসল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 
'মানুষ সতা বলকত পাকর, মুসলমািকদর আপন্ি সবন্শ সফভার েকরকেি। এটা ন্ে 
প্রন্তদাকির মত সোি অনুেহ?  

'ন্েকসর প্রন্তদাি?'  
'এেজি মুসলমাকির োকে আপন্ি ন্েেু সাহা ে সপকয়ন্েকলি, তার 

প্রন্তদাি।'  
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'সসই মুসলমাি ন্ে সোি প্রন্তদাি োি?'  
'োইকব সেমি েকর? সস সতা সীমহীি দাকির ন্েন্িত প্রন্তদাি ন্হকসকব 

এটা েকরকে।'  
উিকর বলল সম্রােী েোথান্রি, 'স্থাি ও পাকত্রর অকিে পাথেকেের 

ন্বোকর প্রন্তদাি অবশ্যই োইকত পাকরি। ন্েন্তু প্রন্তদাি ন্হসাকব আন্ম এটা েরন্ে 
িা। বলকত পাকরি এটা রকের এেটা টাি।' বকল হাসল েোথান্রি। বলল আবার, 
'রাজেীয় পান্রবান্রে ইন্তহাকসও বকল, আমাকদর রাজপন্রবার ও রাজকত্বর 
প্রন্তষ্ঠা হকয়ন্েল সমািলকদর িারা। মককা অিকলর অকিে ন্প্রকের মকধে এেজি 
ন্প্রে ইউন্র ন্বকয় েকরন্েকলি সমািল খাকির এে সবািকে ১২ শ' খৃস্টাকব্দর শুরুর 
ন্দকে। তারপর সমািল সসকের সাহা ে ন্িকয়ই ন্প্রে ইউন্র প্রন্তিন্দ্বীকদর হান্রকয় 
প্রন্তষ্ঠা েকরন্েকলি তােঁর রাজত্ব। সসই সথকে অথেোৎ ১২৩৭ খৃস্টাব্দ সথকে ১৪৮০ 
খৃস্টাব্দ প েন্ত ২৪৩ বের রান্শয়ার রাজপন্রবার ও রাজকত্বর উপর সমািলকদর 
ন্িয়ন্ত্রি ন্েল। ১২২৭ সাকল সেন্িসখাকির মৃতেুর পর তােঁর পন্রবার ও রাজত্ব োর 
ধারায় ন্বভে হকয় পকড়। এই োর ধারার সবেন্টর উপর ইসলাম প্রভাব ন্বস্তার 
েকর। সুতরাং মককার উপর ২৪৩ বেকরর সমািল প্রভাকবর সময় রান্শয়ার 
রাজপন্রবাকরর সাকথ ইসলাম ধকমের অনুসারী সমািলকদর বোপে সববান্হে 
সম্পকেের সৃন্ষ্ট হয়। এইভাকব মুসন্লম রে প্রকবশ েকরকে রান্শয়ার রাজপন্রবাকর। 
প্রথম ন্দকে রাজপন্রবাকরর অকিে রাজকুমার, রাজকুমারী ও সদস্য প্রোকশ্য 
ইসলাকমর অনুসরে েরকতা। ন্েন্তু আইভাি ন্দ সটন্রবকলর সময় পন্রন্স্থন্ত পাকল্ট 
 ায়। সমািলকদর সাকথ সবন্রতা বাড়ার সাকথ সাকথ মুসলমািকদর প্রন্ত ন্বকিষও 
বৃন্দ্ধ পায়। ন্েন্তু রকের টাি সতা এেটা আকেই।  

দীঘে এে বেবে সদয়ার পর থামল সম্রােী েোথান্রি।  
'ধেবাদ সম্রােী, অকিে িতুি তথে ন্দকয়কেি আপন্ি আপিার রয়োল 

ডাকয়রী সথকে। আমরা খুন্শ হকয়ন্ে, রয়োল ডাকয়রী সম্ভবত সোি সতেই সোপি 
েকরন্ি। মহামাো সম্রােীর শাসি  ন্দ রয়োল ডাকয়রীর মত স্বে হয় এবং হকব 
বকলই প্রমাে পাওয়া  াকে, তাহকল রান্শয়া ও মুসন্লম ন্বশ্ব সম্পকেের এে িতুি 
 ুকে প্রকবশ েরকব। তকব এেটা প্রশ্ন সম্রােী। আপন্ি স  রকের টাকির েথা 
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বলকলি, তা আইভাি ন্দ সটন্রবল-এর ১৫৪৭ সাকল যমতায় আসার পর সোি 
সমকয়ই সদখা  ায়ন্ি সেি?' বলল আহমদ মুসা।  

হাসল েোথান্রি। বলল, 'বংশ তত্ব সম্পকেে সবোন্িে তত্ব হকলা, বংশীয় 
'জীি'-এর প্রভাব েখি বা েত সজিাকরশি পকর োর মকধে হোৎ েকর প্রোশ 
পাকব, তা বলকত ন্বোিও অপারে। তাোড়া অতীকত আহমদ মুসার মত 
এেজকির সাকথ হয়কতা এই বংকশর োকরা সাযাত ঘকটন্ি। আহমদ মুসার সাকথ 
আমারও সাযাত িা হকল রকের টাি উপলন্দ্ধ েরার সুক াে আমার হকতা ন্েিা 
বলা মুন্কল।  

'আপিার এই রকের টাি ন্ে মুসলমািকদর অথে মুসলমািকদর ন্ফন্রকয় 
সদয়া প েন্তই?'  

'এ প্রকশ্নর জবাব আন্ম সদব িা।'  
'ন্েন্তু জবাবটার প্রন্ত আমার আেহ সবন্শ।'  
'তাহকল অকপযা েরকত হকব আন্ম সবসরোরী লাইকফ সফরত িা  াওয়া 

প েন্ত।'  
'আলহামদুন্লল্লাহ। আন্ম জবাব সপকয় সেন্ে।'  
' ন্দ সপকয় থাকেি, তাহকল তা শুধু আপন্ি এবং ন্প্রকেস মান্রয়া 

সজাকসফাইকির জকেই।' েম্ভীর েকে বলল েোথান্রি।  
'বুকঝন্ে। ন্েন্তু সম্রােীর সতা সোি ন্রটায়ারকমটট সিই।  
এেজি সম্রােীর সবসরোরী লাইফ সোিন্দিও আকস িা।'  
'এসব ন্বষকয় আন্ম এখি ন্েন্তা েরন্ে িা। সাম্রাজেটা আকে ন্েে েরকত 

ন্দি। তারপর এসব ন্িকয় ন্েন্তা েরা  াকব। ন্সংহাসি আমার োকে সোিন্দিই 
বড় ন্েল িা, সোিন্দিই বড় হকব িা।'  

'ন্েন্তু সম্রােী, আমাকদর োকে এ ন্সংহাসকির মূলে অকিে।'  
'আন্মও সসটা জান্ি। আমার সোি ন্সদ্ধান্তই োউকে হতাশ েরার মত 

হকব িা।'  
'আলহামদুন্লল্লাহ। আজ মকি পড়কে তান্তয়ািাকে। তার সদয়া দান্য়ত্ব 

সদখন্ে আমাকদর জকে পরম সসৌভাকেের প্রমান্েত হকলা।'  
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'ন্েন্তু আমার জকে তার সেকয়ও পরম সসৌভাকেের প্রমান্েত হকয়কে। 
আন্ম সপকয়ন্ে িতুি জীবি।'  

'তকব দুভোেে হকয়কে তান্তয়ািার।'  
'িা। অমি সসৌভাকেের মৃতেু  ন্দ আমার ভাকেে জুটকতা! মদীিায় েবর 

হকয়কে তার!' েোথান্রকির েে ভান্র হকয় উকেন্েল।  
এেটু থামল। ন্িকজকে স্বাভান্বে েকর সতালার সেষ্টা েরল।  
তারপর সম্রােী েোথান্রি বলল, 'ে'ন্দি খুব খারাপ সলকেন্েল আপন্ি 

খােঁো ভাঙা পান্খর মত পান্লকয়  াকবি, তারপর রান্শয়ার সাকথ আপিার সব 
সম্পকেের ইন্ত ঘটকব, এই ভাকব।'  

'মকি হকে, এখি খারাপ লােকে িা?'  
সম্রােী েোথান্রি হাসল। বলল, 'খারাপ িা লাোর োরে ঘকটকে। মকি 

হকে, রান্শয়া আপিার সাকথ এেটা সম্পকেের বােঁধি সতন্র েরকত  াকে।'  
'সসটা ন্ে? আহমদ মুসার সোকখ সেৌতূহল।  
আবার হাসল েোথান্রি। বলল, 'বলন্ে। আপিাকে েষ্ট ন্দকয়ন্ে এেথা 

বলার জকেও।'  
েথা সশষ েকর েম্ভীর হল েোথান্রি। বলল সডািাকে লযে েকর, 

'ন্প্রকেস মান্রয়া সজাকসফাইি, আপন্ি ওলোর ওখাকি ে'সপ্তাহ আকেি, সেমি 
মকি হয় তার মাকে?'  

হোৎ এমি প্রকশ্ন ন্বন্স্মত হকলা সডািা। এেটু সময় ন্িকয় জবাব ন্দল, 
'ন্েে মাকে স মি মকি হয়।'  

'ধেবাদ ন্প্রকেস। এ প্রশ্নটা আন্ম ওলোকেও েকরন্েলাম দু'সপ্তাকহর 
সাহেক ে ন্প্রে প্লান্তন্ি লুইকে তার সেমি মকি হয়। সসও ন্েে এমি জবাবই 
ন্দকয়ন্েল।' থামল সম্রােী েোথান্রি।  

'েথাটা বুঝলাম িা সম্রােী।' বলল আহমদ মুসা।  
'অথে পন্রকার। আমরা মান্রয়া সজাকসফাইিকে এেজি মা ন্দকত োই 

এবং ওলোকে ন্দকত োই এেজি ন্পতা।'  
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সডািা সসাফা সথকে লাফ ন্দকয় উেল। আিকন্দ তার সোখ-মুখ িােকে। 
স্থাি-োল-পাত্র ভুকল সস ন্েৎোর েকর উেল, 'েমৎোর, েমৎোর, মহামাো 
সম্রােী আপিাকে সমাবারেবাদ।'  

ন্েন্তু আহমদ মুসার সোকখ-মুকখ আিকন্দর সেকয় ন্বস্মকয়র সঘার সবন্শ। 
বলল সস, 'সডািার আিকন্দর সাকথ আন্ম সশয়ার েরন্ে। ন্েন্তু সম্রােী, 'এই পবেত 
প্রমাে ভান্র েথাটা বলকব সে, তুলকব সে? রাজী েরাকব সে?'  

সম্রােী েোথান্রি সোেঁকট এে টুেকরা হান্স সটকি বলল, 'সব ন্েেু অবন্হত 
হবার পর আপিার োকে আজ এ েথাটা তুকলন্ে ফাইিাল ন্সদ্ধান্ত সিয়ার জকে।'  

'ন্েন্তু আন্ম  তদুর জান্ি ওলোর মা ও সডািার আব্বার সাকথ আপিার 
এ প েন্ত সদখা হয়ন্ি। আপন্ি সোথা সথকে ন্ে অবন্হত হকয়কেি?' বলল আহমদ 
মুসা।  

'আমাকদর সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী ইউন্র অরলভ ওলোর আপি মামা।  
তার তরফ সথকে েথাটা আমার োকে একসকে। ন্তন্ি জান্িকয়কেি, 'এ  
ধরকির এেটা উকদোে  ন্দ সিয়া হয় তাকল দু'জকির োে সথকেই 

সম্মন্ত পাওয়া  াকব।' বলল েোথান্রি।  
'আন্মও মকি েন্র সম্মন্ত পাওয়া  াকব।  ন্দ ন্বষয়টা সেউ িা তুলকতা, 

তাহকল আন্ম এবং ওলোই েথাটা তুলতাম।' বলল সডািা।  
'তুন্ম এতটাই ন্িন্িত সডািা? মকি সরখ, দু'জিই অতেন্ত সম্মান্িত 

বেন্ে। ওেঁকদর সামাে ন্বব্রত েরাও আমাকদর ন্েে হকব িা।' বলল আহমদ মুসা 
েম্ভীর েকে।  

হাসল সডািা। বলল, 'ওরা অসম্মত হকবি িা এেথা আন্ম ন্িন্িত ভাকবই 
বলকত পান্র।'  

সম্রােী েোথান্রি বলল, 'ধেবাদ ন্প্রকেস মান্রয়া সজাকসফাইি। েথাটা 
শুিার পর আন্মই সবকেকয় খুশী হকয়ন্ে। সিরই ওলোর ন্বকয় হকয়  াকে। 
তারপর ওলোর মা ডিঃ িাতাকলাভা একেবাকরই এো হকয়  াকবি। আর ন্প্রকেস 
মান্রয়া সজাকসফাইি আহমদ মুসার সাকথ েকল  াবার পর ন্প্রে প্লান্তন্ি লুইও ঐ 
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ভাকব এো হকয়  াকবি। এই ন্বকয় দু'জিকেই এে অস্বাভান্বে অবস্থা সথকে 
বােঁোকব।'  

'মহামাো সম্রােী, আল্লাহ  ন্দ আমাকদর এই ইো পূেে েকরি, তাহকল 
আমার মাথা সথকে পবেত প্রমাে এে সমস্যা সিকম  াকব।' বলল সডািা।  

'স  সমস্যার আন্ম সমাধাি পান্েলাম িা, তার সমাধাি সপকয়  াব।' 
আহমদ মুসা বলল।  

'তাহকল আহমদ মুসা ও মান্রয়া সজাকসফাইি আমরা এগুকত পান্র?' 
সম্রােী েোথান্রি বলল।  

'অবশ্যই। 'দু'জকিই বকল উেল।  
সম্রােী েোথান্রি সহকস বলল, 'আমারও এেটা সমস্যার সমাধাি 

হকলা। রান্শয়া এেটা সম্পকেের বাধকি আহমদ মুসাকে বাধকত পারল।'  
'রান্শয়ার সমকয় তান্তয়ািা রান্শয়াকে এবং রান্শয়ার রাজপন্রবারকে 

অকিে আকেই আমার োকে অন্বস্মরেীয় েকরকে।' বলল আহমদ মুসা।  
'অন্বস্মরেীয় হওয়া এবং আত্বীয়তা েরা এে ন্জন্িস িয় জিাব আহমদ 

মুসা। অন্বস্মরেীয়কে স্মরে েরকলই েকল, ন্েন্তু মাকঝ মাকঝ সবড়াকত িা একল 
আত্বীয়তার প্রন্ত অন্বোর হয়।' বলল েোথান্রি।  

'বুঝলাম।' আহমদ মুসা বলল।  
'তাহকল আন্ম বকল ন্দন্ে প্রধািমন্ত্রীকে অেসর হবার জকে। অবশ্য 

প্রথকম েথাটা আন্মই পাড়ব। বলব আন্মই সডকেন্ে ওেঁকদর এবং আমরা ন্েে 
েকরন্ে ডিঃ িাতাকলাভা ও ন্প্রে প্লান্তন্ি লুই-এর ন্বকয় আকে হকব, এর এে সপ্তাহ 
পর ওলোর ন্বকয় হকব।' বলল েোথান্রি।  

'ন্েে আকে। এটাই স্বাভান্বে হকব।' বলল আহমদ মুসা।  
'আমার খুব আিন্দ লােকে। মকি হকে রান্শয়ায় অকিে ন্দি থােব।' 

বলল সডািা।  
'ওকয়লোম। আমাকদর বাধি ো েেরী হওয়ার প্রথম প্রমাে এটা।' সহকস 

বলল সম্রােী েোথান্রি।  
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'আমার েথা সতা বললাম। ওেঁকে বলুি উন্ি থােকবি ন্েিা।' সডািা 
বলল।  

'ন্জকেস েরার সোি দরোর সিই। োি টািকল স মি মাথা আকস, 
সতমন্ি মান্রয়া সজাকসফাইি স খাকি, সসখাকি আহমদ মুসাকেও পাওয়া  াকব।' 
েোথান্রি বলল।  

েথা সশষ েকরই পাকশ পকড় থাো তার হ্যাটড বোে সথকে েোথান্রি 
ন্তিটা ইিকভলপ সবর েরল। তার মকধে এেটা হাকত সরকখ অে দু'ন্ট আহমদ 
মুসা ও সডািার হাকত তুকল ন্দল।  

আহমদ মুসা ও সডািা দু'জকিই ইিভলপ খুলল। তাকত সপল, রুশ 
িােন্রেকত্বর এেন্ট সিদপত্র এবং এেন্ট রান্শয়াি ন্ভআইন্প পাসকপাটে।  

আহমদ মুসা ও মান্রয়া সজাকসফাইি দু'জকির মুখই আিকন্দ উজ্বল হকয় 
উেল।  

পাসকপাটে সথকে মুখ তুকল েোথান্রকির ন্দকে তান্েকয় বলল আহমদ 
মুসা, 'আমরা েৃতে সম্রােী।'  

সম্রােী েোথান্রকির সোখ-মুখ আকবকে লাল হকয় উেকে। বলল, 
'েৃতেতা প্রোকশর মত বোপার এটা িয়। আপিারা এটা েহি েরকল আমরা 
সম্মান্িত সবাধ েরব।'  

সথকমই সম্রােী েোথান্রি তার হাকতর তৃতীয় ইিকভলপন্ট তুকল ন্দল 
আহমদ মুসার হাকত।  

আহমদ মুসা খুলল ইিকভলপ। সবর হল, 'সলাবাল বোংে অব 
বোংেস'(GBB)-এর ওকপি ইটটারোশিাল এোউকটটর এেটা 'সোড োডে'।  

ন্বকশ্বর সবকেকয় দামী বস্তু হকলা এই 'সোড'। এই সোড িম্বার ন্বকশ্বর স  
সোি বোংকের 'অকটা উইথড্রয়াল' ন্িকপ ন্লকখ তাকত টাোর স  অংে সলখা হকব, 
বোংে তা ন্দকয় ন্দকব। ন্বকশ্বর প্রকতেে বোংকের প্রকতেে শাখার েন্ম্পউটার তার 
ইটটার োশিাল ফাইকল এই সোড িম্বার সংরযে েকর।  
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'সোড োডেটা হাকত ন্িকয় আহমদ মুসা ন্েেুযে স্তদ্ধ হকয় থােল। 
তারপর মাথা তুকল সম্রােী েোথান্রকির ন্দকে সেকয় বলল, 'এেজি বোন্ের 
জকে এই পুরকার সবন্শ হকয় সেকে সম্রােী।'  

'িা হয়ন্ি। আমার জায়োয় তান্তয়ািা হকল আরও ন্ে েরকতা আন্ম 
বুঝকত পারন্ে িা।' অপ্রন্তরুদ্ধ এে আকবকে রুদ্ধ হকয় সেল েোথান্রকির েলা। 
তার দু'সোকখ সথকে সিকম এল দু'সফাটাআ অশ্রু।  

আহমদ মুসা ও সডািা সজাকসফাইি এই অবস্থায় ন্বব্রত হকয় পড়ল।  
বলল আহমদ মুসা ধীকর ধীকর, 'েরার মত ন্েেুই আপন্ি বােী রাকখিন্ি 

সম্রােী। আমাকদর সবকেকয় বড় পাওয়া হকলা, আপন্ি অপ্রোন্শত সঘাষোয়  া 
আমাকদর জান্িকয়কেি। তান্তয়ািার ন্বকদহী আত্মা সবকেকয় খুন্শ হকব এেথা 
সজকিই।  

সম্রােী েোথান্রি রুমাল ন্দকয় সোখ মুকে বলল, 'আন্ম ও তান্তয়ািা 
 ন্দও ন্েলাম এে মকির, এে ন্েন্তার। ন্েন্তু তার স্থাি আমাকে ন্দকয় পূরে হবার 
িয়। এেই সাকথ তার মি ন্েল কুসুকমর মত সোমল, পাহাকড়র মত অিড় এবং 
আোকশর মত উদার। সসই তান্তয়ািা সিই, ন্েন্তু তার ন্প্রয়তম বোন্ে আকেি। 
তােঁর জকে  া ন্েেু েন্র, তাকে আমার  কথষ্ট মকি হয় িা।'  

আহমদ মুসা লজ্জা-সংকোকে লাল হকয় উকেকে। বলল এেট ুসময় ন্িকয়, 
'লজ্জা সদকবি িা সম্রােী। আপন্ি  া েকরকেি। অে সোি রুশ সম্রােীর োকে 
তার এোংশও প্রাপে ন্েল িা। আপন্ি এোন্ত আপিজি বকলই আমরা এবং 
আমাকদর জান্ত এসব সপকয়কে। আর আপিজি সব সময় সপাশান্ে প্রশংসার 
উকধ্বে।'  

'ধেবাদ। ন্সংহাসকির সেকয়ও এটাআমার োকে বড় পাওয়া।'  
বকলই উকে দােঁড়াল সম্রােী েোথান্রি। বলল, 'েলুি আমরা িাস্তা েরব।'  
আহমদ মুসা ও সডািা সজাকসফাইি উকে দােঁড়াল। 
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মককা ইটটারোশিাল এয়ারকপাটে। সসৌন্দ জাম্বকুজট টারমাকে দােঁন্ড়কয়।  
আহমদ মুসার োন্ড় রয়োল ওকয়ন্টং হাউকজর সেকট ন্েকয় দােঁড়াল।  
প্রায় সংকে সংকে আকরেটা োন্ড় একস আহমদ মুসার োন্ড়র সপেকি 

দােঁড়াল।  
দুই োন্ড় সথকে প্রায় এে সাকথই সিকম এল োরজি আকরাহী।  
প্রথম োন্ড় সথকে িামল আহমদ মুসা ও সডািা সজাকসফাইি এবং ন্িতীয় 

োন্ড় সথকে িামল সডািার আব্বা প্লান্তন্ি লুই এবং সডািার িতুি মা ডিঃ 
িাতাকলাভা।  

রয়োল ওকয়ন্টং হাউকসর সেকট সম্রােী েোথান্রকির বোন্েেত প্রন্তন্িন্ধ 
ন্হকসকব দােঁন্ড়কয়ন্েল স্বয়ং সম্রােীর মা োটড ডকমস ন্লওন্িদা ন্জভিা।  

রয়োল ওকয়ন্টং হাউকজর ন্দকে প্রথকম এগুকলা আহমদ মুসা। তার 
সপেকি সডািা এবং তারপর সডািার আব্বা-আম্মা।  

সেকট আহমদ মুসা সপৌেকতই ন্লওন্িদা ন্জভিা সম্রােীর পকয স্বােত 
জািাল আহমদ মুসাকে।  

'সম্রােীর প্রন্ত আন্ম েৃতে। ন্েন্তু এেটা সামাে ফরমান্লন্টর জকে 
মহামাো োটড ডকমসকে েষ্ট সদয়ায় আন্ম দুিঃন্খত।' বলল আহমদ মুসা ন্বিকয়র 
সাকথ।  

ন্লওন্িদা ন্জভিা আহমদ মুসার ন্পে োপকড় সামকি এন্েকয় ন্িকয় বলল, 
'সোট ফরমান্লন্ট সোথায় সদখকল বৎস। এেন্দকে সতামার হৃদয়, অেন্দকে রুশ 
সাম্রাজেকে রাখকল সতামার হৃদকয়র ওজিই সবন্শ হকব।'  

'এটা এোন্তই আপিার সস্নকহর েথা।'  
'এত বড় সস্নহটা সতামাকে আদায় েরকত হকয়কে এবং তা সতামার ঐ 

হৃদয় ন্দকয়ই।'  
'মাতৃকস্নকহর োকে সন্তাকির হৃদয়টা এমিই হয়। ন্েন্তু আমার  া ন্েেু 

ভাকলা তা ইসলাকমর ন্শযারই ফল।'  
'শুধু সম্রােী িয়, আমাকেও তা তুন্ম উপলন্দ্ধ েন্রকয় সেকড়ে বৎস।'  
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েথা সশষ েকর সডািা সজাকসফাইকির ন্দকে তান্েকয় তার ন্পে োপকড় 
বলল, 'ওকয়লোম সেট সলন্ড। সতামার সসৌভাকেের সেকয় সতামার দান্য়ত্ব ন্েন্তু 
অকিে বড়।'  

'আশীবোদ েরুি।'  
'আশীবোদ েরা সেকড় ন্দকয়ন্ে, এবার সদায়া েরব।'  
'আলহামদুন্লল্লাহ।' বলল সডািা সজাকসফাইি।  
 াত্রীরা প্রায় ন্বমাকি উকে সেকে।  
সসৌন্দ ন্বমাকির স্বয়ং েোকেি অল্প দূকর আহমদ মুসাকে স্বােত জান্িকয় 

ন্িকয়  াবার জকে অকপযা েরকে।  
সডািার সাকথ তার আব্বার ন্বদাকয়র দৃশ্যটা খুব েরুে হকলা। বাপ-কমকয় 

দু'জকিই অকঝাকর োেঁদল।  
সডািা তার িতুি মা ডিঃ িাতাকলাভাকে জন্ড়কয় ধকর সেেঁকদ বলল, 'আজই 

প্রথম আব্বাকে সেকড় সোথাও  ান্ে। েকষ্টর মকধেও আমার আিন্দ এই স , আন্ম 
আমার মা'র োকে আব্বাকে সরকখ  ান্ে। সবাি ওলো সতা থােলই।'  

ডিঃ িাতাকলাভা সডািা সজাকসফাইিকে অজস্র েুমু সখকয় বলল, 'মা হবার 
মত সুক াে সতা ন্দকল িা তুন্ম।'  

'প্রথম সদখাকতই মা েকর ন্িকয়ন্ে আপিাকে।'  
প্লান্তন্ি লুই জন্ড়কয় ধকরন্েল আহমদ মুসাকে। বকলন্েল, 'এ োন্না 

আমার আিকন্দর। সতামার হাকত আমার হৃদকয়র টুেকরাকে তুকল ন্দকত পারলাম 
েত পূকেের ফকল তা আল্লাহই জাকিি।'  

আহমদ মুসা ডিঃ িাতাকলাভার োকে ন্বদায় ন্িকয় বলল, 'সশষ প েন্ত 
ওলো ও আন্সফ আন্জম-এর সাকথ সাযাৎ হকলা িা। ন্িিয় জরুরী ন্েেুকত 
আটো পকড়কে ওরা।'  

বকল আহমদ মুসা সডািা সজাকসফাইিকে ন্িকয় েোংওকয়র ন্দকে 
এগুকলা।  

েোংওকয়র মুকখ দােঁন্ড়কয় ন্েল সম্রােীর প্রন্তন্িন্ধ ন্হকসকব সম্রােীর মাতা 
ন্লওন্িদা ন্জভিা।  
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ন্লওন্িদা ন্জভিা আহমদ মুসার হাকত এেটা রাজেীয় ন্সলকমাহর  ুে 
ইিভলপ তুকল ন্দকয় বলল, 'আহমদ মুসার জকে সম্রােীর এেন্ট ন্েন্ে।' তারপর 
আহমদ মুসাকে সম্রােীর পয সথকে রান্শয়া সফকরর জকে ধেবাদ জান্িকয় 
এবং পুিরায় সির রান্শয়া সফকর আসার আমন্ত্রে জান্িকয় সহকস বলল, 'িতুি মা 
সপকয় পুরকিা এে মাকে স ি ভুকল স ওিা বাো।'  

'মা  ত পুরাকিা হি, ততই তার মূলে বাকড়।' বকল হাসকত হাসকত 
েোংওকয়কত প্রকবশ েরল আহমদ মুসা। তার সাকথ সাকথ সডািা সজাকসফাইি।  

সসৌন্দয়ার েোকেি স্বােত জান্িকয় সাকথ ন্িকয় ন্েকয় ন্বমাকির দুন্ট 
ন্বকশষ ন্িধোন্রত আহকি তাকদর বন্সকয় বলল, 'এ ন্বমাি আপিার। আপিার সোি 
সসবায় লােকত পারকল আমরা ধে হকবা।  

বকল আহমদ মুসার হাকত এে টুেকরা োজ তুকল ন্দকয় বলল, 'খাকদমুল 
হারমাইি শরীফাইকির মহামাে বাদশার সমকসজ।'  

সসৌন্দ বাদশার ইটটারকিট সমকসজ পড়ল আহমদ মুসা, 'আমাকদর মহাি 
ভাই আহমদ মুসা এবং তার স্ত্রী সম্মান্িতা সবাি মান্রয়া সজাকসফাইিকে সসৌন্দ 
আরকব সখাশ আমকদদ জািান্ে।'  

পকড় ইটটারকিট সমকসজন্ট আহমদ মুসা সডািার হাকত তুকল ন্দকয় 
েোকেিকে ধেবাদ জািাল।  

ন্সকট বকস সব ন্েেোে েকর সিবার পর সডািা সজাকসফাইি আহমদ 
মুসাকে লযে েকর বলল, 'সম্রােী েোথান্রকির ইিকভলপন্ট সবাধহয় এবার সখালা 
 ায়।'  

'ধেবাদ মকি েন্রকয় সদবার জকে।' বকল আহমদ মুসা ইিকভলপন্ট 
খুকল সফলল।  

সভতর সথকে সবরুল এেন্ট ন্েন্ে। রাজেীয় পোকড সলখা সম্রােীর এেটা 
ন্েন্ে। ন্েন্েকত সম্রােী েোথান্রি ন্লকখকেি:  

"মহাি ভাই আহমদ মুসাকে রুশ সম্রােী তৃতীয় েোথান্রকির পয হকত, 
আন্ম স  োকলমাকয় তাইকয়বার সাযে পাে েকর ইসলাম েহে েকরন্ে, তার সাযে 
আল্লাহ োড়া দুন্িয়াকত আর সেউ সিই। ন্েন্তু অন্তত এেজি সাযীর হাকত এমি 
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এেটা দন্লল থাো দরোর মকি েরন্ে  াকত ন্তন্ি দুন্িয়াবাসীর োকে সাযে 
ন্দকত পাকরি, রুশ সম্রােী েোথান্রি মুসন্লম ন্েল, োকফর ন্েল িা। এই লকযে 
আন্ম রুশ সম্রােী েোথান্রি আমাকদর মহাি ভাই আহমদ মুসাকে জািান্ে স , 
আল্লাহকে এেমাত্র 'ইলাহ' এবং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সিঃ) সে সশষ রাসূল 
সঘাষো েকর পূেেভাকব আন্ম ইসলাকম দান্খল হকয়ন্ে।  

আমার প্রোকশ্য সঘাষো সদয়ার অপরােতাকে আল্লাহ সম্রাট িাজ্জান্শর  
সযকত্র স ভাকব মাফ েকরন্েকলি, সসভাকব মাফ েরুি। আমীি!"  
ন্েন্ে সশষ সম্রােী েোথারীকির দস্তখত এবং রাজন্েয় সীল।  
ন্েন্ে পড়কত ন্েকয় সোখ ন্দকয় অশ্রু েড়ল আহমদ মুসার।  
সডািা সজাকসফাইিও ন্েন্েন্ট পড়ল। বলল, 'সসন্দি পকরাযভাকব স  

েথা ন্তন্ি বকলন্েকলি, আজ োেকজ-েলকম তা জেতবাসীকে জািাকিার বোবস্থা 
রাখকলি ন্তন্ি। সখাশ আমকদদ আমাকদর মহাি সবািকে।' সডািা সজাকসফাইকির 
েেও ভারী হকয় উকেকে আকবকে।  

'আলহামদুন্লল্লাহ। আল্লাহ এই ভাকবই তােঁর সতে িীিকে দুন্িয়ায় এন্েকয় 
সিকবি। তুন্ম ন্িিয় জািকত সপকরে সডািা, ওলোর মামা সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী ইউন্র 
অরলভও সোপকি ইসলাম েহে েকরকেি আকেই।'  

'হ্যােঁ, ওলো আমাকে বকলকে।'  
আহমদ মুসা এরপর েথা বলল িা। এেটু ভাবল। তারপর বলল, 

'রান্শয়ার রাজনিন্তে সিতৃত্ব সপেি ন্দকে ন্ফকর তান্েকয় জান্তর স্বাকথে জান্তর 
ঐেে ও অন্ভভাবেকত্বর এেটা সেন্দ্র খুেঁকজ ন্িকয়কে। আমাকদর মুসন্লম 
রাজনিন্তে সিতৃত্ব ও ষড় ন্ত্রমূলেভাকব ন্বলুপ্ত, েেতান্ন্ত্রে ন্খলাফত বেবস্থাকে 
আবার ন্ফন্রকয় আিকত হকব। ইসলামী ন্বকশ্বর ঐেে ও রাজনিন্তে ন্স্থন্তশীলতার 
জকে এর আর সোি ন্বেল্প সিই।'  

তখি ন্বমাকির দরজা বন্ধ ন্েকয়ন্েল। ন্সট সবল্ট বােঁধারও সঘাষো সদয়া 
হকয় সেকে।  

আহমদ মুসা তার েথা সশষ েকরই ন্সট সবল্ট বােঁধকত  ান্েল।  
হোৎ ন্বমাকির দরজা আবার খুকল সেল।  
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সখালা দরজা ন্দকয় দ্রুত প্রকবশ েরল ওলো এবং তার স্বামী আন্সফ 
আন্জম।  

ওলোর োকয়র োউি পা প েন্ত িামাকিা। তার মাথায় ওড়িা েপাল 
সঢকে সোকখর প্রান্ত প েন্ত সিকম একসকে।  

ওলো ও আন্সফ দু'জকিই একস সালাম জািাল আহমদ মুসা ও সডািা 
সজাকসফাইিকে।  

সডািা সজাকসফাইি উকে জন্ড়কয় ধকরকে ওলোকে। তারপর বলল, 'েষ্ট 
হন্েল এই সভকব স , 'আমার িতুি সবািটার সাকথ সশষ সদখা সবাধহয় হকলা....'  

ওলো সডািা সজাকসফাইকির সোেঁকটর উপর আঙুল োপা ন্দকয় বলল, 
'সশষ সদখা' শব্দ বলকত পারকবিা, আরও অজস্রবার সদখা হকব।'  

সডািা সজাকসফাইি সহকস বলল, 'অবশ্যই।'  
ওন্দকে আহমদ মুসা আন্সফ আন্জমকে জন্ড়কয় ধকর বলল, 'মহামাে  
ভাই, িা আসার সেকয় এই সদরীকত আসাটা অবশ্যই সেয়তর।'  
লন্জ্জত মুকখ আন্সফ আন্জম আহমদ মুসার হাকত বড় এেন্ট ফোক্স 

সমকসজ গুেঁকজ ন্দকয় বলল, 'আপিার এই জরুরী ফোক্সন্ট একসন্েল ওলোকদর 
বাসার ফোকক্স। খবর সপকয় ওটা আিকত ন্েকয়ই সদরী হকয়কে ভাইয়া।'  

আহমদ মুসা তার ন্পে োপকড় ন্দকয় বলল, 'ন্েে আকে, সতামরা ন্েে 
েকরে।'  

বকল আহমদ মুসা ফোক্স-কমকসকজর ন্দকে মকিাক াে ন্দল। পড়কলা: 
"আল্লাহর সসন্িে মুহতারাম আহমদ মুসা",  

“আন্ম টােেস িীপপুকের অন্ত সামাে এেজি বান্লো। োটড টােেস 
িীকপ োলেস ন্বশ্ব ন্বদোলকয়র এডভােড কুল অবইেিন্মেেস-এর এেজি োত্রী 
আন্ম। িাম লায়লা সজন্িফার। এেন্ট সমীযা ও ন্েেু ঘটিা আমাকদর ে'জিকে 
ভয়ািে উন্িগ্ন েকরকে। এই উকিে সথকেই এই ন্েন্ে সলখা। আমরা ে'জি োত্র 
জিসংখোর এেটা সডকমাোন্ফে সমীযা েরকত ন্েকয় এেটা োিলেের তথে 
সপকয়  াই। েত ৬ বেকর জিসংখোর ন্বকশষ সেেী মুসলমািকদর পুরুষ জিসংখো 
েকড় ১৪ শতাংশ হাকর হ্রাস সপকয়কে। পুরুষ জিসংখো হ্রাকসর রমবধেমাি ন্েত্র 
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খুবই উকিেজিে। ৬ বেকরর প্রথম বের শতেরা ৫, ন্িতীয় বের শতেরা ৮, 
তৃতীয় বের ১১, েতথুে বের ১৫, পিম বের ২০ এবং ষষ্ঠ বের ২৫ শতাংশ হাকর 
পুরুষ জিসংখো হ্রাস সপকয়কে। এই োিলেের তথে আমরা আমাকদর েকবষো 
সংস্থার তরফ সথকে খবকরর োেকজ ন্দকয়ন্েলাম। খবরন্ট োপা হয়ন্ি। স  
সাংবান্দে খবরন্ট আমাকদর োে সথকে সংেহ েকরন্েল, সস সসই রাকতই ন্িহত 
হয়। পরবতেীকত েকবষোন্টর ন্ফড ওয়াকেের সাকথ জন্ড়ত ৪জি োত্রই ন্িহত 
হকয়কে। সেল োেজ-পত্রসহ আমাকদর েকবষো সংস্থান্টর অন্ফস এে রাকত 
প্রেটড ন্বকফারকে ধ্বংস হকয় সেকে।েকবষোর সাকথ জন্ড়ত পিম বেন্ে আন্ম 
এখিও সবেঁকে আন্ে সম্ভবত এই োরকে স  আন্ম ন্ফড ওয়াকেে ন্েলাম িা, আমার 
দান্য়ত্ব ন্েল ডাটা এোিান্লন্সস। আন্ম ন্বশ্বন্বদোলকয়  াই িা। োটড টােেস িীপ 
সথকেও আন্ম সকর একসন্ে। লুন্েকয় বাস েরন্ে অে এেন্ট িীকপ। জান্িিা ে'ন্দি 
সবেঁকে থােব। পন্রন্স্থন্তর আরও এেটা উকিেজিে ন্দে হকলা, টােেস িীপপুকের 
পর আমরা পাশ্ববতেী েেজ িীপপুে ও বাহামা িীপপুকে সমীযা শুরু েকরন্েলাম। 
সশষ েরকত পান্রন্ি।  তুটুকু েরা সেকে তাকত সসখাকিও েম সবন্শ এেই ন্েত্র 
সদখা সেকে। হতোোকটডর পর পুন্লকশর োকে সেস সদয়া হকয়ন্েল। ন্েন্তু দুকবোধে 
োরকে তদকন্তই  ায়ন্ি। ন্বকশ্বর বড় বড় ঘটিার ভীকড় এই সোট ঘটিা আপিার 
দৃন্ষ্ট আেষেকের মত িয়। তবু আপিাকে জািালাম। দুন্িয়ার োকে জািাকত পান্র, 
ন্েন্তা েরকত ন্েকয় আপিার েথাই প্রথম মকি পড়ল। আপিার ন্েোিা জান্িিা। 
রাকবতাকয় আলম আল ইসলামীর োকে পাোলাম। জান্িিা আপিার োকে 
সপৌেকব ন্েিা। আমাকদর টােেস িীপপুকের অন্স্তত্ব ন্বকশ্বর মািন্েত্র খুেঁজকল পাওয়া 
 ায় িা। আকমন্রোর মািন্েত্রও িয়। মধে আকমন্রোর মািন্েত্র একে সদখা  ায় 
বাহামার পূবে-দন্যকে, সডান্মন্িোি প্রজাতন্ত্র ও হাইন্তর উির-পন্িকম এবং 
ন্েউবার উির-পূবে আটলান্টটকের অনথ পান্িকত ন্বন্দুর সেকয়ও যুদ্রাোর। যুদ্র 
সদকশর আমরা ন্েেু মুসন্লম এতই িেেে স  এেমাত্র আল্লাহ োড়া োরও দৃন্ষ্ট 
আমাকদর ন্দকে পকড় িা।"  

পড়া সশকষ ফোক্স সমকসজন্ট আহমদ মুসা তুকল ন্দল সডািা 
সজাকসফাইকির হাকত।  
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পড়কত ন্েকয় উকিকে ভকর ন্েকয়ন্েল আহমদ মুসার মি। ন্েন্ের সশষ 
েয়ন্ট লাইি পকড় আহমদ মুসার দু'সোখ ন্ভকজ উকেন্েল অশ্রুকত। তার সোকখর 
সামকি সভকস উেল েোন্রন্বয়াি িীপপুকের বন্হরংকে আটলান্টটকের বুকে 
ভাসমাি টােেস িীপপুকের দৃশ্য। আটলান্টটকের পান্ির উপর দােঁড়াকিা 
সমৌরতান্িয়ার 'িওয়ান্বধু' সথকে  ন্দ আটলান্টটকের উপর ন্দকয় সসাজা এেটা 
সরল সরখা টািা  ায়, তাহকল সসই সরল সরখা টােেস িীপপুকের উপর ন্দকয় 
অেসর হকয় ন্েউবার 'োিাগুকয়' শহর সেদ েরকব। আহমদ মুসা আকমন্রো 
ন্বকশষ েকর লোন্টি আকমন্রোর মুসলমািকদর ন্িকয় সভকবকে, ন্েন্তু টােেস িীকপর 
মুসলমািকদর েথা সোিন্দি তার ন্েন্তাকতও আকসন্ি। সুতরাং লায়লা 
সজন্িফাকরর অন্ভমাি অসংেত িয়।  

আহমদ মুসা তাোল আন্সফ আন্জমকভর ন্দকে। বলল, 'লায়লা 
সজন্িফাকরর ফোক্সটা তার ন্বশ্বন্বদোলকয়র ফোক্স সথকে একসকে। লায়লা 
সজন্িফাকরর িাকম এোকটিশি ন্লকখ এেটা ফোক্স েকর দাও। ন্লখকব, প্রাপে তার 
ফোক্স সপকয়কেি। ন্তন্ি প্রথম সুক াকেই টােেস িীপপুে সফকর আসকবি।'  

সডািারও সমকসজন্ট পড়া সশষ হকয়ন্েল। সসও মুখ তুকলকে। শুিল 
আহমদ মুসার েথা।  

আহমদ মুসার ন্িকদেশ পাবার পর আন্সফ আন্জম এবং ওলো আহমদ 
মুসা ও সডািা সজাকসফাইকির োকে ন্বদায় ন্িকয় সবর হকয় সেল ন্বমাি সথকে।  

 াবার সময় ওলোর দু'সোকখ অশ্রু টল টল েরন্েল।  
ওরা েকল সেকল এেটু পর সডািা সজাকসফাইি বলল, 'পকড়ই আমার 

সলাভ সলকেকে েোন্রন্বয়াি িীপপুকের ঐ অিকল  াবার। আমার মকি হকে, 
আোকশর অিন্ত িীকলর ন্িকে অনথ িীল পান্িকত ভাসমাি অসম্ভব এে সকপ্নর 
সদশ ওটা।  

'আন্মই সবন্শ খুশী হতাম সতামাকে ন্িকত পারকল। ন্েন্তু...।'  
'ন্েন্তু ন্ে? মুখ ম্লাি েকর বলল সডািা সজাকসফাইি।  
'মদীিায় সতামাকে ন্বোকম থােকত হকব।'  
'সেি?'  
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'এ সময় সমকয়কদর ঝুেঁন্েপূেে সবড়াকিা েকল িা। দু'মাস হকয় সেকে। আর 
মাত্র আট মাস।'  

লজ্জায় লাল হকয় উেল সডািা সজাকসফাইকির মুখ। ন্সকটর হাতকল রাখা 
আহমদ মুসার হাকত সোট এেটা ন্েল ন্দকয় মুখ ন্িেু েরল সস।  

'সতামার আব্বা ন্মিঃ প্লান্তন্ি, আম্মা ডিঃ িাতাকলাভা এবং ওলো ন্তিজিই 
আসকেি মদীিায় দীঘে েুন্টকত। আিকন্দই সতামার সময় োটকব। সেমি রাজী 
সতা?'  

'সেি আসকবি ওরা? আন্ম সতা জান্ি িা।'  
'সতামার পন্রে োর বুন্ঝ দরোর সিই?'  
'বকলে বুন্ঝ সব তুন্ম ওেঁকদর? লজ্জায় মুখ লাল েকর বলল সডািা 

সজাকসফাইি।  
'এ খবর বুন্ঝ সেউ লুোয়?'  
'ও আল্লাহ, সেকলকদর এেটুও লজ্জা সিই।'  
বকল দু'হাকত মুখ ঢােল সডািা।  
আহমদ মুসার মাথায় তখি অে ন্েন্তা। সস সভকবন্েল, ে'মাস সস 

মদীিায় োটাকব। এ সময় সডািার োকে থাোও দরোর। ন্েন্তু তা হকলা িা 
এেন্দিও সস আর শুকয় বকস োটাকত পাকর িা। সময় িষ্ট েরকত পাকর িা সস 
ন্েেুকতই।  

সস ন্েে েরল, মদীিা শরীফ ন্েকয়ই সস বুন্েং সদকব ওয়ান্শংটকির। 
সসখাকি ন্েকয় সখােঁজ-খবর ন্িকয় রুট ন্েে েকর সস  াকব টােেস িীপপুকে। হাকতর 
উপর সডািার হাকতর স্পকশে সন্ম্বত ন্ফকর সপল আহমদ মুসা। তাোল। সদখল, 
সডািা ন্িস্পলে তান্েকয় আকে তার ন্দকে। সডািার সোকখ এবার লজ্জা সিই। 
আকে স্ত্রীর ন্িিঃসীম মমতা মাখাকিা ন্স্নগ্ধ দৃন্ষ্ট। তাকত আকে দুভোবিার এেটা োকলা 
োয়া। আহমদ মুসাও তার ন্দে সথকে সোখ ন্ফরাকত পারকলা িা। 'তুন্ম ন্ে মি 
খারাপ েরে?' ধীকর ধীকর বলল আহমদ মুসা সডািা সজাকসফাইকির হাত মুকটার 
মকধে ন্িকয়। সডািা মুকখ ন্েেু বলল িা। 'িা' সূেে মাথা িাড়ল। শুেকিা সোেঁকট 
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এে টুেকরা হান্স টািার সেষ্টা েরকলা। ন্েন্তু তার সস হান্সর সাকথই তার সোখ 
সথকে সিকম এল দু'সফাটা অশ্রু।  
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৩  
োটড টােেস িীপ সথকে সসাজা দন্যকে এেটা িীপ। িাম'ন্ভজোয়া 

মামুটড'।  
‘ন্ভজোয়া'িীকপর ‘সেজাি’ োম। োকমর েমুেন্িন্ট হল।  
েমুেন্িন্ট হকলর মাঝখাকি বৃিাোর েত্বকর তখি িাে েলকে।  
প্রন্ত সাপ্তান্হে েুন্টর ন্দকি েমুেন্িন্ট হকল এই ধরকির সামান্জে 

সমাকবশ হয়। একত খাওয়া-দাওয়া হয়, িাে-োি েকল, সখলা-ধুলাও হকয় থাকে।  
েমুেন্িন্ট হকলর এে প্রাকন্ত এেটা সটন্বকল সজন্িফার, তার মামী এবং 

মামাকতা সবাি সারা উইন্লয়াম।  
লায়লা সজন্িফার সপ্তাহখাকিে হকলা মামা বান্ড় একসকে আত্মকোপকির 

তান্েকদ।  
লায়লা ইন্তমকধেই সবার দৃন্ষ্ট আেষেে েকরকে। োকয়র রং তার 

সসািালী, স্বেোভ েুল, িীল সোখ এবং আন্ফ্রোি সমকয়কদর মত বন্লষ্ট শরীর।  
িীেু স্বকর েথা বলন্েল তারা।  
লায়লা সজন্িফাকরর মামী েথা বলন্েল সামান্জে পন্রকবকশর দ্রুত 

পন্রবতেিশীলতা ন্িকয়। বলন্েল সস, ' ারা এেন্দি তাকদর ন্দকে মুখ তুকল  
েথা বলকত সাহস েরত িা, তারা এখি মাথায় েকড় বসকত োকে।'  
'আমাকদর িতুি সজিাকরশি সবপকরায়া ধরকির। োরে হয়কতা এটাই 

মামী।' বলল সজন্িফার।  
'তুন্ম সাধারে প্রবেতার েথা বলে, মা।  ন্দ এটা সাধারে প্রবেতাই 

হকতা, তাহকল সবার মকধেই এটা সদখা স ত। ন্েন্তু তাকতা িয়। সদখা  াকে, োকরা 
োকরা োকে হোৎ স ি আমরা অবান্িত হকয় পকড়ন্ে’।  

‘সম্পকেের অবিন্ত সথকে এমিটা হওয়া স্বাভান্বে।'  
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‘এেদমই ন্েন্ি িা, বা সোি সম্পেে সোিন্দি ন্েল িা, এমি সযকত্রও 
সতা এটা ঘটকে। সসন্দি অকটা হুইলাকর েকর বন্দকর  ান্েলাম। তৃষ্ণা পাওয়ায় 
িামলাম 'ন্ভজোয়া মামুটড' সরস্টুকরকটট। এই পুরকিা সরস্টুকরকটট সোটকবলা সথকে 
হাজাকরা বার ন্েকয়ন্ে। ন্েন্তু সসন্দি  া সদখলাম, সোিন্দি সসখাকি তা ঘকটন্ি। 
পুরকিা ওকয়টাকরর োকে পান্ি োইকল সস োেকজর লাকস পান্ি ন্দল। বললাম, 
‘োেকজর লাস সেি?'  

'হুকুম।'সস বলল।  
আন্ম বললাম, ‘সবাইকে োেকজর লাস সদয়া হকে?'  
সস বলল, ‘সবাইকে িয় এে সেেীর মানুষকে সদয়া হকে।'  
'সসই এে সেেীর সাকথ ন্ে আমাকদর উইন্লয়াম পন্রবার আকে?' বললাম 

আন্ম।  
উিকর ওকয়টার ন্ফস ন্ফস েকর বলল, 'আকে।'  
এেশ'বের আকে আমাকদর উইন্লয়াম পন্রবার এই িীকপ আকস, তখি 

এই িীকপ ন্েেুই ন্েল িা। এই সরস্টুকরকটটরও প্রন্তষ্টা আমাকদর টাোয় হয়।  
সরস্টুকরকটট উপন্স্থত খেরকদর অন্ধোংশই তখি ন্েল আন্ফ্রোি-েোন্রব 

ইন্টডয়াি েমুেন্িন্টর।  
রীতদাস ন্হকসকব আন্ফ্রোি ন্িকোকদর সাকথ'েোন্রব সোত্রীয় 

ইন্টডয়ািকদর ন্বকয়র ফকল এই েমুেন্িন্টর উদ্ভব ঘকটকে। একদর মকধে সস্পিীয় 
মুর ও তুন্েে মুসন্লমকদর রেও রকয়কে। এ েমুেন্িন্টর ন্বপলু সংখেে মানুষ 
ন্বশ্বাকসর ন্দে ন্দকয় মুসন্লম। একদরকেও োেকজর লাস সদয়া হকয়কে।  

এই েমুেন্িন্টর সলাকেরা আমাকে সমথেি েরল। এই সময় সরস্টুকরকটটর 
পন্রোলে ন্মিঃ জি োউটটার সথকে উকে একস আমার সটন্বকল বসল। িীেু স্বকর 
বলল, 'এসব ন্িকয় েথা িা বলাই ভাল মোডাম। সময় পাকল্টকে।'  

আন্ম যুদ্ধ েকে বললাম, 'ন্েন্তু উইন্লয়াম পন্রবাকরর সাকথ এই অন্বোর 
সেি?'  
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ন্মিঃ জি বলল, ‘এখি বলা হকে মোডাম, আপিার উইন্লয়াম পন্রবার 
সাি সালভাকডার সথকে পান্লকয় একসন্েল এবং বােঁোর জকেই আেয় ন্িকয়ন্েল 
এই ন্বজি িীকপ।'  

আন্ম বললাম, ‘পালাকব সেি সািসালভাকডার সথকে?'  
সস বলল, আন্ম শুিলাম বলা হকে, আপিাকদর উইন্লয়াম পন্রবার 

'ন্হকদি' মাকি ধমেকদ্রাহী।  
আন্ম প্রন্তবাদ েকর বললাম, ‘ন্মকথে েথা।'  
সস বলল, “ন্েন্তু বলা হকে, েোন্রন্বয়াি িীপপুকের সািসালভাকডাকর 

েলম্বাকসর েীফ সিন্ভকেটর ন্হকসকব আেত আবু আলী আন্দালুন্শ খৃষ্টাি ধমে েহে 
েকর আবু আলী উইন্লয়াম হকয়  াি এবং খৃষ্টাি ন্হকসকবই সািসালভাকডাকর 
বসন্ত স্থাপি েকরি। অোে অকিে োলাে মুসলমািকদর মত ন্বকয় েকর স্থািীয় 
আরাে সরডইন্টডয়ািকদর এে সদোর েোকে এবং ন্িকজকে শন্েশালী েরার 
পর আবু আলী স্বধমে অথেোৎ ইসলাম ধকমে সফরত  াি। এই ন্বশ্বাসঘাতেতার 
জকেই উইন্লয়াম পন্রবার ধমেকদ্রাহী।'  

আন্ম তার েথার প্রন্তবাদ েকর বললাম, “আমার পূবে পুরুষ আবু আলী 
আন্দালুন্শ খৃষ্ট ধমে েহে েকরিন্ি। ওটা ন্েল েলম্বাকসর প্রোর। ন্তন্িই আবু 
আলীর িাকমর সশষাংশ ‘আন্দালুশী' পাকল্ট উইন্লয়াম েকরি। প্রন্তকূল অবস্থার 
োরকে আবু আলী েলম্বাকসর এই অোকয়র প্রন্তবাদ িা  

েকর েুপ থাকেি। এই েুপ থাোর অথে তার খৃষ্ট ধমে েহে েরা িয়।'  
ন্মিঃ জি প্রন্তবাদ েকর বলল, ‘েলম্বাকসর মত মহাি এেজকির উপর ন্ে 

এমি অোয় োপাকত পাকরি?'  
আন্ম বললাম, ‘েলম্বাস মুসন্লম ন্বকিষী 'মহাি' ন্েকলি। তার অন্লন্খত 

এেটা িীন্ত ন্েল মুসন্লম ন্হকসকব সোি সলােকে ন্তন্ি জাহাকজ সিকবি িা। ন্েন্তু 
 াকদরকে ন্িকত ন্তন্ি বাধে হকয়কেি, তাকদরকে খৃষ্টাি বকল পন্রেয় ন্দকয়কেি। 
আবু আলী আন্দালুন্শর সযকত্রও তাই হকয়কে।'  
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ন্মিঃ জি অবকশকষ বলল, 'আন্ম  া বললাম তা আমার সশািা েথা। ন্েন্তু 
আপিাকদর োেকজর লাস ও োেকজর সপ্লট সদবার আকদশ আন্ম লংঘি েরকত 
পারকবা িা।'  

আন্ম ন্জকেস েকরন্েলাম, 'এ আকদশ োর, সরোকরর অবশ্যই হকত 
পাকর িা।'  

সস বলল, 'আন্ম ওকদর ন্েন্ি িা, ন্েন্তু ভয় েন্র। বেবসায় েরকত হকল 
ওকদর েথা আমার মািকত হকব।'  

থামল সজন্িফার মামী আকয়শা উইন্লয়াম।  
লায়লা সজন্িফার ও সারা উইন্লয়াম উকিকের সাকথ শুিন্েল আকয়শা 

উইন্লয়াকমর েথা।  
মামী থামকল উন্িগ্ন েকে লায়লা সজন্িফার বলল, 'ন্েন্তু মামী এসব হকে 

ন্ে, সোকথকে হকে?' 
‘জান্ি িা বাো। তকব আন্ম সদখন্ে, এে সেেীর মানুকষর মকধে ইদান্িং 

পন্রবতেি একসকে। সমাজ সম্পেে তারা বদকল ন্দকত োকে।'  
‘সোি সেেীর েথা বলকেি?'সজন্িফারই বলল। 
‘মুখেত সশ্বতাংকের মকধেই এটা সবন্শ সদখা  াকে...' 
আরও ন্েেু বলকত  ান্েল। ন্েন্তু সজমস ক্লাইভকে সদকখ সথকম সেল 

সজন্িফাকরর মামী। 
সজমস ক্লাইভ বৃন্টশ বংকশাদ্ভুত এেজি ন্পওর সশ্বতাংে  ুবে। সস পাশ 

ন্দকয় স কত স কত হোৎ ন্ফকর দােঁন্ড়কয়ন্েল সজন্িফারকদর সটন্বকলর ন্দকে এন্েকয় 
এল। 

দােঁড়াল একস লায়লা সজন্িফাকরর পাকশ। লায়লা সজন্িফাকরর মামাত 
সবাি সারা উইন্লয়াকমর ন্দকে তান্েকয় সজন্িফারকে সদন্খকয় বলল, ‘এ 

সে সারা?' 
‘আমার ফফুাকতা সবাি সজন্িফার।' 
‘বা িামও সুন্দর।'বকল সজমস ক্লাইভ সজন্িফাকরর ন্দকে হাত বান্ড়কয় 

ন্দল।  
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এটা িাকের আমন্ত্রে। 
সজন্িফার হাত িা বান্ড়কয় বলল, ‘দুিঃন্খত’। 
সজন্িফাকরর েথার সাকথ সাকথই সারা উইন্লয়াম বকল উেল 

‘মুসলমািকদর অকিকেই এভাকব িাকে িা সজমস।' 
সজন্িফার'দুিঃন্খত'বলার সংকে সংকেই সংকুন্েত হকয় পকড়ন্েল সজমস 

ক্লাইভ। ন্েেুটা আহতও হকয়ন্েল সস। সারা উইন্লয়াকমর েথা শুকি হাসকত সেষ্টা 
েকর বলল, ‘এখিও এ মান্টর সংকৃন্ত েহে েকরা সারা, িা হকল এ মান্টকত বাস 
েরকত পারকব িা।' 

মুখটা ম্লাি হকলা সারা উইন্লয়াকমর। ন্েন্তু বলল তবু, ‘এ মান্টর সংকৃন্ত 
এটা িয়, এ একসকে ইউকরাপ সথকে।' 

‘ইউকরাপ এ মান্ট জয় েকরকে, অতএব এটাও ইউকরাপ এবং 
ইউকরাকপর সাংকৃন্তই এর সংকৃন্ত।' 

‘ন্েন্তু সজমস, এ িীপপুেসহ েোন্রন্বয়াি িীপপুকের দুই তৃতীয়াংশ 
মানুষ আন্ফ্রো সথকে আসা। তাকদর অকধেকেরও সবন্শ মুসলমাি। তারা এ সদশ 
আবাদ েকরকে, বসবাসক ােে েকরকে। সুতরাং তাকদর সংকৃন্ত এ মান্টর সংকৃন্ত 
হকব িা সেি?' 

‘এসব কুট ুন্ে ন্দকয় সশষ রযা হকব িা সারা।' 
বকল সস ঘুকর দােঁন্ড়কয় অে এেন্ট সটন্বকলর অে এেন্ট সমকয়র হাত ধকর 

ন্েকয় শান্মল হল িাকের সান্রকত। 
সজন্িফারকদর ন্তিজকির মুখই ম্লাি। সারা উইন্লয়াকমর সোকখ-মুকখ 

ভকয়রও ন্েহ্ন। ন্তিজিই িীরব। 
িীরবতা ভাঙল সজন্িফাকরর মামী আকয়শা উইন্লয়াম। বলল, ‘ে'বের 

আকেও উইন্লয়াম পন্রবারকে হুমন্ে দূকর থাে, এমিভাকব মাথা উেঁেু েকর েথা 
বলার সাধে োকরা ন্েল িা।' 

‘আম্মা সবাই জাকি সজমস স ন্দকে হাত বাড়ায় খান্ল হাত তার ন্ফকর 
আকস িা। আমার ভয় েরকে লায়লার জকে। ও এমন্িকতই ন্বপকদ আকে।' 
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সারার আম্মা ন্েেু বলকত  ান্েল। এমি সময় সটন্বকলর সামকি একস 
দাড়াল োকমর বািেস পন্রবাকরর োলমা বািেস। তার মুখ মন্লি। 

আকয়শা উইন্লয়াম তাকে বসকত বলল, 'ন্ে হকয়কে ন্মিঃ বািেস? ন্েেু 
ঘকটকে?' 

‘ন্শশু সিকদ আমার সেকলন্ট মারা সেকে। ন্িকয় আসা হকয়কে। জািা ার 
জকে দাওয়াত ন্দকত একসন্ে।' 

‘ভুন্মষ্ট হবার পর সম্পূেে সুস্থ শুকিন্েলাম। হোৎ ন্ে হকয়ন্েল?' 
‘হোৎ অসুস্থ হকয় পকড়। ডাোররা সব সেষ্টা েকরও সরাে ধরকত 

পাকরন্ি। সোি এেটা িতুি ভাইরাস একসকে বকল ডাোররা মকি েরকে। আন্ম 
সতা েত ৭ ন্দি ন্শশু সিকদ  াতায়াত েরন্ে। এর মকধেই ৪ ন্ট ন্শশু মারা সেকে।' 

োলমা বািেস থামকতই লায়লা সজন্িফার দ্রুত বকল উেল, ‘ঐ োরন্ট ন্শশু 
সেকল িা সমকয়?' 

বািেস এেটু ন্েন্তা েরল। তারপর বলল, ‘োরন্ট ন্শশুই সেকল।' 
‘মাফ েরকবি, সোি সমকয় ন্শশু ন্ে ঐ ভাইরাকস আরান্ত হকয়কে?'বলল 

সজন্িফার। 
বািেস হোৎ স ি সজকে উেল। বলল, 'এেটা মজার প্রশ্ন েকরকেি সতা? 

ন্েেই সোি সমকয় ন্শশু ঐ ভাইরাকস আরান্ত হয়ন্ি। আমার জািা মকত সোটা 
েকয়ে সমকয় ন্শশু এখি ন্শশু সিকদ রকয়কে। অথে সেকল ন্শশু এখি ন্শশু সিকদ 
এেন্টও সিই। ৪ন্ট ন্েল, ৪ন্টই মকর সেকে।' 

মকি মকি ন্শউকর উেল লায়লা সজন্িফার। ন্শশু সিকদ সেকল ন্শশু স মি 
এখি এেন্টও সিই, সতমন্ি সোটা সদশ সথকে, সোটা েোন্রন্বয়াি িীপপুে সথকে 
মুসন্লম পুরুষ উজাড় েরকব। হোৎ তার মকি প্রশ্ন জােল, ন্শশু সিকদ ঐ োরন্ট 
সেকল ন্শশু মুসন্লম ন্েল ন্েিা। 

সংকে সংকেই লায়লা সজন্িফার প্রশ্ন েরল, ‘ঐ োরন্ট পুরুষ ন্শশু  
মুসন্লম পন্রবাকরর ন্েল ন্েিা?' 
‘ন্জ হ্যােঁ।'বািেস জবাকব বলল। 
েথা সশষ েকরই বািেসই আবার প্রশ্ন েরল, ‘এ প্রকশ্নর সহত ুন্ে? 
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মুসন্লম অমুসন্লম পাথেেে আসকে সেি?' 
‘িা এমন্ি সেৌতুহল।'ম্লাি সহকস বলল লায়লা সজন্িফার। 
‘আপিার সেৌতুহল ন্েে আকে। আন্ম মোটারন্িন্টকত বলাবন্ল েরকত 

শুকিন্ে স , আজোল মুসন্লম সেকল সন্তাি বােঁেকে িা।' 
‘োরে সম্পকেে ওরা ন্ে বকল?'বলল সজন্িফার। 
‘ঐ সম্পকেে ন্েে ুশুন্িন্ি। হায়াত মৃতেুর উপর োরও হাত সিই।' 
‘ন্েে।'বলল আকয়শা উইন্লয়াম। 
পাকশই এে সটন্বল ওপাকর এেটা সমকয় মাথা ন্িেু েকর ো খান্েল। 
সমকয়ন্টকে সদখকত সপকয়কে সারা উইন্লয়াম। তার আম্মার েথা সশষ 

হকতই সস সমকয়ন্টকে লযে েকর বকল উেল, 'ন্ে সুসাি মকি হকে সতামার মাথায় 
এে পাহাড় সেকপ বকসকে?' 

সমকয়ন্টর িাম সুমা সুসাি। সলাোল োউন্েকলর এেজি েমেোরী। সস 
সোখ তুকল তান্েকয় সারা ও তার মাকে সদকখই উকে দােঁড়াল সটন্বল সথকে। একস 
সারাকদর সটন্বকল বসকত বসকত বলল, ‘আন্ম এন্দকে সখয়াল েন্রন্ি। খালাম্মা 
আপন্ি সেমি আকেি?'সুমা সুসাকির লযে সারার মা। 

‘সতামার েথা বল আকে। সতামাকে এত ন্বমষে সদখাকে সেি?' 
েম্ভীর হকলা সুমা সুসাি। এেটুযে েুপ েকর থােল। তারপর বলল, 

‘এমি িগ্ন অন্বোর ন্ে সহ্য েরা  ায়?' 
‘সোি অন্বোকরর েথা বলে?'প্রশ্ন েরল সারা। 
‘মামুি সশরমোি-এর িােন্রেত্ব হয়ন্ি, অথে মুন্লভাি ন্স্মথ স ি-কতি 

দরখাস্ত েকরই িােন্রেত্ব সপকয় সেকে।'বলল সুসাি। 
সশরমোি জামোি বংকশাদ্ভুত এেজি োিাডীয় মুসন্লম োত্র। সুসাকির 

সাকথ তার ন্বকয় ন্েে হকয় আকে। আর মুন্লভাি ন্স্মথ এেজি সডন্িশ  ুবে। 
‘হকলা িা সেি? আন্ম সতা জান্ি সব ন্েে-োে হকয় ন্েকয়ন্েল।'বলল 

সারা। 
‘শুিলাম এেটা মহল সথকে োপ সদয়া হকয়কে তাকে িােন্রেত্ব িা 

সদয়ার জকে।'সুসাি বলল। 
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‘সোি মহল?'ন্জকেস েরল সজন্িফার। 
‘সসটা বলকত তার ভয় েরকে।' 
‘মুন্লভাকির সযকত্র এ োপ আকসন্ি?'আবার ন্জকেস েরল সজন্িফার। 
‘িা।'সুসাি জািাল। 
‘মামুি সশরমোি মুসলমাি এবং মুন্লভাি ন্স্মথ খৃষ্টাি, এই পাথেেে োড়া 

উভকয়র মকধে আর সোি পাথেেে আকে ন্ে?'সজন্িফাকরর প্রশ্ন। 
‘আন্ম সদন্খিা। বরং িােন্রেত্ব পাওয়ার পকয মামুকিরই প্লাস পকয়টট 

সবন্শ।' 
'তাহকল?' 
এেটু সভকব সুসাি বলল, ‘দরখাস্ত েরার সময় ওর পন্রন্েত এেজি 

ওকে তার'ধমে ইসলাম'এেথা িা সলখার জকে পরামশে ন্দকয়ন্েল। ন্েন্তু ন্বশ্বাস 
সোপি েরকত সস রাজী হয়ন্ি।' 

‘এর অথে মুসলমািকদর প্রন্ত সবষমে েরা হকে।'বলল সারা উইন্লয়াম। 
ন্েেু বলকত  ান্েল সজন্িফার। 
ন্েন্তু তার আকেই তার মামী বলল, ‘এখাকি আর িয়। েল সতামরা 

বাসায়। সব েথা সব জায়োয় বলা ন্েে িয়।' 
বকল উকে দােঁড়াল আকয়শা উইন্লয়াম। সারা সুসািকেও সটকি ন্িকয় 

আসল বাসায়। তারা বসল সারাকদর সবেেখািায়।' 
সারাকদর ‘উইন্লয়াম'পন্রবারন্ট এই ন্ভজোয়া মামুটড িীকপর সবকেকয় 

পুরকিা ও অন্ভজাত পন্রবার। ন্বরাট বান্ড়।  
বকসই সজন্িফাকরর মামী আকয়শা উইন্লয়াম বলল, 'সামান্জে ও 
রাজনিন্তে সামন্েে অবস্থার সাকথ সজন্িফাকরর ন্বপকদর েথা 

সমলাকিার পর আমার ভাল সেেকে িা। েথাবাতোয় আমাকদর সাবধাি 
হওয়া দরোর। সজমস-এর হুমন্েটা সোি ন্বন্েন্ন বোপার িয়।'  

'ন্েে বকলকেি মামী। োরন্দেটা স ি আমাকদর সক্লাজ হকয় আসকে। ন্েন্তু 
ন্ে হকে, আমরা ন্ে েরব ন্েেুই বুঝা  াকে িা।'বলল সজন্িফার ম্লাি েকে। 

‘এসব বুঝকব সে? সদখকব সে?'বলল সুসাি। 
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আকয়শা উইন্লয়াম িীঘেশ্বাস সফকল বলল, ‘এটাই এখিোর সবকেকয় বড় 
প্রশ্ন। আমাকদর সংখো আকে, শন্ে সিই। আমাকদর ন্বি  তটুকু আকে, বুন্দ্ধ 
ততটুকু সিই।' 

‘ন্দি ন্দি অবস্থা এমি খারাপ হকয়  াকে সেি?'বলল সারা উইন্লয়াম। 
সারা উইন্লয়াকমর মা সসাফায় সহলাি ন্দল। তার মুকখ োন্নার মত েরুে 

হান্স ফকুট উেল। বলল, ‘এই েোন্রন্বয়াি িীপািকলরও সতা আন্দ বান্সন্দা ন্েল 
আরাে ও েোন্রব সরডইন্টডয়ািরা। লাখ লাখ সংখোয় তারা ন্েল ন্েন্তু তারা এখি 
সিই। আমাকদর রকে তারা সবেঁকে আকে মাত্র। আন্ফ্রো ও এন্শয়া সথকে আমাকদর 
পূবে পুরুষরা দাস, েন্মে, োকুকর ও অন্ভ াত্রী ন্হকসকব এই অিকল একসন্েল। 
তারাই আবাদ েকরকে এই ভূখটডগুকলা। সে জাকি সরডইন্টডয়ািকদর মত 
তাকদরও ন্দি সশষ হকয়  াকে ন্েিা।'থামল আকয়শা উইন্লয়াম। 

সবাই িীরব। সেকলর মুকখই ভয় ও হতাশার ন্েহ্ন। 
আকয়শা উইন্লয়ামই আবার মুখ খুলল। বলল, ‘লায়লা সজন্িফাকরর 

মাথায় স  ন্বপদ একস সেকপকে, তার োরে ন্ে? লায়লার ন্ে অপরাধ? তার 
সাথীকদর ন্ে অপরাধ ন্েল? তাকদর পন্রসংখোকি জিসংখোেত এেটা সমস্যা 
প্রোশ সপকয়ন্েল। এর সবন্শ সতা ন্েেু িয়? সেি তার সাথীরা খুি হকলা? সেি 
খুকির সোরা লায়লার মাথার উপর উদেত? সে েরকব এই সমস্যার 
সমাধাি?'থামল আকয়শা উইন্লয়াম। 

এবারও সবাই িীরব। সবারই মুকখ আকয়শা উইন্লয়াকমর মতই এেই 
অবেে প্রশ্ন। 

এেটা অকটা হুইলার সটকম্পা জাতীয় উন্নতমাকির োন্ড় সশকব্দ একস 
সারাকদর সেকট থামল। 

সজন্িফাররা সবাই তাোল সসন্দকে। 
োন্ড় সথকে সিকম এেন্ট সমকয় দ্রুত এগুকলা সারাকদর সবেেখািার 

ন্দকে। 
সমকয়ন্ট েৃষ্ণাংে। ন্েন্তু সেহারা ন্িকোকদর মত িয়। সেহারায় এন্শয়া ও 

ইউকরাকপর ন্মেে আকে। 
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তাকে সদকখই আিকন্দ ন্েৎোর েকর উেল লায়লা সজন্িফার, ‘হ্যাকল্লা 
মাকোন্ি।'বকল সজন্িফার েুেল তার ন্দকে। 

হাত ধকর সটকি ন্িকয় একস পন্রেয় েন্রকয় ন্দল সবার সাকথ, ‘এ হকলা 
আমার বন্ধু শুভাোিী সুরাইয়া মাকোন্ি। আমাকদর ন্বশ্বন্বদোলকয়র পাবন্লে 
ন্রকলশে অন্ফসার। আকরেটা পন্রেয় হকলা, আমাকদর দূভোেেজিে সসই 
সমীযায় ইন্ি পরামশে ন্দকয় সহায়তা েকরকেি।' 

সবার সাকথ হ্যাটডকসে ও কুশল ন্বন্িময় েকর সুরাইয়া মাকোন্ি বসল। 
বকসই লায়লা সজন্িফাকরর ন্দকে সহাকস্য তান্েকয় বলল, ‘গুডলাে সজন্িফার।' 

লায়লা সজন্িফার েমকে উেল। বলল, ‘ন্বপকদর সময় এেথা সেি 
মাকোন্ি?' 

সুরাইয়া সোি েথা িা বকল এেখণ্ড োেজ তুকল ন্দল সজন্িফাকরর 
হাকত। 

আকয়শা উইন্লয়াম, সারাহ উইন্লয়াম এবং সুমা সুসাি এে রাশ 
সেৌতূহল ন্িকয় সদখন্েল বোপারটা। 

লায়লা সজন্িফারও সেৌতুহল ন্িকয় হাকত ন্িল োেজ খটড। োেজন্ট 
এেন্ট ফোক্স ন্শট। এেটা ফোক্স সমকসজ ওটা। ইংকরজীকত সলখা ফোক্স সমকসজন্ট 
পড়ল লায়লা সজন্িফার। 

পকড়ই'ও েড'বকল ন্েৎোর েকর উকে দােঁড়াল সজন্িফার। তারপর 
দু'হাকত মুখ সডকে বকস পড়ল।  

ন্বন্স্মত উন্িগ্ন আকয়শা উইন্লয়াম প্রশ্নকবাধে দৃন্ষ্টকত তাোল সুরাইয়া 
মাকোন্ির ন্দকে। 

‘ওটা অেল্পিীয় এে আিকন্দর প্রোশ খালাম্মা। ন্েন্তা েরকবি িা।' 
বলল মাকোন্ি আকয়শা উইন্লয়ামকে লযে েকর। মুখ সথকে দু'হাত 

সন্রকয় মুখ তুলল লায়লা সজন্িফার। তার সোটা মুখ অশ্রুকত সধায়া। সোেঁকট 
আিকন্দর হান্স। বলল, ‘সন্তে মামী, এ এে অেল্পিীয় আিন্দ, অভান্বত এে 
সুসংবাদ।' 
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বলকত ইকয় আবার সেেঁকদ সফলল সজন্িফার। বলল োেঁদকত োেঁদকতই, 
‘আমাকদর মত এত যুদ্র মানুষকদর আল্লাহ্ এত দয়া েরকবি!' 

‘ন্েেুই বুঝকত পারন্ে িা।'বকল সারা উইন্লয়াম সজন্িফাকরর হাত সথকে 
োেজ খটডন্ট টাি ন্দকয় সেকড় ন্িল। পড়ল সস। পকড় সসও ন্েৎোর েকর উেল, 
‘অসম্ভব, অন্বশ্বাস্য বোপার। সন্তে ন্ে এ ফোক্স তার?'সারা উইন্লয়াম দৃন্ষ্ট 
মাকোন্ির ন্দকে। 

মাকোন্ি মুখ সখালার আকেই 'ন্ে বোপার, সদন্খ ওকত ন্ে আকে'বকল 
আকয়শা উইন্লয়াম োেজ খটডন্ট সেকড় ন্িল সারা-এর োে সথকে। 

দ্রুত িজর বুলাল সস ফোক্স সমকসজন্টর উপর। পড়লিঃ  
"ন্প্রয় সবাি লায়লা,  
আসসালামু আলাইকুম,  
 ার িাকম আপিার ফোক্স সমকসজ ন্েল, তার ন্িকদেকশ আপিাকে 

জািান্ে, ন্তন্ি আপিার ফোক্স-কমকসজ পকড়কেি। এই মুহূকতে ন্তন্ি ন্বমাকি, 
মদীিার পকথ। মদীিা সপৌোর পর ন্তন্ি প্রথম সুক াকেই টােেস িীপপুে সফর 
েরকবি। 

ওয়াোলাম। 
আপিার এে ভাই 
আন্সফ আন্জম 
মককা" 
ফোক্স সমকসজ সথকে মুখ তুকল আকয়শা উইন্লয়াম বলল, 'ন্েেুই সতা 

বুঝলাম িা। োর ফোক্স সমকসজ? সে টােেস িীপপুকে আসকেি?' 
‘ও আম্মা, তুন্ম আকের ঘটিা জাি িা ও সমকসজন্ট মহামাে ভাই আহমদ 

মুসার।'বলল সারা উইন্লয়াম। 
‘সোি আহমদ মুসা?  ার িাম পত্র-পন্ত্রোয় পকড়ন্ে?' 
‘ন্জ্ব আম্মা।' 
‘বল ন্ে? ন্তন্ি লায়লা সজন্িফাকরর োকে ফোক্স েরকত  াকবি সেি? 

সতামরা মকরা েরে আমার সাকথ। বল সতা, ‘প্রেৃত ঘটিা ন্ে?' 
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সারা উইন্লয়াকমর মুকখ হান্স। বলল, 'সস জকেই সতা আম্মা আন্ম 
বোপারটাকে অসম্ভব ও অন্বশ্বাস্য বকলন্েলাম। ঘটিা ন্েে আম্মা। লায়লা সন্তে 
ফোক্স পান্েকয়ন্েকলি তােঁর োকে।' 

রাকজের ন্বস্ময় একস ভীড় েরল আকয়শা উইন্লয়াকমর সোকখ-মুকখ। 
ন্েেুযে সস েথা বলকত পারল িা। হােঁ েকর তান্েকয় থােল সারা উইন্লয়াকমর 
ন্দকে। এে সময় ধীকর ধীকর বলল, 'ফোক্স সতে হকল ন্তন্ি সতা আসকেি। এত 
বড় দয়া আল্লাহ এই িীপবাসীকে েরকবি।' 

‘মামী, আমারও এই েথা। এেন্ট অন্ত িেে বান্লোর ফোক্সকে 
আহমদ মুসা এইভাকব অিার েরকবি। আল্লাহ এতবড় দয়া েরকবি এই 

িীপবাসীকে। আন্ম ফোক্স েকরন্েলাম এেটা আকবেবশত। তােঁর আসার জকে 
িয়।' 

‘তুন্ম তােঁর ন্েোিা সপকল সোথায়?'বলল সজন্িফাকরর মামী। 
‘ন্েোিা সতা জান্ি িা। আমাকদর ন্বশ্বন্বদোলকয়র লাইকব্ররীকত ন্বকশ্বর 

ইসলামী সংেেিগুকলার এেটা ইিকডক্স সপকয়ন্েলাম। তাকত মক্কার রাকবতাকয় 
আলকম আল-ইসলামীর ফোক্স িম্বার ও ন্েোিা ন্েল। আন্ম ঐ ফোকক্স আহমদ 
মুসাকে ন্েন্েটা পান্েকয়ন্েলাম।' 

‘তুন্ম ফোক্স পান্েকয়ন্েকল মক্কায়, ন্েন্তু উির সতা এল মককা সথকে।'বলল 
তার মামী। 

লায়লা মুখ সখালার আকেই েথা বকল উেল সুরাইয়া মাকোন্ি। 
বলল, ‘তখি আহমদ মুসা স কহতু মককা ন্েকলি, তাই রাকবতা মকি হয় 

ফোক্সটা মককায় তােঁর োকে পান্েকয় ন্দকয়ন্েল।' 
‘থোংেস েড। ভােে সজন্িফাকরর।'বলল সজন্িফাকরর মামী আকয়শা 

উইন্লয়াম। 
‘ভােে সজন্িফাকরর িয় মামী, ভােে িীপবাসীর। আল্লাহর ন্বকশষ 
দয়াকতই এটা হকয়কে। িা হকল িেে এে বান্লোর মক্কায় পাোকিা 

ফোক্স মককাকত  ায়!'বলল সজন্িফার। 
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‘আমারও তাই মকি হকে, আল্লাহ আমাকদর প্রন্ত মুখ তুকল সেকয়কেি। 
ন্বশ্বাস েরকবি িা খালাম্মা , ফোক্সটা পাওয়ার পর আমার অবস্থা ন্ে হকয়ন্েল। 
সজন্িফার সতা আিকন্দ সেেঁকদকে। আর আন্ম োেঁপকত শুরু েকরন্েলাম। এেটা 
অদৃশ্য শন্ে স ি আমাকে এখাকি সেকল একিকে। আমার মকি হকে, দুিঃকখর ন্দি 
আমাকদর সশষ হকে।'বলল সুরাইয়া মাকোন্ি। 

‘তাই স ি হয়।'বকল আকয়শা উইন্লয়াম এেটু থামল। তারপর বলল, 
‘ফোকক্স আহমদ মুসার িাম সিই। বুঝলাম িা এটা সেি?' 

‘এটা খুবই সসাজা বোপার মামী। সমকসজ উন্ি পান্েকয়কেি 
ন্বশ্বন্বদোলকয়র ফোকক্স। এটা স  োরও হাকত পড়কত পারকতা এবং প্রোশ হকয় 
পড়কতা আহমদ মুসা এখাকি আসকে। আর তখিই ওটা আগুকির মত েন্ড়কয় 
পড়কতা সবখাকি। আর তাকত ওেঁর সেকয় ন্বপকদ পড়তাম আমরাই 
সবন্শ।'সজন্িফার বলল। 

‘বুকঝন্ে আন্ম। থোংেস েড, স  ও রেম ন্েেু হয়ন্ি।'বলল তার 
মামী। 
েথা সশষ েকরই সস সজন্িফার ও সারার ন্দকে তান্েকয় বলল, 

‘সমহমািকে সভতকর ন্িকয়  াও। খাবার এবং সরকষ্টর বেবস্থা ের।' 
‘ ান্ে মামী।'বকল সহকস উকে দােঁড়াল সজন্িফার। 
সজন্িফার, সারা এবং মাকোন্ি ন্তিজকিই সভতকর েকল সেল। 
সুসািও েকল  াবার জকে উকে দােঁড়ান্েল। এ সময় আকরেন্ট অকটা 

হুইলার একস দােঁড়াল সেকট। োন্ড় সথকে িামল অপন্রন্েত এে ভদ্রকলাে। বয়স 
েন্ল্লকশর মত হকব। সদকহর শন্েশালী েড়ি। সোখ-মুকখর সেহারা খুব তীক্ষ্ণ। 
শরীকরর রং োকলা, ন্েন্তু সদন্হে েড়কি বৃন্টশ। সুসাি আবার বকস পকড়ন্েল তার 
সসাফায়। দু'জকিই তান্েকয়ন্েল ভদ্রকলাকের ন্দকে। 

ভদ্রকলাে আসন্েল সবেেখািার ন্দকে। 
সুসাি ও আকয়শা উইন্লয়াম দু'জকিই উকে দােঁন্ড়কয়ন্েল। 
আকয়শা উইন্লয়াম ভদ্রকলােকে স্বােত জান্িকয় বসকত অনুকরাধ েরল। 

তার সোকখ প্রশ্নকবাধে দৃন্ষ্ট। 
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ভদ্রকলাকের সোেঁকট ঈষৎ হান্স। বসকত বসকত সস বলল, 'আপন্ি ন্িিয় 
আকয়শা উইন্লয়াম?' 

ন্িকজর পন্রেয় সদয়ার সসৌজেটুকু প্রদশেি িা েকর বরং তাকে প্রশ্ন েরল 
একত দারুে ন্বরে হকলা আকয়শা উইন্লয়াম।এ ধরকির আেরে থািার পুন্লশ 
এবং সোকটর উন্েলরা েকর থাকে। হোৎ তার মকি হকলা, সসৌজে সবাধহীি 
সলােন্ট ঐ ধরকির সেউ িয় সতা? সোি মতলব ন্িকয় আকসন্ি সতা? সাবধাি হকলা 
সস। 

সলােন্টর প্রকশ্নর উিকর আকয়শা উইন্লয়াম সোি উির ন্দল, ‘হ্যা।' 
‘আপিার িিদ েো লায়লা সজন্িফার েতন্দি এখাকি একসকেি?' 
মকি মকি আেঁৎকে উেল আকয়শা উইন্লয়াম। তার মকি হকলা, সলােন্ট 

তাহকল সজন্িফাকরর সখােঁকজই একসকে। 
ন্িকজকে সামকল ন্িকয় আকয়শা উইন্লয়াম স্বাভান্বে েকে বলল, 

‘একসকেি'িয় একসন্েকলি'বলুি। 
‘তার মাকি ন্তন্ি েকল সেকেি?'সলােন্টর েকে ন্েেুটা হতাশা এবং 

বেস্ততা। 
‘এই সতা আপন্ি আসার পকির ন্বশ ন্মন্িট আকে।' 
েথা সশষ েকরই আকয়শা উইন্লয়াম প্রশ্ন েরল, 'দুয়িঃন্খত আপিাকে 

ন্েিকত পারলাম িা। আমার িাম জািকলি ন্ে েকর? আমার িিদ েোকে 
আপিার ন্ে প্রকয়াজি?' 

‘বলন্ে, লায়লা সজন্িফার সোথায় সেল বলকত পাকরি?'বলল সলােন্ট।  
োটড টােেস-এ সেকে, ন্িিয় ন্বশ্বন্বদোলকয়ই সেল। জািকত পান্র ন্ে, 

ন্ে ধরকির প্রকয়াজি সজন্িফাকরর সাকথ?' 
সলােন্ট এেটু ন্েন্তা েরল, তারপর বলল, ‘আন্ম সবসরোরী সোকয়ন্দা 

সংস্থার এেজি সদস্য। আমরা দান্য়ত্ব সপকয়ন্ে সজন্িফারকে খুেঁকজ সবর েরার।' 
‘সেি সজন্িফার ন্ে সফরারী আসামী স , তাকে এভাকব খুেঁকজ সবর 
েরার জকে সলাে ন্িকয়াে েরকত হকব?" 
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‘আন্ম ন্েে ু জান্িিা মোডাম। তাকে খুেঁকজ সবর েরাই শুধু আমাকদর 
দান্য়ত্ব।' 

‘এই দান্য়ত্ব সে ন্দকয়কে? পুন্লশ?' 
‘আন্ম তাও জান্ি িা। জািকত পাকর আমাকদর সংস্থা। তকব পুন্লশ  
িয় এটুকু জান্ি।' 
‘োরে, উকেশ্য, ইতোন্দ িা সজকি এ ধরকির দান্য়ত্ব েহে ন্ে সিন্তে?' 
‘এর উিকরর দান্য়ত্ব আমার সংস্থার উপর বতোয়, আমার উপর িয়।' 
আমার ভান্গ্ন  ন্দ এখাকি থােকতা, তাহকল ন্ে েরকতি? ধকর ন্িকয় 

স কতি? এটা ন্ে সম্ভব ন্েল?' 
‘স্যন্র মোডাম, ধরা আমার দান্য়ত্ব িয়। সন্ধাি সপকল আন্ম ওকদর 

জান্িকয় ন্দতাম এবং সজন্িফার সোথাও সেকল আন্ম ওকে ফকলা েরতাম।  াকত 
ন্তন্ি আমার সোকখর বাইকর িা স কত পাকরি। ধরা, িা ধরা, এসব দান্য়ত্ব ওকদর।' 

‘ন্েভাকব আপন্ি জািাকতি?' 
সলােন্ট পকেট সথকে এেটা সমাবাইল সটন্লকফাি সবর েরল। 
বলল, ‘এই সটন্লকফাি বেবহার েরতাম।' 
েথা সশষ েকর উকে দােঁড়াকত দােঁড়াকত বলল, 'েন্ল মোডাম। দুভোেে 

আমার। আসার পকথ ন্মন্িট ন্বকশে আকে এেটা অকটা হুইলার বন্দকরর ন্দকে 
স কত সদকখন্ে। হকত পাকর ওটাকতই ন্তন্ি সেকেি।' 

বকল সেকটর ন্দকে পা বাড়াল সলােন্ট। 
সলােন্টর অকটা হুইলার স্টাটে ন্িকয় েকল সেল। 
ন্েে সস সমকয়ই পন্রন্েত এেটা সেকল হাকত এেটা ইিভলপ ন্িকয় 

প্রকবশ েরল সেট ন্দকয়। 
সেকলন্ট সজমস ক্লাইভ-এর সোট ভাই। তাকে সদকখ ন্েেুটা অস্বন্স্ত সবাধ 

েরল আকয়শা উইন্লয়াম। তখিই েমুেন্িন্ট সসটটাকরর েথা তার মকি পকড় সেল। 
সেকলন্ট একস তার হাকতর ইিকভলপন্ট তুকল ন্দল আকয়শা উইন্লয়াকমর 

হাকত। ইিকভলকপর উপর সলখা লায়লা সজন্িফাকরর িাম। 
ইিকভলপ ন্দকয়ই েকল সেকে সেকলন্ট। 
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ইিকভলপ খুলল আকয়শা উইন্লয়াম। 
মাত্র েকয়ে লাইি সলখা। পড়ল। 
"ন্প্রয় লায়লা সজন্িফার, আজ রাকত ৮টায় আমাকদর খামার বান্ড়কত 

আপিাকে ন্ডিাকরর আমন্ত্রে। ন্ডিাকর স াে ন্দকয় আমাকে ধে েরকবি। 
সজমস ক্লাইভ" 
সবেেখািায় প্রকবশ েরল সারা এবং সজন্িফার, সারা বাইকরর দরজা-

জািালা বন্ধ েকর ন্দল। তারপর তার মাকয়র োকে ন্ফকর একস বলল, ‘প্রাইকভট 
সোকয়ন্দার সব েথা আমরা শুকিন্ে। 

ও ন্েন্েকত ন্ে আকে আম্মা। 
ন্েন্েটা পড়ন্েল সজন্িফার। 
েন্ম্পত হাকত সজন্িফার ন্েন্েটা তুকল ন্দল সারা-এর হাকত। 
সারা ন্েন্েটা পকড় বলল, 'সবেিাশ আম্মা, এর অথে ভয়ংের। ওকদর 

লাম্পকটের আড্ডা ওকদর খামার বান্ড়।' 
সারার মা আকয়শা উইন্লয়াম-এর সোকখ-মুকখ তখি অপমাি ও 
উকিকের োকলা োপ। 
'ঐ লম্পকটর যমতার উৎস ন্ে, সারা?'বলল লায়লা সজন্িফার। 
'োকুজ ও টােেস িীপপুকের বৃন্টশ েভিেকরর ন্সকুন্রন্ট বান্হিীকত আকে 

ওর ভাই। এটা এবং সশ্বতোয় হওয়া এ দু'সটাই তার যমতার উৎস। ওরা 
আমাকদর টােেস িীপপুকের বান্সন্দা িয়। বান্ড় োকুজ িীপপুকের োটড োকুকজ। 
আর োটড োকুজ ন্বশ্বন্বদোলকয়ই পকড় বকল েথা আকে। ন্েন্তু তাকে সোিন্দি 
ন্বশ্বন্বদোলকয় স কত সদখা  ায়ন্ি। আজ এে বের হকলা ওকদর পন্রবাকরর এেটা 
অংশ এ িীকপ একসকে। বৃন্টশ েভিের িান্ে তাকদরকে জন্মর পিন্ি ন্দকয়কে। 
ওকদর জন্মর পন্রন্ধ রকমই বাড়কে। পন্রকার মকি হকে ওরা বাস েরকত িয় 
িীপ দখল েরকত একসকে। এ প েন্ত ওরা প্রায় ৫০ন্ট টাকেো পন্রবারকে বাস্তুন্ভটা 
সথকে উকেদ েকরকে,  াকদর সেকলই মুসলমাি।' 

'এ অন্বোকরর সোি প্রন্তোর হয়ন্ি?' 
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'ন্বোর োওয়াই হয়ন্ি। এই স  ন্ডিাকরর দাওয়াত ন্দকয়কে। িা সেকল 
ধকর ন্িকয়  াকব। সফরত ন্দকয়  াকব সোকল। সোথায় ন্বোর পাওয়া  াকব এর। 
ন্বোর োওয়ার সেষ্টা েরকল প্রকেই সমকর সফলকব।' 

'এেে িয়, সন্ম্মন্লত উকদোে সতা সিয়া হয়ন্ি।' বলল সজন্িফার। 
'বড় োো সেি ন্িহত হকয়কেি, তােঁর বড় সেকল আলী ভাইয়া সোি ভকয় 

আমাকদর িীপািকলর বাইকর সেট ইন্টডয়াকত আেয় ন্িকয়কে তা তুন্ম ভুকল সেে। 
এেটা সন্মন্ত েেকির উকদোে ন্িকয়ন্েল, এটাই ন্েল তাকদর অপরাধ।' 

লায়লা সজন্িফাকরর মুখ মন্লি হকয় উেল। 
তার মামী আকয়শা উইন্লয়াম ধপ েকর বকস পড়ল সসাফায়। বলল, 

'সারা, সজন্িফার সতামরা সতামাকদর োপড়-কোপড় গুন্েকয় িাও। এযুন্ে সবরুকত 
হকব, এ বান্ড় োড়কত হকব সতামাকদর।' 

'সোথায়  াব?'বলল সারা। 
'সমকয়কদর  াওয়ার জায়ো সীমাবদ্ধ। আপাতত সতামরা  াও 

সজন্িফারকদর বান্ড়কত। ওখাকি অন্তত সজমস-এর মত শয়তাি সিই। আর  ারা 
সজন্িফারকে খুেঁজকে, তারা সতা সজকি সেল সজন্িফার োটড টােেস-এর ন্দকে 
সেকে। সুতরাং তার বান্ড়কত তারা সখােঁজ এই মুহূকতে েরকব িা। দু'এেন্দি 
সসখাকি থাে, তারপর দূকর সোথাও  াবার বকন্দাবস্ত েরা  াকব।' 

সুসাি েকল ন্েকয়ন্েল, সুরাইয়া মাকোন্ি মুখ মন্লি েকর বকসন্েল 
সজন্িফাকরর পাকশ। সস বলল, 'সজন্িফার তার বান্ড়কত ন্িরাপদ িয়। 

বান্ড়র উপর ওকদর সোখ রাখার েথা। তকব লুেকয় ন্েকয় দু'এেন্দি সসখাকি 
লুন্েকয় থােকত পারকব।' 

'এটাই হকব। তকব সজন্িফারকে সতা আর এ বান্ড়কত রাখাই 
 াকবিা।'বকল আকয়শা উইন্লয়াম সারা-এর ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সতামরা সসাজা 
সবন্রকয় পুবন্দকে বন্দকরর ন্দকে স কত পারকব িা। বান্ড়র সপেি ন্দে ন্দকয় 
সবন্রকয় উপতেো ন্দকয় পন্িম উপকূকল ন্েকয় সিৌো ন্িকত হকব সতামাকদর।' 

সারা ও সজন্িফার সতন্র হবার লকযে বান্ড়র সভতকর  াবার জকে  
পা বাড়াল।  
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'আন্মও এে সংকে সবরুকত োই খালাম্মা। আন্ম  ন্দ পুবন্দকে  াই, 
তাহকল শত্রুকদর ন্েেুটা ন্বভ্রান্ত েরা  াকব।'বলল সুরাইয়া মাকোন্ি। 

'ন্েে বকলে মা।' 
সবাই বান্ড়র সভতকর েকল সেল। 
লায়লা সজন্িফার োপড় গুন্েকয় বোকে ন্িন্েল। পাকশ দােঁন্ড়কয়ন্েল 

মাকোন্ি। 
এে সময় সজন্িফার বলল, 'আন্ম বুঝকত পারন্ে িা এই েতুমূেন্খ 
সংেকট আহমদ মুসা এো একস ন্ে েরকবি। সেমি েকরই বা তার সদখা 

পাকবা।' 
'তুন্ম ন্িিন্ত থাে সজন্িফার, আহমদ মুসা আল্লাহ োড়া আর োরও উপর 

ন্িভের েকর এখাকি আসকেি িা। আর সকন্দহ সিই,  াকে খুেঁকজ সিবার ন্তন্িই 
খুেঁকজ সিকবি। ন্েন্তু আন্ম ভাবন্ে অে েথা।' 

'ন্ে?' 
'তােঁর ফোক্স পকড় সতামার  া দশা হকয়ন্েল ওেঁকে োকে সপকল সতামার ন্ে 

দশা হয়, সসটাই আমার ন্েন্তার ন্বষয়।'মুখ ন্টকপ সহকস বলল মাকোন্ি। 
'ন্ে আর হকব। সমুকদ্রর োকে বৃন্ষ্ট ন্বন্দু সোি মূলে রাকখ?'বলল 

সজন্িফার। 
'রাকখ িা। ন্েন্তু সমুকদ্রর বুকে বৃন্ষ্ট ন্বন্দু ন্বলীি হকয় স কত সতা বাধা 

সিই।' 
'মাকোন্ি তুন্ম ন্ভন্ন ন্দকে  াে।'েৃন্ত্রম সোখ রান্ঙকয় বলল সজন্িফার। 
এ সময় সারা সসখাকি এল। বলল, 'আন্ম সরন্ড।' 
বোকের সেি টািকত টািকত সজন্িফার বলল, 'আন্মও সরন্ড।' 
'সরন্ড আন্মও। তকব পথ ন্ভন্ন।'বলল মাকোন্ি। 
ন্তিজকিই এেসাকথ সহকস উেল। 
ন্েন্তু আকয়শা উইন্লয়াকমর সোখ তখি অশ্রুকত ভান্র। মকি মকি তার 

আকুল প্রাথেিা, আল্লাহ তার সমকয়কদর মাি-সম্মাি রযা েরুি, তাকদর ন্িরাপিা 
দাি েরুি। 
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োটডস টােেস িীকপর প্রধাি বন্দরন্টর দৃশ্য িয় বরং বন্দরন্টর 

িাম;সজায়াি ন্ড সুসুলামা'আহমদ মুসার দৃন্ষ্ট আেষেে েরল সবন্শ। ভাষা সম্পকেে 
আহমদ মুসার  তটুকু োি আকে, তাকত তার মকি হকে আরবী শব্দাংকশর উপর 
এখাকি সস্পিীয় রং েড়াকিা হকয়কে। েোন্রন্বয়াি িীপপুে ন্বকশষ েকর টােেস 
িীপপুকের মািন্েকত্রর উপর িজর বুলাকত ন্েকয় এমি শংের দৃশ্য সস অকিে 
সদকখকে। স মি'ন্ভজোয়া মামুটড'িীপ। এর'ন্ভজোয়া'শব্দ সস্পিীয়, ন্েন্তু 
‘মামুন্দ'শব্দ আন্ফ্রোি। স মি ন্ভজােয়া মামুটড'িীকপর'সেজাি'োম।' 
সেজাি'িামন্ট তুন্েে। ‘সেজাি'িামন্ট স মি তুরককর ইস্তাম্বুল শহকরর মাইল 
েন্ল্লশ পন্িকমর এেন্ট সোট্ট শহকরর িাকমর সাকথ সমকল, সতমন্ি এই িীকপর 
‘মামুটড'িামাংশন্ট আন্ফ্রোর মুসন্লম রাষ্ট্র ন্েন্ি'র সবন্ফং িদী তীকরর সোি 
বন্দকরর িাকমর সাকথ ন্মকল  ায়। এর অথে আকমন্রোর সোকল দােঁড়াকিা এই 
িীপািকল আন্ফ্রো ও এন্শয় মুসন্লম সদশ সথকে মুসন্লম ও সসই সাকথ মুসন্লম 
ঐন্তকহ্যর বোপে আেমি ঘকটকে। 

আহমদ মুসা এেটা সমাটর সবাট সথকে টােেস িীপপুকের োটড টােেস 
িীকপর ‘সজায়াি ন্ড সুসুলামা'বন্দকরর সজন্টকত ন্বসন্মল্লাহ বকল পা রাখল। 

আহমদ মুসা সপাটেন্রকোর সামজুয়াি বন্দর সথকে একসকে এই টােেস 
িীপপুকে। এর আকে ওয়ান্শংটি সথকে একসন্েল সলান্রডার ন্ময়ান্মকত এবং 
ন্ময়ান্ম সথকে সপাটেন্রকোর সামজুয়াি-এ। 

বন্দকর সিকম ন্তি ন্দকের সােকরর ন্দকে তান্েকয় আহমদ মুসার মকি 
হকলা সস স ি এে সভলায় দােঁন্ড়কয় আকে। 

বন্দকরর পাকশই বান্তঘকরর টাওয়ােঁর। 
টাওয়ারন্ট প েটেকদর জকে এেন্ট আেষেেীয় স্থাি। টাওয়াকর দােঁন্ড়কয় 

সোটা টােেস িীপপুে এবং আটলান্টটকের অপরূপ দৃশ্য উপকভাে েরা  ায়। 
আহমদ মুসা সজন্ট সথকে উপকর উেকতই এেন্ট তরুে েুকট এল। 
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বলল, ‘স্যার টাওয়ার দশেি মাত্র দুই পাউটড েন্মশিসহ।  াকবি।' 
তরুেন্টর পরকে পোটট এবং োকয় সাটে। খুব সাধারে। স্বাস্থে ভাল, ন্েন্তু 

সোকখ-মুকখ ক্লান্ন্তর ন্েহ্ন। োকয়র রং হালো োকলা। 
'সতামার িাম ন্ে?'আহমদ মুসা ন্জকেস েরল তরুেন্টকে। 
'কুমান্ম।'বলল তরুেন্ট। 
আহমদ মুসা েখিও ইংকরজী, েখিও সস্পন্িশ ভাষায় েথা বলন্েল। 

বলল, 'আো কুমান্ম, আন্ম দুই পাউটড ন্দকল সতামার েন্মশি েত থােকব?' 
'পেঁোির সপন্ি।' 
'সারান্দকি েত আয় হয় সতামার?' 
'প েটে িা একল ন্েেু হয় িা। মুট বকয় হয়কতা তখি সারান্দকি োর পােঁে 

পাউটড হয়।' 
'ন্েন্তু প েটে  খি সমাটামুন্ট সমকল?' 
'তখি ন্বশ পেঁন্েশ পাউটড প েন্ত হয় স্যার।' 
'এ আয় সতা মন্দ িয়।' 
'স্যার এর মকধে খরে আকে।' 
'ন্ে খরে?' 
'পুন্লশ ও বন্দর সুপারভাইজারকে ন্দকত হয়। এসব খরেসহ খাওয়া-

দাওয়া বাদ ন্দকল আট দশ পাউটট সটকে স্যার।' 
'বান্ড়কত সতামার সে আকে?' 
'আব্বা, আম্মা, দুই সবাি। এেন্ট ভাই হকয়ন্েল। েতোল মারা সেকে 

সাত ন্দি বয়কস।' 
'ন্ে হকয়ন্েল?'সজন্িফার ন্েন্ের েথা মকি পড়ায় েতেটা আেঁৎকে উকেই 

প্রশ্ন েরল আহমদ মুসা। 
'মাতৃসিকদ ন্েল। ন্ে সরাে হকয়ন্েল ডাোররাও বলকত পাকরন্ি।' 
'ন্শশু মৃতেুর পন্রমাে ন্ে সবকড়কে ইদান্িং?' 
'তাই সতা মকি হয়। েত মাকস মাতৃসিকদ ৪ন্ট ন্শশু মারা সেকে। 
তকব সশ্বতাংেকদর ন্শশু মরকে িা, মরকে আমাকদর।' 
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'সমকয় ন্শশু িা সেকল ন্শশু সবন্শ মারা  ায়?' 
'তা বলকত পারকবা িা। তকব েত মাকস আমাকদর মাতৃসিকদ মৃত ৪ন্ট 

ন্শশুর সবাই সেকল।' 
উিকর আহমদ মুসা আর সোি েথা বলল িা। 
হােঁটকত হােঁটকত কুমান্ম'র হাকত দুন্ট পাউটড তুকল ন্দকয় বলল, ' াও 

টাওয়াকরর ন্টন্েট েকর আি।' 
বন্দকরর  াত্রী লাউকির স  জায়োয় দােঁন্ড়কয় আহমদ মুসা েথা বলন্েল, 

সস জায়োটা সবশ ন্িন্রন্বন্ল। আহমদ মুসা িামাক র জায়ো খুেঁজন্েল। জায়োটা 
পেন্দ হকলা। 

কুমান্ম েকল সেকল আহমদ মুসা ওজ ুেকর একস ধীকর সুকস্থ স াহকরর 
িামা  পড়ল। 

িামা  সশষ েকর সপেি ন্ফকর সদখল, কুমান্ম দােঁন্ড়কয় আকে। 
আহমদ মুসা উকে দােঁন্ড়কয় বলল, 'ন্টন্েট েকরে কুমান্ম?' 
'ন্জ স্যার।'বকল ন্টন্েট আহমদ মুসার হাকত ন্দল। 
ন্টন্েট সদওয়ার সময় কুমান্ম ন্েেু বলকত ন্েকয়ও েুপ েকর সেল। 
তার সোখ-মুখ সদকখ মকি হয় ন্েেু বলকব সস। 
ন্েেু তুন্ম বলকব কুমান্ম?'ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 
'স্যার, আপন্ি মুসলমাি?'প্রশ্ন েরার সময় তার সোকখ-মুকখ আিকন্দর 

প্রোশ ঘটল। 
'সতামাকে খুব খুন্শ মকি হকে, সেি?'ন্জকেস েরল আহমদ  
মুসা। 
'স্যার, আমার জীবকি এই প্রথম এেজি মুসলমাি ন্বকদশী সপলাম।' 
'মুসন্লম প েটে সপকল খুন্শ লাকে সেি?' 
'স্যার, আমরাও মুসলমাি।' 
'সতামরা মাকি সতামাকদর পন্রবার মুসলমাি?' 
'ন্জ স্যার। আমার িাম আলী কুমান্ম।' 
'ন্েন্তু িাম ন্জকেস েরকল সতা শুধু'কুমান্ম'বকলে।' 
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'অপন্রন্েত োকরা োকে'আলী'িাম বন্ল িা।' 
'সেি?' 
'তাকত অসুন্বধা হয় স্যার।' 
'মুসন্লম পন্রেয় ন্দকল ন্ে ধরকির অসুন্বধা হয়?' 
'সসটা পন্রকার বলা মুন্কল। আমাকদর আলাদা ধরকির মানুষ মকি েরা 

হয়। সোি সোি সযকত্র অন্বশ্বাস েরা হয়। শাসে ও সশ্বতাংেরা অকিে সযকত্র 
আমাকদর মানুষ মকি েকর িা। সোট-খাট সদাষ হকলও আমাকদর মাফ েরা হয় 
িা।' 

'তুন্ম থাে সোথায়?' 
'বন্দর ও রাজধািীর মাঝামান্ঝ জায়োর এেটা োকম।' 
'োকম েতজি মুসলমাি?' 
'ন্তি ভাকের দুই ভােই মুসলমাি।' 
'বান্ে এে ভাে?' 
'ন্েেু খৃষ্টাি আকে, ন্েেু অে ধমে।' 
'সশ্বতাংকের সংখো েত?' 
'আমাকদর োকম সশ্বতাংে ন্েল িা। বের খাকিে আকে সরোর েকয়ে 

ঘর সশ্বতাংে বন্সকয়কে। তারপর সথকে দু'এেন্ট েকর সশ্বতাংে-ঘর বাড়কে।' 
আহমদ মুসা বোে হাকত তুকল ন্িকয় বলল, 'েল টাওয়াকর  াই। আমাকে 

আবার োটড টােেস মাকি রাজধািীকত স কত হকব।'বকল টাওয়াকরর ন্দকে হােঁটকত 
শুরু েরল। 

টাওয়াকরর এেদম শীকষে বান্তঘর। টাওয়াকর প্রকবকশর দরজার ডাি 
পাকশর সদয়াকল ফাউকটডশি সস্টাি। স্পোন্িশ ভাষায় েকয়ে লাইি সলখা।  

দােঁড়াল আহমদ মুসা ফাউকটডশি সস্টাকির সামকি। বান্তঘকরর ইন্তহাস 
সম্পকেে েকয়ে লাইি সলখা হকয়কে ফাউকটডশি সস্টাকি। 

পড়ল আহমদ মুসা। 
"টােেস িীপপুে প্রথম সদখকত পাি অন্ভ াত্রী'জুয়ািা পে ন্ড 

ন্লওি'১৫১২ সাকল। িীকপ প্রথম অবতরে েকরি'ও, এোকফিন্ডও'। 
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এোকফিন্ডও ১৫১২ সাকলই এই বান্তঘকরর প্রন্তষ্ঠা েকরি। পকর িীকপর বৃন্টশ 
েভিের আলকডবােে বান্তঘকরর বতেমাি রূপ সদি।" 

'ও, এোকফিন্ডও'িাম পড়কত ন্েকয় সহােট সখল আহমদ মুসা। স্পোন্িশ 
শব্দ মালায় এ ধরকির শব্দ সিই। তুন্েে'এোকফন্দী'শকব্দর এটা সস্পন্িওেরে 
ন্ে?'ও'-এর পূেেরূপ ন্ে হকত পাকর?' 

মকি প্রশ্ন ন্িকয়ই আহমদ মুসা প্রকবশ েরল টাওয়াকর। 
টাওয়াকরর শীকষে বান্তঘর। তার ন্িকেই অবজারকভটরী হল। 

অবজারকভটরী হকলর োরন্দকে ফাইবার োকের উইিকডা এবং োরন্দকে োরন্ট 
দূরবীি। োরন্দকে তান্েকয় েমৎেৃত হকলা আহমদ মুসা। উির, পূবে ও দন্যকে 
আটলান্টটকের অনথ িীল পান্ি। পন্িম ন্দকে তান্েকয় বামপাকশ টােেস 
িীপপুকের অধে ডজকির মত এবং ডাকি তান্েকয় োকুজ িীপপুকের িীপগুকলাকে 
আন্দেন্ত িীল পান্িকত সভলার মত ভাসকত সদখল আহমদ মুসা। মহাসােকরর 
ন্বশালকত্বর মাকঝ বড়ই অসহায় মকি হকলা িীপগুকলাকে। টােেস িীপপুকের 
সবকেকয় োকের িীপপুে বাহামা। ন্েন্তু তারও প্রধাি িীপ সির আন্শ মাইল 
পন্িম-উিকর। টােেস িীপপুে সথকে সডান্মন্িোি ন্রপাবন্লকের অবস্থাি প্রায় 
এেশ'মাইল দন্যকে, আর ন্েউবা প্রায় দু'শ মাইল দন্যে-পন্িকম। এমি 
অবস্থাকির যুদ্র িীপপুকের মানুষগুকলা অসহায় হকব সসটাই স্বাভান্বে।  

অবজারকভটরীর ন্িকেই সরষ্টুকরটট। সরস্টুকরকটট িাস্তা েকর আহমদ মুসা 
ন্িকে সিকম এল। বলল সস আলী কুমান্মকে, 'তুন্ম োটড টােেস-এর োলেস 
ন্বশ্বন্বদোলয় সেি?' 

'িা স্যার, োটড টােেস-এ দু'এেবার সেন্ে। ন্েন্তু ন্বশ্বন্বদোলকয়  াইন্ি।' 
আহমদ মুসা পিাশ পাউটড-এর মত হকব েকয়েটা সিাট আলী  
কুমান্মর হাকত গুকজ ন্দকয় বলল, 'সতামার আব্বা-আম্মার জকে ন্মন্ষ্ট 

ন্িকয়  াকব। সতামার ন্েোিা ন্িকয়ন্ে। সুক াে সপকল সদখা েরব।' 
বকল আহমদ মুসা এেটা োন্ড় সডকে উকে বসল। 
েলল োন্ড় রাজধািী শহর োটড টােেস-এর পকথ। 
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োটড টােেস শহকরর ন্েে মাঝখাকি োলেস ন্বশ্বন্বদোলয়। 
ন্বশ্বন্বদোলয়ন্ট সোট, ন্েন্তু েন্বর মত সুন্দর। ইংলোকটডর  ুবরাজ োলেস-এর 
বান্েেত অনুদাকি এই ন্বশ্বন্বদোয়ন্ট েকড় ওকে। 

প্রধাি সেট ন্দকয় ন্বশ্বন্বদোলকয় প্রকবশ েরল আহমদ মুসা। 
প্রশাসন্িে অন্ফস সথকে অথেিীন্ত ন্বভাকের সলাকেশি সজকি ন্িকয় 

আহমদ মুসা ন্েকয় হান্জর হকলা অথেিীন্ত ন্বভাকের অন্ফকস। 
লায়লা সজন্িফার অথেিীন্ত ন্বভাকের োত্রী। আহমদ মুসা অথেিীন্ত 

ন্বভাে সথকে লায়লা সজন্িফাকরর সখােঁজ ন্িকত োয়। সস জাকি সজন্িফার 
ন্বশ্বন্বদোলকয় সিই, সোথাও আত্মকোপি েকর আকে। অন্ফকস তার বান্ড়র 
ন্েোিা আকে। এই ন্েোিা সপকল লায়লা সজন্িফারকে সন্ধাি েরার এেটা পথ 
সস পাকব। 

আহমদ মুসা অথেিীন্ত ন্বভাকের পাবন্লে ন্রকলশে অন্ফকসর দরজায় 
ন্েকয় দােঁড়াকলা। 

দরজায় পদো। 
আহমদ মুসা পদোর এ পাকর দােঁন্ড়কয় বলল, ‘সভতকর আসকত পান্র।' 
সংকে সংকে জবাব এল িা। এেটু পর এেটা েে বলল, ‘সভতকর 

আসুি।' 
আহমদ মুসা ঘকর প্রকবশ েরল। 
সদখল, দরজার ন্েে ন্বপরীত প্রাকন্ত সসকরটান্রকয়ট সটন্বকলর ওপাকর 

এেটা ন্রভলন্বং সেয়াকর বকস এেজি েৃষ্ণাংে সমকয়। 
আহমদ মুসাকে স্বােত জািাবার জকেই সম্ভবত সসৌজকের খান্তকর সস 

উকে দােঁন্ড়কয়কে। এেজি ন্বকদশীকে সদখায় তার সোকখ-মুকখ এেটা সোতূহল। 
সমকয়ন্টর সটন্বকলর সামকি দু'ন্ট সেয়ার। তার এেন্টকত আকে সথকেই 

এেজি সশ্বতাংে সলাে বকস। োকয় সডারাোটা ন্ট সাটে, পরকে ন্জিকসর পোটট। 
আহমদ মুসা সটন্বকলর সামকি সপৌেঁেকল সমকয়ন্ট হাত বাড়াল 

হ্যাটডকশকের জকে এবং বলল, ‘আন্ম মাকোন্ি। তথে অন্ফসার।' 
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আহমদ মুসা হ্যাটড সশকের জকে হাত িা বান্ড়কয় বলল, 'স্যন্র মোডাম। 
সমকয়কদর সাকথ হ্যাটডকশে েরা আমার সংকৃন্ত অনুকমাদি েকর িা।' 

সমকয়ন্টর সোকখ-মুকখ ন্বব্রতভাব ফকুট উেল। ন্েেুটা অপমাকির ন্েহ্নও। 
পর মুহূকতেই সমকয়ন্ট ন্িকজকে সামকল ন্িকয় মুকখ হান্স টািার সেষ্টা েকর 

বলল, ‘বসুি।'বকল ন্িকজও বকস পড়ল। 
আহমদ মুসা বসকত বসকত বলল, 'ধেবাদ। আন্ম আহমদ আবদুল্লাহ। 

একসন্ে ওয়ান্শংটি সথকে। আন্ম আপিার ন্েেু সহক ান্েতা োই।' 
পাকশর সলােন্ট ন্বস্ময় ও ন্বরন্ে ন্িকয় তান্েকয়ন্েল আহমদ মুসার 

ন্দকে। আহমদ আবদুল্লাহ িাম শুকি তার সোকখ ন্বতৃষ্ণা ও তান্েকলের ভাব ফুকট 
উেল। 

'আহমদ আবদুল্লাহ'িাম শুকি মাকোন্ি েমকে উকেন্েল। সলােন্ট তাহকল 
মুসলমাি। আহমদ মুসার িাম সস শুকিকে।'আহমদ আবদুল্লাহ'আবার সে? সশকষ 
তার মুখ প্রসন্ন হকয় উকেন্েল। 

'বলুি, ন্ে সহক ান্েতা েরকত পান্র?'বলল মাকোন্ি। 
‘অথেিীন্ত ন্বভাকের এেজি োত্রী লায়লা সজন্িফাকরর সদখা ন্েভাকব 

সপকত পান্র?' 
েমকে ওকে মাকোন্ি মকি মকি। েন্েকত এেবার তাোল পূবে পাকশ বসা 

সলােন্টর ন্দকে। মাকোন্ির সোকখ-মুকখ ভকয়র ন্েহ্ন। ন্জোসা সজকে উেল তার 
মকি, সে এই সলাে?'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্ট ন্ে আহমদ মুসা হকত 
পাকর? ন্জোসারও সোি উপায় সিই সলােন্টর সামকি। সজন্িফাকরর সোি তথে 
সদয়াও সম্ভব িয়। সলােন্ট সামাে সকন্দহ েরকলও োরও রযা সিই। 

‘লায়লা সজন্িফার আমাকদর োত্রী। সস এখি সোথায় আকে আমরা জান্ি 
িা। ন্বশ্বন্বদোলকয় আসকে িা সবশ ন্েেুন্দি।' 

‘তার স্থায়ী এেটা ন্েোিা বা সপাস্টাল ন্েোিা ন্িিয় আপিাকদর 
োকে আকে। সস ন্েোিা সপকলও আমার েলকব।' 
ন্বপকদ পকড় সেল মাকোন্ি। এই ন্েোিা সস ন্দকত পাকর। ন্েন্তু ভয় 

েরকলা মাকোন্ি। সলােন্টর সামকি এই ন্েোিাটুকুও সদয়া  ায় িা। 
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মাকোন্ি পন্রকার লযে েকরকে, আহমদ আবদুল্লাহ িামে সলােন্টর 
মুকখ'লায়লা সজন্িফাকরর িাম শুকিই এ সলােন্টর সোখ দু'ন্ট সাংঘান্তে সতেে ও 
শে হকয় উকেকে। এসব সভকব মাকোন্ি বলল, ‘মাফ েরকবি, অন্ভভাবে বা 
ন্িেট আত্বীয় িি এমি োউকে আমরা আমাকদর োত্রীর ন্েোিা সদই িা।'  

'অল রাইট, তােঁর সোি বন্ধু বান্ধকবর ন্েোিা দয়া েকর ন্দকত পাকরি, 
 ারা োইকল আমাকে সাহা ে েরকত পাকরি।' 

'স্যন্র, এ সাহা েও তার ক্লাসকমটকদর সেউ েরকত পাকরি। আন্ম পারন্ে 
িা। আজ এোকডন্মে এেটা েুন্টর ন্দি। আপন্ি োল একল তার ক্লাসকমটকদর 
পাকবি।' 

‘ধেবাদ। আপিাকে েষ্ট ন্দকত হকলা বকল দুিঃন্খত।' 
েথা সশষ েকরই আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
আহমদ মুসার পাকশর সলােন্টও উকে দােঁড়াল। 
মাকোন্িকে লযে েকর বলল, 'তাহকল মোডাম আন্মও উন্ে। পকর 

আসব।' 
আহমদ মুসার সপেকি সপেকি সলােন্টও সবন্রকয় সেল মাকোন্ির অন্ফস 

সথকে। 
মাকোন্ি উকে দােঁন্ড়কয়ন্েল ওকদর ন্বদায় সদবার জকে। 
ওরা সবন্রকয় স কতই মাকোন্ি ধপ েকর তার সেয়াকর বকস পড়ল। 

মাকোন্ির খুব খারাপ লােকে'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্টকে সোি সাহা ে 
েরকত িা পারার জকে। ঐ সলােন্টও সতা আহমদ মুসা হকত পাকর!কলােন্টর দৃন্ষ্ট 
ও সেহারায় অপরূপ পন্বত্রতা। আর বেন্েকত্ব রকয়কে প্রেটড এে সকম্মাহিী। 
 তযে সস বকসন্েল তার মকি হকয়ন্েল আকলার এে অদৃশ্য োয়া স ি তার 
োরন্দকে। 

স  সলােন্ট সামকি বকস থাোর োরকে মাকোন্ি'আহমদ 
আবদুল্লাহ'িাকমর সলােকে সোি সহক ান্েতা েরকত পারল িা, মাকোন্ি ন্িন্িত 
সস সলােন্ট, হন্তা গ্রুকপর এেজি। সজন্িফারকে সপকলও তারা তাকে খুি েরকব। 

মকির অন্স্থরতার জকে মাকোন্ি ন্সকট বকস থােকত পারকলা িা। 
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সস উকে দােঁন্ড়কয় ঘর সথকে সবন্রকয় এল। সবন্রকয় েন্রকডাকর োউকে 
সদখকত সপল িা মাকোন্ি। 

‘আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্ট সোিন্দকে স কত পাকর? সরন্জস্টার 
অন্ফকসর ন্দকে স কত পাকর ন্ে? ন্বশ্বন্বদোলয় সথকে সবরুবার রাস্তা এবং 
সরন্জস্টাকরর অন্ফস এেই ন্দকে। সসন্দকেই েুটল। 

েন্রকডাকর ধকর ন্েেু দূর েুকট  াবার পর স  দৃশ্যটা সদখল, তাকত 
তার বুে সেেঁকপ উেল। 
'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােটা সামকি। তার সপেকি হন্তা গ্রুকপর 

সসই সলাে। হাকত ন্রভলবার। ন্রভলবাকরর িল ন্দকয় আহমদ আবদুল্লাহ িাকমর 
সলােন্টর ন্পকের মাকঝ গুেঁকতা ন্দকয় তাকে ন্বশ্বন্বদোলকয়র সপেকির সেকটর ন্দকে 
ন্িকয়  াকে। 

মাকোন্িও সকম্মান্হকতর মত তাকদর সপেকি সপেকি েলল ন্িকজকে 
তাকদর সোখ সথকে আড়াল েকর। 

েন্রকডাকরর পকথ দু'োরজি এ দৃশ্যটা সদখল। তারা ন্রভলবারধারী 
শ্বতাংেকে সম্ভবত সোকয়ন্দা পুন্লশ মকি েকর সবন্শ সেৌতূহল িা সদন্খকয় সেকট 
পড়ল। 

মাকোন্ি ন্েন্তা েরল'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্ট  ন্দ আহমদ 
মুসা হকতা, তাহকল সতা সুকবাধ বালকের মত সশ্বতাংে সলােন্টর ন্রভলবাকরর 
সখােঁো সখকয় সামকি এগুকতা িা! তাহকল সলােন্ট আহমদ মুসা িয়। মিটা খারাপ 
হকয় সেল মাকোন্ির। আবার ভাবল, আহমদ মুসা িা সহাে, সবোরা মুসলমাি সতা! 

েন্রকডারন্ট স খাকি ন্েকয় সশষ হকয়কে, সসটা এেন্ট ন্বশাল সেট। 
এটাই ন্বশ্বন্বদোলকয়র সপেকির ন্দকের দরজা। 
এ দরজার পর ন্েেু ফােঁো জায়ো। তারপকরই শুরু হকয়কে 

ন্বশ্বন্বদোলকয়র ন্শযেকদর আবান্সে এলাো। 
দরজান্ট সথকে আরও দুন্ট েন্রকডার ডাি ও বাম ন্দকে েকল সেকে। 
সেকট সপৌকেই সশ্বতাংে সলােন্ট ন্েৎোর েকর বলল, 'দােঁড়াও।' 
এ েথা বকলই সস দু'পাকশর েন্রকডাকরর ন্দকে দ্রুত তাোল। 
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ন্রভলবারসহ তার হাতটা তখি ন্িকে সিকম ন্েকয়ন্েল। 
আর আহমদ মুসাকে থামকত বলার সংকে সংকেই সস সোকখর পলকে 

ঘুকর দােঁন্ড়কয়ন্েল। 
ঘুকর দােঁন্ড়কয়ই আহমদ মুসা তার বাম হাত ন্দকয় সশ্বতাংেন্টর ন্রভলবার 

ধরা ডািহাকতর েবন্জকত এেটা প্রেটড সমােড় ন্দকয় ডাি হাত ন্দকয় এেটা 
োরাত োলাল তার োকির ন্িকে ঘাকড়র িরম জায়োটায়। 

সলােন্টর সদহ টকল উেল এবং আেকড় পকড় সেল। 
আহমদ মুসা সলােন্টর ন্রভলবার তুকল ন্িকত  ান্েল। ন্িেু হকয়ন্েল সস। 

ডািন্দে সথকে আসা পাকয়র শব্দ শুকি মুখ তুলল সসন্দকে। সদখল আর এে 
সশ্বতাংে েুকট একস ঝােঁন্ফকয় পকড়কে তার উপর। 

তখি ন্েেু েরার ন্েল িা। আহমদ মুসা উবু হকয় বকস পড়ল। 
ঝােঁন্ফকয় পড়া সলােন্টর সপট একস আঘাত েরল আহমদ মুসার ন্পকে। 

সলােন্টর মাথা ও হাত সেল আহমদ মুসাকে অন্তরম েকর। 
আহমদ মুসার সদহন্ট োত হকয় ন্েকয়ন্েল। পকড় সথকেই সশ্বতাংে 
সলােন্ট আহমদ মুসার েলা জাপকট ধরার সেষ্টা েরন্েল। 
আহমদ মুসা সলােন্টর দু'হাত ধকর পাে সখকয় ন্িকজর শরীরটাকে উকল্ট 

ন্দল। 
সলােন্টর দু'হাত মুেকড়  াওয়ায় সলােন্ট োবু হকয় পড়ল। 
আহমদ মুসা সলােন্টর বােঁম হাত সেকড় ন্দকয় তার ডাি হাত আকের মতই 

ধকর সরকখ ন্িকজর সদহকে আর এে পাে ঘুন্রকয় ন্িল। 
সলােন্টর ডাি হাত আরও মুেকড়  াওয়ায় সলােন্ট বেথায় ন্েৎোর েকর 

উেল এবং তার সদহন্ট উকল্ট ন্েটকে পড়ল মান্টকত। 
আহমদ মুসা সলােন্টর ডাি হাত সমােড় ন্দকয় ধকর সরকখ এেটা পা ন্দকয় 

তার সদহকে সেকপ সরকখ বলল, ‘সতামরা সে? আমার সাকথ সতামাকদর শত্রুতা..' 
আহমদ মুসা েথা সশষ েরকত পারল িা। এেটা ভান্র ন্েেুর আঘাত 

একস পড়ল তার মাথায়। সংকে সংকে সংো হান্রকয় পকড় সেল সস মান্টকত। 
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সোটা বোপারটা মাকোন্ি রুদ্ধশ্বাকস সদখন্েল। খুশী হকয়ন্েল সস 
 খি'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্ট ন্িতীয় সলােন্টকেও োবু েকর 
সফকলন্েল। 

ন্েন্তু হোৎ তার সোকখ পড়ল বাম ন্দকের েন্রকডার ন্দকয় ন্বড়াকলর মত 
ন্িিঃশকব্দ এেজি সশ্বতাংে এন্েকয় আসকে। তার হাকত ভান্র এেটা োকের 
টুেকরা। সস  খি আহমদ মুসার সপেকি ন্েকয় আহমদ মুসার মাথার উপর োকের 
টুেকরান্ট তুলল, তখি ন্েৎোর েকর উেকত সেকয়ন্েল মাকোন্ি। ন্েন্তু তার েলা 
সথকে সোি স্বর সবর হয় ন্ি। ভকয় রুদ্ধ হকয় ন্েকয়ন্েল তার েে। 

আহমদ মুসা সংোহীি হকয় পকড় সেকল মাকোন্ি েুকট পালাল সসখাি 
সথকে। তার সমে মি জুকড় এেটাই আতংে তখি, খুন্িরা তাহকল'আহমদ 
আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্টকেও খুি েরল। সস  ন্দ আহমদ মুসা হয়? আহা! সস 
সতা সহকজই দু'জিকে কুকপাোত েকরন্েল। সলােন্ট  ন্দ সপেি সথকে একস 
সোকরর মত আঘাত িা েরকতা। 

আহমদ মুসার োরাকত স  োি হান্রকয়ন্েল, তার সাথী দু'জি তার োি 
ন্ফন্রকয় আিল। 

সস সংো ন্ফকর সপকয়ই উকে দােঁন্ড়কয় প্রেটড এে লাথী োলাল সংোহীি 
আহমদ মুসার পােঁজকর। তারপর বলল, ‘এখি মকি হকে এ শয়তািকে 
সজন্িফাররা হায়ার েকর একিকে।' 

‘তাহকল একে ন্িকয়  াোই েরকত হয়।'বলল ন্িতীয় জি। 
‘জোল বহি েকর লাভ সিই। সবেঁকে সেকল আপিাকতই বাপ বাপ বকল 

িীপ সেকড় পালাকব।'বলল ন্িতীয় জি। 
‘ন্েন্তু সলােটাকে খুব সশয়ািা মকি হকে।'বলল তৃতীয়জি। 
‘ন্শযাও হকয়কে। িা হকল, এরপর জািটাও  াকব।'বলল প্রথম জি। 
বকল সস আহমদ মুসার সংোহীি সদকহ আকরেটা লান্ে োন্লকয় সাথীকদর 

বলল, ‘েল  াই।' 
ওরা দরজা ন্দকয় সবন্রকয় সেল। 
ওরা সবরুবার আকেই এেজি োত্র একস দােঁন্ড়কয়ন্েল দরজায়। 
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ওকদর সশষ জকির েথা এবং লান্থ সদয়ার দৃশ্যটা সস সদখকত সপকয়ন্েল।  
ওকদর সবন্রকয় স কত সদকখ োত্রন্ট বলল, 'ন্ে হকয়কে? ন্ে ঘটিা?' 
‘ন্বকদশী ঐ কুিাকে ন্জকেস ের।'বলল ওকদর এেজি। 
বকল সবাই েকল সেল। 
সভতকর দুেল োত্রন্ট। োত্রন্টর বয়স একুশ বাইশ বের হকব। সদকহর 

বন্লষ্ট েড়ি। মাথার েুল োকলা। সোখ িীল। সশ্বতাংে। 
বকস পড়ল োত্রন্ট আহমদ মুসার পাকশ। হাকতর বই মান্টকত সরকখ দ্রুত 

িান্ড় পরীযা েরল সস আহমদ মুসার। স্বেত উচ্চারে েরল, ‘থোংেস েড, 
সলােন্ট সবেঁকে আকে।' 

োত্রন্ট দ্রুত উকে দােঁন্ড়কয় েুটল বাইকর। বাইকর সোি োন্ড় সপল িা। 
ন্বশ্বন্বদোলকয়র এেজি স্যাকরর োন্ড়  ান্েল, অনুকরাধ েকর দােঁড় 

েরাল সস োন্ড়। 
‘ন্ে বোপার, জজে?'বলল ড্রাইন্ভং ন্সকট বসা অধোপেন্ট ন্বন্স্মত েকে। 
োত্রন্টর িাম জজে সজফারসি। এই োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র এেজি 

তুকখাড় োত্র সস। ইন্তহাকসর োত্র জজে অিাসে পরীযায় ন্বশ্বন্বদোলকয়র সব 
ন্বভাকের মকধে সকবোচ্চ িাম্বার পাওয়ায়'োলেস সোড সমকডল'সপকয়কে এবং 
কলারশীপ সপকয়কে অক্সকফাকডে উচ্চ ন্শযার। 

‘স্যার এেজি মুমূষে সলােকে হাসপাতাকল ন্িকত হকব।' 
‘সোথায়?' 
‘স্যার এই সেকটর সভতকর।' 
‘স্যার আন্ম োন্ড় ড্রাইভ েরকত পারকবা, োন্ড়টা আমাকে ন্দকত পাকরি, 

 ন্দ অন্বশ্বাস িা েকরি।' 
অধোপেন্ট োন্ড় সথকে িামল। বলল, ‘সতামাকে অন্বশ্বাস েরকল 
ন্বশ্বাকসর আর সোি জায়ো থাকে িা জজে।'বকল োন্ড়র োবী জকজের 

হাকত তুকল ন্দকয় বলল, ‘েল সদন্খ, সে সলােন্ট, ন্ে বোপার?' 
‘স্যার সলােন্ট এেজি ন্বকদশী। ন্তিজি সলাে তার মাথায় আঘাত েকর 

পান্লকয় সেল।' 
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েলল দু'জি সেকটর সভতকর। 
অধোপেন্ট সংোহীি আহমদ মুসার ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সলােন্ট 

এন্শয়াি সহ। সলােটাকে সতা গুটডা বদমাশ বকল মকি হয় িা।'বলল জি ন্ফন্লপ। 
অধোপে জি ন্ফন্লপ োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র মকিান্বোকির এেজি 

ন্সন্িয়র প্রকফসর। 
‘আমারও তাই ধারো স্যার।  ারা সমকর পালাল ওকদর বেেবাদী ধরকের 

বকল আমার মকি হকলা। ওরা হুমেী ন্দকয় সেকে, ন্শযা িা হকল এরপর সলােন্টর 
জাি  াকব।' 

‘েল সতামাকে আন্ম সাহা ে েন্র সলােটাকে োন্ড়কত তুলকত।' 
বকল অধোপেন্ট আহমদ মুসার পাকয়র ন্দেটা ধরল। 
‘ধেবাদ স্যার'বকল জজে আহমদ মুসার মাথার ন্দেটা হাকত তুকল ন্িল। 
‘ধেবাদ ন্দে সেি? মকি হকে সতামার োজটা স ি আন্ম েকর 
ন্দন্ে। সদখ, তুন্ম সমাজ সসবা েকর সবড়াও এেথা ন্েে, ন্েন্তু সুক াে 

সপকল আন্ম েন্র িা। এেথা ন্েে িয়।' 
‘ধেবাদ স্যার। আপিারাই সতা আমাকদর মকডল।' 
‘সদখ জজে, িীন্তহীি ন্বিয় ভাকলা িয়। সবাইকে মকডল বান্িও িা, 

ন্বপকদ পড়কব।' 
‘ধেবাদ স্যার।'সোেঁকট হান্স সটকি বলল জজে। 
োন্ড়র োকে তারা একস সেকে। 
দু'জি ধরাধন্র েকর আহমদ মুসাকে োন্ড়কত তুলল। 
ড্রাইন্ভং ন্সকট বসল জজে। 
োন্ড় েুকট েলল রািী এন্লজাকবথ হাসপাতাকলর ন্দকে। 
রািী এন্লজাকবথ হাসপাতালন্ট িতুি। ন্েন্তু মধে েোন্রন্বয়াকির 

সবকেকয় আধুন্িে ও সুসন্জ্জত হাসপাতাল। বাহামা, সডান্মন্িোি ন্রপাবন্লে, 
এমিন্ে ন্েউবা সথকেও েখিও েখিও রুেী এখাকি আকস। 
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হাসপাতাকলর ঈমারকজন্েকত সিয়ার সাকথ সাকথই আহমদ মুসাকে ন্িকয় 
এেদল ডাোর েুটল ইিকটিন্সভ সেয়র ইউন্িকট। একদর মকধে জকজের বড় সবাি 
ডািঃ মােোকরটও রকয়কে। 

মান্রয়া মােোকরট হাসপাতাকলর এেজি সাজেি। 
দু'ঘটটা পর মােোকরট সবন্রকয় একস অকপযমাি জজেকে বলল, ‘সলােন্ট 

সে জজে?' 
‘আন্ম ন্েন্ি িা। ন্তিজি সলাে সমকর একে ন্বশ্বন্বদোলকয়র সপেকির 

সেকট সফকল সরকখ ন্েকয়ন্েল। আন্ম তুকল একিন্ে।' 
‘অকল্পর জকে সবেঁকে সেকে সলােন্ট। সব্রকের সোি যন্ত হয়ন্ি। তকব 

োি ন্ফরকত েকয়ে ঘটটা সময় লােকত পাকর। সোট এেটা অপাকরশকির দরোর 
হকব।' 

বকল এেটু সথকমই আবার বলল, ‘তুন্ম ন্বশ্বন্বদোলকয় েকল  াও। আন্ম 
ওেঁর ন্দকে সখয়াল রাখব। ন্বশ্বন্বদোলয় সথকে সফরার পকথ এস।' 

‘সলােন্ট ন্বকদশী। ন্েন্তু তােঁর বোে খুেঁকজ ওেঁর ন্েেু োপড় সোপড়, 
টুন্েটান্ে ধরকির েকয়েটা অদ্ভুত ন্জন্িস সপকয়ন্ে। িাম-ন্েোিা জািা  ায়, এমি 
ন্েেুই পাইন্ি।'বলল জজে। 

‘ওেঁর পকেকট এেটা মান্িবোে এবং এেটা পাসকপাটে পাওয়া সেকে। 
পাসকপাকটে ওর িাম আহমদ আবদুল্লাহ। তুন্েে পাসকপাটে। সসৌন্দ আরব, মান্েেি 
 ুেরাষ্ট্র হকয় এখাকি একসকেি।' 

বকল মােোকরট মান্িবোে ও পাসকপাটে জকজের ন্দকে তুকল ধরল এবং 
বলল'এগুকলা ওেঁর োকে থােকল হারাকত পাকর।' 

‘এগুকলা সতামার োকেই থাে িা আপা।' 
‘আন্ম ডাোর। সরােীর পকেকটর ন্জন্িস আমার োকে থােকত পাকর 

িা।' 
‘অবশ্যই থােকত পাকর সতামার োকে অন্ভভাবে ন্হকসকব, আর িা হয় 

হাসপাতাকলর অন্ফকস সরকখ দাও।' 
‘অন্ফকস রাখকত োই িা, মান্িবোকে অকিে পাউটড আকে।' 
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জজে আর েথা িা বান্ড়কয় ন্জন্িস দু'ন্ট হাকত ন্িল। তারপর বড় সবাি 
মােোকরকটর োকে ন্বদায় ন্িকয় োন্ড়কত উকে বসল ন্বশ্বন্বদোলকয় সফরার জকে। 

 
 
 
মাকোন্ি উকিে-অস্বন্স্তর তাড়ায় সবন্শযে তার অন্ফকসর ন্সকট বকস 

থােকত পারকলা িা।'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্টকে ন্ে ওরা সমকর সফলল? 
িা ধকর ন্িকয় সেল? অথবা আহত েকর সফকল সরকখ সেল ন্েিা? 

মাকোন্ি স ি অকিেটা সকম্মান্হকতর মতই ন্ফকর এল সসই সেকট। ন্েন্তু 
আহত আহমদ মুসা স খাকি পকড়ন্েল, সসখাকি রকের দাে োড়া আর ন্েেুই 
সদখল িা। 

বুেটা েোেঁৎ েকর উেল মাকোন্ির। ন্িিয় সসই খুন্িরা ধকর ন্িকয় 
সেকে আহত'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্টকে। খুন্িরা অবশ্যই 

তাকে ন্জোসাবাকদর জকে ন্িকয় সেকে। েথা সবর েরার পর ন্িিয় ওরা তাকে 
সমকর সফলকব। 

ন্ফকর এল মাকোন্ি তার অন্ফকস আবার। ধপ েকর বকস পড়ল তার সসই 
সেয়াকর। 

‘এখি ন্ে েরা  ায়?'এই এে প্রশ্ন বার বার ঘুকর একস তাকে পীড়া ন্দকত 
লােল। 

ভাবল সস, ন্বষয়টা সজন্িফারকে জািাকিা দরোর। সস হয়কতা সভকঙ 
পড়কব, তবু তাকে জািাকিা দরোর। ন্েন্তু জািাকব সেমি েকর? সজন্িফারকদর 
এেটা সোপি সমাবাইল সটন্লকফাি আকে। ওর আব্বা সপাটেন্রকো সেন্দ্রীে এেটা 
আকমন্রোি সোম্পািীর োে সথকে ন্িকয় একসকে। সোটা মধে েোন্রন্বয়াি 
িীপপুে ওর আওতায় আকস। সস সোপি িম্বার তার োকে আকে। ন্েন্তু 
সজন্িফারকে সতা বান্ড়কত পাওয়া  াকব িা। মামীর বান্ড় সথকে পান্লকয় এে 
দু'ন্দকির সবন্শ তার বান্ড়কত থাোর েথা িয়। 
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তবু মাকোন্ি সটন্লকফাি েরল লায়লা সজন্িফারকে। সপল তাকে 
বান্ড়কত। বলল, ‘সজন্ি'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর এেজি সলাে আমার অন্ফকস 
একস সতার সখােঁজ েরন্েল?' 

‘সোথাোর সলাে?'উকিন্জত েকে ন্জকেস েরল সজন্িফার। 
‘এন্শয়াি সলাে।' 
‘এন্শয়াি সলাে? ন্িিয় সস তাহকল আহমদ মুসা।'আকবে-রুদ্ধ েে 

সজন্িফাকরর। 
‘এত ন্িন্িত হন্েস সেমি েকর?' 
'সতার অন্ফকসর ফোকক্সই তােঁকে সমকসজ পাোকিা হকয়ন্েল। 
তাকত সতার অন্ফকসর ফোক্স িাম্বার ন্েল। সুতরাং আহমদ মুসাকতা সতার 

অন্ফকসই প্রথম আসকব।' 
'ন্েে বকলন্েস। আন্ম এন্দেটা সতা ন্েন্তা েন্রন্ি। ন্েন্তু সবেিাশ হকয় 

সেকে।'োেঁকদা োেঁকদা েকে বলল মাকোন্ি। 
‘ন্ে সবেিাশ হকয় সেকে?'ওপার সথকে উকিোকুল ন্জোসা সজন্িফাকরর। 
‘হ্যােঁ সবেিাশ সয় সেকে।'বকল সেেঁকদই সফলল মাকোন্ি। 
‘োেঁদন্ব িা। তাড়াতান্ড় বল ন্ে হকয়কে। আন্ম ন্েন্তু সহ্য েরকত পারন্ে 

িা।' 
মাকোন্ি সোখ মুকে সোটা োন্হিী লায়লাকে সশািাল। 
সশষ েথা সশািার সাকথ সাকথই ‘সন্তে সবেিাশ হকয় সেকে মাকোন্ি' বকল 

োন্নায় সভকঙ পড়ল লায়লা সজন্িফার। 
তার হাত সথকে সটন্লকফাি পকড় সেল। 
মাকোন্ি সেষ্টা েকরও আর েথা বলকত পারকলা িা। 
েভীর হতাশায় সেয়াকর ো এন্লকয় ন্দল মাকোন্ি। এেটা েথা বার বার 

তার বুকে োেঁটার মত ন্বেঁধকত লােল, ‘এতবড় এেজি ন্বপ্লবী এখাকি একস 
এভাকব প্রাে হারাকব?'আবার মিকে সান্ত্বিা ন্দকত সেষ্টা েরল এই সভকব, ‘খুন্িরা 
ওকে ধকর ন্িকয় সেকে, ন্েন্তু সমকর সফলকবই এমি সতা িাও হকত পাকর।' 
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৪ 
সোখ খুলল আহমদ মুসা। সোখ সখালার পর তার সোখ ঘকরর ন্তি ন্দকে 

ঘুকর এল। হাসপাতাকলর সুসন্জ্জত এেটা েয। 
দরজার পদোয় সুন্দর েকর সলখা, ‘কুইি এন্লজাকবথ হাসপাতাল।' 
মাথায় হাত িা ন্দকয়ই বুঝল, সোটা মাথায় তার বোকটডজ। মাথা ভান্র 

এবং সবদিা। 
মাথা বােঁন্দকে এেটু ঘুরাকতই আহমদ মুসা ডািঃ মান্রয়া মােোকরটকে 

সদখকত সপল। 
ডািঃ মােোকরট এল আহমদ মুসার সামকি। 
‘গুড ইভন্িং ডাোর।' 
‘ওকয়লোম আহমদ আবদুল্লাহ।'বকল এেটু ভাবল ডািঃ মােোকরট। 

তারপর বলল, 'গুড ইভন্িং বললকবি সেি, ন্ে েকর বুঝকলি স  এখি ন্বকেল?' 
'সটন্বকলর ফলুদান্িকত তাজা ফলু সদকখ। সাধারেত হাসপাতাকলর 

েযগুকলাকত ন্বকেকল ফলু সরবরাহ েরা হয়।' 
'স্থাি ন্বকশকষ ন্িয়ম সতা আলাদাও হকত পাকর।' 
‘হাসপাতাকলর সোলটা খুব বেস্ত সময়। এ সময় হাসপাতাকল ফলু 

সরবরাকহর পন্রকবশ থাকে িা। তকব আরও ন্েেু োরে আকে।' 
ডািঃ মােোকরট ন্েেুটা অবাে হকলা। বলকত সেকল সবন্শর ভাে সময় 

হাসপাতাকল োকট, ন্েন্তু সসকতা এ ন্বষয়টা এতন্দি লযে েকরন্ি! বলল, 'সস 
োরেগুকলা ন্ে?' 

আহমদ মুসার সোেঁকট ঈষৎ হান্স। বলল, ‘প্রথমত, আমার যুধা। মকি 
হকে, খাওয়ার পর অন্তত পােঁে েয় ঘটটা পার হকয়কে। ন্িতীয়ত, আপিার ক্লান্ন্ত। 
দীঘে সময় আপন্ি ন্ডউন্টকত আকেি। ন্েন্তু আপিার সোকখ-মুকখ রাত জাোর োপ 
সিই।' 
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ডািঃ মােোকরকটর সোকখ-মুকখ ফকুট উেল ন্বস্ময়। বলল, ‘সামাে েকয়ে 
মুহূকতে আপন্ি এত ন্জন্িস সখয়াল েকরকেি! এত সুক্ষ্ণ ন্বষয় আপিার সোকখ পকড়! 
আপিার পন্রেয় ন্ে? সপশা ন্ে?' 

‘আমার পাসকপাকটে ন্েে ুসতা সপকয়কেি?' 
‘আপিার পাসকপাটে আন্ম সদকখন্ে ন্ে েকর বুঝকলি?'ডািঃ মােোকরকটর 

েকে আবারও ন্বস্ময়। 
‘পাসকপাকটে সলখা আমার পূেে িাম আপিার মুকখ শুকিন্ে।' 
ডািঃ মােোকরট সটন্বকলর পাকশর সেয়ারন্টকত ধপ েকর বকস পড়ল। 
তার সোকখ মুকখ প্রবল উৎসুেে। বলল, 'বলুি সতা আপিার পকেট সথকে 

ন্েেু সখায়া সেকে ন্েিা?' 
‘িা সখায়া  ায়ন্ি।' 
‘ন্ে েকর ন্িন্িত হকলি আপন্ি এতটা?' 
‘আপিার প্রশ্ন সথকে?' 
‘আমার প্রশ্ন সথকে?'ন্বস্মকয় সোখ েপাকল তুকল বলল ডািঃ মােোকরট। 
‘হ্যােঁ।আপিার প্রশ্ন সথকে বুঝা  াকে, সখায়া  াওয়ার মত ন্েেু আমার 

পকেকট ন্েল  া আপন্ি সদকখকেি।  খি সদকখকেি, তখি তা সখায়া  াওয়ার েথা 
িয়।' 

এবার ডািঃ মােোকরকটর সোকখ ন্বস্ময় ন্বমুগ্ধ দৃন্ষ্ট। বলল, ‘আপন্ি শালেে 
সহামস-এর মত সোি সোকয়ন্দা িান্ে? এমি সুক্ষ্ণ ন্বকিষে সাধারে মাথার োজ 
িয়।' 

আহমদ মুসার জকে খাবার এল। সবন্জর সুেপ। এে লাস দুধ। ‘সবন্জর 
সুেকপ প্রােীজ সোি েন্বে সিই সতা?'এোকটিকডকটটর ন্দকে সেকয় বলল আহমদ 
মুসা। 

এোকটিকডটট ন্েেু বলার আকেই ডািঃ মােোকরট বলল, 'সভন্জকটবল 
ওকয়ল আকে, প্রােীজ েন্বে সোি সভন্জকটবল সুেকপ সদয়া হয় িা।' 

‘শুেরসহ ন্েেু প্রােী আকে, সসগুকলা োড়া সব ন্েেুই খাই। 
আমাকদর ধকমে এগুকলা খাওয়া ন্িন্ষদ্ধ।'বলল আহমদ মুসা। 
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‘বুকঝন্ে। আো বলুি সতা, এই ন্িন্ষদ্ধ হওয়ার বোপারটা ন্ে ধমে 
প্রবতেেকদর সলাোল োলোর সথকে একসকে?' 

'দু'এেটা এমি ঘটা ন্বন্েত্র িয়, তকব ইসলাকম ন্িন্ষদ্ধ হওয়ার বোপারটা 
সসই প্রােীর ধরে ও গুোগুকের সাকথ সংন্িষ্ট। ন্হংস্র ও জঘে েন্রকত্রর প্রােীকে 
খাদে ন্হকসকব বেবহার ইসলাকম ন্িন্ষদ্ধ হকয়কে।' 

‘শুের ন্িন্ষদ্ধ হওয়ার সপেকিও ন্ে এেই োরে?' 
‘আমার মকি হয় তাই।' 
‘প্রােীর সোশকতর গুিাগুে এেটা  ুন্েসংেত ন্বকবেে ন্বষয়। ন্েন্তু 

প্রােীর ন্হংস্রতা ও েন্রত্র ন্ে েকর ন্িন্ষকদ্ধর োরে হকত পাকর?' 
‘ া খাওয়া হয়, তার বস্তুেত ন্দকের মত তার সজকিন্টে প্রভাবও পকড় 

ন্েিা তা আপিারা ডাোররাই ভাল বলকত পাকরি।' 
ডািঃ মােোকরট হাসল। বলল, ‘খাকদের উকেেশ্যই সতা খাদে সথকে তার 

গুোগুে আহরে েরা।' 
বকল এেটু সথকমই আবার বলল, ‘সজকিন্টে লাইিও সদকখন্ে আপিার 

িজকরর বাইকর িয়। আসকল আপন্ি সে বলুি সতা?' 
আহমদ মুসা ন্েেু বলার জকে মুখ খুকলন্েল। এ সময় েকয প্রকবশ েরল 

জজে সজফারসি। 
ডািঃ মােোকরট জকজের ন্দকে তান্েকয়'এস জজে'বকল আহমদ মুসাকে লযে 

েকর বলল, 'এ আমার সোট ভাই জজে সজফারসি। োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র োত্র। 
এই আপিাকে সংোহীি অবস্থায় হাসপাতাকল ন্িকয় একসকে। জজেই এখি 
আপিার'সলাোল োন্ডেয়াি'। তার োকেই আপিার পাসকপাটে, মান্িবোে ও 
বোকেজ রকয়কে।' হান্স মুকখ েথা সশষ েরল ডািঃ মােোকরট। 

শুকয় সথকেই আহমদ মুসা হাত বান্ড়কয় ন্দল হ্যাটডকশে-এর জকে।   
জজে এন্েকয় একস হ্যাটডকশে েরল। বলল, ‘সেমি সবাধ েরকেি 

এখি?' 
‘ডাোর োকে িা থােকল উকে বকসই হ্যাটডকশে েরতাম। মাথা ন্েেুটা 

ভান্র এবং ন্েেু সবদিা োড়া আর সোি অসুন্বধা সিই।' 
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বকল এেটু থামল। তারপর জজেকে লযে েকর বলল, ‘আপিাকে অকিে 
ধেবাদ। এেটা ন্বষয় ন্জকেস েরকত োন্ে।' 

‘ওকয়লোম। বলুি।' 
‘ ারা আমাকে আহত েরল, তারা আমার সংোহীি সদহ ন্িকয়  াবার 

সেষ্টা েকরন্ি?' 
‘িা। তকব  াওয়ার সময় তারা বকলকে স , একত ন্শযা িা হকল পকর 

প্রােটাও  াকব।' 
আেঁতকে উেল ডািঃ মােোকরট। বলল, ‘ন্মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ, ওকদর 

আপন্ি ন্ে েরকেি? ওরা আপিার শত্রু সেি?' 
‘আন্ম জান্ি িা। ওকদর সাকথ আমার সোি ঘটিা ঘকটন্ি। েখিও সোি 

েথাও হয়ন্ি ওকদর সাকথ আমার।' 
‘হোৎ ওরা আপিাকে আরমে েরল সেি? ওরা  ন্দ ন্েিতাইোরী 

হকতা, তাহকল ওরা আপিার মান্িবোে, হ্যাটডবোে সরকখ স ত িা।' বলল জজে। 
‘ন্েে বকলে। ওেঁকদর সশষ স  েথা তুন্ম শুকিে, তাকত প্রমাে হয়, ওরা 

সোি ন্বকশষ োরকে আমার শত্রু এবং তারা োয় আন্ম তাকদর পথ সথকে সকর 
দােঁড়াই।' 

মুহূকতের জকে থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু েরল, 'ওকদর 
এেজিকে আন্ম ন্বশ্বন্বদোলকয়র েলা ন্বভাকের পাবন্লে ন্রকলশে অন্ফসার 
সুরাইয়া মাকোন্ির অন্ফকস বকস থােকত সদকখন্ে,  খি আন্ম সসখাকি 
ন্েকয়ন্েলাম। আন্ম  খি ন্মস মাকোন্ির সাকথ েথা বকল সবন্রকয় আন্স, তখি সস 
আমার ন্পেু ন্পেু আকস। আন্ম তাকে সোিই সকন্দহ েন্রন্ি। ন্েন্তু হোৎ সস সপেি 
সথকে একস আমার ন্পকে ন্পস্তল সেন্েকয় ন্বশ্বন্বদোলকয়র ঐ সেকটর ন্দকে ন্িকয় 
আকস।' থামল আহমদ মুসা। 

‘ন্েে ুবকলন্ি সস আপিাকে এ সময়?'বলল জজে। 
‘ন্েেুই বকলন্ি।' 
‘তারপর বলুি।' 
আহমদ মুসা তার সংোহীি হওয়া প েন্ত সব ঘটিা বেেিা েরল। 
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সোোকস খাওয়ার মত েথাগুকলা ন্েলল দু'জকি। 
আহমদ মুসা থামকতই ডািঃ মােোকরট বলল, 'সপেি সথকে েুন্প েুন্প একস 

ঐ সলােন্ট মাথায় আঘাত িা েরকল সতা আপন্ি দু'জিকেই কুকপাোত েকর 
ন্জকতই ন্েকয়ন্েকলি।' 

‘আপিার ন্ে ধারো, আপিাকে ওরা ন্পস্তল বান্েকয় সেট প েন্ত ন্িকয় এল, 
ন্েন্তু আপন্ি সংোহীি হবার পর আপিাকে ন্িকয় সেল িা সেি?' 

ডািঃ , মােোকরট থামকতই েথা বকল উেল জজে। 
‘আমার ধারো, ওরা আিাকে ভয় সদখাকিার জকে ন্ি োতি েরকত 

সেকয়ন্েল, ধকর ন্িকয় স কত োয়ন্ি।'বলল আহমদ মুসা।' 
‘আপন্ি মাকোন্ির োকে সেি ন্েকয়ন্েকলি, ন্ে আলাপ েকরন্েকলি 

মাকোন্ির সাকথ?' 
আহমদ মুসা সংকে সংকে উির ন্দল িা। ভাবল সস, সজন্িফাকরর  
িাম এখাকি বলকব ন্েিা। আহমদ মুসা ন্িন্িত, সজন্িফাকরর সখােঁজ 

েরার সাকথ সাকথ তার উপর ঐ আরমকের স াে আকে। ন্িিয় ঐ সলাকেরা সসই 
খুন্ি গ্রুপ হকব,  ারা সজন্িফাকরর সাথীকদর খুি েকরকে এবং সজন্িফারকেও খুেঁকজ 
সবড়াকে। ন্িিয় ওরা আহমদ মুসাকে সজন্িফাকরর সোি ন্বকদশী সাহা েোরী 
মকি েকরন্েল, অথবা ভয় েকরন্েল স , আহমদ মুসার মত ন্বকদশীর মাধেকম 
তাকদর সব েথা সজন্িফার ন্বকদকশ পাোর েরকত োকে। এটা  াকত িা হয় 
এজকে তারা ভয় সদন্খকয় তাকদর পথ সথকে আহমদ মুসাকে সন্রকয় ন্দকত োয়। 

এেটু সদরী হকয়ন্েল আহমদ মুসার উির ন্দকত। তখি জজে বলল, অল 
রাইট, সোি েিন্ফকডিন্শয়াল েথা হকল আমরা শুিকত োইব িা।' 

আহমদ মুসা জকজের ন্দকে তান্েকয় হাসল। বলল, 'েিন্ফকডিন্শয়াল 
িয়, ন্িতান্তই পাকসোিাল। বলকত সোিই আপন্ি সিই।' 

বকল এেটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'অথেিীন্ত ন্বভাকের োত্রী 
লায়লা সজন্িফারকে সোথায় পাব এটাই সখােঁজ েকরন্েলাম মাকোন্ির োকে।' 

আহমদ মুসা সজন্িফাকরর িাম বলার সাকথ সাকথ জকজের সেহারায় 
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এেটা পন্রবতেি এল। হোৎ েকরই তার সেহারায় এেটা আরে ভাব 
এল। তার সোকখ ন্েেুটা সলাজ সংকোকের ন্েহ্ন। পর মুহূকতেই সসখাকি এল 
সবদিার সুক্ষ্ণ এেটা োকলা োয়া। সস দু'সোখ ন্দকয় স ি আহমদ মুসাকে সোোকস 
ন্েলকে। সস দৃন্ষ্টকত আহমদ মুসাকে পরখ েরা, পরীযা েরার ভাব। 

জকজের এই পন্রবতেকি আহমদ মুসা ন্বন্স্মত হকলা। তার মকি হকলা জজে 
সজন্িফারকে সেকি। শুধু সেিা িয়, সম্ভবত সজন্িফারকে সস ন্বকশষ দৃন্ষ্টকত সদকখ। 
আহমদ মুসার সাকথ সজন্িফাকরর সম্পেেটা ন্ে, এই 

বোপারটা ন্িকয় জজে অন্স্থর হকয় পকড়কে। সস আহমদ মুসাকে প্রন্তিন্ধী 
ভাবকত শুরু েকরকে। মকি মকি হাসল আহমদ মুসা। সদশ-োল-পাত্র  াই সহাে 
এই সযকত্র প্রন্তিন্দ্বী োউকে সহ্য েরা  ায় িা। খুশী হকলা আহমদ মুসা, তার 
অনুমািটা সতে হকল তার সামকি এগুবার এেটা পথ হকব। 

‘ন্িিয় সজন্িফার আপিার বন্ধু। ন্েন্তু মাকোন্ির োকে ন্েকয় তাকে সখােঁজ 
েরন্েকলি সেি?'বলল জজে। তােঁর েে শুেকিা। 

আহমদ মুসা হাসকলা। বলল, 'হ্যা, সবাি বন্ধুও হকত পাকর?' 
জকজের সোকখ লজ্জা-সংকোে জড়াকিা এে ন্বব্রত ভাব। বলল, ‘বুঝলাম 

িা। সজন্িফাকরর সতা সোি ভাই সিই।' 
‘সজন্িফাকরর অকদখা, অকেিা এে ভাই আন্ম।' 
‘সজন্িফারকে আপন্ি সদকখিন্ি, সেকিি িা?' 
‘িা।' 
জকজের সোখ-মুখ এেটু সহজ হকলা। বলল সস, ‘ন্েন্তু তাহকল সস 
আপিার সবাি বা বন্ধু সেমি েকর?' 
‘মুসন্লম িারী-পুরুষ সেকলই সদশ-োল-পাত্র োন্ড়কয় ভাই-সবাি-এর 

সম্পকেে আবদ্ধ।' 
জজে ভাবন্েল। এেটু সদরী েরল েথা বলকত। বলল, 'আন্ম এখি বুঝকত 

পারন্ে, সজন্িফাকরর সখােঁজ েরাই আপিার ন্বপদ সডকে একিকে।' 
‘সেমি েকর?'িা সবাঝার ভাি েকর বলল আহমদ মুসা। সস ভাবল, এরা 

সমস্যার েতটা জাকি, তা জািা দরোর। 
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‘সজন্িফার ও তার সাথীকদর এেটা সামান্জে েকবষো এেন্ট মহলকে 
সাংঘান্তে সযন্পকয় তুকলকে। সজন্িফারকে তারা খুেঁজকে। পান্লকয় সবড়াকে 
সজন্িফার। এই অবস্থায় তার সখােঁজ েরার অথে আপন্ি তার সহক ােী সেউ হকবি। 
তার উপর আপন্ি ন্বকদশী। সুতরাং আপিাকে সজন্িফার সথকে দূকর রাখার জকে 
 া ইকে তারা েরকত পাকর।'জজে বলল। 

‘মহলন্টর পন্রেয় ন্ে?' 
‘আন্ম জান্ি িা। তকব অনুমাি েন্র।' 
‘ন্ে সসটা?' 
‘তারা সাংঘান্তে বেেবাদী এেটা গ্রুপ। সারা েোন্রন্বয়াি িীপপুে জুকড় 

তাকদর সিটওয়ােে। এমি ন্ে এর বাইকরও থােকত পাকর।' 
বকল এেটা সঢাে ন্েলল জজে। তারপর আবার বলল, ‘আন্ম 

সজন্িফারকে বকলন্েলাম েকবষোর সব োেজপত্র, দন্লল দস্তাকবজ ওকদর হাকত 
তুকল দাও এবং ন্িকজকে এসব সথকে ন্বন্েন্ন েকর িাও। ন্েন্তু আমার সোি 
েথাকেই সস পািা সদয় িা, এ সযকত্রও সদয়ন্ি। ভীষে সজদী সস।'আকবকে েলাটা 
ভান্র হকয় উকেন্েল জকজের। 

সজন্িফাকরর প্রন্ত জকজের সযাভ ও অন্ভমাকির প্রোশ এটা। 
মকি মকি হাসল আহমদ মুসা। জকজের েথায় বন্িকতর সবদিা আকে। 

এটা ন্ে সজন্িফাকরর তরফ সথকে সাড়া িা পাবার সবদিা? বলল আহমদ মুসা, 
‘েকবষোর দন্লল-দস্তাকবজ ওকদর হাকত তুকল ন্দকলই ন্ে সজন্িফার রযা সপত?' 

‘পিম খুকির পর ওরা মাকোন্ির মাধেকম সজন্িফাকরর োকে এই প্রস্তাব 
সপৌেকয়কে। সজন্িফার ন্ব্রন্লয়াটট োত্রী ন্বকবেিায় তারা বকলকে, সস  ন্দ ঐ 
সাম্প্রদান্য়ে পথ সথকে ন্ফকর আকস এবং ধমেন্িরকপয সেতিার সাকথ এোত্মা হয়, 
তাহকল তার ন্বরুকদ্ধ তাকদর আর সোি অন্ভক াে থােকব িা।'থামল জজে। 

‘তারপর?'বলল আহমদ মুসা। 
‘সজন্িফারকে অকিে বুন্ঝকয়ন্ে, স্যারকদরকে ন্দকয়ও বুন্ঝকয়ন্ে, 

সজন্িফার আমার সোি েথা শুিকব িা তবুও। আমার শুকভোকে সস ভুল বুকঝকে। 
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বকলকে, 'আন্ম িান্ে আমার জান্তর পয ন্িকয়ন্ে।'আবারও েে ভারী হকয় এল 
জকজের। 

ডািঃ মােোকরট এতযে িীরকব েথা শুিন্েল। এবার েথা বলল সস, ‘জজে 
তুন্ম ভুল েকরে। সজন্িফাকরর প্রন্ত সতামার সপ্রম সতামাকে অন্ধ েকরকে। তুন্ম 
এেটা অোয়কে সমথেি েকরে। সজন্িফার সতামার ন্বরুকদ্ধ অন্ভক াে েরকতই 
পাকর।' 

‘আন্ম  া েকরন্ে সজন্িফাকরর স্বাকথেই েকরন্ে।' 
‘সজন্িফার তা মকি েকর িা। োরে সজন্িফার ন্িকজর স্বাকথের সেকয় 

এেটা জিকোষ্ঠীর সামন্ষ্টে স্বাথেকে অবশ্যই বড় েকর সদখকত পাকর।' 
‘আন্মও বড় েকর সদন্খ আপা।' 
‘সবকযত্রই সদখ। ন্েন্তু এ সযকত্র তা তুন্ম প্রমাে েরকত পারন্ি বেন্ে 

সজন্িফাকরর েথা ভাবকত ন্েকয়।' 
‘ন্েন্তু ন্বেল্প স টা েরকত পারতাম, সসটা ন্ে ভাল? সদখ সজন্িফাকরর 

ন্ে অবস্থা হকয়কে। এেজি ন্িরপরাধ ন্বকদশী শুধু তাকে সখােঁজ েরার অপরাকধ 
ন্ে অবস্থায় পকড়কে। শুধু টােেস িীপপুে সেি, েোন্রন্বয়াকির এে ইন্ি মান্ট 
এমি সিই স খাকি সজন্িফার ন্িরাপদ।'আকবকে রুদ্ধ হকয় এল জকজের েে। 

ডািঃ মােোকরকটর মুকখ ন্েন্তার োপ। বলল. ‘জজে তুন্ম সজন্িফাকরর 
বোপাকর খুব ইকমাশিাল হকয় পকড়ে। বাস্তবতা সতামাকে সদখকত হকব। 
সজন্িফারও ন্েন্তু দুকবোধে। আমরা োই িা তুন্ম অকহতুে েষ্ট পাও।' 

‘সব জান্ি আপা। তবু বলন্ে, আমার বোপারটা আমার হাকত সেকড় ন্দি।' 
আহমদ মুসার দুিঃখ হকলা জজে সেকলটার জকে। বুঝা  াকে, সাড়া পায়ন্ি 

সজন্িফাকরর। খৃষ্টাি জজে আর মুসন্লম সজন্িফাকরর ন্বষয়টা ন্বব্রত েরল আহমদ 
মুসাকে। আবার খুশী হকলা, সজন্িফাকরর সখােঁজ েরার এেটা পথ সবর হকলা বকল। 

জকজের েথার পর ডািঃ মােোকরট আর ন্েেু বকলন্ি। এেটা অস্বন্স্তের 
অবস্থা তাকদর দু'ভাইকবাকির মকধেই। 

আহমদ মুসা িীরবতা ভাঙল। বলল, ‘স্যন্র জজে, এেটা অে প্রসংে। 
সজন্িফাকরর সন্ধাি আন্ম ন্েভাকব সপকত পান্র?' 
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জজে আহমদ মুসার ন্দকে পূেে দৃন্ষ্টকত তাোল। বলল, ‘সজন্িফার 
এখি পলাতে অবস্থায়। তার সাকথ আপিার সদখা েরার বা সদখা েরার 

সেষ্টায় তারও ন্বপদ হকত পার, আপিারও হকত পাকর। শত্রুরা আপিাকেও ন্েকি 
সফকলকে এবং শান্সকয়ও সেকে।' 

‘এ সব ন্েেু সজকিই আন্ম বলন্ে জজে।' 
‘আপন্ি বকলকেি, আপন্ি তাকে সেকিি িা, সদকখিন্ি। তাহকল এই 

অবস্থার মকধে তার সাকথ সদখা েরার সহতু ন্ে?' 
সংকে সংকে জবাব ন্দল িা আহমদ মুসা। এেটু ভাবল। তারপর বলল, 

‘সব েথা, এখি বলব িা, শুধু এটুকু বলন্ে, ‘স  সমস্যায় সজন্িফার জন্ড়কয় 
পকড়কে, সস সমস্যা সদখার জকেই আন্ম একসন্ে। সজন্িফাকরর সাযাত আমার 
এ জকে প্রকয়াজি স , ন্বতন্েেত েকবষোটা আন্ম সদখকত োই, তার োকে 
শুিকতও োই।' 

ডািঃ মােোকরট ও জজে দু'জকির সোকখ-মুকখ ন্বস্ময় ফুকট উেল। 
বলল, ‘সদখকত োি মাকি, আপন্ি প্রন্তোকর িামকত োি?' 
‘সস লকযেই একসন্ে।' 
‘আর সেউ একসকে?' 
‘িা।' 
‘আপন্ি এো িামকবি? জাকিি এরা েত বড় শন্ে, েত বড় একদর 

সিটওয়ােে?' 
‘এো সোথায়? সাকথ আমার আল্লাহ আকেি। আর সদকশর সব ভাল 

মানুষ সতা আমার সাকথ থােকব।' 
‘ া বলকলি, এটা সতা সান্ত্বিার েথা।'বলল ডািঃ মােোকরট। 
মােোকরট থামকতই জজে বকল উেল, ‘আন্ম বুঝকত পারন্ে িা। আপন্ি 

এো মানুষ, খান্ল হাত। আপন্ি ন্েভাকব এমি এেটা লড়াইকয় িামকত পাকরি? 
এই সতা প্রথম দশেকিই ওরা আপিাকে সমকর সফলকত  ান্েল।' 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আন্ম  ন্দ জািতাম, ওরা সসই খুন্ি গ্রুকপর, 
তাহকল ন্বশ্বন্বদোলকয়র দরজায় ওকদর সাকথ লড়াইকয় িামতাম িা।' 
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‘ন্ে েরকতি?' 
‘ওকদর হাকত ধরা ন্দতাম এবং এমি সব েথা বলতাম  াকত আমাকে 

ওরা ওকদর ঘান্টকত ধকর ন্িকয়  ায়।' 
‘ধরা ন্দকতি? সেি? সেি?'দু’জকি প্রায় এে সাকথই বকল উেল। 
দু’ন্ট লাকভর জকে। এে, তাকদর ঘান্ট োিা হকতা। দুই, ওকদরও 
সেিার সুক াে হকতা।' 
ন্েন্তু ওরা  ন্দ আপিাকে সমকর সফলকতা?' 
‘জীবি-মৃতেু আল্লাহর হাকত, সোি মানুকষর হাকত সিই। সুতরাং এ ন্িকয় 

ন্েন্তার ন্েেু সিই।' 
ডািঃ মােোকরট এবং জজে ন্েেু বলল িা। তাকদর অবাে দৃন্ষ্ট আহমদ 

মুসার উপর ন্িবদ্ধ। 
এেটু পর ডািঃ মােোকরট বলল, ‘আমার অনুমাি তাহকল ন্ে ন্েে, আপন্ি 

সোি সোকয়ন্দা?' 
‘আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'িা।' 
'সেউ আপিাকে সডকেকে? ন্েংবা সেউ পান্েকয়কে আপিাকে?'বলল 

মােোকরট। 
‘লায়লা সজন্িফার সডকেকে।' 
‘সজন্িফার সডকেকে?'দু’জকিই বকল উেল এে সাকথ। 
‘হ্যােঁ।' 
‘সস আপিাকে সেকি?'বলল জজে। 
‘িা।' 
‘আপিাকে সদকখকে?' 
‘িা।' 
‘আপিার সাকথ েথা বকলকে?' 
‘িা।' 
‘তাহকল ন্েভাকব ডােল?' 
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‘সস হয়কতা সোথাও আমার িাম শুকিন্েল। সসই িাকম আন্তজোন্তে 
এেন্ট মুসন্লম সংস্থার ন্েোিায় আমাকে ন্েন্ে ন্লকখন্েল। সসই সংস্থা আমার োকে 
ন্েন্ে সপৌোয়। সসই ন্েন্ে সপকয় আন্ম একসন্ে।' 

‘এ সতা রূপ েথার েল্প।'ন্বন্স্মত েকে বলল মােোকরট। 
‘ন্েন্তু সতে।'বলল আহমদ মুসা। 
জজে ন্েেু বলকত  ান্েল। আহমদ মুসা হাত সজাড় েকর বলল, 'আর 

সোি েথা িয়। সব েথাই, এেন্দি জািকব। এখি আমাকে সাহা ে ের।' 
‘আন্ম সজন্িফাকরর বান্ড়র ন্েোিা ন্দকত পান্র। ন্েন্তু সস সতা বান্ড়কত 

সিই।' 
‘ওর স  সোি এেটা ন্েোিা সপকলই হকলা। সসই ন্েোিা সথকে আরও 

ন্েোিা সবন্রকয় আসকব।' 
‘ন্েোিা ন্দকত পান্র এেটা শকতে।' 
‘ন্ে সসটা?' 
‘সজন্িফাকরর সাকথ সদখা হওয়ার পর  খি আপন্ি োজ শুরু েরকবি, 

তখি আমার েথা মকি রাখকবি। ন্েেু িা পান্র আপিার ফায়ফরমাস মান্টকত 
পারব অবশ্যই।' 

‘ন্েন্তু জজে, তুন্ম সজন্িফারকে েকবষোর দন্লল-দস্তাকবজ ওকদর হাকত 
তুকল ন্দকয় আকপাস েরকত বকলন্েকল।' 

‘বকলন্েলাম। সসটা সজন্িফারকে বােঁোকিার জকে। ন্েন্তু অোয়কে 
‘ো’ বন্লন্ি। 
‘ন্েন্তু ‘অোয়’সে অোয় বলা এবং অোকয়র ন্বরুকদ্ধ দােঁড়াকিা এে 

ন্জন্িস িয়।' 
‘সসটা আন্ম জান্ি।' 
‘ধেবাদ জজে। সতামার সাহা েকে স্বােত জািাই। ন্েন্তু েখি সতামাকে 

ন্ে েরকত হকব, সতামাকে স্বাধীিভাকবই সস ন্সদ্ধান্ত ন্িকত হকব।' 
‘আপন্ি সোথায় ন্ে েরকেি তা জািকত হকব সতা?’ 
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'িা জািকল সাহা ে েরকব ন্ে েকর?  খি জািকত পারকব, তখিই 
সাহাক ের সময়।' 

‘বুঝলাম।'বলল জজে। 
ডািঃ মােোকরকটর ন্বস্ময় দৃন্ষ্ট আহমদ মুসার উপর। জজে থামার সংকে 

সংকে সস বলল, ‘ন্মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ আসকল আপন্ি সে? আপিার মত 
ন্বকদশী এেজিকে স্থািীয় সেউ সহক ান্েতার অফার েরকল, সসই সহক ান্েতা 
েহে েরার জে স ভাকব েথা বকল, আপন্ি তা বকলিন্ি। স  েথা আপন্ি 
বকলকেি তা সসই বলকত পাকর, স  সাংঘান্তে আত্বন্বশ্বাসী এবং স  সাহা ে 
আপন্ি সেকয়কেি তা জকজের জকে  তটুকু স্বাভান্বে ততটুকুই। এই সোটা 
দৃন্ষ্টভন্িটাই অসাধারে।' 

‘মোডাম, আমাকে  া সদখকেি আন্ম তাই। এতটুকুই ন্ে  কথষ্ট িয়?' 
ডািঃ মােোকরট ন্েেু বলকত  ান্েল, এ সময় িাসে দ্রুত ঘকর ঢুকে ডািঃ 

মােোকরটকে বলল, ‘মোডাম, প্রকফসর স্যার আসকেি।' 
ডািঃ মােোকরট সেয়ার সথকে উকে দােঁড়াল। 
েকয প্রকবশ েরল ইমারকজেী এবং ইিকটন্িন্সভ সেয়ার ইউন্িকটর 

প্রধাি ডাোর। 
েকয প্রকবশ েকর সেকলর সাকথ সম্ভাষে ন্বন্িমকয়র পর আহমদ মুসার 

োকে ন্েকয় দােঁড়াল। বলল, ‘ইয়ংমোি খুব ভাকলা আে তাই িা?' 
‘ন্জ ডক্টর।'বলল আহমদ মুসা। 
ডাোর আহমদ মুসার ফাইল হাকত ন্িকয় মাথার আঘাকতর সবেকশষ 

পরীযার ন্রকপাটেসহ বতেমাি অবস্থার ন্রকপাটে পরীযা েরল। তারপর আহমদ 
মুসার ডাি হাত তুকল ন্িকয় িাড়ী পরীযা েরল। তারপর আহমদ মুসার ন্পে 
োপকড় বলল, 'উইল পাওয়ার ন্িকয় সতামার সোি েচ্চো আকে িান্ে সহ। অদ্ভুত 
শে সতামার িাভে। অপাকরশকির ৪ ঘটটা পর সতামার স  উন্নন্ত হকয়কে ৪ ন্দকিও 
তা হবার েথা িয়। সতামাকে অন্ভিন্দি ইয়াংমোি।' 

‘ওকয়লোম, ডক্টর।'আহমদ মুসা বলল। 
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‘আকরেটা ন্বষকয় তুন্ম লান্ে ইয়াংমোি। সতামার মাথায় ন্বন্ভন্ন সমকয় 
পাওয়া অকিেগুকলা বড় বড় আঘাকতর ন্েহ্ন। ন্েন্তু সবগুকলা আঘাতই 
ন্বস্ময়েরভাকব সতামার সব্রেকে এন্ড়কয় সেকে।' 

‘আল্লাহর ন্বকশষ দয়া, ডক্টর।' 
‘ন্েন্তু ইয়াংমোি এতটুকু বয়কস সতামার এত শত্রু এল সোকথকে? 

সাবধাি হকব।' 
‘ধেবাদ ডক্টর।' 
প্রধাি ডক্টর সবন্রকয় সেল। 
তার সাকথ সাকথ মােোকরট ও জজেও সবন্রকয় সেল প্রধাি ডাোকরর সাকথ 

েথা বলকত বলকত। 
প্রধাি ডাোরকে ন্েেুদূর এন্েকয় ন্দকয় ডািঃ মােোকরট ও জজে ন্ফরল 

েকয সফরার জকে। 
দরজায় প্রকবকশর আকে ডািঃ মােোকরট জজেকে সটকি ধরল এবং সন্রকয় 

আিল এেটু দূকর। বলল’ ‘আহমদ আবদুল্লাহকে সেমি বুঝে তুন্ম?' 
‘তুন্মই সতা ভাল বুঝার েথা আপা।' 
ডািঃ মােোকরট এেটু ন্েন্তা েরল। বলল, 'আমার মকি হকে তার 
বড় সোি পন্রেয় আকে।' 
বকল এেটু থামল। তারপর আবার শুরু েরল, 'ওেঁর দৃন্ষ্ট অসাধারে 

তীক্ষ্ণ। বুন্দ্ধ ও ন্বকিষেী শন্ে অসাধারে ধারাকলা। প্রকফসর স্যার এখন্ি বলকলি, 
ওেঁর িাভে অসাধারে এবং তােঁর োে সথকে শুকি  া বুঝা সেকে মারামান্রকতও ন্তন্ি 
অসাধারে। তাহকল উন্ি সাধারে হি সেমি েকর?' 

‘আকরেটা ন্বষয় সখয়াল েকরে আপা, প্রকফসর বলকলি, 'ন্মিঃ আহমদ 
আবদুল্লাহর মাথায় ন্বন্ভন্ন সমকয় পাওয়া অকিে আঘাত আকে। এ সথকে বুঝা 
 ায়, হয় ন্তন্ি ন্রন্মিাল, িা হয় ন্তন্ি সোি সোকয়ন্দা। ন্রন্মিাল িি আমার 
ন্বশ্বাস, তাহকল ন্তন্ি সোকয়ন্দা ধরকির সেউ হকবি।' 
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‘লায়লা সজন্িফার তার িাম সজকিকে এবং সাহাক ের জকে সডকেকে, 
এটাও বড় বোপার। শুধু অসাধারে িয়, খুবই অসাধারে িা হকল তাকে সাহাক ের 
জকে ন্েন্তা েরকতা িা সজন্িফার।' 

‘আমারও তাই মত আপা। তাকে ন্ে আবার ন্জকেস েরব তার 
পন্রেয়?' 
‘িা।  খি ন্তন্ি বকলিন্ি, তখি িা বলার সপেকি ন্িিয় োরে আকে, 

অথবা ন্তন্ি আস্থা রাখকত পারকেি িা আমাকদর উপর।' 
‘এ জকেই ন্ে আন্ম সাহা ে েরকত োইকল ন্তন্ি োটডা মকিাভাব 
সপাষে েকরকেি?' 
‘তা িাও হকত পাকর। ন্েন্তু তুন্ম সতা ওেঁকে সাহা ে েরকত  াে িা, 

সাহা ে েরকত োে সজন্িফারকে।' 
‘সজন্িফার আমার সাহা ে োয় িা। তার সাহাক ের জকে সলাে সতা 

একসকেই। ন্েন্তু ঐ খুন্িরা ধরা পড়ুে, তাকদর শান্স্ত সহাে এবং সজন্িফার মুে 
সহাে, এটা আমার এোন্ত োমিা বকলই আন্ম সাহা ে েরকত োই।' 

হাসল ডািঃ মােোকরট। বলল, ‘সজন্িফারকে তুন্ম বুঝকত পারন্ি ন্েংবা 
সজন্িফার সতামাকে বুঝকত পাকরন্ি, এটা সতামারও বেথেতা। এর দায় সবোরা 
আহমদ আবদুল্লাহর ঘাকড় োন্পও িা।' 

হাসল জজে। বলল, ‘আহমদ আবদুল্লাহ সজন্িফাকরর সেকয় অকিে 
উেঁেুকত বকট, ন্েন্তু সজন্িফার আমাকে তার সেকয় অকিে ন্িেু মকি েকর।' 
হাসল ডািঃ মােোকরট। বলল, 'তা আন্ম জান্ি িা। তকব প্রকতেকেরই 

অন্ধোর আকে, সস  া ন্েে মকি েকর সস মত সপাষে েরার।' 
জজে ন্েেু বলকত  ান্েল। বাধা ন্দকয় মােোকরট বলল, ‘েল  াই, প্রকফসর 

স্যার আহমদ আবদুল্লাহর জে ন্ে ন্লকখ সেকলি, তার ফকলাআপ েরকত হকব।' 
দু'জি েকযর ন্দকে পা বাড়াল। 
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এেটা সোট মটর সবাট এন্েকয় েলকে সাউথ টাকেো িীকপর ন্দকে। টােেস 
িীপপুকের সবকেকয় বড় িীপ, োটড টােেস। এর পূবে-দন্যকে পর পর আরও দু'সটা 
িীপ। সাউথ টাকেো িীপ োটড টােেস সথকে সসাজা দন্যকে। টােেস িীপপুকের এটা 
ন্িতীয় বৃহিম িীপ। 

মটর সবাকট ন্তিজি আকরাহী। 
দু'জি েৃষ্ণাংে। তাকদর এেজি ড্রাইন্ভং ন্সকট। সস  ুবে বয়কসর। 
অেজি সাদা-োকলা েুকলর সপ্রৌঢ়। 
সবাকটর সডকে রাখা এেমাত্র সেয়াকর আহমদ মুসা বকস। 
এে সময় আহমদ মুসার পাকয়র োকে পাটাতকির উপর একস বসল 

সাদা-োকলা েুকলর সসই সপ্রৌঢ়। 
আহমদ মুসাও সেয়ার সথকে সিকম পাটাতকির উপর বসল। 
সপ্রৌঢ়ন্ট ইংকরজী সস্পেন্িশ ন্মন্শকয় বলল, ‘আপন্ি স্যার, আপন্ি অন্তন্থ, 

আপন্ি সম্মান্িত, আপন্ি এভাকব আমার পাকস বসকবি সেি?'বকল এেটু সকর 
উকে দােঁড়ান্েল সপ্রৌঢ়ন্ট। 

আহমদ মুসা তাকে আবার সটকি বন্সকয় ন্দল। বলল, ‘সদখ আন্ম 
মুসলমাি। আমাকদর ধকমে সব মানুষ সমাি। সাদা-োকলা, ধিী-েরীব 

ন্েংবা েন্মে-মান্লে-এর পাথেকেের োরকে মানুষ সোট-বড় হয় িা। আমাকদর 
ধকমে মানুষ সম্মান্িত-অসম্মান্িত হয় ভাকলা ন্েংবা মন্দ োজ েরার ন্ভন্িকত।' 

‘আমাকদর িীকপ অকিে মুসলমাি আকে স্যার। আপন্ি ন্েেই বকলকেি, 
তাকদর মকধে সাদা-োকলার সভদ সিই। তারা এেঁে সাকথ বকস খায়। এে সাকথ 
উপাসিা েকর। ন্েন্তু স্যার, আমরা সদখন্ে, টাো-পয়সা ন্দকয়ই বড়-কোটর বাে-
ন্বোর হকে।' 

‘এর োরে ইসলাকমর এই ন্শযা আমরা হয় ভুকল সেন্ে, িা হয় মান্ি 
িা।' 

'জজে স্যাররা খুব ভাল স্যার। ওরা সাদা-োকলা সদকখ িা। ওর বড় সবাি 
ডাোর। সাদা-োকলা দুই রুেী একল োকলাটাই সস প্রথম সদকখ।' 

'ন্েে বকলে, আন্মও ওেঁর সরােী ন্েলাম।' 
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সাদা-োকলা েুকলর সপ্রৌঢ় েকয়ে মুহূকতের জকে িীরব থােল। 
তারপর বলল, ‘জজে সাকহব বকলকেি, আপন্ি স খাকি িামকত োি 

সসখাকিই িান্মকয় ন্দকত হকব। সোথায় িামা আপিার পেন্দ হকব স্যার? 
‘উপকূকলর স  সোি জায়োয় িামা  ায়?' 
‘দু'োরটা জায়ো োড়া সব স্থাকিই িামা  ায়। তকব ঘাট বা বন্দকরর সজন্ট 

োড়া িামকল ন্েেুটা পান্িকত িামকত হয়।' 
আহমদ মুসা মািন্েত্র সথকে সজকিকে, সামকিই িীকপর উির পাকশ 

িীপন্টর প্রধাি বন্দর। এ বন্দর সথকে রাস্তা েন্ড়কয় পকড়কে সোটা িীকপ। 
আহমদ মুসা এ পাকশর এ বন্দকর িা িামার ন্সদ্ধান্ত ন্িকয়কে। 

সজন্িফাকরর সাকথ সদখা হওয়ার আকে সোি সংঘকষে সস ন্লপ্ত হকত োয় িা।  
আহমদ মুসা জকজের হাকত সলখা সজন্িফাকরর ন্েোিা সবর েরল পকেট 

সথকে। সস জকজের োকে শুকিকে, সজন্িফাকরর বান্ড় িীপটার দন্যে-পন্িম 
অংকশ। এলাোটা িান্ে পাহাড় ও উবের উপতেোয় ভরা।  

ন্েোিা সলখা োেজ সোকখর সামকি সমকল ধরল আহমদ মুসা। 
োকমর িাম 'ন্সন্ড োকেম'। 
িাম পকড় েমকে উেল আহমদ মুসা স মি েমকে উকেন্েল োটড টােেস 

িীকপর প্রধাি বন্দর'সজায়াি ন্ড সুসুলামা'িাম পকড়। বরং তার সেকয়ও এই িাকম 
আরবীয় উপন্স্থন্তটা আরও স্পষ্ট। জজে ইংকরজীকত োমন্টর িাম ন্লকখকে 'Sidi 
Kacem'। আহমদ মুসা ভাবল, োমন্টর এই িামকে'ন্সন্দ োকেম'ও পড়া  ায়। 

‘ন্সন্দ োকেম’ িাম উচ্চারকের সাকথ সাকথ আহমদ মুসার মি েকল সেল 
মুসন্লম উির আন্ফ্রোর ন্দকে। সসখাকি মুসলমািকদর মকধে এই ধরকির বহু িাম 
প্রেন্লত। 

আহমদ মুসা বলল, ‘আন্ম ন্সন্ড োকেম োকম  াব। বন্দকর িা সিকম 
আর সোথাও িামকত পান্র?' 

‘বন্দকর িামার দরোর সিই স্যার। ন্সন্ড োকেম'সবু'উপতেোর মুকখ 
‘সসবু’ িদীর তীকর এেটা ন্বখোত োম। সসবু িদীর সমাহিায় মৎস ন্শোরীকদর 
এেটা সজন্ট আকে। সসখাি সথকে োমটা সবকেকয় োকে। সসখাকি সিকম সহেঁকটও 
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 াওয়া  ায়, অকটা হুইলাকরও স কত পাকরি। সোট সিৌো সপকল সিৌোকতও স কত 
পাকরি োমন্টকত।' 

তার েথা শুিন্েল আহমদ মুসা। ন্েন্তু'সসবু'িদীর িাম সশািার সাকথ 
সাকথ আহমদ মুসার মি েুকট ন্েকয়ন্েল মরকক্কার আটলান্টটে উপকূল এলাোয়। 
তার সোকখর সামকি সভকস উেল মরকক্কার রাজধািী ‘রাবাত’ সথকে 
এেশ'সসায়াশ'মাইল পুকব সােকরর ন্দকে বকয়  াওয়া ‘সসবু’ িদী এবং তার 
তীকরর ‘ন্সন্দ োকেম’ িামে শহকরর দৃশ্য। পন্িম আটলান্টটকের েোন্রন্বয়াি 
সােকর হান্রকয় থাো এেটা িীকপর এেটা অখোত োকমর িাম এই'ন্সন্দ 
োকেম'এবং িদীর িাম 'সসবু'হকলা ন্ে েকর? 

এ ন্বস্ময়টা সেকপ সরকখ আহমদ মুসা বলল, 'আমাকে ঐ মৎস ঘাকটই 
িান্মকয় ন্দকবি।  

বকল এেটু থামল। তারপর আবার বলল, 'আপিার পূবে পুরুষরা 
সোকেকে একসন্েল বলকত পাকরি?' 

সংকে সংকে উির ন্দল িা সপ্রৌঢ়ন্ট। 
এেটু ন্েন্তা েরল। বলল, 'আমার মা অতীকতর েথা আমাকদর সবন্শ 

বলকতি। তােঁর োকে শুকিন্ে, আমার পূবে পুরুষকে পন্িম আন্ফ্রোর োন্ম্বয়া সথকে 
ধকর আিা হকয়কে। আমাকদর সস পূবে পুরুষ োন্ম্বয়ার এেজি স াদ্ধা ন্েকলি। 
তার'বাজুবন্ধ'ন্ট আমরা বংশ পরম্পরায় সংরযে েকর েকলন্ে। তােঁকে সষাড়শ 
শতকের প্রথম ন্দকে ধকর আিা হয় এবং দাস ন্হসাকব িয় স াদ্ধা ন্হসাকব তােঁকে 
বেবহার েরা হয়। তখি সমে েোন্রন্বয়াি িীপপুকে েলন্েল স্বেে খন্ি আন্বকার 
ও খিকির ধুম। এই খিি োকজ দাস ন্হসাকব বেবহার েরা হন্েল এখািোর 
আন্দবাসী সরডইন্টডয়ািকদর। আর তাকদর োবু রাখা ও পন্রোলিার জকে 
বেবহার েরা হকতা আন্ফ্রোি ন্িকোকদর। স াদ্ধা হওয়ায় আমার পূবে পুরুষ এই 
োকজ গুরুত্বপূেে পদ লাভ েকরি। ন্েন্তু শীঘ্রই ন্তন্ি সরডইন্টডয়ািকদর উপর 
মান্লেকদর অমানুন্ষে ন্ি োতকির প্রন্তবাদ েকরি। ফকল তার উপর ন্ি োতি 
সিকম আকস এবং ন্তন্ি সজকল ন্িন্যপ্ত হি। ন্তন্ি সজল সথকে পান্লকয় ন্েউবা 
অিল সথকে বাহামা আিকল েকল আকসি। সরডইন্টডয়ািকদর োকে ন্তন্ি 
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ন্হকরাকত পন্রেত হি। বাহামা অিকল একস ন্বকয় েকরি এে সরডইন্টডয়াি 
সমকয়কে। প্রায় পিাশ বের আকে সশ্বতাংেকদর বেবহাকর যুদ্ধ হকয় আমাকদর পূবে 
পুরুষ েকল আকসি টােেস িীপপুকে।'থামল সপ্রৌঢ়ন্ট। 

সবাকটর োলে  ুবেন্টর ন্দকে ইংন্েত েকর আহমদ মুসা বলল, ' ুবেন্ট 
সতামার সে?' 

'আমার সেকল।'েকবের সাকথ উচ্চারে েরল সপ্রৌঢ়ন্ট। 
'তাই সতা সতামার োন্হিী শুকি তার সোখ-মুখ উজ্বল হকয় উকেন্েল।' 
মুহূকতের জকে এেটু সথকম আহমদ মুসা  ুবেন্টর ন্দকে তান্েকয় 
সহকস বলল, 'আন্মও খুশী হকয়ন্ে সতামার পূবে পুরুকষর পন্রেকয়।' 
তারপর সপ্রৌকঢ়র ন্দকে সেকয় আহমদ মুসা বলল, 'সতামার সসই পুবে 

পুরুকষর িাম ন্ে?' 
'আরাবাো।'বলল সপ্রৌঢ়। 
"বাজুবন্ধ";-এর েথা বলকল। ওটা োর োকে? 
'আমার োকে। এই সতা।'বকল সপ্রৌঢ়ন্ট জামার হাতা উপকর তুকল 

বাজুবন্ধন্ট সদখাল। 
সখাদাই োজ েরা োেঁন্দর বাজুবন্ধ। 
'বাজুবন্ধ-এর উপর সোখ পড়কতই েমকে উেল আহমদ মুসা। 
বাজুবকন্ধর উপর সোখ পড়কতই েমকে উেল আহমদ মুসা। বাজুবকন্ধর 

উপর সখান্দত আরবী বেেমালা েোন্লওোফী স্টাইকল সলখা। 
'হাকত ন্িকয় সদখকত পান্র বাজুবন্ধন্ট?'দ্রুত েকে বলল আহমদ  
মুসা। 
সপ্রৌঢ়ন্ট খুশী হকয় বাজুবন্ধন্ট খুকল আহমদ মুসার হাকত ন্দল। 
আহমদ মুসা িজর বুলাল বাজুবন্ধন্টর উপর। 
পুরাতি েোন্লওোফী স্টাইকল আরবী সলখা। 
পড়ল আহমদ মুসা শ্বাসরুদ্ধ ন্বস্মকয়র সাকথ। বাজুবন্ধন্টর ন্ডম্বােৃন্ত 

উপকরর অংকশ োরন্দকে ন্ঘকর আল্লাহু আেবর শব্দমালার এেন্ট 
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ন্ডম্বাোর বৃি। তার মাকঝ সলখা'সসাংোই সুলতাি আসন্েয়া মুহাম্মাকদর 
তরফ সথকে তরুে সসিাধেয আবু বের মুহাম্মদকে বীরকত্বর প্রতীে 
ন্হকসকব।'সলখার ন্িকেই সুলতািী ন্সলকমাহর। 

পকড় আিন্দ ন্বস্মকয়র শ্বাসরুদ্ধের োকপ আহমদ মুসা ন্েেুযে েথা 
বলকত পারকলা িা। আকবকে উচ্ছ্বাকস ভান্র হকয় উকেন্েল তার সোখ-মুখ। বাজুবন্ধ 
সথকে মুখ তুকল ন্স্থর দৃন্ষ্টকত সেকয় ন্েল সপ্রৌঢ়ন্টর ন্দকে। 

'ন্ে সদখকলি? এভাকব তান্েকয় আকেি সেি?'বলল সপ্রৌঢ়ন্ট অবাে হকয়। 
তবু আহমদ মুসা ন্েেু বলল িা। 
আরও এেটু পকর ধীকর ধীকর বলল, 'জিাব বাজুবকন্ধ ন্ে সলখা আকে 

জাকিি?' 
'ন্েেু সলখা আকে জান্ি আমরা। ন্েন্তু ন্ে সলখা আকে জান্িিা। 
আম্মার োকে শুকিন্ে, আমার দাদা এেবার হ্যাভািায়'আন্ফ্রোি 

েোন্রন্বয়ািকদর'এে সকম্মলকি ন্েকয়ন্েকলি। এেজি পন্টডত সলাে বাজুবন্ধন্ট 
পকড়ন্েকলি। ওখাকি অকিে ন্েেু িান্ে সলখা আকে। তার সাকথ এেজি 
বাদশাহর িাম ও আমার সসই পূবে পুরুকষর িাম সলখা আকে। পন্টডত বেন্ে 
দাদাকে বকলন্েকলি, বাজুবন্ধন্ট সোি  াদুঘকর ন্দকল আমরা অকিে টাো পাব। 
আপন্ি পড়কত পাকরি ওখাকি ন্ে সলখা আকে?' 

'হ্যােঁ আন্ম পড়কত পান্র, পকড়ন্ে।' 
'সপ্রৌঢ়ন্ট আিকন্দ ন্েৎোর েকর উেল, 'বাো সবাট বন্ধ েকর এখাকি এস। 

এ সুক াে আর পাওয়া  াকব িা।'ড্রাইন্ভং ন্সকট বসা সেকলকে লযে েকর বলল 
সপ্রৌঢ়ন্ট েথাগুকলা। 

'বাো'অথেোৎ সপ্রৌকঢ়র  ুবে সেকলন্ট একস বসল সপ্রৌঢ় সলােন্টর 
পাকশ প্রেরু সংকোে ন্িকয়। 
'স্যার দয়া েকর পড়ুি ন্ে সলখা আকে। ন্ে সসৌভােে আমাকদর।' 
আল্লাহু আেবার'শব্দ আপিারা শকিকেি?'বলল আহমদ মুসা 
সপ্রৌঢ়কে লযে েকর। 
'শকিন্ে। মুসলমািকদর মসন্জদ সথকে এ শব্দ আমরা অকিে 
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শুকিন্ে।'বলল সপ্রৌঢ়ন্ট। 
আহমদ মুসা বাজুবকন্ধর ন্ডম্বােৃন্ত বৃি ওকদর সামকি তুকল ধকর বলল, 

এ বৃকির োরন্দকে ন্ঘকর এোরবার'আল্লাহু আেবার'শব্দ সলখা আকে। 
তারা বাপ-কবটা ন্বন্স্মত েকে প্রায় এে সাকথই বকল উেল, 

'মুসলমািকদর শব্দ এখাকি সেি? ন্ে অথে এর?' 
'সেি পকর বলন্ে। শব্দন্টর অথে'আল্লাহ' অথোৎ 'ঈশ্বর সবে শন্েমাি।' 
এেটু সথকম সপ্রৌকঢ়র ন্দকে সেকয় আহমদ মুসা বলল, 'বাজুবকন্ধ এেজি 

বাদশাহর িাম সলখা আকে বলকলি, জাকিি তার িাম?' 
'আমাকদর োকরারই মকি সিই।'বলল সপ্রৌঢ়ন্ট। 
'বাদশাহর িাম'আসন্েয়া সমাহাম্মদ।' 
'এ সতা মুসলমািকদর িাম। বাদশাহ ন্ে মুসলমাি?' 
'হ্যােঁ মুসলমাি। সসাংোই সাম্রাকজের ন্তন্ি সবেকেষ্ঠ সুলতাি ন্েকলি। 

পন্িম আন্ফ্রোর সবে বৃহৎ সাম্রাজে ন্েল এটা। এই সাম্রাকজের প্রন্তষ্ঠা হয় ১৪৬৪ 
সাকল। আকরেটা মুসন্লম সাম্রাজে 'মান্ল'র রাজধািীও একদর অন্ধোকর আকস। 
আসন্েয়া মুহাম্মদ ১৪৯৩ সথকে ১৫২৮ সালপ েন্ত দীঘে ৩৫ বের যমতায় 
ন্েকলি। এই সুলতাকিরই এেজি সসিধেয ন্েকলি আপিার পুবে পুরুষ, ন্ ন্ি এই 
বাজুবকন্ধর মান্লে। 

এই বাজুবকন্ধ সলখা আকে সাহস ও বীরকত্বর জকে বাদশাহ আসন্েয়া 
মুহাম্মদ তাকে এই বাজুবন্ধ উপহার সদি।'থামল আহমদ মুসা। 

সপ্রৌঢ় এবং তার সেকল দু'জকির সোকখই আিন্দ, ন্বস্ময় এবং অকিে 
প্রশ্ন।আহমদ মুসা থামকতই সপ্রৌঢ় বলল, 'তাহকল আমাকদর পুবে পুরুষ এেন্ট 
ন্বশাল সাম্রাকজের এেজি সসিাধেয ন্েকলি। েত বড় ন্েল সসই সাম্রাজে? 
আমাকদর োন্ম্বয়া ন্ে অন্তভুেে ন্েল?' 

'বললাম সতা সসাংোই সালতািাত পন্িম আন্ফ্রোর সবকেকয় বড় 
সাম্রাজে ন্েল। মিসুর মুসা (১৩১২-১৩২৭) প্রন্তন্ষ্ঠত মান্ল সাম্রাকজের পতকির 
পর সসাংোই সালতািাকতর প্রন্তষ্ঠা হয়। সসাংোইরা আকে অমুসন্লম ন্েল, 
মুসন্লম সাম্রাজে প্রন্তষ্ঠার সাকথ সাকথ তারা মুসলমাি হকয়  ায়। আজকের 
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সমৌরতান্িয়ার ন্েেু অংশ, োন্ম্বয়া, সসকিোল, ন্েন্ি ন্বসাউ, ন্েন্ি, ন্সকয়রা ন্লওি, 
আইভন্র সোস্ট, মান্ল বুন্েিা ফাকসা ইতোন্দ অিল ন্িকয় সসাংোই সালতািাকতর 
প্রন্তষ্ঠা হকয়ন্েল।'থামল আহমদ মুসা। 

সপ্রৌঢ় ও তার সেকলর সোকখ-মুকখ রাকজের ন্বস্ময়। 
আহমদ মুসা থামকল  ুবে বাো বলল, ‘আপন্ি এত জাকিি ন্ে েকর? 

আমাকদর'োন্ম্বয়া'আপন্ি সদকখকেি?' 
‘সদকখন্ে। আটলান্টটকের কূল, সঘেঁকষ দােঁড়াকিা সুন্দর এেটা সোট্ট 
সদশ এখি ওটা।' 
‘সদখকেি?' বলল আবার  ুবে বাো। 
‘সপ্রৌঢ় এবং তার সেকল বাো দু'জকির সোকখই এে সীমাহীি আিন্দ 

ঝকড় পকড়ন্েল। 
আহমদ মুসা সপ্রৌকঢ়র ন্দকে সেকয় বলল, ‘আপিার পূবে পুরুকষর িা, স ি 

ন্ে বকলন্েকলি?' 
'আবাবাো।' বলল সপ্রৌঢ় েকবের সুকর। 
‘এটা আপিার পূবে পুরুকষর পুকরা িাম িয়, এবং সন্েে উচ্চারেও এটা 

িয়।' 
‘ন্ে িাম। ন্ে িাম সলখা আকে বাজুবকন্ধ?'বাপ-কবটা দু'জকিই এে সাকথ 

বকল উেল। তাকদর সোকখ প্রবল ন্বস্ময় ও উৎসুেে। 
‘বলন্ে। ন্েন্তু তার আকে বলুি, আপিারা খৃষ্টাি েকব সথকে?' 
‘সপ্রৌঢ় ও তার সেকল বাো দু'জকিই িীরব। 
এেটু পকর সপ্রৌঢ় বলল, ‘আমরা জান্ি িা।' 
বৃদ্ধ থামল। এেটা সঢাে ন্েলল। পরযকেই বকল উেল দ্রুত, ‘এ 
প্রশ্ন েরকেি সেি?' 
‘এ প্রশ্ন েরন্ে সেি আপিার পুবে পুরুকষর িামই তার জবাব সদকব।' 
আহমদ মুসা থামল। 
তাকদর বাপ-কবটার সোকখ ন্েেুটা ন্বমুঢ় দৃন্ষ্ট। 
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আহমদ মুসা বাজুবন্ধ-এর সলখার উপর তজেন্ি স্পশে েকর বলল, ‘শুনুি 
এখাকি সলখা আকে ‘সসাংোই সুলতাি আসন্েয়া মুহাম্মদ-এর তরফ সথকে তরুে 
সসিাধেয আবু বের সমাহাম্মদকে বীরকত্বর প্রতীে ন্হকসকব।' 

সশািার সাকথ সাকথ  ুবে বাো ন্েৎোর েকর উেল, ‘আমাকদর পূবে 
পুরুকষর িাম ‘আবু বের সমাহাম্মদ?’ েকে তার প্রবল উচ্ছ্বাস। 

‘তার মাকি আমাকদর পুবে পুরুষ মুসলমাি ন্েকলি?’ সপ্রৌকঢ়র েকে 
শ্বাসরুদ্ধের ন্বস্ময়। 

‘িাম সতা তাই প্রমাে েকর’। বলল আহমদ মুসা। 
সপ্রৌঢ় ও  ুবে বাো ন্স্থর, স্তন্ম্ভত দৃন্ষ্ট আহমদ মুসার উপর ন্িবদ্ধ। 
তারা স ি বােহারা হকয় সেকে। অকিেযে তারা ন্েেুই বলকত পারকলা 

িা। ধীকর ধীকর তাকদর সোকখর স্তন্ম্ভত দৃন্ষ্ট েকম এল। ন্ে এে আকবকে িরম হকয় 
উেল তাকদর সোখ-মুখ। 

ধীর েকে সপ্রৌঢ়ন্ট এে সময় বলল, ‘এ জকেই আপন্ি প্রশ্ন েকরকেি 
আমরা খৃষ্টাি েকব সথকে হলাম। আমারও মকি এখি এই প্রশ্ন জােকে, েখি 
সেমি েকর অতীত সথকে ন্বন্েন্ন হলাম। 

বৃকদ্ধর সোকখ আকবেময় এে শূে দৃন্ষ্ট। এেটা তন্ময়তা তাকত। আহমদ 
মুসা েথা বকল তার সস তন্ময়তা ভাঙকত োইল িা। 

আকিেযে পর সপ্রাঢ়ন্ট স্বপ্নভংকের মত হোৎ েথা বকল উেল ধীকর শান্ত 
েকে, ‘আমার প্রকশ্নর উির আন্মও সবাধহয় জান্ি।'বকল আবার থামল বৃদ্ধ। 

শুরু েরল এেটু পকর, ‘আন্ফ্রোর োকলা মানুষ  াকদর ধকর আিা 
হকয়ন্েল, তাকদর সতা মানুষই মকি েরা হকতা িা। তারা তাকদর আত্মপন্রেয়, 
সংকৃন্ত, ন্শযা, ধমে রযা েরকব ন্ে েকর? খৃষ্টাি িাম ন্িকত স খাকি তাকদর বাধে 
েরা হকয়কে, সসখাকি তারা মুসন্লম আোর-আেরে ও পন্রেয় রযা েরকব 
ন্েভাকব? শুকি  তটা মকি হকয়কে, আন্ফ্রো সথকে ধকর আিা আমাকদর পূবে পুরুষ 
ন্িকজকে রযা েরকত সপকরন্েকলি,  ার জকে সইকত হকয়ন্েল তাকে োরা 
 ন্ত্রিাসহ অকিে দুিঃখ-েষ্ট, পান্লকয় সবড়াকত হকয়ন্েল স্থাি সথকে স্থািান্তকর। 
তারপর অোে অকিকের সযকত্র  া হকয়কে, আমাকদর পন্রবাকরও তাই ঘকট। 
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আমরা লীি হকয় সেন্ে শাসে সম্প্রদাকয়র সমাজ, সংকৃন্ত ও ধকমের মকধে।'থামল 
সপ্রৌঢ়। 

সপ্রৌঢ় থামকতই  ুবে বাো বকল উেল, ‘আন্ম বুঝকত পারন্ে িা, এেন্ট 
সাম্রাকজের সসিাধেকযর মত এেজিকে ন্েভাকব ইউকরাপীয়রা ধকর আিল? 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ন্দি োরও সমাি  ায় িা। আসন্েয়া 
মুহাম্মদ ১৫৮২ সাকল মৃতেু বরে েরকল সসাংোই সালতািাত দুবেল হকয় পকড়। 
এরপর মরকক্কা এ সাম্রাকজের উপর আরমে োলায় এবং ন্েেু অংশ দখল েকর 
সিয়। এরপর সসাংোই সালতািাতন্ট সোট সোট রাকজে ভাে হকয়  ায়। তাকদর 
পারস্পন্রে লড়াই তাকদর আরও দুবেল েকর সদয়। এরই সুক াে সিয় 
ইউকরাপীয়রা। সমে পন্িম উপকূল জুকড় তাকদর দসুেতা মানুকষর জকে এেটা 
ত্রাকসর রাজত্ব োকয়ম েকর। অকিে সময়ই বন্েকের ন্িকদোষ েদ্মকবশ পকর তারা 
আসত। সুক াে সপকলই তারা েড়াও হকতা স্থািীয় মানুকষর উপর।  াকে স খাকি 
সপত ধকর ন্িকয় স ত। এমন্ি ধরকির সোি এে ঘটিায় সতামার পূবে পুরুষ আবু 
বের সমাহাম্মদ তাকদর ফােঁকদ পকড়  ায়।' 

এেটা দীঘে ন্িিঃশ্বাস সফলল সপ্রৌঢ়ন্ট। 
এেটু েুপ সথকে সপ্রৌঢ়ন্ট বলল, 'আমার পূবে পুরুকষর িাম অনুসাকর 

আমার এই সেকলর িাম সরকখন্েলাম আবাবাো। এই িাম শুধকর ন্দকল এখি সতা 
এর িাম হয়'আবু বের সমাহাম্মদ'। তাই িা?' 

'হ্যােঁ।'বলল আহমদ মুসা। 
েথা সশষ েকরই আহমদ মুসা তাোল  ুবে বাোর ন্দকে। বলল, ‘তুন্ম 

মুসন্লম িাম'আবু বের সমাহাম্মদ'েহে েরকত রাজী হকব?' 
 ুবে বাো মাথাটা সামকির ন্দকে ঝুন্েকয় আভূন্ম বাও েকর বলল, 

‘আমার পূবে পুরুষ  া আন্মও তাই।' 
বাোর সোকখ মুকখ েবে ও আিকন্দর সু্ফরে। 
‘সমাবারেবাদ আবু বের সমাহাম্মদ, এবার তুন্ম ড্রাইন্ভং-এ  াও।' 
হান্স মুকখ বাো ওরকফ আবুবের উকে দােঁন্ড়কয় আহমদ মুসা ও ন্পতাকে 

মাথা ঝুেঁন্েকয় এেটা বড় বাও েকর সবাকটর ড্রাইন্ভং ন্সকট ন্েকয় বসল।' 
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েুকট েলকত শুরু েরল সবাট। 
সপ্রৌঢ় মশগুল হকলা আহমদ মুসার সাকথ িািা েথায়। 
সবাট একস সিাঙর েরল সাউথ টাকেো িীকপর দন্যে পাকশর সসই মৎস 

ঘাকটর সজন্টকত। 
সজন্টর এে পাকশ তখি এেটা মাঝান্র আোকরর ন্স্টম সবাট সিাঙর েরা 

ন্েল। সবাটন্টর ন্দকে তান্েকয় ন্বন্স্মত েকে ন্ফসন্ফস েকর সপ্রৌঢ় বলল, ‘এটা 
এেটা প্রাইকভট সবাট। এ ধরকের সবাট সতা এখাকি আসার েথা িয়।' 

‘একসকে  খি দরোকরই একসকে।'বকল আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
আহমদ মুসা সবাকটর ভাড়া আকেই েুন্েকয় ন্দকয়কে। ভাড়া ন্েে িয়।  া 

ভাড়া তার েকয়ে গুকের মত সবন্শ পয়সা গুেঁকজ ন্দকয়কে সপ্রৌকঢ়র হাকত। পয়সা সস 
ন্িকত োয়ন্ি। বারবার বকলকে, ‘আপিার সদখা হওয়া আমাকদর জীবকির এে 
সেষ্ঠ ঘটিা। আপিার োে সথকে আমরা ভাড়া ন্িকত পারকবা িা।' 

আহমদ মুসা বকলকে, 'আন্ম ভাড়া সদইন্ি। ন্হকসব িা েকরই অল্প ন্েেু 
পয়সা ন্দকয়ন্ে আপিাকদর পন্রবারকে আমার উপহার ন্হকসকব।' 

অকিে সংকোে েকর সস অবকশকষ টাো ন্িকয়কে এবং বকলকে, ‘আবার 
সোথায় সদখা পাকব আপিার?' 

‘আন্ম আপিাকদর ন্েোিা ন্িকয়ন্ে। আন্মই সখােঁজ েরব 
আপিাকদর।'বকলকে আহমদ মুসা। 

‘জজে স্যারকদর ওখাকি সখােঁজ েরকল আপিাকে পাকবা িা? বকলকে বৃদ্ধ। 
‘ন্িিয় সখােঁজ পাকবি।'আহমদ মুসা বকলকে। 
আহমদ মুসা সবাট সথকে িামার জকে উকে দােঁড়াকিার পর ন্িেু হন্েল 

বোেটা হাকত সিবার জকে। 
আবু বের েুকট এল এবং সডে সথকে বোে ন্িকয় আহমদ মুসার 
হাকত তুকল ন্দল। 
আহমদ মুসা আবু বেকরর ন্পে োপকড় বলল, 'সতামার পূবেপরুুষ 

সসাংোই সসিাধেয আবু বের সমাহাম্মকদর মত সতামাকে হকত হকব। 
পারকব িা?' 
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হান্সকত মুখ উজ্জ্বল েকর  ুবেন্ট বলল, ‘পারকবা স্যার।' 
‘স্যার িয়, ভাই বলকব। ন্েে আকে?' 
 ুবেন্ট মাথা সিকড় বলল, ‘ন্েে আকে।' 
আহমদ মুসা ন্বদায় সিবার জকে সপ্রৌকঢ়র ন্দকে ন্ফরল। 
সপ্রৌকঢ়র মুখ েম্ভীর। 
আহমদ মুসা ন্েেু বলার আকে সস বলল, ‘আন্ম ন্সদ্ধান্ত ন্িকয় সফকলন্ে।' 
‘ন্ে ন্সদ্ধান্ত?'ন্বন্স্মত েে আহমদ মুসার। 
‘পূবে পুরুকষর ধকমে আন্ম ন্ফকর  াব।' 
বকলই সেকলর ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সতামার ন্ে মত?' 
‘আন্ম সতা আকেই ন্সদ্ধান্ত ন্িকয় সফকলন্ে।' 
আহমদ মুসা 'আল্লাহু আেবার'বকল সপ্রৌঢ়কে, তারপর  ুবে আবু 

বেরকে বুকে জন্ড়কয় ধরল। 
আহমদ মুসা  খি সবাট সথকে সিকম ন্বদায় ন্িল, তখি সপ্রৌঢ় ও তার 

সেকল দু'জকিরই সোকখ অশ্রু ন্েে ন্েে েরন্েল। 
সপ্রৌকঢ়র োকে ন্সন্দ োকেম-এ  াওয়ার স  ন্দে ন্িকদেন্শো সপকয়ন্েল তা 

অনুসরে েকরই আহমদ মুসা তখিও েলন্েল। 
োকমর সমকোপথ। ঘাকস সমাড়া। 
এর উপর ন্দকয় 'অকটা হুইলার'এর মত োন্ড়ও েকল। 
রাস্তার দু'ধাকরর মাকে সোথাও সলবরু সযত, সোথাও শশার সযত। উেঁেু 

ন্টলার মত জায়োগুকলাকত প্রেরু আিারকসর সযতও সদখা সেল। ন্েন্তু প্রেরু 
জায়ো খান্ল পকড় আকে। 

রাস্তার দু'ধাকর মাকঝ মাকঝ োমও সদখা  াকে। োমগুকলা জিবহুল িয়। 
োকমর িারী-পুরুকষর পরকে পোটট-সাটে, পোটট সেেী, আবার অকিকের 

পরকে স্থািীয় সপাশাে। ন্েেু ন্েেু সমকয়র পরকে কাটে, সাটে, ফ্রে, োউিও রকয়কে। 
োকমর মানুষ অন্ধোংশই োকলা। ন্েেু রকয়কে ন্মে,  াকদর অকিকে 

বাদামী ও সসািালী রংকয়র। সশ্বতাংেও দু'োর জি সদখা সেকে। 
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তাকদর অন্ধোংকশর ভাষা ইংকরজী-স্পোন্িশ সমশাকিা। সেউ পন্রকার 
ইংকরজীকতও েথা বকল। 

আহমদ মুসা দুই ভাষাই জাকি ন্বধায় তার সোি অসুন্বধা সিই। 
এেটা বড় োকমর মকধে ন্দকয় েলন্েল আহমদ মুসা। 
দু'ধাকর োম ন্বস্তৃত, মাঝখাি ন্দকয় সড়ে। 
সস সড়ে ন্দকয় েলার সময় রাস্তার ডাি পাকশ এেটা ঘকরর উপর 
িজর পড়কতই েমকে উেল আহমদ মুসা। 
ঘরন্টকত োকের সবড়া, ন্টকির োদ। ঘরন্টর এেন্ট দরজা। দরজা বরাবর 

উপকর োকদ এেটা োকের েমু্ভজ। 
সড়েন্ট উির-পন্িম সোোকুন্ে হকলও সড়কের পাকশর ঘরন্ট ন্েে 

পূবেমুখী। 
‘ঘরন্ট ন্ে মসন্জদ?'সদখার সংকে সংকে এই প্রশ্নটা আহমদ মুসার মকি 

জােল। 
ঘরন্ট স  মসন্জদ টুন্প মাথায় এেজিকে সভতর সথকে সবর হকয় আসকত 

সদকখ একেবাকর ন্িন্িত হকলা আহমদ মুসা। 
টুন্প মাথায় সদয়া সলােন্ট সবন্রকয় বারবার রাস্তার ন্দকে তাোল। 

তাোকিার মকধে োরও জকে প্রন্তযার ভাব। হোৎ আহমদ মুসার মকি পড়ল 
আজ শুরবার। সংকে সংকে তার োকে পন্রকার হকয় সেল িামাক র জকে 
মসন্জকদ সমকবত হকয়কে মুসন্ল্লরা। 

ঘন্ড় সদখল আহমদ মুসা। সবলা ১টা বাকজ। 
আহমদ মুসা তাড়াতান্ড় উকে সেল মসন্জকদ। 
িলকূপ সথকে পান্ি ন্িকয় অজু েরল। টুন্প ওয়ালা স  সলােন্ট বাইকর 

সবন্রকয় একসন্েল সেৌতূহল ন্িকয় তান্েকয়ন্েল আহমদ মুসার ন্দকে। 
আহমদ মুসা অজু সশষ েকর উকে দােঁড়াকল সস ন্েেু বলকত  ান্েল। 

আহমদ মুসা তাকে সালাম ন্দল। 
সস 'অ’লাকুম োলাম'বকল সালাম ন্িকয় বলল স্পোন্িশ সমশাকিা 

ইংকরজী ভাষায়, 'ন্িিয় আপন্ি ন্বকদশী? সোথায় বান্ড়?' 
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‘এন্শয়ায়।' 
েথা সশষ েকরই আহমদ মুসা আবার বকল উেল, 'েলুি, িামা  পন্ড়। 

পকর েথা বলব।' 
বকল আহমদ মুসা মসন্জকদ প্রকবশ েরল। 
মসন্জকদ প্রকবশ েরার সময় আহমদ মুসার সালাকমর প্রন্ত সেকলর দৃন্ষ্ট 

আেৃষ্ট হকলা। সেকলই এেবার তাোল আহমদ মুসার ন্দকে। সম্ভবত এভাকব 
সালাম সেউ সদয় িা। স কহতু সেউ িামা  অবস্থায় সিই, বকস আকে, সস জকেই 
সালাম ন্দকয়কে আহমদ মুসা। 

মসন্জকদ ন্বশ পেঁন্েশজকির মত মুসন্ল্ল। 
সুন্নত িামা  সশষ েকর সবার উপর এেবার সোখ বুলাকত ন্েকয় আহমদ 

মুসা সদখল, সবার মুকখ এেটা অস্বন্স্তর ভাব। স  সলােন্টকে আহমদ মুসা বাইকর 
স কত সদকখন্েল এবং েথা বকলন্েল, তাকে বারবারই বাইকর স কত সদখল। এেটা 
অন্স্থর ভাব তার মকধে। 

আহমদ মুসা ঘন্ড়র ন্দকে তাোল। সবলা তখি সসায়া এেটা। 
পাকশর মুসন্ল্লন্ট এেজি  ুবে। 
আহমদ মুসা তাকে অনুচ্চ েকে ন্জকেস েরল, ‘ইমাম ে'টায় খুতবা 

সদি?' 
প্রথকম  ুবেন্ট বুঝল িা। সম্ভবত খুতবা অথবা ইমাম-এর উচ্চারে তার 

োকে সোিন্দে ন্দকয় িতুি মকি হকয়কে। 
আহমদ মুসা তাকে বুন্ঝকয় বলার পর সস বুঝল এবং বলল, 'সসায়া 

এেটায় হয়, ন্েন্তু ইমাম সাকহব আকসিন্ি। বন্দকর সেকেি। িামাক র আকেই তার 
সফরার েথা ন্েল।' 

আরও ন্েেুটা সময় েকল সেল। 
প্রথম সান্র সথকে এেজি বয়ক সলাে উকে দােঁড়াল। তার মুখ ভরা দান্ড়। 

এেমাত্র তার মাথায় পােড়ী আোকর োপড় বােঁধা। বলল ইংকরজী ও স্পোন্িশ 
সমশাকিা ভাষায়, 'ভাইেে, ইমাম সাকহব এখিও ন্ফরকলি িা। আর সদন্রও েরা 
 ায় িা। খুতবা হকে িা। এখি আমরা স াহকরর িামা  পড়ব।' 
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‘খুতবা পড়ার মত আর সেউ সিই?'বকল উেল আহমদ মুসা সসই বৃদ্ধকে 
লযে েকর। 

‘িা সিই। োকমর  াকে আমরা ইমাকমর দান্য়ত্ব ন্দকয়ন্ে, শুধু ন্তন্িই 
সপাটেন্রকোকত ৬ মাস সথকে ন্েেু ন্শকখ একসকেি’। বলল সসই প্রবীে বেন্ে। 

‘আপিাকদর আপন্ি িা থােকল আন্ম খুতবা ন্দকত পান্র।'বলল  
আহমদ মুসা। 
ন্বস্ময় ও সেৌতূহল ন্মন্েত সোকখ তাোল প্রবীে বেন্েন্ট আহমদ  
মুসার ন্দকে। 
তারপর ন্তন্ি তাোকলি অেকদর ন্দকে। 
সবার দৃন্ষ্ট আহমদ মুসার ন্দকে। 
এই সময় আহমদ মুসার সাকথ বাইকর েথা বলা সলােন্ট বকল উেল, 

‘উন্ি ন্বকদশী। এন্শয়ায় সদশ। রাস্তা ন্দকয়  ায়ন্েকলি, মসন্জদ সদকখ িামা  পড়ার 
জকে উকে একসকেি।' 

প্রবীে বেন্েন্ট ন্জকেস েরল আহমদ মুসাকে, ‘আপিার িাম ন্ে?' 
‘আহমদ আবদুল্লাহ।' 
‘আপিাকে সপকয় আমরা আিন্ন্দত। আসুি সখাতবা ন্দি, আমাকদর 

িামা  পন্রোলিা েরুি।'বলল প্রবীে সলােন্ট হান্সকত সোটা মুখ তার ভন্রকয় 
তুকল। 

বাইকর সবরুকিা ও আহমদ মুসার সাকথ েথা বলা সলােন্টই সমায়ান্জ্জি। 
সস আ াি ন্দল। 
আ াকির উচ্চারকে বড় সোি ভুল সিই। 
সখাতবার এেটা বইন্েল। 
বইটা হাকতই রাখল আহমদ মুসা। ন্েন্তু খুতবা ন্দল আরবীকত মুখস্থ। 

ইোেকরই খুতবার মকধে অে ভাষায় ন্েেু বলল িা। একদর অনুসৃত রীন্ত িা 
সজকি খুতবার মকধে অে ভাষা ন্িকয় আসা ভুল বুঝাবুন্ঝর সৃন্ষ্ট েরকত পাকর। 
সোটা খুতবাোকল সেকলর ন্বস্ময় ন্বমুগ্ধ দৃন্ষ্ট আহমদ মুসার উপর ন্িবদ্ধ ন্েল। 
িামা ও পড়াল আহমদ মুসাই। 
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িামা  সশকষ সবাই একস ন্ঘকর ধরল আহমদ মুসাকে। 
প্রথকমই মাথায় পােড়ী বােঁধা প্রবীে বোন্েন্ট অতেন্ত সম্মাি ও েদ্ধার 

সাকথ হ্যাটডকশে েরল আহমদ মুসার সাকথ। বলল, 'আলহামদুন্লল্লাহ। এমি 
আরবী পড়া, এমি সুন্দর সোরআি সতলাওয়াত সোিন্দি আমরা শুন্িন্ি। ধে 
হকয়ন্ে আমরা।' 

এরপর আহমদ মুসাকে লযে েকর সোথায় সদশ, ন্ে িাম, সোথায়  াকব 
ইতোন্দ প্রকশ্নর ঢল িামল োরন্দে সথকে।  তটুকু জবাব সদয়া  ায়, ততটুকু েকর 
জবাব ন্দল। 

 খি তারা শুিল আহমদ মুসা মক্কা, মদীিা হকয় এখাকি একসকে, তখি 
তাকদর আকবে আরও উথকল উেল। মকি হকলা স ি আহমদ মুসাই মক্কা-মদীিা। 
আহমদ মুসার সাকথ েথা বলকল, এেটু েুেঁকলও স ি মক্কা-মদীিায় স্পশে তারা 
পাকব। 

ইসলাম ও ইসলাকমর িবী এবং ইসলাকমর পন্বত্র স্থাকির প্রন্ত তাকদর 
এই আকবে অন্ভভূত হকলা আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসাও তাকদর োে সথকে অকিে ন্েেু শুিল। 
োকমর িাম ওোরী। 
সবাই েৃষ্ণাংে আন্ফ্রোি। প্রথকম তাকদর পূবে পুরুষরা সডান্মন্িোি 

অিকল ন্েল। সসখাি সথকে তারা একসকে এই অিকল। 
এই োমসহ আকশ-পাকশর োকম মুসলমািরাই সংখো েন্রষ্ঠ। দন্যে 

টাকেো িীকপর এে তৃতীয়াংশ মুসলমাি। বান্েরা খৃষ্টাি। ন্েন্তু অোেরা 
আন্ফ্রোর আিন্লে ধকমে ন্বশ্বাসী। 

এই অিকল এই এেন্ট মসন্জদ। সমে দন্যে টাকেো িীকপ মসন্জকদর 
সংখো মাত্র দু'ন্ট। অে মসন্জদন্ট ন্সন্ড োকেম োকম। িীকপর উিারিকল ন্শযা 
ও বেবসায় বান্েকজে উন্নত খৃষ্টািকদর প্রাধাে সবন্শ। ঐ অিকল আন্ফ্রোর 
আিন্লে ধকমে ন্বশ্বাসী সলােকদর সংখোও সবন্শ। 

ধমে ন্শযে ও ইমাকমর খুব অভাব। দুই মসন্জকদ দু'জি ইমাম  
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আকেি,  ারা সপাটেন্রকোর এে মসন্জদ সথকে ৬ মাস সিন্িং ন্িকয় 
একসকেি। িামা  পড়াকিা, ধমে ন্শযা সদয়ার বোপাকর তারাই সব এ অিকলর। 

তাকদর পূবে পুরুষরা আন্ফ্রোর সোি অিল সথকে এখাকি একসকে তা 
বলকত পারকলা িা। তকব আহমদ মুসা োকমর আন্ফ্রোি িাম সদকখ অনুমাি েরল 
তাকদর পূবে পুরুষকদর দন্যে িাইকজন্রয়া অিল সথকে ধকর আিা হকত পাকর। 
দন্যে িাইকজন্রয়ার'সবনু'িদীর তীকর'ওোরী'িাকম এেটা সোি শহর আকে। 

আহমদ মুসা েথায় েথায় তাকদর অসুখ-ন্বসুখ ও ন্েন্েৎসা সুক াকের 
েথা তুকল ন্শশুকদর ন্েন্েৎসা ও পন্রে ো সম্পকেে জািকত োইল। তার লযে, সেকল 
ন্শশু মৃতেুর বোপাকর সোি তথে পাওয়া  ায় ন্েিা। 

আহমদ মুসা জািকত পারল, িীকপ এেমাত্র ডাোরখািান্ট বন্দকর। 
োমািকল ন্েেু োমে ডাোর আকে। হাসপাতাল আকে োটড টােেস শহকর। 
ইদান্িং ন্শশু ন্েন্েৎসায় সংেট সদখা ন্দকয়কে। জন্মেহকের পর সবশীর ভাে ন্শশু 
বােঁেকে িা। 

‘সোি সেেীর ন্শশু সবন্শ মারা  াকে? সেকল িা সমকয়?'ন্জকেস 
েকর আহমদ মুসা। 
প্রবীে বেন্েন্ট সংকে সংকে উির ন্দল িা। ন্েন্তা েরল, তারপর এর ওর 

ন্দকে তাোল, ন্িেু স্বকর েকয়েটা েথা বলল। সবকশকষ এেটু দূকর বসা এেন্ট 
তরুকের ন্দকে তান্েকয় বলল, ‘েন্লি োকমল আমরা সতা সদখন্ে েত ে'বেকর 
 ত ন্শশু মারা সেকে তার ৯০ ভােই সেকল ন্শশু। 

তুন্ম ডােন্র েকলকজ পড়, হাসপাতাকল  াও। তুন্ম ন্েেু বলকত পার 
ন্েিা?' 

সেকলন্ট ন্বিীতভাকব উকে দােঁড়াল, ‘ন্বষয়টার প্রন্ত আন্ম লযে রান্খন্ি। 
তকব েত েকয়েন্দি আকে েকলকজ ন্শশু মৃতেুর হার ন্িকয় আকলােিা হকয়ন্েল। 
সসখাকি এ বেকরর এেটা পন্রসংখোকি মৃত ন্শশুকদর তান্লো সদয়া ন্েল। আন্ম 
সসটা পকড়ন্েলাম। আমার মকি হকয়ন্েল সেকল ন্শশু মৃতেুর হার ৬০ ভাকের ন্েেু 
সবন্শ হকত পাকর।' 
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‘ধেবাদ োমাল, ঐ তান্লোয় সতা সব ধকমের ন্শশুরাই ন্েল।'বলল 
আহমদ মুসা সেকলন্টকে লযে েকর। 

‘ন্জ্ব হ্যােঁ।'সেকলন্ট ন্বিীতভাকব বলল। 
আহমদ মুসা প্রবীে বোন্েন্টর ন্দকে তান্েকয় বলল, ‘আপিার অিকল 

েত ে'বেকর সেকল ন্শশু মৃতেুর হার িব্বই ভাে বলকলি, অে ধকমের সলােকদর 
মকধে এই মৃতেুর হার সেমি?' 

প্রবীে সলােন্ট ন্েন্তা েকর বলল, 'আন্ম স  ন্হকসবটা ন্দকয়ন্ে আমাকদর 
অথেোৎ মুসলমািকদর মধেোর।  তটুকু সখয়াল েকরন্ে, ন্শশু মৃতেুর হার ইদান্িং 
আমাকদর সেকয় ওকদর অকিে েম। 

আকলােিার এে প োকয় আহমদ মুসা বলল, 'আন্ম এখি উেব। ন্েেু 
জরুরী োকজ আন্ম এখাকি একসন্ে। 

আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
প্রবীে বোন্েন্ট প্রবল বাধা ন্দকয় বকল উেল, ‘িা, সখকয় স কত হকব। 

এভাকব স কত পাকরি িা।' 
আহমদ মুসা ন্বিীত েকে বলল, 'আজ পন্রেয় হকলা, সুক াে হকল ন্িিয় 

আর এেন্দি আসব। আজকের মত মাফ েরুি।' 
‘সোথায়  াকবি আপন্ি?'বলল প্রবীে সসই সলােন্টই। 
‘ন্সন্ড োকেম োকম।' 
‘একফন্দী পন্রবাকরর ওখাকি?' 
‘ন্জ্ব হ্যােঁ।' 
‘শুকিন্ে, ওকদর ন্ে এেটা ন্বপদ হকয়কে।' 
‘জাকিি, ন্বপদটা ন্ে?' 
‘িা। বলল প্রবীে সলােন্ট। 
‘জান্ি আন্ম।'বলল েন্লি োমাল সেকলন্ট। 
‘ন্ে জাি?'বলল আহমদ মুসা। 
‘পাশা পন্রবাকরর সজন্িফার আপা টােেস িীপপুকের বান্সন্দাকদর 
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উপর পন্রোন্লত ন্ে এে সমীযায় সহায়তা েরায় ন্বপকদ পকড়কেি। 
সোপি এেন্ট সংেেি তাকদর সপেকি সলকেকে। েকয়েজিকে তারা হতো 
েকরকে। সজন্িফার আপার জীবি ন্বপন্ন। উন্ি পান্লকয় আকেি।'বলল েন্লি 
োমাল। 

‘এসব েথা সতা পন্ত্রোয় সবর হয়ন্ি। সোথায় শুকিে?' 
‘আন্ম এখকিা শুকিন্ে োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র অথেিীন্ত ন্বভাকের োত্র 

এেজি মুসন্লম বন্ধুর োে সথকে।' 
‘সতামরা সজন্িফারকদর সোি সাহা ে েরে িা?' 
‘সবাই ঐ সোপি দলকে ভয় েকর।' 
'ঐ দলন্ট োরা?' 
‘আন্ম জান্ি িা। তকব শুকিন্ে, সমে েোন্রন্বয়াি িীপপুে, এমিন্ে এর 

বাইকরও তারা শন্েশালী।' 
আহমদ মুসা মসন্জকদর বাইকর এল। সবাই এল তার সাকথ সাকথ। 
ন্েে এই সমকয় অকটা হুইলাকরর শব্দ এবং িারী েকের ন্েৎোর 
তার োকি এল।  
মুখ ন্ফন্রকয় সদখল, িীকপর অভেন্তর সথকে ঘাট মুখী এেটা অকটা  
হুইলার দ্রুত এন্েকয় আসকে। ঐ োন্ড় সথকেই আসকে িারী েকের 

ন্েৎোর। 
রাস্তার পাকশ মসন্জকদর স্থািটা সবশ উেঁেু। এখাকি সড়ে অকপযােৃত 

ন্িেু। 
োন্ড় এেটু দূকর থােকতই আহমদ মুসার সোকখ পড়ল, এে সশ্বতাংে 

োন্ড় ড্রাইভ েরকে, আকরেজি সশ্বতাংে তার পাকশ বকস। সপেকির ভোি বকক্স 
আরও দু'জি সশ্বতাংে বকস। তাকদর পাকয়র োকে োন্ড়র সমকঝকত পকড় আকে 
এেন্ট সমকয়। সম্ভবত তার হাত-পা বােঁধা। 

োন্ড় আরও োকে এল। 
আহমদ মুসা সদখল, ভোি বকক্সর এেজি সশ্বতাংে োন্ড়র সমকঝকত পকড় 

থাো সমকয়ন্টর বুকে এে পা সরকখকে, আকরে পা সমকয়ন্টর মুকখ। 
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সমকয়ন্ট অন্বরাম মুখ এন্দে ওন্দে েকর ন্েৎোর েরকে ‘বােঁোও’ 
'বােঁোও'বকল। 

আহমদ মুসার সোটা শরীকর প্রবল এে উষ্ণ সস্রাত বকয় সেল। শে হকয় 
উেল তার হাত, পা, সোটা শরীর। তার মকি হকলা, ঐ সমকয়ন্টর 'বােঁোও''বােঁোও' 
আতে ন্েৎোকরর মকধে সোটা মািবতার আতে রন্দি স ি সস শুিকত পাকে। 

ন্সদ্ধান্ত ন্িকত মুহূতেও ন্বলম্ব হকলা িা আহমদ মুসার। ন্বলম্ব হকলা  
িা তা ো েেরী েরকত। 
আহমদ মুসা লান্ফকয় পড়ল ন্িকে। োন্ড়র সামকি। 
দু'হাত উেঁেু েকর বলল, 'দােঁড়াও।' 
ড্রাইভার সশ্বতাংকের মুকখ তান্েকলের হান্স ফুকট উেল। 
সস োন্ড় দােঁড় েরাল। 
লাফ ন্দকয় িামল ড্রাইন্ভং ন্সট সথকে। তার সাকথ সাকথই িামল তার 

পাকশর জিও। 
ড্রাইন্ভং ন্সকটর সলােন্ট েটেট েকর একস আহমদ মুসার সামকি 
দােঁড়াল। বলল, ‘দােঁন্ড়কয়ন্ে। বল, ন্ে জকে দােঁড়াকত বলন্ল?' 
'স  সমকয়ন্ট বােঁোর জকে ন্েৎোর েরকে তাকে সেকড় দাও।'শান্ত েকে 

বলল আহমদ মুসা। 
ড্রাইন্ভং ন্সট সথকে িামা সলােন্ট হাসল। সপেকি তান্েকয় ভোি বকক্সর 

সশ্বতাংে দু'জকির ন্দকে সেকয় বলল, ‘সতারা সিকম আয়। সমকয়ন্টকে সেকড় ন্দকত 
বলকে। সেকড় ন্দন্ব ন্েিা সদখ।' 

ওরা সিকম এল সংকে সংকেই। 
ওরা একস দােঁড়াল আকে সথকে দােঁড়াকিা দু'জকির পাকশই। 
ড্রাইন্ভং ন্সকটর সসই সলােন্টই আবার মুখ খুলল। সেৌতুকের সুকর বলল, 

‘বল আবার। ন্ে স ি বলন্েন্ল?' 
'আবার বলন্ে শুনুি, ইোর ন্বরুকদ্ধ স  সমকয়ন্টকে ধকর ন্িকয়  াকেি, 

তাকে সেকড় ন্দ...।' 
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আহমদ মুসা েথা সশষ হবার আকেই ভোি বক্স সথকে সিকম আসা 
দু'জকির এেজি ঝােঁন্পকয় পড়ল আহমদ মুসার উপর। 

আহমদ মুসার সোখ-োি খাড়া ন্েল আকে সথকেই। ত্বন্ড়ৎ আহমদ মুসা 
তার সদহ োত েকর এেন্দকে সন্রকয় ন্িল। সলােন্ট সশকব্দ পকড় সেল মান্টর 
উপর। 

মান্টকত পকড় ন্েকয়ই আঘাত পাওয়া মাথা ও বুে িাড়কত িাড়কত 
উকে দােঁড়াল সোেঁ সোেঁ েরকত েরকত। 
উকেই মরেপে এে ঘুন্ষ োলাকলা আহমদ মুসাকে লযে েকর। 
আহমদ মুসা ঘুন্ষটা বাম হাকত সেন্েকয় ডাি হাকতর দু'ন্ট ঘুন্ষ পর পর 

োলাল সলােন্টর তলকপকট। 
সলােন্ট সপট সেকপ ধকর বােঁো হকয় বকস পড়ল। 
ড্রাইন্ভং ন্সকটর সলােন্টই সবাধহয় হকব তাকদর দলকিতা। 
সস এবার দু'হাত মুন্ষ্টবদ্ধ েকর ঝকড়র মত এন্েকয় এল। 
আহমদ মুসা দু'ধাপ ন্পন্েকয় দু'পাকয়র লাইং ন্েে োলাল ঝকড়র মত 

এন্েকয় আসা সলােন্টর বুকে। 
উকল্ট ন্েৎ হকয় পকড় সেল সস মান্টকত। 
লাইং ন্েে েুকড় সদয়ার পর আহমদ মুসাও পকড় ন্েকয়ন্েল মান্টকত। 
আহমদ মুসা উকে দােঁড়াবার আকেই সদখল, অবন্শষ্ট দু'জি ঝােঁন্পকয় 

পড়কে তার উপর। 
আহমদ মুসা ন্েটকে সকর ন্েকয় আত্মরযা েরল। 
মসন্জকদর সামকি দােঁড়াকিা সলাকের ভয় ও উকিে ন্িকয় তান্েকয় আকে 

ঘটিার ন্দকে। 
োন্ড়র সমকঝকত পকড় থাো হাত-পা বােঁধা সমকয়ন্ট উকে বকস তান্েকয় 

আকে। আতংে ও মতুে ভয় তার সোকখ-মুকখ। 
আহমদ মুসা উকে দােঁড়াবার আকেই সদখল ড্রাইন্ভং ন্সকটর সলােন্টসহ 

সবাই ন্রভলবার সবর েকরকে। 
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আহমদ মুসার উপর ঝােঁন্পকয় পড়া সশষ দু'জকির এেজি আহমদ মুসার 
পাকশই পকড়ন্েল। 

সসও পকেট সথকে ন্রভলবার সবর েরকত েরকত উকে দােঁড়াকে। 
সময় ন্েল িা আহমদ মুসার হাকত। ন্তিন্ট ন্রভলবাকরর িল তাে 

েকরকে। 
আহমদ মুসা সশায়া অবস্থাকতই পাকশর প্রায় দােঁন্ড়কয় পড়া সলােটার পা 

লোং সমকর উকল্টা ন্দকে সেকল ন্দল। 
সলােন্টর সদহ সবােঁটা সথকে খকস পড়া ফকলর মত একস পড়ল আহমদ 

মুসার োকয়র উপর। তার হাকতর ন্রভলবারটা তার হাত সথকে খকস একেবাকর 
ন্েকয় পকড়ন্েল আহমদ মুসার মুকখ। 

আহমদ মুসা সলােন্টকে লোং মারার সাকথ সাকথই হকয়ন্েল গুলীর শব্দ। 
সলােন্ট আহমদ মুসার উপর একস িা পড়কল গুলীন্ট আহমদ মুসার বুে 

ন্বদ্ধ েরকতা। মুহূকতে দৃশ্যপকটর পন্রবতেকি গুলীন্ট আহমদ মুসার বদকল একফােঁড় 
ওকফােঁড় েকর ন্দল আহমদ মুসার বুকের উপর আেকড় পড়া সলােন্টর বুে। 

আহমদ মুসা বাম হাত ন্দকয় সলােন্টকে ন্িকজর বুকে সেকপ ধকর 
সরকখই তার মুকখর উপর ন্েটকে পড়া ন্রভলবারন্ট তুকল ন্িকয় শুকয় 

সথকেই ন্রভলবাকরর ন্িোর একের পর এে সেকপ ন্রভলবাকরর সামকি ন্দকয় 
অধেেন্দ্রোকর ঘুন্রকয় ন্িকয় এল। 

সোকখর পলকে ন্তিজি বুকে গুলী ন্বদ্ধ হকয় ঢকল পড়ল মৃতেুর সোকল। 
আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
োরন্দকে তাোল আহমদ মুসা। 
ভোি বকক্স বকস থাো হাত-পা বােঁধা সমকয়ন্ট োেঁপকে। তার মুখ মরার মত 

পাংশু। অকিেটা ভূত সদখার মতই সস তান্েকয় আকে আহমদ মুসার ন্দকে। 
মসন্জকদর সামকি দােঁন্ড়কয় আকে মাথায় পােড়ী পরা সসই প্রবীে 
সলােন্ট। তার সপেকি আর দু'জি  ুবে। ন্িিয় প্রবীে সলােন্টরই সেকল 

বা আত্মীয় হকব  ারা তাকদর বাপ বা আত্মীয়কে সফকল পালায়ন্ি। 
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আহমদ মুসা েকয়ে ধাপ এন্েকয় প্রবীে সসই বেন্েকে লযে েকর বলল, 
‘জিাব ন্েে ুবলকবি আপন্ি?' 

সস দােঁন্ড়কয় ন্েল পাথকরর মত। তার সোকখ-মুকখ আতঙ্ক এবং ন্বস্ময়। 
আহমদ মুসার প্রকশ্নর উিকর এেটু সময় ন্িকয় সস বলল, 'আপিাকে 

ধেবাদ, আপন্ি এেন্ট সমকয়র জীবি ও ইজ্জত রযা েকরকেি। ন্েন্তু এই 
িীপািকল সশ্বতাংে হতো এেটা সাংঘান্তে বোপার। এেজি সশ্বতাংে হতোর 
ন্বন্িমকয় ডজি ডজি েৃষ্ণাংেকে ন্িহত হকত হয়। সসই েৃষ্ণাংেরা  ন্দ মুসলমাি 
হয়, তাহকল সতা আর সোি েথায় সিই। 

সদখুি, সবাই আতংকে পান্লকয়কে।' 
‘বলুি, আপিার ন্ে পরামশে?'বলল আহমদ মুসা। 
‘আন্ম ন্েেুই বুঝকত পারন্ে িা। তকব এর পন্রেন্ত  াই সহাে আমাকদর 

সমকি ন্িকত হকব। েরার ন্েেুই সিই।'বলল প্রবীে সলােন্ট। 
‘আমার দুন্ট পরামশে আকে জিাব।' 
'ন্ে?' 
‘প্রথম পরামশে, এই োরন্ট লাশ দূকর সোথাও সন্রকয় সফলকত হকব। 

এখািোর সব রকের দাে মুকে সফলকত হকব। তারপর আপিারা সোি ন্েেু 
জাকিি িা, এই ভূন্মো েহে েরকত হকব। ন্িতীয় পরামশে, 'আপিাকদর মৎস 
ঘাকট একদর সমাটর সবাট সিাঙর েরা আকে। ওখাকি এেজি সলাে ওকদর আকে। 
আপিারা ন্েকয় তাকে খবর ন্দি, তাকদর োরজি সলাে এেজি ন্বকদশীর হাকত 
এখাকি খুি হকয়কে। ন্বকদশী সলােন্ট তাকদর খুি েকর তাকদর ধকর আিা এেন্ট 
সমকয়কে মুে েকর লাশসহ অকটা হুইলার ন্িকয় িীকপর সভতকর পান্লকয় সেকে। 
ন্বকদশীর হাকত বন্দুে ন্েল বকল আপিারা ন্েেু েরকত পাকরিন্ি।' 

প্রবীে সলােন্ট পরামশে দু'ন্ট শুকি সংকে সংকেই ন্েেু বলল িা। ন্েন্তা 
েরল। এেটু পর বলল, 'আপিার ন্িতীয় পরামশে েহে েরার অথে অোকয়র পয 
অবলম্বি েরা এবং উপোরী ভাইকয়র ন্বরুকদ্ধ লড়াই-এ অবতীেে হওয়া। আমরা 
এটা পারকবা িা। সুতরাং আপিার প্রথম পরামশে আমরা েহে েরন্ে। তকব এ 
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ন্বষয়টা সোপি থােকব িা, তারা জািকত পারকবই। জািকত পারার পর অবস্থা 
খুবই ভয়াবহ হকব।' 

‘তাহকল ন্িতীয় পরামশে আপিারা েহে েরকেি িা সেি?' 
‘আমাকদর অকিকেই হয়কতা এটা েহে েরকত রাজী হকব। ন্েন্তু 

শত্রুকদরকে ন্েকয় বকল ন্দকলই ন্ে আমরা সবেঁকে  াব? তারা ন্েেুকতই আমাকদর 
সকন্দকহর বাইকর রাখকব িা। তার ফকল এ সযকত্রও পন্রেন্ত খুব ভাল হকব িা। 
সুতরাং প্রথম পরামশেই আমাকদর জকেই সেয়তর।' 

বকল এেটু থামল প্রবীে সলােন্ট। এেটা সঢাে ন্েকলই আবার বকল 
উেল, 'আপন্ি তাড়াতান্ড় েকল  াি। সমকয়ন্টকেও আপন্ি সপৌেঁকে সদকবি।' 

‘িা, এখাি সথকে লাশ সরাকিা এবং সব ন্েে োে েরার পর আন্ম 
 াব।'আহমদ মুসা বলল। 

প্রবীে সলােন্ট হাত সজাড় েকর বলল, 'িা, িা, আপন্ি  াি;সমকয়ন্ট এবং 
আপন্ি আবারও ন্বপকদ পড়কত পাকরি।' 

‘ন্েন্তু আপিারা সতা ন্বপকদ পকড় সেকেি।' 
হাসল প্রবীে সলােন্ট। বলল, 'আমরা বংশ পরম্পরায় এই ন্বপকদর 

সাকথই সতা লড়াই েরন্ে। আন্ফ্রোর মাতৃভূন্ম সথকে আমাকদর পূবে পুরুষরা 
ন্েটকে পড়ার পর সোি মান্টকতই আমরা দােঁড়াকত পারন্ে িা। অকিে সদশ, িীপ 
পাকল্ট এখাকি একসন্ে আমরা। এ মান্ট আমাকদর মাতৃভূন্ম হকব তা বলব ন্ে 
েকর?' 

েথা সশষ েকরই প্রবীে সলােন্ট পাকশর দুই  ুবেকে বলল েকয়েজি 
সলােকে ডােকত এবং সোদাল ন্িকয় আসকত। 

আহমদ মুসা এেটু ন্েন্তা েকর প্রবীে সলােন্টকে উকেশ্য েকর বলল, 
'জিাব এ লাশ োরন্টর দান্য়ত্ব আন্ম ন্িন্ে। আন্ম োন্ড় েকর ন্িকয় ন্িরাপদ 
সোথাও লুন্েকয় সফলব। আপিারা এ জায়োটা পন্রকার েরুি।' 

বকলই আহমদ মুসা অকটা হুইলাকরর ভোি বকক্স সমকয়ন্টর োকে উকে 
এল। 

সমকয়ন্ট একুশ বাইশ বেকরর তরুেী। োকয়র রং সসািালী। সোখ 
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িীল। 
তার সেহারায় সসকমন্টে, সরডইন্টডয়াি ও আন্ফ্রন্ে সবন্শকষ্টর সমন্বয়। 

এই সবন্শষ্ট সমকয়ন্টকে এে অপরূপ সুষমা দাি েকরকে। 
সমকয়ন্ট খুেঁন্টকয় খুেঁন্টকয় সদখকে আহমদ মুসাকে। তার সোকখ ভয় এবং 

আশার আকুন্ত। 
আহমদ মুসা সমকয়ন্টর মুকখামুন্খ হকয় বলল, 'সদন্খ সবাি বােঁধি 
খুকল সদই।' 
আহমদ মুসা োকু ন্দকয় বােঁধি সেকট সফলল। তারপর বলল, 'সবাি 

আপন্ি সামকি ড্রাইন্ভং ন্সকটর পাকশর ন্সকট ন্েকয় বসুি। এখাকি লাশগুকলা 
উেকব।' 

বকল আহমদ মুসা ভোি বক্স সথকে সিকম এল। 
সমকয়ন্টও সিকম এল সপেকি সপেকি  কন্ত্রর মকতা। ন্িকদেশ মত ন্েকয় ন্সকট 

বসল। 
প্রবীে সলােন্টর সডকে পাোকিা সলাকেরা আসার আকেই আহমদ  
মুসা োরন্ট লাশ তুকল সফলল ভোি বকক্স। 
তার আকে আহমদ মুসা োর জকির োরন্ট ন্রভলবার কুন্ড়কয় ন্িকয় 

ন্িকজর বোকে ঢুন্েকয় বোেন্ট োন্ড়র ড্রাইন্ভং ন্সকটর পাকশ রাখল। 
লাশ োরন্টর পকেকট োেজপত্র ন্েেু সপল িা, মাত্র োরন্ট মান্িবোে। 

প্রকতেেন্ট মান্িবোকেই সবশ ন্েেু েকর পাউটড আকে। 
প্রবীে সলােন্ট সিকম একসকে তখি রাস্তায়। ততযকে আরও েকয়েজি 

একসকে। 
আহমদ মুসা োরন্ট মান্িবোে প্রবীে সলােন্টর হাকত তুকল ন্দকয় বলল, 

'মান্িবোকের টাোগুকলা  ন্দ ন্িহত সলােকদর পন্রবাকরর হাকত সপৌোকিা স ত 
তাহকল সবকেকয় ভাল হকতা। তা সম্ভব িয়  খি, তখি এ টাোগুকলা আপন্ি 
ইয়ান্তম দন্রদ্রকদর দাি েকর ন্দকত পাকরি।' 

‘সেি  ুদ্ধকযত্র সথকে কুন্ড়কয় পাওয়া মাল ন্ে স াদ্ধারা ন্িকত পাকর 
িা?'বলল প্রবীে সলােন্ট। 
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এটা সতা সোি সঘান্ষত  ুদ্ধ ন্েল িা। আমরা 
একে অপরকে ন্েন্ি িা। সুতরাং  ুদ্ধলদ্ধ মাল এটা িয়। এ টাোগুকলা িীন্তেত 
ভাকব ন্িহতকদর পন্রবাকরর প্রাপে।' 

প্রবীে সলােন্ট এবং তার সাথীরা ন্বস্ময়-ন্বমুগ্ধ সোকখ তান্েকয় ন্েল 
আহমদ মুসার ন্দকে। বলল প্রবীে সলােন্ট অবাে েকে, 'আপিার মত এমি েথা 
েখিও শুন্িন্ি। এমি মনুষ থােকত পাকর বকলও জািতাম িা।  তই সময়  াকে, 
আপিাকে সদকখ আমরা অন্ভভূত হন্ে।' 

তার েথার ন্দকে োি িা ন্দকয় আহমদ মুসা বলল, 'জিাব আন্ম এখি 
 ান্ে। ন্েন্তু মকি রাখকবি, আন্ম আপিাকদর পাকশ আন্ে।' 

বকল সবাইকে সালাম ন্দকয় আহমদ মুসা অকটা হুইলাকরর ড্রাইন্ভং ন্সকট 
একস বসল। 

োন্ড় েুকট েলল উিকর িীকপর অভেন্তকর। 
সমকয়ন্ট োন্ড়র জািালার প্রান্ত বাম হাকত আেঁেকড় ধকর মাথা ন্িেু েকর 

বকসন্েল। 
তার োকয় মোন্ক্সর মত এেন্ট জামা। পরকে শটে ধরকের ন্েেু থােকত 

পাকর। খুবই ইিফরমাল সপাশাে। সম্ভবত সমকয়ন্টকে ওরা স  অবস্থায় সপকয়কে, 
সসই অবস্থায় ধকর ন্িকয় একসকে। ওরা োরা ন্েল? সমকয়ন্টই বা সে? তকব সমকয়টা 
স  ন্শন্যত, বুন্দ্ধ দীপ্ত ও অন্ভজাত তা তার সেহারা সদকখই বুঝা  ায়। 

পরযকেই আহমদ মুসার মকি এ ন্েন্তার সেকয় োরন্ট লাকশর ন্েন্তাই বড় 
হকয় উেল। 

ন্মন্িট পকির ড্রাইভ েরার পর আহমদ মুসা সমকয়ন্টর ন্দকে সেকয় বলল, 
'এ এলাোকতই আপিার বান্ড়?' 

সমকয়ন্ট মুখ িা তুকলই জবাব ন্দল, 'ন্জ।' 
'আপন্ি ন্ে বলকত পাকরি, এ লাশগুকলা সোথায় লুন্েকয় সফলা 
 ায়, এমি জায়ো এন্দকে সোথাও আকে?' 
সমকয়ন্ট মুহূকতের জকে আহমদ মুসার ন্দকে এেবার তাোল। তার 

দৃন্ষ্টকত ভকয়র ন্েহ্ন সিই, তার দৃন্ষ্টকত এখি ন্বস্ময়, েদ্ধা ও মুগ্ধতা। 
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সোখ িান্মকয় সমকয়ন্ট বলল, 'আর দশ ন্মন্িট ড্রাইভ েরার পর 
'সসবু'িদীর ব্রীজ পাওয়া  াকব। িদীকত সবশ সস্রাত আকে। ওখাকি 

লাশগুকলা সফকল সদয়া  ায়।' 
'ধেবাদ আপিাকে। এটাই েরব।' 
সমকয়ন্ট আর ন্েেু বলল িা। আহমদ মুসাও িীরব। 
অল্পযে পর আহমদ মুসা বলল, 'আপিাকে প্রশ্ন েরকত পান্র?' 
সোখ দু'ন্ট সামকি রাস্তার উপর প্রসান্রত সরকখ ন্জকেস েরলল আহমদ 

মুসা। 
সমকয়ন্ট মুহূকতের জকে আহমদ মুসার ন্দকে সোখ তুকল আবার িান্মকয় 

ন্িল। বলল, 'অবশ্যই।' 
‘ন্িহত এই োরজি সে?' 
‘আন্ম জান্ি িা।' 
‘একদর সেকিি িা?' 
‘ন্জ িা। োউকেই ন্েন্ি িা।' 
‘আপিাকে এরা ন্িকয়  ান্েল সেি?' 
‘আমাকে হতো েরাই একদর উকেশ্য।' 
ন্েন্তু হতো েরার জে ন্িকয় স কত হকব সেি। হতো েকর সরকখ স কত 

পারকতা। ন্িকয়  ান্েল সেি?' 
‘আন্ম জান্ি িা।' 
আহমদ মুসা এেটু ভাবল;তারপর বলল, 'আপিাকে ওরা হতো েরকব 

সেি?' 
সমকয়ন্ট এেটু সময় ন্িকয় জবাব ন্দল।বলল, 'ঐ সশ্বতাংে গ্রুপ 
আমাকদর অন্স্তকত্বরও ন্বকরাধী।' 
আহমদ মুসা বুঝল সমকয়ন্ট জবাব এন্ড়কয়  াকে। হকত পাকর সশ্বতাংেরা 

অকশ্বতাংেকদর েরম ন্বকরাধী। ন্েন্তু তারা োকরা োকরা অন্স্তকত্বর ন্বকরাধী হকয় 
উেকব সেি? আহমদ মুসা আর সোি প্রশ্ন েরল িা। 

'সসবু'িদীর ব্রীজন্ট একস সেল। 
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আহমদ মুসা োন্ড় দােঁড় েরাল। িামল োন্ড় সথকে। 
এলাোটা এবকড়া-কথবকড়া এেটা উপতেো। মাকঝ মাকঝ সলব ুজাতীয় 

ফকলর োে। 
ব্রীজ সথকে এেটু দূকর িদী তীকরর সমতল ভূন্মকত েকমর োকের 
মত সবুজ সযত সদখকত সপল। জিমািকবর ন্েহ্ন সোথাও সিই। 
আহমদ মুসা এে এে েকর োরন্ট লাশই ব্রীজ সথকে িদীকত সফকল ন্দল। 
আহমদ মুসা োন্ড়কত ন্ফকর এল। তার জামা োপড়, শরীর রকে সভজা। 
আহমদ মুসা ড্রাইন্ভং ন্সকট বকস বলল, 'োন্ড় ন্িকে িদীর ন্েিাকর ন্িকয় 

স কত োই। ো'টা পন্রকার েরকত হকব। োন্ড়টাও ধুকয় সফলা দরোর। আপন্ি 
ন্ে উপকর অকপযা েরকবি?' 

সমকয়ন্ট অল্প এেটু েুপ েকর সথকে বলল, 'রাস্তায় দােঁড়াকত ভয় 
েরকে। সিকম  াই, ন্িকে সোথাও দােঁন্ড়কয় থােব.'বকল িামকত  ান্েল 

সমকয়ন্ট। 
‘ন্েে আকে। বকস থাকুি।' 
বকল আহমদ মুসা োন্ড় ড্রাইভ েকর ব্রীকজর ওপাকর ন্িকয় রাস্তার  
ঢাল সবকয় িদীর তীকর সিকম এেটা সঝাকপর আড়াকল এেদম িদীর 

ন্েিাকর োন্ড় দােঁড় েরাল। 
আহমদ মুসা বোেটা ন্িকয় োন্ড় সথকে িামার উকদোে ন্িল। 
‘আন্মও িামন্ে। সঝাকপর ওপাকশই আন্ম আন্ে।'বলল সমকয়ন্ট। 
‘আপন্ি বসকত পাকরি োন্ড়কত।' 
‘আপন্ি সপাশাে পাকল্ট পন্রকার হকয় ন্িি। আন্ম ওন্দকে আন্ে।' 
সমকয়ন্ট সঝাকপর আড়াকল ন্েকয় ঘাকসর উপর বসল। 
মৃতেুর প্রাকন্ত দােঁড়াকিা ভয়াবহ সঘারন্ট সমকয়ন্টর এখকিা োকটন্ি। তকব 

মৃতেুর মুখ সথকে স  তাকে ন্ফন্রকয় আিল আরও োরন্ট মৃতেু ঘন্টকয়, সসই সলােন্ট 
তার োকে এখি সবকেকয় বড় েকবষোর বস্তু।' 

ওোরী োকমর প্রবীে োোর েথা তার মকি পড়ল ন্তন্ি ন্েেই বকলকেি, 
এই সলােন্টর মত এেজি সলাকের সদখা ন্মলকব, সসও সোিন্দি ভাকবন্ি। মৃত 
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শত্রুর মান্িবোে তার পন্রবারকে সফরত ন্দকত হকব, এমি অদ্ভুত েথা সে বলকত 
পাকর! োরজি শত্রু এবং োরন্ট ন্রভলবাকরর ন্বরুকদ্ধ খান্ল হাকত ন্বজয়ী হওয়ার 
মত ঘটিা সে ঘটাকত পাকর! ওোরী োকমর মানুকষর োকয়  াকত সকন্দকহর 
আেঁেড়ও িা লাকে সস জকে সব সদাষ ন্িকজর ঘাকড় তুকল সিয়ার োজ এেজি 
ন্বকদশী ন্েভাকব েরকত পাকর! সমকয়ন্টর োকে সবকেকয় বড় মকি হকলা, এেজি 
 ুবকের সোখ তার ন্দকে আটকে  াবার মত অবশ্যই সুন্দরী সস। ন্েন্তু এই 
 ুবকের সোখ তার ন্দকে এেবারও আটোয়ন্ি। মকি হকয়কে, তার মত এেজি 
সুন্দরী সমকয় তার পাকশ আকে, োকে রকয়কে, এটা স ি সস সদখকতই পাকে িা। 
সে এই সলাে? প্রথকম ওর সাকথ আসকত ভয় েকরন্েল। ন্েন্তু এখি আর ভয় 
েরকে িা। সলােন্ট মুসলমাি সালাম সদয়া সথকেই বুঝা সেকে। সোি সদকশর 
সলাে সস? এশীয়াি সতা অবশ্যই। ন্ে েকর সলােন্ট? টুেন্রস্টকদর মতই বোেটা। 

হোৎ মকি পড়কলা মাকোন্ির েথা। মাকোন্ি তার অন্ফকস  াওয়া এে 
এশীয়াকির েথা বকলন্েল। ন্েন্তু সসই এশীয়ািকতা হয় মারা সেকে, িয়কতা 
শয়তািকদর হাকত পকড়কে। এ তাহকল সে? 

আহমদ মুসার েথা মকি পড়ল সমকয়ন্টর। মিটা েোেঁৎ েকর উেল 
তার। এন্ে আহমদ মুসা হকত পাকর? তার েল্পিার, তার স্বকপ্নর আহমদ 

মুসার সাকথ ন্মলাল সস এই সলােন্টকে। তার সমে অন্তর বকল উেল এই সলােন্ট 
এেমাত্র আহমদ মুসা হকলই সব ন্দে সথকে মািায়। সলােন্ট সাধারে হকয়ও 
একেবাকর অসাধারে। েথা ও োকজ শুধু িয়, পন্বত্র এে অপূবে সকম্মাহি আকে 
তার সোকখ-মুকখ।  া মানুষকে শুধু োকেই টাকি। ে'ন্মন্িটই বা হকলা তাকে 
সদখার। তার মকি হকে, ওেঁর োকে ন্িকজর সবন্েেু তুকল সদওয়া  ায়। 

সোি শকব্দ োন্ড়র হেে সবকজ উেল। 
সমকয়ন্ট ভাবল, ‘ও তাহকল োন্ড়কত ন্ফকরকে। তাকে ডােকে। 
উকে দােঁড়াল সমকয়ন্ট। পা বাড়াল সস োন্ড়র ন্দকে। 
ন্েন্তু পা বাড়াকত ন্েকয় এেরাশ সংকোে ও লজ্জা একস তাকে ন্ঘকর ধরল। 

হোৎ েকরই লজ্জা েরকে তার ঐ সলােন্টর মুকখামুন্খ হকত। 
এে পা দু'পা েকর সমকয়ন্ট োন্ড়র োকে সেল। 
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োন্ড়ন্ট সফরার জকে ঘুন্রকয় ন্িকয়কে আহমদ মুসা। োন্ড়র এন্দকের 
দরজা সখালা। 

সমকয়ন্ট সদখল, সলােন্ট ড্রাইন্ভং ন্সকট বকস আকে। িতুি সপাশাে তার 
োকয়। দু'হাত ন্স্টয়ান্রং-এ সরকখ সামকির ন্দকে তান্েকয় বকস আকে সস। 

সমকয়ন্ট োন্ড়র দরজার োকে আসকতই আহমদ মুসা সমকয়ন্টর ন্দকে 
এে পলকের জকে তান্েকয় বলল, 'আসুি।' 

সমকয়ন্ট উকে বসল। 
সড়কে উকে এল োন্ড়। 
সড়কে উকে োন্ড় দােঁড় েরাল আহমদ মুসা। 'আপিাকে সপৌেঁকে ন্দকত 

োই। বলুি, সোথায় সপৌেঁোকত হকব। আপিার বান্ড় সোথায়?'দৃন্ষ্ট সামকি 
প্রসান্রত সরকখ েথাগুকলা বলল আহমদ মুসা। 

সমকয়ন্ট তাোল আহমদ মুসার ন্দকে। বলল, 'আমার বান্ড় ন্সন্ড োকেম 
োকম।' 

‘ন্সন্ড োকেম োকম!'ন্বন্স্মত েকে সমকয়ন্টর ন্দকে তান্েকয় ন্জকেস 
েরল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার েথায় সমকয়ন্ট েমকে উেল। তাোল আহমদ মুসার 
ন্দকে। বলল, ‘সেকিি আপন্ি'ন্সন্ড োকেম'োম? 

‘ন্েন্ি িা। ন্েন্তু আন্ম সসখাকিই  ান্ে।' 
েমকে উেল সমকয়ন্ট। তার মকির আোশ সথকে এেখটড সমঘ স ি সকর 

সেল। সব ন্েেু তার োকে মুহূকতে পন্রকার হকয় সেল। 
বকল উেল সস ন্বস্ময় ন্বজন্ড়ত দ্রুত েকে, 'আপন্ি ন্ে আহমদ মুসা?' 
েমকে উেল আহমদ মুসাও। এেন্ট অপন্রন্েতা সমকয়র মুকখ তার িাম 

শুকি। এে মুহূতে ভাবল আহমদ মুসা। তার োকেও ন্বষয়টা স ি পন্রকার হকয় 
সেল। বলল সমকয়ন্টর ন্দকে তান্েকয় আহমদ মুসা, 'আপন্ি ন্িিয় লায়লা 
সজন্িফার?' 

আহমদ মুসার মুকখ ন্িকজর িাম সশািার সাকথ সাকথই সমকয়ন্ট দু'হাকত 
মুখ সঢকে উপুড় হকয় দু'হাটুকত মুখ গুজল। 
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বােঁধ ভাঙা ন্বস্ময়, আকবে ও আিকন্দ সংোহীকির মত ন্িকজকে স ি 
হান্রকয় সফলল সমকয়ন্ট। ঝর ঝর েকর তার সোখ সথকে সিকম এল আিকন্দর অশ্রু। 
আিকন্দর অশ্রু সোকেকে স ি বাধ ভাঙা োন্না সডকে ন্িকয় এল।  

ফনু্পকয় োেঁদল সমকয়ন্ট ঐভাকব মুখ গুেঁকজ সথকে। 
বুঝল আহমদ মুসা সমকয়ন্ট লায়লা সজন্িফার। ন্েন্তু স্তন্ম্ভত হকলা সমকয়ন্ট 

এইভাকব সভকঙ পড়ায়। হকত পাকর, ভাবল আহমদ মুসা, ন্েেুযে আকের তার 
ন্বপকদর েথা, হোৎ আহমদ মুসার সদখা পাওয়া ইতোন্দ ন্বষয় তাকে হয়কতা 
আকবে-প্রবে েকর তুকলকে। 

আহমদ মুসা লায়লা সজন্িফারকে লযে েকর বলল, ‘লায়লা সজন্িফার 
খুব খুশী হকয়ন্ে সতামার সাকথ এভাকব সদখা হওয়ায়। 

আল্লাহর শুেন্রয়া আদায় েরা উন্েত ন্তন্ি আমাকদর সাহা ে েকরকেি?' 
সজন্িফার ধীকর ধীকর মুখ তুলল। দু'হাত ন্দকয় অশ্রু মুকে সফলল। মুখ 

ন্িেু েকরই বলল, 'আন্ম দুিঃন্খত। আমার সসৌভােে আন্ম সহ্য েরকত পান্রন্ি। 
সোট বুকে এত বড় সসৌভােে ধারে েরকত পান্রন্ি আন্ম। আপিার সাকথ এইভাকব 
সদখা হকব, জীবকির এে েরম সন্ন্ধযকে আমার জকে আল্লাহ আপিাকে এভাকব 
পাোকবি, এমি আশা সব েল্পিার উকধ্বে ন্েল।' 

‘আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।' 
বকল আহমদ মুসা এেটু থামল। বলল আবার, 'সতামার বান্ড়র খবর 

ভাকলা? ওরা োরও যন্ত েকরন্ি সতা?' 
‘ন্জ িা। আমাকেই শুধু ওরা ধকর একিকে। বান্ড়কত আম্মা, দাদী ও 

োের-বাের োড়া সেউ সিই এখি। বান্ড়র ন্েংবা োকমর সেউ ওকদর বাধা ন্দকত 
সাহস েকরন্ি। তাই সসখাকি সোি ঘটিা ঘকটন্ি।'ন্িকের ন্দকে সোখ সরকখই বলল 
লায়লা সজন্িফার। 

‘ন্সন্ড োকেম সোি ন্দকে? স মি েলন্েল, সসই উির ন্দকেই োন্ড় 
েলকব?' 

'ন্জ। এ সড়ে আমাকদর োকমর মকধে ন্দকয় সেকে।' 
সশািার সংকে সংকেই আহমদ মুসা োন্ড় স্টাটে ন্দল। 
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েলকত শুরু েরল োন্ড়। 
‘লায়লা সজন্িফার, ওরা োরা সতামাকে ধকর ন্িকয়  ান্েল?'আবার 

ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 
‘ওরা সসই সোপি সংেেকির সলাে,  াকদর েথা আন্ম আপিাকে 

ন্লকখন্েলাম’। 
‘আর সোি খুি হয়ন্ি সতা?' 
‘আমার জািা মকত হয়ন্ি।' 
এেটু থামল সজন্িফার। সংকে সংকেই আবার শুরু েরল, ‘মাকোন্ির 

অন্ফস সথকে ওরা এেজি এন্শয়ািকে ধকর ন্িকয় ন্েকয়ন্েল। সস এন্শয়াি  ন্দ 
আপন্ি িা হি, তাহকল সস তাকদর হাকত মারাও স কত পাকর।' 

‘সস এশীয়ািকে ওরা ধকর ন্িকয় ন্েকয়ন্েল সেি?' 
‘ন্তন্ি মাকোন্িকে আমার সম্পকেে ন্জকেসেকরন্েকলি। একতই তারা 

ধকর ন্িকয়ন্েল সসই ন্বকদশী ন্িিয় আমাকদর তৎপরতার সাকথ জন্ড়ত আকেি।' 
‘ন্েন্ত সসই ন্বকদশীর েথা তুন্ম জািকল সেমি েকর?'আহমদ মুসা বলল 

ন্েেুটা ন্বস্ময় ন্িকয়। 
‘মাকোন্ি আমাকে জান্িকয়কে। মাকোন্ি মুসন্লম এবং আমাকদর 
সাকথ আকে।' 
‘বুকঝন্ে, শত্রু পয সামকি হান্জর ন্েল বকলই সসন্দি আমাকে 

সহক ান্েতা েরকত পাকরন্ি।' 
‘ন্েন্তু আপিাকে বলার জকে সস আপিার ন্পেু ন্িকয়ন্েল। তার ফকলই 

আপিার পন্রেন্তটা সস জািকত পাকর এবং আমাকে জািায়।' 
‘বুঝা  াকে, ঐ শত্রু পয মাকোন্ির োকে আকস। মাকোন্ি তাকদর 

পন্রেয় জািকত পাকরন্ি?' 
‘আন্ম সোথায় আন্ে এটা সখােঁজ সিয়া োড়া তারা আর সোি েথায় বকল 

িা। ওকদর ফকলা েরকতও মাকোন্ি সাহস েকরন্ি।' 



আটলান্টটকের ওপাকর  124 

 

আহমদ মুসা ন্েেু বলকত  ান্েল। ন্েন্তু তার আকেই লায়লা সজন্িফার 
বকল উেল, ‘আপন্ি ওকদর আরমকে আহত সংোহীি হকয় পকড়ন্েকলি। ওরা ন্ে 
আপিাকে ধকর ন্িকয় ন্েকয়ন্েল? আপন্ি োড়া সপকলি ন্েভাকব?' 

‘ন্ে েকর ন্ে হকয়ন্েল আন্ম ন্েেুই জান্ি িা। আমার  খি সংো ন্ফরল, 
তখি সদখলাম আন্ম হাসপাতাকল এেন্ট ইিকটিন্সভ সেয়ার ইউন্িকটর অতেন্ত 
িরম ন্বোিায় শুকয় আন্ে। পাকশ বকস আকেি এে মন্হলা ডাোর। পকর জািলাম 
তােঁর িাম ডািঃ মােোকরট। ন্তন্িই জািাকলি, তােঁর ভাই জজে আমাকে সংোহীি 
অবস্থায় হাসপাতাকল ন্িকয় আকস।' 

‘আল্লাহর সশাের আপন্ি ভাল হাকত পকড়ন্েকলি। ডািঃ মােোকরকটর সোি 
তুলিা হয় িা। আর জকজের'সমাজ সসবা'তার সবকেকয় ন্প্রয় হন্ব।' 

‘হ্যােঁ ওরা খুব ভাল। ওকদর বাসায় েকয়েন্দি ন্েলাম। জজেই সতামার 
ন্েোিা ন্দকয় আমাকে সাহা ে েকরকে।' 

এেটযুে েুপ েকর থােল লায়লা সজন্িফার। বলল পকর, ‘ন্েন্তু আপন্ি 
বন্দকর িা ন্েকয় উকল্টা পথ ন্দকয় একলি সেি?' 

‘ তটা েম সলাকের িজকর পন্ড়, সসটা আন্ম োই। বন্দকর সিকম এেজি 
ন্বকদশী ন্সন্ড োকেম োকম  াকে, এটা আন্ম োউকে জািাকত োইন্ি।' 

‘আপন্ি এসব সেকয়কেি। আর আল্লাহ সেকয়কেি আপিাকে ন্দকয় 
আমাকে বােঁোকত।' 
‘ন্েে বকলে।' 
আবার িীরব হকলা লায়লা সজন্িফার। 
অকিেযে পর বলল, ‘আপন্ি আমার পাকশ বকস আকেি, আপন্ি োন্ড় 

ড্রাইভ েরকেি, সবই স্বপ্ন মকি হকে আমার োকে। অতেন্ত িেেে এে বান্লোর 
এেটা সোট্ট ন্েন্েকে আপন্ি এতটা গুরুত্ব ন্দকয়কেি?' 

‘সসটা এেটা সোট্ট ন্েন্ে ন্েল, ন্েন্তু আমার োকে তা ন্েল ন্হমালকয়র মত 
ভান্র। আর এমি ন্েন্ে ন্ ন্ি ন্লখকত পাকরি, ন্তন্ি িেেে িি।' 

আবার িীরব হকলা লায়লা সজন্িফার। 
এেটু পর বলল, ‘সোটকে এমি বড় েকর সদখকত পাকরি বকলই 
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আল্লাহ আপিাকে এত বড় েকরকেি।'ভান্র েে লায়লা সজন্িফাকরর। 
আহমদ মুসা আকলােিা অেন্দকে ঘুন্রকয় ন্িকয় বলল, ‘ওকদর সম্পকেে 

ন্েেু জািার আকেই ওকদর সাকথ লড়াই শুরু হকয় সেল। মূল ন্বষয়টা আমার জািা 
দরোর। সস জকেই সতামার সাহা ে ন্িকত েুকট একসন্ে।' 

হাসল লায়লা সজন্িফার। বলল, ‘জিাব মকি হকে োজটা আপিার, 
েরজও আপিার, আন্ম বা আমরা সাহা েোরী মাত্র।' 

‘জান্তর োজ সেকলর োজ। ন্েন্তু স কহতু আন্ম এ োজ ন্িকয়ই এখাকি 
একসন্ে, তাই এটাই আমার এেমাত্র োজ, ন্েন্তু সতামাকদর এেমাত্র োজ িয়।' 

‘ন্েন্তু োজটা সতা আমাকদর?' 
‘িা, এটা জান্তর োজ।' 
লায়লা সজন্িফার েম্ভীর হকলা। বলল, ‘এই জাতীয়তাকবাধ ন্ে সোথাও 

আকে?  ন্দ থাকে, তাহকল েোন্রন্বয়াি মুসলমািকদর এ দুদেশা সেি?' 
‘সজন্িফার, েোন্রন্বয়াি মুসলমািকদর খবরই শুধু তুন্ম জাি বকল এ 

েথা বলে। ন্েন্ত সোটা ন্বশ্ব জুকড়ই মুসলমািরা েমকবন্শ দুদেশা সভাে েকর 
েকলকে।' 

‘আমাকদর মত ন্ে? ওোরী োকম ন্েেুযে আকে  া ঘটল, ওটা  ন্দ 
সোি রকম প্রোশ হকয় পকড়, তাহকল ও োকমর উপর ন্েয়ামত সিকম আসকব। 
পুন্লশ, আইি, আদালত ন্েেুই তাকদর পাকশ দােঁড়াকব িা। মুসন্লম সদকশ বা 
মুসন্লম জিবহুল সদকশ মুসলমািরা ভালই আকে।' 

‘সজন্িফার, তাকদর ন্বপদটা সতামাকদর সথকে ন্ভন্ন। এেটু সখােঁজ  
ন্িকল জািকত পারকব, অন্ধোংশ মুসন্লম সদকশই ইসলাকমর আন্েদা, 

ন্বশ্বাস ন্ি োতকির ন্শোর। ইসলাকমর এেন্িষ্ঠ অনুসারী মুসলমািরা হতো, গুম, 
বন্দীদশা এবং সহায়-সম্পন্ির অপন্রসীম যন্তর ন্শোর হকে। সসখাকিও পুন্লশ, 
আইি, আদালত তাকদর সোি োকজ লাকে িা।' 

সজন্িফাকরর মুখ ন্বস্মকয় হা হকয় সেল। বলল, ‘এন্ে বলকেি আপন্ি? 
এমি সেি হকব? োরা এসব েরকব? সবাই সতা মুসলমাি।' 
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‘সতামাকদর  ারা জুলুম অতোোর েরকে, তারা সশ্বতাংে এবং খৃষ্টাি। 
আর ঐসব মুসন্লম সদকশ  ারা এসব েরকে, তারা সশ্বতাংে, খৃষ্টাি বা পন্িমীকদর 
সতরী েরা সলাে,  ারা িাকম মুসলমাি, ন্েন্তু োকজ সশ্বতাংে খৃষ্টািকদর সেকয় 
ন্বপদজিে।' 

েথা বলল িা সজন্িফার। 
আহমদ মুসার েথা সস বুঝার সেষ্টা েরকে। বলল সস অল্পযে পর, 

‘আমাকদর সমস্যার সমাধাকির জকে আপিাকদর ডান্ে। ন্েন্তু ওকদর এই ন্বরাট 
সমস্যার সমাধাি সে েরকব?'সজন্িফাকরর েকে হতাশার সুর। 

‘তাকদর এ সমস্যার সমাধাি অে সেউ েরকত পারকব িা। সসখাকি 
অবস্থা হল, সদশ জিেকের এবং জিেে মুসন্লম। তাকদর িারা বা তাকদর সমথেি 
ও সাহাক েই সসখাকি সরোর েন্েত হয় এবং ন্টকে থাকে। সুতরাং জিেে অথেোৎ 
মুসন্লম জিেে  ন্দ তাকদর সমস্যা উপলন্দ্ধ েকর সকেতিভাকব সভাট সদয় এবং 
উপ ুে সরোর েেি েকর, তাহকল তাকদর সমস্যার সামাধাি হকব।' 

‘ঐ উপলন্ি েরাকিাটা সতা গুরুত্বপূেে। ঐ োজটা সে েরকব?' 
‘প্রকতেে মুসন্লম সদকশই ইসলামী আকন্দালি মানুকষর ন্েন্তার পন্রশুন্দ্ধ 

এবং তাকদর সংেন্েত েরার োজ েরকে। এখি তারা  ত তাড়াতান্ড় জিেকের 
োকে সপৌেকত পারকব এবং জিেে  ত তাড়াতান্ড় তাকদর েহে েরকত রাজী 
হকব, তত দ্রুত হকব তাকদর সমস্যার সমাধাি।' 

আহমদ মুসা থামল। সথকমই আবার শুরু েরল, ‘সজন্িফার তুন্ম 
ওোরী োকমর ন্বপকদর েথা বলকল। সতেই ন্ে ঘটিাটা শত্রুর োি 

প েন্ত সপৌেঁোর সম্ভাবিা আকে?' 
‘সোি সম্ভাবিা আন্ম সদখন্ে িা। আন্ম' ন্দ'ন্দকয় েথা বকলন্ে।  ন্দ 

ফােঁস হয় তাহকল ওকদর মারাত্মে ন্বপদ ঘটকব। অবশ্য সস ন্বপদটা এেই সাকথ 
বা তার আকে আমাকদর উপরও আসকব।' 

‘বুকঝন্ে, ওোরী োকমর সখােঁজ-খবর রাখকত হকব সজন্িফার।' 
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সজন্িফার মাথা সিকড় সায় ন্দল। বলল তারপর আিকন্দর সাকথ, ‘আমরা 
এখি আমাকদর োকম প্রকবশ েকরন্ে। সদখুি োকমর সলােজি সবন্রকয় একসকে। 
এ োন্ড়টা আমাকদর। ওরা সবাই এ োন্ড় সেকি।' 

আহমদ মুসা মিক াে ন্দল সামকি। 
োকমর প্রকবশ মুকখ সলােজিকদর ভীকড় আহমদ মুসাকে তার োন্ড়র 

েন্ত সিা েরকত হকলা। 
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৫ 
সজন্িফারকদর সবেেখািা। 
সজন্িফাকরর দাদী, মা, সজন্িফার এবং আহমদ মুসা সবেেখািায় বকস। 

সবেেখািার সদয়াকল ন্বরাট এে জাহাকজর সকে পাল সতালা জাহাজ। সদকখই 
আহমদ মুসা বুঝল জাহাকজর সকেটা সোি পাো হাকতর  

িয়। সোি অন্শল্পীর আেঁো এেটা ন্শল্প। 
আহমদ মুসা উকে ন্েকয় জাহাকজর সকেটা আরও ঘন্িষ্ঠভাকব সদখল। 
ন্েন্ত সদখকত ন্েকয় আহমদ মুসা ন্বন্স্মত হকলা। সককের ন্িকে পন্রকার 

ভাষায় সলখা, ‘েোকেি সজায়াি ন্ড ন্লওি-এর জাহাজ,  াকত আন্ম ওসমাি 
একফন্দী েীফ সিভীকেটর ন্হসাকব সফর েকরন্ে।'অথেোৎ এ সকেটা শুধুই সকে মাত্র 
িয়, এটা এেটা ইন্তহাস। স  ইন্তহাস ন্বকশ্বর িামেরা ন্মউন্জয়াকম থাোর েথা। 

ন্বন্স্মত আহমদ মুসা আরও এেন্ট োরকে। সজায়াি ন্ড ন্লওকির  
ন্বখোত জাহাকজর েীফ সিভীকেটর ওসমাি একফন্দী ন্েল এেজি 

মুসলমাি। 
আহমদ মুসা সককের সামকি দােঁন্ড়কয়ই মাথা ঘুন্রকয় ন্জকেস েরল 

সবাইকে লযে েকর, ‘এই সকে এখাকি সেি? আপিারা সোথায় সপকলি?' 
‘সেি ন্জকেস েরে ভাই?'বলল সজন্িফাকরর দাদী। 
‘এই সকেটা সতা এে অমূলে ইন্তহাস। এটা ন্বকশ্বর সোি ন্বখোত 

ন্মউন্জয়াকম থাো দরোর। আমার মকি হয়, তুরককর ইন্তহাস  াদুঘর এটা সপকল 
লয লয ডলার ন্দকয় ন্েকি সিকব।' 

‘ন্েন্তু ভাই, এটা মুল সকে িয়। মুল সকেটা ন্েল োকের। সসখাি সথকে 
আমাকদর সোি এে পূবেপুরুষ োউকে ন্দকয় হুবহু িেল েন্রকয় ন্িকয়কেি। 
আমরা বংশ পরম্পরায় এটা সংরযে েকর দুকধর সাধ সঘাকল ন্মটান্ে।' 
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আহমদ মুসা তার সসাফায় ন্ফকর এল। বলল, ‘দান্দজাি, আপিার েথা 
বুঝলাম িা।' 

‘ঐ োকের উপকর আেঁো সকেটার উিরান্ধোরী আমরা। আমাকদর োকে 
ওটা থাো উন্েত ন্েল। ন্েন্তু আমরা িেল ন্িকয়ই তুষ্ট আন্ে।' 

‘ন্েন্তু ওসমাি একফন্দীর ঐ সককের উিরান্ধোর সেল মুসলমাি। 
ন্বকশষভাকব আপিারা দাবী েরকেি সেি?' 

হাসল সজন্িফাররা সবাই। বলল সজন্িফাকরর দাদী, 'োরে আমরা, 
মাকি আমাকদর পন্রবার, ওসমাি একফন্দীর উির-পুরুষ।' 

এেটা ন্বস্ময় আেকড় পড়ল আহমদ মুসার সোকখ-মুকখ। বলল সস 
উচ্ছ্বন্সত েকে, 'সন্তে? সন্তেই ন্ে আন্ম সষাড়শ শতকের সমুদ্র ন্বহারী ওসমাি 
একফন্দীর বংশধরকদর আমার সামকি সদখন্ে। ন্তন্ি োটড টােেস বসন্ত 
েকড়ন্েকলি?' 

'িা, ন্তন্ি োটড টােেস-এ বসন্ত েকড়িন্ি ন্েংবা বাস েকরিন্ি। ন্তন্ি 
বসন্ত স্থাপি েকরন্েকলি বাহামার সািসালভাকডাকর। ন্বকয়ও েকরন্েকলি এে 
সরড ইন্টডয়াি েোকে। ন্েন্তু সািসালভাকডাকর বাস েরকত পাকরিন্ি তােঁর 
বংশধররা। বৃন্টশরা  খি বসন্ত স্থাপি েরকত এল সািসালভাকডাকর, তখি তােঁরা 
ন্বতান্ড়ত হকলি। শুকিন্ে, সসখাি সথকে উকেদ হকয় তারা বসন্ত স্থাপি 
েকরন্েকলি বাহামারই রুেড িীকপ। পরবতেীোকল সসখাি সথকেও উকেদ হকত 
হয় তাকদর। অবকশকষ তারা আকসি তাকদর পূবে পুরুকষর প্রথম পদন্েহ্ন ধে এই 
টােেস িীপপুকের এই সাউথ টাকেো িীকপ।'বলল সজন্িফাকরর দাদী। 

‘ওসামি একফন্দী ন্ে প্রথম সিকমন্েকলি এই িীকপ?'বলল আহমদ মুসা। 
‘হ্যােঁ, ভাই। বলকত পার এটা ন্েল মহাি অন্ভ াত্রী েোকেি সজায়াি পি 

সড ন্লওি-এর উদারতা। ন্তন্ি েলম্বাকসর মত মুসন্লম ন্বকিষী ন্েকলি িা। 
েলম্বাস তার সমুদ্র  াত্রায় মুসন্লম কুশলীকদর সাহা ে ন্িকয়ন্েকলি বাধে হকয়। 
ন্েন্তু ন্তন্ি তাকদর িাম পাকল্ট অমুসলমাি বা ধমোন্তন্রত ন্হসাকব সদন্খকয়ন্েকলি। 
ন্েন্তু সজায়াি ন্ড ন্লওি এই িীেতা সদখািন্ি।' 
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বকল এেটা লম্বা দম ন্িল সজন্িফাকরর দাদী। তারপর আবার শুরু েরল, 
‘১৫১২ সাকলর এে শুভ্র প্রতুেকষ সজায়াি ন্ড ন্লওকির জাহাকজর সোকখ এই 
িীপপুকের অন্স্তত্ব ধরা পকড়ন্েল। এই িীপপুকে প্রথম লোটড েরার সম্মাি সজায়াি 
ন্ড ন্লওি তােঁর েীফ সিন্ভকেটর তুন্েে ওসমাি একফন্দীকে ন্দকত সেকয়ন্েকলি। 
এেটা সবাকট েকর ওসমাি একফন্দীকে পান্েকয়ন্েকলি িীকপ লোটড েরার জকে। 
ওসমাি একফন্দী প্রথম িীকপ লোটড েকরি। ন্তন্ি স খাকি লোটড েকরি, সসটাই 
এখি এই িীপপুকের প্রধাি বন্দর। এই জায়োটারও িামেরে ন্তন্িই েকরি। 
িামটা এখি ন্বেৃত েকর সফলা হকয়কে...' 

সজন্িফাকরর দাদীর মুখ সথকে েথা সেকড় ন্িকয় আহমদ মুসা বলল, 
‘আমারও তাই মকি হকয়কে।'সুসুলামা'সোি স্পোন্িশ শব্দ িয় বকল আন্ম মকি 
েন্র।' 

'বলন্ে, সশাি। আন্ম আমার শ্বশুকরর োকে শুকিন্ে, সসই সময় ওসমাি 
একফন্দীর সদশ তুরকক'সুলতাি সুলায়মাি'িাকম মহামন্ত এে বাদশাহ ন্েকলি। 
ওসমাি একফন্দী তােঁর িাকম বন্দকরর জায়োর িাম রাকখি ‘সুলতাি সুলায়মাি’, 
 া ন্বেৃত হকয় এখি হকয়কে ‘সুসুলামা’। এর সাকথ পরবতেীোকল স াে হকয়কে 
‘সজায়াি ন্ড’। 

‘আল্লাহু আেবর। দান্দজাি ‘সুলতাি সুলায়মাি'-এর িাম এতদূর প েন্ত 
একসকে। ন্তন্ি ইন্তহাকস এেজি সেষ্ঠ মুসন্লম সুলতাি ন্েকলি। ভূমধে সােকর 
তােঁর সিৌবহর ন্েল অপ্রন্তিন্দী।এই োরকে তাকে সাের-অন্ধপন্তও বলা হকতা। 
তুরককর এই সুলতাি বলা  ায় সমে মধে ইউকরাপ পদািত েকরি। ১৫২৯ সাকল 
ন্তন্ি হ্যাংকেরী সপন্রকয় অন্িয়ার রাজধািী ন্ভকয়িার দরজা প েন্ত সপৌোি। এই 
দুর সূদুকরর এেন্ট বন্দকরর সাকথ তার িাম জন্ড়কয় আকে।'আহমদ মুসা বলল। 

‘সজায়াি ন্ড ন্লওকির এটা মহানুভবতা এবং ওসমাি একফন্দীর এটা 
স্বজান্ত প্রীন্ত। শুধু তাই িয়, ওসমাি একফন্দী তুন্েে ন্েকলি বকল এই িীপপুকের 
িামেরে েরা হয় টােেস বা টাকেো িীপপুে।'বলল সজন্িফাকরর দাদী। 
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‘আন্ম বন্দকর বান্তঘকরর ‘স্মারে সপ্লকট’ বান্তঘকরর মূল প্রন্তষ্টাতা ‘ও, 
একফিন্ডও-এর িাম সদখলাম। ও, একফিন্ডও অথেোৎ ওসমাি একফন্দীই তাহকল 
ন্েকলি বান্তঘকরর প্রথম প্রন্তষ্টাতা।' 

‘হ্যােঁ ভাই। শুকিন্ে, উন্ি িীকপ সিকম তাবু সেকড় ৭ ন্দি িীকপ অবস্থাি 
েকরি। স খাকি ন্তন্ি ন্েকলি, সসটাই এখি রাজধািী োটড টােেস।'থামল 
সজন্িফাকরর দাদী। 

আহমদ মুসাও এ সময় সোি েথা বলল িা। ভাবন্েল সস। এে সময় 
ধীকর ধীকর আহমদ মুসা বলল, 'আপিারা বাহামার সািসালভাকডার সথকে রুেড 
িীকপ, সসখাি সথকে একলি টােেস িীপপুকে। এখাকিও মকি হকে এে িতুি 
ন্বপদ ঘন্িকয় আসকে।' 

‘ন্ে সসটা তুন্ম ন্ে বুঝকত পারে বাো?'বলল সজন্িফাকরর মা। 
‘সজন্িফাকরর োকে  া শুকিন্ে এবং আন্মও এ িীপপুকে একস  তটা 

শুিলাম তাকত আন্ম বুঝকত পারন্ে, পুরুষ ন্শশু হতোর মাধেকম মুসলমািকদর 
সংখো েমাকিাই শুধু িয়, মুসন্লম জান্ত সিাকে ন্বেৃত ও পন্রবন্তেত েরারও 
প্রয়াস এটা। মুসন্লম পুরুকষর  ন্দ অভাব ঘকট, মুসন্লম সমকয়রা অে জান্তর 
পুরুষকে  ন্দ ন্বকয় েরকত বাধে হয়, তাহকল ধীকর ধীকর মুসন্লম জান্তর অন্স্তত্ব 
এ িীপপুে সথকে আপিা সথকেই মুকে  াকব।' 

‘এ সতা পয়জন্িং-এর মত ভয়াবহ ষড় ন্ত্র।'সজন্িফাকরর মা-ই 
বলল। 
‘ন্েে বকলকেি খালাম্মা। তকব আমার মকি হকে, ষড় ন্ত্রটার েভীরতা 

আমরা আেঁে েরকত পারন্ে িা। এ ষড় কন্ত্রর সোড়া টােেস িীপপুকে সপ্রান্থত আকে, 
তা মকি হয় িা।' 

দীঘেশ্বাস সফলল সজন্িফাকরর দাদী। বলল, 'শান্ন্ত আমাকদর জীবকি আর 
এল িা।' 

‘পৃন্থবীকত ভাকলা-মকন্দর লড়াই  তন্দি থােকব, মানুকষর জীবকি 
ততন্দি শান্ন্তর পাকশ অশান্ন্তও থােকব।'বলল আহমদ মুসা। 
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সজন্িফাকরর আম্মা উকে দােঁড়াকত দােঁড়াকত বলল, 'সতামরা বস। ওন্দকে 
এেটু োজ আকে, রাত অকিে হকয় সেল।' 

েথা সশষ েকর সস হােঁটকত শুরু েরল। 
সজন্িফাকরর দান্দও উকে দােঁড়াল। বলল, ‘আর পারন্ে িা বসকত।  াই, 

িা শুকয় আর হকে িা।'সজন্িফাকরর দাদীও েকল সেল সজন্িফাকরর মাকয়র ন্পেু 
ন্পে।ু 

ওরা উকে সেকল সজন্িফার একস সসাফায় আহমদ মুসার পাকশ বসকত 
বসকত বলল, ‘এ ষড় কন্ত্রর সোড়া সোথায় থােকত পাকর বকল আপন্ি মকি 
েকরি?' 

আহমদ মুসা প্রকশ্নর সোি উির িা ন্দকয় সজন্িফাকরর পাশ সথকে উকে 
পাকশর ন্সংেল সসাফাটায় ন্েকয় বসল। 

হোৎ লায়লা সজন্িফাকরর সোখ দু'ন্ট েিল হকয় উেল। মুকখ প্রথকম 
ন্বস্ময়, তারপর তাকত অপমাকির ন্েহ্ন ফুকট উেল। অপমাি অতিঃপর তার সোখ 
েল েল অেকত রূপ ন্িল। লায়লা সজন্িফার ন্েেুযে পাথকরর মত ন্স্থর সথকে 
দু'হাকত মুখ ঢােল। 

আহমদ মুসা অপ্রস্তুত হকয় সেল সজন্িফাকরর এই পন্রবতেকি। আহমদ 
মুসা সজন্িফারকে েকয়েবার ডােল। ন্জকেস েরল তাকে, ন্ে হকয়কে তার। 

সজন্িফার সোি উির ন্দল িা। 
অবকশকষ আহমদ মুসা এেটু শে েকে বলল, 'সজন্িফার এসব ন্ে 

হকে? এ োন্নার অথে ন্ে?' 
সজন্িফার এবার মুখ তুলল। অশ্রু সধায়া তার মুখ। বলল, 'আমরা যুদ্র, 

সামাে ন্েন্তু এই সতে েথাটা ন্ে এভাকব িা বলকলই িয়?' 
'ন্ে বলে তুন্ম সজন্িফার? আন্ম ন্েেুই বুঝলাম িা।'ভ্রু-কুন্িত হকলা 

আহমদ মুসার। 
'আমরা অপমান্িত হবার মত অবশ্যই। ন্েন্তু অপমাি েরার মত আপন্ি 

িি। আপন্ি অকিে...অকিে বড়।'অশ্রু ন্বজন্ড়ত েকে বলল সজন্িফার। 
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ন্বব্রত সবাধ েরল আহমদ মুসা। বলল, 'অপমান্িত হওয়া বা েরার েথা 
আসকে ন্ে েকর! আন্ম ন্েেুই বুঝকত পারন্ে িা।' 

'সোকল েমুেন্িন্ট সসটটাকর  াবার সময় আন্ম আপিার পাকশ বসকল 
আপন্ি উকে ন্েকয় অে জায়োয় বকসন্েকলি। আবার এখি আপিার পাকশ 
বসলাম, আপন্ি সংকে সংকে উকে ন্েকয় ওখাকি বসকলি। সেি আন্ম এতটাই 
ন্ে...।' 

েথাটা সশষ েরকত পারকলা িা সজন্িফার। োন্নায় আটকে সেল 
তার েথা। 
আহমদ মুসা সশকব্দ সহকস উেল। 
হান্সর শকব্দ সজন্িফার মুখ তুকল তাোল আহমদ মুসার ন্দকে। 
আহমদ মুসার হান্সর শব্দ ন্মন্লকয় সেল। ধীকর ধীকর েম্ভীর হকয় এল 

আহমদ মুসার মুখ। তারপর ধীকর ধীকর বলল, ‘তুন্ম ন্বষয়টাকে এভাকব ন্িকয়ে, 
এ জকে আন্ম দুিঃন্খত। আসকল ন্েেু ন্বষয় সতামাকে সশখাবার জকেই আন্ম 
ওরেম েকরন্ে।' 

‘সশখাবার জকে? ন্ে সশখাবার জকে?'বলল ন্বন্স্মত েকে সজন্িফার। 
‘সশখার সুক াে সিই বকল ইসলাকমর অকিে ন্েেুই তুন্ম এবং সতামরা 

জাি িা। ইসলামী সমাকজ  াকদর সাকথ ন্বকয় ন্িন্ষদ্ধ শুধুমাত্র তাকদর সাকথ োড়া 
অেকদর সাকথ মুসন্লম সমকয়রা  কথো ন্মশকত পাকর িা, এোকন্ত সাযাত েরকত 
পাকর িা, স্বাভান্বে েলাকফরা োকলও ঘন্িষ্ঠ হকত পাকর িা। এই ন্বধাি োোকতা, 
ফফুাকতা, মামাকতা ভাই সথকে শুরু েকর প্রন্তকবশী ও অপন্রন্েত সবার সযকত্রই 
প্রক াজে।'বলল আহমদ মুসা। 

‘তার মাকি আন্ম আপিার পাকশ ঐভাকব বসকত পান্র িা, এই সতা? 
ধেবাদ।'েম্ভীর েকে বলল সজন্িফার। 
ন্েন্তু সতামার মকির সমঘ োকটন্ি সজন্িফার?' 
‘ইসলাকমর ন্বধাি আমাকদর অবশ্যই মািকত হকব। ন্েন্তু বাস্তকব ন্ে এটা 

মািা হয়?'বলল সজন্িফার আত্মপয সমথেকির সুকর। 
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‘বাস্তব অবস্থা হকলা, সবন্শর ভাে সলাে এটা মাকিি িা, মাকিি েম 
সলাে। ন্েন্তু এটা সুস্থতা িয়, মুসলমািকদর আধিঃপতকির এেটা দৃষ্টান্ত এটা।' 

‘আন্ম দুিঃন্খত আমার বেবহাকরর জকে।' 
বকল এেটু দম ন্িল সজন্িফার। বলল আবার, ‘অকিে সময় আন্ম মকি 

রাখকত পান্র িা স , আমার োওয়া  তবড়, আন্ম তত বড় িই।' 
আহমদ মুসার সোেঁকট ঈষৎ হান্সর সরখা ফকুট উেল। বলল, 'আজ 

ন্বকেকল আন্ম আমার স্ত্রীর সাকথ সটন্লকফাকি আলাপ েকরন্ে। তাকে বকলন্ে, 
সজন্িফারকে  তটা সভকবন্েলাম তার সেকয়ও ভাল এবং বুন্দ্ধমন্ত সস।' 

আহমদ মুসার এ েথার সাকথ সাকথ সজন্িফাকরর সোকখ-মুকখ এেটা 
েমকে উো ভাব ও ন্বব্রতের অবস্থার এেটা ন্েহ্ন ফুকট উেল।  

েথা বলকত এেট সদরী েরল সজন্িফার।সম্ভবত ন্িকজকে সামকল ন্িল 
সস। বলল এেটু পর, ‘আপিার স্ত্রী আকে? সোথায় ন্তন্ি?' 

‘হ্যােঁ সজন্িফার। মদীিা শরীকফ তাকে সরকখ একসন্ে।' 
আবারও িীরবতা সজন্িফাকরর। তার মুখ ন্িেু। 
তার মুকখর ন্বব্রত ভাব সেকট সেকে। ন্েন্তু সসখাকি স ি স্থাি েকর ন্িকয়কে 

ন্েেুটা হতাশার সবদিা। 
বলল এে সময় েম্ভীর েকে, ‘আপন্ি ভাল এবং সবাইকে ভাল সদকখি। 

তাই তার োকে আমাকে অমি ভাল বলকত সপকরকেি।' 
আহমদ মুসার সোেঁকট আবার এে টুেকরা হান্সর সরখা ফকুট উেল। 
বলল, ‘জজে ন্েন্তু সতামাকে আরও ভাল বকল, আরও ভাল জাকি 

সজন্িফার।' 
েমকে উেল সজন্িফার। তাোল আহমদ মুসার ন্দকে েভীর ভাকব। 
বলল, 'জজে ন্েেু বকলকে বুন্ঝ? জকজের এটা বাড়াবান্ড়।'সযাভ ফকুট উেল 

তার স্বকর। 
‘জজে আমাকে ন্েে ুবকলন্ি। ন্েন্তু তাকদর দুই ভাই-কবাকির আকলােিায় 

বুকঝন্ে, জজে সতামাকে অকিে বড় ও েদ্ধার সোকখ সদকখ। তার সবাকির আস্থা 
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সতামার প্রন্ত অোধ। ে'ন্দি ওকদর সাকথ ন্েলাম। সদকখন্ে, জজে খুবই ভাল 
সেকল।' 

'ভাকলা সেকল, ন্েন্তু ন্ভন্ন ন্বশ্বাকসর, ন্ভন্ন জাকতর।' 
‘ন্বশ্বাস অপন্রবতেিীয় িয় সজন্িফার। আমার বুঝা  ন্দ সবন্েে িা হয়, 

তাহকল বলকবা ওরা দু'ভাই-কবািই ইসলাকমর প্রন্ত অনুরে। আর জাকতর 
বোপারটা ন্েেুই িয়। লয লয সশ্বতাংে মুসলমাি ন্েন্তা, েন্রত্র ও স ােেতায় 
মুসন্লম সমাকজর সিতার আসকি উন্নীত হকয়কেি।' 

‘ন্েন্তু জকজের ঐ সব েথা বকল সবড়াকিার অভোস আকে।' 
সজন্িফাকরর েে এবার অকিেটা দুবেল। 
‘জজেকে সদকখ ন্েন্তু আমার এমিটা মকি হয়ন্ি। সস খুব ন্রজাভে সেকল।' 
‘জজে আপিাকে  াদু েকরকে।' 
‘সেি  াদু েরকব? আমার সবািকে  াকত রাজী েরাই, এ জকে?' 
‘ভাইয়া, তাহকল আন্ম উেলাম।' 
বকল উকে দােঁড়ান্েল সজন্িফার। তার েকে েৃন্ত্রম রাে। মুখ তার লজ্জায় 

আরে। 
ন্েে এই সময় বাইকরর দরজায় েড়া িাড়ার শব্দ হকলা। 
সজন্িফার েলকত ন্েকয় থমকে দােঁড়াল। 
তারপর ঘুকর দােঁন্ড়কয় বাইকরর দরজার ন্দকে এগুকলা সখালার জকে। 
আহমদ মুসা ততযকে উকে দােঁন্ড়কয়কে। বলল, 'দােঁড়াও সজন্িফার, আন্ম 

সদখন্ে।' 
আহমদ মুসা ন্েকয় দরজা খুলল। 
দরজা খুকলই েমকে উেল আহমদ মুসা দরজায় দােঁড়াকিা আবাবাো 

অথেোৎ আবু বের ও তার আব্বা সসই সপ্রৌঢ় বেন্েকে সদকখ। 
আবু বেরই দরজার সামকি দােঁন্ড়কয়ন্েল। তার সপেকি তার ন্পতা। 
‘ন্ে বোপার আবু বের, সতামরা?' 
‘স্যার খুব জরুরী খবর আকে। সসটা জািাকত একসন্ে।' 
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আহমদ মুসা ঘুকর দােঁন্ড়কয় সজন্িফারকে বলল, ‘তুন্ম এেটু সভতকর  াও। 
এেঁরা সবেেখািায় বসকবি।' 

সজন্িফার সবেেখািা সথকে সবন্রকয় সভতকরর দরজার আড়াকল দােঁড়াল। 
আহমদ মুসা আবু বের ও তার আব্বাকে সভতকর ন্িকয় এল। 
তাকদরকে বসার জকে সসাফা সদন্খকয় ন্দকয় ন্িকজ সসাফায় বসল। 
আবু বের ও তার আব্বা সসাফায় িা বকস সমকঝয় মোকটর উপর বকস 

পড়ল। 
আহমদ মুসা তাকদর ন্দকে সেকয় যুদ্ধ েকে বলল, ‘আবু বের সতামরা 

সদখন্ে আকের মতই আেরে েরে। সতামরা িা ইসলাকম ন্ফকর একসে! ইসলাকম 
ন্ে সবাই ভাই ভাই িয়? সদখ সতামরা সসাফায় উকে িা বসকল আন্মও সতামাকদর 
সাকথ সমকঝকত বসব।' 

সংকে সংকেই তারা দু'জি উকে সসাফায় বসল। তারপর আবু বের বলল, 
'মাফ েরুি অভোস বদলাকত সময় লােকব।' 

‘এবার বল, জরুরী খবরটা ন্ে?' 
আবু বের িকড়-েকড় বসল। তার মুখ েম্ভীর হকলা। সসই েম্ভীর মুকখ 

সদখা ন্দল প্রবল ভকয়র ন্েহ্ন। সস বলকত শুরু েরল, 'আমরা আপিাকে িান্মকয় 
সদবার পর স্থািীয় েকয়েজি সজকলর সাকথ েুন্েকত একসন্েলাম। দু'ন্দি মাে 
ধরার োজ সশকষ আজ সন্ধোয় ঘাকট ন্ফকর আন্স। আমরা ঘাকট সফরার পর 
সদখলাম, আকে সথকে দােঁড়াকিা সসই ন্স্টম সবাটন্টর পাকশ আকরেটা মাঝান্র 
আোকরর সবাট একস দােঁড়াল। ওকদর মকধে স  েথা শুিলাম তা ভয়াবহ।' এেট ু
থামল আবু বের। 

আবু বের থামকতই আহমদ মুসা বলল, 'ন্ে সসটা?' 
শুরু েরল আবার আবু বের, 'শুিলাম, দু'ন্দি আকে এেজি পন্থে 

িীকপর সভতকর  াওয়ার সময় সস দূর সথকে সদকখকে, ওোরী োকমর মসন্জকদর 
োকে োরজি সশ্বতাংেকে হতো েকরকে এেজি এশীয়াি। মসন্জকদর সামকি 
োকমর সলােজি দােঁন্ড়কয়ন্েল। এশীয়াি সলােন্ট িান্ে োরজিকে হতো েকর 
এেজি সমকয়কে উদ্ধার েকর অকটা হুইলাকর েকড় িীকপর সভতকর েকল  ায়। 
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পন্থে সলােন্ট ভকয় ঘাকট ন্ফকর আকস। তার োে সথকে ন্স্টম সবাকটর সলােন্ট 
জািকত পাকর ঘটিান্ট। ঐ োরজি সশ্বতাংে সবাকটর সলােন্টরই সাথী ন্েল। সস 
খবর জািার পর তার সলােকদর দ্রুত এ িীকপ আসার খবর ন্দকয় খবর সংেকহর 
জকে সস সবর হয়। তারা জািকত সপকরকে, এশীয়াি সলােন্ট স  সমকয়ন্টকে উদ্ধার 
েকরকে সস ন্সন্ড োকেম োকমর একফিন্ডও পন্রবাকরর সমকয় এবং এশীয়ািন্ট 
ঐখাকিই আকে। এই আকলােিা শুকিই বুকঝন্ে আমরা ঐ এশীয়াি আপন্িই 
হকবি।' আবার এেট ুথামল আবু বের সমাহাম্মদ। 

'এটাই সসই ভয়াবহ সংবাদ?' বলল আহমদ মুসা। 
'িা স্যার, বলন্ে।' 
বকল আবার শুরু েরল, ‘আমরা ওকদর স  ষড় ন্ত্র শুকি এলাম তা হকলা, 

'আজ রাত ১২টার ন্দকে ওরা এই বান্ড়টার উপর হামলা োলাকব। ধকর ন্িকয়  াকব 
আপিাকে এবং সজন্িফার িাকম এেন্ট সমকয়কে। সফরার পকথ ওরা ওোরী 
োকমর উপর আরমে েরকব রাত ৩টার ন্দকে। ঐ সময় ওকদর আকরেন্ট গ্রুপ 
ঘাকটর ন্দে সথকে একস ওকদর সাকথ ন্মন্লত হকব। ঐ গ্রুপন্ট আজ রাকত বাইকর 
সোথাও সথকে ঘাকট একস সপৌেকব।' 

আবু বের থামকল আহমদ মুসা শান্ত েকে বলল, 'সতামরা স  সমাটর 
সবাটকে ঘাকট আসকত সদকখে তাকত ে'জি সলাে আকে সতামাকদর অনুমাি?' 

‘শুকিন্ে ওরা দশজি।' বলল আবু বের। 
'আকের সবাকট ন্েল এেজি। তাহকল এোর জি।' 
বকল আহমদ মুসা এেট ু সথকম বলল, 'সতামরা সতা খাওয়া-দাওয়া 

েরন্ি। সতামরা হাত-মুখ ধুকয় িাও।' বকল আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
'খাওয়ার েথা ন্েন্তা েরকেি সেি? আর সতা এে ঘটটা সময় আকে। এখি 

ন্ে হকব বলুি।' উকিোকুল েকে বলল আবু বের। 
'এে ঘটটা অকিে সময়। সতামরা আকে সখকয় িাও।' 
বকল আহমদ মুসা সভতকরর দরজার ন্দকে লযে েকর বলল, 'সজন্িফার 

দু'জি সমহমাকির খাওয়ার বেবস্থা ের।' 
দরজার আড়াকল সজন্িফাকরর পাকশ তার মা'ও একস দােঁন্ড়কয়ন্েল। 
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সজন্িফাকরর সাকথ সাকথ তার মাও শুকিন্েল সব েথা। 
ভয়ািে খবরটায় োেঁপন্েল সজন্িফার। 
তার মাকয়র মুখ ভকয় ফোোকশ হকয় ন্েকয়ন্েল। 
আহমদ মুসার েথা সশষ হকতই আবু বের এবং তার ন্পতা এে সাকথই 

বকল উেল, 'এ সময় আমাকদর সপকট ন্েেু ঢুেকব িা, আমরা সখকত পারব িা। 
আপন্ি খাওয়ার ন্েন্তা বাদ ন্দকয় এখি ন্ে েরেীয় বলুি। বান্ড় সথকে সরকত হকল, 
তার বেবস্থা সতা এখিই েরকত হকব।'  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এত বেস্ত হবার প্রকয়াজি সিই। আকে 
ন্িন্িকন্ত বকস সতামরা সখকয় িাও।' 

আবু বের এবং তার আব্বা ন্বস্মকয় ন্বকস্ফান্রত সোকখ তাোল আহমদ 
মুসার ন্দকে। 

ওন্দকে সজন্িফার এবং ওর আম্মারও ন্বস্মকয় োে হকয়  াবার অবস্থা। 
এই ভয়ািে খবর শুকি এবং এে ঘটটা পর ভয়াবহ এে দূক োে আসকে সজকিও 
আহমদ মুসা হাসকে। 

আহমদ মুসা দু'জি আেন্তুেকে খাওয়াকবই, এই েথা বুকঝ সজন্িফার 
তার মাকে েন্ম্পত েকে বলল, 'আম্মা খাবার সটন্বকল দু'জকির খাবার স  ন্দকত 
হয়।' 

‘সদব, ন্দন্ে। ন্েন্তু আহমদ মসুা ন্েে ুভাবকেি িা সেি?' 
'হয়কতা ভাবকেি।' 
‘হকব হয়কতা। আহমদ মুসা আগুকির উপর দােঁন্ড়কয় হাসকত পাকরি। 

আমরা তা পারব ন্ে েকর?' 
আহমদ মুসা এেটা োন্স ন্দকয় সভতকর প্রকবশ েরল। 
োন্সর শব্দ সপকয়ই সজন্িফার এবং তার মা তাড়াতান্ড় মাথার উপর 

োদর সটকি ন্দল। 
আহমদ মুসা সভতকর প্রকবশ েরকতই সজন্িফাকরর মা প্রায় োেঁকদা 
োেঁকদা েকে বলল, 'সব শুকিন্ে বাো। এখি ন্ে হকব?' 
'খালাম্মা আল্লাহর উপর ভরসা েরুি, সব ন্েে হকয়  াকব।' 
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'দু'ন্দি আকেই সতা এেটা ঘটিা ঘটল। খুব ভয় েরকে বাো।' 
'ভয় েরকল সতা আমরা দুবেল হকয় পড়ব খালাম্মা। সোি ভয় সিই। 

আল্লাহর শন্ে সব শন্ের সেকয় বড়।' 
'তুন্ম ন্ে ভাবে? আমরা সবাই বান্ড়কত থােব ন্েিা? ন্েংবা ন্ে েরকত 

হকব আমাকদর? 
'ন্েেুই েরকত হকব িা খালাম্মা। আপিারা সবাই বান্ড়কত থােকবি। 

অসৎ উকেশ্য ন্িকয়  ারা আসকব, তাকদর বোপারটা আমার উপর সেকড় ন্দি।' 
'েতবার একসন্েল োরজি, এবার িান্ে অকিে আসকে।' 
'অকিেই আর ন্ে। তকব দশজকির সবন্শ িয়।' 
'ওকদর হাকত সতা বড় বড় অস্ত্রও থােকব।' 
‘ সসটা ভাল। ও অস্ত্রগুকলা পকর আমাকদর োকজ লােকব।' 
সজন্িফার এবং তার মা ন্বন্স্মত দৃন্ষ্টকত আহমদ মুসার ন্দকে তাোল। 

এত বড় ন্বপদ সামকি সরকখ এত ন্িন্িন্ত, এমি ন্িন্িত েকে েথা বলা ন্েভাকব 
সম্ভব? ন্ে ন্ে ঘটকত  াকে, ন্ে হকব, এ বোপাকর ন্িন্িন্ত থােকলই শুধ ুএেজি 
ন্িন্িন্ত থােকত পাকর। তারা আহমদ মুসাকে আর ন্ে বলকব খুেঁকজ সপল িা।' 

অবকশকষ সজন্িফাকরর মা বলল, 'ওকদর খাবার ন্দন্ে। ওরা োরা বাো? 
খুব উপোর েরল আমাকদর।' 

'ওকদর সবাকট েকর আন্ম এই িীকপ একসন্েলাম। সসই সূকত্র পন্রেয়। ওরা 
খৃষ্টাি ন্েল, ন্েন্তু ওকদর পূবে পুরুষ ন্েল আন্ফ্রোর 'োন্ম্বয়া' সদকশর এেন্ট ন্বখোত 
মুসন্লম পন্রবার। ওকদর োকে পাওয়া এেটা দন্লল সথকে সজকি এেথা ওকদর 
বন্ল। শুকিই ওরা ইসলাকম পুিরায় ন্ফকর একসকে।' 

'আলহামদুন্লল্লাহ।' এে সাকথই বকল উেল সজন্িফার এবং তার মা। 
সজন্িফার আিন্দ-উচ্ছ্বন্সত েকে বলল, 'ভাইয়া আপিার আেমকি 

টােেস িীপপুকে িতুি বাতাস বইকত শুরু েকরকে। এই ঘটিা তার এেটা প্রমাে।' 
'আল্লাহর শুেন্রয়া আদায় ের সজন্িফার।' 
'আলহামদুন্লল্লাহ।' বলল সজন্িফার। 
সজন্িফাকরর মা খাবাকরর বেবস্থা েরকত েকল সেল। 
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আহমদ মুসা প্রকবশ েরল পাকশই তার ঘকর। 
সজন্িফারও ন্িিঃশকব্দ আহমদ মুসার ন্পকে ন্পকে তার ঘকর প্রকবশ 
েরল। 
ন্েন্তু প্রকবশ েকরই সজন্িফার ন্জব সেকট সতমন্ি ন্িিঃশকব্দ দ্রুত সবন্রকয় 

এল ঘর সথকে। তার মকি পকড়কে, এভাকব এোেী অে সলাকের সাকথ সোি ঘকর 
প্রকবশ েরা ইসলাকম ন্িন্ষদ্ধ। আহমদ মুসা এটা সদখকত সপকল ভীষে রাে 
েরকবি। 

বাইকর একস দরজায় দােঁড়াল সজন্িফার। 
আহমদ মুসা ঘকর প্রকবশ েকরই সাইড সটন্বল সথকে বোেটা ন্িকয় 

সমকঝয় রাখল। বোে খুকল সবর েরল ওোরী োকমর সংঘষে সথকে কুন্ড়কয় পাওয়া 
োরন্ট ন্রভলবার। 

োরন্ট ন্রভলবারই সেে েরল আহমদ মুসা। 
এেন্ট ন্রভলবাকরই েয়ন্ট গুলী ভন্তে েকর রাখা আকে। অে ন্তিন্ট 

খান্ল। 
আহমদ মুসা বোে সথকে গুলী সবর েকর সমকঝয় রুমাকলর উপর রাখল। 
দরজায় শব্দ সপকয় আহমদ মুসা মুখ তুকল তাোল দরজার ন্দকে। 
সদখল, সজন্িফার দরজায় সেস ন্দকয় ন্বকস্ফান্রত সোকখ তান্েকয় আকে 

ন্রভলবারগুকলার ন্দকে। 
আহমদ মুসা তার ন্দকে তাোকতই সজন্িফার মাথার ওড়িাটা েপাকলর 

উপর সটন্ি ন্দকয় বলল, 'ভাইয়া আন্ম এেট ুবাইকর দােঁন্ড়কয় সদখন্ে। 
আহমদ মুসা ঐ প্রকশ্নর সোি উির িান্দকয় বলল, 'ভাল, সদখ। 

ন্রভলবাকরর বেবহার সতামাকদরও ন্শখকত হকব।' 
বকল আহমদ মুসা মিক াে ন্দল তার োকজর ন্দকে। রুমাকলর উপর 

সথকে গুলী তুকল এে এে েকর ন্রভলবাকর ভরকত শুরু েরল। 
আহমদ মুসা েথা সশষ হকতই সজন্িফার বকল উকেন্েল, 'সিন্ভকেটর 

ওসমাি একফন্দীর বংশধররা ন্ে  ুদ্ধ েরকত পাকর?' 
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আহমদ মুসা োজ অবোহত সরকখ িা তান্েকয়ই বলল, 'সিন্ভকেটর তুন্েে 
ওসমাি একফন্দী োর বংশধর জাি?' 

'ন্জ িা।' বলল সজন্িফার। 
'তুন্েে সাম্রাকজের ওসমান্িয়া ন্খলাফকতর প্রন্তষ্ঠাতা ওসমাি (প্রথম)-এর 

বংশধর। এই তুন্েে সাম্রাজে সম্পকেে জাি?' 
'জান্ি িা।' 
'এই তুন্েে সাম্রাজে ইউকরাপ, এন্শয়া ও আন্ফ্রোর ন্বশাল এলাো ন্িকয় 

েন্েত ন্েল। সাত'শ বের তারা রাজত্ব েকর। এই সাম্রাকজের তুন্েে সসিাবান্হিী 
সম্পকেে ন্েে ুজাি?' 

'দুিঃন্খত, জান্ি িা।' 
‘সসই তুন্েে সাম্রাজে এখি আর সিই। ন্েন্তু তুন্েে সসেবান্হিীর িাম 

শুিকল এখিও ইউকরাপীয়রা সোকখ ন্বভীন্ষো সদকখ। এই সাম্রাজে শাসিোরী 
রাষ্ট্রিায়েও এই তুন্েে সসিাবান্হিীরই উিরসুরী। এখি বল  ুদ্ধ সতামার সাজকব 
ন্েিা? 

হাসল সজন্িফার। বলল, 'ভাইয়া মকি হয় আপন্ি মরা মানুকষর মকিও 
আসার আগুি জ্বালাকত পারকবি।' 

‘সজন্িফার আশার প্রজ্জ্বলি এখি খুব সবন্শ প্রকয়াজি। পন্িমী 
ঔপন্িকবন্সে শাসি এবং পন্িকমর প্র ুন্ে, ন্বশ্বাস, অথে ও সামন্রে শন্ে 
মুসলমািকদরকে তাকদর ন্িকজকদর ভন্বষ্যত ন্বষকয় হতাশার সােকর ডুন্বকয় 
ন্দকয়কে। আজ তারা ইন্তহাস জািকল তাকদর আত্মপন্রেয় তাকদর োকে পন্রকার 
হকব। আত্ম-পন্রেয় তাকদর মকি আশার সৃন্ষ্ট েরকব। আশা ন্িকয় আসকব 
আত্মন্বশ্বাস এবং আত্মন্বশ্বাসই েরকত পাকর তাকদরকে ন্বজকয়র পকথ 
পন্রোন্লত।' 

সজন্িফার মুগ্ধ দৃন্ষ্টকত তান্েকয়ন্েল আহমদ মুসার ন্দকে। 
সজন্িফাকরর মকি হকলা, আহমদ মুসার েথাগুকলা  ন্দ সোি এে ন্বশ্ব 

মাইে স াকে ন্বকশ্বর সব মুসলমাকির োকি সপৌকে সদয়া স ত! প্রশ্ন সজকে উেল 
সজন্িফাকরর মকি, আহমদ মুসার স াদ্ধা রূপ বড়, িা তার এই ন্মশিারী রূপ বড়। 



আটলান্টটকের ওপাকর  142 

 

আহমদ মুসার োজ সশষ হকয় ন্েকয়ন্েল। 
সজন্িফারকে িীরব সদকখ বলল, 'িীরব সেি সজন্িফার?' 
বকল উকে দােঁড়াল আহমদ মুসা ন্রভলবার োরন্ট সোট ও পোকটটর োর 

পকেকট সরকখ। 
'ভাবন্েলাম আপন্ি স াদ্ধা িা হকয় ন্মশিারী হকল দুন্িয়ার মানুষ সবাধহয় 

সবন্শ উপেৃত হকতা।' বলল সজন্িফার। 
আহমদ মুসা সসন্দকে োি িা ন্দকয় বলল, 'োর ন্রভলবাকর গুলী থােল 

২০ টা। আর ওরা মানুষ দশজি।' 
'আপন্ি ন্ে এখি সবরুকেি?' উন্িগ্ন েকে সজন্িফার বলল। 
'িা, ওকদর সাকথ এেট ুেথা বলব।' 
বকল আহমদ মুসা সবেেখািার সভতকর ঢুকে সেল। 
সদখল ওরা দুই বাপ-সবটা সখকয় একস বকসকে। আহমদ মুসাকে  
সদকখ ওরা উকে দােঁড়াল। 
আহমদ মুসা দােঁন্ড়কয় দােঁন্ড়কয়ই বলল, 'আবু বের সেকটর বাইকর 
রাস্তার পাকশ দু'ন্ট োে রকয়কে, তার আড়াকল বকস সতামরা অকপযা 

েরকব। ইিশাআল্লাহ রাত দু'সটার ন্দকে আমরা ওোরী োকম  াত্রা েরব। 
'স্যার আপন্ি সোথায় থােকবি। সময় খুব সবন্শ সিই। ওকদর বোপাকর 

ন্ে েরেীয় হকব?' বলল আবু বের। 
'আন্ম সামকি এগুন্ে। ওন্দেটা আন্ম সদখব।' 
আবু বের এবং তার ন্পতা ন্বস্ময় ভরা সোকখ তাোল আহমদ মুসার 

ন্দকে। ন্েে ুবলার সেষ্টা েরল। ন্েন্তু তার আকেই আহমদ মুসা সভতকর  াওয়ার 
জকে পা বাড়াল। 

সভতকর ঢুকে আহমদ মুসা সদখল সজন্িফার এবং তার আম্মা দােঁন্ড়কয় 
আকে। তাকদর সোখ-মুখ উকিে-উৎেোয় আেন্ন। 

আহমদ মুসা সভতকর ঢুেকতই সজন্িফাকরর মা বকল উেল, 'োমবাসীকে 
জািাকিা দরোর িয়? তাকদর সাহা ে পাওয়া স ত।' 
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'োমবাসীকদর সব েথা জান্িকয় তাকদর সংেন্েত েরার সময় আমাকদর 
সিই। অসংেন্েত ভীড়, আতংে আমাকদর সবন্শ যন্ত েরকত পাকর। তার উপর 
রাত। তাোড়া ন্ে ধরকের অস্ত্র, ন্ে প্রস্তুন্ত ন্িকয় তারা আসকে আমরা জান্ি িা। 
এই অবস্থায় অপ্রস্তুত মানুষকদর তাকদর সামকি সেকল ন্দকল প্রেরু যয়-যন্ত হকত 
পাকর।' 

'তাহকল এো তুন্ম তাকদর সামকি  াে ন্ে েকর? বলল সজন্িফাকরর মা। 
'এো  াওয়ায় সুন্বধা আকে। ওরা আমাকে সকন্দহ িাও েরকত পাকর। 

সসই সুক াে তাকদর ফােঁকদ সফলার এেটা সুক াে সপকয় স কত পান্র।' 
'আন্ম ন্েে ুবুঝকত পারন্ে িা। আমার ভয় েরকে। আমরা ন্ে েরব?' 
আহমদ মুসা তাোল সজন্িফাকরর মা'র ন্দকে। তারপর ধীকর েকে বলল, 

'খালাম্মা, ন্ে ঘটকব আল্লাই জাকিি। তােঁর উপর আমাকদর ভরসা েরা দরোর। 
ন্তন্িই আমাকদর সাহা ে েরকবি।' 

বকল আহমদ মুসা ঘুকর দােঁড়াল বাইকর সবরুবার জকে। 
সজন্িফার েকয়ে পা এন্েকয় আহমদ মুসার সামকি দােঁড়াল। বলল, 

'আমরা ন্েেুই ন্ে জািকত পারকবা িা, ন্েেুই েরকত পারকবা িা?' উকিে-
উকিজিায় ন্বপ েস্ত সজন্িফাকরর ভান্র েেস্বর। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ন্ে জািাব বল। সামকি ন্ে আকে, ন্ে েরব 
আন্মই সতা জান্ি িা। আন্ম োন্ে ওরা বান্ড় প েন্ত িা আসুে। সবকেকয় ভাল োকম 
সঢাোর মুকখই  ন্দ ওকদর আটোকিা  ায়।' 

'আপন্ি এো ন্ে েকর আটোকবি? তার সেকয় ন্ে এটাই ভাল িয়, আমরা 
বান্ড় খান্ল েকর েকল  াই। আমাকদর পাকব িা ওরা একস।' 

'তারপর ন্ে েরকব? বান্ড়কত ন্ফরকব?' 
েথা বলল িা সজন্িফার। 
আহমদ মুসাই বলল, 'এেবার পালাকল পান্লকয়ই থােকত হকব। সোথায় 

এত পালাবার জায়ো আকে? তাোড়া আমরা এখি বান্ড় খান্ল েকর েকল সেকল 
ওরা সোটা োম সােে েরকব, মানুকষর উপর জুলুম ন্ি োতি েরকব, এমিন্ে 
োমবাসী  ন্দ আমাকদর হন্দশ িা সদয়, তাহকল ঘর-বান্ড় জ্বান্লকয়ও ন্দকত পাকর। 
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তার উপর ওোরী োকমর উপরও আজ রাকত তারা েেহতো োলাকত পাকর। 
আমরা  ন্দ এখাকি ওকদর বাধা ন্দকত পান্র, তাহকল ওোরী োকমও ওকদর বাধা 
সদবার পথ হকব।' থামল আহমদ মুসা। 

 
সজন্িফার েল েল সোকখ সবাোর মত দােঁন্ড়কয় আকে। তার মুকখ আর 

সোি েথা সিই। েথা খুেঁকজ পাকে িা সস। 
আহমদ মুসাই বলল েথা, 'সুতরাং ওকদর বাধা সদয়া এবং ওকদর 

পন্রেল্পিা ভটডুল েকর সদয়াই এখি এেমাত্র পথ।' 
'ন্েন্তু আপন্ি এো...।' 
েথা সশষ েরকত পারকলা িা সজন্িফার। বাে রুদ্ধ হকয় সেল তার। 
'এো সোথায়? আল্লাহ আমার সাকথ আকেি। তাোড়া ন্েন্তার ন্েেু সিই 

সজন্িফার। এেজি মুসলমাি সাধারে ভাকবই দশজি োকফর প্রন্তপকযর 
সমাি। ওরা সম্ভবত দশজকির সবন্শ আসকত পারকে িা।' 

বকল হাসল আহমদ মুসা। ন্িন্ভভন্ত মকির সুন্দর এেটা হান্স সসটা। 
ন্বস্ময় সজন্িফার এবং তার আম্মার সোকখ -মুকখ । পন্রন্স্থন্তর ভয়াবহতা 

সোিই ন্ে প্রভাব সফকলন্ি আহমদ মুসার মকি, ভাবল তারা। 
'আন্স। আসসালামু আলাইকুম।' 
বকল আহমদ মুসা সজন্িফাকরর পাশ োন্টকয় বাইকর সবরুবার জকে হােঁটা 

শুরু েরল। 
পাথকরর মত হকয়  াওয়া সজন্িফার সালাম ন্িকতও ভুকল সেল। সস েুকট 

ন্েকয় তার মাকে জন্ড়কয় ধরল। বলল সস, 'আম্মা ন্বরাট সলাে সস, খুবই মুলেবাি 
তার জীবি। আন্মই তাকে সডকে একিন্ে এখাকি। তখি আন্ম বুন্ঝন্ি, তােঁকে এমি 
ভয়াবহ এে  ুকদ্ধ জন্ড়কয় পড়কত হকব। এখি ন্ে হকব আম্মা?' 

সজন্িফাকরর মা সজন্িফারকে বুকে জন্ড়কয় ধকর বলল, 'ওর ভাকেের 
সাকথ আমাকদর ভােে জন্ড়কয় সেকে। ওেঁর জয় হকব আমাকদর ন্বজয়, আর 

ওেঁর পরাজয় সডকে আিকত পাকর আমাকদর ধ্বংস। এস আমরা ন্বলাপ িা েকর 
তার জকে প্রাথেিা েন্র।' 
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'েলুি আম্মা।' 
'েল।' 
উভকয় হােঁটা ন্দল োকদ উোর োকের ন্সেঁন্ড়র ন্দকে। 
 
 
 
োকম প্রকবকশর মুকখ প্রথম বান্ড়টাই সজন্িফারকদর। এেটা সোট্ট ন্টলার 

মত উেঁেু জায়োর উপর তাকদর বান্ড়। বান্ড়র এেপাশ ন্দকয় সড়ে েকল সেকে 
উির ন্দকে বন্দর লকয। সড়কের দু'ধাকরই োকমর বান্ড় -ঘর । সজন্িফারকদর 
বান্ড়র উির পাশ সথকেই অেকদর বান্ড় -ঘর শুরু হকয়কে । সজন্িফারকদর বান্ড় 
সথকে সবন্রকয় ন্টলার সোড়া সথকে েকয়ে পা দন্যকে এগুকলই এেটা সোি ব্রীজ। 
োকের সতরী। ব্রীজন্ট 'সসবু' িদী সথকে সবন্রকয় আসা এেন্ট খাকলর উপর। 
বেকরর প্রায় সব সময়ই একত পান্ি থাকে। 'সসবু' িদীন্ট োকমর পাশ সঘেঁকষ দন্যে 
ন্দকে বকয় সেকে। 

সজন্িফারকদর বান্ড় খাল ও 'সসবু'িদীর ন্ত্রকমাহিায়। আহমদ মুসা ব্রীকজ 
পা ন্দকতই খুব োকে সমাটর ইন্েকির শব্দ সপল। সংকে সংকেই আহমদ মুসা বুঝল 
অকটা হুইলাকরর মত ন্েেু এন্েকয় আসকে। 

হাতঘন্ড়র ন্দকে তাোল আহমদ মুসা। রাত সপৌকি ১২টা বাকজ। 
োরা আসকে? ওরাই ন্ে? 
আহমদ মুসা ব্রীজ পার হকলা। 
ব্রীকজর মাথায় সপৌকে সদখল, এেটা সহড লাইট এন্েকয় আসকে। 
আহমদ মুসা হােঁটা থামাল িা। 
আরও ন্িেটবতেী হকলা সহড লাইট। 
আহমদ মুসার মাথায় হ্যাট, দুই হাত পকেকট। 
সামকি রাস্তায় এে জায়োয় বােঁো। বােঁকের উপর োন্ড়টা উেকল সহড 

লাইট অেন্দকে সকর সেকল োন্ড়র অবয়বটা পন্রকার হকয় উেল। োন্ড়টা এেটা 
ডাবল অকটা হুইলার। দশ বার জি সলাে খুব সহকজই ওকত ধরকব। 
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ওরাই ন্ে আসকে এ োন্ড়কত? 
আহমদ মুসা হােঁটকে। 
োন্ড়র সহড লাইট আহমদ মুসার োকয় একস পকড়কে। 
আহমদ মুসা ন্িিয় ওকদর সোকখ পকড়কে। 
আহমদ মুসা পথোরী ন্হসাকব তাকদর ন্িেটবতেী হকত োয়। ওকদর 

পন্রেয় পাওয়া এবং ওকদর মকধে সপৌেঁো তার লযে। 
আহমদ মুসা রাস্তার এে পাশ ন্দকয় েলন্েল। 
োন্ড়টা আহমদ মুসার পাকশ একস ঘোে েকর এেটা েড়া সব্রে েষল। 
জািালা ন্দকয় মুখ বান্ড়কয় সশ্বতাংে ড্রাইভার বলল, 'এই সোকেকে এন্ল, 

সোথায়  ান্ব?' 
আহমদ মুসা হাত ন্দকয় ইংন্েত েকর বলল, 'ব্রীকজর ওপাকর ঐ স  বান্ড় 

ওখাি সথকে এলাম।...' 
আহমদ মুসা েথা সশষ েরকত িা ন্দকয় বলল, 'ওটাই সজন্িফারকদর 

বান্ড় িা?' 
আোকশ সজোৎস্না থাোয় ঐখাি সথকে পন্রকার সদখা  াকে 

সজন্িফারকদর বান্ড়টা। 
সলােন্টর প্রকশ্নর উিকর আহমদ মুসা বলল, 'হ্যােঁ।' 
'ওকদর সাকথ সতামার ন্েকসর সম্পেে?' বলল ড্রাইভার সলােন্ট। 
'আত্মীয়।' বলল আহমদ মুসা। 
শুকিই ড্রাইভার সলােন্ট লাফ ন্দকয় োন্ড় সথকে িামল এবং োন্ড়র 

সপেকি  ারা বকস আকে তাকদর লযে েকর বলল, 'সতামরা সিকম এস।' 
ড্রাইভার সলােন্টর হাকত এেটা সস্টিোি। 
অেরা  ারা োন্ড় সথকে হুড়হুড় েকর সিকম এল, তাকদর হাকতও 

সস্টিোি। 
'সে তুন্ম? সদশ সোথায়? সতামাকে সদকখ সতা একদশী মকি হকে িা?' 

দ্রুত েকে বলল ড্রাইভার সলােন্ট। 
বকলই সলােন্ট সোকখর পলকে আহমদ মুসার মাথার হ্যাট খুকল ন্িল। 
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আহমদ মুসাকে সদকখই সলােন্ট বকল উেল, 'আকর  !একতা এশীয়াি !
সসই এশীয়াি?' 

বকলই সলােন্ট তার বাম হাত সথকে হ্যাটন্ট সফকল ন্দকয় দু'হাকত 
সস্টিোি তুলল আহমদ মুসার মাথায় আঘাত েরার জকে। 

এ রেমটাই ঘটকব আহমদ মুসা তা আকেই ধকর ন্িকয়ন্েল। 
আহমদ মুসা তার ডাি পা ন্দকয় প্রেটড এে লান্থ মারল তার হােঁটুকত, 

অেন্দকে দু'হাত ন্দকয় টকল উো সলােন্টর উকিান্লত সস্টিোি সেকড় ন্িল। 
হােঁটুকত লান্থ খাবার পর সলােন্ট পকড় সেল। এই সুক াকে আহমদ মুসা 

হাকত পাওয়া সস্টিোকির িল ঘুন্রকয় ন্িল োন্ড় সথকে সিকম আসা সলােগুকলার 
ন্দকে। 

তারা ঘটিার আেন্স্মেতায় সেউ ন্বমুঢ় হকয় পকড়ন্েল, সেউ সেউ 
সস্টিোকির িল উপকর তুলন্েল। 

আহমদ মুসা তাকদরকে প্রস্তুত হবার সুক াে ন্দল িা। ন্িোর সেকপ 
সস্টিোি ঘুন্রকয় ন্িকয় এল সলােগুকলার উপর ন্দকয়। 

সলােগুকলা গুন্লর ঝােঁকের মকধে পকড় ঝােঁঝড়া সদহ ন্িকয় মান্টকত লুন্টকয় 
পড়ল। 

আহমদ মুসা সোখ এন্দে ন্ফরাকতই েমকে উেল। সদখল, পকড়  াওয়া 
সলােন্ট ন্রভলবার তাে েরকে তার ন্দকে। 

এন্দকে সোখ পড়ার সংকে সংকেই আহমদ মুসা ঝান্পকয় পড়ল মান্টর 
উপর। 

ন্েন্তু সশষ রযা হকলা িা। বাম বাহুর সন্ন্ধস্থকলর ন্িকে ন্েেুটা জায়ো ন্েেঁকড় 
ন্িকয় সবন্ড়কয় সেল গুলী। 

আহমদ মুসা মান্টকত পকড়ই সস্টিোকির িল ঘুন্ড়কয় ন্িকয় গুলী েরল। 
সলােন্ট উকে বকসন্েল। ন্িতীয় গুলী েরার আকেই আহমদ মুসার 

সস্টিোকির গুলী তাকে ন্ঘকর ধরল। 
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আহমদ মুসা উকে দােঁড়াকত  ান্েল। সদখল, োন্ড়র ওপার সথকে এেন্ট 
মুখ উেঁন্ে ন্দকয় আবার ত্বন্ড়ৎ সকর সেল। তার সস্টিোকির িলও সদখা সেল। 
িলন্ট আহমদ মুসার ন্দকে তাে েরার সুক াে পায়ন্ি। 

োন্ড়র ওপাকরও তাহকল সলাে আকে? েয়জি আকে? আহমদ মুসা গুকে 
সদখল এন্দকে লাশ পকড়কে িয়ন্ট। তাহকল ওপাকর এে বা দুইজকির সবন্শ সলাে 
সিই। 

আহমদ মুসা োন্ড়র এন্দেটা ঘুকর োন্ড়র ওপাকশ সলােন্টর োোোন্ে 
হবার সেষ্টা েরল। 

আহমদ মুসা োন্ড়র এ প্রান্ত ঘুকর ওপাকশর ন্দকে মুখ ঘুরাকতই সদখল, 
ওপাকশর সস্টিোিধারী বান্েকয় ধরা সস্টিোি ন্িকয় একেবাকর তার মুকখর উপর। 

এই অবস্থায় দু'জি দু'জিকে সদকখ হেেন্েকয় সেল। দু'জকির হাকতই 
উদেত সস্টিোি। দু'জকির সোখ দু'জকির উপর ন্িবদ্ধ। 

আহমদ মুসার প্রন্তপকযর মকধে ন্বমূঢ় ভাব োড়াও ভীত হকয় পড়ার  
ন্েহ্ন স্পষ্ট। 
এটাই আহমদ মুসাকে সাহা ে েরল। 
হেেন্েকয় উোর ধাক্কা োন্টকয় আহমদ মুসা  খি তার সস্টিোকির 
ন্িোর সেকপ ধরল, তখিও তার প্রন্তপয তার সস্টিোকির ন্দকে 

মিক ােই সদয়ন্ি। 
ফকল মাত্র দু'েজ দূকর সথকে েুকট আসা গুলীর ঝােঁকে ঝােঁজরা হকয় সেল 

তার সদহ। 
আহমদ মুসা োন্ড়র সভতকর এেবার িজর সফলল, িা সেউ আর সিই। 
এতযকে আহমদ মুসা গুলীকত আহত তার বাম বাহুর  ন্ত্রো অনুভব 

েরল। তান্েকয় সদখল, সসখাি সথকে প্রেরু রেযরে হকে। 
আহমদ মুসা হাত সথকে সস্টিোি সফকল ন্দকয় ডাি হাত ন্দকয় আহত 

স্থািটা সেকপ ধরল। 
তারপর েকয়ে ধাপ এন্েকয় োন্ড়র আড়াল সথকে সবন্রকয় আসকতই 
আহমদ মুসা সদখল, এেটু দূকর আবু বের দােঁন্ড়কয় আকে। 



আটলান্টটকের ওপাকর  149 

 

আহমদ মুসাকে সদকখই সস আিকন্দ ন্েৎোর েকর েুটল ব্রীকজর উপর 
ন্দকয় সজন্িফারকদর বান্ড়র ন্দকে। সসই সাকথ তার উচ্চ েে সশািা সেল। সস 
ন্েৎোর েকর বলকে, 'সেকল শুনুি সুখবর, স্যার সবেঁকে আকেি। আপিারা 
আসুি।' 

অল্পযকের মকধেই এে ঝােঁে সলাে ব্রীকজর উপর ন্দকয় আকলা হাকত েুকট 
এল। তাকদর সাকথ েুকট এল সজন্িফারও। 

সলােগুকলা সজন্িফারকদর োকমর। গুলীর শব্দ শুকি সবাই একস জমা 
হকয়ন্েল সজন্িফারকদর বান্ড়র সামকি। সব ন্েেু তারা শুকিকে সজন্িফার এবং 
আবু বেকরর োকে। 

রকে ভাসমাি দশজি সশ্বতাংকের লাশ সদকখ এে ঝােঁে মানুষ সোটাটাই 
থমকে দােঁড়াল। এে অন্বশ্বাস্য দৃশ্য তাকদর সামকি  !প্রথকমই এে রাশ আতংে 
ও ভয় তাকদর ন্ঘকর ধকরন্েল। আহমদ মুসা তার ডাি হাত ন্দকয় বাম বাহু সেকপ 
ধকর দােঁন্ড়কয়ন্েল। 

তার হাতও রোে হকয় উকেন্েল। 
সজন্িফার েুকট সেল তার োকে। আতেেকে বলল, আপন্ি ভাল আকেি, 

আরও সোথাও গুলী লাকেন্ি সতা?' 
আহমদ মুসা সহকস বলল, 'িা লাকেন্ি।আন্ম ভাল আন্ে।' 
বকল আবু বেকরর ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সস্টিোিগুকলা োন্ড়কত সতাল। 

ওকদর পকেট সােে েকর ন্রভলবারগুকলা সবর েকর োন্ড়কত সরকখ দাও।' 
সব মানুষ একস ন্ঘকর দােঁড়াল আহমদ মুসাকে। সবার সোকখ ন্বস্ময়-

ন্বকস্ফান্রত দৃন্ষ্ট। স ি আহমদ মুসা েহান্তর সথকে আসা সোি অন্তমািব। তাকদর 
বুকঝই আসকে িা, এে ন্িরস্ত্রপ্রায় সলাে দশজি অস্ত্রসন্জ্জত সশ্বতাংেকে হতো 
েকর এভাকব ন্বজয়ী হকলা! 

আহমদ মুসা আবু বেরকে ন্িকদেশ সদয়া সশষ েরকতই সজন্িফার বলল, 
'ভাইয়া, আপিার আহত জায়োটা বােঁধকত হকব, িা হয় তাড়াতান্ড় আপন্ি বাসায় 
েলুি।' 

বকল সজন্িফার এন্েকয় এল আহত জায়োটা পরীযার জকে। 
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সংকে সংকেই আহমদ মুসা বলল, েল বাসায় েল সজন্িফার। 
বোকে আমার ফাস্ট এইড আকে।' 
সজন্িফারকে েথাগুকলা বকলই আহমদ মুসা োকমর জিেকের ন্দকে 
সেকয় বলল, ভাইসব, আপিাকদর মকধে এমি সেউ আকেি,  ারা আজ 

রাকত আমার সাকত ওোরী োকম স কত পাকরি?' 
সবাই িীরব। 
অবকশকষ সসই িীরবতা সভকঙ এন্েকয় এল েকয়েজি  ুবে। বলল, 

'আমরা রাজী, েখি স কত হকব?' 
'এখি সথকে এে ঘটটার মকধে।' 
'আমরা রাজী স্যার। ন্েন্তু...।' 
'ন্েন্তু ন্ে?' 
'আমরা সতা এসব বন্দুে োলাকত জান্ি িা।' 
যন্ত সিই তাকত।' 
বকল আহমদ মুসা ডাি হাত ন্দকয় বাম বাহুটা ধকর হােঁটকত শুরু েরল। 
সজন্িফারও হােঁটকত শুরু েকরকে, তার সোেঁকট এে টুেকরা ম্লাি হান্স। 
সস সেকয়ন্েল আহমদ মুসার আহত জায়োয় তার ওড়িাটা ন্দকয় বােঁধকত, 

অবোহত রে যরে সরাধ েরার জকে। ন্েন্ত সস বুকঝকে, আহমদ মুসা এটা োয় 
িা। সজন্িফার তার ো স্পশে েরুে, শুশ্রুষা েরুে তা সস োকে িা। 

বান্ড়র সেকটই দােঁন্ড়কয়ন্েল সজন্িফাকরর মা এবং দাদী। 
দূকর থােকতই সজন্িফার ন্েৎোর েকর উেল, 'দাদী, আম্মা, আল্লাহর 

শুেন্রয়া আদায় ের। ওরা দশজি একসন্েল, দশজিই ন্িহত হকয়কে। 
আলহামদুন্লল্লাহ পকড়ই সজন্িফাকরর মা আতেেকে বকল উেল, 'এন্ে !

ন্ে সবেিাশ !আমাকদর বাোর ন্ে হকলা? সোথায় সলকেকে?' 
বকল েকয়ে ধাপ এন্েকয় এল সজন্িফাকরর মা এবং দাদী। 
আহমদ মুসা োোোন্ে একস বলল, 'সতমি ন্েেু িয় খালাম্মা। 
এেটা গুলী বাহুর এেটা সোট অংশ তুকল ন্িকয় সেকে।' 
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সজন্িফাকরর মা োেঁকদা োেঁকদা েকে বলল, 'ন্ে বলে বাবা সতমি ন্েেুই 
হয়ন্ি। গুলী সলকেকে, ন্ে আবার হবার বান্ে আকে।' 

বকল সজন্িফাকরর মা েুকট একস আহমদ মুসাকে ধকর সভতকর ন্িকয় এল। 
আহমদ মুসার বোে োড়াও সজন্িফারকদর ঘকরও বোকটডজ সরোম  
ন্েল। 
সজন্িফারকদর বোকটডজ সরোম এবং আহমদ মুসার বোে সথকে ঔষধ 

ন্িকয় আহমদ মুসার বোকটডজ সবেঁকদ ন্দল সজন্িফাকরর দাদী, তার মা সাহা ে 
েরল। ফায়ফরমাস খাটল সজন্িফার। 

বোকটডজ বােঁধা সদখন্েল আর ভাবন্েল সজন্িফার, তার স্বকপ্নর মানুষ 
আহমদ মুসা তার েল্পিার োইকতও বড়।  ুকদ্ধর মাকে স মি, ঘকরও সতমন্ি সস। 
 ুকদ্ধর মাকে স মি শত্রুর ন্বরুকদ্ধ সবোত্মে ন্বজয়ী, ঘকরও সতমন্ি িীন্তর প্রকশ্ন 
আকপাষহীি। সজন্িফার সতা িয়ই, সজন্িফাকরর মা'র হাকতও ন্তন্ি বোকটডজ সিয়া 
পেন্দ েরকলি িা। সেৌশকল তার মাকে অে োকজ বেস্ত েকর তার দাদীকে োকজ 
লাোকলি। ইসলাকমর ন্বধাকির উপর থাোর ন্ে আপ্রাে প্রয়াস এমি এে অসহায় 
মুহূকতেও। 

েদ্ধায় ভন্েকত মাথাটা নুকয় এল সজন্িফাকরর আহমদ মুসার প্রন্ত। মকি 
মকি সস বলল, ইসলাকমর ন্িয়ম-িীন্ত মািার সযকত্র ন্িিয় সস তার স্বকপ্নর 
মানুকষর মতই হবার সেষ্টা েরকব। 

বোকটডজ বােঁধকত বােঁধকত সজন্িফাকরর দাদী বলল, 'শুিলাম, ওকদর 
দশজকির োকেই সস্টিোি ন্েল। তুন্ম সতা সেকল খান্ল হাকত। ওকদর সদকখ ভয় 
েকরন্ি? ওকদর মারকল?' 

'খান্ল হাকত  াইন্ি দাদী। আমার পকেকটও ন্রভলবার ন্েল। ন্েন্তু 
বেবহার েরকত হয়ন্ি। ওকদর অস্ত্র ন্দকয়ই ওকদর সাকথ লড়াই েকরন্ে।' 

'ন্েন্তু ন্ে েকর সম্ভব হকলা, বুঝকত পারন্ে িা।' বলল সজন্িফাকরর মা। 
'আন্ম সতা আমার শন্ে বকল ওকদর সাকথ লড়কত  াইন্ি, সেন্ে আল্লাহর 

ওপর ভরসা েকর। আর আল্লাহ সতা সবেশন্েমাি।' 
'বাো, এই ন্বশ্বাকসর শন্ে  ন্দ সবার থােকতা!' বলল সজন্িফাকরর মা। 
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'শুকিন্ে, েয়ন্দি আকে মাথায় সাংঘান্তে আঘাত সপকয় হাসপাতাকল 
ন্েকল। আজ আবার এভাকব গুলী ন্বদ্ধ হকল। খারাপ লােকে িা?' বলল 
সজন্িফাকরর দাদী। 

'িা খুব ভাল লােকে দাদী। ঐ বার ঐভাকব আঘাত িা সপকল জজেকে বন্ধু 
ন্হসাকব সপতাম িা। আর আজ গুন্লন্বদ্ধ িা হকল আপিার এ আদর ভরা শুশ্রুষা 
পাওয়ার সুক াে হকতা িা।' হাসকত হাসকত বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার েথা সশষ হকতই সজন্িফাকরর দাদী দ্রুত বলল, 'দাদু ভাই, 
ওভাকব বকল িা। ন্বপকদ খুশী হওয়ার েথা বলা ন্েে িয়।' 

আহমদ মুসা েম্ভীর েকে বলল, 'ন্েে বকলকেি দাদী। আসকল আন্ম খুশী 
হইন্ি। দাদীর সাকথ এেট ুমজা েরন্েলাম। এমি দাদী সতা েখিও পাইন্ি।' 

সজন্িফাকরর দাদী বোকটডজ বােঁধা বন্ধ েকর আহমদ মুসার সোকখ সোখ 
সরকখ বলল, 'ওমি েকর মায়া ধন্রও িা ভাই। সশকষ োেঁদকত হকব। সতামার মত 
বকির পান্খকে সপাষ মািাবার মত সেউ সিই।' 

সভজা েকে বলল সজন্িফাকরর দাদী। 
'আকে দাদী।' বলল সজন্িফার। 
'সে?' সজন্িফাকরর ন্দকে মুখ ঘুন্রকয় প্রশ্ন েরল তার দাদী। 
'ন্তন্ি 'মান্রয়া সজাকসফাইি' আমাকদর ভাবী। বলল সজন্িফার। 
'আো। িাম শুিলাম। আমার হতভােী সবািকেও তাহকল তুন্ম েষ্ট 

ন্দে। সসও সদন্খ সতামাকে সপাষ মািাকত পাকরন্ি।' বলল সজন্িফাকরর দাদী। 
'আপিার সবাি আমাকে সপাষ মািাকব ন্ে! সসও সতা আসকত সেকয়ন্েল 

এখাকি। বহু েকষ্ট সরকখ একসন্ে।' বলল আহমদ মুসা। 
' াে ভাই, সপাষ মািাবার দরোর সিই সতামাকে। সপাষ মািাকল 

আমাকদর মত  ারা তারা সতামাকে তাহকল পাকব ন্ে েকর! তুন্ম এেটা ভাল 
সংবাদ ন্দকয়ে। আমার ভাই স মি, আমার সবািকে অবশ্যই সতমি সতা হকত 
হকব।' 

বলকত বলকত বোকটডকজর সশষ মাথাটা সপষ্ট েকর সজন্িফাকরর দাদী 
উকে দােঁড়াল। 
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'ধেবাদ দাদী।' বলল সজন্িফাকরর দাদীকে লযে েকর আহমদ মুসা। 
'ধেবাকদর দরোর সিই ভাই। এই অবস্থায় ওোরী োকম সতামার িা 

সেকলই ন্ে িয়?' 
'তাহকল সে  াকব দাদী?' 
'শুিলাম োকমর সাত আটজি  ুবে রাজী হকয়কে। তার উপর সতামার 

আবু বেররা আকে।' 
'এরা সেউ বন্দুেটুকুও োলাকত জাকি িা দাদী। অথে ওোরী োকম আজ 

স  হামলা হকব, সসটা বড় ধরকির। সংখোয় তারা েম আসকব িা, ভারী অস্ত্র ন্িকয়ও 
আসকত পাকর।' 

'ন্েেুটা সতা দুবেল ওরা হকব, এই দশজি সতা ওকদর সাকথ শান্মল হকত 
পারকলা িা।' বলল সজন্িফাকরর মা। 

'তা হকব বকট, ন্েন্তু এখািোর পন্রন্স্থন্ত আেঁে েরার সাকথ সাকথ তারা 
ভয়ংের হকয় উেকব। োকমর প্রন্তন্ট সলাে হতো ও প্রন্তন্ট বান্ড় ধ্বংস েকর তারা 
প্রন্তকশাধ ন্িকত োইকব।' বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার েথা শুকি সজন্িফার, সজন্িফাকরর মা, তার দাদী সেকলই 
ন্শউকর উেল ভকয়। তারা স ি লাকশ ভরা জ্বলন্ত ওোরী োম সদখকত পাকে। 
ন্েেুযে তাকদর মুকখ সোি েথা এল িা। 

িীরবতা সভকঙ েথা বলল দাদীই প্রথম। বলল, 'একদর ন্বরুকদ্ধ এো 
তুন্ম ন্ে েরকব?' 

'ন্ে েরকত পারকবা আন্ম জান্ি িা দাদী। ন্েন্তু আমাকে োমবাসীর পকয 
দােঁড়াকত হকব, এটা আমার দান্য়ত্ব। এরপর  া েরার সস দান্য়ত্ব আল্লাহর।' বলকত 
বলকত আকবকে েে ভারী হকয় এল আহমদ মুসার। 

আহমদ মুসার এ আকবে সবাইকে স্পশে েকরকে। সেকলর মুখ েম্ভীর। 
এবার দাদীই েথা বলল, 'আমরা সতা ভাই, সতমি ন্েেুই জান্ি িা। ন্েন্তু 

এটুকু বলকত পান্র, আল্লাহর উপর সম্পূেে ন্িভেরতা ন্িকয় সোখ বন্ধ েকর এমিভাকব 
স  দান্য়ত্ব পালকি ঝােঁন্পকয় পড়কত পাকর, তাকে সাহা ে িা েকর আল্লাহরও উপায় 
সিই।' 
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'আল্লাহ দাতা ও দয়াময়। আমাকে সদায়া েরুি দাদী।' 
এ সময় বাইকর োন্ড়র শব্দ হকলা। 
এেন্ট োন্ড় একস বাইকর দােঁড়াল। 
আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
বাইকরর দরজায় িে হকলা। 
আহমদ মুসা এন্েকয় ন্েকয় সদখল, আবু বের দােঁন্ড়কয়। 
আহমদ মুসাকে সদকখই বলল, 'োন্ড় ন্িকয় একসন্ে। োন্ড়কত দশন্ট 

সস্টিোি ও দশন্ট ন্রভলবার রকয়কে। োকমর  ুবেরা  ারা  াকব, এযুন্ে একস 
পড়কব।' 

আহমদ মুসা ঘন্ড়র ন্দকে তান্েকয় সদখল রাত সপৌকি ১টা। সস বলল, 
'আমরা এেটায় ওোরী োকমর উকেকশ্য  াত্রা শুরু েরব।' 

আর সোি ন্িকদেশ, স্যার? বলল আবু বের। 
'ন্েে আকে,  াও।' 
আবু বের ঘুকর দােঁন্ড়কয় েকল  ান্েল। 
আহমদ মুসা তাকে ডােল। 
ঘুকর দােঁন্ড়কয় েকয়ে ধাপ এন্েকয় এল। 
'োন্ড় ন্েভাকব ন্িকয় একল?' ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 
লাজেু হান্স হাসল আবু বের। বলল, 'স্যার আন্ম অকটা হুইলার ড্রাইভ 

েরকত পান্র। ন্েেুন্দি আকে প েন্ত অকটা হুইলার োলাতাম।' 
'সাবাস, আবু বের। খুব োকজর সেকল তুন্ম। আো  াও।' 
'আপিার সদায়া োই স্যার।' বকল আবু বের েলা শুরু েরল। 
আহমদ মুসা ন্ফকর এল বান্ড়র সভতকর। 
 ান্েল তার েকযর ন্দকে। 
সজন্িফার এল তার োকে। বলল, 'এেটা ন্বষয় বুঝকত পারন্ে িা, 

ন্জকেস েরকত পান্র ভাইয়া?' 
'অবশ্যই।' 
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' ারা বন্দুে োলাকতও জাকি িা, তাকদর আপন্ি ওোরীকত গুলী বৃন্ষ্টর 
মকধে ন্িকয়  াকেি সেি?' 

'ওকদর ন্িকয়  ান্ে  ুদ্ধ েরার জকে িয়, এেটা ন্বকশষ উকেকশ্য ন্িকয় 
 ান্ে।' 

'ন্ে সসটা?' 
'আকে সশািার সেকয় পকর শুিকল ভাকলা লােকব।' 
'ন্েে আকে।' 
'ধেবাদ সজন্িফার।' 
বকল আহমদ মুসা তার েকযর ন্দকে েকল সেল। সপাশাে পাকল্ট ওোরী 

োকম  াবার জে প্রস্তুত হকত লােকলা সস। 
 
 
 
আহমদ মুসার অকটা হুইলার তখিও ওোরী োকমর মাইল দুই উিকর। 
এেটা বােঁে ঘুরকতই হোৎ এেটা সহড লাইট সোকখ পড়ল তার। 
মকির সোোয় ন্েন্তা জােল আহমদ মুসার, এত রাকত োরা আসকত 

পাকর? ঐ সশ্বতাংে সোষ্ঠীর সোি পিাৎ বান্হিী িয়কতা? হকতও পাকর, আবার িাও 
পাকর। 

তকব সাবধাি হওয়া উন্েত, ভাবল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ড্রাইভ েরন্েল। তার পাকশর ন্সকট বকসন্েল আবু বের। 
আহমদ মুসা আবু বেকরর ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সামকির োন্ড়টাকে 

ন্জোসাবাদ িা েকর স কত সদয়া  াকব িা।' 
সামকির োন্ড়র সহড লাইট অকিে োকে েকল একসকে। রীন্তমত সোকখ 

লােকে। 
আহমদ মুসা সস্টিোিটা ডাি পাকশ ডাি হাকতর োকে রাখল। 
সামকির োন্ড়টা এেদম োকে েকল একসকে। 
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আহমদ মুসা ইো েকরই রাস্তার ন্েে মাঝখাি ন্দকয় োন্ড় োলাকে। 
উকেশ্য হকলা, সামকির োন্ড়র প্রন্তন্রয়া জািা।  ন্দ ওটা ঐ শয়তািকদর োরও 
োন্ড় হয়, তাহকল োন্ড়টা ন্িিয় রুদ্ধ প্রন্তন্রয়া প্রোশ েরকব। রুদ্ধ হেে 
বাজাকব। পাশ োন্টকয়  াবার সেষ্টা িা েকর রাস্তার মাঝ ন্দকয় একস মুকখামুন্খ োন্ড় 
দােঁড় েন্রকয় বাহাদুন্র সদখাবার সেষ্টা েরকব। আর  ন্দ োন্ড়টা সাধারে োরও 
হয়, তাহকল এই রাকত ঝাকমলা এন্ড়কয় পাশ োন্টকয় েকল  াবার সেষ্টা েরকব। 

আহমদ মুসার ন্িতীয় অনুমািটাই ন্েে হকলা। োন্ড়টা রাস্তার প্রান্ত ন্দকয় 
পাশ োন্টকয়  াবার সেষ্টা েরল। 

আহমদ মুসা বুঝল োন্ড়টা সাধারে বা ভাকলা সলাকেরই হকব। 
আহমদ মুসার সেৌতুহল হকলা, োন্ড়টা এত রাকত সোথায়  াকব তা 

জািার জকে। তাোড়া োন্ড়টা ন্িিয় সসই মৎস বন্দর সথকে আসকে। 
ওন্দকের অবস্থা ন্েে ুহয়কতা বলকতও পারকব সস। 
আহমদ মুসা তার োন্ড় সক্লাজ েকর ঐ োন্ড়টার েলার পথ অকিেটা রুদ্ধ 

েকর ন্দকয় বলল, 'োন্ড় সোথায়  াকব?' 
োন্ড় সথকে উিকর আসকত সদরী হকলা। এেটু সদরী েকর বলল, 'এই 

সামকির োকম।' 
'সোি োকম?' ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 
এবারও উির এল িা তাড়াতান্ড়। 
ভ্রু কুেোকলা আহমদ মুসা। ন্িিয় সকন্দহজিে ন্েেু আকে এ োন্ড়কত। 

সজন্িফারকদর বান্ড়কতই  াকে িা সতা? 
েথাটা ভাবার সাকথ সাকথই আহমদ মুসার হাকতর টেে জ্বকল উেল। 
টকেের আকলা ভোি বকক্স বসা এেজি মাত্র সলাকের উপর ন্েকয় পড়কতই 

আহমদ মুসা েমকে উেল, 'এন্ে! এ স  জজে!' 
'এন্ে, তুন্ম সোকথকে জজে এই রাকত?' 
আহমদ মুসার প্রথম প্রশ্ন শুকিই জজে একে আহমদ আবদুল্লাহর েে বকল 

সকন্দহ েকরন্েল। ন্িতীয় প্রশ্ন শুকি তার সকন্দহ আরও সবকড় সেল। 
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এবার ন্েিকত সপকর আিকন্দ ন্েৎোর েকর উেল জজে, 'আবদুল্লাহ ভাই 
আন্ম আপিার োকেই  ান্ে।' 

বলকত বলকত জজে োন্ড় সথকে সিকম এল। 
আহমদ মুসাও োন্ড় সথকে িামল। 
দু'জি মুকখামুন্খ হকলা। োেঁকদর সজোৎস্নায় দু'জি দু'জিকে খুব ভাকলা 

সদখকত পাকে। 
আহমদ মুসার ন্বস্ময় তখিও োকটন্ি। বলল, 'সতামরা সবাই ভাকলা আে 

সতা? তুন্ম এভাকব এ সময় এন্দকে আসকব, তা ভাবকতই পারন্ে িা আন্ম।' 
'আমরা ভাল আন্ে। আপিাকদর সোি খারাপ খবর সিই সতা?' 
'খারাপ ভাল ন্মন্লকয় খবর আকে। ন্েন্তু তার আকে বলল, 'সতামার এই 

সিশ অন্ভ াি সেি?' 
জজে এেট ুভাবল। সবাধ হয় েথা গুন্েকয় ন্িল। তারপর বলল, 'আজ 

সন্ধোয় আন্ম ন্বশ্বন্বদোলকয়র ওপাকশ স  সরস্টুকরটট সসই সরস্টুকরকটট বকস 
খান্েলাম। আমার সটন্বকলই আমার মত আকরেজি সশ্বতাংে বকসন্েল। তার 
হাকত সমাবাইল সটন্লকফাি। আন্ম তখিও খান্েলাম। তার সমাবাইকল সটন্লকফাি 
এল। সটন্লকফাকি েথা বলল সস। তার েথাগুকলা এমন্িকতই আমার োকি একস 
ঢুেন্েল। আমার সতমি মিক াে ন্েল িা। ন্েন্তু এে প োকয় আমার োি উৎেেে 
হকয় উেল। তখি সস বলন্েল, ন্সন্ড োকেম োকম আরও এেন্ট দল  াকব আজ 
রাকত, সস দল ওোরী োকম ন্ফকর আসকল তকবই ওোরী োকম অপাকরশি শুরু 
হকব। এই েথা সশািার সাকথ সাকথ আমার োকে পন্রকার হকয় সেল স , 
সজন্িফারকদর বান্ড়কতই আরমে হকব স খাকি আপন্িও আকেি। আমার মকি 
হকলা, 'ন্িিয় আপিারা খবরটা জাকিি িা। সংকে সংকেই আন্ম ন্সদ্ধান্ত ন্িলাম 
ন্সন্ড োকেম োকম আসব। ন্েন্তু রাস্তায় সবাকটর ইন্েি েটডকোল েরায় প্রায় ঘটটা 
দুই সময় আমার িষ্ট হকয়কে। এ ন্দকের ন্ে খবর ভাইয়া?' 

'িা, তার আকে বল, সটন্লকফাকি আর ন্ে শুকিন্েকল?' 
'হ্যােঁ। উপকর স  েথার উদৃ্ধন্ত ন্দলাম, তারপর আকরেন্ট এই ধরকের 

বােে বকলন্েল, ওোরী োকমর দন্যকে সঝাপ আোন্দত স  ন্টলা, ওখাকি ওরা 
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আকে সথকেই অকপযা েরকব। ন্সন্ড োকেম সথকে তারা ওখাকিই ওকদর সাকথ 
ন্মন্লত হকব।' 

'ধেবাদ। বন্দকর তুন্ম ন্েে ুসদকখে?' 
'বন্দকর ন্তিন্ট সবাট সদকখন্ে। স  সবাকটর পাকশ আমার সবাটন্ট সিাঙর 

েকরন্েল, সস সবাটন্ট সবশ বড়। তােঁকত আমার মকি হয় পকির ন্বশজি সলাে ন্েল। 
আমাকদর সবাটন্ট সিাঙর েরকতই সবাকটর সেন্বি সথকে সে এেজি বকল 
উকেন্েল, সোি ন্েন্ড়য়াকর ওখাকি? সবাকটর সডে সথকে এেজি উিকর বকলন্েল, 
িা ন্েে ুিা, এেজাত।' 

''ধেবাদ জজে, খুবই মূলেবাি তথে তুন্ম ন্িকয় একসে।' 
আহমদ মুসা এেট ুসথকম স্বরটা ন্িেু েকর বলল, 'জজে আমাকে বােঁোকিা 

েরজ, িা সজন্িফারকে?' 
জকজের মুখ লাল হকয় উেল লজ্জায়। বলল, 'ওেঁর েথা বলকবি িা ভাইয়া, 

অত উেঁেুকত আমার তাোকিা ন্েে িয়।' 
'এখি তুন্ম িতুি সজন্িফারকে সদখকব জজে।' 
হাসল জজে। বলল, 'ভাইয়ার  াদু স্পকশে তা হকত পাকর।' 
বকল এেট ু সথকম আবার শুরু েরল, 'আপিার জকে এেটা সুসংবাদ 

আকে ভাইয়া।' 
'ন্ে সসটা?' 
'আন্ম এবং আপা েতোল োটড টােেস মসন্জকদ ন্েকয় ইসলাম েহে 

েকরন্ে।' 
'ন্ে বলে তুন্ম? মজা েরে আমার সাকথ' বলল আহমদ মুসা। 
'মজা েরার মত ন্বষয় এটা ভাইয়া?' 
'ন্েন্তু এত বড় ঘটিা, আন্ম জািলাম িা।' 
'আন্ম আপাকে বকলন্েলাম আপন্ি ন্ফরকল এই অনুষ্ঠাি েরকত। 
ন্েন্তু আপা বলকলি, আপিাকে সারপ্রাইজ সদকবি।' 
'সারপ্রাইজ সন্তে ন্দকয়ে। এবার এস।' 



আটলান্টটকের ওপাকর  159 

 

বকল আহমদ মুসা বুকে জন্ড়কয় ধরল জজেকে। বলল, 'স্বােত সতামাকে 
আকলার পকথ, মনু্ের পকথ।' 

'আলহামদুন্লল্লাহ, সদায়া েরুি ভাইয়া।' 
আহমদ মুসা জজেকে আন্লিি সথকে সেকড় ন্দকয় বলল, 'হোৎ সতামাকদর 

এই ন্সদ্ধান্ত ন্েভাকব হকলা?' 
'হোৎ িয় ভাইয়া, দু'বের আকে আন্ম ও আপা এে েুন্টকত সস্পি সফকর 

ন্েকয়ন্েলাম। আমরা দু'জকিই ইন্তহাস ভে। ন্েকয়ন্েলাম েকডোভা, োিাডা, 
মালাো'র ঐন্তহান্সে ন্িদশেি এবং প্রােীি মুসন্লম ন্বশ্বন্বদোলয়গুকলা সদখকত, 
স  ন্বশ্বন্বদোলয়গুকলা সথকে ইউকরাপীয় োত্ররা ন্শযা লাভ েকর একস অন্ধোর 
ইউকরাপকে আকলান্েত েকরন্েল। আমরা অন্ভভূত হই মুসন্লম সভেতার ন্িদশেি 
সদকখ। আমরা বেন্থত হকয়ন্েলাম এেন্ট সভেতার ন্হংসার আগুকি ন্বধ্বস্ত হওয়া 
সদকখ। সসখাি সথকেই ঐ সভেতা সম্পকেে জািার এেন্ট তীব্র আেহ সৃন্ষ্ট হয় 
আমাকদর মকধে। আমরা সফরার পকথ সবশ ন্েে ুবই ন্েকি আন্ি লটডি সথকে। 
এই বইগুকলা পড়কত ন্েকয়ই ইসলাকমর প্রন্ত আমরা আেৃষ্ট হই। আমাকদর মকি 
হয় মানুকষর ধমে প্রেৃতপকযই শুধ ু ইসলামই। এই সময়ই আপিার সাকথ 
আমাকদর সদখা হয়।স  ইসলামকে বই পকড় আমরা সজকিন্েলাম, সস ইসলামকে 
আমরা স্বেকয সদখলাম আপিার মকধে। আপন্ি ন্সন্ড োকেকম েকল আসার ন্দিই 
আমরা দু'ভাই-সবাি ন্সদ্ধান্ত ন্িকয় ন্িলাম ইসলাম েহকের। পরন্দিই আমরা 
সেলাম োটড টােেস মসন্জকদ। 'থামল জজে। 

আহমদ মুসা আবার জন্ড়কয় ধরল জজেকে। বলল, 'আন্ম খুন্শ হকয়ন্ে 
জজে। খুন্শ লােকে এ জকে স , 'টােেস িীপপুে শুধু িয় সোটা েোন্রন্বয়াকি িতুি 
সুক োদয় আসন্ন।' 

'আলহামদুন্লল্লাহ ভাইয়া।' 
এেট ুসথকমই জজে আবার বলল, 'এন্দকের খবর ন্ে ভাইয়া?' 
আহমদ মুসা ন্েেুযে আকে ন্সন্ড োকেকম  া ঘকটকে তা জািাল এবং 

বলল, 'রাত ৩টার ন্দকে ওরা ওোরী োকম হামলা োলাকব। আমরা ওখাকিই 
 ান্ে। সদন্খ ন্ে েরা  ায়। তুন্ম ন্সন্ড োকেকম ন্েকয় ন্বোম ন্িকত পার।' 
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'সেি ভাইয়া, আমার সোি স ােেতা সিই তাই? আন্ম অন্তত আপিার 
োন্ড় ড্রাইভ েরকত পারব। ন্রভলবার, সস্টিোিগুকলা  ন্দ থাকে, ন্রকলাড েরকত 
পারকবা।' 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ন্েে আকে, সতামার োন্ড় ঘুন্রকয় িাও।' 
ওোরী োকমর োোোন্ে সপৌকে আহমদ মুসার ন্িকদেকশ দুই োন্ড়রই 

সহডলাইট ন্িন্ভকয় সদয়া হকলা। 
সুন্দর সজোৎস্না থােকলও রাস্তার দু'পাকশ মাকঝ মাকঝ োে থাোয় 

অন্ধোর সেকলই দু'ন্ট োন্ড়কে সামকি েলকত হকে। 
ওোরী োকমর উির পাকশর মােটা ফােঁো। েড়াই-উৎড়াই ভরা। মাকঝ 

মাকঝ সলবরু সযত। 
এই মাকের মধে ন্দকয়ই োন্ড় েলকে আহমদ মুসাকদর। 
হোৎ আহমদ মুসার সোখ সামকির রাস্তার ডাি পাকশ োে তলার এেন্ট 

েলন্ত জমাট অন্ধোরকরর উপর আটকে সেল। েলন্ত জমাট অন্ধোরন্ট একস রাস্তার 
উপর এেটা োকের আড়াকল গুন্ট-সুন্ট সমকর বসল। 

দ্রুত ভাবন্েল আহমদ মুসা। শত্রু পয? শত্রু পয এমি জায়োয় োন্ড় 
লকযে ওেঁৎ পাতার প্রকয়াজি ন্ে? আর লুন্েকয় সদখার মত আত্মরযামূলে অবস্থাকি 
তাকদর  াবার দরোর ন্ে? তাহকল? 

সসই োয়ামূন্তেন্টর বরাবর োন্ড় একস সেকে। োন্ড় আকস্ত আকস্তই 
েলন্েল। 

আহমদ মুসা ডাি হাকত টেে ন্িল এবং এেই সাকথ োন্ড়র সব্রে েষল, 
অেন্দকে টকেের সফাোস সফলল োকলা োয়ামূন্তের উপর। সাকথ সাকথ িামল 
আহমদ মুসা লাফ ন্দকয় োন্ড় সথকে। 

টকেের আকলাকত স  ধরা পকড়কে সস এেজি েৃষ্ণাংে। 
টকেের আকলা তার মুকখ পড়ার সংকে সংকে সস ভকয় কুেকড় সেকে। 
পালাবার সেষ্টাও সস েরকত পাকরন্ি। 
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আহমদ মুসা তার ন্দকে ভাকলা েকর তাোকতই েমকে উেল। একে সতা 
শুরবাকর ওোরী োকমর মসন্জকদ সসই প্রবীে বেন্েন্টর সাকথ সদকখন্ে। ভাকলা 
েকর আবার পরখ েরল আহমদ মুসা। ন্েে, এ সসই  ুবেই। 

 ুবেন্ট প্রাথন্মে ন্বমূঢ় ভাব োন্টকয় উকেকে। তার হাকতর সোরাকে সস 
শে হাকত উদেত েকর তুকল ধরল। 

আহমদ মুসা বলল, 'সোড়ার প্রকয়াজি সিই। তুন্ম আমার শত্রু িও।' 
বকল আহমদ মুসা টকেের আকলা ন্িকজর মুকখর ন্দকে ঘুন্রকয় ন্িল। 
সেকলন্ট ন্েিকত পারল আহমদ মুসাকে। সস েুকট এল আহমদ মুসার 

োকে। সালাম ন্দকয় বলল, 'স্যার আপিার ওন্দকের সখােঁজ সিবার জকেই এখাকি 
বকসন্েলাম।' 

'ন্ে সখােঁজ?' 
'ওকদর এেটা দল ন্সন্ড োকেকম আপিাকদর ধরার জকে সেকে। 
আমরা উন্িগ্ন ন্ে হয় সস খবর জািার জকে।' 
ওকদর সম্পকেে আর ন্ে জাি?' 
'আমরা খবর সপকয়ন্ে, আজ রাকত ওরা আমাকদর োকম আরমে 

েরকব।' 
'জাি? ন্ে েকর?' 
এেজি সজকল আমাকদরকে এ খবর ন্দকয়কে। সস শুকিকে এেজি 

েৃষ্ণাি সবাটমোকির োে সথকে।' 
'খবর সশািার পর ন্ে েকরে সতামরা?' 
'ন্ে েরার আকে! আমরা োম খান্ল েকর েকল একসন্ে।' 
'োম খান্ল েকর? সোথায় একসে?' 
মাকের এেটা স্থাকির ন্দকে আঙুল ন্দকয় ইংন্েত েকর বলল, 'সবাই 

ওখাকি আত্মকোপি েকর আকে।' 
'ন্েন্তু োম একত রযা পাকব?' 
'পাকব িা, ন্েন্তু জীবি বােঁেকব।' 
'সমাোন্বলা েরকল জীবি ও সম্পদ দুই-ই বােঁেকত পারকতা।' 
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'সমাোন্বলা েরকত পারকল তা হকতা। ন্েন্তু সমাোন্বলার শন্ে আমাকদর 
সিই। লান্ে, েুন্র, তরবান্র, তীকরর বাইকর আমাকদর ন্েে ুসিই। এসব ন্িকয়  ুদ্ধ 
েকর মরা  ায়, সজতা  ায় িা।’ 

‘ন্সন্ড োকেকমর খবর জািার জে সেি সতামরা উন্দ্ভগ্ন?’ 
‘আমরা সবাই ভাবন্ে সসখাকি  ন্দ আপিারা সজকতি, তাহকল আপিার 

সাহাক ের এেটা সম্ভাবিা আমাকদর থাকে।’ 
‘আলহামদুন্লল্লাহ, সতামরা ন্েেই সভকবে। আমরা ওখাকি ন্জকতন্ে। 

ওরা দশজিই মারা সেকে। আমরা সতামাকদর সাহা ে েরকতই এখাকি একসন্ে।’ 
থামল আহমদ মুসা। 

 
সথকমই আবার বলল, ‘তুন্ম ন্েকয় সবাই সে ন্িকয় এস, আমরা সবাই 

োকম ন্ফরব।’ 
 ুবেন্ট সংকে সংকেই েুটল। পকির ন্মন্িট পর ন্ফকর এল সবাই সে  
ন্িকয়। সোট বড় ন্মকল প্রায় ৫০০ মানুকষর ন্বরাট দল। সবাই েলল োম 

অন্ভমুকখ। 
আহমদ মুসা তার পাকশর ন্সকট তুকল ন্িকয়কে ওোরী োকমর সসই প্রবীে 

বেন্েকে। সজকিকে তার িাম আব্দুর রহমাি ওোরী। তার সেকলর িাম ইসহাে 
আব্দুল্লাহ। 

সহড লাইট ন্িভাকিা োন্ড় ধীকর ধীকর েলন্েল। 
আহমদ মুসার োন্ড় আকে। জকজের োন্ড় তার ন্পেকি। 
েলকত েলকত েথা হন্েল আব্দুর রহমাি ওোরীর সাকথ। 
আব্দুর রহমাি ওোরী বলন্েল, ‘এখি রাত আড়াইটা। ন্িিয় ওরা 

এতযকে পন্জশি ন্িকয়কে। ওরা  ন্দ োকেকমর েথা সোিভাকব জািকত পাকর; 
তাহকল ওরা ধ্বংকসর সদকতে পন্রেত হকব। আমরা োকম  ান্ে, ন্েন্তু আমাকদর 
ন্ে েরেীয়?’ 

‘আন্ম আপিাকদর োকম সপৌেঁকে ন্দকয় ওকদর সাকথ সাযাত েরকত  াব।’ 
‘সাযাত েরকত?’ 
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‘ন্জ্ব হ্যােঁ। সাযাত িা েরকল সংঘষে হকব ন্ে েকর?’ 
‘বুকঝন্ে। ন্সন্ড োকেম োকম স ভাকব সবন্রকয়ন্েকলি?’ 
োকমর সসই মসন্জকদর পাকশ সপৌেঁোর পর োন্ড় থামাল আহমদ মুসা। 

ধীকর ধীকর রাস্তা ও মসন্জকদর েত্বকর সব সলাে জমা হকয় সেল। 
আহমদ মুসা আব্দুর রহমাি ওোরীকে বলল, ‘জিাব সলাকেরা আপাতত 

এখাকিই ন্বোম ন্িে। এন্দেটা ফায়সালা হবার পর সবাই বান্ড় ন্ফকর  াকব। 
সমকয়রা এই সময়টা মসন্জকদ ন্বোম ন্িকত পাকর।’ 

আব্দুর রহমাি ওোরী আহমদ মুসার এ প্রস্তাব সমকি ন্িল এবং োন্ড়  
উপর দােঁন্ড়কয় এ ন্বষয়ন্ট সঘাষো েকর ন্দল। 
এ ন্সদ্ধাকন্ত সবাই খুশী হল। অন্িন্িত অবস্থার মকধে আতংে ন্িকয় োরও 

বান্ড় ন্ফরকত মি সায় ন্দন্েল িা। 
আবদুর রহমাি ওোরী োন্ড়র উপর সথকে ন্িকে িামকতই এেজি সলাে 

হন্তদন্ত হকয় েুকট এল তার োকে। 
সলােন্টকে সদকখ আব্দুর রহমাি ওোরী মকি উকিে, উৎসাহ দুইকয়রই 

প্রোশ ঘটল। 
আেন্তুেকে সদন্খকয় সস আহমদ মুসাকে বলল, ‘এ সেকল আমাকদর 

অনুসন্ধাি ন্বভাকের েমেী। তাকে ন্িকয়াে েরা হকয়ন্েল  ারা ঘাট সথকে োম 
আরমকে আসকব তাকদর েন্তন্বন্ধ লযে েরকত।’ 

েথা সশষ েকরই সস আেন্তুে সলােন্টকে উকেশ্য েকর বলল, 'ন্ে খবর 
ন্িকয় একসে? খুব উন্িগ্ন সদখাকে সতামাকে।' 

‘ওরা দুই ভাকে ভাে হকয়কে। দশজি  াকে োকমর পূব পাকশ। আর  
দশজি আসকব দন্যে ন্দে সথকে। আর ন্সন্ড োকেম সথকে  ারা 

আসকব তারা ন্ঘরকব োকমর উির ন্দে।'  
আহমদ মুসা ঘন্ড় সদখকল। রাত সপৌেঁকি ন্তিটা। 
আহমদ মুসা বুঝল, ওরা আশা েরকে রাত ন্তিটার মকধেই ন্সন্ড 

োকেকম  াওয়া তাকদর বান্হিী ন্ফকর আসকব এবং তখি তাকদর অপাকরশি শুরু 
েরকব। 
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'দন্যে সথকে  ারা আসকব তারা এখি সোথায়? খবর ন্িকয় আসা 
সলােন্টকে ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 

‘ওরা ন্েেুদূর দন্যকে রাস্তার পাকশ এেটা সঝাপওয়ালা ন্টলার আড়াকল 
ওেঁৎ সপকত বকস আকে।’ 

আহমদ মুসা আবদুর রহমাি ওোরীর ন্দকে সেকয় বলল, ‘জিাব আন্ম 
এই দশজকির োকে  ান্ে। 

বকল জকজের ন্দকে তান্েকয় আহমদ মুসা বলল, ‘জজে তুন্ম আমার োন্ড় 
ড্রাইভ েরকব। েল।’ 

‘আন্ম বুঝকত পারন্ে িা। োন্ড় ন্িকয় ন্ে েকর  াকবি? ওরা সতা সটর 
সপকয়  াকব।’ বলল আবদুর রহমাি ওোরী।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এই োন্ড়টা ওকদর। সদখুি সামকি িম্বার 
সপ্লকট সহায়াইট ঈেল আোেঁ এেটা োেজ সসেঁকট সদয়া। ন্িিয় এটা ওকদর 
মকিাোম হকব। সুতরাং োন্ড়কে ওরা সকন্দহ েরকব িা।  

এটাই হকব আমাকদর বড় অস্ত্র। 
‘আহমদ মুসার েথা শুকি আবদুর রহমাি ওোরী, জজে আবুবের সহ 

সবাই োন্ড়র িম্বার সপ্লকটর ন্দকে তাোল, সদখল, এেটা সাদা বকেের 'T' অযকরর 
উপর সহায়াইট ঈেলন্ট ন্শোকরর উপর ঝােঁন্পকয় পড়ার সপাজ ন্িকয় বকস আকে। 

সেকলর সাকথ আহমদ মুসাও সসন্দকে তাোল। বলল, 'T' অযরকে 
রসও ধরা  ায়  ন্দ মকি েরা হয় ঈেকলর আড়াকল রকসর উপকরর দটডন্ট 
লুন্েকয় আকে অথবা  ন্দ মকি েরা হয় ঈেল ন্িকজই 'রস' এর সসই দটড।' 

জজে উচ্ছ্বন্সত েকটে বলল, ‘ন্েে বকলকেি, ভাইয়া। সহায়াইট ঈেল 
রসকে ন্ভন্ি েরকে এবং তার ন্ভন্িকে েোকমাকলজ েকরকে।’ 

'ধেবাদ জজে। সতামার বোখো সুন্দর হকয়কে শুধু তাই িয়, ভাবিার িতুি 
ন্দেন্তও উন্মেি েকরকে। গ্রুপন্টর পন্রেয় উদ্ধাকর এটা আমাকদর সাহা ে েরকব।’  

বকল আহমদ মুসা োন্ড়র ন্দকে এগুকলা। 
জজেও ন্েকয় ড্রাইন্ভং ন্সকট বসল।  
সবাইকে সালাম ন্দকয়  াত্রা শুরু েরল আহমদ মুসা। 
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সহড লাইট জ্বান্লকয় সবপকরায়া েন্তকত এন্েকয় েলল োন্ড়। 
ন্মন্িট পােঁকেে ড্রাইভ েরার পর রাস্তার ডাি পাকশর এেটা সঝাপ 

আোন্দত ন্টলা অন্তরম েরকতই োন্ড়র সামকি এে সশতাংেকে সদখকত পাওয়া 
সেল। সস দু'হাত উেঁন্েকয় োন্ড় থামাকত ইশারা েকর ন্েৎোর ন্দকয় বলল, ‘আমরা 
সবাই এখাকি’।  

আহমদ মুসা জজেকে সলােন্টর বাম পাশ সঘেঁকষ োন্ড় দােঁড় েরাকত বলল। 
 খি োন্ড় দােঁড়াল, সলােন্ট তখি আহমদ মুসার হাকতর িাোকলর মকধে। 
োন্ড় ন্স্থর হবার সংকে সংকেই আহমদ মুসা ঝােঁন্পকয় পকর সলােন্টর েলা 

বাম হাকত সপন্েকয় ধকর সলােন্টকে বুকের সাকথ সসকট ধকর জজেকে লযে েকর 
বলল, ‘তুন্ম পূবপাকশ োন্ড়র আড়াকল েকল এস।’ 

এই ফােঁকে সলােন্ট প্রােপ্রকে ন্েৎোর েকর উকেন্েল। উকেশ্য ঘটিাটা 
সাথীকদর জান্িকয় সদয়া। 

তার উকেশ্য বেথে হয়ন্ি। তাকদর োকি ন্েৎোর সপৌকেন্েল। তারা েুকট 
আসন্েল োন্ড়র লকযে। 

আহমদ মুসা সলােন্টকে বুকে সসকট সরকখই দ্রুত োন্ড়র আড়াকল সথকে 
এেট ুদন্যকে এন্েকয় সেল। 

এেবার ন্েৎোর েরার পরই সলােন্টর েটে রুদ্ধ হকয় সেকে রকমই 
ন্িকস্তজ হকয় পকড়কে তার সদহ। সলােন্টকে সেকল দন্যকে ন্দকে ন্িকয়  াবার সময় 
আহমদ মুসা বুঝল, সলােন্ট প্রােহীি হকয় পকড়কে। 

আহমদ মুসার ডাি হাকত সস্টিোি। 
আহমদ মুসার সলােন্টর েভার ন্িকয় োন্ড়র আড়াকল সবন্রকয় একস 

সদখল সবাই েুকট আসকে োন্ড়র ন্দকে। তাকদর দৃন্ষ্টও োন্ড়র উপর ন্িবদ্ধ। 
এই সুক াকের সিেবহার েরল আহমদ মুসা।  
সলােন্টকে সফকল আহমদ মুসা দু'হাকত সস্টিোি তাে েরকলা ওকদর 

ন্দকে। 
ততযকে আহমদ মুসা ওকদর দৃন্ষ্টকত পকড় সেকে। সেউ থমকে 

দােঁন্ড়কয়কে, সেউ আবার সস্টিোি ঘুন্রকয় ন্িকে।  
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ন্েন্তু আহমদ মুসার সস্টিোি তার আকেই সতন্র হকয় ন্েকয়ন্েল।  
ন্িোরও সেকপকে আহমদ মুসা। 
সস্টিোকির িল সোকখর পলকে ঘুকর এল েন্ড়কয়-ন্েন্টকয় থাো 

সলােগুকলার উপর। 
তারপর আহমদ মুসা এন্েকয় সেল তারা স খাকি লুন্েকয়ন্েল সসখাকি। 

আর সোি সলাে সিই। গুকে সদখল দশন্ট লাশ পকড় আকে মান্টকত। গুলীর 
েকয়েটা বাক্স পকড় আকে তাকদর লুন্েকয় থাো জায়োয়। 

জজে তখি োন্ড়র আড়াল সথকে সবন্রকয় একসকে। 
আহমদ মুসা তাকে বলল, ‘জজে দশন্ট সস্টিোি ও গুন্লর বাক্সগুকলা 

োন্ড়কত সতাল। আর সদখ, ওকদর পকেকট ন্রভলবার থােকল সসগুকলাও ন্িকয় 
িাও।’ 

এগুকলা োন্ড়কত সতালা হকয় সেকল আহমদ মুসা হাকতর সস্টিোি োড়াও 
আর এেন্ট সস্টিোি তার োকধ ঝুলাল। তারপর জজেকে বলল, ‘োন্ড় ন্িকয় তুন্ম 
মসন্জকদ ন্ফকর  াও।’ ওখাকি ন্েকয় জিাব আব্দুর রহমাি ওোরীকে বকল ইসহাে 
আবদুল্লাহসহ দশ বারজি সলােকে এখাকি পাোও লাশগুকলাকে লুন্েকয় সফলার 
জে। 

আর এই োন্ড়কত ১৮ন্ট সস্টিোি ও ১২ন্ট ন্রভালবার রকয়কে, এগুকলার 
উপর তুন্ম সোখ রাখকব।' 

আহমদ মুসার েথা সশষ েরল। ন্েন্তু জজে ন্েে ুবলল িা। আহমদ মুসা 
সদখল অপার ন্বস্ময় ন্িকয় জজে তার ন্দকে তান্েকয় আকে। সবাবা হকয় সেকে স ি 
সস। 

‘ন্ে বোপার, এতগুকলা লাশ সদকখ সতামার খারাপ লােকে?' বলল 
আহমদ মুসা। 

‘িা ভাইয়া। আন্ম সদখন্ে আপিাকে। আমার ন্বস্ময় আপন্ি। আজ 
রাকতর ন্সন্ড োকেম োকমর ঘটিা আন্ম শুিলাম। এখি আবার সদখলাম।  া 
েকল্পর বইকয় পকড়ন্ে, তা ন্িকজর সোকখ সদখলাম। আপিার সম্পেকে আমার 
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সেৌতুহল ধকর রাখকত পারন্ে িা। আন্ম স টুকু জান্ি, সসটুকুই আপিার পন্রেয় 
হকত পাকর িা।’ থামল জজে। 

‘সব জািকব, এখি  াও।’ বলল হান্স মুকখ আহমদ মুসা। 
‘আন্ম  ান্ে ন্েন্তু আপন্ি?’ 
‘আন্ম এখাকিই অকপযা েরন্ে। ওরা একল ওকদর োজ বুন্ঝকয় ন্দকয় 

ইসহাে আব্দুল্লাহকে ন্িকয় োকমর পূবন্দকে  ারা সেকে তাকদর সন্ধাকি সবর 
হকবা।’  

জজে োন্ড়কত উকে োন্ড় স্টাটে ন্দকয় েকল সেল। দশ বার ন্মন্িট লােকলা 
সলােকদর আসকত। 

লাশগুকলা মান্টর তলায় লুন্েকয় সফলার এবং রেগুকলা মান্ট োপা সদবার 
ন্িকদেশ ন্দকয় আহমদ মুসা ইসাে আবদুল্লাহকে ন্িকয় মাকের মকধে ন্দকয় োকমর 
পূব প্রাকন্তর ন্দকে  াত্রা েরল। 

আহমদ মুসা ও ইসহাে  তটা সম্ভব সঝাপ-ঝাড় ও উেঁেু জায়োয় েভার 
ন্িকয় োকমর পূব প্রাকন্তর ন্দকে এন্েকয় েলল। ইসাে আবদুল্লাহ সব ন্েে ুসেকি 
বকল অসুন্বধা হকলা িা। 

 
‘ইসহাে আবদুল্লাহ সামকির ন্দকে ভাকলা েকর সখয়াল সরকখা। এন্দকে 

গুলীর শব্দ শুকি ওরা ন্েংবা ওকদর সেউ সখােঁজ ন্িকত এন্দকে আসকত পাকর’। 
বলল আহমদ মুসা। 

সামকির ন্দকে সোখ সরকখ ওোরী োম, োকমর মানুকষর জীবি ইতোন্দ 
ন্িকয় আকলােিা েরকত েরকত েলকে দু’জি। েথায় েথায় েখি স ি আিমিা 
হকয় পকড়ন্েল তারা।  

হোৎ উদেত সস্টিোিধারী এেজিকে সামকি দােঁন্ড়কয় থােকত সদকখ 
আহমদ মুসা ও ইসাে আবদুল্লাহ ভূত সদখার মতই েমকে উেল। 

আহমদ মুসার এেন্ট সস্টিোি োেঁকধ ঝুলাকিা, আকরেন্ট হাকত ঝুলকে। 
আর ইসাে আবদুল্লাহর হাকত রকয়কে এেন্ট বশো এবং সোমকর ঝুলাকিা এেন্ট 
সোরা। 
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উদেত সস্টিোি হাকত দােঁড়াকিা সলােন্টর সোকখ-মুকখও ন্বস্ময়।  
সলােন্ট ন্েৎোর েকর বলল, ‘সে সতারা? ওন্দকে সোলা-গুলীর শব্দ হকলা 

সোথায়?'  
ইসাে আবদুল্লাহ ভীত হকয় পকড়কে। ফোোকশ হকয় সেকে তার মুখ 

ভকয়। আর আহমদ মুসার সোকখ-মুকখ এেটা ন্িকদাষে ও ভাবকলশহীি ভাব। স ি 
উদেত সস্টিোি হাকত সোি সলােকে সস সামকি সদখকেই িা। সলােন্টর প্রকশ্নর 
জবাকব আহমদ মুসা বলল, আমরা পাকশর োকমর সলাে। আমাকদর েুকট  াওয়া 
ন্েেু পশুকে খুেঁজকত সবন্রকয়ন্ে আমরা। গুলীর শব্দ সোথায়? সোলা-গুলী সতা 
হয়ন্ি। আন্ম আমার এই সস্টিোি ন্দকয় ফায়ার ন্শখন্েলাম। সশই শব্দই আপন্ি 
শুকিকেি’।  

বকল আহমদ মুসা তার হাকতর সস্টিোি সামকির সলােন্টকে এন্েকয় 
ন্দকয় বলল, ‘এই সদকখি এর অকধেে মোোন্জি খান্ল।'  

সলােন্ট সস্টিোিন্টকে লুকফ ন্িল এবং বলল, ‘সতামার োেঁকধর 
সস্টিোিও আমাকে দাও।’ 

সুকবাধ বালকের মত আহমদ মুসা োকধেঁর সস্টিোিন্টও তার হাকত তুকল 
ন্দল।  

ন্িতীয় এই সস্টিোিন্ট হাকত পাওয়ার পর সলােন্টর উদ্ধত েকর রাখা 
সস্টিোকির বোকরল অকিেখান্ি ন্িকে সিকম সেল এবং আহমদ মুসার োে সথকে 
পাওয়া সস্টিোন্ট সস সময় োেঁকধ ঝুলন্েল। 

এই সুক াে িষ্ট হকত ন্দল িা আহমদ মুসা। 
সোকখর পলকে তার ডাি হাকত পকেকট ঢুকে সেল এবং সবর েকর আিল 

এেন্ট ন্রভলবার। সংকে সংকেই গুলী বন্ষেত হকলা ন্রভলবার সথকে। সোকখর 
পলকেই ঘকট সেল ঘটিা।  

সলােন্টর সোকখ দৃশ্যটা ধরা পকড়ন্েল সশষ মুহূকতে। ন্েন্তু সস্টিোি 
সতালার আর সুক াে সপল িা সস। মাথা তার গুকড়া হকয় সেল আহমদ মুসার 
গুলীকত। 
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সলােন্টর পকেট সােে েকর সোি োেজপত্র সপকলা িা। সপল এেন্ট 
ন্রভালবার ও এেন্ট মান্িবোে। 

আহমদ মুসা ন্রভলবারন্ট পকেকট পুকর মোন্িবোেটা সরকখ ন্দল আবার 
সলােন্টর পকেকটই। 

‘মোন্িবোে মৃত মানুকষর পকেকট রাখকল সোি লাভ হকব ন্ে মৃত 
মানুকষর?’ বলল ইসহাে। 

‘লাভ তার হকব িা, লাভ হকব আমাকদর।’  
‘ন্ে লাভ জিাব?’ 
‘স  ঘটিা ঘটল তার সাকথ অথেকলাকভর সোকিা সম্পেে ন্েল িা। তার 

টাো পয়সা হাকত সপকয়ও সিইন্ি, এর মাধেকম সসটা প্রমাে হকব। এই অথে 
প্রতোখাি েরার ফকল আমাকদর মকধে ন্িস্বািঃথে োকজর স্পৃহা বাড়কব।’ 

‘ওয়ান্রশহীি এটা ন্িকল ন্ে সস স্পৃহা েমকত পাকর?’ 
‘েমকত পাকর।’ 
‘ন্েভাকব?’ 
‘আজ  ন্দ তার এই টাোগুকলা সিই, সস টাোয় আমার সতামার ন্িিয় 

উপোর হকব। োলকে আরও েকয়েজি ন্িহকতর টাো আমাকদর পকেকট 
আসকব। তাকত আমরা আরও উপেৃত হব। এইভাকব ধীকর ধীকর আমাকদর মকি 
এই ধারো জন্মাকব স , শত্রুর ন্বরুকদ্ধ এই অপাকরশি, হতো ইতোন্দ িীন্ত ও 
আদন্শেে ন্দে সথকে প্রকয়াজিীয়ই শুধু িয়, লাভজিে। ধীকর ধীকর এই লাভটাই 
এে সময় মুখে হকয় ওেকব। তখি আমার এই োজগুকলা আর ন্িিঃস্বাথে বা 'ন্ফ 
সান্বন্লল্লাহ' হকব িা। এর সেকয় বড় যন্ত আমার এবং সতামার আর ন্েে ুহকত 
পাকর িা।’  

ইসাে আবদুল্লাহর মুগ্ধ দৃন্ষ্ট আোর মত সলকে ন্েল আহমদ মুসার মুকখ। 
আহমদ মুসার েথা সশষ হকল বলল সস, ‘এই ধরকের েথা সোিন্দি শুন্িন্ি। 
এগুকলা সতা িতুি মানুকষর েথা, িতুি মািন্সেতার েথা, িতুি সভেতার েথা। 
এটাও ন্ে ইসলাকমরই ন্শযা?’ 

‘অবশ্যই ইসহাে।’ 
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বকল এেন্ট সস্টিোি ইসাে আবদুল্লাহর োেঁকধ তুকল ন্দকয় আর দু'ন্ট 
আকের মত েকরই ন্িকজ ন্িকয় ন্িল। 

আবার েলকত শুরু েরকে ওরা। োকমর পুব প্রাকন্ত প্রায় একস সেকে। 
এখি দান্ড়েঁকয় িয়, হামাগুন্ড় ন্দকয় পথ েলকত শুরু েকরকে তারা। তাকদর 

সন্ধান্ি দৃন্ষ্ট এবার োরন্দকে। এেবার অমকিাক ান্েতার অপরাধ আল্লাহ মাফ 
েকরকেি, তার পুিরাবৃন্ি আর তারা োয় িা।  

এে জায়োয় এেন্ট সঝাকপর আড়াকল বকস তারা ন্বোম ন্িন্েল। পুব 
ন্দে সথকে আসা বাতাকস ন্সোকরকটর েন্ধ তাকদর িাকে ঢুেল। েমকে উেল 
আহমদ মুসা। ন্িিয় শত্রু আকশপাকশ সোথাও আকে।  

ভাবিা সশষ হকত পাকরন্ি আহমদ মুসার।  
মানুকষর েথা শুিকত সপল এেদম সঝাকপর ওপাকশই। েথা বলকত 

বলকত োরা স ি এন্েকয় আসকে। েথাগুকলা স্পষ্টভাকব আহমদ মুসার োকি এল, 
‘ন্েে ুএেটা ঘটকে। এই মাত্র স  ন্রভালবাকরর গুলীর শব্দ এল তা খুব দূর সথকে 
িয়।’ 

েথাগুকলা সথকে আহমদ মুসার মকিাক াে ন্বন্েন্ন হবার আকেই সঝাপ 
সপন্রকয় তারা এেদম সামকি একস সেকে।  

আহমদ মুসা সস্টিোি বান্েকয় ধকর লাফ ন্দকয় উকে দােঁড়াল।  
সস্টিোি ওকদর ন্দকে তাে েকর ন্েৎোর েকর বলল, ‘হাকতর সস্টিোি 

সফকল দাও সতামরা।’  
এন্েকয় আসা সলােগুকলার োকে এই ন্েৎোর সবামা পড়ার মতই সবাধ 

হয় মকি হকলা। 
সামকির দু'জকির হাত সথকে সস্টিোি আপিাকতই স ি খকস পড়ল। 

অকেরা সস্টিোি সফকলন্ি। সেউ সেউ ঘটিার আেন্স্মেতার সঘার োন্টকয় 
উেকত পাকরন্ি। সপেি সথকে েকয়েজি দু'পাকশ পালান্েল। আহমদ মুসা 
তাকদর এ সুক াে ন্দল িা। েকজে উেল তার হাকতর সস্টিোি। মুহুকতেই িয়জি 
লাশ হকয় ঢকল পড়ল মন্টকত।  
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আহমদ মুসা লাশ গুকে সদকখ বলল, ‘ইসহাে আবদুল্লাহ আমাকদর 
পুবেমুখী অন্ভ াি সশষ।’ 

এেট ু সথকমই আবার বলল, ‘ওকদর সেকলর পকেট সােে ের। 
ন্রভালবার ও স কোি ধরকের োেজপত্র থােকল ন্িকয় িাও।’  

একদর োকেও সোি োেজপত্র পাওয়া সেল িা। ন্রভলবার পাওয়া সেল 
সেকলর োকেই। িয়টা সস্টিোিও ন্িকয় সিয়া হকলা। ন্রভালবারগুকলা পকেকট 
এবং সস্টিোিগুকলা দু’জি োেঁকধ ঝুন্লকয় ন্িকয় োকমর ন্দকে  াত্রা শুরু েরল। 

মসন্জদ, মসন্জদ েির ও রাস্তায় জমাকয়ত োমবাসীরা দারুি উন্িগ্ন। 
গুন্লর সবগুকলা শব্দই তারা শুকিকে। এই গুন্ল োরা েরল এবং োরা এর ন্শোর 
হল, সসটাই তাকদর উকিে।  

জজে ও আবু বেকরর োকে বকস ন্েল আবদুর রহমাি ওোন্র।  
তার মকি দুন্িন্তা ও েবে দুই-ই।দুন্িন্তা এই োরকে এই সোলা-গুলীর 

মকধে তার সেকল েখিও  ায়ন্ি। আজ ন্ে হয় সে জাকি! আর েবে এই জকে স , 
‘আহমদ আবদুল্লাহর মত এত বড় ন্বকদশী সলাে তার সেকলকে পেন্দ েকরকে 
তার সাথী ন্হসাকব।’  

আবদুর রহমাি ওোরী বার বার ন্জকেস েকরকে জজে এবং আবু  
বেরকে, োকমর পূবে পাশ ঘুকর আসকত এত সদরী সেন্, আল্লাহ 

আমাকদর ন্বজয়ী েরকব সতা ইতোন্দ। তারপর ন্জোসা েকরকে, সন্তেই আহমদ 
আবদুল্লাহ সে? এ রেম সলাে সতা সদন্খন্ি, শুন্িন্ি এমি সলাকের েথা। সোকথকে 
আল্লাহ তাকে আিকলি? ইতোন্দ। 

জজে বকলকে, আমরাও ন্েে ুজান্ি িা। তার সম্পকেে শুধ ুএইটুকু বলকত 
পান্র, ন্তন্ি সোি সাধারে সলাে িি। হয় সোি সফকরস্তা মানুষ রূপ ধকর একসকেি, 
অথবা সোি অসাধারে সেউ হকবি স  পন্রেয় আমরা এখিও জান্ি িা। 

এই সময় আহমদ মুসা ও ইসাে আবদুল্লাহ মসন্জদ েিকর প্রকবশ েরল 
সস্টিোকির সবাঝা ন্িকয়। 

সবাই আিন্দ ধ্বন্ি েকর উেল। সেউ সেউ আল্লাহু আেবার ধ্বন্ি ন্দল। 
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জজে, আবু বের এবং আবদুর রহমাি ওোরী তখিও বকস অস্ত্র রাখা 
অকটা হুইলাকর। 

আহমদ মুসাকে সদকখই আবু বের োন্ড় সথকে সবন্রকয় েুকট সেল আহমদ 
মুসার োকে। তার োকের সস্টিোিগুকলা ন্িকয় আহমদ মসুার সাকথ সাকথ েলল 
জকজের োন্ড়র ন্দকে।  

জজে োন্ড় সথকে সবর হয়ন্ি আহমদ মুসার ন্িকদেশ অনুসাকর পাহারা 
থাোর জকে। 

সব অস্ত্র রাখা হল োন্ড়কত। 
আহমদ মুসা োন্ড়কত বসকতই আবদুর রহমাি ওোরী বলল, ‘ওন্দকের 

ন্ে সংবাদ বলুি জিাব, আমাকদর তর সইকে িা।’ 
‘ওরা দশজিই মারা সেকে। বান্ে েথা ইসহাে আব্দুল্লাহর োকে 

শুিকবি।' 
বকল এেট ুসথকমই আবার বলল, ‘আমার ন্েে ুজরুন্র েথা আকে।’  
‘শুিব তার আকে বলুি, আমার সেকলর িাকমর প্রথম অংশ ‘ইসাে’ িা 

‘ইসহাে’। আপন্ি 'ইসহাে' বলকেি। বলল আবদুর রহমাি  
ওোরী। 
‘শুদ্ধ উচ্চারে ‘ইসহাে’। বকল থামল। 
আবার শুরু েরল আহমদ মুসা। বলল, 'এখাকি  ারা হান্জর আকে, তার 

মকধে জিাব আবদুর রহমাি ওোরী ও ইসহাে আবদুল্লাহ এই  
দু’জি ওোরী োকমর, জজে োটড টােেস িীকপর, আবু বের ন্ভজোয়া 

মামুটড িীকপর। আর হান্জর আকেি ন্সন্ড োকেম োকমর েকয়েজি  ুবে। ওরা 
পাকশর োন্ড়কত আকে। ডােকলই আসকব। আর োউকে ডাোর প্রকয়াজি আকে 
বকল মকি েকরি জিাব।’ সশষ বােেটা আবদুর রহমাি ওোরীকে লযে েকর 
বলল আহমদ মুসা।’  

‘ন্ে োকজর জকে মাকি এখি আকলােিার ন্বষয় হকব ন্ে?’  
‘এই িীপ এবং িীপপুকের ভন্বষ্যত সম্পকেে গুরুত্বপূেে ন্েে ু বলকত 

োই।’  



আটলান্টটকের ওপাকর  173 

 

‘তাহকল আমাকদর োকমর ‘রযা সন্মন্ত’র সসকরটারী ফন্রদ 
সিায়ািকোকে ডােকত হয়। আমাকদর ইসহাে আবদুল্লাহ োকমর ‘রযা 
সন্মন্তর’র সভাপন্ত।’  

‘সবশ তাকে ডাকুি আর ও োন্ড় সথকে ন্সন্ড োকেম োকমর ওকদরকেও 
ডােকত হকব।' 

সবাইকে ডাো হকলা।  
অকটা হুইলাকরর ভোি বকক্সর ন্সকট সোল হকয় সবাই বসল। 
েথা শুরু েরল আহমদ মুসা। বলল, ‘আজ স  ঘটিা ঘটল, তাকত 

শত্রুকদর এেটা বড় আরমে সরাধ েরা সেকে। তাকদর ন্তন্রশজি মারা সেকে 
আজ। এর প্রন্তকশাধ তারা ন্িকত োইকব এ িীকপ, ন্েংবা অে িীকপ। ন্েে ন্েিা?’  

‘ন্েে।’ বলল জজে এবং আবদুর রহমাি ওোরী প্রায় এে সাকথই।  
‘ ন্দ ন্েে হয়, তাহকল ন্তিন্ট ন্বেল্প বেবস্থা আমাকদর সামকি। এে, 

পালাকিা, দুই, িীরকব মার সখকয় ন্িিঃন্িহ্ন হকয়  াওয়া এবং ন্তি, আজকের মত 
প্রন্তকরাধ েরা। এ ন্তকির মকধে পালাকিা আসকল সোি ন্বেল্প িয়। পান্লকয় 
বােঁো  ায় িা। অবন্শষ্ট থাকে দু’ই ন্বেল্প। এর মকধে আমাকদর সোিন্ট েহে েরা 
উন্েত?’ বলল আহমদ মুসা।  

ন্েেুযে িীরবতা। সবাই একে অপকরর মুখ োওয়া-োওন্য় েরল। 
ন্েেুযে পর সবার পয সথকে প্রকশ্নর উিকর বলল ইসহাে আবদুল্লাহ, 

সশষ ন্বেল্প বেবস্থাটাই আমাকদর েহেীয়। ন্েন্তু আজকের মত আপিাকদর 
আমাকদর সাকথ থােকত হকব।  

‘আন্ম ন্বকদন্শ। আন্ম েতযি থােব। আপিাকদর ন্িকজর রযার দান্য়ত্ব 
আপিাকদরই ন্িকত হকব।’ বলল আহমদ মুসা।  

সস শন্ে এবং সাহস আমাকদর অবন্শষ্ট সিই ভাইয়া।’ বলল জজে। 
‘সতামরা  ন্দ ঐেেবদ্ধ হও। একে অপকরর পাকশ দােঁড়াও এবং ওরা  া 

ন্িকয় আসকব, সস প্রস্তুন্ত সতামাকদরও থাকে, তাহকল ন্ে সতামরা ওকদও ভয় 
েরকব?’  

‘আমাকদর ঐেেও সিই, আমাকদর অস্ত্রও সিই, আমাকদর সাহসও  
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সিই। এসব  ন্দ থাকে, ভয় অবশ্যই থাোর েথা িয়’।বলল আবু বের।  
'এই ঐেে এবং প্রন্তকরাকধর শন্ে েী আপিাকতই আসকব িা সেউ বা 

ন্েেু সলােকে এর উকদোে ন্িকয় অজেি েরকত হকব? বলল আহমদ মুসা।  
‘ন্েে ুসলােকে এর উকদোে অবশ্যই ন্িকত হকব।’ জজে বলল। 
এই উকদোে ন্িকত সতামরা রাজী আে?' আহমদ মুসা বলল। 
‘রাজী, ন্েন্তু...।’ েথা সশষ িা েকরই সথকম সেল ইসহাে আবদুল্লাহ। 
‘ন্েন্তু ন্ে।’ 
‘আবার সসই েথা, আপিাকে আমাকদর সাকথ থােকত হকব, সিতৃত্ব ন্দকত 

হকব।’ বলল জজে।  
‘আন্মও আবার বলন্ে, সতামাকদর মকধে শন্ে, সাহস, স ােেতা, সবই 

আকে। শুধু প্রকয়াজি সস সবকে উজ্জীন্বত েরা।’  
‘এই উজ্জীন্বত েরার দান্য়ত্বই আপিাকে ন্িকত হকব। েত েকয়ে ন্দকি 

আমরা স ভাকব ন্িকজকদর ন্েিকত শুরূ েকরন্ে, তা আমাকদর োকে অজািা ন্েল। 
এখিও বহু ন্েেুই আমাকদর অজািা। এই জািাবার দান্য়ত্ব আপন্ি োড়া আর সে 
সিকব?’ বলল আবদুর রহমাি ওোরী। 

‘আন্ম আমার দান্য়ত্ব পালি েরব। আন্ম জািকত োই, সতামরা 
সতামাকদর দান্য়ত্ব পালি েরকত রাজী আে ন্েিা।’ 

‘আমরা রাজী।’ সমস্বকর সবাই বলল। 
‘পন্রেন্তর েথা ন্ে সতামাকদর সামকি আকে? বলল আহমদ মুসা েম্ভীর 

েকটে।’ 
‘আকে।’ 
‘শান্ন্তর বদকল এই অশান্ন্তর পকথ েহকে পকয সতামাকদর  ুন্ে ন্ে?’ 
‘আমরা শান্ন্তকত ন্েলাম িা। ন্তল ন্তল েকর আমরা মরন্েলাম। শান্ন্তর 

জকে, স্বাধীিভাকব বােঁোর জকেই আমরা এই সংোকমর পথ েহে েরকত োই।’ 
বলল জজে।  

জজে থামকতই বকল উেল আবু বের, ‘বতেমাি অবস্থার স  পন্রিন্ত, আর 
প্রন্তকরাধ েরার স  পন্রিন্ত-এ দু'সয়র মকধে যন্তর ন্দে ন্দকয় খুব পাথেেে সিই। 
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ন্েন্তু এেটা বড় পাথেেে রকয়কে। প্রথমটা অপমািের মৃতেু, আর ন্দতীয়ন্ট বীকরর 
মৃতেু।’ আকরেটা পাথেেে আকে। সসটা হকলা, প্রথমন্টকত আকে শুধুই ধ্বংস, ন্েন্তু 
ন্িতীয়ন্টর এেন্ট ন্বেল্প হকলা স্বাধীিতা ও সম্মাকির জীবি।  

জজে ও আবু বেকরর েথা শুকি আহমদ মুসার মুখ আিন্দ উজ্জ্বল হকয় 
উেল। বলল সেলকে লযে েকর, ‘সতামাকদর েথা বল।’ 

সেকল এেবাকেে বকল উেল, ‘জজে ও আবু বের  া বলকে, ওোই 
আমাকদর সেকলর েথা।’ 

‘ ন্দ তাই হয়, তাহকল সতামাকদর সংঘবদ্ধ োজ দরোর এবং এজকে 
সতামাকদর এেটা সংেেি দরোর। সতামরা এেমত এ বোপাকর?’ বলল আহমদ 
মুসা। 

আমরা এেমত, আমরা রাজী।’ সেকল আিকন্দ ন্েৎোর েকর উেল।  
‘ধেবাদ। প্রথকম সংেেকির এেটা িামেরে প্রকয়াজি। তারপর 

প্রকয়াজি প্রাথন্মে এেটা সসটিাল েন্মন্ট েেি। এরপর হকত হকব সংেেকির 
লযে ন্িধোরে। েেিতন্ত্র, ইতোন্দর প্রেয়ি হকব পরবতেী োজ।’ এেট ুথামল 
আহমদ মুসা।  

এেট ুভাবল। তারপর বলল, ‘সতামাকদর োরও সোি প্রস্তাব আকে এ 
সংেেকির িাম ন্ে হকত পাকর, সস বোপাকর?’  

সংকে সংকে সেউ সোি উির ন্দল িা। সবাই ভাবল। 
প্রথম েথা বলল প্রবীি আবদুর রহমাি ওোরী। বলল, ‘এই শুভ ও বড় 

োজটা আপন্িই েরুি। এটা স মি ঐন্তহান্সে হকব, বরেতও একত আসকব।’ 
সবাই সমস্বকর তাকে সমথেি েকর বকল উেল, ‘আমরাও সেকল এটাই 

োন্ে।’ 
আহমদ মুসা এেট ুসভকব ন্িকয় বলল, ‘এই মুহূকতে আমার মাথায় দু’ন্ট 

িাকমর ন্েন্তা একসকে। এে, েোন্রন্বয়াি ন্রকসটট, দুই, আটলান্টটে ন্রকসটট। 
তৃতীয় আকরেটা িামও হকত পাকর ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’। সদখ, সতামাকদর 
সোি িাম পেন্দ হয়।’ 
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‘ইসলাম’, ‘মুসন্লম’ ধরকির জাতীয় পন্রেয় োপে সোি শব্দ স  
এখাকি থােকলা িা?’ প্রশ্ন েরল আবদুর রহমাি ওোরী।  

‘ন্রকসটট’ শব্দ িারা এই প্রকয়াজি পূরে হকয়  ায়। সোটা দুন্িয়ায় এখি 
এই ‘ন্রকসটট’ শব্দ ইসলাম ও মুসলমািকদর প্রন্তন্িন্ধত্ব েরকে।’ 

‘ন্েে বকলকেি স্যার। খৃষ্টািকদর স মি ‘রস’ মুসলমািকদর সতমন্ি 
‘ন্রকসটট’।  

বলল েন্লি োমাল। োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র সমন্ডকেল োত্র। সস  
সবকশকষ একস স াে ন্দকয়কে ন্মন্টং-এ।  
এরপর সবাই িীরব। িীরবতা ভাঙল জজে। বলল, ‘ন্তিন্ট িামই ভাল। 

তকব আমার মকত েভীরতার ন্দে ন্দকয় ‘আটলান্টটে ন্রকসটট’ সবন্শ উপ ুে।’  
‘জজে, সতামার ন্েন্তা আকরেটু বুন্ঝকয় বল সবাইকে।’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘েোন্রন্বয়াি ন্রকসটট’ ও ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’ এই দুই িাকমর মকধে 

স্থান্িে এেটা সীমাবদ্ধতা আকে। সসন্দকে সথকে একে আমার োকে স্থুল মকি 
হকয়কে। অেন্দকে ‘আটলান্টটে ন্রকসটট’ িাকমর মকধে অেসরমাি ন্মশিারী 
ন্স্পন্রকটর এেটা ভাব আকে। আজকের আকমন্রোর ধমে, সভেতা  া ন্েে ুআকে 
সব আটলান্টটকের পকথই একসকে।’ থামল জজে। 

জজে থামকতই আবু বের সমাহাম্মদ বকল উেল, ‘আন্ম জকজের সাকথ 
এেমত। ন্েন্তু তােঁর বোখো শুকিই আমার মকি হকে, িাম ‘আটলান্টটে ন্রকসটট’ 
িা হওয়াই ভাল। তােঁর বোখো অনুসাকর ‘আটলান্টটে ন্রকসটট’- এর মকধে এই 
ভাব আকে স , ন্রকসটট বা ইসলাকমর ন্মশি অন্ভ াি েকর আকমন্রোর ন্দকে 
আসকে, স মি একসকে অে ধমে, অে সভেতাও। একত মকি হকত পাকর 
ইসলামকে এখাকি আমদিী েরা হকে। এ ধরকের মকি হওয়া খুব ভাকলা িয়। 
বরং আমরা  ন্দ বন্ল, আমরা মুসন্লম আকমন্রোিরা আকমন্রোি মুসলমািকদর 
বাোেঁকত সেষ্টা েরন্ে, ইসলাকমর উজ্জীবি ঘটাকত োন্ে এখাকি আকমন্রোর স্বাকথে, 
আকমন্রোি মানুকষর স্বাকথে, তাহকল এটাই সবন্শ  ুন্ে ুে হয়।  

এন্দে সথকে ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’ হওয়ায়ই ভাল আমার মকত।  
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আবু বের েথা সশষ েরকতই জজে উকে ন্েকয় আবু বের সে জন্ড়কয় 
ধরল। বলল, ‘ধেবাদ আবু বের। সতামাকে সসই আবাবাো মকি হকে িা। এমি 
েভীর ন্েন্তা সতামার মাথায় এল ন্ে েকর? সমস্যার সমৌন্লে ন্দে এমিভাকব 
ভাবকত পারকল ন্ে েকর! সতামাকে আবার ও ধেবাদ আবু বের।'  

জজে সেকড় ন্দল আবু বেরকে। 
‘স্যার, আমার সম্পকেে উন্ি এেট ু সবন্শ বকলকেি।’ বলল আবু বের 

আহমদ মুসাকে লযে েকর। 
‘স্যার’ িয় ভাই বলকব।’ আবু বেকরর েথা সশষ হবার সংকে সংকেই 

বলল জজে।  
এর পর জজে আহমদ মুসার ন্দকে তান্েকয় বলল, ‘আন্ম আবু বেকরর 

 ুন্েকেই সন্েে মকি েরন্ে। আমার মত প্রতোহার েরন্ে ভাইয়া।’ 
‘ধেবাদ জজে।’ বকল আহমদ মুসা সবার ন্দকে সেকয় বলল, এবার 

সতামাকদর মত বল। 
সবাই এে স াকে বলল, আমাকদরও মত ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’ এর 

পকয। 
‘ধেবাদ সতামাকদর।’ বকল এেট ুথামল আহমদ মুসা।  
এেট ুভাবল। শুরু েরল আবার, আলহামদুন্লল্লাহ। িাম ন্েে হকয় সেল 

‘আকমন্রোি ন্রকসটট টােেস িীপপুে’। আকমন্রোি ন্রকসটট টােেস 
িীপপুে।এর এেটা প্রাথন্মে সসটিাল েন্মন্ট এখিই েন্েত হওয়া উন্েত বকল 
আন্ম মকি েন্র।' 

সেকল বকল উেল, ‘আমরাও োই।’  
‘আন্ম মকি েন্র এই সংেেকির সেন্দ্রীয় েন্মন্টর এেজি সপ্রন্সকডটট, 

এেজি সসকরটারী সজিাকরল, োরজি সহোরী সসকরটারী সজিাকরল এবং 
আটজি সদস্য থাো উন্েত। সতামরা ন্ে মকি ের?  

সেকল বলল, ‘আমরা এেমত’।  
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‘আন্ম মকি েন্র আজ এখি সতামরা সপ্রন্সকডটট, সসকরটারী সজিাকরল, 
দু’জি সহোরী সসকরটারী সজিাকরল ও োরজি সদস্য ন্েে ের। অবন্শষ্ট 
সাতজি পকর ন্েে হকব। সতামরা এেমত?’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ন্জ, এেমত।’ সবাই বলল।  
‘ধেিবাদ। বল সতামরা ন্েভাকব ন্েে েরকব।’ 
‘আপন্ি ন্েে েকর ন্দি।’  
‘িা, তা হয় িা। সতামাকদর সিতা সতামাকদর ন্েে েরকত হকব।’ 
বকল আহমদ মুসা বোে সথকে েতগুকলা োেকজর ন্িপ সবর েরল। 

প্রকতেকের হাকত এেন্ট েকর ন্িপ ন্দকয় ন্িকজর ন্সকট ন্ফকর এস বলল, ‘সদখ 
োেকজর ন্িকপ সভাপন্ত, সসকরটারী সজিাকরল, দুই সহোরী সসকরটারী 
সজিাকরল এবং োরজি সদকস্যর পকদর িাম আকে। এ পদগুকলার মকধে স  পকদর 
জকে  াকে পেন্দ ের তার িাম ন্লকখ দাও।’ 

দুই ন্তি ন্মন্িকটর মকধে সব োেজ আহমদ মুসার হাকত একস সেল। 
আহমদ মুসা সভাট েেিা েরল। 
তারপর সেকলর ন্দকে সেকয় বলল আলহামদুন্লল্লাহ। সতামরা আমাকে 

অবাে েকরে। সতামরা স  পকদ স  সভাট সপকয়ে, সেকলর োে সথকে সপকয়ে। 
অথোৎ সভাট ভাে হয়ন্ি। সতামাকদর ন্েন্তার এই ঐেে আমার োকে আল্লাহর 
রহমকতর ন্বকশষ ফল বকল মকি হকে।  

আমার মকি হকে, ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’ িাকম স  সংেেি সতামরা েকড় 
তুলকল আল্লাহ তাকে েবুল েকরকেি।’...' 

আহমদ মুসা বােেন্ট সশষ েরার সাকথ সাকথ সেকল আিকন্দ ‘আল্লাহ 
আেবর’ ধ্বন্ি ন্দকয় উেল।  

আহমদ মুসা সথকম ন্েকয়ন্েল। আবার শুরু েরল, ‘সতামরা এখাকি 
আটজি  ুবে হান্জর আে এবং দু’জি মুরব্বী হান্জর আকেি। এই  

দশজকির সভাকট ন্িবোন্েত আট সদকস্যর েন্মন্ট এখি আন্ম সঘাষো 
েরন্ে। সভাপন্ত পকদ ন্িবোন্েত হকয়কে োটড টােেস এর মুহাম্মদ জজে 
সজফারসি।’  
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িাম সঘাষোর সাকথ সাকথ এেমাত্র জজে োড়া উপন্স্থত িয়জি ‘আল্লাহ 
আেবর’ ধ্বন্ি ন্দকয় হাততান্ল ন্দকয় উেল। 

আহমদ মুসা সথকম ন্েকয়ন্েল। আবার শুরূ েরল, 'সসকরটারী সজিাকরল 
ন্হসাকব ন্িবোন্েত হকয়কেি ওোরী োকমর ইসহাে আব্দুল্লাহ।’ 

সংকে সংকেই আবার সসই আল্লাহ আেবর ধ্বন্িত ও হাততান্লকত 
আহমদ মুসাকে সথকম স কত হকলা।  

আহমদ মুসা বলল, ‘সতামারা আমাকে সঘাষো সশষ েরকত দাও। 
তারপর ধ্বন্ি ন্দও, হাততান্ল ন্দও সবন্েেু েকরা।’  

বকল আহমদ মুসা আবার শুরু েরল, সহোরী সসকরটারী সজিাকরল 
ন্িবোন্েত হকয়কে ‘ন্ভজোয়া মামুটড’ িীকপর আবু বের মুহাম্মদ। আকরেজি 
সহোরী সসকরটারী সজিাকরল ন্িবেন্েত হকয়কে ন্সন্ড োকেম োকমর আলী 
রুফাই। আর োরজি সদস্য ন্িবোন্েত হকয়কে, ওোরী োকমর ফন্রদ সিায়ারাকো 
ও েন্লি োমাল এবং ন্সন্ড োকেম োকমর ওমর লাওয়াল ও রমজাি ইকরাহা।’  

আহমদ মুসা সঘাষো সশষ েরল। 
ন্েন্তু সঘাষো সশষ হকলও আল্লাহু আেবর ধ্বন্ি ও হাততান্ল ন্দকয় আিন্দ 

প্রোশ েরা হল িা। সেকলর মুখ েম্ভীর মাথা ন্িেু। 
আর জজে, ইসহাে আবদুল্লাহ ও আবু বেকরর সোখ ন্দকয় অশ্রু 

েড়ান্েল। আহমদ মুসা সঘাষিা সশষ েকর উকে ন্েকয় এে এে েকর সেলকে 
বুকে জন্ড়কয় ধরল।  

সেেঁকদ সফলল সেকলই।  
আহমদ মুসা ন্ফকর এল তার আসকি। বলল, ‘সতামরা োেঁদে সদকখ 

আমার আিন্দ লােকে। আজ েত বড় দান্য়ত্ব সতামরা োেঁকধ তুকল ন্িকল সতামরা 
তা বুঝকত সপকরে। এই মুহূতেটা ন্বেন্লত মি আর অশ্রু ভরা সোখ ন্িকয় আল্লাহর 
োকে সাহা ে োওয়ার সময়। এস আমরা মুিাজাত েন্র।’  

বকল আহমদ মুসা হাত তুলল মুিাজাকতর জকে। তার সাকথ সবাই হাত 
তুলল। 
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সদায়া সশষ আহমদ মুসা বলল, ‘সতামাকদর স  সংেেি েন্েত হকলা, তার 
এেটা উপকদষ্টা োউন্েল থাে প্রকয়াজি। এেটা তথে ও েকবষো শাখা থােকত 
হকব। এবং প্রতন্রযার জে েকড় তুলকত হকব এেটা ‘সহামোডে বান্হিী’। থামল 
আহমদ মুসা। 

‘আমরা এেমত।’ সবাই এেক াকে বলল।  
আবার শুরু েরল আহমদ মুসা, ‘িয় সদকস্যর এেটা উপকদষ্টা োউন্েল 

হকব। জিসাব আবদুর রহমাি ওোরী ও আবু বেকরর আব্বা।  
সমাহাম্মদ আলী পাওকয়ল এই দু'জিকে ন্িকয় উপকদষ্টা েন্মন্ট োজ শুরু 

েরকব। পকর সাতজি সিয়া হকব এবং তখি  থারীন্ত েন্মন্ট েেিহকব। আর তথে 
ও েকবষো সসল েন্েত হকব মন্হলাকদর সাতজি সদস্য ন্িকয়। আপাতত ডািঃ 
মােোকরট ও লায়লা সজন্িফার সেয়ারপারসি ও সসকরটারী ন্হকসকব েন্মন্টর োজ 
শুরু েরকবি। অেন্দকে সহামোডে বান্হিী েন্েত হকব এই িীপপুকের আেহী 
সেল  ুবেকে ন্িকয়। আজ শত্রকদর োে সথকে কুন্ড়কয় পাওয়া ন্ত্রশন্ট সস্টিোি 
ও ন্ত্রশন্ট ন্রভলবার হকব এই বান্হিীর প্রথম অস্ত্র ভাটডার। এই বান্হিীর সিন্িং-
এর দান্য়ত্ব আমার। আজ সোল সথকে এই সিন্িং শুরু হকব। তার আকে এখিই 
বাইকর উপন্স্থত  ুবেকদর মকধে সথকে  ারা আেহী তাকদর এই বান্হিীকত শান্মল 
েরার বোবস্থা েরুি। ন্সন্ড োকেম োম সথকে ন্ররুকটর দান্য়ত্ব সিকব আলী 
রুফাই, ওমর লাওয়াল এবং রমজাি ইকরাহা।' থামল আহমদ মুসা। 

থামার সংকে সংকে ভোি বকক্স উপন্স্থত িয়ন্ট েে উচ্চেকে 'আল্লাহু 
আেকব' ধ্বন্ি ন্দকয় উেল।এই তেন্বর ধ্বন্ি রাকতর িীরবতা সেৌন্ের েকর বাইকর 
অকপযমাি অধে সহস্র িারী পুরুকষর োিসহ বহুদূর প েন্ত েন্ড়কয় পড়ল। 

টােেস িীপপুকের এটাই প্রথম সন্ম্মন্লত তেন্বর ধ্বন্ি। 
তেন্বর ধ্বন্ি ন্মন্লকয় স কতই আবদুর রহমাি ওোরী উকে দােঁড়াল। 
বলল আহমদ মুসাকে লযে েকর, 'আন্ম আল্লাহর শুেন্রয়া আদায় 
েরন্ে। আজ আমাকদর িতুি জন্ম হকলা এবং তা হকলা সফকরশতা তুলে 

আপিার হাকত। ন্েেুযে পূবে প েন্ত আমার মকি প্রবল আকুন্ল ন্বকুন্ল ন্েল 
আপিার সন্তেোর পন্রেয় ন্ে তা জািার জকে। ন্েন্তু এখি আর তা সিই। এখি 
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আমার োকে আপিার এেন্টই পন্রেয়, আল্লা আপিাকে আমাকদর জকে 
পান্েকয়কেি। মকি আমার এখি এেটাই উকিে, েখি আবার আল্লাহ আপিাকে 
সন্রকয় ন্িকয়  াি।' থামল আবদুর রহমাি ওোরী। 

আহমদ মুসা হাত ঘন্ড়র ন্দকে তাোল। তারপর বলল, 'েলুি জিাব। 
সতামরা সেকল েল। সেকলর োকে 'আকমন্রোি ন্রকসটট টােেস িীপপুে' 
(ACT) েন্েত হকয়কে তার সঘাষো ন্দকয় এর বান্হিীকত স াে সদয়ার জকে 
 ুবেকদর আহব্বাি েরকত হকব।' 

আহমদ মুসা উেল। সবাই উকে দােঁড়াল। 
আকে েলল আহমদ মুসা। তার সাকথ সাকথ বলল আবদুর রহমাি 

ওোরী। 
োন্ড় সথকে িামকত িামকত আবদুর রহমাি ওোরী আহমদ মুসাকে 

বলল, 'জিাব আপন্ি প্রথকম ন্েে ুবলুি। মানুষ উন্মুখ হকয় আকে আপিার েথা 
সশািার জকে। খুব খুন্শ হকব তারা।' 

'অবশ্যই বলব জিাব। শুধু টােেস িীপপুে ন্েংবা শুধ ুেোন্রন্বয়াকির 
জকে িয়, সোটা আকমন্রোকর জকে এটা এে ঐন্তহান্সে মুহূতে।' 

িামল সবাই োন্ড় সথকে। েলল মসন্জকদর উেঁে ুেিকর উোর জকে। 
ওখাি সথকে েথা বলকল সবাই ভাকলা েকর শুিকত পাকব। সদখকত 

পাকব। 
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৬ 
এেজি মধেবয়সী সশ্বতাংে। বকস আকে ন্রভলন্বং সেয়াকর এেটা বড় 

সুদৃশ্য সটন্বল সমকি সরকখ। 
তার বাম পাকশর সাইড সডকক সটন্লকফাি, ইটটারেম ও ফোক্স। আর ডাি 

পাকশ ইটটারকিট এবং বড় এেন্ট েন্ম্পউটার। তার সপেকির সদয়াকল তার মাথা 
বরাবর উেঁেুকত এেটা লাল পাথকর এেটা সাদা বৃকির মকধে এেটা সাদা 'T'-এর 
উপর উধেত ভন্ির এেটা সাদা ঈেল ন্িকয় সুন্দর এেটা মকিাোম সখাদাই েকর 
সতন্র। 

 
এেট ু সখয়াল েরকল সদখা  াকব সলােন্টর সাটেসহ ঘকরর সটন্বল, 

সটন্লকফাি, েন্ম্পউটার ইতোন্দ সব ন্েেুকতই এই সাদা মকিাোম আেঁো। 
দীঘেোয় সলােন্টর সদকহর েড়ি অতেন্ত বন্লষ্ট। 
সোকখর দৃন্ষ্ট সাকপর মত োটডা এবং অন্তকভেদী। 
এই অন্তকভেদী দৃন্ষ্ট তার ন্স্থর ন্িবদ্ধ ন্েল সামকি বসা এেজি  ুবকের 

প্রন্ত,  ার সাকথ সস েথা বলন্েল। 
 ুবেন্টর োকয় আন্মে োট-এর সাদা সাটে। তারও সাকটের েলাকর ঐ 

সহায়াইট ঈেল-এর মকিাোম আেঁো। 
বলন্েল ন্রভলন্ভ সেয়াকর বসা সসই দীঘেোয় সলােন্ট, 'রাখ সতামার যয়-

যন্তর ন্হকসব। আন্ম জান্ি সাউথ টাকেো িীকপর ন্তিন্ট ঘটিায় 'সহায়াইট ঈেল'-
এর ৩৪ জি মূলেবাি সন্তাি হান্রকয় সেকে। আন্ম জািকত োই, লাশগুকলা পাওয়া 
সেকে ন্েিা? হাওয়া হকয়  াওয়া ন্তিন্ট সমাটর সবাকটর সন্ধাি সপকয়ে ন্েিা?' 

দীঘেোয় বন্লষ্ট সদকহর সাপ েযুর এই সলােন্টই ন্জকজ ফান্ডেিাটড 
(জজে সজমস ফান্ডেিাটড)। দুধষ্য 'সহায়াইট ঈেল' দকলর েোন্রন্বয়াি 

এলাোর প্রধাি। 
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'সহায়াইট ঈেল' দলন্ট 'অল আকমন্রোি এোকসান্সকয়শি অব সহায়াইট 
রস সান্ভেস' সংকযকপ' সহায়াইট রস সান্ভেস' - HCS এর সামন্রে সংেটি। 
'সহায়াইট রস সান্ভেস' আকমন্রো সজাড়া এেটা এিন্জও। প্রোর েরা হয় 
এিন্জওন্ট শান্ন্তর স্বাকথে ন্িকবন্দত। সহায়াইট রস-এর প্রোশ্য বোখো হকলা 
'শান্ন্তর রস'। ন্েন্তু অন্ফন্সয়াল বা সোপি বোখো এর সম্পূেে ন্বপরীত। এই 
অন্ফন্সয়াল বোখোয় বলা হয়, 'রস' এন্েকয় েলার এেটা বাহি, ন্বজকয়র এেটা 
অস্ত্র এবং এই বাহি ও এই অস্ত্র োজ েরকব শুধু সশ্বতাংেকদর জকেই। 'ঈেল 
সশ্বতাংে স্বাকথের প্রতীে এবং রস তার বাহি। একে মকিাোম ন্হকসকব েহে েকর 
সহায়াইট ইেল তার উকেকশ্যর েথা পন্রকার বকল ন্দকয়কে। এই সহায়াইট 
ঈেলকেই অথে, বুন্দ্ধ ও জিশন্ে ন্দকয় োলায়' সহায়াইট রস সান্ভেস। 'তাকদর 
প্রথম টাকেেট তাকদর আদকশের শত্রুকে ন্িমূেল েরা, তারপর বেে শত্রুর োকয় হাত 
সদয়া। 

সহায়াইট ঈেল সিতা ন্জকজ ফান্ডেিাকটডর প্রকশ্নর জবাকব  ুবল পল 
ন্বিীত েকে বলল, 'স্যার, এেন্টও লাশ পাওয়া  ায়ন্ি। সমাটর সবাট ন্তিন্টরও 
সন্ধাি লাভ সম্ভব হয়ন্ি।' 

'সে ন্েভাকব সন্ধাি েকরকে?' 
'সাউথ টাকেো িীকপর বারজি অকশ্বতাংে খৃষ্টািকে আমরা োকজ 

লান্েকয়ন্েলাম। েত েকয়েন্দি ধকর পৃথেভাকব সাউথ টাকেো িীকপর সোটা 
দন্যোংশ তারা ঘুকর সবন্ড়কয়কে। সকন্দহ ভাজি এলাো তারা তন্ন তন্ন েকর 
খুেঁকজকে, িািাভাকব মানুষকে ন্জোসাবাদ েকরকে। ন্েন্তু সকন্দহজিে ন্েে ু
পায়ন্ি। খান্ড় ও িদীগুকলা খুেঁকজ সদখা হকয়কে। সবাট সোথাও সদখা  ায়ন্ি।' 

'সব অপদাথে। ৩০ জি মানুষ হাওয়া হকয় সেল? সোলা-গুলীর শব্দ সেউ 
শুিকব িা, সেউ ন্েে ুসদখকব িা। জািকব িা, এটা ন্ে েকর সম্ভব?' 

'সম্ভব িয় স্যার। ন্েন্তু সোি মানুকষর োে সথকে এমি সোি েথা সবর 
েরা  ায়ন্ি,  া ন্দকয় সামকি এগুকিা স কত পাকর।' 

'এমি সতা সোি সময়ই হয়ন্ি।মানুষ সব িতুি হকয় সেল িান্ে?' 
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'অকিেটা তাই স্যার। হোৎ েকর ঐ অিকলর মানুষগুকলা স ি িীরব হকয় 
সেকে। অপন্রন্েত এবং বাইকরর োউকে তারা সহজ সোকখ সদখকে িা। অকিকে 
বলকেি, বোপারটা পুন্লশকে জািাকিা দরোর।' 

'পুন্লশকে ন্ে বলকব?' 
'ন্ত্রশজি সলাে ওোরী ও ন্সন্ড োকেম এলাোয় ন্েকয় হান্রকয় সেকে।' 
'পুন্লকশর েথা বাদ দাও, সেউ  ন্দ সতামাকে বকল এ েথা তুন্ম ন্বশ্বাস 

েরকব?' 
 ুবে পল সহায়াইট ঈেল-এর তথে েীফ। ন্জকজ ফান্ডেিাকটডর প্রকশ্নর 

সোি উির ন্দল িা সস। 
সহা সহা েকর সহকস উেল ফান্ডেিাটড। বলল তীব্র েকে, পল োপুরুষ 

সতামরা। পুন্লকশর আেয় সিয় দুবেলরা। সতামরা ন্ে সহায়াইট ঈেলকে আযম, 
দুবেল সভকবে? ন্ধে সতামাকদর! সতামাকদর বেথেতা, দুবেলতার ভার এবার তুকল 
ন্দকত োে পুন্লকশর োেঁকধ।  াও, তথে েীকফর সেয়াকর আর বসকব িা। আজ মাফ 
েরলাম। আর সোিন্দি এ ধরকির সবয়াদবী েরকল ন্রভলবাকরর েয়ন্ট গুলীই 
সতামার মাথায় ভরব।' 

ফান্ডেিাটড েথা সশষ েরকতই ইটটারেম সবকজ উেল। 
পল উকে দােঁন্ড়কয় এেটা স্যালুট েকর মাথা ন্িেু েকর সবন্রকয় সেল। 
েথা বলার মত অবস্থা তার ন্েল িা। সটন্লেকম ফান্ডেিাকটডর পাকসোিাল 

সসকরটারীর েে সবকজ উেল। বলল, 'স্যার ন্মন্টং রুকম সবাই একসকেি।' 
'আসন্ে।' বকল ফান্ডেিাটড উকে দােঁড়াল। 
ফান্ডেিাকটডর এই অন্ফকসরই োর তলায় ন্মন্টং রুম। এটাই ন্বন্ডং-এর 

সকব্বোচ্চ তলা। 
অন্ফস রুকমরই ন্িজস্ব ন্সন্ড় ন্দকয় ফান্ডেিাটড উকে সেল ন্মন্টং রুকম। 

ন্মন্টং রুম এেটা ন্বরাট হলঘর। 
হলঘকর প্রায় এেশ'র মত সোট সাইকজর ন্রভলন্বং সেয়ার। 
এই ন্বরাট হলরুমকে মুকভবল পান্টেশি সটকি সোট োরন্ট ন্মন্টং রুকমও 

ন্বভে েরা  ায়। 
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ন্মন্টং হকলর সামকির প্রাকন্ত সবশ প্রশস্ত এেন্ট মি।মকিও অকিেগুকলা 
সেয়ার।  

মকির সপেকি সদয়াকল ন্রকস্টাফার েলম্বাকসর এেটা ন্বশাল েন্ব 
টাঙাকিা। েলম্বাকসর ন্েে মাথার উপর সসই লাল পাথকর সখান্দত 'সহায়াইট 
ঈেল'-এর মকিাোম।  

মকির উির পাকশর সদয়াকল স  জািালা সসটায় ন্েকয় দােঁড়াকল দু'ন্তি 
শ' েজ উিকর সােকরর কূকল দােঁড়াকিা আোশ সোয়া 'েলম্বাস মনুকমটট' সদখা 
 ায়।  

এই সািসালভাকডার িীকপ মনুকমকটট দােঁন্ড়কয় থাো ঐ স্থািন্টকতই ১৪৯২ 
সাকলর ১২ই অকক্টাবর দুপুর ১২টার সময় েলম্বাকস জাহাজ একস ন্ভকড়ন্েল।  

আকমন্রোি মহাকদকশ ইউকরাপীয়কদর এটাই ন্েল প্রথম আেমি। 
এই আেমি স্মরেীয় েকর রাখার জকেই বাহামা িীপপুকের 

সািসালভাকডার িীকপ েলম্বাকস জাহাজ সভড়াকিার ঐ স্থািন্টকত সতরী হকয়কে 
েলম্বাস মনুকমটট। 

ফান্ডেিাকটডর সহায়াইট ঈেকলর অন্ফসন্ট েলম্বাস মনুকমটট েমকপ্লকক্সরই 
এেটা অংশ। 

ন্মন্টং হকলর মকি সডক আোকরর লম্বা সটন্বল। সটন্বকলর সপেকি 
এে সান্র সেয়ার। 
ন্মন্টং হকলর সবগুকলা সেয়ার পূেে। সোি ন্সট খান্ল সিই। 
ন্জকজ ফান্ডেিাটড ন্মন্টং হকল প্রকবশ েকর মকির পাকশ থমকে দােঁন্ড়কয় 

সবার সাকথ শুকভো ন্বন্িময় েকর মকি উেল। 
সেয়াকরর সান্রকত মাঝখাকি রাখা সপ্রন্সকডকটটর আসকি ন্েকয় বসল 

ফান্ডেিাটড। 
তার বসার সাকথ সাকথই পাকশর েকয অকপযমাি সহায়াইট ঈেল-এর 

অোে ন্িবোহী েমেেতোরা সবন্রকয় একস ফান্ডেিাকটডর দু'পাকশর আসিগুকলাকত 
বসল। 
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ফান্ডেিাকটডর বামপাকশ বসা বুন্দ্ধদীপ্ত েন্েি অবয়কবর এে  ুবে 
ফান্ডেিাকটডর োকি োকি বলল, 'স্যার ন্মন্টং-এর োজ এখি শুরু েরকত পান্র?' 

 ুবেন্ট 'সহায়াইট ঈেল'-এর সসকরটারী সজিাকরল। িাম 'সহর 
সবারমোি'। জামোি বংকশাদ্ভুত সশ্বতাংে। 

সপ্রন্সকডকটটর অনুমন্ত পাওয়ার পর  ুবে সবারমোি তার সামকির 
মাইেটা অি েকর বলল, 'খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি লং লীভ'। বন্ধুেে, আজ 

এে অন্ত গুরুত্বপূেে সভায় আমরা ন্মন্লত হকয়ন্ে। 'সহায়াইট ঈেল'-এর সম্মান্িত 
সপ্রন্সকডকটটর উকিাধিী বেকবের মকধে ন্দকয় আমাকদর সভার োজ শুরু হকব। 
এখি আপিাকদর সামকি গুরুত্বপূেে বেবে সপশ েরকেি 'খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি'-
এর ন্দগ্বীজয়ী বন্ধ ু'সহায়াইট ঈেল'-এর প্রধাি ন্জকজ ফান্ডেিাটড।' 

েথা সশষ েকর সহর সবারমোি তার মাইকের সুইে অফ েকর ন্দল। 
প্রায় সংকে সংকেই ফান্ডেিাকটডর তজেন্ি তার সামকির মাইকের সুইে অি 

েরল। 
েথা শুরু েরল ফান্ডেিাটড, "মহাি খৃষ্ট এবং মা সমরী দীঘেজীবী সহাি।' 

দীঘেজীবী সহাে খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি।' 
খৃষ্টীয় ভ্রাতৃবেে, এেটা গুরুত্বপূেে ন্বষকয় আকলােিার জকে আমরা এই 

ন্মন্টং-এ ন্মন্লত হকয়ন্ে। 
সহায়াইট ঈেলকে েোকলে েরকত পাকর এমি সেউ দুন্িয়াকত আকে বকল 

আমার জািা ন্েল িা। ন্বকশষ েকর আকমন্রো উপমহাকদকশ আমাকদর সোি 
সলাকের োকয় সেউ হাত তুলকত পাকর, এটা অেল্পিীয় ন্েল। ন্েন্তু সস অেল্পিীয় 
ঘটিাই আজ বাস্তকব পন্রেত হকয়কে। সপ্তাহ দু'সয়ে আকে সাউথ টাকেো িীকপর 
ওোরী োকম এেজি আেন্তুে এশীয়াকির হাকত আমাকদর োরজি সলাে খুি হয়। 
এ খবর পাওয়ার পর আমাকদর োটড টােেস অন্ফস দু'ন্ট সমাটর সবাকট প্রথকম 
দশজি, পকর আরও ন্বশজি সশস্ত্র সলাে পাোয় সসই এশীয়াি ও এেন্ট সমকয়কে 
ধকর আিা ও ওোরী োমকে উন্েত শান্স্ত সদবার জকে। ন্েন্তু অস্ত্রপান্ত সহ এই 
ন্ত্রশজি সলােই হান্রকয় সেকে।' 
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ফান্ডেিাকটডর সামকি ন্মন্টং হকলর সেয়াকর  ারা বকস আকে সেকলই 
েোন্রন্বয়াি সহায়াইট ঈেকলর সেন্দ্রীয় ন্িবোহী েন্মন্টর সদস্য। 

তাকদরই এেজি ফান্ডেিাকটডর েথার মাঝখাকি বকল উেল, 'এশীয়াি ও 
সমকয়ন্ট সে? ওরা এখি সোথায়?' 

'এশীয়াি এেজি টুেন্রস্ট মুসলমাি হকত পাকর। আর সমকয়ন্টকে 
আপিারা সবাই জাকিি লায়লা সজন্িফার। ষড় ন্ত্রমূলে সডকমাোন্ফে সমীযা 
 ারা েকরন্েল, তাকদর মকধে এেমাত্র সসই এখিও জীন্বত আকে। এশীয়াি 
সলােটা এখি ন্েল সজন্িফাকরর বান্ড়কত। এখি সসখাকি ন্েংবা সোথায় আকে 
আমরা জান্ি িা।' বলল ফান্ডেিাটড। 

'সসখাকি থাো িা থাোর বোপাকর আমরা অন্িন্িত সেি?' বলল 
সদস্যকদর এেজি। 
'োরে  াকদরকে সখােঁজ ন্িকত পাোকিা হকয়কে, তারা বান্ড় প েন্ত 
সপৌেঁো ন্িরাপদ মকি েকরন্ি। সেল অপন্রন্েত সলােকে সসখাকি 

সকন্দকহর সোকখ সদখা হকে। আর োউকে ন্জোসা েকর সসখাকি ন্েে ুজািার 
পন্রকবশ এখি সিই। তকব অনুমাি েরা হকে, তারা সসখাকিই আকে।'  

'এমি ন্বস্ময়ের পন্রবতেি সসখাকি ন্েভাকব এল?' 
'আমরা বুঝকত পারন্ে িা।' 
'আমাকদর ৩০ জি মানুষ হান্রকয়  াওয়া স মি ন্বস্ময়ের ঘটিা, সতমন্ি 

ন্বস্ময়ের ঘটিা এই পন্রবতেি।' বলল আকরেজি সদস্য। 
'ঘটিাটা এত বড় বকলই সতা আজকের এই সভা আহবাি।' বলল 

সসকরটারী সজিাকরল। 
'ন্েন্তু ন্েে ুেরকত হকল সতা ন্ে েরকবা সসটা জািকত হকব। সসখািোর 

রহকস্যর রূপ ন্ে তা িা জািকল আমরা অন্ধোকর দােঁন্ড়কয় ন্ে েরকত পান্র?' বলল 
সামকির এেজি প্রবীে সদস্য। 

'এই পরামকশের জকে আমরা বকসন্ে। আপিারা বলুি, আমরা ন্ে 
েরকত পান্র?' 
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এেজি তরুে সদস্য সপেি সথকে উকে দােঁন্ড়কয় বলল, 'আন্ম বুঝকত 
পারন্ে িা সহায়াইট ঈেল ন্ে দুবেল হকয় পড়ল স , এেটা োকমর এেটা সোি 
ঘটিা ন্িকয় আমরা এমি ন্দকশহারা হকয় পকড়ন্ে?' 

'সেৌন্ত্রশ জি সশস্ত্র সলাে হান্রকয়  াওয়া সোট ঘটিা িয়।' বকল  
উেল আকরেজি সদস্য। 
'সেৌন্ত্রশ জি মানুষ হান্রকয়  াওয়া সোট ঘটিা িয়, ন্েন্তু ওোরী ও ন্সন্ড 

োকেম োম সহায়াইট ঈেকলর োকে বড় ন্েে ুিয়।' 
'সম্মান্িত তরুে সদস্য ন্েে বকলকেি। তাকে ধেবাদ। সহায়াইট 
ঈেল-এর োকে ওোরী ও ন্সন্ড োকেম ন্েংবা সসই এশীয়াি বড় ন্েেু 

িয়। ন্েন্তু আমাকদর ৩৪জি সদস্য হান্রকয়  াওয়া সহায়াইট ঈেল-এর জকে 
প্রথম বড় ঘটিা। তাই আমরা পরামশে েকর অেসর হকত সেকয়ন্ে।' বলল 
ফান্ডেিাটড। 

আকরেজি তরুে সদস্য বলল, ' ুদ্ধকযকত্র এ ধরকের পরামশে েকর োজ 
হয় িা।  খিই আমাকদর সলাে হান্রকয়  াওয়ার খবর পাওয়া 

সেল, সস মুহূকতেই আমাকদর আঘাত হািা উন্েত ন্েল ওোরী ও ন্সন্ড 
োকেম োকম। আজ পরামশে েকর আমরা  খি অেসর হকবা, তখি শত্রু ন্িিয় 
আকের সেকয় অকিে সবন্শ শন্েশালী হকব।' 

'আমাকদর তরুে সদস্যকে ধেবাদ। তােঁর অন্ভমকতর সাকথ আন্ম 
এেমত। ন্েন্তু এেটা ন্বষয় আন্ম ন্বকবেিা েরকত অনুকরাধ েন্র। 

ওোরী োকম োরজি সলাে খুি হবার পর তন্ড়ৎ বেবস্থা ন্হকসকব এ ধরকের সোি 
পরামশে োড়াই শন্েশালী অন্ভ াি পান্েকয়ন্েলাম ওোরী ও ন্সন্ড োকেম োকম। 
ন্ত্রশন্ট সস্টিোি, ন্ত্রশন্ট ন্রভলবার এবং দশ বাক্স বাড়ন্ত গুলীসহ ন্ত্রশজি 
জািবাজ সদকস্যর এই দল সোট ন্েল িা। ন্েন্তু সস অন্ভ াি আমাকদর বেথে 
হকয়কে, ন্েভাকব বেথে হকয়কে আমরা জান্ি িা। বেথেতার এেটা ন্েত্র আমাকদর 
সামকি থােকল আমরা সোখ বন্ধ েকর সসন্দকে পা বাড়াকত পারতাম। ন্েন্তু তা 
আমরা পান্রন্ি। আমরা মকি েরন্ে, সেকলর জকেই এটা ন্বকবেিার ন্বষয়। এই 
জকেই এই সবেে।' বলল ফান্ডেিাটড। 
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অে এেজি তরুে সদস্য বলল, 'সম্মান্িত েীফ-এর েথা আন্ম বুঝকত 
সপকরন্ে। তার  ুন্ের সাকথ আন্ম এেমত। তকব আন্ম মকি েন্র এেটা সুস্পষ্ট 
ন্বষয় ন্িকয় ন্বরাট আকলােিা েকর ন্বপলু সময় খরেেরার সোি প্রকয়াজি সিই। 
অন্বলকম্ব ন্সদ্ধান্ত েহে েরা সহাে।' 

'ধেবাদ। আপিার মতটা বলুি।' বলল ফান্ডেিাটড। 
তরুে সদস্যন্ট সংকে সংকে উকে দােঁন্ড়কয় বলল, 'ন্সদ্ধাকন্তর বোপারটা 

সুস্পষ্ট, স  লযে অজেকি আমাকদর আকের অন্ভ াি বেথে হকয়কে, সস লযে 
অজেকির জকে এখিই অন্ভ াি পাোকিা সহাে। একত লযে অজেিও হকব, আকের 
অন্ভ াি সম্পন্েেত আমাকদর সব প্রকশ্নর জবাবও ন্মলকব।' 

তরুে সদস্যন্ট থামকতই সলর প্রায় সব সদস্যই এেক াকে উকে দােঁন্ড়কয় 
সমস্বকর বলল, 'আমরাও এর সাকথ এেমত।' 

'ধেবাদ। সস অন্ভ ািটা সেমি হওয়া উন্েত বকল আপিারা মকি 
েকরি?' 

আবার এেজি তরুে সদস্য উকে দােঁড়াল। বলল, 'অন্ভ ািটা সেমি 
হকব আপিারা ন্েে েরকবি। আমরা স টা োই, খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি  া োয়, 
তাহকলা, 'িকষ্টর মূল ঐ সজন্িফারকে জীবন্ত ধকর আিকত হকব। আর ঐ 
এশীয়ািকেও সোি সহজ মৃতেু সদয়া  াকব িা। তাকেও জীবন্ত আমরা োই। আর 
ওরা স মি আমাকদর ৩৪জি সলােকে োকয়ব েকরকে, সতমি আমরা োই ওোরী 
ও ন্সন্ড োকেম োকমর সোি অন্স্তত্ব থােকব িা সাউথ টাকেো িীকপর মািন্েকত্র। 
এরপকরর পদকযপ হকব, স  সব োম বা  ারা তাকদর সাহা ে েকরকে প্রতেয 
ন্েংবা পকরাযভাকব, তাকদর উকেদ েরকত হকব এ িীপপুে সথকে। আমাকদর 
সোি অখৃষ্টাি অকশ্বতাংে, ন্বকশষ েকর মুসলমািরা থােকতই পারকব িা।' আকবে 
ভরা েে থামল তরুে সদস্যন্টর। 

সদস্যন্ট থামকতই এবারও সব সদস্য হাত উেঁে ুেকর এেবাকেে বলল, 
'আমরা এেমত। এই োকজ সোি প্রোর দুবেলতা িা সদখাকিা সহাে, আমরা 
োই।' 

সবাই থামল। িীরবতা েকয়ে মুহূতে। 
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সসই িীরবতা সভকঙ ভান্র েে শ্রুত হকলা ফান্ডেিাকটডর। তার আসকি 
িকড়-েকড় বকস েথা শুরু েকরকে ফান্ডেিাটড, 'সেলকে ধেবাদ। সেকল  া 
বকলকেি এবং স  আকবকের প্রোশ ঘন্টকয়কেি তার সাকথ আমরা এেমত। আন্ম 
আপিাকদর ন্িিয়তা ন্দন্ে, সহায়াইট ঈেল সোি োকজ েখিও দুবেলতা 
সদখায়ন্ি, ভন্বষ্যকতও সদখাকব িা। 'সহায়াইট ঈেল' েলম্বাকসর সংেেি এবং 
আমরা েলম্বাকসর সন্তাি। আমরা সেকলই জান্ি, ১৪৯২ সাকল েলম্বাস তােঁর স  
অন্ভ াত্রায় আমাকদর এই আকমন্রো আন্বষ্কার েকরন্েকলি, তাকত তার বড় 
এেটা উকেশ্য ন্েল এ সথকে স  ধি-সম্পদ অন্জেত হকব, তা সস্পকি মুসলমািকদর 
েূড়ান্ত পরাজয় ও সস্পি সথকে মুসলমািকদর ন্বতাড়কির োকজ লােকব। সস্পি 
সথকে মুসলমািকদর েুড়ান্ত উকেদোরী রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলাকে 
েলম্বাস এই প্রন্তশ্রুন্ত ন্দকয়ই তাকদর োে সথকে অন্ভ াত্রার জকে অভূতপূবে 
সাহা ে আদায় েকরন্েকলি। সুতরাং েলম্বাকসর সস অন্ভ াত্রা ন্েল এে অকথে 
মুসন্লম উকেকদর লযোন্ভসারী। এ লযে িা থােকল সস্পি সথকে মুসন্লম 
ন্বতাড়কির  ুকদ্ধ বোপৃত রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলা অমিভাকব হাত 
উজাড় েকর েলম্বাসকে সাহা ে েরকতি িা। পৃন্থবীর বড় বড় সমীযেরা 
বকলকেি, অন্ভ াত্রী েলম্বাস হোৎ েকর রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলার োে 
সথকে স  অস্বাভান্বে সাহা ে সপকয়ন্েকলি, তা পৃন্থবীর আর সোি অন্ভ াত্রীরই 
ভাকেে সজাকটন্ি। বন্ধুেে, রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলা েলম্বাকসর 
অন্ভ াত্রাকে স  দৃন্ষ্টকত সদকখন্েকলি, আমরা আকমন্রোর খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি 
েলম্বাকসর অন্ভ াত্রাকে সস দৃন্ষ্টকতই সদখন্ে। এই োরকেই বন্ধুেে, আকমন্রোর 
প্রেৃত আন্বষ্কতো আকমন্রকো সভসপনু্স হকলও আমরা স্মরে েন্র েলম্বাসকে। 
আমরা েলম্বাকসর আকমন্রো আন্বষ্কাকরর পােঁেশ বের পূন্তে উৎসব পালি 
েকরন্ে, ন্েন্ত প্রেৃতই  ারা আকমন্রোর মুল ভুখকটড পা ন্দকয়ন্েকলি, আকমন্রোর 
আন্বষ্কার েকরন্েকলি, তাকদর েথা আমরা স্মরে েন্রন্ি। আমরা সহায়াইট ঈেল 
আকমন্রোর এ মািন্সেতারই উির সূরী। আমরা েলম্বাকসর সন্তাি। েলম্বাস এই 
ভূখকটড সস্পি সথকে মুসন্লম ন্িমূেলোরী রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলার 
পতাো উড্ডীি েকরন্েকলি। সসই পতাোই আমরা বহি েরন্ে। এই পতাোর 
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োয়ায় সোটা আকমন্রো। এই পতাোর োয়ায় আর  াই সহাে মুসলমািকদর 
সোি স্থাি সিই।' থামল ফান্ডেিাটড। এেট ুপান্ি সখল লাস সথকে। 

তারপর আবার শুরু েরল, 'খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি-এর েন্বেত সন্তাি বৃন্দ, 
শন্েশালী অন্ভ াি সপ্ররকের বোপাকর আমরা সেকলই এেমত। এই অন্ভ াি 
োর োর সিতৃকত্ব েতজি ন্েভাকব েখি সপ্রন্রত হকব, সস বোপাকর ন্সদ্ধান্ত আমরা 
ন্িন্ে। এইটকুু আন্ম আপিাকদর জান্িকয় রাখন্ে, সজন্িফার ও ঐ এশীয়ািটা 
িীকপর স খাকিই থাে আমরা তাকদর ধরবই। আর ওোরী ও ন্সন্ড োকেম 
োকমর মানুষ পরশু ন্দকির সূক োদয় সদখকব িা, এ বোপাকর আপিারা ন্িন্িন্ত 
থাকুি।' থামল ফান্ডেিাটড। 

সস থামকতই সোটা হকল এেটা হষেধ্বন্ি উেল। সিাোি উেল, 'খৃষ্টীয় 
সহায়াইট সিশি ন্জন্দাবাদ। ন্জন্দাবাদ সহায়াইট ঈেল। ন্জন্দাবাদ ফান্ডেিাটড।' 

 
 
 
সসন্দিই দুপুর ১২টা। 
সািসালভাকডাকরর েলম্বাস বন্দর সথকে পােঁেন্ট বড় সমাটর সবাট সাউথ 

টাকেো িীকপর ন্দকে রওিা হকলা। 
পােঁেন্ট সবাকট শতান্ধে মানুষ। প্রকতেে সবাকটর পাটাতকির ন্িকে অস্ত্র ও 

সোলা-গুলীর বাক্স। 
সবাটগুকলা েলকে ন্বমাকির সন্ম্মন্লত মহড়ার মত সুন্দর সার সবেঁকধ। 
সান্রবদ্ধ সবাট বহরকে সিতৃত্ব ন্দকে স  সবাটন্ট, সবার আকের সসই 

সবাকটর মাথায় পাশাপান্শ দু'ন্ট সডে সেয়ার পাতা।  
ডাি পাকশর আসিন্টকত বকসকে সবাট বহকরর েমাটডার জি ব্লোংে এবং 

তার বামপাকশ সহোরী েমাটডার ন্জম সটইলর। 
জি ব্লোংে মধে বয়সী এবং সটইলর তারুেেদীপ্ত  ুবে। 
'পুন্লকশর ভূন্মো সম্পকেে সতা আমাকদর ন্েে ুবলা হয়ন্ি স্যার?' 
বলল সটইলর তার বস ব্লোংেকে লযে েকর। 
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'টােেস িীপপুকের বৃন্টশ পুন্লকশর ন্বন্ভন্ন প োকয় আমাকদর প্রেরু সমথেে 
আকে। তাকদর সহক ান্েতা আমরা পাই। ন্েন্তু প্রোকশ্য ন্েেু েরা তাকদর পকয 
সম্ভব িয়। প্রোকশ্য আইকির অধীি তাকদর থােকতই হকব। এ জকে আমরা োজ 
েরব তাকদরও সোকখর আড়াকল। এ োরকেই রাতকেই সবকে সিয়া হকয়কে। সভার 
হবার আকেই আমাকদর সব োজ সশষ হকয়  াকব।' 

'আমরা ন্ে সাউথ টাকেো িীকপ সরাসন্র  ান্ে?' 
'িা িা, আমরা  ান্ে এখি োটড টােেস-এ। আমরা সমন্ডকেল ইউন্িট 

ন্িকয় আন্সন্ি। ওখািোর সহায়াইট ঈেল অন্ফস সথকে এেটা শন্েশালী 
সমন্ডকেল ইউন্িট ন্িকত হকব।' 

'আমরা ন্ে ওকদর জান্িকয়ন্ে?' 
'িা জািাকিা হয়ন্ি। তকব অসুন্বধা হকব িা। আমরা ওখাকি সপৌেঁোব রাত 

আটটার ন্দকে। রাত ১১টার ন্দকে আমরা সাউথ টাকেো িীকপ রওয়ািা হকবা। 
সুতরাং সমকয়র অসুন্বধা সিই।' 

'ন্েে আকে। আন্ম ভাবন্েলাম, ওখািোর সমন্ডকেল ইউন্িট  কথষ্ট 
শন্েশালী িাও থােকত পাকর।' 

'তা ন্েে।  া সময় আমরা হাকত পান্ে, তাকত প্রকয়াজি হকল আমরা 
ঔষধপত্র সংেহ েরকত পারকবা। োকেই কুইি এন্লজাকবথ হাসপাতাল। 
ওখািোর সসটিাল সমন্ডকেল সস্টারন্ট সাবেযন্েে সখালা থাকে।' 

'আমরা রাত ১২টার ন্দকে 'সাউথ টাকেো'র সপাটে টাকেো'সত িামন্ে। 
সসখাি সথকে ওোরী ও ন্সন্ড োকেম োম খুব োকে িয়।আমরা  াবার জকে 
অতগুকলা অকটা হুইলার ন্ে তখি পাব সসখাকি?' 

'আমরা সসখাকি িামন্ে িা সটইলর। অতএব ন্েন্তার ন্েেু সিই। আমাকদর 
আকের অন্ভ াি স খাকি সিকমন্েল, দন্যকের সসই মৎস ঘাকট আমরাও িামব।' 

'ঘাকটর অবস্থার খবর িা ন্িকয়ই সসখাকি লোটড েরা ন্ে আমাকদর ন্েে 
হকব?' 

'তুন্ম ন্েে ন্েন্তা েকরে। এ ন্েন্তা আমরা েন্রন্ি বকল মকি েকরা িা। 
আমাকদর একজটটরা সসখাকি আজ ন্বকেল সথকে সাবেযন্েে পাহারায় থােকব। 
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আমাকদর সবাকটর সহডলাইট সথকে সংকেত পাওয়ার পর ওরা সবুজ সংকেত 
সদকব।  ন্দ সস সবুজ সংকেত পাওয়া  ায়, তাহকলই আমরা লোটড েরব।' 

'আর এেটা েথা স্যার, আকের অন্ভ াকি ওরা শন্ে দু'ভাে েকরন্েল, 
ওটা ন্েে হয়ন্ি।' 

'ন্েন্তু সটইলর এবারও তাই েরকত হকব। ঘাকট িামার পর অকধেে বান্হিী 
ন্িকয় তুন্ম  াকব ন্সন্ড োকেম োকম। অবন্শষ্ট অকধেে ন্িকয় আন্ম  াব ওোরী 
োকম। তুন্ম ন্সন্ড োকেম োম ন্িন্িদ্রভাকব ন্ঘকর সফলার পর সমাবাইকল আমাকে 
জািাকব। তারপর আন্ম ওোরী োকম হামলা োলাব। ওোরী োকমর অপাকরশি 
সশকষ আমরা ন্সন্ড োকেকম সপৌেকল, তকবই সসখাকি অপাকরশি শুরু হকব।' তার 
আকে সতামার দান্য়ত্ব হকব োম সথকে এেটা প্রােীকেও সবর হকত িা সদয়া।' 

'ন্েন্তু অকিে সময় িষ্ট েরকত হকব দােঁন্ড়কয় সথকে।' 
'সময় িষ্ট হকব িা সটইলর। োম সঘরাও েরার পর সবশ োজ আকে। 

োম সঘরাও হবার পর আমাকদর ন্বকফারে ইউন্িট োকম ঢুকে ঘর-বান্ড়র প্রন্তন্ট 
গুকে সবামা সপকত আসকব। ন্সন্ড োকেম োকম শুধু সবামা পাতা হকব িা 
সজন্িফাকরর বান্ড়কত। সবামা পাতার পর ওরা ন্ফকর একল সডকিাকিটকরর এেটা 
সুইে ন্টপকলই সোটা োম দাউ দাউ েকর জ্বকল উেকব। তখি শুধু আমাকদর োজ 
হকব সবেঁকে  াওয়া সলােগুকলাকে হতো েরা। ৫০ জি সলাকের একত সবন্শ সময় 
লােকব িা।' থামল জি ব্লোংে। 

এেটা ন্সোকরট ধরাল সস। তারপর বলল, 'সতামার ন্সন্ড োকেম োকমর 
অপাকরশিও আকেই শুরু েরা  ায়। ন্েন্তু সদরী েরা এই জকে স , ওখাকি 
সজন্িফার ও সসই এশীয়াি রকয়কে মকি েরা হকে। তাকদরকে জীবন্ত ধরকত হকব। 
অতএব সন্ম্মন্লত উকদোে প্রকয়াজি হকত পাকর। তকব সবামা পাতার োজ সতামার 
সম্পূেে েকর রাখকত হকব।  াকত আমরা সপৌোর সাকথ সাকথ অপাকরশি শুরু হকয় 
 ায়।' 

আিকন্দ মাথা িাড়ল সটইলর। বলল, 'ন্েন্তু আন্ম ভাবন্ে ৩০ জি সশস্ত্র 
সলাে োকয়ব হবার রহস্য ন্ে েকর জািা  াকব?' 
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'সভবিা সটইলর। এ জকেই ঐ এশীয়াি ও সজন্িফারকে আমরা জীবন্ত 
ধরকত  ান্ে।' 

জি ব্লোংে েথা সশষ েরকলও সটইলর েথা বলল িা। 
অল্পযে েুপ থাোর পর সস বলল, 'মুসন্লম ও অকশ্বতাংে পুরুষ  
ন্শশু েন্মকয় সফলার মাধেকম আমরা জিসংখোর স  সশ্বতাংেেরে েরার 

পন্রেল্পিা ন্িকয়ন্ে, এটা খুব ধীর। েতন্দকি এ পন্রেল্পিা সম্পূেে হকব সে 
জাকি। তার সেকয় আজকের মত ডাইকরেট এোেশকি আমাকদর এগুকিা উন্েত 
বকল আন্ম মকি েন্র।' 

'সদখ তুন্ম ন্শশুর মত েথা বলে। আকবে ন্িকয় এসব েথা বলা  ায়, 
ন্েন্তু এসব োজ েরা  ায় িা। সদখ, দু'োরটা োম জ্বালাকিা  ায়, সলােকদরও 
হতো েরা  ায় এবং একে দুঘেটিা ও পারস্পন্রে দািার ফল বকল োন্লকয়ও সদয়া 
 ায় ন্েন্তু সব োকম তা েরা  াকব িা। তাহকল সোটা দুন্িয়ায় সহনে শুরু হকয়  াকব। 
োকপ পকড় জান্তসংঘ ও শত শত মািবান্ধোর সফারাম েুকট আসকব এখাকি। 
তাকত সব জান্রজুন্র আমাকদর ধরা পকড়  াকব। আমরা বেথে হকবা। অেন্দকে 
জিসংখো পন্রবতেকির স  পন্রেল্পিা আমরা ন্িকয়ন্ে, তা োরও সোকখ পড়কব 
িা। সময় সবন্শ লােকলও অতেন্ত ন্িরাপকদ জিসংখোর সশ্বতাংেেরে ও 
খৃষ্টীয়েরে হকয়  াকব।' 

'বুঝলাম। ন্েন্ত জিসংখো পন্রবতেকির এ ষড় ন্ত্র সতা সজন্িফাররা  
ধকর সফকলকে।' 
'ষড় ন্ত্র ধকর সফকলন্ি এবং তা পারাও সম্ভব িয়। ওরা স টা ধকরকে সসটা 

হকলা, 'মুসন্লম পুরুষ সংখোর হার েমকে। ন্েন্তু এটা সোি ষড় কন্ত্রর ফল তা তারা 
জািকত পাকরন্ি। জািকতও সোিন্দি পারকব িা।' 

'ন্েন্তু এই পন্রবতেি সেি, এ ন্িকয় অনুসন্ধাি হকব সতা?' 
পৃন্থবী জািকত পারকল সতা হকব!  াকত জািকত িা পাকর, তারই সতা 

বেবস্থা আমরা েকরন্ে। ওকদর সরেডেপত্র আমরা ধ্বংস েকরন্ে। 
সমীযার সাকথ প্রতেযভাকব জন্ড়তকদর আমরা হতো েকরন্ে। সজন্িফার 

সশষ হকল পকরায সাযীও সশষ হকয়  াকব।' 
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'আন্ম ভাবন্ে স্যার, সজন্িফার খুবই যুদ্র, খুবই দুবেল, ন্েন্তু সাউথ টাকেো 
িীকপর ওোরী ও ন্সন্ড োকেম অিকল  া ঘটল তা খুবই বড়।এর সোি বোখো 
আন্ম খুেঁকজ পান্ে িা।' থামল সটইলর। 

জি ব্লোংেও ন্েে ুবলল িা।তারও সোকখ মকি হয় ঐ এেই প্রশ্ন। 
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৭ 
সন্ধো সিকম একসকে সাউথ টাকেো িীকপ। 
ন্বশাল সােকরর বুকে এেখটড োকলা বড় ন্তলে ন্েকহ্নর মত মকি হকে 

িীপটাকে। িীপটা ঢাো পকড়কে অন্ধোর আর িীরবতার এে অখটড োদকর। 
সসই অন্ধোকরর বুে ন্েকর হোৎ সোি সময় সোকখ একস পকড় সোি 

প্রদীপ সথকে ন্বেুন্রত আকলাে ন্শখা। 
এমন্ি এেটা প্রদীপ জ্বলকে ওোরী োকমর মসন্জকদ। 
মােন্রকবর িামা  সশষ হকয়কে। িামা  সশকষ প্রথকম আহমদ মুসা একস 

বসল সসই প্রদীকপর পাকশ। 
'আকমন্রোি ন্রকসটট' ন্িবোহী েন্মন্টর এটা এেটা জরুরী সবেে। 
তারা  খি এই সবেকে বকসকে, তখি তাকদর দৃন্ষ্ট সীমার অকিে দূকর, 

তাকদর সোেকরর সম্পূেে বাইকর ব্লোংকের সিতৃকত্ব 'সহায়াইট ঈেল' বান্হিীর ৫ন্ট 
বড় সবাট একস সিাঙর েরল োটড টােেস িীকপ। 

 
 
 
তখি রাত ৯টা। 
লায়লা সজন্িফারকদর বান্ড়। লায়লা সজন্িফাকরর ড্রইং রুকম সসাফায় ো 

এন্লকয় বকস আকে ডািঃ মােোকরট। 
মাত্র আধা ঘটটা আকে একসকে সস োটড টােেস সথকে। 
খাওয়া সসকর সকব একস বকসকে ড্রইং রুকম। 
ড্রইং রুকম ো ন্িকয় প্রকবশ েরল লায়লা সজন্িফার। তার সাকথ সাকথ 

ড্রইং রুকম একস ঢুেল সজন্িফাকরর মামাকতা সবাি সারা উইন্লয়াম এবং সুরাইয়া 
মাকোন্ি। 
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োকয়র আসর বকস সেল ড্রইং রুকম। তারপর েল্প। হান্স। 
ন্েে এই সময় োটড টােেস-এ 'সহায়াইট ঈেল' প্রস্তুত হকে সাউথ টাকেো 

িীকপ অন্ভ াকির। 
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েোন্রন্বয়াকির িীপকদকশ 
 
 

 
 
েতৃেতায়িঃ 

1. Emrul Hasan 
2. Rabiul Islam 



 

 


