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১ 
আহমদ মুসোর রক্ষো নেই। তোক্ে ফোাঁক্দ পড়ক্তই হক্ি।’ িলল নেেোক্রল 

শ্যোরে। 
‘বেছুক্ষণ আক্ে েেোাংক্ের সোক্ে েেো হক্লো। নস িলল, ‘আে সন্ধ্যোর 

বদক্ে েোবে আহমদ মুসো আেোক্পোবলক্ে যোক্ে। অেচ তোর যোওয়োর েেো বছল েো। 
েেোাংে ও সোেবরেোই ওয়োবোংটক্ে যোক্ি শুক্েবছলোম।’ িলল নেোয়োে েোবিলো। 

‘ধন্যিোদ েোবিলো। এখে নদখক্ি আহমদ মুসোর পরিততী েোে হক্ি 
নতোমোক্ে ফক্লো েরো। নস বেবিত মক্ে েক্রক্ছ তুবম আমোক্দর সোক্ে েবড়ত এিাং 
তুবম সোরো নেফোরসে সম্পক্েত সিবেছু েোে।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘এটোইক্তো চোই। আমোক্ে ফক্লো েরক্ি আর আবম তোক্ে ফোাঁক্দর মক্ধয 
বেক্য় যোি।’ নেোয়োে েোবিলো িলল। 

‘আর আমরো তোক্ে টুে েক্র খোাঁচোয় পুরি।’ িক্ল নহক্স উঠল নেেোক্রল 
শ্যোরে। 

‘আবম সিক্চক্য় নিবে খুবে, সোেবরেোক্ে তোর হোত নেক্ে রক্ষো েরোর এটো 
এেটো পে হক্ি।’ েোবিলো িলল। 
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‘শুধু নতো সোেবরেো নসে েয়, আমোক্দর তেয মক্ত েেোাংে নসেও আহমদ 
মুসোর দোরুণ ভক্ত হক্য় উক্ঠক্ছ।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘নসটো আহমদ মুসো সোেবরেোর িন্ধ্ু হওয়োর েোরক্ণ। সোেবরেোক্ে সরোক্ত 
পোরক্ল েেোাংে এমবে সক্র যোক্ি।’ েোবিলো িলল। 

‘বম. শ্যোরে, আহমদ মুসোক্ে আটেোিোর আরও সুক্যোে পোবে, এটো 
আেোর েেো। বেন্তু আবম মোমলো বেক্য় সবতযই উবিগ্ন। মোমলোর চোেতবেটগুক্লো আবম 
পক্ড়বছ। আমোক্দর েন্য আইবে লড়োই চোলোিোর নেোে সুক্যোেই নেই।’ িলল 
আক্মবরেোে েোউবিলর েুইস এযোক্সোবসক্য়েেস এর প্রধোে নেবভে উইবলয়োম 
নেোেস। তোর েক্ঠঠ উক্িে। 

‘এ েক্ন্যই আইক্ের নচোখক্ে অন্যবদক্ে ঘুরোক্ত হক্ি।’ িলল নেেোক্রল 
শ্যোরে। 

‘বেভোক্ি?’ বেক্েস েরল নেবভে উইবলয়োম নেোেস। 
‘নেে আপবেও নতো েোক্েে, বিেক্য়র আেক্ে আহমদ মুসো এমে বেছু 

েক্র িসক্ি যো তোক্ে আক্মবরেোেক্দর েোক্ছ ঘৃণোর পোক্ে পবরণত েরক্ি।’ িলল 
নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘নসটো বে? বে রেম? দোরুণ উৎসুে েক্ঠঠ েোেক্ত চোইল নেোয়োে 
েোবিলো। 

নেেোক্রল শ্যোরে ও নেবভে নেোেস  ’েক্েই তোেোল নেোয়োে েোবিলোর 
বদক্ে। বেছুটো বিব্রত ভোি  ’েক্ের নচোক্খ-মুক্খই। েিোি বদল নেেোক্রল শ্যোরে। 
িলল মুক্খ হোবস নটক্ে, ‘ও বেছুেো । আহমদ মুসো আক্মবরেোর ইহুদীক্দর বিরুক্ে 
আক্রেটো ষড়যন্ত্র েরক্ছ।’ 

‘বে ষড়যন্ত্র?’ নেোয়োে েোবিলো িলল। 
‘সিই েোেক্ত পোরক্ি। এইটুকু নেক্ে রোখ, বিেক্য়র আেক্ে অন্ধ্ হক্য় 

নস বহটলোর সোেক্ত চোক্ে।’ 
দরেোয় এ সময় েে হক্লো। 
নসবদক্ে েো তোবেক্য়ই নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘এস নিে ইয়োবমে।’ 
দরেো নঠক্ল ঘক্র প্রক্িে েরল নিে ইয়োবমে। 
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বেক্রট ইহুদী নচহোরো নিে ইয়োবমক্ের। স্পোই বহক্সক্ি, নয নেোে ষড়যক্ন্ত্রর 
সফল অপোক্রটর বহক্সক্ি নেেোক্রল শ্যোরক্ের অস্ত্রেোলোয় নস অবিতীয়। 

নস ঘক্র ঢুেক্তই নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘বে খির নিে?’ 
‘সি বঠে-ঠোে।’ 
‘বমেে েয়টোয় যোক্ে?’ 
‘সন্ধ্যো ছ’টোয়।’ 
‘বে িুঝক্ল নেোে নরবসষ্ট্যোি হক্ি? বোংিো নেোে অসুবিধো?’ 
‘নতমে সম্ভোিেো নেই। তক্ি সমস্যো হক্লো,  ’েে সোাংিোবদে নসখোক্ে 

েোক্ে। তক্ি নয সময় আমোক্দর অপোক্রেে, নস সময় তোরো অবফক্স েোেক্ি।’ 
‘গুে।’ উেবসত েক্ঠঠ িক্ল উঠল নেেোক্রল শ্যোরে। 
এেটু নেক্মই নস আিোর িলল, ‘ওখোক্ে সোাংিোবদক্ের িোসো েোেোয় 

সুবিধোই হক্লো। বমবেয়োগুক্লো ইসুযটোক্ে সোাংঘোবতেভোক্ি হোক্ত তুক্ল নেক্ি।’ 
‘আক্রেটো সুবিধো আক্ছ স্যোর। আক্মবরেোর পূিত উপকূক্ল এটোই 

ইহুদীক্দর প্রেম িসবত। মোবেতে ইহুদীক্দর বপতো িক্ল েবেত বদ নেট নেবভে 
দোবেক্য়ল এই িসবতক্তই েন্মেহে েক্রে। তোর েন্মস্থোেটো এখে বসেোেক্ে 
পবরণত হক্য়ক্ছ। বসেোেক্ের পোক্েই তোর ভূবমষ্ট্ হওয়োর ঘরবট এখেও িততমোে। 
ওটো মোবেতে ইহুদীক্দর এেটো পবিে স্থোে। ওখোক্ে নেউ হোত বদক্ল মোবেতে 
ইহুদীক্দর েবলেোয় হোত নদয়ো হক্ি।’ 

‘ব্রোক্ভো, ব্রোক্ভো। ওটোয় শুধু হোত নদয়ো েয়, বেিয় ওটো আগুক্ের েোক্স 
যোক্ি।’ িলক্ত িলক্ত নেেোক্রল শ্যোরক্ের মুক্খ এেটো ক্রুর হোবস ফুক্ট উঠল। 

নেোয়োে েোবিলো নেেোক্রল শ্যোরক্ের সোমক্ে মুক্খোমুবখ এে নেোফোয় 
িক্সবছল। তোর ভ্রু বট কুবিত হক্য় উক্ঠক্ছ। অেোহুতভোক্ি এ রেম আক্লোচেোয় 
অাংেেহে অসাংেত িক্ল নেোয়োে েোবিলো বেছু িলল েো। বেন্তু মেবট তোর খুি 
উৎসুে হক্য় উঠল। 

েেো নেষ েক্র এেটু দম বেক্য়বছল নেেোক্রল শ্যোরে। তোরপর এেট ু
েক্ড়-চক্ড় িক্স পক্েট নেক্ে এেটো অদ্ভুত লোল নমোড়ে নির েক্র নিে ইয়োবমক্ের 
বদক্ে তুক্ল ধক্র িলল, ‘এটো নতোমোর বমেক্ের েমোঠেোরক্ে বদক্য় বদও। 
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পবরেল্পেোর সোক্ে এটোও যুক্ত হক্ি। অপোক্রেে নেক্ষ নফরোর সময় নস নযে এটো 
ওখোক্ে নফক্ল নরক্খ আক্স।’ 

নিে ইয়োবমে ওটো হোক্ত বেক্য় ঘুবরক্য় বফবরক্য় নদক্খ িলল, ‘ভয়াংের 
বিক্ফোরে। ততরী হক্য়ক্ছ বলবিয়োর বেক্পোলীক্ত। অতএি............।’ 

েেো নেষ েো েক্রই নহো নহো েক্র নহক্স উঠল নিে ইয়োবমে। 
‘অতএি নিবরক্য় পড়ক্ি আহমদ মুসোর েোক্েেে। শুধু এটোই েয় আরও 

বেছু বেবেস এটো প্রমোণ েরক্ি।’ নিে ইয়োবমক্ের সোক্ে হোবসক্ত নযোে বদক্য় িলল 
নেেোক্রল শ্যোরে। 

নিে ইয়োবমে নিবরক্য় নেল। 
নেোয়োে েোবিলোও নিরুক্ত চোবেল। নেেোক্রল শ্যোরে তোক্ে লক্ষ েক্র 

িলল, ‘েোবিলো আেোক্পোবলক্ে তুবম েখে বফরছ?’ 
‘বিক্েক্ল এেটো নপ্রোেোম আক্ছ। সন্ধ্যোয় যোি আবম।’ িলল েোবিলো। 
‘তুবম নতো িলক্ল আহমদ মুসোও সন্ধ্যোয় আেোক্পোবলক্ে নপৌছক্ি। নরোে 

েো ইয়োক্র যোক্ে েোেক্ত নপক্রক্ছো বেছু?’ 
‘েো েোেক্ত পোবরবে। সোেবরেো েোক্ে বে েো েোবে েো।’ 
‘খুি ভোক্লো হক্তো যবদ আহমদ মুসো সোক্ড় আটটো েয়টো পযতন্ত রোস্তোয় 

েোেক্তো।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 
‘নেে?’ 
‘আমোক্দর পবরেল্পেোক্ে পোেো-ক্পোক্ত েরোর েন্য এটো প্রক্য়োেে।’ 
এেটু নেক্মই আিোর িক্ল উঠল নেেোক্রল শ্যোরে, ‘সন্ধ্যো ে’টোয় 

আহমদ মুসো আেোক্পোবলক্ে নপৌছক্ি নসটো আমোক্দর েোেো প্রক্য়োেে।’ 
‘আবম েোেোক্ত পোবর, আপেোরোও নটবলক্ফোে েরক্ত পোক্রে।’ 
‘ধন্যিোদ েোবিলো, নতোমোর নটবলক্ফোে েো নপক্ল ে’টোর বদক্ে আবম 

নটবলক্ফোে েরি।’ 
‘আমোক্ে নেোে েোরক্ণ েো নপক্ল েেোাংেক্ে বেক্েস েরক্লও েোেক্ত 

পোরক্িে।’ িলল নেোয়োে েোবিলো। িক্ল নেোয়োে েোবিলো উক্ঠ দোড়োল। 
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সন্ধ্যো তখে সোক্ড় সোতটো। 
নেোয়োে েোবিলোর েোবড় তীর নিক্ে এবেক্য় চলবছল আেোক্পোবলক্ের 

বদক্ে। 
এক্সক্প্রস হোইওক্য় নেক্ে েোউবঠট নরোক্ে পড়োর পর েোবড়র েবত েক্ম 

বেক্য়বছল। তোর উপর নসক্ভরো েদীর খোবড় অবতক্রম েরোর সময় ব্রীক্ের উপর 
েোবড়র েবত আরও েক্ম যোয়। এই আক্য়বে েবতক্তই নেোয়োে েোবিলোর েোবড় বেউ 
হোরমোক্ে প্রক্িে েরল। 

প্রক্িে েক্রই িন্দুক্ের বিবক্ষপ্ত গুলীর েক্ে চমক্ে উঠল নেোয়োে েোবিলো। 
আরও বেছুটো অেসর হক্লো তোর েোবড়। রোস্তোর  ’পোে নেক্েই মোনুক্ষর আতত 
বচৎেোর েোক্ে এল তোর। 

উৎেণত হক্লো নেোয়োে েোবিলো। 
আপেোক্তই নযে নেক্ম নেল তোর েোবড়। 
বঠে এ সময় েক্য়েটো েোবড়  ’পোক্ের িসবত নেক্ে মোতোক্লর েবতক্ত 

নিবরক্য় উত্তক্রর এক্সক্প্রস হোইওক্য়র বদক্ে ছুক্ট নেল। সিগুক্লো েোবড়র আক্লো 
নেভোক্েো। শুধু তোর েোক্ছর এেটো িোইক্লে বদক্য় ছুক্ট যোওয়ো এেটো েোবড়র 
নপছক্ের নেমক্েক্ট আক্লো নদখক্ত নপল। েোম্বোরটোও পড়ক্ত পোরল নস।  

প্রিল সক্েহ বেক্য় েোবড় নেক্ে েোমল নেোয়োে েোবিলো। 
বেউ হোরমোে এলোেো মোবেতে যুক্তরোক্ের এেটো প্রোচীে ইহুদী িসবত। 

বেউইয়েত েেরীর পত্তক্ের সময়ই আেোক্পোবলক্ের প্রবতষ্ঠো হয়। আেোক্পোবলক্ের 
পক্রই নমবরলযোক্ঠে নয প্রেম েেিসবত েক্ড় ওক্ঠ, নসটো বেউ হোরমোে। এখোক্ে 
প্রেম িসবত েক্ড় বেছু েোমতোে েযোেবলে। পক্র েোমতোে েযোেবলেরো বেউ হোরমোে 
বিবক্র েক্র বদক্য় আরও উত্তক্র উৎেৃষ্ট্তর েোয়েোয় সক্র যোয়। ইহুদীরো 
েযোেবলক্ের ছদ্ম পবরচক্য় বেউ হোরমোে বেক্েবছল। অক্েে পক্র তোক্দর পবরচয় 
প্রেোে হক্য় পক্ড়। এখে বেউ হোরমোে মোবেতে যুক্তরোক্ের এেটো িক্েদী ইহুদী 
িসবত। 
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বেউ হোরমোে িসবতটো খুিই সুের নলোক্েেক্ে। বেউ হোরমোে নেক্ে আধো 
বেক্লোবমটোর পুক্ি আেোক্পোবলক্ের গুরুত্বপূণত ও ঐবতহ্যিোহী নেৌ-ঘোাঁবট। আর 
নপৌক্ে এে বেক্লোবমটোর দবক্ষণ-পবিক্ম নমবরলযোক্ঠের ঐবতহোবসে নষ্ট্ট হোউে। 
বেউ হোরমোে নেক্ে আেোক্পোবলক্ের দূরত্ব এে বেক্লোবমটোক্রর েম।  

বেউ হোরমোে নেোয়োে েোবিলোর পবরবচত। তোর এে আত্মীয় পবরিোর 
এখোক্ে েোক্ে। েোবিলো এখোক্ে আক্স। 

নেোয়োে েোবিলো এে পো  ’পো েক্র বেছুটো এবেক্য়বছল। নস নদখল, 
এেেে নলোে এবদক্ে টলক্ত টলক্ত এবেক্য় আসক্ছ। 

নেোয়োে েোবিলো এগুক্লো তোর বদক্ে। 
বেন্তু েোবিলো নলোেটোর েোক্ছ নপৌছোর আক্েই নলোেটো লুবটক্য় পড়ল 

মোবটর উপর। 
নেোয়োে েোবিলো ছুক্ট বেক্য় তোর পোক্ে িসল। 
নলোেটো রক্তোক্ত। 
নদক্খই িুঝল নেোয়োে েোবিলো, নলোেটো িুক্লট বিে হক্য়ক্ছ। 
মোরো নেল েোবে নলোেটো? 
নেোয়োে েোবিলো তোড়োতোবড় নলোেটোর এেটো হোত তুক্ল বেক্য় েোবড় 

নদখল। েোবড় নেই। মোরো নেক্ছ নলোেটো। 
উক্ঠ দোড়োবেল েোবিলো। হঠোৎ তোর নচোক্খ পড়ল, নলোেটোর হোক্ত এেটো 

েযোক্সট-বভবেও েযোক্সট। ভ্রুকুবিত হক্লো েোবিলোর। 
েোবিলো নলোেটোর হোত নেক্ে েযোক্সটটো বেক্য় উক্ঠ দোাঁড়োল। 
োংেো ও উক্িক্ে মে তখে অবস্থর হক্য় উক্ঠক্ছ েোবিলোর। বেউ হোরমোক্ে 

িড় বেছু ঘক্টবে নতো! েোবড়গুক্লো ওভোক্ি আক্লো বেবভক্য় পোলোক্লো নেে? 
েোবিলো দ্রুত েোবড়ক্ত উক্ঠ েোবড় ঘুবরক্য় বেক্য় আত্মীক্য়র িোসোর বদক্ে 

চলল। 
 ’পোক্ে িোবড়, মোঝ বদক্য় চলক্ছ েোবিলোর েোবড়। ঘর িোবড়ক্ত আক্লো 

জ্বলক্ছ। বেন্তু চোরবদক্ে মৃক্তর স্তব্ধতো। িোতোস নযে ভোরী। বেক্সর েন্ধ্! তোেো 
রক্ক্তর? নলোেটোর রক্ক্তর েন্ধ্ বে তোর েোক্ে নলক্ে আক্ছ এখেও? 
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চলক্ছ তোর েোবড়। 
নদখল এেটো িোবড়র িোরোেোর পোে বদক্য় এেটো লোল নরোত েবড়ক্য় 

মোবটক্ত এক্স পড়ক্ছ। 
বেউক্র উঠল েোবিলো। চলক্ছ তোর েোবড়। 
সোমক্েই  ’নটো িোবড়। 
আেমেো হক্য় পড়ো েোবিলো হঠোৎ সোমক্ের এেটো দৃক্শ্য আাঁৎক্ে উক্ঠ 

নব্রে েরল েোবড়র। এেিোক্র েোবড়র মুক্খর েোক্ছ রোস্তোর উপর  ’নটো রক্তোক্ত 
লোে। 

সোমক্ে আক্ে-পোক্ে তোেোল েোবিলো েবম্পত িুক্ে। নদখল,  ’পোক্ের 
িোবড়র লক্ে আরও রক্তোক্ত মোনুষ পক্ড় আক্ছ। 

রোক্েযর আতাংে এক্স বঘক্র ধরল েোবিলোক্ে। নেোে নলোেেে নেই 
নেে? মোনুষ এভোক্ি খুে হক্য়ক্ছ নদক্খও মোনুষ আসক্ছ েো নেে? নেোেোও েোক্রো 
নেোে েেো নেই নেে? সিোই মক্র নেক্ছ েোবে? 

ের ের েক্র নোঁক্প উঠল েোবিলোর নেোটো েরীর। েোবড় ঘুবরক্য় লোে 
 ’বটক্ে পোে েোবটক্য় সোমক্ে এগুক্লো েোবিলো। সোমক্েই তোর আত্মীক্য়র িোবড়। 

তোর ফফুরু িোবড় এটো। 
েোবড় বেক্য় নখোলো নেট বদক্য় প্রক্িে েরল। 
েোক্রো নেোে সোড়ো েে নেই িোবড়ক্ত। 
লোফ বদক্য় েোবড় নেক্ে নেক্ম নদৌক্ড় িোরোেোয় উঠল। 
নভতক্র নঢোেোর দরেো নখোলো। 
নভতক্র ঢুেক্ত বেক্য় রক্ক্তর নরোক্ত ধোক্কো নখল েোবিলো। 
রক্ক্ত নভক্স যোক্ে ঘক্রর নমক্ঝ। রক্ক্ত ভোসক্ছ েক্য়েবট মোনুষ। 
ভীত েোবিলোর েক্ঠঠ আপেো নেক্েই এেটো আতত-বচৎেোর নিবরক্য় এল, 

‘আবঠট’। 
তোর এ বচৎেোর উঠোর সোক্ে সোক্ে ঘক্রর নমক্ঝক্ত লুক্টোপুবট খোওয়ো 

এেটো লোক্ের মোেো েক্ড় উঠল। এেটু উপক্র উঠল মোেো। ধ্ববেত হক্লো এেটো 
আততেোদ, ‘নে, িোাঁচোও আমোক্দর, িোাঁচোও।’ নমক্য়বল েঠঠ। 
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েোবিলো বচেক্ত পোরল তোর আবঠটর েঠঠ। 
েোবিলো পোেক্লর মত ছুটল তোর আবঠটর েোক্ছ। 
তোর আবঠটর মোেোর েোক্ছ িক্স পক্ড় নেোক্ল তুক্ল বেল তোর মোেো। 
‘ওরো সিোইক্ে নমক্র নফক্লক্ছ। আবম নেে মরলোম েো। আবম গুলী িৃবষ্ট্র 

মুক্খ পক্ড় নেক্ল ওরো মক্ে েক্রক্ছ আবমও মক্র নেবছ।’ েোন্নোয় নভক্ে পক্ড় িলল 
েোবিলোর আবঠট। 

‘ওরো েোরো আবঠট? তুবম এখোক্ে েখে এক্ল? তুবম নতো আেোক্পোবলক্ে 
বছক্ল?’ িলল নেোয়োে েোবিলো। 

‘সন্ধ্যোয় এক্সবছ।’ 
িক্ল মোেোটো েোবিলোর নেোক্ল এবলক্য় বদক্য় িলল, ‘ওরো েয়তোে েেোই। 

যোিোর সময় আিোর িক্ল নেল, নতোক্দর নেোরিোেী বদলোম আক্মবরেোর ইহুদীক্দর 
িোাঁচোিোর েক্ন্য।’ 

েেোগুক্লো নেোয়োে েোবিলোর েোক্ে নেল, বেন্তু তোর মক্েোক্যোে তখে 
অন্যবদক্ে। নস নদখল তোর আবঠটর েোাঁধ, িোহু ও উরুক্ত গুলী নলক্েক্ছ। 

িক্ল উঠল দ্রুত নেোয়োে েোবিলো, ‘আবঠট তুবম মোরোত্মে আহত। আর েেো 
িক্লো েো তুবম। এখবে নতোমোক্ে বিবেক্ে বেক্ত হক্ি।’ 

িক্ল েোবিলো তোর আবঠটক্ে পোাঁেোক্েোলো েক্র তুক্ল বেল। 
িহুেক্ষ্ট্ টলক্ত টলক্ত তোর আবঠটক্ে বেক্য় েোবড়ক্ত তুলল। 
েোবড় ষ্ট্োটত বদক্য় রোস্তোয় নিবরক্য় এল। 
এ সময় চোরবদে নেক্ে সোইক্রক্ের েে এল। পুবলে আসক্ছ। এিোর 

মক্ে সোহস নপল েোবিলো। 
চলক্ত লোেল েোবিলোর েোবড়। 
েক্য়ে েে সোমক্ে এগুক্তই পে নরোধ েক্র দোাঁড়োল পুবলক্ের েোবড়। 
েোবড় নেক্ে েোমল এে পুবলে অবফসোর। 
েোবিলোও েোমল েোবড় নেক্ে। 
পুবলে েেো িলোর আক্েই নেোয়োে েোবিলো বেক্ের পবরচয় বদক্য় িলল, 

‘আবম আমোর গুলীবিে মূমুষত আবঠটক্ে বেক্য় যোবে।’ 
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পুবলে অবফসোরবটও আেোক্পোবলক্ের। বচেক্ত পোরল নেোয়োে েোবিলোক্ে। 
িলল, ‘বেন্তু আপবে এখোক্ে নেোক্েক্ে?’ 

নেোয়োে েোবিলো সাংক্ক্ষক্প তোর সি েেো িলল। শুধু ভুক্ল নেল বভবেও 
েযোক্সট ও েোবড়র েোম্বোক্রর েেো িলক্ত। উক্িে-উক্ত্তেেোয় সি েেো নস গুবছক্য়ও 
িলক্ত পোরবছল েো। 

‘আপেোর ও আপেোর আবঠটর নষ্ট্টক্মঠট আমোক্দর দরেোর হক্ি। তোক্ে 
নেোে বিবেক্ে রোখক্ছে দয়ো েক্র েোেোক্িে। আপেোক্দর নদরী েরোিোর েন্য 
 ুঃবখত। িোই।’ 

িক্ল পুবলে অবফসোরবট তোর েোবড়বট েোবিলোর েোবড়র সোমক্ে নেক্ে 
সবরক্য় বেক্য় আরও সোমক্ে এগুক্লো। 

েোবড় আিোর ষ্ট্োটত বদল নেোয়োে েোবিলো। ছুক্ট চলল তোর েোবড় 
আেোক্পোবলে হোসপোতোক্লর উক্েক্শ্য। 

 
 
 
েেত আব্রোহোম েেসে পোেক্রর মত িক্স আক্ছ তোর নচয়োক্র। 
তোর বিেোল অবফস-ক্টবিক্লর উপর তোর সোমক্েই পক্ড় আক্ছ নসবদক্ের 

খিক্রর েোেেগুক্লো। নদক্খই িুঝো যোক্ে পক্ড়ই েোেেগুক্লো আলু-েোলু েক্র 
ভোাঁে েক্র রোখো হক্য়ক্ছ। 

েেত আব্রোহোম েেসক্ের মুখ পোেক্রর মত বস্থর, বেিল নদহটো নচয়োক্র 
নহলোে নদয়ো। নচোক্খ-মুক্খ এেটো বিহিল ভোি। 

ইঠটোরেম েেো িক্ল উঠল, ‘স্যোর পুবলে প্রধোে বিল নিেোর এক্সক্ছে।’ 
েঠঠ েেত আব্রোহোক্মর বপএ’র। 

‘বেক্য় এস।’ িক্ল েেত আব্রোহোম েেসে নসোেো হক্য় িসল। 
এেটু পক্রই দরেোয় েে হক্লো। 
েেত আব্রোহোম উক্ঠ দোাঁবড়ক্য়বছল আক্েই। েক্য়ে ধোপ এবেক্য় বেক্য় 

দরেো খুক্ল স্বোেত েোেোল পুবলে প্রধোে বিল নিেোরক্ে। 
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বিল নিেোরক্ে িসক্ত িক্ল েেত আব্রোহোম তোর নচয়োক্র বফক্র এল। 
‘েযোাংে ইউ ফর েবলাং। আবম আপেোক্ে নটবলক্ফোে েরক্ত যোবেলোম, 

নস সময় আপেোর নটবলক্ফোে নপক্য়বছ।’ িক্সই িলল পুবলে প্রধোে বিল নিেোর। 
‘েযোাংেস বম. নিেোর। আেক্ের েোেক্ের বেউেগুক্লো পক্ড়ক্ছে?’ 

বেক্েস েরল আব্রোহোম েেসে। 
‘পক্ড়বছ। ঐ বিষক্য়ই নতো আপেোক্ে নটবলক্ফোে েরক্ত যোবেলোম।’ বিল 

নিেোর িলল। 
েেো নেষ েক্র এেটু নেক্মই আিোর িক্ল উঠল, ‘বে ভয়োিহ খির! আবম 

নতো নচোক্খ অন্ধ্েোর নদখবছ বম. েেত। আপবে বে ভোিক্ছে বিষয়টো বেক্য়?’ 
‘খুি নিবে ভোিোর নেই। আইে তোর বেক্ের েবতক্ত চলক্ি। আহমদ মুসো 

বোংিো নেউই আইক্ের নচক্য় িড় েয়।’ িলল েেত আব্রোহোম েম্ভীর েক্ঠঠ। 
এেটু নেক্ম এেটো খিক্রর েোেে বিল নিেোক্রর বদক্ে তুক্ল ধক্র িলল, 

‘এ সম্পক্েত আরও েেো িলোর আক্ে আসুে বেউেটো আর এেিোর পক্ড় নেই। 
বেউেটো আপবে পড়ক্ল িোবধত হক্িো।’ 

েোেে হোক্ত বেল বিল নিেোর। িলল, ‘বেওর।’ 
িক্ল ওয়োবোংটে নপোস্ট নেক্ে বেউে পড়ো শুরু েরল বিল নিেোর। 
 
‘‘বেউ হোরমোক্ে েণহতযো। েোরী-বেশু যুিে-িৃেসহ ৮০ েে ইহুদী 

বেহত। বিড়োল তপস্বী ভুবমেোর অিসোে ঘবটক্য় আহমদ মুসোর স্বরূক্প 
আবিভতোি।’’ আেোক্পোবলে নেক্ে েে হ্যোেসে।  

েত সন্ধ্যোয় েণহতযোর এে েৃোংস ঘটেোয় ৮০ েে ইহুদী েোরী-বেশু যুিো-
িৃে বেহত হক্য়ক্ছ। আহত হক্য়ক্ছ ২০ েে। অিস্থো দৃক্ষ্ট্ মক্ে হয়, সেলক্েই হতযো 
েরোর ইেো বছল, বেন্তু ভোেযক্েোক্র এ েয়েে নিাঁক্চ যোয়। আহতক্দরক্ে মৃক্তর 
স্তুক্পর মক্ধয পোওয়ো নেক্ছ। 

আহতক্দর িক্তিয নেক্ে েোেো নেক্ছ, অস্ত্রধোরীরো অতবেতক্ত প্রক্িে েক্র 
বেবিতচোক্র গুলী িষতণ শুরু েক্র। সিোই বেহত হক্য়ক্ছ বেবিত হিোর পরই শুধু 
তোক্দর গুলী িষতণ িন্ধ্ হয়। হন্তোরো নেোে বেবেক্স হোত নদয়বে, তোবেক্য়ও নদক্খবে 
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নেোে বেবেক্সর বদক্ে। এ নেক্ে ধোরণো েরো হক্ে েণহতযোর উক্েক্শ্যই তোরো 
আক্স। 

অস্ত্রধোরীরো এেই ধরক্ের অস্ত্র িযিহোর েক্র। বেউ হোরমোক্ের িোবড়গুক্লো 
নেক্ে উেোরেৃত িুক্লট নেক্েই এটো েোেো নেক্ছ। 

হন্তোরো সাংখযোয় েতবছল তো েোেো েো নেক্লও সি িোবড় এেই সোক্ে 
আক্রোন্ত হওয়ো নেক্ে অনুমোে েরো হক্ে তোরো েমপক্ক্ষ ২৫ েক্ের মত বছল। 

ঘটেোবটক্ে সোম্প্রবতে ইবতহোক্সর সিক্চক্য় চোিলযের, েৃোংস ও 
তোৎপযতপণূত ঘটেো বহক্সক্ি মোনুষ মক্ে েরক্ছ। েোউবঠট পুবলে, নসই সোক্ে 
নফেোক্রল পুবলে ও এফবিআই এেই সক্ে তদন্ত শুরু েক্রক্ছ। 

এই তদন্ত েোক্ে পুবলে ও এফবিআই ঘটেোস্থল নেক্ে প্রোপ্ত েক্য়েবট 
বেবেস ও এেবট লোেক্ে খুিই গুরুত্বপূণত িক্ল মক্ে েরক্ছ। ঘটেোস্থল নেক্ে 
কুবড়ক্য় পোওয়ো বলবিয়োয় ততরী বিক্ফোরক্ের এেবট পযোক্েট, এেবট মোবেিযোে 
নেক্ে এেবট নেমেোেত ও েবম্পউটোর বপ্রঠট েরো এেবট বচরকুট পোওয়ো নেক্ছ। 
তদক্ন্তর স্বোক্েত নেম েোেত ও বচরকুক্টর বিষয়িস্তু নেোপে রোখো হক্য়ক্ছ। তক্ি এটুকু 
েোেো নেক্ছ েবম্পউটোর নমক্সেবট আরিী ভোষোয় এিাং এর সোক্ে আহমদ মুসোর 
প্রতযক্ষ সম্পেত রক্য়ক্ছ। অন্যবদক্ে ৮০বট লোক্ের িোইক্র আক্রেবট লোে ঘটেোস্থক্ল 
পোওয়ো নেক্ছ। তোক্ে আক্রমেেোরীক্দর এেেে িক্ল মক্ে েরো হক্ে। তোর 
পক্েক্ট এেবট নমোিোইল পোওয়ো নেক্ছ। নমোিোইল সূক্ে তোর নয েোম উেোর েরো 
নেক্ছ তো হক্লো ‘আেুল্লোহ’। 

সি বমবলক্য় পুবলে বেবিত নয, এই েণহতযোর নপছক্ে আহমদ মুসোর 
প্রতযক্ষ হোত রক্য়ক্ছ। মক্ে েরো হক্ে, বিবভন্ন ঘটেোর সোক্ে সাংবেস্নষ্ট্ েক্র আইক্ে 
পযোাঁক্চ ইহুদী নেতৃিৃেক্ে েবড়ক্য় এখে ইহুদীক্দর বিরুক্ে সন্ত্রোসী অবভযোে শুরু 
েরো হক্য়ক্ছ। এ বহটলোরী অবভযোক্ের মোধযক্ম আহমদ মুসোর বিড়োল তপস্বী রূপ 
উক্ি বেক্য় তোর আসল রূপ প্রেোে হক্য় পক্ড়ক্ছ িক্ল সক্চতে মহল মক্ে 
েরক্ছে।’’ 
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খিরবট পড়ো নেষ েক্র পুবলে প্রধোে বিল নিেোর খিক্রর েোেেবট 
নটবিক্ল নরক্খ নচয়োক্র নহলোে বদল হতোে ভাংবেক্ত। িলল, ‘আবম বেছু িুঝক্ত 
পোরবছ েো বম. েেত।’ 

 
েেত আব্রোহোম েেসক্ের দৃবষ্ট্ক্ত বিমষততো। বিল নিেোক্রর েেোয় নস 

েক্ড়-চক্ড় িসল। এে টুেক্রো হোবস মুক্খ ফবুটক্য় তুলক্ত নচষ্ট্ো েরল। িলল, ‘সতয 
অক্েে সময় অবিশ্বোস্য আেোক্রও সোমক্ে আক্স।’ 

‘বেন্তু আহমদ মুসো এই েোে েরল?’ প্রশ্ন তুলল বিল নিেোর। 
‘হ্যোাঁ েো-ক্েোেটোই িলক্ত পোরি েো বম. নিেোর। আমরো পুবলে, বিচোরে 

েই। আসুে আমরো আমোক্দর েোে েবর।’ িলল েেত আব্রোহোম ম্লোে নহক্স। 
‘এ িযোপোক্র আপবে বেছু বচন্তো েক্রক্ছে?’ 
‘আবম নপ্রবসক্েক্ঠটর সোক্ে েেো িক্লবছ। বতবেও মক্ে েক্রে এই মুহূক্তত 

আহমদ মুসোক্ে নেপ্তোর েরো ছোড়ো নেোে বিেল্প নেই।’ িলল শুস্ক েক্ঠঠ েেত 
আব্রোহোম। 

পুবলে প্রধোে বিল নিেোর মুহূততেয় েেত আব্রোহোম েেসক্ের বদক্ে 
তোবেক্য় রইল। তোরপর ধীক্র ধীক্র িলল, ‘বঠে আক্ছ স্যোর। আবম এখবে 
পদবক্ষপ বেবে। বেন্তু আবম িলবছ, এ িযোপোক্র এতটো তোড়োহুড়ো েো েরক্ল হক্তো 
েো? ঘটেো সম্পক্েত বিস্তোবরত পুবলে বরক্পোটত পোওয়োর পর আমরো এগুক্ত পোবর।’ 

‘আহমদ মুসো েো ঢোেো নদক্ি েো, পোলোক্ি েো, এ েেো বেবিত েক্র আবম 
আপবে নেউ িলক্ত পোবর েো।’ 

আহত হওয়োর বচহ্ন ফুক্ট উঠল পুবলে প্রধোে বিল নিেোক্রর নচোক্খ-মুক্খ। 
িলল, ‘আহমদ মুসো পোলোক্ি? পোলোিোর ইেো েোেক্ল নতো ইবতমক্ধযই 
পোবলক্য়ক্ছ।’ 

‘েো পোলোক্ত পোক্রবে। আবম খির নপক্য়বছ রোক্তই। খির পোওয়োর সক্ে 
সক্েই িযিস্থো বেক্য়বছ। আমোক্দর নলোেরো রোত দেটোর মক্ধযই আহমদ মুসোক্ে 
আেোক্পোবলক্ে েো. নিবেে িোরোক্ের িোবড়ক্ত খুাঁক্ে নপক্য়ক্ছ। তখে নেক্েই িোবড়র 
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চোরবদক্ে আমরো নেোপে পোহোরোর িযিস্থো েক্রবছ। নস পোলোক্ত চোইক্লও পোলোক্ত 
পোরক্তো েো।’ িলল েেত আব্রোহোম। তোর েঠঠ শুস্ক। 

ম্লোে হোসল বিল নিেোর। িলল, ‘স্যোর, পুবলে েয়, মোনুষ বহক্সক্ি 
আপেোক্ে এেটো প্রশ্ন বেক্েস েবর। এেেে মোনুষ বহক্সক্ি আপেোর মে বে 
িক্ল, আহমদ মুসো এই ঘটেো ঘবটক্য়ক্ছ?’ 

এে টেুক্রো নিদেোর হোবস ফকু্ট উঠল আব্রোহোম েেসক্ের মুক্খ। বেছুক্ষণ 
চুপ েক্র েোেল। তোরপর িলল, ‘আহমদ মুসোর েক্ন্য ভোক্লো আইেেীিী পোওয়ো 
েো নেক্ল চোকুরী নছক্ড় বদক্য় আবম তোর পক্ক্ষ দোাঁড়োি। বেন্তু এখে যতটুকুই প্রমোণ 
বমক্লক্ছ, তোক্ত আহমদ মুসো বেক্দতোষ প্রমোবণত হওয়ো ছোড়ো তোক্ে আবম বেক্দতোষ 
িলক্ত পোরক্িোেো।’ 

‘বঠে আক্ছ। বেন্তু বম. েেত আমোর মক্ে হক্ে প্রোেবমে তদন্ত ছোড়ো 
আহমদ মুসোক্ে নেপ্তোর েরো উবচত হক্ে েো। ঘটেোস্থক্ল মোবেিযোে নেক্ে পোওয়ো 
নেমেোেত, নমক্সে এিাং বেলোরক্দর এেেক্ের লোক্ের ছবি আবম নদক্খবছ। তোর 
পরও মে আমোর আশ্বস্ত হয়বে। েতেগুক্লো প্রশ্ন আমোক্ে পীড়ো বদক্ে। বেলোররো 
ধীক্র-সুক্স্থ চক্ল নেল, অেচ তোক্দর এেেক্ের লোে নফক্ল নেক্ল নেে? মোবে 
িযোেটোও আমোর েোক্ছ রহস্যপূণত। এ ধরক্ের অপোক্রেক্ে নেউ পক্েক্ট ঐ ধরক্ের 
মোবে িযোে বেক্য় যোয় েো।’ িলল পুবলে প্রধোে বিল নিেোর। 

‘লোেসহ বেবেসগুক্লো আবমও নপক্য়বছ। বেন্তু প্রশ্ন উঠক্লই নেোে বেছু 
বমক্েয হক্য় যোয় েো। তোছোড়ো নপ্রবসক্েঠট িলক্ছে, আক্মবরেোর েক্ন্য এই 
েণহতযোর ঘটেোটো খুিই িড়। ইবতমক্ধযই বতবে েেে খোক্েে নটবলক্ফোে 
নপক্য়ক্ছে। যোর মক্ধয বসক্েট ও প্রবতবেবধ পবরষক্দর প্রভোিেোলী সদস্যও 
রক্য়ক্ছে। ঘটেোটো অপরোধমূলে হওয়োর চোইক্ত রোেনেবতে রূপই নিবে পোক্ি। 
সুতরোাং আহমদ মুসোক্ে নেফতোর েো েক্র নেোে উপোয় নেই। আর নয প্রমোণগুক্লো 
বমক্লক্ছ তো প্রতযক্ষ ও পোওয়োরফলু। আহমদ মুসোক্ে রক্ষো েরোর নেোে উপোয় 
নদখো যোক্ে েো।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘আর এেটো বিষয়, আহমদ মুসো এখোে নেক্ে নেক্ছে ে’টোয়, আর 
আেোক্পোবলক্ে নপৌক্ছক্ছে ে’টোয়? বেক্েস েরল বিল নিেোর। 
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‘ঐ বহসোি বঠে আক্ছ বম.ক্িেোর। আহমদ মুসো ওয়োবোংটে নেক্ে 
নিবরক্য়ক্ছ সোক্ড় ৫টোর বদক্ে। আেো নপোবলে নপৌক্ছক্ছ ৭ টোর আক্েই। ওাঁর সোক্ে 
বছল নিঞ্জোবমে নিেে। নিঞ্জোবমে নিেেক্ে নটবলক্ফোে েক্র আবম নেক্েবছ, 
স্বোভোবিে সমক্য়র আক্েই তোরো আেোক্পোবলে নপৌক্ছক্ছ।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘আর নিঞ্জোবমে নিেে তোর সোক্ে বছল, নস পবেমক্ধয আহমদ মুসোক্ে 
সক্েহেেে বেছু েরক্তও নতো নদবখ বে।’ বিল নিেোর িলল। 

‘সি বহসোিই বঠে আক্ছ বম. নিেোর। তিু বেউ হোরমোক্ে েণহতযোর ঘটেো 
ঘক্টক্ছ এিাং নসখোক্ে এেেে মুসলমোক্ের লোে, এেেে মসুলমোক্ের নেমেোেত 
এিাং আহমদ মুসোর এেবট ফযোক্স নমক্সে পোওয়ো নেক্ছ এিাং আহমদ মুসো ঐ বদে 
ঘটেোর সোমোন্য আক্ে বেউ হোরমোে অবতক্রম েক্রক্ছ। সুতরোাং আহমদ মুসো 
সিবদে নেক্েই ঘটেোর সোক্ে েবড়ক্য় পড়ক্ছ।’ িলল েেত আব্রোহোম। নেক্ষর 
বদক্ে তোর েঠঠ আরও শুষ্ক হক্য় উক্ঠবছল। 

‘বঠে িক্লক্ছে বম. েেত। ঈশ্বর তোাঁক্ে রক্ষো েরুে।’ বিল নিেোর িলল। 
তোর েঠঠ নভেো। 

বিল নিেোক্রর েেো নেষ হক্তই েেত আব্রোহোম েেসক্ের বিক্েষ 
অয়যোরক্লস নমোিোইলবট নিক্ে উঠল। লোল রাংক্য়র বসেোক্রট লোইটোক্রর মত যন্ত্র 
ওটো। 

নমোিোইলটো হোক্ত তুক্ল েোক্ের েোক্ছ বেক্য় ওপোক্রর েেো শুক্েই েেিযস্ত 
িক্ল উঠল, ‘গুে মবেতাং বম. নপ্রবসক্েঠট।’ 

তোরপর ওপোক্রর েেো শুেল। তোরপর িক্ল উঠল, ‘ইক্য়স বম. 
নপ্রবসক্েঠট, ওবদক্ের সি িযোিস্থো েক্রবছ। আহমদ মুসো নযখোক্ে আক্ছ, নস িোবড়টো 
বঘক্র আক্ছ আমোক্দর বসকুবরবটর নলোক্েরো।’ 

আিোর ওপোক্রর েেো শুেল নস। মুখটো তোর ম্লোে হক্য় উঠল। িলল, ‘স্যবর 
বম. নপ্রবসক্েঠট, নেপ্তোক্রর বেক্দতে এখেও নদইবে। তক্ি নস বেিয় পোলোিোর নচষ্ট্ো 
েরক্ি েো বম. নপ্রবসক্েঠট। আর আবম তোক্ে নটবলক্ফোে েরি আত্মসমপতণ েরোর 
েক্ন্য।’ 
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তোরপর ‘গুে মবেতাং বম. নপ্রবসক্েঠট।’ িক্ল নমোিোইল েোবমক্য় রোখল েেত 
আব্রোহোম েেসে। 

পুবলে প্রধোে বিল নিেোর এযোক্টেেে েোয়দোয় উন্মুখ দৃবষ্ট্ক্ত 
তোবেক্য়বছল েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে। 

েেত আব্রোহোম নমোিোইলটো নরক্খ মুহূততেোল আত্মস্থ নেক্ে তোেোল বিল 
নিেোক্রর বদক্ে। িলল, ‘বম. নিেোর, নপ্রবসক্েঠট ঘটেো বেক্য় খুি উবিগ্ন হক্য় 
পক্ড়ক্ছে। নদক্ের নভতর ও িোইক্র নেক্ে বতবে মোরোত্মে চোক্পর মক্ধয পক্ড়ক্ছে। 
বতবে ভয় েরক্ছে, আহমদ মুসো নেোেক্রক্ম যবদ হোত নেক্ে নিবরক্য় যোয়, তোহক্ল 
িড় রোেনেবতে সাংেট সবৃষ্ট্ হক্ত পোক্র।’ 

‘আমরো নদখক্ত চোবে ঘটেোর নভতক্রর বদেটো, আর নপ্রবসক্েঠট 
নদখক্ছে ঘটেোর ফলোফক্লর বদেটো। আমোর মক্ে হয় বতবে বঠেই েরক্ছে।’ 
িলল বিল নিেোর। 

‘হ্যোাঁ, ইহুদী লবিটো প্রপোেোঠেোর এেটো অমুলয অস্ত্র নপক্য় নেল। এখে 
তোরো নচষ্ট্ো েরক্ি বম. শ্যোরেক্দর বিরুক্ে আবেত নেসগুক্লো বেক্য় সক্েহ সৃবষ্ট্ 
েরক্ত। তোরো িলক্ি, নেসগুক্লোর পক্ক্ষ নয েকুক্মঠট নযোেোড় েরো হক্য়ক্ছ, তোর 
সিই ইহুদী বিক্িষী খুবে আহমদ মুসোর সুদূর প্রসোরী ষড়যক্ন্ত্রর সৃবষ্ট্।’ েেো নেষ 
েরোর সোক্ে সোক্ে েেত আব্রোহোক্মর এেটো দীঘতশ্বোস নিবরক্য় এল। 

পোে নেক্ে নমোিোইলটো তুক্ল বেল েেত আব্রোহোম। ‘ওখোেেোর পুবলেক্ে 
আহমদ মুসোক্ে নেপ্তোক্রর বেক্দতে বদক্য় নদই, আর আহমদ মুসোর সোক্েও েেো 
িবল।’ িক্ল েেত আব্রোহোম তোর নমোিোইক্লর ‘বে’ নিোক্েতর বদক্ে তেতবে এবেক্য় 
বেল।  

 
 
 
তখে সেোল ৮টো। 
সোেবরেো নসে েো. নিবেে িোরোক্ের েোবড় িোরোেোয় তোর েোবড়টো পোেত 

েক্র এে ঝটেোয় েোবড় নেক্ে নিবরক্য় েোবড়র দরেো িন্ধ্ েো েক্রই পোেক্লর মত 
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ছুক্ট বেক্য় প্রক্িে েরল েো. িোরোক্ের ড্রইাং রুক্ম। নদখল েোক্তোর িোরোে নসোফোয় 
িক্স আক্ছ।  ’হোক্তর  ’েনুই হোটুক্ত নরক্খ  হোক্ত মোেো নচক্প ধক্র নসোফোয় িক্স 
আক্ছ নস। তোর সোমক্ে বটপক্য় নসবদক্ের অক্েেগুক্লো েোেে। 

সোেবরেো নসক্ের পোক্য়র েক্ে মুখ তুলল েোক্তোর িোরোে। তোর দৃবষ্ট্ 
বেিে হক্লো সোেবরেো নসক্ের বদক্ে। বেন্তু তোর মুক্খ সি সমক্য়র নসই হোবসবট 
ফকু্ট উঠল েো। নচোক্খ তোর েূন্য দৃবষ্ট্। বিপযতস্ত তোর নচহোরো।  

নস উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় সোেবরেো নসেক্ে স্বোেতও েোেোল েো। 
সোেবরেো নসে বেক্য় েোক্তোর িোরোক্ের পোক্ের এে নসোফোয় মুক্খোমুবখ 

হক্য় িসল। িক্সই িক্ল উঠল, ‘আাংেল পবেেো এসি বে বলক্খক্ছ?’ 
সাংক্ে সাংক্েই উত্তর বদল েো েো. িোরোে। ধীক্র ধীক্র নস মুখ ঘুরোল 

সোেবরেো নসক্ের বদক্ে। তোর নচোক্খ ভোিক্লেহীে দৃবষ্ট্।  
নিে অক্েে পক্র ধীর েক্ঠঠ িলল, ‘শুধু নতো পবেেো েয় সোেবরেো, 

সিগুক্লো বটবভ চযোক্েল এই এেই েেো িক্লক্ছ।’ শুষ্ক েঠঠ েোক্তোর িোরোক্ের। 
‘বেন্তু এগুক্লো নতো সতয েয়, সতয হক্ত পোক্র েো।’ েোন্নোেবড়ত আততেণ্ঠ 

সোেবরেো নসক্ের। 
‘এেেো আবমও েোবে। বেন্তু নে বিশ্বোস েরক্ি?’ শুষ্ক  িতল েণ্ঠ েোক্তোর 

িোরোক্ের। 
‘ঘটেো ঘক্টক্ছ সোক্ড় সোতটোর বদক্ে। বেন্তু আহমদ মুসো সন্ধ্যো নসোয়ো ৭টো 

নেক্ে আেোক্পোবলক্ে আমোক্দর মোক্ঝ বছক্লে। বে েক্র বতবে এই ঘটেোর সোক্ে 
যুক্ত েোেক্ত পোক্রে?’ িলল সোেবরেো নসে তীব্র প্রবতিোদী েক্ণ্ঠ। 

েিোক্ি নেোে েেো িলল েো েো. িোরোে। তোর মুখ বেচু। ভোিবছল নস। 
এেটু পর মুখ তুক্ল ধীক্র ধীক্র িলল, ‘আবম খুিই উক্িে নিোধ েরবছ সোেবরেো। 
পে-পবেেো ও বটবভ চযোক্েলগুক্লোর বরক্পোটত আগুক্ের মত ছবড়ক্য় পড়ক্ি নেোটো 
নদক্ে। আর সাংক্ে সাংক্েই বহটলোরী েণ-হতযোর সোক্ে ব্রোক্েক্টে েরো হক্ি আহমদ 
মুসোক্ে। এে মুহুক্ততই বতবে হক্য় দোাঁড়োক্িে ইহুদী হন্তো এে বহটলোর। হক্য় 
দোাঁড়োক্িে বতবে সভযতো ও মোেিতোর েত্রু। েোক্ে ে’েেক্ে িুঝোি আমরো 
আমোক্দর েেো!’ 
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ভয় ও উক্িক্ে ফযোেোক্স হক্য় উক্ঠক্ছ সোেবরেো নসক্ের মুখ। নস বেছুক্ষণ 
েেো িলক্ত পোরল েো। িলল এেটু সময় বেক্য়, ‘বেন্তু বেছু এেটো েরক্ত হক্ি। 
বে েরো যোয়.............।’ অসহোয় েণ্ঠস্বর সোেবরেোর। নভক্ে পক্ড়ক্ছ নস। 

‘েরোর এেটোই আক্ছ। নসটো হক্লো আহমদ মুসোর বিরুক্ে আবেত 
অবভক্যোে বমেযো প্রমোণ েরো।’ িলল েো. িোরোে। হতোে েণ্ঠ তোর। 

‘বেভোক্ি?’ ত্ববরত প্রশ্ন নভক্স এল সোেবরেো নসক্ের েণ্ঠ নেক্ে। 
‘েোবে েো।’ েো. িোরোে িলল। 
নখোলো দরেো বদক্য় ড্রইাং রুক্ম প্রক্িে েরল আহমদ মুসো। তোর মুক্খ 

হোবস। এক্স িসল েো. িোরোক্ের সোমক্ের এে নসোফোয়। িলল, ‘সি েোেক্ের 
বরক্পোটত পড়ো নেষ েক্র এলোম। বরক্পোটতগুক্লোর তেয এেই, উপস্থোপেো শুধু বভন্ন।’ 

েোক্তোর িোরোে ও সোেবরেো নসে নেউই নেোে েেো িলল েো। তোক্দর মুখ 
বেচু। তোরো তোেোক্ত পোরবছল েো আহমদ মুসোর বদক্ে। বে িলক্ি তোও মুক্খ 
আসবছল েো। 

আহমদ মুসোই আিোর েেো িলল। িলল, ‘আমোক্ে বেক্য় আপেোরো খুিই 
বিপক্দ পক্ড়ক্ছে েো. িোরোে, তোই েো?’ আহমদ মুসোর মুক্খ বেবিন্ত এে টুেক্রো 
হোবস। 

েো. িোরোে এিাং সোেবরেো নসে  ’েে এেই সোক্ে মুখ তুক্ল তোেোল 
আহমদ মুসোর বদক্ে। তোরো নদখল আহমদ মুসোর মুক্খর বেবিন্ত হোবসটো। বিস্ময় 
ফকু্ট উঠল  ’েক্ের মুক্খই। 

নসোেো হক্য় িসল েো. িোরোে। িলল, ‘বে ঘক্টক্ছ আপবে বে বঠে িুঝক্ত 
নপক্রক্ছে বম. আহমদ মুসো?’ েক্ণ্ঠ তোর উক্িে ঝক্র পড়ল। 

‘হ্যোাঁ। আক্মবরেোেক্দর, নেোবট নেোবট পোিোতয ও বিশ্বিোবসর নক্রোধ ও 
ঘৃণো প্রিলক্িক্ে নধক্য় আসক্ছ আমোর বদক্ে।’ 

‘তিু হোসক্ত পোরক্ছে?’ প্রোয় েোন্নো েবড়ত েণ্ঠ সোেবরেো নসক্ের। 
সাংক্ে সাংক্ে েিোি বদল েো আহমদ মুসো। 
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ধীক্র ধীক্র তোর মুখটো েম্ভীর হক্য় উঠল। নসোেো হক্য় িসল আহমদ মুসো। 
িলল, ‘হোসক্ত পোরবছ েোরণ, আল্লোহর উপর বেভতর েরো ছোড়ো আমোর এখে নেোে 
েরণীয় নেই। তোই আবম বেবিন্ত। যো েরোর আল্লোহই েরক্িে।’ 

‘েরণীয় নেই নেে?’ প্রশ্ন ছুক্ট এল সোেবরেো নসক্ের মুখ নেক্ে। আতত 
েণ্ঠ তোর। 

‘আমোর েরণীয় নেই।’ 
‘নেই নেে?’ আিোর বেক্েস েরল সোেবরেো নসে। 
‘বেছু েরক্ত হক্ল আমোক্ে িোইক্র নিরুক্ত হক্ি। নযক্ত হক্ি বেউ 

হোরমোক্ে এিাং অক্েে েোয়েোয়। বমেযো প্রমোণ েরক্ত হক্ি েকুক্মঠটগুক্লোক্ে।’ 
িলল আহমদ মুসো। 

‘িোইক্র নিরুক্ত পোরক্িে েো নেে?’ বেক্েস েরল েো. িোরোে। 
‘আবম েোযতত েেত আব্রোহোম েেসক্ের আবতক্েয রক্য়বছ। নসখোে নেক্েই 

তোাঁর েোবড় বেক্য় আবম এখোক্ে এক্সবছ। িততমোে অিস্থোয় আবম যবদ তোাঁক্ে বেছু েো 
েোবেক্য় এখোে নেক্ে সক্র পবড়, তোহক্ল নসটো পোলোক্েো হক্ি।’ িলল আহমদ 
মুসো। 

‘নেে নটবলক্ফোক্ে তোাঁক্ে এখেই েোবেক্য় বদক্ত পোক্রে।’ সোেবরেো নসে 
িলল। 

হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘আবম যবদ েেত আব্রোহোম েেসে হতোম 
এিাং বতবে আহমদ মুসো হক্তে, তোহক্ল আবম আহমদ মুসোক্ে আমোর হোক্তর 
মুক্ঠোর িোইক্র চক্ল নযক্ত বদতোম েো। আবম বঠে েোবে েো েেত আব্রোহোম েেসে 
এই মুহূক্তত বে ভোিক্ছে। বেন্তু আমোক্ে তোাঁর নেপ্তোর েরো িততমোে পবরবস্থবতর 
অপবরহোযত দোিী। আমোর মক্ে হক্ে, আবম যবদ তোক্ে এখে নটবলক্ফোে েবর, তক্ি 
বতবে আমোক্ে পুবলক্ের েোক্ছ আত্মসমপতণ েরক্ত িলক্িে।’ 

বিস্ময় ফকু্ট উঠল েো. িোরোে ও সোেবরেো নসে  ’েক্ের নচোক্খ-মুক্খই। 
িলল সোেবরেো নসে, ‘েেত আব্রোহোম েেসে আপেোক্ে নেপ্তোর েরক্িে?’ 
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‘এ ছোড়ো তোর নেোে উপোয় নেই। আবম তোক্দর েোক্ষ্ট্োবেক্ত নেক্ল 
সরেোক্রর উপর মোনুক্ষর নরোষ বেছু েমক্ি। আর পোবলক্য় নেক্ল সরেোর েোেো 
রেম অপপ্রচোক্রর বেেোর হক্িে এিাং বিপক্দ পড়ক্িে।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘বতবে তোর বিপক্দর েেো ভোিক্িে, আপবে আপেোর বিপক্দর েেো 
ভোিক্িে েো? তোাঁক্ে িো সরেোরক্ে বিপদ নেক্ে রক্ষোর েক্ন্য আপবে নেপ্তোরী িরণ 
েরক্িে নেে?’ িলল সোেবরেো নসে। তীব্র নক্ষোভ ফকু্ট উঠল তোর েক্ণ্ঠ। 

আহমদ মুসো বেছু িলক্ত যোবেল, এ সময় ঘক্র প্রক্িে েরল েো. 
িোরোক্ের েমতচোরী। তোর নচোক্খ-মুক্খ উক্িে। িলল নস েো. িোরোেক্ে লক্ষ েক্র, 
‘স্যোর নভোর নেক্েই বেছু নলোে িোবড়র চোরবদক্ে ঘুরঘুর েরবছল। এইমোে পুবলে 
এক্স িোবড়র চোরবদেটো বঘক্র নফক্লক্ছ।’ 

‘বে িলছ তুবম?’ ভীত স্বক্র েেোটো িক্লই তড়োে েক্র উক্ঠ দোাঁড়োল েো. 
িোরোে। 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘বেে েো. িোরোে উবিগ্ন হক্িে েো। যো 
স্বোভোবিে, নসটোই ঘক্টক্ছ।’ 

সোেবরেো নসক্ের মুখ েোেক্ের মত সোদো হক্য় নেক্ছ। 
েো. িোরোে ধপ েক্র নেোফোয় িক্স পক্ড় িলল, ‘আবম এখবে েেত 

আব্রোহোমক্ে নটবলক্ফোে েরি। বতবে বে আহমদ মুসোক্ে িেী েক্র এে পক্ক্ষর 
মুখ িন্ধ্ েক্র বদক্য় এেতরফোভোক্ি নেস চোলোক্ত চোে।’  

িক্ল নটবলক্ফোক্ের বদক্ে হোত িোড়োল েো. িোরোে। 
বঠে এ সমক্য়ই নটবলক্ফোেটো নিক্ে উঠল। 
েো. িোরোে নটবলক্ফোক্ের বদক্ে এেটু ঝুাঁক্ে পক্ড়, বস্পেোর-এর ‘বে’নত 

চোপ বদল। 
সাংক্ে সাংক্েই ওপোর নেক্ে েণ্ঠ নভক্স এল, ‘হ্যোক্লো, েো. িোরোে।’ েণ্ঠ 

েেত আব্রোহোম েেসক্ের। 
‘হ্যোক্লো, বম. েেত। গুে মবেতাং।’ িলল েো. িোরোে। 
‘গুে মবেতাং। নেমে আক্ছে েোক্তোর?’ 
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‘ভোক্লো নেই। আপেোর পুবলে আমোর িোবড় বঘক্র িক্স আক্ছ।’ েো. 
িোরোক্ের েক্ণ্ঠ নক্ষোভ ফকু্ট উঠল। 

‘আবম  ুঃবখত েো. িোরোে। খুিই  ুঃবখত। আবম......।’ 
েেত আব্রোহোক্মর েেোয় িোধো বদক্য় েো. িোরোে িলল, ‘এসি ঢোে নঢোক্লর 

বেছুই প্রক্য়োেে বছল েো বম. েেত আব্রোহোম। নভোর নেক্েই আহমদ মুসো নেপ্তোরী 
িরণ েরোর েক্ন্য িক্স আক্ছে। আমরো হোেোর নচষ্ট্ো েক্রও তোক্ে সক্র নযক্ত 
রোেী েরোক্ত পোবরবে।’ েো. িোরোক্ের নক্ষোভ এিোর প্রোয় েোন্নোয় রূপোন্তবরত হক্লো। 

‘আবম েোবে েো. িোরোে। আবম আহমদ মুসোক্ে বচবে। নয আহমদ মুসো 
বেক্ের েীিে বিপন্ন েক্র মোনুক্ষর বিপদ নমোচে েক্রে, নসই আহমদ মুসো বে 
েক্র চোইক্িে আমোর েোক্য় আচড় লোগুে।’ ভোরী েণ্ঠস্বর েেত আব্রোহোম 
েেসক্ের। 

‘নসই আহমদ মুসোক্ে তোহক্ল েণহতযোর দোক্য় নেপ্তোর েরক্ছে বে 
েক্র?’ নক্ষোক্ভর সোক্ে িলল েো. িোরোে। 

‘আইক্ের বদে নেক্ে আপবে নযটো িলক্ছে, নসটোই বঠে। বেন্তু আসল 
েেো হক্লো, আমরো তোাঁক্ে নেপ্তোর নদখোবে পবরবস্থবতক্ে ঠোঠেো েরোর েক্ন্য। 
সোমক্ে অিস্থো বে দোাঁড়োক্ি েোবে েো, তক্ি আবম আপেোক্ে েেো বদবে েো. িোরোে 
প্রক্য়োেক্ে আবম চোকুরী নছক্ড় বদক্য় আহমদ মুসোর পক্ক্ষ আইবে লড়োই-এ েোমি।’ 
িলল েেত আব্রোহোম। প্রতযয়দীপ্ত তোর েণ্ঠস্বর। 

মুখ উজ্জ্বল হক্য় উঠল েো. িোরোক্ের এিাং সোেবরেো নসক্ের। িলল েো. 
িোরোে, ‘ধন্যিোদ বম. েেত, অক্েে ধন্যিোদ। আমোর আর নেোে নক্ষোভ নেই।’ 

‘ধন্যিোদ েোক্তোর। আহমদ মুসো বে আপেোর পোক্ে?’ 
‘হ্যোাঁ, আমোর পোক্ে।’ 
‘তোাঁক্ে নটবলক্ফোেটো বদে।’ 
‘বদবে। আিোর আপেোক্ে ধন্যিোদ।’ িক্ল েো. িোরোে নটবলক্ফোে এবেক্য় 

বদল আহমদ মুসোর বদক্ে। 
আহমদ মুসো নটবলক্ফোেটো সোমক্ে বেক্য় নসবদক্ে এেটু ঝুাঁক্ে পক্ড় িলল, 

‘হ্যোক্লো বম. েেত আব্রোহোম, নেমে আক্ছে?’ 
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‘ভোক্লো আবছ িলক্ত পোরবছ েো। েীিক্ে মক্ে হক্ে এতিড় সাংেক্ট 
পবড়বে। বেউ হোরমোক্ের হতযোেোঠে সরেোরক্ে পোেল েক্র তুক্লক্ছ।’ েেত 
আব্রোহোম েেসে িলল। 

‘আবম নেপ্তোর হক্য়বছ প্রচোর হক্ল মোনুষ বেছু েোন্ত হক্ি, পবরবস্থবতর 
পবরিততে ঘটক্ি।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘তো ঘটক্ি। বেন্তু আমোর মত অক্েক্ের সাংেট িোড়ক্ি। তক্ি আেক্ের 
বিষয় হক্ি নয, আপবে হোক্তর েোক্ছ েোেোয় আপেোর সোহোয়য পোি।’ িলল েেত 
আব্রোহোম। 

‘যবদ িেীর সোহোযয েরোর মত আক্রো বেছু েোক্ে।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘বেউ হোরমোক্ের েণহতযোর ঘটেো সম্পক্েত আপেোর প্রোেবমে ধোরণো বে 

বম. আহমদ মুসো?’ 
‘বেক্ের েোে নেক্ট অক্ন্যর যোেো ভক্ের নচষ্ট্ো েরো হক্য়ক্ছ।’ এে মুহূতত 

নদরী েো েক্র িলল আহমদ মুসো। 
‘বেক্ের েোে েোটো’র এই নলোেরো েোরো?’ 
‘েোে যোক্দর তোরোই নতো হক্ি।’ 
‘িুক্ঝবছ। বেন্তু প্রমোক্ণর নেোে পে নদবখ েো।’ 
‘তোহক্ল যোর িো যোক্দর যোেো ভাংে হিোর েেো, তোক্দর যোেো ভাংে হক্ি।’ 

িলল আহমদ মুসো। তোর মুক্খ হোবস। 
‘বম. আহমদ মুসো, এেটো েবঠে েেো খুি সহেভোক্ি িলক্লে। েোক্েে, 

যো ঘক্টক্ছ তোর েোবস্ত বে হক্ত পোক্র?’ 
‘বমেযো প্রমোণ েরক্ত েো পোরক্ল যো পবরণবত হিোর তো হক্তই হক্ি।’ 
‘বমেযো প্রমোণ েরোর িযোপোক্র আপেোরও বেন্তু দোবয়ত্ব আক্ছ।’ েেত 

আব্রোহোম িলল। 
‘প্রমোক্ণর বিষয়টো িোইক্রর িযোপোর। আবম নেপ্তোর হিোর পর িোইক্রর 

নেোে েোক্ের দোবয়ত্ব আমোর উপর িততোয় েো।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘বম. আহমদ মুসো, আপবে আইেত অন্তরীণ েোেক্লও েোযতত আপবে 

আমোক্দর সহক্যোেী হক্িে। আমরো আপেোর সোহোযয চোই। আপবেই শুধু বিপদেস্ত 
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েে, আক্মবরেোও বিপদেস্ত। বেউ হোরমোক্ে যো ঘক্টক্ছ তোর মূল যবদ আমরো উপক্ড় 
নফলক্ত েো পোবর তোহক্ল ইহুদী প্রপোেোঠেো বেউ হোরমোেক্ে েোমতোেীর ‘আসউইে’-
এ পবরণত েরক্ি। আক্মবরেোয় আমরো এমে বেছু হক্ত বদক্ত পোবর েো।’ েেত 
আব্রোহোম িলল। আক্িে েবড়ত উবিগ্ন েণ্ঠ েেত আব্রোহোক্মর। 

আহমদ মুসোর নঠোাঁক্ট নিদেোেবড়ত এে টুেক্রো হোবস ফুক্ট উঠল। িলল, 
‘বম. েেত েোমতোেীর আসউইক্ে ইহুদী েণহতযোর রহস্য অধতেতোেীর নিেী সমক্য়ও 
নির েরো যোয়বে। যোরোই নির েরক্ত নেক্ছ তোরো এে অদৃশ্য েবক্তর িোরো িোধোেস্ত 
হক্য় নেক্ম নযক্ত িোধয হক্য়ক্ছ। বেউ হোরমোক্ে ইহুদী েণহতযোর এই রহস্যও উেোর 
েরো সহে হক্ি েো। আবম পবেেোগুক্লো পক্ড়বছ। তোক্ত নয েকুক্মঠটগুক্লো তোরো 
এক্েক্ছ, নসগুক্লো তোরো সিবদে নেক্েই অেোটয েরোর নচষ্ট্ো েক্রক্ছ।’ 

‘তো বঠে বম. আহমদ মুসো। বেন্তু অপরোধীরো নেোে েো নেোে দূিতলতো িো 
ফোাঁে নরক্খ যোয়ই। নসটোই আমোক্দর ভরসো।’ 

‘আল্লোহ আপেোক্দর সহোয় নহোে।’ িক্ল আহমদ মুসো মুহূক্ততর েন্য 
েোমল। পরক্ষক্ণই িলল, ‘আবম সোরো নেফোরসক্ের িযোপোক্র উবিগ্ন বম. েেত। 
আবম তোড়োতোবড় আেোক্পোবলক্ে চক্ল এক্সবছ তোর উেোক্রর েোে শুরু েরোর 
েক্ন্য।’ 

‘আমরো  ুঃবখত আহমদ মুসো। তক্ি আমোক্দর সিগুক্লো বেরোপত্তো বিভোে 
সোরো নেফোরসক্ের উেোক্রর েক্ন্য েোে েরক্ছ। আেোক্পোবলক্ে আপবে যবদ নেোে 
িু নপক্য় েোক্েে, আমোক্দর সোহোযয েরক্ত পোক্রে।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘আবম আেোক্পোবলক্ে এক্সবছলোম সোেবরেোর িোন্ধ্িী ও েেোাংক্ের 
নপ্রবমেো ইহুদী নমক্য় নেোয়োে েোবিলোক্ে ফক্লো েরোর েক্ন্য। আমোর বিশ্বোস সোরো 
নেফোরসে সম্পক্েত নস সিবেছু েোক্ে। এ িযোপোক্র সোেবরেো আপেোক্দর সোহোযয 
েরক্ত পোরক্ি।’ েোমল আহমদ মুসো। 

িলল েেত আব্রোহোম ওপোর নেক্ে, ‘সোেবরেো ওখোক্ে আক্ছ?’ 
‘আক্ছ।’ 
‘ওক্ে বদে।’ 
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িক্লই েেত আব্রোহোম এেটো দম বেক্য় আিোর িলল, ‘তোর আক্ে শুনুে 
বম. আহমদ মুসো, এখবে আপবে ওয়োবোংটক্ে আমোক্দর েোক্ছ আসক্ছে।’ 

‘আমোর  ’হোত হোতেড়ো পরোর েক্ন্য প্রস্তুত হক্য় আক্ছ বম. েেত।’ 
িক্ল নহক্স উঠল আহমদ মুসো। 
‘আবম  ুঃবখত বম. আহমদ মুসো।’ েম্ভীর ও নিদেোহত েঠঠ েেত 

আব্রোহোক্মর। 
‘ধন্যিোদ েেত আব্রোহোম।’ িক্ল আহমদ মুসো নটবলক্ফোে তুক্ল বদল 

সোেবরেো নসক্ের হোক্ত। 
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২ 
নেোয়োে েোবিলোর নচোখ  ’বট খিক্রর েোেক্ের উপর বেিে। 
নেোেোক্স বেলক্ছ নেোয়োে েোবিলো বেউেটো। 
বেউে পড়ো নেষ হক্য়ক্ছ। 
বেন্তু তোর নচোখ  ’বট উক্ঠ আক্সবে খিক্রর েোেে নেক্ে। তোর েূন্য দৃবষ্ট্ 

বেিে খিক্রর েোেক্ে। িক্স আক্ছ নস পোেক্রর মত বস্থর হক্য়।  
তোর সোমক্ে েরম চো ঠোঠেো পোবে হক্য় নেক্ছ। 
নেোয়োে েোবিলোর েূন্য দৃবষ্ট্ক্ত ফকু্ট উক্ঠক্ছ তখে েতেোল সন্ধ্যোয় তোর 

নদখো বেউ হোরমোক্ের েণহতযোর দৃশ্য। খিক্রর েোেক্ে যো বলক্খক্ছ তোর নচক্য় 
সহরগুণ ভয়োিহ তো। লোল রক্ক্তর নরোত এিাং লোক্ের স্তুপ তোর নচোক্খর সোমক্ে 
আিোর েীিন্ত হক্য় উঠল। বেউক্র উঠক্লো নেোয়োে েোবিলো। তোর নেোটো 
সণোয়ুতন্ত্রীক্ত েোেল এেটো েীতল বেহরণ। তোর সোক্ে তোর মক্ে ছুক্ট এল প্রক্শ্নর 
এে তীর-বিে-ধোক্কো। আহমদ মুসো এই েণহতযো সাংঘবটত েক্রক্ছ? ঠোঠেো মোেোয় 
এে এে েক্র এই মোনুষ মোরোর েোে আহমদ মুসো েক্রক্ছ? 

েেত নেোড়ো নক্রোধ, ঘৃণোয় ভক্র নেল নেোয়োে েোবিলোর মে। বহটলোর 
নযমে বছল, আহমদ মুসোও নতো নস ধরক্েরই েেোই। বেন্তু নেে? বহটলোক্রর এেটো 
রোেয বছল, েমপক্ক্ষ নেোটো ইউক্রোপ বেক্য় তোর রোেয েড়োর েখ বছল। তোই 
ইহুদীক্দর হতযো েক্র তোর নদক্ের, েোবতর, রোেেীবত, অেতেীবত, সাংসৃ্কবত 
বেষ্কঠটে েরো তোর প্রক্য়োেে বছল। বেন্তু আহমদ মুসো মোবেতে ইহুদীক্দর উপর এই 
েণহতযো চোলোল বেক্সর আেোয়? নেোে প্রক্য়োেক্ে? 

বিস্মক্য়র নেষ নেই নেোয়োে েোবিলোর। আহমদ মুসোই, মোবেতে ইহুদীক্দর 
আে েোঠেড়োয় তুক্লক্ছ। তোর বহাংসোরক্তো প্রেমে ঘটোর েেো। বেন্তু তো েো হক্য় 
বহাংসোয় আরও উেীপ্ত হক্য় উঠল বে েক্র? 

বেন্তু আহমদ মুসো বে রক্ষো পোক্ি? 
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অপরোধ নস চোপো রোখক্ত পোক্রবে। ঘটেোর বেউক্ের সোক্ে তোর অপরোধও 
প্রেোে হক্য় পক্ড়ক্ছ। তোক্েও আইক্ের েোঠেড়োয় দোাঁড়োক্ত হক্ি এিাং নসটো 
েণহতযোর দোক্য়। তোর িোাঁচোর পে নেই।  

হঠোৎ নেোয়োে েোবিলো প্রচঠে ধোক্কো নখল তোর বচন্তোয়। তোর মক্ে পড়ল 
েতেোল বিক্েক্ল নেেোক্রল শ্যোরে ও উইবলয়োম নেোেক্সর আক্লোচেোর েেো। 
নেেোক্রল শ্যোরে তোক্ে িক্লবছল, আহমদ মুসো মোবেতে ইহুদীক্দর বিরুক্ে ষড়যন্ত্র 
েরক্ছ। এই েণহতযোই বে নসই ষড়যন্ত্র? আর নেেোক্রল শ্যোরে উইবলয়োম 
নেোেক্সর সোক্ে আক্লোচেোয় িক্লবছক্লে, বিেক্য়র আেক্ে আহমদ মুসো এমে 
বেছু েক্র িসক্ি যোক্ত নস আক্মবরেোেক্দর েোক্ছ ঘৃণোর পোক্ে পবরণত হক্ি। 
‘এমে বেছ’ু িলক্ত বে এই ঘটেোর বদক্েই ইাংবেত েরো হক্য়বছল? এই ঘটেোক্তো 
বেবিতই আহমদ মুসোক্ে আক্মবরেোেক্দর ঘৃণোর পোক্ে পবরণত েরক্ি। নদখো 
যোক্ে নেেোক্রল শ্যোরক্ের েতেোল বিক্েক্লর িলো েেো পরিততী রোক্তই ফক্ল 
নেল। এমে বেবিত েেো বতবে িলক্লে বে েক্র? এত বেখুাঁতভোক্ি বতবে েোেক্লে 
বে েক্র আহমদ মুসোর ষড়যন্ত্র এিাং বে ষড়যন্ত্র নসই েেোও? তোছোড়ো ষড়যক্ন্ত্রর 
েেো েোেোর পর নতো প্রবতেোর-প্রবতক্রোক্ধর পদক্ক্ষপ নেয়ো উবচত বছল। তো বতবে 
েক্রেবে নেে? 

আক্রেবট ধোক্কো নখল নেোয়োে েোবিলো তোর বচন্তোয়। খুি িড় হক্য় তোর 
সোমক্ে এক্স দোড়োল নেেোক্রল শ্যোরে ও শ্যোরক্ের দবক্ষণ হস্ত ইহুদী স্পোই মোষ্ট্োর 
নিে ইয়োবমক্ের েক্েোপেেে। ওরো এেটো বমেক্ের েেো িক্লবছক্লে। নয বমেেটো 
যোেো েরোর েেো েতেোল সন্ধ্যো ৬টোয়। নয বমেেটো নেোে নরবসষ্ট্যোক্ির সম্মুখীে 
হক্ি েো ওরো িলবছক্লে। এই ‘নরবসষ্ট্যোি হক্ি েো’ েেোটোর িযিহোর প্রমোণ েক্র 
বমেেটো আক্রমণোত্মে। ভোিল নেোয়োে েোবিলো। ওক্দর েক্েোপেেক্ের মোধযক্ম 
এেেো পবরষ্কোর হক্য় বেক্য়বছল নয, বমেেটো নযখোক্ে যোক্ি নসটো ইহুদী িসবত। 
এিাং তো পূিত উপকূক্লর প্রেম ইহুদী িসবত নযখোক্ে বদ নেট নেবভে দোবেক্য়ল 
েন্মেহণ েক্রে। 

এ েেো মক্ে হক্তই বেউক্র উঠল নেোয়োে েোবিলো। বদ নেট নেবভে 
দোবেক্য়ল নতো বেউ হোরমোক্ে েন্মেহণ েক্রে এিাং বেউ হোরমোেই এ অিক্লর 
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সিক্চক্য় পুক্রোক্েো ইহুদী িসবত। ভ্রু কুবিত হক্লো নেোয়োে েোবিলোর। তোহক্ল বে 
নেেোক্রল শ্যোরে েত সন্ধ্যোয় নিে ইয়োবমেক্দরক্ে বেউ হোরমোক্ে নেোে 
আক্রমণোত্মে বমেক্ে পোবঠক্য়বছক্লে যো আহমদ মুসোর বিরুক্ে আক্মবরেোেক্দর 
মক্ে ঘৃণোর সৃবষ্ট্ েরক্ি? ভীষণ নেক্প উঠল নেোয়োে েোবিলোর িুে। বেউ হোরমোক্ের 
ইহুদী িসবতক্ত বে নিে ইয়োবমেরোই আক্রমণ েক্রবছল? নসখোেেোর েণহতযো বে 
তোক্দর েোে? নেোয়োে েোবিলো মবরয়ো হক্য় ভোিক্ত নচষ্ট্ো েরল, নিে ইয়োবমেক্দর 
বমেে বছল বেউ হোরমোক্ে আহমদ মুসোক্দর আক্রমণ প্রবতক্রোধ েরো বে। বেন্তু 
যুবক্তটো নেোয়োে েোবিলো নমলোক্ত পোরল েো। অবভযোেটো বেউ হোরমোক্ে আহমদ 
মুসোর আক্রমণ নঠেোক্েোর েক্ন্য হক্ল নিে ইয়োবমে নেমে েক্র বেবিতভোক্ি 
িক্লবছল নয, নসখোক্ে নেোে নরবসষ্ট্যোি হক্ি েো। নিে ইয়োবমক্ের এই েেোর অেত 
হক্লো, বেউ হোরমোে নেক্ে তোক্দর অবভযোক্ের বিরুক্ে নেোে নরবসষ্ট্যোি হক্ি েো 
এিাং এটোই প্রমোণ হক্য়ক্ছ বেউ হোরমোক্ের ইহুদী অবধিোবসরো নেোে নরবসষ্ট্যোি 
েরক্ত পোক্রবে। নেেোক্রল শ্যোরে ও নিে ইয়োবমক্ের নেোটো েক্েোপেেক্ে তোক্দর 
বমেে আহমদ মুসোক্দর বিরুক্ে বোংিো তোক্দর বমেে নমোেোবিলোয় আহমদ মুসোর 
নেোে ভূবমেো েোেক্ি তোর উক্ল্লখ নেই। িরাং নয েেোটো তোক্দর িক্তক্িয এক্সক্ছ 
নসটো হক্লো, এমে বেছু ঘটক্ি যোক্ত আহমদ মুসো আক্মবরেোেক্দর ঘৃণোর পোে 
হক্ি। অন্যেেোয় বেউ হোরমোক্ের েণহতযো ঘটেোর দোয় আহমদ মুসোর উপর 
িততোক্ি। নসটোই িক্ততক্ছ। এিাং নেেোক্রল শ্যোরেোই তোক্দর েণহতযোর দোয় 
চোবপক্য়ক্ছ আহমদ মুসোর উপর।  

তোহক্ল বেউ হোরমোক্ের েোে বে নেোে আত্মঘোবত েোে? নেেোক্রল 
শ্যোরেরো ইহুদী স্বোক্েতর রক্ষে নসক্ে বেরপরোধ ইহুদীক্দর ছোেল-নভড়োর মত েক্র 
হতযো েরল? এই প্রশ্ন নেোয়োে েোবিলোর নেোটো সত্তো, সমস্ত সণোয়ুতন্ত্রীক্ত নযে আগুে 
ধবরক্য় বদল। 

হোক্তর েোেেটো ছুক্ড় নফক্ল লোফ বদক্য় উক্ঠ দোড়োল নেোয়োে েোবিলো।  
অবস্থরভোক্ি নস পোয়চোবর েরক্ত লোেল। 
তোর েোক্ছ অসহেীয় হক্য় উক্ঠক্ছ এই জ্বোলো নয, আমোক্দর েমুযবেবটর 

েীষতস্থোেীয় যোরো েমুযবেবটর স্বোেতরক্ষোর েক্ন্য েোে েরক্ছ তোরোই েৃোংসভোক্ি 
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হতযো েরল েমুযবেবটর নলোেক্দর। অবিশ্বোস্য এটো! বে েক্র এটো সম্ভি হক্ত 
পোক্র! তোর বহক্সক্ি বে নেোে ভুল হক্ে? নস বে নেেোক্রল শ্যোরে ও নিে 
ইয়োবমক্ের েেোর ভুল অেত েরক্ছ? আসক্লই নিে ইয়োবমক্ের বমেে বেউ হোরমোে 
েো হক্য় অন্য নেোেোও বছল? আহমদ মুসোক্ে ঘৃণোর পোে েরোর মত ঘটেো আরও 
নেোেোও ঘটক্ি? বেউ হোরমোক্ের ঘটেো বে েোেতোলীয়ভোক্ি বমক্ল নেক্ছ নেেোক্রল 
শ্যোরে ও নিে ইয়োবমক্ের েেোর সোক্ে? 

বেউ হোরমোেক্ে বেক্য় এইভোক্ি হোেোক্রো েেো ভোিক্ত বেক্য় হঠোৎ নেোয়োে 
েোবিলোর মক্ে পড়ল বেউ হোরমোক্ে এেেে বেহত িযবক্তর েোছ নেক্ে নেয়ো বভবেও 
েযোক্সক্টর েেো। ওক্ত বে আক্ছ? নেে মৃত নলোেবটর হোক্ত ওটো বছল? 

েযোক্সটটো েযোক্েক্টর পক্েক্টই বছল। 
ছুক্ট নেল নেোয়োে েোবিলো। েযোক্সট বেক্য় বফক্র এল। ওটো েবম্পউটোক্র 

ঢুবেক্য় সুইচ অে েক্র নসোফোয় এক্স িসল নস। 
েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে দৃশ্য ফুক্ট উঠোর সোক্ে সোক্েই গুলীর অক্েেগুক্লো েে 

শুেক্ত নপল নেোয়োে েোবিলো। েেগুক্লোর নেোেটো খুি েোক্ছর, নেোেটো 
অক্পক্ষোেৃত দূর নেক্ে নভক্স আসো। নসই সোক্ে শুেক্ত নপল মোনুক্ষর েোন্নো ও 
বচৎেোর।  

েক্ের সোক্ে সোক্ে স্ক্রীক্ে নয দৃশ্যবট ফকু্ট উঠল তোক্ত নস নদখল  ’েে 
নপৌঢ় েোরী পুরুষ, এেেে যুিবত ও এেেে বেশু এেটো দরেো বদক্য় ছুক্ট এক্স 
এেটো িড় ঘক্র প্রক্িে েরল। 

ঘরবট এেটো িড় নেোিোর ঘর। 
ঘক্র এেটো িড় খোট। ঘক্রর এে নেোক্ণ নছোট এেটো রোইবটাং নটবিল। 

খোক্টর বেয়ক্র নদয়োক্ল টোেোক্েো এেটো নপইবঠটাং। রোইবটাং নটবিক্লর পোক্ে নদয়োক্ল 
এেটো আলবমরো। 

নদৌক্ড় সিক্চক্য় নেষ ঘক্র প্রক্িে েক্রক্ছ নপ্রৌঢ় নলোেবট। নস ঘক্র ঢুক্েই 
দরেো িন্ধ্ েরক্ত চোইল। বেন্তু পোরল েো। এে ঝোাঁে গুলী এক্স দরেোটোক্ে বছটক্ে 
খুক্ল বদল। আর গুলীর ঝোাঁক্ে পক্ড় নেল নপৌঢ় নলোেবট। 

গুলীক্ত ঝোাঁঝরো হক্য় যোওয়ো নদহ বেক্য় দরেোক্তই পক্ড় নেল নলোেবট। 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  29 

 

নপ্রৌক্ঢ়র সোক্ের অক্ন্যরো তখে নমক্ঝক্ত শুক্য় পক্ড়ক্ছ। 
গুলী ছুড়ক্ত ছুড়ক্ত এেেে নলোে ঘক্র ঢুেল। লোবে নমক্র দরেোর 

সোমক্ে নেক্ে নপ্রৌক্ঢ়র লোেবট এে পোক্ে এেটু নঠক্ল বদক্য় নমক্ঝয় শুক্য় পড়ো 
নপ্রৌঢ়ো মবহলো, যুিবত ও বেশুর বদক্ে এগুক্লো। তোর নষ্ট্েেোক্ের িযোক্রল এেটু বেচু 
েক্র তোে েরল তোক্দরক্ে। 

ওক্দর েোক্রো মুক্খ তখে আর েোন্নো নেই। 
ভক্য় কুাঁেক্ড় নেক্ছ ওরো সিোই। ভক্য় নচোখগুক্লো ওক্দর নযে নিবরক্য় 

আসক্ত চোইক্ছ। 
নলোেটোর নষ্ট্েেোক্ের েল গুলী িষতণ েরল। গুলীর ঝোাঁে বেক্য় বঘক্র ধরল 

ওক্দর বতেেেক্ে। 
মুহুক্ততই রক্ক্তর িন্যোয় েুক্ি নেল ওরো। 
হঠোৎ মোেো ঘুবরক্য় নষ্ট্েেোেধোরী নলোেবট েোেবদক্ে েোেোল এিাং তীব্র 

েক্ণ্ঠ িক্ল উঠল, ‘নেোে হোরোমেোদোর িোচ্চো তুবম নদখোবে মেো।’ তোর নষ্ট্েেোক্ের 
েল নচোক্খর পলক্ে েোেবদক্ে ঘুক্র নেল। আর নসই সোক্েই েক্ড় নেল দৃশ্য। 
অন্তবহতত হক্য় নেল ঘক্রর দৃশ্য। তোর িদক্ল ঝক্ড়র নিক্ে এক্ের পর এে দৃশ্য 
আসক্ছ আর বমবলক্য় যোক্ে। েখেও নদয়োক্লর ছবি েখক্েো েবরক্েোক্রর ছবি, 
ইতযোবদ। 

িুঝো নেল েযোক্মরোমযোে পোলোক্ে। 
এে সময় দৃশ্য উক্ঠ নেল। 
অন্ধ্েোর নেক্ম এল েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে। 
এসি নদখবছল িক্ট নেোয়োে েোবিলো। বেন্তু নষ্ট্েেোেধোরীক্ে নদখোর পর 

বিস্ময় বিক্ফোবরত নেোয়োে েোবিলোর শ্বোসরুেের অিস্থো। 
েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে নষ্ট্েেোে হোক্ত গুলী েরক্ত েরক্ত নিে ইয়োবমেক্ে 

ঘক্র ঢুেক্ত নদক্খ প্রেক্ম ভুত নদখোর মত আাঁৎক্ে ওক্ঠ নেোয়োে েোবিলো। দৃশ্যটো 
তোর বিশ্বোস হক্ত চোয়বে। মক্ে হক্য়ক্ছ নস নযে এে  ুঃস্বপ্ন নদখক্ছ। 

বেন্তু  ুঃস্বপ্ন নতো েয়। 
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নস সেোল নেক্ে বেক্ের িোবড়ক্ত িক্স েত সন্ধ্যোয় বেউ হোরমোে নেক্ে 
উেোরেৃত বভবেও েযোক্সটবট িোরিোর নদখক্ছ তোর বেক্ের েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে। 

আরও অিোে হক্লো নেোয়োে েোবিলো নয, েতেোল বিক্েক্ল নেেোক্রল 
শ্যোরক্ের সোক্ে সোক্ষোক্তর সময় নিে ইয়োবমেক্ে নয েোক্লো নপোেোক্ে নদক্খবছল, 
এখোক্ে নস নপোেোক্েই নদখক্ছ। 

দৃশ্যটোর দেতে শুরু হক্ল নেোয়োে েোবিলো উক্ত্তবেত অিস্থোয় দোাঁবড়ক্য় 
পক্ড়বছল, এখে ধপ েক্র িক্স পড়ল। তোর নদক্হর সমস্ত েবক্ত নযে নেোেোয় উক্ি 
নেল। নদক্হর নযে এে নফোটো ওেেও তোর নেই। তোর মোেোয় আেোে নভক্ে 
পড়ক্লও এতটো বিবস্মত হক্তো েো যতটো বিবস্মত হক্য়ক্ছ নস নিে ইয়োবমেক্ে বেে 
হোক্ত তোর ইহুদী ভোইক্দর েৃোংসভোক্ি খুে েরক্ত নদক্খ। 

তোর নেিলই মক্ে হক্ত লোেল, নেেোক্রল শ্যোরে, নিে ইয়োবমেরো েোরো? 
তোক্দর আসল পবরচয় বে? ওরো ইহুদী, বেন্তু বে চোয় ওরো? ওরো আহমদ মুসোক্ে 
ধ্বাংস েরক্ত চোয়, বেন্তু নসটো বে বেউ হোরমোক্ের েোরী, বেশু িৃে বেবিতক্েক্ষ 
সেলক্ে হতযো েক্র তোর দোয় আহমদ মুসোর ঘোক্ড় চোবপক্য়? এক্দর তুলেোয় 
আহমদ মুসো নতো নদিতুলয বেষ্পোপ। আহমদ মুসো এে মুসলমোে হওয়ো ছোড়ো তোর 
নেোে অপরোধ নদবখ েো। নস তোর েোবতর েক্ন্য েোে েক্র িক্ট, বেন্তু অন্য েোবতর 
ক্ষবত েক্র েয়।  ’এেবট ঘটেোয় নস আহমদ মুসোক্ে বেেট নেক্ে নদক্খক্ছ। 
আহমদ মুসো আত্মরক্ষোর প্রক্য়োেে ছোড়ো েোউক্ে হতযো েক্রেো। আহমদ মুসোক্ে 
ধরো অেিো হতযো েরোর েক্ন্যই েোবিলো ইহুদী েমোক্ঠেোক্দর বেক্য় এক্সবছল েো. 
নিবেে িোরোক্ের িোবড়ক্ত। এবদে নেক্ে নেোয়োে েোবিলোক্ে আহমদ মুসো েোক্ের 
েত্রু মক্ে েরোর েেো। বেন্তুও নস সোেবরেোক্ে িক্লক্ছ, নেোয়োে েোবিলো নযটো 
েক্রক্ছ, তোর েোয়েোয় আবম হক্ল আবমও নসটোই েরতোম। নেোে বদে বদক্য়ই নস 
অন্যোয় বেছু েক্রবে। আহমদ মুসোর এই মোেবিেতোর পোক্ে নেেোক্রল শ্যোরে 
নিে ইয়োবমেরো এক্েিোক্রই অমোনুষ। 

ভীষণ বিক্ষবু্ধ হক্য় উঠল নেোয়োে েোবিলোর মে। েো. িোরোে আাংক্েলরো 
বঠেই িক্লে, নেেোক্রল শ্যোরে, নেবভে উইবলয়োম নেোেস এিাং বিেোেী েে 
েযোেিরো মোবেতে ইহুদীক্দর েক্ন্য ‘েবে’ বহসোক্ি আবিভূতত হক্য়ক্ছে। ওরো মোবেতে 
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ইহুদীক্দর এেটো পবলবটেযোল ইউবেক্ট পবরণত েরক্ত চোক্ে যোক্দর এেমোে লক্ষ 
মোবেতে েেেক্ণর উপর রোেনেবতে, অেতনেবতে ও সোাংসৃ্কবতে আবধপতয প্রবতষ্ঠো 
েরো। নেোয়োে েোবিলোর মক্ে হক্লো, এটো অন্যোয় ও অসাংেত এেটো অবভলোষ। 
অন্যোয় অসাংেত িক্লই এই লক্ষ অেতক্ের পক্ে বেউ হোরমোক্ের বেরপরোধ 
স্বেোবতক্ে তোক্দর খুে েরক্ত হক্লো। েো. িোরোে ইহুদী হক্য়ও ঘৃণো েক্রে 
নেেোক্রল শ্যোরেক্দর এিাং ভোক্লোিোক্সে আহমদ মুসোক্ে। মক্ে পড়ল েো. 
িোরোক্ের েেো। বতবে িক্লে, মুসলমোেক্দর নেোে ইসরোইল নেই, প্রবমেে লযোঠে 
নেই। তোই তোক্দর নেই নেোে বপছু টোে। তোরো নয নদক্ে যোয়, নস নদক্েরই হক্য় 
যোয়............। 

‘েোবিলো।’ নপছে নেক্ে নেক্ে উঠল েেোাংে নসে। 
বচন্তো সূে বছন্ন হক্য় নেল নেোয়োে েোবিলোর।  
ঘুক্র িসল নস। 
‘হ্যোক্লো েোবিলো নেমে আছ?’ িক্ল েেোাংে এক্স েোবিলোর পোক্ে িক্স 

তোক্ে েবড়ক্য় ধরল। িলল, ‘েোবলতাং নতোমোক্ে বেন্তু খুি বিমষত নদখোক্ে।’ 
প্রক্শ্নর উত্তর েো বদক্য় নেোয়োে েোবিলো িলল, ‘তুবম নতো এ সময় আস েো, 

িযোপোর বে?’ 
‘তুবম খুি খুেী হক্ি, এমে এেটো খির নতোমোক্ে বদক্ত এক্সবছ।’ 
‘বে খির?’ িলল েোবিলো। 
‘আহমদ মুসোর খুি বিপদ। খির তুবম বেিয় আেক্ের েোেক্ে 

পক্ড়ক্ছো। সোেবরেো বেছুক্ষণ আক্ে নটবলক্ফোক্ে িলল, আহমদ মুসো বেউ হোরমোক্ে 
েণহতযোর অবভক্যোক্ে নেপ্তোর হক্য় যোক্ে। এবদে বদক্য় যোবেলোম। ভোিলোম িক্ল 
যোই নতোমোক্ে খিরটো।’ 

চমক্ে উঠল নেোয়োে েোবিলো। 
বেন্তুও বেক্েক্ে সোমক্ল বেক্য় িলল, ‘নতোমোর েক্ন্য এটো নতো খুেীর খির 

েয়।’ 
‘অিশ্যই েো। আবম মক্ে েবর আহমদ মুসোক্ে অন্যোয়ভোক্ি নেপ্তোর েরো 

হক্ে। নস এ েোে েরক্তই পোক্র েো।’ 
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মক্ে আিোর এেটো নখোাঁচো নখল নেোয়োে েোবিলো। অবস্থর এেটো ভোিেো 
েোেল তোর মক্ে, নে অপরোধ েক্রক্ছ, আর নে পোেড়োও হক্ে। এই প্রেম িোক্রর 
মত আহমদ মুসোর েক্ন্য এেটো দরক্দর সৃবষ্ট্ হক্লো নেোয়োে েোবিলোর মক্ে। নস 
ভোিল বেউ হোরমোে নেক্ে পোওয়ো েযোক্সক্টর েেো েেোাংে নসেক্ে িলো দরেোর। 

মুখ খুক্লবছল েোবিলো েেোাংেক্ে িলোর েক্ন্য। এ সময় েবলাংক্িল নিক্ে 
উঠল। 

েেো িলো হক্লো েো েোবিলোর। নস উক্ঠ বেক্য় নেট-ইঠটোরেক্মর সুইক্চ চোপ 
বদক্য় িলল, ‘হ্যোক্লো ওখোক্ে নে?’  

‘গুে মবেতাং। আবম নেেোক্রল শ্যোরে মযোেোম। আপেোর সোক্ে আমোর 
েরুরী েোে আক্ছ।’ ও প্রোন্ত নেক্ে েেো নভক্স এল। 

নেেোক্রল শ্যোরক্ের েণ্ঠ শুক্েই মুখ অন্ধ্েোর হক্য় নেল নেোয়োে 
েোবিলোর।  

বেন্তু মুহুক্ততই বেক্েক্ে সোমক্ল বেক্য় নেট ওক্পক্ের সুইক্চ চোপ বদক্য় 
িলল ‘গুে মবেতাং স্যোর। নভতক্র এক্স ড্রইাং-এ িসুে। আবম বেক্চ আসবছ।’ িক্ল 
অফ েক্র বদল নেট-ইঠটোরেম। 

নেোয়োে েোবিলোর বদক্ে বিবস্মত নচোক্খ তোবেক্য় আক্ছ েেোাংে নসে। 
িলল, ‘েোবিলো নতোমোক্ে খুি বিমষত ও ভীত নদখোক্ে। তুবম বে অসুস্থ? েেোাংক্ের 
েক্ণ্ঠ উক্িে। 

েোবিলো ধীক্র ধীক্র নচোখ তুলল েেোাংক্ের বদক্ে িলল, ‘বিপদ শুধু 
আহমদ মুসোর েয়। বিপদ মোবেতে ইহুদীক্দরও। নেেোক্রল শ্যোরেক্দর ষড়যন্ত্র 
আমোক্দর ধ্বাংস েরক্ি। নতোমোক্ে সি েেো িলোর সময় নেই। নেেোক্রল শ্যোরে 
এক্সক্ছে, আবম বেক্চ যোবে।’ 

েেো নেষ েক্রই েোবিলো েবম্পউটোক্রর বদক্ে এগুক্লো। েবম্পউটোর নেক্ে 
এেটো েযোক্সট নির েক্র েেোাংক্ের বদক্ে তুক্ল ধক্র িলল, ‘এই েযোক্সটটো েোও। 
েযোক্সটটো সোেবরেো অেিো আহমদ মুসোর হোক্ত নপৌছোক্ত হক্ি। মক্ে নরখ? এই 
েযোক্সক্টর মুলয আমোর, নতোমোর েীিক্ের নচক্য় অক্েে নিেী।’ 
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নেোয়োে েোবিলোর অিস্থো নদক্খ েেোাংক্ের মুক্খ বিস্ময় নলক্েই বছল। 
এিোর নসখোক্ে উক্িে নদখো বদল। িলল, ‘এত মুলযিোে বেবেস। তোড়োহুড়ো নেে। 
তুবমই ওক্দর েোক্ছ এটো নপৌক্ছ বদও। আবম অন্য এে েোয়েোয় যোিোর েক্ন্য 
নিবরক্য়বছ।’ 

নেোয়োে েোবিলোর নচোখ-মুখ উক্িক্ে ভক্র নেল। িলল, ‘েো েেোাংে। 
েযোক্সটটো বেক্য় এক্ষবে নতোমোক্ে চক্ল নযক্ত হক্ি। হঠোৎ েক্র এখোক্ে এ সময় 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের আেমক্ের েোরণ িুঝক্ত পোরবছ েো। আমোর ভয় েরক্ছ। 
নেেোক্রল শ্যোরে নয নেোে মুক্লয এই েযোক্সট হোত েরক্ত চোইক্ি। তুবম এই 
মুহুক্তত েযোক্সটবট এই িোবড় নেক্ে সবরক্য় বেক্য় যোও।’ 

েেোাংক্ের নচোক্খও ভক্য়র বচহ্ন ফকু্ট উঠল। িলল, ‘নতোমোর নেোে বিপদ 
হক্ি েো নতো?’ 

‘আবম বেছুই িুঝক্ত পোরবছ েো েেোাংে। যোই নহোে। আহমদ মুসোক্ে 
এিাং মোবেতে ইহুদীক্দর িোাঁচোক্ত হক্ি। েযোক্সট তুবম তোড়োতোবড় আহমদ মুসোর 
হোক্ত নপৌছোও।’ 

‘আবমও নতোমোর বেছুই িুঝক্ত পোরবছ েো েোবিলো।’ 
‘েযোক্সটবট আহমদ মুসোক্ে দোও, উবেই সি িুবঝক্য় নদক্িে। যোও তুবম, 

আবম বেক্চ েোমোর আক্েই নতোমোক্ে নিবরক্য় নযক্ত হক্ি।’ অনুেক্য়র সুক্র িলল 
নেোয়োে েোবিলো। 

েযোক্সটবট হোক্ত বেক্য় নেোয়োে েোবিলোর বদক্ে এেিোর েভীর দৃবষ্ট্ক্ত 
তোবেক্য় িলল, ‘যোবে েোবলতাং। েে নেস ইউ।’ 

েেোাংে ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় নিবরক্য় নেল ঘর নেক্ে। 
েেোাংে নিবরক্য় যোিোর বেছু পক্র নেোয়োে েোবিলো বেক্চ নেক্ম এল। 
বসবড় মুক্খর বিরোট হল ঘরটোই ড্রইাং রুম। 
‘ ুঃবখত স্যোর। এেটু ঝোক্মলোয় বছলোম। নসক্র আসক্ত নদরী হক্লো।’ 

মুক্খ হোবস নটক্ে বিেক্য়র সোক্ে িলল নেোয়োে েোবিলো। 
‘েো, েো। অল রোইট। আবমই িরাং অসমক্য় বিেো নেোবটক্ে এক্স নেবছ। 

এটো বঠে হয়বে। বেন্তু বে েরি েরুরী পবরবস্থবত নতো!’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 
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নেেোক্রল শ্যোরক্ের েেোয় পুরোে অস্ববস্তটো িোড়ল নেোয়োে েোবিলোর। 
নভতক্রর ভোিটো নচক্প েোবিলো িলল, ‘িলুে স্যোর। বেিয় নেোে েরুরী 

িযোপোর?’ 
‘েোবিলো, আমরো বেউ হোরমোক্ের িযোপোক্র তেয নযোেোড় েরক্ত শুরু 

েক্রবছ। খির নপক্য়বছ, েয়তোে আহমদ মুসো েঘন্য েণহতযো সাংঘবটত েরোর পর 
তুবমই প্রেম বেউ হোরমোক্ে নেছ নসই েক্ন্যই নতোমোর েোক্ছ ছুক্ট এক্সবছ। নতোমোর 
েোছ নেক্ে বেছু েোেো দরেোর।’  

‘হ্যোাঁ, আপেোর ওখোে নেক্ে নিবরক্য় এেেে নেক্ঠের িোসোয় 
বেক্য়বছলোম। নসখোে নেক্ে িোসোয় নফরোর পক্ে ঐ ঘটেোর মুক্খ পক্ড়বছলোম।’ খুি 
সহে েক্ণ্ঠ িলল নেোয়োে েোবিলো। 

‘তুবম বে নদখক্ল, বে িুঝক্ল, নতোমোর এই েেোগুক্লো আমোক্দর েন্য 
খুিই মুলযিোে।’ নেেোক্রল শ্যোরে েোন্ত ও উদেীি েক্ণ্ঠ িলল। 

নেোয়োে েোবিলো ভোিল, ধবড়িোে শ্যোরক্ের নলোেরো হয়ক্তো তোক্ে নদক্খ 
েোেক্ি, এমেবে তোক্ে হয়ক্তো ফক্লোও েক্রক্ছ। সিই তোরো নদক্খক্ছ। এখে 
তোক্ে িোবেক্য় নদখক্ত এক্সক্ছ, আবম তোক্দরক্ে েতটুকু নদক্খবছ। সুতরোাং তোর 
সি েেোই িলো দরেোর। এই বচন্তো েক্র নেোয়োে েোবিলো িলল, ‘ ’এেটো গুলীর 
েে ও বচৎেোক্রর েক্ে আবম েোবড় েোমোই। নযক্হতু েেগুক্লো বেউ হোরমোক্ের 
বিবভন্ন বদে নেক্ে আসবছল। আমোর সক্েহ হওয়োয় েোবড় নেক্ে েোবম। এই সময় 
বেউ হোরমোক্ের বিবভন্ন স্থোে নেক্ে েক্য়েটো েোবড়ক্ে আবম দ্রুত নির হক্য় নযক্ত 
নদবখ। এর পরই নদখক্ত পোই, এেেে নলোে টলক্ত টলক্ত রোস্তোর বদক্ে এবেক্য় 
আসক্ছ। নদক্খ আমোর মক্ে হক্লো, নলোেবট আহত। আবম দ্রুত তোর বদক্ে 
এগুলোম। বেন্তু আবম তোর েোক্ছ নপৌছোর আক্েই নস মোবটক্ত পক্ড় নেল। আবম 
ছুক্ট বেক্য় তোর েোক্ছ যখে িসলোম তখে তোর নদহ বেিল-বেের। আবম হোত বদক্য় 
পরীক্ষো েক্র িুঝলোম যুিেবট মোরো নেক্ছ। নস বছল গুলী বিে। 

আবম উক্ঠ দোড়োলোম। নসই সময় আমোর নচোক্খ পড়ল, যুিেবটর েোে হোত 
সোমক্ের বদক্ে ছড়োক্েো। তোর হোক্ত এেবট েযোক্সট...............।’ 
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নেোয়োে েোবিলোর মুক্খর েেো নেষ েো হক্তই নেেোক্রল শ্যোরে দ্রুত েক্ণ্ঠ 
িক্ল উঠল, ‘েযোক্সট?’ 

নেোয়োে েোবিলো ধীর েক্ণ্ঠ িলল, ‘হ্যো েযোক্সট।’ 
‘েযোক্সট নতোমোর েোক্ছ?’ হোক্ত আেোক্ের চোাঁদ পোওয়োর মত িক্ল উঠল 

নেেোক্রল শ্যোরে। 
‘িলবছ।’ 
িক্ল নেোয়োে েোবিলো আিোর শুরু েরল, ‘গুলীর েে নেোেো বচৎেোর, 

তোরপর এই যুিেক্ে গুলীবিে নদক্খ আমোর আবঠটর েেো মক্ে......।’ 
‘এসি েেো পক্র শুেি, আক্ে িল েযোক্সটটো নেোেোয়, নতোমোর েোক্ছ?’ 

নেেোক্রল শ্যোরে নেোয়োে েোবিলোর েেোয় িোধো বদক্য় িক্ল উঠল। তোর অনধযতয 
েণ্ঠ। 

এই ভোক্ি িোধো নপক্য় নেোয়োে েোবিলো বিব্রত হক্য় পক্ড়বছল। তোছোড়ো 
েিোক্ি বে িলক্ি, নসটোও নরবে বছল েো। বে িলক্ি তো বঠে েরক্ত এেটু সময় 
নেল। িলল নস, ‘আবম ওটো পুবলেক্ে বদক্য়বছ। আবম আহত আবঠটক্ে বেক্য় 
নফরোর পক্ে পুবলে আমোক্ে আটক্েবছল। আমোক্ে বেেোসোিোদ েক্রবছল। আবম 
তোক্দর েযোক্সট বদক্য় িক্লবছলোম। এেেে মমুুষত নলোে মক্ে হয় এটো েোউক্ে 
নপৌছিোর নচষ্ট্ো েরবছল। আমোর মক্ে হক্য়বছল পুবলক্ের ওটো েোক্ে লোেক্ত 
পোক্র।’ 

নক্রোক্ধ নেেোক্রল শ্যোরক্ের নচোখ মুখ লোল হক্য় উক্ঠবছল। নক্রোধ ও 
নক্ষোক্ভর এেটো তীব্র ঝড় এে সোক্ে তোর নভতর নেক্ে নির হক্ত যোবেল। ফক্ল 
নস প্রোয় িোেরুে হক্য় পক্ড়বছল। মুহূতত েক্য়ে পক্র িলল, ‘পুবলেক্ে বদক্য়ছ? 
পুবলক্ের েোম নচহোরো মক্ে আক্ছ?’ েেতে েক্র উঠল নেেোক্রল শ্যোরক্ের েণ্ঠ। 

‘চোরবদক্ের অিস্থোয় তখে আবম দোরুণ ভীত। আহত আবঠটক্ে বেক্য় 
িযস্ত। তোর উপর পুবলে বেজ্ঞোসোিোদ শুরু েরোয় আবম আরও বিব্রত হক্য় 
পক্ড়বছলোম। মক্ের এ অিস্থো বেক্য় আবম পুবলক্ের মুক্খর বদক্ে মোে এেিোর 
তোবেক্য়বছলোম। তোর নচহোরো আমোর মক্ে নেই।’ েেোটো এইভোক্ি িলক্ত নপক্র 
খুবে হক্লো নেোয়োে েোবিলো। বমেযোটো সক্তযর মতই হক্য়ক্ছ। 
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নেোয়োে েোবিলোর েেো শুক্ে মুখবট চুপক্স নেল নেেোক্রল শ্যোরক্ের। 
উক্িক্ের বচহ্নও তোর নচোক্খ-মুক্খ স্পষ্ট্ হক্য় উঠল। িলল, ‘ঐ মৃত নলোেবট এেেে 
সোাংিোবদে। ঐ েযোক্সক্ট েয়তোে আহমদ মুসোক্দর সম্পক্েত েীিন্ত সোক্ষয পোওয়ো 
যোক্ি। েযোক্সটটো আমোক্দর অিশ্যই চোই। বেউ হোরমোক্ে েতেোল নযসি পুবলে 
অবফসোর বেক্য়বছল, তোক্দর যবদ ছবি নদখ িলক্ত পোরক্ি েো?’ 

‘িলো মুবষ্কল। এক্েক্তো রোত, তোর উপর তোর মোেোয় হ্যোট বছল। হ্যোক্টর 
ছোয়ো বছল তোর নচোক্খ-মুক্খ। উপরন্তু মুখটো তোর আবম ভোল েক্র নদবখবে।’ বিধোেস্ত 
েক্ণ্ঠ িলল নেোয়োে েোবিলো। 

‘েো তোক্ে খুাঁক্ে নপক্তই হক্ি েোবিলো এিাং আেক্েই। তুবম তোর েণ্ঠ 
শুেক্ল অিশ্যই বচেক্ত পোরক্ি।’ েণ্ঠটো েক্ঠোর শুেোল নেেোক্রল শ্যোরক্ের। 

েেো নেষ েক্রই নেেোক্রল শ্যোরে তোর হোক্তর নমোিোইক্ল এেটো েল 
েরল। 

তোরপর নমোিোইলটো েোক্ে তুক্ল বেক্য় িলল, ‘গুে মবেতাং নিে ইয়োবমে। 
শুে, েতেোল নয পুবলে অবফসোররো বেউ হোরমোক্ে বেক্য়বছল, তোক্দর সিোর েণ্ঠ 
আমোক্দর দরেোর। েোরো বেক্য়বছল তো নতো আমরো নেক্েই নেবছ। আমোক্দর 
অবেও লোইক্ব্ররীক্ত যবদ তোক্দর েণ্ঠ েো েোক্ে, তোহক্ল পুবলে নরেেত নেক্ে এখবে 
নতোমোক্ে নযোেোড় েক্র আেক্ত হক্ি। পোরক্ি েো?’ 

‘অিশ্যই। নরেেত বেপোর অবফসোর আমোক্দর নলোে। িক্ল বদবে। 
আপবে এক্লই নপক্য় যোক্িে।’ িলল ওপোর নেক্ে নিে ইয়োবমে। 

‘ধন্যিোদ নিে। আবম আসবছ। িোই।’ 
িক্ল নেেোক্রল শ্যোরে নমোিোইল অফ েক্র বদক্য় তোেোল নেোয়োে 

েোবিলোর বদক্ে। িলল, ‘েোবিলো, নতোমোক্ে নযক্ত হক্ি আমোর সোক্ে।’ তোর েক্ণ্ঠ 
সুস্পষ্ট্ বেক্দতে। 

নেোয়োে েোবিলোর মুখ চুপক্স নেল। ভয়ও নপল নস। িলল নস, ‘বেন্তু 
স্যোর। এখে নতো আমোর যোওয়ো হক্ি েো।’ 

‘েো, নেোে েেো েয়। নতোমোক্ে নযক্তই হক্ি।’ েেতে েক্র উঠল নযে 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের েলো। 
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‘আমোর আব্বো আম্মো  ’েক্েই সেোক্ল িোইক্র নেক্ছে, তোরো েো নফরো 
পযতন্ত........।’ েেো নেষ েো েক্রই নেক্ম নেল নেোয়োে েোবিলো। ভয় বমবিত তোর 
েণ্ঠ। 

‘েো েোবিলো। এখবে আমোর সোক্ে নতোমোক্ে নযক্ত হক্ি। এখে প্রবতবট 
নসক্েঠে আমোক্দর েোক্ছ এে এেবট িছর।’  

িক্ল উক্ঠ দোড়োল নেেোক্রল শ্যোরে। 
শুধু ভয় পোওয়ো েয়, নভতরটো তখে েোাঁপক্ত শুরু েক্রক্ছ নেোয়োে 

েোবিলোর। তোর নচোক্খ ফকু্ট উক্ঠক্ছ বেউ হোরমোে হতযোর দৃশ্য। েোবিলোর নচোক্খ 
নেেোক্রল শ্যোরেরো েেোই ছোড়ো আর বেছুই েয়। তোর বমেযো ধরো পড়ক্ল তোক্ে 
হতযো েরক্ত এে মুহুততও নদরী েরক্ি েো। 

আেমেো হক্য় পক্ড়বছল নেোয়োে েোবিলো। 
নেেোক্রল শ্যোরে তোক্ে হোত ধক্র নটক্ে তুলল। িলল, ‘এে মুহূততও 

আবম নদরী েরক্ত পোরবছ েো।’ 
নেোয়োে েোবিলো োংবেত হক্য় পড়ল। তোক্ে নেেোক্রল শ্যোরে নেোর 

েক্রই বেক্য় যোক্ি। বেক্ের ভবিষ্যত বেক্য় উক্িে নিোধ েরল নেোয়োে েোবিলো। 
হঠোৎ তোর মোেোয় এেটো বচন্তো বঝবলে বদক্য় উঠল, তোক্ে নযখোক্ে নযখোক্ে বেক্য় 
নযক্ত পোক্র, তোর বঠেোেো েেোাংক্ের েোক্ছ নরক্খ যোওয়ো দরেোর। তোহক্ল উপক্র 
বেক্য় তোক্ে নটবলক্ফোে েরক্ত হক্ি নমোিোইক্ল। এিোর মক্ে এেটু সোহস বফক্র 
নপল নস। িলল, ‘স্যোর, আপবে এেটু দোাঁড়োে। আবম েোপড় পোক্ে আবস।’ 

নেোয়োে েোবিলোর পরক্ণ তখেও নব্রেফোক্স্টর নপোেোে। সুতরোাং 
নেেোক্রল শ্যোরে সময় বদক্ত আপবত্ত েরল েো। 

নেোয়োে েোবিলো উপক্র উক্ঠ নেল। 
 
 
 
েো. নিবেে িোরোে ও সোেবরেো নসে পোেক্রর মত িক্সবছল। 
েেোাংে প্রক্িে েরল। 
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েেোাংেক্ে নদক্খই সোেবরেো নসে িক্ল উঠল, ‘েেোাংে আহমদ মুসোক্ে 
এফবিআই পুবলেরো নেপ্তোর েক্র বেক্য় নেল।’ ভোরী েণ্ঠস্বর সোেবরেো নসক্ের। 

েেোাংে সোেবরেো নসক্ের পোক্ে িসক্ত িসক্ত িলল, ‘আবম বেছু িুঝক্ত 
পোরবছ েো বদবদ। ওবদক্ে নেেোক্রল শ্যোরে েোবিলোক্ে িোসো নেক্ে ধক্র বেক্য় 
নেল।’ শুষ্ক েক্ণ্ঠ িলল েেোাংে নসে। 

‘নেেোক্রল শ্যোরে েোবিলোক্ে ধক্র বেক্য় নেল? অবিশ্বোস্য েেো িলছ তুবম 
েেোাংে।’ বিবস্মত েক্ণ্ঠ িলল সোেবরেো নসে। 

‘অবিশ্বোস্য, বেন্তু সতয বদবদ। এেটো বভবেও েযোক্সক্টর সন্ধ্োক্ে এক্সবছল 
নেেোক্রল শ্যোরে েোবিলোর েোক্ছ। তোর আসোর েেো েোেক্ত নপক্রই েোবিলো 
তোড়োতোবড় েযোক্সটবট আমোর হোক্ত পোবঠক্য় বদক্য়ক্ছ নতোমোক্ে অেিো আহমদ 
মুসোক্ে নদিোর েক্ন্য। েযোক্সটবট উেোক্রর েক্ন্য েোবিলোক্ে নেেোক্রল শ্যোরে 
ধক্র বেক্য় নেক্ছ।’ 

‘েযোক্সক্ট বে আক্ছ েেোাংে?’ বিবস্মত েক্ণ্ঠ দ্রুত বেক্েস েরল 
সোেবরেো নসে। 

‘েোবে েো। নেক্ে নেিোর সময়ও নদয়বে আমোক্ে েোবিলো। তক্ি েোবিলো 
িক্লক্ছ, তোর ও আমোর েীিক্ের নচক্য়ও েযোক্সটবট মুলযিোে। নেেোক্রল শ্যোরে 
নয নেোে মুক্লয েযোক্সটবট উেোর েরক্ত চোইক্ি।’ েেোাংে িলল। 

ভ্রুকুবিত হক্লো সোেবরেো নসে ও েো. নিবেে িোরোক্ের। উদেীি েক্ণ্ঠ 
েো. িোরোে িলল, ‘েযোক্সট েোক্ে বদক্ত িক্লক্ছ, সোেবরেো িো আহমদ মুসোক্ে?’ 

‘হ্যোাঁ।’ িলল েেোাংে। 
‘তোহক্ল ওক্ত সোাংঘোবতে বেছু আক্ছ সোেবরেো।’ েো. িোরোে িলল। 
‘আমোরও তোই মক্ে হয়। চলুে েযোক্সক্ট বে আক্ছ নদখো যোে।’ িলল 

সোেবরেো নসে। 
তোরো উক্ঠ এল েবম্পউটোর নটবিক্ল। 
েেোাংে েবম্পউটোর চোলু েক্র বদক্য় েযোক্সটটো েবম্পউটোক্র নসট েক্র 

তোরপর সোেবরেো নসক্ের পোক্ে এক্স িসল। 
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বেউ হোরমোক্ের নসই দৃশ্যোিলী েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে এক্ের পর এে ফকু্ট 
উঠক্ত লোেল। 

ঘক্র বপেপতে বেরিতো। 
ওরো নেোেোক্স বেলক্ছ দৃশ্যগুক্লো। 
এে সময় বেরিতো নভক্ে খোে খোে হক্য় নেল েো. িোরোক্ের বচৎেোক্র। 

নস বচৎেোর েক্র িক্ল উঠল, ‘গুলী েরক্ছ ঐ নলোেবট নিে ইয়োবমে। েেৎবিখযোত 
ইহুদী নেোক্য়েো। নেেোক্রল শ্যোরক্ের দক্ক্ষণ হস্ত।’ উক্ত্তবেত েণ্ঠস্বর েো. 
িোরোক্ের। 

েো. িোরোক্ের উক্ত্তবেত েণ্ঠ আিোর ধ্ববেত হক্লো, ‘ঘটেো নেোেোেোর? 
বেউ হোরমোক্ের?’ 

চমক্ে উঠল সোেবরেো ও েেোাংে নসে  ’েক্েই। তোরো এে সোক্েই মোেো 
ঘুবরক্য় তোেোল েো. িোরোক্ের বদক্ে। িলল তোরো  ’েক্েই বিস্ময়বমবিত দ্রুত 
েক্ণ্ঠ, ‘বেউ হোরমোক্ের? তোহক্ল নয িলক্লে গুলী েরক্ছ ইহুদী নেোক্য়েো, 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের নলোে!’ 

‘আবম বঠে বঠে িলক্ত পোরবছ েো দৃশ্যগুক্লো বেউ হোরমোক্ের বেেো। 
বেন্তুও খিক্রর েোেক্ে বেউ হোরমোক্ের হতযোেোক্ঠের নয বিিরণ নিবরক্য়ক্ছ, তোর 
সোক্ে দৃশ্যগুক্লো বমক্ল যোয়।’ েোক্তোর িোরোক্ের েঠঠ শুষ্ক ও উক্ত্তবেত। নচোক্খ-
মুক্খ তোর বিস্ময় বিমূঢ় ভোি। 

নেোে েেো িলক্ত পোরল েো সোেবরেো ও েেোাংে। প্রশ্ন বঠেক্র নিরুক্ে 
তোক্দর নচোখ-মুখ নেক্েও। 

েোক্তোর িোরোেই আিোর িক্ল উঠল, ‘ঘটেো নেোেোেোর েোবিলো েোেত 
এিাং নস েক্ন্যই েযোক্সটবট আহমদ মুসোর েোক্ছ পোবঠক্য়ক্ছ। এ নেক্ে প্রমোণ হয় 
েযোক্সটবট আহমদ মুসোর খুিই প্রক্য়োেে। অন্যবদক্ে নেেোক্রল শ্যোরেও 
েযোক্সটবট নয নেোে মূক্লয নপক্ত চোয় এিাং েযোক্সট উেোক্রর েন্য েোবিলোক্ে পযতন্ত 
ধক্র বেক্য় নেক্ছ। আর এই ঘটেো ঘক্টক্ছ বেউ হোরমোক্ের ঘটেোর এেবদে পক্র। 
সুতরোাং বেউ হোরমোক্ের ঘটেোর সোক্ে এই েযোক্সক্টর সম্পেত আক্ছ আমরো ধক্র 
বেক্ত পোবর।’ 
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‘এর অেত বে দোাঁড়োয় েোক্তোর আাংক্েল? প্রশ্ন েরল েেোাংে। তোর েক্ণ্ঠ 
উক্ত্তেেো। 

বিস্ময় বিমূঢ় ভোি আরও েভীর হক্য় উঠল েোক্তোর িোরোক্ের নচোক্খ-মুক্খ। 
িলল, ‘অেত পবরষ্কোর নেেোক্রল শ্যোরেরো খুে েক্রক্ছ আমোক্দর এেবট ইহুদী 
িসবতর বেছু বেরপরোধ মোনুষক্ে।’ 

‘নেে েক্রক্ছ? উক্েশ্য বে?’ িলল েেোাংে। 
েো. িোরোক্ের মক্ে পড়ল েেত আব্রোহোমক্ে িলো আহমদ মুসোর েেো। 

আহমদ মুসোর েেোর পুেরোিৃবত্ত েক্র েোক্তোর িোরোে িলল, ‘বেক্েক্দর েোে নেক্ট 
আহমদ মুসোর যোেো ভাংে েরক্ত নচক্য়ক্ছ। আহমদ মুসোর ঘোক্ড় নদোষ চোবপক্য় 
তোক্ে নেপ্তোর েরক্ত সমেত হক্য়ক্ছ।’ 

‘তোহক্ল নতো এই েযোক্সট অবিলক্ম্ব ওয়োবোংটক্ে আহমদ মুসো িো েেত 
আব্রোহোম েেসক্ের হোক্ত নপৌছোক্ত হয়।’ িলল দ্রুত েক্ণ্ঠ সোেবরেো নসে। 

‘অিশ্যই সোেবরেো। আমরো এখেই রওয়োেো হক্ত পোবর।’ েোক্তোর 
িোরোে িলল নসোেো হক্য় িক্স।  

‘আবমও যোি।’ িলল েেোাংে। 
‘হ্যো, নতোমোক্ে নযক্তই হক্ি, তুবমই েযোক্সট এক্েছ েোবিলোর েোছ 

নেক্ে।’ সোেবরেো নসে িলল। 
উক্ঠ দোড়োল েোক্তোর িোরোে। িলল, ‘আবম েোবড়টো বঠেঠোে েক্র বেবে। 

নতোমরো এস।’ 
দে বমবেক্টর মক্ধযই েোক্তোর িোরোক্ের নেট বদক্য় এেটো েোবড় নিবরক্য় 

এল। েোবড়র ড্রোইবভাং বসক্ট েেোাংে। তোর পোক্ের বসক্ট েো. িোরোে। নপছক্ের 
বসক্ট িক্সক্ছ সোেবরেো নসে। 

ওয়োবোংটে-আেোক্পোবলে বে ওক্য় ধক্র ঝক্ড়র েবতক্ত চক্লক্ছ েোবড়বট। 
বেবেট অি েলোমবিয়ো অেতোৎ ওয়োবোংটক্ে প্রক্িক্ের আক্ে নমবরলযোক্ঠের 

নেষ েহর হক্লো বেভোরলী। 
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বেভোরলীক্ত ঢুেক্ত যোক্ে েো. িোরোক্ের েোবড়। বেওক্য়র নলক্ের িোইক্র 
ফটুপোক্তর উপর এেটো েোবড় দোবড়ক্য়বছল। েোবড়র েোক্য় নঠস বদক্য় দোবড়ক্য়বছল 
এেেে নলোে। 

েো. িোরোক্ের েোবড় েোছোেোবছ আসক্তই নলোেবট হোত তুলল। 
েেোাংে েো. িোরোক্ের বদক্ে এেিোর তোবেক্য় েোবড় দোড় েরোল ফটুপোক্ত 

দোাঁড়োক্েো েোবড়র পোক্ে। 
েেোাংেরো নদখল েোবড়র নভতক্র আরও বতেেে নলোে। তোক্দর 

এেেক্ের হোক্ত দূরিীে। 
েেোাংে েোবড় দোড় েরোক্তই েোবড় নেক্ে আরও এেেে নলোে নিবরক্য় 

এল। নচোক্খর পলক্ে তোরো  ’েে েো. িোরোক্ের েোবড়র  ’পোক্ে এক্স দোাঁড়োল। 
েেোাংেরো বেছু িুক্ঝ উঠোর আক্েই  ’েে  ’পোে নেক্ে সোেবরেোর  ’পোক্ে উক্ঠ 
এক্স িসল। 

িক্সই  ’েে বরভলিোর নির েক্র এেেে তোে েরল ড্রোইবভাং বসক্ট িসো 
েেোাংেক্ে। িলল তোক্ে লক্ষ েক্র, ‘চোলোও েোবড়।’ 

বে ঘটক্ত যোক্ে েেোাংে িুঝক্ত নপক্রবছল। নলোেবটর েেো নেষ হিোর 
আক্েই েেোাংে নদহটোক্ে গুবটক্য় বসক্টর আড়োক্ল বেক্য় েোবড়র দরেো খুক্ল িোইক্র 
েবড়ক্য় পড়ল। 

নপছক্ে নয নলোেবট েেোাংক্ের বদক্ে বরভলিোর তোে েক্রবছল নস িুঝক্ত 
পোরল ড্রোইবভাং বসক্টর নলোেবট পোলোল। নসও দ্রুত েোবড় নেক্ে নেক্ম পড়ল এিাং 
এগুক্লো েেোাংক্ের বদক্ে। 

েেোাংে পক্ড় বেক্য় পো গুবটক্য় বছল। ভোিটো এই রেম নযে নস ভীষণ ভয় 
নপক্য়ক্ছ। 

নলোেবট েোছোেোবছ আসক্তই েেোাংে গুটোক্েো পো বরপ্রক্ের মত নপছক্ে 
নঠক্ল আঘোত েরল নলোেবটর পোক্য়র নেোড়োবলর উপক্রর েোয়েোটোয়। 

নলোেবট অপ্রস্তুত বছল। এই আঘোত নখক্য় নলোেবট পক্ড় নেল। 
সাংক্ে সাংক্ে েেোাংে নলোেবটর হোক্তর উপর ঝোাঁবপক্য় পক্ড় বরভলিোর 

নেক্ড় বেল। 
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বরভলিোর হোক্ত বেক্য় উক্ঠ দোাঁবড়ক্য়ই েেোাংে নদখল পোক্ের েোবড় নেক্ে 
 ’েে বরভলিোর হোক্ত বেক্য় নিবরক্য় আসক্ছ। 

বঠে এই সমক্য়ই পুবলক্ের এেটো েোবড় েেোাংক্ের েোবড়র বঠে নপছক্ে 
এক্স দোাঁড়োল এিাং সাংক্ে সাংক্েই  ’েে পুবলে বরভলিোর িোবেক্য় নিবরক্য় এল। 

পুবলক্ের েোবড় নদক্খ পোক্ের েোবড়র নয  ’েে বরভলিোর হোক্ত নিবরক্য় 
আসবছল তোরো আিোর েোবড়ক্ত উক্ঠ েোবড় ষ্ট্োটত বদক্য় ছুটক্ত লোেল। 

পুবলক্ের েোবড় নদক্খ পোক্ের েোবড়র নয  ’েে বরভলিোর হোক্ত নিবরক্য় 
আসবছল তোরো আিোর েোবড়ক্ত উক্ঠ েোবড় ষ্ট্োটত বদক্য় ছুটক্ত লোেল। 

আর েেোাংক্ের সোমক্ে মোবটক্ত পক্ড় যোওয়ো নলোেবট উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় নদৌক্ড় 
পোলোক্ত লোেল। বরভলিোর হোক্ত নয নলোেবট েোবড়ক্ত সোেবরেো ও েোক্তোর 
িোরোেক্ে পোহোরো বদবেল, নসও েোবড় নেক্ে নিবরক্য় নদৌড় বদল। 

পুবলে  ’েে ফোেো ফোয়োর েক্র উচ্চ স্বক্র আক্দে বদল, এরপরও 
পোলোক্ত নচষ্ট্ো েরক্ল গুলী েরি। 

নলোে  ’বট দোাঁবড়ক্য় নেল। 
পুবলে  ’েে এবেক্য় বেক্য় নলোে  ’বটর হোক্ত হ্যোঠেেোফ পবরক্য় তোক্দর 

েোবড়ক্ত বেক্য় এল। 
ততক্ষক্ণ েো. িোরোে ও সোেবরেো েোবড় নেক্ে নিবরক্য় এক্সবছল। েো. 

িোরোে পুবলেক্ে তোক্দর পবরচয় বদল এিাং িলল, ‘ওরো হোত তুক্ল আমোক্দর েোবড় 
েোবমক্য় আেবস্মেভোক্ি আমোক্দর েোবড়ক্ত উক্ঠ বরভলিোর িোবেক্য় তোক্দর বেক্দতে 
মত েোবড় চোলোিোর হুকুম বদক্য়বছল। েেোাংক্ের িুবেক্ত ওরো িোধো পোয়। আপেোরো 
এক্স আমোক্দর িোাঁবচক্য়ক্ছে। অক্েে ধন্যিোদ আপেোক্দর।’ 

‘স্যোর েোরণ বে িলুে নতো? আপেোক্দর এরো নচক্ে? েো, এটো নেোে 
বছেতোই-এর ঘটেোমোে?’ এেেে পুবলে িলল। 

েো. িোরোে সাংক্ে সাংক্ে েিোি বদল েো। এেটু বচন্তো েক্র িলল, ‘বেছে 
নেোে বছেতোই-এর ঘটেো েয় িক্লই আমোর বিশ্বোস। নেোে িড় েোক্রো িোরো 
বেক্য়োবেত নলোে এরো হক্ত পোক্র। ওক্দর এেেক্ের হোক্ত দূরিীে বছল। ওরো 
আক্ে নেক্ে নদক্খ-শুক্েই আমোক্দর েোবড় েোবমক্য়ক্ছ। আমরো এফবিআই চীফ 
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আব্রোহোম েেসক্ের েোক্ছ যোবে। আমোক্দর িোধো নদয়োই ওক্দর লক্ষ হক্ত পোক্র 
িক্ল আমোর মক্ে হক্ে।’ 

এফবিআই চীক্ফর েোক্ছ যোওয়োর েেো শুক্ে পুবলে অবফসোরবট েক্ড়-
চক্ড় দোাঁড়োল। এেটু সমীক্হর সুক্র িলল, ‘স্যোর, তোহক্ল এক্দরক্ে এেবট 
ষড়যক্ন্ত্রর অাংে বহক্সক্ি অপহরণ ও হতযো প্রক্চষ্ট্ো’র অবভক্যোক্ে নেপ্তোর নদখোক্ত 
পোবর। অবভক্যোেেোরী বহসোক্ি আপেোক্দর েোম েোেক্ি।’ 

‘বঠে আক্ছ।’ 
‘ধন্যিোদ। চলুে স্যোর, আপেোক্দর নপৌক্ছ বদক্য় আমরো অবফক্স বফরি।’ 

িলল পুবলে অবফসোরবট। 
‘বেন্তু এর বে দরেোর হক্ি?’ 
‘স্যোর, যো ঘক্টক্ছ তোর পবরক্প্রক্ক্ষক্ত এটোক্ে আমরো আমোক্দর দোবয়ত্ব 

মক্ে েরবছ। ওক্দর  ’েে পোলোক্ত নপক্রক্ছ িক্লই এই প্রক্য়োেেটো আমরো নিবে 
অনুভি েরবছ।’ 

‘ধন্যিোদ অবফসোর, চলুে।’ 
সিোই েোবড়ক্ত উঠল। চলক্ত শুরু েরল েোবড়। 
আক্ে েো. িোরোক্ের েোবড়, নপছক্ে চলক্ছ পুবলক্ের েোবড়। 
‘ঈশ্বরক্ে ধন্যিোদ আাংক্েল। আপবে বঠেই িক্লক্ছে েযোক্সক্টর ঘটেোর 

সোক্ে এর সম্পেত আক্ছ।’ েো. িোরোক্ের বদক্ে নচক্য় িলল সোেবরেো নসে। 
‘বেভোক্ি নসটো সম্ভি বদবদ? আমরো সক্েক্হর মক্ধয পড়ি নেে? িলল 

েেোাংে। 
‘েোবিলোর িোবড় নেক্ে নিবরক্য় আসক্ত নেেোক্রল শ্যোরে নতোমোক্ে 

নদক্খক্ছ েো?’ সোেবরেো িলল। 
‘নদক্খক্ছ।’ িলল েেোাংে। 
‘নেেোক্রল শ্যোরে নতোমোক্ে নচক্ে েো?’ 
‘নচক্ে’ 
‘সুতরোাং অিস্থোর নপ্রবক্ষক্ত েোবিলোর পর বিতীয় সক্েহ নতোমোক্ে েরক্ি। 

তোছোড়ো, নেোে চোক্প পক্ড় েোবিলো নতোমোর েোম িক্ল বদক্ত িোধয হক্ত পোক্র।’ 
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মুখ শুেক্েো হক্য় নেল েেোাংক্ের। উক্িে ফকু্ট উঠল তোর নচোক্খ-মুক্খ। 
িলল, ‘তো হক্ত পোক্র বদবদ?’ 

‘ইেোয় নহোে, অবেেোয় নহোে আমরো এেটো িড় যুক্ে েবড়ক্য় নেবছ 
েেোাংে।’ িলল েো. িোরোে। 

‘ওরো বে েোবিলোর সোক্ে খোরোপ িযিহোর েরক্ি?’ েেোাংক্ের েক্ণ্ঠ 
উক্িে। 

‘নভি েো েেোাংে, ঈশ্বর আক্ছে।’ সোন্তেোর সুক্র িলল সোেবরেো নসে। 
‘ওরো বেন্তু আমোক্দর আব্বোক্ে এিাং আমোক্দর ইবঠেয়োে-আক্মবরেোে 

েমুযবেবটক্ে িযিহোর েরক্ছ বদবদ। এটো আমরো হক্ত বদক্ত পোবর েো।’ ক্ষবু্ধ েণ্ঠ 
েেোাংক্ের। 

‘নেেোক্রল শ্যোরে ও ইহুদীিোদীরো মোবেতে ইহুদীক্দরও িযিহোর েরক্ছ 
েেোাংে।’ িলল েো. িোরোে। 

‘তিু তোরো এেই েমুযবেবট ভুক্ত। বেন্তু ইবঠেয়োে-আক্মবরেোে েমুযবেবট 
তোক্দর স্বোক্েতর িবল হক্ি নেে?’ েেোাংে িলল। 

‘েোরণ ইহুদীিোদীক্দর আবধপতযিোদী অবভলোক্ষর সোক্ে ইবঠেয়োে-
আক্মবরেোে েমুযবেবটর অক্েক্ের আেোঙ্খোর বমল আক্ছ।’ িলল েো. িোরোে। 

‘আমোক্দর আব্বোও বে এই আেোঙ্খো নপোষণ েক্রে?’ েেোাংে িলল। 
‘এই প্রক্শ্নর উত্তর তুবম দোও সোেবরেো?’ েো. িোরোে সোেবরেোক্ে উক্েশ্য 

েক্র িলল। 
‘বেক্ের স্বোেত নদখো মোনুক্ষর এেটো প্রেৃবত। এই প্রেৃবত ইবঠেয়োে-

আক্মবরেোে েমুযবেবটর আক্ছ। আব্বোরও আক্ছ। স্বোক্েতর এেটো ঐেয 
ইহুদীিোদীক্দর সোক্ে ইবঠেয়োে-আক্মবরেোে েমুযবেবটর রক্য়ক্ছ। বেন্তু আব্বো 
ইহুদীিোদীক্দর নেোে ষড়যক্ন্ত্র যুক্ত আক্ছে িক্ল আবম বিশ্বোস েবর েো। ওক্দর 
বিপক্দ আব্বো সোহোযয েক্রক্ছে মোে।’ িলল সোেবরেো নসে। 

‘আমোরও তোই বিশ্বোস সোেবরেো।’ েো. িোরোে িলল। 
েো. িোরোে েোমল। 
নেোে েেো নেউ িলল েো। 
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সিোর দৃবষ্ট্ সোমক্ে। এফবিআই নহে নেোয়োটতোর প্রোয় এক্স নেক্ছ। চলক্ছ 
 ’বট েোবড় পরপর এেই েবতক্ত। 

 
 
 
েেত আব্রোহোম েেসক্ের অবফস েক্ষ। 
েেত আব্রোহোম তোর নচয়োক্র িক্স। 
তোর নটবিক্লর সোমক্ে িক্স আক্ছ পুবলে প্রধোে বিল নিেোর, আহমদ 

মুসো, সোেবরেো নসে, েেোাংে ও েো. নিবেে িোরোে। 
নটবিক্লর এে পোক্ে েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে েো. িোরোেক্দর বেক্য় আসো 

বভবেও েযোক্সক্টর নেষ দৃশ্য এই মোে েবম্পউটোর স্ক্রীে নেক্ে বমবলক্য় নেল। 
ঘক্র বপেপতে বেরিতো। 
েেত আব্রোহোম েেসে ও পুবলে প্রধোে বিল নিেোক্রর নচোক্খ-মুক্খ 

আেক্ের উজ্জ্বলয বঝেবমে েক্র উক্ঠক্ছ। আহমদ মুসোর নচহোরো ভোিক্লেহীে। 
েো. িোরোে, সোেবরেো ও েেোাংে তোবেক্য় আক্ছ এখে তোক্দর মুক্খর 

বদক্ে। 
‘ধন্যিোদ েো. িোরোে, সোেবরেো ও েেোাংে। অক্েে ধন্যিোদ আপেোক্দর 

সিতেোক্লর েঘন্য এে ষড়যক্ন্ত্রর মুক্খোে উক্ন্মোচক্ে আপেোরো সোহোযয েক্রক্ছে।’ 
বেরিতো নভক্ে প্রেম েেো িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘ধন্যিোদ েোবিলোর প্রোপয। নস বেক্েক্ে বিপক্দর মক্ধয নঠক্ল বদক্য় এই 
েোে েক্রক্ছ।’ িলল েো. িোরোে। 

‘বঠে িক্লক্ছে েোক্তোর িোরোে। নস বমে পক্ক্ষর বিরুক্ে যোিোর ঝুাঁবে বেক্য় 
বেক্ের েমুযবেবট ও বেে নদে মোবেতে যুক্তরোক্ের পক্ক্ষ ঐবতহোবসে দোবয়ত্ব পোলে 
েক্রক্ছ। এই বভবেও েযোক্সট েো নপক্ল েঘন্য ষড়যক্ন্ত্রর মুক্খোে উক্ন্মোচক্ের আর 
নেোে পে বছল েো। বেরপরোধ হক্য়ও আহমদ মুসো শুধু েয়, মুসলমোেক্দর ঘোক্ড় 
সিতেোক্লর েঘন্য এে অপরোক্ধর দোয় নচক্প িসত।’ 
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‘নিে ইয়োবমেক্ে নদক্খ ঘটেোর সোক্ে নেেোক্রল শ্যোরে ও ইহুদীিোদীক্দর 
েবড়ত েোেোর েেো িুঝো নেল, বেন্তু দৃক্শ্যর ঘটেো নয বেউ হোরমোক্ের তো বে েক্র 
প্রমোণ হক্ি?’ িলল েো. িোরোে। 

‘প্রেমতুঃ েোবিলোর স্বোক্ষয। বিতীয়ত, দৃক্শ্য যোক্দর পোলোক্ত ও বেহত 
হক্ত নদখো যোক্ে, বেউ হোরমোক্ের বেহতক্দর মধয নেক্ে তোক্দর বচবহ্নত েরো। 
তৃতীয়ত, নয ঘরগুক্লোর দৃশ্য ছবিক্ত নদখো যোক্ে, বেউ হোরমোক্ের নস ঘরগুক্লো 
খুাঁক্ে নির েরো। এই প্রমোণই যক্েষ্ট্ হক্ি।’ 

িক্ল েেত আব্রোহোম েেসে এেটু েোমল এিাং বিল নিেোক্রর বদক্ে 
তোেোল। িলল, ‘আপবে বেঘ্রই এই েযোক্সক্টর এেটো েবপ পুবলে নহে 
নেোয়োটতোক্র পোঠোে এিাং এেেে দোবয়ত্বেীল অবফসোরক্ে বেক্দতে বদে প্রমোণগুক্লো 
নরেক্েত আেোর েক্ন্য। বফক্ে ঘরগুক্লো ও মোনুক্ষর ছবি নয এযোাংেক্ল, নস 
এযোাংেক্লই নযে ছবিগুক্লো নেয়ো হয়। বফক্ের ছবির নলোেক্দর েোম, বঠেোেোও 
নরেক্েত আেক্ত হক্ি। ঘক্র নয রক্ক্তর আলোমত পোওয়ো যোক্ি, তো নয এই ফক্টোর 
নলোেক্দরই তোও বেবিত েরক্ত হক্ি।’ 

‘ধন্যিোদ বম. েেত। এখেই িযিস্থো েরবছ।’ 
িক্লই নস নমোিোইল তুক্ল বেক্য় নহে নেোয়োটতোক্র নটবলক্ফোে েরল। 

প্রক্য়োেেীয় বেক্দতে বদল এিাং এখবে আসক্ত িলল এফবিআই নহে নেোয়োটতোক্র। 
নটবলক্ফোক্ে েেো নেষ েক্র বিল নিেোর িলল, ‘ঈশ্বরক্ে ধন্যিোদ। 

আমরো নচোক্খ অন্ধ্েোর নদখবছলোম। বতবে আক্লো নজ্বক্ল বদক্লে অন্ধ্েোক্র।’ 
িক্ল বিল নিেোর তোেোল আহমদ মুসোর বদক্ে। িলল, ‘আপবে ভোেযিোে 

আহমদ মুসো। ঈশ্বর আপেোর পক্ক্ষ েোে েক্রক্ছে।’ 
‘আল-হোম বলল্লোহ। আল্লোহ সতযপন্থীক্দর সি সময়ই সোহোযয েক্রে। 

আল্লোহ এিোর মোবেতে যুক্তরোেক্েও বিক্েষভোক্ি সোহোযয েক্রক্ছে।’ দীঘত বেিরতো 
নভক্ে িলল আহমদ মুসো। 

‘বিক্েষ সোহোযযটো বে?’ প্রশ্ন েরল পুবলে প্রধোে বিল নিেোর। 
‘লস আলোক্মোক্সর নেোক্য়েো সুড়ে উদঘোটে ও সাংবেস্নষ্ট্ ঘটেোর মোধযক্ম 

মোবেতে যুক্তরোক্ের উপর নয অদৃশ্য ষড়যন্ত্র নচক্প িক্সবছল তোর মুক্খোে উক্ন্মোবচত 
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হক্য়ক্ছ এিাং অিক্েক্ষ বেউ হোরমোক্ের ঘটেোর মক্ধয বদক্য় মোবেতে যুক্তরোক্ের 
ধোবমতে েোবন্ত বপ্রয় ইহুদী এিাং ষড়যন্ত্রেোরী ইহুদীিোদীক্দর আল্লোহ আলোদো েক্র 
বদক্লে। এর মোধযক্ম আল্লোহ মোবেতে েোতীয় সাংহবতক্ে আরও বেরুপদ্রি েক্র 
বদক্লে।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘সুের িযখযো বদক্য়ক্ছে আহমদ মুসো। আবম নপ্রবসক্েঠটক্ে এটো েোেোি।’ 
িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘ধন্যিোদ। বম. েেত আব্রোহোম, আবম উবিগ্ন সোরো নেফোরসে ও নেোয়োে 
েোবিলোক্ে বেক্য়। নেেোক্রল শ্যোরে েতটো েঘন্য, খুবে হক্য় উক্ঠক্ছ বেউ 
হোরমোক্ের ঘটেো তোর প্রমোণ। সোরো নেফোরসে ও নেোয়োে েোবিলোক্ে যো ইক্ে তোই 
েরক্ত তোর এেটুও বিক্িক্ে িোধক্ি েো।’ আহমদ মুসো িলল। তোর েণ্ঠস্বর ভোরী। 

েম্ভীর হক্য় উঠল েেত আব্রোহোম ও পুবলে প্রধোে  ’েক্েরই মুখ। 
েেত আব্রোহোম িলল, ‘আবম এখবে নপ্রবসক্েক্ঠটর েোক্ছ যোবে। তোাঁক্ে সি 

েোেোি। তোর বেক্দতে িক্ল আেই এই েযোক্সক্টর সবচে বিিরণ সাংিোদপে ও বটবভ 
চযোক্েক্ল যোক্ি। আবম আেো েরবছ, আেই আপবে মুক্ত মোনুষ বহক্সক্ি আপেোর 
িোসোয় বফক্র যোক্িে। সোরো নেফোরসে ও নেোয়োে েোবিলোক্ে উেোর েরোর েক্ন্য 
আপেোর সোহোযয আমরো চোই।’ 

‘ধন্যিোদ বম. েেত।’ িলল আহমদ মুসো। 
আহমদ মুসো েোমক্তই েেোাংে িক্ল উঠল দ্রুত েক্ণ্ঠ, ‘েোবিলো নেেোক্রল 

শ্যোরেক্দর হোক্ত পড়োর পূিতক্ষক্ণ আমোক্ে নটবলক্ফোে েক্র ওয়োবোংটক্ের  ’বট 
বঠেোেো বদক্য়ক্ছ। িক্লক্ছ, এখোক্েই েোবিলোক্ে এিাং সোরো নেফোরসেক্েও পোওয়ো 
যোক্ি।’ 

েেোাংে েোমোর প্রোয় আক্েই আহমদ মুসো িক্ল উঠল, ‘বঠেোেো নতোমোর 
েোক্ছ এখে আক্ছ?’ 

‘আক্ছ।’ িলল েেোাংে। 
েেোাংে পক্েক্ট হোত বদক্য় এে টুেক্রো েোেে নির েরল এিাং আহমদ 

মুসোর বদক্ে তুক্ল ধরল। 
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আেক্হর সোক্ে আহমদ মুসো েোেেবট হোক্ত বেক্য় বঠেোেো  ’বটর উপর 
ভোক্লোভোক্ি নচোখ িুবলক্য় বেল। স্মবৃতক্ত তোর নোঁক্ে বেল বঠেোেো  ’নটো। তোরপর 
আহমদ মুসো েোেেবট এবেক্য় ধরল েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে। 

েেত আব্রোহোম বঠেোেো  ’বটর উপর নচোখ িুবলক্য় বেক্য় তো এবেক্য় বদল 
নিেোক্রর বদক্ে। িলল, ‘টুক্ে বেে বঠেোেো  ’নটো বিল নিেোর।’ 

তোরপর দ্রুত আব্রোহোম েেসে েে েরল ইঠটোরেক্মর এেটো বে’নত। 
সাংক্ে সাংক্েই েেো িক্ল উঠল এফবিআই-এর অপোক্রেে েমোঠেোর। 

েেত আব্রোহোম তোক্ে বঠেোেো  ’নটো বদক্য় বেক্দতে বদল, েোক্রো সক্েক্হর সৃবষ্ট্ েো 
হয় এভোক্ি বঠেোেো  ’নটোর উপর সোিতক্ষবণে েের রোখ। নেউ নসখোক্ে ঢুকুে 
ক্ষবত নেই, বেন্তু নেউ নিরুক্ল তোক্ে দূক্র সবরক্য় এক্ে সিোর অলক্ক্ষ নেপ্তোর 
েরক্ত হক্ি। এর অেত নেউ নযে বঠেোেো  ’নটো নেক্ে নিবরক্য় পোবলক্য় নযক্ত েো 
পোক্র।’ 

েেো নেষ েক্র েেত আব্রোহোম তোেোল বিল নিেোক্রর বদক্ে। িলল, 
‘িলুে বম. নিেোর। আর বে েরণীয়।’ 

‘বঠেোেো  ’নটোক্ত আেই অবভযোে হওয়ো দরেোর এিাং এই অবভযোে 
আহমদ মুসোর হোক্ত বদক্ল নেমে হয়।’ িলল বিল নিেোর। 

‘ধন্যিোদ বম. নিেোর। আবমও এেেোই ভোিবছলোম। আহমদ মুসো 
আমোক্দর সোক্ে েোেক্িে শুধু েয়, সি দোবয়ত্ব তোক্েই পোলে েরক্ত হক্ি। 

েেোগুক্লো িক্ল এেটু নেক্ম আহমদ মুসোর বদক্ে নচক্য় িলল, ‘এিোর 
আপবে িলুে আহমদ মুসো।’ 

‘আবম সোক্ে েোেি অিশ্যই।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘আপবে এর নিেী বেছু িলক্িে েো তো েোবে।’ 
িক্ল েেত আব্রোহোম েেসে তোেোল েেোাংক্ের বদক্ে। িলল, ‘েেোাংে 

নতোমোক্ে সহর ধন্যিোদ বদক্লও ধন্যিোদ নেষ হক্ি েো। নদে নতোমোর েোক্ছ েৃতে 
েোেক্ি।’ 

‘স্যোর আবম িোহে মোে। যো েরোর সি েক্রক্ছ েোবিলো।’ িলল েেোাংে। 
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‘েোবিলো এ নদক্ের ইহুদীক্দর আদেত হক্ত পোক্র। তোর েমুযবেবটর স্বোক্েত, 
নদক্ের স্বোক্েত আমোক্ে ধবরক্য় নদয়োক্ে যখে নস বঠে মক্ে েক্রক্ছ, তখে আমোর 
সোক্ে তোর পবরচয়, সোেবরেোর সোক্ে তোর িন্ধ্ুত্ব, েেোাংক্ের সোক্ে তোর সম্পেত সি 
ভুক্ল বেক্য় নস ইহুদী েমোক্ঠেোক্দর সোক্ে বেক্য় আমোক্ে ধরক্ত ছুক্ট এক্সবছল। 
আর আে নদে ও তোর েমুযবেবটর স্বোক্েতই নস এেোন্ত বমে নেেোক্রল শ্যোরেক্দর 
মৃতযুিোে শুধু আমোক্দর হোক্ত তুক্ল নদয়ো েয়, বেক্েক্েও বিপক্দর মক্ধয নঠক্ল 
বদক্য়ক্ছ। ধন্যিোদ েোবিলোক্ে।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘আমোক্দর েো. িোরোে আাংেক্লর প্রেৃত বেষ্য নস।’ িলল সোেবরেো 
নসে। 

‘আমরো তোর েক্ন্য েবিতত।’ েো. িোরোে িলল। 
‘মোনুক্ষ মোনুক্ষ েত পোেতেয। এেই েমুযবেবটর, বেন্তু েোবিলোক্ে যবদ িলো 

হয় নফক্রেতো, তোহক্ল নেেোক্রল শ্যোরেক্ে িলক্ত হয় েয়তোে।’ 
‘েোমতোেীক্ত নয ইহুদী হতযোেোঠে ঘক্টক্ছ, তো শুধু েোেীক্দর েোে েয়, 

তোর মক্ধয এই েয়তোেক্দর হোত বছল।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘বেউ হোরমোক্ে হতযোেোক্ঠের উক্েশ্য বছল আপেোক্ে ফোাঁক্দ নফলো, 

েোমতোেীর হতযোেোক্ঠে যবদ তোক্দর হোত েোক্ে, তোহক্ল তোর উক্েশ্য বে বছল?’ 
সোেবরেো নসে িলল। 

‘ইহুদীক্দর মক্ধয বেরোপত্তোহীেতো সৃবষ্ট্ েক্র বফবলবস্তক্ে মোইক্েট েরক্ত 
িোধয েরো। বিতীয় আর এেবট েোরণ বছল, বিক্শ্বর মোনুক্ষর মক্ধয ইহুদীক্দর প্রবত 
দরদ সৃবষ্ট্ েরো এিাং বফবলবস্তক্ে ইহুদী রোক্ের পক্ক্ষ বিশ্ব েেমত সৃবষ্ট্ েরো।  ই 
উক্েশ্যই তোক্দর সফল হক্য়ক্ছ।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘েোমতোেীর িযোপোরটো অক্েে আক্ের, যুেেোলীে অিস্থোয় তো ঘক্টবছল। 
নস সি আমোক্দর েোক্ছ খুি স্পষ্ট্ েয়। বেন্তু বেউ হোরমোক্ের ঘটেো আক্মবরেোেক্দর 
হতিোে েক্র নদক্ি।’ বিল নিেোর িলল। 

‘শুধু হতিোে েয়, অধতেতক্েরও নিবে েোল ধক্র ইহুদীিোদীরো নয ইক্মে 
েক্ড় তুক্লবছল তো ধুবলস্মোত হক্য় যোক্ি। আর আক্মবরেোেক্দর েক্ন্য এর খুি নিেী 
প্রক্য়োেে বছল।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 
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েেত আব্রোহোম েোমক্তই আহমদ মুসো িক্ল উঠল, ‘নিঞ্জোবমে নিেক্ের 
সোক্ে আমোর েরুরী নযোেোক্যোে প্রক্য়োেে বম. েেত।’ 

‘অল রোইট আহমদ মুসো আপবে আপেোর নরষ্ট্ রুক্ম বফক্র যোে। ওখোক্ে 
বেক্য়ই সুসবিত এেটো িযোে নপক্য় যোক্িে। তোক্ত সিরেম নযোেোক্যোে এিাং 
আপেোর অবভযোক্ের রেদ-পেও নপক্য় যোক্িে। আবমও এখে উঠবছ। 
নপ্রবসক্েক্ঠটর ওখোক্ে যোি।’ 

এেটু েোমল েেত আব্রোহোম। তোরপর সোেবরেো নসেক্দর বদক্ে নচক্য় 
িলল, ‘অনুেহ েক্র আপেোরোও বে বম. আহমদ মুসোর সোক্ে যোক্িে। নসখোক্ে 
আপেোক্দর নরক্ষ্ট্র িযিস্থো হক্ে। অন্তত নপ্রবসক্েক্ঠটর েোছ নেক্ে বফক্র আসো 
পযতন্ত আপেোরো আমোক্ে সময় বদে। 

‘অিশ্যই বম. েেত। আমরো যোবে আহমদ মুসোর সোক্ে।’ 
‘ধন্যিোদ আপেোক্দর সেলক্ে।’ 
আহমদ মুসো, েো. িোরোেসহ সেক্ল উক্ঠ দোড়োল। 
উক্ঠ দোড়োল েেত আব্রোহোম েেসে এিাং পুবলে প্রধোে বিল নিেোরও। 
েেত আব্রোহোম বিল নিেোক্রর বদক্ে নচক্য় িলল, ‘আপবে এেটু িসুে বম. 

নিেোর। আপবে আমোর সোক্ে নপ্রবসক্েক্ঠটর েোক্ছ যোক্িে। আবম ততরী হক্য় 
আসবছ।’ 

আহমদ মুসোরো ঘর নেক্ে নিবরক্য় নেল। আর েেত আব্রোহোম েেসে 
েক্য়েটো ফোইল, েযোক্সট, েক্য়েটো টুবেটোবে বেবেস ব্রীফক্েক্স পুক্র তোর 
পোক্ের েক্ক্ষর বদক্ে এগুক্লো। 

বিল নিেোর মক্েোক্যোে বদল খিক্রর েোেক্ের বদক্ে। 
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৩ 
‘েোবিলো তুবম আমোক্দর সোক্ে অসহক্যোবেতো েরছ। নয পুবলে নতোমোর 

সোক্ে েেো িক্লক্ছ, নয পুবলক্ের সোক্ে তুবম েেো িক্লছ, তোর ফক্টো নদক্খ, েণ্ঠস্বর 
শুক্েও বচেক্ত পোরক্ি েো, এটো অসম্ভি।’ েেতে েক্ণ্ঠ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘ ুঃবখত আবম বচেক্ত পোরবছ েো। আবম তোর স্বোভোবিে েণ্ঠ শুক্েবছ, আর 
এখোক্ে শুেবছ যোবন্ত্রে েণ্ঠ। নস েোরক্ণই আবম আইক্েবঠটফোই েরক্ত পোরবছ েো।’ 
িলল স্বোভোবিে েক্ণ্ঠ েোবিলো। 

নেেোক্রল শ্যোরে নচয়োক্র িক্সবছল। উক্ঠ দোাঁড়োল। েক্ক্ষ পোয়চোবর েরক্ত 
লোেল অবস্থরভোক্ি। 

েক্ষটো িলো যোয় এেটো হল ঘর। 
েক্ক্ষর মোঝখোক্ে এেটো বেম্বোেৃবত নটবিল। নটবিক্লর চোরপোক্ে নচয়োর। 
এরই এেটো নচয়োক্র িক্সবছল নেেোক্রল শ্যোরে। তোর নচয়োক্রর বঠে 

বিপরীত বদক্ের নচয়োক্র িক্স আক্ছ নেোয়োে েোবিলো। নটবিক্ল আরও েক্য়েেে 
িক্স আক্ছ। তোক্দর মক্ধয এেেে হক্লো নিে ইয়োবমে। তোর পোক্েই িড় 
নচয়োরটোয় িক্স আক্ছ আক্মবরেোে েোউবিল অি েুইস এযোক্সোবসক্য়েেক্সর 
নচয়োরমযোে নেবভে উইবলয়োম নেোেস। নেোেক্সর পোক্ে িক্স আক্ছ আক্মবরেোে 
েুইস বপপলস লীক্ের যুি বিভোক্ের প্রধোে েোবমর বলকুদ। 

পোয়চোবররত অবস্থর নেেোক্রল শ্যোরে নিে ইয়োবমক্ের পোক্ে এক্স 
দোাঁড়োল। িলল, ‘নিে, বভবেওক্ত বে আক্ছ িক্ল মক্ে ের?’ 

‘ওক্ে নদখক্ত নপক্য়বছ আবম নেষ মুহুক্তত। তখে ওখোেেোর অপোক্রেে 
নেষ। আমোর মক্ে হয় ঐ িোবড়ক্ত অপোক্রেক্ের নেোটো দৃশ্যই নস ধোরণ েরক্ত 
নপক্রক্ছ।’ িলল নিে ইয়োবমে বচবন্তত েক্ণ্ঠ। 

‘তোর মোক্ে িোবড়র বেহত নলোেক্দর ছবি, ঘরগুক্লোর ছবি, তোর সোক্ে গুলী 
িষতণরত নতোমোর ছবিও উক্ঠক্ছ।’ উবিগ্ন েক্ণ্ঠ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 
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‘আমোর তোই আোংেো হয়।’ নিে ইয়োবমক্ের েক্ণ্ঠ অপরোধীর সুর। 
‘সিতেোে এই বভবেও েযোক্সট পুবলে িো েত্রু েোরও হোক্ত নেক্ল সিতেোে 

হক্য় যোক্ি। িলল নেবভে উইবলয়োম নেোেস। নেবভে নেোেক্সর েেোর পর নেোটো 
েক্ষ েুক্ড় েতুে েক্র আতাংক্ের পবরক্িে নেক্ম এল। 

ভীবতের এে েমেক্ম বেরিতো। 
‘বমস েোবিলো, আপবে আমোক্দর সোহোযয েরুে। পুবলেক্ে 

আইক্েবঠটফোই েক্র বদে। আমরো নয নেোে মূক্লয েযোক্সট উেোর েক্র আেি। এ 
েক্ন্য আমরো সিোই মরক্ত রোবে আবছ এিাং সিোইক্ে মোরক্তও আমরো প্রস্তুত। 
আমোক্দর েত নলোক্ের েীিক্ের নচক্য় ঐ েযোক্সক্টর মূলয অক্েে নিেী।’ িলল 
েোবমর বলকুদ বিেক্য়র সুক্র। 

‘আবম  ুঃবখত। েো বচক্েই েোউক্ে বচবহ্নত েক্র নতো নেোে লোভ হক্ি েো।’ 
েোবিলো িলল। 

এ সময় নেেোক্রল শ্যোরক্ের নমোিোইক্ল নটবলক্ফোে এল। নমোিোইক্ল েেো 
িলল নস। 

েেো নেষ েক্রই ঝট েক্র বফরল েোবিলোর বদক্ে। িলল তীব্র েক্ণ্ঠ, 
‘েোবিলো তুবম বমেযো েেো িলছ, নেোে পুবলেক্ে তুবম নসবদে নেোে েযোক্সট 
দোওবে।’ 

নেেোক্রল শ্যোরে েোমক্তই েেো িলল নেবভে উইবলয়োম নেোেস। িলল, 
‘েোর নটবলক্ফোে বছল ওটো। বে িলল নস?’ 

‘আমোক্দর এেেে পুবলে েমতীক্ে দোবয়ত্ব বদক্য়বছলোম, নয পুবলেরো 
নসবদে রোক্ত বেউ হোরমোক্ে বেক্য়বছল তোক্দর সেলক্ে নেৌেক্ল বেক্েস েরক্ত 
নয বভবেও েযোক্সক্টর মত নেোে প্রমোণ তোরো নযোেোড় েরক্ত নপক্রক্ছ বেেো। নস 
এে এে েক্র সেক্লর সোক্ে নদখো েক্রক্ছ, বেক্েস েক্রক্ছ। বেন্তু নেোে পুবলেই 
নস ধরক্ের বেছু পোয়বে।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘পুবলে নস রেম বেছু নপক্ল ঘটো েক্রই িলোর েেো, েৃবতত্ব েোবহক্রর 
েক্ন্য, নেোপে েরোর েেো েয়। আর পুবলে নসবদে ওখোক্ে প্রমোণ বহক্সক্ি যো 
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নপক্য়বছল, তোর সিই পবেেোয় এক্সক্ছ। বেন্তু বভবেও েযোক্সক্টর েেো আক্সবে। 
তোর মোক্ে এটোই বঠে নয, পুবলে এ ধরক্ের বেছু পোয়বে।’ 

‘বঠে িক্লক্ছে বম. নেোেস। েোবিলো বেিয় বমেযো েেো িলক্ছ।’ 
িক্ল নেেোক্রল দৃঢ় পদক্ক্ষক্প বেক্য় েোবিলোর সোমক্ে দোাঁড়োল। 

আেবস্মেভোক্ি নেোক্র এেটো েোপ্পড় েষল নস েোবিলোর েোক্ল। তোর সোক্ে সোক্ে 
িক্ল উঠল, ‘নতোক্ে িলক্ত হক্ি েোক্ে বদক্য়বছস েযোক্সট।’ 

আেবস্মে েোপ্পড় নখক্য় পক্ড় বেক্য়বছল নেোয়োে েোবিলো। 
বেক্েক্ে সোমক্ল বেক্য় নস নমক্ঝয় উক্ঠ িসল। প্রেক্ম তোর  ই নচোখ 

ছোেোিড়ো হক্য় উক্ঠবছল। বেন্তু ধীক্র ধীক্র নস ভোি তোর চক্ল নেল। নসখোক্ে ফুক্ট 
উঠল এে দৃঢ়তো। 

েোবিলোক্ে েোপ্পড় মোরোর ঘটেো ঘক্রর সিোইক্ে চমক্ে বদক্য়বছল। সিোই 
বেরি। 

নেোটো েক্ষ বঘক্র বেরিতো। 
আিোর নমোিোইল নিক্ে উঠল নেেোক্রল শ্যোরক্ের। 
েেো িলল নমোিোইক্ল নস। 
েেো িলোর সময়ই তোর নচোখ-মুখ আিোর জ্বক্ল উঠল। 
েেো নেষ েক্র অবগ্ন ঝরো দৃবষ্ট্ক্ত নস তোেোল নেোয়োে েোবিলোর বদক্ে। নস 

েোবিলোর েোক্ছই দোাঁবড়ক্য়বছল। নেেোক্রল শ্যোরক্ের এেটো পো ছুটল েোবিলোর 
বদক্ে। 

েোবিলো নমক্ঝয় িক্সবছল। নেেোক্রল শ্যোরক্ের বি যত েবতর লোবে 
েোবিলোর েোাঁধ হক্য় মুক্খ বেক্য় আঘোত েরল। 

পক্ড় নেল েোবিলো। 
নঠোাঁট ও েোে তোর নোঁেক্ল নেক্ছ। 
েোে ও নঠোট নেক্ে ঝর ঝর েক্র রক্ত নিবরক্য় এল তোর। 
লোবে নমক্রই নেবভে নেোেক্সর বদক্ে তোবেক্য় নেেোক্রল শ্যোরে িলল, 

‘আমরো যোক্দরক্ে পোবঠক্য়বছলোম েেোাংে ও সোেবরেোর উপর নচোখ রোখোর েক্ন্য 
তোক্দর মক্ধয  ’েে পুবলক্ের হোক্ত ধরো পক্ড়ক্ছ।’ 
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‘পুবলক্ের হোক্ত? বেভোক্ি?’ িলল নেবভে নেোেস। 
‘েেোাংে, সোেবরেো ও েোক্তোর িোরোে ওয়োবোংটক্ে ঢুেবছল। বেক্দতে 

অনুসোক্র ওরো েোবড় সক্মত তোক্দরক্ে হোইেযোে েরক্ত নচষ্ট্ো েক্র। হঠোৎ পুবলে 
এক্স পড়োয় তোক্দর নচষ্ট্ো ভঠেুল হক্য় যোয় এিাং আমোক্দর  ’েে নলোে ধরো পক্ড় 
যোয়। অিবেষ্ট্  ’েে পোলোয় এিাং ওক্দর ফক্লো েক্র। পুবলে পোহোরোয় েেোাংেরো 
এফবিআই নহে নেোয়োটতোক্র যোয়। েেোাংেরো নিরুক্ি এই অক্পক্ষোয় আমোক্দর 
নলোক্েরো প্রোয়  ’ঘঠটো ওৎ নপক্ত েোক্ে। বেন্তু  ’ঘঠটোক্তও তোরো নির হয়বে। 
আমোক্দর নলোক্েরো এখেও নসখোক্ে পোহোরোয় আক্ছ। আবম ওক্দর চক্ল আসক্ত 
বেক্দতে বদক্য়বছ। ওক্দর ওখোক্ে যোিোর পক্েই িোধো নদয়োর দরেোর বছল, এখে 
পোহোরো বদক্য় লোভ নেই।’ 

েেোগুক্লো িক্ল নেেোক্রল শ্যোরে আিোর তীব্র দৃবষ্ট্ক্ত তোেোল েোবিলোর 
বদক্ে। িলল, ‘িল েেোাংেরো নেে দল নিাঁক্ধ এফবিআই নহে নেোয়োটতোক্র নেল? 
েোক্ে বদক্য়বছবল তুই েযোক্সট?’ 

েোবিলো ধীক্র ধীক্র নমক্ঝয় উক্ঠ িক্সবছল। তোর মুখ নভক্স যোক্ে রক্ক্ত। 
নস রক্ত মুছোর নচষ্ট্ো েক্রবে। তোর নচোক্খ-মুক্খ আক্ের নসই দৃঢ়তো। শ্যোরক্ের 
প্রক্শ্নর েিোক্ি নস িলল, ‘আবম যো িক্লবছ তোর িোইক্র আমোর আর বেছু িলোর 
নেই। েেোাংেক্দর েেো আবম েোবে েো।’ 

‘িলক্ত হক্ি নতোক্ে, সিই িলক্ত হক্ি। েোেবি তুই সিই।’ 
িক্ল নেেোক্রল শ্যোরে পোক্ের ওয়োল েযোবিক্েট নেক্ে এেটো চোিুে নির 

েক্র বেল এিাং চোিুে বদক্য় বেদতয়ভোক্ি প্রহোর শুরু েরল েোবিলোক্ে। 
েোবিলো দোাঁক্ত দোাঁত নচক্প নচোখ িন্ধ্ েক্র বেক্য়ক্ছ। বচৎেোর েক্র আততেোদ 

েক্র এক্দর েরুণো পোওয়ো যোক্ি েো। যোরো বেউ হোরমোক্ে ঠোঠেো মোেোয় বেক্ের 
েমুযবেবটর নলোেক্ে খুে েক্রক্ছ, তোরো মোনুষ েয়। এক্দর েোক্ছ েোন্নোর নেোে অেত 
নেই।  

এতটুকুও েোাঁদল েো েোবিলো। 
েো নফক্ট ঝর ঝর েক্র রক্ত নিবরক্য় এল। দোাঁক্ত দোাঁত নচক্প সি সহ্য 

েরল েোবিলো। 
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চোিুক্ের েক্য়েটো ঘো পড়ক্তই েোবিলো েোে গুাঁক্ে নমক্ঝয় পক্ড় নেল। 
‘আিযত, এই চোিুক্ের ঘো নখক্য় নঘোড়োও বচৎেোর েরক্তো। বেন্তু েোবিলোর 

মুক্খ এেবট রো’ও উচ্চোবরত হক্লো েো। িড় েক্ত চীে নেেোক্রল শ্যোরে।’ িলল 
নেবভে নেোেস। 

জ্বক্ল উঠল নেেোক্রল শ্যোরক্ের নচোখ। তোর হোক্তর চোিুে আরও দ্রুত 
হক্লো, আরও বেমতম হক্লো। 

মুখ তুলল েোবিলো। বিপযতস্ত নচহোরো। বেন্তু নচোখ  ’বট জ্বলক্ছ। িলল, 
‘নতোমরো মোনুষ েও। নতোমরো আক্মবরেোর েত্রু। বেউ হোরমোক্ের বেরপরোধ 
মোনুষক্দর নতোমরো খুে েক্রছ।’ 

নেক্ম নেল নেেোক্রল শ্যোরক্ের চোিুে। 
তোর নচোক্খ বিস্ময় ফুক্ট উঠল। চোিুে হোক্ত গুটোক্ত গুটোক্ত িলল, ‘নে 

িলল আমরো খুে েক্রবছ। নে িলল নতোক্ে। তুই েোেবল নেমে েক্র?’ 
‘আক্মবরেোর েত্রু েয়তোে। মক্ে েক্রবছবল নেউ েোেক্ি েো। বভবেও 

েযোক্সট নতোক্দর মুক্খোে খুক্ল নদক্ি, েগ্ন েক্র নদক্ি নতোক্দরক্ে।’ িলল তীব্র 
েক্ণ্ঠ নেোয়োে েোবিলো। 

পোেল হক্য় উঠল নযে নেেোক্রল শ্যোরে। তোর হোক্তর চোিুে েপোাং েক্র 
নছোিল হোেল েোবিলোর মুক্খ। িলল বচৎেোর েক্র, ‘িল হোরোমেোবদ, েযোক্সট 
নেোেোয়? িলক্ত হক্ি নতোক্ে?’ 

‘িলি েো আবম। আমোক্ে নমক্র নফলক্লও েো। আবম মক্র যোি বেন্তু নতোরো 
নেউ িোাঁচবি েো।’ িলল েোবিলো আতত েক্ণ্ঠ। রক্ক্ত েবড়ক্য় নেল তোর েেো। 

আিোর চোিুেবট হোক্ত গুবটক্য় বেক্য় নেেোক্রল শ্যোরে নচয়োক্র িসল। 
চোিুে তোর িযেত হক্য়ক্ছ িুক্ঝ বেক্য়ক্ছ নস। তোর নচোক্খ-মুক্খ ভোিেোর বচহ্ন। 

‘বম. শ্যোরে, চোিুে তোর বেছু েরক্ত পোক্রবে, পোরক্িও েো তো পবরষ্কোর। 
বভন্ন পক্ে বেে। যোর নদহ েক্ত, তোর মোে ও মযতোদোয় ঘো বদক্ত হয়। আদেতিোদীরো 
েীিক্ের নচক্য় মোেক্ে িড় েক্র নদক্খ।’ িলল নেবভে নেোেস। 

শুক্েই লোবফক্য় উক্ঠ দোাঁড়োল নেেোক্রল শ্যোরে। িলল, ‘ধন্যিোদ বম. 
নেোেস। নপক্য়বছ, হোরোমেোবদক্ে েেো িলোিোর অস্ত্র নপক্য়বছ।’  
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িক্ল উক্ঠ নেল েোবিলোর েোক্ছ। েোবিলোরই েোপক্ড়র এে প্রোন্ত বেক্য় তোর 
মুক্খর রক্ত পবরষ্কোর েরল। িলল, ‘েোবিলো নতোমোর সুের মুখ এেটু আহত 
হক্য়ক্ছ িক্ট, নদহটোও বেছু ক্ষতবিক্ষত হক্য়ক্ছ, বেন্তু নতোমোর অপরূপ সুের, েরম 
নদহটো নয নেোে পুরুক্ষর েোক্ছ নলোভেীয়। বিক্েষ েক্র আমোক্দর নেক্টর 
বসকুবরবট সোক্ড় ছয় ফটু উচ্চতোর পিততসম মোনুষ েৃষ্োাংে আলক্েক্ের েোক্ছ 
নতোমোর নদহটো খুিই মেোর খোদয হক্ি। তুবম এই মুহূক্তত েযোক্সট নেোেোয় েো 
িলক্ল তোক্ে েোেি। নভক্িছ তুবম মক্র রক্ষো পোক্ি? েো নতোমোক্ে মোরি েো। 
আলক্েেক্দর বদক্য় নতোক্ে কুক্র কুক্র খোওয়োি।’ 

িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল নেেোক্রল শ্যোরে। 
‘েয়তোে নতোক্দর নেোে সোহোযয আবম চোইি েো, ঈশ্বর আমোক্ে রক্ষো 

েরক্িে।’ েোবিলো বেন্তু েেোটো খুি দৃঢ় েক্ণ্ঠ িলক্ত পোরল েো। তোর নয নদহ-মে 
চোিুক্ের বেদতয় আঘোত সহ্য েক্রক্ছ বেরক্ি, বেন্তু নসই মে তোর এখে নোঁক্প 
উক্ঠক্ছ নেেোক্রল শ্যোরক্ের েেোয়। এই অপমোে তোর মে সইক্ত পোরক্ি েো। বেন্তু 
বে েরক্ি নস। 

েোবিলোর বচন্তো িোধো নপল নেেোক্রল শ্যোরক্ের েেোয়। শ্যোরে িলক্ছ, 
‘এই নতোর নেষ েেো? েোেি আলক্েেক্ে?’ 

‘আবম নেোে েেো নতোমোক্দর িলি েো। ঈশ্বর আমোক্ে রক্ষো েরক্িে।’ 
েবম্পত েক্ণ্ঠ েেোগুক্লো িলল েোবিলো। িুে েোাঁপক্ছ তোর। 

‘ঈশ্বর নতোক্ে িোাঁচোক্ি েো েোবিলো। ঈশ্বর নতোর েপোক্ল যো বলক্খক্ছে, তোই 
এখে ঘটক্ি।’ 

িক্ল েোবমর বলকুক্দর বদক্ে নচক্য় নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘যোও তুবম 
আলক্েেক্ে বেক্য় এস েোবমর বলকুদ।’ 

েোবমর বলকুদ বেক্য় আলক্েেক্ে বেক্য় এল। 
আলক্েেক্ে নদক্খই নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘আলক্েে, নতোমোর েক্ন্য 

ভোল নভোক্ের িযিস্থো েক্রবছ। েোবিলো মযোেোমক্ে বেিয় নতোমোর পছে হক্ি।’ 
আলক্েক্ের কুত কুক্ত নচোখ চে চে েক্র উঠল। তোক্ত ঝক্র পড়ল 

লোলসোর আগুে। আলক্েেক্ে নদক্খই নচোখ িন্ধ্ েক্রক্ছ েোবিলো। 
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‘নচোখ িন্ধ্ েরক্লও নতোমোর নদহ রক্ষো পোক্ি েো েোবিলো। নেক্ে রোখ 
আলক্েে মোেো নধোলোই েরো এে কুকুর। আক্দে পোলে ছোড়ো আর বেছু িুক্ঝ েো। 
েোক্রো প্রবত নেোে দয়ো-মোয়োও তোর নেই। এখেও নভক্ি নদখ।’ 

েোবিলো নচোখ িন্ধ্ েক্রই েোেল। নেোে েেো িলল েো। 
‘আলক্েে যোও, েোবিলো এখে নতোমোর। শুধু নদখক্ি হোরোমেোবদ যোক্ত 

েোে হোবরক্য় েো নফক্ল। সেোক্ে নরক্খ তোক্ে নভোে েরক্ত হক্ি।’ 
আলক্েে নহক্ল  ক্ল এগুক্লো তোর বদক্ে। িোঘ নযে এগুক্ে হোক্তর মক্ধয 

পোওয়ো বেেোক্রর বদক্ে। 
হঠোৎ েেো িক্ল উঠল শ্যোরে। িলল, ‘েোম আলক্েে। এত িড় 

মক্হোৎসক্ির এটো উপযুক্ত েোয়েো েয়। ওক্ে বেক্য় চল সোরো নেফোরসক্ের ঘক্র। 
নসখোক্েই অনুবষ্ঠত হক্ি নতোমোর নভোক্ের মক্হোৎসি।’ 

িক্ল নেবভে নেোেক্সর বদক্ে তোবেক্য় নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘এটোই 
ভোল বম. নেোেস। আমরো সোরো নেফোরসক্েরও সোহোযয দোিী েরি েোবিলোক্ে েেো 
িলোিোর েক্ন্য।’ 

‘ভোল আইবেয়ো, চলুে।’ 
শ্যোরে ও নেবভে নেোেস উক্ঠ চক্ল এল সোরো নেফোরসক্ের েক্ক্ষ। নিে 

ইয়োবমে শ্যোরক্ের েোক্ে েোক্ে বেছু িক্ল নিবরক্য় নেল ঘর নেক্ে।  
সোরো নেফোরসে শুক্য় বছল। 
দরেো খুলক্তই নস উক্ঠ িক্সক্ছ। 
রক্তোক্ত েোবিলোক্ে নদক্খ নস চমক্ে উঠল।  
েোবিলোক্ে সোরো নেফোরসে নচক্ে েো। 
নেেোক্রল শ্যোরে েোবিলোক্ে ধোক্কো বদক্য় সোরো নেফোরসক্ের বদক্ে নঠক্ল 

বদল। িলল, ‘নতোমোর আহমদ মুসোর ভক্ত েেোাংক্ের নপ্রবমেো এ েোবিলো। 
আমোক্দর এেবট বভবেও েযোক্সট চুবর েক্র েোক্ে বদক্য়ক্ছ িলক্ছ েো। নেষ পযতন্ত 
আমরো বসেোন্ত বেক্য়বছ তোক্ে আমোক্দর এ ক্ষধুোতত আলক্েক্ের হোক্ত নছক্ড় নদি। 
আলক্েে তোক্ে কুক্র কুক্র খোক্ি, নদবখ েত সহ্য েক্র, েেো িক্ল বেেো। তোর 
আক্ে নতোমোর েোক্ছ বেক্য় এলোম। তুবম এক্ে েেো িলোক্ত পোক্রো বেেো। এ মুহূক্তত 
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আমোক্দর েোেো দরেোর েযোক্সটবট েোর েোক্ছ। পোাঁচ বমবেট সময় বদলোম 
নতোমোক্ে। এ সমক্য়র মক্ধয েেো েো িলক্ল নতোমোর সোমক্ে এখোক্েই আলক্েে 
তোর েোে শুরু েরক্ি।’ 

নেেোক্রল শ্যোরক্ের েেো শুক্ে ভীষণভোক্ি নোঁক্প উঠল সোরো নেফোরসে। 
তোর নদক্হর সমস্ত রক্ত েক্ম যোওয়োর অিস্থো হক্লো। এ ভয়াংের অিস্থো নেোে েোরী 
সহ্য েরক্ত পোক্র েো, নেোে েোরীর নচোখ তো নদখক্ত পোক্র েো। মুহূক্ততই সোরো 
নেফোরসে তোর নদক্হর সি েবক্ত, সি ওেে নযে হোবরক্য় নফলল। তোেোল নস 
েোবিলোর বদক্ে। 

েোবিলো সোরো নেফোরসক্ের পোক্য়র েোক্ছ বেক্য় হুমবড় নখক্য় পক্ড়ক্ছ। 
সোরো নেফোরসে উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় নটক্ে তুলল েোবিলোক্ে। েোবিলো সোরো 

নেফোরসেক্ে েবড়ক্য় ধক্র নোঁক্দ উঠল। সোরো নেফোরসেও তোক্ে েবড়ক্য় ধরল। 
িলল সোরো নেফোরসে েোবিলোক্ে িুক্ে েবড়ক্য় ধক্র নরক্খই, ‘নিোে 

বভবেও েযোক্সক্টর েেো ওক্দর িক্ল দোও।’ 
েোবিলো ধীক্র ধীক্র মুখ তুলল সোরো নেফোরসক্ের িুে নেক্ে। িলল, 

‘আপো আপেোক্ে বদক্য় বচবঠ বলবখক্য় আহমদ মুসোক্ে ফোাঁক্দ আটেোক্ত চোক্ে। 
এরপর আহমদ মুসোক্ে মোবেতে সরেোর ও মোবেতে েেেক্ণর েোক্ছ ঘৃবণত অপরোধী 
প্রমোক্ণর েক্ন্য ওরো বেক্েরোই বেউ হোরমোক্ের ইহুদী েেপক্দ নয েণহতযো 
চোবলক্য়ক্ছ নসই দোয় চোবপক্য় বদক্ত চোইক্ছ আহমদ মুসোর উপর। নসখোেেোর 
িোবসেো এে সোাংিোবদক্ের এেটো বভবেও েযোক্সট নপক্য়বছ আবম, যো প্রমোণ েক্র 
ঐ হতযোেোঠে নেেোক্রল শ্যোরে ঘবটক্য়ক্ছ, আহমদ মুসো েয়। এক্দরক্ে অপরোধী 
প্রমোক্ণর এিাং আহমদ মুসোক্ে বেক্দতোষ প্রমোবণত েরোর এেমোে অিলম্বে এই 
বভবেও েযোক্সট। আবম িলি েো এটো আবম েোক্ে বদক্য়বছ। শুধু আহমদ মুসোক্ে 
বেক্দতোষ প্রমোণ েয়, আক্মবরেোে ইহুদীক্দরক্ে এক্দর ষড়যক্ন্ত্রর হোত নেক্ে 
িোাঁচোক্তও চোই আবম। আমোর েীিে বদক্য় আবম এটো েরি।’ 

বেউ হোরমোক্ের েোবহেী সোরো নেফোরসেও আে পক্ড়ক্ছ। নস বিস্মক্য় 
হতিোে হক্য় নেল েোবিলোর েেোয়। নসই সোক্ে েোবিলোর প্রবত অপবরসীম িেোয় 
ভক্র নেল তোর মে। পরক্ষক্ণই নোঁক্প উঠল তোর হৃদয় েোবিলোর পবরণবত বচন্তো 
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েক্র। সোরো নেফোরসে বেবিত, ঐ েযোক্সট উেোক্রর েক্ন্য নেোে বেছু েরক্তই 
তোক্দর িোধক্ি েো। এে েোরী মে বেক্য় েোরী েোবিলোর এই বদেটো বচন্তো েরক্ত 
বেক্য় এটোই তোর েোক্ছ িড় হক্য় উঠল। সোরো নেফোরসে আরও ভোিল, েযোক্সটবট 
েোক্ে বদক্য়ক্ছ তো িক্ল নদয়োর অেত েযোক্সটবট নেেোক্রল শ্যোরেরো নপক্য় যোওয়ো 
েয় বোংিো নসই নলোেবট শ্যোরেক্দর হোক্ত ধরো পক্ড় যোওয়ো েয়। েোবিলো ধরো 
পড়োর পর নস নলোেবট বেিয় ইবতমক্ধয বেক্েক্ে ও েযোক্সটক্ে রক্ষোর িযিস্থো 
েক্রক্ছ। সুতরোাং েোবিলো েেোটো িক্ল বদক্ল ক্ষবত নেই। এই েেো বচন্তো েক্র সোরো 
নেফোরসে েোবিলোক্ে িলল, ‘েোবিলো, নিোে, আবম নভক্ি নদখলোম েোমটো তুবম 
িলক্ত পোর।’ 

‘েো, আপো। এক্দর নেোে সহক্যোেীতো আবম েরি েো। েোম িলক্লও এরো 
আমোক্ে িোাঁচক্ত নদক্ি েো, আমোর মযতোদো রক্ষো েরক্ি েো। যোরো অন্যক্ে ফোাঁসোিোর 
েক্ন্য বেক্ের স্বেোবতর উপর েণহতযো চোলোয়, তোক্দর আবম বিশ্বোস েবর েো।’ 
েোাঁদক্ত েোাঁদক্ত িলল েোবিলো। 

েোবিলোর েেো নেষ হক্তই নেেোক্রল শ্যোরে ঝোাঁবপক্য় পড়ল েোবিলোর 
উপর এিাং েোবিলোক্ে সোরো নেফোরসক্ের হোত নেক্ে বছবেক্য় বেক্য় ছুক্ড় বদল 
আলক্েক্ের েোক্ছ। 

আলক্েে তোক্ে িুক্ে েবড়ক্য় েোমড় িসোল েোবিলোর রক্তোক্ত েোক্ল। 
নেেোক্রল শ্যোরে সোরো নেফোরসক্ের এে ফকু্টর িযিধোক্ে দোাঁবড়ক্য়বছল। তোর 
নেোক্টর সোইে পক্েক্ট বরভলিোর। বরভলিোক্রর ভোরীক্ত পক্েক্টর মুখ বেছুটো 
ফোাঁে হক্য় আক্ছ। 

সোরো নেফোরসে এটো লক্ষ েরোর সাংক্ে সাংক্ে নচোক্খর পলক্ে েোে হোত 
বদক্য় তোর পক্েট নেক্ে বরভলিোরবট তুক্ল বেক্য় বরভলিোক্রর েল নেেোক্রল 
শ্যোরক্ের মোেোয় নঠবেক্য় িলল, ‘নেেোক্রল শ্যোরে, েোবিলোক্ে নছক্ড় বদক্ত িল 
আলক্েেক্ে। েো হক্ল এখবে নতোমোর মোেো উক্ড় যোক্ি।’ 

ঘটেোর আেবস্মেতোয় বিমূঢ় হক্য় পক্ড়বছল নেেোক্রল শ্যোরে। নস দ্রুত 
িলল, ‘আলক্েে নছক্ড় দোও েোবিলোক্ে।’ 

আলক্েে েোবিলোক্ে নছক্ড় বদল। 
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ছোড়ো নপক্য় নেবভে উইবলয়োম নেোেক্সর সোমক্ে বদক্য় েোবিলো আসবছল 
সোরো নেফোরসক্ের েোক্ছ। 

হঠোৎ নেবভে নেোেস এেটু বেচু হক্য়  ’হোত েোবিলোর নেোমর িরোির 
বেক্য় নদক্হর সমস্ত েবক্ত বদক্য় তোক্ে ছুাঁক্ড় বদল সোরো নেফোরসক্ের বদক্ে।  

েোবিলো হুমবড় নখক্য় বেক্য় পড়ল সোরো নেফোরসক্ের উপর। 
ঘটেো এতটোই আেবস্মেভোক্ি ঘক্ট নেল নয, সোরো নেফোরসে সোিধোে 

হিোরও সুক্যোে নপল েো। েোবিলো তোর েোক্য়র উপর এক্স পড়োয় সোরো নেফোরসে 
ভোরসোময রক্ষো েরক্ত েো নপক্র পক্ড় নেল।  

সাংক্ে সাংক্ে নেেোক্রল শ্যোরে ঝোাঁবপক্য় পক্ড় বরভলিোর নেক্ড় বেল সোরো 
নেফোরসক্ের হোত নেক্ে। 

উক্ঠ দোাঁড়োল নেেোক্রল শ্যোরে। 
বিেট েক্ে নহো নহো েক্র নহক্স উঠল নস। িলল নস, ‘ধন্যিোদ নেবভে 

নেোেস।’  
তোরপর নস বফক্র দোাঁড়োল সোরো নেফোরসক্ের বদক্ে েয়তোক্ের মত ক্রুর 

দৃবষ্ট্ বেক্য়। িলল, ‘েয়তোবে। নতোক্ে আমরো যক্েষ্ট্ সম্মোে বদক্য়বছ, আর েয়। তুই 
িোাঁচোক্ত নচক্য়বছবল েোবিলোক্ে আলক্েক্ের হোত নেক্ে। এিোর তোহক্ল তুইই 
প্রেক্ম আলক্েক্ের স্বোদটো েহণ ের।’ 

িক্ল নেেোক্রল শ্যোরে বেচু হক্লো সোরো নেফোরসেক্ে ধরোর েক্ন্য। 
সোরো নেফোরসে তখে মোবটক্ত পক্ড়বছল। নস লক্ষ েরবছল নেেোক্রল 

শ্যোরেক্ে। 
হঠোৎ সোরো নেফোরসক্ের এেবট পো বি যত নিক্ে ছুক্ট নেল নেেোক্রল 

শ্যোরক্ের বরভলিোর ধরো হোত লক্ক্ষ। 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের হোত নেক্ে বরভলিোর বছটক্ে বেক্য় পড়ল সোরো 

নেফোরসক্ের মোেোর নপছক্ে। 
বরভলিোর মোেোর নপছক্ে পড়ক্তই সোরো নেফোরসে তোর  ’পো নপছে 

বদক্ে ছুক্ড় বদক্য় নদহটো উবেক্য় বরভলিোক্রর উপর বেক্য় পড়ল। 
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বরভলিোর হোক্ত বেক্য়ই উক্ঠ দোাঁড়োল সোরো নেফোরসে। তোর বরভলিোক্রর 
েল তোে েরো নেেোক্রল শ্যোরক্ের বদক্ে। 

বেন্তু সোরো নেফোরসে লক্ষ েক্রবে নেবভে উইবলয়োম নেোেস তোর 
বরভলিোর নির েক্র বেক্য়ক্ছ হোক্ত। তোর বরভলিোক্রর েল উক্ঠ আসক্ছ সোরো 
নেফোরসক্ের লক্ক্ষ। 

নেবভে নেোেক্সর গুলী এক্স বিে েরল সোরো নেফোরসক্ের বরভলিোর 
ধরো হোতক্ে। 

হোত নেক্ে বরভলিোর বছটক্ে পক্ড় নেল। 
আেবস্মে এই গুলী নখক্য় সোরো নেফোরসে োঁবেক্য় উক্ঠ িোাঁ হোত বদক্য় 

নচক্প ধরল আহত েোে হোতটো। 
নেেোক্রল শ্যোরে ক্ষীপ্র েবতক্ত নমক্ঝ নেক্ে তুক্ল বেল বরভলিোর। 
আিোর নসই অট্টহোবস নেেোক্রল শ্যোরক্ের। িলল সোরো নেফোরসেক্ে 

লক্ষ েক্র, ‘তুই নয এতিড় িোবঘেী তো েোেতোম েো। ‘বে আক্মবরেোর’ নেেী নয 
তুই ভুক্লই বেক্য়বছলোম।’ 

িক্ল এেটু দম বেল নেেোক্রল শ্যোরে। তোরপর নহক্স উক্ঠ িলল, ‘সোরো 
নেফোরসে, নতোর মত িোবঘেী আলক্েক্ের মত নেবরলোর িোহু িন্ধ্ক্ে পড়ক্ল 
নেমে হয় নদখক্ত ভোলই লোেক্ি আমোক্দর।’ 

েেো নেষ েক্র নেেোক্রল শ্যোরে সোরো নেফোরসেক্ে বহড় বহড় েক্র 
নটক্ে বেক্য় ছুক্ড় বদল আলক্েক্ের েোক্ছ।  

আলক্েে নেবরলোর মত  ’হোত িোবড়ক্য় েবড়ক্য় ধরল তোক্ে। 
বচৎেোর েক্র উঠল েোবিলো, ‘নেেোক্রল শ্যোরে নছক্ড় দোও সোরো 

নেফোরসেক্ে। েযোক্সক্টর খির নতোমোক্দরক্ে বদবে।’ 
‘িল।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 
‘েেোাংেক্ে বদক্য়বছ।’ 
‘েেোাংেক্ে বদক্য়ছ? নস নতো এখে েেত আব্রোহোম েেসক্ের েোক্ছ। 

সক্েহ হক্য়বছল। বেন্তু ধরক্ত নচষ্ট্ো েক্রও আমরো পোবরবে।’ 
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িক্লই পোেক্লর মত নহক্স উঠল। িলল, ‘েয়তোবে আমোক্দর সিতেোে 
েক্রবছস, নতোক্দর সিতেোে আমরো েরি।’ 

তোরপর আলক্েেক্ে িলল, ‘তুবম নছড় েো আলক্েে, ও িড় েয়তোবে। 
আমরো চোই, েয়তোবের েোবস্ত নযে নস সোরো েীিে মোেোয় িক্য় নিড়োয়।’ 

ঘুক্র দোাঁড়োল আিোর নস েোবিলোর বদক্ে। েোবিলোক্ে তোে েক্র তুলল তোর 
বরভলিোর। 

অন্যবদক্ে আলক্েে সোরো নেফোরসেক্ে নমক্ঝয় ছুক্ড় নফক্ল ঝোাঁবপক্য় 
পড়ল তোর উপর। 

এ সময় তোর বরভলিোক্রর এেটো েেতে নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোক্ে এক্স 
নপৌছল। বরভলিোক্রর বিেোক্র নেেোক্রল শ্যোরক্ের তেতবে বস্থর হক্য় নেল। নস 
তোেোল দরেোয় দোাঁড়োক্েো নষ্ট্েেোেধোরীর বদক্ে। নদখক্ত নপল  ’েে 
নষ্ট্েেোেধোরীর মক্ধয এেেেক্ে। িলল,‘নদখ হোরক্েল নেোেোয় নেল? েেটো তোর 
বরভলিোক্রর? 

নষ্ট্েেোেধোরী দরেোর বদক্ে ঘুক্র দোাঁড়োল। 
আলক্েেও তখে েমক্ে নেক্ছ। 
মুখ ঘুবরক্য় তোেোল আলক্েে নেেোক্রল শ্যোরক্ের বদক্ে। 
 
 
 
টোক্েতট িোবড়টোর আর এেটো িোবড়র পক্রই েেত আব্রোহোম েেসে েোবড় 

দোাঁড় েরোক্ত িলল।  
দোাঁড়োল েোবড়। েোবড়ক্ত আক্রোহী পোাঁচ েে। 
ড্রোইবভাং বসক্ট আহমদ মুসো। তোর পোক্ের বসক্ট আব্রোহোম েেসে। 

নপছক্ের বসক্ট নিঞ্জোবমে নিেে এিাং সোদো নপোেোক্ে এেেে পুবলে ও এেেে 
এফবিআই অবফসোর। 

নপছক্ে আক্রেটো মোইক্ক্রো। তোক্ত রক্য়ক্ছ আরও দে িোক্রোেে 
এফবিআই ও পুবলক্ের নলোে। 
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েোবড় দোাঁড়োক্তই আব্রোহোম েেসে তোর ওয়োবেটবেক্ত িলল, ‘বস্টক্ফে 
েত  ’ঘঠটোর বরক্পোটত িল।’ 

ওপোর নেক্ে িলল, ‘স্যোর ১ ঘঠটো ৪০ বমবেট আক্ে নেেোক্রল শ্যোরে 
েোবিলোক্ে বেক্য় এ িোবড়ক্ত ঢুক্েক্ছ। তোর সোক্ে বছল নেবভে উইবলয়োম নেোেস 
এিাং আরও  ’েে। েত  ’ঘঠটোয় তোরোই শুধু িোবড়ক্ত ঢুক্েক্ছ নেউ নির হয়বে। 
সোরোবদেই নেক্টর বসকুবরবট িক্ক্স পিততোেোর বেক্েো নলোেটো িক্সবছল। বমবেট 
পক্ের বিে আক্ে এেেে এক্স তোক্ে নভতক্র নেক্ে বেক্য় নেক্ছ। নেক্ট অন্য 
এেেে নলোে িক্সক্ছ।’ 

‘ওভোর।’ িক্ল ওপ্রোক্ন্তর েণ্ঠ েোমক্ল েেত আব্রোহোম িলল, ‘িোবড় সম্পক্েত 
নখোাঁে বেক্ত িলো হক্য়বছল। নেোে তেয নতোমোর েোক্ছ এক্সক্ছ?’ 

ওপোক্রর েণ্ঠ আিোর নভক্স এল, ‘স্যোর, িোবড়টো বেি োংের নসক্ের। 
এেটো প্রোইক্ভট বেক্টেবটভ ফোক্মতর েোক্ছ িোবড়টো ভোড়ো বছল দীঘতবদে। বদে পক্ের 
আক্ে খোবল হক্য়ক্ছ। েতুে নেোে ভোড়োবটয়ো আক্সবে। বেি োংের নসক্ের 
নলোেক্দরই এখোক্ে নদখো নেক্ছ। ওভোর।’ 

েেো নেষ েক্র ওয়োবেটবে অফ েক্র েেত আব্রোহোম িলল, ‘তোহক্ল বম. 
আহমদ মুসো, অিস্থো দোাঁড়োক্ে, সোরোবদে নেউ িোবড় নেক্ে নির হক্য় যোয়বে, ঘঠটো 
 ’নয়ক্ের মক্ধয ঢুক্েক্ছ েোবিলোসহ পোাঁচেে। আপেোর ভোিেো বে িলুে বম. 
আহমদ মুসো।’ 

‘আমোর মক্ে হয় এটো নেেোক্রল শ্যোরেক্দর নেোে ঘোাঁবট েয়। তোক্দর 
এেটো সোমবয়ে আিয় এটো। খুি িড় নেোে বেরোপত্তোর িযিস্থো আক্ছ িক্ল আমোর 
মক্ে হয় েো।’ 

‘ধন্যিোদ আহমদ মুসো। এখে আমরো বে েরি?’ িলল েেত আব্রোহোম। 
‘আমোক্দর এ েোবড়টো নেট পযতন্ত নেি। নপছক্ের েোবড়র ওরো এখোক্ে 

নেোেোও েোবড় পোেত েক্র িোবড়র চোরবদক্ে অিস্থোে বেে। পক্র নযভোক্ি িলো 
হক্য়ক্ছ, নসভোক্ি েোে েরক্ি।’ িলল আহমদ মুসো। 

নপছক্ের পুবলে অবফসোর আহমদ মুসোর এ বেক্দতে ওয়োবেটবেক্ত 
েোবেক্য় বদল নপছক্ের েোবড়ক্ে। 
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আহমদ মুসোর েোবড় ষ্ট্োটত বেল আিোর। 
েোবড় বেক্য় নেক্টর মুক্খোমুবখ দোাঁড়োল। 
লোফ বদক্য় আহমদ মুসো েোবড় নেক্ে েোমল। 
নেক্টর পোক্ে নেক্টর সোক্ে লোেোক্েো বসকুবরবট িক্স। 
েোবড় দোাঁড়োক্তই বসকুবরবট িক্ক্সর দরেোয় এেেে নলোে এক্স দোাঁড়োল। 

যুিে এেহোরো নপটো েরীর। বেন্তু দোাঁড়োক্েোর মক্ধয এেটো েোছোড়ো ভোি। আহমদ 
মুসো িুঝল এ নপেোদোর নেউ েয়। 

আহমদ মুসো নেক্টর েোক্ছ তোক্ে েোেল। নলোেবট এক্ল নস িলল, ‘আবম 
বেি োংের নসক্ের পবরবচত। নতোমোর নেট িক্ক্স বে নটবলক্ফোে আক্ছ। আবম 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের সোক্ে এেটু েেো িলি।’ 

আহমদ মুসোর েেোগুক্লো এত সহে, স্বোভোবিে বছল নয নেোে বেছ ু
ভোিিোর তোর সুক্যোেই হক্লো েো। বেক্েক্দর নলোেক্ে নযভোক্ি স্বোেত েোেোয়, 
নসভোক্িই স্বোেত েোবেক্য় আহমদ মুসোক্ে নসই িক্ক্স বেক্য় নেল। 

নলোেবট আক্ে আক্ে যোবেল, আহমদ মুসো নপছক্ে। 
নেট িক্ক্স ঢুক্েই আহমদ মুসো নপছে নেক্ে দরেোটো নঠক্ল বদক্য় িোাঁ হোক্ত 

নলোেবটর েলো নপাঁবচক্য় ধক্র েোে হোক্ত নিোক্রোফরম পযোে তোর েোক্ে নচক্প ধরল। 
বেছুক্ষণ  ’হোক্তর িোাঁধে নখোলোর নচষ্ট্ো েক্র নলোেবট নেবতক্য় পড়ল। 

সাংেোহীে নলোেবটক্ে আহমদ মুসো নচয়োক্র িবসক্য় নটবিক্ল নঠস বদক্য় নরক্খ বদল, 
নযে নস ঘুক্মোক্ে এই ভোক্ি। 

নিবরক্য় এক্স আহমদ মুসো নেট খুক্ল েোবড় নভতক্র বেল। তোরপর নেট 
িন্ধ্ েক্র েোবড় বেক্য় েোবড় িোরোেোয় দোাঁড় েরোল। 

‘ধন্যিোদ আহমদ মুসো, নেটক্ে নযভোক্ি সহক্ে মযোক্েে েক্রক্ছে, 
নসভোক্িই সোমক্ের েোে ইশ্বর সহে েক্র নদক্িে।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে 
আহমদ মুসোক্ে লক্ষ েক্র।  

আহমদ মুসো েোবড় নেক্ে েোমোর েক্ন্য পো িোবড়ক্য় েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে 
বফক্র িলল, ‘বম. েেত সি েেোই নতো হক্য়ক্ছ। আপেোরো আসুে। আবম নভতক্র 
ঢুেবছ।’ 
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আহমদ মুসো েোমল েোবড় নেক্ে। 
েোবড় িোরোেো নেক্ে েক্য়েটো ধোপ নপবরক্য় উপক্রর িোরোেোয় উঠল 

আহমদ মুসো। সোমক্েই িড় এেটো দরেো। নভতক্র নঢোেোর এটোই প্রধোে নেট। 
আক্স্ত দরেোর েক্ি চোপ বদল আহমদ মুসো। েি ঘুক্র নেল। তোর মোক্ে 

দরেো নখোলো। 
েি ঘুবরক্য় আহমদ মুসো আক্সত্ম আক্সত্ম দরেো ফোাঁে েক্র উাঁবে বদল। 

নভতক্র েোক্পতট নমোড়ো নসোফো সোেোক্েো বিরোট হলঘর। হলঘক্রর নেষ প্রোন্তটো 
নেক্ে এেটো বসাঁবড় নদোতোলোয় উক্ঠ নেক্ছ। বসাঁবড়র এ পোক্ে মোঝখোক্ের ফোাঁেো 
েোয়েোটোয় েক্য়েেে নেোল হক্য় িক্স খিক্রর েোেে নদখক্ছ। ওরো ছয়েে। 
তোক্দর প্রক্তযক্ের েোাঁক্ধ নছোট িযোক্রক্লর হোলেো সোইক্ের আধুবেেতম নষ্ট্েেোে। 

আহমদ মুসো নসোল্ডোর নহোলষ্ট্োর নেক্ে তোর বপ্রয় এম-১০ নমবেে 
বরভলিোরটো েোে হোক্ত বেক্য় িোাঁ হোক্ত বেুঃেক্ে দরেো ফোাঁে েক্র নভতক্র ঢুক্ে 
নেল। নিড়োক্লর মত েক্য়ে ধোপ এগুক্লো সোমক্ে। এিোর নেোটো হলঘর তোর েেক্র 
এল। চোরবদক্ে তোবেক্য় নদখল আর নেউ নেোেোও নেই। 

আরও েক্য়ে ধোপ এগুক্লো আহমদ মুসো। ওক্দর সোক্ে িযিধোে এখে 
মোে  ’বতে েক্ের। 

এে সোক্েই ওক্দর সিোর েেক্র পক্ড় নেল আহমদ মুসো। সাংক্ে সাংক্ে 
সিোই হোত বদক্য়বছল তোক্দর নষ্ট্েেোক্ে। 

‘হোত আর নেউ এেবতল েড়োক্ি েো। নয নয অিস্থোয় আছ উপুড় হক্য় শুক্য় 
পড়।’ অনুচ্চ েক্ণ্ঠ িলল আহমদ মুসো। 

ওরো এেিোর আহমদ মুসোর বদক্ে, আক্রেিোর তোর এম-১০ নমবেে 
েোেটোর বদক্ে তোবেক্য় শুক্য় পড়ল নমক্ঝর উপর। 

এ সময় েেত আব্রোহোম ঘক্র ঢুেল অিবেষ্ট্  ’েেক্ে বেক্য়।  
আহমদ মুসো অবফসোর  ’েেক্ে িলল, ‘আসুে ওক্দর েোক্য়র েোমো 

বছক্ড় মুক্খ পুক্র বদক্য় ওক্দরক্ে নিাঁক্ধ নফলুে।’ 
িক্ল আহমদ মুসো এগুক্লো ওক্দর বদক্ে। 
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এেেক্ের েোক্ছ বেক্য় িসল। তোর চুল ধক্র মোেোটো ঘুবরক্য় মুখ সোমক্ে 
এক্ে িলল, ‘িল নেেোক্রল শ্যোরে এখে নেোেোয় রক্য়ক্ছ? নেোে ঘক্র, নেোে 
বদক্ে? 

নলোেবট বমট বমট েক্র তোেোল। েেো িলল েো। 
আহমদ মুসো িোাঁ হোত বদক্য় পক্েট নেক্ে নছোট এেটো বরভলিোর নির 

েরল। তোর মোেোয় নঠবেক্য় িলল, ‘এখবে েিোি েো বদক্ল গুলী েরি।’ 
নলোেবটর নচহোরো িদক্ল নেল। 
মৃতযুভয় ফকু্ট উঠল তোর নচোক্খ-মুক্খ। িলল, ‘ ’তলোর দক্ক্ষক্ণ 

েবরক্েোর ধক্র বেক্য় এক্েিোক্র মুক্খোমুবখ নয দরেো পড়ক্ি নসই ঘক্র উবে 
আক্ছে।’ 

‘আর নতোক্দর েয়েে নলোে আক্ছ এ িোবড়ক্ত?’ 
েেো িলক্ত বিধো েরল নলোেবট। 
আহমদ মুসো তোর বরভলিোক্রর িযোক্রক্ল চোপ িোড়োল। 
নলোেবট ‘িলবছ’ িক্ল আিোর শুরু েরল, ‘উপক্র নেেোক্রল শ্যোরে ও 

নেবভে নেোেসসহ চোরেে আক্ছে।’ 
‘েযোাংেস।’ িক্ল আহমদ মুসো উক্ঠ দোাঁড়োল। 
 ’েে অবফসোর তখে ওক্দর ছয়েেক্ে িোাঁধবছল। 
‘আসুে আমরো উপক্র যোই।’ 
েেত আব্রোহোম ও নিঞ্জোবমে নিেেক্ে লক্ষ েক্র েেোটো িক্ল আহমদ মুসো 

এগুল বসবড়র বদক্ে। 
েেত আব্রোহোম আহমদ মুসোর নপছক্ে চলক্ত শুরু েরল। 
বসবড়র েক্য়ে ধোপ উঠক্তই আহমদ মুসো শুেক্ত নপল ‘রবিে’ েোম ধক্র 

েোেক্ত েোেক্ত নেউ এবেক্য় আসক্ছ। 
শুক্েই আহমদ মুসো তোর এম-১০ িোবেক্য় লোবফক্য় লোবফক্য় উপক্র উঠক্ত 

লোেল। আহমদ মুসোর লক্ষ, আসক্ছ নয নলোেবট নস মোেত েরোর আক্েই তোক্ে 
মোেত েরক্ত হক্ি। 

 ’তলোয় উঠক্ত আরও  ’ধোপ িোবে। 
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নলোেবটর সোক্ে মুক্খোমুবখ হক্লো আহমদ মুসো।  ’েে  ’েেক্ে এেই 
সোক্ে নদখক্ত নপক্য়ক্ছ। বেন্তু নলোেবটর নষ্ট্েেোে হোক্ত নেই, েোাঁক্ধ আক্ছ, আর 
আহমদ মুসোর  ’হোক্তর  ’বরভলিোর তোর বদক্ে উদযত। 

নলোেবট আহমদ মুসোক্ে নদক্খ ভুত নদখোর মত চমক্ে উক্ঠ েমক্ে 
দোাঁবড়ক্য়ক্ছ। 

উদযত বরভলিোক্রর মুক্খ পক্ড় বিমূঢ় হক্য় পক্ড়ক্ছ নস।  
আহমদ মুসো নেেোক্রল শ্যোরেক্দর েোক্ছ নপৌছোর আক্ে গুলী িষতক্ণর মত 

নেোে েে েরক্ত চোয় েো। তোক্ে সোিধোে হিোর নেোে সুক্যোেই বদক্ত চোয় েো 
আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসো বরভলিোর িোবেক্য় নলোেবটর বদক্ে অেসর হক্লো। নলোেবটর 
েোক্ছ নপৌক্ছ নেক্ছ আহমদ মুসো। আহমদ মুসোর ইেো, নলোেবটর েোাঁধ নেক্ে 
নষ্ট্েেোে নেক্ড় বেক্য় বেচতলোয় নঠক্ল নদক্ি নিাঁক্ধ নফলোর েক্ন্য। 

আহমদ মুসো নলোেবটর েোক্ছ নপৌছক্তই অেস্মোৎ নলোেবট পক্ড় নেল 
নমক্ঝর উপর। নদক্খ মক্ে হক্লো নস বভমবর নখক্য় পক্ড় নেল। 

বেন্তু পড়োর পর তোর এেটো পো প্রচঠে েবক্তক্ত আঘোত েরল আহমদ 
মুসোর পোক্য়র টোেনুর উপক্রর েোয়েোয়। 

আহমদ মুসো আেবস্মে এই আঘোক্ত ভোরসোময হোবরক্য় আছক্ড় পড়ল 
নমক্ঝর উপর। 

নলোেবট প্রস্তুত েক্র বেক্য়বছল বেক্েক্ে। ঝোাঁবপক্য় পড়ল আহমদ মুসোর 
উপর। 

আহমদ মুসো পক্ড় নেল িক্ট, বেন্তু বরভলিোর ছোক্ড়বে হোত নেক্ে। 
নলোেবট বরভলিোর হোত েরোর েক্ন্য ঝোাঁবপক্য় পক্ড়বছল বরভলিোর লক্ষ েক্রই। 

বেন্তু নস বরভলিোরবট ধক্র নফলোর আক্েই বরভলিোর সক্মত হোত নটক্ে 
বেক্য়বছল আহমদ মুসো। তোর ফক্ল আহমদ মুসোর বরভলিোর সক্মত হোত নলোেবটর 
িুক্ের বেক্চ পক্ড় নেল। 
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আহমদ মুসো যো চোবেল েো তোই েরক্ত হক্লো তোক্ে। বরভলিোর এেটু 
ঘুবরক্য় পবেেক্ে বেক্য় বিেোর বটপক্লো নস বরভলিোক্রর। বরভলিোক্রর েল প্রোয় িুে 
স্পেত েক্রবছল নলোেবটর। 

নলোেবট প্রচঠে নোঁক্প উক্ঠ েোত হক্য় পড়ল। 
আহমদ মুসো নলোেবটক্ে নঠক্ল নফক্ল দ্রুত উক্ঠ দোাঁড়োল। ছুটল েবরক্েোর 

ধক্র সিত দক্ক্ষক্ণর নসই েক্ক্ষর বদক্ে।  
ততক্ষক্ণ েেত আব্রোহোম েেসে ও নিঞ্জোবমে নিেে বসাঁবড়র উপর এক্স 

নপৌক্ছবছল। তোরোও ছুটল আহমদ মুসোর নপছক্ে। 
েবরক্েোর ধক্র নদৌক্ড় আহমদ মুসো দরেোর েোক্ছ নপৌক্ছ নেক্ছ। 
দরেো নখোলো। 
দরেোয় দোাঁড়োক্েো এেেে নলোে ঘুক্র দোাঁড়োক্ে নদখক্ত নপল আহমদ 

মুসো। তোর হোক্ত নষ্ট্েেোে। 
আহমদ মুসোর  ’হোক্তর বরভলিোর উদযত বছল দরেোর লক্ক্ষ। 
আহমদ মুসো বিেোর বটপক্ল তোর েোে হোক্তর বরভলিোক্রর েক্য়েটো গুলী 

ছুটল দরেোর বদক্ে। 
দরেোর নষ্ট্েেোেধোরী ঘুক্র দোাঁবড়ক্য়ই ছুক্ট আসো আহমদ মুসোক্ে নদখক্ত 

নপক্য়বছল। নষ্ট্েেোে তুলক্ত যোবেল নস, বেন্তু তোর আক্েই গুলী নখক্য় পক্ড় নেল। 
নষ্ট্েেোেধোরী পক্ড় নযক্তই উন্মুক্ত দরেোয় আহমদ মুসো নদখক্ত নপল 

নেেোক্রল শ্যোরেক্ে। শ্যোরেও নদখক্ত নপক্য়ক্ছ আহমদ মুসোক্ে। 
নস ভূত নদখোর মত চমক্ে উক্ঠই ঘুবরক্য় বেবেল তোর বরভলিোর। বেন্তু 

আহমদ মুসোর বরভলিোর ওবদক্ে হো েক্রই বছল। তোর তেতবে আিোর নচক্প িসল 
নমবেে বরভলিোক্রর বিেোক্র নসক্েক্ঠের েক্ন্য। 

েক্য়েবট ক্ষুধোতত িুক্লট ছুক্ট নেল নেেোক্রল শ্যোরেক্ে লক্ষ েক্র। 
এেবট গুলী নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোে হোক্তর েবি বিে েরল। 
তোর হোত নেক্ে বরভলিোর পক্ড় নেল। িোাঁ হোত বদক্য় েোে হোত নচক্প ধরল 

শ্যোরে। 
আহমদ মুসো দরেোয় এক্স দোাঁড়োল। 
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তোর আক্েই নমক্ঝয় িসো েোবিলো নেেোক্রল শ্যোরক্ের বছটক্ে পড়ো 
বরভলিোর তুক্ল বেক্য়ক্ছ। নস নদখবছল নেবভে উইবলয়োম নেোেস তোর বরভলিোর 
দরেোর বদক্ে ঘুবরক্য় বেক্ে। নস দরেোর িোম পোক্ে এেটু নদয়োল নঘক্ষ েোেোয় 
আহমদ মুসো তোক্ে নদখক্ত পোয়বে। েোবিলো বরভলিোর তুক্ল বেক্য়ই গুলী েরল 
নেবভে উইবলয়োম নেোেসক্ে। 

তোড়োহুড়ো েক্র নছোাঁড়ো েোবিলোর গুলী বিে েরল উইবলয়োম নেোেক্সর 
েোে েোাঁধক্ে। 

বরভলিোর পক্ড় নেল উইবলয়োম নেোেক্সর েোে হোত নেক্ে। 
িোাঁ হোক্ত েোাঁধ নচক্প ধক্র িক্স পড়ল নস নমক্ঝর উপর। 
দরেোয় এক্স দোাঁড়োক্েো আহমদ মুসো গুলী অনুসরণ েক্র তোবেক্য় নদখক্ত 

নপল নেোেসক্ে, নদখক্ত নপল সোরো নেফোরসক্ের উপর ঝোাঁবপক্য় পড়ো 
আলক্েেক্ে। 

সিতোে জ্বক্ল উঠল আহমদ মুসোর। 
তোর িোাঁ হোক্তর তেতবে নচক্প িসল বরভলিোক্রর বিেোক্র, এেিোর েয় 

েক্য়েিোর। 
এক্ের পর এে েক্য়েটো গুলী বেক্য় বিে েরল পিততসম-মোনুষ 

আলক্েক্ের পৃষ্ঠক্দেক্ে। 
ভুবমেক্ম্পর েিক্ল পড়োর মত তোর নদহটো প্রিলভোক্ি ঝোাঁকুবে বদক্য় উক্ঠ 

বছটক্ে পক্ড় নেল এে পোক্ে। 
সোরো নেফোরসে উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় পোেক্লর মত ছুক্ট এক্স েবড়ক্য় ধরল 

আহমদ মুসোক্ে। সিতেবক্ত বদক্য় আাঁেক্ড় ধরক্ত চোইক্ছ আহমদ মুসোক্ে।  
আহমদ মুসো বরভলিোর পক্েক্ট নরক্খ েোে হোত সোরো নেফোরসক্ের বপক্ঠ 

িুবলক্য় িলল, ‘তুবম বঠে আছ নতো সোরো। আর ভয় নেই।’ 
েুেক্র নোঁক্দ উঠল সোরো। 
দরেোয় এক্স দোাঁবড়ক্য়ক্ছ তখে েেত আব্রোহোম েেসে ও নিঞ্জোবমে 

নিেে। 
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নিঞ্জোবমে নিেে আহমদ মুসোক্ে েবড়ক্য় েোেো সোরো নেফোরসক্ের 
গুলীবিে রক্তোক্ত ও ভীষণভোক্ি েম্পমোে েোে হোতটো নদখক্ত নপল। দ্রুত েক্ণ্ঠ 
িলল, ‘আহমদ মুসো ভোই বমস সোরো নেফোরসে আহত, তোর েোে হোত গুলীবিে।’ 

আহমদ মুসো পোেক্লর মত েোাঁদক্ত েোেো সোরো নেফোরসেক্ে িুে নেক্ে 
তুক্ল দোাঁড় েবরক্য় নটক্ে বেল তোর েোে হোত। হোক্তর অিস্থো নদক্খ আাঁৎক্ে উঠল 
আহমদ মুসো। িলল, ‘সোরো, তুবম এভোক্ি আহত হক্য়ছ?’  

‘বম. আহমদ মুসো, নেবভে নেোেস তোক্ে গুলী েক্র তোর হোত নেক্ে 
বরভলিোর নফক্ল বদক্য়বছল। প্রচঠে লড়োই েক্রক্ছ নস। আমোক্ে নসই মরোর হোত 
নেক্ে িোাঁবচক্য়ক্ছ।’ িলল েোবিলো। 

আহমদ মুসো তোেোল সোরো নেফোরসক্ের বদক্ে। আহমদ মুসোর বদক্ে 
নচোখ তুক্লক্ছ সোরো নেফোরসেও। 

সোরোর নচোক্খ এখে ভক্য়র বচহ্ন নেই। হঠোৎ নযে তোর  ’নচোক্খ এক্স 
ঝোাঁবপক্য় পক্ড়ক্ছ লিো ও রবক্তম অনুরোক্ের প্রিল িন্যো। 

শুেক্েো নঠোাঁট েোাঁপক্ছ তোর। 
আহমদ মুসো িলল, ‘ধন্যিোদ সোরো।’ 
িক্ল  ’হোক্তর  ’তেতবে বদক্য় আলক্তোভোক্ি সোরো নেফোরসক্ের 

 ’নচোক্খর বেক্চ  ’নটো অশ্রুর ধোরো মুক্ছ বদক্য় িলল, ‘নতোমোর নচোক্খ অশ্রু েয়, 
আগুে চোই সোরো।’ 

এে স্বেতীয় ঔজ্জ্বক্লয ভক্র নেল সোরোর  ’নচোখ। েোবমক্য় বেল নস নচোখ 
 ’বট। 

েেত আব্রোহোম েেসে এ সময় বচৎেোর েক্র উঠল, ‘নেেোক্রল শ্যোরে 
পোলোক্ে।’ 

বি যত নিক্ে নচোখ ঘুরোক্লো আহমদ মুসো। নদখল, নদয়োক্লর েো নঘক্ষ 
নমক্ঝক্ত সৃষ্ট্ হওয়ো এেটো সুড়ক্ে ঝোাঁবপক্য় পড়ল নেেোক্রল শ্যোরে। 

নদক্খই আহমদ মুসো ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় নদক্হর সি েবক্ত  ’পোক্য় এক্ে 
লোবফক্য় উঠল এিাং ঝোাঁবপক্য় পড়ল সুড়ক্ে। 

নচোক্খর বেবমক্ষ ঘক্ট নেল ঘটেো। 
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নিঞ্জোবমে নিেে লোফ বদক্য় ছুক্ট নেল নসই সুড়ক্ের বদক্ে। বেন্তু নস 
সুড়ক্ে নপৌছোর আক্েই সুড়ে পে িন্ধ্ হক্য় নেল। নদখো নেল বেক্রট নমক্ঝ ছোড়ো 
সুড়ক্ের বচহ্ন নেোেোও নেই। 

হতিোে নিঞ্জোবমে নিেে নমক্ঝর উপর পরপর েক্য়েবট লোবে চোলোল, 
লোফোলোবফ েরল। বেন্তু সুড়ে পে খুলল েো। 

েেত আব্রোহোম েেসে হোসল। এবেক্য় নেল নসবদক্ে। িলল, ‘নিঞ্জোবমে 
লোবে বদক্ল িো লোফোলোবফ েরক্ল ঐ পে খুলক্ি েো। নেেোক্রল শ্যোরক্ের সোক্ে 
বরক্মোট েক্ঠিোল বছল। সুড়ে খুক্লবছল নসটো িযিহোর েক্র। এই িযিস্থোয় সুড়ে 
খুক্ল যোিোর পর বেবদতষ্ট্ েক্য়ে নসক্েঠে নখোলো েোক্ে। তোরপর আপবেই িন্ধ্ হক্য় 
যোয়। আহমদ মুসো আর এেটু নদরী েরক্ল নস সুড়ে নখোলো নপত েো।’ 

‘সবতয, নসৌভোেয শুধু আহমদ মুসোর েক্ন্যই অক্পক্ষো েক্র।’ িলল হতোে 
েক্ণ্ঠ নিঞ্জোবমে নিেে। 

হোসল েেত আব্রোহোম েেসে। িলল, ‘নসৌভোেয তোর েক্ন্য অক্পক্ষো েক্র 
েো, নসৌভোেযক্ে নস বছবেক্য় আক্ে। আমরো সিোই নেেোক্রল শ্যোরেক্ে লোবফক্য় 
পড়ক্ত নদখলোম। বেন্তু নসই শুধু সবঠে সমক্য় নেেোক্রল শ্যোরেক্ে অনুসরণ 
েরোর বসেোন্ত বেক্ত পোরল, আমরো পোরলোম েো।’ 

িক্লই েেত আব্রোহোম েেসে পক্েট নেক্ে ওয়োবেটবে নির েক্র বেছ ু
িলক্ত যোবেল, বেন্তু তোর আক্েই সোরো নেফোরসে িলল, ‘েেত আাংক্েল, নদখুে 
 ’বট বরভলিোরই উবে নফক্ল নেক্ছে। খোবল হোক্ত উবে বপছু বেক্য়ক্ছে নেেোক্রল 
শ্যোরক্ের। এই সুড়ে তোক্দর নেোে ফোাঁদও হক্ত পোক্র।’ 

েক্ণ্ঠ উক্িে ঝক্র পড়ল সোরো নেফোরসক্ের। 
‘বঠেই িক্লছ মো। সুড়ক্ের সন্ধ্োক্ে আমরো এখেই েোে শুরু েরি। তোর 

আক্ে এবদক্ের িযিস্থো হওয়ো দরেোর। আর আহমদ মুসোর েক্ন্য নভি েো মো। নস 
এতটোই আত্মবিশ্বোসী ও ঈশ্বর বিশ্বোসী নয, তোর সুক্যোে ও সোহোক্যযর অভোি হয় 
েো।’ 

িক্ল ওয়োবেটবেক্ত বেক্দতে বদল, ‘নতোমরো চক্ল এস। নেক্ট েোবড়গুক্লো 
ও এযোম্বুক্লি লোেোও। িেী ও আহতক্দর বেক্ত হক্ি।’ 
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েেো নেষ েক্র ওয়োবেটবে পক্েক্ট নরক্খ নিঞ্জোবমেক্ে লক্ষ েক্র িলল, 
‘েক্য়েেে পুবলে বেক্য় এেটো পুবলক্ের েোবড় েক্র সোরো মোক্ে তুবম তোড়োতোবড় 
হোসপোতোক্ল বেক্য় যোও। আবম এবদক্ে সি িযিস্থো েক্র আসবছ। েোবিলো মো, 
তুবমও সোরোর সোক্ে যোও। আবম েো যোওয়ো পযতন্ত সোরো মোর সোক্ে তুবম 
হোসপোতোক্লই েোেক্ি। নতোমোর সোক্ে অক্েে েোে আক্ছ।’ 

েোবিলো উক্ঠ এক্স সোরো নেফোরসেক্ে ধক্র হোাঁটক্ত শুরু েরল। নপছক্ে 
নপছক্ে হোাঁটক্ত লোেল নিঞ্জোবমে নিেে। 

সোরো নেফোরসেরো যখে নিবরক্য় যোক্ে, তখে েেত আব্রোহোম েেসে 
ওয়োবেটবেক্ত পুবলে প্রধোে বিল নিেোরক্ে িলক্ছ, ‘এবদক্ের খির খুি ভোল। 
সোরো নেফোরসে ও েোবিলো মুক্ত। নেবভে উইবলয়োম নেোেস আহত এিাং িেী। 
ওক্দর  ’েে মোরো নেক্ছ, আরও ছয়েে িেী হক্য়ক্ছ। আহত নেেোক্রল শ্যোরে 
পোলোক্ত পোরক্লও আহমদ মুসো তোক্ে অনুসরণ েরক্ছ। এখে......।’ 

েেত আব্রোহোমক্ে িোধো বদক্য় ওপোর নেক্ে বিল নিেোর িলল, ‘অবভেেে 
বম. েেত। আপেোক্দর সোক্ে এ ঐবতহোবসে অবভযোক্ে েোেক্ত পোরলোম েো নেষ 
মুহূক্তত েোক্ে আটেো পক্ড়। আমোর  ভতোেয।’ 

বিল নিেোর েোমক্তই েেত আব্রোহোম িক্ল উঠল, ‘তোহক্ল নসৌভোক্েযর 
বেছু েোে ের। নেোে, এ িোবড়টো নয প্রোইক্ভট নেোক্য়েো সাংস্থো িযিহোর েক্রক্ছ, 
তোক্দর েততো িযবক্তক্ে এখবে নফোে ের িোবড়টোর ইঠটোরন্যোল বেেোইেটো পোওয়োর 
েক্ন্য। শ্যোরে বেভোক্ি নেোেোয় নেোে বদক্ে পোলোল তো েোেোর েক্ন্য এখবে এটো 
প্রক্য়োেে।’ 

‘বঠে আক্ছ েেত, এখবে িযিস্থো েরবছ।’ ওপোর নেক্ে েণ্ঠ নভক্স এল 
বিল নিেোক্রর। 

‘ধন্যিোদ নিেোর।’ 
েেো নেষ েক্র বরভলিোক্রর েল নেবভে নেোেক্সর বদক্ে তোে েক্র 

িলল, ‘উঠুে, চলুে।’ 
নেবভে নেোেস উক্ঠ হোাঁটক্ত হোাঁটক্ত িলল, ‘আমরো, অন্তত আবম এসি 

চোইবে বম. েেত।’ 
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বরভলিোর িোবেক্য় ধক্র নেবভে নেোেক্সর নপছক্ে হোাঁটক্ত হোাঁটক্ত েেত 
আব্রোহোম িলল, ‘এসি বেছু চোেবে, বেন্তু সি বেছুই হক্য়ক্ছ, বেউ হোরমোক্ের 
েণহতযো পযতন্ত।’ 

‘বিশ্বোস েরুে েেত, ইহুদীিোদীক্দর েোে-েক্মতর সোক্ে আবম আবছ। নসটো 
আমোক্দর েমুযবেবটর স্বোেত নসৌভোেয েড়োর েক্ন্য। বেন্তু বেউ হোরমোক্ের ঘটেো 
ঘটুে, মক্ে প্রোক্ণ আবম চোইবে। আবম নচক্য়বছলোম সোরো নেফোরসেক্ে নটোপ 
িোবেক্য় আহমদ মুসোক্ে ধরোর নয িযিস্থো েরো হক্য়ক্ছ, নসটো বেক্য়ই েোেো নহোে। 
আহমদ মুসোর উপর প্রবতক্েোধ বেক্ত পোরক্লই আমোক্দর সিবেছু হক্য় যোক্ি। বেন্তু 
শ্যোরেসহ সিোই নেোর বদল নয, আহমদ মুসোক্ে আমরো িেী িো হতযো েরক্ল 
নেোে লোভ হক্ি েো। িরাং তোক্ত নস আরও ‘বহক্রো’ হক্ি আক্মবরেোেক্দর েোক্ছ, 
আর আমরো হক্িো বেবেত। আক্মবরেোেক্দর েোক্ছ আহমদ মুসোক্ে ঘৃণোর পোে 
েরক্ত পোরক্লই শুধু আক্মবরেোয় আমোক্দর অিস্থোে বফক্র পোওয়োর সুক্যোে সৃবষ্ট্ 
হক্ি। এই যুবক্তর নমোেোবিলো আবম েরক্ত পোবরবে।’ 

আব্রোহোম েেসেরো এে তলোয় নপৌক্ছ বেক্য়বছল। িোইক্র পুবলে ও 
এফবিআই েমতীরো সিোই এক্স নেক্ছ। েোবড় িোরোেোয় েতেগুক্লো েোবড় দোাঁড়োিোর 
েে পোওয়ো নেল। 

এেেে পুবলে অবফসোরক্ে েোেল েেত আব্রোহোম েেসে প্রক্য়োেেীয় 
বেক্দতে নদিোর েক্ন্য। 
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৪ 
আহমদ মুসো লোফ বদক্য় এেটো চলন্ত এক্সোক্লটক্র বেক্য় পড়ল। েরম 

স্পক্ঞ্জ ঢোেো এক্সোক্লটর েো হক্ল তোর মোেো েরীর আস্ত েোেক্তো েো। 
এক্সোক্লটর চলক্ছ ঘুটঘুক্ট অন্ধ্েোক্রর মক্ধয বদক্য়। 
নেেোক্রল শ্যোরে এই এক্সোক্লটক্রই আক্ছ। পোাঁচ ছয় নসক্েঠের নিেী 

িযিধোে হয়বে তোক্দর  ’েক্ের লোফ নদয়োর মক্ধয। সুতরোাং খুি নিেী  ক্র েয় 
নেেোক্রল শ্যোরে। 

এই ভোিেোর মক্ধযই আহমদ মুসো বছটক্ে পড়ল এেটো েক্ত নমক্ঝক্ত। 
েোয়েোটো এেটো নছোট্ট চত্বর, নদখল আহমদ মুসো। 
পক্ড়ই লোফ বদক্য় উক্ঠ িসল নস। নদখক্ত নপল নেেোক্রল শ্যোরে চত্বক্র 

দোাঁড়োক্েো এেটো েোবড়ক্ত উঠক্ছ। 
আহমদ মুসো আক্ে-পোক্ে তোবেক্য় নদখল আর নেোে েোবড় নেই। আহমদ 

মুসো উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় ছুটল নেেোক্রল শ্যোরক্ের বদক্ে। ততক্ষক্ণ ষ্ট্োটত বেক্য়ক্ছ 
শ্যোরক্ের েোবড়। 

আহমদ মুসো েোবড়র নপছক্ে ছুক্ট বেক্য় রোস্তোয় উঠল। 
তোর সোমক্েই পড়ল এেটো েোবড়। নস্পোটতস েোর। এেেে তরুেী 

চোলোক্ে। হোত বদক্য় ইেোরো েক্র েোবড় েোমোক্ত আক্িদে েরল আহমদ মুসো।  
েোবড় েোমোল তরুণী। 
‘আপবে বে হোসপোতোক্ল যোক্েে?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘েো।’ িলল তরুণীবট 
‘নেোে েরুরী েোক্ে?’ 
‘েো।’ 
‘তোহক্ল আমোক্ে েোবড়বট বদে। ঐ েোবড়ক্ত িড় এেেে বক্রবমেোল যোক্ে, 

তোক্ে আবম ফক্লো েরি।’ 
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তরুণীবট নচোখ তুক্ল আহমদ মুসোক্ে এেিোর নদখল। তোরপর নেক্ম এল 
ড্রোইবভাং বসট নেক্ে। 

আহমদ মুসো ড্রোইবভাং বসক্ট িসক্ত িসক্ত িলল, ‘ধন্যিোদ নিোে। 
এফবিআই প্রধোে েেত আব্রোহোমক্ে নটবলক্ফোে েরক্ল সি েোেক্ত পোরক্িে।’ 

েেো নেষ হওয়োর আক্েই চলক্ত শুরু েক্রক্ছ আহমদ মুসোর েোবড়। 
চলক্ছ  বট েোবড়। 
খুবে হক্লো আহমদ মুসো নয, শ্যোরক্ের েোবড়টো েেক্রর মক্ধযই রক্য়ক্ছ। 
আরও খুবে হক্লো আহমদ মুসো েোবড়টো এক্েিোক্র েতুে আক্মবরেোে 

েোবড়। ভোক্লো স্পীে আক্ছ। 
শ্যোরক্ের েোবড় ছুটক্ছ অরবলাংটেক্ে েোইক্ে নরক্খ হোইওক্য় ধক্র 

বস্পাংবফক্ল্ডর বদক্ে। 
ভোবেতবেয়োর প্রোন্তর বদক্য় চলক্ছ তখে  ’বট েোবড়। েোছ-েোছোবলক্ত ভরো 

চড়োই উতরোই এর মধয বদক্য়। মোক্ঝ মোক্ঝই  ’পোক্ে ছবির মত সিুে িসবত 
নচোক্খ পড়ক্ছ।  

নেোেোয় যোক্ে শ্যোরে? তোর েোে হোত বিধ্বস্ত। িোম হোত মোে সচল। 
েোবড় চোলোক্েো অিস্থোয় বরভলিোর চোলোক্ত পোরক্ি েো। নটবলক্ফোে েরক্ত চোইক্লও 
তোক্ে েোমক্ত হক্ি। এ অিস্থোয় দ্রুত তোক্ে নেোে আিক্য়র সন্ধ্োে েরক্ত হক্ি। 

েোবড়র েবতর মতই দ্রুত এই বচন্তোগুক্লো আিবততত হক্ে আহমদ মুসোর 
মোেোয়। 

সন্ধ্যো েোমোর খুি নদরী নেই। 
আহমদ মুসো েোবড়র েবত িোবড়ক্য় বদল। 
েোবড় চলবছল উপতযেোর মত এে বেচু এলোেো বদক্য়। সোমক্েই এেটো 

বটলো। সুের সোেোক্েো এেটো িোবড় নদখো যোক্ে বটলোর মোেোয়। 
বটলোর পোে বদক্য় চক্ল নেক্ছ হোইওক্য়। হোইওক্য় নেক্ে এেটো রোস্তো উক্ঠ 

নেক্ছ বটলোর িোবড়টোর বদক্ে। 
আহমদ মুসো বিস্মক্য়র সোক্ে লক্ষ েরল আহমদ মুসোর েোবড়র স্পীে 

িোড়ক্লও শ্যোরক্ের েোবড় এেই েবতক্ত চলক্ছ। 
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স্পীে িোড়োক্লো েো মোক্ে এখে নস লড়োই েরক্ত চোয়? বেন্তু বে ভোক্ি? 
তোর নতো লড়োই েরোর অিস্থো নেই। ভোিল আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসোর েোবড় নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোবড়র বিে পাঁবচে েক্ের মক্ধয 
নপৌক্ছ নেক্ছ। 

আহমদ মুসো পোক্য়র নমোেোর সোক্ে গুক্ে রোখো বরভলিোরটো হোক্ত বেল। 
হঠোৎ আহমদ মুসো লক্ষ েরক্লো নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোবড়র নপছক্ের 

টপটো উক্ঠ যোক্ে। তোর আড়োল নেক্ে নিবরক্য় এল েক্য়েটো িযোক্রল। 
আাঁতক্ে উঠল আহমদ মুসো। নমবেে েোে ও নেক্েে লোিোক্রর িযোক্রল 

নদক্খই নস বচেক্ত নপক্রক্ছ। মোে সুইচ বটক্প ওগুক্লো অপোক্রট েরো যোয়। 
আহমদ মুসোর বচন্তো নেষ হিোর আক্েই সোমক্ে নেক্ে েেতে েক্র উঠল 

নমবেেেোে। এে ঝোাঁে গুলী এক্স আহমদ মুসোর েোবড়র উইঠেবস্ক্রে উবড়ক্য় বেক্য় 
নেল। ঝোাঁঝরো েক্র বদল েোবড়র সোমক্ের বদেটো। 

আহমদ মুসো বসক্টর উপর েোত হক্য় পক্ড় বেক্েক্ে রক্ষো েরল। বেন্তু 
নসই সোক্ে িুঝল আরও বে ঘটক্ত পোক্র। 

আহমদ মুসো েোবড়র ষ্ট্োটত িন্ধ্ েক্র বদক্য় তোড়োতোবড় হোতবড়ক্য় েোবড়র 
েোেেপে যো নপল বেক্য় নদহটোক্ে বেক্চ েবড়ক্য় বদল। 

বেন্তু তোর নদহটো মোবটক্ত পড়োর আক্েই তোর েোে িোহুর এেটো মোসল 
বছক্ড় বেক্য় নেল িুক্লট। 

আহমদ মুসো নসবদক্ে ভ্রুক্ক্ষপ েো েক্র নদহটোক্ে েোবড়র রোস্তোর পোক্ে 
বেক্য় নেল। 

বঠে নস সমক্য়ই এেটো নেক্েে বিক্ফোবরত হক্লো আহমদ মুসোর 
েোবড়ক্ত। মুহূক্ততই টুেক্রো টুেক্রো হক্য় ছবড়ক্য় পড়ল েোবড়। দোউ দোউ েক্র জ্বলক্ত 
লোেল আগুে।  

শুক্য় নেক্েই আহমদ মুসো নদখল নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোবড় দ্রুত এবেক্য় 
িোাঁে বেক্য় বটলোর রোস্তো ধক্র উপক্র উক্ঠ নেল। 

আহমদ মুসো িোাঁ হোত বদক্য় েোে িোহু নচক্প ধক্র উক্ঠ দোাঁড়োল। 
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উক্ঠ দোাঁবড়ক্য়ই নদখক্ত নপল বিপরীত বদে নেক্ে এেটো েোবড় ছুক্ট 
আসক্ছ। 

আহমদ মুসো এেটু এবেক্য় হোত তুলল। নসই সোক্ে নদখল েোবড় এেবট 
েয়  বট। এেবট েীপ, আক্রেবট বপেআপ। 

েোবড়  ’বট আহমদ মুসোর িরোির এক্সই নেক্ম নেল। সাংক্ে সাংক্েই খুক্ল 
নেল েোবড়র দরেো। েোবড় নেক্ে নেক্ম এল সোমবরে ইউবেফমত পরো এেেে 
নলোে। ছুটক্ছ নস আহমদ মুসোর বদক্ে। তোর নপছক্ে আরও  ’েে অবফসোর। 

আহমদ মুসো ছুক্ট আসো সোমক্ের েেক্ে নদক্খই বচেক্ত পোরল। খুবে 
হক্লো এই  ুঃসমক্য় মোবেতে সেস্ত্র িোবহেীর প্রধোে নেেোক্রল নরোেোল্ড 
ওয়োবোংটেক্ে নদক্খ। 

‘গুে ইভবোং।’ িক্ল স্বোেত েোেোল আহমদ মুসো নরোেোল্ড ওয়োবোংটেক্ে। 
বেন্তু নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে আহমদ মুসোর েেোর বদক্ে নখয়োল 

েরল েো। নস দ্রুত আহমদ মুসোর েোক্ছ এক্স তোর আহত িোহুটো এেিোর নদক্খ 
নেোটো নদক্হর বদক্ে েের িুবলক্য় িলল, ‘বম. আহমদ মুসো আর নেোে ক্ষবত হয়বে 
নতো? আপবে বঠে আক্ছে নতো? বে ঘক্টক্ছ? নেে এমে ঘটল? আপবে...........।’ 
নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের েক্ণ্ঠ উক্িে। 

আহমদ মুসো নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের েেোয় িোধো বদক্য় িলল, 
‘বম. নেেোক্রল, আবম ভোল আবছ। সি িলবছ আবম। বেন্তু তোর আক্ে আপবে দয়ো 
েক্র ঐ বটলোর িোবড়টো বঘক্র নফলোর বেক্দতে বদে। নেেোক্রল শ্যোরে ওখোক্ে 
পোবলক্য়ক্ে্’। 

আহমদ মুসো যখে এ েেোগুক্লো িলবছল, তখে আরও এেটো েোবড় এক্স 
দোাঁড়োল এিাং তো নেক্ে ২ েে েোরী পুরুষ নেক্ম ছুক্ট এক্স আহমদ মুসোর পোক্ে 
দোাঁবড়ক্য়বছল। 

আহমদ মুসো েেো িলক্ত িলক্তই তোক্দর বদক্ে তোবেক্য়বছল। সোে 
ওয়োেোর ও নমরী নরোে আক্লেেোঠেোরক্ে নদক্খ হোবসক্ত মুখ ভক্র বেক্য়বছল 
আহমদ মুসোর। 
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‘নেেোক্রল শ্যোরে বদ েোলবপ্রট?’ আহমদ মুসোর েেো নেষ হক্তই ফুক্স 
উঠল নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের েণ্ঠ। 

িক্লই নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে তোর পোক্ে দোড়োক্েো  ’েে 
অবফসোক্রর এেেেক্ে িলল, ‘েক্ণতল িি আপবে েক্ণতল বষ্ট্ক্ভেক্ে িলুে বতবে 
নলোেক্দর বেক্য় নযে বটলোর িোবড়টো চোরবদে নেক্ে বঘক্র নফক্লে।’ 

বেক্দতক্ের সোক্ে সোক্ে েক্ণতল িি ছুটল বপেআপ েোবড়টোর বদক্ে। 
নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে যখে িিক্ে বেক্দতে বদবেল, নসই সময় আহমদ 
মুসো সোে ওয়োেোক্রর বদক্ে বফক্র িলল, ‘নতোমরো? এ সময় নেোক্েক্ে? ভোল আছ 
নতো? ওেলোলো নেমে আক্ছ?’ 

আহমদ মুসোর এত প্রক্শ্নর নেোেবটর েিোি েো বদক্য় সোে ওয়োেোর িলল, 
‘আহমদ মুসো ভোই, আপবে সোাংঘোবতে আহত। মোরোত্মে বেবোং হক্ে।’ েক্ণ্ঠ 
উক্িে সোে ওয়োেোক্রর। 

িিক্ে বেক্দতে বদক্য়ই নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে তোর বিতীয় 
অবফসোরক্ে িলল, ‘েক্ণতল টবে বস্মে তুবম বেক্য় েোবড় নেক্ে ফোস্ট এইে বেক্য় 
এক্স ওর আহত েোয়েোটো নিাঁক্ধ দোও, রক্ত িন্ধ্ হওয়ো দরেোর।’ 

েেো নেষ েক্র নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে আহমদ মুসোর বদক্ে 
বফরক্তই আহমদ মুসো সোে ওয়োেোরক্দর নদবখক্য় তোক্ে িলল, ‘এ সোে ওয়োেোর, 
তুক্খোড় ছোে, নরেইবঠেয়োে মুভক্মক্ঠের এেেে নেতো এিাং ও নমরী নরোে 
আক্লেেোঠেোর, চীফ েোবষ্ট্স আক্লেেোঠেোক্রর নমক্য়। এরো আমোর ভোই নিোে।’ 

নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে ওক্দর সোক্ে সম্ভোষণ বিবেময় েক্র 
আহমদ মুসোর বদক্ে বফক্র িলল, ‘ঘটেো বে বম. আহমদ মুসো?’ 

নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের অবফসোর েক্ণতল টবে বস্মে তখে 
আহমদ মুসোর েোে িোহুর আহত েোয়েোটো িোাঁধবছল। আহমদ মুসো নেেোক্রল 
নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের বেেোসোর েিোক্ি িলল, ‘নেেোক্রল শ্যোরেক্দর এে 
ঘোবটক্ত অবভযোে চোবলক্য় সোরো নেফোরসে ও নেোয়োে েোবিলোক্ে উেোর েরো 
হক্য়ক্ছ। নেবভে উইবলয়োম নেোেস িেী হক্য়ক্ছে। আহত অিস্থোয় পোলোক্ত 
নপক্রবছক্লে নেেোক্রল শ্যোরে। তোক্ে ফক্লো েক্রই আবম এখোক্ে এক্সবছ।’ 
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নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের নচোখ মুখ উজ্জ্বল হক্য় উঠল। িলল, 
‘ঈশ্বরক্ে ধন্যিোদ।’ 

িক্ল মুহুততেোল নেক্মই আিোর শুরু েরল, ‘বেন্তু আপেোর েোবড় ও 
আপেোর এই অিস্থো হক্লো বে েক্র?’ 

‘নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোবড়টো বছল বিক্েষ ধরক্ের। েোবড়র নপছক্ে টক্পর 
েভোক্র অক্টোক্মবটে নমবেেেোে ও নেক্েে লোিোর বফট েরো বছল। আবম নসটো 
িুঝক্ত পোবরবে। তোক্ে ধরোর েক্ন্য তোর েোবড়র েোক্ছ এক্স পক্ড়বছলোম। তোরপর 
যো ঘটোর তোই ঘক্টক্ছ। আবম মোবটক্ত পক্ড় নেক্েই নদখক্ত নপলোম, শ্যোরে েোবড় 
বেক্য় বটলোর িোবড়বটক্ত উক্ঠ নেল।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘ঈশ্বরক্ে ধন্যিোদ। মৃতযুর মুখ নেক্ে বতবে আপেোক্ে িোাঁবচক্য়ক্ছে।’ এে 
সোক্েই িক্ল উঠল নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে এিাং সোে ওয়োেোররো। 

েেো নেষ েক্রই নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে তোেোল সোে ওয়োেোক্রর 
বদক্ে। িলল, ‘বম. সোে ওয়োেোর, আবম এেেে ষ্ট্োফ সোক্েতঠটক্ে সোক্ে বদবে। 
আপেোরো আহমদ মুসোক্ে নপঠটোেক্ের সোমবরে হোসপোতোক্ল দয়ো েক্র নপৌক্ছ 
বদে।’ 

‘বেন্তু আবম নেেোক্রল শ্যোরক্ের নেষটো েো নদক্খ যোই বে েক্র?’ 
নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের প্রস্তোি শুক্েই িক্ল উঠল আহমদ মুসো। 

‘বেে বম. আহমদ মুসো, বেে। আপেোর এখেই বিটক্মঠট দরেোর। 
শ্যোরেক্ে খুাঁক্ে নির েরক্ত এিাং ধরক্ত েতটো সময় যোক্ি িলো যোক্ে েো। 
আপেোক্ে নস সময় পযতন্ত রোখো যোয় েো, উবচত েয়। আপবে বেবিন্ত েোকুে, বেউ 
হোরমোক্ের  ষেমতই তোর নেষ  ষেমত। ওক্ে আমরো ধক্র বেক্য় আসবছ। আপবত্ত 
েরক্িে েো। যোে এক্দর সোক্ে। বেে।’ 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘বঠে আক্ছ নেেোক্রল। আল্লোহ আপেোক্দর 
সফল েরুে।’ 

খুবে হক্য় উঠল সোে ওয়োেোর ও নমরী নরোে আক্লেেোঠেোক্রর মুখ। ওরো 
আহমদ মুসোক্ে বেক্য় চলল ওক্দর েোবড়র বদক্ে। 
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সোে ওয়োেোর ড্রোইবভাং বসক্ট িক্স আহমদ মুসোক্ে িলল, ‘ভোইয়ো নমরী 
আপেোর সোক্ে নপছক্ে উঠুে।’ 

‘েো সোে ওয়োেোর, সোেী বহক্সক্ি অস্ত্রধোরী এিাং সোক্েতঠট আমোর েক্ন্য 
ভোল হক্ি।’ িলল আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসোর েেো শুক্েই সোে ওয়োেোর তোর ভুল িুঝক্ত পোরল। বিেল্প 
েোেো অিস্থোয় নেোে নমক্য়ক্ে আহমদ মুসো তোর পোক্ে িসো এযোলোউ েরক্িে েো। 

সোে ওয়োেোর হোসল। িলল, ‘ভুল হক্য়ক্ছ আমোর ভোইয়ো। ইসলোক্মর সি 
এবটক্েট এখেও বেক্খ উঠক্ত পোবরবে। পক্দ পক্দই ভুল হয়।’ 

হোসল আহমদ মুসোও। িলল, ‘নমরী নরোে নদখক্ি নতোমোক্ে ছোবড়ক্য় 
যোক্ি এ িযোপোক্র।’ 

‘ভোইয়ো সোে ওয়োেোরক্ে বেক্েস েরুে নতো, নস প্রবতবদে েতটুকু 
নেোরআে েরীফ পক্ড়, এ পযতন্ত েতগুক্লো হোবদস ও পক্ড়ক্ছ।’ িলল নমরী নরোে 
েোবড়ক্ত উঠক্ত উঠক্ত। 

‘এখে পড়োর খুি চোপ যোক্ে। এ েোরক্ণই বেছুটো বপবছক্য় পক্ড়বছ 
ভোইয়ো।’ িলল েম্ভীর মুক্খ সোে ওয়োেোর। 

‘নেোে বচন্তো নেই সোে ওয়োেোর। নমরী নরোে নদখক্ি নতোমোক্ে বঠে েক্র 
নদক্ি।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘ধন্যিোদ ভোইয়ো। আেোম েৃতেতো েোেোবে নমরীক্ে।’ িলল সোে 
ওয়োেোর। 

সিোই েোবড়ক্ত উক্ঠক্ছ। 
ছুটক্ত শুরু েরল েোবড়। 
 
 
 
নহোয়োইট হোউক্ের এেবট েবমবট েক্ষ। 
নপ্রবসক্েক্ঠটর বেরোপত্তো েবমবটর এেটো তিঠে চলক্ছ। অন্যোন্যক্দর মক্ধয 

উপবস্থত আক্ছে নপ্রবসক্েক্ঠটর বেরোপত্তো উপক্দষ্ট্োসহ সেস্ত্র িোবহেীর প্রধোে 
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নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে, বসআইএ প্রধোে এযোেবমরোল মযোে আেতোর, 
এফবিআই প্রধোে েেত আব্রোহোম েেসে, পুবলে প্রধোে বিল নিেোর। আে বিক্েষ 
আমন্ত্রক্ণ উপবস্থত আক্ছে বসক্েক্টর নেোক্য়েো বিষয়ে নস্পেোল েবমবটর 
নচয়োরমযোে আেো পযোক্িবসয়ো, প্রবতবেবধ পবরষক্দর নেোক্য়েো বিষয়ে বসক্লট 
েবমবটর নচয়োরমযোে এযোঠড্রু েযোেিস এিাং বসক্েক্টর পররোে বিষয়ে বিক্েষ 
েবমবটর নচয়োরমযোে িি এইচ ব্রুস। 

আক্লোচেো চলবছল। 
েেো িলবছল তখে বসক্েট ইেক্টবলক্েি েবমবটর নচয়োরমযোে আেো 

পযোক্িবসয়ো। িলবছল নয, ‘আবম উবিগ্ন, আমোক্দর বমবেয়োর নক্রবেবিবলবট মোরোত্মে 
হুমবের মুক্খ। নসিোর আমোক্দর ইক্লেিবেে ও বপ্রঠট বমবেয়োক্ত দোরুণ ফলোও 
েক্র খির নিরুক্লো নয, লস আলোক্মোক্সর নেোক্য়েো সুড়ক্ের িযোপোরটো ভুয়ো। ওটো 
আহমদ মুসোর েল্পেোর সৃবষ্ট্, মোবেতে ইহুদীক্দর বিপক্দ নফলোর েক্ন্য এিাং তোর 
সোক্ে সোক্ে িলো হক্লো লস আলোক্মোক্সর ঘটেোর পরিততী নয বেবলাং ও সোন্তোক্ফ 
বিমোে িেক্র বিমোে ধ্বাংস হওয়োর নয ঘটেো ঘটোল, তো আহমদ মুসোর েৃোংসতো। 
বেন্তু এেবদে পক্রই মূলত আহমদ মুসো ও বে আক্মবরেোর নচষ্ট্োয় বমবেয়োক্ত 
এেদম বিপরীত খির নিরুল। এক্েিোক্র অেোটয দবলল দস্তোক্িে বদক্য় প্রমোণ 
েরো হক্লো নয, লস আলোক্মোস ও সিুে পোহোক্ড়র সাংক্যোেেোরী নেোক্য়েো সুড়েটো 
ইহুদীক্দর ততরী এিাং পরিততী বেবলাং ও বিমোে ধ্বাংক্সর ঘটেো ইহুদীিোদী 
শ্যোরেরোই ঘবটক্য়ক্ছ লস আলোক্মোস ঘটেোর তদন্তেোরী বটমক্ে হতযোর েক্ন্য। 
আিোর েতেোলই বমবেয়ো সোাংঘোবতে খির বদল, আহমদ মুসোই বেউ হোরমোক্ে 
েণহতযো ঘবটক্য়ক্ছ। এই অবভক্যোক্ে আহমদ মুসোক্ে নেপ্তোরও েরো হক্লো। বেন্তু 
আেক্েই আিোর আমোক্দর বমবেয়ো সম্পূণত উক্েো খির প্রেোে েরক্ত িোধয হক্লো। 
যোক্ত বভবেও নটক্পর মোধযক্ম প্রমোণ েরো হক্লো মোবেতে ইবতহোক্সর এই েঘন্য 
হতযোেোঠে ইহুদীিোদী নেেোক্রল শ্যোরেরোই ঘবটক্য়ক্ছ। নসই সোক্ে খির নিরুল, 
আহমদ মুসো সোরো নেফোরসে ও েোবিলোক্ে উেোর এিাং নেবভে উইবলয়োম নেোেস 
ও নেেোক্রল শ্যোরেক্ে িেী েরোর িযোপোক্র প্রধোে ভূবমেো পোলে েক্রক্ছ।’ 
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এেটু েোমল আেো পযোক্িবসয়ো, তোরপর আিোর িলল, ‘আবম এেেোগুক্লো 
িললোম এেক্ন্য নয, বেক্েরো বেছু অনুসন্ধ্োে েো েক্র, নমোটোমুবট বেবিত েো হক্য় 
খির ছোপোক্েোর ফক্ল বমবেয়োর এই নয নক্রবেবিবলবট বিপযতয় তোর েোরণ হক্ে 
আমোক্দর বমবেয়োর িৃহত্তর অাংে আে ইহুদীিোদী শ্যোরেক্দর দখক্ল।’ েোমল 
আেো পযোক্িবসয়ো। 

‘আবম বমস আেো পযোক্িবসয়ো সোক্ে এেমত। বেন্তু সমস্যো হক্লো 
বমবেয়োক্ে বেয়ন্ত্রণ েরোর নেোে আইে মোবেতে েণতক্ন্ত্র নেই। এেটোই বিেল্প, 
নসটো হক্লো নদে নপ্রবমে বমবেয়ো সৃবষ্ট্ েরো। যোক্হোে, বিষয়টো এখোক্েই েোে। 
আমোর মক্ে হয় প্রসে নেক্ে আমরো এেটু সক্র এক্সবছ।’ িলল বসক্েক্টর পররোে 
বিষয়ে েবমবটর নচয়োরমযোে িি এইচ ব্রুস। 

নপ্রবসক্েক্ঠটর বেরোপত্তো উপক্দষ্ট্ো দ্রুত নলোর বেল। িলল, ‘লস 
আলোক্মোস ও বেউ হোরমোক্ের ঘটেো মোবেতে েেেক্ের বিশ্বোস ও নসবঠটক্মক্ঠট 
মোরোত্মে ঘো বদক্য়ক্ছ। নেেোক্রল শ্যোরে, নেবভে উইবলয়োম নেোেস ও নিে 
ইয়োমবেসহ প্রধোে েোলবপ্রটরো ধরো পক্ড়ক্ছ। অিবেষ্ট্রোও ধরো পড়ক্ি। আইে 
অনুসোক্র তোক্দর বিচোর হক্ি। ইহুদীিোদী নয প্রিণতো বেউ হোরমোক্ে েণহতযো 
চোলোল বেে েমুযবেবটর উপর এিাং লস আলোক্মোক্স বিশ্বোক্সর ঘক্র েোেোবত েরল, 
তো এ ধরক্ের েোেোবত েত েক্রক্ছ, আরও েত েরক্ি নে েোক্ে! এরো বিপক্দ 
নফক্লক্ছ মোবেতে েেেণক্ে, বিপক্দ নফক্লক্ছ মোবেতে ইহুদী েেক্েোবষ্ঠক্েও। এখে 
ভোিিোর বিষয় হক্লো, এক্দর হোত নেক্ে মোবেতে েেেণক্ে উেোক্রর েক্ন্য আমরো 
বে েরি?’ েোমল নপ্রবসক্েক্ঠটর বেরোপত্তো উপক্দষ্ট্ো। 

‘বেছু এেটো অিশ্যই েরক্ত হক্ি। নেবভে উইবলয়োম নেোেস মোেতো 
ইহুদীিোদীরো আক্মবরেোে েয়, পযোবট্টয়ট নতো েয়ই। এক্দর আনুেতয প্রবমেে 
লযোঠে ইসরোইক্লর প্রবত। তোরো ইসরোইক্লর েক্ন্যই েোে েক্র। টোেো-পয়সো 
নেক্ে তিেোবেে তেয পযতন্ত সিই তোরো ইসরোইক্লর েন্য নযোেোড় েক্র। েে 
েযোেিক্সর মত সম্মোবেত বিেোেীও আক্মবরেোে হক্ত পোক্রেবে। নেোক্য়েো সুড়ে 
েক্ড় লস আলোক্মোস নেক্ে ইসরোইক্লর েক্ন্য তিেোবেে তেয পোচোর েক্র বতবে 
বিশ্বোক্সর ঘক্র চরম েোেোবত েক্রক্ছে। েে েযোেি যখে বিশ্বোসী হেবে, তখে 
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নেোে ইহুদীিোদীক্েই বিশ্বোস েরো যোয় েো। এরো অক্টোপোক্ের মত। এই 
অক্টোপোক্ের বিদোয় েরো ছোড়ো আক্মবরেোেক্দর মুবক্তর নেোে উপোয় নদবখ েো।’ 
িলল বসক্েট ইেক্টবলক্েি েবমবটর নচয়োরমযোে আেো পযোক্িবসয়ো।’ 

‘ধন্যিোদ বমস আেো পযোক্িবসয়ো। আপবে নযটো িলক্লে, নসই বিদোয়টো 
বে? বেভোক্ি? িলল নপ্রবসক্েঠট। 

‘এই বিদোয় আক্ষবরে, অেোক্ষবরে  ই-ই হক্ত পোক্র বম. নপ্রবসক্েঠট। 
অেোক্ষবরে বিষয়টো হক্লো, আমরো আমোক্দর প্রেোসে, অেতেীবত, িযিসোয়-িোবণেয, 
বেক্ষো-স্বোক্স্থয নেোে নক্ষক্েই ইহুদীিোদীক্দর নেোে আিয় প্রিয় নদি েো। তোহক্ল 
তোরো বেক্েরোই ধীক্র ধীক্র আমোক্দর নদে তযোে েরক্ি। বিতীয়ত, ইহুদীিোদীক্দর 
প্রবমেে লযোঠে ইসরোইক্লর সোক্ে সিতবেম্ন পযতোক্য়র কূটনেবতে সম্পক্েতর িোইক্র 
নেোে সহক্যোবেতো, সমক্ঝোতোয় আমরো েোেি েো।’ আেো পযোক্িবসয়ো িলল। 

‘এটো শুধু অনুকূল েেমত, েণসক্চতেতো ও েণ পযতোক্য়র প্রবতক্রোক্ধর 
মোধযক্মই সম্ভি। সরেোক্রর এখোক্ে নিবে বেছু েরোর সুক্যোে খুিই েম।’ িলল 
নপ্রবসক্েঠট এযোেোমস হ্যোবরসে। 

‘বম. নপ্রবসক্েঠট বঠে িক্লক্ছে। আমোর মক্ে হয় এই েণ সক্চতেতো ও 
েেমত সৃবষ্ট্ হক্ি। ইবতমক্ধযই নয মোমলোগুক্লো ইহুদীিোদীক্দর বিরুক্ে হক্য়ক্ছ 
এিাং বেউ হোরমোক্ের েণহতযো, সোরো নেফোরসে ও েোবিলোর বেেন্যোপক্ে নেন্দ্র 
েক্র আরও নয নেসগুক্লো হক্ত যোক্ে নস সিই এই সক্চতেতো সৃবষ্ট্ েরক্ি। 
নেক্সর প্রবসবোংসগুক্লো নযভোক্ি বমবেয়োক্ত আসক্ি তোক্ত আমরো যো চোই নসই 
েেমক্তর সৃবষ্ট্ হক্য় যোক্ি। প্রবতক্রোধ উক্ঠ আসক্ি েেেক্ণর পযতোয় নেক্েই।’ 
িলল এফবিআই প্রধোে আব্রোহোম েেসে। 

‘এমে যবদ শুরু হয়, তোহক্ল মুসলমোেক্দর বেক্য়ও নতো প্রশ্ন উঠক্ত 
পোক্র?’ নপ্রবসক্েঠট এযোেোমস হ্যোবরসে িলল। 

‘েো বম. নপ্রবসক্েঠট, এ ধরক্ের প্রশ্ন নতোলোর নেোে সুক্যোে হক্ি েো। 
মুসবলম েোতীয়তোর এেটো আন্তেতোবতে রূপ আক্ছ সতয, বেন্তু মুসলমোেক্দর 
ভূবমেত নেোে আন্তেতোবতে নেন্দ্র নেই। মক্কো মুসলমোেক্দর প্রোেতেো ও তীেত নেন্দ্র, 
বেন্তু মক্কো িো আরক্ির প্রবত মুসলমোেক্দর নেোে রোেনেবতে আনুেতয িো 
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েবমটক্মঠট নেই। আরিক্ে তোরো তোক্দর েোতীয় আিোসভূবম মক্ে েক্র েো এিাং 
নসেন্য অেত-বিত্ত, িম, িুবে ইতযোবদ বদক্য় এক্ে েক্ড় নতোলোরও নেোে 
প্রক্য়োেেীয়তো তোরো অনুভি েক্র েো। মুসলমোেরো নেোটো  বেয়োক্েই আল্লোহর ভূবম 
মক্ে েক্র এিাং তোই নয নদক্েই তোরো িসবত স্থোপে েক্র নস নদেক্েই তোরো বেক্ের 
নদে বহক্সক্ি েহণ েক্র। সুতরোাং মুসলমোে আক্মবরেোেরো সবতযেোক্রর 
আক্মবরেোে। ইহুদীিোদীক্দর সোক্ে তোক্দর তুলেো হয় েো। তোই তোক্দর িযোপোক্র 
নেোে প্রশ্ন উঠক্ি েো। পৃবেিীক্ত মোে  বট েোবত আক্ছ, ইহুদী ও বহন্দু, যোরো তোক্দর 
ধমত বিশ্বোক্সর সোক্ে তোক্দর ভূবমক্ে এে েক্র নফক্লক্ছ। ইসরোইল ইহুদীক্দর 
প্রবমেে লযোঠে। নতমবে বহন্দুস্তোেক্ে বহন্দুরো তোক্দর েোতীয় আিোসভূবম মক্ে 
েক্র। এ েক্ন্য বহন্দুরো বহন্দুস্তোক্ে অন্যেোবতর অবস্তত্ব িরদোেত েরক্ত পোক্র েো। 
বহন্দুস্তোক্ে আসো সি েোবতক্েই তোরো েোস েক্রক্ছ। নিৌেক্দর মত িড় েোবতক্েও 
তোরো ভোরত নেক্ে বেমূতল েক্রক্ছ। পোক্রবে শুধু মুসলমোেক্দর। তোই িক্ল নচষ্ট্ো 
তোরো পবরতযোে েক্রবে।’ িলল আেো পযোক্িবসয়ো। 

‘ধন্যিোদ বমস পযোক্িবসয়ো, আপবে ভোল েেো মক্ে েবরক্য় বদক্য়ক্ছে। 
শ্যোরেক্দর তৎপরতোর সোক্ে ভোরতীয় আক্মবরেোেক্দরও নতো েবড়ত নদখো 
যোক্ে। এ িযোপোরটোও আমোক্দর বিক্িচেোয় আসো দরেোর।’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

‘ইক্য়স বম. নপ্রবসক্েঠট ইহুদীিোদী শ্যোরেক্দর সোক্ে ইবঠেয়োে 
আক্মবরেোেরো নদখো যোক্ে েভীরভোক্িই েবড়ক্য় পক্ড়ক্ছ। শ্যোরেরো আহমদ 
মুসোক্ে িেী েক্র নরক্খবছল ভোরতীয় আক্মবরেোে এযোক্সোবসক্য়েক্ের চীফ 
পযোক্িোে বেি োংের নসক্ের িোবড়ক্ত ও তোর ফযোটরী নেোেোউক্ে, আিোর সোরো 
নেফোরসে ও েোবিলোক্েও িেী অিস্থোয় পোওয়ো নেক্ছ তোরই আক্রে িোসোয়। 
সিতক্েক্ষ আমরো শ্যোরেক্ে নযখোে নেক্ে উেোর েরলোম, নস িোবড়টোও ঐ 
এযোক্সোবসক্য়েক্ের সভোপবত ভোরত ভূষণ বেিোেীর। নপ্রবসক্েক্ঠটর মক্ে আক্ছ 
নেেোক্রল শ্যোরেক্দর পক্ক্ষ তবির েরক্ত এক্সবছক্লে ভোরতীয় আক্মবরেোে 
এযোক্সোবসক্য়েক্ের সভোপবত ভোরত ভূষণ বেিোেী, বেিতোহী েোইক্রটর বিক্েোদ 
বিহোরী মোলোেোর, উপক্দষ্ট্ো েরৎবসাং িমতে এিাং চীফ পযোক্িোে বেি োংের নসে। 
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সুতরোাং নিোঝো যোক্ে ভোরতীয় আক্মবরেোেরো িযবক্তেতভোক্ি েয়, সোমবষ্ট্েভোক্ি 
নেেোক্রল শ্যোরেক্দর ষড়যক্ন্ত্রর সোক্ে েবড়ত।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘বম. নপ্রবসক্েঠট, নেেোক্রল শ্যোরেক্দর বিরুক্ে নয সি মোমলো দোক্য়র 
হক্য়ক্ছ, তোর সোক্ে বেি োংের নসে এিাং ভোরত ভূষণ বেিোেী েবড়ত হক্য় 
পক্ড়ক্ছে।’ পুবলে প্রধোে বিল নিেোর িলল। 

‘আমোর মক্ে হয় এখেেোর েক্ন্য এতটুকুই যক্েষ্ট্। নদখো যোে আইে 
তোক্দর েতটো েড়োয়। তোক্দর এ ভূবমেো তোক্দর ভুল নিোঝোর েোরক্ণও হক্ত 
পোক্র।’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

‘ধন্যিোদ বম. নপ্রবসক্েঠট, এভোক্িই বচন্তো েরো হক্ি। তক্ি তোক্দর এই 
আতোতটো নিবেেেোল। এই  ই েমুযবেবটর মক্ধয সম্পেত ও সহক্যোবেতোর বিষয়টো 
খুিই পুরোক্েো। ইহুদীিোদী শ্যোরেক্দর আেক্ের বিপযতক্য় তোক্দর নেোে প্রেোর 
ভূবমেো অিযোহত েোেক্ত পোক্র। এমেবে ওক্দর েোে বেছুটো এরোও আেেোম 
বদক্ত পোক্র।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘ধন্যিোদ বম. েেত। এক্দর উপর নচোখ রোখক্ত হক্ি এিাং এক্দর মক্ধয 
আিোর শ্যোরেক্দর সৃবষ্ট্ েো হয়, নসটো বেবিত েরক্ত হক্ি।’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

‘ইক্য়স বম. নপ্রবসক্েঠট।’ েেত আব্রোহোম েেসে িলল। 
‘অিোে লোেক্ছ বম. নপ্রবসক্েঠট। ঈশ্বর েখে েোক্ে বদক্য় বে েোে েরোে! 

আমরো বে নেউ ভোিক্ত নপক্রবছলোম, আহমদ মুসো এক্দক্ে এক্স যুে যুে ধক্র 
চক্ল আসো এেবট প্রোণঘোবত ষড়যন্ত্রেোল বছন্ন েক্র আক্মবরেোক্ে রক্ষো েরক্িে!’ 
িলল আেো পযোক্িোবসয়ো। 

‘সবতযই অভোিেীয় বমস আেো পযোক্িোবসয়ো। শ্যোরেক্দর ষড়যক্ন্ত্র আমরো 
িোরিোর তোক্ে সক্েহ েক্রবছ, তোক্ে নেপ্তোর েক্রবছ, নেপ্তোক্রর েক্ন্য পুবলে 
নলবলক্য় বদক্য়বছ। বেন্তু তোর েোে নস েক্রই নেক্ছ। লোখ লোখ টোেো বদক্য় বেক্য়োে 
েরক্লও েোক্রো েোছ নেক্ে এই ধরক্ের েোে পোওয়ো  ষ্কর। সবতয আহমদ মুসো 
অতুলেীয়। এ ধরক্ের নলোে পৃবেিীর সম্পদ, পৃবেিীর মোনুক্ষর সম্পদ।’ 
নপ্রবসক্েঠট নেক্ষোক্ত িোেযটো পূণত েক্রই পোবের গ্লোস তুক্ল বেক্লে। পোবে নখক্লে। 
মক্ে হয় পোবে খোওয়োর েক্ন্যই বতবে নেক্মবছক্লে।  
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নপ্রবসক্েঠট তোর হোক্তর গ্লোসটো নটবিক্ল রোখোর আক্েই নেেোক্রল নরোেোল্ড 
ওয়োবোংটে িলল, ‘এই নলোেবট নমৌলিোদী িক্ল তোর বে ভয়াংের রূপ আমোক্দর 
সোমক্ে তুক্ল ধরো হক্য়বছল! অেচ তোর মক্ধয নয মোেবিেতো নদক্খবছ তো অেন্য। 
বতবে তোর ধক্মতর প্রবত অতযন্ত বেষ্ঠোিোে, বতবে ধক্মতর নছোট-খোট বেক্দতেও অতযন্ত 
যক্ের সোক্ে পোলে েক্রে। বতবে তোর েোবতক্ে ভোক্লোিোক্সে, েোবতর েোক্েই 
বতবে তোর েীিেক্ে বিবলক্য় বদক্য়ক্ছে। বেন্তু এই সোক্ে বতবে অন্য ধমতক্ে অিেো 
েক্রে েো। অন্য ধক্মতর নলোেক্দর বতবে ভোক্লোিোক্সে, বেক্ের নলোেক্দর নযমে 
ভোক্লোিোক্সে। মোনুষ বহক্সক্ি সিোই তোর েোক্ছ সমোে। তোাঁর এই অিস্থোেক্ে 
বিপরীতমুখী এে তিত রূপ মক্ে হক্ত পোক্র। বেন্তু আহমদ মুসো এই তিপবরতযক্ে 
েয় েক্রক্ছে। বতবে অতযন্ত নেোাঁড়ো ধোবমতে এিাং অতযন্ত নেোাঁড়ো এে মোেিতোিোদী।’ 

েেত আব্রোহোম েেসক্ের মুখ খুবেক্ত উজ্জ্বল হক্য় উক্ঠবছল। িলল নস, 
‘বম. নপ্রবসক্েঠট আহমদ মুসো বে িক্লে েোক্েে। বতবে িক্লে, নয যত ভোক্লো 
মুসলমোে, নস তত ভোক্লো মোেিতোিোদী। তোর যুবক্ত হক্লো, ‘আল্লোহ সেক্লর রষ্ট্ো, 
সেক্লর পোলেেততো, সেক্লর প্রতযোিততে তোাঁরই েোক্ছ। বতবে সেল মোনুষক্ে 
ভোক্লোিোক্সে। অন্যবদক্ে এেেে ভোক্লো মুসলমোে আল্লোহক্ে ভোক্লোিোক্স বেক্ের 
েীিক্ের নচক্য় নিবে এিাং এ েোরক্ণই  বেয়োর মোনুষক্েও নস ভোক্লোিোক্স 
অনুরূপভোক্ি। এটো তোক্দর রোসুক্লরও বেক্ষো। আহমদ মুসো তোক্দর রোসুক্লর 
মোেি নপ্রক্মর অক্েে েোবহেী িক্লে। তোর মক্ধয এেবট হক্লো, অন্য ধক্মতর এে 
িৃেো রোসুল নমোহোম্মদক্ে েষ্ট্ নদিোর েক্ন্য তোর চলোর পক্ে প্রবতবদে েোাঁটো বিবছক্য় 
রোখত। এেবদে রোসুল তোর চলোর পক্ে েোাঁটো নদখক্লে েো। বতবে িৃক্ের নখোাঁে 
বেক্লে। েোেক্লে, িৃেো অসুস্থ। সাংক্ে সাংক্ে রোসুল িৃেোর িোবড়ক্ত নেক্লে। 
রোসুক্লর সোহোযয ও শুশ্রুসোক্তই িৃেো ভোক্লো হক্য় উক্ঠ। আহমদ মুসো িক্লে, 
মোনুষক্ে ভোক্লোিোসো আল্লোহক্ে ভোক্লোিোসোরই অাংে।’ েোমল েেত আব্রোহোম 
েেসে। 

‘চমৎেোর বম. েেত। এই আহমদ মুসো যবদ নমৌলিোদী হয়, তোহক্ল এই 
নমৌলিোদ  বেয়োর েক্ন্য সিক্চক্য় নিবে েোময।’ িলল নপ্রবসক্েঠট। 
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‘বেন্তু এেটো বেবেস আবম িুঝক্ত পোবর েো বম. নপ্রবসক্েঠট, ইসলোম 
প্রবতপক্ক্ষর বিরুক্ে অিযোহত যুক্ের বেক্দতে বদক্য়ক্ছ এিাং আল্লোহর ধমত প্রবতবষ্ঠত 
েো হওয়ো পযতন্ত যুে অিযোহত রোখক্ত িক্লক্ছ। ইসলোক্মর েোবন্তিোবদতোর সোক্ে এটো 
বমক্ল বে েক্র?’ িলল প্রবতবেবধ পবরষক্দর নেোক্য়েো েবমবটর নচয়োরমযোে এযোঠড্রু 
েযোেিস। 

‘বেন্তু বমুঃ েযোেিস আমরো আক্লোচেো েরবছ আহমদ মুসোক্ে বেক্য়, 
ইসলোমক্ে বেক্য় েয়।’ 

এ েেো িক্ল নপ্রবসক্েঠট েেত আব্রোহোম েেসক্ের বদক্ে নচক্য় িলল, ‘বম. 
েেত, বম. েযোেিস যো িলক্লে নস িযোপোক্র আপবে বে বেছু িলক্িে?’ 

‘ইক্য়স বম. নপ্রবসক্েঠট।’ িক্ল এেটু েোমল েেত আব্রোহোম। তোরপর 
আিোর শুরু েরল, ‘আহমদ মুসো ও ইসলোম আলোদো েয়। আহমদ মুসো 
ইসলোক্মরই প্রবতেৃবত, প্রবতবট সবতযেোর মুসলমোেও তোই। বম. েযোেিস নয 
বিষক্য় িক্লক্ছে নসটো পবরভোষোেত ভুল িুঝোিুবঝর ফল। ইসলোম নেোে িযবক্ত িো 
গ্রুপ বোংিো নেোে ধমতক্ে লড়োইক্য়র প্রবতপক্ষ মক্ে েক্রেো। ইসলোক্মর লড়োই 
েুলুম, অেোবন্ত ও অবিচোক্রর বিরুক্ে। এ বহক্সক্ি েোক্লম ও েোবন্তভাংেেোরীরোই 
ইসলোক্মর প্রবতপক্ষ। বম. নপ্রবসক্েঠট, মুসবলম রোে আরি সীমোক্ন্ত নরোমোে 
েোসেেততো সুহরোবিল িহুবদে রোেত্ব েক্রে। ইসলোক্মর েিী তোক্ে আক্রমণ 
েক্রেবে, তোর সোক্ে নেোে বিক্রোধও িোক্ধবে। বেন্তু সুহরোবিল যখে বিেো েোরক্ণ 
আন্তেতোবতে রীবত লাংঘে েক্র এেেে মুসবলম দূতক্ে হতযো েরল, তখে 
ইসলোক্মর েিী এই েুলুম ও অবিচোক্রর প্রবতেোক্রর েক্ন্য যুে যোেোর বেক্দতে 
বদক্লে। সুহরোবিক্লর অধীক্ে তখে লক্ষোবধে তসন্য, বেন্তু মুসলমোেরো বতে 
হোেোক্রর নিবে তসন্য নযোেোড় েরক্ত পোক্রবে। এরপরও ইসলোক্মর েিী 
পবরণবতর েেো বচন্তো েো েক্র অবিচোক্রর প্রবতেোরক্েই িড় েক্র নদক্খে। 
প্রবতপক্ক্ষর বিরুক্ে ইসলোক্মর যুক্ের হুকুক্মর অেত এটোই। আল্লোহর ধমত প্রবতষ্ঠোর 
েক্ন্য অিযোহত লড়োইক্য়র বেক্দতক্ের অেতও এই ধরক্ের। ইসলোক্ম ইহেোলীে ও 
পরেোলীে েোবন্ত, স্ববস্ত ও মুবক্তর পেক্েই আল্লোহর ধমত িলো হক্য়ক্ছ। েুলুম, অেোবন্ত 
ও অবিচোক্রর বিরুক্ে লড়োইক্য়র েীবত বহসোক্িই ইসলোম মোনুক্ষর েক্ন্য েোবন্ত, 
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স্ববস্ত ও সুবিচোক্রর প্রবতষ্ঠো চোয় এিাং এ েক্ন্য অিযোহত লড়োইক্য়র বেক্দতে নদয়। 
এ লড়োইক্ে তোরো মোেিতোর েক্ন্য অপবরহোযত মক্ে েক্র। আর এ লড়োই েলক্মর 
লড়োই এিাং িুবে ও যুবক্তর লড়োই। প্রক্য়োেেীয় নক্ষক্ে অক্স্ত্রর লড়োইও এর সোক্ে 
েোবমল। এ অক্স্ত্রর লড়োইক্য়র দৃষ্ট্োন্ত সুহরোবিক্লর সোক্ে মুসলমোেক্দর যুে যোেো।’ 

দীঘত িক্তক্িযর পর েোমল েেত আব্রোহোম েেসে। 
‘ধন্যিোদ বম. েেত। ভোক্লো িক্লক্ছে। নদখবছ, ইসলোম নয েোরক্ণ যুে 

েক্র তো সোিতেেীে। এ েোরক্ণ সিোই যুে েক্র এিাং েরক্ত িোধয। ‘আল্লোহর ধমত’ 
এর নয অেত েক্রক্ছে তো চমৎেোর। তোাঁর েোবন্ত, সুবিচোর, ইতযোবদর েেোক্তো সি 
ধমতই িক্ল। তোহক্ল ইসলোক্মর আলোদো তিবেষ্ট্য নেোেোয়?’ িলল নপ্রবসক্েঠট। 

‘সি এেত্বিোদী ধমতই ঈশ্বক্রর। তক্ি ওক্দর দোিী হক্লো, ইসলোম 
সিতেবেষ্ঠ ও পূণতোাংে। মোেি েীিক্ের সেল বিভোক্ে েোবন্ত ও সুবিচোর প্রবতষ্ঠোর 
পূণতোাংে দোেতবেে ও প্রোক্য়োবেে বিধোে ইসলোম নদয়, যো অন্য নেোে ধক্মত নেই।’ 
েেত আব্রোহোম িলল। 

‘এ বিষয়গুক্লো খুিই েোেুে বম. েেত, আসুে আমরো আমোক্দর 
আক্লোচেোর মূল প্রসাংক্ে বফক্র যোই। অক্টোপোক্ের মত যোরো আমোক্দর আিে েক্র 
নরক্খবছল, শ্যোরক্ের নসই ইহুদীিোদীরো শুধু আক্মবরেোয় েয় িোইক্রও আসে 
নেক্ড় িক্স আক্ছ। তোরো প্রভোিেোলীও। তোক্দর মক্ধয প্রবতবক্রয়ো অিশ্যই হক্ি। 
চোপও আসক্ি শ্যোরেক্দর নছক্ড় নদিোর। এ বদেবট বেক্য় আপেোরো নেউ বেছু 
িক্লেবে।’ িলল নপ্রবসক্েঠট। 

‘বম. নপ্রবসক্েঠট, এটো িড় নেোে সমস্যো হক্ি েো। আমরো েেেক্ণর স্বোক্েত 
েক্ঠোর ভূবমেো েহণ েরক্িো। বিশ্ব েেমক্তর েোক্ছ তোক্দর স্বরূপ আমরো 
বিস্তোবরতভোক্ি তুক্ল ধরি। এর ফক্ল তোরো আত্মরক্ষোমূলে অিস্থোক্ে নযক্ত িোধয 
হক্ি। তোরো নিবে বেছু েরোর অিেোে পোক্ি েো। তোরো এে সমক্য়র চরম অবিশ্বস্ত 
ও বেবেত অিস্থোক্ে আিোর বফক্র নযক্ত িোধয হক্ি।’ িলল বসক্েক্টর ফক্রে 
বরক্লেি েবমবটর নচয়োরমযোে িি এইচ ব্রুস। 
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‘সেলক্ে ধন্যিোদ। আমরো এখে উঠক্ত পোবর। তোর আক্ে বম. েেত 
িলুে, আহমদ মুসো নেমে আক্ছে? সুবরেোক্মর আক্রেেে নলোেক্ে উেোর 
েক্রবছক্লে, তোর খির বে?’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

‘আহমদ মুসো সুস্থ হক্য় উক্ঠক্ছে বম. নপ্রবসক্েঠট।  ’এেবদক্ের মক্ধযই 
ছোড়ো পোক্িে। সুবরেোক্মর নলোেবট নসখোেেোর সোক্িে প্রধোেমন্ত্রী আহমদ হোত্তো 
েোসুমে। তদবহে বেযতোতে বছল তোর অসুস্থতোর েোরণ। নসও সুস্থ হক্য় উক্ঠক্ছ। 
আহমদ মুসোর পোক্ের ঘক্র তোক্ে রোখো হক্য়ক্ছ।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

নপ্রবসক্েঠট সেক্লর বদক্ে এেিোর তোবেক্য় িলল, ‘নদখুে আবম মক্ে 
েরবছ, আহমদ মুসোক্ে মোবেতে েোেবরেত্ব অফোর েরো উবচত। নস নয এলোেো 
নপ্রফোর েরক্ি নসখোক্ে এেটো িোবড়ও বদক্ত চোই। আবম যতদূর েোবে নসৌবদ 
সরেোর মক্কো ও মবদেোয় তোক্ে  ’বট িোবড় বদক্য়ক্ছ। এ ছোড়ো নেোে নদক্ে তোর 
বেছু নেই। তোর অিদোে মোবেতে েোবত নেোে বদে ভুলক্ি েো। ইহুদীিোদী অক্টোপোে 
আমোক্দরক্ে আমোক্দর ফোউঠেোর ফোদোরসক্দর বেক্দতবেত েোতীয় লক্ষ নেক্ে 
অক্েে দূর সবরক্য় বেক্য় বেক্য়বছল। নসখোে নেক্ে আমরো বফক্র আসবছ। অিশ্য 
সোরো নেফোরসক্ের ‘বে আক্মবরেো’ এই লক্ক্ষ আক্ে নেক্েই েোে েরবছল। বেন্তু 
আহমদ মুসো েো এক্ল, তোাঁর সহক্যোবেতো েো হক্ল এই েোবময়োিী আসক্তো েো। 
সবতযেোর ‘বে আক্মবরেো’ তোর পরে নপক্য়ই ধন্য হক্য়ক্ছ। এই েেো মোবেতে 
েোবতর নভোলো উবচত েয়।’ েোমল নপ্রবসক্েঠট। 

‘আমরো বম. নপ্রবসক্েক্ঠটর সোক্ে এেমত। সিোই খুবে হক্ি এই প্রস্তোক্ি। 
সিক্চক্য় নিবে খুবে হক্ি ‘বে আক্মবরেো’ ও সোরো নেফোরসে।’ সমক্িত েক্ণ্ঠ 
িক্ল উঠল সিোই। 

‘ধন্যিোদ সেলক্ে।’ িক্লই নপ্রবসক্েঠট তোেোল েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে। 
িলল, ‘সোরো নেফোরসে ও আহমদ মুসোর সম্পক্েতর িযোপোক্র বম. েেত বে েতুে 
বেছু েোক্েে?’ 

‘ ’েেই এতটো চোপো, এতটো সাংযত, এতটো সতেত নয আমরো বেছুই 
েোেক্ত পোরবছ েো। বম. নপ্রক্সবেঠট।’ িলল েেত আব্রোহোম। 
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‘বম. েেত ওরো  ই সোের। পৃেে এেটো সাংক্যোে খোল ততরী ছোড়ো ওক্দর 
বমলে হক্ি েো। এই সাংক্যোক্ের েক্ন্য তৃতীয় পক্ষ চোই।’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

হোসল েেত আব্রোহোম। িলল, ‘বম. নপ্রবসক্েক্ঠটর ইেো আবম িুক্ঝবছ। এই 
দোবয়ত্ব আবম বেলোম।’ 

‘সেলক্ে আিোরও ধন্যিোদ।’ িক্ল নপ্রবসক্েঠট উক্ঠ দোড়োল। 
উক্ঠ দোাঁড়োল সিোই। 
 
 
নপঠটোেে বমবলটোরী হোসপোতোল। হোসপোতোক্লর বভআইবপ উইাং।  
আহমদ মুসো তোর েক্ক্ষর িোইক্র দক্ক্ষণমুখী প্রেস্ত িোরোেোয় এেটো 

নসোফোয় িক্স। তোর সোমক্ে বট নটবিল। 
বট নটবিক্লর ওপোক্র আক্রে নসোফোয় িক্স আক্ছ পিোক্েোধত এেেে 

মোনুষ। মুক্খর আদলটো তোর ইক্েোক্েেীয় ধরক্ণর। নচহোরোয় আবভেোতয। েোম 
আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

আহমদ হোত্তো েোসুমে দক্ক্ষণ আক্মবরেোর আটলোবঠটে তীক্রর নদে 
সুবরেোক্মর এেবট প্রোচীে ও সম্মোবেত পবরিোক্রর সন্তোে এিাং নসখোেেোর এেেে 
প্রভোিেোলী রোেেীবতে। 

নসবদে নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে নসই বটলোর িোবড়বটক্ত নেেোক্রল 
শ্যোরেক্ে ধরোর েক্ন্য নয অবভযোে চোবলক্য়বছল, নসই অবভযোক্ে তোরো আহমদ 
হোত্তো েোসুমেক্েও উেোর েক্র িেীদেো নেক্ে। 

আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের ম্লোে মুক্খ োংেোর ছোয়ো। েেো িলবছল নস। 
িলবছল, ‘েত বেিতোচে সুবরোেোক্মর মুসলমোেক্দর েক্ন্য বিপদ নেক্ে আক্ে। ঐ 
বেিতোচক্ে েোতীয় পবরষক্দর েতেরো ৪৫ ভোে আসক্ে মুসলমোেরো বেিতোবচত হয়। 
েোতীয় পবরষক্দর প্রেম অবধক্িেক্ে আমোক্ে পবরষদ নেতো বেিতোবচত েক্র। ফক্ল 
সাংবিধোে অনুসোক্র আবমই হই নদক্ের প্রধোেমন্ত্রী। আর েোতীয় পবরষক্দর বিক্রোধী 
দলীয় নেতো বেিতোবচত হে রক্মে আেরওয়োল। ইউক্রোবপয়োে েমুযবেবটর সোহোযয 
বেক্য় বতবে নচষ্ট্ো েরবছক্লে প্রধোেমন্ত্রী হওয়োর েক্ন্য। পোক্রবে। তখে নেক্েই...।’ 
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‘েোতীয় পবরষক্দ মুসলমোেরো এত সীট নপল বে েক্র?’ আহমদ হোত্তো 
েোসুমেক্ে েোবমক্য় বদক্য় বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 

‘সুবরেোক্ম েেসাংখযোর আিোবসে বিভোেেটো েৃতত্বীয় েোবত বভবত্তে। 
নযমে বহন্দুস্তোেী, নক্রোলস (ইউক্রোপীয় ও আবেেোেক্দর বমিণ), 
ইক্েোক্েেীয়োেস, বেক্েো, আক্মবরেোে, ইবঠেয়োেস, চোইেীে ইতযোবদ। নসখোক্ে 
নভোট হয় এই েোবত বভবত্তে বিভোেে অনুসোক্র। ঐ বেিতোচক্ে মুসলমোেরো হঠোৎ 
বিক্েষ এেটো সুবিধো লোভ েক্র। বহন্দুস্তোেী, নক্রোলস ও ইক্েোক্েেীয়োেক্দর এেটো 
িড় অাংে মুসলমোে। যখে বেক্ষোর প্রসোর েম বছল, সক্চতেতো েম বছল, তখে 
বেিতোচক্ে ধমত পবরচয় নতমে এেটো প্রভোি বিস্তোর েরক্তো েো। বেন্তু বেক্ষোর হোর 
যত িোড়ক্ছ, ধমতীয় প্রভোি ততই েবক্তেোলী হক্য় উঠক্ছ। েত বেিতোচক্ে এটো 
পবরষ্কোর নিোঝো নেক্ছ। িড় প্রক্তযে েোবতর গ্রুপ নেক্ে মুসলমোেরো প্রচরু 
পবরমোক্ণ বেিতোবচত হক্য়ক্ছ। এমেবে চীেোক্দর মক্ধয নেক্েও  ’েে বেিতোবচত 
হক্য়ক্ছ। সি বমবলক্য় মুসবলম সদস্যক্দর সাংখযো দোাঁড়োয় পয়তোবল্লে।’ িলল 
আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

‘তোর মোক্ে মুসবলম নিোধ নসখোক্ে িোড়ক্ছ?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘হ্যোাঁ, তোই।’ 
‘বেক্ষোর প্রসোরই বে এর েোরণ, ইসলোক্মর পক্ক্ষ নসখোক্ে নেোে েোে 

হক্ে!’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘রোক্িতো আলক্ম আল ইসলোমীর এেটো অবফস সুবরেোক্মর রোেধোেী 

পোরোমোবরক্িো’নত রক্য়ক্ছ। রোক্িতো নেোরআে, হোবদসসহ বেছু িইক্য়র অনুিোদ 
সুবরেোক্মর সোধোরণভোক্ি েবেত ভোষো ‘টোবে টোবে’নতও েক্রক্ছ। ইাংক্রেী, েোচ, 
বহেী, উ ত বিবভন্ন আবেেোে ভোষোর ইসলোমী িইও রোক্িতো নসখোক্ে বিতরণ 
েক্রক্ছ। সুবরেোক্মর প্রতযন্ত অিক্ল পযতন্ত রোক্িতো মসবেদ, মোদ্রোসো ততরী েক্রক্ছ। 
এ সক্ির িড় এেটো প্রভোি অিশ্যই আক্ছ। বেন্তু মুসলমোেক্দর সক্চতে েক্র 
নতোলোর সিক্চক্য় িড় েোে েক্রক্ছ বহন্দুস্তোেী বহন্দুরো। তোরো িযিসোয়-িোবণেয ও 
বেল্প েোরখোেোয় খুি প্রভোিেোলী। তোক্দর মক্ধয স্বেেপ্রীবত খুি নিবে েোক্ে এিাং 
তোরো মুসলমোেক্দরক্ে বিক্িক্ষর নচোক্খ নদক্খ। তোরো নযখোক্েই েোক্ে, নসখোক্ে 
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মুসলমোেরো প্রক্িেোবধেোর পোয় েো। তোক্দর নদখোক্দবখ ইউক্রোপীয়রোও অক্েে 
নক্ষক্ে মুসলমোেক্দর সোক্ে তিষমযমুলে আচরণ েক্র। এর ফক্ল মুসলমোেরো 
চোেরী-িোেরী ও িযিসোয়-িোবণক্েয িহুল পবরমোক্ণ িিেোর বেেোর হক্ে। উদ্ভুত 
এই বিরূপ পবরবস্থবতই মুসলমোেক্দরক্ে তোক্দর স্বোেত সম্পক্েত সক্চতে েক্রক্ছ।’ 

‘িযিসোয়-িোবণেয ও চোেরী-িোেরীক্ত মুসলমোেরো উক্ল্লখক্যোেয 
পবরমোক্ণ নেই?’ প্রশ্ন েরল আহমদ মুসো। 

‘চোেরী-িোেরীক্ত যো বেছু আক্ছ নক্রোলস েোতীয় মুসলমোেরোই আক্ছ। 
বহন্দুস্তোেী মুসলমোেরো চোেরী-িোেবরক্ত নেই িলক্লই চক্ল, বেছু আক্ছ িযিসোয়-
িোবণক্েয। ইক্েোক্েেীয় মুসলমোেরো প্রোয় সেক্লই েৃবষক্ক্ষক্ে। আর বেক্েো 
মুসলমোেক্দর অিস্থো আরও খোরোপ। তোরো েোক্ে োংেক্ল ও পোহোড় এলোেোয়। সি 
বমবলক্য় েহর েীিক্ে মুসলমোেক্দর প্রভোি উক্ল্লখক্যোেয েয়।’ আহমদ হোত্তো 
েোসুমে িলল। 

‘িততমোে বিক্রোক্ধর সূেপোত বেভোক্ি হক্লো?’ বেক্েস েরল আহমদ 
মুসো। 

‘আে নেক্ে ছয় মোস আক্ে সাংবিধোে অনুসোক্র নময়োদ নেক্ষ েতুে 
বেিতোচে অনুষ্ঠোক্ের েক্ন্য আমোর নেতৃত্বোধীে মন্ত্রী সভো নভক্ে নদয়ো হয়। 
নপ্রবসক্েঠট ইউক্রোপীয় েোবত নেোবষ্ঠর। বতবে তত্বোিধোয়ে সরেোর েঠে েক্রে 
এিাং তোর প্রধোে বহসক্ি বেক্য়োে েক্রে আক্রেেে ইউক্রোপীয় িাংক্েোদ্ভুত সোক্িে 
আমলোক্ে। মহোখুবে হয় বহন্দুস্তোেী িাংক্েোদ্ভুত বহন্দু েোবতক্েোবষ্ঠরো। ইউক্রোপীয় ও 
তোরো এে হক্য় যোয়। শুরু হয় ষড়যন্ত্র। মোে এেমোক্স বিবভন্ন এলোেো নেক্ে প্রোয় 
৪ে’ মুসবলম রোেনেবতে নেতো ও েমতী হোবরক্য় যোয়। তোরো নিাঁক্চ আক্ছ বেেো তোও 
েোেো যোয়বে, আর মক্র যোিোর নেোে বচহ্নও পোওয়ো যোয়বে। তোরপর শুরু হয় 
আমোর পবরিোক্রর উপর হোমলো। আমোর এেমোে সন্তোে ফোবতমো েোসুমে 
পোরোমোবরক্িো বিশ্ববিদযোলক্য়র ছোেী। নসই আমোর সিক্চয়  িতলতম স্থোে। এই 
 িতলতম স্থোক্েই তোরো আঘোত েক্র। বমেযো নপ্রক্মর খির রটেো েক্র বহন্দুস্তোেী 
এে রোেেীবতক্ের নছক্ল তোক্ে নেোর েক্র বিক্য় েরক্ত নচষ্ট্ো েক্র। বেন্তু িযেত 
হয়। এরপর তোক্ে  ’িোর বেেন্যোপ েরোর নচষ্ট্ো েক্র। এই অিস্থোয় বদক্েহোরো 
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হক্য় আবম ফোবতমোক্ে নেোপক্ে ওয়োবোংটক্ে পোবঠক্য় নদই। এক্ত তোরো ভীষণ ক্ষীপ্ত 
হক্য় ওক্ঠ। তোরো আমোর হিু েোমোতো, অতযন্ত সম্ভোিেোময় যুিক্েতো ওয়োাং আলীক্ে 
বেেন্যোপ েক্র। তোরো দোিী েক্রক্ছ ফোবতমোক্ে ওক্দর হোক্ত তুক্ল েো বদক্ল ওরো 
ওয়োাং আলীক্ে হতযো েরক্ি। ওবদক্ে মন্ত্রীসভো নভক্ে নদয়োর বতে মোক্সর মক্ধয 
বেিতোচে হওয়োর েেো, বেন্তু তো হক্লো েো। আইে েৃাংখলোর েেো তুক্ল বেিতোচে বতে 
মোক্সর েক্ন্য বপবছক্য় নদয়ো হক্লো। উক্েশ্য, বেিতোচক্ের আক্ে আরও সময় নেয়ো 
যোক্ত মুসলমোেক্দর বেবক্ষত ও সবক্রয় অাংেক্ে ধ্বাংস েরো যোয়। তোই হক্লো। 
মুসলমোেক্দর বেবক্ষত ও সবক্রয় অাংে, বিক্েষ েক্র যুিেরো হোবরক্য় নযক্ত েোেল। 
আতাংে সৃবষ্ট্ হক্লো নদে েুক্ড়। মুসবলম যুিেরো নদে নেক্ে পোলোক্ত লোেল। 
পুবলে বেবিতেোর। পুবলে ও সরেোর স্বীেোরই েরল েো নয, নদে নেক্ে নেউ 
হোবরক্য় নেক্ছ। তোরো এক্ে বেিতোচে সোমক্ে নরক্খ অপপ্রচোক্রর এেটো নেৌেল 
বহক্সক্ি প্রচোর েরল। নেোে নেোে নক্ষক্ে লুবেক্য় নরক্খ, নদে নেক্ে িোইক্র পোবঠক্য় 
বদক্য় অক্ন্যর ঘোক্ড় নদোষ চোপোিোর ষড়যন্ত্র েরো হক্ে, এমে েেোও িলো হক্ত 
লোেল। এই সূে ধক্র নয পবরিোক্রর যুিে নছক্ল হোবরক্য় নেল নসই পবরিোক্রর 
উপর েলুুমও নেক্ম এল। বেবক্ষত ও সক্চতে েত েত মুসবলম ঘক্র আে েোন্নোর 
নরোল। মুসবলম পবরিোরগুক্লো বিপলু সাংখযোয় পোশ্বতিততী নদে ব্রোবেল, েোয়েো, নেি 
েোয়েো প্রভবৃত নদক্ে পোবলক্য় যোবেল। িযোপোরটো িবহরবিক্শ্ব েোেো-েোবে হক্য় যোক্ি 
এই ভক্য় সরেোর ও বহন্দুস্তোেীক্দর প্রোইক্ভট িোবহেী সীমোন্ত পেগুক্লোক্ত পোহোরো 
িসোল। ফক্ল পোলোিোর পেও মুসলমোেক্দর িন্ধ্ হক্য় নেল। খোাঁচোয় পুরো 
বেবেবপক্ের মতই মরক্ত লোেল মুসলমোেরো। বেিতোচে বপবছক্য় নদয়োর  মোস পর 
এেবদে আবমও বেেন্যোপ হলোম। বেেন্যোক্পর পর ওরো আমোক্ে নছক্ড় নদয়োর 
েক্ন্য বতেবট েতত বদলুঃ এে. আমোক্ে রোেেীবত ছোড়ক্ত হক্ি,  ই. আমোক্ে নদে 
তযোে েরক্ত হক্ি এিাং বতে. আমোর নমক্য় ফোবতমো েোসুমেক্ে ওক্দর হোক্ত তুক্ল 
বদক্ত হক্ি। আবম অস্বীেোর েরক্ল ওরো আমোর উপর অেেয বেযতোতে চোলোয় এিাং 
মোবেতে যুক্তরোক্ে বেক্য় আক্স। ওক্দর পবরেল্পেো বছল, সুবরেোক্ম েতুে বেিতোচে 
হওয়ো ও ফোবতমোক্ে উেোর েরোর পর আমোক্ে হতযো েরক্ি।’ 
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‘আপেোর নমক্য় ফোবতমোক্ে হোক্ত নপক্ত ওরো এতটো মবরয়ো নেে? শুধুই 
বে েোরী নদহ টোক্েতট?’ িলল আহমদ মুসো। 

‘েো তো েয়। ফোবতমোক্ে িোইক্র নরক্খ আমোক্ে হতযো েরক্ল আমোর েেো 
ও সুবরেোক্মর পবরবস্থবত প্রেোে হক্য় পড়োর ভয় েোক্ে। বিতীয়ত, আমোর নমক্য়ক্ে 
িোক্ে এক্ে আমোর বিরোট েবমদোরী তোরো েিো েরক্ত চোয়। সুবরেোম উপকূক্ল 
েৃবষক্যোেয এলোেোর মক্ধয আমোক্দর েবমদোরীটোই সিক্চক্য় িড় ও প্রোচীে। 
তৃতীয়ত, আমোক্ে ও আমোর নমক্য়ক্ে নেষ েরোর মোধযক্ম আমোক্দর পবরিোর 
ধ্বাংস েরক্ত পোরক্ল তোরো মক্ে েক্র, সুবরেোক্ম মুসবলম রোেেীবতর নমরুদঠে 
আপোতত নভক্ে পড়ক্ি।’ আহমদ হোত্তো েোসুমে িলল। 

‘ইক্েোক্েেীয়, বহন্দুস্তোেী, নক্রোলস, চীেো ইতযোবদ সি েমুযবেবট নেক্েই 
নযক্হতু নলোে হোরোক্ে এর নেোে প্রবতবক্রয়ো নেই? সাংিোদপেগুক্লো বেছু নলক্খ 
েো?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 

‘প্রবতবক্রয়ো আক্ছ, বেন্তু তো ভীবতক্ত রূপোন্তবরত হক্য়ক্ছ। আর প্রবতবক্রয়ো 
েোেোক্ি েোর বিরুক্ে? সরেোর, বহন্দুস্তোেী ও ইউক্রোপীয়রো এর সোক্ে েবড়ত, তোর 
নেোে প্রমোণ নেই। বেেন্যোপগুক্লো হক্ে খুিই পবরেবল্পতভোক্ি। িোবড় নেক্ে 
নেউই হোরোক্ে েো। হয়ক্তো এেেে েহক্র নেল, আর বফক্র এল েো। হয়ক্তো নেউ 
েঞ্জ-িোেোক্র নেক্ছ, নসই যোওয়ো তোর নেষ যোওয়ো হক্লো। েক্লে-বিশ্ববিদযোলয় 
নেক্ে অক্েে সময় েোক্য়ি হক্য় যোক্ে মুসবলম যুিেরো।’ েোমল আহমদ হোত্তো 
েোসুমে। 

‘তোর মোক্ে বেেন্যোপগুক্লো এেবট সাংঘিে নেোে গ্রুক্পর েোে, যোরো 
তোক্দর টোক্েতক্টে িযবক্তর প্রবতবদক্ের েবতবিবধ পোহোরো বদক্য় এেবদে সুক্যোে মত 
তোক্ে বেেন্যোপ েক্র। আপবে প্রধোেমন্ত্রী বছক্লে, িলক্ত পোক্রে এ ধরক্ের নেোে 
গ্রুপ সুবরেোক্ম আক্ছ?’ আহমদ মুসো িলল। 

‘েো এ ধরক্ের নেোে গ্রুপ বছল েো। বক্রবমেোলক্দর নছোট নছোট েযোাং বছল, 
বেন্তু নেোে পবলবটেযোল মবটক্ভ তোরো উিুে বছল েো। তক্ি ‘মোতৃ সন্তোে’ েোক্ম 
এেটো গ্রুপ বছল। এরো সীমোিে বছল বহন্দুস্তোেী বহন্দু সম্প্রদোক্য়র মক্ধয। তরুণ ও 
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যুিেরোই এই গ্রুক্পর সদস্য। গ্রুপটো সোাংসৃ্কবতে। প্রবতবদে সেোক্ল ঈশ্বর িেেো, 
ইবতহোস নেক্ে েক্ল্পর আসর পবরচোলেো ও েরীর চচতো তোক্দর এেমোে েোে।’ 

িক্ল এেটু েোমল আহমদ হোত্তো েোসুমে। তোরপর শুরু েরল আিোর, 
‘আমোর মক্ে হয় বেেন্যোপেোরী গ্রুপটো বিক্দেী, হোয়োর েরো। আমোক্ে যোরো 
বেেন্যোপ েক্রবছল তোক্দর প্রোয় সিোই বিক্দেী। সুবরেোক্মর মোে এেেে যুিে 
বছল তোক্দর সোক্ে। তোক্দর েেো শুক্ে মক্ে হয় তোরো েোরও পক্ক্ষ েোে েরক্ছ।’ 
েোমল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

‘নসই বিক্দেীরো বে নশ্বতোাংে, েো েৃষ্োাংে?’ প্রশ্ন েরল আহমদ মুসো। 
‘েৃষ্োাংে নেউ বছল েো। তক্ি নশ্বতোাংেরোও বপউর নশ্বতোাংে নেউ বছল েো। 

নদক্হর রাং ও েড়ে এবেয়োর নেোে নেোে এলোেোর মোনুক্ষর মত।’ 
হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘আর তোক্দর সোক্ে সুবরেোক্মর নয নলোেবট 

বছল, নস বেিয় বহন্দুস্তোেী বছল?’ 
‘হ্যোাঁ, তোই।’ িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 
‘তোর মোক্ে বহন্দুস্তোেীরো হোয়োর েক্রবছল ইহুদী সন্ত্রোসীক্দর ে’েেক্ে?’ 

আহমদ মুসো িলল। 
‘ওরো ইহুদী বছল?’ হোত্তো েোসুমক্ের েক্ণ্ঠ বিস্ময়। 
‘আপবে নযখোক্ে িেী বছক্লে, নস িোবড়টো বছল ভোরতীয় আক্মবরেোেক্দর 

নেতো ভোরত ভূষণ বেিোেীর। আর ঐ িোবড় নেক্ে পুবলে নয  ’েেক্ে নেপ্তোর 
েক্রক্ছ, তোক্দর এেেে বিশ্ব ইহুদী নেোক্য়েো সাংস্থোর প্রধোে নেেোক্রল শ্যোরে, 
অন্যেে  ধতষতয ইহুদী নেোক্য়েো নিে ইয়োবমে।’ িলল আহমদ মুসো। 

বিস্মক্য় নচোখ  ’বট িড় িড় হক্য় উক্ঠক্ছ আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের। বিস্ময়-
বিমূঢ় নস। বেছু িলক্ত পোরল েো। 

আহমদ মুসোই শুরু েরল। িলল, ‘বিস্মক্য়র বেছু নেই বম. হোত্তো। মোবেতে 
যুক্তরোক্ে ভোরতীয় আক্মবরেোেরো সহক্যোবেতো েরক্ছ ইহুদীিোদীক্দর, আর 
সুবরেোক্মর ইহুদীিোদীরো সহক্যোবেতো েরক্ত পোক্র ভোরতীয় সুবরেোমীক্দর।’ 

‘আিযত আতোাঁত। বেন্তু আমোক্দর সুবরেোক্ম নতো ইহুদী নেই! বেভোক্ি 
আতোাঁত েক্ড় উঠল?’ িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 
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‘আমোর ধোরণো মোবেতে যুক্তরোক্ের ভোরতীয় েমুযবেবটর সোক্ে আপেোক্দর 
ভোরতীয় েমুযবেবটর নযোেোক্যোে আক্ছ। এই নযোেোক্যোে নেক্েই ওরো 
ইহুদীিোদীক্দর সোহোযয নপক্য়ক্ছ।’ । আহমদ মুসো িলল।  

‘ ভতোেয সুবরেোক্মর।’ িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। এেটো দীঘতশ্বোস 
নিবরক্য় এল তোর িুে নেক্ে। 

‘বেিতোচক্ের আর েত নদরী?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘বতে মোস।’ 
‘এখে আপবে বে েরক্িে?’ 
‘এই অিস্থোয় আমরো নসখোক্ে বেিতোচে েরক্ত পোরি েো। আমোক্দর পোাঁচ 

ছ’ে সবক্রয় নেতো-েমতী হোবরক্য় নেক্ছ। আর এর সোক্ে সাংবেস্নষ্ট্ েক্র এর নচক্য়ও 
নিবে নেতো-েমতীক্ে নেক্ল পুরো হক্য়ক্ছ। বেন্তু সিক্চক্য় িড় েেো হক্লো, বেরোপত্তোর 
অভোি। নেউ সবক্রয় হক্লই তোর আর রক্ষো েোেক্ি েো। হোবরক্য় নযক্ত হক্ি, েয়ক্তো 
নেক্ল নযক্ত হক্ি মোমলোয় পক্ড়। আমোক্দর মুসবলম েমুযবেবটর প্রোয় প্রবতবট 
িোবড়ক্তই েোন্নোর নরোল, বিষোক্দর ছোয়ো। সোহস েক্র দোাঁড়োিোর েক্ত নমরুদঠে 
েোক্রোর নেই। এই অিস্থোয় তোরো বেিতোচে েরক্ি বে েক্র?’ 

িলক্ত িলক্ত েণ্ঠ ভোরী হক্য় উক্ঠক্ছ আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের তোর 
 ’নচোক্খর নেোণোয় েক্ম উক্ঠক্ছ অশ্রু। 

আহমদ মুসোর মেও ভোরী হক্য় উক্ঠক্ছ। তোর নচোক্খর সোমক্ে ফুক্ট উঠল 
সুবরেোক্মর ক্রেে েোতর মুসবলম েেপক্দর দৃশ্য। এেটো অদৃশ্য েোক্লো েোিো 
নসই েেপদগুক্লোক্ে েোস েরক্ছ, নভক্স উঠল তোর নচোক্খ নসই দৃশ্যও। হৃদয়টো 
নমোচড় বদক্য় উঠল আহমদ মুসোর। 

ভোিবছল আহমদ মুসো। নিে এেটু পর ধীক্র ধীক্র িলল, ‘আেো িলুে 
নতো এতগুক্লো নলোে বেক্খোাঁে হক্লো িো অপহৃত হক্লো, নেোে নক্ষক্েই বে ওরো িোাঁধো 
পোয়বে, ধরো পক্ড়বে?’ 

‘েো। নভোেিোেীর মতই ঘক্ট নেক্ছ সি ঘটেো। মক্ে হয় তোরো উপযুক্ত 
সুক্যোক্ের েক্ন্য অক্পক্ষো েক্রক্ছ। সুক্যোে পোওয়োর পর িোধো নদিোর আর নেোে 
সুক্যোে নদয়বে।’ 
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‘এই অদৃশ্য েত্রুক্ে আপেোরো খুাঁক্ে নির েরোর নেোে সাংঘিে উক্দযোে 
নেেবে!’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 

ম্লোে হোসল আহমদ হোত্তো েোসুমে। িলল, ‘তো েরো হক্য়ক্ছ। এেোবধেিোর 
েবমবট েঠে েরো হক্য়ক্ছ। মুসবলম পুবলে ও আমলোক্দর সোহোযয নেয়ো হক্য়ক্ছ। 
বেন্তু পো িোড়োিোর পর তোরোই আক্রোন্ত হক্য়ক্ছ। েবমবটর সদস্যরোই বেেন্যোক্পর 
বেেোর হক্য়ক্ছ। এ ধরক্ের েক্য়েবট ঘটেোর পর নেোে নলোে এমে উক্দযোে 
েহক্ণও আর সোহস পোয়বে।’ 

‘বেক্খোাঁেরো বে সি বেহত িক্ল মক্ে েক্রে?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘এমে মক্ে েরক্ত ভয় হয়। বেন্তু নমক্র েো নফলক্ল এত নলোেক্ে তোরো 

রোখক্ি নেোেোয়? নেে রোখক্ি?’ 
‘নমক্রই যবদ নফক্ল েোক্ে, তোহক্ল বেেন্যোপ েক্র নেে? নমক্র নফক্ল 

চক্ল নযক্ত পোক্র।’  আহমদ মুসো িলল। 
‘এেই েমুযবেবটর এত নলোে বেহত হক্ল নদে ছোড়োও বিক্দক্ে এর 

প্রবতবক্রয়ো হক্ি। এই অসুবিধো নিোধ হয় তোরো এড়োক্ত নচক্য়ক্ছ।’ 
‘এতিড় ঘটেো ঘটোিোর ওক্দর প্রধোে উক্েশ্য বে?’ প্রশ্ন েরল আহমদ 

মুসো। 
‘প্রেমত, মুসলমোেক্দর বেিতোচে নেক্ে বিরত রোখো এিাং নয মুসলমোেরো 

রোেেীবতক্ত প্রধোে েবক্ত হক্ত যোবেল, তোক্দরক্ে নপছক্ে নঠক্ল নদয়ো। বেন্তু 
আসল লক্ষ হক্লো, সুবরেোক্মর বহন্দুস্তোেীেরক্ণর পে সুেম েরো। 
ইউক্রোপীয়ক্দরক্ে তোরো হোত েক্রক্ছ। এখে মুসলমোেক্দর রোেেীবতর মি নেক্ে 
সবরক্য় বদক্ত পোরক্লই তোরো বেরোপদ।’ িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

‘ধন্যিোদ বম. হোত্তো। আমোরও তোই মত।’ িক্ল এেটু েোমল আহমদ 
মুসো। তোরপর আিোর শুরু েরল, ‘সুবরেোক্মর এই মহোবিপক্দ আপবে এখে বে 
েরক্িে ভোিক্ছে?’ 

‘আমোর ওখোক্ে যোওয়োই বিপিেে। বেভোক্ি বে েরি িুঝক্ত পোরবছ 
েো।’ িলল হোত্তো েোসুমে হতোে েক্ণ্ঠ। 

‘এেটো সন্ত্রোসই তোহক্ল নসখোক্ে েয়ী হক্য় যোক্ি?’ আহমদ মুসো িলল। 
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‘ওরো সাংেবঠত, অক্ন্যরো অসাংেবঠত।’ িলল হোত্তো েোসুমে। 
আহমদ হোত্তো েোসুমে েোমক্লও আহমদ মুসো নেোে েেো িলল েো। 

ভোিবছল নস। অক্েক্ষণ পর মোেো তুলল আহমদ মুসো। িলল, ‘আপবে এখে সুস্থ। 
হোসপোতোল নেক্ে নেোেোয় যোক্িে, বে েরক্িে?’ 

‘আমোর নমক্য়ক্ে খুাঁক্ে নির েরি। তোরপর বচন্তো েরি বে েরো যোয়। 
এখক্েো বেছু ভোবিবে।’ িলল হোত্তো েোসুমে। 

‘আপেোর নমক্য়র বে েোম িক্লবছক্লে?’ 
‘ফোবতমো েোসুমে।’ 
‘পড়ক্ছে? নেোেোয় েোক্েে?’ 
‘েো এখেও ভবতত হয়বে। নেোেোয় আক্ছ আবম েোবে েো। নযখোক্ে বছল, 

নসখোক্ে বেিয় নেই। আবম বেেন্যোপ হিোর পর বেিয় নস েোয়েো পবরিততে 
েক্রক্ছ। 

হোত্তো েোসুমে তোর েেো নেষ েরক্তই তোর এযোক্টেক্েঠট এক্স িলল, 
‘স্যোর েোক্তোর এক্সক্ছে।’ 

শুক্েই ‘স্যবর’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল। 
আহমদ মুসো তোক্ে উক্েশ্য েক্র িলল, ‘শুনুে, আবম হোসপোতোল নেক্ে 

বরবলে বেক্য় বেবে। হোসপোতোল নেক্ে নিবরক্য় প্রেক্মই যোি আবম যোর েোবড় বেক্য় 
শ্যোরেক্ে ফক্লো েক্রবছলোম তোর েোক্ছ। েোবড়র ক্ষবতপরূণ বদক্ত। আপবেও 
আমোর সোক্ে েোেক্িে। আপেোর নমক্য়ক্ে খুাঁক্ে েো পোওয়ো পযতন্ত আপবে আমোর 
নমহমোে।’ 

খুবেক্ত মুখ ভক্র উঠল আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের। ধপ েক্র নস আিোর 
নসোফোয় িক্স পড়ল।  ’হোত নচক্প ধরল নস আহমদ মুসোর। িলল, ‘এতিড় 
নসৌভোেয হক্ি আমোর? আবম আহমদ মুসোর নমহমোে হক্ত পোরি? আমোক্ে বেক্য়, 
আমোক্দর বেক্য় ভোিক্ছে আপবে?’ 

িক্ল আহমদ মুসোর  ’হোত নছক্ড় বদক্য় হোত  ’বট উপক্র তুক্ল িলল, ‘নহ 
আল্লোহ, অসহোয় আমরো, আমোক্দর সোহোযয েরুে।’ 
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েেো নেষ েক্রই উক্ঠ দোাঁড়োল হোত্তো েোসুমে। আহমদ মুসোক্ে নেোে েেো 
িলোর সুক্যোে েো বদক্য় দ্রুত তোর েক্ক্ষর বদক্ে এগুক্লো। তোর  ’নচোক্খর নেোণোয় 
অশ্রু বচে বচে েরবছল। 

আহমদ মুসো উঠক্ত যোবেল। বেন্তু নদখল িোরোেো বদক্য় তোর বদক্ে 
এবেক্য় আসক্ছ লোয়লো নেবেফোর ও তোর স্বোমী েেত এিাং সোে ওয়োেোর ও তোর স্ত্রী 
নমরী নরোে। লোয়লো নেবেফোর ও নমবর নরোে  ’েক্ের েোক্য়ই ফলু হোতো েোমো। 
মোেোর রুমোল ওক্দর েলো ও িুে েবড়ক্য় আক্ছ। 

খুবে হক্লো আহমদ মুসো। েক্ড়-চক্ড় িসল নসোফোয় আিোর। 
ওরো এক্স পড়ক্ল আহমদ মুসো উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় ওক্দর স্বোেত েোেোল সোলোম 

বদক্য় এিাং িলল, ‘মক্ে পড়ল িুবঝ আমোর েেো?’ 
‘ভোইয়ো, েোবে এেেো আপবে িলক্িে। বেন্তু েোক্েে, আমরো  ’বদে এক্স 

বফক্র নেবছ। আপবে ঘুবমক্য় বছক্লে।’ অবভমোে ক্ষবু্ধ েণ্ঠ নেবেফোক্রর। 
‘েোবে নেবেফোর। নতোমোক্দর বিপ নতো পক্ড়বছ। বেন্তু নটবলক্ফোে েোম্বোর 

বছল েো নেোে বিক্প?’ আহমদ মুসো নসোফোয় িসক্ত িসক্ত িলল। 
‘আপবে নযক্হতু ঘুবমক্য় বছক্লে ভোইয়ো, নটবলক্ফোে েোম্বোরটো অক্ন্যর হোক্ত 

পড়োর সম্ভোিেো বছল। নসেক্ন্যই........।’ 
নেবেফোক্রর েেোর মোঝখোক্েই আহমদ মুসো িক্ল উঠল, ‘িোাঁ চমৎেোর 

তুবম নতো নেোক্য়েো হক্য় উঠছ নেবেফোর।’ আহমদ মুসোর মুক্খ হোবস। 
‘েখক্েো েো। আপেোক্ে যো নদখবছ। তোরপর ঐ পক্ে পো িোড়োি আবম?’ 

িলল নেবেফোর েৃবেম ভক্য়র সুক্র। 
‘ভোইয়ো, নেবেফোর বেন্তু এখে আক্মবরেোে বক্রক্সক্ঠটর টোেতস িীপপুঞ্জ 

েোখোর সভোক্েেী।’ নেবেফোর েোমক্তই িক্ল উঠল েেত। 
‘অবভেেে নেবেফোর। যতই মুক্খ িল, নিোে বে ভোইয়োর পে ছোড়ক্ত 

পোক্র? ’ িক্ল নহক্স উঠল আহমদ মুসো। তোরপর েোউক্ে বেছু িলোর সুক্যোে েো 
বদক্য় সিোইক্ে লক্ষ েক্র িলল, ‘আবম এই হোসপোতোক্ল নতোমরো েোেক্ল বে 
েক্র?’ 
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‘ভোইয়ো বেউ হোরমোক্ের আক্ের বদক্ের েোবহেী পক্ড় আমোক্দর 
শ্বোসরুেের অিস্থো হক্য়বছল। এরপর বে ঘক্ট? এ ষড়যন্ত্রই বে সতয হক্ি? এমে 
হোেোক্রো প্রশ্ন আর মক্ের আকুলতো বেক্য় আমরো তোবেক্য় বছলোম বটবভ চযোক্েল ও 
সাংিোদপক্ের বদক্ে। আলহোম বলল্লোহ, পক্রর বদেই আমরো েোেলোম আপেোর 
সি েোবহেী এিাং সতয ঘটেো। সাংিোদপক্েই েোেলোম আপবে আহতোিস্থোয় 
হোসপোতোক্ল। আপবে নেোে হোসপোতোক্ল তো িহুেক্ষ্ট্ নেোেোড় েক্র আমরো নসবদে 
সেোক্লই এখোক্ে ছুক্ট এসবছলোম। েেো িলক্ত েো পোরক্লও নদক্খবছলোম 
আপেোক্ে। নসবদে আমোক্দর সোক্ে ওেলোলোও বছল।’ 

‘ওেলোলো নেমে আক্ছ?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘ভোল।’ িলল সোে ওয়োেোর। 
‘ওক্ে আমোর সোলোম বদও। আর আসক্ত িক্লো।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘অিশ্যই ভোইয়ো।’ িলল সোে ওয়োেোর। 
‘ভোইয়ো সোরো নেফোরসে আপো নেমে আক্ছে? ওর হোসপোতোক্ল 

বেক্য়বছলোম, বেন্তু বসকুবরবটর নলোেরো নদখো েরক্ত নদয়বে।’ লোয়লো নেবেফোর 
িলল। 

‘তুবম সোরো নেফোরসেক্ে বচেক্ল বে েক্র?’ আহমদ মুসোর েক্ণ্ঠ বেছুটো 
বিস্ময়। 

‘ওাঁর মত মহোে নেেী ও বিখযোত এে আক্মবরেোেক্ে আমরো েোেি েো 
নেে? েোক্েে, আপবে যখে শ্যোরেক্দর হোক্ত িেী, সোরো নেফোরসে যখে 
হোসপোতোক্ল তখে আমরো সিোই, ওেলোলোও ওাঁর সোক্ে নদখো েরক্ত বেক্য়বছলোম। 
প্রোয়........।’ 

নেবেফোক্রর েেোয় িোধো বদক্য় আহমদ মুসো িক্ল উঠল, ‘নদখোও েক্রছ 
ওর সোক্ে?’ 

‘অিশ্যই। প্রোয়  ’ঘঠটো বছলোম ওাঁর সোক্ে। েত েল্প আমরো েক্রবছ। খুি 
খুবে হক্য়ক্ছে উবে। আপেোক্ে বেক্য় েত নয প্রশ্ন েক্রক্ছে বতবে। খুাঁক্ট খুাঁক্ট 
আপেোর সি েেো নেক্ে বেক্য়ক্ছে। সোরো আপো খুি আক্িে প্রিণ। ভোিীর সোক্ে 
েেো িলক্ত বেক্য় নোঁক্দ নফক্লে? সবতযই ভোইয়ো........।’ 
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নেবেফোরক্ে মোঝপক্ে েোবমক্য় বদক্য় আহমদ মুসো আিোর িলল, ‘তোর 
মোক্ে ‘ভোিী’ মোক্ে নেোেো নেোক্সফোইক্ের সোক্ে সোরো েেো িক্লক্ছ! নোঁক্দক্ছ!’ 
আহমদ মুসোর েক্ণ্ঠ শুস্কতো, মুখ ম্লোে। 

‘হ্যোাঁ ভোইয়ো। আমরো ভোিীর েল্প েরোর পর উবে বেছুক্তই েেো েো িক্ল 
ছোড়ক্িে েো।’ 

িক্ল এেটু েোমল লোয়লো নেবেফোর। িক্ল উঠল পরক্ষক্ণই, ‘সবতয 
ভোইয়ো সোরো নেফোরসে আপোর মত এত বমবষ্ট্ মোনুষ আবম নদবখবে। শুধু েোেক্তই 
ইক্ে েক্র ওাঁর েোক্ছ। আর আপবে ওাঁর েোক্ছ নদিতোর নচক্য় িড়। আমরো 
বিদোক্য়র সময় উবে বে িলক্লে েোক্েে, ‘নতোমরো নতোমোক্দর ভোইয়োর প্রবত 
সুবিচোর েরছ েো নেবেফোর। নয নলোে বেক্ের বদক্ে নদক্খ েো, তোাঁক্ে সিোই বমক্ল 
নদখো উবচত।’ এ েেো িলোর সময় হোসক্ত বেক্য় নোঁক্দ নফক্লবছক্লে সোরো আপো।’ 

লোয়লো নেবেফোক্রর েেোগুক্লো তীক্রর মত বিে েরল আহমদ মুসোর 
হৃদয়ক্ে। নোঁক্প উঠল আহমদ মুসো। অসহেীয় যন্ত্রণো ছবড়ক্য় পড়ল তোর নেোটো 
নদক্হ। সোরো নেফোরসক্ের ক্ষত-বিক্ষত রক্তোক্ত হৃদয় নযে তোর সোমক্ে এক্েিোক্র 
উন্মুক্ত। 

আহমদ মুসো িহুেক্ষ্ট্ বেক্েক্ে সম্বরণ েক্র প্রসেটো অন্যবদক্ে ঘুবরক্য় 
নেিোর েক্ন্য িলল, ‘সোরো নেফোরসে ভোক্লো আক্ছ। ও হোসপোতোল নেক্ে ে’বদে 
আক্েই িোসোয় নফরোর েেো। যোে। এখে িল, নতোমোক্দর েোেেমত নেমে চলক্ছ?’ 

‘বেন্তু ভোইয়ো, আমোক্দর েেো িলোর আক্ে আপেোর েেো আমরো েোেক্ত 
চোই।’ আক্রমক্ণর মুে বেক্য় িলল নেবেফোর। 

‘বে েেো?’ 
‘ভোিী নেমে আক্ছে?’ 
‘ভোল।’ 
‘প্রবতবদেই েেো িবল। আেও সেোক্ল িক্লবছ।’ 
‘হোসপোতোল নেক্ে নিবরক্য় নেোেোয় যোক্িে?’ 
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‘এেেক্ের েোবড় নেক্ড় বেক্য় নেেোক্রল শ্যোরেক্ে ফক্লো েক্রবছলোম। 
নস েোবড়র ক্ষবতপরূে নদয়োর েক্ন্য তোর েোক্ছ যোি। তোরপর যোি সোরো 
নেফোরসেক্ে নদখক্ত। নসখোক্ে আমোর িযোে-িযোক্েেও আক্ছ।’ 

‘তোরপর?’ 
সক্ে সক্ে েিোি বদল েো আহমদ মুসো। নসোফোয় েো এবলক্য় বদল। নচোখ 

িন্ধ্ েরল। নিে বেছুক্ষণ পর ধীক্র ধীক্র িলল, ‘তোরপর অবেবিত এে যোেো।’ 
অস্ববস্তের এে বেরিতো েোমল। 
বেরিতো ভোেল নেবেফোরই। িলল, ‘নেোেোয়?’ 
নচোখ খুলল। ম্লোে হোসল। 
তোরপর নসোেো হক্য় নসোফোয় িসল। িলল, ‘িলোর মত হয়বে এখেও। 

পক্র িলি নতোমোক্দর।’ 
লোয়লো নেবেফোর এ েেোয় সন্তুষ্ট্ হয়বে। বেছু িলক্ত যোবেল। 
আহমদ মুসো তোক্ে িোধো বদক্য় িলল, ‘এখে আর নেোে েেো েয়। চল 

বেছু খোই।’ 
িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল আহমদ মুসো। 
তোর সোক্ে সিোই উক্ঠ দোাঁড়োল। 
আধ ঘঠটো পর ওরো েযোবঠটে নেক্ে বফক্র এক্স আিোর িসল নসই 

িোরোেোয়। বঠে এ সময় আহমদ মুসো নদখল েেত আব্রোহোম েেসে তোর বদক্ে 
আসক্ছ। 

আহমদ মুসো তোক্ে স্বোেত েোবেক্য় সিোর সোক্ে পবরচয় েবরক্য় বদল। 
‘সিোইক্ে নতো নদক্খবছ। ধন্যিোদ সিোইক্ে।’ িক্ল িসল েেত আব্রোহোম। 
‘নতোমরো এেটু নভতক্র যোও, আবম বম. েক্েতর সোক্ে েেো নসক্র নেই।’ 

িলল আহমদ মুসো নেবেফোরক্দর লক্ষ েক্র। 
‘অিশ্যই।’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল নেবেফোর এিাং সেক্ল। িলল নেবেফোর, 

‘আমরো ওবদে নেক্ে এেটু ঘুক্র আবস ভোইয়ো।’ 
িোরোেো ধক্র বলফক্টর বদক্ে এগুক্লো সিোই। 
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‘স্যবর, আপেোক্দর েেোর মোঝখোক্ে এক্স পক্ড়বছ আবম।’ িলল েেত 
আব্রোহোম। 

‘েো, েো। ওরো নদখক্ত এক্সক্ছ। িক্স িক্স নখোে েল্প েরবছলোম।’ 
আহমদ মুসো এেটু েক্ড় চক্ড় িক্স িলল, ‘ধন্যিোদ বম. েেত। 

হোসপোতোক্লর িযিস্থো এত ভোল নয এেমোক্সর বেউর এে সপ্তোক্হ হক্য় নেক্ছ।’ 
‘বেন্তু েোক্তোররো নতো অন্য েেো িক্লে বম. আহমদ মুসো। তোক্দর মক্ত 

আপেোর েরীক্র বিধোতোর নদয়ো নেোে নমবেবসে িক্স আক্ছ, যো নেক্ে েরীর তোর 
বেক্ের বচবেৎসো বেক্েই েরক্ত পোক্র।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘ঘটেো তো েয়, েোরও েরীক্র বেউর 
তোড়োতোবড় হয়, েোরও হয় ধীক্র ধীক্র। এটো সিোরই েোেো।’ 

‘েোে ওসি। আপেোর ও আমোক্দর সেক্লর েক্ন্য সুখির আহমদ মুসো। 
নপ্রবসক্েঠট আপেোক্ে েৃতেতো েোবেক্য়ক্ছে। বতবে আপেোক্ে মোবেতে যুক্তরোক্ের 
েোেবরেত্ব অফোর েক্রক্ছে। নসই সোক্ে এে খঠে েবম। আপবে মোবেতে 
যুক্তরোক্ের নযখোক্ে চোে, নসখোক্েই আপেোক্ে েবম খঠেবট নদয়ো হক্ি।’ িলল েেত 
আব্রোহোম। 

বিব্রতের এে লিোয় নছক্য় নেল আহমদ মুসোর নচোখ-মুখ। িলল, ‘আল 
হোম বলল্লোহ। আমোর প্রবত নপ্রবসক্েক্ঠটর এই শুক্ভেোক্ে েহণ েরলোম। তোর এই 
শুক্ভেো আমোর েোক্ছ অমূলয। আল্লোহ তোর ও আক্মবরেোর মেল েরুে।’ 

‘ধন্যিোদ আহমদ মুসো। নপ্রবসক্েঠটক্ে আপেোর এই সুের আক্িক্ের 
েেো আবম েোেোি।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘ধন্যিোদ বম. েেত।’ িক্ল এেটু নেক্মই আিোর মুখ খুলল, ‘নেেোক্রল 
শ্যোরেক্দর খির বে?’ 

‘বতবে এখে সুস্থ। নিে ইয়োবমেও। তোক্দর রোখো হক্য়ক্ছ নফেোক্রল 
েোরোেোক্র। েতুে েক্র আরও  বট নেস তোক্দর বিরুক্ে েরো হক্য়ক্ছ। এেটো বেউ 
হোরমোক্ের ঘটেোর বিষক্য়, আক্রেটো সোরো নেফোরসে ও েোবিলোক্ে বেেন্যোপ 
েরোর দোক্য়।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘চোপ আসক্ছ েো আপেোক্দর উপর?’ 
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‘এক্সক্ছ। তোর েিোিও নদয়ো হক্য়ক্ছ। েিোক্ি এেেে েঘন্য 
বক্রবমেোক্লর পক্ক্ষ ওেোলবত েরোর েক্ন্য  ুঃখ প্রেোে েরো হক্য়ক্ছ। আর বসেোন্ত 
হক্য়ক্ছ সেল চোপক্ে উক্পক্ষো েরোর।’ 

‘ধন্যিোদ। বেন্তু আপেোরো বে সতযই ইহুদীিোদী অক্টোপোেক্ে আক্মবরেো 
নেক্ে বিদোয় েরক্ত পোরক্িে?’ আহমদ মুসো িলল। 

হোসল েেত আব্রোহোম। িলল, ‘বিষয়টো যতটো েবঠে ভোিক্ছে, তো েয়। 
ইবতমক্ধযই নদক্ের সেল অিল নেক্ে সোধোরণ ও ধোবমতে ইহুদীক্দর প্রবতবক্রয়ো 
এক্সক্ছ নপ্রবসক্েক্ঠটর েোক্ছ। তোরো সেক্লই নেেোক্রল শ্যোরে ও নেবভে 
উইবলয়োম নেোেক্সর ষড়যক্ন্ত্রর সোক্ে বেক্েক্দর সম্পৃক্ত েোেোর েেো অস্বীেোর 
েক্রক্ছ। তোরো তীব্র সমোক্লোচেো েক্রক্ছ বেউ হোরমোক্ের ঘটেোর। তোরো নেেোক্রল 
শ্যোরে ও তোর সহক্যোেীক্দর েক্ঠোর েোবস্ত দোিী েক্রক্ছ। আর মোবেতে েেেণ এ 
িযোপোক্র এে পোক্য় খোড়ো। তোক্দর েোক্ছ আপবে এখে এে ‘মহোে বহক্রো’ আহমদ 
মুসো।’ 

‘ধন্যিোদ বম. েেত। আবম ভোিবছ, নেসগুক্লোর মোধযক্ম সি ইহুদীক্দর নতো 
আপেোরো বচবহ্নত েরক্ত পোরক্ছে েো।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘তো সম্ভিও েয়। তক্ি ইহুদীিোদীক্দর নমরুদঠে নভক্ে নদয়ো হক্ে, 
তোক্দর উক্ঠ দোাঁড়োিোর েবক্ত আর রোখো হক্ে েো। ইহুদীিোদীক্দর সেল সাংেঠে ও 
প্রবতষ্ঠোে িন্ধ্ েক্র নদয়ো হক্ে। নয েবমবট এই সুপোবরে েরক্ি, নসই েবমবটক্ত 
েো. নিবেে িোরোে, আইেযোে নিেগুবরয়োক্ের মত নিে েক্য়েেে সম্মোবেত ইহুদী 
েোেবরে েোেক্ছে। তোছোড়ো ইসরোইল রোক্ের দূতোিোস ছোড়ো ইসরোইল রোক্ের 
অন্যসি প্রবতষ্ঠোে িন্ধ্ েক্র নদয়ো হক্ে মোবেতে যুক্তরোে নেক্ে। নয দূতোিোস 
েোেক্ছ, নসখোক্ে সমোে-সাংসৃ্কবত, বেক্ষো ও সমর বিষয়ে নেোে বিভোে ও নেোে 
প্রবতবেবধ েোেক্ছ েো। ইসরোইক্লর সোক্ে মোবেতে যুক্তরোক্ের সোমবরে নেোে সম্পেত 
েোেক্ছ েো। এ সি বসেোন্ত ইহুদীিোদীক্দর নেোড়ো নেক্ট নদক্ি। উপরন্তু আক্মবরেোে 
েুইস এযোক্সোবসক্য়েে ও আক্মবরেোে েুইস েেফোক্রি বসেোন্ত বেক্য়ক্ছ, নেোে 
ইহুদীিোদীক্ে তোরো তোক্দর সবমবতর সদস্য েরক্ি েো, নেোে ইহুদীিোদী তোক্দর 
সবমবতর সদস্য েোেক্ত পোরক্ি েো।’ েোমল েেত আব্রোহোম। 
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‘আল্লোহ আক্মবরেোর মেল েরুে।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘ধন্যিোদ।’ িক্ল েেত আব্রোহোম এেটু েক্ড়-চক্ড় িক্স িলল, ‘বম. 

আহমদ মুসো আে আপবে ছোড়ো পোক্েে, তোরপর নসোেো বেন্তু আমোর িোবড়ক্ত 
বেক্য় উঠক্িে।’ 

‘নেে?’ নঠোাঁক্ট হোবস নটক্ে িলল আহমদ মুসো। 
‘আমোর নছক্ল েে মুর ও েোবত েুবেয়র আব্রোহোম আসক্ছ। েোবত এক্সই 

আপেোর েোক্ছ বেক্য় আসোর েন্য েুলুম শুরু েরক্ি। আমোর স্ত্রী আপেোক্ে বেক্য় 
নযক্ত িক্লক্ছ।’ েেত আব্রোহোম েেসে িলল নস্নহপূণত হোবস নহক্স।  

আহমদ মুসোর মুখ এে বমবষ্ট্ হোবসক্ত ভক্র নেল। িলল, ‘েুবেয়র 
আব্রোহোমরো ে’বদে েোেক্ছ?’  

‘বদে সোক্তে। েে মুক্রর বেছু েোে আক্ছ ওয়োবোংটক্ে।’ িলল েেত 
আব্রোহোম। 

‘তোহক্ল আে আবম যোবে েো, েরুরী বেছু েোে আক্ছ।’ আহমদ মুসো 
িলল। 

‘সক্ি বরবলে হক্েে, এখবে নেোে ‘েরুরী’ েোক্ে নলক্ে পড়ো বঠে েয়। 
ে’বদে আপেোর বিিোম চোই।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘নস রেম নেোে ঝুাঁবের েোে েয়। আবম হোসপোতোল নেক্ে নিবরক্য় যোি 
নসই নমক্য়বটর িোসোয় যোর েোবড় আবম িলক্ত নেক্ল নেক্ড় বেক্য় এক্সবছলোম। 
েোবড়র ক্ষবতপরূণ আবম বেক্ে বেক্য় বদক্য় আসক্ত চোই।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘হ্যোাঁ, এটো এেটো িড় েোে অিশ্যই। আপবে বে ক্ষবত পূরক্ণর টোেোটো 
নপক্য়ক্ছে এফবিআই নেক্ে?’ 

‘হ্যোাঁ নপক্য়বছ। ধন্যিোদ আপেোক্ে।’ 
‘আবম বিবস্মত হক্য়বছ। আক্মবরেোে নমক্য়রো সোধোরণত এভোক্ি েোবড় 

নদয় েো। তোক্ে আমোক্দর তরফ নেক্েও ধন্যিোদ নদক্িে।’ েেত আব্রোহোম িলল। 
‘ক্ষবণক্ের নদখো, তিু যতটুকু নদক্খবছ তোক্ত নমক্য়বটক্ে আমোর 

ইউক্রোপীয় িো আবেেোে নিণীর আক্মবরেোে িক্ল মক্ে হয়বে।’ 
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‘ইউক্রোপীয়োে, আবেেোে নিণীর ছোড়োও িহু েোবতর আক্মবরেোে আক্ছ 
এক্দক্ে ইয়াংমযোে।’ 

‘তো আক্ছ।’ 
‘হোসপোতোল নেক্ে বেক্য় উঠক্ছে নতো সোরো নেফোরসেক্দর ওখোক্েই? েো 

লোয়লো নেবেফোররো ধক্র বেক্য় যোক্ি?’ েেত আব্রোহোম িলল। 
‘এক্সক্ছ ওরো এ উক্েক্শ্যই। বেন্তু আবম নমক্য়বটর সোক্ে নদখো েক্র সোরো 

নেফোরসেক্দর ওখোক্েই যোবে। ও সুস্থ হওয়োর পর ওর সোক্ে নদখো হয়বে। আমোর 
িযোে-িযোক্েেও আক্ছ ওখোক্ে।’ িলল আহমদ মুসো এেটু নহক্স। 

েেত আব্রোহোম আহমদ মুসোর বদক্ে পবরপূণত দৃবষ্ট্ক্ত তোেোল। এেিোর 
ভোিল সোরো নেফোরসে ও আহমদ মুসোর িযোপোক্র নয দোবয়ত্ব নপ্রবসক্েঠট তোক্ে 
বদক্য়ক্ছে নস েেো আহমদ মুসোর েোক্ছ এখেই পোড়ক্ি বেেো। বেন্তু পরক্ষক্ণই 
ভোিল, েো তোক্ে িোসোয় বেক্য় বেক্য় ভোল পবরক্িক্ে িলক্ত হক্ি। প্রসে পোবেক্য় 
েেত আব্রোহোম িলল, ‘আক্মবরেোে সরেোর নয এেখঠে েবম আপেোক্ে বদক্ত 
চোে, নসটো নেোেোয় নেক্িে েোেক্ত চোই বম. আহমদ মুসো।’ 

লিো বমবিত বিব্রতের এে হোবস ফকু্ট উঠল আহমদ মুসোর মকু্খ। িলল, 
‘বঠে আক্ছ। আক্মবরেোর নতো আবম সিবেছু বচবে েো। সোরো নেফোরসক্ের সোক্ে 
এেটু আক্লোচেো েক্র নেই।’ 

বমবষ্ট্ হোবস ফুক্ট উঠল েেত আব্রোহোক্মর নঠোাঁক্ট। িলল, ‘ওক্ে ইয়াংমযোে।’ 
েেো নেষ েক্রই েেত আব্রোহোম নমোিোইলটো হোক্ত তুক্ল বেক্য় িলল, ‘উবঠ 

বম. আহমদ মুসো।’ 
‘ ’বমবেট, এেটো েেো আক্ছ।’ সচবেত হক্য় উক্ঠ িলল আহমদ মুসো। 
তোরপর নস আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের সমস্যোর েেো সাংক্ক্ষক্প েেত 

আব্রোহোমক্ে েোেোল এিাং িলল, ‘ওাঁক্েও আমোর সোক্ে বরবলক্ের িযিস্থো েরুে। 
আবম তোাঁক্ে সোক্ে বেক্য় নিরুি।’ আহমদ মুসো েোমল। 

ভ্রু কুবিত হক্য় উক্ঠক্ছ েেত আব্রোহোম েেসক্ের। দ্রুত তোর মুক্খ েোমল 
ভোিেোর এেটো ছোয়ো। িলল, ‘তোর মোক্ে বম. আহমদ মুসো আপবে বম. হোত্তোর 
নেসটো নটে আপ েরক্ছে?’ 
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হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘এখে প্রেম েোে হক্লো তোাঁর নমক্য়ক্ে খুাঁক্ে 
নদয়ো।’ 

‘তোরপর?’ 
‘তোরপর বে ঘক্ট নদখক্ত হক্ি।’ 
েম্ভীর হক্লো েেত আব্রোহোম েেসক্ের মুখ। নস  ’হোক্ত আহমদ মুসোর 

এেটো হোত নচক্প ধক্র িলল, ‘বম. আহমদ মুসো, িয়ক্স নছোট হক্য়ও আপবে অক্েে 
িড়, বেন্তু আমোর নছক্লর মত। আমোর স্ত্রী আপেোক্ে তোর বিতীয় নছক্ল দোিী েক্র। 
আবম িলবছ, দীঘত ধেল নেক্ছ আপেোর উপর বদক্য়। দীঘত এেটো বিিোম িো ছুবট 
আপেোর প্রক্য়োেে। আরও বেছু গুরুত্বপূণত বচন্তো আমরো েরবছ। এ েন্য 
আমোক্দরক্ে সময় বদক্ত হক্ি আপেোর।’ 

আহমদ মুসো তোেোল েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে। আক্িক্ে ভোরী হক্য় উক্ঠক্ছ 
আহমদ মুসোর নচোখ-মুখ। িলল, ‘েোবে আপেোরো খুি ভোক্লোিোক্সে আমোক্ে, 
খোলোম্মো আমোক্ে খুিই আদর েক্রে। এটো আমোর নসৌভোেয। বেন্তু আপবে নতো 
িুঝক্িে, বেছু েোে, বেছু দোবয়ত্ব এমে আক্ছ যো এড়োক্েো যোয় েো, উবচতও েয়।’ 

িক্ল মুহূততেোক্লর েক্ন্য েোমল আহমদ মুসো। তোরপর িলল, ‘আবম যোই 
েবর, খোলোম্মোর অনুমবত েো বেক্য় েরি েো।’ 

নস্নক্হর আক্িক্ে উজ্জ্বল হক্য় উক্ঠক্ছ েেত আব্রোহোম েেসক্ের নচোখ-মুখ। 
‘ধন্যিোদ, নিটো।’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল েেত আব্রোহোম। উক্ঠ দোাঁড়োক্ত 

দোাঁড়োক্ত িলল, ‘েোক্েে, আপেোর খোলোম্মো আপেোর ধক্মতর উপর অক্েে িই 
নযোেোড় েক্রক্ছ। িক্ল বে েোক্েে, নয ধমত আমোর নছক্লক্ে এতিড় িোবেক্য়ক্ছ, 
নসটো আমোরও ধমত। আর এ বিষক্য় তোর সিক্চক্য় উৎসোহী ছোে হক্লো আমোক্দর 
েোবত।’ 

আহমদ মুসোও উক্ঠ দোাঁবড়ক্য়ক্ছ। বমবষ্ট্ হোবস তোর মুক্খ। িলল, ‘আল 
হোম বলল্লোহ। খোলোম্মোক্ে িলক্িে, আবম দোরুণ খুবে হক্য়বছ। আবম বেক্য় তোাঁক্ে 
নমোিোরেিোদ েোেোি।’ 

‘অিশ্যই আহমদ মুসো। আবস। ভোক্লো েোকুে। গুে মবেতাং, আসসোলোম।’ 
ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় হোাঁটক্ত শুরু েরল েেত আব্রোহোম েেসে। 
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আহমদ মুসোও হোাঁটক্ত লোেল তোর সোক্ে বেছুটো এবেক্য় নদিোর েক্ন্য। 
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৫ 
চোরতলো এেটো িোবড়র েোবড় িোরোেোয় েোবড় নেক্ে েোমল আহমদ মুসো। 
েোবড়ক্ত িসো বছল হোত্তো েোসুমে। 
আহমদ মুসো েোবড় নেক্ে নেক্ম েোবড়র দরেো িন্ধ্ েরক্ত েরক্ত িলল, 

‘বম. হোত্তো, আপবে এেটু িসুে। নদবখ নমক্য়বট িোবড় আক্ছ বেেো।’ 
িক্ল আহমদ মুসো ছুটল নেক্টর বদক্ে। িন্ধ্ নেট। 
দরেোর েোেপোক্ে নদয়োক্ল ইঠটোরেম। 
ইঠটোরেক্মর বদক্ে হোত িোড়োল আহমদ মুসো। বেন্তু সমস্যোয় পক্ড় নেল। 

নেোে লযোক্ট েল েরক্ি নস। ৪ তলো িোবড়। ৪বট লযোট। েোবড়র েু িুক্ে শুধু 
নমক্য়বটর েোম ‘এযোবে এঠেোরসে’ ও িোবড়র েোম্বোর আক্ছ। লযোট েোম্বোর নেই। 

ভোিল আহমদ মুসো,  ’তলোর লযোট বসকুবরবটর েক্ন্য ভোক্লো। প্রেক্ম 
 ’তলোয় নদখো েরি। েো হক্ল সি তলোয় েে েরক্ত হক্ি। 

‘বিসবমল্লোহ’ িক্ল আহমদ মুসো  ’তলোর ইঠটোরেক্ম বিে েরল। 
নসক্েক্ঠের মক্ধযই ওপর নেক্ে সোড়ো এল। এেটো তরুণী েণ্ঠ েেো িক্ল 

উঠল, ‘নে ওখোক্ে?’ 
‘আবম আহমদ মুসো। নসবদে নেোর েক্র আপেোর েোবড় বেক্য় 

বেক্য়বছলোম। েোবড় নফরত নদয়োর িযোপোক্র এক্সবছ।’ 
‘আহমদ মুসো মোক্ে আপবে মুসবলম?’ 
‘হ্যোাঁ, আবম মুসবলম।’ 
‘বঠে আক্ছ, আপবে আসুে।’ 
তরুণীবটর এই েেোর সোক্ে সোক্ে নেক্টর তোলোয় এেটো বিে েে উঠল। 

তোর অেত নেট খুক্ল নদয়ো হক্য়ক্ছ। 
আহমদ মুসো মুখ ঘুবরক্য় তোর েোবড়র বদক্ে নচক্য় িলল, ‘বম. হোত্তো 

আসুে।’ 
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হোত্তো েোসুমে এক্স নেল। 
আহমদ মুসো প্রক্িে েরল তোক্ে বেক্য়। 
আহমদ মুসো  ’তলোর লযোবঠোং-এ সক্ি এক্স দোাঁবড়ক্য়ক্ছ। তোর নপছক্ে 

হোত্তো েোসুমেও। 
এেটো তরুণী  ’তলোর দরেো খুক্ল নিবরক্য় এল। 
েীল রাংক্য়র বঢলো ফলুহোতো এেটো েোউে তোর নেোটো নদহ নঢক্ে আক্ছ। 

মোেোয় এেটো রুমোল। 
দরেো খুক্লই নস তোবেক্য়ক্ছ আহমদ মুসোর বদক্ে। বেছু িলক্ত যোবেল, 

বেন্তু তোর দৃবষ্ট্ নপছক্ের আহমদ হোত্তোর উপর পড়ক্তই বিস্মক্য় তোর নচোখ 
বিক্ফোবরত ও মুখ হো হক্য় উঠল। ‘আব্বো’ িক্ল এেটো বচৎেোর বদক্য় ছুক্ট এক্স 
েবড়ক্য় ধরল আহমদ হোত্তো েোসুমেক্ে। 

‘মো, এবে তুবম!’ িক্ল হোত্তো েোসুমেও েবড়ক্য় ধক্রক্ছ তরুণীবটক্ে। 
আহমদ মুসো ঘুক্র দোাঁড়োল তোক্দর বদক্ে। তোর নচোক্খ-মুক্খও বিষ্ময় ও 

আেক্ের নখলো। আহমদ মুসো িুক্ঝ বেক্য়ক্ছ নস যোর েোক্ছ এক্সক্ছ অেতোৎ এই 
তরুণী এযোবে এঠেোরসেই ফোবতমো েোসুমে, হোত্তো েোসুমক্ের নমক্য়। 

এেটো বিরোট স্ববস্ত নেক্ম এল আহমদ মুসোর নচোক্খ-মুক্খ। খুবে হক্লো নস। 
বপতো ও েন্যো  ’েক্ের নচোক্খই অশ্রুর ঢল। েোাঁদক্ছ  ’েক্েই। 
প্রোেবমে আক্িেটো সোমক্ল নেিোর পর হোত্তো েোসুমে নমক্য়ক্ে আহমদ 

মুসোর বদক্ে ঘুবরক্য় বেক্য় িলল অশ্রুরুে েক্ণ্ঠ, ‘বম. আহমদ মুসো, এই আমোর 
নমক্য় ফোবতমো েোসুমে। আল্লোহ আমোর নমক্য়ক্ে আমোর েোক্ছ বফবরক্য় বদক্য়ক্ছে 
আহমদ মুসো।’ 

িক্লই হোত্তো েোসুমে লযোবঠোং-এর উপরই বসেদোয় পক্ড় নেল। বপতোর 
সোক্ে সোক্ে বসেদো েরল ফোবতমো েোসুমেও। 

তোরো বসেদো নেক্ে উক্ঠ দোাঁড়োল। 
‘আপেোরো, বপতো-েন্যো,  ’েেক্েই নমোিোরেিোদ।’ িলল আহমদ মুসো 

তোক্দর লক্ষ েক্র। 
‘শুেবরয়ো।’ িলল নমক্য়বট। তোর  ’নচোখ তখেও অশ্রুক্ত ভোসক্ছ।  
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‘লক্ষ িোর শুেবরয়ো আদোয় েরক্লও আপেোর শুেবরয়ো আদোয় হক্ি েো 
আহমদ মুসো।’ প্রোয় নমক্য়র সক্ে সক্েই িক্ল উঠল হোত্তো েোসুমে। 

‘নদখুে, বম. হোত্তো, আল্লোহর বেরাংকুে অবধেোক্র েোরও ভোে িসোক্ত 
চোক্েে আপবে।’ আহমদ মুসোর নঠোাঁক্ট হোবস, বেন্তু েক্ণ্ঠ এেটো বমবষ্ট্ েোসক্ের সুর। 

বেছু িলক্ত যোবেল হোত্তো েোসুমে। 
ফোবতমো েোসুমে তোক্ে িোাঁধো বদক্য় িলল, ‘নভতক্র চলুে আব্বো।’ তোরপর 

আহমদ মুসোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘আসুে েেোি।’ 
সিোই নভতক্র ঢুেল। 
দরেো বদক্য় নভতক্র নঢোেোর পর নছোট্ট এেটো েবরক্েোর,  ’পোক্ে 

নদয়োল। 
েবরক্েোর বেক্য় পক্ড়ক্ছ বিেোল এেটো ড্রইাংরুক্ম। 
ড্রইাংরুক্ম প্রক্িে েরল তোরো। 
সমস্ত ড্রইাং রুম েুক্ড় েক্য়ে নসট নসোফো গুেোেোক্র সোেোক্েো। হোলেো 

েীল েোক্পতক্টর উপর সোদো নসোফোর গুেগুক্লোক্ে সোের িুক্ের সক্ফদ বতলে িক্ল 
মক্ে হক্ে। 

ড্রইাং রুক্ম আহমদ মুসোক্ে এেটো নসোফোয় িসোর অনুক্রোধ েক্র ফোবতমো 
েোসুমে তোর আব্বোক্ে বেক্য় মুক্খোমুবখ আক্রেটো নসোফোয় বেক্য় িসল। 

িক্সই ফোবতমো েোসুমে আহমদ মুসোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘মোফ 
েরক্িে েেোি, শুরুক্তই আবম এেটো প্রশ্ন েরক্ত চোবে।’ 

‘েরুে।’ িলল আহমদ মুসো। 
ফোবতমো েোসুমে ত্ববরত তোেোল তোর বপতোর বদক্ে। িলল, ‘আব্বো ওাঁক্ে 

িলুে আমোক্ে ‘তুবম’ িলোর েক্ন্য। আবম বেিয় নছোট হি।’  
আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘বঠে আক্ছ নছোট নিোে, নতোমোর শুরুর প্রশ্নটো 

ের।’ 
সলি আেক্ে মুখ উজ্জ্বল হক্য় উঠল ফোবতমো েোসুমক্ের। নস দ্রুত উক্ঠ 

দোাঁড়োল। ছুক্ট নেল আহমদ মুসোর বদক্ে। তোর পোক্য়র েোক্ছ িসল এিাং  ’হোত 
আহমদ মুসোর  ’পোক্য় নঠবেক্য় সোলোম েরল। 
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আহমদ মুসো তোর  ’পো নটক্ে বেক্ত বেক্ত িলল, ‘এ বে েরছ ফোবতমো? 
পোক্য় হোত বদক্য় নতো সোলোম েক্র েো।’ 

‘েো, আমোক্দর সুবরেোক্ম আমরো গুরুেেক্ে পোক্য় হোত বদক্য় সোলোম 
েবর।’ 

িক্ল ফোবতমো েোসুমে বফক্র এল তোর আসক্ে, বপতোর পোক্ে। 
িক্সই নস আহমদ মুসোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘েেোি আবম েোেক্ত 

চোবে, েত বেছুবদে ধক্র আক্মবরেোর পে-পবেেোয় নয আহমদ মুসোর েেো নলখো 
হক্ে, েযোবরবিয়োে িীপপুক্ঞ্জর ইবতহোস সৃবষ্ট্েোরী ঘটেোগুক্লোক্ত নয আহমদ মুসোর 
েোম শুক্েবছ এিাং চীে, রোবেয়ো, েোি, আবেেো, বফবলপোইে, বফবলবস্তে, েক্েেোস, 
িলেোে প্রভবৃত নদক্ের েোেো ঘটেোয় নয আহমদ মুসোক্ে নপক্য়বছ, নসই আহমদ 
মুসোই নতো আপবে?’ 

আহমদ মুসো মুখ নখোলোর আক্েই আহমদ হোত্তো েোসুমে মুখ খুলল। িলল, 
‘হ্যোাঁ মো আমরো ভোেযিোে। নসই আহমদ মুসোই নতোমোর েোবড় বেক্য় বেক্য়বছক্লে, 
নসই আহমদ মুসোই আমোক্ে মুক্ত েক্রক্ছে এিাং নসই আহমদ মুসোই এখে 
আমোক্দর সোমক্ে িক্স আক্ছে।’ 

‘ও েে!’ িক্ল বিষ্ময়-বিমুগ্ধ ফোবতমো েোসুমে উক্ঠ দোাঁড়োল। দ্রুত আহমদ 
মুসোর বদক্ে ছুক্ট বেক্য় আক্ের মতই তোর পোক্য়র েোক্ছ িক্স  ’হোক্ত আহমদ 
মুসোর  ’পো স্পেত েক্র উক্ঠ দোাঁড়োল। িলল, ‘এটো সোলোম েয়। পোক্য়র ধুক্লো 
বেলোম।’ 

ফোবতমো েোসুমে তোর আসক্ে বফক্র আসবছল। আহমদ মুসো িলল, 
‘পোক্য়র ধুক্লো নেয়োর প্রচলেও বে সুবরেোক্ম আক্ছ?’ 

‘বহন্দুস্তোেীক্দর মক্ধয এটো খুি নিবে প্রচবলত। নদখোক্দবখ মুসবলম 
সমোক্েও এর বেছু চল আক্ছ।’ িলল হোত্তো েোসুমে। 

হোত্তো েোমক্তই ফোবতমো েোসুমে িক্ল উঠল, ‘আব্বো এেটো েেো িবল। 
নসবদে আবম ওভোক্ি েোবড় নদিোর েেো েয়। ওাঁর হোক্ত অস্ত্র বছল েো। আবম 
নচাঁচোক্মাঁবচ েক্র নলোে েোেোর েেো। বেন্তু আবম পোবরবে। মক্ে হক্য়বছল, উবে যো 
িলক্ছে সি সবতয। তোাঁর েেো আমোর মোেো দরেোর। আবম তোাঁক্ে েোবড় বদক্য় 
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বদক্য়বছ। পক্র আবম অক্েে নভক্িবছ, আবম তখে ঐ ভোক্ি বচন্তো েক্রবছলোম নেে? 
নেে পুতুক্লর মত ওাঁর হোক্ত েোবড় তুক্ল বদলোম। আে িুঝক্ত পোরবছ, উবে আহমদ 
মুসো বছক্লে িক্লই ওাঁর বেক্দতে েো নমক্ে উপোয় বছল েো।’  

িক্লই ফোবতমো েোসুমে ওপর বদক্ে মুখ তুলল। িলক্ত লোেল, ‘ও 
আল্লোহ, েেোি আহমদ মুসোক্ে অসোধয সোধক্ের আরও েবক্ত দোে েরুে। তোাঁক্ে 
েেত ওয়োবোংটক্ের মত সফল েরুে।’ আক্িক্ে ভোরী হক্য় নেল ফোবতমো েোসুমক্ের 
েণ্ঠ। 

‘ধন্যিোদ নিোে। নসবদে নতোমোর সোহোযয আমোক্দর বিরোট উপেোর 
েক্রক্ছ।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘ধন্যিোদ। আমোর খুি ইেো েরক্ছ নসবদে েোবড় বেক্য় যোিোর পর বে 
ঘক্টবছল তো েোেক্ত।’ িলল ফোবতমো েোসুমে আহমদ মুসোর বদক্ে তোবেক্য়। 

‘এ ইেো খুিই স্বোভোবিে।’ িক্ল আহমদ মুসো নসবদে েোবড় বেক্য় 
নেেোক্রল শ্যোরেক্ে ফক্লো েরো, শ্যোরেক্দর েোবড় নেক্ে নেোলো-ক্েক্েে বেক্ক্ষপ, 
ফোবতমোর েোবড় ধ্বাংস হওয়ো, আহমদ মুসোর েোবড় নেক্ে নেক্ম যোওয়ো ও গুলীবিে 
হওয়ো, নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে ও সোে ওয়োেোরক্দর আেমে, নেেোক্রল 
শ্যোরেক্দর নেপ্তোক্রর দোবয়ত্ব নেেোক্রল ওয়োবোংটক্ের নেয়ো এিাং আহমদ মুসো 
হোসপোতোক্ল যোওয়োর সি েেো সাংক্ক্ষক্প েোবেক্য় িলল, ‘নতোমোর েোবড় ধ্বাংস হক্য় 
নেক্ছ। েোবড়র ক্ষবতপরূণ নদিোর েক্ন্যই আে আমোর এখোক্ে আসো।’ 

িক্ল আহমদ মুসো পক্েট নেক্ে টোেোর েক্য়েটো িোবঠেল নির েরল এিাং 
সোমক্ের বটপক্য়র উপর িোবঠেলগুলো নরক্খ িলল, ‘নতোমোর েোবড়টো েতুে বছল। 
েতুে এেটো নস্পোটতস েোক্রর দোম এক্ত আক্ছ।’ 

ফোবতমো েোসুমে হোসল। িলল, ‘আপবে েোবড়ক্ত েোেো অিস্থোয় নেক্েেটো 
যবদ েোবড়ক্ত পড়ত, আপেোর েীিক্ের ক্ষবতপরূণ বেভোক্ি হক্তো িলুে নতো?’ 

আহমদ মুসোও হোসল। িলল, ‘ঐ ক্ষবতপরূণ েরো নযত েো িক্লই ক্ষবতটো 
হয়বে ফোবতমো।’ 

েম্ভীর হক্লো ফোবতমো। িলল, ‘আল্লোহ অনুেহ েক্রক্ছে আমোক্দর সিোর 
উপর।’ 
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এেটু নেক্মই আিোর প্রশ্ন েরল, ‘আব্বোর মুবক্তর ঘটেো বেভোক্ি ঘটল?’  
‘ওটো নখোদ বম. হোত্তোই িলক্ত পোরক্িে।’ িলল আহমদ মুসো। 
আহমদ হোত্তো েোসুমে সাংক্ক্ষক্প িলল নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে, 

নেেোক্রল শ্যোরে ও নিে ইয়োবমেক্ে আহতোিস্থোয় িেী েরোর পর বেভোক্ি নেোটো 
িোবড় সোচত েরক্ত বেক্য় িেীখোেো নেক্ে তোক্ে উেোর েরো হয়। নস আরও িলল 
নপঠটোেে সোমবরে হোসপোতোক্ল ভবতত হওয়োর পর বেভোক্ি এেেে নেেোক্রক্লর 
েোক্ছ আহমদ মুসোর েোবহেী শুক্ে এিাং আহমদ মুসোর সোক্ে পবরচয় হয়। আরও 
িলল, বে আেক্হর সোক্ে আহমদ মুসো সুবরেোক্মর সি েেো শুক্ে এিাং হোসপোতোল 
নেক্ে বরবলে হওয়োর সময় তোক্েও সোক্ে েক্র বেক্য় এক্সক্ছ ফোবতমো েোসুমেক্ে 
খুাঁক্ে নদয়োর েন্য। উেবসত আক্িে বেক্য় েেো নেষ েরল নস এই ভোক্ি, ‘আমোর 
নেিলই মক্ে হক্ে আহমদ মুসোর সোক্ে আমোর নদখো হওয়োটো আমোক্দর 
নসৌভোক্েযর সুক্যতোদয়।’ 

‘বঠেই িক্লক্ছে আব্বো, ওাঁর সোক্ে নদখো হওয়োর পর আবম নতোমোক্ে খুাঁক্ে 
নপক্য়বছ, নয আেো আবম েল্পেোক্তও েরক্ত পোবরবে।’ িলল ফোবতমো েোসুমে। 
তোরও েণ্ঠ আক্িক্ে ভোরী। 

বিব্রত আহমদ মুসো প্রসে পোেোিোর েক্ন্য িলল, ‘ফোবতমো এ টোেোগুক্লো 
নতোমোর নেয়ো প্রক্য়োেে।’ 

‘েো আবম বেক্ত পোবর েো।’ িলল ফোবতমো েোসুমে। 
‘এ টোেো আমোর েয়, আবম নতোমোক্ে বদবে েো। মোবেতে সরেোর এ টোেো 

বদক্য়ক্ছ তোক্দর আইে অনুসোক্রই।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘এ টোেো বদক্য়ক্ছ তোরো েনেে এযোবে এঠেোরসেক্ে, আহমদ হোত্তো 

েোসুমক্ের নমক্য ফোবতমো েোসুমেক্ে েয়। তোরো আমোর বপতোর প্রবত নয এহসোে 
েক্রক্ছ এিাং আমোর েোবড় নদয়োক্ত নয েোে হক্য়ক্ছ, তোক্ত এ টোেো েহণ েরক্ল 
আমোর বিক্িে মক্র যোক্ি।’ িলল ফোবতমো েোসুমে। আক্িক্ে তোর নচোখ-মুখ লোল 
হক্য় উক্ঠক্ছ। 

খুবেক্ত উজ্জ্বল হক্য় উঠল আহমদ মুসোর মুখ। িলল, ‘ধন্যিোদ ফোবতমো, 
আবম আমোর অনুক্রোধ বফবরক্য় বেবে। নতোমোর যুবক্ত আবম েহণ েক্রবছ।’ 
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‘ধন্যিোদ ভোইয়ো, আবম েোেতোম আপবে িুঝক্িে।’ 
িক্ল এেটু েোমল ফোবতমো েোসুমে। তোরপর বপতোর বদক্ে মুখ বফবরক্য় 

িলল, ‘আব্বো আপবে ওয়োাং আলীর নেষ খির নিোধ হয় েোক্েে েো।’ 
‘েো, েোবে েো। নেোে খোরোপ খির নেই নতো?’ দ্রুত েক্ণ্ঠ বেক্েস েরল 

হোত্তো েোসুমে। তোর েক্ণ্ঠ উক্িে। 
‘আক্ের নচক্য় খোরোপ।’ িলল ফোবতমো েোসুমে। 
‘বে?’ 
‘েতেোল ইয়োাং আবমক্রর এেটো নমক্সে নপক্য়বছ। তোক্ত নস বলক্খক্ছ, 

েত পরশু ওয়োাং আলীক্ে অপহরণেোরীরো এেটো বিবেক্ে বেক্য় যোয়। নস অসুস্থ 
েো আহত েোেো যোয়বে। নমক্সক্ের সোক্ে নস েত পরশুর ছোপো হওয়ো এেটো 
বিেোপে পোবঠক্য়ক্ছ। িুঝো যোক্ে বিেোপেটো ছোবপক্য়ক্ছ অপহরণেোরীরো ওয়োাং 
আলীর েোক্ম। আর সক্ম্বোধে েরো হক্য়ক্ছ বেক্খোাঁে ফোবতমো েোসুমেক্ে। িলো 
হক্য়ক্ছ, আেোমী ২১ তোবরক্খর মক্ধয যবদ তোর েোক্ছ েো বফবর, তোহক্ল নসও হোবরক্য় 
যোক্ি, নেোেবদেই আর তোক্ে নদখো যোক্ি েো। বিেোপক্ে আরও নলখো হক্য়ক্ছ, ‘২১ 
তোবরখ সন্ধ্যো ৬টো সহ প্রক্তযেবদে সন্ধ্যো ৬টোয় পোরোমোবরক্িো এয়োরক্পোক্টতর 
েোরপোক্েত নতোমোর েক্ন্য েোবড় অক্পক্ষো েরক্ি। অবভমোে ভুক্ল বফক্র এস। 
নতোমোর উপবস্থবতই শুধু আমোক্ে িোাঁচোক্ত পোক্র।’ নেষ বদক্ে ফোবতমো েোসুমক্ের 
েণ্ঠ অশ্রুরুে হক্য় পড়ল। 

ইয়োাং আবমর ওয়োাং আলীর নছোট ভোই। 
ফোবতমো েোসুমক্ের েেো নেোেোর পর আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের মুখ উক্িে 

আতাংক্ে ফযোেোক্স হক্য় নেল। িলল নস, ‘তোর মোক্ে ২১ তোবরক্খ পর ওয়োাং 
আলীক্ে ওরো নমক্র নফলক্ি।’ 

ফোবতমো েোসুমে বেছু িলল েো। 
 ’হোক্ত মুখ ঢোেল নস। 
তোর  ’েঠে নেক্ে  ’হোক্তর ফোাঁে বদক্য় অশ্রু েবড়ক্য় পড়ক্ত লোেল। 
আহমদ মুসো েভীর মক্েোক্যোে বদক্য় ওক্দর েেো শুেবছল। নস তোক্দর 

আক্লোচেোয় নযোে নদয়বে। 
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অল্পক্ষণ পর ফোবতমো েোসুমে রুমোল বদক্য় নচোখ মুক্ছ ধীক্র ধীক্র মুখ 
তুলল।  

িলল, ‘স্যবর।’ 
তোরপর বপতোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘আব্বো ইয়োাং আবমর আরও 

েোবেক্য়ক্ছ, বেিতোচে বসবেউল অনুসোক্রই অনুবষ্ঠত হক্ি। মক্েোেয়ে পে েমো 
নদিোর নেষ বদে ২২ তোবরখ বিক্েল পোাঁচটো। নস আরও েোবেক্য়ক্ছ, ওরো অদৃশ্য 
এমে এেটো িযিস্থো েক্রক্ছ যোর ফক্ল নেোে েমুযবেবটরই উক্ল্লখক্যোেয নেোে 
মুসলমোে মক্েোেয়ে পে েমোই বদক্ত পোরক্ি েো।’ 

আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের  ’নচোখও অশ্রুক্ত ভক্র উক্ঠবছল। নস নচোখ মুক্ছ 
িলল, ‘বেছু েরোর নেই মো। ওরো ওয়োে ওভোর বেক্ত চোয়। তো বেে িক্ল এটো 
নমক্ে নেয়ো নযক্তো, বেন্তু প্রশ্ন হক্লো তোক্দর উক্েক্শ্যর এটো নেষ েয়, শুরুমোে। 
তোরো যবদ এেক্চবটয়ো পোলতোক্মঠট দখল েরক্ত পোক্র, তোহক্ল তোক্দর পরিততী েোে 
হক্ি সুবরেোম নেক্ে ধীক্র ধীক্র মুসলমোেক্দর উক্েদ েরো। আঘোতটো প্রেম 
আসক্ি ইক্েোক্েেীয় মুসলমোেক্দর উপর। আমোক্দর েবমদোরীসহ েক্য়েটো 
েবমদোরী তোরো দখল েরক্ত পোরক্ল খুি সহক্েই তোরো মুসবলম চোষীক্দর ভূবম 
নেক্ড় বেক্য় তোক্দর উক্েদ েরক্ত পোরক্ি।’ 

‘উক্েদ েক্র সমস্যো িোড়োক্েোর চোইক্ত তোরো এেটো  ’টো েক্র 
মুসলমোেক্দর নমক্রই নেষ েরক্ি। এই ে’বদক্ে ছ’েরও নিবে মোনুষক্ে তোরো 
নমক্রক্ছ। এেটো খিরও নিরুল েো, এেটো লোেও পোওয়ো নেল েো,  বেয়োও 
েোেক্ত পোরল েো। েত েত পবরিোক্রর বেরন্তর েোন্নো ও অশ্রুর পস্নোিে নেোে মূলয 
নপল েো।’ 

িলক্ত িলক্ত আিোর নোঁক্দ নফলল ফোবতমো েোসুমে। েোাঁদক্ত েোাঁদক্তই 
িলল, ‘ওয়োাং আলীরও বদে ঘবেক্য় আসক্ছ, সিোর অলক্ক্ষ সিোর মত নসও হোবরক্য় 
যোক্ি।’ েোন্নোয় রুে হক্য় নেল ফোবতমো েোসুমক্ের নেষ েেোগুক্লো। 

ফোবতমো েোসুমক্ের েেোগুক্লো ছবি হক্য় নভক্স উক্ঠবছল আহমদ মুসোর 
নচোক্খ। আহমদ মুসো নদখক্ত পোবেল নযে সুবরেোম-উপকূক্লর েৃবষেোমগুক্লো 
এিাং পোহোড় ও িেোিক্ল সাংেোম েক্র িোাঁচো মোনুষগুক্লোক্ে। নসখোেেোর েোম-
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েেপদ নেক্ে নভক্স আসো েোন্নো নযে শুেক্ত পোবেল নস। এই েোন্নো তোর প্রবতবট 
রক্ত েবণেোয়, অবস্তক্ত্বর প্রবত রক্ে অক্ষক্মর আততেোদ েয়, বিক্ক্ষোক্ভর জ্বোলো 
ছবড়ক্য় বদল। নযে অেোক্ন্তই তোর নঠোাঁক্টর িোধে নভদ েক্র নির হক্য় এল প্রবতিোদী 
েক্য়েবট েে, ‘েো ফোবতমো ওয়োাং আলী হোবরক্য় যোক্ি েো।’ 

ঘক্রর অশ্রু সেল েরম পবরক্িক্ে নিসুক্র েেতে হক্য় নিক্ে উঠল 
আহমদ মুসোর েেো। 

ফোবতমো েোসুমে ও আহমদ হোত্তো েোসুমে অক্েেটো চমক্ে উক্ঠ তোেোল 
আহমদ মুসোর বদক্ে। 

আহমদ মুসো তোর আসক্ে েক্ড়-চক্ড় নসোেো হক্য় িসল। তোর নচোক্খ-মুক্খ 
বস্থর বসেোক্ন্তর এেটো  যবত। নঠোাঁক্ট তোর ফকু্ট উঠল েবঠে এে টুেক্রো হোবস। 
তোবেক্য়বছল ফোবতমো েোসুমেক্দর বদক্ে। িলল, ‘বম. হোত্তো, ফোবতমো, হ্যোাঁ, আবম 
নচষ্ট্ো েরি ওয়োাং আলী যোক্ত হোবরক্য় েো যোয়, নচষ্ট্ো েরি সুবরেোম নেক্ে আর নেউ 
যোক্ত েো হোরোয়।’ 

বিস্ময় ফুক্ট উঠল হোত্তো েোসুমে ও ফোবতমোর নচোক্খ-মুক্খ। িলল হোত্তো 
েোসুমে, ‘বেভোক্ি, নেমে েক্র?’ 

নসোফোয় েো এবলক্য় বদল আহমদ মুসো। িলল, ‘আবম সুবরেোম যোবে।’ 
হঠোৎ যবদ আেোক্ের চোাঁদটো আেোে নেক্ে হোক্ত এক্স পক্ড়, তোহক্ল নয 

অিস্থো দোাঁড়োয় নসই অিস্থো হক্লো হোত্তো েোসুমে ও ফোবতমোর। তোক্দর দৃবষ্ট্ বস্থর হক্য় 
নেল আহমদ মুসোর মুক্খর উপর। বিস্মক্য়র ধোক্কোয় তোরো েেো িলক্ত ভুক্ল নেল। 

বিস্মক্য়র নঘোর েোটক্ল প্রেক্ম েেো িলল ফোবতমো েোসুমে, ‘আপবে 
যোক্িে সুবরেোক্ম?’ তোর  ই নচোখ আেে ও বিস্মক্য়র আক্লোয় বচে বচে েরক্ছ। 

‘নেে বিবস্মত হে ফোবতমো?’ প্রশ্ন আহমদ মুসোর। 
‘অখযোত এে েরীি নদে আমোক্দর। অিক্হবলত ও অেোত বেছু মোনুষ 

আমরো। এমে নদক্ে আমরো আহমদ মুসোক্ে আেো েরক্ত পোবর?’ িলল ফোবতমো 
েোসুমে। 

হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘এর অেত আহমদ মুসোর প্রবত নতোমরো 
সুবিচোর েরছ েো। আহমদ মুসোক্ে নতোমোক্দর পোে নেক্ে  ক্র সবরক্য় বদে।’ 
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‘ঘটেো তো েয় আহমদ মুসো। আপবে আমোক্দর নদে সুবরেোক্ম যোক্িে 
এটো েল্পেোর নচক্য়ও অবিশ্বোস্য এে িযোপোর। তোই বিশ্বোস েরক্ত আমোক্দর েষ্ট্ 
হক্ে।’ িলল হোত্তো েোসুমে। 

‘আবমও নতো নেোেবদে েল্পেোয় ভোবিবে সুবরেোক্ম আবম যোি। িোস্তিতো 
সি সময় েল্পেোর নচক্য় বিস্ময়ের।’ িলল আহমদ মুসো। 

ফোবতমো েোসুমে নসোফো নেক্ে উক্ঠ আহমদ মুসোর সোমক্ে েোক্পতক্টর 
উপর হোাঁটু মুক্ড় প্রোেতেোর ভাংবেক্ত িক্স িলল, ‘আপবে সবতযই সুবরেোক্ম যোক্িে?’ 
আক্িক্ের আকুলতোয় েলো েোাঁপবছল তোর। 

‘অিশ্যই এিাং তো ২১ তোবরক্খর আক্ে।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘আল্লোহু আেির। িক্ল েোিোমুখী হক্য় বসেদোয় পক্ড় নেল ফোবতমো 

েোসুমে। 
অক্েক্ষণ পর মুখ তুলল নস। 
অশ্রুক্ত ধুক্য় নেক্ছ তোর মুখ। িলল, ‘অক্েেবদে পর আমোর মক্ে হক্ে, 

িুক্ের উপর নেক্ে এেটো েেেল পোের নেক্ম নেল। িুে ভক্র বেশ্বোস বেক্ত 
পোরবছ আে আবম।’ 

উক্ঠ দোাঁড়োল ফোবতমো েোসুমে। িলল, ‘আব্বো আপেোরো এেটু িসুে। 
আবম চো বেক্য় আসবছ।’ 

চক্ল নেল ফোবতমো। 
‘নমক্য়টোর উপর বদক্য় খুি ধেল নেক্ছ। আবম বেেন্যোপে হলোম, তোর 

পর পরই ওয়োাং আলীক্েও তোরো অপহরণ েরল। নদে তোর েক্ন্য হক্য় উক্ঠবছল 
মৃতযুর উপতযেো। মৃতযু সি সময় তোক্ে তোড়ো েক্র বফক্রক্ছ। এই পবরবস্থবতক্ত 
িোরিোর বঠেোেো পবরিততে েক্র নস স্বেেহীে এই বিক্দক্ে িোস েরত।’ িলল 
হোত্তো েোসুমে। 

‘রোত যত েভীর হয়, নসোিক্হ সোক্দে ততই এবেক্য় আক্স।’ আহমদ মুসো 
িলল। 

ে’বমবেক্টর মক্ধযই ফোবতমো বফক্র এল এেটো িবল নঠক্ল বেক্য়। আহমদ 
মুসো নসবদক্ে নচক্য় িলল, ‘তুবম চো আেক্ত বেক্য় বেক্য় এক্ল খোিোর।’ 
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‘আমোর ক্ষধুো নলক্েক্ছ, আপেোক্দরও ক্ষধুো লোেোর েেো।’ িলল ফোবতমো। 
‘দোও, ক্ষধুো েো লোেক্লও নখক্ত পোরি। ে’বদে ধক্র হোসপোতোক্লর খোেো 

নখক্য়বছ নতো। িোবড়র খোিোর অমৃত লোেোর েেো।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘ভোইয়ো অমৃত েো হক্লও সুবরেোক্মর খোিোর অরুবচের হক্ি েো।’ 
ফোবতমো খোিোর পবরক্িেে েরল। 
বতে েেই খোক্ে। 
‘একুে তোবরখ আসক্ত মোে বদে েক্য়ে িোবে। আমোর মক্ে হয় বচন্তো 

েরোর অক্েে বিষয়ই েোেক্ত পোক্র।’ ফোবতমো িলল। 
‘বঠে িক্লছ ফোবতমো। অক্েে বেছুই ভোিক্ত হক্ি। তোর েক্ন্য সময় আবম 

মক্ে েবর েম নেই। এই মুহূক্তত নয বসেোন্তটো হক্য় নযক্ত পোক্র তো হক্লো, আবম ১৯ 
তোবরক্খ বম. হোত্তোক্ে বেক্য় সুবরেোক্ম যোিোর েক্ন্য েোয়েোর বেউ আমষ্ট্োরেোক্ম 
েোমি। নসখোে নেক্ে েলপে-স্থলপক্ে যোি সুবরেোক্মর পোরোমোবরক্িো। আর একুে 
তোবরক্খ ফোবতমো েোমক্ি সুবরেোক্মর পোরোমোবরক্িো এয়োরক্পোক্টত। বঠে ছ’টোয় নস 
প্রক্িে েরক্ি এয়োরক্পোক্টতর েোরপোক্েত।’ িলল আহমদ মুসো। 

ফোবতমো েোসুমক্ের মুখ ভক্য় ফযোেোক্ে হক্য় নেল আহমদ মুসোর েেো 
শুক্ে। িলল, ‘আবম এেো যোি? ছ’টোয় েোরপোক্েত নতো ওরো েোেক্ি? েোরপোক্েত 
নেক্লই নতো ওরো ধক্র নফলক্ি আমোক্ে।’ 

আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের নচোক্খ-মুক্খও উক্িক্ের ছোয়ো। 
আহমদ মুসো িলল, ‘আবম নতো নসটোই চোই তুবম ওক্দর হোক্ত পড়। ভয় 

নেই আবম আক্ে পোক্েই েোেি।’ 
‘তিু আমোর ভয় েরক্ছ। ওরো েেোই, মোনুষ েয় ভোইয়ো।’ ভয়োতত েক্ণ্ঠ 

িলল ফোবতমো। 
‘আবম েোবে। বেন্তু এ ছোড়ো নেোে বিেল্প নেই নিোে। তুবম আমোর উপর 

আস্থো রোখক্ত পোর।’ 
সাংক্ে সাংক্েই েেো িলক্লো েো ফোবতমো েোসুমে। মুখ বেচু েক্রবছল নস। 
েক্য়ে মুহূতত পক্রই মুখ তুলল। িলল নস, ‘মোফ েরক্িে ভোইয়ো। বেক্দতে 

বদক্েে, আপবে নয আহমদ মুসো তো ভুক্ল বেক্য়বছলোম। আপেোর বেক্দতে আবম 
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পোলে েরি, নযভোক্ি িলক্িে বঠে নসভোক্িই।’ ফোবতমো নঠোাঁক্ট হোবস ফবুটক্য় 
নতোলোর নচষ্ট্ো েরল। তোর নচোক্খ-মুক্খ দৃঢ়তো। 

খুবে হক্লো আহমদ মুসো। িলল, ‘ধন্যিোদ নিোে। নদখক্ি তুবম যত সোহসী 
হক্য়ছ, েত্রুরো তত দূিতল হক্য় পক্ড়ক্ছ।’ 

‘ধন্যিোদ ভোইয়ো।’ িক্ল এেটু েোমল ফোবতমো েোসুমে। িলল, ‘আমোর 
েোেক্ত ইেো েরক্ছ ভোইয়ো, আপবে েোয়োেো, সুবরেোক্ম যোেবে। বেউ আমষ্ট্োরেোম 
নদক্খেবে। বেউ আমষ্ট্োরেোম হক্য় সুবরেোম প্রক্িক্ের এই পবরেল্পেো হঠোৎ নেে, 
বেভোক্ি েরক্লে?’ 

‘আবম খুি নভক্ি েবরবে। আবম বেবিত হক্য়বছ নয, নতোমোর আব্বোক্ে 
বেক্য় পোরোমোবরক্িো এয়োরক্পোটত হক্য় নদক্ে প্রক্িে েরো যোক্ি েো। চোই েো এই 
মুহুক্তত েত্রুরো তোক্ে নদক্খ নফলুে। তোরো এটো নেক্ে বেবিন্ত েোকুে নয, বম. হোত্তো 
এখক্েো িেী আক্ছে। নদক্ে বফরক্ত পোরক্ছে েো। তোক্দর বেিতোচে বেবিতক্েই হক্য় 
যোক্ি। এ অিস্থোয় নদক্ে নফরোর েক্ন্য েল ও স্থল পে িোবে েোেল। হঠোৎ নতোমোর 
আব্বোর মত অবত পবরবচত নলোেক্ে বেক্য় নদক্ের নেোে িেক্র েোমোও বঠে হক্ি 
েো। প্রেক্ম েোয়োেো বেক্য় নসখোে নেক্ে সুবরেোক্ম প্রক্িে েরি। সুবরেোম উপকূক্লর 
সিক্চক্য় বেেটিততী িড় েহর হক্লো বেউ আমষ্ট্োরেোম। তোই প্রেক্ম নসখোক্ে নেক্ম 
সুবরেোক্ম প্রক্িক্ের বচন্তো েক্রবছ।’ 

নচোখ  ’বট উজ্জ্বল হক্য় উঠল ফোবতমোর। িলল, ‘ভোইয়ো অিোে িযোপোর, 
আপবে েো নেক্ে সুবরেোক্ম প্রক্িক্ের নয রুট বঠে েক্রক্ছে, তোর নেোে বিেল্প 
নেই। েোয়োেোর পূিতোিক্ল এেমোে বেউ আমষ্ট্োরেোম নেক্েই সুবরেোক্ম প্রক্িক্ের 
েল পে স্থল পে  ই-ই আক্ছ। আপেোর বচন্তো এক্েিোক্রই বেভূতল।’ 

‘আল হোম বলল্লোহ। এভোক্িই আল্লোহ সোহোযয েক্রে ফোবতমো।’ আহমদ 
মুসো িলল। 

ফোবতমো উেবসত হক্য় উঠল। িলল, ‘ভোইয়ো খুি আেে লোেক্ছ। মক্ে 
হক্ে েতুে েীিে বফক্র নপলোম।’ 

‘আলহোম বলল্লোহ। আল্লোহ আমোক্দর সেক্লর উপর সদয় নহোে।’ িলল 
আহমদ হোত্তো েোসুমে। 
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তোরপর এেটু নেক্ম এেটু পোবে নখক্য় বেক্য় নস আিোর িলল, ‘বম. 
আহমদ মুসো, আমরো বে েেত আব্রোহোম মোক্ে মোবেতে সরেোক্রর েোক্ছ নেোে 
সোহোযয চোইক্ত পোবর?’ 

‘হ্যোাঁ চোইক্ত পোবর। তোরো আে-অবফবসয়োলী সোহোযয েরক্ত পোক্র। বেন্তু 
এই মুহূক্তত তোর প্রক্য়োেে নেই। আমরো বেক্য় েোে শুরু েবর। প্রক্য়োেে হক্ল 
ওক্দর িলি।’ 

‘ধন্যিোদ বম. আহমদ মুসো। এেটো েেো িবল আহমদ মুসো, ওরো বেন্তু 
সোাংঘোবতে  ধতষতয, বিেোল ওক্দর সাংখযো। হঠোৎ েক্র ফোবতমোক্ে ওক্দর হোক্ত তুক্ল 
বদক্ল বিপদ হক্ি েো নতো!’ িলল েরম ও বিেীত েক্ণ্ঠ হোত্তো েোসুমে। 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘আপেোর েেো সতয, উক্িে স্বোভোবিে। বেন্তু 
ওয়োাং আলীক্ে িোাঁচোক্ত হক্ল, দ্রুত ওক্দর পবরচয় নপক্ত হক্ল, ২১ তোবরক্খ 
ফোবতমোক্ে ওক্দর মুক্খোমুবখ দোাঁড় েরোক্ত হক্ি। ২১ তোবরক্খর পর এই সুক্যোে 
আমরো হোবরক্য় নফলি।’ 

‘আব্বো বিপক্দর বিষয়বট েো নভক্ি আপবে নদখুে নয এটো েোর 
পবরেল্পেো। স্বক্প্নর নসই আহমদ মুসো বিমূতত হক্য় নেক্ম এক্সক্ছে আমোক্দর 
মোক্ঝ। বতবে আমোক্দর চোবলত েরক্ছে। আমোর আর নেোে ভয় নেই আব্বো। এখে 
আমোর মক্ে হক্ে, তোর বেক্দতে পোলে েরক্ত বেক্য় মৃতযু এক্লও আবম তো হোবস 
মুক্খ িরণ েরক্ত পোরক্িো।’  

‘বঠে িক্লছ মো। আহমদ মুসো নয আমোক্দর সোমক্ে িক্স, বতবে স্বয়াং নয 
সুবরেোক্ম যোক্েে, এেেো আবম ভুক্ল বেক্য়বছলোম।’ 

এেটু নেক্ম হোত্তো েোসুমে তোেোল আহমদ মুসোর বদক্ে। িলল, ‘আমরো 
সুবরেোক্ম যোিোর েক্ন্য প্রস্তুত আহমদ মুসো।’ 

‘ধন্যিোদ বম. হোত্তো, ধন্যিোদ নিোে ফোবতমো।’ 
‘ধন্যিোদ ভোইয়ো।’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল ফোবতমো। তোরপর িলল, ‘আপেোরো 

েল্প েরুে আবম িবলটো নরক্খ আবস এিাং  পুক্রর খোিোক্রর িযিস্থোটোও নদক্খ 
আবস।’ 
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‘ফোবতমো আমোর েক্ন্য নভি েো। আবম বেন্তু  পুক্র খোবে েো। আবম এখবে 
নিরুি।’ 

‘নেোেোয়?’ 
‘সোরো নেফোরসেক্দর ওখোক্ে যোি।’ 
‘আপবে নেোেোয় েোেক্ছে?’ 
‘ওখোক্েই আমোর িযোে-িযোক্েে আক্ছ।’ 
‘তোহক্ল?’ 
‘আবম নযখোক্েই েোবে, আে বিক্েক্লই এখোক্ে এেিোর আসি। অক্েে 

েেো আক্ছ, অক্েে বিষয় বেক্য় ভোিক্ত হক্ি।’ 
‘ধন্যিোদ ভোইয়ো।’ িক্ল ফোবতমো েোসুমে িবলটো নঠক্ল বেক্য় চক্ল নেল।  
আহমদ মুসোও উক্ঠ দোাঁড়োল যোিোর েক্ন্য। 
 
 
 
দরেো খুক্লই আহমদ মুসোক্ে নদক্খ বেেো নেফোরসে, সোরো 

নেফোরসক্ের মো আেক্ে েবড়ক্য় ধরল আহমদ মুসোক্ে। িলল, ‘িোছো আবম 
হোসপোতোক্ল নটবলক্ফোে েক্রবছলোম। ওরো িলল তুবম নসই নেোে সেোক্ল বরবলে 
বেক্য়ছ। এখে নিলো ১টো। এত নদরী হক্লো নেে িোছো আসক্ত? আর বরবলে নেক্ি 
আমোক্ে েোেোওবে নেে? আবম নতো প্রবতবদেই নটবলক্ফোে েরবছ।’ 

এতগুক্লো প্রক্শ্নর েিোক্ি আহমদ মুসো িলল, ‘আমোর সোক্ে আক্রেেে 
বরবলে বেক্য়বছল। তোক্ে নপৌক্ছ বদক্য় এলোম।’ 

‘বঠে আক্ছ, চল িোছো। নতোমোর উপর বদক্য় অক্েে ধেল নেল। তুবম 
অক্েে শুবেক্য় নেছ।’ িলল বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোক্ে নটক্ে বেক্য় এগুক্ত 
এগুক্ত। 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘খোলোম্মো মোে এই নদড় সপ্তোক্হ আমোর ওেে 
১ নেবে নিক্ড়ক্ছ।’ 
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‘তো িোড়ক্ল বে হক্ি, আয়েোক্ত বেক্য় নদখ এেিোর নতোমোক্ে।’ িলল 
বেেো নেফোরসে। 

আহমদ মুসো ড্রইাংরুক্ম িসক্ত যোবেল। বেন্তু বেেো নেফোরসে আহমদ 
মুসোক্ে হোত ধক্র নটক্ে তোর ঘক্রর বদক্ে বেক্ত বেক্ত িলল, ‘এখে আর িসোিবস 
েয় িোছো। নসোেো ঘক্র বেক্য় েোপড় ছোড়। তোরপর নেোসল ের। আবম নটবিক্ল 
খোিোর আেবছ।’ 

িক্ল বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোর ঘক্রর দরেো নটক্ে বদক্য় চলল 
েোইবোং-এর বদক্ে। 

আরও এে ঘঠটো পর। 
আহমদ মুসো এক্স খোিোর নটবিক্ল িসল। 
নেোসল েক্র নেস েোমো-েোপড় পক্র নিে ভোল নিোধ হক্ে আহমদ 

মুসোর। 
বেছুক্ষণ পর বফক্র এল বেেো নেফোরসে। 
িসল আহমদ মুসোর বিপরীত বদক্ের নচয়োক্র। আহমদ মুসোর নেক্ট 

খোিোর তুক্ল বদক্ত বদক্ত িলল, ‘এখে অক্েে নেে লোেক্ছ িোছো নতোমোক্ে। তুবম 
েরীক্রর উপর খুি অবিচোর ের। খোওয়োর পর বেন্তু লম্বো ঘুম নদক্ি।’ 

আহমদ মুসো েোাঁটো চোমচ এেিোর হোক্ত তুক্ল বেক্য় আিোর নরক্খ বদক্য় 
িলল, ‘খোলোম্মো, সোরো এল েো? ও নেই?’ 

বেেো নেফোরসে েোাঁটো চোমচ হোক্ত বেক্য় আহমদ মুসোর বদক্ে েো 
তোবেক্য়ই িলর, ‘েো। তুবম নখক্য় েোও িোছো। বে েরি, নতোমরো নেউ নতো েেো 
নেোেেো। বেক্ের ইেোক্েই িড় ভোি।’ বেেো নেফোরসক্ের েক্ণ্ঠ নক্ষোক্ভর প্রেোে। 

আহমদ মুসো েেো িোড়োক্লো েো। িুঝল, সোরো বেিয় খোলোম্মোর বেক্ষধ েো 
নমক্ে এই অসমক্য় নেোেোও নিবরক্য়ক্ছ। তোই নরক্ে আক্ছে বতবে। 

খোওয়োর পর আহমদ মুসো তোর ঘক্র চক্ল এল। 
তখে বিক্েল সোক্ড় চোরটো। 
আহমদ মুসো ঘুম নেক্ে উক্ঠ টয়ক্লট নসক্র নেে হক্য় এক্স িক্সক্ছ। 
ঘক্র ঢুেল বেেো নেফোরসে। 
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তোর মুখ মবলে। 
নসই মবলে মুক্খই হোবস নটক্ে িলল, ‘িোছো নরষ্ট্ হক্য়ক্ছ নতো?’ 
‘হ্যোাঁ, খোলোম্মো। সোরো এক্সক্ছ?’ 
েিোি েো বদক্য় বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোর সোমক্ের নসোফোয় িসল। 

ধীক্র ধীক্র িলল, ‘সোরো আসক্ি েো িোছো।’ বেেো নেফোরসক্ের েণ্ঠ েোন্নোর মত 
নভেো। 

আহমদ মুসো চমক্ে উক্ঠ তোেোল বেেো নেফোরসক্ের বদক্ে। িলল, 
‘আসক্ি েো? সোরো নেোেোয় খোলোম্মো?’ 

‘লস আলোক্মোক্স।’ 
‘লস আলোক্মোক্স?’ এই বেেোসো উচ্চোরণ েরোর সোক্ে সোক্ে আহমদ 

মুসো নযে আেোে নেক্ে পড়ল। অবিশ্বোস্য মক্ে হল বেেো নেফোরসক্ের েেো। 
প্রশ্নটো উচ্চোরণ েরোর পর এেটু নেক্ম আহমদ মুসো আিোর িলল, ‘েই 

আমোক্ে নতো বেছু িক্লবে! এ সমক্য় হঠোৎ লস আলোক্মোক্স নেে? নস নতো আরও 
 ’মোস ছুবট নপক্য়ক্ছ! আর সম্পূণত সুস্থ বে নস হক্য়ক্ছ?’ 

মুখ তুলল বেেো নেফোরসে। 
তোর মুখ নিদেোয় েীণত। 
নভক্ে পড়ো অিস্থো তোর। 
বিবস্মত হক্লো আহমদ মুসো। 
বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোর নেোে প্রক্শ্নর েিোি েো বদক্য় এেটো 

ইেক্ভলোপ তুক্ল ধরল আহমদ মুসোর বদক্ে। 
আহমদ মুসো ইেক্ভলোপবট হোক্ত বেল। ইেক্ভলোক্প আহমদ মুসোর েোম 

নলখো। নদক্খই িুঝল হস্তোক্ষর সোরো নেফোরসক্ের। 
সোরো নেফোরসক্ের বচবঠ? িুক্ের নভতরটোয় ধে েক্র উঠল আহমদ 

মুসোর। েো েোবেক্য়, অন্তত নটবলক্ফোক্ে এেটো েেোও েো িক্ল এভোক্ি বচবঠ নরক্খ 
নেক্ছ? 

িুক্ের নেোে অেোেো প্রোন্ত নেক্ে এেটো অপবরবচত অবভমোে প্রিল নিক্ে 
মোেো তুলক্ত চোইল। 
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তো সক্েও বচবঠ খুলল আহমদ মুসো। 
ইেক্ভলোক্পর নভতর নেক্ে নিবরক্য় পড়ল সোরো নেফোরসক্ের পযোক্ের 

পবরবচত নসই েীল েোেে। 
সোরো নেফোরসক্ের বচবঠ। 
বচবঠবট নমক্ল ধরল আহমদ মুসো নচোক্খর সোমক্ে। 
পড়ক্ত লোেলুঃ 
 
‘‘আসসোলোমু আলোয়কুম। 
অক্েে বচন্তো েক্রও সক্ম্বোধক্ের নেোে ভোষো খুাঁক্ে নপলোম েো।  
তোই সক্ম্বোধে ছোড়োই এই বচবঠ বলখবছ। 
আবম লস আলোক্মোক্স যোবে। আরও  ’মোস ছুবট মঞ্জুর হক্য়ক্ছ। বেন্তু ছুবট 

এখে আমোর েোক্ছ অসহেীয় লোেক্ছ। আবম েোক্ের মক্ধয েুক্ি নযক্ত চোই, েুক্ি 
েোেক্ত চোই। ভুলক্ত চোই আমোর অবস্তত্বক্ে। 

আপবে আহত অিস্থোয় হোসপোতোক্ল। আপেোক্ে িক্ল নযক্ত পোরলোম েো 
িক্ল িুে আমোর নভক্ে যোক্ে। বেন্তু আমোর িুে ভোেোর নচক্য় আপেোক্ে িলো 
আমোর েক্ন্য েবঠে বছল। 

েো িুক্ঝ আপেোক্ে আবম অক্েে েষ্ট্ বদক্য়বছ। আপেোর নেোে নদোষ নেই। 
আপবে আমোক্ে এভক্য়ে েরক্তে। বেন্তু এটোই আমোর েোক্ছ আপেোক্ে আরও 
মূলযিোে েক্র তুক্লবছল। আপবে সোমোন্য প্রিয়ও আমোক্ে নেোেবদে নদেবে। 
আপেোর এই অসোধোরণ গুণই আপেোক্ে আমোর েোক্ছ আরও নেৌরিদীপ্ত েক্র 
তুক্লবছল। আবম আমোক্ে আরও েবড়ক্য় নফক্লবছলোম। েষ্ট্ও আপেোর িোবড়ক্য় 
বদক্য়বছলোম। অক্েেিোর আপবে আপেোর সম্পক্েত িলোর নচষ্ট্ো েক্রক্ছে। বেন্তু 
আবম সুক্যোে নদইবে। অিক্েক্ষ অসুস্থ অিস্থোয় হোসপোতোক্লর নিক্ে শুক্য় এেবদে 
সি শুেলোম লোয়লো নেবেফোরক্দর েোক্ছ। শুক্ে এতবদে নয েষ্ট্ আপেোক্ে বদক্য়বছ 
সি েষ্ট্ েতগুণ আেোক্র বফক্র নপলোম আমোর িুক্ে। আমোর অন্যোক্য়র এ েোবস্ত 
আবম মোেো নপক্ত বেক্য়বছ। 
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আমোর িুক্ে নেক্ে উক্ঠবছল আেোেস্পেতী আেোঙ্খো, নস আেোঙ্খো এখে 
নেই। আমোর িুক্ে বছল এে সোের তৃষ্ো, নস তৃষ্োর জ্বোলোও এখে বেক্ভ নেক্ছ। 
এেবদে আবম আপেোর ‘সোরো’ হিোর েক্ন্য পোেল হক্য় উক্ঠবছলোম, বেন্তু হক্ত 
পোবরবে। যখে সি আেোঙ্খো, সি তৃষ্ো আমোর নেষ হক্য় নেক্ছ, তখে নসবদে 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের িেীখোেোয় আপবে আমোক্ে ‘সোরো’ িক্ল সক্ম্বোধে েরক্লে। 
নসবদে আবম আপেোক্ে আমোর সি েবক্ত বদক্য় েবড়ক্য় ধক্রবছলোম আতাংে 
তোবড়ত হক্য় প্রোণ ভক্য়। আপবে আমোক্ে েবড়ক্য় ধক্রেবে। বপক্ঠ হোত িুবলক্য় 
সোন্তেো বদক্য়বছক্লে মোে। আপেোর এই বেবিড় স্পেত এিাং ‘সোরো’ সক্ম্বোধে তখে 
নপলোম যখে চোইবে। আমোর আল্লোহর এই মবেতর আবম অেত িুঝক্ত নচষ্ট্ো েক্রবছ। 
অিক্েক্ষ িুক্ঝবছ, এই পোওয়োটুকুক্ে আল্লোহ আমোর েীিক্ের পোক্েয় িোেোক্ত 
চোে। আবম এই পোক্েয়ক্ে পরম পোওয়ো বহক্সক্ি েহণ েক্রবছ। আবম েোবে, এক্ত 
আপেোর আপবত্ত েোেক্ি, নেোক্সফোইে আপোরও আপবত্ত েোেক্ি। বেন্তু আবম এও 
েোবে নয, এেেে মোনুক্ষর িোাঁচোর অিলম্বেক্ে আপেোরো নেক্ড় নেক্িে েো। 
আপেোক্দর  ’েক্ের েোক্ছই আবম ক্ষমোপ্রোেতী। 

সি নেক্ষ আমোর প্রোেতেো, সোরো নেফোরসে েোক্মর নেোে নমক্য়র সোক্ে 
আপেোর েখেও নদখো হক্য়বছল, এেেো দয়ো েক্র ভুক্ল যোক্িে। বেন্তু আমরো 
আক্মবরেোেরো আপেোক্ে ভুলক্ত পোরক্িো েো। েোরণ আপবে আেক্ের 
আক্মবরেোর এেেে ভ্রোতো। আমোক্দর ফোউঠেোর ফোদোরসক্দর আক্মবরেোক্ে 
আপবে আিোর আক্মবরেোেক্দর মোক্ঝ বফবরক্য় এক্েক্ছে।’’ 

এেেে আক্মবরেোে নমক্য়,  
‘সোরো নেফোরসে’ 

বচবঠ পড়ো নেষ হক্লো, বেন্তু বচবঠ নেক্ে মুখ তুলক্ত পোরল েো আহমদ 
মুসো।  ’নচোখ নেক্ে তোর েড়োক্েো অশ্রু নফোটোয় নফোটোয় ঝক্র পড়ক্ত লোেল বচবঠর 
িুক্ে। 

বেেো নেফোরসে ধীক্র ধীক্র উক্ঠ এল তোর আসে নেক্ে। আহমদ মুসোর 
নপছক্ে দোাঁবড়ক্য় আক্স্ত এেটো হোত রোখল আহমদ মুসোর েোাঁক্ধ। িলল েরম েক্ণ্ঠ, 
‘নিটো তুবম েোাঁদক্ল সোরো আরও েষ্ট্ পোক্ি।’ 
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আহমদ মুসো বেেো নেফোরসক্ের হোত আাঁেক্ড় ধক্র িলল, ‘খোলোম্মো আবম 
সোরোর সিতেোে েক্রবছ, ওক্ে সোিধোে েরোর সুক্যোে পোইবে।’ অশ্রুেবড়ত েণ্ঠ 
আহমদ মুসোর। 

‘েো নিটো, নদোষ নতোমোর েয়, নদোষ সোরোরও েয়। এটোই বছল আমোর 
নমক্য়র ভোেয।’ েরম ও উদোস েণ্ঠ বেেো নেফোরসক্ের। 

‘এখে বে হক্ি খোলোম্মো। ওক্ে বেছু িলক্তও পোরলোম েো।’ িলল 
আহমদ মুসো। 

বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোর নপছে নেক্ে নসোফো ঘুক্র এক্স আহমদ 
মুসোর পোক্ে িসল। িলল, ‘িক্ল নেোে লোভ হক্ি েো নিটো। আবম সোরোক্ে নতো 
বচবে। হতভোেী যো িক্লক্ছ তোই নস েরক্ি।’ েোন্নোয় েড়োক্েো বেেো নেফোরসক্ের 
েেো। 

এেটু নেক্মবছল, আিোর শুরু েরল বেেো নেফোরসে, ‘আবম ওর মো। 
আবম ওক্ে িুবঝক্য়বছ, অনুক্রোধ েক্রবছ। সি েেোর েিোক্ি এেটো েেোই নস 
িক্লক্ছ, মো আমোক্ে যবদ িোাঁচক্ত বদক্ত চোও, তোহক্ল িোাঁচোর অিলম্বে আমোর েোছ 
নেক্ে নেক্ড় বেও েো। তোরপর নসও নোঁক্দক্ছ, আবমও নোঁক্দবছ। আর বেছু িলোর 
বছল েো তোক্ে।’ 

‘খোলোম্মো আমোর এখে বে েততিয?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘বেছু েরোর নেই নিটো। তুবম সিবেছু ভুক্ল যোও। এেবদে নসও সিবেছু 

ভুক্ল বেক্য় স্বোভোবিে হক্তও পোক্র। আবম নসবদক্েরই অক্পক্ষো েরি। তক্ি নিটো 
নতোমোর এ মোক্ে ভুক্ল নযও েো। সোরোর িযোপোক্র নেোে সোহোক্যযর দরেোর হক্ল তো 
আবম নতোমোর েোক্ছ চোইি।’ িলল বেেো নেফোরসে। 

‘অিশ্যই খোলোম্মো। আপেোর এ নছক্লক্ে যখেই েোেক্িে, হোবের 
হক্িো।’ 

‘ধন্যিোদ নিটো।’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল বেেো নেফোরসে। তোরপর িলল, 
‘েোমোে পক্ড় চোক্য়র নটবিক্ল এস নিটো।’ 

বেেো নেফোরসে চক্ল নেল। 
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আহমদ মুসো সোরোর বচবঠটো সুের েক্র ভোে েক্র ইেক্ভলোক্প ভক্র উক্ঠ 
দোাঁড়োল। মক্ে মক্ে ভোিল, সোরোর বচবঠটো নেোেো নেোক্সফোইক্ের েোক্ছ পোবঠক্য় 
বদক্ত হক্ি  ’এেবদক্ের মক্ধযই। 
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৬ 
েোয়োেো এয়োরলোইেক্সর এেটো নেোবমবষ্ট্ে লোইট লযোঠে েরল বেউ 

আমষ্ট্োরেোম এয়োরক্পোক্টত।  
বেউ আমষ্ট্োরেোম েোয়োেো উপকূক্লর দক্ক্ষণোাংক্ের এেমোে িড় েহর। 
বিমোে নেক্ে সিক্েক্ষ েোমল  ’েে এবেয়োে। তোক্দর এেেে বেখ। 

 ’েক্ের পরক্েই ইউক্রোপীয় টুযবরক্ষ্ট্র নপোেোে। তোক্দর হোক্ত টুযবরষ্ট্ িযোে এিাং 
পোক্য়ও টুযবরষ্ট্ েুতো। 

বেখ নলোেটো আহমদ হোত্তো েোসুমে, আর অন্য নলোেবট আহমদ মুসো। 
ওরো  ’েে িোইক্রর লোউক্ঞ্জ নিবরক্য় এল। লোউক্ঞ্জ েক্য়েবট টুযবরষ্ট্ 

নেোম্পোেীর েোউঠটোর নদখল। 
সিক্চক্য় সোমক্ের নয টুযবরষ্ট্ েোউঠটোরবট বছল তোর েোম ‘নসক্ভে নহক্ভে 

টুযরস’। 
েোমবট মেোর। 
আহমদ মুসো এগুক্লো েোউঠটোরবটর বদক্ে। েোউঠটোক্র হোক্স্যোজ্জ্বল 

এেেে মোঝিক্য়বস নলোে িক্স। 
আহমদ মুসো েোউঠটোক্র নপৌছক্তই মোঝিক্য়বস নলোেবট উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় 

স্বোেত েোেোল, ‘গুে মবেতাং, ওক্য়লেোম ইয়াংমযোে।’ 
‘গুে মবেতাং স্যোর।’ নহক্স েিোি বদল আহমদ মুসো। 
আহমদ মুসো েোউঠটোক্র এেটু নঠস বদক্য় দোাঁড়োল। আক্ের হোবসবট 

অিযোহত নরক্খই িলল, ‘নসক্ভে নহক্ভে টুযরস মোক্ে সোত স্বেত আপেোরো সফর 
েরোক্ত পোক্রে?’ 

নলোেবটও হোসল। িলল, ‘চুড়োন্ত বহক্সক্ি আটবটর নিবে স্বেত নেই। আমরো 
সোতবট স্বেত সফর েরোক্ত পোবর মোক্ে সিবেছুই আমরো সফর েরোক্ত পোবর 
 ’এেবট িযবতক্রম ছোড়ো। নযমে, দক্ক্ষণ সীমোক্ন্ত নেলেে পযতন্ত আপেোক্দর 
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আমরো নহক্স-ক্খক্ল বেক্য় নযক্ত পোবর। বেন্তু যবদ িক্লে, নেলেক্ের এে ইবি 
দক্ক্ষক্ণ যোক্িে। আমরো বেক্য় নযক্ত পোরি েো। যবদ িক্লে েোয়োেো-সুবরেোম 
সীমোক্ন্তর সুের েদী ‘নেোরোে’ এ আপেোরো েোমক্িে, আমরো মোফ চোইি।’ 

আহমদ মুসো নলোেবটর েেোর ভাংবেক্ত হোসল, বেন্তু নভতক্র নভতক্র 
োংবেত হক্য় উঠল নেলেক্ের দক্ক্ষক্ণ এে ইবি যোওয়ো যোক্ি েো শুক্ে। 

নেলেে েোয়োেোর দক্ক্ষণ সীমোক্ন্তর সিতক্েষ েহর। এখোে নেক্ে 
সুবরেোক্মর সীমোন্ত এে বেক্লোবমটোরও েয়। আহমদ মুসোক্দর লক্ষ হক্লো নেলেে 
নেক্ে দক্ক্ষক্ণ এবেক্য় ‘নেোরোে’ েদী পোর হক্য় সুবরেোক্ম প্রক্িে েরো। বেন্তু 
টুযবরষ্ট্ নেোম্পোেীর নলোেবটর েেো শুক্ে তোরো আেোে নেক্ে পড়ল। 

‘নেলেক্ের দক্ক্ষক্ণ এে ইবিও যোওয়ো যোক্ি েো নেে?’ বেক্েস েরল 
আহমদ মুসো। 

‘ও আপেোরো তোহক্ল েোক্েে েো। সুবরেোম সরেোর নিে েক্য়েবদে হক্লো 
তোক্দর সীমোন্ত সীল েক্র বদক্য়ক্ছ। পোেো িযিস্থো বহক্সক্ি েোয়োেো সরেোরও 
েতেোল তোর সীমোন্ত সীল েক্রক্ছ।’ িলল নলোেবট। 

বিবস্মত হক্লো আহমদ মুসো। তোেোল নস আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের বদক্ে। 
হোত্তো েোসুমক্ের নচোক্খ-মুক্খও বিস্ময়। 

আহমদ মুসো আিোর মুখ ঘুরোক্লো টুযবরষ্ট্ েোউঠটোক্রর নলোেবটর বদক্ে। 
িলল, ‘এসি সীল েরো েবর নেে? পোেো পোবে নেে?’ 

‘সুবরেোক্ম নতো বেিতোচে। নসখোক্ে েঠেক্েোল হক্ে। অক্েে েেো নেোেো 
যোক্ে। যোই নহোে, নলোে যোক্ত পোলোক্ত েো পোক্র, বোংিো অিোবিত নেউ যোক্ত 
প্রক্িেও েরক্ত েো পোক্র, এেক্ন্যই সুবরেোম সরেোর সীমোন্ত িন্ধ্ েক্র বদক্য়ক্ছ। 
েোয়োেোর পোেো িযিস্থো স্বোভোবিে।’ 

নলোেবটর েেো শুক্ে ভ্রু কুবিত হক্লো আহমদ মুসোর। বচন্তোর ছোয়ো নেক্ে 
উঠল মুক্খ। এেটু ভোিল, তোরপর িলল, ‘েোেো েেো নেোেো যোক্ে িলক্লে, বে 
েেো নেোেো যোক্ে?’ 

নলোেবট এবদে ওবদে তোেোল। েলোর স্বর এেটু বেক্চ েোবমক্য় িলল, 
‘ওখোক্ে নদদোরক্স নলোে হোবরক্য় যোক্ে, নলোে খুে হক্ে।’ 
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আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে মুক্খর ভোি এমে েরল নযে সোাংঘোবতে 
এেটো খির তোরো শুক্েক্ছ। তোরো বেছুক্ষণ বেিতোে হক্য় েোেল। তোরপর আহমদ 
মুসো, ‘মহো ঝোক্মলোয় পড়ো নেল মেোয়।’ িলক্ত িলক্ত নতক্তো খোওয়োর মত মুখ 
েরল। 

‘বে ঝোক্মলো?’ টুযবরষ্ট্ েোউঠটোক্রর নলোেবট বেক্েস েরল। 
‘নদখুে স্থল পক্ে উপকূল সফর েরো আমোক্দর হবি। ে’িছর আক্েই এই 

বেউ আমষ্ট্োরেোম পযতন্ত আমরো েভোর েক্রবছ। এিোর এক্সবছ বেউ আমষ্ট্োরেোম 
নেক্ে উপকূল পক্ে সুবরেোক্মর পোরোমোবরক্িো পযতন্ত যোক্ি িক্ল।’ িলল আহমদ 
মুসো। েক্ণ্ঠ তোর েৃবেম হতোেোর সুর। 

নলোেবট বিবস্মত হক্লো। িলল, ‘যোক্িে বে েক্র? িেতোর সীল নতো আক্ছই। 
তোর উপর নেলেে নেক্ে সুবরেোক্মর ‘বেও বেেোরী’ েহর পযতন্ত এই চবল্লে মোইক্ল 
নেোে রোস্তো নেই। 

‘এটোই নতো মেোর মেোই। রোস্তো নেই, বেন্তু আমরো রোস্তো নির েক্র যোি- 
এটোই নতো নরোমোি।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘িুক্ঝবছ, আপেোরো েোত টুযবরষ্ট্।’ িলল নলোেবট। 
‘েোত টুযবরষ্ট্ হক্ল বে হক্ি! বিপক্দ নতো পড়লোম। বেন্তু আমরো নতো 

বফরক্ত পোবরেো। এেটো পে নির েরুে। আমরো আেোমীেোল সন্ধ্যোয় 
পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত চোই।’ আহমদ মুসো নেোর বদক্য় িলল। 

‘আে উবেে তোবরখ, েোল বিে তোবরখ।’ স্বেত েক্ণ্ঠ উচ্চোরণ েরল 
নলোেবট। মুহূতত েয় বচন্তো েক্র আহমদ মুসোর বদক্ে মুখ তুক্ল িলল, ‘নেলেক্ে 
চলুে। ওখোক্ে এেটো গ্রুক্পর সোক্ে পবরচয় েবরক্য় নদি। ওরো আপেোক্দর বেও 
বেেোরীক্ত নপৌক্ছ নদিোর িযিস্থো েরক্ি। বেছু নিবে খরচ হক্ি। রোেী আক্ছে?’ 

‘হ্যোাঁ আমরো রোেী।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘ধন্যিোদ। আবম আপেোক্দর নেলেক্ে নেিোর িযিস্থো েরবছ। 
নসবদেই নিলো ১২টোর বদক্ে আহমদ মুসোরো নেলেক্ে নপৌক্ছক্ছ। এেটো 

নহোক্টক্ল উক্ঠ নেোসল ও খোওয়ো নসক্র আহমদ মুসোরো এেটো লম্বো ঘুম বদক্য়ক্ছ। 
ঘুম ভোেক্তই তোর হোত ঘবড়ক্ত নদখল নিলো সোক্ড় বতেটো িোক্ে।  
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উক্ঠ িসল আহমদ মুসো। ‘নসবি’ েোমে নলোেটো সোক্ড় বতেটোর বদক্েই 
নতো আসোর েেো। 

নসক্ভে নহক্ভে টুযরক্সর পক্ষ নেক্ে ‘নসবি’ আহমদ মুসোক্দর সোক্ে 
নেলেক্ে এক্সক্ছ। তোক্েই সি বেক্দতে বদক্য় পোবঠক্য়ক্ছ নসক্ভে নহক্ভে টুযরক্সর 
পক্ষ নেক্ে। 

বিছোেোয় উক্ঠ িক্সবছল আহমদ হোত্তো েোসুমেও। 
আহমদ মুসো হোত্তোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘বম. হোত্তো  ই নদক্ের সরেোর 

সীমোন্ত সীল েক্র নদয়োর পবরবস্থবতক্ত আমোক্দর সুবরেোক্ম প্রক্িে বেক্য় আপবে বে 
ভোিক্ছে?’ 

‘এই সীমোন্ত বেক্য় বিক্রোধ আক্ছ। সীমোন্ত সীল হওয়োর ঘটেো আক্েও 
ঘক্টক্ছ। এিোর ঘক্টক্ছ সুবরেোক্মর অভযন্তরীণ েোরক্ণ। সুবরেোক্ম যো ঘটক্ছ, 
িোইক্রর  বেয়োক্ে তো তোরো েোেক্ত বদক্ত চোয় েো। িেতোর সীল েক্র যোতোয়োত, 
বিক্েষ েক্র অনিধ যোতোয়োত িন্ধ্ েরো যোয় েো। এিোর বে ঘক্টক্ছ েোবে েো। পুবলে 
ও সোমবরে িোবহেীর পোক্ে রোেনেবতে েযোেোররো এিোর নিবে তৎপর হক্ি।’ 
িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

হোত্তো েোসুমক্ের েেো নেষ হক্তই দরেোয় েে হক্লো। 
আহমদ মুসো বেক্য় দরেো খুলল। নদখল দরেোয় দোাঁবড়ক্য় নসবি ও 

আক্রেেে নলোে। 
‘গুে ইভবোং, আসুে।’ িক্ল আহমদ মুসো দরেোর এেপোক্ে সক্র 

দোাঁড়োল।  
ঘক্র প্রক্িে েরল ওরো  ’েে। 
আহমদ মুসো দরেো িন্ধ্ েক্র বফক্র এল। ইবতমক্ধয হোত্তো েোসুমে উক্ঠ 

দোাঁবড়ক্য় ওক্দর স্বোেত েোবেক্য়ক্ছ এিাং িসক্ত বদক্য়ক্ছ। 
ওরো নয নসোফোয় িক্সক্ছ তোর বিপরীত বদক্ের নসোফোয় পোেো পোবে 

আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে িসল।  
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নসবি তোর সোেীর পবরচয় বদক্ত বেক্য় িলল, ‘েোম বেেোে। নস 
সুবরেোক্মর েোেবরে, আিোর েোয়োেোরও েোেবরে।  ’নদক্েই তোর অিোধ েবত। 
তোর অসোধয বেছু নেই।’ 

বেেোে নলোেবট তোেোল আহমদ মুসোক্দর বদক্ে। আহমদ মুসোও তোক্ে 
নদখবছল। েোত বক্রবমেোক্লর নচহোরো বেেোক্ের। তোর দৃবষ্ট্ নদক্খ মক্ে হক্ে নস শুধু 
আহমদ মুসোক্দর নদখক্ছ েো, তোক্দর নভতরটোও নস নযে পোঠ েরক্ছ। 

বেেোে তোর নচোক্খর সোচত আহমদ মুসোক্দর উপর অিযোহত নরক্খ বেক্েস 
েরল ভোেো ইাংক্রেীক্ত, ‘আপেোক্দর সোক্ে মোলোমোল বে আক্ছ?’ 

‘নেোে মোলোমোল নেই,  ’েক্ের শুধু  ’বট হ্যোঠে িযোে।’ আহমদ মুসো 
িলল। 

বেেোে দোাঁত নির েক্র হোসল। িলল, ‘ও ভুক্ল বেক্য়বছলোম, আপেোরো 
নতো টুযবরষ্ট্। বেন্তু বিেো লোক্ভ এত েষ্ট্ েরক্িে?’ 

‘েক্ষ্ট্র অবভেতোই আমোক্দর লোভ।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘আপেোরো নেোে পক্ে যোক্িে?’ বেক্েস েরল বেেোে। 
‘আমোক্দর নেোে ধোরণো নেই, আপবেই িলুে নেোে পক্ে যোওয়ো ভোল 

হক্ি?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘ ’পক্ের নয নেোে এেটো পছে েরক্ত পোক্রে- েল পে ও স্থল পে। 

েল পে নেোরোে েদী হক্য় েোয়োেো উপসোের পক্ে বেও বেেোরীক্ত যোওয়ো যোক্ি। 
েল পেটো আরোমদোয়ে, বেন্তু নেোষ্ট্ েোেতক্দর হোক্ত ধরো পড়োর ভয় আক্ছ। আর 
স্থল পে নেোে পে েয়। নেোরোে েদী পোর হক্য় ৪০ মোইল হোাঁটক্ত হক্ি েেল 
েলোভূবম ও উাঁচু-বেচু পে ধক্র বেও বেেোরী পযতন্ত। এ পে তুলেোমুলেভোক্ি 
বেরোপদ। বেও বেেোরী পযতন্ত  ই পক্ের খরচ এেই, আড়োই হোেোর মোবেতে 
েলোর।’ েেোগুক্লো মুখক্স্থর মত েড় েড় েক্র িক্ল নেল বেেোে। 

আহমদ মুসো এেিোর আহমদ হোত্তোর বদক্ে চোইল। তোরপর িলল, 
‘খরচটো নিবে হক্লো েো?’ 

নহো নহো েক্র হোসল বেেোে। িলল, ‘খরচ সিতবেম্ন ধক্রবছ। এর মক্ধয 
খোওয়ো, যোওয়ো ও েবমেে সিই রক্য়ক্ছ।’ 
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‘েবমেে বে?’ মুক্খ েৃবেম বিস্ময় নটক্ে িলল আহমদ মুসো। 
সি েোন্তোর হোবস হোসল বেেোে। িলল, ‘েতুে আপেোরো েোেক্িে বে 

েক্র? সীমোক্ন্তর  ই পোক্ে সরেোরী-ক্িসরেোরী অক্েে গ্রুপ ও েযোাং আক্ছ যোক্দর 
আমোক্দর সন্তুষ্ট্ রোখক্ত হয়। এই সন্তুবষ্ট্র বফ অক্েে িড়।’ 

‘বঠে আক্ছ বম. বেেোে। দোিী অনুসোক্র খরচ পোক্ি। বেন্তু আেোমী েোল 
সন্ধ্যোর মক্ধয আমোক্দর পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত হক্ি।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘বচন্তো নেই বিক্েক্লর আক্েই আপেোরো নসখোক্ে নপৌক্ছ যোক্িে।’ বেেোে 
িলল। 

‘আমরো যোেো েরবছ েখে?’ আহমদ মুসো বেক্েস েরল। 
‘আপেোরো প্রস্তুত েোেক্ল এে ঘঠটোর মক্ধযই।’ বেেোে িলল। 
‘আমরো প্রস্তুত।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘আমোক্দর প্ররত্তবতও এে ঘঠটোর মক্ধয হক্য় যোক্ি। িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল 

বেেোে। বেক্ের হোত ঘবড়র বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘আমরো বঠে সোক্ড় চোরটোয় যোেো 
েরি। নসবি আপেোক্দরক্ে আমোক্দর ওখোক্ে বেক্য় যোক্ি।’  

‘বঠে আক্ছ।’ িলল আহমদ মুসো। 
েেো নেষ েক্রই বেেোে ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় হোাঁটো শুরু েক্রক্ছ। 
 
 
 
নেোরোে েদী  ই ঘঠটো আক্ে নপবরক্য় এক্সক্ছ তোরো। 
রোত ৮টোয় তোরো এে বটলোয় নপৌক্ছক্ছ। 
বটলোবট নছোট-খোট এেটো পোহোড়। ঘে েোছ-েোছড়োয় আেোবদত। 
এই পোহোক্ড়র মোেোয় ঘে েোছ-েোছড়োর মক্ধয বটক্ের ততরী এেটো বিেোল 

িোবড়। নদয়োল ও চোল সিই বটক্ের ততরী। 
এই িোবড়র এেটো িড় েক্ক্ষ  ’বট বিছোেো পোতো। নসখোক্ে আহমদ মুসো 

ও হোত্তো েোসুমক্ের েোেোর স্থোে বেধতোবরত হক্য়ক্ছ। 
আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে  ’েক্েই বিছোেোয় েো এবলক্য় বদক্য়ক্ছ। 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  135 

 

নেোরোে েদী পোর হক্য় তোরো সুবরেোক্ম প্রক্িে েক্রক্ছ এিাং এ পযতন্ত 
 ’ঘঠটোর পে তোরো পোবড় বদক্য়ক্ছ িড় চোেোর বরক্সো ভযোক্ে। এ বরক্সো ভযোেবট 
রোস্তোছোড়োও এিক্ড়ো-ক্েিক্ড়ো েবম ও েলেভূবমর উপর বদক্য়ও চলক্ত পোক্র। 

বরক্সো ভযোে নটক্েক্ছ  ’েে বেক্েো। আর ভযোক্ের আক্রোহী বছল চোরেে। 
আহমদ মুসোরো  ’েে এিাং বেেোে ও তোর সোেী েয়সো। 

আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে  ’েক্েই নচোখ িন্ধ্ েক্র বিিোম উপক্ভোে 
েরক্ছ। প্রোয় ২৪ ঘঠটো পর তোক্দর বপঠ বিছোেোর সোক্ষোত নপক্য়ক্ছ। 

দরেোয় েে হক্লো। 
আহমদ মুসো নচোখ খুলল। িলল, ‘আসুে।’ 
ঘক্র প্রক্িে েরল বেেোে। 
আহমদ মুসো উক্ঠ িক্স তোক্ে স্বোেত েোেোল ও িসক্ত িলল।  
 ই নিক্ের মোঝখোক্ে বিরোট খোবল েোয়েোয় এেটো নটবিল ও  ’বট নচয়োর 

বছল। তোরই এেবটক্ত িসল বেেোে। িক্স আহমদ মুসো হোত্তো েোসুমে  ’েক্ের 
বদক্ে এেিোর তোবেক্য় িলল, ‘স্যোররো নেমে আক্ছে, নেমে লোেক্ছ।’ 

‘েো, নিে ভোক্লো। ভযোে নিে নেোক্রই এক্সক্ছ। খুি ভোল নটক্েক্ছ ওরো। 
বেক্েোক্দর নেোেোয় নপক্লে? েোয়োেো ও সুবরেোক্মর এ অিক্ল যো নদখলোম সিই 
নতো এবেয়োে অবরবেে।’ িলল আহমদ মুসো। 

বেেোে হোসল। িলল, ‘এরো দোরুণ পবরিমী িবমে। অক্েে পবিক্ম 
সুবরেোক্মর ওক্য়লক্হলবমেো পিতত এলোেোয় এক্দর িোস। েোিোক্লোিো েদী নিক্য় 
এরো প্রোয়ই নেক্ম আক্স অেত উপোেতক্ের েক্ন্য। খুি সস্তোয় নেেো যোয় এক্দর িম।’ 

‘এই োংেক্ল এই সুের িোবড় বে েক্র নপক্লে?’ বেক্েস েরল আহমদ 
মুসো। 

‘হক্িই নতো। এটো বেেোরী েবমদোরক্দর এেটো তহবেল অবফস বছল 
বেছুবদে আক্েও। এখোে নেক্ে এই এলোেোর িেে ও েলে সম্পক্দর এিাং বেছু 
েৃবষ েবম আক্ছ তোর খোেেো আদোয় হক্তো। নসই সোক্ে এটো বছল পুবলে ফোাঁবড়ও।’ 
িলল বেেোে। 

‘বছল মোক্ে, এখে নেই?’ প্রশ্ন আহমদ মুসোর। 
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‘নেই। েবমদোক্রর পুবলে মোক্ে পোইে-বপয়োদো ও খোেেো আদোয়েোরীরো 
পোবলক্য় নেক্ছ েো হোবরক্য় নেক্ছ বেছু এেটো হক্য়ক্ছ।’ িলল বেেোে। 

‘এখে নে েোক্েে এখোক্ে?’ িলল আহমদ মুসো। 
‘েতুে সরেোক্রর নলোেরো।’ বেেোে িলল। 
‘সরেোক্রর নলোেরো মোক্ে সরেোরী েমতচোরীরো? তোহক্ল নতো সুবিধোই 

হক্ি।’ আহমদ মুসো েৃবেম উৎসোহ নদবখক্য় িলল।  
‘েো সরেোরী েমতচোরীরো নেউ নেই। সরেোর পক্ক্ষর নলোে আক্ছ। ওরো 

েতুে েবমদোর। নদখক্ছে েো এলোেোয় নলোেেে নেই িলক্লই চক্ল। েতুে 
েবমদোক্রর নলোেেেরো পুরোক্েো প্রেোক্দর উক্েদ েক্রক্ছ।’ িলল বেেোে। 

আহমদ মুসোর মুখ-ক্চোখ লোল হক্য় উক্ঠক্ছ। তোর েোক্ছ এটো পবরষ্কোর 
হক্য় উক্ঠক্ছ, হোত্তো েোসুমে ও ওয়োাং আলীরো নয েোক্লো েোিোর বেেোর নস েোক্লো 
েোিো এখোক্েও এক্স নপৌক্ছক্ছ। িলল নস, পুরোতে প্রেোরো নেোেোয় নেল?’ 

‘নেউ িক্ল বেক্খোাঁে হক্য়ক্ছ, নেউ িক্ল পোবলক্য়ক্ছ, নেউ নেউ িক্ল 
সীমোক্ন্তর ওপোক্র চক্ল নেক্ছ। সিোই িক্ল, বেিতোচে পযতন্ত এই অিস্থো চলক্ি।’ 
বেেোে িলল। 

েেো নেষ েক্রই বেেোে দ্রুত আিোর িলল, ‘তক্ি েতুে েবমদোক্রর 
নলোেরো আসোয় আমোক্দর সুবিধো হক্য়ক্ছ। এরো শুধু পয়সো চোয়। পয়সো বদক্য় যো 
ইক্ে তোই েরো যোয়। আক্ে তহবসক্লর নমহমোে খোেোয় আমরো বিেো পয়সোয় 
েোেক্ত পোরতোম িক্ট, বেন্তু অন্য নেোে সুক্যোে নেয়ো নযত েো। এখে নদখুে পয়সো 
বদক্য় তহবসল অবফক্সর সিক্চক্য় ভোক্লো রুম আমরো নপক্য় নেবছ।’ 

‘তোহক্ল নতো নলোেরো ভোলই। বে িক্লে?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘টোেো নখোর স্যোর। এখে পয়সো েো বদক্ল নমহমোে খোেোক্তও েোেো যোয় 

েো।’  
েেো নেষ েক্র এেটু নেক্ম প্রসাংে পোবেক্য় নস িলল, ‘স্যোর নভোর 

পোাঁচটোয় আমরো যোেো েরি। দেটোর মক্ধযই বেও বেেোরীক্ত নপৌক্ছ যোি।’ িক্ল 
উক্ঠ দোাঁড়োল বেেোে। 

নিবরক্য় নেল ঘর নেক্ে। 
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আহমদ মুসো উক্ঠ বেক্য় দরেো িন্ধ্ েক্র এক্স বিছোেোয় িসল। 
আহমদ মুসো বেেোক্ের সোক্ে েেো িলোর সময় বেখক্িেী হোত্তো েোসুমে 

এেবট েেোও িক্লবে। 
আহমদ মুসো এক্স তোর বিছোেোয় িসক্তই েেো িক্ল উঠল হোত্তো েোসুমে। 

িলল, ‘আহমদ মুসো এই এলোেো বছল বেেোরীর এে েবমদোর েোক্সর সুেোক্মোর 
রোেয।  ’মোস আক্েও এই এলোেো তোরই দখক্ল বছল।’ 

িক্ল এেটো দীঘত বেুঃশ্বোস ছোড়ল হোত্তো েোসুমে। িলল, এই ভোক্িই ওরো 
বহটলোরী েোয়দোয় নদক্ের মুসবলম েমুযবেবটর প্রভোি, প্রবতপবত্ত, েবক্ত সি ধ্বাংস 
েরক্ত চোক্ে। 

‘বম. হোত্তো, আবম যতটো আাঁচ েরবছলোম তোর নচক্য়ও পবরবস্থবত ভয়োিহ। 
তক্ি েহরোিক্ল এই ভয়োিহতো এেটু েম হক্ি। েহক্র তোরো নলোেক্দর গুম েরোর 
মোধযক্ম মুসলমোেক্দর বভত ও  িতল েক্রক্ছ। বেন্তু প্রতযন্ত েোম এলোেো তোরো দখল 
েক্র বেক্ে।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘বঠে। পবরবস্থবত এটোই বম. আহমদ মুসো।’ 
আহমদ মুসো শুক্য় পড়ল। িলল, ‘আল্লোহ ভরসো। শুক্য় পড়ুে বম. হোত্তো। 

পোাঁচটোয় নযক্ত হক্ল আমোক্দর চোরটোয় উঠক্ত হক্ি।’ 
‘বঠে।’ িক্ল হোত্তো েোসুমেও শুক্য় পড়ল। 
েভীর রোত। 
আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে ঘুবমক্য়। 
তোক্দর দরেোয় ধীক্র ধীক্র েে হক্লো। 
এেিোর।  ’িোর। বতেিোর। তৃতীয় িোক্রর সময় আহমদ মুসো নচোখ 

খুলল। উক্ঠ িসল বিছোেোয়। নদখল, হোত্তো েোসুমেও নচোখ খুক্লক্ছ। 
‘নে দরেোয়?’ দরেোর বদক্ে তোবেক্য় অনুচ্চ েক্ণ্ঠ বেক্েস েরল 

আহমদ মুসো। 
েিোি এল েো, বেন্তু দরেোয় আক্রেিোর েে হক্লো। 
আহমদ মুসো িোবলক্ের তলো নেক্ে বরভলিোর বেক্য় উক্ঠ দোাঁড়োল। 
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‘েো বম. আহমদ মুসো, েেো েো িলক্ল দরেো খুলক্িে েো। শুক্েক্ছে নতো, 
এবদক্ের অিস্থোও ভোল েয়।’ অনুচ্চ েক্ণ্ঠ িলল হোত্তো েোসুমে। 

‘বম. হোত্তো, আমোর মক্ে হক্ে দরেোয় নয েে েরক্ছ, নস আমোক্দর েত্রু 
েয়। েত্রু হক্ল দরেো খুলিোর েক্ন্য েেো িলত। তিু আবম বরভলিোর বেলোম।’ 

িক্ল আহমদ মুসো দরেোর বদক্ে এগুল। 
েোে হোক্ত বরভলিোর িোবেক্য় নরক্খ িোাঁ হোক্ত দরেো খুলল আহমদ মুসো। 
দরেোর সোমক্ে দোাঁবড়ক্য় এেেে বেক্েো। আহমদ মুসোর হোক্ত বরভলিোর 

নদক্খ ভীষণ ভয় নপক্য় নেক্ছ। সাংক্ে সাংক্েই নস  ’হোত উপক্র তুক্লক্ছ। তোরপর 
নস েোে হোত এেটু বেক্চ েোবমক্য় তেতবে তোর নঠোাঁক্ট নঠবেক্য় আহমদ মুসোক্ে েেো 
িলক্ত বেক্ষধ েরল। 

আহমদ মুসো বেক্েোর নচহোরো নদক্খই িুক্ঝক্ছ নস েত্রুতো েরক্ত আক্সবে 
এিাং আরও িুঝল নস আহমদ মুসো ছোড়োও অন্য েোউক্ে ভয় েরক্ছ এিাং তোর 
আসোক্ে নেোপে েরক্ত চোক্ে। 

আহমদ মুসো দরেোর এেটু পোক্ে সক্র বেক্য় তোক্ে লক্ষ েক্র বফস বফস 
েক্ণ্ঠ িলল, ‘নভতক্র এস।’ 

বেক্েোবট নযে এ েেোরই অক্পক্ষো েরবছল। আহমদ মুসো নভতক্র আসোর 
আহিোে েরোর সোক্ে সোক্ে নস নভতক্র ঢুক্ে নেল। 

আহমদ মুসো িোাঁ হোক্ত দরেো িন্ধ্ েক্র েোে হোক্তর বরভলিোরটো বেক্েোর 
বদে নেক্ে সবরক্য় বেক্য় নচয়োর নদবখক্য় তোক্ে িসক্ত িলল। 

নস নচয়োক্র িসল েো। িলল, ‘স্যোর বেেোে ও েয়সোক্ে ওরো নমক্র 
নফক্লক্ছ। আপেোক্দরক্েও ধরো িো মোরোর েক্ন্য নয নেোে সময় এক্স পড়ক্ি।’ 
ভয় ও উক্ত্তেেোয় েলো েোাঁপক্ছ বেক্েোবটর। 

তোর েেো শুক্ে আহমদ মুসো আেোে নেক্ে পড়ল। বিস্মক্য়র ধোক্কো 
েোটোক্ত তোর মুহুতত খোক্েে সময় লোেল। তোরপর িলল, ‘েোরো নমক্র নফক্লক্ছ?’ 
আহমদ মুসোর েণ্ঠ েক্ঠোর। তোর নচোক্খ বেক্েোর প্রবত সক্েহ দৃবষ্ট্। 

‘স্যোর, েতুে েবমদোক্রর নলোেরো।’ েিোি বদল বেক্েোবট। 
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‘েতুে েবমদোরক্দর নলোেরো? নেে নমক্রক্ছ?’ িলল আহমদ মুসো। তোর 
ভ্রু  ’বট কুবিত হক্য় উক্ঠক্ছ। ভোিক্ছ নস। 

‘েতুে েবমদোররো েোেক্ত নপক্রক্ছ আপেোরো মুসলমোে। তোই বেেোেক্ে 
তোরো িক্লবছল আপেোক্দরক্ে তোক্দর হোক্ত তুক্ল বদক্ত এিাং বিষয়টো নেোপে 
রোখক্ত। বেন্তু বেেোে তোক্ত রোেী হয়বে বেছুক্তই। েেো েোটোেোবটর এে পযতোক্য় 
ওরো বেেোে ও েয়সো  ’েেক্েই গুলী েক্র নমক্রক্ছ।’ িলল বেক্েোবট ভয় েবড়ত 
েক্ণ্ঠ। 

‘ওরো এখে নেোেোয়?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘সিোইক্ে নেক্ে বেক্য় ঘক্র ঢুক্েক্ছ। মক্ে হয় পরোমেত েরক্ত িক্সক্ছ।’ 

িলল বেক্েোবট। 
‘নেমে েক্র িুঝক্ল, ওরো নয নেোে সময় আক্রমক্ণ আসক্ি?’ 
‘ওরো িক্লক্ছ স্যোর। বেেোেক্দর খুে েক্রই ওক্দর এেেে বচৎেোর েক্র 

িক্লক্ছ, ‘চল তোড়োতোবড় ছদ্মক্িেী েয়তোে  ’নটোক্ে ধরক্ত হক্ি। বেন্তু অন্য 
এেেে িক্লক্ছ, চল তোর আক্ে এেটু পরোমেত েক্র নেই। এরপর ওরো ঘক্র 
ঢুক্েক্ছ।’ 

‘ধন্যিোদ.........। বে নযে নতোমোর েোম িক্লবছক্ল?’ 
‘নিোাংক্েো। ওমর নিোাংক্েো।’ 
তোর েোম শুক্ে চমক্ে উঠল আহমদ মুসো। তোর উপর সন্ধ্োেী দৃবষ্ট্ নরক্খ 

আহমদ মুসো িলল, ‘তুবম মুসবলম? বেন্তু আক্ে নতো নিোাংক্েো েোম িক্লবছল, ওমর 
নিোাংক্েো িলবে?’ 

‘েোক্ের েক্ন্য এক্ল আমরো আমোক্দর মুসবলম পবরচয় নেোপে েবর। 
আপেোরো মুসবলম নেক্েই আমোক্দর মুসবলম পবরচয় বদলোম।’ িলল ওমর 
নিোাংক্েো। 

‘নতোমোর সোেী নেোেোয়? তোর েোম বে?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘নস ওক্দর ঘক্রর িোইক্র এে স্থোক্ে লুবেক্য় ওক্দর উপর নচোখ রোখক্ছ। 

তোর েোম ‘েোবসমী ওক্য় এমিো।’ িলল ওমর নিোাংক্েোো্ 
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‘আমরো মুসলমোে িক্লই নতোমরো আমোক্দর সোহোযয েক্রছ?’ আহমদ 
মুসো িলল। 

‘বে স্যোর। তোছোড়ো আমরো আপেোক্দরই সোেী। আপেোক্দর বেউ 
বেেোরীক্ত নপৌছোক্েো আমোক্দর দোবয়ত্ব।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 

আহমদ মুসো  ’ধোপ এবেক্য় েভীর আক্িক্ে েবড়ক্য় ধরল ওমর 
নিোাংক্েোক্ে। িলল, ‘ধন্যিোদ ওমর নিোাংক্েো। আমরো খুি খুবে হক্য়বছ নতোমরো 
মুসলমোে নেক্ে।’ 

আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে আবলাংেে নেক্ে নছক্ড় বদক্য় িলল, ‘ওমর 
নিোাংক্েো, আমোক্দর স্যোর িলক্ি েো, ভোই িলক্ি। আর নেোে তুবম এখে নতোমোর 
সোেীর েোক্ছ বফক্র যোও এিাং ওক্দর উপর েের রোখ। নেোে ভয় নেই, ওক্দরক্ে 
আমোক্দর এখোক্ে আসক্ত দোও।’ 

ওমর নিোাংক্েোর নচোক্খ-মুক্খ আেে ও েৃতে দৃবষ্ট্। 
েেো নেষ েক্র আহমদ মুসো হোত্তো েোসুমেক্ে িলল, ‘আপবে বেছ ু

িলক্িে ওমরক্ে?’  
‘ধন্যিোদ ওমর। আমরো খুি খুবে হক্য়বছ। েোে ওরো েতেে নলোে 

আক্ছ?’ হোত্তো েোসুমে িলল। 
‘ওরো চোরেে।  ’েে েতুে েবমদোক্রর নলোে। আর  ’েে প্রহরী।’ 

িলল ওমর নিোাংক্েো। 
‘ধন্যিোদ ওমর।’ হোত্তো েোসুমে িলল। 
‘ধন্যিোদ, আসসোলোম।’ িক্ল ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় ঘর নেক্ে নিবরক্য় নেল ওমর 

নিোাংক্েো। 
আহমদ মুসো হোত্তো েোসুমক্ের বদক্ে ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় িলল, ‘আপেোর প্রক্শ্নর 

েক্ন্য ধন্যিোদ। ওক্দর সাংখযো েোেো আমোক্দর খুি প্রক্য়োেে বছল।’ 
‘ওক্য়লেোম। বম. আহমদ মুসো, আপবে এ ঘটেোক্ে নেোে দৃবষ্ট্ক্ত 

নদখক্ছে?’ িলল হোত্তো েোসুমে। 
‘বেেোেক্দর মৃতযু খুিই নিদেোদোয়ে। তক্ি েত্রুক্দর এত তোড়োতোবড় 

নদখো পোওয়োয় খুি খুবে হক্য়বছ।’ 
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‘ওক্দর েক্ন্য অক্পক্ষো েো েক্র আমরোই ওক্দর খুাঁক্ে বেক্ল হক্তো েো?’ 
‘ওরোই প্রেম আক্রমণ েরুে বম.হোত্তো।’ 
িক্ল আহমদ মুসো বেক্য় দরেো িন্ধ্ েক্র এক্স বিছোেোয় েো এবলক্য় বদল 

এিাং িলল, ‘আসুে বম. হোত্তো এেটু ঘুবমক্য় নেয়ো যোে।’ 
‘এই অিস্থোয় আপেোর ঘুম ধরক্ি?’ হোত্তো েোসুমক্ের েক্ণ্ঠ বিস্ময়। 
‘বচন্তোর বেছু নেই, ওরোই নতো এক্স নেক্ে তুলক্ি।’ িলল আহমদ মুসো 

নঠোাঁক্ট হোবস নটক্ে।  
িক্ল আহমদ মুসো নচোখ িুেল। 
হোত্তো েোসুমেও শুক্য় পড়ল। 
বেন্তু ঘুমোক্ত পোরল েো নস। 
রোক্েযর ভোিেোর আেোক্েোেো মোেোয় বেক্য় েত সময় তোর নেল নে েোক্ে। 
হঠোৎ তোর মক্ে হক্লো দরেোর িোইক্র অক্েেগুক্লো পোক্য়র েে। উৎেণত 

হক্লো নস। বঠে পোক্য়র েেগুক্লো এেদম দরেোর নেোড়োয় এক্স নেক্ছ। 
উক্ঠ িসল হোত্তো েোসুমে। 
আহমদ মুসোক্ে েোেক্ি িক্ল দ্রুত েোমক্ত নেল। এমে সময় দরেোয় 

নযে িোে পড়ল। 
নসই ভীষণ েক্ের নরে িোতোক্স বমলোিোর আক্েই নদখো নেল ঘক্রর 

দরেো নমক্ঝয় এক্স বছটক্ে পক্ড়ক্ছ। 
ঘক্রর দরেোয় এক্স দোাঁবড়ক্য়ক্ছ  ’েে। তোক্দর হোক্ত বরভলিোর। তোক্দর 

নপছক্ে আরও  ’েে দোাঁবড়ক্য়। তোক্দর হোক্ত নষ্ট্েেোে।  
দরেো ভোেোর েক্ে আহমদ মুসোও ঘুম নেক্ে নেক্ে নেক্ছ। নস উক্ঠ 

িক্সবে। 
িোবলক্ে নঠস বদক্য় আধ িসো অিস্থোয় নস। তোর  ’হোতও িোবলক্ের 

 ’পোক্ে নঠস নদয়ো। 
আর হোত্তো েোসুমে তোর বিছোেোয় িক্স। তোর  ’পো বেক্চ েোমোক্েো। 
দরেোয় দোাঁড়োক্েো  ’েে মোঝ িয়সী বরভলিোরধোরী। নচহোরো এযোাংক্লো 

ইবঠেয়োে। েক্ত-সমেত বক্রবমেোল আেৃবতর নদখক্ত। 
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 ’েক্ের এেেে বচৎেোর েক্র িলল, ‘নতোমরো েোম ভোবেক্য় ছদ্ম পবরচয় 
বেক্য় নিআইবেভোক্ি সুবরেোক্ম প্রক্িে েক্রছ। নতোমোক্দর............।’ 

আহমদ মুসো তোর েেোয় িোাঁধো বদক্য় নেহোক্য়ত নেোক্িচোরোর মত েোন্ত 
েলোয় িলল, ‘বেছুই িুঝক্ত পোরবছ েো আপেোক্দর েেো। আমোক্দর েেো 
নেোক্েেবে। আমোক্দর েোেেপে নদক্খেবে। বে েক্র িুঝক্লে আমরো 
নিআইবেভোক্ি প্রক্িে েক্রবছ?’ 

আহমদ মুসো এেবদক্ে েেো িলক্ছ, অন্যবদক্ে তোর েোে হোত এে সুতো 
এে সুতো েক্র িোবলক্ের তলোয় এবেক্য় যোক্ে তোর এম-১০ হোত েরোর েক্ন্য। 

আহমদ মুসো েোমক্ল নসই  ’েক্ের এেেে বচৎেোর েক্র উঠল, ‘নেোে 
েোেেপে আমোক্দর নদখোর দরেোর নেই। নতোমরো মুসলমোে। পবরচয় ভোবড়ক্য় 
নতোমরো সুবরেোক্ম প্রক্িে েক্রছ।’ 

‘েো নেোে পবরচয় ভোড়োক্েো হয়বে। আমোক্দর পোসক্পোটত-বভসোয় আমোর 
েোম পবরষ্কোর নলখো আক্ছ। নদখুে েোেে পে’। িলল আহমদ মুসো এক্েিোক্র 
েোন্ত েক্ণ্ঠ। 

‘নতোমোক্দর এেেক্ের বেক্খর নচহোরো ও নপোেোে। এটো বে পবরচয় 
ভোড়োক্েো েয়?’ 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘আপেোরো নদখবছ, মুসলমোেক্দর বেছুই 
েোক্েে েো। বেখক্দর অক্েে অক্েে আক্ে নেক্ে মুসলমোেরো এই ধরক্ের দোবড় 
রোক্খ ও পোেবড় পক্র।’  

আহমদ মুসোর হোবস নদক্খ ওরো আরও জ্বক্ল উঠল। িলল, ‘েয়তোে 
মুসলমোক্ের িোচ্চো। নদখোবে মেো।’ 

িক্ল নলোেবট তোর বরভলিোর তুলবছল আহমদ মুসোর বদক্ে।  
আহমদ মুসোর েোে হোত তখে তোর এম-১০ এর িোাঁক্ট। আহমদ মুসো িক্ল 

উঠল, ‘নতোমরো এসি বে েেো িলছ। আমরো নতোমোক্দর...........।’ 
আহমদ মুসোর এ েেোর সোক্ে সোক্ে তোর েোে হোত এম-১০ বেক্য় বি যত 

নিক্ে নিবরক্য় এল। 
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ওরো আহমদ মুসোক্দর তরফ নেক্ে পোেো আক্রমক্ণর েল্পেোও েক্রবে। 
তোই তোরো খোাঁচোয় নপোরো পোবখর মতই নখলবছল আহমদ মুসোক্দর বেক্য়। আহমদ 
মুসোর এম-১০ নমবেে বরভলিোরক্ে যখে তোক্দর বদক্ে ঘুক্র আসক্ত নদখল, তখে 
অবিশ্বোস্য এই পবরবস্থবত তোৎক্ষবণেভোক্ি তোক্দর বিমূঢ় েক্র বদল। তোক্দর হোক্তর 
বরভলিোর েোক্ে লোেোক্ত পোরল েো। 

আহমদ মুসোর এম-১০ নমবেে বরভলিোর নেক্ে নিবরক্য় আসো গুলীর 
ঝোাঁে এক্স ঝোাঁবপক্য় পড়ল ওক্দর উপর। 

সোমক্ের  ’েে বরভলিোরধোরী, পক্র নপছক্ের  ’েে নষ্ট্েেোেধোরী 
গুলীবিে হক্য় ভূলুবঠঠত হক্লো। 

 আহমদ মুসো লোফ বদক্য় বিছোেো নেক্ে নেক্ম ওক্দর বদক্ে এগুল। ওক্দর 
েোউক্ে েীিন্ত তোর চোই। 

বেন্তু চোরেক্ের মক্ধয নপছক্ের নষ্ট্েেোেধোরী এেেেক্ে েেো িলোর 
পযতোয় নপল। বেন্তু নস লড়বছল মৃতযুর সোক্ে। নেোে প্রক্শ্নর েিোি নস বদল েো। 
বেছুক্ষক্ণর মক্ধয নসও মোরো নেল। 

হতোেভোক্ি উক্ঠ দোাঁড়োল আহমদ মুসো। হোত্তো েোসুমেও এক্স আহমদ 
মুসোর পোক্ে দোাঁবড়ক্য়বছল। 

‘ওক্দর এই চোরেেক্ে প্রেম পোওয়ো নেল, বেন্তু েীবিত পোওয়ো নেল েো। 
অেচ বেক্খোাঁে হওয়ো মোনুষ নেোেোয় যোক্ে, এটো েোেো খুিই দরেোর।’ হতোে েণ্ঠ 
আহমদ মুসোর। 

এ সময় ওমর নিোাংক্েো তোর সোেী েোবসমী ওক্য় এমিোক্ে বেক্য় ছুক্ট এল। 
আহমদ মুসোর েোক্ছ এক্স ওমর নিোাংক্েো িলল দ্রুত েক্ণ্ঠ, ‘আবম আড়োক্ল 
দোাঁবড়ক্য়বছলোম। সি নদক্খবছ স্যোর। আল্লোহ আপেোক্ে আরও েবক্ত বদে। এেটো 
খির আক্ছ স্যোর।’ 

‘বে খির?’ আেহ বেক্য় বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘আবম বেক্য়বছলোম ওক্য় এমিোক্ে েোেক্ত। আবম তোক্ে িোইক্র পোহোরোয় 

নরক্খবছলোম। নস এেটো খির িলল।’ 
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তোরপর ওমর নিোাংক্েো ওক্য় এমিোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘স্যোরক্ে িল 
খিরটো।’ 

ওক্য় এমিোর িয়স েম। তোরুণয এখেও েোক্টবে। তোর নচোক্খ-মুক্খ ভয় 
ও েড়তো। নস আহমদ মুসোর বদক্ে নচোখ তুক্ল এেিোর তোেোল এিাং িলল, ‘স্যোর 
এেটো িড় আক্লো এবদক্ে এ িোবড়র বদক্ে এবেক্য় আসবছল। গুলীর েে হওয়োর 
সোক্ে সোক্ে নস আক্লো বেক্ভ নেক্ছ। আর জ্বক্লবে।’ 

ভ্রু কুবিত হক্লো আহমদ মুসোর। 
‘স্যোর এেদল িো বেছু নলোে এবদক্ে আসবছল। গুলীর েে শুক্ে এ 

িোবড়ক্ে সক্েহ েক্র তোরো আক্লো বেবভক্য় বদক্য়ক্ছ।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 
‘বে েক্র িুঝক্ল এেদল নলোে আসবছল?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘আমোক্দর োংেল পক্ে এ ধরক্ের িড় আক্লো নেোে দল েো হক্ল জ্বোলোয় 

েো।  ’এেেে হক্ল টচত িযিহোর েরক্তো।’ 
‘নেে জ্বোলোয় েো?’ 
‘রোক্ত োংেক্ল আক্লো বেক্য় চলো বিপক্দর েোরণ ঘটোয়। তোই আক্লো 

সিোই পরক্হে েক্র চক্ল। আর নিবে নলোে হক্ল আক্লো প্রক্য়োেে হয়। আর তখে 
আক্লো জ্বোলোক্েোও হয়। এ আক্লো তখে এই সাংক্েতও নদয় নয, আমোক্দর েবক্ত 
েোরও নচক্য় েম নেই। আিোর হঠোৎ যখে এ আক্লো বেক্ভ যোয়, তোর অেত দোড়োয় 
তোরো ভয় নপক্য়ক্ছ িো নেোে ষড়যন্ত্র আাঁটক্ছ।’ ওমর নিোাংক্েো িলল। 

‘তোহক্ল এেদল নলোে িো বেছু নলোে আসবছল, ভক্য় তোরো আক্লো 
বেবভক্য় বদক্য়ক্ছ?’ প্রশ্ন েরল আহমদ মুসো। 

‘তোই মক্ে হক্ে।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 
‘ওরো েোরো িলক্ত পোর?’ আহমদ মুসো িলল। 
এেটু বচন্তো েরল ওমর নিোাংক্েো। িলল, ‘স্যোর, হয় ওরো নচোরো চোলোেী, 

েো হয় নেোে নেোপে েোক্ে বলপ্ত।’ 
হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘নতোমোর িুবের প্রোংসো েরবছ নিোাংক্েো। 

এখে িলত,  ই ধরক্ের মক্ধয নেোে ধরক্ের নলোে ওরো?’ 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  145 

 

‘িলক্ত পোরবছ েো স্যোর।  ’বদক্েই আমোর সমোে সক্েহ।’ িলল ওমর 
নিোাংক্েো। 

‘আমোর বিশ্বোস ওরো নেোে নেোপে েোক্ে বলপ্ত। চল নদবখ।’ 
িক্ল আহমদ মুসো িোইক্র যোওয়োর েক্ন্য হোাঁটো শুরু েরল। 
আহমদ হোত্তো েোসুমে ও ওমর নিোাংক্েোরো আহমদ মুসোর নপছে নপছে 

চলল।  
িোবড়র নেক্ট বেক্য় আহমদ মুসো ঘর নেক্ে কুবড়ক্য় আেো মৃত এেেক্ের 

বরভলিোর হোত্তো েোসুমক্ের হোক্ত বদক্য় িলল, ‘আপবে নেক্টর নভতক্র দোাঁড়োে যোক্ত 
েের এবড়ক্য় নেউ নভতক্র আত্মক্েোপে েরক্ত েো পোক্র।’ 

আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্দর  ’েেক্ে বেক্য় সোমক্ে হোাঁটক্ত শুরু 
েরল। 

নেক্টর সোমক্ে নছোট-খোট এেটো খোবল চত্বর। তোরপর িড় িড় েোছ-পোলো 
ও নঝোপ-ঝোক্ড়র শুরু। এই েোছ-পোলো নঝোপ-ঝোক্ড়র মক্ধয এেটো নমক্ঠো পে 
বটলোর বেক্চ সমভূবমক্ত নেক্ম নেক্ছ। 

চত্বক্রর মোক্ঝ দোাঁবড়ক্য় আহমদ মুসো বেক্েস েরল ওক্য় এমিোক্ে, ‘তুবম 
িড় আক্লোটো নেোেোয় নদক্খবছক্ল?’ 

ওক্য় এমিো এেটু নপছক্ে সক্র নেল। নেক্টর পোক্ে িড় এেটো েোক্ছর 
গুবড়র উপর দোাঁবড়ক্য় িলল, ‘ঐখোক্ে বটলোর বেক্চ।’ 

আহমদ মুসোও েোক্ছর গুবড়ক্ত উঠল। নদক্খ িলল, ‘সমতক্লর নযখোে 
নেক্ে রোস্তোটো বটলোয় উক্ঠ এক্সক্ছ, নসখোক্েই তোহক্ল আক্লোটো নদখো নেক্ছ। তোর 
অেত ওরো বটলোয় উঠক্ত আসবছল।’ 

আহমদ মুসো লোফ বদক্য় েোমল েোক্ছর গুবড় নেক্ে। 
ওমর নিোাংক্েোক্দর িলল, ‘নতোমরো এস আমোর সোক্ে।’ 
িক্ল আহমদ মুসো হোাঁটক্ত শুরু েরল চত্বর বদক্য় বটলো নেক্ে নেক্ম যোওয়ো 

রোস্তোর বদক্ে। 
ওমর নিোাংক্েোরোও চলল তোর নপছক্ে। 
চোরবদক্ে ঘে অন্ধ্েোর। 
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চত্বরটোয় অন্ধ্েোর এেটু বফক্ে, বেন্তু বটলো নেক্ে সমতক্ল নেক্ম যোিোর 
রোস্তোটো ঘুটঘুক্ট অন্ধ্েোক্র ঢোেো। 

নসই রোস্তোর মুক্খ নপৌছল আহমদ মুসো। 
নপছক্ে এেিোর তোবেক্য় নদখল, ওমর নিোাংক্েোরো েতটো নপছক্ে। 

তোরপর নমবেে বরভলিোরটো হোক্ত তুক্ল বেক্য় রোস্তো বদক্য় েোমো শুরু েরল। 
 ’পোক্ে উাঁচু েোছ-পোলো ও নঝোপ ঝোড়। 
দে িোক্রো েে সক্ি এবেক্য়ক্ছ। 
হঠোৎ এ সময় আহমদ মুসোর মক্ে হক্লো ওপর নেক্ে বে এেটো তোর 

নদক্হর উপর পক্ড় তোক্ে েোপক্ট ধরল। তোর সোক্ে সোক্েই প্রিল এেটো হ্যোচেো 
টোক্ে পক্ড় নেল আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসোর প্রেক্ম মক্ে হক্য়বছল েোক্ছর উপর নেক্ে নেউ তোর উপর 
ঝোাঁবপক্য় পক্ড়ক্ছ। বেন্তু পরক্ষক্ণই িুঝল নেোে মোনুষ েয় েোক্লর ফোাঁদ তোক্ে 
আটক্ে নফক্লক্ছ। নস আরও িুঝল, েোছ নেক্েই নেউ তোর উপর েোক্লর ফোাঁদ 
বেক্ক্ষপ েক্রক্ছ। 

আহমদ মুসো মোবটক্ত পক্ড়ই ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিোর বচৎেোর 
শুেক্ত নপল। আহমদ মুসো িুঝল ওরোও েোক্লর ফোাঁক্দ আটেো পক্ড়ক্ছ। 

মোবটক্ত পক্ড় বস্থর হিোর পর আহমদ মুসো খুবে হক্লো তোর েোে হোক্ত 
বরভলিোর বঠেমতই আক্ছ। 

ওমর নিোাংক্েো এিাং ওক্য় এমিোর নচাঁচোক্মবচ তখেও চলবছল। তোরো 
সম্ভিত লড়োই েরক্ছ েোক্লর িোাঁধে নেক্ে নির হিোর েক্ন্য। আহমদ মুসো িুঝল 
এই নচাঁচোক্মবচ, হোত-পো ছুক্ড়োছুবড়ক্ত নেোে লোভ নেই, িরাং তোক্ত েোক্লর িোাঁধে 
আরও েক্ত হক্ি। 

আহমদ মুসো বেরক্ি অক্পক্ষো েরক্ত লোেল েোক্লর নপছক্ে নয মোনুষ 
আক্ছ নসই মোনুক্ষর েক্ন্য। 

ঘুটঘুক্ট অন্ধ্েোর। পোক্ে মোনুষ দোাঁবড়ক্য় েোেক্লও তো নচোক্খ পড়োর মত 
েয়। 
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বেছু নদখক্ত নপল েো, বেন্তু েে শুেক্ত নপল আহমদ মুসো। ভোরী বেছু 
মোবটক্ত পড়োর েে। তোহক্ল ওরো বে েোছ নেক্ে েোমল, ভোিল আহমদ মুসো। 

এই সময় এেটো চোপো েণ্ঠ েেো িক্ল উঠল সুবরেোক্মর েেয টোবে টোবে 
ভোষোয়, ‘ফোাঁদগুক্লো নতোমরো লে েক্রছ?’ 

ফোাঁদ লে েরোর অেত হক্লো ফোাঁক্দ বেেোর আটেোিোর পর েোক্লর নখোলো 
মুখ নিাঁক্ধ নফলো। 

‘হ্যোাঁ, লে েরো হক্য়ক্ছ।’ প্রোয় এেই সাংক্ে অন্ধ্েোক্রর মধয নেক্ে বতেবট 
েঠঠ েেো িক্ল উঠল।  

‘তোহক্ল েোক্েোয়োরক্দর নটক্ে চত্বক্র বেক্য় চল।’ আক্ের নসই েণ্ঠ বেক্দতে 
বদল। 

আহমদ মুসো িুঝল এখোক্ে ওরো চোরেে রক্য়ক্ছ। এই চোরেেই বে, েো 
ওরো আরও আক্ছ? 

আহমদ মুসোর ভোিেো নহোাঁচট নখল। তোক্ে নটক্ে বেক্য় যোওয়ো শুরু 
হক্য়ক্ছ। উাঁচ-ুবেচু মোবটক্ত নহোাঁচট নখক্য় ধোক্কো নখক্য় তোর নদহ চলক্ত শুরু েক্রক্ছ। 

ফোাঁদ েোক্লর মুক্খর প্রোন্ত ধক্র অল্প সোমক্ে নেক্ে নেউ তোক্ে নটক্ে বেক্য় 
যোক্ে, এটো িুঝল আহমদ মুসো। নলোেবট তখেও তোর নচোক্খ পক্ড়বে। 

আহমদ মুসো সোমক্ে এে দৃবষ্ট্ক্ত তোবেক্য় নেক্ে নলোেবটক্ে নচোক্খর 
আওতোয় আেোর নচষ্ট্ো েরক্ত লোেল। বেছুক্ষণ তোবেক্য় েোেোর পর অল্প সোমক্ে 
এেটো েমোট অন্ধ্েোরক্ে চলন্ত নদখল। আহমদ মুসো বেবিত হক্লো, এটো নসই 
নলোক্ের অিয়ি নয তোক্ে নটক্ে বেক্য় যোক্ে। 

আহমদ মুসো তোর নমবেে বরভলিোর পবেেক্ে বেক্য় এল। এখে ইেো 
েরক্ল এই নলোেবটক্ে নস হতযো েরক্ত পোক্র। বেন্তু তোক্ত লোভ হক্ি েো। আরও 
বতেেে আক্ছ। তোরো প্রবতক্েোধ নেক্ি। সুতরোাং তোক্দরক্ে এে সাংক্ে েো নপক্ল 
তোক্দর উপর চড়োও হওয়ো বঠে হক্ি েো। 

এে সময় তোক্ে নটক্ে নেয়ো িন্ধ্ হক্লো। 
আহমদ মুসো িুঝল তোক্দরক্ে চত্বক্র বেক্য় আসো হক্য়ক্ছ। 
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চত্বক্রর বফক্ে অন্ধ্েোক্রর আহমদ মুসো ওক্দর  ’েেক্ে নদখক্ত নপল 
েমোট অন্ধ্েোক্রর মত তোক্দর বেছু দূক্র দোাঁবড়ক্য় েোেক্ত। 

তোক্দর  ’েক্ের এেেে িক্ল উঠল, সুদীপ ও সম্বো আমরো এক্দর 
নদখবছ। নতোমরো  ’েক্ে নভতক্র যোও। নদক্খ এস বে ঘক্টক্ছ। মক্ে হয় এক্দর 
নেোে নলোে নভতক্র নেই। েোেক্ল এক্দর নচাঁচোক্মবচক্ত বেিয় এতক্ষণ নিবরক্য় 
আসোর েেো।’ 

চত্বক্রর অন্ধ্েোর তখে আহমদ মুসোর অক্েেখোবে নচোখসহো হক্য় নেক্ছ। 
নস নদখল, নযখোক্ে ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিোক্ে রোখো হক্য়ক্ছ, নসখোে নেক্ে 
 ’বট ছোয়োমুবতত িোবড়ক্ত প্রক্িক্ের েন্য নেক্টর বদক্ে অেসর হক্ে। 

খুবে হক্লো আহমদ মুসো। হোত্তো েোসুমেক্ে নেক্ট নরক্খ আসো হক্য়ক্ছ। নস 
ঐ  ’েেক্ে েোিু েরক্ত পোরক্ি। তোহক্ল...........। 

আহমদ মুসোর বচন্তো নেষ হক্ত পোরক্লো েো। নেক্টর নভতর পরপর  ’বট 
গুলীর আওয়োে হক্লো। 

নেক্টর সোমক্ে নপৌক্ছ বেক্য়বছল ওরো  ’েে।  ’েক্ের েণ্ঠ নেক্েই 
আততেোক্দর েে নিবরক্য় এল। 

গুলীর েে শুক্েই আহমদ মুসোর সোমক্ে যোরো দোাঁবড়ক্য়বছল, তোরো েক্ড় 
উঠল। অন্ধ্েোরক্ে খোে খোে েক্র বদক্য় েক্েত উঠল ওক্দর নষ্ট্েেোে। 

আহমদ মুসো নদখল, এরো  ’েে গুলী েরক্ত েরক্ত এগুক্ে নেক্টর 
বদক্ে। 

আহমদ মুসো ওক্দর আর সুক্যোে বদল েো। তোর এম-১০ ওক্দর বদক্ে 
তোে েক্র বিেোর চোপল। 

নিবরক্য় নেল এে ঝোাঁে গুলী। 
ছোয়োমূবতত  ’বট আততেোদ েক্র উঠোরও সুক্যোে নপল েো। বেরক্ি ভূবম েযযো 

বেল চত্বক্র। 
তোরপর সি বেরি। 
মুহূতত েক্য়ে উৎেণত হক্য় নেক্ে আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে েোেল। 

িলল, ‘নতোমরো ভোল আছ নতো?’ 
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‘বে স্যোর। বেন্তু নির হক্ত পোরবছ েো। েোলোরো নেোেোয় বেভোক্ি বেক্র 
বদক্য়ক্ছ িুঝক্ত পোরবছ েো।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 

‘বম. আহমদ মুসো, আবম আসবছ। ওরো তোহক্ল আপেোক্দর েোক্লর ফোাঁক্দ 
আটক্েক্ছ?’ নেক্টর বদে নেক্ে নেোেো নেল হোত্তো েোসুমক্ের েণ্ঠ। 

আহমদ মুসো তখে তোর নমোেোর নভতর নেক্ে ছুবর নির েক্র েোক্লর 
েোইলক্ের েেত েোটক্ত শুরু েক্রক্ছ। 

‘নেোেোয় আপবে বম. আহমদ মুসো। আবম এক্সবছ।’ চত্বক্রর মোঝোমোবঝ 
নেক্ে হোত্তো েোসুমক্ের েণ্ঠ নেোেো নেল। 

‘বম. হোত্তো আবম েোল েোটো শুরু েক্রবছ। আপবে ওমর নিোাংক্েোক্দর 
সোহোযয েরুে। 

সিোই মুক্ত হক্য় উক্ঠ দোাঁড়োল। 
হোত্তো েোসুমে আহমদ মুসোক্ে েবড়ক্য় ধরল। প্রোয় েোাঁদ েোাঁদ েক্ণ্ঠ িলল, 

আবম ওমর নিোাংক্েো এিাং ওক্য় এমিোর অিযোহত বচৎেোর শুক্ে এিাং আপেোর 
নেোে েণ্ঠ েো শুক্ে প্রোয় মক্রই বেক্য়বছলোম। মক্ে হক্য়বছল, আপেোর নেোে িড় 
রেক্মর ক্ষবত েক্র ওরো ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিোক্ে ধক্রক্ছ। তোরপর ওক্দর 
এেেে যখে বচৎেোর েক্র িলল, আমরো এক্দর নদখবছ, নতোমরো  ’েে নভতক্র 
যোও, তখে িুঝলোম নযভোক্িই নহোে আপেোরো আক্ছে। তখে মক্ে হক্লো, প্রোণটো 
নযে আমোর বফক্র এল।’ 

‘ধন্যিোদ বম. হোত্তো, আপেোর েোে আপবে বঠেভোক্ি েক্রক্ছে। ওক্দর 
আবম এে সোক্ে পোবেলোম েো িক্ল গুলী েরক্ত পোরবছলোম েো।’ 

হোত্তো েোসুমেক্ে েেোটো িক্লই আহমদ মুসো বফরল ওমর নিোাংক্েোর 
বদক্ে। িলল, ‘ওমর নতোমরো বচৎেোরটো এেটু নিবে েক্রছ।’ 

‘স্যোর এটো োংেক্লর এেটো নেোপে বেয়ম। ধরো পড়ক্ল বচৎেোর ও 
েোন্নোেোবট বঠেভোক্ি েরক্ত পোরক্ল েত্রুর আঘোতটো এেটু নদরীক্ত আক্স এিাং 
আত্মরক্ষোর েক্ন্য বেছু সময় পোওয়ো যোয়।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 
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‘এই েোরক্ণই বে নয, েত্রুরো তোর বেেোরক্ে ভীতু ও  িতল মক্ে েক্র 
তোক্ে আর আঘোত েরোর প্রক্য়োেে মক্ে েক্র েো এিাং তোক্দর বদে নেক্ে বেবিন্ত 
েোক্ে?’ আহমদ মুসো িলল। 

‘বঠে স্যোর।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 
‘বম. আহমদ মুসো, আমোর মক্ে হয় এক্দর আরও নলোে আক্ছ।’ িলল 

হোত্তো েোসুমে। 
‘বেভোক্ি িুঝক্লে?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। ভ্রু কুবিত হক্য় উক্ঠক্ছ 

তোর। 
‘আবম নেট নেক্ে বটলোর নেোড়োয় এেটো টক্চতর আক্লো জ্বক্ল উঠক্ত 

নদক্খবছ।’ হোত্তো েোসুমে িলল। 
আহমদ মুসো বচন্তো েরবছল। িলল, ‘ওক্দর আক্রো নলোে েোেোই 

স্বোভোবিে। ওরো চোরেে এক্সবছল এবদক্ের নখোাঁে বেক্ত।’ 
এেটু েোমল আহমদ মুসো। িলল আিোর, ‘বম. হোত্তো, আপবে ও ওক্য় 

এমিো  ’েে নষ্ট্েেোে বেক্য় দরেোয় দোাঁড়োে। ওরো রোস্তো ছোড়ো অন্য নেোে বদে 
বদক্য় আসক্ত পোক্র এিাং তোহক্ল িোবড়ক্ত নঢোেোর নচষ্ট্ো েরক্ি। আপেোরো তোক্দর 
আটেোক্িে। আবম ওমর নিোাংক্েোক্ে বেক্য় বটলোর নেোড়োয় যোবে।’ 

িক্ল আহমদ মুসো তোর সোমক্ের মৃত  ’েক্ের নষ্ট্েেোে এেবট বেক্ে 
বেক্য় অন্যবট ওমর নিোাংক্েোর হোক্ত তুক্ল বদল। 

তোরপর সিোইক্ে সোলোম বদক্য় রোস্তোর বদক্ে হোাঁটক্ত শুরু েরল। রোস্তোর 
মুক্খ বেক্য় ওমর নিোাংক্েো বফস বফস েক্র িলল, ‘স্যোর আিোর যবদ ফোাঁক্দ পবড়?’ 

আহমদ মুসো েমক্ে দোাঁড়োল। িলল, ‘বঠে িক্লক্ছো ওমর নিোাংক্েো। 
সোিধোে হওয়ো ভোক্লো?’ 

েোমল এেটু। ভোিল আহমদ মুসো। িলল নিোাংক্েোক্ে, ‘নেোে রোস্তোর 
মোঝখোক্ে বদক্য় যোক্ি েো। তুবম যোক্ি রোস্তোর িোম বেেোর বদক্য়, আর আবম যোি 
রোস্তোর েোে বেেোর বদক্য়। রোস্তোর এত বেেোক্র ফোাঁদ পোতো হয় েো।’ 

চলক্ত শুরু েরল ওরো  ’েে। 
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বটলোর নেোড়োয় নেক্ম এল আহমদ মুসো ও ওমর নিোাংক্েো। এখোক্ে নছোট-
খোট নঝোপ-ঝোড়। িড় েোছ-পোলো নেই। এর মক্ধয বদক্য় তোরো হোমোগুবড় বদক্য় 
এগুক্ে। 

এে েোয়েোয় এক্স নছোট খোট নঝোপ ঝোড়ও নেষ হক্য় নেল। 
এরপর সমতল ঘোক্স ঢোেো েবম। তক্ি  ’এেটো নছোট-খোট েোছ আক্ছ। 
সমতক্ল নেক্ম যোওয়ো রোস্তোর পোক্ে নঝোক্পর আড়োক্ল শুক্য় তোেোল 

আহমদ মুসোরো সোমক্ের বদক্ে। 
এখোক্ে অন্ধ্েোর অক্েে বফক্ে। আেোক্ে চোাঁদ নেই, বেন্তু নমঘহীে 

আেোক্ে তোরোর নমলো িক্সক্ছ। ধীক্র ধীক্র আহমদ মুসোক্দর সোমক্ে চোরবদেটো 
স্বে হক্য় এল। 

আহমদ মুসো নদখক্ত নপল, ‘খুি েোক্ছই  ’েে নলোে পোয়চোরী েরক্ছ 
এিাং অক্েেগুক্লো নলোে িক্স আক্ছ।’ 

আরও ভোক্লো েক্র নদখোর নচষ্ট্ো েরল আহমদ মুসো। নদখক্ত নপল, 
পোয়চোরীরত  ’েক্ের হোক্ত নষ্ট্েেোে। 

তোবেক্য় আক্ছ আহমদ মুসো ওক্দর বদক্ে 
আরও বেছুটো সময় পোর হক্য় নেল। 
আহমদ মুসো িুঝক্ত পোরক্লো েো, মোে  ’েে দোবড়ক্য় আর সিোই িক্স 

নেে? আর িক্স েোেো নলোেক্দর আক্ে-পোক্ে নষ্ট্েেোেধোরী  ’েক্ের পোয়চোরী 
েরোর অেতও িুঝল েো আহমদ মুসো। 

বিষয়বটর বদক্ে ওমর নিোাংক্েোর দৃবষ্ট্ আেষতণ েক্র িলল, ‘এর অেত 
িলক্তো?’ 

‘স্যোর আমোক্দর োংেক্লর রীবত অনুসোক্র মক্ে হক্ে ওরো হয় িেী, েো 
হয় পরোবেত ও আত্মসমবপতত নেউ। আর নষ্ট্েেোে বেক্য় যোরো পোহোরো বদক্ে তোরো 
ওক্দর মবেি।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 

ওমর নিোাংক্েোর েেো চোিুক্ের মত ঘো বদক্য় েোবেক্য় তুলল আহমদ 
মুসোক্ে। চমক্ে উঠল নস। হঠোৎ তোর মক্ে হক্লো, ঐ িক্স েোেো নলোেরো বে তোহক্ল 
সুবরেোক্মর হোবরক্য় যোওয়ো নলোেক্দরই নেউ হক্ি? 
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েেোটো মক্ে আসোর সোক্ে সোক্ে নেোটো নদহ েক্ত হক্য় উঠল আহমদ 
মুসোর। অেোক্ন্তই তোর তেতবেটো চক্ল নেল তোর নমবেে বরভলিোক্রর বিেোক্র। 

বেন্তু আহমদ মুসো তেতবে সবরক্য় বেল বিেোর নেক্ে। বসেোন্ত বেল আরও 
বেছুটো এগুক্ত হক্ি। 

বচন্তো েক্রই আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে িলল, ‘আড়োল বেক্য় ক্রবলাং 
েক্র আরও বেছুটো সোমক্ে এক্েোও।’ 

ক্রবলাং েক্র বেেোরী িোক্ঘর মত বেুঃেক্ে এগুক্ত লোেল আহমদ মুসো। 
এক্েক্তো রোত, তোর উপর মোক্ঝ মোক্ঝই  ’এেটো নছোট েোছ, লম্বো ঘোস। ফক্ল 
আহমদ মুসোরো েোরও দৃবষ্ট্ নেোচর হক্লো েো। 

নষ্ট্েেোেধোরীরো আর মোে দে েক্ের মত দূক্র। আর এভোক্ি এগুক্েোর 
দরেোর নেই, ভোিল আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসো তোর নমবেে বরভলিোর েোে হোত নেক্ে িোাঁ হোক্ত বেল এিাং 
পক্েট নেক্ে নছোট বরভলিোর েোে হোক্ত তুক্ল বেল। 

নষ্ট্েেোেধোরী  ’েে তোক্দর নষ্ট্েেোে েোে হোক্ত ঝুবলক্য় পোয়চোরী েরক্ছ। 
আহমদ মুসোর ইেো এক্দর েীিন্ত ধরো, হতযো েো েরো। এেক্ন্য এক্দর সোক্ে 
মুক্খোমুবখ লড়োই এড়োক্েো দরেোর। নসটো েরক্ত হক্ল তোক্দর বেরস্ত্র েরক্ত হক্ি। 

ওক্দর নষ্ট্েেোে ঝুলোক্েো হোত তোে েরল আহমদ মুসো। ওক্দর  ’েক্ের 
েোে হোতক্ে এেই সোক্ে তোে েরোর েন্য অক্পক্ষো েরক্ত হক্লো তোক্ে। 

নপক্য় নেল এে সময়। 
তোে েরো বরভলিোর নেক্ে ধীক্র সুক্স্থ  ’বট গুলী ছুড়ল আহমদ মুসো। 
ওক্দর  ’েক্ের হোত নেক্েই নষ্ট্েেোে খক্স পড়ল। ওরো আহত হোত 

নচক্প ধক্র গুলীর লক্ক্ষ এবদক্ে ঘুক্র দোাঁড়োল। 
আহমদ মুসো ততক্ষক্ণ লোফ বদক্য় উক্ঠ  ’হোক্ত  ই বরভলিোর িোবেক্য় 

ওক্দর সোমক্ে হোবের হক্য়ক্ছ। িলল েক্ঠোর স্বক্র, ‘নদখ চুপচোপ দোাঁবড়ক্য় েোে। 
নেোে চোলোবের নচষ্ট্ো েক্রো েো। এেটো েক্র হোত নেক্ছ, এিোর বেন্তু প্রোণটোও 
যোক্ি।’ 
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বিস্ময় ও ভক্য় ওক্দর  ’েক্ের নচোখ বিক্ফোবরত। নেোক্িচোরোর মত 
দোবড়ক্য় েোেল ওরো।  

আহমদ মুসোর পোক্ে এক্স দোাঁবড়ক্য়বছল ওমর নিোাংক্েো। আহমদ মুসো 
তোক্ে িলল, ‘ওমর তুবম ওক্দর েোমো বছক্ড় বেক্য় ওক্দর হোত িযোক্ঠেে েক্র দোও 
যোক্ত রক্ত পড়ো িন্ধ্ হয়। তোরপর ওক্দর বপছক্মোড়ো েক্র িোাঁধ।’ 

ওমর নিোাংক্েো েোক্ে নলক্ে নেল। 
আহমদ মুসো বরভলিোর িোবেক্য় পোহোরো বদবেল। 
হোত িোাঁধো হক্য় নেক্ল ওক্দর  ’েেক্ে উপুড় হক্য় শুক্য় পড়ক্ত বেক্দতে 

বদল আহমদ মুসো। 
তোরপর আহমদ মুসো িক্স েোেো নলোেক্দর বদক্ে এগুল। 
আহমদ মুসোক্ে ওবদক্ে নযক্ত নদক্খ িক্স েোেো নলোেক্দর মধয নেক্ে 

এেেে যুিে িক্ল উঠল, ‘আমোক্দর িোাঁচোে স্যোর। আমরো বেক্দতোষ। এরো 
আমোক্দর ধক্র বেক্য় যোবেল।’ 

আহমদ মুসো ওক্দর েোক্ছ বেক্য় নদখল, ‘ওক্দর প্রক্তযক্ের  ’হোত িোাঁধো। 
প্রক্তযক্ের নেোমক্র দবড় নপাঁবচক্য় এক্ে অপক্রর সোক্ে িোাঁধো ওরো। এমেভোক্ি িোাঁধো 
নয, এেেে উঠক্ল সিোইক্ে উঠক্ত হক্ি, আিোর এেেে িসক্ল সিোইক্ে িসক্ত 
হক্ি। চলক্ল সিোইক্ে সমোেতোক্ল চলক্ত হক্ি। 

আহমদ মুসোর যবদও এখে নিোঝোর িোবে নেই। তিু যুিেবটর আক্িদক্ের 
উত্তক্র আহমদ মুসো িলল, ‘নতোমরো নে? নতোমোক্দরক্ে েরু ছোেক্লর মত নিাঁক্ধ 
এরো নেোেোয় বেক্য় যোক্ে?’ 

‘খুি নিবে দূক্র েয়, পবিম বেেোরী এলোেোয় আমোক্দর িোবড়। আমোক্দর 
বিবভন্ন স্থোে নেক্ে অপহরণ েক্রক্ছ। েয়বদে যোিত আমোক্দর নখক্ত নদয়বে, 
অেেয বেযতোতে েক্রক্ছ। এখে নেোেোয় বেক্য় যোক্ে েোবেেো স্যোর।’ িলল নসই 
আক্ের যুিেবট। 

‘নেে নতোমোক্দর অপহরণ েক্রক্ছ?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘আমরো বঠে েোবে েো স্যোর। বিবভন্ন স্থোে নেক্ে অপহরণ আরও হক্য়ক্ছ। 

নেোেো যোক্ে, আহমদ হোত্তো েোসুমেক্ে প্রধোেমন্ত্রী হক্ত নদক্ি েো, এেক্ন্যই নিক্ছ 
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নিক্ছ নলোে অপহরণ েরো হক্ে। আহমদ হোত্তো েোসুমেক্েও অপহরণ েরো 
হক্য়ক্ছ। তোক্ে নমক্রই নফলো হক্য়ক্ছ িক্ল মোনুষ মক্ে েরক্ছ।’ যুিেবট িলল। 

‘নিক্ছ নিক্ছ েোক্দরক্ে অপহরণ েরক্ছ?’ িলল আহমদ মুসো। 
েেো িলল েো যুিেবট। 
আহমদ মুসো িুঝল নিক্ছ নিক্ছ মুসলমোেক্দর অপহরণ েরক্ছ, এেেো 

িলক্ত যুিেবট ভয় েরক্ছ। তোর মোক্ে মুসবলম পবরচয় যুিেবট বদক্ত চোয় েো। 
আহমদ মুসো িলল, ‘নিক্ছ নিক্ছ বে মুসলমোেক্দর অপহরণ েরক্ছ?’ 
‘বে স্যোর।’ েরম ও ভীত েণ্ঠস্বর নছক্লবটর। 
‘নতোমোর েোম বে?’ 
যুিেবট এিোরও েেো িলল েো। এেিোর মোেো তুক্ল আিোর বেচু েরল। 
আহমদ মুসো প্রিল এেটো নখোাঁচো নখল িুক্ে। অিস্থো নেোে পযতোক্য় নেক্ল 

এেেে মোনুষ এভোক্ি তোর পবরচয় বদক্ত ভয় েক্র! সুবরেোক্মর অিস্থো এই পযতোক্য় 
নেক্ছ! 

আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোর বদক্ে তোবেক্য় এেবট ছুবর তোর হোক্ত বদক্য় 
িলল, ‘ওক্দর সেক্লর িোাঁধে নেক্ট দোও।’ 

সিোই মুক্ত হক্য় নেক্ল আহমদ মুসো যুিেবটর েোক্ছ নেল। িলল, ‘আবমও 
মুসলমোে। মুসবলম পবরচয় বদক্ত ভয় পোে নেে?’ 

যুিেবট নোঁক্দ নফলল। িলল, ‘ওরো আমোক্দর উপর বেযতোতে েক্রক্ছ 
আর িক্লক্ছ, মুসলমোে েোম বেক্ত পোক্র এমে েোউক্ে তোরো এক্দক্ে রোখক্ি েো।’ 

আহমদ মুসো যুিেবটর বপঠ চোপক্ড় িলল, ‘আল্লোহ আক্ছে, আল্লোহর 
েবক্ত সিোর নচক্য় িড়। বে েোম নতোমোর?’ 

যুিেবট নচোখ মুক্ছ িলল, ‘হোবিি বেয়োম।’ 
‘খুি সুের েোম।’ িক্ল আহমদ মুসো যুিেবটর আক্রেিোর বপঠ চোপক্ড় 

বদক্য় সিোইক্ে লক্ষ েক্র উচ্চ েক্ণ্ঠ িলল, ‘আবম আপেোক্দর এেেে ভোই। 
আপেোক্দর আর নেোে ভয় নেই। যোরো আপেোক্দর িেী েক্র এক্েবছল তোক্দর 
মক্ধয এই  ইেে ছোড়ো সিোই বেহত হক্য়ক্ছ। আপেোরো সিোই বটলোর উপক্র চলুে। 
ওখোক্ে এেটো িোবড় আক্ছ।’ 
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েেো নেষ েক্র আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে িলল, ‘তুবম নদখ ওক্দর 
লোইটটো নেোেোয় আক্ছ। ওটো নজ্বক্ল দোও।’ 

আহমদ মুসো েেো নেষ েরোর সোক্ে সোক্ে আক্রে েে যুিে এেটো 
হ্যোেোে েোতীয় লোইট হোক্ত তুক্ল িলল, ‘এই নয লোইট স্যোর। জ্বোলি?’ 

‘ধন্যিোদ। নজ্বক্ল দোও।’ িলল আহমদ মুসো। 
মোবটক্ত উপুড় হক্য় েোেো িেী  ’েক্ের  েোক্ছ এল আহমদ মুসো। ওক্দর 

নটক্ে তুক্ল িসোল নস। তোরপর বরভলিোর ওক্দর এেেক্ের বদক্ে তোে েক্র 
িলল, ‘নদখ এে প্রশ্ন আবম  ’িোর বেক্েস েবর েো। এখে িল, এক্দরক্ে নেোেোয় 
বেক্য় যোবেক্ল?’ 

 ’েক্েই মুখ তুক্ল তোেোল আহমদ মুসোর বদক্ে। ভক্য় তোক্দর মুখ 
ফযোেোক্স হক্য় নেক্ছ। বেন্তু েেো িলল েো তোরো। 

ওমর নিোাংক্েোসহ মুবক্ত পোওয়ো নলোেেে সিোই চোরবদক্ে বঘক্র 
দোাঁবড়ক্য়ক্ছ। নদখক্ছ সিোই। 

আহমদ মুসোর বরভলিোক্রর েল েক্ড় উঠল। েেতে েক্র উঠল বরভলিোর। 
এেটো িুক্লট নলোেবটর েোক্ের ক্ষদু্র এেটো অাংে বছক্ড় বেক্য় নিবরক্য় নেল। 

নলোেবট আততেোদ েক্র উঠল। রক্ক্তর এেটো ধোরো নেক্ম এল তোর আহত 
েোে নেক্ে। 

‘এখে আততেোদ েরছ। এরপর আততেোদ েরোরও আর অিসর পোক্ি েো। 
পক্রর িুক্লট নতোমোর মোেো গুক্ড়ো েক্র নদক্ি।’ 

আহমদ মুসোর েেো নেষ হক্তই তোর বরভলিোক্রর েল ঘুক্র এক্স বস্থর 
হক্লো নলোেবটর েপোল লক্ক্ষ। 

‘িলবছ স্যোর িলবছ, আমোক্ে মোরক্িে েো।’ িক্ল বচৎেোর েক্র উঠল 
নলোেবট। 

‘িল।’ িলল আহমদ মুসো। 
নলোেবট নোঁক্দ উঠল। িলল, ‘স্যোর আমোক্দর নেোে নদোষ নেই। আমরো 

েোয়োেোর নলোে। নমোটো টোেোর নলোভ নদবখক্য় আমোক্দর েরীে েক্রক্ছ।’ 
‘আমোর বেেোসোর েিোি দোও।’ েক্ঠোর েক্ণ্ঠ িলল আহমদ মুসো। 
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‘স্যোর আে রোক্ত এক্দর এখোক্ে রোখো হক্তো। েোল সেোক্ল এক্দরক্ে 
এখোে নেক্ে  ’মোইল পবিক্ম োংেক্লর েভীক্র েেমোেিেূন্য ‘বসবেমো’ হৃক্দর 
তীক্র বেক্য় যোওয়ো হক্তো। ওখোক্ে ওক্দর হতযো েক্র পোের নিাঁক্ধ পোবেক্ত েুবিক্য় 
নদয়ো হক্তো।’ 

িুেটো নোঁক্প উঠল আহমদ মুসোর। 
চোরবদক্ে দোাঁবড়ক্য় যোরো শুেক্ছ তোরোও নোঁক্প উঠল। মুখ শুবেক্য় নেল 

সিোর। 
‘ওখোক্ে এভোক্ি এ পযতন্ত েত নলোেক্ে েুবিক্য় মোরো হক্য়ক্ছ?’ প্রশ্ন েরল 

আহমদ মুসো। 
‘স্যোর আমরো েতুে। এই প্রেম এই অপোক্রেক্ে এক্সবছ।’ িলল আহত 

নলোেবট। 
‘আেো িলত, যখে মোরক্িই, তখে এতদূক্র এক্ে নেে?’ 
নলোেবট িলল, ‘আমোক্দর িলো হক্য়ক্ছ নেোে লোে েোরও নচোক্খ পড়ো 

চলক্ি েো, নেোে লোে নযে নেউ নেোে বদক্ে খুাঁক্ে েো পোয়।’ 
‘ধন্যিোদ।’ িক্ল আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে িলল, ‘এর েোক্ে এেটো 

িযোক্ঠেে নিাঁক্ধ দোও।’ 
ওমর নিোাংক্েোর িযোক্ঠেে িোাঁধো হক্ল বটলোয় ওঠোর শুরুক্ত সিোর বদক্ে 

লক্ষ েক্র আহমদ মুসো িলল, ‘নতোমরো সেক্ল এেিোর ‘আল্লোহু আেিোর’ ধ্ববে 
দোও এিাং আল্লোহর েোক্ছ প্রোেতেো েক্রো, নতোমোক্দরক্ে নযভোক্ি আে আল্লোহ 
িোাঁবচক্য়ক্ছে, নসভোক্ি সি মেলুমক্ে আল্লোহ নযে রক্ষো েক্রে।’ 

সাংক্ে সাংক্েই সবম্মবলত েক্ণ্ঠর ‘আল্লোহু আেিোর’ নেস্নোেোে রোক্তর 
বেরিতোক্ে নভক্ে খোে খোে েক্র বদল। 

সিোর আক্ে আক্লো বেক্য় চলল উমর নিোাংক্েো। তোর নপছক্ে সিোই। সিোর 
নপছক্ে আহমদ মুসো। উঠক্ছ সেক্ল বটলোর উপক্র। 
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৭ 
নিলো ১২টোর মক্ধযই আহমদ মুসোরো বেও বেেোরীক্ত নপৌক্ছ নেল। 
ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিো তোক্দরক্ে বেও বেেোরীক্ত নপৌক্ছ বদল। 
ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিোসহ নসবদে রোক্ত উেোর েরো ২৫ েেক্ে 

আহমদ মুসো পরোমেত বদক্য়ক্ছ েোক্ম েো নেক্ে বেও বেেোরীক্ত েোেোর েক্ন্য। 
েোরণ আহমদ মুসো আোংেো েক্রক্ছ এবদে রোক্তর এই বিপযতক্য়র খির েত্রুর 
েোক্ে নপৌছক্ি। নসক্ক্ষক্ে রক্ষো পোওয়ো নলোেক্দর তোরো সন্ধ্োে েরক্ি এিাং নেোটো 
ঘটেো েোেোর তোরো নচষ্ট্ো েরক্ি। সুতরোাং েোক্ম েোেক্ল তোরো বিপক্দ পড়ক্ি। 
আহমদ মুসো পরিততী বেক্দতে েো নদয়ো িো অন্যক্েোে িযিস্থো েো েরো পযতন্ত তোরো 
ওখোক্েই েোেক্ি। ওমর নিোাংক্েোক্দর মত িুবেমোে নছক্লক্দর প্রক্য়োেে িক্ল 
ওক্দরক্েও আহমদ মুসো বেও বেেোরীক্ত েোেক্ত িক্লক্ছ। এক্দর যোিতীয় খরচ 
িহক্ের দোবয়ত্ব বেক্য়ক্ছ হোত্তো েোসুমে। তোর েবমদোরী এলোেো টটেস বেও বেেোরী 
নেক্ে ৮০ মোইক্লর মক্ধয। 

খোওয়ো দোওয়ো নসক্র নহোক্টক্ল এেটু বিিোম বেক্য় আহমদ মুসো 
নিবরক্য়বছল টুযবরষ্ট্ অবফক্স এেটো েোবড় িক্েোিক্স্তর েক্ন্য। বেন্তু নসখোক্ে বেক্য় 
যো শুেল তোক্ত তোর মোেোয় রক্ত উক্ঠ এল। টুযবরষ্ট্ মযোক্েেক্মঠট অবফস নেক্ে 
তোক্ে েোেোক্েো হক্লো, সুবরেোক্মর েোেবরে েয় এিাং সুবরেোক্ম নেোে চোকুরী িো 
িযিসোয় বোংিো তিধভোক্ি েমতরত নেোে এেবেওর সোক্ে যুক্ত েয় এমে সেলক্ে 
অবিলক্ম্ব সুবরেোম তযোে েরক্ত িলো হক্য়ক্ছ। বিক্েষ েক্র রোেধোেী 
পোরোমোবরক্িোক্ত এমে েোউক্ে ঢুেক্তই নদয়ো হক্ি েো। এই িযিস্থোর েোযতেোবরতো 
বেবিত েরোর লক্ক্ষ পোরোমোবরক্িো পযতন্ত রোস্তোয় অক্েেগুক্লো নচেক্পোষ্ট্ িসোক্েো 
হক্য়ক্ছ। টুযবরষ্ট্ অবফস নেক্ে নহোক্টক্ল নফরোর পক্ে এই বিষয় বেক্য়ই আেোে 
পোতোল ভোিবছল আহমদ মুসো। নেক্ষ ভোিল, টযোবক্স েযোি িো নরঠট-এ-েোর এর 
এেটো েোবড় যবদ হোক্ত পোওয়ো নযত, তোহক্ল তোর ড্রোইভোর নসক্ে হোত্তো েোসুমেক্ে 
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আক্রোহী িোবেক্য় পোরোমোবরক্িো যোওয়ো নযত। বেন্তু এমে েোবড় পোওয়ো যোক্ি 
নেোেোয়? হঠোৎ তোর নখয়োল হক্লো ঘণ্টো নদক্ড়ে ধক্র এই নয টযোবক্স েযোি বেক্য় নস 
ঘুরক্ছ, এর ড্রোইভোরক্ে এেটু িোবেক্য় নদখো যোয়। নেোে সোহোযয নস েরক্ত পোক্র 
বেেো। টযোবক্স েযোিবটর ড্রোইভোর িুবেদীপ্ত এে তরুণ যুিে। নচহোরো বমি িক্ণতর। 
এযোাংক্লো-আবেেোে হক্ত পোক্র, আিোর ইক্েো-আবেেোেও। চুল ও মুক্খর েোঠোক্মো 
আবেেোে, বেন্তু রাং ফসতো এিাং নচোখ অক্েেটো এবেয়োেক্দর মক্তো েোক্লো ও টোেো। 

‘নতোমোর েোম বে ইয়াংমযোে?’ আহমদ মুসো বেক্েস েরল ড্রোইভোরক্ে। 
‘নেোয়োও িোরেোরক্েো।’ িলল ড্রোইভোর। 
‘নতোমোর েোবড়টো নতোমোর বেক্ের, েো নেোম্পোেীর?’ 
‘আমোর বেক্ের।’ 
‘েত দোম েোবড়টোর।’ 
‘নসক্েঠে হ্যোঠে, বিে হোেোর বেল্ডোর বদক্য় বেক্েবছ।’ 
িক্লই নস তোেোল আহমদ মুসোর বদক্ে। প্রশ্ন েরল, ‘দোম বেক্েস 

েরক্ছে নেে স্যোর?’ 
বেেোসোর েিোি েো বদক্য় আহমদ মুসো িলল, ‘এই েোবড়টো যবদ আবম 

এখবে বেেক্ত চোই তোহক্ল েত দোম নেক্ি?’ 
নেোয়োও িোরেোরক্েো হোসল। িলল, ‘আমোর সোক্ে রবসেতো েরক্ছে।’ 
আহমদ মুসো েম্ভীর হক্লো। িলল, ‘রবসেতো েয়। আবম বিপক্দ পক্ড়বছ। 

আমোক্ে আে সন্ধ্যোর মক্ধয পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত হক্ি। বেন্তু আবম বিক্দেী টুযবরষ্ট্ 
িক্ল নসখোক্ে যোওয়ো আমোর েক্ন্য বেবষে। এ রেম এেটো টযোবক্স েযোি নপক্ল 
আবম পোরোমোবরক্িো নযক্ত পোবর টযোবক্স-েযোক্ির ড্রোইভোর নসক্ে।’ 

েম্ভীর হক্লো িোরেোরক্েো। িলল, ‘িুঝক্ত নপক্রবছ স্যোর। েতুে েোবড় েয়, 
এেটো নরবেষ্ট্োেত টযোবক্স-েযোক্ির ড্রোইভোর হওয়ো আপেোর প্রক্য়োেে।’ 

‘বঠে ধক্রক্ছো। এখে িল নতোমোর েেো।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘ড্রোইভোক্রর েোেেপে নতো নচে হক্ত পোক্র।’ 
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‘নতোমোর েোবড়র সোক্ে নতোমোর েোেেপেও বেক্য় নেি। নতোমোক্ে 
উপযুক্ত পয়সো নদি, দরেোর হক্ল েতুে েোেেপে েক্র নেক্ি। অেিো েক্য়েবদে 
পর সি েোেেপে নতোমোক্ে নফরত বদক্য় নদি।’ 

‘আমোর লোইক্সক্ি নতো আমোর ফক্টো আক্ছ। যবদ ধরো পক্ড় যোে।’ 
‘এতটো নচে হক্ি আেো েবর েো। আবম বেিয়তো বদক্ত পোবর িোরেোরক্েো, 

নতোমোর নেোে ক্ষবত আমোর িোরো হক্ি েো।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘আপেোর পোরোমোবরক্িো যোওয়ো এতটো নেে েরুরী িলুে নতো?’ বেক্েস 

েরল িোরেোরক্েো। 
‘আেোমীেোল সেোক্লর নেক্ে আমোর এেেে আত্মীয়ো আসক্িে 

পোরোমোবরক্িোক্ত। আবম তোক্ে যবদ বরবসভ েরক্ত েো পোবর, নস মহো বিপক্দ 
পড়ক্ি। আবম যখে এই এযোক্রঞ্জক্মঠটটো েবর তখে এখোেেোর েতুে আইে-েোনুে 
আমোর েোেো বছল েো। আবম বেউ আমষ্ট্োরেোম হক্য় বেও বেেোরীক্ত এক্সবছ।’  

‘আপবে আপেোর আত্মীয়োক্ে বরবসভ েরোর পর মোক্ে পোরোমোবরক্িোক্ত 
নপৌছোর পর নতো আপেোর েোবড়র নেোে প্রক্য়োেে নেই। তোই নতো?’ 

‘বঠে তোই।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘তোহক্ল এই সোমোন্য সমক্য়র েক্ন্য আপবে এত টোেো খরচ েরক্িে 

নেে? এে েোে েরুে। আপবে েোবড় বেক্য় যোে। েোবড় নফরত নপক্ল আপেোর 
টোেো আবম নফরত নদি। ইবতমক্ধয নয সময় যোক্ি, তোর উপযুক্ত ভোড়ো আপবে 
বদক্য় নদক্িে।’ িলল িোরেোরক্েো। 

খুবে হক্লো আহমদ মুসো। িলল, ‘ধন্যিোদ িোরেোরক্েো। নহোক্টক্ল নপৌক্ছ 
তুবম আমোক্ে েোবড়র চোবি বদক্য় নদক্ি, আবম নতোমোক্ে বদক্য় নদি ২০ হোেোর 
বেল্ডোর।’ 

‘বঠে আক্ছ স্যোর। আপবে েোবড় বেক্য় চক্ল যোে। আবম েোল সেোক্লই 
পোরোমোবরক্িো নপৌছি। আপবে ইেো েরক্ল তখে আমোক্ে েোবড় বদক্য় বদক্ত 
পোরক্িে, অেিো পক্রও বদক্ত পোরক্িে।’  

‘ধন্যিোদ িোরেোরক্েো। নতোমোর েোক্ছ আবম েৃতে েোেক্িো।’ 
‘নেোেোয় আবম নদখো েরক্িো, নসটো আমোক্ে িক্ল বদে।’ 
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‘নেোেোয় নেোে নহোক্টক্ল উঠি, নেোে নহোক্টক্ল েোয়েো পোি এখেও েোবে 
েো। তুবম েোল সেোল ৯ টোয় এয়োরক্পোক্টতর েোরপোক্েত আমোর সোক্ে নদখো েরক্ি।’ 

‘বঠে আক্ছ।’ 
‘ধন্যিোদ িোরেোরক্েো।’ 
‘ধন্যিোদ স্যোর।’ 
িোরেোরক্েোর েোবড় ছুক্ট চলল নহোক্টক্লর বদক্ে। 
 
 
 
আহমদ মুসো আহমদ হোত্তো েোসুমেক্ে সরেোক্রর েতুে আইক্ের েেো 

িলক্তই উক্িক্ে প্রোয় আততেোদ েক্র উঠল। িলল, ‘বম. আহমদ মুসো আমোর 
নমক্য়র বে হক্ি। আপবে যবদ পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত েো পোক্রে, তোহক্ল আমোর 
ফোবতমো এয়োরক্পোক্টত নপৌক্ছই বেঘতোত ওক্দর হোক্ত পক্ড় যোক্ি। ওয়োাং আলীও নেষ 
হক্ি। ফোবতমোরও সিতেোে হক্ি।’ 

হতোেো, উক্িক্ে নভক্ে পড়ল হোত্তো েোসুমে। 
আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘বম. হোত্তো আপবে অক্ধতে েেো শুক্েক্ছে। 

পুক্রোটো শুনুে।’ 
িক্ল আহমদ মুসো টযোবক্স েযোক্ির মোবলে নেোয়োও িোরেোরক্েো’র সোক্ে 

তোর চুবক্তর েেো সি িলল এিাং েোেোল নয, ‘টোেো তোক্ে বদক্য় বদক্য়বছ, চোবি 
আমোর হোক্ত, েোবড় নহোক্টক্লর েোরপোক্েত দোাঁবড়ক্য় আক্ছ।’ 

‘আল হোম বলল্লোহ। বম. আহমদ মুসো বে আর িলি। আবম শুধু িলি, 
আল্লোহ আপেোক্ে দীঘতেীবি েরুে।’ 

এেটু েোমল হোত্তো েোসুমে। বচন্তো েরল। তোরপর িলল, ‘ধক্র বেলোম 
ড্রোইভোর বহক্সক্ি আপেোর েোেেপে পুবলে নদখক্ি েো, বেন্তু আমোর পবরচয় বে 
হক্ি?’ 

‘আপেোর বেক্খর নপোেোে েোেক্ি েো, বেন্তু দোবড় েোেক্ি, মোেোয় আলেো 
চুলও েোেক্ি। এেোন্তই প্রক্য়োেে পড়ক্ল আপেোর সবঠে পবরচয় নদয়ো হক্ি।’ 
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‘বেন্তু এক্ত বিপদ ঘটক্ত পোক্র।’ 
‘হ্যোাঁ তো পোক্র। ড্রোইভোর বহক্সক্ি আমোর ভূাঁয়ো পবরচয়ও ধরো পক্ড় নযক্ত 

পোক্র। তোক্তও বিপদ ঘটক্ত পোক্র। বেন্তু ঝুাঁবে েো বেক্য় উপোয় নেই। রোক্তর মক্ধয 
আমোক্দরক্ে অিশ্যই পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত হক্ি।’ 

‘বেন্তু রোস্তোয় যবদ বিপদ ঘক্ট?’ উবিগ্ন েণ্ঠ হোত্তো েোসুমক্ের। 
‘েত বিপদ মোেোয় বেক্য়ই আমোক্দরক্ে পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত হক্ি। 

ফোবতমো েোসুমেক্ে বিপক্দ নফলো যোক্ি েো।’ 
‘সবতযই তোই বম. আহমদ মুসো। আল্লোহ আমোক্দর সোহোযয েরুে।’ 

অসহোয় েণ্ঠস্বর হোত্তো েোসুমক্ের। 
আহমদ মুসো উক্ঠ দোাঁড়োক্লো। িলল, ‘নেোছ-েোছ েক্র নেয়ো যোে। বমবেট 

পক্েক্রোর মক্ধযই আমরো নিরুি।’ 
 
 
 
নিলো তখে ৪টো। 
আহমদ মুসো টযোবক্স েযোক্ির ড্রোইবভাং বসক্ট উক্ঠ িসল। পোক্ে তোর 

িযোেবট। 
নপছক্ের বসক্ট উঠল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 
‘েোবড় ছোড়ি স্যোর?’ িলল আহমদ মুসো হোত্তো েোসুমেক্ে লক্ষ েক্র। মুক্খ 

তোর বমবষ্ট্ হোবস। 
‘বম. আহমদ মুসো আমোক্ে আর লিো নদক্িে েো। আসুে আল্লোহর েোক্ছ 

প্রোেতেো েবর, বতবে নযে আপেোর পবরেল্পেোক্ে সফল েক্রে।’ িলল হোত্তো 
েোসুমে বিব্রত েক্ণ্ঠ। 

‘আবমে।’ িলল আহমদ মুসো। েোবড় ষ্ট্োটত বেল। 
নিবরক্য় এল নহোক্টক্লর েোর পোেত নেক্ে। 
ছুটক্ত শুরু েরল েোবড়। 
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