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১ 
‘বল ততারে ওয়াম িংটন ছাড়রত বলা হরয়রছ, আরিমরোর ছাড়রত বলা 

হরয়মছল, ছামড়িমন তেন?’ েথাগুরলা বলরত বলরত দদর্ঘ্য-প্ররে দদতযাোর 
এেজন তলাে র্ঘুমি ছুরড় িারল িান ওয়াোররর িুরে 

তিরের উির মছটরে িরড় তেল িান ওয়াোররর তদহ। ত াোঁরট তেরট ের 
ের েরর রক্ত তবরুল। 

েিালটাও তার তথোঁতরল যাওয়া। িরন হয়। ত াতা মজমনি মদরয় তার 
িাথায় আর্ঘাত েরা হরয়মছল। তিরের উির তদর েটু লম্বা এেটা বযাট িরড় 
আরছ। ওটারও আর্ঘাত হরত িারর।  

তলােটা আর্ঘাত েরর মেরয় তেয়ারর বিল। দদতযাোর বিু এ তলােটার 
নাি মরিংরো। তি তহায়াইট ঈেরলর ওয়াম িংটন তহড অমেরি টে্ার ইউমনরটর 
িবরেরয় োয্ের হাত। 

তার দু’িার  দাোঁমড়রয় আরছ েুমন আেৃমতর িন্ডা িাে্া আররা দু’জন 
তলাে।  

র্ঘুমি তেরয় িরড় যাবার ির ধীরর ধীরর উর  বিল িান ওয়াোর। বলল, 
‘মেন্তু আমি ওয়াম িংটন ছাড়ব তেন, আমিমরো ছাড়ব তেন? আিার তদাি মে? 
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‘তদাি মে আবার মজরেি ো হরে! ন্যাো, তযন মেছুই তবারে না’। 
বরল মরিংরো এেট ু থািল। শুরু েরল আবার, ‘তুই তিরী তরাজরে 

মবিদোিী েররমছি। ততার োররেই তিরী তরাজ আিারদর মবরুরে দাোঁমড়রয়রছ।’ 
‘মিরথয েথা। স্বাধীন ারব মিোন্ত তনবার বয়ি তরাজ-এর হরয়রছ। এবিং 

তি বুমে তার আরছ।’ েিাল তথরে তোরের উির মদরয় েমড়রয় আিা রক্ত িুছরত 
িুছরত িান ওয়াোর বলল।  

‘এিব তেতাবী েথা রাে। িব আিরা বুমে। ‘বলরত বলরত উর  দাোঁমড়রয় 
িান ওয়াোররর িাোঁজরর এেটা িরজারর লামথ েরি আবার মরিংরো িুে বামেরয় 
বলল, ‘আহা! তপ্রি েরররছ। ব্লামড ব্লাে হরয় তেতািংমেনী তরাজ-এর মদরে হাত 
বাড়াবার িাজা এবার িাইরয় তদব।’  

িান ওয়াোর মেছুই বললনা। তি জারন এিব প্রলাি, মহিংিার অস্ত্র। 
জবাব তদবার মেছ ুতনই। 

মেন্তু িান ওয়াোরররর নীরবতা মরিংরোরে তেমিরয় তুলল। বলল তি 
েরজ্ ওর , ‘বল হারািজাদা ওয়াম িংটন এবিং আরিমরো ছাড়মছি মেনা!’ 

আমি এিন মেছ ুেমরমন তয আিারে মনরজর মবেমবদযালয় ও মনরজর তদ  
ছাড়রত হরব।’ বলল িান ওয়াোর  ান্ত ও দৃঢ় েরে।  

জ্বরল উ ল তযন মরিংরোর িুে। লাে মদরয় উর  দাোঁড়াল তেয়ার তথরে। 
বলল মেrোর  েরর,  'তদ  েলারনা হরে! তোথায় ততার তদ ? আরিমরো? 
এোরনা ততআ িরামজত হরয়মছি। উrোত হরয়মছি এোন তথরে। ততারদর 
িবাইরে িালারত হরব যমদ বাোঁেরত োি।' 

‘আরিমরো ও আরিমরোন জনেরের েথা নয়। আর িালাব তেন? িবার 
িত আিরাও আরিমরোন।’ 

‘তোল্লায় যাে ততার আরিমরোন আইন আর জনেে। আিরা তেতািংেরা 
নতুন আইন েররমছ আরিমরোয়। ততারা এম য়া তথরে এরিমছি, এম য়ায় মেরর 
তযরত হরব।’ 

‘মেন্তু আিনারা এরিরছন ইউররাি তথরে আিারদর িরর।’ 
‘মেন্তু আিরা মজরতমছ। আরিমরো এেন আিারদর।’ 
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‘আরিমরোন জনেে এটা িানরব না।’  
‘তোল্লায় যাে জনেন। ততার জনেে িারন ততা তহায়াইট, নন তহায়াইট 

িব। আিরা এ জনেে তত্ত্ব িামন না। আিরা জনেরের বাি। আিরা যা বলব তাই 
হরব।’ 

বরল এেটা ত াে মেরলই আবার বলল, ‘বল, তদ  ছাড়মছি মেনা?’ 
 ‘না’ আমি তদ  ছাড়মছ না। তাছাড়া আমি ছাত্র, আমি তলোিড়া েরমছ 

এোরন।’  ক্ত েরে বলার তেষ্টা েরল িান ওয়াোর।  
‘মে এত বড় স্পধ্া! ম ো তাহরল ততার এেনও হয়মন।’ বরল মরিংরো 

িান ওয়াোররর োরছ ছুরট মেরয় িাোঁজরর এেটা লামথ োমলরয় িা মদরয় তিরেয় 
 রল িড়া িান ওয়াোররর েলা তেরি ধরর বলল, ‘তুই স্টরুডন্ট তনারবল প্রাইজ’ 
তিরয়মছি। ততারে আর বাড়রত তদয়া যায় না। ততারে িররত হরব। ততারে বাইরর 
িা ারনার প্রস্তাব মছল আিারদর এেটা উদারতা।’  

িান ওয়াোররর োি রুে হওয়ার উিক্রি হরলা। তেন মেrোর েরর 
বলমছল মরিংরো, ‘বল হারািজাদা, তস্বোয় তদ  ছাড়মব মেনা?’  

ম ে এই িিয় র্ঘরর প্ররব  েরল তহায়াইট ঈেল-এর প্রধান তোল্ড 
ওয়াটার-এর মডিুমট জজ্ আব্রাহাি।  

 ুরে মরিংরোর মদরে তামেরয় বলল, ‘মরিংরো তিরর তেরলা না। িুলযবান 
তলাে ও। অরনে জানার আরছ তার োছ ততরে। তছরড় দাও ওরে।’ 

মরিংরো িরর দাোঁড়াল।  
জজ্ আব্রাহাি িান ওয়াোররর হাত ধরর তটরন তুরল বিাল। বলল, ঈেল 

িান ওয়াোর আিরা দুুঃমেত এজন্য তয, ততািার উির এিব অপ্রীমতের র্ঘটনা 
র্ঘটরছ।’ 

বরল জজ ্আব্রাহাি দাোঁমড়রয় থাো এেজনরে আররেটা তেয়ার আনরত 
বলল।  

তেয়ার এল।  
জজ্ আব্রাহাি িান ওয়াোররে বলর, ‘তেয়ারর উর  বি।’ 
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িান ওয়াোর ম্লান হািল। বলল, ‘প্র ে তিরেরতই  াল আমছ স্যার। 
বলুন, আিনার প্ররের জবাব তদব।’ 

‘ধন্যবাদ িান ওয়াোর, জবাব তিরল েু ী হরবা। তুমি  াল 
ছাত্র।ততািার মবরাট  মবষ্যত আরছ। তুমি যমদ আিারদর িহরযামেতা বররা, 
তাহরল ততািার বযািারটা আিরা নতুন েরর ত রব তদেরবা।’ নরি েরন্  বলল 
জজ্ আব্রাহাি। 

িান ওয়াোর জবারব মেছ ুবলল না। শুধ ুতার ত াোঁরটর তোরে এেটা 
তীক্ত হামি েনীরের জন্য েরুট উর  মিমলরয় তেল। 

জজ্ আব্রাহারির হারত এেটা োইল। োইরলর ত তরটায় এেট ুতোে 
বুমলরয় মনরয় বলল, ততািার মবিরয় আিরা এ োইলটা েুমর েররমছ মেিংবা বলরত 
িার, িযারনজ েরর এরনমছ এেমবআই-এর িমলমটেযাল তিে ন তথরে এোরন 
ততািার িম্পরে্ এিন অরনে েতা আরছ যা আিরা স্বরেও েল্পনা েমরমন। তরড 
ইমন্ডয়ানরা নতুন েরর িিংেম ত হওয়া এবিং তারদর িারথ িুিলিান ও আমিোন 
আরিমরোন িেযতা, ইতযামদ মবিরয় ততািার গুরুত্বিূে্  ুমিোর েথা এোরন 
আরছ। এিব মবিরয় ততািার োরছ মেছ ুজানরত োই।’ 

বরল এেট ুথািল জজ ্আব্রাহাি।  
এেট ু াবল। তযন মেন্তাটা গুমছরয় মনল তি। তারির বলল, ‘আরিমরোয় 

ইমন্ডয়ান িু রিন্ট (AIM) তে জান?’ 
‘অবশ্যই।’ 
‘ধন্যবাদ। িু রিরন্টর িারথ তুমি  মরে আছ?’  
‘িেল ইমন্ডয়ানই আরছ। আমিও আরছ।’ 
‘ততািার মে দাময়ত্ব তিোরন?, 
‘েমি ্িাত্র।’ 
‘েত িারির োরহমেয়া িরেলরন (AIM) এর দাবীনািা তে ড্রােট 

েরররছ?’ 
‘আমি।’ 
‘এেজন েমি ্মে এই দাময়ত্ব িায়? 
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‘হয়ত িায় না, মেন্তু আিারে তারা এ দাময়ত্ব মদরয়মছল।’ 
‘দাবীগুরলার িূল উরেশ্য মে?’ 
‘তরড ইমন্ডয়ানরদর োছ তথরে তেরড় তনয়া অমধোর মেরর িাওয়া।’ 
‘মিরথয েথা।’ 
‘তাহরল িমতযটা মে?’ 
‘আরিমরোন তন নরে দু’ াে েরর িিংর্ঘাত বাধারনা।’ 
‘এটা এরেবাররই বানারনা েথা।’ 
‘োরহামেয়ায় তরড ইমন্ডয়ানরদর ১ লাে প্রমতমনমধরদর তয িরেলন 

হরলা, তারত েত েরে হরয়রছ জান?’ 
‘জামন না।’ 
‘৫ তোমট ডলার। এবিং িব টাোই মদরয়রছ আন্তজ্ামতে এেমট িুিমলি 

িিংো।’ 
েিরে উ ল িান ওয়াোর। এ ধররনর তোন তথয তারা জানা তনই এবিং 

িতযও নয়। িান ওয়াোর জারন, িরেলরনর েরে িিংকুলান হরয়রছ তডমলরেট মে 
এবিং োোঁদা আদায় তথরে। িেরলর জানা মবিয়মট এরাও জারন অবশ্যই। মেন্তু এে 
অমবোস্য অম রযাে তুলরছ তেন? িরেহ তনই, তরড ইমন্ডয়ানরদর বদনাি ও 
তারদর উির তোন িরদরেিরে জামস্টোই েরার জরন্যই এই অম রযাে। িান 
ওয়াোর দৃঢ় েরন্  বলল, ‘আিমন ত ি তয তথযমট মদরলন তা িতয নয়।এবিং এটা 
তরড ইমন্ডয়ানরদর জন্য েুবই অিিানজনে। আর তোন িুিমলি িিংো এিন অথ ্
তদরবই না তেন?’ 

‘তদরব তেন? িুিলিানরদর িারথ তরড ইমন্ডয়ানরদর তয দহরি-িহরি 
তার িূরলযর তেরত্র ৫ তোমট টাো মেছুই নয়।’ 

‘িুিলিানরদর িারথ দহরি-িহরি? তোথায়? 
‘িুিলিানরদর িারথ ততািারদর মবরয়- াদী ও িািামজে িম্পে্ 

দারূে ারব তবরড়রছ। োরহামেয়া িরেলরন ১ লাে প্রমতমনমধর িরধয প্রেরু িুিমলি 
মছল।’ 
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‘তারা িুিমলি মহরিরব আরিমন, এরিমছল তরড ইমন্ডয়ান মহরিরব। তযিন 
এরিমছল প্রেরু েৃষ্টান তরড ইমন্ডয়ান। আর মবরয়- াদীর বযািারটা িািামজে 
িম্পরে্র ম মিরত হয়, মবর ি তোন ধি্ মবোর েরর হয় না।’ 

আমি এই িািামজে িম্পরে্র েথাই বলমছ। িুিলিানরদর িারথ 
িািামজে র্ঘমনষ্ঠতা তরড ইমন্ডয়ানরদর িরধয িািংর্ঘামতে  ারব তবরড়রছ।’  

‘তবরড়রছ এেথা ম ে নয়। ঐমতহামিে োররে ইউররািীয়রা এরদর  
আিার অরনে আরে তথরে িুিলিানরদর িারথ িািামজে িম্পে্ মছল, তিই 
িম্পে্ এেনও আরছ। মবরয়- াদীর বযািারটা আরে হয়রতা প্রোর হরতা না। এেন 
হরে।’ 

‘োরহামেয়া িরেলরন ইিলািী ইিলািী িরেলন িিংোর প্রমতমনমধ 
এরিমছল তেন?’ 

‘তয নীমতর ম মিরত ইউররামিয়ান ইউমনয়ন,  যামটেযান, ইতযামদ মবে 
িিংে রনর প্রমতমনমধরদর ডাো হরয়মছল, তি নীমতর ম মিরতই দাওয়াত তদয়া হয় 
ওআইমি’তে। 

‘আিরল োরহামেয়া িরেলন মছল আরিমরোন তন নরে  াে েরার 
এে মবেিহড়া।’ 

‘না এটা ম ে নয়। িামে্ন িিংমবধান তার িামে্ন নােমরেরদর তয 
অমধোর মদরয়রছ তার এে ইমি বাইরর তরড ইমন্ডয়ানরা যায়মন।’ 

রারে িুে লাল হরয় উর রছ জজ্ আব্রাহারির। লাল ক্রুে স্বরর, ‘এই তরড 
ইমন্ডয়ারনর বাচ্চা, িব েথা িব আইন িিংমবধারন তলো থারে না। বাস্তবতা মে? 
িরামজত ও মবজয়ী মে এে আিন িারব? এেই অমধোর িারব?’ থািল জজ্ 
আব্রাহাি। 

তোন উির মদল না িান ওয়াোর। 
জজ্ আব্রাহািই আবার েথা বলল। বলল তি, ‘বুো তেরছ আিার েথা? 

ততারদর োরহামেয়া িরেলন, দামব-দাওয়া িবই অনমধোর েে্া। িামে্ন িরোর 
িিংমবধান তদরে ততারদর তোে মদরয়। ততারদর িত ওরাও তেতাঙ্গ জামতর  ত্রু। 
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ততারদর ধ্বিংি েরার ির ওরদররেও আিরা ত ি েরব।  ত্রুরা তেউ বাোঁেরব না 
আিারদর হাত তথরে।’ বলরত বলরত উরিমজত হরয় উর মছল জজ ্আব্রাহাি। 

জজ্ আব্রাহাি থািরলও িান ওয়াোর েুি েরর থােল। মে উির তদরব 
এিব েথার? তোন যুমক্ত মদরয় মহিংিার আগুন তন ারনা যারব না। জজ্ আব্রাহারির 
েথার িধয মদরয় তয বে্বাদী দদরতযর তেহারা নগ্ন হরয় উ ল, তা তদরে িান 
ওয়াোর িমতযই আrতে উর রছ। 

উরিমজত জজ্ আব্রাহাি তেয়ার তথরে উর  িায়োমর েরমছল। দু’মট হাত 
তার তিছরন িুমষ্টবে। 

এে িিয় িান ওয়াোররর িুরোিুমে দাোঁড়াল। বলল  ক্ত েরন্ , ‘তুমি 
িৃতযু তথরে বাোঁেরত িার মতনমট  রত্। এে, োরহামেয়া িরেলরন তোিন ত ারট 
মতন ’ িদরস্যর তয ‘মরমজওনাল োউমিল’ েম ত হরয়রছ তার তামলো আিরা 
োই। দুই, তিরী তরাজ-এর িারথ তোন িম্পে্ রােরবনা তার প্রমতশ্রুমত মদরত 
হরব। এবিং মতন, ততািারে আরিমরো তযাে েররত হরব। এম য়ায় যাওয়া এবিং 
তিোরন থাোর বযবো আিরা েরর তদব। এেন তুমি বল, িৃতযু এবিং  ত্গুরলার 
তোনটা িছেনীয়।’ 

 ত্গুরলা শুরন মবমিত হরলা িান ওয়াোর। মবমিত হরলা এই োররন 
তয, তার িত এেজন ছাত্ররে এত  য় েরর ওরা? আরও মবমিত হরলা তারদর 
অিহন ীলতার  য়াবহ রুি তদরে। েেতন্ত্র ও িানবামধোররর তেষ্ঠতি মন ান 
বরদার তদ  িামে্ন যুক্তরারের িিাজ জীবরনর অ যন্তরর এই ধররনর িিংর্ঘবে 
দুব্ৃিরাও বাি েররছ? জজ্ আব্রাহারির জবারব বলল িান ওয়াোর, ‘িৃতযু 
জীবরন এেবার আিরবই। িৃতযু আিার োরছ  রয়র বস্তু নয়। তরব িৃতযুরে  য় 
েররলও আিনারদর মতন  রত্ রাজী হতাি না।’ 

আগুন েরর িড়ল জজ্ আব্রাহারির তোে তথরে। বলল, ‘ততারা িব 
তেতািংে মবররাধী আন্তজ্ামতে িড়যরন্ত্রর এরজন্ট।’ বরল তি িার  দাোঁড়ারনা 
গুন্ডািাে্া দু’জন তলারের এেজরনর মদরে তেরয় বলল, ‘এর িুেটা এেটু ম ে 
েরর দাও যারত এই ধররনর তবয়াদবী আর না েরর।’ 
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জজ্ আব্রাহারির েথা ত ি হবার আরেই তলােমটর র্ঘুমি মেরয় িড়ল িান 
ওয়াোররর িুরে। 

িান ওয়াোর ‘ততল  ালা মিগ্ধ তনু তন্দ্রা ররি  রা’ ধররনর তছরল নয়। 
মেন্তু আর্ঘাতটা এতটাই আেমিে হরয়রছ তয, িতে্ হবার মবন্দুিাত্র সুরযােও তি 
িায়মন। 

তলােমটর র্ঘুমি মেরয় িান ওয়াোররর এরেবারর িুরে আর্ঘাত েররমছল। 
আহত ত াট আবার তেরট মেরয় রক্ত তবমররয় এল েরের েরর। 

িড়রত মেরয় আবার তিাজা হরয় দাোঁড়াল িান ওয়াোর। 
িান ওয়াোররর রক্তাক্ত িুরের মদরে তামেরয় জজ্ আব্রাহাি ক্রুর তহরি 

বলল, ‘িরার আরে এ ধররনর আরও বহু তডাজ আিরব।  ত্রুর আরািদায়ে িৃতযু 
তহায়াইট ঈেরলর অম ধারন তনই। এেন ত রব তদে িৃতযু িহজ, না  ত্গুরলা 
িহজ। িৃতযু িয্ন্ত  াববার সুরযাে তদয়া হরলা। এরা প্রমতমদনই আিরব। 
প্রমতমদনই ততািার তদরহর উির োজ েলরব িৃতযুরে এমেরয় আনার জরন্য।’ 

বরল েরল যাবার জরন্য র্ঘুরর দাোঁড়াল জজ্ আব্রাহাি। 
জরজ্র িারথ তবমররয় তেল গুন্ডা দু’জনও। েরের দরজা বন্ধ হরয় তেল।  
িম্ভবত  ুল েরর ওরা র্ঘর তথরে তেয়ার দু’তটা তবর েরর মনরয় যায়মন। 

িান ওয়াোর মেরয় বিল তেয়ারর। 
তেয়ারর মেরয় বিরতই িরন িড়ল তিরী তরাজ-এর েথা। তার তোন 

মবিদ হয়মন ততা? িরেরেই আবার  াবল তি েীে জামস্টরির তিরয়। তারে 
অবশ্যই তেউ এিন ারব র্ঘাোঁটারব না যা িামে্ন ইমতহারির িবরেরয় দীর্ঘ্োয়ী ও 
প্র াব ালী প্রধান মবোরিমতরে মবরক্ত েররত িারর। মে েররছ তিরী তরাজ? তি 
অবশ্যই জানরত তিরররছ িান ওয়াোররর র্ঘটনা। মেন্তু অবশ্যই জানরত িাররমন 
োরা তারে মেডন্যাি েরররছ তোন োররে। িান ওয়াোর মনমিত এরদর হাত 
তথরে তারে উোর েরার তেউ তনই। তরড ইমন্ডয়ানরা মবিয়টা জানরতই িাররব 
না। িুমল  মেছু েররল? মেন্তু িুমলর র উির তার তোন আো তনই। ওরদর মনমিয় 
েররত তহায়াইট ঈেরলর িত িিংে রনর তবে তিরত হরব না। োরমদরে হতা ার 
অন্ধোররর িরধযও দু’মট মবিয় আনরের িূয্ হরয় তার িািরন এল। এেমট তিরী 
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তরাজ-এর তপ্রি, আররেমট তরড ইমন্ডয়ানরদর জােরে যা েুনী বে্বাদীরদর 
আতিংমেত েরররছ। 

‘তরড ইমন্ডয়ানরা আরিমরোন জামতরে মিধামব ক্ত েররছ’- জজ্ 
আব্রাহারির এই েথা িরন হরতই মবদ্রূরির এেটা হামি েরুট উ ল িান 
ওয়াোররর িুরে। িরন িরন তি বলল তরড ইমন্ডয়ানরা ততািারদর তেরয় তবম  
আরিমরোন। মছমনরয় তনয়া অমধোর মেমররয় োওয়া আরিমরোনরদর মব ক্ত েরা 
নয়। বরিং এই অমবোররর অবিান হরল আরিমরোনরা আরও িিংহত হরব। 

ত াোঁরটর বযথায় তার মেন্তায় তছদ িড়ল। 
জািার আমস্তন মদরয় ত াোঁট তিাছার জরন্য হাতটা উিরর তুলল িান 

ওয়াোর। 
তাোল তি োদর ছাড়া শুধু তোি মবছারনা োমটয়ার মদরে। ত ায়ার এটুকু 

আরয়াজনরেই তার োরছ অিৃত  িরন হরে। ক্লান্ত, তবদনা োতর তদহ জুরড় তনরি 
আিরছ অবিাদ। তার োরছ এেন র্ঘুরির তেরয় িূলযবান মেছু দুমনয়ারত আরছ 
বরল িরন হরে না। তি তেয়ার তথরে উর  ধীরর ধীরর এগুরলা োমটয়ার মদরে। 

 
 
 
েরের দরজা েুরল তযরতই দু’জন তস্টনোনধারী দরজায় এরি দাোঁড়াল। 
তারির দরজা মদরয় প্ররব  েরল িধযবয়িী সুরব ধারী  ারী তেহারার 

এেজন তলাে। তার িারথ এেজন যুবে। তারদর তিছরন তিছরন প্ররব  েরল 
আরও দু’জন তস্টনোনধারী। 

আহিদ িুিা বরলই তবাধহয় মনরািিার এই বাড়মত বযবো। 
আহিদ িুিা উর  বরিমছল মবছানায়। 
তস্টনোনধারী দু’জন োরটর দু’িার  মেরয় দাোঁড়াল। 
সুরব ধারী িাে বয়িী তলােমট দৃঢ় িদরেরি এরি আহিদ িুিার 

িািরন দাোঁড়াল। বলল, ‘আমি তডম ড তোল্ড ওয়াটার। আমি.....।’ 
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তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর িুরের েথা তেরড় মনরয় আহিদ িুিা বলল, 
‘তহায়াইট ঈেরলর প্রধান।’ 

‘আিমন জানরলন মে েরর?’ 
‘জানরত তিররমছ িানিাল াদর িীরি থােরতই।’ 
‘এেন আিমন তোথায়? িানিাল াদর িীরি তনই এেন?’ 
‘আিনারে এবিং বেীোনা তদরে এেন িরন হরে আমি িামে্ন 

যুক্তরারে।’ 
‘ধন্যবাদ আহিদ িুিা। আিনারে ধন্যবাদ। এই মিতীয় ধন্যবাদটা তেন 

মদলাি জারনন?’ 
আহিদ িুিা তোন জবাব মদল না। তোল্ড ওয়াটার মনরজই েথা বলল 

আবার। বলল, ‘মিতীয় ধন্যবাদ এই োররে তয আিমন তহায়াইট ঈেল-এর 
বেীোনারে ধন্য েরররছন। আজ ক্লু ক্লযাক্স ক্লযান, মিনরবথ, ব্লযাে ক্রি, ি, 
ইতযামদ মবে মবেযাত িিংে নগুরলা আিারদর এ বেীোনার মদরে তামেরয় 
ররয়রছ।’ 

‘ওরদর বেীোনারতও মছলাি।’ 
‘মছরলন হয়রতা, মেন্তু তেন এত িাড়া িরড়মন। এেন িবাই ছুরট আিরছ 

এ বেীোনার মদরে।’ 
‘ওরা জানল মে েরর?’ 
‘জামনরয়মছ আমি ক্লু ক্লযাক্স ক্লযারনর মি: তবনজামিলরে। উমনই 

জামনরয়রছন িবাইরে। এরত আিার  ালই হরয়রছ।’ 
‘মে  াল হরয়রছ?’ 
হািল তডম ড তোল্ড ওয়াটার। বলল, ‘এরত দর েিােমির সুমবধা 

হরয়রছ।’ 
‘মেরির দর েিােমি?’ 
আবার এেটা ক্রুর হামি েরুট উ ল তোল্ড ওয়াটাররর ত াোঁরট। বলল, 

‘আিনারে তে েত দারি মেনরত িারর, তিইটা। ইমতিরধযই তবনজামিল ১ 
মবমলয়ন ডলার মদরত তেরয়রছ। মেন্তু আমি িরন েরমছ, এর তেরয় অরনে তব ী দাি 
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আমি িাব। তদো যারে িবাই দারুে আরহী। িবরেরয় আরহী তদো যারে 
ইিরাইলী তোরয়ো িিংো মিনরবথরে। আমি তার োরছ িূলয তেরয়মছ ৩ মবমলয়ন 
ডলার।’ 

‘বযবিারয়র সুের সুরযাে তিরয়রছন।’ 
‘আিনার প্রমতমক্রয়া মে?’ 
‘আিার তোন িিস্যা তনই। িব বেীোনা বেীোনাই।  ত্রুর িরধয বড় 

তছাট আরছ, মেন্তু  াল-িে তনই।’ 
‘না  াল-িে আরছ। তদেুন, আিরা আিনারে িারমছ না মেিংবা তিররও 

তেলমছ না। মবমক্র েরমছ িাত্র। আিারদর উরদযােটা মনরদ্ািই বলা যায়।’ বলল 
তোল্ড ওয়াটার িুরে ক্রুর হামি তটরন। 

বরলই এেটু থািল। তারির আবার শুরু েরল, ‘তি যাে, ‘োরজর 
েথায় আমি। েেন মবমক্র হরয় যান, ম ে ততা তনই, আিারদর েরয়েটা েথা জানা 
দরোর।’ বরল এেটু থািল। 

আহিদ িুিা তোন জবাব মদল না। 
তোল্ড ওয়াটারই আবার বলল, ‘আিমন আিারদর দু’ রও তব ী তলাে 

হতযা েরররছন। মেন্তু এটা আিার োরছ তোন বড় মবিয় নয়?’ 
‘তেন?’ 
‘এই োররে তয আহিদ িুিা প্রমতিে তযোরন, তিোরন দু’ত া, মতন , 

তলাে োরয়ব হওয়া বা মনহত হওয়া মবিরয়র মছল না। আিারদর োরছ বড় মবিয় 
হরলা, আিারদর তলােগুরলারে মে েরর োরয়ব েররলন?’ 

‘না এটা বলরবা না।  ত্রুরে তেৌ ল জানারনা যারব না।’ 
‘এেজন বেীর িুরে এই েথা িানায় না। জারনন আিরা মে েররত 

িামর?’ 
‘িব তজরনই বলমছ।’ 
‘েতটুকু জারনন আিমন? বলুন ততা এই িুহূরত্ আমি মে েররত িামর?’ 
‘আিনার হারত ইরলেট্রমনেযাল তয হ্যান্ড ডাইরী তদেমছ, ওটা হ্যান্ড 

ডাইরী নয়। অতযন্ত িাওয়ারেলু মবদুযত তজনাররটর ওটা। ডাইরী ওরিরনর তয 
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‘েী’টা িািরন তদো যারে ওটায় োি মদরলই দু’িা  তথরে দু’তটা দবদুযমতে তার 
তবমররয় আিরব। ঐ তাররর িাথায় িানুরির োিড়া োিরড় ধরার িত প্লাে আরছ। 
প্লাে দু’তটা োররা তদরহ আটরে মদরয় সুইট মটিরলই প্রবাহিান মবদুযরতর 
যন্ত্রোদায়ে অবযাহত োবুরে তি বাোঁদর নাে শুরু েরর তদরব।’ 

মবিরয় িুে হা হরয় তেরছ তোল্ড ওয়াটাররর। মেছুেে তি েথা বলরতই 
তযন  ুরল তেল। 

অরনেেে ির মবমিত েরে তি বলল, ‘ইরলেট্রমনেযাল তয ডাটা ডারয়রী 
আরছ, তার িারথ এর িািান্য িাথে্যও তনই। এরে আিমন ডারয়রী না ত রব অস্ত্র 
 াবরলন মে েরর?’ 

‘েুবই তিাজা মহিাব। ঐ ধররনর তোন ডাটা ডারয়রী মনরয় এই 
বেীোনায় আিার োরছ আিনার আিার তোন তযৌমক্তেতা তনই। সুতরািং তযটা 
এরনরছন তিটা এেজন বেীরে  য় তদোবার িত তোন মজমনিই হরব।’ 

তোল্ড ওয়াটাররর তোরে-িুরে িপ্র িংি  াব েরুট উ ল। বলল তি 
িরেরেই, ‘ধন্যবাদ, আররেটা প্ররের জবাব মদন। এই যন্ত্রটা িাত্র েতোল 
বাজারর এরিরছ এে আরিমরোন তোম্পানীর তরে তথরে। সুতরািং এই যন্ত্রটা 
তোন ারবই আিমন তদরেনমন, জারনন না, মেন্তু ঐ মনেুোঁত মববরে মদরলন মে 
েরর?’ 

‘তদমেমন বরট, জামন না এেথা মটে নয়। আজ তথরে ৬িাি আরে 
‘ইনর ন ন’ িযাোমজরনর এেমট িিংেযায় এই অরস্ত্রর িাইজ এবিং মববরে 
িরড়মছলাি।’ 

হািল তোল্ড ওয়াটার। বলল, ‘মিুঃ আহিদ িুিা, িমতয আিমন এে 
মবিয়ের  ত্রু। আিমন যমদ বন্ধু হরতন, তাহরল েতই না  াল হরতা!’ 

আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘আিমন আিার  ত্রু মেন্তু আমি আিনার 
 ত্রু নই। আিমন বা আিনারা িুিলিান বা অরেতািংেরদর উির দবমরতা ছাড়ুন, 
আিনারাও আিারদর বন্ধু হরয় যারবন।’ 

‘বন্ধুরত্বর তেরয় এেন আিারদর োরছ োজ বড়। োরজর েথা বলুন।’ 
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‘বরলমছ, তয তথয িুিলিান ও েৃষ্ািংেরদর মবরুরে যারব, তি তথয 
আিনারা আিার োছ তথরে িারবন না।’ 

‘তি তদো যারব। এেন বলুন, েযামরমবয়ান িীিিুরের ঐিব তোিন তথয 
FWTV তটমলর  ন তনটওয়াে্ এবিং WNA মনউজ এরজিীরত তেল মে েরর?’ 

‘আমি িাম রয়মছ।’ 
‘আিমন িাম রয়রছন?’ তোে েিারল তুরল প্রে েরল তোল্ড ওয়াটার। 
প্রে েরর িুহুতে্াল তথরিই আবার প্রে েরল, ‘আিমন িা ারলই তা ওরা 

মবোি েররব তেন?’ 
‘অরনে িিয় তে িা াল তা বড় মবিয় হয় না, মে িা ারনা হরয়রছ তাই 

বড় মবিয় হরয় দাোঁড়ায়। আিারে নয় আিার িা ারনা দমললরে তারা মবোি 
েরররছ।’  

‘আহিদ িুিা আিমন তয অিরাধ েরররছন, েরয়েবার আিনারে হতযা 
েররলও তার  ামস্ত িম্পূে্ হরব না। মেন্তু আিারদর  ােয িে।’ 

‘তেন?’ 
‘উিযুক্ত িূরলয আিরা আিনারে মবমক্র েরমছ। যারা টাো মদরয় মেনরছ, 

তারদর এেন হে হরয় তেরছ আিনারে বানারনা তারা তযিন োয়।’ 
‘তাহরল আিনারদর জরন্য দুুঃরেরই।’ 
‘লার র তুলনাই তা মেছুই নয়। তয েয় মবমলয়ন ডলার আিরা িামে 

আিনারে মবমক্র েরর, তা আিারদর আরোলরনর তেহারা িারে তদরব। সুতরািং 
আিনার প্রমত আিরা েু ীই বলরত িাররন।’ 

‘েু ী থাোর তোন মেহ্ন তদেমছ না।’ 
‘তেন এত সুের বেীোনা, এত সুের মবছানা। আিারদর বেীোনার 

তোন েরেই এ বযবো তনই।’ 
বরল তোল্ড ওয়াটার হারতর ইরলেট্রমনে ডারয়রীটা িরেরট তররে িরেট 

তথরে যা তবর েরল তা এেটা তছাট্ট ইরলেট্রমনে েযালকুরলটররর িত মজমনি। 
তারত বড় এেটা মিন এবিং তছাট্ট এেটা েী-রবাড্। 
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তি এেটা েী-রবারড্ োি মদরয় মজমনিটা আহিদ িুিার মদরে তুরল 
ধরল। 

মজমনিটা এেটা মিমন তটমলম  ন। 
আহিদ িুিা তটমলম  নটা হারত মনরয় িীরনর মদরে তামেরয় তদেল, 

বেীোনার েেগুরলা এরের ির এে িদ্ায় ত রি উ রছ। 
েেগুরলার িবগুরলাই এেমট েরর িিংেীে্ তিল। তলাহার োমটয়ায় নগ্ন 

তোি মবছারনা। তার এে িার  তোটারনা েিেরি েম্বল। 
এেটা েরে মেরয় মের হরয় দাোঁড়াল তটমলম  রনর তোোি। 
আহিদ িুিার দৃমষ্ট আছরড় িড়ল আহত রক্তাক্ত এেজন  িানুরির 

উির। শুরয় আরছ তি োমটয়ার উির। বেীমট এেজন তরড ইমন্ডয়ান তরুে। 
‘তে এই বেীমট?’ মজরেি েরল আহিদ িুিা। 
‘তদরেরছন ততা মে অবোয় তি আরছ, আর মে অবোয় আিমন আরছন?’ 
আহিদ িুিা তার েথার মদরে োন না মদরয় আবার মজরেি েরল, ‘তে 

এই বমে তছরলমট?’ 
‘তি িান ওয়াোর। তার অরনে অিরাধ।’ 
‘েুমর, ডাোমত, হাইজযাে, েুন ইতযামদ মনিয় নয়।’ 
‘তার তেরয়ও বড় অিরাধ। তি ‘আরিমরোন ইমন্ডয়ানি িু রিন্ট’ 

(AIM) - এর এরেবারর ত তররর তলাে। েত িারি োরহামেয়ারত ইমন্ডয়ানরদর 
তয িরেলন হরয়রছ, তি িরেলরনর তয িািংর্ঘামতে দাবীনািা তার ড্রােট এই 
তছরলমটই েরররছ। আরও অিরাধ তার আরছ। তরড ইমন্ডয়ানরদর এেটা তোিন 
মরমজওনাল োউমিল েম ত হরয়রছ। িদস্যরদর নাি তার োছ তথরে আিরা 
তেরয়মছলাি, নািগুরলা তি মদরল তারে তদ  তযারের এেটা সুরযাে মদতাি, 
তছরলমট েুব প্রমত াবান শুধু এই মবরবেনায়।’ 

‘তেিন প্রমত াবান?’ 
‘তি স্টুরডন্ট তনাবল প্রাইজ তিরয়রছ মবোরন, এ বছর।’ 
‘এিন এেটা প্রমত ারে এ ারব বেী েরর তররেরছন?’ 
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‘আিরা ততা এেজন মবোনী ছাত্ররে বেী েরর রামেমন, আিরা বেী 
েরর তররেমছ  য়তান তরড ইমন্ডয়ানরদর এে  য়তান বাচ্চারে। তাছাড়া তি 
বাইরর থােরল তি এেটা তেতািংে মবোন প্রমত ারে নষ্ট েরত।’ 

‘তেিন?’ 
‘এরই ক্লািরিট তিরী তরাজ। তি স্টুরডন্ট তনাবল প্রাইজ িায়মন বরট, মেন্তু 

উদীয়িান এেটা মবোন প্রমত া। এ িয্ন্ত তি িেল িরীোয় প্রথি হরয় এরিরছ। 
তার িারথ এ িম্প্রমত েমষ্টনমষ্ট শুরু েরররছ।’ 

‘আিনারা তছরলমটরে তিরর তেলরবন?’ 
‘আিারদর  ত্ িানরত তি অস্বীোর েরররছ, সুতরািং িৃতযু তার 

অবধামরত।’ 
‘এেটা মবরল মবোন প্রমত ারে আিনারা এ ারব ধ্বিংি েররবন?’ 
‘ও তরড ইমন্ডয়ানরদর মবোন প্রমত া, আিারদর নয়। তার প্রমত া 

আিারদর মবরুরে তযরত শুরু েরররছ, তি  মবষ্যরত এেজন প্রমত াবান  ত্রু হরয় 
দাোঁড়ারব। সুতরািং শুরুরতই ত ি হরল আিারদর িবার  াল।’ 

‘মেন্তু আিনারদর এই েথা ততা িামে্ন িরোর ও িামে্ন জনেরের 
নয়।’ 

‘তহায়াইট ঈেলই িামে্ন িরোর এবিং িামে্ন জনেে। এর বাইরর 
মেছুই তনই।’ 

‘মেন্তু এিব েথা এেমদন প্রো  হরবই।’ 
‘তহায়াইট ঈেল-এর তহায়াইট আরিমরো োউরেই ততায়াক্কা েরর না।’ 
‘িামে্ন জনেেরেও ততায়াক্কা েররন না?’ 
‘িামে্ন জনেে আিারদর িারথ আরছ।’ 
‘তাহরল আিনারদর আরোলরন এত রাে- াে তেন? তোিন তেন?’ 
‘তোিন অন্য োররে। বাইররর প্রমতমক্রয়া এমড়রয় আিরা লরেয তিৌছুরত 

োই।’ 
েথা ত ি েররই তোল্ড ওয়াটার বরল উ ল, ‘এত েথা মদরয় আিনার 

োজ মে?’ 
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বরল এেটু থািল। শুরু েরল আবার, ‘ দ্র ারব তয মবিয় দু’তটা জানরত 
োইলাি। ত রব তদেরবন। আবার আিব। আর এরদর িারথ বযবিাটা আিারদর 
না হরল আিারদর অন্য ারবও আিরত হরত িারর।’ 

েথা ত ি েরর আহিদ িুিার হাত তথরে িরেট মটম  তছা তিরর মনরয় 
র্ঘর তথরে তবমররয় আিার জরন্য র্ঘুরর দাোঁড়াল। 

আহিদ িুিা িরন িরন হািল। িরন িরনই বলল, ‘ধন্যবাদ মটম  যন্ত্রমট 
হারত তদবার জরন্য।’ 

মটম  যন্ত্রমট মছল বেীোনািহ তোটা অমেি মবমল্ডিং-এর িট্ িামে্ট মটম র 
িমনটর। 

মটম  িমনটমরিং ‘েী’ িযারনরলর প্ররতযেমট ‘েী’-এর তোনমট ‘মপ্রজন 
রুিি’, তোনমট ‘অমেি রুিি’, তোনমট ‘েমররডারি’, তোনমট ‘এমক্সটি’ বা তবর 
হবার িথ, ইতযামদর মনরদ্ ে। 

আহিদ িুিা তোল্ড ওয়াটাররর িারথ েথা বলার োোঁরে োোঁরে িযারনরলর 
‘েী’গুরলার মটরি প্ররয়াজনীয় জায়োগুরলা তদরে মনমেল। তি প্রথরিই তদরেরছ 
েমররডার, তারির তবর হবার িথ। তবর হবার িথ তদেল তি দুমট। এেটা 
িািরনর তেট। আররেটা িথ তিছরন বেীোনার এেটা েমররডার তথরে সুড়ঙ্গ 
মিোঁমড় ধরর উিরর উর  তেরছ। মেন্তু মিোঁমড় িুে বন্ধ। মিোঁমড় িুরের বাইররর মদেটাও 
তদো তেল। তিটা এে তলার ছাদ। 

িবর রি আহিদ িুিা তদেমছল অমেি রুিগুরলা। এই িিয়ই মটম  
িমনটরমট আহিদ িুিার হাত তথরে তছা তিরর মনরয় মনল। তোল্ড ওয়াটার তবমররয় 
যাবার ির প্রহরীরা তবমররয় তযরতই দরজা বন্ধ হরয় তেল। আহিদ িুিা লেয 
েরল দরজা ত তর তথরে তোলার তোন বযবো তনই। 

এই হতা ার িরধযও আহিদ িুিা আনমেত হরলা তহায়াইট ঈেরলর এই 
র্ঘামট িম্পরে্ এেটা ধারো লা  েরর। 
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ক্রাইি ইনর মস্টরে ন এন্ড মলেযাল এযামিস্টযান্ট বুযররা (CI & LAB) 
এর সুিমিত ড্রইিং রুরি বরি আরছ তিরী তরাজ এবিং ম লা সুিান। তারা অরিো 
েররছ তারদর ডাে িড়ার। 

‘CI & LAB’ আরিমরোর এেটা মবেযাত মডরটেমট  োি্। 
ওয়াম িংটরনই তারদর তহড তোয়াট্ার। 
ম লা সুিান ও তিরী তরাজ িান ওয়াোর মনরোোঁজ হওয়ার মবিয় মনরয় 

তটমলরোরন এই োরি্র িারথ আলাি েরর। মিআই এন্ড লযাব তারদররে জানায় 
িিস্যাটা মলরে জানাবার জরন্য, অবশ্য িিস্যার িারথ িিংমিষ্ট োরও নািধাি 
উরল্লে না েরর এবিং বরল তারা তেিমটরে যমদ রহেরযােয িরন েরর তাহরল 
িাোr আরলােনার জরন্য ডােরব। তিই ডাে িাওয়ার িররই ম লা সুিান ও তিরী 
তরাজ মিআই এন্ড লযাব এর অমেরি এরিরছ। 

তব ীেে বরি থােরত হল না তিরী তরাজরদর। তারদর ডাে িড়ল। 
তারদর িাোrোর মদরেন রন হাওয়াড্। মিআই এন্ড লযাব এর েীে 

মডরটেমট । 
তিরী তরাজ এবিং ম লা সুিান প্ররব  েরল র্ঘরর।  
এেটা িাোরী তটমবরল বরি আরছন িাে বয়িী  দ্ররলাে। 
মিি তস্পামটিং তেরহরা। 
এেটা োইল িড়মছল তি। 
তিরী তরাজরা র্ঘরর  ুেরতই তি উর  দাোঁমড়রয় হামি িুরে স্বােত জানাল 

তিরী তরাজরদর। তিরী তরাজরদর উির নজর িড়রতই হ াr তার িুরে মবিরয়র 
এেটা ছায়া তনরি িুহূরত্ই মিমলরয় তেল। 

তটমবরলর িািরন িা ািাম  দুমট তেয়ারর বিল তিরী তরাজ ও ম লা 
সুিান। 

তার আরে তিরী তরাজ মনরজর এবিং ম লা সুিান এর িমরেয় মদল। 
আিরা েথা শুরু েররত িামর এেন তাহরল? বলল রন হাওয়াড্ মিত 

হারস্য নরি েরে। 
অবশ্যই স্যার। বলল তিরী তরাজ। 
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তয র্ঘটনারে তেন্দ্র েরর আিনারদর িিস্যা, তিটা অবশ্যই ইন্টাররমস্টিং। 
এ র্ঘটনা আিরা িিংবাদিরত্রও িরড়মছ। িুমল ও েনোি্ েরররছ। আরও মেছু 
জামনরয়মছও আিরা। আিারদর জানার িারথ আিনারদর জানাটা মিমলরয় তনবার 
জরন্যই আজ আিনারদর তডরেমছ। রন হাওয়াড্ বলল। তেন  আিারদর তেিটা 
রহরনর বযািারর মিোন্ত তননমন। বলল ম লা সুিান।  

ঈিr হািল রন হাওয়াড্। বলল, ‘আিারদর জানাটা মিমলরয় তনবার ির 
এ মিোন্ত আিরা মনব। 

বলুন মে জানরত োন? বলল, তিরী তরাজ। 
আিনারা িিস্যার তয মববরে মলরে িাম রয়রছন, তারত িমরস্কার তয, 

অিহরেোরীরদর আিনারা জারনন? তারা োরা তিটা জানরত োই। 
অিহরেোরীরদর আিরা জামননা, মেন্তু তারা তয দরলর তলাে তি দলরে 

আিরা মেমন। বলল, তিরী তরাজ। 
তি দল মে তহায়াইট ঈেল? 
আিমন মে েরর জানরলন? মবমিত েরে বলল ম লা সুিান। 
িুমল  সুরত্র তজরনমছ। তাহরল এটা ম ে? 
ম ে? বলল আবার ম লা সুিান। িুেটা ম্লান হল রন হাওয়ারড্র। 
 াবল েরয়ে িুহূত।্ তারির বলল, দুুঃমেত মিি তিরী তরাজ, ম লা 

সুিান, তেিটা রহে েরা আিারদর িরে িম্ভব হরব না। 
এবার ম্লান হরলা মিি তিরী তরাজ, ম লা সুিারনর িুে। তারা এ ধররনর 

উির আিা েররমন। অপ্রস্তুত অবোয় তারা মেছুেে েথা বলরত িারল না। 
তেন? প্রে েরল তিরী তরাজ েরয়ে িুহূত ্ির। 
আিারদর এটা প্রাইর ট প্রমতষ্ঠান। আিরা বযামক্ত ক্রাইি মেিংবা েযািং 

ক্রাইি মনরয় োজ েমর। এটা তি রেি নয়। 
‘তেন এটা েযািং ক্রাইরির িরধয িরড়।’বলল ম লা সুিান।  
হািল রন হাওয়াড্। বলল, তারা এে অরথ্ েযািং হরত িারর, মেন্তু 

মক্রমিনাল েযািং নয়, িমলমটোল েযািং। এ ধররনর িমলমটোল েযািং আিারদর 
আওতার বাইরর। এরদর বযািারর শুধু িরোরই মেছু েররত িারর। 
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মেন্তু িরোর ততা মেছুই েররছ না। বলল, তিরী তরাজ। 
িরোর মেছু েররছ না নয়, িুমল  মেছু েররছ না। 
তাহরল উিায়? আিনারাও মেছু েররবন না। তাহরল ঐ মক্রমিনালরা ততা 

িাথায় উর  বিরব। বলল তিরী তরাজ। 
হািল আবার রন হাওয়াড্। বলল, আিনার আব্বারে বলুন। মতমন বলরল 

োজ হরব। 
মবমিত হরলা তিরী তরাজ এবিং ম লা সুিান দু’জরনই। বলল তিরী তরাজ, 

‘আিমন আিারে তেরনন? 
‘মেমন না। আিনারে তদরে আিনার িমরেয় আমি তিরয়মছ।এেটা 

অনুষ্ঠারন আিনার আব্বার িারথ আিনারে তদরেমছলাি।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
বরল এেটু তথরি তিরী তরাজ বলল, ‘আব্বারে বলতাি। মেন্তু জামন, 

বলরল মতমন এিব তথরে আিারে দূরর থােরত বলরবন। এবিং বলরবন, িুমল রে 
স্বাধীন ারব োজ েররত দাও।’ 

‘তাহরল আিারদর হতা া মনরয় উ রত হরব?’ বলল ম লা সুিান। 
‘শুধু আিরাই নই তোন প্রাইর ট মডরটেমট  োি্ই এ ধররনর 

রাজননমতে তেি হারত তনয় না।’ 
রাজননমতে ক্রাইি মে তোন ক্রাইি নয়? বলল তিরী তরাজ? 

‘ক্রাইি অবশ্যই। মেন্তু এ ক্রাইরির তিাোরবলা শুধু িরোরই েররত িারর।’ 
‘মেন্তু িরোর অথ্ িুমল  এবিং তোরয়ো িাম ্রির তলাে। তারাও 

রাজননমতে স্বীোর।’ বলল ম লা সুিান। 
‘এই দু ্ারেযর প্রমতোর তনই?’ বলল তিরী তরাজ। 
‘আরছ। মেন্তু এজরন্য আব্রাহাি মলিংেরনর িত িাহিী োউরে এমেরয় 

আিরত হরব। তদেুন, েযামরমবয়ান িীিিুরে তহায়াইট ঈেরলর কুেীমত ্োোঁি হরয় 
যাবার ির তিোরন প্রমতোর এরিরছ। 

মনিয় িাহিী তেউ এমেরয় এরিমছল, যার েরল প্রমতোররর এেটা িথ 
হরয়রছ।’ 
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‘আিার বামড় বাহািায়। আমি শুরনমছ, এেজন মবরদ ী এরি এটা 
েরররছ।’  

‘এেজন মবরদ ী েরররছ?’ মবমিত েরে বলল রন হাওয়াড্। 
‘হ্যাোঁ, এেজন মবরদ ী।’  
‘তে তি? ইিংলযান্ড বা ইউররারির িানবামধোর আরোলরনর তেউ?’  
এেটু মিধা েরল। তাোল তিরী তরারজ এর মদরে। তারির বলল সুিান, 

‘না ইউররারির তেউ নয়। তে এে আহিদ িুিা নামে এিব েরররছ।’  
েিরে উ ল রন হাওয়াড্ নাি শুনার িারথ িারথ। তোে েিারল তুরল 

বলল, ‘আহিদ িুিা ওোরন এরিমছল?’ 
‘আিমন তেরনন আহিদ িুিারে?’  বলল ম লা সুিান। 
‘দুমনয়ার েজ-েবর রারে, অথে তারে জারন না এিন তেউ 

তনই।মবর িত আিরা আিারদর িরব্াচ্চ িরডল মহিারব তাোঁরে েো েমর।মবম ন্ন 
তদর র মবম ন্ন জামতর িব্তপ্রিাে িিংেরটর িিাধান মতমন েরর েরলরছন, তা 
আিারদর জরন্য ম োর মবিয়।’ 

ম লা সুিান মেন্তা েরমছল। তার েিাল কুমিত হরয় উ রছ। তি  াবরছ, 
তহায়াইট ঈেরলর হারত আহিদ িুিার বমে হবার েবর মিুঃ রন হাওয়াড্রে 
জানারনা ম ে হরব মেনা। অবর রি তি  াবল, আহিদ িুিারে িুক্ত েরার 
বযািারর তি ততা মেছুই েররত িাররছ না। মিুঃ রেরে বলরল যমদ মেছু িাহাযয 
হয়, বা িরাি ্ িাওয়া যায়। 

এিব মেন্তা েরর ম লা সুিান বলল, ‘আররেটা েবর আমি 
িানিাল াদররই শুরন এরিমছ। আহিদ িুিা নামে বমে হরয়রছ তহায়াইট ঈেরলর 
হারত।’ 

ম লা সুিারনর েথা োরন যাওয়ার িারথ িারথ তমড়তহরতর িত মিুঃ রন 
হাওয়াড্ এর তদহ তেয়াররর উির তিাজা হরয় বিল। বলল, ‘এমে ম ে বলরছন 
আিমন?’ 

মবোিরযােয েবর না হরল আিনারে বলতাি না। বলল ম লা সুিান। 
অবশ্যই’ বরল হ াr তেয়ারর ো এমলরয় তোে বুজল রন হাওয়াড্। 
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িুহূত ্িররই তোে েুরল তিাজা হরয় তেয়ারর বিল। বলল, ‘মিি তিরী 
তরাজ আিনার িিস্যা িিাধারনর এেটা িথ িম্ভবত েুরল যারে।’  

-মে তিটা? তিরী তরাজ বলল। 
‘আহিদ িুিা যেন তহায়াইট ঈেরলর হারত, তেন দু’মট র্ঘটনার এেটা 

অবশ্যই র্ঘটরব। হয় তারা আহিদ িুিারে হতযা েররব, নয়রতা আহিদ িুিা 
মনরজরে িুক্ত েররব। আহিদ িুিা অবর রি তহায়াইট ঈেরলর বমেোনায় এরি 
িারা িড়রব, এটা  াবরতও েষ্ট হয়। িারা িররতও িারর। মেন্তু তি যমদ তবরুরত 
িারর, তাহরল িান ওয়াোর শুধু িুক্ত হওয়া নয়, আরিমরোয় মেছ ুবড় র্ঘটনা 
র্ঘটরব। আহিদ িুিা তোন তদর  িা তদয়ার অথই্ তিোরন বড় ধররনর মেছু 
র্ঘটরব।’  
‘আহিদ িুিা িম্পরে্ আমি মেছ ুজামননা। মেন্তু ঈেররর োরছ িাথন্া েরমছ, 
আিানর ত ি েথাটা িমতয তহাে।’  

আমিও োই। বলল ম লা সুিান। 
োই আমিও। রন হাওয়াড্ বলল েম্ভীর িুরে। 
তাহরল আিরা উম ? বলল তিরী তরাজ। 
উর  দাোঁড়াল তিরী তরাজ ও ম লা সুিান। 
রন হাওয়াড্ও উর  দাোঁড়াল। বলল, ‘আমি দুুঃমেত তয, আিনারদর 

িাহারযয আিরত িারলাি না। 
তরব এেটা েথা বলরত িামর, আজরের ির তথরে তহায়াইট ঈেরলর 

েমত-মবমধর উির তোে রােরত তেষ্টা েরব। আহিদ িুিার িারথ আিার িাোr 
আিার জরন্য িহা তিৌ ারেযর হরব। 

‘ধন্যবাদ। তাোঁর িারথ িান ওয়াোররর নািটাও আিমন  ুলরবন না’ 
‘নাি িরন থােরব। মেন্তু আিার আলো তোে রাোয় োরও তোনও লা  

হরব মেনা জামননা।’ 
আলো তেন বলরছন? বলল ম লা সুিান। 
োরে, তহায়াইট ঈেরলর িারথ তোন  ারবই তোন িিংর্ঘারত আিরা যাব 

না। আলো িারন দূর তথরে তোে রাো। 
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তবু ততা এটা এে িা অরির হওয়া। আিনারে অরনে ধন্যবাদ। বলল 
তিরী তরাজ ও ম লা সুিান। 

তবমররয় এল অমেি তথরে। 
োমড় স্টাট্ মদরত মদরত িার র মিরট তিরী রজ-এর মদরে তেরয় সুিান 

বলল, এেন বুরে তদে, তদর র এেটা িব্রেষ্ঠ প্রাইর ট তোরয়ো োি্ যমদ 
তহায়াইট ঈেল এর বযািারর এতটা মনমিয় হয়, তাহরল োর উির  রিা েরা 
যারব। 

আহিদ িুিা িম্পরে্ উমন যা বলরলন, এ বযািারর ততার মে িত? বলল 
তিরী তরাজ। 

‘উমন িমতয বরলরছন।’ 
‘মেন্তু হতা া ছাড়া আর মেছুই তদেমছনা। তিরী তরারজর এেথাগুরলা 

োন্নার িত েরুে ত ানাল।’ 
হাল তছরড় তদয়ার িত োমড়র মিরট ো এমলরয় মদরয়রছ তিরী তরাজ। 
ম লা সুিান এেটু  াবল। তারির বলল, ‘তহায়াইট ঈেরলর তহড 

তোয়াট্াররর ম োনা ততা তিরয়মছল। েল না োল ওমদরে এেটু যাই।’ 
‘মেন্তু তুই তোল্ড ওয়াটাররর নজরর িড়রল ততারে িরেহ েররত িারর 

বরল  য় েরমছমল, তার মে হরব?’ 
‘তবু  াবমছ যাওয়া দরোর ওমদরে। আিার ধারনা তহড তোয়াট্াররই 

ওরা বমে আরছ। তদেরল বুো যারব, মেছু েরার আরছ মেনা। তাছাড়া  াবমছ, 
তোল্ড ওয়াটাররর নজরর িরড় তহড তোয়াট্ারর প্ররবর র তোন সুরযাে তিরল টা 
িে হরব না।’ 

‘ম ে আরছ োলরে তাহরল তবরুরনা যাে।’ 
‘তাহরল এটাই েথা হরলা, োল ম ে তবলা দ টায় দু’জরন দু’জার োমড় 

মনরয় এে িারথ তবরুরবা।’ 
‘দুই োমড় তেন?’ 
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‘এিব অম যারন দু’জন এে িারথ তোন মবিরদ না িড়া উমেত। তোল্ড 
ওয়াটার তদেরত তিরল আিারেই তদেুে, ততারে না। তুই ততা িান ওয়াোররর 
িারথ িম্পমে্ত হরয় িরড়মছি।’ 

িুেটা প্রিন্ন হরলা তিরী তরাজ-এর। বলল, বুরেমছ। ততার তদেমছ বুমে 
আরছ। 

‘এরে বুমে বরল নামে! এরতা িািান্য েিনরিি। বুমে তদেরত হরল 
আহিদ িুিারে তদেরত হরব।’ 

‘তুই তদেমছি নামে তাোঁরে?’ তেৌতূহলী েরে বলল তিরী তরাজ। ‘তদরেমছ 
বলরল অরনে প্রে েরমব। তাই থাে এিব েথা এেন।’ তিরী তরারজর তোরে িুরে 
তেন মবিয়। বলল, ‘মে িুরু ততার বুে। এিব েথা লুমেরয় তররেমছি। তোন 
েথা নয় িব েথা এেনই বলরত হরব।’ 

বরল তিরী তরাজ এমেরয় এরি জমড়রয় ধরল ম লা সুিানরে। 
ম লা সুিান  হািল। বলল, ‘ছাড়, োমড় োলারত তদ বলমছ।’ 
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২ 
দরজার বাইরর েথা শুনরত তিল আহিদ িুিা। েথা বলরছ তোল্ড 

ওয়াটার। বলরছ, ‘মিুঃ আইজযাে শ্যারে তিমদরনর েথা ত রব আজ আিনার 
তেিন লােরছ বলুন ততা?’ 

‘মে বলল। তিমদন তোরের িািরন ততলআমবরবর িতন শুধু নয়, 
মনরজরে বাোঁোবার জরন্য প্রাে মনরয় িামলরয়মছলাি ততলআমবব তথরে। 

তি তবদনার েতটা আজ দাউ দাউ েরর জ্বরল উর রছ।’ 
‘মিুঃ আইজযাে শ্যারে!’ আহিদ িুিা  াবল, এ মনিয় তিই তজনাররল 

আইজযাে শ্যারে? ততলআমবরব িাইিুরির অ ুযত্থানোরল এ মছল ইিরাইলী 
তোরয়ব্দা বামহনীর িহোরী প্রধান। অন্যান্যরদর িারথ তোরয়ো বামহনীর েীেও 
তিমদন িারা যায়। িহোরী েীে তজনাররল শ্যারে তিমদন িামলরয় বাোঁরে। িামলরয় 
বাোঁো এই  আইজযাে শ্যারেই আজ আন্তজ্ামতে ইহুদী তোরয়ো েরক্রর প্রধান। 
দ্রুত মেন্তা র্ঘুর িাে োরে আহিদ িুিার িাথায়। 

এিব  াবরত  াবরত আহিদ িুিার িরন প্রে জােল,  তজনাররল 
আইজযাে শ্যারে আজ এোরন তেন? তাহরল মে তাোঁরে মবমক্রর বযািারটা এেদি 
েূড়ান্ত হরয় তেরছ এবিং আজ তাোঁরে তদমল ামর মনরত এরিরছ। 

েথাটা িরন হবার িারথ িারথই আহিদ িুিার  তোটা তদরহ এেটা মবদুযr  
েিে তেরল তেল। 

িন বরল উ ল িানুি তেনা-রবোর এই বযাবিারে িেল হরত তদয়া যারব 
না। মেন্তু মে ারব? মনিয় ওরা আট-র্ঘাট তবোঁরধই আিরছ। 

এর আরে দু’বার োনান্তররর িিয় িিংোহীন েররমছল। 
এবার তারা মে েররব? 
আহিার িুিা  াবল, তার িম্পরে্ তোল্ড ওয়াটার ও তার তলােরদর 

িারে তয সুধারনা িৃমষ্ট হরয়রছ, তিটা তার জরন্য এেটা িুোঁমজ। 
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এোরন বেী থাোর মদনগুরলারত আহিদ িুিা এেজন অনুেত 
তোরবোরা বেীর  ূমিো িালন েরররছ। তার আেরে তদরে তোল্ড ওয়াটার 
এেমদন বরলরছ, ‘আিনার িম্পরে্ যা শুরনমছ, তার মেছুই ততা আিনার িরধয 
তদেমছ না।’ 

আহিদ িুিা বরলরছ, ‘মে শুরনমছরলন?  য়ানে মক্রমিনাল েমররত্রর?’ 
‘না। শুরনমছ আিমন বারর্ঘর িত েীপ্র, মিিংরহর িত িাহমি এবিং  ৃোরলর 

িত ধূত্।’ 
আহিদ িুিা তহরিরছ। বরলরছ, ‘ওরদর ততজ বরন। আিার িত  োোঁোয় 

বমে হবার িরও ওরা আিার িতই তো’ তবোরা।’ 
এই ারব  আহিদ িুিা িম্পরে্ ওরদর এেটা ধরনা হরয়রছ তয, তি 

 ারেযর উির তছরড় মদরয়রছ। িম্ভবত এই োররনই আহিদ িুিার উির ওরদর 
িাহারাদারী অরনে ম মথল। আহিদ িুিা আল্লাহর োরছ প্রাথন্া েরল ওরদর 
ম রল ালা  াব অন্যান্যা মদরনর িত আজও তযন থারে। 

আহিদ িুিা শুরয়মছল। শুরয়ই থােল। দরজা েুরল তেল। 
দরজা েুরল যাবার ির দরজায় এরি দাোঁড়াল দু’জন প্রহরী। তারদর হারত 

তস্টনোন। তস্টনোরনর বযাররল মনম্নিুেী। 
তারির প্রথরিই দরজা মদরয় প্ররব  েরল তোল্ড ওয়াটার। তার তিছরন 

তিরছরন লাল তািারট ররের দীর্ঘ্োয় এেজন তলাে। আহিদ িুিা বুেল এই 
তলােমটই তোরয়ো প্রধান তজনাররল আইজযাে শ্যারে। 

তারদর তিছরন এেটা েমেন ধরাধমর েরর মনরয় এল আরও দু’জন 
তলাে। তারদর োোঁরধ তস্টনোন েুলারনা। তি তলাে দু’মট লাল তািারট ররের। 
এরা ইহুদী তজনারররলর িারথ এরিরছ। 

আহিদ িুিা বুেল, আরের িতই িিংোহীন েরর এই েমেরন িুরর 
তাোঁরে িাোর েরা হরব ইহুদীরদর হারত। 

ওরদর র্ঘরর  ুেরত তদরে উ ল আহিদ িুিা ত ায়া তথরে। ম ে দরজা 
িুরোিুমে হরয় িা েুমলরয় বিল োমটয়ায়। 
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েমেনমট এরন রােল ম ে িােোরন। বহনোরী তলাে দুজন তার িাোঁর ই 
দাোঁড়াল। 

র্ঘরর  ুরেই তজনাররল জ্বলন্ত দৃমষ্টরত তাোল আহিদ িুিার মদরে। 
তামেরয় রইল অরনেেে। 

তজনাররল আইজযাে শ্যাররনর মদরে তামেরয় ত াোঁরট হামি তটরন বলল, 
‘তজনাররল, িরন হরে তুমি ম োররর উির োোঁমিরয় িড়রব। দরোর তনই। 
ম োর হারতর িুর ায়। আর মেছুেে ির েরল যারব ততািারদর োোঁোয়।’ 

‘ধন্যাবাদ তোল্ড ওয়াটার,  য়তারনর বাচ্চারে অবর রি হারত িাওয়া 
তেল। িাথায় আিারদর বামড় মদরয়রছ এই  য়তান।’ 

‘ম ে আরছ। এর িাথায় বামড় মদরয় তার ত াধ তুরল মনরবন।’ বলল 
তোল্ড ওয়াটার। 

‘এর এে িাথা ত রঙ্গ লা  মে।  ােরত হরব ওরদর তোষ্ঠী শুে িাথা। তি 
সুরযাে এেন হারতর িুর ায়।‘ 

‘মে ারব?’ 
‘এই  য়তারনর বাচ্চারে তদমেরয় িব  য়তারনর বাচ্চারে তোোঁয়ারড় 

তুলব। তারির শুধু ওরদর িাথা নয়, ওরদর তদ   াঙ্গারও সুরযাে আিরব।’ 
‘এ ধররনর স্বে আিনার েতবার  িংে হরয়রছ তজনাররল?’ 
বলল আহিদ িুিা েুব  ান্ত েরে। 
তজনাররল আইজযাে শ্যারে িায়োরী েরমছল আর েথা বলমছল। তি 

আহিদ িুিার িািরন এরি মের হরয় দাোঁড়াল। তার অমগ্ন দৃমষ্ট আহিদ িুিার উির 
মনবি। িরেট তথরে তি তবর েরল মর ালবার। বলল, ‘ য়তারনর বাচ্চা তি িব 
স্বে  রঙ্গর জরন্য তুই দায়ী।’ 

বরল তি মর ারবাররর বাোঁট মদরয় আহিদ িিুার িাথায় আর্ঘাত েররত 
মেরয়ও তথরি তেল। তাোল তি তস্টনোন োোঁরধ েুলারনা েমেরনর োরছ দাোঁড়ারনা 
তলাে দুজরনর মদরে। বলল, ‘আর তদরী নয়, ততািারদর োজ শুরু ের। 
 য়তারনর বাচ্চারে তদেব আিারদর েব্জায় মনরয় মেরয়।’ 
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তজনাররল আইজযাে শ্যারে বলার িারথ িারথ দু’জরনর এেজন 
তোরটর িরেট তথরে তছাট বাোঁট ও লম্বা বযাররল ওয়ালা তরপ্র োরনর িত এেটা 
মজমনি তবর েরল। তদরেই আহিদ িুিা বুেল, ওটা তরপ্র োন নয়, োরে তরপ্র 
োন হরল িবাই তার েবরল িড়রব। 

মনিয় ওটা এযারনিরথমিয়া োন। যার বুরলট শুধু োিড়া ত দ েরর এবিং 
বুরলরটর এযারনিরথমিয়া মবি িরঙ্গ িরঙ্গই িানুিরে র্ঘুি িামড়রয় তদয়। এেজন 
ইহুদী অমত িম্প্রমত এটা আমবস্কার েরররছ। 

তলােমট এযারনিরথমিয়া োন হারত মনরয়ই তাে েরল আহিদ িুিারে। 
তজনাররল শ্যারে তেনও তামেরয় আরছ তলােমটর মদরে। তার হারত 

মর ারবাল। বাোঁট মদরয় আহিদ িুিারে আর্ঘাত েরার জরন্য তয ারব তি 
মর ারবাল ধররমছল, তি ারবই ধরর আরছ। দ্রুত মিোন্ত মনরয় মনরয়রছ আহিদ 
িুিা। এযারনিরথমিয়া বুরলট তাোঁরে আর্ঘাত হানার ির তার আর তোন সুরযাে 
থােরব না। 

আহিদ িুিা বিা অবো তথরেই োোঁমিরয় িড়ল তজনাররল আইজযাে 
শ্যারে-এর উির। 

বাোঁট ধরর তেরড় মনল তার হাত তথরে মর ারবাল। তিই িারথই তার 
তিছরন মেরয় বাি হাত মদরয় িাোঁড়াম র িত তিমছরয় ধরল তার েলা। ডান হারতর 
মর ারবাল তেরি ধরল তার িাথায়। এবিং োিা েরে মেৎোর েরর বলল, ‘যার 
োরছ তয মর ারবাল আরছ, দরজার মদরে তেরল দাও। িুহূত ্তদরী েররল গুরড়া 
হরয় যারব তজনাররল শ্যাররের িাথা।’ 

বরল আহিদ িুিা তজনাররল শ্যারেরে তটরন িমিি তদয়ারলর মদরে 
িরর তেল। 

আহিদ িুিা মনরদ্  তদয়ার িারথ িারথ েমেরনর িাোঁর  দাোঁড়ারনা তলাে 
দু’জন তারদর োোঁরধর তস্টনোন ছুরর মদরয়রছ দরজার মদরে। 

তোল্ড ওয়াটাররর তোে দু’মট ছানাবড়া। হতবুমে তার তেহারা। তিও ধীরর 
ধীরর তার মর ারবাল ছুরড় মদল দরজার মদরে। 
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দরজায় দাোঁড়ারনা দু’জন তস্টনোনধারী তারদর তস্টনোন তেনও 
তেরলমন। মেিংেত্বযমবিূঢ়  ারব তারা দাোঁমড়রয়। 

তোল্ড ওয়াটার ওরদররে তস্টনোন তেরল মদরয় ম তরর  ুেরত বল। 
অনুচ্চ, মেন্তু ের ার েরে বলল আহিদ িুিা। 

তোল্ড ওয়াটার ওরদররে মনরদ্  মদল। 
ওরা হারতর তস্টনোন েমররডাররর উির তেরল মদরয় এেিা দু’িা েরর 

র্ঘরর প্ররব  েরল। 
আহিদ িুিা তজনাররল শ্যারেরে িািরন তররে তাোঁরে তটরন মনরয় মিছু 

তহোঁরট দরজার বাইরর েরল এল।আিার িিয় দরজার উির ছমড়রয় থাো তস্টনোন 
ও মর ারবাল িা মদরয় তটরন মনল দরজার বাইরর। 

দরজার বাইরর এরি আহিদ িুিা বাি হাত িমররয় মনল তজনাররল 
শ্যাররের েলা তথরে। মেন্তু তার হারতর মর ারবাল তজনাররল শ্যাররের িাথা 
স্প ্ েরর থােল মের  ারব। বলল তি, ‘ ততািরা তেউ িািান্য নড়ােড়া েররল 
ছাতু হরয় যারব তজনাররল শ্যাররের িাথা। 

বরল আহিদ িুিা তডার লরের েী তবারড্র মদরে তাোল। তদেল অরটা 
লে মিরস্টি। বন্ধ েরার জরন্য এেটা লাল তবাতাি োিরত হয় িাত্র। 

আহিদ িুিা বাি হারত লাল তবাতাি তেরি ধরর ডান হাত ও হাটু মদরয় 
ধাক্কা তিরর তজনাররল শ্যারে তে  ুমেরয় মদল র্ঘরর। িরঙ্গ িরঙ্গই বন্ধ হরয় তেল 
দরজা। 

দরজা বন্ধ হবার প্রায় িিংরে িিংরেই আহিদ িুিার োরন এল োরমদে 
তথরে এযালাররির  ব্দ। 

িেমেত হরয় উ ল আহিদ িুিা। বুেল, র্ঘরর বন্ধ তোল্ড ওয়াটার মররিাট্-
এর িাধযরি এযালাি্ বামজরয় মদরয়রছ। তার িারন এেন তয তযোরন আরছ তিোন 
তথরে ছুরট আিরব। মনিয়  তি এই তেৌ রল িবাইরে মনরদ্ ও মদরত িাররব মে 
র্ঘরটরছ এবিং মে েররত হরব। 
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তাহরল ওরদর র্ঘরর বেী েরর লা  েুব এেটা হরলা না- এই েথা  াবরত 
 াবরত আহিদ  িুিা োরমদরে তামেরয় িট্ িামে্ট মটম  িীরন তদরে মিছন 
দরজা মদরয় তবমররয় যাবার মিোন্ত মনল। 

ছুটল তি েমররডার ধরর িমিি মদরে। 
এেটা দরজার িা  মদরয় যাবার িিয় আহিদ িুিা িুরুি েরের আত্ 

মেৎোর শুনরত তিল। হ াৎ তার িরন িড়ল  তোল্ড ওয়াটাররর িট্ িামে্ট মটম  
িীরন তদো এবিং তার োছ তথরে ত ানা িান ওয়াোররর েথা। 

এ মে িান ওয়াোররর মেৎোর?  
থিরে দাোঁড়াল। তাোল দরজার মদরে। এই দরজার ত তর তথরেই 

আিরছ মেৎোরটা। 
তি ত তরর প্ররব  েররব মেনা,  াবল আহিদ িুিা। 
অবোর নাজুেতার মদে মবোর েরার এবিং এে িুহূত ্নষ্ট েরার অবো  

তনই। সুতরািং তোন মেছুর মদরে না তামেরয় প্রথি তারে শুত্রু িুমর তথরে তবর 
হওয়া দরোর। 

মেন্তু িরেরেই তোরআন  রীরের এেটা আয়ারতর েথা তার িরন 
িড়ল। যারত িযলুি িানুরির েমরয়ারদ িাড়া তদয়ারে অিমরহায্  েরা হরয়রছ। 

আহিদ িুিা দাোঁড়াল দরজার মদরে। 
এোরনও আলোরবমটেযাল লে। আহিদ িুিা মর ারবাল িরেরট তররে 

ডান হারত তস্টনোন মনরয় বাি হাত মদরয় লে-এর মে-রবারড্ টাইি েরল 
‘তহায়াইট ঈেল’ 

দরজা েুরল তেল িিংরে িিংরে। 
ত তরর প্ররব  েরর আহিদ িুিা উরিরের িারথ তদেল, িান ওয়াোর 

ছারদর িারথ উবু েরর টাঙ্গারনা। তোে-িুে ররক্তর িত লাল। তোে দুমট তযন তার 
তবমররয় আিরত োরে। নাে মদরয় রক্ত েমড়রয় িড়রছ। 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররে এে হারত ধরর অন্য হারত গুমল েরল 
োিড়ার দমড়টায়।  
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িান ওয়াোর েমড়রয় িড়ল আহিদ িুিার হারত। দুব্ল েরে বলল িান 
ওয়াোর, িামন, িামন োই। 

আহিদ িুিা র্ঘরর োরমদরে োইল। িামন তোথাও তনই। বলল, এেট ু
দধয্ ধররত হরব িান ওয়াোর। এোরন তথরে না তবরুরল িামন িাওয়া যারব না। 

িান ওয়াোররর দাোঁড়াবার  মক্ত তনই আহিদ িুিা তারে োোঁরধ তুরল 
মনল। বাি হারত তারে ধরর তররে ডান হারত তস্টনোন বামেরয় েে তথরে 
তবরুমেল। িূব্ মদে তথরে েতেগুরলা। িারয়র  ব্দ ছুরট আিার  রব্দ আহিদ 
িুিা থিরে দাোঁড়াল। উোঁমে মদরয় তদেল, তস্টনোন বামেয়া ছুরট আিা োরজন 
দাোঁড়াল আহিদ িুিার বমেোনার দরজায়, তযোরন এেন বেী আরছ তোল্ড 
ওয়াটার, তজনাররল শ্যারে এবিং অন্যান্যরা। 

ওরা দরজা েুলরত যারে। 
ওরদর িিস্ত িরনারযাে দরজার মদরে। 
আহিদ িুিা বাি িা েমররডারর নামিরয় িূব্িুেী হরয় তস্টনোন িাোঁজরর 

তেরি ডান হারত মট্রোর মটিল তস্টনোরনর। 
ওরদর দু’জন ত ি িুহূরত্ তদেরত তিরয়মছল। তস্টনোন র্ঘুমররয়ও 

মনরয়মছল ওরা। মেন্তু ততেরে আহিদ িুিার তস্টনোরনর গুলীর োোঁে ওরদর মর্ঘরর 
ধরররছ। 

আহিদ িুিা গুলী েররই আবার ছুটল েমররডার ধরর িমিি মদরে 
বাইরর তবরুবার তিছরনর দরজা লরে। 

েমররডাররর ত ি িাথাটা তদো যারছ আরও মেছুটা িমিরি। 
দমেে মদরে েরল যাওয়া এেটা  াো। েমররডাররর িুরে তেন তি। 
তব  তিছন তথরে এেটা েে ত রি এল ‘ঐ তয যায়। 
শুরনই আহিদ িিুা িমিিিুেী তয ধািটা টা আর না তেরল মনরজর 

তদহটারে োত েরর ছুরড় মদল দমেরের েমররডারর। 
ম ে তি িিরয়ই এে োোঁে গুলী েরল তেল েমররডার মদরে। তারা 

দাোঁমড়রয় থােরল তারদর দু’জরনর তদহটাই োোঁেরা হরয় তযত। 
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আহিদ িুিা িরড় যাবার ির িান ওয়াোররর তদহটা মছটরে মেরয়মছল 
তার উির তথে। 

আহিদ িুিার বাি েিালটা  ুরে মেরয়মছল েমররডাররর তিরের িারথ। 
মছোঁরড় মেরয়মছল েিাল। রক্ত তনরি এরিমছল েিাল তথরে। 

বযাথা িািলাবার জরন্য আহিদ িুিা বাি হারত েিালটা তেরি ধরর 
িরড় যাবার িিংরে িিংরেই আবার উর  দাোঁড়াল। দ্রুত এমেরয় তদয়ারলর আড়ারল 
দাোঁমড়রয় উোঁমে মদল িূব্-িমিি েমররডাররর মদরে। তদেল ছুরট আিরছ মতনজন 
তস্টনোন বামেরয়। িারে িারে গুলী েররছ। 

আহিদ িুিা তস্টনোন র্ঘুমররয় মনল ওরদর মদরে। অরিো েরল ওরদর 
গুলীর মবরমতর িিয়টুকুর জরন্য। 

িিয়টা আিরতই আহিদ িুিা তস্টনোরনর িাথা  তদয়ারলর আড়ারলর 
তথরে তবর েরর মনরজও মেছুটা এমেরয় মট্রোর মটিল তস্টনোরনর। 

ওরদর আড়াল তনবার তোন আেয় মছল না। অিহায় ারব এেোে 
গুলীর ম োর হল মতনজনই। 

আহিদ িুিা িমিিিুেী েমররডারর আর মেরর না মেরয় দমেরের 
েমরডরর ধরর এগুরনার মিোন্ত মনল। তার িরন িড়ল আোঁো বাোঁো েমররডাররর 
ত ি প্রারন্ত তিছরনর দরজা তদরেমছল তি তোল্ড ওয়াটাররর মিমন মটম  িীরন। 

উর  দাোঁমড়রয়মছল িান ওয়াোর। 
আহিদ িুিা তারে োোঁরধ তুরল মনরয় তেল। 
ধন্যবাদ। েষ্ট হরলও িারব হাোঁটরত। বলল িান ওয়াোর। 
ধন্যবাদ িান ওয়াোর। েল তিছরনর দরজা আিারদর েুরজ তবর েররত 

হরব। িালারনার এটাই হরব িহজ িথ। 
বরল আহিদ িুিা িান ওয়াোররর এেটা হাত ধরর দ্রুত এগুরলা দমেে 

মদরে। 
িান ওয়াোর আহিদ িুিার হারতর উির  রীররর অরনেোমন  ার 

ন্যাস্ত েরর েলরত লােল আহিদ িুিার িারথ। 
এেটু এমেরয় েমরডর িমিি মদরে তিাড়  মনরয়রছ। 
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িমিি মদরে েলল আহিদ িুিা। মেন্তু েরয়েেজ এমেরয় িািরন 
তামেরয় হতা া ও উদবরে তছরয় তেল তার িন। েমররডাররর িািরন এেটা র্ঘররর 
দরজা মেরয় ত ি হরয়রছ। তি োয় উিরর উ ার মিোঁমড় দরজা মদরয় তি মে েররব। 

থিরে দাোঁড়াল আহিদ িুিা। 
 াবল তিছরন মেরর আবার িমিিিুেী তিই েমরডরর মেরর যারব নামে! 
এিিয় আহিদ িুিা মিছরন তেরল আিা েমরডরর গুলীর  ব্দ 

অরনেগুরলা িারয়র  ব্দ শুনরত তিল। মিছরন তেরার তোন উিায় নাই। 
িািরনই তারে এগুরত হরব।  ােযই তযন তারে তার ইোর মবরুরে 

ত রল মনরয় েলরছ। 
দ্রুত এমেরয় আহিদ িুিা র্ঘরমটর দরজায় দাোঁড়াল। এোরনও তিই 

আলোরবমটেযাল লে। 
লরের েী-রবাড্ নে েররত েররত আহিদ িুিা  াবল, আবার তি মনজ 

হারত আররে বেীোনায় প্ররব  েররছ মেনা। 
মেন্তু উিায় নাই। 
ঈেল-এর ‘L’ এ নে হবার িারথ িারথই েুরল তেল দরজা। 
িান ওয়াোররে প্রথরি র্ঘরর  ুমেরয় মনরজ র্ঘরর প্ররব  েরল। প্ররব  

েররই দরজা লামেরয় মদল। 
গুলী এবিং ছুরট আিা িারয়র  ব্দ অরনে োরছ এরিরছ। 
দরজা লামেরয়ই আহিদ িুিা দরজা বন্ধ েরার উিায় তালা  েররত 

মেরয় হ াৎ আহিদ িুিার নজরর িড়ল দরজা বন্ধ েরার আলী ান বযবো। 
দরজা মিটোমন ছাড়াও ররয়রছ দুই তেৌোর  আইরন বার মদরয় দরজা 

বন্ধ েরার েত্। তিাটা এেটা আইরন বারও েুলরছ দরজার  তেৌোর র িারথ। 
আহিদ িুিা দরজার মিটোমন বন্ধ েরর আইরন বারমটও লামেরয় মদল। 
দরজাও তদেল তি তলাহার। 
দরজা ত তর তথরে বন্ধ েরার এ বযবো তদরে প্রথরি মবমিত হরয় মছল 

আহিদ িুিা, মেন্তু িরেরেই ত রব েুম  হল তয, এই র্ঘর তোন বেীোনা নয়। 
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মনিয় এটা আত্মরোিূলে র্ঘর। না হরল দরজাটা তলাহার এবিং ত তর তথরে 
ডাবল প্ররটে রনর বযবো থােরব তেন? 

মেন্তু এেটা র্ঘরর এই আত্মরোর বযবো তেন? এেটা র্ঘরর এ ারব আেয় 
মনরল আত্মরো েরা যায় না। 

িরবতী্ আত্মরোর বযবো মহিারব এ র্ঘর তথরে মনরািদ তোন িরথ 
বাইরর যাবার উিায় অবশ্যই থােরত হরব। 

হ াৎ আহিদ িুিা হরলা তিছরনর দরজায় তিৌছার িরথ এটা তোন র্ঘর 
নয় ততা। 

মেন্তু োমরমদরে তেরয় োর তদয়ারল তোন দরজা তদেরত তিল না। 
মনররট িাথররর তদয়াল। 
মেন্তু আহিদ িুিার িন বলল এেটা দরজা থােরতই  হরব তোন 

তদয়ারল। 
আহিদ িুিা তস্টনোরনর বাোঁট মদরয় তদয়ারল আর্ঘাত েররত লােল। 
উির ও িমিি তদয়ারল বযথ ্হবার ির দমেে তদয়ারল আর্ঘাত েররত 

লােল। 
তদয়ারলর িা  তর্ঘোঁরি হাোঁটমছল আর আর্ঘাত েরমছল আহিদ িুিা। 
দরজার বাইরর িারয়র  ব্দ, গুমলরও  ব্দ। িান ওয়াোররর িুে  য় ও 

উরিরে েযাোঁোরি হরয় উর মছল। অিহায় দৃমষ্ট তার আহিদ িুিার প্রমত। 
অিাধারে ও অস্বা ামবে িানুিমট মে ত ি রো েররত িাররব? িাররব 

মে তারা বাইরর তবরুরত। 
আহিদ িুিা দমেরনর তদয়ারল তস্টনোরনর বাোঁট মদরয় আর্ঘাত েররত 

েররত তদয়ারলর িাোিামে এে জায়োয় এরি দাোঁড়ারতই ত াজবামজর িত 
তদয়ালটা োে হরয় দু’মদরে িরর তেল এবিং তবমররয় িড়ল উিরর উ ার এেটা 
মিোঁমড় িথ। 

আহিদ িুিা ‘আলহািদুমলল্লাহ’ বরল রুিাল মদরয় েিারলর র্ঘাি িুরছ 
তেলল। 
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িান ওয়াোর নতুন প্রাে িাওয়ার িত িজীব হরয় উর ছ। আহিদ িুিার 
প্রমত তার অিীি েৃতে দৃমষ্ট। 

এি িান ওয়াোর’ বরল মিোঁমড় মদরয় উ রত শুরু েরল। 
িান ওয়াোররর দুব্ল  রীর। োড়া মিোঁমড় তবরয় উ রত তার েষ্ট হমেল। 

তদরে আহিদ িুিা েরয়ে ধাি তনরি এরি তার হাত ধরর তটরন তুলরত লােল। 
মিোঁমড়র িাথায় তিৌোঁরছ তদেল অন্যন্ত িুরু ইস্পারতর তপ্লট মদরয় দতরী  ােনা মদরয় 
মিোঁমড়র িুে বন্ধ। 

আহিদ িুিা তদরেই বুেল, হুড়রো বা মিটোমন জাতীয় মেছু মদরয় 
 ােনামট বন্ধ েরা নয়। তাহরল মনিয় দরজা তোলার ইরলেট্রমনে তোন বযবো 
আরছ  াবল আহিদ িুিা। 

অন্যিব দরজায় ইরলেট্রমনে লরের িব েী-রবাড্ েুজরত লােল 
আহিদ িুিা।  

েুজল দরজা এবিং তার োরিার । না মেছুই তনই। তারির তদেল মিোঁমড়র 
লযামন্ডিং এবিং মতন মদরের তদয়ারল। প্রথি িন্ধারন লরের েী-রবাড্ ধররের েছুই 
তোরে িড়ল না। 

মনরে দরজায় তেন প্রবল ধাক্কা। দরজা  াোর তেষ্টা েরা হরে। 
িান ওয়াোররর দুব্ল  রীর োোঁিরছ তেন। বলল, ‘দরজা তোলার তোন 

উিায় িাওয়া যাো না। 
‘আল্লাহ এেটা  উিায় তবর েরর মদরবনই’ বরল আহিদ িুিা আবার 

োরমদরে তোে বুলারত শুরু েরল। 
এে জায়োয় এরি তার তোেটা আটরে তেল। তদেল, তদয়ারলর এে 

জায়োয় তিমিরলর অস্পষ্ট আোঁেরড় িুমষ্টবে হাত আোঁো। 
হ াৎ আহিদ িুিার িরন িড়ল রীেরদর ধাধার প্রািারদর োমহনী। 
তযোরন ছমবর ইিংমেত অনুিরে েরর িথ িন্ধান েরর ধাোঁধার েক্র ত রঙ্গ 

তেলা হয়। 
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এই মেন্তার িারথ িারথ আহিদ িুিা িুমষ্টবে ছমবর উির এেটা িুষ্টযার্ঘাত 
েরল। িিংরে িিংরে তার িার র তদয়াল েরুড় তবমররয় এল ইরলেট্রমনে লে-এর 
েী তবাড্। 

িুে উজ্জ্বল হরয় উ ে আহিদ িুিার। েী তবাড্মট আরের গুরলার িতই 
আলোরবমটেযাল। 

আহিদ িুিা িুহূত ্ তদরী না েরর েী-রবারড্ টাইি েরল আরের 
িমত।‘তহায়াইট ঈেল’ মেন্তু দরজা েুলল না। 

মবিরয় তোে ছানাবড়া হরয় তেল আহিদ িুিার।  াবল, এোরন তাহরল 
ম ন্ন  ‘তবাড্’ বযবহার েরা হরয়রছ। মে তি তবাড্? এতেরে প্রবল এেটা হতা া 
এরি মর্ঘরর ধরল আহিদ িুিারে। 

মেন্তু তা িুহূরত্র জরন্য। ির িুহূরত্ই িান ওয়াোররর মদরে তেরয় বলল, 
‘আিারদর ধরি্ আরছ, আল্লাহর িাহারযযর বযািারর েেনও হতা  হরত তনই। 
তদে এেটা এেটা িথ আল্লাহ তবর েরর মদরবনই। 

হ াৎ আহিদ িুিার তোরে িড়ল েী-রবারড্র িাথার তহায়াইট ঈেরলর 
এেটা অস্পষ্ট ছমব। িাদা তবারড্র উির িাদা ঈেলমট িা উিরর তুরল মেৎ হরয় 
শুরয় আরছ। 

তদরেই আহিদ িুিা বুেল ছমবমট মনরথে্ নয়। মেন্তু ছমবমট এিন 
অস্বা ামবে তেন? তোন ইিংমেত মদরে মে ছমবমট? 

িুহূত ্েরয়ে  াবল আহিদ িুিা। 
হ াৎ  তার িুে উজ্জ্বল হরয় উ ল। দ্রুত ‘েী তবারড্র উির আবার আঙ্গুল 

োলাল আহিদ িুিা। এবার টাইি েরল িররর  ব্দটা আরে এরন। ঈেল 
তহায়াইট টাইি েরার িারথ িারথই মিোঁমড় িুরের দরজা মনুঃ রব্দ িরর তেল। 

তস্টনোন বামেরয় আহিদ িুিা আরে উ ল মিোঁমড় তথরে উিরর। তোল্ড 
ওয়াটাররর মটম  িীরন তদো তিই এেতলার ছাদ এটা। 

ছারদর োরমদরে  াোড়, িয়লা আবজ্না  মত্। তার োরমদে মদরয় 
োোঁটাতাররর তবড়া। োরমদরে আবজ্নার িরধয তছাট এে তলামট িমরতযক্ত এে 
আবজ্নার িতই দাোঁমড়রয় আরছ। 
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আহিদ িুিা তদেল, ছাদ তথরে এেটা মিোঁমড় র্ঘররর ম তরর তনরি তেরছ। 
আহিদ িুিা িান ওয়াোররে হাত ধরর তটরন উ ল। তারির তার হাত 

ধররই মিোঁমড় মদরয় র্ঘররর ত তরর নািল। 
র্ঘররর তিরে িাো। ধুরলাবামল ছাড়া অন্য তোন আবজ্না তনই। 
তিরেরত তনরিই আহিদ িুিা তদেরত তিল, র্ঘররর িমিি িাোঁর র 

তদয়ারল এেটা সুড়ঙ্গ। 
আহিদ িুিা উোঁমে মদরয় তদেল, সুরঙ্গমট এেটা েনমক্ররটর িাইরির িধয 

মদরয় তবরয় তেরছ। এটাই মে এোন তথরে তবর হবার িথ?  এইিিয় ম ে র্ঘরমটর 
ছারদই িারয়র  ব্দ শুনরত তিরল আহিদ িুিা। 

ওরা এরি তেরছ আর এে িুহূত্ তদরী েরা যায় না। 
আহিদ িুিা িান ওয়াোররে সুড়ঙ্গ তদমেরয় বলল, ‘এর ম তর মদরয় 

তযরত িাররব ততা?’ 
‘আিমন  াবরবন না, আমি িারব।’ বলল িান ওয়াোর। 
িান ওয়াোররে  ুরে তেল আরে। আহিদ িুিা মিছরন। 
আহিদ িুিা সুড়রঙ্গ  ুরে র্ঘররর মদরে তস্টনোন বামেরয় বিল। 
িান ওয়াোর মেছুটা এমেরয় তিছরন তামেরয় বলল, ‘আিমন আিরছন 

না তয?’ 
‘ওরা এরি তেরছ। আমি ওরদর আটোই। তুমি এরোও। আমি 

তাড়াতামড় েরল আিরত িারব।’ আহিদ িুিা বলল। 
িান ওয়াোর আবার েলরত শুরু েরল। 
ওরা েরড়র তবরে মিোঁমড় মদরয় র্ঘররর তিরেয় নািল। ছয়জন ওরা। 

এমদে-ওমদে তামেরয় ওরা এগুরলা সুররঙ্গর মদরে। 
ত রেরছ ওরা সুরঙ্গ মদরয়। বযাটা যাদুের নামে! তোন বাোঁধাই তারে 

আটেরত িাড়ল না। বলল ওরদর এেজন। 
েথা নয় এি ততািরা।  য়তান যারব তোথায়? বলল ওরদর িািরনর 

তনতা তোরছর তলােমট। ওরা এল সুররঙ্গর িািরন। 
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‘এি,  য়তান তোথাও যায়মন।’ বরল আহিদ িুিা সুররঙ্গর িুরে এরি 
তস্টনোরনর মট্রোরর আঙ্গুল তররে র্ঘুমররয় মনল অধ্েন্দ্রাোরর। 

ওরা ছয়জন  ুত তদোর িত েিরে উ ল। তস্টনোন র্ঘুমররয় মনমেল 
ওরা। 

আহিদ িুিা প্রস্তুত তস্টনোন তার আরেই অমগ্ন বৃমষ্ট েরল। 
েরা িাতার িত িামটরত আছরড় িরড় েড়ােমড় তেরত লােল ওরদর 

ছয়মট তদহ। 
আহিদ িুিা িুহূত ্েরয়ে অরিো েরল। না তোন  ব্দ আিরছ না। 

ওরদর মিছরন যারা আিরছ। তারা এরি তিৌোঁছায়মন এেনও। ওরা আিার আরেই 
তারে সুরঙ্গ িার হরত হরব।  াবল আহিদ িুিা। তারির ছুটল সুরঙ্গ ধরর 
েযাঙ্গারুর িত লামেরয় লামেরয়।  সুররঙ্গর িুে এেটা তোরি এরি ত ি হরয়রছ। 

আহিদ িুিা সুরঙ্গ তথরে তবর হরয় তদেল, তোরির িরধয শুরয় িরড়রছ 
িান ওয়াোর। হাোঁিারে তি। হািাগুমড় মদরয় আিরত েষ্ট হরয়রছ তার। 

আর তদরী েরা যারব না। 
আহিদ িুিা োোঁরধ তুরল মনল িান ওয়াোররে। ছুটল তারির োছ-

োছড়ার িধয মদরয়।  
িািরনই িমিি মদরে োমড় েলােরলর  ব্দ োরন আিরছ। 
মনিয় রাস্তা েুব োরছ। 
রাস্তা লে েরর ছুটল আহিদ িুিা িান ওয়াোররে োোঁরধ  মনরয়। 
 
 
 
রাস্তার িার  িামে্িং েে্ারর োমড় িামে্িং েরর বরি আরছ তিরী তরাজ। 
তিরী তরাজ ও ম লা সুিান দু’জরন দুই োমড় মনরয় এরিরছ। 
োমড় মনরয় তারা দু’জন তোল্ড ওয়াটাররর বামড়র (রহায়াইট ঈেল-এর 

তহড তোয়াট্ার)আর  িার  এেটা েক্কর তদয়ার ির ম লা সুিান োমড় মনরয় তিরী 
তরাজরে এোরন দাোঁড়ারত বরল মেরর তেরছ তি তোল্ড ওয়াটাররর বামড়র িািরন। 
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বার বার র্ঘমড়র মদরে তাোরে তিরী তরাজ। 
ম লা সুিান যাবার ির আধ র্ঘন্টা হরয় তেরছ। এতেন তি তোন োরজ 

তদরী েররব, তোথায় তদরী েররব? 
এমদে ওমদে িায়োরী েরর আবার তি োমড়র মিরট এরি বিল।  াবল 

তি, অরিো েরার িত েম ন োজ মেছু তনই। তবু  ারলা লােরছ তার এই ত রব 
তয িান ওয়াোররর জরন্যই তি এোরন এরিরছ, তার জরন্য েষ্ট েরা আিরলই 
আনরের। 

িান ওয়াোররর েথা িরন হরতই তবদনায় জজ্মরত হরয় তেল তার িন। 
িরন িরড় তেল তার অতীরতর েথা। অতযন্ত প্রমত াবান লাজুে এই তরড ইমন্ডয়ান 
তরুনরে তি েত েষ্ট মদরয়রছ, নানা ারব নারজহাল েরররছ র্ঘৃোসুেে ‘োলার’ড 
নারি তডরে। তোনমদন তোনমেছুরই প্রমতবাদই েররমন তি। িবমেছুর জবারব 
এিন ারব তহরিরছ তযন তিই মবজয়ী আর তিরী তরাজ িরামজত। তি তযন  ক্ত 
এে িাথর। র্ঘৃোর তয বুরলটই তিরী তরাজ ছুরড়রছ, িব বুরিরািং হরয়  তেরত 
এরিরছ তিরী তরারজর োরছই। ত রি তিরী তরাজ িমতযই িরামজত হরয়রছ। 
মনরজর অজারন্তই েেন তযন তার হৃদয় বাধা িরড় তেরছ িান ওয়াোররর োরছ। 
িির িত্ত্বা মদরয় তি  ারলারবরি তেরলরছ িান ওয়াোররে। তযমদন তি প্রথি এটা 
বুেল, অরনে তেোঁরদরছ তিমদন। তেোঁরদরছ তি তার অিুলে বে্বাদী অহিংোররর 
জন্য। তিাজা মেরয় তি মনরজরে িিি্ে েরররছ িান ওয়াোররর োরছ। িান 
ওয়াোর অতীরতর মদরে এেটুও না তামেরয় দু’হাত বামড়রয় রহে েরররছ তিরী 
তরাজরে। আরবরে তেোঁরদ তেরল বরলরছ, ‘তরাজ, আমি এ মদরনরই অরিো 
েররমছ।’ 

 াবরত  াবরত তিরী তরাজ-এর তোে দু’মট অশ্রুিজল হরয় উ ল। 
অতীরতর িমৃতর িরধয মনরজরে হামররয় তেরল তিরী তরাজ। 
তিছরন  ব্দ ও োমড়র োোঁকুনীরত িমম্বত মেরর তিল তিরী তরাজ। 
তোে তুলরতই তি তদেরত তিল তস্টনোনধারী এেজন যুবেরে। তিই 

োমড়র তিছরন োউরে শুইরয় মদরয়রছ। তিমদরে তাোরতও িাহি তিলনা তিরী 
তরাজ। 



মিমিমিমির তীরর  40 

 

দ্রুত এমেরয় আিরছ যুবেমট তার মদরে। 
যুবেমট এমেরয় এরি তস্টনোরনর বযাররলমট তার মদরে তুরল বলল, 

‘োমড় আিারদর দরোর, আিমন িরহারযামেতা েরুন। আিমন ম ে মিরট বরি 
থাকুন। আমি ড্রাইম িং-এ বিমছ।’ 

বরলই যুবেমট এেলারে উর  ড্রাইম িং মিরট বিল। বিরত বিরত বলল, 
‘তোনও প্রোর অিরহারযামেতা েররল মেন্তু আমি গুমল েররত বাধয হরবা। 
মনমিত থাকুন আিনার তোন েমত হরব না।’ 

োমড় স্ট্রাট্ মদল যুবেমট। 
মেন্তু োমড় েলরত শুরু েরার আরেই তিছরন ব্রা োয়াররর  ব্দ হরলা। 
যুবেমট িাথা মনেু েরল এবিং তিরয়মটরে মিরট শুরয় িড়রত বলল। 
লামেরয় উর  েলরত শুরু েরররছ োমড়। তীব্র েমতরত এমেরয় েলরছ 

োমড়। গুলীর  ব্দ তেন অরনেটা তিছরন তেরছ। মেন্তু োমড়র েমত তিা হয়মন। 
গুলীর হাত তথরে বাোঁেরলও োমড়র েমত তদরে আতিংমেত হরলা তিরী 

তরাজ। এ ারব েলরল হয় এযােমিরডন্ট েররব, নয়রতা িমুলর র হারত িড়রত 
হরব। িুমলর র হারত িড়রল তার জরন্য  াল। মেন্তু এযােমিরডন্ট েররল জীবন 
বাোঁেরব না। 

মেন্তু মবিত হরলা তিরী তরাজ তয, যুবেমট অমবোস্য দেতার িারথ মনরজ 
তবোঁরে এবিং িবাইরে বাোঁমেরয় এমেরয় েলরছ েরড়র েমতরত। রাস্তার বাোঁে অমতক্রি 
োরল তার দেতা তদোর িত। তযন োমড় তার োরছ হারতর এেটা তেলনা। যেন 
ইো, তয ারব ইো, যতটা ইো র্ঘুমররয় মেমররয় মনরে। 

মিমনট িাত আট েলার ির যুবেমট োমড়র েমত মেছুটা তিা েরল। বলল, 
‘িযাডাি, আিনার োমড়রত িামন তদরেমছ। িামন মে মনরত িামর? আিার অসুে 
বন্ধুমট  য়ানে তৃষ্াত্।’ 

তিরী তরাজ িরন িরন বলল, যুবেমট তযই তহাে,  দ্র। তেহারায় মক্রমিনাল 
নয়,  রীরর  দ্ররলারের ছাি। েথাও তিা ােী  দ্ররোরের নয়, েথার িরধয 
িোন ও আন্তমরেতার ছাি আরছ। 
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যুবেমটর েথার উির না মদরয় তিরী তরাজ তাোল তিছরন শুইরয় রাো 
যুবেমটর বন্ধুমটর মদরে। 

তিছরন তামেরয় আতম্েৎোর েরর উ ল তিরী তরাজ, ‘িান ওয়াোর 
তুমি! এমে ততািার হাল!’ 

বরল তিরী তরাজ লাে মদরয় মিট মডমঙ্গরয় তিছরন েরল তেল। োোঁমিরয় 
িড়ল িান ওয়াোররর বুরে। 

এতেে িান ওয়াোর তোে বুরে িরড়মছল। তিরী তরাজ-এর মেৎোরর 
তি তোে েুলল। জমড়রয় ধরল বুরে োোঁমিরড় িড়া তিরী তরাজরে। 

মবমিত আহিদ িুিা িহুরত্ই বুেল, মনিয় তিরয়মট িান ওয়াোররর স্ত্রী 
বা তোন এোন্ত আিনজন। েুম  হল এবিং আল্লাহর শুেমরয়া আদায় েরল আহিদ 
িুিা। এই িহুরত্ িান ওয়াোররর এেটা মনরািদ আেয় প্ররয়াজন। 

ওমদরে তিরী তরাজ-এর অরনে েথার জবারব িান ওয়াোর বলল, 
‘িররই যামেলাি, অিমরমেত ঐ িহান যুবেমট িৃতযুর িারথ লড়াই েরর 
অিম্ভবরে িম্ভব েরর আিারে নতুন জীবন মদরয়রছন।’ 

‘িান ওয়াোর ঈেররে ডাে। এেনও মবিদ োরটমন। তিছরন িরন হরে 
ওরদর েরয়েটা োমড় িােরলর িত ছুরট আিরছ।’ 

বরলই আহিদ িুিা তার োমড়র স্পীডও বামড়রয় মদল। 
িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ দু’জরনই তিছরন তাোল। তদেল ম েই 

দুরর েরয়েটা োমড় এেই েমতরত িােরলর িত ছুরট আিরছ। 
দু’জরনর িুেই  য় ও উরিরে িািংশু হরয় তেল। 
‘িান ওয়াোর ততািার তৃষ্া মে এেনও আরছ?’ তিছরন না তামেরয়ই 

ত াোঁরট হামি তটরন বলল আহিদ িুিা। 
আহিদ িুিার েথায় তিরী তরাজ তাোল িান ওয়াোররর মদরে। বলল, 

‘স্যমর  ুরল তেমছ। মদমে িামন।’ 
বরল তিরী তরাজ ডযা রবারড্ রাো তবাতল মনরয় িামন োওয়াবার জরন্য 

এগুরলা িান ওয়াোররর মদরে। 



মিমিমিমির তীরর  42 

 

িামন তেরয় িান ওয়াোর েৃতে দৃমষ্টরত তাোল আহিদ িুিার মদরে। 
বলল, ‘আিমন তে, জামননা বন্ধু, মেন্তু ঈের আিনারে তার দয়ার িবটুকু ত রল 
মদরয়রছন। িবমদরেই আিমন িিান নজর রােরত িাররন।’ 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররর েথার মদরে তোন োন না মদরয় বলল, 
‘িযাডাি, িান ওয়াোররে তোথায় মনরত িামর?’ 

মবিরদ িড়ল তিরী তরাজ। তোথায় মনরত বলরব িান ওয়াোররে? 
মবেমবদযালয় মে তার জরন্য মনরািদ? না। িুমলর র আেয় তনরব? তাও মনরািদ 
নয়। িুমলর র আেয় তথরে ওরা িান ওয়াোররে মনরয় যারব। মনরজর বামড়রত 
তনরব িান ওয়াোররে তিরী তরাজ? তিটাও িম্ভব নয়। তার আব্বা এিব হাঙ্গািা 
তথরে তিরী তরাজরে দুরর থােরত বরলরছন। তোন উির েুোঁরজ তিলনা তিরী 
তরাজ। অিহায় দৃমষ্টরত তাোল তি িান ওয়াোররর মদরে। অশ্রুরত  রর উর রছ 
তার তোে। মনরজর তদ  মনরজর নেরীরত তোন মনরািদ োন েুোঁরজ তিল না িান 
ওয়াোররর জরন্য। 

িান ওয়াোরও মনব্াে। 
আহিদ িুিাই েথা বলল আবার। বলল, ‘আমি িামে্ন যুক্তরারে নতুন। 

আিারে  হর তথরে তবরুবার িথ বরল মদন।’ 
তিরী তরাজ তোে িুরছ বলল, ‘তয িথ মদরয় েলরছন, তি িথ মদরয় তিাজা 

িমিরি এগুরল িরটািযাে নদীর ব্রীরজ তিৌছা যারব। ব্রীজ তিররারলই অরমলিংটন, 
প্ররব  েরা যারব  ামজ্মনয়ায়।’ 

‘ধন্যবাদ।’ বরল আহিদ িুিা মরয়ার ম উ-এর মদরে এেবার তামেরয় 
িািরনর মদরে িরনারযাে মদল। 

অনুিরেোরী োমড় বরল যারদর িরেহ তারা এেই দুরুরত্ব ররয়রছ। 
িরটািযাে ব্রীজ িার হরয় অরমলিংটন িিামধ  ুমিরে বারি তররে 

এক্সরপ্রিওরয় ধরর এমেরয় েলল আহিদ িুিার োমড়। 
এক্সরপ্রিওরয় ধরর েরড়র তবরে এমেরয় েলল তি। 
তিরী তরাজ-এর োমড়মট নতুন এবিং আরিমরোন োমড়। স্পীড  ারলা। 

সুতরািং তিছন তথরে এরি ওরা ধরর তেলরব, এ িম্ভাবনা েি। আবার িািরন 
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তথরে এরি মর্ঘরর তেলরব, নেরী তথরে তবরুবার ির এ িম্ভাবনাও েরি তেরছ। 
মেন্তু এ ারব প্রমতরযামেতার তদৌরড় বাোঁো ততা িিস্যার িিাধান নয়।এিব মেন্তা 
েরর বলল আহিদ িুিা, ‘িান ওয়াোর, ওরা আিারদর মিছু ছাড়রবনা।’ 

‘তাই ততা তদো যারে।’ উমিগ্ন েরন্  বলল তিরী তরাজ। 
‘ওরদর তোেরে োোঁমে মদরয় িরর িড়া ও ততা িম্ভব নয়।’ আহিদ িুিা 

বলল অরনেটা স্বেত েরন্ । 
‘তাহরল।’ বলল তিরী তরাজ শুেরনা েরন্ । 
‘লড়াইরয় নািা ছাড়া িথ তনই। তরব  য় তনই, যুে তর্ঘািো আিরা েরব, 

তিরহতু যুরের তনতৃত্ব আিারদর হারতই থােরব।’ 
‘মেন্তু মতন োমড়রত ওরা অরনে তলাে হরব।’ বলল তিরী তরাজ  ীত 

েরন্ । 
‘ য় তনই আিারদর হারত এেন দু’মট তস্টনোন। আর িিংেযা  মক্ত 

আধুমনে যুে তজতার মনয়ািে নয়।’ 
তিরী তরাজ ও িান ওয়াোর মবমিত তোরে তাোল আহিদ িুিার মদরে। 

শুরু তথরেই তিরী তরাজ তদেরছ, মবিরদ িড়ার তোন োি আহিদ িুিার িুরে 
তনই। মবিদটা তযন তার োরছ তেলা।এেন লড়াইরয় নািার েথা এিন ারব 
বলরছ তযন যুরে মে হরব তা মনমিত াা্রবই জারন। অন্যমদরে িান ওয়াোর 
 াবরছ, িাধারে িারির এই অিাধারে যুবেমট তে? লড়াই িম্পরে্ তি তয েথা 
বলরছ তার মবন্দু মবিে্ও অমবোস্য িরন হরে না। তয লড়াই েরর তি তহায়াইট 
ঈেরলর র্ঘামট তথরে তবমররয় এরিরছ, তারত েরর তার অিাধয মেছুই তনই। 

হ াৎ আহিদ িুিা উৎেে্ হরয় উ ল। 
ির িুহূরত্ই আহিদ িুিা তিছরন তামেরয় বলল, ‘তিছন তথরে বড় 

এেটা মবিদ আিরছ িান ওয়াোর।’ 
তিরী তরাজ ও িান ওয়াোর দু’জরনই তিছন মদরে তাোল উমিগ্ন তোরে। 

মেছুই না তদরে বলল িান ওয়াোর, ‘মে মবিদ, মেছুই ততা তদেমছ না মতনমট োমড় 
ছাড়া।’ 

‘োন তিরত ত ান তহমলেপ্টার আিরছ।’ 
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িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ দু’জরনই উৎেরা্ে হরয় ির িুহূরত ্বলল, 
‘হ্যাোঁ দূরর তহমলেপ্টাররর  ব্দ ত ানা যারে। তারত মে?’ 

‘শুধু োমড় নয়, এবার তহমলেপ্টারও আিারদর মিছু তনরব। তহমলেপ্টার 
মদরয় তরাড ব্লে েরর আিারদর ধররত তেষ্টা েররব অবর রি।’ 

িুহূরত ্তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররর তেহারা মববে্ হরয় তেল।  য় ও 
উরিরে িািংশু হরয় উ ল তারদর িুে। 

তহমলেপ্টাররর  ব্দ আরও স্পষ্ট হরয় উর রছ। আরও েরয়ে িুহূত ্ির 
দূর মদেরন্ত এেমট ছুরট আিা তহমলেপ্টাররর অবয়ব স্পষ্ট হরয় উ ল। 

 াবমছল আহিদ িুিা। িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ উরিে-আতিংে 
মনব্াে। তারা জারন, তহমলেপ্টাররর িারথ িাল্লা মদরয় োমড় িাররব না। তিরী 
তরাজ-এর িরন িড়ল িামে্ন তোরয়োরদর এেটা বাস্তব অিারর রনর োমহনীর 
েথা। তি োমহনীরত তোরয়ো তহমলেপ্টাররর  মক্ত ালী েুম্বে রম  মনরে 
িলায়নির মক্রমিনালরদর োমড় আটরে তেরলমছল  ূরন্য তুরল মনরয়। তহায়াইট 
ঈেরলর িত িিংোর এ ধররনর বযবো ততা থােরতই িারর। 

তিরী তরাজ অিহায় ারব তাোল আহিদ িুিার মদরে। িান ওয়াোরও। 
আহিদ িুিার মদরে ে ীর ারব  াবরত মেরয় হ াৎ তিরী তরাজ-এর 

িরন িড়ল ম লা সুিারনর োরছ ত ানা আহিদ িুিার েথা। েিরে উ ল তিরী 
তরাজ, এ যুবেমটই আহিদ িুিা নয়রতা? তি না হরল এ আর তে হরব? মবর ি 
েরর যুবেমট যেন এম য়ান তেহারার এবিং িামে্ন যুক্তরারে যেন এই প্রথি তি 
আর তারা আ াও েরমছল আহিদ িুিাই িান ওয়াোররে উোর েররত িারর 
বেীোনা তথরে। 

আহিদ িুিারে আহিদ িুিা বরল  াবরত মেরয় তিরী তরাজ-এর িরন 
আ ার িিার হরলা। তি ম লা সুিারনর োরছ শুনরছ, আহিদ িুিা অিাধয িাধন 
েররত িারর। তি মনিয় বাোঁোর এেটা িথ তবর েররবই। 

তিরী তরারজর মেন্তা আর এগুরত িারল না। আহিদ িুিা এেটু িুে র্ঘুমররয় 
তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররে লেয েরর বলল, ‘ততািরা মেছু  াবছ?’ 

‘আিরা মেছুই  াবরত িারমছ না।’ বলল িান ওয়াোর। 
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‘এেটাই িথ, আমি মনরািদ জায়ো তদরে ততািারদর নামিরয় তদব এবিং 
োমড় মনরয় আমি িািরন এমেরয় যাব। তহমলেপ্টার ও োমড়গুরলা আিারে তাড়া 
েরর েরল তেরল ততািরা িালাবার বযবো েররব।’ 

তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররর িুে উজ্জ্বল হরয় উ ল। িমতযই তারা 
বাোঁেরত িারর। মেন্তু িরেরনই মনর  তেল তারদর িুরের আরলা। বলল তিরী তরাজ, 
‘আিারদর বাোঁোর বযবো হরলা, মেন্তু আিমন ততা ধরা িরড় যারবন।’ 

‘িবাই এে িারথ বাোঁোর তেষ্টা েররল িবাই ধরা িরড় যাব।  য় তনই, 
ততািারদর বাোঁোটা মনমিত হবার ির আমি বাোঁোর তেষ্টা েরব। তেষ্টা িেল না হরল 
হয়রতা ধরা িড়ব। মেন্তু তারতও এেটা লা  হরব, িবাই ধরা িড়লাি না।’ 

স্তমম্ভত হরয় তেল তিরী তরাজ ও িান ওয়াোর দু’জরনই আহিদ িুিার 
েথা শুরন। মনরজর ধরা িড়ার েথা এিন ারব, এিন মনরুমিগ্ন িুরে বলল তযন 
ধরা িড়াটা তোন বযািারই নয়। অথে তিরী তরাজ জারন, মবমলয়ন ডলারর মবমক্র 
েরা হরব আহিদ িুিারে তার েরি  ত্রু ইহুদী তোরয়োরদর োরছ। িরন েষ্ট 
লােল তিরী তরাজ-এর। বলল, ‘িব মবিদ আিনার িাথায় োমিরয় মদরয় আিরা 
তেিন েরর িরর িড়ব?’ 

আহিদ িুিা েম্ভীর েরে বলল, ‘তদে, আমি এেন ততািারদর 
অম  াবরের দাময়ত্ব িালন েরমছ। আিার তদয়া মিোন্ত ততািারদর িানরত হরব। 
তাছাড়া িান ওয়াোর অসুে। তার মনরািিাই প্রথি মবরবেয। আর তার িারথ তুমি 
না থােরল তি এো মবিরদ িড়রব মনরজরে মনরয়ই। সুতরািং ততািারদর 
দু’জনরেই নািরত হরে।’ 

বরল আহিদ িুিা এেটা দি মনরয় তারদররে েথা বলার সুরযাে না মদরয় 
বলল, ‘আিার িরন হরে আিরা মটলা, আোঁো-বাোঁো ও বনবাদাড় িূে্ রাস্তায় 
প্ররব  েররত যামে। ততািারদর এেটা  ারলা জায়োয় নামিরয় তদব। 
তহমলেপ্টার ও  ত্রু োমড়গুরলা েরল না যাওয়া িয্ন্ত ততািারদর েুব িাবধারন 
তোরির আড়ারল আত্মরোিন েররত হরব। ওরা েরল তেরল রাস্তার িার  তোন 
তোরি আেয় মনরয় ততািারদররে োমড় তালা  েররত হরব।’ 
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োমড় প্ররব  েরল মটলািূে্ আোঁো-বাোঁো রাস্তায়। মটলাগুরলা োছ ও 
তোি-োরড়  াো। 

েলুস্পীরড েলমছল আহিদ িুিার োমড়। িান ওয়াোররদর নামিরয় 
মদরত তয িিয় যারব, তা এই  ারব িিয় েররত োয় আহিদ িুিা। 

আোঁো-বাোঁো রাস্তায় োমড়র এই েমত তদরে  রয় োি রুে হওয়ার উিক্রি 
হরয়মছল তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররর। 

োমড়টা ে ীর জিংেরল এেটা মটলার প্রারন্ত উিতযোর িুরে হাড্ তব্রে 
েরি দাোঁড়াল তারা তযন প্রাে মেরর তিল। 

োমড় থািরতই আহিদ িুিা দ্রুত োমড় তথরে তনরি োমড়র মটলার মদরের 
দরজা েুরল মদরয় বলল, ‘দ্রুত নাি।’ 

দ্রুত নািল তারা দু’জন। 
তথরিই তিরী তরাজ বলল, ‘িাে েররবন আিমন আহিদ িুিা নন মে?’ 
আহিদ িুিা েিরে উর  তাোল তিরী তরাজ-এর মদরে। তারির োমড়র 

দরজা বন্ধ েরর এবিং সুইে মটরি ছাদ মদরয় োমড়র উন্মুক্ত অিং  ত রে মদরত মদরত 
বলল, ‘িমতয বরলরছন। েরটা তদরে তেরনন, না শুরনরছন োরও োরছ?’ 

‘ম লা সুিারনর োরছ শুরনমছ। তিও আজ আররেটা োমড়রত ওোরন 
আিার িারথ মছল।’ বলল তিরী তরাজ। 

আহিদ িুিা োমড়রত উ ার জরন্য ড্রাইম িং দরজা েুরল তেরলমছল। তিরী 
তরাজ-এর েথা শুরন িিংরে িিংরেই র্ঘুরর দাোঁড়াল আহিদ িুিা। বলল, ‘তি ওোরন 
মছল আিনার িারথ? তাহরল মেন্তা তনই, তি এমদরে আিরব। ততািরা তার অরিো 
ের।’ 

‘তেিন েরর এ েথা বলরছন?’ তিরী তরাজ বলল তোে েিারল তুরল। 
আহিদ িুিা ড্রাইম িং মিরট উর  বরি দরজা বন্ধ েরর োমড় স্টাট্ মদরত 

মদরত বলল, ‘বাহািার তহায়াইট ঈেল-এর তনতা জজ্ োমড্নারন্ডর তিরয় ম লা 
সুিানরে আমি জামন।’ 

োমড় েলরত শুরু েররল িুে মেমররয় োিা েরে বলল, ‘আবার এতেে 
ততািরা দাোঁমড়রয় আছ। যাও যা বরলমছ তাই েররব।’ 
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েরড়র েমত মনরয় ছুরট েরল তেল আহিদ িুিার োমড়। 
ে ীর জিংেরলর মদরে ছুটরত ছুটরত তিরী তরাজ বলল, ‘িমতয িনটা 

োরাি হরয় তেল। িরন হরে তোন আিনজন তযন আিারদর তছরড় েরল তেল।’ 
‘ম ে বরলছ তরাজ। এিন িানুি আমি তদমেমন তয িাত্র এে র্ঘন্টায় হৃদরয় 

 ুরে জয় েরর মনরত িারর। এই আহিদ িুিা তে?’ 
‘েল, বলব। এটুকু তজরন রাে,  ত েযারস্ট্রা,  ত তেগুরয় ারা এবিং  ত 

তহামেমিনরে তজাড় মদরলও তার িত মবপ্লবী হরব না।’ 
ছুটরছ তেন আহিদ িুিার োমড়। 
অরমলিংটন এলাো িার হরয়  ামজ্মনয়ার িরধয মদরয় িমিিিুেী 

এক্সরপ্রিওরয় ধরর এমেরয় েলরছ আহিদ িুিা। 
দমেেিুেী আররেটা এক্সরপ্রিওরয় তি তিল। মেন্তু িড়েমট উন্মুক্ত 

িি ুমির িরধয মদরয় েরল তেরছ। আহিদ িুিা তোি-োড় ও উোঁেু-মনেু মটলার 
িরধয মদরয় েরল যাওয়া িমিিিুেী িড়েরেই িছে েরল। 

তিছরনর অনুিরেোরী োমড় যতোমন দূররত্ব মছল তার তব ী এগুরত 
িাররমন। মেন্তু তহমলেপ্টার অরনেোমন োরছ েরল এরিরছ। তবু এেনও ১৫ মডমর 
তেৌমেে দূররত্ব ররয়রছ। মেন্তু তহমলেপ্টার অন্তত ৪০ মডমর তেৌমেে অবোরন েরল 
এরল তার তোেরে োোঁমে মদরয় িরর িড়া েম ন হরব। 

আরও মেছুটা েলার ির তহমলেপ্টার আহিদ িুিার োমড় তথরে ২৫ 
মডমর তেৌমেে দূররত্ব েরল এল। তহমলেপ্টারমট দ্রুত এমেরয় আিরছ। আহিদ 
িুিা োমড়র িরব্াচ্চ স্পীড বযবহার েররও দূরত্ব বাড়ারত িাররছ না েিরছই। 

আহিদ িুিা  াবল আর মেছুেরের িরধয যমদ তি িরর িড়ার তোন 
বযবো না েররত িারর তাহরল তহমলেপ্টাররর নজরর তি বাোঁধা িরড় যারব। 

মেন্তু মে ারব তি িরর িড়রব? 
োমড় মনরয় িালারনা যারে না। 
োমড় তথরে তনরি িালারনা েম ন হরব। 
োমড় তেন এেটা ব্রীরজর িুরে এরি িরড়রছ। ব্রীজ িারন নদী। নদীর 

েথা িরন হরতই নতুন প্রাে তিল আহিদ িুিা। তোন নদী এটা?  ামজ্মনয়ার 
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িানমেত্র যতটুকু িরে আরছ তারত িরন হয় এটা িরটািযাে নদী তথরে তবমররয় 
আিা তিরননরদায়া বনািরলর তিরননরদায়া নদী। 

দ্রুত মিোন্ত মনরয় মনল আহিদ িুিা। 
ব্রীরজর িােোরন তিৌোঁরছ োমড়র দরজা েুরল োমড়র স্পীড অবযাহত 

তররেই োমড় তথরে মনরজরে মছটরে মদল ব্রীরজর উির। 
নূতন োমড়। তার মস্টয়ামরিং হুইল আহিদ িুিারে িহায়তা েরল। 

োমড়মট তীর তবরে তিাজা এমেরয় ব্রীজ তিমররয় রাস্তার এে িার  েমড়রয় িরড় 
উরে তেল। তদেরলই িরন হরব আহিদ িুিা ব্রীজ তিমররয় টান্ মনরত মেরয়  ালু 
রাস্তায় তীব্র েমতর োররে এযােমিরডন্ট েরররছ। 

ওমদরে আহিদ িুিা ব্রীরজ আছরড় িরড় আর্ঘাত তিল তার আহত 
েিালটায় আবার। 

তার দু’তোরে অন্ধোর তনরি এল। তি মে িিংো হামররয় তেলরছ? 
না তারে এোরন এই িুহূরত্ িিংো হারারল েলরব না। তিছরনর োমড় 

অল্পেরের িরধযই এরি িড়রব এ ব্রীরজ এবিং তহমলেপ্টারও। 
আহিদ িুিা তজার েরর তোে তোলা তররে িব্ মক্ত মদরয় অনু ূমতরে 

জারত রাোর তেষ্টা েরর টলরত টলরত উর  দাোঁড়াল ব্রীরজর তরমলিং ধরর। তারির 
আেন্ন অনু ূমতর িাহারযয আহিদ িুিা তরমলিং তিমররয় োোঁমিরয় িড়ল নদীরত। 
তোথায় িড়রছ, তারির মে হরব এিব তদোর-বুোর তোন  মক্ত তেন আহিদ 
িুিার তনই। তার আেন্ন অনু ূমতরত তেন এেটা মবিয়ই মছল তারে নদীর 
িামনরত িড়রত হরব, নদীর তরাত তারে তোথাও িমররয় মনরয় যারব। 

 
 
 
এযােমিরডরন্ট িড়া আহিদ িুিার োমড়রে প্রথি তদেরত তিল তোল্ড 

ওয়াটার। তি তোরে দূরবীন লামেরয় বরিমছল তহমলেপ্টারর। তার িার ই বরি 
মছল ইহুদী তোরয়ো প্রধান তজনাররল শ্যারে। 



মিমিমিমির তীরর  49 

 

রাস্তার মনরে োরদ উরে িড়া আহিদ িুিার োমড়র উির তোে িড়রতই 
উমিগ্ন েরে তোল্ড ওয়াটার বলল, ‘িব্না  তজনাররল শ্যারে, আহিদ িুিা 
এযােমিরডন্ট েরররছ। িারা তেল নামে?’ 

তজনাররল শ্যারে তার তোরের দূরবীে তিমদরে র্ঘুমররয় উরে িড়া 
োমড়টা তদরে বলল, ‘উমিগ্ন হরেন তেন মি: তোল্ড ওয়াটার। তার এবিং তার 
েরয়রোোঁ িুিমলি তদ গুরলার উির তয প্রমতর াধ মনরত তেরয়মছলাি, তা না 
হওয়ায় েমত আিারদর হরব। মেন্তু বযাটা ত ি হরল আিরা বাোঁমে। এটাও েি লা  
নয়।’ 

‘আিনার মহিারব আিমন ম ে আরছন তজনাররল। মেন্তু আিারদর মহিাব 
মনরয় আিরা উমিগ্ন।’ 

‘তোন মহিাব? মতন মবমলয়ন ডলাররর? হ্যাোঁ ম ে বরলরছন, তি প্রেটা 
এেন উ রতই িারর।’ 

‘মেন্তু তজনাররল, প্রেটা আিরলই উ রত িারর মে? তারে ততা 
আিনারদর হারত মদরয়মছ আিরা। সুতরািং মবমনিয় ততা হরয়ই তেরছ।’ 

‘তাই যমদ হয়, তাহরল উমিগ্ন তেন বলুন ততা আিনার মহিাব মনরয়? 
উরিরের োরে, আিমনও তবারেন তয, মতন মবমলয়ন ডলাররর প্রমত আিনার দাবী 
এেন েুবই দুব্ল।’ 

তোল্ড ওয়াটার মেছু বলরত যামেল। মেন্তু তহমলেপ্টার তেন 
এযােমিরডরন্ট িড়া আহিদ িুিার োমড়র িার ই লযান্ড েরররছ। 

তোল্ড ওয়াটার ও তজনাররল শ্যারে দ্রুত তনরি এল তহমলেপ্টার তথরে। 
তহমলেপ্টার তথরে তনরি আিা অন্যান্যরা ইমতিরধযই উোরনা োমড় 

তিাজা েরররছ। 
োমড়র মদরে তামেরয় তোল্ড ওয়াটার এবিং তজনাররল শ্যাররের তোে 

ছানাবড়া হরয় তেল। োমড়রত তেউ তনই। 
মেছুেে তারা েথা বলরত িারল না। 
তোথায় তেল জলজযান্ত মতনজন তলাে? এযােমিরডরন্টর ির ওরা মে 

োমড় তথরে তবমররয় িামলরয়রছ? এত অল্প িিরয় এটা মে িম্ভব? বলল তোল্ড 
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ওয়াটার মবিরয়র িারথ, ‘এযােমিরডন্ট হওয়ার দু’োর মিমনরটর িরধযই স্পটমট 
আিার নজরর এরিরছ। এই অল্প িিরয়র িরধয এত বড় এযােমিরডন্ট তথরে 
তবোঁরে োমড় তথরে তবমররয় িামলরয় যাওয়া বাস্তব নয়।’ 

‘মেন্তু মি: তোল্ড ওয়াটার, তারা যেন োমড়রত তনই, তেন িামলরয়রছ 
এটাই বাস্তবতা।’ বলল তজনাররল শ্যারে। 

মতনমট োমড়ও এরি তিৌোঁছল এ িিয়। োমড় তথরে নািল ওরা ১৪ জন। 
‘িামলরয় ওরা তবম দূর তযরত িাররমন অবশ্যই, েথাগুরলা স্বরোরতামক্তর 

িত িেরলর মদরে তামেরয় বলল তোল্ড ওয়াটার, ততািরা োরমদরে ছমড়রয় িড়। 
নদীর তীরটাও ততািরা তদে। মতনজন তলাে িামলরয় তবম দূর তযরত িাররব না।’ 

‘মি: তোল্ড ওয়াটার, ওরা এমদরে তদেুে। েলুন আিরা তহমলেপ্টারর 
যাই। তলা-ফ্লাই েরর িাে্ েরাটা তবম  েলপ্রিূ হরব।’ বলল তজনাররল শ্যারে। 

তহমলেপ্টাররর মদরে েলল তোল্ড ওয়াটার এবিং তজনাররল শ্যারে। 
 
 
 
হ াৎ তোল্ড ওয়াটাররর বামড়র িািরন ছুটাছুমট তদরে রাস্তার িার  োমড় 

মনরয় থিরে দাোঁমড়রয়মছল ম লা সুিান। 
তি তদেল  ীিে উরিমজত ও বযস্তিিস্ত ডজরনরও তবম  তলাে মতন োমড় 

তবাোই হরয় বামড়র িার র তরাড ধরর ছুটল িমিি মদরে। 
বযািারটা তদরে মবমিত হরলা ম লা সুিান।  াবল, মেছু এেটা র্ঘরটরছ। 
আরও মেছুটা িিয় িার হরলা। বামড়র মদে তথরে আর তেউ তবর হরলা 

না। দহ দে মেছু ত ানা তেল না। 
বামড়র মদরে এগুরব।  াবল ম লা সুিান। 
ম ে এই িিয় বযস্ত ও উরিমজত তোল্ড ওয়াটার আরও েরয়েজনরে 

মনরয় প্রধান তেট মদরয় তবমররয় এল। তবমররয়ই ছুটল তারা বামড়র িুব িার র 
উন্মুক্ত লরন দাোঁড়ারনা তহমলেপ্টাররর মদরে। 
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ওরা িবাই তহমলেপ্টারর উ ল এবিং উ ার িারথ িারথই তহমলেপ্টার 
উড়ল আোর । 

ম লা সুিান এবার িমতয িমতয উরিে তবাধ েরল। মে র্ঘরটরছ? তোথায় 
যারে ওরা? 

তেরট তস্টনোনধারী দারওয়ান দাোঁমড়রয়, তদেরত িারে তি। 
তেৌতূহলরে দমিরয় রােরত িাররলা না ম লা সুিান।  াবল তি 

দাররায়ানরে মেরয় মজরেি েররব। 
 াবার িারথ িারথই ম লা সুিান োমড় োমলরয় তোল্ড ওয়াটাররর তেরট 

মেরয় দাোঁড়াল। 
তেটিযান এমেরয় এল ম লা সুিারনর োমড়র োরছ। তার হারত 

তস্টনোন। বলল, ‘বলুন, মে িাহাযয েররত িামর িযাডাি।’ 
েথা আরেই গুমছরয় তররেমছল ম লা সুিান। বলল, ‘আমি তোল্ড ওয়াটার 

আিংরেরলর িারথ তদো েররত এরিমছ।’ 
‘তে আিমন?’ 
‘ম লা সুিান। উমন আিার বাবার বন্ধু।’ 
োড্ এেটু মেন্তা েরল। বলল, ‘এেটা বড় র্ঘটনা র্ঘরট তেরছ। েুব বযস্ত 

ওরা আজ। উমনও তবমররয় তেরছন।’ 
‘মে র্ঘরটরছ? োরও অসুে-মবসুে?’ 
‘না অসুে-মবসুে নয়। এেজন আররেজনরে িারথ মনরয় িামলরয় তেরছ? 

তারদররে ধরার জরন্যই তবমররয়রছন ওরা।’ 
িালাবার েথায় েিরে উ ল ম লা সুিান। োরা িালাল? আহিদ িুিা 

মে? মজরেি েরল তোরবোরা  িংরয়, ‘োরজর তলাে িামলরয়রছ মেছু েুমর েরর?’ 
তেটিযারনর তোরে-িুরে মবরমক্তর মেহ্ন েরুট উ ল। বলল, ‘োরজর তলাে 

হরব তেন? তারা আর মে েুমর েররব? দু’জন দুষ্ট তলােরে ধরর রাো হরয়মছল 
মজোিাবারদর জরন্য। তারাই িামলরয়রছ।’ 
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ম হমরত হরলা তদহটা ম লা সুিারনর। তাহরল আহিদ িুিা ও িান 
ওয়াোর িামলরয়রছ, তারা তযিনটা ত রবমছল। িরন আনরের এেটা ত উ তেরল 
তেল। 

 মেন্তু তেটিযারনর িািরন িুেটা  ার েরর বলল, ‘েুবই দুুঃিিংবাদ। আমি 
েমল।’ 

বরল ম লা সুিান োমড় র্ঘুমররয় মেরর এল রাস্তায়। ছুটল তি তিরী তরাজ-
এর োরছ তারে সুেবরটা জানারনার জরন্য। 

মেন্তু তিরী তরাজ তযোরন মছল োমড় িাে্ েরর, তিোরন তিল না তারে। 
শুধু মবমিত নয়, উমিগ্নও হরলা ম লা সুিান। তিরী তরাজ অবশ্যই অন্য 

তোথাও যাবার েথা নয়। তোন মবিরদ িরড়মন ততা তি? 
হ াৎ তার িরন হরলা, আহিদ িুিা ও িান ওয়াোর িালাবার িারথ তার 

অন্তধ্ারনর তোন তযাে তনই ততা? মেিংবা তহায়াইট ঈেরলর তলােরা তিরী তরাজরে 
মেনরত তিরর তারদর িারথ মনরয় যায়মন ততা? 

এই ত ি েথাটা  াবার িারথ িারথ ম লা সুিারনর বুেটা তেোঁরি উ ল 
 রয় এবিং মিোন্ত মনল ওরদর অনুিরে অবশ্যই েররত হরব তারে। 

িরঙ্গ িরঙ্গই োমড় স্টাট্ মদল ম লা সুিান। েরড়র তবরে োমড় এমেরয় 
েলল। 
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৩ 
তিরননরদায়া নদী মদরয় এমেরয় েলমছল সুের এেমট তিাটর তবাট। 
তিরননরদায়া নদীমট উির বাহী। .... িব্তিালা তথরে তবমররয় তরট যামল 

হরয় তিরননরদায়া িিংরমেত বনািরলর িা  তর্ঘোঁরি উিরর এমেরয় েরলরছ 
িরটািযাে নদীরত। 

িাোরী স্পীরড েলরলও তরারতর মবিরীরত েলরছ বরল তব   ব্দ েরর 
িামন োটরছ তবাটমট। 

মবলািবহুল টুযমরস্ট তবাট। 
তবারটর তদাতলার তেমবরন ইমজ তেয়ারর বরি আরছ িারটাধ্ বয়রির 

প্ররেির আরািারহা আমরোরা। ইমলয়া রারজযর মিমিমিমি তীররর প্রােীন তরড 
ইমন্ডয়ান নেরী ‘োরহামেয়া’র ‘তরড ইমন্ডয়ান ইনমস্টমটউট অব মহরস্টামরেযাল 
মরিাে্’ (RIHR)- এর তেয়ারিযান মতমন। মতমন এেজন িোমনত তরড ইমন্ডয়ান 
বুমেজীবী। 

ছুমটর সুরযারে মতমন তবড়ারত তবমররয়রছন। 
তার এে তছরল ও এে তিরয় দু’জরনই জজ্ ওয়াম িংটন মবেমবদযালরয় 

রাষ্টমবোরনর ছাত্র। 
তার এই িেরর দুই তছরলরিরয়ও তার িাথী। 
তনৌ-িরথ ভ্রিরের িজার প্লযান মনরয় তবমররয়রছ তারা। 
তারা ওয়াম িংটন নেরীর উিেে তথরে টুযমরস্ট িটর তবাট মনরয় যাত্রা 

েরররছ। িরটািযাে তথরে তারা িরড়রছ তিরননরদায়া নদীরত। এ নদী তথরে 
তারা উ রব এক্সরপ্রি ওরয়রত। তারির িমিি  ামজ্মনয়ার োল্িটন হরয় তারা 
যারব হামন্টিংটরন। এোন তথরে ওহাইও নদী িরথ তারদর তনৌযাত্রা শুরু হরব 
আবার। ওহাইও হরয় মিমিমিমি মদরয় তারা তিৌোঁছরব োরহামেয়া। 
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ইমজ তেয়ারর ো এমলরয় প্ররেির আরািারহা আমরোরা োরমদরের 
প্রােৃমতে তিৌেয্ উির াে েররছ। 

তার তছরল মজ াররা তডে তেয়ারর বরি িারে িারে োরমদরে তদেমছল, 
আবার এেটা উিন্যারি তোে বুলামেল এবিং তিরয় হারয়দা ওেলালা উিরর 
তেমবরনর ছারদ, ছাদ িিান মব াল তোি িযারট েড়ােমড় মদরে। মজ াররা এবিং 
ওেলালা দু’জরনরই উরেশ্য  রীরর মেছুেে িূরয্যর তাি তনয়া। 

তেমবরনর ছারদ বরড়া তোন আর্ঘাত বা  ামর মেছু িড়ার  ব্দ হরলা। তিই 
িারথ ওেলালার মেৎোর। 

প্ররেির আরািারহা আমরোরা নদী তীররর দৃরশ্যর িরধয মনরজরে 
হামররয় তেরলমছল। তার িরন িড়মছল, এই উিতযো বনািরল এেমদন তরড 
ইমন্ডয়ানরদর  মক্ত ালী িাম্রাজ মছল। যার তেন্দ্র মছল মিমিমিমি তেমন্দ্রে িি ূমি 
অিল। এই মব াল অিরল তিাহে তনতা তরড ইমন্ডয়ান বীর হাইওয়াথার তনতৃরত্ব 
ইমরকুইি ইমন্ডয়ানরদর  মক্ত ালী  ািন েরড় উর মছল। এই রেি নদীগুরলার 
দু’তীরর এবিং বনািরল ম োর িন্ধানী তরড ইমন্ডয়ানরদর মছল তেৌরবিূে্ মবেরে। 
প্ররেির আরািারহা আমরোরা তযন তদেরত িারে তিমদরনর তারদররে। 

িাথার উিরর প্রেণ্ড  ব্দ এবিং ওেলালার মেৎোরর তার িমম্বত মেরর 
এল। তিাজা হরয় বিল তি। বলল হাোঁে মদরয় তছরলরে লেয েরর, ‘মে হরয়রছ 
মজ াররা?’ 

বরল মনরজই তবমররয় এল তেমবন তথরে তডরে। 
ততেরে মজ াররা মিোঁমড় মদরয় তর তর েরর উর  তেরছ তেমবরনর ছারদ। 
প্ররেির আরািারহা আমরোরাও মিোঁমড় তবরয় দ্রুত উিরর উ ল। বয়ি 

তার িারটাধ্ হরলও তদেরত েমল্লর র তবম  িরন হয় না। 
প্ররেির আরািারহা আমরোরা ছারদর উির নজর িড়রতই তদেল, 

এেজন যুবে িরড় আরছ ছারদর তোি িযারটর উির। তার েিারল েত। রক্ত 
তবরুরে তিোন তথরে। 

ওেলালা জড়িড় হরয় দাোঁমড়রয় আরছ তার িার ই। 
মজ াররা েুোঁরে িরড় যুবেমটরে িরীো েরমছল। 
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প্ররেির আরািারহা ছারদ উ রতই মজ াররা বলল, ‘আব্বা, তলােটা 
িিংো হামররয় তেরলরছ।’ 

তিাটর তবাট তেন ব্রীজ তথরে তব  এেটু দমেরে িরর এরিরছ। 
প্ররেির আরািারহা তাোল ব্রীরজর মদরে। তোন িানুি, তোন োমড় 

মেছুই তদেরত তিল না। যুবেমট মে মনরজই নদীরত োোঁি মদরয়মছল? না তেউ তারে 
তেরল মদরয়মছল? 

এিব মেন্তা তররে যুবেমটর মদরে তামেরয় প্ররেির আরািারহা বলল, 
‘যুবেমট এম য়ান। এবিং েিারলর আর্ঘাতমট তার তবারট িড়ার েরল নয়। এরে 
মনরে মনরয় েল মজ াররা।’ 

‘ম ে বরলরছন আব্বা। ওর তিছনটা আরে িরড়রছ। এোরন েিারল তি 
আর্ঘাত িায়মন।’ বলল হারয়দা ওেলালা। 

বরল ওেলালা এেটু থািল দি তনবার িত। তারির বলল, ‘অরল্পর 
জরন্য আমি তবোঁরে তেমছ। আিার এেদি িাথার োরছই ও এরি িরড়রছ।’ 

বাি, তবটা, তবমট মতনজরনই ধরাধমর েরর নািাল যুবেমটরে মনরে 
দু’তলার তডরে। 

মনে তথরে তবারটর এেজন স্টাে এরি দাোঁমড়রয়মছল। প্ররেির 
আরািারহা তারে তাড়াতামড় োস্ট এইড বক্স আনরত বলল মনে তথরে। 

োস্ট্ এইড বক্স আনরল প্ররেির আরািারহা বক্স তথরে মস্পমররটর ম ম  
তুরল মনরয় বলল, ‘এর িিংো আরে তেরারনা দরোর।’ 

বরল তি মস্পমররট তুলা ম মজরয় যুবেমটর নারে ধরর রােল। 
যুবেমট আহিদ িুিা। 
প্রায় িিংোহীন অবোরতই তি লামেরয় িরড়মছল ব্রীজ তথরে। আল্লাহর 

েরুনা তি িামনরত িরড়মন, আবার তবারটর নরি িযাট তারে বড় েমত তথরে রো 
েরর। মেন্তু তবারট িড়ার ির িুররািুমর তি িিংো হামররয় তেরল। 

মস্পমররটর উেীিে েরন্ধ তাড়াতামড় িিংো মেরর তিল আহিদ িুিা। 
তোে তিলল তি। 
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প্রথরিই তোে বুরজ তেল আহিদ িুিার।  িরন িড়রলা তার, তি নদীরত 
োোঁমিরয় িরড়মছল। মেন্তু তার ো ম জা নয়। তাহরল মে এই তবারটর উির 
িরড়মছল? এবিং তি িিংো হামররয়মছল? েতেে িিয় তেরছ? তহায়াইট ঈেরলর 
তলারেরা তোথায়? এরা োরা? তেহারায় এরা তরড ইমন্ডয়ান। মেন্তু তিা ারে 
ইউররামিয়ান। তাহরল ম মেত ও  হুরর তরড ইমন্ডয়ান এরা। 

আবার তোে েুলল আহিদ িুিা। 
আহিদ িুিা তোে েুলরল মজ াররা আহিদ িুিার র্ঘারড়র মনরে হাত 

মদরয় তার িাথা উোঁেু েরর তুরল ধরল। আর প্ররেির আরািারহা এে গ্লাি ব্রামন্ড 
আহিদ িুিার িুরের োরছ তুরল ধরর বলল, ‘তেরয় নাও।  রীরটা িবল হরব। 
 াল লােরব ততািার।’ 

‘গ্লারি মনিয় ব্রামন্ড অথবা মবয়ার? আমি িদ োই না।’ বলল আহিদ 
িুিা। 

মবিরয়র মেহ্ন েুরট উ ল প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা ও 
ওেলালার তোরে-িুরে। 

‘অল রাইট ইয়িংিযান। এেন তেিন িরন েরছ?’ বলল প্ররেির 
আরািারহা। 

‘ ারলা জনাব।’ বরল উর  বিল আহিদ িুিা। 
‘বরি থােরত িাররব? না শুরয় িড়রব? আহত োন তথরে এেনও রক্ত 

তবরুরে। তাড়াতামড় তড্রমিিং েরর মদরত হরব।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
আহিদ িুিা প্ররেির আরািারহার মদরে তামেরয় বলল, ‘জনাব আিমন 

েষ্ট েররবন? এেটু ির আমিই িব মেছু ম ে েরর মনরত িারব।’ 
‘ততািার তিৌজন্য তবারধর জরন্য ধন্যবাদ।’ বরল প্ররেির আরািারহা 

োরজ তলরে তেল। 
তড্রমিিং েররত েররত বলল, ‘োরাি হরব না আিার তড্রমিিং।  াল তট্রমনিং 

আরছ এ বযািারর আিার।’ 
তড্রমিিং ত রি আহিদ িুিারে মনরয় এল তেমবরন। 
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আহিদ িুিা মনরজই তহোঁরট এল এবিং তেমবরনর টয়রলরট মেরয় তার িুে 
িমরষ্কার েরল। মজ াররা এবিং ওেলালা িার  দাোঁমড়রয়মছল। মজ াররা িাহাযয 
েররত োইরল আহিদ িুিা বলল, ‘ধন্যবাদ আিনারদর, তযটুকু িারা যায় মনরজ 
েরাই  াল।’ 

তেমবরনর তটমবরল বিল িবাই। িমররবম ত হরলা েরি ো। 
প্ররেির আরািারহা োরয়র োি তুরল মনরত মনরত বলল, ‘ইয়িংিযান, 

অবশ্যই োরয ততািার অর যি আরছ? নাও।’ 
‘ধন্যবাদ জনাব।’ বরল ো তুরল মনল আহিদ িুিা। 
মজ াররা এবিং ওেলালাও োরয় েুিুে মদল। 
োরয়র োরি এেটা েুিুে মদরয় প্ররেির আরািারহা বলল, ‘ইয়িংিযান, 

ততািার েিারলর আহত োরন দু’বার আর্ঘারতর মেহ্ন িাওয়া তেরছ। এেটা 
েরয়ে র্ঘণ্টা আরের, আররেটা তাজা। িমতয মে তাই?’ 

‘মজ্ব, ম ে বরলরছন।’ 
‘ততািার নাি মেন্তু এেনও আিরা জামন না। তুমি মে িুিমলি?’ 
‘মজ্ব। মে েরর বুেরলন?’ 
‘প্রথিত, ততািার েিারল নািারযর মেহ্ন তদরেমছ। মিতীয়ত, তুমি িদ 

োও না।’ 
‘জনাব, নাি মজরেি েরররছন। মেন্তু অমধোিং  িিয়ই আমি ম ে 

নািটা বলরত িামর না।’ 
‘বুরেমছ। তদে, আমি োরহামেয়ার ‘তরড ইমন্ডয়ান ইনমস্টমটউট অব 

মহরস্টামরেযাল মরিাে্’- এর তেয়ারিযান। এরা আিার তছরলরিরয়। জজ্ 
ওয়াম িংটন ইউমন ামি্মটরত িরড়।’ 

আহিদ িুিা ওরদর দু’জরনর মদরে তাোল। জজ ্ ওয়াম িংটন 
মবেমবদযালরয়র নাি শুরন িরন িড়ল িান ওয়াোর, তিরী তরাজ ও ম লা সুিারনর 
েথা। বলল ওরদর লেয েরর, ‘ততািরা মে ঈেল িান ওয়াোররে তেন?’ 
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িান ওয়াোররর নাি শুরনই দু’জরনর তোে-িুে তযন নতুন েরর তজরে 
উ ল। তার িারথ মেছুটা িমলন হরয় উ ল ওেলালার িুে। এেটা তবদনার প্রো  
তিোরন স্পষ্ট। 

ওেলালাই মজরেি েরল, ‘মেরনন আিমন তারে?’ েে তার অরনেটা 
শুেরনা। 

‘মেনতাি না। তরব এেই বেীোনায় থাোর িিয় তারে মেরনমছ।’ বলল 
আহিদ িুিা। 

‘এেই বেীোনায়? আিরা শুরনমছ তি ততা তহায়াইট ঈেরলর হারত 
বেী।’ 

‘আমিও বেী মছলাি তহায়াইট ঈেরলর হারত।’ 
প্রেণ্ড এে মবিয় তনরি এল ওেলালা, মজ াররা এবিং প্ররেির 

আরািারহার তোরে-িুরে। 
মেছুেে তযন তারা মেছুই বলরত িারল না। 
‘তহায়াইট ঈেল ততািারে বেী েরল তেন? শুধু অরেতািংে বরল মনিয় 

নয়?’ বলল প্ররেির আরািারহা নীরবতা ত রে। 
‘ম ে বরলরছন জনাব। আমি েযামরমবয়ান িীিািরল অরেতািংে মবর ি 

েরর িুিলিানরদর িে মনরয়মছলাি, এটাই আিল োরে। আিার োররে নামে 
েযামরমবয়ান অিলরে তেতািংেেররের ওরদর িমরেল্পনা বানোল হরয় যায়। 
মিতীয়ত, আিারে মবমক্র েরর ওরা মবমলয়ন ডলার উিাজ্ন েররত তেরয়মছল।’ 
বলল আহিদ িুিা। 

মজ াররা, ওেলাল এবিং প্ররেির আরািারহার মের দৃমষ্ট আহিদ িুিার 
িুরে মনবে। তারদর তোরে মবিয় ও মেছুটা িিীরহর  াব। 

আহিদ িুিা থািরল িিংরে িিংরেই প্ররেির আরািারহা বরল উ ল, ‘মি 
ওয়াল্ড্ মটম  এবিং িিংবাদিরত্রর িাধযরি তজরনমছ েযামরমবয়ারন ওরদর অরেতািংে 
মবররাধী িড়যরন্ত্রর েথা। তাহরল তুমিই এিব েমররয়ছ বলছ?’ 

‘আমি েৃমতত্ব দাবী েরমছ না। ওরদর িারথ আিার  ত্রুতার োরে 
বরলমছ।’ আহিদ িুিা বলল। 
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প্ররেির আরািারহা হািল। বলল, ‘তুমি েুব বুমেিান তছরল। আিার 
েথার ঐ রেি অথ ্হওয়ার জরন্য আিরা দুুঃমেত।’ 

বরল এেটু থািল প্ররেির আরািারহা। তথরিই আবার বলল, ‘তহায়াইট 
ঈেল ততািারে মবমক্র েরার অথ ্বুেলাি না।’ 

‘হ্যাোঁ, ওরা আিারে ইহুদী তোরয়ো িিংোর োরছ েরয়ে মবমলয়ন ডলারর 
মবমক্র েররত যামেল।’ আহিদ িুিা বলল। 

প্ররেির আরািারহািহ ওরদর মতনজরনরই ভ্রু কুমিত হরলা টাোর 
অিংে শুরন। বলল প্ররেির আরািারহা, ‘ইহুদী তোরয়ো িিংোর লা ?’ 

‘ওরদর িারথ আিার িুরারনা  ত্রুতা। ইিরাইরল ওরদর িতন নামে 
আিার োররে। ওরা প্রমতর াধ মনরত োয় এবিং আিারে হারত তররে েরয়েমট 
িুিমলি িরোররর িারথ দর েিােমি েররত োয়।’ 

প্ররেির আরািারহার মবিয় মবজমড়ত িুরে হামি েরুট উ ল। বলল, 
‘তুমি মনরািিার োররেই ততািার নাি বলমন। মেন্তু তুমি িািংর্ঘামতে এেটা অস্ত্র 
তুরল মদরল আিারদর হারত। ঐ লা জনে বযবিারয়র উরদযাে তহায়াইট ঈেরলর 
িত আিরাও মনরত িামর।’ 

‘আমি মনমিত হবার িরই এেথা বরলমছ জনাব। োরহামেয়ার তরড 
ইমন্ডয়ান িিংোর তেউ এই বযবিা েররত যারব না।’ 

‘তুমি োরহামেয়ারে জান?’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘মেছু মেছু শুরনমছ। িান ওয়াোরও োরহামেয়া এবিং আরিমরোন 

ইমন্ডয়ান িু রিরন্টর তলাে।’ 
েম্ভীর হরলা প্ররেির আরািারহার িুে। বলল, ‘তুমি আরিমরোন 

ইমন্ডয়ান িু রিরন্টর মবিরয় জান?’ 
‘মেছু মেছু।’ 
‘ইয়িংিযান, আিার িরন হরে তুমি যথাথ ্ ারবই নাি বলায় িতে্তা 

অবলম্বন েররছ। প্ররয়াজন হরল নািটা ততািার বরলা। আিাতত আমি ততািারে 
আহিদ িুিা বরলই ডােব। এেন বলল, তেিন েরর বেীোনা তথরে এই 
তিরননরদায়া নদীর ব্রীরজ এরল?’ 
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প্ররেির আরািারহার িুরে আহিদ িুিার নাি শুরন মবিরয় ‘থ’ হরয় 
তেল আহিদ িুিা। বলল, ‘আহিদ িুিারে আিমন তেরনন?’ 

‘মেমন না জামন। এবিং জামন শুধু নয়, আরিমরোন ইমন্ডয়ান িু রিরন্টর 
িেরলই জারন আহিদ িুিারে। আহিদ িুিা তারদর জীবন্ত িরডল।’ 

‘ম ে আরছ ঐ নািটায় মদন। মেন্তু নািটা বাইরর দয়া েরর বলরবন না। 
িীিাবে রােরবন আিনারদর মতনজরনর িরধয।’ 

প্ররেির আরািারহা এবিং ওেলালা ও মজ াররা োররারই বুেরত বামে 
রইল না তয, তারদর িািরনর যুবেমটই আহিদ িুিা। তারদর মতনজরনর মবিয় 
দৃমষ্ট মেরয় আছরড় িড়ল আহিদ িুিার উির। 

নীরবতা  ােল প্ররেির আরািারহা। বলল, ‘আমি েু ী তয আমি ম ে 
িানুিরে ম ে নাি মদরয়মছ। আর ঈেররর প্র িংিা েরমছ তয, মতমন আিনারে 
িামে্ন যুক্তরারে এরনরছন এবিং আিনার িারথ িাোৎ লার র সুরযাে মদরয়রছন। 
অমধোর বমিত তরড ইমন্ডয়ানরা েু ী হরব আিনার আেিরনর এ েবরর।’ 

প্ররেির আরািারহার িুরে এেন ‘আিমন’ িরম্বাধরন মবব্রত তবাধ েরল 
আহিদ িুিা। বলল, ‘আমি আিনার তছরলর বয়রির। আিারে ‘তুমি’ বরল 
িরম্বাধন েররলই আমি েু ী হরবা।’ 

‘ম ে আরছ। মেন্তু বয়রি তছরলর িত হরলও ওজন মেন্তু দাদার বয়রির। 
এ িোন ততািারে না মদরয় আিরা িামর না।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 

‘আিনার িত িুরুব্বীরদর তিহ আিার জরন্য বড় িোন।’ আহিদ িুিা 
বলল। 

‘এেন বল তিরননরদায়া ব্রীরজ ততািার আিা এবিং ততািার নদীরত িড়ার 
োমহনী। আর িান ওয়াোররর েবর মে?’ বলল প্ররেির আরািারহা। 

আহিদ িুিা তার বেী হওয়া, বেী অবোয় তোল্ড ওয়াটাররর তক্লাজ 
িামে্ট মটম  িমনটরর িান ওয়াোররে তদো ও তার িমরেয় িাওয়া, বেীোনা 
তথরে িুক্ত হওয়া এবিং িান ওয়াোররে িুক্ত েরা, তারে মনরয় বেীোনা তথরে 
তবর হওয়া, এেটা োমড় হাইজযাে েরর িলায়ন, তিরী তরাজ-এর িারথ িমরেয় 
হওয়া, েল ও আো  িরথ তর্ঘরাও হরয় িড়ার ির তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররে 
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িালাবার সুরযাে েরর তদয়ার জরন্য তারদররে মনরািদ োরন নামিরয় মদরয় ওরদর 
দৃমষ্ট অন্যমদরে িমররয় তনবার জরন্য োমড় মনরয় অরির হওয়া এবিং িবর রি 
েলন্ত োমড় তথরে ব্রীরজ লামেরয় িড়রত মেরয় েিারল আবার আর্ঘাত িাওয়া এবিং 
বাোঁোর জরন্য প্রায় িিংোহীন অবোয় নদীরত োোঁমিরয় িড়া ইতযামদ িব েথা 
িিংরেরি বে্না েরল তারদর োরছ। 

িরোমহরতর িত তারা শুনল িব েথা। মবিয় ও প্র িংিার প্রেবে 
তারদর তোরে িুরে। 

আহিদ িুিা থািরতই ওেলালা বলল, ‘িান ওয়াোর অসুে। তি 
িালারত িাররব?’ ওেলালার েরে উরিে েরর িড়ল। 

‘িাররব। িারথ তিরী তরাজ আরছ। এবিং আিার ধারো ম লা সুিানও 
তারদর তোোঁরজ আিরছ।’ 

‘তার মে ওয়াম িংটরন মেরর যাওয়া ম ে হরব?’ ওেলালা বলল। 
‘আমি িরন েমর, ম ে হরব না।’ 
‘মেন্তু তিরী তরাজরা তারে ওয়াম িংটরনই মেমররয় মনরত তেষ্টা েররব?’ 
আহিদ িুিা ওেলালার েথার িরধয িান ওয়াোররর প্রমত স্বা ামবরের 

তেরয় অনুরাে এবিং তিরী তরাজ-এর প্রমত মবরাে লেয েরল। এটা মে িান 
ওয়াোররর িারথ তার তোন মবর ি িম্পরে্র ইিংমেত তদয়? না এটা তরড ইমন্ডয়ান 
িান ওয়াোর, আর তেতািংে তিরী তরাজ-এর প্রমত তার স্বা ামবে িরনা াররর 
প্রো ? তোনটা ম ে বুেরত িারল না আহিদ িুিা। 

বলল আহিদ িুিা, ‘আিার িরন হয় তারা মনরািিার মদেটা ত রবই 
মিোন্ত তনরব।’ 

‘আিমন’ তিরননরদায়ার ব্রীরজ োমড় থামিরয় না তনরি লামেরয় িড়রত 
তেরলন তেন?’ বলল মজ াররা। 

‘ওরা আিারে মতনমট োমড় ও তহমলেপ্টার মনরয় তাড়া েরমছল, বুেরত 
িারমছলাি, োমড় োমলরয় বা োমড় তথরি তনরি ছুরট িামলরয় ওরদর হাত তথরে 
উোর িাওয়া যারব না। এই িিয় তিরয় তেলাি ব্রীজ। মিোন্ত মনলাি নদী মদরয় 
িালাব। মেন্তু এই িালারনা মনরািদ েররত হরল ওরদর বুেরত তদয়া যারব না তয 
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আমি নদী মদরয় িামলরয়মছ। তা েররত হরল োমড় ব্রীরজর উির রাো যারব না, 
োমড় িা ারত হরব ব্রীরজর ওিারর। ড্রাই ার মবহীন  েলন্ত োমড় মনিয় ওিারর 
মেরয় এযােমিরডন্ট েররব। ওরা বুেরব এযােমিরডন্ট েররমছ, তারির িামলরয় 
তেমছ। তি জরন্যই োমড় স্পীরড তররে োমড় তথরে ব্রীরজ লামেরয় িরড়মছ। এ 
তেৌ ল োজ মদরয়রছ। িম্ভবত নদীর মদরে তেউ ওরা আরিমন। ওরদর 
তহমলেপ্টার েলািল র্ঘুরর তবড়ারে, নদীর উির এেবারও আরিমন।’ 

‘িািংর্ঘামতে উিমেত বুমে আিনার।’ বলল মজ াররা। 
‘আিনার েথা শুরন িরন হরে আমি তোন তরািাি োমহনী িড়মছ। 

আিমন যমদ আিনার োমহনী মলেরতন দারুে মবমক্র হরতা।’ ওেলালা বলল। 
ো’র ির নাস্তাও তেল তারা ঐ তটমবরল বরিই। 
তব  অরনেেে তথরে আরলােনায় অিং রহে েররমন প্ররেির 

আরািারহা।  াবমছল তি। এেিিয় বলল আহিদ িুিারে লেয েরর, ‘ঈেল িান 
ওয়াোর তরড ইন্ডয়ানরদর িিোমলন তেষ্ঠ প্রমত া। আমি  াবমছ, এ প্রমত ার 
মে হরব? তিরতা এেন তোথাও মনরািদ নয়।’ 

আহিদ িুিা িুে তোলার আরেই ওেলালা বরল উ ল, ‘আব্বা তার এ 
মবিয্রয়র োরে তিরী তরাজ। মবেমবদযালরয়র িবাই বলাবমল েররছ, তিরী তরাজ 
িান ওয়াোররর র্ঘমনষ্ঠ হওয়ারে বে্বাদীরা তিরন তনয়মন। তিরী তরাজ তথরে িান 
ওয়াোররে মবমেন্ন েরর মবরদর  তোথাও িাম রয় তদবার জরন্যই তহায়াইট ঈেল 
িান ওয়াোররে মেডন্যাি েরররছ। বলাবমল হরে, িান ওয়াোর যমদ তিরী 
তরাজ-এর িারথ িম্পে্ না রারে এবিং িামে্ন যুক্তরারে তোনও িিয় আর মেরর 
আিরত তেষ্টা না েরর, তাহরল িান ওয়াোররে তারা িৃমথবীর তোনও তদর  
িাম রয় তদরব।’ ওেলালা থািল। তার েরে তো  ও অম িান েরড় িড়ল। তিই 
িারথ অবযক্ত এে আরবরে লাল হরয় উর রছ তার িুে। 

‘আমি িান ওয়াোররে জামন। তি এিব  রত্র তোনটাই িানরব না। 
জীবরনর মবমনিরয়ও নয়। সুতরািং তার অবো মবিিনে, তি েথাই আমি 
 াবমছ।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
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‘বে্বাদীরাই মবেমবদযালরয়র তেষ্ঠ তেতািংেীমন তিরী তরাজরে িান 
ওয়াোররর মদরে ত রল তদয়, িান ওয়াোররে মদরয় তারে মহিরনাটাইজ েরর 
তারা এই িব্না ........।’ 

োন্নায় অবরুে উচ্ছ্বারি তার েে রুে হরয় তেল। েথা ত ি েররত 
িাররলা না ওেলালা। 

রুিারল িুে োিা মদরয় উ রত উ রত বলল, ‘িান ওয়াোররে তি 
দু’তোরে তদেরত িাররতা না, েত অিিান ও লাঞ্ছনা তয িান ওয়াোররে 
েরররছ। তারির হ াৎ তার রাতারামত িমরবত্ন হওয়া এেটা িড়যন্ত্র।’ 
োন্নাজমড়ত েরে েথাগুরলা বরল তি ছুরট িালাল। 

িুহূতে্াল নীরবতা। 
নীরবতা ত রে প্ররেির আরািারহা বলল, ‘মেছু িরন েররা না আহিদ 

িুিা। ও েুব ইরিা নাল এবিং তজদী। মেন্তু আবার  ান্ডা হরতও তদরী হয় না।’ 
‘বুেরত তিররমছ। মেন্তু এেটা মজমনি আমি বলরত িামর। িান 

ওয়াোররে মেডন্যাি তয োররেই েরুে। মেন্তু এেন তার মবরুরে প্রধান 
অম রযাে আরিমরোন ইমন্ডয়ান িু রিরন্ট-এর োরহামেয়া িরেলরন তার 
 ূমিো।’ 

‘তি ততা ছাত্র িাত্র। তোন েি্েত্া তি ততা নয়, িু রিরন্টর!’ বলল 
প্ররেির আরািারহা। 

‘িরেলরনর দাবী-নািা নামে তার ড্রােমটিং।’ 
‘তহায়াইট ঈেল এটাও জানরত তিরররছ?’ প্ররেির আরািারহা বলল। 
‘তারা িান ওয়াোররর োরছ জানার তেষ্টা েরমছল ‘এইি’ (AIM-

আরিমরোন ইমন্ডয়ান িু রিন্ট)- এর তিন্ট্রাল েমিমটর নবমনব্ামেত িদস্যরদর 
নাি।’ বলল আহিদ িুিা। 

‘িান ওয়াোররতা এিব বরল তদয়ার িত তছরল নয়। প্ররেির 
আরািারহা বলল। 
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‘সুতরািং িান ওয়াোররর ছাড়া িাওয়ার িম্ভাবনা মছল না। ইমতিরধযই 
তার উির দদমহে মনয্াতন োলারনা হয় অরনে। তি হয়রতা বাোঁেরতা না ওরদর 
হাত তথরে।’ 

‘ঈেররে ধন্যবাদ। ততািারেও ধন্যবাদ। তি তবোঁরে তেরছ।’ বলল 
প্ররেির আরািারহা। 

‘হ্যাোঁ, এ যাত্রা তবোঁরে তেরছ।’ 
‘ম ে বরলছ, তার মবিদ িািরন আরও আরছ। েুবই দুুঃিিংবাদ এটা 

আিারদর জরন্য।’ প্ররেির আরািারহা বলল। 
 
 
 
িরমদন িোল। 
তবাট এরি ম রড়রছ স্টযানটরনর মেছু উির-িূরব্ েুদ্র নদীবের ‘তিাট্ 

 যামলরত।’ 
বেরমট তিরননরদায়া নদী এবিং তরট  যামল এক্সরপ্রিওরয়র এেটা 

িিংরযাে েল। িমরেল্পনা অনুিারর প্ররেির আরািারহারা এোরন নািরব এবিং 
িড়ে িরথ যারব িমিি  ামজ্মনয়ার োল্িটন হরয় হামন্টিংটরন। হামন্টিংটন ওহাইও 
নদীর এেটা তনৌবের। এই নদী বের তথরে প্ররেির আরািারহারা যারব 
ওহাইও ও মিমিমিমি হরয় োরহামেয়া। 

আহিদ িুিা শুরয় মছল তার তবরড়। 
প্ররেির আরািারহা এরি  ুেল আহিদ িুিার তেমবরন। 
প্ররেির আরািারহারে তদরে আহিদ িুিা উর  বিরত যামেল। 
প্ররেির আরািারহা তারে বাধা মদরয় বলল, ‘না উর া না, তুমি অসুে।’ 
বরল প্ররেির আরািারহা বিল েরের এেটা তেয়ারর। বলল, ‘তুমি 

নামে বরলছ এোরন তনরি তুমি েরল তযরত োও?’ 
‘মজ্ব, বরলরছ।’ 
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‘অিম্ভব। ততািার  ীিে জ্বর। ততািারে এ ারব আিরা ছাড়রত িামর 
না। তাছাড়া ততািারে আমি োরহামেয়ারত মনরত োই।’ 

‘আমি েযামরমবয়ারনর তোোঁজ-েবর মনরত োই। তাছাড়া িান ওয়াোররা 
তোথায়, তিটাও তদেরত োই।’ 

‘িব হরব। মেন্তু আরে ততািারে সুে হরয় উ রত হরব এবিং তিই িারথ 
ততািারে োরহামেয়ারতও তযরত হরব।’ 

বরল আহিদ িুিারে তোন েথা বলার সুরযাে না মদরয় তাোল তিছরন। 
মিতার িারথ িারথ ওেলালাও এরি প্ররব  েররমছল র্ঘরর। তারে লেয 

েরর প্ররেির আরািারহা বলল, ‘এযাম্বুরলি ওয়ােন োর’ িাওয়া তেরছ িা?’ 
‘মজ্ব, আব্বা। স্টযানটন তথরে েরয়ে মিমনরটর িরধযই এরি তিৌোঁছরব। 

আধ র্ঘণ্টার িরধযই আিরা যাত্রা েররত িারব।’ 
‘ধন্যবাদ িা, সুের এযাররেরিন্ট েররছ। এেন তুমি আহিদ িুিার 

ঔিধ ও োিড় িযাে েরর এি ওমদরে।’ 
বরল তবমররয় তেল প্ররেির আরািারহা। 
ঔিধ িযাে েররত েররত ওেলালা বলল, ‘জনাব, আিনারদর িিারজ 

তিরয়রা নামে আিাদ-িস্তে োিরড় িযাে েরর রাস্তায় তবর হয়?’ 
ওেলালার েথার  িংরয় আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘আিাদ-িস্তে 

োিরড় িযাে েরর নয়, তিৌেরয্র োনগুরলা ত রে তবর হরত হয়।’ 
‘তেন?’ 
‘োরাি দৃমষ্ট তথরে আত্মরোর জরন্য।’ 
‘এ ারব আোি োরাি ধারো েরর তনয়া মে ম ে? োরাি র্ঘটরল তরবই 

না তারে োরাি বলা যায়।’ 
‘তিরয়রদর তিৌেরয্র প্রমত আেৃষ্ট হওয়া এবিং আেৃষ্ট হবার ির োরাি 

মেন্তার উদয় হওয়া িানুরির এেটা িহজাত প্রবৃমি। সুতরািং এ বযািারর আোি 
মেন্তা েরা যায়।’ 

‘প্রবৃমিটা যমদ িহজাত হয়, তাহরল ততা এ তথরে আিমন, আমি, ম েে, 
ছাত্র তেউই িুক্ত নয়। তাই মে?’ 
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‘হ্যাোঁ তাই।’ 
‘মেন্তু এটা মে বাস্তবতা?’ 
‘ম েে-ছাত্রী মেিংবা ম মেো-ছারত্রর িরধয অর্ঘটন বা র্ঘটনা মে তনই?’ 
ওেলালা এেটু মেন্তা েরর বলল, ‘আরছ।’ 
‘এটা মে বাস্তবতার প্রিাে নয়?’ 
‘িবরেরত্রই মেছু বযমতক্রি থারে। বযমতক্ররির উির মেন্তু তোন 

িাধারে মিোন্ত হয় না।’ 
‘এ দু’োরটা র্ঘটনা আিরল র্ঘটনার আইি বাে।্ তদেুন, িব োরাি মেন্তা 

োরাি র্ঘটনায় রূি তনয় না। আবার িব োরাি র্ঘটনা জনিিরে প্রো  িায় না। 
সুতরািং িব মিমলরয় বযমতক্রি যারে বলরছন, তা বযমতক্রি নয়।’ 

‘তার অথ্ প্ররতযে িানুরির িরধয প্রবৃমিেত ারব োরাি প্রবেতা আরছ 
এবিং তিই অরথ ্ধরর মনরত হরব প্ররতযে িানুিই োরাি।’ 

‘েথাটা এই ারব বলা  াল, প্ররতযে িানুি োরাি, আবার প্ররতযে 
িানুিই  াল। আিারদর ধি্রন্থ আল তোরআরন রষ্টা বরলরছন, িানুিরে 
সুেরতর দবম ষ্টয মদরয় িৃমষ্ট েরা হরয়রছ, আবার তারে মনে তথরে নীেত্বর েরা 
হরয়রছ। অথা্ৎ িানুরির িরধয িনুষ্যত্ব ও িশুত্ব িা ািাম ই বাি েরর।’ 

‘তিরয়রা তারদর তিৌেয্ ত রে তবর হওয়াই মে ঐ িশুরত্বর আক্রিে 
তথরে বাোঁোর উিায়?’ 

‘েথাটা এই ারব বলুন, তিরয়রা জনিিরে তারদর তিৌেয্ ত রে রাো 
িানুরির িশুত্বরে উরস্ক না তদবার উিায়।’ 

‘আিমন সুের েরর েথা বরলন। ম ে িরনারযােী প্ররেিররর িত। যাে, 
আিনারদর তিরয়রদর তিৌেয্ ত রে তবরুরনার যুমক্ত তিলাি। এেন বলুন, 
আিারদর িম্পরে্ আিমন মে  ারবন?’ 

‘আমি বাইররর িিংসৃ্কমতর তলাে।  াবরবন ততা আিনারা।’ 
‘ম েই বরলরছন। তরব  াববার এ মবিয়টা তোনমদন তেউ এিন ারব 

তোরে আেুল মদরয় তদমেরয় তদয়মন। ধন্যবাদ আিনারে।’ 
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বরল এেটু তথরিই আবার বলল, ‘মিুঃ আহিদ িুিা, িান ওয়াোর 
অরনেটা আিনার িতই  ারব। তি মহটলাররর িত তিরয়রদররে রান্নার্ঘরর মেমররয় 
তদয়ার িেিামত।’ 

বলরত মেরয় ওেলালার িুে হ াৎ িমলন হরয় তেল। 
থািল তি আবার। তথরিই আবার অরনেটা স্বরোরতামক্তর িত বলল, 

‘তিই  াল, অমত িরল িান ওয়াোর মেনা তেতািংেরদর োোঁরদ মেরয় িড়ল।’ 
বরলই তাড়াতামড় দু’হারত িুে ত রে ছুরট তবমররয় তেল ওেলালা। 
আহিদ িুিা েুব মবমিত হরলা না। আরেই তি বুেরত তিররমছল ওেলালা 

 ারলাবারি িান ওয়াোররে। আর তি িরন েরর তিরী তরাজ িড়যন্ত্রিূলে ারব 
িান ওয়াোররে  ারলাবািার োোঁরদ আটরেরছ। তি জরন্য ওেলালা  ীিে ক্রুে 
তিরী তরাজ-এর উির। এ মবিয়টা আজ আরও িমরষ্কার হরয় তেল তার োরছ 
এবিং বুেল তয, িান ওয়াোররর প্রমত ওেলালার  ারলাবািা িািংর্ঘামতে ারব 
অন্ধ। এই বুেরত িারা  িংমেত েরল আহিদ িুিারে। তবোরা তিরী তরাজ 
ওেলালার মহিংিার ম োর হরয় দাোঁড়ারে। অথে আহিদ িুিা যতটুকু তদরেরছ, 
িান ওয়াোররর প্রমত তিরী তরাজ-এর  ারলাবািা মনোদ। িান ওয়াোররর জরন্য 
তিরী তরাজ-এর তোরে তয উরিে ও বযাকুলতা তি তদরেরছ তারত তোন েৃমত্রিতা 
তনই। 

আধ র্ঘণ্টার িরধযই প্ররেির আরািারহা যাত্রা েরল এযাম্বুরলি ওয়ােরন 
েরর িমিি  ামজ্মনয়ার োল্িন হরয় ওহাইও নদীর বের  হর হামন্টিংটরনর 
উরেরশ্য। 

ওয়ােরনর তিছন মদেটায় আরািদায়ে ত াবার বযবো আরছ। আহিদ 
িুিারে তিোরন ত ায়ারনা হরলা। 

তবরডর িার ই এযারটনরডরন্টর মিরট বরিরছ মজ াররা এবিং িািরন বরি 
প্ররেির আরািারহা এবিং ওেলালা। 

োমড় েলরত শুরু েররল আহিদ িুিা বলল, ‘অনুিমত মদরল আমি বিরত 
িামর। এেটুও জ্বর তনই। আমি সুে। শুরয় থােরল আমি োরমদরের দুল্  দৃশ্য 
তথরে বমিত হমে।’ 
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‘তাই মে? মজ াররা ো’টা তদেরতা।’ তহরি বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘িমতয আব্বা, োরয় তাি তনই।’ েিাল িরীো েরর মজ াররা বলল। 
‘না আব্বা, ওরে উ রত মদও না। জ্বর ছাড়রলই বুমে িানুি সুে হরয় 

যায়?’ বলল ওেলালা। 
‘ম ে বরলছ িা। তরব তযরহতু তি এরিরছ নতুন, এই মবরবেনায় তারে 

বিার সুরযাে তদয়া যায়।’ 
‘ধন্যবাদ স্যার, ওেলালা ত রটা তদবার আরেই আমি উর  বিলাি।’ 

তহরি বলল আহিদ িুিা। 
‘ত রটারে  য় েরার মেছু তনই। ত রটার তিই সুমদন আর তনই।’ 
‘সুমদন আরছ। বলুন,  ান্ডা যুরের ির ত রটা তদবার িত তদ  তনই।’ 
প্ররেির আরািারহার িুরে িুগ্ধ হামি। বলল, ‘বৎি আহিদ িুিা, 

ততািারে যতই তদেমছ আমি মবমিত হমে। এিন মবপ্লবীর োম ন্য, রা  ামর 
আেরে, রুমের মনরিতা, বুরলরটর িত মনদ্য় েমত, প্র মৃত মেছুই তনই ততািার 
িরধয। এিন োেরজর িত িাদা িন আর ম শুর িত িারলয মনরয় তুমি মবপ্লবী 
তেিন েরর? ততািার িত িিংরবদন ীল তলারের তলেে-েমবর িত ম ল্পী হওয়া 
উমেত।’ 

‘না আব্বা, উমন িিাজ িিংস্কারে বা মি নারী হরল িানারতা  াল। 
িানুরির িন েড়ার িাধযরি তদ  েড়রত উমন  াল িাররতন।’ দ্রুত েরে বলল 
ওেলালা। 

‘তাহরল েথাটা দাোঁড়ারে, আিারদর িন্মামনত আহিদ িুিা  াই ‘অল 
ইন ওয়ান’।’ বলল মজ াররা। 

‘মজ াররার েথায় তয িানুরির ছমব ত রি ওর , তা ‘অল িাররেক্ট’ বা 
িূে্ িানুরির ছমব। এিন অল িাররেক্ট িানুি শুধু আল্লাহর বাত্াবাহী নমব-রাসুল 
বা প্ররেটরাই হরত িাররন। তযিন জেরতর ত ি প্ররেট িুহােদ (িুঃ)। তাোঁরা 
িরডল। তারদর অনুিররে িানুি িাররেক্ট হবার তেষ্টা েররব। মেন্তু ঐ িয্ারয় 
তিৌোঁছা তোন িানুরির িরেই িম্ভব নয়। সুতরািং ‘অল ইন ওয়ান’ আর তেও হরত 
িাররনা।’ বলল আহিদ িুিা ে ীর েরে। 
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‘িব প্ররেটই মে িম্পূে্ িানুি?’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘অবশ্যই।’ 
‘মেন্তু ততািারদর প্ররেট যুে েরররছন, রাে িমরোলনা েরররছন, মযশু তা 

েররনমন।’ প্ররেির আরািারহা বলল। 
‘মযশু িূে ্িানুি তার িিরয়র জরন্য। আর এেমট েথা, িব প্ররেট তে 

িিান দাময়ত্ব মদরয় িা ারনাও হয়মন। তযিন মযশু এর রছন বমন ইিরাইরলর 
জরন্য, মেন্তু ত ি প্ররেট এরিরছন মবরের িব িানুরির জরন্য এবিং িব্োরলর 
জরন্য।’ 

‘ও নাইি, নাইি! আিরা মযশুর ধি্ রহে েমরমন। ম ে েররমছ। িারা 
িৃমথবীর জরন্য মযমন, িব্োরলর জরন্য মযমন, তার ধি্ই িানুরির িমতযোররর 
ধি্।’ আনরে মেৎোর েরর বরল উ ল ওেলালা। 

‘ম ে বরলছ ওেলালা। তরব এটা মনরয় এরিা আরও  ামব। আহিদ 
িুিার োরছ আরও জানা যারব।’ 

বরল এেটু তথরিই প্ররেির আরািারহা আবার বলল, ‘ওেলালার েথাই 
ম ে, তুমি প্রেৃতই িানুি েড়া ও িিাজ েড়ার তলাে। মেন্তু ততািার হারত আবার 
বন্দুে তেন?’ 

‘োরন আিার প্ররেট যুে েরররছন, তদ   ািন েরররছন। রষ্টা মনরদ্  
মদরয়রছন ন্যারয়র প্রমতষ্ঠা ও অন্যারয়র প্রমতররারধর জরন্য। আজ অন্যারয়র 
প্রমতররাধ মে বন্দুে ছাড়া িম্ভব?’ 

‘বুরেমছ, তিারদর মি ন শুধ ুউিরদ  তদয়ার নয়, আরদ  তদয়ারও। 
িমতযই এই দবম ষ্টয অনন্য। 

প্ররেির আরািারহার েে থািরতই ড্রাই াররর েে ত রি এল, স্যার 
আিরা িমিি  ামজ্মনয়া তস্টরট প্ররব  েরমছ।’ 

িবাই তাোল িািরন। 
েথায় েথায় তারা অরনেটা িথ েরল এরিরছ। 
‘আহা, আমি অরনে দৃশ্য মিি েররমছ।’ বরল আহিদ িুিা দৃমষ্ট মনবে 

েররলা বাইরর। 
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ওহাইও নদীর জল তেরট এমেরয় েরলরছ সুের মবলািবহুল তিাটর তবাট 

মট। 
প্ররেির আরািারহার  াড়া েরা এ তবাট মট আরেরটার তেরয় বড় এবিং 

সুেরও। এবার আরও তবম েে তবারট থােরত হরব। ওহাইও নদীর ৯০০ 
মেরলামিটার এবিং মিমিমিমি’র ৪০০ মেরলামিটার িামড় মদরত হরব 
োরহামেয়ারত তিৌোঁছার জরন্য। 

ওহাইও, মিমিমিমি আহিদ িুিার স্বরের নদীগুরলার অন্যতি। 
তিই স্বরের নদীর নীল জরল ত রি ত রি এমেরয় েরলরছ আহিদ িুিা। 
ওহাইওরে িীিান্ত নদী বলা যায়। িব িিয় এর েমত দুই তস্টরটর িীিান্ত 

মদরয়। হামন্টিংটন িয্ন্ত এমেরয় এরিরছ িমিি  ামজ্মনয়া ও ওহাইও তস্টরটর 
িীিান্ত মদরয়। হামন্টিংটরনর ির ২০০ মেরলামিটার েলল ওহাইও এবিং তেনটামে 
তস্টরটর িীিান্ত তরো ধরর। এেন এমেরয় েলরছ তেনটামে এবিং ইমন্ডয়ানা তস্টরটর 
িীিান্ত বরাবর। 

আহিদ িুিা তবারটর দু’তলার তডরে ইমজ তেয়ারর বরি উির াে েররছ 
োরমদরের দৃশ্য। তার বািমদরে তেনটামে তস্টট আর ডান মদরে নদীর ওিারর 
ইমন্ডয়ানা তস্টট।  

ওেলালা এরি প্ররব  েররলা তডরে। িার ই এে তেয়ারর বিল। তার 
তিা ারে তব  িমরবত্ন এরিরছ। মিমনস্কাট্ ও টাইট িযারন্টর বদরল তি এেন 
িরররছ লম্বা স্কাট্, োউন ধররনর ম লা জািা হাতাওয়ালা। এেন এরিরছ িাথায় 
রুিাল জমড়রয়। 

তেয়ারর বরি তি বলল, ‘তদেুন ততা আিারে তেিন লােরছ?’ 
আহিদ িুিা ওেলালার মদরে তেরয় হািল। বলল, ‘আমি বলব না,তুমিই 

বল ততািার তেিন িরন হরে?’ 
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হািল ওেলালা। বলল, ‘েুবই েরিাল িরন হরে। এ ারব মে িব্েে 
তেউ থােরত িারর? না েলারেরা িম্ভব এ ারব?’ 

‘তার িারন  াল লােরছ না।’ 
‘ম ে তা নয়। আিারে নতুন িরন হরে। আর তযরহতু  াল লাোটা 

মররলমট । এজরন্য োউরে এটা  ালও লােরত িারর, িেও লােরত িারর।’ 
‘মেন্তু ততািার ততা মনজস্ব  াল লাো িে লাো আরছ।’ 
‘হ াৎ মনরজরে তযন দাময়ত্ব ীল িরন হরে। িরন হরে, অন্যরদর িারথ 

ধুি-ধারাক্কা, দহনে, লাোলামে তযন আিার জরন্য নয়। হামি িারে এটা  াবরত।’ 
এ িিয় তডরে প্ররব  েররলা মজ াররা। বলল ওেলালার মদরে তামেরয়, 

‘বাহ!ততারে ততা সুের িামনরয়রছ।’ 
‘তুমি মবদ্রূি েরছ নারতা  াইয়া?’ বলল ওেলালা। 
‘না িমতয বলমছ, ততারে অরনে ‘এমলট’ িারন অরনে িয্াদা িম্পন্ন িরন 

হরে।’ 
‘ম ে বরলছ মজ াররা,  ামলন তিা ারে তিরয়রদর িয্াদা িম্পন্ন েরর 

ততারল। িানুি তারদররে োরাি দৃমষ্টরত নয়, িয্াদার দৃমষ্টরত তদরে।’ 
‘মেন্তু তিরয়রদররেই শুধু  ামলন ও িিংযত হরত হরব তেন ? আিনারদর 

ধরি্ তিরয়রদর জরন্য অবাধ তিলারি ারে আিমিের বলা হরয়রছ তেন ?’ বলল 
ওেলালা আহিদ িুিার মদরে মেরর বরি। 

আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘অবাধ তিলারি া শুধু তিরয়রদর জরন্য নয়, 
তছরলরদর জরন্যও আিমিের বলা হরয়রছ। তরব তিরয়রদররে তব ী  ামলন, 
িিংযত ও েলারেরায় িাবধান হরত বলা হরয়রছ এজরন্য তয, এেমদরে তিরয়রা 
আত্মরোয় দুব্ল, আর অন্য মদরে তছরলরা িবল ও তিরয়রদর বযািারর 
আক্রিোত্মে। তোন অর্ঘটন র্ঘটরল, তারত েমতও হয় তিরয়রদর তব ী।’ 

‘বুরেমছ  াইয়া আিমন যা বলরত োরেন। মেন্তু তিরয়রদর  ামলন, িিংযত 
ও িাবধান হওয়াই মে িুরুরির এই যুলুি ও অমবোররর প্রমতোর ? তেন...।’ 

আহিদ িুিা ওেলালা তে বাধা মদরয় তহরি বলল, ‘বুরেমছ ততািার েথা। 
এটুকুরেই প্রমতোর বলা হয়মন। তয িুরুরির িারা এ ধররনর অর্ঘটন র্ঘটরব, তার 
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মবরুরে অতযন্ত ের ার  ামস্তর বযাবো েরা হরয়রছ। ধি্েোরী যমদ অমববামহত 
হয়, তাহরল প্রোরশ্য ও জনিিরে ৮০মট তবত্রার্ঘারতর  ামস্ত তদয়া হরয়রছ। আর 
যমদ তি মববামহত হয়, তাহরল প্রোরশ্য ও জনিিরে তারে িাথর মনরেরি হতযার 
মবধান তদয়া হরয়রছ। এ ধররনর  ামস্তর বযাবো েরা হরল ধি্ে প্রায়  ূরন্যর 
তো ায় তনরি আিরব।’ 

‘মেন্তু  াইয়া অমধোিং  তেরত্রই ধি্েরে ধি্ে মহরিরব প্রিাে োরা যায় 
না।’ বলল মজ াররা। 

‘এ োররনই দাম্পতয জীবরনর বাইরর িব ধররনর অনবধ অর্ঘটনরে 
আিারদর ধি্ বযাম োর বা অিরাধ মহরিরব আেযাময়ত েরররছ। উ য় িরের 
িেমতরত তহাে অিেমতরত তহাে এই অিরারধর এেই ধররনর  ামস্তর মবধান 
েরা হরয়রছ।’ 

‘িািংর্ঘামতে ! আিারদর িিারজ এটা অেল্পনীয়।’ মজ াররা বলল। 
‘িিারজর  ামন্ত- ৃঙ্খলা ও তিরয়রদর মনরািিা মনমিত েররত এর 

প্ররয়াজন আরছ।’ বলল আহিদ িুিা। 
‘আমি  াবমছ  াইয়া। আমি িিথন্ েরমছ আিনারে, আিনারদর 

আইনরে। ধন্যবাদ নতুন এে ম োর জরন্য।’ 
মেছু বলরত যামেল মজ াররা, মেন্তু হ াৎ নারী ও িুরুি েরের িমেমলত 

মেৎোরর তার েে তথরি তেল। মতনজনই এে েটোয় উর  দাোঁড়াল। 
তেমবন তথরে তবমররয় এল প্ররেির আরািারহা। 
োর জনই মেরয় দাোঁড়াল তযমদে তথরে মেৎোর আিরছ তিমদরে তরমলিং-

এর ধারর। তদেল তারা, এেটা তিাটর তবারট দাোঁমড়রয় মেৎোর েররছ তিৌঢ় নারী-
িুরুি। স্বািী-স্ত্রী হরব। তবারটর এেটু দূরর এেমট বালে হাবুডুবু োরে িামনরত। 

নদীর এই জায়োটা জনমবরল এবিং তিাহনা ধররনর। িািরনই এেটা 
 াো নদী তবমররয় তেরছ ওহাইও তেনটামের মদরে। তি োররনই িম্ভবত নমদরত 
তরাত এোরন তব  তজারারলা।  

ঐ স্বািী- স্ত্রীর মেৎোরর ডুবন্ত বালেমটর মদরে তামেরয় এরিট ওরিট দুই 
তবারটর িবাই ত াররোল েরর উ রছ। 
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আহিদ িুিা ডুবন্ত বালেমটরে তদোর িারথ িারথই ো তথরে তোট ও 
িা তথরে জুতা েুরল ছুরড় তেরল তরমলিং-এ উর  দাোঁড়াল। 

মজ াররা ও ওেলালা দু’জরনই এটা তদরে আহিদ িুিারে লেয েরর 
মেৎোর েরর উ ল, ‘আিমন এ ারব নািরবন না । এোরন ওহাইও’র তরাত েুব 
োরাি, তার উির আিমন অসুে। আর এত উোঁেু তথরে লাে মদরত িাররন না।’ 

মেন্তু তারদর েথা আহিদ িুিা তযন শুনরতই তিল না। দু’হাত িািরন 
বামড়রয় িাথা মনেু েরর লাে মদরয়রছ তি। বাজিামের িত তনরি তেল নদীর িামন 
লরেয। িামনরত িরল না, িামনরত  ুরে তেল তীররর িত মনুঃ রব্দ। 

দুইমট তবাট তথরে দজন োরনে তোরের দৃমষ্ট তার মদরে ছুরট তেল। 
মেন্তু িামনরত তিই তয  ুরে তেল, উ ল না তি। িব তোে আ া েররছ তি 

িাোঁতরর দ্রুত এমেরয় যারব তছরলমটর োরছ। তছরলমট তয ডুরব যারে। িমতযই ডুরব 
তেল। তদো যারে না তছরলমটরে আর।  

ডুেরর তেোঁরদ উ ল তিৌঢ় নারী-িুরুি। হায় হায় েরর উ ল দুই তবারটর 
িানুি। 

তোথায় আহিদ িুিা? 
তিও মে ডুরব তেল নামে! আত্নাদ েরর উ ল ওেলালা। 
ম ে এ িিরয়ই তছরলমট তযোরন ডুরব মেরয়মছল, তিোন তথরে আট-দ  

েজ দূরর তছরলমটরে এে হাত উিরর তুরল ধরর ত রি উ ল আহিদ িুিা। 
দুই তবারটর িবাই আনরে মেৎোর েরর উ ল। তিৌঢ় দুই নারী-িুরুি 

দু’হাত উিরর তুরল ঈেররে ডােরত লােল। 
আহিদ িুিা বালেমটরে এে হারত ঐ ারব উোঁেু েরর ধরর িাোঁতরর 

এগুরলা তবারটর মদরে ররতর প্রমতকুরলই। তবাটও এগুরত লােল আহিদ িুিার 
মদরে। 

তবাট তথরে দমড়র িই নামিরয় তদয়া হরলা। 
আহিদ িুিা তছরলমটরে মনরয় দমড়র িইরয় দাোঁড়ারল ওরা তারদর তবারট 

তুরল মনল। 
তছরলমটর তিট িামনরত   মত্। মেন্তু িম্পূে্ িিংো হারায়মন তি তেনও। 
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আহিদ িুিা তছরলমটরে মনরয় তডরে এরি নািরতই  তপ্রৌঢ়া িমহলামট 
হুিমড় তেরয় িড়ল বালেমটর উির। তপ্রৌঢ় তলােমট িমহলামটরে তটরন তুরল বলল, 
‘আরে তছরলমটরে বাোঁেরত দাও।’ 

‘ধন্যবাদ।’ তপ্রৌঢ়মটর  উরেরশ্য েথামট বরল আহিদ িুিা বালেমটর তিট 
তথরে িামন তবর েরার প্রমক্রয়া শুরু েরল। 

ততেরে প্ররেিি আরািারহা তার তবাট এ তবারটর োরয় ম মড়রয় 
ওেলালা ও মজ াররারে মনরয় তনরি এরিরছ এ তবারট। 

অল্পেরের িরধযই তছরলমটর তিরটর িামন তবর হরয় তেল এবিং তছরলমট 
সুে হরয় উ ল। 

তপ্রৌঢ় তলােমট তছরলমটরে বুরে জমড়রয় ধরর তুরল মদল তপ্রৌঢ়া িমহলামটর 
তোরল। িমহলামট তারে বুরে জমড়রয় আররে দো তেোঁরদ উ ল। 

তপ্রৌঢ় তলােমট আহিদ িুিার দু’হাত জমড়রয় বলল, ‘ধন্যবাদ। অিিংেয 
ধন্যবাদ বাবা। ঈের ততািার  াল েররবন।’ 

বরলই তপ্রৌঢ় তলােমট ছুরট তেল তার তেমবরন। মিমনট োরনে িররই 
তবমররয় এল এেমট তেে হারত েরর। তেেমট আহিদ িুিার মদরে এমেরয় মদরয় 
বলল, ‘এেিাত্র নামতর নবজীবন লার  আনমেত তার দাদুর িে তথরে এে লাে 
ডলার উিহার মদলাি বাবা।’ 

আহিদ িুিা তেে হারত মনল। তারির বালেমটর োরল তো মদরয় আদর 
েরর তপ্রৌঢ়মটরে বলল, ‘এ আিনার নামত। তিই িারথ এ ঈেররর সুেরতি িৃমষ্ট 
িানুরির এেজন এবিং এই মহরিরব এ আিারও  াই। এ তছাট  াইরয়র জরন্য 
আিার এ তছাট্ট উিহার রহে েরুন।’ 

বরল আহিদ িুিা তেেমট তপ্রৌরঢ়র হারত তুরল মদল। 
তপ্রৌঢ়মট মবমিত তোরে েমম্পত হারত তেেমট রহে েররলা। বলল, তে 

তুমি বাবা এত সুের েথা বল? তুমি োরে্র োদার হরল আমি মবমিত হতাি না। 
মেন্তু ততািরদর িত নবয যুবরের জরন্য এটা মবিয়। যাই তহাে, তয  ারবই তহাে 
তুমি আিার উিহার প্রতযাহার েররল বাবা।’ 
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‘তাহরল মে আিমন োন িররািোর, িানব তিবা, োরও মবিরদ এমেরয় 
যাওয়া ইতযামদ লা জনে বযাবিায় িমরনত তহাে ?’ 

তপ্রৌঢ় েথা বলল না। স্তমম্ভত তোে তার আহিদ িুিার উির মনমবে। এে 
িিয় তি আহিদ িুিার দু’হাত তেরি ধরর বলল, ‘এি বাবা, ততািার িারথ এেটু 
েথা বমল। এে দুল্  যুবে তুমি।’ 

এমেরয় এল ওেলালা। বলল তপ্রৌঢ়রে, ‘িাে েররবন আিংেল, ওর 
োিড় িাোরনা দরোর।  াণ্ডায় ওর েমত হরব। 

আহিদ িুিা তপ্রৌরঢ়র িারথ ওেলালা, মজ াররা এবিং প্ররেির 
আরািারহার  িমরেয় েমররয় মদরয় বলল, ‘আমি ওোঁরদর অমতমথ। আমি েমল 
জনাব।’ 

তপ্রৌঢ় আহিদ িুিার হাত তছরড় মদরয়  ওোঁরদর িারথ িম্ভািে মবমনিয় 
েরল। তারির আহিদ িুিার মদরে মেরর বলল, ‘ম ে, তাড়াতামড় ততািার 
োিড় িাোরনা দরোর।’ 

বরল িরেট তথরে মনরজর িমরমেমত োড্ তবর েরর আহিদ িুিার মদরে 
তুরল ধরর বলল, ‘তুমি মে আরিমরোন?’ 

আহিদ িুিা োড্ হারত মনরয় বলল, ‘না, আমি আরিমরোন নই।’ 
‘আিার িমরেয় ততািার োরছ থােল। িিয় েরর যমদ তদো েররা, 

তাহরল আমি এবিং আিার তছরল েুব েু ী হরবা। তাছাড়া ততািার তোন প্ররয়াজরন 
যমদ আমি লােরত িামড়, তাহরল মনরজরে িউ ােযবান িরন েরব।’ বলল তপ্রৌঢ় 
েৃতেতা  রা েরে। 

তপ্রৌঢ় প্ররেির আরািারহার মদরেও মেরল। বলল, ‘প্ররেির নারি 
আিনারে মেমন। েু ী হলাি তদো হওয়ায়। আিনারাও আিার েৃতেতা রহে 
েরুন।’ 

আহিদ িুিা ওেলালারদর তবারট িার হরয় তপ্রৌরঢ়র িমরমেমত োররদর 
মদরে নজর মদল।  াল েরর নজর িড়রতই েিরে উ ল। নাি জজ্ আব্রাহাি 
জনিন। িমরেয় ডাইররক্টর তেডাররল বুযররা অব ইনর মস্টরে ন (এেমবআই)। 

আহিদ িুিারা িা ািাম  তহোঁরট তেমবরন েরল এরিমছল। 
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‘োরড্ মে িড়রলন  াইয়া ? তলােমট তে?’ মজরেি েররলা ওেলালা। 
‘তলােমট এে অরথ্ িামে্ন যুক্তরারের িবরেরয় িাওয়ারেলু বযামক্ত। 

এেমবআই-এর ডাইররক্টর জজ্ আব্রাহাি জনিন।’ বরল আহিদ িুিা োড্মট 
তুরল মদল ওেলালার হারত। 

নাি শুনার িারথ িারথ তারা মতনজনই দাোঁমড়রয় িরড়রছ। প্ররেির 
আরািারহা ওেলালার হাত তথরে োড্মট মনল। োড্মটর মদরে এেবার নজর 
বুমলরয় বলল, ‘ম েই বরলছ আহিদ িুিা তার  মক্ত িম্পরে্। আরে জানরল 
আরও আলাি েরা তযত।’ 

‘আব্বা ওোঁরে আর না আটোরনা উমেত। ওর োিড় িাোরনা দরোর।’ 
বরলই ওেলালা আহিদ িুিার মদরে তামেরয় বলল, ‘আিমন েরি 

িাওয়ার তনরবন। উিোর হরব।’ 
‘ধন্যবাদ ওেলালা। তিরয়রদর িিংিার োন িমতয িিােত। এই বয়রি 

এত মবিয় জান মে েরর ? িান ওয়াোর িমতযই বরল ‘go back to kitchen.’ 
‘আমি এর প্রমতবাদ েরমছ। আিনার ধি্ ইিলািও এ েথা বরলনা। মেন্তু 

িরর েথা হরব, আিমন যান।’ 
আহিদ িুিা মিমনট দর রের িরধযই মেরর এল। 
এেটা তডরে তটমবল মর্ঘরর ওরা মতনজন বরি। োরয়র িরোি িামজরয় 

বরি ওরা। 
 আহিদ িুিাও বিল। 
িরঙ্গ িরঙ্গই ওেলালা এে োি েরি ো আহিদ িুিার মদরে এমেরয় 

মদরয় বলল, ‘ো মদলাি বরল আমি ‘রান্নার্ঘর’-এর উিযুক্ত বরল বিরবন না তযন।’ 
‘তেন বলব ? তুমিই ততা বরলছ আিারদর ধি্ ইিলাি এটা িিথন্ েরর 

না।’ 
‘মে বরল তিই েথাও িবাইরে বলুন।’ বলল ওেলালা 
‘বরল তিরয়রা উিযুক্ত িমররব  তারদর িন-িানমিেতা ও িািরথর্ 

িারথ িঙ্গমত ীল িব োজই েররত িাররব।’ 
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‘ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ এ জরন্য তয, আিমন এে লাে টাোর উিহার 
তেরত মদরয়রছন মিুঃ জজ্ আব্রাহাি জনিনরে। আিার িন আকুমল-মবকুমল 
েরমছল আিনার িমরেয় তারে তদবার জরন্য। তাহরল তি বুেরতা, আহিদ িুিার 
িানমবেতা ও িহত্ত্ব েতবড় এবিং মে ারব তি হৃদরয়র ঐেয্ মদরয় প্রােুয্রে 
িদার্ঘাত েররত িারর।’ 

ওেলালা এেটু তথরিমছল। 
তিই সুরযারে মেছু বলার জরন্য িুে েুরলমছল মজ াররা। 
মেন্তু ওেলালা ‘আিার আিল েথাই বলা হয়মন  াইয়া’ বরল থামিরয় 

মদল মজ াররা তে। তারির আহিদ িুিার মদরে তেরয় বলল, আিনার প্রাপ্ত 
ধন্যবাদ মদরয়মছ। এেন প্রাপ্ত মনোর েথা বমল, আিনার ঐ ারব নদীরত লামেরয় 
িড়া ম ে হয়মন। এে অর্ঘটরনর প্রমতোর েররত মেরয় আররে  অর্ঘটন র্ঘটরত 
িাররতা। 

‘মেন্তু ওেলালা তোন অর্ঘটন র্ঘরটমন। অন্যমদরে এেটা জীবন তবোঁরেরছ। 
এজরন্য ওোঁরে ধন্যবাদ তদয়া প্ররয়াজন।’ বলল মজ াররা। 

‘র্ঘরটমন মেন্তু র্ঘটরত িাররতা। এ তথরে  মবষ্যৎ এর জরন্য ম ো তনয়া 
প্ররয়াজন।’ বলল ওেলালা। 

মজ াররা মেছু বলরত যামেল। 
প্ররেির আরািারহা তারে বাধা মদরয় বলল, ‘ততািার েথাও ম ে, 

ওেলালার েথাও ম ে। মেন্তু এই দুই েথার তোনটাই আহিদ িুিার জরন্য 
প্ররয়াজন তনই। আহিদ িুিারে আিরা নারি মেরনমছ। োয্রেরত্র এেেলে 
তদোর তিৌ ােয হরলা। তরব ঈের তে বমল, তারে োয্রেরত্র এিন  ারব তদোর 
তযন প্ররয়াজন না হয়।’ 

‘ম েই বরলরছন আব্বা। তরব মেছু োজ না তদোরল দুল্  সুরযাে তথরে 
আিরা বমিত হরবা।’ বলল ওেলালা। 

‘মেন্তু এই তয তুমি তারে নমিহত েররল ঐ ারব েুোঁমে না মনরত।’ 
ওেলালা িলাজ হািল। বলল, ‘িব োজ, িব র্ঘটনাই ততা আর 

িব্তপ্রিাে উোঁেু তথরে নদীর র্ঘূমে্িারে োোঁমিরয় িড়া নয়।’ 
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তহরি উ ল প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা। 
হামি তদরে ভ্রূকুমট েরল ওেলালা। লিা ও অিিারনর মেহ্ন েরুট উ ল 

তার তোরে-িুরে। হাত তথরে োরয়র োি তটমবরল তররে এে েটোয় উর  দাোঁড়াল 
ওেলালা এবিং তোন েথা না বরল েট েট েরর তহোঁরট তেমবরনর ত তরর েরল তেল। 

‘ম ে তছাট্টমটই ররয় তেরছ এরেবারর। দদতয-দানরবর তেো শুনরব, মেন্তু 
তোরলর মন ্য় আেরয় বরি।’ হািরত হািরত বলল প্ররেির আরািারহা। 

েথা ত ি েররই প্ররেির আরািারহা নদীর ডান িারড় ইমন্ডয়ানা 
তস্টরটর মদরে তামেরয় বলল, ‘এই তয িবুজ সুের রাজযমট তদেছ, আরিমরোর 
অন্যান্য োরনর িত এোরনও তরড ইমন্ডয়ানরদর ররক্তর তরাত বইরয়রছ। ১৭৭৯ 
িারল িরামজত মব্রমট  বামহনী এই অিল িামে্ন বামহনীর হারত তছরর তদয়। মেন্তু 
তরড ইমন্ডয়ানরা তারদর িাতৃ ূমি তছরড় মদরত োয়মন। িামে্ন বামহনী দু’বার 
িরামজত হয় তরড ইমন্ডয়ানরদর হারত। আ ার বছররর অবযাহত লড়াইরয়র ির 
িামে্ন বামহনী এোনোর বামিো তরড ইমন্ডয়ানরদর প্রমতররাধ মনিূ্ল েরর 
 মক্তর তজারর। আজ তুমি এই ইমন্ডয়ানা তস্টরট তোন ইমন্ডয়ান েুোঁরজ িারবনা।’ 

প্ররেির আরািারহার ত ি েথাটা আরবরে  ামর হরয় উ ল। 
আহিদ িুিা িিরবদনার সুরর নরি েরে বলল, ‘এই রক্তরলো োমহনী 

িৃমথবীর বহুরদর  আরছ। মেন্তু আিনারদর োমহনীর তেরয় িি্ন্তুদ আর তোনটাই 
নয়।’ 

বরল এেটু তথরিই আহিদ িুিা বলল আবার, ‘আিনারা বাড়মত তয 
৭১৫ মট মরজা ্ এলাো দাবী েরররছন, তার িরধয এই ইমন্ডয়ানা তস্টরটর তোন 
এলাো আরছ?’ 

‘আরছ। ওয়াবাল নদী উিতযো এবিং মিম োন হ্রদ িিংলগ্ন ‘িাউথ তবন্ড’ 
এলাো।’ 

‘মেন্তু আিনারা মরজা ্ এলাো দাবী েরার িাধযরি মে মনরজরদর 
‘জামত’ হওয়ার বদরল ‘উিজামত’তত িমরেত েরররছন নামে ?’ 
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‘তুমি ম ে বরলছ। তার অথ্ এটাই বুোয়। মেন্তু এটা আিারদর এেটা 
তেৌ ল। আিারদর তযােয েরর দতমর েরার তেৌ ল। এর িররর িদরেি হরব 
জাতীয় জীবরনর িব্ত্র আিারদর ন্যাযয অিং  আদায় েরা।’ 

‘মেন্তু তেতাঙ্গ বা ইউররামিয়ানরদর দবরী নীমত অনুিররন  তা েরা ম ে 
হরব না।’ 

‘তিটা এেন আিারদর নীমতও নয়।  াই হওয়ার িিানামধোর মনরয়ই 
আিরা আিারদর অিং  োইব। এবিং আিরা জামন িুমষ্টরিয় বে্বাদী ছাড়া 
অমধোিং  আরিমরোন এবিং িামে্ন িিংমবধারনর িিথন্ আিরা িাব।’ 

প্ররেির আরািারহা েথা ত ি েররতই তেমবরনর দরজায় ওেলালা 
এরি আদালরতর তর্ঘািরের িত হাোঁে ছাড়ল, ‘োদয োবার তটমবরল প্রস্তুত। 
িেলরে োদয রহরনর জরন্য আিন্ত্রে জানারনা হরে।’ 

প্ররেির আরািারহা উ ল। তার িারথ আহিদ িুিা এবিং মজ াররা। 
তেন তবাট েলরছ ইমলনয় তস্টট ও তেনটামের িীিান্ত মদরয়। ে’মিমনট 

আরে ওয়াবা  নদীর িিংরযাে েল তিমররয় এরিরছ। এোরন ওহাইওরত মিম োন 
হ্ররদর িামন িিৃে ওয়াবা  নদীর িামন যুক্ত হওয়ায় নদীর েমত অরিোেৃত 
তবেবান। 

এোন তথরে মিমিমিমির িিংরযাে েল িয্ন্ত প্রায় দু’  মেরলামিটার 
এলাো ইমলনয় তস্টরটর জনমবরল তপ্রইরীর অিং । দু’ধাররই মবস্তীে্ তৃে ূমি। 
নদীর দু’ধারর তোিোড়, োছ-িালা অবশ্যই আরছ। মেন্তু উরল্লেরযােয  হর বা 
জনিদ এই দু’  মেলমিতাররর িরধয তনই, এেিাত্র িাদুোন  হর ছাড়া। 
িাদুোন  হর ওহাইও এবিং তেনটামে নদীর িিংরযাে েরল অবমেত। 

তেনটামে নদীর ২৫ মেরলামিটার আরে বাে্রল নদী।তেনটামের িতই 
এ নদী ওহাইও তথরে তবমররয় তেনটামের িধয মদরয় দমেে মদরে মটরনমির মদরে 
এমেরয় তেরছ। 

তবাট তেন বাে্রল’র উৎরির িুরে প্রায় তিৌোঁরছ তেরছ। 
তবারটর দু’তলার তডরে বরি েল্প েররছ ওরা োরজন, প্ররেির 

আরািারহা, আহিদ িুিা, মজ াররা এবিং ওেলালা। 
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হ াৎ বাি মদরের তীর তথরে এেমট তজারারলা ও  ামর েে ত রি এল, 
‘তবাট ম ড়াও এমদরে।’ 

েিরে উ ল আহিদ িুিারা।  য় েরুট উ ল প্ররেির আরািারহার 
তোরে-িুরে। 

‘িুমল  নামে?’ বলল ওেলালা। 
‘না, িুমল  অবশ্যই নয়। তনৌ-িুমল  হরল তারদর তবাট থােরতা। আিার 

িরন হরে, এরা অন্য তেউ। এোন তথরে মিমিমিমি িয্ন্ত এই এলাোটা  াল 
না।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 

আহিদ িুিা  াবমছল। তার দৃমষ্ট তীররর মদরে। তীরর ওরা দ  বাররাজন 
তলাে। িবাই বরি। তয েথা বলরছ তি দাোঁমড়রয়। তার হারত আধুমনে রাইরেল। 

ওমদে তথরে আর তোন েথা এরলানা। এল বন্দুরের  ব্দ। তীররর তিই 
তলােমটর হারতর বন্দুে তিাটর তবারটর মদরে তাে েরা।  

বন্দুরের গুলী হবার িুহূরত্ই এেমট গুলী এরি মবে েরল তবারটর ফ্লযাে 
স্টযান্ডরে। 

েরের িলরে ফ্লযাে স্টযান্ডমট তোথায় উরড় তেল! 
গুলীর প্রায় িারথ িারথ তীররর তিই েেমট আবার ধ্বমনত হরলা, ‘দু’বার 

আমি মনরদ্  েমরনা। তবাট না ত ড়ারল তবািা তিরর উমড়রয় তদব।’ 
প্রায় িরার িত েযাোর  হরয় তেরছ মজ াররা এবিং ওেলালার িুে।  য় 

ও উরিরে িুিরড় িরড়রছ প্ররেির আরািারহা। 
আহিদ িুিা তারদর মদরে এেবার তামেরয় উর  দাোঁড়াল। তডরের 

িািরনর মদেটায় এমেরয় বলল, ‘তবাট  ম ড়ারনা হরে।’ 
বরল আহিদ িুিা তরমলিং িার  মনরয় মনরের মদরে তামেরয় ক্রুরদর বলল, 

‘তবাট তীরর ত ড়াও।’ 
আহিদ িুিা মেরর এল প্ররেির আরািারহারদর োরছ। 
প্ররেির আরািারহা  ীত ও শুষ্ক েরে বলল, ‘তবাট ত ড়ারনা মে  াল 

হরলা। শুরনমছ ওরা মনষু্ঠর ও জর্ঘন্য প্রেৃমতর তলাে। এই এলাোয় আরেও তনৌ-
ডাোমত ও হাইজযারের র্ঘটনা র্ঘরটরছ।’ 
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‘উিায় মে। মিথযা হুিমে ওরা তদয়মন। িমতযই ওরা তবাট উমড়রয় মদরত 
িাররতা।’ এোন্ত স্বা ামবে ও উরিেহীন েরে বলল আহিদ িুিা। 

‘আিার  য় েররছ। তবাট ওরা তীরর ত ড়ারত বলরছ তেন? ওরা মে 
েররত োয় আিারদর?’ বলল ওেলালা। 

‘যা র্ঘটার তাই র্ঘটরব।  য় েরর লা  মে? ইেররর উির  রিা ের।’ 
বলল আহিদ িুিা। 

তবাট ম রড়রছ। 
তীররর তলােরদর মনরদ্র  িিংরযাে মিোঁমড়ও নামিরয় তদয়া হরয়রছ তীরর। 
মিোঁমড় লাোর িরঙ্গ িরঙ্গ ওরা মিোঁমড় তবরয় েরড়র তবরে উর  এল তবারট। 
িাতজন ওরা। 
িাতজরনর িরধয িবার আরে তয তবারট উ ল তার হারত তস্টনোন এবিং 

তোিরর েুলারনা মর লবার। আর অন্যরদর হারত স্বয়িংমক্রয় রাইরেল। িবাই 
তেতাঙ্গ। 

তবারট উর  প্ররেির আরািারহারদর মদরে নজর িড়রতই িবাই দহনহ 
েরর উ ল, ‘বযাটা ইমন্ডয়ান! ততারদরই িুে তদেরত হরলা।’ 

আর আহিদ িুিার মদরে নজর িড়রতই তস্টনোনধারী বরল উ ল, ‘আর 
তুই তে তহ। তরে ততা এম য়ান োলা আদিী িরন হরে।’ 

‘হ্যাোঁ, ম েই বরলছ। আমি এম য়ান। এেন বল, ততািরা তবাট ম ড়ারত 
বলরল তেন ?’ 

তলােমট তহা তহা েরর তহরি উ ল। বলল, ‘ততারদর আদর-রিাহাে েরার 
জরন্য তবাট ত ড়ারত বরলমছ’। বরল আবার এেবার হািল কুৎমিত েরে। 

ওরা তবারট উ ার িরঙ্গ িরঙ্গ প্ররেির আরািারহা, মজ াররা ও ওেলালা 
উর  দাোঁমড়রয়মছল। 

ওেলালা ছুরট এরি দাোঁমড়রয়মছল আহিদ িুিার তিছরন। তার  ীত িুে 
রক্তহীন িাণ্ডুর। 

হামি থামিরয় তস্টনোনধারী  তলােমট আহিদ িুিারে লেয েরর বলল, 
‘তর তিছরন ওটা তে? োিা সুেরী ততা! আহ! তির্ঘ না োইরতই জল!’ 
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‘তদে এোঁরা িোমন তলাে।’ তারির প্ররেির আরািারহার মদরে ইমঙ্গত 
েরর বলল, ‘উমন এেজন িোমনত প্ররেির। এরা দুজন ওোঁর তছরলরিরয়। এোঁরা 
িরড় মবেমবদযালরয়।’ 

তলােমট আবার তিই তহোঁরড় স্বরর তহা তহা েরর তহরি উ ল। বলল, েরুর 
রাোল যাযাবর বযাটারা আবার েরব িোমন হল?’ 

েথা ত ি েররই িাথীরদর দু’জনরে মনররদ  মদল, ‘ততািরা মনরে যাও। 
তবারটর ক্রুরদর ম ে েররা।’ অন্যরদর উরেরশ্য বলল, ‘এরদর িাে্ েররা। টাো-
িয়িা, অস্ত্রিামত মেছু আরছ মেনা তদে। সুেরীরে িাে্ েরার দরোর তনই, ওরে 
িারে্র োজটা আমিই িরড় েরব।’ 

িাে্ হরয় তেরল তলােমট প্ররেির তে লেয েরর বলল, ‘ততািরা তবাট 
তথরে তনরি যাও’। 

প্ররেির আরািারহা তাোল আহিদ িুিার মদরে। 
আহিদ িুিা বলল, ‘মিুঃ প্ররেির এরদর িারথ েেড়া েরর লা  তনই। 

েলুন আিরা তনরি যাই’। 
প্ররেির আরািারহার িুে িমলন হরয় উ ল। 
েথা ত ি েররই আহিদ িুিা র্ঘুরর দাোঁমড়রয়মছল যাওয়ার জরন্য। তবারটর 

মিমরর মদরে িা বাড়াবার আরে আহিদ িুিা বলল, ‘েল ওেলালা’। 
আহিদ িুিার েথা ত ানার িড় প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা হাোঁটা 

শুরু েরররছ তবাট তথরে নািার জরন্য। 
আহিদ িুিা ওেলালারে তডরেরছ বরট তবাট তথরে নািার জরন্য, মেন্তু 

মনরজ এে িা বাড়ায়মন েলার জরন্য। 
এমদরে ওেলালা তবাট তথরে নািার জরন্য েলা শুরু েরার িারথ িারথ 

তস্টনোনধারী িরদার তোরছর তলােমট বলল, ‘না সুেরী যারব না। তি আিারদর 
িারথ থােরব। োল িোরল সুেরী ও তবাট দুরটাই ততািরা তেরত িারব।‘ 

বরলই তি এগুরলা ওেলালারে ধরার জরন্য। 
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মেৎোর েরর ছুরট যামেল ওেলালা তার মিতার মদরে। তার মিতা 
প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা তলােমটর েথা ত ানার িারথ িারথই থিরে 
দাোঁমড়রয়রছ। 

ওেলালার িথ তরাধ েরর দাোঁড়াল তলােমট। 
ওেলালা বাধা তিরয় ছুরট এরি আহিদ িুিার আড়ারল দাোঁড়াল। তার িুে 

িরার িত িাণ্ডু। োোঁিমছল তি আতরে। 
আহিদ িুিা হামি িুরে ওেলালার মদরে তামেরয় বলল, ‘ য় মে 

ওেলালা। ওরা ততা আিারদর িত িানুি।’ 
‘ম ে বরলছ োলা এম য়ান। ততািার বুমে আরছ। তরব আিরা ততািারদর 

িত নয়, অরনে উৎেৃষ্ট িানুি। সুেরীও বুেরব আিারদর িারথ থাোর ির।’ 
বরল তলােমট এে িা দু’িা েরর এগুরত লােল ওেলালার মদরে। 
তলােমটর অবম ষ্ট োরজন িাথী দাোঁমড়রয়মছল প্ররেির আরািারহা আরে 

তযোরন দাোঁমড়রয়মছল তিোরন। আর প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা দাোঁমড়রয় 
আরছ তবারটর আররেটু িািরনর মদরে। 

তলােমট এেদি োরছ এরি তেরছ। 
ওেলালা আহিদ িুিার ো তর্ঘোঁরি তিছরন দাোঁমড়রয়মছল। 
তলােমট তার তস্টনোন ডান হারত মনরয় আহিদ িুিার ডান িা  মদরয় 

তার বাি হাত বামড়রয় এগুরলা ওেলালারে ধরার জরন্য। 
তলােমটর লেয তেন তার ম োর ওেলালার মদরে। 
আল্লাহর তদয়া এ সুরযারের িিযবহার েররলা আহিদ িুিা। 
আহিদ িুিা তার ডান হাত বামড়রয় এে েটোয় তস্টনোনটা তেরড় 

মনরয়ই তস্টনোরনর বাোঁট মদরয় আর্ঘাত েরল তলােমটর র্ঘারড়। তারির তস্টনোন 
তিাজা েরর মনরয়ই এেটু দূরর দাোঁড়ারনা োরজনরে লেয েরর তস্টনোরনর মট্রোর 
মটিল আহিদ িুিা। 

র্ঘটনার আেমিেতায় ওরা োরজন প্রথিটায় হেেমেরয় মেরয়মছল। 
আহিদ িুিা ঐটুকু িিরয়রই সুরযাে রহে েরর। োরজন মেছু েরার 

আরেই এেই িারথ এে োোঁে গুলীর ম োর হরয় েরর িড়ল িামটরত। 
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এমদরে র্ঘারড় আর্ঘাত িাওয়া তলােমট মনরজরে মেছুটা িািরল মনরয় 
িমরয়া হরন তযন োোঁমিরয় িড়ল আহিদ িুিার উির। 

আহিদ িুিা মছটরে িরড় তেল তডরের উির। 
তলােমট জািরট ধরররছ তডরে িরড় যাওয়া আহিদ িুিারে। 
মেন্তু আহিদ িুিার হাত দু’মট িুক্ত তথরে তেরছ। আহিদ িুিার ডান 

হারত তেনও তস্টনোন। মেন্তু গুলী েরার তজা তনই। 
আহিদ িুিা দু’হারত তস্টনোন ধরর এেটু উোঁে ুেরর লম্বা ারব আবার 

আর্ঘাত েরল তলােমটর িাথায়। ির ির েরয়েবার। 
আহিদ িুিারে জািরট ধরা তলােমটর হাত মেছুতা ম মথল হরয় 

মেরয়মছল। 
আহিদ িুিা মনরজর তদহরে প্রবল ারব র্ঘুমররয় তদহরে েমড়রয় মনল এবিং 

তলােমটরে মছটরে তেরল মদরয় উর  দাোঁড়াল। 
ম ে এই িিরয়ই মজ াররা মেৎোর েরর উ ল ‘তিছরন গুলী  াইয়া’। 
এ মেৎোর োরন যাবার িারথ িারথই এে িার  মনরজর তদহরে মছটরে 

মদল আহিদ িুিা। তার তদহমট িামট স্প ্ েরার আরেই দুমট গুলী এেই িারথ 
অমতক্রি েরল তারে। দাোঁমড়রয় থােরল তার বুে ও িাথা ত দ েররতা গুলী দুরটা। 

আহিদ িুিা িামটরত িরড়ই তার িুে মেমররয় মনরয়রছ তিছন মদরে। 
তদেরত তিল মনরের তডে তথরে উর  আিা মিোঁমড়র িুরে দাোঁমড়রয় আরছ ওরা দু’জন 
তারা আবারও বন্দুে তাে েরররছ আহিদ িুিারে। 

আহিদ িুিা িুে র্ঘুমররয় তনবার িারথ িারথ দু’হারত ধরা তার 
তস্টনোনরেও তিাজা েরর মনরয়মছল। তলাে দুমট তার তোরে িড়ার িারথ িারথই 
তস্টনোরনর মট্রোর মটিল আহিদ িুিা তারদর লেয েরর। 

ওরাও মট্রোর মটিরত যামেল। মেন্তু তার আরেই তস্টনোরনর ছুরট যাওয়া 
অরনে গুলীর রারি িমরেত হরলা তারা। 

তারদর তদহ েমড়রয় িড়ল মিোঁমড় মদরয় মনরে। 
গুলী েররই তাোল আহিদ িুিা তারে আক্রিেোরী তিই তলােমটর 

মদরে। 
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তদেল তলােমট টলরত টলরত উর  দাোঁড়ারে। তার হারত মর লবার। 
তার িাথার তিছন মদে তস্টনোরনর বাোঁরট   ালই আর্ঘাত তিরয়রছ। 

আহত জায়ো তথরে রক্ত েমড়রয় তার তিছন তিছন ম রজ যারে। 
মর লবার হারত তলােমটরে যেন আহিদ িুিার তোরে িড়ল। তেন 

তস্টনোন র্ঘুমররয় গুলী েরার িিয় মছল না। িুহূতও্ নষ্ট না েরর আহিদ িুিিা 
তস্টনোন ছুরড় িারল তলােমটর মর লবার ধরা হাত লরেয। 

মছটরে িড়ল মর লবার তলােমটর হাত তথরে। 
মর লবার হাতছাড়া হরল তলােমট তস্টনোন কুমড়রয় তনবার জরন্য 

োমিরয় িড়ল তস্টনোরনর উির। 
তস্টনোন ছুরড় মদরয়ই আহিদ িুিা উর  দাোঁমড়রয়মছল। তি ছুরট তেল 

তলােমটর লরেয। 
তলােমট দু’হাত মদরয় তস্টনোন আোঁেরড় ধররমছল। 
আহিদ িুিা এে িা মদরয় তস্টনোন োিা মদরয় অন্য িা মদরয় প্রেণ্ড এে 

লামথ িারল তলােমটর তস্টনোন ধরা হারত। 
তলােমটর তথথরল যাওয়া হাত তস্টনোন তছরড় মদল। 
আহিদ িুিা দু’হারত তলােমটরে তুরল দাোঁড় েমররয়ই প্রেণ্ড এে র্ঘুমি 

িারল তার িুরের এে িার । তি মছটরে মেরয় িড়ল। এরেবারর িড়ল মেরয় 
মর লবাররর উির। নতুন প্রাে িাওয়ার িত তি তুরল মনল মর লবার। মর লবার 
র্ঘুরাল তি আহিদ িুিার মদরে। 

মেন্তু তদেল আহিদ িুিার তস্টনোন আরেই তারে লেয েরর হাোঁ েরর 
উর রছ। 

আহিদ িুিা তলােমটরে র্ঘুমি তিররই িারয়র তলা তথরে  তুরল মনরয়মছল 
তস্টনোন। 

তলােমটরে মর লবার কুমড়রয় র্ঘুররত তদরেই আহিদ িুিা তস্টনোরনর 
মট্রোর মটিল। 

তলােমটর োোঁেরা তদহ েমড়রয় িড়ল তডরের উির। 
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োমরমদরে এেবার তামেরয় তস্টনোন তেরল মদল আহিদ িুিা হাত 
তথরে। 

মজ াররা, প্ররেির আরািারহা এবিং ওেলালা এতেে  য় ও আতে 
মনরয় িাথররর িত মনিল িূমত্র িত দাোঁমড়রয় তথরে তদেমছল স্বোতীত এে দৃশ্য। 

এবার মজ াররা ছুরট জমড়রয় ধরল আহিদ িুিারে। 
প্ররেির আরািারহাও এল। তি আহিদ িুিার িাথায় হাত মদরয় বলল, 

‘ঈের তিারে দীর্ঘ্জীমব েরুন বৎি।‘ 
আর ওমদরে িাথররর িূমত্র িত দাোঁড়ারনা ওেলালার মের তোে দু’মট 

তথরে েমড়রয় িড়রছ অশ্রু, েৃতেতার অশ্রু, অমবরাি ারব। 
আহিদ িুিা তিমদরে এগুবার জরন্য িা বাড়ারত বাড়ারত বলল। ‘অশ্রু 

তেন ওেলালা, আল্লাহর শুেমরয়া আদায় ের।’ 
ওেলালা ছুটল আহিদ িুিার মদরে। ছুরট এরি উিুড় হরয় িাথা রােল 

আহিদ িুিার িারয়। 
আহিদ িুিা তারে তটরন তুলল ল বলল, ‘তবাি, িানুি আল্লাহর 

িরব্াৎেৃষ্ট এবিং িবরেরয় িোমনত িৃমষ্ট। আল্লাহ ছাড়া আর োরও োরছ তার 
িাথা নত হরব না, এটা আল্লাহ োন।’ 

‘হরত িারড়  াইয়া। মেন্তু িামটর িানুিও অরনে িিয় ঈের হরয় 
ওর ন।’ োন্নায় ত রে িড়ল তার েথা। 

‘আল্লাহ িাে েরুন। তয িানুিরে তুমি ঈের বলরব, হরত িারড় তি 
আল্লাহর িাত্র এেজন অনুেত বাোহ।’ 

বরল আহিদ িুিা তাোল মজ াররার মদরে। বলল, ‘মজ াররা তবারটর 
ক্রুরদর বল, লা  গুরলা নদীরত তেরল িবগুরলা জায়ো  ালও েরর ধুরয় তদরব।’ 

েথা ত ি েরর আহিদ িুিা প্ররেির আরািারহার মদরে তেরয় বলল, 
‘আিার িরন হয় লা  ও অস্ত্রগুরলা িুমলর র জরন্য তররে োরিলা বাড়ারনা ম ে 
হরব না।’ 

‘না, তুমি ম ে মিোন্ত মনরয়ছ। িুমল  আর িার  থােরল তদো তযত। 
এেন তোথায় িুমল  েুোঁরজ তবড়াব।’ 
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মজ াররা আহিদ িুিার মনরদ্  মনরয় মনরের তডরে েরল তেল। 
আর আহিদ িুিা, প্ররেির আরািারহা এবিং ওেলালা তেমবরনর ত তরর 

এরি এেটা তটমবল মর্ঘরর বিল। 
ে-মিমনট ির মজ াররা এরি প্ররব  েরল। বলল, ‘ওরা োরজ তলরে 

তেরছ। তনাের ততালা হরয়রছ। এেমন তবাট েলরত শুরু েররব।’ 
‘ম ে মিোন্ত মদরয়ছ। বলরত তেরয়মছলাি এটা।  ুরল তেমছ।’ 
ো এল। 
োরয়র োরি েুিুে মদরয় প্ররেির আরািারহা অরনেটা স্বেরতামক্তর িত 

বলল, ‘জীবন রোোরী এবিং জীবন িিংহারী দুই আহিদ িুিারেই আজ 
তদেলাি।’ 

‘তোন আহিদ িুিা বড় আব্বা?’ বলল ওেলালা। 
তার মিতা প্ররেির আরািারহা িুে েলার আরেই মজ াররা বরল উ ল, 

‘আব্বা যারে  জীবন িিংহারী আহিদ িুিা বরলরছন, তিই আহিদ িুিাই বড়।’ 
‘ততািার যুমক্ত মে বলত।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘েুবই িহজ। প্রথি র্ঘটনায় এেজন বালরের জীবন রো হরয়রছ। তার 

তবম  মেছু ঐ র্ঘটনায় নাই। মেন্তু ত রির এই র্ঘটনায় েলিান িারয়র এেটা িথ 
রুে েরর তদয়া হরয়রছ। িাতজন তলারের প্রাে িিংহার হরয়রছ, মেন্তু এর িারা 
অরনে িানুরির জীবন রো তিরয়রছ এবিং অরনে িমরবার ধ্বিংি তথরে রো 
তিরয়রছ। অন্যায় জুলুি িিংহারী আহিদ িুিার এই রুিই বড়।’ 

‘ধন্যবাদ মজ াররা। আমিও তাই িরন েমর।  ারলা োজ  ারলা, অতযন্ত 
প্ররয়াজনীয়। মেন্তু অন্যারয়র প্রমতররাধ এর তেরয় অরনে তবম  িুলযবান।  াল 
োরজর  াল েরলর তয িমরমধ, তার তেরয় অন্যায় প্রমতররারধর তয  াল। তার 
িমরমধ অরনে তবম  বযািে।’ 

প্ররেির আরািারহা থািরতই আহিদ িুিা বরল উ ল, ‘ধন্যবাদ জনাব, 
আিনার েথা আিারদর ধি্রন্থ আল-রোরআরনরই প্রমতধ্বমন অরনেটা। 
আিারদর ধি্ররন্থ বলা হরয়রছ, হতযা, জুলুরির িত অিরারধর মনধ্ামরত  ামস্ত 
মবধারনর িরধয িানুরির জীবন মনমহত।’ 
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‘তার িারন  ামস্তটা িানুরির জীবরনর িত িুলযবান।  ামস্ত না থােরল 
িানুরির জীবন মবিন্ন হরব। তাই মে ?’ 

‘হ্যাোঁ তাই।’ 
‘তাহরল অরনরে এবিং অরনে তদর  িৃতযুদণ্ড ও ের ার  ামস্ত তুরল মদরে 

বা তুরল তদওয়ার েথা বলরছ তার মে হরব?’ বলল মজ াররা। 
‘এটা এে ধররনর মেন্তা মবেৃমত। এই মবেৃতরদর োরছ মবোররর েড়ে 

 য়িংের, মেন্তু অিরাধীরদর েড়ে তযন এেটা স্বা ামবে র্ঘটনা।’ আহিদ িুিা 
বলল। 

‘ ামস্ত মে িানুরির সুে ও  ামন্তর জীবন মনমিত েররত িারর?’ মজ াররা 
বলল। 

‘আিারদর ধি্ররন্থ এই তেরত্র প্রতযে ারব দু’ধররের োজ েরার 
মনরদ্  তদয়া হরয়রছ। এে,  ারলা োরজর মনরদ্  মদরত হরব এবিং িে োজ, 
িাি, অিরাধ তথরে িানুিরে মবরত রােরত হরব।’ বলল আহিদ িুিা। 

‘মনরদ্  ও মবরত রাোর তেষ্টাই মে যরথষ্ট?’ মজ াররা বলল। 
‘আিারদর ধরি্র মবধান অনুিারর এ দু’মট বামহ্যে িদরেরির 

িয্ায় ুক্ত। আমত্মে ও মবোিেত মেছ ুিদরেি ররয়রছ। এই বামহ্যে ও আমত্মে 
বযবো এেরত্র মিমলত হরল তরবই িানুরির তস্বোোমরতা বা অিরাধ প্রবেতা 
মনয়মন্ত্রত হয়।’ আহিদ িুিা বলল। 

‘মবোিেত তয বযবোর েথা বলরল তিটা মে?’ বলল প্ররেির 
আরািারহা। 

‘ঐ ীরন্থ আল তোরআরনর িাধযরি আিরা তয জীবন দ ্ন তিরয়মছ, তি 
জীবন দ ্ন হরলাুঃ িানুরির দুমনয়ার জীবন িৃতযু িরবতী্ মেরন্তন জীবরনর প্রস্তুমত 
িব্ িাত্র। দুমনয়ার জীবরন  াল োজ েররল িরজীবরন মেরন্তন িুরস্কার িাওয়া 
যারব এবিং োরাি োজ েররল মেরন্তন  ামস্তর িেুমেন হরব। দুমনয়ার জীবরন 
িানুি তছাট-বড় তয োজই েরুে তার  াল অথবা োরাি তয তোন এেমট েল 
ররয়রছ এবিং িৃতযু িরবতী্ জীবরন তা ত াে েররত হরব। তয িানুি রষ্টার আরদ -
মনরিধ তিরন েলরব তার িারা শুধু  াল োজই হরব এবিং িে োজ তথরে তি 
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মবরত থােরব। এই মবোিেত মনয়ন্ত্রে িানুিরে িেল িাি ও িে োজ তথরে 
মবরত রারে।’ বলল আহিদ িুিা। 

‘মবোি িানুিরে এত িমরশুে েররত িারর?’ বলল মজ াররা। 
‘এটা মনছে তোন মবোি নয়। িানব জীবরনর এটা অমনবায্ বাস্তবতা যা 

তার অমস্তরত্বর িতই িতয। এই মবোরির  মক্ত জেরতর িবরেরয় বড়  মক্ত।’ 
‘আিমন  য়িংের েথা শুনারলন। িৃতযু িরবতী্ জীবরনর ঐ িমরেমত 

তথরে ততা আিরা মেিংবা তোন িানুি তাহরল িুক্ত নয়?’ বলল ওেলালা তোে 
েিারল তুরল। র্ঘটনার ির প্রথি িুে েুলল ওেলালা। েথা বলরলও তার িুরের 
োম্ভীয্ ও মবিণ্নতা োরটমন। 

‘না তোন িানুিই িুক্ত নয়।’ 
‘মেন্তু আিরা ততা এ মবোরির েথা এ ারব জামন না। তাহরল আিারদর 

মে হরব?’ 
‘যারা জারন, জানারনার দাময়ত্ব তারদর। আর িতয িন্ধানী মবরবে 

িরতযর িন্ধান তয তোন  ারব িারবই। তযিন আজ আিনারা আিার োছ তথরে 
িন্ধান তিরলন।’ 

‘হািল প্ররেির আরািারহা। বলল, ‘তুমি এেজন দে এবিং োোঁমট 
মি নারী। এ িমরেরয় তুমি তদেমছ অরনে বড়। তুমি িবর রি তয েথাটা বলরল 
তার অথ্ হরলা তুমি িানুরির অমস্তরত্বর িত িতয তয িরথর িন্ধান মদরল তা 
আিারদর তিরন তনয়া।’ 

‘হািল আহিদ িুিাও। বলল, ‘এটা তদািেীয় নয় মনিয়। মনরজর জরন্য 
যা  াল িরন েরা হয়, তা অিররর জরন্য  াল িরন েরাই প্রেৃত েলযােোিীতার 
লেে।’ 

‘ধন্যবাদ বৎি। ততািার িারথ তদো হওয়ায় ঈেররর শুেমরয়া আদায় 
েরমছ। িরন হরে, ততািার িিংস্পর ্ আিরা নতুন িানুরি িমরেত হমে।’ 

‘তাও বরট।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘এেন এ িয্ন্তই। েলুন ওরা েতটা মে েরল তদো যাে।’ বলল আহিদ 

িুিা। 
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‘না এেটু বসুন। আিার এেটা েথা। এই মেছুেে আরের েম ন 
মবিরদর িিয় আিনার িুে আমি িব িিয় মন ্য় ও উরিেহীন তদরেমছ এবিং 
আিনার ত াোঁরট হামিও তদরেমছ। আিমন মে এেটুকুও  য় িানমন?’ বলল 
ওেলালা। 

‘আহিদ িুিার িুে েম্ভীর হরয় উ ল। বলল, ‘ াল বা িে েরার 
এেিাত্র িামলে আল্লাহ, জীবন ও িৃতযুর োয়িালা শুধু আল্লাহই েররন, এই 
মবোি থােরল তোন িানুিরে  য় েরার তোন অবো  থারে না, তোন মবিরদই 
তেন  য় আরি না।’ 

‘মেন্তু আিমন যমদ িরামজত হরতন, ওরা মছল িাত অস্ত্রধারী।’ বলল 
মজ াররা। 

‘ াবতাি ওরা জয়ী হবার িত তাই আল্লাহ তারদর জয় মদরয়রছন। তরব 
আমিও জয়ী হবার তেষ্টা েরতাি তারির।’ আহিদ িিুা বলল। 

‘ওরা িাতজন িরররছ, িররও ততা তযরত িাররতন আিমন?’ মজ াররাই 
আবার বলল। 

‘হািল আহিদ িুিা। বলল, ‘আিার তেষ্টা জরয়র জরন্য, মেন্তু িৃতযুর 
জরন্যও আমি িব িিয় িস্তুত।’ 

প্ররেির আরািারহা, মজ াররা এবিং ওেলালা স্তমম্ভত তোরে তামেরয় 
আরছ আহিদ িুিার মদরে। 

‘আহিদ িুিার েথা ত ি হরলও তারা তেউ েথা বলরলা না, বলরত 
িাররলা না। 

মেছুেে ির ওেলালা প্রে েরল, ‘আিনার তদ  তোথায়? আিনার 
বামড় তোথায়? আিনার তে আরছ?’ প্রেগুরলার িারথ িারথ রারজযর িিতা েরর 
িড়ল ওেলালার তোরে-িুরে।  

আহিদ িুিা ম্লান হািল। বলল, ‘তুমি েম ন প্রে েররছ ওেলালা।’ 
বরল এেটু থািল। তারির বলল, ‘আমি জন্মরহন েররমছ েীরনর 

মজনমজয়ািং প্ররদর , যারে িূব্ তুমে্স্তানও বলা হয়। মেন্তু তিটা এেন আিার তদ  
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তনই। আিারে অরনে তদ  তারদর নােমরেত্ব মদরয়রছ। তোনটারে আিার তদ  
বলব? আমি এ মনরয় তোন িিয়  ামবমন।’ 

আবার থািল আহিদ িুিা। হািল আবারও। বলল, ‘তে আরছ’ বলরত 
মনিয় ররক্তর িম্পরে্র োউরে বুমেরয়ছ। ততিন আিার েউ তনই। আিার 
আব্বা, আো, তছাট  াই িবাই মনহত হরয়রছ তিই মজনমজয়ািং-এ। আমি তবোঁরে 
মছলাি উিাস্তু হরয়। ররক্তর িম্পরে্র বাইরর িবরেরয় র্ঘমনষ্টতি হরলন স্ত্রী। আমি 
ে’িাি আরে মবরয় েররমছ। মতমন আরছন।’ থািল আহিদ িুিা। 

িলি এেটা রমক্তিা া েরুট উর রছ ওেলালার িুরে। তার িারথ প্রবল 
উৎসুেয। বলল, ‘িাত্র ে’িাি আরে মবরয়? মতমন তোথায়? তদ  না থােরল মতমন 
তোথায় আরছন? মতমন মে আরিমরো এরিরছন?’ 

‘আিারদর নবীর তদ  তিৌমদ আররবর অন্যতি িমবত্র নেরী ‘িমদনা’ 
 রীরে তাোঁরে তররে এরিমছ।’ আহিদ িুিা থািল। 

তৎেোৎ তেউ েথা বলল না। 
িবার তোরে-িুরে এেটা মবিয় ও তবদনার মেহ্ন। 
‘ঈেররে ধন্যবাদ মতমন মেছু র্ঘটানমন। মেন্তু আিনার মেছু র্ঘটরল উমন 

মে জানরত িাররতন? মে হত তাোঁর? মে েররতন মতমন?’ নরি েমম্পত েলায় বলল 
ওেলালা। 

আহিদ িুিার ত াোঁরট এে টুেররা স্বে হামি। বলল, ‘আমি 
িানিাল াদরর তহায়াইট ঈেরলর হারত ধরা িড়ার আরের মদন তাোঁর িারথ েথা 
বরলমছ তটমলরোরন। আবার সুরযাে তিরল বলব।’ 

‘আিার প্ররের উির হরলা না জনাব।’ বযমথত-েুব্ধ েরে বলল 
ওেলালা। 

‘উির আমি জামন না ওেলালা। আিার অম  াবে মযমন, আিার স্ত্রীরও 
অম  াবে মযমন তিই আল্লাহর উির তাোঁর ও আিার দু’জরনরই  রিা।’ তোটা 
আরলােনায় এই প্রথিবাররর িত আহিদ িুিার েে এেটু োোঁিল, এেটু  ামরও 
শুনাল। 

আহিদ িুিা তাড়াতামড় উর  দাোঁড়াল। 
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বলল, ‘েলুন ওমদেটা তদো যাে।’ 
িবাই উ ল। 
প্ররেির আরািারহা উর  দাোঁড়ারত দাোঁড়ারত বলল, ‘আহিদ িুিা, ততািার 

 মক্ত ও িাহরির উৎি মে তা আজ তদেলাি, তয তলাে ঈেররর উির  রিা েরর 
জীবন-িৃতযুর িব প্রে তিছরন তেরল উরেশ্য িাধরনর জরন্য অরির হরত িারর, 
তার অিাধয মেছুই থােরব না, তি অরজয় হরব, এটাই স্বা ামবে। ততািারে 
অম বাদন নয় আহিদ িুিা, ততািার মবোিরে, ততািার িহান নবীরে, যাোঁর ম ো 
তুমি অনুিরে ের এবিং ততািার আল্লাহরে, যাোঁর মবধান তুমি িালন ের, আমি 
অম বাদন জানামে এবিং ততািার মবোরির িাথী হবার অিংমেোর েরমছ।’ 

বরল আহিদ িুিার মদরে হাত বাড়াল প্ররেির আরািারহা। 
আহিদ িুিা আনরে লুরে মনল প্ররেির আরািারহার হাত। 
এে হাত আররে হাতরে বামড়রয় ধরল মনমবড় ারব। যন্ত্রোমলরতর িরতা 

তোন অরিার্ঘ আেি্রে ওেলালা এবিং মজ াররার হাতও এরি যুক্ত হরলা দু’মট 
হারতর িারথ।  

এ তযন োর হারতর মিলন নয়, মবোিী োর হৃদরয়র এে অিরূি মিলন। 
 
 
 
তবাট ধুরয়-িুরছ িাে েরা হরয়রছ। 
মেছুেে আরের রক্তাক্ত র্ঘটনার তোন মেহ্নই বত্িান তনই। 
মজ াররা মনরের তডরে তনরি তেরছ তোন োরজ। প্ররেির আরািারহা 

তার েরে মবোি মনরত তেরছ। 
আহিদ িুিা তার দু’হারতর েনুই তবারটর তরমলিং-এ তররে িািরনর মদরে 

এেটু েুোঁরে তামেরয় আরছ িািরন ইমন্ডয়ানার অবামরত িবুজ তিৌেরয্র মদরে। 
ওেলালা আরস্ত আরস্ত এরি আহিদ িুিার িার  দাোঁড়াল। দু’হারতর েনুই 

তরমলিং-এ তররে আহিদ িুিার িতই িািরন েুোঁরে িড়ল এবিং তাোল আহিদ 
িুিার মদরে। তারির িুে মেমররয় িািরনর মদরে তামেরয় বলল, ‘আিনার 
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মবোরির িাথী হবার অিংমেোর েররমছ। মেন্তু আিমন তয েষ্ট মদরয়রছন তা  ুরল 
যাইমন। আিমন মনষ্ঠরু! মনষু্ঠর! মনষু্ঠর!’ 

আহিদ িুিা েিাল কুমিত েরর ওেলালা মদরে তামেরয় বলল, 
‘বুেলাি না। মনষু্ঠরতার মে তদেরল?’ 

‘আিমন িবার প্রমত হয়রতা সুমবোর েররছন, মেন্তু অমবোর েররছন 
 াবীর প্রমত। এটা মনষু্ঠরতা।’ 

‘মেন্তু ততািার  াবীর িারথ তুমি েথা বলমন। তাোঁর োছ তথরে মেছু 
ত ানমন।’ 

‘ত ানার মে প্ররয়াজন আরছ? আমি তিরয় নই? তোন তিরয়ই তার স্বািী 
তোন মবরদ -মব ূরয় অজানার অন্ধোরর হামররয় যারব তা বরদা ত েররত িারর 
না।’ 

‘ততািার েথা ম ে। মেন্তু ততািার  াবী শুধু ততা নারী নয়, মতমন আিার 
মবোি ও েরি্র িাথী। আিার তয োজ তিটা তারও োজ এবিং তি োররেই মতমন 
আিারে উৎিারহর িারথ মবদায় মদরত িাররন।’ 

‘এটা যুমক্তর েথা। এ যুমক্তর বাইরর িরনর এেটা ম ন্ন অবোন আরছ।’ 
‘আরছ। মেন্তু তারিরও এেজন তিরয় তার হারতর মবরয়র তিরহদী না 

িুছরতই স্বািীরে যুরে িা ায় এবিং স্বািীরে আর মেরর িায় না-এ দৃষ্টান্তও আরছ।’ 
‘এবিং তার ত িহীন ও িীিাহীন বুে োটা োন্নার দৃষ্টান্তও আরছ। আমি 

নারী, আমি এ অিহায় নারীর েথাই বলমছ।’ 
‘ম ে বরলছ। মেন্তু তুমি, আমি এবিং ততািার  াবী িিংিাররর এ 

বাস্তবতারে মে অস্বীোর েররত িারব?’  
‘আমি জামন না। মেন্তু নারীর অশ্রুর িূলয িুরুিরা তদয় না, এটাই ম ে।’ 
বরলই ছুরট িালাল ওেলালা। তার ত ি েথাটা মছল োন্নায়  ামর। 
আহিদ িুিা ডােল না তারে। 
ওেলালার োন্না  রা েে আহিদ িুিারে িরন েমররয় মদল িান 

ওয়াোররর েথা। িরন িড়ল তিরী তরাজ এর েথাও। তবদনায়  রর তেল আহিদ 
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িুিার িন। ওেলালার হৃদরয় তয েরতর িৃমষ্ট হরয়রছ িার ওয়াোররে মনরয় তার 
প্রমতোর মেরি! 
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৪ 
োরহামেয়ার তেডাররল তরস্টহাউজ। 
মিুঃ তডম ড তার েরের দরজা েুরল সুের তবড এবিং িাজারনা-রোছারনা 

র্ঘর তদরে েুব েু ী হরলা।  
হারতর বযােটা তি তিরের উির ছুরড় মদরয় মবছানার উির োমিরয় 

িড়ল। 
মিুঃ তডম ড আিরল মিুঃ তডম ড তোল্ড ওয়াটার। তহায়াইট ঈেরলর 

আরিমরোন প্রধান। তডম ড ছদ্মনারি তি তেডাররল তরস্টহাউরজ উর রছ।  
তেডাররল তরস্টহাউজ তরড ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাো োরহামেয়ার 

তেডাররল েমি নাররর অমেি েতৃে্ িমরোমলত তরস্টহাউজ। ভ্রিে বা অন্য 
তোন োরজ ম আইমি নােমরে যারা োরহামেয়া আরিন, তারা ইো েররল 
থােরত িাররন এোরন। মেন্তু এই িারনর তহারটল তথরে োরগুে তবম   াড়া ও 
োবাররর োজ্ মদরত হয় এোরন। তবু মনরািিার মদে মবরবেনা েরর উরল্লেরযােয 
িবাই এোরন উ রত োয়। স্টযাটাি অনুিারর অরামধোররর ম মিরত এই তরস্ট 
হাউরজ থােরত তদয়া হয়। তযরহতু তরস্টহাউজটা তেডাররল েমি রনর অমেি-
এর অিং , তাই এর মনরািিা বযবো তেডাররল েমি নাররর হারত। 

তরড ইমন্ডয়ানরদর প্ররতযে মরজা ্ এলাোয় এেমট েরর তেডাররল 
েমি ন আরছ। তেডাররল েমি ন তরড ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাোয় তেন্দ্রীয় 
িরোররর স্বাথ ্ তদো ছাড়াও তিোনোর প্র ািন ও মবোর বযবোর আমিরলই 
প্রমতষ্ঠান মহরিরব োজ েরর। 

তডম ড তোল্ড ওয়াটার তজনাররল আইজযাে শ্যানরেিহ তার আরও 
োরজন মনরািিা েি্ীরে মনরয় তি এই তরস্টহাউরজ উর রছ। তজনাররল 
আইজযাে শ্যারে আইজযাে ছদ্মনারি তরস্টহাউরজ িমরমেত হরয়রছন। 
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তারা ওয়াম িংটরনর তিরক্রটারী অব তস্টরটর অমেি তথরে িমরমেমত োড্ 
মনরয় এরিরছ তাই িোমনত তিহিান মহরিরব জায়ো তিরয়রছ তরস্টহাউরজ। 

তডম ড তোল্ড ওয়াটার মনরজরে তব  ক্লান্ত িরন েররছ। ওয়াম িংটন 
তথরে মবিারন এরিরছ ম োরো। িিংরে িিংরেই তিোন তথরে তহমলেপ্টারর 
োরহামেয়া। 

তোল্ড ওয়াটাররর তোে ধরর এরিমছল। তার দরজায় নে হরলা। 
তোে েুলল তি। উর  মেরয় দরজা েুরল মদল। 
দরজায় িাে বয়মি এে তেতািংে দাোঁমড়রয়। মনরজর িমরেয় মদরয় বলল, 

‘আমি এযারলন টযালন্ট। এোনোর তেডাররল েমি নার। এমদে মদরয় 
যামেলাি। শুনলাি, তস্টট মডিাট্রিরন্টর তিহিান এরিরছন। তদো েররত 
এলাি।’ 

‘আমি তডম ড। আসুন।’ বরল তডম ড তোল্ড ওয়াটার টযালন্টরে মনরয় 
এরি তিাোয় বিাল। 

মনরজ বিরত বিরত তডম ড বলল, ‘ম ে তস্টট মডিাট্রিরন্টর তিহিান 
নয়। আিার িারথ এেজন িোমনত মবরদ ীও আরছন, মিুঃ আইজযাে। িার র 
রুরিই উমন আরছন। িব মিমলরয় তস্টট মডিাট্রিন্ট আিারদর এেটা িমরমেমত 
িত্র মদরয়রছ।’ 

‘ঐ এেই হরলা।’ বরল এেটু থািল টযালন্ট। তারির আবার শুরু েরল, 
‘আিনারা েতমদন থােরছন? মে উরেরশ্য এরিরছন? আমি মে েররত িামর 
আিনারদর জরন্য?’ 

‘থাোর ম ে তনই যতমদন  াল লােরব থােব। উরেশ্য োরহামেয়া 
তদো। তরড ইমন্ডয়ানরদর এলাো, তোন তোর-ছযাের হাইজযাোররর োরদ না 
িমড়, এটুকু আিমন তদেরবন।’ 

‘অবশ্যই োরহামেয়া  াল জায়ো। এোনোর োনীয়রাও  াল। তরব 
েুবই স্বতন্ত্রিনা এবিং িয্াদা িম্পরে্ িরেতন। আমি িরন েমর োরহামেয়া 
িিেদাররদর জরন্য এেটা স্বে ্ূমি। েরয়ে হাজার বছররর ইমতহাি এোরন 
তোরে তদো যায়। মিিররর মিরামিড এলাো িয্টেরদর স্বে ্ূমি বলা হয়, মেন্তু 
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োরহামেয়া তাররেরয় তোন অিংর  েি নয়। বরিং এোনোর োরহামেয়ার িামটর 
মিরামিডগুরলা মিিররর-গুরলাররেরয়ও বড় এবিং িিংেযারতও তবম । সুতরািং 
তদোর অরনে মেছু িারবন।’ 

টযালন্ট থািরতই আবার দরজায় নে হরলা। 
‘আসুন।’ দরজার মদরে তামেরয় বলল তডম ড। 
র্ঘরর প্ররব  েরল তরস্টহাউজ অমেরির এেজন স্টাে। হারত তার 

এেটা তরমজস্টার। স্টােমট এে তরুে তরড ইমন্ডয়ান। 
‘প্রাথমিে োজটা ততািারদর এেনও িারা হয়মন? ম ে আরছ, তিরর 

নাও।’ এ েথাগুরলা টযালন্ট তরড ইমন্ডয়ান তরুেরে লেয েরর বরল িুে মেরাল 
তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর মদরে। বলল, মিুঃ তডম ড, এেন আমি। িরর েথা হরব। 
িিয় েরর এেবার ো োন আিার অমেরি।’ 

‘অবশ্যই।’ বরল উর  দাোঁমড়রয় তডম ড তোল্ড ওয়াটার হ্যান্ডরিে েরল 
টযালরন্টর িারথ। 

টযালন্ট েরল তেল। 
তরড ইমন্ডয়ান তরুেমট তার তরমজস্টার হারত তেনও দাোঁমড়রয়মছল। 
‘ততািার নাি মে? বি।’ 
তরুেমট বিল। বলল, ‘আমি না ারজা।’ 
েথা বলার িত এেজন তরড ইমন্ডয়ান তরুেরে তদরে েুম ই হরলা 

তডম ড তোল্ড ওয়াটার। োরে তি জারন, তরড ইমন্ডয়ান েরক্র প্ররব  েররত হরল, 
ঈেল িান ওয়াোর এবিং তারে িাহাযযোরী আহিদ িুিার তোোঁজ তিরত হরল 
তরড ইমন্ডয়ানরদর িাহাযয দরোর। তোল্ড ওয়াটার এবিং তজনাররল শ্যাররের দৃঢ় 
মবোি, িান ওয়াোর অবশ্যই ওয়াম িংটন তেররমন, তার মনরািিার জরন্য 
আহিদ িুিা মনিয়ই তারে মনরয় এরিরছ োরহামেয়ারত মেিংবা অির তোন তরড 
ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাোয়। োরহামেয়ারেই তারা প্রথি িরেহ েরররছ। তাই 
এরিরছ তারা প্রথরি োরহামেয়ারতই। 

‘বল নার ারজা, ততািারে মে িাহাযয েররত িামর।’ বলল তোল্ড 
ওয়াটার েুবই আন্তমরে েরে। 
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‘ধন্যবাদ স্যার। আিারদর তরমজস্টার িূররের জরন্য েতেগুরলা রুমটন 
ইনেররি ন।’ 

‘বল তি িব মে?’ 
‘িূে্ নাি, ম োনা, বয়ি, েতমদন থােরবন, িেররর উরেশ্য, োরবন 

তরস্টহাউরজ মেনা, তবড়াবার িিয় ‘োইড’ বা মিকুমরমট দরোর মেনা, ইতযামদ।’ 
তডম ড তোল্ড ওয়াটার মডেরটট েরল এবিং না ারজা মলেল তার 

তরমজস্টারর। 
েতমদন থােরব তি বযািারর তোল্ড ওয়াটার বলল, ‘যতমদন  াল লােরব, 

ততমদন থােব। তয িুহূরত্ িরন েরব েরল যাব, তি িুহূরত্ই েরল যাব। 
তরস্টহাউরজই োবার বযবো থােরব, তরব বাইররও েেনও তেরত িামর। 
প্রমতমদরনর তিরিন্ট প্রমতমদনই েরব।’ 

আর িেররর উরেরশ্যর বযািারর বলল, ‘োরহামেয়ার মেছু তলারের 
িারথ িমরেয় মছল তারদর িারথ তদো িাোত এবিং োরহামেয়ারে তদো ও 
জানা।’ 

োইড ও মিকুমরমটর তলাে তনয়ার বযািারর বলল, ‘তলাে িছে েরর 
মনরয়াে মদরয় রােরত োই। দরোর হরল িারথ তনব।’ 

‘ধন্যবাদ।’ বরল তনাট ত ি েরর উর  দাোঁড়ামেল না ারজা। 
‘এেটু বি না ারজা।’ বলল তোল্ড ওয়াটার। 
না ারজা বিল 
‘ততািার বামড় োরহামেয়ারতই না?’ মজরেি েরল তোল্ড ওয়াটার। 
‘মজ্ব হ্যা।’ 
‘ওল্ড োরহামেয়ারত না মনউ োরহামেয়ারত?’ 
‘ওল্ড অিংর ।’ 
‘তাহরল ততািরা তবাধহয় েুব িুররনা বামিো?’ 
‘মজ্ব হ্যা।’ 
‘ততািার তলোিড়া?’ 
‘ইউমন ামি্মট অব ইমলনয় তথরে রাজুরয় ন।’ 



মিমিমিমির তীরর  99 

 

‘বাইররর িারন তস্টরটর বাইররর মবেমবদযালরয় তেউ যায় না।?’ 
‘অরনরেই যায়।’ 
‘বল, ওয়াম িংটরনর তোন মবেমবদযালরয় তেউ আরছ?’ 
তোল্ড ওয়াটাররর এিব প্ররের টারেট্ িান ওয়াোররর প্রিঙ্গ িািরন 

আনা এবিং তার িম্পরে্ জানা। িান ওয়াোরও মনিয় ওল্ড োরহামেয়ার বামিো 
হরব। ম মেত না ারজা মনিয় তারে মেনরব। 

তোল্ড ওয়াটাররর প্ররে না ারজা এেটু  াবল। তার িুেটারে মেছুটা ম্লান 
তদোল। বলল, ‘মতনজরনর েথা আিার িরন িড়রছ। আিার িরন হয় শুধু এ 
মতনজনই তিোরন িরড়।’ 

‘বা! মতনজন! েি নয়রতা। তোন মবেমবদযালরয় িরড় জান?’ 
‘জজ্ ওয়াম িংটন মবেমবদযালরয়।’ 
‘িবাই?’ 
‘হ্যা।’ 
‘মনিয় েুব  াল ছাত্র ওরা। স্কলার ীরি না মনজ েররে ওরা িড়রছ?’ 
‘শুধু এেজন ঈেল িান ওয়াোর স্কলার ীি তিরয়রছ। তি এেজন ছাত্র-

মবোনী।’ 
তোল্ড ওয়াটাররর তোে দু’মট উজ্জ্বল হরয় উ ল। তযন তি িাত রাজার ধন 

কুমড়রয় তিরয়রছ। 
িরেরেই িুরে েৃমত্রি মবিয় তটরন বলল, ‘ঈেল িান ওয়াোররর বামড় 

এোরন? োরহামেয়ারত? তার েথা শুরনমছ, িরড়মছ োেরজ। মবোরন েৃমতরত্বর 
জরন্য অরনে তোল্ড তিরডল তিরয়রছ।’ 

‘মজ্ব হ্যা, ওর বামড় এই োরহামেয়ারতই।’ 
‘ওল্ড না মনউ োরহামেয়ারত?’ 
‘ওল্ড োরহামেয়ায়।’ 
‘এেন ততা তি মবেমবদযালরয় না?’ 
িুে ম্লান হরয় উ ল না ারজার। বলল, ‘তার এেন েুব মবিদ। তারে 

অিহরে েরা হরয়মছল। ছাড়া তিরয় তি লুমেরয় আরছ।’ 
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‘বল মে না ারজা? এ রেি েবর ততা শুমনমন! তারে মেডন্যাি েরার তে 
আরছ িামে্ন যুক্তরারে? তি তোথায়? িুমল  মনিয় মেছু েররছ?’ 

‘তি োরহামেয়ারতই িামলরয় এরিরছ। িুমল  তার জরন্য মেছুই েররমন 
শুরনলাি।’ 

িােরলযর আনরে তোে দু’মট আনরে মেে মেে েরর উ ল তোল্ড 
ওয়াটাররর।  

মেন্তু িরেরেই তোরে-িুরে েৃমত্রি িিরবদনার বান ডামেরয় বলল, 
‘আহা তবোরা, তার জরন্য ততা মেছু েররত হরব। িুমল  ও িরোররর মেছু বড় 
বড় তলারের িারথ আিার িমরেয় আরছ। আমি অবশ্যই মেছু েররত িাররবা।’ 

‘তাহরল িমতযই তি উিেৃত হয়।’ 
‘তার িারথ তদো েমররয় মদরত িার? মেিংবা বামড়র ম োনা মদরলও 

েলরব।’ 
‘তি আিার ির আিার িারথও তদো হয়মন। মনরজর বামড়রত নয়, তোন 

এে আত্মীরয়র বামড়রত থারে শুরনমছ। এেটু তোোঁজ মনরয় আিনারে জানাব।’ 
‘ধন্যবাদ না ারজা। তার েথা শুরন িমতযই আিার িনটা োরাি হরয় 

তেল। তদে তুমি েত তাড়াতামড় তার িারথ তদো েমররয় মদরত িার।’ 
‘অবশ্যই আমি তাড়াতামড় তেষ্টা েরব স্যার। তিও মনিয় েুব েুম  হরব।’ 
েথা ত ি েররই আবার তি বলল, ‘তাহরল উম  স্যার এেন?’ 
‘এি। অরনে ধন্যবাদ ততািারে।’ 
‘ধন্যবাদ স্যার। বাই।’ বরল উর  দাোঁড়াল এবিং তবমররয় তেল র্ঘর তথরে 

না ারজা। 
না ারজা তবমররয় তযরতই তোল্ড ওয়াটার তটমলরোন তুরল তজনাররল 

আইজযাে শ্যারেরে বলল, ‘এেনই েরল এি আিার র্ঘরর, িহা েবর আরছ। 
তটমলরোরন বলা যারব না।’ 

মিমনট োরনরের িরধযই র্ঘরর এরি প্ররব  েরল আইজযাে শ্যারে।  
তিাোয় বিরত বিরত বলল, ‘তেবল িবমেছু গুমছরয় মনরয় মবছানায় ো 

মদরয়মছ। েুব ক্লামন্ত লােরছ। বল ততািার িহােবর।’ 
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‘িব ক্লামন্ত দূর হরয় যারব আইজযাে েবরটা ত ানার ির। তদে, তুমি 
তোছ-োছ েরর এতটা িিয় োমটরয়ছ। মেন্তু আমি এে মিমনটও নষ্ট না েরর 
আিল আরজ তলরে তেমছ। ইমতিরধযই আমি আমবস্কার েরর তেরলমছ, ঈেল িান 
ওয়াোর োরহামেয়ারত আরছ।’ 

েথাটা শুনরতই তজনাররল আইজযাে লামেরয় উ ল ত ায়া তথরে এবিং 
তোল্ড ওয়াটাররর মদরে হাত বামড়রয় বলল, ‘ব্রার া, ব্রার া, িমতযই তুমি োরজর 
তলাে তোল্ড ওয়াটার। তুমি যাদু জান নামে?’ 

‘যাদু নয়, বুমে বরল েবরটা তবর েররমছ।’ বরল তোল্ড ওয়াটার 
না ারজার িারথ তার িব েথার মররিাট্ মদল তজনাররল আইজযােরে। 

তজনাররল আইজযাে ত ানার ির আনরের আমত রযয আবার 
হ্যান্ডর ে েরল তোল্ড ওয়াটাররর িারথ এবিং বলল, ‘বড়  য়তারনর তোোঁজ 
তিরয়ছ?’ 

‘আহিদ িুিার?’ 
‘হ্যা।’ 
‘মজরেি েররল ওর িরন তোন িরেহ জােরত িারর ত রব মেছু 

মজরেি েমরমন। তরব োন টানরল তযিন িাথা আরি, ততিমন িান ওয়াোররর 
িারথ তার আিা স্বা ামবে।’ 

‘ততািার েথা ম ে তহাে তোল্ড ওয়াটার। আমি আিার েথা রােব। তার 
িূলযটা আিরা বামড়রয় তদব।’ 

‘ধন্যবাদ আইজযাে শ্যারে। এেন আিারদর প্রথি োজ হরলা িান 
ওয়াোর তোথায় থারে তা তজরন তনয়া এবিং তোিরন তার উির তোে রাো।’ 

‘ম ে বরলছ তোল্ড ওয়াটার, আিরা এরিমছ তা র্ঘূে্ােররও তযন িান 
ওয়াোর তটর না িায়।’ 

‘অবশ্যই। আমি না ারজারে বরলমছ িান ওয়াোররর িারথ তদো েরার 
েথা। এটা না ারজারে আিার আরহ ও িিরবদনা তদোবার জরন্য। আমি 
তেৌ রল জানব িান ওয়াোর তোথায় থারে তি ম োনা। োজ ও বযস্ততার েথা 
বরল তদো েরার মবিয়টারে এমড়রয় যাব।’ 
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‘মেন্তু তিও ততা বলরত িারর িান ওয়াোররে তদো েরার জরন্য।’ 
‘তাও বলরত িারর। মেন্তু আমি িরন েমর, িান ওয়াোর তযরহতু লুমেরয় 

থােরছ, তাই িরোরী তরস্টহাউরজ আিার িত োজ তি েররব না। তবু আিরা 
মবিয়টার মদরে লেয রােব।’ 

‘িান ওয়াোররে িাহারা মদরয় েুোঁজরত হরব আহিদ িুিারে। আহিদ 
িুিারে িাওয়ার ির এে আর্ঘারতই ওরদর দু’জনরেই জারল িুররত হরব।’ 

‘অবশ্যই। এেন িুেয োজই হরলা আহিদ িুিার িন্ধান েরা।’ 
‘আররেটা েথা তোল্ড ওয়াটার। না ারজা আিারদররে িহরযামেতা 

েররব, এটা ধরর মনরয়ও আমি িরন েমর না ারজার উির তোিরন আিারদর তোে 
রােরত হরব। তার বামড়র ম োনািহ তি তোথায় যারে, োর িারথ তদো েররছ 
তা আিারদর িিংরহ েররত হরব। এর িারা িান ওয়াোর ও আহিদ িুিারে তি 
বলার বা তদোর আরেই আিরা তারদর তিরয় তযরত িামর।’ 

আনরে িুে উজ্জ্বল হরয় উ ল তোল্ড ওয়াটাররর। বলল, ‘তুমি ম ে বুমে 
তবর েররছ তজনাররল আইজযাে। ততািারে ধন্যবাদ।’ 

‘আরও এেটা েথা তোল্ড ওয়াটার। ততািারদর তিই তিরী তরাজও িান 
ওয়াোররর িারথ থােরত িারর। তিটাও তযন িরন রারে ততািারদর তলারে 
অনুিন্ধারনর িিয়।’ 

‘ধন্যবাদ আইজযাে। তিরী তরাজ তোরে িড়া অথ ্িান ওয়াোররে তিরয় 
যাওয়া, যমদ তি িান ওয়াোররর িারথ এরি থারে।’ 

তজনাররল আইজযাে মেছু বলরত যামেল। দরজায় নে হরলা। 
তজনাররল আইজযাে েথা বন্ধ েরর তাোল তোল্ড ওয়াটাররর মদরে। 
তডম ড তোল্ড ওয়াটার উর  মেরয় দরজা েুলল। তদেল, এেজন িুমল  

অমেিার দাোঁমড়রয়। এই ারব আেমিে িুমল রে তদরে িরন িরন মেছুটা 
হেেমেরয় মেরয়মছল তোল্ড ওয়াটার। তোরে িম্ভবত তার মেছুটা প্রো  র্ঘরটমছল। 

িুমল  অমেিাররর ত াোঁরটর তোোয় এে টুেররা হামি তেুরট উর মছল 
িুহূরত্র জরন্য। বলল, ‘েমি নার িারহব িা ারলন আিারে আিনার িারথ 
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িমরমেত হবার জরন্য এবিং এেথা জানারত তয, প্ররয়াজনীয় তয তোন িাহারযযর 
জরন্য আিরা প্রস্তুত আমছ।’ 

‘অরনে ধন্যবাদ। আসুন বসুন।’ বরল তোল্ড ওয়াটার এেিার  িরর 
মেরয় তারে ত তরর প্ররবর র জরন্য আহ্বান জানাল।  

িুমল  অমেিাররে মনরয় তোল্ড ওয়াটার এরি বিাল তিাোয়।  
িরন িরন েু ীই হরলা তোল্ড ওয়াটার। িুমল  অমেিার তরড ইমন্ডয়ান 

হওয়ায় তার িারথ িমরেয় েুবই জরুরী িরন েরল তি। েথায় েথায় িান 
ওয়াোররর প্রিঙ্গ তুরল তার িম্পরে্ এরদর িরনা াবও জানা যারব। 

তোল্ড ওয়াটার তিাোয় বরিই বলল িুমল  অমেিাররে লেয েরর, ‘েুব 
েু ী হরয়মছ আিমন আিায়। আিরা এোরন নতুন, মেছু জানাও যারব আিনার 
োছ তথরে।’ 

‘মেছু িামটর মিরামিড এবিং মেছু ঐমতহামিে বামড়র্ঘররর ধ্বিংিাবর ি 
ছাড়া ততিন মেছু জানা, তদোর তনই োরহামেয়ারত।’ 

‘োরহামেয়ার আেি্ে ততা এগুরলাই।’ বরল এেটু তথরিই তোল্ড 
ওয়াটার আবার বলল, ‘এোনোর আইন- ৃঙ্খলা তেিন?’ 

‘তব   াল। িারন েুবই  াল বলা যায়। িাত মদরনও এেটা িািলা আরি 
না। আিরা অলি হরয় তেলাি স্যার।’ 

‘েুবই সুেবর। মনমিরন্ত তবড়ারনা যারব। আো এেটা েবর বলুন ততা, 
শুনলাি মবেযাত ছাত্র-মবোনী ঈেল িান ওয়াোর, তয মেডন্যাি হরয়মছল, তার 
বামড় নামে এই োরহামেয়ারত?’ মজোিা েরল তোল্ড ওয়াটার। 

িান ওয়াোররর নাি শুনরতই িুেটা ম্লান হরয় তেল িুমল  অমেিারমটর। 
বলল, ‘মজ, তার বামড় এই োরহামেয়ারত।’ 

‘োরহামেয়ার জরন্য ততা এটা তেৌরব।’ বলল তোল্ড ওয়াটার। 
‘তেৌরব অবশ্যই। মেন্তু তেৌরব িূয্ তবাধহয় অস্তমিত হরয় যারে! তি 

মবেমবদযালরয় তযরত িাররছ না, িড়া শুনা তনই। িামলরয় তবড়ারে তি এেন।’ 
‘দু ্ােয আিারদর। তি এেন তোথায়?’ 
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‘োরহামেয়ারতই িম্ভবত। এেমদন তার িারথ তদো হরয়মছল। তি 
বামড়রত থারে না।’ 

‘তেন আিনারা তার উির তোে রারেন না তার মনরািিার জরন্য?’ 
‘তি িুমল রে মবোি েরর না। তি িরন েরর তার মেডন্যাি-োরীরদর 

িুমল  তেরন, মেন্তু তারে িুক্ত েরার তোনই বযবো েররমন।’ 
‘আিনারেও মবোি েরর না?’ 
‘না। িরন েরর আমি এেজন আরদ  িালনোরী োকুরর।’ 
‘মেন্তু আিনারদরও এেটা দাময়ত্ব আরছ। তার অলরেযই তার মনরািিার 

বযবো আিনারা েররত িাররন।’ 
‘তি রেি মেছু েররল তার নজরর িড়রবই এবিং তি তেরত্র িরেহ েরর 

তি োরহামেয়া তছরড়ই েরল তযরত িারর।’ 
‘তি মে এেন োরহামেয়ারতই? েুব ইো আিার তবোরার িারথ তদো 

েরার।’ 
‘েয়মদরনর েবর আমি জামন না।’ 
‘মনিয় োরহামেয়ারতই আরছ।’ 
‘েবর তজাোড় েররত িাররল আমি জানাব আিনারে। অরনে ধন্যবাদ 

আিনারে।’ 
‘ধন্যবাদ স্যার। আিার আর মেছু েরেীয় আরছ?’ 
‘ধন্যবাদ। এেন তনই। দরোর হরল বলব।’ 
‘আিনার োরহামেয়া িের সুের তহাে। বাই।’ বরল তবমররয় তেল 

িুমল  অমেিার।  
িুমল  অমেিার তবমররয় তযরতই তজনাররল আইজযাে বলল, 

‘োরহামেয়ারত আিার ির তদেমছ িব মেছুই আিারদর িরে যারে। িরন হরে 
লেয অজ্ন আিারদর হারত িুর ায়।’ 

‘যমদ আহিদ িুিা োরহামেয়ারত থারে।’ 
‘তুমি মে িরন ের?’ 
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‘আিার তেরয় আহিদ িুিারে তুমিই  াল জান। সুতরািং তুমিই বলরত 
িার তার েমত-মবমধর ধরে িম্পরে্।’ 

‘তি িব িিয় নতুন। তাই তাোঁর িম্পরে্ আোি মেছু বলা িুমস্কল।’ বলল 
তজনাররল আইজযাে শ্যারে িুে ম্লান েরর। 

‘তরব আমি বলরত িামর, িান ওয়াোররে মনরািরদ োরহামেয়ারত 
তিৌোঁছারনা এবিং তযরহতু তি আরিমরোয় নতুন তাই ঐমতহামিে োরহামেয়া তদোর 
এটা তার সুরযাে, এই দুই োররে অবশ্যই তি োরহামেয়ারত এরিরছ। 

‘ততািার েথা িমতয তহাে।’ বরল তার র্ঘরর তেরার জরন্য তজনাররল 
আইজযাে শ্যারে উর  দাোঁড়াল। 

তোল্ড ওয়াটারও উ ল। এগুরলা মবছানার মদরে অধ্ িিাপ্ত মবোি িিাপ্ত 
েরার জরন্য। 

 
 
 
ওল্ড োরহামেয়ার এেটা িাধারে িুরাতন বামড়।  
বামড়র বাইরর রাস্তায় দাোঁমড়রয় আরছ তর্ঘাড়ার োমড়। 
বামড়টা িান ওয়াোররর োলার। িান ওয়াোর োরহামেয়ারত তেরার 

ির মনজ বামড়রত না তথরে এোরনই থােরছ।  
িান ওয়াোর মেছু বযাে-বযারেজ এরন োমড়রত তুলল। তারির বামড়র 

ম তরর মেরর মেরয় ড্রইিং রুরির তিাোয় বিরত বিরত হাোঁে মদল তিরী তরাজ, 
সুিান ততািরা এি। 

িরেরেই তিরী তরাজ এরি িান ওয়াোররর িার  তিাোয় বিল। তার 
িুে  ার। বলল, ‘িান তুমি আিারে এ ারব তজার েরর িাম রয় মদে তেন?’ 

‘বরলমছ ততা, এ ারব ততািার থাোটা ততািার আব্বা, ততািার িমরবার 
 াল ারব তনরবন না।’ 

‘আমি ততা আোরে তটমলরোরন বরলমছ, হ াৎ েরর এেটা তপ্রারারি 
 ািমল হরয় োরহামেয়া এরিমছ।’ 
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‘তারিরও েরয়েমদন িার হরয় তেরছ।’ 
‘তারত মে?’ 
হািল িান ওয়াোর। বলল, ‘তুমি  ুরল যারে তেন তুমি তদর র প্রধান 

মবোরিমতর েন্যা। দূরর তোথাও মিেমনরে যাবার অনুিমতও তযোরন ততািার 
িমরবার তদয় না, তিোরন এই আিাটারে তাোঁরা স্বা ামবে ারব তনরবন?’ 

এেটু থািল িান ওয়াোর। েম্ভীর হরয় উ ল তার িুে। বলল, ‘তুমি 
তোন ারব ততািার িমরবার বা োরও োরছ তছাট হও আমি তা োই না। আবার 
তিই তছাটটা যমদ আিার োররে হও, তাহরল  ীিে েষ্ট লােরব আিার। মনিয় 
আিারে তুমি েষ্ট মদরত োইরব না।’ 

তিরী তরাজ মেছু বলল না। িুে মনেু েরর েুি েরর থােল। 
ড্রইিং রুরি প্ররব  েরল ম লা সুিান। বলল, ‘িবাই বরি তেন? েল তিরী 

তরাজ।’ বরল তিরী তরাজ-এর মদরে তেরয় িুে মটরি হািল ম লা সুিান। বলল, 
‘এ জেরত হায় তিই তবম  োয় আরছ যার  ুমর  ুমর।’ 

এরির বাইররর দরজার মদরে িা বামড়রয় বলল, ‘এি আমি োমড়রত 
উ মছ।’ 

ম লা সুিান হামি িুরে েমবতািং মট শুরু েররমছল, মেন্তু ত ি েরার িিয় 
তবদনায়  রর যায় তার িুে। িরনর তোরের তোিন এেটা তবদনা তযন তার 
িাথাোড়া মদরয় উ ল। 

‘শুনরল সুিারনর েমবতা?’ িান ওয়াোর বলল। 
‘আমি  ুমর  ুমর িাইমন,  ুমর  ুমর োই না। এে ততািারেই তেরয়মছ, 

তিরয়মছ। তাও তেরড় তনবার আতিংে িব িিয় আিারে তাড়া েরর মেররছ। তাই 
ততা  য় েররছ ততািারে তছরড় তযরত। োন্নায়  ামর হরয় উ ল তিরী তরাজ এর 
েে। 

িান ওয়াোর তার এেটা হাত তিরী তরাজ-এর োোঁরধ তররে িান্ত্বনার স্বরর 
তবলল, ‘তির্ঘ তেরট এেমদন সুমদরনর তিানালী িূয্ উ রবই।’ 
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ম লা সুিান োমড়রত উ ার অল্প মেছুেে ির তিরী তরাজ এবিং িান 
ওয়াোরও োমড়রত এরি উ ল। িান ওয়াোর োমড়র োলেরে মনরদ্  মদল 
মবিান বেরর েল। 

োমড় েলরত শুরু েরল। 
‘োর আরছ  ুমর  ুমর সুিান?’ ম লা সুিানরে লেয েরর মজরেি েরল 

তিরী তরাজ। তি  ুলরতই িাররমন সুিারনর মটপ্পমন। 
‘হৃদরয়র মদরে তামেরয় তদে।’ 
‘তদেলাি। মেন্তু তনই োর?’ 
‘তিট  রা থােরল োরও েুধা তটর িাওয়া যায় না।’ 
‘তুই ততা তোনমদন বমলিমন েুধার েথা। িমতযই এরেি মেছু আরছ 

নামে?’ তহরি বলল তিরী তরাজ। 
ম লা সুিারনর িুরেও হামি। ম্লান হামি। িুহূরত্র িরধয িান ওয়াোররর 

মদরে তামেরয় িুে র্ঘুমররয় বলল তিরী তরাজরে, ‘আমি এেটা নীমতেথা বরলমছ।’ 
েথাটা ত ি েরর এেটু তথরিই আবার শুরু েরল তি, ‘যাে এিব। আজ 

এ ারব যাত্রা েররত মেরয় মেন্তু আহিদ িুিার েথা েুব িরন িড়রছ। তবোরার মে 
হরলা আিরা তোন তোোঁজ মনরতও িারলাি না। অথে আিার উির এেটা দাময়ত্ব 
মছল তাোঁর তোোঁজ েরা এবিং এেজনরে জানারনা।’ 

‘ম লা সুিান তুমি ম ে বরলছ। তয তলাে মনরজর জীবন মবিন্ন েরর 
আিারে বাোঁোল এবিং আিারদর মনরািদ েরার জন্য মবিরদর িব তবাো মনরজর 
র্ঘারড় মনরয় েরল তেল তার জরন্য আিরা মেছুই েররত িারলাি না।’ বলল িান 
ওয়াোর। 

‘িমতয আিারদর নামিরয় মদরয় যেন উমন যান, তেন তাোঁর তিছরন ধাওয়া 
েরমছল মতনমট োমড় এবিং এেমট তহমলেপ্টার। এই অবোয় আিারদর বাোঁো 
অিম্ভব বরলই মতমন আিারদর নামিরয় মদরয় আিারদর মনরািদ েরর িব মবিদ 
মনরজর মদরে তটরন মনরয়মছরলন। উমন বাোঁেরত তিরররছন মে?’ 

‘ও ারব বমলিরন তরাজ। অিন প্রে ততালাও অলুেরে। ওোঁরে বাোঁেরত 
হরব। িানুরির জরন্যই বাোঁেরত হরব।’ ম লা সুিান বলল। 
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‘ঈের তারে িাহাযয েরুন। মেন্তু আমি বলমছ এেটা অিম্ভব িম্ভব 
হরয়মছ মেনা তিই েথা।’ 

‘আহিদ িুিারে আিরা িম্পূে্ তদমেমন, তাোঁর িবটা আিরা জামন না। 
মেন্তু তোল্ড ওয়াটাররর োোঁদ তাোঁরে আটোরত িাররব বরল িরন েমর না।’ বলল 
ম লা সুিান। 

‘আমিও তাই িরন েমর। তহায়াইট ঈেরলর বেীোনা তথরে তবর হবার 
িিয় উমন প্রমতমট দুল্ঙ্ঘ বাধা তয বুমে ও তেৌ রল অমতক্রি েররন, তা না তদেরল 
মবোি েরা িম্ভব নয়।’ 

‘ততািারদর েথারে ঈের িতয েরুন।’ বলল তিরী তরাজ। 
িান ওয়াোর েথার তিাড় র্ঘুমররয় মনল, োরহামেয়া িম্পমে্ত 

আরলােনায়।  
এে িিয় তারদর আরলােনা োমড় োলরের েথায় তনরি তেল। োমড় 

োলে বলল, ‘স্যার ব্রীরজর িুে তরাধ েরর এেটা োমড় দাোঁমড়রয় আরছ।’ 
িবাই তাোল তিমদরে। ম ে, এেটা জীি োমড় ব্রীরজর িুরে রাস্তার ম ে 

িােোরন দাোঁমড়রয় আরছ। িান ওয়াোর বলল, ‘োমড়টা োরাি হরয় থােরত 
িারর। তুমি মেরয় তদে।’ 

তর্ঘাড়ার োমড়টা তেন দাোঁমড়রয় িরড়রছ। 
িান ওয়াোর ঐ মনরদ্  তদবার ির োমড়র োলে তনরি িড়ল োমড় 

তথরে এবিং তেল োমড়টার োরছ। 
আররেটা োমড় এ িিয় এরি দাোঁড়াল িান ওয়াোররদর োমড়র ম ে 

তিছরন। 
িান ওয়াোর িরন েরল এ োমড়টা তারদর িািরনর িথ বন্ধ তদরে 

দাোঁমড়রয় িরড়রছ। 
িািরনর মদরে তামেরয় মছল িান ওয়াোর। তি তদেরত তিল, তারদর 

োমড়র োলে জীিমটর োরছ তিৌোঁছরতই জীি তথরে দু’জন তলাে লাে মদরয় তনরি 
আক্রিে েরল তারদর োমড়র োলেরে। হ াৎ আক্রিরে মবিূঢ় োমড়র োলে 
বাধা তদবারও তোন সুরযাে তিল না। তি েরয়েমট র্ঘুমি ও লামথ তেরয় িামটরত 
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িরড় তেল। তারা োমড় োলরের তদহমট ব্রীরজর মনরে ছুরড় মদরয় লাে মদরয় জীরি 
উ ল। 

িান ওয়াোর োমড় তথরে তনরি ওমদরে যারব মেনা মেন্তা েররতই তদেল 
জীি োমড়টা ষ্টাট্ মনরয় তারদর মদরেই ছুরট আিরছ। 

মেছু বুরে উ ার আরেই জীিমট িান ওয়াোররর োমড়র এরেবারর 
িািরন এরি দাোঁড়াল। 

জীিটা থািরতই লাে মদরয় নািল দু’জন জীি তথরে। 
িান ওয়াোর োমড়র দরজা তোলার  রব্দ তিছরন তামেরয় তদেল 

তিছরনর োর তথরেও দু’জন তনরিরছ। 
োরজনই এমেরয় আিরছ িান ওয়াোররর তর্ঘাড়ার োমড় লরেয। 
এতেরে িমরমেমত আোঁে েররত িারল িান ওয়াোর। তার িার  বরি 

মছল তিরী তরাজ। তি িরর এল িান ওয়াোররর ো তর্ঘোঁরি। বলল, ওরদর িতলব 
 াল িরন হরে না’। তার েরে উরিে। 

িািরন িান ওয়াোররদর মদরে িুে েরর বরি মছল ম লা সুিান। তার 
িুরে উরিে। বলল তি মেি মেি েরর, ‘িান, িরন হরে ওরা আিারদর মদরে 
মেরর আিরছ’। 

উরিে েুরট উ ল িান ওয়াোররর িুরেও। 
িান ওয়াোর উর  দাোঁড়াল। 
ওরা োরজন তেন িান ওয়াোররর োমড় মর্ঘরর তেরলরছ। োরজনই 

তেতািংে। ওরদর এেজন িান ওয়াোররে লেয েরর বলল, ‘শুরনমছ তুমি োরাত-
কুিংেুরত ব্লযাে তবে তিরয়ছ। মেন্তু োররট মর লবাররর োরছ ততািার ঐ তট্রমনিং 
তোন োরজ আিরব না’। 

িান ওয়াোর তেরয় তদেল, ওরদর োরজরনর হারতই মর লবার। 
োরমদরে তাোল িান ওয়াোর। 
এলাোটা জনমবরল। 
িুরাতন োরহামেয়া  হররর দমেোিং । এই ওল্ড োরহামেয়ার 

এরেবারর দমেে প্রারন্ত এয়াররিাট্ তরারড মিমিমিমির এেটা েযানারলর উির 
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এই ব্রীজ। িাত্র ১০০ েজ দূরর মিমিমিমি তথরে তবমররয় এরিরছ েযানালমট। 
তিাহনা এলাো বরল েযানালমট প্রায় নদীর িতই প্রিস্ত। 

ব্রীরজর দু’িার ই েরয়েটা প্রাইর ট তজমট আরছ। প্ররতযেমট তজমট 
বরাবর উিরর এেটা অমেিও আরছ। যা দব েোনা, মবোিাোর ও অোয়ী 
তোডাউন মহরিরবও বযবহার হয়। 

ছয় িাতমট এ ধররনর অমেরির এেমটরতও আরলা তনই। 
মেন্তু তিমদে তথরে তোে েরাবার আরেই এেমটরত আরলা জ্বরল উ ল। 

তিই িারথ েুরল তেল তার এমদরের দরজাও। িান ওয়াোর বুেল, মনরের 
তজমটরত তবাট বা লি ম মড়রয় তে বা োরা উর  এরিরছ। 

িান ওয়াোররর দৃমষ্ট আবার মেরর এল তিই োরজরনর মদরে। 
ওরা ম েই বরলরছ োরাত এবিং কুিংেু’তত িান ওয়ােররর তট্রমনিং আরছ। 

মেন্তু োরমদরের মর লবাররর মবরুরে তা এেন তোন োরজ লােরব নাা্ 
িান ওয়াোররর িরন িড়ল ঈেররর েথা। মেন্তু তোন ঈেররে ডােরব? 

তরড ইন্ডয়ানরদর ঈের মনরাোর বরট। মেন্তু তার নানা আোরর নানা  ারব িুোঁজাও 
হয়। তারদর োরে তি ডােরব। িান ওয়াোররর িরন িড়ল তার তোত্র ব্লযাে েটু 
ইমন্ডয়ানরদর এে ঈের ‘আল্লাহ’র েথা। িান ওয়াোররর দাদা বলরতন, আল্লাহ 
িব িানুি এবিং িব িৃমষ্টর রষ্টা এবিং মতমন িব্ মক্তিান ও িবমেছুর উির 
েিতা ালী। এই মবিদোরল িান ওয়াোর তিই আল্লাহর েথা িরে েরল। তার 
উরিে তার মনরজরে মনরয় নয়। তার উৎেো তিরী তরাজ ও সুিানরে মনরয়। 
তারদর তোন অিিান, েমত তি বরদা ত েররত িাররব না। প্রায়  ুরল যাওয়া 
আল্লাহরে িরে েরর তার িাহাযয প্রাথন্া েরল িান ওয়াোর। 

ওরা োরজন ধীরর ধীরর োমড়র মদরে এমেরয় আিরছ। 
ওরদর এেজন োিা েরে মেৎোর েরর উ ল, ‘ততািরা মতনজন হাত 

উিরর তুরল দাোঁড়াও। ত ান, িান ওয়াোর ততািার িািান্য োলামে ধরা িড়ার 
িারথ িারথ প্রথরি ততািার তপ্রমিো তিরী তরাজ িররব, তারির ততািার বান্ধবী।’ 

হাত তুলল িান ওয়াোররা মতনজনইা্ তারির ওরদর লেয েরর বলল, 
‘ততািরা োরা? মে োও ততািরা?’ 
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‘িব জানরব’। 
োরজরনর এেজন এই েথা বরলই মনরদ্  মদল, ‘িান ওয়াোর হাত 

তুরল তররেই তুমি প্রথি তনরি এি, তারির ওরা দু’জন’। 
তার েথা ত ি হবার িারথ িারথই োরমট গুলীর  ব্দ হরলা ির ির। 
িান ওয়াোর তদেল ত াজবাজীর িত োরজরনর হাত তথরেই মর লবার 

িরড় তেরছ। 
ওরা োরজন গুলী তযমদে তথরে এরিরছ, তিমদরে এেবার তামেরয়ই 

মছটরে িড়া মর লবার তারা তুরল মনরত তেল। 
আবার তিই োরটা গুলীর  ব্দ হরলা।  
ওরা োরজন মর লবার না তুরল প্ররতযরেই বাি হাত মদরয় ডান হাত 

তেরি ধরর উর  দাোঁড়াল এবিং তদৌরড় োমড়রত মেরয় উ ল। 
দু’মট োমড়ই ষ্টাট্ মনরয় ছুরট িালাল। 
িান ওয়াোর, তিরী তরাজ এবিং ম লা সুিান মতনজরনই তামেরয়মছল 

গুলীর উৎি লরেয। তদেল, এেজন তলাে এমেরয় আিরছ। তার দু’হারত দুমট 
মর লবার। িাথায় হ্যাট। হ্যারটর ছায়া িুরের উির িড়ায় িুে তদো যারে না। 

তলােমট আরও োরছ এমেরয় এরিরছ। 
আরও মতনজন তলাে এমেরয় আিরছ তার তিছন তিছন। তারাও 

তবমররয়রছ তিই তজমট িিংলগ্ন অমেি তথরে, তযোরন িান ওয়াোর আরলা জ্বরল 
উ রত তদরেরছ। 

এমেরয় আিা তলােমট তার হারতর মর লবার িরেরট তররে মদরয়রছ। 
আরও মেছুটা এমেরয়ই তলােমট এে হাত মদরয় িাথার হ্যাট নামিরয় 

উচ্চস্বরর বরল উ ল, ‘িান ওয়াোর, সুিান, তিরী তরাজ ততািরা?’ 
বরলই তি দ্রুত িা োলারলা িান ওয়াোররদর মদরে। 
‘এরতা আহিদ িুিা, িান ওয়াোর’। েরে এেটা আনরের উচ্ছ্বাি েরুট 

উ ল এবিং লাে মদরয় নািল োমড় তথরে ম লা সুিান। 
‘ম ে, আহিদ িুিাই’। বরল িান ওয়াোর নািল োমড় তথরে। তার 

িারথ তিরী তরাজও। 
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তনরিই িান ওয়াোর মেরয় জমড়রয় ধরল আহিদ িুিারে। বলল, 
‘আিার দাদার আল্লাহ স্বয়িং তনরি এরিরছন আিনার রূি ধরর’। আরবে রুে 
েরে বলল িান ওয়াোর। 

‘ততািার দাদার আল্লাহ? বুেলাি না িান ওয়াোর’। 
‘ধন্যবাদ। আিমন আিারদর বাোঁমেরয়রছন’। আহিদ িুিারে লেয েরর 

বলল ম লা সুিান। 
‘ঈের তয মে ারব িাহাযয েররন। আজ তোরে তদেলাি’। বলল তিরী 

তরাজ। 
এর িরধয এরি তিৌোঁরছ তেল প্ররেির আরািারহা, মজ াররা এবিং 

ওেলালা। 
‘দীর্ঘ্জীবী হও িান ওয়াোর। মে র্ঘরটরছ বলত? ওরা োর?’ 
িান ওয়াোর এমেরয় িাথা মনেু েরর অম বাদন জামনরয় প্ররেির 

আরািারহার হাত েুম্বন েরর বলল, ‘স্যার ওরদর মেনরত িামরমন। ওরা তেতািংে। 
হ াৎ আিরা দু’মদে তথরে আক্রান্ত হরয়মছ’। 

‘এ িিয় ততািরা এমদরে তোথায় যাে তর্ঘাড়ার োমড় েরর?’ 
‘স্যার এয়াররিারট্ যামেলাি। তিরী তরাজ ও ম লা সুিান ওয়াম িংটরন 

মেররব’। 
প্ররেিার আরারিাহা আহিদ িুিার মদরে তামেরয় বলল, ‘তুমি ততা 

বযািারটা প্রথি তদেরত তিরয়ছ। বুেরত তিররছ মেছু?’ 
‘ওরদর এেজনরে তিরলই ততা অরনে মেছু বুো তযত? মেন্তু হতযার 

সুরযাে থাো িরত্ত্বও োরজরনর োউরে হতযা বা আটোবার তেষ্টা েররল না 
তেন?’ 

‘তবড়ারত এরিমছ োরহামেয়ারত। প্রথরিই হতযার িত োরজ জমড়রয় 
িড়রত োইমন। মবর ি েরর ওরা এরদর হতযার তেষ্টা েররমন, মেডন্যাি েররত 
তেরয়মছল’। 

‘মেন্তু তয োজ তারা েররত যামেল তা হতযার তেরয়ও  য়িংের হরতা’। 
বলল প্ররেির আরািারহা। 
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‘তিটা ম ে। তরব হতযার িত োরে আমি িাইমন’। আহিদ িুিা বলল। 
‘ম ে বরলছ বৎি। ততািার মিোন্তই ম ে। িমতয ততািার আত্মমবোি 

আো েুমম্ব এবিং এর তেরয় বড়  মক্ত আর মেছু তনই’। বলল প্ররেির আরািারহা। 
এেটু থািল প্ররেির আরািারহা। 
তথরিই আবার শুরু েরল, ‘েথা বলার জায়ো এটা নয়। ওরদর তপ্লন 

ে’টায় িান ওয়াোর?’ 
‘তপ্লন আর িাওয়া যারব না। িিরয়র তেরয় ১৫ মিমনট তবম  হরয়রছ’। 

িান ওয়াোর বলল। 
‘তাহরল আজরের িত ওরদর মনরয় মেরর তযরত োও?’ 
‘মজ্ব হ্যাোঁ’। 
‘িান ওয়াোর, তিছরনর োমড় মনিয় ততািারে েরলা েরর এরিরছ?’ 

আহিদ িুিা বলল। 
‘আিারও তাই িরন হয়। এেন আিার িরন িড়রছ তর্ঘাড়ার োমড় মনরয় 

আিার িিয় বামড়র অল্প দূরর তিছরনর এই োমড়টারেই িরন হয় িাে্ েরা 
তদরেমছলাি রাস্তার িার ’। 

‘তাহরল ঐ বামড়রত তেরা ততািারদর জরন্য মনরািদ নয়। ওরদর ম োর 
হাতছাড়া হরয়রছ। তার উির আহত হরয়রছ ওরা। ওরা এেন িমরেত হরয়রছ 
েযািা কুকুরর’। 

‘তাহরল আিার মনরজর বামড়রত মেররত িামর’। িান ওয়াোর বলল। 
‘তেন ততািরা তোথায় মছরল? তোরথরে ততািরা এরিছ?’ 
‘িুক্ত হরয় মেরর আিার ির তথরে আমি আিার োলার বামড়রত থােমছ’। 
‘ততািার মনজ বামড়রত নয় তেন?’ 
‘আিার িরেহ, আিার বামড়র উির ওরা তোে রােরব’। 
‘তাহরল এেন আবার মনরজর বামড়রত মেররত োে তেন?’ 
উির মদল না িান ওয়াোর।  াবমছল তি। 
‘িরর মেন্তা েররা িান ওয়াোর, এেন েল আিারদর বামড়রত’। বলল 

প্ররেির আরারিাহা। 
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মিতার েথায় ওেলালার িুে উজ্জ্বল হরয় উ ল। মেন্তু িরেরেই নািল 
তিোরন িমলনতার ছায়া। তবু িুরে হামি তটরন বলল, তিরী তরাজ ও ম লা সুিারনর 
মদরে েরয়ে ধাি এমেরয় মেরয়, ‘আব্বা ম েই বরলরছন। এেন ততািারদর 
িেরলর আিারদর বামড়রত যাওয়াই িব মদে তথরে যুমক্তিিংেত।’ 

‘ধন্যবাদ, ওেলালা’। বলল তিরী তরাজ। 
ওেলালা তার মিতার মদরে তেরয় ম লা সুিানরে তদমেরয় বলল, ‘আব্বা 

এ ম লা সুিান। িান ওয়াোররর িারথ িরড়। আিারদর বন্ধু’। 
এেটু তথরি এেটা ত াে মেরল তিরী তরাজরে তদমেরয় বলল, ‘আর এ 

তিরী তরাজ আব্বা। এও িান ওয়াোররর িারথ িরড় এবিং িান ওয়াোররর 
বােদিা।’ 

ত ি েথাটা বলার িিয় েলাটা োোঁিমছল ওেলালার। 
তবাধহয় এ বযািারটা  াো তদয়ার জরন্যই তজারর তহরি উ ল ওেলালা। 

মেন্তু তিটা হামির  ব্দ হরলা, মেন্তু হামি হরলা না। 
আহিদ িুিা তাোল ওেলালার মদরে। মেছুটা মবব্রত দৃমষ্ট আহিদ 

িুিার।  াবল আহিদ িুিা, িরল ও তবিররায়া ওেলালা মে র্ঘমটরয় বরি আল্লাহই 
জারনন। 

তিরী তরাজ ও ম লা সুিারনর তোরেও মবিয় দৃমষ্ট েরুট উর মছল িুহূরত্র 
জরন্য। 

ওোলালা থািরতই আহিদ িুিা বলল, ওিব িারিান্াল বযািার এেন 
না ততালাই  াল। েল যাওয়া যাে।’ 

‘োমড়র োলেরে তদেরত হয়, তার মে অবো’। বলল িান ওয়াোর। 
আহিদ িুিা মজ াররার মদরে তামেরয় বলল, ‘তুমি এরদর মনরয় যাও। 

োমড়রত উ  মেরয়। আমি ও িান ওয়াোর োমড় োলরের তদমে। তার হারত 
তর্ঘাড়ার োমড়র দাময়ত্ব তুরল মদরয় আিরা আিমছ’। 

বরল আহিদ িুিা ও িান ওয়াোর িা বাড়াল ব্রীরজর মদরে। 
আহিদ িুিা ও িান ওয়াোর েরল তযরতই মজ াররা বলল, ‘এেজন  াই 

ও এেজন  াবী তিরয় তেমল’। 
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ওেলালা মজ াররার এই মটপ্পমনর তোন জবাব না মদরয় েমম্ভর িুরে ম লা 
সুিান ও তিরী তরাজ দু’জরনর দু’হাত দু’হারত ধরর হাোঁটা শুরু েরল তযোরন তথরে 
এরিমছল তিই অমেরির মদরে। 

মজ াররা মবিয় দৃমষ্টরত তামেরয়মছল ওেলালার মদরে। জীবরন এই 
প্রথিবার ওেলালা মজ াররার এেটা মটপ্পমনর জবাব মদল না। মি ামিম  
দু’ াইরবান ওরা। দু’জরনর িরধযোর িধুর মবররাধ িামতরয় রারে বামড়রে, তোটা 
িমরবাররে িব িিয়। 

মেন্তু ওেলালার এই আেররে অবাে হরলা মজ াররা। 
মবিয়টা তার মিতারও নজর এড়ায়মন। মেছু বলরত মেরয়ও তি তেরি 

তেল। িমম্বত মেরর িাওয়ার িত তহরি উর  বলল, ‘েল যাই।’ 
 
 
 
ওেলালারদর বামড়র দমেরের এেমট বযালেমনরত দু’হারতর েনুইরয় 

ত ি মদরয় দাোঁমড়রয়মছল তিরী তরাজ। তার িুে  ার। তোে দু’মট তবদনাত্। 
মেছুেে ির িান ওয়াোর এরি প্ররব  েরল বযালেমনরত। দু’হারত 

ত ি মদরয় তিরী তরাজ-এর িতই তি দাোঁড়াল বযালেমনর তরমলিং তর্ঘোঁরি। তিরী তরাজ-
এর িুরের মদরে এেবার তেরয় প্রে েরল, ‘এ ারব েরল এরল তেন?’ 

‘তোন োররে নয় এিমনই উর  এরিমছ।’ িান ওয়াোররর মদরে না 
তামেরয়ই বলল তিরী তরাজ। 

‘তেউ না বুেরলও আমি বুরেমছ তুমি এ ারব েরল এরল তেন? ওেলালার 
েথায় তুমি িাইন্ড েররছ।’ 

‘না। ওেলালার েথায় আমি েষ্ট তিরয়মছ, মেন্তু িাইন্ড েমরমন। ওরতা 
ম েই বরলরছ। এেজন তেতািংেীমন মবর ি েরর এেমট  ীি ্তেতািংে িমরবাররর 
েন্যা  ালবািরব এেজন তরড ইমন্ডয়ানরে, এটা তেতািংেরা বরদা ত েররত 
িাররমন বরলই ততািার জীবরন মবিয্য় তনরিরছ। এর িারন আিার তপ্রি ততািার 
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জীবরন মবিয্য় র্ঘমটরয়রছ। ওেলালার এ েথা িতয।’ তিরী তরাজ-এর ত রির 
েথাগুরলা আরবে ও োন্নায় রুে হরয় তেল। 

‘ওরা বরদা ত েররত িাররব না, এটা মে তোন নতুন িতয? তুমি, আমি 
িেরলই মে এটা জামন না?’ 

‘মেন্তু ততািার জীবরন মবিয্য় তনরিরছ এটা িবার জরন্য নতুন িতয।’ 
‘এ িতযও নতুন নয়? তুমি আমি মে জানতাি না এ ধররনর অিি 

 ালবািার তেরত্র আিারদর োরমদরে মে র্ঘটরছ? জানতাি। জানার িররই আিরা 
 ালরবরিমছ।’ 

‘ততািারে এিন িূলয মদরত হরব  ামবমন আমি’। 
‘মে এিন িলূয মদরয়মছ? অরনরে ততা জীবন মদরয়রছ, আমি ততা তবোঁরে 

আমছ।’ 
‘ও ারব তুমি বরলা না। আিার জরন্য ততািার িত প্রমত ারে নষ্ট হরত 

আমি তদব না।’ 
‘তাহরল মে েররব? ওরদর েথা িানরব? আমি তদ তযাে েমর, আর তুমি 

নতুন জীবন শুরু ের, এটা তুমি োও?’ 
তিরী তরাজ িুে তুরল িান ওয়াোররর মদরে োইল। তার দু’তোে িামনরত 

 রর উর রছ। 
তিরী তরাজ তার িাথা িান ওয়াোররর োোঁরধ তররে দু’হারত িান 

ওয়াোররর হাত তেরি ধরল। বলল, ‘আমি তা োইরত িামর বরল তুমি িরন ের?’ 
‘িরন েমর না বরলই ততা প্রে েরলাি।’ 
‘তাহরল ত ান, তুমি আিার জীবন িিাথ্ে।’ 
‘তাহরল েষ্টরে  য় িাে তেন?’ 
‘আিার নয়, ততািার েষ্টরে  য় িামে।’ 
‘তাহরল তুমি আিারে ততািার তেরয় দুব্ল িরন ের?’ 
তিরী তরাজ তহরি তেলল। বলল, ‘তা বুমে িরন েররত িামর? তরব এেটা 

েথা তিরয়রা যতটা আর্ঘাত হজি েররত িারর, তছরলরা তা িারর না’। 
‘এটা ততা দদমহে দুব্লতারই লেে’। 
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‘আবার এটা মেন্তু িরনর িবলতারও লেে’। তহরি বলল তিরী তরাজ। 
‘যমদও এ বযািাররও আিার েথা আরছ। তবু দুব্লতা ও িবলতার 

মেেমট ত য়ার তিরন মনমে।’ 
এেটু তথরিই িান ওয়াোর আবার বলল, ‘েল যাই।’ 
দু’জরনই িা বাড়াল বযালেমন তথরে র্ঘররর মদরে। 
িান ওয়াোর যেন েথা ত ি েরল তার আরেই ওমদরে আহিদ িুিা 

েথা ত ি েরররছ ওেলালার িারথ। 
িান ওয়াোর উর  যাবার ির ির ওেলালা উর  মেরয়মছল  ামর িুে 

মনরয়। 
আহিদ িুিা িবইল লেয েরররছ। 
ওেলালার আব্বা উর  র্ঘররর মদরে তযরতই আহিদ িুিা তযমদরে 

ওেলালা তেরছ তিমদরে েরল তেল। 
ওেলালা উিররর এে বযালেমনরত িািরনর িবুজ বাোরনর মদরে তেরয় 

িুে তোিড়া েরর দাোঁমড়রয়মছল। 
আহিদ িুিা বযালেমনরত প্ররব  েরর ডারে ওেলালারে। 
ওেলালা জবাব তদয় না, িুেও মেরায় না। মেন্তু তার তোে-িুে ছলছরল 

হরয় উর মছল। 
‘ওেলালা ততািারে আমি বকুমন মদরত এরিমছ, েথা বলছ না তেন?’ 
ওেলালা েরমের িত র্ঘুরর দাোঁড়ায়। বরল, ‘আমি জামন আিমন আিারে 

বেরবন। বকুন, বকুন, বকুন!’ বরল েমুেরয় তেোঁরদ উ ল ওেলালা। 
আহিদ িুিা মেছুটা অপ্রস্তুত হরয় যায়। ওেলালা এিন েরর তেোঁরদ 

তেলরব, আহিদ িুিা  ারবমন। তি িরন েররমছল, ওেলালা রুরে দাোঁমড়রয় 
মনরজরে িিথন্ েররব। মেন্তু হরয় যায় তার উরো। 

আহিদ িুিা ধীর েরে ওেলালারে লেয েরর বলল, ‘তবান, আমি 
ততািার িরনর অবো জামন। তুমি তিরী তরাজরে িান ওয়াোররর বােদিা বরল 
িমরেয় মদরয়মছরল, তেন েু ী হরয়মছলাি বাস্তবতারে ততািার তিরন তনয়া তদরে। 
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মেন্তু তুমি এ ারব তিরী তরাজরে আর্ঘাত েররল তেন? অথে তমুি জান তিরী তরাজ-
এর তোন তদাি তনই।’ 

‘বুেরত িারমছ আিার  ুল হরয়রছ। মেন্তু  াইয়া িনরে আমি ধরর 
রােরত িামরমন। িারে িারেই িন বরল উর , আজরের তেষ্ঠতি তরড ইমন্ডয়ান 
প্রমত া িান ওয়াোররে ধ্বিংি েরার জরন্যই তিরী তরাজরে মদরয় তেতািংেরা 
োোঁদ তিরতরছ।’ বরলমছল ওেলালা োন্না ত জা েরে। 

‘মেন্তু তুমি ততা জান তবান, এটা িতয নয়।’ 
‘জামন, মেন্তু িনরে বুোরত িামর না। িান ওয়াোররে তেরড় মনরয়রছ 

ওরা।’ 
‘মেন্তু এর জরন্য না িান ওয়াোর, না তিরী তরাজ দায়ী। িান ওয়াোর ও 

তিরী তরাজ ততািার বযািারটার মেছু জানরতা না।’ 
‘ াইয়া, আমি জামন তদাি আিার। িান ওয়াোর আিার আবালয িাথী। 

তারে মেছু জানাবার আরছ তোনমদনই  ামবমন।  াবলাি তিমদন, তযমদন িান 
ওয়াোর তিরী তরাজ-এর হরয় তেল এবিং তযমদন আিার  ূন্য বুে হাহাোর েরর 
উ ল।’ বরল দু’হারত িুে ত রে ওেলালা বরি িরড়মছল। োোঁদমছল ওেলালা। 
তেোঁরি তেোঁরি উ মছল তার তদহ। 

আহিদ িুিা মে বলরব ত রব িায় না। মে িান্ত্বনা তদরব তারে। 
বােহারা িানুরির িত দাোঁমড়রয় থারে আহিদ িুিাা্ 
মেছুেে ির উর  দাোঁমড়রয়মছল ওেলালা। োন্না তথরি মেরয়মছল তার। 

রুিাল মদরয় তোে িুরছ তি বরলমছল, ‘ াইয়া, আর  ুল হরব না আিার। আর 
তোনমদন বকুমন মদরত হরব না আিনার তবানরে। আমি তিরী তরাজ-এর োরছ 
িাে তেরয় তনব।’ েুব  ান্ত েে ওেলালার। 

আহিদ িুিার তোে দুমটও ম রজ উর মছল। বরলমছল আহিদ িুিা ধীর 
েরে; না তবান তিরী তরাজরে এেন তুমি মেছুই বরলা না। ততািার িরনর অবো 
যমদ িািান্যও তটর তিরয় যায় তি, তাহরল িিস্যা জমটল হরয় যারব। মেছু বলার 
দরোর হরল তবারনর িে তথরে আমিই বলব তারে।’ 

‘ম ে আরছ  াইয়া।’ 
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‘ধন্যবাদ ওেলালা।’ 
‘এ ধন্যবাদ আিনারই প্রািয।’ 
‘বুেলাি না।’ 
‘দধয্ ধরা, িব্ অবোয় িানুিরে িোন েরা, মনরজর অমধোররর িারথ 

িারথ অরন্যর অমধোররে িিান দৃমষ্টরত তদোর িত ম ো এ েয়মদরন আিনার 
োছ তথরে তিরয়মছ।’ 

‘বল ইিলারির োছ তথরে তিরয়ছ।’ 
‘ম ে  াইয়া। আরে শুধু িৃমথবীর জীবন মনরয়ই  াবতাি। এেন িৃতুা্য 

িরবতী্ জীবন মনরয়ও  ামব। তবাধ হয় এ োররেই আরের তিই তজদ আিার িরধয 
আর তনই।’ 

‘ধন্যবাদ তবান। ওমদরে এেটু তদমে। আমি?’ 
‘ওরে, িালাি।’ বরলমছল ওেলালা আহিদ িুিারে লেয েরর। 
আহিদ িুিা র্ঘুরর দাোঁমড়রয়মছল েলার জরন্য। র্ঘুরর দাোঁড়ায় আবার 

ওেলালার মদরে। বরল ‘ওয়া আলাইকুি িালাি।’ 
আহিদ িুিার ত াোঁরট হামি। িালাি তনবার ির বরলমছল, ‘ইিলারির 

প্রমত ততািারদর আেি্ে মবষ্ময়ের। আরিমরোর এই ে ীর অ যন্তরর এিন মেছু 
র্ঘটরত িারর তা আিার অেল্পনীয় মছল।’ 

‘তরড ইমন্ডয়ানরদর িারথ িুিলিানরদর িম্পরে্র নামে এেটা ইমতহাি 
আরছ।  াইয়া মে তিই ইমতহাি?’ 

আব্বা মে িব বরলমছরলন আিার িরন তনই। 
‘আো েমল ওেলালা’ বরল আহিদ িুিা আবার িা বাড়ায় যাবার জরন্য। 
আহিদ িুিা িান ওয়াোররদর েুোঁজরত েুোঁজরত দমেরের বযালেমনরত 

ত াোর িুরেই িুরোিুমে হরলা তারদর। 
আহিদ িুিা িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ এর িুরের উির এেবার তোে 

বুমলরয় বলল, ‘আমি তিরী তরাজরেই েুোঁজমছলাি।  াল হরলা ততািারদর দু’জনরে 
তিরয়। এরিা এেটু বমি।’ 

আহিদ িুিা র্ঘররর তিাোয় মেরয় বিল। 
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র্ঘরটা বামড়র অমতমথরদর বযবহায্ ড্রইিং রুি। 
িান ওয়াোর এবিং তিরী তরাজও আহিদ িুিার িািরনর তিাোয় 

িা ািাম  বিল। 
আহিদ িুিার ত াোঁরট আিনারতই এে টুেররা হামি েরুট উ ল। বলল, 

‘িান ওয়াোর ও তিরী তরাজরে লেয েরর, ততািারদর দু’জরনর িুরের  াব তদরে 
িরন হরে ততািারদর উির মদরয় েড় বরয় তেরছ।’ 

দু’জরনর িুেই লিায় লাল হরয় উ ল। দু’জরনই িুে মনেু েরল। মেছ ু
বলল না। 

‘এই মবিরয়ই ততািারে েরয়েটা েথা বলব তিরী তরাজ’। বলল আহিদ 
িুিাই েম্ভীর েরে। 

‘বলুন  াইয়া’। 
‘ওেলালা ঐ েথাটা ততািারে আহত েরার জরন্য বরলরছ বরল তুমি িরন 

েরমন ততা?’ 
‘প্রথিটায় তাই িরন েররমছলাি। িরর বুরেমছ, অবোর োি তথরেই 

ওেলালা ঐ েথা বরলরছ এবিং তা যুমক্তিিংেত।’ 
‘ধন্যবাদ তিরী তরাজ। আমি এেমন ওেলালার িারথ েথা বললাি। তি 

েুব অনুতপ্ত ও লমিত। প্ররতযে তরড ইমন্ডয়ারনর িত তিও িান ওয়াোররর 
 মবষ্যত মনরয় উমিগ্ন বরলই তৎেমেে আরবে তথরে ঐ ারব েথা বরলরছ’। 

‘বুরেমছ  াইয়া। আমি ওেলালার িারথ এ মনরয় েথা বলব। আমি তরড 
ইমন্ডয়ান হরল আিার তিমন্টরিরন্টাও তার িতই হরতা।’ 

‘ধন্যবাদ, তিরী তরাজ। ততািরা বি। আমি উম , োজ আরছ।’ 
আহিদ িুিা উর  দাোঁমড়রয়মছল েরল যাবার জরন্য। 
র্ঘরর এরি প্ররব  েরল প্ররেির আরািারহা। বলল আহিদ িুিারে 

লেয েরর, ‘সুেবর আহিদ িুিা। ততািার আর যাওয়ার েুোঁমে মনরত হরলা না। 
িান ওয়াোররর তোটা িমরবার এরি হামজর হরয়রছ।’ 

এেটু হািল। তারির বলল িান ওয়াোররে লেয েরর, ‘আমি ওরদর 
বমিরয়মছ। যাও ততািরা ওমদরে ওেলালা তেরছ।’ 
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িরর আবার আহিদ িুিারে বলল, ‘আজও আিার ইনমষ্টমটউরট ততািার 
যাওয়া হরলা না। ম ে আরছ। আররেমদন যারব। আমি েমল। তটমলরোন তিরয়মছ, 
এেটু আরেই, আজ অমেরি তযরত হরে।’ 

বরল প্ররেির আরািারহা তবমররয় তেল র্ঘর তথরে। 
প্ররেির আরািারহা তবমররয় তযরতই িান ওয়াোর বলল, ‘েলুন  াইয়া, 

েুব েু ী হরবন তারা আিনারে তিরল। িব েথা তারা জারনন।’ 
‘আিার নািও?’ 
‘না  াইয়া নাি বমলমন। প্রেৃত িমরেয়ও তদয়মন’। 
‘ম ে আরছ েল। মেন্তু শুধু আিারে বলছ তেন? তিরী তরাজরে না তবম  

িমরেয় েমররয় তদয়া দরোর।’ 
‘ওর িারথ িমরেয় হরয় তেরছ।’ 
‘আিল িমরেয়?’ 
িুে লাল হরয় উ ল িান ওয়াোররর। বলল, ‘আিল িমরেয় বলরত 

হয়মন, তাোঁরা বলার আরেই বুরেরছন’। 
আহিদ িুিা উর  দাোঁড়াল। 
িান ওয়াোর এবিং তিরী তরাজও। 
 
 
 
প্ররেির আরািারহার ড্রইিং রুি জিজিাট। 
িান ওয়াোররর আো আব্বা িা ািাম  বরিরছ। তারদর িার  বরিরছ 

তিরী তরাজ। 
তারদর িুরোিুমে আররে তিাোয় বরিরছ আহিদ িুিা। তার িার  িান 

ওয়াোর। 
অন্যমদরে িা ািাম  তিাোয় বরিরছ মজ াররা এবিং ম লা সুিান। 
ওেলালা তিহিাদারীরত বযস্ত। 
তি মের হরয় বিরত িাররমন। তি উর  যারে আবার এরি বিরছ। 
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েথা বলমছল িান ওয়াোররর আব্বা  াি ওয়াোর। 
হাোঁটুর উির হাোঁটু তুরল েথা বলমছল মতমন। তার ডান হাতটা রাো মছল 

হাোঁটুর উির। 
তার হারতর অনামিোয় িরা আিংমটর উির নজর িড়রতই েিরে উ ল 

আহিদ িুিা। আহিদ িুিার িরন হল তিানার আিংমটর উির েযামলওরামেে 
ষ্টাইরল আরবী হরে। 

তেৌতুহল িৃমষ্ট হররলা আহিদ িুিার িরন। বলল িান ওয়াোররর আব্বা 
 াি ওয়াোররে, ‘জনাব আমি মে আিনার আিংমট তদেরত িামর?’ 

‘অব ই তবটা’ বরল  াি ওয়াোর তার ডান হারতর অনামিো তথরে 
আিংমট েুরল আহিদ িুিার হারত মদল। 

আহিদ িুিা তদেল আিংমটমট। ম ে আিংমটর উির েযামলওরামেে ষ্টাইরল 
আরবী বে্ উৎেীে্। আরও মবমিত হরলা যেন তদেল েযামলওরামেে হররে 
আল্লাহ  ব্দ তলো। 

আহিদ িুিা  াবল, মনিয় ষ্টাইল মহরিরব এটা আিংমটরত উৎেীে্ েরা 
হরয়রছ। আহিদ িুিা মজরেি েরল, ‘আিংমট তোরথরে মেরনরছন?’ 

‘তেনা নয়রতা। দতমর েরা।’ বলল িান ওয়াোররর আব্বা  াি 
ওয়াোর। 

‘আিমন দতমর েরর মনরয়রছন?’ 
‘হ্যাোঁ আমি দতমর েরর মনরয়মছ। আব্বার হারত এ ধররনর আিংমট মছল। 

দাদার হারতও তদরেমছ। এটা আিারদর বিংর র িঙ্গল আিংমট’। 
‘এ মডজাইনটা তোথায় তিরলন? মডজাইরন তয তলো আরছ তামে আিমন 

ম ে েরর মদরয়মছরলন?’ 
‘ও া তলো নয়, িঙ্গল মেহ্ণ। আব্বা ও দাদার আিংমটরতও এটা মছল। এ 

িঙ্গল মেহ্ণ িমরবাররর েত্া বযমক্তর হারত থােরল িমরবার অশু  প্র াব তথরে 
িুক্ত থারে। তোন তরাে ঔিরধ না িাররল এ িঙ্গল মেরহ্ণর আিংমট ধুরয় িামন 
োওয়ারল তি  াল হরয় যায়’। 
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ভ্রুকুেরে তেল আহিদ িুিার। হ াৎ তার িরন িড়ল ওেলালার মেছুেে 
আরের েথা তয, তরড ইমণ্ডয়ানরদর িারথ িুিলিানরদর িম্পরে্র এেটা ইমতহাি 
আরছ। আরবী আল্লাহ  ব্দ এরা তিল তোথায়? িুরুিানুক্ররি ‘আল্লাহ’  ব্দরে ওরা 
িঙ্গরলর প্রতীে বরল িরন েররছ তেন? এই ধররনর মবোি েরড় ওর  ঐমতহ্য 
তথরে? আল্লাহ  রব্দর িারথ তারদর ঐমতমহ্যে তযােিতূ্র তোথায়? 

 াবরত মেরয় আহিদ িুিা এেটু আনিনা হরয় িরড়মছল। 
প্রে েরল  াি ওয়াোরই ‘মে  াবছ? মবোি হরে না আিার েথা? 

েৃষ্টানরা এবিং তরড ইমণ্ডয়ানরদরও অরনরে এটা মবোি েরর না’। 
‘অমবোি নয় জনাব আমি  াবমছ অন্য েথা। আিনারদর ঈেররে 

আিনারা মে বরলন?’ আহিদ িুিা বলল। 
‘মবম ন্ন তোত্র মবম ন্ন মিম্বল ও অনুষ্ঠানরে ঈেররর েিতার িারথ যুক্ত 

েরর। আিরল আিারদর ঈের এেমট অদৃশ্য  মক্ত। উিবাি অবোয় ধযানোরল 
তারে তদো যায়’। বলল  াি ওয়াোর। 

আহিদ িুিা আিংমটর েযামলওরামে তদমেরয় বলল, ‘এটা তোন মেহ্ণ নয়, 
এটা িির িৃমষ্টর রষ্টা ‘ঈের’-এর নাি’। 

আহিদ িুিা এ েথা বলার িারথ িারথ িান ওয়াোররর আব্বা  াি 
ওয়াোর তিাজা হরয় বিল। তার তোরে-িুরে তেৌতুহল ও মবিয়। এেটু ত রব 
তনবার ির বলল, ‘মে  ািায় তলো? আিরা তেউ বুেরত িামরমন’। 

‘আরবী  ািায় তলো’। 
‘ ািার নাি শুরনমছ। তোথাোর তযন  ািা?’ 
‘িধয প্রারেযর আরব তদ  ও আরব জামতর  ািা’। 
‘ঈেররর মে নাি তলো আরছ?’ 
‘আল্লাহ’। 
‘আল্লাহ? আল্লাহ... আল্লাহ..... হ্যাোঁ, হ্যাোঁ, িরন িরড়রছ। ওয়াম িংটরন মেরয় 

মিনারওয়ালা এে বামড় তথরে েুব িধুর আওয়ারজ উিািনার ডাে শুরনমছলাি। 
তি ডারে ‘আল্লাহ’  ব্দ মছল। এ নাি আরবী  ািায় তলো তেন?’ 
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‘আিমন ওয়াম িংটরন উিািনার জরন্য েুব িধুর তয ডাে শুরনমছরলন, 
তিটা মছল আরবী  ািায়। তোটা দুমনয়ার িুিলিানরা তারদর উিািনায় আরবী 
 ািা বযবহার েরর’। 

‘োরে?’ 
‘িধয প্রারেযর আরব তদর  ‘িুহাোদ’ (ি.) নারি এেজন ‘প্ররেট’ 

জন্মরহে েররন ৫৭০ েৃষ্টারব্দ। মতমনই রষ্টা তপ্রমরত িব্র ি নবী। তযরহত ুমতমন 
আরবী  ািী, তাই তাোঁর  ািারতই িব্র ি ঐেমরে রন্থ মহরিরব ‘আল তোরআন’ 
নামজল হয়। এই ঐেমরে ররন্থ রষ্টা তার নাি ‘আল্লাহ’ বরলরছন। তোটা দুমনয়ায় 
ঈের বা রষ্টার যত নাি িানুি বযবহার েরর তার িরধয িাত্র এই নািই তিৌমলে। 
তোটা দুমনয়ার িুিলিান রষ্টারে ‘আল্লাহ’ বরল ডারে এবিং আল তোরআরনর 
 ািা আরবীরে উিািনার  ািা মহরিরব বযবহার েরর’। আহিদ িুিা থািল। 

 াি ওয়াোর তোন েথা বলল না।  াবমছল তি। তার েিাল কুমিত। 
আহিদ িুিাই েথা বলল। বলল তি, ‘আমি  াবমছ বিং  িরম্পরায় 

আিনারদর আিংমটরত ‘আল্লাহ’ নাি এবিং আরবী অের এল মে ের?’ 
‘শুধু আিংমটরত নয় বৎি। আিারদর বামড়র িিংরমেত তরেরড্ এিন মেছু 

োিড় ও োেজিত্র মছল যারত মেছু দুরব্াধয  ািা মলমেত মছল তদরেমছ। মেন্তু 
দু ্ােয ‘ওরল্ডড নী মক্রে’-এর যুরে আিরা িব হামররয়মছ। তেন আিরা বাি 
েরতাি িাউথ ডারোটায়। ইউররািীয়রা তেন ঐ অিল দেরলর যুরে মলপ্ত। 
ওরদর িারথ আিারদর ত ি যুে হয় ‘ওরল্ডড নী মক্রে’-এ। যুরে আিারদর ব্লযাে 
েটু ইমণ্ডয়ানিহ েরয়েটা তরড ইমণ্ডয়ান তোত্র দু’  িানুিিহ বামড়র্ঘর িব হারাই। 
তিই িারথ হামররয় যায় আিারদর িামরবামরে ঐিব তরেড্। তরব িহািূলযবান 
এেটা তরেড্ আিারদর োরছ আরছ। যুরে যাবার িিয় আিার িূব্ িুরুি তছাট 
বারক্স রাো ঐ মজমনিমট িারথ মনরয়মছরলন। আমি দাদার োরছ শুরনমছ, ঐ িমবত্র 
বাক্সটা োরছ মছল বরলই তার আব্বা যুরে তবোঁরে যান। তার আর িার  িবাই 
মনহত হয়। িারা জীবন দাদা আিরিাি েরররছন এই বরল তয, মতমন যমদ িমবত্র 
বাক্সটা বামড়রত তররে আিরতন, তাহরল মতমন হয়রতা িররতন, মেন্তু রো তিত 
তাোঁর িমরবার। মেন্তু তাোঁর বৃে আব্বা তছরলর মনরািিার জরন্যই বাক্সমট আব্বার 
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দাদার িারথ মদরয়মছরলন। বাক্সমট আিারদর বামড়রত এেনও আরছ। এটা 
আিারদর িমরবাররর মনরািিার প্রতীে’। 

‘আিনার িাউথ ডারোটা তথরে ইমলনয়-এর োরহামেয়ারত েরব 
এরলন?’ 

ঐ যুরির িররই দাদা িহায়-িম্পদ বামড়র্ঘর িমরবার িব হামররয় 
মিমিমিমি ধরর েরল আরিন এই োরহামেয়ারত’। 

‘ঐ বারক্স মে আরছ?’ 
‘এেমট োল ত লর ট োিড়। তারত তিানালী তলো’। 
‘মে তলো আরছ?’ 
‘আমি জামন না। দাদার োরছ শুরনমছ, োিরড় ঈেররর র্ঘররর তদায়া 

আরছ এবিং োিরড়র েথাও ঈেররর।’ 
‘তলো োউরে িড়রত তদনমন?’ 
‘োউরে তদোরনা হয়মন।’ 
‘আমি তদেরত িামর?’ 
িরঙ্গ িরঙ্গ জবাব মদল না  াি ওয়াোর। এেটু ত রব বলল, ‘ততািার 

িম্পরে্ িান ওয়াোর, মবর ি েরর ম লা সুিারনর োছ তথরে অরনে মেছু 
শুরনমছ, তুমি িররািোরী ও িমবত্র িানুি। তুমি নামে মদরন িাোঁেবার ঈেররর 
উিিনা ের। তাছাড়া তুমি আিংমটর িার াোর েররছ। আিংমটটাও ঐ বারক্সর িতই 
আিারদর োরছ িমবত্র। সুতরািং বাক্স আমি অবশ্যই ততািারে তদোরত িামর এবিং 
তা এেমন িামর।’ 

‘এেমন?’ উজ্জ্বল তোরে বলল আহিদ িুিা। আহিদ িুিা ইমতিরধযই 
ত রব মনরয়রছ এই িমরবার বা এরদর তোরত্রর অতীরতর িারথ িুিলিানরদর তোন 
এেটা িম্পে্ ররয়রছ। 

‘হ্যাোঁ, এেমন। আিার দাদার ঐমতরহ্যর অনুিররে আিরা তযোরনই যাই 
বাক্সটা িারথ রামে। ওটারে আিরা িরন েমর আিারদর মনরািিার ধি্।’ 
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বলরত বলরতই  াি ওয়াোর তার জািার তলা তথরে তার বেরলর মনরে 
েুলারনা ছাত্ররদর ইনেরিন্ট বরক্সর িত এেটা আয়তাোর বাক্স তবর েরর আনল। 
সুের োজ েরা োর র বাক্স। 

িািরনর মটিয় তটমবরলর উির রুিাল মবমছরয় তার বাক্সমট রােল  াি 
ওয়াোর। 

বারক্স মডমজটাল েমম্বরন ন লে।  াি ওয়াোর মডমজটগুরলা র্ঘুমররয় 
বারক্সর তালা েুলল। 

র্ঘররর অন্য িবাই এতেে তন্ময় হরয় শুনমছল আহিদ িুিা এবিং িান 
ওয়াোররর আব্বার েথা। 

িান ওয়াোররর আব্বা  াি ওয়াোর বারক্সর তালা েুলরত শুরু েররল 
িবাই এমেরয় এরি বারক্সর োরমদে মর্ঘরর দাোঁড়াল। উেুে িবাই। 

বারক্সর ডালা েুররতই তোরে িড়ল তোে ধাোঁধারনা োরলা ররের সুের 
 াজেরা ত লর ট োিড়। 

িবার তোে আছরড় িরড়রছ োিড়মটর উির। 
আহিদ িুিা দু’হাত মদরয় ধরর ধীরর ধীরর োিড়মট তুলল। তিরল ধরল 

তটমবরলর উির। র্ঘন োল োিরড়র উির তিানালী ররের তলো অিরূি লােরছ 
তদেরত। 

আহিদ িুিার নজর োিড় ও তলোর উির িড়রতই বুেরত বাোঁমে রইল 
না, োিড়মট োবা  রীরের তেলারের অিং । োিরড়র তলো তেলারে মলমেত 
আল তোরআরনর োবার্ঘর িিংক্রান্ত আয়ারতর অিং । োিড়মট তযরহতু এেটা েণ্ড, 
তাই আয়ারতর েতেগুরলার  ব্দই িাত্র এোরন ররয়রছ। িড়ল আহিদ িুিা 
তলোগুরলা আয়াতগুরলার িারথ মিমলরয়। 

তদো ও িড়ার িারথ িারথ অিার মবিয় ও তেৌতূহল এরি আহিদ 
িুিারে মর্ঘরর ধরল। োবার তেলারের অিং   ত বছর মেিংবা তারও আরের তরড 
ইমণ্ডয়ানরদর বারক্স আিরব মে েরর? 

আহিদ িুিার েিাল কুমিত হল। 
তার িুে ন্যস্ত হরয়রছ তার দু’হারত। 
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োরল হাত মদরয় বিার িত ে ীর মেন্তায় মনিগ্ন আহিদ িুিা। 
র্ঘররর িবার দৃমষ্ট হুিমড় তেরয় িরড়মছল বারক্সর োিরড়র উির। এেন 

িবার দৃমষ্ট মেরয় মনবে হরয়রছ আহিদ িুিার উির। আিংমটর িতই অশ্রুতিূব্ 
মেছু েথা তারা আ া েরর বারক্সর িমবত্র োিড় িম্পরে্। 

‘মে  াবছ তুমি বাছা, বুেরল মেছু?’ মেন্তািগ্ন আহিদ িুিার মদরে 
তামেরয় প্রে েরল  াি ওয়াোর। 

‘আমি  াবমছ, মবমিত হমে এই মজমনি আিনার এোরন আিল মে 
েরর?’ 

‘মেনরত তিররছ? বুেরত তিররছ?’  াি ওয়াোর বলল। 
‘আররবর তয ‘প্ররেট’-এর েথা এেমন বললাি, তিই নবী জন্মরহে 

েররন তয িমবত্র নেরীরত তার নাি িক্কা। এটাই প্রমথবীর প্রথি নেরী। এই 
নেরীরত প্রমথবীর আমদ িানুি হযরত আদি (আুঃ) িৃমথবীর আমদ উিািনা েহৃ 
মহিারব আল্লাহর র্ঘর ো’বা মনি্াে েররন। আল্লাহর এই র্ঘর এেনও বত্িান। এই 
র্ঘরররই তেলারের অিং  এটা’। 

আহিদ িুিার এই েথা এেটা তমড়ৎ প্রবারহর িত োজ েরল তোটা 
র্ঘরর িেরলর িরধয। 

িবাই হ াৎ নরড় উ ল। তিাজা হরয় বিল। িেরলর মবস্ফামরত তোে 
তেলাে েরণ্ডর উির মনবে। 

 াি ওয়াোররর তোে-িুে  য়, মবিয় ও েোয় অিরূি আোর ধারে 
েরররছ। হ াৎ আ ূমি নত হরয় তার িাথা তেলাে ষ্প ্ েরল। 

তারির িাথা তুরল িুে উধ্্বিুেী েরর বলল, ‘িহান ঈের, আিারদর 
তিৌ ারেযর জরন্য আিরা েৃতে’। 

‘জনাব এেটা েথা বমল?’ বলল আহিদ িুিা। 
‘অবশ্যই বাবা’। 
‘তয োবার এই তেলাে, তিই োবা’র িামলে তয আল্লাহ, মিজদা শুধু 

তাোঁরই প্রািয, এই তেলারের নয়’। 
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‘ততািার অত যুমক্তর েথা আমি বুমে না। ঈের িারন ততািার ‘আল্লাহ’ 
অদৃশ্য, তাোঁর দৃশ্যিান প্রমতমনমধ আিারদর োরছ এই তেলাে’। 

আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘বুমেরয় বলরলই বুেরবন, এ মনরয় িরর েথা 
হরব। এেন বলুন, আমদ িানুি আদরির দতমর আমদ উিািনােৃহ আল্লাহর র্ঘর-এর 
এই তেলাে আিনারদর োরছ মে ারব এল?’ 

‘মনিয় আল্লাহই আিারদর দান েরররছন। মেন্তু বল, মেনরত িাররল 
তেিন েরর তয এটা আল্লাহর ো’বার তেলাে?’ 

‘ঐ িমবত্র নেরীরত জন্মরহেোরী িির জেরতর জরন্য তপ্রমরত িব্র ি 
প্ররেট িুহাোদ (িুঃ)-এর উির তয ঐেমরে রন্থ আল তোরআন নামজল হয়, তিই 
িমবত্র ররন্থর আল্লাহর বেী এই তেলারে তলো আরছ’। 

‘তেিন েরর বুেরল?’ 
‘এই তেলাে েণ্ডমট োবা র্ঘররর মব াল তেলারের এেটা অিং । তোটা 

তেলারে আল্লাহর তয বােী মলমেত আরছ, তার িাত্র েরয়েটা  ব্দ এই তেলাে েরণ্ড 
আরছ। আল্লাহর তিই তোটা বােীই আিার িুেে আরছ। সুতরািং তদরেই আমি 
বুেরত তিররমছ’। 

‘িুেে আরছ ততািার?’ মবষ্ফামরত তোরে মজরেি েরল  াি ওয়াোর। 
‘মজ্ব, িুেে আরছ’। 
‘শুনরত িামর আিরা?’ 
‘অবশ্যই। তাহরল এেটু বসুন। আমি আিার িুে হাত িাথা িমবত্র েরর 

আমি’। 
বরল আহিদ িুিা ততায়ারল মনরয় টয়রলরট  ুেল এবিং অজু েরর িুে হাত 

িুছরত িুছরত তবমররয় এল। 
বিল আহিদ িুিা তার জায়োয়। বলল, ‘িানুরির জরন্য তপ্রমরত 

আল্লাহর িব্র ি বােীর রন্থ আল তোরআরন তিাট ৬৬৬৬ আয়াত বা িিংমক্ত 
ররয়রছ। ২৩ বছর ধরর এই িিংমক্তগুরলা আল্লাহর তরে তথরে ত ি নবী িুহাোদ 
(িুঃ)-এর উির নামজল হয়। তোরআন নামজল শুরু হয় ৬১০ েৃষ্টারব্দ, ত ি হয় 
৬৩৩ েৃষ্টারব্দ এবিং এ বছরই প্ররেট িুহাোদ (িুঃ) ইরন্তোল েররন। তোরআরনর 



মিমিমিমির তীরর  129 

 

িিংমক্তগুরলা নামজল হওয়ার িিংরে িিংরে প্ররেরটর  ত  ত অনুিারীরা তা িুেে  
েরর তেলত এবিং তা মলরেও রাো হরতা’। 

এেটু থািল আহিদ িুিা। তারির বলল, তোরআন  রীরের তয 
আয়ারতর অিং  এই তেলারের তলোগুরলা, আমি এেন তি আয়াত িা  েরমছ’। 

বরল আহিদ িুিা আউজুমবল্লাহ ও মবিমিল্লাহ িা  েরল এবিং িড়রত 
লােল। 

“বল, আল্লাহ িতয মববৃত েররন। িতযিন্থী ইব্রামহরির ধি্ অনুিরে ের। 
িানুরির জরন্য তয প্রথি উিািনা েৃহমট মনমি্ত হয় তা িক্কায়। বরেতিূে্ এ রন্থ 
এবিং িানব জামতর জরন্য িথ প্রদ ্রনর এ তেন্দ্র ুমি। এোরন ররয়রছ সুষ্পষ্ট 
মনদ ্নিিূহ এবিং ইব্রামহরির উিািনার োন। তয এোরন প্ররব  েরর তি লা  
েরর মনরািিা। িানুরির িরধয যারা তযোরন তিৌোঁছার িািথ্ রারে, তারা তযন এ 
েরৃহ হি িম্পন্ন েরর এবিং এটা তারদর উির আল্লাহর অমধোর। তেউ এটা 
অস্বীোর েররল তার তজরন রাো উমেত, আল্লাহ মবেবািীর িুোরিেী নন”। 

আহিদ িুিার িধুর স্বরর তোরআন ততলাওয়াত তযন িরোমহত েরল 
র্ঘররর িবাইরে।  য়,  মক্ত, েো, মবিয় িেরলর তোরে। 

ততলাওয়াত ত ি হরল অম  ূত েরে  াি ওয়াোর বলল, ‘আরবী  ািা 
এত সুের, আল্লাহর বােী এত িধুর! এর অথ ্মে জানরত িামর?’ 

আহিদ িুিা অথ ্বলল। 
অথ ্ শুরন মবমিত েিৎেৃত  াি ওয়াোর বলল, ‘ইব্রামহি মে 

‘আব্রাহাি’? 
‘মজ্ব, হ্যাোঁ’। 
‘তার ধি্ অনুিরে েরার অথ্? প্ররেট িুহাোরদর ধি্ তাহরল মে?’ 
‘আব্রাহাি-এর ধি্ই িুহাোদ (িুঃ)-এর ধি্’। 
এেটু  াবল  াি ওয়াোর্ বলল, ‘িক্কার ো’বা র্ঘরর িারন আল্লাহর ঐ 

র্ঘরর আব্রাহািও উিািনা েরররছন?’ 
‘শুধু উিািনা নয়, মতমন এবিং তার তছরল ইিিাঈল ো’বা র্ঘর িুনমনি্ান 

েররন’। 
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‘িুনমনি্াে তেন?’ 
‘আমদ িানুি হযরত আদরির দতমর আল্লাহর ো’বা নূরহর প্লাবরনর িিয় 

নষ্ট হরয় যায়। এই নষ্ট হরয় যাওয়া র্ঘরই হযরত ইব্রামহি িুনমনি্াে েররন’। 
আবার  াবল  াি ওয়াোর মেছুেে। 
র্ঘররর অন্য িবাই নীরব। তারা তারদর িিস্ত আরহ মনরয় শুনরছ 

দু’জরনর েরথািেথন। 
মেছুেে ির িে েুলল  াি ওয়াোর। বলল, ‘িমবত্র ঐ ীররন্থর ঐ 

আয়ারত বলা হরয়রছ, িািথ ্থােরল িবাইরে ঐ র্ঘরর হি েররত হরব? হি মে? 
‘হি এেমট ইবাদত। োবা এবিং োবা িমন্নমহত েমতিয় োরন মেছু 

আনুষ্ঠামনেতার িাধযরি এটা েররত হয়’। 
‘িানুি মে যায়?’ 
‘প্ররেট িুহাোদ (িুঃ) প্রোমরত ধি্ যারা রহে েরররছন, তারা যান’। 
‘আিরাও মে তার ধরি্র অনুিারী? না হরল োবার তেলাে আিারদর 

হারত তেন?’ 
‘এটা আিারও প্রে’। 
‘আিারদর িূব্ িুরুিরদর োরও িারথ মনিয় ইিলারির িিংরযাে এবিং 

িম্পে্ িৃমষ্ট হরয়মছল’। বলল িান ওয়াোর দীর্ঘ্ তিৌনতা ত রে। 
‘আো এেটা প্রে, ‘ াি’ ‘ওয়াোর’ এই িব  ব্দগুরলা মে তরড 

ইমণ্ডয়ান? অথ ্মে এিব  রব্দর?’ 
‘ ব্দগুরলা তরড ইমণ্ডয়ান নয়। অথ্ও আিারদর জানা তনই’। বলল  াি 

ওয়াোর। 
‘এই  ব্দগুরলা আরবী  ািায় আরছ’। 
‘আরবী  ািায়? বলছ মে তুমি? বলত অথ ্মে?’ 
‘ওয়াোর অথ ্িয্াদা, িোন, িহন ীলতা, ইতযামদ। আর ‘ াি’  ব্দ 

আিরল  ািি।  ািি অথ ্ সুয্। তাহরল  ািি ওয়াোর-এর তিাটািুমট অথ ্
দাোঁড়াল িয্াদাবান িূয্। আর.....’। 
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আহিদ িুিারে থামিরয়  াি ওয়াোর বলল, ‘আিার নাি আরবী এবিং 
আিারদর বামড়রত ো’বার তেলাফ্ এর অথ ্ মে?’ মবিয় মবিূঢ় েে  াি 
ওয়াোররর। 

‘আিনারা  ােযবান আিংরেল। েুোঁজরত তেরল আিনারদর ম েড় মনিয় 
আিারদর তিহিান  াইরয়র িারথ জুরড় যারব। আিারদর এই তিৌ ােয তনই, তাই 
আরে- ারেই আিরা তিহিান  াইরয়র ধি্ রহে েরর বরি আমছ’। বলল 
ওেলালা। 

‘প্ররেিরিহ ততািরা িবাই?’ 
‘মজ্ব আিংরেল’। 
‘তাহরল ততা আিরা িুিলিান আমছই’। 
‘মেন্তু তিরী তরাজ?’ মটপ্পমন তেরট বলল ওেলালা। 
‘বে্বারদর তবড়া মডোরনার িারথ িারথ তাহরল আমি বলব, ‘আমি ধরি্র 

তবড়াও মডমেরয়মছ’। 
‘তরব ইিলাি ধরি্র োমতরর নয়’। এেটা তোোঁো মদল ওেলালা তিরী 

তরাজরে। 
‘ম ে ওেলালা, এরেরত্র আমি ততািার অরনে তিছরন’। েট েরর জবাব 

মদল তিরী তরাজ। 
ওেলালা তোে র্ঘুমররয় মে তযন বলরত যামেল। আহিদ িুিা তারে বাধা 

মদরয় বলল, ‘িমতয েথা, িুিলিান হওয়ার জরন্য আরও অরনে মেছু ততািারদর 
েররত হরব। িুিমলি অথ ্আল্লাহর োরছ আত্মিিমি্ত িানুি। আল্লাহর আরদ -
মনরিধ িানার িাধযরি তয গুে ও েমরত্র অমজ্ত হয়, তা-ই িানুিরে িুিলিান 
বানায়, আল্লাহর িাধযরিই েিতার োরছ আত্মিিি্ে েরায়’। 

‘তি গুেগুরলা মে বৎি?’ বলল  াি ওয়াোর। 
‘ধীরর ধীরর িবই জানরত িাররবন। বলব িব। মেন্তু এেন বলুন এই 

‘মিরােল’-এর তাৎিয্ মে? এই োবার তেলাে এবিং আিনারদর অতীতটা মে?’ 
 াি ওয়াোর িাথা মনেু েরল। বলল, ‘এই প্রে আিারেও অমের েরর 

তুরলরছ তবটা।’ 
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‘আব্বা িম্ভবত মেছু িাহাযয েররত িাররবন।’ বলল ওেলালা। 
‘হ্যাোঁ উমন আরিমরো এবিং তরড ইমণ্ডয়ানরদর ইমতহাি মনরয় নাড়াোড়া 

েররন। মতমন অরনে মেছুই জারনন।’ বলল  াি ওয়াোর। 
‘আিার িরন হয় আিংরেলরদর অতীত আমবষ্কার হরলা, তার উির এেটা 

তিমলরব্র ন হওয়া উমেত’। বলল মজ াররা, ওেলালার  াই। 
‘আমি িিথন্ েমর। তরব তিটা আমবষ্কার িুররা হবার ির। মেন্তু তার 

আরে তুমি এবিং ম লা সুিান তয িরষ্পররে আমবষ্কার েররছ তার উির এেটা 
মিরলরব্র ন হরত িারর। বলল ওেলালা। 

মজ াররা এবিং ম লা সুিান দু’জরনই তযন অজারন্তই িরষ্পররর মদরে 
তাোল। তারা মবব্রত ও তারদর িুে লাল হরয় উর রছ লিায়। 

মজ াররা তোে রামেরয় তাোল ওেলালার মদরে। 
‘আমি ওেলালারে িিথন্ েরমছ। আমি িরন েরমছ এটাও এেটা বড় 

েবর।’ তিরী তরাজ বলল। 
‘তদে তিরী তরাজ, তুমি েথা বরলা না। তুমি এরেবারর োোঁরের র্ঘরর। তুমি 

তয অরনেরে হামররয় মদরয় ‘তোল্ড োি’ জয় েররছ তার মিরলরব্র ন েরব?’ 
তিরী তরাজ এবিং িান ওয়াোর দু’জরনই েমেত দৃমষ্টরত এেবার  াি 

ওয়াোররর মদরে তাোল। িান ওয়াোর িুে মনেু েরররছ। আর তিরী তরাজ 
েটিট েরর তামেরয়রছ ম লা সুিান-এর মদরে। 

ম লা সুিান-এর েথার ির এেটা নীরবতা তনরি এল। নীরবতা  ােল 
আহিদ িুিা। বলল, ‘ততািরা লাে মদরয় এরেবারর ইমতহাি তথরে বত্িারন েরল 
এরিছ। আমিও িরন েমর, বত্িানই প্রথি মবরবেয। ততািারদর মিরলরব্র রনর 
প্রস্তাব আমি িিথন্ েরমছ। এোরন দুই িুরুব্বী, িান ওয়াোররর আব্বা ও আো, 
হামজর আরছন। প্ররেির িারহব এরল এোঁরদর িবার িারথ আমি এ মবিয় মনরয় 
আলাি েররবা। আিারদর ধি্ ইিলাি দুই জীবনরে তজাড়ার োজ েুমলরয় না 
রাোর িেিামত।’ 
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িান ওয়াোররর আব্বা এবিং আো িুে মটরি হািমছল। বলল িান 
ওয়াোররর িা, ‘ওেলালারে আর বাদ রােছ তেন তবটা। তারও তজাড়া ততা 
এোরন হামজর....।’ 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররর আোরে েথা ত ি েররত না মদরয় বলল, 
‘ওেলালা আিার তবান ততা! ওর বযািারটা আিারে মবর ি ারব তদেরত হরব।’ 

‘ও তাই? তিটা ততা আরও  াল বাছা’। বলল িান ওয়াোররর িা। 
আহিদ িুিা যেন েথা বলমছল, তেনই উর  তেরছ মজ াররা ও ম লা 

সুিান। িান ওয়াোররর িা েথা শুরু েররল উর  যায় িান ওয়াোর ও তিরী 
তরাজ। 

িান ওয়াোররর িা থািরতই ওেলালা আহিদ িুিারে বলল, 
‘আিনারে ধন্যবাদ  াইয়া। তরব আিার বযািারটা মবর ি  ারব তদোর দরোর 
তনই। িবাইরেই তিরী তরাজ আর ম লা সুিান হরত হরব তা ম ে নয়’। আরবে 
 রা েম্ভীর েে ওেলালার। 

বরলই ওেলালা ছুরট িালাল র্ঘর তথরে। 
তিমদরে তামেরয় িান ওয়াোররর িা বলল, ‘েুব  াল তিরয় ওেলালা। 

তছাট তবলা তথরে তদেমছ। এরেবারর োেরজর িত িাদা িন।’ 
‘ম ে বরলরছন োলাো। তরব এর জীবরনর েলার িরথ তবম  তবম  

আহত হয়। এরা িৃমথবীরে মনরজর িত তদরে মেন্তু িৃমথবী ততিন নয়। তাই  রে 
এরা িরদ িরদ।’ 

মেছু বলরত যামেল িান ওয়াোররর আো। তযিন মেরয়মছল ততিমন ছুরট 
এরি ড্রইিং-এ  ুেল ওেলালা।  ুরেই েরড়র িত বলল, ‘আসুন তটবমল ো তরমড। 
আমি ওরদরও ডােমছ।’ 

বরলই েরড়র িত আবার তবমররয় তেল। 
িান ওয়াোররর িা’র িুরে তিরহর হামি। তি উ ল। 
িান ওয়াোররর আব্বা এবিং আহিদ িুিাও উ ল্ 
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৫ 

োরহামেয়া হমলক্রি হািিাতারলর মবলািবহুল এেটা বড় েে। 
েরে োরমট তবড। 
োরমট তবরড মেমেৎিাধীন আরছ তোল্ড ওয়াটাররর তিই োরজন আহত 

তলাে। 
এরদর োরজরনরই ডান হাত গুলীমবে আহিদ িুিার মর লবাররর 

গুলীরত। 
এই োরজন তোল্ড ওয়াটাররর মনরদ্র ই তোে রােমছল িান ওয়াোররর 

উির আহিদ িুিািহ তারে ধরার জরন্য। 
িান ওয়াোররর তোোঁজ তোল্ড ওয়াটার তিরয়মছল তেডাররল তরষ্টহাউরজর 

েি্োরী না ারজার োছ তথরে। 
ওোঁৎ তিরত তোে রাোর িিয় তিমদন যেন তারা তদরেমছল িান ওয়াোর 

ম লা সুিান ও তিরী তরাজরে মনরয় এয়াররিারট্ যারে। তেন তারা ত রবমছল 
িান ওয়াোর োরহামেয়া তযাে েররছ এবিং তারদর হাতছাড়া হরয় যারে। এেন 
ওোঁৎরিরত থাো দু’জন তিাবাইল তটমলরোরন তোল্ড ওয়াটাররে র্ঘটনা 
জামনরয়মছল। িিংরে িিংরেই তোল্ড ওয়াটার আরও দু’জনরে িাম রয়মছল এবিং 
মনরদ্  মদরয়মছল িান ওয়াোরিহ মতনজনরেই মেডন্যাি েরার জরন্য। 

তোল্ড ওয়াটার তপ্রমরত দু’জন এয়াররিাট্ তরারডর ব্রীরজ োমড় মনরয় িান 
ওয়াোররদর অরিো েরমছল এবিং অন্য দু’জন োমড় মনরয় অনুিরে েরমছল িান 
ওয়াোররদর তর্ঘাড়ার োমড়। 

মেন্তু তারদর মেডন্যাি িমরেল্পনা বণ্ডুল হরয় যায় হ াৎ আহিদ িুিা 
এরি উদয় হওয়ায়। 

ওরদর োরজরনর গুলীমবে হাত তিরর উর রছ। আজ তারদর হািিাতাল 
তথরে ছাড়া িাবার েথা। 
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ওরদর োরজরনর িেরলই শুরয় আরছ। তেউ আধ-র ায়া অবোয় েল্প 
েররছ। 

বলমছল এেজন, ‘এ েয়মদন মেন্তা েররও আমি মহরিব তিলারত িারমছ 
না এিন মন ানার ঐ রেি বন্দুেবাজ হ াৎ তিমদন তোরথরে এরি উদয় 
হরয়মছল’। 

‘যাই তহাে, তলােটা অিাধারে। তিরেরণ্ডর বযবধানও মছল না এেটা 
গুলী তথরে আররেটা গুলীর িরধয। তার আটটা গুলীরই অবযথ্ মন ানা’। বলল 
আররেজন। 

‘ততািারদর প্র িংিা তবম  হরয় যারে। িমরেমল্পত আক্রিরে 
আক্রিেোরীর এেটা বাড়মত সুরযাে থারে, তিটা তিমদন আিারদর মছল না’। 
বলল তৃতীয় জন। 

‘আজ আিরা ছাড়া িামে, োলরেই আবার রাস্তায় নািরত হরব। বলা 
যায় না তার িারথ আবার তদো হরয়ও তযরত িারর। তি িুমলর র তলাে নয় ততা?’ 

‘এিন ধারোর োরে?’ প্রথিজন বলল। 
‘তি আিারদর োউরেই হতযা েরার জরন্য গুলী েররমন। িুমল রাই 

িাধারেত এ রেি েরর’। বলল েতথুজ্ন। 
‘িুমল  নয় তার প্রিাে আিরা বহাল তমবয়রত হািিাতারল আমছ। 

িুমল  এিনমে তোন মজোিাবাদও আিারদর েররমন’। বলল তৃতীয়জন। 
‘িুমল  এ মবিয়টা তেরিও তযরত িারর। োরে আিরা তোল্ড ওয়াটাররর 

তলাে। আর তোল্ড ওয়াটার তেডাররল িরোররর তিহিান এোরন। অন্যমদরে 
এোনোর িুমল  িবাই তরড ইমণ্ডয়ান।’ বলল প্রথিজন। 

‘হরতও িারর ততািার েথা ম ে। যমদ ততািার েথা ম ে হয়, তাহরল 
এেটা  রয়র বযািার হরলা িুমল  প্রতযে ারব আিারদর মেছু না েররত 
িাররলও িররাে ারব আিারদর উির নানা ারব েড়াও হরত িারর’। বলল 
মিতীয় জন। 

মিতীয়জন েথা ত ি েররতই র্ঘরর  ুেল নাি্। বলল, ‘স্যার এরিরছন’। 
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তার েথা ত ি না হরতই র্ঘরর  ুের তোল্ড ওয়াটার।  ুরেই বলল, 
‘বাছারা িব ম ে  াে আরছ? প্ররব্লি তনই মেছু?’ 

োরজনই বলল, ‘িব ম ে আরছ। তোন িিস্যা তনই’। 
‘তাহরল নাি্ ওরদর মরমলরজর িব বযবো ের। আমি ততািারদর অমেরি 

বরল এরিমছ। আমি এেমন এরদর মনরয় তযরত োই’। বলল তোল্ড ওয়াটার 
নাি্রে। 

‘ওরে স্যার। আমি তদেমছ। আিমন বসুন’। 
বরল নাি্ দ্রুত তবমররয় তেল। 
নাি্ তবমররয় যাওয়ার িরেরেই হািিাতারলর মডউমট অমেিার প্ররব  

েরল োরহামেয়ার তেডাররল েমি নার এযারলন টযালন্টরে িারথ মনরয়। 
র্ঘরর  ুরেই টযালন্ট হ্যান্ডর রের জরন্য হাত বামড়রয় তোল্ড ওয়াটাররর 

মদরে এমেরয় আিরত আিরত বলল, ‘আমি েুব দুুঃমেত মিুঃ তোল্ড ওয়াটার। 
ওয়াম িংটরন মেরয় নানা িিস্যায় জমড়রয় িড়ায় আিনার দুুঃিিরয় আিনার িার  
থােরত িামরমন’। 

‘না না, তোন অসুমবধা হয়মন। আিনার তলারেরা যরথষ্ট েরররছ 
আিারদর জরন্য। আমি আমি েৃতে’। 

এযারলন টযালন্ট হ্যান্ডর ে েরার জরন্য এমেরয় তেরলন এে এে েরর 
োরজরনর োরছ। তারদর কু ল মজরেি েররলন এবিং মি  োিরড় তারদর 
উৎিামহত েররলন। 

তারির তোল্ড ওয়াটাররর মদরে মেরর বলরলন, ‘েলুন ওমদরে মনমরমবমল 
বমি। মেছু েথা বলা যারব’। 

‘েলুন’। বলল তোল্ড ওয়াটার। 
এযারলন টযালন্ট তোল্ড ওয়াটাররে মনরয় েে তথরে তবমররয় এরি 

হািিাতাল অমেরির মিমটিং রুরি এরি বিল। 
বরিই টযালন্ট বলল, ‘আিনার আিারদর তিহিান, আিনারদররে 

এ ারব জর্ঘেয হািলার ম োর হরত হরয়রছ, এজরন্য দুুঃমেত’। 
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‘না এরত আিনার মবেমলত হবার মেছু তনই। িন্ত্রািীরা তিহিান, 
অরিহিান, স্বরদ ী, মবরদ ী মবোর েরর িন্ত্রাি েরর না’। বলল তোল্ড ওয়াটার। 

‘বরলন মে, মবেমলত হরবা না। োরহামেয়ারত আিার োয্োল োর বছর 
হরলা। এই োর বছরর এ ধররনর র্ঘটনা এেমটও র্ঘরটমন।’ 

‘যা র্ঘরটমন, তা র্ঘটরব না এিন েথা বলা যায় না।’ 
‘তা ম ে। মেন্তু যেন এিনটা র্ঘরটরছ, তেন তা মেমহ্ণত হবার িতই বরট। 

আমি তদেমছ বযািারটা।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
‘শুনলাি, আিনার থানায় তোন মেছু জানানমন।’ 
‘তবড়ারত এরিমছ। মবিয়টা মনরয় আিরা োরিলা বাড়ারত োইমন। তরব 

িুমল  ইনেরিামল আিার তলােরদর বক্তবয মনরয়রছ। মজোিাবাদ েরররছ।’ 
‘আর তোন অসুমবধা তনই ততা?’ 
‘ধন্যবাদ। আিনার তলারেরা আিারদর তোনই অসুমবধা হরত তদয়মন।’ 
‘তবড়ারলন তেিন?’ 
‘প্রেরু তবমড়রয়মছ। ‘তরড ইমণ্ডয়ান ইমনমষ্টমটউট অব মহরষ্টামরেযাল মরিাে্’-

এ এেরনা যাইমন। দু’এেমদরনর িরধয যাব।  াল লােরল আজও তযরত িামর। 
 হররর বাইরর রাি এলাোয়ও যাব’। 

‘েু ী হলাি’। 
বরল এেটু তথরিই আবার বলল, ‘আমি হািিাতালরে বরল মদরয়মছ, 

িম্পূে্ সুে হবার জরন্য যতমদন প্ররয়াজন ওরা হািিাতারল থােরব’। 
তোল্ড ওয়াটার হািল। বলল, ‘আিনারে অর ি ধন্যবাদ আিনার 

শুর োর জরন্য। ওরা িম্পূে্ সুে হরয়রছ। আজই ওরদর মরমলজ মনমে। 
আরও দু’মদন আরেই ওরা মরমলজ হরত িাররতা, মেন্তু আিনার তলারেরা 

ছারড়মন’। 
‘ম ে আরছ। তোন অসুমবধা হরলই মেন্তু জানারবন’। 
বরল এেটু থািল। বলল তারির, ‘এযাজত মদন, উম ।’ 
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‘ম ে আরছ। আবার তদো হরব। আিমন েষ্ট েরর আিারত েুব েু ী 
হরয়মছ। 

এযারলন টযালন্ট উর  দাোঁমড়রয়মছল। তোল্ড ওয়াটারও উ ল। 
মবদায় মনরয় এযারলন টযালন্ট োর িারে্ দাোঁড়ারনা তার োমড়রত মেরয় 

উ ল। 
িার ই দাোঁড়ারনা মছল িুমল  প্রধারনর োমড়। িুমল  প্রধান দাোঁমড়রয়মছল 

তার োমড়র িার ই। 
এযারলন টযালন্ট তারে ডােল োমড়র জানালা মদরয় িুে বামড়রয়। 
িুমল  প্রধান তার োরছ এমেরয় তেরল টযালন্ট বলল, ‘তুমি আিার িার  

উর  বি। েথা আরছ’। 
িুমল  প্রধান িিংরে িিংরে তার ড্রাই াররে প্ররয়াজনীয় মনরদ্  মদরয় 

এরি টযালরন্টর িার  উর  বিল। 
েলরত শুরু েরল োমড়। 
‘মিুঃ মেনে, র্ঘটনা মে বলুন ততা? োরজন তলাে গুলীমবে হরলা। অথে 

তার তোনই মেনারা েররত িারলাি না। লিার মবিয় আিারদর জরন্য’। বলল 
টযালন্ট িুমল  প্রধান মেনরে লেয েরর। 

িুমল  প্রধান মেনে তরড ইমণ্ডয়ান। বলল তি, ‘স্যার তোটা বযািারটাই 
আিারদর োরছ রহস্যজনে িরন হরে। প্রথিত, তারা তোন অম রযাে দারয়র 
েররমন। থানায় িাধারে এেটা ইনেররি ন মদরয়রছ িাত্র। হািিাতারল মেরয় 
আহতরদর বক্তবয মনরত হরয়রছ। মিতীয়ত, বক্তবয তারদর িমরষ্কার নয়। তোথায়, 
মে ারব, মে অবোয়, োর বা োরদর িারা এই র্ঘটনা র্ঘটল, তা মবস্তামরত তারা 
বরলমন। যা বরলরছ তা মদরয় মেছু বুো যায় না। িুমলর র িরন হরয়রছ, র্ঘটনার 
অমধোিং ই তারা তলারোরে। তৃতীয়ত, োরজরনর আহত হওয়ার ধরনটা 
মবষ্ময়ের। প্ররতযরের ডান হারতর প্রায় এেই জায়োয় গুলীমবে হরয়রছ। এর 
তোন বযােযা তারা মদরত িাররমন। িুমলর র ধারো এই োরজন আক্রিোত্মে মেছু 
েরমছল। তা তথরে তারদর মবরত রাোর জরন্যই তেউ তারদর গুলী বি্ে েরর। 
িরন েরা হরে, এরদর হারতও মর লবার মছল। যারা এই োরজনরে গুলী 
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েররমছল তারা এরদররে হতযা েররত োয়মন, শুধু তোন োজ তথরে তারদর মবরত 
রােরতই তেরয়মছল। হতযা েররত োইরল তারা িবার এেই জায়োয় ঐ ারব গুলী 
েররতা না। িুমলর র এই ধারে িতয বরল প্রতীয়িান হয় োরজরনর বক্তরবযর 
রাে- াে তদরে।’ 

‘মেন্তু আক্রিোত্মে মে র্ঘটনায় তারা জমড়ত থােরত িারর?’ প্রে 
টযালরন্টর। 

‘তিটাই আিরা উোর েররত িামরমন স্যার। তয জায়োয় র্ঘটনা র্ঘরটরছ, 
তিটা এয়াররিাট্ তরারডর মব্ররজর িমিি িার র রাস্তা। জায়োটা আিরা 
 াল ারব িরীো েররমছ। রাস্তার োর জায়োয় আিরা ররক্তর দাে তিরয়মছ। এই 
োরটা িরয়ন্টরে যুক্ত েররল এেটা আয়তরেত্র দাোঁড়ায়। আয়তরেত্রটা রাস্তার 
লম্বালমম্ব। লম্বার িমরিাে ২০ মেরটর িত। অথা্ৎ মব  মেট দূররত্ব রাস্তার দু’িার  
দু’জন েরর ওরা আহত হরয়রছ। োরজন দাোঁড়ারনার এই অবোন মবরিিে েরর 
িুমল  ধারো েররছ, এই োর অবোরনর িােোরন রাস্তার উির তোন োমড় বা 
িানুি মেিংবা মেছু মছল যারে তারা োরজরন মর্ঘরর তেরলমছল। তারির তারা 
গুলীমবে হয়।’ 

‘উরো ারব তারাও ততা তোন তর্ঘরাও-এর িরধয িড়রত িারর।’ 
‘তারদর অবোন তা প্রিাে েরর না স্যার।’ 
‘ধন্যবাদ মেনে। িুমল  িম ে িরথই এমেরয়রছ। এেন মে  াবছ 

ততািরা? আবার তোন তেরলিংোরী না র্ঘরট।’ 
‘তি বযািারর আিরা িতে্ স্যার। আিরা মের েররমছ, এোঁরা তয ে’মদন 

োরহামেয়া থারেন, আিরা তোে রােরত তেষ্টা েরব।’ 
‘নাইি মেনে। ততািরা ম ে মেন্তা েররছ। ধন্যবাদ।’ 
‘আররেটা বযািার স্যার?’ 
‘মে?’ 
‘বযািারটা ততিন ধত্বয নয়, তবু বলমছ স্যার।’ 
‘মে তিটা?’ 
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‘আিারদর তোরয়ো মব ারের এেজন েি্ী তরষ্ট হাউরজ োকুরী মনরয় 
আরছ। তরষ্ট হাউরজ রুমটন ইনেররি ন মহিারব তি তরথয বরলরছ, মিুঃ তোল্ড 
ওয়াটার বার বার তামেদ মদরয় িান ওয়াোর তোথায় থারে তা তজরন মনরয়রছ।’ 

‘তারির?’ 
‘এ টুকুই স্যার।’ 
টযালরন্টর ভ্রু কুেরে উর মছল।  াবমছল তি। বলল, ‘তুমি এরে তছাট 

েবর বলছ তেন মেনে? িান ওয়াোর মেডন্যািড হরয়মছল। িুমল  তারে উোর 
েররত বযথ্ হরয়রছ। তি তযিন ারব িামলরয় এরি আত্মরোিন েরর আরছ। 
তেতািংে তেউ যেন তার অবোরনর বযািারর অমত আরহ প্রো  েরর, তেন তি 
বযািারটারে তছাট েবর মহিারব তদো যারব না। তুমি ততা জান, তারে মেডন্যাি 
েররমছল েরি বে্বাদী তহায়াইট ঈেল।’ 

‘ম ে বরলরছন স্যার। এমদেটা আমি তিারটই মেন্তা েমরমন। তাহরল িান 
ওয়াোর প্ররে তোল্ড ওয়াটাররর বযািারর আিমন মেছু িরেহ েররন?’ 

‘অবশ্যই না। আবার আোও তনই। তরব িতয মে তা জানা প্ররয়াজন?’ 
‘বুেরত তিররমছ স্যার।’ 
তেডাররল েমি নার টযালন্ট তিৌোঁরছ তেল তার অমেরি। 
োমড় তথরে তনরি টযালন্ট িুমল  প্রধান মেনেরে বলল, ‘তুমি এি, 

আররেটু েথা আরছ’। 
টযালন্ট ও মেনে হাোঁটরত শুরু েরল টযালরন্টর অমেি েরের মদরে। 
ওমদরে তোল্ড ওয়াটার হািিাতাল তথরে তার োরজনরে মনরয় তিৌোঁরছরছ 

তার েরে। 
তিৌোঁরছই তডরে মনল তি তজনাররল শ্যারেরে। 
িবাই বিরল িদ িমররব ন েরল তোল্ড ওয়াটার মনরজ। বলল, ‘আসুন 

আিরা উৎযািন েমর হািিাতাল তথরে ওরদর োরজরনর িুমক্তর িুহূতর্ে।’ 
িরদ ত ি েুিুেমট মদরয় তোল্ড ওয়াটার বলল, ‘এেন তাহরল আিরা মেছু 

প্ররয়াজনীয় েথা আরলােনা েররত িামর।’ 
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হ্যাোঁ, তরব আিার এেটা েথা মিুঃ তোল্ড ওয়াটার। আমি মেন্তু এোরন আর 
িিয় মদরত িাররবা না।’ বলল তজনাররল শ্যারে। 

‘হ্যাোঁ, মিুঃ তজনাররল। আমিও এই েথাই বলরত োমে। এোরন এেন 
এে র্ঘন্টা বরি থাো আিার োরছ এে বছররর িত িরন হরে। ওরা অসুে না 
হরল েরব এোনোর িা  েুরে তযত।’ 

‘মেন্তু মিুঃ তোল্ড ওয়াটার এেজন তলাে যমদ োরজরনর োরমট 
মর লবাররে তোরের িলরে অরেরজা েরর মদরত িারর, তাহরল িা  েুরে মে 
েরর।’ 

‘ঐ রেি মেিংবদন্তীর বন্দুেবাজ িাত্র আরিমরোরতই মেছু মেছু আরছ। 
আর এরা োরজন ওরে আরে তদেরত িায়মন।’ 

েথা ত ি েরর এেটা দি মনরয় তোল্ড ওয়াটার বলল ‘থাে অতীরতর 
েথা। এেনোর যা োজ দ্রুত আিারদর ত ি েরা দরোর।’ 

‘মে ত ি েররব তোল্ড ওয়াটার। আহিদ িুিার তোন তোোঁজই ততা 
এেনও িাওয়া তেল না।’ 

‘আমি বুরেমছ, োোঁদ না িাতরল ওরে ধরা যারব না।’ 
‘োোঁদ তোথায়? 
‘িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ তিই োোঁদ’। 
‘তেিন?’ 
‘এই দু’জনরেই আিরা আটে েররত োই। তাহরলই োন টানরল িাথা 

আিার িত আহিদ িুিা এরদর উোররর জরন্য এরি উদয় হরব।’ 
‘না মিুঃ তোল্ড ওয়াটার, শুরনমছ তিরী তরাজ েীে জামস্টরির তিরয়। তারে 

আটে েরার িারথ  ামিল তথরে আমি োরিলায় িড়রত োই না।’ 
‘তা ম ে নয়। িান ওয়াোররর িারথ তারে ওয়াম িংটরন মনরয় তছরড় 

তদব।’ 
‘এরত মবিদ আরও বাড়রব’। 
‘তিটাও ম ে। তাহল?’ 
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‘শুধু িান ওয়াোররে আটে েরাই যরথষ্ট। তাছাড়া ম লা সুিান না মে 
তযন নাি ঐ তিরয়রে আটে েরার েথা বলরছন না তেন। শুরনমছ তিই তবম  
িমক্রয়।’ 

‘িিস্যা হরলা, তি েযামরমবয়ারনর তহায়াইট ঈেরলর তনতা জজ্ 
োমড্ন্যারন্ডর তিরয়। আমি নই, তার মিতারে মদরয় তারে  ারয়স্তা েররত হরব। 
ইমতিরধযই তার মিতারে আমি জামনরয়মছ।’ 

‘বুেলাি; োোঁদ মহিারব িান ওয়াোর মে েুব  াল হরব। তার িারথ 
আহিদ িুিার মে িম্পে্?’ 

‘িম্পে্ মেছুই তনই। আহিদ িুিা িম্পে্ মবোর েরর োজ েরর না। 
অিহায় তেউ  য়ানে মবিরদ িরড়রছ, এ টুকুই তার জমড়ত হবার জরন্য যরথষ্ট। 
মেন্তা েররবন না তজনাররল। আহিদ িুিার জরন্য আরও োোঁদ িাতমছ। জজ্ 
োমড্ন্যারন্ডর িারথ আজ িোরলই এ মনরয় আলাি েররমছ। টাে্ি িীিিুরে ডাুঃ 
িাো্ররট ও লায়লা তজমনোর তার অতযন্ত র্ঘমনষ্ঠা্ তারদর োরয় হাত িড়া িারন 
তার োরয় হাত িড়া’। 

‘ম ে আরছ, ঈের আিারদর িেল েরুন।’ বলল তজনাররল শ্যারে। 
েথা ত ি েররই তোল্ড ওয়াটার তার িুে র্ঘুমররয় মনরয়রছ হািিাতাল 

তথরে ছামড়রয় আনা ঐ োরজরনর মদরে। বলল, ‘মনমিত জানা তেরছ, িান 
ওয়াোর ও দুই বান্ধবী িবাই োরহামেয়ারতই আরছ। এেন েুোঁরজ তবর েররত হরব 
তোথায় তারা আরছ। আজ তথরেই ততািরা োরজ তনরি িড়। না ারজার িাহাযয 
িাওয়া যারব, িুমল ও িাহাযয েররব’। 

‘থাোটা মবষ্ময়ের ততা! তিমদন ততা েরল যামেল।’ বলল োরজরনর 
এেজন। 

‘না িবাই যামেল না। এয়াররিাট্ তথরে েবর মনরয় তদো তেরছ, তিমদন 
যামেল শুধু তিরী তরাজ ও ম লা সুিান’। 

‘তোথায় থােরব, তোন আত্মীরয়র বামড়রত মনিয়।’ 
‘বন্ধ-ুবান্ধব ও িমরমেতজনরদর বািারতও থােরত িারর। বািা  াড়া 

মনরয়ও থােরত িারর।’ 
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‘তা থােরত িারর।’ 
‘সুতরািং েুোঁজরত হরব ততািারদর। তিরতই হরব তারে।’ 
‘এবার িরন হরে েম নই হরব। না ারজার োছ তথরে োরজর েথা তবর 

েরা েুব েম ন।’ 
‘েম ন, মেন্তু িেল আিারদর হরতই হরব। িান ওয়াোররে আিারদর 

োই।’ 
‘তার বান্ধবী দু’জনরে?’ 
‘দরোর তনই।’ 
‘তিই তলােমটরে, তয তিমদন আিারদর িমরেল্পনা  ণ্ডুল েরর 

মদরয়মছল?’ 
‘তি তলােমটরে তিরল আিরা দরল মনতাি তয তোন িূরলযর মবমনিরয়। ও 

রেি বন্দুেবারজর েথা আমি শুমনমন’। 
‘তার িুে ততা আিরা তদমেমন, মেনব মে েরর? িাব মে েরর?’ 
‘িান ওয়াোররে তিরল তারেও িাবার এেটা িথ হরত িারর।’ 
‘ম ে বরলরছন’। 
‘তাহরল ততািরা মে ারব িািরন ওগুরব,  াবছ মে?’ না ারজার িারথ 

আমি েথা বরলমছ, তিমদরনর র্ঘটনার ির ওরা তোথায় থােরছ তি জারন না। িান 
ওয়াোররর বাবা-িা ও আত্মীয়-স্বজরনর োরছ জানরত বরলমছলাি। মেন্তু তার 
আত্মীয় স্বজনরা এেন েুব িতে্। তারা িুে তোরলমন। তরব েথােরল এতটুকু 
বরলরছ, িান ওয়াোররে োরহামেয়ার বাইরর িা াবার তেষ্টা েরর তারা বযথ্ 
হরয়রছ। িান ওয়াোররর এে েথা, িররত হরলও মনজ জন্ম ুমিরতই তি িররব।’ 

‘তোন মেছুই অিম্ভব নয়। তছাট্ট োরহামেয়া েরি তেলা েম ন হরব না।’ 
‘দরোর হরল তার বাি-িারে মেডন্যাি েরর তারদর িুে তোলারত 

হরব। িরাজয় তিরন এোন তথরে আিরা মেরব না।’ 
‘অবশ্যই স্যার।’ 
‘ত ান, এবার শুধু িুররারনা োরহামেয়া নয়, নতনু োরহামেয়ার উিরও 

তোে রােরত হরব।’ 
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‘আিরা নতুন োরহামেয়া তথরেই োজ শুরু েরব।’ 
‘ওরে। যাও, এেন ততািরা মবোি নাও।’ 
ওরা োরজন তবমররয় তেল। 
‘শুধু ওরদর োরজরনর উির  রিা েররলই মে েলরব মিুঃ তোল্ড 

ওয়াটার?’ বলল তজনাররল শ্যারে। 
‘তদো যাে।’ 
‘ওরে’। বরল উর  দাোঁড়াল তজনাররল। 
তোল্ড ওয়াটারও উ ল োিড় ছাড়ার জরন্য। 
 
 
 
প্ররেির আরািারহার অমেি েে তথরে তবমররয় েমররডার ধরর প্ররেির 

ও আহিদ িুিা হাোঁটমছল ইনমষ্টমটউরটর ডকুরিন্ট েযালামরর মদরে। 
তরড ইমণ্ডয়ান ইনমষ্টমটউট অব মহরষ্টামরেযাল মরিাে্-এর এই সুদৃশ্য 

 বনমট সুের ও সুপ্র স্ত এেটা মটলার উির অবমেত।  বরনর োরমদরে মবস্তৃত 
বাোরনর িামর। িারে িারে আবার প্রােৃমতে তোি-োড়। মনে তথরে িাথর 
মবছারনা এেটা রাস্তা এোঁরেরবোঁরে উর  এরিরছ ইনমষ্টমটউরট। 

েমররডার ধরর হাোঁটরত হাোঁটরত আহিদ িুিা বলল, ‘ইমণ্ডয়ান অতীত ও 
িুিলিানরদর অতীরতর িরধয তোন তযােিতূ্র আরছ মেনা, থােরল তিটা মে? এ 
মবিয় জানার আিার েুব আরহ। ওেলালা বরলমছল, এ মবিরয় আিমন জারনন।’ 

হািল প্ররেির আরািারহা। বলল, ‘আিারও আরহ এ মবিরয়। এই 
আরহ তথরেই ততািারে তডরে এরনমছ এই ইনমষ্টমটউরট। েল তদেরব।’ 

ডকুরিন্ট েযালামররত প্ররব  েরল প্ররেির আরািারহা এবিং আহিদ 
িুিা। প্ররেির আরািারহা বলল, ‘অরনে িিয় লােরব ডকুরিন্ট েযালারী র্ঘুরর 
তদেরত। অত িিয় তুমি তদরব না। সুতরািং েরয়েটা মজমনি িাত্র ততািারে 
তদোব।’ 
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শুরুরতই এেটা িানমেরত্রর িািরন দাোঁড়ারলা প্ররেির আরািারহা। বলল, 
‘অষ্টি  তাব্দীরত দতমর এই িানমেত্র। িাথররর উিরর আোঁো এই িানমেত্র দতমর 
হয় ইমণ্ডয়ানরদর রূি েথার উির ম মি েরর। িানমেত্র বলরত যা বুোয় এটা তা 
নয়। আিরল এটা িরথর িযাি। িরথর িযাি আোঁেরত মেরয় দুই িহারদ  এবিং 
এে িােররর অবোন মেমহ্ণত হরয়রছ এোরন। তদে দুই িহারদর র ত াোঁট এেদি 
উির প্রারন্ত িুরোিুমে হরয়রছ। দুইরয়র িােোন মদরয় তয িামে্ন িাের ওটাই 
তবমরিং প্রোলী। তবমরিং-এর দমেরে মবমস্তে্ এলাোয় ত উএর মিম্বল আোঁো এটাই 
প্র ান্ত িহািাের’। 

এেটু থািল প্ররেির আরািারহা। 
আহিদ িুিা েুোঁমটরয় েুোঁমটরয় তদেমছল িযািমট। 
প্ররেির আরািারহাই আবার শুরু েরল। বলল, ‘এই িযারির িবরেরয় 

বড় আেি্রের মবিয় হরলা, আরিমরোয় আমদ বিমত োিনোরীরদর আেিন 
িথ। তদে, দু’মট জনররাত এম য়া তথরে আরিমরোয় প্ররব  েরররছ। ছমব এোঁরে 
দু’মট িথই ম ন্ন ম ন্ন ারব তদোরনা হরয়রছ।’ 

থািল প্ররেির আরািারহা। তাোরলা আহিদ িুিার মদরে। বলল, 
‘আরিমরোিুেী এই দুই এ ীয় জনররাত আিারদর মে জানারে বলরত িাররা?’ 

‘আিমনই বলুন জনাব। আিার িরন হয় জনররাত দু’তটা অরনে েথা 
বলরছ।’ 

‘ম ে বরলছ আহিদ িুিা। জনররারতর ছমব দু’তটা অরনে েথা বলরছ।’ 
বরল এেটু তথরি এেটা ত াে মেরল আবার শুরু েরল। বলল, এেটা 

জনররারতর িানুিগুরলা তদে প্রায় নগ্ন। এরদর হারত িাথর এবিং ব ্ার িত অস্ত্র। 
আর এরদর িথ তবমরিং প্রোলী মদরয় নয়, তবমরিং প্রোলী তথরে তব  দমেরন 
িােররর িরধয মদরয়। অথে তনৌোর তোে মিম্বল আোঁো তনই। অথ্াৎ এম য়ার এই 
িানুিগুরলা ম োররর তিছরন বা ম োর ধাওয়া েরর িাের িামড় তদয় িহাোরলর 
এিন এে িিরয় যেন প্র ান্ত িাের, মবর ি েরর উির প্র ান্ত িহািাের বররে 
 াো মছল। এই জনররাত আরিমরোর আমদ বিমত। মিতীয় জনররারতর ছমবরত 
তদে তলােগুরলা ি য, োিড় িরা এবিং তারদর হারত তোন অস্ত্র তনই। আর তারা 
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তবমরিং প্রোলী মদরয় তনৌোয় িাের িামড় মদরয় আরিমরোয় প্ররব  েরর। িজার 
বযািার এেটা তদে, দুই জনররারতর উৎি িরঙ্গামলয়া। তৎিমন্নমহত েীন এবিং 
িধয এম য়া। তরব আমদ িনররাতটর উৎি েীন, জািান তোমরয়ার উিকুলীয় 
অিল। মেন্তু মিতীয় জনররাতমটর উৎি এম য়ার আররা ে ীরর, িরঙ্গামলয়া ও িধয 
এম য়া অিল তথরে।’ থািল আরািারহা এেটু। 

এেটু  াবল। বলল তারির, ‘আররেমট মজমনি তদে, প্র ান্ত িহািােরর 
ত উ-এর বুরে েরয়েটা তনৌো  ািরছ। িাল ততালা, দাোঁড় টানা এবিং এরদর েমত 
আরিমরোর মদরে। এটা আরিমরোিুেী তৃতীয় জনররাত। এই মতনমট 
জনররারতর িরধয প্রথিমট মনুঃিরেরহ বরে যুরের। মেন্তু িরবতী্ দু’মট জনররাত 
অরনে অরনে িরর, এ ীয় ি যতার যুরে। তয যুে বলরত িার িযাি মনি্ারের 
িিয় অষ্টি  তাব্দী িয্ন্ত। এেন ত ান, ত রির এই দুই জনররারতর িরধয 
িুিলিানরা  ামিল মছল। তরব ে ীর প্র ান্ত িােররর িরথ তনৌো বা জাহাজবাহী 
তয তরাত তদেছ, এটা মছল এেে ারব িুিলিানরদর। িুি...।’ 

প্ররেির আরািারহারে বাধা মদরয় আহিদ িুিা বলল, ‘এেে ারব 
িুিলিানরদর মছল এেথা বলরছন তেিন েরর?’ 

‘বলমছ এ োররে তয অষ্টি  তে তথরে েতদ্ু   তে িয্ন্ত আটলামন্টে 
বল, প্র ান্ত িহািাের বল, িব িােররর রাজা মছল িুিলিানরা। এিনমে িিদ  
 তরে িােররর আমধিতয ( ূিধয িাের ছাড়া) ইউররািীয়রদর হারত েরল 
তেরলও িুিমলি িিুদ্র মবর িে ও িুিলিান নামবেরদর িাহাযয ছাড়া ইউররািীয় 
েযারপ্টনরা িিুরদ্র জাহাজ ছাড়ার েথা েল্পনাই েররতা না। েলম্বািরে 
আরিমরো এবিং  ারস্কাডাোিারে  াররত মনরয় মেরয়মছল িুিমলি তনৌ-
কু লীরাই। িব ততা আমি জামন না। জানার িরধয তথরে এেজরনর েথা বলমছ। 
মতমন িুিমলি নামবে আবহারা। উির প্র ান্ত িহািাের তথরে অরেমলয়া িয্ন্ত 
মব াল িাের তাোঁর োরছ মছল িুকুররর িত। েলম্বারির আরিমরো আিার িাত 
আট  ’বছর আরে তথরে  ত-িহর আবহারা িাের িামড় মদরয় আরিমরো 
তিৌোঁরছরছ। আবহারা ধররনর নাি আিারদর তরড ইমণ্ডয়ানরদর িরধয অরনে 
িারব।’ 
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থািল প্ররেির আরািারহা। আবার িরনারযাে মদল িযারির মদরে। শুরু 
েরল, ‘বলমছলাি, এই িযাি িম্পরে্। এই িযািটা দতমর হয় তরড ইমণ্ডয়ান 
রূিেথার ম মিরত। ইমতহাি আজ এই রূিেথারে িতয প্রিাে েরররছ। আিার 
িরন হয় আহিদ িুিা তরড ইমণ্ডয়ানরদর িারথ িুিলিানরদর িম্পে্ মে- ততািার 
এই প্ররের জবার এই িযাি তথরে মেছুটা িমরষ্কার হয়।’ 

‘আিমন যা বলরলন তা যুমক্তর েথা, মেছুটা ধারোর েথাও। মনমিত 
হবার জরন্য িানুি মে সুষ্পষ্ট প্রিাে োইরব না? তরব তরড ইমণ্ডয়ানরা এ ীয় 
বিংর াদ্ভুত। িযারির এই েথা আজ ইমতহািও বলরছ।’ 

হািল প্ররেির আরািারহা। বলল, ‘েল আরও িািরন েল। 
আহিদ িুিারে মনরয় িািরন এগুরলা প্ররেির আরািারহা। বলমছল 

‘তুমি তয প্রিারের েথা বলছ, তি ধররনর প্রিারনর িন্ধান িরবিাত্র শুরু হরয়রছ। 
এতমদন আরিমরো এই ধারোয় বুদ হরয় মছল তয, েলম্বািই প্রথি আরিমরোর 
িামটরত িা রারে। মেন্তু তরড ইমণ্ডয়ান ইমতহারির মবম ন্ন মদে মনরয় তয িযাি 
তদেলাি তি ধররনর মেছু িযাি ও দমলল িাওয়ার ির ঐমতহামিে ও 
িুরাতত্ত্বমবদরা নতুন িম্ভাবনার উির োজ শুরু েরররছন। িব্ প্রথি প্ররেির 
তহনর ও বািহে েযামলরোমন্য়া মবেমবদযালরয়র  প্রত্নতত্ত্ব মব ারে তদয়া এে 
মররিারট্ বরলন, “মবম ন্ন অিরল আরবীয় ঐমতহ্যিমণ্ডত ইিলারির মেছু 
প্রত্নতামত্ত্বে মনদ ্ন িাওয়া যারে। তাোঁরা এিব মনদ ্রনর এেটা তামলোও তি  
েররন। তাোঁরদর অনুিন্ধারনর িথ ধরর আরও অনুিন্ধান োজ এমেরয় েরল। 
েযামলরোমন্য়া মবেমবদযালরয়র প্রত্নতি মব ারের অধযািে মিুঃ তবরীমেল এিন 
মেছু প্রত্নতামত্ত্বে মনদ ্ন হামজর েররন যা প্রিাে েরর েলম্বাি আরিমরো 
আমবষ্কাররর িাত আট  বছর আরে িুিলিানরা আরিমরোয় মছরলন। অরনে 
প্রত্নতত্ত্বমবদ প্রথরি এ বক্তবযরে আিল তদনমন। অরনরে তারে মবদ্রুি েরর 
মলরেরছনও। মেন্তু ১৯৭৮ িারল তেিমলটন বীর িাউন্ট েরলরজ প্রত্নতত্ত্বমবদরদর 
িিারবর  মতমন তার উিোমিত তরত্ত্বর িরে তথয প্রিাে হামজর েররল এেটা 
নতুন মবষ্ময় মহরিরব িবাই এরে রহে েররন।’ 

‘তি তথয প্রিােগুরলা মে?’ আহিদ িুিা মজরেি েরল। 
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‘হ্যাোঁ, তি তথয প্রিারের দু’এেটা ততািারে তদোব বরলই বরলমছ।’ 
তারা তিরেরত োরটা মিলাররর উির রাো োেরিাড়া এেটা তিলরের 

িািরন মেরয় দাোঁড়াল। আরও েরয়েটা তিলে ির ির। 
তিলেমটর িরধয এেটা বড় িাথর। তারত তোদাই েরর তলো। 
তলোগুরলা আরবী। 
িড়ল আহিদ িুিা, ‘আল্লাহর নবী িুহাোদ’। 
প্ররেির আরািারহা বলল, ‘এই ম লামলমি অরমজন্যাল নয়, 

অরমজন্যারলর ডামি। েযামলরোমন্য়া মবেমবদযালরয়র িত্নতত্ত্ব েযালামরর িূল 
ম লামলমি তথরে এটা নেল েরর আনা হরয়রছ।’ 

‘ম লামলমির বয়ি?’ মজরেি েরল আহিদ িুিা। 
‘ াল েরর তদে ম লামলমিরতই তলো আরছ।’ 
 াল েরর তদেরত মেরয় মলমির মনরে তামরে তলো তদেরত তিল। িড়ল 

‘িরহলা রিজান, মছয়ানব্বই মহজরী।’ 
মবষ্ময় মবিুগ্ধ আহিদ িুিার তোে তযন আ ার িত তলরে তেল 

ম লামলমির োরয়। ম লামলমিমট তার তোেরে তটরন মনরয় তেল  ত  ত বছর 
আরের মদরন। এই িাত্র প্ররেিররর োরছ ত ানা িুিমলি আবহারারদর তযন তোরে 
তদেরত িারে তি। তদেরত িারে ইিলারির িতাো হারত তারদর আরিমরোর 
বনজ, িাথরুর এবিং িরুিয় িরথ প্রান্তরর র্ঘুরর তবড়ারত। ইিলারির তোন তি েমত, 
তোন তি িয়লাব তারদর ত রল মনরয় এরিমছল এতদূরর। 

তোরের দু’তোে ম রজ উর মছল আহিদ িুিার। 
‘িড়রত তিররছ তামরে?’ মজরেি েরল প্ররেির আরািারহা। 
িমম্বত মেরর তিল আহিদ িুিা। 
 িরেট তথরে রুিাল মনরয় তোরের তোে দু’মট িুরছ আহিদ িুিা বলল, 

‘িরড়মছ জনাব।’ 
এেটু থািল। তারির বলল ‘ইিংররজী িারলর মহিারব এই ম লামলমি 

মলমেত হরয়রয় ৭২৯ িারল। আর মহজরী িাল মহিারব ৯৬ িারল। োব্ন তটষ্ট 
মেিংবা এ ধররনর দবোমনে তটষ্ট ম লামলমির োল িম্পরে্ মে বরল?’ 
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‘েরয়ে ধররনর িরীো হরয়রছ। িব িরীোরতই প্রিাে হরয়রছ, তলো 
তামরে িতয’। 

‘আলহািদুমলল্লাহ’। বলল আহিদ িুিা অিূলয দমললমট  ূয়া না হওয়ার 
আনরে। 

‘েল, িািরন আোও।’ 
র্ঘররর োোঁে  াো তিলরের িািরন এরি হামজর হরলা তারা। 
এোরনও আররে ম লামলমি। তোে ছুরট তেল আহিদ িুিার। ম লামলমি 

িড়ল তি, ‘লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা  ামরোলাহু।’ 
এই ম লামলমির তামরে মেছুটা িররর, িরহলা িহররি, ১০৮ মহজরী। 
আহিদ িুিা মেছু বলার আরেই প্ররেির আরািারহা বলল, ‘এই 

ম লামলমিমট ওটার তেরয় ১২ বছর িররর। এই ম লামলমিমট িাওয়া যায় 
েযামলরোমন্য়ার িাউথটিংে এলাোয় আর ওটা তনবদা এলাোয়।’ 

বরল তোে মেমররয় আহিদ িুিার মদরে তাোল। বলল, ‘বুরেছ মে তলো 
ওোরন?’ 

‘বুরেমছ প্রথিটায় তলো ‘আল্লাহর রিূল িুহাোদ’। আর মিতীয়টায় 
তলো, ‘আল্লাহ ছাড়া তোন উিাস্য তনই। মতমন এে ও  রীে মবহীন।’ আর িজার 
বযািার হরলা, এই দুমট মিরল যা দাোঁড়াল তিটা ইিলারির িূল িন্ত্র। যা ইিলাি ধি্ 
রহে োরল প্রথরিই িড়রত হয়।’ 

‘বাুঃ ওয়াণ্ডারেলু। তাহরল ওগুরলা মনিয় তোন তডরোরর রনর মবিয় 
মছল না, মছল আিরল আেত িুিলিানরদর মি নারী উিেরে।’ 

‘আমিও তাই িরন েরমছ জনাব।’  
আহিদ িুিা থািরলও প্ররেির তৎেোত তোন েথা বলল না।  াবমছল 

তি। কুমিত তার ভ্রু দু’মট। মজরেি েরল এেটু িিয় মনরয়, ‘তাহরল বুো যারে, 
এ ধররনর প্রোর উিেরে বযািে ারব ছড়ারনা হরয়মছল। তিজরন্যই দুই োরনর 
দুই ম লামলমি মিরল এে মবিয় হওয়ার সুরযাে হরয়রছ। 

‘তাই হরব।’ 
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‘হরব িারন? এটাই হরয়রছ। আর ত ান এটা শুধু লি এরেরলি এলাোয় 
নয়, তোটা আরিমরোয়। মিরনরিরটা, ডারোটা, উইিমেনমিন মবেমবদযালরয়ও 
প্রত্নতামত্ত্বে েরবিোর িাধযরি তদমেরয়রছন, েলম্বারির অরনে, অরনে আরে 
িুিলিানরা আরিমরোয় আেিন েরর। এিব মবেমবদযালরয় েলম্বািরে 
আরিমরোর আমবষ্কারে মহিারব না তদোবার মিোন্ত হরয়রছ। বল আরও প্রিাে 
ততািার োই? বল?’ 

আহিদ িুিা মেছু বলরত যামেল এিন িিয় োর িারে্র মদে তথরে 
এোমধে নারী েরের ‘বাোঁোও’ ‘বাোঁোও’ মেৎোর ত রি এল। 

আহিদ িুিা িুহূরত্র জরন্য উৎেে্ হরয় শুরনই বলল, ‘তিরী তরাজ, 
ওেলালারদর েলা িরন হরে। আসুন জনাব।’ 

বরলই আহিদ িুিা ছুটল র্ঘর তথরে তবরুবার জরন্য। র্ঘর তথরে তবমররয় 
ছুটল আহিদ িুিা োর িারে্র মদরে। তার তিছরন তিছরন প্ররেির আরািারহা। 

দূর তথরেই আহিদ িুিা তদেরত তিল, তিরী তরাজ, ওেলালা, ম লা 
সুিান িােরলর িত মেৎোর েররছ। তারদর িার ই মবিূঢ় অবোয় দাোঁমড়রয় আরছ 
মজ াররা। 

আহিদ িুিা তারদর িািরন তযরতই ওেলালা োন্না জমড়ত েরে বরল 
উ ল, ‘িব্না  হরয় তেরছ  াইয়া, িান ওয়াোররে ওরা ধরর মনরয় তেরছ।’ 

েিরে উ ল আহিদ িুিা। বলল, ‘োরা?’ 
‘িরন হয় তিই োরজন। আিরা োমড় তথরে তনরি  ুেরত যামেলাি 

ইনমষ্টমটউরট। োরজন তেতািংে তবমররয় আিমছল ইনমষ্টমটউট তথরে। িান 
ওয়াোররে তদরেই ওরা তার উির োমিরয় িড়ল এবিং তোরের িলরে ওরা 
োরজন িান ওয়াোররে েযািং তদালা েরর মনরয় োমড়রত তুরল িামলরয়রছ’। 
ওেলালা বলল। 

‘োমড়র মে রিং? নাম্বার েত?’ 
‘দুরটাই নীল োমড়। োমড়র নাম্বার তেয়াল েমরমন’। 
‘দুরটাই োমড় মছল?’ দ্রুত েরে বলল আহিদ িুিা। 
‘হ্যাোঁ’। 
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‘নীল রিং ছাড়া োমড়র মবর ি তোন মেহ্ণ?’ 
‘দুই োমড়রই তিছরনর উইন্ড িীরন োমড্নাল বারড্র ছমব আোঁো 

আরছ’। তোে িুছরত িুছরত বলল দ্রুত েরে তিরী তরাজ। 
আহিদ িুিা োরমদরে এেবার তেরয় ছুরট তেল ওেলালারদর োমড়র 

মদরে। 
োমড়রত উর  োমড়রত ষ্টাট্ মদরত মদরত জানালা মদরয় প্ররেির 

আরািারহার মদরে তেরয় বলল, ‘আিনারা মেন্তা েররবন না জনাব। আমি 
তদেমছ।’ 

আহিদ িুিার োমড় তবমররয় এল ইনমষ্টমটউট তথরে। 
ইনমষ্টমটউট তথরে এেমট িাত্র রাস্তা মটলার ো তবরয় এোঁরে তবোঁরে তনরি 

তেরছ মনরে। 
ইনমষ্টমটউট এলাোটা জনমবরল। 
ইনমষ্টমটউরটর মটলা তথরে এেটা প্র স্ত রাস্তা তবমররয় েরলরছ 

োরহামেয়ার নতুন অিংর র মদরে। রাস্তামটর দু’িার  িারে িারে দু’এেমট বামড় 
ও অমেি তদো যারে। 

আহিদ িুিা  াবল,মটলার আোঁো-বাোঁো রাস্তা মদরয় তারা মনিয় েুব দ্রুত 
এমেরয় তযরত িাররমন।মটলা তথরে নািার িরও তারদর মেছুটা িথ িরল তিাজা 
এেটা িাত্র রাস্তা ধরর এগুরত হরব।সুতরািং আহিদ িুিা মনমিত তয োমড় দু’মটর 
িাোত িাওয়া যারব। 

আহিদ িুিা েরড়র েমতরত োড়ী োমলরয় মটলার তোড়ায় এরি দূরর 
তিাজা রাস্তামট ধরর দুমট নীল োমড়রে ছুরট তযরত তদেল। 

িািরনই দুই নীল োমড় এবিং আহিদ িুিার োমড় প্রানিে ছুরট েলরছ 
হমরে ও তনেরড়র জীবন- িৃতুযর লড়াইরয়র িত। 

নীল োমড় দু’মটর িারথ দুরত্ব েরি আিরতই আহিদ িুিা মর লবার তবর 
েরল।  াবল, ওরদর োমড় থািারত হরল টায়ার োটারনা ছাড়া িথ তনই। িািরনর 
দুই োমড়র তিছরনর োমড়রত িান ওয়াোর না থােরল এ োমড়র িারথ লড়াইরয় 
জমড়রয় িরার োোঁরে িািরনর োমড়টা িামলরয় যারব িান ওয়াোররে মনরয়। 
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এিব মেন্তায় আহিদ িুিা স্বীোন্ত মনরয় িাররমন, এিন িিয় িািরনর দুমট 
োমড় তিছরনরমট তথরে প্রথরি দুমট, িরেরনই আরও দুমট এ ারব অবযাহত গুলী 
এমেরয় আিরত লােল। 

প্রথি গুলীমট এরি আর্ঘাত েররমছল আহিদ িুিার োমড়র িািরনর 
উইন্ড ম রল্ড। উইন্ড ম ল্ড গুরড়া হরয় তেল। এেটা গুলী এরি আহিদ িুিার 
োমড়র টায়ারর লােল। হুিমড় তেরয় োমড় তথরি তেল আহিদ িুিার। আহিদ িুিা 
 িংমেত হল, ওরা এই সুরযারে মনিয় িামলরয় যারব। 

আহিদ িুিা হতা   ারবই তাোল িািরনর োমড়র মদরে। মেন্তু 
মবিরয়র িারথ তদেল, িািরনর দুই োমড়র তিছরনর োমড়টা তথরি তেরছ। আরও 
তদেল, তিছরনর োমড়রে দাড়ারত তদরে িািরনর মিতীয় নীল োমড়টাও তথরি 
তেরছ। তার িারন ওরা লড়াইরয় নািরত োয়,  াবল আহিদ িুিা। তারা তয িান 
ওয়াোররে মনরয় িামলরয় যাওয়ার মস্বোন্ত তনয়মন তিজন্য আল্লাহর শুেমরয়া 
আদায় েরল। 

টায়ার তেরট যাওয়ায় আহিদ িুিার োমড়টা ডান মদরে এেটা টান্ মনরয় 
তথরি মেরয়মছল। তার েরল িািরনর রাস্তাটা আহিদ িুিার ড্রাইম িং িীরটর 
জানালার িুরোিুমে এরি মেরয়মছল। 

আহিদ িুিা ড্রাইম িং মিরটর ওির িরার িত ো এমলরয় বরিমছল এবিং 
অস্পষ্ট  ারব তামেরয় মছল রাস্তার উির। তার হারত মর লবার এবিং হারতর 
তজন্ীটা মট্রোরর। 

দুই োমড় তথরে ওোঁরা োরজনই তনরি এরিরছ। 
িািরনর োমড়র দু’জন ছুরট এরিরছ তিছরনর োমড়র দু’জরনর োরছ। 
বলল তারদর এেজন, মে বযািার দাোঁড়ারল তেন ততািরা? 
‘ ালারে এেটু তদেরত োই। তে আিারদর মিছু মনরয়মছল।’ 
‘অক্কা তিরয়রছ,নামে তবোঁরে আরছ?’ 
‘েরলা তদমে।’ 
‘না আমি তদমর েররত িারমছনা।স্যার অরিো েররছন।িান 

ওয়াোররে আটরে তররে তারির ওোরন তযরত হরব। তুমি তিাজা স্যাররর 
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ওোরন েরল তযও।’ মনরজর োমড়র মদরে ছুটরত ছুটরতই েথাগুরলা বলমছল 
তলােমট। 

েথাগুরলা আহিদ িুিাও শুনরত তিল। শুরন উমিগ্ন হরলা তি। তাোঁর োরছ 
এেন অবো এই দাোঁড়ারলা, ওই দুজন িান ওয়াোররে মনরয় েরল যারব, আর 
তিছরনর দু’জরনর িারথ তাোঁরে এেন লড়রত হরব। অথে এই অবো এড়ারনার 
জন্যই আহিদ িুিা গুমল েরর টায়ার োমটরয় এ োমড়রে থািাবার তেষ্টা েররমন। 
দুই োমড়রে এে িারথ ধররত তেরয়রছ। 

এই  াবনার িারথ িারথ আহিদ িুিা মস্বোন্ত মনল িান ওয়াোররে মনরয় 
ওরদর িালারত তদয়া যারবনা। আহিদ িুিা তিাজা হরয় বিল। মর লবার ধরা 
ডান হাত মনরয় এল জানালায়। 

ওরা দুজন যেন তাোঁরদর োমড়র মদরে ছুটমছল, এ দুজনও তেন আহিদ 
িুিার োমড়র মদরে ছুটা আরম্ভ েরর।  

িাে িরথ এরি আহিদ িুিারে মর লবার বামেরয় উর  বিরত তদরে 
 ুত তদোর িত আোঁতরে উ ল এবিং আত্নরোর জন্য দু’জন দু’মদরে মছটরে 
িড়ল। 

মনরজরদর িািরল মনরয় ওরা অমত দ্রুত মছটরে িররব আহিদ িুিা 
 াবরত িাররমন। েরল তার দুমট গুলী লেয ভ্রষ্ট হরলা। 

লেয িিংর াধন েরর আহিদ িুিা তৃতীয় গুলী ছুড়ল। ডান মদরে মছটরে 
িরা তলােমটরে লেয েরর। এ গুলীমট এেজরনর িাথা গুমড়রয় মদল। মেন্তু আহিদ 
িুিার েতথু ্গুলী বাি মদরে মছটরে িরা তলােমটরে আর্ঘাত েরার আরেই তার 
মর লবার গুলী বি্ে েরল। গুলীমট আহিদ িুিার বাি বাহুর োোঁধ িমন্নমহত 
অিংর র মেছুটা মছরড় মনরয় তবমররয় তেল। মেন্তু এই বুরলট আহিদ িুিারে আর্ঘাত 
েরার আরেই আহিদ িুিাও মট্রোর মটরিমছল। গুলীমট আর্ঘাত েরল মিতীয় 
তলােমটর এরেবারর িাথায়।  

গুলী তেরয় আহিদ িুিার তেোঁরি উর মছল দারুে ারব। কুোঁেরড় মেরয়মছল 
তার তদহমট তার অজারন্তই। মেন্তু আহিদ িুিা িাথা োোঁমেরয় মনরজরে িািরল 
মনরয় দরজা েুরল তবমররয় এরলা োমড় তথরে। তারির ওরদর মর লবার দুমট 
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কুমড়রয় িরেরট িুরর ডান হাত মদরয় আহত বাি বাহুর িমন্ধেলটা তেরি ধরর ছুটল 
ওরদর োমড়র মদরে। 

োমড়রত উর  োমড়র মিরট িরর থাো ততায়ারল বাি োোঁরধর ওির মদরয় 
আহত োনটা জানালায় তেরি ধরর োমড়রত স্টাট্ মদল আহিদ িুিা। িািরনর 
োমড়টা এেন িয্ন্ত তদো যামেল, এইিাত্র এেটা বাোঁরে এেটা বামড়র আড়ারল 
তা  াো িড়ল। 

যততুকু স্পীড বাড়ারনা যায়, ততটুকুও বযবহার েরল আহিদ িুিা। বাোঁে 
র্ঘুরার ির আবার িািরনর োমড়টা নজরর িড়ল আহিদ িুিার। আহিদ িুিা তার 
োমড়র যতটা স্পীড বামড়রয়রছ, িািরনর োমড়টা ততটা স্পীড বাড়ায়মন। 

আহিদ িুিার োমড় িািরনর োমড়টার নজরর িরড়রছ, এ বযািারর তোন 
িরেহ তনই। মেন্তু তবু োমড়টার িরধয তোন প্রমতমক্রয়া তনই তেন? 

িরেরনই মনরজর তবাোমিরত মনরজই তহরি উ ল আহিদ িুিা। এ 
োমড়রে ওরা িরেহ েররব তেন? ওরা ততা জারন আমি িরর তেমছ। আর এটা 
ওরদরই োমড় এবিং ওরদর তলােই এ োমড়রত।  

আহিদ িুিা তার োমড়র স্পীড আর বাড়াল না।  াবরত লােল, এেন 
তার েরনীয় মে? তি ওরদর এেজনরে বলরত শুরনরছ, িান ওয়াোররে তোথাও 
বেী েরর ওরা স্যাররর িারথ তদো েররত যারব। তি মে ওরদর অনুিরন েরর 
ওরদর আস্তানায় যারব? ওরদর স্যার তে তা মে তি তদেরব? না িািরনর োমড়র 
অেতার সুরযাে মনরয় ওরদর ওির েড়াও হরয় িান ওয়াোররে িুক্ত েরর 
আনরব? দুই তেরত্রই েুমে আরছ।  

রাস্তায় এ ারব েুনােুমন তযিন মনরািদ নয়,ততিমন ওরদর আস্তানা মে, 
তেিন তার মেছুই তি জারননা।  

িািরনই আররেমট বাোঁে। বাোঁে মনরয় রাস্তামট তিোরন এেমট বাোরন 
প্ররব  েরররছ। বাোঁে মনরয় িািরনর োমড়টা আবার তোরের আড়ারল েরল তেল।  

আহিদ িুিা আবার দ্রুত েরল োমড়র েমত। আহিদ িুিা বাোঁরে তিৌোঁরছ 
তদেল, এেটু িািরন রাস্তার ডান িার  এেটা োরছর ছায়ায় দামড়রয় িািরনর 
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তিই নীল োমড়টা। আহিদ িুিা বুেল,ওোঁরা োমড় থামিরয় ওরদর িাথীরদর 
অরিো েররছ। 

বাোঁে তথরে প্রায় মিমে িাইল িমরিান জায়ো মনরয় রাস্তার দু’িার  
‘তহায়াইট ওে’ এর বাোন। অ যন্তরটা তোি-োরড় এেদি িড়রের প্রান্ত 
তথরেই।  

আহিদ িুিা আেমিে এই নতুন িমরমেমতর িুরোিুমে হরয় িুহূরত্র 
জন্য মিধায় িরড় মেরয়মছল। মেন্তু দাোঁড়াবার উিায় মছল না। দাোঁড়াবার অথ ্ধরা 
িরড় যাওয়া। এেন প্রস্তুত  ত্রুর মবরুরে তারে লড়রত হরব। তার তেরয় তধাোঁোয় 
িড়া  ত্রুর অপ্রস্তুত অবোর সুরযাে মনরয় তারদর উির আেমিে ারব েড়াও 
হওয়া অরনে তবম  উিি। 

আহিদ িুিা তার োমড়র েমত না েমিরয় এমেরয় েলল িািরনর োমড়টার 
মদরে। 

আহিদ িুিার োমড় িািরনর দামড়রয় থাো োমড় বরাবর রাস্তার উির 
দাড়ারতই োমড়টার মদরে তামেরয় েিরে উ ল আহিদ িুিা। োমড়রত 
হাত,িা,িুে বাোঁধা অবোয় িান ওয়াোর বরি আরছ, আর তেউ তনই। িরঙ্গ িরঙ্গই 
আহিদ িুিা বুেরত িাররলা তয তি ওরদর োোঁরদ িরড় তেরছ। 

িা  তথরে মর লবার হারত তুরল মনল আহিদ িুিা। দু’িার  তাোরত 
মেরয় তদেল তার োমড়র দু’িার  দু’জন এরি দাোঁমড়রয়রছ। তাোঁরদর হারতর উদযত 
মর লবার তারে তাে েরা। 

তার জানালার িার র জন তহা তহা েরর তহরি উ ল। বলল, তুমি িমতযই 
প্রথরি আিারদর তবাো বামনরয়মছরল। োমড় তদরে আিারা ত রবমছলাি আিারদর 
িাথীরাই আিরছ। মেন্তু তুমি আিারদর দুই িাথীরে হতযা েরর আিারদরই োমড় 
মনরয় আিারদর ধাওয়া েরছ তা বুমেমন। তিাবাইরল তযাোরযাে েররত মেরয় 
তদেলাি আিারদর িাথীর তটমলরোন নীরব। বুেলাি আিারদর িাথীরা তনই। 
োমড় মনরয় আিরছ তাহরল আিারদর তোন  ত্রু। তি  ত্রুরে তদোর জন্যই আিরা 
এোরন দাোঁমড়রয়মছ। 
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বরল এেটু তথরি আবার বলল, ‘ততািার মর লবারটা আিারে মদরয় 
দাও’। ক্রুে েে তার। তোরে তার েুরনর তন া েেেে েররছ। 

আহিদ িুিা তাোল এেবার তার মদরে। আররেবার ডান িার র 
মর লবারধারীর মদরে। তারির মর লবারটা তুরল মদল মনরদ্ োরীর হারত।  

‘োমড়র দরজা েুরল তবমররয় এি। ততািার ররক্ত আিারদর োমড় নষ্ট 
েররত োই না, ইমতিরধয মেছুটা নষ্ট েররছ। রাস্তার তেরয় জঙ্গরল ততািার লা  
িড়রল িশু-িামেরদর মেছুটা সুমবরধ হরব’। মিতীয় মনরদ্  ধ্বমনত হরলা তিই 
প্রথি তলােমটর েরে। 

আহত বাি হাত মদরয় দরজা েুলরত মেরয় বযাথায় অজারন্তই ‘আুঃ’ বরল 
উ ল আহিদ িুিা। 

‘তনরি এি আহরতর বযাথা আর তবম েন থােরব না’। মবদ্রুি েরর 
িড়রলা তলােমটর েরে।  

আহিদ িুিা েুরল তেলল োমড়র দরজা। তলােমট দাোঁমড়রয়মছল দরজা 
তিাজা িাত্র দু’েরজর িত দুরর। আহিদ িুিা ডান হাত মদরয় বাি বাহুর আহত 
জায়োটা তেরি ধরর বরি তথরেই দু’িা র্ঘুমররয় দরজার মদরে এল। দু’িা নািাল 
িামট স্প ্ েরার  মঙ্গরত। এেবার তাোল তলােমটর মদরে।তার মর লবার ধরা 
হাত মেছুটা তনরি তেরছ। 

আহিদ িুিা তোে িমররয় মনরয়ই তার দু’হাত মবদুযতরবরে িামটর মদরে 
ছুরড় মদরয় তদহটা উমেরয় মনরয় দু’িারয়র তজাড়া লামথ োলাল িািরনর তলােমটর 
বুরে। তলােমট মছটরে িরড় তেল। তার হারতর মর লবার মছটরে িরড় তেল হাত 
তথরে। 

আহিদ িুিা িামটরত িরড় থাো অবোরতই িার  তদেরত তিল 
মর লবার। মর লবার কুমড়রয় মনল আহিদ িুিা।  

তলােমট িরড় মেরয়ই তমড়র্ঘমড় েরর উর  দাোঁড়ামেল।  
আহিদ িুিা শুরয় তথরেই তারে গুলী েরল। 
তিাজা হরয় উর  দাোঁড়াবার আরেই তলােমট গুলী তেরয় হুিমড় তেরয় িরড় 

তেল। 
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োমড়র ডান িার র মর লবারধারী তলােমট র্ঘটনার আেমিেতা োমটরয় 
উ ার ির োমড়র ওিা  তথরে মর লবার তাে েররত মেরয় শুরয় থাো আহিদ 
িুিারে নাোরলর িরধয তিল না। তি ছুটল োমড়র িা  র্ঘুরর এমদরে আিার জন্য।  

ওমদরে আহিদ িুিা গুলী েররই দ্রুত েমতরত োমড়র িার  এরি উর  
বরিরছ।  

তি উর  বরিই োমড়র তোলা দরজা িরথ উইন্ডম রল্ডর োোঁরের িধয মদরয় 
তদেরত তিল, ডান িার র তলােমট তদৌড়ারে োমড় র্ঘুরর এমদরে আিার জন্য।  

আহিদ িুিা গুলী েরল। মেন্তু গুলীটা লেযভ্রষ্ট হরলা। গুলীটা তিছন মদে 
মদরয় েরল তেল। 

গুমলর  রব্দ তলােমট িরঙ্গ িরঙ্গই বরি িরড়রছ। 
তলােমটর তোন িাড়া ব্দ িাওয়া যারে না। আহিদ িুিা বিা অবোয় 

গুমট গুমট এগুল োমড়র িািরনর মদরে োমড়র ো তর্ঘোঁরি। 
আহিদ িুিা যেন োমড়র িািরনর প্রারন্ত তিৌোঁরছ তেরছ, তেন রাস্তার 

িার  দাোঁড়ারনা ওরদর োমড়র স্টাট্ তনয়ার  ব্দ তিল আহিদ িুিা।  
আহিদ িুিা েিরে উর  দাোঁড়াল। িালারে তলােমট িান ওয়াোররে 

মনরয়।  
োমড় তেন ছুটরত শুরু েরররছ, আহিদ িুিা ছুটন্ত োমড় লরে গুলী েরল 

ির ির দু’বার। এেমট গুলী বযথ ্হরলা। মিতীয় গুলী মেরয় আর্ঘাত েরল োমড়টার 
তিছরনর টায়ার।টায়ার োটা োমড়টা এোঁরে তবোঁরে মেছুটা এমেরয় তনরি তেল। 
আহিদ িুিা ছুটল োমড়র মদরে। মেন্তু োমড়র োছাোমছ হরয় তদেল তলােমট তার 
োমড়র ডান িার র দরজা মদরয় তবর হরয় ছুটরছ জঙ্গরলর মদরে। আহিদ িুিা 
যেন োমড়র িার  এরি দাোঁড়াল, তেন তলােমট জঙ্গরল  ুরে তেরছ। 

আহিদ িুিা তিমদে তথরে তোে মেমররয় তাোল িান ওয়াোররর 
মদরে। তাড়াতামড় োমড়র দরজা েুরল িুে ও হাত-িারয়র বাধন েুরল মদল তাোঁর।  

তি িুক্ত হরয়ই দু’হাত মদরয় তেরি ধরল আহিদ িুিার আহত বাহু-
িমন্ধেল। আহত জায়ো মদরয় তেনও রক্ত তবরুরে। বলল িান ওয়াোর, 
‘আহিদ িুিা  াই আিমন  ীিে আহত।’ আত ্েে িান ওয়াোররর। 
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‘িান ওয়াোর তাড়াতামড় েরলা।’  
বরল আহিদ িুিা োমড় তথরে তবমররয় এরলা। িান ওয়াোরও। 
আহিদ িুিা ও িান ওয়াোর ওরদর িমরতযক্ত নীল োমড়রত এরি উ ল। 
আহিদ িুিা ড্রাইম িং মিরটর িার র মিরট বরি বলল, ‘তুমি োমড় োলাও 

িান ওয়াোর।’ 
িান ওয়াোর ড্রাইম িং মিরট বরি বলল, ‘আিনার আহত জায়োর রক্ত 

বন্ধ েরার জন্য প্রথরিই মেছু েরা দরোর আহিদ িুিা  াই’। 
মিরটর িা  তথরে ততায়ারল তুরল মনরয় আহত জায়োয় তেরি ধরর বলল, 

‘এ মনরয় তুমি ত বনা। তাড়াতামড় তুমি ইিমটমটউরট েরলা। ওোঁরা দারুন োন্নাোমট 
েররছ’।  

িান ওয়াোর হািল। োন্নার িত হামি। বলল, ‘আিমন ওরদর োন্নার 
েথা  াবরছন। মনরজর েথা এেটুও  াবরবন না তয, আিমন গুমলমবে, অমবরাি 
রক্ত েররছ আহত োন তথরে’। 

বরল িান ওয়াোর োমড় স্টাট্ মদল। 
মতররবরে োমড় ছুরট েলল ইিমটরটউরটর উরো মদরে।  
‘তোথায় েলরল িান ওয়াোর?’ বলল আহিদ িুিা। 
‘আিারদর মনজস্ব এেটা মক্লমনরে,োরহামেয়ার িুরারনা অিংর । 

োরছই’। 
‘তাহরল তুমি  ারলা আরছা এটা ওরদর জানারত িাররল  ারলা হরতা।’ 
‘আমি তেিন আমছ তিটা জানাবার জরন্য বযাস্ত হরয় িড়রলন, আিমন 

তেিন আরছন তা োউরে জানাবার বুমে প্ররয়াজন তনই?’ 
‘তুমি ম ন্ন মদরে মনরয় যাে। আমি এেথা বলমছ োরন, ‘ওোঁরা  ীিে 

উরিে-উৎেন্ ার িরধয আরছ।’ 
‘ম ে আরছ ততািার িারথ এেিত হলাি’। তহরি বলল আহিদ িুিা। 
‘ধন্যবাদ  াইয়া।’ 
আহিদ িুিা মে তযন  াবমছল। তোন েথা বলল না। ছুরট েলরছ তেন 

োমড়। 
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ওেলালা মে ারব িান ওয়াোর মেডন্যািড হরলা মবস্তামরত মববরন মদরয় 

থািল। 
ওেলালার িার  বরি মছল তাোঁর আব্বা প্ররেির আরািারহা এবিং তাোঁর 

অন্য িার  বরিমছল তিরী তরাজ ও ম লা সুিান। তাোঁরদর িািরন বরিমছল িুমল  
প্রধান মেনে এবিং তেডাররল েমি নার মিুঃ টযালন্ট। 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররর িন্ধারন োমড় মনরয় তবমররয় যাবার ির 
িরই প্ররেির আরািারহা তটমলরোরন মবিয়টা িুমল  প্রধান মিুঃ মেনে ও 
তেডাররল েমি নার মিুঃ টযালন্টরে জানান। প্ররেির আরািারহা এেজন  ীি্ 
তরড ইমন্ডয়ান ততা বরটই তোটা তদর ও এেজন িন্মামনত বযমক্ত।তাোঁর তটমলরোন 
উির িহরল প্রেণ্ড আরলাড়ন িৃমষ্ট েরর। তাছাড়া িান ওয়াোর িুক্ত হবার ির 
আবার এ ারব মেডন্যািড হরব, িুমল  তোনই দাময়ত্ব িালন েররব না, এটা 
িরোররর জন্য অস্বমেের। তাই প্ররেির আরািারহার তটমলরোন িাবার ির 
িরই তেডাররল েমি নার ও িুমল  প্রধান িুমল  বামহনী মনরয় ছুরট আরি 
প্ররেির আরািারহার অমেরি। 

তারা প্রথরি প্ররেির আরািারহার প্রাথমিে এেটা বক্তবয তনয়ার ির 
র্ঘটনােরল উিমেমতরদর িধয তথরে ওেলালার জবানবেী রহন েরমছল। 

ওেলালার জবানবেী ত ি হবার িিংরে িিংরেই িুমল  প্রধান মেনে 
বলল, ‘োমড়র রে মে মছল?’ 

‘নীল’। বলল ওেলালা। 
‘দুই োমড়রই?’ 
‘মজ্ব’। 
‘িানুি োর জনই তেতাঙ্গ?’ 
‘আিনারদর বন্ধু তয োমড় মনরয় িান ওয়াোররর িন্ধারন মেরয়মছরলন, তি 

োমড়র রে মে মছল?’ 



মিমিমিমির তীরর  160 

 

‘িাদা’। 
‘িাদা?’ 
প্রেটা মজরেি েররই িুমল  প্রধান মেনে তাোল তেডাররল েমি নার 

টযালরন্টর মদরে। 
বলল, ‘স্যার এরদর আিরা স্পরট মনরয় তযরত িামর। মবিয়টা তাহরল 

আিারদর োরছ আরও িমরষ্কার হরব’। 
‘ম ে বরলছ মেনে’। বলল টযালন্ট। 
‘তোন স্পরট? তোথায়?’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
িুমল  প্রধান বলল, ‘স্যার আিরা আিার িিয় দুমট োরন টায়ার োটা 

ও উইন্ডম ল্ড  াঙ্গা দু’মট োমড় রাস্তায় িরড় থােরত তদরে এরিমছ। এেমট োমড়র 
িািরন তদরে এরিমছ দুমট লা , আররেমটর িার  এেমট’। 

িুমল  প্রধারনর েথা ত ানার িারথ িারথ  প্ররেির আরািারহািহ 
ওেলালারদর িেরলর িুে উরিে-উৎেন্ ায়  রর তেল। 

‘োমড় দুমটর রে মে?’ প্রে েরল তিরী তরাজ। 
‘এেটা নীল, অন্যটা িাদা’। বলল িুমল  প্রধান। 
িাদা ররের েথা শুরন আরও িুিরড় িড়ল ওেলালা ও তিরী তরাজ। 
আহিদ িুিা তয োমড় মনরয় যায় তাোঁর রে িাদা।  
‘েলুন স্পরট যাওয়া যাে, মেছুই বুেরত িারমছনা।’ বলল প্ররেির 

আরািারহা। 
‘েলুন।’ িুমল  প্রধান উর  দাড়ারত দাড়ারত বলল। 
প্রথি স্পরট তাোঁরা তেল। 
টায়ার োটা ও উইন্ডম ল্ড  াঙ্গা ওই িাদা োমড়রতই িান ওয়াোররর 

বন্ধু মেডন্যািোরীরদর মিছু মনরয়মছল, তা মনমিত েরল ওোঁরা িবাই এবিং ওোঁরা 
বলল, োমড়র িািরন িরড় থাো লা  মেডন্যািোরীরদর দু’জরনর। 

আহিদ িুিার োমড় এ ারব িরড় থােরত তদরে  য়ানে ারব িুিরড় 
িড়রলা ওেলালা ও তিরী তরাজ। তাোঁরদর বুেরত বামে রইল না, ওোরন 
মেডন্যািোরীরদর িারথ আহিদ িুিার িিংর্ঘাত হরয়রছ। দু’জন মেডন্যািোরী 
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আহিদ িুিার হারত িরররছ বরট, মেন্তু আহিদ িুিাও আক্রান্ত হয়। অবর রি 
মনিয়ই ওোঁরা িান ওয়াোররর িারথ আহিদ িুিারেও ধরর মনরয় তেরছ। 

ওমদরে িুমল  প্রধান এবার মেডন্যািোরী বরল  নাক্তেৃত লা  
দুমতরে  ারলা েরর তদেরত মেরয় েিরে উ ল, এরারতা মিুঃ তডম রডর তিই োর 
িাথীর দু’জন। েিরে উ ার ির উরিমজত হরয় িড়রলা মেনে। তাহরল মিুঃ 
তডম রডর োর িাথীই এোরন োর মেডন্যািোরী? 

িুমল  প্রধান মেি মেি েরর েথা বলল টযালরন্টর োরন োরন। 
টযালন্টও েিরে উ ল  ীিে। 
এমেরয় এরি তিও  ারলা েরর তদেল দু’মট লা রে। বলল ম েই বরলছ 

মেনে। 
বরল এেটু তথরিই বলল, ‘তাহরল মেনে ততািার প্ররের িিাধান হরয় 

যারে, আরের র্ঘটনারতও এই োরজন তোন মেডন্যাি প্ররেষ্টার িারথই জমড়ত 
মছল। তুমি তয অনুিান েরর মছরল তা িমতয’। 

‘ধন্যবাদ স্যার’। 
বরলই কুমিত েিাল প্ররেির আরািারহার মদরে তেরয় দ্রুত েরে বলল, 

‘স্যার এ মেডন্যািোরীরদর আিরা মেনরত তিররমছ। এর আরেও এরা োরজন 
িম্ভবত তোন মেডন্যারির তেষ্টা েররত মেরয় আহত হরয় হািিাতারল  মত্ 
হরয়মছল’। 

‘তোথায় তি র্ঘটনা র্ঘরটমছল?’ 
‘এয়াররিাট্ তরারড ব্রীরজর িার ’। শুরন েিরে উ ল প্ররেির 

আরািারহা এবিং তাোঁর িারথর অন্যরাও। বলল প্ররেির আরািারহা, ‘অবাে 
বযািার, তিোরন ততা িান ওয়াোর, এই তিরী তরাজ ও ম লা সুিানরাই োরজন 
দুব্ৃরির মেডন্যাি তেষ্টার িুরে িরড়মছল। আর তিোরনও ততা এরদর এই বন্ধু 
তলােমটই ঐ োরজনরে গুলী েরর আহত েরর এরদর রো েররমছল। িামলরয় 
মেরয়মছল মেডন্যািোরীরা। তি র্ঘটনারতও তাোঁরা দুমট োমড় বযাবহার েররমছল, 
আজও দুমট বযাবহার েরররছ’। 
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মবিরয় ছানাবড়া হরয় তেল িুমল  প্রধান মেনে এবিং টযালরন্টর তোে। 
তাোঁরা মেছুেন েথা বলরত িাররলা না মবিরয়র ধাক্কায়। 

এেটু ির িুমল  প্রধান বলল প্ররেির আরািারহারে লেয েরর, ‘স্যার 
আিনার েথার ির এেন আিার িরন হরে, এই দুই মেডন্যাি প্ররেষ্টার টারেট্ 
িান ওয়াোর। আমি জামননা এই মেডন্যাি প্ররেষ্টার িারথ ওয়াম িংটরন িান 
ওয়াোর মেডন্যাি হওয়ার র্ঘটনার তোন তযাে আরছ মেনা’। 

‘আমি প্রাথন্া েমর, তুমি যা বলরল র্ঘটনা এিন তহাে। হরল তিটা হরব 
বড় র্ঘটনা। এেন েরলা মিতীয় স্পরট যাওয়া যাে’। বলল টযালন্ট। 

তিরী তরাজ, ওেলালা এবিং ম লা সুিান মতনজনই বরি োমড়র োরছ। 
মতনজরনরই মবিয্স্ত তেহারা। িবাই োমড়রত উর রছ। প্ররেির আরািারহা 
োমড়রত উর রছ। মজ াররা োমড়র মদরে এগুরত এগুরত সুিানরে লেয েরর 
বলল, ‘সুিান ওরদর মনরয় এি।’ 

িবাই োমড়রত উ ল। 
মিতীয় স্পরট মেরয় তিরী তরাজ ও ওেলালা মনহত তলােমটরে তদরে 

বলল, ‘এ তলােমটও োর মেডন্যািোরীরদর এেজন। োড়ীরেও তাোঁরা মেনরত 
িারল। তাোঁরা বলল দুই োমড়রই রে নীল মছল এবিং দুই োমড়রই তিছরনর উইন্ড 
িীরন োমড্নাল বাড্ –এর ছমব আোঁো মছল।’  

প্ররেির আরািারহা বলল, ‘মিুঃ মেনে, মে বুেরছন বলুন? 
মেডন্যািোরী মতনজন িারা তেল মে ারব? আিারদর োমড়র টায়ারর গুলী, উইন্ড 
িীন  ােল তে? ওরদর এই োমড় নষ্ট েরল তে? মেডন্যািোরীরদর এেজন 
এোরন িারা তেল মে ারব?  

িুমল  প্রধান মেনে  াবমছল। বলল, ‘মে র্ঘরটমছল বলা িুমস্কল। এটুকু 
বলা যায়, তর্ঘারতর লড়াই হরয়রছ। ওোঁরা আিনারদর োমড় প্রথরি নষ্ট েরররছ। 
তারির আিনারদর তলাে ওরদর দু’জনরে হতযা েরররছ, যারা তাোঁর োমড়র মদরে 
আিমছল। আিনারদর তলাে অবম ষ্ট দুই মেডন্যািোরীরদর হারত বেী হরয় বা 
তাোঁরদর অনুিরন েরর এোরন আরি। এোরন আিার ির আিনারদর তলারের 
হারত মেডন্যািোরীরদর এেমট োমড় নষ্ট হয় ও এেজন িারা যায়। তারির মে 
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র্ঘরটরছ বলা িুমস্কল। অবম ষ্ট এেজন মেডন্যািার িান ওয়াোর িহ আিনারদর 
তলােরে বেী েরর মনরয় তেরছ,এটা তযিন অমবোস্য ত েরছ। ততিমন আিনারদর 
তলাে অবম ষ্ট মেডন্যািাররে বেী বা মবতামরত েরর িান ওয়াোররে িুক্ত 
েরররছ, এর তোন প্রিান তদো যারেনা’। থািল িুমল  প্রধান। 

মেনে থািরতই তেডাররল েমি নার টযালন্ট বলল, ‘েরলা মেনে। 
প্রথরি থানায় মেরয় ত্বমরত িদরেরির বযাবো মনরত হরব। িান ওয়াোর যমদ 
ওরদর হারত বেী হরয় থারে, তাহরল ওোঁরা যারত োরহামেয়া এলাোর বাইরর 
তযরত না িারর তাোঁর বযবো এেুমন মনরত হরব। থানারে তুমি-আমি বরলমছ বরট, 
মে েরল েল তদমে মেরয়।’ 

এেটু থািল। তথরিই তাোল প্ররেির আরািারহার মদরে। বলল, 
জ্বনাব, প্ররয়াজরন আিরা আিনারদর ডােব এবিং আিরাও আিব। র্ঘটনার জন্য 
আিরা দুুঃমেত। আিরা িব রেি িহায়তা মদরত তেষ্টা েরব’। থািল টযালন্ট। 

িুমল  প্রধান মেনে বলল, স্যার, প্রথরি আমি মিুঃ তডম রডর ওোরন 
তযরত োই। তাোঁর এেটা বক্তবয না তিরল িবমেছু স্পষ্ট হরবনা।  

‘ম ে আরছ। থানা হরয় তুমি যারব।’ 
‘অল রাইট স্যার।’ 
বরল িুমল  প্রধান তাোঁর িার  দাোঁড়ারনা এে অমেিাররে মনরদ্  মদল 

লা  ও োমড়গুরলার বযাবো েররত। 
মবদায় মনরয় টযালন্ট ও িুমল  প্রধান েরল তেল তাোঁরদর অমেরির মদরে।  
আর প্ররেির আরািারহা িবাইরে োমড়রত উ ার ইমঙ্গত েরর বলল, 

‘েল িবাই অমেরি যাই। ওোনোর বযাবো েরর বামড় মেরব। 
িবাই োমড়রত উ ল। োমড় স্টাট্ মনল। োমড় েলমছল। োমড়র  ব্দ শুরন 

তিছরন তাোল ওেলালা। 
তিছরন তামেরয়ই মেৎোর েরর উ ল ওেলালা, ‘ াইয়া, িান 

ওয়াোর।’ 
িবাই তিছরন তাোল। মজ াররা োমড় রাস্তার িার  দাড় েরাল। 
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তিছরনর োমড়টা ড্রাই  েরমছল িান ওয়াোর। িার র মিরট বরি মছল 
আহিদ িুিা। তাোঁর বাি বাহুর তোোঁড়ায় বযারন্ডজ বাোঁধা, জািা-োিড় ররক্ত ত জা। 

তাোঁরা মেরমছল মক্লমনে তথরে। মজ াররা োমড় থািারতই োমড়র িবাই 
োমড় তথরে তবমররয় এরিমছল। িান ওয়াোর োমড় দাড় েরারতই োরমদে তথরে 
তাোঁরা মর্ঘরর দাোঁড়ারলা োমড়। আহিদ িুিার রক্তাক্ত জািা-োিড় এবিং বাহুরত 
বযারন্ডজ তদরে আোঁতরে উ ল িবাই। 

োমড় তথরে নািল িান ওয়াোর। বলল, ‘আহিদ িুিা  াই গুমলরত 
আহত।  রয়র মেছু তনই। গুলীটা বাহুর তোোঁড়ার িািল-এর মেছুটা অিং  মছরড় 
মনরয় তবমররয় তেরছ’।  

তবমররয় এরলা আহিদ িুিাও। হািল। বলল, ‘িব ম ে আরছ। ওরদর 
োরজরনর এেজন িামলরয়রছ।  ত্রুরা ইমতিরধয িব েবর তিরয় তেরছ। েল 
তাড়াতামড় আিরা মেমর। অরনে  াববার আরছ’। 

‘মেছ ুেরার মেন্তা বাদ দাও। তুমি আহত। ততািার মবোি ও মেমেৎিা 
দরোর। িুমল  এরিমছল। তাোঁরা বড় ধররনর িরেহ েরররছ। িরন েররছ 
ওয়াম িংটরন যারা িান ওয়াোররে মেডন্যাি েররমছল, তারাই এরেরত্র জমড়ত 
থােরত িারর। তাোঁরা োজ শুরু েরর মদরয়রছ।’ 

‘আিার িরেহ তাই।’ 
‘আিরা উমিগ্ন হরয় িরড়মছলাি োমড় নষ্ট অবোয় িরড় থােরত তদরে। 

মে হরয়মছল আিারদর অল্প েথায় মেছু বল।’ 
‘ওটা িান ওয়াোররর োরছ শুনরবন। ওর হাত,িা ও িুে বাোঁধা থােরলও 

তোে তোলা মছল। তি িবমেছু তদরেরছ ওরদর োমড়রত বরি।’  
‘িব বলব, অরনে িিয় লােরব। এেন এটুকু জামনরয় রামে, তাোঁর োমড় 

আক্রান্ত ও অরেরজা হরয় িরার ির  াইয়ারে িৃত িরন েরর ওরদর দু’জন যেন 
তারে তদেরত যায়, তেন ঐ দু’জন মনহত হয়, আর  াইয়া আহত হন। আহত 
অবোরতই মতমন আমি তয োমড়রত বেী মছলাি তিই োমড়রে অনুিরন েররন। 
অবর রি ওরদর এেজনরে হতযা েরর আিারে িুক্ত েররন। শ্ত্রত্রুরদর এেজন 
িামলরয় তেরছ’।  
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িান ওয়াোর থািরতই আহিদ িুিা বলল প্ররেির আরািারহারে লেয 
েরর, ‘িুমল  ওরদর িমরেয় িম্পরে্ মেছু বরলরছ?’ 

‘িমরেয় িম্পরে্ বরলমন, তরব িুমল  ওরদর জারন। ওোঁরা োরজন আহত 
অবোয় এর আরে হািিাতারল  মত্ হরয়মছল। িম্ভবত এরদর িমরেয় ম োনাও 
িুমল  জারন’। বলল প্ররেির আরািারহা। 

‘িুমল  মে ওরদর ম োনা জারন? তজরন তনয়া যারব তাোঁরদর োছ তথরে?’ 
‘তেষ্টা েররত িামর। মেন্তু তেন? ওরদর মতনজন ততা িারাই তেরছ’। 
‘ওোঁরা োরজন িব নয়। আর আিল তলােও তাোঁরা নয়। ওরদর যারা 

োলারে, োরজ লাোরে তারাই আিল। এরদর ম োনা তিরল ওোঁরদরও িন্ধান 
েরা যারব।’ 

‘তুমি এিব মনরয় এেন মেন্তা েররানা। িুমল  এটা েররছ।’ 
‘িুমল  অবশ্যই েররব, মেন্তু আিারদরও জানা প্ররয়াজন।’ 
‘ম ে আরছ েল। তোোঁজ েরা যারব।’ 
বরল োমড়রত উ ল প্ররেির আরািারহা। িবাই োমড়রত উর  বিল। 

ছুরট েলল দুই োমড়। 
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৬ 
িুমল  প্রধান মেনে েরে প্ররব  েররল তেডাররল েমি নার টযালন্ট 

োইল তথরে তোে তুরল বলল, ‘মেনে বি।’ 
তটমবরলর িািরন এেটা তেয়ারর বিল িুমল  প্রধান মেনে। 
িািরনর োইল বন্ধ েরর িার র োইল েযামবরনরট তররে তিাজা হরয় 

টযালন্ট বিল। বলল, ‘মেছু এগুরত িাররল?’ 
‘োরজন মেডন্যািারোরীর তয এেজন তবোঁরে আরছ তারে িাওয়া যারে 

না। মিুঃ তডম ড তাোঁর িম্পরে্ তোন তথয মদরেন না। উিরন্তু বলরছন, তারেও 
হতযা েরা হরয়রছ। আর িান ওয়াোর িম্পরে্ মিুঃ তডম ড এেটা েথাও 
বরলনমন। মতমন বরলরছন, িান ওয়াোররর নাি শুরনরছন, তারে জারনন না’। 

‘আিার িারথও তটমলরোরন উমন েথা বরলরছন। মতমন ততা এেদি 
উরো েথা বলরছন। তাোঁর োরজন তলাে নামে তরড ইমন্ডয়ান মরিাে্ তিন্টার 
তদেরত মেরয়মছল, এেটা অজুহাত তুরল তাোঁরদর হতযা েরা হরয়রছ।’ 

‘স্যার আিারদর োরছ মেডন্যারির প্রতযেদ ্ীরদর মববৃমত, মেডন্যাি 
হওয়া িান ওয়াোররর জবানবেী, উোরোরী যুবরের তদয়া মববরন, আনুিামঙ্গে 
প্রিানামদ, িবই ররয়রছ।’ বলল িুমল  প্রধান মেনে। 

‘মেন্তু মিুঃ তডম ড ততা আইন ও প্রিারনর েথা বলরছন না। মতমন 
মবিয়টারে রাজননমতে রুি মদরত োরেন। িরেহ তনই মেডন্যািোরীরদর 
িামলরয় যাওয়া েতথু্ বযামক্তরে মতমনই লুমেরয় তেরলরছন’। 

‘স্যার, আইন,প্রিান বাদ মদরয় যমদ রাজনীমতর েথা তুলা হয়, তাহরল 
ততা আিরা অিারে।’ 

‘র্ঘটনা তাই দাোঁড়ারে। যারে অিহরে েররমছল, যারা অিহররনর প্রধান 
িােী এবিং তয উোর েররমছল, তাোঁরা িবাই অরেতাঙ্গ। সুতরািং বলা যারব তাোঁরা 
মিথযা েথা বলরছ।’ 
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‘তাহরল এেন মে েরনীয় স্যার?’ বলল মেনে হতা  েরে। 
‘মিুঃ তডম ড এোরন আিরছ। এ জন্যই ততািারে তডরেমছ। তদো যাে 

তাোঁর িারথ আরও েথা বরল।’ 
‘িরন হরে মতমন এেই েথা বলরবন, তাহরল আিরা মে েরব? 
িুমস্কল। মিুঃ তডম ডরা যমদ িামন তর্ঘালা েররত োন, তাহরল েররত 

িাররন। িত্র-িমত্রোয় িিংবাদ রমটরয় মদরত িাররন তয, িান ওয়াোররর তনতৃরত্ব 
তরড ইমন্ডয়ানরা মরিাে্ তিন্টার তদেরত যাওয়া ৪জন টুযমরস্ট তেতাঙ্গরে হতযা 
েরর তাোঁর অিহররনর প্রমতর াধ মনরয়রছ। আইন প্রিান যাই বলুে, এে িুহূরত্ই 
িান ওয়াোর বাদীর তামলো তথরে আিািীর তামলোয় উ রব। তদ  বযািী শুরু 
হরব দহ দে। জামতেত উরিজনা তদো তদরব। তেন মবোররর বদরল িমররব  ম ে 
রাোই িুেয মবিয় হরয় যারব এবিং তদো যারব িিংেযাগুরু তেতাঙ্গরদর স্বাথ্ই রমেত 
হরে’। 

উিরর িুমল  প্রধান মেনে তোন েথা বলল না। তাোঁর িুে হরয় উ ল 
মবিণ্ণ।  

মেনরের মদরে তামেরয় টযালন্ট বলল, ‘িন োরাি েররা না মেনে। 
ততািার োজ তুমি েরর যাও। অন্যরা যমদ তাোঁর দাময়ত্ব িালন না েরর, তারত 
ততািার মেছু এরি যায় না।’ 

দরজায় নে তহাল। টযালন্ট উর  দাোঁড়ারলা। বলল, ‘মেনে বি‚ তদমে উমন 
তবাধ হয় এরলন।’ 

টযালন্ট মেরয় দরজা েুরল ধরল। দরজায় দামড়রয় মিুঃ তডম ড। িম্ভািে 
মবমনিয় তহাল। 

টযালন্ট তডম ডরে এেটা তেয়ার এমেরয় মদরয় মনরজর তেয়ারর এরি 
বিল। বলল, ‘ওরয়লোি মিুঃ তডম ড। বসুন। আিরা আিনারই অরিো 
েরমছ।’ 

‘নতুন তোন েথা তনই। আমি থানায় আইন অনুিারর জামনরয়মছ আিার 
মতনজন তলােরে হতযা েরার েথা এবিং এেজন মিমিিং হওয়ার মবিয়। এ 
বযািারর আিনারা মে েররছন, তিটাই জানরত োই।’ 
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‘মিুঃ তডম ড, আইন যা বরল তিটাই হরব। থানায় আিমন এেটা 
অম রযাে েরররছন। তাোঁর আরে থানা আরও এেটা অম রযাে তরেড্ েরররছ 
এবিং তি অম রযাে অনুিারর িুমল  িররজমিন তদোর ম মিরত এেটা প্রাথমিে 
মররিাট্ও দতমর েরররছ। এেন আরও অনুিন্ধান েলরব।’ 

‘মেন্তু এই তদরন্তর নারি যারা েমতরে, িজলুি, তারদররেই আরও 
হয়রামন েরার আলািত আিরা তদেরত িামে। ইমতিরধয েরয়েজন তোরয়ো 
অমেিার মনহত ও মনরোোঁজ োরজরনর মজমনিিত্র ও অতীত মনরয় টানাটামন শুরু 
েরররছ। তযন তারাই আিািী। এিনমে তাোঁরা আিার োরহামেয়া আিার উরেশ্য 
মনরয়ও আোরর-ইমঙ্গরত প্রে তুলরছ।’ 

‘মিুঃ তডম ড, আিমন এেজন িরেতন নােমরে। আিমন আইন জারনন। 
িুমল  যা েররছ তা তাোঁরদর রুমটন মডউমট।’ 

‘না মিুঃ টযালন্ট, তাোঁরা ঐ োরজনরে, তাোঁর িারথ অরনেটা আিারেও 
মেডন্যািার মহিারব ধরর মনরয়রছ’। 

‘প্রিারনর আরে এ ারব ধরর তনয়া যায় না, তরব অনুিন্ধান েররতই 
হয়।’ 

‘না, এই অনুিন্ধান আিার জন্য অিিানের। আিনারা বন্ধ েরুন। না 
হরল আমি বলব, আিরা জামতেত মবরিরির ম োর।’ 

‘এই তেরত্র আিারদর জরন্য আিনার িরাি ্ বলুন।’ বলল মেনে। 
‘আিনারা আিার মনরোোঁজ তলােরে েুোঁরজ তবর েরুন এবিং এই হতযাোণ্ড 

তয জামতেত উরিজনার িৃমষ্ট েররছ, তা মনরিরনর তেষ্টা েরুন। এই র্ঘটনা 
ইমতিরধয োরমদে ছমড়রয় িরড়রছ। যারা এই হতযাোণ্ড র্ঘমটরয়রছ, তারদররে এে 
িিয় িারাত্মে িমরেমতর িেুমেন হরত হরব, যমদ তিমন্টরিন্ট প্র মিত না েরর 
আরও বাড়ারনার তেষ্টা েরা হয়।’ 

িুমল  প্রধান মেনে তাোল টযালরন্টর মদরে। 
 বলল, ‘স্যার ওোঁর েথা আিরা শুনলাি। আিরা তদন্ত বন্ধ েরর এই িব 

োরজ িরনারযাে তদব মেনা, এ জরন্য এেটা নীমতেত মিোন্ত হরত হরব।’ 
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‘মিুঃ মেনে, আিমন আিার েথার ম ন্নাথ ্েরররছন। আমি তদন্ত বন্ধ 
েররত বমলমন। মে ারব মতনজন মনহত ও এেজন মনরোোঁজ হরলা তাোঁর তদন্ত 
অবশ্যই প্ররয়াজন। আমি োই, আিারদর তেউ তযন মবরক্ত না েরর।’ 

েথা ত ি েরর ‘েমল’ বরল উর  দাোঁড়াল মিুঃ তডম ড। উর  দাোঁড়াল টযালন্ট 
ও মেনে। 

তাোঁরা তডম ডরে তেট িয্ন্ত এমেরয় মদল। মবদায়ী হ্যান্ডর রের িিয় 
টযালন্ট তডম ডরে বলল, ‘আিমন যা বরলরছন তি মবিরয় আিরা তদেব মিুঃ 
তডম ড।’ 

‘ধন্যবাদ’ বরল োমড়রত উ ল তডম ড। 
তডম ড েরল তেরল মেনে বলল, ‘আমিও যাই স্যার।’  
 ‘যাও, মেন্তু মবিয়টা জমটল হরয় তেল। বুেরলরতা তি িররাে ারব 

আিারদর হুিমে মদরয় তেল। আিরা যমদ হতযাোরীর মবোর না েমর, তাহরল 
মবোর িানুিই েররব।’ বলল টযালন্ট। 

‘স্যার তাোঁর িুল েথা হরলা, তাোঁরদর মবরুরে তদন্ত আিারদররে বন্ধ 
েররত হরব এবিং এটাই প্রিান েরর স্যার, তাোঁরা অিরাধী।’ 

‘এ ারব বরলা না। তারদররে যতটা িার মডস্টাব্ না েরর তদন্ত োমলরয় 
যাও। তদো যাে, িরর আরও মেন্তা েরা যারব।’ 

‘স্যার তারদররে মনরয়ই ততা তদন্ত।’ 
‘ম ে আরছ, এেটু ধীরর েরলা। আমি ইমতিরধযই তস্টট িরোর ও 

তেডাররল িরোররে মবিয়টা জামনরয়মছ। মনিয় তারাও মেছু বলরবন। মবিয়টা 
মনরয় তস্টট বা তেডাররল তদন্তও হরত িারর।’ 

‘মেন্তু তাহরল ততা স্যার ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাোর স্টযাটাি েুণ্ণ হরব।’ 
‘তা হরব মেছুটা। মেন্তু তডম ডরদর োবু েররত হরল তস্টট বা তেডাররল 

বযবোর হস্তরেি দরোর। ম ে আরছ, এ মবিয় মনরয় িরর আররা আরলােনা 
হরব।’ 

‘ম ে আরছ স্যার।’ 
‘ম ে আরছ,তুমি এি।’ 
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‘শু মদন স্যার।’ বরল মেনে মবদায় মনরয় েরয়ে ধাি এমেরয় োমড়রত 
েড়ল। 

এমদরে তডম ড তরস্টহাইরজ তাোঁর েরে তিৌোঁরছই ডােল তজনাররল 
শ্যারনরে। 

তজনাররল েরে প্ররব  েররত েররত বলল, ‘মে েবর মিুঃ তডম ড? 
েতদুর?’ 

‘বসুন বলমছ।’ 
‘েবর ততিন মেছু তনই।  য় তদমেরয় এরিমছ। আ া েমর ওোঁরা এগুরবনা। 

ওোঁরা দু’এেমদন আিারদর মডস্টাব্ না েররলই হয়’। 
‘তারির?’  
তটমলরোরন েথা হরয়রছ, ম োরো তথরে িন্ধার িরধযই ওোঁরা এরি 

িররব।’ 
‘তাোঁরা তেিন হরব? িরন তরে আহিদ িুিারে ধররত যাে।’ 
‘িরনর জরনর তয তস্কায়াড আিরছ, তি তস্কায়াড মদরয় িরনর’  তরগুলার 

আমি্র িারথ লড়াই েরা হয়। এরা িবাই েিারন্ডা। আর  ুল হরব না তজনাররল।’ 
‘ওরে ম ে তুমি আহিদ িুিাই িরন েরছ?’ 
‘আমি মনমিত। উইমলয়াি (মেদন্যািোরীরদ েতথু্ বযমক্ত) আহিদ 

িুিারে এেবার তদরেরছ। সুতরািং মেনরত তি অবশ্যই  ুল েররমন। তাছাড়া র্ঘটনা 
মদরয়ও প্রিান হয় তি আহিদ িুিা ছাড়া আর তেউ নয়।’ 

‘ততািার িমরেল্পনা মে?’ 
‘িমরেল্পনা এটাই। তয তোন িুরলয আহিদ িুিারে ধররত হরব।িান 

ওয়াোররেও োই।’ 
‘মেন্তু তারে ধরার জরন্য িাওয়া যারব ততা?’ 
‘টাোয় িব হয়। তরস্ট হাউরজর না ারজা এেজন তোরয়ো এরজন্ট 

আমি জামন। টাো মদরয় তারে মেরনমছ। তারে োরজ লামেরয়মছ। তি প্ররেির 
আরািারহার বামড়রত আহিদ িুিারে তিরয়রছ। তি এেন তাোঁর উির তোে 
রােরছ’। 
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‘ধন্যবাদ তোল্ড ওয়াটার’। 
‘না তোল্ড ওয়াটার নয়, আমি এেন তডম ড। তোল্ড ওয়াটার নারির িারথ 

তহায়াইট ঈেল জমড়রয় আরছ। আমি োই তহায়াইট ঈেরলর নাি যত েি জড়ারনা 
যায়। এোরন তয র্ঘটনা র্ঘটরব, তা প্রমতমহিংিািূলে, মতনজন তেতাঙ্গরে হতযার 
প্রমতর াধ িবাই এটা জানরব’। 

‘িুমলর র মে  ুমিো হরব?’ 
‘িুমল  মেছু তবাোর আরেই িব ত ি হরয় যারব।’ বরল উ ল তজনাররল 

শ্যারন। 
েে তথরে তবর হরত হরত বলল তজনাররল শ্যারন, ‘মিুঃ তডম ড 

োলরেই আমি মেররত োই।’ 
‘তাই হরব।’ বরল তডম ড তোল্ড ওয়াটার তিাোয় ো এমলরয় মদল। 
 
 
 
আহিদ িুিা ড্রময়িং রুরি প্ররব  েররতই প্ররেির আরািারহািহ তিরী 

তরাজ, ম লা সুিান,ওেলালা, মজ াররা িেরলই এেরা  মবিয় মনরয় তাোঁর মদরে 
তাোল। িেরলর তোরেই প্রে, অিমরমেত এ ত তাঙ্গ তোরথরে এরি প্ররব  
েরল। 

আহিদ িুিা তাোঁর ডান হাত মদরয় মস্কন িাস্ক েুরল তেলল িুে তথরে। 
মেমিয়াল মস্কন িাস্ক িাথাটাও ো ার েরর মছল। িুে তথরে মস্কন িাস্ক তোলার 
িারথ িারথ িাথার তিানালী েুলও িরর তেল। 

িবাই এেরযারে তহরি উ ল। ওেলালা বলল, ‘আিনারে এ অবোয় 
তদেরল  ামবও মেনরত িাররতন না  াইয়া।’ 

‘ধন্যবাদ তবান’। 
‘মেনরত িাররব না এটা তোন ধন্যবাদ তদয়ার মবিয় হরলা?’ ওেলালা 

বলল। 
‘আিার ছদ্মরব রে মনেুত বরলছ, এ জন্য ধন্যবাদ।’ 
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‘মে বযািার তবটা, এেন ততািার শুরয় থাোর েথা। মেন্তু ত ায়া ততা নয়, 
িুরো  িরার িহড়া মদে। বযািার মে?’ 

আহিদ িুিা তিাজা হরয় বিল। 
তাোঁর িুে েমম্ভর হরয় উ ল। বলল, ‘জ্বনাব আমি তহায়াইট ঈেলরে যতটা 

জামন, তারত আমি িরন েমর তাোঁরা ত্বমরত তোন প্রমতর ারধর উরদযে তনরব। 
তাছাড়া িুমল  প্রধান মেনরের িারথ আিনার িব্র ি েথায় তদো যারে তাোঁরা 
িুমল রেও হুিমে মদরয়রছ এবিং তাোঁরদর মবরুরে তদন্ত বন্ধ েররত বরলরছ। তাোঁরা 
এোন তথরে েরল তেরল তদরন্তর িররায়া েররতা না। তাহরল এরা থােরছ। যেন 
থােরছ তেন মেছু েরার জন্যই থােরছ।’ 

‘িুমল ও এরদর উির তোে তররেরছ।’ 
‘িুমলর র উির আিার আো আরছ। মেন্তু এেথা িতয, আিারদর োজ 

তযটা তিটা িুমল  েরর মদরব না।’ 
‘আিারদর মে োজ এেন?’ 
‘ ত্রু আিারদর উির তোে রােরছ।  ত্রুর উির আিারদরও তোে 

রােরত হরব।’ 
‘ ত্রুরা আিারদর উির তোে রােরছ নামে?’ 
হািল আহিদ িুিা। বলল, ‘আিরা বামড় আিার িিয় তিাটর িাইরেল 

ওয়ালা এেজন তরড ইমন্ডয়ান যুবেরে আিনারদর বামড়র তিইন তরারড হা েরর 
আিারদর উির তামেরয় থােরত তদরেমছলাি। তাোঁর তোেরে আিার িরেহ 
হরলও এরে আমি এেজরনর স্বা ামবে মবিয় বরল িরন েররমছলাি। মেন্তু র্ঘণ্টা 
োরনে ির আিারদর বামড়র ছাদ তথরে এই যুবেরেই তিারড়র এেটা তদাোরনর 
িািরন তাোঁর তিাটর িাইরেরল বরি আিারদর বামড় িুরো হরয় বাদাি মেবুরত 
তদরেমছ। তারির এই িাত্র রাস্তায় মেরয়মছলাি িায়োমর েররত এই তেতাঙ্গ তব  
মনরয়। এবার মেরয় তারে তদেলাি ডানমদরের তরাড ক্রমিিং-এ। আিারে এ বামড় 
তথরে তবরুরত তদরেমছল। আমি তরল ক্রমিিং- এ তিৌছারতই তলােমট আরহ  রর 
এমেরয় এরিমছল। বরলমছল, স্যার মে প্ররেির িারহবরদর তদেরত এরিমছরলন? 
ওোঁরা  ারলা আরছ?’ 



মিমিমিমির তীরর  173 

 

আমি বরলমছলাি, ‘আমি ওোঁর বািায় এরিমছ। আমি ওোঁর ছাত্র। ওোঁরা িবাই 
 ারলা আরছন’। 

‘আিমন ওোরন থােরছন?’ তি প্রে েররমছল। 
‘না এরি উর মছ। থােব তেডাররল তরস্টহাউরজ। িন্ধায় যাব।’  
‘ওোরন রুি তিরয়রছন?’ 
‘না তিাজা এোরন এরিমছ। এোন তথরে িন্ধায় তরস্টহাউরজ যাব।’ 
‘তোন অসুমবধা হরব না স্যার। আমি িব বযাবো েরর রােব। স্যাররর 

নাি মে?’ 
‘আল তোরহন।’ 
‘ম ে আরছ স্যার। প্ররেির আরািারহা আিনার স্যার, আর আিারদর 

িূজনীয় বযমক্ত। িান ওয়াোর ও তাোঁর মবরদ ী তলােমট এেন তেিন আরছ স্যার?’ 
‘আহত তলােটার েথা বলছ?’ 
‘হ্যাোঁ’। 
‘হ্যাোঁ, ড্রময়িং রুরি বরি থােরত তদরেমছ িান ওয়াোররর িারথ।  ালই 

আরছ ওোঁরা।’ 
‘ধন্যবাদ স্যার’। 
অতুঃির ওোঁর োছ তথরে মবদায় মনরয় এমদে তিমদে িায়োমর েরর আমি 

মেরর এরিমছ। এেন বলুন এই তলােমট িম্পরে্ মে ধারনা েররত িামর?’ 
‘ম েই বরলছ আহিদ িুিা, হয় তি তলােমট িরোরী তলাে। না হয় মিুঃ 

তডম রডর তোরয়ো’। বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘তি িরোরী তোরয়ো নয়। হরল তাোঁর আরহ ম ন্ন রেি হরতা।’ আহিদ 

িুিা বলল। 
‘তাোঁর িারন  ত্রুরা িব্েে আিারদর তোরে তোরে রােরছ।’ বলল 

প্ররেির আরািারহা।  
‘আমি মে তদেব তরড ইমন্ডয়ান যুবেমট তে? তারে িােড়াও েররলও 

অরনে মেছু জানা যারব।’ বলল মজ াররা। 
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আহিদ িুিা   বযস্ত হরয় বলল, না, না, তারে আিরা িরেহ েরমছ, 
এটুকুও প্রো  েরা যারবনা। আিরা  ত্রু িরের তোে রাোর মবিয়মট জানরত 
তিররমছ, এটা  ত্রুরা বুেরত িাররল তাোঁরদর প্লযান িারে তেলরব, তাোঁরা িাবধান 
হরয় যারব। তাররেরয়  ত্রুরা আসুে আিরা মেছুই জামননা। তাোঁর েরল মনরিদ্রুরি 
আিরা  ত্রুর উির তোে রােরত িারব’। 

‘আিমন মে িমতযই িন্ধযায় তেডাররল তরস্টহাউরজ যারেন?’ মজরেি 
েরল ওেলালা। 

‘হ্যাোঁ যামে।’ 
‘যাে? ততািার  রীররর এই অবো মনরয়? উমিগ্ন েরে বলল প্ররেির 

আরািারহা। 
‘ওোরন এেটু বযাথা আরছ। মেন্তু  রীর  ারলা আরছ। অসুমবধা হরব 

না’। 
‘মেন্তু তেন ততািার ওোরন যাওয়া প্ররয়াজন?’ 
‘ ত্রুরে আরও জানার জন্য। তাোঁরদর উির তোে রাোর জন্য।’ 
‘তাহরল ততািার িারথ মজ াররা যাে?’ 
‘তা হরব না। মজ াররা ধরা িরর যারব। অন্তত তরড ইন্মডয়ান যুবেমট 

ততা মজ াররারে মেনরব।’ 
‘ততািার িমরেল্পনা মে?’ 
‘জ্বনাব, আমি িরন েমর,  ত্রুরা তৃতীয় আর্ঘাত হানরব এবিং এটা হরব 

ওরদর েূড়ান্ত আর্ঘাত। আমি োইনা ওরদর এই আর্ঘাত এেতরো তহাে। এ জন্য 
মে েরনীয় তা জানার জরন্য  ত্রুর িার  যামে।’ েম্ভীর েে আহিদ িুিার। 

‘মেন্তু তুমি আহত, আিরা উরিে তবাধ েরমছ।’ প্ররেির আরািারহা ম্লান 
েরে বলল।  

‘জ্বনাব যুে তেরত্র এিন িমরমেমত আরি, যেন আহতরদররেও লড়াই 
েররত হয়। ওহুদ যুরে আিারদর রিূরলর (িুঃ) বামহনী েমতিয় তলারের এেটা 
 ুরলর োররন মবিয্স্ত হরয় িরড়ন। বহু আহত-মনহরতর র্ঘটনা র্ঘরট। স্বয়িং রিূল 
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(িুঃ) আহত হন। মেন্তু  ত্রুর েূড়ান্ত আর্ঘাতরে প্রমতহত েরার জন্য যেন আহত 
দিন্যরাই নবউরদযারি উর  দাড়ায়, তেন  ত্রু বামহনী িলায়ন েরর’। 

 িবার প্র িংি ও িুগ্ধ দৃমষ্ট আহিদ িুিার মদরে। 
োরও িুরে তোন েথা তনই। 
আহিদ িুিা র্ঘমড়র মদরে তামেরয় বলল, ‘িােমররবর নািারযর িিয় 

হরয়রছ। নািাজ িররই আমি যারবা।’ 
‘েরলা বাবা, িবাই মিরল আিরা এে িরঙ্গ নািায িমর। তুমি বরলমছরল, 

তিরয়রাও তছরলরদর িারথ নািায িররত িারর।’ 
‘মজ্ব, তিরয়রা তিছরন দাোঁড়ারব।’ িবাই উ ল। 
আহিদ িুিা তিরী তরাজ ও ম লা সুিারনর মদরে তেরয় বলল, ‘ততািরাও 

তয তদমে উ ছ।’ 
‘তেন নািায িররত হরব না?’ বলল তিরী তরাজ।  
‘জানাওমন ততা, েেন ততািরা এমদরে এরল?’ তাইরতা ে’মদন তথরে 

তদেমছ তিা ারে-আ ারে মবরাট িমরবত্ন। তর্ঘািটা উর রছ িাথায়’। বলল 
আহিদ িুিা। 

বলল ওেলালা, ‘ াইয়া আিমন তদেমছ, অিাধারারন মেন্তা েররত েররত 
িাধারন মবিয় আিনার নজররই িরড়না। বলুন, িান ওয়াোর িুিমলি প্রিামেত 
হওয়ার ির তিরী তরাজ মে আর এে মিমনট েৃষ্টান থােরত িারর? আর মজ াররা 
মনরজ িুিলিান হওয়ার ির ম লা সুিানরে এে িুহূত্ অিুিমলি থােরত মদরত 
িারর?’ 

‘তাোঁর িারন আমি তজার েরর সুিানরে িুিলিান বামনরয়মছ?’ প্রমতবাদ 
েরল মজ াররা। হািমছল সুিান। 

ওেলালা মেছু বলরত যামেল। আহিদ িুিা তারে বাোঁধা মদরয় বলল, 
‘ততািরা তদমে েেড়া বাধারব। েল নািারয যাই।’ 

িবাই এগুরত শুরু েরল।       
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আহিদ িুিা মিুঃ তডম রডর রুরির মবিরীত মদরের রুিটাই তিরয় 

তেরছ। তি িরন িরন শুেমরয়া আদায় েরল তরড ইমন্ডয়ান যুবে না ারজার। 
আহিদ িুিার প্রথি োজ হরলা মিুঃ তডম ডরে তেনা এবিং তারে েরলা 

েরা। 
আহিদ িুিার েরের দরজার প্রায় তিাজাসুমজই মিুঃ তডম রডর দরজা। 
আহিদ িুিা তাোঁর েরের দরজা তোলা তররে এিন এে জায়োয় বিল, 

তযোন তথরে তডম রডর র্ঘরর ত াো ও তবর হওয়া তদো যায়। 
এেন িন্ধযা িারড় িাতটা। আহিদ িুিা শুনরত তিল তডম রডর দরজায় 

নে হরে। িুে বাড়াল আহিদ িুিা। 
যার উির তোে িড়রলা তারে তদরে প্রায়  ুত তদোর িতই েিরে উ ল 

আহিদ িুিা। 
মবে ইহুদীবাদীরদর তোরয়ো তজনাররল আইজযাে শ্যারন নে েররছ 

তডম রডর দরজায়। 
িিংরে িিংরেই আহিদ িুিার িরন হরলা, তাহরল তডম ড হরে তোল্ড 

ওয়াটার? 
তবম েন অমনিয়তার িরধয থােরত হরলা না। তডম রডর দরজা েুরল 

তেল। দরজায় তয িুে তদো তেল তা তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর। 
তডম ড তোল্ড ওয়াটাররে তদরে আহিদ িুিা মবিরয়র তেরয় আত্নিীড়ন 

অনু ব েরল তবম । দুই বড় র্ঘটনার িররও তাোঁর তেন িরন হলনা তয, এ ধররনর 
র্ঘটনা এই িিয় শুধু তোল্ড ওয়াটাররাই র্ঘটারত িারর। 

তডম ড তোল্ড ওয়াটার দরজা েুলরতই তজনাররল শ্যারন বলল, ‘েল 
িাতটা ততা তবরজ তেরছ’। 

‘হ্যাোঁ, লবীরত ওোঁরা অরিো েররছ’। বলল তোল্ড ওয়াটার। 
‘লমবরতই েথা বলরব?’ 
‘েল, ওোরন তব  মনমরমবমল জায়ো িাওয়া যারব। 
তডম ড তোল্ড ওয়াটার তবমররয় এল। 
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ওোঁরা দু’জন েমররডার ধরর এমেরয় েলল মলেরটর মদরে। ওোঁরা মলেরট 
না উ া িয্ন্ত আহিদ িুিা উমে মদরয় ওরদর তদেল। 

আহিদ িুিা ধি েরর বরি িড়রলা তিাোয়। দু’হাত মদরয় িাথা তেরি 
ধরর দ্রুত  াবরত লােল। ওোঁরা লমবরত তেল োররা িারথ মেছু আরলােনা েরার 
জরন্য? তি ততা আরলােনার আর িার  হামজর থােরত িারর। মেন্তু িরেরনই 
 াবল, মিুঃ তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর র্ঘরর এেটা তরেড্ রাো েুবই জরুরী। 
এোনোর তরড ইমন্ডয়ান িুমলর র হারত যমদ দমলল তুরল তদওয়া যায়, তাহরল 
তোল্ডরে তহনস্তা েরার এেটা িথ হরব। তাছাড়া তাোঁরদর িমরেল্পনাও এর িারা 
জানার িথ হরত িারর। 

আহিদ িুিা বযাে তথরে এেটা তরেড্ার েীি ও িাষ্টার েী মনরয় দ্রুত 
তবমররয় এরলা র্ঘর তথরে। িাষ্টার েী মদরয় দরজা েুরল তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর 
র্ঘরর প্ররব  েরল আহিদ িুিা। 

আহিদ িুিা র্ঘররর োরমদরে এেবার তাোল। তারির তিাোর 
িােোরন মটিরয়র মনরের তলায় তটি  তরেড্ার আটরে উর  দাোঁড়াল। তাড়াতামড় 
এগুল দরজার মদরে। তারে তাড়াতামড় লমবরত তিাোঁছরতই হরব। আরলােনা ওরদর 
শুনরত না তিরলও তলাে তেনা দরোর। 

মেন্তু দরজার োরছ তিৌছরতই আহিদ িুিা দরজার বাইরর িারয়র  ব্দ 
তিল এবিং িারয়র  ব্দ এ দরজার িািরন এরি দাোঁড়াল। 

িরেরনই দরজার েী হরল োমব লাোরনার  ব্দ হরলা। আহিদ িুিা 
বুেল তডম ড তোল্ড ওয়াটার মেরর আিরছ তাোঁর র্ঘরর। 

মেন্তা েরার তোন িিয় তনই। এে এযারক্রাবযমটে জাম্প মদরয় আহিদ 
িুিা তাোঁর তদহমটরে তলােমটর তবরডর োরছ মনরয় এরলা এবিং েমড়রয়  ুরে তেল 
োদররর আড়ারল তবরডর মনরে। 

ম ে তাোঁর িারথ িারথই এরি র্ঘরর  ুেল তডম ড তোল্ড ওয়াটার। তাোঁর 
িারথ তজনাররল শ্যারন এবিং আরও দু’জন। 

তোল্ড ওয়াটার আর শ্যারন িা ািাম  তিাোয় বিল। 
আেন্তুে দু’জন বিল িািরনর তিাোয় িুরোিুমে। 



মিমিমিমির তীরর  178 

 

িবাই বিরল তোল্ড ওয়াটার োর তিে িদ এরন মতনজরনর হারত মতনটা 
মদরয় এবিং মনরজ এেমট মনরয় বিল। 

িরদ েুিুে মদরত মদরত বলল, ‘লবী তথরে েরল এলাি তেন? এোনোর 
তরড ইমন্ডয়ান িুমল  প্রধান েুব বাড়াবামড় েররছ। তদেরল না েরয়েজন তরড 
ইমন্ডয়ান েুব র্ঘুর র্ঘুর েররছ। তে জারন ওোঁরা মেনে-এর ের মেনা।’ 

‘তেন উিরর বিরল বযাটার র্ঘাড় িটোরনা যায় না?’ বলল আেন্তুে 
দু’জরনর এেজন। 

‘তা িাররল মে আর বলরত। িিস্যা হরলা, তরড ইমন্ডয়ান মরজা ্ 
এলাোর িুমল  তিট আরি হাত তদয়ার েিতা িরািমর তস্টট মেিংবা তেডাররল 
িরোররর হারত তনই। মেছু েররত হরল েররত হরব তেডাররল েমি নাররর 
িাধযরি। আবার তেডাররল েমি নার এিন মেছু েরার আরে িত মনরত হরব 
তলাোল েমি রনর।’ 

‘মবিদ ততা তদমে তাহরল।’ 
‘মবিদ আর তোথায় আজরের রারতর ির ওরদর ততা িুে তদোরও 

প্ররয়াজন হরব না।’ 
‘এটা অবশ্য ম ে েথা। তাহরল মে প্ররয়াজন এিব মনরয় িাথা র্ঘামিরয়?’ 
‘ম ে। এি োরজর েথায় আমি’।  
‘বলুন।’ 
‘আজরের োজ েুব জমটল নয়। প্ররেির আরািারহার বামড়রত  ুেরত 

হরব এবিং দুজনরে মেডন্যাি েররত হরব।’ বলরত বলরত িান ওয়াোর ও 
আহিদ িুিার েরটারাে আেন্তুে দু’জরনর হারত তুরল মদল। 

‘ওোঁরা ওোরন আরছ মনমিত?’ বলল ওরদর এেজন।  
‘মনমিত। আিারদর তলাে িাব্েমেে িাহারায় আরছ।’  
‘আর তোন মনরদ্ ?’ 
‘এই মি রন তেল েরা যারবনা।’ 
‘এই িরল োজ েরা যারবনা, এিন মে আ িংো আরছ?’ 
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‘আহিদ িুিারে ততািরা জান। িুক্ত অবোয় তি বরনর মিিংহ, বরনর 
রাজা।’ 

‘হরত িারর। মেন্তু বরনর মিিংহরেও িররত হয়।’ 
এেটু তথরি তলােমট আবার বলল, এে বাধার েথা বলরলন, আর মে 

আরছ? িুমলর র তোন িাহারা তিোরন?’ 
‘না তিোরন তোন িুমল  তনই। আহিদ িুিা অমত আত্নমবোিী ততা!’ 
‘ ত্রু আত্নমবোিী হওয়া সুেবর। বাই মদ বাই, িান ওয়াোররর 

বযািারটা মে? তারে আবার ধরাধমরর োরিলা তেন? তারে ততা িমররয় মদরলই 
লযাটা েুরে যায়।’ 

‘তার আরে মেছু োজ আরছ। ‘আরিমরোন ইমন্ডয়ান িু রিন্ট’ িম্পরে্ 
গুরুত্বিূে্ তথয তার োরছ ররয়রছ। এ তথয আিরা োই’। 

‘আহিদ িুিা মে আরিমরোন তরড ইমন্ডয়ান িু রিন্ট’-এর িারথ 
জমড়রয় িড়ল?’ 

‘তা তবাধ হয় নয়। আিরা তা োই না।’ 
‘তা না োইরল তারে তাড়াতামড় তরড ইমন্ডয়ানরদর োছ তথরে িমররয় 

মনরত হরব। তা মনরত োইরল তাড়াতামড় তারে আিারদর হারত তুরল মদরত হরব।’ 
বলল তজনাররল শ্যারন। 

‘আজরেই তা তিরয় যারব। মেন্তু তাই বরল িরন েররানা আহিদ িুিারে 
 য় েমর। তি এে বযমক্ত।ররড ইমন্ডয়ানরা তারে মনরয় মে েররত িারর।’ 

‘েযামরমবয়ারন তবম  মেছু েররমন। মেন্তু যা েরররছ তারতই ততািারদর 
িব িমরেল্পনা বানোল হরয় তেরছ।’ 

‘েযামরমবয়ান এবিং আরিমরোন যুক্তরাে এে নয়’। 
‘তা না তহাে আিরা োই।’ শ্যারন বলল। 
‘আিরা উ ব, আিারদর জন্য আর মেছু মনরদ্  আরছ?’ বলল 

আেন্তুেরদর এেজন। 
‘িান ওয়াোর ও আহিদ িুিারে ধরর তিাজা মনরয় আিরব এোরন। 

তহমলেপ্টার তরমড থােরব। এরন তিাজা ওরদর তহমলেপ্টারর তুলরত হরব। আিরা 
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তরস্ট হাউরজর িব বযািার েুমেরয় তররেমছ, বরল তররেমছ রারতই েরল যাব। 
আিরা ততািারদর জন্য অরিো েরব।’ 

আেন্তুে দু’জন মবদায় মনরয় েরল তেল। 
তজনাররল শ্যারনও উ ল। বলল, ‘আমিও প্রস্তুত থােব।’ 
তজনাররল শ্যারন তবমররয় তেল র্ঘর তথরে। মেন্তু তোল্ড ওয়াটার বরিই 

থােল তিাোয়। তেরত লােল এরের ির এে মিোররট। 
আহিদ িুিা অনধয্ হরয় উর রছ। তি আ া েররছ তোল্ড ওয়াটার শুরয় 

িড়রল বা টয়রলরট তেরল তি েে তথরে তবমররয় যারব। মেন্তু তোল্ড ওয়াটাররর 
ও ার নাি তনই। রাতটা তি বরিই োটারব নামে? এেটা েরর মিমনট তার োরছ 
এে বছররর িত িরন হরে। তারে দ্রুত বািায় তেরা দরোর। তব  মেছু েরার 
আরছ তার। 

আহিদ িুিা ইরে েররল তোল্ড ওয়াটাররে োবু েরর অথবা হতযা েরর 
েরল তযরত িারর, মেন্তু  ত্রুরে িতে্ হরত মদরত োয় না তি। তোল্ড ওয়াটাররে 
হতযা নয়, ওোঁরদররে মক্রমিনাল মহিারব িবার িািরন এরন দাড় েরারত োয়। 

অবর রি অরিোর অবিান হরলা। তোল্ড ওয়াটার টয়রলরট  ুেল। 
টয়রলরটর দরজা ত ড়ারনার  ব্দ তিল আহিদ িুিা। িিংরে িিংরে তবরডর মনে 
তথরে তবমররয় এল তি। তবড়ারলর িত মনুঃ রব্দ েলল দরজার মদরে। মেন্তু েরয়ে 
ধাি এগুরতই টয়রলরটর দরজায়  ব্দ হরলা। আহিদ িুিা মেন্তা েরর মিোন্ত 
তনবার আরেই তোল্ড ওয়াটার িািরন এরি আমব ূ্ত হরলা। 

িুরোিুমে হওয়া ছাড়া তোনই মবেল্প মছলনা আহিদ িুিার োরছ। 
আহিদ িুিা এোঁরে আল্লাহ র ইো বরলই  িরন েরল। 

তেতাঙ্গ তবর  আহিদ িুিারে মেনরত িাররলা না তোল্ড ওয়াটার। তি 
 ুত  তদোর িত েিরে উর  বলল, ‘তে তুমি? র্ঘরর  ুরেছ তেন?’ 

‘আিনার তোরজ। েেটা এেটু অন্য রেি েরর বলল আহিদ িুিা’। 
‘মবনা অনুিমতরত?’ 
োইরল অনুিমত মদরতন না। আিার িমরেয় মজরেি েররতন মেন্তু 

িমরেয় আমি মদরত িারতাি না।’ 
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‘তেন? মনিয়ই মক্রমিনাল তেউ তুমি?’ 
‘মক্রমিনাল নই, মক্রমিনাল ধরর তবড়াই।’ 
আহিদ িুিার এ েথায় মেছুটা র্ঘাবড়াল তোল্ড ওয়াটার। বলল, মে োও 

তুমি?’ 
‘মেছু োই না, োই আিমন  ারলা হরয় যান। ত তাঙ্গরদর েলে আিমন’। 
‘মে বলছ তুমি?’ 
‘বলমছ, এেটা মবরল প্রমত া িান ওয়াোররে র্ঘাোঁটারনা বন্ধ ের। তারে 

এেবার মেডন্যাি েররমছরল, আবার মেডন্যাি েরার তেষ্টা েরছ। এই েুরনােুমন 
বন্ধ ের।’ 

আহিদ িুিার েথা ত ি না হরতই তোল্ড ওয়াটার হ াৎ তিছন মেরর ছুট 
মদল বাইরর তবরুবার দরজার মদরে।  

মেন্তু িারল না তোল্ড ওয়াটার। আহিদ িুিা এযারক্রাবযমটে জাম্প মদরয় 
তোল্ড ওয়াটাররর র্ঘারড় মেরয় িড়রলা। 

ধরর তেলল আহিদ িুিা তোল্ড ওয়াটাররে। তটরন মনরয় এরলা র্ঘররর 
িােোরন। মেৎোর েররত যামেল তোল্ড ওয়াটার। 

আহিদ িুিা বাি হাত মদরয় তার েলা তেরি ধরর বলল, ‘অরনে 
তলােরে হতযার তুমি মনমিি। আিার হারত আজ ততািার জান যারব যমদ এেটু 
অন্যথা ের।’ বরল েলা তছরড় মদল তার।  

 রয় ছানাবড়া হরয়রছ তোল্ড ওয়াটাররর তোে। বলল, ‘তুমি তেতাঙ্গ, 
আমি িব তেতারঙ্গর স্বারথ ্োজ েরমছ। িান ওয়াোর তেতাঙ্গ স্বারথর্  ত্রু। তাই 
তারে আিারদর িািরন তথরে িমররয় মদরত োই। আিার অন্য তোন স্বাথ্ তনই।’ 

আহিদ িুিা আর েথা বাড়াল না। িরেট তথরে তক্লাররােরি মিমরে 
তবর েরল। 

েুদ্র মিমরেমটর িাথায় যথারীমত এেটা িাম্প আরছ। তাোঁর মনরে আরছ 
ইনরজে ন মনডল-এর িত োিা মিন। 

আহিদ িুিা মিমরেমট তোল্ড ওয়াটাররর বাহুরত তিট েরর উিররর িার  
োি মদল। িিংরে িিংরেই মনরের মিনমট  ুরে তেল তোল্ড ওয়াটাররর োিড়ার 
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িরধয। তাোঁর িারথ তাোঁর  রীরর  ুরে তেল এযানারথমটে তক্লারেরি। তিরেরন্ডর 
িরধযই তোল্ড ওয়াটার িিংো হামররয় তেলল। 

আহিদ িুিা িরেট তথরে তটি তবর েরর তবরধ তেলল তাোঁর হাত-িা। 
িুরে লামেরয় মদল তটি। তারির তবরডর মনরে তযোরন আহিদ িুিা মছল তিোরন 
তারে ত রল মদরয় তবমররয় এল র্ঘর তথরে। 

তবমররয় আিার আরে মটিরয়র তলা তথরে তরেড্ার েীি মনরয় মনল এবিং 
র্ঘরমট লে েরর োমব মনরজর িরেরট িুরল আহিদ িুিা।  

তরস্টহাউজ তথরে তবমররয় এেটা োমড় তজাোড় েরর আহিদ িুিা 
তিাজা েলল িুমল  প্রধান মেনে এর অমেরি। প্ররেির আরািারহার িারথ 
মেনরের েথায় বুরেরছ, মেনে তোল্ড ওয়াটাররদর িরেহ েরররছ, মেন্তু প্রিারনর 
অ ারব এবিং হারত নারত তোল্ড ওয়াটাররে ধররত না িারায় মেছু েররত িাররছ 
না। 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররে মেডন্যারির িড়যন্ত্র িিংক্রান্ত তোল্ড 
ওয়াটার ও অন্যান্যরদর েরথািেথরনর তটিমট মেনরের হারত তুরল মদরত োয়। 
তাহরল মেনে তোল্ড ওয়াটাররর প্রতযে প্রিান হারত িারবন, তিই িারথ িান 
ওয়াোররে মেডন্যারির উরদযাে বানোল েরার জন্য িুমল  প্ররেির 
আরািারহার ওোরন তযরত িাররন। 

িরনর জন েিারন্ডা মনরয় িান ওয়াোর ও আহিদ িুিারে মেডন্যারির 
তয উরদযাে তোল্ড ওয়াটার মনরয়রছ, তাোঁর তিাোরবলা আহিদ িুিা এোই েররত 
িারর। মেন্তু আহিদ িুিা িুমল রে এ োরজ জমড়ত েররত োয় যারত তোল্ড 
ওয়াটাররে আইরনর োোঁরদ তেলা যায় এবিং তদ বািীর িািরন তাোঁর িুরো  েুরল 
তদয়া যায়। 

িুমল  মেনে এর অমেি এবিং বামড় িা ািাম । রাত তেন ১১টা। 
আহিদ িুিা মেনরের বািায় যাবার মিোন্ত মনরয়মছল। মেন্তু অমেরি আরলা তদরে 
অমেরির মদরেই এগুরলা। 

মেনরের অমেরির তেরট দু’জন তিমন্ট্র। তেরট তাোঁরা আহিদ িুিারে 
আটোল। 
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আহিদ িুিা বলল, ‘িুমল  প্রধান মেনরের জরন্য জরুরী েবর আরছ।’ 
তিমন্ট্র ওয়ামেটমেরত িুমল  প্রধানরে েবরমট জামনরয় তাোঁর অনুিমত মনরয় 

আহিদ িুিারে িারথ েরর এেজন তিমন্ট্র েলল মেনরের অমেি েরের মদরে। 
আহিদ িুিা ও িুমল  তিমন্ট্রমট যেন িুমল  প্রধারনর েরের িািরন, 

তেন না ারজারে েে তথরে তবমররয় আিরত তদেল আহিদ িুিা। 
দু’জন দুজনরে তদেরত তিরয়রছ। 
আহিদ িুিা মবমিত হল তারে এোরন তদরে। বলল, ‘মে বযািার 

না ারজা তুমি এোরন?’ 
না ারজা হ াৎ তেোঁরদ তেলল। বলল, স্যার, আমি িািী। আমি তোল্ড 

ওয়াটাররর োি ও প্ররলা রন িরড় তাোঁর িে তথরে তোে রােমছলাি প্ররেির 
আরািারহার বামড়র উির, যারত িান ওয়াোর ও এ ীয় তলােমট অন্য তোথাও 
না যায়, মেিংবা অন্য তোথাও তেরল তোল্ড ওয়াটাররে েবর মদরয় তাোঁরদর অনুিরন 
েরা যায়। তেন আমি বুমেমন তাোঁরদর িতলব। এেন তদেমছ, তাোঁরা িান 
ওয়াোররে অিহররনর জন্য প্ররেির আরািারহার বামড় মর্ঘরর তেরলরছ। আমি 
এই েবর মদরত এরিমছ িুমল রে। স্যার, তাোঁরা েুব মবিরদ। রাত এেটায় 
েিারন্ডারা তাোঁরদর বামড় আক্রিন েররব’। 

‘জামনরয়ছ িব িুমল  প্রধানরে?’ 
‘মজ্ব’। 
‘এেন তুমি তোথায় যাে?’ 
‘ম ে েমরমন’। 
‘তাহরল তুমি এোরন অরিো ের। আমি মিুঃ মেনরের িারথ েথা বরল 

আিমছ। অসুমবধা হরব ততািার?’ 
‘না স্যার। আমি থােমছ’। 
আহিদ িুিা নে েরল মেনরের দরজায়। দরজা েুরল তেল। তদেল 

মেনে দরজায় দামড়রয়। স্বােত জানাল মেনে আহিদ িুিারে। 
বাইররর মদরে নজর িড়রতই তদেল না ারজারে। বলল, ‘তুমি যাওমন? 

দামড়রয় আরছা তয?’ 
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‘আমি ওরে দাড়ারত বরলমছ’। আহিদ িুিা বলল। 
‘আিমন তারে মেরনন?’ বলল মেনে। 
‘মেমন। আমি প্ররেির আরািারহা ও িান ওয়াোররর িমরবাররর বন্ধু। 

প্ররেির আরািারহার বামড়র িািরন ওোঁর িারথ আিার আলাি হরয়রছ’। 
বরল আহিদ িুিা তাোঁর িুরো  েুরল তেলল। িুরোর র িারথ িাথার 

তিানামল িরেুলাও উর  তেল’। 
তেতারঙ্গর জায়োয় এে মনররট এ ীয় তেহারার তলাে তদরে মবমিত হল 

মেনে। মবমির হরয়রছ না ারজাও। 
‘আিনার িারথ জরুরী মেছু েথা আরছ’। মেনেরে লেয েরর বলল 

আহিদ িুিা। 
‘আসুন’। 
বরল মেনে দরজার এে িার  িরর দাোঁড়ারলা। মবিয় তেনও মেনরের 

তোে িুে তথরে যায়মন।  
আহিদ িুিা  ুরে তেল র্ঘররর ম তরর। দরজা বন্ধ েরর মেনে মেরর এল 

তাোঁর তেয়ারর। আহিদ িুিারে বরল মনরজও বিল তাোঁর আিরন। 
মবমিরয়র িারথ িারথ মেনে তীক্ষ্ণ দৃমষ্টরত িরীো েরমছল আহিদ 

িুিারে। বলল, ‘োোঁরধর মনরে আিনার বাহুটা মে আহত? িরন হরে বযারন্ডজ 
তিোরন।’ 

‘ধন্যবাদ। আিনারদর িুমলর র তোে িবই তদেরত িায়।’ 
বরল এেটু তথরি আহিদ িুিা বলল, ‘গুমলরত এ জায়ো আহত হরয়রছ।’ 
ভ্রু কুমিত হল িুমল  অমেিার মেনরের। মেন্তা েরমছল তি। বলল, 

‘তাহরল আিমনই তোল্ড ওয়াটাররর মতনজন তলাে েুন েরর উোর েররমছরলন 
িান ওয়াটাররে?’  

‘মজ্ব’। 
তাোঁর িারন আিমনই তহায়াইট ঈেরলর ওয়াম িংটনে বেীোনা তথরে 

উোর েররমছরলন িান ওয়াোররে?’ 
‘মজ্ব’। 
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িিংরে িিংরেই মেনে উর  দামড়রয় হ্যান্ডর রের জন্য হাত বাড়াল 
আহিদ িুিার মদরে। আহিদ িুিা উর  হ্যান্ডর ে েরল মেনরের িারথ। 

‘আিরা তরড ইমন্ডয়ানরা েৃতে আিনার োরছ। িরোর যা িাররমন, 
িুমল  যা িাররমন, আিমন তা েরররছন’। 

বরল এেটা দি মনরয় বলল মেনে আবার, ‘আিনারে আিার অমেরি 
তিরয় ধন্য তবাধ েরমছ। এেন বলুন। মনিয় আিমন েুব বড় মবিয় মনরয় 
এরিরছন’। 

‘তয েবর না ারজা মদরয়রছ, তিই েবর আমিও মদমে। তাোঁর িারথ বাড়মত 
আরও মেছু’। 

আহিদ িুিা মবরেরল না ারজার িাধযরি তেডাররল তরস্টহাউরজ এেটা 
েে বরাে তনয়া, তোল্ড ওয়াটাররর র্ঘরর  ুো, তাোঁর মটিরয় তরেড্ার েীি তিট 
েরা, তোল্ড ওয়াটাররর তবরডর মনরে লুমেরয় তথরে তোল্ড ওয়াটার ও েিারন্ডা 
তনতারদর িান ওয়াোররে মেডন্যাি েরার িমরেল্পনা ত ানা এবিং তোল্ড 
ওয়াটাররে িিংোহীন েরর তাোঁর েরে তবরধ তররে আিা িয্ন্ত িব েথা বরল 
আহিদ িুিা তাোঁর িরেট তথরে তরেড্ার েীি তবর েরর মেনরের মদরে এমেরয় 
মদল। 

মেনে তটি েীিমট হারত মনরয় হারস্যাজ্জ্বল িুরে বলল, ‘তাোঁর িারন এই 
েীরি তোল্ড ওয়াটাররর েে আরছ এবিং িড়যরন্ত্রর িব িমরেল্পনা আরছ?’ 

‘মজ্ব’। বলল আহিদ িুিা। মেনে তাোঁর িুে ঊধ্্বিুেী েরর বলল, ‘ঈের, 
এ রেি এেটা দমলল োমেলাি। ততািারে ধন্যবাদ’।  

তারির আহিদ িুিার মদরে তেরয় বলল, ‘আিনারে ধন্যবাদ তদবার 
 ািা আিারদর তনই। ওোঁরা টারেট্ িান ওয়াোররে েররমন, টারেট্ েরররছ তরড 
ইমন্ডয়ানরদর অমস্তত্বরে। তেতাঙ্গ প্র ামবত িুমল  এবিং িরোর এরদর বযািারর 
মনমিয়। তরড ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাোয় ওরদর বারে তিরয়মছ। ছাড়বনা ওরদর 
আিরা’। উরিমজত েে মেনরের। 
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‘মিুঃ মেনে, আিার িরাি ্, এই র্ঘটনারে আিনারদর জাতীয় রুি মদরত 
হরব এবিং আিনার অমধোর আদারয়র দামবরে এর তযৌমক্তে িমরনমত মহিারব 
দাড় েরারত হরব।’ 

মবমিত দৃমষ্টরত তাোল মেনে আহিদ িুিার মদরে। তিই িারথ ে ীর 
 াবনার এেটা ছাি েরুট উ ল তাোঁর তোরে-িুরে। তযন মনিমিত তি অনথ মেন্তার 
এে িিুরদ্র। েথা বরল উ ল এে িিয় স্বরোতামড়রতর িত, ‘আিমন এিন এেটা 
েথা বরলরছন, ত রব বরলরছন মেনা জামননা, যা মেন্তার এবিং োরজর এেটা নতুন 
মদেন্ত েুরল তদয়। আিমন আিনার মেন্তারে আরও এেটু মবস্তামরত েররবন মে?’ 

‘আমি বরলমছ, আিনারদর দাবী িুেয নয়, িুেয হরলা তাোঁরদর আেরন। 
এই আেরেই তরড ইমন্ডয়ানরদর দাবীরে অবয়ব মদরয়রছ এবিং তাোঁর আদায়রে 
অিমরহায্ েরর তুরলরছ। তরড ইমন্ডয়ানরদর অবোন যমদ এটা হয়, তাহরল 
আিনারদর োয্ক্রি মবরদ্রাহ না হরয় হরব বাোঁোর িিংরাি –িমুক্তর যুে।’ থািল 
আহিদ িুিা। মেনরের তোে-িুে মবিয় মবিুগ্ধ। তাোঁর িরন প্রবল প্ররের িৃমষ্ট 
হরয়রছ, িুমক্তযুরের এিন এে মবিয়ের তত্বেথা মে ারব তি বলরত িাররছ। তে 
এই এ ীয়? বলল মেনে, ‘আিনারে ধন্যবাদ। আিমন এিন এেটা েথা 
বরলরছন যা আিারদর প্ররতযরের ত ানা দরোর, জানা দরোর। আমি মে 
অনুররাধ েররত িামর, আিমন আিারদর িারে মেছুমদন থাকুন।’ 

আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘এিব এেন থাে। এেন উ রত হয়। আিার 
েুব অস্বমে তবাধ হরে। আিারদর যাওয়া দরোর এেুমন।’ 

‘েলুন, আিরাও যাব। আমি েরয়ে োমড় িুমল রে দতমর হরত মনরদ্  
মদরয়মছ’। 

‘তাহরল উ া যাে।’ 
উ ল িুমল  প্রধান মেনে। আহিদ িুিাও উ ল। 
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প্ররেির আরািারহার বামড়র োছাোমছ তিৌছরতই আহিদ িুিা নারী 
েরের এেটা  য়াত্ মেৎোর শুনরত তিল।  

েিরে উ ল আহিদ িুিা। তাোল িুমল  প্রধান মেনরের মদরে। 
িুমল  তাোঁরদর োমড় তিইন তরারড তররে িবাই তহোঁরট আিমছল আহিদ 

িুিার িারথ। 
মেনেরে আহিদ িুিা বলল, ‘ওোঁরা তেউ বামড়রত ইমতিরধযই  ুরেরছ 

বরল  য় হরে। আিমন বামড়টা মর্ঘরর তেরল বামড়র মদরে এগুন। আমি তিছন মদে 
মদরয় বামড়রত  ুেমছ। আিনারা আসুন’। 

বরলই আহিদ িুিা বামড়র তিছন মদরে ছুটল। 
বামড়র তিছন মদেটা প্রােীর তর্ঘরা। 
আহিদ িুিা প্রােীর টিরে বামড়র ত তরর প্ররব  েরল। মেন্তু ত তররর 

উর ারন লামেরয় নািরত মেরয় এরেবারর বারর্ঘর িুরে মেরয় িড়ল। ত তরর েরুলর 
োরছর আরলা আধারীর িরধয ১৫ জরনর এেজন েিারন্ডা লুমেরয় মছল। আহিদ 
িুিা প্রােীর টিরে িড়রতই তাোঁর উির এরি লামেরয় িড়ল তি। 

আহিদ িুিা তারে আরে তদেরত না তিরলও তি িতে্ মছল। সুতরািং 
আহিদ িুিা তাোঁর আেমিে আক্রিরন িরড় তেরলও হারতর মর লবার মছটরে 
যায়মন হাত তথরে। 

তলােমট যেন আহিদ িুিার উির তেরি বরিমছল, তেন আহিদ িুিার 
ডান হাত তলােমটর তিছন মদে মদরয় তলােমটর মির  মর লবাররর বযাররল 
ত মেরয় গুলী েরল। 

উরে িরড় তেল তলােমট আহিদ িুিার উির তথরে। 
আহিদ িুিা তলােমটর তস্টনোন কুমড়রয় মনরয় উর  দাোঁড়ারলা। এগুরলা 

বামড়র মদরে মবড়ারলর িত মনুঃ রব্দ, দ্রুত। 
তিছন মদে মদরয় বামড়র ত তরর ত াোর প্রাইর ট দরজা ররয়রছ যা 

বামড়র তলােই শুধু িারে িরধয বযবহার েরর থারে। 
আহিদ িুিা এগুরলা তিই দরজার মদরে। 
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এে হারত তস্টনোন ধরর, অন্য হাত িামটরত ত ি মদরয় উবু হরয় হাোঁটমছল 
আহিদ িুিা। এেটা োউ োরছর আড়ারল মেরয় দাোঁড়ারলা তি। োউ োছটা িার 
হরলই দরজা তদো যারব। আহিদ িুিা দ্রুত হাোঁটমছল। োউ োছ িার হরতই 
এরেবারর িুরোিুমে িরড় তেল এে তস্টনোনধারীর। 

তি তাোঁর তস্টনোন বামেরয় ওোঁত তিরত দামড়রয় মছল। আহিদ িুিারে 
তদেরত িাওয়ার িারথ িারথ তাোঁর তস্টনোরনর বযাররল নরড় উ ল।  

আহিদ িুিা এর অথ ্তবারে। 
িিংরে িিংরেই আহিদ িুিা দু’হারত তস্টনোন ধরর িামটরত মছটরে 

িড়ল। 
আহিদ িুিা িামটরত িড়রত িুহূত ্তদমর হরলই তাোঁর তদহ োোঁেরা হরয় 

তযত তস্টনোরনর গুলীরত। 
আহিদ িুিা িামটরত িরড়ই তস্টনোরনর মট্রোর মটিল তলােমটরে লেয 

েরর। 
তলােমট তস্টনোরনর টারেট্ র্ঘুমররয় মনরত তয মবলম্ব েররমছল, তিই 

িিরয়র িরধয তার তদহ আহিদ িুিার গুলীর িুরে িরড় তেল। 
আহিদ িুিা ছুটল দরজার মদরে। 
এ দরজা মদরয় আরে তবমররয়রছ এবিং  ুরেরছ আহিদ িুিা। তি জারন এ 

দরজা তোলার তেৌ ল। 
আহিদ িুিা ছুরট মেরয় দরজার ইস্পারতর তেৌোর র উির দামড়রয় 

তজারর োি মদল। িিংরে িিংরে দরজা েুরল তেল। 
দরজামট আিরল মলেরটর দরজা। দরজা তিমররয় আহিদ িুিা মলেরট 

মেরয় দাোঁড়ারলা। 
মলেটা প্রেমলত সুইে অে-অরন েরল না। এর মনজস্ব তজনাররটর আরছ। 

তি তজনাররটররর জন্য স্বতন্ত্র সুইে ররয়রছ, যারত তোন ইনমডরে ন তলো তনই। 
এ সুইে অরনর ির মলেরটর সুইে অন েরর মলেট োলু েরা যায়। আহিদ িুিা 
আল্লাহ র শুেমরয়া আদায় েরল তয তেৌ লটা তাোঁর আরে তথরেই জানা আরছ। 
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প্ররেির আরািারহার বামড় মতনতলা। রাউন্ড তফ্লারর রান্না-বান্নার 
বযবো, িার ্ন্টি তোয়াট্ার, ইতযামদ। মিতীয় তফ্লারর থারে প্ররেির আরািারহার 
িমরবার। আর তৃতীয় তফ্লারর তেস্টরুি, স্টামড রুি ধররনর র্ঘর। 

োন্না-োমট হরে মিতীয় তলায়। আহিদ িুিা দু’তলার মলেট তথরে 
নািল। েথার  ব্দ আিরছ হল রুরির মদে তথরে।  

আহিদ িুিা তাোঁর ডান হারত তস্টনোন এবিং বাি হারত মর লবার বামেরয় 
মবড়ারলর িত েমররডার ধরর এগুরলা হল রুরির লরেয। 

এ িিয় আহিদ িুিা তাোঁর ম ে তিছরনই িারয়র  ব্দ শুনরত তিল। িরন 
হরলা তেউ তোন তদয়ারলর আড়ারল ওোঁত তিরত মছল তার জন্য। তারির আওতার 
িরধয তারে এরন মিছু মনরয়রছ ম োররে তেমলরয় িারার জন্য। 

আহিদ িুিা  ব্দ ত ানার িারথ িারথ  াবল তাোঁর মিছরনর মেরবার িিয় 
তনই। অতএব তি বরের েলরের িত িাথাটা তিছরন িামটর মদরে ছুরড় মদল এবিং 
িা দুরটারে তলাহার দুই  লাোর িত উিরর তুরল আর্ঘাত েরল তিছরনর  ব্দ 
লরেয। 

আোরজর এ আক্রিন বৃথা তেলনা। িা দুরটা তস্টনোনধারী এেজন 
েমরলা-িাে্া তলারের এেদি িুরে মেরয় িরজারর আর্ঘাত েরররছ। তলােমট 
আেমিে এই আর্ঘারত মেত হরয় িরড় তেরছ িামটরত। 

আহিদ িুিা তাোঁর িা মদরয় আর্ঘাত েরর িামট তথরে দে এযারক্রাবযারটর 
িত উর  দামড়রয় োমিরয় িড়ল তলােমটর উির। 

েমরলা িদৃ  তলােমটও োিরট ধরল আহিদ িুিারে। 
আহিদ িুিার হাত তথরে তস্টনোন মছটরে িরড়মছল, মেন্তু মর লবারটা 

মছটরে যায়মন। 
আহিদ িুিা বুরে মনরয়মছল এই েমরলা তলােমটরে িন্দ্ব যুরে োবু েররত 

িিয় লােরব; মেন্তু এই িিয় তাোঁর হারত তনই। 
আহিদ িুিা তলােমটর উির োমিরয় িরড় ডান হাত মদরয় তাোঁর েলা 

তেরি ধররত এবিং বাি হারতর মর লবার োরজ লাোরত তেষ্টা েরমছল। আর 
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তলােমট আহিদ িুিারে দু’হারত বুরে জািরট ধরর আহিদ িুিারে র্ঘুমররয় মনরয় 
তাোঁর বুরে তেরি বিার তেষ্টা োলামেল। 

আহিদ িুিার ডান হারতর িিস্ত  মক্ত তলােমটর েলা তেরি ধরার োরজ 
তেমন্দ্র ুত হওয়ায় এবিং বাি হাতমটর মর লবার োরজ লাোবার তেষ্টায় বযস্ত 
থাোয়  রীররর অবম ষ্ট অিং টা হালো হরয় মেরয়মছল। তাই তলােমট িহরজই 
আহিদ িুিার তদহ র্ঘুমররয় মনরয় িামটরত তাোঁর উির বিরত িেল হমেল। 

মেন্তু আহিদ িুিার বাি হাত তার আরেই মর লবাররর নল এরেবারর 
তলােমটর িাথায় তিট েরর গুলী েররত িেল হল। 

গুমলমবে তলােমটর গুরড়া হরয় যাওয়া িাথামট েরর িড়ল আহিদ িুিার 
উির। 

প্রথি র্ঘটনারতই আহিদ িুিার বুে ররক্ত ম রজ মেরয়মছল। এবার িুে 
িাথার অিলটা এই তলােমটর ররক্ত বলা যায় তোিল হরয় তেল। 

আহিদ িুিা উর  দাোঁড়ারলা। মর লবার ও তস্টনোন কুমড়রয় আবার 
এগুরলা তিই হল রুরি মদরে। 

হল রুিমট েযামিমল ড্রময়িং রুি। আোরর মবরাট। তিাোয় িমিত। িাদা 
োরি্রটর উির লাল তিাোগুরলা গুোোরর িাজারনা। হল রুিমটর োর মদরেই 
দরজা। 

আহিদ িুিা মবড়ারলর িত িন্তি্রে িমিরির দরজার আড়ারল মেরয় 
দাোঁড়ারলা। 

উমে মদল হল রুরির ম তরর। তদেল, আর িািরনই মব াল বিু মতনজন 
তলাে ওেলালা, তিরী তরাজ ও ম লা সুিানরে এে হাত মদরয় বেল দাবা েরর 
ধরর আরছ।অন্যহারত তাোঁরদর তস্টনোন। আরও মেছু িািরন িািমরে িারজর িত 
েরর িমিত এেজন তলাে দু’হারত দুই মর লবার মনরয় তাে েরর আরছ 
মজ াররা ও িান ওয়াোররে। 

মজ াররা ও িান ওয়াোর দু’জরনই আহত। িম্ভবত তাোঁরা প্রথরি 
িারািামর েরররছ হানাদার তলােরদর িারথ। দু’জরনরই িাথা-িুে রক্তাক্ত। 

েথা বলমছল িািমরে িারজর িত িারজ িমিত তনতা তোরছর তলােমট। 
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এ িিয় বাইরর তথরে ত রি এরলা তস্টনোরনর এেটানা  ব্দ।  
তলােমট েথা থামিরয় িুহূরত্র জরন্য এেটু উৎেে্ হরয় হামি িুরে আবার 

েথা শুরু েরল, ‘ত ান প্ররেির, আমি তয েিারন্ডা দল মনরয় এরিমছ তাোঁরা ইো 
েররল ততািারদর মেনরের তোটা িুমল  দলরে তাোঁরদর বযারারে মেরয় েতি েরর 
আিরত িারর। এেন ত ান, আমি আর িিয় তদব না। আমি মতন িয্ন্ত গুনব। এর 
িরধয যমদ তুমি আহিদ িুিা তোথায় আরছ বা তোথায় লুমেরয় তররেছ তা না বল, 
তাহরল ততািারদর এই মতন তিরয় ঐ মতনজরনর িারা ধমি্তা হরব এবিং গুলী েরর 
হতযা েরব মজ াররারে।’ 

বরল তি গুনা শুরু েরল, ‘এে…দুই… 
দুই িয্ন্ত গুনরতই নরড় উ ল প্ররেির আরািারহার তদহ। দুই তোে তাোঁর 

 রয় মবস্ফমরত। ত াট দু’মট োে হল তাোঁর। বরল তেলরব নামে তি? 
মেৎোর েরর উ ল মজ াররা এবিং ওেলালা, না আব্বা আিমন বলরবন 

না, তোন মেছুর মবমনিরয়ই নয়। আিরা িররত োই… 
তাোঁরদর েথা ত ি হরলা না তাোঁর আরেই তনতা তলােমটর েরে উচ্চামরত 

হরলা-‘মতন….’ 
মতন গুনার িিংরে িিংরেই নরড় উ ল তনতা তলােমটর মর লবার 

মজ াররারে লেয েরর এবিং ওোঁরা মতনজন ওেলালা, তিরী তরাজ ও ম লা সুিানরে 
আছরড় তেলল িামটরত এবিং োমিরয় িড়ল তাোঁরদর অির েুধাত্ হারয়নার িত। 

আহিদ িুিার বাি হারতর মর লবার প্রস্তুত মছল। তনতা তলােমটর তজন্ী 
তাআর মর লবাররর মট্রোরর তেরি বিার আরেই আহিদ িুিার  াহাদাত আেুল 
তাোঁর মর লবাররর মট্রোরর তেরি বিল ির ির দু’বার। 

আহিদ িুিার মনমেপ্ত গুলী দুমট তনতা তলােমটর ডান ও বাি হারতর 
েমব্জরত মেরয় মবে হরলা। েরি িড়ল তাোঁর দুই হাত তথরে দুমট মর লবার। 

ির ির দুইমট গুলী েরার ির আহিদ িুিার মর লবার তথরি যায়মন। 
তাোঁর বাি হারতর তিই মর লবারমট ির ির আরও মতনবার অমগ্ন বৃমষ্ট েরল। গুলী 
মতনমট মতন নারী তদরহর উির োমিরয় িড়া মতনজরনর িাথা গুমড়রয় মদল। 
আহিদ িুিা র্ঘরর  ুেল। 
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িালারে তনতা তোরছর তলােমট। 
আহিদ িুিা তাোঁর মদরে তস্টনোন তাে েরর বলল, ‘এে ইমি নড়রব 

না। তস্টনোরনর িবগুল বুরলট  ুমেরয় তদব ততািার তদরহ। আর িালারব তোথায়? 
ততািার িারধর েিারন্ডারা ততািার তোন িাহারযয আিরব না। মতনজনরে আমি 
তিরর এরিমছ। এোরন মতনজন িরল। বােী থারে আর নয়জন। ওোঁরা িুমলর র 
হারত ত ি হরব, না হয় বেী হরব। সুতরািং িালারনা আর হরেনা ততািার। িারবও 
না ততািারে। িােী মহিারব ততািারে বাোঁমেরয় রােরত োই’। 

বরল আহিদ িুিা দুই ধাি এমেরয় তনতা তোরছর তলােমটর িাথায় 
তস্টনোরনর নল ত মেরয় এে ধাক্কা মদল। িরড় তেল তলােমট মেত হরয়। 

‘মজ াররা। ওোঁর িা দুমট তবরধ তেল’। বলল আহিদ িুিা। 
মজ াররা তবরধ তেলল তলােমটরে। 
ওেলালা, তিরী তরাজ ও ম লা সুিান উর  দাোঁমড়রয়রছ। মজ াররা ও িান 

ওয়াোর এরি জমররয় ধরল আহিদ িুিারে। তাোঁরা বলল, ‘ াইয়া, আিমন 
রক্তাক্ত, আিমন আহত? আিমন  ারলা আরছন? 

ওেলালা, তিরী তরাজ ও ম লা সুিান িা ািাম  দামড়রয়। েমড়রয় িররছ 
তাোঁরদর তোে তথরে নীরব অশ্রুর প্লাবন। তোে  রা তাোঁরদর রারজযর িায়া, রারজযর 
েৃতেতা। 

অশ্রু েড়ামেল প্ররেির আরািারহার তোে তথরেও। 
এ িিয় েরয়েজন িুমল  িহ র্ঘরর  ুেল িুমল  প্রধান মেনে। 
তি র্ঘররর োরমদরে এেবার তামেরয় ছুরট এরলা আহিদ িুিার োরছ। 

বলল, ‘আিমন আহত? আিমন ম ে আরছন ততা?’ 
‘না। আমি িম্পূে্ ম ে আমছ’। বলল আহিদ িুিা। 
িুমল  প্রধান মেনে জমড়রয় ধরল আহিদ িুিারে। বলল, ‘আিনারে 

অম নেন। বাইরর ওমদরে আরও মতনমট লা  তদরে এলাি। মনিয়ই আিনার 
হারতই ওোঁরা িরররছ। িব িুমল  মিরল আিরা যা েররমছ। আিমন এোই তা 
েরররছন। তাোঁর উির তনতারে েরররছন বেী। আিনারে অম নেন’। 

‘এিব থাে। বাইরর মে অবো জ্বনাব?’ 
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ম্লান িুে হল মেনরের। বলল, ‘আিারদর দ জন িুমল  িারা তেরছ। আর 
িুমলর র হারত িরররছ নয়জন েিারন্ডা’। 

‘দুুঃমেত দ জন িুমলর র জীবনহানীরত’। বলল আহিদ িুিা। 
‘আমি েব্ তবাধ েরমছ আিার িুমলর র জন্য’। মেনে বলল। 
মেনে থািরতই আহিদ িুিা বলল, ‘এেমন তযরত হরব তরস্ট হাউরজ। 

মিুঃ তডম ডরে তরপ্তার েররত হরব। িার র র্ঘরর আইজযাে িুক্ত অবোয় আরছন। 
এ েবর মনিয় তিোরন তিৌোঁরছ তেরছ। তডম ডরে না তিরল েবরটা আইজযােরেই 
তাোঁরা মদরব। আইজযাে তডম রডর র্ঘরর  ুেরত িারর তারে তোোঁজ েরার জরন্য। 
সুতরািং তাড়াতামড় েলুন’। 

বরল আহিদ িুিা প্ররেির আরািারহার মদরে তেরয় বলল, ‘জনাব 
আিরা এেটু তরস্ট হাউজ তথরে আমি। এোরন মেছু িুমল  িাহারায় থােরব।’ 

মজ াররা ও িান ওয়াোর বলল, ‘আিরা আিনার িারথ যাব?’ 
‘ম ে আরছ।’ আহিদ িুিা বলল। 
‘আমিও  রীে হরত োই এেটু।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
এেটু ত রব আহিদ িুিা বলল, ‘ম ে আরছ।’ 
‘তাহরল আিরা এো এ বামড়রত থােমছনা। আিরাও যাব।’ 
‘ম ে আরছ এি’। 
িুমল  তরস্ট হাউজ মর্ঘরর তেলল। আহিদ িুিা ও িুমল  প্রধান মেনে 

এবিং অন্যান্যরা যামেল মিুঃ তডম রডর েরের মদরে।  
এ িিয় রক্তাক্ত না ারজা ছুরট এল আহিদ িুিা ও িুমল  প্রধারনর 

োরছ। বলল, ‘স্যার মিুঃ তডম ড ও আইজযাে িামলরয়রছ। েবর িাওয়ার ির 
আইজযাে মেরয় িুক্ত েরররছ তডম ডরে। তারির তাোঁরা ছুরট তেরছ তহমলেপ্টাররর 
মদরে। আমি বাোঁধা মদরত তেষ্টা েররমছ। আিারে গুলী েরর ওোঁরা িামলরয়রছ। মেন্তু 
স্যার তহমলেপ্টার এেনও উরড়মন’। 

‘তাহরল তহমলেপ্টার োরাি নামে?’ বরলই আহিদ িুিা িুমল  প্রধান 
মেনেরে বলল, ‘েলুন,  ীঘ্র।’ 

িবাই ছুটল ওরদর তহমলেপ্টার তযোরন দাোঁমড়রয়মছল তিোরন। 
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৭ 
তহমলেপ্টাররর োছাোমছ যেন ওোঁরা তিৌোঁছল, তেন তহমলেপ্টার িামট 

তছরড় আোর  উড়ল। 
এেটা অট্টহামি ত ানা তেল তিই িারথ। এেটা উচ্চস্বর ধ্বমনত হরলা। 

িম্ভবত লাউড স্পীোরর েথা বলা হরে। েেমট মিুঃ তডম রডর। 
বলল, ‘আহিদ িুিা, আমি ততািার জন্যই অরিো েরমছ। এেটা 

সুেবর তদয়ার জন্য। তিই িারথ বলার জরন্য তয, এই যুেই ত ি যুে নয়। ততািার 
জন্য সুেবর এই তয, এই িাত্র আমি জজ্ োমড্ন্যারডর োছ তথরে েবর তিলাি 
তয, ততািার ডাুঃ িাো্ররট এবিং ততািার লায়লা তজমনোররে আরিমরোয় িাম রয় 
তদয়া হরয়রছ। তাোঁরা এেন আিারদর িন্মামনত তিহিান। িন্মামনত থােরব তাোঁরা 
আোিী িরনর মদন। যমদ আজ তথরে িরনর মদরনর িরধয তুমি আত্নিিি্ন না 
েররা, তাহরল েে ধি্রে মনহত ডাুঃ িাে্াররট ও লায়লা তজমনোররর লা  িরড় 
থােরব মিয়ামি মবরে।’ 

বরলই আবার হাুঃ হাুঃ েরর তহরি উ ল মিুঃ তডম ড ওররে তডম ড তোল্ড 
ওয়াটার। বলল আবার, ‘আমি আহিদ িুিা। তদো হরব আবার নতুন রোঙ্গরন। 
যত রক্ত তুমি বইরয়ছ, প্রমত তোটার প্রমতর াধ মনব আমি।’ েে তথরি তেল আবার 
এে অট্টহামির িাধযরি। 

উরড় েলল তহমলেপ্টার। অদৃশ্য হল েরয়ে িুহূরত্র িরধযই। 
িুমল  প্রধান মেনরের তোে দু’মট মবিরয় মবস্ফমরত। তাোঁর দুরোে মনবে 

আহিদ িুিার প্রমত। তযন মেলরছ তারে। বলল তি, ‘জনাব, উমন যা বলরছন তা 
িমতয? আিমন আহিদ িুিা?’ 

িিংরে িিংরেই মেনে আহিদ িুিার িারয়র উির েুরে িরড় দুই হাত 
মদরয় আহিদ িুিার িদধূমল মনল আহিদ িুিা মেছু বুরে উ ার আরেই। 
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তারির উর  দামড়রয় মেনে েরয়ে ধাি মিমছরয় মেরয় িা িামটরত  ুরে 
হাত েিারল তুরল আহিদ িুিারে িািমরে স্যালুট েরল। বলল, ‘আিনারে 
অম নেন, স্বােত আিনারে আিারদর িারে তিরয়। আিমন আিারদরও তনতা।’ 

আহিদ িুিা মেছু বলল না। এমেরয় এরি জমড়রয় ধরল মেনেরে। বলল, 
‘আমি োররাই তনতা নই। আমি আল্লাহ র এেজন বাো। আল্লাহ র িজলুি 
বাোরদর আমি তিবে।’ 

প্ররেির আরািারহা িার ই দাোঁমড়রয়রছ। বলল আহিদ িুিারে, ‘িুমল  
প্রধান মেনরের আররেটা িমরেয় আরছ। তি আরিমরোন ইমন্ডয়ান 
িু রিরন্টর(AIM) তোিন তনতারদর এেজন। তি িু রিরন্টর মনব্াহী তিরক্রটামর 
তজনাররল।’ 

আহিদ িুিা অম নেন জানাল তারে আররেবার বুরে জমড়রয় ধরর। 
‘জনাব, ওোঁরা যুরের েযারলে মদরয় তেল যারদর তেন্দ্র েরর, তিই ডাুঃ 

িাো্ররট ও লায়লা তজমনোর তে?’ বলল মেনে। 
‘িবই জানরত িাররবন। বলব িব’। আহিদ িুিা বলল। 
িবাই েলা শুরু েরল তরস্ট হাউরজর মদরে। 
আহিদ িুিার দু’িার  হাোঁটমছল িান ওয়াোর, মজ াররা,ওেলালা, তিরী 

তরাজ এবিং ম লা সুিান। 
‘সুিান, তুমি বড় মবিরদ িড়রল তদেমছ।’ আহিদ িুিা বলল। 
‘তেিন েরর?’ 
‘বাি তিরয়র িরধয লড়াই বাধরব তদেমছ।’ 
‘ াইয়া এ মবিদ মে ডাুঃ িাো্ররট ও লায়লা তজমনোররর তেরয় বড়?’ 
‘তা নয়।’ 
‘আিার িা োিরছ  াইয়া এেথা ত ানার ির তথরে।’  
আহিদ িুিা তোন েথা বলল না। 
ওেলালা বলল, ‘মে  াবরছন  াইয়া?’ শুেরনা েেস্বর ওেলালার। 
‘ াবমছ নতুন লড়াই এর েথা।  াবমছ তবানরদর- াইরদর তছরড় তযরত 

হরব, তিই েথা।’ 
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িবাই নীরব। তোন েথা বলল না তেউ। অরনেেে ির ওেলালাই 
বলল, ‘লড়াইরয়র িয়দান োরও এোর নয়  াইয়া।’ 

হািল আহিদ িুিা। তোন েথা বলল না। তাোঁর দৃমষ্ট তেন িািরন। 
িম্ভবত িথ িন্ধান েররছ িািরনর অন্ধোরর। 
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