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১ 
‘তাহলল বললব না ডকুলমন্টগুললা ক াথায় কেলেছ?’ বলল োলগ ক াে মুে 

লাল  লে এ  সারেলত রতনরট ক য়ালে বসা রতনজলনে মালেে জন সামলন হাাঁটু 
কেলে দাাঁড়ালনা রতন বন্দীল  লক্ষ্য  লে।  

হাাঁটু কেলে দাাঁড়ালনা রতন বন্দীে োরল গা। পেলন পাতলা  াপলড়ে হাফ 
ট্রাউজাে।  

বন্দীলদে ক হাো রবপর্যস্ত। শেীলে শত রনর্যাতলনে র হ্ন।  
রতন বন্দীই  াাঁপরছল। পা, হাাঁটু তালদে কদলহে োে বইলত পােরছল না। 

র ন্তু বসাে উপায় কনই, রনল  তীক্ষ্ণ কপলে  আাঁটা ক য়াে। আবাে কসাজা হলয় 
দাাঁড়াবােও সুলর্াগ কনই, মাথাে  াে ইরি উপলেই অনুরূপ তীক্ষ্ণ কপলে  আাঁটা 
ইস্পালতে কবাডয রিে হলয় আলছ।  

‘এই প্রশ্ন কতামো শতবাে  লেছ। এ পর্যন্ত শতবােই জবাব রদলয়রছ, 
কতামো আমালদে স্পুটরন  অরফস পুরড়লয় সব র ছু ধ্বংস  লে রদলয়ছ।’  ান্নায় 
কেলে পড়া  লন্ে বলল রতন বন্দীে মালেে জন।  

‘আমো রবশ্বাস  রে না কতামালদে  থা। কতামো  ম ধরড়বাজ নও। 
ডকুলমন্টগুললাে শুধু এ রট  লে  রপ কতামালদে  ালছ রছল এটা অরবশ্বাস্য। 
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কতামালদে বললত হলব ডকুলমন্টগুললাে ডুরিল ট ক াথায়।’ বলল ক য়ালে বসা 
কসই মালেে জনই।  

বন্দীো তালদে সহ্য ও শরিে কশষ সীমায় কপ াঁলছরছল। তালদে কদলহ 
 ম্পন কবলড় কগলছ। শেীে তালদে আাঁ া-বাাঁ াোলব দুললত শুরু  লেলছ। ক াে 
তালদে রবলফারেত হলয় উলেলছ।  

হোৎ রতনরট কদহ তালদে এ  সালথই েলস পড়ল সারে সারে কপলে  
আাঁটা ক য়ালেে উপে। সলে সলে তালদে রতনরট  ন্েই র্ন্ত্রনায় বু ফাটা র ৎ াে 
রদলয় উেল।  

ক য়ালে বসা রতনজন কহা কহা  লে কহলস উেল। বলল রতনজলনে ডান 
পালশে জন, ‘কতালদে ঈমান কগল ক াথায়? দাাঁরড়লয় থা লত পােরল না কতা 
ঈমালনে শরিলত। কতালদে আল্লাহ শরি কর্াগাল না হাাঁটুলত এবং পালয়?’  

রতন বন্দীই র্ন্ত্রনায় আতযনাদ  েরছল। র ন্তু আে উলে দাাঁড়ালত পােরছল 
না।  ােণ কপলে  আাঁটা কসই ইস্পালতে কবাডয কনলম এলসলছ রে  আলগে মতই 
মাথাে  াে ইরি উপলে।  

 ােরদ  কথল  শত শত র্ন্ত্রনা-জজযরেত ক াে কদেরছল তালদে অসহ্য 
আহাজারে।  

িানটা রবশাল এ রট কগালা াে হলঘে। রন ু ছাদ আট-নয় ফলুটে কবরশ 
উ ুাঁ হলব না।  

হলঘেটাে  ােরদ  রঘলে কমাটা কলাহাে গ্রীল কঘো কছাট কছাট ঘে। 
ঘেগুললাল  কোাঁয়াে বলাই োল। ঘেগুললালত দাড়ালনা র্ায় না, পা কমলল কশায়াও 
র্ায় না। ঘলেে কমলেগুললা এবলড়া-কথবলড়া  ালেে ততেী। মাথাে উপলেে 
 ংরিলটে ছাদগুললা মুলেবল। সুই  রটলপ কসগুললা সরেলয় কদয়া র্ায়, আবাে 
লাগালনা র্ায়। দে াে হলল বন্দীলদে কোলদ কপাড়ালনা, আবাে বেফ বৃরিলত শারস্ত 
কদবাে জলেই এই বযবিা।  

রবশাল ঘলেে রে  মােোলন প্রায় ২০ বগযফটু আয়তলনে কগালা াে 
এ টা  ংরিলটে কবদী। এই  ত্বলেে উপলেে ছাদটা গম্বলুজে মলতা উাঁ ু। 
রবলশষোলব রনরমযত এই গম্বুলজ এবং কবদীে রনল  রনর্যাতলনে হাজালো উপ েণ 
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সারজলয় োো। র্েন কর্টা তালদে প্রলয়াজন সুই  রটপললই উপে কথল  কনলম 
আলস এবং রন  কথল  উলে আলস। বন্দীলদে এ া ী বা দলবদ্ধোলব এোলন এলন 
রনর্যাতন  ো হয়। রনর্যাতলনে র্তপ্র াে মাোত্ম  পন্থা আলছ, সবই তাো পেীক্ষ্া 
 লেলছ এোলন বন্দীলদে উপে।  

হলঘলেে  ােপ্রালন্তে দু’এ রট ছাড়া সবগুললা কোাঁয়ালড়ই বন্দী েলয়লছ। 
তালদে সংেযা দু’শ জলনে  ম হলব না। তালদেই কবদনা জজযরেত ক াে অসহায় 
দৃরিলত কদেলছ রতন বন্দীে উপলে  লমান রনর্যাতন। ক উ ক উ ক াে বন্ধ  লে 
 ালন আেুল রদলয় ক িা  েলছ বাাঁ লত। র ন্তু মলনে  ি তালত এ  রবন্দুও লাঘব 
হলে না। ক উ ক উ ফুাঁরপলয় ফুাঁরপলয়  াাঁদলছ প্রাথযনাে হাত উপলে তুলল।  

রতন বন্দীে অসহায়  াতোনী ছারপলয় ধ্বরনত হলে ক য়ালে বসা 
রতনজলনে উল্লাস ধ্বরন।  

এ  োাঁ  কপলে  রবদ্ধ িান কথল  েি েেলছ রতন বন্দীে। েি ক য়াে 
কথল  গরড়লয় পড়লছ কবরদলত।  

রনর্যাতন ােী রটলমে রতনজলনে মালেে জনই রটম রলডাে। তাে বয়স 
অে দু’জলনে ক লয় র ছু কবশী। তলব  ালো বয়স  রল্ললশে কবরশ নয়। রতনজলনে 
পেলনই ইউলোরপয়ান সুযট। তলব ইউলোরপয়ানলদে মত সাদা নয়। মুলেে গড়নও 
এযাোলেজ ইউলোপীয় কথল  আলাদা। র্াো ইসোইরল প্রধানমন্ত্রী কবগীন, ইয়াহুদ 
বাো , এযারেলয়ল শ্যােনলদে কদলেলছন, তাো বললবন এো রতনজন ঐ 
প্রধানমন্ত্রীলদে োই হলবন ক ান না ক ান রদ  কথল । এো কর্ রনোদ ইহুদী তা 
তালদে রদল  এ বাে তার লয়ই ওয়ার ফহাল কর্ ক উ বলল রদলত পালে।  

রতন ক য়ালেে মালেে কলা রট তাে ডান পালশে কলা রটল  লক্ষ্য  লে 
বলল উেল, ‘রম. আইজযা , সুইল  এবাে হাত রদন। েি কবরশ কগলল আমালদে 
ক্ষ্রত।’  

হাসল আইজযা  শারমে। বলল, ‘রে  বলললছন রম. দারনলয়ল কডরেড, 
ওলদে কতা আমালদে বাাঁর লয় োেলত হলব। আমালদে ডকুলমলন্টে মতই ওলদে 
েি আমালদে  ালছ মুলযবান। ওো বাাঁ লল ডকুলমন্ট কবে হলবই।’  
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বলল আইজযা  শারমে তাে ক য়ালেে পালশই কমলেে উপে কসট  ো 
এ টা বালেে ঢা না েুলল কফলল এ টা হু  অন  লে। ওটা ইললক্ট্ররন   নলট্রাল 
বে। পযালনলল সারে সারে অলন  সুই । এ টা পযালনললে এ টা সুই ল  
আইজযা  শারমে কেড ক রবন কথল  গ্রীন ক রবলন রনলয় কগল। সংলগ সংলগই 
রতনজন বন্দীে রন  কথল  কপলে  আাঁটা ক য়াে কমলেে কেতে ঢুল  কগল এবং 
অনুরূপোলব মাথাে উপে কথল  কপলে  রবছালনা ইস্পালতে আয়তা াে 
কবাডযরটও ক ালেে রনলমলষ উলে গম্বলুজ ঢুল  কগল।  

আহত েিাি বন্দী রতনজন আছলড় পড়ল মারটলত। বসবাে তালদে 
শরি রছল না, উপায়ও রছল না। তালদে রতনরট কদহই কমলেলত শুলয় পড়ল।  

রনর্যাতনী টীলমে রজজ্ঞাসাবাদ ােী রতনজলনে কনতা দারনলয়ল কডরেড 
বলল উেল সংলগ সংলগই, ‘না কতামো শুলত পােলব না, আোম কতামালদে  পাল 
কথল  মুলছ কগলছ। পে ালল র্েন কবলহশত আশা  ে, তেন জাহান্নালমে শারস্তটা 
এোলনই কোগ  লে র্াও।’  

বলল দারনলয়ল কডরেড ক য়ালেে হাতলল তাে হালতে রনল ই থা া এ টা 
সুইল   াপ রদল।  াপ কদয়াে সালথ সালথই কবরদরটে এ  প্রান্ত কথল  ৩ বগযফলুটে 
মত জায়গাে কমলে এ টু রনল  কনলম কমলেে আড়ালল হারেলয় কগল এবং উলে এল 
এ টা রলফট। রলফলট এ জন মানুষ। কলা রটে পেলন সামরে  ইউরনফময। 
কুরস্তগীলেে মত ক হাো।  

‘এসরট রজলো ওয়ান, তুরম ওলদে আমালদে সামলন সারেবদ্ধ  লে বরসলয় 
র্াও। আে এ  কপগ  লে ব্রারন্ড দাও ওলদে।’ রলফট রদলয় উলে আসা 
ইউরনফেমধােীল  লক্ষ্য  লে বলল দারনলয়ল কডরেড।  

আলদশ শুলন এসরট রজলো ওয়ান রলফলট  লে আবাে রনল  কনলম কগল। 
এ  কবাতল ব্রারন্ড রনলয় রফলে এল আধা রমরনলটে মলধযই।  

রজলো ওয়ান কলা রট রতনরট ক য়ালেে সামলন রতনজন বন্দীল  কেলনাে 
মত তুলল এলন বরসলয় রদল।  

বন্দীলদে এোলব বসাে ক্ষ্মতা রছল না। বলসই তাো  াঁর লয় উেল 
বযথায়। ক্লারন্ত ও র্ন্ত্রনায় তাো মাথা কসাজা  লে বলস থা লত পােরছল না।  
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রজলো ওয়ান কপগ েরতয ব্রারন্ড ওলদে সামলন কেলে বলল, ‘কেলয় নাও। 
এ হললা এেন াে জলে কমরডরসন। কেললই কদেলব মাথা কসাজা  েলত পােছ।’  

‘কতামো এতরদলন রনশ্চয়ই বুলেছ, মদ, ব্রারন্ড ধেলনে হাোম রজরনস 
আমালদে োওয়ালত পােলব না। র ছু রদলত  াইলল আমালদে পারন দাও।’ বলল 
রতনজলনে সারে কথল  মালেে বন্দী।  

‘ব্রারন্ড না কেলল কতামালদে পারন কদওয়া হলব না।’ দারনলয়ল কডরেড 
বলল।  

দারনলয়ল কডরেড ৩ জলনে রজজ্ঞাসাবাদ ােী দললে কনতা।  
বন্দীো ক উ ক ান  থা বলল না।  
দারনলয়ল কডরেড তাে বাম পালশে কলাল ে রদল  মুে রফরেলয় বলল, 

‘রম. হাইম হােলজল তাহলল আপনাে রজজ্ঞাসাবাদটা কসলে রনন।’  
হাইম হােলজল নলড়  লড় বসল।  
তা াল বন্দীলদে রদল ।  
ক াে তাে রনরদযি  েল মালেে জলনে রদল । বলল, ‘ ামাল সুলাইমান, 

অলন   থাই বললছ। এেন বল, কমাস্তাফা  ামাল আতাতুল যে বংশধে হবাে 
পলেও কতামাে এই পরেবতযন ক ন?’  

‘ক ান পরেবতযন?’ হাইম হােলজললে রদল  ক াে তুলল রজলজ্ঞস  েল 
 ামাল সুলাইমান।  

এই  ামাল সুলাইমান ৭ জলনে কগালয়ন্দা সংিা স্পুটরন  এে প্রধান। 
কস  ামাল আতাতুল যে বংশধে, এ মাত্র জীরবত বংশধে।  

‘কতামালদে কম লবাদ গ্রহলনে  থা বলরছ।  ামাল আতাতুল যে রু্রি ও 
প্রগরতে পথ পরেতযাগ  লে কতামো কম লবাদী পথ কবলছ রনলত কগলল ক ন? কর্মন 
ধে কতামাে নালমে দুলটা অংশ ‘ ামাল’ ও ‘সুলাইমান’।  ামাল রে  আলছ, এটা 
পারেবারে  ঐরতহ্য ও ইরতহালসে প্ররত স্বী ৃরত। র ন্তু সুললমান ক ন ?‘সুললমান’ 
কতা ওসমানীয় েরলফালদে এ জলনে নাম।  ামাল আতাতু য এলদে পরেতযাগ 
 লেরছললন। এলদে এ জন কতামাে নালমে অংশ হললা র   লে?’ বলল হাইম 
হােলজল।  
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‘নামটা কেলেরছললন আমাে রপতা। রতরন আমাে নাম োোে সময় 
পারেবারে  ইরতহাস এবং জাতীয় ঐরতহ্য দুই-ই সামলন কেলেরছললন’। বলল 
 ামাল সুলাইমান।  

‘জাতীয় ঐরতহ্য ক ানটা? সুললমান নাম?’ রজলজ্ঞস  েল হাইম 
হােলজল।  

‘হ্যাাঁ, সুলাইমান নাম’। বলল  ামাল সুলাইমান।  
‘সুলাইমান জাতীয় ঐরতহ্য হললা র   লে?  ামাল আতাতু য কতা এই 

ঐরতহ্য পরেতযাগ  লেরছললন’। বলল হাইম হােলজল।  
‘ ামাল আতাতু য র্াাঁল  এবং র্াাঁলদেল  পরেতযাগ  লেরছললন, আমাে 

রপতা রনশ্চয় তাাঁলদেল ই গ্রহন  লেরছললন। রতরন ক লয়রছললন ওসমানীয় 
রেলাফলতে মহান রবলজতা, মহান শাস  এবং ইউলোলপে মহােলয়ে োন্ডা 
সুলাইমানল  আবাে আমালদে মালে রফরেলয় আনলত। তাে  াওয়াে স্মাে  
আমাে ‘সুলাইমান নাম’। বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘তাে মালন কতামাে রপতা তাহলল  ামাল আতাতুল যে 
ধমযরনেলপক্ষ্তাবাদ, তুর যো শুধুই তুর য এবং তুর যলদে পরে ালনা  েলব তুেস্ক ও 
পাশ্চালতযে জ্ঞান, ইসলাম নয়-এই মতবাদ পরেতযাগ  লেরছললন?’ বলল হাইম 
হােলজল।  

‘শুধু আমাে রপতা ক ন, সাধােণোলব তুর যো সবাই এই মতবাদ 
পরেতযাগ  লেলছ’।  ামাল আতাতু য ১৭ বাে সামরে  আইন বযবহাে  লে তুর য 
জনগণল  ধমযরনেলপক্ষ্ বানালনাে জলে বহু আইন  লেলছন, র ন্তু এেপেও 
মসরজলদ বসাে আসন িাপন  ,মসরজলদ জুতা পালয় নামাজ আদায়, নামালজে 
োষা রহলসলব তুর য োষা  ালু, আেবী রবললাপ, নামালজ কসজদাে রনয়ম বারতল, 
মসরজলদ প্রাথযনাল  সুন্দে  োে জলে আধুরন  বাদযর্ন্ত্র  ালু ইতযারদে মত 
পরে ল্পনা তাল  প্রতযাহাে  েলত বাধয হলত হয়। কসই তুর য জনগণ আজ আেও 
স্বাধীন এবং শরিশালী’। বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘আো কতামাে রপতাে  থা বাদ রদলাম। কতামাে রপতা আং াো 
রবশ্বরবদযাললয়ে এ জন সাধােণ গ্রাজুলয়ট। র ন্তু তুরম কতা ইউলোলপে 
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রবশ্বরবদযালয় কথল  সলবযাচ্চ রডগ্রী লাে  লেছ, ইউলোলপে সংসৃ্করত-সেযতাে 
মলধয বড় হলয়ছ, র ন্তু তুরম কম লবাদী হলল র   লে?’ রজলজ্ঞস  েল হাইম 
হােলজল।  

‘কম লবাদ বা কম লবাদী পরেোষা পরশ্চলমে এ লেণীে সংবাদ মাধযলমে 
উলেশ্যমূল  সৃরি। মুসরলম জারতে কক্ষ্লত্র এই পরেোষা প্রলর্াজয নয়। সুতোং 
আমাল  কম লবাদী নই, বললত পালেন ধমযরনেলপক্ষ্তা পরেহাে  লে আরম 
মুসরলম হলাম র   লে’। বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘রে  আলছ বল, কগাাঁড়া মুসরলম হলল র   লে?’ বলল হাইম হােলজল।  
‘কগাাঁড়া বা অলগাাঁড়া মুসলমান বলল র ছু মুসরলম জারতে মলধয কনই’। 

‘মুসরলম’ হওয়াে গুণগুললা র্াে মলধয র্ত কবরশ বতযমান কস তত কবরশ পূণযাংগ 
মুসলমান, র্াে মলধয র্ত  ম কস তত অপূণযাংগ।’  ামাল সুলাইমান বলল।  

‘আো বল, কর্  ামাল আতাতু য এ রদন বললরছললন, ‘ক বলমাত্র 
ইসলালমে  তৃযত্ব রনমূযল  োে পেই তুর যো অগ্রগরত লাে  েলত পালে এবং 
সম্মারনত আধুরন  জারতলত পরেণত হলত পালে’, কসই  ামাল আতাতু য 
পরেবালেে কছলল হলয় পূণযাংগ মুসলমান হলল র   লে? বলল হাইম হােলজল।  

‘এই প্রলশ্নে জবালবে সালথ আমাে বন্দী হওয়া বা কতামালদে স্বালথযে কতা 
সম্প য কদেরছ না?’  ামাল সুলাইমান বলল।  

‘কদে, কতামালদে ‘স্পুটরন ’ সংিা ধ্বংস ও কতামালদে বন্দী  োে 
কপছলন রনউইয়ল যে কডলমািযারস ও রলবারটয টাওয়াে ধ্বংস রবষলয় কতামালদে 
তদন্ত বান াল  ো রছল এ রট বড়  ােণ মাত্র, সব  ােণ নয়। আমালদে উলেলগে 
রবষয় হললা, ধমযরনেলপক্ষ্তা, ধমযহীনতা, কোগ-রবলাস আে  রেত্রহীনতাে 
সয়লালবে মলধয কথল  কতামো এবং কতামালদে মত হাজাে হাজাে রু্ব  র   লে 
রনোাঁদ ইসলালম রফলে এললা!এই রফলে আসাে পথগুললা,  ােণগুললা আমো 
র রহ্নত  েলত  াই। এ জলেই কদে আমো কতা কতামালদে সাতজনল ই মাত্র 
ধরেরন। এই বন্দীোনালতই কতামো আছ দু’শজলনে মত। কতামালদে সালথ আেও 
র্াো এোলন আলছ, তাো সবাই কতামালদে মত কনতৃিানীয় এবং ‘ডু অে ডাই’ 
ধেলনে সাংঘারত  এযা রটরেস্ট রু্ব । তালদে ধলে তালদে আলন্দালন বান াল 
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 েলত ক লয়রছ এটা রে , র ন্তু আসল  ােণ এলদে আদশযবারদতাে উৎস সন্ধান 
 ো। এেলে  োে মত  লে সব অজানা েহস্য কজলন কনয়া। এই এ ই  ােলণ 
কতামাল  এই রজজ্ঞাসাবাদ। এেন বল, উত্তে দাও’। বলল হাইম হােলজল। তাে 
দুই ক ালে োন্ডা সালপে মত িুেতা।  

‘এই অজানাল  জানা কতামালদে ক ান  ালজ লাগলব?’ রজলজ্ঞস  েল 
 ামাল সুলাইমান।  

োন্ডা হারস হাসল হাইম হােলজল। বলল, ‘কোগ জীবানু র , ক মন, তাে 
ধময র  জানললই কতা ক বল প্ররতলষধ  ততেী  ো র্ায়। কতামালদে কম লবাদ 
ক ালেল  র োলব এল জানলল তলবই কতা প্ররতরবধালনে পথ কবে  ো র্ালব। 
আো বল, আমাে প্রলশ্নে জবাব দাও।  

‘তুরম কর্ প্রশ্ন  লেছ, এ   থায় তাে ক ান জবাব কনই। অলন   থা 
বললত হলব এজে’। বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘ক্ষ্রত কনই বল। আমো শুধু তা শুনবই না কে ডযও  েব।’ বলল হাইম 
হােলজল।  

‘তুরম রে ই বললছ, ধমযরনেলপক্ষ্তা, ধমযহীনতা এবং কোগবারদতাে 
সয়লালবে মলধয আরম মানুষ হলয়রছ জামযানীে এ  অরেজাত পল্লীলত। আমাে 
রপতাে মলধয ঐরতহ্য-প্রীরত প্রবল রছল। র ন্তু কসটা রছল তাে মলনে মলধয 
সীমাবদ্ধ। বাইলেে  াজ- লময তাে ক ান প্র াশ রছল না। জামযান-সংসৃ্করতে 
আবহাওয়ায় আে দু’দশজলনে মতই আরম মানুষ হলয়রছলাম। ক তনা আমাে 
প্রথম ধাক্কা কেল নূেী এযালেন-এে Turkey today and tomorrow বইলয়ে 
 লয় টা লাইন পলড়।  ামাল আতাতুল যে অনা ালেে রবরুলদ্ধ রবলরাহ ােীলদে 
মলধয ৪৬ জন কুরদয কনতাল   ামাল এ  সালথ ফাাঁরস রদলয়রছললন। ফাাঁরসে মলি 
এ জন কুরদয কনতা কশে সাইদ হতযা ােীল  কর্  য়রট বললরছললন, নূেী এযালেন 
তাে বইলত কস  থাগুললা উলল্লে  লেলছন। কশে সাইদ বললরছললন, ‘কতামাে 
প্ররত আমাে ক ান ঘৃণা কনই। তুরম ও কতামাে মরনব  ামাল আল্লাহে রন ট ঘৃরণত। 
কশষ রব ালেে রদলন আল্লাহে  ালছ আমালদে ফায়সালা হলব।’ কশে সাইলদে এ 
 থাগুরল প্রথমবালেে মত আমাে মলন  াবুল ে মত আঘাত  লে। এই ঘটনাে 
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পেপেই আলে টা বড় ঘটনা ঘলট। কসই ঘটনা আমাে  ালছ প্রায় অপরের ত 
আমালদে গ্রন্থ আল ক ােআন-এে মর্যাদা আমাে  ালছ আ াশস্পশযী  লে 
কতালল। ঘটনারট হললা, এ টা মযাগারজলন বৃরটশ োজনীরত  গ্লাডলস্টান-এে 
এ টা উরি পাে। উরিরট বৃরটশ পালযালমলন্ট গ্লাডলস্টান-এে োষলণে এ টা 
অংশ। এলত বৃরটশ পালযালমলন্টে ‘কসলিটােী ফে  ললারনজ’ রম. গ্লাডলস্টান 
বললরছললন। ‘র্তরদন মুসলমানলদে আল ক াোন থা লব, আমো ততরদন 
তালদেল  বশ  েলত পােলবা না। হয় আমালদেল  তালদে  াছ কথল  এরট ক লড় 
রনলত হলব, অথবা তাো কর্ন এে প্ররত োললাবাসা হারেলয় কফলল তাে বযবিা 
 েলত হলব। (So long as the Muslims have the Quran, “we shall 
be unable to dominate them. We must either take it from 
them, or make them lose their love of it.”) এই বিবয পাে  োে 
সংলগ সংলগ আমাে মলন েলড়ে কবলগ এ রট  থা প্রলবশ  েল এবং কসটা হললা, 
‘আল ক ােআনই আমালদে মালন মুসলমানলদে স্বাধীনতাে শরি, মাথা উাঁ ু  লে 
কবাঁল  থা াে গযাোরন্ট। আেও মলন হললা, আমাে পূবয-পুরুষ কমাস্তফা  ামাল 
তাহলল হয়লতা তাে অজালন্তই গ্লাডলস্টানলদে পরে ল্পনাই বাস্তবায়ন 
 লেরছললন। এই র ন্তা হোৎ  লে আমাল  নতুন মানুলষ পরেণত  েল। পালে 
কগল আমাে জীবন ধাো। পড়া-কশানাে রবষয় আমাে পালে কগল। পরেবালেে 
সবাইল  রবরস্মত  লে আরম নামাজী বলন কগলাম। এই সময় আরম কমাস্তফা 
 ামাললে সমসামরয়  তুেলস্কে রনেযী  জনলনতা বরদউজ্জামান নূেসীে জীবন ও 
 লমযে উপে এ টা গ্রন্থ পড়লাম র্া আমাে জীবনল  আমূল পালে রদল। তাে 
অলন   থা আমাে  ালছ অথথ সমুলর পথহাো নারবল ে  ালছ ‘বারত ঘে’ এে 
মত জীবনদারয়নী মলন হললা । কর্মন কমাস্তফা  ামাল এ  ঘটনায় নামাজল  
 টাক্ষ্  লে উরি  েলল জনাব নুেসী তুেলস্কে কল হ মানলবে মুলেে উপে 
বললরছললন, ‘পা া, ঈমালনে পে ফের্ নামাজই কতা ইসলালমে অরত গুরুত্বপূণয 
রবষয়। র্াো নামাজ আদায়  লে না, তাো রবশ্বাসঘাত । আে রবশ্বাসঘাতল ে 
অরেমত গ্রহন  ো র্ায় না।’ ইসলালমে প্ররত োললাবাসাও আরম নূেসীে  াছ 
কথল  রশলেরছ। কমাস্তফা  ামাললে শাসলন তুেলে ইউলোপীয় সংসৃ্করতে সয়লাব 



নতুন গুলাগ  11 

 

র্েন অপ্ররতরুদ্ধ হলয় উেল, তেন স্বািযগতোলব নুেসী েুবই কেলে পড়ললন, 
অথ  তাে ক ান কোগ রছল না। এ রবষলয় রজজ্ঞারসত হলল রতরন বললরছললন, ‘আরম 
আমাে রনলজে দুুঃে গুললা সইলত পারে। র ন্তু ইসলালমে দুুঃে আমাল  রবধ্বস্ত 
 লে কফলললছ। ইসলামী দুরনয়াে উপে আরম প্রদত্ত প্ররতরট আঘাত আমাে 
অন্তলেে উপে হানা কদয়। তাই আরম এমন কেলে কগরছ। শত্রু-রমত্র রনরবযলশলষ 
স ললে উপে নীরত ও আইনল  িান কদয়া, মানুষল  োললাবাসা, 
মুসলমানলদেল  োললাবাসাে রশক্ষ্াও আরম জনাব নুেসীে  াছ কথল  কপলয়রছ। 
কমাস্তফা  ামাল আতাতু য জনাব নুেসীে উপে কজল-জুলুম, অতযা াে, রনর্যাতন, 
রনবযাসন  তই না  লেলছন। র ন্তু র্েন কমাস্তফা  ামাললে রবরুলদ্ধ অস্ত্র, তসে, 
কগালা-বারুদ সব প্রস্তুত  লে তাে  ালছ রু্লদ্ধে অনুমরত  াওয়া হললা, তেন রতরন 
বললরছললন, ‘আপনাো  াে রবরুলদ্ধ লড়াই  েলত  ান? কমাস্তফা  ামাললে তসে 
 াো? ওো এলদলশেই কছলল। আপরন  ালদেল  হতযা  েলবন? তাো  াল  
হতযা  েলব? আপরন র   ান আহমদ মুহাম্মদল  আে হাসান কহাসাইনল  হতযা 
 রু ।’ কর্ ক ান অবিায় অলস্ত্রে ক লয় রু্রিল , বুরদ্ধল  অগ্রারধ াে কদবাে রশক্ষ্া 
আরম নূেসীে  াছ কথল ই কপলয়রছ। রতরন সশস্ত্র তৎপেতাে কঘাে রবলোধী 
রছললন। রু্রি ও বুরদ্ধ অস্ত্রল ই রতরন সবল লয় শরিশালী ও  ার্য ে মলন 
 েলতন। আমো ‘স্পুটরন ’ গলড়রছ তা অলন টা তাাঁে এ রশক্ষ্া কথল ই। আমাে 
রনরশ্চত রবশ্বাস রু্রি ও বুরদ্ধে অস্ত্র রদলয়ই আপনালদে এবং স ললে সব ষড়র্ন্ত্র 
আমো নস্যাত  েলত পােব।’ থামল  ামাল সুলাইমান।  

‘র্রদ কবাঁল  থা ।’ বললই হাইম হােলজল ক াে কফোল  ামাল 
সুলাইমালনে বামপালশ বসা ওসমান আবদুল হারমলদে রদল । তুেলেে 
ওসমানীয় রেলাফলতে কশষ সরিয় েরলফা সুলতান আবদুল হারমলদে বংশধে। 
তাে রদল  ক াে তুলল ধলে বলল হাইম হােলজল, ‘কতামাে পূবয পুরুষলদে  ামাল 
আতাতু য সুইজােলযালন্ড রনবযাসন রদলয়রছল। পেবতযী ালল কতামালদে পরেবাে 
রনলেট এ রট ইউলোপীয় পরেবালে পরেণত হয়। আেবী োষাে   যা তালদে মধয 
কথল  উলে র্ায়। আেবী োষা েুলল র্ায় তাো। তুরম র োলব কম লবাদী হলল মালন 
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পূণযাংগ মুসলমান হলল কস  ারহনী কতামাে  াছ কথল  শুলনরছ। শুধু এ টা রবষয়ই 
জানাে বার  আলছ কসটা হললা, তুরম আেবী রশেলল ক াথায়?’  

‘আেবী আরম রশরেরন। আেবী োষা আরম জারন না। সলব রশেলত শুরু 
 লেরছ।’ বলল ওসমান আবদুল হারমদ।  

‘জান না? তাহলল ক ােআন ও হারদস পড় র   লে?’ হাইম হােলজল 
বলল।  

‘ইংলেজী অনুবাদ পরড়।’ জবাব রদল ওসমান আবদুল হারমদ।  
‘ও, আো।’ বলল হাইম হােলজল ফারুল ে বংশধে এবাে আবদুল্লাহ 

আল ফারুল ে রদল  তা াল। তাল  উলেশ্য  লে বলল হাইম হােলজল, ‘কসরদন 
কতামাে  াছ কথল  র ছু কজলনরছ, র ন্তু গুরুত্বপূণয  লয় টা রবষয় রজলজ্ঞস  েলত 
বার  েলয় কগলছ। বল, কতামাে ঘলে কফোে উপলক্ষ্ বা  ােণটা র ?’  

‘ঘলে কফো মালন র  ইসলালম রফলে আসা?’ রজলজ্ঞস  েল আবদুল্লাহ 
আল ফারু ।  

‘হ্যাাঁ রে , ইসলালম কফো।’ বলল হাইম হােলজল।  
‘এটা রে  ইসলালমে   যা আমালদে পরেবাে কথল  কলাপ কপলয়রছল। 

র ন্তু আমো মুসলমান এ  থা ক উ আমো  েলনাও েুরলরন। তােপে নানা 
 ার্য ােণ ও ঘটনায় পূণযাংগ ইসলালম আরম রফলে এলসরছ। কস অলন   থা, 
ক ানটা বলব আরম?’ বলল আবদুল্লাহ আল ফারু ।  

‘শুধু বল, ক ােআন হারদস পলড়, না র োলব কতামো প্রথম ক াে েুলল?’ 
বলল হাইম হােলজল।  

সংলগ সংলগ উত্তে রদল না আবদুল্লাহ আল ফারু  হােলজললে প্রলশ্নে। 
োবরছল কস। এ টু পে কস বলল, ‘আরম তেন পযারেস রবশ্বরবদযাললয়ে ছাত্র। 
এ রদন লাইলব্রেীলত বলস কনাট ততেী  েরছলাম। কনাট কশলষ বলস এ টু রবোম 
রনরেলাম। হোৎ কদেলাম আমাে হালতে  ালছই ইবলন োলদুলনে মু াোমা 
পলড় আলছ। এই রবেযাত বইরটে অলন  নাম শুলনরছ। র ন্তু ক ান রদন হালত রনলয় 
কদরেরন।  ালছ কপলয় আজ হালত তুলল রনলাম। সূ ীটা কদলে রনলাম। তােপে 
পাতা উোলত লাগলাম। এ  জায়গায়  লয় টা লাইন সবুজ মা যাে রদলয় র রহ্নত 
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 ো কদেলাম। োবলাম আমাে মতই কনাট ােী পােল ে  াজ। আগ্রহ রনলয় মা য 
 ো লাইন  রট পড়লত লাগলামুঃ ‘নবীে আল্লাহ প্রদত্ত বাণী ছাড়া োজথনরত  ও 
িারয়ত্ব অজযলন আেবো অক্ষ্ম।  ােণ  ারেরত্র   লোেতা, গবয, ববযেতা এবং 
োজথনরত  বযাপালে পেস্পলেে প্ররতরহংসা তালদে মজ্জাগত। ইো ও আ াঙ্খাে 
ঐ য ছাড়া এগুললা দূরেেূত হওয়া েুবই  ি ে। নবীে ধমযই তালদে রুক্ষ্তা ও 
প্ররতরহংসাল  দমন  েলত পালে।  ােণ এই ধমযই তালদেল  ববযে জারত কথল  
দুরনয়াে কেষ্ঠ জারতলত পরেণত  লেলছ। তালদে মলধয এ সময় এমন বযরিে 
আরবেযাব হওয়া উর ত রর্রন তালদেল  সলতযে রদল  আহ্বান  েলবন এবং অসতয 
কথল  রবেত োেলবন তলবই তাো ঐ যবদ্ধ হলত পােলব এবং কনতৃত্ব দালন সক্ষ্ম 
হলব।’ ইবলন োলদুলনে এ বিবয এ বাে দু’বাে নয় অলন বাে পড়লাম। 
 থাগুললা সলম্মারহত  লে কফলল আমাল । আমাে মলন হললা এই লাইন 
 য়রটলত পৃরথবীে সমাজ রবজ্ঞালনে জন  ইবলন োলদুন র্া বলললছন তাে ক লয় 
বড় সতয আে র ছু কনই। এ  মুহূলতযই আেব কদশগুললাে অথন য, দূবযলতা, লক্ষ্য 
ও উলেলশ্যে বহুমুরেতা, পােষ্পরে  েন্দ্ব-সংঘাত ইতযারদে  ােণ আমাে  ালছ 
পরেোে হলয় কগল। মলন হললা, নবীে রশক্ষ্া ও আদলশযে শরিই আেবলদে এবং 
মুসলমানলদে আবাে কেষ্ঠ জারতলত পরেণত  েলত পালে। এই র ন্তা আমাে সত্ত্বা 
জুলড় তরড়ত প্রবালহে মত ছরড়লয় পড়ল। আরম কর্ন নতুন র ন্তা ক তনায় নতুন 
মানুলষ পরেণত হলাম। তােপে  লয় রদলন আরম ইবলন োলদুলনে এই মু াোমা 
পলড় কশষ  েলাম। তেন শুধু আেব জীবন, আেব ইরতহাস নয়, কগাটা পৃরথবীে 
ইরতহাস ও সেযতা নতুন পরে য় রনলয় আমাে সামলন আরবেুযত হললা। আমাে 
মলন হললা মুসলমানো ঈমান, ক ােআন ও হাদীলসে েূরম া পরেহাে  েলল 
তালদে সংসৃ্করত সেযতাে আে র ছুই অবরশি থাল  না-আেবতত্ত্ব নয়, জারততত্ত্ব 
নয়, লীন হলয় কর্লত হয় তবেী সেযতা সংসৃ্করত ও জারতলদলহে মলধয। কসরদনই 
আরম রসদ্ধান্ত রনলাম শুধু স্বাধীন ও মর্যাদাপূণয জীবন রনলয় বাাঁ াে জলে নয়, সুন্দে 
মৃতযু ও মৃতযু পেবতযী র েন্তন শারন্তে জলে আমাল  ইসলালম রফলে আসলত হলব। 
এই হললা আমাে ঘলে কফোে  ারহনী।’ থামল আবদুল্লাহ আল ফারু ।  



নতুন গুলাগ  14 

 

আবদুল্লাহ আল ফারু  থামলতই দারনলয়ল কডরেড বলল উেল আবদুল্লাহ 
আল ফারু লদেল  লক্ষ্য  লে, ‘কতামো েুব সেল এবং সৎ। র ন্তু স্বাধীন ও 
মর্যাদাপূণয জীবন কতামালদে োলগয কনই, সুন্দে মৃতযুও নয়। পে ালীন শারন্ত 
হয়লতা পালব।  ােণ আে র্াই কহা  আজল ে রবশ্ব পরে ালনা কতামালদে োো 
সম্ভব নয়।’  

‘হ্যাাঁ, জালনায়ালেে রবশ্ব র্রদ হয় তা পরে লানা আমালদে পলক্ষ্ সম্ভব নয়, 
র ন্তু মানুলষে রবশ্ব পরে ালনা সম্ভব। আে এ রবশ্ব জালনায়ােলদে নয় মানুলষে।’ 
বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘জালনা মানুষই সবল লয় বড় জালনায়াে?’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  
‘তালদে মানুষ  োে জেই কতা কশষ নবীে কশষ কেসালত।’  ামাল 

সুলাইমান বলল।  
‘র ন্তু তা  েলত পালেরন কতামালদে কশষ নবীে কশষ কেসালত। এই 

 ােলণই কতা জালনায়াে বন্দী  েলত পােরন, র্ালদে জালনায়াে বল তাো 
কতামালদে বন্দী  লে এলনলছ।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

‘কতামাে  থাই কশষ  থা নয়, কদলো মার যন রু্িোলে কতামালদে লীলা-
কেলাে ইরত ঘটলছ, ঘটলব। কসোলন কজনালেল শ্যােনসহ কতামালদে অলনল ই 
রব ালেে সম্মুরেন হলে।’  

ক াে দুরট জ্বলল উেললা দারনলয়ল কডরেলডে। দাাঁলত দাাঁত ক লপ বলল, 
‘তাে কশাধ রনরে আমো এবং কনব।’  

বলল এ টু থামল দারনলয়ল কডরেড। এ টু পে বলল, ‘কতামালদে 
আফালন বুদবুলদে মত। জালনা, রম.হাইম হােলজল কতামালদে  াছ কথল  র  
কজলন রনল?’  

 ামাল সুলাইমানো এ রজজ্ঞাসাে জবালব র ছুই বলল না। দারনলয়ল 
কডরেডই আবাে  থা বলল উেল। বলল, ‘কতামালদে ঈমান ও শরিে গেীেতা 
রতরন র্া াই  েললন। কদেললন, মূল ক ােআন হারদস কথল  ক ান রশক্ষ্া কতামো 
পাওরন। ক ােআন হারদলসে কগাটা রশক্ষ্াও কতামো জান না। র ছু  ার্য ােলণে 
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মাধযলম কতামালদে মলধয এ টা জাতীয় আলবলগে সৃরি হলয়লছ মাত্র এবং এটা 
পেীক্ষ্ায় রট লব না। কতামো আমালদে  ালছ আত্মসমপযণ  েলত বাধয হলব।’  

হাসল  ামাল সুলাইমান। বলল, ‘ইসলালমে প্রথম রু্লগ র্াাঁো মক্কায় 
শহীদ হলয়রছললন, বদে প্রান্তলে র্াাঁো শহীদ হলয়রছললন, ওলহাদ-েন্দল  শহীদ 
হলয়রছললন র্াাঁো, তাাঁো স লল কগাটা ক ােআন পলড়লছন-কজলনলছন বলললছন 
বললই শহীদ হনরন। বেং ঈমালনে জলে নয় আমললে জলে কগাটা ক ােআন 
জানা শতয। আে মানুষ জীবন রদলত পালে ঈমালনে রু্রিলতই। সুতোং কতামালদে 
ইো এতরদন পূেণ হয়রন, ক ানরদনই পূেণ হলব না।’  

ক াে দু’রট আবাে জ্বলল উেল দারনলয়ল কডরেলডে। শি হলয় উেল তাে 
ক ায়াল। কস তাে ডান রদল  বসা আইজযা  শারমলেে রদল  মুে ঘুরেলয় র ছ ু
রনলদযশ রদলত র্ারেল এমন সময় এ টা শরিশালী বীপ বীপ শব্দ কেলস এল।  

সংলগ সংলগ রনলজল  সামলল রনলয় লাল ক ালে  ামাল সুলাইমালনে 
রদল  ক লয় বলল, ‘বস আসলছ। এেন আে সময় কনই। কর্ মুলে এই অহং ালেে 
 থা বললল, কস মুে গুাঁলড়া  লে কদব। ততেী কথ ।’  

 থা কশষ  েল এবং তাে পলেই দু’পালশে দু’জনল  বলল, ‘ ল এলদে 
কোাঁয়ালড় কেলে আরস।’  

বললই বন্দী রতনজনল  কটলন রনলয় ওো ছুটল কোয়ালড়ে রদল ।  
ওলদে কোয়ালড়ে মলধয ছুাঁলড় রদলয়, গ্রীললে দেজায় রবশাল তালা েুরললয় 

দ্রুত রফলে এল রনজ রনজ ক য়ালেে  ালছ।  
বীপ বীপ শব্দ তেনও  লরছল।  
র ন্তু তালদে সামলনে কমলেে ক হাোটা পালে কগলছ। বন্দীলদে েলি 

কেজা কমলেটা ক াথায় সলে কগলছ। তাে জায়গায় কশাো পালে কশ্বত পাথলেে 
সুন্দে কমলে।  

ওো রতনজন রফলে এলস ক য়ালে বসল না। তালদে দৃরি কশ্বত পাথলেে 
কমলেে রদল । অলপক্ষ্া  েলছ তাো তালদে বলসে।  

মাত্র  লয়  মুহূলতযে অলপক্ষ্া।  
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তাে পলেই কশ্বত পাথলেে ওপাশ কঘাঁলষ অলন োরন জায়গায় কমলে সলে 
কগল এবং কসোলন ক ালেে পলল  উলে এল এ টা ক য়াে সলমত এ জন মানুষ। 
ক য়ালে বসা কলা টাে তীলেে মত ঋজু কদহ। লাল মুেটা পাথলেে মত  রেন। 
ক ালেে দৃরিটা শূণয। তালত ক ান োষা কনই। গালয় সামরে  কপাশা । হালত 
কসানাে এ রট কগ্লাব। কগ্লালবে মালে কজরুসালললমে কপ্রারথত নল আ ালেে এ টা 
কসানােই দন্ড। তাে মাথায় ছয় তাে াে এ টা পতা া।  

ইরনই আজে ওয়াইজমযান। ‘ওয়ার্ল্য রিডম আরমযে’ অরবসংবারদত 
কনতা। তাে হালতে কগ্লাবরট কনতাে মলনাগ্রাম। কনতাে হালতই শুধু এটা কশাো 
পায়।  

ওো রতনজন দাাঁরড়লয়ই রছল।  
আজে ওয়াইজমযান উলে এলস রিে হলতই ওো রতনজন তাল  সামরে  

 ায়দায় স্যালুট রদল।  
আজে ওয়াইজমযানও এ জন সবযারধনায়ল ে মত সামরে   ায়দায় 

স্যালুট গ্রহন  েল এবং তালদেল  ‘গুড মরনযং’ বলল স্বাগত জারনলয় বসলত বলল।  
বসল ওো রতনজন।  
‘রম.দারনলয়ল কডরেড, আপনালদে মুে কদলেই বুেলত পােরছ, 

আপনালদে হাত শূণয। র ন্তু আজ রতন সপ্তাহ র্ালে।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  
‘আমো দুুঃরেত। আমালদে হাত সরতযই শূণয। অরবশ্বাস্য বযাপাে স্যাে, 

শােীরে  এধেলনে রনর্যাতলন হারতও  থা বলল র ন্তু এই রনর্যাতলনও তালদে  থা 
বলা পােলছ না।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

‘রবস্মলয়ে  থা বললছন ক ন? এটা কতা জানা  থা। আে হারতে সালথও 
তুলনা  লল না। হারত পশু, মানুষ নয়। সুতোং মানুষ হারতে ক লয় শি হলব। আে 
মানুলষে মলধয মুসলমানো শরিশালী, এ থা বাইলে না বলললও কতামালদে কতা 
মলন োো উর ত।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘রে  বলললছন স্যাে। রনর্যাতলনে এোন াে স ল প্ররিয়াই বযথয হলয়লছ 
তালদে  থা বলালত। তাো বলল জাহান্নালমে শারস্ত এে ক লয়ও েয়াবহ।’ বলল 
দারনলয়ল কডরেড।  
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‘এটাই কতা ওলদে শরি। মৃতযুল  র্াো কসানালী জগলত প্রলবলশে 
কসানাে রসংহোে বলল মলন  লে, তাো দুরনয়াে সব েয়ল ই জয়  লে। র ন্তু 
রম.দারনলয়ল কডরেড, তালদে  থা বলালত হলব। ডকুলমলন্টে ডুরিল ট তালদে 
 ালছ অবশ্যই আলছ এবং কসগুললা আমালদে অবশ্যই  াই।’ আে ওয়াইজমযান 
বলল।  

‘ডুরিল টগুললা র্েন ওলদে  ালছ আলছ, রনশ্চয় তাো ক াথাও কসগুললা 
কেলেলছ। স্যাে, কসগুললা েুাঁলজ পাওয়া র  সম্ভব নয়?’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

‘তা েুাঁলজ পাওয়াে ক িা আমো  লেরছ। ফল হয়রন। আবাে ক িা আমো 
শুরু  েলত র্ারে। এই সাতজলনে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব  াউল ই এই 
অনুসন্ধান তারল া কথল  বাদ কদয়া হলব না। এেপে আমো র ন্তা  লেরছ, এই 
সাতজলনে র্ালদে স্ত্রী-সন্তান-সন্তরত আলছ তালদে এোলন রনলয় আসব। তালদে 
 থা বলাবাে এটাই কশষ পথ।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

আজে ওয়াইজমযালনে কশলষে  থাগুললা শুলন রতনজলনে ক ােমুে 
উজ্জ্বল হলয় উেল। বলল দারনলয়ল কডরেড, ‘স্যাে ওলদে  থা বলাবাে হলে 
ওলদে স্ত্রী সন্তান ও মালয়োই হলব অবযথয অস্ত্র। স্যাে, আমাে মলত এই সাতজলনে 
আত্মীয় বন্ধুলদে সন্ধালন সময় বযয় না  লে অরবললম্ব এলদে পরেবাে পরেজনলদে 
এোলন আনললই  াজ হলব কবরশ।’  

‘হ্যাাঁ, কসটাও আমো োবরছ। আরম র্ারে স্ট্রাসবালগয দু’এ রদলনে 
মলধয।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘আপনাল ই কর্লত হলব? েুব বড়  াজ কতা ওটা নয়। রনলদযশ রদললই কতা 
ওলদে এোলন রনলয় আসলব।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

‘ওোলন কর্লত হলব। মলন হলে আমো নতুন এ  রবপলদে মুলে পড়লত 
র্ারে। েবে পাওয়া কগলছ, আহমদ মুসা নার  স্ট্রাসবালগযে উলেলশ্য সুরেনাম 
কছলড়লছ। আমো েবেটাল  অরবশ্বাস  েরছ না। কর্ মারফয়া গ্রুলপে  ালছ কথল  
েবে পাওয়া কগলছ তালদে সালথ োল সম্প য সুরেনাম সে ালেে। তালদে মাধযলম 
আহমদ মুসাে রটর লটে রবস্তারেত রববেণ কপলয় কগরছ। কস সুরেনাম কথল  
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মরদনায়, মরদনা কথল  আসলছ স্ট্রাসবালগয। এই স্ট্রাসবালগয আসাে রদনক্ষ্ণটাই 
অরনরশ্চত েলয় কগলছ আমালদে  ালছ।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘ক ন কস আসলছ স্ট্রাসবালগয?’ রজলজ্ঞস  েল দারনলয়ল কডরেলডে পাশ 
কথল  হাইম হােলজল।  

‘ইউলোলপে এ মাত্র  ার্য ে মুসরলম কগালয়ন্দা সংিা স্পুটরন  ধ্বংস 
হলয়লছ, সংিাে ৭জন পরে ালল ে সবাই রনলোাঁজ। স্ট্রাসবালগয এমন সাংঘারত  
ঘটনা ঘটাে পে রজজ্ঞাসাে প্রলয়াজন আলছ র  কর্ আহমদ মুসা কসোলন ক ন 
আসলছ!’  

‘স্যরে। রে  বলললছন স্যাে। র ন্তু আরম োবরছলাম, ইউলোলপে বাঘা 
বাঘা কগালয়ন্দাো কর্োলন স্পুটরন  ঘটনাে ক ান কুল র নাো  েলত পালেরন, 
কসোলন আহমদ মুসা এলস র   েলব।’ বলল হাইম হােলজল।  

‘মার যন রু্িোলে আহমদ মুসা র  ঘরটলয়লছ এটা কদোে পলেও আপরন 
এ থা বললছন? মার যন এফরবআই বহু বছলেও র্াে রটর ে নাগাল পায়রন, 
আহমদ মুসা তাে শুধু নাগাল পাওয়া নয়, ইহুদীলদে শত বছলেে সব আলয়াজনই 
কতা কস ধ্বংস  লে রদলয়লছ। ইহুরদ কগালয়ন্দা প্রধান কজনালেল শ্যােলনে গালয় 
ক উ ক ান রদন হাত রদলত পালে রন। র ন্তু আহমদ মুসা তাল  মার যন  াোগালে 
রনলক্ষ্প  লে এমন মামলায় জরড়লয়লছ কর্ কজললে বাইলে আসাই হয়লতা তাে 
পলক্ষ্ আে সম্ভব নয়।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

মুে শুর লয় কগলছ হাইম হােলজললে। মুে রন ু  েল কস।  থা বললত 
পােল না।  

মুে েুলল দারনলয়ল কডরেড। বলল, ‘স্ট্রাসবালগয আহমদ মুসাে আগমন 
সরতযই েুব োোপ েবে। আজ পর্যন্ত দুরনয়াে কর্ জায়গালতই কস পা রদলয়লছ, 
কসোলনই োলগযে আনুকুলয কস কপলয়লছ। আে.........।’  

‘রম.হাইম হােলজল আহমদ মুসাল  রজলো  েলত ক লয়রছললন। আে 
আপরন তাল  ‘রহলো’  েলত  ালেন। আমো র্রদ তাল  অলজয় রহলোই মলন 
 রে, তাহলল কতা আমালদে  োে র ছুই থাল  না।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

‘স্যরে স্যাে।’ দারনলয়ল কডরেড বলল।  
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‘ধেবাদ রম.দারনলয়ল কডরেড। আসলল র  জালনন, অতীলত আহমদ 
মুসা সম্পল য আমালদে পরলরটে রে  হয়রন। তাল  বন্দী  লে আমো আরথয  ও 
োজথনরত  ফায়দা হারসল  েলত ক লয়রছ। এটা রে  হয়রন। তাে মত কলা ল  
কর্ বন্দী োো র্ায় না, এটা বুেলত আমো েুল  লেরছ। সুতোং এবাে আমালদে 
রসদ্ধান্ত সুট অন সাইট। কদো মাত্রই তাল  গুলী  ো হলব। তাল  আমালদে 
দে াে কনই, তাে লাশ দে াে।’  

‘স্ট্রাসবালগয আপরন  লব র্ালবন স্যাে?’ রজলজ্ঞস  েল দারনলয়ল 
কডরেড।  

‘আজই।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  
‘এ টা  থা স্যাে।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  
‘র   থা?’  
‘স্পুটরনল ে ৭জন ছাড়া আে ২শে মত র্াো আলছ, তাো র ন্তু এলদে 

োো প্রোরবত হলে। মুে কথল  মুলে,  ান কথল   ালন এই পদ্ধরতলত তাো তথয 
আদান-প্রদান ও রশক্ষ্া ক্লাস  ালু  লেলছ। এলদে এ  সালথ এইোলব োো 
আমালদে ললক্ষ্যে পলক্ষ্  লযাণ ে হলে না।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

হাসল আজে ওয়াইজমযান। বলল, ‘রম.কডরেড, স্পুটরনল ে সাতজন 
ছাড়াও র্ালদে এোলন োো হলয়লছ, তাো প্রলতযল ই তালদে স্ব স্ব অিললে 
ইসলালমে কনতা। তাো প্রলতযল ই এ রট  লে শরিে কজনালেটে। এোলন 
তালদে কশোে এবং কশোবাে র ছু কনই রম.কডরেড।’  

বলল এ টু থামল আজে ওয়াইজমযান। শুরু  েল আবাে, ‘আমালদে 
এটাল  ‘ যাম্প রগ্রনডাে’ বললত পালেন। মানুষল  কপষণ  লে তাে েস রনংলড় 
কনয়াই এই  যালম্পে লক্ষ্য। ওলদে  াছ কথল  সব তথয, সব  থা রনংলড় রনলয় 
ওলদে আমো আটলারন্টল  ডুরবলয় কদব।’  

‘র ন্তু ওলদে সন্ত্রাসী সংগেন ও অস্ত্রপারত সম্পল য কতা র ছুই জানা র্ালে 
না। বললছ না র ছুই ওো শত রনর্যাতলনও।’ বলল রতনজলনে এ জন আইজযা  
শারমে।  
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‘থা লল কতা বললব র ছু ওো। ওো সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসী ক ান সংগেনও 
ওলদে কনই।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘র ন্তু আমো ওলদে সংগেনল  রনরষদ্ধ  লেরছ সন্ত্রাসী সংগেন হওয়াে 
অরেলর্ালগ এবং ওলদেও কতা আট   লেরছ েয়ান  সন্ত্রাসী রহলসলব।’ বলল কসই 
আইজযা  শারমেই।  

আজে ওয়াইজমযালনে পাথুলে মুলে হারস ফলুট উেল বলল, ‘কতামো 
জান, ওটা আমালদে কপ্রাপাগান্ডা, ওলদে সংগেন রনরষদ্ধ  ো ও ওলদে আট  
 োে এ টা ওজে। আসলল আমো  াই, ইসলামী পূণজযাগেলনে সব সংিা 
সংগেন ধ্বংস  েলত এবং ওলদে পুনজযাগেলণে কগাপন  থাগুললা জানলত।’  

‘র ন্তু কসে ম ক ান তথয আমো কবে  েলত পােরছ র ?’ বলল হাইম 
হােলজল।  

‘প্র াে। এই র ছুক্ষ্ণ আলগ  ামাল সুলাইমালনে  াছ কথল  কর্ 
 থাগুললা কবে  েললন, তাে রপ্রলন্টে উপে আরম আসাে সময় ক াে বুরললয় 
এলসরছ। অতযন্ত গুরুত্বপূণয তথয কস রদলয়লছ। আমালদে উলেলগে রবষয় হললা, গত 
৫০ বছলে মুসরলম রবলশ্ব এমন র  ঘটল কর্, মুসরলম তরুণো, রু্ব ো হোৎ  লে 
ধময রনেলপক্ষ্, এমন র  তালদে অরতরপ্রয় োষা ও আিরল  জাতীয়তাবাদ কছলড় 
রদলয় ইসলালমে প্ররত অসীম োললাবাসায় পাগল হলয় উেল। এই েহস্য উদঘাটন 
হলে। এই কতা  ’রমরনট আলগ  ামাল সুলাইমানলদে  াছ কথল  র্া শুনলল, 
তালত অতযন্ত গুরুত্বপূণয তথয পাওয়া কগলছ।’ থামল আজে ওয়াইজমযান।  

কস থামলতই দারনলয়ল কডরেড বলল উেল, ‘কসটা র ?’  
‘এ  ধেলনে ইরতহাস, এ  ধেলনে বই-পুস্ত  এবং এ  ধেলনে 

ঘটনাবলী এমনর  কসকুলাে মুসরলম রু্ব লদেল ও ইসলালম রফরেলয় আনাে 
কক্ষ্লত্র প্রবল শরিশালী কজনালেটলেে েূরম া পালন  েলছ।  ামাল 
সুলাইমানলদে কদয়া তথয কথল  এই রবষয়টা সুরনরদযিোলব জানা কগল।’ বলল 
আজে ওয়াইজমযান।  

‘এই জানায় লাে র ?’  ামাল সুলাইমান বলল।  
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‘জানায় লাে হললা, আমো এেন মুসরলম পাবরলল শন্স এবং মুসরলম 
লাইলব্রেীসহ সব পাবরলল শন্স ও লাইলব্রেীে রদল  নজে কদব। র ছু রদলনে 
মলধযই কদেলবন, লাইলব্রেী কথল  ঐ ধেলনে বইগুললা উধাও হলয় কগলছ, পুস্ত  
রবলিতালদে কদা ান কথল  ঐ ধেলনে বই সব োতাোরত রবরি হলয় কগলছ এবং 
ক ান প্র াশনাই আে ঐ ধেলনে বই প্র াশ  েলছ না। দু’এ টা প্র াশনা র্রদ 
কবয়াড়া হয়, তাহলল স্পুটরনল ে মতই কসগুললা জলেে মলতা ধ্বংস হলয় র্ালব। 
তাছাড়া সন্ত্রালসে রবরুলদ্ধ সংগ্রালমে অংশ রহলসলব আমো মুসরলম 
সে ােগুললাল  বাধয  েলবা র্ালত কম লবাদী, উলত্তজ , প্রলো   ঐসব বই এে 
প্র াশনা শারন্তে স্বালথযই বন্ধ  লে কদয়া হয়।’ থামল আজে ওয়াইজমযান।  

দারনলয়ল কডরেলডে ক াে-মুে েুরশলত উজ্জ্বল হলয় উেল। বলল দারনলয়ল 
কডরেড, ‘ধেবাদ স্যাে। আমো রে  পলথই এলগারে। র ন্তু স্যাে, মার যন 
রু্িোলেে সে াে রনলয় র   েলবন? ওো আমালদে রবরুলদ্ধ কতা উলে পলড় 
কললগলছ। কজনালেল শ্যােনল  ওো মলন হয় ফাাঁরস রদলয়ই ছাড়লব।’  

র ন্তা  েরছল আজে ওয়াইজমযান। দারনলয়ল কডরেড থামাে এ টু পে 
বলল, ‘মার যন রু্িোে গণতারন্ত্র  কদশ। মার যন জনগণ তালদে স্বালথয আাঁ ড় 
লাগালত রদলতও নাোজ। আমো ইহুদীবাদীো এই বাস্তবতাল  গুরুত্ব কদইরন। 
আমো তালদে পালতে োত ক লড় কেলত শুরু  লেরছলাম। র ছু মানুষল  হয়লতা 
র েরদনই কবা া বারনলয় োো র্ায়, তলব সব মানুষল  সব সমলয়ে জলে কবা া 
বারনলয় োো অসম্ভব, আমো এ সতযটাল ও আমলল কদইরন। রনউইয়ল যে রলবারটয 
টাওয়াে ও কডলমািারস টাওয়াে ধ্বংলসে দায় মুসলমানলদে ঘালড় সফলোলব 
 াপাবাে পে কর্ মহাসুলর্াগ আমো কপলয়রছলাম, তা আমালদেল  কবরশ কবপলোয়া 
 লে তুললরছল। এটা আমালদে ক্ষ্রত  লেলছ। আে আহমদ মুসা আলমরে ায় 
রগলয় এেই সুলর্াগ গ্রহন  লেলছ। এেন মার যন রু্িোলেে কগাটা পরেলবশ 
আমালদে প্ররতূললল। নতুন  লে র্াত্রা শুরু  েলত হলব আমালদে কসোলন। েলয়ে 
র ছু কনই, আমো র ন্তা  েরছ, আগামী রনবযা লন মার যন  ংলগ্রলস আমালদে প্ররত 
সহানুেূরতশীল কলা লদে সংেযাগরেষ্ঠ  োে ক িায় আমো হাত রদলয়রছ এবং 
পেবতযী মার যন কপ্ররসলডন্ট আমালদে পছন্দনীয় হয় তাে জলে আমো সবযাত্ম  
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ক িা  েরছ। র ন্তু আমালদে এসব প্রল িা বান াল হলয় র্ালব র্রদ রনউইয়ল যে 
রলবারটয ও কডলমািযারস টাওয়াে ধ্বংলসে আসল েহস্য মার যন জনগলনে সামলন 
এলস র্ায়। এজলেই আমো স্পুটরন  ধ্বংস  লেরছ, স্পুটরনল ে কহাতা সাত 
শয়তানল  আমো আট   লেরছ এবং তালদে সংগ্রহ  ো রলবারটয ও কডলমািযারস 
টাওয়াে ধ্বংলসে প্র ৃত প্রমাণারদ আমো হাত  োে ক িা  েরছ। ঐ সাত 
শয়তালনে  াছ কথল  কর্ ক ান মূললয আমালদেল  ঐ ডকুলমন্ট উদ্ধাে  েলতই 
হলব। দে াে হলল ওলদে সব আত্মীয় পরেজনল  এোলন রনলয় আসব এবং সাত 
শয়তালনে মুে কোলাে জলে এলদে রগরনরপগ বানাব। সুতোং এই সাও কতাোহ 
েীলপে আমালদে রমশন সফল হওয়াে উপেই রনেযে  েলছ মার যন রু্িোলে 
আমালদে েরবষ্যত। রনউইয়ল যে রলবারটয ও কডলমািযারস টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য 
ফাাঁস হলয় কগলল শুধু মার যন রু্িোে নয়, কগাটা দুরনয়াে  ালছ আমো 
রবশ্বাসঘাতল  পরেণত হলবা।’ থামল আজে ওয়াইজমযান।  

আজে ওয়াইজমযালনে পাথুলে মুে োবললশহীন। র ন্তু দারনলয়ল 
কডরেলডে ক ালে মুলে উলেগ ছরড়লয় পলড়লছ। বলল দারনলয়ল কডরেড, ‘স্যাে, 
সাও কতাোহ রমশন বযথয হলব না স্যাে। সাত শয়তানল  অবলশলষ  থা বললতই 
হলব। তলব আহমদ মুসাল  কে ালনা দে াে স্যাে।’  

‘হ্যাাঁ, আহমদ মুসাে বযাপােটা আমো কদেরছ। কর্ র্ালত স্পুটরনল ে 
ঘটনাে বযাপালে না  গলালত না পালে, কস বযবিা আমো কর্ ক ান মূললযই  েব। 
আরম আজই র্ারে কসোলন।’  

 থা কশষ  লেই ‘গুড মরনযং টু অল। উইথ ইউ গুডলা ’ বলল  লল কগল 
আজে ওয়াইজমযান।  

‘গুড মরনযং’ বলল দারনলয়ল কডরেডোও তরড়ঘরড় উলে দাাঁড়াল।  
ততক্ষ্লন ক য়াে সলমত আজে ওয়াইজমযান অদৃশ্য হলয়লছ।  
রতনজনই আবাে বলস পড়ল ক য়ালে। ঘরড়ে রদল  তা াল দারনলয়ল 

কডরেড। বলল, ‘ লুন আমালদেও সময় হলয়লছ র্াবাে।’  
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২ 
উপে কথল  কদেলত অদ্ভুত সুন্দে লাগলছ স্ট্রাসবাগয শহেল । রবমানরট 

তেন  ক্কে রদলে স্ট্রাসবালগযে আ ালশ। সবুজ োইন উপতয া। গাঢ় সবুজ 
উপতয াে পরশ্চম বোবে কনলম আসা পাহালড়ে কদয়াল। ইউলোলপে প্রধান ধমনী 
োইন নদী বলয়  লললছ আ ালশে েংধনুে মত এ  রদগন্ত কথল  আলে  রদগলন্ত। 
উপতয াে সবুজ শারড়লত োইন কর্ন জীবন্ত এ  রূপালী পাড়।  

আহমদ মুসাে মুগ্ধ ক াে দু’রট োইন উপতয া ঘুলে এলস রনবদ্ধ হললা 
স্ট্রাসবালগযে উপে।  

সবুলজে সমুলর লাল-সাদায় কমশালনা সুন্দে শহে স্ট্রাসবাগয। শহলেে 
সবর ছু ছারড়লয় সবাে উপলে মাথা তুলল দাাঁরড়লয় আলছ ঐরতহারস  ‘গরথ  
গীজযা’। গরথ  গীজযাে উপে রনবদ্ধ হললা আহমদ মুসাে উৎসু  দু’রট ক াে। 
শহলেে সবল লয় পুোলনা অংশ এই ঐরতহারস  গীজযাে সামলনই ‘রদ োইন 
ইন্টােোশনাল কহালটল’। এ কহালটলল রসট বু   ো আলছ আহমদ মুসাে।  

আহমদ মুসাে নজে পড়ল সুন্দে পাহাড়ী নদী ‘োইলন’ে উপে। এই 
নদীরট রঘলেই গলড় উলেলছ স্ট্রাসবাগয নগেী। ‘োইন’ কথল  এ টা  যালনল রগলয় 
পলড়লছ োইলন। এে ফললই স্ট্রাসবাগয  ার্যত সমুর বন্দলে পরেণত হলয়লছ।  

স্ট্রাসবাগয এয়ােলপালটয নামল আহমদ মুসা। স্ট্রাসবাগয এয়ােলপাটয কথল  
োস্তাটা তীলেে মত কসাজা রগলয় প্রলবশ  লেলছ স্ট্রাসবালগয। গারড়ে রেয়াে রেউলত 
দীঘয পথ এবং পলথ গারড়ে দীঘয সারেে কগাটাটাই নজলে আলস।  

স্ট্রাসবালগয ঢুল  রবরস্মত হললা আহমদ মুসা। েুবই প্রা ীন শহে, র ন্তু 
োস্তাগুললা আধুরন । এয়ােলপাটয কোলডে মতই োস্তাগুললা কসাজা, ছরবে মত 
সাজালনা। গারড় কথল  সামলন কপছলন অলন দূে কদো র্ায়। ক াে োো র্ায় 
অলন  দূে।  
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োড়া  ো টযারেে পয়সা রমরটলয় রদলয় আহমদ মুসা প্রলবশ  েল রদ 
োইন ইন্টােোশনাল কহালটলল।  

রেলসপশন  াউন্টালেে সামলন রগলয় দাাঁড়ালতই রেলসপশরনস্ট কমলয়টা 
জামযান রমরেত ফোসী োষায় আহমদ মুসাল  স্বাগত জানাল। আে কমলয়টাল ও 
পুলো জামযান মলন হললা না, আবাে পুলো ফোসীও নয়।  

োষা ও ক হাোগত রদ টা এই োইন উপতয া এবং এে সরন্নরহত 
এলা াে এ টা তবরশিয।  ােণ িান্স ও জামযান বডযালেে এই এলা াটা শত শত 
বছে ধলে িান্স-জামযান সংঘালতে রশ াে। এই অিলটা  েনও িালন্সে অংশ 
কথল লছ,  েনওবা জামযানীে অংশ হলয়লছ। ১৫০০ েৃিাব্দ পর্যন্ত এই এলা া 
জামযানো শাসন  লেলছ। তােপে ফোসীো এটা দেল  লে। জনগণ তালদে 
উপে ফোসী পরে য়  ারপলয় কদয়াে রবরুলদ্ধ লড়াই  লে। র ন্তু এই জনগনই 
আবাে ১৭৮৯ সাললে ফোসী রবিলবে পে ফোসী হবাে জলে পাগল হলয় ওলে। 
১৮৭১ সালল জামযানো র্েন এই এলা া দেলল  লে কনয়, তেন এই এলা াে 
মানুষ জামযানলদে প্রতযােযান  লে িালন্স রহজেত  লে। প্রথম রবশ্বরু্লদ্ধ ফোসীো 
এই এলা া জামযানলদে  াছ কথল  রছরনলয় কনয়। র ন্তু রেতীয় রবশ্বরু্লদ্ধে শুরুলতই 
জামযান এ অিলটা আবাে দেল  লে কনয়। রু্লদ্ধে পে িান্স অিলটা আবাে 
রফলে পায়।  

রেলসপশরনস্ট কমলয়টা স্বাগত জানালল আহমদ মুসা তাল  ধেবাদ রদলয় 
বলল, ‘আরম রবলদশী বললই আমাে ক  তূহল। আরম বুেলত পােরছ না আপরন 
জামযান না ফোসী।’  

কমলয়টা হাসল। বলল, ‘আপনাে র  মলন হয়?’  
‘জামযান ও ফোসী দুই-ই মলন হয় আমাে  ালছ।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আরম ইউলোপীয়।’ বলল আবাে হাসল কমলয়রট। বলল আবাে আহমদ 

মুসাল   থা বলবাে সুলর্াগ না রদলয়ই, ‘এটা বললাম ক ন জালনন, স্ট্রাসবাগয 
ইউলোপীয় ইউরনয়লনে োজধানী, মালন এোলন ইউলোপীয় ইউরনয়লনে কহড 
ক ায়াটযাে।’  

‘জারন।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘আেও র  জালনন, স্ট্রাসবাগয সম্রাট শাললযমযালনে রস্পরে ুয়াল  যারপটাল 
রছল?’ কহলস বলল কমলয়রট।  

‘জারন। র ন্তু শাললযমযালনে ধমযোলজযে রস্পরে ুয়াল  যারপটালল  
ইউলোপীয় কনতৃবৃন্দ তালদে ইউলোপীয় ইউরনয়লনে োজধানী রহলসলব কবলছ 
রনললন ক ন?’ হারসে সালথ হাল া  লন্েই বলল আহমদ মুসা।  

প্রায় ৫০ বছে আলগ জামযানী ও িালন্সে দুই োেপ্রধান এই স্ট্রাসবালগয 
বলসই শাললযমযালনে আদলশয ইউলোপল  ঐ যবদ্ধ  োে নীল নো  লেরছললন 
বলল কবাধ হয়।’  

‘শাললযমযালনে েৃিীয় কম লবাদী আদলশয নবয ইউলোপীয় ইউরনয়ন!’ 
আহমদ মুসাে ক ালে মুলে  ৃরত্রম রবস্ময়।  

‘তা জারন না।’ কহলস উলে  থাটা বললই কমলয়রট মুলে রসরেয়াস োব 
ফরুটলয় তুলল বলল, ‘ওল  স্যাে। এবাে রনরশ্চন্ত থাকুন আরম এ জন ফোসী।’  

‘আরম আহমদ আবদুল্লাহ। কস রদ আেব কথল  এ টা  ক্ষ্ বু   ো 
আলছ। বুর ং নাম্বাে ডবল ‘এ’ ডবল ‘রজলো’ ডবল ‘নাইন’।  

‘রিজ স্যাে, বলল কমলয়রট  মরপউটাে  ী কবালডয আেুল ঘুরেলয় স্ক্রীলনে 
উপে দৃরি বুরললয় বলল, ‘ওল  স্যাে। ওলয়ল াম।’  

ফেমারলরটজ কসলে আহমদ মুসাে হালত  ারব তুলল রদলত রগলয় হোৎ 
র ছু মলন পড়ায় বলল উেল, ‘রম.আহমদ আবদুল্লাহ, এ টা েবে রদলত েুলল 
কগরছ। আপনাে দুজন বন্ধু আপরন এলসলছন র না,  লব আসলবন জানলত 
ক লয়রছললন। র ন্তু নাম বললনরন।’  

ভ্রুকুরিত হললা আহমদ মুসাে। বলল, ‘আমাে বন্ধু, নাম বললরন!’  
‘স্যাে, বযাপােটা েুবই অলস জেমূল  এবং অগ্রহনলর্াগয। কসজলে 

রবষয়টাে আমো ফেমাল কে ডযও  রেরন।’ বলল কমলয়রট।  
‘মাফ  রুন, বললত পালেন  ন্ে দুরট র  জামযান না ফোসী রছল?’  
‘ওল  স্যাে। জামযান-ফোসী ক ানরটই নয়। োাঁরট বৃরটশ উচ্চােণ।’ বলল 

কমলয়রট।  
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োবরছল আহমদ মুসা। এমন ক ান বৃরটশ বন্ধু কনই র্াো তাে এোলন 
আসাে  থা জালন এবং এোলন রসট বু   োে  থা জানলত পালে!আবাে োবল, 
েুলও কতা ওলদে হলত পালে? আবাে এমনও হলত পালে মুসরলম নালম বুর ং কদলে 
সে ােী ক ান এলজন্সী অথবা অে ক ান মহল পরে য় ক    োে জলেই 
কটরললফান  েলত পালে। কবদনাদায়  হললও এটা সতয কর্, রনউইয়ল যে রলবারটয 
ও কডলমািারস টাওয়াে ধ্বংলসে পে কথল  মুসলমানলদেল  ইউলোপ 
আলমরে ায় সলন্দলহে ক ালে কদো হলে। র ন্তু কসটা হলল সব মুসরলম কবাডযালেে 
বযাপালেই কোাঁজ-েবে কনয়া হলব। কসটা হলে র ?  

এটা র ন্তা  লেই আহমদ মুসা রেলসপশরনস্ট কমলয়টাল  রজলজ্ঞস  েল, 
‘কহালটলল র  আে ক ান মুসরলম কবাডযাে আলছন?’  

‘আলছন। দু’জন। এ জন জামযান ছাত্রী ‘ফারতমা  ামাল’, অেজন 
ফোসী ছাত্র র্ালয়দ ফারু । র ন্তু ক ন বলুন কতা?’  

‘তালদে বযাপালে ক উ র  কটরললফালন র ছু রজলজ্ঞস  লেলছ?’  
‘না ।’ ভ্রুকুরিত হলয় উলেলছ কমলয়রটে। বলল কস আবাে, ‘রম.আহমদ 

আবদুল্লাহ, আপরন র ছু সলন্দহ  েলছন?’  
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘োবরছলাম। কবনামী কটরললফান কতা!’  
‘রম.আহমদ আবদুল্লাহ, আপরন ইো  েলল পুরলশল  জানালত পালেন।’  
আবাে হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপাতত থা । ধেবাদ 

আপনাল ।’  
আহমদ মুসা  লক্ষ্ে  ারব রনলয়  লল কগল তাে  লক্ষ্।  
 ক্ষ্ পছন্দ হললা আহমদ মুসাে।  লক্ষ্ে স্টাইল গরথ  গীজযাে মত 

কট্ররডশনাল হললও উপ েণ সবই আধুরন  ।  
আহমদ মুসা কগাসল কসলে রবোলম কর্লত কর্লত কেলব রনল।  াজ শুরু 

 োে আলগ শহেটাল  োললা  লে কদলে কনলব । আজ পূণয রবোম,  াল কথল  
শহে কদলে শুরু।  

কসরদন আহমদ মুসা রফেরছল ‘ইউলোপা’ কোড হলয় । রবেযাত এই 
ইউলোপা কোলডই ইউলোপীয় ইউরনয়লনে কহড ক ায়াটযাে। আহমদ মুসা োস্তাে 
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থাডয কলইন ধলে গারড়  ালারেল। অেযাস বশতই কেয়ােরেউলত ক াে র্ারেল 
তাে।  

এ  সময় রবরস্মত আহমদ মুসাে ক াে দুরট আোে মত কললগ কগল 
কেয়ােরেউলত। কদেল, দু’রট গারড়, এ টা ব্রাউন, অেরট এযাশ ালাে, অলনক্ষ্ণ 
ধলে তাে কপছলন আসলছ এ ই গরতলত। গারড় দুরট মালে মালেই সমান্তোলল  লল 
র্ালে, আবাে আলগ রপলছ  লল আসলছ। তাও আবাে বাই কোলটশালন এ বাে 
ব্রাউনটা আলগ আসলছ, পলে আবাে এযাশ ালােটা। হোৎ আহমদ মুসাে মলন 
পড়ল গত ালও গারড় দুরটল  কস তাে কপছলন কদলেলছ এবং এয়ােলপাটয কথল  
আসাে কসই প্রথম রদলনও এই গারড়ই তাে কপছলন রছল । হলত পালে অোে 
রদলনও গারড় দুরট তাে কপছলন রছল, র ন্তু হয়লতা তাে ক ালে পলড়রন।  

োবল আহমদ মুসা। এটা র  ক ান ক া-ইরন্সলডন্ট, না ক উ তাল  ফললা 
 েলছ? রসদ্ধান্ত রনল আহমদ মুসা, আগামী ালও কস এ রবষয়রট পেীক্ষ্া  েলব।  

কহালটললে পার যং কিলস গারড় পা য  লে গারড় কথল  নামল আহমদ 
মুসা। গারড় কথল  কনলমই গীজযা ও কহালটললে মালেে োস্তাে উপে ক াে কফলল, 
না গারড়টা এ োস্তায় কঢাল রন। গীজযাে কমালড় বাাঁ  রনলয় তাল  গীজযাে োস্তায় 
প্রলবশ  েলত হলয়লছ। হলত পালে, ওো বাাঁল ে আড়ালল দাাঁরড়লয় এরদল  ক াে 
োেলছ।  

আহমদ মুসা ঢুল  কগল কহালটলল।  
পেরদন আহমদ মুসা র্ারেল ধ্বংস হলয় র্াওয়া স্পুটরন  অরফলস। 

কসরদন এলসই এ বাে কগলছ। র ন্তু আেও োললা  লে কদো প্রলয়াজন।  
র্া কেলবরছল তাই। গারড় দু’রট আসলছ তাে কপছলন।  
ওো ফললা  েলছ তাল , এটা রনরশ্চত। র ন্তু ওো  াো? ওো র  তাল  

নবাগত মুসরলম বযরিত্ব রহলসলব ফললা  েলছ, না তাল  আহমদ মুসা রহলসলব 
ফললা  েলছ? র ন্তু তাল  আহমদ মুসা রহলসলব র নলব র   লে? সলন্দহ কনই, 
তাে ফলটা ইহুদী কগালয়ন্দা সংিা ‘ইেগুন র্াই রলউরম’ ও ‘কমাসালদ’ে  ালছ 
আলছ। র ন্তু আহমদ মুসাে এই স্বাোরব  ক াহাোে ফলটা তালদে  ালছ কনই। 
তাছাড়া তাল  আহমদ মুসা রহলসলব র্রদ র লনই থাল , তাহলল তাল  শুধু ফললা 
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 েলব ক ন? তাল  এ  য়রদলন হতযা বা বন্দী  োে উলদযাগ কনয়াই স্বাোরব  
রছল। তাহলল র  ওো আমাল  ধোে আলগ আমাে  ন্টযাক্ট পলয়ন্টগুলল র রহ্নত 
 েলত  ায়? র্ালদেল  তালদে দে াে হলত পালে? শুধু মুসরলম বযরিত্ববলল 
পরে য় জানা বা  ন্টযাক্ট পলয়ন্টগুললাে সন্ধান  োে জলে এোলব ক উ কপছলন 
কললগ থা লত পালে? হয়লতা পালে। তলব আহমদ মুসাে মন বলল, ওো রনছ  
এ জন মুসরলম বযরিলত্ব সন্ধালন ঘুেলছ না। তাহলল? তাহলল র  তাো তাল  
আহমদ মুসা রহলসলব র নলত কপলেলছ, না আহমদ মুসা রহলসলব সলন্দহ  েলছ?  

গ্রীন সাল যলল কপ াঁলছ কগলছ আহমদ মুসা। এই গ্রীন সাল যললই 
স্পুটরনল ে অরফস রছল।  

গ্রীন সাল যলটা রবশাল এ রট সাকুযলাে মাল যট। রবশাল সাকুযলাে 
মাল যটরটে মােোলন রবোট গ্রীন সাল যল, বৃত্তা াে রবোট বাগান। বাগানটা গালছ 
োসা। মালে মালে বসাে কবরি ও বাচ্চালদে কদালনা। বৃত্তা াে বাগানরটে 
মােোলন আবাে ঘালস ঢা া বৃত্তা ারে এ রট উেুি  ত্বে। বৃত্তা াে বাগান ও 
তাে  ােপাশ রঘলে বৃত্তা াে মাল যটরট, মােোন রদলয় বৃত্তা াে এ রট োস্তা। 
আবাে বৃত্তা াে মাল যটরটে বাইলেে  ােপাশ রঘলে এ টা প্রশস্ত সাকুযলাে কোড।  

আহমদ মুসাে গারড় প্রলবশ  েল এই সাকুযলাে কোলড। রদনটা কোববাে। 
রবল ল। মাল যট বন্ধ।  

সাকুযলাে কোলড গারড় রছল না বলললই  লল।  
আহমদ মুসাে এ  রমরনট পে অনুসেণ ােী গারড় দুরট প্রলবশ  েল 

সাকুযলাে কোলড।  
আহমদ মুসা র   েলব কস রসদ্ধান্ত রনলয় রনলয়লছ। কর্ কলন রদলয় স্পুটরন  

অরফলস প্রলবশ  েলত হয়, কসই কলন রদলয় আহমদ মুসা ধীে গরতলত প্রলবশ  েল 
মাল যট ও বৃত্তা াে বাগালনে মালেে ইনাে সাকুযলাে কোলড।  

গারড় দুরটও প্রলবশ  েল।  
বাগালন দু’ াে জন কলা  কদো র্ালে। ছুরটে রদলন বাগালন কর্ েীে হয়, 

তা এেনও হলয় ওলেরন।  
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আহমদ মুসা তাে গারড়ে রেয়ােরেউলত কদেল, গারড় দুলটা দুেত্ব আলগে 
ক লয়  রমলয় রদলয়লছ। সাকুযলাে কোড হওয়াে  ােলণ আহমদ মুসাে গারড় র্ালত 
ক ালেে আড়ালল না র্ায়, কসজলেই এ দূেত্ব  রমলয় কদয়া হলয়লছ।  

কপছলনে গারড় দুরট পাশাপারশ ড্রাইে  লে আহমদ মুসাে কপছলন কপছলন 
আসরছল।  

আহমদ মুসা এ  সময় ক ালেে পলল  তাে গারড় ঘুরেলয় রনলয় তীব্র 
কবলগ এরগলয় গারড় দুরট ব্ল   লে তালদে সামলন দাাঁড়াল এবং তাে সালথ সালথই 
গারড় কথল  কবরড়লয় এল আহমদ মুসা।  

গারড় দুরটও হাডয কব্র   লষ দারড়লয় পলড়রছল। প্রথমটায় তাো হ  র লয় 
রগলয়রছল। কস োবটা  ারটলয় উলে আহমদ মুসাল  সামলন দারড়লয় থা লত 
কদলেই ওো গারড়ে দুপালশ দুজন কবরেলয় এল। তাো দুরদ  কথল  দুজন এ  পা 
দু’পা  লে এরগলয় আসলত লাগল। তালদে এ জলনে হালত রেেলবাে ক ালটে 
আড়ালল লু ালনা। আলে জলনে হালত কেশরম ফাাঁস। ওো এত তাড়াতারড় 
এলগ্ররসে হলয় উেলব, আহমদ মুসা তা োলব রন। আে আহমদ মুসা এোলব 
এোলন রেেলোে বযবহাে  োল ও োল মলন  েলছ না।  

আহমদ মুসা তাে োবনা কশষ  লে ক ান রসদ্ধালন্ত কপ াঁছালনাে আলগই 
কস কদেল, র্াে হালত ফারস তাে ফাাঁরসটা আ ালশ উড়লত শুরু  লেলছ।  

সংলগ সংলগই আহমদ মুসা রসদ্ধান্ত রনলয় রনল এবং এযালিাবযারট  
 ায়দায় দু’হাত প্রসারেত  লে সামলন মারটে রদল  ছুাঁলড় রদলয় পা আ াশ রদলয় 
ঘুরেলয় রনলয় শূলেই শেীেটাল  এ বাে ঘুরেলয় রনলয় দু’পালয়ে প্র ন্ড লারথ 
মােল রেেলবাে হালত রনলয় দাড়াাঁলনা কলা রটে মাথায়।  

কলা রট রেেলবাে তুললরছল এবং গুরলও  লেরছল আহমদ মুসাে লারথ 
তাে মাথায় আঘাত  োে সময়। র ন্তু গুরলটা ৭৫ রডগ্রী ক াণ  লে আসা আহমদ 
মুসাে কদলহে অলন  রন  রদলয়  লল কগল।  

কজাড়া পালয়ে লারথ কেলয় কলা রটে কদহ রছটল  পলড় কগল গারড়ে 
পালশ। তাে সালথ আহমদ মুসাে কদহও েূপারতত হললা।  
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মারটলত পলড়ই উলে বসল আহমদ মুসা। কলা রটে হাত কথল  রছটল  
পড়া রেেলবাে কুরড়লয় রনলয়লছ কস।  

কলা রট উলে কবলসরছল। আহমদ মুসা তাে উপে োাঁরপলয় পলড় 
রেেলবালেে বাট রদলয় তাে মাথায় প্র ন্ড এ  ঘা রদল।  

কলা রট সংগা হারেলয় কফলল।  
আহমদ মুসা উাঁর  রদলয় কদোে ক িা  েল ফাাঁরসওয়ালা কলা রট 

ক াথায়। র ন্তু  াউল  কদেলত কপল না।  
আহমদ মুসা িরলং  লে গারড়ে কপছলন ঘুলে গারড়ে ওপাশটায় উর  

রদল। র ন্তু ক উ কনই।  
‘তাহলল র  ওপালশে গারড়ে ওপালে লুর লয়লছ?’ োবল আহমদ মুসা।  
োবাে সংলগ সংলগই আহমদ মুসা হালত রেেলবাে বারগলয় ধলে  লয়  

লালফ ওগারড়ে কপছলন  লল কগল। তাে পে মুহূতয াল কথলমই গারড়ে ওপাশটায় 
উাঁর  রদল। না ক উ কনই। তাহলল র  পারললয়লছ?  

পেক্ষ্লনই তাে মলন হললা, কস কতা তাল  কবা া বানায়রন?  
সংলগ সংলগই র্প্রং এে মত উলে দারড়লয় কপছন রফেল আহমদ মুসা। 

র ন্তু তেন কদেী হলয় কগলছ। তাে ক ালেে সামলন রদলয় প্রথম গারড়টা সাাঁ  লে 
কবরড়লয় কগল। কদেল, র্াবাে সময় রেতীয় কলা রট তাে সংগাহীন সারথল  তুলল 
রনলয় কগলছ। বুেল আহমদ মুসা, কস র্েন দু’গারড়ে এপাশ ওপাশ কদেরছল, তেন 
ঐ রেতীয় কলা রট প্রথম গারড়ে সামলনে রদ টায় রগলয় লুর লয়রছল। তােপে কস 
রেতীয় গারড়ে রদল   লল র্াওয়ায় তাে সুলর্াগ রনলয় সারথল  সহ পারললয়লছ।  

কবা াে মত র ছুক্ষ্ন দাাঁরড়লয় থা ল আহমদ মুসা। তােপে রেেলবােটা 
পল লট কফলল এগুললা রেতীয় গারড়টাে রদল । টালগযট হললা, ওলদে কোাঁজ 
পাওয়াে মত ক ান  াগজপত্র ওলদে গারড়লত পাওয়া র্ায় র না।  

গারড়লত লাইলসন্স, বু্লবু  ছাড়া  াগজ জাতীয় আে র ছুই কপল না।  
লাইলসন্স ও বু্লবুল ে রে ানাগুললা টুল  রনলয় গারড় কথল  কবরেলয় এল 

আহমদ মুসা।  
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আসলেে নামালজে সময় তেন র্ায় র্ায় অবিা। আহমদ মুসা তাড়াতারড় 
বাগালন প্রলবশ  লে এ টা গালছে আড়াল েুাঁলজ রনলয় দরক্ষ্ণ-পরশ্চম অথযাৎ 
 াবামুেী হলয় নামালজ দাাঁরড়লয় কগল।  

 ােরট ক াে আহমদ মুসাল  ফললা  েরছল। এ জন তরুনীে দুই ক াে 
এবং এ জন তরুলনে দুই ক াে। এই  াে ক াে আহমদ মুসাে সালথ দুই 
গারড়ওয়ালাে সংঘাত –সংঘষযটাও কদলেলছ। র োলব আহমদ মুসাে গারড়টা 
অনুসেণ ােী দু’গারড়ে মুলোমুরে হললা, র োলব আহমদ মুসা এ জন 
রেেলবােওয়ালা ও এ জন ফাাঁসওয়ালাে মুলোমুরে হললা, ক মন দক্ষ্ 
এযালিাবযারট   ায়দায় আহমদ মুসা এ ই সালথ ফাাঁস কথল  বা ল এবং 
রেেলবােধােীল  কুলপা াৎ  েল, র োলব এ জন গারড়ওয়ালা সংগাহীন 
এ জন সাথীল  রনলয় পারললয় বাাঁ ল, সবই তালদে  াে ক াে অবললা ন  লেলছ 
বাগালনে এ  গালছে আড়ালল দাাঁরড়লয়। আহমদ মুসা বাগালন প্রলবশ  োে পেও 
কস তালদে ক ালেে সামলনই রছল। তালদে কস রবস্মলয়ে কঘাে তেনও  ালটরন কর্, 
এ জন শান্তরশি ক হাোে ও সাধােণ মালপে এ জন মানুষ র োলব দু’জন 
ষন্ডামা যা ফোসীল  নাল  েত রদলয় ছাড়ল!র ন্তু তাো র্েন আহমদ মুসাল  
নামাজ পড়লত কদেল তেন তালদে  াে ক াে রবস্মলয় ছানাবড়া হলয় কগল। দু’জন 
এ  সালথই স্বগত  লন্ে বলল উেল, ‘কলা রট তাহলল মুসলমান।’  

ধীলে ধীলে তালদে দু’জলনে ক ােমুলেে রবস্ময় ক লট রগলয় কসোলন 
আনলন্দে প্র াশ ঘটল। আহমদ মুসা মুসলমান এ থা জানাে পে তালদে মলন 
আনলন্দে অন্ত েইল না। তাো কেলব েুরশ হললা কর্, এ জন এরশয়ান মুসরলম 
দু’জন বন্দু ধােী ফোসীল  অবলীলািলম পোরজত  েলত পােল।  

দুজলনই ধীলে ধীলে এগুললা নামাজেত আহমদ মুসাে রদল ।  
আহমদ মুসা তেন মুনাজাত  েলছ।  
আহমদ মুসাে পালশ রগলয় থমল  দাাঁড়াল ওো।  
আহমদ মুসাও মুনাজাত এই সময় কশষ  লেরছল। ঘালসে উপে পালয়ে 

ক্ষ্ীণ নেম শব্দ আহমদ মুসাে  ান এড়ায়রন। তা াল আহমদ মুসা ওলদে রদল ।  
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আহমদ মুসাে ক ালে রছল ক্ষ্ীপ্র এ  সত যতা। ক াে র্েন কস ওলদে 
রদল  ঘুোরেল, তেন তাে হাত  লল কগল রগলয়রছল রেেলবালেে বাাঁলট।  

পালশ এলস দাাঁড়ালনা তরুণ-তরুণীলদেও এটা ক ালে পলড়রছল।  
আহমদ মুসাে ক াে ওলদে উপে পড়লতই তরুণীরট বলল উেল, 

‘আসসালামু আলাইকুম।’  
‘আসসালামু আলাইকুম।’ তরুণরটও বলল উেল তরুণীরটে  ন্ে 

থামলতই।  
তরুণ তরুণী দু’জলনে ক হাোই ইউলোপ-এরশয়ায় কমশালনা। ক াে ও 

 ুল ওলদে এরশয়ান। র ন্তু গালয়ে েং ইউলোপীয়, তলব তাে সালথ এ টা কসানালী 
রমেণ আলছ র্া তালদেল  অপরূপ  লে তুলললছ।  

এমন এ  কজাড়া তরুণ-তরুণীে  াছ কথল  আ রস্ম  সালাম কপলয় 
আহমদ মুসা রবস্মলয়ে এ টা ধাক্কা কেল। কস এ সময় তাে শত্রুলদেল ই আশা 
 লেরছল।  

আহমদ মুসাে মুহূতয াললে রনেবতাে সুলর্ালগ তরুণীরটই আবাে বলল 
উেল, ‘রেেলবাে হালত োোে দে াে কনই। আমো আপনাে বন্ধু। আপনাে 
মাোমারে আমো কদলেরছ। আপরন মুসরলম কদলে পরে লয়ে জলে আমো 
এলাম।’ কমলয়রটে মুলে রমরস্ট হারস।  

আহমদ মুসাে মুলেও হারস ফুলট উেল। বলল, ‘দু’রট সংলশাধনী। 
আপনাো আমাে বন্ধু না হলয় োই কবান হলল েুরশ হলবা। রেতীয়ত, ঘটনাটা 
মাোমারে রছল না। ওো আমাল  মােলত ক লয়রছল, আরম আত্মেক্ষ্া  লেরছ।’  

তরুণ তরুণী দু’জলনই হাসল। আহমদ মুসাে সামলন বসলত বসলত 
বলল, ‘ওলয়ল াম। আমো আনলন্দে সালথ োই-কবান হলত োজী আরছ। তলব 
শতয ‘আপরন’ সলম্বাধন ‘তুরম’ কত রনলয় আসলত হলব। রেতীয়টাও আমো কমলন 
রনরে। দু’গারড়ওয়ালাো আসলল, র্তদূে বুলেরছ, আপনাল  ওো ফললা  েরছল 
এবং কসোন কথল ই ঘটনাে সৃরি। সুতোং তাোই আিমন ােী।’  

‘র ন্তু োইয়া, ক ান জামযান-ফোসীল  আরম ক ানরদন এইোলব 
এরশয়ালনে হালত কুলপা াত হলত কদরেরন। এই রবজলয়ে জলে আপনাল  
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ধেবাদ এবং কসই সালথ জানারে ওো র ন্তু আপনাল  ছাড়লব না। আে র  ঘটনা 
আলছ জারন না, র ন্তু ওলদে আর্য অহং এ দারুণ ঘা কললগলছ।’ বলল তরুণীরট।  

‘কবান, জামযান ফোসী ও এরশয়ান এই দৃরিলত রবষয়রটল  না কদোই 
োল। এটা কর্মন োয়-অোলয়ে এ টা েন্দ্ব রছল, কতমরন র্েন ক ান সংঘাত 
বালধ কসটা ক ান অোয় কথল ই বালধ। র ছু রিরমনাল ছাড়া সব জামযান ফোসীই 
োলয়ে পলক্ষ্ এবং অোলয়ে রবরুলদ্ধ।’ বলল আহমদ মুসা।  

তরুণীরট আহমদ মুসাে মুলেে কশষ শব্দ সম্পূণয হবাে আলগই বলল উেল, 
‘আপরন ক  জারন না। আপনাে র ন্তা অবশ্যই মহৎ। র ন্তু সাধােণোলব এটা বাস্তব 
নয়। পরশ্চলমে র্াো এরশয়া আরি া দেল  লে এ রদন এরশয়া আরি াে 
মানুষল  র্লথি শাসন কশাষলনে রশ ালে পরেণত  লেরছল, তাো এেনও এরশয়া 
আরি াে মানুষল  কসই এ ই দৃরিলত কদলে। শাসন কশাষলনে ক  শল শুধু তাো 
পালেলছ।’  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কতামাে  থা আরম অস্বী াে  েরছ না 
কবান। র ন্তু এল  পূব-পরশ্চলমে সংঘাত বা পরশ্চলমে কশাষণ রহসালব কদলো না। 
কবদনাদায়  হললও কর্টা ঘটলছ, কসটাই স্বাোরব । প্রলতয  বযরিে মত প্ররতরট 
জারত কগাষ্ঠীই তালদে োল র ন্তা  েলব, স্বাথয র ন্তা  েলব এটাই স্বাোরব । পরশ্চম 
আজ ‘গণতলন্ত্রে’ নালম এরশয়া আরি াে রবরেন্ন কদলশে োজনীরতলত কর্ হস্তলক্ষ্প 
 েলছ, মুি অথযনীরতে নালম এরশয়া আরি াে রবরেন্ন কদলশে োজনীরতল  কর্ 
 ব্জা  েলছ, মানবারধ ালেে কলাগান তুলল এরশয়া আরি াে রবরেন্ন কদলশে 
জারত গেন ও সংহরতল  কর্ বাধাগ্রি  েলছ এবং তথা রথত ‘সাসলটইলনবল 
কফইথ বা েযালুলজ’ে নালম তাো জাতীয় সংসৃ্করত ও ধলমযে উপে কর্ ছরড় ঘুোলত 
 ালে, কসটা পরশ্চমী রবরেন্ন োে বা জারতে ‘োল’ বা ‘স্বাথয’ র ন্তা  লেই। প্রশ্ন 
হললা তালদে এই ‘োল’ বা ‘স্বাথয’ র ন্তা আমালদে ক্ষ্রত  েলছ। আমালদে এই 
ক্ষ্রত তাো  েলত পােলছ তালদে বুরদ্ধ ও শরিে বলল। এে প্ররত াে রেক্ষ্া ক লয় 
পাওয়া র্ালব না,  ােণ রেক্ষ্ুল ে আলবদলন তাো র ছু রেক্ষ্া রদলত পালে, র ন্তু 
তালদে ‘োল’ বা ‘স্বাথয’ র্ালত, কসোন কথল  সলে দাাঁড়ালব না। এে অথয হললা 
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আমালদে ‘োললা’ আমালদে ‘স্বাথয’ আমালদে কদেলত হলব। রনরশ্চত  েলত 
হলব।’ থামল আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসা থামলতই তরুনীরট বলল উেল, ‘আপনাল  ধেবাদ। আপরন 
র ন্তাে এ টা বাস্তব ও রবিবাত্ম  রদগন্ত উলোর ত  লেলছন। র ন্তু এটা র োলব? 
আপরনই কতা বলললন, ওো শরি ও বুরদ্ধে কজালে এটা  েলছ। শরি বা বুরদ্ধ ক ান 
রু্লদ্ধই কতা আমো ওলদে সালথ পােলবা না।’  

‘না পাো পর্যন্ত মাে কেলতই হলব। দুবযলো এোলবই মাে োয়।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘ক োে র  এোলনই কশষ? ক ান পথ তাহলল কনই?’ বলল তরুনীরট।  
‘আলছ। ইউলোলপে  াছ কথল  রশক্ষ্া রনলত হলব। ইউলোপ র্রদ তালদে 

স্বালথয এ   মুরা, এ   অথযনীরত, এ   এ রট পালযালমন্ট গড়লত পালে, তাহলল 
মুসরলম কদশগুললা অথযাৎ এরশয়া আরি াে কদশগুললা রনজস্ব বারনজয বযবিা, 
রনজস্ব রবরনলয়াগ বযবিা ইতযারদ গড়লত পােলব না ক ন?’ আহমদ মুসা হাসল।  

‘আপনাে মাোমারে কদলে মলন হলয়রছল, আপরন সাংঘারত  এ জন 
লড়াকু বযরি, র ন্তু এেন মলন হলে আপরন এ জন সাংঘারত  পরলরটরশয়ান। 
আসলল..........।’  

তরুণীরট তরুণল  বাধা রদলয় বলল উেল, ‘এই প্রসলে পলে আসা র্ালব, 
আলগ রবশ্ব োজনীরতটা কশষ কহা ।’  

তরুণীরট মুহূলতযে জলে থামল। মুে ঘুরেলয় তা াল আহমদ মুসাে 
রদল । বলল, আপরন মুসরলম কদশ ও আলিা-এশীয় কদশগুললাল  র্া  েলত 
বলললছন, তাে জলেও কতা োজথনরত  ও অথযথনরত  শরি দে াে।’  

‘সবল লয় কবরশ প্রলয়াজন োয়ল  োললাবাসা এবং অোলয়ে সালথ 
ক ান সমলোতায় না র্াওয়াে শরি। এই শরি অেসব শরি সৃরি  লে।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘আপরন এ  দূলযে শরিে  থা বলললন, র্াে দুরেযক্ষ্ এেন সবল লয় 
প্র ট।’ আহমদ মুসা থামলতই দ্রুত  লন্ে বলল উেল তরুণরট।  
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এই দুরেযক্ষ্ প্র ট বললই আমালদে 
কোগারন্তও প্র ট।’  

‘ধেবাদ। োজনীরতে  থা এেন থা । বলুন, দুই ইউলোপীয় 
আপনাল  তাড়া  েরছল ক ন? ক লনন ওলদে? বলল তরুণরট।  

‘ওলদে র রন না। র ন্তু তাড়া  োে  ােণ কবাধ হয় জারন।’ আহমদ মুসা 
বলল।  

‘র   ােণ?’ বলল তরুণীরট।  
আহমদ মুসা ওলদে দুজলনে রদল  তা াল। বলল, ‘তাে আলগ 

কতামালদে পরে য় জানা দে াে।’  
সংলগ সংলগ তরুণীরট বলল উেল, ‘আরম ফারতমা  ামাল। জামযানীে 

‘বন’ এ বারড়। বলনে কস্টট ইউরনোরসযরটে ছাত্রী।’  
তরুণীরট  থা কশষ না হলতই তরুণরট বলা শুরু  েল, ‘আে আরম র্ালয়দ 

ফারু । পযারেলস বারড়। পযারেস ইউরনোরসযরটে ছাত্র।’  
রবস্ময় ও আনলন্দে র হ্ন আহমদ মুসাে ক ালে মুলে। তরুনরটে  থা কশষ 

হলতই আহমদ মুসা বলল, ‘কতামো র  রদ োইন ইন্টযােোশনাল কহালটলল থা ?’  
‘হ্যাাঁ। র   লে জানললন?’ এ  সালথ বলল উেল তরুণ-তরুণী দু’জলনই।  
‘আরমও ঐ কহালটললই উলেরছ।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘র ন্তু আমালদে  থা জানললন র   লে?’ বলল তরুণীরট।  
‘আরম কর্রদন কহালটলল আরস, কসরদনই আরম  াউন্টালে কোাঁজ 

রনলয়রছলাম আে ক ান মুসরলম এই কহালটলল আলছ র না? তাোই আমাল  
কতামালদে দু’জলনে নাম বললরছল।’  

বলল এ টু কথলমই আবাে শুরু  েল, ‘র ন্তু কতামো কতা দুই প্রালন্তে 
দুইজন, কতামালদে পরে য় র োলব? না বন্ধু রছলল কতামো?’  

‘না ক উ  াউল  র নতাম না। আরম কর্রদন কহালটলল আরস, কসরদন 
রেলসপশলন ‘হালাল’ োবাে রনলয় আলাপ  েরছলাম। এ সময় র্ালয়দ পালশ 
দারড়লয় রছল। কস অর্ারর্তোলবই আমাল  সাহার্য  েলত এরগলয় আলস। 
এোলবই আমালদে পরে য়।’ বলল তরুণীরট।  
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‘কতামো র  হালাল-হাোম মান? রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা। কোলট এ  
টু লো হাাঁরস।  

‘না মানলল মুসলমারনত্ব থা লব র   লে?’ তরুণরট বলল।  
আহমদ মুসাে কোলট আেও স্পি রমরস্ট হারস ফলুট উেল। বলল, 

‘মুসলমারনত্ব েক্ষ্াে জলে আে র   ে? কতামো দুজন র  আসলেে নামাজ 
পলড়ছ?’  

তরুণ-তরুণী দুজলনে মুেই ম্লান হলয় কগল। মুে রন ু হলয় কগল তালদে। 
এ টু পলেই তরুনীরট মুে তুলল। বলল, ‘স্যরে োইয়া। আরম নামাজ পরড়। তলব 
বাইলে কবরুলল অলন  সময় অবিাে  ােলণ পড়লত পারে না। র ন্তু  াজা পলড় 
কনই।’  

র্ালয়দ ফারুল ে মুে লাল। তরুনীরট মালন ফারতমা  ামাল থামলতই 
র্ালয়দ ফারু  বলল উেল, ‘আমাে জবাব কদবাে র ছু কনই োইয়া। আমাল  ক উ 
ক ানরদন এোলব বললরন। নামাজ না পড়াে অপোধ-কবাধ আমাে কেতলে আলছ। 
আরম আজ কথল  নামাজ পড়ব োইয়া।’  

‘কতামালদে ধেবাদ।’  
বলল এ টু থামল আহমদ মুসা। তােপে বলল, ‘কতামো রজলজ্ঞস 

 েরছলল ওো আমাল  তাড়া  োে  ােণ র , তাই না? আরম স্ট্রাসবাগয 
রবমানবন্দলে নামাে পে কথল ই ওো আমাল  ফললা  েলছ। আরম কর্োলন র্ারে, 
তাো রপছু রপছু র্ালে। প্রথম দু’রদন আরম বুেলত পারেরন। আজ রসদ্ধান্ত 
রনলয়রছলাম ওলদে মুলোমুরে হলবা। তালদে মুলোমুরে হলত রগলয়ই এই সংঘষয।’ 
থামল আহমদ মুসা।  

ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনে ক ালে মুলে রবস্ময়। আহমদ মুসা থামলতই 
তাো বলল, ‘সাংঘারত  ঘটনা। র ন্তু এ শত্রুতাে  ােণ র ?’  

‘ ােণ র  আরম জারন না। তলব আরম কর্টা অনুমান  রে, কসটা হললা 
বযাপােটা েুবই বড়।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘র  কসটা?’ বলল ফারতমা  ামাল। তাে ক ালে শং া।  
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আহমদ মুসাে ক ালে মুলে কনলম এল গাম্ভীর্য। ধীলে ধীলে বলল, ‘আমাে 
মলন হয় ‘স্পুটরন ’ নালমে কগালয়ন্দা সংিা র্াো ধ্বংস  লেলছ এবং এে 
কগালয়ন্দালদে র্াো র ডোপ  লেলছ, তাো বা তালদে োড়া  ো কলা  এো।’ 
আহমদ মুসা থামল।  

‘স্পুটরনল ’ে নাম শুলনই  মল  উলেলছ র্ালয়দ ও ফারতমা দু’জলনই। 
আহমদ মুসা র্েন তাে  থা বলা কশষ  েল, তেন রবস্ময় শং ায় আেন্ন হলয় 
কগলছ তালদে ক হাো।  

আহমদ মুসা থামললও  লয়  মুহূতয তাো  থা বললত পােল না। পলে 
ফারতমা  ামালই ধীলে ধীলে বলল, ‘আপরন স্পুটরনল ে ঘটনা জালনন? র ন্তু ওো 
আপনাে কপছলন লাগলব ক ন?’  

‘জারন। লা-মলন্ড পরত্র ায় পলড়রছ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আে ওো আপনাে কপছলন ক ন? বলল ফারতমা  ামাল।  
‘ওো কবাধ হয় ধলে রনলয়লছ আরম র্েন স্ট্রাসবালগয এলসরছ, তেন 

স্পুটরনল ে বযাপাে রনলয় রনশ্চয় আরম র ছু  েব। এ জলেই তাো আমাে গরত 
রবরধে উপে নজে োেলছ।’  

র্ালয়দ ও ফারতমাে রবধ্বস্ত  াে ক াে আহমদ মুসাে উপে রনবদ্ধ।  
এ  সময় ফারতমাে ধীে  ন্ে কথল  কবে হলয় এল, ‘আপরন ক  োইয়া? 

আপনাে  থা কথল ই প্রমাণ হলে স্পুটরন  ধ্বংস ােীো আপনাল  ক লন এবং 
স্ট্রাসবালগয এলল আপরন স্পুটরন  ঘটনাে অনুসন্ধান  েলত পালেন, তাও তাো 
জালন। ক  তাহলল আপরন োইয়া?’  

ফারতমা থামলতই র্ালয়দ বলল উেল, ‘রে , আমো এ পর্যন্ত কতা আপনাে 
র ছু জারন না। এমনর  আপনাে নাম পর্যন্তও না। বলুন োই।’  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমাল  আহমদ আবদুল্লাহ বলল ডা াই 
র্লথস্ট নয় র ?’  

‘আপরন ক ালেল  এলসলছন?’ বলল ফারতমা।  
‘কস রদ আেব কথল ।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘র ন্তু আপরন এোলন এললই স্পুটরন  বযাপালে অনুসন্ধান  েলবন এটা 
তাো োবলত কগল ক ন? আপনাল  ক মন  লে ওো ক লন?’ রজলজ্ঞস  েল 
র্ালয়দ ফারু ।  

‘আরম কগালয়ন্দা  ালজ েুব আগ্রহী। রবলশষ  লে মুসলমানো এ ধেলনে 
ক ান রবপলদ পড়লল আরম কসোলন র্াই।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র ন্তু মলন হলে ওো আপনাল  েয়  লে। কস জলে আপনাে গরতরবরধ 
ওো পাহাো রদলে এবং সুলর্াগ কপলয়ই আপনাল  আট াবাে বা মাোে ক িা 
 লেরছল। এটা ক ন?’ বলল ফারতমা।  

‘স্পুটরনল ে বযাপালে ক উ কোাঁজেবে রন , ক উ এে সালথ জরড়লয় 
পড়ু  তা রনশ্চয় তাো  ায় না।  ােণ এটাই।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আমোও কতা এই  ালজই এলসরছ এবং এ রনলয় প্রাইলেট কগালয়ন্দা 
সংিাে সালথও আলাপ  লেরছ। আমো তালদে আত্মীয়। আমো এ ঘটনায় জরড়ত 
হলয় পড়লতই পারে। র ন্তু আমালদে উপে তালদে ক াে পলড়রন।’ বলল ফারতমা।  

‘কতামো তালদে আত্মীয়? ক  কতামো?’ রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  
ফারতমাই প্রথম  থা বলল উেল। বলল, ‘আরম স্পুটরনল ে নাম্বাে ওয়ান 

কগালয়ন্দা পরে াল   ামাল সুলাইমালনে কছাট কবান। আরম বলনে পারেবারে  
বারড়লত থার । স্পুটরনল ে বযাপালে অনুসন্ধালনে জলেই এোলন এলসরছ। শত্রু 
ক াে এড়াবাে জলেই োইয়াে বারড়লত উরেরন। আে র্ালয়দও স্পুটরনল ে রেতীয় 
কগালয়ন্দা পরে াল  আবদুল্লাহ ফারুল ে কছাট োই। কসও এ ই ললক্ষ্য 
স্ট্রাসবালগয এবং আমাে মত এ ই  ােলণ কহালটলল উলেলছ।’  

‘কতামালদে অরেনন্দন। তাহলল আমো এ ই উলেলশ্য স্ট্রাসবালগয 
এলসরছ এবং  া তালীয়োলব এ ই কহালটলল অবিান  েরছ। শুধু এ টাই 
পাথয য। আরম স্পুটরনল ে সাতজন ঐরতহারস  পরে ালল ে  ােও সালথই 
ক ানোলব সম্পর যত নই।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আপনাল ও ধেবাদ। আমালদে মলধয আলে টা পাথয য আলছ। কসটা 
হললা আমো এলসরছ েলিে টালন, আে আপরন এলসলছন হৃদলয়ে টালন। েলিে 
টালনে ক লয় হৃদলয়ে টানটাই কবরশ মূলযবান।’ বলল ফারতমা  ামাল।  
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‘এসব  থা থা  কবান। কতামো এবাে  ালজে  থায় এস। র ছুক্ষ্ণ 
আলগ র্া ঘটল, তালত শত্রুে কললজ পা পলড়লছ। এো দ্রুত এ টা পাো কছাবল 
মােলব।’ বলল আহমদ মুসা।  

র্ালয়দ ও ফারতমা দু’জলনেই ক ালে মুলে শং া ফুলট উেল। র্ালয়দ 
বলল, ‘তাে মালন ওো আিমন  েলব?’  

‘আমাে তাই রবশ্বাস।’  
বলল আহমদ মুসা এ টু থামল। এ টু োবল। তােপে বলল, 

‘আিমন ােী গারড় দুরটে নাম্বােসহ থানায় এ টা ডালয়েী  েলত  াই কর্, গ্রীন 
সাল যললে ইনাে সাকুযলাে কোলড আরম আিান্ত হই। দু’রট গারড়লত দু’জন কলা  
আমাল  র ডোপ  োে ক িা  লে। ওলদে এ টা গারড় এবং কতামো ঘটনাে 
সাক্ষ্ী।’  

‘আমো সাক্ষ্ী হলত োরজ আরছ। র ন্তু পুরললশে  ালছ রবলশষ ক ান 
সাহার্য রমললব না।’ বলল র্ালয়দ।  

‘আরম পুরললশে সাহার্য  াই না, আইনল  আমাে পলক্ষ্  াই। এ জলেই 
এই ডালয়েী।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘আপনাে র ন্তা রে  োইয়া। গ্রীন সাল যললে এ টু পলেই এ টা থানা 
আলছ। র্াবাে সময় ডালয়েী  ো র্ালব।’ ফারতমা বলল।  

‘কর্ গারড় কফলল ওো পারললয়লছ, কসই গারড়ও পুরললশে হালত কদওয়া 
দে াে।’ বলল র্ালয়দ।  

‘সাল যল পুরলশল  কডল  বলললই হলব।’ ফারতমা বলল।  
‘র্ালয়দ-ফারতমা, ঘটনাে বযাপালে কতামো র  পরেমাণ এরগলয়ছ?’ বলল 

আহমদ মুসা।  
‘না োইয়া। আমো র ছুই এগুলত পারেরন। আমালদে দু’জলনে পরে য় 

হবাে পে আমো ক িা  েরছ োইয়াো কর্ সব  লেলছন ও  েলছন তাে রেরত্তলত 
োইয়ালদে শত্রুলদে এ টা তারল া  োে।’ ফারতমা বলল।  

‘র োলব  েছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
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‘অতীলতে পত্র-পরত্র া কঘাঁলট ও োইয়ালদে বন্ধু-বান্ধবলদে 
রজজ্ঞাসাবালদে মাধযলম।’ বলল র্ালয়দ।  

‘আপনাে  াজ  তদূে োইয়া?’ ফারতমা বলল।  
‘সলব আজ  াজ শুরু হললা। এ  য়রদন আরম শহে কদলে কবরড়লয়রছ।’ 

বলল আহমদ মুসা।  
‘আজ র োলব  াজ শুরু হললা’, ফারতমা বলল।  
‘র ছুক্ষ্ণ আলগ গ্রীন সাল যলল ওলদে আিমলনে মাধযলম। শুরুটা েুবই 

োল হলয়লছ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘র োলব?’ র্ালয়দ বলল।  
‘শত্রুো আিমন  ো মালন শত্রুে সালথ কদো হওয়া। তাে মাধযলম 

শত্রুলদে পরে য় উদ্ধালেে এ টা সুলর্াগ সৃরি হললা। গারড়  ুরে  ো ও গারড়ে 
লাইলসন্স ও ব্লবু  েূয়া হলত পালে, র ন্তু ওগুললালত হালতে কর্ ছাপ আলছ তা েূয়া 
নয়। সবল লয় বড়  থা হললা, এই সংঘাত আেও সংঘালতে সুলর্াগ সৃরি  লেলছ। 
সুতোং আরম েুরশ কর্, আবােও তালদে কদো পাব।’ বলল আহমদ মুসা।  

ফারতমা ও র্ালয়লদে ক ালে মুলে রবস্ময়। ফারতমা বলল, ‘ওো আবাে 
আিমন  েলব। আেও সংঘাত হলব। এলত আপরন েুরশ। র ন্তু আমালদে কতা বু  
 াাঁপলছ।’  

‘বুেলাম, আপরন জাত কগালয়ন্দা োইয়া। র ন্তু সংঘালতে কেজাে পলক্ষ্-
রবপলক্ষ্ দুই-ই হলত পালে। রবপলক্ষ্ র্ালব কস েয় আপনাে কনই?’ বলল র্ালয়দ।  

‘এসব োবলল কতা এগুলনা র্ালব না।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘বুো কগল, আপরন আমালদে মত সাধােণ ক উ নন এবং এও বুো কগল 

ওো আপনাল  েয়  লে ক ন?’ বলল ফারতমা।  
‘আমো আনরন্দত োইয়া। আল্লাহ আপনাল  সাহার্য  রুন। আমো র্া 

 েরছ, কসটা পুরলশ র্া  েলছ কস ে মই। র ছুই হলব না এলত।’ র্ালয়দ বলল।  
র্ালয়দ থামলতই ফারতমা  ামাল বলল উেল, ‘োইয়া, আমালদে 

দু’জনল  র  আপরন সালথ রনলত পালেন?’  
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ফারতমাে হোৎ এই প্রলশ্ন আহমদ মুসা মুে তুলল তালদে রদল  তা াল। 
তােপে মুে রন ু  লে র ছুক্ষ্ণ োবল। তােপে বলল, ‘রনলত পারে। র ন্তু এ টা 
সমস্যা আলছ।’  

‘র  সমস্যা?’ বলল ফারতমা।  
‘সমস্যা হললা কতামো দু’জন রববারহত নও।’ আহমদ মুসা বলল।  
ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনে মুলেই রবস্ময় ফলুট উেল তােপে লজ্জায় 

োো হলয় উেল মুে।  
সংলগ সংলগ  থা বললত পােল না তাো। এ টু পে ফারতমা বলল, 

‘আপনাে  থা বুেলাম না োইয়া। রবলয়ে সালথ আমালদে প্রস্তালবে সম্প য র !’  
‘অনরধ াে   যাে জলে মাফ  লো কবান। আরম কতামালদে দু’জলনে 

মলধয াে রবলয়ে  থা বলরছ। কতামালদে দু’জলনে মলধয রবলয় না হলয় থা লল 
র ংবা রবলয় না হলল কতামো দু’জলন কর্মন এ লত্র এোলব  াজ  েলত পাে না, 
কতমরন কতামো দু’জলন রববারহত হললই শুধু কতামো এ লত্র আমাে সালথ  াজ 
 েলত পাে।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘এে  ােণ র  োইয়া?’ ফারতমাই বলল আবাে।  
‘ইসলালমে রবধান অনুসালে র্ালদে মলধয রববাহ রনরষদ্ধ নয়, এমন কছলল 

কমলয়ো রববাহ ছাড়া এোলব কমলালমশা  েলত পালে না। এমনর  ইো ৃতোলব 
রনেৃলত দু’জলনে মলধয র ছুক্ষ্লনে জলেও কদো হওয়া রনরষদ্ধ।’  

‘রনরষদ্ধ? মালন হাোম?’ বলল ফারতমা।  
‘হ্যাাঁ, তাই।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘ ােণ?’ বলল ফারতমা।  
‘ ােণ শয়তান মানুষল  োোপ পলথ কটলন কনবাে জলে সদা প্রস্তুত। 

আে ইসলাম স ল অঘটলনে পথ বন্ধ  েলত  ায়।’  
‘বুলেরছ।’ লাজ োো মুলে বলল ফারতমা।  
এ টু কথলমই আবাে বলল উেল, ‘র ন্তু োইয়া আরম ও র্ালয়দ এমন 

রনেৃলত অলন  বলসরছ, রমলশরছ।’  
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‘র ছু ঘলটরন। র ন্তু ঘটলব না এমন  থা র  রনরশ্চত  লে বলা র্ায়? আে 
বযরতিম কতা থা লতই পালে। র ন্তু আইন হয় স ললে জলে। স লল ই কসই 
আইন মানলত হয়। বযরতিম র্াো, তালদেল ও।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘তাহলল কতা আমো এতরদন অপোধ  লেরছ োইয়া। র ন্তু আমালদে র  
কদাষ? আমালদে জামযানীলত মুসরলম পরেবালে এমন কমলালমশা আলছ।’ ফারতমা 
বলল।  

‘আপরন র  ইসলালমে স ল রবরধরবধান কমলন  ললন োইয়া?’ বলল 
র্ালয়দ।  

‘পরেলবশ পরেরিরতে  ােলণ অলন  সময়ই পারে না। র ন্তু মানাে ইো 
আলছ, ক িা আলছ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আমালদেও তাই  ো উর ত। র ন্তু োইয়া আপরন কর্ রবষলয় প্রস্তাব 
 লেলছন, কসটা রনলয় আরম  েনও োরবরন। র্ালয়দ কেলবলছ র না জারন না।’ 
বলল ফারতমা।  

র্ালয়লদে মুলে সলজ্জ হারস ফলুট উেল। বলল, ‘আরম োইয়াে  ালছ 
রমথযা বলব না। রমস ফারতমা আমাল  মাফ  রুন, আরম তাাঁল  রনলয় কেলবরছ।’  

‘র ন্তু আমাে অজ্ঞালত কসটা, আমাল  র ছু বলরন  েনও।’ বলল 
ফারতমা লজ্জায় লাল হলয়।  

‘দুুঃরেত, োবনাটা  েন কর্ আমাে মলন এলসলছ বললত পােব না। র্েন 
োবনাটা আমাে জলে সমস্যা হলয় দারড়লয়লছ, তেন রবষয়টা বাে বাে আরম 
কতামাল  বললত ক লয়রছ, র ন্তু তুরম এল  র োলব কনলব তাই বললত সাহস পাই 
রন।’  

‘তাহলল তুরম আমাল  েয়  ে কদেরছ?’ ফারতমাে কোাঁলট লজ্জা ও হারসে 
রমেণ।  

‘ ােণ, সরতযই কতামাে প্ররত আরম দুবযল হলয় পলড়রছলাম।’ বলল 
র্ালয়দ মুে রন ু  লে।  

‘ও, এই  ােলণই অপ্রলয়াজলনও কতামাল  আমাে  লক্ষ্ আসলত 
কদলেরছ।’ বলল ফারতমা। তাে  লন্ে শাসলনে সুে।  
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‘আরম দুুঃরেত ফারতমা আমাে দূবযলতাে জলে।’ বলল র্ালয়দ নেম 
 লন্ে।  

ফারতমা কহলস উেল। বলল আহমদ মুসাল  লক্ষ্য  লে, ‘োইয়া, আল্লাহ 
আমালদে মাফ  রুন। আমো ধো পলড় কগরছ। আরম রবলয়ে  থা োরবরন বলট, 
র ন্তু শুধু র্ালয়দ নয়, আরমও কদেরছ ওে প্ররত দূবযল হলয় পলড়রছলাম। আরম ওে 
ঘলে র্াইরন বলট, র ন্তু আরম মলন মলন  াইতাম ও আমাে ঘলে আেও কবরশ 
আসু । আরম আেও স্বী াে  েরছ োইয়া। আপনাে  থাই রে । র ছু ঘলটরন 
বলট, র ন্তু সব র ছুই ঘটলত পােলতা। আরম আপনাে প্রস্তালব োজী োইয়া। এেন 
ওে মত রজজ্ঞাসা  রুন।’ ফারতমাে কশলষে  থাগুললা  ান্নাজরড়ত আলবলগ রুদ্ধ 
হলয় পলড়রছল।  

র্ালয়দ মুে তুলল বলল, ‘অোয় অবারিত কগাপন দূবযলতাে জলে 
আল্লাহ আমালদে মাফ  রুন। অবাধ কমলালমশােই এটা স্বাোরব  পরেণরত রছল। 
োইয়া, আপরন রে ই বলললছন এই অবিা অবযাহত থা া আে এ  মুহূতযও উর ত 
নয়। ফারতমাল  ধেবাদ। ফারতমা র  োবলব এজলে আমাে োজী থা াে  থা 
বললত পারেরন। আরম আনলন্দে সালথ আমাে মত রদরে।’  

র্ালয়দ থামলতই ফারতমা বলল উেল, ‘আনন্দ শব্দ কর্াগ  োে ক ান 
দে াে রছল না। োইয়া সম্মরতে  থা জানলত ক লয়লছন, ক ান রবলশষণ নয়।’  

‘স্যরে। তলব এটা োোপ রবলশষণ নয়, োল রবলশষণ।’ র্ালয়দ বলল।  
‘পযারেলসে কলা লদে ঘলোয়া বুরদ্ধ কমাটা শুলনরছলাম। আজ প্রমাণ 

কপলাম। আমালদে ‘বলন’ বযরিে লজ্জাশীলতা এেনও আলছ, পযারেলস তা কনই।’ 
বলল ফারতমা।  

‘কদেুন োইয়া, ফারতমা পযারেস তুলল  থা বললছ। বন আে জামযানীে 
 থা আমো  ম জারন না।’  ৃরত্রম কক্ষ্াে ফলুট উেল র্ালয়লদে  লন্ে।  

ফারতমা র ছু বললত র্ারেল। আহমদ মুসা বাধা রদলয় বলল, ‘রবলয়টা 
বন-পযারেলসে মলধয হলে না, হলে ফারতমা ও র্ালয়লদে মলধয। তালদে  াল াে 
শুধুই বন ও পযারেস রেরত্ত  নয়।’  
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থামল আহমদ মুসা। কথলমই আবাে বলল উেল, ‘তাহলল কতামো 
কতামালদে অরেোব লদে সালথ  থা বললা। শুে  াজ সত্ত্বেই হলয় র্াওয়া 
উর ত।’  

বলল আহমদ মুসা ঘরড়ে রদল  তার লয় উলে দাাঁড়াল। বলল, ‘মাগরেলবে 
সময় হলয় কগলছ। কতামো র্াও অজু  লে এস। দু’জলনই আমাে সালথ নামাজ 
পড়লব।’  

ওোও আহমদ মুসাে সালথ উলে দারড়লয়লছ। আনলন্দে সালথ ওো  লল 
অজু  োে জলে।  

 
 
 
ঘুম কেলে কগল আহমদ মুসাে।  
এ টা শলব্দ তাে ঘুম কেলে কগলছ।  
র লসে শব্দ?  
ধীলে ধীলে ক াে েুলল আহমদ মুসা।  
ঘে অন্ধ াে। র ন্তু দরক্ষ্লনে কদয়াল কজাড়া নীল পদযাে মলধয রদলয় 

বাইলেে নগে োলতে রনস্তব্ধতা এলস ঘলেে দরক্ষ্ণ প্রালন্তে স্বেতা র ছুটা রফাঁল  
 লে কফলললছ।  

আহমদ মুসা ক াে কোলাে পে তাে ক াে আশপাশটা ঘুলে এলস প্রথলমই 
কসাজা রগলয় রনবদ্ধ হললা দরক্ষ্ণ কদয়াললে পূব প্রালন্তে তাে বোবে পদযাে উপে। 
ক াে পড়লতই আটল  কগল কসোলন তাে ক াে। পদযা নড়লছ।  

ক ন নড়লছ? দরক্ষ্লণ কগাটাটাই  াাঁল ে কদয়াল। ক ান ফাাঁ  কনই। 
বাতালসে প্রবাহ প্রলবলশে ক ান সুলর্াগ কনই। তাহলল নড়লব ক ন পদযা?  

নলড় উো পদযা আবাে রিে হলয়লছ।  
আহমদ মুসা ক াে সোয়রন পদযাে কসই অংলশে উপে কথল ।  
মুহূতয াল পলেই পদযা ধীে গরতলত আবাে দুলল উেল এবং কসই সালথ 

এ টা  লন্ত ছায়ামূরতয পদযা কেলল কবরেলয় এল।  
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ঘলেে অন্ধ ালে ছায়ামূরতযরটল  আেও গাঢ় অন্ধ াে কদোলে। 
অন্ধ ালেে মলধয আহমদ মুসা কদেল ছায়ামূরতযরটে ডান হাত ক ামে পর্যন্ত উ ুাঁলত 
প্রসারেত। কদহরট সামলনে রদল  এ টু কবাঁল  আসা।  

কলা রটে ডান হালত রেেলবাে এবং কস আিমণাত্ম  েংরগলত পা পা 
 লে অরত সাবধালন তাে কবলডে রদল  এরগলয় আসলছ।  

বুেল আহমদ মুসা র  ঘটলত র্ালে।  
শি হলয় উেল আহমদ মুসাে কদহ। তাে ক াে দু’রট রিে রনবদ্ধ কলা রটে 

উপে।  
আলস্ত আলস্ত আহমদ মুসা তাে ডান হাত বারললশে তলায় রনল। র ন্তু 

হোৎ আহমদ মুসাে মলন পড়ল  াে রেেলবােটা জযাল লটে পল লটই েলয় 
কগলছ। গত োলত বাইলে কথল  কফোে পে রেেলবােটা েীরত অনুসালে পল ট 
কথল  কবে  লে বারললশে তলায় োো হয়রন।  

মনটা োোপ হলয় কগল আহমদ মুসাে। কর্রদন প্রলয়াজন কসরদনই তাে 
এ েূলটা হলয় কগলছ।  

কলা রট এরগলয় আসলছ।  
কশষ মুহূতয পর্যন্ত ঘুলমে োন  লে থা াে রসদ্ধান্ত রনলয়লছ আহমদ মুসা। 

কর্লহতু ওে হালত রেেলবাে, তাই কস দূলে থা লত প্ররতলোধ বা প্ররতআিমলনে 
ক িা  লে লাে কনই।  

কলা রট োলটে  াছা ারছ কপ াঁলছ োট ঘুলে আহমদ মুসাে কপছন রদ  
কথল  সামলনে রদল  অগ্রসে হললা। োলটে পরশ্চম পাশ রদলয় আহমদ মুসাে মাে 
বোবে আসাে পে কলা রট বাম হাত কথল  ডান হালত রেেলবােরট রনল এবং 
কলা রটে ডান হাত ঢুল  কগল তাে পল লট। কবরেলয় এল সাদা েলেে র ছু এ টা 
রনলয়।  

আহমদ মুসা বুেল ওটা এ টা সাদা রুমাল। সাদা রুমাল ক ন? মলন 
প্রশ্নটা জাগাে সালথ সালথই আহমদ মুসা বুেল, রনশ্চয় ঐ রুমাললে কেতে োো 
আলছ কক্লালোফেম  যাপসুল। হালতে  ালপ ওটা কেলে রনলয় রুমাল নাল   াপাে 
কসল লন্ডে মলধযই এ জন মানুষ সংগা হারেলয় কফলল।  
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কলা রটে পরে ল্পনা বুলে েুরশ হললা আহমদ মুসা। এেন আহমদ মুসা 
রনরশ্চত কর্, কস প্রথলমই গুলী  েলব না।  

কলা রট আহমদ মুসাে ডান পাশ ঘুলে তাে মাথাে কপছলন আসরছল। তাে 
রেেলবাে ধো বাম হাতরট তেন আহমদ মুসাে ডান বাহুে উপলে। রেেলবালেে 
নল আহমদ মুসাে কদহল  তা   লে নয়, বুল ে উপে রদলয় সমান্তোল।  

আহমদ মুসা বুেলত পােল, কলা রট মাথাে কপছলন দাাঁরড়লয় তাল  
কক্লালোফেম  েলত  ায়। র্ালত আহমদ মুসাে ঘুম োেললও হাত রদলয় আিমন 
 োে উপরু্ু্ি সুরবধা না পায়।  

তাে আলগই তাে হালত কর্ সুবণয সুলর্াগ এলসলছ তাে সেযবহালেে রসদ্ধান্ত 
রনল। এমন এ রট রনোপদ সুলর্ালগেই কস অলপক্ষ্া  েরছল।  

রসদ্ধালন্তে সালথ সালথই  াজ।  
আহমদ মুসাে ডান হাত রবদুযত কবলগ উলে এল এবং আঘাত  েল 

কলা রটে রেেলবাে ধো বাম হালত।  
রেেলবাে তাে হাত কথল  রছটল  পলড় কগল।  
আহমদ মুসা তাে কদহটাল  এ টা পা  রদলয় কমলেয় কনলম দাাঁড়াল। 

র ন্তু আহমদ মুসা রিে হলয় দাাঁড়াবাে আলগই কলা রট আহমদ মুসাে উপে 
োাঁরপলয় পড়ল।  

আহমদ মুসা সলে দাাঁড়াবাে সুলর্াগ কপল না। কস পলড় কগল কমলেে উপে 
এবং তাে কদলহে উপে এলস পড়ল কলা রট।  

কলা রট এলস পড়াে সালথ সালথই আহমদ মুসা তাল   রেনোলব দু’হাত 
রদলয় জরড়লয় কফলল, র্ালত কস এযা শলন র্াবাে সুলর্াগ না পায়। তােপে আহমদ 
মুসা কলা রটে পাো র ছু শুরু  োে আলগই রনলজে কদহটায় এ টা কমা ড় রদলয় 
কলা রটল  রনল  কফলল। তােপে তাল   াবু  োে জলে আহমদ মুসা তাে বুল  
উলে বসাে জলে কদহটাল  এ টু গুরটলয় রনলত কগল। তাে ফলল স্বাোরব োলবই 
আহমদ মুসাে কদলহে  াপ র ছুটা লুজ হলয়রছল মুহূলতযে জলে। এই সুলর্াগই 
 ালজ লাগাল কলা রট। কস কদহটাল  এ টা প্র ন্ড োাঁকুরন রদলয় আহমদ মুসাল  
রছটল  কফলল আবাে কস আহমদ মুসাে উপে ক লপ বসল।  
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র ন্তু কসও আহমদ মুসাল  সামলালত পােল না। আহমদ মুসা আবাে 
কলা রটল  কফলল রদলয় তাে উপে  লড় বসল।  

রে  এই সময় অন্ধ ালেে কেতে কথল  এ জন এলস োাঁরপলয় পড়ল 
আহমদ মুসাে উপে।  

আহমদ মুসাে উপে োরপলয় পড়া এই কলা রট দরক্ষ্ণ কদয়াললে পরশ্চম 
পাশ রদলয়  াাঁ  ক লট রেতলে প্রলবশ  লেরছল। আহমদ মুসাে নজে শুধু পুব রদল  
রনবদ্ধ রছল বলল পরশ্চম রদ  রদলয়ও কর্ আলে জন ঘলে প্রলবশ  েলছ কসটা 
কদেলত পায়রন।  

কলা রট এতক্ষ্ন অন্ধ ালে দাাঁরড়লয় শত্রু-রমত্র ক নাে ক িা  লেলছ। 
রনরশ্চত হলয় কস োাঁরপলয় পলড়লছ আহমদ মুসাে উপে।  

আহমদ মুসা রছটল  পড়ল পালশই। আ রি  এই আিমলনে জলে 
প্রস্তুত রছল না আহমদ মুসা। ঘালড় আঘাত কপল কস।  

রছটল  পড়াে পে রনলজল  সামলল রনলত এ টু কদেী হললা আহমদ 
মুসাে। রনলজল  সামলল রনলয় উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। এ সময় ওো দু’জন 
এলস োাঁরপলয় পড়ল তাে উপে।  

আহমদ মুসা র ৎ হলয় আছলড় পড়ল আবাে।  
আছলড় পড়াে পে আহমদ মুসা অনুেব  েল তাে ডান হাত রগলয় 

পলড়লছ এ টা শি ধাতব রজরনলসে উপে। হাত কনলড় পেীক্ষ্া  লে আনরন্দত 
হললা আহমদ মুসা ধাতব রজরনসরট এ রট রেেলবাে। আহমদ মুসাে মলন পড়ল 
এই রেেলবােরটই প্রথম কলা রটে হাত কথল  রছটল  পলড়রছল।  

ওো দু’জন এলস ক লপ বলসরছল আহমদ মুসাে উপে। কক্লালোফেলমে 
গন্ধ আবাে কপল আহমদ মুসা। বুেল, ওো তাল  সংগাহীন  োে ক িা  েলছ।  

আহমদ মুসা তাে ডান হাত সরিয়  েল। রসদ্ধান্ত রনলয় কফলললছ, 
রেেলবাে বযবহাে না  লে উপায় কনই।  

ডান হাতটা কটলন এলন আহমদ মুসা প্রথম গুলীটা  েল তাে উপে ক লপ 
বসা এ জলনে বুল ে পাাঁজলে কের লয়।  
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কলা টা বু  ফাটা র ৎ াে  লে তাে বুল ে উপে কথল  উলে পড়ল 
তাে পালশে কলা রটে উপে।  

আহমদ মুসা আে েুাঁর  কনয়া রে  মলন  েল না। রেতীয় কলা রটে হালত 
রেেলবাে থা লত পালে। কস এবাে রেেলবাে বযবহালে মরেয়া হলয় উেলব।  

ইরতমলধয পালশে কলা রট র ৎ াে  লে উলেলছ, ‘কুত্তাে বাচ্চা গুলী 
 লেছ। কতামাল ও মেলত.....’  

কলা রট  থা কশষ  েলত পােল না। আহমদ মুসাে রেেলবাে শব্দ ললক্ষ্য 
পে পে দু’বাে অরিবৃরি  েল।  

কলা রট র ৎ াে  োেও সুলর্াগ কপল না। রনেব হলয় কগল।  
উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা।  লক্ষ্ে আললা কজ্বলল রদলয় কসাজা 

কটরললফালনে  ালছ কগল। কটরললফান  েল কহালটল রসকুরেরটল । বলল, ‘আমাে 
ঘলে দু’জন কলা  ঢুল  আমাল  আিমন  লেরছল। দু’জলনই রনহত হলয়লছ। 
আপনাে আসুন, পুরললশ েবে রদন।’  

সংলগ সংলগই কহালটল রসকুরেরটে কলাল ো এলস কগল। দশ রমরনলটে 
মলধযই এলস কগল পুরলশ। এল কগালয়ন্দা রবোলগে কলা জনও।  

পুরললশে হাোমা কশষ হলত স াল ৮টা কবলজ কগল। পারেপারশ্বয  সব 
তথযারদ পাওয়াে পে পুরলশ আহমদ মুসাে বিবয গ্রহন  লেলছ। প্রথমত, 
প্রমারণত হলয়লছ কলা  দু’জন কহালটললে সম্মুে দেজা রদলয় তবধোলব প্রলবলশে 
ক ান কে ডয কনই। রেতীয়ত, প্রমারণত হলয়লছ অসৎ উলেলশ্য তাো লাইলন  ডয 
বযবহাে  লে কপছন কদয়াল কবলয় আহমদ মুসাে ঘলে প্রলবশ  লেলছ। কলা  
দু’জলনে জুতাে তলায় কহালটললে কদয়াললে রপং  েং পাওয়া কগলছ। তৃতীয়ত, 
কগালয়ন্দা পুরললশে মাইলিা এেলে  যালমোয় দরক্ষ্ণ কদয়াললে কর্ গ্লাস ক লট 
ওো দু’জন প্রলবশ  লেরছল, তালত তালদে আেুললে ছাপ পাওয়া কগলছ।  তথুযত, 
কক্লালোফেম কলা  দু’জনই বহন  লেলছ তাে প্রমাণ তালদে পল ট কথল  পাওয়া 
কগলছ। সবযলশষ আহমদ মুসাে হালত কর্ রেেলবাে আলছ তালত রনহত দু’জলনে 
এ জলনে হালতে আেুললে ছাপও পাওয়া কগলছ। সব রমরললয় পুরলশ রনরশ্চত 
হলয়লছ, আহমদ মুসা রনলদযাষ এবং কলা  দু’জন আহমদ মুসাল  র ডোপ  েলত 



নতুন গুলাগ  49 

 

এলসই রনহত হলয়লছ। তালদে কমারটে রহলসলব কে ডয  লেলছ, স্পুটরন  ঘটনায় 
অপহৃতলদে দু’জন আত্মীয় আহমদ আবদুল্লাহ (আহমদ মুসা)সহ এলসলছন 
স্ট্রাসবালগয স্পুটরনল ে বযাপালে কোাঁজ রনলত এবং স্পুটরনল ে ঘটনা র্াো 
ঘরটলয়লছ তালদে আিমলনে এো রশ াে হলয়লছ।  

পুরলশ এই ক সল  ডা ারত ও অপহেণ  োে ক িাে মামলা রহলসলব 
গ্রহন  লে আহমদ মুসাল  সব সলন্দহ ও দায় কথল  অবযাহরত রদলয়লছ এবং 
পুরলশবাদী ক স রহলসলব এল  গ্রহন  ো হলয়লছ।  

আহমদ মুসাে  ক্ষ্ল  পুরলশ সীল  েল। কহালটল  তৃযপক্ষ্ আহমদ 
মুসাল  কহালটললে সলবযাচ্চ তলায় এ টা অরধ তে রনোপদ  ক্ষ্ বোে  েল।  

পুরলশ  লল কর্লতই ফারতমা  ামাল আহমদ মুসাল  বলল, ‘োইয়া, 
কবয়াো আপনাে সুটল স আপনাে ঘলে রনলয় র্া । আপরন এেন আমাে ঘলে 
 লুন। ওোলন র্ালয়দ অলপক্ষ্া  েলছ। অলন  জরুেী  থা আলছ।’  

বললই, ফারতমা  ামাল কবয়াোল  আহমদ মুসাে সুটল স তাে  লক্ষ্ 
রনলয় র্াবাে রনলদযশ রদলয় আহমদ মুসাে হ্যান্ড বযাগটা হালত তুলল রনলয় হাাঁটলত 
শুরু  লে বলল, ‘আসুন োইয়া’।  

আহমদ মুসা তাে সালথ হাাঁটলত শুরু  েল।  
ফারতমা  ামাললে ঘলে এলস বসল সবাই।  
আহমদ মুসা বসলতই র্ালয়দ বলল উেল, ‘আল্লাহে হাজাে কশা ে কর্, 

রতরন েয়ং ে ঘটনা কথল  আপনাল  েক্ষ্া  লেলছন, আমালদেল ও সাহার্য 
 লেলছন।’  

‘আমাে র ন্তু এেনও স্বপ্ন মলন হলে র্ালয়দ। অন্ধ াে োত। দু’জন 
কলা  টালগযট  লে কদলে শুলন োাঁরপলয় পড়ল। র ন্তু র্াো আিমন  েল তালদেল  
তালদেই রেেলবাে রদলয় হতযা  ো হললা। এ কর্ন জগলতে শীষয এ  কগালয়ন্দা 
 ারহনী।’ বলল ফারতমা  ামাল।  

‘তুরম রে ই বললছ ফারতমা। আশায় আমাে বু  েলে উলেলছ। আমালদে 
জলে র্া অসম্ভব, আমালদে জলে র্া অ ল্পনীয়, কসটাই আমালদে এই নতুন 
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োইয়াে জলে েুবই সাধােণ। আল্লাহ তাাঁল  পারেলয়লছন আমালদে মহাসং লট। 
বু  আমাে েলে উলেলছ আশায়।’ বলল র্ালয়দ।  

‘এ জন কগালয়ন্দা অরফসাে র  মন্তবয  লেলছন জান। বলললছন, 
‘আটঘাট বাধাাঁ ষড়র্ন্ত্র কথল  বাাঁ া অসম্ভব রছল। রম.আহমদ আবদুল্লাহ রনশ্চয় 
অসাধােণ কলা ।’ বলল ফারতমা  ামাল।  

‘এই জলেই রবপদ তাাঁে উপে এলস ক লপ বলসলছ। নতুন রবপদও 
আসন্ন।’ র্ালয়দ বলল।  

‘র  রবপদ?’ সংলগ সংলগই প্রশ্ন  লে উেল ফারতমা  ামাল। উলেলগ তাে 
দু’ক াে  পালল।  

‘ঐ রবপলদে  থাই কতা কতামাল  বললরছ। োইয়াল  এেনই আসলত 
বললরছলাম কস  থা বলাে জলেই।’ বলল র্ালয়দ।  

‘বল তাড়াতারড়।’ ফারতমা  ামাল বলল।  
‘োলত ঘটনাে েবে পাওয়াে পে থানা  ময তযাে সালথ পুরললশে কর্ বড় 

অরফসাে, সহ ােী পুরলশ  রমশনাে এলসরছললন, রতরন আমাে পরের ত। আমাে 
এ  বন্ধুে বড় োই। কোে পর্যন্ত রতরন এোলন রছললন। তােপে  লল র্ান। দশ 
রমরনট আলগ আমাল  কটরললফান  লে েয়াবহ েবে রদললন। কসটা হললা, পুরলশ 
 রমশনাে হোৎ উলে কগলছন। রতরন পুরলশল  রনলদযশ রদলয়লছন সুলর্াগমত 
ক ান কে ডয বা সাক্ষ্ী না কেলে োইয়াল  কগ্রপ্তাে  েলত। রতরন মলন  লেন, 
োইয়াল  র্াো অপহেণ  েলত রগলয়রছল তালদে কপছলন সাংঘারত  বড় ক ান 
পক্ষ্ আলছ, হলত পালে তাো স্পুটরন  ধ্বংস ও এে ৭জনল  অপহেণ  োে সালথ 
জরড়ত। রতরন আশং া  লেন পুরলশ োইয়াল  ধলে রনলয় রগলয় ঐ পলক্ষ্ে হালত 
তুলল রদলব।’ থামল র্ালয়দ।  

সংলগ সংলগই ফারতমা  ামাল বলল উেল, ‘র োলব পুরলশ কগ্রফতাে 
 েলব? পুরললশে স্পট ইনলেরস্টলগশন রেলপালটযে (SIP) কর্  রপ োইয়াল  
পুরলশ রদলয়লছ তালত তাল  সব সলন্দহ কথল  মুি  ো হলয়লছ।’  
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‘বললাম কতা, পুরলশ কতা আইলনে মাধযলম কগ্রপ্তাে কদোলব না। ক ান 
কে ডয বা সাক্ষ্ী না থাল  এমনোলব  থা বলাে জলে তাল  তুলল রনলয় এবং 
তােপে গালয়ব  েলব।’ বলল র্ালয়দ ফারু ।  

‘ফোসী পুরললশে এ জন শীষয অরফসােল  এইোলব মুহূলতয পালে 
কফলল, এই পক্ষ্টা আসলল ক ?’ ফারতমা  ামাল বলল।  

র্ালয়দ ফারু  র ছু বলল না।  
আহমদ মুসাে কোাঁলটে ক ালণ ক বল এ  টু লো হারস ফলুট উেল। বলল, 

‘র ন্তা  লো না ফারতমা। রনশ্চয় শীঘ্র তালদে পরে য় রদলনে আললালত কবরেলয় 
আসলব। কস পর্যন্ত তধর্যয ধে।’ বলল আহমদ মুসা শান্ত  লন্ে।  

‘আল্লাহ কসটা  রুন, র ন্তু তাে আলগ কতা মহারবপদ। সব কতা শুনললন 
োইয়া, আমো এেন র   েব?’ ফারতমা  ামাল বলল।  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘র ন্তাে র ছু কনই। শত্রুো এসব  লে 
আমালদেই সাহার্য  েলছ।’  

‘র োলব োইয়া?’ দু’ক ালে  পালল তুলল প্রশ্ন  েল র্ালয়দ ফারু ।  
‘শত্রুো আমালদেল  ক লন, আমো তালদে র রন না। তাো এযা শলন না 

এলল আমো এযা শলন র্াব র   লে?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘বুেলাম। তাো এযা শলন এল। কসই পরেমালণ এযা শলন র্াবাে ক্ষ্মতা 

র  আমালদে আলছ? তাে উপে কদেরছ পুরলশ ওলদে সহলর্ারগতা  েলব বলল।’  
‘এটা নতুন র ছু নয়। পুরললশে এ টা গ্রুপ রনশ্চয় ওলদে সহলর্ারগতা 

 লে আসলছ। তা না হলল স্পুটরন  মামলাটা এগুলে না ক ন?’  
‘ডবল রবপদ। এেন তাহলল আমালদে র   েণীয়? বুো র্ালে, পুরলশ 

এেন ওাঁৎ পাতলছ আপনাল  ধোে জলে।’ উরেি  লন্ে বলল ফারতমা  ামাল।  
‘এত উরেি হবাে র ছু কনই কবান। কহালটল  তৃযপক্ষ্ল  আরম এেরন 

জারনলয় রদরে। কহালটলল  ক্ষ্ আমাে রে ই থা লব। র ন্তু রনোপত্তাে  ােলণ 
আরম বাইলে থা ব।’ শান্ত  লন্ে বলল আহমদ মুসা।  

‘আমো ক াথায় র্ালবা?’ রজলজ্ঞস  েল ফারতমা  ামাল।  
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‘কতামালদেল  কহালটল কছলড় রদলত হলব। কতামো কতামালদে আত্মীলয়ে 
বারড়লত রগলয় উেলব। অথবা বারড়  লল র্াও।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘না োইয়া। আত্মীয়ো এমরনলতই রবপলদে মলধয আলছ। তালদে রবপদ 
বাড়ালত  াই না। আপনাল  কস েবে কতা এেনও বরলরন। আমালদে দু’জলনে 
আত্মীলয়ে বাসা আজ োলত তন্ন তন্ন  লে সা য  ো হলয়লছ। অোে...............’  

 থা কশষ  েলত পােললা না র্ালয়দ। আহমদ মুসা তাে  থাে মােোলন 
বলল উেল, ‘কতামালদে দু’জন আত্মীয় মালন আব্দুল্লাহ আল ফারু  ও  ামাল 
সুলাইমালনে বাসা?’  

‘রজ োইয়া।’ বলল র্ালয়দ।  
‘ াো সা য  লেলছ, পুরলশ?’ রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  
‘পুরলশ নয়। অে ক উ। বারড়ে সবাইল  কক্লালোফেম  লে অলঢল সময় 

রনলয় তাো বারড়লত র  কর্ন েুাঁলজলছ। প্ররতরট সুটল স, বযাগ,  াপলবাডয, ড্রয়াে, 
আলরমোসহ বারড়ে প্ররতরট ইরি জায়গা তাো সা য  লেলছ। এমন র  কসাফা, 
ক য়ালেে গরদও তাো কফাঁলড় কদলেলছ।’ বলল র্ালয়দ।  

‘অে পাাঁ জলনে বাসা?’ আহমদ মুসা রজলজ্ঞস  েল।  
‘েবে জানলত পারেরন। তলব আেও জানলত কপলেরছ, আব্দুল্লাহ আল 

ফারু  ও  ামাল সুলাইমালনে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন র্াো স্ট্রাসবালগয 
আলছন, তালদে বাসাও এোলব সা য  ো হলয়লছ।’ বলল র্ালয়দ।  

‘বল র ?’  
বলল আহমদ মুসা অল্প র ছুক্ষ্ণ োবল। তােপে বলল, ‘ক ান 

অরতমূলযবান দরলল বা ক ান প্রমাণ তাো হাত  েলত  ায়। র ন্তু কস দরলল বা 
প্রমাণ ক াথায় আলছ তা তাো জালন না। আমাে মলন হলে, অে পাাঁ জলনে বারড় 
ও তালদে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজলনে বারড়ও আজ োলত সা য  ো হলয়লছ।’  

থামল আহমদ মুসা। র ন্তু তাে  পাল তেনও কুরিত। োবলছ কস। 
আবাে কস বলা শুরু  েল, ‘এই ঘটনাে কপ্ররক্ষ্লত আমাে রতনটা রজরনস মলন 
হলে-এ , ৭জন র্ালদে অপহেণ  ো হলয়লছ তালদে ইলন্টলোলগট  লেও ক ান 
এ  মূলযবান দরলললে হরদস কবে  েলত শত্রুো পালেরন। অবলশলষ রনলজোই 
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দরলল উদ্ধালে কবে হলয়লছ। দুই, সবর ছু সলমত স্পুটরন  অরফস পুলড় ছাই হলয় 
কগললও ক ান অরত গুরুত্বপূণয দরলল বা প্রমাণ এেনও অক্ষ্ত আলছ র্া স্পুটরন  
অরফলসে বাইলে ক াথাও সরেলয় োো হলয়রছল। রতন, আমাে মলন আশা জাগলছ, 
এই দরলল হাত  োে পূবয পর্যন্ত অপহৃতলদে শত্রুো হতযা  েলব না।’ থামল 
আহমদ মুসা।  

ফারতমা ও র্ালয়দ হা  লে তার লয় আলছ আহমদ মুসাে রদল । 
ফারতমাে দু’ক ালেে ক ানায় অশ্রু র   র    েলছ।  

দু’জলনই র ছুক্ষ্ণ  থা বললত পােল না।  
প্রথম তালদে রনেবতা োেল ফারতমা। বলল, ‘োইয়া, আল্লাহ আপনাে 

 থা মঞ্জুে  রুন। তাো কবাঁল  আলছন, এ থা সতয কহা ।’  ান্নায় োেী হলয় কগল 
ফারতমাে  ন্ে।  

‘োইয়া, আরম আল্লাহে শু রেয়া আদায়  েরছ। আপনাে মত সাহসী, 
শরিমান ও তীক্ষ্ণধী সংগ্রামী মানুলষে আমালদে প্রলয়াজন রছল। আল্লাহ তা পূেণ 
 লেলছন।’  

বলল এ টু কথলমই আবাে বলা শুরু  েল, ‘োইয়া, বারড় সা য  ো কথল  
আপরন কর্ রতনরট রজরনস কবে  লে আনললন, তাে প্ররতরট অক্ষ্ে আমাে  ালছ 
সতয মলন হলে। োইয়া বলুন, এেন আমো র   েলত র্ারে। আমো রতনজলনই 
কতা এ টা বারড় রনলত পারে।’  

‘না, কতামো এ  সালথ বারড় রনলত পাে না। কতামো...........’  
আহমদ মুসাল   থা কশষ  েলত না রদলয় মােোন কথল  র্ালয়দ বলল 

উেল, ‘োইয়া, আরম ও ফারতমা রসদ্ধান্ত রনলয় কফললরছ। দু’জলনে পরেবােল ও 
জারনলয়রছ। এেন আপনাে অনুমরত হললই আমো রবলয়  েলত পারে।’ লজ্জা 
সংল াল  রবব্রত  ন্ে র্ালয়লদে।  

লজ্জা এলস কছলয় কফলললছ ফারতমাে মুলে। োো হলয় উলেলছ তাে 
মুেমন্ডল। নত মুলে কসও বলল উেল, ‘োইয়া, ও রে ই বলললছ।’  

‘আমাে অনুমরত ক ন?’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘োইয়া, আপনাল ই আমো প্র ৃত অরেোব  মলন  েরছ। আপরন 
কর্োলব আমালদে  লযাণ  ামনা  লেলছন, কর্োলব আপরন আমালদে বযরি 
জীবলনে রদল  তার লয়লছন, কোলালমলা পোমশয রদলয়লছন, কসোলব আমালদে 
পরেবাে আমালদে রদল   েনও তা ায়রন।’ বলল র্ালয়দ।  

‘তবু আরম কতামালদে পরেবালেে ক উ নই। পরেবালেে অনুমরত 
কতামালদে অবশ্যই রনলত হলব। কতামো পরেবালেে প্ররত দারয়ত্বশীল হওয়াে 
মাধযলম তালদেল  দারয়ত্বশীল  লে তুললত হলব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র ন্তু সব মুসলমানই কতা োই োই এবং এ রট পরেবালেে মত।’ বলল 
ফারতমা  ামাল।  

‘হ্যাাঁ, ইসলাম এটা বলললছ। র ন্তু কসই সালথ পারেবারে  বন্ধনল  আেও 
দৃঢ়  েলত বলললছ এবং পরেবালেে প্ররত দারয়ত্বশীল হওয়া প্রথম  তযবয বলল 
উলল্লে  লেলছ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘রে  আলছ োইয়া। আমো পরেবােল  জারনলয়রছ মালন তালদে 
অনুমরতও রনলয়রছ।’ বলল ফারতমা।  

‘ধেবাদ। তাহলল র্ালয়দ তুরম পযারেলস কতামাে দু’এ জন রন টতম 
কলা লদে রনলয় জামযারনে বলন ফারতমাে বারড়লত র্াও। কসোলনই রবলয় অনুরষ্ঠত 
কহা ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘োইয়া, তাহলল আপনাল  কর্লত হলব। সবাই েুরশ হলব।’ বলল 
ফারতমা।  

‘পলে র্াব। কতামালদে দু’জলনে শুধু নয়, স্পুটরনল ে ৭জলনে পরেবাে 
সম্পল য আমাে দারুণ আগ্রহ। পরেবােগুললাল  আরম কদেলত  াই, তালদে  থা 
শুনলত  াই। র   লে এই ঐরতহারস  ও কসকুলাে পরেবােগুললা কথল  
স্পুটরনল ে জে হললা, তা জানাে আমাে ইো অসীম। এই পরেবােগুললা 
এ রদন মুসরলম রবশ্বল  কনতৃত্ব রদলয়লছ, মুসরলম উম্মাহে বতযমান রবপর্যলয়ে 
জলে এই পরেবােগুললা রবোটোলব দায়ী। কসই পরেবাে কথল ই আবাে 
স্পুটরনল ে জে ক মন  লে হললা তা আরম জানলত  াই।’ থামল আহমদ মুসা। 
আলবলগ তাে  ন্ে োেী হলয় উলেরছল।  
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ফারতমা ও র্ালয়লদে রবস্ময় ও েদ্ধারমরেত  াে ক াে রনবদ্ধ রছল আহমদ 
মুসাে উপে। বলল, োইয়া,  া ালতা োই  ামাল সুলাইমালনে পরেবতযন র োলব 
হললা কসটা আমালদে  ালছ রবস্ময়। কমাস্তফা  ামাল আতাতুল যে উত্তে পুরুষ 
 ামাল সুলাইমান  ামাল আতাতুল যে মতই ইসলালমে প্ররত রিরট যাল রছল। 
রনউইয়ল যে টুইন (রলবারটয ও কডলমালিরস)টাওয়াে ধ্বংলসে জলে মুসলমানো 
র্েন অরের্িু হললা, তেন কস ইসলাম ও কম লবাদী মুসলমানলদে গারলগালাজ 
 োে বযাপালে অোো জামযানলদে ক লয়ও অগ্রণী রছল। তােপে হোৎ  লে তাে 
পরেবতযন ঘটল। শুধু তাে পরেবতযন নয়, কগাটা পরেবােল ও কস পরেবতযন  লে 
কছলড়লছ। আমাে সালথ কদো হললই বললতা, ‘হাসরব  ম। মলন োেরব তুই মজলুম 
মুসরলম জারতে এ জন সদস্য।’ মালেই মালেই আেও বলত, ‘জারনস 
মুসলমানলদে উপে আজ কর্ রু্লুম  ললছ তাে জলে মুসলমানো দায়ী নয়, দায়ী 
এ রট সুপরে রল্পত ষড়র্ন্ত্র। র্াো মুসলমানলদে ঘে বারড় কথল  উলেদ  লেলছ, 
র্াো তালদে সহায় সম্পরত্ত ক লড় রনলয়লছ, তাোই পুরলশ কসলজ  ুরে ডা ারতে 
অরেলর্ালগ মুসলমানলদে কগ্রফতাে  েলছ এবং রনলজো  ুরে ডা ারত ও েুন জেম 
সংঘরটত  লে মুসলমানলদে ফাাঁরসলত লট ালে।’ থামল ফারতমা।  ান্নায় রুদ্ধ 
হলয় উলেরছল তাে  ন্ে।  

আহমদ মুসা সংলগ সংলগ  থা বলল না। তােও মুে গম্ভীে হলয় উলেলছ।  
র্ালয়লদে মুে রন ু।  
আহমদ মুসাই রনেবতা োেল। বলল, ‘আলহামদুরল্লাহ।  ামাল 

সুলাইমান ‘ ামাল’ না হলয় ‘সুলাইমান’ হলয়লছন।’  
‘বুেলাম না োইয়া।’ বলল র্ালয়দ।  
‘অথয হললা  ামাল সুলাইমান তুেলেে কমাস্তফা  ামাল না হলয় তুেলেে 

ওসমানীয় রেলাফলতে ‘সুলাইমান, রদ মযাগরনরফলসন্ট’ হলয়লছন। সুলাইমান রদ 
মযাগরনরফলসন্ট (১৪৯৪ েৃুঃ-১৫৬৬েৃুঃ) তুর য রেলাফলতে সবল লয় সফল শাস । 
কগাটা েূমধযসাগলে তাে কন বারহনী রছল অপ্ররতলোধয।’  

 থা কশষ  লে এ টু থামলতই আহমদ মুসা আবাে বলল উেল, 
‘ইরতহালসে এসব  থা থা । এস, বতযমান রনলয় োরব।’  
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ফারতমা  ামাল ক াে মুলছ বলল, ‘আপরনও আমালদে সালথ ‘বন’ এ 
র্ালবন, এ থা এেনও বললনরন।’  

‘না কবান এ সময় নয়। শত্রুো অলন   াছা ারছ এলসলছ। এ সময় দূলে 
সো র্ালব না। ওো আমালদে বারড়লত ঢুল লছ, এেন আমো ওলদে বারড়লত 
ঢু লত  াই।’ বলল আহমদ মুসা নেম  লন্ে।  

‘তাহলল ‘বন’ কথল  ওলদে আসলত বরল। র্ালয়দও বলু  তাে 
পরেবােল  আসাে জলে। রবলয় স্ট্রাসবালগযই হলব।’ ফারতমা বলল দৃঢ়  লন্ে।  

‘ফারতমা রে ই বলললছ। এটাই হলব।’ বলল এ টু থামল র্ালয়দ। এ টু 
কেলব রনলয় আবাে বলল, ‘তাহলল বারড় কনয়াে র  হলব? আজ এ মুহূলতযই কতা 
আপনাে কহালটল কথল  সো দে াে োইয়া।’  

‘রে  আলছ। এ টা বারড় আজই রে   লে কফল। কলাল শন র্ালত 
রনরেরবরল ও রনোপদ হয়। বারড়টাে এ  অংলশ আরম থা ব। অে অংলশ রবলয়ে 
পে কতামো থা লব।’  

‘তাহলল োইয়া, আরম বারড়ে কোাঁলজ কবে হরে। উেব, অনুমরত রদন।’  
‘রে  আলছ, আরমও কবে হরে।  ল।’  
বলল আহমদ মুসা উলে দাড়াল।  
‘র ন্তু বাইলে কতা পুরলশ ওাঁৎ কপলত আলছ।’ এ  সালথ বলল উেল 

ফারতমা ও র্ালয়দ। তালদে  লন্ে প্ররতবালদে সুে।  
‘শুধু পুরলশ ক ন, ওোও ওাঁৎ কপলত থা াে  থা।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘তাহলল কবরুলবন ক ন?’ দুজলনই আবাে বলল উেল।  
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘পুরলশ এবং ওো জালন আরম কহালটলল 

আরছ। এই অবিায় বাইলে র্াওয়া ও কেতলে থা া এ   থাই। পুরলশ পলক্ষ্ 
থা লল কহালটললে কেতেটা ওলদে জলে আেও সুরবধাজন ।’  

বলল আহমদ মুসা কসাফায় কসাজা হলয় বসল। বলল, ‘কতামো র ন্তা  লো 
না। আল্লাহ আলছন।’  

উলে দাড়াল আহমদ মুসা।  
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র্ালয়দও উলে দাড়াল। বলল, ‘আপরন এলগান োইয়া, আরম আমাে রুম 
কথল  আসরছ।’  

র্ালয়দ সালাম রদলয়  ক্ষ্ কথল  কবরুবাে জলে হাাঁটলত শুরু  েল।  
আহমদ মুসাও।  
রনেব ফারতমা। উরেি তাে দু’ক াে। শূে দৃরি কমলল তার লয় থা ল 

ওলদে র্াত্রা পলথে রদল ।  
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৩ 
আজে ওয়াইজমযালনে ক াে দু’রট তাে সামলন কটরবলল োো দু’রট 

ফলটাে উপে রিেোলব রনবদ্ধ।  
দু’রট ফলটাই আহমদ মুসাে বলল  রথত। এ রট ফলটা ওয়াইজমযানলদে 

ফলটা। আহমদ মুসাে ফলটা রহসালব ফাইলল সংেরক্ষ্ত। আলে রট ফলটা স্ট্রাসবাগয 
পুরললশে  াছ কথল  সদয সংগৃহীত। ফলটারট পুরলশ তুলললছ আহমদ মুসাে 
কহালটল  লক্ষ্ দু’জন রনহত হওয়াে ঘটনাে পে।  

আজে ওয়াইজমযালনে হালত এ টা পাওয়ােফলু এযামরিফায়াে কলন্স। 
কসটা রদলয় েুাঁলট েুাঁলট কস পেীক্ষ্া  েলছ ফলটা দু’রটল ।  

আজে ওয়াইজমযান ওয়ার্ল্য রিডম আরমযে (WFA) প্রধান। সাও কতাোহ 
েীপ কথল  মাত্র র ছুক্ষ্ণ আলগ কস স্ট্রাসবালগয কপ লছলছ।  

ফলটা দুরট গেীে মলনালর্ালগে সালথ পেীক্ষ্া  োে পে মুে তুলল আজে 
ওয়াইজমযান। হালতে কলন্সটা কটরবলল কেলে সামলন বসা WFA এে স্ট্রাসবাগয 
এে কস্টশন  ীফ লাইবােমযানল  উলেশ্য  লে বলল, ‘আমালদে ফাইল ফলটাে 
সালথ কহালটললে  রথত আহমদ মুসাে ফলটাে মুলেে আদল হুবহু রমলল র্ালে। 
র ন্তু ক াে-মুলেে মাইলিা রেরডং রমললছ না। এল বালেই আলাদা। এটা র   লে 
সম্ভব বুেলত পােরছ না।’  

আজে ওয়াইজমযান থামলতই লাইবােমযান বলল উেল, ‘র ন্তু কহালটললে 
এই কলা  আহমদ মুসা হলতই হলব। গ্রীন সাল যল ও কহালটললে সাংঘারত  ঘটনা 
প্রমাণ  েলছ কলা রট আহমদ মুসা না হলয়ই পালে না। কহালটললে ঘটনায় পুরলশ 
পর্যন্ত রবরস্মত হলয়লছ। সাফললযে সালথ আমালদে কলাল ো কহালটল  লক্ষ্ প্রলবশ 
 লেরছল। পুরললশে মলত তাো প্রথলম আিমণ  োেও সুলর্াগ কপলয়রছল। 
কক্লালোফেম কেজা রুমাল োলটে পালশ পাওয়াে অথয আহমদ মুসাল  তাো 
রনররত অবিায় কপলয়রছল এবং তাল  সংগাহীন  োে জলে কক্লালোফেমসহ 
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রুমালও তাো কবে  লেরছল। র ন্তু রনররত অবিায় প্রথলম আিমণ  লেও দু’জলন 
আহমদ মুসাল  এাঁলট উেলত পালেরন। আহমদ মুসাে মত অসাধােণ ক উ না হলল 
এটা সম্ভব রছল না।’  

‘আমাে  থাও এটাই। মরদনা কথল  স্ট্রাসবালগয আসা আহমদ মুসাে 
রসরডউললে সালথ এ কলা রটে স্টাসবালগয আসাে রসরডউল রমলল র্ালে। ক হাো 
ও মুলেে আদলটাও রমলল র্ালে। র ন্তু আসল জায়গায় কতা রমললছ না’, বলল 
আজে ওয়াইজমযান।  

‘ক ান  ােণ রনশ্চয় আলছ। র ন্তু কলা  কর্ এ ই এ বযাপালে ক ান 
সলন্দহ কনই।’ লাইবােমযান বলল।  

‘কস  ােণটা র  হলত পালে?’ রজলজ্ঞস  েল আজে ওয়াইজমযান।  
‘হলত পালে দুরট ফলটাগ্রালফে ক ান এ রটলত আহমদ মুসাে ছদ্মলবশ 

আলছ।’ বলল লাইবােমযান।  
‘র ন্তু ছদ্মলবশ কতা মুলেে মাইলিারেরডং পাোলত পালে না।’ আজে 

ওয়াইজমযান বলল।  
‘পালে স্যাে। িারস্ট  কম আপ সম্পল য আমাে রবলশষ পড়াশুনা আলছ। 

আরম জারন, সবযাধুরন  এমন র ছু িারস্ট  কম আপ আলছ র্া সব রদ  রদলয় 
 ামড়াে মত।  ামড়াে মতই এলত কেো, কলাম ও কলামূলপ আলছ। আলট্রা 
মাইলিা কললন্সও  ামড়াে সালথ এে ক ান রেন্নতা ধো পলড় না।’ বলল 
লাইবােমযান।  

‘ধেবাদ লাইবােমযান। আপনাে এ মত আরম গ্রহন  েরছ এবং আমো 
এেন এ রসদ্ধালন্ত আসলত পারে কর্, কহালটললে এই কলা রট আহমদ মুসাই।’ 
আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘অবশ্যই।’ বলল লাইবােমযান।  
‘তাহলল এ থাও বলা র্ায় কর্, কস এেন আমালদে হালতে মুলোয়।’ 

আজে ওয়াইজমযান বলল।  
‘তা আমো বললত পারে। কহালটল  লক্ষ্ রনহত হওয়াে ঘটনাে পুরলশ 

রেলপাটযরট আহমদ মুসাে পলক্ষ্ কগললও পুরলশ আমালদেল  সহলর্ারগতা  েলব 
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তাে বযবিা হলয়লছ। পুরলশ  রমশনাে পুরললশে প্ররত র ছু রনলদযশ রদলয়লছন। 
তাো সুলর্াগমত আহমদ মুসাল  কগ্রপ্তাে  লে আমালদে হালত তুলল কদলব।’ বলল 
লাইবােমযান।  

‘পুরললশে সাহার্য এ টা বাড়রত রবষয়। তালদে উপে রনেযে  লে বলস 
থা া র্ালব না।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘না স্যাে। আমো বলস কনই। কহালটললে  ােরদল  আমো ২৪ ঘন্টা 
পাহাো বরসলয় কেলেরছ। আমো আহমদ মুসাল  ক ালেে আড়াল হলত কদব না। 
সুলর্াগ কপলল আমো পুরললশে অলপক্ষ্া  েব না। আমো রনলজোই তাল  জালল 
আট াব।’ বলল লাইবােমযান।  

‘আরম  াই আহমদ মুসাল  ‘সাও কতাোহ’ েীলপে োাঁ ায় পুেলত। তাল  
োাঁ ায় েেলত পােলল শুধু বহু তথয পাওয়া র্ালব তা নয়, কগাটা দুরনয়ায় আমালদে 
রমশন রনোপদ হলয় র্ালব।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘মার যন রু্িোলে আমালদে এতবড় রবপর্যয় ঘটালত আহমদ মুসা পােল 
র োলব?’ রজলজ্ঞস  েল লাইবােমযান।  

‘আহমদ মুসা শৃগাললে মত ধূতয, বালঘে মত রক্ষ্প্র, রসংলহে মত সাহসী 
এবং স্যাে এ.এই . ডুনালন্টে ক লয়ও মানরব  এবং কপালপে ক লয়ও দয়ালু। 
ক ান গুলণে ঘাটরত তাে কেতে কনই। রনলজে জীবন রবপন্ন  লে রবপজ্জন  
ওহাইও নদীলত ডুলব র্াওয়া কথল  এফরবআই  ীফ রম.জলজযে নারতল  উদ্ধাে 
 লে আহমদ মুসা এফরবআই  ীলফে হৃদয় জয়  লে কনয়। সবুজ পাহাড় ও লস 
আলামালসে মধয াে আণরব  ও সামরে  তথয পা ালেে ইহুদী কগালয়ন্দা সুড়ে 
আরবোে  লে তা মার যন সে ালেে হালত তুলল কদয়াসহ বহু রনুঃস্বাথয ও উপ ােী 
 ালজে মাধযলম কস মার যন কপ্ররসলডলন্টে আিা অজযন  লে। অেরদল  কস 
আমালদে কবশ র ছু অপোধমূল  বড় ধেলনে  াজল  হালত নালত ধরেলয় কদয়। 
এোলবই কস গত এ শ বছলে মার যন মারটলত কপ্রারথত আমালদে কশ ড়ল  
আমূল উপলড় কফলাে বযবিা  লেলছ। মার যন সে াে, মার যন  ংলগ্রস ও মার যন 
সমালজ আমালদে শরিশালী লরব আজ সম্পূণযই অ ার্য ে হলয় পলড়লছ এ  
আহমদ মুসাে তৎপেতায়। এই আহমদ মুসাই এলসলছ স্ট্রাসবালগয। স্পুটরন  কর্ 
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 াজ হালত রনলয়রছল, কস  াজ  োে জলনই কস র্রদ স্ট্রাসবালগয এলস থাল , 
তাহলল আমালদে সবযনাশ হলয় র্ালব।  লয়  বছে আলগ সংঘরটত রনউইয়ল যে 
‘রলবারটয ও কডলমািযারস’ টাওয়াে ধ্বংস আমোই  লেরছ এ থা র্রদ কস প্রমাণ 
 েলত পালে, তাহলল দুরনয়াে ক াথাও আমালদে জায়গা হলব না। সুতোং 
স্ট্রাসবালগয এেন আমালদে এ মাত্র  াজ সবযশরি রদলয় আহমদ মুসাল  ধ্বংস 
 ো।’  

দীঘয বিবয কদয়াে পে থামল আজে ওয়াইজমযান। তাে ক ালে-মুলে 
সফলেে ক্লারন্ত এবং  লন্ে হতাশাে সুে।  

‘স্যাে, আপরন র  রনরশ্চত আহমদ মুসা ‘স্পুটরন  রমশন’ রনলয় স্টাসবাগয 
এলসলছ?’ বলল লাইবােমযান উরেি  লন্ে।  

‘এছাড়া ক ান  ালজ কস স্ট্রাসবাগয আসলব? আহমদ মুসাে ইরতহাস 
পর্যাললা না  েলল কদো র্ালব, এ ধেলনে রমশন রনলয় কস বাে বাে রবরেন্ন 
জায়গায় কগলছ। আে ‘স্পুটরন  রমশলন’ে বযাপােটা সফল হয়, তাহলল এ রদল  
মুসরলম জারতল  তাো ইরতহালসে জঘণয অপোলধে দায় কথল  বা াাঁলত পােলব, 
অেরদল  আমালদে তাো আসামীে  ােগড়ায় দাাঁড়  োলত পােলব।’ আজে 
ওয়াইজমযান বলল।  

‘স্পুটরনল ে সবই কতা ধ্বংস হলয় কগলছ। তাছাড়া স্পুটরনল ে সাত 
শয়তানও আমালদে হালত। আহমদ মুসা র্তই  রেত মযা কহা , আমাে রবশ্বাস 
েুব কবরশ সামলন এগুলত পােলব না। আলে টা বড় রবষয় হললা, স্ট্রাসবাগয 
পুরললশে  াছ কথল  কস োল সহায়তা পালব না।’ লাইবােমযান বলল।  

লাইবােমযালনে ক ালে-মুলে র্তটা স্বরস্তে োব ফুলট উলেরছল, ততটাই 
অস্বরস্ত প্র াশ পারেল আজে ওয়াইজমযালনে মুলে। তাে  পাল কুরিত। 
অস্বরস্ত ে োবনায় ডুলব র্াওয়া তাে মুেমন্ডল। লাইবােমযান থামাে পে এ টু 
সময় রনলয় ধীলে ধীলে কস বলল, ‘স্পুটরন  অরফলসে সবে লমে দরলল দস্তালবজ 
আমো ধ্বংস  লেরছ। র ন্তু অরফলসে দরলল দস্তালবজই কর্ সবটুকু এটা ক  
বললব। এ সলবে  রপ তাো অেল ান রনোপদ জায়গায় োেলব, এটাই 
স্বাোরব । এগুললা কতা আহমদ মুসা কপলয়ও কর্লত পালে।  ােণ, স্পুটরনল ে 
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সালথ জরড়ত সব পরেবাে কথল ই কস সমান সহলর্ারগতা পালব।’ থামল আজে 
ওয়াইজমযান।  

উলেলগ েলে উলেলছ লাইবােমযালনে ক াে-মুে। বলল, ‘তাহলল এ 
দরললগুললা কতা আমালদে কর্ ক ান মূললয েুাঁলজ কপলত হলব। সাও কতাোলহ ওলদে 
 াছ কথল  র ছু জানলত পালেনরন, বললরন র ছু তাো?’ লাইবােমযালনে  লন্ে 
উলত্তজনা।  

‘না র ছুই বললরন। ক ানওোলবই তালদে মুে কোলা র্ায়রন। কর্ 
রনর্যাতলন হারতও র ৎ াে  েলব, কস রনর্যাতনও তাো হজম  লে।’ আজে 
ওয়াইজমযান বলল।  

‘মানুষ এমন হলত পালে?’ রবস্ময় লাইবােমযালনে  লন্ে।  
‘তাো রেন্ন মানুষ।’ বলল ওয়াইজমযান।  
‘ক মন?’  
‘মৃতযুল  ওো সাফললযে রসংহোে বলল মলন  লে। কসই সাফললযে 

তুলনায় এই  িটা নার  েুবই কছাট।’ ওয়াইজমযান বলল।  
‘তাহলল?’  
‘পথ এ টাই, আহমদ মুসাল  সরেলয় কদয়া।’ বলল ওয়াইজমযান।  
‘কসটা কতা এ  নাম্বাে  াজ। স্পুটরন  পরেবালে র  হানা কদয়া র্ায় না 

এই দরলল দস্তালবলজে সন্ধালন?’ লাইবােমযান বলল।  
‘ক ন, গত োলত কতা স্পুটরনল ে ৭ কনতাে বারড়সহ ওলদে আত্মীয়স্বজন 

ও বন্ধুবান্ধলবে বারড় আদযপান্ত সা য  লেছ।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  
‘আো, তাহলল এসব  াগজই র  েুাঁলজরছ গত োলত? র ন্তু র ছুই কতা 

কমললরন!’ লাইবােমযান হতাশ  লন্ে বলল।  
‘রমললব র  এত সহলজ! ওলদে কব -কবরটল ও রনলয় কর্লত হলব সাও 

কতাোহলত। কদো র্ালব তােপে তালদে মুে বন্ধ থাল   তক্ষ্ণ।’ বলল 
ওয়াইজমযান।  
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‘রে  বুরদ্ধ। ওলদে কদহ র্তটা শি, তালদে তনরত তা ততটাই 
স্পশয াতে। কব  কবরটে ইজ্জত কর্লত কদেলল, করালতে মত কবরেলয় আসলব ওলদে 
মুে কথল   থা।’  

বলল এ টু কথলমই কস আবাে বলা শুরু  েল, ‘তাহলল এই  ালজ আমো 
কদরে  েরছ ক ন? রনলদযশ রদন আমো শুরু  রে।’  

‘না রম.লাইবােমযান। আহমদ মুসাল  ধ্বংস  োই প্রথম  াজ। তাল  
কশষ  েলল, অে  াজ ধীলে সুলি  োয় ক ান ক্ষ্রত হলব না।’  

এ সময় কটরললফান কবলজ উেল লাইবােমযালনে।  
কটরললফান  ালনে  ালছ তুলল রনল লাইবােমযান। ওপ্রালন্তে  থা শুলন 

কস বলল উেল, ‘জরুেী েবে? বল বল।’  
ওপালেে েবে শুনল। তােপে এ  েল  তা াল কস ওয়াইজমযালনে 

রদল  এবং বলল ওপ্রান্তল , ‘এ টু কহার্ল্  ে,  থা বরল স্যালেে সালথ।’  
বলল কটরললফান এ  পালশ সরেলয় রনলয় ওয়াইজমযানল  লক্ষ্য  লে 

দ্রুত লন্ে বলল, ‘স্যাে, আহমদ মুসা কহালটল কথল  কবরেলয়লছ। কস এ া এ রট 
টযারেলত  লড় রবষমা য কোড ধলে এরদল ই এরগলয় আসলছ।’ থামল 
লাইবােমযান।  

লাইবােমযান থামলতই আজে ওয়াইজমযান বলল ঊেল, ‘ওো র্াো আলছ 
সবাইল  রপছু রনলত বল। ঈল পাল যে কমালড় ওল   ােরদ  কথল  আট ালত 
হলব। এ অিলটায় মানুলষে র্াতায়াত েুবই পাতলা। এোলনই ওে রনপাত ঘটালত 
হলব। বলল দাও আমো আসরছ।’  

লাইবােমযান সব  থা ওলদে বুরেলয় বলল কটরললফান োেল।  
ওয়াইজমযান লাইবােমযানল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘আেও র্ালদে দে াে 

তালদে বলল দাও কসোলন কর্লত। কদে, আমালদে বযথয হওয়া  ললব না। আে 
ততেী হও এেরন।’  

বলল ওয়াইজমযান উলে দাাঁড়াল।  
উৎসালহে সালথ উলে দাড়াল লাইবােমযানও।  
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ওয়াইজমযান তাে  লক্ষ্ে রদল  পা বাড়ালত রগলয় পালশ রফলে তার লয় 
লাইবােমযানল  বলল, ‘পুরলশ  রমশনােল  র  আমালদে এই রমশলনে  থা 
বললব?’  

‘হ্যাাঁ, বলল তালদে সাহার্যও পাওয়া কর্লত পালে।’ লাইবােমযান বলল।  
র ন্তা  েরছল ওয়াইজমযান। বলল উেল, ‘না লাইবােমযান, পুরলশল  

জরড়লয় লাে কনই। তালদে  ােলণ ক ান সমস্যােও সৃরি হলত পালে।’  
বলল কস পুনোয়  ললত শুরু  েল তাে  লক্ষ্ে রদল  ততেী হওয়াে 

জলে।  
লাইবােমযানও এগুললা তাে  লক্ষ্ে রদল ।  
ঈল পা যরট স্ট্রাসবাগয শহলেে মতই পুোতন।  
পা যরট নদীে সমান্তোলল। রবোট জায়গা জুলড়।  
পাল যে পাশ রদলয় োস্তা। োস্তাে সমান্তোলল নদীে তীে কঘাঁলষ মালে মালে 

কহালটল ও টুযরেস্ট রেলায় মালে মালে েলয়লছ বাগান। এ বাগানগুললা নদীে পারন 
পর্যন্ত কনলম কগলছ।  

শান্ত রনরেরবরল এলা া। শহলেে তহ-হুলল্লালড়ে রবন্দুমাত্রও এোলন কনই।  
পাল যে পালশে সড়  ধলে  ললছ আহমদ মুসাে গারড়।  
আহমদ মুসাে টালগযট নগেীে কময়ে অরফস। কময়ে অরফলসে 

কেরজলস্ট্রশন রবোগ কথল  আহমদ মুসা এ টা রে ানা কর্াগাড়  েলত  ায়। 
গত াল রবল লল তাড়া কেলয় কর্ গারড় কছলড় ওো পারললয়রছল, কস আলমরে ান 
গারড়টাে  াগজপলত্র কর্ নাম রে ানা পাওয়া কগলছ, তালত োস্তাে নাম আলছ, র ন্তু 
বারড়ে নাম ও নাম্বাে কনই। কময়ে অরফস কথল  এই নাম নাম্বাে পাওয়া র্ায় র না, 
কসটাই কস কদেলত  ায়।  

আহমদ মুসাে গারড়  লরছল মধযম গরতলত।  
সামলনই ঈল পাল যে এ টা কমাড়। কমাড়টা রত্রোস্তাে এ রট সংলর্াগ 

িল। এই কমাড় কথল  এ টা োস্তা ঈল নদীে র নাো পর্যন্ত কনলম কগলছ।  
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কমাড়টালতও কতমন েীড় ও গারড় কঘাড়াে সমাগম কনই। তলব কবশ র ছু 
গারড় পা য  ো আলছ কদেলত কপল আহমদ মুসা। সবগুললা গারড়েই মুে কমালড়ে 
রদল । হয়লতা আলোহীো কনলম পাল য ঢুল লছ োবল আহমদ মুসা।  

কমালড় প্রলবশ  েল আহমদ মুসাে গারড়।  
আহমদ মুসাে গারড় তেন কমালড়ে মাোমারে এলস কপ াঁলছলছ। হোৎ 

আহমদ মুসা রবস্মলয়ে সালথ কদেল, সামলন ও বাম রদ  কথল  এ  কজাড়া  লে 
দুই কজাড়া গারড় তীেলবলগ এরগলয় আসলছ। প্রথলম আহমদ মুসা মলন  লেরছল 
কমাড় ঘুলে গারড়গুললা ক ান রদল   লল র্ালব। র ন্তু পেক্ষ্লনই তাে বুেলত বার  
েইল না গারড়গুললা তাে গারড় লক্ষ্য  লেই পাগলা গরতলত এরগলয় আসলছ।  

হোৎ  লেই কব্র   লষলছ আহমদ মুসা তাে গারড়। সামলন এগুলনা র্ায় 
না, বালমও না। আে ডাইলন পাল যে কদয়াল। কপছলন হটা ছাড়া পথ কনই।  

র ন্তু কপছলন হটলত রগলয় রেয়ােরেউলত ক াে পড়লতই কদেল, কপছন 
কথল  আে এ  কজাড়া গারড় কসই এ ই গরতলত তাে রদল  এরগলয় আসলছ।  

গারড়লত আবাে কব্র   লষ গারড় কথল  আহমদ মুসা কবলোলত র্ালব এমন 
সময় রতন রদ  কথল  বৃরিে মত গুলী শুরু হললা।  

রতন রদল ে গুরলে বৃরি এলস কছাঁল  ধেল তাে গারড়ল । গারড়ে সামলন 
ও কপছলনে উইন্ড রস্ক্রন ও সব জানালা মুহূলতযই উলড় কগল। োাঁেো হলত লাগল 
গারড়।  

কহালটল কথল  োড়ায় আনা গারড়টাে জলে  ি লাগল আহমদ মুসাে। 
গারড়ে কমলেয় শুলয় রনলজে আত্মেক্ষ্াে বযবিা  েল।  

পাো আিমলনে ক ান সুলর্াগ কপল না আহমদ মুসা। রতন রদল ে 
অরবোম গুরলবৃরিে মলধয মুহূলতযে জলেও মাথা কতালাে ক ান সুলর্াগ কনই। আে 
এ টা মাত্র রেেলবাে রদলয় কস সামলালব ক ান রদল ।  

হোৎ গুলীবষযণ রতন রদ  কথল ই কথলম কগল। র  বযাপাে? মুে ঘুরেলয় 
ক াে উপলে তুলল আহমদ মুসা। কদেল,  ােরদ  কথল ই ছয়রট কস্টনগালনে নল 
প্রলবশ  লেলছ আহমদ মুসাে গারড়ে মলধয।  
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আহমদ মুসা গারড়ে কমলে কথল  উলে বসল। শান্ত স্বাোরব   লন্ে বলল, 
‘র  বযাপাে? ক  কতামো? এোলব ক ন আমাল  আিমন  লেছ, আমাে গারড় 
ধ্বংস  লেছ?’  

‘বাুঃ আহমদ মুসা বাুঃ! ছয় ছয়রট কস্টনগালনে মুলে দাাঁরড়লয়ও এমন 
স্বাোরব   লন্ে  থা বললত পাে তুরম?’ বলল সালড় ছয় ফটু লম্বা বযরিত্বসম্পন্ন 
ও কনতা কগালছে এ জন কলা ।  

বললই কস এ জনল  রনলদযশ রদল, ‘ওল  কবে  লে আন।’  
তালদে কপছন কথল  আেও দু’রতন জন কলা  ছুলট এল। তালদে এ জন 

টান রদলয় োাঁেো হলয় র্াওয়া এ টা দেজা েুলল কফলল।  
দু’জলন রহড় রহড়  লে কটলন আহমদ মুসাল  গারড় কথল  কবে  েল এবং 

শুইলয় রদল োস্তায়।  
সালড় ছয় ফটু লম্বা কসই কলা রট এরগলয় এল আহমদ মুসাে  ালছ। 

বলল, ‘ওলয়ল াম আহমদ মুসা। গত দুরদন রছল কতামাে, আজ তৃতীয় রদনটা 
আমালদে এবং এই তৃতীয় রদনটাই ফাইনাল। কতামাল  হতযা  েলতই 
ক লয়রছলাম। র ন্তু কদেলাম, কতামাে কপলটে অলন   থা তাহলল র েরদলনে জলে 
হারেলয় র্ালব। কস  থাগুললা আমালদে েুবই দে াে। এ জলেই এেনও তুরম 
প্রালণ কবাঁল  আছ।’  

‘আমাে কস োগয।’ বলল আহমদ মুসা কলা রটে রদল  তার লয়। এই 
সালথ োবল আহমদ মুসা, এই কলা রটই র  স্পুটরন  ধ্বংলসে কনতা? কনতা না 
হলল কনতা কগালছে কর্ ক উ হলবন তালত ক ান সলন্দহ কনই।  

‘কস োগয নয়, প্রমাণ হলব এটাই  েম দুেযাগয, র্েন র্ালব ‘সাও 
কতাোহ’কত। আলল জান্ডাে কসাললেরনৎরসলনে ‘গুলাগ’টা  াল্পরন  রছল, 
ঈশ্বলেে এই ‘গুলাগ’ র ন্তু  াল্পরন  নয়।’  

‘ঈশ্বলেে ক ান ‘গুলাগ’ থাল  না রম.। তাাঁে আলছ জাহান্নাম।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘হ্যাাঁ ‘গুলাগ’ না বলল ‘জাহান্নাম’ও এল  বললত পাে।  ােণ এোলনও 
কলা  কঢাল , র ন্তু কবে হয় না।’ বলল কসই সালড় ছয় ফটু লম্বা কলা টা।  
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‘দুরনয়াে সাজা ন ল ঈশ্বেলদে জাহান্নাম সম্পল য এ দাবী  ো র্ায় না 
রম.।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আমো দুরনয়াে ঈশ্বে নই, অধীশ্বে আহমদ মুসা। জাহান্নাম সম্পল য ঐ 
 থা বলছ? রে  আলছ কতামাল  রদলয়ই তাে প্রমাণ হলব, তুরম কদেলত পালব।’  

বললই কলা রট র্াো আহমদ মুসাল  কটলন কবে  লেরছল, তালদে 
এ জনল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘এল  কক্লালোফেম লাগাও।’  

সংলগ সংলগই কলা রট এরগলয় এল।  
আহমদ মুসাে  ালছ এলস পল ট কথল  কবে  েল কক্লালোফেম 

ক্প্রয়াে।  
আহমদ মুসাও তা াল কক্লালোফেম ক্প্রয়াে  নলটইনালেে রদল । 

কদলেই র নল ওটা েয়ং ে ধেলনে এ টা কক্লালোফেম। এ কক্লালোফেম রদলয় 
 াউল  অজ্ঞান  েলল দশ বালো ঘন্টাে আলগ তাে জ্ঞান কফলে না। এে 
 ার্য ারেতাও অতযন্ত দ্রুত।  ালো নাল  ক্প্র  োে দুই রতন কসল লন্ডে মলধয 
কস সম্পূণয জ্ঞান হারেলয় কফলল। আবাে এে আলে টা গুণ হললা, ক াথাও এটা 
ক্প্র  েলল রতন  াে গলজে মলধয ক উ থা লল কসও জ্ঞান হারেলয় কফলল। সুতোং 
এটা কর্ বযবহাে  লে তাল  এ টা কছাট গযাস মাস্ক পেলত হয়। তলব এে এ টা 
অসুরবধা েলয়লছ। কসটা হললা, এে সংজ্ঞাহীন  োে  ার্য ারেতা ক্প্র  োে এ  
রমরনলটে কবরশ িায়ী হয় না।  

কলা রট কক্লালোফেম ক্প্রয়াে হালত কনয়াে সালথ সালথ নাল  গযাস 
মাস্কও পলে রনলয়লছ।  

গযাস মালস্কে রট্রগালে তাে তজযরন িাপন  েল কলা রট।  
আহমদ মুসাল  রঘলে োো কস্টনগানধােীো তালদে কস্টনগান আহমদ 

মুসাে রদল  উদযত কেলেই ওো  াে পাাঁ  গজ দূলে সলে কগল।  
আহমদ মুসাল  র ৎ  লে শুইলয় োো হলয়লছ।  
কলা রট ক্প্র  েলত লাগল আহমদ মুসাে নাল । প্রায় পাাঁ  কসল ন্ড কস 

ক্প্রটা ধলে োেল আহমদ মুসাে নাল ে উপে।  
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পাাঁ  কসল ন্ড ক্প্র  োে পে ক্প্র বন্ধ  লে কস দু’রতন কসল ন্ড অলপক্ষ্া 
 েল। তােপে হোৎ আ রি োলব কস কলাহাে স্পাই ওয়ালা জুতাে কগাড়ালী 
রদলয় প্র ন্ড এ  ঘা রদল আহমদ মুসাে বাম হালতে তালুলত। আহমদ মুসাে কদহ 
নড়ল না, হাতও নয়। শুধু মুে কথল  অফুট ‘আ....আ’ শব্দ কবরেলয় এল। তাে 
গলাে স্বেটা ঘুরমলয় পড়লছ এমন মানুলষে  ন্েস্বলেে মত কশানাল।  

কলা রট আবাে কসল ন্ড োলন  সময় রনলয় আহমদ মুসাে নাল  ক্প্র 
 েল।  

তােপে কসল ন্ড কদলড়  অলপক্ষ্  লে আলগে মত কলাহাে স্পাই  কদয়া 
কগাড়ারল রদলয় আ রি োলব প্র ন্ড এ  আঘাত  েল আহমদ মুসাে পালয়ে 
পাতায়।  

র ন্তু এবাে আে আহমদ মুসাে মুে রদলয় ক ান শব্দ কবরুল না।  
‘ধেবাদ জযা ব, কতামাে  াজ কশষ। এেন তুরম ওল  কটলন রনলয় 

লাইবােমযালনে মাইলিাটাে  ালছ  ল।’ বলল কসই সালড় ছয়ফুট লম্বা কলা রট 
কক্লালোফেম ক্প্র  ো ‘জযা ব’ নাম  কলা রটল  লক্ষ্য  লে।  

জযা ব আহমদ মুসাল  কটলন রনলয় এল লাইবােমযালনে মাইলিাে 
 ালছ।  

কলা রট এোলন কপ াঁলছ তাে না  কথল  গযাস মাস্ক েুলল কফলল।  
সবাই কসোলন এল।  
কসই সালড় ছয়ফুট লম্বা কলা রটও।  
কস বলল লাইবােমযানল  লক্ষ্য  লে, ‘লাইবােমযান, রমশন সফল। পূণয 

সফল হলব র্েন এল  ‘সাও কতাোহ’কত রনলয় োাঁ ায় পুেলত পােব। এে জলে 
কসোলন এ টা কসানাে োাঁ া ততেী  েব। অে োাঁ ায় এল  মানায় না।’  

বলল এ টু কথলম লাইবােমযানল  লক্ষ্য  লে আবাে বলল উেল, 
‘আহমদ মুসাল  রনলয় কতামাে মাইলিাে কমলেলত শুইলয় দাও। আেও  ােজন 
কস্টনগানধােীল  নাও কতামাে মাইলিালত। কস দশ বালো ঘন্টাে আলগ জাগলব 
না। তবু সাবধান থা লব। রনলয় রগলয় হাত পা কবাঁলধ োাঁ ায় কফলল োেলব। আরম 
‘োইন ইন্টােোশনাল কহালটল’ হলয় ঘাাঁরটলত রফেব।  
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‘োইন ইন্টােোশনাল কহালটলল ক ন রম.আজে ওয়াইজমযান?’ বলল 
লাইবােমযান।  

‘আহমদ মুসাে নতুন রুম ক ানরট, তাে হ্যান্ডবযাগসহ তাে লালগজ 
ক াথায় কস সব কোাঁজ রনলয় আসব। ওগুললা হাত  োে বযবিা  েলত হলব। কর্ 
ডকুলমন্টগুললা আরম েুাঁজরছ তা আহমদ মুসাে  ালছ থা াে সম্ভাবনাই সবল লয় 
কবরশ। সাত কগালয়ন্দাে অসমাপ্ত  াজ এে পলক্ষ্ই  ো সম্ভব। কদো র্া , এে 
 ালছ ঐ সব ক ান র ছু তথয পাওয়া র্ায় র না।’ বলল সালড় ছয় ফটু লম্বা আজে 
ওয়াইজমযান কলা রট।  

‘ঐ ছুাঁরড়-কছাাঁড়া দু’জলনে র   ো র্ায়?’ লাইবােমযান বলল।  
‘ওো রজলো। ওলদে গালয় হাত রদলয় োমাো ক ন পুরললশে োলমলায় 

পড়লত র্ালব?’ বলল ওয়াইজমযান।  
‘রে  আলছ স্যাে।’ লাইবােমযান বলল।  
 থা কশষ  লেই কলা জলনে রদল  ক লয় বলল, ‘কতামো আহমদ 

মুসাল  আমাে মাইলিালত কতাল। আে কস্টনগানওয়ালা  ােজন ওে আমাে 
গারড়লত।’  

বলল লাইবােমযান এগুললা তাে গারড়লত ওোে জলে।  
ওয়াইজমযানও এগুললা তাে  ালেে রদল ।  
অল্পক্ষ্লনে মলধযই এলা াটা ফাাঁ া হলয় কগল। শুধু পলড় থা ল আহমদ 

মুসাে োড়া  লে আনা োাঁেো হলয় র্াওয়া গারড়টা।  
 ললছ লাইবােমযালনে মাইলিাবাসরট। গারড়ে কমলেে উপে উপুড় হলয় 

আলছ আহমদ মুসা।  
তাে পালশই গারড়ে রসলট পাশপারশ বলস আলছ  ােজন কলা ।  
আে গারড়ে িন্ট রসলট বলস আলছ লাইবােমযান। তাে পালশ ড্রাইরেং 

রসলট আলে জন ড্রাইে  েলছ গারড়।  
কস্টনগানধােী এ জন তাে জুতা রদলয় আহমদ মুসাে গালয় কটা া রদলয় 

বলল, ‘বযাটা নার  েুব সাংঘারত । র ন্তু আমালদে বুরদ্ধে  ালছ কুলপা াত!এমন 
ফাাঁলদ কফলা হলয়লছ কর্, র ছুই  েলত পােল না।’  
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‘আমালদে দু’জন কলা  কমলেলছ গত োলত এই কলা । মজা  লে কশাধ 
কনয়া র্ালব।’ বলল তাে পালশে আলে জন কস্টনগানধােী।  

‘র  কশাধ কনলব, এলতা কদেরছ রল রলল  কছলল মানুষ। এে সম্পল য 
কশানা  থাগুললা আমাে েুব রবশ্বাস হয় না।’ বলল আলে জন।  

‘এল  আমাে ক াথায় রনরে, শাললযমযালনে ৫নং বারড়লত, না বড় বলসে 
ফ্ল্যালট?’  তথুযজন বলল উেল।  

‘ক ন বলছ এ থা?’ প্রথমজন বলল।  
‘কশাধ কতালাে  থা বলছ তাই। ফ্ল্যালট রনলল কতা কসোলন আমালদে 

কশাধ কনয়া র্ালব না।’  তথুযজন উত্তে রদল।  
‘র ন্তা  লো না, কতামালদে সব ইো পূেন হলব। কতামো কর্োলন  াে 

কসোলনই কনয়া হলব।’ বলল লাইবােমযান।  
তালদে এই সব গল্প  থা  ললতই থা ল।  
আহমদ মুসা সবই শুনরছল। কক্লালোফেম তাল  সংজ্ঞাহীণ  েলত পালে 

রন। কক্লালোফেম ক্প্র  োে সময় কথল  পা া কদড় রমরনট কস রনুঃশ্বাস বন্ধ  লে 
রছল। তাল  গারড়ে রদল  কটলন কনয়াে সময় র্েন কস রনুঃশ্বাস রনলয়লছ, তেন 
কক্লালোফেম এে  ার্য ারেতা কশষ।  

সংজ্ঞাহীন হওয়াে োন  েলত রগলয় তাল  দারুণ  ি  েলত হলয়লছ। 
জুতাে কলাহাে স্পাই ওয়ালা কগাড়ালী রদলয় তাে হালতে তালুলত আ রি  এমন 
আঘাত  লেলছ কর্  ুপ  লে থা া অসম্ভব। আহমদ মুসা তধলর্যযে সব শরি 
এ রত্রত  লে  ুপ কথল লছ শুধু এ টা ক্ষ্ীণ ‘আহ’ শব্দ  োে মাধযলম। এটকুু শব্দ 
আহমদ মুসা ইো  লেই  লেলছ এটা প্রমাণ  োে জলে কর্, আহমদ মুসা 
সংজ্ঞাহীন হলয় পলড়লছ। পালয়ে তালুলত রেতীয় আঘাতও তাল  হজম  েলত 
হলয়লছ ক ান শব্দ না  লে।  

তালদে গলল্পে মালে আহমদ মুসা এ বাে পলল ে জলে ক াে েুলল। 
তাে োগয োল কর্ উপুড় অবিায় তাে মুে কস্টনগানধােীলদে রদল  কফোলনা 
রছল। ফলল পল টুকুলতই কদেলত কপল তাে পালশই গারড়ে রসলট বসা 
 ােজনল । তালদে পাগুললা আহমদ মুসাে গা প্রায় স্পশয  লে আলছ। তালদে 
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এ জলনে কস্টনগানটা ক ালল। অে রতনজলনে কস্টনগান মারটলত কেলে বযালেল 
ক ালল কেলস কদয়া। এ জলনে কস্টনগালনে কগাড়া আহমদ মুসাে ডান বাহু স্পশয 
 লে আলছ।  

আহমদ মুসা রহলসব  ষল, সামলন কথল  লাইবােমযালনে এযা শলন 
আসলত  তক্ষ্ন সময় কনলব? এে মলধয কস র  কপছনটা রনল শ  েলত পােলব? 
র ন্তু এছাড়া কতা উপায় কনই।  

মসৃণ োজপলথে উপে রদলয় মাইলিাটা  লরছল তীলেে কবলগ।  
ক াে দুরট আহমদ মুসা আবাে অধয রনরমযরললতে মত েুলল কস্টনগালনে 

বাটটা আবাে কদলে রনল।  
তােপে ক ালেে পলল  আহমদ মুসা বাট ধলে কস্টনগানটা কটলন রনলয়ই 

কদহটা ঘুরেলয় র ৎ হলয় কগল।  
ওলদে  ােজলনেই ক াে পলড় রগলয়রছল আহমদ মুসাে উপে। র ন্তু েুত 

কদোে মত আৎল  উলেরছল সবাই। তালদে এই আৎল  ওোে োব তাো  ারটলয় 
ওোে আলগই আহমদ মুসাে হালতে কস্টনগান ওলদে  ােজলনে উপে রদলয় ঘুলে 
এল।  

র  কেজাে হলয়লছ না কদলেই কশায়া অবিালতই মুেটা ডানরদল  ঘুরেলয় 
রনলয় কস্টনগান তা   েললা লাইবােমযানল ।  

ক য়ালেে আড়ালল কস। তবু তাে ক য়ালেে ডানপাশ রদলয় তাে শেীলে 
ডান পালশে র ছু কদো র্ালে। র ন্তু আহমদ মুসাে হালত রনেুাঁত টালগযট কনবাে 
সময় রছল না। সরে  ললক্ষ্যই আহমদ মুসাে কস্টনগান কথল  গুরলে োাঁ  কবরেলয় 
কগলছ।  

গুরল  লেই আহমদ মুসা উলে দাড়াল। গারড় র ন্তু ছুলট  ললছ তীে 
কবলগই।  

আহমদ মুসাে হালতে কস্টনগান তা   ো ড্রাইোলেে রদল । বলল, 
‘ড্রাইোে, সামলন গারড় দাাঁড়  োও। মলন কেে রেতীয়বাে বলব না, গুলী  েব।’  

বলাে সংলগ সংলগই ড্রাইোে গারড়ে কলন ক ঞ্জ  লে োস্তাে র নালে রনলয় 
কগল।  লয়  গজ রগলয়ই গারড় দাাঁরড়লয় পড়ল।  
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আহমদ মুসা হালতে কস্টনগানটা গারড়ে কপছলন ছুাঁলড় রদলয় দেজা েুলল 
নামলত নামলত বলল, ‘ড্রাইোে, এেরন এলদে ক ান রক্লরনল  রনলল এলদে ক উ 
ক উ কবাঁল  কর্লত পালে।’  

 থা কশষ হবাে আলগই আহমদ মুসা গারড় কথল  কনলম পলড়রছল।  
আহমদ মুসা গারড় কথল  কনলম ওোলনই দারড়লয় থা ল। মাইলিারট 

ক ালেে আড়ালল  লল র্াবাে পে এ টা টযারে কডল  তালত উলে বসলত বসলত 
বলল, ‘কহালটল োইন ইন্টােোশনাল’।  

কহালটল োইন ইন্টােোশনাল র্াওয়াে  থা আহমদ মুসা বলল বলট, 
র ন্তু পলে র ন্তায় এল, ওলদে বড় বস আজে ওয়াইজমযান কতা কহালটল োইলনই 
কগলছ। কস কসোলন র   েলব, র  বললব ক  জালন!হুট  লে কহালটলল র্াওয়া তাে 
রে  হলব র না। র ন্তু কহালটলল না কগলল কস র্ালব ক াথায়? কস কর্ 
লাইবােমযানলদে হাত কথল  মুি হলয়লছ এ থা আজে ওয়াইজমযান এেরন 
জানলত পােলব। জানলত পাোে সংলগ সংলগ কস রনশ্চয় এবাে পুরলশল  কলরললয় 
কদয়াে বযাপালে তৎপে হলব। এই সালথ ওয়াইজমযানোও আেও মরেয়া হলয় 
উেলব। এই অবিায় কোাঁজ েবে না রনলয় কহালটলল প্রলবশ  ো তাে জলে রে  
হলব র না। তাছাড়া কহালটললে টুরেস্ট কস শলনে কর্ গারড় কস োড়ায় রনলয় 
রগলয়রছল, কসটা ক াথায় এ প্রশ্নও উেলব। গারড় হারেলয় কগলছ এ  থাও বলা র্ালব 
না, আবাে কর্ হাল হলয়লছ গারড়ে কসটাও বলা র্ালব না।  ােণ তালত অলন  প্রশ্ন 
উেলব, র্াে জবাব কস রদলত পােলব না।  

এসব র ন্তাে মলধযই আহমদ মুসা কপ াঁলছ কগল কহালটললে  ালছ। কস রে  
 েল কহালটলল না রগলয় আপাতত কস গীজযাে সামলন কনলম র্ালব।  

গীজযাে পার যং এ কনলম পালশে এ টা গারড়ে রদল  তা ালতই েুরশ হলয় 
উেল আহমদ মুসা। কদেল, ফারতমা ও র্ালয়দ এ টা গারড়লত বলস।  

ওলদে কদলে েুরশ হওয়াে পেক্ষ্লনই আবাে র রন্তত হলয় পড়ল আহমদ 
মুসা। ফারতমাো কহালটললে বদলল গীজযাে পার যং এ ক ন? কহালটলল র  র ছু 
ঘলটলছ?  

আহমদ মুসা এগুললা ওলদে রদল ।  
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ওোও কদেলত কপলয়লছ আহমদ মুসাল ।  
ওো ছুলট এল আহমদ মুসাল  কদলে।  
ওলদে মুলে এ সময় কর্ হারসটা থা া স্বাোরব  কসটা কনই।  
ওলদে এই অবিা কদলে আহমদ মুসাও হাসলত পােল না।  
ওো  ালছ আসলতই আহমদ মুসা বলল, ‘র  বযাপাে, কতামো এোলন? 

োল আলছা কতা?’  
আহমদ মুসাে রজজ্ঞাসাে ক ান জবাব না রদলয় ফারতমা ও র্ালয়দ এ  

সালথ বলল উেল, ‘আপরন সুি আলছন, আপরন োল আলছন কতা োইয়া?’ তালদে 
 লন্ে উলেগ।  

‘কতামো এ থা বলছ ক ন? উরেি ক ন কতামো এত?’ রজলজ্ঞস  েল 
আহমদ মুসা।  

‘োইয়া আপনাল  ওো ধলে রনলয় র্ায়রন?’ বলল র্ালয়দ ক াে  পালল 
তুলল।  

‘হ্যাাঁ রগলয়রছল। মুি হলয় আসলাম। র ন্তু তুরম জানলল র   লে?’  
‘এই কতা  ’রমরনট আলগ আরম আসাে সময় ঈল পাল যে কমালড় আপনাে 

গারড় োাঁেো অবিায় কদেলাম। আরম গারড়ে নাম্বাে কদলে র নলত পারে ও গারড় 
কথল  কনলম পরড়। রজলজ্ঞস  লে কসোলন জলড়া হওয়া কলা লদে এ জলনে  ালছ 
শুনলাম, ছয় সাতটা গারড় এ গারড়টাল  রঘলে কফলল রবোমহীন কমরশনগালনে গুলী 
 ারললয় গারড়ে এ হাল  লেলছ। এ গারড় কথল  এ জনল  কবে  লে ঐ 
গারড়ওয়ালাো ধলে রনলয় কগলছ। র  ঘলটরছল োইয়া, র   লে আপরন মুি 
হললন?’ বলল র্ালয়দ।  

আহমদ মুসা সংলক্ষ্লপ ঘটনাটা ওলদে বলল। ঘটনা শুলন ওলদে ক াে 
ছানাবড়া হলয় কগল। বলল ফারতমা, ‘োইয়া মাত্র ১২ ঘন্টাে মলধয আপরন 
রেতীয়বাে জীবন কপললন।’  

তােপে র্ালয়দ ও ফারতমা দু’জলনই হাত উপলে তুলল বলল, 
‘আলহামদুরলল্লাহ। কহ আল্লাহ, আমালদে োইয়াে বুরদ্ধ, শরি, সাহস আেও 
বারড়লয় রদন। এ ধেলনে সব রবপলদই রতরন কর্ন জয়  েলত পালেন।’  
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তাো থামলতই আহমদ মুসা বলল, ‘কতামো এোলন র   েছ? ঐ 
শয়তানলদে এ জন কনতা আজে ওয়াইজমযান কতা কহালটলল আসাে  থা আমাে 
রুলমে কোাঁজ েবে কনবাে জলে!’  

‘কস এলসরছল এবং কোাঁজ রনলত আপনাে  লক্ষ্ও ঢুল রছল। কস র্েন 
 াউন্টালে  থা বলরছল, তেন আরম  াউন্টালেে পালশ রছলাম। সব আরম শুরন 
এবং তাল  ফললা  রে। তাে ছরবও আরম রনলয়রছ। কর্োলব অথরেরটে সালথ কস 
 থা বলরছল এবং  াজ  েরছল, তালত আমাে মলন হলয়লছ কস ষড়র্ন্ত্র ােীলদে 
এ জন বড় ক উ হলবন। র্াই কহা , তাে  থা শুলন আরম বুলে কর্, আপনাে ক ান 
রবপদ হলয়লছ। কসজলে কহালটললে লরবলত বলসই আরম র্ালয়লদে অলপক্ষ্া  রে। 
কস এলল তাে  ালছ সব শুলন গারড় রনলয় আমো কহালটল কথল  সলে এলস এোলন 
অলপক্ষ্া  রে। আমালদে েয় হরেল আপনাল  হস্তগত  োে পে আমালদে 
 লক্ষ্ও ওো হানা কদলব।’ বলল ফারতমা  ামাল।  

‘রদলত পালে।  ােণ তাো কর্ রজরনস েুাঁজলছ তা আমাে সুটল লস 
পায়রন। আমাে হ্যান্ডবযাগ ও কতামালদে বযালগজ কদোে জলে কতামালদে 
 লক্ষ্ও হানা রদলত পালে।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র  েুাঁজলছ োইয়া ওো?’ বলল র্ালয়দ।  
‘স্পুটরনল ে কগালয়ন্দাো রনউইয়ল যে টুইন (রলবারটয ও কডলমািারস) 

টাওয়াে ধ্বংলসে প্র ৃত ঘটনা সম্পল য কর্ দরলল দস্তালবজ কর্াগাড়  লেরছল, কস 
সলবেই  ত গুললা বা ক ানরট সম্ভবত তাো েুাঁজলছ। লা-মলন্ডে রেলপালটয 
কগালয়ন্দা অপহেণ  োে  ােণ রহসালব এ ধেলনে র ছুল ই সলন্দহ  ো 
হলয়রছল। আজ আজে ওয়াইজমযালনে মুলেও এ ধেলনে  থাই শুলনরছ।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘োইয়া, আপরন ওলদে জাল রছাঁলড় কবরেলয় আসাে পে ওো রনশ্চয় দারুণ 
কক্ষ্লপ কগলছ। এই অবিায় কহালটল আপনাে জলে আেও রবপজ্জন  হলয় উলেলছ, 
আমালদে জলেও। র   ো র্ায় এেন। বারড় এ টা কপলয়রছ। োড়া এ টু কবরশ 
হললও আপরন কর্মন ক লয়রছললন, কসে মই বারড়টা। বারড়টালত  ালল  উেলল 
োল হয়, ‘তলব আজল ও উো র্ায়।’ বলল র্ালয়দ।  
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‘আমো এেরন কহালটল কছলড় কদব। আরম ও র্ালয়দ রগলয় উেব োড়া 
 ো বারড়লত। আে ফারতমা উেলব আপাতত তাে আত্মীলয়ে বারড়লত।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

ম্লান হলয় কগল ফারতমা  ামাললে মুেমন্ডল। পেক্ষ্লনই লজ্জায় কছলয় 
কগল তাে মুে। ফলুট উেল কোাঁলট লজ্জা রমরেত হারস। বলল, ‘োইয়া, আপনাে 
জলে আেও র ছু েবে আলছ।  ামাল সুলাইমান োইয়াে বাসা কথল  অল্পক্ষ্ন 
আলগ জারনলয়লছ, আজ বাদ আসে স্ট্রাসবাগয মসরজদ  মুযরনরট হলল দু’পক্ষ্ই 
রবলয়ে আলয়াজন  োে বযাপালে োজী। আপনাে মত কপললই এটা  ূড়ান্ত হলব।’  

আহমদ মুসাে মুলে ফলুট উেল রমরস্ট হারস। বলল, ‘ওলয়ল াম কবান। 
আমাে আলগে  থা বারতল। তুরমও আজ র্ালয়লদে সালথ োড়াবারড়লত উেলব। 
ওলদে বলল দাও। শুেস্য শীঘ্রম।’  

‘ধেবাদ োইয়া।’ মুে নত  লে বলল ফারতমা  ামাল।  
আহমদ মুসাে মুলে সংল া  জরড়ত এ  ট ুলো হারস ফলুট উেল। বলল, 

‘ফারতমা, র্ালয়দ, মলন  েলত পালো আরম কতামালদে উপে অোয়  ারপলয় 
রদলয়রছ। োবলত পাে কর্, কতামালদে ইনরটরগ্ররটল  আরম সলন্দহ  েরছ। 
আরম.........’।  

আহমদ মুসাে  থায় বাধা রদলয় ফারতমা  ামাল বলল উেল, ‘োইয়া 
আপনাে  থা রে  নয়। আপরন আমালদে সরতয াে অরেোবল ে  াজ 
 লেলছন। আপরন আমালদে রশরেলয় রদলয়লছন, আমো আমালদে অল্পই জারন, 
রিা জালনন সবটুকুই। সুতোং আমালদে জলে তাাঁে রনলদযশই  ূড়ান্ত।’ ফারতমাে 
 ন্ে আলবগািুত ও দৃঢ়।  

‘ধেবাদ কবান’, বলল এ টু থামল আহমদ মুসা। তােপে বলল, ‘ ল 
কহালটললে রবল  ুর লয় আমো  লল আরস।’  

আহমদ মুসাসহ ওো দু’জন আবাে রগলয় গারড়লত বসল।  
গারড়  ললত শুরু  েল কহালটললে রদল ।  
‘োইয়া, আমো কহালটল কথল  কবরেলয় ক াথায় র্ারে?’ বলল ফারতমা 

 ামাল।  
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‘বাদ আসলেে অনুষ্ঠান পর্যন্ত তুরম কতামাে োইয়া  ামাল সুলাইমালনে 
বারড়লত থা লব। আরম র্ালয়দল  রনলয় োড়া বারড়লত উেব। র্ালয়দ বাসায় উলে 
বারড় গুছালব। আে আরম পেবতযী অরের্ালনে জলে র ছু কোাঁজ-েবে কনয়াে ক িা 
 েব।’  

‘র  অরের্ান?’ রজলজ্ঞস  েল ফারতমা।  
‘ও  থা এেন থা । পলে বলব।’ বলল আহমদ মুসা।  
গারড় প্রলবশ  েল কহালটললে  াে পার যং এ।  
 
 
 
সরতযই আহমদ মুসা কর্মন ক লয়রছল, কস ে মই বারড়টা।  
আহমদ মুসাে  ক্ষ্রট কবশ বড়। এটা ড বাথ।  ক্ষ্ কথল  ফ্ল্যালটে 

বাইলে কবরুবাে ইরন্ডলপনলডন্ট পযালসজ। অেরদল  দুরট কবডরুম আে এ রদল  
কগস্টরুম রনলয় ফারতমা র্ালয়দলদে অংশ। আহমদ মুসাে  ক্ষ্ কথল  ডাইরনং ড্রইং 
এ প্রলবলশে এ টা দেজা েলয়লছ। এই দেজা বন্ধ থা লল ফ্ল্যালটে দুই অংশ বলা 
র্ায় আলাদাই হলয় পলড়। দেজাটা দুই রদ  কথল ই বন্ধ  ো র্ায়। রসদ্ধান্ত হলয়লছ 
দেজাটা দুই রদ  কথল ই বন্ধ োো হলব। দুই পলক্ষ্ে  ােও প্রলয়াজন হলল ন  
 লে দেজা েুললত হলব। ফ্ল্যাট কথল  বাইলে কবরুবাে জে ফারতমা-র্ালয়দলদে 
পযালসজও আলাদা।  

নতুন দম্পরত রহলসলব ফারতমা ও র্ালয়দ ফ্ল্ালট উলেলছ মাগরেলবে 
নামালজে আধা ঘন্টা আলগ। স্ট্রাসবাগয মসরজদ  মুযরনরট হলল তালদে রবলয়ে 
অনুষ্ঠানরট হলয়লছ েুবই সুন্দে, র ন্তু সংরক্ষ্প্ত। স্ট্রাসবালগযে পলনেরট মুসরলম 
পরেবাে কর্াগ রদলয়রছল এই রবলয়ে অনুষ্ঠালন। রবলয়ে পে ফারতমা ও র্ালয়লদে 
আত্মীয় স্বজনো তালদেল  ফ্ল্যালট তুলল রদলয় কগলছ।  

োত ১১টা। আহমদ মুসা ন   েল ফারতমা-র্ালয়দলদে অংলশ কঢা াে 
পারটযশন কডালে।  

েুলল কগল দেজা।  
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দেজা েুলল রদলয়লছ র্ালয়দ।  
আহমদ মুসা সালাম রদল র্ালয়দ ও ফারতমা দুজনল ।  
ফারতমা  ামাল বলসরছল কসাফায়।  
আহমদ মুসা দেজায় এলস সালাম রদলতই সালালমে জবাব রদলয় উলে 

দাড়াল ফারতমা। আেও বলল, ‘ওলয়ল াম োইয়া।’  
রবলয়ে কপাশা টা কনই ফারতমা  ামাললে পেলন। র ন্তু কর্ কপাশা  

পলেলছ তালতও তাল  নববধুই লাগলছ। ফলুহাতা  ারমজ তাে পা পর্যন্ত কনলমলছ। 
মাথাে রুমাল  পাল কঢল  গলা জরড়লয় বু  পর্যন্ত কনলম এলসলছ। ফারতমা 
 ামাললে কশ্বতাে কগালাপী কদলহ কগালাপী এই কপাশা  তাল  অপরূপ  লে 
তুলললছ।  

নত দৃরিলত আহমদ মুসা র্ালয়লদে সালথ রগলয় কসাফায় বসল।  
ফারতমা  ামালও বসল।  
র্ালয়দ রগলয় বলসলছ ফারতমাে পালশ। আে আহমদ মুসা তালদে 

সামলনে আলে রট কসাফায়।  
ফারতমাে ক ালে মুলে লজ্জাে ছাপ। লাল হলয় উলেলছ মুে।  
র্ালয়দও অলন টাই রবব্রত।  
প্রথম রনেবতা োেল আহমদ মুসাই। বলল, ‘নতুন সংসাে, ক ান 

অসুরবধা কনই কতা কতামালদে?’  
‘আলহামদুরলল্লাহ। ক ান অসুরবধা কনই োইয়া।’ বলল র্ালয়দ। তাে 

মুলে সলজ্জ হারস।  
‘োইয়া, আমো কতা জারন না, আপরন র  বাইলে কবরেলয়রছললন? 

রফেললন এেন?’ বলল ফারতমা।  
‘না কতা, ক াথাও কবে হইরন? ক ন বলছ এ  থা?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘বাইলেে কপাশা  আপনাে পেলন।’ বলল ফারতমা।  
‘ও’ বলল হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘বাইলে কবে হইরন, কবে হলবা। কস 

 থাই কতামালদে বললত এলসরছ।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘এই োত ১১টায় বাইলে কবরুলবন? ক াথায়?’ বলল ফারতমা ও র্ালয়দ 
এ ই সালথ। তালদে  লন্ে রবস্ময়।  

‘বললরছলাম কতা এ  অরের্ালন কবরুলত হলব।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘ক াথায়?’ বলল র্ালয়দ।  
‘ওলদে এ টা আস্তানাে সন্ধান কপলয়রছ। আরম র্েন সংজ্ঞাহীন হওয়াে 

োন  লে ওলদে গারড়ে কমলেলত পলড়রছলাম, তেন ওলদে  থাবাতযাে মধয রদলয় 
আরম ওলদে এ টা ঘাাঁরটে রে ানা কপলয় র্াই। কসোলনই র্াব। কদরে, ওলদে 
পরে য়, পরে ল্পনা এবং অপহৃত সাতজনল  ক াথায় কেলেলছ-এসব বযাপালে 
ক ান তথয উদ্ধাে  ো র্ায় র না।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আজই এ টা বড় ঘটনা ঘলটলছ। ওো সাংঘারত  কক্ষ্লপ আলছ আপনাে 
উপে। এই অবিায় এত োলত আপনাে এ া তালদে ঘাাঁরটলত র্াওয়া রে  হলব 
না।’ বলল ফারতমা দৃঢ় প্ররতবালদে  লন্ে।  

‘না ফারতমা। শত্রুল  আঘাত  োে পে শত্রু পাো আঘাত  োে 
আলগই র্রদ তাল  আবাে আঘাত  ো র্ায়, তাহলল শত্রুল  তাড়াতারড়  াবু  ো 
র্ায়। আজ ওো কর্ আঘাত কেলয়লছ, তাে পাো আঘালতে র ন্তায় ওো এেন বযস্ত। 
নতুন আঘাত আসলত পালে এটা তাো োবলছ না এবং আত্মেক্ষ্ােও ক ান র ন্তা 
তালদে মাথায় কনই। সুতোং এটা এ টা বড় সুলর্াগ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আপনাে সালথ রু্রিলত পােলবা না োইয়া। আপনাে এই রু্রিে জবালব 
র  বললত হলব আমাে জানা কনই। র ন্তু আরম কর্টা জারন, কসটা হললা আপনাে 
এ া ঐ শত্রুপুেীলত র্াওয়া রে  নয়’।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এসব অরের্ান দল কবলধ হয় না ফারতমা। 
দলবল রনলয় কগলল শত্রুলদে আগাম কজলন কফলাে সম্ভাবনা থাল । তালত 
কলা ক্ষ্য় হললও লক্ষ্য অজযন হয় না। এ জলে এ া র্াওয়াটাই রনোপদ ও 
ফলপ্রসু’।  

‘র ন্তু এ া রগলয় র্রদ আপরন রবপলদ পলড়ন, ক ান সাহালর্যে র্রদ 
আপনাে দে াে হয়? না োইয়া, আপনাে এ া র্াওয়া হলব না’। বলল ফারতমা।  
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সবল লয় বড় সাহার্যদাতা রর্রন, রতরন কতা 
সালথই আলছন। রতরনই সাহার্য  েলবন ফারতমা। আমালদে তাে উপেই রনেযে 
 ো উর ত’।  

‘আল্লাহে  থা বললছন োইয়া? রতরন কতা আলছনই। রতরন অবশ্যই 
সাহার্য  েলবন। র ন্তু রতরনই কতা শত্রু কমা ারবলায় আমালদে উপরু্ি প্রস্তুরত 
রনলত বলললছন। র ন্তু আপরন তা  লেলছন না োইয়া’। বলল ফারতমাই।  

‘আমাে সাধয র্া কসোলবই আরম প্রস্তুরত রনলয়রছ ফারতমা। বললত পাে, 
কলা  সালথ কনই, এ া র্ারে। র ন্তু শত্রুে রবরুলদ্ধ এমন অলন   াজ আলছ র্া 
এ া  েলত হয়। আরম কস ে ম এ টা  ালজই র্ারে। আরম কগাপলন তালদে 
ঘাাঁরটলত ঢু ব। অনুসন্ধান  েব। তালদে সম্পল য তথযারদ কর্াগালড়ে ক িা  েব। 
এমন ধেলনে  ালজ এ া কর্লত হয়। আরম কসটাই  েরছ কবান’। আহমদ মুসা 
বলল।  

‘বুেলাম। র ন্তু োইয়া, এ ধেলনে  ালজও কতা সংঘষয হয়। প্রলয়াজনীয় 
সাহালর্যে দে াে হয়’। বলল ফারতমা।  

‘কদায়া  ে কতামো কবান। এই সাহার্য কর্ন আল্লাহ  লেন, আমাল  
কতামো বাধা রদওনা। আরম এই  াজ রনলয় এ াই কতা এলসরছ শুধুমাত্র আল্লাহে 
উপে েেসা  লে। সবযজ্ঞ আল্লাহ এটা জালনন এবং রতরনই আমাল  সাহার্য 
 েলবন’।  

ফারতমা ক ান জবাব রদল না। তাে অপল  দু’ক াে তার লয় আলছ 
আহমদ মুসাে রদল ।  

র্ালয়লদে রবস্ময় রবমুগ্ধ দু’ক াে রনবদ্ধ আহমদ মুসাে মুলেে উপে।  
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘োই কবানো এোলব তার লয় ক ন?’  
‘োবরছ োইয়া’। ফারতমা বলল।  
‘র  োবছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘োবরছ, োইয়াে পরে য় জানাে োগয র  আমালদে এেনও হললা না? 

আরম রনরশ্চত োইয়া, আপনাে এমন এ টা পরে য় আলছ র্া এত বড় কর্ আমো 
সামাে মানুষ হলয় তা জানা রে  নয়’। ফারতমা বলল।  
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আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘ফারতমা, র্ালয়দ, গত দু’রতন রদলনে 
পরে য় কথল , আমাে আ েণ কথল  র  কতামালদে এই রবশ্বাসই হলয়লছ?’  

‘না োইয়া, এ রবশ্বাস নয় বেং উলো রবশ্বাসই হলয়লছ এবং এ  ােলণই 
মলন  ি লাগলছ কর্, এত আপন  লে রর্রন আমালদে রনলয়লছন, কেহ ও 
অরেোব লত্বে ছত্রছায়া রর্রন আমালদে পেম আ ারঙ্খত এ  নতুন জীবলন রনলয় 
এলসলছন, তাে পরে য় আমো জারন না, আমালদে জলে এটা অবশ্যই বড়  লিে 
োইয়া’। বলল ফারতমা আলবলগ োেী  ন্ে তাে।  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কতামাে  থা বুেলত পােরছ কবান। 
কতামালদে  াছ কথল  আমাে পরে য় কগাপন  োে ক ান রসদ্ধান্ত আরম কনইরন। 
আরম এই রমশলন এোলন আসাে আলগ নীরতগত রসদ্ধান্ত রনলয়রছলাম, আমাে 
পরে য় আরম ক াথাও প্র াশ  েব না। তালত আমাে  াজ অলন োরন সহজ হলব 
এবং শত্রুল  অলন োরন অসত য ও অপ্রস্তুত অবিায় পাওয়া র্ালব। র ন্তু শত্রুো 
আমাে পরে য় কর্োলবই কহা  কজলন কফলললছ। আমাে পরে য় আগাম কজলনই 
আজ স ালল ওো আমাল  ঐোলব আট-ঘাট কবাঁলধ বন্দী  েলত এলসরছল। 
শত্রুলদে  াছ কথল  আমাে পরে য় কগাপন োোে জলেই রনলজে পরে য় কগাপন 
োোে রসদ্ধান্ত রনলয়রছলাম। শত্রুো কসই পরে য় র্েন কজলনই কফলললছ, তেন 
আে পরে য় কগাপলনে প্রলয়াজন কদরে না’।  

বলল আহমদ মুসা সামলনে রট কটরবল কথল  রিপ কপপালেে এ টা পাতা 
রছলড় রনলয় তালত েস েস  লে রনলজে নাম রলেল এবং তা রিপ পযালডে রনল  
 াপা রদলয় এ টু কহলস বলল, ‘আরম আমাে পরে য় রললে োেলাম, পলে পলড় 
রনও’।  

বলল আহমদ মুসা এ টু থামল। গম্ভীে হলয় উেল তাে মুে। পল ট 
কথল  এ  টু লো  াগজ কবে  লে তা র্ালয়লদে হালত রদলয় বলল, ‘এলত আরম 
কর্োলন র্ারে তাে রে ানা কলো আলছ। আরম র্রদ কোে পর্যন্ত না রফরে, তাহলল 
কতামাে পরের ত পুরলশ অরফসােল  এবং পুরলশ কস্টশনল  এই রে ানা জারনলয় 
বললব, স্পুটরন  র্াো ধ্বংস  লেলছ, স্পুটরনল ে ৭ কগালয়ন্দাল  র্াো র ডোপ 
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 লেলছ, তালদে এ টা ঘাাঁরটে রে ানা এটা। রে ানাটায় আপনাো এেরন কেড 
 রুন’।  

র্ালয়দ রিপটা হাত কপলত রনল। র ন্তু ক ান  থা বলল না।  
ফারতমাও র ছু বলল না।  
হোৎ  লে তালদে দু’জলনে দু’ক াে ছল ছল  লে উলেলছ। উলেলগ-

আশঙ্কায় তালদে মুে পান্ডুে।  
ফারতমাে দু’ক ালেে অশ্রু তাে দু’গন্ড কবলয় গরড়লয় পড়লত লাগল।  
আহমদ মুসা তালদে অশ্রু কদলে আেও গম্ভীে হলয় উেল। বলল, 

‘কতামালদে এই মমতাে জলে আরম  ৃতজ্ঞ। র ন্তু কতামো র ন্তা  লো না। 
আল্লাহই আমালদে সহায়’।  

বলল উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা।  
সালাম রদলয় ঘুলে দারড়লয় আহমদ মুসা ফ্ল্যালটে কগলটে রদল  এগুললা।  
ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনই উেল। তাো আহমদ মুসাে কপছন কপছন 

কগট পর্যন্ত এগুললা। তােপে ‘রফ আমারনল্লাহ, আল্লাহ হালফজ’ বলল রবদায় জানাল 
আহমদ মুসাল ।  

আহমদ মুসাও ‘আল্লাহ হালফজ’ বলল রলফলটে রদল  এগুললা।  
রলফট কনলম কগললও ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনই কগলটে দু’ক   ালে 

কেস রদলয় সামলন শূণয দৃরি কমলল দাাঁরড়লয় থা ল।  
অলন ক্ষ্ন পে ফারতমা এ ইোলব সামলনে রদল  দৃরি কমলল বলল 

উেল, ‘র্ালয়দ, োইয়া কতা আসললই আমালদে ক উ নন। র ন্তু মন মানলছ না 
ক ন? তাে রবপলদে েয় এমন  লে মনল  পীড়া রদলে ক ন? এ র লসে টান 
র্ালয়দ?’  

র্ালয়দও ঐোলবই স্বগলতারিে মত জবাব রদল, ‘আরমও জারন না 
ফারতমা। তলব এটুকু অনুেব  রে, রতরন তাে অসীম মমতা রদলয় আমালদে মন 
জয়  লে রনলয়লছন। বললত পাে ফারতমা, তাে মত এত মমতা এত দারয়ত্বলবাধ, 
এত মধুে শাসন আে  ােও  াছ কথল   েনও আমো কপলয়রছ?  
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‘র ন্তু ক ন রতরন এত আদে  লেন, ক ন তাাঁে এই দারয়ত্বলবাধ, ক ন এই 
মধুে শাসন র্ালয়দ? আমো কতা তাাঁে ক উ নই’। বলল ফারতমা উদাস  লন্ে।  

‘হলত পালে এটা এ  আদলশযে সহমরমযতা’। র্ালয়দ বলল।  
‘র ন্তু আদরশয  োইলদে সালথ কতা আমালদে  ম কদো হয়রন। এমন কতা 

কদরেরন  েনও’।  
‘হলত পালে োাঁরট আদলশয গড়া এ  মানুলষে সন্ধান আমো এই প্রথম 

কপলাম’। র্ালয়দ বলল।  
ক  তাহলল আমালদে অলদো, অল না অতুলনীয় এই মানুষরট? রজজ্ঞাসা 

ফলুট উেল ফারতমাে  লন্ে।  
‘ ল কদরে, তাাঁে পরে য়, রতরন র  রললে কগলছন’। বলল র্ালয়দ কসাজা 

হলয় দাাঁড়াল।  
সরম্বত রফলে পাওয়াে মত  মল  উলে ঘুলে দাাঁড়াল ফারতমা। কেতে 

রদল  ছুটলত ছুটলত বলল, ‘ধেবাদ র্ালয়দ, তুরম স্মেণ  রেলয় রদলয়ছ। এস 
তুরম’।  

ফারতমা ছুলট রগলয় না বলসই রিপ পযালডে রন  কথল  আহমদ মুসাে োো 
 াগজটা তুলল রনল।  াগলজে উপে ক াে বুলালত বুলালত কসাজা হলয় দাাঁড়াল 
ফারতমা।  

রিলপ কলো ‘আহমদ মুসা’ নাম পলড় প্র ন্ড এ  ধাক্কা কেল ফারতমা। 
সমস্ত সত্তায় তাে কর্ ধাক্কাটা বযঙ্ময় হলয় উেল তা হললাুঃ ‘আহমদ মুসা। ক ান 
আহমদ মুসা?  যারেরবয়ান, আলমরে া ও সুরেনালমে ঘটনায় সদয আললার ত কসই 
আহমদ মুসা, রর্রন িালন্স, সুইজােলযান্ড,  ংলগা, রফরলরস্তন, োরশয়া, মধয 
এরশয়া, রমন্দানাওলয়ে অসংেয সুঘটনাে জন ?’  

এই সব রজজ্ঞাসাে মলধয হারেলয় কগল ফারতমা।  াগলজে রিপটা তাে 
হালত ধো। তাে উপে আোে মত কললগ আলছ ফারতমাে ক াে। মূরতযে মত রনেব-
রনশ্চল ফারতমা।  

র্ালয়দও ফারতমাে  ালছ এলস কপ ছাল। বলল, ‘র  ফারতমা, র  
কদেলল? র  নাম, র  পরে য় রললেলছন রতরন?’  
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ক ান  থা বলল না ফারতমা।  
রনবযা  মূরতযে মত হালতে  াগজটা র্ালয়লদে হালত তুলল রদলয় ধপ  লে 

বলস পড়ল কসাফায়।  
 াগজরটলত দ্রুত ক াে বুলাল র্ালয়দ।  
‘আহমদ মুসা’ে নাম পলড়  মল  উেল র্ালয়দ।  লয় বাে পড়ল 

নামটা। না তাে পড়া রে । এই নামটাই কলো আলছ  াগলজ।  াগজ কথল  মাথা 
তুলল োবল এ টু আহমদ মুসাে  থা। তােপে ‘ও গড’ বলল বলস পড়ল কসাফায় 
ফারতমাে পালশ।  

দু’জন পাশাপারশ বলস।  
দু’জলনই রনেব।  
দু’জলনে ক ালে-মুলেই রবস্ময় ও রবহবলতাে োব।  
রনেবতা োেল র্ালয়দ। বলল, ‘আরম োবলত পােরছ না ফারতমা। আমো 

রতন রদন ধলে আহমদ মুসাে সালথ আরছ। োবললই আমাে  ালছ স্বপ্ন মলন হলে 
কর্, ঐ ঘেরটলত রবশ্ব রবেযাত আহমদ মুসা থাল ন, আে এইমাত্র রতরন কবরেলয় 
কগললন আমালদে সালথ  থা বলল’।  

ধীলে ধীলে ফারতমা মুে েুলল। সলম্মারহত  লন্ে স্বগলতারিে মত বলল, 
‘রবশ্বাস হলে না আমােও, আহমদ মুসা এত সহজ, এত সেল, এত সাধােণ। 
আবাে রবশ্বাস হলে এই  ােলণ কর্, গত রতন রদলন রতরন র্া  লেলছন কসটা 
আহমদ মুসােই  াজ। আজল ে পাশ্চালতযে দুরবযনীত, অহং ােী কর্াগযতাল  
এোলব ধুলায় রমরশলয় রদলত আহমদ মুসাই পালেন, আে ক উ নয়’। আলবলগ  ন্ে 
োেী হলয় উলেলছ ফারতমাে।  

‘আমাে  ালছ স্বপ্ন মলন হলে কর্, আহমদ মুসা স্ট্রাসবালগয এলসলছন, 
স্পুটরন  ধ্বংলসে ক সটাল  রতরন গ্রহন  লেলছন এবং মুসলামানলদে এইটুকু 
রবপদও তাাঁে দৃরি আ ষযণ  লেলছ’। আলবলগ োেী হলয় উলেলছ র্ালয়লদে  ন্েও।  

ফারতমাে স্বগত  ন্ে আবাে, ‘বড়লত্বে প্র াশ এ টুও তাাঁে মলধয কনই। 
র ন্তু কেহ-মমতাে রসরড় কবলয় রতরন  েন কর্ন আমালদে মাথাে উপে উলে 



নতুন গুলাগ  84 

 

বলসলছন। রতরন র্া বললন তা  ো আমালদে জে অলমাঘ হলয় র্ায়। এ োলবই 
বুরে রতরন কনতা না হলয়ও সবাে কনতা’।  

‘আলহামদুরলল্লাহ ফারতমা। আরম আল্লাহে  ালছ  ৃতজ্ঞ। স্ট্রাসবালগয 
আহমদ মুসাে সাথী হবাে জলে আল্লাহ আমালদেল ই কবলছ রনলয়লছন’। বলল 
আলবগ জরড়ত  লন্ে র্ালয়দ।  

ফারতমা এ টু ঘুলে বলস র্ালয়লদে দু’হাত ক লপ ধলে বলল, ‘তুরম রে  
বললছ র্ালয়দ। এটা আমালদে জলে পেম গলবযে’। থামল ফারতমা।  

র্ালয়দ র ছু বলল না। দু’জলনই রনেব।  
এ টু পে রনেবতা োেল ফারতমাই। বলল, ‘র ন্তু আমো তাল  ক ান 

সহলর্ারগতা  েলত পােরছ  ই? রবপজ্জন  ও সংঘালতে সব  াজ রতরন এ াই 
 লেলছন। আজও তাই কগললন। আজ স াললে ঘটনায় রতরন বন্দী হলয়রছললন। 
োবলত পাে, র্রদ রতরন মুি হলত না পােলতন। তাে মত এত মূলযবান মানুষ 
এতটা রনোপত্তাহীন থা া র  রে ?’  

‘আমো র  সহলর্ারগতা  েব, আে র  সহলর্ারগতা রতরন কনলবন। আমো 
রেেলবাে  ালালত পাো ছাড়া এই লাইলন আে ক ান অরেজ্ঞতাই কনই। আো 
বল, এেন কর্ অবিাে সৃরি হলয়লছ তালত আমালদে র   েণীয়?’ বলল র্ালয়দ।  

‘আমাে মাথায় এ টা বুরদ্ধ এলসলছ’। বলল ফারতমা।  
‘র  বুরদ্ধ?’ রজলজ্ঞস  েল র্ালয়দ।  
‘পলে বলরছ। বুরদ্ধটা এ টু পার লয় কনই’।  
 থা কশষ  লে উলে দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল ফারতমা, ‘তাে আলগ এ টু 

গরড়লয় কনব’।  
র্ালয়দও উলে দারড়লয়লছ। বলল, ‘আরম?’  
‘কতামাে পথ তুরম কদে? কতামাে কবডরুম ওরদল ’। বলল ফারতমা। তাে 

কোাঁলট হারস।  
‘র ন্তু আজ দুই পথ কতা এ  হলয় কগলছ।’ বলল র্ালয়দ। তােও মুলে 

হারস।  
‘তা রে । র ন্তু আমো কতা রু্দ্ধলক্ষ্লত্র।’ ফারতমা বলল।  
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হাসল র্ালয়দ। বলল, ‘রু্দ্ধলক্ষ্লত্র নয়, বললত পাে রু্লদ্ধে তাাঁবুলত। 
এলক্ষ্লত্র আল্লাহে োসূললে (স.) দৃিান্তই আমালদে পথ কদোলত পালে’। হাসল 
র্ালয়দ।  

সলজ্জ হারসলত োো হলয় উেল ফারতমাে মুে। বলল, ‘মলন থাল  কর্ন 
সব কক্ষ্লত্রই আল্লাহে োসূললে (সুঃ) এে দৃিান্ত এোলব কোাঁজ  ো হলব’।  

‘অবশ্যই’। বলল র্ালয়দ তাে এ  হাত বারড়লয় রদল ফারতমাে রদল ।  
ফারতমাে এ  হাত এরগলয় এলস ধেল র্ালয়লদে হাত।  
দু’জলনই এ  সালথ পা বাড়াল সামলন।  
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৪ 
শাললযমযান কোলডে ৫ নাম্বাে বারড়টা কবশ বড়। রতনতলা বারড়। প্রা ীে 

কঘো। 
কগলটে উপে রবোট সাইনলবাডয। তালত কলো, ‘রহউমযান োইটস 

ইউরনোসযাল গ্রুপ, স্ট্রাসবাগয’। সাইনলবালডয োস্তাে নামও কনই, বারড়ে নাম্বােও 
কনই। 

আহমদ মুসা রবল লল এলস কদলে না কগলল এই বারড় েুাঁলজ পাওয়া মুরস্কল 
হলতা। আলশ পালশে কলা লদে রজলজ্ঞস  লে তলবই আহমদ মুসা ‘রহউমযান 
োইটস ইউরনোসযাল গ্রলপ’ে অরফসল  ৫ নাম্বাে বারড় বলল র নলত কপলেরছল। 

বারড়টা ক না আলছ বলল আহমদ মুসা েুব রনরশ্চলন্ত বারড় কথল  কবশ দূলে 
গারড় কথল  কনলম গারড়টা কছলড় রদল। 

পথ ােীে মত কহাঁলট কহাঁলট বারড়টাে প্রালন্ত এলস মুহূলতযে জলে থমল  
দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 

আে র ছুটা এগুলল কগট। র ন্তু আহমদ মুসা কগট রদলয় প্রলবশ  েলত 
 ায় না।  

আহমদ মুসা কর্োলন এলস দারড়লয়রছল, কসোন কথল ই বারড়টাে প্রা ীে 
শুরু। কসোন কথল  এ টা প্রা ীে শাললযমান সড়ল ে পাশ কঘাঁলষ দরক্ষ্লণ এরগলয় 
কগলছ। এই প্রা ীলেই বারড়লত প্রলবলশে কগট। আলে টা প্রা ীে বারড়ে উত্তে 
সীমান্ত রদলয় পরশ্চলম এরগলয় কগলছ। এই প্রা ীেটাই বারড়ে পরশ্চম ও দরক্ষ্ণ 
সীমানা ঘুলে শাললযমযান কোলডে প্রা ীলেে সালথ এলস রমলশলছ। 

আহমদ মুসা তাাঁে হাত ঘরড়ে রদল  তা াল। কদেল, োত সালড় এগােটা 
বালজ। 

কস উত্তলেে প্রা ীলেে ধাে কঘাঁলষ পরশ্চম রদল  এগুললা। 



নতুন গুলাগ  87 

 

আহমদ মুসা রে   লেলছ প্রা ীে টপল  কস কেতলে ঢু লব। এোলব 
সবাে অললক্ষ্যই কস কেতলে ঢু লব। মাোমারে বা শত্রু রনধলন তাে ক ান লাে 
কনই। তাে  াই র ছু দরলল-প্রমাণ। র্া কথল  জানা র্ালব, স্পুটরনল  র  ঘটলছ, 
ক ন ঘটলছ এবং স্পুটরনল ে ৭ কগালয়ন্দা ক াথায়। এজলে কগাপলন কস বারড় সা য 
 েলত  ায়। কস রনরশ্চত কর্, এোলবই কস এ রদন এোন কথল  বা কসোন কথল  
প্রলয়াজনীয় দরলল দস্তালবজ কপলয়ই র্ালব। 

আহমদ মুসা পরশ্চম প্রা ীলেে মাোমারে জায়গায় রগলয় দাড়াল। 
এ প্রা ীলেে পে এ টা ফললে বাগান। তােপে বারড়টা। বারড়টাে উত্তে, 

পূবয ও দরক্ষ্ণ রদল  ফুললে বাগান। ফললে বাগান শুধু পরশ্চম রদল ই। 
বারড়টালত কপ াঁছা পর্যন্ত গালছে আড়াল পাওয়া র্ালব বললই আহমদ মুসা 

এ রদ টা কবলছ রনলয়লছ। প্রা ীেটা সাত ফলুটে মত উাঁ ু। 
ক ান  িই হললা না আহমদ মুসাে প্রা ীে রডোলত।  
এ টু কদ লড় এলস  লয়  ফুট প্রা ীে কবলয় উলে রগলয় প্রা ীলেে মাথা 

ধলে কফলল েুব সহলজই প্রা ীে রডরেলয় কগল আহমদ মুসা। 
বাগালনে গাছগুললা কবশ দূলে দূলে। তাে ফললই গাছগুললা বড় বড়।  
আহমদ মুসা রবড়াললে মত রনুঃশলব্দ এলগালে বারড়ে রদল । 
বারড়ে  ােরদল   ােরট আললাে বযবিা আলছ। কসই আললালত বারড় 

পরেোে কদো র্ালে, র ন্তু বাগালনে জমাট অন্ধ াে এ টুও দূে হয়রন। অলন টা 
অলন্ধে মতই হাাঁটলছ আহমদ মুসা। 

ক ালে র ছু কদেলছ না বললই  ান দু’রট কস কবরশ সত য কেলেলছ। হোৎ 
তাে মলন হললা, নেম ঘালসে উপে তাে পালয়ে কর্ শব্দ, কস ে ম অলন গুললা 
শব্দ তাে  ালন আসলছ। কর্ন তাে ডালন, বালম, কপছলন অলন গুললা পা তাে মত 
 লেই সামলন অগ্রসে হলে, এই অনুেূরত হওয়াে সালথ সালথই থমল  দাাঁড়াল 
আহমদ মুসা। 

 ােরদল  সত য ক াে বুলালে কস। 
এই সময় এ টা গম্ভীে  লন্ে ধ্বরনত হললা, ‘রে ই সলন্দহ  লেছ 

আহমদ মুসা। আমো রঘলে কফললরছ কতামাল   ােরদ  কথল । ডজনোলন  
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কস্টনগান কতামাল  তা   লে আলছ। আমালদে প্রলতযল ে ক ালে ইনিালেড 
গগলস। কতামাে সবর ছুই আমো কদেরছ। ক ান কবয়াদবীে দূমযরত হলল 
এল বালে েতযা হলয় র্ালব। কর্োলব হাাঁটরছলল, কসোলবই সামলন এগুলত থা ’। 
 ন্েরট কথলম কগল। 

তাে প্রলতয রট  থাই আহমদ মুসা রবশ্বাস  েল। মলন েুব  ি লাগল 
আহমদ মুসাে, এমন রদলনই কস তাে ইনিালেড গগলস রনলয় আলসরন। 

হাাঁটলত লাগল আহমদ মুসা। কসই  ন্েরট অন্ধ ালে কহা কহা  লে কহলস 
উেল। বলল, আজ গারড়লত আমালদে এ জন কলা  কবা াে মত এই ৫ নাম্বাে 
বারড়ে  থা উচ্চােণ  লেরছল, তুরম পালাবাে পে আমো বুলেরছ তুরম ৫ নাম্বাে 
বারড়লত আসলব। র ন্তু এত দ্রুত আসলব, আজই আসলব, কসটা আমো 
 ল্পনালতও োরবরন। র ন্তু আহমদ মুসা তুরম  ালা  হলয়ও এই কবা ারম ক ন 
 েলল। প্র ালশ্য রদবাললাল  তুরম বারড় কদেলত আসলব, বারড় কদলে র্ালব, আে 
কতামাল  ক উ কদেলব না, এটা তুরম োবলত পােলল ক মন  লে। এটাই ঈশ্বলেে 
মাে বুেলল?’ 

‘কতামো ঈশ্বে মান নার ?’ আহমদ মুসা বলল। তাে  লন্ে রবদ্রুপ। 
‘মালয়ে  ালছ মারসে  থা বল না আহমদ মুসা। তুরমও জান ইহুদীো 

মালন বরন ইসোইলা ঈশ্বলেে র ে ালীন বাছাই  ো সন্তান’। বলল  ন্েরট। 
‘বাছাই  ো রে ই, তলব কসটা কবলহশলত র্াওয়াে জলে নয় রনশ্চয়’। 

আহমদ মুসা বলল। 
বারড়ে কপছলন তেন তাো কপ াঁলছ কগলছ। আললাে মলধয সবাই দারড়লয়।  
আহমদ মুসা কদেল, রে ই প্রায় ক  েজন কস্টনগানধােী তাল  রঘলে 

আলছ। 
‘আহাম্মল ে  থাে ক ালনা জবাব হয় না আহমদ মুসা’। 
আহমদ মুসা কদেল  ন্েরট ওয়ার্ল্য রিডম আরমযে স্ট্রাসবালগযে কস্টশন 

 ীফ লাইবােমযালনে। 
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লাইবােমযালনে বাম হালত রেেলবাে। আে ডান হাতটা গলাে সালথ 
েুরললয় োো। আহমদ মুসা বুেল, লাইবােমযান স াললে ঘটনায় শুধু আহতই 
হলয়রছল। 

 থা কশষ  লেই লাইবােমযান ঘুলে দাাঁড়াল বারড়ে রদল । তােপে 
রেেলবােটা পল লট কেলে পল ট কথল  বাাঁ হাত রদলয় ক্ষ্ুর কমাবাইল কসলটে মত 
এ টা র ছু কবে  েল। 

সামলনই রছল এ টা দেজা। বারড়ে কপছলনে দেজা এটাই।  
লাইবােমযান তাে বাম হাত উাঁ ু  েল দেজারটে সমান্তোলল। সংলগ 

সংলগ দেজাটা েুলল কগল। আহমদ মুসা বুেল লাইবােমযালনে হালতে ওটা 
রেলমাট  নলট্রাল। 

দেজা েুলল কর্লতই এ জন কলা  কবরেলয় এল দেজা রদলয়। তাে হালত 
এ রট হ্যান্ড াফ। 

তাল  কদলেই লাইবােমযান বলল উেল, ‘হ্যাাঁ, তুরম আহমদ মুসাল  
হ্যান্ড াফ পরেলয় দাও। স াললে েুল আমো  েব না’। 

আহমদ মুসাল  হ্যান্ড াফ পোলনা হলল তাল  রনলয় সবাই বারড়ে 
কেতে প্রলবশ  েল। সবাে আলগ লাইবােমযান। তাে কপছলন আহমদ মুসা। অে 
অস্ত্রধােীো আহমদ মুসাে কপছলন। 

বারড়ে কেতলে ঢুল  আহমদ মুসাল  রনলয় সবাই এল এ টা রসরড় ঘলে। 
এোন কথল  রসরড় উলে কগলছ দু’তলা, রতনতলায়। 

রসাঁরড় ঘলে ঢুল ই তবদুযরত  কবালডযে সুইল ে সারে কথল  এ টা সুইল  
 াপ রদল লাইবােমযান। সুই টা অন  োে সালথ সালথই রসরড়ঘলেে কমলেে 
এ াংশ সলে কগল। কবরেলয় পড়ল রনল  নামাে রসরড়। 

রসরড় রদলয় নামল ওো আহমদ মুসাল  রনলয়। 
রনল ে আন্ডােগ্রাইন্ড কফ্ল্ােটাে মােোলন কসাফা সরজ্জত এ টা লবী 

ছাড়া কগাটাটাই কছাট বড় রবরেন্ন  লক্ষ্ েো। 
আহমদ মুসাল  রনলয় ওো এ রট  লক্ষ্ তুলল।  ক্ষ্রট কবশ বড়।  লক্ষ্ে 

এ প্রালন্ত রসংগল সাইলজে কলাহাে োট। োটরট কমলেে সালথ রফেড  ো। 
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আহমদ মুসাল   লক্ষ্ ঢুর লয়ই লাইবােমযান বলল, ‘আহমদ মুসা এটাই 
কতামাে ঘে। তলব কবরশক্ষ্ণ কতামাল  এোলন থা লত হলব না। ঘন্টা দুলয়ল ে 
মলধযই আজে ওয়াইজমযান আসলছন। রতরন রফলে এললই আমো এোলন আসব। 
আমো আসাে আগ পর্যন্ত তুরম শুলয় শুলয় কতামাে জীবলনে এ টা রহলসব রনল ষও 
 লে রনও।  ােণ আমো আসাে পে আে তুরম সুলর্াগ পালব না’। থামল 
লাইবােমযান। 

‘পাব না র্রদ তুরম ঈশ্বে হও। র ন্তু তুরম ঈশ্বে নও রম.লাইবােমযান’। 
বলল আহমদ মুসা। 

‘ঈশ্বে হওয়াে প্রলয়াজন কনই আহমদ মুসা। ঈশ্বে অলন  স্বাধীনতাই 
মানুষল  রদলয় রদলয়লছন’। থামল লাইবােমযান। 

র ন্তু আহমদ মুসা ক ান উত্তে রদল না। োবল, কবহুদা আললা নায় ক ান 
লাে কনই। 

লাইবােমযানই আবাে  থা বলল উেল। বলল, ‘আহমদ মুসা আজ 
স াল পর্যন্ত তুরম অসংেযবাে সুলর্াগ কপলয়ছ। র ন্তু সব র ছুেই এ টা কশষ আলছ 
আহমদ মুসা। কসই কশষ মাথায় তুরম কপ াঁলছ কগছ। আে কতামাল  রনলয় আমোও 
তধর্যয সলহ্যে কশষ মাথায় কপ াঁলছরছ। কতামাে লাশ পড়ত ঐ অন্ধ াে বাগালনই। 
র ন্তু আজে ওয়াইজমযান রনলজই কতামাে কশষ রব ােটা  েলত  ান বললই তুরম 
র ছুটা সময় কপলয় কগলল’। 

বললই ঘুলে দাাঁড়াল লাইবােমযান। র ন্তু ঘুলে দাাঁরড়লয়ই আবাে রফেল কস। 
বলল কস এ জনল  লক্ষ্য  লে, ‘কলগ ক ইনটা আনরন?’ 

‘ইলয়স বস’। বলল কলা রট। 
‘লাগাওরন ক ন এতক্ষ্ণ?’ িুদ্ধ  লন্ে বলল লাইবােমযান। 
‘বস আরম আপনাে রনলদযলশে অলপক্ষ্া  েরছ’। বলল কলা রট। 
 থা কশষ  লেই কলা রট তরড়ঘরড়  লে আহমদ মুসাে পালয়ে  ালছ 

বলস পড়ল। পালয় কবরড় পরেলয় রদল আহমদ মুসাে এবং কসটা ল   লে রদল। 
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লাইবােমযান বলল উেল, ‘কতামাে বযাপালে আমো আে ক ান েুাঁর  রনলত 
 াই না আহমদ মুসা। স ালল কতামাে হাত-পালয় শৃঙ্খল পোলল আমালদে 
রতনজন কলা ল  জীবন রদলত হলতা না, আরমও আহত হতাম না’। 

‘এেন কতামো রনশ্চয় রনরশ্চন্তই লাইবােমযান?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বললত পাে। তুরম পালালত পােছ না, কতামাে হাত-পা রনরিয়  ো 

কগলছ এবযাপালে আমো রনরশ্চত। স াললে েুল আমো শুধলে রনলয়রছ’। 
বলল ঘুলে দাাঁড়াল লাইবােমযান। কবরেলয় কগল কস ঘে কথল । 
তাে সালথ সালথ অে স ললও। 
লাইবােমযান তাে কশষ  থাটাে ক ান জবাব কপল না আহমদ মুসাে  াছ 

কথল । র ন্তু ঘুলে না দাাঁরড়লয় আহমদ মুসাে মুলেে রদল  তা ালল কস কদেলত 
কপত এ টা হারস। এ হারস রবদ্রুপ  েলছ লাইবােমযানল । 

আহমদ মুসাে কপছলন দেজাটা বন্ধ হলয় কগল। 
দেজা বন্ধ হলতই বলস পড়ল আহমদ মুসা কমলেলত। 
তাে হালতে হ্যান্ড ালফে মতই পালয়ে ক ইনটা। ছয়সাত ইরিে কবরশ 

লম্বা নয়। 
দুই হাাঁটু দুই রদল  ছরড়লয় বসলত পােল না আহমদ মুসা। ঐোলব বসলত 

পােলল জুতাে কগাড়ালী হালতে কবরশ  ালছ কপত। দুই হাটু এ রদল  রনলয় দুই পা 
এ  সালথ ছরড়লয় বসল আহমদ মুসা। 

পা দু’রট গুরটলয় র্থাসম্ভব  ালছ রনলয় এল কস। তােপে দু’হাত রদলয় 
ডান জুতায় হু  রদলয় আট ালনা কগাড়ারলটা েুলল কফলল। 

জুতাে কগাড়ালী হালত রনলয় আহমদ মুসা কগাড়ালীে কেতলেে পালশে 
এ টা রবলশষ িালন  াপ রদলতই কগাড়ালীে কগাটা সােলফসটাই রক্ল   লে উলে 
কগল। কবরেলয় পড়ল এ টা ক রবন। ক রবন কথল  আহমদ মুসা কবে  লে আনল 
রসগালেলটে ক লয় সরু এবং আধা রসগালেলটে মত লম্বা সু রবহীন রসরেলঞ্জে মত 
এ টা কছাট বস্তু। এটাই ‘মাইলিা কলসাে ট য’। এে কলসাে বীম রদলয় কর্ ক ান 
তালা, সরু সাইলজে কর্ ক ান আইেন বাে এবং আধা ইরি পরেমাণ পুরু রস্টলরশট 
গরললয় কফলা র্ায়, ক লট কফলা র্ায়। 
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আহমদ মুসা জুতাে কগাড়ারলটা আবাে লারগলয় রদলয় হাত-পালয়ে শৃঙ্খল 
 াটাে রদল  মলনালর্াগ রদল। 

কলসাে বীম রদলয় হ্যান্ড ালফে ল  এবং পালয়ে ক ইলনে ল  গরললয় 
কশষ  লে রদলতই হাত পালয়ে ক ইন েুলল কগল আহমদ মুসাে। 

আহমদ মুসা কলসাে ট য পল লট পুলে হ্যান্ড াফ ও পালয়ে ক ইন কুরড়লয় 
রনলয় উলে দাড়াল। এগুললা োলটে রদল । 

রস্টললে োলটে উপে েরেন  াপলড় কমাড়া কফালমে কতাষ । পালয়ে 
রদল  এ টা  ম্বল মুরড়লয় োো।  ম্বল কদলে েুরশ হললা আহমদ মুসা।  ম্বল মুরড় 
রদলয় তাে হাত-পাল  কস ওলদে ক ালেে আড়ালল োেলত পােলব। 

আহমদ মুসা হালতে হ্যান্ড াফ ও পালয়ে ক ইন কতাষল ে তলল কেলে 
 ম্বল মুরড় রদলয় শুলয় পড়ল। 

ঘুমাবাে আলগ আহমদ মুসাে এ টাই অস্বরস্ত রছল কর্, তাে  ালছ ক ান 
অস্ত্র কনই। সা য  লে সব অস্ত্রই ওো ক লড় রনলয়লছ। এমনর  ঘরড়,  লমও। তাে 
োগয োল কর্ জুতা কজাড়া েুলল কনয়রন তাো। 

দেজা কোলাে শলব্দ আহমদ মুসাে তন্দ্রা োেল। র ন্তু ক াে েুলল না কস। 
র ন্তু অনুেব  েল ঘলে অলন  কলা  প্রলবশ  লেলছ। 

প্রথম  ন্ে শুনলত কপল কস লাইবােমযালনে। বলরছল কস, ‘ঘুমালে 
আহমদ মুসা’। 

‘এই অবিায় মানুলষে ঘুম আলস। আো কলা  এই আহমদ মুসা’। 
এ রট োেী  ন্ে বলল উেল। আহমদ মুসা বুেলত পােল এ  ন্ে আজে 
ওয়াইজমযালনে। 

‘কশষ ঘুম কতা স্যাে’। বলল লাইবােমযান। 
বলল এ টু কথলমই বলল উেল কস আবাে, ‘এই ঘুমটাই তাে কশষ ঘুম 

কহা  স্যাে’।  
‘না লাইবােমযান, মৃতযুটা তাহলল েুব শারন্তে হলব তাে। কস মেলব েুবই 

অসহায়োলব এবং অসহ্য র্ন্ত্রনা তাল  কপলত হলব’। 
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বলল এ টা দম রনলয় হালতে রেেলবােটাল  এ বাে ক    লে 
এ জনল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘তুরম রগলয় ওল  লারথ কমলে জারগলয় দাও। কদেু  
কস র্ম তাে রশয়লে’। 

আহমদ মুসা অনুেব  েল এ জন তাে রদল  এরগলয় আসলছ। 
কলা রটে পালয়ে শব্দ র্েন প্রায় মাথাে পাশ পর্যন্ত এল, তেন আহমদ মুসা ক াে 
ও মুেল  ঘুম  াতে কেলেই দু’ক ালেে পাতা সামাে েুলল। কদেলত কপল, 
কস্টনগানধােী এ জন কলা  দু’হালত কস্টনগান ধলে বযালেল উ ু  লে কেলে তাে 
ডান পা তুললছ আহমদ মুসাে বুল  লারথ মাোে জলে। 

তাে লারথটা আহমদ মুসাে বু  স্পশয  োে আলগই ক ালেে পলল  
আহমদ মুসাে দু’হাত ছুলট রগলয় কলা রটে কস্টনগান ক লড় রনল এবং শুলয় 
কথল ই তাে আগুন েো কস্টনগানল  ঘলেে এ প্রান্ত কথল  আলে  প্রালন্ত ঘুরেলয় 
রনলত লাগল। 

তাে মলধযই কস কদেলত কপল এ জনল  ঢাল সারজলয় তাে আড়ালল 
দাাঁরড়লয় রপছু হলট ক  এ জন ঘে কথল  দ্রুত কবরেলয় কগল। 

ঘলে তেন ক উ দারড়লয় কনই। সবাে েিাি কদহ মারটলত লুটালনা। েলি 
োসলছ তাো। 

আহমদ মুসা কিনগান হালত কেলেই উলে দাাঁড়াল। লাশগুললাে রদল  
এ বাে নজে  েল। লাইবােমযালনে লাশ কস কদেলত কপল, র ন্তু আজে 
ওয়াইজমযানল  কদেলত কপলনা। বুেল কস, আজে ওয়াইজমযানই তাহলল তালদে 
এ জনল  ঢাল সারজলয় রনলজল  েক্ষ্া  লে পারললয় কগলছ। র ন্তু তাল  কপলল 
কতা সব পাওয়া হলয় র্ায়। 

র ন্তাটা মাথায় আসলতই আহমদ মুসা ছুটল তাে রপছু কনবাে জে। 
আহমদ মুসা ঘে কথল  কবরেলয় কদ লড় রসাঁরড়লত এল। 
রসাঁরড় মুেটা বন্ধ। 
আহমদ মুসা কদেল রসাঁরড় মুলেে ক াথাও ক ান কবাতাম বা ক ান সুই  

কনই। 
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দ্রুত কনলম এললা আহমদ মুসা রসাঁরড় ঘলে। রসাঁরড় ঘলে কস কপলয় কগল 
সুই লবাডয। কদেল, সব সুই  অন, শুধু এ টাই অফ। অফ সুই টাল  অন  লে 
রদলয় আহমদ মুসা রসাঁরড়ে কগাড়ায় ছুলট এল। কদেলত কপল, রসাঁরড়ে মুে েুলল 
কগলছ। 

আহমদ মুসা কদ লড় রসাঁরড় রদলয় উপলে উেল। রসাঁরড় ঘলে কফাাঁটা কফাাঁটা 
েি ক ালে পড়ল তাে। কফাাঁটা কফাাঁটা েলিে দাগ দেজা রদলয় কবরেলয় কগলছ। 

আহমদ মুসা রনরশ্চত হললা কর্, আজে ওয়াইজমযান আহত হলয়লছ। 
েলিে দাগ অনুসেন  লে ছুটল আহমদ মুসা। 
বাইলেে কগলট র্েন এলস দাাঁড়াল, কদেলত কপল ছুটন্ত এ টা গারড়ে 

কপছলনে লাল আললা। 
‘ঐ গারড়লতই পালাল আজে ওয়াইজমযান, োবল আহমদ মুসা। 
এ সময় পালশ এ ারধ  পালয়ে শব্দ শুলন কিনগান তা   লে তাড়া  

 লে ঘুলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 
‘োইয়া, আমো বলল র ৎ াে  লে উেল সামলন কথল । 
আহমদ মুসা তাে কিনগালনে বযালেল সংলগ সংলগই রন ু  েল। 
এ  োাঁ  গুলী রগলয় মারটলত রবদ্ধ হললা। আহমদ মুসা ততক্ষ্লন 

কিনগালনে রট্রগাে কথল  তাে তজ্জযরন সরেলয় রনলয়লছ। 
হাাঁপালত হাাঁপালত তাে সামলন এলস দাাঁড়াল র্ালয়দ এবং ফারতমা। 
প্র ন্ড রবস্ময় ও রবেরি আহমদ মুসাে ক ালে মুলে। ধমল ে স্বলে বলল, 

এ কতামো র  পাগলামী  লেছ, এেরন সাংঘারত  র ছ ুঘলট কর্লত পােলতা। 
‘আমালদে েুল হলয়লছ োইয়া।  থা না বলল এোলব এলগালনা রে  

হয়রন।’ েয় রমরেত কেজা গলায় বলল ফারতমা। 
‘তাে ক লয় বড় েুল হলয়লছ এোলব কতামালদে আসা।’ বলল 
আহমদ মুসা। 
‘ফারতমা প্রস্তাব  েল। আরমও রে  মলন  েলাম। তাই........।’ 
 থা কশষ না  লেই কথলম কগল র্ালয়দ। 
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র্ালয়দ থামলতই ফারতমা বলল উেল, ‘মাফ  েলবন োইয়া, আমো সব 
জানাে পে ঘলে শুলয় থা লত পারেরন। রবলশষ  লে র্েন কেলবরছ আমো বাসায় 
োত র্াপন  েরছ, আে আমালদে এ  োই আমালদে জে মৃতযুে সালথ লড়াই 
 েলছ, তেন ঘলে থা া আমালদে পলক্ষ্ অসম্ভব হলয়লছ।’ ফারতমাে আলবগ 
জরড়ত  লন্ে  ান্নাে সুে। 

আহমদ মুসাে মুলে হারস ফলুট উেল। বলল, ‘ধেবাদ কতামালদে 
দারয়ত্বলবালধে জে। আরম হয়লতা রে  মলন  েরছ না। র ন্তু কতামো র্া  ো 
উর ত, কসটাই  লেছ।’  

‘ধেবাদ োইয়া। আপনাে মন, আপনাে রব ােলবাধ এবং আপনাে কেহ 
এত বড় বললই আপরন এত বড় এবং আহমদ মুসা। আপনাে প্ররত আমালদে 
অরেনন্দন। আজ আমো দু’জন আমালদে ক  সব ক লয় োগযবান মলন  েরছ।’ 

‘ওলয়ল াম কবান কতামালদে। কতামালদে  ান্ড কদলে আমাে স্ত্রী 
কজালসফাইলনে  থা মলন পড়লছ। ঘটনাগুললা রবলয়ে আলগে। আরম ওল  রনলদযশ 
রদলয় আসতাম। র ন্তু আমাে অনুপরিরতে সময় কস তাে রব ােলবাধ োো 
পরে ারলত হলতা। কবশ র ছু অরের্ালন কস আমাে রনলদযশ অমাে  লে আমাে 
রপছ ুরনলয়লছ এবং আসন্ন মৃতযুে হাত কথল  আমাল  বাাঁর লয়লছ।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘োইয়া, োবীল  এজলে র  আপরন বল লছন?’ বলল ফারতমা মুলে 
হারস কটলন। 

‘বল রছ। র ন্তু তাে রু্রিলত রতরন অনড়। আমাে অনুপরিরতলত তাাঁে 
রব ােলবাধ োো পরে ারলত হবাে অরধ াে তাাঁে েলয়লছ বলল রতরন মলন  লেন।’ 

ফারতমাে মুলে রমরি হারস ফলুট উেল। বলল, ‘এ জলেই রতরন আমালদে 
োবী এবং আপনাে উপরু্ি সরেনী।’ 

ফারতমা থামলতই র্ালয়দ তরড়ঘরড় বলল উেল, ‘োইয়া আপরন শুধ ু
আমালদে োইয়া নন, আমালদে মালন ফোসীলদে জামাই আপরন। এটা আমালদে 
এ টা বড় গবয, কর্টা ফারতমালদে কনই।’ র  ে ম? বুেলাম না। োইয়া 
ফোসীলদে জামাই র   লে? বলল ফারতমা। তাে  লন্ে রবস্ময়। 



নতুন গুলাগ  96 

 

‘ও, তুরম জানই না। োবী কতা মারেয়া কজালসফাইন লুই, িালন্সে সবযলশষ 
োজবংশ বেবুনলদে োজকুমােী। ‘লুই দযা কগ্রট’ নালম পরের ত িালন্সে শরিমান 
সম্রাট  তদুযশ লুই-এে রতরন সোসরে বংশধে।’ বলল র্ালয়দ ক াে–মুে উজ্জল 
 লে। 

‘ও কগ্রট রনউজ আমালদে জলে। র ন্তু র্ালয়দ ফোসী রহসালব কতামাে কর্ 
গবয, তাে ক লয় আমাে গবয বড়, মুসলমান রহসালব। 

আমাে এ জন োই রবলয়  লেলছন কতামালদে োজকুমােীল ।’ 
ফারতমা বলল। 
‘কসই রহসালব কতা আমাে গবয ডবল। ফোসী হওয়াে পাশা পারশ আরম 

মুসলমানও।’  ট  লে বলল র্ালয়দ। 
ফারতমা র ছু বললত র্ারেল। আহমদ মুসা তাল  বধা রদলয় বলল, 

কতামো েগড়াটা বারড়লত রগলয়  লো। এেন  ালজে  থায় এস। 
কতামো এলস োলই হলয়লছ, এত বড় বারড় সা য  েলত হলব, কতামালদে 

সাহার্য দে াে।  ললা কেতলে। বলল আহমদ মুসা  ললত শুরু  েল। 
র্ালয়দ ও ফারতমা  লল তাে কপছলন কপছলন। 
রসাঁরড় রুলম ঢুল  আহমদ মুসা বলল, ‘ ললা র্াই আলগ আন্ডাে গ্রাউন্ড 

কফ্ল্ালে। ওোলন ডজন োলন  মানুষ মলে পলড় আলছ। ওলদে সা য  ো কথল ই 
 াজ শুরু  রে।’ 

আহমদ মুসা সুই  অন  লে রসাঁরড় মুে উেুি  লে নামলত লাগল রসাঁরড় 
কবলয়। র্ালয়দ ও ফারতমা তাে কপছলন কপছলন  লল। 

তাো কপ ছল কসই েি িারবত  ক্ষ্। 
ঘলে েলিে বো ও লালশে স্তুপ কদলে আাঁৎল  উেল ফারতমা। 
বলল, এত েি এত লাশ। 
‘ফারতমা, এই  ক্ষ্ আমাে লাশ পলড় থা াে  থা রছল, র ন্তু আল্লাহে 

ইোয় পলড় আলছ তালদে লাশ। আরম এোলন আসব, আলগই ওো আাঁ   েলত 
কপলেরছল। তাে ফলল আরম এলসই ওলদে ফাাঁলদ পলড় র্াই এবং বন্দী হই। হাত 
পালয় কবরড় লারগলয় এ ঘলেই ওো আমাল  বন্দী  লে কেলেরছল। আজ োলতই 
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আমাল  হতযা  োে  থা। কস উলেলশ্যই-অল্প  ’রমরনট আলগ ওো আমাে ঘলে 
ঢুল রছল। র ন্তু আল্লাহে ইো রছল রেন্ন। মােলত এলস সবাই ওো মলেলছ শুধু 
পালালত কপলেলছ ওলদে শীষযলনতা কলা রট।’ বলল থামল আহমদ মুসা। 

ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনেই রবস্ময় রবমুগ্ধ দৃরি আহমদ মুসাে রদল । 
আহমদ মুসা থামললও সংলগ সংলগ  থা বলল না ওো। 
এ টু পে র্ালয়দ বলল উেল, ‘এ জন আহত, েিাি কলা ল  আমো 

গারড়  লে পালালত কদেলাম। কসই তাহলল কনতা?’ 
র্ালয়দ থামলতই ফারতমা বলল, ‘আলহামদুরলল্লাহ। আপনাল  

অরেনন্দন োইয়া।’ মাত্র দুই রদলন  ােরট অেূতপূবয রবজয়। আলগে অবিায় 
রবরস্মত হতাম, র ন্তু এোন কসই অবিা কনই। এসব রবজয় আহমদ মুসাে জে 
র ছুই নয়। শুধু বলব, আল্লাহ আপনাল  দীঘযজীবী  রুন। 

আহমদ মুসা তেন মৃতলদে সা য শুরু  লে রদলয়লছ। র্ালয়দ ও আহমদ 
মুসাল  সহলর্ারগতা  েলত লাগল। র ন্তু তালদে  ালছ র ছুই পাওয়া কগল না। 

আহমদ মুসা কসাজা হলয় দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল, ওলদে পল লট ক ান 
তথয-প্রমাণ না কপলল ও এ টা বড় রজরনস পাওয়া কগলছ। কসরদন কহালটলল মৃত 
দু’জলনে সালটযে  লালে কর্ ইনরসগরনয়া পাওয়া রগলয়রছল, এলদেও সালটযে 
 লালে কসই ইনরসগরনয়াই েলয়লছ। তাো কর্ এ ই দললে কলা  পুরলশ এটা 
সহলজই বুেলত পােলব।এটা স্পুটরন  ক লসে জে োলই হলব। 

‘র ন্তু এই ঘটনায় পুরলশ র  আপনাল  সলন্দহ  েলব?’ বলল ফারতমা। 
‘পুরলশ বুেলব র না জারন না, র ন্তু পুরলশল  বুোলনা হলব। আজে 

ওয়াইজমযান কবাঁল  কগলছ। কসই পুরললশে রবলশষ  াউল  জানালত পালে এবং 
আমাে রপছলন পুরলশল  কলরললয় কদয়াে  াজ কজােদাে  েলত পালে। তলব 
আইনগতোলব পুরললশে র ন্তা আজে ওয়াইজমযানলদে রবরুলদ্ধই র্ালব।’ 

 থা কশষ  লেই আহমদ মুসা দেজাে রদল  হাাঁটা শুরু  েল। বলল, 
‘এস উপলে সব কফলাে সা য  েলত হলব, রনশ্চয় র ছ ুপাওয়া র্ালব।’ 

ফারতমা ও র্ালয়দ আহমদ মুসাে রপলছ রপলছ  লল। 
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রনল ে তলায় তাো র ছুই কপল না। কদলে তালদে মলন হললা, রনল ে 
তলাটা এ  সময় কিাে ও  া ে বা েলদে বাসিান রহলসলবই বযবহৃত হলতা। 
অবশ্য  লয় রটলত র ছুক্ষ্ন আলগও কলা  রছললা বলল তালদে মলন হললা। 

দু’তলাটা সুসরজ্জত। দু’তলাে ঘেগুললা প্রায় সবগুলই ক য়াে- কটরবল-
কসাফায় সাজালনা অরফস ও রসরটং  ক্ষ্। তলব  াগজপত্র কনই ক ান কটরবলল। 
আরফসগুললা পরেতযি মলন হললা তালদে। কটরবললে ড্রয়াে, আলমারে হাতরড়লয় 
র ছু  াগজপত্র ও  লয় টা কটরললফান ইনলডে র্া কপল তা সবই বযাবসা 
প্ররতষ্ঠালনে এবং পুোনা। 

রতন তলাে অরধ াংশ  ক্ষ্ই ফাাঁ া। দরক্ষ্ন রদল  কপল  ােটা কবড রুম 
এ ই সারেলত। কদলে মলন হললা, এ কবড রুমগুললা বযবহৃত হলে।  ােরট কবড 
রুলমে পালশ এ টা  রম্পউটাে  ক্ষ্ েুাঁলজ কপলয় কগল। ঘেরট এ দম তাজা। 
র ছুক্ষ্ন আলগও বযবহৃত হলয়লছ বলল মলন হললা তালদে।  লয় রট বাটলন রক্ল  
 লে আহমদ মুসা রনরশ্চত হললা কর্,  রম্পউটাে আজও বযবহৃত হলয়লছ। 

ঘুলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা ফারতমা ও র্ালয়লদে রদল । বলল, র্ালয়দ, 
ফারতমা এবাে কতামালদে রবদযাে পেীক্ষ্া হলব। দু’টা  রম্পউটাে টারমযনাললে সব 
ফাইল, সব র ছ ু কতামালদে েুাঁলট েুাঁলট সা য  েলত হলব। আরম ততক্ষ্লণ অে 
 ক্ষ্গুললা কদলে আরস।’ 

বলল আহমদ মুসা ঘে কথল  কবরুলত র্ারেল। র্ালয়দ কপছন কথল  বলল 
উেল,  রম্পউটালেে রসলিট ফাইলগুললা আমালদে জে গুরুত্বপূণয কবরশ। রনশ্চয় 
ওগুললাে ক াড ক াথাও কেলে র্ায় রন। ক ান ফাইলল বা ক ান কপ্রাগ্রালম ক াড বা 
ক াডগুললাল   যালমালফ্ল্জ  লে কেলে কগললও তা এত তাড়াতারড় কবে  ো 
অসম্ভব হলত পালে। ওলদে ক াড র  হলত পালে, এ বযাপালে আপরন র ছ ুঅনুমান 
 লেন র  না। 

থমল  দাাঁরড়লয়রছল আহমদ মুসা। তাে ক লে মুলে কনলম এল োবনাে 
ছাপ। মুে রন ু হললা তাে। ক াে দু’রটও বন্ধ হলয় কগল মুহুলতযে জে। বুো কগল 
কগাটা োবনাল  কস ক ন্দ্রীেূত  োে ক িা  েলছ। 

এ টু পে ক াে েুলল আহমদ মুসা। মুে তুলল কস। 
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র্ালয়দে মুলে দুই ক াে রনবদ্ধ  লে বলল আহমদ মুসা, ‘অতযন্ত  রেন, 
মালন অসম্ভব এ টা প্রশ্ন  লেলছ র্ালয়দ। তলব আরম র্রদ ওলদে ক উ হতাম, 
তাহলল কর্ ক াডগুললা আরম বযবহাে  েতাম, কসটা কতামাল  বললত পারে।’ 

বলল আহমদ মুসা মুহূতয াল র ন্তা  লে বলল, ‘কতামাল  অলন গুললা 
অপশন রনলয় ট্রাই  েলত হলব। তাে প্রথমরট হললা, ‘Harzel’ অথবা ‘H’, রেতীয় 
‘Azr Wiseman’ অথবা AW, তৃতীয় ‘World Freedom Army’ অথবা 
‘WFA,  তথুয ‘HAWWFA’, পিম ‘HAWFA’ এবং ষষ্ঠ ‘New Gulag’ 
অথবা ‘NG’, হললা সবযলশষ।’ 

আহমদ মুসা থামলতই রবরস্মত  লন্ে ফারতমা বলল, ‘World 
Freedom Army’(WFA) কথল  কর্ ক াড রনলয়লছন তাে রু্রি 

বুেলাম।ওটা ওলদে সংগেলনে নাম। সংগেলনে নালম ক াড হলত পালে। 
র ন্তু অে ক াডগুললাে রু্রি বুেরছ না। ওগুললা র  আপনাে রনছ   ল্পনা? 

‘ক ানটাই  ল্পনা নয় ফারতমা। ইহুদীো ইরতহাস ও ঐরতহ্য রপ্রয়। 
Hazrel (H) ইহুদীবালদে জন । Azr Wiseman (AW) এে Wiseman 
এ জন বৃরটশ ইহুদী রবজ্ঞানী, রতরন বলা র্ায় ইসোইল োলেে জন । আে ‘Azr’ 
হললা ‘World Freedom Army’ (WFA) আলন্দাললনে জন । 
‘HAWWFA’ and ‘HAWFA’ উপলোি রতনরট নালমে শব্দগুললাে 
আদযাক্ষ্লেে সমাহাে। সব কশষ সালব  কসারেলয়লতে ‘New Gulag’ সংসৃ্করতে 
প্ররত ইহুদীলদে আ ষযণ েুব কবরশ। সবয  রনষ্ঠ রহসালব সালব  কসারেলয়লতে 
‘রনমূযল েণ’ সংসৃ্করত তাো অনুসেণ  েলছ। সুতোং তালদে জে ‘New 
Gulag’ সুন্দে ক াড ওয়াডয হলত পালে। বলল, আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ োইয়া। র ন্তু এ টা  থা। ইহুদীো ইরতহাস-ঐরতহ্য রপ্রয় হলল 
কতা’ Temple’ ‘Solomon’ ‘Sabat’ ইতযারদ ঐরতহ্যবাহী শব্দও কতা তালদে 
ক াড ওয়াডয হলত পালে। র ন্তু এগুললাল  কতা আপরন বাদ রদলয়লছন।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ইসোইল, ইহুদী কগালয়ন্দা সংিা ‘কমাসাদ’ 
‘ইেগুনজাইরলউরম’ ‘ওয়ার্ল্য রিলডাম আরময’ প্রেৃরত ধমযবাদী নয়, ইহুদীবাদী, 
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আরধপতযবাদী ঐরতলহ্যে প্ররত তালদে আগ্রহ কবরশ। এ  ােলণ ওলদে ধমযবাদী 
ঐরতলহ্যে ক লয় ইহুদীবাদী ঐরতলহ্যে প্ররতই নজে রদলত হলব। 

‘ধেবাদ োইয়া।’  
হারস মুলে এ  সালথ বলল উেল ফারতমা ও র্ালয়দ। পলে র্ালয়দ আবাে 

বলল, ‘আল্লাহ আপনাে র ন্তাল   বুল  রুন এবং আমালদে  ারময়াব  রুন।’ 
বলল র্ালয়দ  রম্পউটালেে রদল  ঘুলে দাাঁড়াল। ফারতমাও। 
আহমদ মুসাও আবাে ঘুলে দাাঁরড়লয় হাটা শুরু  লেলছ। 
আধা ঘন্টা পলে আহমদ মুসা রফলে এললা হতাশ হলয়। রতনতলাে 

অবরশি ঘেগুললা সা য  লে র ছুই পাওয়া র্ায়রন। 
আহমদ মুসা  রম্পউটাে রুলম ঢু লতই ফারতমা  াপা র ৎ াে  লে বলল 

উেল, ‘ইউলে া, ইউলে া। আমো র্া েুাঁজরছলাম তা কবাধ হয় কপলয় কগরছ 
োইয়া। সব আমো বুেরছ না, আপরন বুেলবন। আসুন। 

আহমদ মুসা রগলয় র্ালয়লদে পালশ বসল। 
 থা কশষ  লেই ফারতমা আবাে বলল উেল, আপনাল  আেও 

অরেনন্দন োইয়া। আপনাে অনুমান সতয। আপনাে কদয়া ক াড রদলয় দুই 
 রম্পউটালেে রসলিট ফাইলগুললা কোলা কগলছ।’ 

‘ক ান দু’রট?’ রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে। 
‘New Gulag এবং Harzel’ উত্তে রদললা ফারতমা। 
আহমদ মুসা আে ক ান  থা না বলল মলনালর্াগ রদল  রম্পউটালেে 

স্ক্রীলণে রদল । 
‘োইয়া মলন হয় আমো সাংঘারত  রজরনস কপলয় কগরছ।’ বলল র্ালয়দ। 

তােপে র্ালয়দ ‘র লবালডয’ এ টা কবাতাম  াপ রদলয় স্ক্রীলনে এ টা রজরনলসে 
রদল  ইংরগত  লে বলল, ওটা র  র নলত পােলছন োইয়া। 

হ্যাাঁ , ওটা ‘স্পুটরন ।’ োরশয়াে প্রথম  ৃরত্রম উপগ্রহ।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ধেবাদ োইয়া।’ স্পুটরনল ে রনল ে কহরডংটা পড়ুন। বলল, র্ালয়দ। 
‘এে রবপজ্জন  পরে ল্পো’-পড়ল রশলোনামরট আহমদ মসুা। 



নতুন গুলাগ  101 

 

স্ক্রীলনে রশেনাম কদয়া পাতারট র্ালয়দ ধীলে ধীলে উপলে তুলল। বলল, 
‘োইয়া, এবাে স্পুটরনল ে রবপজ্জন  পরে ল্পনাটা, পড়ুন। 

পড়লত লাগল আহমদ মুসা। পাতারট ধীলে ধীলে উপলে উেলছ আে 
পড়লছ তা আহমদ মুসা। 

পড়াে এ  পর্যায় এলস আহমদ মুসা আনলন্দ র্ালয়লদে রপে  াপলড় 
র ৎ াে  লে উেল, ‘র্ালয়দ, এ কতা আমালদে স্পুটরনল ে পরে ল্পনা! 

রনউইয়ল যে ‘রলবারটয’ ও কডলমািারস’ টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য উলো লন 
স্পুটরন  তদলন্তে কর্ পরে ল্পনা  লেরছল এবং এে কর্ উলেশ রছল, এ সবইলতা 
এোলন বলা হলয়লছ ! আলহামদুরলল্লাহ। থামল আহমদ মুসা। 

 রম্পউটাে স্ক্রীলন পাতারট কথলম রগলয়রছল। আবাে তা উপলে উেলত 
লাগল। সামলন এলস দাাঁড়াল পাতাে রেতীয় রশেনাম। র্ালয়দ বলল, ‘োইয়া 
পলড়ন রশলোনামটা।’ 

‘িাে ওয়ােুঃ স্পুটরন ল  গুরল  লে নামালনা’ পড়ল রশলোনামরট আহমদ 
মুসা। বলল, ‘তাে মালন এবাে স্পুটরন  ধ্বংলসে পরে ল্পনা। আগাও র্ালয়দ।’ 

 রম্পউটাে স্ক্রীলন পাতা উপলে উেলত লাগল। উম্মুি হলত লাগল 
পাতাে কলোগুললা। বলল র্ালয়দ, ‘ধীলে ধীলে পড়লত থাকুন োইয়া’ পড়লত 
লাগল আহমদ মুসা। তাে পড়া র্তই এগুললা, তাে ক ালে-মুলে আনন্দ-রবস্মলয়ে 
কেলা ততই বাড়লত লাগল। 

এ  সময় পাতাটা  রম্পাউটাে স্ক্রীলন রিে হলয় কগল। তাে মালন রেতীয় 
রশলোনালমে বিবয কশষ। 

র্ালয়দ বলল, ‘র  বুেললন োইয়া?’ 
আহমদ মুসা োবরছল। তাে োবনায় কছদ নামল র্ালয়লদে  থায়। 
তা াল কস র্ালয়লদে রদল । বলল, এ টু  যালমালফ্ল্জ  লেলছ। র ন্তু 

ষড়র্ন্ত্র বুেলত এ টুও  ি হয় না। ওলদে ‘িাে ওয়াে’ টা হললা রনউইয়ল যে 
টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য অনুসন্ধালন স্পুটরনল ে পরে ল্পনা। ‘িাে ওয়াে’ বজযন 
মালন স্পুটরনল ে তদন্ত বজযন  োে জে তাো স্পুটরনল ে রপসফলু কডথ কঘাষনা 
 লেলছ। ষড়র্লন্ত্রে এই প্র লল্প আেও কদো র্ালে ওলদে  ালছ স্পুটরনল ে ক লয় 
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বড় হললা স্পুটরনল ে সাত রনমযাতা।  ােণ ‘স্পুটরন  ওয়ান’ হাোলল ‘স্পুটরন  
টু’ ততেী  েলত পালে। তাই স্পুটরনল ে জে কর্ দন্ড কসই দন্ড সাত রনমযাতাে 
জেও। তলব তাে আলগ সাত রনমযাতাে এেলে প্রলয়াজন ‘িােওয়াে’ অথযাৎ টুইন 
টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য সন্ধালন তাো  তটুকু এরগলয়লছ,  ালদেল  আেও তাো 
জারনলয়লছ তা কবে  োে জে।’ থামল আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ োইয়া, আমো এটাই বুলেরছ। তলব স্পুটরনল ে ‘রপসফলু 
কডথ’ বযাপােটা বুরেরন।’ বলল উেল র্ালয়দ ও ফারতমা প্রায় এ  সংলগই। 

‘রপসফলু কডথ’ মালন উত্তাপ-উলত্তজনাহীন রনেব মৃতযু। স্পুটরন ল  
এোলবই ধ্বংস  ো হলয়লছ। স্পুটরনল ে সবই ধ্বংস হলয় কগলছ। র ন্তু রবরর্ল্ং-
এে গালয় ক ান আাঁ ড় লালগরন, আসবাবপত্রও সব রে  আলছ। শুধু কনই ফাইল 
 াগজ-পত্র, রফল্ম এবং  রম্পউটালেে সফটওয়াে ও রডস্কগুললা। এগুললা কনই, 
র ন্তু র  হলয়লছ এগুললাে সামাে রনদযশনও ক াথাও কনই। মলন হলত পালে, 
স্পুটরনল ে সাত কগালয়ন্দা অরফস কছলড় রদলয় ফাইল-পত্র রনলয় ক াথাও উধাও 
হলয়লছ। এটাল  বলা হলয়লছ স্পুটরনল ে রপসফলু কডথ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অদ্ভুত এ ক  শল োইয়া। ফাোসী কগলয়ন্দাো র্রদ স্পুটরনল ে 
অরফলসে ক রমল ল কটি না  েত, তাহলল কর্ েয়াবহ ঘটনা ঘলটলছ তাে র ছুই 
জানা কর্ত না, বলল ফারতমা। 

ফারতমা থামলতই র্ালয়দ বলল উেল, আেও মজাে রজরনস োইয়া, 
আমো র্াে র ছুই বুেলত পারেলন।’ 

 থা বললত বললতই র্ালয়দ  রস্পউটালেে  ীলবালডয তাে আেুল  ালনা 
শুরু  লেলছ। আহমদ মুসা তার লয় আলছ  রম্পউটালেে স্ক্রীলনে রদল । বলল, 
মজাে রজরনসটা র  র্ালয়দ? 

‘এ টা মানর ত্র োইয়া।’ বললই র্ালয়দ  রম্পউটাে স্ক্রীলনে রদল  
আেুরল সংল ত  েল, কদেুন োইয়া তৃতীয় এ টা রশলোনাম।’ 

আহমদ মুসা আবাে ক াে রফোল  রম্পউটাে স্ক্রীলনে রদল । তা ালতই 
ক ালে পড়ল ‘রনউগুলাগ’ রশলোনামটা। ভ্রুকুরিত হললা আহমদ মুসাে। 

রশলোনামটা উপলে উলে এল। 
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তাে সালথ সালথ স্ক্রীলন কেলস উেল এ টা মানর ত্র। 
মানর ত্রটা কর্ এ টা েীলপে, তা পরেস্কাে বুো র্ায় তাে  ােরদল ে েং 

কদলে। মানর লত্রও রবরেন্ন বলনযে লযান্ড কস্কপ। মানর লত্রে নীল  কলো ‘রনউ গুলাগ 
সাও কতাোহ।’ 

 রম্পউটাে স্ক্রীলনে উপে েুাঁল  পলড়লছ আহমদ মুসা। 
র্ালয়দ, ফারতমাও রনেব। 
র ছুক্ষ্ন পে মাথা কসাজা  লে বসল আহমদ মুসা। ক াে বন্ধ তাে। 
োবলছ আহমদ মুসা। 
মূহূতয  লয় পে ক াে েুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটা মজাে রজরনস 

নয় র্ালয়দ। এটা েয়ং ে এ টা িালনে মানর ত্র। মানর লত্রে রনল  ফটু কনট 
আ ালে তাে া র রহ্নত দু’কটা পযাোগ্রাফ পলড়ছ র্ালয়দ?’ 

‘রজ্ব, োইয়া।’ র্ালয়দ বলল। 
‘কদে এ  নাম্বাে পযাোগ্রালফ বলা হলয়লছ, ধমযহীন ও ধমযরনেলপক্ষ্ রছল 

বলল, ‘ওর্ল্ গুলাগ’ বযথয হলয়লছ। র ন্তু ‘রনউ গুলালগ’ে রেরত্ত হলব ঈশ্বলেে 
মলনানীত ধময এবং রনউ গুলাগ পরে ালনা  েলব ঈশ্বলেে সহর সহর বছলেে 
পেীরক্ষ্ত ও মলনানীত কলাল ো। রেতীয় পযাোগ্রালফ আলছ, রনউ গুলাগ ঈশ্বলেে 
রবশ্ব গড়াে এ টা  ােোনা এবং লযাবলেটেী। পৃরথবীে পথভ্রি রমরলটযান্ট-
কম লবাদীলদে এোলন এলন এেলে  ো হলব এবং তাে ফলাফললে রেরত্তলত 
র র ৎসা  ললব, কগাটা পৃরথবীলত র্ালত দ্রুত ইসোইললে ঈশ্বলেে োজত্ব  ালয়ম 
হয়।’ 

থামল আহমদ মুসা। এ টু কথলমই আবাে বলল, র  বুেলল র্ালয়দ, 
ফারতমা। 

‘বুেলাম, ধমযহীন  মুযরনিলদে গুলাগ বযথয হলয়রছল, র ন্তু ইহুদীলদে 
ধলমযে রনউ গুলাগ সফল হলব। র ন্তু েুেলত পােরছনা এলে-কে এবং তাে 
ফলাফললে রেরত্তলত রবশ্ববযাপী র র ৎসাে বযাপােটা।’ বলল, ফারতমা। 

‘বযাপােটা আমাে  ালছও েুব স্পি নয়। তলব র্তটুকু বুেলত কপলেরছ 
তালত রবষয়টা এই ে ম হলত পালে, প্ররতেন্দ্বীলদে রনউ গুলালগ ধলে রনলয় র্ালব। 
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কসোলন তালদে সব  থা কবে  লে কনয়া হলব বা কজলন কনয়া হলব কর্মন এেলে’ে 
মাধযলম  ো হয়। এে ফলাফললে রেরত্তলতই অতুঃপে কগাটা দুরনয়ায় তাো 
অপালেশন পরে ালনা  েলব।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘ধেবাদ োইয়া। আমােও তাই মলন হয়।’ বলল র্ালয়দ। 
‘সবটাই েয়ং ে বযাপাে োইয়া। ঐ এেলেে পে রনশ্চয়ই ওোলন 
 াউল  বাাঁর লয় োো হলব না। আে রবশ্ববযাপী ওলদে অপালেশনটা ওর্ল্ 

গুলালগে িযারললনে মত।’ বলল ফারতমা। তাে ক ালে-মুলে আতং । 
‘রে  বললছ ফারতমা। তলব ইহুদীবদীো এটা  েলব ধময, মানবতা, 

মানবারধ াে ও সন্ত্রাস দমলনে কপাশা  পলে।’ বলল এ টা দম রনলয়ই আহমদ 
মুসা আবাে বলল, ‘আমাে অনুমান র্রদ রমথযা না হলয় থাল , তাহলল আমালদে 
স্পুটরনল ে সাত কগালয়ন্দাল  রনউ গুলাগ সাও কতাোহ েীলপই োো হলয়লছ।’ 

 মল  উেল ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনই। তালদে দু’জলনে ক ালে-
মুলেই কনলম এল অন্ধ াে। দু’জলন এ  সালথ বলল উেল, ‘ক াথায় এই েীপ?’ 
 ান্নাে মত োেী কশানাল তালদে  ন্েস্বে। 

আহমদ মুসা গা এরললয় রদল ক য়ালে। বলল, এটাই এেন প্রধান প্রশ্ন।’ 
সংলগ সংলগই আবাে কসাজা হলয় বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘র্ালয়দ 

সবগুললাে রপ্রন্ট নাও। আে  ল র্াবাে আলগ পুরলশল  কটরললফালন সব র ছু বলল 
র্াই।’ 

উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘র্ালয়দ তুরম রপ্রন্টগুললা তাড়াতারড় 
কসলে কফল। আরম এেরন আসরছ।’ 

আহমদ মুসা ঘে কথল  কবরেলয় কগল। রফলে এল পাাঁ  রমরনট পলে দ্রুত। 
বলল, ‘র্ালয়দ রপ্রন্ট কশষ?’ 

‘রজ োইয়া।’ বলল র্ালয়দ। 
‘তাহলল কতামো দু’জন দ্রুত আমাে কপছলন এস।’ বললই আহমদ মুসা 

ঘে কথল  কবরুবাে জে হাাঁটা শুরু  েল। 
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ফারতমা উলে দাাঁরড়লয়রছল সংলগ সংলগই। র্ালয়দও  াজ গুরছলয় রনলয় 
আহমদ মসুাে কপছলন হাাঁটলত লাগল। 

তাো দ্রুত কনলম এল রনল ে তলায়। 
এলস বারড়ে কেতলে প্রলবলশে কগট কথল  কর্  রেলডােটা কেতলে এরগলয় 

এলসলছ তাে মুলে কদয়াললে আড়ালল ওাঁৎ কপলত দাাঁড়াল তাো। আহমদ মুসা তাে 
হালত রেেলবাে তুলল রনলয়লছ। 

ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনেই ক ালে-মুলে উলেগ। বলল, র্ালয়দ ‘র  
বযাপাে োইয়া?’ রফস রফস  ন্ে র্ালয়লদে। 

‘এ টা প্রাইলেট  ােল  আরম বাইলেে কগলট দাাঁড়ালত কদলেরছ। কদলেরছ 
দু’জন কলা  নামলত। এো রনশ্চয় WFA-এে কলা । ওলদে রেলযাে মুড কদলে 
মলন হলয়লছ ওো এোন াে কেতলেে েবে জালন না।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তাহলল আমো এোলন দাাঁরড়লয় ক ন? আমো এগুরেনা ক ন?’ ফারতমা 
বলল। 

‘সামলন এরগলয় ওলদে মলুোমুরে হলয় আরম আে লড়াই বাধালত  াই না। 
আরম ওলদে ধেলত  াই। এ পর্যন্ত ওলদে  াউল  আমো জীবন্ত হালত পাইরন। 
ওলদে  াউল  জীবন্ত হালত কপলল ‘রনউ গুলাগ সাও কতাোহ’ েীপ ক াথায় জানাে 
ক িা  ো কর্ত। 

ফারতমা ও র্ালয়লদে মুে উজ্জল হলয় উেল। ফারতমা বলল উেল, 
‘আপনাে এ র ন্তা রে  োইয়া।’ 

‘র ন্তু ওো কতা এতক্ষ্লন কেতলে প্রলবশ  োে  থা। আসলছনা ক ন? 
রে  আলছ, কতামো এোলন দাাঁড়াও। আরমএ টু ওরদল .....।’ 

আহমদ মুসা  থা কশষ  েলত পােলনা। কপছন কথল  এ টা   যশ  ন্ে 
ধ্বরনত হললা, ‘ও রদল  নয়, এ রদল  কতামাে র্ম আহম .......। তােও  থা কশষ 
হলত পােল না। 

কপছলনে রদল    যশ  ন্ে ধ্বরনত হবাে সালথ সালথই আহমদ মুসা 
অদ্ভুত রক্ষ্প্রতাে সালথ রনলজল  ছুলড় রদল কমলেলত এবং কসই সালথই তাে হালতে 
রেেলবাে গজযন  লে উেল পেপে  লয় বাে। 
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ওরদল  কপছন কথল  কর্  ন্ে গজযন  লে উেরছল তাো রছল দু’জন 
পাশাপারশ দাাঁরড়লয়। দু’জলনে হালত উদযত রেেলবাে। তালদে  ন্ে কথলম র্াবাে 
সালথ সালথ তালদে রেেলবাে ও গজযন  লে উলেরছল। 

আহমদ মুসা আলগই কমলেয় রছটল  পড়াে ফলল গুরল দু’রট তাে উপে 
রদলয়  লল র্ায়। তাো রেতীয় গুরল  োে আলগই আহমদ মুসাে গুরল তালদে রবদ্ধ 
 েল। বুল  গুরল কেল তাো দু’জলনই। তালদে েিাি কদহ লুলটাপুরট োরেল 
কমলেলত। 

আহমদ মুসা উলে দাাঁড়াল। 
েয় ও আ রস্ম তায়  াে হলয় ফারতমা ও র্ালয়দ পাথলেে মূরতযে মত 

দাাঁরড়লয়রছল। বা লোধ হলয় কগলছ কর্ন তালদে। মৃতযুল  কর্ন তাো এ দম 
ক ালেে উপে না লত কদেল। জীবন ও মৃতযু এত  াছা ারছ! 

আহমদ মুসা র্রদ রে  সমলয় কমেলত রনলজল  ছুাঁলড় রদলত না পােলতা, 
তাহলল ওলদে প্রথম গুরলই তাে বক্ষ্ কেদ  েত। তােপে আহমদ মুসা র্রদ তাে 
গুরলগুললা  েলত  লয়  মুহুতযও রবলম্ব  েলতা, তাহলল ওলদে রেতীয় গুলীে 
রশ াে হলতা আহমদ মুসা। তােপে ওলদে তৃতীয় গুরল রনশ্চয় ছুলট আসলতা 
র্ালয়দ ও ফারতমাে ললক্ষ্য। তালদে পল লট এ রট  লে রেেলবাে আলছ, র ন্তু 
কবে  োে  থা মলন হয় রন,  েন কবে  েলব তাও বুেলত পালেরন। আহমদ মুসা 
এত দ্রুত রসদ্ধান্ত রনলত পালেন!এত রক্ষ্প্র রতরন !র্া ঘলট কগল তা অরবশ্বাস্য এ  
ঘটনা বলল মলন হলে তালদে  ালছ। তালদে রিে ক ালেে শূে দৃরি আহমদ মুসাে 
উপে রনবদ্ধ। 

আহমদ মুসা উলে দাাঁরড়লয় বলল, ‘এস র্ালয়দ এলদে এ টু ক    রে।’ 
বলল আহমদ মুসা ওলদে রদল  এগুললা। 
আহমদ মুসাে  থা শুনল র্ালয়দ। র ন্তু ক ান প্ররতরিয়া হললানা তাে 

মলধয। কর্মন রনশ্চল দাাঁরড়লয়রছল, কতমরন দাাঁরড়লয় েইল। 
আহমদ মুসা প্রথলমই ওলদে জামাে  লাে বযান্ড পেীক্ষ্া  েল। তােপে 

তালদে পল টগুললা সা য  েল। দু’জলনে পল লট দু’রট মারনবযাগ ছাড়া আে 
র ছুই কপলনা। মারনবযালগ ক ান  াগজপত্র কপলনা। এমনর  ক ান কনম াডযও 
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নয়। শুধু র ছ ুইউলো মুরা েলয়লছ মারনবযালগ। মারনবযাগ দু’রট আবাে ওলদে 
পল লট কেলে রদলয় আহমদ মুসা উলে দাাঁড়াল এবং বলল, ‘র্ালয়দ ফারতমা এ 
দু’জলনে  লাে বযালন্ড ঐ এ ই ইনরসগরনয়া েলয়লছ।’ 

 থা কশষ  লে এ টু কথলমই আবাে বলল,  ললা আমো র্াই। 
আলশ-পালশে ক ান কটরললফান বুথ কথল  পুরলশল  এেরন েবেটা 

জানালত হলব। র্ালত WFA -এে ক উ এোলন আসাে আলগই পুরলশ আসলত 
পালে, কসটাও আমালদে কদেলত হলব। 

আহমদ মুসা ‘এলসা’ বলল হাাঁটলত শুরু  েল। 
রনশ্চল মূরতযে আবিা কথল  ওো নলড় উেল এবং আহমদ মুসাে সালথ 

হাাঁটলত শুরু  েল। হাাঁটলত হাাঁটলত ফারতমা বলল, ‘এ ধেলনে সংঘালত জীবন-
মৃতযু কর্  ত  াছা ারছ, তা আজ প্রথম কদেলাম। 

আপনাে োোপ লালগনা োইয়া? এ টুও র ন্তা হয়না আপনাে? আমাে 
বু  এেলনাও  াাঁপলছ। র্রদ কমলেয় রছটল  পলড়গুলী  েলত এ মুহুতযও কদেী 
 েলতন তাহললই কতা আপরন আে থা লতন না। আরম োবলতই পােরছনা এ সব 
 থা।’  ন্েস্বে োেী হলয় উেরছল ফারতমাে। 

‘জীবন-মৃতযু ক ান বুলললটে বা ক ান অলস্ত্রে হালত নয়। এে ফায়সালা 
আলস আল্লাহে  াছ কথল  এবং তা আলস র্েন তা আসাে  থা। সুতোং এ রনলয় 
োবনাে র ছ ুকনই।’ তাো কগলট কপ লছ রগলয়রছল। 

‘োইয়া সামলনই োস্তাে পূবয পালশ কটরললফান আলছ। আরম আসাে আলগ 
কদলেরছ।’ বলল, র্ালয়দ কগলট কপ লছই। 

‘র্ালয়দ  ল, কটরললফানটা  েলব তুরম। কটরললফান  লে আমো পালশই 
ক াথাও অলপক্ষ্া  েব। এ বারড়টা পাহাড়া রদলত হলব, র্ালত পুরলশ আসাে আলগ 
ওো ক উ আসলত না পালে।’ 

আহমদ মুসা ‘এস’ বলল আবাে হাাঁটা শুরু  েল। 
‘কটরললফালন র  বলব োইয়া?’ বলল র্ালয়দ। 
‘বললব, ‘অমু  নাম্বাে বারড়লত কগালাগুরলে আওয়াজ শুলনরছ। বড় র ছু 

ঘটলছ কসোলন। বযস আে র ছ ুনয়।’ আহমদ মুসা বলল। 
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কটরললফান  লে আহমদ মুসাো পালশই অলপক্ষ্া  েল। দশ রমরনটও 
পাে হললা না। পুরললশে দু’রট গারড় ছুলট এল তীব্রলবলগ এবং তালদে অরতিম 
 লে  লল কগল বারড়টাে রদল । 

এবাে র্ালয়দ গারড় িাটয রদল র্াবাে জলে। গেীে োলতে রনেবতা কেলে 
ছুলট  ললছ গারড়। র্ালয়লদে পালশ আহমদ মুসা। 

কপছলনে রসলট ফারতমা। 
ক াে বন্ধ  লে গারড়ে রসলট গা এরললয় রদলয়লছ আহমদ মুসা। 
রতন জলনই রনেব। 
রনেবতা োেল র্ালয়দ। বলল, ‘আলহামদুরলল্লাহ, আমালদে স্বেণীয় োত 

র ে স্বেণীয়োলব  াটল োইয়া। আমো েুব েুরশ।’ 
‘কতামালদে অরেনন্দন। র ন্তু মলন কেে, কতামালদে দু’জলনে নতুন 

জীবন রু্লদ্ধে মলধয রদলয় শুরু হলয়লছ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘এবং কস রু্দ্ধটা অোলয়ে রবরুলদ্ধ োলয়ল  প্ররতষ্ঠাে জে। সুতোং এটা 

আমালদে কস োগয।’ র্ালয়দ বলল। 
‘ধেবাদ র্ালয়দ, কতামালদে মত  লে সব মুসলমান কর্ রদন োলয়ে 

প্ররতষ্ঠা ও অোলয়ে প্ররতলোলধে সংগ্রাম ক  তালদে জে কস োলগযে মলন 
 েলব, কসরদন কগাটা দুরনয়াে মুসলমানলদে জীবন কথল , অন্ধ ালেে অমারনশা 
ক লট র্ালব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘কসরদন  ত দূলে োইয়া? ফারতমা বলল। 
‘কসটা রনেযে  েলছ কতামো তরুন-তরুনীো  ত দ্রুত সামলন আগালত 

পােলছা তাে ওপে।’ বলল আহমদ মুসা। 
ফারতমা ক ান  থাে উত্তে রদল না। তাে রনেব দৃরি প্রসারেত হললা 

সামলন। 
র্ালয়লদে দৃরিও সামলন প্রসারেত। 
আবাে আহমদ মুসা তাে ক াে বন্ধ  লেলছ। োবলছ কস। 
এ  সময় র্ালয়দ মুে তুলল আহমদ মুসাে রদল । বলল, র  োবলছন 

োইয়া?  
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ক াে েুলল আহমদ মুসা। গম্ভীে হলয় উেল তাে মুে। বলল, ‘োবরছ 
ওলদে রনউ গুলাগ ‘সাও কতাোহ’ েীলপে  থা। ক থায় এই েয়ং ে েীপটা? র ন্তু 
এই মুহুলতয তাে ক লয়ও কবরশ োবরছ আজল ে োলতে ঘটনাল  পুরলশ  তটা, 
র োলব বযাবহাে  েলব? তাো কপ্রসল  এ  ািলয ে রবষয়টা জানলত রদলব 
র না? 

বললই আহমদ মুসা হেৎ কসাজা হলয় বসল। তাে ক লে- মুলে  ািললযে 
র হ্ন কদো রদল। বলল দ্রুত  লন্ে, র্ালয়দ ফারতমা ক ান সাংবারদল ে রে ানা 
কতামালদে  ালছ আলছ? 

ফারতমা, র্ালয়দ দু’জলনই কসাজা হলয় বসল। র্ালয়দ বলল, আমাে  ালছ 
ক ান সাংবারদল ে কটরললফান নাম্বাে কনই। তলব আবদুল্লাহ োইলয়ে বাসায় 
সাংবারদ  বুলমরদন রবল্লাহে কটরললফান নাম্বাে থা লত পালে।  াল ঐ সাংবারদ  
োইয়াে পরেবালেে সালথ কর্াগালর্াগ  লে রছললন।’ 

‘বুলমরদন রবল্লাহ’ মালন লা-মলন্ডে সাংবারদ  রর্রন প্রথম রনউজটা 
 লেরছললন।’ 

‘হ্যাাঁ োইয়া।’ বলল র্ালয়দ। 
েুরশ হললা আহমদ মুসা। বলল, তাল ই আজ কবরশ দে াে। র ন্তু রতরন 

র  স্ট্রাসবালগয আলছন? 
‘শুলনরছলাম আলছন। রতরন নার  এই ক সটাে বযাপালে আগ্রহী।’ র্ালয়দ 

বলল। 
‘আলহামদুরলল্লাহ। তাহলল র্ালয়দ কমাবাইলল তুরম কতামাে োইয়াে 

বাসায় কটরললফান  ে। সাংবারদ  বুলমদীন রবল্লাহে কটরললফান নাম্বাে নাও।’ 
দ্রুত  লন্ে বলল আহমদ মুসা। 

গারড়ে রিয়ারেং এ এ  হাত কেলে অে হালত কমাবাইলল কটরললফান  েল 
র্ালয়দ। প্রথমবাে ও রেতীয়বালেে ক িালতও কটরললফান ক উ ধেল না। তৃতীয় 
বালেে ক িায় কটরললফান রেরসে  েল ওপাে কথল । েুরশলত মুে উজ্জল হলয় 
উেল র্ালয়লদে। বুলমদীন রবল্লাহে নাম্বাে কস রনলয় রনল। 
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কটরললফান অফ  লে রদলয় বলল র্ালয়দ, ‘আলহামদুরলল্লাহ, নাম্বােটা 
কপলয়রছ োইয়া।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ। এবাে, রমুঃ বুলমদীন রবল্লাহল  কদে। কপলল তাল  
বল, ‘শাললযমযান কোলডে ৫নং বারড়টা স্পুটরন  ধ্বংস ােী ও সাত কগালয়ন্দাল  
অপহেন ােীলদে এ টা ঘাাঁরট। আজ োলত ওোলন ওলদে বাে ক  েজন কলা  
মাো কগলছ। ওোলন ওলদে ঐ অরফলস  লয় টা  রম্পউটাে েলয়লছ।  রম্পউটালে 
স্পুটরন  ধ্বংস ও সাত কগালয়ন্দাল  অপহেলনে বযাপালে  ািল ে তথয পাওয়া 
কর্লত পালে। 

বযাস, এই টুকুই বললল হলয় র্ালব। এই মাত্র পুরলশ কসোলন কগলছ।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ োইয়া’ বলল র্ালয়দ কমাবাইল তুলল রনল। কটরললফান  েল। 
প্রথম বালেই ওপাে কথল  সাড়া কপলয় কগল র্ালয়দ। আহমদ মুসা কর্োলব 
বললরছল কসই োলবই সব  থা র্ালয়দ সাংবারদ  বুলমরদন রবল্লাহল  জানাল। 
তােপে ওপালেে  থা কস শুনল। ক াে-মুে উজ্জ্বল হলয় উেল র্ালয়লদে। ধেবাদ 
বলল কস কমাবাইলটা অফ  লে রদল। 

আহমদ মুসা ও ফারতমা উদগ্রীব হলয় শুনরছল র্ালয়লদে  থা। 
র্ালয়দ  থা কশষ  েলতই ফারতমা দ্রুত  লন্ে বলল, র  কেজাে? র  

বলল সাংবারদ  বুলমদীন রবল্লাহ?  
‘েুব েুশী হলয়লছন। এেরন র্ালেন উরন ৫নং শাললযমযান কোলড। আমাল  

অলন   লে ধেবাদ রদলয়লছন রতরন।’ বলল র্ালয়দ। 
‘আলহামদুরলল্লাহ। ধেবাদ র্ালয়দ কতামাে এ সফল রমশলনে জে। 

র্রদ রবষয়টা পরত্র ায় আনা র্ায় তাহলল কতা এ টা রবোট বযাপাে হলব। ফোরস 
পুরলশও তেন  ালপ পড়লব।’ থামল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা থামলতই র্ালয়দ বলল উেল, ‘রমশন আমাে ক াথায় োইয়া! 
আরম কতা মাত্র আপনাে প্ররে রদলাম।’ 

‘োে এসব  থা। বল, আেও র ছু বলললছন উরন? বলল আহমদমুসা। 



নতুন গুলাগ  111 

 

‘এ টা প্রশ্ন উরন  লেলছন। কসটা হললা, ক  তালদে হতযা  েল। প্রশ্ন 
 লে রতরনই আবাে তাে উত্তে রদলয়লছন। বলললন কসরদন কহালটলল কর্ োলব কর্ 
 ােলন মলেলছ, কস ধেলনে ঘটনাই কবাধহয় ঘলটলছ। কদেললই কবাো র্ালব। 
বাড়রত এ থা টুকুই রতরন বলললছন।’ র্ালয়দ বলল। 

‘এ  থাটুকুই অলন   থা র্ালয়দ। সাংবারদ  বুলমদীন রবল্লাহ কদেরছ 
েুব বুরদ্ধমান। আমাে রবশ্বাস ওোন াে সব র ছুই তাে  ালছ ধো পলড় র্ালব।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘তাই কর্ন হয় োইয়া।’ বলল উেল ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনই। 
আহমদ মুসা আে র ছ ুবললনা। গারড়ে ক য়ালে গা এরললয় রদল ফারতমা 

ও র্ালয়দ রনেব। আশায় উজ্জ্বল তালদে  ােরট ক াে সামলন রনবদ্ধ। 
ছুলট  ললছ গারড়। 
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৫ 
আহমদ মুসা বলস আলছ ড্রইংরুলম পুলবে জানালাে পালশ এ  কসাফায়।  
আহমদ মুসালদে এ ফ্ল্যাটরট আট তলায়। বারড়টা দাাঁড়ালনা এল বালে ঈল 

নদী তীে কঘাঁলষ।  
আহমদ মুসাে দৃরি জানালা রদলয় বাইলে রনবদ্ধ। ঈল নদী কপরেলয় সুন্দে 

োইন উপতয াে অলন োরনই কদো র্ায় এ জানালা রদলয়। আহমদ মুসা ক াে 
বুলালে োইন উপতয াে সবুজ বুল ে উপে।  

আহমদ মুসাে ক াে দুরট োইন উপতয াে নেম সবুলজে উপে রনবদ্ধ 
থা ললও মন তাে হারেলয় কগলছ কফলল আসা এ  অতীলতে রদল । তাে দু’ক ালে 
কেলস উেল োইলনে সবুলজে অন্তোলল জমাট েলিে এ  সাগে। পৃরথবীে দুেযাগা 
র্তগুললা েুেন্ড আলছ তাে মলধয সুন্দে সবুজ এই োইন উপতয াও এ রট। 
িান্স-জামযান আরধপলতযে লড়াই সবল লয় কবরশ পীরড়ত  লেলছ এই োইন 
উপতয াল । সপ্তম শতারব্দ কশলষ এই উপতয া সম্রাট শাললযমযালনে সম্রালজযে 
অংলশ পরেণত হয়। শাললযমযালনে উত্তেসুেীলদে  াছ কথল  জামযারন এই উপতয া 
ক লড় কনয়। ১৫ শত  পর্যন্ত এোলন  লল জামযারনে আরধপতয। পলে িান্স ক লড় 
কনয় এই উপতয া জামযারনে  াছ কথল  এবং শুরু  লে এোলন ফোসী েণ। 
রবলশষ  লে ফোসী রবিলবে পে এোন াে জনগণ এতটাই ফোসী হলয় র্ায় কর্, 
অিাদশ শতারব্দে কশষোলগ র্েন এই উপতয া জামযারন দেল  লে কনয় এবং 
পাো জামযারন েণ শুরু  লে তেন এোন াে ৫০হাজাে মানুষ িালন্স রহজেত 
 লে। প্রথম রবশ্বরু্লদ্ধে পে িান্স োইন উপতয াে উপে তাে অরধ াে রফলে 
পায়। র ন্তু রেতীয় রবশ্বরু্লদ্ধে শুরুলতই জামযারন এটা আবাে দেল  লে কনয়। 
রেতীয় রবশ্বরু্লদ্ধে পে এই উপতয াে উপে িালন্সে আরধপতয পুনুঃ প্ররতষ্ঠত হয়। 
তাে পে অধয শতারব্দে কবরশ  াল ধলে এোলন  লল িালন্সে শাসন। আবাে 
জামযানো এোলন রফলে আসলব না এ গযাোরন্ট ইরতহাস রদলত পালেনা।  
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দুই আরধপতযবাদী শরিে মালে োইন উপতয াে মানুষ তৃতীয় শরি। 
র ন্তু তাো দূবযল। দূবযল বললই তালদে স্বাতন্ত্র, স্বারধ াে ও স্ব-মলতে ক ান মূলয 
কনই। এই দূবযলতাে  ােলণ সুন্দে এই োইন উপতয াে মানুষ শুধু নয়, তালদে 
মত শত শত জারত-কগারষ্ঠ আজ শরিমানলদে োো পদদরলত হলে এ ইোলব। 
স্বাধীনতা, সাবযলে মত্ব, গণতন্ত্র, স্বাধী াে, মানবারধ াে সবই শরি রনেযে। 
র্ালদে শরি আলছ তালদে এসব রনরশ্চত থা লব, আে র্ালদে তা কনই, এ অরধ াে 
কোলগে অরধ াে তালদে পদদরলত হলে। স্বাধীনতা, স্বাধী াে, মানবারধ াে, 
সন্ত্রাস এসব র ছুেই সংগা শরি রনেযে হলয় উলেলছ। শরিমানো এসলবে কর্ 
সংগা কদয় কসটাই হলয় উলে অনুসেণীয়। বামযা’ে সুর ’ে আলন্দালন গনতন্ত্র, র ন্তু 
আলরজরেয়াে আব্বাস মাদানীে আলন্দালন তা নয়। সূ ী কপল কনালবল পুেস্কাে, 
আে আব্বাস মাদানী কপল কজল-দন্ড। পূবয তীমুলেে আলন্দালন স্বাধীনতা সংগ্রাম, 
র ন্তু  াশ্মীে ও রফরলরস্তলনে স্বাধীনতা সংগ্রাম অরেরহত হলয়লছ সন্ত্রাস রহলসলব। 
এ সলবে সংগায়লনে বযাপালে জারতসংলঘে র ছু  েনীয় কনই। জারতসংঘ 
শরিমানো গেন  লেরছল এবং তা শরিমানলদে  থা শুনলতই বাধয। জারতসংঘ 
আজ োেবাহী গাধাে মত। কস শুধু োে বহন ােী, োে রনধযােণ, রনয়ন্ত্রলণে ক ান 
সুলর্াগ তাে কনই। জারতসংঘ ত্বরেত রগলয় পূবয তীমুলেে োেটা গ্রহণ  লেরছল, 
র ন্তু  াশ্মীে ও রফরলরস্তন র ংবা ক  রনয়াে োে কস গ্রহণ  েলত পালেরন। এরদ  
কথ  জারতসংঘ র ছুটা সাম্প্রদারয়  হলয় পড়লতও বাধয হলয়লছ। কর্মন ...........।  

হোৎ আহমদ মুসাে র ন্তায় কছদ এলস পড়ল ফারতমাে  থায়। বলরছল 
ফারতমা, ‘োইন উপতয া রনলয় এত গেীে োলব র  োবলছন োইয়া ?  

এে আলগই ফারতমা ও র্ালয়দ আহমদ মুসাে সামলন এ  কসাফায় এলস 
পাশাপারশ বলস পলড়রছল।  

দু’জনল ই সুনদে কপাশাল  েুব কিশ লাগরছল। ফারতমাল  
ঐরতহ্যবাহী মুসরলম পরেপালেে এ জন গহৃবধু বলল মলন হলে। তাে পেলন পা 
পর্যন্ত কনলম র্াওয়া ঐরতহ্যবাহী ঘাগো। গালয় ফলুহাতা রঢলা  ারমজ। মাথাে 
রুমালটা গলা কপাঁর লয়  াাঁধ ও বু  পর্যন্ত কনলম এলসলছ।  
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আহমদ মুসা ফারতমাে  থা শুলন মুে ঘুরেলয় রনলয় সামলনে রদল  
তা াল। দু’জলনে রদল  পলল ে জে দৃরি রদলয় কসাফায় গা এরললয় উপলেে 
রদল  শুে দৃরি তুলল ধলে বলল, ‘হ্যাাঁ, ফারতমা, আরম োইন উপতয া রনলয়ই 
োবরছলাম। কতামো দু’আসামীই আমাে সামলন হারজে। কতামো জামযান ও 
ফোসীো সুন্দে সবুজ অরত মলনাহে এই োইন উপতয াল  এবং তাে 
মানুষলদেল  ফটুবল বারনলয়ছ।  

ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলন মুে  াওয়া- াওরয়  েল। ফারতমা র্ালয়লদে 
রদল  ইশাো  েল উত্তে কদবাে জে। র ন্তু র্ালয়দ ইশাো  েল ফারতমাল  উত্তে 
কদবাে জে। ফারতমা বলল, োইয়া আপরন জামযান-ফোসীলদে দুষলছন ক ন! 
েূরম রনলয় এমন লড়াই কতা দুরনয়াে সব ক লয় প্রা ীন ইরতহাস। ক ান কদশ, ক ান 
জারত র  এই কদাষ কথল  মুি আলছ?’  

‘র ন্তু কছাট রবলশষ এ টা েুেন্ড রনলয় এমন েিক্ষ্য়ী টাগ অব ওয়াে 
পৃরথবীে আে ক াথাও কনই ফারতমা।’ আহমদমুসা বলল।  

‘ক ান দুই কদলশে সীমালন্ত োইন উপতয াে মত এমন সুন্দে ও রবলশষ 
অবিালনে লযান্ডও দুরনয়াে ক াথাও কনই োইয়া। পাহালড়ে কদয়াল এল  রবরেন্ন 
 লেলছ িান্স কথল , আবাে োইলনে মত  

আন্তজযারত  নদী এল  রবরেন্ন  লেলছ জামযান কথল । দুই কদশই এই 
ো াোল বযারেয়ালেে অজুহাত তুলল এলা াটা দেলল োেলত  ায়। রনশ্চয় এ 
রবষয়গুললা রবলশষ রবলব নাে রবষয় োইয়া।’  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তাে মালন সংগত  ােলনই আরধপলত্তযে এ 
লড়াই  ললতই থা লব?’  

হাসল ফারতমা। বলল, ‘আমো তা  াইনা।  াইনা বললই কতা জামযান 
এবং িান্স এ  হলয় কগরছ।’  

আহমদ মুসা ও র্ালয়দ দু’জলনই এ  সংলগ কহলস উেল।  
আহমদ মুসা র ছু বললত র্ারেল।  
বাধা রদলয় ফারতমা বলল উেল, ‘এ রনলয় আে  থা নয়। বলুন, ওলদে 
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আবাে কসাফায় কহলান রদলয় বসল আহমদ মুসা। গম্ভীে হলয় উেল তাে 
মুে। সংলগ সংলগই ক ান উত্তে রদল না। পলে ধীলে ধীলে বলল, ‘কেলবরছ, র ন্তু 
কেলব ক ান কুল পাইরন। আমো শুধু েীপটাে নামটাই জানলত কপলেরছ, আে র ছু 
নয়। এবং আরম রনরশ্চত এই নামটা আসল নয়।’  

‘সবযনাশ নামটাও র্রদ ন ল হয় তাহলল? বলল ফারতমা।  ন্ে তাে 
আতযনালদে মত কশানাল।  

‘েীপটাল  র োলব ক না র্ালব, এটাই এেন প্রধান সমস্যা আমালদে 
 ালছ। কস জেই আরম ক লয়রছলাম ওলদে  াউল  জীবন্ত ধেলত। র ন্তু পােলাম 
না।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘ক িা কতা কসরদন  লেরছললন। আো আপরন র্রদ ও দু’জনল  গুরল না 
 েলতন, তাহলল র  ঘটত? ওো র  গুরল  েত?  

র্ালয়দ ‘র  ঘটত আরম জারননা। তলব ওলদে প্রথম গুরল  ো কথল  বুো 
র্ায়, ওলদে মােলত না পােলল ওলদে হালত আমালদে মেলত হলতা।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘আলে টা রব ল্প হয়লতা রছল। কসটা হললা অস্ত্র কফলল রদলয় ওলদে 
 ালছ আত্মসমপযন  ো। র্া হলতা আমালদে জে মৃতযুে ক লয়ও েয়ং ে।’ র্ালয়দ 
বলল।  

হ্যাাঁ, এটাও রব ল্প হলত পােলতা।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আল্লাহ আমালদে বাাঁর লয়লছন। আমাে রবস্ময় এেলনা  ালটরন োইয়া, 

আপরন বুেললন র   লে কর্, আপনাল  শুলয় পলড় গুলী  েলত হলব?’ বলল 
ফারতমা।  

‘ওো আলগই আমালদে রদল  রেেলবাে তা   লেরছল। আমো 
রেেলবাে ওলদে রদল  তুললত কগললই ওলদে গুলী কেলত হলতা। মারটলত রনলজল  
রছটল  রদলয়রছলাম ওলদে ক ালেে আড়ালল রেেলবাে তা   োে সুলর্াগ কনয়া 
এবং র্রদ ওো গুলী  লে বলস তাও এড়ালত পাোে জে।’  

‘ধেবাদ োইয়া। আপনাে দু’লক্ষ্যই অরজযত হলয়রছল।’ বলল র্ালয়দ।  
‘আল্লাহ সাহার্য  লেলছন।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘আলহামদুরলল্লাহ।’ বলল এ টু দম রনলয়ই ফারতমা আবাে বলল উেল, 
‘আলগে  থায় রফলে আরস োইয়া।’ সাও কতাোলহ’ে সন্ধান  োে জে আপরন 
এেন র  র ন্তা  েলছন।  

‘র ন্তা  লে ক ান র নাোয় কপ াঁছালত পারেরন আরম। নানাোলব রবষয়টা 
রনলয় োবরছ। েীপটাে নালমে দু’রট শব্দআলছ এ রট ‘সাও’ অেরট ‘কতাোহ’। 
এে মলধয ‘সাও’ লযারটনীয় স্পযালনশ। আে ‘কতাোহ’ শব্দ ওর্ল্ কটস্টালমলন্টে। 
শব্দ-প্র ৃরতে রব াে কথল  আরম মলন  রে, েীপটা রমড-উত্তে আটলারন্টল ে 
পূবযাংলশ অথবা রমড-দরক্ষ্ণ আটলারন্টল ে মধয ও দরক্ষ্ণ আলমরে াে লযারটন 
এলা াে ক াথাও হলব।’  

ফারতমা ও র্ালয়দ তার লয়রছল আহমদ মুসাে মুলেে রদল ।  
তালদে ক ালে-মুলে রবস্ময়। র ছু বললত র্রেল র্ালয়দ। এ সময় দেজায় 

ন  হললা। ওলে রদলয় দেজা েুলল র্ালয়দ।  
রন  কথল  কবয়াো আজল ে  লয় রট  াগজ রনলয় এলসলছ।  
দেজা বন্ধ  েলত  েলত র্ালয়দ উপলে কর্  াগজটা আলছ তাে রদল  

নজে বুলারেল।  
নজে বুরললয়ই র ৎ াে  লে উেল র্ালয়দ। বলল, ‘কসরদলনে ঘটনাল  

লা-মলন্ড রলড আইলটম  লেলছ োইয়া।’  
বলল দেজা বন্ধ  লে ছুলট এল র্ালয়দ।  াগজটা আহমদ মুসাে হালত 

রদল।  
আহমদ মুসা  াগজ হালত রনলয় তা াল কহরডংটাে উপে। পড়ল 

কহরডংটাুঃ  
‘ঘটনাে  ািলয ে কমাে, স্পটুরন  ধ্বংলসে সালথ জরড়তলদে আেও ১৪ 

জন রনহত ও  রম্পউটাে কথল  পুরলশ  তৃয  মূলযবান দরলল উদ্ধাে।’  
কহরডংটা পলড়ই ক াে দু’রট উজ্জ্বল হলয় উেল আহমদ মুসাে। ক াে বুলাল 

কিরডট লাইলনে উপে। কদেল কলো আলছ ‘োসবাগয কথল  বুলমরদন রবল্লাহ।’ 
আেও েুরশ হলয় উেল আহমদ মুসা বুলমরদন রবল্লাহে নাম কদলে। কস নাম কগাপন 
 লেরন। সাহস আলছ তাে।  
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র্ালয়দ ও ফারতমা তেন আে পরত্র ায় নজে বুলারেল। র্ালয়দ বলল 
উেল, পযারেলসে আে মাত্র দু’রট পরত্র া এবং োসবালগযে এ রট পরত্র া রসংগল 
 লালম রনউজরট রদলয়লছ। বললছ, অজ্ঞাতনামা আততায়ীে গুরললত ১৪ জন 
অজ্ঞাত নামা রনহত।’  

‘লা-মলন্ডই র্লথি র্ালয়দ। আল্লাহে শু রেয়া, লা-মলন্ড রবস্ময় ে োলব 
ইহুদী  াপ উলপক্ষ্া  লেলছ। আরম.........।’  

আহমদ মুসাে  থাে মােোলনই র্ালয়দ বলল উেল, ‘এে  ােণ আলছ 
োইয়া। অরত-সম্প্ররত লা-মলন্ড দয গলপন্থীলদে হালত এলসলছ।  

এে সম্পাদ ও রনরু্ি হলয়লছ এ জন োশনারলি।’  
‘ও,  ােণ তাহলল এটাই।’ বলল আহমদ মুসা তাে হালতে লা-মলন্ডরট 

র্ালয়লদে রদল  তুলল ধলে বলল, ‘র্ালয়দ পড় রনউজটা। র  রললেলছ কদো র্া ।’  
র্ালয়দ হালত রনল  াগজটা।  
কস আবাে  াগজটা ফারতমাে রদল  বারড়লয় রদলয় বলল, ‘পড় না, পড়ায় 

তুরম েুব োল।’  
‘কতামালদে ফোসী তুরমই পড়।’ বলল ফারতমা।  
‘োইয়া কদেুন, অল্পক্ষ্ণ আলগও বললছ আমো জামযান-ফোসী এ  হলয় 

কগরছ। আে এেন র  বললছ শুনুন।’ র্ালয়দ বলল।  
ফারতমা হাসল। র্ালয়লদে মুে কথল   থা ক লড় রনলয় বলল উেল, ‘োইয় 

 থা কস অে রদল  ঘুরেলয় রনলে। আরম োষাে  থা বলরছ। আে প্রলতয  জারতে 
জলে তাে োষা আল্লাহে দান।’  

‘আো, কতামালদে েগড়াে ফয়সালা পলে  েব। এবাে েবেটা পড়। 
লা-মলন্ড কতামালদে  াগজ র্ালয়দ, তুামই এটা পড়লব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আরমও োইয়াল  সমথযন  েরছ।’ বলল ফারতমা মুে রটলপ কহলস।  
‘কোট তুরম না রদললও আরম পড়রছ।’ বলল র্ালয়দ  াগজ গুরছলয় রনলয় 

সামলন ধেল এবং পড়লত শুরু  েলুঃ  
‘স্ট্রাসবাগয কথল  বুলমরদন রবল্লাহ্। গত পেশু গেীে োলত স্ট্রাসবালগযে 

শাললযমযান কোলডে ৫নং বারড় কথল  পুরলশ স্পুটরন  ধ্বংলসে সালথ জরড়ত বলল 
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 রথত ১৪ জলনে লাশ উদ্ধাে  লেলছ। কসই বারড়রটে তৃতীয় তলায় তালদে অরফস 
 রম্পউটাে কথল মূলযবান দলীল দস্তালবজ ও উদ্ধাে  লেলছ পুরলশ। এই উদ্ধালেে 
 ালজে সময় লা-মলন্ডে এই রেলপাটযােও কসোলন উপরিত রছললন। ১৪ জলনে 
মলধয ১২ জলনে লাশ পাওয়া র্ায় েূগেযি এ রট  ক্ষ্। আে বাে জলনে মলধয ১১ 
জলনে  ালছই এ রট  লে কিনগান পাওয়ালগলছ, অবরশি এ জলনে  ালছ 
পাওয়া কগলছ এ রট রেেলবাে।  

 ক্ষ্রটল  বরন্দোনা বলল সলন্দহ  ো হলয়লছ। ঘলে এ টা রসংলগল োট 
কদো কগলছ এবং োলটে উপে পাওয়া কগলছ এ রট হ্যান্ড াফ। হ্যান্ড ালফে 
তালা লযাসাে বীম রদলয় পুরড়লয় কফলা। পুরলশ মলন  েলছ এ জন কলা ল  
এোলন বন্দী  লে োো হলয়রছল। কসই বন্দী হ্যান্ড ালফে তালা গরললয় মুি হয় 
এবং ঘলে প্রলবশ ােী ১২ জনল  তালদেই কিনগান রদলয় হতযা  লে পালালত 
সমথয হয়।  

উলল্লেয,  ’রদন আলগ কহালটল োইন ইন্টােোশনাললে এ রট  লক্ষ্ 
দু’জলনে লাশ পাওয়া র্ায়। তাোও  লক্ষ্ে বারসন্দাল  হতযা বা র ডোপ  েলত 
রগলয় রনহত হয় বলল পুরলশ রনশ্চত হলয়লছ। এো দু’জন এবং উপলোি ক  েজন 
এ ই দললে বলল পুরলশ রনরশ্চত োলব মলন  েলছ। তালদে স ললেই  লাে 
বযালন্ড এ ই ধেলনে ইনরসগরনয়া পাওয়া কগলছ।  

শাললযমযান কোলডে ৫ নং বারড়লত অবরশি ২ জলনে লাশ পাওয়া র্ায় 
নীল ে এ   রেলডালে। পুরলশ মলন  েলছ বন্দী পালাবাে সময় এ দু’জনল  
হতযা  লে। এ দু’জলনে হালতও এ রট  লে রেেলবাে পাওয়া কগলছ।  

রনহতলদে সব অস্ত্রই লাইলসন্স রবহীন অথবধ বলল পুরলশ উলল্লে  লেলছ।  
রতন তলাে অরফস  ক্ষ্  রম্পউটালে কর্ দরলল দস্তালবজ পাওয়া কগলছ 

তাে মলধয স্পুটরন  ধ্বংলসে বু্ল- রপ্রন্টও েলয়লছ। পুরলশ তালদে তদলন্তে স্বালথয এ 
বু্ল-রপ্রলন্টে রববেণ সম্পর যত ক ান র ছু জানালত োজী হয়রন। তলব পুরলশ বললছ, 
রনছ  ঐ বু্ল-রপ্রন্ট রদলয় সংরলি দল বা বযারিল  র রহ্নত  ো মুরস্কল।  

রনহতলদে সূত্র ধলে রিরমনাল দলরটে সন্ধান  ো র্ায় র না এ সম্পর যত 
প্রলশ্নে জবালব পুরলশ বলললছ তাো তা ক িা শুরু  লেলছ।  
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রিরমনাল দলরটে পরে য় সম্পল য পুরলশ বললত না পােললও 
ইনরসগরনয়াে তবরশলিে প্ররত ইংরগত  লে ওয়ার ফহাল মহল বলললন, ক ান 
ইহুদী সংগেন স্পুটরন  ধ্বংলসে ঘটনাে সালথ জরড়ত।  

রিরমনাল এই ইহুদী সংগেনরটে সালথ  ালদে সংঘাত কবলধলছ, র্াল  
কসরদন তাো কহলটলল মােলত বা ধেলত রগলয়রছল তাে পরে য় র  এবং  াল  তাো 
শাললযমযান কোলডে ৫ নাম্বাে বারড়লত বন্দী  লেরছল, কস সম্পল য পুরলশ এবং 
পর্যলবক্ষ্  মহল র ছুই বললত পােলছ না। তলব তালদে মলত পুরললশে তদন্ত 
আগালত বযাথয হওয়াে পটেুরমলত প্ররত াে ও সাত কগালয়ন্দাল  উদ্ধালেে জলে 
ক ান তৃতীয় পক্ষ্ এরগলয় এলসলছ র ংবা স্পুটরন  পরেবােো এই তৃতীয় পক্ষ্ল  
রনলয়াগ  লেলছ। অবশ্য  লয় রট স্পুটরন  পরেবালেে সালথ এই প্রশ্ন রনলয় 
কর্াগালর্াগ  ো হলল তাো এধেলনে ক ান পদলক্ষ্লপে র ন্তাই  লেরন বলল 
জারনলয়লছ।  

এই তৃতীয় পলক্ষ্ে পরে য় সম্পল য কহালটল োইলন আিান্ত বযারিরট 
আসল  থা জানলত পালেন বলল মলন  ো হলে। র ন্তু রজজ্ঞাসাবালদে জে 
কলা রটল  েুাঁলজ পাওয়া র্ায় রন। কলা রট কহারটল কথল   লল কগলছন এবং গা 
ঢা া রদলয়লছ। রিরমনাল দলরটে েলয় এবং তালদে আিমন কথল  আত্মেক্ষ্াে 
জেই কলা টা এটা  লেলছ বলল পুরলশও মলন  লেলছ। তলব তাল  পুরললশে 
এেন েুব কবরশ প্রলয়াজন।  

স্পুটরন  ধ্বংস কথল  শুরু  লে গত পেশু োত পর্যন্ত সংঘরটত ঘটনা 
কদলশে সল তন ও শারন্ত ামী মানুষল  োরবলয় তুলললছ। ক ান ইহুদী সংগেন র্রদ 
স্পুটরন  ধ্বংস ও সাত কগালয়ন্দাল  অপহেলনে সালথ জরড়ত থাল , তাহলল প্রশ্ন 
ওলে এ ইইহুদী সংগেন স্পুটরনল ে রবরুলদ্ধ েড়গহস্ত হওয়াে  ােণ র ? উলল্লেয, 
সাত কগলয়ন্দাে স্পুটরন  সংিা রনউইয়ল যে টুইন টাওয়াে ধ্বংস সম্পল য নতুন 
 লে তদন্ত শুরু ও র ছু দরলল হাত  োে পলেই তালদে উপে ধ্বংসও রবপর্যয় 
কনলম আলস।’  

পড়া কশষ  লেই  াগজটা রট কটরবলল োেলত োেলত বলল র্ালয়দ, 
‘োইয়া পুরলশ আপনাে কোাঁজ  েলছ বন্ধু রহসালব না শত্রু রহসালব?  
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‘আরম ক ? ইহুদী সংগেনরটে সালথ র্ালদে সংঘাত কবাঁলধলছ, তালদে 
পরে য় জানাে জে আমাল  তালদে প্রলয়াজন। শুরুটা ওলদে বন্ধুত্বপূনয হললও 
পলে বন্ধু থা লব বলল আরম মলন  রেনা।’  

‘ক ন থা লব না? আপনাে কদয়া তথয ও আপনাে  াজ কতা পুরললশে 
তদলন্ত বাড়রত শরি কর্াগালব।’ বলল, র্ালয়দ।  

‘আমো কহালটল কথল  ক ন তারড়ঘরড়  লল এলাম, এত তাড়াতারড় েূলল 
কগছ? পুরললশে এ টা গ্রুপ উধ্বযতন পুরললশে রনলদযলশ আমাল  আন অরফরসয়ালী 
কগ্রপ্তাে  লে ঐ ইহুদী সংগেলনে হালত তুলল কদলব, এটা জানলত কপলেই কতা  লল 
এলসরছ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘বুলেরছ োইয়া।’ বলল র্ালয়দ।  
‘পুরলশ কর্ আন্তরে  নয়, লা-মলন্ডে এ রেলপাটয কথল ও তা বুো র্ালে।’ 

আহমদ মুসা বলল।  
‘র  কথল  বুো কগল োইয়া?’ বলল ফারতমা।  
‘ রম্পউটালে স্পুটরন  ধবংলসে কর্ বু্ল রপ্রন্ট রছল তাে র ছুই পুরলশ 

জানায় রন। উপেন্তু বলললছ, রনছ  ঐ বু্ল রপ্রন্ট কথল  সংরলি দল বা বযারিল  
র রহ্নত  ো র্ালব না। এে অথয বু্ল রপ্রন্টরটল  অল জ এ টা দরলল রহসালব ক ার্ল্ 
কস্টালেলজ কেলল রদলত পালে। সব ক লয় বড়  থা হললা রিরমনালো রনলজোই 
র্াল  নতুন গুলাগ রহসালব অরেরহত  লেলছ, কসই ‘সাও কতাোহ’ েীলপে 
মানর ত্ররট রনউলজ কনই। পুরলশো সাংবারদল ে  াছ কথল  রবষয়টা এ দম 
কগাপন  লে কফলললছ। ক ান রদলনই হয়লতা সাংবারদ ো বা বাইলেে দুরনয়া 
পুরললশে  াছ কথল  ‘সাও কতাোলহ’ে  থা আে জানলত পােলব না।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

আহমদ মুসা থামল ও সংলগ সংলগ ক ান  থা বলল না ফারতমা ও 
র্ালয়দ। তালদে ক াে-মুলে োবনা ও হতাশাে র হ্ন।  

এ টু পলে ফারতমা হতাশা জরড়ত  লন্ে বলল, ‘আমো পুরললশে 
েুরম ায় এ বযােযা  েলত পারে কর্, ‘পুরলশ তদলন্তে স্বালথযই এটা প্র াশ  লে রন। 
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সাও কতাোহ েীলপে মানর ত্র পুরললশে হালত পলড়লছ জানলল রিরমনালো সাবধান 
হলয় র্ালব এবং েীপ কথল  সব র ছু তাো অেত্র সরেলয় কফললব।’  

আহমদ মুসা হাসল।বলল, ‘এ রু্রি োলটনা ফারতমা।  রম্পউটাে 
পুরললশে হালত পড়াে পে ওো রনরশ্চত হলয়লছ, সাও কতাোলহে মানর ত্রও পুরলশ 
কপলয় কগলছ। রবলশষ  লে স্পুটরন  ধ্বংলসে বু্ল রপ্রন্টটা পুরলশ র্েন কপলয়লছ, এটা 
রিরমনালো বুেলত মুহুতযও কদরে হবাে  থা নয়।’  

‘ধেবাদ োইয়া। আপরন রে  বলললছন। তা হলল বযাপােটা এই 
দাাঁড়ালে কর্, পুরললশে ক ান সহলর্ারগতা আমো পারে না।’ বলল ফারতমা হতাশ 
 লন্ে।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, এ টা সহলর্ারগতা আমো কপলাম।  
‘র  কসটা? ত্বরড়ত  লন্ে প্রশ্ন  েল র্ালয়দ।  
‘পুরলশ দরললগুললা প্র াশ না  োয় এবং রিরমনাললদে সালথ আাঁতাত 

 োয় আমো এেন রনরশ্চত হলত পােরছ কর্, রিরমনাললদে নতুন গুলাগ ‘সাও 
কতাোহ’ েীলপই থা লছ। পুরলশ রিরমনাললদে সালথ কর্াগসালজালশ না রগলয় 
মানর ত্রসহ দরলল প্র াশ  েলল, ফারতমা কর্টা বলললছ, রিরমনালো সাবধান 
হলতা এবং সাও কতাোহ কথল  সব র ছু সরেলয় রনত। তালত আমো কর্ টুকু এরগলয় 
রছলাম, কস টুকু রপরছলয় পড়তাম।’ আহমদ মুসা থামল।  

আহমদ মুসা থামলতই ফারতমা ও র্ালয়দ আনলন্দ হাততারল রদলয় উেল। 
ফারতমা বলল, ‘তাহলল আজল ে রনউলজে এটাই এ মাত্র লাে োইয়া।’  

‘না, আেও লাে।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আেও লােটা র ?’ রজজ্ঞাসা র্ালয়লদে।  
‘এই রনউজটা প্রথম বালেে মত এ  থা সামলন রনলয় এল কর্, স্পুটরন  

ধ্বংস ও সাত কগালয়ন্দাল  অপহেলণে  াজ ইহুদী এ টা রিরমনাল সংগেন 
 লেলছ। রনউজরট আলে রট বড় রবষয় সামলন রনলয় এলসলছ কসটা হললা, 
রনউইয়ল যে টুইনটাওয়াে ধ্বংলসে সালথ রিরমনাল ইহুদী সংগেনরট জরড়ত 
থা লত পালে। তা না হলল টুইন টাওয়ালেে ঘটনাে উপে নতুন োলব তদন্ত ােী 
স্পটরনল ে উপে রিরমনাল ইহুদী সংগেনরট েড়গহস্ত হললা ক ন? রনউজরট 
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স্পুটরনল ে তদন্ত  ালজ পুরললশে বযাথযতাল ও তুলল ধলেলছ এবং বলললছ কর্, 
প্ররত াে ও সাত কগালয়ন্দাল  উদ্ধালেে জে অবলশলষ তৃতীয় এ রট পক্ষ্  ালজ 
কনলমলছ। এই তৃতীয় পক্ষ্ল  ধ্বংলসে জেও ইহুদী রিরমনাল সংগেনরট উলে 
পলড়লল কগলছ এবং এে কেসােত রহসালব সংগেনরটে এপর্যন্ত  ম পলক্ষ্ কষাল 
জনল  বলী হলত হলয়লছ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘র ন্তু রনউজটা সবল লয় বড় েবে তৃতীয় পক্ষ্ রহসালব স্বয়ং আহমদ মুসা 
আরবেূযত এ থা বললত পালেরন।’ বলল ফারতমা। তাে মুলে আনলন্দে হারস।  

‘রেলপাটযােল  এ জে ধেবাদ ফারতমা।’ কহলস উলে বলল র্ালয়দ।  
ফারতমা হারসলত কর্াগ রদল না। হোৎ গম্ভীে হলয় উেল কস। বলল, ‘স্যরে 

োইয়া। হাল া র ন্তাে সময় এটা নয়। পুরললশে সাহার্য আমো পারে না। আপরন 
 ার্যতুঃ এ া। র  োবলছন োইয়া?  

‘সরতয রনউজটা আমালদে উপ াে  লেলছ। পুরললশে কর্াগসাজস অন্তত 
এ রট কক্ষ্লত্র আমালদে ‘শালপবে’ হলয়লছ। বলল আহমদ মুসা কসাফায় গা এরললয় 
রদল। গম্ভীে হলয় উেল তাে মুে। মুহুতয  লয়  রনেব থা াে পে কস ধীলে ধীলে 
বললত শুরু  েল, ক ান োবনাে  থা বলব ফারতমা। কশষ কনই। আমালদে 
সামলন দীঘয পথ। স্পুটরনল ে সাত কনতাল  উদ্ধাে  েলত হলব, তােপে আসলব  

স্পুটরন  রমশন সফল  োে  াজ  েলব। এই পলথে কগাটাটাই আজ 
অন্ধ ালে।’  

ফারতমাে দুই ক াে উজ্জ্বল হলয় উেল। বলল, ‘োইয়া স্পুটরনল ে রমশন’ 
মালন রনউইয়ল যে টুইন টাওয়াে ধ্বংলসে তদলন্তে দারয়ত্ব আপরন কনলব?  

‘দারয়ত্ব কতা স্পুটরন  রনলয়লে্ স্পুটরন ল  সাহার্য  েলত পােলল আরম 
েুরশ হলবা। আে এটা এমন এ টা  াজ র্াে সালথ রবলশ্বে প্ররতরট মুসলমালনে 
স্বাথয আজ জরড়ত আলছ। মুসলমানলদে মাথা কথল  পুোলনা এ টা  লংল ে 
কবাো নামালত হলল কর্ সতয রমথযাে স্তুলপ ঢা া পলড়লছ তাল  উদ্ধাে  েলত 
হলব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘এত রদন পে সতযটা আসললই উদ্ধাে  ো র্ালব? আপরনও অলন  রদন 
আলমরে া রছললন, তেন র ছু র  কেলবরছললন? রজলজ্ঞস  েল র্ালয়দ।  
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‘উদ্ধাে  ো র্ালব না ক ন? আরম শুলনরছ, স্পুটরন  অলন  এরগলয়রছল। 
তাছাড়া এেন এ বযাপালে মার যন সে ালেে সহলর্ারগতা পাওয়া র্ালব। কতামো 
জান, মার যন রু্িোলে এেন দাবাে ছ  পালে কগলছ। ‘ধোল  সো’ জ্ঞান  ােী 
কজনালেল শ্যােণ কসোলন আজ বন্দী এবং রব ালেে সম্মুরেন।’  

বলল এ টু থামল আহমদ মুসা। তােপে আবাে বলা শুরু  েল, ‘মার যন 
রু্িোলে থা াে সময় কডলমািারস টাওয়াে’ ও ‘রলবারটয টাওয়াে’ রবষয় রনলয় 
োবাে আমাে সুলর্াগ হয়রন। আরম আনরন্দত কর্, স্পুটরন  গুরুত্বপূণয  াজটা শুরু 
 লেলছ।’  

বললত বললত আহমদ মুসা কসাজা হলয় বসল। বলল, ‘স্পুটরনল ে সাত 
কনতা উদ্ধাে হলল এ রবষলয়  াজ  োে সময় আসলব, এেন নয়। এেন তালদে 
উদ্ধােই আমালদে সামলন এ মাত্র রবষয়।’  

‘রে  োইয়া, ‘সাও কতাোহ’ েীপ ক াথায়, এ প্রশ্নটাই এেন সব ক লয় 
বড়।’ বলল র্ালয়দ।  

‘োইয়া আমো আগামী  াল  ামাল সুলাইমান োইয়াে বাসায় র্ারে। 
লরতফা োবী র ন্তু এ জন েুলগালরবদ। তাে সালথ ‘সাও কতাোহ’ রনলয় 
আললা না  ো কর্লত পালে।’ ফারতমা বলল।  

‘উরন র  ক াথাও অধযাপনা  লেন? রজলজ্ঞস  েল আহসদ মুসা।  
‘হ্যাাঁ উরন স্ট্রসবাগয রবশ্বরবদযাললয়ে েূলগাল রবোলগে এ জন রশক্ষ্ ।’ 

বলল ফারতমা।  
েুরশ হললা আহমদ মুসা। বলল, োলই হললা, কদো র্া  রতরন ক ান 

আললা কদোলত পালেন র না।’  
বললত বললত উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা।  
‘আপরন ক াথাও র্ালবন োইয়া?’ রজজ্ঞাসা  েল র্ালয়দ।  
‘হ্যাাঁ, আরম এ টু কবরুরে।’ বলল ওলদে সামলন রদলয় আহমদ মুসা তাে 

 লক্ষ্ে রদল  হাাঁটা শুরু  েল।  
‘োই সালহব, আমালদে পরেবালে গত  লয়  কজনালেশলনে মলধয 

কমাস্তফা  ামাল এ জনই হলয়লছন। কমাস্তফা  ামাললে জে আে হয়রন। অতএব 
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ইসলাম সম্পল য কমাস্তফা  ামাললে রবলশষ দৃরিেংরগ আমালদে পরেবালেে আে 
 ােও মলধযই আে কদো র্ায় রন। বেং ইরতহাস হললা, আমালদে পরেবালেে 
তৃতীয় কজনালেশলনে রর্রন তুেস্ক কছলড় জামযানীলত এলস িায়ী বসরত গলড়ন, রতরন 
ক লয় রছললন কমাস্তফা  ামাল আতাতুল যে স্মরৃত কঘো পরেলবশ কথল  দূলে সলে 
আসলত। রতরন বললতন, তাে পূবযপরুুষ কমাস্তফা  ামাল আতাতু য রনলজে মত 
 লে এ রট জারত গড়লত রগলয় র্া  লেলছন  ,কস স্মরৃত এ রট সুন্দে ও সুি 

পরেবালেে জে দুুঃসহ। এই দুুঃসহ স্মরৃতে হাত কথল  বাাঁ াে জেই রতরন 
জামযানীলত রহজেত  লেন।’  

আহমদ মুসাে এ  রজজ্ঞাসাে জবালব  থাগুললা বলরছললা লরতফা 
 ামাল। স্পুটরনল ে প্রধান কগালয়ন্দা ও প্রধান পরে াল   ামাল সুলাইমালনে স্ত্রী 
কস।  

আহমদ মুসাে সামলনে এ  কসাফায় বলস  থা বলরছললা লরতফা 
 ামাল। কমাস্তফা  ামাল তুর য মরহলালদে ইংলেজী কপাশা  পরড়লয় রছললন। মাথা 
কথল  েুলল কফললরছললন রুমাল এবং নারমলয় রদলয়রছললন গা কথল   াদে। র ন্তু 
কমাস্তফা  ামাল পরেবালেে সদস্য লরতফা  ামাললে পেলন তুেলস্কে ঐরতহ্যবাহী 
মুসরলম গহৃবধুে কপাশা ।  

লরতফা  ামাললে পালশ বলসলছ ফারতমা  ামাল। আে আহমদ মুসাে 
পালশে কসাফায় বলসলছ র্ালয়দ।  

এটা লরতফা  ামাল ও  ামাল সুলাইমালনে বারড়। স্বামী  ামাল 
সুলাইমান র ডোপ হবাে পে লরতফা  ামাললে বাপ-মা এবং মালে মালে 
োইো এলস থা লছ এোলন।  

লরতফা থামলতই আহমদ মুসা বলল, কবান রমলসস  ামাল, ‘বড় 
আনলন্দে েবে রদললন আপরন। ধেবাদ আপনাল । এ কথল  আবােও প্রমারণত 
হললা, সব র ছু মূললে রদল ই কফলে।’  

‘কমাস্তফা  ামাললে পরেবাে মূললে রদল  রফলেলছ। তলব কমাস্তফা 
 ামাললে কদশ র ন্তু এেনও মূললে রদল  রফেলত পালেরন।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘অরধ াংশ মানুষ মূললে রদল  রফেলছ, র ন্তু অরধ াংশ কনতা মূললে 
রদল  কফলেনরন োইয়া।’ বলল ফারতমা।  

‘ফারতমা রে  বলললছ োই সালহব।’ লরতফা  ামাল বলল আহমদ 
মুসাল  লক্ষ্য  লে। ‘হ্যাাঁ রমলসস  ামাল, ফারতমা রে ই বলললছ। তলব আমাে 
মলত কনতাো বড় বাধা নয়, বাধা কসোন াে  ামালীয় সংরবধান। গণতলন্ত্র জনতা 
জনলনতালদে গলড় রনলত পালে, র ন্তু কসোন াে সংরবধান জনতাে ধো-কছাাঁয়াে 
উলধয বলল আহমদ মুসা।  

হারস ফুলট উেল লরতফা  ামাললে মুলে। বলল, ‘েুললই রগলয়রছলাম কর্ 
আপরন আহমদ মুসা। ফারতমা ও আমালদে জানা এবং আপনাে জানাে মলধয 
কর্াজন পাথয য। আপরন কর্টা বলললছন, কসটাই রে । সংরবধানই আসল বাধা।  

বলল এ টু থামল লরতফা  ামাল। মুহুলতযে জলে মাথাটা নী ু  েল। 
তাে ক ালে মুলে ফলুট উেল গাম্ভীর্য। আহমদ মুসাে রদল  ক াে তুলল কস বলল, 
‘ ামাল সুলাইমান প্রায়ই বলত, , আমালদে কদশ ছাড়া হওয়াটা আমালদে 
পারেবারে  পালপে এ টা প্রায়রশ্চত্ত। কমাস্তফা  ামাল কর্ ইউলোপীয় হলত ক লয় 
রছললন, তাে পরেবাে আজ কস ইউলোপীয় হলয়লছ। র ন্তু এলতই আমালদে 
প্রয়রশ্চত্ত হলয়লছ বলল  ামাল সুলাইমান মলন  েলতন না। বললতন, আমালদে 
পরেবােল  আেও মূলয রদলত হলব। স্পুটরনল ে ঘটনা, রতরন রনলোাঁজ হওয়াে 
ঘটনা তাে  রথত কসই মূলয র না ক  জালন।’  

থামল লরতফা  ামাল।  াাঁপা  ান্নায় তাে  ন্ে প্রায় রুদ্ধ হলয় উলেরছল। 
হোৎই ড্রইংরুলমে পরেলবশ োেী হলয় উেল। কবদনাে ছায়া কনলম এল উপরিত 
সবাে মুলে।  

কনলম এলসরছল এ  রনেবতাও।  
রনেবতা োেল আহমদ মুসা। বলল, আরম  ামাল সুলাইমালনে সালথ 

এ মত নই। আল্লাহ এল ে পালপ অেল  শারস্ত কদন না। আে  ামাল পরেবালেে 
জামযারনলত রহজেত আল্লাহে শারস্ত নয় পুরুস্কাে। আল্লাহ  ামাল পরেবালেে  াছ 
কথল  ইউলোলপে মারটলত ইসলালমে পলক্ষ্ কেদমত রনলত  ান। কসই কেদমত 
 ামাল পরেবাে  েলছ।  
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স্পুটরন  তােই এ টা অমে দৃিান্ত। স্পুটরনল  র্া ঘলটলছ,  ামাল 
সুলাইমালনে র্া ঘলটলছ তা আদলশযে তসরনল ে জে এ টা স্বাোরব  ঘটনা। এ 
ঘটনা প্রমাণ  লেলছ অোেলদে সালথ  ামাল পরেবাল ও আল্লাহ  বুল 
 লেলছন।’  

লরতফা  ামাল ক াে মুলছ বলল, ‘ধেবাদ োই সালহব। আপনাে মত 
বুে আল্লাহ আমালদে দান  রুন।  ামাললে দুেযাগয কর্ কস আপনাে কদো 
কপলনা।’  

‘কদায়া  রুন োবী, এ োইয়াে সালথ  ামাল োইয়াে কদো হলব।  
োইয়া কতা তাাঁলদে জলেই িালন্স এলসলছন োবী।’  
‘আল্লাহ সাহার্য  রুন। কতামালদে  ালছ কর্রদন আরম োই সালহলবে 

 থা শুলনরছ, কসরদন গত  লয়  সপ্তালহে মলধয প্রথমবালেে মত বু টা আরম হাল্কা 
অনুেব  লেরছ, বু  েলে আরম রনুঃশ্বাস রনলত কপলেরছ। মলন হলয়লছ, আল্লাহ তাাঁে 
রবলশষ দয়াে দৃরি আমালদে উপে রদলয়লছন।’ বলল আলবগ– রম্পত  লন্ে 
লরতফা  ামাল।  

‘োবী আপনাে এ টা সাহার্য আমালদে প্রলয়াজন।’ বলল ফারতমা।  
‘সাহালর্যে  থা বলছ ক ন? বল র   াজ আমাল   েলত হলব?’  
বলল লরতফা  ামাল। তেনও োেী তাে  ন্েস্বে।  
লরতফা থামলতই  থা বলল উেল আহমদ মুসা। ‘আমো এ টা েীলপে 

সন্ধান  েরছ, কর্ েীলপ  ামাল সুলাইমানো বন্দী থা লত পালেন বলল সলন্দহ।’  
‘েীলপে নাম র ? উদগ্রীব  লন্ে বলল লরতফা  ামাল।  
‘সাও কতাোহ।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘সাও কতাোহ’ নামরট মুলে উচ্চােণ  লে োবল র ছুক্ষ্ণ লরতফা 

 ামাল। তােপে বলল, ‘এই ধেলনে ক ান েীপ আলছ বলল আরম জারন না। এটা 
ক ান ছদ্মনাম হলব।’  

আহমদ মুসা পল ট কথল  এ টা  াগজ কবে  লে কসটা লরতফা 
 ামাললে রদল  কমলল ধলে বলল, ‘এটা েীপটাে আ াে। আ াে কদলে ক ান 
আন্দাজ  েলত পালেন র না কদেুন।’  
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লরতফা  ামাল  াগজরট র ছুক্ষ্ণ হালত কদলে বলল, ‘স্যরে, আমাে 
এরবদযা কনই োই সালহব। ‘সমুর পৃি ও েীপত্তত্ব রবষলয় র্াো পড়া শুনা  লেলছন, 
তালদে পলক্ষ্ই শুধু এবযাপালে র ছু বলা সম্ভব।’  

এই সময়  রলংলবল কবলজ উেল কটরবলল োো  রলং বে কথল ।  
লরতফা  ামাল ‘এের উজ রম’ বলল  রলং বেটা কটলন সামলন রনলয় 

এ টা সুই  অন  লে বলল, ‘রমলসস  ামাল বলরছ, ক  আপরন দয়া  লে বলুন’  
ওপালেে  থা শুনল লরতফা  ামাল। শুলনই প্রবল এ টা রবব্রতোব ফুলট 

উেল তাে ক াে মুলে। বলল কস ওপালেে কলা ল  উলেশ্য  লে, ‘কহার্ল্ অন 
রিজ।’  

বলল  রলং বে রনেব  লে রদলয় বলল, ‘স্যরে োই সাহব, এ টা  ান্ড 
ঘলট কগলছ। আরম লা-মলন্ডে রেলপাটযাে বুলমদীন রবল্লাহল  সময় রদলয়রছলাম। 
আরম েুললই রগলয়রছলাম এই এযাপলয়ন্টলমলন্টে  থা। রতরন এলসলছন। র   রে 
এেন?  

‘বুলমদী রবল্লাহ?’ ক ান অসুরবধা কনই রমলসস  ামাল। তাাঁল  ডাকুন। 
তাাঁে সালথ কদো হলল আমোও েুরশ হলবা। রতরন আপনাে সালথ এ ালন্ত  থা 
বললত  াইলল আমো পালশে ঘলে সলে র্ালব’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ধেবাদ োই সালহব।’ বলল লরতফা  ামাল  রলং বে অন  লে বলল, 
‘স্যরে ফে ট্রাবল, রিজ আপরন আসুন।’  

লরতফা  ামাল  রলং বে অফ  েলতই আহমদ মুসা বলল উেল, রমলসস 
 ামাল, বুলমদীন রবল্লাহে সালথ আমালদে এই কদো হওয়াল  আরম আল্লাহে এ  
সাহার্য বলল মলন  েরছ। মলন মলন তাাঁল  আরম  াইরছলাম।  

র্রদ উরন োজী হন আমো  থা বললল আপনাে আপরত্ত কনই কতা?  
রবষণ্ণতা ফলুট উেল লরতফা  ামাললে মুলে। বলল, ‘এোলব অনাত্মীলয়ে 

মত  থা বললছন ক ন? আরম এবং আপনাো র  আলাদা োই সালহব?  
‘ধেবাদ কবান লরতফা  ামাল।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘র্াই উরন এলস পড়লবন’ বলল লরতফা  ামাল উলে কগল দেজাে রদল  

কমহমানল  রেরসে  োে জে।  
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আধা রমরনলটে মলধয কমহমানল  রেরসে  লে সালথ রনলয় ড্রইংরুলম 
প্রলবশ  েল লরতফা  ামাল।  

আহমদ মুসা, ফারতমা ও র্ালয়দ উলে দাাঁরড়লয়লছ কমহমানল  স্বাগত 
জানালনাে জে।  

বুলমদীন রবল্লাহল  কদলে রবরস্মত হললা আহমদ মুসা। এল বালে 
আললজরেয়াে স্বাধীনতা সংগ্রালমে কনতা ‘আহমদ কবন কবল্লা’ে ক হাো।  

কবন কবল্লাহে কর্ ক হাো আহমদ মুসাে ক ালে োসলছ তাে বয়স এ ট ু
কবরশ, এে বয়স এ টু  ম।  

আহমদ মুসা বুলমদীন রবল্লাহল  স্বাগত জারনলয় হ্যান্ডলশল ে জে হাত 
বারড়লয় রদলয় বলল, আপনাল  ‘বুলমদীন রবল্লাহ’ না বলল ‘কবন কবল্লাহ’ বলললই 
মানাত োল।’  

বুলমদীন রবল্লাহ হ্যান্ডলশল ে জে হাত বারড়লয় রদলয় কহলস বলল, 
‘আহমদ কবন কবল্লাহে’ কবল্লাহ’ কতা আলছই, আমাে মাতৃূলললে ঐরতহারস  
বযারি ‘হুয়ােী বুলমরদলন’ে ‘বুলমদীন’ বাদ কদলবন ক ন। আমাে রপতা আমাে 
রপতকৃুল মাতৃকুলল  এ  সলে ধলে োোে জেই দুই ইরতহাসল  কর্াগ  লে 
আমাে নাম কেলেলছন।’  

আহমদ মুসা তাল   ালছ কটলন রনলয় জরড়লয় ধলে বলল, ‘দুই ইরতহালসে 
কর্াগ ফল হলয় আপরন তালদে ক লয় বড় ইরতহাস।’  

বুলমদীন রবল্লাহ আহমদ মুসাল  জরড়লয় ধলে বলল, ‘আরম মৃত 
ইরতহালসে সাক্ষ্ী বলট, র ন্তু আপরন ইরতহাস সৃরি  লেলছন। পুরলশ আপনাল  
েুাঁজলছ, তাে ক লয়ও কবরশ েুাঁজরছ আরম। আরম র ন্তু আপনাল  ছাড়রছনা।’  

আহমদ মুসা জরড়লয় ধো কথল  কছলড় রদলয় তাল  রনলয় এ  কসাফায় 
পাশাপারশ বসলত বসলত বলল, ‘আরমও আপনাল  ছাড়রছ না রমুঃ বুলমদীন 
রবল্লাহ। রবলশষ  লে আপনাে রেতীয় রনউজ পড়াে পে আপনাল  দারুণোলব 
প্রলয়াজন হলয় পলড়লছ।’  

‘ মৎ াে, দু’জনল  দু’জনাে প্রলয়াজন। আসুন তাহলল, আলে বাে 
হ্যান্ডলশ   রে।’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  
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‘দু’জলন হ্যান্ডলশ   েল আবাে।  
আহমদ মুসা হ্যান্ডলশ   লে বুলমদীন রবল্লাহল  ধলে কেলেই বলল, 

‘আপরন আমাল  র নললন র   লে?  
‘কসরদন োলত কহালটল  লক্ষ্ দু’জন কলা  রনহত হওয়াে ঘটনাে পে 

পুরললশে সালথ আরমও রগলয়রছলাম। কদলেরছ আপনাল ।  
আপনাে কোলাে  থা নয়। পুরলশ র্াই োবু , কসরদন োলতই র ন্তু 

আমাে মলন হলয়লছ পুলো পরে য় আপনাে পাওয়া কগল না।  
তােপে কসরদন োইন পাল যে কমালড় গুরললত োাঁেো হলয় র্ওয়া কর্ গারড় 

পাওয়া কগলছ তাে আলোহী রছললন আপরন, কসটা অনুসন্ধালন আরম জানলত 
কপলেরছ। এেপে শাললযমযালনে ৫ নং বারড়ে ১৪ জলনে হতযাে কর্ ঘটনা কসও 
আপরনই ঘরটলয়লছন বলল আরম রনরশ্চত।  

আপরন কসোলন বন্দী রছললন। ওলদে হতযা  লে আপরন মুি হলয়লছন। 
এ সব কথল  আমাে রনরশ্চত ধােনা হলয়লছ, স্পটুরনল ে ঘটনায় আপরন তৃতীয় 
পক্ষ্। এই তৃতীয় পলক্ষ্ে ক ান পরে য় আমাে জানা কনই। এটা না জানলল আরম 
ঘটনা রনলয় আরম আগালত পােরছ না।’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘োইন পাল যে কমালড় গুরললত োাঁেো হলয় র্াওয়া গারড়ে আরম আেহী 
রছলাম, এটা কহালটল োইলনে গারড় কেরজিাে কথল  জানা সম্ভব, র ন্তু 
শাললযমযালনে ৫ নং বারড়লত ১৪ জন রনহত হওয়াে ঘটনাে সালথ আমাল  জরড়ত 
 েলছন র লসে রেরত্তলত? রজলজ্ঞসা  েলল আহমদ মুসা।  

‘দুই  ােলণ আরম এটা মলন  েরছ। এ , কহালটললে রনহত দু’জন এবং 
শাললযমযান ৫ নং বারড়লত রনহত ১৪ জন এ ই গ্রুলপে। রেতীয়তুঃ স্পুটরন  
ধ্বংস ােী এই গ্রুলপে সালথ আপরন ছাড়া আে  ালো সালথ সংঘাত বালধরন। 
বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘ঘটনাে কপছলন কমারটে এ টা বড় রজরনস। আমাল  আপরন তৃতীয় পক্ষ্ 
ধলে রনলয়লছন। র ন্তু এই তৃতীয় পক্ষ্ আরম হলবা ক ন? আমাে স্বাথয র  এোলন? 
আহমদ মুসা বলল।  
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‘এটা আমােও প্রশ্ন। এই প্রলশ্নে সমাধান আরম  েলত পারেরন। এই 
 ােলণই আরম আপনাল  েুাঁজরছ। আপনাে পরে য় জানলত পােলল কমারটেটা 
পরেস্কাে হলত পালে’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, রমুঃ বুলমদীন রবল্লাহ, আমো র ন্তু রমলসস 
 ামাললে প্ররত অরব াে  েরছ। আপনাে এপলয়ন্টলমন্ট হলয়লছ রমলসস  ামাললে 
সালথ। আে এলস  থা বললছন আপরন আমাে সালথ।  

এটা রে  নয়। এবাে আপরন.............।’  
 থাে মােোলন আহমদ মুসাল  থারমলয় বুলমদীন রবল্লাহ লরতফা 

 ামাললে রদল  তার লয় হাত কজাড়  লে বলল উেল, ‘মযাডাম রমলসস  ামাল 
আমাল  মাফ  রুন। আসলল তৃতীয় পক্ষ্ সম্পল য আপরন র  জালনন, র ংবা 
জানাে বযাপালে র  সাহার্য  েলত পালেন, আপনাে আত্মীয় এই ফারতমা 
 ামালল  ক াথায় পাওয়া র্ালব, এসব রজজ্ঞাসাে জলেই আরম আপনাে 
এপলয়ন্টলমন্ট রনলয়রছলাম। এেন আপনাে এোলন এলস কদরে শুধু ফারতমা 
 ামাল ও র্ালয়দ নয়, স্বয়ং তৃতীয় পক্ষ্ এোলন হারজে। সুতোং তাে সালথই  থা 
বলরছ। আরম আপনাে সহলর্ারগতা  াই।’  

হাসল লরতফা  ামাল। বলল, আরম এোলন এেন তৃতীয় পক্ষ্। 
আপনালদে দু’পক্ষ্ল ই আরম সমান সহলর্ারগতা  েব।’ কদেুন রমুঃ বুলমদীন 
রবল্লাহ, আপরন আসাে প্রায় পূবয মুহুলতয রমলসস লরতফা  ামাল আমাল  বলললছন, 
রতরন এবং আমো এ পক্ষ্। এেন রতরন আলাদা হলত  ালেন।’ আহমদ মুসা 
বলল মুলে  ৃরত্রম গাম্ভীর্য কটলন।  

হাসল লরতফা  ামাল। বলল, রে  আলছ। আপনাে  থা আরম অস্বী াে 
 েরছনা। র ন্তু এ  পলক্ষ্ে হলয়ও অে পক্ষ্ল  সহলর্াগীতা  ো র্ায়, র্রদ 
স্বপলক্ষ্ে স্বালথযে রবরুলদ্ধ না র্ায়। তাছাড়া কহাি রহসালব আমাে কমহমানদােীেও 
এ টা েুরম া আলছ।  

‘এেপে আে ক ান  থা কনই। কমহমানদােীে প্রলয়াজনটা আসন্ন হলয় 
উলেলছ। সুতোং রমলসস  ামাললে প্রস্তালবে প্ররত আমাে পূণয সম্মরত আলছ।’ বলল 
আহমদ মুসা হাসলত হাসলত।  
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আহমদ মুসা  থা কশষ  েলতই বুলমদীন রবল্লাহ বলল উেল, ‘রনুঃস্পরত্ত 
হলয় কগল। আসুন তাহলল আমো আমালদে  থায় রফলে আরস।’  

‘অবশ্যই। তলব শুরুটা এবাে আরম  েব।’ বলল আহমদ মুসা।  
বুলমদীন রবল্লাহ থমল  রগলয় এ টু র ন্তা  লে বলল, ‘রে  আলছ 

রম.আহমদ আবদুল্লাহ। শুরু  রুন।’  
‘আো রম. বুলমদীন রবল্লাহ, কসরদন শাললযমযান কোলড ওলদে অরফস 

 রম্পউটােটা র  আপরন কদলে রছললন?’  
‘হ্যাাঁ কদলেরছ। পুরলশ পেীক্ষ্া ও রডল াড  োে জে  রম্পউটাে তালদে 

অরফলস রনলয় র্ায়।’  
‘ রম্পউটালে পাওয়া দরলল-দস্তালবজ সম্পল য কপ্রস রব্ররফং ালল পুরলশ 

র  দরললগুললা আপনালদে কদরেলয়রছল?’ রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  
‘তালদে কনাট কথল  আমালদে বললরছল।’ বুলমদীন রবল্লাহ বলল।  
‘নতুন গুলাগ’ সম্পল য র ছু বললরছল? রজলজ্ঞসা  েল আহমদ মুসা।  
‘নতুন গুলাগ?’  ালদে নতুন গুলাগ? রবস্মলয় ক াে  পালল তুলল বলল। 

‘বলরছ। র ন্তু তাে আলগ আপনাল  এ টা  থা রদলত হলব কর্, ‘আমালদে 
এোন াে কগাটা আললা না ‘অফ দযা কে ডয।’ এে ক ান র ছুই পরত্র ায় রদলত 
পােলবন না। মলন  রুন আপরন আমাে সালথ  থা বললছন কবন কবল্লাহ ও হুয়ােী 
বুলমদীনলদে এ জন উত্তেসেূী রহসালব, সাংবারদ  রহসালব নয়। বলল আহমদ 
মুসা শান্ত এবং দৃঢ়  লন্ে।  

‘আপরন মজাে  থা বললছন আহমদ আব্দুল্লাহ। আমাে পরে য়ল  
এোলব ক উ ক ান রদন তুলল ধলেরন।’ বললই আহমদ মুসাে রদল  হাত বারড়লয় 
তাে হাত ধলে বলল, হ্যাাঁ আরম  থা রদরে আহমদ আবদুল্লাহ।’  

‘ধেবাদ রম. বুলমদীন রবল্লাহ।’ বলল এ টু কথলমই আহমদ মুসা আবাে 
বললত শুরু  েল, ‘‘আলল জান্ডাে কসাললে-রনৎসীলনে উপোলস ‘গুলাগ 
েীপপুলঞ্জ’ে  থা আলছ। মানবতাে কদাজে অমন ‘গুলাগ’ কসারেলয়ত কদলশ 
অলন  রছল। তলব কস অতীলতে  থা। র ন্তু ইহুদী সন্ত্রাসবাদী সংগেন ‘ওয়ার্ল্য 
রিডমআরময’(WFA) কসারেলয়ত ও নাজী স্টাইলল ‘নতুন গুলাগ’ িাপন  লেলছ।’  
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রবস্ময় কজলগ উেল বুলমদীন রবল্লাহে ক ালে-মুলে। বলল, র  উলেলশ্য 
িাপন  লেলছ? নতুন গুলালগ  াো আলছ?  

‘তালদে গুলাগ কলা   ক্ষ্ুে সামলন এেলনা আলসরন। তলব আরম মলন 
 রে, সরিয়বাদী মুসরলম ও  ামাল সুলাইমানলদে মত সতযসন্ধানীো আলছন।’  

ভ্রু কু ল  কগল বুলমদীন রবল্লাহে। বলল, ‘তাে মালন র  আপরন মলন 
 লেন  ামাল সুলাইমান সহ স্পুটরনল ে সবাইল  ঐ নতুন গুলালগ োো হলয়লছ?  

‘আরম এ র ন্তা  েলত  াইনা, র ন্তু এ র ন্তাে ক ান রব ল্প কনই।’ আহমদ 
মুসাে  ন্ে শান্ত এবং দৃঢ়।  

আহমদ মুসাে এ  থা কশানাে সালথ সালথ েয় ও উলেগ ফলুট উেল 
লরতফা  ামাললে ক ালে মুলে।  

বুলমদীন রবল্লাহে ক ালে-মুলেও োবান্তে। আহমদ মুসা থামললও কস  থা 
বললনা। এ টু পে কস বলল উেল, ‘এই গুলালগে  থা র  শাললযমযান কোলড 
কসরদন ধাো পড়া  রম্পউটালে আলছ? ‘ওয়ার্ল্য রিডম আরময’ নামটাও র  ঐ 
 রম্পউটালে আলছ?  

‘হ্যাাঁ আলছ।’ আহমদ মুসা বলল। ‘র ন্তু আপরন জানললন র   লে? 
রজজ্ঞাসা বুলমদীন রবল্লাহে।  

‘ওোন কথল  কফোে আলগ আমো কসরদন রতন তলাে অরফস-
 রম্পউটােটা ক    লেরছলাম এবং সব দরলল-দস্তালবলজে রপ্রন্ট রনলয় এলসরছ।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

প্রবল রবস্মলয় কছলয় কগল বুলমদীন রবল্লাহে মুে। বলল কস, ‘ক াড 
কেলেরছললন আপনাো? র ন্তু পুরলশ কতা পালেরন। অরফলস রনলয় রবলশষজ্ঞ এলন 
তলবই  রম্পউটালেে কগাপন ফাইলগুললা ওলপন  ো সম্ভব হয়।’  

‘হ্যাাঁ ক াড োো সম্ভব হলয়রছল।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আমাো র্াওয়াে  থা আপরন বলললন। ‘আমো’- এে মলধয আে ক  

রছল।’ রজজ্ঞাসা  েল বুলমরদন রবল্লাহ।  
‘ফারতমা ও র্ালয়দ।’ আহমদ মুসা বলল।  
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বুলমদীন রবল্লাহ রবরস্মত ক ালে তা াল ফারতমা ও র্ালয়লদে রদল । 
বলল, ‘আপনাো এ বযাপালে রবলশষজ্ঞ। রবশ্বরবদযাললয় আপনালদে পড়াে রবষয় 
র  রছল?  

হাসল র্ালয়দ। বলল, ‘রবশ্বরবদযাললয় আমালদে সাবলজক্ট  রম্পউটাে 
রবজ্ঞান নয়। আরম কসরদন  রম্পউটাে অপালেট  লেরছ বলট, র ন্তু োইয়া আমাল  
 তগুললা ক াড ট্রাই  েলত বললরছল এবং তােই দু’রট রদলয় দুই  রম্পউটালেে 
ল  েুলল রগলয়রছল।’  

বুলমরদন রবল্লাহ রবরস্মত ক ালে তা াল আহমদ মুসাে রদল ।  
বুলমরদন রবল্লাহে র ছু বলাে আলগ আহমদ মুসা বলল উেল, রনশ্চয় 

আপরন এেন প্রশ্ন  েলবন,  রম্পউটালেে নতুন গুলালগ র  রছল?  
বুলমরদন রবল্লাহ গম্ভীে  লন্ে বলল, ‘না’ আমাে প্রশ্ন আপরন আসলল ক ? 

শুলনরছ, র্াে হালত বন্দু  েুব কবরশ  লল তাে মাথা কবরশ  লল না। র ন্তু আপরন 
কদেরছ, বন্দু   ালনা ও মাথা  ালনায় সমান দক্ষ্। র্া  এ প্রশ্ন। আপরন ঐ প্রলশ্নে 
জবাব রদন, বলুন রনউ গুলালগ র  আলছ?’ রনউ গুলাগ ফাইলল আলছ এ টা েীলপে 
কস্ক  এবং রনউ গুলালগে উলেশ্য সম্পল য র ছু  থা।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘েীলপে কস্ক  তাে মালন ঐ েীপটাই রনউ গুলাগ? েীপটাে নাম র ? দ্রুত 
ও এ  রনুঃশ্বালস  থাগুললা বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘েীলপে নাম ‘সাও কতাোহ।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘সাও কতাোহ?’ ক াথায় এেীপ? বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  
‘এই প্রলশ্নেই জবাব আরম সন্ধান  েরছ বুলমদীন রবল্লাহ। রমলসস লরতফা 

 ামাললে  ালছও এলসরছলাম এই উলেলশ্য। রতরন েূলগালরবদ, েীপটাে সন্ধান 
রনশ্চয় রতরন রদলত পােলবন, এ আশা রনলয়ই আমো ছুলট এলসরছলাম।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

আহমদ মুসাে  থা শুলন বুলমদীন রবল্লাহ এ বাে তা াল রমলসস 
 ামাললে রদল । তােপে আহমদ মুসাল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘কপলয়লছন েীলপে 
সন্ধান?’  
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‘েীলপে সন্ধান পাইরন, তলব েীলপে সন্ধান  াে  ালছ পাওয়া কর্লত পালে 
কসটা রতরন আমালদে জারনলয়লছন।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘আরম র  জানলত পারে েীলপে সন্ধানটা ক াথায় পাওয়া র্ালব?’ বুলমদীন 
রবল্লাহ বলল।  

‘উরন বলললছন, সমুরপৃষ্ঠ ও েীপতত্ত্ব রবলশষলজ্ঞে  ালছ এে সন্ধান 
পাওয়া কর্লত পালে।’ বলল আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসা থামলতই লরতফা  ামাল বলল উেল, হ্যাাঁ, আরম এটাই 
বলরছ। ‘সমুরপৃষ্ঠ ও েীপতত্ত্ব’ রবশােদো েীলপে সাইজ কদলে সমুর করাত রনণযয় 
 েলত পালেন এবং সমুর করাত রব াে  লে সমুলরে িানটাও র রহ্নত  ো তাাঁলদে 
পলক্ষ্ সম্ভব হয়। এছাড়া আেও উপাদান ও উপলক্ষ্ তাাঁলদে রব ার্য আলছ।  

‘ধেবাদ রমলসস  ামাল। আপনাে এ থায় আমাে মলন আশা জাগলছ 
কর্, েীপটাে সন্ধান আমো পাব। আমাে মলন হয় তাো েীলপে নাম কদে ও েীলপে 
এলা া রনধযােণ  েলত পােলবন। কর্মন আরম োবরছ, মধয ও দরক্ষ্ণ আলমরে াে 
লযারটন অিললে ক াথাও অথবা উত্তে আটালারন্টল ে কস্পন ও পতুযগাল বোবে 
পরশ্চলম ক াথাও এ েীপটা থা লত পালে।’  

‘োই সালহব, এই োবনাে আপনাে রেরত্ত র ? রজলজ্ঞস  েল রমলসস 
 ামাল।  

‘েীলপে নালমে দুরট অংশ আলছ। তাে এ  অংশ রহব্রু, অে অংশ 
লযরটন। আরম মলন  েরছ রহব্রু শব্দটা এলসলছ ইহুদীলদে ঐরতহ্য কবাধ কথল  এবং 
লযারটন অংশটা এলসলছ আিরল  রবলব না বা প্রোব কথল । আরম কর্ অিল 
গুললাে উলল্লে  েরছ কসগুললা লযারটন োষা প্রোরবত।’ আহমদ মুসা বলল।  

 মৎ াে। আপনাে রু্রি অ াটয রমুঃ আহমদ আবদুল্লাহ। আমাে রবশ্বাস 
আপনাে এ রু্রি রবলশষজ্ঞলদে এই েীপ সন্ধালন সাহার্য  েলব।’ বলল বুলমদীন 
রবল্লাহ।  

‘আপনাল  ধেবাদ োই সালহব। আপরন কর্ র ন্তা  েলছন, আমাে 
মাথায় এই র ন্তা ক ান রদন আসত র না সলন্দহ’ লরতফা  ামাল বলল।  
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‘রমলসস  ামাল, োরয়ত্ব মানুষল  োরয়ত্বশীল বানায়। োরয়ত্ব এলস 
পড়ললই র ন্তা এমরনলতই মাথায়  াপত।’  

বলল আহমদ মুসা এ টু থামল, তােপে বলল উেল, রমলসস  ামাল, 
পোমশয রদন  াে  ালছ আমো কর্লত পারে। আরম কতা  াউল  র রন না।  

‘আমাে রবশ্বরবদযাললয় এ বযাপালে রবলশষজ্ঞ রর্রন, রতরন এেন কদলশে 
বাইলে। অে  াউল  কতা আরম কদেরছনা।’ বলল রমলসস  ামাল।  

রমলসস  ামাল থামলতই বুলমদীন রবল্লাহ বলল, রমুঃ আবদুল্লাহ, এ জন 
প্রবীণ আটলারন্ট  রবলশষলজ্ঞে সালথ আমাে পরে য় আলছ। রতরন পযারেস 
রবশ্বরবদযাললয়ে অধযাপ  এরমরেটাস। বাস  লেন এই স্ট্রাসবালগযই।  

আটলারন্ট  সমুর করাত, েূতত্ব, েীলপে গেন ও প্র ৃরত ইতযারদ 
আটলারনট  সংিান্ত রবষলয়ে উপে তাাঁে অলন  বই আলছ। আরম মলন  রে তাে 
সালথ আপরন  নসাে  েলত পালেন। আরম সালথ  লে রনলয় কর্লত পারে। র ন্তু 
তাে আলগ এ টা  থা বলুন, আপরন ক ন এসব  েলবন। আপনাে লক্ষ্য র ?  

‘আপরন কতা আলগই আমাল  তৃতীয় পক্ষ্ বলল অরেরহত  লেলছন। 
আসললই আরম তৃতীয় পক্ষ্। আরম স্পুটরনল ে অপহৃত কনতালদে উদ্ধাে  েলত 
 াই। এবং কসটা  েলত রগলয় স্পুটরন  ধ্বংলসে আসল লক্ষ্য সম্পল য কোাঁজ-েবে 
কনয়া এবং এ রবষলয় র ছু  েণীয় থা লল  েলত  াই।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র ন্তু র্ত দূে জারন আপরন এ া। এ ার   েলত পােলবন।’ বলল 
বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘না এ া নই, সালথ আল্লাহ আলছন।’ আহমদ মুসা বলল।  
বুলমদীন রবল্লাহে মুে উজ্জল হলয় উেল। বলল, আলে টা  থা, স্পুটরন  

রনউইয়ল যে কডলমািারস ও রলবারটয টাওয়াে ধ্বংলসে উপে তদন্ত  েরছল। এ 
বযাপালে আপনাে মত র ?  

‘আরম মলন  রে স্পটুরন  সবল লয় গুরুত্বপূণয এ টা  াজ হালত 
রদলয়লছ। এই তদন্ত হওয়া প্রলয়াজন। স্পুটরন   াইলল আরমও তালদে সালথ 
থা ব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘এবাে আরম আমাে পুোনা প্রশ্ন  েলত  াই রমুঃ আহমদ আবদুল্লাহ।  
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কসটা হললা, আপরন ক ? ক ন আপরন তৃতীয় পক্ষ্ হলত এললন? বলল 
বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘আমাে প্রলশ্নে জবাব কদবাে আলগ আরম আপনাল  এ টা প্রশ্ন  েলত 
 াই, আপরন এই স্পুটরন  ক লস ক ন রবলশষ আগ্রহ কদোলেন?  

ক ন আপরন আমালদে সহলর্ারগতা  েলত  ালেন? িালন্সে 
সাংবারদ লদে মলধয আপরন বযারতিম ক ন ? রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে।  

আহমদ মুসাে  থা কশষ  োে পে সংলগ সংলগ জবাব রদল না বুলমদীন 
রবল্লাহ। মুেটা কস এ টু নী ু  েলছ। গম্ভীে হলয় উলেলছ তাে মুেমন্ডল।  

 লয়  মুহুতয  ুপ  লে থা াে পে ধীলে ধীলে বলল, স্পুটরন  ধ্বংসর্জ্ঞ 
আমাল  আহত  লেলছ। পুরললশে রনরস্ক্রয়তা আরম কমলন রনলত পারেরন, 
সাংবারদ লদে তবষময দৃরি আমাল  েীষণ  ি রদলয়লছ। তাই স্পুটরনল ে পালশ 
এলস দাাঁরড়লয়রছ।’  

‘স্পুটরনল ে ধ্বংসর্জ্ঞ আপনাল  আহত  লেলছ ক ন? কসটা র  শুধু 
স্পুটরন  এ টা োল মানবতাবাদী সংিা বললই? রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  

আবাে রনেবতা বুলমদীন রবল্লাহে। এ টু পলে কস বলল উেল, র  আপরন 
জানলত  ালেন, আরম বুেলত কপলেরছ। হ্যাাঁ, রমুঃ আহমদ আবদুল্লাহ, র ন্তু ফোসী 
পুরলশও র ছু ফোসী সাংবারদ  েৃিান ও ইহুদী হওয়াে  ােলণ কর্মন মুসরলম 
প্ররতষ্ঠালনে সালথ অসহলর্ারগতা  লেলছ, কতমরন আরম মুসরলম রহসালব 
স্পুটরন ল  সহলর্ারগতা  েলত  ারে।’  

বুলমদীন রবল্লাহ থামলতই আহমদ মুসা বলল উেল, ধেবাদ রমুঃ রবল্লাহ। 
আপনাে মত ঐ এ ই  ােলণই আরম স্ট্রসবাগয ছুলট এলসরছ।  ােণ আরমও 
এ জন মুসরলম। রনউইয়ল যে কডলমািারস ও রলবারটয টাওয়াে ধ্বংলসে পুোলনা 
দায়টা আমো মুসলমানো এেনও বলয় কবড়ারে। স্পুটরন  এ দায় কথল  
আমালদে মুি  েলত ক লয়রছল। তাই স্পুটরনল ে উপে ধ্বংসর্জ্ঞ আপনাে মত 
আমাল ও আহত  লেলছ। স্পুটরনল ে সাত কগালয়ন্দাে মহান রমশনল  
সহলর্ারগতা  োে জে আরম এলসরছ।’  
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‘রম. আহমদ আবদুল্লাহ আপনাল  ধেবাদ। আপনাে  ালছ আমাে দু’রট 
প্রশ্ন রছল। দু’রটে মলধয ‘আপরন ক ন এলসলছন’ এ প্রলশ্নে জবাব আপরন রদললন। 
র ন্তু ‘আপরন ক ’ এই প্রলশ্নে জবাব র ন্তু এেনও হয়রন।’  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, আজই হললা প্রথম সাক্ষ্াত। প্রথম রদলনই 
জানা কশানা সব কশষ হলয় র্াওয়া রে  নয়। পলেে জে র ছু োেুন।’  

বুলমদীন রবল্লাহও হাসল। বলল, আমাে আপরত্ত কনই। তলব আগ্রহটা 
আমাে আেও বাড়ল।  

বুলমদীন রবল্লাহ  থা কশষ  েলতই লরতফা  ামাল উলে দাাঁরড়লয় বলল, 
‘োবাে কটরবলল নাস্তা এলসলছ। আরম স লল  নাস্তা োবাে আমন্ত্রণ জানারে।  

‘োবাে সামলন কেলে নামাজও  লল না,  থা কতা  ললতই পালে না। 
সুতোং  লুন।’ বললত বললত উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা।  

তাে সালথ সালথ সবাই উলে দাাঁড়াল। 
 
 
 
‘শুনললন কতা অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল, আমো  ত বড় শরনে দশায় 

পলড়রছ!’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  
‘র ন্তু এত বড় বোনডাে র োলব হললা? আরম বুেলাম, আপনাে 

কলাল ো প্রাণপণ লড়াই  লেলছ। সবাই মাো কগলছ এটাই তাে প্রমাণ। র ন্তু 
লড়াই-এে মত সমান গুরুত্বপূণয রছল  রম্পউটালেে কে ডয নি  লে কদয়া। র ন্তু 
তাো কসটা  লেরন।’ অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল বলল।  

‘আহমদ মুসা বন্দী হবাে পে এত বড় বোন্ডাে ঘটলব, এটা  ােও 
 ল্পনালতও রছল না। র্া , র্েন রবপর্যয় ঘলটলছ তেন আমালদে দূবযলতালতই 
ঘলটলছ তালত ক ান সলন্দহ কনই। এেন বলুন কশষ েক্ষ্াে উপায়, স্পুটরন  
ধবংলসে পরে ল্পনা, ওলদে সাত জনল  র ডোপ  োে ডকুলমন্ট, সাও কতােহ 
েীলপে মানর ত্র, সবই রগলয় পলড়লছ পুরললশে হালত। স্ট্রসবালগযে পুরলশ 
 রমশনােল  অনুলোধ  লে ক ান ে লম মানর ত্র ও ডকুলমলন্টে রবস্তারেত কপ্রলস 
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কদয়া আট ালত কপলেরছ। র ন্তু ডকুলমন্টগুললা পযারেস কথল  ক লয় পাোলনা 
হলয়লছ। ডকুলমন্টগুললা পযারেলস কগললই পরত্র ায় এলস র্ালব। পুরলশ প্রধান কর্ 
ধেলনে কলা , আরম ক ান  থা-ই তাল  মানালত পােলবা না। কর্ টুকু পরত্র ায় 
এলসলছ, তালতই আমালদে বাইলে কবরুবাে উপায় কনই। এে পে ডকুলমলন্টে সব 
 থা র্রদ পরত্র ায় আলস তাহলল আমো কশষ হলয় র্াব।’  

‘আমে মন র ছুলতই মানলছ না রম.ওয়াইজমযান, এ জন কলা  এ াই 
এোলব আপনালদে তুলা ধুনা  েল।’ বলল অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল।  

‘আমালদে  থা আে র  বলব। আপরন জালনন, বললত কগলল আহমদ 
মুসাে এ াে হালতই ইহুদীবালদে গবয কজনালেল শ্যােণ তাে দলবল সহ কশষ হলয় 
কগল। কগাটা ইহুদীবাদই আজ মহা রবপর্যলয়ে মলধয পড়লছ অধযাপ  কডরেড। কর্ 
ক ান োলব ডকুলমন্টগুললাে কপ্রলস র্াওয়া আট ালত হলব।’ আজে ওয়াইজমযান 
বলল।  

‘আমাল  র   েলত হলব বলুন।’ অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল বলল।  
‘জনাব পযারেস রবশ্বরবদযাললয়ে সবল লয় সম্মারনত প্রলফসে এরমলেটাস 

আপরন। তাে উপে কপ্ররসলডন্ট আপনাে বযারিগত বন্ধু। এই সুলর্াগ আপনাল  
 ালজ লাগাবাে অনুলোধ  েরছ।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

‘কপ্ররসলডন্টল  আরম র  বলব? অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল বলল।  
‘ডকুলমন্টগুললা েূয়া বলল কগাটা রবষয়টাই ধামা  াপা রদলত হলব। বললত 

হলব কর্, মুসরলম কম লবাদীো ইহুদীলদে ফাাঁসাবাে জে এই েূয়া ডকুলমন্ট 
সারজলয়লছ।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

‘র ন্তু রম.ওয়াইজমযান, এটুকু  েললই আপনাে রবপদ ক লট র্ালব। মূল 
রবপদ কতা বললছন আহমদ মুসা। তাে র   েলবন! এত র ছু পােলছন, ফোসী 
পুরললশে সাহার্য রনলয় তাল  পথ কথল  সোলত পােলছন না? অধযাপ  কডরেড 
দারনলয়ল বলল।  

‘কসোলনও এ  রবপদ আলছ। ফোসী োজকুমােীল  আহমদ মুসা রবলয় 
 োে পে ফোসী পুরললশে  ালছ কস অলন টা আপন হলয় কগলছ। তাে উপে 
আলমরে াে সাম্প্ররত  ঘটনাবলীলত ফোসী পুরললশে  ালছ আহমদ মুসাে ইলমজ 
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অলন  অলন  কবলড় কগলছ। এই অবিায় ফোসী পুরললশে  াউল   াউল  তাে 
রবরুলদ্ধ পাওয়া র্ালব, সবাইল  পাওয়া র্ালব না।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

‘র ন্তু এই কর্ বলললন, পুরলশ স্ট্রাসবালগয ক াথাও আহমদ মুসাল  
কদেলত কপলল ধলে তাল  আপনালদে হালত তুলল কদলব। কসটা র োলব? অধযাপ  
কডরেড দারনলয়ল বলল।  

‘স্ট্রাসবালগযে পুরললশে  ালছ আহমদ মুসাে পরে য় আহমদ আবদুল্লাহ 
রহসালব। তাো আহমদ আবদুল্লাহল  আমালদে হালত তুলল কদলব, আহমদ মুসাল  
নয়।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল র ছু বললত র্ারেল। আজে ওয়াইজমযালনে 
কমাবাইলরট কবলজ উেল।  

কথলম কগল অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল।  
‘মাফ  রুন’ বলল আজে ওয়াইজমযান কটরললফান ধেল।  
ওপালেে  থা শুলনই ভ্রু কুাঁ ল  উেল আজে ওয়াইজমযালনে। বলল দ্রুত 

 লন্ে, ‘কতামাে দু’জন বারড়ে সামলন পাহাোয় থা  আরম কলা জন রনলয় আসরছ।  
বলল কমাবাইল অফ  লে রদলয় আজে ওয়াইজমযান অধযাপ  কডরেলডে 

উলেলশ্য দ্রুত  লন্ে বলল, ‘অধযাপ  কডরেড আহমদ মুসাে সন্ধান পাওয়া কগলছ। 
এ টা বারড়লত কস আেও দু’জনল  সালথ রনলয় থাল । আমালদে দু’জন কলা  
বারড়টাে সামলন পাহাোয় আলছ।  

কলা জন রনলয় আরম ওোলনই র্ারে। পলে আবাে  থা বলব আপনাে 
সংলগ।’ বলল অধযাপ  কডরেড দারনলয়ললে  াছ কথল  রবদায় রনলয় কবরেলয় এল 
আজে ওয়াইজমযান।  

 ােজন কলা  রনলয় ছুটল কস আহমদ মুসাে বারড়ে উলেলশ্য।  
র ন্তু আজে ওয়াইজমযান র্েন তাে কলা জন রনলয় আহমদ মুসাে 

আটতলায় রগলয় কপ ছল, তাে কবশ র ছু আলগ আহমদ মুসা বুলমদীন রবল্লাহল  
রনলয় আটলারন্ট  রবলশষজ্ঞ অধযাপ  এরমরেটাস জযা  সাইমলনে সালথ কদো 
 োে জে কবরেলয় কগলছ। আে তেন ফারতমা এবং র্ালয়দ ও বাসা কথল  কবরেলয় 
রলফলটে রদল  এগুরেল। এই সময় তাো কদেল রলফে কথল  কবরেলয় তালদে 
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ফলালটে রদল  এগুলে  ’জন কলা । এটা কদলে ফারতমা এবং র্ালয়দ দুজলন 
এ টা আড়াল রনলয় দাাঁরড়লয় পড়ল বযাপাে র  তা কদোে জলে। ওো পাাঁ জন 
র্েন ফারতমালদে দেজায় রগলয় দাাঁরড়লয়লছ, কস সময় ওলদে এ জলনে কমাবাইল 
কবলজ উেল। কলা রট কমাবাইল তুলল রনলয়  াপা  লন্ে বলল, ‘ইলয়স, আজে 
ওয়াইজমযান।’  

কলা টা ওপালেে  থা শুনল। শুলনই গা োড়া রদলয় সটান হলয় দাাঁড়াল। 
উলত্তজনা রে লে পড়লত লাগল তাে ক াে মুে কথল । অলন টা স্বাগতুঃই বলল 
উেল কলা টা, ‘আমো আহমদ মুসাে তালালশ এলসরছ তাে বারড়লত, আে আহমদ 
মুসা রগলয় বলস আলছ আমালদে হালতে মুলোে মধয।  ল স লল।  

তাো পাাঁ জন আবাে রলফলট রগলয় উেল।  
 লল কগল তাো।  
আড়াল কথল  বাইলে কবরেলয় কগল ফারতমা ও র্ালয়দ।  
দু’জলনেই ক াে মুে শু লনা।  
ক াে-মুলে তালদে উলেগ।  
আজে ওয়াইজমযান স্বাগলতারিলত র্া বলললছ তা শুনলত কপলয়লছ 

ফারতমা ও র্ালয়দ দুজলনই।  
দু’জন  ালো মুলে ক ান  থা কনই। অবলশলষ রনেবতা োেল ফারতমা। 

বলল, ‘আহমদ মুসা োইয়াো আজে ওয়াইজমযনলদে হালতে মুলোয় র্ালবন র  
 লে? ওো কতা কগললন অধযপ  সাইমলনে সালথ কদো  েলত। তাহলল র  
বুলমদীন রবল্লাহ রবশ্বাসঘাত তা  লেলছ?  

আহমদ মুসা োইল  অে ক াথাও রনলয় তুললছ? থামল ফারতমা।  
আতং  ফলুট উেল র্ালয়লদে ক লে-মুলে। বলল, ‘আমােও এই ে মই 

সলন্দহ হলে।  
ফারতমা রিে দাাঁরড়লয়রছল। নলড় উেল।  ললত শুরু  েল ফ্ল্যালটে 

দেজাে রদল । বলল, এস র্ালয়দ, কনাট বুল  অধযাপ  জযা  সাইমলনে রে ানা 
কলো আলছ।’  
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র্ালয়দ ফরতমাে সালথ হাাঁটলত হাাঁটলত বলল, ‘অধযপ  জযা  সাইমলনে 
রে ানা রদলয় র   েলব?  

‘র ছু এ টা কতা  েলত হলব আলগ জযা  সাইমলনে রে ানা কতা কদরে!  
দেজা েুলল দু’জলনই ফ্ল্যালট প্রলবশ  েল।  
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৬ 
গারড় থামল রবশাল এ  গারড় বাোন্দায়।  
গারড় থামলতই উদযীপো এ জন রু্ব  বাোন্দা কথল  দ্রুত কনলম এল। 

এলস গারড়ে দেজা েুলল সামলন বসা বুলমদীন রবল্লাহল  লক্ষ্য  লে বলল, স্যাে 
আপরন রনশ্চয় রমুঃ রবল্লাহ। স্যাে আপনালদে জে অলপক্ষ্া  েলছন। 
ওলয়ল াম।’  

বুলমদীন রবল্লাহ গারড় কথল  কনলম ‘ধেবাদ’ বলল আহমদ মুসাে রদল  
তা াল।  

আহমদ মুসাও গারড় কথল  কনলমলছ।  
আহমদ মুসা গারড় কথল  কনলম বুলমদীন রবল্লাহ ও এযালটনডযালন্টে রদল  

 াইলতই গারড়ে বাোন্দাে উপলে বাোন্দায় উোে রসাঁরড়ে পালশই কদয়া সুন্দে 
এ রট কনম কিট আহমদ মুসাে নজলে পড়ল।  

কনমলিটরটলত সাদা পটেুরমে উপে সুন্দে সাদালট নীল  ারললত কলো 
প্রলফসে (এরমরেটাস) জযা  সাইমন। কনমলিলটে সাদা পটেূরমে উপে ও নীল ে 
কগাটা অংশ সাদালট নীল।  

আহমদ মুসা গারড় ঘুলে বুলমদীন রবল্লাহে পালশ এলস এ সালথ রসাঁরড়ে 
রদল  হাাঁটলত শুরু  েল।  

আলগ  লরছল এযালটনডযান্ট।  
হাাঁটলত হাাঁটলত আহমদ মুসা বুলমদীন রবল্লাহল  কনমলিটরট কদরেলয় 

বলল, ‘নামটা তুলল রনলয় র্রদ ওোলন নীল েংলয়ে নালমে বদলল র্রদ নীল ছয় 
ক াণা তাে া বসালনা র্ায়, তাহলল ওটা র  হয় বলুন কতা?  

মুহুলতযে জে থমল  দাাঁরড়লয় কনমলিলটে রদল  তার লয় এ টু র ন্তা  লে 
বল, ‘বললত পােলাম না। এ ে ম ক ান রজরনলসে  থা আমাে মলন পড়লছ না।’  

‘ইসোইল োলেে পতা া। এেন রমরললয় কদেুন।’  
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মলন  োে এ টু ক িা  লে বুলমদীন রবল্লাহ বলল, ‘পতা া কদলেরছ, 
র ন্তু এেন স্মরৃতলত আনলত পােরছ না। র ন্তু আহমদ আবদুল্লাহ সুদুলেে দুই 
রবষয়ল  এোলব রমলালনাে  থা আপনাে মলন পড়ল র   লে?  

‘ ালাে এবং তাে কসট আপ ও আ াে কদলে মলন হললা।’ বলল আহমদ 
মুসা।  

আবাে  ললত শুরু  েলছ দু’জন।  
কেতলে ঢুল  এ টা  ক্ষ্ কপরেলয় এ টা দেজাে সামলন এযালটনন্ডযান্ট 

থমল  দাাঁড়াল। আহমদ মুসাোও তাে কপছলন রগলয় দাাঁরড়লয় পড়ল।  
এযালটনন্ডযান্ট কলা রট বন্ধ দেজায়  লয় বাে ন   েল। কেতে কথল  

এ টা  ন্ে কেলস এ, ‘ইলয়স’।  
এযালটনন্ডযান্ট বলল, ‘স্যাে আপনাো র্ান।’  
দেজা কেলল আহমদ মুসা ও বুলমদীন রবল্লাহ ঘলে প্রলবশ  েল।  
তাো কদেল, কপ্র ঢ় দীঘযলদহী োেী  শমাওয়ালা কসানালী সাদা েংলয়ে 

এ জন কলা  দেজাে রদল  তার লয় বলস আলছ।  
আহমদ মুসাো ঢু লতই কলা রট উলে দাাঁড়ল এবং  লয়  ধাপ এরগলয় 

এল। ‘ওলয়ল াম’ বলল আহমদ মুসাে সালথ হাত কমলাল।  
বুলমদীন রবল্লাহ রনলজে পরে য় রদলয় আহমদ মুসাল  কদরেলয় বলল,  
‘আমাে বন্ধু। নাম আলী আবদুল্লাহ। সমুর ভ্রমলনে কনশা। ইদারনং রতরন 

সমুলরে উপে কুইজ ততেী  েলছন।’  
আহমদ মুসাে এই নাম ও পরে য় আলগই রে   লে কেলেরছল বুলমদীন 

রবল্লাহ। তাে রু্রি রছল োইন ইন্টােোশনাল কহালটলল দু’জন কলা  রনহত 
হওয়াে ঘটনাে পে ‘আহমদ আবদুল্লাহ’ নামরট পত্র-পরত্র ায় এলসলছ। এ নাম 
প্রলফসে জযা  সাইমন ও পত্র-পরত্র ায় কদেলত পালেন। সুতোং নামরট ক ান 
রবপরত্তে সৃরি  েলত পালে। আহমদ মুসা ও বুলমদীন রবল্লাহে এ র ন্তাল  
ওলয়ল াম  লেরছল।  
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‘ওলয়ল াম টু কবাথ’ বলল প্রলফসে জযা  সাইমন বাম পালশে দুরট 
কসাফাে রদল  ইংরগত  লে বসলত বলল এবং রনলজও রফেল কসাফায় বসাে 
জে।  

আহমদ মুসা ও বুলমদীন রবল্লাহ কসাফায় বসল।  
ঘেরট বৃত্তা াে। ঘলেে  ােরদল  বৃত্তা াে  লেই কসাফা সাজালনা।  
বৃলত্তে মােোনটা ফাাঁ া।  
বসাে পে প্রলফসে জযা  সাইমন আহমদ মুসাে রদল  ক লয় বলল, 

‘আপরন সমুরল  োলবালসন কজলন েুরশ হলয়রছ। সমুরল  আরমও োলবারস। 
তলব কবরশ োলবারস আটলারন্ট ল ।’  

‘ধেবাদ। বলুন র   েলত পারে আপনাে জলে।’ প্রলফসে জযা  
সাইমন বলল।  

‘স্যাে জামযানীে এ  কুইজ ফাময কথল  র ছু কুইজ কপলয়রছ, কসগুললা 
আরম  ালজ লাগালত  াই। র ন্তু এ টা আইলযালন্ডে ক ান কট্রস  েলত পােরছ 
না। বুলমদীন রবল্লাহ বলল, এে সমাধান শুধু আপনাে  ালছই পাওয়া কর্লত পালে। 
বলল আহমদ মুসা।  

‘আইলযালন্ডে ছরব আলছ। এে নাম, অবিান ও ক ান োলেে অংশ, এটা 
বলল রদলত হলব কতা? প্রলফসে জযা  সাইমন বলল।  

‘রজ স্যাে।’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  
‘দাও ছরবটা। প্রলফসে জযা  সাইমন বলল।  
‘ছরব নয় আ াে কবাো র্ায় এমন এ টা কস্ক  আলছ।’ বলল আহমদ মুসা 

কস্ক টা প্রলফসে সাইমলনে হালত তুলল রদল।  
কস্ক রট হালত রনল প্রলফসে জযা  সাইমন।  
ক ালেে সামলন তুলল ধেল কস্ক রট।  
কদেলত লাগল কস েীপটাল ।  
ধীলে ধীলে ভ্রুকুরিত হলয় উেল তাে। রবস্ময়, কসই সালথ রজজ্ঞাসা ফুলট 

উেল তাে ক াে-মুলে। এ  সময় এ  ক াো দৃরিলত তা াল কস আহমদ মুসাে 
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রদল । তােপে হোৎ সহজ হলয় উলে প্রশ্ন  েল, ‘রদল ে র হ্নটা র  রে  আলছ 
েীলপে ?  

‘রজ হ্যাাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘েীপ সম্পল য আপনাো র ছু আন্দাজ  েলত কপলেলছন? প্রলফসে জযা  

সাইমন বলল।  
‘না, পারেরন।’ বলল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা থামলতই প্রলফসে জযা  সাইমন বলল উেল, ‘েীপটাে 

সাইজ এযাোলেজ  যালেক্টলেে। এ  দৃরিলত র রহ্নত  ো মুরস্কল।  
আপনাো এ টু বসুন। আমাে  রম্পউটালেে ইনলডে ও  যাটালগ এ টু 

 নসাে  লে আরস। আপনাো গল্প  রুন।  া পারেলয় রদরে।’  
বলল উলে কেতলে  লল কগল প্রলফসে জযা  সাইমন।  
প্রলফসে জযা  সাইমন  লল র্াবাে পে বুলমদীন রবল্লাহ আহমদ মুসাল  

রফস রফস  লে বলল, ‘র  মলন  েলছন , েীপটাল  উরন র  র রহ্নত  েলত 
পােলবন?  

‘রম. বুলমদীন রবল্লাহ আমাে ক াে র্রদ েুল না কদলে থাল  তাহলল আরম 
বলব রতরন েীপটাল  ইরতমলধযই র রহ্নত  লেছন।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘র   লে বুেললন? রজলজ্ঞস  েল বুলমদীন রবল্লাহ।  
‘আমাে রদল  ক লয় র্েন রতরন  থা বলরছললন, তেন তাে ক াে-মুলেে 

োব কদলে আরম এটা বুলেরছ। না র নলত পােলল কর্ অবিা, কর্ ক হাো মানুলষে 
হয়, কসটা তাাঁে মলধয আরম কদেলাম না। র্েন রতরন ইনলডে ও  যটালগ কদোে 
 থা বলললন, তেনও  থায় অন্তলেে ক ান স্পশয রছল না।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘র নলত পােলল তা কগাপন  েলবন ক ন?  রম্পউটালে ইনলডে ও 
 যাটালগ  নসাে  োে  থাইবা বললবন ক ন? বুলমদীন রবল্লাহ বলল।  

‘আমাে  থাটা  ুড়ান্ত নয় রমুঃ রবল্লাহ। ওটা আমাে এ টা ধােনা। হলত 
পালে প্রলফসে জযা  সাইমন এমন এ  ধেলনে মানুষ র্াে মলনে োবটা ক াে-
মুলে ফুলট উেলত পালে না এবং ক াে-মুলেে োব মলনে  থা বলল না। এ ধেলনে 
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শি মলনে বযরতিমী বযারিত্ব দুরনয়ালত অলন  আলছ। প্রলফসে জযা  সাইমন 
হলত পালেন তালদেই এ জন। বলল আহমদ মুসা।  

 া এলস রগলয়রছল।  ালয়  ুমু  রদলয় বলল বুলমদীন রবল্লাহ, েীলপে সন্ধান 
কপলল র   েলবন রমুঃ আহমদ আবদুল্লাহ?  

‘েীপ সম্পল য কোজ েবে রনলত হলব। তাে পে প্রলয়াজলন েীলপ কর্লত 
হলব, র্রদ স্পুটরনল ে কলাল ো কসোলন আট  থাল ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘আপনাে সালথ কদো হওয়াে পে রিললে প্ররত আমাে আ ষযণ কবলড়লছ। 
মলন হলে র  জালনন, এ ধেলনে অরের্ালন আরম আপনাে সংগী হই।’ বুলমদীন 
রবল্লাহ বলল।  

‘তাহলল সাংবারদ তাে র  হলব? রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  
‘এ ধেলনে অরের্ালন সাংবারদ তা বাধা হলব ক ন? রু্লদ্ধ র  

সাংবারদ ো শেী  হয় না? বলল বুলমদীন রবল্লাহ। আহমদ মুসা হাসল। বলল 
‘আসলল র  জালনন, আপরন আপনাল  র নলত পালেন রন, দুই ঐরতহারস  েলিে 
ধাো আপনাে শেীলে। এ রট ধাো এলসলছ আললজরেয়াে রবিবী কনতা আহমদ 
কবন কবল্লাহে  াছ কথল । এ কসই মহান কবন কবল্লাহ রর্রন ১৯৫৪ সালল ফোসী 
ঔপরনলবরশ লদে রবরুলদ্ধ আললজরেয়াে জনগলণে রবলরালহ কনতৃত্ব রদলয়রছললন 
এবং কদশ স্বাধীন হওয়াে পে আললজরেয়াে কপ্ররসলডন্ট হলয় রছললন। আলে রট 
েলিে ধাো হুয়ারে বুলমদীলনে রদ  কথল । রতরনও আললজরেয়াে এ জন স্বাধীন 
সংগ্রামী এবং আললজরেয়াে দীঘয ালীন কপ্ররসলডন্ট। এই দুই েি আপনাল  
এ টা স্বোব সংগ্রামী মানরস তা রদলয়লছ। আপনাে সাংবারদ তা আপনাে এই 
স্বোব সংগ্রালমেই অংশ। এেন আবাে প্রতযক্ষ্ সংগ্রালমে পরেলবশ কদলে আপনাে 
মন তাে সালথও শারমল হলত  ালে।’ থামল আহমদ মুসা।  

রবস্ময় দৃরিলত বুলমদীন রবল্লাহ অপল  তার লয় আলছ আহমদ মুসাে 
রদল । আহমদ মুসা থামলল আেও  লয়  মুহুতয সময় রনলয় বুলমদীন রবল্লাহ ধীলে 
ধীলে বলল, ‘আপরন ক  জারন না। র ন্তু মলন হয় আপরন আে এ  আহমদ কবন 
কবল্লাহ হলবন, রর্রন মানুষল  জাগালত, তাল  সংগ্রামী বানালত পালেন। এেন 
সরতযই আমাে রনলজল  নতুন পরে লয়ে নতুন মানুষ মলন হলে। আরম  েনই 
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কবন কবল্লাহ র ংবা বুলমদীনল  আমাে মলডল োবলত পারেরন, বেং ঘৃনা  লেরছ 
তালদে োজনীরতল । অথ  এই মুহুলতয আমাে মলন হলে, আহমদ কবন কবল্লাহ ও 
বুলমদীলনে আলে টা পরে য় রছল। কসটা রবিবীে পরে য়। এই পরে য় আমাে 
জে মলডল হলত পালে এবং এটা সমলয়েও প্রলয়াজন। আপনাল ............।  

আেও র ছু বললত র্ারেল বুলমদীন রবল্লাহ। র ন্তু এ সময় ড্ররয়ং রুলম 
রফলে এললন প্রলফসে জযা  সাইমন।  

তাে কসাফায় বসলত বসলত প্রলফসে জযা  সাইমন বলল, ‘স্যরে, 
অলনক্ষ্ণ আপনালদে বরসলয় কেলেরছ। ‘  

‘স্যরে স্যাে। আমালদেই কতা দুুঃে প্র াশ  ো দে াে। আপনাল   ি 
রদরে আমো।’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

আমালদে জলে ক ান সুেবে আলছ স্যাে ?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘অবশ্যই ইয়ংমযান।’ বলল এ টু থামল প্রলফসে জযা  সাইমন।  
তােপে ধীলে ধীলে আবাে শুরু  েল, ‘কুইলজে উলদযািালদে ধেবাদ 

রদলত হয় রম. আলী আবদুল্লাহ। এ েীলপে সন্ধান তাো কপল র   লে ?  
ক ান মানর ত্র, এমনর  স্যাটালাইট র লত্রও এ েীলপে ক ান আ াে স্পি 

নয়। র ন্তু আপনাে কস্কল  েীপরটে রনেুাঁত আ াে এল র   লে?  
 থা কশষ  েলতই প্রলফসে জযা  সাইমলনে কমাবাইল কবলজ উেল।  
কমাবাইল তুলল রনলয় প্রলফসে জযা  সাইমন বলল, ‘ইলয়স সাইমন 

রস্পর ং।’  
ওপালেে  থা শুলন বলল, ‘ইলয়স।’ OK, বলল কমাবাইল কেলে রদল।  
কমাবাইল কেলে রদলয়ই প্রলফসে জযা  সাইমন তাে পূবয  থাে কেশ ধলে 

বলল উেল , হ্যাাঁ রম. আলী আবদুল্লাহ , কুইজ উলদযািাো এ েীলপে এই রনেুাঁত 
মাপটা কপল ক াথায়?’  

ভ্রু কুরিত হললা আহমদ মুসাে। এ টু োবল আহমদ মুসা। প্রলফসাে 
জযা  সাইমলনে এ রজজ্ঞাসাে মলধয রবদ্রুপ ও অরের্ুি  োে মানরস তা 
েলয়লছ। তাে ক ালে-মুলেও এ টা অলর্ রি   ারেে।  
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আহমদ মুসা ধীলে ধীলে বলল, ‘ক ান অরের্ারত্র, ক ান গ্রন্থ অথবা 
সে ােী ক ান সতূ্র কথল ও কপলত পালে।’  

প্রলফসে জযা  সাইমন আহমদ মুসাো কর্ দেজা রদলয় প্রলবশ  লেরছল 
কসই দেজাে রদল  তার লয়রছল। তাে কোলট ফলুট উলেলছ এ  টু লো শি হারস। 
আহমদ মুসাে  থা কশষ হলতই প্রলফসে বলল উেল,  

‘ক ন ক ান রতন তলাে  রম্পউটাে কথল  কপলত পালে না?  
প্রলফসে জযা  সাইমলনে  থা কশষ হবাে আলগই আহমদ মুসা কর্ন এ  

োাঁকুরন রদলয় কজলগ উেল।  েন তাে ডান হাত ক ালটে পল লট  লল রগলয়রছল। 
কবে হলয় এল রেেলবাে। রেেলবােরট উেল প্রলফসে জযা  সাইমলনে মাথা 
ললক্ষ্য। কসই সালথ আহমদ মুসাে  ন্ে কথল  কবরেলয় এল, ‘কদেী হলয় কগলছ, কনম 
কিটটা কদলেই আমাে সব র ছু বুো উর ত রছল।’  

হোৎ কহা কহা হারসে শব্দ এল ড্রইংরুলমে সামলনে দেজাে রদ  কথল ।  
তা াল আহমদ মুসা কসরদল । কদেল,  ােরট কিনগান ও এ রট 

রেেলবাে তালদে রদল  তা   ো। কহা কহা  ো  ন্েরট আজে ওয়াইজমযালনে। 
হারসে সালথ সালথই কস বলল উেল, ‘সরতযই কদেী হলয় কগলছ আহমদ মুসা। আে 
কতামাে  োে র ছুই কনই।’  

বলল কস প্রলফসে জযা  সাইমনল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘প্রলফসে কডরেড 
দারনলয়ল, আপনাল  অসংেয ধেবাদ আপনাে ঐরতহারস  কটরললফালনে জে। 
আপরন দয়া  লে আহমদ মুসাে হাত কথল  রেেলবােরট রনলয় রনন।’  

প্রলফসে জযা  সাইমন উলে এলস আহমদ মুসাে কপছলন দাাঁরড়লয় হাত 
বারড়লয় রেেলবাে ক লড় রনল।  

‘প্রলফসে জযা  সাইমন আপনাে ইহুদী নাম কদেরছ কডরেড দারনলয়ল। 
নাম  লব পালেলছন? রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে।  

‘পাোব ক ন? ফযারমলী নাম রহসালব এটা সব সময়  ালু আলছ। 
পাবরল লী আরম জযা  সাইমন।’  
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‘রম. জযা  সাইমন আপনাে মত কলা  কর্ ছব্দলবশী হলবন এটা রবশ্বাস 
 েলত মন  ায়রন। তাই রেেলবাে কবে  েলত অলন  কদেী হলয়লছ।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘ক ন আমাল  সলন্দহ  লেরছলল নার ? রজলজ্ঞস  েল জযা  সাইমন।  
‘অবশ্যই। আপনাে কনমলিটটা কতা এ টা ইসোইরল পতা া।’ আহমদ 

মুসা বলল।  
‘তাও তুরম ধলে কফললছ? তুরম সরতযই অরেতীয় আহমদ মুসা।’ বলল 

প্রলফসে জযা  সাইমন।  
প্রলফসে জযা  সাইমন থামলতই আজে ওয়াইজমযান বলল উেল, 

‘প্রলফসে কডরেড দারনলয়ল আহমদ মুসাে এই  থা বলা র ন্তু এ টা ক  শল। 
শৃগাললে মত ধূতয, আে সালপে মত রবষাি এই কলা  রমুঃ প্রলফসে। আপরন দূলে 
থাকুন।  

বললই আজে ওয়াইজমযান ক াে কফোল আহমদ মুসাে রদল । বলল, 
‘কতামো দু’জন কমলেলত উপুড় হলয় শুলয় পড় আহমদ মুসা। আরম র ন্তু দু’বাে 
রনলদযশ কদব না এবং কতামাল  এ  মূহুতয বাাঁর লয় োোে ইোও আমাে কনই।  

আহমদ মুসা তা াল বুলমদীন রবল্লাহে রদল । কদেল বুলমদীন রবল্লাহে 
ক াে েো এ োশ রবস্ময় রনলয় তার লয় আলছ আহমদ মুসাে রদল । আহমদ মুসা 
তাে রদল   াইলত কস বলল উেল, ‘ওো র্া বলললছ এটার  রে ? আপরন সরতযই 
আহমদ মুসা?  

‘হ্যাাঁ োই।’ বলল এ টু থামল। তােপে কহলস বলল, ‘আসুন রমুঃ 
ওয়াইজমযালনে রনলদযশ অক্ষ্লে অক্ষ্লে পালন  রে।’  

আহমদ মুসা কসাফা কথল  উেল এবং এগুললা কমলেে মােোনটাে 
রদল ।  

বুলমদীন রবল্লাহও আহমদ মুসাে কপছলন।  
আহমদ মুসা পূবয রদল  মাথা রদলয় উপুে হলয়  ালপযলটে উপে শুলয় 

পড়ল। বুলমদীন রবল্লাহ আহমদ মুসাে বাম পালশ এ ইোলব শুলয় পড়ল।  
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‘বাে বাে ঘুঘু তুরম কেলয় র্াও ধান, এইবাে ঘুঘু কতামাে বরধব পোন’ 
বুেলল আহমদ মুসা। দু’বাে কতামাে োগয সহায় হলয়লছ, োাঁ া ক লট পালালত 
কপলেছ। এবাে কতামাল  মেলত হলব, তলব তাে আলগ কতামাল  এ টু না ালত 
 াই।’ বলল আজে ওয়াইজমযান আহমদ মুসাল  লক্ষ্  লে।  

 থা কশষ  লেই আজে ওয়াইজমযান এ জন কিনগানধােীে রদল  
এ টা পযার ং কটলপে বারন্ডল ছুলড় রদলয় রনলদযশ রদল ওলদে রপছ কমাড়া  লে 
কবাঁলধ কফল।  

রনলদযশ রদলয় আজে ওয়াইজমযান প্রলফসে কডরেড দারনলয়লল  লক্ষ্য 
 লে বলল, রমুঃ কডরেড দারনলয়ল, আসুন পালশে ঘলে এ ট ু থা বরল।’  

আজে ওয়াইজমযান ও প্রলফসে কডরেড দারনলয়ল পালশে ঘলে  লল 
কগল।  

এ জন কিনগানধােী এ  হালত কিনগান অে হালত কটপ রনলয় এগুললা 
প্রথলম আহমদ মুসাে রদল ।  

কস আহমদ মুসাে কপছন রদ  রদলয় রগলয় তাে উপে ক লপ বলস তাল  
রপছলমাড়া  লে বাাঁধলত  াইল।  

আহমদ মুসা দু’পা এবং দু’হাত ছরড়লয় শুলয় রছল।  
কিনগানধােী কলা রট আহমদ মুসাে দু’পালয়ে মােোন রদলয় এগুললা 

তাে রপলেে রদল ।  
কলা রট র্েন আহমদ মুসাে রনতলম্বে  াছা ারছ এলস কপ লছলছ, তেন 

আহমদ মুসাে দুই পা তীব্র কবলগ উলে এলস কলা রটে দুই হাাঁটুে উপে আঘাত 
 েল। আ রস্ম  এই আঘালত কলা রট মুে থবুলড় পলড় কগল আহমদ মুসাে 
উপে। আে তাে কিনগানরট রগলয় পড়ল আহমদ মুসাে পালশ এল বালে তাে ডান 
হালতে উপে।  

আহমদ মুসা এ  মুহুতযও সময় নি  লেরন। কলা রট আহমদ মুসাে উপে 
পলড় র্াবাে আলগই আহমদ মুসা পাশ রফলে তাে বাম হাত ঘুরেলয় রনলয়রছল ডান 
হালতে  ালছ। কিনগান ডান হালতে উপে পড়াে সালথ সালথই আহমদ মুসাে দুই 
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হাত কিনগান রনলয় তা   েল রতন কিনগানধােীল । শুলয় কথল ই আহমদ মুসা 
রট্রগাে  াপল।  

রতনজন কিনগানধােী ঘটনাে আ রস্ম তায় রবমূঢ় হলয় পলড়রছল। তাে 
উপে তালদে সহলর্াগী কলা রট আহমদ মুসাে উপে রগলয় পড়ায় তাো রেধায় 
পলড় রগলয়রছল।  

ফলল অসহায়োলব তাো আহমদ মুসাে গুলী বৃািে রশ াে হললা। 
মূহুলতযই রতনজলনে োাঁেো হলয় র্াওয়া কদহ েলে পড়ল কমলেে উপে।  

এরদল  আহমদ মুসা উপে পলড় র্াওয়া কলা রট প্রাথরম  ধাক্কা  ারটলয় 
ঘটনা বুলে উলেই সরিয় হলয় উেল। আহমদ মুসা র্েন গুলী  েরছল, তেন 
কলা রটে দু’হাত সাাঁড়াশীে মত আহমদ মুসাে গলা ললক্ষ্য কপ াঁলছ রগলয়রছল।  

আহমদ মুসা র্েন রতনজন কিনগানধােীল  েূপারতত  লে তাে 
কিনগালনে বযালেল নীল  নামাল, তেন কলা রটে দুই হাত সাাঁড়াশীে মত ক লপ 
বলসলছ আহমদ মুসাে গলায়।  

প্ররতেক্ষ্াে জে আহমদ মুসা কিনগানল ই বযাবহাে  েল।  
দু’হালত ধো কিনগালনে বাট রদলয় প্র ন্ড গুাঁতা মােল আহমদ মুসা 

কলা রটে মাথায় এবং সালথ সালথই আহমদ মুসা কমা ড় রদলয় কদহটাল  ঘুরেলয় 
রনল।  

মাথায় আঘাত কপলয় কলা টাে দুই হাত আহমদ মুসাে গলা কথল  
আলগা হলয় পলড়রছল এবং কদহটাও রশরথল হলয় পলড়রছল।  

আহমদ মুসাে কদলহে ধাক্কায় কস পালশ গরড়লয় পড়ল। কলা রট তেন 
গলা কছলড় রদলয় কিনগান ধোে জে োাঁরপলয় পড়ল। আহমদ মুসা ততক্ষ্লণ তাে 
কিনগান ঘুরেলয় রনলয়লছ। আহমদ মুসা রট্রগাে ক লপ ধেল কিনগালনে বযালেল তাে 
পাাঁজলে কের লয়।  

কলা টা োাঁরপলয় পড়া এবং আহমদ মুসা রট্রগাে  াপা এ  সালথই 
হলয়রছল। এ  োাঁ  গুলীে কতালড় কলা টাে কদহ এ টা েিাি মাংসরপলন্ড 
পরেনত হললা।  
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আহমদ মুসা উলে দাাঁড়ারেল। এই সময় র ৎ াে  লে উেল বুলমদীন 
রবল্লাহ, রমুঃ আহমদ মুসা গুলী..........।’  

েীত, আতংর ত বুলমদীন রবল্লাহ তেনও গুলী কগালাে মলধয উলে 
দাাঁড়ালত সাহস পায়রন। শুলয় কথল ই  ােরদ টা কস কদোে ক িা  েরছল।  

বুলমদীন রবল্লাহে র ৎ াে  লে উোে সংলগ সংলগই আহমদ মুসা রনলজে 
কদহ কপছলনে রদল  ছুাঁলড় রদল। তাে উপে রদলয় এ টা বুললট শাাঁ  লে  লল রগলয় 
কদয়ালল রবদ্ধ হললা।  

আহমদ মুসা মারটলত আছলড় পড়ললও কিনগান তাে হাত কথল  পলড়রন 
এবং তাে আেুল রট্রগাে কথল  সলেরন।  

কর্ রদ  কথল  গুলী এলসলছ, তাে রবপরেত রদল  পলড়লছ আহমদ মুসাে 
মাথা। ফলল কস কমলেলত শুলয় পড়লল তাে ক াে রগলয় পলড়লছ দেজারটে উপে 
কর্োলন আজে ওয়াইজমযান গুলী  লেলছ।  

আহমদ মুসা শুলয় পলড়ই রট্রগাে রটলপলছ তাে কিনগালনে। এ  োাঁ  
গুলী ছুলট কগল দেজাে উপে।  

আজে ওয়াইজমযান টালগযট রে   লে রেতীয় গুলী  োে আে সুলর্াগ 
কপল না। আহমদ মুসা কদেলত কপল তাে কদহটা এ টা োাঁর  রদলয় উলে দেজাে 
আড়ালল ছুলট কগল। আহমদ মুসাে মলন হললা আহত হলয়লছ আজে ওয়াইজমযান।  

কশায়া অবিা কথল  আহমদ মুসা তড়া   লে উলে দাাঁড়াল এবং ছুটল 
দেজাে রদল ।  

আহমদ মুসা দেজাে ওপালে েলিে কফাটা কফাটা দাগ কদেলত কপল। 
েলিে দাগ অনুসেণ  লে ছুটল।  

বাইলেে বােন্দায় কবরেলয় কদেল এ টা গারড় কবরেলয় র্ালে কগট রদলয়।  
আহমদ মুসা রফেলত র্ারেল এ সময় এ টা থালমে আড়াল কথল  

কবরড়লয় এল ফারতমা ও র্ালয়দ। কবরেলয়ই েলি কেজা আহমদ মুসাে রদল  
আতংর ত ক ালে ফারতমা বলল, ‘আপরন রে  আলছন োইয়া?  াাঁধ ক লপ ধলে 
এ জন এরদ  রদলয় পালাল।’  
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‘োল আরছ। কতামো এস।’ বলল আহমদ মুসা ছুটল কেতলে। প্রলফসাে 
জযা  সাইমনল  কপলত হলব, ধেলত হলব তাল ।  

আহমদ মুসা  ােরট লাশ পলড় থা া েিাি হল রুমরটলত প্রলবশ 
 েলতই সামলনে দেজাে রদ  কথল , কর্ দেজা রদলয় প্রলফসাে জযা  সাইমন 
ওেলফ কডরেড দারনলয়ল েীলপে ইনলডে ও  যাটালগ কদোে জে কেতলে 
রগলয়রছল, বুলমদীন রবল্লাহে র ৎ াে কেলস এল রমুঃ আহমদ মুসা প্রলফসে জযা  
সাইমন পালারেল ধলে কফললরছ।’  

বললত বললত বুলমদীন রবল্লাহ প্রলফসে জযা  সাইমনল  রহড় রহড়  লে 
কটলন রনলয় দেজা রদলয় হল রুলম প্রলবশ  েল এবং বলল, ‘আমাে অনুমান র্রদ 
রমথযা না হয়, তাহলল এই প্রলফসেই কটরললফান  লে এই র লােলদে কডল  
এলনলছ।’  

‘আপরন রে  অনুমান  লেলছন রম. রবল্লাহ। েীলপে ইনলন্ডে ও  যাটালগ 
কদোে োন  লে ইরন আজে ওয়াইজমযানলদে কটরললফান  োে জেই কেতলে 
রগলয়রছললন। আধা ঘন্টাে ও কবরশ কেতলে কদেী  লেরছললন তালদে আসাে 
সুলর্াগ কদয়াে জে। এল  পা ড়াও  োে জে আপনাল  ধেবাদ রমুঃ রবল্লাহ।’ 
বলল আহমদ মুসা।  

বুলমদীন রবল্লাহ প্রলফসে জযা  সাইমনল  কসাফাে উপে ছুলড় কফলল 
রদলয় আ রস্ম োলব আহমদ মুসাে সামলন েুাঁল  পলড় আহমদ মুসাে দু’পালয় 
দুই হাত রদলয় বলল, আপনাে পদধুরল গ্রহন  েলাম দুই আনলন্দ। এ রট আু্নন্দ 
হললা র ংবদন্তী নায়  আহমদ মুসাল  কদেলাম। অেরট হললা, তাাঁে সালথ এ টা 
অরের্ালন শরে  হওয়াে আনন্দ।’  

বললত বললত উলে দাঁরড়লয় রবস্ময় রবমূঢ়তায় স্তব্ধ ফারতমালদে লক্ষ্য  লে 
বলল, রমুঃ র্ালয়দ ও রমলসস ফারতমা আসুন পদধুরল রনন, জালনন ইরন ক ?  

‘আলগই পদধুরল রনলয়রছ আমো।’ বলল র্ালয়দ।  
র ছু বলাে জলে মুে েুললরছ বুলমদীন রবল্লাহ। আহমদ মুসা তাল  বাধা 

রদলয় বলল, রমুঃ রবল্লাহ অলন   াজ বার । প্রলফসে জযা  সাইমন আমালদে 
 তটা সময় কনলব ক  জালন!’  
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বললই আহমদ মুসা তা াল ফারতমাে রদল । বলল, ‘কতামো র  বাইলে 
কথল  গুলীে আওয়াজ কপলয়ছ?  

‘গুলীে শব্দ বলল বুরেরন। তলব এ  ধেলনে শব্দ কপলয়রছ। আহত আজে 
ওয়াইজমযানল  পালালত কদলে বুেলাম ওগুললা গুলীে শব্দ রছল।’ বলল র্ালয়দ।  

‘ঘেগুললা োল শব্দ প্রুফ। রনশ্চয় বারড়ে বাইলে ক ান শব্দ র্ায়রন। 
‘আহমদ মুসা বলল। তাে মুলে েুরশ হওয়াে র হ্ন।  

 থাটা বললই আহমদ মুসা রফেল প্রলফসে জযা  সাইমলনে রদল ।  
প্রলফসে জযা  সাইমন জলড়াসলড়া হলয় কসাফায় বলস রছল।  
আহমদ মুসা তাে  াছা ারছ হলয় বলল, ‘প্রলফসে জযা  সাইমন আপরন 

নাম োাঁরড়লয় রবশ্বরবদযাললয়  াকুেী  লেলছ?  
‘নাম োাঁরড়লয় নয়। আমাে সারটযরফল ট নামই জযা  সাইমন।’ শুস্ক  লন্ে 

বলল জযা  সাইমন।  
‘র ন্তু আপনাে আসল নাম কতা কডরেড দারনলয়ল।’ আহমদ মুসা বলল।  
 থা বলল না প্রলফসে জযা  সাইমন।  
‘েৃস্টান কসলজ সাো জীবন কগাপলন ইহুদীলদে পলক্ষ্  াজ  লে 

এলসলছন, এোলব প্রতােণা  লেলছন জনগলনে সালথ।’ বলল আহমদ মুসা।  
মুে েুলল না প্রলফসে জযা  সাইমন।  
‘স্পুটরন  ধ্বংস  ো, স্পুটরনল ে কলা লদে র ডোপ  োে সালথ 

আপরন জরড়ত।’ বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসাে  ন্ে  লোে।  
মুে রন ু  লে রছল প্রলফসে জযা  সাইমন।  মল  উলে মুে তুলল কস। 

আতয লন্ে বলল উেল, ‘না আরম এে সালথ জরড়ত নয়। আরম পলে জানলত 
কপলেরছ।’  

‘আপনাে এ থা রে  নয়। আপরন জরড়ত না থা লল, পলে জানলত 
পােলল পুরলশল  আপরন এ রবষয় জানান রন ক ন? বলল আহমদ মুসা।  

 থা বলল না প্রলফসে জযা  সাইমন। ফযাল ফযাল  লে তার লয় েইল 
আহমদ মুসাে রদল ।  
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‘আরম এ জন সাংবারদ  রনলয় স্পুটরন  ধবংস- ঘটনাে অনুসন্ধালনে 
বযাপালে এ টা তথয রনলত আপনাে  ালছ এলসরছলাম, আপরন আমালদে েুন 
 োে জলে কটরললফান  লে রিরমনাললদে এলনলছন।  

‘েুন  োে জলে নয়, আরম তালদে েবে রদলয়রছলাম মাত্র।’ আতয লন্ে 
 রম্পত গলায় বলল প্রলফসে জযা  সাইমন।  

‘েুন  োে জলে নয় তাহলল বন্দী  োে জলে? বলল আহমদ মুসা।  
‘তাও নয়। এসব ঘটলব আরম োবলত পারেরন।’ বলল প্রলফসে জযা  

সাইমন।  ান্নাজরড়ত  ন্ে তাে।  
‘তাহলল ঘটাল ক ? আহমদ মুসা বলল।  
‘ওো এসব ঘটালব বুরেরন।’ বলল প্রলফসে জযা  সাইমন। তাাঁে  লন্ে 

 ান্না রমরেত অনুনলয়ে সুে।  
‘তাহলল এই  াজ আপরন সমথযন  লেন না? রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে।  
‘না সমথযন  রে না। ‘ লন্ে শরি এলন বলাে ক িা  েল প্রলফসাে জযা  

সাইমন।  
‘আপরন র  স্পুটরন  ধবংস সমথযন  লেন? স্পুটরনল ে ৭ জনল  

র ডোপ  ো সমথযন  লেন? আহমদ মুসা রজলজ্ঞস  েল।  
‘না সমথযন  রে না।’ দৃঢ়  লন্ে বলল প্রলফসাে জযা  সাইমন।  
‘তাহলল তালদে এই অোলয়ে রবরুলদ্ধ সাহার্য  ো আপনাে  তযবয নয়? 

আহমদ মুসা বলল।  
মাথা রন ু  েল প্রলফসে জযা  সাইমন। ক ান উত্তে রদল না।  
‘তাহলল ওলদে অোয়ল ই সহলর্ারগতা  েলবন? বলল আহমদ মুসা 

 লোে  লন্ে।  
‘ওলদে সাহার্য না  েলল ওো আমাল  কমলে কফললব। ‘বলল ক াঁলদ 

উেল প্রলফসে জযা  সাইমন। এ টু থামল। কথলমই আবাে বলা শুরু  েল, 
‘জালননা ওো স্বজারত হললও শত্রুে ক লয়ও বড় শত্রু। ওো কর্ সহলর্ারগতা  াইলব, 
কস সহলর্ারগতা না কদয়াে অথয মৃতযুল  আরলংগন  ো। আরম এ জন ধময প্রান 
ইহুদী রছলাম। ইহুদীবাদীলদে সমথযন  েতাম না। র ন্তু প্রালণে েলয় বাধয হলয়রছ 
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তালদে সহলর্ারগতা  েলত এবং র্েন র্া  ায় কসই পরেমাণ অথয সাহার্যও  েলত 
হয়। আেও জালনন না, ইহুদীো আজ ইহুদীবাদীলদে ক না কগালাম। ইসোইল 
োলেে নাগরে  না হলয়ও ইসোইললে নাগরে লদে ক লয়ও রেগুন টযাে আমালদে 
রদলত হয় ইসোইল োিল । আমাে সামলনে কর্ কনমলিট ওটা ওলদে সেবোহ 
 ো। আরম টাোলত বাধয হলয়রছ। এ ে ম বাধয কলাল ে সংেযা ওলদে লাে লাে।  

‘আপনাে  থা আরম রবশ্বাস  েলাম। আমালদেল  আপরন সাহার্য 
 রুন। আমো আপনাে রনোপত্তাে দারয়ত্ব কনব।’ বলল আহমদ মুসা।  

উলেগ ফুলট উেল প্রলফসে জযা  সাইমলনে ক ালে- মুলে। বলল, ‘র  
সাহার্য ?  

‘আপাতত আমো জানলত  াই, ‘সাও কতাোহ েীপটা ক াথায়?  
প্রলফসে জযা  সাইমন  রম্পত  লন্ে বলল, ‘আপনাো এ রবষয়টা 

জানললই ওো রনরশ্চত হলয় র্ালব কর্, তথযটা আরমই আপনালদে রদলয়রছ। তেন 
দুরনয়াে ক াথাও রগলয় আরম বাাঁ লত পােলবা না। কর্োলন র্াব কসোলন রগলয়ই 
ওো আমাল  হতযা  েলব। আতয লন্ে বলল প্রলফসে জযা  সাইমন।  

‘এ েয় আপনাল   েলত হলব না। এ বারড়লত থা া আপনাে রে  হলব 
না। আপরন এেন আজে ওয়াইজমযানল  কটরললফান  রুন। বলুন কর্, বারড় কথল  
আরম পারললয় এলসরছ। িালন্সে বাইলে  লল র্ারে  ,আহমদ মুসালদে হাত কথল  
বাাঁ লত হলল আমাল  র ছু রদন আত্মলগাপলন  েলত হলব। এই  থা কস জানাে 
পে আপনাল  কদাষ রদলত পােলব না ক ান মকতই।’ বলল আহমদ মুসা।  

প্রলফসে জযা  সাইমলনে মুে উজ্জল হলয় উেল আনলন্দ। ক  শলরট তাে 
েুব পছন্দ হলয়লছ বলল মলন হললা। বলল, ‘র ন্তু আরম থা ব ক াথায়?  

‘পযারেলসই থা লবন। আমো সব বযবিা  লে কদব। আপনাে রনোপত্তাে 
রদ টা আমালদে কলাল োই কদেলব। ‘আহমদ মুসা বলল। ‘ধেবাদ রমুঃ আহমদ 
মুসা। আরম আপনাে  ালছ  ৃতজ্ঞ কর্, আপরন আমাল  রবশ্বাস  লেলছন। ‘বলল 
এ টু থামল প্রলফসে জযা  সাইমন। তােপে বলল আবাে, ‘আরম আপনাে 
অলন   থা শুলনরছ। সাম্প্ররত  আলমরে াে ঘটনাও আরম জারন। মার যন 
রু্িোলে ইহুদীবাদল  রনমূযল  োে বযাবিা আপরন  লেলছন। র্রদ এোলব কগাটা 
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রবলশ্বে ইহুদীলদেল  আপরন ইহুদীবালদে অলক্টাপাশ কথল  মুি  েলত পােলতন, 
তাহলল তালদে কদায়া আপরন কপলতন।’ আলবলগ  ন্ে োেী হলয় উলেরছল। 
প্রলফসে জযা  সাইমলনে।  

‘ধেবাদ প্রলফসে জযা  সাইমন। ইহুদীবালদে পাপই ইহুদীবাদল  
ধবংস  েলব। র ন্তু আমাে এ টা ধােনা রছল, অরধ াংশ ইহুদী ইসোইল োেল  
সমথযন  লে।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘এ  সময়  েত। র্তরদন ইসোইল শারন্ত  ামনা  লেলছ, আেবলদে 
উপে হাত কতাললরন ততরদন সব ইহুদীই ইসোইলল  সমথযন  লেলছ। তাো 
 ামনা  লেলছ আেবো এবং অে সবাই ইসোইলল  স্বী ৃরত রদলয় শারন্তলত 
থা াে বযাবিা  রু । র ন্তু পলে র্েন ইসোইল শরি রনেযে হলয় উেল, অলেে 
েূেন্ড দেল  লে রনলত শুরু  েল এবং রফরলরস্তলন ইহুদী বসরত বাড়ালনাে 
অবযাহত প্রল িা রনলয় এরগলয়  লল, তেন কথল ই রবলশ্বে শারন্ত ামী ইহুদীো 
বুলে রনলয়লছ শারন্ত ইসোইল ও ইহুদীবাদীলদে লক্ষ্য নয় তাো এ  সাম্রাজযবাদ 
প্ররতষ্ঠা  লেলছ র্া জ্বারললয় োেলব এ  অশারন্তে আগুন। ধমযপ্রাণ ইহুদীো 
ইসোইলল  আজ তালদে জলে রবপজ্জন  মলন  েলছ।’ বলল প্রলফসে জযা  
সাইমন।  

বলল এ টা দম রনল। কসাফায় এ টু কহলান রদল। তােপে বলল, ‘নতুন 
গুলাগ বা সাও কতাোহ েীলপে  থা আপরন রজলজ্ঞস  লেলছন।’ েীপটা ক ান 
মানর লত্র কনই। পতুযগাল কথল  ৮০০ মাইল পরশ্চলম ৩৮ রডগ্রী নথয লযারট ুলডে 
উপে আটলারন্টল ে ‘আলজােস’ েীপপুঞ্জ। এ েীপপুঞ্জ কথল  কসায়া’শ মাইল 
উত্তে-পরশ্চলম ক্ষ্ুর কফ্ল্ালেস েীপপুঞ্জ। কফ্ল্ালেস েীপপুলঞ্জে মাথাে উপে ‘ েলো’ 
নালম এ াটা েীপ।  েলো েীলপে ৫ মাইল কসাজা উত্তলে ৩০ রডগ্রী পরশ্চম 
লযারট ুলডে ৫০ মাইল পরশ্চলম কছাট্ট কবনামা রনজযন এ টা েীপ। এটাই ‘রনউ 
গুলাগ’। নাম োো হলয়লছ ‘সাও কতাোহ’ েীপ।’ থামল প্রলফসে জযা  সাইমন।  

েুরশলত মুে উজ্জল হলয় উেলছ আহমদ মুসাে মুে। বলল, ধেবাদ 
প্রলফসে জযা  সাইমন। সাও কতাোহ েীপল  আপরন রনজযন বললছন। ওোলন 
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ক ান মানুষই বাস  লে না। ‘না’ বলল প্রলফসে জযা  সাইমন। ‘তাহলল কগাটা 
েীলপ বন্দীো এবং তালদে পাহাোদােোই শুধু বারসন্দা। ‘আহমদ মুসা বলল।  

‘হ্যাাঁ তাই। আসলল কগাটা েীপ পাহালড়ে রটলায় েরতয। প্রায় সমগ্র উপুকুল 
জুলড় ক াথাও োড়া পাহালড়ে কদয়াল, র ছু র ছু সমতল উপূলল েূরমও েলয়লছ। 
সব রমরললয় েীপটা সাধােণ োলব বাসলর্াগয নয়।’ বলল প্রলফসে জযা  সাইমন।  

‘কসোলন র  বন্দীোনা গড়া হলয়লছ, না কগাটা েীপল ই বন্দীোনা 
বানালনা হলয়লছ? রজজ্ঞাসা  েল আহমদ মুসা।  

‘স্যরে। এ সম্পল য তাো ক ান সময়ই আমাে সামলন ক ান আললা না 
 লেরন এবং আরমও রজজ্ঞাসা  রেরন।’ বলল প্রলফসে সাইমন।  

ধেবাদ প্রলফসে।  লুন আমো এেন উরে। এেরন আমালদে  লল 
র্াওয়া উর ত, গারড়লত শুইলয় রনলয় র্াব আপনাল , ক উ কটে পালব না, বাইলে 
রগলয় আজে ওয়াইজমযানল  কটরললফান  েলবন। আজল ে মলধযই আমো 
আপনাল  পযারেস কপ ছালবা।’  

‘এ লাশগুললাে র  হলব এবং আমাে বারড়ে? রজজ্ঞাসা  েল প্রলফসে 
সাইমন।  

‘লাশগুললা গুম  োে বযাবিা আমো  েরছ। আে আপনাে বারড়টা 
আপাতত তালাবদ্ধ থা লব। আপনাে পারললয় র্াওয়া কলা জন রনশ্চয় রফেলব না 
আপরন না রফো পর্যন্ত। আহমদ মুসা বলল।  

‘রে  আলছ।’ বলল সায় রদল প্রলফসে সাইমন। সবাই কবরেলয় এললা ঘে 
কথল ।  

প্রলফসে সাইমন, ফারতমা ও র্ালয়দল  তালদে গারড়লত তুলল রনল।  
গারড় স্টাটয রনলয়  ললত শুরু  েল।  
আহমদ মুসা কমাবাইল কবে  েল কটরললফান  োে জলে। কসরদন 

ফারতমা-র্ালয়লদে রবলয়লত রগলয় মুসরলম কসোলসবী এ টা গ্রুলপে সালথ 
পরের রত হলয়রছল, র্ালদে সালথ ‘সাইমুলম’ে সম্প য আলছ বলল তাো 
জারনলয়রছল। তালদে নাম্বালেই কটরললফান  েলত লাগল আহমদ মুসা।  
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উলত্তজনায় রমলসস লরতফা  ামাললে মুে লাল হলয় উলেলছ। বলরছল কস, 

আমাে গয়না আলছ বযাংল ে ল ালে। কস জেই ল াে েুললত রগলয়রছলাম। গত 
ছয়মালসে মলধয ল াে েুরলরন। শুধুমাত্র  ামাল ও আরমই এই ল াে েুললত 
পারে। গত ছয়মালস  ামাললই  লয় বাে ল াে েুলললছ। আমাে র্াওয়াে 
প্রলয়াজন হয়রন।  

বলল এ টু দম রনলয় আবাে শুরু  েল রমলসস লরতফা  ামাল, আজ 
রগলয় ল াে েুলল গহনা অোে ফযারমলী ডকুলমলনটে সালথ কছাট ও সুদৃশ্য 
এ টা িারস্ট  বযাগ কদেলত কপলাম। কদলে রবরস্মত হলাম এ ধেলনে বযাগ 
আমালদে ল ালে রছল না। তাহলল র   ামাল পলে কেলেলছ?  

মলন প্রশ্ন জাগায় নতুন বযাগটাই প্রথলম েুললাম। েুলল কদেলাম বযালগ 
েলয়লছ  তগুললা  াগজ পত্র এবং তাে সালথ ডজন োলন ে মত রডস্ক। আরম 
এ টা  াগজ হালত রনলয় তালত ক াে বুলালাম। কদেলাম, ওটা স্পুটরনল ে এ টা 
অনুসন্ধান রেলপাটয। আলে টা  াগলজও কদেলাম তাই। বুেলাম  াগজপত্র ও 
রডস্ক সবগুললাই স্পুটরন  সম্পর যত। আরম েয় কপলয় কগলাম। মলন হললা, এই 
ডকুলমন্টগুললাই শয়তানো েুাঁজলছ। এগুললাে সন্ধালনই তাো আমালদে বারড় এবং 
আত্মী-স্বজলনে বারড় পর্যন্ত তছনছ  লেলছ। েলয় আরম  াাঁপলত লাগলাম। 
তাড়াতারড় বযাগ বন্ধ  লে ল াে ল   লে আরম  লল এলসরছ।’ থামল রমলসস 
লরতফা  ামাল।  

লরতফাে পালশই বলস ফারতমা। তালদে সামলনে কসাফায় পাশা-পারশ 
বলস আহমদ মুসা ও র্ালয়দ।  

আহমদ মুসাে ক াে-মুে আনলন্দ উজ্জল হলয় উলেলছ। বলল আহমদ মুসা 
দ্রুত লন্ে, ‘ওটা ক ান বযাংল ?  

‘আলমরে ান এেলপ্রস বযাং ।’ রমলসস লরতফা  ামাল বলল। ‘গুড। 
মযালনজাে ক  জালনন? রজজ্ঞাসা  েল আহমদ মুসা।  

‘রজ। রমুঃ  াটযাে জুরনয়ে।’ বলল রমলসস  ামাল।  
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‘রমুঃ জন  াটযাে জরুনয়ে? রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে।  
‘রজ, পুলো নাম রম. জন  যাটাে জরুনয়ে।’  
‘আল হামদুরলল্লাহ। কলা টা োল। এে আলগ রতরন এ বাে পযারেলস 

রছললন।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘োইয়া, ল ালেে কোাঁজ র ন্তু ওো কপলয় র্ালব। সরেলয় কনয়াই র  

রনোপদ নয়? বলল ফারতমা।  
‘র ন্তু আরম মলন  রে, ল ােটাই এেন কবরশ রনোপদ। আলমরে ান 

বযাংল ে রসলস্টম োল। তাে উপে মযালনজাে েুব োল কলা । তাে উপে 
ইহুদীলদে ক ান  াপ পড়লব না। আমালদে ক ান বারড়ই এেন রনোপদ কনই।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

‘ডুরিল ট  লে এ  কসট অে ক াথাও োেলল োললা হয় না।’ বলল 
র্ালয়দ।  

‘তা  ো র্ায়। র ন্তু ডকুলমন্ট রনলয় আমালদে ক উ মুে  ো রে  হলব 
র না োব বাে রবষয়। তলব সুলর্াগ কপলল ডুরির ট  ো র্ায়। রে  আলছ, কদো 
র্া  অবিা র  দাাঁড়ায়।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র্াই কহা , ডকুলমন্টগুললা আপনাে এ বাে পড়া প্রলয়াজন।’ বলল 
ফারতমা।  

‘এেন এ রদ  র ন্তা  েরছ না ফারতমা। এেন প্রথম  াজ গুলাগ 
অরের্ান,  ামাল সুলাইমানলদে উদ্ধাে। এেপে শুরু হলব ইনশাআল্লাহ টুইন 
টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য উদ্ধাে।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘তাহলল ডকুলমন্টগুললা ল ালেই থা লছ? প্রশ্ন  েল রমলসস  ামাল।  
‘হ্যাাঁ। ডুরিল ট র্রদ  ো র্ায়, কসটা বাইলে োো র্ালব।’ আহমদ মুসা 

বলল।  
‘রে  আলছ। তাই হলব রম. আহমদ মুসা।’ বলল রমলসস  ামাল।  
আহমদ মুসা র ছু বললত র্ারেল। এ সমলয় র্ালয়দ রফলে এল। কস 

বাোন্দায় উলে রগলয়রছল। এলস আহমদ মুসাল  বলল, ‘োইয়া এ টা টযারে 
এরদল  মুে  লে কসই আপরন আসাে সময় কথল  দাাঁরড়লয় আলছ।  



নতুন গুলাগ  161 

 

‘রে  আলছ আরম উেরছ। কদেলবা আরম। কতামো পলে র্ালব।  
বলল আহমদ মুসা উলে দাাঁড়াল। বলল, ‘আরস রমলসস  ামাল।’  
‘োইয়া প্রলফসে সাইমন র  পযারেলস কপ লছলছ?’ বলল ফারতমা।  
‘হ্যাাঁ, বুলমদীন রবল্লাহ কপ লছ কটরললফান  লেরছল।’  
বলল আহমদ মুসা হালতে বযাগটা তুলল রনলয় বাথরুলম ঢুল  কগল।  
র ছুক্ষ্ন পলে কবরেলয় এল  াাঁ া-পা া দারড়- ুলওয়ালা কপ্র ঢ় কসলজ।  
পেলন ফলুপযান্ট জযাল লটে পরেবলতয লুজ সাটয ও ট্রাউজাে।  
র্ালয়দো সবাই কহলস উেল। রমলসস  ামাল বলল, আমাে আলগ জানা 

না থা লল আমােই র ৎ াে  লে ওোে দশা হত।  
‘ধেবাদ স লল । আসসালামু আলাইকুম।’ বলল আহমদ মুসা কবরেলয় 

কগল।  
আহমদ মুসা বারড় কথল  কবরড়লয় ধীলে ধীলে এগুললা টযারেটাে রদল ।  
রন টবতযী হললা কস টযারেটাে।  
টযারে ড্রাইোে কলা রট গারড়ে দেজা েুলল ড্রাইরেং রসটল  ইরজ ক য়ালে 

পরেনত  লে রমলসস  ামাললে বারড়ে রদল  তার লয় বলসরছল। কপ্র ঢ় বয়সী 
আহমদ মুসাে রদল  তা াবাে প্রলয়াজনই কবাধ  লেরন কলা টা।  

আহমদ মুসা গারড়ে  ালছ  লল এলসলছ।  
হোৎ এ টা কুকুে লাফ রদলয় গারড় কথল  কবরেলয় এলস প্র ন্ড গজযন 

 লে োাঁরপলয় পড়ল আহমদ মুসাে উপে।  
ঘটনারট আহমদ মুসাে জে অ ল্পনীয় রছল।  
কশষ মূহুলতয আহমদ মুসা তাে মাথা ললক্ষ্য ছুলট আসা কুকুেল  মাথাে 

 াপড় ধো কদয়াে জলে বাম বাহুল  লারেে মত শি  লে সামলন বারড়লয় রদল 
এবং ডান হাতরট প্রলবশ  েল পল লট রেেলবাে কবে  োে জলে।  

উলড় আসা  লন্ত কুকুে হালতে সালথ ধাক্কা কেলয় হাতটা  ামলড় মারটলত 
পলড় কগল। বাহুে কর্টুকু অংশ কুকুেরট  ামলড় ধলেরছল তা রছাঁলড় রনলয় কগল।  

আহমদ মুসাে ডান হাত তেন কবরেলয় এলসলছ রেেলবাে রনলয়।  
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মারটলত পলড় র্াওয়াে সংলগ সংলগই আবাে কুকুেরট উলে দাাঁরড়লয়রছল 
এবং নতুন  লে আিমলনে জে সামলনে দু’পা উপলে তুলল কপছলনে দু’পালয়ে 
উপে েে রদলয় োাঁরপলয় পড়লত র্ারেল।  

আহমদ মুসাে ডান হালতে তজযরন রট্রগাে রটপলত এ টুও কদেী  লেরন। 
বুললট ছুলট রগলয় কুকুেরটে বু  এলফাাঁড় ওলফাাঁড়  লে রদল।  

কুকুেরটে কদহটা উলে আছলড় পলড় কগল মারটলত।  
আহমদ মুসা গুলী  লেই তা াল গারড়ে রসলট বসা কলা রটে রদল । 

কদেল, কলা রটে ডান হাত কবরড়লয় আসলছ ক ালটে পল ট কথল । হালত 
রেেলবাে।  

আহমদ মুসা ক াে কলা রটে রদল  ঘুলে র্াবাে সালথ সালথই আহমদ 
মুসাে হালতে রেেলবােও ঘুলে রগলয়রছল কলা রটে রদল ।  

আহমদ মসাে তজযরন ক লপ বসল রেেলবালেে রট্রগালে। এ টা গুলী ছুলট 
রগলয় কুকুেরটে মতই এলফাাঁড় ওলফাাঁড়  লে রদল কলা রট বু ।  

গারড়ে দেজা কোলাই রছল।  
আহমদ মুসা  লয়  ধাপ এরগলয় রগলয় কলা রটল  কটলন রসট কথল  

মারটলত নারমলয় গারড়ে ড্রাইরেং রসলট উলে বসল আহমদ মুসা।  
দ্রুত পল ট কথল  রুমাল কবে  লে বাম বাহুে েিক্ষ্েণেত আহত 

িানটা ডান হাত ও দাাঁলতে সাহালর্য কবাঁলধ গারড় স্টাট রদল।  
 ারেরদল  ক লয় কদেল আলশ-পালশ ক উ কনই। োস্তাে বাম পালশ 

দু’তলাে বযাল রনলত দাাঁরড়লয় দু’জন কলা  এরদল  তার লয় আলছ। আে সামলন 
োস্তাে ডান পালশ রমলসস লরতফা  ামাললে বারড়ে বযাল রনলত ওলদে দাাঁরড়লয় 
থা লত কদো র্ালে।  

আহমদ মুসা েুরশ হললা। অল্পক্ষ্লনে মলধযই এোলন পুরলশ আসলব এবং 
কোজ-েবে রনলয় জানলত পােলব কর্, এ জন দারড়ওয়ালা কপ্র ঢ় কলা ল  এ রট 
কুকুে আিমন  লে  ামলড় ধলেরছললা। কলা রট কুকুে ও কুকুলেে মারল  
গারড়ওয়ালাল  হতযা  লে গারড় রনলয় পারললয় কগলছ।  
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আনরন্দত হবাে সালথ সালথ র রন্ততও হললা কস। আহমদ মুসাে ক ান 
সলন্দহ কনই কর্, কুকুেরটল  রশরেলয় পরড়লয় আনা হলয়রছল আহমদ মুসাল  ধোে 
জলেই এবং কুকুে তাল  রেল ই র লনরছল। আজে ওয়াইজমযানো কর্ সাংঘারত  
কবপলোয়া হলয় উলেলছ আহমদ মুসাল  ধোে জলে কুকুলেে বযাবহাে এেই 
এ টা প্রমাণ। এই ঘটনাে তাে গালয় আেও আগুন ধেলব। রমলসস লরতফা 
 ামাললে এ বারড়টা কছলড় কদয়া দে াে, োবল আহমদ মুসা। রহংসায় অন্ধ হলয় 
আজে ওয়াইজমযানো র ছু ঘরটলয় কফললত পালে।  

এ  সময় গারড়ে রস্টয়ারেং হুইলললে নীল  তা ালতই এ টা মারনবযাগ 
ক ালে পড়ল আহমদ মুসাে। োবল, গুলীলত কর্ মাো কগলছ মারনবযাগটা কস 
কলাল ে হলত পালে। মারনবযাগটা তুলল রনললা আহমদ মুসা।  

মারনবযালগ কদেল  লয় শ ডলালেে কনাট, ২রট কনম  াডয এবং এ রট 
র রে পতুযগীজ োষায়। পতুযগীজ োষা আহমদ মুসা জালন না রবধায় র রেে কস 
র ছুই বুেলত পােল না।  ালডযে রদল  মলনালর্াগ রদল।  মল  উেল আহমদ 
মুসা।  াডযরটলত রে ানাে বটলম কলো েলয়লছ ‘আলজােস েীপপুঞ্জ’। আলজােস 
েীপপুলঞ্জে নাম পলড়ই  ালডযে অবরশিটুকু কগাগ্রালস পড়ল আহমদ মুসা।  ালডযে 
নামরট হললা, ‘এযানরটরনও কসালেস।’ পরে য় রহসালব কলো ‘বযাবসায়ী ও 
সমাজ মযী’। আে রে ানা, ‘১১, গনজাললা কোড, হেতা, সাও জজয, আলজােস। 
আ ালশে  াাঁদ হলত পাওয়াে মতই েুরশ হললা আহমদ মুসা। রে ানা কপলয়। র রে 
রদলয়  াডযটা মুরড়লয়  াডযটা পল লট কেলে রদলত রদলত আহমদ মুসা োবল, প্রথম 
সুলর্ালগই র রেটা  ােও  াছ কথল  পলড় রনলত হলব। এই র ন্তাে কেশ ধলেই 
আহমদ মুসা োবলত লাগল, ক  এই এযনরটরনও? র রেটাও তাে হবাে সম্ভাবনা 
কবরশ। র ন্তু এসব এই সন্ত্রাসীে  ালছ ক ন? এযনরটরনও র  এলদে দললে? এমন 
হাজালো র ন্তা এলস রঘলে ধেল আহমদ মুসাল । গারড়  ললছ আহমদ মুসাে। 
কফাটা কফাটা েি েেলছ আহমদ মুসাে আহত বাম বাহু কথল ।  

 



নতুন গুলাগ  164 

 

৭ 
আন্তজযারত  পুরলশ ইন্টােলপালল’ে ইউলোপীয় সদে দফতে পযারেলস 

ইউলোপীয় ‘ইন্টােলপাল’ তবে । এ তবেল  ইন্টােলপাললে ইউলোপীয়  রমরট 
ছাড়াও িান্স সহ  লয় রট কদলশে পুালশ প্রধানও হারজে।  

তবেল  স্বাগরত  কদলশে পুরলশ প্রধান রমুঃ রমলতোাঁ তাে স্বাগরত  
বিযলব এলজন্ডাে উপে রব্ররফং রদরেললন। বলরছললন, ‘ইন্টােলপালল  ধেবাদ 
কর্, আমালদে আলবদলন রবলশষ এ  এলজন্ডাে উপে আললা না  েলত োরজ 
হলয়লছ।’  

এলজন্ডাে রবষলয় আমাে প্রথরম  বিবয হললা, আপনাোও র ছুটা 
হললও স্ট্রাসবালগযে দুরট ঘটনা সম্পল য কজলনলছন। এ দুই ঘটনাে এ রট ঘটনা 
ঘলট কগলছ, আলে রট ঘটলত  ললছ। র ছুরদন আলগ ইউলোলপে রবেযাত এ টা 
অনুসন্ধানী সংিা স্পুটরন ল  সমূলল ধবংস  ো হলয়লছ এবং এে ৭ জন 
 ময তযাল  অপহেণ  ো হলয়লছ বলল মলন  ো হলে। এতই রনপুন োলব 
 াজটা  ো হলয়লছ কর্, ক ান ক্লুই পাওয়া র্ায়রন সামলন এগুবাে। তাে ফললই 
গত  লয়  মালস এে তদলন্ত ক ান অগ্রগরত হয়রন। র ন্তু গত এ  পক্ষ্ ালল ঐ 
স্ট্রাসবালগযই র ছু ঘটনা ঘলটলছ র্াে সালথ স্পুটরন  ধবংলসে ঘটনা সম্পর যত হলয় 
পলড়লছ। স্ট্রাসবালগযে শাললযমযান কোলডে ৫ নং বারড় কথল  ১৪রট লাশ ও দু’রট 
 রম্পউটাে পাওয়া কগলছ। এ সম্পর তয েবে পরত্র ায় ছাপা হলয়লছ, আপনাো 
কদলেলছন। তলব রেলপালটয অলন  র ছুই ছাপা হয়রন।  

ঐ রেলপাটয ও আমালদে অনুসন্ধান কথল  জানা কগলছ ‘ওয়ার্ল্য রিডম 
আরময’ নালম এ টা ইহুদী সংিা সুপরে রল্পতোলব স্পুটরন  ধ্বংলসে ঘটনা 
ঘরটলয়লছ এবং  রম্পউটাে কথল  আেও তথয পাওয়া কর্লত পালে বলল মলন  ো 
হলে।’ থামল িালন্সে পুরলশ প্রধান।  



নতুন গুলাগ  165 

 

পুরলশ প্রধান থামলতই ইন্টােলপাললে প্রধান জজয জযা ব রবেরিে স্বলে 
বলল উেল, রমুঃ রমলতোাঁ  রম্পউটাে কথল  পাওয়া ক ান তথয দরলল নয়। 
 রম্পউটালে কর্ ক উ কর্ ক ান রজরনস ঢুর লয় রদলত পালে।  

আপরন বলুন, স্ট্রাবালগয এ পর্যন্ত কদড় ডজলনে ও কবরশ কলা  েুন হলয়লছ। 
এই েুনগুললা ক   েললা? র্াো এই েুনগুললা  েলত পালে, তাো  রম্পউটালে 
ক ান তথয ঢুর লয় রদলত পালে।’  

‘রম.জযা ব, র্াো েুন হলয়লছ তাো স ললই এ  দললে কলা  এবং এো 
আিমন ােী রহসালব েুন হলয়লছ।’ বলল িালন্সে পুরলশ প্রধান।  

‘ াল  এবং ক ন তাো আিমন  েলত রগলয়রছল? র্াল  তাো আিমন 
 েলত রগলয়রছল কসই  ালরপ্রটল  আপনাো কবে  োে র  ক িা  লেলছন? কস 
র   েলছ িালন্স, তা র  সন্ধান  লেলছন? মাফ  েলবন, আমাে মলন হয় িালন্সে 
পুরললশে মলধয নাজী পন্থী না হললও এযারন্ট কসলমরট  প্রবনতাে রবস্তাে ঘলটলছ।’ 
বলল ইনটােলপাললে প্রধান স্পি ও দৃঢ়  লন্ে।  

িালন্সে পুরলশ প্রধালনে রমলতোাঁে মুে লাল হলয় উলেলছ। বলল, ‘সব 
জারতে মলধযই রিরমনাল আলছ, রিরমনাল গ্রুপ আলছ। কতমরন ইহুদীবাদীলদে 
মলধযও রিরমনাল গ্রুপ থা লত পালে। র ন্তু তাো ক ান অপোলধ জরড়ত হবাে 
ঘটনা ঘটললই এ থা বলা অেযালস পরেনত হলয়লছ কর্, এটা এযারন্ট -
কসলমরট লদে ষড়র্ন্ত্র। আপনালদে সবাে  ালছ ফাইল কদয়া হলয়লছ। ফাইলই 
সুস্পিোলব প্রমান  েলছ, ওয়ার্ল্য রিডম আরময রবরুলদ্ধ অরেলর্াগ এযারন্ট 
কসলমরট  ক ান ষড়র্ন্ত্র নয়।’ থামল রমলতোাঁ।  

সংলগ সংলগই বলল উেল ইন্টােলপাললে প্রধান জযা ব, ‘ফাইল কদলেরছ। 
প্রমাণগুললা সবই অবিাগত এবং  রম্পউটাে কে ডয রেরত্ত । র্াো মাো কগলছ, 
তাো সবাই এ দললে বলা হলে এবং কেরসয়াল কটলিও প্রমান  েলছ তাো সবাই 
ইহুদী। সবগুললা হতযা ান্ড ঘলটলছ আহমদ মুসাে োো, কসটা কর্ পরেরিরতলতই 
কহা । প্ররতপক্ষ্ এোলন আহমদ মুসা। রনছ   রম্পউটালে পাওয়া তলথযে 
রেরত্তলত স্ট্রাসবালগযে সাম্প্ররত   লয় টা ঘটনাল  স্পুটরনল ে সালথ জুলড় কদয়া 
রে  হলব না। রবষয়টাল  আহমদ মুসাে সালথ সংঘাত রহসালব কদেলত হলব।’  



নতুন গুলাগ  166 

 

ইন্টােলপাল প্রধান জযা ব থামলতই তবেল  উপরিত অলনল ই এ  
সালথ বলল উেল, ‘সলন্দহাতীত আেও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মাোমারে এই 
রসদ্ধান্তই রু্রিরু্ি হলব।’  

সংলগ সংলগই ফোসী পুরলশ প্রধান বলল উেল, ‘আরম দুুঃরেত কর্, 
আপনালদে এই মলতে সালথ আরম এ মত হলত পােলাম না। ফোসী পুরলশ মলন 
 লে, স্পুটরনল ে ঘটনাে সালথ স্ট্রাসবালগযে সাম্প্ররত  ঘটনাগুললা গেীে োলব 
সম্পর যত। স্পুটরনল ে অপহৃতলদে আত্মীয় স্বজলনে পক্ষ্ কথল ই আহমদ মুসা 
স্পুটরন  ধবংলসে ঘটনা রনলয়  াজ  েলছ। সুতোং আহমদ মুসাে সালথ ওয়ার্ল্য 
রিডম আমযীে সংঘাতল  রবরেন্ন বলল  লাবাে ক ান রু্রি কনই। তাছাড়া আহমদ 
মুসা  াজ শুরু  োে পে স্পটুরনল ে ঘটনায় অপহৃত ৭ জলনে আত্মীয় স্বজন ও 
বন্ধু-বান্ধব সবাে বাসা তছনছ হলয়লছ। আহমদ মুসাে উপে বাে বাে 
আিমন ােী ওয়ার্ল্য রিডম আমযীই কর্ এই তছনলছে  াজ  লেলছ এলত 
আমালদে পুরললশে ক ান সলন্দহ কনই। স্পুটরনল ে সালথ সম্পর যত কলা লদে 
বাসাবারড়ে উপে তাো ক াে োেলছ এটা প্ররতরষ্ঠত সতয। সবযলশষ হতযা ালন্ডে 
ঘটনা ঘলট স্পটুরনল ে প্রধান কগালয়ন্দা  ামাল সুলাইমালনে বারড়ে সামলন। 
প্রতযক্ষ্দশযীে সাক্ষ্য অনুসালে  ামাল সুলাইমালনে বারড় কথল  এ জন কলা  
কবরেলয় এলল তাে উপে আিমন  ালালনা হয়। র ন্তু সংঘলষয আিমন ােী 
কলা রট এবং তাে কুকুে মাো র্ায়। কর্ কলা রট মাো র্ায় কস ওয়ার্ল্য রিডম আমযীে 
সদস্য। সুতোং আহমদ মুসাল  এবং স্ট্রাবালগযে সাম্প্ররত  ঘটনাল  স্পুটরনল ে 
ঘটনা কথল  রবরেন্ন  ো ক ানোলবই সম্ভব নয়। এই বাস্তবতাল ই র্রদ 
ইন্টােলপাল অস্বী াে  লে তাহলল তালদে সাহার্য আমো পাব র   লে? আমো 
ইন্টােলপাললে সাহার্য এই জেই ক লয়রছলাম কর্, স্পুটরন  র্াো ধবংস  লেলছ 
এবং এে কলা লদে র্াো র ডোপ  লেলছ, তাো িালন্স সীমাবদ্ধ নয়। আমলদে 
রনরশ্চত রবশ্বাস স্পুটরনল ে কলা লদে আটল ও কেলেলছ িালন্সে বাইলে। এরদ  
কথল ই ইন্টােলপাললে সাহার্য আমালদে প্রলয়াজন রছললা।’ বলল িালন্সে পুরলশ 
প্রধান রমুঃ রমলতোাঁ।  
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ইন্টােলপাললে বৃরটশ প্ররতরনরধ রমুঃ উইলসন বলল, ‘আরম রমুঃ রমলতোাঁে 
রু্রিল  সমথযন  েরছ। স্পুটরন  ও স্ট্রাবালগযে সাম্প্ররত  ঘটনা রবরেন্ন নয়। 
িান্সল  এই কক্ষ্লত্র আমালদে সাহার্যও  ো উর ত। তলব এ টা  থা। িালন্সে 
জামাই আহমদ মুসাে প্ররত িালন্সে দুবযলতাে অথয আমো বুেলত পােরছ। র ন্তু 
ইহুদীলদে প্ররত রমলতোাঁ এত  লোে হলয় উেললন ক ন?  

আবাে রমলতোাঁ বলল উেল, ‘স্পুটরনল ে মত ক ান র ছু ধবংলসে ঘটনা 
র্রদ ওয়ার্ল্য রিডম আমযী বৃলটলন ঘটাত, তাহলল রমুঃ উইলসন আমাে ক লয়ও 
 লোে হলতন আরম হলফ  লে বললত পারে।’  

এইোলব আললা না  লল।  
দীঘয আললা নাে পে তবে  রতনরট রসন্ধালন্ত উপনীত হললাুঃ এ , রবশ্ব 

মুরি কসনা বা ওয়ার্ল্য রিডম আমযীল  (WFA) স্ট্রাসবালগযে ঘটনাবলীে জে দায়ী 
বলল প্রাথরম োলব র রহ্নত  ো হললা, তলব এই সংিাল  ইহুদী সংগেন রহসালব 
প্র াশ  ো হলব না, দুই, ঘটনাে সালথ  

‘ওয়ার্ল্য রিডম আমযী’ (WFA) জরড়ত থা া সম্পল য িান্সল  আেও 
প্রতযক্ষ্ প্রমান সংগ্রহ  েলত হলব এবং রতন, ইন্টােলপাল িান্সল  সব ে ম 
সহলর্ারগতা  েলব।  

তবে  কথল  কবরেলয় র্াবাে সময় রমলতোাঁ, উইলসান এবং জামযান পুরলশ 
প্রধান েন িলয়গাে এ  সালথ হাাঁটরছল। িালন্সে পুরলশ প্রধান রমলতোাঁ বলল, 
‘ইহুদীবাদীলদে এ ধেলনে পাপল  আে  তরদন আমো কঢল  োেব? মার যন 
রু্িোলেে সাম্প্ররত  ঘটনাবলী রবলশষ  লে রবজ্ঞানী জন জযা ব ও কজনালেলল 
শ্যােণলদে অপ ীরতয কথল  র  আমো রশক্ষ্া গ্রহন  েলবা না?  

বৃরটশ পুরলশ প্রধান জজয উইলসলনে মুে গম্ভীে হলয় উেল। বলল, ‘রমরটং 
এ অলন  সমলয়ই কপাষা ী  থা বললত হয়। র ন্তু ফযক্ট হললা আমালদে প্রেয় 
র ন্তু ইহুদীলদে আেও রিরমনাল বানালে এবং এে মাধযলম তালদেই ক্ষ্রত  েরছ 
আমো।’  
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উইলসন থামলতই েন িলয়গাে বলল উেল, ‘এে পরেনরত হলত পালে 
েয়ং ে। ‘নাজী’ো হয়লতা ক ানরদনই আে রফেলব না। র ন্তু ‘নাজী’কদে 
োইলয়ো কতা রফেলত পালে।’  

‘সাংঘারত   থা বললছন রমুঃ িলয়গাে।’ বলল উেল জজয উইলসন।  
র ছু বললত র্ারেল েন িলয়গাে। র ন্তু বলা হললা না ইনটােলপাল 

প্রধান রমুঃ জন জযা ব তালদে মলধয এলস পড়ায়।  
 থাে প্রসংগ পাোল েন িলয়গাে।  
হাাঁটলত লাগল  ােজন।  
 
 
 
কটরললফান ধলে ওপালেে  থা শুলনই  মল  উলে কসাজা হলয় দাাঁড়াল 

ফারতমা। বলল, এলেললরন্স, রিজ কহার্ল্  রুন। উরন আলছন, ওনাল  রদরে 
আরম।  

বলল ফারতমা মহাবযস্ত হলয় কটরললফাটা আহমদ মুসাে রদল  এরগলয় 
রদলত রদলত বলল, ‘োইয়া রফরলরস্তলনে কপ্ররসলডলন্টে কটরললফান।’  

হাাঁ ফারতমা গলা শুলনই বুেলত কপলেরছ।’ বলল আহমদ মুসা কটরললফান 
কসট সামলন কটলন রনল। আহমদ মুসা সালাম রদলয়  থা বলা শুরু  েল। বলল, 
‘মাহমুদ ক মন আছ?’  

‘োল োইয়া। আপরন ক মন আলছন?  তরদন পে আপনাে সালথ  থা 
বলরছ।’ ওপাে কথল  বলল রফরলরস্তন কপ্ররসলডন্ট মাহমুদ।  

‘তুরম েুব বযাস্ত, তা আরম জারন।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আমাে প্ররত অরব াে  েলবন না োইয়া। আমাে র ছু বযাস্ততা আলছ এ 

 থা রে , র ন্তু আপনাল  েুাঁলজ পাওয়াই আমালদে জে  রেন হলয় র্ায়।’ বলল 
মাহমুদ।  
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‘তুরম রে  বললছ মাহমুদ। অবিাে  ােলণ সব েবে কতামালদে আরম সব 
সময় জানালত পারে না। র্া , এসব  থা। কতামাে স্ত্রী এরমরলয়াে  ালছ সব 
শুলনরছ। এেন বল, হাসান তারে  ক াথায়? বলল আহমদ মুসা।  

‘আমাে পালশ বলস আলছ োইয়া। তাল  কটরললফান কদব, তাে আলগ 
বলুন, আপনাে ডা  পাবাে এই কস োগয হাসান তারেল ে ক ন হললা? বলল 
মাহমুদ।  

‘এটা কস োগয নয় মাহমুদ, দুেযাগয।  রেন এ  অরেজালন ওল  সাথী 
 েলত  ারে। র ছু রদলনে জে ওল  স ল সুে ক ােবারন রদলত হলব।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘ক ােবারনে সুলর্াগ কতা মুসলমানলদে জে কস োলগযে োইয়া? বলল 
মাহমুদ।  

‘এটা হাসান তারে ই বলু ।’ কহলস বলল আহমদ মুসা।  
পেক্ষ্লণই কটরললফালন হাসান তারেল ে  ন্ে কশানা কগল। বলল ‘আমাে 

উপে আপনাে এই োলগে  ােন র  োইয়া?’  
‘োগ ক াথায় কদেলল?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘এই কর্ আপরন বলললন ক ােবানী আরম রদলত পােব র না তা আমাল ই 

বললত হলব। এটা কতা অনািা অথবা োলগে  থা োইয়া।’ বলল হাসান তারে ।  
আহমদ মুসা হাসল। তােপে গম্ভীে হলয় উেল তাে মুে।  
বলল, ‘হাসান তারে  কতামাে উপে েুব োগ, েুব অরবশ্বাস কতা, তাই 

 রেন এ  অরের্ালন সারথ হবাে জলে কতামাল ই স্মেণ  েরছ।’  
‘আমাে কস োগয োইয়া কর্, আপরন আমাল  এত োলবালসন।’ বললত 

বললত ক াঁলদ কফলল হাসান তারে ।  
‘কতামাে আলবগ কদরে আলগে মতই আলছ। মুলছ কফল ক ালেে পারন। 

বল, আলয়শা আরললয়ো ক মন আলছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘োল। আরম র্ারে শুনলল কস র ন্তু রপছু কনলব। আপনাে হুকুমই শুধ ু

তাল  থামালত পালে। ‘হাসান তারে  বলল।  
‘কস আরম কদেব। তুরম ততেী হও আসাে জে।’ আহমদ মুসা বলল।  



নতুন গুলাগ  170 

 

‘কশানা র  র্ালব অরের্ানটা ক াথায়? বলল হাসান তারে ।  
‘বলা কগলল শুরুলতই বলতাম।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘স্যরে োইয়া।’ বলল হাসান তারে ।  
‘ধেবাদ হাসান তারে । এেন োরে।’ বলল, সালাম রদলয় আহমদ মুসা 

কটরললফাটা কেলে রদল।  
ড্রইংরুলম র্ালয়দ, ফরতমা ও লরতফা  ামাল উদগ্রীব হলয় শুনরছল 

আহমদ মুসালদে  থা-বাতযা।  
আহমদ মুসা কটরললফান োেলতই ফারতমা বলল উেল, ‘আপরন ক ান 

অরের্ালন মালন ক াথাও র্ালেন োইয়া?  
আহমদম মুসা তা াল র্ালয়দ ও ফারতমাে রদল । বলল, ‘হ্যাাঁ কবান 

এবাে কর্লত হলব ‘সাও কতাোহ’ েীলপ।’  
মরলন হলয় উেল র্ালয়দ, ফারতমা ও লরতফা  ামাললে মুে। ফারতমাই 

আবাে বলল, কসরদন প্রলফসে জযা  সাইমলনে  ালছ সাও কতাোহ েীলপে কর্ 
পরে য় শুলনরছ, তালত আমাে মলন হলয়লছ ওটা রূপ থাে এ  দানবীয় েীপ। 
ওোলন কর্লত হলল তসে-কসনাপরত দে াে। আপরন সরতযই কসোলন র্ালবন 
োইয়া? োরে  ন্ে ফারতমাে।  

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘ওটা রূপ থাে েীপ নয় ফারতমা, 
আটলারন্টল ে বুল ে এ  বাস্তব সতয। আে ওটা দানবীয় েীপ নয়, আমাে 
অনুমান সতয হলল ওটা র ছু অমানুলষে অলক্টাপালশ বাাঁধা এ টা অশ্রুে েীপ, এ  
‘রনউ গুলাগ’। ওোলন কর্লত তসে-কসনাপরতে দে াে কনই, দে াে শুধু মানুলষে 
প্ররত মমতাে অস্ত্র।’  

‘আপরন র  রনরশ্চত োই সালহব, ওোলনই  ামাল সুলাইমানলদে োো 
হলয়লছ? বলল রমলসস লরতফা  ামাল।  

‘ রম্পউটালেে ডকুলমন্টগুললা পাওয়াে পে আরম রনরশ্চত হলয়রছ, সাও 
কতাোহ েীলপই বন্দীলদে োো হলয়লছ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘তাই র্রদ হয়, তাহলল পুরলশ ও সে ােল  বললত পারে এবং সে াে 
দ্রুত তালদে উদ্ধালেে বযাবিা  েলত পালে।’ বলল লরতফা  ামাল।  
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‘কর্  রম্পউটাে কথল  আমো তথয কপলয়রছ কস  রম্পউটাে এেন 
পুরললশে হালত। পুরলশ তালদে কপ্রস রব্ররফং ালল সাও কতাোহ েীলপে  থা 
কগাপন  লেলছ। এটা দুই  ােলণ হলত পালে, এ , ক  শলগত  ােলণ পুরলশ এটা 
প্র াশ  লেরন। দুই, পুরলশ উলেশ্যমূল োলবই এই তথযটা গালয়ব  লেলছ। 
আমাে র্তদুে মলন হলে পুরলশল  রদলয় এটা গালয়ব  োলনা হলয়লছ।  াু্েণ 
পুরলশ সাও কতাোহ েীলপে বযাপালে ক ান এযা শলন র্াবাে ক ান লক্ষ্ণ কদো 
র্ালে না। এই অবিায় সাও কতাোহ েীলপে সন্ধান র্রদ পুরলশল  বা সে ােল  
কদয়া হয়, তাহলল এ েবে সংলগ সংলগই শত্রুলদে  ালন কপ লছ র্ালব এবং শত্রুো 
র্েনই জানলব, সাও কতাোহ েীলপে  থা ফাাঁস হলয় কগলছ, সংলগ সংলগই 
বন্দীলদেল  ওো সাও কতাোহ েীপ কথল  অে ক াথাও সরেলয় রনলত পালে, 
এমনর  হতযাও  লে কফললত পালে।’  

আহমদ মুসাে কশষ  থায় েীষন ক াঁলপ উলেলছ রমলসস লরতফা  ামাল, 
ফারতমা ও র্ালয়দ। তালদে সবাে মুে পাংশু হলয় কগলছ। রমলসস  ামাল আতয লন্ে 
বলল উেল, ‘োই সালহব আরম আমাে  থা প্রতযাহাে  েরছ।  

সে াে র ংবা পুরলশল  জানালনাে দে াে কনই।’  
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তাহললই কদেুন, আমালদে কসোলন র্াওয়াে 

ক ান রব ল্প কনই।’ আহমদ মুসা থামল।  
রতনজলনে ক উ ক ান  থা বলল না।  
র ছুক্ষ্ণ পে র্ালয়দ ধীলে ধীলে বলল, ‘োইয়া আমো কসোলন কর্লত 

পারে না? আমো এ সালথ র্ালত আপনাে সংলগ  াজ  েলত পারে, এ জলেই 
কতা আপরন রবলয়  রেলয়লছন।’  

‘না র্ালয়দ, এই অরের্ান ফারতমাে জে উপরু্ি নয়।’ বলল আহমদ 
মুসা।  

‘রে  আলছ তাহলল আমাল  রনন। তাহলল এই অরের্ালন স্পুটরন  
পরেবালেে অংশ গ্রহণও থা ল।  

‘না র্ালয়দ ফারতমা ও স্পুটরন  পরেবালেে সালথ তুরম থা ।’  
‘বুলেরছ আরম কর্াগয নই।’  
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‘অলর্াগযতাে ক ান প্রশ্ন কনই র্ালয়দ। হাসান তারে  ছাড়াও ডজন ডজন 
কর্াগয সহ মযী আলছ র্াো ডা  কপললই ছুলট আসলব। তালদে বাদ রদলয় আরম 
হাসান তারে ল  রনরে ক ন? রনরে এই  ােলণ কর্, কস ইহুদীবাদী রবলশষজ্ঞ 
হওয়া ছাড়াও এ জন কমরেন ইরঞ্জয়াে। এই অরেজালন র্াো র্ালব তালদে এই 
জ্ঞালনে দে াে হলব।’ আহমদ মুসা বলল।  

মাথা রন ু  েল। ক ান  থা বলল না র্ালয়দ।  
মুে তুলল রমলসস লরতফা  ামাল। বলল, ‘আরম গরবযত োই সালহব 

আল্লাহ আপনাে মত এ জনল  মুসলমানলদে মলধয সৃরি  লেলছন। আপনাল  
আমালদে বু  েো  ৃতজ্ঞতা ও কদায়া ছাড়া কদবাে র ছু কনই।’ কশলষ  ান্নায় রুদ্ধ 
হলয় কগল লরতফা  ামাললে  ন্েস্বে।  

ফারতমা র ছু বললত র্ারেল তাে আলগই আহমদ মুসা হাতঘরড়ে রদল  
তার লয় দ্রুত বলল উেল, ‘আমাে েুব ক্ষ্ুধা কললগলছ। অলনক্ষ্ণ ধলে নাস্তা কটরবলল 
অলপক্ষ্া  েলছ।  ললা উরে। আমাল  এেরন এ টু বাইলে কবরুলত হলব।’  

বলল আহমদ মুসা উলে দাাঁড়াল।  
তাে সালথ সালথ ফারতমা, র্ালয়দ ও লরতফা  ামালও উেল। 
 
 
  
রলবসন শহেতলীলত অন্ধ াে কঘো আললা জ্জ্বল এ  বারড়। বারড়টাে 

ড্রইংরুলম বলস আলছ লালমুে দীঘযলদহী এ জন মানুষ। তাে ক ালে-মুলে দারুন 
উলত্তজনা। কবরশক্ষ্ণ কস বলস থা লত পােলছ না। উলে পায় ারে  লে কবড়ালে 
ঘেময়। মালে মালেই তা ালে কটরললফালনে রদল , আবাে ঘরড়ে রদল ও। বুো 
র্ালে আ ারেেত এ টা কটরললফান  ল কস পালে না, অেরদল  সময় বলয় 
র্ালে।  

কলা রটে নাম মারেও কজালসফ। কস WFA এে রলসবন কিশন  ীফ। কস 
এই মাত্র ইসোইলী কগালয়ন্দা সংিা সুলত্র েবে কপলয়লছ, দু’জন মুসলমান নাম 
োরড়লয় দুরট পতুযগীজ পাসলপাটয কজাগাে  লেলছ এবং আজ োত ১২টাে রদল  
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পতুযগীজ ইয়ালে আজেস েীপপুলঞ্জে ‘কললজ’ এয়ােলপাটয র্াত্রা  েলছ। ক ান 
নালম পাসলপাটয ক ান নালম রটর ট তাে র ছুই জানা র্ায়রন। এই নাম জানাে 
জলেই মারেও কজালসফ পাগল হলয় উলেলছ। নাম জানলল তলবই তালদে 
আলজােস েীপপুলঞ্জ র্াওয়া আট ালনা র্ালব।  

ওয়ার্ল্য রিডম আরময সম্প্ররত রসদ্ধান্ত রনলয়লছ ক ান মুসলমানল ই 
আলজােস েীপপুলঞ্জ কর্লত কদয়া হলব না। এই রসদ্ধালন্তে পে অলনল ে র্াত্রা তাো 
কের লয়লছ। এ রবষয়টা ইরতমলধয মুসলমানলদে মলধয জানা জারন হলয় কগলছ। 
এেপে মুসলমানো নাম োাঁরড়লয় আলজােলস র্াবাে ক িা  েলছ। এ ধেলনেই 
এ টা ক িাে েবে আজ মারেও কজালসফ কপলয়লছ। কর্ ক ান মুললয তাল  এলদে 
এই র্াত্রা বন্ধ  েলত হলব। না পােলল আজে ওয়াইজমযালনে কিালধে আগুলন 
জ্বলল পুলড় মেলত হলব।  

কটরললফান কবলজ উেল মারেও কজালসলফে। পায় ারে  েরছল মারেও 
কজালসফ। দাাঁরড়লয় পলড় দ্রুত রগলয় কটরললফালনে েলয়স কবাতালম  াপ রদল। 
সংলগ সংলগ ওপাে কথল   ন্ে কেলস এল, রমুঃ মারেও কজালসফ দুুঃরেত, বহু ক িা 
 লেও কলা  দু’জলনে নাম পাওয়া কগল না। তলব এই টুকু জানা কগলছ, আজ োত 
১২ টাে কিলনে রটল ট র্াো র লনলছ তাো সবাই কশ্বতাংগ রতনজন ছাড়া। এ জন 
তুর য ক হাোে এশীয় দু’রট রটর ট র লনলছ এবং এ জন আরি ান র লনলছ 
এ রট। রলসবলনে কহালটল ক    লে আলে টা রবষয় জানা কগলছ, গত সাত রদলন 
মাত্র তুর য ক হাোে বা এশীয় দু’জন রলসবলনে কহালটলল উেলছ এবং এো 
দু’জলনই োলস্কাডাগামা কশোটন কহালটললে ৭১১ ও ৭১২ নাম্বাে  লক্ষ্ েলয়লছন।  

এ  নাগালড়  থাগুললা বলল থামললা ওপালেে  ন্েরট।  ন্েরট রলসবলনে 
এ জন শীষয কগালয়ন্দা অরফসালেে।  

‘ধেবাদ রম. এযানলটারনও। নাম রদলতনা পােললও কর্ তথয রদলয়লছন, 
কসটা  ম মূলযবান নয়। আবােও ‘ধেবাদ আপনাল ।’  

বলল কটরললফান অফ  লে রদল মারেও কজালসফ। তােপে কসাফায় কসাজা 
হলয় বলসই ডা ল, ‘রসলো।’  

ক ামলে রেেলবাে েুলালনা কিনগানধােী এ জন ঘলে প্রলবশ  েল।  
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কলা রট প্রলবশ  েলতই মারেও কজালসফ বলল, ‘সবাই ক  ততেী হলত 
বল। দুরট গারড় কেরড  ে। এেরন র্াব োলস্কাডাগামা কশোটলন।’  থা কশষ  লেই 
উলে দাাঁড়াল। বলল, ‘র্াও, আরম ততেী হলয় আসরছ।’  

পাাঁ  রমরনলটে মলধযই বারড়টা কথল  দুরট গারড় কবরেলয় এল। এ রট জীপ, 
অেরট মাইলিা। গারড় দু’রট ছুটলছ কহালটল োলস্কাডাগামা কশোটন ললক্ষ্য।  
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