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১ 
আহমে মুসা ভ্রু কুঁচনক্ রিনেস ক্িল, ‘তুরম সাগনি যািাি সময় ঘানে 

যানেি দেনেরিনল, রিনি এনসও আিাি তানেিই দেেনল?’ 
‘রি হ্াুঁ।’ িলল আলী ওিমা। 
আলী ওিমা ওক্ািী গ্রানমি দিনল। 
আহমে মুসা তানক্ রেনয়াগ ক্নিরিল েরিনেি মৎস্য ঘানেি উপি েিি 

িাোি িনে। 
‘তুরম ক্োয় দেৌক্া রেনয় সাগনি দেনমরিনল?’ রিনেস ক্িল আহমে 

মুসা। 
‘রতেোয়।’ 
‘তেে ঐ দু’িেনক্ রক্ অিস্থায় দেনেরিনল?’ 
‘ওিা দিরেনত এক্ো দেৌক্ায় িনস েো রচিুরিল।’ 
‘দেৌক্াো ক্াি?’ 
‘আমাি।’ 
‘দতামাি দেৌক্ায় ওিা িনসরিল?’ 
‘রি হ্াুঁ।’ 
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‘তািপি?’ 
‘আরম যেে দেৌক্াি ক্ানি দগলাম। ওিা যেে িুঝল দেৌক্া আমাি, তেে 

ওিা দেনম এল। িলল, সাগনি োমনিে িুরঝ? রিক্ আনি। আমিা এোনে িনস 
এক্ো দিানেি অনপিা ক্িরিলাম। আপোনেি িারি দক্াথায়? আরম রিনেস 
ক্নিরিলাম। দক্ে, েিনিানক্। িনল ওনেি এক্িে।’ 

েিনিাক্ োনক্কা দ্বীনপি মধ্যাঞ্চনলি এক্রে গ্রাম। উত্তি প্রানেি োনক্কা 
িন্দি দথনক্ দয সিক্রে েরিনে চনল এনসনি, গ্রামরে তাি পানেই। 

গ্রামরে দচনে আলী ওিমা। গ্রানমি সিাই ক্ৃষ্াাংগ। গ্রানমি অরধ্ক্াাংে 
দলাক্ আরিক্ী ধ্িনেি স্থােীয় ধ্নমকি অনুসািী। অিরেষ্টনেি রক্িু েৃষ্টাে, রক্িু 
মুসলমাে। গ্রানম দেতাাংগ েৃষ্টাে রমেোিীিা এক্রে গীিকা ও এক্রে রিরেক্ ততরি 
ক্িনি। 

‘ঘানে আসা দলাক্ দু’রে ক্ৃষ্াাংগ। ক্াি দিাে? দক্ আসনি? আরম ওনেি 
রিনেস ক্রি। মাি আসনি। আমানেি এক্ো আনয়ািে আনি। িিাি দেয় 
ওনেি এক্িে।’ 

‘তািপি?’ রিনেস ক্িল আলী ওিমানক্ আহমে মুসা। 
‘আরম দেৌক্া রেনয় চনল যাই সাগনি। এক্েু আিানল রগনয় আরম েিি 

িারে দক্াে দেৌক্া িা দিাে ঘানেি রেনক্ যায় রক্ো। রক্ন্তু সন্ধ্যাি আনগ আরম দিিা 
পযকে দক্াে দিাে ঘানেি রেনক্ আনসরে।’ থামল আলী। 

‘িনল যাও।’ িলল আহমে মুসা। 
‘আরম ঘানে রিনি দেেলাম দলাক্ দু’রে দেই। ভািলাম অনপিা ক্নি 

চনল দগনি। ঘানেি আেপাে ভানলা ক্নি দেনে রেনয় রচো ক্িলাম রেক্নেি দক্াে 
গ্রানম মাগরিনিি োমায আোয় ক্নি আিাি চনল আসি। এই উনেনে ঘাে দথনক্ 
উনি অল্প রক্ি ুেূি আসনতই দেেলাম, েিনিাক্ গ্রানমি ঐ দু’িে ঘানেি রেনক্ 
আসনি। অিাক্ হলাম তািা আমানক্ দেনে দযে চমনক্ উিল। রক্িুো রিব্রত ক্নে 
তক্রিয়নতি সুনি িলল, এরেক্ো এক্েু ঘুনি এলাম। দেরে দিােো এনসনি রক্ো। 
আরম রক্িু িললাম ো। ওিা চনল দগল। তনি আরম এক্ো গানিি আিানল এনস 
এক্েু োুঁিালাম। দেেলাম, আিাল হিাি পি ওিা আি এগুনলা ো। িাস্তাি 
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পানেই এক্েু উুঁচু রেলা রিল। তািা ওোনে উনি দঝানপি আিানল অেৃে হনলা। 
আরম আি অনপিা ো ক্নি চনল এনসরি।’ 

আলী থামনলও আহমে মুসা দক্াে ক্থা িলল ো। 
ভািরিল আহমে মুসা। 
িলল এক্েু পি, ‘এ ধ্িনেি ঘেো আি দতা ঘনেরে?’ 
‘রি তাই।’ িলল আলী। 
‘মানিি দেৌক্াি িনে এত েূি আসনি, এইভানি অনপিা ক্িনি এোও 

িাস্তি েয়।’ 
‘রি।’ 
‘ওনেি আচিে ও ক্থাি মনধ্য সঙ্গরত দেই।’ আহমে মুসা িলল। 
‘আমািও তাই মনে হনয়নি স্যাি।’ 
আিাি ভািোয় ডুনি দগল আহমে মুসা। 
অল্প পনি মুে তুনল িনিকি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘চল, আমিা ক্’িে 

দসোনে যাই। দলাক্ দু’িে যরে এেেও থানক্, তাহনল ওনেি ধ্িনলই সিরক্িু 
পরিষ্কাি হনয় যানি।’ 

রমরোং মুলতরুি ক্নি উিল সিাই। 
িিক, ইসহাক্ আব্দুল্লাহ ও আিু িক্িনক্ রেনয় আহমে মুসা এগুনলা 

ঘানেি রেনক্। পানয় দহুঁনে। সানথ থাক্ল আলী। 
রক্ন্তু দসই উুঁচু রেলায়, দযোনে আলী েিনিানক্ি দু’িে দলাক্নক্ দেনে 

রগনয়রিল, ক্াউনক্ পাওয়া দগল ো। 
অন্ধ্ক্ানি চুরপ চুরপ তািা ঘাে পযকে দগল, এরেক্ ওরেক্ েুুঁিল। রক্ন্তু 

ক্াউনক্ দপল ো। রিিল তািা। 
দসই রেলা পাি হনয় রক্িুো পথ এনস আহমে মুসা থমনক্ োুঁিাল। সিাউ 

োুঁিাল আহমে মুসানক্ রঘনি। 
আহমে মুসা ক্ানি দেনে রেল আলীনক্। রিসরিস ক্নি তানক্ িলল, 

‘দতামানক্ এোনে দথনক্ দযনত হনি। তুরম এোনে দয দক্াে স্থানে আত্মনগাপে 
ক্নি দথনক্ চািরেনক্ েিি িােনি। দসই দু’িে রক্াংিা অে ক্াউনক্ পাও রক্ো, 
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দসো দোুঁি ক্িনত হনি। িাস্তা েয়, িাস্তাি িাইনি দুি দথনক্ সি রেনক্ েিি 
িােনি।’ 

িনল পনক্ে দথনক্ এক্ো গগলস দিি ক্নি আলীি হানত রেল। িলল, 
‘এো রিনেষ ধ্িনেি গগলস। এ রেনয় অন্ধ্ক্ানিও িহুেূি পযকে দেো যায়। 
সরতযই তুরম যরে ক্াউনক্ দেেনত পাও, তাহনল তাি রপনি রপনি থাক্নি, দচানেি 
িাইনি দযনত দেনি ো। িাত েেো পযকে তুরম যরে মসরিনে ো দিি, তাহনল িুঝা 
যানি তুরম ক্ানিা সন্ধ্াে দপনয়ি। িাত সানি েেোি রেনক্ আিু িক্ি সিাইনক্ 
েিি রেনয় দতামাি সন্ধ্ানে আসনি। প্রশ্ন হনলা দতামানক্ তািা পানি রক্ ক্নি? 

আহমে মুসা এক্েু দথনম িলল, ‘িাত সানি েেোয় আিু িক্ি এই গাি 
তলায় গানিি আিানল িসনি, দতামানক্ও দগাপনে এোনে আসনত হনি।’ 

ক্থা দেষ ক্নি আহমে মুসািা চনল ো যাওয়া পযকে আলীনক্ গাি তলাি 
অন্ধ্ক্ানি অনপিা ক্িনত িনল সিাই হাুঁো শুরু ক্িল। 

আহমেমুসানক্ িাম, ডাে ও দপিে দথনক্ দিষ্টে ক্নি অগ্রসল হরিল 
অেিা। 

পানে হাুঁেনত হাুঁেনত িিক িলল, ‘আলীনক্ দিনে যাওয়াি রক্ েিক্াি 
রিল?’ 

‘হ্াুঁ িিক, এক্িাি সনন্দনহি সৃরষ্ট হনল তাি দেষ পযকে দেো উরচত।’ 
িলল আহমে মুসা। 

‘ক্াউনক্ই দতা পাওয়া দগল ো।’ 
‘হনত পানি ঘেো রক্িুই ো। সরতযই হয়নতা মানিি দেৌক্াি িনে 

অনপিা ক্নি তািা চনল দগনি। রক্ন্তু এমেও হনত পানি, তািা যায়রে। আমিা 
তানেি দেেনত পাইরে।’ 

‘রক্ হনত পানি িযাপািো তাহনল?’ িলল িিক। 
‘িলা মুরষ্কল। তনি এই দিাট্ট ঘােো এেে েুিই গুরুত্বপূেক। শুেনিা দতা, 

অপরিরচত দলাক্িে গত সপ্তাহ দেি-দুই ধ্নি সাউথ োনক্কা দ্বীনপ, রিনেষ ক্নি 
এই অঞ্চনল দিে দেো দগনি। হনত পানি েত্রুি দক্উ ওিা। উনেে পরিষ্কাি, ঐ 
৩০ িে মানুনষি রক্ভানি রক্ হনলা এিাং ক্ািা ঘোল এই ঘেো ইতযারে িােনত 
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চায় তািা। এই মানিি ঘােনক্ েত্রুিা আনগও িযিহাি ক্নিনি, আিািও ক্িনত 
পানি।’ 

িনল আহমে মুসা ইসহাক্ আব্দুল্লাহি রেনক্ তাক্াল। িলল, আরম ও িিক 
এেে রসরড ক্ানক্ম যারি। আিু িক্ি এোনে থাক্ল। দতামিা সািধ্াে থাক্নি। 
িাত েেোি রেনক্ দতামিা এক্রিত হনি মসরিে চত্বনি। তািপি আিু িক্ি 
এগুনি আলীি দোুঁনি। দতামিা দপিনে থাক্নি দগাপনে।’ 

‘আমিা ক্তিে এক্ি হনিা?’ িলল ইসহাক্ আব্দুল্লাহ। 
‘িাত েেোি মনধ্য যরে আলীি েিি ো পাও, তাহনল সি েরি এক্ি 

ক্িনি। আমানক্ও িাোনি দেরলনিানে।’ 
মসরিে চত্বনি তেে দপৌনি দগনি তািা। ওোনে এক্ো অনো হুইলাি 

অনপিা ক্িরিল। দসই অনো হুইলানি উিল আহমে মুসা ও িিক। অনো হুইলাি 
চলনত শুরু ক্িল রসরড ক্ানক্ম গ্রানমি উনেনে। 

 গারি চলনত শুরু ক্িনল আহমে মুসাি হিাৎ দযে মনে হনত লাগল, রক্ 
ক্াি দযে অসম্পূেক থাক্ল। তাি মনে হনলা, আলীি সানথ দেো হিাি পি আিু 
িক্ি ও ইসহাক্ আব্দুল্লাহিা রক্ ক্িনি দস রিষনয় দতা রক্িু িলা হয়রে। 

পিিনেই আিাি তাি মনে হনলা, রক্িু িলািও দতা রিল ো। তািপি 
আহমে মুসা মনেি এনলানমনলা রচো রিোয় ক্নি সামনেি আনলা অন্ধ্ক্ানি েৃরষ্ট 
রেিদ্ধ ক্িল।  

চলনি অনো হুইলাি। 
 
 

 
লায়লা দিরেিাি সিাি হানত চানয়ি দপয়ালা তুনল রেনয় রেনিি দপয়ালা 

রেনয় দসািায় তাি আসনে এনস িনসরিল। 
গল্প চলরিল। 
সুিাইয়া মানক্ারে এিাং সািা উইরলয়ামও আিই এনসনি দিরেিািনেি 

িারিনত। মাগকানিে এনস দপৌনিনি িাত আেোি রেনক্। সািা উইরলয়াম ও 
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সুিাইয়া মানক্ারে এনসনি তাি এক্ ঘণ্টা আনগ। সুিাইয়া মানক্ােী চানয়ি 
রপয়ালায় দেষ চুমুক্ রেনয় িলল, ‘আরম ভািনত পািরি ো দিরেিাি, দসই 
এরেয়ােো পরিরস্থরত এমে ওলাে-পালে ক্নি রেল রক্ ক্নি? আরম দতা 
দভনিরিলাম, দস ওনেি হানত মািা পনিনি।’ 

‘ো, মানক্ারে। মািা যাওয়াি ক্থা অমে ক্নি মুনে এনো ো।’ িলল 
দিরেিাি ত্বরিৎ গরতনত। 

িনল এক্ো েম রেনয় দিরেিাি িলল, ‘আল্লাহ ওুঁনক্ িাুঁরচনয়নিে। আি 
িাুঁচািাি িনে ক্াি ক্নিনিে িিক এিাং মাগকানিে আপা। িিক তাুঁনক্ আহত 
অিস্থায় হাসপাতানল রেনয়রিল।’ 

লায়লা দিরেিানিি ক্থা দেষ হনতই সািা উইরলয়াম িলল, ‘রক্নি 
দিরেিাি। এেীয় সম্পনক্ক ‘মিাি’ ক্থা শুনে অমে আুঁৎনক্ উিরল দক্ে? হৃেয় 
ঘরেত দক্াে ঘেো সাংঘরেত হনয়নি োরক্?’ 

এ ক্থাি পি সািা উইরলয়াম ও সুিাইয়া মানক্ারে দু’িনেই দহনস উিল। 
ডাাঃ মাগকানিনেি মুে এক্েু ম্লাে হনলা। আি গম্ভীি হনয় উিল লায়লা দিরেিানিি 
মুে। 

ক্থা িনল উিল লায়লা দিরেিাি। িলল, ‘সািা তুরম ওুঁনক্ দেেরে, ওুঁনক্ 
িােো, তাই এ ক্থা িলনত পািনল।’ গম্ভীি ক্ে দিরেিানিি।  

ডাাঃ মাগকানিে তাক্াল দিরেিানিি রেনক্। তাি দচানে এক্ো সন্ধ্ােী 
েৃরষ্ট। পনি ধ্ীনি ধ্ীনি গম্ভীি ক্নে িলল, ‘আরম দিরেিানিি সানথ এক্মত। রতরে 
রভন্ন এক্ মানুষ। যতই তাুঁনক্ দেো যায় আেন্দ ও রিস্ময় শুধ্ু িানিই।’ 

‘রিক্ িনলনিে ডাাঃ মাগকানিে আপা। রতরে মাি অল্পিে আমাি সামনে 
ক্থা িনলনিে। আমাি মনে হনয়রিল, আরম েতুে এক্ পরিনিনে সম্পূেক রভন্ন 
প্রক্ৃরতি মানুনষি সানথ ক্থা িলরি। আরম দযে সানমারহত হনয় পনিরিলাম। উরে 
উনি দগনল আরম দযে িাধ্য হনয়রিলাম ওুঁি সন্ধ্ানে উনি দযনত।’ 

িাইনিি েিিায় েক্ হনলা এ সময়। 
‘উরে এনসনিে।’ িনল উৎক্েক হনলা দিরেিাি। 
সাংনগ সাংনগ সিাই সচরক্ত হনয় উিল। 
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িলল সািাহ উইরলয়াম, ‘তুরম িুঝনল রক্ ক্নি, দিরেিাি? ওুঁি গন্ধ্ও 
রচনে দিনলি োরক্?’ হাসল সািা উইরলয়াম। 

‘িনলরি, এভানি ক্থা িনলা ো সািা। ওুঁনক্ তুরম িাে ো। িাে ো তুরম, 
ওুঁি সি ক্ানি েৃঙ্খলা আনি। েিিায় উরে েক্ও ক্নিে এক্ই রেয়নম। 

িনল দিরেিাি উনি োুঁিাল। 
সিাই উনি োুঁিানত যারিল। দিরেিাি িলল, ‘ো উরে তিিক্োোয় 

আসনিে ো। দসািা উরে ওুঁোি ঘনিই যানিে।’ 
দিরেিাি পা িািাল ড্রইাং রুনমি দভতনিি েিিাি রেনক্। 
েিিাি ক্ানি দযনতই েিিায় এনস োুঁিাল পরিচারিক্া। িলল, ‘স্যাি 

তাুঁি রুনম দগনিে। আনিক্িে এনসনিে। ড্রইাং রুনম আসনত চানিে।’ 
দিরেিাি ‘দক্’ িনল মুে িািাল েিিায়। দেেল, িিক োুঁরিনয়। 
এক্ো িরিম আভায় উজ্জ্বল হনয় উিল দিরেিানিি মুে। িলল, 

‘এনসা।’ 
সালাম রেনয় ড্রইাং রুনম প্রনিে ক্িল িিক। তাি দপিনে দপিনে লায়লা 

দিরেিাি।  
সািা ও মানক্ারে উনি োুঁরিনয় স্বাগত িাোল িিকনক্। 
ডাাঃ মাগকানিে উনিরে। 
‘দক্মে আি আপা?’ ডাাঃ মাগকানিেনক্ লিয ক্নি িলল িিক। 
‘ভাল। তুরম দক্মে আি?’ 
‘আলহামদুরলল্লাহ!’ িলল িিক। 
‘দতামাি রচরি দপন র য় সি দিনে আরম থাক্নত পািলাম ো। চনল 

এলাম। অসুরিধ্া হনলা ো দতা িিক? উরে রক্িু মনে ক্িনিে ো দতা?’ ডাাঃ 
মাগকানিে িলল। 

‘ো আপা। দতামিা সিাই এনসি দিনে েুেীই হনিে।’ িিক িলল। 
‘দক্াথায় উিি? দিরেিািনেি এোনেই উিলাম। দিরেিাি রেশ্চয় 

দিিাি হয়রে।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে দিাুঁনে হারস দেনে। 
সলাি হারস িনুে উনিরিল দিরেিানিি মুনে। 
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দসরেনক্ তারক্নয় িিক দহনস িলল, ‘আপা তুরম দিরেিািনক্ েতুে মানুষ 
দেেনি।’ 

ক্ৃরিম দিানভ িনুস উিল লায়লা দিরেিাি। িলল, ‘দেে িিক, এনত 
দতামাি দক্াে ক্ৃরতত্ব দেই। দতামাি ভাগয, আহমে মুসাি মত িযরি দতামাি 
উরক্ল হনয়নিে।’ 

আহমে মুসাি োম উচ্চািে ক্নি ক্থা দেষ ক্িাি পনিই রিহ্বায় ক্ামি 
রেল দিরেিাি। সাংনগ সাংনগ ভয় ও অপিানধ্ি রচহ িুনে উিল তাি মুনে। 
সাংকরচত হনয় পিল দস। 

আহমে মুসা োম শুনে সিাই চমনক্ উনিরিল। িিক তাি দচাে দু’রে 
রিনফারিত ক্নি িলল, ‘আহমে মুসা? দক্ আহমে মুসা?’ 

রিমূঢ় লায়লা দিরেিাি রক্িুিনেি িনে পাথনিি মত েি হনয় 
রগনয়রিল। 

িনিকি সিি প্রশ্ন উরিত হিাি পি লায়লা দিরেিাি যন্ত্রচারলনতি মত 
ড্রইাং রুনমি দভতনিি েিিাি রেনক্ এরগনয় েিিা লক্ ক্নি রিনি এল তাি 
দসািায়। 

চািরেক্ দথনক্ সিাই দিুঁনক্ ধ্িল লায়লা দিরেিািনক্। রিব্রত 
দিরেিাি। 

‘দিরেিাি, আহমে আব্দুল্লাহই রক্ আহমে মুসা?’ গম্ভীি ক্নে রিনেস 
ক্িল ডাাঃ মাগকানিে। 

ক্থা িলল ো। হ্াুঁ সূচক্ মাথা োিল দিরেিাি। 
ডাাঃ মাগকানিে, িিক, মানক্ােী, সািা উইরলয়াম সক্নলি মনধ্যই এক্ো 

স্তব্ধতা দেনম এল। 
রিস্ময়, আেন্দ ও অভারিত পাওয়াি এক্ প্রিল িোয় সক্নলি মনধ্যই 

আত্মহািা ভাি। 
েীিিতা ভাঙল ডাাঃ মাগকানিে। িলল, ‘রতরে আহমে মুসা হনলই শুধ্ু 

রতরে যা তাি সানথ মাোয়।’ 
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‘এেে মনে হনি, রতরে আহমে মুসা ো হওয়াই অরিোস্য। রক্ন্তু রিোস 
হনত চাইনি ো রতরে আমানেি মানঝ।’ িলল সািা উইরলয়াম। 

‘তাুঁনক্ প্রথম দেনেই মনে ক্নিরিলাম তাুঁি আহমে মুসা হওয়া উরচত।’ 
মানক্ােী িলল। 

‘দিরেিাি পরিচয়ো ো রেনলই ভাল রিল। এেে ভয় ও সাংনক্ানচ মেো 
দয আিন্ন হনয় দগল। আি লজ্জা িােি দক্াথায়, তাি সানথ ক্ত রক্ দিয়ােরি এ 
ক্য়রেনে হনয় দগনি!’ িলল িিক। 

দিরেিাি উনি োুঁিানলা। ক্াুঁনো ক্াুঁনো ক্নে িলল, ‘সরতয আমাি 
এক্ো অপিাধ্ হনয় দগনি। ওুঁি পরিচয় ক্াউনক্ যেে উরে িনলেরে, এমেরক্ 
আমা ও োরেনক্ও েয়, তেে আমাি এভানি িনল দিলাো অোয় হনয়নি। 
আমাি ভয় হনি, উরে এনক্ রক্ দচানে দেেনিে।’ থামল এক্েু। 

তািপি সিাি রেনক্ দচনয় রিসরিস ক্নি আিাি িলল, ‘সিাইনক্ 
অনুনিাধ্ সক্নল েয়া ক্নি রিষয়ো দগাপে িােনিে। পরিচয় রেনত চাইনল উরেই 
দেনিে। আমানেি ক্াি দথনক্ তাুঁি পরিচয় আি দক্উ ো িানুক্।’ 

‘রিক্ িনলি দিরেিাি। রক্ন্তু িল, দতামাি সানথ পরিচয় হনলা রক্ ক্নি? 
উরে রক্ দতামানক্ িনলনিে তাি পরিচয়?’ িলল ডাাঃ মাগকানিে। 

‘ো িনলেরে। উরে ওক্ািী গ্রানম আমানক্ উদ্ধাি ক্িা দথনক্ শুরু ক্নি 
তাি ক্াি, ক্থািাতকা, রসরড ক্ানক্নম আসাি পনথ চািরে লাে দগাপে ক্িাসহ 
ঘেোিলী দেনে আরমই তাুঁনক্ গারিনত িনলরিলাম রতরে আহমে মুসা। রতরে 
স্বীক্াি ক্নিরিনলে মাি।’ লায়লা দিরেিাি িলল। 

দিরেিাি থামনল আিাি দেনম এল েীিিতা। 
রক্িুিে পি েীিিতা ভাঙল ডাাঃ মাগকানিে। অনেক্ো স্বগত ক্নেি মত 

িলল, ‘এেে পরিনিে, পরিরস্থরত সিরক্িুই েতুে মনে হনি। মুহূনতকই দযে পানে 
দগল সি। মনে হনি, আমানেি এই িুদ্র দেেো হিাৎ গুরুত্বপূেক হনয় উনিনি।’ 

‘এই পরিিতকে দক্ে? িযরি আহমে মুসা দতা আিনক্ি আনগও 
আমানেি মানঝ রিনলে।’ িলল সািা উইরলয়াম। 
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‘এো দিাধ্ হয় তাুঁি োনমি সানথ আল্লাহি দেয়া এক্ো েরি।’ িলল 
ডাাঃ মাগকানিে। 

‘রক্ন্তু িযরিি প্রভাি ও োনমি েরি রক্ আলাো হনত পানি?’ 
‘পানি ো। োম দয গুেগুনলা িহে ক্নি, িযরি দস ক্ািগুনলাই ক্িনি। 

রক্ন্তু োনমি দয প্রভাি িযরি তা হিাৎ ক্নি সৃরষ্ট ক্িনত পানি ো।’ িলল ডাাঃ 
মাগকানিে। 

থামল এক্েু ডাাঃ মাগকানিে। পিিনেই আিাি শুরু ক্িল, ‘এই ক্ািনেই 
আহমে মুসাি োম আমানেি সামনে এক্ো েতুে অিস্থাি সৃরষ্ট ক্নিনি।’ 

‘ধ্েিাে ডাাঃ মাগকানিে, আরম অে এক্ো ক্থা িলনত চারি। 
দিরেিানিি ক্থা। িোি আহমে মুসা িনিকি উরক্ল হনলা রক্ ক্নি?’ িলল 
মানক্ােী। 

দিরেিানিি মুে লাল হনয় উিল। 
ডাাঃ মাগকানিে মুে রেনপ হাসল। রক্িু িলনত যারিল দস। এই সময় পানে 

িাো তাি দমািাইল দেরলনিাে দিনি উিল। ডাাঃ মাগকানিে দেরলনিাে তুনল রেল। 
ক্থা িলল। 

গ্রযান্ড োক্কস দথনক্ তাি িান্ধ্িীি দেরলনিাে। ক্থা িলনত িলনত মুে 
ম্লাে হনয় দগল মাগকানিনেি। মুনে িুনে উিল ভনয়ি রচহ্ণ। 

দেরলনিাে দিনেই দস শুক্নো ক্নে িলল, ‘েুি োিাপ েিি মনে হয়। 
দহায়াইে ঈগনলি রিিাে িারহেী োরক্ এই সাউথ োনক্কা দ্বীনপ আসনি।’ 

িিক চমনক্ উিল ডাাঃ মাগকানিনেি ক্থা শুনে। রিনেস ক্িল, ‘দক্ রেল 
এই েিি?’ 

‘দমিী।’ 
‘তাহনল রিষয়ো দতা এেেই িোি আহমে মুসানক্ িাোনত হয়।’ 
িনলই িিক িুেল ড্রইাং রুম দথনক্ দিরিনয় আহমে মুসাি রুনমি রেনক্। 
রমরেে োনেনক্ি মনধ্য িিক রিনি এল আহমে মুসানক্ রেনয়। 
আহমে মুসা ড্রইাং রুনম ঢুক্নত রগনয় েিিায় থমনক্ োুঁিাল। িলল, 

‘স্যরি, আপোিা অনেনক্ দেেরি এোনে আনিে। আরম িিাং....। 
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ডাাঃ মাগকানিেসহ সিাই উনি োুঁরিনয়রিল। মুহূনতক সিাি মাথায় উনি 
দগনি ওিো। দপাোনক্ি আিিনেি দভতি সিাই সিাইনক্ দযে সাংকরচত ক্নি 
রেনয়নি। দ্রুত ড্রইাং রুনমি এক্রেনক্ তািা সনি এনসনি দু’রে রসাংগল দসািা োরল 
ক্নি। 

আহমে মুসানক্ ক্থা দেষ ক্িনত ো রেনয় লায়লা দিরেিাি িলল, ‘ো 
ভাইয়া আপরে িসুে। অপরিরচত দু’িে অে দক্উ েয়। মানক্ােীনক্ দতা আপরে 
রিেরিেযালনয় দেনেনিে। আি এ আমাি মামানতা দিাে সািা উইরলয়াম।’ 
মানক্ােী ও সািা উইরলয়ামনক্ দেরেনয় িলল দিরেিাি। 

আহমে মুসা সক্লনক্ সালাম রেনয় মানক্ােীি রেনক্ দচনয় দহনস িলল, 
‘আপরে দক্ে দসরেে আমানক্ সহনযারগতা ক্িনত পানিেরে, দসো আরম 
হাসপাতানল োে দিিাি পনিই িুনঝরিলাম। আিও িুনঝরিলাম, ঐভানি 
দোলানমলা রিনেস ক্িা আমাি রিক্ হয়রে।’ 

সাংকরচত, লরজ্জত মানক্ােী িলল, ‘আরম দসরেনেি ঘেোি িনে 
দুাঃরেত।’ 

‘ো দিাে মানক্ােী, দুাঃরেত আমাি হওয়া উরচত।’ িলল আহমে মুসা। 
‘দক্ে?’ িলল মানক্ারে মুে রেচু দিনেই। 
‘দসরেে রিনিচোয় আমাি রিিাে ভুল হনয়রিল। আরম এোেক্াি েত্রুি 

েরিনক্ দিাে ক্নি দেনেরিলাম। তাই এক্িািও ভারিরে রিেরিেযালনয়ি 
অথকেীরত রিভানগি উপি েত্রুিা দচাে িােনত পানি। অে ক্ানিা সামনে 
দিরেিানিি ক্থা আপোনক্ রিনেস ক্িা রিল এক্ো ভুল রসদ্ধাে। এ ভুল 
রসদ্ধানেি োরস্ত আরম দপনয়রি।’ 

‘ধ্েিাে িোি। এভানি আপরে রেনিনক্ দিাে ক্িনত পানি িনলই 
হয়নতা আপরে এত িি।’ িলল মানক্ারে আনিগ িরিত ক্নে। 

‘দিাে মানক্ারে। ক্েেও প্রোংসা ক্িনল শুধ্ু আল্লাহিই ক্িনিে।’ গম্ভীি 
ক্ে আহমে মুসাি। 

আহমে মুসাি এ ক্নে সিাই তাি রেনক্ দচাে তুনল তাক্াল। এক্ো 
রিব্রত ভাি সক্নলি দচানে। 
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‘স্যরি।’ িলল মানক্ারে। 
‘ধ্েিাে।’ আহমে মুসা িলল। 
আহমে মুসা রগনয় দসািায় িসল। 
িসল সিাই। 
আহমে মুসা িনসই িলল, ‘ডাাঃ মাগকানিে আপোনক্ দয েিি রেনয়নি দস 

দক্?’ আহমে মুসাি দচাে রেচু। মুনে ভািোি রচহ্ণ। 
ডাাঃ মাগকানিে পানেি দসািায় িনস রিল। দস মুহূনতকি িনে দচাে তুনল 

এক্িাি আহমে মুসাি রেনক্ তাক্াল। িলল, ‘িারেনয়নি আমাি এক্ িান্ধ্িী।’ 
‘রক্ ক্নি িােনত পািল দস?’ 
‘রিেরিেযালনয়ি দগনেি রিপিীত রেনক্ িাস্তাি ওপানে স্বাস্থয েিতি 

পরিচারলত দসন্রাল দমরডনক্ল দষ্টাি। দস দষ্টানিিই দসলস মযানেিাি আমাি দসই 
িান্ধ্িী। রক্িুিে আনগ দু’িে দলাক্, যাি এক্িে সােসালভােনিি, ঐ দোক্ানে 
ঔষধ্ ও রচরক্ৎসা সিঞ্জাম রক্েনত রগনয়রিল। তানেি তািাহুিা দেনে আমাি 
িান্ধ্িী ক্ািে রিনেস ক্নিরিল। উত্তনি তািা িাোয়, আমানেি েুি তািাতারি 
সাউথ োনক্কা দ্বীনপ দপৌিনত হনি। দক্ে দসোনে দক্াে েূঘকেো.......? রিনেস 
ক্নিরিল আমাি িান্ধ্িী। আমাি িান্ধ্িীনক্ ক্থা দেষ ক্িনত ো রেনয়ই তািা িনল, 
ো দুঘকেো ঘনেরে। তনি সুঘকেো ঘেনি দসোনে। তাহনল ঔষধ্ ও রচরক্ৎসা 
সিঞ্জানমি প্রনয়ািে দক্ে? িনলরিল আমাি িান্ধ্িী। সুলনিযি িনে যুদ্ধ রক্ 
সুঘেোি মনধ্য পনি ো? িনলরিল তানেি এক্িে। তা পনি। রক্ন্তু তাি িনে 
এত তািাহুিা দক্ে? রিনেস ক্নি আমাি িান্ধ্িী। আমিা অনেক্ দলাক্ যারি 
দতা। প্রস্তুত হনয় দিি হনতও দতা সময় লাগনি। তািা িনলরিল। 

এসি ক্থা দথনক্ই আমাি িান্ধ্িীি মনে হনয়নি সাউথ োনক্কা দ্বীনপ িি 
রক্িু ঘেনত যানি। সাউথ োনক্কা দ্বীনপ আরম এনসরি এিাং সাউথ োনক্কানত এ 
পযকে রক্ ঘনেনি দস িানে। সুতিাাং তাি মনে সনন্দহ উেয় হিাি সানথ সানথ দস 
দেরলনিাে ক্নিনি আমাি ক্ানি।’ িলল মাগকানিে। 

আহমে মুসা গভীিভানি ভািরিল। ডাাঃ মাগকানিে ক্থা দেষ ক্িনলও 
আহমে মুসা তৎিোৎ রক্িু িলল ো। 
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এক্েু পনিই চরক্নত এক্িাি মুে তুনল ডাাঃ মাগকানিনেি রেনক্ দচনয় 
িলল, ‘তানেি তািাহুিা দক্ে রিল িলুে দতা?’ 

‘অনেক্ রক্িু অনুমাে ক্িা যায়, রক্ন্তু রিক্ ক্নি িলা মুরষ্কল।’ িলল ডাাঃ 
মাগকানিে। 

‘অনুমাে এক্ো এই হনত পানি দয, সাউথ োনক্কা দ্বীনপ তানেি মূল 
দলানক্িা এনসনি সােসালভােি দথনক্। তািা রচরক্ৎসা সিঞ্জাম সম্ভিত সানথ 
আেনত পানিরে ভুনলি ক্ািনে। তাই তািাহুিা ক্নি সাংগ্রহ।’ 

ডাাঃ মাগকানিে হাসল। িলল, ‘আমাি মনে হয় এই অনুমােো সনতযি 
সিনচনয় ক্ািাক্ারি।’ 

আিাি ভািোয় ডুি রেনয়নি আহমে মুসা। 
এিাি মুে তুনল তাক্াল িনিকি রেনক্। িলল, ‘িিক, আমিা ওক্ািী 

গ্রানম মৎস িন্দনিি দু’িে সনন্দহিেক্ দলাক্ সম্পনক্ক যা শুনে এলাম, তাি সানথ 
ডাাঃ মাগকানিনেি দেয়া তথয দমলানল পরিষ্কাি হনয় যানি, সাউথ োনক্কা দ্বীনপ 
এক্ো িি ধ্িনেি অরভযাে আসনি এিাং তা আসনি ঐ মৎস িন্দনিি পনথই।’ 

‘িি ধ্িনেি অরভযাে?’ শুক্নো ক্নে িলল িিক। 
শুধ্ু িিক েয় আহমে মুসাি দেষ ক্থাো মুহূনতকই সক্নলি দচহািা পানে 

রেনয়নি। উনদ্বগ িুনে উনিনি সিাি দচানে-মুনে। 
িনিকি সভয় প্রনশ্নি িিানি আহমে মুসা িলল, ‘হ্াুঁ অরভযােো িি 

ধ্িনেিই হনি। সুেূি সােসালভােি দথনক্ দিাে-োে অরভযানেি িনে তািা 
আসনি ো রেশ্চয়। ঔষধ্ ও রচরক্ৎসা সিঞ্জাম সাংগ্রহ দথনক্ িুঝা যায়, দিপনিায়া 
ধ্িনেি দক্াে অরভযাে রেনয় তািা আসনি।’ 

‘সুেূি সােসালভােি দথনক্ দক্ে ক্ানি দক্াথাও দথনক্ দক্ে েয়? িলল 
িিক। 

‘এি উত্তি িারে ো। পনি দোুঁি দেয়া যানি। আমাি মনে হয় তানেি 
এক্ো িি দক্ন্দ্র হনত পানি সােসালভােি। স্থােীয় উনেযাগ িি ধ্িনেি মাি 
োওয়াি পি ওিা আসনি যুনদ্ধ দিতাি িনে।’ 
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ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসা ঘরিি রেনক্ তাক্াল। তািপি সিাি রেনক্ 
এক্িাি দচাে িুরলনয় রেনয় িলল, ‘আরম এেে উিি। এেরে দযনত হনি ওক্ািী 
গ্রানম।’ 

িিকসহ দমনয়নেি সক্নলি মুে ভয় ও উনদ্বনগ আিন্ন। রক্ন্তু আহমে 
মুসাি দিাুঁনেি স্বাভারিক্ হারসরে তেেও রমলায়রে। 

আহমে মুসা থামনতই লায়লা দিরেিাি িলল, ‘তাহনল সাউথ োনক্কা 
দ্বীনপি উপি ভয়ােক্ রিপে ঘরেনয় আসনি?’ 

‘ভয়ােক্ রক্ো িারেো, তনি এক্ো রিপে দতা আসনিই।’ 
‘আপরে ওক্ািী গ্রানম চনল দগনল আমানেি এোনে রক্ ক্িেীয় হনি?’ 

লায়লা দিরেিাি িলল উরদ্বগ্ন ক্নে। 
আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘আরম িিকনক্ দিনে যারি। দস এোেক্াি 

আলী রুিাই, ওমি লাওয়াল ও িমযাে ইনিাহানক্ রেনয় প্ররতিিাি এক্ো িযিস্থা 
গনি তুলনি।’ 

িনল তাক্াল আহমে মুসা িনিকি রেনক্। তািপি িলল, ‘রিক্ আনি 
িিক?’ 

‘রিক্ আনি ভাইয়া। আপোি আনেে সিকেরি রেনয় পালে ক্িি।’ 
শুক্নো, উরদ্বগ্ন ক্নে িলল িিক। 

আহমে মুসা দহনস উিল। 
‘হাসনিে দয ভাইয়া?’ ম্লাে ক্নে িলল িিক। 
‘হাসরি দতামাি ভীত, উরদ্বগ্ন ক্ে শুনে।’ 
‘রক্ন্তু ভাইয়া, আপোি হারস দেনে মনে হনি িযাপািো রক্িুই েয়। অথচ 

সাাংঘারতক্ রক্িু ঘেনত যানি।’ িলল দিরেিাি। 
‘িনিকি পি দেিাি িনে দতামানক্ ধ্েিাে দিরেিাি। তুরম রিক্ই 

িনলি, হয়নতা সাাংঘারতক্ রক্িু ঘেনত যানি। রক্ন্তু এনক্ ভয় পািাি রক্িু দেই।’ 
‘সাাংঘারতক্ রক্িু দতা অিেই ভয় পািাি মত।’ 
হাসল আহমে মুসা। িলল, ‘ভয় দপনল সাাংঘারতক্ িহুগুে সাাংঘারতক্ 

হনয় োুঁিায়। যাি িনল যুনদ্ধি আনগই পিািয় রেধ্কারিত হনয় যায়।’ 
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‘আপোি এক্েুও ভয় ক্িনি ো?’ লায়লা দিরেিাি িলল। 
এক্ো গাম্ভীনযকি িায়া দেনম এল আহমে মুসাি মুনে। তাক্াল 

দিরেিানিি রেনক্। িলল, ‘ভয় ক্ানক্ ক্িি িলত? আরম দয আল্লাহনক্ ভয় ক্রি, 
দয আল্লাহনক্ আরম আমাি অরভভািক্, িিাক্তকা িনল মনে ক্রি, দসই আল্লাহ দতা 
অে ক্াউনক্ ভয় ক্িনত রেনষধ্ ক্নিনিে। আি ভয় আরম দক্ে ক্িি িলত? সিক 
েরিমাে আল্লাহ আমাি সানথ আনিে, আরম আমানক্ েত্রুি দচনয় দুিকল দভনি 
ভীত হনিা দক্ে?’ 

আহমে মুসা ক্থা দেষ ক্িনলও দক্উ দক্াে ক্থা িলল ো। সিাি দচানে 
এক্ো রিস্ময় ও আেনন্দি ঔজ্জ্বলয। 

েীিিতা ভাঙল ডাাঃ মাগকানিে। িলল, ‘আরম অনহতুক্ ভয় ক্িাি ক্থা 
িলরি ো। রক্ন্তু েত্রুি দচনয় আসনলই দুিকল হনল দস িাস্তিতা চাপা দেয়া রক্ রিক্?’ 

‘দুিকলতা সম্পনক্ক অিরহত থাক্া এিাং ভয় ক্িা, দু’রে সম্পূেক রভন্ন 
রিরেস। দুিকলতা সম্পনক্ক অিরহত থাক্নল তনিই দতা দমাক্ারিলাি উপযুি 
ষ্ট্রানেরি গ্রহে ক্িা যানি। রক্ন্তু ভয় ক্িনল দমাক্ারিলাি আনগই অনধ্কক্ পিািয় 
হনয় যায়।’ 

‘িুঝনত দপনিরি। ধ্েিাে।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে মুগ্ধ দচানে। 
মাগকানিনেি ক্থা দেষ হনতই সািা উইরলয়াম িলল, ‘আপরে িহুিাি 

িন্দী হনয়নিে, িহুিাি মৃতযুি মুনে পনিনিে, দস সময়গুনলানত আপোি দক্মে 
মনে হনতা, রক্ ভািনতে আপরে?’ 

‘সািা?’ তীব্র ক্নে িলল লায়লা দিরেিাি। 
সািা উইরলয়াম রিহ্বায় ক্ামি রেনয় িলল, ‘স্যরি।’ 
সািা উইরলয়াম ও লায়লা দিরেিাি দু’িনেি রেনক্ই তাক্াল আহমে 

মুসা। 
আহমে মুসানক্ তাক্ানত দেনে লায়লা দিরেিাি লজ্জা দপল সািানক্ 

ঐভানি ধ্মনক্ উিাি িনে। িলল দসও, ‘স্যরি।’ রিব্রত দচহািা লায়লা 
দিরেিানিি। 
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িুঝল আহমে মুসা। হাসল দস। িলল, ‘রিব্রত হওয়াি রক্ আনি 
দিরেিাি। যা দগাপে দেই, আমাি ক্ানি দগাপে ক্িাি প্রনয়ািে রক্?’ 

‘ভাইয়া.........।’ দিরেিাি ক্থা িলনত পািনলা ো। দক্ুঁনে দিলল 
দিরেিাি দিানভ, লজ্জায়। 

আহমে মুসা গম্ভীি হনলা। িলল, ‘দতামানেি ক্ানি আমাি পরিচয় 
দগাপে িাোি প্রনয়ািে দেই। এোেক্াি েত্রু িা প্ররতপনিি ক্ানি আমাি 
পরিচয় দগাপে িাো প্রনয়ািে এ িনে দয, আমাি পরিচয় প্রক্াে হনয় পিনল 
প্ররতপিিা এক্রেনক্ সািধ্াে হনি, অেরেনক্ ওনেিনক্ সাহাযয ক্িাি িনে 
আমাি পুিনো েত্রুনেি অনেনক্ই িুনে আসনি।’ 

লায়লা দিরেিাি দচাে মুনি িলল, ‘তাহনল আরম অোয় ক্রিরে 
ভাইয়া?’ 

‘অিেই ো।’ িনল আহমে মুসা আিাি ঘরিি রেনক্ তাক্াল। 
‘আমিা দসৌভাগযিাে, আপোনক্ আমাি অরভেন্দে।’ িলল ডাাঃ 

মাগকানিে আহমে মুসানক্ লিয ক্নি। 
‘ডাাঃ মাগকানিে, অরভেন্দেো আগামী হনয় দগল। দোয়া ক্রুে।’ 
িনল আহমে মুসা উনি োুঁিাল। িলল িিকনক্, ‘চল, দেে গারিনত দতল 

আনি রক্ো। এেরে দযনত হনি।’ 
িিক উনি োুঁিাল। 
‘এক্ো ক্থা িলনত পারি?’ িলল ডাাঃ মাগকানিে আহমে মুসানক্। 
‘আহমে মুসা চলনত শুরু ক্নিরিল। থমনক্ োুঁিাল। িলল, ‘িলুে।’ 
‘ওিা দতা অনেক্ ঔষধ্, অনেক্ রচরক্ৎসা সিঞ্জাম রেনয় আসনি। আরম 

এক্িে ডািাি। আরম রক্ আপোনেি সাথী হনত পারি?’ 
আহমে মুসাি দচাে  দু’রে উজ্জ্বল হনয় উিল। িলল, ‘ধ্েিাে ডাাঃ 

মাগকানিে। অিেই সাথী হনত পানিে, এক্ সময় সাথী হনত হনি। রক্ন্তু আি 
আপরে দগনল, িিকনক্ও দযনত হনি। রক্ন্তু আরম চাই, িিক এোনে থাকক্। সুতিাাং 
আপরেও এোনেই থাকে।’ 

‘আনিক্ো ক্থা।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে। 
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‘িলুে।’ আহমে মুসা িলল। 
‘সািা উইরলয়াম এক্ো প্রশ্ন রিনেস ক্নিরিল, তাি িিাি দেেরে।’ 
হাসল আহমে মুসা। িলল, ‘এ প্রনশ্নি রক্ িিাি দেি? এই দয আি 

দিরুরি, িীিে এিাং মৃতযু দুই-ই আমাি সানথ। আরম এ রেনয় রক্িুই ভািরি ো। 
িীিে মৃতযুি মারলক্ রযরে, ভািো তাুঁি, রসদ্ধােও তাুঁিই।’ 

িনল আহমে মুসা সালাম রেনয় পা িািাল িাইনি দিরুিাি িনে। 
দিরিনয় দগল ড্রইাংরুনমি দথনক্। তাি রপনি রপনি িিকও। 
আহমে মুসাি যািাপনথি রেনক্ রেষ্পলক্ তারক্নয় রিল ওিা চািিে। 
আহমে মুসা দিরিনয় দগনি, রক্ন্তু ওনেি দচানেি পলক্ পনিরে, েৃরষ্ট 

তানেি রিনি আনসরে। 
এক্ সময় দিাুঁে িুুঁনিই দযে ক্থা দিরুল ডাাঃ মাগকানিনেি। িলল, 

‘দিরেিাি, মৃতযুঞ্জয়ী মানুনষি ক্থা শুনেরিলাম। আি দেেলাম এক্ অপরূপ 
মৃতযুঞ্জয়ীনক্।’ ধ্ীি এিাং ভািী ক্ে ডাাঃ মাগকানিনেি। 

মাগকানিনেি ক্েস্বনি ওিা রতেিে রিনি তাক্াল মাগকানিনেি রেনক্। 
ধ্প ক্নি িনস পিল মাগকানিে দসািায়। িসল ওিা রতেিেও।  
ক্থা িলল মাগকানিেই আিাি। িলল, ‘রক্িুিে আগ পযকে দয ভয় 

আমানক্ দপনয় িনসরিল, দস ভয় এেে আি দেই আমাি।’ 
‘সতয িনলনিে আপা। মনেি অিাো এক্ো দুয়াি দযে েুনল দগনি। 

রেনিনক্ অনেক্ সাহসী ও েরিোলী মনে হনি।’ িলল লায়লা দিরেিাি। 
‘এ িনেই আহমে মুসা অমে িগৎিয়ী আহমে মুসা হনত দপনিনি। 

দস িযরি মাি েয়, দস দযে সাধ্োি দসই পিেমরে। দলাহাও ওুঁি সারন্ননধ্য দসাো 
হনয় যায়।’  

রক্িু িলনত যারিল মানক্ারে। রক্ন্তু মুে হা ক্নিই দথনম দগল। 
ড্রইাং রুনম প্রনিে ক্িল দিরেিানিি মা ও োেী। িলল দিরেিানিি মা, 

‘রক্ িযাপাি? রক্ ঘনেনি ওক্ািী গ্রানম? ক্নয়ক্ েুক্নিা রুরে মনুে রেনয়ই আমানেি 
আহমে আব্দুল্লাহ (আহমে মুসা) আিাি িুনে দগল ওক্ািী গ্রানম?’ 
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‘আমা, আি িানতই েত্রুনেি এক্ো িি অরভযাে আসনি আমানেি 
সাউথ োনক্কা দ্বীনপ।’ িলল লায়লা দিরেিাি। 

শুনে দিরেিানিি মা ও োেী দু’িনেই হতাে ভানি িনস পিল দসািায়। 
িলল দিরেিানিি োেী, ‘তাহনল রক্ োনক্কা দ্বীপপুঞ্জ দথনক্ও আমানেি ভাত 
উিল? এিপি দক্াথায় যাি আমিা? দক্ আমানেি িায়গা দেনি?’ 

উনদ্বগ, আতাংনক্ দিনয় দগনি দিরেিানিি মা ও োেীি মুে। 
‘দোয়া ক্রুে োেী। িি রিপে রিক্ই। রক্ন্তু োেী, িহু েতাব্দীি অিযাহত 

পিািনয়ি পি আমিা প্রথমিাি রিতনত শুরু ক্নিরি। এিাি আমানেি রিিনয়ি 
পালা।’ িলল দিরেিাি আনিগ রুদ্ধ ক্নে। 

‘আল্লাহ আমানেি আহমে আব্দুল্লাহনক্ সাহাযয ক্রুে। তাি হানতই দতা 
আমানেি রিিয় আসনত শুরু ক্নিনি।’ িলল দিরেিানিি মা। 

‘আরমে।’ সক্নল এক্নযানগ িনল উিল। 
 
 
 
আহমে মুসা ওক্ািী গ্রানমি মসরিনে এনসই শুেল, আলী ওিমা িাত 

েেোি মনধ্য দিনিরে। তাি পনিই আিু িক্ি ক্’িেনক্ রেনয় ওরেনক্ চনল 
দগনি।  

আহমে মুসাি মে চঞ্চল হনয় উিল। িুঝল, আলী রেশ্চয় সনন্দহিেক্ 
ক্ািও দেো দপনয়নি। তাহনল দহায়াইে ঈগল এই পনথই দ্বীনপি মুসরলম 
অিস্থানেি উপি আক্রমনেি রসদ্ধাে রেনয়নি। ওনেি পথনক্ এত তািাতারি 
রচর হ্ণত ক্িনত পািায় আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িল আহমে মুসা। 

আহমে মুসানক্ িাস্তায় ক্থা িলনত দেনে মসরিে দথনক্ দ্রুত দিরিনয় 
এল ইসহাক্ আব্দুল্লাহ, ক্রলে  ক্ামাল এিাং িরিে দোয়ােনক্া। 

আহমে মুসাি সামনে আসনত আসনত ইসহাক্ আব্দুল্লাহ িলল, ‘আিু 
িক্ি েে রমরেে আনগ রতেিেনক্ সানথ রেনয় আলীি সানথ দেো ক্িনত দগনি।’ 
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আহমে মুসা তাি ক্থাি রেনক্ ক্াে ো রেনয় িলল, ‘দতামাি আব্বা 
দক্াথায়?’ 

ইসহাক্ আব্দুল্লাহ মুে েুলনত যারিল। দসই সময় তাি আব্বা আব্দুি 
িহমাে ওক্ািীনক্ আহমে মুসাি রেনক্ আসনত দেো দগল। 

দস আসনতই আহমে মুসা তানক্ সালাম রেনয় িলল, ‘িোি দহায়াইে 
ঈগল িি ধ্িনেি প্রস্তুরত রেনয় এ দ্বীনপ আসনি। আি িানতই দক্াে এক্ সময় 
আক্রমে হনি এিাং মনে হনি এ ঘানেই তািা লযা- ক্িনি।’ 

আব্দুি িহমাে ওক্ািীি দচানে-মুনে উনদ্বগ িনুে উিল। িলল, ‘আলী 
রক্াংিা আিু িক্ি দক্উনতা দিনিরে। এো িাো দগল রক্ভানি?’ 

‘আি সন্ধ্যায় িনিকি দিাে এনসনি ‘গ্রান্ড োক্কস’ দথনক্। তানক্ই 
এক্িে দেরলনিাে ক্নি িারেনয়নি। তাি উপি আলী েেোি মনধ্য ো দিিায় 
প্রমারেত হনি দসও সনন্দহিেক্ রক্ি ুদেনেনি।’ িলল আহমে মুসা। 

সক্নলি দচানে-মুনে রচো ও উনদ্বনগি িায়া। 
আহমে মুসা সক্নলি রেনক্ এক্িাি দচাে িুরলনয় িলল, ‘রক্ িযাপাি, 

দতামিা রক্ ভয় ক্িি?’ 
ম্লাে হাসল ইসহাক্ আব্দুল্লাহ। তািাতারি িলল, ‘ো ভাইয়া, আমিা 

ভািরি, আপরে পানে থাক্নল, দয দক্াে রক্িুি দমাক্ারিলায় আমিা োুঁিানত 
পারি।’ 

‘অিেই।’ িনল উিল ক্রলে ক্ামাল ও দোয়ােনক্া এক্নযানগ। 
‘আলহামদুরলল্লাহ। আমানেি এেে দু’রে ক্াি। এক্, গ্রানমি দররোং প্রাপ্ত 

সক্লনক্ এই মসরিে চত্বনি এনে িমা ক্িা। দুই, ক্নয়ক্িেনক্ এেরে আিু 
িক্নিি সানথ দযাগ রেনত হনি। ওরেনক্ি সি অিস্থা দিনে এোনে এনস 
আমানেি দক্ৌেল রিক্ ক্িনত হনি। আরম, ক্রলে ও দোয়ােনক্া আিু িক্নিি 
ওরেনক্ যাই। ইসহাক্ আিদুল্লাহ এরেক্ো দেে।’ 

‘আরমও যাি।’ ইসহাক্ আিদুল্লাহ িলল। 
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‘অসুরিধ্া দেই। আরম অেনেি রেনয় এ রেক্ো মযানেি ক্িনিা। আরম 
গ্রানমি রেনক্ দিরুরি।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহি আব্বা আিদুি িহমাে 
ওক্ািী। 

‘িিকনক্ োরয়ত্ব রেনয় এনসরি রসরড ক্ানক্ম এলাক্াি।’ 
িনল এক্েু থামল আহমে মুসা। তািপি আিাি শুরু ক্িল, ‘আরম 

যতেূি িােনত দপনিরি, ওিা িি ধ্িনেি েল রেনয় আসনি। এ রিষয়ো ক্ািও 
ক্ানি লুক্ানো রিক্ হনি ো। তনি দক্উ যরে ওনেি দমাক্ারিলাি প্রনশ্ন রদ্বধ্াগ্রস্ততা 
অনুভি ক্নি, তাহনল তানক্ আমানেি সানথ োরমল হনত িাধ্য ক্িা রিক্ হনি ো। 
রেনিনেি রিোস, রেনিনেি সমাি স্বিারত, রেনিনেি মারে িিাি িনে যািা 
িীিে রেনত প্রস্তুত, তানেি সাংেযা ক্ম হনল িরত দেই। এুঁিা আল্লাহি সাহাযয 
পানিে।’ 

আিদুি িহমাে ওক্ািী আহমে মুসাি রেনক্ তারক্নয় রিল। তাুঁি দচানে 
ধ্ীনি ধ্ীনি িনুে উিল অিাক্ রিস্ময়। 

রক্িুিে তারক্নয় থাক্াি পি িলল আহমে মুসানক্ লিয ক্নি, ‘এমে 
ক্নি দক্উ দক্ােরেে আমানেি িনলরে। এমে রিোনসি ক্থা, এমে আনিনগি 
ক্থা আমানেি িাোই রিল ো। আল্লাহি সাহাযয এভানি পাওয়া যায়, ভািোয়ও 
আনসরে দক্ােরেে আমানেি। এতরক্িু তুরম িাে, এমেভানি তুরম িলনত পাি, 
দক্ তুরম িািা?’ 

আহমে মুসা িলল, ‘আরম আপোনেি রভেনেেী এক্ ভাই। আি রক্িুি 
রক্ েিক্াি আনি?’ 

িনল আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহি রেনক্ দচনয় িলল, ‘দতামিা রক্ 
প্রস্তুত? আমিা এেরে যািা ক্িি।’ 

‘আমিা প্রস্তুত।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘দতামানেি রতেিনেি পনক্নেই রক্ রিভলিাি আনি? আহমে মুসা 

িলল। 
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ইসহাক্ আিদুল্লাহ উত্তি রেল ো। তািা রতেিে পিষ্পনিি মুে চাওয়া-
চাওরয় ক্িনত লাগল। এক্েু পি ইসহাক্ আিদুল্লাহ িলল, ‘ো ভাইয়া, আমানেি 
ক্ানিা পনক্নেই রিভলিাি দেই।’ 

‘চাক িা দিািা আনি?’ 
ইসহাক্ আিদুল্লাহ আিাি অে দু’িনেি সানথ েৃরষ্ট রিরেময় ক্নি িলল, 

‘ো দেই।’ 
‘তাহনল প্রস্তুত দক্মে ক্নি দতামিা?’ 
‘আমিা মনে ক্িরি, রক্ অিস্থা তাি দোুঁি রেনত যারি, লিাইনয় দতা 

যারি ো। তাই....।’ 
ক্থা দেষ ো ক্নিই দথনম দগল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘দেে িতকমাে অিস্থায় এক্িে মুসরলমনক্ 

সি সময় পুরলে ও তসরেনক্ি ভূরমক্ায় থাক্নত হনি। আমিা যুদ্ধািস্থায় আরি। 
রিভলিাি ও চাকি মত অস্ত্র সি সময় সানথ থাক্নত হনি। যাও ততরি হনয় এনসা।’ 

ওিা রতেিেই িুনে চনল দগল। 
আিদুি িহমাে ওক্ািীও আহমে মুসানক্ সালাম রেনয় ‘যাই ওরেনক্ি 

িযিস্থা ক্রি’ িনল হাুঁোনত শুরু ক্িল। 
রমরেে পাুঁনচনক্ি মনধ্যই ওিা রতেিেই রিনি এল। 
আহমে মুসা হাুঁেনত শুরু ক্িল। তাি দপিনে দপিনে ওিা রতেিে। 
হাুঁেনত হাুঁেনত ইসহাক্ আিদুল্লাহ, ‘আমিা এেে দক্াথায় যারি?’ 
‘দসোই ভািরি।’ িলল আহমে মুসা। 
‘দক্ে দসই গািতলায়, দযোনে আলীি সানথ আিু িক্িনেি দেো ক্িাি 

ক্থা, দসোনেই রক্ প্রথনম যাি ো?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘দসোনেই দতা যাওয়াি ক্থা। ভািরি, আলী আি আিু িক্নিি দেো 

হনলা রক্ো? দেো হনল তািা দসোনে এেেও আনি রক্ো। যা পরিরস্থরত, তানত 
আমাি মনে হনি আলীি দেো পাওয়াি পি আিু িক্ি প্রস্তুরতি িনে িা েিি 
দেয়াি িনে এতিে দিিাি ক্থা। রক্ন্তু রিিল ো দক্ে?’ 

‘তাহনল?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
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‘তিু ওোনেই প্রথম দযনত হনি আমানেি।’ আহমে মুসা িলল। 
দসই গািতলা ঘানেি েুি ক্ািাক্ারি। এোে দথনক্ গেিযস্থল এেেও 

দিে েূনি। আহমে  মুসা আনগ চলরিল। দপিনে ওিা রতেিে। আহমে মুসা 
চািরেনক্ সািধ্ােী েৃরষ্ট দিনে সামনে এরগনয় চলরিল। 

আহমে মুসাি েৃরষ্ট তেে রেিদ্ধ রিল সামনে দিে েূনি। িুদ্র এক্রে 
আনলাক্ রেোনক্ দস িনল উনিই আিাি রেনভ দযনত দেনেনি। দসো রেয়ােলাই-
এি ক্ারি িা রসগানিে লাইোনিি আনলা, ো েৃরষ্ট রিভ্রম! এ রেনয় আহমে মুসা 
মুহূনতকি িনে আেমো হনয় পনিরিল। 

দক্াে রক্িুি সানথ দহাুঁচে দেনয় পনি দযনত দযনত োুঁরিনয় দগল আহমে 
মুসা।  

রেনচি রেনক্ তারক্নয় চমনক্ উিল আহমে মুসা। মানুনষি দেহ। ঘুমে ো 
মৃত। 

দপরিল েচক দিনল পিীিা ক্িনতই আনিক্ েিা চমনক্ উিল আহমে 
মুসা। এনতা ওক্ািী গ্রানমি! এরক্ আিু িক্নিি সাথী রিল? 

ক্থাো মনে আসনতই উনদ্বনগি এক্ো েীতল দরাত িনয় দগল আহমে 
মুসাি দগাো দেনহ। 

দসািা হনয় উনি োুঁরিনয় আহমে মুসা চাপা ক্নে িলল, ‘ইসহাক্ 
তািাতারি এরেনক্ এস। সাাংঘারতক্ ঘেো ঘনে দগনি।’ 

িনল আহমে মুসা সামনে ও আনেপানে দচাে িুলাল। িাস্তাি উপি পনি 
থাক্া আিও রতেরে দেহ দেেনত দপল দস। 

এই সময় এক্ো ক্ে দভনস এল সামনে মারেনত পনি থাক্া দেহ রতেরেি 
রেক্ দথনক্, ‘আহমে আিদুল্লাহ ভাই, আরম পারিরে। সি দেষ হনয় দগনি।’ 

আিু িক্নিি গলা! দস িীরিত ক্থাো ভািনতই আহমে মুসা িুেল 
দেহরেি রেনক্। ততিনে আিু িক্ি তাি ডাে হাতো িাম হাত রেনয় দচনপ ধ্নি 
উনি িনসনি। 

আহমে মুসা িুনে রগনয় িসল তাি পানে। 
িনসই িলল, ‘তুরম দক্মে আি, আি দক্াথাও গুলী দলনগনি?’ 
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এনক্ এনক্ সিাই এনস রঘনি োুঁিাল আিু িক্িনক্। 
‘ভাইয়া, আিু িক্নিি সানথি ওিা রতেিেই মািা দগনি।’ আহমে 

মুসানক্ লিয ক্নি িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ।  
দক্ুঁনে উিল আিু িক্ি। িলল, ‘পারিরে ওনেি সানথ। ওিা রিল 

রতেিে। প্রথম গুলীনত ওনেি এক্িেনক্ দমনিরিলাম। রদ্বতীয় গুলী িুিিাি 
আনগই গুলী দেলাম আরম। রিভলিাি হাত দথনক্ রিেনক্ পনি দগল। তািপনিই 
এল ওনেি ব্রাে িায়াি। আরম মারেনত পনিরিলাম। ওিা মনে ক্নিরিল গুলীনত 
আরমও ঝাুঁঝিা হনয় দগরি। চনল যায় ওিা।’ 

‘ওনেি মৃত দলাক্রেনক্ দতা দেেরি ো। দক্াথায় দস?’ িলল আহমে 
মুসা। 

িাস্তাি পানে এক্ো িায়গাি রেনক্ অাংগুরল সাংনক্ত ক্নি িলল, ‘ঐোনে 
পনিরিল। ওিা যািাি সময় লাে রেনয় দগনি।’ 

আহমে মুসা উনি রগনয় িায়গাো পিীিা ক্িল। অনেক্ িায়গা িুনি 
িমাে িি। 

আহমে মুসা আঙুনলি ডগা রেনয় রক্রঞ্চত িি তুনল রেনয় পিে ক্নি 
দেেল, ক্মপনি ১৫ রমরেে আনগ এ দলাক্রে রেহত হনয়নি। তাি মানে ওিা দতি 
দচৌে রমরেে আনগ এোে দথনক্ চনল দগনি। 

আহমে মুসা রিনি এল আিু িক্নিি ক্ানি। িলল, ‘সাংনিনপ িল রক্ 
ঘনেরিল?’ 

‘আক্াে দথনক্ িাি পিাি মত ওিা উেযত রিভলিাি ও দষ্টেগাে হানত 
আমানেি সামনে আরিভূকত হয়। শুধ্ু এক্ো গুলী ক্িািই সুনযাগ দপনয়রিলাম। 
তািপনিই সিনেষ। ’ িলল ক্ান্না ভিা ক্নে আিু িক্ি। 

ভািরিল আহমে মুসা। িলল, ‘আমাি মনে হনি দতামানেি অনপিায় 
ওিা ওুঁৎনপনত িনসরিল।’ 

‘রক্ন্তু িােল রক্ ক্নি?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘আরম রেরশ্চত আমানেি আলী হয় ওনেি হানত রেহত, েয়নতা িন্দী।’ 
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সক্নলই চমনক্ উিল আহমে মুসাি ক্থায়। আিু িক্ি িলল, ‘তাহনল 
আপরে িলনত চানিে, িন্দী িা রেহত আলীি ক্াি দথনক্ েিি দপনয় িা সনন্দহ 
ক্নিই তািা এোনে এনস ওুঁৎনপনত িনসরিল?’ 

‘আরম তাই মনে ক্রি।’ আহমে মুসা িলল। 
িনলই আহমে মুসা ক্রলে ক্ামানলি রেনক্ দচনয় িনল উিল, ‘তুরম দতা 

িলা যায় ডািাি। তুরম আিু িক্িনক্ রেনয় যাও। আরম এরেনক্ দেেরি।’ 
‘রতেরে লানেি আমিা রক্ ক্িি?’ িলল ক্রলে ক্ামাল। 
‘ওগুনলঅ এোনেই থাক্নি। গারি এনে ওনেি রেনয় দযনত দগনল আমিা 

েত্রুি েিনি পনি যাি।’ 
িনল আহমে মুসা উনি োুঁিাল। হাুঁেনত শুরু ক্িল আহমে মুসা সিক্ 

ধ্নি ঘাে লনিয। তাি দপিনে ইসহাক্ ও দোয়ােনক্। 
ভািরিল আহমে মুসা, েত্রু দু’িে এেে দক্াথায় থাক্নত পানি, রক্ 

ক্িনি এেে তািা। এভানি রিনক্ল দথনক্ ঘানে থাক্াি তানেি উনেে রক্? হিাৎ 
আহমে মুসাি মনে হনলা, তািা রক্ দহায়াইে ঈগনলি আিনক্ি অরভযানেি 
অগ্রিারহেী? হনত পানি। তািা এ এলাক্ায় দোুঁি-েিি িােনি যা দহায়াইে 
ঈগনলি অরভযানেি সাহানযয আসনি। 

সুতিাাং তািা েত্রুি গুপ্তচি। তানেি হতযা ক্িনল ওনেি অরভযাে অনেক্ 
মূলযিাে তথয দথনক্ িরঞ্চত হনি। আি যরে ওনেি ধ্িনত পািা যায়, তাহনল 
অনেক্ মূলযিাে তথয আমিা পাি, ভািল আহমে মুসা। 

ওিা এই মুহূনতক দক্াথায় রক্ ক্াি ক্িনত পানি? আলী এিাং এনেিনক্ 
হতযা ক্িাি পি রেশ্চয় এনেি দোুঁনি আিও দক্উ আসনি, এ রেরশ্চত আোংক্া 
তািা ক্িনি। সুতিাাং তািা সিনক্ি উপি অিেই দচাে িােনি। 

এ রিষয়ো রচো ক্িাি সানথ সানথই আহমে মুসা থমনক্ োুঁিাল। তাি 
সানথ সানথ ইসহাক্িাও। 

‘রক্িু ঘনেনি?’ রিস রিস ক্নি িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘ঘনেরে। ঘেনত পানি, দস রিষনয়ই রচো ক্িরি।’ 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  26 

 

চলা দেষ ক্নিই আহমে মুসা আিাি িলল, ‘সিক্ রেনয় এভানি যাওয়া 
আি েয়। ইসহাক্ তুরম আি দোয়ােনক্া িাস্তাি পরশ্চম পানে দেনম হামাগুরি রেনয় 
চলনত থানক্া। আরম পুি পানে োমরি।  

দয গাি তলায় আলী ও আিু িক্িনেি দেো ক্িাি ক্থা, দস গাি তলা 
আহমে মুসািা পাি হনয় এনসনি। দস গাি তলায় রগনয় আহমে মুসা চরক্নত দচাে 
িুরলনয়ও এনসনি। ো দসোনে রক্িু দেই। দসোনে আসাি আনগই আলীি রক্িু 
হনয়নি রেশ্চয়। 

ঘাে েুি দিরে েূনি েয়। 
এক্ো রেলাি দগািা রেনয় যারিল আহমে মুসা। রেলাি এক্াাংে দক্নে 

িাস্তাো ততরি হনয়নি।  
রেলা এিাং িাস্তাি মাঝোে রেনয় োলা। সম্ভিত িৃরষ্টি পারে সিানোি 

িনেই এ োলাি সৃরষ্ট। 
এই োলা ধ্নিই েরিনে ঘানেি রেনক্ অগ্রসি হরিল আহমে মুসা।  
রেলারেি দগািায় দপৌিনতই হিাৎ আক্রাে হনলা আহমে মুসা। তাি মনে 

হনলা দগাো রেলাোই দযে তাি মাথায় হুমরি দেনয় পনিনি।  
হাত দথনক্ দষ্টেগােো রিেনক্ পিল আহমে মুসাি। দস মুে থিুনি পনি 

দগল োলায়। 
পনি যািাি পিিনেই আহমে মুসা িুঝনত পািল রেলা দভনঙ তাি 

মাথায় পনিরে। দু’িে দলাক্ তাি উপি লারিনয় পনিনি রেলাি উপি দথনক্। 
রেশ্চয় এিা দসই দু’িে। এিা ওুঁৎনপনত রিল রেলাি উপি। ভািল আহমে মুসা।  

এিা দু’িে আহমে মুসাি উপি লারিনয় পনিই িাুঁপনে ধ্নিরিল 
আহমে মুসানক্। 

এক্িে রেনপ ধ্নিরিল আহমে মুসাি গলা। অেিে মুে, োক্ দচনপ 
ধ্নি তাি োস িন্ধ্ ক্িাি দচষ্টা ক্িরিল। 

োলাো েুি প্রেস্ত রিল ো। 
আহমে মুসাি হাত দু’রে পনি রগনয়রিল তাি দেনহি রেনচ। উপি দথনক্ 

দু’িে দচনপ ধ্নি থাক্ায় হাত দু’রে দিি ক্িাি উপায় রিল ো। 
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গলা, মুে ও োনক্ ওনেি হানতি চাপ িািনি। মুে এরেক্ ওরেক্ সরিনয় 
মুে ও োক্ িাুঁচািাি দচষ্টা ক্নিরিল আহমে মুসা। রক্ন্তু ক্তিে? 

োস িন্ধ্ হনয় আসনি আহমে মুসাি। 
প্রেীপও দেভাি আনগ িনল। অনেক্ো দযে দস ধ্িনেিই ঘেো ঘেল। 
আহমে মুসা দু’পা দিািা ক্নি যতো পািা যায় ওপনি তুনল দ্রুত রেনচ 

োরমনয় দেনহ এক্ো দঢউ এি সৃরষ্ট ক্নি ক্রেনেেো প্রিল দিনগ উপনি তুলল। 
তাি িনল দেনহি মধ্য অঞ্চনল এক্ো প্রিল ঝাুঁকরেি সৃরষ্ট হনলা। মাথা আক্রস্মক্ 
সরক্রয় হনয় মারেি সানথ দসুঁনে দগল এিাং রপি ও ক্রেনেেো দিে তীব্র গরতনত 
অনেক্োরে উপনি উিল। 

আক্রস্মক্ এই প্রিল ঝাুঁকরেনত ওনেি দু’িনেি হাতই আহমে মুসাি 
গলা, মুে ও োক্ দথনক্ রক্িুো রেরথল হনয় পিল এিাং আহমে মুসাি উপি দচনপ 
িসা তানেি দেহ পানে সনি দগল। 

মুি িাতানস িুক্ ভনি দগল আহমে মুসাি এিাং সাংনগ সাংনগই হাত দু’রে 
সরক্রয় হনলা তাি। 

আহমে মুসা দুই হানত ভি রেনয় দেনহি সামনেি অাংেনক্ উপি রেনক্ 
িুুঁনি রেল। 

আনগি ঝাুঁকরেনতই ওনেি হাত রক্িুো রঢলা হনয় পনিরিল। আহমে 
মুসাি রপি দথনক্ এিাি দু’িে দু’পানে ঝুনল পিল। তািা আহমে মুসাি গলা ও 
মাথা তানেি হানতি মুনিায় িাোি প্রােপে দচষ্টা ক্িরিল। 

আহমে মুসা তাি দুই ক্নুই চালাল ওনেি দু’িনেি পাুঁিনি। গুলী 
োওয়াি মতই ওিা দক্ুঁনপ উিল। েনল উিল তানেি দেহ। আহমে মুসানক্ দিনি 
রেনয় ওিা রেনিনেি সামনল দেিাি দচষ্টা ক্িল। রক্ন্তু তািা সময় েষ্ট ক্িল ো। 
এক্ হাত রেনয় তািা পাুঁিিো দচনপ ধ্নি অে হাত রেনয় দ্রুত রিভলিাি দিি 
ক্িল। 

ওনেি ক্িল দথনক্ মুি হনয় আহমে মুসাও রিভলিাি দিি ক্নিনি। 
রক্ন্তু আঘাত সামনল ওিা এতো রিপ্রতা দেোনি, তা দস ভানিরে। আহমে মুসা 
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যেে ওনেি রেনক্ চাইল, দেেল ওনেি রিভলিানিি দু’রে েলই তানক্ লিয ক্নি 
উনি এনসনি। তেে আহমে মুসা তাি রিভলিাি সনি হানত রেনয়নি মাি। 

রদ্বতীয়িাি দিক্ায়োয় পিল আহমে মুসা। ওিা দু’িনেই োুঁরিনয় আনি 
তাি সামনে। তনি দিে েূিত্ব ওনেি মনধ্য। এক্িে েরিে-পূিক দক্ানে, অেিে 
েরিে-পরশ্চম দক্ানে। দু’িেনক্ গুলী ক্িনত হনল রিভলিাি দিে ঘুরিনয় রেনত 
হনি। এই অিস্থায় এক্িেনক্ গুলী ক্িাি পি আনিক্িেনক্ গুলী ক্িাি সুনযাগ 
দস রক্ পানি? 

রিক্ল্প রহনসনি তাি পুিনো দক্ৌেনলি ক্থা রচো ক্িল। আহমে মুসা 
তাি দচাে ওনেি রেক্ দথনক্ সরিনয় আিও দপিনে তারক্নয় দ্রুত মাথা োিল দযে 
ওনেি দপিনে োুঁিানো ক্াউনক্ রক্িু িলনি দস। ক্াি হনলা। 

ওিা দু’িনেই চমনক্ উনি চরক্নতি িনে দপিে রেনক্ তাক্াল। 
সাংনগ সাংনগই আহমে মুসাি রিভলিাি রিদুযত দিনগ উনি এল এিাং পি 

পি দু’িাি গিকে ক্নি উিল। 
ওনেি দু’িনেিই মাথায় গুলী লাগল। ওরেনক্ রিনি তাক্ানো 

অিস্থানতই মারেি উপি রিেনক্ পিল ওনেি দেহ।  
আহমে মুসা ধ্ীনি ধ্ীনি রগনয় ওনেি পনক্ে সাচক ক্িল। দপনয় দগল 

এক্িনেি পনক্নে িারঞ্চত িস্তু, ইেিানিড গগলস। এই গগলসরে আহমে মুসা 
রেনয়রিল আলীনক্। রক্ন্তু অন্ধ্ক্ানি দেোি এই গগলস রেনয় আলী েত্রুনেি েুুঁনি 
পায়রে, িিাং েত্রুিাই সম্ভিত তানক্ প্রথম রচর হ্ণত ক্নি। রেশ্চয় এই গগলস 
রেনয়ই এিা আহমে মুসানক্ েূনি থাক্নতই রচর হ্ণত ক্নিরিল এিাং ওুঁৎনপনত 
রিল। তিু ভাল, ওিা প্রথনমই গুলী ক্নিরে। 

গুলীি েব্দ দপনয় ইসহাক্ আিদুল্লাহ এিাং দোয়ােনক্া িাস্তাি উপি রেনয় 
গরিনয় গরিনয় দ্রুত চনল এনসনি িাস্তাি এ প্রানে। উনদ্বগ, আতাংক্ দিনে পিনি 
তানেি দচাে-মুে দথনক্।  

িাস্তাি প্রাে রেনয় দিাে দিাে গাি-গািিা। ইসহাক্ আিদুল্লাহ ও 
দোয়ােনক্া গাি-গািিাি পাে রেনয় উুঁরক্ রেনয় দেেনত দপল আহমে মুসানক্। 
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উনি োুঁরিনয় তািা িুনে এল আহমে মুসাি ক্ানি। িলল ইসহাক্ 
আিদুল্লাহ আেনন্দি সানথ, আলহামদুরলল্লাহ, অিরেষ্ট দু’এক্িেনক্ আপরে দেষ 
ক্নিনিে। এেে রেশ্চয় আমানেি লুরক্নয় এগুনত হনি ো?’ 

আহমে মুসা ওরেনক্ ক্াে রেনয় িলল, ‘ইসহাক্, আমানেি আনিক্ ভাই 
আলী রেহত হনয়নি।’ গম্ভীি ক্ে আহমে মুসাি। 

‘পাওয়া দগনি তাি লাে? দক্াথায়?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘লাে দেরেরে। তনি দস রেহতই হনয়নি।’ 
িনল আহমে মুসা হানতি গগলসো তানেি দেরেনয় িলল, ‘এো আলীি 

ক্ানি রিল। হতযাি পি রেশ্চয় আলীি ক্াি দথনক্ এো ওিা দপনয়নি।’ 
‘তাই হনি ভাইয়া।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
আহমে মুসাি মুেমন্ডল আিও গম্ভীি হনয় উনিনি। িলল, ‘আি যািাি 

শুরুনতই চািিে েহীনেি িনি স্নাত হনলা আমানেি ভুেন্ড।’ 
‘রক্ন্তু ওনেি মািা দগনি দতা আমানেি সাংেযাি দচনয় এগাি গুে দিেী।’ 

িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ সাে¦োি সুনি। 
‘হ্াুঁ। েত্রুি তুলোয় অাংক্ো আেরন্দত হিাি মত। রক্ন্তু এই চািিে 

তানেি পরিিানিই শুধ্ু েয় আমানেি এোেক্াি এই দিাট্ট সমানিও রিল 
অমূলয।’ 

‘আল্লাহি ইিা ভাইয়া। আপোি পরিক্ল্পোয় দক্াে ত্রুরে রিল ো।’ 
িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

আহমে মুসা দক্াে উত্তি রেল ো। দস তাক্াল পানেি রেলাি মাথাি 
রেনক্। িলল, ‘চল রেলাি উপিো দেরে। ওোনেই ওিা দু’িে ওুঁৎনপনত রিল।’ 

িনলই আহমে মুসা রেলায় উিনত শুরু ক্িল। ওিাও দু’িে আহমে 
মুসাি দপিনে দপিনে চলল। 

রেলাি উপনি িায়গাো েুি প্রেস্ত েয়। ৪ িগকগনিি দিরে হনি ো। 
েীষকোও দিাে দিাে গাি-গািিায় ঢাক্া। 

রেলাি মাথাি মাঝামারঝ িায়গাোি গাি-গািিাগুনলা দিনে দিলা। 
দসোনে এক্ো দতায়ানল রিিানো। 
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আহমে মুসা দসরেনক্ এরগনয় দগল। দেেল, দতায়ানলি ওপি এক্ো 
হ্াে, এক্ো েচক। তাি পানে এক্ো সাইড িযাগ। 

িযাগ হানত তুনল রেল আহমে মুসা। 
িযাগ োরল, মাি দু’ই রেে পাতলা ক্াগি দপল। এক্ো েীে েীল, অেরে 

লাল। 
আহমে মুসা িুঝনত পািল দষ্টেগাে িহনেি িনেই ওিা এই িযাগ 

িযিহাি ক্নিরিল। 
ক্াগনিি এক্ো রেে হানত তুনল রেল আহমে মুসা। 
রেেরে হানত তুনল রেনতই ক্াগনিি ভাুঁি দথনক্ এক্ো দিাট্ট ইেনভলপ 

দিরিনয় পিল। 
ইেনভলপরে করিনয় রেল আহমে মুসা। ইেনভলপরে েুনল ভাুঁি ক্িা 

দিাে এক্ো রেে ক্াগি দপল। আহমে মুসা ভাুঁি েুনল দচানেি সামনে দমনল ধ্িল 
ক্াগিরে। 

পি পি চািরে লাইনেি মাি িয়রে েব্দ। 
প্রথম লাইনে ‘পযকনিিে ও েিি সাংগ্রহ’, রদ্বতীয় লাইনে ‘সাংনক্ত’, 

তৃতীয় লাইনে ‘রব্ররিাং’ এিাং চতুথক লাইনে ‘শুরু’ রলো। 
আহমে মুসাি িুঝনত িারক্ িইল ো দয, যািা এনেি রেনয়াগ ক্নিনি, 

তানেি তিি দথনক্ই এই রচিকে। অথকাৎ যািা অরভযানে আসনি তানেিই এ 
রব্ররিাং। রক্ন্তু রব্ররিাং সিো েুি স্পষ্ট েয়। 

ভািল আহমে মুসা এ রিষনয়। 
প্রথম লাইনেি িিিয পরিষ্কাি। েচক ও লাল েীল ক্াগি দেনে রদ্বতীয় 

লাইনেি ‘সাংনক্ত’-এি অথকও মাথায় এল। িুঝনত পািল, যািা আসনি তানেিনক্ 
সিুি িা লাল সাংনক্ত রেনত হনি। ক্েে, দক্াে অিস্থায় তা অিে িলা হয়রে। 
চতথুক লাইনেি ‘শুরু’-এি অথক অপানিেে শুরু ধ্িা যায়, তৃতীয় লাইনেি ‘রব্ররিাং’ 
দুনিকাধ্য। ‘রব্ররিাং’ রক্ অপানিেে শুরুি আনগ আনলাচো? আহমে মুসা এ রিষনয় 
দক্াে রেরশ্চত রসদ্ধানে দপৌিনত পািল ো। 
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আহমে মুসা েচক হানত রেনয় ইসহাক্ আিদুল্লাহনেি রেনক্ তারক্নয় 
িলল, ‘যা িুঝলাম এই েচক রেনয় সাংনক্ত রেনত হনি যািা আসনি তানেিনক্। 
েনচকি মাথায় লাল ক্াগি িরিনয় লাল সাংনক্ত দেয়াি অথক হনি এরেনক্ রিপে 
আনি। আসাো রিপজ্জেক্। আি েীল ক্াগি িরিনয় েীল সাংনক্ত দেয়াি অথক 
হনি সি রিক্ আনি, আসুে।’ 

ক্থাো দেষ ক্নিই আহমে মুসা িলল, ‘আমাি মনে হনি, এই রেলাি 
আনে-পানেই দক্াথাও আলীি লাে পাওয়া যানি। ওিা রতেিে এোনেই 
িনসরিল। এোনে িনসই িাস্তাি রেনক্ েিি দিনেরিল এিাং এোে দথনক্ই তািা 
সাংনক্ত রেত। উভয় উনেনেই ওিা এই রেলা দিনি রেনয়রিল। আলী এই রেলাি 
আনে-পানে আসাি পি আমাি মতই ওনেি দ্বািা আক্রাে হয়।’ 

‘তাহনল েুুঁনি দেেনত হয়।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘চল দেরে।’ 
আহমে মুসািা রতেিেই দেনম এল রেলা দথনক্। 
রেনচ দেনম আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহ ও দোয়ােনক্ানক্ উনেে 

ক্নি িলল, ‘ইসহাক্ িাত ১২ো িািনত যানি। এক্ মূহূতক আি েষ্ট ক্িা যানি 
ো। আরম আলীনক্ েুুঁিরি। তুরম আি দোয়ােনক্া গ্রানম রিনি যাও। সি অস্ত্র, সি 
দগালা-গুলী ও সি মানুষনক্ রেনয় এস। দতামাি আব্বা আসনিে ো। রতরে গ্রানমি 
োিী, রেশু ও অিরেষ্ট দলাক্নেি রেনয় সিাগ থাক্নিে।’ 

‘আরম এক্া যাই। দোয়ােনক্া আপোি সানথ থাকক্।’ িলল ইসহাক্ 
আিদুল্লাহ। 

‘দতামাি এক্া যাওয়া রিক্ মনে ক্িরি ো। আগাম সািধ্ােতা ভাল।’ 
িলল আহমে মুসা। 

‘রক্ন্তু আপরে দতা এক্া থাক্নিে।’ ইসহাক্ আিদুল্লাহ িলল। 
হাসল আহমে মুসা। িলল, ‘িীিনেি অরধ্ক্াাংে সময় এক্াই আমানক্ 

পথ চলনত হনয়নি।’ 
িনল আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহনেি সালাম রেনয় রেলাি দপিে 

রেক্ লনিয হাুঁো শুরু ক্িল। 
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ইসহাক্ আিদুল্লাহ ও দোয়ােনক্া আহমে মুসাি যািা পনথি রেনক্ মুহূতক 
ক্নয়ক্ দচনয় দথনক্ হাুঁেনত শুরু ক্িল গ্রাম লনিয। 

হাুঁেনত হাুঁেনত দোয়ােনক্া িলল, ‘আহম আিদুল্লাহ ভাইনক্ যতই 
দেেরি, রিস্ময় আি প্রশ্ন িািনি।’ 

‘আমািও।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘আহমে আিদুল্লাহ োনমি এক্িে মানুষ মাি রতরে েে। আমাি মানঝ 

মানঝ মনে হয় রক্ িাে, দক্াে দিনিেতানক্ হয়নতা আল্লাহ মানুনষি রূপ রেনয় 
পারিনয়নিে আমানেি প্রতযি সাহানযযি িনে। তা ো হনল এত সাহস, িহুমুেী 
এমে েিতা এিাং পিানথক উৎসগকীত এমে িীিে হিাৎ এক্িে মানুনষি মনধ্য 
দক্ানিনক্ এল। এমে দলাক্ থাক্নল তাি োম অিেই দোো দযত।’ িলল 
দোয়ােনক্া। 

‘দোয়ােনক্া তুরম সতযই িনলি। এই মাি যা ঘেল তাি ক্থাই ধ্িো! 
উরে তাুঁি রেিাপত্তাি ক্থা ভািনলে ো, ভািনলে আমানেি রেিাপত্তাি ক্থা।’ 
িলল ইসহাক্। 

‘আি দিনিেতাই িা তাুঁনক্ িলা যানি দক্মে ক্নি। িনিকি ক্ানি 
শুনেরি, মেীোয় রতরে স্ত্রী দিনে এনসনিে। তাই প্রশ্নো তীব্রতি হনি, রতরে 
আসনল দক্?’ িলল দোয়ােনক্া। 

‘আমিা এি রক্োিা ক্িনত পািি ো। থাক্ আনলাচো। চল দ্রুত হাুঁরে। 
দলাক্িেনক্ রেনয় তািাতারি রিিনত হনি। 

দু’িনেই দ্রুত পা চালাল গ্রানমি উনেনে। 
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২ 
ঘানেি রতেরেক্ রঘনি দলাক্িেনেি িরসনয় রেনয় আহমে মুসা ইসহাক্ 

আিদুল্লাহ, দোয়ােনক্া ও ক্রলে ক্ামালনক্ সানথ রেনয় উনি এল দসই রেলায়। 
আহমে মুসাি িযিস্থা অনুসানি ঘানেি পূিক রেনক্ থাক্নি দোয়ােনক্া, 

মধ্য অঞ্চনল থাক্নি ক্রলে ক্ামাল এিাং পরশ্চম ঘাে দথনক্ আসা যাওয়াি পথ 
অঞ্চনল থাক্নি ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

সম্ভািয ঘেোিলী তানেি সামনে তুনল ধ্নি প্রনয়ািেীয় রেনেকে রেনয়নি 
সিাইনক্ আহমে মুসা। 

ইসহাক্ আিদুল্লাহ, দোয়ােনক্া ও ক্ামাল প্রনতযনক্ি সানথ থাক্নি 
১০িে দলাক্। সক্নলই তািা দষ্টেগাে সরজ্জত। 

রেলাি মাথায় সনি িনসনি আহমে মুসা এিাং ওিা দু’িে। এ সময় ঘাে 
দথনক্ রক্ি ুেূনি অন্ধ্ক্াি সাগি িনি হিাৎ িনল উিল সাচক লাইনেি আনলা। 

আহমে মুসানেি রতেিনেি দচােই আিাি মত দলনগ দগল েৃেরেি 
প্ররত। 

সাচক লাইনেি আনলা উত্তিমুেী অথকাৎ ঘানেি রেনক্ েয়। 
আহমে মুসা িুঝল এো ক্যানমানেি। তািা িুঝনত রেনত চায়ো দয 

আনলাো ঘানে আসনি। 
আনলাো রতেিাি রেভল, রতেিাি িলল। আহমে মুসাি িুঝনত িারক্ 

িইল ো দয ওিা রসগোল রেনি, এিাি ওিা রসগোল আো ক্িনি। 
আহমে মুসা তািাতারি েীল ক্াগি রেনয় েনচকি মাথা মুনি রেল। 
ইসহাক্ আিদুল্লাহ িনল উিল, ‘ভাইয়া, লাল সাংনক্ত রেনয় ওনেি রিোয় 

দেয়া যায় ো?’ 
আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহি রেনক্ তাক্াল। হাসল। িলল, ‘দতামাি 

রক্ ভয় ক্িনি?’ 
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‘ভয় েয়। ওনেি দিাক্া িারেনয় রিোয় ক্িা।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘দিাক্া িারেনয় রিোয় ক্িনল চালাক্ হনয় আিাি রিনি আসনি। দসই 

রিনি আসাো আমানেি িনে আিও মািাত্মক্ হনত পানি।’ িলল আহমে মুসা। 
‘রিক্ ক্থা।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
আহমে মুসা েচক িারলনয় রতেিাি েীল আনলাি সাংনক্ত রেল। 
আহমে মুসা েীল সাংনক্ত দেয়াি পি মুহূনতকই এক্ো দহড লাইে িনল 

উিল। দহড লাইে এরগনয় আসনত লাগল ঘানেি রেনক্। 
েে রমরেনেি মনধ্যই দহড লাইেরে ঘানে এনস দপৌিল। তাি পানে িনল 

উিল আিও চািরে দহড লাইে। 
আহমে মুসা িুঝল, পাুঁচরে দিাে এনস দোঙি ক্নিনি ঘানে। 
পাুঁচরে দহড লাইনেি আনলানত দগাো ঘাে আনলারক্ত হনয় উনিনি। পনি 

এক্ সানথই পাুঁচরে দহড লাইে রেনভ দগল। 
প্রথনম ঘুেঘুনে অন্ধ্ক্ানি দঢনক্ দগল ঘাে। পনি অন্ধ্ক্াি ধ্ীনি ধ্ীনি 

রিনক্ হনয় দগল। চাুঁে ো থাক্নলও কয়াো ও দমঘহীে আক্ানেি তািাি আনলা 
গাি-গািিাি িায়াহীে ঘােনক্ দিে স্বি ক্নি তুনলনি। দিানে মানুনষি চলানিিা 
দিে দেো যানি। 

আহমে মুসাি দচানে ইেিানিড গগলস। দিে ক্’রমরেে দগল। দক্াে 
দিাে দথনক্ই ক্াউনক্ োমনত দেেনলা ো আহমে মুসা। 

হিাৎ আহমে মুসাি মনে হনলা সাংনক্নতি পি আনি রব্ররিাং। এি অথক 
রক্ তাহনল এই দয, ওিা ঘানে আসাি পি এরেনক্ি অিস্থা সম্পনক্ক রব্ররিাং দেিাি 
পি তািা অরভযাে শুরু ক্িনি! তাহনল তানক্ দতা ঘানে দযনত হনি। 

রিক্ এই সমনয়ই ঘাে দথনক্ হ্ান্ড মাইনক্ি অনুচ্চ েব্দ দভনস এল। িলা 
হনলা, ‘রমাঃ ওনিানে মাইনক্ল, আপরে তািাতারি আসুে। আমিা দেিী ক্িনত 
চাই ো।’ 

আহ্বাে দোোি সানথ সানথ আহমে মুসা িলল, ‘িুঝা দগনি, অরভযাে 
শুরুি আনগ ওিা রব্ররিাং এি অনপিায় আনি। সুতিাাং আমানক্ ওোনে দযনত 
হনি।’ 
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‘আপরে দতা ওনিানে মাইনক্ল েে, আপরে যানিে রক্ ক্নি? িলল ক্রলে 
ক্ামাল। 

‘আরম দতা ওনিানে মাইনক্ল এি িায়গায় অরভেয় ক্িরি।’ 
‘দসো দতা অরভেয়। আপরে দগনলই ধ্িা পনি যানিে।’ িলল 

দোয়ােনক্া। 
‘রক্ন্তু সম্ভিত ওিা ওনিানে মাইনক্নলি রব্ররিাং ো দপনল অরভযানেই 

োমনি ো।’ 
‘তানত আমানেি দতা িরত দেই।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘অরভযানে োমনি ো অথক অরভযাে ক্িনি ো, দসো েয়। তািা আিও 

দক্াে এক্ো রিপজ্জেক্ পথ দিনি রেনয় এগুনত পানি। সুনযাগ তানেি ো রেনয় 
আমিা চাই আমানেি পরিক্ল্পোি আওতাি মনধ্য এনে েত্রুনেি রিোে ক্িনত। 
ওনেি চনল যািাি সুনযাগ রেনত চাই ো।’  

‘দসো অেভানি হয় ো? আমিা এেে ওনেি আক্রমে ক্িনত পারি ো?’ 
িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

‘আক্রমনেি আনগ ওনেি সিাইনক্ পাুঁচরে দিাে দথনক্ মারেনত োমানত 
হনি। দিানে থাক্নল দিরেি ভাগ পারলনয় যািাি সুনযাগ পানি। এ সুনযাগ আমিা 
ক্াউনক্ই রেনত চাই ো।’ িলল আহমে মুসা। 

‘আপরে দগনলই রক্ ওিা োমনি? আপোনক্ রচনে দিলনল দতা উনো 
ঘেনি।’ 

‘তা ঘেনত পানি। ঝুুঁরক্ ো রেনয় উপায় দেই। আমাি ধ্ািো, আমানক্ 
দযনত দেেনলই ওিা ওনেি িারহেীনক্ ঘানে োমানি এিাং অরভযানেি প্রস্তুরত 
দেনি। রব্ররিাং পাওয়াি পি রক্ভানি দক্ােরেনক্ যািা শুরু ক্িনি তা রিক্ ক্িনি।’ 

‘িুঝলাম, রক্ন্তু আপরে ওোনে দগনলই দতা ধ্িা পিনিে।’ িলল 
দোয়ােনক্া উরদ্বগ্ন ক্নে। 

‘ধ্িা পিাি ঝুুঁরক্ অিেই আনি। রক্ন্তু এমেও হনত পানি, আরম রব্ররিাং-
এি িনে ওনেি দিানে উিাি পি েত্রুনেিনক্ চািরেক্ দথনক্ রঘনি দিলাি 
সুনযাগ আমানেি হনি।’ 
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‘রক্ভানি?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
দোয়ােনক্া থাক্নি পূিক রেনক্। ক্রলে ক্ামাল থাক্নি মধ্য অঞ্চনল অথকাৎ 

উত্তনি, ইসহাক্ আিদুল্লাহ থাক্নি পরশ্চনম এিাং েরিনে।’ 
আহমে মুসা থামনতই দোয়ােনক্া রক্িু িলনত যারিল। আহমে মুসা 

তানক্ িাধ্া রেনয় িলল, ‘আি দক্াে ক্থা েয়। দেিী হনয় যানি। আরম উিলাম।’ 
িনল আহমে মুসা মারেনত দতায়ানলি উপি পনি থাক্া হ্ােো তুনল 

মাথায় রেনয় উনি োুঁিাল। িলল, দতামিা দয যাি িায়গায় চনল যাও। ঘাে দথনক্ 
যেে গুলী িষকনেি েব্দ পানি, তেে পরিক্ল্পো অনুসানি দতামিা আক্রমে শুরু 
ক্িনি। আি আরম ঘানে দপৌিাি পাুঁচ দথনক্ েে রমরেনেি মনধ্য যরে ওরেক্ দথনক্ 
গুলীি েব্দ ো পাও, তাহনল দতামিাই পরিক্ল্পো অনুসানি আক্রমে শুরু ক্িনি 
এিাং রেনিনেি িুরদ্ধরিনিক্ অনুসানি ক্াি ক্িনি।’ 

‘ওরেক্ দথনক্ গুলীি েব্দ ো পািাি অথক?’ শুক্নো ক্নে প্রশ্ন ক্িল 
ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

‘আরম যরে িন্দী হনয় যাই রিো যুনদ্ধ তাহনল গুলীি েব্দ পানি রক্ ক্নি/’ 
িনলই আহমে মুসা ওনেি আি দক্াে ক্থা িলাি সুনযাগ ো রেনয় 

সক্লনক্ সালাম িারেনয় রেলা দথনক্ ঘানেি উনেনে োমনত শুরু ক্িল। 
আি ইসহাক্ আিদুল্লাহ, ক্রলে ক্ামাল ও দোয়ােনক্া হতিুরদ্ধ হিাি মত 

রেিকাক্ হনয় আহমে মুসাি গমে পনথি রেনক্ দচনয় িইল। 
এক্ সময় দিাুঁে দিনি ক্থা দিরুল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। িলল, ‘এক্িে 

মানুষ ক্ত িি হনল এভানি পিানথক রেনিনক্ মৃতযুি মুনে দিনল রেনত পানি।’ 
আনিনগ ক্ে রুদ্ধ হনয় এল ইসহাক্ আিদুল্লাহি। 

‘ো উরে মানুষ েে ইসহাক্ ভাই, আল্লাহ রেশ্চয় আমানেি সাহানযযি 
িনে দিনিেতা পারিনয়নিে।’ ক্থা িলনত িলনত দচাে মুিল দোয়ােনক্া। 

ক্রলে ক্ামাল রক্িু িলনত যারিল। ইসহাক্ আিদুল্লাহ িাধ্া রেনয় িলল, 
ভাইনয়িা, আি দক্াে ক্থা েয়। চলুে আমিা তাুঁি আনেে পালে ক্রি। দয যাি 
রেরেকষ্ট িায়গায় চনল যাই। আি যািাি আনগ এনসা আমানেি রতেিনেি ৬ হাত 
এক্ি ক্নি আল্লাহি োনম েপথ ক্রি, আমানেি ভাই আহমে আিদুল্লাহ দযমে 
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মৃতযুি মুনে ঝাুঁরপনয় পিনত রগনয় দপিনে রিনি তাক্ােরে, দতমরে আমিা 
আমানেি এক্িে দিুঁনচ থাক্া পযকে লিাই ক্নি যাি, পিািয় রেনয় দক্উ ঘনি 
রিিনিা ো। 

তািা িয় হাত এক্ি ক্নি েপথ গ্রহে ক্িল। 
তানেি রতেিনেি দচাে দথনক্ই অশ্রু গিারিল। তানেি দচানে মুনে 

অপারথকক্ এক্ আনলা। েতেু মানুষ দযে তািা।  
 
 
 
‘ঐ দয ওনিানে মাইনক্ল আসনি।’ উিরসত ক্নে িলল িে ব্লযাাংক্।  
িে ব্লযাাংক্ তাি ক্মান্ড দিানেি দডক্ দক্রিনে িনস উন্মুি েিিা রেনয় 

তারক্নয়রিল ঘাে দথনক্ দয পথো চনল দগনি দ্বীনপি অভযেনি দস পনথি রেনক্। 
পাুঁচ দিানেি েতারধ্নক্ দলাক্ রেনয় দয অপানিেে রেম সাউথ োনক্কা 

দ্বীনপ অরভযানে এনসনি িে ব্লযাাংক্ তাি অরধ্োয়ক্। 
িে ব্লযাাংনক্ি পানেই আনিক্ো দচয়ানি িনসরিল রিম দেইলি। 
িে ব্লযাাংনক্ি ক্থা দেষ হনতই রিম দেইলি িলল, ‘রক্ দেনে িুঝনলে 

ওনিানে মাইনক্ল আসনি, ঐ েীল েনচকি আনলা?’ 
‘হ্াুঁ তাই। ঐ েীল েচকই আমানেি কূনল আসাি সিুি সাংনক্ত রেনয়নি।’ 
‘পানেি দিাে দথনক্ িিােক িেুনক্ ডাক্নল ভানলা হয় ো। ওনিানে 

মাইনক্লনেিনক্ দতা তাি মাধ্যনমই এই এযাসাইেনমন্ে দেয়া হনয়রিল।’ িলল 
রিম দেইলি। 

‘হ্াুঁ তানক্ ডাক্। দসও দতা এই োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি দলাক্। রব্ররিাং-এি 
সানথ সানথ আনলাচোও দসনি দেয়া যানি।’ 

রিম দেইলি দচয়াি দথনক্ উনি দডক্ দক্রিে দথনক্ দডনক্ দিরিনয় দগল। 
ক্মান্ড দিানেি গানয়ি সানথ গা লারগনয় দু’পানে দু’রে ক্নি চািরে দিাে 

দোঙি ক্িা। 
পানেি প্রথম দিানেই রিল িিােক িুে। 
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দু’রমরেনেি মনধ্যই রিম দেইলি িিােক িেুনক্ দডনক্ রেনয় দক্রিনে 
প্রনিে ক্িল।  

তািা দক্রিনে ঢুক্নতই িে ব্লযাাংক্ রিমনক্ লিয ক্নি িলল, ‘রিম তুরম 
আমানেি সক্ল দিানেি সিাইনক্ রেনেকে োও আমকস-এযমুরেেে রেনয় এেরে 
ঘানে োমনত। ওনিানে মাইনক্নলি সানথ ক্থা িলাি পি আমিা আি এক্ 
রমরেেও অনপিা ক্িনিা ো। যাও, কইক্।’ 

রিম দডনক্ দিরিনয় দেেল, ওনিানে মাইনক্ল তেেও ঘাে দথনক্ দিে 
োরেক্ো েূনি। 

দস দিােগুনলাি ক্যানেেনেি দডনক্ রেনেকে িারি ক্িল, ‘এেরে দতামিা 
দতামানেি দলাক্ ও সক্ল আমকস-এযামুরেেেসহ ঘানে দেনম যাও এিাং িিনমেে 
রেনয় োুঁিাও।’ 

হুকম িারিি দু’রমরেনেি মনধ্য পাুঁচরে দিানেি েতারধ্ক্ দলাক্ অস্ত্র-েস্ত্র 
রেনয় ঘানে দেনম িিনমেে রেনয় োুঁরিনয় দগল। 

দিরেি পনিই ইে-পাথি রিিানো এক্ো দিাট্ট চত্বি। দিনলিা দিাে 
দথনক্ মাি ও মালপি োরমনয় প্রথনম এোনেই িমা ক্নি, অনেক্ সময় ভাগ-
িানোয়ািা ক্নি। গারিও এনস এোনেই োুঁিায়। এই চত্বি দথনক্ই এক্ো িাস্ত 
দিরিনয় দগনি দ্বীনপি অভযেনি। 

এই চত্বনিি উপনি ঘানস ঢাক্া অনেক্োরে িাুঁক্া িায়গা। দিাে দথনক্ 
দেনম সিাই দসই িাুঁক্া িায়গানতই েৃঙ্খলািদ্ধভানি োুঁরিনয়নি। 

এই িাুঁক্া িায়গাি পি আগািা ও দিাে দিাে গাি-গািালীনত পূেক 
এিনিা-নথিনিা এলাক্া শুরু হনয়নি। 

রেনেকে রেনয় এনস রিম দেইলি িে ব্লযাাংনক্ি পানে এনস িসল। িে 
ব্লযাাংনক্ি অেপানে িনসনি িিােক িুে। 

‘ওনিানে মাইনক্ল এনসনি।’ িাইনিি রেনক্ তারক্নয় িলল িে ব্লযাাংক্। 
ক্থা দেষ ক্নিই আিাি িলল, ‘রিম যাও তানক্ এই দক্রিনে রেনয় 

এস।’ 
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রিম দক্রিে দথনক্ দিরিনয় দক্রিনেি েিিায় এক্পানে োুঁরিনয় িে 
ব্লযাাংনক্ি পািনসাোল গাডক িেনক্ ঘানেি রেনক্ এরগনয় ওনিানে মাইনক্লনক্ 
দেরেনয় িলল, ‘ওুঁনক্ এই দিানে রেনয় এস।’ 

গাডক দিাে দথনক্ দেনম রক্িুো এরগনয় ওনিানে মাইনক্নলি মুনোমুরে 
হনয় িলল, ‘রমাঃ ওনিানে আসুে। রমাঃ িে ব্লযাাংক্ ঐ দিানে আনিে।’ 

রমাঃ ওনিানেি মাথাি হ্ােো তাি ক্পাল পযকে দেনম এনসনি। িনল 
মুনেি অিয়িো স্পষ্ট েয়। 

‘রসওি।’ মাি এই েব্দো উচ্চািে ক্নি ওনিানে দিানেি রেনক্ যািা শুরু 
ক্িল। দপিনে গাডক। 

দিানেি দডনক্ োুঁরিনয় রিল রিম দেইলি। 
ওনিানে দিানে উিল। গাডক দিানেি রেনচ দিরেনতই োুঁরিনয় থাক্ল। দডক্ 

দথনক্ ওনিানেনক্ দভতনি রেনয় যািাি োরয়ত্ব রিম দেইলনিি। 
রিম দেইলি ওনিানেি রেনক্ হাত িারিনয় িলল, ‘ওনয়লক্াম রমাঃ 

ওনিানে। চলুে, রমাঃ ব্লযাাংক্ আপোি অনপিা ক্িনিে। 
‘ধ্েিাে।’ িনল ওনিানে দক্রিনেি রেনক্ পা িািািাি আনগ দপিে 

রিনি চািরেক্ো এক্িাি দেেল। দেেল দস দিানেি গলুই-এি ক্ানি দিরেনত 
োুঁিানো গাডকনক্ও। 

ওনিানে দক্রিনে প্রনিে ক্িল। 
রিম দেইলি আনগই প্রনিে ক্নিরিল। দস রগনয় িনসরিল তাি দচয়ানি। 
ওনিানে দিেধ্ািী আহমে মুসা দক্রিনে প্রনিে ক্নি ক্পাল পযকে দেনম 

যাওয়া হ্াে ক্পানলি উপনি তুনল রেল। 
িে ব্লযাাংক্, রিম দেইলি এিাং িিােক িেু আহমে মুসাি মুনেি রেনক্ 

তারক্নয় ভুত দেোি মত চমনক্ উনিরিল। এক্িে ক্ৃষ্াাংগ োক্কসিাসীি িেনল 
দেেনি এক্িে ক্ালাডক এরেয়ােনক্! 

তািা তানেি রিমূঢ় ভাি ক্ারেনয় উিাি আনগই আহমে মুসা ক্াুঁনধ্ি 
দষ্টেগাে হানত রেনয় তানেি রেনক্ তাক্ ক্নি িলল, ‘হ্াুঁ, রিক্ই ধ্নিনিে আরম 
আপোনেি ওনিানে েই।’ 
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িনলই দষ্টেগানেি ররগানি হাত দচনপ ওনেি রেনক্ দচনয় ক্নিাি ক্নে 
িলল, ‘দতামানেি আিনক্ি দেলাো দেষ। দিনঘানি িীিে রেনত ো চাইনল 
দতামিা অস্ত্র দিনল োও, দতামানেি দলাক্নেি অস্ত্র দিনল রেনত িল এিাং 
আত্মসমপকে.......।’ 

আহমে মুসাি ক্থা দেষ হনত পািল ো। এক্ো আঘাত এনস পিল 
মাথায়। 

আহমে মুসা দেি পায়রে দয, গাডক িেনক্ দস দিানেি রেনচ গলূই-এি 
ক্াছি দেনে এনসরিল, আহমে মুসা ও রিম দেইলি দক্রিনে দঢাক্াি পি দস দিানে 
উনি এনস দক্রিনেি েিিাি পানেই োুঁরিনয়রিল। দক্রিনেি েিিা িন্ধ্ ো থাক্ায় 
আহমে মুসাি সি ক্থাই দস শুেনত দপনয়রিল। দস রিপেো আুঁচ ক্িনত দপনি 
রিিানলি মত রোঃেনব্দ আহমে মুসাি দপিনে এনস োুঁরিনয়রিল এিাং দষ্টেগানেি 
িাুঁে রেনয় আঘাত ক্নিরিল আহমে মুসাি মাথায়। 

দষ্টেগানেি িাুঁনেি িারিো আহমে মুসাি রিক্ই লাগল। তনি দক্রিনেি 
িােো রেচু হওয়ায় দষ্টেগানেি িাুঁে িানে এক্ো িারি দেনয় তািপি আহমে 
মুসাি মাথায় রগনয় আঘাত ক্নি। 

সুতিাাং আঘাতো যতো ভয়ািহ হিাি ক্থা তা হনলা ো। রক্ন্তু দেো দগল 
আহমে মুসা মাথায় আঘাত োওয়াি সাংনগ সাংনগই েনল উনি এক্ো পাক্ দেনয় 
ক্াত হনয় পনি দগল দক্রিনেি দমনঝয়। ডাে হাত দথনক্ তাি দষ্টেগাে েনস 
পনিরিল। 

ওিা রতেিেই দচয়াি দথনক্ উনি োুঁরিনয়রিল। 
‘ধ্েিাে িে, তুরম রিক্ সমনয় এনস পনিরিনল।’ িলল িে ব্লযাাংক্। 
এক্েু দথনক্ ক্রুদ্ধ দচানে আহমে মুসাি রেনক্ দচনয় দস িলল, ‘এই 

তাহনল দসই েয়তাে এরেয়াে যাি ক্থা দতামিা এত িনলি। তাই ো িিােক িেু।’ 
িিােক িেু ক্থা িলনত যারিল। দস ক্থা িলাি আনগই িে ব্লযাাংক্ আিাি 

িলল, ‘িে তািাতারি ওনক্ সাচক ক্ি। োে দিিাি আনগই ওনক্ দিুঁনধ্ দিল। 
ওি োে দিিা পযকে অরভযাে শুরু ক্িা যানি ো। তাি ক্াি দথনক্ ক্থা দিি 
ক্িনত হনি তািা রক্ দিনেনি, ক্তো দিনেনি।’ 
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আহমে মুসাি দেহো পনিরিল দিানেি আিাআরি এিাং িনেি রিপিীত 
রেনক্ অথকাৎ িে ব্লযাাংনক্ি রেনক্ ক্াত হনয়। 

রেনেকে দপনয় িে ব্লযাাংক্ আহমে মুসাি দপিে রেক্ো ঘুনি আহমে 
মুসাি সামনেি রেনক্ এরগনয় সনি দক্ামি িিািি দপৌনিনি। 

দচানেি পলনক্ এই সময় আহমে মুসাি দু’রে পা রিদুযত দিনগ উনি এনস 
িনেি গলা সাুঁিারেি মত দচনপ ধ্ছি তানক্ আিনি দিলল দক্রিনেি দমনঝনত। 
দসই সানথ দক্ানেি পনক্নেি উপি পনি থাক্া আহমে মুসাি িাম হাত পনক্ে 
দথনক্ রিভলিাি দিি ক্নি রতেিেনক্ লিয ক্নি রতেরে গুলী িুুঁিল পি পি। 

ওিা রতেিে রক্িু িুনঝ উিাি আনগই গুলী দেনয় ঢনল পনি দগল দমনঝি 
উপি। 

ওরেনক্ িে আহমে মুসাি দু’পানয়ি সাুঁিারেনত িন্দী হনয় দমনঝনত 
আিনি পনিও তাি ডাে হাত রেনয় যেে সুঁিারেি চাপ রঢলা ক্িাি দচষ্টা ক্িনি, 
িাম হাত রেনয় তেে দস দিনে গুনি িাো রিভলিাি দিি ক্নি আহমে মুসাি 
িুক্ অথিা মাথা তাক্ ক্িাি দচষ্টা ক্িনি। 

রতেিেনক্ গুলী ক্নিই আহমে মুসা মনোনযাগ রেনয়রিল িনেি রেনক্। 
দস দেেনত দপল িনেি ক্সিত। আহমে মুসা সময় েষ্ট ক্িল ো। চতথুক গুলী 
ক্িল িেনক্ লিয ক্নি। 

িে এনক্িানি িুনক্ গুলী রিদ্ধ হনলা। 
আহমে মুসা উনি িসল। ভািরিল দস, রেশ্চয় ওনেি দলানক্িা দিানেি 

দক্রিনে গুলীি েব্দ শুনে এরেনক্ িুনে আসনি। 
আহমে মুসা উনি িনসই রিেনক্ পিা দষ্টেগােো দেনে রেল ক্ানি। 
উনি োুঁিানি আহমে মুসা। এ সময়ই ঘানেি রতে রেক্ দথনক্ প্রায় এক্ 

সানথই অনেক্গুনলা দষ্টেগাে গনিক উিল।  
আহমে মুসা উনি োুঁরিনয়নি। তাি দিাুঁনে হারস িনুে উিল। এরেনক্ 

গুলীি েব্দ শুনে এিা এরেনক্ আসাি আনগই গুলীি েব্দ পাওয়াি সানথ সানথ 
আহমে মুসাি দলানক্িা আক্রমে শুরু ক্নিনি। 

এরেক্ দথনক্ও গুলী িষকে শুরু হনয়নি। তেে গুলী িৃরষ্টি পালা চলরিল। 
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আহমে মুসা দক্রিি েিিায় উুঁরক্ রেল। দেেল, ডিেোনেক্ দলাক্ িুনে 
আসনি দক্রিনেি রেনক্। তানেি হানত উেযত দষ্টেগাে। তািা মুে রেনয় রচৎক্াি 
ক্িনি, ‘স্যাি, এোনে রক্ ঘনেনি? আপোিা আসুে। হুকম রেে, রতেরেক্ দথনক্ই 
েত্রু আক্রমে ক্নিনি।’ 

আহমে মুসা দক্রিনেি েিিায় এনস রচৎক্াি ক্নি িলল, ‘হুকম দেিাি 
মত দতামানেি দেতািা দক্উ দিুঁনচ দেই। দতামিা অস্ত্র দিনল রেনয় আত্মসমপকে 
ক্ি।’ 

আহমে মুসাি ক্েস্বি দোোি সানথ সানথ ওনেি ডিেোনেক্ দষ্টেগাে 
েনি উিল। আহমে মুসা এি িনে ততরিই রিল। রেনিি দেষ ক্েস্বি িাতানস 
দমলািাি আনগই তাি দষ্টেগাে অরগ্ন িৃরষ্ট ক্িল। এক্ ঝাুঁক্ গুলী রগনয় ওনেি 
িরিনয় ধ্িল। 

এনেি পরিেরত দেনে দিানেি রেনক্ আসাি দচষ্টা আি দক্উ ক্িল ো। 
তিু আহমে মুসা তাি গুলী অিযাহত িােল যানত ওিা এরেনক্ আক্রমনে আসাি 
িা রপিু হনে পালািাি দক্াে সুনযাগ ো পায়। 

প্রায় পনেি রমরেে গুলী চলাি পি গুলী দথনম দগল। দিানেি সামনে 
ঘানেি উপনি উন্মুি িায়গা েুকনত তেে লাে আি লাে। দক্উ িাুঁনচরে। চািরেক্ 
দথনক্ আক্রাে হওয়ায় দক্উ পালানতও পানিরে। 

ইসহাক্ আিদুল্লাহি েল, ক্রলে ক্ামানলি েল এিাং দোয়ােনক্াি েল 
প্রায় এক্ সানথই িুনে এল দিানেি রেনক্ আহমে মুসাি ক্ানি। 

ইসহাক্, ক্রলে ক্ামাল ও দোয়ােনক্া এনস আহমে মুসানক্ িরিনয় ধ্নি 
দক্ুঁনে দিলল। িলল, ‘আল্লাহ আমানেি রিিয় রেনয়নিে। আপরে ভাল আনিে 
দতা?’ 

আহমে মুসা িলল, ‘আরম ভাল আরি। দতামিা সিাই ভাল দতা? 
আমানেি দলাক্নেি রক্ অিস্থা?’ 

‘মাি রতেিে আহত। তািািা সিাই ভাল।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘আলহামদুরলল্লাহ। আল্লাহ আমানেি সাহাযয ক্নিনিে।’ আহমে মুসা 

িলল। 
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‘প্রথনম এরেক্ দথনক্ চািো গুলীি েব্দ পাওয়া দগনি। রক্ ঘনেরিল?’ 
িলল দোয়ােনক্া। 

‘দেেনি দভতনি এস।’ 
িনল আহমে মুসা দিানেি দক্রিনেি রেনক্ চলনত শুরু ক্িল। 
আহমে মুসাি সানথ ইসহাক্ আিদুল্লাহ, ক্রলে ক্ামাল ও দোয়ােনক্া 

প্রনিে ক্িল দক্রিনে। 
দক্রিনে পনি থাক্া চািরে লানেি রেনক্ দচাে পিনতই ইসহাক্ 

আিদুল্লাহ িনল উিল, ‘তাহনল এই চািিেনক্ গুলী ক্িাি েব্দ আমিা 
দপনয়রিলাম?’ 

ইসহাক্ েচক দিনল লােগুনলা দেেরিল। 
‘হ্াুঁ। এই চািিনেি ঐ রতেিে হনলা দেতা। আি এ রিল েীষক দেতাি 

িযরিগত গাডক।’ লােগুনলাি রেনক্ ইাংরগত ক্নি িলল আহমে মুসা। 
‘তাহনল দেতা দেতানেি দমনিনিে ক্মকীিা ক্মকীনেি দমনিনি।’ িলল 

দোয়ােনক্া। 
‘ো দোয়ােনক্া, তুরম দেয়াল ক্িরে, ক্মকীনেি যািাই যেে দিানেি রেনক্ 

আসাি দচষ্টা ক্নিনি, তািা মািা পনিনি আহমে আিদুল্লাহ ভাইনয়ি হানত। রতরে 
দপিে রেক্ দথনক্ এভানি পাহািা ো রেনল হয়নতা েত্রুনেি দিরেি ভাগই পারলনয় 
দযত। এেে সাংিাে দপৌিািাি মত এক্িেও পালানত পানিরে।’ 

‘আমিা আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িরি দয, আহমে আিদুল্লাহ ভাই 
দিানে দেতানেি ক্ানি আসাি দুাঃসাহসী রসদ্ধাে রেনত দপনিরিনলে।’ িলল ক্রলে 
ক্ামাল। 

ইসহাক্ আিদুল্লাহ েনচকি আনলা ঘুিানত রগনয় হিাৎ দচাে পিল আহমে 
মুসাি মুনে। আহমে মুসাি মাথা ও মুনেি ডাে পাে িিাি দেনে আুঁৎনক্ উিল 
ইসহাক্ আিদুল্লাহ। িলল, ‘এরক্, আহমে আিদুল্লাহ ভাই আপরে দতা আহত!’ 

ইসহাক্ আিদুল্লাহি ক্থাি সানথ সানথই অে দু’িেও ঝুনক্ পিল 
আহমে মুসাি রেনক্। 

‘আপোি রক্ গুলী দলনগনি আহমে আিদুল্লাহ ভাই?’ 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  44 

 

‘দতামিা িযস্ত হনয়া ো। গুলী লানগরে। দপিে দথনক্ ঐ গাডক চুরপ চুরপ 
এনস দষ্টেগানেি িাুঁে রেনয় মাথায় আঘাত ক্নিরিল। মাথাি ডাে পানেি রক্িুো 
দথুঁথনল দগনি।’ 

িনল ঘুনি োুঁিানত োুঁিানত িলল, ‘চল িাইনি, অনেক্ ক্াি আনি।’ 
আহমে মুসা দিরিনয় এল। তাি সানথ ওিা রতেিেও। 
‘অেত িাষ্ট এইড আপোি এেরে দেয়া েিক্াি।’ িলল ক্রলে ক্ামাল। 
আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘রিক্ আনি ডাাঃ ক্রলে ক্ামাল, প্রথম ক্ািো 

দসনি দেই। তািপি দতামাি ডািািী রিেযা প্রেেকনেি সুনযাগ দেি।’ 
িনল এক্েু দথনমই আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহি রেনক্ দচনয় িলল, 

‘ক্নয়ক্ো িরুিী ক্াি ক্িনত হনি। এক্. ওনেি সমস্ত লাে দিানে তুনল গভীি 
সাগনি দিনল রেনয় আসনত হনি। দুই. ঘানেি সি িি ধ্ুনয়-মুনি সাি ক্নি 
দিলনত হনি িানতি মনধ্যই। রতে. আনগি রতেরে দিানেি মত এ পাুঁচরে 
দিােনক্ও আমানেি দসিু েেীনত ডুরিনয় িােনত হনি। চাি. দভাি িানতই থাোয় 
রগনয় ডানয়িী ক্িনত হনি, ক্নয়ক্রে দিানে ক্নি ডাক্াত এনসরিল। আমানেি 
চািিে দলাক্নক্ েুে ও রতেিেনক্ আহত ক্নিনি। তািপি গ্রামিাসী দিনগ উনি 
এক্নযানগ ধ্াওয়া ক্িনল ওিা পারলনয় দগনি। ইোরোং এই ধ্িনেি ডাক্ানতি 
আোনগাে দিনি দগনি। ওক্ািী গ্রাম িা ওক্ািী ঘাে এলাক্ায় পুরলে িাুঁরি িা 
িারিক্ালীে পাহািা চাই। পাুঁচ. রক্িু পয়সা েিচ ক্নি হনলও েিনিি ক্াগনি 
ডাক্ানতি হাো, চািিে রেহত ও রতেিে আহত হওয়াি েিি ভানলা ক্নি 
প্রক্ানেি িযিস্থা ক্িনত হনি এিাং এই রেউনি এই এলাক্াি িনে স্বতন্ত্র পুরলে 
িাুঁরি ও সািকিরেক্ পুরলে পাহািা োিী ক্িনত হনি। িয়. এনেি ক্াি দথনক্ 
পাওয়অ েতোনেক্ দষ্টেগাে, েতোনেক্ রিভলিাি, রিপলু দগালািারুে এই 
িানতই লুরক্নয় দিলনত হনি এিাং ঔষধ্গুনলা আমানি দষ্টানি িমা ক্িনত হনি। 
সাত. আিনক্ি এই েিি রসরড ক্ানক্ম গ্রানম এেরে দপৌিনত হনি এিাং িিকনক্ 
আসনত িলনত হনি সক্ানলি মনধ্যই। আে. অরিলনে আিও দু’ে যুিক্নক্ যুদ্ধ 
দররোং দেয়াি িযিস্থা ক্িনত হনি। এ িে রিরভন্ন দ্বীপ দথনক্ আস্থাভািে দু’ে 
যুিক্ সাংগ্রহ ক্িনত হনি। েয়. আিও ক্নয়ক্রে দ্বীনপ অেত রভিক্ায়া মামুন্ড 
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এিাং গ্রান্ড োক্কস দ্বীনপ আমানেি েতুে ঘাুঁরে গনি তুলনত হনি। প্রধ্াে ঘাুঁরে 
এোনেই থাক্নি। েে. এ পযকে প্রাপ্ত ৮রে দমােি দিাে সমন্বনয় এক্ো দেৌিহি 
আমানেি থাক্নি। এগুনলাি িনে দতল ও প্রনয়ািেীয় সিরক্িু প্রস্তুত িােনত 
হনি। দয দক্াে িরুিী মুহূনতক যানত এগুনলা ক্ানি লাগানো যায়। এগাি. 
আমানেি এ দ্বীনপি েৃষ্টাে ও অেধ্মকী অধ্ুযরসত উত্তিাাংনেি উপি েিি িাো 
এিাং অোে দ্বীপ দথনক্ রেয়রমত তথয সাংগ্রনহি িে এক্ো দগানয়ন্দা ইউরেে 
গিে ক্িনত হনি।’ েীঘক িিনিযি পি থামল আহমে মুসা। 

আহমে মুসা থামনতই আেনন্দ রচৎক্াি ক্নি উিল ইসহাক্ আিদুল্লাহ 
ও ক্রলে ক্ামাল। তািা িলল, ‘আিনক্ি এই ঘেোি পি মহারক্িু ঘোনত পানি 
েত্রুিা, এ রেনয় আমিা আেনন্দি মনধ্যও উরদ্বগ্ন রিলাম। আপোি এই পরিক্ল্পো 
তাি িিাি রেনয়নি, যা আমিা আো ক্িরিলাম, তাি দচনয়ও অনেক্ দিরে। 
রিন্দািাে, আহমে আিদুল্লাহ ভাই রিন্দািাে। সমস্ত প্রোংসা দসই আল্লাহি রযরে 
আপোনক্ এই োে রেনয়নিে এিাং আমানেি মনধ্য েয়া ক্নি পারিনয়নিে।’ 

দেনষি ক্থাগুনলা তানেি আনিনগ ভারি হনয় উিল। 
আহমে মুসা এসি ক্থাি রেনক্ ক্াে ো রেনয় িলল, ‘দোয়ােনক্া তুরম 

এক্িে ক্াউনক্ সানথ রেনয় গ্রানম যাও। দলাক্নেিনক্ এোনে পারিনয় তুরম যানি 
রসরড ক্ানক্ম গ্রানম। আি ইসহাক্ আিদুল্লাহ তুরম থাোি িনে এি আই আি 
রলেনত িস। আি ডাাঃ ক্রলে তুরম দেে আহতিা রক্ অিস্থায় আনি।’ 

ক্থা দেষ ক্নি আহমে মুসা দিানেি সামনে চত্বনি েন্ডায়মাে সাথীনেি 
রেনক্ মুে ক্নি োুঁিাল। িলল, ‘রিিয়ী সাথী ভাইিা, দতামানেি দমািািক্িা। 
আল্লাহ দতামানেি এক্ো িি রিিয় রেনয়নিে। রিিনয়ি ক্ৃরতত্ব দতামানেি। 
দতামানেি যা আনি তাই রেনয় েত্রুনেি রিরুনদ্ধ রেভকনয় োুঁরিনয়ি এিাং যা সাধ্য 
দতামানেি, তা ক্নিি। এ িনেই আল্লাহ দতামানেি রিিয় রেনয়নিে। আমিা 
আেরন্দত হনিা, রক্ন্তু গরিকত হনিা ো, অলস হনিা ো। েত্রুনেি পিািয় শুরু 
হনয়নি িনে, রক্ন্তু অনেক্ েীঘক পথ আমানেি পারি রেনত হনি। দতামানেিনক্ 
আিও সতক্ক, আিও েি, আিও কেলী হনত হনি। আল্লাহ আমানেিনক্ আিও 
িি রিিয় দেনিে।’ থামল আহমে মুসা। 
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সামনেি ওিা সমস্বনি ধ্বরে রেল, ‘আল্লাহু আক্িি।’ 
ওনেি এক্িে োুঁরিনয় থাক্া সারি দথনক্ দু’ধ্াপ এরগনয় এল। িলল, 

‘রেপীিে, পিািয়, আত্মসমপকে এিাং রেরশ্চহ্ণ হনয় যাওয়ানক্ যেে আমিা 
আমানেি ভাগয দলো রহনসনি ধ্নি রেনয়রিলাম, তেে আপোি আগমে আমানেি 
েতুে িীিে রেনয়নি। আপোি উরসলায় আমিা পিািনয়ি িায়গায় রিিয় দপনত 
শুরু ক্নিরি। আল্লাহি অসীম েয়া রহনসনি আপোনক্ আমিা দপনয়রি। আপরে দয 
রেনেকে আমানেি দেনিে, দস রেনেকে আমিা পালে ক্িি, িীিনেি রিরেমনয় 
হনলও।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ। ধ্েিাে ভাইনয়িা। আল্লাহ আমানেি সাহাযয 
ক্রুে।’ 

িনল আহমে মুসা তাক্াল ইসহাক্ আিদুল্লাহি রেনক্। দেেল, 
দোয়ােনক্া গ্রানম যািাি িনে ততরি হনয়নি। দেনম দগনি দিাে দথনক্।  

‘েসিাি িনে ক্াগি দতা েিক্াি। আমাি ক্ানি ক্াগি দতা দেই।’ 
আহমে মুসা তানেি রেনক্ মনোনযাগ রেনতই িনল উিল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

আহমে মুসা তাি রপনি ঝুলানো িযানগি রেনক্ ইাংরগত ক্নি িলল, 
িযানগি পনক্নে দেে দতামাি প্রনয়ািে মত ক্াগি পানি।’ 

ক্াগি রেনয় রেল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
এিাি এরগনয় এল ক্রলে ক্ামাল আহমে মুসাি রেনক্। 
‘ডাাঃ ক্রলে তুরম আনগ অে আহতনেি প্রনয়ািেো দসনি এনসা।’ 
‘ওনেি িযিস্থা আনগই ক্নিরি। ওনেি আঘাতগুনলঅ অপানিেনেি মত 

গুরুতি েয়।’ িলল ক্রলে ক্ামাল। 
‘ধ্েিাে।’ িনল আহমে মুসা িসল িাষ্ট এইড দেিাি িনে। 
 
 
 
িাহামাি সােসালভােি। 
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ক্লোস িন্দনি দহায়াইে ঈগনলি দসই অরিস সাংলগ্ন এক্ো সুন্দি 
িারি। িারিি ড্রইাং রুম। 

দসািায় িনস আনি মাঝ িয়নসি িােভারি এক্িে আনমরিক্াে। 
দচহািায় ক্ারিে। দচাে িান্ডা। রিিাে েিীি। 
এই িযরিরেই আনমরিক্াে ক্রন্েনেন্ে দহায়াইে ঈগল-এি চীি। োম 

দডরভড দগাল্ড ওয়াোি। 
তাি দচানে-মুনে রক্িুো অরস্থিতা। ক্ািও দযে অনপিা ক্িনি দস। 
এই সময় অনেক্ো ঝনিি দিনগই প্রনিে ক্িল ক্যারিরিয়াে অঞ্চনলি 

দহায়াইে ঈগল-এি প্রধ্াে রি,দি, িারডকোন্ড। 
ঢুনক্ সম্ভাষে রিরেমনয়ি পি দসািায় িসনত িসনত দ্রুত ক্নে িলল, 

‘আপরে এনসনিে শুনে প্রথনম আমাি রিোস হয়রে। এভানি দতা আপরে আনসে 
ো। দক্ানিনক্, রক্ভানি িলুে, দক্মে আনিে আপরে?’ এক্ রেোনস ক্থাগুনলা 
িনল চুপ ক্িল িারডকোন্ড। 

‘সরতযই আরমও ভারিরে আসি। আমাি োইে রসরডউল রিল দসািা 
রপ্রনোরিয়া (েরিে আরিক্া) দথনক্ ওয়ারোংেে। রিমাে িন্দনি এনস শুেলাম 
সােসালভােনিি েতুে আেিকারতক্ রিমাে িন্দ ‘ক্লোস’-এ রিমােরে দসৌিে 
অিতিে ক্িনি। সুনযাগ দপনয় আরম রেরক্ে দচঞ্জ ক্িলাম। রিক্ ক্িলাম ক্নয়ক্ 
ঘণ্টা সােসালভােনি ক্ারেনয় পনি রময়ামী হনয় ওয়ারোংেে যাি।’ এক্েু থামল।  

এক্ো হ্াভাো চুরুে ধ্রিনয় মুনে পুনি িলল, ‘দতামাি সানথ দিে অনেক্ 
রেে দেো দেই। ভািলাম দতামানেি রক্িু েিি রেনয় যাই। েতুে দডনমাগ্রারিক্ 
রিষ্ট্রাক্চাি দপ্রাগ্রানম মুসরলম িেসাংেযা রিনলাপ ক্মকসূচী এোনে ক্তেূি এগুনলা 
সনিিরমে িােনত পািনল ভালই লাগনি।’ থামল দডরভড দগাল্ড ওয়াোি। 

‘ধ্েিাে। অগ্রগরত উৎসাহিযঞ্জক্। িলা যায় আোি দচনয় দিরে। চলরত 
িিি মুসরলম পুরুষ রেশুি মৃতযুি হাি ২৫ েতাাংনে উন্নীত হনয়নি। এই অগ্রগরত 
িােনত পািনল, আগামী েে িিনিি মনধ্য ১৫ িিি পযকে মুসরলম িালনক্ি সাংেযা 
প্রায় েূনেি দক্ািায় চনল যানি। পিিতকী েে িিনিি মনধ্য ক্যারিরিয়াে 
দ্বীপপুনঞ্জি মুসরলম দমনয়িা রিনয়ি িনে মুসরলম যুিক্ েুুঁনি পানি ো। পিিতকী 
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পাুঁচ িিনিি মনধ্য েতক্িা প্রায় ১০০ ভাগ মুসরলম দমনয়ি রিনয় হনি েৃষ্টাে অথিা 
অে দক্াে ধ্নমকি দিনলি সানথ। এি িিি দুনয়নক্ি মনধ্য দক্াে মুসরলম রেশু 
েুুঁনি পাওয়া যানি ো ক্যারিরিয়াে দ্বীপপুনঞ্জ। তািপি দুই রতে েেনক্ি মনধ্য এই 
দ্বীপপুনঞ্জ মুসরলম িেসাংেযা েূনেি দক্ািায় দেনম যানি।’ 

‘ব্রানভা! ব্রানভা! িারডকোন্ড। যরে তা হয় তাহনল িনল রেরি, দোিল রপস 
প্রাইি তরুম দপনয় যানি।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 

‘দোনিল রপস প্রাইি? দক্মে ক্নি?’ িলল িারডকোন্ড। 
‘ক্যারিরিয়াে দ্বীপপুঞ্জনক্ ধ্মক ও িারতগত সাংঘাত দথনক্ মুি ক্নি োরে 

স্থাপনেি িনে।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 
‘অোরেি মাধ্যনম োরে!’ িনল দহা দহা ক্নি দহনস উিল িারডকোন্ড। 
‘ক্থাো মনে হয় তুরম েতুে শুেনল! আমানেি পরশ্চমীনেি িািেীরত দতা 

এোই। এ িািেীরতি রিরভন্ন োম আনি। রক্ন্তু লিয এক্োই পরশ্চমী আেেক 
রেয়রন্ত্রত এক্ মনতি, এক্ পনথি, এক্ রিে।’ 

‘দোনিল পুিষ্কাি ক্থা পনি। এক্ো সাংক্নেি ক্থা িলা হয়রে 
আপোনক্।’ 

‘সাংক্ে? রক্ দসো?’ 
‘িনলরিলাম আপোনক্ দয, গ্রান্ড োক্কস-এি চালকস রিেরিেযালনয়ি দয 

ক্নয়ক্িে িানিি সমীিায় মুসরলম পুরুষ রেশুনেি সাংেযা হ্রাস ধ্িা পনিরিল, 
তানেিসহ এক্িে সাাংিারেক্নক্ আমিা হতযা ক্নিরি। রক্ন্তু সমীিাি সানথ 
িরিত এক্ মুসরলম িািী পলাতক্ রিল। তানক্ ধ্িনত রগনয় আমানেি চািিে 
দলাক্ িহস্যিেক্ভানি েুে হয়। দসই............’ 

িারডকোন্ডনক্ িাধ্া রেনয় দগাল্ড ওয়াোি িলল, ‘িহস্যিেক্ িলনিে 
দক্ে?’ 

‘িহস্যিেক্ এই ক্ািনে দয, হতযাক্ান্ডরে এলাক্াি গ্রামিাসীনেি দ্বািা 
হয়রে। হনয়নি এক্িে এরেয়ানেি হানত।’ 

‘এরেয়াে? দক্ দস?’ 
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‘দক্ িারে ো, রক্ন্তু দলাক্রে গ্রান্ড োক্কস দ্বীনপ এনস প্রথনমই দসই 
মুসরলম দমনয়রেি দোুঁি ক্নি। আমানেি দলানক্িা তানক্ সনন্দহ ক্নি তানক্ 
মািরপে ক্নি।’ 

‘তািপি?’ 
‘তাি দোুঁি আমিা িারেরে। েুি সাধ্ািে দক্উ তানক্ আমিা মনে 

ক্নিরিলাম।’ 
‘আিা িল, রক্ িলরিনল।’ 
‘আমানেি চািিে দলাক্ হতযাি প্ররতনোধ্ দেিাি িনে আমিা 

রতরিেিে দলানক্ি এক্ো েরিোলী েল পারিনয়রিলাম। রক্ন্তু তািা হারিনয় 
দগনি। তানেি িীরিত অথিা মৃত দক্াে রচহ্ণ আমিা েুুঁনি পাইরে।’ 

‘রক্ িলি তুরম, এো রক্ সতয?’ 
‘সতয। আমিা দলাক্ পারিনয় দগাো দ্বীপ তন্ন তন্ন ক্নি দেনেরি। দক্াথাও 

সনন্দহ ক্িাি মত রক্িু পাইরে।’ 
‘অসম্ভি িযাপাি। দ্বীনপি দক্উ রক্িু িলনত পানিরে?’ 
‘ো, পানিরে।’ 
‘দিােগুনলা?’ 
‘দিােগুনলাও পাওয়া যায়রে!’ 
রক্িু িলনত যারিল দগাল্ড ওয়াোি। এ সময় ঘনি প্রনিে ক্িল রেলা 

সুসাে। িারডকোনন্ডি এক্মাি দমনয়। 
ঢুনক্ই িলল, ‘স্যরি ডযারড। দতামিা গল্প ক্িি তাই দক্উ আসনত সাহস 

ক্িনি ো। গ্রান্ড োক্কস দথনক্ দু’িে দলাক্ এনস আপোি অনপিা ক্িনি।’ 
রেলা সুসাে-এি হানত িনঙি তুরল। পানেই আেক রুনম িনস দস আেক 

ক্িরিল। দসোে দথনক্ রিনসপেে রুনমি ক্থািাতকা দোো যায়। শুনেই ওনেি 
সাহাযয ক্িনত এনসনি। 

ক্থা দেষ ক্নিই রেলা সুসাে দগাল্ড ওয়াোিনক্ উনেে ক্নি িলল, ‘গুড 
মরেকাং স্যাি।’ 
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রেলা সুসানেি ক্থা দেষ হনতই িারডকোন্ড সুসানেি রেনক্ ইাংরগত ক্নি 
িলল, ‘এ আমাি দমনয় রেলা সুসাে, ওয়ারোংেনেি িিক ওয়ারোংেে 
রিেরিেযালনয়ি িািী। আেক ওি রিনেষ সে।’ 

‘ওনয়লক্াম দিরে। িস।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 
‘ধ্েিাে।’ িনল িসল সুসাে। 
ইন্োিক্নম রিনসপেনে েিি পারিনয়রিল িারডকোন্ড। 
দু’িে দলাক্ প্রনিে ক্িল ড্রইাং রুনম। 
তািা সম্ভাষে রিরেমনয়ি পি িলল িারডকোন্ডনক্, ‘আমিা গ্রান্ড োক্কস 

দথনক্ এনসরি িরুিী েিি রেনয়।’ 
িারডকোনন্ডি ভ্রু করঞ্চত হনয় উিল। িলল, ‘িে ব্লযাাংক্িা দক্াথায়?’ 
িারডকোনন্ডি ক্থা দেষ হনতই রেলা সুসাে িনল উিল, ‘ডযারড আরম 

যাই। দযসি মািামারিি ক্থা চলরিল, দস িক্ম মািামারিি ক্থাই আিাি শুরু 
হনি। আরম এসি শুেনত পািি ো। িনল উনি োুঁিাল রেলা সুসাে। 

রেলা সুসানেি ক্থা শুনে দহনস উনিরিল দগাল্ড ওয়াোি। িলল, ‘দয 
মািামারি িীিনেি িনে, দস মািামারিনত রিতষৃ্া থাক্নল চলনি দক্ে দিরে?’ 

‘মািামারিো িীিনেি িনে অথকাৎ আত্মিিাি িনে হনি রক্?’ িলল 
রেলা সুসাে। 

‘অিেই দিরে।’ দগাল্ড ওয়াোি। 
সুসাে রক্িু িলনত যারিল তাি আনগই িারডকোন্ড িলল সুসােনক্, 

‘দতামানক্ আইে ো পরিনয় ভুল ক্নিরি মা। ভাল আইেিীরি হনত।’ হাসনত 
হাসনত ক্থা িলরিল িারডকোন্ড। 

সুসাে উনি োুঁিানত োুঁিানত িলল, ‘ডযারড আি েয়, আনিক্রেে ঝগিা 
ক্িি। চরল।’ 

িনল সুসাে ড্রইাং রুম দথনক্ দিরিনয় তাি আেক রুম ঢুক্ল। 
সুসাে দিরিনয় দযনতই প্রশ্ননিাধ্ক্ েৃরষ্ট তুনল ধ্িল িারডকোন্ড গ্রান্ড 

োক্কস দথনক্ আসা দলাক্ দু’রেি রেনক্। 
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দলাক্ দু’রেি মুে শুক্নো এিাং দচানে উনদ্বগ। চািরেনক্ি দক্াে ক্থাি 
রেনক্ই তানেি মনোনযাগ দেই। 

িারডকোন্ড তানেি রেনক্ প্রশ্ননিাধ্ক্ েৃরষ্ট তুনল ধ্িনতই তানেি এক্িে 
িলল, ‘সাাংঘারতক্ ঘেো ঘনে দগনি আমানেি ওোনে।’ 

‘ভরেতা েয়, ঘেো িল।’ রক্িুো েি ক্নে িলল িারডকোন্ড। 
‘সাউথ োনক্কা দ্বীনপ যািা অরভযানে রগনয়রিল, তানেি দক্াে দোুঁি 

পাওয়া যানি ো।’ িলল তানেি এক্িে ক্রম্পত ক্নে। 
‘রক্?’ রচৎক্াি ক্নি উিল িারডকোনন্ডি ক্ে। দযে িাি পিল ঘনি। 
চমনক্ উনিনি ওিা দু’িেও। ভ্রু কুঁচনক্ উনিনি দগাল্ড ওয়াোনিিও। 
অরিোস্য রিস্মনয় আিন্ন হনয় উনিনি িারডকোনন্ডি মুে। 
রচৎক্ানিি েব্দ রমরলনয় যািাি আনগই িারডকোন্ড িলল, ‘ওিা রিনি 

আনসরে?’ 
‘আনসরে।’ 
‘দক্াে েিি দেয়রে?’ 
‘ো।’ 
‘তািপি?’ 
‘দুপুি পযকে আমিা মনে ক্নিরি, অপানিেনেি পি তািা পিিতকী 

পরিরস্থরত রেনয় িযস্ত িনয়নি। রক্ন্তু দুপুনিই দেরলনিাে দপলাম সাউথ োনক্কা দ্বীনপি 
আমানেি অরিস দথনক্। িাোল, অরভযানেি আনগ দয রতেিেনক্ পরিরস্থরত 
সম্পনক্ক েিি সাংগ্রনহি িনে পািানো হনয়রিল, দক্উ রিনিরে, অরভযানে যানেি 
আসাি ক্থা তানেিও দক্াে রচহ্ণ পাওয়া যায়রে।’ 

‘অরভযানে আসাি ক্থা’ িনলনি দক্ে, অরভযানে ওিা যায়রে?’ 
‘দস ক্থা তািা িানে ো।’ 
‘রচহ্ণ েুুঁনি দপল ো দক্ে? ওিা রক্ ওোনে রগনয়রিল? 
‘সাউথ োনক্কা পুরলে দষ্টেে দথনক্ রিষয়ো তািা িােনত পানি।’ 
‘পুরলে দষ্টেে দথনক্?’ 
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‘হ্াুঁ। গ্রামিাসীনেি তিি দথনক্ েুি সক্ানল থাোয় দক্স হয় দয, 
ডাক্াতিা তানেি গ্রাম আক্রমে ক্িনত এনসরিল। পনথ রতেিেনক্ দপনয় 
ডাক্াতিা তানেি হতযা ক্নি। পনি গ্রামিাসীিা দিনগ উিনল ওিা পারলনয় যায় 
তানেি দিানে চনি।’ 

দলাক্রে থামনলও িারডকোন্ড ক্থা িলনত পািনলা ো। দস স্তরম্ভত দচানে 
তারক্নয় আনি দলাক্রেি রেনক্। এ ধ্িনেি অরিোস্য ঘেো ঐ দ্বীনপ এি আনগও 
এক্িাি ঘনেনি। দস ঘেোয় হাওয়া হনয় রগনয়রিল ৩০ িে দলাক্। রক্ন্তু আিনক্ি 
ঘেোয় ক্থা িলাি েরি দযে দস হারিনয় দিনলনি। এক্ে’ িনেিও দিরে সেস্ত্র 
দলাক্ দসোনে দেই, রিনিও আনসরে, তানেি রেহত হিাি ঘেোও েুুঁনি পাওয়া 
যানি ো, তাহনল ওিা দগল দক্াথায়! এিানিি ঘেোয় এক্োই শুধ্ু েতুে রিষয়, 
ওনেি পনিি রতেিে দলাক্ রেহত হনয়নি এ পনিি দলাক্নেি হানত। 

‘ওনেি পনিি দয রতেিে দলাক্ রেহত হনয়নি, তািা রক্ভানি রেহত 
হনয়নি?’ অনেক্িে পি িলল িারডকোন্ড। 

‘দষ্টেগানেি ব্রাে িায়ানি রেহত হনয়নি।’ 
‘থাো তেনে রগনয়রিল?’ 
‘হ্াুঁ। আমানেিও দলাক্ রগনয়রিল পুরলনেি সানথ। তািা গ্রাম, ঘাে 

এলাক্া, ঘাে পযকে িাস্তা, আেপাে এলাক্া সিই তািা পুরলনেি সানথ ঘুনি ঘুনি 
দেনেনি, রক্ন্তু সনন্দহিেক্ দক্াথাও রক্িু দেেনত পায়রে।’ 

‘রক্ রচহ্ণ তািা েুুঁনিনি?’ 
‘দক্াে িি সাংঘাত-সাংঘষক ও িিািরি হনল তাি এক্ো রচহ্ণ থাক্নিই। 

দস িক্ম রক্িু তািা পায়রে।’ 
দলাক্রে ক্থা দেষ ক্িনলও িারডকোন্ড ক্থা িলল ো। ভািরিল দস। 

িলল এক্ সময়, ‘থাো রক্ িনলনি?’ 
‘পুরলেিা রতেো েুেনক্ই িি ক্নি দেেনি। তািা মনে ক্িনি, িানত 

দক্াে িলেসুয গ্রামগুনলাি উপি চিাও হনত এনসরিল। গ্রামিাসীনেি আনিেনে 
দ্বীনপি েরিোঞ্চনল দু’রে পুরলে িক্স িনসনি এিাং িানত পুরলে এলাক্ায় েহল 
রেনি।’ 
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‘গ্রান্ড োক্কস-এি পুরলেনক্ রক্াংিা পুরলনে আমানেি যািা আনি তানেি 
রক্িু িলা হয়রে?’ 

‘ো িলা হয়রে। িলনল দতা সি ক্থাই িলনত হনি। এ রসদ্ধাে আমিা 
রেনত পারিরে।’ 

‘রিক্ ক্নিি। ওোেক্াি িৃরেে পুরলনেি মনধ্য দিয়ািা পুরলে অরিসাি 
অনেক্ আনি যানেি ক্ানি ঘেোি প্রক্াে ঘেনল আমানেি িরত হনি।’ িলল 
দগাল্ড ওয়াোি। 

িনল দগাল্ড ওয়াোি তাক্াল িারডকোনন্ডি রেনক্ এিাং িলল, ‘ওি ক্াি 
দথনক্ আি রক্িু িাোি আনি?’ 

‘সামাে দু’এক্ো ক্থা।’ িনল িারডকোন্ড দলাক্রেনক্ আিাি রিনেস 
ক্িল, ‘ওনেি ক্ানি অনেক্গুনলা দমািাইল দেরলনিাে রিল। ওনেি দক্াে 
দেরলনিাে পাওয়া যায়রে?’ 

‘ো স্যাি।’ 
‘দতামিা রক্ সাগনি সন্ধ্াে ক্নিি?’ 
‘রি। আমানেি ক্নয়ক্ো দিাে দ্বীপরেি চািরেনক্ি দগাো সমুদ্র এলাক্া 

তন্ন তন্ন ক্নি দেনেনি। দসোনেও রক্িু পাওয়া যায়রে। 
দলাক্রে ক্থা দেষ ক্িনতই িারডকোন্ড তানক্ িলল, ‘দতামিা রগনয় দিষ্ট 

োও। েিক্াি হনলই ডাক্ি দতামানেি।’ 
দলাক্ দু’িে দিরিনয় দগনল িারডকোন্ড রিমূঢ় েৃরষ্ট তুনল তাক্াল দগাল্ড 

ওয়াোনিি রেনক্। িলল, ‘আপরে রক্িু িুঝনলে?’  
‘আরম মনে ক্রি দসোনে অনলৌরক্ক্ রক্িু ঘনেরে। আমানেি দলানক্িা 

হয় িন্দী হনয়নি, েয়নতা সিাই রেহত হনয়নি।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 
‘এো রক্ সম্ভি? সনিকাধ্ুরেক্ অস্ত্রসরজ্জত আমানেি ১০০ িে দলাক্নক্ 

ওোেক্াি গ্রামিাসীিা হতযা িা িন্দী ক্িনি দক্মে ক্নি?’  
‘তা আরম িারে ো। রক্ন্তু িন্দী িা হতযা িািা অে দক্াে িযােযা িাস্তি 

েয়।’ 
‘িন্দী িা রেহত হওয়াি ঘেোই িা িাস্তি হয় রক্ ক্নি?’  
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‘আমািও এো প্রশ্ন। রক্ন্তু হতযা িা িন্দী হওয়া িািা অে রক্িুি ক্থা 
আরম রচোও ক্িনত পািরি ো।’ 

‘পাুঁচো দিাে দগল দক্াথায়?’ 
‘ওিা ওগুনলা সাগনি ডুরিনয় রেনত পানি।’ 
‘দক্ে? এ ধ্িনেি দিাে দতা তানেি িনে েুি দলাভেীয়।’ 
‘েত্রুনক্ তুরম দগুঁনয়া িলনলও আমাি মনে হনি ওিা েুি িুরদ্ধমাে। 

আমানেি দলাক্নেি ওিা হতযা িা িন্দী ক্নিনি এো তািা দক্ােভানিই প্রমাে 
হনত রেনত চায় ো। থাোয় তািা ডাক্াত পিাি ইিাহাি রেনয় োরুে িুরদ্ধমানেি 
ক্াি ক্নিনি। রেনিনেি মিলুম প্রমাে ক্নি পুরলেনক্ও তািা তানেি পনি রেনত 
চায়।’ 

‘রক্ন্তু হিাত এ িুরদ্ধ তানেি মাথায় এনলা রক্ ক্নি? এ গ্রামিাসীনেি িারে 
আমিা। এিা প্ররতিাে ক্িা দতা েূনি থাক্ প্ররতিানেি ভাষাও িােনতা ো। এনেি 
এমে সাহস, েরি ও িুরদ্ধ আসনি দক্ানিনক্?’ 

‘এই উত্তি আমাি ক্ানিও দেই।’ 
দগাল্ড ওয়াোি থামনলও িারডকোন্ড রক্িুিে ক্থা িলল ো। 
দিে রক্িুিে েীিি থাক্াি পি িারডকোন্ড িলল, ‘আমানেি রিোসাি 

িিাি পাওয়াি িনে এিাং েত্রুনক্ আি িারিনত ো দেিাি িনে এেেই সিকাত্মক্ 
অরভযাে পরিচালো ক্িনত হনি িনল আরম মনে ক্িরি।’ 

‘ো িারডকোন্ড এ ধ্িনেি অরভযাে ক্নি আমিা দয সাংক্নে পনিরি 
তানক্ আিও িৃরদ্ধ ক্িনি। এ পযকে দুই ঘেোয় আমানেি দলাক্িনলি িরত 
হনয়নি, আরথকক্ িরত হনয়নি, রক্ন্তু ইনমনিি িরত হয়রে। আমানেি এই 
আক্রমনেি ঘেো প্রক্ারেত হিাি সানথ সানথ আমিা সন্ত্রাসী িনল রচরিত হনিা 
রিনেি সক্নলি ক্ানি।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 

‘আমিা পুরলনেি সহনযারগতা পাি। সুতিাাং েুি অসুরিধ্া রক্ হনি?’ 
‘রক্িু পুরলনেি িা দিরেিভাগ পুরলনেি পানি, সি পুরলনেি পানি ো। 

সুতিাাং রিষয়ো প্রক্াে পানি। এ রেনয় তহ তচ হনি। তহ তচ ক্িনি িৃনেেিাসীিাও। 
সুতিাাং িৃরেে পুরলেনক্ প্রক্ানে আমিা পনি পাি ো।’ 
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‘রিক্ িনলনিে। প্রক্াে অরভযাে িরতক্ি হনি। আনগি মতই দগাপনে 
পুেিায় এক্ো দচষ্টা ক্িনত আমিা পারি।’ 

‘পারি। রক্ন্তু আনগি দচনয় তা ক্রিে হনি। আনগ পুরলে পাহািা রিল ো, 
এেে পুরলে আনি। তািািা রক্িু ো দিনে অন্ধ্ক্ানি ঝাুঁপ দেয়ানক্ যুরিসঙ্গত 
মনে ক্রি ো।’ 

‘তাহনল?’ 
‘আমাি মনত িযাপক্ হতযাক্ান্ড চারলনয় দক্াে িেনগাষ্ঠীনক্ েমে ক্িা 

এেে রিপজ্জেক্। এ রিষয়ো েুি তািাতারি িাোিারে হনয় যায় এিাং চািরেক্ 
দথনক্ এি রিরুনদ্ধ প্ররতিাে ওনি, এমেরক্ রিরভন্ন মােিারধ্ক্াি গ্রুপ ও িারতসাংঘ 
মােিারধ্ক্াি ক্রমেে দথনক্ এি তেেও হয়। সুতিাাং সামরিক্ অরভযানেি পনথ 
অগ্রসি হওয়া যানি ো। আরম মনে ক্রি, আমিা দয পনথ অথকাৎ মুসরলম িেসাংেযা 
হ্রাস ক্িাি দয পনথ অগ্রসি হরি, দসো েীঘক দময়ােী হনলও এোই রেিাপে। এ 
ক্াযকক্রমোই আমানেি আিও দিািোি ক্িা েিক্াি।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 

‘তাহনল সাউথ োনক্কা দ্বীনপ আমিা এেে রক্িুই ক্িি ো? এত িি 
পিািয় দমনে দেয়া েুিই ক্ষ্টক্ি হনি।’ িলল িারডকোন্ড। 

‘রক্িুই ক্িি ো, এ ক্থা রিক্ েয়। আমানেি দগানয়ন্দা ইউরেনেি 
দলাক্নেি দসোনে িরিনয় োও। িােনত দচষ্টা ক্ি, দসোনে রক্ ঘনেনি, ক্ািা 
োয়ী। যািা োয়ী, তানেি এক্ এক্ ক্নি রক্ডোপ ক্ি এিাং দেষ ক্নি োও। 
আমানেি দলানক্িা এক্ সানথ হারিনয় দগনি, আি ওিা এক্ এক্ ক্নি হারিনয় 
যানি।’ 

িারডকোনন্ডি মুে উজ্জ্বল হনয় উিল। িলল, ‘রযশুনক্ ধ্েিাে, আমানেি 
দলানক্িা েুেী হনি এ ক্মকসূচী দপনল। আি মুসরলম পুরুষ রেশু িনন্মি পনিই দেষ 
ক্নি দেয়াি িযাপািো আমিা দিািোি ক্িি।‘ 

‘রক্ন্তু সািধ্াে, েুি দগাপনে িুরদ্ধমত্তাি সানথ এ ক্মকসূচী এরগনয় রেনত 
হনি। এোও েুি রিপজ্জেক্ হনয় োুঁিানি, যরে িাোিারে হনয় যায়।’ 

‘আমিা েুি সািধ্াে এ িযাপানি। আমানেি রিেস্ত দলাক্নেি রেনয় 
আমিা এ ক্াি ক্িারি। রচোি দক্াে ক্ািে দেই।’ 
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‘েুেী হলাম।’ 
‘রক্ন্তু মািাত্মক্ রক্িু দু:সাংিােও শুেনলে’ 
‘এ িক্ম রক্িু দু:সাংিানেি িনে ততরি থাক্নত হয়, এক্ তিিা এক্ো 

ক্াি হনয় চলনি, এো স্বাভারিক্ েয় িারডকোন্ড।’ চানয়ি ক্ানপ দেষ চুমুক্ রেনত 
রেনত িলল দগাল্ড ওয়াোি। থামল এক্েু। 

তািপি চানয়ি ক্াপো রপরিনচ িােনত িােনত িলল, ‘এেে উরি 
িারডকোন্ড। ক্লোস গীিকাি িাোনিি সানথ এক্েু ক্াি আনি। দসো দসনি দিষ্ট 
হাউনি রিিি।’ 

িনল উনি োুঁিাল দগাল্ড ওয়াোি। 
িারডকোন্ড তাি সানথ হ্ান্ডনেক্ ক্িনত ক্িনত িলল, ‘ঈেিই আি 

আপোনক্ এোনে রেনয় এনসরিল। আপোি মূলযিাে পিামেক দগাো পরিরস্থরত 
পানে রেনয়নি। ক্ৃতেতা িাোরি।’ 

দগাল্ড ওয়াোি িলল, ‘ক্ানক্ ক্ৃতেতা িাোি, এো দতামাি ক্াি, 
আমাি ক্াি শুধ্ু েয়, সক্নলি ক্াি।’ 

িারডকোন্ড গারি িািান্দায় দগাল্ড ওয়াোিনক্ গারিনত তুনল রেনয় রিনি 
এল। রেনিি ষ্টারড রুনম যািাি পনথ িারডকোন্ড তাি দমনয় রেলা সুসানেি আেক 
রুনম উুঁরক্ রেল। িলল, ‘দেচো দেষ ক্িনত দপনিি সুসাে?’ 

রেলা সুসাে এক্ো দেনচি রেনক্ তারক্নয় গানল হাত রেনয় িনসরিল। 
তাি আব্বাি ক্থা ক্ানে দযনতই রিনি তাক্াল তাি আব্বাি রেনক্। হাসল। িলল, 
‘আনেকি এক্ো িঙ লাল িনে, ডযারড, রক্ন্তু মানুনষি লাল িনিি সানথ এি 
আক্াে-পাতাল পাথকক্য।’ 

‘তানতা িনেই। রক্ন্তু তািপি রক্?’ িলল সুসানেি আব্বা দিাুঁনে হারস 
দেনে।   

‘ওপানে দতামানেি িিািরিি গনল্প আমাি িনঙি ক্াি আরম ক্িনত 
পারিরে। আমাি আেক রুম অনেক্ো ড্রইাং-এি অাংে। আমাি এ রুম পানে োও।’ 

রেলা সুসানেি আব্বা িারডকোন্ড সুসানেি দেনষি ক্থাগুনলা দযে 
শুেনতই পায়রে। িলল, ‘পাগল দমনয়, িিািরিি গল্প দক্াথায় শুেনল। েিি 
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এনসনি আমানেি এক্ে’ দলাক্নক্ ওিা সম্ভিত হতযা ক্নিনি। এ রিষয় রেনয়ই 
আমিা আনলাচো ক্িরিলাম।’ 

‘এক্ে’ দলাক্ হতযা হওয়া মানে িীরতমত এক্ো যুদ্ধ। এো রক্ িিািরি 
েয়? ‘ওিা’ ক্ািা ডযারড?’ 

‘সাউথ োনক্কা দ্বীনপি মুসলমােিা।’ 
‘রক্ন্তু ওনেি সানথ দতামানেি রিনিাধ্ দক্ে? দক্ে এক্ে’ দলানক্ি 

িারহেী পারিনয়রিল ওনেি রিরুনদ্ধ?’ 
‘এো অরস্তনত্বি িািেীরত। তুরম এেে দিাে, পিাশুো ক্িি। আিও িি 

হও িুঝনি মা। ধ্েিাে।’ 
িনল ঘুনি োুঁরিনয় তাি ষ্টযারড রুনমি রেনক্ হাুঁেনত শুরু ক্িল। 
তাি আব্বা চনল দগনলও রেলা সুসাে েিিাি রেনক্ই তারক্নয় িইল। 

তাি দচানেি েূে েৃরষ্ট িাইনি প্রসারিত। তাি আব্বাি দেষ ক্থাই তাি মনে 
ঘুিপাক্ োনি। তাি আব্বাি দেষ ক্থা দথনক্ সুসাে এেুক িুনঝনি, রিষয়ো িি 
িািেীরতি িযাপাি। রক্ন্তু িািেীরতি সানথ এই হতযাক্ান্ড দক্ে? রিনভনেি এই 
হাোহারে ভাল লানগ ো তাি। তাি রিেরিেযালনয় রেনগ্রা িািনেি ক্যারন্েে ও 
িানস িসাি িায়গা আনগ আলাো রিল। এেে এক্ হনয়নি। রক্ন্তু মে, সম্পক্ক ও 
সামারিক্তা দতা হয়রে। দসই রিনভনেি দেয়াল এেেও োিাই আনি। এ দথনক্ 
হাোহারে ও িিািরিি ঘেোও ঘনেনি। এই ক্’রেে আনগ এক্িে ক্ৃষ্াাংগ 
িানিি সানথ দেতাাংগ িািীি দপ্রম রেনয় দয গন্ডনগাল ও হাোহারে হনয়নি তা 
দেনে মনে হনয়নি ক্ৃষ্াাংগ িািরে দযে মানুষ েয়, পশু। দেনষ তানক্ রিেরিেযালয় 
িািনত হনয়নি। এোনক্ও রেশ্চয় িলা হনি অরস্তনত্বি িািেীরত। তাহনল দেো 
যানি, স্বতন্ত্র অরস্তত্বই আসল সমস্যা। রক্ন্তু স্বতন্ত্র দতা এক্ো িাস্তিতা। এই 
িাস্তিতা সমস্যা হনয় োুঁিানল দতা রিপে! এি সমাধ্াে দক্াথায়? সক্ল ধ্মক, 
িাতীয়তা, স্বত্তা-স্বাতনন্ত্রি উনধ্ক ওিা? মাথা িযথা িনল রক্ মাথা দক্নে দিলনত 
হনি? 

মাথা ঘুনি দগল রেলা সুসানেি। আি রচো ক্িনত পািল ো। 
হানতি দেচ এিাং তুরলো দেরিনল িুুঁনি রেনয় উনি োুঁিাল দস।  
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৩ 
ডা: মাগকানিনেি দচানেি সামনেই রেশুরে মৃতযুি দক্ানল ঢনল পিল। 
দ্রুত ঘুরমনয় পিাি মতই মৃতযুরেনক্ মনে হনলা ডা: মাগকানিনেি ক্ানি।  
িািধ্ােী গ্রান্ড োক্কস-এি এক্িে মুসরলম িযিসায়ীি দিনল এই 

রেশুরে। 
ডা: মাগকানিে পলক্হীে দচানে তারক্নয় আনি রেশুরেি রেনক্। মৃতযুরে 

তাি ক্ানি অরিোস্য। সক্ানল রডউরেনত এনসই দস পিীিা ক্নিনি রেশুরেনক্। 
সি রিক্ আনি। তাি োিীরিক্ অোে পিীিাি রিনপােকও ভাল। রক্ন্তু ক্নয়ক্ 
ঘণ্টায় রক্ ঘনে দগল। মনিই দগল রেশুরে। 

রচোি মনধ্য ডুনি রগনয়রিল ডা: মাগকানিে। 
ওয়ানডকি ষ্টুয়াডক দমনয়রেি ক্থায় সরেত রিনি দপল ডা: মাগকানিে। দস 

িলরিল, ‘মযাডাম, দিনলরেনক্ সরিনয় দিলনত হয়।’ 
ডা: মাগকানিে তাক্াল ষ্টুয়ানডকি রেনক্। ভািল অল্পিে। তািপি িলল, 

‘ষ্টুয়াডক, আরম দিনলরেনক্ মনগক পিীিা ক্িানত চাই।’  
‘দক্ে?’ অস্বাভারিক্ রক্িু সনন্দহ ক্নিে?’ 
‘রিক্ তা েয়, রক্ন্তু সক্ানল পিীিাি সময় এনক্ দযমে দপনয়রি, তানত 

এভানি মিাি ক্থা েয়। তাই ক্ািে িােনত চাই।’ 
‘মযাডাম, তাহনল আপরে দোে রেে। ওয়ানডকি দহড স্যাি এিাং 

হাসপাতানলি রডরি দোে অনুনমােে ক্িনল তনিই মনগক এই পিীিা সম্ভি।’ 
ডা: মাগকানিে ভািল রক্িুিে। তাি দচানেি সামনে দভনস উিল আহমে 

মুসাি মনোহি অিয়িরে। আহমে  মুসাি রেনেকনেই দস হাসপাতানলি 
ইমািনিিী ওয়াডক দথনক্ অনেক্ তেরিি ক্নি িেলী রেনয় প্রসূরত ও রেশু ওয়ানডক 
এনসনি। তানক্ অনুনিাধ্ ক্িা হনয়নি, ওয়ানডকি মুসরলম পুরুষ রেশুি উপি েিি 
িােনত, তানেি ক্ানিা মৃতযু হনল তাি ক্ািে সন্ধ্াে ক্িনত। আহমে মুসাি এই 
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অনুনিাধ্ তাি ক্ানি এক্ অলঙ্ঘেীয় রেনেকে। দস এই রেনেকে পালে দথনক্ রপিানত 
পানি ো। 

ডা: মাগকানিে মুে তুলল ষ্টুয়ানডকি রেনক্। িলল, ‘আসুে আরম দোে 
রেরি।’ 

ডা: মাগকানিে ওয়ানডক তাি অরিনস এনস তাি পযানড অরিরসয়াল এক্ো 
দোে রলনে ষ্টুয়ানডকি হানত তুনল রেল। 

দোে রেনয় ষ্টুয়াডক চনল দগনল দচয়ানি গা এরলনয় রেল ডা: মাগকানিে। তাি 
এই পেনিপ সাধ্ািে েৃরষ্টনত অস্বাভারিক্। অস্বাভারিক্ মৃতযুি পনি সুস্পষ্ট 
ক্ািে ঘেনলই শুধ্ু এই ধ্িনেি পিীিা-রেিীিা হয়। এক্মাি প্রমােহীে সনন্দহ 
িািা তাি োিীি পনি আি রক্িু যুরি দেই। তাুঁি উধ্বকতেিা তাি সুপারিেনক্ রক্ 
েৃরষ্টনত দেেনিে? 

ডা: মাগকানিে যেে এসি ভািোয় ডুনি আনি, তেে হে-েে হনয় তাি 
ঘনি প্রনিে ক্িল ডা: ওয়ানভল। প্রনিে ক্নিই িলল, ‘ডা: মাগকানিে আপরে রক্ 
দোে রেনয়নিে? এি রক্ প্রনয়ািে?’ 

ডা: মাগকানিে উনি োুঁিাল দচয়াি দথনক্। িলল, ‘আরম যা মনে ক্নিরি, 
দসোই আরম দোনে রলনেরি স্যাি।’ 

‘রিক্ আনি। রক্ন্তু আপোি যুরি রক্?’ 
‘স্যাি দিাগীি দিানগি ধ্িে, তাি পিীিা-রেিীিাি রিনপােক দক্াে রক্িুই 

রেশুরেি মৃতযু সমথকে ক্নি ো। এোই অস্বাভারিক্তা। এই অস্বাভারিক্তা দক্ে 
ডািাি রহনসনি আমানেি িাো ক্তকিয। এই ক্তকিযনিাধ্ দথনক্ই আরম এই দোে 
রেনয়রি।’ িলল ডা: মাগকানিে। 

‘হনত পানি দিাগ েতুে দক্াে রেনক্ োেক দেয়ায় তাি মৃতযু ঘনেনি। যাই 
দহাক্ দিানগই তাি মৃতযু ঘনেনি। এো অস্বাভারিক্ েয়। সুতিাাং পিীিা রেিীিাি 
প্রনয়ািে দেই। দোে দিিত রেে ডা: মাগকানিে।’ 

‘দিিত দেিাি প্রনয়ািে দেই স্যাি। আপরে এিাং রডরি দয রসদ্ধাে 
দেনিে দসোই দতা হনি।’ 
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‘ডা: মাগকানিে, আমিা দিােোে িযাপাি রেনয় িািািারি ক্িরি িনল মনে 
হয়।’ 

‘দু:রেত স্যাি, দোে আমাি হাত দথনক্ চনল দগনি, এো এেে 
আপোনেি এরিয়ানি। যা ভাল মনে ক্িনিে, তাই ক্রুে।’ 

‘এক্ো দোে আমাি ক্ানি দপৌিাি পি তা আরম রডরিনক্ ো রেনয় পারি 
ো। তাই িলরিলাম আপরে দোেো প্রতযাহাি ক্িনল ঝানমলা চুনক্ যায়।’ েিম 
সুনি িলল ডা: ওয়ানভল। 

‘আপরে দোনে প্রনয়ািে দেই রলনে রেে, তাহনলই দতা হল।’ 
‘আরম আপোি সানথ ঝগিায় োমনত চারিলাম ো ডা: মাগকানিে।’ 
‘ঝগিাি দতা রক্িু দেই। এো মত পাথকনক্যি িযাপাি এিাং এ মত পাথকক্য 

েুিই স্বাভারিক্।’ 
‘এই মত পাথকনক্যি প্রনয়ািে রক্? আরম এো চাই ো। আিাি অনুনিাধ্ 

ক্িরি, দোেো আপরে প্রতযাহাি ক্রুে।’ 
স্তরম্ভত হনলা ডা: মাগকানিে ডা: ওয়ানভনলি এই অনুনিানধ্। তাি দচনয় 

দিরে আশ্চযক হনলা, ডা: ওয়ানভনলি মনধ্য ক্াকরত রমেরতি ভাি দেনে। এক্ো 
সামাে রিষয় রেনয় ডা: ওয়ানভনলি মত এক্িে অতযে রসরেয়ি ডািাি তাি মত 
েিীে ডািানিি ক্ানি ক্াকরত রমেরতি পযকানয় োমনি দক্ে? এ রিষয়োও ডা: 
মাগকানিনেি ক্ানি রেশুরেি মৃতযুি মতই অস্বাভারিক্ মনে হনলা। এই রচোি 
সানথই তাি মনে হনলা অস্বাভারিক্তাি গ্ররি দমাচে অিেই হওয়া প্রনয়ািে। 

অিনেনষ িলল, ‘স্যাি দোনেি ক্থাই আিাি িলরি, ডািাি রহনসনি 
আমানেি সক্নলিই িাো েিক্াি রক্ ক্ািনে িা রক্ দিানগ তাি মৃতযু হনলা। এনত 
আমিা িােনত পািনিা আমানেি ক্িেীয় রক্।’ 

‘এোই তাহনল আপোি দেষ ক্থা?’ 
‘আরম দু:রেত স্যাি।’ 
‘আপরে ভাল ক্িনলে ো ডা: মাগকানিে। আরম যা িনলরি, সি আপোি 

ভানলাি িনেই িনলরি।’ 
‘দু:রেত স্যাি।’ 
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‘দু:রেত আরম আপোি িনে।’ িনল উনি োুঁিাল ডা: ওয়ানভল। 
ডা: ওয়ানভল চনল যািাি পি এনলনমনলা রচোি মনধ্য আিাি ডুনি দগল 

ডা: মাগকানিে। মে তাি োিাপ হনয় দগল এক্িে রসরেয়ি ডািানিি অনুনিাধ্ 
এভানি প্রতযােযাে ক্িায়। ডা: ওয়ানভল এই ওয়ানডক আনিে ৫ িিনিিও দিেী 
ক্াল ধ্নি। পুিনো দলাক্ উরে। রক্ন্তু ডা: মাগকানিে িুঝনত পািনি ো, এমে পুিনো 
ও অরভে ডািাি অমে অনযৌরিক্ অনুনিাধ্ ক্িনত পািনলে দক্মে ক্নি! তাি 
দচনয় িি ক্থা হনলা, তাি অনুনিানধ্ি ধ্িে দেনে মনে হনয়নি আরম তাি রিরুনদ্ধ 
িরতক্ি দযে রক্িু ক্নিরি, যা দথনক্ আরমই তানক্ উদ্ধাি ক্িনত পারি। আিাি 
দেনষি রেনক্ ‘আরম দু:রেত আপোি িনে’ িনল দয েি ক্থা িলনলে, দসোও 
তাুঁি িযরিগত অসন্তুরষ্ট দথনক্ এনসনি। রিষয়োনক্ এভানি রতরে িযরিগত রেনলে 
দক্ে? 

মাথাি রচোোনক্ হাল্কা ক্িাি িনে ওয়ানডক দিি হনলা ডা: মাগকানিে। 
দিাগীনেি দোুঁি েিি রেনত শুরু ক্িল।  

এক্ সময় এক্িে এযানেেনডন্ে িুনে এল ডা: মাগকানিনেি ক্ানি। িলল, 
‘েীঘ্রী চলুে, রড রি স্যানিি দেরলনিাে।’ 

রেনিি অরিনস রিনি এনস দেরলনিাে ধ্িল ডা: মাগকানিে। 
ওপাি দথনক্ রডরি িলল, ‘তুরম দয দোে রেনয়ি, তা ডা: ওয়ানভল সমথকে 

ক্নিেরে। রেশুরেি মৃতযুি অস্বাভারিক্তা সম্পনক্ক তুরম ক্তো রেরশ্চত?’ 
‘আমাি োিীি িযাপানি আমাি দক্াে সনন্দহ দেই। শুরু দথনক্ই আরম 

রেশুরেি দিানগি ধ্ািািারহক্তা অনুসিে ক্িরি। এিাং আি সক্ানলও যা দেনেরি, 
তানত ঐ দিানগ মৃতযুো এনক্িানিই অস্বাভারিক্।’ 

‘তাহনল আরম সারিকক্ পিীিাি অডকাি দেি?’ 
‘স্যাি যরে আমাি উপি আস্থা িােনত পানিে।’ 
‘দতামাি দিক্ডক আরম িারে। দস িনেই দেরলনিাে ক্িলাম দতামানক্। 

আরম ওয়াডক-এি ইেচানিকি মতনক্ই দতা ও,দক্ ক্িনত পািতাম।’ 
‘ধ্েিাে স্যাি।’ 
‘ও.নক্ মাই ডোি। দতামাি সািলয ক্ামো ক্রি। ধ্েিাে।’ 
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দেরলনিাে দিনে দচয়ানি গা এরলনয় রেল ডা: মাগকানিে। 
 
 
 
পিরেে রিনক্ল। 
ওয়ানডক ঘুিনত রগনয় দুরে রেশুি অিস্থাি আক্রস্মক্ পরিিতকে দেনে চমনক্ 

উিল ডা: মাগকানিে। 
এ দু’রে রেশুি উপিও ডা: মাগকানিে ঘরেষ্ঠ েৃরষ্ট দিনে আসরিল, রেশু 

দু’রে ভূরমষ্ঠ হনয় দিনড আসাি পি দথনক্। রেশু দু’রে মুসরলম পুরুষ রেশু। 
গতক্াল িানত রডউরে দথনক্ যািাি সময় ডা: মাগকানিে রেশু দু’রেনক্ 

দেনে দগনি। সিরেক্ রেনয়ই ভাল রিল। রক্ন্তু আি এনস দেেনি, রেশু দু’রেি 
প্রােেরি দযে দ্রুত হ্রাস পানি। িাইনি দিানগি দতমে দক্াে লিে দেই, দভতনি 
থাক্নলও তা িলাি েরি রেশুি দেই। অিসােগ্রস্থতা এক্মাি লিে। ধ্ীনি ধ্ীনি 
িািনি রেশু দু’রেি অিসােগ্রস্থতা। আনগি রেশুরেি সানথ এি দু’রে রেশুি দযেুক 
পাথকক্য তা হনলা, ঐ রেশুরে েীিি ঘুনমি মনধ্য রেনয় দেষ হনয় দগনি, আি এ দু’রে 
রেশু ঘুম েয়, এমরেনতই রেশ্চল হনয় পিনি, দযে ধ্ীনি ধ্ীনি মৃতযু এনস গ্রাস 
ক্িনি রেশু দু’রেনক্। 

ডা: মাগকানিে দ্রুত রেশু দু’রেি িাইনল তানেি পযানথালরিক্যাল দেষ্ট 
সুপারিে ক্িল এিাং লাল ক্ারলনত েপ প্রানয়ারিরে রলেল। 

িাইলরে আয়াি হানত তুনল রেনয় ডা: মাগকানিে সহক্ািী ডািািনক্ 
ওয়ানডকি োরয়ত্ব িুরঝনয় রেনয় িলল, ‘আরম এক্েু হাসপাতাল লাইনব্রিীনত যারি। 
দক্উ দোুঁি ক্িনল িনলা।’ 

আধ্ ঘণ্টা পি ওয়ানডক রিনি এল ডা: মাগকানিে। ওয়ানডক ঢুক্নতই তাি 
সহক্ািী ডািাি মুে শুক্নো ক্নি িলল, ‘ডা: ওয়ানভল স্যাি আপোি দোে গ্রহে 
ো ক্নি রেউনিা দেষ্ট রিনক্ানসন্ড ক্নি রেশু দু’রেনক্ রেউনিা রিভানগ স্থাোেরিত 
ক্নিনি।’ 
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চমনক্ উিল ডা: মাগকানিে। িলল, ‘রেউনিা দপ্রানব্লম এোনে মূল ইসুয 
েয়। রেউনিা দেষ্ট রেনয় রক্ হনি?’ 

িনল হতােভানি দচয়ানি িনস পিল ধ্প ক্নি। 
আি দক্াে ক্থা ো িনল ডা: মাগকানিে দচয়ানি গা এরলনয় দচাে িুিল। 

দচাে িুিনতই রেশু দু’রেি িরি তাি দচানেি সামনে দভনস উিল। রেশু দু’রেি যা 
অিস্থা তানেি পযানথালরিক্যাল দেষ্ট েিক্াি। তানত রেশু দু’রেনক্ িাুঁচানো দযত 
রক্ো িলা মুরষ্কল, রক্ন্তু দিাগো িাো যানি, দিানগি ক্ািে িাো যানি, িাো যানি 
দক্ে দক্মে ক্নি দু’রে রেশু এক্ই সমনয় এক্ই দিানগ আক্রাে হনলা। রক্ন্তু রক্ 
ক্িনি দস! এই দিাে িযাপাি রেনয় দস ওয়াডক প্রধ্ােনক্ রডরঙনয় রডরি’ি ক্ানি 
দযনত পানি ো। 

ওয়ানডক দসরেনেি দেষ িাউন্ডো দেষ ক্নি ডা: মাগকানিে অরিস ক্নি 
রিনি হাত িযাগ রেনয় দিরুরিল এমে সময় তাি দেরিনলি দেরলনিাে দিনি 
উিল।  

দেরলনিাে ধ্িল ডা: মাগকানিে। 
‘আরম ডা: ক্েিাড। আরম ডা: ওয়ানভলনক্ ো দপনয় দতামাি ক্ানি 

দেরলনিাে ক্িলাম।’ ওপাি দথনক্ ক্ে দভনস এল। 
োম শুনেই েেিযস্ত হনয় উিল ডা: মাগকানিে। িলল, ‘স্যাি আরম ডা: 

মাগকানিে।’ 
ডা: ক্েিাড রেউনিালিীি প্রনিসি। রেউনিা ওয়ানডকি প্রধ্াে রতরে। 
‘দতামানক্ই চারি আরম। দয রেশু দু’রেনক্ ডা: ওয়ানভল এ ওয়ানডক 

দিিাি ক্নিরিনলে, আরম ওনেি দেনেরি। আরম ওনেি দিিত পািালাম। দতামাি 
দোেই রিক্। দপ্রানব্লমো আমাি ধ্ািোয় পযানথালরিক্যাল। দতামিা তািাতারি 
দেে ওরেক্ো। েুিই সাংক্োপন্ন ওনেি অিস্থা।’ িলল ডা: ক্েিাড। 

ডা: মাগকানিে েুেী হনলা, উরদ্বগ্নও হনলা দসই সানথ রেশু দু’রেি ভরিষ্যত 
রেনয়। 

দেরলনিাে দিনে দ্রুত ওয়ানডক রিনি এল ডা: মাগকানিে। ইরতমনধ্য রেশু 
দু’রেনক্ দপৌিানো হনয়নি ওয়ানডক। 
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ডা: মাগকানিে তািাতারি ডা: ক্েিাড-এি দিিানিি রেনয় আনিক্ো 
দোে রলেল রেশু দু’রেি িাইনল। 

দোে দলো দেষ ক্নিই ডা: মাগকানিে সহক্ািী ডািািনক্ িলল, ‘দোে 
অনুসানি এনেি দেনষ্টি িযিস্থা ক্ি। পিিতকী ডািাি রডউরেনত ো আসা পযকে 
আরম আরি।’ 

হাসপাতাল দথনক্ দিরিনয় িারি আসাি িনে যেে গারিনত উিল ডা: 
মাগকানিে, তেে মেো তাি অনেক্ হালক্া মনে হনলা। রেশু দু’রেি উপযুি দেনষ্টি 
িযিস্থা হনয়নি। মনে মনে ধ্েিাে রেল ডা: ক্েিাডনক্।  

 
 
 
 
পিরেে হাসপাতানল যাওয়াি িনে ততরি হনয়নি ডা: মাগকানিে। 
হাসপাতানল রডউরেনত যানি িনে, রক্ন্তু তাি মে োিাপ। ডা: মাগকানিে 

রেশু রিনেষে ো হওয়াি অরভনযাগ তুনল তানক্ প্রসরূত ওয়াডক দথনক্ িেলীি 
িনে ডা: ওয়ানভল গতক্ালই এক্ সুপারিে পারিনয়নি রডরি ডািাি িানক্কি 
ক্ানি। 

ডা: মাগকানিে রেশু রিনেষে েয়, এ ক্থা রিক্। রক্ন্তু দস দমরডরসনেি 
ডািাি। হাসপাতানলি অগকানোগ্রাম অনুসানি প্রনতযক্ ওয়ানডকই অেত এক্িে 
ক্নি দমরডরসনেি ডািাি থাক্নি। তািািা প্রসরূত ও রেশু দিানগি উপি ডািাি 
মাগকানিনেি এক্ো রিনেষ দররোং আনি মারক্কে যুিিানষ্ট্রি িিক ওয়ারোংেে 
দমরডনক্ল ইেরষ্টরেউে দথনক্।  

ডা: মাগকানিে রক্িুনতই িুঝনত পািনি ো ডা: ওয়ানভল দক্ে তাি প্ররত 
রিরূপ। দু’রতে রেে আনগ রতেরে রেশু রেনয় যা ঘনেনি, তা প্ররতরে ওয়ানডক 
প্ররতরেনেি সাধ্ািে েৃে। এনক্ তাি অেভানি দেিাি ক্ািে দেই। তাহনল? এই 
তাহনলি দক্াে উত্তি মাগকানিনেি ক্ানি দেই। 
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প্রস্তুত হনয় হাসপাতানল যািাি িনে হাতিযাগো রেনয় উনি োুঁিাল ডা: 
মাগকানিে। 

দেরলনিাে দিনি উিল। যািাি িনে পা তুনলও আিাি রিনি োুঁিাল 
ডা: মাগকানিে। দেরলনিাে ধ্িল। দেরলনিাে ধ্নিই সচরক্ত হনলা ডা: মাগকানিে। 
রডরি ডা: িানক্কি দেরলনিাে। 

‘স্যাি আপরে। রক্িু ঘনেরে দতা?’ ডা: িানক্কি ক্ে শুনেই েেিযনস্ত 
রিনেস ক্িল ডা: মাগকানিে।  

‘রক্িু দতা ঘনেনিই। দতামানক্ অরভেন্দে িাোরি মাগকানিে। এেেই 
লযািনিেরি দথনক্ ডা: রিেপ িাোনলে, রতেরে রেশুি িনিই অস্বাভারিক্ ও 
ভয়াংক্ি ধ্িনেি উপাোে পাওয়া দগনি। রতেরে রেশুি দক্উ িাুঁনচরে িনে, রক্ন্তু 
তািা ভয়াংক্ি দক্াে দিানগি রিষনয় আমানেি দচাে েুনল রেনয় দগল। দতামাি 
সনচতেতাি িনলই তািাতারি রিষয়ো িাো সম্ভি হনয়নি।’ িলল ডা: িাক্ক। 

‘ধ্েিাে স্যাি। এক্িে ডািানিি যা ক্িেীয় তাি দিরে রক্িু ক্রিরে 
স্যাি।’ 

‘ধ্েিাে, মাগকানিে। িারে, িাই।’ 
‘িাই, স্যাি।’ 
দেরলনিাে িােল মাগকানিে।  
দচাে মুে উজ্জ্বল হনয় উনিনি মাগকানিনেি। গত দু’রতে রেনেি উনদ্বগ ও 

রিষেœতা, ধ্ুনয়-মুনি সাি হনয় দগল মে দথনক্। তাি এক্ো ভয় রিল, 
পযানথলরিক্যাল দেনে যরে রক্িু ো পাওয়া যায়, তাহনল তাি রিরুনদ্ব ডা: 
ওয়ানভনলি অরভনযাগ আিও মিিুত হনি এিাং প্রসরূত ওয়াডক তানক্ অিেই 
িািনত হনি। তা যরে হয়, তাহনল আহমে সুসাি ক্ানি তাি মুে দেোিাি মত 
থাক্নি ো। আহমে মুসা হয়নতা ভািনি, আমাি রেিুকরদ্ধতাি ক্ািনেই আহমে 
মুসাি এক্ো পরিক্ল্পো মানি মািা দগল। 

এই দু:সহ অিস্থায় তানক্ দয পিনত হনলা ো এ িনে দস আল্লাহি 
শুক্রিয়া আোয় ক্িল। রেশু রতেরেি পযানথালরিক্যাল দেনেি এই দিিাে 
দপনল আহমে মুসা োরুে েুরে হনি। রক্ভানি মুসরলম পুরুষ রেশুগুনলা মিনি 
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তাি ক্ািে দস রচরিত ক্িনত চায়। ক্ািে রচরিত হনল ক্ািনেি উতস  দস েুুঁনি 
দিি ক্িনত দচষ্টা ক্িনি। 

এো ভানিত রগনয় আহমে মুসাি হানস্যাজ্জ্বল মুে ডা:মাগকানিনেি দচানে 
দভনস উিল। তাি সানথ সানথ তাি হৃেয় এল প্রোরেি এক্ো পিে। তাি মনে 
হনলা,হৃেনয়ি দিনম এ মুেো এভানিই সি সময় িাুঁধ্া থাক্নতা! এো ভািনত 
রগনয় চমনক্ উিল ডা:মাগকানিে। এক্ো অেরধ্ক্াি চচকাি ভয় ও লজ্জা এনস তানক্ 
রঘনি ধ্িল। 

মে দথনক্ এসি রচো দঝনি দিনল হাসপাতানল যািাি িনে পা িািাল 
দস।  

রক্ন্তু সাংনগ সাংনগই পা আিাি দথনম দগল। ভািল, আহমে মুসানক্ 
রিষয়ো দস দতা দেরলনিনে িাোনত পানি। রক্ন্তু পিিনেই ভািল হাসপাতাছি 
রগনয় রিনপােক দেনে রিস্তারিত িাোনোই রিক্ হনি। 

পা িািাল আিাি দস হাসপাতানল যািাি িনে। রেিস্ব গারিনত ক্নি 
যানি দস হাসপাতানল। 

ডা:মাগকানিনেি আব্বা রিল এক্িে িৃরেে দসো অরিসাি। সুতিাাং 
রেনিনেি গারি, িারি রেনয় তািা গ্রান্ড োক্কস দ্বীনপি সিল পরিিানিি এক্রে। 

তানেি িারিনক্ সিাই ক্নেকনলি িারি িনল িানে। তাি আব্বা ক্নেকল 
ি যাাংক্ দথনক্ রিোয়াি ক্নি। ডািাি মাগকানিে ও িিক দু’রে সোেই মাি তাি। 

চলনি মাগকানিনেি গারি। গারিো সুন্দি েতুে এক্ো ক্াি। িাস্তায় দতমে 
ভীি দেই।  

ডা:মাগকানিে তাি গারিি রিয়ািরভউনত দেেল, রপিে দথনক্ এক্ো রাক্ 
আসনি রেধ্কারিত গরতি দচনয় অনেক্ দিরে তীব্র দিনগ। 

ডা: মাগকানিে সািধ্ােতা রহসানি তাি গারিোনক্ িাস্তাি পাে িিািি 
চারপনয় রেনয় রাক্নক্ দিরে িায়গা রেনয় রেল। 

পিিতকী ক্নয়ক্ দসনক্ন্ড রক্ ঘেল ডা:মাগকানিে রক্িুই িুঝল ো। শুধ্ু তাি 
মনে হনলা, রাক্রে এনস তাি গারিি উপি পনিনি। তািপি রক্িুই মনে দেই 
তাি। িাস্তাি পাে িিািি রিল দিরলাং-এি পি োল।  
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োলরে প্রাক্ৃরতক্ েয়, ততরি ক্িা। িািধ্ােী েহনিি মধ্য রেনয় োলরে 
দ্বীনপি িুক্ রচনি সাগনি রগনয় পনিনি। 

রানক্ি প্রচন্ড ধ্াক্কায় ডা: মাগকানিনেি গারিো দিরলাং দভনঙ রিেনক্ 
গরিনয় পিল োনল। 

 
 
 
হাসপাতাল দিনড োে রিনি দপনয় ডা: মাগকানিে দেেনত দপল িিকনক্। 
িনিকি দচাে দু’রে উজ্জ্বল হনয় উিল এিাং দিাুঁনে িনুে উিল হারস। মুনে 

িনুে উিল স্বরস্তি রচি। 
ডা: মাগকানিনেি দিাুঁনেও িনুে উিল ম্লাে হারস। ধ্ীি ক্নে িলল, ‘এেে 

সময় ক্তনি িিক?’ 
‘রিনক্ল পাুঁচো।’ 
উত্তিো রেনয়ই িিক আিাি শুরু ক্িল, ‘মাথাি আঘাতোই িি, রক্ন্তু 

তানত িি ধ্িনেি িরত হয়রে। েুি অনল্পি িনে েুি িি িরত দথনক্ আল্লাহ 
দতামানক্ িাুঁরচনয়নিে। সিাই েুেী হনয়নি। ডা: িাক্ক, ডা: ক্েিাড দু’িনেই 
অপানিেনেি সময় হারিি রিনলে।’ 

‘ডা: ওয়ানভল রিনলে ো?’ 
‘উরে এনসরিনলে, রক্ন্তু দিরেিে থানক্েরে। রক্ ক্াি থাক্ায় চনল যাে।’ 
‘আি দক্উ আনসরে?’ 
‘দক্ে, হাসপাতানলি সি ডািািই এনসরিল।’ 
‘আি দক্উ?’ মাগকানিনেি দিাুঁনে ম্লাে হারস। 
িিক ডা: মাগকানিনেি মুনেি রেনক্ চাইল, তািপি রচো ক্িল।  
পিিনেই দহনস উিল। িলল, ‘হ্াুঁ ভাইয়া এনসরিনলে। দু’িে এক্ 

সানথ এনসরিলাম। দতামানক্ দেনে দতা উরেই প্রথম িনলে, ‘আল্লাহ মাগকানিনেনক্ 
িাুঁরচনয়নিে।’ 

ম্লাে হাসল মাগকানিে। িলল, ‘উরে আনিে?’ 
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‘ো আপা। উরে দতামানক্ দেনেই দুঘকেোি স্পনে রগনয়রিনলে। দসোে 
দথনক্ আিাি হাসপাতানল এনসরিনলে। এনস আমাি সানথ রক্িু ক্থা িনলই 
আিাি চনল দগনিে।’ 

িনল িিক তাি গলাি স্বিো আি এক্েু োমাল এিাং ডা: মাগকানিনেি 
রেনক্ আি এক্েু ঝুনক্ পনি িলল, ‘শুরু দথনক্ই পুরলে িলনি দতামাি ওো 
এযাক্রসনডন্ে, সিাই রিোসও ক্নিনি। রক্ন্তু আহমে মুসা ভাই এযাক্রসনডনন্েি 
স্পে দেনে এনস আমানক্ িনল দগনলে, ‘রাক্রে িাস্তাি দযোনে এনস মাগকানিনেি 
গারিি দয িায়গায় আঘাত ক্নিনি, তানত এই আঘাত রে:সনন্দনহ পরিক্রল্পত। 
সুতিাাং এযাক্রসনডন্ে েয়।’ 

ডা: মাগকানিনেি মুনেি আনলাো হিাৎ েপ ক্নি রেনভ দগল। তাি ভ্রু 
করঞ্চত হনলা। িলল উরদ্বগ্ন ক্নে, ‘রিক্, আমািও এেে তাই মনে হনি। রাক্োি 
তীব্র গরত দেনে আরম আমাি গারি িাস্তাি রক্োি িিািি সরিনয় রেনয়রিলাম। 
রক্ন্তু দসোনে এনসই রাক্রে আঘাত ক্নি আমাি গারিনক্। রাক্রে রক্ 
এযাক্রসনডনন্ে পনিনি?’ 

‘ো পারলনয়নি।’ 
‘এক্মাি দব্রক্ দিল হনলই রাক্ো ঐভানি আমানক্ পাগনলি মত 

আঘাত ক্িনত পািনতা। দস দিনি রাক্রেও এযাক্রসনডনন্ে পিত। তা যেে 
হয়রে, তেে রিক্ই ওো এযাক্রসনডন্ে েয়।’ 

‘রক্ন্তু আপা ওো যরে এযাক্রসনডন্ে ো হয়, তাহনল প্রশ্ন িানগ দক্ 
দতামানক্ ওভানি হতযা ক্িনত দচনয়রিল?’ 

‘িারে ো িিক। আমাি দক্াে েত্রু আনি িনল হয় ো।’ 
িনল এক্েু দথনমই ডা: মাগকানিে আিাি িলল, ‘উরে দক্াথায় দগনলে?’ 
‘ভাইয়া?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘দয রাক্ো এযাক্রসনডন্ে ঘরেনয়নি, তাি দোুঁি পাওয়া যায় রক্ো উরে 

িনলরিনলে। রক্ন্তু দক্াথায় রক্ ক্ানি দগনিে আরম িারে ো।’ 
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ডা: মাগকানিে রক্িু িলনত যারিল। রক্ন্তু িলা হনলা ো। ঘনি প্রনিে 
ক্িনলে ডা: িাক্ক। তাি সানথ রিল ওয়ানডকি ডািাি। 

‘এই দতা দসনি দগি মাগকানিে। তুরম েুি লারক্। মাি দেি-দু’ইরঞ্চি 
িনে ভয়ােক্ পরিেরত দথনক্ দিুঁনচ দগি।’ 

িলনত িলনত ডা: িাক্ক ডা: মাগকানিনেি সামনে এনস োুঁিাল। 
িিক উনি আনগই পানে সনি দগনি। 
ডা: িাক্ক মাগকানিনেি এক্ো হাত তুনল রেনয় োিী দেনে িলল, ‘িাাঃ 

সিরক্িুই েিমাল।’ 
‘ধ্েিাে স্যাি।’ িলল মাগকানিে। 
‘শুেলাম, এযাক্রসনডন্ে েুি মািাত্মক্ রিল। অিে দতামাি দক্াে দোষ 

রিল ো। রাক্োই হিাৎ োরক্ রেয়ন্ত্রে হারিনয়রিল।’ ডা: িাক্ক থামল। 
ডা: মাগকানিে এক্েু রদ্বধ্া ক্িল। তািপি িলল, ‘স্যাি মাি ক্িনিে, ঐ 

রিনপােকগুনলা আপরে দপনয়নিে?’ 
মাগকানিনেি প্রনশ্নি সানথ সানথই ডা: িানক্কি মুে মরলে হনয় দগল। মুহূতক 

ক্নয়ক্ িাক্হীে হনয় থাক্াি পি ডা: িাক্ক িলল, ‘ও তুরম ঘেোো এেেও িােনত 
পািরে। রিনপােকগুনলা এিাং রিনপানেকি সানথ সাংরিষ্ট সিরক্িু চুরি দগনি।’ 

‘চুরি দগনি?’ 
‘হ্াুঁ। ডা: রিেপ িানত রডউরে দথনক্ যািাি সময় রিনপােক তাি িাইনল 

দিনে রগনয়রিল এিাং পিীরিত ব্লাড, ইউরিে ইতযারে িীরত অনুসানি লযানিই িাো 
রিল। দতামানক্ দেরলনিাে ক্িাি ক্’রমরেে আনগ ডা: রিেপ-এি দেরলনিাে পাই। 
দেরলনিাে ক্নিই অরিনস যাে। অরিনস রগনয় রিনপােক এিাং ওগুনলাি রক্িুই 
পােরে।’ 

রিষয়ো ডা: মাগকানিনেি িনে োসরুদ্ধক্ি রিস্মনয়ি। রক্িুিে দস ক্থা 
িলনত পািল ো। ডা: িাক্কই আিাি ক্থা িলল িলল, ‘আিও রক্িু ঘেো ঘনেনি। 
তুরম আমাি িািী এিাং দমনয়ি মত। িলনত িাধ্া দেই। রিষয়ো েুি িরেল মনে 
হনি। আরম রক্িুই িুঝনত পািরি ো।’ 
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এক্েু থামল ডা: িাক্ক। দু’পানে তাক্াল। দেেল সানথি ডািাি ও োসক 
ওরেনক্ি দেরিনলি রেনক্ রগনয় ডা: মাগকানিনেি িাইল রেনয় আনলাচো ক্িনি। 

ডািাি িাক্ক িলল, ‘চুরিি েিি িাোি সানথ সানথ আরম রিষয়োনক্ 
গুরুত্ব রেনয় দেরে এিাং থাোয় দক্স ক্িাি রসদ্ধাে দেই এিাং পুেিায় লাে 
রতেরেনক্ দেনষ্টি রচো ক্রি। সাংনগ সাংনগই রিষয়ো আরম ডা: ওয়ানভল ও ডা: 
রিেপনক্ িারেনয় দেই। মাি আধ্ ঘণ্টা পনি আরম দেরলনিাে পাই। এক্ো ভারি 
ক্ে যারন্ত্রক্ স্বনি িনল, ‘ডািাি সানহি, রতেরে রেশুি পযানথালরিক্যাল দেনষ্টি 
রিনপােক এিাং আনুসরঙ্গক্ রিরেসগুনলা হািানোি িযাপানি থাোয় োরক্ মামলা 
ক্িনিে এিাং লােগুনলানক্ আিাি োরক্ পিীিা ক্িানিে শুেলাম। শুনুে ডািাি, 
রিনেষ প্রনয়ািনে ওগুনলা আমিা রেনয়রি। আমিা চাই, েতুে দেষ্ট এিাং থাোয় 
মামলা ক্িাি িযাপানি এক্ ইরঞ্চ এগুনিে ো। এগুনল রিনপােকগুনলা দযভানি 
গানয়ি হনয়নি, দসভানি আপরেও গানয়ি হনয় যানিে।’ 

শুক্নো ক্নে ক্থাগুনলা িলল ডা: িাক্ক। তাি দচানে-মুনে ভনয়ি রচি। 
‘তািপি স্যাি?’ ভয় দমোনো উেগ্রীি ক্নে িলল ডা: মাগকানিে।  
‘ডা: ওয়ানভনলি সানথ আলাপ ক্িলাম। ডা: রিেপ-এি সানথও। ডা: 

ওয়াভল এই দিাট্ট রিষয় রেনয় দক্াে ঝুুঁরক্ দেয়াি রিনিাধ্ীতা ক্িনলে। অেরেনক্ 
ডা: রিেপ ভীত হনয় পনিে। তনি মামলা ও দেনষ্টি পনি রতরে। রক্ন্তু আিাি 
মামলাি িরিত হনয় রিপে দডনক্ আেনত চাে ো। এই অিস্থায় মামলা ক্িা ও 
েতুে পিীিায় সাহস পারি ো।’ িলল ডা: িাক্ক। 

হতাো দেনম এল ডা: মাগকানিনেি দচানে মুনে। িলল, ‘তাহনল রেশু 
রতেরেি মৃতযুি ক্ািে িাোি আি উপায় িইল ো স্যাি। তাি িনল এভানি 
হয়নতা রেশু মৃতযু ঘনেই চলনি।’ 

‘স্যরি, মাই ডোি।’ 
িনল উনি োুঁিানত োুঁিানত ডা: িাক্ক িলল, ‘তািাতারি সুস্থ হনয় ওনিা। 

ঈেি আনিে মাগকানিে।’ 
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ডা: িাক্ক চনল যািাি অনেক্ সময় পি। ডা: মাগকানিে তাি দিনড শুনয়। 
আহমে মুসা তাি পানে দচয়ানি িনস। িিক োরিনয়রিল আহমে মুসাি দপিনে। 
ডািাি, োসক, দক্উ তেে ঘনি দেই। 

ডািাি মাগকানিে গত রতেরেনেি ক্ারহেী িলরিল আহমে মুসানক্। 
িলরিল রক্ভানি দসরেে প্রথম মুসরলম রেশুরেি মৃতযু হওয়ায় সনন্দহ িানগ, 
রক্ভানি মৃত রেশুি দপাষ্টমনেকম মাগকানিে োিী ক্িনল ডািাি ওয়ানভল তাি 
রিনিাধ্ীতা ক্নিে, রক্ভানি ডািাি িানক্কি সমথকনে রেশুরেি লাে দপাষ্টমনেকনম 
যায়, রক্ভানি ১রেে পনি দু’রে মুসরলম রেশু দুনিকাধ্য দিানগ সাংক্েিেক্ অিস্থায় 
পনি। ডা: মাগকানিে তাি পযানথালরিক্যাল দেনষ্টি সুপারিে ক্নিে এিাং ডািাি 
ওয়ানভনলি দ্বািা িাধ্াপ্রাপ্ত হে, রক্ভানি তানেি দেষ্ট অিনেনষ হয়, রক্ভানি 
রতেরে দেনষ্টি রিনপােক ও পিীরিত আইনেম রমরসাং হনয়নি, রক্ভানি তাি 
এযাক্রসনডন্ে হয় এিাং রক্িুিে আনগ ডা: িাক্ক তাি উপি হুমরক্ আসাি রিষনয় 
রক্ িনল দগনলে।  

গভীি মনোনযাগ রেনয় ক্থাগুনলা শুেরিল আহমে মুসা। 
ক্ারহেী দেষ ক্নি ডা: মাগকানিে থামনলও আহমে মুসা ক্থা িলল ো। 
ভািরিল দস। তাি দচাে দু’রে উজ্জ্বল হনয় উনিনি। 
িলল দস ডািাি মাগকানিেনক্ লিয ক্নি, ‘তুরম দু’রেনে িহুেূি 

এরগনয়ি। রেশু রতেরেি মৃতযুি ক্ািে িাো দগল ো, রক্ন্তু ক্ািনেি উৎস রচরিত 
হনয় দগনি। দতামানক্ ধ্েিাে মাগকানিে।’ 

ডা: মাগকানিনেি দচাে-মুে আেনন্দি িোয় দভনস দগল। আহমে মুসা 
তাি ক্ানিি স্বীক্ৃরত রেনয়নি, প্রোংসা ক্নিনি, এেুক পাওয়ায় তাি সি িযথা-
দিেো ভুরলনয় রেল। দুনিকাধ্য এক্ো আেনন্দি সুে-রেহিে দেনল দগল তাি দেহ, 
মনে এিাং প্ররতরে িি ক্রেক্ায়। 

এক্েু সময় রেনয় ডািাি মাগকানিে িলল, ‘উৎস রচরিত হনয়নি? আরম 
রক্ন্তু রক্িুই িুঝনত পািরি ো।’ 

‘এেুক দিনে িাে আইসিানগকি অনেক্ মাথাি এক্ো মাথা ডা: ওয়ানভল 
হনত পানিে।’ 
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রিরস্মত ডা: মাগকানিে রক্িু িলনত যারিল। আহমে মুসা তানক্ িাধ্া রেনয় 
িলল, ‘ডা: ওয়ানভনলি িাসা দক্াথায়?’ 

‘হাসপাতানলি পানেই ডািািনেি দিরসনডরিয়াল ব্লনক্। েোি এি-
১৩।’ 

‘ওি দক্াে রিরেক্ আনি?’ 
‘রেিস্ব রিরেক্ দেই, রক্ন্তু এক্ো রিরেনক্ রতরে িনসে। িাসায় আমাি 

দেরলনিাে ইেনডনক্স রিক্াো আনি।’ 
‘মাগকানিে রতেরে রেশুি োম আমাি েিক্াি। রিনপানেক তানেি োম 

দযভানি আনি।’ 
মাগকানিে তাক্াল িনিকি রেনক্। ক্াগি ক্লম রেনত িলল িিকনক্। 

মাগকানিে োম রতেরে িলল রলনে রেল িিক। োম দলো রিপো হানত রেনয় ভাুঁি 
ক্নি পনক্নে িােনত িােনত িলল, ‘ধ্েিাে মাগকানিে।’ 

‘এসি রেনলে, রক্িু ক্িনত চানিে?’ িলল মাগকানিে উরদ্বগ্ন ক্নে। 
‘ক্তেুক রক্ ক্িনত পািি িারে ো। রক্িু ক্িনত দতা হনিই এিাং দসো 

ক্াল সক্ানলি আনগই।’ 
‘রক্ দসো?’ উরদ্বগ্ন ক্ে মাগকানিনেি। 
‘সিই িােনি, তনি এেে েয়, এোনে েয়।’ 
িনল উনি োুঁিারিল আহমে মুসা। 
রুনম প্রনিে ক্িল লায়লা দিরেিাি এিাং সািা উইরলয়াম। ক্থা ো 

িলনল ওনেি রচেনতই পািনতা ো আহমে মুসা। দু’িনেি পিনে দিনলি 
দপাোক্। মাথায় হ্ােও দিনলনেি। িলা যায় রেেুুঁত িদ্মনিে। 

িাইনি দিরুনল লায়লা দিরেিািনক্ িদ্মনিে রেনত িলা হনয়নি। এো 
আহমে মুসািই রেনেকে। 

িা! দতামিা সুন্দি িদ্মনিে রেনয়ি।’ িলল দিরেিািনেি আহমে মুসা। 
‘ো ভাইয়া, এ আরম পািি ো। রক্ লজ্জা, তাি দচনয় ভাল আরম িাইনিই 

দিরুি ো।’ মুে লাল ক্নি িলল দিরেিাি। 
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‘দিরেরেে এ ক্ষ্ট ক্িনত হনি ো দিরেিাি। দেে দতামাি তারলক্ায় 
এিাি মাগকানিেও পনিনি। আি আল্লাহ তানক্ িাুঁরচনয়নিে। মাগকানিেনক্ও 
সািধ্াে থাক্নত হনি।’ 

িনল আহমে মুসা মাগকানিনেি রেনক্ তারক্নয় িলল, ’দয ক্য়রেে তুরম 
হাসপাতানল আি, দতমে দক্াে ভয় দেই। রক্ন্তু তািপি আমাি মনে হয় এক্ো 
রিপজ্জেক্ সময় দতামানক্ পারি রেনত হনি।’ 

‘দক্মে?’ িলল মাগকানিে। 
‘সামনে তুরম েত্রুি আিও িি োনগকে হনয় োুঁিানত পাি।’ 
‘িারে, আপরে দিরে দিরে ভয় দেোনিে, যানত আরম সািধ্াে হই।’ 
‘ো মাগকানিে, সাউথ োনক্কা দ্বীনপি এক্ পযকানয়ি লিাই সমাপ্ত হনলা। 

আনিক্ লিাই শুরু হনয় দগনি।’ িলল গম্ভীি ক্নে আহমে মুসা। 
থামল আহমে মুসা। এক্েু দথনমই আিাি শুরু ক্িল, ‘সরতয আরম এক্ে ু

দিা হনয় রগনয়রিলাম, িুঝনত পারিরে, আঘাতো দ্রুত আসনি। সিই আল্লাহি 
ইিা, রক্ন্তু আমাি অসািধ্ােতাি িনে মাগকানিনেি িীিে রিপন্ন হনয়রিল।’ 

রিষন্ন হনয় উিল মাগকানিনেি মুে। িলল, ‘ো পরিরস্থরতো আপোনক্ 
িাোইরে, এো আমািই দোষ।’ 

‘ো মাগকানিে, আমাি এেে মনে হনি, েুি এক্ো রচো ো ক্নিই 
দতামানক্ ক্রিে এক্ রিপনে দিনল রেনয়রি। হয়নতা এই ক্ািো অেভানি ক্িনত 
পািতাম।’ 

ডা: মাগকানিনেি মুনে দিানভি রচি িনুে উিল। দচানেি েৃরষ্ট আনিনগ 
ভারি হনয় উনিনি তাি। িলল, ‘সি রিপে আপরে আপোি িনে িিাে ক্নি 
দেনিে। দক্ে রিপে দমাক্ারিলাি মে, েরি রক্িুই িুরঝ আমানেি দেই। আনেে 
রেনয় দেেুে ো, আগুনেও ঝাপ রেনত পারি রক্ো।’ ক্ে ভারি মাগকানিনেি। ক্থা 
দেষ ক্নিই ওপানে মুে ঘুরিনয় রেনয়নি মাগকানিে। 

আহমে মুসা হাসল। উনি োুঁিাল। িলল, ‘ধ্েিাে মাগকানিে 
দতামানেি। আরম রেরশ্চত, লিাইনয় আমিা রিতি। ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চল 
দতামানেি দয দপনয়নি, এ িনে আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িরি।’ 
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ক্থা দেষ ক্নি আহমে মুসা রিিল দিরেিানিি রেনক্। আহমে মুসা 
রক্িু িলাি িনে মুে েুনলরিল। রক্ন্তু আহমে মুসাি মুনেি ক্থা দক্নি রেনয় 
দিরেিাি িলল, ‘ভাইয়া মাগকানিে আপা’ি মত সাহসীনেি লিয ক্নি 
‘দতামানেি’ েব্দ িলনলে, তাি মনধ্য আরম আরি রক্ো?’ 

‘দক্মে ক্নি থাক্নি? এক্ো িদ্মনিে পিাি ভনয় িাইনি দিরুনত চাি 
ো। তাহনল রক্ পািনি তুরম িল?’ দহনস িলল আহমে মুসা। 

‘রিক্ আনি পািি ো। এক্রেে এক্ো গারি এযাক্রসনডন্ে ক্নি দেোি।’  
‘এযাক্রসনডন্ে ক্নিা, রক্ন্তু আহত, রেহত ো হও দসো দেনো।’ 
‘তানত ক্াি রক্ িরত?’ 
‘এ প্রনশ্নি িিাি িিক রেনত পািনি। তনি আমাি এক্ো িরত আনি, 

ঝগিা ক্িা ও ঝানমলা পাক্ািাি দলাক্ থাক্নি ো।’ 
‘আরম ঝানমলা পাক্াই?’ 
‘তুরম ঝানমলা পারক্নয়ই দতা আমানক্ রেনয় এনসি।’ 
িনলই আহমে মুসা ‘চরল’ িনল হাুঁো শুরু ক্িল ক্ি দথনক্ দিরুিাি 

িনে। 
দিরেিাি িুনে রগনয় আহমে মুসাি সামনে োুঁরিনয় িলল, ‘আমাি দতা 

আিও ক্থা আনি। দযনত দেি ো।’ 
আহমে মুসা তানক্ পাে ক্ারেনয় হাুঁেনত হাুঁেনত িলল, ‘সাউথ োনক্কা 

দ্বীনপ পুরলে প্রহিা ভানলা চলনি। েত্রুনেি চিিা রক্িুরেে সাউথ োনক্কা দ্বীনপ 
সরক্রয় রিল, রক্ন্তু দক্াে েিি সাংগ্রহ ক্িনত ো দপনি, তািা হাল দিনি রেনয়নি, 
ইতযারে ক্থা িলনি দতা আরম িারে।’ 

আহমে মুসা ঘি দথনক্ দিরিনয় দগল। 
ডা: মাগকানিে আিাি এ পাে রিনিনি। দিরেিািনক্ লিয ক্নি িলল, 

‘দতামানক্ উরে এত ¯দ œহ ক্নিে তানতা িােতাম ো।’ 
‘আি আপোনক্ দয উরে আক্ানে তুলনলে দসো রক্?’ 
‘আক্ানে দতালা আি ক্ানি োো এক্ রিরেস েয়।’ 
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ক্থাো িনলই মাগকানিে িুঝনত পািল মুে িসনক্ যা িলাি েয় তাই 
দিরিনয় দগনি। ক্থাো সাংনোধ্ে ক্িাি িনে মাগকানিে সাংনগ সাংনগই আিাি 
িলল, ‘দতামাি মত অমে ক্ানি হনত পািা সিাি িনেই দসৌভানগযি।’ 

দিরেিাি িনিকি রেনক্ দচনয় এক্ো দুষ্টুরম দহনস ডাাঃ মাগকানিেনক্ রক্ি ু
িলনত যারিল, রক্ন্তু ডািাি ও োসক ঘনি এনস প্রনিে ক্িায় মুে দতনতা ক্নি 
েীিি হনয় দযনত হনলা দিরেিািনক্।  

ডাাঃ মাগকানিনেি ক্ি দথনক্ দিি হনয় আহমে মুসা প্রথম ক্াি রিক্ 
ক্িল, ডাাঃ ওয়ানভল দক্াথায় তা িাো। 

আহমে মুসা রোঃসনন্দহ দয, হয় ডাাঃ ওয়ানভল রেনি রিনপােকগুনলা চুরি 
ক্নিনি, ো হয় দস চুরি ক্িনত সাহাযয ক্নিনি। সুতিাাং তানক্ পাওয়া েিক্াি। 

আহমে মুসা িুেল রডউরে রুনমি রেনক্। 
ওয়াডকগুনলাি প্রনিে মুনে রসুঁরি ও রলিে রুনমি পানেই রডউরে রুম। 
ওয়ানডক প্রনিনেি আনগ ডািাি ও ষ্টািিা তানেি রডউরে ক্াডক দিরিষ্টাি 

দমরেনে ঢুরক্নয় দডে ও োইম এরন্র ক্রিনয় দেয়। রডউরে দথনক্ দিিাি সময়ও 
তাই ক্নি। 

রডউরে রুনম রডউরে অরিসানিি দচয়ানি এক্রে দমনয়। ক্নি দসই 
এক্মাি দলাক্। 

আহমে মুসা ঘনি ঢুনক্ গুড ইভরোং িারেনয় রডউরে অরিসাি দমনয়রেনক্ 
িলল, ‘এক্ো িযাপানি আপোি সাহাযয দপনত পারি?’ 

‘অিেই। রক্ ক্িনত পারি িলুে?’ দগাুঁিওয়ালা আেক্মে এক্িে 
যুিনক্ি রেনক্ প্রশ্ননিাধ্ক্ েৃরষ্টনত দচনয় িলল দমনয়রে। 

‘আরম ডাাঃ ওয়ানভল সম্পনক্ক িােনত চাই। রতরে রডউরেনত আনিে 
রক্ো।’ 

দমনয়রে িলল, ‘রিি িসুে, এেরে িাোরি।’ 
িনল দমনয়রে তাি সামনেি ক্ম্পুোনিি রেনক্ মনোনযাগ রেল। তাি 

হানতি দুনো আঙুল ক্নয়ক্রে ক্ম্পুোি েি-এি উপি ঘুনি এল। 
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ক্ম্পুোি রিনে দভনস উিল ক্নয়ক্রে েব্দ, ক্নয়ক্রে অাংক্। দসরেনক্ 
এক্িাি দচাে িুরলনয়ই দমনয়রে িলল, ‘ডাাঃ ওয়ানভল আধ্ ঘণ্টা আনগ িাত ৭োয় 
চনল দগনিে। েিীি োিাপ িনল আি এক্েু আনগই চনল দগনিে।’ 

েিীি োিাপ হওয়াি ক্থা শুনে হিাৎ আহমে মুসাি মনে প্রশ্ন িাগল, 
এি মনধ্য দক্াে তাৎপযক দেই দতা! 

আহমে মুসা চে ক্নি প্রশ্ন ক্িল, ‘অসুস্থ রিনলে! রক্ন্তু আমানক্ দতা 
আসনত িনলরিনলে!’ 

‘অসুস্থ রিনলে ো। হিাৎ ক্নিই োিাপ রিল ক্নি চনল দগনিে।’ িলল 
দমনয়রে। 

‘এ িক্ম প্রায়ই তাুঁি হয় িুরঝ?’ িলল আহমে মুসা। 
‘ো, এভানি তাি চনল যািাি েৃষ্টাে দেই।’ 
‘তাহনল তাুঁনক্ িারিনত পাওয়া দযনত পানি।’ 
‘সম্ভিত।’ 
‘অনেক্ ধ্েিাে।’ িনল আহমে মুসা রডউরে রুম দথনক্ দিরিনয় এল। 
হাসপাতাল দথনক্ দিরিনয় আসনত আসনত ভািল আহমে মুসা, ‘ডাাঃ 

ওয়ানভল রেশ্চয় অসুস্থ েে। রক্ন্তু অসুস্থতাি ক্থা িনল আনগই চনল দগনিে দক্ে, 
যা রতরে ক্েেই ক্নিেরে। দক্াে িরুিী ক্ানি রক্ দগনিে? দস ক্ািো রক্? 

আহমে মুসা এই মুহূনতকই ডাাঃ ওয়ানভনলি িাসায় যাওয়াি রসদ্ধাে রেল। 
হাসপাতানলি উত্তি পানে ডািািনেি িনে রেরেকষ্ট দিরসনডরিয়াল 

ব্লনক্ ডাাঃ ওয়ানভনলি িারি। 
দিরসনডরিয়াল ব্লনক্ি উত্তি প্রানেি দেষ িারিো ডাাঃ ওয়ানভনলি। এি 

পনিই শুরু হনয়নি আনিক্ো দিরসনডরিয়াল ব্লক্। 
িারিো েুিই রেরিরিরল। 
আহমে মুসা িারিি চািরেক্ দেেল। ব্লনক্ি সি িারিই এক্ িক্ম। 

িারিনত দঢাক্াি প্রধ্াে পযানসি এক্ো। িারিি অে পানে চাক্ি-িাক্িনেি 
িনে আিও এক্ো দিাে পযানসি িনয়নি। 
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ডািানিি েেকোথকী এক্িে দিাগীি মত স্বাভারিক্ দহুঁনে আহমে মুসা 
িারিোি েিিায় রগনয় োুঁিাল। 

িাত তেে ৮ো। 
আহমে মুসা দতমে এক্ো িদ্মনিে দেয়রে। মুনে এক্ো দগাুঁি 

লারগনয়নি মাি। মাথাি হ্ােো ক্পানলি দেষ প্রাে পযকে োমানো। 
েিিায় েক্ ক্িল আহমে মুসা। 
আধ্া রমরেনেি মনধ্যই েিিা েুনল দগল। 
িাি-নতি িিনিি এক্ো দিনল েিিায় োুঁিানো। 
েিিা েুনল যাওয়াি সানথ সানথ আহমে মুসাি েৃরষ্ট িুনে দগল দভতনি। 
েিিাি পনিই এক্ো ক্রিনডাি। ক্রিনডািরে প্রেস্ত। 
ক্রিনডানিি েরিে দেয়ানল এক্ো েিিা। উত্তি দেয়ানলও আনিক্ো। 

উত্তি েিিাি উপনি রেনিাোম ‘েয়নলে’। অল্প পরশ্চনম এরগনয় ক্রিনডািরে িি, 
িাুঁক্া এক্ো দস্পনস রগনয় দেষ হনয়নি। 

‘দক্ আপরে? ক্ানক্ চাই?’ দিনলরে প্রশ্ন ক্িল। 
‘আরম ডাাঃ ওয়ানভনলি সানথ সািাত ক্িনত চাই। আনিে রতরে?’ 
‘আনিে। রক্ িলি তানক্?’ 
‘হাসপাতানল রগনয় ওনক্ পাইরে, তাই এোনে এনসরি। েুি িরুিী 

েিক্াি।’ 
দিনলরে ক্রিনডানিি েরিে পানেি েিিা রেনয় দভতনি ঢুনক্ দগল।  
এক্ রমরেনেি মনধ্য রিনি এনস িলল, ‘উরে এেে িযস্ত। আধ্ঘণ্টা পনি 

আসুে, েয়নতা ক্াল হাসপাতানল দেো ক্িনত িনলনিে।’ 
‘রিক্ আনি তুরম রগনয় িল, আরম আধ্ঘণ্টা োুঁিারি।’ 
দিনলরে আিাি দগল দসই ক্নি। আহমে মুসাি মনে হনলা, ক্িরে 

িাইনিি ড্রইাং রুম, েয়নতা ডাাঃ ওয়ানভনলি পানসকাোল দক্াে ঘি। ক্রিনডানিি 
সামনে দয সুেৃে ক্ানপকে দমািা দস্পস দেো যানি, ওোই মূল ড্রইাং রুম। 

দিনলরে রিনি এনস িািান্দায় দচয়াি দেরেনয় িলল, ‘এোনে তাহনল 
িসুে।’ 
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িনলই দিনলরে ক্রিনডাি রেনয় িারিি দভতনি চনল দগল। 
দিনলরে চনল দযনতই আহমে মুসা দভতনি ঢুনক্ েিিা লারগনয় রেল। 

তািপি পনক্নে হাত রেনয় রিভলিাি স্পেক ক্নি েরিে রেনক্ি েিিা রেনয় 
ঘিরেনত প্রনিে ক্িল। 

ঘনি রতেিে দলাক্। এক্রেনক্ি দসািায় দু’িে, অেরেনক্ এক্িে। 
এক্িে মধ্য িয়সী। অে দু’িে যুিক্। আহমে মুসা িুঝনত পািনলা 

মধ্য িয়সী িেই ডাাঃ ওয়ানভল। তািা মুনো-মুরে িনস। তানেি মাঝোনে 
দেরিনলি উপি এক্ো দিাে িাইল। আহমে মুসা ঢুনক্ই েিিা লারগনয় রেল। 

আহমে মুসানক্ ঢুক্নত দেনেই ডাাঃ ওয়ানভল িাইলরে দেরিল দথনক্ 
দসািায় সরিনয় এক্ ঝেক্ায় উনি োুঁরিনয়নি। তাি দচানে তীব্র েৃরষ্ট। িলল, ‘দক্ 
আপরে?’ 

আহমে মুসাি দু’হাতই পনক্নে। 
ধ্ীনি ধ্ীনি এগুনলা ওয়ানভনলি রেনক্। 
ডািাি ওয়ানভনলি সামনে িসা দু’িে দলাক্ তেেও িনস। তানেি 

দচাে-মুে দেেনল মনে হয় তািা িযাপািো িুঝাি দচষ্টা ক্িনি। 
আহমে মুসা ডাাঃ ওয়ানভনলি ক্ািাক্রি দপৌনি ডাাঃ ওয়ানভলনক্ উনেে 

ক্নি িলল, ‘রক্ চাই িলরি ডাাঃ ওয়ানভল, তাি আনগ ঐ িাইলো এক্েু দেনে 
দেই।’ 

আহমে মুসাি ক্থাি সানথ সানথই ডাাঃ ওয়ানভনলি মুে মিাি মত পাাংশু 
হনয় উিল। 

দসািায় িসা যুিক্ দু’িেও সাংনগ সাংনগ উনি োুঁরিনয়নি। 
‘িাইলরে রেে ডাাঃ ওয়ানভল। দু’িাি িললাম। আরম এক্ আনেে রক্ন্তু 

দু’িাি দেই ো।’ চাপা ক্নে িলল আহমে মুসা ক্থাগুনলা। 
ডািাি ওয়ানভলনক্ ক্থা িলাি সময় আহমে মুসা দেয়াল ক্নিরে দয, 

যুিক্ দু’িে সরক্রয় হনয় উনিনি। তানেি দু’িনেিই দুই পা তীব্র গরতনত এগুনলা 
ভারি রেপয় লনিয।  
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মুহূনতকই রেপয় দেরিলরে উপনি উনি তীব্র দিনগ এল আহমে মুসাি 
রেনক্। 

আহমে মুসা যেে দেি দপল, তেে সময় রিল ো। 
আহমে মুসা রেপয়রেি আঘাত দেনয় পানেি দসািাি উপি রিেনক্ পনি 

দগল। 
রেপয় িুুঁনি দেয়াি পি ওিাও ঝাুঁরপনয় পিল আহমে মুসাি ওপি। রক্ন্তু 

আহমে মুসা রেপনয়ি আিানল থাক্ায় তানক্ িানগ আো ওনেি পনি অসুরিধ্া 
হরিল। 

ওরেনক্ আহমে মুসা রেপনয়ি ধ্াক্কা দেনয় পনি দগনলও দু’হাত রেনয় 
রেপয়রে দস অিনেনষ ধ্িনত দপনিরিল। সুতিাাং তাি উপি ঝাুঁরপনয় পিা 
দু’িেনক্ রেপয় রেনয় ধ্াক্কা দমনি তাি উপি দথনক্ সরিনয় রেনয় সাংনগ সাংনগ উনি 
োুঁিাল এিাং পনক্ে দথনক্ রিভলিাি হানত তুনল রেল। 

যুিক্ দু’িেও রেনিনেি সামনল দেিাি পি পনক্ে দথনক্ রিভলিাি দিি 
ক্নিরিল এিাং রিভলিাি তুলরিল আহমে মুসানক্ লিয ক্নি। 

রক্ন্তু আহমে মুসাি রিভলিাি আনগই উনিরিল। 
আহমে মুসাি সাইনলিাি লাগানো রিভলিাি পি পি দু’িাি অরগ্ন িৃরষ্ট 

ক্িল। 
গুলী দু’রে যুিক্ দু’িনেি রিভলিাি ধ্িা হাত গুনিা ক্নি রেল। 
ওনেিহাত দথনক্ রিভলিাি রিেনক্ পিল। 
দু’িনেই আহত হাত দচনপ ধ্নি িনস পিল। 
আহমে মুসা ওনেি দু’রে রিভলিাি করিনয় রেনয় ঘুনি োুঁিাল ডাাঃ 

ওয়ানভনলি রেনক্। 
ডাাঃ ওয়ানভল তেে োুঁরিনয় ক্াুঁপরিল। 
আহমে মুসা তাুঁি রেনক্ রিভলিাি তাক্ ক্নি িাম হাত িািাল িাইল 

দেিাি িনে। 
ডাাঃ ওয়ানভল আহত যুিক্ দু’িনেি রেনক্ এক্িাি তারক্নয় ক্রম্পত 

হানত িাইলরে দসািাি উপি দথনক্ রেনয় আহমে মুসাি হানত তুনল রেল। 
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আহমে মুসা তাি রেনক্ রিভলিাি তাক্ ক্নি দথনক্ই িাইনলি উপি 
েিি িুলাল। দেেল, ক্ম্পুোনি োইপ ক্িা চাি-পাুঁচ রেে ক্াগি দহায়াইে ঈগল 
োমক্ সাংস্থাি পযানড। রেনিাোম দেনে দচাে উজ্জ্বল হনয় উিল আহমে মুসাি। 
রেনিাোনম িি িি অিনি রলো, ‘এ রিরভউ অি মুসরলম পপুনলেে ক্েনরাল 
প্রনিক্ট অি ক্যারিরিয়াে রিরিওে।’ 

রক্ন্তু আহমে মুসা িাইনল রেশু রতেরেি পযানথালরিক্যাল রিনপােক দপল 
ো। 

িাইল িন্ধ্ ক্নি আহমে মুসা তীব্র দচানে তাক্াল ডাাঃ ওয়ানভনল রেনক্। 
িলল, ‘চুরি ক্নি আো রতেরে পযানথালরিক্যাল রিনপােক দক্াথায়?’ 

ক্াুঁপনত ক্াুঁপনত মিাি মত মুে ক্নি ডাাঃ ওয়ানভল িলল, ‘আরম আরেরে, 
আরম িারেো।’ 

আহমে মুসাি তিকরে চাপ রেল রিভলিানিি ররগানি। দিরিনয় দগল 
এক্ো গুলী রোঃেনব্দ। গুলীো ডাাঃ ওয়ানভনলি ক্ানেি উপি রেনয় মাথাি এক্ 
েুক্নিা চামিা তুনল রেনয় চনল দগল। 

েক্ োওয়া মানুনষি মত দক্ুঁনপ উিল ডাাঃ ওয়ানভল। 
আি এক্ মুহূতক দেিী ক্িনল গুলী এিাি মাথা গুনিা ক্নি দেনি।’ রস্থি, 

ক্নিাি ক্নে িলল আহমে মুসা। 
সাংনগ সাংনগই ডাাঃ ওয়ানভল ক্রম্পত হানত পনক্ে দথনক্ ক্াগনিি 

ক্নয়ক্ো রেে দিি ক্নি রেপনয়ি উপি িােল। 
আহমে মুসা ক্াগনিি রেেগুনলা তুনল রেনয় দেেল, রতেরে রেশুিই 

পিীিাগুনলাি উপাত্ত এিাং ডািানিি ডায়াগেরসস িনয়নি। 
‘ধ্েিাে ডাাঃ ওয়ানভল।’ 
িনল আহমে মুসা রপিু হনে দিরুিাি েিিাি রেনক্ আসনত শুরু ক্িল। 

আহত যুিক্নেি এক্িে রিনেস ক্িল, ‘দক্ আপরে?’ 
‘মানুষ এিাং দচাি আি অতযাচািীনেি যম।’ 
আহমে মুসা ঘি দথনক্ দিরিনয় িাইনি দথনক্ েিিা িন্ধ্ ক্নি ক্রিনডানি 

পনথ িারিি দভতি রেনক্ তাক্াল। দেেল, ক্রিনডানিি মাথায় িাুঁক্া দস্পসোনত 
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এক্িে িয়ষ্ক মরহলা সহ ক্নয়ক্িে দিনলনমনয় োুঁরিনয় আনি। তানেি দচানে-
মুনে ভয়াতক েৃরষ্ট। আহমে মুসা িুঝল, দভতনিি ক্থা তািা রক্িু িােনত দপনিনি। 

পিিনেই আহমে মুসা ভািল, ওিা রক্ পুরলনে েিি রেনয়নি? 
এই ক্থা ভািাি সানথ সানথই আহমে মুসা তাক্াল িাইনিি েিিাি 

রেনক্। দেেল, েিিা দভতি দথনক্ লক্ ক্িা। অথচ আহমে মুসা েিিা তেে 
লক্ ক্নি যায়রে। 

আহমে মুসাি ক্ানি রিষয়ো পরিষ্কাি হনয় দগল। এই সময় আহমে মুসা 
িাইনি িারিি সামনে গারিি েব্দ দপল। 

আহমে মুসা দ্রুত এগুনলা মরহলানেি রেনক্। তানেি সামনে োুঁরিনয় 
দ্রুত িলল, ‘রমনসস ওয়ানভল এই িাইল আপোি স্বামী হাসপাতাল দথনক্ চুরি 
ক্নি েত্রুনেি রেনত যারিল। আরম এো উদ্ধাি ক্নি রেনয় দগলাম। দেেুে আমাি 
দু’হানত গ্লাভস। এ িাইনল এিাং দভতনিি ক্াগি-পনি আপোি স্বামীি রিাংগাি 
রপ্রন্ে আনি। পুরলনেি হানত আরম এেে িাইলরে রেনল আপোি স্বামী 
দেেনদ্রাহীতাি অরভনযানগ দিনল যানি। িাইনি পুরলে এনসনি, আপরে তানেি 
রক্ িলনিে দভনি দেেুে।’ 

রমনসস ওয়ানভনলি ভয়-ক্াতি মুনে উনদ্বনগি িায়া িনুে উিল। তাি 
সামনে োুঁিানো েত্রু যুিক্রেি ঋিু ক্থানক্ তাি মে সতয িনল দমনে রেনত িাধ্য 
হনলা। তািািা তাি স্বামীি রক্িু অস্বাভারিক্ আচিে এিাং আি দেো এক্ো 
িাইনলি ক্থা তাি মনে পনি দগল। 

িাইনি দথনক্ েক্ হনত শুরু ক্নিনি। 
আহমে মুসাি রেনক্ এক্িাি তাক্াল রমনসস ওয়ানভল। আহমে মুসাি 

হানতি রিভলিািও দেেল দস। তািপি এগুনলা িাইনিি েিিাি রেনক্। 
েিিা েুলল রমনসস ওয়ানভল। 
েিিাি সামনে োুঁরিনয় এক্িে পুরলে অরিসাি। িািান্দাি রেনচ 

োুঁরিনয় আিও দু’িে। আনিক্িে পুরলে গারিি ড্রাইরভাং রসনে িনস তেেও। 
‘গুড ইভরোং। আপোিা?’ পুরলেনেি রেনক্ তারক্নয় পুরলে অরিসািনক্ 

লিয ক্নি রিরস্মত ক্নে িলল রমনসস ওয়ানভল। 
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‘দক্ে, আপোিা পুরলেনক্ দেরলনিাে ক্নিেরে? আপোি িাসাি েোি 
১৫-এি এ েয়?’ 

‘হ্াুঁ। রক্ন্তু আমিা দতা এ ধ্িনেি দেরলনিাে ক্রিরে?’ 
‘এো রক্ ডাাঃ ওয়ানভনলি িারি েয়?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘আমানেি দতা িলা হনয়নি ডাাঃ ওয়ানভল সন্ত্রাসীনেি দ্বািা আক্রাে 

হনয়নি।’ 
দহনস উিল রমনসস ওয়ানভল। িলল, ‘দক্উ রেশ্চয় আপোনেি রমস 

গাইড ক্নিনি। দুাঃরেত।’ 
‘স্যরি, আপোনেি রিিি ক্িাি িনে।’ রিষেœ ক্নে িলল পুরলে 

অরিসািরে। 
পুরলনেি গারি চনল দগল। 
পুরলে চনল দগনল রমনসস ওয়ানভল রিনি এল। 
‘ধ্েিাে রমনসস ওয়ানভল। পুরলে চনল যাওয়ায় আরম িািরত ঝানমলা 

দথনক্ িাুঁচলাম। আপোি স্বামীও িাুঁচল। ঐ ঘনি আপোি স্বামীি সানথ দু’িে 
রক্ররমোল িনয়নি। ওনেি স্বানথকই আপোি স্বামী হাসপাতাল দথনক্ এই িাইল 
চুরি ক্নিরিল।’ িনল আহমে মুসা যািাি িনে পা িািাল। 

‘থামুে।’ দপিে দথনক্ িলল রমনসস ওয়ানভল। 
রিনি োুঁিাল আহমে মুসা। 
‘আপরে দক্? আপরে হাসপাতানলি দলাক্?’ 
‘আরম রমথযা িলি ো। তাই আপোি এ প্রনশ্নি উত্তি আরম দেি ো। 

এেুক দিনে িােুে, আরম আপোনেি েত্রু েই। আপোিাও আমাি েত্রু েে। এক্ 
িরতক্ি ষিযনন্ত্রি রিরুনদ্ধ োুঁিানত রগনয়ই আমানক্ এোনে এভানি আসনত 
হনয়নি।’ 

‘রক্ ষিযন্ত্র?’ 
‘আরম এেে িলনত পািনিা ো।’ 
‘আরম িরল?’ 
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চমনক্ উনি আহমে মুসা রমনসস ওয়ানভনলি মুনেি রেনক্ তাক্াল। 
িলল, ‘আপরে িানেে?’ 

‘িারে। ক্যারিরিয়াে এলাক্া দথনক্ মুসরলম িেসাংেযা রিোনেি ষিযন্ত্র। 
এক্ো দগাপে িাইল হিাৎ আমাি হানত আসায় আরম দিনেরি।’ 

‘ষিযন্ত্র আপরে সমথকে ক্নিে?’ 
‘ো। আমাি স্বামীও ক্নিে ো। রক্ন্তু িাুঁচনত হনল ষিযনন্ত্র সহনযারগতা ো 

ক্নি তাুঁি উপায় দেই।’ 
এক্েু থামল রমনসস ওয়ানভল। এক্ো দঢাক্ রগনলই আিাি শুরু ক্িল, 

‘রক্ন্তু আপরে এমে এক্ো দু’দো িাইল উদ্ধাি ক্নি, দু’চািিেনক্ দমনি িা হতযা 
ক্নি এ ষিযনন্ত্রি সামাে গরতনিাধ্ও ক্িনত পািনিে ো। এ পন্ডশ্রম হনি মাি।’ 

দক্ৌতুহলী দচানে আহমে মুসা রমনসস ওয়ানভনল রেনক্ তাক্াল। িলল, 
‘তাহনল এ ষিযন্ত্র অপ্ররতরুদ্ধ আপরে মনে ক্নিে?’ 

‘তা মনে ক্রি ো। রক্ন্তু দয আেিকারতক্ প্রচাি-প্ররতরক্রয়া এি গরতনিাধ্ 
ক্িনত পানি, তা এোনে ক্ানিা হানত দেই।’ 

রিরস্মত হনলা আহমে মুসা রমনসস ওয়ানভনলি ক্থা শুনে। িলল, 
‘আপরে শুধ্ু রমনসস ওয়ানভল েে, দক্ আপরে?’ 

‘আরম রমনসস ওয়ানভল, দসই সানথ চালকস রিেরিেযালনয়ি আেিকারতক্ 
সম্পক্ক রিষনয়ি অধ্যারপক্া।’ গম্ভীি ক্নে িলল রমনসস ওয়ানভল। 

‘আপরে দক্ে আমানক্ সহনযারগতা ক্িনলে? ঐ ষিযন্ত্র পিন্দ ক্নিে ো 
িনলই রক্?’ 

‘দসো দতা িনেই। আিও ক্ািে আনি?’ 
‘রক্ দসো?’ 
‘আরম োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি সক্ল মানুনষি ঐক্য ও রমলনে রিোসী।’ 
‘দক্ে?’ 
‘আপরে দক্ ো িােনল এ প্রনশ্নি উত্তি দেয়া আমাি পনি সম্ভি েয়।’ 
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আহমে মুসা গভীিভানি দেেরিল রমনসস ওয়ানভলনক্। দযে তাি েৃরষ্ট 
প্রনিে ক্নিনি রমনসস ওয়ানভনলি অেনিও। িলল আহমে মুসা, ‘আপোি 
উত্তিো আরমই দেই?’ 

রক্িুো রিস্ময় রমনসস ওয়ানভনলি দচানে। িলল, ‘িলুে।’ 
‘আপরে এই দ্বীপপুনঞ্জি স্বাধ্ীেতা চাে।’ 
চমনক্ উিল রমনসস ওয়ানভল। তাি দচানে এিাি িানিযি রিস্ময়। 

রিস্মনয়ি ধ্াক্কায় রক্িুিে দস ক্থা িলনত পািল ো। এক্েু পি িলল, ‘দক্ 
আপরে?’ অনেক্ প্রশ্ন ও দক্ৌতুহনলি ভীি তাি দচানে এিাং রক্িুো ভয়ও। 

‘ভয় দেই। আরম সিক্ািী দগানয়ন্দা েই।’ 
‘রক্ন্তু দক্ আপরে?’ 
‘দুাঃরেত, আপোি এ প্রশ্নোি উত্তি এেে রেনত পািরি ো। তনি 

পরিচয়ো আপোনক্ দেয়া যানি।’ 
‘আনিক্ো প্রশ্ন, আপরে অনুমােো রক্নসি রভরত্তনত ক্িনলে?’ 
‘অনুমােো সরতয রক্ো?’ 
‘েয়া ক্নি আমাি প্রনশ্নি উত্তি রেে।’ 
‘েুি সহি উত্তি। আপরে ‘দহায়াইে োেোরলিম ষিযনন্ত্রি রিনিাধ্ী, 

অেরেনক্ োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি সি মানুনষি ঐক্য চাে। দক্ে চাে? দক্াে স্বানথক চাে? 
দক্াে লিয অিকনেি িে চাে? এসি প্রনশ্নি উত্তি এক্োই, আপরে ঐ দ্বীপপুনঞ্জি 
স্বাধ্ীেতায় রিোসী। দ্বীপপুনঞ্জি সি মানুনষি ঐনক্যি মাধ্যনমই এই লিয অিকে 
সম্ভি।’ 

রিস্মনয় িাোিিা হনয় উিল রমনসস ওয়ানভনলি দচাে। িলল, ‘সরতয দক্ 
আপরে? ো িলনল আরম উনদ্বনগ থাক্নিা।’ 

আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘উনদ্বনগি ক্ািে দেই। আরম িৃরেে 
সিক্ানিি দলাক্ েই। আরম রমথযা ক্থা িরল ো।’ 

িনল আহমে মুসা ঘুনি োুঁরিনয় দিরুিাি িনে েিিাি রেনক্ হাুঁো শুরু 
ক্িল। 

আহমে মুসাি চলাি পনথি রেনক্ তারক্নয় রিল রমনসস ওয়ানভল। 
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‘অদ্ভুত দলাক্ দতা আমা?’ 
‘অদ্ভুত শুধ্ু েয়, অক্ল্পেীয় এক্ চরিি।’ 
িনলই রমনসস ওয়ানভল িুেল িন্ধ্ ড্রইাং রুনমি রেনক্ দযোনে তাি স্বামী 

িন্ধ্ আনি। 
 
 
 
িারডকোন্ড মাথা রেচু ক্নি রতেরে মুসরলম পুরুষ রেশুি মৃতযু রেনয় ডাাঃ 

মাগকানিে ও ডাাঃ ওয়ানভনলি ক্ারহেী, ডাাঃ ওয়ানভল ক্তৃকক্ পযানথালরিক্যাল 
রিনপােক চুরিি ক্থা এিাং সিকনেষ ডািাি ওয়ানভনলি িারিনত এক্িে মাি যুিক্ 
এনস রক্ভানি রতেিেনক্ আহত ক্নি মুসরলম পপুনলেে ক্েনরাল রিরভউ রিনপােক 
ও পযানথালরিক্যাল রিনপােকগুনলা রেনয় দগল তাি ক্ারহেী শুেরিল। 

তাি সামনে োুঁরিনয় রিল ডাাঃ ওয়ানভনলি ড্রইাং রুম দথনক্ রিনি আসা 
দসই দুই যুিক্ এিাং পানেি এক্রে দসািায় িনসরিল অপানিেে চীি রহনসনি 
েতুে োরয়ত্ব প্রাপ্ত দহি দিািমযাে। 

যুিক্ দু’িনেি ক্থা দেষ হনল মাথা তুলল িারডকোন্ড। তাি দুই দচাে 
িনিি মত লাল। তীব্র ক্নে িলল, ‘এক্িে দলাক্ এনস দতামানেি িীিনেি 
দচনয় মূলযিাে রিনপােক রেনয় দতামানেি ঘনি িন্ধ্ ক্নি দিরিনয় দগল। আি দতামিা 
এো িাোনত এনসি?’ 

িনল িারডকোন্ড পনক্ে দথনক্ রিভলিাি দিি ক্নি যুিক্ দু’িেনক্ লিয 
ক্নি দু’রে গুলী ক্িল। দু’িনেই িুনক্ গুলী দেনয় রিেনক্ পিল দমনঝয়। 

উনি োুঁিাল িারডকোন্ড। িলল দিািমযােনক্ লিয ক্নি, ‘িায়গাো 
পরিষ্কাি ক্িনত িনল তুরম এস আমাি অরিনস।’ 

অরিনস এনস রেনিি দচয়ানি িসল িারডকোন্ড। ভীষে অরস্থি দস। 
এনক্ি পি এক্ রিপযকয়, সিকনেনষ অতযে দগাপেীয় রিরভউ রিনপােকসহ গুরুত্বপূেক 
পযানথালরিক্যাল রিনপােক হাত িািা হনয় যাওয়ানক্ দস রক্িুনতই দমনে রেনত 
পািনি ো। 
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দচয়ানি দহলাে রেনয় দচাে িুিল দস। ো, তানত ক্নি অরস্থিতা আিও 
রক্লরিরলনয় উিনি।  

উনি োুঁরিনয় পায়চারি ক্িনত লাগল িারডকোন্ড। ঘনি ঢুক্ল দহি 
দিািমযাে। িারডকোন্ড তাি দচয়ানি রিনি এল। িসল দিািমযােও। 

‘রক্ িুঝি দিািমযাে?’ গম্ভীি ক্নে িলল িারডকোন্ড। 
‘আমাি মনে হয় দসই এেীয় যুিক্ই সি অেনথকি মূল। দচহািাি দয 

রিিিে ওনেি দু’িনেি ক্ানি পাওয়া দগনি তানত দসই এেীয়ই দসরেে 
রিনপােকগুনলা রিরেনয় দেিাি মত অঘেে ঘরেনয়নি।’ 

‘রক্ন্তু এই এেীয় দক্? তানক্ দক্াথায় পাওয়া যানি? দস দক্ে আমানেি 
দপিনে দলনগনি? ওোেক্াি পুরলে রক্ িনল?’ 

‘পুরলনেি ক্ানি দক্াে এেীয় সম্পনক্ক দক্াে রিনপােক দেই, তথযও দেই।’ 
‘দস থাক্নি দক্াথায় রক্াংিা ক্ানেি সানথ দযাগানযাগ িােনি তা ো 

িােনল দতা আমিা এগুনতই পািরি ো।’ 
‘ডাাঃ মাগকানিে আহত হনয় হাসপাতানল ভরতক হিাি পি তাি ক্নি 

এক্িে এেীয়নক্ ঢুক্নত দেো দগনি।’ 
দচয়ানি দসািা হনয় িসল িারডকোন্ড। তাি দচাে উজ্জ্বল হনয় উনিনি। 

িলল, ‘এ েিি দতা আমানক্ োওরে?’ 
‘ওনেি দু’িনেি ক্াি দথনক্ আিই দতা শুেলাম।’ 
‘ডাাঃ মাগকানিনেি ক্নি এেীয়রেি যাওয়াি েিিনক্ তুরম রক্ভানি 

দেেি?’ 
‘দপনেন্ে রহনসনি পরিচনয়ি ক্ািনে ডািানিি এযাক্রসনডনন্েি েিনি 

তাি ক্ানি দযনত পানি। আিাি দক্াে সম্পনক্কি সূি ধ্নিও দযনত পানি।’ 
‘আরম রিনেস ক্িরি, তুরম রক্ ভািি?’ 
‘আমাি মনে হয়, সম্পনক্কি সূি ধ্নিই দগনি।’ 
‘দতামাি এই মনে হওয়াি ক্ািে?’ 
‘রতেরে মুসরলম পুরুষ রেশুি পযানথালরিক্যাল দেষ্ট ক্িািাি দয দিে 

ডাাঃ মাগকানিনেি এিাং এ রেনয় ডাাঃ ওয়ানভনলি সানথ তাি দয আচিে তা দথনক্ 
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মনে হয় রেিক্ ডািাি রহনসনি েয় দক্াে উনেে রেনয়ই এো রতরে ক্নিনিে। 
এই সনন্দহ হওয়াি ক্ািনেই ডাাঃ ওয়ানভনলি পিামনেক োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি 
দহায়াইে ঈগল োো তানক্ হতযা ক্িাি দচষ্টা ক্নিরিল।’ 

‘দতামানক্ ধ্েিাে দিািমযাে। তুরম অিনেনষ রিক্ দভনিি। আসনল 
আমিা ভুল ক্িরি, ডাাঃ মাগকানিেনক্ োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি দহায়াইে ঈগল সনন্দহ 
ক্িাি সাংনগ সাংনগ আমানেি সরক্রয় হওয়া েিক্াি রিল।’ 

‘রক্ন্তু োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি দহায়াইে ঈগল দতা যথাসমনয় সরক্রয় হনয়নি 
এিাং দুরেয়া দথনক্ সরিনয় রেনত দচষ্টা ক্নিনি ডাাঃ মাগকানিেনক্।’ িলল 
দিািমযাে। 

‘এোনেই তানেি ভুল হনয়নি এিাং এ ভুল আমিা শুধ্নি দেইরে।’ 
‘ভুলো রক্?’ 
‘ডাাঃ মাগকানিেনক্ হতযা ক্নি রক্ হনি? ডাাঃ মাগকানিে দগনল আনিক্ 

ডািাি মাগকানিে ততরি হনি। আসল হনলা, ডাাঃ মাগকানিেনক্ রেনয় এসি দয 
ক্িানি তানক্ রচরিত ক্িা এিাং তানক্ হতযা ক্িা। তাহনলই ডাাঃ মাগকানিে আি 
ততরি হনি ো।’ 

‘রিক্ িনলনিে।’ 
‘রিক্ িললাম, রক্ন্তু দসো িরত হিাি পি।’ 
‘এেীয়ো ঐ রিনপােকগুনলা রেনয় রক্ ক্িনত পািনি! রমরডয়া দতা 

আমানেি েেনল। সিক্ািনক্ এসি িারেনয়ও দক্াে লাভ হনি ো।’ 
‘রক্ ক্িনি, দসো আমাি ক্ানিও স্পষ্ট েয়। অনপিা ক্িনত হনি এ 

িনে। রক্ন্তু এক্ো িরত হনয়নি, আমানেি পরিক্ল্পো আমানেি হানতি িাইনি 
চনল দগনি।’ 

িারডকোন্ড থামনলও দিািমযাে রক্িু িলল ো। ভািরিল দস। 
রক্িুিে পি িারডকোন্ডই মুে েুলল। িলল, ‘রক্ ভািি দিািমযাে?’ 
‘ভািরি এেে রক্ ক্িেীয়।’ 
‘এো রেনয় এত রচো ক্িনত হয়? রক্ ক্িনত হনি তা রক্ পরিষ্কাি েয়?’ 
‘রক্ দসো স্যাি?’ 
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‘আনগি ভুনলি সাংনোধ্ে।’ 
‘রক্ভানি?’ 
‘ডাাঃ মাগকানিেনক্ হতযা েয়, তানক্ হানতি মুনিায় রেনয় আসনত হনি। 

দিি ক্িনত হনি ঐ এেীয়রেি পরিচয় তাি ক্াি দথনক্।’ 
মুে উজ্জ্বল হনয় উিল দিািমযানেি। িলল, ‘ধ্েিাে স্যাি। এোই এেে 

এক্মাি পথ।’ 
িারডকোন্ড রক্িু িলনত রগনয়ও চুপ ক্নি দগল। তাক্াল ইন্োিক্নমি 

রেনক্। দসোনে এক্ো সিুি সাংনক্ত। 
ইন্োিক্নমি এক্ো দিাতানম চাপ রেল িারডকোন্ড। ওপাি দথনক্ তথয 

চীি মাক্ক পল-এি গলা শুো দগল। িলল, ‘দক্ন্দ্র দথনক্ এক্ো ডকনমন্ে এনসনি 
স্যাি।’ 

‘রেনয় এস।’ িলল িারডকোন্ড। 
তথয চীি মাক্ক পল ক্নয়ক্ দসনক্নন্ডি মনধ্য ঘনি প্রনিে ক্নি এক্ো 

ইেনভলাপ তুনল রেল িারডকোনন্ডি হানত। 
হানত রেনয়ই েুলল ইেনভলাপ িারডকোন্ড। দভতনিি ক্াগনিি উপি 

দচাে পিনতই িুঝল, দহায়াইে ঈগল-এি দহড দক্ায়ােকাি দথনক্ আসা মারসক্ 
রসচুনয়েে রিনপােক। সমক্ারলে পরিরস্থরতি উপি এই রিনপানেক থানক্ আনমরিক্াে 
মহানেনেি উপি রিগত মানসি পযকনিিে। 

িারডকোন্ড দহি দিািমযাে-এি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘িস, রিনপানেক রক্ 
আনি দেো যাক্।’ 

িনল রিনপােকো পিনত লাগল িারডকোন্ড,  
“গত মানস দগাো আনমরিক্া রিনেষ ক্নি মারক্কে যুিিানষ্ট্রি রিরভন্ন 

এলাক্া দথনক্ আমানেি প্ররতরেরধ্িা দহড দক্ায়ােকািনক্ যা িারেনয়নি, তা 
উনদ্বগিেক্ রক্িু পুিাতে প্রিেতা েতুে ক্নি তীব্র হওয়া এিাং আমানেি 
পরিক্ল্পো িাচোল ক্িাি লনিয পরিচারলত রক্িু মািাত্মক্ ঘোো ঘনেনি। গত 
মানসি পরিরস্থরতি প্রধ্াে রেক্গুনলা হনলা: এক্. দিড ইরন্ডয়ােনেি সানথ মুসরলম 
সেযতা িৃরদ্ধ পানি। গত মানস ১০ িে দিড ইরন্ডয়াে তরুেীি সানথ মুসরলম 
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তরুনেি এিাং ৮ িে মুসরলম তরুেীি সানথ দিড ইরন্ডয়াে তরুনেি রিনয় হনয়নি। 
সি দিনিই দিড ইরন্ডয়াে পরিিাি ইসলাম গ্রহে ক্নিনি স্বতফুতকভানি। 
উনদ্বগিেক্ হনলা, আনগ মুসরলম তরুেীিা দিডইরন্ডয়ােনেি ঘনি যায়রে, রক্ন্তু 
এেে যাওয়া শুরু ক্নিনি। অেরেনক্ গত এক্ িিনি মাি রতেিে দিড ইরন্ডয়াে 
তরুেী আনমরিক্াে দেতাাংগ তরুনেি সানথ রিনয় হনয়নি, রক্ন্তু এক্িে 
দিডইরন্ডয়াে তরুেও দেতাাংগ তরুেীনক্ রিনয় ক্নিরে। আি উনল্লরেত রতেরে 
রিনয়ি দক্াে দিড ইরন্ডয়াে তরুেীই েৃষ্টাে ধ্মক গ্রহে ক্নিরে। দুই. মুসরলম দিড 
ইরন্ডয়াে রিনয়ি ৫০ ভাগ হনয়নি আনমরিক্ায় িন্মগ্রহেক্ািী এেীয় ও আনিা-
আনমরিক্াে ব্লযাক্ মুসলমানেি সানথ। আি ৫০ ভাগ চীে, দক্ারিয়া, িাপাে, 
রিরলপাইে ও তুরক্কস্থাে এলাক্া দথনক্ সেয আসা আনমরিক্াে োগরিক্ত্ব পাওয়া 
মুসলমােনেি সানথ হনয়নি। রতে. আনমরিক্ােস ইরন্ডয়ােস মুভনমন্ে (AIM) 
েতুে ক্নি দিািোি হওয়াি লিে প্রক্াে দপনয়নি। গত মানসি ২৫ তারিনে 
মারক্কে যুিিানষ্ট্রি ইরলয়ে দষ্টনেি প্রাচীে দিডইরন্ডয়াে েগিী ‘ক্ানহারক্য়া’দত 
‘এইম’ (AIM) এি রিিাে সনমলে হনয়নি। দস সনমলনে প্রধ্াে দয োিী তািা 
তুনলনি তা হনলা, রমরসরসরপ ও সাংলগ্ন অোে েেীি তীি িিািি সনতি ে’ দিড 
ইরন্ডয়াে েগিী রিল যা ইউনিারপয়ােিা ধ্বাংস ক্নিনি, দস সি দিড ইরন্ডয়াে 
েগিীি পুেস্থাপে ক্িনত হনি এিাং দিড ইরন্ডয়ােনেিনক্ তা দিিত রেনত হনি। 
রদ্বতীয় দয োিী তািা ক্নিনি তা হনলা, ইউনিারপয়ােিা আনমরিক্ায় আগমনেি 
সময় অথকাৎ ১৪৯২ সানলি রেনক্ আনমরিক্ায় দিড ইরন্ডয়ােনেি সাংেযা রিল দুই 
দক্ারে যাি মনধ্য ৫০ লাে রিল মারক্কে যুিিানষ্ট্র। মারক্কে যুিিানষ্ট্রি এই দিড 
ইরন্ডয়াে িেসাংেযা গত ৫ে’ িিনি সানি সাত দক্ারেনত উন্নীত হিাি ক্থা রিল। 
রক্ন্তু ইউনিাপীয় গেহতযাি রেক্াি হনয় তানেি সাংেযা িািাি িেনল তা ৫০ লাে 
দথনক্ আি ১৪ লানে দেনম এনসনি। এই গেহতযাি রিচাি তািা চানি ো, রক্ন্তু 
দিড ইরন্ডয়ােনেি োযয ভূেন্ডগত অরধ্ক্াি িিাি িনে মারক্কে যুিিানষ্ট্রি 
উত্তিাাংনে রমরসরসরপ েেীি পরশ্চম ও পূিক এলাক্ায় তানেি রিিাভক এলাক্াি 
সাংেযা ২৮৫ দথনক্ ১০০০-এ উন্নীত ক্িনত হনি। চাি. রিনেষ উনদ্বগিেক্ ঘেো 
ঘনেনি ক্যারিরিয়াে অঞ্চনলি োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ। গত মানস এই দ্বীপাঞ্চল দহায়াইে 
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ঈগনলি পরিক্ল্পো িাস্তিায়ে ক্িনত রগনয় আমানেি দেিে’ দলাক্ হারিনয় দগনি 
অথকাৎ প্রাে হারিনয়নি। রক্ন্তু যানেি দ্বািা এতিি ঘেো ঘেল তানেি রচরিত ক্িা 
যায়রে। উপিন্তু ঐ অঞ্চনল এেে িৃরেে পুরলে এমে তৎপিতা শুরু ক্নিনি যাি 
িনল আমানেি প্ররতনোধ্মূলক্ সেস্ত্র পেনিনপি ক্মকসূচী িাে রেনত হনয়নি। 
পাুঁচ. গত মানস আনমরিক্ায় অনেতাাংগ িেসাংেযা দিনিনি েূে েেরমক্ দুই পাুঁচ 
(০.২৫) ভাগ, আি দেতাাংগ িেসাংেযা দিনিনি েূে েেরমক্ েূে পাুঁচ (০.০৫) 
ভাগ। আি মারক্কে যুিিানষ্ট্র গত মানস অনেতাাংগ িৃরদ্ধ দপনয়নি েূে েেরমক্ এক্ 
পাুঁচ (০.১৫) ভাগ এিাং দেতাাংগ িেসাংেযা ক্নমনি েূে েেরমক্ েূে পাুঁচ 
(০.০৫) ভাগ। 

উনল্লরেত এসি তথয প্রমাে ক্িনি েত েত িিনিি দচষ্টায় দেতাাংগিা 
দয অরধ্ক্াি অিকে ক্নিনি, তানত ভাগ িসানত আসনি অনেতাাংগিা। আি এ 
পরিরস্থরত ‘দহায়াইে ঈগল’-এি প্রনয়ািেনক্ সনিকানচ্চ তুনল ধ্নিনি।’ 

রিনপােক পিা দেষ ক্িল িারডকোন্ড। পিনত পিনতই তাি মুেো েি 
হনয় উনিরিল। 

পিা দেষ ক্নিই িারডকোন্ড দেরিনল এক্ো প্রচন্ড মুষ্টাঘাত ক্নি িলল, 
‘ক্নয়ক্ ঘন্ডা দিড ইরন্ডয়ােনক্ িাুঁরচনয় িাোি রক্ েিক্াি রিল? োস প্রথা 
উনিনেি আনগ িা পনি দক্ে আমিা ব্লযাক্নেিনক্ আরিক্ায় দিনল দেইরে? এিাই 
দতা অনেতাাংগ িেসাংেযা িািানি আনমরিক্ায়। আি এিাই দতা আিাি ইসলাম 
গ্রহে ক্নি আনমরিক্ায় মুসলমােনেি সাংেযা িািানি। এনেি ক্ািনেই মারক্কে 
যুিিানষ্ট্র মুসলমােিা রদ্বতীয় িৃহত্তম ধ্মকীয় িারত দগাষ্ঠীনত পরিেত হনত যানি।’ 

‘স্যাি, দিডইরন্ডয়ােনেি িাুঁরচনয় িাো এিাং ব্লযাক্নেি শুধ্ু দেনে িাো 
েয়, তানেিনক্ আমিা আনমরিক্ায় রিনেষ ক্নি মারক্কে যুিিানষ্ট্র রিরভন্ন অরধ্ক্াি 
রেনয় মাথায় তুনলরি। আি দিড ইরন্ডয়ােিা এত িি োিী তুলনত পািনি ক্ািে 
অতীনত মারক্কে সিক্াি দিড ইরন্ডয়ােনেি এ ধ্িনেিই োিী োোভানি দমনে 
রেনয়নি। সত্তি েেনক্ি শুরুি রেনক্ হিাৎ ক্নি দিড ইরন্ডয়ােিা েত েত িিি 
আনগ দেতাাংগনেি হানত তানেি দয িরম চনল দগনি তা উদ্ধানিি িনে মামলা 
ক্িনত শুরু ক্নি। পাসানমাক্াই ও দপেিেে োনম দু’রে দিড ইরন্ডয়াে দগাি 
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মামলা ক্নি ‘দমইে’ দষ্টে-এি ১২ রমরলয়ে এক্ি অথকাৎ িািযরেি দুই 
তৃতীয়াাংনেি েেল োিী ক্নি িনস। মারক্কে সিক্াি অনেক্ অনুনিাধ্ ক্নি ৮২ 
রমরলয়ে ডলাি রেনয় দিড ইরন্ডয়ােনেিনক্ মামলা প্রতযাহানি িািী ক্নি। আিাি 
১৯৮৭ সানলি রেনক্ মযাসাচুনসেস দষ্টনে ওয়ামপােগ দিড ইরন্ডয়াে দগানিি 
অনুরূপ োিী প্রায় ৫ রমরলয়ে ডলানিি রিরেমনয় িিা ক্নি। এি আনগি আনিক্ো 
িি ঘেো ঘনে। ১৯৮০ সানল মারক্কে সুপ্রীমনক্ােক ১৯৮৭ সানল সাউথ ডানক্াোি 
দিড ইরন্ডয়ােনেি দয িরম দেতাাংগিা দিাি ক্নি করিগত ক্নি তাি িনে দিড 
ইরন্ডয়ােনেিনক্ প্রায় ১২৩ রমরলয়ে ডলাি িরতপিূে রেনত মারক্কে সিক্ািনক্ 
িাধ্য ক্নি। এইভানি দিড ইরন্ডয়ােনেি োিীি দযৌরিক্তা সিক্াি এিাং দক্ােক 
স্বীক্াি ক্নি রেনয়নি। সনন্দহ দেই, এি উপি রভরত্ত ক্নিই তানেি িনে িিাে 
রিিাভক এলাক্াি পরিমাে ২৮৫ দথনক্ ১০০০-এ উরন্নত ক্িাি োিী ক্নিনি।’ 
িলল দিািমযাে। 

‘ধ্েিাে দিািমযাে। রিক্ই িনলি তুরম। সিক্ানিি আইে ও 
মােিতািােী এই সিকোো দচহািা দেতাাংগ িেগনেি ক্ানি উন্মুি ক্নি রেনত 
হনি। রক্ন্তু দিড ইরন্ডয়ােনেি ও মুসলমােনেি সানথ এই েহিম-মহিনমি রক্ 
ক্িা যানি?’ িলল িারডকোন্ড। 

‘স্যাি, এো ঐরতহারসক্ সম্পনক্কি এক্ো িল। মূনলি রেনক্ রিনি 
যাওয়া মানুনষি এক্ো স্বভাি িা প্রিেতা। দিড ইরন্ডয়ােিা তাই ক্িনি। দিড 
ইরন্ডয়ােনেি পূিক পুরুষ এরেয়া দথনক্ আনমরিক্ায় আনস। রিনেষ ক্নি পূিক 
এরেয়াি চীে, িাপাে, দক্ারিয়া, মনঙ্গারলয়া, তুরক্কস্থাে এলাক্াি মনঙ্গালীয় ও রমশ্র 
মনঙ্গালীয় িারত-নগাষ্ঠী িিি ঢাক্া দিরিাং প্রোলী পনথ আনমরিক্ায় আনস। এিাই 
আনমরিক্াি প্রথম মানুষ। দিড ইরন্ডয়ােিা এনেিই িাংেধ্ি। সুতিাাং 
এরেয়ােনেি প্ররত, এরেয়াে ক্ালচানিি প্ররত তানেি েূিকলতা িনয়নি।’ 

‘রক্ন্তু প্রশ্নো এরেয়ােনেি রেনয় েয়, মুসলমােনেি রেনয়।’ 
‘এক্ই ক্থা স্যাি। এরেয়ােিাই তানেি ক্ানি ইসলাম রেনয় আনস। ৮ম 

দথনক্ দ্বােে েৃষ্টানব্দি মধ্যিতকী সমনয় মুসরলম োরিক্িা, তানেি সানথ মুসরলম 
পযকেক্, িযিসায়ী ও রমেোিীিা পৃরথিীি দগাো সমুদ্র এলাক্া চনষ রিনিনি। 
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তানেিই অনেনক্ আরিক্া দথনক্ আেলারন্েক্ পারি রেনয় এিাং দিরিাং প্রোলী হনয় 
িা রিরলপাইে দথনক্ প্রোে মহাসাগি পারি রেনয় আনমরিক্ায় আনস। এিা রিল 
এরেয়াে এিাং প্রোে মহাসাগি পনথ যািা আনস তানেি অরধ্ক্াাংেই মনঙ্গালীয় 
িারত দগাষ্ঠীি মুসলমাে, যানেি সানথ দিড ইরন্ডয়ােনেি রমল িনয়নি। 
দিডইরন্ডয়ােিা অনেক্ দিনি তানেি এরেয়াে ভাইনেি িুনক্ িিািাি সানথ 
সানথ ইসলামনক্ও িুনক্ িরিনয় দেয়। মুসলামােনেি প্ররত দিডইরন্ডয়ােনেি 
রিনেষ দুিকলতাি ক্ািে এোই।’ 

‘িারে দিািমযাে। রক্ন্তু এো দয সিকোো প্রিেতা। দিডইরন্ডয়ােনেি 
ঘনি দেতাাংগ দমনয় যাওয়া িন্ধ্ হনয়নি, এো এক্ো ভানলা প্রিেতা। রক্ন্তু দিড 
ইরন্ডয়াে ও মুসলমােনেি রমলে িন্ধ্ ক্িা যানি রক্ ক্নি?’ 

‘পথ এক্োই দিড ইরন্ডয়াে ও মুসলমােনেি ঘনি দক্াে দমনয় দেযা 
যানি ো এিাং তানেি দমনয় আোও যানি ো। উভয় দিনিই প্রতযি ও পনিাি 
িাংে িৃরদ্ধি সম্ভািো। মুসলমাে ও দিড ইরন্ডয়ােনেি িেসাংেযা িৃরদ্ধ েূনে 
োরমনয় আেনত হনি অরিলনে। তাহনল অনেতাাংগ িেসাংেযা িৃরদ্ধ েূে েেরমক্ 
পাুঁনচি রেনক্ দেনম আসনি। অেরেনক্ দেতাাংগ িেসাংেযা প্ররত মানস অনুরূপ 
পরিমাে িািানত হনি।’ 

‘রক্ভানি? সোে দেয়াি প্ররত দেতাাংগ দমনয়নেি দয অরেহা তাি 
দমাক্ারিলা দতা িন্দুক্ রেনয় ক্িা যানি ো।’ 

‘িন্দুক্ রেনয় পািা যানি ো, রক্ন্তু িুরদ্ধ রেনয় যানি।’ 
‘দস িুরদ্ধো রক্?’ 
‘েুি সহি। মারক্কে দমনয়িা দয ব্রানন্ডি িন্মরেয়ন্ত্রে রপল িযিহাি ক্িনি, 

দস সি ব্রানন্ডি দক্াম্পােীগুনলানত ঢুক্নত হনি এিাং েতক্িা ২৫ ভাগ রপনল 
দভিাল ঢুক্ানত হনি। অে রেনক্ দয সি রিরেক্ দসৌরেে এযািিেে ক্িায়, 
তানেি ঘাি মেক্ানত হনি।’ 

‘রিক্ িনলি দিািমযাে। এই ক্াি এেরে আমিা শুরু ক্িনত পারি। দগাল্ড 
ওয়াোিনক্ িাোনত হনি িযাপািো। এ ক্মকসূচী দক্ন্দ্রীয়ভানি গ্রহে ক্িা উরচত।’ 
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ক্থা দেষ ক্নি এক্েু দসািা হনয় িনস িলল, ‘এস আমানেি ক্থায় 
রিরি। রিনপানেক িনলনি, োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ আমানেি দেিে’ দলাক্ হতযাি িনে 
যািা োয়ী, তানেি রচরিত ক্িা যায়রে। রক্ন্তু রচরিত আমিা ক্নিরি। আমিা 
রেরশ্চত এরেয়ােোই সি রক্িুি মূনল িনয়নি। এই মূলনক্ ধ্িাি িনে ডাাঃ 
মাগকানিেনক্ আমিা হানত রেনয় আসরি। এ ক্থাো দগাল্ড ওয়াোিনক্ িাোনত 
হনি।’ 

‘রি, আিনক্ই দেরলনিানে ক্থা িলা যায়।’ 
‘এেে ডাাঃ মাগকানিেনক্ রেনয় আসাি িযাপানি রক্ রচো ক্িি?’ 
‘স্যাি, এক্েু দভনি দেরে। আি গ্রান্ড োক্কস দথনক্ আিও রক্িু িাোিও 

প্রনয়ািে আনি। তািপনি রসদ্ধাে দেয়া যানি।’ 
‘রক্ন্তু দেিী ক্িা যানি ো। পিশু রেনেি মনধ্য তানক্ এোনে চাই।’ 
‘তাই হনি স্যাি।’ 
িারডকোন্ড উনি োুঁিাল। উনি োুঁিাল দহি দিািমযােও। 
 
 
 
দেরিনল োস্তা সারিনয় দিনে দসািায় এনস িসনত িসনত ডাাঃ মাগকানিে 

িিকনক্ িলল, ‘আমাি অিাক্ লাগনি, হিাৎ ক্নি উরে রিনেষ এ সমনয় রেরভ 
দপ্রাগ্রাম দেেনত আসনত চাইনলে দক্ে!’ 

‘আমািও অিাক্ দলনগনি আপা। উরে দতা অেথকক্ দক্াে ক্াি ক্নিে 
ো।’ 

‘রক্ন্তু িল দতা উরে আমানেি িারিনত থাক্নিে ো গ্রান্ড োক্কনস এনসও, 
এি দপিনে রক্ অথক আনি?’ িলল মাগকানিে। 

‘অথক আনি। আরম তাি রসদ্ধানে আপরত্ত ক্নিরিলাম। রতরে আমানক্ 
িনলরিনলে, ‘দতামানেি পরিিািনক্ সনন্দনহি উনধ্ক িাোি মনধ্যই আমানেি 
লাভ। হাসপাতানলি ঘেোয় ডাাঃ মাগকানিে ওনেি সনন্দনহি তারলক্ায় পিনত 
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পানি িনল আরম আোংক্া ক্িরি। আরম রিনেেী, দতামানেি ওোনে থাক্নল 
সনন্দহ আিও গভীিতি হনি।’ িলল িিক। 

‘আরমও এোই িুনঝরি। অদ্ভুত এক্ মানুষ। সি মাথা োরল ক্নি সি 
দিাঝা রতরে রেনিি মাথায় দেে। রক্ন্তু এত ক্নিও রতরে আমানক্ সনন্দহমুি 
িােনত পানিেরে।’ 

‘রক্ িযাপাি?’ িিক রিস্মনয়ি সানথ িলল। 
‘গতক্াল ডাাঃ ওয়ানভল আমানক্ িনলনিে সািধ্ানে থাক্নত। আরম 

তাুঁনক্ ক্ািে রিনেস ক্িনল রতরে িনলে, ‘যািা পযানথালরিক্যাল রিনপােক চুরি 
ক্িনত িাধ্য ক্নিরিল, তািা দতামানক্ও সনন্দহ ক্িনি। ওিা সাাংঘারতক্। ওিা ো 
পানি এমে রক্িু দেই।’ 

‘উরে রক্ দতামানক্ ভয় দেোনলে, ো আেরিক্ভানি দতামানক্ সািধ্াে 
হওয়াি িনে িলনলে?’ 

‘ো িিক, দসরেনেি ঘেোি পি উরে িেনল দগনিে। এমেরক্ ওুঁি 
(আহমে মুসাি) প্ররত দক্াে দিাভ তাুঁি দেই। িিাং িনলে, দসরেনেি ঘেো তাুঁি 
িনে ভালই হনয়নি। এই ঘেোি অিুহানত ওনেি সানথ সম্পক্ক রিন্ন ক্িাি 
সুনযাগ হনয়নি।’ 

‘আরম যতো শুনেরি, ওুঁি স্ত্রীি ক্ািনেই এো সম্ভি হনয়নি। ঘেোি পি 
এক্রেে আহমে মুসা ভাইনয়ি সানথ রমনসস ওয়ানভনলি ক্থা হনয়নি। রমনসস 
ওয়ানভল তানক্ ক্ৃতেতা িারেনয়নিে এিাং দেো ক্িাি িনে অনুনিাধ্ 
ক্নিনিে। আহমে মুসা ভাইনয়ি মনত রমনসস ওয়ানভনলি িািছেরতক্ রচো 
আমানেি সাহাযয ক্িনত পানি।’ 

‘সরতয ওুঁি উপি আল্লাহি রিনেষ িহমত আনি। দয পরিিািো তাি 
সাাংঘারতক্ েত্রু হওয়াি ক্থা, দস পরিিাি তাি িন্ধ্ু হনয় দগল।’ 

‘আপা আমাি রিস্ময়ো এেেও ক্ানেরে। দসরেে রতরে হাসপাতানলি রুম 
দথনক্ স্বাভারিক্ভানি দিি হনয়রিনলে। এত িি এক্ো অরভযানে উরে দিরুনিে 
তাি রিন্দু মাি আুঁচ ক্িা যায়রে। রক্ ক্নি উরে িুঝনলে ডাাঃ ওয়ানভনলি িাসায় 
অরভযাে ক্িনল চুরি যাওয়া ডকনমন্েগুনলা পাওয়া যানি! সামাে ভয়ও তাুঁি মনে 
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িানগরে। রক্ আশ্চযক, রতরে শুধ্ু ডকনমন্েগুনলা উদ্ধািই ক্িনলে ো, ক্রিে এক্ 
সমনয় দগাো পরিরস্থরতনক্ রেনিি রেয়ন্ত্রনে আেনলে, যাি িনল রমনসস ওয়ানভল 
পুরলে দডনক্ও রমথযা ক্থা িনল পুরলেনক্ দিিত দেে।’ 

‘দিাধ্ হয় এোই ওুঁি দমৌরলক্ত্ব দয, রতরে যুনদ্ধি ময়োনে অনস্ত্রি েরিি 
দচনয় িুরদ্ধি েরিি উপি দিরে রেভকি ক্নিে।’ 

আেো িািাি েব্দ হনলা ঘরিনত।  
ঘরিি রেনক্ তারক্নয় িিক িলল, ‘আহম মুসা ভাই এতিে এনলে ো।’ 
িনিকি ক্থা দেষ ো হনতই েিিায় েক্ হনলা। িুনে দগল িিক েিিায়। 

েুনল রেল েিিা। েিিায় আহমে মুসা। 
তািা সালাম রিরেমনয়ি পি আনগ আহমে মুসা ও দপিে দপিে িিক 

প্রনিে ক্িল ঘনি।  
ঘনি প্রনিে ক্নি সালাম রেল আহমে মুসা মাগকানিেনক্।  
েিিা দোলাি সাংনগ সাংনগই ডাাঃ মাগকানিে উনি োুঁরিনয়রিল। গানয়ি 

ক্াপি রিক্-িাক্ ক্নি মাথাি ওিোো দেনে রেনয়রিল ক্পানলি উপি। 
‘ওয়া আলাইকম।’ িনল সালাম গ্রহে ক্িল ডাাঃ মাগকানিে। মাগকানিনেি 

দচানে-মুনে আেন্দ। তাি সানথ দসোনে লজ্জাি এক্ো পীিে। দুইনয় রমনল 
অপরূপ লািনেি সৃরষ্ট হনয়নি মাগকানিনেি দচহািায়। 

আহমে মুসা সালাম দেয়াি সময় ডাাঃ মাগকানিনেি মুনেি উপি এক্িাি 
দচাে পনিরিল মাি। দচাে রেচু ক্নি রেনয়রিল সাংনগ সাংনগই। 

আহমে মুসা দসািায় এনস িসল। তাি পানে এনস িসল িিক। আি 
মাগকানিে িনিকি ওপানে আনিক্ো দসািায়। দেরলরভেেো তানেি সামনে। 

আহমে মুসা দসরেনক্ তারক্নয় িলল, িিক, ‘রি ওয়াল্ডক রেরভ’ (FWTV) 
দত োও।’ 

‘আিা, ওনেি দতা এেে ‘ওয়াল্ডক ইে এক্সিুরসভ’ দপ্রাগ্রাম িনয়নি। ঐ 
দপ্রাগ্রানমি ক্থা আপরে িনলনিে?’ 

‘হ্াুঁ’ িলল আহমে মুসা। 
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িিক উিনত উিনত িলল, ‘ওনেি এই দপ্রাগ্রামো েুি োম ক্নিনি 
ভাইয়া। দেে-ক্াল-পাি রেরিকনেনষ সক্ল িানলম ও মিলুনমি ক্থা দক্াে 
অরতিঞ্জে িািাই এিা রেিনপিভানি তুনল ধ্নি। এ ক্ািনেই এো এেে দুরেয়াি 
সিনচনয় িেরপ্রয় দপ্রাগ্রাম। ‘ওয়াল্ডক ওয়াচ’-এি সাম্প্ররতক্ সমীিা অনুসানি 
রিনেি রেরভ েেকক্নেি েতক্িা ৭০ ভাগ রেয়রমত এই দপ্রাগ্রাম দেনে থানক্, যা 
এক্রে দপ্রাগ্রানমি সনিকাচ্চ দিক্ডক।’ 

রিনমােক ক্েনরালো এনে চযানেল দচঞ্জ ক্নি FWTV দত রেনয় এল িিক। 
রিক্ আেো পাুঁচ রমরেনে দপ্রাগ্রাম শুরু হনলা।  
এক্িে দঘাষক্ িলল, আি আমানেি েৃেপে আনমরিক্াে ক্রন্েনেন্ে, 

রিনেষভানি ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চল। তািপি দস িলল, ‘িীরত অনুসানি প্রথনম 
রিনপােক সািাাংে। তািপি ‘সনিিরমে’, যানত থাক্নি সািাতক্াি ও প্রমােপঞ্জী। 
সিনেনষ থাক্নি ‘মেিয’। 

দঘাষো শুনেই িিক িলল, ‘লায়লা দিরেিাি ও অোেনেি েিিো 
িাোনো েিক্াি। রেশ্চয় রিষয়ো েুি ইন্োনিরষ্টাং হনি।’ 

হাসল আহমে মুসা। িলল, ‘ওিা সিাই িানে।’ 
‘িানে?’ িনিকি মুনে রিস্ময়। িলল, ‘তাহনল এ দপ্রাগ্রামো রেশ্চয় েুি 

গুরুত্বপূেক।’ 
‘দেনে মেিয ক্িনল ভানলা হনি।’ ঈষৎ দহনস িলল আহমে মুসা। 
রিনপােক সািাাংে তেে শুরু হনয় দগনি। 
সিািই সি মনোনযাগ আিনি পিল রেরভ’ি উপি। 
রিনপানেক তেে িলা হনি,  
‘আি একে েতনক্ মানুনষি স্বাধ্ীেতা, গেতন্ত্র ও মােিারধ্ক্াি যেে 

সিনচনয় িি দিাগাে হনত যানি, তেে ক্যারিরিয়াে সাগনিি দ্বীপাঞ্চনল চিম 
মােিারধ্ক্াি লাংঘনেি েিি পাওয়া দগনি। িাো দগনি, দসোেক্াি অনেতাাংগ 
রিনেষ ক্নি মুসরলম ক্মুযরেরেি সেযিাত পুরুষ সোেনেি অিযাহত হতযা এিাং 
মুসরলে পুরুষনেি হতযা, গুম, ইতযারে ক্মকসূচীি মাধ্যনম দসোে দথনক্ মুসরলম 
িেসাংেযা রেমূকনলি ক্াি উনদ্বগিেক্ গরতনত অগ্রসি হনি। গ্রান্ড োক্কস 
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রিেরিেযালনয়ি এক্ ষ্টুনডন্ে গ্রুনপি রিনেষ সমীিা এিাং এই মােিারধ্ক্াি 
লাংঘনেি ষিযনন্ত্রি সানথ িরিত ‘দহায়াইে ঈগল’ োমক্ দগাপে সাংগিনেি রেিস্ব 
েলীল দথনক্ এই মােিারধ্ক্াি লাংঘে-ষিযনন্ত্রি রেরশ্চত প্রমাে পাওয়া দগনি। 

চালকস রিেরিেযালনয়ি ষ্টুনডন্ে গ্রুনপি সমীিা অনুসানি গত ৬ িিনি 
িেসাংেযাি রিনেষ দশ্রেী মুসলমােনেি িেসাংেযা িৃরদ্ধ হ্রাস দপনয়নি গনি ১৪ 
েতাাংে হানি। মুসরলম িেসাংেযাি মনধ্য মুসরলম পুরুষ রেশুি মৃতযুি হাি 
উনদ্বগিেক্। গত িয় িিনিি প্রথম িিি মুসরলম রেশুি মৃতযু হাি েতক্িা ৬ 
রিল, রক্ন্তু ষষ্ঠ িিি অথকাৎ গত িিি এই হাি রিল েতক্িা ২৫, তাি আনগি িিি 
রিল েতক্িা ২০ এিাং তাি আনগি িিি েতক্িা ১৫ রিল। দহায়াইে ঈগনলি 
রেিস্ব েরলনল গত রতে িিনিি এক্ো মুলযায়ে পাওয়া দগনি। চালকস 
রিেরিেযালনয়ি ষ্টুনডন্েনেি সমীিা রিল োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি উপি, রক্ন্তু দহায়াইে 
ঈগল-এি মূলযায়ে দগাো ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চল রেনয়। এই মূলযায়নে ক্যারিরিয়াে 
অঞ্চনলি প্ররতরে দ্বীপ-িানষ্ট্রি রচি পৃথক্ পৃথক্ ভানি তুনল ধ্িা হনয়নি। মূলযায়ে 
অনুসানি গত রতে িিনি দগাো ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চনল মুসরলম িেসাংেযা িৃরদ্ধ 
হ্রানসি গি হাি ১৫ েতাাংে। এি মনধ্য রক্উিানত সিনচনয় ক্ম, রতে িিনি গনি 
হ্রাস ১০ েতাাংে এিাং সিনচনয় দিরে োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ, রতে িিনি গি হ্রাস ২১ 
েতাাংে। 

‘দহায়াইে ঈগল’ পরিচারলত মুসরলম িেসাংেযা িৃরদ্ধ হ্রানসি পদ্ধরতরে 
চিম অমােরিক্ এিাং হৃেয়রিোিক্। হাসপাতাল, রিরেক্ ও মযাোিরেরেনত সেয 
ভূরমষ্ঠ হওয়া মুসরলম রেশু সোেনেি োো দমরডনক্ল পদ্ধরতনত দক্ৌেনল হতযা 
ক্িা হনি। সম্প্ররত গ্রান্ড োক্কস-এি কইে এরলিানিথ হাসপাতানল সেয মৃত 
রতেরে মুসরলম রেশুি লাে পিীিা ক্নি দেো দগনি, এক্িেনক্ ‘রিপ পয়িরোং’ 
এিাং অে দু’িেনক্ ভয়াংক্ি ‘দডথ ভাইিাস’ রেনয় হতযা ক্িা হনয়নি। ‘দহায়াইে 
ঈগল’ োনমি দগাপে সাংগিে পিীিাি এই রিনপােকগুনলা এিাং পিীিাি 
উপক্িেসমূহ চুরি ক্নি রিষয়রে ধ্ামাচাপা দেিাি দচষ্টা ক্নি। হাসপাতানলি রেশু 
ও প্রসরূত রিভানগি প্রধ্াে ডাাঃ িাক্ক চুরি ঘেোি ক্থা স্বীক্াি ক্নিনিে। মনে ক্িা 
হনি, ক্মপনি গত ৬ িিি ধ্নি লাে লাে মুসরলম পুরুষ রেশুনক্ এই ধ্িনেি 
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োো পিায় হতযা ক্িা হনয়নি। এি িনল সৃরষ্ট হনয়নি প্রিল দডনমাগ্রারিক্ 
ভািসামযহীেতাি। স্যাম্পরলাং সমীিা দথনক্ দেো দগনি, ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চনল 
মুসরলম দমনয় রেশু ও পুরুষ রেশুি গি অনুপাত োুঁরিনয়নি ২০:১ এিাং সিনচনয় 
উপদ্রুত োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ এই অনুপাত ৩০:১-এ দপৌনিনি। মনে ক্িা হনি, এই 
প্রিন্ম তানেি িয়স ক্ানল মুসরলম তরুেীিা রিনয়ি িনে মুসরলম তরুে পানি 
ো। িনল মুসরলম দমনয়িা স্বাভারিক্ পারিিারিক্ িীিে লানভ িযথক হনি অথিা 
েতক্িা েব্বই ভাগ দিনি তানেিনক্ অমুসরলমনেি ঘনি প্রনিে ক্িনত িাধ্য হনত 
হনি। 

প্রাপ্ত তথযািলীি রভরত্তনত রেরশ্চতভানি মনে ক্িা হনি, মােিতা রিনিাধ্ী 
এই িঘে অপিানধ্ি সানথ ‘দহায়াইে ঈগল’ োনমি দগাপে সাংগিে িরিত। 
এক্ দশ্রেীি দেতাাংগ পুরলে, আমলা, ডািাি অথিা হাসপাতাল ক্মকীিা দক্াথাও 
স্বতফূতকভানি, দক্াথাও ভনয়-প্রনলাভনেি ক্ািনে িাধ্য হনয় ‘দহায়াইে ঈগল’দক্ 
সহনযারগতা রেনি। মনে ক্িা হনি, িাতীয় সিক্ািগুনলা িযাপক্ অনুসন্ধ্াে 
চালানল ‘দহায়াইে ঈগল‘এি এনিন্ে পুরলে, আমলা ও অোেনেি রচরিত ক্িা 
ক্রিে হনি ো। তনি অরভে মহনলি ধ্ািো, ‘দহায়াইে ঈগল’-এি মত 
আেআনমরিক্াে সাংগিনেি হুমরক্ ও চাপ দমাক্ারিলাি সাধ্য দিাে দিাে িাতীয় 
সিক্ািগুনলাি দেই। এ িনেই তািা অরভমত প্রক্াে ক্নিনিে দয, িারতসাংনঘি 
সাংরিষ্ট এনিরিগুনলানক্ তানেি তৃতীয় রিনেি রিনেষে সমন্বনয় গরিত রেনমি 
মাধ্যনম তেে ও উপযুি পেনিপ গ্রহনে এরগনয় আসনত হনি। অরিলনে এনেি 
ক্ানলা হাত দভনঙ রেনত ো পািনল দগাো আনমরিক্াি অিস্থানক্ তািা ঐ এক্ই 
পযকানয় রেনয় যানি িনল আোংক্া ক্িা হনি।’ 

‘রিনপােক সাি-সাংনিপ’ উপস্থাপোি পি ‘সনিিরমে’ প্ররতনিেে শুরু 
হনলা। 

ডা: মাগকানিে ও িনিকি দচাে রেরভ’ি েৃনে দযে আেনক্ দগনি আিাি 
মত। দগাগ্রানস দযে তািা রগলনি সি ক্থা। দেেনি সিরক্িু সনমারহত হওয়াি 
মত। 

দপ্রাগ্রামরে রিল রিে রমরেনেি। 
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দপ্রাগ্রাম দেষ হনয় দগনলও সনমাহে দযে তানেি ক্ােল ো। তানেি মুনে 
দক্াে ক্থা দেই। েিাচিা ক্িনতও তািা দযে ভুনল দগনি। 

দেরলনিাে দিনি উিল। িিক তাি দমািাইলো তুনল রেল পাে দথনক্। 
দেরলনিাে ধ্নিই তা আহমে মুসাি রেনক্ এরগনয় রেনয় িলল, ‘ভাইয়া 

দিরেিানিি দেরলনিাে।’ 
আহমে মুসা দেরলনিাে ধ্িনতই সালাম রেনয় দিরেিাি িলল, 

‘অরভেন্দে ভাইয়া। দয ঘেো ওিা োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ আমানেি প্রচাি ক্িনত 
দেয়রে, তা আপরে রিেময় িরিনয় রেনলে। ভাইয়া, রক্ িনল রক্ রেনয় আপোনক্ 
ক্ৃতেতা িাোি ভাইয়া।’ আনিনগ রুদ্ধ হনয় দগল দিরেিানিি ক্ে। 

‘পাগল দিাে, ভাইনক্ িুরঝ এভানি ক্ৃতেতা িাোনত হয়?’ 
‘আমাি েয় ভাইয়া, এো িারতি ক্ৃতেতা।’ 
‘িারত রক্ আমাি েয়?’ 
‘তিু ভাইয়া, আরম িারতি মধ্যক্াি এক্িে।’ 
‘আিা থাক্ এসি। দোে, এনক্ শুধ্ু আেনন্দি েয়, আোংক্াি েৃরষ্টনতও 

দেেনত হনি। দতামানক্ এিাং মাগকানিেনক্ েুি সািধ্ানে থাক্নত হনি। ওিা এো 
দোোি পি এতিনে িযাপা ককনিি মত হনয় দগনি। ষ্টুনডন্ে গ্রুনপি সমীিাি 
তথয পাচাি ক্িাি িনে দতামানক্ এিাং হাসপাতানলি রতেরে রেশুি পিীিা 
সাংক্রাে তথয সিিিাহ ক্িাি িনে মাগকানিেনক্ই ওিা সনন্দহ ক্িনি। সুতিাাং 
দতামানেিনক্ েুিই সািধ্াে থাক্নত হনি। িাস্তায় দিরুনো দতামাি এনক্িানিই 
িন্ধ্ ক্নি রেনত হনি।’ 

‘আরম দতা লুরক্নয়ই আরি। ওোনে আপোনেি সানথ এক্ সানথ রেরভ 
দেোি ইিা আমাি রিল। রক্ন্তু িাস্তায় দিরুনত হনি, এ ক্ািনেই দতা দযনত 
পািলাম ো। িিকনক্ দেরলনিাে রেে। আরম ওি সানথ ঝগিা ক্িনিা। আমাি 
দসৌভাগয দস দক্নি রেনি।’ 

‘দিরেিাি, দতামাি আি িনিকি দসৌভাগয আলাো হনয় দগল ক্েে? 
রেরি ওনক্ দেরলনিাে, ঝগিা ক্ি।’ 
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িনল আহমে মুসা িিকনক্ দেরলনিাে রেল। রেনত রেনতই শুেল 
দিরেিাি রচৎক্াি ক্িনি, ‘থাক্ ওি সানথ আি ক্থা িলি ো।’ 

িিক দেরলনিাে ধ্নি িলল, ‘দিে দিরেিাি, আরম দতা ক্থা িলনত 
চাইরে।’ 

ওপানিি ক্থা শুনে িিক আিাি িলল, ‘তুরম আসনত পািরে, এো রক্ 
আমাি দোষ?’ 

ওপানিি ক্থাি পি িিক পুেিায় িলল, ‘িা! িা! িা!, আরম রগনয় 
দতামানক্ রেনয় এলাম ো দক্ে, তুরম িলরে দক্ে? আরম দতা দতামানক্ চালাই ো, 
তুরমই আমানক্ চালাও। তাই........।’ 

িনিকি ক্থা দেষ হনত পািল ো। ওপাি দথনক্ দেরলনিাে দিনে রেনয়নি 
দিরেিাি। 

িিক দেরলনিাে িােনত িােনত িলল, ‘দিনগ দগনি দিরেিাি’ 
‘তুরম যাতা িনল ওনক্ িাগাও িিক, এো ভাল েয়।’ িলল ডা: মাগকানিে। 
‘আপা, তুরম দতা দক্াে সময়ই দিরেিানিি ত্রুরে দেে ো। ওই প্রথম 

আি অনযৌরিক্ ক্থা িনলনি।’ 
আহমে মুসাি দিাুঁনে হারস। িলল, ‘রিক্ আনি িিক, আরম সািয রেরি, 

আি দিরেিািই ঝগিাো প্রথম শুরু ক্নিনি।’ 
আহমে মুসা থামনতই ডা: মাগকানিে চরক্নত আহমে মুসাি রেনক্ 

এক্িাি দচাে তুলল। তািপি ক্রম্পত দচােো োরমনয় গভীি ক্নে িলল, 
‘FWTV’-দত এই অসম্ভি ঘেো রক্ভানি ঘেনত পািনলা?’ 

‘এো দতা অসম্ভি ঘেো েয়!’ 
‘আমানেি ক্ানি অসম্ভি। দলাক্াল েিনিি ক্াগনি দয রেউি িাপা যায় 

ো, দস রেউি রিে রেরভ’দত রিেময় প্রচাি হনি এো অসম্ভি ঘেো েয়?’ 
‘তা রিক্। রক্ন্তু FWTV –এি মত রিেমানেি রেরভগুনলা এ ধ্িনেি রিষয় 

দপনল লুনি দেয়।’ 
‘রক্ন্তু দপল রক্ ক্নি?’ 
‘আরম ওনেি ক্ানি পারিনয়রি।’ 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  101 

 

‘দসো আমিা িুনঝরি।’ দহনস িলল ডা: মাগকানিে। 
দথনমই ডা: মাগকানিে আিাি শুরু ক্িল, ‘রক্ন্তু দপনয়ই ওিা প্রচাি ক্িল? 

BBC রক্াংিা VOA দক্ রেনল তািা রক্ প্রচাি ক্িত?’ 
‘ো ক্িত ো।’ 
িনল এক্েু থামল আহমে মুসা। তািপি দসািায় দহলাে রেনয় িসল 

আহমে মুসা। িলল, ‘আসল ক্থা ডা: মাগকানিে, FWTV এিাং WNA-এই দু’রে 
সাংিাে মাধ্যম মুসলমােনেি ততরি। রিেমানেি সাংিাে মাধ্যম রহসানি দয োরয়ত্ব, 
দসো তািা পালে ক্িাি সানথ রেিস্ব োরয়ত্বও এভানি তািা পালে ক্িনি।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ।’ ডা: মাগকানিে ও িিক এক্ সানথই িনল উিল। 
এক্েু দথনমই িিক আিাি িলল, ‘এ সাংিাে মাধ্যম দু’রেি এই দগাপে 

পরিচয় রক্ অনেিা িানে?’ 
‘দক্উ দক্উ এো সনন্দহ ক্নি। রক্ন্তু সিাই এো িানে, এ সাংিাে মাধ্যম 

দু’রেনত মুসরলম রক্িু পুুঁরিপরতি পুুঁরি আনি। রক্ন্তু তািা মনে ক্নি অেগুনলাি 
মতই এো িযিসারয়ক্ রভরত্তনত পরিচারলত প্ররতষ্ঠাে। রিনেষ ক্নি এ সাংস্থা 
দু’দোি সাংিাে প্রচানি রেিনপিতা এনেি সম্পনক্ক দেরতিাচক্ রচোি সুনযাগ 
ক্াউনক্ রেনি ো। মুসরলম দক্াে গ্রুপ িা োসনক্ি দ্বািা দক্াে অোয় হনল তা এ 
সাংিাে মাধ্যম দু’দো দসাচ্চাি ক্নেই প্রচাি ক্নি থানক্।’ 

ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসা ডা: মাগকানিেনক্ িলল, ‘তুরম রক্ 
রক্িুরেনেি িনে িুরে রেনত পাি?’ 

‘দক্ে?’ 
‘হাসপাতানল যাতায়াত দতামাি রেিাপে েয়। তািািা আরম মনে ক্রি 

রক্িুরেে দতামাি এক্েু সনি থাক্া েিক্াি।’ 
‘আপরে যা আনেে ক্িনিে তাই হনি।’ 
‘এো আমাি আনেে েয়, পিামেক।’ 
মুে রেচু দিনেই থামল ডা: মাগকানিে। িলল, ‘দেতা দযো দেে তা পিামেক 

েয়, রেনেকে।’ 
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‘আনেে ো হনয় পিামেকই হওয়া ভাল েয় রক্? আনেে হনল তা দতা 
অপরিহাযক হনয় যায়।’ 

‘আনেে ো মােনত পারি, এ ভয় তাহনল আপোি আনি?’ 
‘মাগকানিে, আমাি ক্থা রিনেষ ক্ানিা িনে েয়, সাধ্ািে েীরত রহসানি 

িনলরি।’ 
‘ধ্েিাে।’ িনল ডা: মাগকানিে উনি োুঁিাল এিাং িলল, ‘আরম উিরি। 

আি রক্ন্তু আপরে দেনয় যানিে। সি দিরড।’ 
ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসানক্ রক্িু িলাি সুনযাগ ো রেনয় মাগকানিে 

দ্রুত ড্রইাং রুম তযাগ ক্িল। 
মাগকানিে চনল দগনল িিক রেরভ িন্ধ্ ক্নি রেল। মুনোমুরে হনলা আহমে 

মুসাি। িলল, ‘এিপি রক্ ভাইয়া? দহায়াইে ঈগল দতা িযাপা ককনিি মত হনয় 
উিনি িলনিে। রক্ন্তু রিে রক্িু িলনি ো?’ 

‘অিেই িলনি। দেেনি আগামী ক্ানলি সাংিােপি এই রেউি 
ক্মনিেী ক্ভাি ক্িনি দগাো দুরেয়ায়। প্ররতরক্রয়াও ক্ালনক্ দথনক্ই প্রক্াে হওয়া 
শুরু ক্িনি। এিাং এো অিেই এক্ো ইসুযনত পরিেত হনি।’ 

‘এি িল রক্ হনি?’ 
‘রক্ িল হনি আরম িারে ো। তনি এেুক িলনত পারি িৃরেে সিক্াি, 

োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি এ ঘেোি িনে ঘনি িাইনি প্রিল সমানলাচোি মুনে পিনি। 
সুতিাাং িাধ্য হনয়ই তানক্ োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ ‘দহায়াইে ঈগল’-এি মূনলানিে 
ক্িনত এরগনয় আসনত হনি।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ। এো হনি আমানেি িনে এক্ো িি লাভ। 
োসরুদ্ধক্ি অিস্থা সৃরষ্ট হনয়রিল আমানেি িনে।’ 

আহমে মুসা রক্িু িলাি িনে মুে েুনলরিল। রক্ন্তু তাি আনগই দভতি 
দথনক্ িনিকি ডাক্ পিল, ‘ওুঁনক্ রেনয় এস িিক।’ 

সাংনগ সাংনগই িিক উনি োুঁিাল। িলল, ‘চলুে ভাইয়া। িারিনত আি 
দক্উ দেই, ক্ানিি দু’িে দমনয় িািা।’ 

আহমে মুসাও উিল। োিাি দেরিনল িসল িিক এিাং আহমে মুসা। 
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োিািগুনলা রিক্-িাক্ এরগনয় রেনয় ডা: মাগকানিে িলল, ‘শুরু ক্রুে 
দসলি সারভকস।’ 

‘এোই রেয়ম, ধ্েিাে।’ িলল আহমে মুসা। 
‘আপা, তুরম িস। োুঁরিনয় িইনল দয!’ িলল িিক। 
‘দহাষ্ট রহসানি তুরম দতা োিই। দমহমানেি অস্বরস্তি দক্াে ক্ািে দেই।’ 

দিাুঁনে হারস দেনে িলল মাগকানিে। 
িিক এক্েু ভািল। তািপি আহমে মুসাি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘ভাইয়া, 

এভানি এক্নি োওয়াি িযাপানি ইসলানমি দক্াে রেনষধ্াো আনি?’ 
‘রেিাপে পরিনিনে পেকাসহ রিনয় রেরষদ্ধ েয় এমে দলাক্নক্ োিাি 

পরিনিেে ক্িা, তাি সানথ দেো ক্িা, ক্থা িলা যায়, রক্ন্তু এক্াে িাধ্য ো হনল 
এক্ সানথ োওয়া যায় রক্ো আমাি িাো দেই।’ 

‘রেিাপে পরিনিে রক্?’ িিক িলল। 
‘যানেি মনধ্য রিনয় রেরষদ্ধ েয় এমে দু’িে দিনল দমনয় দক্াে রেভৃত 

স্থানে িা দক্াে রেিকে ক্নি দেো ক্িনত িা ক্থা িলনত পানি ো। তনি রেিাপে 
হনল পানি। অথকাৎ সানথ যরে স্বামী ও ভাই-এি মত দক্উ থানক্ তাহনল পানি। 
সানথ স্বামী ও ভাই-এি মত অরত আপে দক্উ থাক্াই রেিাপে পরিনিে।’ 

‘এক্ সানথ োওয়াি দিনতও এই এক্ই রিধ্াে হনত পানি ো দক্ে?’ 
‘আরম মনে ক্রি এক্াে িাধ্য হনল পানি। রক্ন্তু সাধ্ািেভানি এো আমাি 

মনে হয় মুসরলম সাংেৃরত রিনিাধ্ী।’ 
‘ক্ািে?’ প্রশ্ন ক্িল িিক। 
‘িোি, ক্ািে িলনিে ো। এসি িযাপানি ক্ত িই আনি, দক্ািআনেি 

তিরসি এিাং হােীস দতা আনিই। দলোপিা ক্িনি ো, শুধ্ু প্রশ্ন। এত ক্থা িলনল 
োওয়া হনি ো। দেনত োও।’ ক্ৃরিম োসনেি সুনি িলল ডাাঃ মাগকানিে। 

িিক আহমে মুসাি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘স্যরি, ভাইয়া। আপা রিক্ই 
িনলনিে।’ 

আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘রিক্ আনি দতামাি প্রশ্নোি িিাি 
আনিক্রেে দেি।’ 
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‘িিক রক্ন্তু দলোপিা ক্নি ো। ওি আনিগ যতো দিরে, দলোপিা 
ততোই ক্ম।’ দিাুঁনে হারস দেনে িলল মাগকানিে। 

‘তাই োরক্ িিক?’ 
‘ভাইয়া আপা ইসলানমি পরন্ডত হনিে, আমানক্ পরন্ডত হনত িনলে।’ 

িলল িিক। 
‘পরন্ডত ো হও, প্রনয়ািেীয় সিরক্িু দতামানক্ িােনত হনি।’ 
‘দস দচষ্টা ক্িরি ভাইয়া। দক্ািআে েিীি আরম অথকসহ দু’িাি পিা 

সম্পন্ন ক্নিরি। রমেক্াত েিীনিি অনধ্কক্ পযকে পনিরি। তািািা মাসলা-
মাসানয়নলি িই রেয়রমতই দেরে।’ 

‘ধ্েিাে িিক। আি দতামাি আপা?’ 
‘দস রহনসি আরম রেনত পািনিা ো। ওুঁি দেরিল ভরতক িইনয়। ডািারি 

রিেযা দস ভুলনত িসাি পনথ।’ 
আহমে মুসা তাক্াল ডাাঃ মাগকানিনেি রেনক্। িলল, ‘িনিকি অরভনযাগ 

সতয েয় আো ক্রি। দতামানক্ দশ্রষ্ঠ ডািাি হনত হনি, দসই সানথ হনত হনি 
এক্িে দশ্রষ্ঠ মুসলমাে।’ 

আহমে মুসাি রেনক্ মুহূনতকি িনে তারক্নয় দচাে োরমনয় রেল ডাাঃ 
মাগকানিে। তাি মুে িরিম হনয় উনিনি লজ্জা এিাং অপরিরচত এক্ আনিনগ। 
িলল, ‘দোয়া ক্রুে।’ 

িনল ডাাঃ মাগকানিে রক্ মনে হওয়ায় দ্রুত রিনিিানিেনিি রেনক্ 
এগুনলা। 

আহমে মুসা মনোনযাগ রেল োওয়াি রেনক্। 
 
 
 
দেরলনিানেি েনব্দ আহমে মুসাি ঘুম ভাঙল। িাত তেে ৩ো। ধ্িল 

দেরলনিাে। লায়লা দিরেিানিি ক্ে। ক্ান্নায় ক্থা িলনত পািনি ো দিরেিাি। 
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‘সময় েষ্ট ক্নিা ো দিরেিাি। রক্ ঘনেনি িল?’ এক্েু েি ক্নে িলল 
আহমে মুসা। 

‘মাগকানিে আপানক্ দক্উ ধ্নি রেনয় দগনি। িিক আহত হনয় িাইনি পনি 
আনি।’ ক্ান্না িরিত ক্নে িলল দিরেিাি।  

‘রক্ িলি তুরম দিরেিাি? তুরম িাসা দথনক্?’ 
‘আরম িাসায়। িনিকি িাসায় আি দক্উ দেই। ক্ানিি দমনয়ো আমাি 

দেরলনিাে েোি িােত, এইমাি আমানক্ িাোল।’ 
‘তুরম দেরলনিাে দিনে োও। আরম এেরে দিরুরি।’ 
‘ভাইয়া, আরম যাি।’ 
‘দিে প্রস্তুত থাক্। আসরি আরম।’ 
িাত সানি রতেোি মনধ্যই আহমে মুসা দিরেিািনক্ রেনয় িিকনেি 

িারি দপৌিল। 
িিকনক্ তেে প্ররতনিেীিা ক্নয়ক্িে এনস ধ্িাধ্রি ক্নি ড্রইাং রুনম এনে 

তুনলনি। 
িিক আহমে মুসানক্ দেনে হাউমাউ ক্নি দক্ুঁনে উিল। 
আহমে মুসা দক্াে ক্থা ো িনল িনিকি মাথায় হাত িুরলনয় িনিকি 

আঘাত পিীিা ক্িল। দেেল, িনিকি দু’হাত িত-রিিত। িাধ্া দেিাি িনে 
দুহানত দিািা ধ্নি দিলািই িল এো। তািািা তাি ডাে িাহুনত এিাং ক্াুঁনধ্ 
মািাত্মক্ আঘাত। 

ক্ানিি দমনয়িাও প্ররতনিেীিা িতগুনলা ক্াপি রেনয় দিুঁনধ্ িিিিে 
িন্ধ্ ক্িনত দচষ্টা ক্িনি। 

আহমে মুসা ক্ান্নািত রিমূঢ় দিরেিানিি রেনক্ দচনয় িলল, ‘দিরেিাি 
তুরম থাোয় এিাং হাসপাতানল দেরলনিাে ক্ি।’ 

িনল আহমে মুসা ক্ান্নািত িনিকি রেনক্ দচনয় িলল, ‘িিক এেে ক্ান্নাি 
সময় েয়। তুরম আমানক্ সাহাযয ক্ি।’ আনেনেি সুনি ক্থাগুনলা িলল আহমে 
মুসা। 

িিক দচাে মুিল। োে হিাি দচষ্টা ক্িল। 
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‘িল, যািা মাগকানিেনক্ ধ্নি রেনয় দগনি, তানেি সম্পনক্ক তুরম রক্ 
িুনঝি?’ 

‘ওিা েে িানিািে এনসরিল। সিািই মুে মুনোনে ঢাক্া রিল। আমাি 
সানথ ধ্স্তাধ্রস্তি সময় ওনেি এক্িনেি মুনোে েুনল যায়, িামাি ক্নয়ক্ো অাংে 
রিনি পনি যায়। আমাি মনে হয় ওিা সিাই দেতাাংগ। যািা ক্থা িনলনি, সিাই 
ইাংনিরি ভাষায়। ইাংনিরিি উচ্চািে উত্তি িাহামা অঞ্চনলি মত।’ 

‘িামাি অাংেগুনলা রিনি েনস পনিনি তা দক্াথায়?’ 
‘আরম আপাি রচৎক্াি শুনে ঘুনম দথনক্ দিনগ িুনে আরস আপাি ঘনিি 

রেনক্। ওনেি সানথ ঘনিি েিিায় আমাি ধ্স্তাধ্রস্ত হয়। সম্ভিত িামাি রিনি 
পনি যাওয়া অাংে ও মুনোে ওোনেই পনি আনি।’ 

শুনেই আহমে মুসা উনি োুঁিাল। িলল, ‘িিক ওো আমানক্ দেেনত 
হনি। আরম দেেরি।’ 

িনল িুেল আহমে মুসা মাগকানিনেি ঘনিি রেনক্। 
মাগকানিনেি ঘনিি সামনেই প্রেস্ত ক্রিনডানি ক্ানলা সানেকি ক্নয়ক্ো 

েুক্নিা পনি থাক্নত দেেল। 
আহমে মুসা দ্রুত দসরেনক্ এগুনলা এিাং তািাতারি িামাি েুক্নিাগুনলা 

করিনয় রেল। 
আহমে মুসা দেেল, েুক্নিাগুনলা রমলানল দগাো িামাই হনয় যায়। িামা 

রিুঁনি যাওয়া দলাক্রে রেশ্চয় দগাো িামা েুনল দিনল দেয়। সািািী ধ্িনেি সানেকি 
উপনি ও রেনচি চািরে পনক্েই অিত আনি। 

আহমে মুসা পিীিা ক্িল পনক্েগুনলা। এক্ো পনক্নে োক্াি ক্নয়ক্ো 
দোে দপল। োক্াগুনলা িাহামাি ডলাি। তাহনল দলাক্নিা রিল িাহামাি? অে 
এক্ো পনক্নে আহমে মুসা ভাুঁি ক্িা েীল িনঙি পাতলা ক্াগি দপল। 

ভাুঁি েুলল ক্াগিরেি। এক্ো িরেে ধ্িনেি ক্াগি। ভানলা ক্নি দেেল 
আহমে মুসা। এক্ো এয়াি পযানসস সারেকরিনক্ে। সােসালভােনিি ক্লোস 
এয়ািনপােক িযিহানিি অনুমরত দেয়া হনয়নি ‘রে বু্ল িাডক’দক্। 
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তািাতারি তারিনেি রেনক্ েিি িুলাল আহমে মুসা। তারিে আিনক্ি। 
দেক্ অনিি সময়ও দলো আনি িাত েেো। চমনক্ উিল আহমে মুসা। ওিা রক্ 
সােসালভােি দথনক্ রিমাে রেনয় এনসরিল! ডাাঃ মাগকানিেনক্ ওিা রিমানেই রেনয় 
যানি। চঞ্চল হনয় উিল আহমে মুসা। ওনেি রিমাে রেশ্চয় লযান্ড ক্নিনি গ্রান্ড 
োক্কস রিমাে িন্দনি। ডাাঃ মাগকানিেনক্ রেনয় তাহনল ওিা এয়ািনপানেকই দগনি। 

রিষয়ো রচো ক্নিই আহমে মুসা িুেল িনিকি ক্ানি। আহমে মুসা 
দযনতই দিরেিাি িলল, ‘ভাইয়া, পুরলে আসনি। হাসপাতাল দথনক্ও এই 
রেিনেি এযাডরমরেনষ্ট্ররেভ অরিসাি এক্িে ডািাি রেনয় আসনিে।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ। পুরলে এনল িিক তুরম এক্ো মামলা োনয়ি ক্ি।’ 
তািপি দিরেিানিি রেনক্ তারক্নয় আহমে মুসা িলল, ‘ডািাি িিকনক্ 

যরে হাসপাতানল রেনয় দযনত চায়, তুরমও দযও তাি সানথ হাসপাতানল। িারিনত 
এক্া তুরম থাক্নি ো।’ 

‘আপরে থাক্নিে ো?’ িলল িিক। 
‘আরম এেরে গ্রান্ড োক্কস এয়ািনপানেক যারি।’ 
‘দক্ে?’ রিস্ময় ভিা ক্নে িলল দিরেিাি। 
‘সম্ভিত রিমানে ক্নি মাগকানিেনক্ োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি িাইনি রেনয় যাওয়া 

হনি। দেরে ওনেি োগাল পাই রক্ো?’ 
দিেোয় অন্ধ্ক্াি হনয় উনিনি িনিকি মুে। িলল, ‘ওিা ক্ািা ভাইয়া? 

দহায়াইে ঈগল?’ 
‘রেরশ্চত ক্নি িলা যানি ো। তনি সনন্দহ ওনেিনক্ই।’ ক্থা দেষ 

ক্নিই আহমে মুসা িলল, ‘আরস।’ িনল দ্রুত পা চালাল আহমে মুসা িাইনি 
দিরুিাি িনে। 

এক্ ঘণ্টা পনি রিনি এল আহমে মুসা। এনস িিক এিাং দিরেিািনক্ 
দপল ো। শুেল, এযােুনলনিই ওিা হাসপাতানল চনল দগনি। হানতি ঘরিি রেনক্ 
তাক্াল আহমে মুসা। িাত সানি ৪ো। 

সময় হানত দিরে দেই। িুেল দস হাসপাতানলি উনেনে। 
িযানন্ডি ইতযারে দেষ ক্নি এইমাি িিকনক্ দিনড আো হনয়নি।  
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আহমে মুসা যেে ক্নি ঢুক্রিল, তেে দিরিনয় যারিল ডািাি ও 
োসকিা। 

ক্নি প্রনিে ক্িল আহমে মুসা। 
িিক দচাে িন্ধ্ ক্নি শুনয়রিল। আি দিরেিাি িনসরিল িনিকি মাথাি 

পানে এক্ দচয়ানি। 
আহমে মুসা প্রনিে ক্িনতই আকল, উৎসুক্য দচানে দিরেিাি দচয়াি 

দথনক্ উনি োুঁিাল। 
পানয়ি েব্দ দপনয় িিকও দচাে েুনলনি। আহমে মুসানক্ দেনেই তাি 

দচাে দু’রে চঞ্চল হনয় উিল। েত প্রশ্ন ঝনি পিল তাি দচাে দথনক্। 
আহমে মুসা িনিকি পানে রগনয় োুঁিাল। এক্রে হাত িনিকি িুনক্ আনস্ত 

ক্নি দিনে িনিকি েত প্রশ্ন ভিা দচানেি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘ো িিক, দতামানক্ 
মুনে হারস িেুানোি মত দক্াে েিি রেনয় আসনত পারিরে। দযো এনেরি দসো 
দুাঃসাংিােই।’ 

িিক দচাে িুিল। 
‘রক্ েিি ভাইয়া?’ ক্রম্পত গলায় প্রশ্ন ক্িল দিরেিাি। 
‘আমাি সনন্দহ যরে সতয হয়, আরম এয়ািনপানেক দপৌিাি আধ্ঘণ্টা আনগ 

মাগকানিেনক্ িহেক্ািী প্রাইনভে রিমােরে রিমাে িন্দি তযাগ ক্নিনি।’ 
‘দক্াথায় রেনয় দগনি ভাইয়া?’ দিরেিািই িলল। 
‘আমাি সনন্দহ সতয হনল রিমােরে সােসালভােনি দগনি।’ 
ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসা আিাি িলল, ‘দিরেিাি পুরলে এনস রক্ 

ক্িল?’ 
‘পুরলে দক্স রেনয়নি। হাসপাতাল ক্তৃকপিও পুরলেনক্ দেরলনিাে 

ক্নিনি। পুরলে িােনত চানি ক্াউনক্ আমানেি সনন্দহ হয় রক্ো। িিক শুধ্ু 
এেুক িনলরিল, যািা সম্প্ররত পযানথালরিক্যাল রিনপােক চুরি ক্নিরিল তািা িরিত 
থাক্নত পানি। ক্ািা চুরি ক্রিনয়রিল আমিা িারে ো।’ 

‘রিক্ আনি এেুক। ধ্েিাে দতামানেি।’ 
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িিক দচাে েুলল। িলল, ‘রক্ন্তু ভাইয়া, পুরলে দক্স দেয়া পযকেই। রক্িুই 
হনি ো।’ িনিকি ক্নে হতাো। 

িনিকি গানয় সাে¦োি হাত িুরলনয় আহমে মুসা িলল, ‘পুরলে রক্ি ু
ক্িনি এিনে পুরলেনক্ িলা হয়রে। িলা হনয়নি এিনে দয পুরলনেি ক্ানি 
ঘেোো দিক্নডকড হওয়া েিক্াি।’ 

িনল এক্েু থামল আহমে মুসা। পিিনেই আিাি শুরু ক্িল, ‘আমাি 
হানত সময় দিরে দেই িিক। এক্ো দিাে রিক্ ক্নি এনসরি। রিক্ সানি িয়োয় 
আরম যািা ক্িি। িিনিি োমাযও আরম দসনি রেনয়রি।’ 

‘দক্াথায় ভাইয়া?’ দুিনেই চমনক্ উনি এক্ সানথ প্রশ্ন ক্িল। 
‘সােসালভােি।’ 
‘আপরে রক্ রেরশ্চত ভাইয়া, আপানক্ ওিা সােসালভােি রেনয় দগনি?’ 
‘রেরশ্চত েই। তনি দযেুক প্রমাে দপনয়রি, তানত ওিা সােসালভােি 

দথনক্ এনসরিল, ওোনেই রিনি দগনি। মাগকানিেনক্ তানেি সানথ দেিািই ক্থা।’ 
‘মাি ক্িনিে, রক্ প্রমাে ভাইয়া?’ 
‘তুরম দয দিুঁিা িামাি ক্থা িনলরিনল, দস িামাি পনক্নে এক্ো এয়াি 

পযানসি সারেকরিনক্ে পাওয়া দগনি। সারেকরিনক্ে অনুসানি ‘রে বু্ল িাডক’ োমক্ 
এক্ো প্রাইনভে এয়ািলাইনিি এক্ো রিমাে গত িাত েেোয় সােসালভােি 
রিমাে িন্দি দথনক্ ‘দেক্ অি’ ক্নিরিল। আমাি ধ্ািো এই রিনেষ রিমানেই 
ওিা এনসরিল এিাং রিনি দগনি। এিাং আমাি আনিা ধ্ািো, শুধ্ু ডাাঃ মাগকানিেনক্ 
রক্ডোপ ক্িাি িনেই রিল তানেি এ আনয়ািে।’  

আহমে মুসাি এই িেকো দযে ভীত ক্িল িিকনক্। তাি মুে কুঁক্নি দগনি 
উনদ্বগ ও দিেোয়। ক্রম্পত গলায় িলল দস, ‘মনে হনি ওিা রিিাে েরিোলী 
রিোল েল। আপরে এক্া। রক্ভানি......।’ 

ক্থা দেষ ক্িনত পািল ো িিক। রুদ্ধ হনয় দগল তাি ক্ে। 
আহমে মুসা দহা দহা ক্নি দহনস উিল। িলল, ‘িিক আরম এক্া েই। 

আমাি সানথ আল্লাহ আনিে। আি আল্লাহি েরিি ক্ানি ঐসি েরি রক্িুই েয়।’ 
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‘রেশ্চয় আল্লাহ সক্নলি দচনয়, সিরক্িুি দচনয় িি। রক্ন্তু সিনিনিই 
সািলয রক্ রতরে দেে? আরম দয ভািো মে দথনক্ েূি ক্িনত পািরি ো।’ িনল 
িরুপনয় দক্ুঁনে উিল িিক। 

আহমে মুসা দহনস উিল। দসািা হনয় োুঁিাল। িলল, ‘িিক, তুরম শুধ্ু 
ডাাঃ মাগকানিনেি ভাই এ রহসানি ভািনল চলনি ো, তুরম আি ‘আনমরিক্াে 
রক্রনসন্ে’ এি সভাপরত।’ 

দিাুঁনে হারস রক্ন্তু েি ক্নে ক্থাগুনলা িলল আহমে মুসা। 
িিক ধ্ীনি ধ্ীনি আহত হাত তুনল গানয়ি চােি রেনয় দচানেি পারে মুনি 

দিলল। িলল, ‘দুাঃরেত আরম ভাইয়া। আপানক্ ো রেনয় আমানক্ ওিা ধ্নি রেনয় 
দগনল দভনঙ পিানতা েূনি থাক্ দক্াে ভয়ই ক্িতাম ো।’ 

‘িারে িিক। দতামানক্ এেে েি হনত হনি। আরম চনল যারি। দতামানক্ 
এরেক্ো দেেনত হনি।’ 

থামল আহমে মুসা। তািপি তাক্াল লায়লা দিরেিানিি রেনক্। দস 
রিমূঢ় এক্ পাথনিি মত োুঁরিনয় আনি। এিপি তাক্াল িনিকি রেনক্। ধ্ীনি ধ্ীনি 
িলল আহমে মুসা, ‘আরম দতামানেি দু’িেনক্ এক্ো ক্থা িলনত চাই।’ 

‘আনেে ক্রুে ভাইয়া।’ দুিনেই িলল। 
‘FWTV -নত ঐ েিিরে প্রচারিত হিাি পি ওিা রেশ্চয় পাগল হনয় 

দগনি। তািই এক্ো প্রমাে, রিনেষ রিমাে রেনয় এনস তািা ডাাঃ মাগকানিেনক্ ধ্নি 
রেনয় দগনি। আমাি রিোস, লায়লা দিরেিানিি উপি তািা আিও দিরে দিনপ 
আনি। সুতিাাং লায়লা দিরেিানিি এক্ো েি আশ্রয় ও সািকিরেক্ সাথী 
েিক্াি। গ্রানমি িারি তাি িনে রেিাপে েয়। তাি মামাি িারিও েয়। দমনয় 
হওয়াি ক্ািনেই অে দক্াে আশ্রয়ও তাি িনে রেিাপে েয়। অপি রেনক্ িিকও 
এক্া হনয় পনিনি। আরম চাই, এই মুহূনতক ো হনলও আিই দতামিা রিনয় ক্ি। 
দতামানেি মত িল।’ 

লজ্জায় লাল হনয় উিল দিরেিানিি মুে। মুে রেচু ক্নিনি দস। 
আক্রস্মক্ এই প্রস্তানি িিকও লজ্জায় সঙ্কুরচত হনয় পনিনি অনেক্ো। 
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‘িনলরি, হানত আমাি সময় দেই। দতামিা ক্থা িল। আরম মনে ক্িরি, 
িিক অসুস্থ হওয়ায় দিরেিানিি সঙ্গ তাি িনে অপরিহাযক হনয় পনিনি। রিনয় 
এই সমস্যািও সমাধ্াে ক্নি দেনি।’ িলল আহমে মুসা। 

‘ভাইয়া আপোি রসদ্ধােই আমাি রসদ্ধাে। আপরে ওনক্ রিনেস ক্রুে। 
ওনক্ তাি মনতি িাইনি এক্রিন্দুও েিানো যায় ো।’ িলল িিক। 

‘ভাইয়া, ও িলনত চানি আপোি আনেে দসই শুধ্ু দচাে িন্ধ্ ক্নি মানে, 
আরম মারে ো। রেনিি মত িলা রক্ অপিাধ্? ওনক্ রিনেস ক্রুে ভাইয়া, ক্নি 
দক্াে আনেে আপোি আরম মারেরে!’ দিরেিানিি িাঙা মুনে দিানভি রিনফািে 
ঘনেনি। 

দুাঃনেি মনধ্যও আহমে মুসাি দিাুঁনে হারস িনুে উিল দু’িনেি মধ্ুি 
ঝগিা দেনে। িলল, ‘রিক্ আনি দতামানেি দু’িনেি মত আরম দপনয় দগরি। 
আলহামদুরলল্লাহ।’ 

মুহূনতকি িনে থামল আহমে মুসা। দথনমই আিাি িলল, ‘আরম গারিনত 
ক্নি মসরিনেি ইমাম, মুয়ারজ্জে ও আি এক্িেনক্ রেনয় এনসরি। ওনেি িনল 
দেই, আি রেনেি দক্াে এক্ সময় তািা রিনয় পিািাি িযিস্থা ক্িনি। দতামিাও 
িন্ধ্ু-িান্ধ্িনেি ডাক্নত পাি।’ 

আহমে মুসা থামাি সানথ সানথই দিরেিাি প্ররতিাে ক্নি উিল, ‘ো 
ভাইয়া, সিাি অনুপরস্থরতনত রিনয় হনত পানি, আপোি অনুপরস্থরতনত েয়।’ 

‘তাহনল?’ আমানক্ দতা অল্পিনেি মনধ্যই দযনত হনি।’ 
‘এই অল্পিনে রিনয় হনত পানি ো? এিাং এই ক্নিই?’ িলল 

দিরেিাি। 
‘পানি।’ আহমে মুসা িলল। 
‘এনতই আরম আেরন্দত হনিা ভাইয়া। এেে ওনক্ রিনেস ক্রুে।’ 

িলল দিরেিাি। 
আহমে মুসা তাক্াল িনিকি রেনক্। 
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‘ভাইয়া, আমাি দক্াে পৃথক্ রসদ্ধাে দেই। আপরে যা িলনিে, দসোই 
আরম ক্িি। রক্ন্তু দেেনলে দতা ভাইয়া, ও রেনিি মনতি িযাপানি ক্তো 
রসরিয়াস। রক্ভানি তাি মত দস চারপনয় রেনয় িািল।’ িলল দিরেিাি। 

দিরেিাি তীব্র ক্নে রক্িু িলনত যারিল। আহমে মুসা তানক্ হানতি 
ইোিায় িাধ্া রেনয় িলল, ‘দিাে দিরেিাি দতামানক্ রক্িু িলনত হনি ো। আরমই 
িনিকি ক্থাি প্ররতিাে ক্িরি।’ 

িনল আহমে মুসা িনিকি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘িিক, দিরেিানিি 
মতামত আমাি ক্ানি েুিই মূলযিাে। আো ক্রি দতামাি ক্ানিও। মতামত 
দেয়াি িমতা এক্ো িি গুে। এ গুে আমাি এ দিােরেি আনি। মতামতনক্ 
সমাে ক্িনি, িাগানি ো ক্েেও।’ 

িিক গম্ভীি হনলা। দিরেিানিি রেনক্ মুে ঘুরিনয় িলল, ‘স্যরি, রিনয়রল 
স্যরি দিরেিাি।’ 

দিরেিানিি মুে লজ্জা, সাংনক্ানচ এনক্িানি িাঙা হনয় দগনি। মুে রেচু 
ক্নিনি দস। 

‘িিক, দতামাি অোরমক্ায় হীিক্ িসানো দয দসাোি আাংরে দেেরি, দসো 
তুরম দিরেিািনক্ পরিনয় োও। এোই হনি দমাে দমাহিাোি েগে অাংে।’ 

ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসা ঘুনি োুঁরিনয় িাইনি দিরুিাি িনে হাুঁো 
শুরু ক্নি িলল, ‘দতামিা ততরি হও, আরম গারি দথনক্ ওনেি রেনয় আরস।’ 

দু’রমরেনেি মনধ্যই আহমে মুসা মসরিে দথনক্ আো ইমামসহ 
রতেিেনক্ রেনয় হারিি হনলা। 

আহমে মুসা ক্নি ঢুনক্ দেেল, িিক িাসা দথনক্ সানথ ক্নি আো িািরত 
সােকো পনিনি। দিরেিাি যা পনিরিল দসোই। শুধ্ু ডাে হানতি অোরমক্ায় দোভা 
পানি িনিকি দেয়া হীনিি আাংরে। দপাোনক্ পাথকক্য শুধ্ু এেুকই ঘনেনি দয, 
মাথায় ওিোো ক্পানলি রেনচ এক্েু দিরে পরিমানে দেনম এনসনি।’ 

ইমাম সানহিিা এনস দভতনি িসনলে। 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  113 

 

আহমে মুসা িিক ও দিরেিানিি ক্ািাক্ারি এনস এক্েু রেচু গলায় 
িলল, ‘রিনয়ি িনে ইসলামী রিধ্াে মনত অরভভািক্নেি উপরস্থরত প্রনয়ািে। 
দতামিা আমানক্ অরভভািক্ত্ব  রেি রক্ো।’ 

‘ভাইয়া, আল্লাহ সিনচনয় িি অরভভািক্। আি দুরেয়ায় আপোি দচনয় 
িি দক্াে অরভভািক্ আমানেি দেই।’ িলল দিরেিাি। 

‘আরম দিরেিানিি মতনক্ সমাে ক্রি ভাইয়া।’ িলল িিক, তাি দিাুঁনে 
হারস। 

‘ভাইয়া, ও রক্ িলল দেেুে।’ 
হাসল আহমে মুসা। িনিকি মাথায় আঙুল রেনয় এক্ো দোক্া রেনয় 

িলল, ‘যাই দহাক্, রিনয়ি পি দযে ঝগিা রেনয় িীিে শুরু ক্নিা ো।’ 
রিনয়ি অনুষ্ঠাে হনলা েুিই সাংরিপ্ত। 
আহমে মুসা িি ও ক্নে দুই পনিি রেক্ে দথনক্ সমরত (এনিে) 

আোনয়ি োরয়ত্ব পালে ক্িল। সািী মসরিনেি মুয়ারজ্জে এিাং আিও এক্িে। 
রিনয় পিাল ইমাম সানহি। সিনেনষ দোয়া ক্িল আহমে মুসা। 

এই িানত রমরষ্ট পাওয়া সম্ভি েয়। আহমে মুসা সক্নলি ক্ানি িমা 
প্রাথকো ক্নি সক্নলি হানত এক্ো ক্নি আনমরিক্াে ক্যারন্ড তুনল রেনয় িলল, 
‘হাসপাতানলি পানেি এক্ো েনপ এোই দপনয়রি। আপোিা এো গ্রহে ক্নি 
েম্পরতনক্ দোয়া ক্রুে।’ 

‘আপরে দয রমরষ্টি ক্থা িলনিে, দস রমরষ্টি দচনয় অনেক্ োমী রমরষ্ট 
এো।’ িলল ইমাম সানহি। 

‘ধ্েিাে।’ িলল আহমে মুসা। 
আহমে মুসা ইমাম সানহিনেি গারিনত দিনে ক্নি রিনি এল আিাি। 
এিাি আহমে মুসা ক্নি প্রনিনেি আনগ েিিায় েক্ ক্িল। দিরেিাি 

এনস েিিা েুনল ধ্িনল তনিই আহমে মুসা ক্নি প্রনিে ক্িল। 
িিক এিাং দিরেিাি দু’িনেই লজ্জায় িিসি। দু’িনেি দচানে মুনেই 

েতুে এক্ লজ্জাি আিিে। 
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‘আমাি যািাি সময় হনয়নি। ক্নয়ক্ো ক্থা িলরি মনোনযাগ রেনয় 
দতামিা শুে।’ 

িনল আহমে মুসা এক্ো েম রেল। তািপি শুরু ক্িল, ‘দিরেিাি 
হাসপাতানলি িাইনি দিরুনত পািনি ো। ক্াউনক্ রেনয় োিাি আরেনয় দেনত 
হনি। এই অিস্থায় হাসপাতানল থাক্া ক্রিে হনি। সুতিাাং আিনক্ই রিনক্নল 
হাসপাতাল দথনক্ রিরলি দেয়াি দচষ্টা ক্িনত হনি। রদ্বতীয় রিষয়রে হনলা, 
িিকনেি িারি ওিা রচনেনি। ওোনে দতামিা দু’িে দক্উ রেিাপে েও। সুতিাাং 
হাসপাতাল দথনক্ রভন্ন দক্াথাও রগনয় দতামানেি উিনত হনি। িনিকি দক্াে 
আত্মীনয়ি িাসা হনল চলনি ো। আত্মীনয়ি িাসাি সন্ধ্াে ওনেি িনে সহি হনি। 
এ িক্ম িায়গা দতামানেি দোুঁনি আনি?’ 

‘আমাি এক্ িিুা চাক্িী রেনয় সপরিিানি দপানেকরিক্া চনল যানিে 
আি, দসোনেই আি আমাি উিাি ক্থা। আমাও আসনিে। আমিা দসোনে 
উিনত পারি।’ 

‘ধ্েিাে দিরেিাি। এক্ো দুাঃরশ্চো দথনক্ আমানক্ িাুঁচানল।’ 
এক্েু থামল। শুরু ক্িল আিাি, ‘দিরেিানিি দিরুেই চলনি ো িারিি 

িাইনি। িিক দিরুনলও রক্িু িদ্মনিে রেনয় দিরুনত হনি।’ 
‘ভাইয়া, আরম দতা ওনেি োনগকে েই। হনল আিই দতা রেনয় দযত।’ 

িলল িিক। 
‘িিক দতামাি োনগকে হওয়া, ো হওয়া রেভকি ক্িনি ডাাঃ মাগকানিেনক্ 

রেনয় রক্ ঘেনি তাি উপি। দোো ো ক্রুে, দস যরে সি ক্থা িনল রেনত িাধ্য 
হয়, সি রক্িু স্বীক্াি ক্িনত িাধ্য হয়, তাহনল তুরম ওনেি এক্ো প্রধ্াে োনগকে 
হনয় োুঁিানত পাি।’ 

উনদ্বগ, আতাংনক্ দিনয় দগল িিক এিাং দিরেিানিি মুে। িলল আতকক্নে 
দিরেিাি, ‘আপাি উপি রক্ রেযকাতে ক্িনত পানি?’ 

‘িিক, দিরেিাি দতামিা রক্ হনি, রক্ ঘেনি এসি রেনয় দভি ো। 
ভরিষ্যতো আল্লাহি উপি দিনি োও। রতরেই সিকনশ্রষ্ঠ দহিািতক্ািী।’ 

িনল আহমে মুসা দেরিনলি উপি দথনে রেনিি িযাগো তুনল রেল। 
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আহমে মুসাি যািাি প্রস্তুরত দেনে িিক এিাং দিরেিাি দু’িনেিই মুে 
মরলে হনয় উিল। িলল দিরেিাি, ‘েত েত্রুি মনধ্য রগনয় আপরে রক্ভানি রক্ 
ক্িনিে! আপাি মত আপরেও যরে রিপনে পনিে, আমাি ভয় ক্িনি ভাইয়া।’ 
ভারি ক্ে দিরেিানিি। 

‘িনলরি দতা, রক্ হনি, রক্ ঘেনি এসি রচোনক্ িি ক্নি দেনো ো।’ 
এক্েু েি ক্নে িলল আহমে মুসা। 

‘আপোি েিনিি িনে প্ররত মুহূনতক আমিা উৎক্রেত থাক্ি। রক্ভানি 
আমিা িােনত পািি।’ িিক অশ্রু দভিা েিম ক্নে িলল। 

আহমে মুসা এক্েু রচো ক্িল। িলল, ‘এ িযাপানি আরম এেে রক্িু 
িলনত পািনিা ো। তনি দক্াে েিি থাক্নল দসো মানক্ারেি ক্ানিই থাক্নি।’ 

িনল আহমে মুসা যািাি িনে পা িারিনয়ও ঘুনি োুঁিাল। িলল 
দিরেিািনক্, যরে সম্ভি হয় তাহনল আিনতই দতামাি ভািীনক্ দেরলনিাে ক্নি 
িলনি, ‘আরম সােসালভােনি দগরি।’ 

‘আপাি ক্থা তাুঁনক্ িলি?’ 
‘ওুঁি ক্ানি দক্াে ক্থা আরম লুনক্াই ো, তা যত োিাপই দহাক্।’ 
আহমে মুসা সালাম রেনয় ঘুনি োুঁরিনয় পা িািাল েিিাি রেনক্। 
িিক ও দিরেিানিি চািরে দচাে আহমে মুসা চনল দগনলও তাি চলাি 

পনথি উপি আেনক্ থাক্ল। দু’িে দযে হারিনয় দিনলনি রেনিনেিনক্। 
এক্ সময় ধ্ীনি ধ্ীনি মুে েুলল দিরেিাি। িলল, ‘দেনেি িিক, ভাইয়া 

ভািীি ক্থা মনে ক্নিনিে, রক্ন্তু তাুঁি দচানে মুনে দক্াে দিেো, দুরশ্চো েয়, িিাং 
তানত এক্ো প্রোরে ও পরিতৃরপ্তি িাপ। অথচ রতরে ঝাুঁরপনয় পিনত যানিে 
এক্ো িীিে-মৃতযুি লিাই-এ।’ 

‘এোই আহমে মুসা দিরেিাি। আল্লাহ ওুঁনক্ মানুনষি িনে সৃরষ্ট 
ক্নিনিে। তাুঁি মেও ঐভানি ততরি।’ িলল িিক। 

‘ো হনলা ো িিক। উনেে লিয রস্থি ক্িাি এিাং মে রিক্ ক্িাি োরয়ত্ব 
মানুনষি। আহমে মুসা তা ক্নিনিে।’ 
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‘তুরম রিক্ িনলি দিরেিাি। এ অরধ্ক্াি আল্লাহ মানুনষি হানতই 
রেনয়নিে।’ িলল িিক। 

‘ধ্েিাে। সতয তুরম রিো তনক্ক দমনে রেনয়ি িিক।’ দহনস িলল 
দিরেিাি িনিকি রেনক্ তারক্নয়। 

িিকও দচাে তুলল দিরেিানিি রেনক্। তািও মুনে হারস। িলল, ‘রিোস 
ক্ি দিরেিাি, দতামাি মতনক্ আরম সমাে ক্রি।’ 

‘ধ্েিাে, ভাইয়াি পিামেক দয তুরম মােি!’ মুনে রমরষ্ট হারস 
দিরেিানিি। 

‘ো দিরেিাি, এ শ্রদ্ধা আমাি দতামানক্ িাোি পি দথনক্ই।’ 
‘তাহনল ক্থায় ক্থায় ঝগিা িাধ্াও দক্ে?’ 
‘তুরম িাগনল দতামানক্ অপরূপ দেোয়।’ িনল িিক হাত িািাল 

দিরেিানিি রেনক্। 
‘ো মোয়, এো হাসপাতাল। দিড রুম েয়, িারি েয়।’ 
িনল দিরেিাি দেৌি রেনয় পালাল িনিকি ক্াি দথনক্। তাি মুে ভনি 

দগনি রমরষ্ট হারসনত। িাঙা হনয় উনিনি মুে আনপনলি মত।  
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৪ 
িানগ-নিানভ মুে লাল ক্নি দেরলনিাে িােল িারডকোন্ড। 
তাক্াল তীব্র েৃরষ্টনত সামনে িসা অপানিেে ক্মান্ডাি দহি দিািমযাে 

এিাং তথয চীি পল-এি রেনক্। িলল, ‘দগাল্ড ওয়াোি োরুে দিনপনি। িলনি, 
যানক্ দযোনে সনন্দহ হয় সাি ক্নি োও। তাুঁি িাগ হনলা, দয সি ক্থা দহায়াইে 
ঈগনলি িাইনি ক্াক্-পিীও িােত ো, তা রেরভ দেেওয়াক্ক ও রেউি এনিিী 
দেেওয়ানক্ক দগল রক্ ক্নি?’ 

‘দহায়াইে ঈগল-এি িাইনি ক্াক্-পিীও িানে ো, এক্থা দষালআো 
রিক্ েয় স্যাি। চালকস রিেরিেযালনয়ি রক্িু দিনল দতা িযাপািো ধ্নি দিনলরিল 
যানেি মনধ্য অেত এক্িে লায়লা দিরেিাি এেেও িীরিত আনি। এিাং গ্রান্ড 
োক্কস দ্বীনপ আমানেি দলাক্ গানয়ি ক্িাি দয ঘেোগুনলা পি পি ঘেল তা লায়লা 
দিরেিানিি এলাক্া িা লায়লা দিরেিািনক্ দক্ন্দ্র ক্নিই।’ িলল দিািমযাে।  

‘রক্ন্তু লায়লা দিরেিািিা মাি িেসাংেযাগত এক্ো তথয িােনত 
দপনিরিল, আমানেি পরিক্ল্পোি রক্িুই দতা িােনত পানিরে।’ িলল রিিরিি 
সানথ িারডকোন্ড। 

‘মাি ক্িনিে স্যাি, গ্রান্ড োক্কস-এি কইে এরলিানিথ হাসপাতানলি 
রতেরে মৃত মুসরলম পুরুষ রেশুি পযানথালরিক্যাল রিনপােক আমানেি হানত এনসও 
হাত িািা হনয় যাওয়া এিাং সিনচনয় িি ক্থা ডাাঃ ওয়ানভনলি িাসায় আমানেি 
দলাক্নেি হাত দথনক্ আমানেি িাে িাস্তিায়নেি রিরভউ রিনপােক েত্রুি হানত চনল 
যাওয়া প্রমাে ক্নি েত্রুি হানত আমানেি তথয চনল দগনি। দস েত্রুিাই তথযগুনলা 
রেরভ চযানেল ও রেউি এনিিী চযানেনল রেনয়নি।’ িলল দহি দিািমযাে। 

‘রক্ন্তু এই েত্রু দতা এমে েয় দয, ঐ সি রিে চযানেল রেয়ন্ত্রে ক্নি!’ 
িারডকোন্ড িলল। 
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‘ঐ এরেয়ােনক্ পাওয়াি আনগ এই প্রনশ্নি সরিক্ উত্তি পাওয়া যানি ো 
স্যাি।’ িলল দিািমযাে। 

‘ডাাঃ মাগকানিেনক্ রেনয়ই ঐ এরেয়ােনক্ দপনত হনি স্যাি।’ িলল তথয 
চীি পল। 

‘হ্াুঁ মাগকানিনেি প্রসঙ্গো েুি িরুিী। আরম দস প্রসাংনগ আসরি, তাি 
আনগ এস এক্েু আনলাচো ক্রি, এেে পরিরস্থরত রক্? ঐ রেরভ রেউি ও রেউি 
দপপাি রিনপানেকি স্থােীয় ও আেিকারতক্ প্ররতরক্রয়া রক্?’ িারডকোন্ড িলল। 

পল েনিচনি িসল। িলল, ‘িাইনিি এ পযকে চািো প্ররতরক্রয়াি ক্থা 
িাো দগনি। এক্. িৃরেে সিক্াি তাি োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি রিষয়ো তেনেি িনে 
এক্ো তেে ক্রমেে গিে ক্নিনি এিাং তেে ক্রমেেরে দু’এক্রেনেি মনধ্যই 
োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ এনস দপৌিনি। দুই. এযামনেরষ্ট তাি রেিকাহী ক্রমরেি িরুিী 
রমরোং-এ রিষয়রে রেনয় উনদ্বগ প্রক্াে ক্নিনি এিাং সাত রেনেি মনধ্য দগাো 
রিষনয়ি উপি সনিিরমে রিনপােক দচনয়নি। রতে. িারতসাংঘ মােিারধ্ক্াি ক্রমেে 
ও ইউরেনসিও উনদ্বগ প্রক্াে ক্নিনি এিাং সনিিরমে রিনপানেকি িনে প্ররতরেরধ্ 
েল পারিনয়নি। আি ইউরেনসি ক্যারিরিয়ানেি প্রনতযক্ হাসপাতাল ও রিরেনক্ 
পৃথক্ পৃথক্ িান্ড রেনয় পযকনিিক্ রেনয়াগ ক্নিনি িয় মানসি িনে। তািা 
প্রনতযক্ রেশুি দক্স মরেেি ক্িনি। চাি. ওআইরস, িানিতা আলনম আল 
ইসলামীসহ পৃরথিীি অসাংেয মুসরলম সাংগিে রিষয়রেি তীব্র প্ররতিাে ক্নিনি, 
িারতসাংনঘি ক্ানি তেে ও রিচাি োিী ক্নিনি। ওআইরস সিক্ািগুনলাি সানথ 
দযাগানযাগ ক্নি প্রনতযক্ দেনেই পযকনিিক্ েল পািানি। আি অভযেিীে অিস্থা 
হনলা, সিক্ািগুনলা চািরেনক্ি প্রিল দপ্রসানিি মুনে চিম রিব্রতক্ি অিস্থায় 
পনিনি। গত িয় সাত িিনিি সক্ল রেশু মৃতযুি পরিসাংেযাে ও রিিিে সাংগ্রহ 
ক্িনি। সিক্ািগুনলা তানেি সক্ল হাসপাতাল ও রিরেক্গুনলাি রেশু রিভানগ 
িরুিী অিস্থা দঘাষো ক্নিনি। প্ররতরে অসুস্থ রেশুি প্ররত রিনেষ েিি িাো হনি। 
অেরেনক্ ক্যারিিীয় অঞ্চনলি িেগনেি মনধ্য রিনেষ ক্নি মুসরলম 
সাংেযালঘুনেি মনধ্য আতাংক্ দেো রেনয়নি। অসুস্থ রেশুি রচরক্ৎসা গভকিতী 
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মরহলানেি প্রসনিি িনে হাসপাতাল ও রিরেনক্ দেয়া তািা িন্ধ্ ক্নিনি। 
সিক্াি ও ইউরেনসি উনেযাগ রেনয়নি তানেি িুঝানোি িনে।’ 

এক্ োগানি ক্থাগুনলা িনল থামনলা তথয চীি পল। 
িারডকোনন্ডি দচানে মুনে রিিরি ও দক্রানধ্ি িাপ। িলল, ‘োিাপ 

েিিগুনলা যতো রিস্তৃত ও মনোনযানগি সানথ সাংগ্রহ ক্নিি, তাি দোুঁি সউেী 
আিনিি ওআইরস দপনল দতামানক্ পুিষ্কাি দেনি।’ 

িনল িারডকোন্ড দহি দিািমযানেি রেনক্ দচনয় িলল, ‘আমানেি চলমাে 
ক্ানিি িযাপানি যা িনলরিলাম, তাি রক্ ক্নিি?’ 

‘আপোি ক্থাই রিক্ স্যাি। প্রনতযক্ অঞ্চল দথনক্ আমানেি দলানক্িা 
এক্ই ক্থা িনলনি, দয িা যািা আমানেি পনি ক্াি ক্িনি, তািা সিাই ভীত 
হনয় পনিনি। দক্উ দক্উ ক্মকস্থল দথনক্ সনি পনিনি। এই অিস্থায় তানেিও 
সক্নলি মত, পরিক্ল্পো িাস্তিায়ে অিযাহত িাো যানি ো এিাং ক্াি িন্ধ্ও হনয় 
দগনি।’ িলল দিািমযাে। 

িানগ-নিানভ মুে লাল হনয় উনিনি িারডকোনন্ডি। িলল, ‘প্রক্নল্পি 
ক্াি িন্ধ্ থাক্নি, রক্ন্তু দয েয়তােিা এই রিপযকনয়ি িনে োয়ী, তানেি োনয়স্তা 
ক্িাি ক্াি তীব্র ক্িনত হনি। লায়লা দিরেিািনক্ দয ভানিই দহাক্ ধ্িনত হনি। 
ওনক্ িযাে ক্িি রেনত হনি। িিকনক্ও দোুঁি ক্ি। মনে হনি দসও এক্িে 
োনেি গুরু।’ 

িনল থামল। গ্লাস দথনক্ এক্ দঢাক্ মে গলধ্াঃক্িে ক্নি িলল, ‘িল 
এিাি েয়তাে ডািানিি ক্থা।’  

‘স্যাি আমিা দয ভদ্র আচিে ক্িরি, তা রেনয় তাি ক্াি দথনক্ ক্থা দিি 
ক্িা যানি ো।’ িলল দহি দিািমযাে। 

‘রক্ ক্িি এো দগাল্ড ওয়াোনিি অনুনিাধ্। ডাাঃ মাগকানিনেি আব্বা এিাং 
আমানেি দগাল্ড ওয়াোি পিষ্পি পরিরচত রিনলে। মাগকানিনেি আব্বা িৃরেে 
দেৌিারহেীনত থাক্াক্ানল এক্িাি এক্ রিপন্ন অিস্থা দথনক্ দগাল্ড ওয়াোিনক্ 
িাুঁরচনয়রিনলে।’ িলল িারডকোন্ড। 
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‘রক্ন্তু স্যাি তানক্ মােরসক্ চাপ রেনয় ক্থা আোনয়ি সক্ল প্রনচষ্টা িলা 
যায় িযথক হনয়নি। আমানেি দগানয়ন্দা ইউরেনেি সিনচনয় েি রমাঃ দিভাে এিাং 
হানয়োি মত ক্রুি ও েৃগানলি মত চালাক্ রমস মারেকো তাি ক্াি দথনক্ 
প্রনয়ািেীয় এক্ো ক্থাও আোয় ক্িনত পানিরে।’ 

‘পরিনিেো রক্ সৃরষ্ট ক্নিরিনল?’ 
‘স্যাি তানক্ রতে রেে দথনক্ ঘুমুনত দেয়া হয়রে। সিকিে দচাে ধ্াুঁধ্ানো 

আনলাি মনধ্য িাো হনয়নি। তাি সানথ হৃেয় মুচনি দেয়াি মত অিযাহত েনব্দি 
রেিেি আক্রমে। মােরসক্ প্ররতনিাধ্ তাি েষ্ট হনয় যািাি ক্থা। এিপিও রক্ন্তু 
এি ক্াি দথনক্ এক্ো ক্থাও দিি হয়রে।’ 

‘চল আরম তাি সানথ ক্থা িলি। তািপি রসদ্ধাে দেি রক্ ক্িা যায়।’ 
িনলই িারডকোন্ড উনি োুঁিাল। 
উনি োুঁিাল দহি দিািমযাে এিাং পল। 
ডাাঃ মাগকানিেনক্ িাো হনয়নি অরিস রিরল্ডাং-এি রেচ তলায় এক্রে 

ক্নি। দহায়াইে ঈগনলি িন্দীোোো ক্লোস দ্বীনপি পানেই ক্ক্িাসক দ্বীনপ। 
সােসালভােি েহিো ক্নয়ক্ো দ্বীনপি সমরষ্ট। 
ডাাঃ মাগকানিেনক্ দহায়াইে ঈগনলি িন্দীোোয় রেনয় যাওয়া হয়রে। 

এোও দগাল্ড ওয়াোনিি পিামনেকই। দগাল্ড ওয়াোনিি পিামেক হনলা, দমনয় মানুষ 
তাি উপি িয়স ক্ম। দক্াে ক্ৃরমোলও েয়। সুতিাাং তাি ক্াি দথনক্ ক্থা দিি 
ক্িা দক্াে িযাপাি েয়। িন্দী োোয় িাোি েিক্াি দেই।’ 

অরিস রিরল্ডাং এিাং িারডকোনন্ডি িারি পাোপারে গানয় গানয় লাগানো। 
রক্ন্তু অরিস রিরল্ডাংো ক্লোস ক্মনিনক্সি অাংে। আি িারডকোনন্ডি িারি 
ক্মনিনক্সি িাইনি। 

িারডকোনন্ডি িারি রতে তলা। 
িারডকোনন্ডি িারিি রতে তলা ও অরিস রিরল্ডাং এি রতে তলা এক্ো 

ক্রিনডাি রেনয় সাংযুি। ক্রিনডািরে িয়িুে েীঘক এক্ো দিারল্ডাং ব্রীি। দিাল্ড (F) 
সুইচ রেপনল ক্রিনডািরে প্রসারিত হনয় দুই রিরল্ডাং-এি মনধ্য এক্ো ব্রীনি 
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পরিেত হয়। আি আেনিাল্ড (UF) সুইচ রেপনল মুহূনতক ব্রীিরে সনি যায়। 
িারডকোন্ড এই পনথই অরিনস যাতায়াত ক্নিে। 

অরিস রিরল্ডাংো েরিেমুেী। আি িারডকোনন্ডি িারি পূিকমুেী। 
িারডকোনন্ডি িারিি উত্তনিি িাোলায় োুঁিানল অরিস রিরল্ডাং-এি 

প্রধ্াে দগে ও তাি সামনেি চত্বিরে পরিষ্কাি দেো যায়। 
িারডকোন্ড এগুরিল দসই দিারল্ডাং ব্রীিোি রেনক্। 
আনগ আনগ চলরিল িারডকোন্ড। আি দপিনে এক্েু দুিত্ব রেনয় হাুঁেরিল 

দহি দিািমযাে ও পল পাোপারে। 
‘পল, দয মােরসক্ চাপ আমিা রেরি তানত মাগকানিনেি রক্িুই হনি ো।’ 

িলল দিািমযাে অনেক্ো রিসরিরসনয়। 
‘এক্িে সাধ্ািে দমনয় মানুষ এত েি?’ 
‘সাধ্ািে দক্াথায় দেেনলে?’ 
‘ো। সাধ্ািে এই অনথক দয, রতরে দক্াে রক্ররমোল েে এিাং দগানয়ন্দাও 

েে।’ 
‘তা হয়নতা েয়, রক্ন্তু দমনয়রেি োভক আমানক্ চমনক্ রেনয়নি। িুঝনত 

পািরি ো তাি এ মােরসক্ েরিি উৎস রক্?’ 
‘রক্ন্তু তাি তনথয যা পাওয়া দগনি, তানত দস এক্িে সাধ্ািে ডািাি 

মাি। রক্ন্তু এক্িে সাধ্ািে মরহলা ডািাি এই অসাধ্ািে েরি দপল দক্ানিনক্?’ 
‘আসনল এ ধ্িনেি দমনয়িা দয মােরসক্ চানপ দভনঙ পনি, দস চাপ 

আমিা রেনত পারিরে?’ 
‘দসো রক্?’ 
‘এ ধ্িনেি েীরত িাগীে দমনয়িা েুি দিরে স্পেক ক্াতি হয় তানেি 

সরতত্ব রেনয়। আমিা তাি মনেি এই দুিকল িায়গায় আঘাত ক্িনত পারিরে।’ 
‘িসনক্ িনলেরে?’ 
‘িনলরি। রক্ন্তু রতরে দগাল্ড ওয়াোনিি অসন্তুরষ্টি ভয় ক্িনিে।’ 
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‘িােনল তনি দতা রতরে অসন্তুষ্ট হনিে। িােনিে রক্ ক্নি? েষ্ট হওয়াি 
আনগ দমনয়নেি যতই সুরচিাই থাকক্, েষ্ট হওয়াি পি এই ধ্িনেি দমনয়িা 
রিষয়ো দচনপ যায়। দগাল্ড ওয়াোি রক্িুই িােনত পািনি ো।’ 

‘দেো যাক্, িস আি রক্ ক্নিে?’ িলল দহি দিািমযাে। 
দসই সাংনযাগ ব্রীি দপরিনয় সিাই এল অরিনসি রেচ তলায়। রতে তলা 

দথনক্ রলিে েয় রসুঁরি রেনয় োমল। 
রসুঁরি রেনয় দেনম েরিে রেনক্ এগুনল অরিস দথনক্ দিি হিাি প্রধ্াে 

দগে। রক্ন্তু দগেরে এেে িন্ধ্। পুরু রষ্টল-নিনেি দেয়াল রেনয় স্থায়ীভানিই িন্ধ্ ক্নি 
দেয়া হনয়নি। তাি িেনল দগে দসািা িাইনি দথনক্ এক্ো প্রেস্ত রসুঁরি উনি 
দততলাি রসুঁরিি লযারন্ডাং-এি সানথ যুি হনয়নি। এই রসুঁরি পনথই এেে দহায়াইে 
ঈগনলি অরিনস ঢুক্নত হয়। দোতলা রতেতলা এেে অরিনসি ক্ানি িযিহাি 
ক্িা হয়। এক্ তলারে দষ্টাি ও রিরভন্ন দগাপে ক্ানি িযিহৃত হনি। দোতলা দথনক্ 
রেচ তলায় োমাি রসুঁরি মুে তালািন্ধ্ দিারল্ডাং দগে দ্বািা িন্ধ্। এক্ তলায় দেনম 
উত্তি রেনক্ এগুনল প্রায় পনেি রিে পনিই অরিনসি মাঝ িিািি রেনয় পূিক-
পরশ্চনম এক্ো প্রেস্ত ক্রিনডাি। দু’পানে িন্ধ্ ঘি।  

ক্রিনডাি রেনয় পরশ্চম রেনক্ এগুনল অল্প পনিই উত্তনি আনিক্ো 
ক্রিনডাি। েরিে মুেী ক্রিনডানিি মুনে দু’িে প্রহিী। হানত তানেি দষ্টেগাে। 
িারডকোন্ডনেি দেনেই এক্ো স্যালুে রেনয় দু’পানে সনি োুঁিাল। িারডকোন্ডিা 
এ ক্রিনডানি পরশ্চনমি এক্ো েিিাি সামনে োুঁিাল। েিিাো রষ্টনলি। 

েিিাি মাথা িিািি উুঁচুনত এক্ো ‘ক্ী দিাডক’। আলিানিরেক্যাল ‘ক্ী 
দিাডক’-এি অথক েিিাো তালািদ্ধ। 

িারডকোন্ড েিিাি সামনে োুঁিানতই দহি দিািমযাে এরগনয় দগল এিাং 
ক্ী দিানডকি ক্নয়ক্ো আলিানিে রডরিনেি উপি আঙুনল দোক্া রেল। িলিনল 
লাল রক্িুো েীল রিন্দুনত রুপােরিত হনলা।  

েুনল দগল েিিা। 
দচাে ধ্াুঁধ্ানো উৎক্ে আনলাি প্রিল ধ্াক্কা এনস সিাি দচােনক্ আহত 

ক্িল। দস সানথ িুনক্ স্পন্দে দতালা এক্ দঘনয় েনব্দি দগাঙােী এনস ক্ানে ঢুক্ল। 
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ঘিরেি েগ্ন দমনঝ। দোিাি দক্াে িযিস্থা দেই। িসাি দক্াে দচয়ািও 
দেই। 

মাগকানিনেি পিনে এক্ো পাতলা োইে গাউে। আি রক্িু দেই। 
এভানিই তানক্ ধ্নি এনেরিল। 

েিিা েুনল যািাি পিপিই দহি দিািমযাে পনক্ে দথনক্ রিনমােক 
ক্েনরাল দিি ক্নি দু’দো সুইচ অি ক্িল। সনঙ্গ সনঙ্গ দচাে ধ্াুঁধ্ানো আনলা এিাং 
েব্দ দথনম দগল। 

ঘনিি মাঝোনে োুঁরিনয়রিল ডাাঃ মাগকানিে। েিিা দোলাি েনব্দ দস উনি 
োুঁরিনয় িাইনি তারক্নয়রিল। তাি দচাে দু’রে িনিি মত লাল। 

আনলা ও েব্দ অি হিাি সানথ সানথ ডাাঃ মাগকানিে ধ্প ক্নি মারেনত 
পনি দগল। দযে আনলা ও েব্দই তানক্ োুঁি ক্রিনয় দিনেরিল। 

ঘনি প্রনিে ক্িল িারডকোন্ড, দহি দিািমযাে ও পল। 
ঘনি তেে িনল উনিনি হালক্া েীল িনঙি এক্ প্রোে রক্ন্তু িহস্যময় 

আনলা। 
প্রহিীিা ইরতমনধ্যই রতেরে দচয়াি এনেনি ঘনি। িারডকোন্ড, দিািমযাে 

ও পনলি িনে। 
ডাাঃ মাগকানিনেি দেহো মারেি উপি এরলনয় পনিরিল। ধ্ীনি ধ্ীনি দস 

উনি িসল। 
িারডকোন্ড দচয়ানি িসনত িসনত দিািমযােনক্ িলল, ‘আনিক্ো দচয়াি 

আেনত িল।’ 
দচয়াি আনিক্ো এল। 
দচয়ািো প্রহিী িােল মাগকানিনেি ক্ানি। 
িারডকোন্ড মাগকানিনেি রেনক্ দচনয় িলল, ‘িসুে, আপরে দচয়ািোয়।’ 
মাগকানিে দচয়ানি ভি রেনয় দুিকল দেহো উপনি তুনল দচয়ানি িসল। 
‘স্যরি ডাাঃ মাগকানিে আপরে আপোি উপি অরিচাি ক্িনিে, আমানেি 

দক্াে দোষ দেই।’ িলল িারডকোন্ড। 
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মাগকানিে দক্াে উত্তি রেল ো। দযমে রিল দতমরেভানি মাথা রেচু ক্নি 
থাক্ল। 

‘ডাাঃ মাগকানিে, আমিা এক্ দেনেি, আমিা এক্ িারতি। আপোি সানথ 
আমানেি দক্াে েত্রুতা দেই। আপরে আমানেি সহনযারগতা ক্িনল দস 
সহনযারগতা দেেনক্ এিাং িারতনক্ই ক্িা হনি।’ েিম ক্নে িলল িারডকোন্ড। 

‘রক্ন্তু দয সহনযারগতা আপোিা চাে, দসো আমাি রিষয় েয়।’ দুিকল ক্নে 
িলল মাগকানিে। 

‘ডাাঃ ওয়ানভনলি িাসা দথনক্ দয এেীয়রে পযানথালরিক্যাল 
রিনপােকগুনলা রিরেনয় রেনয় দগল, তানক্ আপরে দচনেে? তাি পরিচয় ও রিক্াো 
আমিা িােনত চাই।’ 

িািিাি এ উত্তি আরম রেনয়রি। ঐ ঘেোি সানথ আমাি দক্াে সম্পক্ক 
দেই। আমাি পনি রক্িুই িলা সম্ভি েয়।’ 

‘পযানথালরিক্যাল দেষ্ট ক্িানোি িযাপানি আপোি রিনেষ ভূরমক্া 
রিল।’ িলল িারডকোন্ড। 

‘দসো ডািাি রহনসনি আমাি োরয়ত্ব রিল।’ 
‘দসই এরেয়ােনক্ আপরে দচনেে। আপরে আহত অিস্থায় হাসপাতানল 

রিনলে যেে, তেে দসই এরেয়াে হাসপাতানল আপোি সানথ দেো ক্িনত যায়।’ 
‘দস িনিকি িন্ধ্ু। দস রেনেকাষ।’ 
‘আমিা তাি রিক্াো চাই।’  
‘দস এেে দক্াথায় আরম িারে ো।’ 
‘দেেুে আপরে উত্তি এরিনয় যানিে।’ 
‘আমানক্ মাি ক্িনিে। আমাি ক্ানি আপোিা অিাস্তি োিী ক্িনিে।’ 
‘দেেুে আপরে সহনযারগতা ো ক্িনল িিকনক্ও এোনে আমিা ধ্নি 

আেি।’ 
ভীষে চমনক্ উিল মাগকানিে। তাি দভতিো থি থি ক্নি দক্ুঁনপ উিল। 

িিকনক্ দপনল দমনিই দিলনি ওিা। তাি উপি আরম িনলরি এেীয়রে িনিকি 
িন্ধ্ু। দক্ে িললাম? 
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‘িনিকি রক্ দোষ?’ শুক্নো ও ভীত ক্নে রিনেস ক্িল। 
‘আপোি দয দোষ, দস দোষ তািও। এক্ সানথই দু’িেনক্ আমিা 

দেোি, দেেনদ্রারহতা িারতনদ্রারহতাি রক্ সািা!’ 
‘আমিা দেে ও িারতি রিরুনদ্ধ রক্িুই ক্রিরে। দক্াে অপিাধ্ আমানেি 

দেই।’ 
‘দুাঃরেত ডাাঃ মাগকানিে, আমিা ভদ্র আচিে ক্নিরিলাম। আপরে তাি 

মূলয রেনিে ো। রেনিি িীিে রক্ন্তু আপরে রেনিই রিপন্ন ক্িনিে।’ েি ক্নে 
িলল িারডকোন্ড। 

‘িাুঁচি দস আো ক্িরি ো। অতএি িীিনেি ভয় দেরেনয় আি লাভ রক্?’  
‘মৃতযুি আনগও আিও অনেক্ ধ্িনেি মৃতযু আনি ডাাঃ মাগকানিে। 

আমানেিনক্ আপরে দসরেনক্ দযনতই িাধ্য ক্িনিে।’ 
িনল িারডকোন্ড এক্েু থামল। এিপি িলল, ‘শুনুে রমস মাগকানিে, 

এেীয় দলাক্রেি োম রিক্াো আমিা িােনত চাই। রক্ ক্নি দহায়াইে ঈগনলি 
দগাপে ক্ানিি েিি রেরভ ও রেউি এনিিীনত দগল তা আমিা পরিষ্কাি িােনত 
চাই। আিনক্ি রেেেুকই সময়। এি মনধ্য আপরে রসদ্ধাে রেে। সনন্ধ্য সাতোয় 
আরম আসি। তেে যরে সি ক্থা আপোি ক্াি দথনক্ ো পাই, তাহনল আপোি 
এক্ মৃতযু আসনি। দস মৃতযু আপোি প্রানেি মৃতযু েয়, এক্ ধ্িনেি তেরহক্ মৃতযু। 
এক্ িুধ্াতক পুরুনষি হানত আপোনক্ দিনি দেয়া হনি। দস পুিাতে মাগকানিনেি 
মৃতযু ঘরেনয় েতুে এক্ ধ্রষকতা মাগকানিনেি িন্ম দেনি। এই মৃতযু আপোি 
প্ররতিানতই ঘেনি, যতরেে ো আপরে মুে দোনলে।’ 

িনলই িারডকোন্ড উনি োুঁিাল। 
দিরিনয় দগল তাি ঘি দথনক্। 
ডাাঃ মাগকানিনেি হৃেনয় িারডকোনন্ডি ক্থাগুনলা িনেি আঘানতি মত 

তীব্র হনয় প্রনিে ক্িল। অসহেীয় এক্ যন্ত্রোয় দেনহি প্ররতরে তন্ত্রী দযে তাি 
রচৎক্াি ক্নি উিল। রক্িু িলনত চাইনল দস িারডকোন্ডনক্, রক্ন্তু শুক্নো আিষ্ট 
রিহ্বা এক্ রিন্দুও েিল ো। ক্াি হনয় যাওয়া গলা দথনক্ এক্েু স্বিও দিরুল ো। 
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তাি রিনফারিত দচানেি সামনে ঘনিি েিিা িন্ধ্ হনয় দগল। িনল উিল 
দসই দচাে েগ্ধক্ািী আনলা এিাং দিনি উিল হৃেয় ক্াুঁপানো দসই অিযাহত েব্দ। 

আিনি পিল ডাাঃ মাগকানিে দমনঝি উপি। তাি ক্ানি ঐ দচাে ঝলসানো 
আনলা এিাং হৃেয় ক্াুঁপানো েব্দ এেে রক্িুই মনে হনি ো। মে িলনি, এই 
আনলা আগুে হনয় িনল উনি তাি দেহনক্ পুরিনয় িাই ক্নি রেক্ এিাং েব্দ 
ভয়াংক্ি হনয় উনি তাি ক্াে িারেনয় রেক্, তিু যরে িাুঁচা যায় দেনহি ঐ ভয়ািহ 
মৃতযু দথনক্। 

সনন্ধ্য দতা দিরে েূনি েয়! রিদুযনত েক্ োওয়াি মত দেহো তাি দক্ুঁনপ 
উিল। তাি মনে হনি, এক্ িুধ্াতক হানয়ো তাি উপি ঝাুঁরপনয় পনি সক্ল সম্পে 
লুনেপুনে রেনি, তাি সত্তানক্ রিন্ন-রভন্ন ক্িনি এিাং তানক্ এক্রে িীিে লানে 
পরিেত ক্িনি। দস হািাি মৃতুযি যন্ত্রো সহ্ ক্িনত িারি আনি, রক্ন্তু এ মৃতযু দস 
সইনত পািনি ো। দগাো িগনতি রিরেময় রেনয় হনলও এই মৃতযু দথনক্ দস িাুঁচনত 
চায়। 

দস রক্ তাহনল িনল দেনি আহমে মুসাি োম এিাং তাি সি তথয যা দস 
িানে? 

আহমে মুসাি ক্থা মনে হনতই দচাে দিনে অশ্রুি ঢল োমল 
মাগকানিনেি। ো ো, দস আহমে মুসাি োম িা তাি সম্পনক্ক দক্াে তথযই এনেি 
রেনত পািনি ো। দয দলাক্ দক্ােও স্বাথক িািাই আত্মীয় েয়, স্বিে েয় এমে 
দলাক্নেি সাহানযযি িনে িুনে এনসনি, রেনিি িীিে রিপন্ন ক্নি তানেি িনে 
ক্াি ক্িনি, ইরতমনধ্যই দয আহত হনয়নি ক্নয়ক্িাি এিাং মৃতযুি মুনোমুরে 
হনয়নি িািিাি এিাং যাি আগমনেি সানথ সানথ দসৌভানগযি সূনযকােয় ঘনেনি 
মিলুম ক্যারিরিয়ােনেি িীিনে, দসই আহমে মুসাি ক্থা দস এনেি িলনত 
পািনি ো। 

রক্ন্তু তাি পরিেরত রক্ হনি। দস দতা তাি িীিনেি সিরক্িু হািানি, 
এক্ো সিীি দেনহি দোলস িািা দতা তাি রক্িুই আি অিরেষ্ট থাক্নি ো। এই 
িীিে রেনয় িাুঁচনি রক্ ক্নি দস! দগাো দেহ মে তাি আতকোে ক্নি উিল। দগাো 
পৃরথিী এিাং তাি মৃতযুি রিরেমনয়ও দস এই পরিেরত দথনক্ িাুঁচনত চায়। এক্ 
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আহমে মুসা রক্ এই দগাো পৃরথিী এিাং তাি িীিনেি দচনয় িি হনয় দগল? 
আহমে মুসা তাি দক্? রক্ন্তু এই প্রশ্ন উচ্চািে ক্িনত রগনয় দক্ুঁনপ উিল তাি 
হৃেয়। হৃেনয়ি দক্াে েিিা দযে েুনল দগল। ভীষেভানি চমনক্ উিল ডাাঃ 
মাগকানিে। এরক্ েৃে দসোনে! হৃেনয়ি দস গহীনে আহমে মুসা দয তাি িীিে ও 
তাি পৃরথিীি দচনয় িি আসে রেনয় িনস আনি। হৃেনয়ি সিেুক িুনি দয দস 
সমাসীে! সিো হৃেয় উপনচ এক্োই সুি দিনগ উিল, আহমে মুসাি িনে দক্াে 
তযাগই তাি ক্ানি িি েয়, দক্াে পরিেরতই তানক্ রপিপা ক্িনত পানি ো। 

রেনিনক্ এইভানি আরিষ্কাি ক্নি আুঁৎনক্ উিল মাগকানিে। রক্ অোয় 
ক্নি দস িনস আনি! ও িােনত পািনল রেশ্চয় তানক্ অন্ধ্, অরিনিচক্ ও িঘে 
চরিনিি িনল মনে ক্িনি। সরতযই দস সি দিনেও অনন্ধ্ি মত ক্াি ক্নিনি। 

রক্ন্তু রক্ দোষ তাি! সোনে দতা আরম এমেো ক্েনো রচো ক্রিরে। 
দচাে দথনক্ দেনম আসা অরিিল ধ্ািাি অশ্রু মুনি দিলল মাগকানিে। 

হিাৎ তাি মনেি ভয়গুনলা দযে দক্াথায় হাওয়া হনয় দগনি। তাি রেনিি আি 
রক্িুই দেই, তাই রক্িু হািািাি ভয়ও দেই। তাি সামনে আি দক্াে চাওয়া দেই, 
তাই আি রক্িু পাওয়ািও প্রশ্ন দেই। দক্াে অেৃে দলাক্ দথনক্ দযে এক্ো 
প্রোরেি হাওয়া দেনম এল তাি হৃেয় িুনি। আহমে মুসাি িনে দস সিরক্িু 
উৎসগক ক্িনত প্রস্তুত, এি দচনয় িি সািলয তাি আি রক্ হনত পানি! 

েতুে ধ্িনেি এক্ ক্ান্না দেনম এল তাি দু’দচাে িুনি। এ দযে আপোি 
দচনয় আপে রযরে, তাি িনে সি হািানোি প্রোরে। 

দু’হানত দচাে দচনপ উপুি হনয় পনি দমনঝনত মুে গুনিনি মাগকানিে। 
দযে দস লুক্ানত চায় তাি এক্াে আপোি এ ক্ান্না। রক্ন্তু তাি এ ক্ান্না দেোি দতা 
দক্উ দেই ঘনিি চাি দেয়াল িািা। 

 
 
 
িাহামাি সােসালভােি। 
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সােসালভােনিি ক্লোস রিমাে িন্দনি লযান্ড ক্িল আহমে মুসা। 
রিমানেি রসুঁরি দথনম সামনে তাক্ানতই দিাে আক্ানিি দোতলা োিরমোনলি 
উপি রেনয় দেেনত দপল ক্লোস মনুনমন্ে। ক্লোস মনুনমন্েরে ক্লোস 
দেৌিন্দনিি প্রনিে মুনে। মনুনমন্ে দপরিনয় সমুদ্র যািাি িনে দেৌিন্দনি প্রনিে 
ক্িনত হয়। 

ক্লোস দেৌিন্দনিি পানেই গনি দতালা হনয়নি ক্লোস রিমাে িন্দি। 
রিমাে িন্দি দথনক্ দিরিনয় এল আহমে মুসা। তাি মুনে ইহুেী 

িািিীনেি মত োুঁরি। মাথায় িািিীনেি মতই দপয়ালা মাক্কা েুরপ। তানক্ এক্িাি 
দেনেই দয দক্উ িলনি ইসিাইনলি এক্িে তরুে িািিী এনসনি ক্লোনসি 
স্মরৃত রিিরিত সােসালভােনি দিিানত। 

আহমে মুসাি েিক্াি এক্িে ভাল েযারক্সওয়ালা। এেে তাি সিনচনয় 
িি প্রনয়ািে ‘রে বু্ল িাডক’ এয়ািলাইনিি রিক্াো। এয়ািনপানেকি ক্াউন্োনি এো 
দস রিনেস ক্িনত পািনতা। রক্ন্তু রেিাপে মনে ক্নিরে আহমে মুসা। দহায়াইে 
ঈগল-এি িাল এ দিাট্ট রিমাে িন্দনি ক্তো রিস্তৃত এিাং দক্ তানেি সানথ আি 
দক্ দেই তাি রক্িুই দস িানে ো। রিনেস ক্িনত রগনয় হিাৎ দস তানেি দচানে 
পনি দযনত পানি। দস চায়ো মাগকানিনেি দেো পাওয়াি আনগ তানক্ েত্রু রেরিি 
রচনে দিলুক্। 

আহমে মুসা োিরমোনলি িাইনি রগনয় হানতি িযাগো মারেনত দিনে 
েযারক্স ষ্টযানন্ডি রেনক্ তাক্ানতই েযারক্স ষ্টযান্ড দথনক্ এক্িে দলাক্ এরগনয় এল। 
আহমে মুসাি সামনে এনস িলল, ‘গারি লাগনি স্যাি?’ 

‘হ্াুঁ। তুরম ‘রে বু্ল িাডক’ এয়াি লাইি-এি অরিস দচে?’ 
‘ওো দতা এয়ািলাইি েয় স্যাি, এক্ো এয়াি দক্াম্পােী। দক্াে লাইনে 

ওিা যাতায়াত ক্নি ো, দক্াে যািীও িহে ক্নি ো, সাধ্ািে দক্াে ক্ানগকা 
ক্যারিয়ািও েয়। আমাি মনে হয় রিিাভক ক্যারিয়াি রহসানি ক্াি ক্নি। দয দেয় 
দগাো রিমাে ভািা দেয়।’ 

আহমে মুসাি ক্ানি এ তথযগুনলা েুিই মূলযিাে। রক্ন্তু এ রিষনয় দক্াে 
ক্থা িলল ো। রিনেস ক্িল ‘রে বু্ল িাডক’-এি অরিস দক্াথায় ক্তেূি?’ 
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‘দিরে েূনি েয়, ক্লোস ক্মনিনক্সি ওপানে।’ িলল েযারক্সি দলাক্রে। 
‘তাহনল চল।’ 
িনল আহমে মুসা িযাগরে হানত তুনল রেল। 
‘স্যাি রক্ রিমাে ভািা-োিা দেনিে?’ িলল হাুঁেনত হাুঁেনত েযারক্সি 

দলাক্রে। 
‘দেরে ওনেি সানথ িরেিো দক্মে হয়।’ িলল আহমে মুসা। 
তািা গারিনত উিল। গারি চলনত শুরু ক্িনল আহমে মুসা িলল, ‘দেনে 

োরে দক্মে আনি, দক্াে গন্ডনগাল দেই দতা?’ 
আহমে মুসা এক্েু দোক্া রেনয় তাি েৃরষ্ট ভাংরগ িােনত চাইল। 
‘ো স্যাি দক্াে অসুরিধ্া দেই। তনি অনেতাাংগ রিনেেীিা থাক্নত 

চাইনলই অসুরিধ্া।’ িলল দলাক্রে। দলাক্রেও অনেতাগাং, রমশ্র দশ্রেীি। 
‘দক্মে অসুরিধ্া?’ 
‘তানেি থাক্নত দেয়া হনি ো।’ 
‘োগরিক্ত্ব রেনয় থাক্নত চাইনলও?’ 
‘ক্’িিি আনগও অনেতাাংগনেি োগরিক্ত্ব দেয়া হনয়নি। এেে এক্েম 

িন্ধ্।’ 
‘দক্ে?’ 
‘িারে ো। তনি দোো যায়, অনেতাাংগনেি সাংেযা আি িািনত দেয়া 

হনি ো। অেরেনক্ স্যাি, দেতাাংগনেি সাংেযা িািািাি িনে ¯  িান নতি মত 
দেতাাংগনেি রেনয় আসা হনি।’ 

‘দক্ে, এি প্ররতিাে হয় ো? অনেতাাংগিা দতা এোনে সাংেযাগরিষ্ঠ।’ 
‘স্যাি এসি হনি আইে ক্নি েয়, দিআইরে ভানি। দেতাাংগনেি 

রেয়ন্ত্রনে সিক্াি। আইনেি দলানক্িা দচানেি আিানল দিআইরে ক্াি ক্নি 
যানি, ধ্িনি দক্?’ 

‘আিা এই ‘রে বু্ল িাডক’ এয়াি লাইিো ক্ানেি?’ 
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‘আরম িারে ো স্যাি। তনি এনেি অরিসো ক্লোস ক্মনিনক্স রিল। 
স্থাে সাংক্নেি ক্ািনে েতুে িায়গায় অরিস রেনয়নি। স্যাি, যািা ক্লোস 
ক্মনিনক্স িায়গা পায় তািা োস দেতাাংগ।’ 

‘ধ্েিাে। দতামাি োম রক্?’ 
‘িে ক্ানলকাস।’ 
‘তুরম েৃষ্টাে?’ 
‘আমাি আব্বা েৃষ্টাে রিনলে। মা েৃষ্টাে রিনলে ো।’ 
‘তুরম?’ 
‘মে োিাপ হনল মানঝ মানঝ গীিকায় যাই স্যাি।’ 
রমরেে েনেনক্ি মনধ্যই এনস দপৌিল তািা ‘রে বু্ল িাডক’ অরিনসি 

সামনে। 
িাস্তাি উপি গারি োুঁি ক্িাল ক্ানলকাস। 
িাস্তাি পনি দিাট্ট এক্ো প্রাঙ্গে। প্রাঙ্গনেি পনিই রতে তলা এক্ো 

রিরল্ডাং। 
রিরল্ডাং-এ দঢাক্াি দগে মুনে এক্ো সাইেনিাডক। তানত দলো, ‘রে বু্ল িাডক 

রলরমনেড’। তাি রেনচ দলো এক্ো অরভিাত প্রাইনভে এয়াি দক্াম্পােী।’ 
ড্রাইভাি ক্ানলকাস ঘুনি এনস আহমে মুসানক্ োমাি িনে গারিি েিিা 

েুনল ধ্নি িলল, ‘স্যাি আরম রক্ অনপিা ক্িি?’ 
‘রক্িুো সময় দেেনত পাি, দেিী হনল চনল দযনয়া।’ 
িনল আহমে মুসা পঞ্চাে িাহামা ডলানিি এক্ো দোে তুনল রেল 

ক্ানলকানসি হানত। 
ক্ানলকাস দোেোি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘স্যাি আমাি ক্ানি দতা ভাঙরত 

দেই।’ 
‘দোেো দতা দতামানক্ ভাঙািাি িনে দেইরে ক্ানলকাস।’ 
ক্ানলকাস রিস্মনয়ি সানথ িলল, ‘স্যাি, ভািা মাি ২০ ডলাি, আপরে 

রেনয়নিে ৫০ ডলাি।’ 
‘যা ভািা হওয়া উরচত, তাই দতামানক্ রেনয়রি।’ 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  131 

 

‘দপােকরিনক্া রক্াংিা দিø ারিডাি রহসানি ধ্িনল রিক্ িনলনিে।’ িলনত 
িলনত লজ্জা ও সাংনক্ানচি সানথ দোেো ক্ানলকাস পনক্নে িােল। 

আহমে মুসা অরিনসি রেনক্ হাুঁো শুরু ক্িল। 
অরিনসি িািান্দা দিে উুঁচু। িি িি রতেরে রসুঁরি দপরিনয় িািান্দায় উিা 

যায়। 
অরিস রিরল্ডাংরেি দু’পানেি অাংে িািান্দাি রসুঁরিি সমােিাল। আি 

প্রেস্ত অধ্ক চন্দ্রক্াি িািান্দারে রিরল্ডাং-এি দপে দথনক্ অনেক্োরে িায়গা রেনয় 
রেনয়নি। 

আহমে মুসা িািান্দায় উনি দেেনত দপল দভতনি দঢাক্াি েিিা 
ক্াুঁনচি। আহমে মুসা ক্াুঁনচি েিিা দেনে দভতনি প্রনিে ক্িল। েিিাি পনি 
এক্ো প্রেস্ত ঘি। 

ঘনিি রিক্ মাঝোনে িনস আনি দেরিল-নচয়াি রেনয় এক্িে। তাি 
দেরিনল িনয়নি এক্ো দেরলনিাে, এক্ো দিরিষ্টাি িুক্, এক্ো ক্লমোরে এিাং 
রক্িু ক্াগিপি দপপাি ওনয়ে রেনয় চাপা দেয়া। 

আহমে মুসা িুঝল দলাক্রে রিনসপেরেষ্ট। িয়নস যুিক্। 
আহমে মুসা ঢুক্নতই রিনসপেরেষ্ট যুিক্ িলল, ‘এরেনক্ আসুে, রক্ চাই 

আপোি?’ 
আহমে মুসা তাি রেনক্ এরগনয় িলল, ‘স্যািিা দক্উ আনিে?’ 
‘দচয়ািমযাে, রডনিক্টি সিাই আনিে। ক্ানক্ চাে?’  
‘দচয়ািমযাে।’ 
রিনসপেরেষ্ট দেরলনিাে হানত তুনল রেনত রেনত িলল, ‘রক্ ক্ানি দেো 

ক্িনত চাে?’ 
‘এয়াি লাইি রেনয়।’ 
রিনসপেরেষ্ট ক্থা িলল দেরলনিানে। দেরলনিাে দিনে রেনয় উনি 

োুঁিাল। িলল, ‘চলুে।’ 
রক্ন্তু এক্ ধ্াপ এরগনয়ই রিনি োুঁরিনয় িলল, ‘এক্েু োুঁিাে িাইনিি 

েিিাো লক্ ক্রি।’ 
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িনল দস দেরলনিানেি পাে দথনক্ দিাে রিনমােক ক্েনরাল দেনে রেনয় 
এক্ো দিাতানম চাপ রেল। 

আহমে মুসা িুঝল, েিিাো রিনমােক ক্েনরানলি অধ্ীে। এনেি 
সিরক্িুই রক্ তাহনল এ ধ্িনেি রিনমােক ক্েনরানলি মত সিকাধ্ুরেক্ িযিস্থাি 
অধ্ীে? 

রিনসপেরেষ্ট হাুঁেনত শুরু ক্নিনি। 
আহমে মুসা তাি দপিনে দপিনে চলল। 
দু’তলায় উত্তি-পূনিকি এনক্িানি প্রানেি এক্ো েিিাি সামনে োুঁিাল 

রিনসেরেষ্ট। 
েক্ ক্িল দস েিিায়। তািপি প্রনিে ক্িল দচয়ািমযানেি রপ,এ এি 

ক্নি। 
রপ,এ এি ক্নি দপৌনি রেনয়ই রিনসপেরেষ্ট রিনি দগল। 
রপ,এ এক্িে দেতাাংগ তরুেী। 
আহমে মুসানক্ িসনত িনলই দস ইন্োিক্নম িলল, ‘স্যাি রভরিেি 

এনসনিে।’ 
‘আিা, পারিনয় োও।’ 
রপ,এ তরুেীরে উনি পানেি েিিাো েুনল ধ্নি িলল, ‘যাে দভতনি 

স্যাি।’ 
আহমে মুসা প্রনিে ক্িল। 
দেেল, ঘনিি প্রায় মাঝ িিািি এক্ো সুেৃে দেরিনলি ওপানে এক্ো 

রিভলরভাং দচয়ানি গা এরলনয় িনস আনি এক্িে মাঝ িয়সী দেতাাংগ। িরলষ্ঠ 
দচায়াল, তীিè দচাে দলাক্রেি। মুে দেনেই িুঝা যায়, েিীনি এক্েুকও দমে 
দেই। দেনলায়াি রক্াংিা দসোিারহেীি দলাক্ হনল তানক্ মাোনতা ভাল। 

দলাক্রে আহমে মুসানক্ দেনেই দচয়ানি দসািা হনয় িসল। সামনে 
দেরিনলি ওপানে দচয়াি দেরেনয় িসনত িলল। 

ধ্েিাে িারেনয় আহমে মুসা িসল। 
‘িলুে, রক্ প্রনয়ািে আপোি?’ তীিè েৃরষ্ট দলাক্রেি দচানে। 
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‘আরম ‘িাহামা এয়াি’ অরিনস রগনয়রিলাম িাোি িনে দয ওনেি 
‘চাোডক রসনষ্টম’ আনি রক্ো। তািা দুাঃে প্রক্াে ক্নি আপোনেি ক্থা িলল। দস 
িনে এনসরি।’ 

দলাক্রেি দচানে রিস্ময়। িলল, ‘রক্ চাই আপোি?’ 
‘এোে দথনক্ দপানেকরিক্া, এোে দথনক্ গ্রান্ড োক্কস, এইসি েূিনত্বি 

ভািা ক্ত? শুেলাম গতক্াল আপোনেি এক্ো রিমাে ক্ািা দযে গ্রান্ড োক্কনস 
রেনয় রগনয়রিল। ভািা ক্ত রিল?’ 

দলাক্রেি প্ররতরক্রয়া িাো এিাং তানক্ স্বরূনপ দিি ক্নি আোি িনেই 
আহমে মুসা দেষ িাক্যো িলল। 

আহমে মুসাি দেষ ক্থা দোোি সাংনগ সাংনগই দলাক্রেি দচাে চঞ্চল 
হনয় উিল। িলল, ‘গ্রান্ড োক্কস-এ যাওয়াি তথযও রক্ ওিাই রেনয়নি?’ 

‘হ্াুঁ, আরম এয়ািনপােক দথনক্ই শুনেরি।’ 
‘আি রক্ শুনেনিে? আমিা ক্েে রক্ রেনয় রিিলাম তা িনলরে?’ 

দলাক্রেি দিাুঁনে িাুঁক্া হারস। তাি দচানেি েৃরষ্ট েি। 
চমনক্ উিল আহমে মুসা। দলাক্রে তানক্ সনন্দহ ক্নিনি।  
আহমে মুসাি রচো আি সামনে এগুনত পািল ো। দপিনে পানয়ি েব্দ 

দপনয় রিনি তাক্াল। দেেল উেযত রিভলিাি হানত দু’িে যুিক্ তাি দপিনে 
এনস োুঁরিনয়নি। 

সামনে তাক্াল আহমে মুসা। দেেল দচয়ানি িসা দলাক্রেি হানতও 
রিভলিাি। তাি িুক্ িিািি তাক্ ক্িা। 

আহমে মুসা রিনি তাি রেনক্ তাক্ানতই দহা দহা ক্নি দহনস উিল 
দলাক্রে। রেক্ািনক্ িানল আেক্ানোি তৃরপ্তি হারস এো। 

িলল দলাক্রে, ‘দেে দতামাি সািানো ক্থা েুিই ক্াুঁচা ধ্িনেি হনয়নি। 
সরতয তুরম রিমাে িন্দনি দোুঁি রেনল এই ক্থা িলনত পািনত ো। এয়াি দপানেকি 
ক্াউন্োি ক্রু দথনক্ শুরু ক্নি োরয়ত্বেীল সিাই িানে ‘রে বু্ল িাডক’ শুধ্ু প্রাইনভে 
েয়, এনক্িানি পানসকোল। ক্েেই ভািা োনে ো। রদ্বতীয়ত, আমানেি রিমাে দয 
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গ্রান্ড োক্কস-এ দগনি, তা রিমাে িন্দনিি এক্িেও িানে ো। সুতিাাং তুরম রমথযা 
ক্ারহেী সারিনয়ি।’ 

িনল এক্েু থামল। দথনমই আিাি মুে েুলল। ক্নিাি ক্নে িলল, ‘দক্ 
তুরম?’ 

আহমে মুসা এক্েু হাসল। িলল, ‘আি এ ক্থা রিোসাি রক্ প্রনয়ািে 
আনি? আরম দক্ ো দিনেই রক্ আপোিা রিভলিাি দিি ক্নিনিে?’ 

দলাক্রে দেরিনল এক্ প্রচন্ড মুষ্ঠাঘাত ক্িল। িলল, ‘রিক্ িনলি।’ 
তািপি আহমে মুসাি দপিনে োুঁিানো রিভলিািধ্ািীনেি এক্িেনক্ লিয ক্নি 
িলল, ‘এই এনক্ দিুঁনধ্ দিল।’ 

দলাক্রে রিভলিািরে পনক্নে পুনি প্রথনম আহমে মুসাি দু’হাত 
রপিনমািা ক্নি িাুঁধ্ল, তািপি দু’পা। আহমে মুসা দযভানি দচয়ানি িনসরিল, 
ঐভানিই িনস থাক্ল। 

সামনে িসা দসই মাঝ িয়সী দলাক্রে তাি হানতি রিভলিাি দেরিনল 
দিনে তাি দমািাইল দেরলনিােরে দেনে রেল। িলল, ‘রমাঃ িারডকোন্ডনক্ 
িযাপািো িাোই।’ 

‘িারডকোন্ড দক্?’ রিনেস ক্িল আহমে মুসা। 
‘দতামাি িাপ।’ মুে িাুঁক্া ক্নি িলল দলাক্রে। 
দেরলনিাে সাংনযানগি পি িলল দলাক্রে, ‘স্যাি আমানেি অরিনস 

এক্িে দলাক্ ধ্িা পনিনি।’ তািপি দগাো রিিিে রেনয় িলল, ‘দলাক্রে ইহুেী 
দিহািাি স্যাি। দক্াে রক্িুি দগাপে অনুসন্ধ্ানে এনসনি িনল মনে হয়।’ 

‘আপোি ওোনে পািাি স্যাি?’ 
‘িুনঝরি স্যাি। ওোনে ঝানমলা িারিনয় ক্াি দেই।’ 
‘রিক্ স্যাি। এসি চুনোপুুঁরেি োরয়ত্ব আমিা রেনত পারি।’ 
‘রেনক্ে ক্নি দিলি?’ 
‘রিক্ আনি। আমিা রক্িু ক্থা দিি ক্িাি দচষ্টা ক্রি। রক্িু আোয় ক্নি 

আপোনক্ িারেনয় তািপি আমিা যা ক্িাি দসো ক্িি স্যাি।’ 
‘ধ্েিাে স্যাি।’ 
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দেরলনিাে দিনে রেল দলাক্রে। 
আহমে মুসা িারডকোন্ড োমক্ দলাক্রেি দেরলনিাে োোিরে মনে মনে 

িাি িাি আওরিনয় মুেস্থ ক্িরিল। দমািাইনল দলাক্রেি আঙুনলি মুভনমন্ে 
দেনেই দেরলনিাে েোিরে রিক্ ক্নি রেনয়রিল। 

আহমে মুসা দেরলনিানেি ওপানিি ক্থা শুেনত পায়রে িনে, রক্ন্তু 
দলাক্রেি ক্থাগুনলা দথনক্ দগাো িযাপািো িুনঝ রেনয়নি আহমে মুসা। তানক্ 
চুনোপুুঁরে রিনিচো ক্নি তানক্ এোনেই দেষ ক্িাি োরয়ত্ব িারডকোন্ড এনেি 
হানত রেনয়নি। তাি আনগ এিা তাি পরিচয় ও তাি ক্াি দথনক্ ক্থা আোনয়ি 
দচষ্টা ক্িনি। 

েুেী হনলা আহমে মুসা।  
িন্দী হওয়াি িরতি মনধ্য িি লাভ এই হনি দয, মাগকানিেনক্ ওিা 

দক্াথায় িন্দী ক্নি দিনেনি তা িাোি এক্ো পথ হনি। িারডকোন্ড দক্? তাি 
দেরলনিাে েোি দপনয়নি। রক্ন্তু দমািাইল দেরলনিাে েোি দথনক্ রিক্াো দিি 
ক্িা ক্রিে। িারডকোন্ড রক্ দহায়াইে ঈগনলি দক্াে দেতা? রেশ্চয় দক্াে িি দেতা 
হনি। ো হনল তানক্ ‘রেনক্ে’ ক্িাি এত িি রসদ্ধাে রেল রক্ ক্নি দস? 
মাগকানিেনক্ দহায়াইে ঈগল দক্াথায় দিনেনি? এিা রক্ তা িানে? ো এো িাোি 
িনে িারডকোন্ড পযকে দপৌিনত হনি? 

আহমে মুসা ভািোি সূি রিুঁনি দগল দলাক্রেি উচ্চ ক্নে। িলরিল দস, 
‘এনক্ রেনয় যাও। িান্ডা ক্িাি ক্নি দিনে োও। আরম পনি আসরি।’ 

সনঙ্গ সনঙ্গই দু’রেক্ দথনক্ দু’িে এনস ঘনি ঢুক্ল। আহমে মুসানক্ 
দেনে তুনল চযাাং দোলা ক্নি রেনয় চলল। রিভলিািধ্ািী দু’িে রিভলিাি উুঁরচনয় 
তানেি দপিনে দপিনে চলল। 

আহমে মুসানক্ তািা রেনয় দগল গ্রযান্ড দোনি। দসোে দথনক্ ভু-গভকস্থ 
দোনি। 

আহমে মুসানক্ িহেক্ািী দু’িে ভু-গভকস্থ দোনিি এক্ো ক্নিি 
েিিাি সামনে রগনয় োুঁিাল। 
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রিভলিািধ্ািীনেি এক্িে এরগনয় এনস আলিানিরেক্যাল ক্রম্পউোি 
লক্’-এি ‘ক্ী দিাডক’-এি চািো ‘ক্ী’দত েক্ ক্িল। েুনল দগল েিিা। 

যািা আহমে মুসানক্ িহে ক্িরিল, তািা েিিায় োুঁরিনয়ই িুনি রেল 
আহমে মুসানক্ ঘনিি মনধ্য। 

আহমে মুসাি দেনহি মাথাি অাংেো রগনয় পিল দলাহাি োরেয়াি উপি 
এিাং রেনচি অাংেো দমনঝি উপি। 

দলাহাি ‘এল’ োইপ এযাাংগল িাি রেনয় োরেয়াি পায়াসহ চািধ্ানিি 
ক্ািানমা ততরি। োরেয়াি প্রানেি এযাাংগল িানিি সানথ ধ্াক্কা দেনয় আহমে মুসাি 
িাম পানেি ক্পালো দক্নে দগল। ঝি ঝি ক্নি িি দেনম এল মুনেি উপি। 

আহমে মুসা মাথাো তুনল োরেয়ায় দহলাে রেনয় দসািা হনয় িসল। 
আহমে মুসাি িিাি মুনেি রেনক্ তারক্নয় তৃরপ্তি হারস হাসল েিিায় 

োুঁিানো ওিা। 
িলল রিভলিািধ্ািীনেি এক্িে, ‘মিনত এনসরিনল ো? দক্িল দতা 

ক্পাল দথনক্ িি দিরুল। িস যেে আসনিে, তেে সািা গা দথনক্ই িি 
ঝিনি।’ 

ক্পানল আঘাত, িি ঝিা এ সনিি দক্াে রেনক্ই আহমে মুসাি দেয়াল 
দেই। তাি দগাো রচো িারডকোন্ডনক্ রেনয় আিরতকত হনি। এক্ো প্রশ্ন ক্িিাি 
সুনযাগ দপনয় দগল ওনেি ক্থা দথনক্। িলল, ‘দতামানেি িস িারডকোন্ড 
আসনিে এোনে?’ ইিা ক্নিই দোুঁচা দেয়াি মত প্রশ্নো ক্িল আহমে মুসা। 

‘দিা। দতামাি মত চুনোপুুঁরেি ক্ানি িারডকোন্ড আসনি দক্ে? িাে, দস 
আমানেি িনসি িস।’ 

‘ও তাহনল দতা িািধ্ােী োসাউনত থানক্ে ো?’ 
হাসল রিভলিািধ্ািীরে। িলল, ‘তুরম দঘািাি রডম িাে। এই দতা 

ক্লোস ক্মনিনক্স উোি অরিস, িারিও দতা ওোনে।’ 
‘িরসক্তা ক্িনিে। অত িি দলাক্ এত দিাে িায়গায় থানক্ে, রিোস 

হয় ো।’ িলল আহমে মুসা। 
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‘তুরম গন্ডমুেক দেেরি। সােসালভােি, ক্লোস ক্মনিক্সনক্ তুরম দিাে 
িায়গা িলি? িাে তুরম দগাো ক্যারিরিয়ানেি দহায়াইে ঈগল-এি দহড দক্ায়ােকাি 
ক্লোস ক্মনিনক্স।’ 

আহমে মুসাি মে আেনন্দ দেনচ উিল। তাি মে িলল, ক্পানল দস দয 
আঘাত দপনয়নি তাি মত েত আঘানতি দচনয়ও এই তথয মূলযিাে। মনে মনে 
দস আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িল। দেষ রিষয়রে দিনে দেয়াি দচষ্টাি মতই প্রশ্ন 
ক্িল আহমে মুসা, ‘ও দতামানেি িনসি িস িারডকোেড-এি অরিস এিাং 
দহায়াইে ঈগনলি দহড দক্ায়ােকাি তাহনল এক্ িায়গায়?’ 

‘গেকভ দক্াথাক্াি, এক্ িায়গায় হনি দক্ে, এক্ই অরিস দতা। 
িারডকোন্ড দতা দহায়াইে ঈগল-এি চীি িস।’ 

িনলই দস েিিা িন্ধ্ ক্নি রেনত যারিল। আহমে মুসা তািাতারি িলল, 
‘আি এক্ো ক্থা িোি। আপোিা ক্য়রেে আমানক্ িন্দী ক্নি িােনিে? িািা 
পাি ক্নি?’ েুি রিপনে পিা প্রাে ভনয় িযাকল মানুনষি মতই রিেনয়ি সানথ িলল 
আহমে মুসা। 

শুনে ওিা চািিেই মিা পাওয়াি মত রহ রহ ক্নি দহনস উিল। দসই 
রিভলিািধ্ািীই িলল, ‘দক্াে রচো দেই, দক্াে রচো দেই। আমানেি দমহমাে 
হওয়াি পি দক্উ আমানেি ক্েেও দিনি যায়রে। তুরমও যানি ো।’ 

িনলই েিিা িন্ধ্ ক্নি রেল দস। 
েিিা িন্ধ্ হিাি পি হাসল আহমে মুসা। দিচািায় ওিা তানক্ চুনোপুুঁরে 

মনে ক্নি িলাি রক্িুই িারক্ িানেরে। শুধ্ু এক্ো রিষয়ই অস্পষ্ট থাক্ল তাি 
ক্ানি। দসো হনলা, ডাাঃ মাগকানিে দক্াথায় িন্দী আনি। দহায়াইে ঈগনলি দহড 
দক্ায়ােকানিই রক্ো?  

‘তািাতারি তানক্ এোে দথনক্ দিি হনত হনি’ ভািল আহমে মুসা। 
আহমে মুসা হাত-পা দেনি দেেল হাত-পানয়ি িাুঁধ্ে দিে েি। হিাৎ 

আহমে মুসাি মনে পিল এযাাংগল িাি োরেয়াি ক্থা। আহমে মুসা দপিে রিনি 
এযাাংগল িানিি ততরি োরেয়াি পায়াি রেনক্ তাক্াল। দেনে েুেী হনলা। এযাাংগল 
িানিি প্রাে মরিচা পনি ধ্ািানলা হনয়নি। আহমে মুসা পায়াি রেনক্ এরগনয় 
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দগল। পায়াি রেনক্ রপি ক্নি িাুঁধ্া দুই হাত রেনয় এযাাংগনলি প্রাে েুুঁনি রেনয় 
তানত হানতি িাুঁধ্ে ঘষনত শুরু ক্িল আহমে মুসা। িারষ্টক্ ক্নডকি িাুঁধ্ে। প্রায় 
আধ্ ঘণ্টাি দচষ্টায় আহমে মুসাি হানতি িাুঁধ্ে দক্নে দগল। পানয়ি িাুঁধ্ে েুনল 
দিলল দস। 

রিক্ এই সমনয়ই েিিাি িাইনি পানয়ি েব্দ দপল আহমে মুসা। দসই 
সানথ ক্থাও শুেনত দপল। এক্িে িলনি, ‘িস ো এোনে িানত আসাি ক্থা?’ 

‘রিক্ িারে ো। িস িলনলে, সাপ রেনয় দিরেিে দেলনত দেই।’ 
আহমে মুসা িুঝল। ওিা েিিা েুলনত এনসনি। 
আহমে মুসা উনি এক্ দেৌনি েিিাি পানে রগনয় োুঁিাল। 
এক্ পাল্লাি েিিা। েিিাি পাল্লা দভতনিি রেনক্ দোনল। 
দোলাি পি পাল্লা দয রেনক্ সনি যায়, দসরেনক্ থাক্নল আিানল থাক্া 

যায়। রক্ন্তু সমস্যা হনলা, েিিা েুনল যাওয়াি সাংনগ সাংনগ তানক্ দেেনত ো দপনল 
ওিা সতক্ক হনয় যানি। এই অিস্থায় োরল হানত তানেি দমাক্ারিলা ক্িা ক্রিে 
হনি। 

এই সি রচো ক্নি আহমে মুসা েিিাি অেপানে প্রায় দচৌক্ানি গা 
দঘুঁনষ দেয়াল দসুঁনে োুঁিাল। আহমে মুসা িুঝল, ওিা েিিা েুনল রিনেষভানি 
এরেনক্ এক্েু দচাে দিলনলই দেেনত পানি তানক্। রক্ন্তু আহমে মুসা রচো ক্িল, 
েিিা দোলাি পি ওনেি েৃরষ্ট স্বাভারিক্ভানিই প্রথনম িুেনি ঘনিি মাঝোে িা 
োরেয়াি রেনক্। এই সুনযাগ ক্ানি লাগানত পািনল তানেি েৃরষ্ট এরেনক্ আসাি 
আনগই ওনেি উপি চিাও হনত পািনি আহমে মুসা। 

দগাো দেহ মাথা দেয়ানলি সানথ দসুঁনে দিনে েৃরষ্টো ঘুরিনয় দচাে 
দিনেরিল েিিাি উপি। 

রুদ্ধোনস অনপিা ক্িরিল আহমে মুসা। 
েিিাি িাইনি তানেি িস রে বু্ল িানডকি দচয়ািমযানেি ক্ে শুেনত দপল 

আহমে মুসা। দসই রেনেকে রেল, েিিা দোলাি। 
েিিা েুনল দগল। ঘনিি মাঝ িিািি তাক্ ক্িা এক্ো রিভলিাি এিাং 

রিভলিাি ধ্িা হাত আহমে মুসাি েিনি পিল প্রথনম। 
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আহমে মুসা িানিি মত ঝাুঁরপনয় পিল ঐ রিভলিাি লনিয। 
আহমে মুসাি ডাে হাত দিাুঁ দমনি রিভলিািরে দচনপ ধ্িল। রক্ন্তু তাি 

দেহরে রিভলিািধ্ািীি হানত সামাে িাধ্া পাওয়াি পি পনি দগল ক্রিনডানিি 
উপি। 

আহমে মুসা প্রস্তুত হনয়ই লাি রেনয়রিল। তাি িাম হাত ও রিভলিাি 
দক্নি দেয়া ডাে হাত প্রথনম ক্রিনডানি রগনয় পিল। এ দু’হানতি উপি দেনহি 
ভি রেনয় দেহো িুনি রেল মাথাি উপি রেনয় সামনে। ক্ািও দেহনক্ আঘাত 
ক্নিরিল েূে রেনয় সামনেি রেনক্ িুনে যাওয়া তাি দু’রে পা। 

আহমে মুসাি দেহো রচৎ হনয় পিল ক্রিনডানিি উপি। 
আহমে মুসাি দচাে দু’রে প্রথনমই দেেল তাি মাথাি ক্ানি দু’িেনক্। 

দসই দু’িে রিভলিািধ্ািী। ওনেি এক্িনেি হানত রিভলিাি দেই, তাি ক্াি 
দথনক্ই রিভলিাি দক্নি রেনয়নি আহমে মুসা। আি এক্িনেি হানত রিভলিাি। 
রক্ন্তু রিমূঢ় দলাক্রেি রিভলিাি তেেও তানক্ তাক্ ক্নি সানিরে। 

আহমে মুসাি প্রস্তুত এিাং রিপ্র হানতি রিভলিাি দু’িাি অরগ্ন িৃরষ্ট 
ক্িল। 

রিভলিানিি দু’রে গুলী দু’িনেিই থথুরেি রেচ রেনয় ঢুনক্ দগল মাথায়। 
আহমে মুসা গুলী ক্নিই তাক্াল তাি পানয়ি রেনক্। দসোনে এক্িে 

পনি রগনয়রিল। রেশ্চয় দলাক্রে হনি এনেি ‘িস’ অথকাৎ বু্ল িানডকি দচয়ািমযাে, 
দয আসরিল আহমে মুসাি ক্াি দথনক্ ক্থা আোয় ক্নি তািপি ‘রেনক্ে’ ক্নি 
দিলনত।  

আহমে মুসা দেেল, হ্াুঁ, দস িস দলাক্রেই। 
দস উনি োুঁরিনয়নি এিাং পনক্ে দথনক্ রিভলিাি দিি ক্িনি। পনক্ে 

দথনক্ দস রিভলিাি দিি ক্নিনি মাি। 
আহমে মুসা তৃতীয় গুলীরে িুুঁিল তানক্ লিয ক্নি।  
িুনক্ গুলী দেনল দলাক্রে দসোনেই ঢনল পিল। 
আহমে মুসা উনি োুঁিাল। রিভলিাি িারগনয় চািরেনক্ সতক্ক েৃরষ্ট দিনল 

এক্েু অনপিা ক্িল। ো দক্উ দেই, দক্াে সািা-েব্দ দক্াথাও দেই। 
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িুেল এিাি আহমে মুসা উপনি ওিাি রসুঁরিি রেনক্। 
রসুঁরিি দগািায় দপৌনি আহমে মুসা দেেল, রসুঁরিি মাথায় গ্রাউন্ড দোনি 

উপি মুনে রসুঁরিি েিিাো িন্ধ্। 
আহমে মুসা দ্রুত রসুঁরি দভনঙ্গ উপনি উিল। আহমে মুসা েুেী হনলা। 

এোনে িন্দীোোি মতই ক্রম্পউোি লক্। এযালিানিরেক্যাল অডকানি ক্ী দিাডক 
সািানো। 

আহমে মুসা দেনেরিল িন্দীোোি লক্ দোলাি িনে ‘ক্ী’ দিানডকি দয 
‘ক্ী’গুনলানত দলাক্রে আঙুল দিনলরিল তা দযাগ ক্িনল ‘EGLE’ েব্দ োুঁিায়। 
সুতিাাং িন্দীোোি ক্রম্পউোি লক্ দোলাি দক্াডক ওয়াডক রিল ‘EGLE’ এোনেও 
রক্ তাই? 

আহমে মুসা দুরু দুরু িুনক্ দিানডকি চািরে ‘ক্ী’দত তজ্জকরে রেনয় 
‘EGLE’ েব্দ িাোল। দেষ ‘ঊ’ িনেক চাপ পিাি সানথ সানথই মাথাি উপি পুরু 
দলাহাি পাত সনি দগল। 

আহমে মুসা এক্েু অনপিা ক্িল। ো দক্উ এল ো। লাি রেনয় উপনি 
উিল আহমে মুসা। 

ক্াউনক্ দচানে পিল ো। িুঝল, ভূ-গনভকি দক্াে েব্দ িাইনি ো আসায় 
এিা রক্িুই িুঝনত পানিরে। 

আহমে মুসা চুরপ চুরপ সনি পিাই রিক্ মনে ক্িল। এোনে দগালা-গুলী 
েুি সহনিই িাইনিি দলানক্ি েৃরষ্ট আক্ষকে ক্িনি।  

আহমে মুসা দেনেনি, রসুঁরি মুে দথনক্ পুি রেনক্ রক্িুেূি এগুিাি পি 
উত্তনি োেক রেনলই রিনসপেে ক্নি প্রনিে ক্িা যায়। 

আহমে মুসা রিভলিাি িারগনয় রিিানলি মত রোঃেনব্দ িুেল পূিরেনক্ি 
দসই ক্রিনডাি ধ্নি। 

েরিেমুেী এক্ো ক্রিনডানিি মুে তেে অরতক্রম ক্িরিল আহমে মুসা। 
এক্ো েব্দ দপনয় তাক্াল দসই ক্রিনডানিি রেনক্। তারক্নয়ই দেেনত 

দপল এক্িে দলাক্ এিাং তাি উেযত রিভলিাি তানক্ তাক্ ক্িা। 
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আহমে মুসা তাি রিভলিাি দঘািািাি সুনযাগ দপল ো। এক্ো গুলী 
এনস তাি িুনিা আঙুল সনমত রিভলিানি আঘাত ক্িল।  

হাত দথনক্ আহমে মুসাি রিভলিাি েনস পনি দগল। 
আহমে মুসা রিভলিানিি সানথ সানথই আিনি পনিরিল দমনঝি উপি। 

দযে গুলী রিদ্ধ হনয় দস ঢনল পনিনি মারেনত। 
গুলী িষকেক্ািী দলাক্রেও মুহূনতকি িনে রদ্বধ্ায় পনিরিল এ রেনয়। এই 

সুনযানগই আহমে মুসাি িাম হাত রিভলিাি করিনয় গুলী ক্িল দলাক্রেনক্। 
দলাক্রে এত তািাতারি পাো আক্রমনেি রেক্াি হনি িুনঝরে। তািই 

দেসািত রহসানি িুনক্ গুলী রিদ্ধ হনয় ঢনল পিল মারেনত। 
আহমে মুসা রিনসপেনেি েিিায় এনস দেেল এরেনক্ গুলীি েব্দ শুনে 

রিনসপেরেষ্ট হানত রিভলিাি রেনয় এরেনক্ এগুনি। আহমে মুসানক্ রিভলিাি 
হানত এনক্িানি মুনোমুরে েন্ডায়মাে দেনে রিমূঢ় হনয় পনিরিল দস। 

আহমে মুসা তাি রেনক্ রিভলিাি তাক্ ক্নি িলল, ‘িাুঁচনত চাইনল 
রিভলিািরে দিনল রেনয় ঐ েয়নলনে দঢানক্া রগনয়।’ 

রিনসপেরেষ্ট যুিক্রে দেৌি রেনয় রগনয় েয়নলনে ঢুক্ল।  
আহমে মুসা রিভলিািরে করিনয় রেনয় েয়নলনেি রসেরক্রে লারগনয় 

রিনসপেরেনষ্টি দেরিনল রিনি এনস রিনমােক ক্নন্রানলি দিাতাম রেনপ িাইনিি 
েিিা েুনল দিলল। তািপি দেৌি রেল িাইনি।  

িাইনি িাস্তায় দিরিনয় আহমে মুসা রচো ক্িল দক্াে রেনক্ যানি। 
আহমে মুসাি আশু েিক্াি হনলা, আহত িুনিা আঙুলোনক্ এক্েু দেো এিাং 
মুনেি িি মুনি দিলা। এসি রেনয় মানুনষি মনধ্য যাওয়া যানি ো। 

ডাে রেনক্ েহি, আি িাুঁ রেনক্ অনপিাক্ৃত িেরিিল, গািপালাও 
প্রচিু। এ রেনক্ প্রনয়ািেীয় আিাল পাওয়া যানি। 

আহমে মুসা িাুঁ রেনক্ িুেল। 
রক্িু এরগনয়ই এক্ো েযারক্স দেেনত দপল িাস্তাি পানে গানিি িায়ায় 

োুঁিানো। পিিনেই দেেল েযারক্স ড্রাইভাি দিরিনয় এনসনি। এরক্? ক্ানলকাস দতা! 
রিরস্মত হনলা আহমে মুসা। এতিে দস আনি। 
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ক্ািাক্ারি হনয়ই আহমে মুসা িলল, ‘এরক্ তুরম এতিে এোনে?’ 
আহমে মুসাি ক্থাি রেনক্ ক্েকপাত ো ক্নি রিরস্মত ক্ানলকাস িলল, 

‘এরক্ আপোি অিস্থা? হাত দথনক্ িি পিনি, মুে িিাি। আমাি সনন্দহই 
তাহনল রিক্।’ 

‘রক্ সনন্দহ ক্নিরিনল তুরম?’ 
‘ওসি ক্থা থাক্। গারিনত উিুে। আপোি আনগ অেত ‘িাষ্ট এইড’ 

প্রনয়ািে।’ 
আহমে মুসা গারিনত উনি িসনত িসনত িলল, ‘এরক্, আমাি িযাগ 

আরম দতামাি গারিনত দিনল রগনয়রিলাম?’ 
‘স্যাি, এই িযাগ রেনয়ই দতা রিপনে পনিরি। এই িযাগও আমাি 

অনপিা ক্িাি এক্ো ক্ািে।’ 
‘আনিক্ো ক্ািে রক্?’ 
‘স্যাি, দপৌনে এক্ ঘণ্টানতও আপোনক্ দিি হনত ো দেনে আরম 

অরিনস রগনয়রিলাম িযাগো আপোনক্ দেয়া যায় রক্ো দস িনে। ওনেি িযিহাি 
সনন্দহিেক্ মনে হনলা আমাি ক্ানি। আমাি েযারক্সনত আপরে এনসনিে এই 
ক্থা িনল আপোি দোুঁি ক্িনতই রিনসপেরেষ্ট িলল, ‘ও ভািা পানি দতা? যাও, 
ইহ িীিনে আি তানক্ পানি ো, পিক্ানল রেও।’ িনল আমানক্ দিি ক্নি দেয় 
অরিস দথনক্। আরম িুঝনত পািলাম, রক্িু এক্ো ঘনেনি। এই অিস্থায় আরম 
দযনত পািরিলাম ো। অনপিা ক্িরিলাম দক্াে দোুঁি পাওয়া যায় রক্ো। এই মাি 
ভািরিলাম থাোয় েিিো রেনয় আরম চনল যাি।’ 

‘থাোয় েিি রেনল থাো রক্ ক্িত?’ 
‘হয়নতা দোুঁি রেত। রক্ন্তু দযনহতু প্ররতষ্ঠােরে দেতাাংগনেি তাই তানেি 

দক্াে দোষ হনতা ো, দোষ হনতা আপোি।’ 
‘তাহনল থাোয় েিি রেনত দক্ে?’ 
‘রেয়ম স্যাি, এ িনে। আইে আনি, এ ধ্িনেি দক্াে িি সনন্দহিেক্ 

রক্িু দেেনল, গারিনত ঘেনল সাংনগ সাংনগই থাোয় িাোনত হনি।’ 
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িনলই ক্ানলকাস আিাি রিনেস ক্িল, ‘রক্ ঘনেরিল স্যাি, আরম গুলীি 
েব্দ শুেলাম।’ 

আহমে মুসা এক্েু ভািল ক্ানলকাসনক্ ক্তেুক িলা যায় তা রেনয়। 
তািপি িলল, ‘িুঝলাম ো, রিমাে ভািা চাওয়ায় ওিা আমানক্ সনন্দহ ক্িল। 
িন্দী ক্িল। শুেলাম, ওিা যানেি িন্দী ক্নি তািা আি িাুঁনচ ো। তাই প্রােপে 
দচষ্টা ক্নি দিরিনয় এলাম। ক্থায় ক্থায় ওনেি দক্াে এক্িনেি ক্ানি ‘দহায়াইে 
ঈগল’-এি োম শুেলাম।’ 

‘দহায়াইে ঈগল?’ রিরস্মত ক্ে ক্ানলকানসি। 
‘তুরম দচে ‘দহায়াইে ঈগল’দক্? 
‘রচরে ো। তনি দু’িে পযানসঞ্জানিি মনধ্য আনলাচোয় এই োম 

শুনেরিলাম। িুনঝরিলাম, দক্াে ভয়াংক্ি েল এো।’ 
‘দক্াথায় দপনয়রিনল পযানসঞ্জাি দু’িেনক্?’ 
‘এয়ািনপানেক। আি োরমনয় রেনয়রিলাম ক্লোস ক্মনিনক্স। পরথমনধ্য 

শুনেরিলাম তানেি গল্প।’ 
ক্লোস ক্মনিনক্সি োম শুনে চমনক্ উিল আহমে মুসা। বু্ল িাডক অরিনস 

তানক্ িন্দী ক্িা এক্িে রিভলিািধ্ািীও ক্লোস ক্মনিনক্স দহায়াইে ঈগল-এি 
চীি িস িারডকোনন্ডি অরিনসি ক্থা িনলনি। রক্ন্তু তাি ক্থায় ক্লোস 
ক্মনিক্স-এি দক্াথায় দহায়াইে ঈগল-এি অরিস তা িাো যায়রে। এো আহমে 
মুসাি িনে েুি িরুিী। আহমে মুসা প্রশ্ন ক্িল, ‘ক্লোস ক্মনিনক্স ওনেি 
অরিস োরক্?’ 

‘তা িারে ো। তনি ওনেি দয উিানে োরমনয় রেনয়রিলাম, দসোনে 
সাইেনিাডক দেনেরি ‘ক্যারিরিয়াে ওনয়লনিয়াি রসরন্ডনক্ে’-এি।’ 

ক্থা দেষ ক্নিই ক্ানলকাস িলল, ‘আপোনক্ দিাে-োে ডািাি োোয় ো 
রিরেনক্ রেনয় যাি?’ 

‘ো ক্ানলকাস। আমাি িযানগ ‘িাষ্ট এইড’ এি সিরক্িুই আনি, দতামাি 
দিাতনল ভাল পারেও আনি। এেে ভাল এক্ো িায়গা দেনে দতামাি গারি োুঁি 
ক্িাও।’ িলল আহে মুসা। 
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আহমে মুসাি মাথায় ‘িাষ্ট এইড’ এি রচো েয়, মাথা িুনি এেে তাি 
দহায়াইে ঈগল-এি অরিস। মনে মনে িাি িাি আহমে মুসা আল্লাহি শুক্রিয়া 
আোয় ক্িনি। দস এেে রেরশ্চত ক্লোস ক্মনিনক্সই দহায়াইে ঈগল-এি অরিস 
এিাং ‘ক্যারিরিয়াে ওনয়ল দিয়াি রসরন্ডনক্ে’ই তাি িদ্মনিেী োম। 

দমইে দিাড দথনক্ িাইনি এক্েু েূনি রেিকে এক্ সাংিরিত িাগানে গারি 
োুঁি ক্িাল ক্ানলকাস। 

ক্পানলি এিাং িুনিা আঙুনলি িত পরিষ্কাি ক্িনলা ক্ানলকাস। ক্পাল 
দিে গভীি হনয় দক্নে দগনি, রক্ন্তু িতো ততো মািাত্মক্ েয়। ডাে হানতি িুনিা 
আঙুলও অনল্পি িনে দিুঁনচ দগনি। িুনলে আঙুনলি হাি স্পেক ক্নিরে। 

িযানন্ডি িাুঁধ্নত িাুঁধ্নত ক্ানলকাস িলল, ‘আপোি অেত সপ্তাহ োনেক্ 
দিষ্ট রেনত হনি।’ 

‘ো ক্ানলকাস, দয ঔষধ্ লারগনয়রি দু’রতে রেনেি মনধ্যই সি রিক্ হনয় 
যানি।’ 

‘স্যাি, এেে দক্াথায় যানিে?’ 
‘দস রচোই ক্িরি।’ 
‘স্যাি, আরম থারক্ িীচ এলাক্ায়। ক্ািাক্ারি ‘েুযরিষ্ট ক্নেি’ আনি। 

ভািা এক্েু দিরে হনলও আিামোয়ক্ এিাং রেিাপে।’ 
‘রিক্ আনি। আিহাওয়াও ওোেক্াি ভাল হনি।’ 
দু’িনেই গারিনত উিল। গারি চলনত শুরু ক্িল। 
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৫ 
সন্ধ্যাি আনলা-আধ্ািীনত আহমে মুসা এনসনি ‘ক্যারিরিয়াে 

ওনয়লনিয়াি রসরন্ডনক্ে’-এি চত্বনি।  
চত্বি দথনক্ দয িাস্তারে পূিকরেনক্ দিরিনয় দগনি, দস িাস্তাি উপনি রিেযাত 

মযাক্নডাোনল্ডি এক্ো িাষ্ট িনুডি দোক্াে। দসোে দথনক্ ক্যারিরিয়াে 
ওনয়লনিয়াি রসরন্ডনক্ে অরিনসি রসুঁরিসহ আেপানেি সিরক্িুই দেো যায়। 

গত রতেরেে ধ্নিই আহমে মুসা রিরভন্ন িদ্মনিনে এোনে আসনি। 
অনেক্ তথযই দস দযাগাি ক্নিনি। িারডকোনেডি িারি অরিনসি েরিে পাে 
দঘুঁনষই। দুনয়ি মানঝ দিারল্ডাং ক্রিনডানিি এক্রে সাংনযাগ আনি। রতে রেনেি 
দচষ্টায় ওনেি দলাক্নেি সানথ ক্থায় ক্থায় এেুক িােনত দপনিনি দয, এক্িে 
মরহলা িন্দী আনি।  

িারডকোনন্ডি িারি ও অরিনসি মনধ্য দয সাংনযাগ ক্রিনডানিি ক্থা 
শুনেরিল, তা হিাৎ ক্নি তাি দচানেও পনি দগল। 

আহমে মুসা মযাগনডাোনল্ডি িাইনিি ক্াউন্োনিি সামনে োুঁরিনয় এক্ 
গ্লাস িুস োরিল। তাি দচােো িারডকোনন্ডি অরিস রিরল্ডাং-এি রেনক্। হিাৎ 
তাি দচানে পিল রতে তলা িিািি দসই সাংনযাগ ক্রিনডাি। ক্রিনডািো 
আনলারক্ত। আহমে মুসা দেেল রতেিে দলাক্ িারডকোনন্ডি িারিি রেক্ দথনক্ 
অরিস রিরল্ডাং-এি রেনক্ যানি। িারডকোন্ড রক্? ো হনল এ ক্রিনডাি অনেি 
িনে লাগনি মনে হয় ো। 

আহমে মুসা িুস োওয়া দেষ ক্নি ধ্ীনি ধ্ীনি এগুনলা ক্যারিরিয়াে 
ওনয়লনিয়াি রসরন্ডনক্ে োমধ্ািী ‘দহায়াইে ঈগল’-এি অরিনসি রেনক্। 

আি আহমে মুসাি গানয় দিড ইরন্ডয়াে যুিনক্ি িদ্মনিে। হানত এক্ো 
দুলকভ রডিাইনেি দসতাি। দসতািো আসনল এক্ো রমরে আক্ানিি হ্ান্ড 
দমরেেগাে। 
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হানতি দসতািো ঝুলানত ঝুলানত এনক্িানি স্বাভারিক্ভানি দহুঁনে 
রসুঁরিনত উিনত যারিল আহমে মুসা। 

রসুঁরিি পুিপানে রসুঁরিি সানথ লাগানো এক্রে ক্ি। দগেমযানেি ক্ি 
ওো। আসনল ওো অরিনসি রসকযরিরে রুম। দসোনে দু’চািিে দলাক্ সি 
সময়ই থানক্। 

ওনেি এক্িে িুনে এল আহমে মুসাি রেনক্। 
আহমে মুসা িলল, ‘রমাঃ িারডকোনন্ডি সানথ দেো ক্িনত এনসরি।’ 
‘রিক্ আনি দেরলনিাে ক্নি দেরে।’ 
‘দেেুে, দুই রেে আনগ আরম তাুঁি সানথ দেো ক্নি দগরি। রতরে আমাি 

গােও শুনেরিনলে।’ 
আহমে মুসাি এক্থা সতয। আহমে মুসা রেনি দেনেনি, দু’রেে আনগ 

এক্িে দিড ইরন্ডয়াে গায়ক্ িারডকোনন্ডি সানথ দেো ক্নি দগনি। তািও হানত 
এ িক্ম দসতাি রিল। দসো দেনেই আহমে মুসা এ িদ্মনিে রেনয়নি। 

প্রহিী দলাক্রে দেরলনিাে ক্িাি িনে দগে রুনমি রেনক্ ক্নয়ক্ ধ্াপ 
এরগনয়ও দথনম দগল। তািও মনে পিল এক্িে দিডইরন্ডয়াে যুিক্ দু’রেে আনগ 
এনসরিল। 

দস রিনি োুঁিাল। িলল, ‘রিক্ আনি যাও।’ 
‘আিাি দক্উ আেক্ানি োনতা?’ িলল আহমে মুসা। 
‘ো। রিক্ আনি, এক্ো পাে োও।’ 
িনল প্রহিীরে পনক্ে দথনক্ এক্ো দগে পাে দিি ক্নি আহমে মুসানক্ 

রেল। 
আহমে মুসা রসুঁরি রেনয় উনি দগল তি তি ক্নি। 
রসুঁরি রেনয় উনিই দসািা সামনে রিনসপেে ক্ি। আি িানম রতে তলায় 

উিাি রসুঁরি এিাং ডাে পানে এক্ তলায় োমাি রসুঁরিি মুে। আি এ রসুঁরি মুেরে 
দস দোলা দেেল। রক্ন্তু গতক্াল যেে উপনি উনিরিল রেউি দপপাি হক্ানিি 
িদ্মনিনে, তেে এ রসুঁরিমুে দলাহাি ডিল দিারল্ডাং েিিা দ্বািা িন্ধ্ দেনেরিল। 
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আহমে মুসা দসািা চনল দগল রিনসপেে রুনম। চেপনে এক্ দেতাাংগ 
তরুে িনস আনি রিনসপেে দেরিনল। 

‘আরম রমাঃ িারডকোনন্ডি সানথ দেো ক্িি। দু’রেে আনগ এনসরিলাম।’ 
িলল আহমে মুসা। 

‘রতরে আসনত িনলরিনলে?’ িলল রিনসপেরেষ্ট দিনলরে। 
‘িনলরিনলে। সুনযাগ মত আসাি ক্থা রিল।’ 
‘তাহনল িাইনি আপরে িসুে। উরে গ্রাউন্ড দোনি দগনিে।’ 
‘গ্রাউন্ড দোনিও আপোনেি অরিস?’ 
‘রিক্ অরিস েয়। দষ্টাি আনি, দমহমােোো আনি?’ 
দষ্টাি এলাক্ায় দমহমােোো! শুনে চমনক্ উিল আহমে মুসা। এই 

অসাংগরতো দিাে েয়। এই দমহমােোো রক্ িন্দীোো? তাহনল িারডকোন্ড রক্ 
িন্দীোোনতই দগনি! 

‘দমহমানেি সানথ সািাত ক্িনত দগনিে? তাহনল দতা দেিী হনি।’ 
আিও রক্ি ুিাোি লনিয প্রশ্ন ক্িল আহমে মুসা। 

রিনসপেরেষ্ট দিনলরেি মুনে দযে এক্ো িহস্যময় হারস িনুে উিল। 
িলল, ‘দেিী হনত পানি। ওুঁি সানথ এক্িে ‘গরিলা-মানুষ’দক্ দযনত দেেলাম।’ 

‘গরিলা-মানুষ?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘তাুঁি রক্ ক্াি?’ 
‘এক্োই তাি ক্াি দিয়ািা মানুষনক্ দসািা ক্িা।’ 
চমনক্ উিল আহমে মুসা। এ িন্দীোোয় রক্ মাগকানিে আনি?’ 
মনে মনে চমনক্ উিনলও দিাুঁনে হারস দেনে রিনেস ক্িল 

‘দমহমােোোয় দিয়ািা দক্ানিনক্ দপনলে?’ 
‘রক্ িনলে, ক্ত িক্নমি দমহমাে আনি। এিাি িুনেনি এক্িে মরহলা 

দমহমাে। রক্ন্তু পুরুনষি িাপ। তানক্ই রিক্ ক্িাি িনে গরিলা মানুষ রক্ো িারে 
ো।’ 
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এ আনলাচোয় রিনসপেরেষ্ট দযে আেন্দ পানি। তাি মুনে িসাত্মক্ 
হারস। রক্ন্তু আহমে মুসািও মে তেে উনদ্বনগ চঞ্চল হনয় উনিনি। 

‘তাহনল স্যাি, ওরেনক্ িরস।’ িনল আহমে মুসা ঘুনি োুঁিাল। 
‘রক্ন্তু আমানক্ এক্রেে গাে শুোনত হনি।’ 
‘আিা।’ িনল আহমে মুসা চনল এল রিনসপেে রুম দথনক্। 
আহমে মুসাি মুে েি হনয় উনিনি। দস রসদ্ধাে রেনয় দিনলনি, তানক্ 

গ্রাউন্ড দোনি োমনত হনি এিাং তা এেেই। 
আহমে মুসা দেেল, গ্রাউন্ড দোনি োমাি রসুঁরি মুনে এক্িে প্রহিী। 

োরল হাত। রক্ন্তু তাি পনক্নে রিভলিাি আনি তানত দক্াে সনন্দহ দেই। 
দিারল্ডাং েিিাো আধ্া পরিমাে দোলা। দোলা অাংনেিই এক্ পানে 

োুঁরিনয় আনি প্রহিী।  
আহমে মুসা রিনসপেে রুম দথনক্ দিরিনয় দ্রুত রগনয় োুঁিাল প্রহিীরেি 

ক্ানি। তানক্ দ্রুত ক্নে িলল, ‘আরম িারডকোনন্ডি ক্ানি এনসরি। তানক্ িরুিী 
এক্ো েিি দপৌিানত হনি। রিনসপেনে িনল এনসরি। আরম তাি ক্ানি যারি।’ 

িনল আহমে মুসা েিিা পাি হনয় দগল। 
প্রহিীরে দেনেরিল আহমে মুসানক্ রিনসপেে রুম দথনক্ দিি হনয় 

আসনত। 
প্রহিীরে রিোস ক্িল আহমে মুসা রিনসপেনে িনলনি। দেরলনিানে 

হয়নতা অনুমরতও রেনয়নি। তািািা আহমে মুসাি রদ্বধ্াহীে ক্থািাতকা ও দভতনি 
প্রনিে দেনেও মনে ক্িল অনুমরত দস অিেই দপনয়নি। 

প্রহিী আহমে মুসানক্ িাধ্া রেল ো। 
আহমে মুসা দভতনি প্রনিনেি প্রধ্াে দু’রে িাধ্া রিো িাধ্ায় অরতক্রম 

ক্িনত পািায় আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িল। দগনেই দগালা-গুলী হনল তাি ক্াি 
ক্রিে হনয় দযত। 

আহমে মুসা দ্রুত রসুঁরি রেনয় দেনম দগল রেনচ। রক্ন্তু ক্রিনডানি দেনম 
রিপনে পনি দগল আহমে মুসা। এেে দক্াে রেনক্ যানি দস। 
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রসুঁরি দথনক্ দেনম ডােরেনক্ অথকাৎ েরিে রেনক্ তারক্নয় িি এক্ো 
রষ্টনলি েিিা। দেনেই িুঝল এোই এক্রেে এ অরিস দথনক্ িাইনি দিরুিাি 
প্রধ্াে দগে রিল। পনি দগেরে রষ্টল দচৌক্ানিি সানথ ওনয়রল্ডাং ক্নি িন্ধ্ ক্নি দেয়া 
হনয়নি এিাং দোতলায় উিাি িাইনিি রসুঁরিো পনি ততরি ক্িা হনয়নি। 

আহমে মুসা পূিক, উত্তি ও পরশ্চম রেনক্ দচনয় দেেল রতেরেনক্ই রতেো 
ক্রিনডাি এরগনয় দগনি। দক্ােরেনক্ যানি দস? 

আহমে মুসা মুহূনতকি িনে দচাে িন্ধ্ ক্নি অরিস রিরল্ডাংোি অিয়ি 
সামনে রেনয় এল। দেেল দস অরিনসি িৃহত্তি অাংে রসুঁরি দথনক্ পরশ্চম রেনক্। 
রসুঁরি দথনক্ পূিক ও উত্তি রেনক্ িি দিাি দু’রতেরে ক্ি পাওয়া যানি। 

সুতিাাং আহমে মুসা রসদ্ধাে রেল পরশ্চনমি ক্রিনডাি ধ্নি এগুিাি 
িনে। 

আহমে মুসা তাি হানতি দসতাি িন্দুনক্ি মত ধ্নি রিিানলি মত 
রোঃেনব্দ, রক্ন্তু স্বাভারিক্ দহুঁনে সামনে এগুনলা। 

রতেো ক্নিি েিিা পাি হনতই দস দেেল সামনেই উত্তি-েরিে এক্ো 
ক্রিনডাি। আহমে মুসা অনুমাে ক্িনলা এই এলাক্াো অরিস রিরল্ডাং-এি 
মাঝামারঝ স্থাে হনি। 

আি দু’পা এগুনতই আহমে মুসা দু’িে প্রহিীি মুনোমুরে হনয় দগল। 
তািা েরিে ক্রিনডাি দথনক্ দিরিনয় এনসনি। 

দু’পিই চমনক্ উিল। 
আহমে মুসাি ডাে হানতি তিকরে দিতানিি মাঝ িিািনি গতক রেনয় 

সাইনলিাি লাগানো রমরে দষ্টেগানেি ররগাি স্পেক ক্নিনি। রক্ন্তু দেনে মনে হনি 
দস দসতানিি তাি স্পেক ক্নিনি। এেরে িািানো দস শুরু ক্িনি। 

চমনক্ ওিা অিস্থা েূি হওয়াি পি দষ্টেগাে ধ্ািী প্রহিী দু’িনেি এক্িে 
িলল, ‘রক্ দহ, এোনে তুরম রক্ ক্িি? এো রক্ গানেি িায়গা? এনল রক্ ক্নি?’ 

‘িারডকোন্ড এোনে, তাই এোনেই দেো ক্িনত এলাম। দক্াথায় দস?’ 
রিক্ এই সমনয়ই োিী ক্নেি ক্াকরত-রমেরত ও িীে রচৎক্াি দভনস 

আসনত লাগল। 
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আহমে মুসাি ক্থা শুনে ওিা ক্পাল করঞ্চত ক্নিরিল। তানেি 
দষ্টেগানেি েল উপনি তুনলরিল আহমে মুসাি লনিয। তানেি এক্িে রক্িু 
িলাি িনে মুে েুনলরিল। 

রক্ন্তু আহমে মুসা তানেিনক্ সময় রেল ো। 
আহমে মুসাি তিকরে অরস্থিভানি দচনপ ধ্িল ররগানি। রোঃেনব্দ এক্ 

ঝাক্ গুলী দিরিনয় দগল দসতাি রূপী রমরে দষ্টেগাে দথনক্। 
েব্দ ক্িািও সময় দপল ো প্রহিী দু’িে। ঝাুঁঝিা দেহ রেনয় ঢনল পনি 

দগল ক্রিনডানিি উপি।  
োিী ক্নেি রচৎক্াি দক্াে রেক্ দথনক্ আসনি তা রিক্ ক্িাি িনে 

এক্েু উৎক্েক হনয়ই আহমে মুসা িুেল েরিে রেনক্। তাি আনগ দু’িনেি দু’রে 
দষ্টেগাে আহমে মুসা ক্াুঁনধ্ তুনল রেনয়নি। 

েরিে ক্রিনডানিি পরশ্চম পানে প্রথম ঘিরে দথনক্ই আসরিল েব্দ। 
আহমে মুসা েিিায় রগনয় োুঁিাল। 
এোনে ক্ম্পুোিাইিড এযালিানিরেক্যাল লক্। 
েুেী হনলা আহমে মুসা। রেশ্চয় লক্ দোলাি দক্াডও ঐ এক্ই হনি। 
আহমে মুসা ডাে হানত দষ্টেগাে িারগনয় িাম হানত ‘EGLE’ ক্রম্পউে 

ক্িল। 
রিক্ এই সময়ই মাগকানিে রচৎক্াি ক্িরিল, ‘আল্লাহ আমানক্ িিা ক্ি,’ 

আল্লাহ আমানক্ িিা ক্ি’ িনল। 
আি তাি িিানি আনিক্রে দলাক্ দহা দহা ক্নি দহনস উিল, ‘দতামাি 

আল্লাহ দযোনেই থাক্, এোনে আসনত পািনি ো। এেেও িল, এেীয় দলাক্রে 
দক্াথায়, তাি রক্ পরিচয়, তাহনল দতামানক্ দিনি রেনত িরল।’ 

‘ো আরম িলি ো। রক্িুনতই িলি ো। আমানক্ দমনি দিল।’ রচৎক্াি 
ক্নি ক্াুঁেনত ক্াুঁেনত িলল মাগকানিে। 

‘ো, সুন্দিী, দতামানক্ মািনল দতা তুরম দিুঁনচ যানি। দতামানক্ িাুঁরচনয় 
দিনেই এভানি দতামানক্ প্ররতরেে মািনত চাই।’ 
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ক্থা দেষ ক্নিই রচৎক্াি ক্নি উিল দলাক্রে, ‘েয়তারে শুেনি ো। 
দতামাি ক্াি শুরু ক্ি।’ 

সাংনগ সাংনগই ‘আল্লাহ তুরম দক্াথায়’ িনল িুক্ িাো রচৎক্াি ক্নি উিল 
মাগকানিে। 

আহমে মুসাি ‘EGLE’ ক্রম্পউে দেষ হনয়নি। দেষ ক্নিই দস 
রিভলিাি তুনল রেনয়নি িাম হানত। আি ডাে হানত দষ্টেগাে। 

‘EGLE’ ক্রম্পউে দেষ হিাি সানথ সানথ দচানেি পলনক্ েিিাি পাল্লা 
দেয়ানল ঢুনক্ দগল। 

আহমে মুসাি দচাে িুনে দগল ঘনিি দভতি। প্রায় েগ্ন মাগকানিে মারেনত 
পনি আনি। তেতযাক্াি এক্িে দলাক্ মাগকানিনেি িুনক্ পা রেনয় তানক্ দচনপ 
দিনে ক্াপি েুলনি। আি পানেই োুঁরিনয় আনিক্িে দেতাাংগ আনমরিক্াে। 

দষ্টেগানেি ররগানি হাত রিলই আহমে মুসাি। তিকরে চাপল ররগানি। 
তেতযাক্াি দলাক্রেনক্ ঝাুঁঝিা ক্িল এক্ ঝাুঁক্ িুনলে রগনয়।  

আহমে মুসাি এইভানি উপরস্থরত এিাং তেতযসেৃে তাি পাহনলায়ানেি 
উপি ব্রাে িায়ানি মুহূনতকি িনে হতিুরদ্ধ হনয় রগনয়রিল িারডকোন্ড। সরেত 
রিনি দপনয় যেে দস পনক্ে দথনক্ রিভলিাি দিি ক্িল, তেে তা রেনয় আি 
দক্াে ক্াি হনলা ো। আহমে মুসাি িাম হানতি রিভলিানিি এক্ো গুলী তাি 
রিভলিাি ধ্িা হাতনক্ দচৌরচি ক্নি রেনয় দগল। তাি হাত দথনক্ দিে েূনি রগনয় 
রিেনক্ পিল রিভলিাি। 

‘িাুঁচনত চাইনল দু’হাত তুনল দেয়ানলি রেক্ মুে ক্নি োুঁিাও।’ রেনেকে 
রেল িারডকোন্ডনক্ আহমে মুসা। 

আহমে মুসা প্রথনম এক্ ঝলক্ মাি তারক্নয়রিল মাগকানিনেি রেনক্। 
তািপি তাি েৃরষ্ট রভন্ন রেনক্ সরিনয় দিনেরিল। 

িারডকোন্ড রগনয় দেয়ানলি রেনক্ মুে ক্নি োুঁিানল আহমে মুসা 
দষ্টেগােগুনলা দিনে রেনিি িযানক্ে েুনল মাগকানিেনক্ রেনয় ওরেনক্ ো তারক্নয়ই 
তা িুনি রেল মাগকানিেনক্। িলল, ‘পনি োও।’ 
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মাগকানিেনক্ ধ্নি আোি সময় তাি গানয় রিল োইে গাউে। দসোই আি 
পযকে তাি পনিনে রিল। রক্ন্তু দসো আি েত রিন্ন হনয়নি ওনেি হানত। মাগকানিে 
িযানক্ে করিনয় রেনয় তািাতারি পনি রেল। 

তািপি আহমে মুসা এগুনলা  িারডকোনন্ডি রেনক্। পানয় এক্রে লারথ 
দমনি িারডকোন্ডনক্ দিনল রেল মারেনত। িলল, ‘পযান্েো েুনল োও 
িারডকোন্ড।’ 

িনলই মাগকানিেনক্ উনেে ক্নি িলল, ‘তুরম রভন্ন রেনক্ ঘুনি োুঁিাও 
মাগকানিে।’ 

আন্ডাি ওয়যাি পিা িারডকোন্ড সাংনগ সাংনগই পযান্ে েুনল হুকম তারমল 
ক্নিনি। 

আহমে মুসা পযান্েো মাগকানিনেি রেনক্ িুনি রেনয় িলল, ‘তািাতারি 
পনি োও।’ 

আহমে মুসা তাি দসতাি দষ্টেগােরে ক্াুঁনধ্ ঝুরলনয় দু’হানত দুই দষ্টেগাে 
রেনয় িলল, ‘চল মাগকানিে।’ 

েিিায় এনস আহমে মুসা িারডকোন্ডনক্ উনেে ক্নি িলল, ‘ক্াপুরুষ 
িারডকোন্ড, এেীয়রেি গানয় হাত রেনত ো দপনি এক্িে মরহলানক্ ধ্নি আোি 
িীিত্ব দেরেনয়রিনল। দতামানক্ হতযা ক্িলাম ো। আিও প্রায়রশ্চতয ক্িাি িনে 
িাুঁরচনয় িােলাম।’ 

িনল আহমে মুসা িাইনি দথনক্ েিিাি রিেরক্রে এুঁনে িন্ধ্ ক্নি রেল। 
রভন্ন দক্ানড ক্ম্পুোি লক্ িন্ধ্ ক্িা যানি রক্ো এই দভনি দসো িযিহাি ক্িল ো 
আহমে মুসা। 

রসুঁরিি ক্ািাক্ারি এনস আহমে মুসা মাগকানিেনক্ িলল, ‘অরিনসি 
সিাি িাোি ও প্রস্তুত হওয়াি আনগই আমানেি দিরিনয় দযনত হনি। দগনে মাি 
িয় সাত িে প্রহিী আনি, অসুরিধ্া হনি ো। তুরম আমাি দপিনে থাক্নি সি 
সময়। ভয় দেই।’ 
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মাগকানিে দক্াে ক্থা িলল ো। তাি দু’দচাে রেনয় অনঝাি ধ্ািায় গরিনয় 
পনিনি অশ্রু। রক্ন্তু মে তাি িলল, আপোি পানে দথনক্ এেে আমাি মৃতযু, 
আমাি সিনচনয় িি ক্াময িস্তু। 

রসুঁরিি দগািায় দপৌনি আহমে মুসা দেেল, রসুঁরি মুনেি েিিাি িাইনিি 
রেনক্ মুে ক্নি োুঁরিনয় আনি প্রহিী, তাি হানত দষ্টেগাে ঝুলনি। 

আহমে মুসা দ্রুত উিনত লাগল রসুঁরি রেনয়। পানয়ল েনব্দ ঘুনি োুঁিাল 
প্রহিী দগেমযাে। আহমে মুসানক্ ঐভানি দেনে তাি চিু চিক্ গাি। আহমে 
মুসাি িাম হানতি দষ্টেগাে এক্ পেলা গুলী িািল। দগনেি উপিই ঢনল পিল 
প্রহিীি দেহ। 

এক্িেনক্ মািাি িনে এত গুলীি প্রনয়ািে রিল ো। রক্ন্তু আহমে মুসা 
তা িুিল এই ক্ািনে দয, ব্রাে িায়ানিি েব্দ শুনে রেনচি দগে রুম দথনক্ সিাই 
িুনে আসনি উপনি। তানেি সিাইনক্ আহমে মুসা এক্ সানথ দপনত চায়। 

আহমে মুসা দু‘তলাি রসুঁরি মুে পাি হনয়ই দেেল, রিনসপেে রুম দথনক্ 
দু’িে দিরিনয় এনসনি। 

আহমে মুসাি ডাে হানতি দষ্টেগাে আিাি এক্ ঝাুঁক্ গুলী িৃরষ্ট ক্িল 
রিনসপেে রুম লনিয। 

গুলী ক্নিই আহমে মুসা দু’ধ্াপ এরগনয় অরিস দথনক্ রেনচ লনে োমাি 
রসুঁরিি রেনক্ তাক্াল। দেেল িয় সাত িে িুনে আসনি দষ্টেগাে িারগনয় উপনিি 
রেনক্ রসুঁরি রেনয় দেৌনি। 

আহমে মুসা আিও দু’ধ্াপ এগুনলা সামনে। ওিাও তেে দেেনত 
দপনয়নি দিডইরন্ডয়াে যুিক্নিেী আহমে মুসানক্। 

ওিাও দষ্টেগাে ঘুিানি আহমে মুসানক্ লিয ক্নি। রক্ন্তু ওনেি লনিয 
উেযত আহমে মুসাি দু’তিকরে রিল দু’দষ্টেগানেি ররগানি প্রস্তুত। তাি দুই হানতি 
দু দষ্টেগাে এক্ সানথ গুলী িৃরষ্ট ক্িল ওনেি উপি। ওিা সাতিেই ঢনল পিল 
রসুঁরিি উপি। 

গুলী িৃরষ্ট ক্িনত ক্িনতই ‘মাগকানিে এনসা’ িনল িুেল আহমে মুসা রসুঁরি 
রেনয় রেনচি রেনক্। 
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ডা: মাগকানিে রেনেকে মত আহমে মুসাি দপিনেই োুঁরিনয়রিল। দসও 
িুেল আহমে মুসাি দপিনে দপিনে তাি িায়াি মত। 

আহমে মুসা প্রায় রসুঁরিি দগািায় দেনম এনসনি। এমে সময় দস দেেল 
রসুঁরিি দগািায় গরিনয় পিা িিাি এক্িে রিভলিাি তাক্ ক্নিনি আহমে 
মুসাি লনিয। 

আহমে মুসা দ্রুত মাথা রেচু ক্নি ডাে পানে সনি দগল। রক্ন্তু দেষ িিা 
হনলা ো। রিভলিানিি রেরিপ্ত গুলীো এনস রিদ্ধ হনলা আহমে মুসাি িাম ক্াুঁধ্ 
সাংলগ্ন িাহুি দপরেনত। 

আহমে মুসাি িাম হাত দথনক্ দষ্টেগাে পনি দগল। 
আহমে মুসা তাি ডাে হানতি দষ্টেগােো ঘুরিনয় দলাক্রেি রেনক্ গুলী 

ক্নি আিাি িুেল লে ধ্নি। তাি দপিনে দপিনে মাগকানিে। আহমে মুসাি আহত 
হাত দথনক্ পনি যাওয়া দষ্টেগােো তুনল রেনয়রিল ডা: মাগকানিে। 

আহমে মুসাি গুলী রিদ্ধ হওয়া দেনে আতাংরক্ত হনয় পনিরিল 
মাগকানিে। রক্ন্তু আতাংনক্ি মনধ্যও দস আেস্ত হনলা এই দভনি দয, গুলীো 
রিপজ্জেক্ িায়গায় লানগরে। 

আহমে মুসা লে দথনক্ িাস্তায় উনি দপিনে তাক্াল। দেেল, দপিে 
দথনক্ এেেও দক্উ তািা ক্নি আনসরে। 

আহমে মুসা িাস্তাি রেনক্ তাক্াল। দেেল, িাস্তা িাুঁক্া। আতাংরক্ত 
মানুষ রিরভন্ন রেনক্ সনি দগনি। 

আিাি দু’িে িুেল িাস্তা ধ্নি। 
এ সময় আহমে মুসাি মনে হনলা ক্ানলকানসি ক্থা। ক্ানলকাস গারি রেনয় 

থাক্নল ক্তই ো ভানলা হনতা। রক্ন্তু ক্ানলকাসনক্ গতক্াল হিাৎ ক্নি দযনত হনয়নি 
প্রায় দসায়া ে’ রক্নলারমোি পরশ্চনম আথকাি োউনে। গতক্ালই দিিাি ক্থা রিল। 
রক্ন্তু অসুস্থ হনয় পিায় আসনত পানিরে। 

এক্ো সুেৃে েতুে েনয়াো ক্াি আসরিল সামনেি রেক্ দথনক্। 
আহমে মুসাি মাথায় এক্ো রচো এনস দগল। সাংনগ সাংনগই রসদ্ধাে রেনয় 

রেল দস। 
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িাস্তাি মাঝোনে োুঁরিনয় দষ্টেগাে উরচনয় গারিো থারমনয় রেল দস। 
গারি থামাি সাংনগ সাংনগই আহমে মুসা গারিি ড্রাইরভাং রসনেি েিিাি 

ক্ানি রগনয় োুঁিাল। ড্রাইরভাং রসনে এক্িে তরুেী। 
আহমে মুসা তাি রেনক্ দষ্টেগাে তাক্ ক্নি িলল, ‘েিিা েুনল োও, ো 

হনল দভনঙ্গ দিলি।’ 
সাংনগ সাংনগ তরুেীরে গারিি েিিা েুনল রেল। তরুেীরেি দচানে-মুনে 

রিস্ময় এিাং ভয় দুইই। 
আহমে মুসা দোলা েিিা পনথ দপিনেি েিিা আেলক্ ক্নি েিিাো 

েুনল রেনয় িলল, ‘ডা: মাগকানিে তািাতারি উনি িস।’ 
িলাি সানথ সানথই মাগকানিে গারিনত উনি িসল। 
আহমে মুসা তরুেীরেি রেনক্ দষ্টেগাে তাক্ ক্নি িলল, ‘পানেি রসনে 

রগনয় িসুে।’ 
ভনয় পাাংশু হনয় উনিরিল তরুেীরেি মুে। রিোিাক্যিযনয় দমনয়রে 

ড্রাইরভাং রসে দিনি পানেি রসনে সনি দগল। 
আহমে মুসা ড্রাইরভাং রসনে উনি িসনত যানি এ সময় লনেি রেক্ দথনক্ 

দগালমাল ও দষ্টেগানেি েব্দ দভনস এল। দু’এক্ো গুলী এনস আেপানে পিল। 
আহমে মুসা গারিনত উনি দচানেি পলনক্ গারিো ঘুরিনয় রেনয় িুেল 

সামনেি রেনক্।  
গারিি তরুেীরে রেলা সুসাে। িারডকোনন্ডি দমনয়। এক্িে িান্ধ্িীনক্ 

রিোয় রেনয় দস এয়ািনপােক দথনক্ রিিরিল। 
প্রথনম দস আহমে মুসানেিনক্ হাইিযাক্াি, রক্ডোপানি দভনিরিল। 

রক্ন্তু আহমে মুসাি গুলী রিদ্ধ িাম িাহু দথনক্ অিযাহত িিপাত এিাং মাগকানিনেি 
রিধ্বস্ত ও িিাি অিস্থা দেনে িুঝল দক্াে রিপে ও সাংঘাত দথনক্ এিা রিিনি। 
পনি যেে দহায়াইে ঈগল-এি অরিনসি রেক্ দথনক্ তহ তচ ও দষ্টেগানেি গুলীি 
ঝাুঁক্ িুনে এল, তেে িুঝনত পািল এিা দহায়াইে ঈগল-এি অরিস দথনক্ 
মািামারি ক্নি রিিনি এিাং তাি গারিি সাহাযয রেনয় এিা পালািাি দচষ্টা ক্িনি। 
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এসি রচো ক্িাি পি রেলা সুসানেি ভয় অনেক্ো দক্নে দগল। তাি 
িায়গায় তাি মনে প্রশ্ন িাগল, এিা ক্ািা? দমনয়রেি পিনে অদ্ভুত দপাোক্ দক্ে? 
িুঝাই যানি তাি গানয়ি িযানক্েরে তাি েয়, দক্াে দিনলি। আি তাি পিনেি 
এক্েম দিঢম পযান্েরে দক্াে পুরুনষি। দক্াে দমনয়ি এমে দপাোক্ িীিনে দস 
এই প্রথম দেেল। 

দিে রক্িুো পথ চনল এনসনি। 
আহমে মুসা পানেি তরুেীরেি রেনক্ মুহূনতকি িনে দচাে তুনল িলল, 

‘আমানেি এই িযিহাি ও আপোি অসুরিধ্া হওয়াি িনে আরম দু:রেত।’ 
আহমে মুসাি এ ক্থায় রেলা সুসাে আহমে মুসাি রেনক্ তাক্াল। 

আহমে মুসাি েিম ও ভদ্র সুি শুনে গম্ভীিভানি তাক্াল আহমে মুসাি রেনক্। 
িলল, ‘আপোিা ক্ািা?’ 

‘হিাৎ ক্নি এ প্রনশ্নি িিাি দেয়া মুরষ্কল। এোই এেে আমানেি িি 
পরিচয় দয আমিা িুলুনমি রেক্াি।’ 

‘িানলম দক্? মনে হনি আপোিা লিাই ক্নি এনসনিে।’ 
‘িানলমনেি পরিচয়ও হিাৎ দেয়া মুরষ্কল। লিাই ক্িনত আমিা যাইরে। 

ডা: মাগকানিে িন্দী রিনলে, ওনক্ উদ্ধাি ক্িনত দযনয় লিাই হনয়নি।’ 
আহমে মুসা পরিচয় ো রেনলও রেলা সুসাে িুঝল দহায়াইে ঈগলনক্ই 

িানলম িলা হনি। তাহনল এ দমনয়রে ‘দহায়াইে ঈগল’-এি ক্ানি িন্দী রিল। 
দক্ে িন্দী রিল? রিষয়ো তাি মনে ক্ষ্ট রেনলও দস িানে ‘দহায়াইে ঈগল’ 
দেতাাংগ স্বানথকি এক্রে সাম্প্রোরয়ক্ িািছেরতক্ প্ররতষ্ঠাে। রক্ন্তু দমনয়রে দতা 
রেনিে দেতাাংগ, তাহনল এভানি িন্দী হনলা দক্ে? আি এক্িে অনেতাাংগ তানক্ 
মুি ক্নি রেনয় যানি দক্ে? এসি প্রশ্ন মাথায় রেনয় রেলা সুসাে প্রশ্ন ক্িল, 
‘দক্াথায় িারি আপোনেি?’ 

‘ডা: মাগকানিনেি িারি গ্রযান্ড োক্কস-এ।’ 
গ্রান্ডস োক্কস-এি োম শুনে চমনক্ উিনল রেলা সুসাে। তাি আব্বানেি 

আনলাচোয় দস দিনেনি দহায়াইে ঈগনলি ক্নয়ক্ো অরভযাে দসোনে মাি 
দেনয়নি। দহায়াইে ঈগল-এি দেিে’ দথনক্ দু’ে দলাক্ দসোনে রেহত হনয়নি। 
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এসি ঘেোি ক্াযকক্িে দথনক্ই রক্ দমনয়রেনক্ িন্দী ক্িা হনয়রিল? আি ড্রাইভ 
ক্িনি এ দলাক্রে দক্? ডা: মাগকানিনেি িারি িলল গ্রান্ড োক্কস-এ, রক্ন্তু এুঁি িারি 
দক্াথায় তা দতা িলল ো! এ দতা অনেতাাংগ। এরেয়াে রক্? এ প্রশ্ন মনে িাগনতই 
তাি রপতানেি আনলাচো দথনক্ দোো িছেক্ এরেয়ানেি ক্থা তাি মনে পিল। 
তাি রপতানেি দসই এরেয়ােই োরক্ ‘দহায়াইে ঈগল’ এি সি রিপযকনয়ি দহাতা। 
এই এরেয়ােই রক্ দসই এরেয়াে? 

এই দেষ প্রশ্নো মনে উেয় হনতই এক্ো ভয়াতক রেহিে এনস তানক্ রঘনি 
ধ্িল। দস রেরশ্চত হনলা, এ দসই এরেয়ােই হনি। দহায়াইে ঈগল ঘারে দথনক্ 
এক্িে িন্দী উদ্ধাি এইভানি আি দক্ ক্িনত পানি!  

হিাৎ আহমে মুসা তাি গারিি গরত িারিনয় রেল। তরুেীরেি রেনক্ 
তারক্নয় িলল, ‘মযাডাম, ওিা রপিু রেনয়নি।’ 

এ েিনি রেলা সুসাে আেরন্দত হিাি িেনল উৎক্রেত হনলা। 
সােসালভােনিি এ ক্লোস দ্বীপো েুি িি েয়। লুক্ানোি িায়গা দতমে দেই। 
চািরেক্ দথনক্ দহায়াইে ঈগলিা আসনল এ গারি পালািাি িায়গা পানি ো। তাি 
গারি ওোেক্াি সিাই দচনে। সুতিাাং েোি এতিে তািা পুরলেনক্ িা দহায়াইে 
ঈগলনক্ রেনয় রেনয়নি। সুতিাাং দয রেক্ রেনয়ই পালািাি দচষ্টা ক্িা দহাক্, তানেি 
েুুঁনি পাওয়া ক্রিে হনি ো। রক্ন্তু সুসানেি মনে এই রিষয়োই অস্বরস্তি সৃরষ্ট 
ক্নিনি। তাি মে িলনি, এই দমনয়রেি দহায়াইে ঈগল-এি িন্দীোোয় দিিা আি 
রিক্ েয়। 

‘ক্য়রে গারি রপিু রেনয়নি?’ িলল রেলা সুসাে। 
‘এক্ো গারি দেেনত পারি। মনে হয় এক্োই।’ আহমে মুসা িলল। 
‘তাহনল আিও গারি অে রেক্ রেনয় আসনি।’ 
‘রক্ ক্নি িুঝনলে?’ রিরস্মত ক্নে িলল আহমে মুসা রেলা সুসানেি 

রেনক্ তারক্নয়।  
‘দযোে দথনক্ আপোিা এনলে, দসো আমানেি িারিি পানেই। ওনেি 

িারে আরম। রপিু যেে রেনত দপনিনি, তেে এক্রে েয় অনেক্গুনলা গারি রপিু 
দেিাি ক্থা। তাই আমাি মনে হনি, এক্রে যেে দপিে রেক্ দথনক্ রপিু রেনয়নি 
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তেে আিও গারি অেরেক্ রেনয় আসনি। ক্লোস ক্মনিক্স এক্ো গ্ররি। ওোে 
দথনক্ অনেক্ িাস্তা রিরভন্ন রেনক্ দগনি।’ 

‘তাহনল এো আপোি িনে েুেীি, আি আমানেি িনে েুি দু:নেি 
েিি।’ িলল ক্থাগুনলা আহমে মুসা হারস মুনে। 

তািপি আহমে মুসা তাি গারিি গরত দিা ক্নি রেল। 
গারি তেে সনি িন্দি েহি দথনক্ দিরিনয় এনসনি। চলরিল তেে এক্ 

এিনিা-নথিনিা িাংলা এলাক্াি মনধ্য রেনয়। 
রিরস্মত হনলা রেলা সুসাে। িলল, ‘রক্ িযাপাি গারি থারমনয় রেনলে দয?’ 
‘সি গারিি মানঝ পনি লিাই ক্িাি দচনয় শুরুনত এক্োি সানথ লিাই 

ক্নি দেরে।’ িলল আহমে মুসা রেরিকক্াি ক্নে। তাি দিাুঁনে হারস। 
আিও রিরস্মত হনলা রেলা সুসাে আহমে মুসাি এই হারস দেনে। এমে 

রিপনে পনি দক্উ হাসনত পানি িীিনে দস এই প্রথম দেেল। পাগল হনয় দগল 
োরক্ দলাক্ো রিপনে পনি? দ্রুত ক্নে রেলা সুসাে িলল, ‘দেেুে আমাি েুেী-
অেুেী আমাি িযাপাি। রক্ন্তু আরম চাই ো এই দমনয়রে আিাি ওনেি হানত িন্দী 
দহাক্।’ 

আহমে মুসা গভীি েৃরষ্টনত তাক্াল রেলা সুসানেি রেনক্। িলল, 
‘ধ্েিাে, তাহনল রক্ আরম ডাাঃ মাগকানিেনক্ আপোি দহিািনত রেনত পারি? 
আপরে তানক্ রেিাপনে িারি দপৌিানোি িযিস্থা ক্িনিে।’ 

‘হ্াুঁ পানিে।’ িলল েৃঢ় ক্নে রেলা সুসাে। 
‘তাহনল এেরে আপরে মাগকানিেনক্ রেনয় পানেি দঝানপ দেনম যাে। 

এক্েু পি তানক্ রেিাপে দক্াথাও দপৌিানোি িযিস্থা ক্িনিে।’ 
‘আি আপরে?’ 
‘দপিনে মানে উত্তি রেনক্ দচনয় দেেুে, এক্রে েয় দু’রে গারি এনস 

োুঁরিনয় পনিনি। ওিা অনপিা ক্িনি সামনেি গারিি। দেেুে েরিে রেক্ দথনক্ 
চািো দহডলাইে এরেনক্ এরগনয় আসনি। আি পূিক রেক্ দথনক্ দয দহড লাইে 
এরগনয় আসনত দেেরি, ওোও ওনেিই গারি মনে ক্িরি। সিািই লিয এই 
গারি। আমাি মনে হনি, আপোি গারিি দক্াথাও রািরমোি লাগানো আনি। 
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দয রািরমোনিি দমনসি অনুসিে ক্নি ওিা রেেুুঁতভানি রঘনি দিলনত আসনি 
এ গারিনক্। আপোিা এোনে োমুে। আরম গারি রেনয় চনল যাই। ওনেি লিয 
আমাি রেনক্ চনল যানি। পনি আপরে ওনক্ রেনয় সনি পিনিে।’ 

‘রক্ন্তু আপোি রক্ হনি?’ িলল ভািী ক্নে ডাাঃ মাগকানিে। 
‘আরম ওনেি িাুঁে দথনক্ দিরুনত পািনল দিুঁনচ যাি।’ 
‘দিরুনত ো পািনল?’ িলল রেলা সুসাে। 
‘দিরুনত ো পািনল ধ্িা পিি। তানত অেত এক্িে িিা পানি। 

আপরেও িানেে মাগকানিে ধ্িা পিা রিক্ েয়।’ 
িনল আহমে মুসা তািাতারি গারি দথনক্ দিরিনয় ওপানে রগনয় রেলা 

সুসাে ও মাগকানিনেি েিিা েুনল রেনয় িলল, ‘তািাতারি দেনম পি–ে।’ 
‘আপোনক্ এভানি দিনল আরম যাি ো।’ িনল মাগকানিে িরুিনয় দক্ুঁনে 

উিল। 
আহমে মুসা মাগকানিেনক্ লিয ক্নি িলল, ‘মাগকানিে এো আমাি 

রেনেকে। দেনম এনসা।’ 
ক্াুঁেনত ক্াুঁেনত মাগকানিে দেনম এল গারি দথনক্। 
গারি দথনক্ দেনম এনসনি রেলা সুসােও। অনেক্ রিস্ময়, অনেক্ প্রনশ্নি 

ভীনি দস রেিকাক্। তাি সামনেি এেীয়রেনক্ মনে হনি রিেরিেযাত দক্াে 
রসনেমাি োয়ক্। আি তাি সামনে োয়ক্-োরয়ক্াি মনধ্য অক্ল্পেীয় এক্ ঘেো 
সাংঘরেত হনি। 

আহমে মুসা গারিি দুই েিিা িন্ধ্ ক্নি রেনয় পনক্ে দথনক্ এক্ো 
ইেনভলাপ দিি ক্নি রেলা সুসানেি হানত তুল রেনয় িলল, ‘এনত রক্িু ডলাি 
আনি। ওুঁি প্রনয়ািে হনত পানি।’ 

এক্েু েম রেনয়ই আহমে মুসা িলল আিাি সুসােনক্, ‘আপোি োম 
িােনত পারি এিাং রিক্াো?’ 

‘আরম রেলা সুসাে। আমাি দেরলনিাে ‘েব্বই হািাি েয়’। 
‘ধ্েিাে’ িনল আহমে মুসা মাগকানিনেি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘দেো 

হনি।’ 
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আহমে মুসা গারিনত উনি তীব্র দিনগ গারি িািল সামনেি রেনক্।  
আহমে মুসাি গারি ষ্টােক দেিাি সনঙ্গ সনঙ্গ দপিনেি গারি দু’রেও ষ্টােক 

রেল। 
রেলা সুসাে ডাাঃ মাগকানিেনক্ দেনে রেনয় এক্ো গানিি আিানল রগনয় 

িসল। সামনে দঝাপ থাক্ায় িাস্তা দথনক্ তানেি দেো যানি ো। রক্ন্তু তািা উত্তি-
েরিনে িহুেূি পযকে দেেনত পানি। 

আহমে মুসাি গারিনক্ অনুসিে ক্নি দপিনেি গারিো রেলা সুসােনেি 
পাে রেনয় িুনে দগল সামনে। 

আহমে মুসাি সামনে দথনক্ দয গারি দু’রে আসরিল, আহমে মুসাি 
গারিনক্ তীব্র গরতনত িুেনত দেনে তা দথনম দগনি। তানেি চািরে দহড লাইে 
পাোপারে দেো যানি। অথকাৎ তািা আহমে মুসাি চািরেক্ দথনক্ রঘনি দিলাি 
অনপিা ক্িনি। 

পূিক রেনক্ দয গারিো আসরিল, দসোও গরত পরিিতকে ক্নি িুেনি 
আহমে মুসাি গারিি রেনক্।  

আি দপিে দথনক্ দু’রে গারি।  
আহমে মুসাি গারিি রিয়াি লাইে িালানো দেই। মানঝ মানঝ তাি 

গারিি দহড লাইনেি আনলা দেো যাওয়ায় িুঝা যারিল তাি গারিি দলানক্োে। 
রক্ন্তু আহমে মুসাি উপি সামনেি দু’রে গারিি দহড লাইনেি আনলা 

পিাি পি তাি গারিি অিয়ি পরিষ্কাি হনয় উিল 
আহমে মুসাি গারি এগুনি ঐ দু’গারিি রেনক্ পাগনলি মত। 
প্রায় মুনোমুরে হনয় পনিনি আহমে মুসাি গারি এিাং ঐ দু’গারি। 
ডাাঃ মাগকানিনেি উনদ্বগ ও আতকনক্ তেে োসরুদ্ধক্ি অিস্থা। আি রেলা 

সুসানেি দচানে-মুনে অিাক্ রিস্ময়। 
এ সময় ঐ গারিগুনলাি রেক্ দথনক্ ব্রাে িায়ানিি আওয়াি দভনস এল। 

এক্ সানথ দু’রে দষ্টেগানেি। 
ডাাঃ মাগকানিে এিাং রেলা সুসানেি রিনফারিত দচাে দসরেনক্ দচনয় 

আনি। দু’িনেি দচানেই প্রশ্ন, গুলী দক্াে গারি দথনক্ হনলা। সি গািীি দহড 
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লাইে তেে রেভানো। সি এক্াক্াি হনয় যাওয়ায় রক্িুই িুঝা যানি ো 
দসোেক্াি অিস্থা। 

হিাৎ দসোনে দু’রে রিনফািনেি েব্দ এিাং পিিনেই দসোনে দেো 
দগল আগুনেি কন্ডলী। 

ডাাঃ মাগকানিে আতকোে ক্নি রেলা সুসানেি এক্ো হাত দচনপ ধ্িল। 
রেলা সুসানেিও দু’রে উরদ্বগ্ন দচাে দসরেনক্ রেিদ্ধ। িলল, ‘ডাাঃ মাগকানিে 
দেনেনিে, আগুনেি আনলায় এক্ো গারিনক্ সচল এিাং েরিে রেনক্ দযনত দেো 
দগল।’ 

‘রক্ন্তু গারিরে ক্াি, দক্াে পনিি দক্মে ক্নি িলা যানি?’ ভাঙা ক্নে 
িলল ডাাঃ মাগকানিে।  

‘তা িলা মুরষ্কল।’ িলল রেলা সুসাে হতােভানি। 
দেো দগল উত্তি রেনক্ যাওয়া ও পুিরেক্ দথনক্ আসা গারি রতেরেও 

তানেি সি লাইে রেরভনয় রেনয়নি। লাইে রেরভনয় তািা এগুনি। সুতিাাং 
ওরেনক্ি দক্াে রক্িুই এেে আি দিাঝা যানি ো। 

‘ডাাঃ মাগকানিে চলুে, আি অনপিা ক্িা রক্ হনি ো। অনেক্োরে হাুঁেনত 
হনি আমানেি।’ িলল রেলা সুসাে। 

‘রক্ন্তু ওুঁি দক্াে েিি?’ দসই ভাঙ্গা ক্ান্না দভিা ক্নে িলল ডাাঃ 
মাগকানিে। 

‘ঘেোস্থনল যাওয়া রক্ সম্ভি আমানেি?’ িলল রেলা সুসাে। 
‘তা সম্ভি েয়, রক্ন্তু......।’ ক্থা দেষ ক্িনত পািনলা ো ডাাঃ মাগকানিে। 

ক্ান্নায় িুনি দগল তাি ক্থা। এক্ো ক্থা িাি িািই তাি িুক্ দিনল দিরিনয় 
আসনত চাইনি, দস িীিে রিপন্ন ক্নি আমানক্ উদ্ধাি ক্িল, আরম দতা ওুঁি রিপনে 
রক্িুই ক্িনত পািরি ো। 

‘রক্ন্তু রক্ ডাাঃ মাগকানিে?’ 
‘অতিি এক্িে মানুষ রক্ অসহায়ভানি দেষ হনয় যানি?’ িলনত িলনত 

আিাি দক্ুঁনে দিলল ডাাঃ মাগকানিে। 
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রেলা সুসাে ডাাঃ মাগকানিনেি রপনি হাত িুরলনয় িলল, ‘ওুঁি রিপে হনয়নি 
তা আমিা িারে ো, রিপে হয়রে তাও আমিা িারে ো। তাুঁি উপি িি রক্িু 
ঘনেনি আমিা িলনত পািরি ো, ঘনেরে তাও িলনত পািরি ো। সুতিাাং আসুে 
সি িযাপাি ঈেনিি উপি দিনি দেই। তাুঁনক্ যতেুক আরম দেনেরি, তানত রতরে 
পনিাপক্ািী এিাং সুরিনিচক্। ঈেি এমে দলাক্নেি সাহাযয ক্নিে।’ 

ডাাঃ মাগকানিে দচাে মুনি িলল, ‘আপোি ক্থা সতয দহাক্।’ 
‘আসুে, চরল।’ িনল হাুঁেনত শুরু ক্িল রেলা সুসাে। 
ডাাঃ মাগকানিেও হাুঁেনত শুরু ক্নিনি। 
হাুঁেনত রগনয় রপনি রক্িু দচনপ আনি মনে হনলা ডাাঃ মাগকানিনেি। ো শুধ্ু 

রপনি দক্ে? ক্াুঁধ্ দথনক্ রপি পযকে। হাত রেনয় দেেল আহমে মুসাি িযাগ। 
চমনক্ উিল ডাাঃ মাগকানিে। ক্েে রেল আহমে মুসা এ িযাগ তানক্! 

রেশ্চয় যািাি সময় ক্থা িলাি িাুঁনক্ দস িযাগরে মাগকানিনেি রপনি ঝুরলনয় 
রেনয়নি। মনেি অিস্থাি ক্ািনে দস দেয়াল ক্নিরে। 

িযাগো তাি ক্ানি আসায় এক্ো অশুভ রচোয় মেো দক্ুঁনপ উিল 
মাগকানিনেি। সি সময় এ িযাগরে আহমে মুসাি ক্ানি থানক্। এ িযাগরে 
মাগকানিনেি ক্ানি দিনে যািাি অথক রক্ এোই দয আহমে মুসা রেনিি িযাপানি 
েুিই অরেরশ্চত হনয় পনিরিল! অশুভ রচোয় আিাি দক্ুঁনপ উিল মাগকানিনেি মে। 

দু’িে পাোপারে চলনি। 
হাুঁেনত হাুঁেনত রেলা সুসাে িলল, ‘রতরে অনেি িযাপানি যত সতক্ক 

দেেলাম, এমে দলাক্ রেনিি রেিাপত্তাি িযাপানি অিেই সতক্ক হনিে। রতরে 
দতা অিেই সাধ্ািে দক্উ েে।’ 

হাুঁেনত শুরু ক্নি ডাাঃ মাগকানিনেি মনে েতুে রচোি উেয় হনয়রিল, 
‘দক্াথায় যানি দস? দমনয়োনক্ রক্িুই রিনেস ক্িা হয়রে।’ 

রেলা সুসানেি ক্থা দেষ হনল ডাাঃ মাগকানিে িলল, ‘রমস সুসাে, উরে 
মনে ক্নিে ওুঁি িীিেো পনিি িনে। তাই রেনিি িযাপানি েুি এক্ো রচো 
ক্নিে ো।’ ভািী গলায় ক্থা দেষ ক্নিই এক্ো দঢাক্ রগনল ডাাঃ মাগকানিে আিাি 
িলল, ‘আমিা ক্তেূনি দক্াথায় যারি রমস সুসাে?’ 
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রেলা সুসাে সনঙ্গ সনঙ্গই িলল, ‘রিক্ রিষয়ো আপোনক্ িলা হয়রে।’ 
িনল এক্েু দথনম আিাি দস শুরু ক্িল। িলল, ‘দযোে দথনক্ আপোিা গারিনত 
চনিনিে, তাি ক্নয়ক্ গি সামনেই আমাি িারি। আমাি িারিনত আপোনক্ 
রেরি ো। অসুরিধ্াি ক্থা আরম পনি িলি। আমিা যারি আমাি োলাি িারিনত। 
োলা ও এক্ োলানতা দিাে িািা িারিনত এমে দক্উ দেই। দসোনে আপরে ভাল 
থাক্নিে এিাং রেিাপনে থাক্নিে।’ 

‘সরতয লজ্জা ক্িনি এই দপাোনক্।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে। 
‘ো, এই দপাোনক্ যানিে দক্ে? সামনেই মানক্কে আনি ক্াপি রক্নে 

দেি। উরে দতা োক্া রেনয়ই দগনিে।’ 
িনল থামল। রক্ন্তু দথনমই আিাি িলল, ‘সরতয উরে দিাধ্ হয় সিিাো।’ 

আমাি পনক্নেি েিি দপনয়ই দিাধ্ হয় উরে তাি মারেিযাগো রেনয় দগনিে। 
সরতয এমে দক্ােরেে হয়রে। রিমাে িন্দনি যািাি সময় আমাি পাসক রেনত আরম 
ভুনল দগরি। আমাি ক্ানি এেে এক্ো পয়সাও দেই।’ 

‘সি িাো উরে অিেই েে। রক্ন্তু সি রেনক্ েিি তাুঁি থানক্। রিনেষ 
ক্নি অনেি অসুরিধ্া েূি ক্িাি রেনক্।’ ভারি ক্েস্বি ডাাঃ মাগকানিনেি। 

‘ডাাঃ মাগকানিে, ওুঁি িযরিনত্বি মনধ্যও অেিীিী মনে হয় রক্িু আনি। 
ক্’রমরেনেি দেো ওুঁি সানথ। রক্ন্তু মনে হনি িানেে, উরে দযে পি দক্উ েে। 
উরে যেে আপোনক্ আমাি দহিািনত রেনত চাইনলে তেে আমাি রক্ মনে 
হনয়রিল িানেে, আমাি ঘরেষ্ঠ দক্উ দযে আমানক্ ক্থাো িলনিে যা আরম 
অস্বীক্াি ক্িনত পারি ো। আরম অিাক্ হনয়রি দেনে, ওুঁি গুলীরিদ্ধ িাহু দথনক্ 
িি গিানি। রক্ন্তু দক্াে সময়ই তানক্ এক্িািও ওরেনক্ তাক্ানত পযকে 
দেরেরে।’ 

‘এোই ওুঁি প্রক্ৃত রূপ রমস সুসাে। সিাি প্রনয়ািে দেনষই শুধ্ু রতরে 
রেনিি প্রনয়ািে রেনয় ভানিে।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে উোস ক্নে। 

‘ওুঁিা দুলকভ। রক্ন্তু এিা আনিে িনলই দুরেয়া আনি।’ িলল প্রায় স্বগত 
ক্নে রেলা সুসাে। 

ক্থা তানেি চলনি। হাুঁেনিও তািা অরিিাম। 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  164 

 

 
 
 
রেলা সুসানেি োলা আমাি িারিো এক্ো সুন্দি িাাংনলা। িরিি মত। 

মানুষ থানক্ে মাি দু’িে। সুসানেি োলামা এিাং তাি োলানতা দিাে। তাও েুি 
ক্ম সময়ই তািা এ িারিনত থানক্ে। সুসানেি োলু িাহামা সিক্ানিি এক্িে 
কূেছেরতক্ অরিসাি। মারক্কে যুিিানষ্ট্র িাহামা েূতািানসি রেউইয়ক্ক োোয় রতরে 
ক্মকিত। সুসানেি োলা, োলানতা দিাে দসোনেই অরধ্ক্াাংে সময় থানক্ে। 

সুসানেি োলা ও োলানতা দিাে মানক্করোং-এ দগনি। ডাাঃ মাগকানিে 
এক্াই িাসায়। ডাাঃ মাগকানিে দক্াে সময়ই িাইনি দিি হয় ো। োলা ও োলানতা 
দিােনক্ মাগকানিনেি রিপনেি ক্থা িনল তানক্ িাইনি দিরুনত রেনত রেনষধ্ ক্নি 
দগনি রেলা সুসাে। তাই তািাও ক্েেও তানক্ িাইনি রেনত চায় ো। 

ডাাঃ মাগকানিে ড্রইাং রুনম িনস গানল হাত রেনয় আহমে মুসাি ক্থাই 
ভািরিল। ঘেোি পি দু’রেে পাি হনয়নি, আহমে মুসাি দক্াে দোুঁি পাওয়া 
যায়রে। পিরেেই ঘেোস্থনল রেলা সুসাে রগনয়রিল, রক্ন্তু তাি গারিি দক্াে 
ধ্বাংসািনেষ দস পায়রে। তাি মানে আহমে মুসা প্ররতপনিি গারি দু’রে ধ্বাংস 
ক্নি অিনেনষ সনি পিনত দপনিরিল। িুনলনে ঝাুঁঝিা হওয়া সুসানেি গারি পনি 
এক্ িায়গায় পরিতযি অিস্থায় পাওয়া রগনয়রিল। রক্ন্তু আহমে মুসাি দক্াে 
সন্ধ্াে দেই। রতরে ভাল আনিে? অে দক্াথাও আনিে? থাক্নল দযাগানযাগ 
ক্িনিে ো দক্ে? ো রেলা সুসানেি উপি মাগকানিেনক্ িারিনত দপৌিানোি োরয়ত্ব 
রেনয় উরে োরয়ত্ব মুি হনয় দগনিে। রক্ন্তু এ িক্ম রতরে েে। রক্ন্তু তাুঁি এ 
েীিিতাি িযােযা রক্? 

ক্রলাংনিনলি েব্দ হনলা। িাইনি দক্উ ক্রলাংনিল িািানি? ওিা 
মানক্করোং ক্নি রিনি এল এত তািাতারি? ো, তানতা হয় ো। 

েিিাি আইনহাল রেনয় িাইনি তারক্নয় রেলা সুসােনক্ দেেনত দপল 
ডাাঃ মাগকানিে।  
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ডাাঃ মাগকানিে তািাতারি েুনল রেল েিিা। রেলা সুসাে প্রনিে ক্িল 
দভতনি। তাি মুে ম্লাে। 

সোহানস্যাজ্জ্বল সুসােনক্ গম্ভীি ও ম্লাে মুনে দেনে উরদ্বগ্ন হনলা ডাাঃ 
মাগকানিে। িলল, ‘রক্ িযাপাি সুসাে রক্িু ঘনেনি? দতামানক্ রিষেœ দেোনি।’ 

রেলা সুসাে ম্লাে দহনস িলল, ‘োলািা দেই ভালই হনলা, চলুে ক্থা 
আনি।’ 

িসল দু’িে রগনয় দসািায় পাোপারে। িনসই ডাাঃ মাগকানিে িলল, 
‘দপ্রাগ্রাম রিক্ আনি? দতামাি ওয়ারোংেে আি আমাি গ্রান্ড োক্কস-এ যাওয়াি?’ 

‘রিেরিেযালয় ক্াল েুলনি। দযনতই হনি। তনি আপরে দু’এক্রেে দথনক্ 
দযনত পানিে। িিক আপোনক্ এনস রেনয় যানি, দসোই িিাং ভাল।’ িলল রেলা 
সুসাে। 

‘তুরম চনল দগনল আমাি থাক্াি দক্াে অথক দেই।’ 
‘রিক্ আনি, এো দেো যানি। িনল এক্েু দথনম রেলা সুসাে িলল, 

‘এক্ো প্রশ্ন আপরে িাি িাি পাে ক্ারেনয় দগনিে। িলুে, ঐ এেীয় আপোি দক্?’ 
ম্লাে হনলা ডাাঃ মাগকানিনেি মুে। এক্েু চুপ ক্নি থাক্ল। তািপি দহনস 

িলল, ‘আমাি দক্উ েে। আিাি মানঝ মানঝ মনে হয়, রতরে আমাি সি। দক্ােো 
রিক্ আরম দভনি দেরেরে। তনি এ ক্থায় সনন্দহ দেই, আরম তাুঁি দক্উ েই।’ 

‘রতরে দক্, আপরে িানেে?’ 
চমনক্ উিল ডাাঃ মাগকানিে। উত্তি রেল ো। 
‘িুনঝরি, রতরে দক্ আপরে তাহনল িানেে।’ 
‘তুরম িাে?’ 
‘আরম িােতাম ো, আব্বাি ক্ানি শুেলাম।’ 
‘দতামাি আব্বা মানে রমাঃ িারডকোন্ড?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘তুরম রেশ্চয় আমানেি এসি ক্ারহেী তাুঁনক্ িলরে। তাহনল দক্ে রতরে 

িলনত এনলে তাুঁি সম্পনক্ক দতামানক্?’ 
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সাংনগ সাংনগই উত্তি রেল ো সুসাে। তাুঁি দচানে মুনে রদ্বধ্াগ্রস্থতা ও 
রিষেœ ভাি। এক্েু সময় রেনয় ধ্ীি ক্নে িলল সুসাে, ‘আপা রতরে ধ্িা 
পনিনিে।’ 

‘ধ্িা পনিনিে?’ 
রিদুযত স্পৃষ্ট হওয়াি মত দক্ুঁনপ উিল ডাাঃ মাগকানিে। তািপি হিাৎ দযে 

পাথনিি মত হনয় দগল দস। 
‘হ্াুঁ। ধ্িা পনিনিে। আিাি ক্াুঁনধ্ গুলী রিদ্ধ হনয়রিনলে রতরে। 

িিিিনে রতরে দুিকল হনয় রেশ্চয় পনিরিনলে। দু’িে পথচািী হাসপাতানল রেনয় 
যায়। ঐ হাসপাতানল দহায়াইে ঈগল-এি আহত ক্নয়ক্িনেি রচরক্ৎসা হরিল। 
আহমে মুসানক্ দেনে তািা রচেনত পানি। েিি দপনয় আব্বা িুনে যাে এিাং তানক্ 
আেক্ ক্নি রেনয় আনসে।’ 

‘দক্াথায় আনিে রতরে?’ িীে ক্নে িলল ডাাঃ মাগকানিে। 
‘দসো আরম অনুসন্ধ্াে ক্নিরি। েিিো আব্বাি ক্াি দথনক্ িাোি পনিই 

দহায়াইে ঈগল-এি ক্লোস ক্মনিনক্সি িন্দীোো এিাং ক্ক্িােক দ্বীনপি মূল 
িন্দীোোয় সন্ধ্াে ক্রি দগাপনে। তাুঁনক্ এসি িন্দী োোয় িাো হয়রে। পনি 
আব্বানক্ রিনেস ক্নিই িােনত পারি, তাুঁনক্ আনমরিক্ায় দহায়াইে ঈগল-এি 
দহডনক্ায়ােকানি রেনয় যাওয়া হনয়নি।’ 

‘দহায়াইে ঈগল-এি দহডনক্ায়ােকাি দক্াথায়?’ 
‘হয়নতা ওয়ারোংেনে। আরম রিক্ িারে ো। তনি দিনে দেি।’ 
িনল এক্েু থামল রেলা সুসাে। তািপি শুক্নো ক্নে িলল, ‘ভয়ািহ সি 

ক্থা শুেলাম আব্বাি ক্ানি। রতরে িাোনলে, দুরেয়াি সিনচনয় মূলযিাে মানুষ 
এেে আহমে মুসা। তানক্ যরে দহায়াইে ঈগল িু-িযাক্স-িযাে-এি হানত তুনল 
দেয়, তাহনল তািা ক্নয়ক্ রিরলয়ে ডলাি দেয়া হনি িনল তানেি দেতা দিিারসস 
িারেনয়নিে। আিাি ‘ডরব্লউ আি এি’ োনমি এক্রে িামপিী সন্ত্রাসিােী 
সাংগিেও োরক্ তাুঁনক্ এি দচনয় দিরে মূনলয রক্েনত চানি।’ 

আেমো হনয় পনিরিল ডাাঃ মাগকানিে। রেলা সুসাে-এি দক্াে ক্থাই ডাাঃ 
মাগকানিনেি ক্ানে যারিল ো। 
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এো লিয ক্নি সুসাে িলল, ‘রক্ ভািনিে আপা?’ 
‘ভািরি, আমাি দুভকানগযি ক্থা। আমানক্ উদ্ধাি ক্িনত আসাি িনলই 

এতিি সিকোে ঘনে দগনি। আমাি রক্ মূলয? আমাি মত েত েত মাগকানিে মািা 
দগনল দুরেয়াি ক্ানিা দক্াে িরত হনতা ো। রক্ন্তু রতরে ো থাক্নল পৃরথিীি সািা 
রেগে িুনি দয অশ্রু ঝিনি, িি ঝিনি!’ 

‘আপরে িানেে আপা, িারডকোন্ড আমাি আব্বা, রক্ন্তু দহায়াইে ঈগল-
এি িািেীরত আমাি ভাল লানগ ো। আহমে মুসা িাহামায় থাক্নল তানক্ উদ্ধাি 
ক্িাি িনে আরম সি রক্িু ক্িতাম। আনমরিক্ায় রক্িু ক্িনত পািনল ক্িি। 
আহমে মুসাি মত এমে মানুষ আরম দেরেরে। িানেে আনিক্ো মিাি ঘেো 
ঘনেনি। আমাি গারি উদ্ধানিি পি গারিি বু্ল িুনক্ি মনধ্য দু’হািাি আনমরিক্াে 
ডলাি পাওয়া দগনি। োক্াি সানথ এক্ো রিনপ দলো, ‘গারিি িরত হওয়াি িনে 
দুাঃরেত। আমাি ক্ানি যা রিল গারি রিরপয়ানিি িনে দিনে রেলাম।’ 

‘োক্া পাওয়াি পি আরম দক্ুঁনে দিনলরিলাম। আব্বানক্ িনলরিলাম, এই 
ধ্িনেি দলাক্নক্ ক্ষ্ট দেয়া ঈেি অিেই পিন্দ ক্িনিে ো।’ 

আব্বা িনলরিনলে, ‘দস দক্মে মানুষ দসো আমানেি দেোি রিষয় েয়, 
দস রক্ ক্নিনি, ক্িনি দসোই রিনিচয। তানক্ সহ¯  িিাি হতযা ক্িনলও 
আমানেি িরতপিূে হনি ো। দসই িনে হতযা েয়, তানক্ আমিা রিরক্র ক্িাি 
রসদ্ধাে রেনয়রি। আমানেি ক্নয়ক্ িিনিি িানিনেি োক্া এি দথনক্ আমিা দপনয় 
যাি।’ থামল সুসাে। 

এক্ো েীঘকোস দিলল ডাাঃ মাগকানিে। িলল, ‘সুসাে, িিকনক্ দেরলনিাে 
ক্িনত চাই।’ 

ডাাঃ মাগকানিে আহমে মুসাি েিি িিকনক্ িাোনল িিক ও দিরেিাি 
দু’িনেই দক্ুঁনে দিনল। তািা দেরলনিানে আি ক্থা িলনতই পানিরে। 

ক্নয়ক্ রমরেে পনিই দেরলনিাে এল িনিকি। িিক এিাং দিরেিাি 
দু’িনেই িাোল, তািা আনমরিক্া দযনত চায়। 

দেরলনিানে ক্থা িলাি পি ডাঃ মাগকানিে রেলা সুসানেি সানথ রিষয়ো 
রেনয় আলাপ ক্িল। িলল, ‘আরমও ওনেি সানথ আনমরিক্া দযনত চাই।’ 
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রেলা সুসাে িলল, ‘যাওয়াি এই রসদ্ধাে যুরিসাংগত। তনি দগনলই দক্াে 
লাভ হনি তা েয়। দহায়াইে ঈগলনক্ আরম িারে। আপোনেিনক্ ওিা দপনল যা 
ইনি তাই ক্িনত পানি। আহমে মুসানক্ ওিা িাুঁরচনয় দিনেনি োক্াি দলানভ, 
রক্ন্তু আপোনেিনক্ এক্ মুহূতকও িাুঁচনত দেনি ো। সুতিাাং রিচাি রিনিচো ো ক্নি 
আপোিা রিপনে ঝাুঁরপনয় পিনল দক্াে লাভ হনি ো। আমানক্ আপোিা রিোস 
ক্রুে, দি.রি িারডকোন্ড আমাি আব্বা, রক্ন্তু আব্বাি অোনয়ি ভাি লাঘনিি 
িনেই আরম আহমে মুসানক্ সাহাযয ক্িি। রক্ভানি ক্িি আরম িারে ো। যরে 
িােনত পারি, আপোনেি িাোি। ততরেে আপোনেি অনপিা ক্িা উরচত।’ 

‘তাহনল িনিকি সানথ আরম আনলাচো ক্রি, রিনি যাই গ্রান্ড োক্কস-এ। 
আমিা দতামাি অনপিা ক্িি, যরে অনপিা ক্িাি িনে দিুঁনচ থারক্।’ 

‘এ ক্থা িলনিে দক্ে? দক্ে দিুঁনচ থাক্নিে ো?’ 
‘আহমে মুসা আমানেি িনে িাুঁচাি পরিনিে সৃরষ্ট ক্নিরিনলে। রতরে 

এেে দেই, মাথাি উপি আমানেি ঢালও দেই।’ ভািী ক্ে মাগকানিনেি। 
রেলা সুসাে এক্েু চুপ থাক্ল। তািপি িলল, ‘রক্ন্তু যতেুক িারে, 

ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চল, রিনেষ ক্নি োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি রিপে দক্নে দগনি। 
িারতসাংঘ ও রিনেি মােিারধ্ক্াি সাংস্থাগুনলা অনুসন্ধ্াে ও চানপি িনল িৃরেে 
সিক্াি সাাংঘারতক্ তৎপি হনয় উনিনি। ক্ৃষ্াাংগ তথা মুসলমােনেি সামাে 
অরভনযাগও আি সাংিাে মাধ্যনম চনল যানি এিাং িৃরেে সিক্াি এিাং 
ক্যারিরিয়াে সিক্ািগুনলা তাি প্ররতক্ানি দ্রুত এরগনয় আসনি। এই পরিরস্থরতনত 
দহায়াইে ঈগল ক্যারিরিয়াে অঞ্চনল তাি সক্ল ক্াযকক্রম স্থরগত ক্নিনি। তািা 
রিব্রত হনয় পনিনি দয, রভন্ন দক্াে ক্ািনে রভন্ন ক্ািও দ্বািা এক্িে মুসলমাে িা 
ক্ৃষ্াাংগ মািা দগনল োয়ী ক্িা হনি দহায়াইে ঈগলনক্। োক্কস দ্বীপপুঞ্জ সহ 
ক্যারিরিয়াে অঞ্চনলি পরিরস্থরত ভাল দহাক্ এো দহায়াইে ঈগলও চানি। সুতিাাং 
দয ভয় ক্িনিে দস ভনয়ি দক্াে ক্ািে দেই। আহমে মুসা দসোনে দেই িনে রক্ন্তু 
যা রতরে ক্নিনিে তা িসল রেনয় চলনি িহু িিি।’ 

‘রক্ন্তু ওনেি সমস্ত িাগ আি রগনয় পনিনি আহমে মুসাি উপি এিাং 
রতরে ওনেি হানত িন্দী।’ ক্ান্নায় ভািী হনয় উিল ডাাঃ মাগকানিনেি ক্ে। 
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রেলা সুসানেি মুেও মরলে হনয় উনিনি। তািও দচানে মুনে দিেোি 
রচি। ধ্ীনি ধ্ীনি িলল দস, ‘এো রানিরড এিাং সক্নলি িনে। রতরে মুি দহাে 
চাই। রক্ন্তু রক্ভানি আপরে িানেে ো, আরমও িারে ো।’ ভািী ক্েস্বি রেলা 
সুসানেি। 

ডাাঃ মাগকানিনেি দু’দচাে দথনক্ দু’দিাো অশ্রু গরিনয় পিল তাি দুগন্ড 
রেনয়। 
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৬ 
সক্ানল োস্তাি পি রেলা সুসাে তাি হল েযানেি ষ্টযারড রুনমি 

ইরিনচয়ানি গা এরলনয় আহমে মুসাি িযাপািো রেনয় আক্াে-পাতল রচো 
ক্িরিল। আনমরিক্াে দহায়াইে ঈগল-এি দহড দক্ায়ােকাি দক্াথায়? দহায়াইে 
ঈগল-এি প্রধ্অে দগাল্ড ওয়াোনিি সানথ তাি পরিচয় আনি। রক্ন্তু রিো ক্ািনে 
তাি ক্ানি যাওয়া দযমে অসম্ভি, দতমরে তাি ক্াি দথনক্ দহড দক্ায়ােকানিি 
অিস্থাে সম্পনক্ক রক্িু িাোও অসম্ভি। তাহনল রক্ ক্িনি দস? দক্াে পনথ এগুনি? 

এ সময় ক্রলাংনিল দিনি উিল। 
ভািোয় দিে পিল। 
উনি োুঁিাল সুসাে। দহানষ্টস মানক্করোং-এ দগনি। তানক্ই েুনল রেনত হনি 

েিিা। 
িিক ওয়ারোংেে রিেরিেযালনয়ি িািনেি আিারসক্ হল এলাক্াি 

রিনেষ হল-েযাে এগুনলা। এ হল-েযােগুনলাি প্রনতযক্রেনত এক্রে দিড রুম, 
এক্রে ষ্টযারড, এক্রে ড্রইাং, এক্রে রক্নচে ও েয়নলে িনয়নি। এ েযােগুনলা 
সাধ্ািে হল-ক্নিি তুলোয় অনেক্ িযয়িহুল। উচ্চরিত্তিা যানেি উিািাি মত 
োক্া িনয়নি তানেি দিনলনমনয়িা এসি েযাে দেয়। 

রেলা সুসানেি েযােরেও এ ধ্িনেিই এক্ো েযাে। িান্না-িান্না ও ঘি-
দোনিি তত্ত্বািধ্ানেি িনে এক্িে দহানষ্টস িনয়নি। দমনয়রেনক্ সােসালভােি 
দথনক্ আো হনয়নি। 

েিিা েুনল রেনতই সহপারিেী রিো রক্রনষ্টািাি ঘনি প্রনিে ক্নি 
িরিনয় ধ্িনলা সুসােনক্। িলল, ‘দক্াে দোুঁি দেই, এত িি িুরেো িারিনত 
ক্ারেনয় এরল?’ 

‘দক্ে, তুই ক্নি এনসরিস? আরম ক্াল এনসরি।’ 
‘িুরেি অনধ্কক্ো থাক্নতই চনল এনসরি।’ 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  171 

 

‘রিেরিেযালয়ো আমাি দেনে হনল আরমও রেশ্চয় তাই ক্িতাম।’ 
‘এ ক্থা রিক্। রক্ন্তু আিাি এোও রিক্ দয, িাইনিি অনেনক্ িুরেনত 

দেনেই যায়রে।’ 
‘রিক্ আনি। িল এিাি এরেনক্ি ক্থা। দক্মে রিরল?’ 
‘ভাল। দিে আেনন্দই দক্নেনি সময়। রক্ন্তু দেষ িিা দিাধ্ হয় হনলা 

ো।’ 
‘দক্মে?’ 
‘তুরম িাে, রিেরিেযালয় রেিনস এক্ো োেক্ অনুষ্ঠানেি ক্থা রিল। দস 

উনেযাগ দেয়া হনয়নি। িাি-িািীিাই দযনহতু োেক্ ক্িনি, তাই িাি-িািীনেি 
ক্ািও দলো োেক্ দিনি দেয়াি রসদ্ধাে হয়। দিনি দেয়া হনয়নি মাষ্টাসক দেষ িনষকি 
িািী দমিী দিাি আনলক্িান্ডানিি োেক্ ‘রে দেেে’দক্। রিহানসকনলি আনয়ািে 
সি দেষ। দেষ মহূুনতক গন্ডনগাল িারধ্নয়নি দমিী দিাি।’ 

‘দমিী দিাি গন্ডনগাল িারধ্নয়নি?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘রক্ গন্ডনগাল?’ 
‘তাি অনুমরত দেয়া হয়রে, তাই আপরত্ত তুনলনি তাি দলো োেনক্ি 

অরভেনয়।’ 
‘দযোনে েুেী হিাি ক্থা দসোনে আপরত্ত? রক্ন্তু দমিী দিাি দতা এমে 

েয়। তাি ক্াি দথনক্ দক্াে অরিনিচক্ ক্থা আসনত পানি ো।’ 
‘আসল িযাপাি হনলা, োেনক্ দিডইরন্ডয়াে িানিি এক্ো চরিি 

িনয়নি। তানক্ এযারন্ে দেেে, এযারন্ে রসরভলাইনিেে এিাং সাংক্ীেক েৃরষ্ট ক্মুযোল 
রহনসনি দেোনো হনয়নি। মনে ক্িা হনি, দমিী দিাি এই চরিিনক্ আি এভানি 
দেেনত চায় ো। রক্ন্তু এ ক্থা দস সিাসরি িলনিও ো।’ 

রিো রক্রনষ্টািানিি এ ক্থা দোোি সানথ সানথ রেলা সুসানেি দচানেি 
সামনে এক্ো মুে দভনস উিল। মুেরে দিড ইরন্ডয়াে িাি ‘ঈগল সাে ওয়াক্াি’-
এি। আক্রস্মক্ভানিই হৃেনয়ি দক্াথঅও দযে এক্ো আঘাত লাগল সুসানেি। 
এক্ো িযথা দযে রচে রচে ক্নি উিল মে িুনি। সুসানেি মত দমিী দিািও সাে 
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ওয়াক্ািনক্ রেনয় ভািনি ো দতা? পিিনেই আিাি ভািল, ঈগল সাে ওয়াক্াি 
ও দমিী দিাি আনলক্িান্ডাি দু’িনেই অসাধ্ািে িাি। রক্ন্তু শুরু দথনক্ই দতা 
দমিী দিাি সাে ওয়াক্ািনক্ রক্িুো তিিী েৃরষ্টনত দেনে আসনি! এসি রচোনক্ 
চাপা রেনয় রেলা সুসাে িলল, ‘দয ক্থা দমিী দিাি রেনি িলনি ো, দসো তুই 
িলরিস রক্ ক্নি?’ 

‘সিাই িলনি।’ 
‘রক্ন্তু ক্ািে রক্?’ 
‘রক্িু এক্ো ঘনেনি। দসরেে রিেরিেযালয় িানি িিক ওয়ারোংেে 

রেিনসি োচ অনুষ্ঠানে সাে ওয়াক্ািনক্ ঢুক্নত দেয়া ো হনল দমিী দিাি 
আনলক্িান্ডাি দিরিনয় যায়।’ 

চমনক্ উিল রেলা সুসাে। তাি মুে মরলে হনয় দগল। রক্ন্তু দস রেনিনক্ 
সামনল রেনয় িলল, ‘এি দ্বািা রক্ িলনত চারিস?’ 

‘সিাই িলনি সাে ওয়াক্ানিি সানথ এক্ো সম্পক্ক গনি ওিাি ক্ািনেই 
দমিী দিাি তাি রেনিি দলো োেক্ সম্পনক্কও আি রভন্ন মত দপাষে ক্িনি।’ 

সনঙ্গ সনঙ্গ ক্থা িলনত পািনলা ো রেলা সুসাে। হৃেয়নক্ মুচনি দেয়াি 
মত িযথা অনুভি ক্িল দস। সাে ওয়াক্াি এিাং দমিী দিাি দু’িনেই রেলা 
সুসানেি িাসনমে। দমনয় িান্ধ্িীনেি মনধ্য দমিী দিাি রেলা সুসানেি সনিন চয় 
ঘরেষ্ঠ। আি দিনলনেি মনধ্য সাে ওয়াক্ািনক্ সিনচনয় ঘরেষ্ঠ দচানে দেনে সুসাে। 
সাে ওয়াক্ািনক্ ভাল লানগ তাি। িেক তিষমযনক্ দক্াে সময় আমল দেয় ো িনলই 
রেলা সুসাে সাে ওয়াক্ানিি সানথ ঘরেষ্ঠভানি রমনেনি। মনেি অিানেই স্বপ্ন 
দেনেনি তানক্ রেনয়। রক্ন্তু সাে ওয়াক্াি রক্ ভানি, আনেৌ ভানি রক্ো তা িােনত 
দচষ্টা ক্নিরে সুসাে ক্েেই। দমিী দিাি তাি সিনচনয় ঘরেষ্ঠ হওয়াি পনিও দমিী 
দিাি ও সাে ওয়াক্ানিি ঘরেষ্ঠতা রিষয়ক্ রক্িুই দতা দস দেনেরে! আি আক্রস্মক্ 
এ সাংিানে রেলা সুসাে সরতযই ক্ষ্টনিাধ্ ক্িনি। তিু তানেি সম্পনক্কি রিষয়ো 
অস্বীক্াি ক্িাি িনেই িলল, ‘দমিী দিাি-এি রিরুনদ্ধ এই অরভনযানগি মূনল 
ঐেুক এক্ো ঘেো িািা আসনলই দক্াে সতয আনি?’ 
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‘দমিী দিাি েুি চাপা দমনয়। তাি িযরি িীিে সম্পনক্ক িাো েুি 
মুরষ্কল। তিু দু’এক্ো এমে ঘেো প্রক্াে হনয় পনিনি, তা ঐ অরভনযাগ প্রমানেি 
িনে যনথষ্ট। মনে আনি দতাি, গত রপক্রেনক্ এক্ো োেতাি পযানক্ে ক্ম 
পনিরিল। সাে ওয়াক্াি সিনেনষ রিল িনল দস োেতা পায়রে। দক্উ রক্িু িলাি 
আনগ সাে ওয়াক্াি দহনস িনলরিল, তাি িুধ্া দেই, তািািা এ সময় 
দিডইরন্ডয়ােিা োশ্তা োয় ো। পনি দেো দগনি দমিী দিাি োশ্তা োয়রে এই 
প্ররতিানে দয, দিডইরন্ডয়াে িনল তানক্ অপমাে ক্িাি িনেই ইিা ক্নি তাি 
োেতা ক্ম দিলানো হনয়নি।’ 

চমনক্ উিনলা রেলা সুসাে। এ ঘেো দসও িানে। রক্ন্তু এ ঘেোনক্ তেে 
তািা অোনয়ি রিরুনদ্ধ এক্ো প্ররতিাে রহনসনিই দেনেরিল। রক্ন্তু আি রিো 
রক্রনষ্টািাি ঘেোোনক্ রভন্ন েৃরষ্টনত িযােযা ক্িায় এনক্ই সতয িনল তাি মনে 
হনি। মে আিও েূিকল হনয় পিল রেলা সুসানেি। তিু িলল, ‘রক্ন্তু রিো সাে 
ওয়াক্ািনক্ অপমাে ও দিাে ক্িাি িনে দমিী দিাি যা ক্নিনি, দসো দেেরিস 
ো?’ 

‘দসো অতীনতি ক্থা সুসাে। দুই প্ররতভাি মনধ্য দ্বন্দ থানক্। মনে হয় 
দমিী দিাি প্রথম রেনক্ সাে ওয়াক্ািনক্ প্ররতদ্বন্দ¦ ী রহনসনিই দিাে ক্িাি দচষ্টা 
ক্নিনি। রক্ন্তু সিাই যেে দিড ইরন্ডয়াে হওয়াি ক্ািনে সাে ওয়াক্ািনক্ 
োোভানি অপমাে ও দিাে ক্িনত লাগল, তেে দথনক্ই দমিী দিাি সাে 
ওয়াক্ানিি পি রেনত শুরু ক্নিনি।’ 

রিো রক্রনষ্টািানিি ক্থাি িিানি রেলা সুসাে দক্াে যুরি োুঁি ক্িািাি 
আি েরি দপল ো। দক্াে রক্িু হািািাি মত এক্ ধ্িনেি দিেো তানক্ আিন্ন 
ক্নি দিলল। 

রিো রক্রনষ্টািািই আিাি িলল, ‘যাই িল সুসাে, দমিী দিাি ভুল 
ক্িনি। সিাই এক্মত, োেক্ মঞ্চস্থ হনিই। দমিী দিাি দিে ক্িনল তাি িরত 
হনি, দিরে িরত হনি সাে ওয়াক্ানিি। এমরেনতই সাে ওয়াক্ানিি েত্রু সৃরষ্ট 
হনয়নি প্রচিু। দিডইরন্ডয়ােনেি মনধ্য এত িি রিোে প্ররতভা িন্মাক্ অনেনক্ই 
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তা চানি ো। তাি উপি যরে দমিী দিািও সাে ওয়াক্ানিি সম্পনক্কি ক্থা প্রক্াে 
হনয় পনি, তাহনল সাে ওয়াক্ানিি রিরুনদ্ধ তানেি দক্রাধ্ িহুগুে িৃরদ্ধ পানি।’ 

মনে মনে দক্ুঁনপ উিল রেলা সুসাে। রিোি ক্থাি প্ররতরে অিি দয সতয, 
সুসানেি দচনয় দিরে তা আি দক্ িানে? িলল দস উরদ্বগ্ন ক্নে, ‘দমিী দিাি রক্ 
সরতযই ঐ িক্ম দিে ক্িনি?’ 

‘ক্িনি মানে? দমিী দিাি এমেরক্ এক্থা পযকে িনলনি, যরে োেনক্ি 
রিহানসকল িন্ধ্ ো হয়, যরে তাি োেক্ মঞ্চস্থই ক্িনত চায়, তাহনল দস আোলনতি 
আশ্রয় দেনি।’ 

‘রিক্ই দতা আোলনতি আশ্রয় দস রেনত পানি। রক্ ক্িাি থাক্নি তেে?’ 
‘রক্ন্তু তাি আনগই অনেক্ রক্িু ঘনে দযনত পানি। িািিা এক্া েয় সুসাে, 

িািনেি িুরদ্ধ দেিাি দলাক্ িুনেনি প্রচিু।’ 
‘দক্মে?’ 
‘আরমও সি িারে ো সুসাে। রক্ন্তু চািরেক্ দেনে-শুনে আন্দাি ক্রি, 

ভয়াংক্ি রক্িু ঘনে যানি।’ 
এক্রেনক্ মেো সুসানেি োিাপ হনয় দগনি। তাি উপি রিোি দেয়া এই 

ভয়াংক্ি েিনি উনদ্বগ-আতাংনক্ মেো পূেক হনয় উিল। দক্াে উত্তি দস রেল ো। 
রিোই িলল, ‘সুসাে, দমিী দিাি দতাি ঘরেষ্ঠ িন্ধ্ু। তুই এক্েু দচষ্টা ক্নি 

দেে তানক্ রিপজ্জেক্ পথ দথনক্ রিিানত পারিস রক্ো। এো শুধ্ু আমাি ক্থা 
েয়, ওিা সিাই আমানক্ দতাি ক্ানি পারিনয়নি দেষ দচষ্টা ক্িাি িনে।’ 

‘স্যািিা দতা িলনত পানিে দমিী দিািনক্।’ 
‘রিোে রিভানগি ডীে ও পোথক রিোে রিভানগি দচয়ািমযােনক্ িলা 

হনয়রিল। তািা িনলনিে, ‘িািনেি িযাপাি িািনেি মনধ্যই সীমািদ্ধ িাে। 
আমানেিনক্ দক্াে পি হনত িনলা ো।’ 

‘এক্েু ভািল রেলা সুসাে। রক্ িলনি দস দমিী দিািনক্? দমিী দিাি যা 
ভািনি, দসো সুসানেিও ভািো। তনি এক্ো যুরি আনি, রিপে দথনক্ িাুঁচানত 
হনি দমিী দিাি ও সাে ওয়াক্াি দু’িেনক্ই। 
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সাে ওয়াক্ানিি ক্থা মনে হনতই মেো তাি দিেোয় েে েে ক্নি উিল। 
রক্ন্তু পিিনেই দস ভািল, সাে ওয়াক্ািনক্ দস িয় ক্িনত পানিরে। দমিী দিাি 
যরে তানক্ িয় ক্নি থানক্, তাহনল তানেি পনথ তাি োুঁিানো রিক্ েয়। 

মুেো গম্ভীি হনয় উিল সুসানেি। িুক্ রচনি এক্ো েীঘকোস দিরিনয় 
এল। 

রিো চমনক্ উিল। িলল, ‘দতাি রক্ হনলা সুসাে?’ 
সুসাে রেনিনক্ সামনল রেল। 
মুনে হারস োোি দচষ্টা ক্নি িলল, ‘রিক্ আনি, আরম তানক্ িনল দেেি। 

রক্ন্তু এ িেকিাে আমািও ভাল লানগ ো রিো।’ 
‘িেকিাে দক্াথায় দপরল? এো সতয ও স্বিতাি িযাপাি। দক্াে রিনেষ 

সম্পক্ক সতয প্রক্ানে িাধ্া দেনি, তা হওয়া রিক্ েয়।’ 
‘সতয িলরিস ক্ানক্ রিো?’ 
‘যা দমিী দিাি রেনি রলনেনি।’ 
‘দক্উ রক্িু রলেনলই তা সতয হনয় যায় ো। দমিী দিাি এেে িলনত 

পানি দস এক্ সময় যা রলনেরিল, তা সতয েয়।’ 
রিো হাসল। িলল, ‘এক্িে দিডইরন্ডয়ানেি সানথ তাি অছিধ্ সম্পক্ক 

হিাি পি তাি এ িিিয এেে আি গ্রহেনযাগয েয়।’ 
‘সম্পক্কোনক্ অছিধ্ িলরিস দক্ে?’ 
‘আরম িলরি ো সিাই িলনি। অছিধ্ িলা হনি ক্ািে দিডইরন্ডয়ানেি 

ঘনি দেতাাংগ তরুেী যানি তা আিনক্ি সমাি স্বীক্াি ক্িনি ো।’ 
‘দক্ে রিনয়, দপ্রম এসি দতা পানসকাে িাইে-এি িযাপাি।’ 
‘দক্াে পানসকাোল রসদ্ধাে সমাি স্বানথকি রিরুনদ্ধ দগনল দস পানসকাোল 

িাইে সমাি মােনত পানি ো।’ 
‘দতাি এ ক্থা রক্ন্তু মারক্কে আইনেি ক্থা েয়।’ 
‘আইে িি, রক্ন্তু সমাি তাি দচনয় দিাে েয়। রিনেষ ক্নি িতকমাে 

পরিরস্থরতনত।’ 
‘িতকমাে পরিরস্থরত রক্?’ 
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‘আি পরশ্চমী স্বাথক, দেতাাংগ স্বাথক এিাং দেনেি স্বাথক এক্।’ 
‘এনক্ই দতা িেকিাে িনলরিলাম রিো।’ 
‘িলনত পারিস। রক্ন্তু আসনল এো িারত দপ্রম।’ 
হাসল রেলা সুসাে। িলল, ‘তুই িেকিােী সাংস্থা ‘দহায়াইে ঈগল’ এি মত 

ক্থা িলরিস।’ 
চমনক্ উিল রিো। িলল, ‘দহায়াইে ঈগল‘দক্ তুই রিরেস?’ 
রেলা সুসাে রিষয়োনক্ দচনপ রগনয় িলল, ‘শুনেরি রক্িু রক্িু। তুই 

িারেস োরক্?’ 
‘দতাি ধ্ািো রক্ এনেি সম্পনক্ক?’ 
‘যতেুক শুনেরি তানত ভাল ধ্ািো হয়রে। িেকিােী সাংগিে ওো।’ 
‘ভাল িলাি েিক্াি দেই। রক্ন্তু এভানি োিাপ িরলস ো। ঝানমলা 

িারিনয় রক্ লাভ?’ 
‘ঝানমলা িািনি দক্ে?’ 
‘পিা শুোি িাইনি দতা দক্াে েিি িারেস ো। দভতনি দভতনি সমািো 

পানে যানি। দহায়াইে ঈগল আি এক্ পরিিতকনেি প্রতীক্। তানক্ ভাল িলনত 
ো পারিস, োিাপ িলাি প্রনয়ািে দেই।’ 

‘োিাপ হনল োিাপ িলনিা ো দক্ে?’ 
‘সাে ওয়াক্াি ও দমিী দিাি দয রিপনে পনিনি, দস ধ্িনেি দক্াে রিপে 

আরেস ো। ক্থা ক্ম িলা ভাল।’ 
‘ওনেি রিপনেি সানথ রক্ দহায়াইে ঈগল িরিত আনি?’ 
‘আি আি দক্াে ক্থা েয়।’ িনল রিো রক্রনষ্টািাি উনি োুঁিাল। িলল, 

‘তুই এরেক্ো এক্েু দেে।’ 
দিরিনয় দগল রিো রক্রনষ্টািাি। 
রিো িিাি ো রেনলও রেলা সুসাে িুঝল, সাে ওয়াক্াি ও দমিী 

দিািনক্ দক্ন্দ্র ক্নি সৃষ্ট পরিরস্থরতি সানথ দহায়াইে ঈগল িরিত আনি। রিো 
রক্রনষ্টািািসহ রিেরিেযালনয়ি ষ্টুনডন্ে িরডো রক্ দহায়াইে ঈগল এি প্রভািাধ্ীনে 
চনল দগনি? 
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এই অিগরতি রিষয়ো রেলা সুসােনক্ উরদ্বগ্ন ক্নি তুলল। দসই সানথ 
আেরন্দত হনলা এই দভনি দয, রিোিা যরে দহায়াইে ঈগনলি সানথ িরিত থানক্, 
তাহনল দহায়াইে ঈগল এি দহডনক্ায়ােকানিি সন্ধ্াে তাি িনে সহি হনি। 

ক্রলাংনিল দিনি উিল আিাি। উনি েিিা েুনল রেল রেলা সুসাে। 
িািাি রেনয় প্রনিে ক্িল পরিচারিক্া। 

 
 
 
রেলা সুসাে দমিী দিাি-এি ক্রলাংনিল চাপ রেনত রগনয় লিয ক্িল, 

েিিা দোলা, ঈষৎ িাুঁক্ হনয় আনি। 
অিাক্ হনলা রেলা সুসাে। ধ্ীনি ধ্ীনি েিিা েুলল দস। প্রনিে ক্িল দয 

ঘনি দসো সুসানেি েযানেি মতই ড্রইাং রুম। 
দমিী দিাি এি এ েযােরে রেলা সুসানেি েযাে দয রিরল্ডাং-এ, তাি 

পানেি রিরল্ডাং-এ। সি েযাে এক্ই সাইনিি, এক্ই রডিাইনেি। 
রিেরিেযালনয় ধ্েীি দুলালী দয ক্য়িে িনয়নি, দমিী দিাি িনয়নি 

তানেি েীনষক। দমিী দিাি মারক্কে দিডানিল দক্ানেকি চীি িারষ্টস িিক ওয়ানিে 
আনলক্িান্ডানিি এক্মাি দমনয়। রেলা সুসাে ও সাে ওয়াক্ানিি মতই পোথক 
রিোনেি মাষ্টাসক দেষ িনষকি িািী দমিী দিাি। 

সুসাে ড্রইাং রুম-এি িাইনিি েিিা লক্ ক্নি সামনে এগুনলা। 
ড্রইাং ও ষ্টারড রুনমি মানঝ ক্াুঁনচি স্থাোেি দযাগয দেয়াল। দেয়ালরে 

পেকায় ঢাক্া। 
দেয়ানলি রক্িু অাংে সিানো। পেকাও দেনে উন্মুি ক্িা। 
রেলা সুসাে িুঝল, দক্উ এক্িে িাইনি দথনক্ দমিী দিাি এি ক্ানি 

এনসনি। 
আনস্ত আনস্ত এরগনয় দভতনি উুঁরক্ রেল সুসাে। দেনে চমনক্ উিল দস। 
দভতনি মুে রেচু ক্নি এক্াই িনস আনি ঈগল সাে ওয়াক্াি। 
সাে ওয়াক্াি এোনে? 
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দক্ােরেে দতা দস দমিী দিাি-এি েযানে আনসরে। 
দক্াে দমনয়ি েযাে দক্ে িন্ধ্ু-িান্ধ্িনেি ক্নিও দস যায় ো। 

রিেরিেযালনয়ি িাস, লাইনব্রিী, লযািনিেিী, তাি রেনিি হল ক্ি এিাং িাস্তা 
এই হনলা তাি রিক্াো। 

সাে ওয়াক্ানিি মুে শুক্নো দেেল রেলা সুসাে। 
রেলা সুসানেি দচানে সাে ওয়াক্াি অপরূপ দচহািাি এক্রে দিনল। 

দিডইরন্ডয়াে, তুরক্ক ও চীো এই রতে অিয়িনক্ এক্রিত ক্িনল সিোি ভানলা 
রেনয় চতথুক দয দচহািা োুঁিায় দস হনলা সাে ওয়াক্াি। ক্ানলা চুল, েীল দচাে, 
দসাোলী িাং এিাং তাি সানথ রেল্পীি আুঁক্া রেেুুঁত এক্ মুোিয়ি। 

দচহািাি মতই উজ্জ্বল রেিা িীিে তাি। ইউনিাপীয় রিোে পুিষ্কাি, 
আনমরিক্াে ক্রন্েনেন্োল রিোে পুিষ্কাি এিাং ষ্টুনডন্ে দোিল প্রাইি পাওয়াি 
পি দস পৃরথিীি েীষক উেীয়মাে রিোে প্ররতভায় পরিেত হনয়নি। অিে এই 
ক্ৃরতত্ব তাি িনে ক্াল হনয় োুঁরিনয়নি। িেকিােীনেি দক্রাধ্ রগনয় তাি উপি 
আিনি পনিনি। দমিী দিাি এি োেক্ এিাং দমিী দিাি এি সানথ তাি সম্পক্কনক্ 
দক্ন্দ্র ক্নি তানেি দসই দক্রাধ্ রিনফািনোন্মেু অিস্থা এনস দপৌুঁনিনি। 

এই সমনয় সাে ওয়াক্াি দমিী দিাি এি েযানে! 
দমিী দিাি মাথায় রচরুরে ক্িনত ক্িনত তাি ষ্টযারড রুনম এনস প্রনিে 

ক্িল। 
দগাসল ক্নি এল দমিী দিাি। 
এক্েম দিে। 
দযে এক্ো িলু এই মাি পাপিীি িাধ্নে দপরিনয় রেনিনক্ দমনল ধ্িল। 
পিনে তাি দগালাপী োনেকি সানথ সাো োেক। 
রেলা সুসাে রেনি সুন্দিী, রক্ন্তু দমিী দিািনক্ ক্ানি দপনলই িরিনয় ধ্নি 

দস িনল দিনল হনল অিেই দতাি দপ্রনম পিতাম। দচাে দিিানো যায় ো এমে 
এক্রে সাো দগালাপ দমিী দিাি। 

দমিী দিাি এি এক্ানডরমক্ ক্ৃরতত্বও তাি মতই অপরূপ। এ পযকে 
সক্ল পিীিায় প্রথম স্থাে অরধ্ক্াি ক্নি এনসনি। অোনসকও দস প্রথম হনয়নি। 
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দমিী দিাি ষ্টযারড রুনম ঢুক্নত ঢুক্নত িলল, ‘স্যরি সাে। দতামানক্ 
অনেক্িে িরসনয় দিনেরি। স্যরি।’ 

দমিী দিািনক্ দেনেই উনি োুঁরিনয়নি সাে ওয়াক্াি। 
‘ধ্েিাে দিাি। অসমনয় রিো দোরেনে এনস দতামানক্ রিপনে 

দিনলরি। স্যরি।’ িলল সাে ওয়াক্াি। 
সাে ওয়াক্ানিি পানে িসনত িসনত দমিী দিাি িলল, ‘দক্াে ‘স্যরি’ 

েয়। দতামানক্ ওনয়লক্াম সাে। তুরম দয আমাি েযােো রচেনত দপনিি এ িনে 
ঈেিনক্ ধ্েিাে রেরি।’ 

‘রিক্, ধ্েিাে ঈেনিিই প্রাপয। রতরেই দতামাি িাসা দচোি পরিরস্থরত 
সৃরষ্ট ক্নিনিে।’ 

‘রক্ পরিরস্থরত রতরে সৃরষ্ট ক্নিনিে?’ গম্ভীি হনয় উনিনি দমিী দিানিি 
মুে। 

গম্ভীি হনয় উনিনি সাে ওয়াক্ানিি মুেও। সনঙ্গ সনঙ্গ দস উত্তি রেল ো 
দমিী দিাি এি প্রনশ্নি। 

এক্েু সময় রেনয় িলল, ‘দসো দিাি আমাি দচনয় তুরমই ভাল িাে।’ 
সাে ওয়াক্ানিি মুনে রেিদ্ধ রিল দমিী দিাি এি দচাে। 
সাে ওয়াক্ানিি ক্থাি পি মেু রেচু ক্িল দিাি। মুে রেচু দিনেই দস 

িলল, ‘আমাি োেক্ ‘The Nation’-এি মঞ্চায়ে রেনয় যা ঘেনি, তাি ক্থাই 
তুরম িলি?’ 

‘হ্াুঁ।’ 
এক্েু হাসল দমিী দিাি। িলল, ‘রক্ন্তু এ িযাপািো দতামাি পযকে দগল 

রক্ ক্নি? এো রেনয় রক্ পরিরস্থরতি সৃরষ্ট হনয়নি?’ দমিী দিানিি ক্নে উনদ্বগ 
প্রক্াে দপল। তাি দচানে-মুনে রচোি এক্ো িায়া। 

সাে ওয়াক্াি দমিী দিাি এি মুে দথনক্ তাি দচাে সরিনয় রেল। দসািা 
হনয় িসল। িলল, ‘ক্’রেে আনগ রিেরিেযালয় ষ্টুনডন্েস ইউরেয়নেি ক্ালচািাল 
দসনক্রোিী উইরলয়াম আমাি ক্নি রগনয়রিল। িনলরিল, আমাি ক্ািনেই োরক্ 
রিেরিেযালনয়ি িারষকক্ী অনুষ্ঠানেি সিনচনয় আক্ষকেীয় োেযানুষ্ঠানে িাধ্া 
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পনিনি। দতামাি ‘The Nation’ োেনক্ দিড ইরন্ডয়ােনেি দিাে ক্নি দেোনো 
হনয়নি। এই ক্ািনেই োেক্রেি মঞ্চায়ে যানত হনত ো পানি দস িনে আরম 
দতামানক্ প্রভারিত ক্নিরি। যেে আরম িরল, রিষয়রে রেনয় দক্ােরেে দতামাি 
সানথ আমাি দক্াে আনলাচোই হয়রে, তেে দস িনল অত রক্িু িুরঝ ো, দতামাি 
ক্ািনেই আমিা এক্ো সাংক্নে পনিরি। তািপি িনল দয, আরম দযে দতামানক্ 
িরল োেক্ মঞ্চায়নে িাধ্া ো দেয়াি িনে। িনল দস চনল যায়। গতক্াল আমাি 
ক্নি রগনয় হারিি রিেরিেযালয় ষ্টুনডন্েস ইউরেয়নেি সভাপরত মযাক্ আথকাি। 
রগনয় দসািাসুরি আমানক্ িনল, সাে ওয়াক্াি তুরম এ রিেরিেযালয় দিনি োও। 
তুরম ভাল িাি। দুরেয়াি দয দক্াে রিেরিেযালনয় তুরম ভরতক হনত পািনি।’ আরম 
রক্িু িলনত চাইনল দস িাধ্া রেনয় িনল, আরম িলনত এনসরি, শুেনত আরসরে। 
আমিা চাই, রিেরিেযালনয়ি িারষকক্ী অনুষ্ঠানেি আনগই রিেরিেযালয় িািি।’ 
িনল দস চনল যায়।’ থামল সাে ওয়াক্াি। 

সাে ওয়াক্ানিি রেনক্ তারক্নয় এক্ মনে ক্থাগুনলা শুেনি দমিী দিাি। 
তাি মুে লাল হনয় উনিনি। দচানে-মুনে ভীষে দক্রাধ্ ও অপমারেত হওয়াি রচি। 

সাে ওয়াক্াি থামাি সনঙ্গ সনঙ্গ দস িলল, ‘ষ্টুনডন্েস ইউরেয়নেি এই 
দু’চাি দেতা রক্ রিেরিেযালনয়ি মারলক্? রিেরিেযালয়নক্ তুরম রক্িু িাোওরে?’ 

‘ো দিাি।’ 
‘দক্ে?’ 
‘ঘেো আি আরম িািানত চাই ো।’ 
‘ওনেি ভয় দপনয়ি?’ 
‘তুরম রক্ তাই মনে ক্ি?’ 
‘মনে ক্রি ো িনলই প্রশ্ন ক্িরি।’ 
‘ভয় েয় দিাি। রিেরিেযালনয়ি সিাই এক্রেনক্ োুঁিানলও সিাি 

রিরুনদ্ধ োুঁিািাি সাহস আমাি আনি। ক্ািে িীিে িািা আমানেি মত 
দিডইরন্ডয়ােনেি আি রক্িু হািািাি দেই। রক্ন্তু আরম চাই দিাি........।’ 

ক্থা দেষ ক্িনত পািল  ো সাে ওয়াক্াি। হিাৎ দযে ক্থা আেনক্ দগল 
গলায়। 
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দিানিি ভারি েৃরষ্ট আিনি পনি আনি সাে ওয়াক্ানিি মুনেি উপি। 
সাে ওয়াক্াি থামনতই িলল, ‘িল সাে।’ ঈষৎ ক্াুঁপরিল দমিী দিাি-এি িনুলি 
মত দু’রে দিাে। 

সাে ওয়াক্ানিি মুে রেচু। 
তািও মুে লাল হনয় উনিনি অিরুদ্ধ এক্ আনিনগি উত্তানপ। িলল, 

‘দতামাি ‘The Nation’ োেক্ মঞ্চায়ে ক্িনত ো দেয়াি ক্ািে যরে আরম হই, 
তাহনল িলি তুরম দতামাি আপরত্ত তুনল োও দিাি। আরম চাই তুরম সক্ল 
রিতনক্কি উনধ্বক থাক্। রিনেষ ক্নি িেকিানেি িঘে িািেীরত দথনক্।’ 

দিাুঁে দু’রে থি থি ক্নি দক্ুঁনপ উিল দমিী দিাি-এি। তাি দু’দচাে দিুঁনে 
দু’দিাো অশ্রু দেনম এল। দু’হানত মুে ঢাক্ল দমিী দিাি। ক্ান্না আেক্ািাি দচষ্টা 
ক্িনত রগনয় ক্ান্নায় দস দভনঙ পিল। 

দসািায় হাতনলি উপি মুে গুনিনি দমিী দিাি। 
সাে ওয়াক্াি দমিী দিাি এি ক্ানধ্ হাত দিনে িলল, ‘দিাি এক্ো 

োেনক্ দিডইরন্ডয়ােনেি ক্নয়ক্ো গারল িলনলই তািা দিাে হনয় যানি ো, আিাি 
ো িলনল তািা িি হনয় উিনি ো। সুতিাাং এোনক্ এত িি ক্নি দেনো ো।’ 

দমিী দিাি সাে ওয়াক্ানিি হাতরে দেনে রেনয় তানক্ িরিনয় ধ্নি তানত 
মুে গুনি িলল, ‘ো সাে, এো িি ক্িা রক্াংিা দিাে ক্িাি িযাপাি েয়। েীরতি 
িযাপাি এো। দয োেক্ আরম পরিতযাগ ক্নিরি, তা আরম অরভেীত হনত দেি ো’। 

‘রক্ন্তু দিাি তুরম যা পরিতযাগ ক্নিি, অনেিা তা পরিতযাগ োও ক্িনত 
পানি। এক্িে দলেনক্ি দলো প্রক্াে হিাি পি তা িেগনেি দপ্রাপারেক হনয় 
োুঁিায়।’ 

‘হ্াুঁ, অনেিা তা পরিতযাগ ো ক্িনত পানি, রক্ন্তু আমাি োেক্ যেে 
মঞ্চস্থ হনত যানি, তেে আমাি অনুমরত রেনত হনি।’ 

সাে ওয়াক্াি তাি হাতো িারিনয় রেনয় দমিী দিািনক্ দসািা ক্নি 
িরসনয় দচাে দমািাি িনে রেসুয তাি হানত তুনল রেনয় িলল, ‘দতামাি ক্থা রিক্ 
দিাি। রক্ন্তু তািা এক্ো আনয়ািে ক্নি দিনলনি।’ 
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‘এক্. তািা আমাি অনুমরত দেয়রে। দুই. এ আনয়ািেো তািা ক্নিনি 
দতামাি আমাি রিরুনদ্ধ েয়, এক্ো ক্মুযরেরেি রিরুনদ্ধ ইিাক্ৃতভানিই। আরম 
তানেি এ িেরেয়তনক্ স্বীক্ৃরত দেি ো।’ 

এক্েু থামল দমিী দিাি। দথনমই আিাি শুরু ক্িল, ‘তাি উপি 
দতামানক্ দয হুমরক্ রেনয়নি, তািপি এো আি দমনে দেয়া যায় ো। দমনে দেয়াি 
অথক হনি সন্ত্রানসি ক্ানি েতী স্বীক্াি ক্িা। আরম এো পািনিা ো।’ 

‘তুরম দয েীরতি ক্থা িলি তা রিক্ আনি। রক্ন্তু তািা তা স্বীক্াি ক্িনি 
ো। তািা িলনি অে ক্থা।’ 

‘তািা দতা িলনি দয, দতামাি সানথ আমাি সম্পনক্কি ক্ািনেই এই োেক্ 
মঞ্চায়নে িাধ্া রেরি। তানেি এ ক্থাও রক্ রিক্। ক্াউনক্ ভানলািাসা আমাি 
পানসকাোল িাইে এিাং তাি রিরুনদ্ধ আমানক্ িযিহাি ক্িনত ো দেয়াও আমাি 
িযরিগত অরধ্ক্াি।’ 

‘দিাি, আমানেি সম্পক্ক রক্ এ ধ্িনেি েত োেনক্ি েত ক্থাি উনধ্বক 
েয়? এক্ো মূলযহীে, তুি রিষয় রেনয় দক্ে তুরম রিিাে রিতক্ক ও তিরিতাি মনধ্য 
িরিনয় পিনি?’ 

‘আমাি দিাধ্ হয় এো প্রাপয সাে। ভাল িািী হিাি, অপ্ররতদ্বন্দ¦ ী হিাি 
অহরমক্া রেনয় আরম দতামাি উপি অনেক্ অরিচাি ক্নিরি, সিাি সামনে িািিাি 
দতামানক্ আরম অপমাে ক্নিরি। সিাি দেনষ দতামানক্ রেনয় োেক্ও রলনেরি। 
এেে আরম দতামানক্ ভালনিনস যরে অপমারেত হই, লারঞ্চত হই, এো হনি 
আমাি দযাগয প্রাপয। আরম এো মাথা দপনত গ্রহে ক্িনিা।’ দমিী দিাি ক্ান্না 
িরিত ভারি ক্নে ক্থাগুনলা িলল। 

ক্থা দেষ ক্নি দু’দচানে রুমাল দচনপ মুে রেচু ক্িল দিাি। 
সাে ওয়াক্াি দমিী দিাি এি রেনক্ এক্েু ঝুুঁনক্ পনি তাি ক্াুঁনধ্ এক্ো 

হাত দিনে িলল, ‘তুরম অযথা রেনিনক্ ক্ষ্ট রেি দিাি। দতামাি দক্াে আঘাতই 
আমাি ক্ানি আঘাত রিল ো, দতামাি দক্াে অপমােই আমাি ক্ানি অপমাে মনে 
হয়রে। আরম িােতাম, দমনঘি আিানল সূযক আনি।’ সাে ওয়াক্ানিি দিাুঁনে হারস। 
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দমিী দিাি তাি ক্াুঁনধ্ িাো সাে ওয়াক্ানিি হাত িরিনয় ধ্নি তানত মুে 
গুনি িলল, ‘দক্ে তাহনল তেে তুরম আমাি ভুল দভনঙ োওরে, দক্ে তুরম আমাি 
পাগলামীনক্ সহ্ ক্নি দগি অমে ক্নি? দক্ে? দক্ে?’ 

দমিী দিাি এি অশ্রুনত সাে ওয়াক্ানিি হাত রভনি দগল। 
সাে ওয়াক্াি রেনিি হাত দেনে রেনয় দমিী দিানিি দচাে মুনি রেনয় 

িলল, ‘িনুলি গনন্ধ্ি িনে তানক্ প্রফুরেত হিাি সুনযাগ দেয়া েিক্াি।’ 
দমিী দিাি এি িাঙা হনয় ওিা মুনে হারস িনুে উিল। দসািাি হাতনল 

িাো সাে ওয়াক্ানিি হানত এক্ো রক্ল রেনয় িলল, ‘রিক্ আনি, িলু দিাোিাি 
িনে দযমে দতামানক্ মূলয রেনত হনয়নি, দতমরে আমানক্ও প্রায়রশ্চতয ক্িনত 
োও।’ 

‘তাহনল এো দতামাি দেষ ক্থা?’ 
‘অিেই। আরম ঐ সন্ত্রাসীনেি দক্াে ক্থাই শুেি ো। দেরে রক্ েরি 

আনি তানেি দতামানক্ রিেরিেযালয় দথনক্ দিি ক্নি দেিাি।’ 
‘আরম ওনেি ভয় ক্রি ো। রক্ন্তু আরম দক্াে গন্ডনগাল চাই ো।’ 
‘আমিা দতা গন্ডনগাল ক্িরি ো, তানেি অোয় ও দিআইেী োিী 

গন্ডনগানলি সৃরষ্ট ক্িনি।’ 
‘তাহনল আরম উরি দিাি।’ 
‘ো িস। দতামাি প্রথম আগমে। রমরষ্ট মুে ো ক্নি দতামানক্ িািনত 

পারি ো।’ 
ক্াুঁনচি দেয়ানলি আিানল োুঁরিনয় তানেি সি ক্থাই রেলা সুসাে শুেল। 

তানেি ক্থা দযোনে এনস দেষ হনলা, তানত দক্ুঁনপ উিল সুসাে। তাহনল সাে 
ওয়াক্াি ও দমিী দিাি সাংঘানত যানি ষ্টুনডন্েস ইউরেয়নেি দেতৃিৃন্দ তথা 
দহায়াইে ঈগল এি সানথ। তািা রক্ িানে দহায়াইে ঈগল রক্? রক্ পরিেরত হনত 
পানি এি? 

ভািল রেলা সুসাে, ওনেি এই রিপজ্জেক্ পথ দথনক্ দিিানো েিক্াি। 
এই ভািোি পানেই হৃেনয়ি দক্াে অেিনলাক্ দথনক্ অরভমাে িুব্ধ এক্ো ক্ে 
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দভনস এল, িরঞ্চত ও পিারিত হৃেয় রেনয় দক্মে ক্নি তুরম ওনেি সামনে যানি? 
দক্ে যানি? দক্ দতামাি ওিা? 

মেো মুষনি পিল রেলা সুসানেি। রক্ন্তু আিাি ভািল দস, তাি এই 
অরভমাে, তাি এই দিাভ ক্াি রিরুনদ্ধ? রক্ দোষ সাে ওয়াক্ানিি রক্ দোষ দমিী 
দিাি এি? সাে ওয়াক্ানিি ক্ানি সুসাে দক্ােরেেই রেনিনক্ প্রক্াে ক্নিরে। 
দমিী দিাি সুসানেি ঘরেষ্ঠতম িন্ধ্ু, রক্ন্তু তাি ক্ানিও সাে ওয়াক্াি সম্পনক্ক তাি 
মনেি ক্থা েুনল িনলরে সুসাে। আি সিনচনয় িি ক্থা, আি সুসাে রেি দচানে 
সাে ও দিাি এি মধ্যক্াি দয গভীি দপ্রম প্রতযি ক্িল, তা প্রোংসেীয়। সরতযই 
সাে ওয়াক্ািনক্ দিাি দযভানি দচনয়নি, সুসাে দসভানি চাইনত পানিরে। সুতিাাং 
সাে ও দিািনক্ দস দোষী ক্িনত পানি দক্মে ক্নি? 

দ্রুত রসদ্ধাে রেনয় রেল রেলা সুসাে। সাে ও দিািনক্ দহায়াইে ঈগনলি 
সানথ সাংঘানত রক্িুনতই দযনত দেয়া যানি ো। তানেিনক্ দিিানত হনি এ পথ 
দথনক্। 

তনি আি এই মুহূনতক ওনেি সানথ দেো ক্িা এিাং এসি রিষনয় রক্িু 
িলা রিক্ হনি ো। ওনেি এক্াে অেিঙ্গ এই তিিনক্ তাি অনুপ্রনিে দিমাোে। 
সুনযাগ ক্নি সাে ও দিািনক্ এক্রিত ক্নি সুসাে তানেিনক্ এ ক্থাগুনলা 
িলনি।  

সুসাে দমিী দিাি এি ড্রইাং রুনমি েিিা আেলক্ ক্নি অরতসেপকনে 
দিরিনয় এল িাইনি। 
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৭ 
দসরেে সক্াল আেোয় রিেরিেযালনয়ি লাইনব্রিীনত ঢুক্রিল রেলা 

সুসাে। দপিে দথনক্ রিো রক্রনষ্টািানিি ডাক্ শুনে ঘুনি োুঁিাল দস। 
অনপিা ক্িল রিো রক্রনষ্টািানিি িনে। 
রিো রক্রনষ্টািাি ক্ািাক্ারি হনয়ই দ্রুত ক্নে িনল উিল, ‘শুনেরিস?’ 
‘রক্?’ 
‘সাে ওয়াক্ািনক্ েুুঁনি পাওয়া যানি ো।’ 
‘রক্ িলরিস তুই? েুুঁনি পাওয়া যানি ো?’ 
‘হ্াুঁ, গতক্াল দুপুি দথনক্ তাি দক্াে সন্ধ্াে দেই। দুপুনি দেনত দস হনল 

যায় রে। িানতও হনল দিনিরে।’ 
মেো ধ্ক্ ক্নি উিল রেলা সুসানেি। হােকরিে দিনি দগল তাি উনদ্বনগ। 

তিু দস িলাি দচষ্টা ক্িল, তাুঁনক্ েুুঁনি ো পাওয়াি প্রশ্ন উিনি দক্ে? হিাৎ দক্াথাও 
দতা দস দযনতও পানি?’ 

‘দস িক্ম মনে হনি ো। লাইনব্রিীনত দযোনে িনস দস গতক্াল দুপুনিি 
আনগ পিরিল, দসোনে তাি দোে িাইল দোলা অিস্থায় পাওয়া দগনি। তাি 
ক্লমও দোলা দসোনে রিল। তাি হ্ান্ড িযাগোও রিল দেরিনল। েয়নলনে রক্াংিা 
ক্ানিা সানথ ক্থা িলনত পানে দক্াথাও দগনল দযমে থানক্, দস অিস্থায় তাি 
সিরক্িু পাওয়া দগনি। এই অিস্থায় তানক্ েুুঁনি ো পাওয়া অস্বাভারিক্।’ 

উনদ্বনগি িায়া োমল এিাি রেলা সুসানেি দচানে-মুনে। িলল, ‘দমিী 
দিাি রক্িু িানে?’ 

‘দমিী দিািও োরক্ রক্িু িলনত পািনি ো। দস েুি দভনঙ পনিনি। েুি 
ক্াুঁেনি। েুি োিাপ লাগনি িনল আরম দেো ক্িনত যাইরে। লাইনব্রিীনত এক্ো 
ক্াি দসনি আরম যাি মনে ক্িরি।’ 
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রেলা সুসাে তৎিোৎ রেনিি হানতি িাইলো রিোনক্ রেনয় িলল, 
‘তুই এো িাে। আরম দমিী দিাি এি ওোে দথনক্ এক্েু ঘুনি আরস।’ 

িনল রিোি হানত িাইলো গুনি রেনয়ই িুেল সুসাে প্রায় পাগনলি মত। 
রেলা সুসাে েযানেই দপল দমিী দিািনক্। দসই তানক্ েিিা েুনল 

রেনয়রিল। 
শুক্নো, রিধ্বস্ত দচহািা দমিী দিানিি। 
ঘনি প্রনিে ক্নিই রেলা সুসাে িরিনয় ধ্িল দমিী দিািনক্। িলল, ‘এই 

মাি আরম রিো রক্রনষ্টািানিি ক্ানি শুেলাম ঘেোো। শুনেই িুনে এনসরি দতাি 
ক্ানি।’ 

দক্ুঁনে উিল দমিী দিাি। িলল, ‘আরম আি সক্ানল িােনত দপনিরি। 
রেশ্চয় িি রক্িু ঘনেনি সুসাে। দোে, িযাগ, ক্লম ইতযারে দিনল লাইনব্রিীি 
িাইনি দক্াথাও দস দযনত পানি ো।’ 

‘আরমও তাই মনে ক্রি।’ 
িনল সুসাে দমিী দিািনক্ দেনে এনে িসাল দসািায়। িলল সুসাে, 

‘পুরলেনক্ িাোনো হনয়নি?’ 
‘হল ক্তৃকপি পুরলেনক্ িারেনয়নিে। রিেরিেযালনয়ি দপ্ররসনডন্েও 

দেরলনিাে ক্নিনিে পুরলনেি উধ্বকতে ক্তৃকপিনক্। 
রেলা সুসাে দমিী দিাি এি এক্রে হাত রেনিি দু’হানতি মুনিায় রেনয় 

িলল, ‘দতাি ক্থা রিক্ দিাি, এক্ো েুি িি ঘেো ঘনেনি।’ 
দচাে মুনি দিাি িলল, ‘রক্ ঘেো দসো তুই িারেস? ষ্টুনডন্ে ইউরেয়নেি 

দেতািাই রক্ এো ঘরেনয়নি?’ 
‘আমাি মনে হয় তািা আনি এিাং তাি সানথ আিও িি দক্াে চক্রাে 

িনয়নি।’ 
‘দক্ তািা? সাে ওয়াক্াি দলোপিা িািা সরক্রয় দক্াে িািেীরতনত রিল 

ো।’ 
‘সরক্রয় িািেীরতনত ো থাক্নলও দিডইরন্ডয়ােনেি িাতীয় িািেীরত 

দথনক্ দস রিরিন্ন অিেই েয়। এি সানথ িনয়নি দতাি সানথ সম্পনক্কি িযাপাি। 
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আমাি মনে হয় তাি সিনচনয় িি অপিাধ্ এক্িে দিডইরন্ডয়াে হনয়ও দেনেি 
েীষক রিোে প্ররতভা হনত যানি।’ 

‘রিক্ িনলরিস। সি রমরলনয়ই তাি উপি রিপে এনসনি। এেে রক্ 
হনি?’ িনল দুহাত রেনয় ক্ান্না দিানধ্ি িনে মুে ঢাক্ল দস। 

রেলা সুসাে তানক্ ক্ানি দেনে রেনয় সাে¦ো রেনয় িলল, ‘আরম দতাি 
পানে আরি দিাি। আরম রক্িুই ো, রক্ন্তু এই চক্রনক্ আরম রচরে। সি ক্থা আি 
দতানক্ আরম িলি ো। তনি এেুক দিনে িাে, ঈেি সহায় হনল সাে ওয়াক্ানিি 
রক্িু হনি ো। রক্ন্তু এই ঘেো আনমরিক্ায় িি ঘেোি িন্ম দেনি।’ 

‘ধ্েিাে সুসাে। তুই যরে চক্ররেনক্ রচরেস। তাহনল আমিা প্রাইনভে 
রডনেক্রেভ লারগনয় ক্াি ক্িনত পারি।’ 

‘এরেক্োও আরম রচো ক্িরি। তনি ভািরি, প্রাইনভে রডনেক্রেভিা 
ওনেি রিরুনদ্ধ োুঁিানত সাহস পানি রক্ো? তনি ক্থা রেরি রক্িু ক্িাি এক্ো 
সুনযাগ আনি। আরম দেেি।’ 

‘ধ্েিাে সুসাে। দতাি সানথ ক্থা িনল আমাি েরি রিনি আসনি। 
সােনক্ উদ্ধানিি িনে যা ক্িা েিক্াি তাই ক্িি।’ 

থামল দিাি। দথনমই আিাি িলল, ‘আনমরিক্ায় িি ঘেো ঘোি ক্থা 
িলরল, দসো রক্?’ 

‘আনমরিক্ায় ইরন্ডয়ােনেি মুভনমন্ে এেে েুিই সাংহত। তাি সানথ যুি 
হনয়নি আনমরিক্াি মুসরলম ও ব্লযাক্নেি েরি। দহায়াইে ঈগল-এি িেকিােী 
আচিনেি ক্ািনে এই েরি আিও সাংহত ও েরিোলী হনি। সােনক্ রক্ডোপ 
ক্িাি ঘেো এই সাংঘাতনক্ এক্ো রসদ্ধােক্ািী রেনক্ রেনয় দযনত পানি।’ 

‘দহায়াইে ঈগল’ এি োম শুনেরি। ওিা দতা অতযে েরিোলী ও 
রিপজ্জেক্ সাংস্থা। ওিা রক্ এসনিি সানথ যুি আনি?’ 

এক্েু ভািল সুসাে। তািপি িলল, ‘রদ্বতীয় ক্াউনক্ িলরি ো এই েনতক 
িলরি, আমাি রিোস ওিাই রক্ডোপ ক্নিনি সােনক্।’ 

‘রক্ িলরিস তুই?’ আতকোে ক্নি উিল দমিী দিাি এি ক্ে। উনদ্বগ-
আতাংনক্ েক্েনক্ লাল হনয় উনিনি দমিী দিাি এি দচাে-মুে। 
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রেলা সুসাে দমিী দিানিি রপনি হাত িুরলনয় িলল, ‘ভয় ক্রিস ো দিাি। 
ঈেি িি এিাং ঈেনিি সাহাযযও িি।’ িনল উনি োুঁিাল সুসাে। 

‘এেরে যারি?’ িলল দিাি হতাে ক্নে। 
রেলা সুসাে িলল, ‘আমানক্ অনেক্ দোুঁি-েিি রেনত হনি দিাি, আরম 

যাই। ভারিস ো, এোই আমাি এেে প্রধ্াে ক্াি।’ 
িনল সুসাে দিরিনয় এল দিাি এি ঘি দথনক্। 
িুেল আিাি রিেরিেযালনয়ি লাইনব্রিীি রেনক্। অনেক্ ক্থা িলনত হনি 

তানক্ রিো রক্রনষ্টািানিি সানথ। তাি মাধ্যনম দপৌিনত হনি দহায়াইে ঈগল’দেি 
ক্ানি, িােনত হনি দহায়াইে ঈগল এি প্রধ্াে আস্তাোি েিি। 

 
 
 
যেে োে রিিল আহমে দেেল দস েিম এক্রে সুন্দি রিিাোয় শুনয়। 
দচাে দমনল দেেল দস তাি চািরেক্। 
রিক্ দিলোোি দসল িাতীয় েয়, তাি দচনয় দিে িি ঘি। এোনে 

আসাি আনগ আিও দু’িায়গায় দস দথনক্নি। দস সি দথনক্ এ ঘিো দিে 
আলাো। 

িাহামাি এক্ হাসপাতানল প্রায় সাংোহীে অিস্থায় িন্দী হিাি পি এ 
পযকে তাি রতেিাি সাংো রিনিনি। দু’িাি রভন্ন দু’রে দসনল তাি সাংো রিনিনি। 
দস দু’রে দসলই এি দচনয় অনেক্ দিাে। তেে হাত পা িাুঁধ্া অিস্থায় দমনঝি 
ক্ানপকনেি উপি তানক্ পনি থাক্নত হনয়নি। 

ঐ দু’িায়গানতই যেেই তাি সাংো রিনিনি, তেরে তানক্ আিাি 
ইেনিক্েে রেনয় সাংোহীে ক্নি দিলা হনয়নি। 

আি েিম রিিাো এিাং গানয় ক্েল দেনে অিাক্ হনলা আহমে মুসা। 
প্রথম অনুভুরতি সময়ই তাি মে েুেী হনয়রিল, দসরক্ দক্াে রেিাপে আশ্রনয়? 
মুি ক্নিনি রক্ দক্উ তানক্ দক্াে প্রক্ানি? 
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রক্ন্তু চািরেনক্ চাওয়াি পি তাি ভুল দভনঙ যায়। রিিাো সুন্দি িনে, 
রক্ন্তু ঘিো রেনিে িন্দীোো। এক্ো মাি েিিা। িাোলা এক্রেও দেই। অনেক্ 
উুঁচুনত িাে। ঘিরে এয়ািক্রন্ডেেড। রক্ন্তু এয়ািক্রন্ডেনেি যনন্ত্রি দক্াথাও 
দেেনত দপল ো। ভািল আহমে মুসা, দগাো রিরল্ডাংো হয়নতা দসন্রালী 
এয়ািক্রন্ডেেড। 

ঘনি তাি দোিাি রষ্টনলি োে িািা রদ্বতীয় দক্াে আসিািপি দেই। 
ঘনিি সানথ এযাোচে এক্ো েয়নলে আনি। েয়নলনে েিিা দেই। শুনয় 

দথনক্ই আহমে মুসা দেেনত পানি েয়নলনে এক্ো দিরসে, এক্ো পারেি দেপ 
এিাং িারষ্টনক্ি এক্ো মগ িািা আি রক্িু দেই। 

আহমে মুসা ভািল, রেশ্চয় এ ঘনিি সানথ অরডও ও রভরডও সাংযুি 
আনি। তাি অথক আহমে মুসাি প্ররতরে মুভনমন্ে এিাং ক্থািাতকা মরেেি ক্িা 
হনি। এই দয দস সাংো রিনি দপনয়নি, এোও এতিনে তানেি িাো হনয় দগনি। 

আিাি রক্ তানক্ ইেনিক্েে রেনয় সাংোহীে ক্নি িাো হনি? তনি যাই 
দহাক্, িতকমাে েত্রু ভদ্রনিেী ভয়ােক্ দক্উ হনি। ভদ্র আনয়ািে দেনে তা িুঝা 
যানি। 

আহমে মুসা িুঝনত পািল ো দক্াথায় দস এেে। দু’িাি স্থাে পরিিতকে 
ক্নি দস তৃতীয় স্থানে এনসনি। এ িায়গাো দক্াথায়? 

িাইনি পানয়ি েনব্দ তাি রচোয় দিে পিল। পানয়ি েব্দ েিিাি িাইনি 
এনস রস্থি হনলা। েিিা েুলনি রক্? 

ক্ািা ওিা? 
আহমে মুসা উনি িসল। 
 

সাইমুম রসরিনিি পিিতকী িই 

রমরসরসরপি তীনি 
 

ক্তৃেতায়াঃ Mahfuzur Rahman 



 

 


