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১ 
ভলসবননর হ ানেল িানকাদাগামা। 
পাশাপাভশ দুভে কক্ষ। 
৭১১ নং কনক্ষ থানক রবীন ভসং রাফানেল ওরনফ আ মদ মুসা এবং ৭১২ 

নং কনক্ষ থানক লছমন ভলওনানদদা ওরনফ  াসান তাভরক। 
দুজন দুকনক্ষ থাকনলও দুজননই এখন আ মদ মুসার কনক্ষ দুনেোনর বনস। 
তানদর সামনন হেভবনল উভিষ্ট খাবার, কনেক ভমভনে আনগ তারা খাবার হশষ 

কনরনছ। 
দশোে তানদর এোরনপানেদ হপৌছনত  নব বনল খাবার খাওো তারা আনগই 

হসনর ভননেনছ। হবোরা এনস এখননা উভিষ্টগুনলা ভননে যােভন।  
হবোরা এনস হগল। 
উভিষ্ট খাবার আর বাসনপত্র হগাছানত হগাছানত বলল, ‘স্যার, আপনানদর 

পভরভেত হক একজন এনসভছল। আপনারা কনক্ষ আনছন ভকনা ভজনেস করল। 
ভকন্তু আভম ‘আনছন’ বলার পর তারা ঘনর প্রনবশ না কনর তাড়াতাভড় েনল হগল।’ 

‘এো তুভম কখনকার ঘেনা বলছ?’ ভজনেস করল রবীন ভসং রাফানেল 
ওরনফ আ মদ মুসা। 
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‘এই হতা স্যার ৫ ভমভনেও  েভন।’ বলল হবোরা। 
‘ভক রকম হে ারা বলত?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘বলা যাে পতুদগীজ হে ারাই। তনব মুখ অনপক্ষাকৃত লাল। হমাোমুভে লম্বা-

েওড়া।’ বলল হবোরা। 
আ মদ মুসা হবোরানক বখভশশ ভদনে বলল, ‘একেু হদখনব, তানক হদখা 

যাে ভকনা। হপনল ভননে আসনব।’  
হবোরা েনল হগল। 
 হবোরা েনল হযনতই  াসান তাভরক বনল উঠল, ‘আভম ভনভিত িাইো, 

শত্রুরা আমানদর হখাোঁজ হপনে হগনছ।’ 
‘তাইনতা মনন  নি।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘তা নল?’ 
িাবভছল আ মদ মুসা। বলল, ‘আমার মনন  ে ওরা লবীনত অনপক্ষা 

করনছ। এমনও  নত পানর ওরা হ ানেনলর োরভদনকই পা ারাে আনছ।’ 
‘দুজন মুসলমান আমরা, একথা তারা ভনভিত জাননন। তাই আমার মনন  ে 

মাত্র দুজন মুসলমাননক ধরার জনে ওনদর এতভকছ ুকরা স্বািাভবক নে।’ বলল 
 াসান তাভরক। 

‘হতামার কথাই ভঠক। ভকন্তু আমানদর িাবনত  নব খারাপোর কথা।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘এখন তা নল আমানদর ভক করণীে?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘আমানদর করণীে  নলা আনজারস দ্বীপপুনে হপৌনছ যাওো। তার আনগ 

হকান সংঘানত জভড়নে না পড়া, যা আমানদর আনজারস যাত্রাে হকান ভবঘ্ন ঘোনত 
পানর।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘ভকন্তু সংঘাত আসন্ন মনন  নি িাইো।’ বলল  াসান তাভরক। 
‘হদখা যাক। তুভম হরভি হতা এোরনপােদ যাত্রার জনে?’  
‘হ্াোঁ িাইো। বযাগো হরভি কনর হরনখভছ।’ 
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‘ধেবাদ, তনব শুধু এোরনপােদ যাওোর জনে হরভি নে, লড়াইনের জনেও 
হরভি  নব। যাও, বযাগ ভননে হবভরনে এস। হ ানেনলর ভবল পভরনশাধ কনর 
এনসভছ। হেক আউেও  নে হগনছ। আভম হবরুভি।’ 

 াসান তাভরক উনঠ দাোঁড়াল। বলল, ‘আসুন, আভমও হবর  ভি।’ 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননই কভরনিানর হবভরনে এল। দুজননর 

 ানত দুভে বযাগ। 
‘আমরা ভক হসাজা লভব  নে হবর  নবা িাইো?’  াসান তাভরক বলল। 
‘হ্াোঁ অবশ্যই।’ বনল ভলফে রুনমর ভদনক  াোঁো শুরু করল আ মদ মুসা। 
 াসান তাভরকও তার হপছনন  াোঁো শুরু করল।  
তারা দুজন যখন ভলফনের সামনন এনস দাোঁড়াল, ভঠক তখভন ভলফে হথনক 

হবভরনে এল হবোরা হসই দুজন হলাকনক সানথ ভননে। 
আ মদ মুসা অপভরভেত দুজননর ভদনক একবার তাভকনেই বুঝনত পারল, 

হবোরা ওোর্ল্দ ভিিম আভমদর দুজন হলাকনক তানদরই ঘনর ভননে আসনছ। 
হবোরার সানথ ছফুনের মত লম্বা ও ভজমোনষ্টর মত স্বানযযর অভধকারী হয 

হলাকভে আ মদ মুসার সন্ধানন হ ানেনল ছুনে এনসনছ তার নাম মাভরও হজানসফ। 
আর তার সানথর হলাকভে  নলা, তার দভক্ষণ  স্ত, হসই ভসলিা। 

যানদরনক আ মদ মুসা এড়ানত োনি, তানদর একদম মুনখামুভখ  নেও 
আ মদ মুসার হোনখ-মুনখ োঞ্চনলযর সামাে ছাোও পড়ল না। 

 াভসমুনখ হস বলল, ‘হবোরা, আমানদর হখাোঁজ করভছনলন যারা তানদরনক ভক 
হপনল?’ 

‘স্যার, এরাই হতা তাোঁরা, আপনানদর কানছ ভননে যাভিলাম।’ বলল হবোরা 
খুভশ  নে দ্রুত কনে। 

হবোরার কথা হশষ  নতই আ মদ মুসা হ্ান্িনশনকর জনে হনতা হগানছর 
লম্বা-েওড়াজন অথদাৎ মাভরও হজানসনফর ভদনক  াত বাভড়নে বলল, ‘ওনেলকাম, 
আভম রবীন ভসং রাফানেল এবং আমার সাভথ লছমন ভলওনানদদা। আপনারা নাভক 
আমানদর হখাোঁজ করভছনলন?’ 
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‘আপনারা ভক আজ রাত ১২োর হেনন আনজারাস যানিন?’ ভজনেস করল 
মাভরও হজানসফ। 

আ মদ মুসা একেুও ভ্রু কুেকানলা না, মুনখ সামাে িাোঁজও পড়ল না। 
প্রনের সংনগ সংনগই স জ ও সরল কনে বলল, ‘হ্াোঁ যাভি হতা?’ 

মুখ উজ্জ্বল  নে উঠল মাভরও হজানসনফর। বলল, ‘আপনানদর দুজননক 
আমানদর সানথ একেু হযনত  নব।’ 

‘হকাথাে?’ আ মদ মুসার কনে কৃভত্রম ভবস্মনের সুর। 
‘আমানদর অভফনস।’ বলল মাভরও হজানসফ। 
‘আপনানদর পভরেে ভকন্তু হদনভন।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আভম এযানন্েভনও। ভলসবননর এই অঞ্চনলর িারপ্রাপ্ত অভফসার আভম।’ 

বলল মাভরও হজানসফ। 
এক হকৌতুনকর  াভস ফনুে উঠল আ মদ মুসার মুনখ। বলল, ‘এমন হক্ষনত্র 

আপনার আইনিনভেভে কািদ হদভখনে এ ধরননর কথা বলা উভেত। তা আপভন 
হদখানভন।’ 

‘মাফ করনবন। আপভন হস ধরননর হকউনকো নন বনলই হদখাননা  েভন। 
েলুন আপনারা।’ বলল মাভরও হজানসফ। 

‘যভদ বভল যাব না আমরা। এক ঘন্োর মনধয আমানদর এোরনপানেদ হপৌছনত 
 নব। আপনারা োনিন হেনো আমানদর হফল হ াক।’ আ মদ মুসা বলল। 

খুভশনত উজ্জ্বল  নে উঠল মাভরও হজানসনফর মুখ। বলল, ‘ধেবাদ। 
আমানদর সনে নক আপনারা সতয প্রমাণ কনরনছন। আপনারা যানবন না আমরা 
জানতাম। এজনে ভননে যাবার সব বযবযাই কনর এনসভছ। হ ানেল কতৃদপক্ষও 
আমানদর স নযাভগতা করনবন। সুতরাং না ভগনে আপনানদর উপাে হনই।’ বলল 
কনঠার কনে মাভরও হজানসফ। 

‘সব বুঝলাম। ভকন্তু আমরা বুঝনত পারভছ না আমানদর হকন হযনত  নব? 
আমরা ভক হকান অপরাধ কনরভছ?’ বলল আ মদ মুসা। তার কনে কৃভত্রম ক্ষুদ্ধতার 
সুর। 
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‘এো হ ানেল। এখানন আমরা সব কথার আসর বসানত পাভর না। অভফনস 
েলুন, সবই জাননত পারনবন।’ বলল এযানন্েভনও ছদ্মনানমর মাভরও হজানসফ। 

আ মদ মুসা িাবভছল। হলাকভে যা বনলনছ সব সভতয। ওরা আে-ঘাে হবোঁনধই 
এনসনছ। আর এই হ ানেনল ওনদর সানথ লড়াইনে নামার মনধয হকান মংগল 
হনই। তানত পতুদগাল  নে আনজারাস যাওোর পথ বন্ধ  নে হযনত পানর। 
পতুদগানলর পাসনপানেদ পতুদগাল  নে আনজারস দ্বীপপুনে যাওোর অননক সুভবধা। 
এ সুভবধা আ মদ মুসা  াতছাড়া করনত োে না। সুতরাং এই আনজারস যাওোর 
পথ যতো ভনরুপদ্রব  ে হস ধরননর বযবযাই করনত  নব। আ মদ মুসা এোও 
িাবল হয, আনজারস যাওোর পনথ শুরুনতই ওনদর  ানত বেী  বার মনধযও ঝুোঁভক 
আনছ। আনজারস দ্বীপপুনে যাওোই যভদ বাধাগ্রস্ত  ে, তা নল হতা আসল কাজই 
পন্ি  নে যানব। অবনশনষ আ মদ মুসা িাবল, ওনদর  ানত বেীও  ওো যানব 
না, ভকন্তু এই মু ূনতদ হকান ঘেনাও ঘোননা যানব না, এই উিে সংকনে আ মদ 
মুসা ধধযদয ও অনপক্ষারই ভসদ্ধান্ত গ্র ণ করল। 

মাভরও হজানসফ থামনল আ মদ মুসা তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। মুনখ 
একেু  াভস হেনন বলল, ‘লছমন ভক বল, এনদর সানথ যাওোর জনে হরভি?’ 

 াসান তাভরনকর হঠাোঁনেও  াভস ফুনে উঠল। বলল, ‘হরভি, তনব ভঠক সমনে 
হেন আমানদর ধরনত  নব।’ 

‘শুনননছন হতা ভম. এযানন্েভনও? আমানদর হেন ছাড়ার আর মাত্র ৪০ ভমভনে 
বাভক। েলুন।’ বলল আ মদ মুসা। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক আনগ আনগ েলল। তানদর হপছনন মাভরও 
হজানসফরা। 

হ ানেল হথনক হবভরনে এল তারা। 
গাভড় বারাোে একো পানজনরা জীপ এবং একো মাইনরা দাোঁভড়নেভছল। 
দুগাভড় ভঘনর হলাকরা দাোঁভড়নেভছল। 
মাভরও হজানসফ হসখানন হপৌনছই হলাকনদর উনেশ্য কনর বলল, ‘দুজননক 

দুগাভড়নত তুনল  হতামরা ওঠ গাভড়নত।’ বনল মাভরও হজানসফ ভননজ ভগনে জীনপর 
ড্রাইভিং ভসনে উঠল। 
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হলাকরা আ মদ মুসানক জীনপ এবং  াসান তাভরকনক মাইনরানত তুলনত 
হগল। 

আ মদ মুসার  ানত ভছল একো হ্ান্ি বযাগ,  াসান তাভরনকর  ানতও 
একো। 

আ মদ মুসা জীনপ ওঠার আনগ  ঠাৎ থমনক দাোঁড়াল। বলল  াসান 
তাভরকনক লক্ষয কনর, ‘লছমন, আমার বযাগোও হতামার কানছ থাক।’ 

বনল আ মদ মুসা কনেক ধাপ এভগনে তার  ানতর বযাগ  াসান তাভরনকর 
 ানত তুনল ভদল। তারপর হপছন ভফনর জীনপর ভদনক কনেক ধাপ এভগনে আবার 
থমনক দাোঁভড়নে মুখ হপছন ভদনক ঘুভরনে  াসান তাভরকনক লক্ষয কনর বলল, 
‘লছমন, বযাগো বন্ধ করনত িুনল হগভছ। তুভম বন্ধ কনরা।’ 

‘ভঠক আনছ। বুনঝভছ।’ ওভদক হথনক বলল  াসান তাভরক। 
আ মদ মুসার হঠাোঁনে এক েুকনরা  াভস ফনুে উঠল। 
গাভড়নত উনঠ বনসনছ আ মদ মুসা। 
দুভে গাভড় ছুনে েনলনছ শ রতলীর ভদনক। 
গাভড় ষ্টােদ ভদনতই ওরা সব ভসগানরে ধভরনেনছ। দুভদনকর দুভে জানালা খুনল 

হদোর পরও গাভড় িনর হগনছ ভসগানরনের হধাোঁোে। 
আ মদ মুসা প্রভতবাদ করল। বলল, ‘আপনারা গাভড়নক গযাস হেম্বার 

বাভননে হফলনলন, এো হকান িদ্রতা?’ 
আ মদ মুসার এ কথা ভননে ওনদর মনধয  াভস-ঠাট্টা শুরু  নলা। প্রথনমই 

মাভরও হজানসফ বলল, ‘তা নল বুঝনু ভ েলার কতো িদ্র ভছল এবং তার গযাস 
হেম্বারগুনলা হকমন ভছল!’ 

‘বস, ভসগানরনের হধাোঁোনক হয গযাস বনল তার পনক্ষ ভ েলারী গযাস সম্পনকদ 
ধারণা করা সম্ভব নে।’ একজন বনল উঠল। 

হস থামনতই আনরকজন বলল, ‘ভসগানরনের হধাোঁো যার কানছ গযানসর মত 
অসহ্ হস মুসলমান না  নে পানর না। আপভন ভঠকই সনে  কনরনছন বস।’ 

এই কে থামনতই আনরকজন বনল উঠল, ‘বস, এনক আসল গযাস হেম্বানরর 
স্বাদ পাইনে ভদনত  নব।’ 
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‘মনন  নি ঈশ্বর হতামানদর আশা পূরণ করনবন।’ বলল মাভরও হজানসফ। 
এইিানব তানদর আনলােনা েলনতই থাকল। 
আ মদ মুসার হঠাোঁনে ফনুে উঠল আনগর হসই  াভস।  াভসো ধীনর ধীনর কভঠন 

এক ভসদ্ধানন্ত পভরণত  নলা। 
ঘভড় হদখল আ মদ মুসা। দশ ভমভনে গাভড় েনলনছ। তার মানন ভবমান বেনর 

ভরনপােদ করার আর মাত্র ৩০ ভমভনে বাভক। 
আ মদ মুসা পনকে হথনক ‘মাউথ-হনাজ গযাস কিার’ হবর করল। এো 

ক্ষুদ্রাকানরর এক ধরননর গযাসমাক। এর কাযদকাভরতা পাোঁে দশ ভমভননের হবভশ 
থানক না। 

রাস্তা-ঘাে, কল-কারখানা এবং ভবনশষ ঝুোঁভকপূণদ যানন আকভস্মক হকান 
গন্ধমে পভরনবনশর সৃভষ্ট  নল এো বযব ার করা  ে। 

আ মদ মুসা গযাসমাকভে পনর ভনল। 
 াভসর হুনলাড় পনড় হগল গাভড়নত। 
মাভরও হজানসফ বনল উঠল, ‘হ নসা না, ফাোঁভসর আসামীও মুভির স্বপ্ন 

হদনখ।’ 
গযাসমানকর সানথই মানবদনলর মত কানলা রংনের গযানসর ভিনামাইে হবর 

কনরভছল আ মদ মুসা। আ মদ মুসার গযাসমাক ভননে  াভস ঠাট্টারত হকউই এো 
হখোল কনরভন। 

গযাস-ভিনামাইনের কানলা শরীনরর এক জােগাে জ্বল জ্বল কনর জ্বলভছল 
একো লাল ভবন্দু। এোই গযাস-ভিনামাইনের ভিগার ভপন। ভপনভে খুনল ভননলই 
গযাস-ভিনামাইনের ভবনফারণ ঘনে। ভবনফারণ ঘনে মানন গযাস-ভিনামাইেভে 
তার িেংকর গযাস ভনিঃসরণ শুরু কনর। এ গযাস-ভিনামাইে আলনিি হনানবনলর 
ভিনামাইনের মত সবভকছু ধ্বংস কনর না, ভকন্তু ছে বগদগনজর মনধয হকান জীবননর 
অভস্তত্ব রানখ না। এ কারনণই জীবন ধ্বংনসর এ ভনরব-অস্ত্রনক ভিনামাইে নাম হদো 
 নেনছ। 

 ানতর মুনঠার মনধয লুকাননা জীবন ধ্বংসী এ মারণানস্ত্রর ভিগার ভপন খুলনত 
ভগনে হকোঁনপ উঠল আ মদ মুসা। ধ  হুনলাড়,  াভস ঠাট্টাে বযস্ত এ জীবন্ত 
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মানুষগুনলার জীবন ভক এতই সস্তা হয, আগামী কনেক হসনকনন্ির মনধযই তারা 
ধ্বংস  নে হযনত পারনব! ওনদর সুের পৃভথবী, মমতাে গড়া ওনদর পভরবার হথনক 
ওরা ভেরতনর এনকবানর ভবনা হনাভেনশ ভবভিন্ন  নে যানব হকন! পরক্ষনণই আ মদ 
মুসার মন হথনক হক হযন বনল উঠল, পৃভথবীর মানব বাগান ভযভন সৃভষ্ট কনরনছন 
হসই ‘ম া ভতভন’ই সৃভষ্টর সানথ ধ্বংসনক একই সানথ জুনড় ভদনেনছন। িূভমকম্প, 
বো, জনলািাস, ঝড়-সাইনলান-হ্াভরনকন, ম ামাভর এই ধ্বংনসরই এক একভে 
ম া অস্ত্র। আগাম হনাভেশ ভদনে ভদনক্ষণ ভঠক কনর এরা আনস না। আবার মন 
হথনকই আনরকজন বনল উঠল,  তযা এবং প্রাকৃভতক দুনযদানগর ধ্বংস হতা এক 
ভজভনস নে। মন হথনক এরও উত্তর এল সংনগ সংনগই। বলা  নলা, গাছনক রক্ষার 
জনে আগাছা হতা মানুষই ধ্বংস কনর। না করনল আগাছাই গাছনক হশষ কনর 
হদে। মানব সমানজও রনেনছ এ ধরননর অসংখয আগাছা। যারা আ মদ মুসা ও 
 াসান তাভরকনক ধনর ভননে যানি এরা ষড়যন্ত্রকারী এবং সন্ত্রাসী নানমর আগাছা, 
এনদর  তযা করনত না পারনল এরাই  তযা করনব আ মদ মুসা ও  াসান 
তাভরকনক। ওরা আ মদ মুসানক আসল গযাস হেম্বানরর স্বাদ পাইনে ভদনত োে। 
ওনদর সুনযাগ ভদনল ওরা এোই করনব। আর এ জানলমরা জুলুনমর ভজোনখানা 
সাও হতারা  দ্বীনপ যাবার পনথ বাধা। এই আগাছানদর ভবনাশ না  নল এক ইভঞ্চও 
আ মদ মুসা এগুনত পারনব না। শুধু তাই নে, জীবন ভদনে মাশুল ভদনত  নব 
অোে দুবদলতার। 

আ মদ মুসা হজনগ উঠল মু ূনতদর িাবানবগ হথনক। কনঠার  নে উঠল 
আ মদ মুসার মুখ। 

ভঠক এই সমনেই মাভরও হজানসফ বনল উঠল, ‘িন ভসলিানক বনল দাও, 
আমরা অভফনস যাভি না। এসব ঝানমলা অভফনস ভননে লাি হনই। সামনন 
পাইননর পাকদোে হযনত বল। আর বনল দাও কথাবাতদাে সমে খরে করার 
প্রনোজন হনই। কাপড় খুনল হদখনব খাতনা আনছ ভকনা। যভদ থানক তা নল হসাজা 
বুনক কনেকো গুলী ঢুভকনে হদনব। বযস।’ থামল মাভরও হজানসফ।  

তার থামার সানথ সানথই জীপো  ঠাৎ বাোঁক ভননে আনরকো রাস্তাে প্রনবশ 
করল। 
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আ মদ মুসা বুঝল তানদরনক পাইননর পানকদ ভননে যাওো  নি। 
কভঠন একো  াভস ফনুে উঠল আ মদ মুসার হঠাোঁনে। গযাস- ভিনামাইে 

দু ানতর মুনঠানত ভননে খুনল হফলল লাল ভপনো। তারপর সামননর ভসনের ভনে 
ভদনে কাল বলো গভড়নে ভদল সামনন। 

এক হসনকন্ি, দুনসনকন্ি কনর গভড়নে েলল সমে, ভঠক দশ হসনকনন্ির 
মাথাে গাভড়র ষ্টােদ বন্ধ  নে হগল। ড্রাইভিং ভসে হথনক মাভরও হজানসফ দূবদল 
তন্দ্রালূ কনে বলল, ‘িন, তুভম ড্রাইভিং ভসনে এস,  ঠাৎ হকমন হযন  নে হগল 
শরীর।’ 

‘ ঠাৎ এ রকম  নলা হকন? মনন  নি আমার শরীর হতামার হেনেও খারাপ। 
উনঠ দাোঁড়াবার শভি আমার হনই।’ হেনন হেনন দুবদল কনে বলল িন। 

‘ভক বলনল?’ তড়াক কনর উনঠ দাোঁড়াবার হেষ্টা কনর ভেৎকার কনর বনল উঠল 
মাভরও হজানসফ, ‘গুলী কর, খুন কর এই হলাকনক।’ 

বনল মাভরও হজানসফ ভননজই পনকে হথনক ভরিলবার হবর করার হেষ্টা 
করল। 

ভকন্তু তার আনগই আ মদ মুসা পানশর ভঝমুভন আরান্ত হলাকভের  াত হথনক 
হষ্টনগান হকনড় ভননে উনঠ দাোঁড়াল। বলল, ‘হয হযখানন হযিানব আছ বনস থাক। 
একেু হবোদবী করনল মরনব গুলী হখনে।’ 

বনল আ মদ মুসা ভপছু  নে গাভড় হথনক হননম এল। বন্ধ কনর ভদল গাভড়র 
দরজা।  

হপছননর গাভড়ো প্রাে এনস পনড়নছ। আ মদ মুসা তার হষ্টনগান তুলল 
গাভড়োনক লক্ষয কনর। 

সংনগ সংনগ গাভড় হথনক ভেৎকার হশানা হগল, ‘িাইো, গুলী করনবন না। 
আভম গাভড় োলাভি।’ 

আ মদ মুসা হষ্টনগাননর বযানরল ভননে নাভমনে ভিগার হথনক তজদভন সভরনে 
ভনল। বলল হসই সানথ ভেৎকার কনর, ‘হিতনরর খবর ভক?’ 

‘সবাই ঘুভমনেনছ ভকংবা............।’  াসান তাভরক কথা হশষ না কনরই হথনম 
হগল। 
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গাভড় হথনক তাড়াতাভড় হননম ছুনে এল  াসান তাভরক। ভফসভফস কনর বলল, 
‘িাইো, হখালা বযানগর মাধযনম আপভন হয হমনসজ ভদনেভছনলন, তা সংনগ সংনগই 
আভম বাস্তবােন কনরভছ।’ 

‘ধেবাদ  াসান তাভরক। আভম দুভিন্তাে ভছলাম হয, তুভম ভবষেো তাড়াতাভড় 
ধনর হফলনত পারনব ভকনা। আল ামদুভললা ।’ 

বনল আ মদ মুসা ঘুনর দাোঁভড়নে দ্রুত জীনপর কানছ এল। ভননজর মুনখর 
গযাসমাক িানলািানব মুনখ-নানক হসে  নে আনছ ভকনা হদনখ জীনপর দরজা খুনল 
হফলল। এগুনলা লানশর ভদনক। পানশ এনস দাোঁড়াল  াসান তাভরক। দুজনন 
লাশগুনলা রাস্তাে নাভমনে হফলল। 

‘ াসান তাভরক, বযাগগুনলা ভননে এস হতামার মাইনরা হথনক।’ বনল 
আ মদ মুসা এগুনলা জীনপর ড্রাইভিং ভসনের ভদনক। 

 াসান তাভরক মাইনরা হথনক দুভে হ্ান্ি বযাগ ভননে এনস আ মদ মুসার 
পানশর ভসনে উনঠ বসল। 

আ মদ মুসা গাভড় ষ্টােদ ভদল। ঘভড়র ভদনক তাভকনে বলল, ‘এোরনপানেদ 
ভরনপােদ করার আর মাত্র ২৫ ভমভনে বাভক  াসান তাভরক।’ 

‘ইনশাআলা  আমরা ভঠক হপৌনছ যাব িাইো।’ বলল  াসান তাভরক। 
‘ভকন্তু সামনন ভগনে এ গাভড়ো হছনড় ভদনে হকান েযাভি-মযাভি ভননত  নব 

 াসান তাভরক। এ গাভড়ো পুভলনশর পভরভেত  নব ভনিে। সুতরাং এ গাভড় 
এোরনপানেদ হনো যানব না।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘ভঠক বনলনছন িাইো। এোরনপানেদ ভক হকান ঝানমলা  নত পানর? ভক 
িাবনছন আপভন?’ বলল  াসান তাভরক। 

‘মুসলমাননদর আনজারস দ্বীপপুনে যাওো বন্ধ। হকানিানব ওরা সনে  
কনরনছ আমরা মুসলমান, ওরা ভনভিত  বার জনেই আমানদর ধনর ভননে 
যাভিল। আমরা আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক এো ওরা জানন না। সুতরাং 
এোরনপানেদ নতুন হকান ঝানমলা  নব বনল মনন  ে না। তাছাড়া হয নাম আমরা 
এযানন্োভনওনদর বনলভছ, হস নানম আমানদর ভেনকে নে। ভেনকনে আমানদর 
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পতুদগীজ-নেনীে নাম রনেনছ। আর পতুদগীজ পড়নত না পারনলও পতুদগীজ িাল 
বলনত পাভর আমরা।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আপনার কথা সতয হ াক িাইো। আমানদর যাত্রার অবভশষ্ট সমে আলা  
ভনরুপদ্রব করুন।’ বলল  াসান তাভরক। 

আ মদ মুসার গাভড় হসই হরানি উনঠ আসার পর ভকছু দূর এভগনে একভে 
েযাভি ষ্টযান্ি হদনখ জীপভে রাস্তার পানশ হছনড় ভদনে আ মদ মুসারা হননম পড়ল। 

তারপর একো েযাভি ভননে ছুেল ভলসবন এোরনপানেদ। 
 
 
 
আনজারস দ্বীপপুনের হেরভসনেরা দ্বীনপর ‘ভলনজ’ এোরনপানেদর ইভমনগ্রশন 

কাউন্োর। 
কাউন্োনর আ মদ মুসা এবং তার হপছনন  াসান তাভরক দাোঁভড়নে। 
ইভমনগ্রশন অভফসার আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর পাসনপােদ নাড়াোড়া 

কনর বলল, ‘আপনানদর ভেনকে হদভখ।’ 
আ মদ মুসা তার  ানত দুভে ভেনকে তুনল ভদল। 
হলাকভে ভেনকনের পাতা উভিনে হদখল। তারপর বলল, আপনানদর কার 

নাম রুইজজদ এবং কার নাম হপনড্রা হপাভেদে? 
‘আভম রুইজজদ, আর ও হপনড্রা হপাভেদে।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘আপনানদর নাম পতুদগীজ, ভকন্তু আপনারা হতা এভশোন?’ অভফসার হলাকভে 

বলল। 
‘পতুদগানল আভিকান, রাভশোনস  ভবভিন্ন হদনশর হলাক বাস কনর। তানদর 

সানথ অননক এভশোনও।’ হ নস বলল আ মদ মুসা। 
‘তা ভঠক।’ অননকো ভবব্রত কনেই বলল অভফসার হলাকভে। 
একো দম হনবার পরই হস আবার বনল উঠল, ‘আিা আপনারা রভবন ভসং 

রাফানেল ও লছমন ভলওনানদদা নানমর দুএভশোননক হেননন?’ 
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আ মদ মুসা মনন মনন আোঁৎনক উঠল এই হিনব হয, ‘ভলসবননর তানদর সব 
খবরই তা নল আনজারস-এ হপৌনছ হগনছ।’ 

ভকন্তু আ মদ মুসার এই আোঁৎনক উঠা িাব মুনখর হে ারাে সামােও প্রকাশ 
হপল না। অভফসার হলাকভে থামনতই আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘না, এমন নানমর 
কাউনক আমরা ভেভন না। ওরা এই ভবমানন যানব ভকনা হসো যাত্রীনদর তাভলকা 
হদখনলই হতা জানা যাে।’ 

‘ওরা খুব সাংঘাভতক হলাক এবং মুসলমান। যাত্রী তাভলকাে ঐ দুজননর 
নানম হকান যাত্রী হনই। ভনিে ওরা ভবভিন্ন সমে ভবভিন্ন কানজ ছদ্মনাম বযব ার 
করনছ। হকান ছদ্মনাম ভননেই ওরা হেনন উনঠনছ।’ বলল অভফসার হলাকভে। 

হথনমই আবার বনল উঠল হলাকভে আ মদ মুসানদর পাসনপােদ ও ভেভকে 
হফরত ভদনত ভদনত, ‘যাই হ াক। সনে  কনর হতা আমরা সব হলাকনক হ নস্তা 
করনত পাভর না। আপনারা যান। ধেবাদ।’ 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পাসনপােদ ও ভেভকে ভননে ইভমনগ্রশন হথনক 
হবভরনে লানগজ লাউনে প্রনবশ করল। 

 াসান তাভরক আ মদ মুসানক ভফসভফস কনর বলল, ‘ইভমনগ্রশন 
অভফসারভে হন ানেত িদ্রনলাক। আভম হতা িাবভছলাম, উভন বনল বসনবন হয, 
আপনানদর নাম পভরেে হয ভঠক তা প্রমানণর জনে আসুন আপনানদর ভফভজকযাল 
হেষ্ট ভদনত  নব। প্রমাণ করনত  নব আপনারা মুসলমান নন।’ 

‘হদখনল না হলাকোর হে ারা? হস খাোঁভে পতুদগীজ নে। ‘আনজারী’ হস। মানন 
আনজারনসর মানুষ হস।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আনজারী’রাও পতুদগীজ?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘পতুদগীজ নে, ভমিি পতুদগীজ। পতুদগীজরা যখন এই ভবজন দ্বীপপুে দখল 

ও বসভত গনড়, তখন তারা প্রেুর েযাভনশনক এখানন ভননে আনস। পরবতদীকানল 
নথদ আনমভরকান আভদবাভস এবং এভকনমারাও হবশ সংখযাে নানািানব এখানন 
এনস ভছেনক পনড়। সব ভমভলনে ‘আনজারী’রা একভে ভমশ্র জাভত।’ আ মদ মুসা 
বলল। 
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‘তাই  নব। ভকন্তু িাইো, এই হয ফাোঁড়াো কােল, এোই হশষ ফাোঁড়া নে বনল 
মনন  নি।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘হকান সনে  হনই এ বযাপানর  াসান তাভরক। ওোর্ল্দ ভিিম আভমদ (WFA) 
ভনভিত হয, হ ানেনল আমানদর ধরনত যাওো দুগাভড়র হলাকনদর  তযা কনর 
আমরা ভবমানন উনঠভছ ভলসবন হথনক আনজারনসর ‘ভলনজ’ আসার জনে।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘তা নল হতা প্রকৃত ভবপদ আমানদর জনে বাইনর অনপক্ষা করনছ!’ বলল 
 াসান তাভরক। 

‘ভঠক অনুমান কনরছ  াসান তাভরক!’ আ মদ মুসা বলল। 
 াসান তাভরক থমনক দাোঁড়াল। বলল, ‘হবরুবার আনগ হতা ভকছ ু তা নল 

িাবনত  ে। আসুন একেু দাোঁড়াননা যাক।’ 
আ মদ মুসাও দাোঁভড়নে পড়ল। 
মুনখামুভখ  নলা দু’জন। 
‘ভঠক বনলছ  াসান তাভরক। একেু িাবা প্রনোজন। তনব ভবকল্প ভকছু করার 

সুনযাগ খুব একো আনছ বনল মনন  ে না।’ 
‘হকন?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘ভবমান বের হথনক হবরুবার একোই পথ এবং হস পথোই যভদ ওরা 

আগনল থানক!’ আ মদ মুসা বলল। 
‘তা নল শুরুনতই হতা সংঘানত জভড়নে পড়নত  নব!’ বলল  াসান তাভরক। 
‘ভকন্তু আমরা স নজই ভেভিত  নে যাব, এমন সংঘানত জভড়নে পড়নল 

আমানদর ভমশননর ক্ষভত  নব।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আভমও তাই িাবভছ িাইো। ভকন্তু ভবকল্প হনই আপভনই হতা বলনলন।’ 

বলল  াসান তাভরক। 
 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘ েনতা আমরা হবভশ হবভশই িাবভছ।  েনতা 

হকউ আমানদর পথ আগনল হনই।’ 
‘যভদ থানক তা নল ভক  নব, হসোই হতা আনলােনার ভবষে।’  াসান তাভরক 

বলল। 
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‘হয ভবষনের উপর আমানদর ভনেন্ত্রণ হনই, এসব ভবষে ভননে আর হিনব ভক 
 নব। রণাঙ্গনই বনল ভদনব ধসভননকর িূভমকা ভক  নব। এস, অে ভবষনে একেু 
িাভব।’ বনল আ মদ মুসা লাউনের একো হেোনর ভগনে বসল। 

 াসান তাভরক ভগনে বসল তার পানশ। 
আ মদ মুসা বযানগর পনকে হথনক একো কাগজ হবর করল। কাগজো 

একো মানভেত্র। আনজারস দ্বীপপুনের একো মানভেত্র। 
মানভেত্রভে আ মদ মুসা সামনন হমনল ধরল।  াসান তাভরকও তার উপর 

হোখ রাখল। 
মানভেনত্রর উপনরর অংনশ একো দ্বীনপর উপর আঙুল হরনখ বলল, হলানরস 

দ্বীনপর উত্তনর এো করনিা দ্বীপ। প্রনফসর জযাক সাইমননর বিবয অনুসানর এই 
দ্বীনপর কনেক মাইল দূনর সাও হতারা  দ্বীপ। করনিার উত্তনর হয সাদা ভবন্দুো 
হদখা যানি, এো সাও হতারা   নত পানর। এই দ্বীনপর সবনেনে কানছর শ র 
 নলা হলানরস দ্বীনপর ‘সান্তারুজ’। আমার মনন  ে সাও হতারা  দ্বীনপর সবনেনে 
কানছর শ র ভ নসনব এর উপর WFA এর খুব হবভশ দৃভষ্ট থাকনব এখন। সুতরাং 
এখানন সাও হতারা  দ্বীপ ভননে আনলােনা করা ভনরাপদ  নব না। এই কারনণ 
আভম মনন কভর, সাও হতারা  দ্বীনপর পরবতদী ভনকেতম শ র  নলা সান্তারুজ। 
সান্তারুনজর হসাোশ’ মাইল দভক্ষণ-পূনবদ ভপনকা দ্বীনপর ‘ ারতা’ শ র। এই 
 ারতা শ রনকই আমরা আপাতত হবজ করনত পাভর। এখান হথনক সব 
খবরাখবর ভননে প্রস্তুত  নে পরবতদী হবজ ভ সানব আমরা সান্তারুনজ হযনত পাভর।’ 
থামল আ মদ মুসা। 

আ মদ মুসা থামনতই  াসান তাভরক বনল উঠল, ‘ ারতা এবং সান্তারুজ 
সম্পনকদও হতা আমানদর ভকছ ুজানা প্রনোজন।’ 

‘হ্াোঁ,  াসান তাভরক। হসো করনত  নব। পতুদগীজ ইোরবকু হথনক ভকছ ুজানা 
হগনছ। ওো তুভম একেু হদনখ ভনও। ‘ভলনজ’ হথনক আমরা ভকছু েুযভরষ্ট ভলোনরোর 
হযাগাড় করনত পারব। হসখান হথনকও ভকছু জানা যানব।’ বলল আ মদ মুসা। 

একেু হথনমই আবার হস বনল উঠল, ‘আমরা আপাতত একো োইম 
ভসভিউল এ ধরননর করনত পাভর হয, হখাোঁজ-খবনরর জনে ‘ভলনজ’হত ভতন ভদন 
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কাভেনে ৪থদ ভদনন আমরা ‘ ারতা’হত হপৌছব এবং  ারতা ভগনে পরবতদী 
পভরকল্পনা করব।’ 

‘ ারতা ভগনে হকাথাে উঠব, এ সম্পনকদ আমরা হকান ভেন্তা করব ভকনা। হছাে 
শ নরর হ ানেলগুনলা আমার মনত ভনরাপদ নে।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘তুভম ভঠকই বনলছ  াসান তাভরক। ফাইনালী ভক  নব আভম জাভন না। তনব 
আপাতত ভেন্তা কনরভছ,  ারতার কযাথভলক গীজদার অভতভথশালাে উঠব। আভম 
ইোরবনুক হদনখভছ, ‘ ারতা হসন্েপল’ গীজদার ভবশাল অভতভথশালা সবার জনেই 
উন্মুি।’ আ মদ মুসা বলল। 

খুভশ  নলা  াসান তাভরক। বলল, ‘কযানমানলজো িানলাই  নব িাইো।’ 
‘এস এবার উভঠ।’ বনল উনঠ দাোঁড়াল আ মদ মুসা। 
 াসান তাভরকও উঠল। 
েলল তারা ভিপারোর লাউনের ভদনক। 
লাউে হথনক হবর  বার দরজার পানশ একো সুদৃশ্য কাউন্োর। কাউন্োনরর 

এক প্রানন্ত ভবলনবানিদ একভে ভবেভপ্ত। বলা  নেনছ, এখান হথনক গাভড় িাড়া 
করনত পানরন। হযৌভিক িাড়া ও ভবশ্বস্ততার প্রতীক আনজারস োশনাল 
হকাম্পানী।’ 

ভবলনবািদভে পনড় আননে মুখ উজ্জ্বল  নে উঠল আ মদ মুসার। বতদমান 
অবযাে ভবশ্বস্ত গাভড় পাওো হসৌিানগযর বযাপার। 

আ মদ মুসা  াসান তাভরকনক কানন কানন বলল, ‘কাউন্োনর যাও। এনদর 
হথনকই গাভড় িাড়া কর। বাইনর ভগনে গাভড় িাড়া করার ঝুোঁভক হনো যানব না।’ 

 াসান তাভরক কাউন্োনর হগল। গাভড় িাড়া  নে হগল। তানদর ভনজস্ব 
কভমউভননকশন হনে ওোনকদর মাধযনম বনল হদোর পাোঁে ভমভননের মনধয ইউভনফমদ 
পরা ড্রাইিার লাউনে ঢুকল এবং আ মদ মুসানদর ‘ওনেলকাম’ কনর গাভড়নত 
ভননে হগল। 

হেন হথনক নামার পর হথনকই আ মদ মুসার দুনোখ সতকদ ভছল। োরভদনক 
সতকদ দৃভষ্ট হরনখই গাভড়নত উনঠ বসল। 

‘স্যার হকাথাে?’ ড্রাইভিং ভসনে বনস ভষ্টোভরং-এ  াত হরনখ বলল ড্রাইিার। 
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আ মদ মুসার ভেন্তা করাই ভছল। বলল, ‘গোনলস ইন্োরোশনাল হ ানেনল 
েল।’ 

‘ভলনজ’ এোরনপানেদর ভবপরীত ভদনক শ নরর সাগর প্রানন্ত একো হছাে 
পা ানড়র উপর এই হ ানেলভে। ভলনজ এোরনপােদ হথনক দীঘদ সরল এক পথ 
হপভরনে ‘ভলনজ’ শ নর প্রনবশ করনত  ে। তারপর শ র হপভরনে হছাে একো 
পা াড়ী পথ পাভড় ভদনে পা াড় শীনষদর ‘গোনলস ইন্োরোশনাল’ হ ানেনল 
হপৌছনত  ে। হবশ দীঘদ পথ। খুভশই  নলা ড্রাইিার। তার মুখ হদখা হগল প্রসন্ন। 

গাভড় ষ্টােদ ভননেনছ। েলনছ গাভড়। 
গাভড় তখন ভবমান বের হথনক হবভরনে এনসনছ। 
 াসান তাভরক আ মদ মুসার কাননর কানছ মুখ ভননে বলল, ‘যাত্রার শুরুো 

হবাধ  ে িানলাই  নলা িাইো।’ 
‘হতামার কথা সতয  নল িানলা। ভকন্তু আমার অে রকম মনন  নি। 

ভিপারোর লাউনে একজন ভরভমনাল হে ারার হলাক সবদক্ষণ আমানদর উপর 
হোখ হরনখনছ। আমরা হবর  নে এনল হসও হবভরনে একো সাদা গাভড়নত েনড়নছ। 
এছাড়া কার-পানকদও আনরকো সাদা গাভড়র আনরকজন হলানকর দুনোখ আঠার 
মত হগোঁনথ ভছল আমানদর উপর। আমানদর গাভড় ষ্টােদ ভননল হসই গাভড়নকও ষ্টােদ 
 নত হদনখভছ।’ বলল আ মদ মুসা। 

 াসান তাভরনকর মুখ ম্লান  নে হগল। তাকাল হস হপছন ভদনক। হবাধ  ে 
হসই দুভে সাদা গাভড় ভপছু ভননেনছ ভকনা তা হদখার জনে। ভকন্তু হপছনন গাভড়র 
সাভর। অভধকাংশই সাদা গাভড়।  তাশ  নে হোখ দুভে ভফনর এল  াসান 
তাভরনকর। 

ভকন্তু শ র হপভরনে পাবদতয পনথ প্রনবনশর পর সনে  আর থাকনলা না। দুনো 
সাদা গাভড়নক হদখা হগল আ মদ মুসার গাভড়র সমান গভতনত ছুনে আসনছ। 
আ মদ মুসা ড্রাইিারনক বনল গাভড়র গভত বাভড়নে কভমনে ভনভিত  নলা হয, গাভড় 
দুনো তানদরনকই অনুসরণ করনছ। 

আ মদ মুসা পভরভযভতো ড্রাইিারনক জানাননা ও তার মননািাব হজনন 
হনোর জনে বলল, ‘ড্রাইিার, দুনো গাভড় হদখভছ আমানদর ফনলা করনছ।’ 
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‘স্যার, আপনানদর হকান শত্রু আনছ?’ বলল ড্রাইিার। তার কনে উনদ্বগ। 
‘এনদনশ আমরা হবড়ানত এনসভছ। থাকনত পানর। ভকন্তু ওরা সরকানরর হকউ 

ভকংবা িাকাত-োকাত নেনতা?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘স্যার, সরকারী নে। সরকানরর হকান বযাপার  নল হসো ভবমান বেনরই 

ঘেত। আর এ ধরননর িাকাতও আমানদর আনজারনস হনই। স্যার,  নত পানর 
আপনানদর হকান শত্রু পতুদগাল হথনকই আপনানদর অনুসরণ করনছ।’ বলল 
ড্রাইিার। 

‘তা নল এখন ভক করা যাে ড্রাইিার?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভেন্তা হনই স্যার। গোনলস ইন্োরোশনাল হ ানেল। ওখানন শভিশালী 

পুভলশ হষ্টশন আনছ। আমরা ভঠক হ ানেনল হপৌনছ যাব, ওরা আমানদর ধরনতই 
পারনব না।’ বলল ড্রাইিার। 

পাবদতয পনথ আরও ভকছুো এগুনলা আ মদ মুসানদর গাভড়। 
হঝানপ ঢাকা ভেলার একো বাোঁক ঘুরনতই আ মদ মুসা হদখনত হপল দুশ 

গনজর মত দূনর একো মাইনরা ও একো জীপ তানদর পথ হরাধ কনর দাোঁভড়নে 
আনছ। হপছনন তাকাল হস। হদখল হপছনন ছুনে আসা দুভে গাভড়র সানথ আনরকভে 
গাভড় হযাগ  নেনছ।  

ড্রাইিার ভবষেো হখোল কনরনছ। গাভড় থাভমনে ভদনেনছ হস। তার হোনখ 
িনের ছাপ। বলল হস, ‘সবদনাশ স্যার! ওরা দুভদক হথনক ভঘনর হফনলনছ।’ 

আ মদ মুসানদর গাভড়র সামননই রাস্তার একো ভত্রনমা নী। হ ানেলগামী 
হরাি হথনক আনরকো রাস্তা হবভরনে পাবদতয এলাকার মনধয ভদনে পভিম ভদনক 
েনল হগনছ। 

রাস্তাভের ভদনক একবার তাভকনে আ মদ মুসা ড্রাইিারনক লক্ষয কনর বলল, 
‘পভিম এ রাস্তাো হকাথাে হগনছ ড্রাইিার?’ 

‘স্যার, পাবদতয এলাকা ছাভড়নে রাস্তাো আমানদর এ দ্বীনপর একমাত্র বীে 
পযদন্ত হগনছ। হসখানন মননারম একো েুযভরষ্ট েে আনছ।’ 

‘ড্রাইিার গাভড়ো পভিনমর ঐ রাস্তাে নাও।’ ভননদদনশর স্বনর বলল আ মদ 
মুসা। 
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‘ওভদনক হতা হকান আশ্রে হনই স্যার। মাত্র েুযভরষ্ট েনে একো পুভলশ হষ্টশন 
আনছ। হস হতা অননক দূনর?’ 

‘িে কনরা না ড্রাইিার, হতামার এবং হতামার হকাম্পানীর হকান ক্ষভত  নব 
না। তুভম গাভড় ঘুভরনে নাও।’ এবার দৃঢ় কনে ভননদদশ ভদল আ মদ মুসা। 

ড্রাইিার গাভড় ঘুভরনে ভননে পভিনমর রাস্তাে েলনত শুরু করল। 
একেু  াসল আ মদ মুসা। বলল ড্রাইিারনক লক্ষয কনর, ‘শত্রুর কানছ 

আত্মসমপদণ করার োইনত শত্রুর  াত হথনক বাোঁোর হেষ্টা করাই উভেত নে ভক 
ড্রাইিার?’ 

‘অবশ্যই স্যার। ভকন্তু শত্রুনদরনক খুব প্রবল হদখভছ। স্যার, ওরা কারা 
আোজ করনত পানরন?’ ড্রাইিার বলল। 

‘বেী ভকছ ু হলাকনক আমরা উদ্ধার করনত োই।  নত পানর আেককারী 
দনলর ওরা হকউ।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘বেীরা হক স্যার?’ বলল ড্রাইিার। 
‘ভনরপরাধ হলাক। ওনদর মুখ বন্ধ করার জনে ওনদর অপ রণ করা 

 নেনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘বেীরা ভক আপনানদর আত্মীে?’ ড্রাইিার বলল। 
‘না। অোনের প্রভতভবধান করনতই আমরা ওনদর সা াযয করনত োই।’ 

বলল আ মদ মুসা।  
ড্রাইিানরর মুখ গম্ভীর  নে উনঠনছ। কপাল তার কুভঞ্চত। 
আর হকান কথা বলল না হস। 
আ মদ মুসা তখন অে কানজ মননানযাগ ভদনেনছ। হ্ান্ি বযাগ হথনক োভব 

হবর কনর লানগনজ কনর আনা বযাগো হেনন ভননে খুনল হফলল। হবর করল োভষ্টক 
কননেইনার হথনক তার এম-১০ হমভশন ভরিলবার। 

োভষ্টক কননেইনারভে ভবনশষিানব ধতভর। ‘এিনর’ বা হকান ‘হর’ হফলনল 
এর হিতরকার ভকছ ুহদখা যাে না। ‘হর’ হফলনলই কননেইনারভে আেনার মত 
স্বি একো ছভব উপ ার হদে। এই কননেইনানর কনরই আ মদ মুসা ও  াসান 
তাভরক তানদর অস্ত্র ভননে এনসনছ। 



গুলাগ অভিযান  20 

 

 াসান তাভরকও তার অস্ত্র হবর কনর ভননেনছ। 
এক জােগাে এনস  ঠাৎ ড্রাইিার  ািদ হব্রক কনষ গাভড় দাোঁড় করাল। 
‘ভক  নলা ড্রাইিার?’ বনল উঠল আ মদ মুসা। 
‘স্যার, ইভেন িাবল ভদনি। হদখভছ আভম।’ বনল ড্রাইিার দ্রুত ষ্টােদার হথনক 

োভবর ভরং খুনল ভননে গাভড় হথনক হননম ঘুনর দাোঁভড়নে দরজা বন্ধ কনর ইভেননর 
ভদনক এগুনলা। তারপর ইভেননর েপো খুনল হফনল দাোঁড় কভরনে ভদল। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক তখন বযস্ত হপছনো হদখনত। 
হপছনন ছুনে আসা গাভড় ৫ভে কত দূনর আনছ হসো আোজ করনত হেষ্টা করভছল। 

হবশ সমে পার  নে হগল। 
ইভেননর ভদক হথনক হকান শব্দ না হপনে আ মদ মুসা সামনন তাকাল। ভকন্তু 

ইভেন ভননে কাজ করার হকান শব্দ হস শুননত হপল না। তাছাড়া ড্রাইিারনকও 
হদখনত হপল না। 

গাভড়র জানালা খুনল হদখার হেষ্টা করল আ মদ মুসা। ভকন্তু গাভড়র জানালা 
হখালা হগল না। লক করা। দরজা হখালার হেষ্টা করল। ভকন্তু হদখল দরজাও লক 
করা। 

েমনক উঠল আ মদ মুসা। 
দ্রুত হস এভগনে ড্রাইিানরর দরজাে নব ঘুরানত হেষ্টা করল। ঘুরল না। 
‘ াসান তাভরক, ড্রাইিার পাভলনেনছ এবং হসই সানথ হস আমানদরনক বেী 

কনর হরনখ হগনছ।’ দ্রুত কনে বলল আ মদ মুসা। 
ভবদুযতেৃনষ্টর মত ঘুরল  াসান তাভরক। বলল, ‘এ জনেই হস োভব ভননে 

হননম হগনছ।’ 
আ মদ মুসা হপছনো হদনখ জানালার হকাণা ভদনে সামননর ভদকো হদখার 

হেষ্টা কনর বলল, ‘ াসান তাভরক, সামনন হথনকও দুভে গাভড় আসনছ। দুভতনশ 
গনজর হবভশ দূনর নে ওরা। হপছননর পাোঁেো গাভড়ও দুএকভমভননের মনধয এনস 
পড়নব।’ 

‘তার মানন লক করা গাভড়নত আমরা বেী  নে পনড়ভছ।’ বনলই  াসান 
তাভরক তার হমভশন ভরিলবারো তাক করল জানালা গুনড়া কনর হদবার জনে। 
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আ মদ মুসা তানক বাধা ভদনে দ্রুত বলল, ‘গুলী নে, বাে ভদনে হিনঙ হফল। 
গুলীর শব্দ কনর আমানদর অবযা ওনদর জানানত োই না।’ 

 াসান তাভরক হমভশন ভরিলবানরর বাোঁে ভদনে হিনঙ হফলল জানালা। 
িাঙা জানালা ভদনে বযাগগুনলা আনগ বাইনর হফনল ভদনে  াসান তাভরক ও 

আ মদ মুসা বাইনর হবভরনে এল। 
হবর  নেই আ মদ মুসা বলল, ‘যতদূর ধারণা কভর উত্তর ভদনক ভকছ ুদূনরই 

সাগর আর দভক্ষনণ পাবদতয এলাকা পার  নল পাওো যানব বনাঞ্চল, তারপর 
হলাকালে। হকান ভদকো আমরা হবনছ হনব  াসান তাভরক?’ 

‘আমার মনত দভক্ষণ ভদক িাইো।’  াসান তাভরক বলল। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক গাভড় ঘুনর গাভড়র দভক্ষন পানশ এনস দ্রুত 

রাস্তা হথনক হননম একো ভেলার আড়াল ভননে দভক্ষন ভদনক এগুনলা। 
দুভদক হথনক গাভড়গুনলা তখন এনস পনড়নছ। 
আ মদ মুসানদর গাভড়র সামনন ও ভপছনন দাোঁড়াল ৭ভে গাভড়র একভে ব র। 
৭ভে গাভড় হথনক নামল ৪০ জননর একভে ভবরাে দল। তানদর সানথ দুভে 

ভশকারী কুকুর। 
জীপ হথনক হননম আসা দীঘদনদ ী ঋজু শরীনরর এবং উনত্তভজত হে ারার 

একজন হলাক আ মদ মুসানদর গাভড়র হিতরোে একবার হোখ বুভলনে িাঙা 
জানালা হদনখ সবার উনেনশ্য ভেৎকার কনর বলল, ‘হকান ভদনক হগনছ হদখ। 
শেতাননদর ভকছুনতই পালানত হদো যানব না।’  

দুভে কুকুর ধনর রাখা দুজন হলাক তানদর  ানতর ইননিলাপ হথনক দুখন্ি 
কাপড় হবর কনর কুকুর দুভেনক ভদনে তা শুভকনে ভনল এবং কুকুর দুভেনক হবোঁনধ 
রাখা দভড়র হশষ প্রান্ত ধনর হরনখ পুনরা দভড় হছনড় ভদল। 

সংনগ সংনগই কুকুর দুভে গাভড় ঘুনর উত্তর পাশ হথনক দভক্ষণ পানশ ভগনে 
ছুেনত শুরু করল দভক্ষণ ভদনক। কুকুনরর দভড় ধনর রাখা হলাক দু’জনও ছুেল তার 
সানথ। অবভশষ্ট আেভত্রশজনও তানদর ভপছনন েলনত লাগল। 

হসই লম্বা হলাকভের হনতৃনত্ব ওরা েলনছ অস্ত্র বাভগনে জংগল যুনদ্ধর ফরনমশন 
ভননে। 
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ভপনঠ বযাগ ঝুভলনে পথ ীন পাবদতয িূভমর উপর ভদনে আ মদ মুসারাও 
েলভছল। 

পাবদতয িূভম েড়াই-উৎরাই, পা ানড়র ভেলা, খাড়া ও গিীর উপতযকা এবং 
গাছ ও হঝাপ-জংগনল িরা। পথ েলা খুব কভঠন। ভকন্তু খুভশ  নলা আ মদ মুসা। 
এই পভরনবনশ WFA-এর হলাকরা তানদর খুোঁনজ পানব না। আ মদ মুসা ভেন্তা 
করল, তারা জংগনলর ভদনক না ভগনে পুনব ‘ভলনজ’ শ নরর ভদনক  াোঁো শুরু করনত 
পানর। ভকন্তু আবার িাবল, শত্রুনদর গভতভবভধ সম্পনকদ ভনভিত না  নে শ রমূখী 
 ওো তানদর ভঠক  নব না। 

প্রাে ১ ঘন্ো েলার পর একো উচ্চিভূমর উপর বসল আ মদ মুসা ও  াসান 
তাভরক। 

উচ্চ িূভমো সমতল। হঝাপ ও বড় বড় গাছ-গাছড়াে িরা। ভবশাল উচ্চ 
িূভমো পুরাকীভতদর হকান গনড়র মত। এই গড়োরই উত্তর প্রানন্ত এনস বনসনছ 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক। এখানন বনস হপছনন হফনল আসা পাবদতয 
অঞ্চলোর উপর হোখ রাখা যানি। ওরা ফনলা করনছ না ভফনর হগনছ এো খুব 
জানা দরকার। 

আ মদ মুসার এ ভেন্তাে হছদ পড়ল  াসান তাভরনকর কথাে। হস বলভছল, 
‘িাইো, আমরা কাক িাকা হিানর খাভল হপনে হবভরনেভছ। খাবার ভবষেোও 
আমানদর িাবনাে রাখা যাে।’ 

আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘তুভম ভঠক বনলছ  াসান তাভরক। আভমও 
হপেনক বুঝানত পারভছ না। ভকন্তু ভক খানব? বযানগর পনকনে আনছ ভবমান হথনক 
পাওো মাত্র কনেকো েকনলে।’ 

বনল আ মদ মুসা েকনলেগুনলা হবর কনর  াসান তাভরকনক ভদল, ভননজও 
ভনল। 

েকনলে মুনখ ভদনে  াসান তাভরক বলল, ‘িাইো বুঝনত পারভছ না, সাত 
গাভড় হলাক হগল হকাথাে! আমানদর ফনলা না কনর ওরা ভফনর যানব এো ভক 
স্বািাভবক?’ 

‘না, স্বািাভবক নে।’ আ মদ মুসা বলল। 
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কথা হশষ  নতই আ মদ মুসার কানন এল একো অপ্রতযাভশত শব্দ। একো 
কুকুনরর কে শব্দ তুলনত ভগনেও আকভস্মকিানব রুদ্ধ  নে হগল। 

েমনক উঠল আ মদ মুসা। 
 ঠাৎ একো ভেন্তা তার মাথাে ভঝভলক ভদনে উঠল। ওরা ভক কুকুর ভননে 

এগুনি? ওরা ভক আ মদ মুসানদর হদখনত হপনেনছ? উৎসা ী কুকুরনক 
সামলাবার জনেই ভক ঐিানব তার মুখ হেনপ ধরনত  নেনছ? 

এই ভেন্তা তার মাথাে আসার সানথ সানথই আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘ াসান 
তাভরক, তাড়াতাভড় আড়াল নাও। সম্ভবত আমরা শত্রুর হোনখ পনড় হগভছ।’ 

বনল আ মদ মুসা ভননজও দ্রুত গভড়নে উচ্চিভূমর প্রান্ত হথনক একেু হিতনর 
সনর এল। 

 াসান তাভরকও গভড়নে একো হঝানপর আড়ানল েনল এনসনছ। 
আড়ানল এনসই  াসান তাভরক ছুনে এল আ মদ মুসার কানছ। বলল, ‘ভক 

বযাপার িাইো?’ 
‘আভম একো কুকুনরর অসমাপ্ত ভেৎকার কানন শুননভছ। হকউ কুকুনরর 

ভেৎকারনক মাঝ পনথ থাভমনে ভদনেনছ। আমার ভবশ্বাস, আমানদর শত্রুরা কুকুনরর 
ভদক-ভননদদশনাে ভনিঃশনব্দ আমানদর খুব কানছ এনস হপৌনছনছ।’ বলল আ মদ 
মুসা। 

‘দুিঃভখত, কুকুনরর ভেৎকারো আভম হখোল কভরভন। শব্দ হকান ভদক হথনক 
এনসনছ িাইো?’  াসান তাভরক বলল। 

‘উত্তর ভদক। একদম এই সামনন হথনক। আমার মনন  ে, এই উচ্চিভূম 
হযখান হথনক উনঠ এনসনছ হস পযদন্ত ওরা হপৌনছ হগনছ।’ বলল আ মদ মুসা। 

‘তার মানন ওরা এখন এই  াইলযানন্ি ওঠার প্রস্তুভত ভননি।’  াসান তাভরক 
বলল। 

‘আমার মনন  ে কুকুরনক অনুসরণ কনর আমানদর  ানতর মুনঠাে পাওো 
পযদন্ত ওরা ভনরনব এগুনব এবং তারপর আমানদর উপর ঝাোঁভপনে পড়নব।’ বলল 
আ মদ মুসা। 
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‘আমরা ভক করব এখন? আমরা ভক আরও সামনন সনর যাব?’  াসান তাভরক 
বলল। 

‘ওরা োে আমানদরনক ওনদর োনগদনের মনধয ভননত। আর আমরা োইব 
ওনদরনক আমানদর োনগদনের মনধয আননত। এভদক হথনক আমরা হযখানন 
রনেভছ, হসো আমানদর জনে িানলা জােগা। আমানদর এ উচ্চিভূম হথনক হয ঢাল 
ওনদর ভদনক হননম হগনছ তা খুব লযাে এবং উন্মুি। হছাে দুোরো গাছ-গাছড়া ও 
ঘাস ছাড়া আর ভকছু হনই। এই ঢানল তারা আত্মনগাপননর হকান সুনযাগ পানব না 
এবং এই ঢাল ভদনেই তানদর উনঠ আসনত  নব। পূবদ ভদনক উচ্চিভূমর সানথ 
পা াড় যুি  নেনছ। ওভদক ভদনে আসনত পারনছ না। ঢাল ঘুনর পভিম ভদক  নে 
তানদর আসার হকান যুভি হনই। কারণ আমরা তানদর সম্বনন্ধ জাননত হপনরভছ 
এো তারা জানন না এবং স্বািাভবকিানব কুকুর তানদর এই পনথই ভননে আসনব।’ 
বলল আ মদ মুসা। 

 াসান তাভরক  াসল। বলল, ‘আল ামদুভললা , আলা  আমানদর উপযুি 
জােগাে এনন ওনদর মুনখামুভখ কনরনছন।’ 

আ মদ মুসা ঢানলর প্রান্ত বরাবর এলাকা পযদনবক্ষণ কনর মাঝামাভঝ 
জােগাে একো উোঁেু যান হদখনত হপল। উোঁেু জােগাো ঢানলর একদম প্রানন্ত হবদীর 
মত হদখনত এবং ওো পভরকভল্পতিানব ধতভর মনন  নলা তার কানছ। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক রভলং কনর ভগনে উঠল হসই হবভদনত। 
আ মদ মুসারা হবভদনত উঠনতই ভবরাে আকানরর দুভে বড় সাপ হবভদ হথনক হননম 
হগল। 

ভবভস্মত  নলা আ মদ মুসা, হবভদর হমনঝো পাথনরর। পাথনরর হজাড়াগুনলা 
ভদনে গাছ-গাছড়া উনঠ পাথরগুনলা হঢনক ভদনেনছ। হবভদর উপর দুভে পাথনরর 
বাভে। বাভেগুনলা হিজা হদনখ ভ্রু কুভঞ্চত  নলা আ মদ মুসার। োরভদনক োইল। 

হবভদর উত্তর প্রানন্ত অবযান ভনল আ মদ মুসারা। তারা খুভশ  নলা হয, হগাো 
ঢালোই তানদর নজনর আসনছ। অবশ্য ঢানলর পভিম প্রান্ত দভক্ষণ ভদনক হবোঁনক 
হগনছ বনল হশষো হদখা যানি না। 
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হবভশক্ষণ বসনত  নলা না আ মদ মুসানদর। হদখা হগল, ভঠক তানদর 
হসাজাসুভজ জংগনলর হিতর হথনক ঢানলর হগাড়াে উনঠ এল দুজন হলাক। তানদর 
সামনন দুভে কুকুর। কুকুর দুভের দভড় তানদর  ানত। কুকুর দুভে িবলমানেদর 
িংভগনত হদৌড়ানি। 

কুকুর হকাোনির পরই হবভরনে এল মূল বাভ নী।  ানত হষ্টনগান, হকামনর 
ভপস্তল সভিত ভবরাে একো দল। সংখযা ৪০ হথনক ৫০এর মনধয  নব বনল 
অনুমান করল আ মদ মুসা। রীভতমত যুনদ্ধর আনোজন। ভবভস্মত  নলা আ মদ 
মুসা। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর হমভশন ভরিলবার প্রস্তুত।  
আ মদ মুসা তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। বলল, ‘ওরা ঢানলর মাঝ 

বরাবর আসার আনগ আমরা গুলী করব না।’  
ওরা ঢানলর মাঝ বরাবর এনস হগনছ। 
আ মদ মুসা তার এম-১০ হমভশন ভরিলবার িান  ানত হরনখ বাম  াত ভদনে 

পনকে হথনক আরও একো ভরিলবার হবর কনর ওনদর মাথার উপর ভদনে গুলী 
করল। সংনগ সংনগই ওনদর কনেক িজন হষ্টনগান ও ভরিলবার এক সানথ গজদন 
কনর উঠল আ মদ মুসার ভরিলবানরর শব্দ লনক্ষয। ভকন্তু তানদর গুলীগুনলা প্রাে 
৪০ ভিগ্রী হকানণ মাথার উপর ভদনে েনল হগল।  

ওনদর গুলীর প্রথম ধাপ আ মদ মুসানদর অভতরম করার সানথ সানথই 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর হমভশন ভরিলবার গজদন কনর উঠল এবং ঘুরনত 
লাগল দলভের উপর ভদনে। 

মাত্র কনেক হসনকন্ি। দলভের সবাই িূভম শযযা ভনল। 
কনেকভে হদ  ঢাল হবনে গভড়নে জংগনল ঢুনক হগল। 
অেগুনলা ভনজদীব পনড় থাকল ঢানলর উপর। 
ঢাল হথনক হদ গুনলা জংগনল গভড়নে যাবার পর পরই ওভদক হথনক আ মদ 

মুসানদর উচ্চিভূম লনক্ষয অভনেভমত বযবধানন গুলী আসনত লাগল। 
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আ মদ মুসারা গুলী খরে না কনর অনপক্ষা করার নীভত অনুসরণ করল। 
ওখানন বনস গুলী কনর ওনদর লাি হনই। সামনন এগুনতই  নব ওনদর। হসই 
সমনের অনপক্ষা করনত লাগল ওরা। 

পল পল কনর সমে পার  নে যানি। ওপার হথনক হসই অভনেভমত গুলী 
একোনা েলনছই। 

ভবরভি ও ভবস্মে ভকছুো আিন্ন কনরনছ আ মদ মুসানক। অথদ ীন ও 
অবযা ত এই গুলীর অথদ ভক? এমন ভক ভন ত-আ তনদর ভননে যাবারও ওরা হেষ্টা 
করনছ না! 

এ সমে আ মদ মুসানদর ভঠক হপছনন অননকখাভন উপনর শূে হথনক দুভে 
কারবাইন হ্ান্ি হমভশনগান গজদন কনর উঠল। 

আকাশ হথনক পড়ার মত প্রবল শক হখনে আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক 
দুজননই হপছন ভফনর তাকাল। 
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২ 
হবভদনত উঠনত উঠনত িযাভনসা গনজানলা বলল, ‘িাইো, গত মানস আমরা 

আসনত পাভরভন। তানতই হদনখা মনন  নি হবভদো জংগনল িনর হগনছ। এ রকম 
হতা  ওোর কথা ভছল না।’ 

সাভগদও গনজানলাও হবভদনত উঠভছল হিভনসার সানথ। বলল, ‘ভিনেনীরা 
এনসভছল হতা। মনন  ে ওরা হবভদো পভরষ্কার কনর যােভন।’ 

‘তাই  নব। আজ আমানদর সংগ্রানমর শভিরা দুধ হখনে যাবার পর আমরা 
হবভদো পভরষ্কার করব িাইো’। বলল িযাভনসা গনজানলা। 

‘আভমও তাই িাবভছ।’ বলল সাভগদও গনজানলা। 
দুজননই উঠল হবভদনত। 
দুজননর  ানতই দুো কারবাইন হশ্রণীর ক্ষুদ্র সাবনমভশনগান। দুজননই 

 ানতর সাবনমভশনগান কাোঁনধ ঝুভলনে কাোঁনধর থনল হথনক হবর করল োভষ্টনকর 
একো পে। পনের মুখ খুলনত খুলনত ওরা দুজনন হগল হবভদর মাঝখানন রাখা 
দুনো পাথনরর বড় বাভের ভদনক। পনের মুখ খুনল ওরা দুজন পাথনরর দুই বাভেনত 
পনের সবেুকু দুধ হঢনল ভদল। 

পনের মুখ বন্ধ কনর কাোঁনধর ঝুলাননা বযানগ হরনখ দুজননই কাোঁধ হথনক 
সাবনমভশনগান  ানত ভনল এবং দুজননই সাবনমভশনগাননর বযানরল বাভের দুনধ 
হিাবাল। তারপর আবার সাবনমভশনগান কাোঁনধ ঝুভলনে দ্রুত হননম এল হবভদ 
হথনক। 

দুজননরই পরনন ফলু সামভরক হপাশাক। কাোঁনধর সাবনমভশনগান ছাড়াও 
ওনদর হকামনর একভদনক ঝুলাননা ভরিলবার, অেভদনক খাপবদ্ধ ছুভর। 

দুজননর মাথাে সামভরক েুভপ। 
দুজনন ওরা িাই হবান। আনজারস দ্বীপপুনের স্বাধীনতা সংগ্রানমর হনতা। এ 

কারনণই পতুগদীজ আইনন গনজানলা বংশ ভবনদ্রা ী পভরবার। আনজারস 
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দ্বীপপুনের পতুদগীজ আইন ও পুভলশ এই পভরবানরর সন্ধানন সবদক্ষণ পই পই কনর 
ঘুরনছ। 

হবভদ হথনক হননম সাভগদও এনগাভিল দভক্ষণ ভদনক। 
িযাভনসা গনজানলা বলল, ‘িাইো, হবভদো গাছ-গাছড়াে হছনে হগনছ। 

আমরা হযখানন দাোঁভড়নে হবভদনত আমানদর অভতভথনদর আসা-যাওো হদভখ, 
হসখান হথনক আজ হবভদর ভকছুই হদখা যানব না।’ 

‘তা নল।’ থমনক দাোঁভড়নে বলল সাভগদও গনজানলা। 
‘েল এই গাছোে উনঠ যাই। ওখান হথনক িানলা কনর হদখনত পাব।’ বলল 

িযাভনসা গনজানলা। 
‘ভঠক, িযাভনসা গানছ ওঠা যাে। সব িানলা কনর হদখা যানব। ভকন্তু তুভম গানছ 

উঠনত পারনব হতা?’ সাভগদও গনজানলা বলল। 
‘ভক বলছ িাইো। তুভম ভক নতুন  নল নাভক?’ বলল িযাভনসা গনজানলা। 
‘ভঠক আনছ। েনলা।’ বনল সাভগদও গনজানলা গানছর ভদনক এনগানলা। 
হবভদর পুবপানশ একো উোঁেু গানছ তারা উনঠ বসল। ওখান হথনক উচ্চিভূমর 

ভবরাে এলাকাস  উত্তর ভদনক হননম যাওো ঢালনকও পভরষ্কার হদখা যাে। 
ওরা হবভদনক সামনন হরনখ পভিমমুখী  নে বসল। 
তারা গানছ উনঠ বসার পর দশ ভমভনেও হগল না। পূব ভদক হথনক এক হজাড়া 

দীঘদ সাপ এক সানথ এনস হবভদনত উঠল। এগুনলা তারা দুধ িভতদ পাথনরর বাভের 
ভদনক। সাপ দুভে দুবাভে হথনক দুধ খাওো শুরু করল। 

গানছ বনস দুিাইনবান সাভগদও ও িযাভনসা আননের সানথ হদখভছল এই 
দৃশ্য। দৃশ্যো হদখনত হদখনত সাভগদও গনজানলা বনল উঠল, ‘আমানদর োর পুরুষ 
সানপরও োর পুরুষ ধনর এই দৃশ্য এিানবই হদনখ  নে আসনছ। এই সাপরা 
আমানদর শভি ছাড়া, সংগ্রাম ও ঐভতনহ্র প্রতীক।’ 

‘ভকন্তু িাইো, সানপর অবযথদ হছাবনলর মত আমরা শত্রুর উপর অবযথদ 
আঘাত  াননত পারভছ কই? আমরা এগুনত পারভছ না হকন?’ বলল িযাভনসা। 
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সাভগদও ভকছু বলনত যাভিল। ভকন্তু িযাভনসার হোখ ঢানলর উপর পড়নতই 
িূত হদখার মত েমনক উনঠ সাভগদওর মুখ হেনপ ধনর বলল, ‘ঢানলর ভদনক হদখ 
িাইো।’ 

সংনগ সংনগই সাভগদও হোখ হফরানলা ঢানলর ভদনক। 
হদখনলা দুজন হলাক পাশাপাভশ ঢাল হবনে দ্রুত উনঠ আসনছ। 
ভ্রুকুভঞ্চত  নলা সাভগদও গনজানলার। ভফস ভফস কনর বলল িযাভনসানক, 

‘দুজননর হকউ এনদনশর নে, ইউনরানপরও নে।’ 
‘তা নল হকাথাকার?’ 
‘এভশোন মনন  নি িযাভনসা আমার কানছ।’ 
‘তা নল ওরা আমানদর শত্রু  ওোর কথা নে। ভকন্তু িাইো দুজননর  ানতই 

হতা হমভশন ভরিলবার?’ 
‘আসনলই এভশোনরা আমানদর শত্রু  বার কথা নে। ভকন্তু ওরা হযন তু 

অস্ত্রধারী হসন তু শত্রু  নতও পানর। আর ওনদর েলার িংভগ হদনখ মনন  নি অস্ত্র 
তারা কানরা না কানরা ভবরুনদ্ধই ব ন করনছ। তানদর হসই শত্রু হক? আমরাও 
 নত পাভর। আর আমানদরই রানজযর মনধয এখন ওরা।’ বলল সাভগদও। 

হলাক দু’জন তখন উচ্চিভূমর প্রানন্ত উনঠ এনসনছ। বসল তারা। ভকন্তু উন্মুি 
জােগাে না বনস হছাে গাছ-গাছড়ার মনধয বসল। 

ভনেু কনে তারা কথা বলভছল। মানঝ মানঝই উোঁভক ভদভিল ঢানলর ভদনক। 
 ঠাৎ এক সমে তারা ভননের উপতযকার ভদনক তাভকনে দ্রুত গভড়নে উচ্চিভূমর 
প্রান্ত হথনক ভকছুো হিতনর গাছ-গাছড়ার আরও আড়ানল সনর এল। 

উৎকণদ  নে উঠল সাভগদও। বলল ভফসভফস কনর, ‘ভননে উপতযকাে মনন  ে 
কুকুনরর ভেৎকার শুনলাম। মনন  ে ওরা দুজনও শুননত হপনেনছ কুকুনরর 
ভেৎকার। এ জনেই গভড়নে ওরা আরও আড়ানল সনর এল। ভনিে ওরা কানরা 
তাড়া হখনে পাভলনে আসনছ এবং তাড়াকারীরা ভননের উপতযকাে হপৌনছ হগনছ।’ 

‘ভকন্তু িাইো এনদর হোনখ-মুনখ হতা পলাতকনদর মত িে ও উনদ্বগ হনই!’ 
বলল িযাভনসা। 

‘তা ভঠক। ভকন্তু এর অথদ এই নে হয তারা পলাতক নে।’ সাভগদও বলল। 
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ওরা এ সমে হদখল, হলাক দু’জন হবভদর ভদনক এগুনি। 
আোঁৎনক উঠল িযাভনসা। ভফসভফস কনর বলল, ‘িাইো, আমানদর হম মান 

সপদরাজরা হতা এখনও হবভদনত!’ 
‘আমরা দশদক, যা ঘেনব তা ঘেনত দাও। পাপ করনল পানপর সাজা ওনদর 

হপনত  নব।’ বলল সাভগদও। 
হলাক দুজন তখন হবভদনত উঠভছল। 
সাভগদও ও িযাভনসা ভবস্মনের সানথ হদখল, সাপ দুভে হবভদর দভক্ষণ প্রান্ত ভদনে 

সাভর হবনধ হননম েনল হগল। 
তানদর ভবস্মনের বড় কারণ  নলা, প্রভতভদন সাপ দুনো দুধ খাওোর জে 

হযমন হবভদনত উনঠ আনস পূবদ প্রান্ত ভদনে দুধ খাওোর পর হননমও যাে হতমভন 
পূবদ প্রান্ত ভদনে। ভকন্তু আজ প্রথমবার ওরা নামল দভক্ষণ প্রান্ত ভদনে। 

তার মানন তানদর হম মান সাপ দুনো আনপাশ করল হলাক দুজননর সানথ, 
িাবল সাভগদও। হলাক দুজন হবভদনত উঠার আনগই হযমন সাপ দুনো েনল হগল, 
হতমভন ভিন্ন রাস্তা ভদনে হগল একই রাস্তা বযব ানরর সংঘাত এভড়নে। 

‘িাইো, ভক বুঝনল?’ বলল িযাভনসা। 
‘বুঝলাম, এ দুজন আমানদর শত্রু নে, বা আমানদর জনে ক্ষভতকর নে।’ 

বলল সাভগদও। 
‘আমারও তাই মত। আর ওনদর দুজননর হে ারা হকানও িানবই 

ভরভমনানলর মত নে। ভনরী , ভনষ্পাপ িদ্রনলাক বনলই ওনদর মনন  ে।’ বলল 
িযাভনসা। 

কথা হশষ কনরই িযাভনসা আবার োপা উনত্তভজত কনে বলল, ‘িাইো হদখ, 
ওরা দুজন ওনদর হমভশন ভরিলবার বাভগনে যুনদ্ধর পভজশন ভননে বনস আনছ।’ 

সাপ দুনো ভঠক পনথ হগল ভকনা হদখভছল সাভগদও। িযাভনসার কথাে হস মুখ 
ভফরাল, হদখল, হলাক দুজন হবভদর উত্তর প্রানন্ত গাছ-গাছড়ার আড়াল ভননে ঢানলর 
ভদনক তানদর ভরিলবার তাক কনর বনস আনছ। 

এক ভমভনেও পার  নলা না। 
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ভননের উপতযকার জংগল হথনক দুভে কুকুর ভননে হষ্টনগানধারী দুজন হলাক 
হবভরনে এল। তারা উঠনত শুরু করল ঢাল হবনে। 

তানদর হপছনন হপছনন হবভরনে এল েভলশ পোঁেতাভলশ জননর ভবশাল 
বাভ নী। প্রনতযনকর  ানতই উদযত হষ্টনগান। মনন  নি একদল হযাদ্ধা এগুনি 
যুনদ্ধর জনে। 

‘তা নল ওরাই তাড়া কনর ভননে আসনছ এ দুজননক?’ বলল িযাভনসা 
ভফসভফস কনর সাভগদওর উনেনশ্য। 

‘িাবভছ, এ দুজন ভবনদশী। ভকন্তু ওরা কারা? ভক ভননে এই লড়াই?’ ধীনর 
ধীনর োপা কনে বলল িযাভনসা। 

‘দূর হথনক হদনখ যতো বুঝা যানি, তানত সবাইনকই হতা এনদশী বনল মনন 
 নি।’ বলল সাভগদও। 

হলাক দুজন ভরিলবার বাভগনে বনস আনছ। আর ওরা ঢাল হবনে উনঠ 
আসনছ। 

‘দুই ভরিলবার ভদনে ওনদর সানথ ভকিানব এরা লড়াই করনব, এরা এতদূর 
পাভলনে এল, ভকন্তু এখন আবার রুনখ দাোঁড়াল হকন?’ িযাভনসা বলল। 

‘এনদর ষ্ট্রানেভজক োন খুব েনেনন িযাভনসা। এরা খুবই সুভবধাজনক 
অবযান হবনছ ভননেনছ। এ রকম জােগা এনদর সামননও ভছল না, হপছননও হনই।’ 
বলল সাভগদও। 

‘ভকন্তু এরা এিানব বনস হকন? ওনদর এগুনত ভদনি হকন?’ োপা উনত্তভজত 
কনে বলল িযাভনসা। 

ওরা তখন ঢানলর মাঝামাভঝ জােগাে বনস আনছ। 
ওনদর ভদনক তাক কনর বসা এনদর একজন এ সমে ওনদর ভদনক একো 

ফাোঁকা গুলী করল সাধারণ ভরিলবার হথনক। উত্তনর ওরা সংনগ সংনগ একসানথ 
গুলী বৃভষ্ট শুরু করল হবভদ লনক্ষয। এরাও হবভদর উপর শুনে পনড় তানদর দুই 
হমভশন ভরিলবানরর ভিগার ভেনপ ওনদর উপর ঘুভরনে ভননত লাগল। মাত্র কনেক 
হসনকন্ি। ওভদক হথনক গুলী হছাড়া বন্ধ  নে হগল। ঢানল আর কাউনকই দাোঁড়াননা 
হদখা হগল না। 
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ওভদনকর গুলী বন্ধ  নল এরাও গুলী হছাড়া বন্ধ কনর ভদল এবং উনঠ বসল 
হবভদর উপর। 

‘ভক আিযদ, ওরা ভক সবাই মনর হগল?’ প্রে তুলল িযাভনসা। 
‘বনলভছলাম না িযাভনসা। এরা খুব কুশলী। উপযুি জােগা হবনছ ভননেনছ। 

আবার ওনদর ভননেও এনসনছ ঢানলর মাঝখানন, তারপর আরমণ কনরনছ। যানত 
পালানত না পানর।’ সাভগদও বলল। 

‘না িাইো, এরা প্রথম আরমণ কনরভন। ঢাল হথনক ওরাই প্রথম আরমণ 
কনরভছল। ভকন্তু িাইো, এরা ঐ একো ফাোঁকা গুলী হকন কনরভছল?’ 

‘ভঠক জাভন না।  নত পানর ওনদরনক প্রথনম আরমনণ আনা অথবা  ভেনে 
হদোর জনে।’ 

‘ওনদরনক এরা আরমনণ আননত োইনব হকন?’ আবার ভজোসা 
িযাভনসার। 

‘আভমও বযাপারো বুঝনত পারভছ না িযাভনসা।’ বলল সাভগদও। 
‘ভকন্তু এরা এখন ভকনসর অনপক্ষা করনছ। ঢানল হতা এখন হননম হযনত 

পানর। যুদ্ধ জে হতা  নেই হগনছ।’ বলল িযাভনসা। 
‘হবাধ  ে এরা আশংকা করনছ, উপতযকাে ওনদর শত্রু পনক্ষর হলাক আরও 

আনছ।’ সাভগদও বলল। 
ভকছু বলনত ভগনেও তার মুখ ভদনে আর কথা হবরুল না। হস হদখল, পভিম 

ভদক হথনক দুজন হষ্টনগানধারী হবভদর হপছন পযদন্ত এনস হপৌনছনছ। 
িযাভনসা োপা কনে দ্রুত বলল, ‘িাইো, হবভদর হপছনন।’ 
সাভগদও তাভকনেভছল ঢানলর ভদনক। হস তাড়াতাভড় মুখ ঘুরাল হবভদর হপছনন। 

হদখনত হপল দুজন হষ্টনগানধারীনক। তানদর হষ্টনগাননর বযানরল তখন হলাক 
দুভেনক লক্ষয কনর এভগনে আসনছ। 

হদনখই োপা কনে ‘িযাভনসা........’ বলনত বলনতই সাভগদও তার 
কারবাইননর ভিগার হেনপ ধরল ঐ দুজন হষ্টনগাধারীর লনক্ষয। 

িযাভনসাও আনগই তার কারবাইন ঘুভরনে ভননেভছল। সাভগদওর সানথ তারও 
কারবাইন গজদন কনর উনঠভছল। 
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দুজন হষ্টনগানধারীর ঝাোঁঝরা  নে যাওো হদ  ঝনর পড়ল মাভেনত। 
সাভগদও ও িযাভনসা হদখল হসই হলাক দুজন প্রথনমই গানছ েনড় থাকা তানদর 

ভদনকই ভফনর তাভকনেনছ। তারপর ধীনর ধীনর তানদর দৃভষ্ট ঘুনর হগল হবভদর 
হপছনন পনড় থাকা লাশ দুভের ভদনক। তারা হবভদর দভক্ষণ প্রান্ত পযদন্ত এভগনে লাশ 
দুভেনক হদখল। আবার তানদর হোখ উনঠ এনস ভনবদ্ধ  নলা সাভগদওনদর উপর। 

হলাক দুজননর একজন আ মদ মুসা, সাভগদওনদর উনেনশ্য পতুদগীজ িাষাে 
বলল, ‘ধেবাদ। আপনারা দুজননক  তযা কনর আমানদর দুজননর প্রাণ 
বাোঁভেনেনছন। অথে আপনারা ওনদর ভকংবা আমানদর কাউনকই হেননন না।’ 

সাভগদওরা হননম এল। সাভগদও বলল আ মদ মুসার মুনখামুভখ দাোঁভড়নে, 
‘আমরা ওনদরনক বা আপনানদরনক ভেভন না বনে। ভকন্তু আরমণকারী হক আর 
আরান্ত হক তা আমরা হদনখভছ। আমরা আরান্তনক সা াযয কনরভছ।’ 

‘অপরাধী আরমণকারীরা  ে, ভকন্তু আরান্তরাও  নত পানর।’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘তা  নত পানর। তনব আমানদর হস িুল  েভন, আপনার কথাে ভনভিত 
 লাম।’ বলল সাভগদও। 

‘ধেবাদ। প্রথনম আমার মনন  নেভছল আপনারা হযন স্বনগদর দূত। 
আমানদর রক্ষার জনে দো কনর ঈশ্বর আপনানদর পাভঠনেনছন। আমার ভবস্মে 
এখনও যােভন। এখানন আপনারা এনলন ভক কনর? দো কনর আপনানদর পভরেে 
হদনবন?’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আভম সাভগদও গনজানলা।’ বলল সাভগদও। তারপর িযাভনসানক হদভখনে 
বলল, ‘এ আমার সন াদরা হছাে হবান িযাভনসা গনজানলা। আমরা এ এলাকার। 
এর হবভশ ভকছ ুবলার আনগ আপনারা হক তা আমানদর জানা প্রনোজন।’ 

‘আমরা ভবনদশী। ভলনজ ভবমান বেনর নামার পর যাভিলাম ‘গোনলস 
ইন্োরোশনাল হ ানেনল’ থাকার জনে।’ 

বনল একেু থামল আ মদ মুসা। তারপর হ ানেনলর পনথ তানদর ভকিোপ 
এবং  তযা প্রনেষ্টাস  গাভড়র জানালা হিনঙ তানদর পলােননর সব কথা খুনল 
বলল। 
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‘আপনারা ভবনদশী। আপনানদর সানথ ওনদর শত্রুতা হকন? ওরা কারা?’ 
বলল িযাভনসা। 

‘ওোর্ল্দ ভিিম আভমদ’ (WFA) এর সানথ আপনানদর পভরেে আনছ?’ 
আ মদ মুসা সাভগদও ও িযাভনসা দুজননর ভদনক তাভকনে ভজনেস করল। 

উত্তনর সাভগদও বলল, ‘পভরেে হনই, তনব জাভন আমরা ঐ সংগঠননক। 
সংগঠনো েরম ইহুদীবাদী। হগাো দুভনো দখনলর দুিঃস্বপ্ন ওনদর। আজর 
ওোইজমযান ওনদর হনতা।’ 

‘ধেবাদ ভম. সাভগদও। আপনারানতা হদখভছ ওনদর অননক ভকছুই জাননন। 
ওনদর.......।’ আ মদ মুসার কথা সমাপ্ত  নত পারনলা না। 

আ মদ মুসানক মাঝপনথ থাভমনে ভদনে সাভগদও আবার বনল উঠল, 
‘আনজারনসর পতুদগীজ গিনদর ‘হপনড্রা’র স্ত্রী ‘ভরভষ্টন করভণকা’ ইহুদী। এই 
সুবানদ WFA এখানন বযাপক সুভবধা ভননি। ভকন্তু আপনানদর সানথ WFA এর 
শত্রুতা ভকনসর? আপনানদর পভরেে ভকন্তু বনলনভন।’  

আ মদ মুসা একেু িাবল। তারপর মুখ তুলল সাভগদওর ভদনক। গিীর 
দৃভষ্টনত একবার হস হদখল সাভগদওনক। 

উত্তর ভদনত ভকছু হদভর  নলা আ মদ মুসার। 
 াসল সাভগদও। বলল, ‘বুনঝভছ, ভবশ্বাস করনত পারনছন না আমানদর।’ 
আ মদ মুসা সলি  াসল। বলল, ‘স্যভর, এো অভবশ্বাস নে, সতকদতা। 

ভবনশষ পভরভযভতনত এো সবাইনকই করনত  ে। হযমন আপনারাও আপনানদর 
সবো পভরেে আমানদর কানছ ভদনত পানরনভন।’ 

আবার  াসল সাভগদও। বলল, ‘ভকছু পভরেে আমরা হগাপন হরনখভছ বনল ভক 
আপভন মনন কনরন?’ 

হঠাোঁনে  াভস ফনুে উঠল আ মদ মুসার। বলল, ‘আপনারা বযভি পভরেে 
ভদনেনছন। ভকন্তু দলীে বা সাংগঠভনক একো পভরেে আপনানদর আনছ হসো 
হদনভন।’ 

‘ভক কনর বুঝনলন আমানদর একো সাংগঠভনক পভরেেও আনছ?’ গম্ভীর 
কেস্বর সাভগদওর। 
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‘আপনানদর ইউভনফরম বযভিগত নে, ভনিে হকান দল বা সংগঠননর। 
ভবনশষ কনর আপনানদর ইউভনফরনমর বুনক উদীেমান সূনযদর আনলাকস্নাত 
আনজারস দ্বীপপুনের হয ইনভসগভনো হসো বযভিগত নে অবশ্যই। আপনানদর 
কারবাইননও ঐ একই ইনভসগভনো আভম হদখনত হপনেভছ। এর অথদ এই 
অস্ত্রগুনলাও আপনানদর বযভিগত নে।’ 

সাভগদও ও িযাভনসার হোনখ-মুনখ অপার ভবস্মে। তানদর দুজননরই গিীর 
ভবস্মে দৃভষ্ট আ মদ মুসার উপর ভনবদ্ধ। বনল উঠল সাভগদও গম্ভীর কনে, 
‘আপনানদর পভরেনের বযাপানর খুব আগ্র ী ভছলাম না। ভকন্তু এখন আপনার 
পভরেে জানার হকৌতূ ল দমন করা ভকছুনতই সম্ভব  নি না। এ রকম সুক্ষ ও 
সাভবদক দৃভষ্টওোলা হলাকনক আভম শালদক হ ামস-এর বইনত হদনখভছ, আর আজ 
আপনানক জীবন্ত হদখলাম। অতএব এখন আপনার পভরেে জাননতই  নব। তার 
আনগ আমানদর হছাট্ট পভরেেো বলভছ।’ 

বনল একেু থামল সাভগদও। একেু মাথা ভনেু করল। মাথা তুলল পরক্ষনণই 
এবং বলা শুরু করল, ‘ইনভসগভনোর উদীেমান সূযদো স্বাধীনতার সূযদ। আমরা 
োই আমানদর হগাো আনজারস স্বাধীনতা সূনযদর হসানালী আনলাক ধারাে সণাত 
হ াক। আমানদর সংগনঠনর নাম..........’ 

সাভগদও’র মুখ হথনক কথা হকনড় ভননে আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘আনজারস 
ইনভিনপননিন্ে ভপপল’ (AIP)।  

 াসল সাভগদও। বলল, ‘আভম ভবভস্মত  লাম না। কারণ আপভন নতুন এক 
শালদক হ ামস। অতএব আনজারস দ্বীপপুনের স্বাধীনতা সংগ্রানমর নাম জানা 
আপনার জনে বড় কথা নে।’  

বনল একেু হথনমই আবার শুরু করল, ‘আনজারনসর স্বাধীনতা সংগ্রানম 
‘আনজারস ইনভিনপননিন্ে ভপপল (AIP) -নক হনতৃত্ব ভদনি আনজারস দ্বীপপুে 
আভবষ্কারক এবং এখানন প্রথম বসভতযাপনকারী গনজানলা পভরবার।  আমরা 
হসই ‘গনজানলা’ পভরবানরর সদস্য। আমার বড়িাই ভরকানিদা এখানকার 
পতুদগীজ সরকানরর  ানত বেী  বার পর আভম আনোলননক হদখাশূনা করার 
দাভেত্ব পালন করভছ।’ থামল সাভগদও। 
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হথনমই আবার বনল উঠল, ‘আমানদর সব কথা বনলভছ। এবার আপনানদর 
কথা বলুন।’ 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘আমানদর কথা খুব হবভশ নে। WFA ভকছ ু
হলাকনক এই দ্বীপপুনের হকান এক দ্বীনপ বেী কনর হরনখনছ। আমরা এনসভছ 
তানদর উদ্ধার করনত।’ 

‘বেী কনরনছ তারা কারা?’ ভজোসা িযাভনসার। 
‘ওরা কনেকজন একভে হগানেো ফানমদর কমদকতদা। ওনদর হগানেো ফামদ 

WFA ধ্বংস কনর ভদনেনছ এবং তার ৭ জন কমদকতদানক ভকিোপ কনরনছ।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘হসই ফামদ ভক িানের ষ্ট্রাসবানগদর েুেভনক?’ বলল ত্বভরত কনে িযাভনসা। 
‘হ্াোঁ, তুভম জাননল হকমন কনর?’ ভজোসা আ মদ মুসার। 
‘আভম ঐ সমে িানে ভছলাম। লা-মনন্িনত ঐ ভনউজ আভম পনড়ভছ। 

েুেভননকর হগানেোরা হদড় যুগ আনগর ভনউইেনকদর েুইন-োওোর ধ্বংনসর 
কাযদকরণ অনুসন্ধান করভছল।’ বলল িযাভনসা। 

‘ভকন্তু WFA এই হগানেোনদর প্রভতষ্ঠান ধ্বংস ও হগানেোনদর ভকিোপ 
করল হকন?’ িযাভনসা থামনতই বনল উঠল সাভগদও। 

‘আপনার প্রনের উত্তর ভ নসনব, ‘ঠাকুর ঘনর হকনর, আভম কলা খাইভন’ এই 
প্রবাদ প্রনযাজয।’ 

ভবস্মে ফনুে উঠল সাভগদওর হোনখ-মুনখ। বলল, ‘তার মানন WFA েুইন 
োওোর ধ্বংনসর তদন্ত বানোল করার জনে েুেভনক ধ্বংস কনরনছ এবং তার ৭ 
হগানেোনক ভকিোপ কনরনছ?’ 

‘ওনদর িূভমকা হতা তাই প্রমাণ করনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আরও একো মজার খবর আনছ, হযভদন েুেভনক ধ্বংস  ে, তার একভদন 

পর ইসরাইল হরভিওর হদশরক্ষা ভবিানগর একো সমীক্ষাে মন্তবয করা  ে হয, 
‘েুেভননকর সব কানজর মনধয একো সাম্প্রদাভেক লক্ষয আনছ। হদড় যুনগরও 
হবভশ পর তারা েুইন োওোর ধ্বংস ভননে হয কাজ করনছ, তাও সাম্প্রদাভেক 
উনেশ্য প্রনণাভদত। মাভকদন যুিরানষ্ট্রর মুসলমাননদর িীষণ একগুনেভম এবং 
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বতদমান মাভকদন সরকানরর প্রশ্রনেই েুইন োওোর ধ্বংনসর মত হিি ইসুয ভননে 
েুেভনক কাজ করার সুনযাগ হপনেনছ।’ মাভকদন সরকারও েুেভননকর 
হযাগসাজনস পভরোভলত এই ষড়যনন্ত্রর ভবরুনদ্ধ ভবশ্ব ভবনবকনক রুনখ দাোঁড়াবার 
জনে আ বান জানাে।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘হ্াোঁ, ইসরাইল সরকানরর এই প্রভতভরোও প্রমাণ করনছ, েুইন োওোর 
ধ্বংনসর ভবষনে হকান কাযদকর তদন্ত হ াক তা তারা োে না। এই না োওোর অথদ 
এই ধরা যাে হয, েুইন োওোর ধ্বংনসর সানথ সংভশস্নষ্ট হকান সতয তারা হগাপন 
করনত োে।’ সাভগদও বলল। 

‘হ্াোঁ, েুেভনক ধ্বংস  ওো এবং তার হগানেোরা ভকিোপ  ওোর এোই 
কারণ।’ বলল আ মদ মুসা। 

‘আপনারা ভক েুেভননকর হলাক?’ ভজোসা সাভগদওর। 
‘না, আমরা েুেভননকর হলাক নই। আমরা েুেভননকর শুিাকাংখী। এতবড় 

অোনের প্রভতভবধান  ওো উভেত বনলই আমরা কানজ হননমভছ।’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘আপনার তা নল হক?’ ভজনেস করল িযাভনসা। 
আ মদ মুসা একেু  াসল।  াসান তাভরকনক হদভখনে বলল, ‘ইভন ভফভলভস্তন 

ভবেনবর একজন হনতা। এখন ভফভলভস্তন সরকানরর একজন উপনদষ্টা। নাম 
 াসান তাভরক।’ 

বনল আ মদ মুসা একেু থামল। হথনমই আবার বলল, ‘আর আমার নাম 
আ মদ মুসা।  াসান তাভরনকর মত আমার ভবনশষ হকান পভরেে হনই।’ 

‘আ মদ মুসা’ নাম শুনন সাভগদও ও িযাভনসা দুজননরই কপাল কুভঞ্চত  নে 
উঠল। হোনখ-মুনখ ফুনে উঠল প্রবল ভজোসা। িযাভনসাই প্রথম কথা বনল উঠল, 
‘হকান আ মদ মুসা? এই ক’ভদন আনগ মাভকদন যুিরাষ্ট্র ও সুভরনানম যানক ভননে 
ম া ধ  ধে  নে হগল হসই আ মদ মুসা?’ িযাভনসার কেস্বর দ্রুত। হযন এক 
মু ূনতদই সব কথা বনল হফলনত োে। 

আ মদ মুসা ভকছু বলার আনগই কথা বনল উঠল  াসান তাভরক। বলল, ‘হ্াোঁ, 
উভন হসই আ মদ মুসা। তনব ধ  ধে শুধু মাভকদন যুিরানষ্ট্র ও সুভরনানম নে, েীন, 
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রাভশো, কনকশাস, িাে, ভফভলভস্তন সব জােগানতই একো কনর িূভমকম্প 
ঘভেনেনছন ভতভন।’ 

 াসান তাভরক থামনতই সাভগদও ও িযাভনসা দুজননই হকামর বাোঁভকনে সামনন 
মাথা ঝুোঁভকনে আ মদ মুসানক বাউ কনর ভকছু বলনত যাভিল, এমন সমে একো 
োলু ইভেননর শব্দ কানন এল। 

হথনম হগল সাভগদও ও িযাভনসা। উৎকণদ  নে উঠল তারা। 
আ মদ মুসাও উৎকণদ  নে উনঠভছল। মু ূতদ কনেক কান হপনতই হস বনল 

উঠল, ‘দুভে হ ভলকপ্টার আসনছ এভদনক। আমার ধারণা ভমথযা না  নল ওরা 
এখাননই লযান্ি করনব।’ 

ভবস্মে ফুনে উনঠনছ সাভগদও ও িযাভনসার হোনখ-মুনখ। বলল সাভগদও, ‘হকন 
আসনব হ ভলকপ্টার, কার হ ভলকপ্টার? আভম হতা জাভন WFA-এর হকান 
হ ভলকপ্টার হনই।’  

‘ভঠক কনর বলা মুভষ্কল। তনব আভম আোজ করভছ, WFA হ ভলকপ্টার 
িাড়া কনরনছ তার হপ্রভরত বাভ নীর হখাোঁজ হনবার জনে।’ আ মদ মসুা বলল। 

‘হ ভলকপ্টারগুনলা পুভলনশর বনল মনন করনছন না হকন? WFA পুভলশনক 
বনল পুভলনশর সা াযয ভননত পানর। আমার মনন  ে, হয দু’জন হলাক হপছন হথনক 
আরমণ করার জনে উপনর উনঠ এনসভছল, তারাই হমাবাইনল জাভননে ভদনেভছল 
তানদর বাভ নী ধ্বংস  নে যাবার কথা।’ বলল সাভগদও। 

‘আভম WFA-হক যতো জাভন তানত বলনত পাভর, তারা এনক্ষনত্র পুভলনশর 
সা াযয হননব না। এমনভক এতবড় মযাসাকানরর কথা তারা পুভলনশর কাছ হথনক 
হগাপন করনব।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘হকন?’ বলল সাভগদও। 
‘প্রথম কারণ, WFA তার এতবড় ভবপযদে ও দুবদলতার কথা পুভলশনক 

জানানত োইনব না। ভদ্বতীে কারণ, এ ধরননর বড় খুন-খারাভবর কথা জাননত 
পারনল আইন-শৃঙ্খলার কারনণই পুভলশ WFA-এর কানজ  স্তনক্ষপ করনত পানর 
বা তানদর উপর হোখ রাখনত পানর, এমন আশংকা করনত পানর WFA’রা।’ 
আ মদ মুসা বলল। 
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সাভগদও ও িযাভনসা ভবভস্মত হোনখ তাভকনে আনছ আ মদ মুসার ভদনক। ধীনর 
ধীনর তানদর হোনখ ফুনে উঠল মুগ্ধ দৃভষ্ট। বলল সাভগদও, ‘ধেবাদ ভম. আ মদ 
মুসা। আপনার ভেন্তাই ভঠক।’ 

বাকযো হশষ কনরই মু ূনতদর জনে একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘এখন 
করণীে ভক, ভঠক করা দরকার। আভম মনন কভর, হ ভলকপ্টারগুনলা যভদ WFA-
এরই  নে থানক, তা নল ওগুনলা লযান্ি করার আনগই ধ্বংস কনর ভদনত পাভর।’ 

‘না ভম. সাভগদও, আমরা যা বলভছ সবই অনুমান। ভনভিত না  নে এতবড় 
পদনক্ষনপ যাওো ভঠক  নব না। এমনও হতা  নত পানর, পুভলনশ ইনফরনমশন 
ভদনে তানদর োতসানর এই হ ভলকপ্টার দুভে পাঠানি WFA, অথবা এই 
হ ভলকপ্টানর দুএকজন পুভলশনকও তারা পাঠানি। আমরা যভদ হ ভলকপ্টার 
ধ্বংস কভর, আর হয দুভে ভবকনল্পর কথা আভম বললাম, তার হয হকান একভে যভদ 
সতয  ে, তা নল পুভলনশর সানথ সংঘাত আমানদর অবশ্যম্ভাবী  নে উঠনব। 
আমরা এই সংঘাত এখন এড়ানত োই।’ বলল আ মদ মুসা। 

 াসল সাভগদও। বলল, ‘ধেবাদ আপনানক। আ মদ মুসার কথার পর আর 
হকান কথা েনল না। এখন বলুন আমানদর ভক করণীে। হ ভলকপ্টারগুনলা এনস 
পড়ল বনল।’ 

‘এই উচ্চিভূমর পানশ এমন হকাথাও আমানদর আত্মনগাপন কনর অনপক্ষা 
করনত  নব, হযখান হথনক এই উচ্চ িূভমো হদখা যাে। ওনদর এ ধারণা ভদনত  নব 
হয, সংঘানতর পনরই এ যান হছনড় আমরা অে হকাথাও েনল হগভছ।’ 

‘এর দ্বারা আমরা ভক অজদন করনত োভি?’ ভজোসা সাভগদওর। 
‘ভনরথদক এই সংঘাত এড়াননার হেষ্টা করা।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ভনরথদক হকন?’ িযাভনসা ভজনেস করল। 
‘এ সংঘানত আমানদর জড়াননার মনধয ওনদর লক্ষয  নলা আমানদর ক্ষভত 

করা, ধ্বংস করা। ভকন্তু আমানদর লক্ষয ওনদর ধ্বংস করা নে, আমানদর বেী 
হলাকনদর উদ্ধার করা। আমরা এই সংঘানত জভড়নে পড়নল আমানদর লক্ষয অজদন 
জভেলতর  নব। ভদ্বতীেত, আভম োই না এ সংঘানত আপনারা আমানদর সানথ 
আনছন এো হকানওিানব তানদর জানার সুনযাগ হ াক।’ বলল আ মদ মুসা। 
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‘হকন োন না?’ িযাভনসাই আবার ভজনেস করল। 
‘নতুন শত্রু সৃভষ্ট করা আপনানদর ভঠক  নব না। আপনানদর স্বাধীনতা 

সংগ্রানমর জে WFA এখন হকান প্রতযক্ষ শত্রু নে, ভকন্তু আমানদর  নে ওনদর 
সানথ সংঘানত নামনল আপনারাও শত্রু  নে যানবন।’ বলল আ মদ মুসা। 

ভবস্মে ফুনে উনঠনছ সাভগদও ও িযাভনসার হোনখ-মুনখ। বলল সাভগদও, 
‘আমানদর স্বাধীনতা সংগ্রাম ভননে আপভন এর মনধযই এতো িাবনছন! হয লাি-
ক্ষভতর কথা আমানদর মাথাে আনসভন, হসোও আপনার িাবনার ভবষে!’ 

বনল একেু  াসল সাভগদও।  াভসোর মনধয ভদনে ফনুে উঠল তার হৃদনের 
একরাশ ভবমুগ্ধতা। হস ভকছু বলনত যাভিল। ভকন্তু তার আনগই িযাভনসা বনল 
উঠল, ‘পরনক আপভন এত আপন কনর িাবনত পানরন বনলই আপভন এত বড়, 
আপনার এত সাফলয আ মদ মুসা। এমন মানুনষর কানছই মানুষ তার সবভকছু 
 াভরনে বসনত পানর।’ আনবগ-কভম্পত কে িযাভনসার। 

িযাভনসা থামনতই আ মদ মুসা উৎকণদ  নে বনল উঠল, ‘ওরা আরও কানছ 
এনস হগনছ, আমানদর এখভন সরনত  নব।’ 

ভকন্তু সাভগদও আ মদ মুসার কথাে ভ্রুনক্ষপ না কনর ধীনর ধীনর বনল উঠল, 
‘এতভদন আমরা হিনব এনসভছ, যত পার শত্রুনক মার, তানতই লাি। ভকন্তু আজ 
আপনার কানছ ভশখলাম, লক্ষযনকই বড় কনর হদখনত  নব। লক্ষয অজদনন স ােক 
 ে না বা লক্ষয অজদননক জভেল কনর হতানল এমন সংঘাত,  তযাকান্ি অনথদক, 
তানক অবশ্যই এড়ানত  নব। এো হয কত বড় ভশক্ষা! ধেবাদ আপনানক ভম. 
আ মদ মুসা।’ 

‘লক্ষযনক বড় কনর হদখার অথদ ভকন্তু আবার এই নে হয, লক্ষয অজদননর জনে 
যা ইিা তাই করা যানব। লক্ষয অজদনন স ােক নে এমন অনথদক ভকংবা ক্ষভতকর 
সংঘাত সংঘষদ হযমন পভরতযাজয, হতমভন ভনছক লক্ষয অজদননর স্বানথদ  নলও 
অনযৌভিক ও অোে  ে এমন হকান কাজ বা ঘেনাও ঘোননা যানব না।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘ভকন্তু আপনানদর WFA এবং আমানদর হক্ষনত্র পতুদগীজ সরকার ভক এই 
নীভতনবাধ মাননছ?’ ভজনেস করল সাভগদও। 



গুলাগ অভিযান  41 

 

‘তানদর লক্ষযই হযখানন অববধ, হসখানন তানদর পন্থার ধবধতা ভননে 
আনলােনা েনল না। ভকন্তু আমার আপনার লক্ষয ম ৎ, হকান অববধ পথ ও পন্থার 
হলদ ভদনে এনক কলুভষত করা যানব না।’ বলল আ মদ মুসা। 

কথা হশষ কনরই আ মদ মুসা ননড় উঠল। বলল, ‘েলুন ভম. সাভগদও, হকান 
ভদনক হযনত  নব।’ 

সভম্বত ভফনর পাওোর মত ননড় উঠল সাভগদও। েলনত শুরু কনর বলল, 
‘আসুন, আপভন হযমন বনলনছন, হতমন িানলা হশিার আনছ। ওখান হথনক সনর 
পড়ারও িানলা পথ আনছ।’ 

সবার সানথ িযাভনসাও েলনত শুরু কনরনছ।  াোঁেনছ হস আ মদ মুসার 
পাশাপাভশ। তার মুখ গম্ভীর। েলনত েলনত আ মদ মুসানক লক্ষয কনর বলল হস, 
‘লক্ষয অজদনন হয পন্থার ভদনক সবনশনষ আপভন ইংভগত কনরনছন, হসো গ্র ণ 
করনল হতা আমানদর সবাইনক ‘হসন্ে’ অে কথাে সাধু-সন্ত  নত  নব। অস্ত্র ধরা 
যানব না। স্বাধীনতা সংগ্রানমর তা নল ভক  নব?’ 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘হতামার লক্ষয স্বাধীনতা অজদন, বন্দুক ধরা 
হতামার লক্ষয নে। লক্ষযনক রক্ষার জনেই যখন বন্দুক ধরা প্রনোজন তখন 
অবশ্যই বন্দুক ধরনত  নব। সাধু-সন্ত  নলও ধরনত  নব।’ 

 াসল িযাভনসা। বলল, ‘বুনঝভছ। লক্ষয অজদনন আনপাশ ীন  নত  নব, লক্ষয 
রক্ষার জনেই লড়াই করনত  নব।’ 

থামল িযাভনসা। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘ইভত াস সাক্ষী, আপভন মানঠর 
একজন ভবেবী। ভকন্তু আবার মনন  নি আপভন নীভতবাভগশ দাশদভনক একজন 
হসইন্ে। এো ভক ধবপভরতয নে?’ 

‘আমরা মুসলমান। একজন মুসভলম একই সানথ গ ৃী, পুভলশ এবং 
ধসভনক।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আপভন মুসভলম! ও, তাইনতা আ মদ মুসা হতা মুসলমানই।’ বলল 
িযাভনসা। 

‘মন খারাপ  নলা হতামার?’ বলল আ মদ মুসা িযাভনসানক লক্ষয কনর। 
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‘মন খারাপ  নব হকন? বরং একেু িালই লাগনছ। আনজারস দ্বীপপুনের 
পতুদগীজ সরকার আমানদর স্বাধীনতা সংগ্রানম ভবনিদ সৃভষ্ট ও এই সংগ্রানম 
গনজানলস পভরবানরর হনতৃত্ব নষ্ট কনর এনক দুবদল করার জনে অপপ্রোর কনর 
হবড়াে হয, গনজানলা পভরবার নাভক আভদনত মুসভলম ভছল। অপপ্রোর  নলও 
মুসলমাননদর প্রভত ভকছুো আকষদণ হতা আমানদর থাকনবই।’ িযাভনসা বলল। 

‘অবাক খবর ভদনল তুভম। আসল সতযো ভক সাভগদও?’ বলল আ মদ মুসা। 
‘আমরা এ বযাপানর ভকছুই জাভন না। অপপ্রোর ভননে মাথা ঘামাবার 

প্রনোজন হবাধ কভরভন আমরা হকান সমে।’ সাভগদও বলল। 
হ ভলকপ্টার দুনো এনস পনড়নছ। দুএক ভমভননের মনধযই ওরা এই উচ্চিভূমর 

আকানশ এনস হপৌছনব। 
উচ্চিভূমর পূবদ-দভক্ষণ পানশ পা ানড়র হগাড়াে এনস হগনছ আ মদ মুসারা।  
একো সংকীণদ ভগভরপনথ ঢুকনত ঢুকনত সাভগদও বলল, ‘এনস হগভছ আমরা। 

সাত আে ভফে উপনর উঠনলই একো দীঘদ ভগভরপনথর মুনখ হশিারো। তার উপর 
পা ানড়র ছাদ। সামনন উচ্চিভূমর ভদকো উন্মুি, ভকন্তু গাছ-গাছড়াে ঢাকা।’ 

সবাই সংকীণদ ভগভরপথ হবনে উঠনত লাগল হশিানরর ভদনক। 
 
 
 
হ ভলকপ্টার দুভে লযান্ি করল আ মদ মুসানদর গু া মুনখর ভঠক ভননেই। 
উচ্চিভূমর হগাো এলাকা গাছ-পালাে ঢাকা। উচ্চিভূমর উত্তর ভদনক ঢালু 

হলাপ, পভিম ভদনকও তাই। এই দুই ঢানল হ ভলকপ্টার লযান্ি করা সম্ভব নে। 
উচ্চিভূমর দভক্ষণ ভদকো দুগদম। ভদকো অসংখয পা াড় ভেলা, সংকীণদ 

উপতযকা ও গাছপালাে আিাভদত। ওভদনক হ ভলকপ্টার লযানন্ির হকান সুনযাগ 
হনই। উচ্চিভূমর মাঝখানন সমতল পাথনুর একো েত্বর আনছ। এই েত্বনরই লযান্ি 
কনরনছ হ ভলকপ্টার দুভে। 
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হ ভলকপ্টার দুভে পূবমুখী  নে পাশাপাভশ লযান্ি কনরনছ। এনদর ভবশাল 
পাখার হেিগুনলা আ মদ মুসানদর গু ামুনখর মাত্র সাত আে ফেু দূর ভদনে 
ঘুরনছ। 

হ ভলকপ্টার লযাভন্িং এর জনে এই যানভে হবনছ হনোে আ মদ মুসা দারুন 
খুভশ। ওনদর ওঠানামা এবং কথাবাতদারও অননক ভকছুই তারা শুননত পানব। 

লযান্ি করার ভমভনে পাোঁনেক পর হ ভলকপ্টার দুভের দরজা একই সানথ খুনল 
হগল। দরজা হখালার সানথ সানথই দুভে হ ভলকপ্টার হথনক ৩জন কনর ছেজন 
হলাক লাফ ভদনে নামল। তানদর সকনলর  ানতই উদযত হষ্টনগান। 

হননমই তারা হ ভলকপ্টারনক হপছনন হরনখ সামনন ছুনে ভগনে পভজশন ভনল। 
পরক্ষনণই ছেভে হষ্টনগান হথনক গুলী শুরু  নলা। উচ্চিভূমর সব ভদক লক্ষয কনরই 
তারা গুলী ছুড়নছ। 

ভমভনে পাোঁনেক একোনা গুলীর পর তানদর ছেভে হষ্টনগানই হথনম হগল। 
আ মদ মুসা বুঝল, শত্রুনক আতংভকত করা ভকংবা শত্রুর উপভযভত ও 

প্রভতভরো যাোই করার জনে ফাোঁকাগুলীর এ ম ড়া েলনছ। 
আরও ভমভনে পাোঁনেক পার  নলা। 
হ ভলকপ্টার হথনক আরও দুজন হননম এল। তানদর কাোঁনধও হষ্টনগান 

ঝুলাননা এবং দুজননর  ানতই একভে কনর হফাভর্ল্ং হেোর। 
হ ভলকপ্টার দুভের মাঝখানন তারা হেোর দুভে সামনা সামভন কনর পাতল। 
কাোঁো পাকা েুনলর দুজন রাশিারী হলাক হননম এল হ ভলকপ্টার হথনক। 

বসল তারা হেোর দুভেনত। 
দুজননর কাউনকই ভেননত পারল না আ মদ মুসা। দুজন ভনিে বড় হনতা 

হগানছর হকউ  নব। তনব হস ভনভিত হয এনদর মনধয WFA-এর প্রধান আজর 
ওোইজমযান হনই। 

বনসই দুজননর একজন মুখ তুনল পভজশন ভননে  াোঁেু হগনড় বনস থাকা 
ছেজননর একজননক লক্ষয কনর উচ্চকনে বনল উঠল, ‘ভরকানিদা’ দুজননক 
পা ারাে হরনখ হতামরা োরজন ওভদনক যাও। হকউ হবোঁনে আনছ ভকনা হদখ। 
েভলশভে লাশই গুনণ আসনব। হদখলাম অস্ত্রগুনলা পনড় আনছ। ওগুনলা ভননে 
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আসনব। সবার কানছই হমাবাইল থাকার কথা। িানলা কনর সােদ কনর হদনখ 
ওগুনলা অবশ্যই ভননে আসনব। মনন হরখ, হমাবাইলগুনলা অনস্ত্রর হেনেও 
গুরুত্বপূণদ।’ 

কথাগুনলা আ মদ মুসারাও শুননত হপল। শুনন মনো খেখে কনর উঠল 
আ মদ মুসার। হমাবাইল ওনদর কানছ আনছ, এ কথা মননই কনরভন আ মদ 
মুসারা। হমাবাইলগুনলা শুধু হেভলনফান ইননিিই নে, কার সানথ কখন 
হযাগানযাগ  নেনছ তারও একো বতদমান ভনঘদণ্ট। আর আপনসাস কনর লাি হনই, 
ওগুনলা এখন ওনদর  ানতই পনড় হগল, িাবল আ মদ মুসা। 

ওভদনক ভরকানিদা নামক হলাকভে ভতনজননক সানথ কনর ভননে েনল হগল 
উচ্চিভূমর উত্তর ঢানলর ভদনক। 

ওরা েনল হগনল হেোনর বসা হনতা হগানছর হসই রাশিারী হলাকভে সামননর 
হেোনর বসা ভদ্বতীে হলাকভেনক উনেশ্য কনর বলল, ‘ভম. হিভিি িাোর, খবর 
পাওোর পননর ভমভননের মনধয আমরা হপৌনছ হগভছ। ওরা সনর পড়ার জনে খুব 
হবভশ  নলও সাত আে ভমভনে সমে হপনেনছ। এই সমে ওরা এক মাইল পথও 
হযনত পানরভন। সুতরাং ওনদর আনশ পানশই হপনে যাব।’ 

‘ভম. এিাম এভরনেল, আমারও তাই মত। ভকন্তু ওনদর আনশ-পানশ হপনত 
 নল এখনই আমানদর কাজ শুরু করা দরকার।’ 

‘হ্াোঁ হসোই  নব ভম. িাোর।’ বনল এিাম এভরনেল পনকে হথনক একো 
কাগজ হবর করল। হমনল ধরল কাগজভে সামনন। 

কাগজভে হেরভসনেরা দ্বীনপর একো মানভেত্র। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননর হোনখই দূরবীন। এিাম এভরনেলরা 

আে নে ভফে ভননে ৪০ ভিগ্রী হকানণ আনছ বনল দূরবীননর হফাকাস স নজই 
মানভেনত্রর উপরও হফলা যানি। 

মানভেত্র হদখনত ভগনে ওরা ভনেু স্বনর কথা বলা শুরু কনরনছ। 
আ মদ মুসা তাড়াতাভড় ভপনঠর বযাগ হথনক সাউন্ি হসের হরভিও হবর কনর 

ভনল। 
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যন্ত্রভে একো পনকে হরভিওর মত। তানত দুভফে লম্বা একো এনন্েনা। এই 
এনন্েনাো দুশ বগদগনজর মনধযকার সব শব্দ মভনের কনর আলাদা আলাদা কনর 
লাভসফাইি হরকনিদর পর তা প্রোর করনত পানর। 

আ মদ মুসা এনন্েনা তুনল ‘ভ উমযান িনেস’ ‘ভক’হত োপ ভদনে যন্ত্রভেনক 
সবার মধযখানন হরনখ ভদল। 

আ মদ মুসা দূরবীন ভদনে মানভেনত্রর যতো পারা যাে হদখনত লাগল এবং 
শুননত লাগল ওনদর কথা হরভিও ভরনল হথনক। 

হয কে তখন ভরনল  ভিল, হসো এিাম এভরনেনলর কে। শুননই তা বুঝনত 
পারল আ মদ মুসা। 

বলভছল এিাম এভরনেল, ‘উচ্চিভূমর োরভদনকর অবযা বুঝনলন হতা! এখন 
হদখুন, আ মদ মুসার যাবার এলাকা একমাত্র দভক্ষণ ভদকোই। উত্তর ভদক হথনক 
হস পাভলনে এনসনছ, অতএব ওভদনক হস এই মু ূনতদ যানব না। পভিম ভদনক 
হছােিূভমর পনরই ভবশাল জলািূভম। ওভদনক আ মদ মুসার হকান আশ্রে হনই এবং 
সামনন এগুবার তার হকান পথ হনই। আর পূব ভদনক পা াড়। এই পা ানড়র পনথ 
হকান গন্তনবয হপৌছা তার পনক্ষ সম্ভব নে। অবশ্য আত্মনগাপননর জােগা এ 
পা ানড় থাকনত পানর। ভকন্তু আ মদ মুসা আত্মনগাপননর কথা িাবনছ না। তার 
লক্ষয হকান শ র বেনর হপৌছা। সুতরাং দভক্ষণই তার যাবার একমাত্র পথ। 
দভক্ষনণর পা াড়-উপতযকার পথ কষ্টকর  নলও এ পনথ ভকছুদূর সামনন এগুনল 
হস পানব একো িাইবাল এভরো। এভকনমা, হরি ইভন্িোন বংনশাদ্ভুত ভকছু হলাক 
এবং পলাতক এক হশ্রণীর অপরাধীনদর উত্তর পুরুষ এই এলাকাে বাস কনর। 
এখান হথনক দভক্ষণ ও পূবদ উপকূনলর কনেকভে বেনর ও দভক্ষনণর হ নরাইমা 
শ নর যাবার পা াড়ী পথ আনছ। সুতরাং আ মদ মুসা এই আশ্রনের সন্ধাননই 
এনগানব।’ 

 াসল হিভিি িাোর। বলল, ‘আ মদ মুসা উচ্চিভূমর োরভদনকর এত ভকছু 
জাননলই না আশ্রনের সন্ধানন দভক্ষনণ অগ্রসর  নব। তার এতসব জানার কথা 
নে। হস আজ রানত দ্বীনপর ভবমান বেনর লযান্ি কনরনছ এবং সংনগ সংনগই তাড়া 
হখনে হস পাভলনে এনসনছ। আমার ধারণা এত ভকছু হিনব হস এগুনত পারনব না।’ 
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এিাম এভরনেলও  াসল। বলল, ‘আসনল আপভন আ মদ মুসানক হেননন 
না। হস হয হদনশ বা হযখানন পা হদে তার সবভকছুই হস আনগ হজনন হনে। আমার 
ভবশ্বাস এই দ্বীনপর হকান ভকছুই তার অজানা নে।’ 

‘ভকন্তু আপভন ভক কনর ধনর ভননিন হয, হস-ই আ মদ মুসা। আভম হতা 
শুনলাম আজর ওোইজমযানও এ বযাপানর ভনভিন্ত  নত পানরনভন।’ বলল হিভিি 
িাোর। 

‘আনগ ভতভন ভনভিত না  নলও এখন ভতভন ভনভিত  নেনছন। এখানকার 
ভবপযদনের খবর হয হমাবাইনল ভদনেভছল, হস জানাে, তারা আনগ আরান্ত  েভন। 
একো ফাোঁকা গুলী তার মাথার উপর ভদনে েনল যাে। এই ফাোঁকা গুলীর পর তারা 
আরমণ করনল পািা গুলী বষদণ শুরু  ে আ মদ মুসার ভদক হথনক। এোই 
আ মদ মুসার যুনদ্ধর সাধারণ হকৌশল। হস শত্রুনক হকানওিানব এলােদ না কনর 
আরমণ সাধারণত কনর না। এই ঘেনা হযন তু এখানন ঘনেনছ তাই এখন 
ভনসনেন  বলা যাে, এই মযাসাকার আ মদ মুসার দ্বারাই  নেনছ।’ 

‘শত্রুনক আরমনণর আনগ এলােদ করার আ মদ মুসার এই হকৌশল হকন? 
হকন কনর হস এো?’ বলল হিভিি িাোর। 

‘সম্ভবত যুদ্ধ শুরুর দাে আ মদ মুসা তার ঘানড় ভননত োে না, োপানত োে 
শত্রুর কাোঁনধ। শত্রুনক এলােদ কনর হস শত্রুনক আরমনণ ভননে আনস, তারপর হস 
তার জবাব হদে।’ বলল এিাম এভরনেল। 

‘যুনদ্ধ হননম যুনদ্ধর দাে হস ভননত োে না হকন?’ হিভিি িাোর বলল। 
‘হস ভননজনক শাভন্তবাদী ভ নসনব হদখানত োে। হস হদখানত োে হয, হস 

জুলুনমর ভবরুনদ্ধ আত্মরক্ষার লড়াই কনর।’ বলল এিাম এভরনেল। 
 াসল হিভিি িাোর। বলল, ‘িূনতর মুনখ রাম-নাম।’ 
 াসল এিাম এভরনেলও। বলল, ‘থাক, এখন যা করার দ্রুত করনত  নব। 

আমানদর সবদসম্মত ভসদ্ধান্ত আ মদ মুসানক আর বাোঁেনত হদো যানব না।’ 
‘বলুন, ভক করনত োন? হশষ একো অস্ত্র হতা আমরা সানথ এনন..........।’ 
হিভিি িাোনরর কথা হশষ  নলা না।  ন্তদন্ত  নে একজন হননম এল 

হ ভলকপ্টার হথনক। উনত্তভজত কনে বলল হস এিাম এভরনেলনক লক্ষয কনর, 
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‘স্যার, আমরা আমানদর সাউন্ি হরকিদ হথনক ভরনল গ্র ণ করনত ভগনে হদখভছ, 
আপনানদর কথা িাবল ভরনল  নি। তার মানন আপনানদর কথা আরও হকান 
জােগা হথনক হরকিদ ও ভরনল  নি।’  

শুননই এিাম এভরনেল ও হিভিি িাোর ভবদুযতপৃনষ্টর মত েমনক উনঠ 
হসাজা  নে বসল। এিাম এভরনেল ভেৎকার কনর উঠল, ‘িাইনরকশন 
আইনিনভেফাই কনরছ?’ 

হ ভলকপ্টার হথনক হননম আসা হলাকভে বলল, ‘ভজ স্যার। পা ানড়র ভদক 
মানন পূব ভদক হথনক আসনছ।’ 

‘তার মানন আ মদ মুসা পা ানড়রই হকাথাও লুভকনে আনছ।’ বলল আবার 
ভেৎকার কনর এিাম এভরনেল। 

‘স্যার, আপনার একথাগুনলাও ওরা শুননত পানি।’ ভকছুো ভনেু স্বনর বলল 
হলাকভে। 

ভকছুো ভবব্রত কনে এিাম এভরনেল বলল, ‘স্যভর। ধেবাদ হতামানক।’ 
কথাো বনলই এিাম এভরনেল উনঠ দ্রুত হিভিি িাোনরর কানছ হগল। 

তানক কানন কানন ভক হযন বলল। 
হিভিি িাোর সাে ভদল এিাম এভরনেনলর কথাে মাথা ঝাোঁভকনে। 
এরপর এিাম এভরনেল কানন কানন ভকছু বলল হ ভলকপ্টার হথনক হননম 

আসা হলাকভেনক। 
শুননই মাথা ঝাোঁভকনে সাে ভদনে হলাকভে দ্রুত হ ভলকপ্টানর উঠল। 
ওভদনক হিভিি িাোরও হ ভলকপ্টানর উনঠ হগল। 
এিাম এভরনেল  াত ইশারা কনর িাকল পা ারাে দাোঁড়াননা হলাক দুজননক। 
ওরা এনল ওনদর দুজননকই কানন কানন ভকছু বলল এিাম এভরনেল। ওরাও 

সাে ভদল এিাম এভরনেনলর কথাে মাথা হননড়। 
ওনদর সানথ কথা হশষ কনরই এিাম এভরনেল উনঠ হগল হ ভলকপ্টানর। 
হ ভলকপ্টানরর পাখা ঘুরনত শুরু করল। 
গজদন শুরু কনরনছ হ ভলকপ্টার দুভের ইভেন। 
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হ ভলকপ্টার হথনক নামল আরও দুজন হষ্টনগানধারী। তানদর দুজননরই 
কাোঁনধ ঝুলাননা হষ্টনগান এবং হকামনর ভরিলবার। শুধু একজননর  ানত বাড়ভত বড় 
একভে বযাগ। 

আনগর দুজনস  োরজন হষ্টনগানধারী হদৌনড় হ ভলকপ্টানরর ভনে হথনক 
একেু দূনর সনর হগল। 

হ ভলকপ্টার উনঠ হগল আকানশ। 
রুদ্ধশ্বানস হদখভছল আ মদ মুসারা এই দৃশ্য। আ মদ মুসারা হজনননছ, 

তানদর মভনেভরং ধনর হফলার সানথ সানথ আ মদ মুসানদর অবযাননর এলাকাও 
তারা ভেভিত কনরনছ। এখন ভক ওরা আরমনণ আসনব? ভকন্তু হষ্টনগানধারীনদর 
হরনখ হ ভলকপ্টার দুনো আকানশ উড়ল হকন? হষ্টনগানধারীনদর পা ারাে হরনখ 
ওরা ভবনশষ হকান প্রস্তুভতর জনে উপনর উনঠনছ। তা নল ভক হ ভলকপ্টার ভননে 
ওরা আ মদ মুসানদর অবযান ভেভিত করার জনে হবরুল? 

এসব ভেন্তা আ মদ মুসার মাথাে ঘুরপাক হখনত লাগল। 
হ ভলকপ্টার দুনো তখন আকানশ উনঠ হগনছ এবং পূবমুখী  নে উড়নত শুরু 

কনরনছ। 
ভননের োরজন হষ্টনগানধারীনদর একজন হ ভলকপ্টার হথনক নামাননা বড় 

বযাগো খুনল হফলল। তার হিতর হথনক এক এক কনর হবর কনর আনল 
অননকগুনলা গযাসমাক। 

গযাসমাকগুনলার ভদনক নজর পড়নতই েমনক উঠল আ মদ মুসা। পানশর 
সাউন্ি হসেরো গুভেনে বযানগর মনধয ছুোঁনড় ভদনে  ন্তদন্ত  নে উনঠ দাোঁড়ানত 
দাোঁড়ানত বলল, ‘ াসান তাভরক, ওরা হ ভলকপ্টার হথনক গযাস হফলনব এখভন। 
হতামরা আমার সানথ এস।’ 

বনল আ মদ মুসা হয পথ ভদনে উনঠভছল হসই পনথ নামা শুরু করল। বলল, 
‘িে হনই এস, ওনদর গযাসমাক আমানদর দখল করনত  নব।’ 

‘িাইো, আমানদর কানছ হতা দু’হো গযাসমাক আনছ। ও দুনো ভম. সাভগদও 
ও ভমস িযাভনসানক পভরনে হদই?’ েলনত েলনতই বলল  াসান তাভরক। 
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 াসান তাভরক, সাভগদও ও িযাভনসা আ মদ মুসার হপছনন হপছনন তখন 
হদৌড়ানত শুরু কনরনছ। 

 াসান তাভরনকর কথার জবানব আ মদ মুসা হদৌড়রত অবযাে বলল, ‘ও 
গযাসমাকগুনলা কাযদকরী থানক মাত্র দু’এক ভমভনে মাত্র। তবুও ভদনত পার।’ 

আ মদ মুসারা সবাই ছুেনছ। ভকন্তু এগুবার জনে যতো কসরত  নি, 
ততো এগুননা যানি না। খাড়া পা ানড় ওঠা যতো কভঠন, নামা তার হেনেও 
কভঠন। তার উপর অননকো পথ ঘুনর তানদর আসনত  নব হ ভলকপ্টার হযখানন 
দাোঁভড়নেভছল হসই েত্বরোে। 

সাভগদও ও িযাভনসার মুখ উনদ্বগ উৎকোে আিন্ন। 
আ মদ মুসা এক ঝলক হপছনন তাভকনে ওনদর লক্ষয কনর বলল, ‘িনের 

ভকছু হনই। হ ভলকপ্টারগুনলা পা ানড়র পুব অঞ্চনল গযাস হরপ্র করনত করনত 
আসনছ, যানত এর মনধয তানদর সব হলাকরা গযাসমাক পনর ভননত পানর।’ 

‘ওরা এতবড় অমানুষ! এ গযাস প্রনোনগ হতা অোে ভনরপরাধস  পশু-
পাভখও মারা পরনব।’ বনল উঠল সাভগদও। 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘মানুষ যখন অমানুষ  ে, তখন হস পশুর হেনেও 
খারাপ  নে যাে।’ 

‘িাইো, আপভন এই সমনেও এমন ভনমদল  াসনত পারনলন? আপনার মুনখ 
হতা হকান উনদ্বগ হদখভছ না।’ আ মদ মুসাক লক্ষয কনর বলল িযাভনসা। 

‘আলা  যা ঘোনবন তাই ঘেনব, ভেন্তা কনর লাি ভক হবান?’ বলল আ মদ 
মুসা। 

‘তা নল হতা আমানদর হেষ্টা কনর হকান লাি হনই।’ িযাভনসা বলল। 
‘আমরা হয হেষ্টা করভছ, সবদশভি ভদনেই করভছ, হসোও আলা ই ঘোনিন। 

ভকন্তু উনদ্বগ-আতংক আলা  ঘোন না, কারণ ওো হকান কাজ নে।’ 
 াসল িযাভনসা। বলল, ‘অভবস্মরণীে এক ভশক্ষার কথা বনলনছন িাইো।’ 
পূবদ ভদক হথনক হ ভলকপ্টানরর গজদন হিনস আসনছ। দ্রুত ছুনে আসনছ ওরা। 
আ মদ মুসা ভকছু বলনত ভগনেও হথনম হগল। তার মনন পড়ল, তানদর 

একথাগুনলা হতা হ ভলকপ্টার হথনক ওরা মভনের করনছ এবং এর মাধযনম স নজই 
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ওরা আ মদ মুসানদর অবযান ভেভিত করনত পারনব। অলনরভি ওরা তা  েনতা 
কনরনছও। 

িযাভনসা ভকছু বলনত যাভিল। আ মদ মুসা োপা কনে বনল উঠল, ‘হনা হমার 
েক। ওরা আমানদর অবযান ধনর হফলনব।’ 

আনরক ঝলক উনদ্বগ হননম এল সাভগদও এবং িযাভনসার হোনখ-মুনখ। 
েত্বনরর কাছাকাভছ হপৌনছ হগনছ আ মদ মুসারা। োরভদনকর বাতাস িারী 

 নে উনঠনছ। ওরা পূব ভদক হথনক হয গযাস হরপ্র করনত করনত আসনছ, তার 
প্রিাব এখানকার বাতানসও ছভড়নে পনড়নছ। 

আরও দ্রুত পা োলানলা আ মদ মুসা। হস আরও একো ভবষে হিনব উভদ্বগ্ন 
 নলা। গযাসমাক ওোলারা োরজনই যভদ গযাসমাকগুনলা উচ্চিভূমর ঢানল তানদর 
স কমদীনদর কানছ ভননে ভগনে থানক! হস হক্ষনত্র মুভকনল পড়নব তারা। গযাসমাক 
সংগ্র  তানদর পনক্ষ কভঠন  নে যানব। 

আশা-ভনরাশার হদালাে দুনল আ মদ মুসা হষ্টনগান সামননর ভদনক তাক 
কনর ভগভরপনথর আড়াল হথনক মুখ বাড়াল। হদখল ভতনজন হষ্টনগানধারী রনেনছ। 
েতথুদজন সঙ্গীনদর গযাসমাক সরবরা  করনত হগনছ ঢানল, বুঝল আ মদ মুসা। 
গযাসমানকর বযাগোও পনড় আনছ েত্বনর। 

‘পভিমমুখী  নে পভজশন ভননে বনস থাকা গযাসমাক পরা হষ্টনগানধারীনদর 
অলনক্ষয তানদর হপছন হথনক গযাসমানকর বযাগ ভননে আসনব ভকনা, ইতযাভদ ভননে 
আ মদ মুসা হকান ভসদ্ধানন্ত হপৌছার আনগই হপছন হথনক প্রেন্ি  াোঁভে ভদনে উঠল 
িযাভনসা। 

বাতাস ভকছুো দুভষত  নে পড়ার কারনণই এোর হকান এলাভজদক প্রভতভরো 
 নত পানর। 

 াোঁভের সানথ সানথই ভতনজন হষ্টনগানধারী হোনখর পলনক ঘুনর দাোঁড়াল। 
তানদর হষ্টনগানও উনঠ আসভছল। 

আ মদ মুসা সংঘনষদ যাওো ছাড়া গযাসমাক দখনলর আর হকান উপাে 
হদখল না। 

আ মদ মুসার হষ্টনগান তাক করাই ভছল। শুধু ভিগার হেনপ ধরল হস। 
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ওরা আর গুলী করার সুনযাগ হপল না। গুলী হখনে পনড় হগল ভতনভে হদ ই। 
আ মদ মুসা হষ্টনগান বাভগনে ধনর ছুেল বযানগর ভদনক। তার হপছনন হপছনন 

ছুেল  াসান তাভরক ও িযাভনসারাও।  
বযানগই গযাসমাক পাওো হগল। 
দ্রুত গযাসমাক পনর ভনল সবাই। 
হ ভলকপ্টার এনস হগনছ। ভনিে হ ভলকপ্টানর ওরা হষ্টনগাননর শব্দ শুনননছ। 

ওনদর দূরবীনন আ মদ মুসারা ধরাও পনড় হযনত পানর। 
‘সবাই এস, জংগনলর আড়ানল হযনত  নব।’ খুব ভনেু স্বনর কথাগুনলা বনল 

আ মদ মুসা ছুেল জংগনলর ভদনক। তার সানথ সবাই। 
হ ভলকপ্টার আসভছল গযাস হরপ্র করনত করনত। হ ভলকপ্টার হথনক 

হমভশনগান দাগাও শুরু  নলা। 
‘হ ভলকপ্টার ভনিে হষ্টনগাননর শব্দ শুনননছ, এখন হদখনত হপনেনছ তানদর 

হলাকনদর লাশও। আমরা উচ্চিভূমর জংগনল আশ্রে ভননেভছ, এোও ভনিে ওরা 
হদখনত হপনেনছ। এস, আমরা উত্তর ভদনকর ঢানলর ভদনক আগাই। ওভদনক 
তানদর হলাক আনছ। ওভদনক হমভশনগাননর ফাোর কম  নত পানর।’ 

ভনেু োপা কনে কথাগুনলা বলার সানথ সানথ আ মদ মুসা উত্তর ভদনক 
হদৌড়ানত শুরু কনরনছ। তার হষ্টনগাননর নল সামনন উদযত। আঙুল হষ্টনগাননর 
ভিগানর। তার হপছনন অে সবাই। 

পনথর মাঝামাভঝ জােগাে একো ঘন হঝানপর পাশ কাভেনে সামনন 
এগুনতই আ মদ মুসা ৫জন হষ্টনগানধারীর এনকবানর মুনখামুভখ পনড় হগল। 
ওরাও হদৌনড় আসভছল, সম্ভবত এভদনক হষ্টনগাননর আওোজ শুননই। 

ঘেনার আকভস্মকতা উিে পক্ষনকই ভবমূঢ় কনর ভদনেভছল। ভকন্তু আ মদ 
মুসা এ ধরনণর অবযার জনে আনগ হথনকই প্রস্তুত ভছল। তার হষ্টনগানও  ানত 
বাভগনে ধরা ভছল,  ানতর আঙুলও ভছল ভিগানর। সুতরাং ভজনত হগল আ মদ 
মুসাই। হস দ্রুত ভননজনক সামনল ভননে ভিগানর হেনপ ধরল আঙুল। 

ওরাও ভবমূঢ়তার প্রাথভমক ধাক্কা কাভেনে সভরে  নে উনঠভছল। ননড় 
উনঠভছল তানদর হষ্টনগানও। 
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ভকন্তু তারা এযাকশনন যাবার আনগই হস সুনযাগ তানদর হশষ  নে হগল। 
পাোঁেজনই হষ্টনগাননর গুলীনত ঝাোঁঝরা  নে িূভম শযযা ভনল। 

আ মদ মুসা একবার হপছনন তাভকনে ‘এস হতামরা’ বনল আবার হদৌড়ানত 
শুরু করল। 

সবাই এনস হপৌছল উত্তর ঢানলর মুনখ। আ মদ মুসা সবাইনক বড় গানছর 
হগাড়াে আশ্রে ভননত বলল। 

ভকন্তু হ ভলকপ্টানরর গুলী জংগনলর মাঝামাভঝ অভতরম করার পর বন্ধ  নে 
হগল। 

হ ভলকপ্টার েনল এল ঢানলর ওপর। 
‘ওরা ঢানল পাঠাননা ওনদর হলাকনদর খুোঁজনছ।’ বনল একেু  াসল আ মদ 

মুসা। বলল ভনেু স্বনর আবার, ‘ঢানল ওনদর হলাকনদর পানি না। সুতরাং এখন 
ভনিে ওরা িাবনছ, তানদর হলাকরা ঢানলর কাজ হসনর উচ্চিভূমর জংগনল উনঠ 
এনসনছ। এই হষ্টনগাননর ফাোরও তানদর কানন হগনছ। অতএব এখন তারা 
িাবনত বাধয  নব, জংগনল তানদর হলাকনদর সানথ আমানদর হলাকনদর সংঘষদ 
েলনছ। ফনল এখন তানদর হমভশনগান ও গযাস আরমণ দুনোই অনকনজা।’ 

‘ভক কনর?’ বলল িযাভনসা খুব আনসত্ম। তার ভবস্মে-ভবমুগ্ধ হোনখ সপ্রশংস 
দৃভষ্ট। 

‘গযাসমাক আমরা দখল কনরভছ, এ ভবষনে তারা ভনভিত। সুতরাং গযাস 
আরমণ হকান কাজ হদনব না। আর হযন তু ওরা ধনর ভননত বাধয  নেনছ, ওনদর 
হলাকরাও এখন উচ্চিভূমনত, তাই হ ভলকপ্টার হথনক হমভশনগান আরমণও তারা 
োলানত পারনছ না।’ আ মদ মুসা বলল প্রাে ভফসভফস কনর। 

কথাো বনলই আ মদ মুসা তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। দ্রুত োপা কনে 
ভননদদশ ভদল, ‘ াসান তাভরক, তুভম যাও এখভন হয লাশগুনলা পড়ল ওনদর কানছ। 
ওরা ওনদর স কমদীনদর হমাবাইলগুনলা সংগ্রন র কথা বনলভছল। সবাইনক সােদ 
কনর হমাবাইলগুনলা ভননে এস।’ 

‘আভম হযনত পাভর ভম. তাভরনকর সানথ। তানক স নযাভগতা করব।’ বলল 
সাভগদও যথাসাধয তার দরাজ কেনক ভনেু হরনখ। 
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‘না ভম. সাভগদও, আপভন িযাভনসার কানছ থাকুন।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আপভন হতা আনছনই।’ বলল সাভগদও। 
‘না আভম থাকভছ না। এখভন গানছ উঠব।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘গানছ হকন?’  
‘ওখান হথনক হ ভলকপ্টারনক িানলািানব পযদনবক্ষণ করা যানব। ওনদর ভকছু 

একো বযবযা করা দরকার।’ বনলই আ মদ মুসা এগুনলা সামননর সবনেনে বড় 
গাছোর ভদনক। 

গানছ উঠল আ মদ মুসা। 
গানছর এমন এক জােগাে উনঠ হস বসল যানত োরভদনকর আকাশোনক 

িানলািানব হদখা যাে। মাথার উপরোনতই গানছর িাল-পালার আড়াল। 
হ ভলকপ্টার সরাসভর উপর হথনক তানক হদখনত পানব না। ভকন্তু হস 
হ ভলকপ্টারনক োনগদে করনত পারনব। ভকন্তু অসুভবধা হযো  নব হসো  নলা, 
একমাত্র উপর ছাড়া োরপাশ হথনক হ ভলকপ্টার তানক হদখনত পানব, যভদ তারা 
ভবনশষিানব এভদকোর ভদনক তাকাে। 

উচ্চিভূমর হগাো আকাশোই েক্কর ভদনি হ ভলকপ্টার দুভে। তনব এক সানথ 
নে, আলাদািানব এবং হবশ দূরত্ব হরনখ। 

আ মদ মুসা গানছর িানল যুতসইিানব বনস তখনও ধতভর  নে উঠনত 
পানরভন। এই সমে হদখনত হপল, একভে হ ভলকপ্টার পূবভদনক ভকছু দূনর  ঠাৎ 
দাোঁভড়নে হগল। আ মদ মুসার মনন  নলা, হ ভলকপ্টারভে তানক হদখনত হপনেনছ। 
হ ভলকপ্টানরর হখালা দরজা এভদনক  া কনর তাভকনে আনছ। ভনিে দূরবীননর 
দুভে হোখ এ ভদনক ভযরিানব ভনবদ্ধ, িাবল আ মদ মুসা। 

দভক্ষণ ভদনকর ভদ্বতীে হ ভলকপ্টারভে উনড় আসভছল পভিম ভদক হথনক পূবদ 
ভদনক। হস হ ভলকপ্টারভেও  ঠাৎ দাোঁভড়নে পড়ল, হদখল আ মদ মুসা। হসই সানথ 
হদখনত হপল, হ ভলকপ্টারভের মাথা হবাোঁ কনর উত্তরমুখী  নে ঘুনর হগল। দ্রুত 
আ মদ মুসা তাকাল পূনবর হ ভলকপ্টারভের ভদনক। হদখল, পূনবর 
হ ভলকপ্টারভের মাথাও পভিম ভদনক ঘুনর হগনছ। আ মদ মুসার বুঝনত বাভক 
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রইল না দভক্ষণ ভদনকর হ ভলকপ্টারভে, পূনবর হ ভলকপ্টারনক সবভকছু জাভননে 
ভদনেনছ। এখন দুভে হ ভলকপ্টারই তানক আরমণ করার জনে প্রস্তুত। 

আ মদ মুসার এই ভেন্তা হশষ  বার আনগই হদখল, হ ভলকপ্টার দুভে তার 
ভদনক হদৌড় শুরু কনরনছ। 

আ মদ মুসা দ্রুত িাবল, হস ঝুলাননা দভড় হবনে ভননে হননম আত্মরক্ষার 
বযবযা করনত পানর। ভকন্তু তার ফনল হ ভলকপ্টার দুভে হবপনরাো আরমনণর 
সুনযাগ হপনে যানব উচ্চিভূমর উপনর। কারণ তারা এখন ভনভিত মনন করনব, 
তানদর হলানকরা উচ্চিভূমনত জীভবত থাকনল তানদর শত্রুরা এিানব গানছ উঠনত 
পারনতা না। সুতরাং হ ভলকপ্টার দুনোনক হস সুনযাগ হদো যানব না। 

এ ভেন্তার সানথ সানথ আ মদ মুসা োরভদনক তাকাল। তার োর ভদনকই গাছ 
আনছ তনব হবশ দূনর দূনর। হকান হকানভের দূরত্ব পননর-ভবশফেু  নব। 

দভক্ষণ পূবদ হকানণর ভদনক একো গাছনক োনগদে করল আ মদ মুসা। 
আ মদ মুসা দ্রুত উনঠ এনস আনশ-পানশর কনেকো হছাে িাল হিনঙ তার 

শরীনরর ভবভিন্ন যানন গুোঁনজ ভদনে বাদুনড়র মত খুব স জিানব এগুনলা দভক্ষণ 
পূবমুখী একো হমাো িাল হবনে। 

িানলর প্রানন্তর ভদনক রভশর মাথা শি কনর হবোঁনধ আ মদ মুসা ভফনর এল 
তার আনগর জােগাে রভশর হশষ প্রান্তো  ানত ধনর। তার পর দ্রুত ভকছুো হননম 
এনস দু ানত রভশর দুপ্রান্ত জভড়নে দুপানে গাছভেনক প্রেন্ি শভিনত হপছনন হঠনল 
ঝাোঁভপনে পড়ল আ মদ মুসা। মু ূনতদই লম্বা রভশর ঝুলন্ত গভতনবগ হক্ষপণানস্ত্রর মত 
আ মদ মুসানক হপৌনছ ভদল দভক্ষণ-পুনবর হসই গাছভের একো িানলর সাভন্ননধয। 
আ মদ মুসা এক  ানত িালভে ধনর হফনল রভশ হছনড় ভদনে দু ানত িালভে আোঁকনড় 
উনঠ হগল গানছ। 

দুভে হ ভলকপ্টানরর শব্দও অননক কানছ এনস হগনছ। 
আ মদ মুসা দ্রুত গানছর উপর ভদনক উনঠ যানি। পাতাে জড়াননা 

অননকগুনলা িানলর এক গ্রভন্থনত আশ্রে ভনল আ মদ মুসা।  
হ ভলকপ্টার দুভে এনস হগনছ। তানদর োনগদে সবনেনে লম্বা ঐ গাছভে। 
প্রবল এক পশলা গুলী বষদণ করল গাছভের উপর। 
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গানছর উপর আকানশ ইতস্তত ঘুরনত লাগল হ ভলকপ্টার দুভে।  
গাছভেনত হকান হলাক হনই এবং হস হয ভননে হননম হগনছ তা তারা বুনঝ 

হফনলনছ। 
এ সমে একো হবামা ভবনফাভরত  নলা গানছর ভননে। 
ওরা হবামা হফনলনছ, বুঝল আ মদ মুসা। গযাস হবামা নে, আগুনন হবামা। 

তবু আ মদ মুসা তার গযাস মুনখাশোনক িানলা কনর হেনন-েুনন ভঠক কনর ভনল। 
ধুোঁো হধনে আসনছ ভনে হথনক উপর ভদনক। 
আ মদ মুসা খুভশ  নলা এই হিনব হয, ধুোঁো তানক হঢনক হফলনব এবং 

হ ভলকপ্টার হথনক হকউ তানক হদখনত পানব না। ভকন্তু এই সানথ িাবল ধুোঁোে 
আিন্ন  নল হ ভলকপ্টার দুনোনক োনগদে করা তার জনে কভঠন  নে পড়নব। তার 
উপর হ ভলকপ্টার দুভে যভদ এই অবযাে অেভদনক সনর যাে, তা নল তার গানছ 
উঠাই হবকার যানব। 

এই ভেন্তার সানথ সানথই আ মদ মুসা দু ানত তার দুভে হষ্টনগাননক ধতভর 
কনর ভননেনছ। 

তখন হধাোঁো উনঠ আনসভন এবং তখনও হ ভলকপ্টার দুনো গাছভের আকানশ 
েক্কর ভদনি। গভত তানদর খুব হলা। 

িানলর গ্রভন্থনত পা হরনখ আ মদ মুসা গানছর কানন্ি হঠস ভদনে দাোঁভড়নেনছ। 
তার হষ্টনগান দুভের বযানরল অধীরিানব অনপক্ষা করনছ হ ভলকপ্টার দুভে তার 
নাগানলর মনধয আসার। 

আ মদ মুসা জানন, তার প্রথম আরমণই হশষ আরমণ  নব। প্রথম 
আরমণ হথনক যভদ ওরা হবোঁনে যাে, তা নল ওনদর পািা আরমনণর মুনখ 
আ মদ মুসা ভদ্বতীে আরমনণর সুনযাগ পানব না। 

এজনেই আ মদ মুসার হষ্টনগান দুভে খুব সতকদ। 
এক সমে উত্তর ও দভক্ষণ গামী হ ভলকপ্টার দুভে আ মদ মুসার মাথার 

উপনর প্রাে ২০ ভিগ্রী হকানণ পাশাপাভশ েনল এল। দভক্ষণমুভখ হ ভলকপ্টারভে 
পুবপানশ, আর উত্তরমুভখভে পভিম পানশ। দুভে ফুনেল েযাংকার হষ্টনগাননর 
নাগানলর মনধয এনসনছ। 
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গনজদ উঠল আ মদ মুসার দু ানতর দুভে হষ্টনগান। অভবরাম গুলীর ঝাোঁক ছুনে 
েলল হ ভলকপ্টার দুভেনক লক্ষয কনর। 

আরান্ত  নেই হ ভলকপ্টার দুভে দ্রুত সনর হযনত লাগল এবং অভবরাম 
গুলীবৃভষ্ট তারাও শুরু করল িূভমর ভদনক। 

আ মদ মুসা আলা র শুকভরো আদাে করল। হ ভলকপ্টার দুভে সনর ভগনে 
গুলীবৃভষ্ট শুরু না করনল আ মদ মুসা পূব পানশর হ ভলকপ্টানরর গুলীনত এতক্ষণ 
ঝাোঁঝরা  নে হগাশনতর স্তুনপ পভরণত  নে হযত। 

হ ভলকপ্টার দুভে দুভদনক েনল হগল, আর ভফনর এল না। 
আ মদ মুসার এ গাছো অনপক্ষাকৃত হছাে এবং হসও গানছর শীষদ হথনক 

অননকখাভন ভননে, তাই আকাশো আর তার হোনখ পড়নছ না। 
আ মদ মুসা একেু অনপক্ষার ভসদ্ধান্ত ভনল। 
একেু পনরই ভনে হথনক সাভগদও ভেৎকার কনর উঠল, ‘ভম. আ মদ মুসা, 

একভে হ ভলকপ্টানর আগুন ধনর হগনছ, অেভেও ক্ষভতগ্রস্ত  নেনছ বনল মনন  নি। 
দ্রুত ভফনর যানি।’ 

সাভগদও’র কথা হশষ না  নতই প্রেন্ি ভবনফারননর শব্দ হশানা হগল পুব ভদক 
হথনক। 

‘হ ভলকপ্টারভে ধ্বংস  নে হগনছ ভম. আ মদ মুসা।’ ভনে হথনক আননে 
ভেৎকার কনর উঠল সাভগদও’র কে। 

‘আল ামদুভললা ।’ বনল আ মদ মুসা গাছ হথনক নামা শুরু করল। 
গানছর ভননে দাোঁভড়নেভছল  াসান তাভরক, সাভগদও এবং িযাভনসা। 
আ মদ মুসা গাছ হথনক নামনতই সাভগদও  াত বাভড়নে ভদনে বলল, 

‘অভিনেন ভম. আ মদ মুসা। আমানদর হেরভসনেরা দ্বীপ অভবস্মরণীে এক যুদ্ধ 
হদখল। হসই সানথ হদখল আ মদ .........।’ 

আ মদ মুসা তানক বাধা ভদনে বনল উঠল, ‘আর হদভর নে ভম. সাভগদও, এখভন 
এখান হথনক সরনত  নব। আমানদরনক অন তুক যুদ্ধ এড়ানত  নব।’ 

‘অন তুক হকন? এ যুনদ্ধ শত্রুরা দারুণিানব ক্ষভতগ্রস্ত  নেনছ এবং দূবদল 
 নেনছ।’ 
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‘এেুকুই লাি ভম. সাভগদও। ভকন্তু এই লাি করনত ভগনে শত্রুনদর হয পভরমাণ 
উনক ভদনেভছ তানত উনেশ্য  াভসনলর পনথ এগুবার বদনল আত্মরক্ষার লড়াই-এ 
বযস্ত থাকনত  নব।’ বলল আ মদ মুসা। 

সাভগদও ও িযাভনসা ভযর দৃভষ্ট তুনল আ মদ মুসার ভদনক তাভকনে আনছ। 
তানদর হোনখ-মুনখ ভবস্মে। আ মদ মুসা থামার একেু পনর সাভগদও বনল উঠল, 
‘ধেবাদ ভম. আ মদ মুসা। আপভন হযিানব হিনবনছন, ওো আমানদর মাথানতই 
আনসভন। আপভন ভঠকই বনলনছন।’ 

সাভগদও একেু হথনমই পরক্ষনণ আবার বলল, ‘ওনদর নতুন আরমনণর 
আশংকা করনছন আপভন?’ 

‘এই পভরভযভতনত ওরা বড় ধরননর আরমনণ না এনসই পানর না। আভম  নল 
হতা সবদশভি ভদনে আরমণ করতাম।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘তা নল েলুন আমরা এখন হথনক তাড়াতাভড় সনর পভড়।’ বলল সাভগদও। 
‘অস্ত্রগুনলা কানজ লাগনব, ভকন্তু এতগুনলা অস্ত্র হনো  নব ভক কনর ভম. 

সাভগদও?’ 
‘অসুভবধা  নব না, আমরা সবাই িাগ কনর হনব। একেু এগুনলই আমরা দুভে 

হঘাড়া হপনে যাব।’ বলল সাভগদও। 
‘আপনারা হঘাড়াে এনসভছনলন? সামনন তা নল হঘাড়া েলার মত িানলা 

রাস্তা আনছ?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘দভক্ষনণর পা াড়-উপতযকার খাড়া েড়াই-উৎরাইো খুব হবভশ নে। 

তারপনরই হঘাড়া েলনত পানর।’ বলল সাভগদও। 
ধতভর  নে েলনত শুরু করল তারা। 
হয ভগভরপথ ভদনে তারা পা ানড় উনঠভছল লুকাবার জনে, হস ভগভরপথ 

ভদনেই তানদর েলা শুরু  নলা। 
‘আমানদর এ যাত্রা হকাথাে? আপনানদর বাভড়নত? হকাথাে আপনানদর 

বাভড়?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা সাভগদওনক। 
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‘এই উচ্চ িূভমোই ভছল আমানদর আভদ বাভড়। িূভমকনম্প ধ্বংস  নে হগনল 
আরও দভক্ষনণ সনর একো বাভড় ধতভর করা  নেভছল। যখন ভনভরভবভল সমে 
কাোনত োই, তখন এ বাভড়নতই আমরা আভস।’ বলল সাভগদও। 

‘এই উচ্চিভূমো ভক কনর বাভড়  ে? না সমুনদ্রর তীর, না নদীর ধার এো।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘এোই ভছল তখন সমুদ্র তীর। এই উচ্চিভূমো একো দূগদ। দূগদো ধতভর 
 নেভছল সমুদ্র তীনর। এর উত্তনরর অঞ্চলো িূভমকনম্পর ফনল হজনগ উনঠনছ।’ 

‘এই দুগদো আপনানদর পভরবানরর বাভড়  নল ধনর ভননত  নব হয আপনারাই 
এ দ্বীনপর আভদ শাসক পভরবার?’ ভজোসা আ মদ মুসার। 

‘এ দ্বীনপর নে এ দ্বীপপুনের। আমানদর গনজানলা পভরবারই এ দ্বীনপর 
আভদ শাসক।’ বলল সাভগদও। 

পূবদমুখী ভগভরপথ ভকছুো ভগনে এনকবানর এবাউে োণদ কনর পভিমমুখী  নে 
একো সমতল উপতযকাে প্রনবশ করল। োরভদনকর পা ানড়র হদোল হঘরা 
উপতযকাো হবশ বড়। সাভর সাভর কবর হস উপতযকাে। প্রভতভে কবনরর ভশেনর 
রুস হশািা পানি। 

‘এো আমানদর আভদ পাভরবাভরক কবরযান। িূভমকম্প আমানদর দূগদ ধ্বংস 
কনরনছ। ভকন্তু এ কবরযানো অক্ষত আনছ।’ বলল সাভগদও। 

উপতযকার মাঝ বরাবর ভদনে তারা পভিনম এভগনে েলল। দুধানর কবনরর 
সাভর। 

সামনন েলভছল  াসান তাভরক। তারপর িযাভনসা। িযাভনসার পনর সাভগদও। 
সবনশনষ আ মদ মুসা। 

উপতযকার পভিম প্রানন্ত তারা এনস হগনছ। 
 ঠাৎ  াসান তাভরক থমনক দাোঁভড়নেনছ। 
‘এভক হদখভছ আ মদ মুসা িাই?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘ভক  ল? ভক হদখনছন?’ বলল সাভগদও ও িযাভনসা এক সানথ। তানদর 

কেস্বনর উৎকো। 
দ্রুত আ মদ মুসা সামনন েলনত েলনত বলল, ‘ভক  নেনছ, ভক হদখছ?’ 
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 াসান তাভরক মুনখ ভকছু না বনল আঙুল ভদনে ইংভগত করল সামননর কবনরর 
ভদনক। 

তাকাল আ মদ মুসা। কবরগুনলা হোনখ পড়ল তার। তাোঁর ভ্রুও কুভঞ্চত  নে 
উঠল। উপতযকার পভিম প্রান্ত হথনক শুরু  নে হবশ ভকছু দূর পযদন্ত অননকগুনলা 
কবনরর ভশেনর রস রাখা হনই। এই কবরগুনলার সবগুনলার উপনরর কাঠানমা 
হিনঙ লন্ি-িন্ি করা। ভকন্তু তারপরও কবনরর বুভনোদ ভনভিি  নে যােভন। এই 
কবরগুনলা দভক্ষণ উত্তরমুখী কনর ধতরী। অথে এর পনরর সবগুনলা কবরই পূব-
পভিম মুখী এবং এনদর প্রনতযকভের ভশেনর রস যাভপত আনছ। 

আ মদ মুসাও ভবস্মনে  তবাক  নে ভগনেভছল। 
হপছন হথনক সাভগদও সামনন এনস আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর 

মাঝখানন দাোঁড়াল। সামনন তাভকনে মুনখ  াভস হেনন বনল উঠল, ‘ও এই 
কবরগুনলা িাঙা হকন! অবাক  নেনছন আপনারা?’ বনল একেু থামল সাভগদও। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক ভকছু বলল না। 
সাভগদওই আবার কথা বনল উঠল। বলল, ‘সব কথা জাভন না। তনব শুননভছ, 

প্রাে একশ বছর আনগ আমানদর এক পূবদ পুরুষ আমানদর আনজারস দ্বীপপুনের 
আজনকর আধুভনক আনোলননর প্রভতষ্ঠাতা হগানমজ গনজানলা এই কবরগুনলা 
হিনঙ হফনলন। হসই সমে ইউনরানপর এক সংবাদপনত্র আমানদর পভরবানরর 
দুনদাম রোবার জনে ভক হযন হলখা  ে, তারপনরই ভতভন এই কবরগুনলা হিনঙ 
হফনলন। শুধু তাই নে, হিংনগ প্রথম কবরোর পানশ পাভরবাভরক একো বািও 
সমাভধয কনরন এবং কবরযাননক ভবনদশীনদর জনে ভনভষদ্ধ কনর হদন। একশ 
বছনরর মনধয আপনারাই প্রথম ভবনদশী এই কবরযানন প্রনবশ কনরনছন।’ 

‘বািো হকন সমাভধয  নলা, ভকছ ুজাননন?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘আভম জাভন না। তনব অনুমান কভর, কবরগুনলা হয কারনণ িাঙা  নেনছ, 

হসই একই কারনণ বািোনকও সমাভধয করা  নেনছ।’ বলল সাভগদও। 
‘ভকন্তু ঐ কবনরর কানছ হকন? হয হকান জােগাে করনলই হতা  নতা!’ 

ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘আমারও হসই প্রে, ভকন্তু উত্তর জাভন না।’ সাভগদও বলল। 
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সাভগদও থামনতই িযাভনসা বনল উঠল, ‘মনন  ে পভরতযাজয হগাপন ভকছু 
সমাভধয করা  নেনছ।’ 

‘ধেবাদ িযাভনসা। আমারও তাই মনন  ে।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘কবরগুনলা িাঙা  নলা হকন, এই বযাপানর আপনার ভক মনন  ে িাইো?’ 
‘হতামার প্রনের উত্তর আভম জাভন। ভকন্তু বলনবা না। হতামানদর একশ বছর 

আনগর পূবদ পুরুষ হযমন তা সহ্ করনত পানরভন, হতমভন  েনতা হতামরাও পারনব 
না।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘পারনবা িাইো।’ বলল িযাভনসা। 
‘ভঠক আনছ বলব। আজ নে। ঐ বািো হযভদন উদ্ধার করব, হসভদন বলব। 

এমনও  নত পানর আমানক ভকছুই বলনত  নব না। বািোই বনল হদনব সব।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

ভবস্মে ফুনে উঠল সাভগদও ও িযাভনসা দুজননরই হোনখ-মুনখ। বনল উঠল 
সাভগদও, ‘বানি ভক আনছ হকমন কনর অনুমান করনত পারনছন? আর ঐ বাি 
আপভন পানবনই বা ভক কনর?’ 

‘অনুমান ভকিানব তার উত্তর িযাভনসাই ভদনেনছ। হয কারনণ কবরগুনলা 
িাঙা হসই একই কারনণ বািভেনকও সমাভধয করা  নেনছ। এভদক হথনক বানি 
ভক থাকনত পানর অনুমান করভছ। আর বাি পাব ভক কনর? মাভে খুোঁনড় হবর করনত 
 নব।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘বািোনক আপভন এত জরুরী মনন কনরন?’ সাভগদও বলল। 
‘হ্াোঁ ভম. সাভগদও। আপনারা রাজী  নল এখভন খুোঁনড় ওো হবর করনত োই।’ 

বলল আ মদ মুসা। 
‘না ভম. আ মদ মুসা। আজ নে। আর একভদন আসব আমরা এভদনক। আর 

এ বযাপানর আম্মানকও আমার রাভজ করনত  নব। কারণ ওো ভছল পাভরবাভরক 
এক ভসদ্ধানন্তর বযাপার।’ সাভগদও বলল। 

‘আমার আপভত্ত হনই ভম. সাভগদও।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘তা নল আবার যাত্রা শুরু হ াক।’ সাভগদও বলল। 
যাত্রা আবার শুরু  নলা আনগর মতই। 
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 াোঁো শুরু কনর িযাভনসা আ মদ মুসানক লক্ষয কনর বলল, ‘কবর িাঙার 
র স্য জানার বযাপারো হতা হদখভছ অভনভদদষ্ট সমে হেনপ রাখনত  নব, ভকন্তু আভম 
হতা এক মু ূতদও তা পারভছ না।’ 

‘হবভশ প্রতযাশার ভজভনস  নল হবভশ িানলা লাগনব িযাভনসা।’ বলল আ মদ 
মুসা একেু রভসকতার সুনর। 

‘ভকন্তু ভম. আ মদ মুসা, প্রতযাশা ও না পাওোর ভতি অভিেতার মনধয ভদনে 
েলনছ িযাভনসা। তার উপর আরও হলাি োপাননা আরও দুিঃখজনক  নব।’ সাভগদও 
বলল। 

‘ভক হস ভতি অভিেতা?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
সাভগদও মুখ খুলনত যাভিল। 
িযাভনসা ভেৎকার কনর তানক বাধা ভদনে বলল, ‘িাইো, আভম ভকন্তু এখানন 

বনস পড়ব।’ লিাে রভিম  নে উনঠনছ তার মুখ। 
‘ভঠক আনছ বলব না।’ বলল সাভগদও। 
আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘বলার দরকার হনই। আমার বুঝা  নে হগনছ। 

আমার ভজোসা ভম. সাভগদও, উভন ভক এখন রাজবেী, না ভবনদনশ?’ 
ভবস্মে ফুনে উঠল িযাভনসা ও সাভগদও দুজননর হোনখ মুনখ। পরক্ষনণই 

ভবস্মনের যান দখল কনর ভনল হবদনা। বলল সাভগদও ধীনর ধীনর, ‘রাজবেী নে, 
তনব নজরবেী।’ 

‘ঘেনা ভক?’ ভজোসা আ মদ মুসার। 
‘ঘেনাো হবদনার। িযাভনসা ভবনদ্রা ী গনজানলা পভরবানরর হমনে, আর হস 

আনজারনসর পতুদগীজ গিণদর হপনড্রা পাওনলো’র হছনল। দুজননই ভলসবন 
ভবশ্বভবদযালনের স পাভঠ ভছল। পাশ কনর এনসনছ। এখন লুই জুনগা রাজধানী পন্ে 
হিলগািানরর বাইনর হবরুনত পানর না। আর িযাভনসার জনে রাজধানীনত হঢাকা 
কভঠন।’ বলল সাভগদও। 

আ মদ মুসার হঠাোঁনে  াভস ফনুে উঠল। বলল, ‘এসব হকান বযাপারই নে। 
আভম আনগর কথাই একেু ঘুভরনে বলব, িানলা লাগার বস্তু পাওো একেু কভঠন 
 ওো বাজার অথদনীভতর জনেও স্বািাভবক।’ 
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সাভগদও মুখ ভেনপ  াসল। 
আরও রভিম  নে উঠল িযাভনসার মুখ। 
ভকছু বলল না হকউ। 
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৩ 
‘ভেন্তার ভকছ ু হনই স্যার। িাল খবরই আমরা আশা করভছ।’ বলল জযাক 

শাভমর আজর ওোইজমযাননক উনেশ্য কনর। 
‘জযাক শাভমর WFA-এর একজন হনতা এবং আনজারস দ্বীপপুনের 

রাজধানী ‘পন্ে হিলগািা’র হষ্টশন েীফ ভ নসনব কাজ করনছ বতদমানন। 
‘পাোঁে ঘন্োর জনে ওরা হ ভলকপ্টার িাড়া কনরভছল। ভকন্তু এখন পার  নে 

হগনছ ৬ ঘন্ো। তারা অবশ্যই হফরার কথা। ভকন্তু তারা ভকছ ুজানানি না, আবার 
তানদর হমাবাইলও বন্ধ। কারণো তা নল ভক?’ বলল আজর ওোইজমযান সামনন 
বসা জযাক শাভমরনক লক্ষয কনর। 

আজর ওোইজমযান কথা বলনছ জযাক শাভমরনক লক্ষয কনর, ভকন্তু তার হোখ 
জানালা হপভরনে আনজারস সাগনরর উপর ভনবদ্ধ। 

আনজারস সাগরনক তার যতো সুের লাগনতা, আজ ততো সুের লাগনছ 
না। সুেনরর পানশ হসখানন িেংকর একো রূপও হস হদখনছ। মাত্র দুজন হলানক 
তার েভলশজন হলাক হশষ কনর ভদল, এই িেংকর ভেন্তা হযমন তার সমগ্র সত্তানক 
আিন্ন কনরনছ, হতমভন গ্রাস করনছ হযন সামননর সাগরোনকও। 

জযাক শাভমর বলভছল, ‘এভদকো িাববার ভবষেই বনে। তনব স্যার এো 
ঘেনত পানর হযন তু তারা পাোঁে ঘন্োর মনধয ভফরনত পানরভন।’  

আজর ওোইজমযান মুখ ভফভরনে ভনল সাগনরর ভদক হথনক। তাকাল জযাক 
শাভমনরর ভদনক। তার কথার প্রভত ভ্রুনক্ষপ না কনর বলল, ‘ভক হযন বলনলন, 
পুভলশ প্রধান আসনবন, না আমানক হযনত  নব?’ 

‘পুভলশ প্রধান ভম. বারনবাসা হপানেদ ভক এক ভমভেং-এ যানিন, এভদক ভদনে 
ভফরনবন, হস সমে এখানন উঠনবন।’ 

আবার আজর ওোইজমযান সাগনরর ভদনক ভফনর তাকাল। ভকছু বলনত 
যাভিল। এ সমে হবনজ উঠল তার হেভলনফান। 
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ঘুরল আজর ওোইজমযান হমাবাইনলর ভদনক। তুনল ভনল হেভলনফানো। 
ওপার হথনক বনল উঠল, ‘হিভিি িাোর বলভছ।’ 
‘হতামানদর ভক খবর? আমানদর ওখানকার েীফ এিাম এভরনেল হকাথাে? 

এত হদভরনত হেভলনফান করছ হকন?’ এক সানথ প্রেগুনলা কনর েুপ করল আজর 
ওোইজমযান। 

তারপর ওপানরর কথা শুননত লাগল আজর ওোইজমযান। শুননত ভগনে 
মুনখর িাব পানি হযনত লাগল তার। হশনষ তার মুখ ফযাকানস  নে ভগনে রানগ-
দুিঃনখ হযন কাোঁপনত লাগল তার হঠাোঁে। 

সব শুনন হশনষ হছাট্ট কনর হস বলল, ‘ও দুজননক ঐ হতরভসনেরা দ্বীপ হথনক 
হবর  নত হদো যানব না। হতামরা অনপক্ষা কর। আভম বযবযা করভছ।’ 

বনল হেভলনফান হরনখ ভদল আজর ওোইজমযান। 
শ্বাসরুদ্ধ অবযাে অনপক্ষা করভছল জযাক শাভমর। আজর ওোইজমযান 

হেভলনফান রাখনতই বলল, ‘ওখানকার ভক খবর স্যার।’ 
হেভলনফান রাখার পর মু ূতদকাল হসাজা  নে মাথা ভনেু কনর বনস থাকল 

হেোনর। বলল, ধীনর ধীনর, ‘আমানদর হ ভলকপ্টার অভিযান ধ্বংস  নেনছ। 
গ্রাউনন্ি নামাননা দশজন কমানন্িাই ভন ত। একভে হ ভলকপ্টার ধ্বংস  ওোর 
ফনল একজন রুস  এিাম এভরনেল ভন ত  নেনছ। আনরকো হ ভলকপ্টারও 
ক্ষভতগ্রয  নেনছ। হিভিি িাোর আ ত। ঐ হ ভলকপ্টানরর একজন রু মাত্র 
অক্ষত আনছ।’ 

ভবস্মে ও হবদনার ধাক্কার সংনগ সংনগ কথা বলনত পারল না জযাক শাভমর। 
ভননজনক সামনল ভননে একেু পর বলল, ‘এমন অভবশ্বাস্য ঘেনা আবারও ঘেনত 
পারল ভক কনর? ওনদর সানথ আর হকউ ভক হযাগ ভদনেনছ?’ 

‘তার হকান প্রমান পাওো যােভন। প্রথম অভিযাননর প্রথম আরমনণর পর 
হয দুজন হবোঁনে ভগনেভছল, তারা স্বেনক্ষ দুজননকই মাত্র হদনখনছ। হমাবাইল করার 
পর ওরাও সম্ভবত ভন ত  ে।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

জযাক শাভমর ভকছু বলনব এমন সমে এনেনিযান্ে ঘনর প্রনবশ কনর জযাক 
শাভমরনক উনেশ্য কনর বলল, ‘স্যার, পুভলশ প্রধান ভম. বারনবাসা এনসনছ।’ 
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সংনগ সংনগ উনঠ দাোঁড়াল জযাক শাভমর ও আজর ওোইজমযান।  
তারা ঘনরর বাইনর ভগনে স্বাগত জানাল আনজারস দ্বীপপুনের পুভলশ প্রধান 

বারনবাসানক। 
ভতনজনই ঘনর এনস ভতন হসাফাে মুনখামুভখ বসল। 
পুভলশ প্রধান বারনবাসা বসনত বসনতই বনল উঠল, ‘ভম. ওোইজমযান 

আপনানক খুব ভেভন্তত হদখানি। বযাপার ভক?’ 
আজর ওোইজমযান ম্লান  াসল। বলল, ‘দুজন সন্ত্রাসী মুসলমান আমানদর 

সাংঘাভতক কষ্ট ভদনি ভম. বারনবাসা।’ 
‘হকাথাে তারা? হকান হকস কনরনছন?’ ভজনেস করল পুভলশ প্রধান। 
‘সনব গত রানত তারা ‘ভলনজ’ এোরনপানেদ হননম হতরভসনেরা দ্বীনপ প্রনবশ 

কনরনছ।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘আনজারস দ্বীপপুনে মুসলমাননদর একো সন্ত্রাসী দনলর প্রনবশ করার 

পভরকল্পনা আনছ, আপনানদর এই ইনফরনমশননর ভিভত্তনত সরকার হতা 
আনজারস দ্বীপপুনে মুসলমাননদর প্রনবশ ভনভষদ্ধ কনর ভদনেনছন। তারা প্রনবশ 
করল ভকিানব?’ বলল পুভলশ প্রধান। 

‘ওরা ছদ্মনাম ভননে প্রনবশ কনরনছ।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘তানদর ছদ্মনাম জাননন ভক না?’ 
‘হ্াোঁ। একজননর নাম ‘রুই জজদ’, অেজননর নাম ‘হপনড্রা হপভিে।’ 
‘পুভলশনক আনগ জানানভন হকন?’ ভজোসা পুভলশ প্রধাননর। 
‘ওরা এোরনপানেদ নামার পর সনে   ওোে ওনদর ফনলা করনত ভগনে 

আমরা এো জাননত হপনরভছ।’ উত্তর ভদল আজর ওোইজমযান। 
‘হকন আপনারা সনে  করনলন? আমানদর পুভলশ হতা সনে  করনত 

পানরভন।’ বলল পুভলশ প্রধান। 
‘এোরনপানেদর বাইনর ওনদর কথাবাতদা শুনন আমানদর হলাকনদর সনে  

 ে। পনর হখাোঁজ ভননে এই তথয জানা হগনছ।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘এখন বলুন ওরা ভক কষ্ট ভদনি, আমরা ভক করনত পাভর? আর একো 

উপকার করুন, আপনারা হযন ত ুপ্রথম হজনননছন তাই আপনারা ওনদর দুজননর 
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ভবরুনদ্ধ একো মামলা দানের করুন হয, তারা নাম িাোঁভড়নে অববধিানব এখানন 
প্রনবশ কনরনছ।’ বলল পুভলশ প্রধান। 

‘আমানদর হলাকরা ওনদর তাড়া করনল ওরা আশ্রে হনে গনজানলা 
উচ্চিভূমনত। আমানদর দুভে হ ভলকপ্টার ওনদর তাড়া কনরভছল। ওনদর ধরনত 
হেষ্টা করনত হগনল ওরা আমানদর একো হ ভলকপ্টার ধ্বংস কনর এবং দশজন 
হলাকনক  তযা কনর। অে হ ভলকপ্টারও আমানদর ক্ষভতগ্রয  নেনছ।’ বলল 
আজর ওোইজমযান। কনে হস অস াে সুর ফভুেনে তুলনত হেষ্টা করল। 

ভ্রুকুভঞ্চত  নে উনঠনছ পুভলশ প্রধাননর। বলল, ‘সাংঘাভতক ঘেনা ঘনেনছ। 
পুভলশনক না জাভননে আপনারা এিানব হগনলন হকন? সন্ত্রাসীনদর বানগ আনা ভক 
আপনানদর কাজ?’ 

‘পুভলশনক জানাননার আমরা সুনযাগ পাইভন। ওরা পাভলনে যানব এই 
আশংকাে আমানদর হলাকরা তাৎক্ষভণক ভসদ্ধান্ত ভননে ওনদর অনুসরণ কনর।’ 
আজর ওোইজমযান বলল। 

‘একো কথা বলুন ভম. ওোইজমযান, হয কাজ পুভলনশর হস কাজ আপনারা 
কাোঁনধ তুনল ভননত ভগনেভছনলন হকন? ওনদর সানথ আপনানদর ভক হকান ভবনশষ 
শত্রুতা আনছ?’ বলল পুভলশ প্রধান। 

একেু ভবব্রত হদখাল আজর ওোইজমযাননক। একেু েুপ কনর থাকল, 
তারপর বলল ধীর কনে, ‘মুসভলম সন্ত্রাসীরা আমানদর ইসরাইল রানষ্ট্রর ভবনরাধী 
ভছল, আমানদর অভস্তনত্বরও ওরা ভবনরাধী। আমানদর অবযান হযখানন ওনদর 
সন্ত্রাসও হসখানন। ভবশ বছর আনগ মাভকদন যুিরাষ্ট্র সন্ত্রানসর ভবরুনদ্ধ যুদ্ধ হঘাষণা 
কনরভছল, ভকন্তু যুদ্ধো তারা হশষ কনরভন। বরং মাভকদনীরা এখন রমান্বনে  নে 
উঠনছ মুসলমাননদর বন্ধু। এর ফনল ওনদর সন্ত্রানসর প্রধান লক্ষয  নে পনড়ভছ 
আমরা। এই আনজারস দ্বীপপুনেও ওরা আমানদর শাভন্তনত থাকনত ভদনত োে 
না।’ থামল আজর ওোইজমযান। হশষ ভদনক তার কে  তাশ ও করুণ  নে 
পনড়ভছল। 

স ানুিূভত ফুনে উঠল পুভলশ প্রধান বারনবাসার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘ভম. 
ওোইজমযান ভেন্তা করনবন না। আমানদর এই দ্বীপপুে শাভন্তর হদশ। এখানন হকান 
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সন্ত্রাসীর জােগা  নব না। আপভন দো কনর একো অভিনযাগ দানের করুন। 
আমরা হদখভছ বযাপারো?’ 

‘ভকন্তু স্যার বযাপারো খুব জরুরী। এই মু ূনতদ ওনদর যভদ পাকড়াও করা না 
যাে, তা নল আরও খুননাখুভন তারা করনব। আর একবার নাগানলর বাইনর েনল 
হগনল ওনদর খুোঁনজ পাওো যানব না।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

‘ওরা হকাথাে এখন?’ ভজনেস করল পুভলশ প্রধান। 
‘আমরা মনন করভছ, গনজানলা উচ্চিভূম হথনক দভক্ষণ ভদনক সনর িাইবাল 

এভরো ভসলিার িযাভল’হত তারা প্রনবশ কনরনছ। এখান হথনক তানদর পভরকল্পনা 
হমাতানবক দ্বীপপুনের অে হকাথাও যাওো তানদর জনে স জ  নব।’ আজর 
ওোইজমযান বলল। 

‘ভঠক আনছ ভম. ওোইজমযান, আভম হতরভসনেরা দ্বীনপর পুভলশ প্রধাননক 
ভননদদশ ভদভি ভতভন হযন ভসলিার িযাভল’ হথনক হবরুবার পথগুনলার উপর নজর 
রানখন এবং এই ঘেনার তদন্ত হযন ভতভন শুরু কনরন।’ বলল পুভলশ প্রধান। 

একেু হথনমই আবার হস বনল উঠল, ‘আমানক এখন উঠনত  ে ভম. 
ওোইজমযান।’ 

আজর ওোইজমযান উনঠ দাোঁভড়নে বলল, ‘আমার অভফনস আপনার এই 
পদধুভলর জনে আভম কৃতে ভম. বারনবাসা। আরও ধেবাদ স নযাভগতার আশ্বাস 
হপনেভছ তার জনে।’ 

বনল আজর ওোইজমযান  াত বাড়ানলা পুভলশ প্রধাননর ভদনক। 
‘ধেবাদ। বাই।’ বনল হ্ান্িনশক কনর হবভরনে হগল পুভলশ প্রধান। 
গাভড় বারাো পযদন্ত পুভলশ প্রধাননক হপৌনছ ভদনে ভফনর এল আজর 

ওোইজমযান ও জযাক শাভমর। 
বসল তারা আবার মুনখামুভখ হসাফাে। 
হসাফাে গা এভলনে রুব্ধ কনে আজর ওোইজমযান বলল, ‘এই হবো পুভলশ 

প্রধান জামদান অভরভজন। নাভজনদর রি আনছ এর শরীনর। ইহুদীরা হযন ওর কানছ 
ভকছুই নে। বনল তদন্ত করব। হগালাে যাক হতার তদন্ত। হতরভসনেরার পুভলশ 
প্রধান হতার হেনে  াজার গুণ িাল তার সানথ অলনরভি হযাগানযাগ  নেনছ। িলার 
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একেু হবভশ হেনেনছ। তা হ াক, আমানদর আজনকর প্রনোজননর হেনে এো বড় 
ভকছু নে।’ 

‘তা নল হতা ভম. বারনবাসানক এসব বনল িুল  নলা। ভতভন যভদ এখন 
হতরভসনেরা দ্বীনপর পুভলশ প্রধাননর কানজ  স্তনক্ষপ কনরন।’ বলল জযাক শাভমর।  

‘তুভম এসব ভননে হিব না। এখন তুভম বল, আনজারস এর শীষদ সন্ত্রাসী হনতা 
‘ভফনগা’হক খবর ভদনেছ?’ আজর ওোইজমযান বলল। 

জযাক শাভমর ঘভড়র ভদনক তাকাল। বলল, ‘খবর ভদনেভছ। এখভন এনস 
পড়নব।’ 

‘ভঠকই বনলছ তুভম, পুভলশ প্রধান ভম. বারনবাসানক এসব কথা না বলনলই 
িাল ভছল। এভদকো হিনবই ভকন্তু আভম হতামানক ভফনগানক খবর ভদনত 
বনলভছলাম। মাঝখানন আবার বনল হফললাম পুভলশ প্রধাননক। থাক, একভদক 
ভদনে িালই  নলা। ওনানক হতা জাভননেই ভদলাম, ত্বভরৎ ভকছু না করনল ওরা 
খুননাখুভনর সুনযাগ হপনে যানব। এখন এই দ্বীনপ ভবনশষ কনর ভসলিার িযাভল 
অঞ্চনল যা ভকছুই ঘেুক এর জনে দােী  নব আ মদ মুসা। এো িালই  নলা 
আমানদর জনে।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

ভকছু বলার জনে মুখ খুনলভছল জযাক শাভমর। দরজাে নক কনর ঘনর ঢুকল 
এযানেননিন্ে। বলল জযাক শাভমরনক, ‘স্যার ভম. ভফনগা নানম একজন হলাক 
এনসনছন।’  

শুননই উনঠ দাোঁড়াল জযাক শাভমর। ‘স্যার আপভন বসুন। আভম ওোঁনক ভননে 
আসভছ।’ বনল হবভরনে হগল জযাক শাভমর। 

ভমভনে খাননক পনরই ভবরাে বপু একজননক ভননে ঘনর ঢুকল জযাক শাভমর। 
সাদাকানলা ষ্ট্রাইনফর ভেসােদ গানে। পরনন সাদা পযান্ে। মাথাে সাদা হ্াে। 
এরই নাম আলনিি ভফনগা। 
এনকবানর খাোঁভে পতুদগীজ হে ারা। হদনখই মনন  ে ভসউর এক জলদসুয। 

তনব ভফনগা জনল দসুযতা কনর না। হস আনজারস দ্বীপপুনের আন্িারওোনর্ল্দর 
হনতা। তার বাভ নী এই দ্বীপপুনে অপ্রভতদ্বন্দ্বী। 
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ভফনগা ঘনর ঢুকনতই আজর ওোইজমযান উনঠ দাোঁড়াল। কনেক ধাপ এভগনে 
হ্ান্িনশক কনর বলল, ‘ওনেলকাম ওনেলকাম, আভম আপনারই অনপক্ষা 
করভছ।’ 

‘গুি ইিভনং স্যার’ বনল বসনত বসনত আবার বনল উঠল, ‘মনন  নলা পুভলশ 
প্রধান এখান হথনক হবভরনে হগল?’ 

‘হ্াোঁ, এনসভছনলন। হপােদ হথনক হফরার পনথ একেু ঢুোঁ হমনর হগনলন। অননক 
ভদন হথনক জানানশানা হতা!’ বলল আজর ওোইজমযান। 

‘বলুন স্যার। আমানক হিনকনছন হকন? আমরা আপনার হকান কানজ 
লাগনত পাভর?’ বলল ভফনগা। একদম ভনরস কে তার। 

‘ভম. ভফনগা, আমরা আপনার সা াযয োই।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘ভক কাজ? হকান ধরননর কাজ?’ বলল ভফনগা। 
‘আমানদর ভবনদশী দুজন শত্রু প্রনবশ কনরনছ হতরভসনেরা দ্বীনপ। গত 

রানতই ‘ভলনজ’ এোরনপােদ  নে এনসনছ ওরা। আমানদর হলাকরা তানদর তাড়া 
কনরভছল। ভকন্তু আমানদর হলাকনদর  তযা কনর ওরা পাভলনেনছ। এ দুজননক 
জীবন্ত অথবা মৃত আমরা োই।’ আজর ওোইজমযান বলল। 

‘ওরা হকাথাে, মানন হকান অঞ্চনল এখন?’ ভজনেস করল ভফনগা। 
‘দুপুনর পাওো তথয অনুসানর ওরা ভসলিার িযাভলনত প্রনবশ কনরনছ। 

দুএকভদন সমে হপনল ওরা অে দ্বীনপ পালানব। আমরা োই হতরভসনেরা দ্বীনপই 
যানত ওনদর জীবননর ইভত ঘনে।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

‘ভসলিার িযাভল  নলা গনজানলানদর এলাকা। ওখানন হতা হকান ভবনদশী 
আশ্রে পাবার কথা নে।’ ভফনগা বলল। 

‘আশ্রে  েনতা পানব না। ওভদক ভদনে  েনতা তারা পালাবার হেষ্টা করনব। 
আমরা োই তারা পালানত না পারুক। আমরা োই তারা মরুক, অথবা ধরা 
পড়ুক।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

‘বলুন আমানদর ভক করনত  নব।’ বলল ভফনগা। 
‘ওরা ঐ অঞ্চল হথনক পালাবার আনগই ওনদর ধরনত  নব, না  ে মারনত 

 নব।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
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‘আমরা ভক পাব?’ বলল ভফনগা।  
‘বলুন ভক োন?’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘কম কনর  নলও ভমভলেন িলানরর ভননে আমরা এসব কানজ  াত হদই না।’ 

বলল ভফনগা। 
‘আমরা রাজী। ভকন্তু অনধদকো এখন পানবন, বাভক অনধদকো পানবন কাজ 

হশষ  ওোর পর।’ 
‘ভঠক আনছ। তাই  নব। আর হকান কথা আনছ?’ বলল ভফনগা। 
‘আমরা দ্রুত কাজ োই। আগামী ভতন ভদননর মনধয সবভকছুর ইভত ঘোনত 

 নব। প্রথম সুনযানগই তারা দ্বীপ হছনড় পালানব। হসো হ াক আমরা তা োই না।’ 
বলল আজর ওোইজমযান। 

‘হসই দুজন হলানকর ফনো আমানদর ভদন এবং োকাও।’ বনল ভফনগা উনঠ 
দাোঁড়াল। 

আজর ওোইজমযান ইশারা করল জযাক শাভমরনক। 
শাভমর েনল হগল। ভমভনে খাননক পনরই প্রনবশ করল বড় একো ব্রীফনকস 

ভননে।  
আজর ওোইজমযান ব্রীফনকস খুনল ভফনগার ভদনক হমনল ধনর বলল, 

‘আমরা োকা ভননে দর কষাকভষ কভরভন। আশা কভর, কানজর হক্ষনত্রও আমানদর 
হকান ওজর শুননত  নব না। গুনণ ভনন োকাগুনলা।’ 

ভফনগা ব্রীফনকস  ানত ভননে তা বন্ধ কনর ভদনে বলল, ‘আভম হকান সমেই 
োকা গুনণ হনই না। আমরা ভবশ্বানসর উপর ভবজননস কভর।’ 

‘গুিবাই’ বনল ঘর হথনক গে গে কনর েনল হগল ভফনগা। 
স্বভস্তর ভেি ফনুে উঠল আজর ওোইজমযাননর হোনখ-মুনখ। 
‘ভবরাে একো কাজ  নলা স্যার।’ ভফনগা েনল যাওোর পর বলল জযাক 

শাভমর। 
‘কাজ  নলা নে, কাজ হদো  নলা মাত্র। ঈশ্বর সা াযয করুন।’ বলল আজর 

ওোইজমযান। 
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‘ভফনগানদর অসাধয ভকছ ু হনই স্যার। পুভলশও তানদর  ানতর মুনঠাে।’ 
জযাক শাভমর বলল। 

‘হতামার কথা সতয হ াক শাভমর।’ বলল আজর ওোইজমযান। 
‘আভমন।’ বনল উঠল জযাক শাভমর। 
 
 
 
আ মদ মুসা মাগভরনবর নামাজ পনড় হ ানেনলর কক্ষ হথনক হবভরনে 

বারাোে এনস বনসনছ। 
হ ানেলভে হদাতলা। বারাোো হ ানেনলর দভক্ষনণর বযালকভন। 
বযালকভনর ভননেই রাস্তা। রাস্তাো ভসলিার িযাভলর গিীর হথনক এনস পুনব 

ভকছু দূর এভগনে ভগনে দভক্ষণ ভদনক বাোঁক ভননে দভক্ষণ উপকূনলর সবনেনে বড় 
শ র আংগ্রা হি হ নরমা বের পযদন্ত এভগনে হগনছ। এই রাস্তারই আনরকো শাখা 
দ্বীনপর পূব উপকূনলর একো অখযাত বেনর সাও ভসিালাে ভগনে হশষ  নেনছ। 

রাস্তাোনক ভঠক রাস্তা বলা যাে না। বলা যাে রাস্তার একো ভেি এো। হঘাড়া 
ও মানুনষর যাতাোত এই পথ-ভেনির সৃভষ্ট কনরনছ। 

রাস্তার পনরই ভনউ োগুস নদী। রাস্তাো নদীনক অনুসরণ কনরই এভগনে হগনছ 
আংগ্রা হি হ নরমা পযদন্ত। পা াড় ও েড়াই-উৎরাই বাধার কারনণ রাস্তাো সব সমে 
নদীর তীর হবনে এগুনত পানরভন। 

নদীো খুবই খরনরাতা। ভসলিার িযাভলনতই শুধু এো ভকছুো নাবয, তারপর 
হগাোোই অনাবয। 

হ ানেলো ভসলিার িযাভলর পূব মুনখর উপর দানরাোননর মত দাোঁভড়নে। 
হ ানেলো উত্তর হথনক এভগনে আসা একো পা াড়-নশ্রণীর দভক্ষণ প্রানন্তর 

হশষ ভেলার উপনর। হ ানেনলর পনরই রাস্তা, রাস্তার পর নদী এবং নদীর পনরই 
পা াড়-নশ্রণীো প্রথনম দভক্ষনণ ভকছু দূর এভগনে দুিাগ  নে একো দভক্ষনণ, অেভে 
পভিনম এভগনে হগনছ। 
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পুব ভদক হথনক ভসলিার িযাভলনত প্রনবনশর পথ এই একোই। এই প্রনবশ 
পনথরই দ্বাররক্ষী হযন হ ানেলো। 

হ ানেলোও আবার ভঠক হ ানেল নে। অননকোই সরাইখানার মত। 
ভসলিার িযাভলনত উৎপাভদত শস্য, ফল-মুল হকনার জনে হয বযাপারী, পাইকার 
ও হযসব ফভড়োরা উপতযকাে আনসন, তারাই এই সরাইখানাে উনঠ থানকন। 
হ ানেল বা সরাইখানাে ভনেভমত রান্নার হকান বযবযা হনই। অভতভথ হকউ আসনল 
তার জনে রান্না  ে। এই হ ানেনলর মাভলক ও তার পভরবার থানকন পানশই 
পা ানড়র এক গু ানক হকন্দ্র কনর ধতভর বাভড়নত। 

হ ানেনলর মাভলক নব্বই বছর বেনসর এক বৃদ্ধ। নাম নুননা কাপুনো। 
আভিকান, হরি ইভন্িোন ও এভকনমা সবারই ভকছু ভকছু ধবভশষ্টয ভননে তার 
হে ারা। তার িাষাও এই ধরননর ভমশ্র। গত হদড় ভদনন আ মদ মুসার সানথ তার 
হবশ িাব  নে হগনছ। কাপুনো ইভতমনধযই আ মদ মুসানক গনবদর সানথ 
জাভননেনছ, তারাই দ্বীপপুনের আভদ বাভসো, তানদর িাষাই দ্বীপপুনের ভনজস্ব 
িাষা। ভবনদশীনদর একভদন এই দ্বীপপুে তযাগ করনতই  নব। তনব আ মদ 
মুসানক হস ভবনদশী বনল না, বনল হম মান। 

আ মদ মুসা ইভজ হেোনর বনস ভছল। তার মুখ পভিনম ভসলিার িযাভলর 
ভদনক। হজাৎস্না-স্নাত িযাভলর বুনক তার হোখ দুভে ভনবদ্ধ। গত হদড়ো ভদন হস 
িযাভলনত ঘুনর হবভড়নেনছ। উপতযকাোর নাম ভসলিার িযাভল। নামো স্বাথদক। 
ভসলিার িযাভলর োরভদনকই পা াড়। পা াড় হথনক িযাভলনত হননম এনসনছ 
অননক সনফদ ঝণদা। এই ঝণদাগুনলা সমৃদ্ধ ও হবগবান কনরনছ উপতযকার একমাত্র 
নদী ভনউ োগুসনক। এই পা াড়ী োগুনসর জন্ম আরও পভিনমর উোঁেু পা ানড়। 
সনফদ ঝণদা, রূপালী নদী, সবুজ হসানালী শস্যভক্ষত এবং ফনলর অজর বাগান ও 
সবুনজ আিাভদত পা ানড়র হদোল অপরূপ কনর তুনলনছ ভসলিার িযাভলনক। 
সন্ধযার  ালকা আোঁধানরর ওপর রূপালী হজযাৎস্নার ভবিুরণ এক মাোমে দৃনশ্যর 
সৃভষ্ট কনরনছ উপতযকাভেনক ভঘনর। আ মদ মুসা এই দৃশ্যই উপনিাগ করনছ। 

উপতযকার গিীনর তারার মত একো আনলা জ্বলজ্বল কনর জ্বলনছ। আ মদ 
মুসা ভনভিত ওো সাভগদও িযাভনসানদর বাভড়র আনলা। 
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সাভগদও িযাভনসানদর বাভড় ভসলিার উপতযকার মাঝখানন একো পা ানড়র 
উপর। পা ানড়র হগাড়া ভদনে বনে যানি ভনউ োগুস নদী।  

োরভদনকর সবুনজর মাঝখানন ওনদর সাদা পাথনরর সনফদ বাভড়ো ছভবর 
মত সুের। 

ভকন্তু আ মদ মুসা তানদর বাভড়নত উঠনত রাজী  েভন। আ মদ মুসা ওনদর 
বাভড়নত উঠনত অস্বীকার করনল হকোঁনদ হফনলভছল িযাভনসা। সাভগদও কাোঁনদভন বনে, 
ভকন্তু দুিঃখ হপনেভছল, ভকছুো অপমাভনতও হবাধ কনরভছল। আ মদ মুসা ওনদর 
বুঝানত হেষ্টা করনল সাভগদও বনলভছল, ‘আপভন ভসলিার িযাভলনত এনলন, অথে 
আমানদর বাভড়নত না উনঠ ভগনে থাকনবন োল-েুনলা ীন একো সরাইখানাে, এো 
আমানদর জনে েরম দুিঃনখর এবং অপমাননরও।’ িারী  নে উনঠভছল সাভগদওর 
কেস্বর। 

গম্ভীর  নে উনঠভছল আ মদ মুসা। ধীর কনে বনলভছল, ‘হতামানদর ওখানন 
উঠনত পারনল হতামানদর হেনে আভমই খুভশ  তাম হবভশ। ভকন্তু বৃ ত্তর স্বানথদ আভম 
এই খুভশনক কুরবানী ভদনত োই।’ 

‘হস স্বাথদো ভক?’ ত্বভরত কনে বনল উনঠভছল িযাভনসা। 
‘হতামরা কভঠন ও ম ান এক দাভেত্ব পালন করছ হতামানদর জনগননর 

পনক্ষ। আভম োই, হকানিানবই হযন আমার দ্বারা হতামানদর এ আনোলননর হকান 
ক্ষভত না  ে।’ আ মদ মুসা বনলভছল। 

‘এ প্রে উঠনছ হকন? আপভন যানিন আমানদর বাভড়নত। আমানদর 
স্বাধীনতা আনোলননর ক্ষভতর প্রে এখানন ওনঠ ভক কনর?’ বনলভছল িযাভনসা। 

‘হতামানদর বাভড়নত যাওো বড় কথা নে। এই যাওোর মাধযনম হতামানদর 
সানথ আমার পভরেে ও সম্পনকদর ঘভনষ্ঠতা সবাই জাননব, এো বড় কথা। এই 
ভবষেোনক হতামানদর শত্রুরা, হতামানদর সরকার হতামানদর স্বাধীনতা 
আনোলননর ভবরুনদ্ধ বযব ার করনত পানর।’ আ মদ মুসা বনলভছল। 

‘ভকিানব?’ বনলভছল িযাভনসা। 
‘বলনব, এো ওনদর স্বাধীনতা আনোলন নে, বরং হদশ ভবভর করার একো 

ষড়যন্ত্র। ওরা হদশনক ভবনদশ, ভবধমদী ও হমৌলবানদর োরণনক্ষত্র বানানত োে। 
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সম্প্রভত সন্ত্রাসী ও হমৌলবাদী হনতা আ মদ মুসা নাম িাভড়নে এনদনশ প্রনবশ কনর 
ওনদর বাভড়নত হগাপনন অবযান কনরনছ। সুতরাং গনজানলা পভরবার ভবনদ্রা ী, 
ষড়যন্ত্রকারী ও ভবনদশীনদর এনজন্ে। বযস, হকলাফনত। হতামরা হতা বলনত 
পারনব না আভম আভসভন, আভম হতামানদর সানথ থাভকভন।’ আ মদ মুসা বনলভছল। 

সংনগ সংনগ কথা বনলভন সাভগদও ও িযাভনসা। তানদর হোনখ-মুনখ ফনুে 
উনঠনছ িাবনার ভেি। 

একেু পনর ম্লান হ নসভছল সাভগদও। বনলভছল, ‘ভঠক বনলনছন িাই, এই কথা 
তারা বলনত পানর।’ 

‘বলনত পানর নে ভম. সাভগদও, তারা বলনব। আরও একো কথা ভম. সাভগদও। 
আমার আশংকা যভদ সতয  ে, তা নল ভনভিত জাননবন ওরা আমানদর সন্ধানন 
আসনছ। ওরা এনস পড়ার আনগই যভদ আভম ভসলিার িযাভল তযাগ করনত না 
পাভর, তা নল সংঘাত বাধনত পানর। হসই সংঘানত গনজানলা পভরবার জভড়নে 
পড়নল ম াক্ষভত  নব আপনানদর পভরবানরর এবং আপনানদর ম ান 
আনোলননর। আভম যভদ এই িযাভলনতই আলাদা থাভক, তা নল সংঘাত বাধনলও 
হসো  নব আমার ও ওনদর মনধয। মনন করা  নব, আভম িযাভলনত এনস 
লুভকনেভছলাম। িযাভলর কানরা সানথ আমার হকান সম্পকদ হনই। 

ম্লান  াভস ফুনে উনঠভছল িযাভনসার মুনখও। বনলভছল আ মদ মুসা থামনতই, 
‘আপনার কথা সতয িাইো, ভকন্তু এখন আপনার ভননজর কথা িাবার কথা, 
আমানদর কথা িাবনছন হকন?’ 

‘হকৌশল ভনধদারণ করনত  নল সবো ভবষেই এক সানথ িাবনত  নব 
িযাভনসা।’ বনলভছল আ মদ মুসা। 

গম্ভীর  নে উনঠভছল িযাভনসার মুখ। বনলভছল, ‘জনাব আ মদ মুসার সানথ 
যুভি বুভদ্ধ হকান ভদক ভদনেই পারনবা না। ভকন্তু আভম ভজোসা কভর, আপভন ভক 
আমানদরনক অমন তৃতীে হশ্রণীর সরাইখানাে রাখনত পারনতন?’ 

আনবনগ রুদ্ধ  নে উনঠভছল িযাভনসার কে। ছলছনল  নে উনঠভছল তার 
হোখ। 
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ম্লান  াভস ফনুে উনঠভছল আ মদ মুসার হঠাোঁনে। বনলভছল সান্তনা হদওোর 
সুনর, ‘তুভম ভঠক বনলছ িযাভনসা। আভমও পারতাম না হতামানদরনক তৃতীে হশ্রণীর 
সরাইখানাে রাখনত। ভকন্তু আমানদর হতা এখন হসই শাভন্তর সমে নে। আমরা 
যুদ্ধনক্ষনত্র এখন। থাকা, খাওো, ঘুম ইতযাভদর যুদ্ধকাভলন অবযা শাভন্তর সমে 
হথনক একদমই আলাদা। তুভম যভদ এভদকো িাব িযাভনসা তা নল আর খারাপ 
লাগনব না।’ 

হোখ িরা অশ্রু ভননে হ নস উনঠভছল িযাভনসা। বনলভছল, ‘আপভন হকন 
বন্দুক  ানত ভননত হগনলন িাইো। এক শাভন্তর নীনড়, এক হস্ন মে িাইনের 
প্রভতিভব আপভন। মাত্র কনেক ঘন্োর পভরেে আপনার সানথ। তবু আভম িাবভছ, 
আপনার জাতীে ও সামাভজক রূনপর োইনত আপনার পাভরবাভরক রূপোই  নব 
মননামুগ্ধকর হবভশ।’ 

একেু থামল িযাভনসা। ভকন্তু আ মদ মুসানক ভকছু বলার সুনযাগ না ভদনে 
মু ূতকদানলর মনধযই আবার বনল উনঠভছল, ‘আপনার প্রস্তানব এক শনতদ রাজী।’ 

‘ভক হসই শতদ?’ বনলভছল আ মদ মুসা। 
‘সরাইখানার ভবছানা বযব ার করনত পারনবন না, খাবার হখনতও আপভন 

পারনবন না। ভবছানা আমানদর বাসা হথনক ওখানন যানব, খাবারও যানব ভনেভমত 
হসখানন।’ িযাভনসা বনলভছল। 

‘আভম হতামার প্রস্তানব রাজী, তনব একো শনতদ।’ বনলভছল আ মদ মুসা। 
‘ভক শতদ?’ জাননত হেনেভছল িযাভনসা। 
‘ভবছানা, খাবার হতামানদর বাসা হথনক আসনত পারনব, আমরা তানত পরম 

আনেও হবাধ করব, তনব শতদ  নলা এ ভবষেো কাকপক্ষীরও জানা েলনব না।’ 
বনলভছল আ মদ মুসা। 

‘আভম রাজী এ শনতদ।’ িযাভনসা বনলভছল আনভেত কনে। 
‘ভকন্তু িযাভনসা, কাকপক্ষী না জানার শতদ পূরণ কনর ভকিানব তুভম ভনেভমত 

খাবার পাঠানব?’ বনলভছল সাভগদও। 
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হ নসভছল িযাভনসা। বনলভছল, ‘আমানদর হিড়া-ছাগল-গরুর পালো এখন 
উপতযকার পুব-মুখ হঘোঁনষই অবযান করনছ। পানলর সানথ োর পাোঁেজন রাখাল 
রনেনছ। তানদর যাতাোত আনছ সরাইখানাে। ওরাই খাবার হপৌছানব।’  

খুভশ  নেভছল সাভগদও। িযাভনসানক ধেবাদ ভদনে হস বনলভছল, ‘এ ভেন্তা 
হতামার মাথাে এল ভক কনর? যতই ভেন্তা কভর এ ভবষেো আমার মাথাে আসনতা 
না।’ 

আ মদ মুসাও ধেবাদ ভদনেভছল িযাভনসানক। 
সভতয িযাভনসা তার কথা অক্ষনর অক্ষনর রক্ষা কনরনছ। রাখালরাই ভতন হবলা 

তার খাবার ভননে আনস। হ ানেল মাভলক নুননা কাপুনোর কাছ হথনকও খাবার 
আনস। ওগুনলা রাখালরা ভননে যাে ভননজরা হিাজ করার জনে। 

আ মদ মুসা শুকভরো আদাে করল হয, এখন পযদন্ত হকান ভদক হথনক ভকছু 
ঘনেভন। িালই যানি সমে। মনন মনন আ মদ মুসা কৃতেতা জানাল সাভগদও ও 
িযাভনসানদর। 

আ মদ মুসা তার হোখ ভফভরনে আনল িযাভনসানদর বাভড়র ভদক হথনক। 
হপছনন পানের শব্দ হপনেনছ আ মদ মুসা। 
দৃভষ্টো ভফভরনে তাকাল আ মদ মুসা হপছন ভদনক। হদখল  াসান তাভরক ও 

হ ানেনলর মাভলক নুননা কাপুনো বযালকভননত প্রনবশ কনরনছ। 
এই অসমনে হ ানেল মাভলক নুননা কাপুনোনক আসনত হদনখ ভকছুো 

ভবভস্মতই  নলা আ মদ মুসা। 
আ মদ মুসা উনঠ দাোঁভড়নে একো হেোর হেনন সামনন এনন বসনত বলল 

নুননা কাপুনোনক। 
আ মদ মুসার পানশর হেোনর বসল  াসান তাভরক। 
বনসই  াসান তাভরক বনল উঠল, ‘িাইো, ভম. কাপুনো বলনছন ভকছ ুহলাক 

নাভক িযালীনত ভবনদশীনদর হখাোঁজ করনছ।’ 
ভ্রুকুেকানলা আ মদ মুসা। হেোনর ননড়-েনড় বসল। বলল, ‘ভম. কাপুনো, 

ঘেনা ভক?’ 
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‘হ্াোঁ,  ঠাৎ হযন সবাই আজ ভবনদশী হখাোঁজ করনত হলনগ হগনছ। আজ 
বাজানর আমানদর ভতনজন কাভবলা প্রধান আমানক ভজনেস কনরনছ আমানদর 
ভসলিার িযাভলনত আভম দুজন ভবনদশীনক হদনখভছ ভকনা। আজ দুপুনরর পর দুজন 
বাইনরর হলাক এনসভছল হ ানেনল। ভজনেস কনরভছল, হ ানেনল হকান ভবনদশী 
এনসনছ ভকনা, এনসভছল ভকনা। আভম বুঝনত পারভছ না ঘেনা ভক!’ বলল নুননা 
কাপুনো। 

‘বাইনর হথনক এনসভছল ওরা কারা?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। তার 
হোনখ-মুনখ িাবনার ছাপ। 

‘ওরা ফল বযবসােীর হলাক। মানঝ মানঝই ওরা আনস ফল মূনলর পাইকারী 
মানকদনে।’ বলল নুননা কাপুনো। 

‘ওরা কানক খুোঁজনছ, হকন খুোঁজনছ বনলনছ ভকছ?ু’ ভজোসা আ মদ মুসার। 
‘হস রকম সুভনভদদভষ্ট কনর ভকছ ুবনলভন। বনলনছ, দুজন ভবনদশী  াভরনে হগনছ, 

তানদরনকই ওরা খুোঁজনছ। ওরা নাভক গনজানলা পযানলনসও হখাোঁজ কনরনছ। 
হসখাননও হকান ভবনদশী হনই।’ বলল নুননা কাপুনো। 

‘হদখা যানি, অননক হলাক হলনগনছ হখাোঁজ করনত?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘হ্াোঁ অননক হলাক। িযাভলরও অননক হলাক হলনগনছ। কনেকজন কভবলা 

প্রধানও। হয হকান মূনলয ভবনদশীনদর নাভক ওনদর খুোঁনজ হবর করা োই।’ বলল 
নুননা কাপুনো। 

‘আমরাও হতা ভবনদশী। হকউ হতা আমানদর হখাোঁজ কনরভন?’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘আভম হতা ভবনদশী বভলভন। আভম বনলভছ আমার দুজন হম মান আনছ, আর 
হকউ হনই আমার হ ানেনল।’ বলল নুননা কাপুনো। 

‘আপনার কথা ওরা ভবশ্বাস কনরনছ?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘তারা ভবশ্বাস করা বা না করার সানথ আমার ভকছ ুএনস যাে না। তারা 

ভননজরাও হখাোঁজ ভননত পানর। তাছাড়া তারা শুধু হতা আমানক নে, আরও 
অননকনকই ভজোসাবাদ করনছ।’ বলল নুননা কাপুনো। 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘ভঠকই বনলনছন আপভন।’ 
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নুননা কাপুনো উনঠ দাোঁড়াল। বলল, ‘উভঠ আভম এখন, বাইনর কাজ আনছ।’ 
‘দুনে দুনে োর হযমন সতয, এোও হতমভন সতয  াসান তাভরক। ওরা আসনব 

এো অবধাভরত ভছল।’ বলল আ মদ মুসা। 
আ মদ মুসার কথা হশষ  নতই বযালকভননত প্রনবশ করল যুনো, সাভগদওনদর 

হ ি রাখাল। 
‘ভক বযাপার যুনো? তুভম এ সমে?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘স্যার, ভকছুো সামনন িযাভলর বাইনর দুভে িাক ও একভে মাইনরা হবাঝাই 

হলাক এনসনছ। তার সানথ এনসনছ একো জীপ। আভম কথাবাতদাে শুননভছ, তারা 
এই হ ানেল হরি করনব। দুজন ভবনদশীনক তারা ধরনব। আভম খবরো ভননে 
ভগনেভছলাম আমানদর স্যানরর কানছ। ভতভন আপনানক এই ভেভঠ ভদনেনছন।’ 

বনল যুনো একো ভেভঠ তুনল ভদল আ মদ মুসার  ানত। 
আ মদ মুসা তাড়াতাভড় ভেভঠো খুলল। 
পড়লিঃ  
‘িাই সান ব, 

আপনানদর অবযান শত্রুনদর কানছ ধরা পনড় হগনছ। যুনো আপনানক 
বলনব। আভম ও িযাভনসা হগাপন একো ভগভরপনথ োরো হঘাড়া ভননে 
অনপক্ষা করভছ। যুনোর সানথ আপনারা েনল আসুন। শত্রুনক কাোঁেকলা 
হদভখনে আমরা উপতযকা হথনক হবভরনে যাব। সংঘাত এড়াননার 
আপনার হকৌশল সামনন হরনখই আভম এই বযবযা কনরভছ।’’ 

আপনার িাই, 
‘সাভগদও’ 

ভেভঠো আ মদ মুসা পনড়  াসান তাভরনকর  ানত তুনল ভদল পড়ার জনে। 
তারপর তাকাল যুনোর ভদনক। বলল, ‘উপতযকার মুনখ ওরা কখন এনসনছ?’ 
‘এক ঘন্ো আনগ।’ বলল যুনো। 
‘ভকন্তু ওরা বাইনর অনপক্ষাে হকন? ঢকুনছ না হকন হিতনর?’ বলল আ মদ 

মুসা। 
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আড়াল হথনক ওনদর কথা যতেুকু শুননভছ তানত ধারণা  নেনছ ওরা হলাক 
পাভঠনেনছ ওনদর পভরভেত কনেকজন কাভবলা প্রধাননর কানছ উপতযকাে হঢাকার 
অনুমভতর জনে। অনুমভত হপনল মনন  ে ওরা ঢুকনব। 

‘কাভবলা প্রধানরা অনুমভত হদনব?’ আ মদ মুসা ভজনেস করল। 
‘সরাসভর হদনব না। আমানদর স্যার উপতযকা কভমভের প্রধান। তাোঁর কাছ 

হথনক অনুমভত ভননত  নব। হস অনুমভত ওরা পানি না। কারণ আমানদর স্যার 
ইভতমনধযই বাভড় হথনক হবভরনে হগনছন।’ বলল যুনো। 

‘তা নল অনুমভত ওরা পানি না। অনুমভত না ভননে ভক ওরা ঢুকনব?’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘উপতযকাবাসীনদর সানথ লড়াই-এ ওরা নামনত োইনব না। গাভড় হবাঝাই 
 নে না ঢুনক এমভন দু’োরজন ঢুকনত পানর।’ ভেভঠ পড়া  নে ভগনেভছল  াসান 
তাভরনকর। বলল, ‘িাইো ভক ভসদ্ধান্ত ভননিন?’ 

‘সাভগদও ভঠকই বনলনছ। েল আমরা হবর  ই।’ আ মদ মুসা বলল। 
পাোঁে ভমভননের মনধযই ওরা ধতরী  নে দুতলার ভসোঁভড়র মুনখ এনস ভমভলত 

 নলা। 
তাকাল আ মদ মুসা  াসান তাভরনকর ভদনক। বলল, ‘হতামার হমভশন 

ভরিলবারো হকাথাে?’ 
‘আমার বযানগ।’ বলল  াসান তাভরক। 
‘না, ওো হশার্ল্ার হ ালষ্টানর নাও। হকানের হবাতাম খুনল রাখ।’ আ মদ 

মুসা বলল। 
‘ভঠক আনছ িাইো।’ বনল  াসান তাভরক বযাগ হথনক ভরিলবার হশার্ল্ার 

হ ালষ্টানর পুরল। 
ভসোঁভড় ভদনে নামল আ মদ মুসারা। 
হ ানেনলর কাউন্োনরর সামনন আসনতই ভবভিন্ন ভদক হথনক হবভরনে এনস 

জনাছনেক হলাক আ মদ মুসানদর ভঘনর ধরল। কাপনড়র হিতর হথনক তারা হবর 
করল ভরিলবার। এক সানথ ছেো ভরিলবার তাক করা আ মদ মুসানদর ভদনক। 
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ছে ভদক হথনক ছেো ভরিলবারনক  া কনর উঠনত হদনখ আতদনাদ কনর উঠল 
যুনো। 

আ মদ মুসা তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। বলল, ‘তুভম যুনোর মত 
ভেৎকার কনরা না। না হজনন-শুনন এরা ভনিে গুলী করনব না। ভনিে হকাথাও িুল 
 নেনছ এনদর।’  

বনল আ মদ মুসা ভরিলবারধারী ছেজননর ভদনকই একবার কনর তাকাল। 
তারপর এক জননর ভদনক হোখ ভযর কনর বলল, ‘আপভনই ভনিে এনদর েীফ। 
এখন বলুন ঘেনা ভক?’ 

‘ঘেনা ভকছুই নে, আমানদর সানথ েলুন। একেু ভজোসাবাদ আনছ।’ বলল 
হলাকভে। 

‘হকাথাে হযনত  নব?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘এই একেু সামনন।’ বলল হলাকভে। 
‘ভজোসা হকন বলুন হতা? হকান হকস-হেস আনছ নাভক আমানদর ভবরুনদ্ধ।’ 

ভজোসা আ মদ মুসার। 
‘সবই জাননত পারনবন।’ বলল হলাকভে। 
‘না হজনন হযনত যভদ না োই?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আমার নাম ভফনগা। আভম পাভখর মত মানুষ মারনত পাভর। ভদ্বতীেবার আভম 

আর আনদশ করব না। এই মু ূনতদ যাবার জনে পা না তুলনল গুলী করনব আমার 
হলাকরা।’ বলল ভফনগা হলাকো। 

কৃভত্রম িে ফভুেনে তুলল আ মদ মুসা তার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘গুলীর 
দরকার হনই। আমরা যাব, এবং আপনানদর ভক ভজোসাবাদ আনছ শুনব।’ 

একেু থামল। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘ভম. ভফনগা, হ ানেনলর ভবল ভমভেনে 
ভদনে ভক আমরা হবনরানবা?’ 

ভবস্মে ফুনে উঠল ভফনগার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘ভবল ভননে এখন আপভন 
িাবনছন? ভঠক আনছ ভবল ভমভেনে ভদন।’ 

আ মদ মুসা হ ানেনলর কাউন্োনরর ভদনক এগুনলা। কাউন্োনর একজন 
অল্প বেভস বে কাঠ  নে বনসভছল, হযন ফাোঁভসর আসামী। আ মদ মুসা তার 



গুলাগ অভিযান  81 

 

সামনন একো পাোঁেশ িলানর হনাে হরনখ বলল, ‘ভবল কত  নেনছ তুভম হতা বলনত 
পারনব না। ভম. কাপুনোনক এই োকাো ভদনে ভদনো। যভদ ভকছু বাভক থানক পনর 
হশাধ করব।’  

আ মদ মুসা কাউন্োর হথনক সনর এল। তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। 
বলল, ‘েল, না ভগনে হতা বাোঁো যানি না।’ 

বনল আনগ আনগ  াোঁেনত লাগল আ মদ মুসা। তার হপছনন  াসান তাভরক 
শুরু করল  াোঁো। তানদর হপছনন ঐ ছেজন। তানদর ভরিলবারগুনলা এখন আনগর 
মত আ মদ মুসানদর ভদনক তাক করা নে এবং ভিগার পনেনন্েও নে। 

রাস্তাে নামার পনরই শুরু  নলা অন্ধকানর পথ েলা। 
হ ানেল হথনক পুনব দুশ’গজ পনর পা াড় ও নদীর মানঝর পযানসজো 

সবনেনে সংকীণদ। হকান রকনম দুভে গাভড় এই পযানসজ ভদনে পাশাপাভশ েলনত 
পানর। এোই ভসলিার উপতযকাে প্রনবনশর হগে। 

ভকন্তু হগনে হকান দরজা হনই। 
হগে পার  নে ওপানর হপৌনছ হগল সবাই। 
ওপানর হপৌছনতই হপছন হথনক ভফনগার কে হশানা হগল। বনল উঠনছ হস, 

‘হয হযিানব আছ হসিানব দাোঁড়াও।’ 
ভফনগার কে োপা বনের মত হশানাল। 
সবাই দাোঁভড়নে হগল। 
আবার ধ্বভনত  নলা ভফনগার কে। বলল তার দুজন সাথীনক লক্ষয কনর, 

‘হজভি ও কষ্টা, হতামরা শেতান দুনোনক হবোঁনধ হফল।’ 
আ মদ মুসা দাোঁড়াবার আনদশ হপনতই  াসান তাভরকও তার পানশ ভগনে 

দাোঁভড়নেনছ।  াসান তাভরক পানশ দাোঁড়ানতই আ মদ মুসা ভফসভফস কনে বনল 
উঠল, ‘ওরা দ্রুত ভকছু ঘোনত পানর। প্রস্তুত।’ 

ভফনগার ভননদদশ পাবার পর হজভি ও কষ্টা নানমর দুই বযভি এগুনলা আ মদ 
মুসানদর ভদনক। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পুবমুনখা  নে দাোঁভড়নে আনছ। 
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হজভি ও কষ্টা হপছন হথনক এগুনি ওনদর ভদনক। োরভদনকর ভনভিদ্র 
ভনরবতার মানঝ তানদর পানের হকিস পাথনুর রাস্তার বুনক শব্দ তুলনছ। আ মদ 
মুসার কান দুভে উৎকণদ হসই শনব্দর ভদনক। প্রভতভে পদভক্ষপ হযন গুণনছ। 

পানের শব্দভে আ মদ মুসার হপছনন এনস দাোঁড়াবার সানথ সানথ আ মদ 
মুসা একভদনক তার িান  াতনক এভগনে ভদল হশার্ল্ার হ ালষ্টানর রাখা তার এম-
১০ হমভশন ভরিলবানরর ভদনক। অেভদনক হবাোঁ কনর এবাউে োনণদ তার বাোঁ  াতনক 
ছুোঁনড় ভদল হপছনন দাোঁড়াননা হলাকভের গলার ভদনক।  াতভে অনটাপানশর মত 
হলাকভের গলা হপোঁভেনে তানক যখন হেনন ভননে আসভছল আ মদ মুসার ভদনক, 
তখন আ মদ মুসার িান  ানত উনঠ আসা এম-১০ বুনলে বৃভষ্ট শুরু কনরভছল 
সামনন দাোঁড়াননা হলাকনদর ভদনক। 

হিাজবাজীর মত এ ঘেনা বুনঝ ওঠার আনগ তানদর ভরিলবানরর ভিগার 
হেপার সমে হপছননর হলাকরা হপল না। শুধু ভরিলবানরর ভিগার হেপার সমে 
হপনেভছল ভফনগা। দুনো গুলীও ছুোঁনড়ভছল আ মদ মুসানক লক্ষয কনর। ভকন্তু গুলী 
দুনো আ মদ মুসার বক্ষ হিদ না কনর তার বুনক হেনপ ধরা ভফনগার সাথীরই ভপঠ 
ফনুো কনর ভদল। তৃতীে গুলী হছাোঁড়ার সুনযাগ ভফনগা আর পােভন। আ মদ মুসা ও 
 াসান তাভরনকর গুলীবৃভষ্ট তানকও ঝাোঁঝরা কনর ভদনেভছল। 

আ মদ মুসা গুলী বষদণ শুরু করার সানথ সানথ  াসান তাভরক  াোঁেু হগনড় 
বনস পনড়ভছল। হসই সানথ তার  ানত আসা হমভশন ভরিলবার প্রথনমই গুলী 
কনরভছল তানক বাোঁধনত আসা হলাকভেনক এবং তারপর সামননর ভদনক ব্রাশ-
ফাোর কনরভছল অভনভদদষ্ট লনক্ষয। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর ভরিলবার যখন ভনরব  নলা, তখন 
অন্ধকানরই হদখা হগল সামনন হকউ দাভড়নে হনই। তনব অন্ধকানরর কারনণ বুঝার 
উপাে হনই কার ভক অবযা। 

‘ভনিে হকউ হবোঁনে হনই।’ প্রথম কথা বলল  াসান তাভরক। 
‘হ্াোঁ তাই। হবোঁনে থাকনল গুলী করার এই সুনযাগ তারা ভনত।’ বলল আ মদ 

মুসা। 
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আ মদ মুসার কথা হশষ  নতই তারা শুননত হপল তানদর হপছনন ইভেননর 
গজদন। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননই হপছন ভফনর পুব ভদনক তাকাল। 
হদখনত হপল অল্প সামনন ভতনভে গাভড়র ছেভে হ িলাইে জ্বনল উনঠনছ। এভগনে 
আসনছ গাভড়গুনলা। 

‘গুলীর শব্দ শুনন ভক ঘনেনছ তা হদখার জেই ভনিে ওরা আসনছ।’ বলল 
 াসান তাভরক। 

‘এবং তারা মনন করনছ, হয গুলীর শব্দ তারা শুনননছ তা তানদর 
হলাকনদরই।’  াসান তাভরক থামনতই বনল উঠল আ মদ মুসা। 

‘তা নল এখন আমরা ভক করব?’  াসান তাভরক বলল। 
‘আমরা ভকছ ুকরব না, ওরা ভক কনর হসো হদখনত োই।’ 
কথাো বনল একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘েল, আমরা ভসলিার িযাভলর 

ভদনক হ োঁনে ভগনে িযাভলর মুনখর ওপানশ দাোঁড়াই। ওরা এস সাথীনদর লাশ হদখুক। 
তারপর ভক কনর হদখা যাক।’ 

বনল আ মদ মুসা ভসলিার িযাভলর ভদনক  াোঁো শুরু করল। 
 াোঁেনত লাগল  াসান তাভরক আ মদ মুসার হপছনন। 
ভতন গাভড়র ব রভে লাশগুনলার সামনন এনস দাোঁভড়নে হগল। সামননর গাভড়র 

হ িলাইনের আনলা ছভড়নে পড়ল লাশগুনলার উপর। 
ভতনভে গাভড়র হ িলাইেই জ্বলনছ। 
হ িলাইনের আনলানত গাভড়গুনলাও েষ্ট  নে উনঠনছ। সবার সামনন 

মাইনরা। মাইনরার ছানদ ভবশাল সাইনজর একো হমভশনগান ভফে করা। 
গাভড় ভতনভে লানশর সামনন থামার সানথ সানথ মাইনরার হপছননর জীপ 

হথনক দুজন দ্রুত হননম এল। 
তারা মাইনরার আড়াল হথনক লাশগুনলা হদনখ আবার দ্রুত ভফনর হগল 

জীনপ। তারা জীনপ ভফনর হযনতই মাইনরার ছানদ ভফে করা হমভশনগান গজদন 
কনর উঠল। গুলীর বৃভষ্ট প্রনবশ করল সংকীণদ পথ ভদনে উপতযকরা হিতনর। 
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আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পা ানড়র আড়ানল না থাকনল তানদর হদ  
ঝাোঁঝরা  নে হযত। 

গুলীবৃভষ্টর মনধয মাইনরা হথনক মানুষ নামল। তারা এক এক কনর লাশগুনলা 
ভননে গাভড়নত তুলনত লাগল। 

আ মদ মুসা ভফসভফস কনর বলল, ‘তাভরক, ওরা আরমনণ আসনছ না। 
ওনদর হমভশনগাননর গুলী ওনদর লাশ সভরনে হনবার ঢাল মাত্র।’ 

‘ভকন্তু এত তাড়াতাভড় ওরা রনণ িংগ হদনব?’ বলল  াসান তাভরক। তার 
হোনখ ভবস্মে। 

‘একভে কারনণ  নত পানর। হসো  নলা যারা মারা হগনছ তানদর মনধয 
তানদর সদদার রনেনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘হ্াোঁ িাইো, ভঠক বনলনছন। ওনদর ভলিার হয ভছল হস হকান বড় হনতাই 
 নব। ভকন্তু প্রে  নলা, তানদর লাশ ভননে যাবার এই গরজ হকন?’ বলল  াসান 
তাভরক। 

‘লাশ পনড় থাকনল লানশর মাধযনম তানদর পভরেে প্রকাশ  নে পড়নব, 
 েনতা এো ওরা োে না।’ আ মদ মুসা বলল। 

অবযা ত গুলীর আড়ানল তারা সবগুনলা লাশ তুনল ভনল গাভড়নত। গুলী 
তানদর বন্ধ  নে হগল। ভকন্তু গাভড়গুনলা নড়ল না। ভননজনদর জােগাে ঠাে দাোঁভড়নে 
রইল। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পা ানড়র আড়াল হথনক হবভরনে উপতযকার 
সংকীণদ মুখোে এনস দাোঁড়াল। 

‘ওরা দাোঁভড়নে হকন। সামননও এগুনি না, হপছননও সরনছ না। কারণ ভক?’  
ভ্রু-কুভঞ্চত  নে উঠল আ মদ মুসার। 
হবাোঁ কনর আ মদ মুসা ঘুনর দাোঁড়াল। ঘুরা অবযাে আ মদ মুসা তার এম-১০ 

এর বযানরল তুনল ভনভিল। 
ভকন্তু আ মদ মুসা ঘুনর দাোঁভড়নে ভযর  বার আনগই একই সানথ দুভে গুলী 

এনস আঘাত করল তার এম-১০ হমভশন ভরিলবারভেনক। আঘানত তার তজদনীও 
আ ত  নলা। 
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ভরিলবার পনড় হগল তার  াত হথনক। 
আ মদ মুসার হেনেও অবযা খারাপ  াসান তাভরনকর। তার ভদনক গুলী 

এনসভছল হসনকন্ি খাননক পনর।  াসান তাভরক ভরিলবার তুনলভছল গুলী করার 
জনে। ভকন্তু তার ভিগার হেপার আনগই গুলী এনস ভবদ্ধ কনরনছ তার িান বাহুনক। 
ভছেনক পনড় হগনছ তার  াত হথনক ভরিলবার। 

সামনন হথনক অট্ট াভস হিনস এল। 
আ মদ মুসা তানদর সামনন ভতনজন হলাকনক হদখনত হপনেভছল। ভকন্তু 

অন্ধকানর তানদর অবেব পভরষ্কার ভছল না। আ মদ মুসা বুঝনত পারভছল না ওরা 
কারা? উপতযকার হিতনরর হলাক ওরা, না ওনদর সানথ আসা একো অংশ। লাশ 
তুনল ভননে যাওোর হক্ষনত্র ওনদর সমে হক্ষপনণর হকৌশল এবং লাশ তুনল হনোর 
পরও দাোঁভড়নে থাকা হদনখই আ মদ মুসার হশষ মু ূনতদ মনন  নেভছল, লাশ হতালা 
নােনকর দৃনশ্যর ভদনক তানদর মননানযাগ সভরনে ভননে আরমনণর ভিন্ন হকৌশল 
তারা গ্র ণ কনরনছ এবং হসো তানদর হপছন ভদক হথনকই  ওো স্বািাভবক। এ 
িাবনার সানথ সানথই আ মদ মুসা ঘুনর দাোঁভড়নেভছল, ভকন্তু তখন হদভর  নে হগনছ। 

অট্ট াভসো শুননই ভকন্তু আ মদ মুসা ভেননত পারল ওো আজর 
ওোইজমযাননর গলা। 

অট্ট াভস থামল এবং হসই সানথ হিনস এনলা আজর ওোইজমযাননর কন্ঠ। 
বলল আ মদ মুসা, এবার আমরা িুল কভরভন। অধযাপক দাভননেনলর বাভড়নত হয 
িুল আমরা কনরভছলাম, হসো আর  নবনা। হতামানক কাউন্োর আরমননর আর 
সুনযাগ আমরা হদবনা।  

আজর ওোইজমযাননর কথা হশষ  নতই তার পানশর ছাোমূভতদভের লম্বা ও 
হমাো বযানরনলর বন্দুক হোনখর পলনক উপনর উঠল। গজদন কনর উঠল 
ভক্ষপণানস্ত্রর মত। পর মু ূনতদই হদখা হগল একো জাল ভগনে জভড়নে হফনলনছ 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরকনক। 

জালো অদ্ভুত ইলাভষ্টক ধরননর। 
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হবশ প্রশস্ত জালভে আ মদ মুসানদর জভড়নে হফলার পর সংকুভেত  নে 
এনকবানর লানগজ বযানগ পভরণত  নেনছ।  াত-পা নড়াননা ও মুখ এভদক-ওভদক 
করার সামােতম সুনযাগও হনই। 

আজর ওোইজমযান আবার হ নস উঠল হ া হ া কনর।  াভসর পর বনল উঠল 
আবার, ‘আ মদ মুসা, আভম হতামানক  তযা করনত পারতাম।  তযা করনত 
হেনেভছলামও। ভকন্তু  তযা কভরভন। তুভম হমৌলবাদী ও ভমভলেযান্েনদর বযাপানর যা 
জান, দুভনোর হকউ তা জানন না। আজনকর মুসভলম হরননসাপন্থীনদর তুভম এক 
অনে অভিধান। হতামানক  তযা করনল এই অমূলয অভিধান ভেরতনর  াভরনে 
যানব। আমরা হতামানক এিনর কনর ধীনর ধীনর সব তথয হবর কনর ভননত োই। 
তনব তুভম হবোড়া  নল  তযা করনত এক হসনকন্িও হদভর করা  নব না।’ 

কথা হশষ কনরই পনকে হথনক হমাবাইল হবর করল। হেভলনফান করল 
কাউনক। হমাবাইলো কানন ধনর ওপার হথনক সাড়া হপনেই বনল উঠল, ‘সুসংবাদ 
নাও, দুজননকই জানল আেনকভছ। ওভদনকর খবর ভক?’ 

ওপানরর কথা শুনন আবার বনল উঠল, ‘আ  হবোরা আলনিি ভফনগা! আভম 
এোইনতা আশংকা কনরভছলাম। ভবরাে ক্ষভত  নলা আমানদর। হতামরা ভেন্তা কনরা 
না। ভফনগার কানছ কভমে করা পুনরা অংকই হতামরা হপনে যানব। আবার োইনল 
হতামরা আমার সানথও কাজ করনত পারনব। যাক, এখন জলভদ গাভড় ভননে এস।’ 

কথা হশষ কনরই হমাবাইল বন্ধ করল আজর ওোইজমযান। সংনগ সংনগই 
হস তার বাম পানশর দুই সাথীস  অস্বািাভবক দ্রুত গভতনত হপছনন ভফরনছ। 
ভবভস্মত  নে আজর ওোইজমযান হপছন ভফরল। ভফনরই গুলীর মুনখামুভখ  নলা 
হস। তার হোনখ পড়ল অল্প দূনর অন্ধকানর দাোঁভড়নে আনছ দুভে ছাোমূভতদ। তানদর 
 ানত উদযত ভরিলবার। আরও হোনখ পড়ল, তার পানশর দুই সাথী গুলী ভবদ্ধ 
 নে িূভমশযযা ভনল। 

উরুনত গুলীভবদ্ধ  নেনছ আজর ওোইজমযান। 
হস দাভড়নেভছল নদীর তীর হঘনষই। 
তার জামা-কাপড় ভদনে তখনও পাভন ঝরনছ। পভরকল্পনা কনর নদীর উজান 

হবনে সামনন এনসই তারা হপছন হথনক আরমণ কনরভছল আ মদ মুসানদরনক। 
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পািা আরমনণর সুনযাগ হদখল না আজর ওোইজমযান। িান  ানতর 
ভরিলবার তুলনত হগনলই ওনদর গুলীনত ঝাোঁঝরা  নত  নব। 

মু ূনতদই তার ভসদ্ধান্ত  নে ভগনেভছল। 
তার হদ ো ভছেনক দভক্ষণ ভদনক পনড় হগল। তারপর আনরকো গড়া ভদনেই 

নদীনত ভগনে পড়ল। ছাোমূভতদ দুভে এবার দ্রুত এভগনে এল জানল জড়াননা 
লানগনজ পভরণত  ওো আ মদ মুসানদর কানছ। 

দুভে ছাোমূভতদর একজন সাভগদও গনজানলা, অেজন িযাভনসা। 
সাভগদও গনজানলা তাড়াতাভড় তার হমাজার মনধয গুনজ রাখা একো োকু হবর 

কনর জালো হকনে হফলল। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক উনঠ দাোঁড়াল। 
‘ধেবাদ ভম. সাভগদও, আপভন ভঠক সমনে এনস পনড়ভছনলন।’ 
‘িাই সান ব, ধেবাদো জুনোর প্রাপয। আপভন ও ভম.  াসান তাভরক 

আকভস্মকিানব বেী  নল হস ওনদর হোখ এভড়নে পালাে এবং ছুনে যাে আমানদর 
কানছ। তা না  নল ওখানন আমরা আপনানদর জনে কতক্ষণ দাোঁড়াতাম হক জানন!’ 
বলল সাভগদও। 

‘আলা র শুকভরো হয, জুনোনক তারা আমানদর সানথ ধনরভন।’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘িাইো, আপনার হকৌশল কানজ হলনগনছ। উপতযকার হকউ আপনার সানথ 
হনই, আপনারা পাভলনে এনস উপতযকার হ ানেনল উনঠনছন, এোই তারা সম্ভবত 
মনন কনরনছ।’ বলল িযাভনসা। 

‘ভকন্তু আপনারা ওনদর হমনর আমানদর উদ্ধার কনরনছন, এ হথনক ওরা ভক 
িাবনব হসো এখন ভেন্তার ভবষে।’  াসান তাভরক বলল। 

 াসান তাভরনকর কথা হশষ  নতই আ মদ মুসা দ্রুত লাশ দুভের ভদনক 
এগুনলা। 

ওনদর একবার হদনখ বনল উঠল আ মদ মুসা, ‘হ্াোঁ ভম. সাভগদও, তৃতীেজন 
মানন আজর ওোইজমযান হকাথাে?’ 
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‘আ ত  বার পর ভযভন নদীনত ঝাোঁভপনে পনড়নছন। উভন ভক আজর 
ওোইজমযান ভছনলন? ও গি! উভনই হতা প্রথম ভশকার  ওো উভেত ভছল।’ বলল 
সাভগদও গনজানলা। 

আপভন ভক করনবন ভম. সাভগদও, আলা  ওনক আনরকেু সমে ভদনেনছন তার 
পানপর িারো পূণদ করার।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘তাই  নব িাই সান ব।’ বনল একেু থামল সাভগদও। পরক্ষনণই আবার বনল 
উঠল, ‘আমরা আসার পনথ প্রেন্ি গুলী-নগালার শব্দ শুননভছলাম। আর আজর 
ওোইজমযাননর হেভলনফান েনক বুঝলাম, আলনিি ভফনগা নানম হনতা হগানছর 
হকউ মারা হগনছ। ঘেনা ভক িাই সান ব?’ 

আ মদ মুসা সংনক্ষনপ তানদর বেী কনর ভননে আসা, ওনদর ছেজননক 
 তযা কনর তানদর মুি  ওো, হমভশনগাননর অবযা তগুলীর আড়ানল ওনদর লাশ 
তুনল ভননে যাওো এবং হপছন হথনক আকভস্মক আরমনণর মাধযনম তানদর বেী 
 ওোর কাভ নী বলল। 

‘তা নল ঐ ছেজননর একজনই ভফনগা  নব। তানকই আজর ওোইজমযান 
িাড়া কনরভছল আপনানদর  তযা অথবা বেী................।’ 

সাভগদও’র কথা হশষ  নলা না। 
হপছন হথনক ভতনভে ইভেন প্রেন্ি গজদন কনর উঠনল আ মদ মুসা ও 

সাভগদওস  সকনল পুব ভদনক ভফনর তাকাল। হদখল, ভতনভে গাভড় উপতযকার ভদনক 
আসনছ। 

সাভগদও দ্রুতকনে বনল উঠল, ‘িাই সান ব, বেী ভ নসনব আপনানক ভননে 
হযনত আসনছ। আজর ওোইজমযান ওনদর আসার ভননদদশ ভদনেভছল।’ 

‘আজর ওোইজমযাননর এই ইিাও পূরণ  নলা না। ভকন্তু আমরা রিপাত 
এড়ানত োই।’ বলল আ মদ মুসা। 

সবাই ছুনে আসা গাভড়র ভদনক মুখ কনরই দাোঁভড়নেভছল। 
ভকছু বলনত যাভিল  াসান তাভরক। ভকন্তু হথনম হগল। 
সবাই হদখল, উপতযকার মুনখ হপৌছার আনগই হথনম হগল গাভড়গুনলা। 
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‘হথনম হগল হকন গাভড়গুনলা? আজর ওোইজমযাননর ভননদদশ হমাতানবক 
গাভড়গুনলা দ্রুত এখানন েনল আসার কথা।’ বলল সাভগদও ভবভস্মতকনে। 

িাবভছল আ মদ মুসা। 
 ঠাৎ তার মুনখ হননম এল প্রসন্নতা। বলল, ‘ভযভন ওনদর আসার ভননদদশ 

ভদনেভছনলন, ভতভনই ওনদর থাভমনে ভদনেনছন ভম. সাভগদও।’ 
‘তার মানন আ ত আজর ওোইজমযান নদী হথনক কাজ শুরু কনর 

ভদনেনছন।’  াসান তাভরক বলল। 
‘হ্াোঁ তাই  াসান তাভরক। এ ছাড়া গাভড়গুনলা হথনম যাবার আর হকান যুভি 

হনই।’ বলল আ মদ মুসা। 
 ঠাৎ িযাভনসা োপাকনে আতদভেৎকার কনর উঠল, ‘সাভগদও িাইো, ওরা হতা 

আ ত। হদখ, আ মদ মুসা িাইোর িান  ানত এবং  াসান তাভরক িাইোর িান 
বাহুনত রি।’ 

আ মদ মুসা তৎক্ষণাৎ বনল উঠল, ‘ভেন্তার কারণ হনই িযাভনসা, বুনড়া 
আঙুনলর হগাড়াো গুলীর ধাক্কাে একেু ভছোঁনড় হগনছ। আজর ওোইজমযাননর গুলী 
আমার ভপস্তলনক আঘাত কনরভছল।’  

 াসান তাভরকও বনল উঠল, ‘আমার বাহুোও ভছোঁনড় হগনছ। গুলী অল্প একে ু
জােগা ভছোঁনড় ভননে হবভরনে হগনছ, এখন রি খুব অল্পই হবর  নি।’ 

িযাভনসা তাড়াতাভড় তার বযানগর হেইনো খুনল গলাে বাোঁধা একো কাফদ হবর 
করল। তাড়াতাভড় তা ভছোঁনড় একো অংশ ভদনে  াসান তাভরনকর বাহু ও আ মদ 
মুসার আঙুল হবোঁনধ ভদল। তার বাোঁধার ষ্টাইল হদনখ  াসান তাভরক বলল, ‘আপভন 
িািার নাভক?’ 

‘িািার নে, নাসদ বলনত পানরন। আমানদর গনজানলা পভরবার এবং 
আমানদর পা াড়ী ও যাযাবর সব উপজাভতর মভ লানদরই এই হিভনং আনছ। 
আমরা দীঘদ এক যুনদ্ধ জভড়ত। আমানদর মভ লানদরনকই িািার ও নানসদর কাজ 
হবভশ করনত  ে।’ বলল িযাভনসা। 

‘ধেবাদ হবান।’ আ মদ মুসা বলল। 
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িযাভনসা ভকছু বলার জনে মুখ খুনলভছল। ভকন্তু হথনম হগল। ইভেননর শনব্দ 
তারা সামনন ভফনর তাকাল। হদখনত হপল সামননর গাভড়ো আবার এভগনে আসনত 
শুরু কনরনছ। 

ওভদনক হোখ হরনখ আ মদ মুসা ধীনর ধীনর বলল, ‘আজর ওোইজমযান ভক 
আবার নতুন কনর আরমনণ আসনত োে? ভকন্তু এই রিপাত আমানদর জনে 
অপ্রনোজনীে এবং ভসলিার িযাভলর জনে ক্ষভতকর। এই অবযাে আমানদর ভক 
করণীে।’ 

আ মদ মুসা থামল। 
আ মদ মুসা থামার সানথ সানথ গাভড়র ইভেননর শব্দও হথনম হগল। 
গাভড়ো উপতযকার প্রনবশ পনথর মুনখ হথনম হগছ। দাোঁভড়নেনছ পা ানড়র 

হদোনলর ভঠক গা হঘোঁনষ। পর মু ূনতদ হপছননর গাভড়োও এনস তার পানশ দাোঁড়াল। 
উপতযকার প্রনবশ মুনখ গাভড় দুভে এমনিানব দাোঁড়াল হয, তৃতীে হকান গাভড় 

যাওো আসার পথ বন্ধ  নে হগল। এখন গাভড় দুভের দুপাশ ভদনে শুধু পানে  াোঁো 
হলাকই েলােল করনত পারনব। 

গাভড় দুভের হ িলাইে উপতযকার মুখস  অননকখাভন এলাকা আনলাকজ্জ্বল 
কনর তুনলনছ। এখন উপতযকার বাইনর হযই হযনত োইনব, গাভড়র পনড় যানব। 

দুভে গাভড়র ছানদর উপর হমভশনগান সাজাননা। হমভশনগাননর বযানরল  া 
কনর আনছ উপতযকার ভদনক। 

আ মদ মুসার কপাল কুভঞ্চত। 
িাবভছল হস। 
বলল একেু পর, ‘ভম. সাভগদও ওরা উপতযকা অবনরাধ কনর বসল।’ 
‘অবনরাধ? অবনরাধ কনর ভক করনব?’ বলল সাভগদও। 
‘আমানক ও  াসান তাভরকনক ধরনব।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভকিানব? অবনরাধ কনর বনস থাকনলই ভক ধরা যানব? কেভদন ওিানব বনস 

থাকনব তারা?’ বলল সাভগদও। 
‘উপতযকার মুনখ ওরা এিানব হবভশ সমে বনস থাকনব না। আমার ধারণা 

তারা তানদর শভি বৃভদ্ধর হেষ্টা করনব এবং পুভলনশরও সা াযয োইনব 
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ভবশ্বাসনযাগয হকান কাভ নী হফোঁনদ। উপতযকার হিতনরর কারও সানথ হযাগানযাগ 
করনব। সবনশনষ প্রনবশ করনব উপতযকাে।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আর আমরা এ সমে উপতযকাে বনস  াওো খাব তাই না? আপনারা হয 
পনথ এনসনছন, হসই পনথই আবার হবভরনে হযনত পানরন, এো ভক তারা জানন 
না?’ সাভগদও বলল। 

আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘হস ভদনকর বযবযাও তারা ভনিে করনছ।’ 
‘তার মানন তারা ঐ পথ অবনরানধরও বযবযা হননব?’ বলল সাভগদও। 
‘শুধু অবনরাধ নে, ঐ পনথ এ উপতযকাে তারা অভিযাননরও বযবযা করনত 

পানর। তানদর ক্ষভত কম  েভন। তারা ভনিে মনন করনছ এ সব আ মদ মুসার 
কাজ। আ মদ মুসানক ধরার এেুকু বযবযা তারা করনবই।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘তা নল আমানদর এখন ভক করণীে িাই সান ব?’ বলল সাভগদও। 
‘আমরা হযিানব ভনরনব উপতযকাে এনসভছলাম, হসিানবই হবভরনে যাব 

অথদাৎ হয পনথ এনসভছলাম হস পনথই।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভকন্তু আপভন হয বলনলন ঐ পনথও ওরা অবনরাধ বসানি বা অভিযানন 

আসনছ?’ বলল সাভগদও। 
‘পা ানড় ওনদর হোখ এড়াননা সম্ভব  নব। সাউন্ি মভনেভরং আমানদর 

সা াযয করনত পানর ওনদর আগমন ভেভিত করার কানজ।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভকন্তু এরপরও সংঘাত বাধনত পানর। ভকন্তু আপভন োনিন সংঘাত 

এড়ানত।’ বলল সাভগদও। 
‘সংঘাত সব সমে এড়াননার হেষ্টা করা উভেত। তনব হকউ ঘানড় এনস 

পড়নল জবাব ভদনতই  ে। হস যাক। আমানদর এখন যাত্রা করা উভেত ভম. 
সাভগদও।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘ভকন্তু তার আনগ আমানদর বাসাে হযনত  নব, এো আপনার ওোদা ভছল।’ 
বলল িযাভনসা। 

একেু থামল আ মদ মুসা। বলল, ‘এই উপতযকার প্রভত একো মমতার সৃভষ্ট 
 নেনছ। এই মমতা আর বাড়ানত োই না। আর সমেও হনই হতামানদর বাভড়নত 
যাবার।’ 
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‘আপনার হকান কথা শুনব না। হযনত  নব আমানদর বাভড়নত।’ বনল 
িযাভনসা তাকাল সাভগদও গনজানলার ভদনক। বলল, ‘িাইো’ এস ওনদর ভননে।’ 

কথা হশষ কনর  াোঁেনত লাগল িযাভনসা। 
সাভগদও আ মদ মুসার ভদনক হেনে বলল, ‘েলুন, উপাে হনই।’ 
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৪ 
আ মদ মুসা িাইভনং হথনক ড্রইংরুনম প্রনবশ কনর হশাফাে বসনত বসনত 

বলল, ‘ াসান তাভরক, ভম. সাভগদও, িযাভনসা এস আমরা একেু বভস। গন্তবয ভননে 
একো আনলােনা হসনর হনই।’  

ড্রইং রুনমর োরভদনক হোখ বুলাভিল  াসান তাভরক। হস বসনত বসনত 
বলল, ‘িাইো, যাত্রা শুরুর আনগ এ কাজো অবশ্যই আমানদর সারনত  নব। ভকন্তু 
তার আনগ একো কথা বভল িাইো, ভম. সাভগদওনদর হগাো ড্রইং রুমোই হযন 
একো ভবরাে এযানভেকস। ভবশাল হশানকসোর এযানভেকসগুনলার মত হসাফা, 
কানপদে, ওোলমযাে, ছভব সবভকছুই হদখার মত এযানভেি।’ 

‘ াসান তাভরক িাইো ভঠকই বনলনছন। এগুনলা সবই আমানদর পুরাননা 
বাভড় হথনক আনা সম্পদ; আমানদর জীবন্ত অতীত।’ 

‘তার মানন এগুনলার হকান হকানভের বেস পাোঁেশ’ ছ’শ বছরও  নত পানর?’ 
ভজোসা আ মদ মুসার কনে। 

‘অবশ্যই িাইো। আপভন হশানকনসর বড় হয তরবাভরো হদখনছন ওো এই 
দ্বীনপ আমানদর আভদ পূবদ পুরুষ ভম. গনজানলার। প্রনতযকো এযানভেকনসর সানথই 
তার বেস ও পভরেে সম্পনকদ একো হনাে আনছ।’ 

‘হবশ মজার হতা! হদখনত হতা  ে।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘হদখনবন? আসুন, খুব খুভশ  নবা।’ বলনত বলনত উনঠ দাোঁড়ানলা িযাভনসা। 
আ মদ মুসা উনঠ দাোঁড়াল। 
সবাই উঠল। 
সভতযই হদখার মত অননক ভজভনস। 
আ মদ মুসা এো ওো হদনখ  ানত তুনল ভনল একো স্বণদমদু্রা। মুদ্রার আরবী 

বণদমালা তার দৃভষ্ট আকষদণ করল। হোনখর সামনন তুনল ধরল হস মুদ্রাো। মুখো 
উজ্জ্বল  নে উঠল আ মদ মুসার। কযাভলগ্রাভফক আরবী বণদমালাে মুদ্রার উপর 
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অংনশর প্রান্ত হঘোঁনষ অধদেন্দ্রাকানর হলখা ‘আব্দুর র মান আল নাভসর ভল দ্বীভনলা ’। 
আর ভননের অংনশ ‘৩১১ ভ জরী’। োকাো দ্রুত উিাল আ মদ মুসা। হদখল 
োকার হগাো বুক জুনড় কাবার ছভব। কাবার ছভব ভঘনর োকার প্রান্ত হঘোঁনষ বৃত্তাকানর 
হলখা, ‘লা-ইলা া ইলালাহু মু াম্মাদুর রাসুলুলা ।’ 

আ মদ মুসা বুঝল মুদ্রাভে হেননর। হেননর সুলতান তৃতীে আবদুর 
র মান এ মুদ্রা োলু কনরভছনলন ভ জরী ৩১১ সানল। তাোঁর উপাভধ ভছল ‘আল 
নাভসর ভল দ্বীভনলা ’। ভতভন হেননর ভসং াসনন আনরা ণ কনরন ৩০০ ভ জরীনত। 
ভতভন দীঘদ ৬৬ বছর হেন শাসন কনরন। ইংনরজী সাল ভ নসনব ৯১২ খৃষ্টাব্দ হথনক 
৯৭৬ খৃষ্টাব্দ পযদন্ত তার শাসনকাল ভবস্তৃত ভছল। ভতভন তার ভসং াসনন আনরা নণর 
একাদশ বছনর এই স্বণদমুদ্রা োলু কনরন। তার শাসকাল হেনন মুসভলম শাসননর 
স্বণদযগু। 

হসই হসানালী দৃশ্যো স্বণদমুদ্রার মনধয ভদনে হযন হদখনত হপল আ মদ মুসা। 
অপ্রভতনরাধয এক আনবনগ হৃদেো তার হমােড় ভদনে উঠল।  ানতর মুদ্রাো হযন 
মুদ্রা নে, একো হসানালী ইভত াস।  াতস  মুদ্রাো উনঠ এল হঠাোঁনে। আ মদ মুসা 
একো েুম্বন এোঁনক ভদল মুদ্রার বুনক। 

আ মদ মুসার দুনোনখর হকাণাে অশ্রু েলমল কনর উনঠনছ। 
িযাভনসা লক্ষয করভছল আ মদ মুসানক। ভবস্মে ও হকৌতু ল ফনুে উনঠনছ 

িযাভনসার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘িাইো আপনার হোনখ অশ্রু হকন? মুদ্রাে আপভন 
েুমু হখনলন। মুদ্রাো ভক িাইো?’ 

সভম্বত ভফনর হপল আ মদ মুসা। ভফনর এল ইভত ানসর জগত হথনক বাস্তনব। 
তাড়াতাভড় রুমাল ভদনে হোখ মুনছ হফনল ম্লান হ নস বলল, ‘স্যভর। মদু্রাো আমানক 
এক হসানালী অতীনত ভননে ভগনেভছল। মুদ্রানক আভম েুমু খাইভন, মুদ্রার মাধযনম 
আভম েুমু হখনেভছ হসই ইভত াসনক।’ 

‘মুদ্রাো আমরা সব সমে হদনখ আসভছ। ওর দুনবদাধয হলখা আমরা পড়নত 
পাভরভন। আমরা শুননভছ স্বণদমদু্রাো এই দ্বীনপ আসা আমানদর আভদ পুরুষ সানথ 
কনর এননভছনলন। মুদ্রাো ভতভন যনের সানথ সংরক্ষণ কনর এনসনছন। আমরাও 
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তাই কভর। না বুনঝই কভর। ভকন্তু আপভন ভক বুঝনলন হয েুমু হখনলন? িযাভনসার 
মত আমারও এো ভজোসা।’ বলল সাভগদও। 

আ মদ মুসার ভ্রু-কুভঞ্চত  নে উনঠনছ। বলল, ‘এই দ্বীনপ আসা আপনানদর 
প্রথম পূবদ পুরুষ এই মুদ্রানক যে করনতন? ভকন্তু হকন?’ 

‘আপভন যনের হেনে হবভশ ভকছ ুকনরনছন। েুমু হখনেনছন। ভকন্তু হকন? এ 
‘হকন’র জবাব হপনল ঐ ‘হকন’-রও জবাব  েনতা পাওো যানব।’ বলল িযাভনসা। 

‘পাওো যানব ভক?’ বনল আ মদ মুসা একেু থামল।  ানতর মুদ্রাো  াসান 
তাভরনকর  ানত ভদল। তারপর আবার কথা বনল উঠল, ‘মুদ্রার উপর হেননর 
মুসভলম সুলতান তৃতীে আবদুর র মাননর নাম ‘আবদুর র মান আল নাভসর ভল 
দ্বীভনলা ’ হলখা রনেনছ। ভতভন ৩১১ ভ জরী অনব্দ এই মুদ্রা োলু কনরন। মুদ্রার 
আনরক পানশ রনেনছ আমানদর পভবত্র তীথদ হকন্দ্র ‘কাবা শরীনফ’র ছভব। হসই 
সানথ তার পানশ রনেনছ আমানদর কানলমা উৎকীণদ। এই মুদ্রার মনধয আকভস্মক 
আমানদর হসানালী ইভত ানসর মুনখামুভখ  নে অভিিূত  নে পনড়ভছলাম।’ 

‘বুনঝভছ িাইো। ভকন্তু আভম বুঝনত পারভছ না আপনার মনতা হলানকর হৃদে 
এত নরম, এত সংনবদনশীল ভকিানব?’ বলল িযাভনসা। 

‘হকন, অোনের ভবরুনদ্ধ যারা সংগ্রাম করনব, তানদর মন থাকনত হনই 
নাভক? হতামরাও হতা অোনের ভবরুনদ্ধ লড়ছ। হতামানদর মন হনই?’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘আনছ িাইো। ভকন্তু আমানদর অতীত আমানক কাোঁদােভন, এিানব আমানক 
অভিিূত কনরভন হকানভদনই।’ বলল িযাভনসা। 

কথাো হশষ কনর একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘মুদ্রাো হদখভছ 
আপনানদর ইভত াস-আনবনগর সানথ জভড়ত। তা নল আমানদর হসই ম ান 
পূবদপরুুষ এই মুদ্রানক ওিানব যে করনতন হকন? যনক্ষর ধননর মত অমন কনর 
আগনল হরনখ ভদনলন হকন?’ 

‘ নত পানর এই মুদ্রার সানথ তাোঁর হকান কাভ নী বা স্মভৃত জভড়ত।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘এো  নত পানর।’ বলল সাভগদও। 



গুলাগ অভিযান  96 

 

আ মদ মুসা ভকছু বলল না। তার হোনখ মুনখ িাবনার ছাো। মননানযাগ ভদল 
হস হশানকনসর অোে এযানভেকনসর ভদনক।  াত বাভড়নে হস  ানত তুনল ভনল 
খাপবদ্ধ একো লম্বা তরবাভর। 

তরবাভর  ানত ভননে হসাজা  নে দাোঁড়ানত দাোঁড়ানত বলল, ‘তরবাভরর এই পুরু 
ও সুের োমড়ার খাপোও ভক হসই সমনের ভম. সাভগদও।’ 

‘না িাইসান ব, তরবাভরোর সংরক্ষনণর জনে খাপো পরবতদীকানল ধতভর।’ 
সাভগদও বলল। 

‘খাপো খুলনত পাভর সাভগদও?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘অবশ্যই। ’ বলল সাভগদও। 
তরবাভরর খাপ খুনল হফলল আ মদ মুসা। 
দীঘদ ও মজবুত তরবাভরোও। 
তরবাভরর হসই আনগর রং হনই। ভকছুো ম্লান  নে হগনছ ঔজ্জ্বলয। ভকন্তু মভরো 

েশদ কনরভন তরবাভরনক। 
তরবাভরর হমোলো ঘভনষ্ঠিানব পরীক্ষা করনত ভগনে বাোঁনের পনরই তরবাভরর 

হগাড়ার উপর নজর পড়নতই আবার ভ্রু কুোঁেনক হগল আ মদ মুসার। আবার হসই 
আরবী বণদমালা। তরবাভরর হগাড়াে হখাদাই কনর হলখা পড়ল আ মদ মুসািঃ 
‘গাজী আলী ভবন জামাল।’ ভনিে মাভলনকর নাম, িাবল আ মদ মুসা। 

তরবাভর হথনক মুখ তুলল আ মদ মুসা। তাকাল সাভগদওর ভদনক। বলল, ‘এ 
তরবাভরোর মাভলক হক সাভগদও?’ 

‘হকন, এ দ্বীনপ আমানদর পভরবানরর প্রথম মানুষ ‘গনজানলা গাব্রালা।’ 
সাভগদও বলল। 

‘ভকন্তু তরবাভরনত হলখা হতা ভিন্ন নাম।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ভক নাম?’ সাভগদও বলল। 
‘গাজী আলী ভবন জামাল এবং এ নামোও আরবীনত হলখা।’ বলল আ মদ 

মুসা। 
ভবস্মনে মুখ  া  নে হগনছ সাভগদও এবং িযাভনসা দুজননরই। 
ভকছুক্ষণ তারা কথা বলনতই পারল না। 
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পনর ধীনর ধীনর বলল সাভগদও, ‘ভকন্তু িাই সান ব, এই তরবাভর আমানদর 
পূবদ পুরুষ গনজানলার, এ বযাপানর হকান সনে  হনই। শত শত বছর ধনর 
আমানদর পভরবার এই কথা বনল আসনছ এবং এনক সংরক্ষণ কনর আসনছ। ভিন্ন 
হলানকর একো ভজভনসনক, তা যতই মূলযবান হ াক, আমানদর পভরবার ভননজর 
বনল দাবী করনব হকন?’ 

‘আপনার কথা ভঠক ভম. সাভগদও। বযাপারো এ রকমও  নত পানর। আপনার 
পূবদপরুুষ গনজানলা গাব্রালা হেননর স্বণদমদু্রানক হয কারনণ সংরক্ষণ কনরনছন, 
হতমন হকান কারনণই  েনতা ভতভন এই তরবাভরনকও সংরক্ষণ কনরনছন।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘োকা ভবভনমনের মাধযম মাত্র। আর তরবাভর বযব ানরর ভজভনস। দুনোর 
মাভলকানা এক রকনমর নে। সুতরাং তরবাভরর সানথ োকার ভবষনের হকান তুলনা 
 ে না িাই সান ব।’ সাভগদও বলল। 

‘তা ভঠক। ভকন্তু তা নল এর বযাখযা ভক  নত পানর?’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ নত পানর ভতভন তরবাভরো তার মাভলনকর কাছ হথনক ভকনননছন বা 

হপনেনছন।’ সাভগদও বলল। 
আ মদ মুসা হকান উত্তর ভদল না। 
িাবভছল হস। 
একেু পনরই বলল, ‘আনরকো র নস্যরও ভকনারা করনত পারভছ না সাভগদও। 

ভসলিার িযাভলর প্রধান নদী ভনউ োগুস। ভকন্তু োগুস নানম একো নদী আনছ 
হেননও। হেননর রাজধানী মাভদ্রনদর দভক্ষনণ হেননর ঐভত াভসক শ র 
েনলনিা। এই েনলনিা শ নরর মুসভলম ভবশ্বভবদযালে ভবশ্ব-ভবখযাত ভছল। েনলনিা 
শ রভে োগুস নদীর তীনর অবভযত। আমার মনন  নি এই ‘ভনউ োগুস’ নদীর 
নাম েনলনিার ‘োগুস’ নদীর নাম অনুসানরই রাখা  নেনছ। এোও একো র স্য।’ 

আ মদ মুসা থামনতই িযাভনসা বনল উঠল, ‘আপভন বলনত পানরন 
বযাপারো ‘ভনউইেকদ’ ‘ভনউজাভসদ’ ‘ভনউ অরভলে’ ‘ভনউ হ্াম্পশাোর’ ইতযাভদর 
মত। ‘ইংলযানন্ির ইেকদ’ ‘অরভলে’ ‘হ্াম্পশাোনরর’ হলাকরা আনমভরকাে ভগনে 
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তানদর এসব নানমর আনগ ‘ভনউ’, হযাগ কনর তানদর নতুন বসভত এলাকার 
নামকরণ কনরনছ।’ 

‘হ্াোঁ িাভনসা, এ রকমই মনন  ে।’ বলল আ মদ মুসা।  
হ নস উঠল িযাভনসা। বলল, ‘িাইো, আপভন আসার সানথ সানথ আমানদর 

একমাত্র স্বণদমদু্রাো মুসলমাননদর  নে হগল, আমানদর পাভরবাভরক গনবদর বস্তু 
তরবাভরোও মুসলমাননদর  নে হগল, আমানদর প্রধান নদীর নামোও এক 
সমনের মুসভলম হদশ হেননর  নে হগল, শুধু আমরাই এখন মুসলমান  ওোর 
বাভক।’ 

বনল আবার  াসনত লাগল িযাভনসা। 
‘হকন, আমানদর উপর এ ইলজাম পতুদগীজ সরকার বহুভদন হথনকই 

করনছ।’ বলল সাভগদও। তারও মুনখ  াভস। 
ভকন্তু আ মদ মুসার মুনখ  াভস হনই। হস িাবভছল। এক সমে হস বনল উঠল, 

‘ভম. সাভগদও, হতামানদর কবরস্তাননর উত্তর-দভক্ষণমুখী কবরগুনলা িাঙা হকন, 
প্রথম কবরভের পানশ হতামানদর ভক সব ভজভনস সমাভধয করা  নেনছ তা ভক 
অনুসন্ধান কনর আভম হদখনত পাভর?’ 

‘হ্াোঁ িাইসান ব। এ কথা আনগই আপভন আমানক বনলভছনলন। আভম 
আম্মার সানথ ভবষেো ভননে আনলােনা কনরভছ। ভতভন অনুমভত ভদনেনছন একো 
শনতদ। হসো  নলা, হদখার পর ভজভনসগুনলা আবার ওখাননই হরনখ ভদনত  নব।’ 
বলল সাভগদও। 

‘আল ামদুভললা । হতামার আম্মার কানছ আভম কৃতে ভম. সাভগদও। তাোঁনক 
ভনিেতা ভদনবন একো ভজভনসও নষ্ট করা  নব না।’ আ মদ মুসা বলল। 

আ মদ মুসা থামনতই সাভগদও বনল উঠল, ‘কাজ তা নল আমানদর বাড়ল 
িাইসান ব। সমাধীভক্ষনত্রর হখাড়াখুভড়নত হবশ সমে যানব। আসুন, মযাপো 
পরীক্ষা কনর আমানদর গন্তবয ও রুে সম্পনকদ ভসদ্ধান্ত ভননে হফভল।’ 

বনল সাভগদও হসাফাে হেভবনলর কানছ ভফনর এল। 
আ মদ মুসারাও। 
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সাভগদও হসাফাে ভফনর ভগনে হেভবনল রাখা ‘হতরভসনেরা’ দ্বীনপর মানভেত্রো 
কানছ হেনন ভনল। 

আ মদ মুসা ভগনে সাভগদওর পানশ বসল। 
সাভগদওর সানথ আ মদ মুসাও মানভেনত্রর উপর ঝুোঁনক পড়ল। 
ভকন্তু মানভেত্রো পতুদগীজ িাষাে। 
হ াোঁেে হখল আ মদ মুসার হোখ। 
বলল আ মদ মুসা, ‘আভম পতুদগীজ িাষা বুঝনত পাভর, পড়নত পাভর না।’ 
বনলই  ঠাৎ আ মদ মুসা হসাজা  নে বসল। আনে প্রকাশ হপল তার 

হোনখ-মুনখ। বনল উঠল, ‘মাফ োভি ভম. সাভগদও। িুনল যাব, কথাো বনল হফভল। 
পতুদগীজ িাষার একো ভেভঠ উদ্ধার কনরভছ WFA-এর একজন মৃতনলানকর পনকে 
হথনক। ভেভঠো গুরুত্বপূণদ  নত পানর। ভকন্তু কাউনক ভদনে ভেভঠো পভড়নে হনবার 
সুনযাগ করনত পাভরভন এখন।’ 

‘ভেভঠো এখন আপনার কানছ আনছ?’ বলল সাভগদও। 
‘হ্াোঁ আনছ।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘তা নল ভদন ভেভঠো। এখভন পনড় হফভল। না  নল আবার িুনল হযনত পাভর 

আমরা।’ 
‘ধেবাদ ভম. সাভগদও।’ বনল আ মদ মুসা মাভনবযানগর পনকে হথনক ভেভঠো 

হবর কনর সাভগদওর  ানত ভদল। 
সাভগদও ভেভঠো একবার উনিপানি হদখল। বলল, ‘ভেভঠো ভলনখনছ একজন 

মা সাও জজদ দ্বীনপর ‘ ারতা’ হথনক তার হছনল ‘এযানন্েভনও হসানরস’হক। মা 
থানকন ‘ ারতা’র ১১নং গনজানলা হরানি। ভকন্তু হছনলর হকান ভঠকানা ভেভঠনত 
হনই। ভনিে ইননিলানপ ভেভঠো এনসনছ। ভঠকানাো ইননিলানপই ভছল। 

‘যাক,  ারতার অন্তত একো ভঠকানা পাওো হগল। এবার পড়ুন ভেভঠো ভম. 
সাভগদও।’ সাভগদও পড়নত শুরু করলিঃ 

‘‘হবো এযানন্েভনও হসানরস, 
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আশা কভর ইশ্বনরর কৃপাে তুভম িাল আছ। এক মাস  নলা তুভম োকুরী ভননে 
পতুদগাল হগছ। ভকন্তু মনন  নি এক যুগ পার  নে হগনছ।  েনতা এমন 
 নতা না হবো, ভকন্তু অবযার কারনণই হতামানক খুব হবভশ মনন পড়নছ। 
যানদর সানথ তুভম পভরেে কনর ভদনে হগছ, যারা হতামানক োকুরী ভদনেনছ 
তারা হলাক িানলা নে হসানরস। তারা দুভবদণীত, দুিঃিভরত্র এবং তানদর 
প্রভতভে আেরণই সনে জনক। ওরা মনন  ে মানুষ পাোরকারী ধরননর 
হকউ  নব। ভকংবা সন্ত্রাসী হকান দলও  নত পানর। ওরা ওনদর সাংঘাভতক 
সব অস্ত্রশস্ত্র হরনখ হঢনক রাখারও প্রনোজন হবাধ কনর না। কভদন আনগ 
একজন হলাকনক আনল। এভশোন  নব। অসুয। তার উপর খুব অতযাোর 
 নেনছ মনন  নলা। একভদন পনরই তানক সাও হতারা  দ্বীনপ ভননে যাে। 
এই সাও হতারা  দ্বীনপর কথা ওনদর মুনখ প্রাে শুভন। দ্বীপভে হকাথাে? 
ওনদর কথা-বাতদা শুনন মনন  ে সাও হতারাে বড় হকান বযাপার আনছ। 
আমার এসব িাল লাগনছ না হবো। তুভম তাড়াতাভড় এস। দরকার  নল 
োকুরী হছনড় ভদনে এস। ওনদর  াত হথনক আমানদর বাোঁোও, হতামার 
হবাননক বাোঁোও। হতামার ভেভঠ নে, হতামার আসার অনপক্ষাে রইলাম।’’ 

হতামার ‘মা’ 
ভেভঠ পড়া হশষ  নলা। 
মুখ ম্লান  নে উনঠনছ আ মদ মুসার। হবদনার একো োদর হযন তার হোখ-

মুখ হঢনক ভদনেনছ। বলল, ‘স্যভর। মা হছনলর পথ হেনে বনস থাকনব, ভবপদগ্রস্ত 
হবাননর অভযর দু’ভে হোখ িাইনের অনপক্ষা করনব। ভকন্তু পভরবানরর ভযভন  াল 
ধরনবন, হসই িাই আর হকান ভদনই বাভড়নত হপৌছনব না। হবোরা ভন ত  নেনছ।’ 

থামল আ মদ মুসা। 
তার কে কান্নার মত িারী। 
‘দুিঃনখর এভদকো বাদ ভদনল ভেভঠো খুবই মূলযবান িাইো। জানা হগল, সাও 

হতারা নত তানদর হলাক পাোর অবযা ত আনছ। সাও হতারা  হথনক ওরা সনর 
পড়নব, এ িে মনন  ে হনই। আমানদর অভিযান দ্রুত করনত  নব িাইো।’ বলল 
 াসান তাভরক। 
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‘সভতযই মনো খারাপ  নে হগল িাইসান ব। থাক, আসুন মযাপো হদভখ।’ 
বনল সাভগদও আবার মযানপর উপর ঝুোঁনক পড়ল। 

আ মদ মুসাও। 
ভকন্তু মুখ তার আনগর মতই হবদনাতদ। 
 ানতর হপভেনলর িগা ভদনে মানভেনত্রর যান ভবনশষ েশদ কনর বলল 

সাভগদও, ‘আমরা উত্তনরর পাবদতয পনথ উপতযকা হথনক হবর  ভি। তারপর দ্বীপ 
হথনক হবর  বার আমানদর সামনন দুভে পথ হখালা থাকনব। একো  নলা আমানদর 
পূবদপরুুনষর ভিো পযদন্ত হয পথ ভদনে আপনারা এনসভছনলন হসই পনথ। অেভে 
আমানদর পাভরবাভরক সমাধীভক্ষত্র হথনক হসাজা পভিম ভদনক জলা িূভমোনক 
িাইনন হরনখ দ্বীনপর উপকূল পযদন্ত এগুননা। হস উপকূনল আমানদর একো ঘাোঁভে 
আনছ, হমাের হবানেরও বযবযা আনছ। ভকন্তু এই পথো অনপক্ষাকৃত দুগদম। এই 
িাকো আমরা ছাড়া আর হকউ বযব ার কনর না এবং এর সন্ধানও হকউ জানন না। 
এখন...........।’ 

সাভগদওর কথার মাঝখাননই আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘পভিনমর এই দূগদম 
পথোই আমানদর জনে ভনরাপদ। হোখ বন্ধ কনর আমরা এ পথ বাছাই করনত 
পাভর।’ 

‘ধেবাদ িাইসান ব। এখন বলুন গন্তবয হকাথাে  নব। হসই অনুসানর 
আমানদর ঘাোঁভেনক ইনষ্ট্রাকশন ভদনত  নব আনোজন করার।’ বলল সাভগদও। 

আ মদ মুসা মানভেত্র হথনক মুখ তুলল। বলল, ‘হসোও হোখ বন্ধ কনর বলা 
যাে। আমরা সাও জজদ দ্বীনপর ‘ ারতা’ যাভি।’ 

সাভগদও মুখ তুলল আ মদ মুসার ভদনক। বলল, ‘হলানরস দ্বীনপর সান্তরুজ 
হকন নে িাইসান ব। ওখান হথনক সাও হতারা  যাওো স জ  নব।’ 

‘এমভননতই আনগ হথনক আমরা  ারতানক প্রথম হবজ কযাম্প ভ নসনব বাছাই 
কনরভছলাম সাও হতারা  সম্পনকদ খবর সংগ্রন র জনে। এখন হসখানন যাওো 
ফরজ  নে হগনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘ফরজ ভক?’ ভজোসা সাভগদওর। 
 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘ফরজ অথদ  নলা, অবশ্য কতদবয।’ 
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‘ ারতা যাওো অবশ্য কতদবয  নলা হকন?’ ভজনেস করল সাভগদও।  
‘আভম এযানন্েভনও হসানরনসর বাভড় হযনত োই।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘এযানন্েভনও হসানরনসর বাভড় হকন?’ সাভগদও বলল। 
‘এযানন্েভনও হসানরনসর মা-হবাননদর অনপক্ষার অবসান ঘোনত  নব।’ 

বলল আ মদ মুসা। তার মুখ গম্ভীর। 
সবাই তাকাল আ মদ মুসার ভদনক। ভকন্তু হকউ হকান কথা বলল না। 
সবাই ভনরব। 
একেু পর সাভগদও বলল, ‘ভসদ্ধান্ত এোই  নলা। তা নল ওঠা যাক। ধতভর  নে 

হতা এখনই যাত্রা করনত  নব। 
সবাই উঠল। 
উঠনত উঠনত িযাভনসা আ মদ মুসানক লক্ষয কনর বলল, ‘আমার খুবই ইিা 

 নি  ারতা যাবার।’ 
‘না হবান, তুভম এবং সাভগদও কাউনকই এখন এই কানজ জড়াব না। হতামরা 

হয পভবত্র সংগ্রাম করছ তানক সব আনভেত উপসগদ হথনক ভনরাপদ রাখনত  নব। 
হতামানদর স্বাধীনতা আনোলননক যভদ হকানওিানব মুসলমান তথা হমৌলবাদ 
তথা সন্ত্রাসীনদর সানথ যুি করনত পানর, তা নল হতামানদর অপূরণীে ক্ষভত  নব। 
এই ক্ষভত হতামরা আমরা হকউই োই না।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘যুভি আপনার ভঠক। ভকন্তু মননক মানাবার মত নে।’ বলল সাভগদও। 
‘তবু মননক মানানতই  নব িাই।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আপনার ভননদদশ অবশ্যই ভশনরাধাযদ।’ বলল সাভগদও। 
‘ভকন্তু একো শনতদ।’ বনল উঠল িযাভনসা। 
‘ভক শতদ?’ বলল আ মদ মুসা। 
‘আপনারা িানলা থাকনল হসো আমানদর জানার দরকার হনই। ভকন্তু ভবপনদ 

পড়নল হসো হযন আমরা জাননত পাভর।’ িযাভনসা বলল। তার মুখ ম্লান, কে 
িারী। 

‘হেষ্টা করনবা িযাভনসা হতামার শতদ মাননত।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ধেবাদ িাইসান ব। েলুন।’ সাভগদও বলল। 
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সবাই আবার  াোঁেনত শুরু করল। 
 
 
 
 ঠাৎ ধাতব ভেৎকার উঠল শাবনলর আঘাতো মাভের গিীনর ভগনে আছনড় 

পড়নতই। 
ধাতব ভেৎকার উঠার সানথ সানথই আননে হুররা ভদনে উঠল সাভগদও।  
শাবল োলাভিল আ মদ মুসা। 
হঘনম হস একাকার  নে হগনছ। 
প্রাে সাতফুে মাভের ভননে ভগনে এই প্রথম ধাতব শব্দ পাওো হগল। 
আ মদ মুসা,  াসান তাভরক ও সাভগদও পযদােরনম খনননর কাজ করভছল। 
অন্ধকানর োোঁনদর আনলােুকুনক সম্বল কনর মাভে খুোঁড়নত  ভিল। 
বাইনরর আনলা জ্বালাননা যানি না। 
তারা আসার পনথ আজর ওোইজমযাননর বাভ নীর মুনখ পনড় ভগনেভছল। 

সমাধীভক্ষনত্রর এক বাোঁক দভক্ষনণ একো প্রশস্ত েড়াইনে যখন আ মদ মুসারা 
উঠভছল হসই সমে দুভে হ ভলকপ্টার হবাঝাই সশস্ত্র হলাক ওখানন লযান্ি করনত 
আনস। পাথনরর আড়ানল লুভকনে ওরা হ ভলকপ্টানরর লাশ ও ধরা পড়া হথনক 
ভননজনদর রক্ষা কনর। সশস্ত্র হলাকরা েড়াই-এ নামার পর আ মদ মুসানদর পাশ 
ভদনেই দভক্ষনণ েনল যাে। দুভে হ ভলকপ্টানরর একভে ওনদর কািার ভদনে দভক্ষনণ 
অগ্রসর  ে, অেভে ভগভরপনথর িাক ধনর উত্তনর েলনত শুরু কনর। দুভে 
হ ভলকপ্টারই হগাো এই পনথর উপর ে ল ভদনে ভফরনছ। আনলা হদখনলই ওরা 
এনস ঝাোঁভপনে পড়নব। তাই খনননর কাজো তানদরনক অন্ধকানরর মনধযই করনত 
 নি। 

হকাথাে খুোঁড়নব এ ভননেও তারা ভবপনদ পনড়ভছল। এ বযাপানর মা-দাদীও খুব 
হবশী সা াযয করনত পানরভন। শুধু বনলভছল, ভজভনসগুনলা প্রথম কবনরর পানশ 
পুোঁনত রাখা  নেনছ। সমস্যাে পড়নত  ে প্রথম কবর হকাথাে তা ভননে। উত্তর-
দভক্ষণ কবর যখন, তখন তা মুসলমাননর  ওোর সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা সামনন 
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হরনখ আ মদ মুসা ভসদ্ধান্ত হনে পভিম প্রানন্তর সবদ উত্তর হথনক কবর শুরু  নেনছ। 
সুতরাং সবদ উত্তনররোই প্রথম কবর। 

তারপর সমস্যা হদখা হদে কবনরর হকান পানশ ভজভনসগুনলা পুোঁনত রাখা 
 নেনছ। প্রথম ও ভদ্বতীে কবনরর অবযান পযদনবক্ষণ কনর আ মদ মুসা ভসদ্ধান্ত 
হনে এই দু কবনরর মাঝখানন হয হেস তানত হতমন হকান বড় ভজভনস পুনত 
রাখার মত নে। সুতরাং অবনশনষ হস পভিম ও উত্তর পানশই অবযান ভবোনর ধনর 
কবনরর ভসথাননর ভদনকই ভজভনসগুনলা পুোঁনত রাখা  নেনছ। 

ভসথাননর ভদনক সাত ভফে খনননর পর শাবনলর আঘাত হথনক ধাতব শব্দ 
উঠাে পুোঁনত রাখা ভষ্টনলর বাি পাওো হগনছ বনল সবাই খুভশ  নে উঠল। 

‘কবনরর হলনিল হথনকও অননক ভননে পুোঁনত হরনখনছ বািো। অথে মৃতনদর 
সানথ সংভশস্নষ্ট হকান ভজভনস কবনর বা কবনরর হলনিনলই রাখা  ে।’ বলল গনতদর 
হিতর হথনক শাবল োলানত োলানতই। 

‘যারা এো হরনখনছন তারা োনভন হয, এো হকউ খুোঁনজ পাক।’  াসান তাভরক 
বলল। 

‘আজ িাইো না থাকনল আমানদর শত হেষ্টা বযথদ  নতা। আমরা এই বািো 
খুোঁনজ হপতাম না।’ বলল িযাভনসা। 

িযাভনসার কথা হশষ  নতই গতদ হথনক আ মদ মুসা বলল, ‘এবার এস 
 াসান তাভরক। আলগা  নেনছ বািো। এখন হতালা যানব।’  

 াসান তাভরক লাফ ভদনে নামল ভননে। 
সাভগদও এভগনে হগল। 
বািো উপনর উনঠ এল। 
৬ বগদফুনের ভবশাল বািো। 
বািো হেনন তার পানশই পা ানড়র এক গু াে ভননে হগল। 
পুরু পভলভথনন হমাড়া বািো। 
‘ভম. সাভগদও, যারা বািোনক কবর ভদনেভছল, তারা বািোনক হকউ খুোঁনজ 

পাক তা োনভন। ভকন্তু বািোনকও তারা নষ্ট করনত োনভন। এোরোইে 
পভলভথননর হমাড়ক এনকবানর অক্ষত হরনখনছ বািোনক।’ বলল আ মদ মুসা। 
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‘তার মানন আমানদর পূবদ পুরুষরা পাভরবাভরক এই সম্পদনক লুভকনে 
হরনখনছন, ভেরতনর কবরয কনরনভন!’ সাভগদও বলল। 

‘অথদাৎ তারা হেনেভছনলন হকান এক সমে পভরবানরর হকউ এো খুোঁনজ 
পাক?’ িযাভনসা বলল। 

‘তাই মনন  ে।’ বলল সাভগদও। 
‘ভকন্তু আজনক ভক হসই ‘হকান এক সমে’ বলা যাে?’ িযাভনসা বলল। 
‘স্বেং আ মদ মুসা বািোনক মাভের ভনে হথনক তুনলনছন। আভম মনন কভর 

এর হেনে বড় ঐভত াভসক সমে িভবষ্যনত আর আসনব না।’ বলল সাভগদও। 
িযাভনসার মুখ খুভশনত উজ্জ্বল  নে উনঠনছ। বলল, ‘আভমও তাই মনন করভছ। 

আমানদর পভরবানরর জনে এো হসৌিাগয।’ 
বাি লক করা ভছল না। 
িালা হখালা  নলা বানির। আ মদ মুসাই খুলল। 
ভতনভদনক বন্ধ ধবদুযভতক লন্ঠন জ্বালাননা  নেভছল। যানত বাইনর আনলা 

হদখা না যাে। 
বানির িালা হখালা  নলা। আনলাকসম্পানত বানির অিযন্তনর হদখা হগল, 

একো কাল কাপনড় বানির হিতরো ঢাকা। কাল কাপনড়র উপনর পনড় আনছ 
একো ইননিলাপ। 

‘ইননিলাপো তুনল ভননে আ মদ মুসা সাভগদওর  ানত ভদনে বলল, ‘সবার 
উপর যখন এই ইননিলাপো, তখন এই বাি সম্পনকদই এই ইননিলানপ ভকছু 
হলখা আনছ। পভরবানর পক্ষ হথনক এো পড়ার  ক হতামার।’ 

ইননিলাপো  ানত ভনল সাভগদও। 
শত বছনরর পুরাননা ইননিলাপ। শি  নে হগনছ। ধীনর ধীনর ইননিলাপো 

খুনল তার হিতর হথনক ভেভঠ হবর করল সাভগদও। 
ধীনর ধীনর ভেভঠর িাোঁজ খুলল। 
সমনের তুলনাে ভেভঠর কাগনজর অবযা অননক িানলা। এোরোইে অবযাে 

থাকার কারনণই ক্ষভত  েভন কাগনজর। ভেভঠর িাোঁজ খুলনলও কাগনজর হকান ক্ষভত 
 নলা না। ভেভঠ পড়নত লাগল সাভগদওিঃ 
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 ‘‘পভরবানরর ম ান সদস্যনদর প্রভত, 
আমার দৃঢ় ভবশ্বাস মাভের তলা হথনক বািবেী এই সম্পদ আমানদর 
বংশধনররাই একভদন উনত্তালন করনব। এই ভবশ্বাস হথনকই এই সনম্বাধন 
করলাম। 
পভরবানরর একভে ইভত াস, একভে পভরেে আজ বািবেী  নে আমার 
 ানত মাভে োপা পড়ল। পভরবানরর এক সমনের পভরেনের হেনে 
পভরবানরর অভস্তত্ব বড়। আবার একভে পভরবানরর অভস্তনত্বর হেনে হদনশর 
অভস্তত্ব অননক বড়। এই ভবনবেনানতই পভরবানরর একভে পভরেে 
সমাভধয করলাম।  
হদনশর স্বাধীনতা আনোলন আজ সংকনে। পতুদগীজ সরকার সুেষ্ট 
অভিনযাগ তুনলনছ, স্বাধীনতা সংগ্রানম হনতৃত্বদানকারী গনজানলা 
পভরবার এবং স্বেং গনজানলা মুসলমান ভছনলন। গনজানলা পভরবানরর 
খৃষ্টান পভরেে একো ছদ্মনবশ মাত্র। এই ছদ্মনবশ ভননে আনজারস 
দ্বীপপুেনক তারা কুভক্ষগত করনত োে, হমৌলবাদী একভে হদনশ পভরণত 
করনত োে। পতুদগীজ সরকানরর এই প্রোর আমানদর উপর বোঘাত 
 ানন। এর উপযুি উত্তর না ভদনল ভপ্রে মাতৃিূভম আনজারনসর স্বাধীনতা 
সংগ্রামনক িোনকিানব ক্ষভতগ্রস্ত করনব। ভকন্তু পতুদগীজ সরকানরর 
অভিনযাগ সম্পনকদ আমানদর ভকছু জানা হনই। আমরা ভক জবাব হদব? 
পভরবানরর পুরাননা কাগজপত্র ও এযানভেকসগুনলা পরীক্ষা করনত 
লাগলাম। পুরাননা হপাশাকাভদ ও দভললপত্র এবং প্রাপ্ত একো িাইরী 
হথনক ভনভিত প্রমাভণত  নলা সম্মাভনত পুবদপরুুষ গনজানলাস  আমানদর 
পুবদ পুরুষরা মুসলমান ভছনলন। এো জানার পর পভরবানরর স্বানথদ হদনশর 
স্বানথদ প্রথম প্রনোজন  নে পড়ল পাভরবাভরক এই অতীত হথনক 
ভননজনদর ভবভিন্ন করা এবং তারপর পতুদগীজ সরকানরর জবানব বলা 
হয, গনজানলা পভরবার পতুদগীজ সরকানরর দুরভিসভন্ধমূলক 
অভিনযাগনক প্রতযাখযান করনছ। গনজানলারা আনজারস দ্বীপপুনে 
সবনেনে পুরাননা এবং ঐভতহ্বা ী খৃষ্টান পভরবার। অজানা ও 
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অপ্রমাভণত হকান অতীত সম্পনকদ তারা ভকছু জাননত োে না, তার 
প্রনোজনও হনই। ম ান ভযশুর রাজয ভ নসনবই আনজারস তার স্বাধীনতার 
জনে সংগ্রাম করনছ। পতুদগীজ সরকার ভমথযা হকান অভিনযাগ এনন বা 
ভবভ্রাভন্ত ছভড়নে এই আনোলন বানোল করনত পারনব না। 
এই বিবয  হদোর জনেই ভসদ্ধান্ত হনো  নলা পূবদপুরুষ মুসলমান 
 ওোর সব প্রমাণ নষ্ট কনর হফলা  নব। এই ভসদ্ধান্ত অনুসানর এক এক 
কনর বাছাই কনর স্তুভপকৃত করা  নলা পুভড়নে হফলার জনে। ভকন্তু 
পুড়াননা হগল না। আম্মা, দাদী কান্না শুরু করনলন। আভমও পারলাম না 
আগুন ভদনত। মনন  ভিল, পূবদ পুরুষনদর গানেই হযন আগুন ভদনত 
যাভি। অবনশনষ ভঠক  নলা আনজারনস আমানদর প্রথম পুরুনষর কবনরর 
পানশ এগুনলা সমাভধয করা  নব। সমাভধয করনত ভগনে হদখা হগল, 
প্রথম ভদনকর সব কবরই উত্তর-দভক্ষণ। অথদাৎ তারা মুসলমান ভছনলন। 
অতীনত বহুবার এই সমাধীভক্ষনত্র হগভছ, ভকন্তু ভবষেো হকউ আমরা 
হখোল কভরভন। এই দৃশ্য আমানদর আতংভকত কনর তুলল। এই দৃনশ্যর 
ছভব যভদ পতুদগীজ সরকানরর  ানত যাে, আর একবার যভদ তা পত্র-
পভত্রকাে আনস, তা নল কথা বলারও আর মুখ থাকনব না। গনজানলা 
পভরবার আকাশ হথনক এনকবানর ধুলাে পনড় যানব। সনঙ্গ সনঙ্গই ভসদ্ধান্ত 
হনো  নলা প্রথম ভদনকর সব কবর ভনভিি কনর হদোর।  হসই ভদনই এই 
ভসদ্ধান্ত বাস্তবাভেত করা  নলা।  

এিানবই গনজানলা পভরবার তার অতীতনক মুনছ হফলল এক অপভর াযদ 
প্রনোজনন। 
আর এ কথাগুনলা আমরা হরনখ হগলাম িভবষ্যনতর এক প্রনোজননক সামনন 
হরনখ।’ 
-গনজানলার ইভত াস।’’ 
পড়া হশষ করল সাভগদও। 
সবাই মূভতদর মত ভযর বনস পড়া শুনভছল। পড়া হশষ  নলও তারা হতমভন ভযর 

বনস রইল। নড়নতও তারা হযন িুনল হগনছ। 
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কানরা মুনখই হকান কথা হনই। 
পড়ার পর সাভগদও ভননজও বাক ীন। 
অননকক্ষণ পর ভনরবতা িাঙল িযাভনসা। বলল, ‘বনলভছলাম না, িাইোর 

আগমনন স্বণদমুদ্রা, তরবাভর, ভসলিার উপতযকার নদীও মুসলমান  নে হগনছ, 
এখন আমরাই শুধু মুসলমান  নত বাভক। হসই বাভকোও এখন জানা  নে হগল, 
আমরা মুসলমাননদর বংশধর। মুসলমাননদর রি আমানদর ধমনীনত, মানন 
আমরাও মুসলমান।’ 

‘এিানব কথা বনলা না িযাভনসা। এক সমে  েনতা আমানদর পভরবার 
মুসলমান ভছল, ভকন্তু এখন খৃষ্টান। এোই আজনকর বাস্তবতা।’ বলল সাভগদও। 

‘জাভন িাইো। এই বাস্তবতাই হতা বাস্তব এক অতীতনক কবরয কনরনছ।’ 
িযাভনসা বলল। 

‘হতামানদর িাইনবাননর ভবনরাধ এখন থাক। আমরা একো মৃতলানশর 
হপাষ্টমনেদম করভছ মাত্র। এর শুধুই ঐভত াভসক মূলয আনছ। অতীনতর ঘাোঁোঘাোঁভে 
যভদ ভবনরানধর ভবষে  নে দাোঁড়াে, তা নল আর অগ্রসর না  ওোই িাল।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘স্যভর িাইসান ব। আভম িযাভনসার আনবগনক একে ু থাভমনে ভদনত 
হেনেভছ। আর ভকছু নে। আমানদর পভরবানরর এই ইভত াস উদ্ধার আমার জনেই 
বরাে ভছল, এো আভম মনন কভর এবং এর জনে আভম গভবদত। এই হতা আমার 
এক পুবদপরুুনষর বিবয পড়লাম, পাভরবাভরক অভস্তত্ব রক্ষার জনে ইভত াস 
ভবসজদন ভদনত  নব। ভকন্তু আভম মনন কভর, ইভত াস পভরতযাগ কনর পভরবার, জাভত 
ভকছুই বাোঁেনত পানর না। ইভত াস হবোঁনে থাকনল হস ইভত াস নতুন কনর জাভত, 
পভরবার গড়নত পানর। আমার জাভতর সদয উদ্ধারকৃত ইভত াস আমানক নতুন 
শভি ভদনেনছ িাইসান ব।’ সাভগদও বলল। তার কে আনবনগ িারী। 

সাভগদও থামনতই িযাভনসা বলল, ‘ধেবাদ িাইো। আমার কথাই বলনলন 
আপভন। তনব হয আমানক বকনলন!’  

 াসল সাভগদও। বলল, ‘সব কথা সব সমে বলার প্রনোজন  ে না।’  
‘ভকন্তু আপভন বলনলন িাইো।’ 
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‘আভম প্রনোজনন বনলভছ িযাভনসা।’  াসনত  াসনত বলল সাভগদও। 
‘তা নল ভম. সাভগদও, একেু হদখুন বানি ভক আনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 
সাভগদও অনুসন্ধান শুরু করল। 
এক এক কনর সাভগদও বানির ভজভনসগুনলা হবর করনত লাগল। 
হবরুনত লাগল নানা ধরননর সাধারণ ও সামভরক হপাশাক, যা হেননর 

সাধারণ মুসভলম মুর এবং ধসভনক ও শাসকরা পরত। আরবী োরবানও পাওো 
হগল। পাওো হগল নানা ধরননর মুসভলম ভশরস্ত্রাণস  একো তুভকদ েুভপ। কনেকো 
আরবী কযাভলওগ্রাভফ, ভকছু ওোল হ্াং, ভকছু আরবী গ্রন্থস  হকারআন শরীফ, 
মক্কা শরীফ ও মভদনা শরীনফর বাোঁধাননা ফনো এবং আরও ভকছু েুভকোভকস  
একভে িাইরীও পাওো হগল। 

সব ভজভনস হবর করার পর সাভগদও বলল, ‘সব হদখনলন িাইসান ব। আভম 
যতো বুনঝভছ, সবো ভজভনসই মুসভলম কালোনরর স্মারক। অবশ্য বইগুনলা ও 
িাইরীনত ভক আনছ আভম জাভন না। এখন বলুন, আরও হবভশ জানার ভক সা াযয 
আমানদর করনত পানরন।’ 

‘বইগুনলার মনধয একভে  নলা হকারআন শরীফ। অেগুনলা আরবীনত হলখা 
ইভত াস ও  াভদসগ্রন্থ। আমার মনত আরও হবভশ জানার হক্ষনত্র িাইরীোই 
আমানদর সা াযয করনব।’ আ মদ মুসা বলল। 

সাভগদও িাইরীো  ানত ভননে তা খুলল। হিতরো একবার হদনখই বনল উঠল, 
‘আমার অপভরভেত িাষা িাইসান ব। আপভন হদখুন।’   

আ মদ মুসা িাইরীো  ানত ভননে বলল, ‘িাইরীোও আরবী িাষাে হলখা। 
তনব একো িূভমকা আনছ, হসো হলখক হেনীে িাষাে ভলনখনছন।’ 

‘পড়ুন িাইসান ব।’ সাভগদও বলল। 
‘িাইরীো পড়নত সমে লাগনব। অতো সমে আমরা এখন ভদনত পারনবা 

না। ওনদর হ ভলকপ্টার এভদনক একেু ঘন ঘনই আসনছ। মনন  ে ওরা জাননত 
হপনরনছ আমরা ভসলিার উপতযকাে হনই। সুতরাং রানতর আোঁধানরই যতো সম্ভব 
পভিনম সনর পড়া দরকার।’ বনল একেু থামল আ মদ মুসা। তারপর িাইরীো 
লেননর আনলার ভদনক একেু সভরনে বলল, ‘আভম শুরু হথনক পড়ভছ।’ 
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বনল পড়নত শুরু করল আ মদ মুসািঃ 
‘‘আভম গাজী আলী জামাল। আমানদর বাভড় হেননর েনলনিা শ নর। 
আমানদর সুের বাভড়ো ভছল োগুস নদীর তীনর। শুরু হথনকই আমরা 
সামভরক পভরবার। হেননর সুলতান তৃতীে আবদুর র মাননর সমনে 
আমানদর পভরবানরর একজন হেননর হনৌবাভ নীনত োকুরী হনে। সুলতান 
 াভজব আল মনসুনরর সমনে আমানদর পভরবানরর একজন একভে রণতরীর 
কমান্িার পনদ উন্নীত  ন। পভরবানরর ঐভতহ্ অনুসানর আভমও হেননর 
হনৌবাভ নীনত হযাগদান কভর। ভকন্তু হেননর হনৌবাভ নী তখন কংকানল 
পভরণত  নেনছ। হেননর মুসভলম সাম্রাজয গ্রানািার মনধয সীমাবদ্ধ  নে 
পড়নল হেননর হনৌবাভ নী হিনঙ পনড়। ১৪২৩ সানল সুলতান তৃতীে 
ইউসুনফর মৃতযু  নল হেননর হনৌবাভ নীর কংকালোও হশষ  নে যাে। 
িারারান্ত মনন আভম এর আনগই ধসভনক ভ নসনব মাতৃিূভমর হসবার আর 
হকান সুনযাগ না হদনখ তুরনষ্কর সুলতান ভদ্বতীে মুরানদর হনৌবাভ নীনত 
হযাগদান কভর। তুরনষ্কর সামভরক শভি তখন উদীেমান। ইউনরানপর 
সাভবদো, আলনবভনো, বুলনগভরো, গ্রীস তখন তুভকদবাভ নীর পদিানর 
কভম্পত। তুভকদ হনৌবাভ নী িূমধযসাগনর অপ্রভতদ্বন্দ্বী  নে উনঠনছ। ১৪২২ 
সানল তুভকদ বাভ নী কতৃদক কনষ্টযাভন্েননাপল অবনরানধর ঐভত াভসক 
ঘেনানতও আভম অংশগ্র ণ কভর। ভকন্তু শীঘ্রই আভম তুভকদ হনৌবাভ নীনত 
োকুরীর বযাপানর বীতশ্রদ্ধ  নে পভড়। একভে ঘেনা হথনক এর সূত্রপাত ঘনে। 
সমেো  নব ১৪২৩ সানলর হশনষর ভদনক। তুরনষ্কর, সুলতান ভদ্বতীে 
মুরানদর ভসং াসন আনরা ননর তৃতীে বছর এবং সুলতান তৃতীে ইউসুনফর 
মৃতযু-পরবতদী হেনীে গ্রানািা রানজযর ভবপযদনের কাল। হসই সমে তুভকদ 
হনৌবাভ নীর ভতনভে জা ানজর একো ব র আসভছল মরনক্কার কযাসাবস্নাংকা 
হথনক। আমরা িূমধযসাগনরর হমজরকা দ্বীপ হথনক ৫০ মাইল দূনর অবযান 
করভছ। আমরা হদখলাম, হেননর মুসভলম রাজয গ্রানািার পতাকাবা ী 
একো বাভণজয জা াজনক ভঘনর হফলনলা ক্ষুদ্র দুভে রণতরী। একভে িানের 
মারসাই, অপরভেনত হেননর খৃষ্টান রাজা বারনসনলানার পতাকা। আভম 
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আমানদর হনৌব নরর কমান্িার ইশমত পাশানক অনুনরাধ করলাম গ্রানািার 
জা াজভেনক বাোঁোবার জনে। কমান্িার বলনলন, গ্রানািানক সা াযয করার 
হকান রাজবনভতক ভসদ্ধান্ত আমানদর হনই। আভম বললাম, এো গ্রানািানক 
সা াযয করার বযাপার নে, ভবষেো রাজবনভতক দসুযনদর  াত হথনক একো 
বাভণজয জা াজনক রক্ষা করার। কমান্িার বলল, বাভণজয জা াজভে 
গ্রানািার উমাইোনদর। উমাইোনদর হকান সা াযয করা  নব না। আমানদর 
ভতনভে রণতরীর সামননই গ্রানািার বাভণজযতরীভে িানের মারসাই ও 
বারনসনলানার দুভে ক্ষুদ্র রণতরী লুেন করল এবং বাভণজয জা ানজর সব 
হলাকনদর  তযা করল। আভমও হেননর একজন আরব মুসলমান। আমার 
হোনখর সামননই আমার স্বজননদর  তযা করল খৃষ্টান দুভে রণতরীর 
হলাকরা। এই আরমনণ হেননর বারনসনলাননা ও িানের মারসাই-এর 
খৃষ্টান ধসে এক  নত পারল, ভকন্তু তুভকদ সুলতাননর অপ্রভতদ্বন্দ্বী ভতনভে 
যুদ্ধজা াজ গ্রানািার অস াে এক মুসভলম বাভণজয জা াজনক সা াযয 
করনত পারল না। অননক কাোঁদলাম আভম। মন ভবনদ্রা ী  নে উঠল। তুভকদ 
জা ানজ একভদন, এক ভমভনে, এক হসনকন্ি অবযান করা অসম্ভব  নে 
উঠল। সবার অলনক্ষয ঝাোঁভপনে পড়লাম তুভকদ রণতরী হথনক িূমধযসাগনর। 
এক ঘণ্টা সাোঁতনর ভগনে উঠলাম গ্রানািার লুভেত জা ানজ। লুভেত জা ানজ 
লাশ ছাড়া আর ভকছুই হপলাম না। তবু মনন সান্তনা হপলাম এই হিনব হয, 
আভম মজলুমনদর সানথ আভছ। দীঘদ ৭ ভদন একা জা াজ োভলনে হেননর 
মালাগা বেনর এনস হপৌছলাম। মালাগা বেনরর শূে হজভেগুনলা হদনখ 
মনো হকোঁনদ উঠল। একভদন হনৌবাভ নীর জা ানজ িভতদ থাকত মালাগা 
বের। আজ একভেও হনই। অেনদর সানথ ভননে লাশগুনলা দাফন করার 
পর আভম পতুদগানলর এক জা ানজ েনড় হেনও ছাড়লাম। েনল এলাম 
পতুদগানলর রাজধানী ভলসবনন। পতুদগানলর তখন সমুদ্র-অভিযাননর 
প্রাথভমককাল। সমদু্র সম্পনকদ অভিে হনভিনগের হযাদ্ধানদর হসখানন দারুণ 
কদর। োকরী হপনে হগলাম ভলসবননর বড় একো হকাম্পানীর হনৌব নর। 
খুব অল্প সমনের মনধযই হনভিনগের হথনক একো কমাভন্িং জা ানজর 
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কমান্িার পনদ উন্নীত  লাম পভরশ্রম ও প্রভতিাগুনণ এবং আলা র সা ানযয। 
১৪৩১ সানলর জুলাই মাস। আমার জা াজভে উত্তর আেলাভন্েনকর ভদক 
হথনক মধয আেলাভন্েনকর ভদনক অগ্রসর  ভিল ধীর গভতনত। হস ভদন 
জুলাই-এর এগার তাভরখ। আভম জা ানজর হিনক বনসভছলাম। হোনখ 
দূরবীন। আভম জাভন পভিনম কানািার উপকূল আর পূনবদ ইউনরা আভিকান 
উপকূনলর মাঝখানন হকান দ্বীনপর অভস্তত্ত্ব হনই। তবু আমার অিযস্ত হোনখর 
হকান লাভন্ত হনই। দূরবীননর সানধযর হশষ পযদন্ত েনষ ভফরভছল আমার দুভে 
হোখ।  ঠাৎ আমার হোখ দুভে আেনক হগল সবুজ পা ানড়র েূড়াে। হোখ 
দুভেনক আমার ভবশ্বাস  নলা না। হোখ হথনক দূরবীন সভরনে হোখ দুভে মুনছ 
ভনলাম। আবার হদখলাম। না, আমার হোখ িুল হদনখভন। সতযই ওো একো 
বড় সবুজ দ্বীপ। তার মানন আভম একো নতুন িূখন্ি আভবষ্কার কনরভছ। 
আননে লাভফনে উঠলাম। ভেৎকার কনর ভননদদশ ভদলাম জা ানজর গভত 
দভক্ষণ-পভিম হকানণ ঘুভরনে হনবার। োর ঘন্ো েলার পর দ্বীপোর ভনকেবতদী 
 লাম। ততক্ষনণ দ্বীপোর পভিনম আনরা ভতনো দ্বীনপর সবুজ ভদগন্ত আমার 
হোনখ ধরা পনড় হগনছ। আননে আবারও ভেৎকার কনর উঠলাম, একো 
দ্বীপপুে আভবকার কনরভছ। এগারই জুলাই (১৪৩১) হবলা ১োর সমে 
আমানদর জা াজ প্রথম দ্বীনপ হনাঙর হফলল। এর আধঘন্ো পনর আভম 
জংগল আিাভদত তীনর পা রাখলাম। আননে উনদ্বভলত জা ানজর সকনলই 
হননমভছল দ্বীনপ। তখন হযা র নামানজর সমে। সবাই যখন এভদক-ওভদক 
ঘুরনত বযস্ত তখন আভম হযা র নামাজো পনড় ভনলাম। হবলা ২োে আমরা 
সবাই খাওোর জনে একভত্রত  লাম। খাওোর পর দ্বীপপুনের নামকরণ ও 
পতাকা উনত্তালননর ভসদ্ধান্ত হনো  নলা। ভঠক হযা র নামানজর সমে 
দ্বীপপুনে পা হরনখভছ বনল আভম প্রস্তাব করলাম দ্বীপপুনের নাম  নব ‘আয- 
হযা র।’ সবাই  াততাভল ভদনে সমথদন জানাল। পনর সবার পক্ষ হথনক আয-
হযা র দ্বীপপুনে পতুদগানলর পতাকা উনত্তালণ করলাম। আমরা দ্বীনপ পননর 
ভদন অবযান করলাম। দ্বীনপ হকান মানুষ ভছল না। উপকূনলর কানছই একো 
উচ্চিভূমনত একো বাভড় ধতভর করলাম। এই বাভড়োনকই পনর আভম দূনগদ 
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রূপ ভদনেভছলাম। নাম হরনখভছলাম ‘গাজী আলী জামাল’ দূগদ। পনর পতুগদাল 
হথনক পভরবার-পভরজন আনার পর এই দূগদই আমার যােী ভনবানস পভরণত 
 ে। পতুগদাল সরকার আমানক দ্বীপপুনের গিণদনরর দাভেত্ব হদন। 
দ্বীপপুনের গিণদর ভ নসনব সবগুনলা দ্বীনপ বসভত যাপননর উনদযাগ গ্র ণ 
কভর। এই সুনযাগনক আভম আলা র হদো বড় একো র মত ভ নসনব গ্র ণ 
কভর। হেননর িাগযা ত মুসলমাননদর এই দ্বীপপুনে ভননে আসার 
পভরকল্পনা ভননে আভম হেননর মুসভলম হনতৃবৃনের সানথ হযাগানযানগর 
উনদযাগ ভনলাম। একবার পতুদগাল সফরকানল এই উনেনশ্য আভম হগাপনন 
গ্রানািা হগলাম। 
আভম.............।’  
‘িাইো খুব কানছই হ ভলকপ্টানরর শব্দ। মনন  ে একো হ ভলকপ্টার হননম 

আসনছ।’ আ মদ মুসার পড়ার মাঝখানন োপা-উনত্তভজত কনে বলল  াসান 
তাভরক। হস বনসভছল একদ গু ার মুনখই। 

আ মদ মুসার িাইরী পড়া বন্ধ  নে হগল। 
সবাই উৎকণদ  নে উনঠনছ। 
আ মদ মুসা িাইরীো সাভগদও’র  ানত ভদনে দ্রুত সনর এল গু ার মুনখ 

 াসান তাভরনকর পানশ। 
মুি আকানশর ভদনক কান হপনত একেু হশানার হেষ্টা কনরই আ মদ মুসা 

বনল উঠল, ‘আমানদর মাথার উপনর হ ভলকপ্টার। মনন  নি আনলা না জ্বাভলনে 
খুব ভনেু ভদনে ওরা এনসনছ।’ 

বনলই আ মদ মুসা মু ূনতদর জনে থামল। পরমু ূনতদই আ মদ মুসা বযাগ 
হথনক মুনখাশ হবর কনর একো ভননজ ভননে অেগুনলা সকনলর সামনন ছুনড় ভদনে 
োপা উনত্তভজত কনে বনল উঠল, ‘হতামরা সকনল তাড়াতাভড় গযাস মুনখাশ পনড় 
নাও। ভনিে শব্দ মভনেভরং কনর আমানদর অবযান ভপন পনেন্ে করার পর তারা 
এনসনছ। অন্ধকানর ভনিে তারা নামনত সা স পানব না। গযাস হবামাই তানদর 
োনগদে।’ 
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আ মদ মুসার কথা হশষ  ওোর আনগই োরভদক হথনক হছাে হছাে হবলুন 
ফােনল হযমন শব্দ  ে হসরকম শব্দ উঠনত শুরু কনরভছল। 

সবাই গযাস মুনখাশ পনর ভননেভছল। আ মদ মুসাও তাড়াতাভড় গযাস মুনখাশ 
পনর ভনল। 

িযাভনসা ও সাভগদও’র মুনখ আতংক। িযাভনসা বলল, ‘িাইো.......।’ 
িযাভনসা মুখ খুলনতই আ মদ মুসা হঠাোঁনে আঙুল হেনপ তানক কথা বলনত 

ভননষধ করল। 
‘িাইো’ শব্দ হবর  ওোর পরই িযাভনসার মুখ বন্ধ  নে হগল। 
আ মদ মুসা ভফসভফস কনে বলল, ‘হ ভলকপ্টানর ওনদর শভিশালী 

শব্দগ্রা ক যন্ত্র আনছ। আর হকান কথা নে। ওনদর বুঝানত  নব হয, ওনদর 
প্রাণঘাভত গযাস হবামাে আমরা সবাই মারা হগভছ। এ ভবশ্বাস যভদ ওনদর  ে 
তা নল ওরা ভনভিনন্ত েনল যানব, অথবা আরও ভনভিত  বার জনে ভনিংকভেনত্ত 
এই গু ার সামনন লযান্ি করনব।’ 

কথা হশষ কনর আ মদ মুসা গু ামুনখর ভদনক একেু সনর ভগনে বসল। 
তারপর অখন্ি ভনরবতা। আকানশ হ ভলকপ্টানরর োপা  ালকা যাভন্ত্রক 

গজদন, ভননে আনশ-পানশ মানঝ মানঝ গযাসনবামা ফাোর ফেফে শব্দ। 
দীঘদ এক ঘন্ো ভনরবতার পর সবাই অনুিব করল হ ভলকপ্টানরর শব্দ আরও 

ভনকেতর  নি। বুঝল সবাই নামনছ হ ভলকপ্টার হথনক। 
আ মদ মুসা  াসান তাভরনকর ভদনক তাভকনে ভফসভফস কনে বলল, ‘ওরা 

সম্ভবত হদখনত নামনছ হয আমরা হবোঁনে আভছ ভকনা। ওরা গু ামুনখর ভদনক 
আসনব, সাবধানন হথনকা। আভম ওনদর হপছন ভদনক যাবার হেষ্টা করভছ।’ 

বনল আ মদ মুসা গু া হথনক হবভরনে হগল। তার মুনখ গযাস মুনখাশ এবং 
 ানত এম-১০ হমভশন ভরিলবার। 

হ ভলকপ্টার লযান্ি করল গু ার একেু সামনন সমাধীনক্ষনত্রর উপর। 
আ মদ মুসা তখন রভলং কনর গু ামুখ হথনক অননকখাভন সনর হগনছ। 
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আকাশো হমনঘ হঢনক যাওোে অন্ধকার এখন ভনভিদ্র  নে উনঠনছ। 
হ ভলকপ্টারভেনক অন্ধকানরর বুনক আরও অন্ধকার একো ভপন্ি বনল মনন  নি। 
হোনখর সামনন আর সবভকছুই অন্ধকানর  াভরনে হগনছ। 

 ঠাৎ অন্ধকানরর মনধয একো ব্রাশ ফাোনরর শব্দ উঠল এবং তা 
অবযা তিানব েলল। 

আ মদ মুসা বুঝল, ব্রাশফাোনরর হকন্দ্রভবন্দু  নলা গু ামুখ। আ মদ মুসা 
ভনভিত  নলা, ওরা গু ার ভদনক যানব। এই ব্রাশফাোর তারই পূবদ প্রস্তুভত। তারা 
হদখনত োে গুলীর হকান জবাব আনস ভকনা। হকউ জীভবত থাকনল ভনিে 
আত্মরক্ষার জনে জবাব হদনব। 

 াসান তাভরক ব্রাশফাোনরর হকান জবাব ভদল না। 
খুভশ  নলা আ মদ মুসা,  াসান তাভরক ওনদর পাতা ফাোঁনদ পা হদেভন। 

শভিশালী শত্রুনক বাইনর গু া বা ঘনরর হিতর হথনক সমথদক গুলী োভলনে শত্রুর 
কানছ ভননজর অভস্তনত্বর জানান হদো ভঠক নে। কারণ তানত হবামা বা হগ্রননি 
 ামলার ভশকার  নে ভবপযদে ঘোর সম্ভাবনা থানক। গু া বা ঘর হথনক বাইনরর 
প্রবল শভির প্রভত আরমণো ভপনপনেনন্েি ও েূড়ান্ত  নত  ে। 

আ মদ মুসা এসব িাবভছল আর হ ভলকপ্টানরর হপছন ভদনক অগ্রসর 
 ভিল। 

আ মদ মুসা পাোঁে ভমভননের মত রভলং কনর েলার পর হ ভলকপ্টানরর 
হপছনন ভগনে হপৌছল। 

ধীনর ধীনর উনঠ বসল আ মদ মুসা। 
উনঠ বসার পর মাথাো ভযর  বার সানথ সানথই একো কভঠন বস্তু এনস 

মাথাে হেনপ বসল। সংনগ সংনগই িারী একো কে, ‘আমার হোনখ ইনিানরি 
গগলস আনছ। হতামার সবভকছুই আভম হদখনত পাভি। োলাভক করার হেষ্টা করনল 
মাথার খুভল উনড় যানব।’ রুক্ষ ও কনঠার কে হলাকভের। 

আ মদ মুসার  ানত এম-১০, ভকন্তু  াত হযমন ভছল হতমভন হকানলর উপর 
রাখল। আরমণকারীর হোনখ ইনিানরি গগলস আনছ তা আ মদ মুসা ভবশ্বাস 
কনরনছ। এই গগলসো থাকার কারনণই হস আ মদ মুসানক হদনখ ফনলা কনরনছ। 
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আরমণকারী হলাকভে একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘হবনন্ো, ওর  ানতর 
িেংকর এম-১০ো ভননে নাও।’  

সংনগ সংনগই একজন হলাক আ মদ মুসার পানশ এনস আ মদ মুসার  াত 
হথনক এম-১০ো ভননে ভনল। 

পরক্ষনণই হপছননর ভরিলবারধারী হলাকভে তার ভরিলবানরর নল ভদনে 
আ মদ মুসার মাথানক একেু সামনন হঠনল ভদনে বনল উঠল, ‘উনঠ দাোঁড়াও।’ 

আ মদ মুসা উনঠ দাোঁড়ানল হস বলল, ‘সামনন আগাও হ ভলকপ্টানরর 
দরজার ভদনক।’ 

 াোঁেনত লাগল আ মদ মুসা। 
হপছনন ভরিলবারধারী হলাকভের ভরিলবার আ মদ মুসার মাথা হথনক ভতল 

পভরমাণও ননড়ভন। 
হ ভলকপ্টানরর দরজার কানছ ভগনে দাোঁড়াল আ মদ মুসা। 
ভরিলবারধারী হপছন হথনক বলল, ‘হবনন্ো, ওর দু ানত হপছনন এনন হবোঁনধ 

হফল।’ 
হবনন্ো নামক হলাকভেনক আ মদ মুসার হপছনন জােগা কনর হদবার জনে 

ভরিলবারধারী আ মদ মুসার পানশ সনর আসভছল। তার ভরিলবানরর নলভেও 
আ মদ মুসার মাথা হথনক আলগা  নে ভগনেভছল। 

মু ূনতদর এই ফাোঁনকই ঘনে হগল ঘেনাো। 
 ঠাৎ আ মদ মুসার মাথা তীর হবনগ ভনমণমুখী  নলা, আর তার দুই পা ঈষৎ 

ফাোঁক  নে হক্ষপণানস্ত্রর মত উৎভক্ষপ্ত  নলা উপর ভদনক এবং ধনুনকর মত তা হবোঁনক 
একো আঘাত করল ভরিলবারধারীর হোনখ-মুনখ, অে পা ভে  াতুড়ীর মত ভগনে 
পড়ল আ মদ মুসানক বাোঁধার জনে এভগনে আসা ভদ্বতীে হলাকভের বুনক। 

দুজননই পনড় ভগনেভছল। 
ভরিলবারধারীর অবযাই হবভশ খারাপ  নেভছল। আ মদ মুসার পানের 

আঘানত হলাকভের ইনিানরি গগলস হিনঙ হোনখ ঢুনক ভগনেভছল। ভকন্তু  ানতর 
ভরিলবার তার  াত হথনক ছুনে যােভন। হস পনড় ভগনে হোখ বন্ধ হরনখই 
এনলাপাথাভড় গুলী করা শুরু কনর ভদনেভছল। 
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আ মদ মুসাও পনড় ভগনেভছল। 
শুনে হথনকই ভরিলবারধারীর ভরিলবার ধরা  াত হস ভেভিত করনত পারল 

গুলী বষদণ হদনখ। 
আ মদ মুসা ঝাোঁভপনে পনড় দু াত ভদনে তার ভরিলবার হকনড় হনোর হেষ্টা 

করল। 
হলাকভেও তার দু াত ভদনে ভরিলবার আোঁকনড় ধনর গুলী করভছল। 
ভরিলবার ভননে ধস্তাধভস্ত শুরু  নে হগল দুজননর মনধয। 
হলাকভে তার সবদশভি ভদনে ভরিলবানরর নল আ মদ মুসার ভদনক ঘুরানত 

হেষ্টা করভছল এবং আ মদ মুসাও। 
আ মদ মুসাই হশনষ ভজনত হগল। হলাকভের ভরিলবানরর গুলী তার ভননজরই 

থথুভনর ভনে ভদনে ঢুনক মস্তক ভবদ্ধ করল। 
ভরিলবারভে  ানত ভননে আ মদ মুসা পানশর হলাকভের ভদনক এগুনলা। হস 

মাভেনত পনড়ভছল। আ মদ মুসা িাবল, হলাকভে এনলাপাথাড়ী গুলীর মনধয 
মাভেনত পনড় হথনক আত্মরক্ষা করনছ। 

অন্ধকানরই আোজ কনর আ মদ মুসা তার ভরিলবার হলাকভের মাথাে 
হেনপ ধরল এবং বলল, ‘দু াত একেু নড়ানত হেষ্টা করনল মাথা ছাত ুকনর হদব।’  

বনল আ মদ মুসা তার বাম  াত ভদনে হলাকভের িান কভি হেনপ ধরল। 
ভকন্তু  াতভে ভনসাড়। আ মদ মুসা তার বাম  াতভে আরও সামনন সভরনে ভননতই 
অনুিব করল হলাকভের  াত হখালা, তার ভশভথল  ানতর পানশই আ মদ মুসা 
হপনে হগল তার এম-১০ হমভশন ভরিলবার। 

হলাকভে ভক োন  াভরনেনছ? - এই ভেন্তা কনরই আ মদ মুসা তার িান  াত 
হলাকভের মুনখর উপর ভননে এল। 

গরম তরল ভকছুনত আ মদ মুসার িান  াতো িুনব হগল। ‘রি ভনিে’- 
িাবল আ মদ মুসা। 

আ মদ মুসা তার  াত হলাকভের মাথাে ভননে এল। 
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মাথাে রনির বো। আ মদ মুসা বুঝল হলাকভে মাথাে গুলী হখনে মনরনছ। 
এো ভরিলবারধারী হলাকভের এনলাপাথাড়ী গুলীরই ফল। মাথাে গুলী খাওোে 
ভেৎকানররও অবসর পােভন। 

উনঠ দাোঁড়াল আ মদ মুসা। 
এই সমে তার হপছনন গু ামুখ হথনক সাব-নমভশনগাননর একোনা গজদন 

হিনস এল। 
আ মদ মুসা গুলীর একোনা ষ্টাইল হদনখই বুঝল এ সাব হমভশনগান  াসান 

তাভরনকর। 
খুভশ  নলা আ মদ মুসা হয,  াসান তাভরক প্রথম গুলী ছুনড়নছ এবং োনগদে 

ভপনপনেন্ে কনরই গুলী ছুড়নছ। এনদর পািা আরমনণর আর অবসর  নব না। 
তাই  নলা। 
 াসান তাভরনকর সাব হমভশনগান হথনম হগল। ভকন্তু এ পনক্ষর পািা 

আরমণ আর  নলা না। ভকছুক্ষণ ভনরবতা। 
শত্রুপনক্ষর হকউ আর অবভশষ্ট হনই, ভনভিত  নলা আ মদ মুসা। 
গু া মুনখর ভদনক লক্ষয কনর আ মদ মুসা বলল, ‘ াসান তাভরক, হতামরা 

হবভরনে এস, হগম ইজ ওিার।’ 
ধবদুযভতক লেন সানথ কনর হবভরনে এল  াসান তাভরকরা। 
েনল এল ওরা হ ভলকপ্টানরর কানছ। 
‘ওভদনকর ভক খবর  াসান তাভরক?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘ওরা পাোঁেজন ভগনেভছল। পাোঁেজনই মারা পনড়নছ িাইো।’  াসান তাভরক 

বলল। 
‘এভদনক ঐনয দুজননর লাশ হদখ, ওরাই শুধু ভছল।’ বনল উঠল আ মদ 

মুসা। 
‘তার মানন হ ভলকপ্টারভে এখন আমানদর।’ আননে বনল উঠল িযাভনসা। 
‘হ্াোঁ, যুদ্ধ-লব্ধ মাল। ভননজর অবশ্যই বলনত পার।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘এখন হ ভলকপ্টানর উনঠ হতা আনলা জ্বালাননা যাে।’ বলল িযাভনসা। 
‘হ্াোঁ যাে।’ বনলই আ মদ মুসা উৎকণদ  নে দভক্ষণ ভদনক তাকাল। 
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 ঠাৎ আ মদ মুসানক এিানব উৎকণদ  নে উঠনত হদনখ সবাই তাকাল 
দভক্ষণ ভদনক। 

সবাই শুননত হপনেনছ দভক্ষণ ভদক হথনক একো হ ভলকপ্টানরর শব্দ হিনস 
আসনছ। 

সবাই তাভকনে থাকল ওভদনক। 
শব্দভে কানছ েনল এনসনছ। 
খুব ভনেু ভদনে উনড় আসনছ হ ভলকপ্টারভে আনলা ভনভিনে। তাই খুব কানছ 

এনস হগনলও হ ভলকপ্টারভে হদখা যানি না। 
আ মদ মুসা দ্রুত হ ভলকপ্টানর উনঠ হগল। ভমভনেখানননকর মনধযই হননম 

এল এযাভন্ে-এোররাপ্ট ধরননর  ালকা গান ভননে। এ গানগুনলা হলালাইং ভবমান, 
হ ভলকপ্টার ভকংবা মাভেনত থাকা হয হকান  ালকা ধরননর যাপনা ধ্বংনস বংব ার 
করা যাে। এোর হথনক এোর, এোর হথনক গ্রাউন্ি সব রকনমই এগুনলা বযব ার 
করা যাে। 

োরভে গাননর একো ভননজ হরনখ অে ভতনভে  াসান তাভরক, সাভগদও ও 
িযাভনসানক ভদনে বলল, ‘প্রথম হ ভলকপ্টারভে আমানদর দখনল। ভদ্বতীে শত্রু 
হ ভলকপ্টারভে আসনছ  ে প্রথমভের হখাোঁজ ভননত, অথবা প্রথমভের আমন্ত্রণ হপনে। 
শত্রু হ ভলকপ্টারভে ভনকে আকানশ আসার পর আমানদর োরজননর একনযানগ 
প্রথম আঘানতই তানক ধ্বংস করনত  নব। হবামা হফলার সুনযাগ তানক হদো যানব 
না।’  

থামল আ মদ মুসা। 
ওরা ভতনজন একসানথই বনল উঠল, ‘আমরা বুনঝভছ িাইো।’ 
লযান্ি করা হ ভলকপ্টারভের দভক্ষণপূবদ হকাণ বরাবর সমাধীনক্ষনত্রর 

মাঝখানন পভজশন ভননে সবাই বসল আ মদ মুসার ভননদদনশ। 
লম্বালভম্ব এক লাইনন প্রথনম আ মদ মুসা, তারপনর সাভগদও, পনর িযাভনসা 

এবং সবনশনষ  াসান তাভরক। 
রানতর কানলা আোঁধার হকনে তনতাভধক কানলা হ ভলকপ্টারভে যমদূনতর মত 

আসনছ খুব োপা একো গজদন তুনল। 
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সমাধীনক্ষনত্রর আকানশ ঢুনক পনড়নছ হ ভলকপ্টারভে। 
গভত তার ধীর  নেনছ। 
অননকো ভদ্বধাগ্রস্ত গভত। 
মনন  ে অেযারনলনসর হযাগানযানগ প্রথম হ ভলকপ্টার হথনক সাড়া পানি 

না।  ঠাৎ সমাধীনক্ষনত্রর মাঝখাননর আকানশ এনস ভযর  নে থাকা হ ভলকপ্টার 
হথনক সােদ লাইনের একো তীব্র আনলা ভগনে পড়ল মাভেনত লযান্ি করা 
হ ভলকপ্টারভের উপর।  

হসই আনলানত হ ভলকপ্টানরর দভক্ষণ পানশ পনড় থাকা দুভে লানশর দৃশ্যও 
েষ্ট  নে উঠল। 

‘ফাোর। ওো এখন ভবোভলনেশনন আসনব।’ োপা কনে গজদন কনর উঠল 
আ মদ মুসা। 

সংনগ সংনগই োরভে এযাভন্ে-এোররযাফে গান গজদন কনর উঠল। 
োরভে গান হথনক আেভে আগুননর বুনলে ছুনে হগল হ ভলকপ্টানরর ভদনক। 
আকানশ দাোঁড়াননা হ ভলকপ্টারনক তাক কনর ধীনর সুনয হছাোঁড়া আেভে 

বুনলেই ভগনে আঘাত করল হ ভলকপ্টারভেনক। 
িীষণিানব হকোঁনপ উঠল হ ভলকপ্টারভে। পরক্ষনণই মাথা ভনেু কনর একো 

ড্রাইি ভদনে উত্তর ভদক  নে পূবদ ভদনক ঘুরল। হসই সানথ একাধানর হমভশনগাননর 
গুলী ও হবামা পড়নত শুরু কনরনছ হ ভলকপ্টার হথনক। 

হ ভলকপ্টারভে একেু পূবদ ভদনক ভগনে আবার পভিম ভদনক হফরার হেষ্টা কনর 
আবার পূবদমুখী  নে ছুেনত শুরু করল। আগুননর ফলুভক হবরুনি হ ভলকপ্টানরর 
ইভেন হথনক। 

কনেক হসনকনন্ির মনধযই হ ভলকপ্টারভে পা ানড়র আড়ানল দৃভষ্টসীমার 
বাইনর েনল হগল। 

অল্পক্ষণ পনরই পূবদ ভদনক িোনক ভবনফারনণর শব্দ হিনস এল। 
‘হ ভলকপ্টারভে ধ্বংস  নে হগল, িাইো।’ বলল িযাভনসা আ মদ মুসানক 

লক্ষয কনর। 
সবাই উনঠ দাোঁভড়নেনছ বসা পভজশন হথনক। ভকন্তু আ মদ মুসা ওনঠভন। 
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‘িাইো আসুন। আমরা গু ামুনখর ভদনক একেু সনর যাই। হবামার আগুন 
এভদনক আসনছ।’ বলল  াসান তাভরক আ মদ মুসানক লক্ষয কনর। 

 াসান তাভরনকর কথার ভদনক ভ্রুনক্ষপ না কনর আ মদ মুসা বনল উঠল, 
‘হ ভলকপ্টার ভবনফারনণ হয বভন আদমরা মারা হগল, তার জে আমরা কতেুকু 
দােী  াসান তাভরক?’ ধীর, বযভথত কে আ মদ মুসার। 

‘আমরা দােী নই িাইো। আমরা আত্মরক্ষার জনেই গুলী কনরভছ 
হ ভলকপ্টারনক। ওরা বুঝনত হপনরভছল ওনদর হ ভলকপ্টানরর সব হলাক মারা 
হগনছ। ওরা এর প্রভতনশাধ ভননত হবামা ও গুলীর সেলাব বইনে ভদত এই 
সমাধীনক্ষনত্র। ওনদর হ ভলকপ্টারনক না মারনল আমানদরনকই মরনত  নতা।’ 
বলল  াসান তাভরক। 

 াসান তাভরক থামনতই সাভগদও বনল উঠল, ‘এ প্রে আপভন তুলনছন ভক কনর 
িাই? এো যুনদ্ধর মেদান। মারার জনেই তারা এনসভছল, তারা না মরনল 
আমানদর মরনত  নতা।’ 

ম্লান  াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘আপনানদর যুভিগুনলা আমারও জানা। 
ভকন্তু অননক সমে অননক ঘেনাে ভননজর ভদনে ভননজনক জানাননা যাে না। 
ভনিঃসনেন  এই  তযাগুনলা প্রনোজননর। আলা র ভবধান এনক স্বীকৃভত হদে। ভকন্তু 
তবু মনন  ে তাোঁর বাো নদর প্রভত আলা  অপভরসীম হমন রবান। আলা  বযাথা 
পান তার বাো নদর এইসব মৃতযুনত।’ 

‘না িাইো, আলা  বযাথা পান বাো নদর পথভ্রষ্টতাে। বাো নদর পথ 
ভ্রষ্টতাই হতা এইসব করুণ পভরণভতর জে দােী।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘তুভম ভঠক বনলছ  াসান তাভরক। বাো নদর পথভ্রষ্টতাই মূল কথা। এই 
পথভ্রষ্টতা সব  ানা াভন, জুলূম-ভনযদাতন এবং  তা নতর জে দােী। শাভন্তর 
জেই এই পথভ্রষ্টতার  াত হথনক মানুষনক বাোঁোনত  নব।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘বাোঁোবার এই সংগ্রামই হতা ইসলাম করনছ। ভকন্তু কলযানণর এই 
সংগ্রামনকই উৎখাত করার জে এভগনে এনসনছ পথভ্রষ্টরা। েলার পথ হথনক 
পথভ্রষ্টনদর সরানত না পারনল মানবতার শাভন্তর সংগ্রাম, মানবতার মুভির সংগ্রাম 
হথনম যানব, হশষ  নে যানব। সুতরাং মানুনষর শাভন্ত ও মুভির জেই হতা সংগ্রাম 



গুলাগ অভিযান  122 

 

প্রনোজন পথভ্রষ্টনদর ভবরুনদ্ধ। এই সংগ্রানম আজনকর হ ভলকপ্টার ভবধ্বস্ত 
 ওোর মত আরও অসংখয ঘেনা ঘেনতই পানর।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘ধেবাদ ভম.  াসান তাভরক। আজ আপনানদর কথা খুব আপন বনল মনন 
 নি। মনন  নি মুসভলম ও ইসলাম হগৌরনবর বস্তু। ভকন্তু এতভদন এনক 
অপমানজনক মনন কনর এনসভছ।’ সাভগদও বলল। 

‘শুধু অপমানজনক নে, আমরা ভনষু্ঠরিানব আমানদর পূবদ পুরুনষর কবর 
হিনঙ হফনলভছ এবং পভরবানরর ইভত াসনক সমাভধয কনরভছ।’ বলল িযাভনসা। 

‘যারা কবর হিনঙনছন, যারা ইভত াস কবরয কনরনছন তানদর হসৌিাগয 
 েভন িাইরীো পড়ার, যা আজ আ মদ মুসা িাই আমানদর পনড় হশানানলন।’ 
সাভগদও বলল। 

‘িাইরী পড়া হতা হশষ  েভন িাইো।’ বলল িযাভনসা। 
িযাভনসা থামনতই আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘সব আনলােনা এখন বন্ধ। 

এখন কাজ। প্রথম কথা  নলা, বািো গনতদ নাভমনে আনগর অবযাে হরনখ হদো। 
আর.............।’ 

আ মদ মুসার কথার মাঝখাননই সাভগদও বনল উঠল, ‘বািভেনক আর মাভের 
তলাে পাঠাননা  নব না িাইো। হদখনছন হতা, পভরবানরর ইভত াসনক সমাভধয 
করা ভননে িযাভনসা ভক রকম ভরভেকযাল কথাবাতদা বলনছ শুরু হথনকই।’ 

‘না িাইো, আমার মত আনছ। বািোনক মাভের তলাে হযখানন ভছল 
হসখানন পাভঠনে ভদন।’ বনল  াসনত লাগল িযাভনসা।  াসনত  াসনতই আবার 
বনল উঠল, ‘জাভন িাইো, আপভন পারনবন না আর বািোনক সমাভধয করনত। 
দাদু গাজী আল জামাল এক মু ূনতদই আমানদর মাথানক আকাশেশদী কনরনছন। 
আমরা ভক পাভর এই মাথানক আবার লুভেনে ভদনত!’ আনবগ কভম্পত কে 
িযাভনসার কান্নাে িনর হগল। মুনখর  াভস ভননি হগল হোনখর পাভননত। 

ম্লান  াসল সাভগদও। আনবগ উনত্তজনাে লাল  নে উনঠনছ তার মুখও। বলল, 
‘ভঠক বনলছ হবান, ঐ বািো গনজানলা পভরবারনক নতুন জীবন দান করল। ওনক 
কবর নে, আমানদর মাথাে রাখনত  নব।’ 
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‘ভকন্তু আম্মার হতা শতদ ভছল, বাি আবার মাভের তলাে রাখনত  নব।’ 
দ্রুতকনে বলল আ মদ মুসা। 

‘আম্মা যা বনলনছন, আম্মাই তা আর মাননবন না। সুতরাং হস ভেন্তা হনই।’ 
সাভগদও বলল। 

‘তাছাড়া আমানদর পূবদ পুরুষ ভযভন এই ইভত াসনক সমাভধয কনরভছনলন, 
তাোঁর ভেভঠওনতা শুনলাম। ভতভনও আশা কনরভছনলন তারই উত্তর পুরুনষর হকউ এই 
ইভত াস উদ্ধার করনবন। আজ তাোঁর আশাই পূণদ  নলা। সুতরাং আনগর অবযাে 
ভফনর যাবার হকান প্রে হনই।’ বলল িযাভনসা। 

আ মদ মুসা  াসল। স্বভস্তর  াভস। বলল সাভগদওনক উনেশ্য কনর, ‘তা নল 
এখন করণীে বলুন।’ 

‘এখন আমরা হ ভলকপ্টার ভননে যাত্রা করব।’ বলল সাভগদও। 
‘হকাথাে?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘পভিম উপকূনল আমানদর ঘাোঁভেনত, যার কথা আভম আনগও বনলভছলাম।’ 

বলল সাভগদও। 
‘হ ভলকপ্টার ভননল অসুভবধা  নব না? হকউ হদনখ হফলনব না? ভজনেস করল 

আ মদ মুসা। 
‘আমানদর ঘাোঁভেো  নলা পভিম উপকূলীে শ র ‘ভসনরো ও দজ ভরনবরা’র 

মাঝখানন এক পাবদতয উপতযকাে। ঐ ঘাোঁভেনত হকান বাভড়-ঘর হনই। পা ানড়র 
ভবভিন্ন গু ানক বাভড়নত রূপান্তভরত করা  নেনছ। সুতরাং ও ঘাোঁভে কারও নজনর 
পড়ার মত নে। হ ভলকপ্টারভে জংগনলর আড়াল কনর োভলনে ভননে যাব। আর 
ওখানন ভননে ভগনেই হ ভলকপ্টানর নতুন রং ভদনে ওো পানি হফলব আমরা। এ 
হ ভলকপ্টানরই আমরা হকনকা দ্বীনপর  ারতা হপৌছনত পাভর।’ বলল সাভগদও। 

‘এখানন হ ভলকপ্টানরর হরভজনষ্ট্রশন হনই?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আনছ কমাভশদোল হ ভলকপ্টারগুনলার। পানসদানাল হ ভলকপ্টানরর হনই।’ 

বলল সাভগদও। 
মুখো প্রসন্ন  নে উঠল আ মদ মুসার। বলল, ‘েলুন বািো হ ভলকপ্টানর 

তুনল যাত্রার জে ধতভর  ই।’ 
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বনল আ মদ মুসা গু া লনক্ষয  াোঁেনত শুরু করল। 
িযাভনসা  াোঁেনত শুরু কনর বলল, ‘হ ভলকপ্টার ভজোবাদ।’ 
‘হ ভলকপ্টার ভজোবাদ হকন?’ হপছন ভফনর ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘হ ভলকপ্টারই আমানক ও সাভগদও িাইোনক ওভদনক ভননে যানি। আমরা 

বাদই পনড় ভগনেভছলাম।’ বলল িযাভনসা আদুনর ভশশুর িংভগনত। 
সবাই হ নস উঠল। 
 
 
 
হ ভলকপ্টার উনড় েনলনছ হতরভসনেরা দ্বীনপর পভিম উপকূনলর ভদনক।  
হ ভলকপ্টার োলানি  াসান তাভরক। 
তার হপছননই ভতনভে ভসনে বনস আনছ আ মদ মুসা, সাভগদও ও িযাভনসা। 
কথা বলভছল সাভগদও, ‘আভম আিযদ  নে যাভি আ মদ মুসা িাই, ‘গাজী 

আলী জামাল’  নে হগল ‘গনজানলা’। আমানদর পভরবারও হের হপল না এই 
ভবকৃভত।’ 

শুধু ‘গাজী আলী জামাল’ নাম হকন, দ্বীপপুনের নামও হতা ভবকৃত  নেনছ। 
হকাথাে নামো ভছল ‘আয-হযা র’ হসো  নে হগল ‘আনজারস’। এ রকমই  ে। 
সমনের পভরবতদনন যখন হকান িাষার েেদা কনম যাে, ভকংবা আনদৌ থানক না, 
তখন হস িাষার শব্দগুনলা ভবকৃত  নে যাে। অেিাষার হলখকরা এই ভবকৃভতনক 
ত্বরাভন্বত কনর। হযমন হেননর ‘জাবালুত তাভরক’  নেনছ ‘ভজব্রালোর’। বলল 
আ মদ মুসা। 

আমার মনন  ে দ্বীপপুনের ভবভিন্ন নানমর মত মানুনষর ঐভতহ্-সংকৃভত 
হযো আনগ ভছল, হসোরও বযাপক ভবকৃভত ঘনেনছ।’ িযাভনসা বলল। 

এ সমে আ মদ মুসা একেু ননড়-েনড় বসল। তার হোনখ-মুনখ  ঠাৎ প্রে 
হিনস উঠল। হকান কথা হযন  ঠাৎ তার মনন পনড় হগনছ। হস দ্রুত কনে বনল 
উঠল, ‘একো কথা মনন পনড়নছ িযাভনসা। হসই উচ্চ িূভমোে, হযখানন হতামানদর 
আভদ বাভড় ভছল বনলভছনল, হয হবভদো আনছ হসখানন আভম পাথনরর বাভে 



গুলাগ অভিযান  125 

 

হদনখভছ। হবভদও পাথনরর ভছল। হসখান হথনক দুনো ভবশাল সাপনক হননম হযনত 
হদনখভছ। এখন আমার মনন পড়নছ সাপ দুনো বাভেনত ভকছু হখনেনছ। আবার 
হতামরা দুজন হবভদর পানশই গানছর উপর ভছনল। হতামরা সব হদখার কথা। ভক 
হদনখছ? হতামরা ওখানন গানছই বা হকন ভছনল? এসব প্রে আমার রনেনছ। জবাব 
খুোঁনজ পাইভন।’ 

আ মদ মুসা থামনতই িযাভনসা সাভগদওর ভদনক হেনে গম্ভীর কনে বলল, 
‘িাইো, তুভমই উত্তরো দাও।’ 

গম্ভীর  নে উনঠনছ সাভগদও। একেু িাবল। 
একো ম্লান  াভস ফনুে উঠল তার হঠাোঁনে। বলল, ‘সাপ দুনোনক আমানদর 

পভরবানরর সদস্য মনন করা  ে। পননর ভদন বা এক মাস পর পর হবভদর ঐ পাথর 
বাভেোে দুধ হদো  ে। সাপ দুনো তা হখনে যাে। এই ভনেম েনল আসনছ কত 
যুগযুগ ধনর তা আমরা জাভন না। আমানদর পূবদ পুরুষরা এো কনরনছ, সাপ দুনোর 
ভপতা-দাদারাও এিানব একই ভনেনম দুধ হখনে এনসনছ। ভবস্মনের বযাপার এক 
সানথ দুনোর হবভশ সাপ দুধ হখনত আনস না। আমানদর পাভরবাভরক ভবশ্বাস  নলা, 
সাপ দুনো আমানদর হসৌিানগযর প্রতীক। আভদ ভিো আমরা হছনড়ভছ, ভকন্তু তারা 
ছানড়ভন। তারা আভদ বাস্তুভিোনক ধনর হরনখনছ লড়াইনে জেী  নে। আমানদর 
পভরবানরর ভবশ্বাস  নলা, আমরা অতীনতর শভি, সম্পদ সব একভদন ভফনর পাব। 
দ্বীপপুনে একভদন আবার গনজানলা পভরবানরর পতাকা উড়নব। সাপ দুনো 
আমানদর ঐশ্বযদ ও ঐভতনহ্র পাদভপঠনক আোঁকনড় থাকা তারই একো প্রমাণ।’ 

একেু থামল সাভগদও। 
সাভগদও থামনতই আ মদ মুসা বলল, ‘লড়াইনে জেী  নে’ কথাোর অথদ 

বুঝলাম না। আর আপনানদর সানপর ইভত াস কার হথনক শুরু? ভনিে শুরু হথনক 
নে।’ 

‘অবশ্যই শুরু হথনক নে’, বলনত শুরু করল সাভগদও, ‘আমানদর পাভরবাভরক 
এক ম াভবপযদনের সমে হথনক সানপর ইভত াস শুরু বনল আভম শুননভছ। 
ইভত াসো  নলািঃ গনজানলা পভরবার তখনও দ্বীনপর শাসক। হসই সমনের হকান 
একভদন আমানদর পাভরবাভরক বাভড় ও শাসননকন্দ্র দুগদভে আরান্ত  ে উত্তর 
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আেলাভন্েনকর সবনেনে বড় জলদসুযর হনৌবাভ নী দ্বারা। রানতর হবলা আরমণো 
এতই আকভস্মক ভছল হয, আত্মরক্ষার হকান উনদযাগ হনোই সম্ভব  েভন। দূনগদর 
ধসে ও প্র রীরা সবাই মমদাভন্তক গণ তযার ভশকার  ে। পভরবানরর পুরুষ 
সদস্যরা হবভশর িাগই মারা যাে। ভকন্তু আমানদর পভরবানরর শীষদ ও দ্বীপপুনের 
শাসকপনদ অভধভষ্ঠত বযভিভে তার অবভশষ্ট পভরবার-পভরজন ভননে দভক্ষনণ 
ভসলিার উপতযকাে পাভলনে হযনত সক্ষম  ে। 

জলদসুয হরিভরংগর বাভ নী আমানদর দূগদ দখনলর ঐ রানতই হিানর 
আমানদর দ্বীনপ িোব  িূভমকম্প সংঘভেত  ে। িূভমকনম্পর হকন্দ্র হযন ভছল 
আমানদর দূগদভে। দূগদ সম্পূণদ ভবধ্বস্ত  নে হগল। হসই সানথ ধ্বংস  নে হগল 
জলদসুয হরিভরংগস  তার বাভ নী। পরভদন দূনগদর শাসক আমানদর পূবদপুরুষ 
হদখনত এনসভছনলন দুনগদর অবযা। আর দুনগদর আনশ-পানশর হলাকনদর 
সা ানযযর জনে এননভছনলন দুধ, রুভে, ভবকুে ইতযাভদ। ভতভন এনস হদনখন পাড়া-
প্রভতনবশীনদর হতমন ক্ষভত  েভন। শুধু ধ্বংস  নেনছ দুগদোই। সবনেনে ভবস্মেকর 
হয ঘেনা হদনখন হসো  নলা, জলদসুয সদদার হরিভরংগ ও তার স্ত্রী দুনগদর হগনের 
বাইনর মৃত অবযাে পনড় আনছ। জানা যাে সপদ দংশনন তানদর মৃতযু  নেনছ। আর 
হয সাপ দুনো তানদর কামনড়ভছল হস দুনো সাপ তানদর পানশই বনসভছল। 
মানুনষর িীড় হস দৃশ্য অবনলাকন কনরনছ। দ্বীপপুনের শাসক আমানদর পুবদপুরুষ 
হসখানন হপৌছনতই সাপ দুনো েনল হযনত থানক। হযন সাপ দুনো লাশ দুভেনক 
পা ারা ভদনে হরনখভছল দ্বীনপর শাসনকর আগমননর অনপক্ষাে। উপভযত 
প্রবীণনদর হকউ হকউ আমানদর পূবদপরুুষনক বনল, ‘ও দুনো আপনানদর বাস্তু 
সাপ। ওরা প্রভতনশাধ ভননেনছ ভরংগর উপনর, হযমন প্রভতনশাধ হনে ঈশ্বর 
িূভমকনম্পর মাধযনম। আপনানদর সানপর দুধ হখনত ভদন। সংনগ সংনগই 
আমানদর পূবদপুরুষভে তার একজন হলানকর  াত হথনক দুনধর একো বালভত ভননে 
ভকছু দূনর হরনখ হদন। সাপ দুনো ভফনর এনস দুধ হখনে েনল যাে। হসই হথনকই 
ওখানন ভনভদদষ্ট সমে পরপর দুধ রাখার ভনেম হমনন আসা  নি। দুভে সাপও হসই 
হথনক দুধ হখনে যাওোর ভনেম হমনন েলনছ।’ 
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একেু থামল সাভগদও। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘কাভ নী আপভন  েনতা 
ভবশ্বাস করনবন না, ভবোনও ভবশ্বাস করনব না। ভকন্তু আপভন হতা হদনখনছন দুনো 
সাপনক দুধ হখনে হযনত।’ 

আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘এক ধরননর সাপ হকাথাও দুনধর সন্ধান হপনল 
ভনভদদষ্ট ভনেনমই হসখানন বার বার আনস। িূভমকনম্পর সন্ধান প্রাণীকূল আনগই 
হপনে থানক। হসভদন িূভমকনম্পর আনগ ভনিে হসখানকার সাপগুনলা মাভের তলা 
হথনক হবভরনে এনসভছল। িূভমকম্প শুরু  নল মানুষ পালাভিল, সাপও পালাভিল। 
এই সমে হরিভরংগরা িীত-সন্ত্রস্ত সানপর আরমনণর ভশকার  ে। এরপরও 
সানপর একো ভনজস্ব জগৎ আনছ, হসই সানথ আলা রও ইিা আনছ। সুতরাং ভকছু 
ঘেনা অনলৌভকক পযদানে পড়নতই পানর। আভম সাপনক দুধ খাওোননা বন্ধ করনত 
বলনবা না। তনব সাপনক িানলামনের ভনোমক িাবা েলনব না।’ 

ম্লান  াসল সাভগদও। বলল, ‘আপনার বযাখযাভে ভঠক। তবু হয ভবশ্বাস আশা 
হযাগাে, শভি হযাগাে এবং তা যভদ ক্ষভতকর না  ে, তা নল হস ভবশ্বাস রাখনল 
ক্ষভত ভক!’ 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘গাজী আলী জামাল ওরনফ গনজানলা পভরবার 
আবার ঐশ্বযদ ঐভতহ্ ভফনর পানব, এ ভবশ্বানসর জনে সাপনক অবলম্বন করার 
দরকার হনই। আপনানদর সংগ্রামই তা প্রমাণ কনর হদনব, হস শুি ভদন আপনানদর 
অবশ্যই আসনব।’ 

‘ধেবাদ আ মদ মুসা িাই। ভকন্তু এ ধরননর ভবশ্বাস ধমদনীভতর পভরপন্থী?’ 
বলল সাভগদও। 

‘হ্াোঁ, আমানদর ইসলাম ধনমদর পভরপন্থী। ইসলানমর বিবয  নলা, আলা ই 
সবভকছুর রষ্টা, প্রভতপালক, প্রতযাবতদনযল। সব িানলা-মে তারই  ানত। 
পৃভথবীর হকান পরারমশালী শাসকনকই িানলা-মনের মাভলক বলা যানব না। 
হবআইনীিানব তার কানছ মাথাও হনাোননা যানব না।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘িাইো, রষ্টা মানন আলা  যভদ মনেরও মাভলক  ন, তা নল মনের জনে 
হতা ভতভনই দােী  ন। তা নল মনের ভবোর ভতভন করনবন হকমন কনর?’ বলল 
িযাভনসা। 
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আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘আমল বা আেরণ মানুনষর স্বাধীন ইিার জনে 
ভনধদাভরত। ভকন্তু এর ফলো  ে হখাদােী ভবধান অনুসানর। ফলাফনলর এ অংশো 
আলা র এখভতোনর। ভকন্তু এই ফলাফল আনস আলা র হদো প্রাকৃভতক ভবধান 
অনুসানর, তনব মানুনষর আমল ও আেরনণর ভিভত্তনত। সুতরাং মনের জে 
আেরণকারী মানুষই দােী।’ 

‘িাইো আসুন, আমরা উদ্ভুত অবযার আনলােনাে আভস।’ বনল একে ু
হথনমই আবার বলা শুরু করল, ‘পাভরবাভরক ইভত াস ও পূবদ পুরুনষর পভরেে 
পাওোর পর সবভকছুই উলে-পালে  নে হগল। আমানদর পভরেে এখন ভক  নব 
হসোই িাবভছ।’ বলল সাভগদও। 

‘হতামরা হয পভরেে োও, হসোই  নব সাভগদও।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আভম বুঝনত পারভছ না আ মদ মুসা িাই, একভে মুসভলম পভরবার ভকিানব 

খৃষ্টান পভরবানর রূপান্তভরত  নলা?’ বলল সাভগদও। 
‘অস্বািাভবক নে সাভগদও। শত শত বছর খৃষ্টান পভরনবনশ যভদ একভে বা 

কনেকভে মুসভলম পভরবার থানক এবং হসই সানথ যভদ তানদর ভশক্ষা-দীক্ষার হকান 
বযবযা না থানক, তা নল ধীনর ধীনর জীবনােরণ তানদর পভরবভতদত  নে যাে, হসই 
সানথ  াভরনে যাে তানদর ভবশ্বাসও। এক সমে োরভদনকর েলমান ধমদই তানদর 
ধমদ  নে যাে। এিানবই গাজী আলী জামাল পভরবার আমূল বদনল হগনছ।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘পূবদ-পভরেনের এই আভবকার ভবস্মেকর। ভকন্তু পভরেেো আমার জনে 
হগৌরনবর। আমার পূবদ পুরুষরা হেননর হনৌবাভ নীনত ভছল, অনোমান 
হনৌবাভ নীনত ভছল। ভকন্তু সবনেনে হগৌরনবর মনন  নি আধুভনক যুগ ও অনে 
সিযতার ভনমদাতা আরব মুসলমানরা আমানদর পূবদ পুরুষ। ভননজনক মুসলমান 
িাবনত হগৌরবই হবাধ করভছ।’ বলল িযাভনসা। 

‘ভকন্তু হতামানদর মুসভলম পভরেে প্রকাশ  নল আনজারনসর স্বাধীনতা 
সংগ্রানম হনতৃত্ব হদো গনজানলা পভরবানরর জনে অসুভবধা  নব না?’ আ মদ মুসা 
বলল। 
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জবাব ভদল সাভগদও। বলল, ‘আমানদর পূবদ পুরুষরা পতুগদাল সরকানরর 
প্রপাগান্িানক যতো িে কনরভছল, ততো িনের হকান কারণ হনই। পতুগদানলর 
প্রপাগান্িাে হকান কাজ  েভন। গনজানলা পভরবানরর ধমদ আনজারসবাসীনদর 
কানছ হকান ভবনবেয ভবষে নে। গনজানলা পভরবানরর হনতৃত্ব তানদর ইভত ানসর 
কারনণ। গনজানলা পভরবার মুসভলম  নল হস ইভত াস ভমথযা  নে যানব না।’ 

‘ভকন্তু মুসলমাননদর ভবরুনদ্ধ হতা ভবশ্ববযাপী একো খারাপ প্রপাগান্িা েলনছ। 
গনজানলা পভরবানরর মুসভলম পভরেে আনজারনসর স্বাধীনতা সংগ্রানম একো 
সংকে সৃভষ্ট করনত পানর।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘হস প্রপাগান্িার ধার অননকো হিাোঁতা  নে হগনছ। এ প্রপাগান্িার মূনল হতা 
ভছল, ইহুদীরা। হস ইহুদীনদর হমরুদন্ি হিনঙ হগনছ মাভকদন যুিরানষ্ট্র। মাভকদন 
যুিরানষ্ট্র ইহুদীরা এখন প্রধান আসামীর কাঠগড়াে দন্িােমান এবং একজন 
মুসলমান আপভনই এই হক্ষনত্র সা াযয কনরনছন মাভকদন যুিরাষ্ট্রনক। সুতরাং 
মুসলমাননদরই সুভদন ভফনর আসনছ। তারপরও যভদ আমানদর পভরবানরর 
মুসভলম পভরেে আমানদর হনতৃনত্বর পনথ বাধা  নে দাোঁড়াে, আমরা হনতৃত্ব হছনড় 
ভদনে কমদীর কাতানর দাোঁড়ানত একেুও ভদ্বধা করনবা না। হনতৃত্ব ছাড়ব, ভকন্তু 
ইভত াস আর ছাড়ব না, আদশদ ছাড়ব না।’ বলল সাভগদও। 

‘ধেবাদ িাইো। আমারও মত এোই।’ আননে ভেৎকার কনর উঠল 
িযাভনসা। 

‘কনগ্রােুনলশন। হতামানদর স্বাগত জানাভি িযাভনসা, সাভগদও।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘ওনেলকাম িাইো। খুবই খুভশ লাগনছ আপনার সানথ এক  নত হপনর। 
আরও খুভশ লাগনতা যভদ আপনার অভিযানন শরীক  নত পারতাম।’ িযাভনসা 
বলল। 

আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘এও  নত পানর, বাধয  নেই হতামানদর 
অভিযানন হযাগ ভদনত  নি। আমরা  ারতা যাভি মূল অভিযাননর প্রস্তুভতর জে। 
িভবষ্যত সম্পনকদ আমরা ভকছুই জাভন না। শত্রুর শভি এবং হসখানকার পভরভযভত 
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সম্পনকদও নে।  নত পানর হয, অভিযানন হতামানদর অংশগ্র ণ অপভর াযদ  নে 
পনড়নছ। অতএব  তাশ  নো না। বরং প্রস্তুত হথনকা।’ 

‘অবশ্যই িাইো।  ারতা কনব যাত্রা করনছন?’ িযাভনসা বলল। 
‘পভিম উপকূনল হতামানদর ঘাোঁভেনত যাবার পর হতামানদর সানথ পরামশদ 

কনর ভসদ্ধান্ত হনব।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘হ ভলকপ্টানরই যানবন?’ িযাভনসা বলল। 
‘হসোও ভঠক  নব ওখানন যাবার পর। হ ভলকপ্টার ভননল হ ভলকপ্টারভে 

ভফভরনে আনার জে হতামানদর, মানন অন্তত সাভগদওর হযনত  নব।’ বলল আ মদ 
মুসা। 

‘তা নল হ ভলকপ্টার হনন িাইো।’ িযাভনসা বলল। 
আ মদ মুসা  াসল। 
অে সকনলই হ নস উঠল িযাভনসার বাচ্চাসুলি আবদানর। 
 াভস থামনলও হকউ হকান কথা তৎক্ষণাৎ বলল না। 
হননম এল ভনরবতা। 
এই ভনরবতার মনধয হ ভলকপ্টানরর োপা গজদনো আরও েষ্ট  নে উঠল। 
সকনলর দৃভষ্টই সামনন। 
লক্ষক্ষযর পনথ হযন প্রাণপনণ উনড় েনলনছ হ ভলকপ্টার। 
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৫ 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক হরষ্টুনরন্ে হথনক এক ভপস কনর ভিনমর িাই 

ও ো হখনে রাস্তাে নামল।  াোঁেনত শুরু করল ফেুপাত ধনর। 
আজ সকাল ছ’োে তারা গনজানলা হরানির মুনখ এনস হননমনছ। আর 

 ারতাে এনসনছ তারা একভদন আনগ। সাভগদও ও িযাভনসা তানদরনক 
হ ভলকপ্টানর কনর হপৌনছ ভদনে হগনছ তারও একভদন আনগ। হ ভলকপ্টার ভননে 
তারা নানম  ারতা হথনক েভলশ ভকনলাভমোর দূনর দভক্ষণ উপকূনলর হছাে শ র 
‘হফনেরা’র সমুদ্র তনে। 

হফনেরা আনজারস দ্বীপপুনের এ দ্বীপভের হকাষ্টাল  াইওনে হনেওোনকদর 
উপর ধতভর একো বযস্ত শ র। শ র হথনক উপকূলো দুমাইল দূনর। আ মদ 
মুসানদর হ ভলকপ্টার এখাননই অবতরণ কনর।  

দ্বীনপর োরভদনক বৃত্তাকানর হবভষ্টত হকাষ্টাল  াইওনের শ রগুনলা ভনেভমত 
কমাভশদোল বাসলাইননর দ্বারা যুি। একো ভদন আ মদ মুসারা হফনেরা শ নর 
অবযান কনর  ারতা সম্পনকদ হমাোমুভে হজনন ভননে হিানরর বানস  ারতা আনস। 
হ ানেনল উনঠ একো ভদন  ারতা শ র ও এই দ্বীপ সম্পনকদ হখাোঁজ খবর ভননে তারা 
কাোে। পরভদন সকানল এনস তারা প্রনবশ কনরনছ গনজানলা হরানি। 

সকাল ছ’োে গনজানলা হরানি হননম পানে হ োঁনে হরানির দুপাশোে হোখ 
বুভলনে ভননেনছ। গনজানলা ১১ নং বাভড়োও তারা হদনখনছ। খুবই সাধারণ দুতলা 
বাভড়োে দাভরনদ্রর ছাপ েষ্ট। 

হরষ্টুনরন্ে হথনক হবভরনে ফেুপাত ধনর আ মদ মুসারা পােোরী করার মত 
হ োঁনে ১১ নং বাভড়োর ভদনকই এগুভিল। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননর মুনখই হছাে কনর ছাোঁো মুখিরা 
দাভড়। পরনণ েুযভরনষ্টর হপাশাক। েুনল হসানালী রং করা। দাভড়ও হসানালী। মুনখও 
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আনছ  াল্কা হমকআপ। তানদরনক এশীে বনল হেনার হকান উপাে হনই। মনন  নব 
ইউনরানপর হকান হদশ হথনক আনজারস সফনর এনসনছ। 

ফেুপাত ধনর তারা  াোঁেভছল। 
দুজন পাশাপাভশ কথা বলনত বলনত  াোঁেভছল। একজন হপ্রৌঢ়া তানদর সামনন 

পনড় হগল। থমনক দাোঁভড়নেভছল হপ্রৌঢ়া। 
আ মদ মুসারা গনল্পর তানলই দুজন দুভদনক সনর ভগনে হপ্রৌঢ়ানক পাশ 

কাভেনে সামনন এগুনলা। 
হপ্রৌঢ়া ভকন্তু দাোঁভড়নেই রইল। িাবভছল হস। হস  ঠাৎ হপছন ভফনর আ মদ 

মুসানদর ভদনক হদৌড় ভদল। 
হপছন হথনক পতুদগীজ িাষাে ‘হ্ানলা’ আ বান করল। আ মদ মুসা ও 

 াসান তাভরক দুজননই এক সানথ হপছন ভফরল। হদখল যানক পাশ কাভেনে 
এনসনছ হসই হপ্রৌঢ়া।  

এবার হপ্রৌঢ়া মভ লাভের ভদনক িানলা কনর তাকাল আ মদ মুসা। হপ্রৌঢ়া এ 
মভ লানক হকাথাও হদনখনছ বনল মনন  নলা আ মদ মুসার। দ্রুত মনন করার হেষ্টা 
করনত লাগল। হপ্রৌঢ়া মভ লাভে ততক্ষনণ সামনন এনস হপৌনছনছ। বলল হপ্রৌঢ়া 
মভ লাে উিভসত কনে, ‘হতামরা বাছা তারা না? আভম ভঠক ভেননত হপনরভছ। 
‘হফনেরা’ হথনক আসার পনথ বানস আমানক ও আমার হমনেনক বসনত ভদনে 
সারাো পথ হতামরা দাোঁভড়নেভছনল। তা হতামরা বাছা এখানন হকাথাে?’ 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরকও হপ্রৌঢ়া মভ লানক ভেননত হপনরনছ। ভঠক, 
হফনেরা হথনক আসার পনথ বানস এই মভ লার সানথ তানদর হদখা  নেভছল। এই 
মভ লা ও তার সানথর একভে হমনেনক তানদর জােগা হছনড় ভদনে সারা পথ তারা 
দাোঁভড়নে এনসনছ। 

হসভদন হিানর যাত্রী ভছল প্রেুর। বানসর সব ভেভকে আনগই ভবভর  নে 
ভগনেভছল। ওই হপ্রৌঢ়া মভ লা ও তার সানথর হমনে এনস ভেভকে পােভন ভকন্তু তানদর 
আসনতই  নব  ারতাে সকানল। নানছাড়বাো  নে দাোঁভড়নে যাবার শনতদ তারা 
বানস ওনঠ। আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক ভননজনদর জােগাে হপ্রৌঢ়া মভ লা ও 
তার সানথর হমনেনক বভসনে ভননজরা দাোঁভড়নে আনস। মভ লারা বসনত ভকছুনতই 
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রাজী  েভন। ভকন্তু যখন আ মদ মুসারা বনল হয, মানের মত গুরুজননক দাোঁড় 
কভরনে হরনখ তারা বনস থাকনত পারনব না, তারাও তানদর সানথ দাোঁভড়নে থাকনব, 
তখন হপ্রৌঢ়া ও তার হমনে ভসনে বনস। বসনত বসনত মভ লাভে বনল, ঈশ্বর 
হতামানদর িাল করুন বাছা, সভতযই আমার হছনলর কাজ কনরছ।’ 

হপ্রৌঢ়ার কথার উত্তনর আ মদ মুসা বলল, ‘স্যভর বুভড়মা, প্রথনম ভেননত 
পাভরভন। এখন ভঠক ভেননত পারভছ। িাল আনছন আপভন?’ 

‘িাল আভছ বাছা। তনব আমানক মা বনলা না। মা িাক শুননল আমার হছনলর 
কথা মনন পড়নব। কান্না পানব। তার হেনে ‘আভন্ে’ বনলা।’ 

হপ্রৌঢ়া একেু থামল। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘হতামরা হকাথাে যাি? 
হকাথাে উনঠছ? ও বুঝনত হপনরভছ হমইন লযান্ি হথনক হতামরা হবড়ানত এনসছ।’ 

আ মদ মুসা িাবভছল। হপ্রৌঢ়া মভ লা থামনতই বনল উঠল, ‘হ্াোঁ আভন্ে, 
আমরা হবড়ানত এনসভছ। আনশ-পানশ একো বাসা খুোঁজভছ িাড়া হনবার জনে।’ 

শুননই হপ্রৌঢ়া মভ লাভে আ মদ মুসানদর ভদনক হোখ তুনল পভরপূণদিানব 
একবার তাকাল। তার হোনখ-মুনখ আকভস্মক িাবনার একো ছাো। মু ূনতদই হোখ 
আবার নাভমনে ভনল হস। ‘আমার বাসাে ভক হতামরা উঠনব বাছা? পছে  নব ভক? 
আমরা দুতলাে থাভক। ভনে তলাো খাভলই থানক। মানঝ মানঝ অবশ্য হম মান 
আনস। ভকন্তু ভননে োরভে হশাবার ঘর আনছ। হতামরা দুনোে থাকনলও দুনো খাভল 
থাকনব।’ 

‘হকান অসুভবধা হনই। আপনার কানছ দুনো ঘর িাড়া হপনল আমরা খুবই 
খুভশ  নবা আভন্ে।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘সভতযই হতামরা িাড়া হননব? অে আর হকান অসুভবধা হনই। ঐ একে ু
হম মাননর জ্বালাতন। হতামরা উঠনল হস জ্বালাতন কমাবারও একো পথ  নব। 
আভম খুব খুভশ  নবা বাছা হতামরা এনল।’ বলল হপ্রৌঢ়া মভ লা। 

একেু থামল। আবার বনল উঠল হপ্রৌঢ়া, ‘তা নল বাছা হকনা-কাোে এখন 
যাভি না। েল হতামরা বাভড়ো হদখনব। এস।’ 

বনল হপ্রৌঢ়া ভফনর দাোঁভড়নে  াোঁো শুরু করল। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পাশাপাভশ হ োঁনে মভ লাভের হপছনন েলভছল। 
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হপ্রৌঢ়া মভ লাভে এনস নক করল এগার নম্বর বাভড়নত। 
‘এো আপনার বাভড় আভন্ে?’ প্রবল আনে ও ভবস্মে হেনপ ভজনেস করল 

আ মদ মুসা। 
 াসান তাভরনকর হোনখ-মুনখও উপনে পড়া আনে। 
‘হ্াোঁ, আমার বাভড়। হকমন মনন  নি বাছা?’ হপছন ভফনর আ মদ মুসার 

ভদনক তাভকনে ভজনেস করল হপ্রৌঢ়া মভ লা। 
‘আভন্ের বাভড় ভক কখনও খারাপ  নত পানর?’ মুনখ  াভস হেনন বলল আ মদ 

মুসা। ভকন্তু মনন মনন বলল, ‘আলা র অসীম র মত হয, ভতভন তানদরনক এই 
বাভড়নত হঢাকার সুনযাগ কনর ভদনেনছন। এই বাভড়োর লনক্ষযই হতা তারা 
হতরভসনেরা দ্বীপ হথনক এখানন ছুনে এনসনছ। 

দরজা খুনল হগল। 
দরজাে হদখা হগল পযান্ে-সােদ পরা একজন সুেরী তরুণীনক। তরুণীভে 

দরজা খুনল মানক হদনখই ভকছু বলনত যাভিল, ভকন্তু একেু হপছনন দাোঁড়াননা 
আ মদ মুসানদর উপর নজর পড়নতই হথনম হগল তরুণীভে। দরজার সামনন 
হথনক সনর ভগনে বলল, ‘এস মা।’ 

হপ্রৌঢ়া হপছন ভফনর আ মদ মুসানদর ভদনক তাভকনে ‘এস বাছা’ বনল হিতনর 
প্রনবশ করল। 

আ মদ মুসারাও প্রনবশ করল। 
হমনেভে দরজার পানশ দাোঁভড়নে ‘গুি মভনদং’ বনল স্বাগত জানাল আ মদ 

মুসানদর। 
হিতনর ঢুনকই ঘুনর দাোঁড়াল এবং হমনেভেনক হদভখনে আ মদ মুসানদর লক্ষয 

কনর বলল, ‘ভেননত পারছ? আমার হমনে ‘পলা হজানস।’ তারপর হমনেনক বলল, 
‘ভেননত পারভছস পলা? হফনেরার বানস হদনখভছভল। মনন পড়নছ?’ 

হমনেভে  াসল। বলল, ‘এখন পুনরাপুভর মনন পড়নছ মা।’ বনল হমনেভে 
আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর স ানস্য সপ্রভতি কনে বলল, ‘ওনেলকাম, আসুন।’ 

আ মদ মুসানদর ভননে একেু সামনন এভগনে হসাফা হদভখনে ভদল বসার 
জনে। 
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‘ধেবাদ’ বনল আ মদ মুসারা বসল। 
হপ্রৌঢ়া আ মদ মুসানদর ভদনক দুধাপ এভগনে এনস বলল, ‘বাছা হতামরা 

একেু বস। আভম পলানক ভননে ভগনে কনেকো কাজ বুভঝনে ভদনে একেু হবরুব।’ 
বনল হপ্রৌঢ়া দুতলার ওঠার ভসোঁভড়র পাশ ভদনে আনরকো ঘনরর দরজার ভদনক 

এগুনলা। 
হমনেভে আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর বলল, ‘আপনানদর নাস্তা  েভন ভনিে?’ 
‘ধেবাদ। নাস্তা কনরভছ।’ হসৌজেমূলক একেু হ নস বলল আ মদ মুসা। 
‘একেু বসুন’ বনল দুতলাে ওঠার ভসোঁভড়র ভদনক এগুনলা। তার মা হয ঘনর 

হগনছ হসভদনক তাভকনে একেু কেো বাভড়নে বলল, ‘একে ুবসুন। আভম এক্ষভণ 
আসভছ।’ 

বনল হদৌনড় ভসোঁভড় ভদনে দুতলাে উনঠ হগল। 
ভমভনে দুই পনরই দু ানত হি ধনর ভসোঁভড় ভদনে হননম এল। 
হিনত ভবোনরর দুভে কযান। দুভে গ্লাস। একো পাভনর হবাতল। একো বাভেনত 

ভকছু বরফ। ভেপনসর একো হঠাঙা। 
হমনেো হি এনন আ মদ মুসানদর সামনন হেভবনল হরনখ হ নস বলল, ‘শুধু 

শুধু বনস থাকার হেনে ভকছ ুএকো ভননে বযস্ত থাকুন। আভম মার সানথ কথা বনল 
আভস।’ 

বনলই পলা হজানস ধেবাদ হদবার মত সমেেুকু না ভদনেই ছুেল তার 
মানের কানছ। 

পলা হজানস েনল যাবার পর আ মদ মুসা বলল, ‘হমনেভে খুব বুভদ্ধমতী, িদ্র 
ও ভদলনখালা। ভকন্তু তার হোনখ-মুনখ একো অস্বভস্তর ছাো আনছ।’ 

কথাগুনলা অননকো স্বনগাতভির মত বনলই আ মদ মুসা তার বযাগো হেনন 
ভননে  াসান তাভরক ও তার মানঝ রাখল। দ্রুত  ানত খুনল হফলল বযানগর হেন। 
হবর করল ভরনমাে সাউন্ি মভনেভরং যন্ত্রো। যন্ত্রো অন কনর ভদনে ভেকানরর 
িভলেম কভমনে ভদল। 

‘ওনদর বযভিগত পাভরবাভরক কথা জানা আমানদর ভঠক  নব িাইো?’ 
 াসান তাভরক বলল। 
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‘তা ভনিে ভঠক নে। ভকন্তু  াসান তাভরক, দশো বযভিগত পাভরবাভরক কথার 
মনধয একভে কথাও WFA (ওোর্ল্দ ভিনিাম আভমদ) সম্পনকদ যভদ থানক হসো 
আমানদর জনে মূলযবান। এই মু ূনতদ আমানদর জানা দরকার ভেভঠনত আমরা 
হযো পনড়ভছ, হসো ভঠক ভকনা? WFA -এর হলাকরা এখানন আনছ ভকনা, আনস 
ভকনা?’ 

‘ভঠক িাইো।’  াসান তাভরক বলল। 
আ মদ মুসা আর কথা বাড়াল না। মভনেনরর ভেকার কথা বলনত শুরু 

কনরনছ ভফসভফস কনে। 
হশানা যাভিল হপ্রৌঢ়ার কে। বলভছল, ‘বাছারা খুব িানলা। ওরা বাসা 

খুোঁজভছল। আভম ভননে এলাম। ভননের তলাো ওনদর ভদনে হদব।’ 
‘বুনঝভছ মা তুভম ভক োও। ভকন্তু ওনদর সানথ সংঘানত যাওো ভক িানলা 

 নব?’ বলল হমনেভে মানন পলা হজানস। 
‘সংঘানত হকন? আমরা েলনত পারভছ না। হতামার োকরীর বযবযা এখনও 

 েভন। বাসা আমানদর িাড়া হদো প্রনোজন।’ বলল হপ্রৌঢ়া। 
‘ভকন্তু ওরা এমনিানব হজোঁনক বনসনছ। মনন করনছ ওনদরই বাভড় এো।’ 

বলল হমনেভে। 
‘তুভম ওনদর প্রশ্রে ভদি পলা। তার ফনলই ওরা আরও হজোঁনক বনসনছ। ওরা 

হলাক িাল নে।’ বলল হপ্রৌঢ়া। 
‘আভম ওনদর প্রশ্রে ভদভি না মা। ওনদর সব ভকছু সহ্ কনর যাভি। না কনর 

উপাে ভক। আমানদর আত্মরক্ষার শভি হনই। ওরা যখন ইিা, যা ইিা করনত 
পানর। হকৌশল কনরই না এখনও হবোঁনে আভছ।’ বলল পলা হজানস। 

‘এই জনেই হতা ভনেতলা িাড়া ভদনত োভি। এনত আমানদর একো 
ভনরাপত্তারও বযবযা  নব।’ হপ্রৌঢ়া মভ লা বলল। 

‘ভনরাপত্তা নে মা, বরং ঐ ভনরী  দুজন মানুষনক ভবপনদ হফলা  নব। ওনদর 
আভম যতেুকু জাভন, তুভম ততেুকু জান না। ওরা ভদন-দুপুনর আমানদর সকলনক 
খুন কনর েনল হযনত পানর। আমরা সভতযই সংকনে আভছ মা। িাইো ভননখাোঁজ। 



গুলাগ অভিযান  137 

 

ওনদর সানথ ঝগড়া কনর বাোঁেনবা না। িাইোনক আমরা ভফনর হপনত পাভর তানদর 
মাধযনমই।’ বলল পলা হজানস। 

সংনগ সংনগ হপ্রৌঢ়া মভ লা, পলার মা কথা বলনলা না। একেু পর ধীনর ধীনর 
বলল, ‘ধেবাদ পলা। তুভম যতো হিনবছ, আভম ততো িাভবভন। তারপরও আমার 
মন বলনছ, একো অবলম্বন আমানদর খুোঁনজ হনো দরকার। আমার মনন  নি 
ওনদর দুজননক যখন  ানতর কানছ হপনেভছ, তখন এ সুনযাগ আমানদর  াতছাড়া 
করা ভঠক  নব না। আমানদর  ারতার হলাকরা শাভন্ত শাভন্ত করনত ভগনে 
হমরুদন্ি ীন  নে হগনছ। এনদর কারও উপর িরসা করা যানব না। হমইনলযান্ি 
ইউনরানপর হলাকরা এমন নে।’ 

‘হতামার যুভি আভম মানভছ মা। ঈশ্বর আমানদর সা াযয করুন। তনব এনদর 
িাড়া ভদনেছ, একথা ওনদর জাভনও না। বলনত  নব, ‘হফনেরা’হত এনদর সানথ 
পভরেে।  ারতাে এনসনছ, কভদন থাকনব।’ পলা হজানস বলল। 

‘ধেবাদ পলা। অননক ধেবাদ হতামানক। খাসা বুভদ্ধ হবর কনরছ। কভদন 
েলুক। হদখা যাক ভক  ে।’ বলল পলার মা। 

পলার মার কে হথনম যাবার পর আবার তা কথা বনল উঠল, ‘তা নল পলা, 
আভম হকনাকাো হসনর আভস। তুভম বাছানদরনক এ ভদনকর দুনো ঘর ভঠক কনর 
দাও।’ 

‘ভঠক আনছ মা।’ বলল পলা। 
‘আমার মনন  ে হছনল দুনো িালই  নব, ভক বভলস। আমানদর আনজারনসর 

হকউ এিানব হজদ কনর জােগা হছনড় ভদনে দাোঁভড়নে থাকনতা না।’ পলার মা 
বলল। 

‘একো পাথদকয ইভতমনধয আমার কানছ ধরা পনড়নছ মা। হকান সুেরী হমনে 
সামনন হপনল সবাই দুনোখ ভদনে হগাগ্রানস হগনল। ভকন্তু এরা এখনও আমার ভদনক 
একবারও পভরপূণদ দৃভষ্টনত তাকােভন।’ বলল পলা হজানস। 

‘ঈশ্বর বাছানদর িানলা করুন।’ পলার মা বলল। 
ভনরব  নে হগল মভনেভরং যন্ত্র। 
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‘ওরা তা নল আসনছ’ স্বগতিানব কথাো বলার সানথ সানথ দ্রুত যন্ত্রো 
আ মদ মুসা বযানগ পুরল। 

ড্রইংরুনম ঢুনকই পলার মা আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর বলল, ‘বাছারা, 
হতামরা বস। পলা হতামানদর ঘর ভঠক-ঠাক কনর হদনব। আভম একেু আভস।’ 

‘আভন্ে, আপনানদর অসুভবধা করভছ না হতা? আমরা হেষ্টা করনল অেত্রও 
বাসা ভঠক কনর ভননত পারব।’ বলল আ মদ মুসা। 

‘না বাছা, আমানদর হকান অসুভবধা হনই। িাবভছ, হতামানদর অসুভবধা  নব 
ভকনা। মানঝ মানঝই নানারকম হম মান আনস। থানকও তারা দুোরভদন। অবশ্য 
ভননে ঘর আনছ োরো। দুনো ঘর হম মাননদর জে থাকনব। অসুভবধা  বার কথা 
নে।’ বলল পলার মা। 

‘এনত আমানদর হকান অসুভবধা হনই আভন্ে। আপনানদর হম মান মানন 
আমানদরও হম মান। আমানদর জনে তানদর হকান অসুভবধা  নব না।’ আ মদ 
মুসা বলল। 

‘ধেবাদ বাছা। আভম জাভন হতামরা খুব িানলা হছনল।’ 
বনল পলার মা হবভরনে হগল। 
পলার মা হবভরনে যাবার পর পলা হজানস বলল, ‘আপনারা একেু বসুন। 

আভম ঘর দুনো ভঠক কনর ভদনে আসভছ।’ 
বনল পলা হদৌনড় ঘনরর ভদনক েনল হগল। 
দশ ভমভনে পনর ভফনর এনলা পলা। বলল, ‘আসুন, ঘর দুনো আপনানদর 

বুভঝনে হদই।’  
আ মদ মুসারা েলল পলার সানথ। ড্রইং রুম হথনক দুতলাে ওঠার ভসোঁভড়র 

পাশ ভদনে একো কভরনিার বাভড়র দভক্ষনণর হশষ হদোল পযদন্ত হগনছ। এই 
কভরনিানরর দুপানশ দুভে ঘর। দরজা মুনখামুভখ। 

দুনোই সাধারণিানব সুসভিত ঘর। হশাবার খাে, হলখার হেভবল, হপাশানকর 
জনে ওোল কযাভবননে, ভমভন ভিজার প্রিভৃত সাধারণিানব প্রনোজনীে সবই 
রনেনছ। তনব একভে ঘনরর দভক্ষণ ওোনল একো বাড়ভত দরজা রনেনছ। পলা 
জানাল ওো একো ইমারনজেী দরজা। ভননের তলা হথনক জরুরী অবযাে হবর 
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 বার এো একো ভবকল্প দরজা। দরজা ভদনে হবভরনে একো সংকীণদ পথ ভদনে 
উত্তনরর রাস্তাে হবর  ওো যাে।’ 

‘হম মানরা এনল হকাথাে থানক সাধারণত।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ড্রইংরুনমর পূবদ পানশ দুনো ঘর আনছ। ঘর দুনো আরও প্রশস্ত। রাস্তার ভদনক 

জানালা আনছ। হম মানরা ও ঘর দুনোই বযব ার কনর এ জনেই এ ঘর দুনো 
আপনানদর হদো  নলা।’ 

আ মদ মুসা ভবকল্প দরজাওোলা ঘরোই হবনছ ভনল। 
যাওোর আনগ পলা বলল আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর, ‘আম্মা বনলনভন, 

ভকন্তু একো কথা আপনানদর বভল, যানদর আমরা হম মান বলভছ, তারা আমানদর 
আত্মীে নন। আমার িাইো সূনত্র ওরা আনসন। আমার িাইোনক ওরা একো 
িানলা োকুরী ভদনেনছন।’ 

‘আপনার িাইো হকাথাে?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। হসৌজনের 
খাভতনরই এো ভজোসা করা। 

হোখ-মুখ ম্লান  নে উঠল পলা হজাননসর। বলল, ‘উভন োকুরী ভননে ৪ মাস 
আনগ ভলসবনন হগনছন।’ 

‘হবভশ হতা দূনর নে, কানছই।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘তবু মনন  নি সবনেনে হবভশ দূর।’ পলা হজানস বলল। 
‘হকন?’ বলল আ মদ মুসা। 
‘িাইো ভনেভমত হেভলনফানন কথা বলত। ধীনর ধীনর তার হেভলনফানন কথা 

বলা কনম যানি। তার কথাবাতদাে িে ও রাখ-ঢানকর বযাপার রনমই েষ্টতর 
 নে উনঠনছ। আম্মা একো জরুরী ভেভঠ পাভঠনেনছন। তার উত্তর পাওো যােভন। 
আজ ৭ ভদন হকান হেভলনফানও তার আনসভন।’ 

আ মদ মুসার হদ -মনন যন্ত্রণার একো হরাত বনে হগল। তার িাইোনক হয 
োকুরী হদো  নেভছল হসো হয োকুরী নে, এক সন্ত্রাসী কাজ এবং হস কাজ করনত 
ভগনেই হস ভন ত  নেনছ, একথা জাননত পারনল এ অস াে পভরবারভের ভক অবযা 
দাোঁড়ানব! আর এ ভন ত  ওোর ঘেনা হয আ মদ মুসানদর  ানত  নেনছ এোও 
আ মদ মুসানদর জনে খুবই ভবব্রতকর ও হবদনাদােক।  ঠাৎ আ মদ মুসার 
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মনন  নলা, তারা হয এ পভরবানরর সানথ এিানব জভড়নে পড়ল, এর হপছনন ভনিে 
আলা র হকান ইিা আনি। এ পভরবানরর একো দাে ভক আলা  এিানব তানদর 
উপর তুনল ভদনলন? ভেন্তাে আিন্ন  নে পড়াে উত্তর ভদনত হদভর  নে হগল আ মদ 
মুসার। 

একো দীঘদ ভনিঃশ্বাস নামল পলা হজানের বুক হথনক। বলল, ‘আমানদর 
দুিঃনখর কথা আপনানদর জানাননার প্রনোজন ভছল না। তবু বললাম এ কারনণ হয, 
অননক কথাই  েনতা আপনারা জাননত পারনবন।’ 

‘ভমস পলা হজাে, প্রনোজনো কার হবভশ, হসো না আমরা জাভন আর না 
আপভন জাননন। আভম বলব প্রনোজননই আপভন বনলনছন।’ বলল আ মদ মুসা। 

ম্লান  াসল পলা হজাে। বলল, ‘দাশদভননকর মত কথা বলনলন। তবু যা হ াক 
সান্তনা হপলাম। ধেবাদ।’ 

‘দশদনই  নলা অন্তভনদভ ত বাস্তবতা। আমরা আজ এখানন এনস উঠব, তা 
আপনারা বা আমরা হকউ িাভবভন। এই অিাবনীে ভবষনের একো দাশদভনক 
বাস্তবতা ভনিে আনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 

পলা হজাে মুখ তুনল পূণদ দৃভষ্টনত তাকাল আ মদ মুসার ভদনক। কনেক মু ূতদ 
তাভকনে হথনক বলল, ‘দশদননর কথাো আভম ‘ফান’ কনর বনলভছলাম। ভকন্তু এখন 
হদখভছ আপভন সভতযই দাশদভনক।’ 

বনল একেু থামল পলা হজাে। বলল আবার, ‘আপনারা এখানন ওঠার 
অিাবনীে ঘেনার মনধয হকান দাশদভনক তাৎপযদ আনছ বনল মনন কনরন?’ 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘জগনত দৃশ্যমান যা ঘনে, অদৃশ্যমাননর সংখযা 
তার হেনে  াজারগুণ হবভশ। সুতরাং দৃশ্যমান ঘেনার হপছনন অদৃশ্যমান 
কাযদকরণ থাকনব, এো একো ভবশ্বাস।’ 

পলা হজানের হোখ-মুনখর ভবস্মেো আরও বাড়ল। তার ভবস্মে দৃভষ্ট আবার 
ভনবদ্ধ  নলা আ মদ মুসার উপর। হসই সানথ তার হোনখ ভজোসাও েষ্ট  নে 
উনঠনছ। ধীনর ধীনর হস বলল, ‘আপনানদর পভরেে ভকন্তু জানা  েভন। যারা েুযনর 
যান তারা েুযভরষ্ট। ভকন্তু েুযভরষ্টনদর একো হপশা ও পভরেে থানক, আপনানদর হসই 
পভরেে আমরা জাভন না। তনব আভম ভনভিত, আমরা োরভদনক যানদর হদভখ, যারা 
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এখানন আনসন, তানদর হথনক আপনারা আলাদা। হদখলাম, আপনারা ভবোর 
খানভন।’ 

এক েুকনরা  াভস ফনুে উঠল আ মদ মুসার হঠাোঁনে। বলল, ‘আমরা দু’জননই 
সুভনভদদষ্ট হকান হপশার সানথ জভড়ত নই। সুতরাং হস ধরননর হকান পভরেে 
আমানদর হনই। এভদক হথনক  েনতা ভকছু আলাদা আমরা অেনদর হথনক।’ 

‘হপশা নে, মন-মানভসকতাে পাথদনকযর কথা আভম বনলভছ।’ বনলই হ নস 
উঠল পলা হজাে। বলল আবার, ‘অননক কথা বনলভছ। যাই, প্রনোজন  নল 
িাকনবন। হয হকান সমে দু’তলাে আসনত পানরন। পলা বলনবন, ভমস বলার 
প্রনোজন হনই। অন্তত বেনস হছাে ভ নসনব এ দাবী আভম করনত পাভর।’ 

একথা বনল ঘর হথনক হবভরনে হগল পলা হজাে। 
ভরভিং হেভবনলর সানথ একো মাত্র হেোর। আ মদ মুসা হেোরোনত ভগনে 

বসল। 
 াসান তাভরক ভগনে বসল খানে। বনসই বলল, ‘এখন ভক িাবনছন িাইো?’ 
‘হমনেো খুব বুভদ্ধমতী, িালই  নলা।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘হ্াোঁ, এপযদন্ত সবভকছু িালই যানি। ভকন্তু আসল পক্ষ হতা ভসনন এখনও 

আনসভন।’ বলল  াসান তাভরক। 
‘হদাো কনরা, ভসনন তারা যত তাড়াতাভড় আনস ততই মঙ্গল। আসল কানজ 

ভকন্তু আমরা এখনও এক ইভঞ্চও এগুনত পাভরভন।’ 
‘আল ামদুভললা । আমরা প্রথম বানরর মত WFA-এর হলাকনদর সবনেনে 

ভনকনে হপৌছনত যাভি।’ 
‘আল ামদুভললা , প্রভতপনদই আলা  আমানদর সা াযয করনছন।’ 
‘আমার িে  নি, আজর ওোইজমযান সাও হতারা  হথনক সবাইনক ভননে 

িাগনব না হতা?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘হ্াোঁ, হতামার কথাে যুভি আনছ। আজর ওোইজমযান আ ত এবং 

হতরভসনেরা দ্বীনপ তার সবদাত্মক অভিযান েূড়ান্তিানব বযথদ  নেনছ। ভকন্তু সাও 
হতারা  দ্বীপ হতরভসনেরা দ্বীপ হথনক অননক দূনর। আরও একো বযাপানর তারা 
আশ্বস্ত আনছ হয, হতরভসনেরা দ্বীনপ তারা আমানদরনক ধরনত না পারনলও এবং 
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তানদর অননক ক্ষভত  নলও তারা আমানদরনক আমানদর োনমত অগ্রসর  নত 
হদেভন, আমানদর পভরকভল্পত অগ্রযাত্রানক তারা বযথদ কনর ভদনেনছ। এো তানদর 
সাফলয। অতএব সাও হতারা  দ্বীনপ আমরা আমানদর পভরকল্পনা মত হপৌনছ 
হযনত পারব, এো ভনিে আজর ওোইজমযান মনন করনছ না। সুতরাং সাও 
হতারা  দ্বীপ হথনক তানদর সরার হকান প্রে হনই।’ আ মদ মুসা বলল। 

 ঠাৎ খুভশ  নে উঠল  াসান তাভরক। বলল, ‘আমানদর িাগয যভদ িানলা 
 ে, ওরা যভদ এখানন আনস, তা নল আজর ওোইজমযাননর গভতভবভধ সম্পনকদ 
অবশ্যই ভকছ ুজানা যানব।’ 

‘এখানন আমানদর আসার একো বড় উনেশ্য এোই।’ বলল আ মদ মুসা। 
আ মদ মুসার কথা হশষ  নতই বাইনরর দরজাে নক  নত শুরু করল। 
উচ্চ ও অসিয রকনমর নক  নি দরজাে। হকউ হযন অভযর  নে উনঠনছ 

দরজা হখালার জনে। 
পলা হজাে হদাতলা হথনক ছুনে নামভছল। হস হদাতলার ভসোঁভড়মুনখ হপৌছনতই 

হদখল, আ মদ মুসা ভগনে দরজা খুনল ভদনেনছ। হস হদাতলার ভসোঁভড় মুনখই থমনক 
দাোঁড়াল। দরজা তার নজনর পনড়নছ। আ মদ মুসার পাশ ভদনে তাভকনে দরজার 
ওপানশ দাোঁড়াননা হলাক দু’জননক ভেননত পারল পলা। তানদর ঘানড় যারা হেনপ 
বনস আনছ হসই হম মানরাই এনসনছ। পলা হজাে ভননজনক ভসোঁভড়র হরভলং-এর 
আড়ানল হনবার হেষ্টা করল। 

আ মদ মুসা দরজা খুলনতই দরজার বাইনর দু’জননক দাোঁড়াননা হদখল। 
দু’জননরই খাভল  াত। লম্বা-েওড়া শি-সামথদ গানের গড়ন। হোনখ সানপর মত 
ঠান্িা দৃভষ্ট এবং তানত হশোনলর মত ধূতদতার ছাপ। 

আ মদ মুসানক হদনখই দু’জননর সামননর জন ভবরভির সানথ বনল উঠল, 
‘হক হ  তুভম? হকানেনক?’ 

বনল হস আ মদ মুসানক পাশ কাভেনে ঢুকনত যাভিল। 
আ মদ মুসা তানক বাধা ভদনে বলল, ‘হক আপনারা? কানক োই? ভক 

প্রনোজন বলুন?’ 
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আ মদ মুসা ওনদর নক করার ধরন এবং ওনদর হদনখই বুঝনত হপনরনছ 
ওরা কারা, তবু আ মদ মুসা হয প্রেগুনলা একান্তই না করনল নে অপভরভেত 
হলাকনদর হস প্রেগুনলা কনরনছ। 

হলাকভে থমনক দাোঁভড়নে বলল, ‘তুভম হকন? বুভড় অথবা পলানক িাক।’ 
‘আপভন পলা হজাে ও তার মানক হযিানব সনম্বাধন করনছন, তানত বুঝলাম 

হয, আপনারা এোঁনদর আত্মীে। স্যভর। আপনারা আসুন। ওনেলকাম।’  াভস মুনখ 
বলল আ মদ মুসা। 

‘আত্মীে নই, আত্মীনের হেনে বড়। ভকন্তু হতামরা হক? এবার হতামানদর 
পভরেে বল।’ হিতনর ঢুনক বলল হলাকভে। 

আ মদ মুসা ওনদর দু’জননর সানথ ড্রইংরুনমর ভদনক এগুনত এগুনত বলল, 
‘ভমস পলা হজানের মা ভমনসস হজানের সানথ পূবদ পভরেে আনছ। হসই পভরেনেই 
এখানন উনঠভছ।’ 

‘বাভড় হকাথাে?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
মু ূনতদর জে ভদ্বধা করল আ মদ মুসা। ভকন্তু পরক্ষনণই বনল উঠল ভদ্বধা ীন 

কনে, ‘কযানষ্টনলা ব্রাংনকা।’ 
কযানষ্টনলা ব্রাংনকা এই দ্বীনপরই দভক্ষণ-পভিম হকানণর একো শ র। 

আ মদ মুসা শ রোনক হোনখ হদনখভন। 
‘ভকন্তু হতামরা হতা ওখানকার বাভসো নও। হতামানদর হে ারানতা তা 

বনলনা।’ বলল হলাকভে। 
‘হে ারা ভক বনল?’ হ নস বলল আ মদ মুসা। 
‘আনজারীনদর সানথ হমনল না।’ বলল হলাকভে। 
‘হসো আনজারনসর দুিদাগয। আজ আনজারনস আসল আনজারীনদর হেনে 

নকল আনজারীনদর সংখযা হবভশ। নকনলর সানথ আসল ভমলনব না, এোই 
স্বািাভবক এবং এো অোে নে।’ 

‘থাক, থাক। এধরননর জভেল আনলােনা আমার িাল লানগ না। ভঠক আনছ 
আপনার আসল-নকল সবাই আনজারী। এখন বলুন, আপনারা ক’ভদন থাকনছন?’ 
বলল হলাকভে। 
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‘এ প্রেও আপভন করনছন? প্রেো ভমনসস হজানের জনে হরনখ ভদনলই 
িানলা  ে।’ হ নস বলল আ মদ মুসা। 

হলাকভে মুখ ঘুভরনে আ মদ মসুার ভদনক তাকাল। বলল, ‘হদখুন এ বাভড়নত 
আমার কথা ও ভমনসস হজানের কথা আলাদা নে।’ 

‘স্যভর, জানতাম না একথা। এর পর মনন থাকনব।’ মুনখ কৃভত্রম গাম্ভীযদ 
হেনন বলল আ মদ মুসা। 

হসাফার কানছ তারা সবাই হপৌনছ হগনছ। 
আ মদ মুসা ওনদর দু’জননক বসার আ বান জাভননে বলল, ‘আপনারা 

বসুন। আভম ভমস পলা হজােনক িাকভছ। ভমনসস হজাে বাসাে হনই।’ 
‘থাক থাক। আমানক হম মান সাজাননার প্রনোজন হনই। ভমস হজাে এখভন 

আসনবন। আর আমানদর ঘর আমরা ভেভন। কারও হদভখনে হদোরও প্রনোজন 
হনই। এ বাভড়নত আমরা হম মান নই। ভমস হজােনদর বাভড় আমানদরই বাভড়।’ 

‘স্যার, তা নল হতা আর হকান কথা হনই। আমরা আভস। বাই।’ বনল আ মদ 
মুসা ও  াসান তাভরক  াোঁেনত লাগনলা তানদর ঘনরর উনেনশ্য। 

ভসোঁভড়র আড়ানল দাোঁভড়নে  াসভছল পলা হজাে উনড় এনস জুনড় বসা 
হম মাননদর সানথ আ মদ মুসার কথা শুনন। 
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৬ 
সন্ধযা তখন ৭ো। 
হবনন্ো ও সসানদর েযাভি আ মদ মুসানদর অভতরম করনতই আ মদ মুসা 

ও  াসান তাভরক তানদর িাড়া করা েযাভিনত উনঠ বলল, ‘ড্রাইিার ঐ েযাভিোর 
সানথ েনলা। হবনন্ো ও সসা ভমস পলা হজােনদর বাভড়নত আসা হসই দুজন হলাক। 
পলা হজানের কাছ হথনক এ দুজননর নাম হজনন ভননেনছ আ মদ মুসারা। আলিা 
হসননসভেি সাউন্ি মভনেভরং ভদনে আভড় হপনত হজনননছ ওনদর পভরকল্পনার 
কথা। তারা এখন যানি জবনক এমানুনেনলর কানছ। হকাথাে ভক হযন পভরবতদন 
ঘনেনছ, হসো এমানুনেল তানদর জানানব এবং করণীে সম্পনকদ ভননদদশ হদনব। 
এো জানার পরই আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক তার ভপছু ভননেনছ। পভরবতদননর 
কথাে ভেভন্তত  নে পনড়নছ আ মদ মুসারা। বড় ধরননর হকান পভরবতদন ঘেনছ না 
হতা? তারা সাও হতারা  হথনক সনর যােভন হতা? এই উনদ্বনগর কারনণ হবনন্ো ও 
সসানক অনুসরণ খুবই গুরুত্বপূণদ  নে দাোঁভড়নেনছ। তানদর অবশ্যই জাননত  নব 
পভরবতদননর বযাপারো। 

এপথ ওপথ ঘুনর হবনন্োনদর গাভড় হকাষ্টাল  াইওনেনত উনঠ ছুেনত লাগল 
উত্তর ভদনক। শ নরর প্রানন্ত হপৌনছ হগল গাভড়। 

তবু হবনন্ো ও সসানদর গাভড় একই গভতনত এভগনে েলনছ। 
‘ওরা ভক হের হপনেনছ হয আমরা ওনদর অনুসরণ করভছ? না, এমানুনেল 

হলাকো শ নরর বাইনরই থানক।’ স্বগত কনে বলল আ মদ মুসা। 
‘িাইো, রাস্তাে প্রেরু গাভড়। আমার মনন  ে না তারা আমানদর সনে  

করনত হপনরনছ।’  াসান তাভরক বলল ধীর কনে। 
শ নরর বাইনর েনল এনসনছ গাভড়। রাস্তার দুধানর ঘর-বাভড়, হদাকান-পানের 

বদনল এখন হঝাপ-জংগল আর গাছ হদখা যানি। রনমই ঘন  নে উঠনছ দুপানশর 
বননরখা। 
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প্রাে ২শ গজ হপছন হথনক আ মদ মুসারা অনুসরণ করনছ হবনন্োনদর 
গাভড়োনক।  ঠাৎ হবনন্োনদর গাভড়ো িান ভদনক বাোঁক ভননে জংগনলর মনধয অদৃশ্য 
 নে হগল। 

ভনিে িানভদনক যাবার ওখানন রাস্তা আনছ। ভকন্তু সাগর হতা পানশই। রাস্তাো 
হকাথাে যানব! আ মদ মুসার এ িাবনা হশষ  বার আনগই গাভড়ো বাোঁক হনবার 
জােগাে আ মদ মুসারা হপৌনছ হগল। 

আ মদ মুসার ভননদদনশ গাভড় হথনম ভগনেভছল। হদখা হগল হকাষ্টাল  াইওনে 
হথনক পাথর ভবছাননা একো কাোঁো রাস্তা পুব ভদনক েনল হগনছ। রাস্তার মুনখই 
একো সাইননবািদ োঙাননা। তানত হলখা, ‘প্রাইনিে হরাি। পূবদ অনুমভত 
বযভতনরনক প্রনবশ ভনভষদ্ধ।’ 

‘স্যার এখানন লাল সান নবর বাভড় এবং তার অভফস। এই প্রাইনিে রাস্তা 
ভদনে শ’দুনেক গজ এগুনলই তার বাভড়। এখানন এক েুকনরা িূখন্ি সাগনরর 
মনধয ঢুনক ভগনে দ্বীনপর আকার ভননেনছ। হকাষ্টাল  াইওনে হথনক দ্বীপ পযদন্ত 
জােগাো লাল সান নবর বযভিগত।’ বলল ড্রাইিার। 

‘লাল সান ব হক, ভক কনরন?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা ড্রাইিানরর কথা 
হশষ  বার সানথ সানথই। 

‘স্যার, লাল সান ব ‘একভবশ্ব একনদশ একজাভত’ নামক একো এনভজও-র 
মাভলক। ভতভন  ারতাে থানকন না। মানঝ মানঝ আনসন। আসনল এ বাভড়নতই 
ওনঠন।’ ড্রাইিার বলল। 

‘ভতভন হকাথাে থানকন?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘তা জাভন না।’ বলল ড্রাইিার, 
‘আনগর গাভড়ো হতা তা নল লাল সান নবর বাভড়নতই হগনছ। না এভদনক 

আর হকান বাভড় আনছ ড্রাইিার?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘স্যার এই প্রাইনিে হরাি লাল সান নবর। এই হরানি আর হকান বাভড় 

হনই।’ বলল ড্রাইিার। 
‘তা নল গাভড় ঘুরাও ড্রাইিার। েল লাল সান নবর বাভড়।’ বলল আ মদ 

মুসা। 
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‘স্যভর স্যার। অনুমভত ছাড়া প্রাইনিে হরানি গাভড় ঢুকাননা ভঠক  নব না। 
তার উপর লাল সান নবর হলাকজন িাল নে স্যার।’ ড্রাইিার বলল। 

‘িাল নে বলছ হকন?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘স্যার একবার িাড়া ভননে ঐ বাভড়নত ভগনেভছলাম। এক ঘন্ো বভসনে হরনখ 

িাড়া ভদনেভছল অনধদক। প্রভতবাদ করনল বাভড়র অোে হলাকজন এনস আমানক 
গাল মে কর এবং আমার গাভড়র পাম্প হছনড় হদে।’ বলল ড্রাইিার। 

‘লাল সান নবর বাভড় হকমন, কত বড়?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভতন তলা বাভড়। ভননের তলাে অভফস। বাভড়র ভতন ভদনক হরাপন করা 

গানছর বাগান। বাভড়র সামনন ফলু গানছর বাগান। ফলু বাগাননর মাঝখান ভদনে 
রাস্তা উনঠ হগনছ গাভড় বারাোে।’ বলল ড্রাইিার। 

‘ধেবাদ। তা নল তুভম এখন ভক করনব ড্রাইিার?’ ভজনেস করল আ মদ 
মুসা। 

‘যা বলনবন স্যার। আপনারা এখানন অনপক্ষা করনত বলনল অনপক্ষা করব। 
েনল হযনত বলনল েনল যাব।’ বলল ড্রাইিার। 

‘ভঠক আনছ তুভম গাভড় একে ুআড়ানল ভননে অনপক্ষা কর।’ আ মদ মুসা 
বলল। 

আ মদ মুসা গাভড় হথনক নামল। 
 াসান তাভরকও। 
তারা  াোঁো শুরু করল পাথর ভবছাননা পথ ভদনে। 
ড্রাইিার দভক্ষণ ভদনক সনর হগল তার গাভড় ভননে। 
মাত্র দুভে গাভড় পাশাপাভশ যাওোর সরু পথ। দুপানশ ঘন বন।  
পাশাপাভশ  াোঁেনছ আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক। 
দুভমভনে েলার পর রাস্তার একো বাোঁক ঘুরনতই তারা হদখল সামনন েলার 

পথ বন্ধ। রাস্তার আড়াআভড় ৩ ফেু উোঁেুনত ভষ্টনলর পাইপ ভদনে রাস্তা বন্ধ করা। 
আ মদ মুসারা পাইনপর কানছ হপৌছনতই পাইনপর দভক্ষণ ভদনকর প্রান্ত 

হথনক দুজন হলাক এগুনত লাগল আ মদ মুসানদর ভদনক। 
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পানের শব্দ হপনে তাকাল আ মদ মুসা হসভদনক। হদখল হলাক দুজননক। 
তানদর দুজননর ঘানড়ই হষ্টনগান ঝুলাননা। একজননর  ানত হমাবাইল। আরও 
হদখল, গািদ রুম, জংগনলর সানথ ভমনশ আনছ। 

হলাক দুজন এনসই েযানলে করল, ‘হক হতামরা?’ 
ভনরী  কনে আ মদ মুসা বলল, ‘আমরা  ারতার হলাক। লাল সান নবর 

কানছ এনসভছ।’ 
হলাক দুজন হজাৎসণার ভবপরীনত দাোঁড়াননা ভছল। ওনদর মুনখর িাব হদখা 

হগল না। ভকছুক্ষণ কথা বলল না তারা। একেু পনরই ককদশ কনে একজন বনল 
উঠল, ‘মতলববাজ, হজানচ্চার, এখভন পালাও এখান হথনক। না  নল গুলী করব।’ 

বনল হলাকভে সভতয সভতযই তার কাোঁধ হথনক হষ্টনগান নাভমনে ভননত যাভিল। 
আ মদ মুসা বুনঝ হফলল, কথাে আর কাজ  নব না। সংনগ সংনগই পনকে 

হথনক তার িান  াত ভরিলবার সনমত হবভরনে এল। 
ভরিলবারভে ওনদর দুজননর ভদনক তাক কনর বলল, ‘ াত তুনল দাোঁড়াও, না 

 নল দুজননর মাথা এখভন গুোঁনড়া  নে যানব।’ 
হলাক দুজন প্রথনম ভদ্বধা করল। ভকন্তু পরক্ষনণই দুজননর  াত উপনর উনঠ 

হগল। 
ওনদর দুজননর  াত উপনর উঠনতই  াসান তাভরক এভগনে ভগনে হমাবাইল 

ও দুভে হষ্টনগান ওনদর কাছ হথনক ভননে ভনল। ওনদর পনকে  াতভড়নে আর হকান 
অস্ত্র হপল না। 

আ মদ মুসা  াসান তাভরকনক লক্ষয কনর বলল, ‘ধেবাদ। তুভম ওনদর 
দুজননক এবার ঘুম পাভড়নে দাও।’ 

সংনগ সংনগ  াসান তাভরক হষ্টনগান দুনো কাোঁনধ হফনল এবং হমাবাইলভে 
পনকনে হরনখ পনকে হথনক হলানরাফরম হরপ্রোর হবর করল। হরপ্রোনরর মুনখর 
কযাপ খুনল দুজননর নানকই হরপ্র করল এনক এনক। 

মাত্র কনেক হসনকনন্ির মনধযই হলাক দুজন সংো  াভরনে লুভেনে পড়ল 
মাভেনত।  
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আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক ওনদরনক হেনন গািদরুনম ভননে এল। তারা 
ওনদর গািদ-ইউভনফরম খুনল পনর ভনল এবং ভননজনদর কাপড়গুনলা রাস্তার পানশ 
একো হঝানপ লুভকনে রাখল। 

তারপর দুজন দুভে হষ্টনগান কাোঁনধ হফনল পাশাপাভশ হ োঁনে এগুনলা বাভড়র 
ভদনক। ওখান হথনকই হজাৎসণার আনলানত বাভড়র সামননর বাগানো পভরষ্কার 
হদখা যানি। ফুনলর বাগানন হবশ ভকছু বড় বড় ফনুলর গাছও আনছ। তাই বাভড়ো 
পভরষ্কার হদখা যানি না। 

গাভড় বারাোর আনলা ছাড়া বাভড়র আর হকান আনলা হদখা যানি না। 
জানালার িারী পদদার ফাোঁক গভলনে ভকছু আনলার হরশ হোনখ পড়নছ মাত্র তনব 
বাভড়র ভতনতলা ও ভনেতলাে হকান আনলা জ্বলনছ না। 

বাভড়র দুতলার দভক্ষণ ভদনকর জানালাগুনলানত আনলা হবভশ হদখা যানি। 
আ মদ মুসারা বাভড়র সামননর বাগাননর পাশ কাভেনে বাভড়র দভক্ষণ ভদনক 

ভগনে হপৌছল। বাভড়র ভননে দাোঁভড়নে উপর ভদনক তাভকনে হদখল, গাছ হবনে উনঠ 
িাল ভদনে কষ্ট কনর ভতন তলার ছানদ হপৌছা যাে। তারপর ভতন তলা হথনক 
দুতলাে হননম আসা যানব। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক িাল হবনে ভতন তলার ছানদ নামল বনে, ভকন্তু 
আ মদ মুসা হননমই ভতন তলার ভসোঁভড়র মুনখ ঘনরর ছাোে লুভকনে থাকা 
একজননর মুখ হদখনত হপল। 

আ মদ মুসা হননমভছল ভসোঁভড় ঘরভের পুব পানশ,  াসান তাভরক পভিম 
পানশ। আর হলাকভে বনসভছল ভসোঁভড় ঘনরর পুব পানশর অন্ধকানর। 

আ মদ মুসা িাল হথনক ছাদ লনক্ষয লাফ ভদনে ছানদর প্রােীর আোঁকনড় 
ধনরভছল। হসখান হথনক ছানদ নামার সমেই লুকাননা হলাকভে ছুনে এনস হপছন 
হথনক আ মদ মুসার মাথাে ভপস্তল হেনপ ধনর। 

আ মদ মুসার মাথাে ভপস্তল ধনর হরনখই বলল, ‘হননম এস। আিা হতা 
হতামার সা স! এই ির সন্ধযাে তুভম েুভর করনত এনসছ।’ 

আ মদ মুসা আশ্বস্ত  নলা হয, তানক হোর িাবা  নেনছ। অতএব হুে কনর 
হস গুলী োলাননার প্রনোজন হবাধ করনব না। 
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আ মদ মুসা সুনবাধ বালনকর মত তার হুকুম তাভমল করল। হননম এল হস। 
আ মদ মুসার মাথাে ভপস্তল ধনর হরনখই বলল, ‘েল  াোঁেনত থাক। ভননে 

নামনত  নব। হকান োলাভকর হেষ্টা কনরা না। তুভম যভদ অেনকান শত্রু না  ও, 
তা নল হতামার িে হনই। আমরা হতামানক ভকছুই করব না। শুধু পুভলনশ হদব 
েুভরর হেষ্টার দানে।’ 

আ মদ মুসা একেুও হদভর না কনর  াোঁেনত লাগল। তানদরনক হতা ভননে 
নামনতই  নব, তার সানথই নামা যাক। যাওোর পনথই একো পথ হবভরনে যানব। 
তাছাড়া  াসান তাভরক হতা ওপানশ হননমনছ। এ বযাপারো ভনিে তারও হোনখ 
পনড় যানব। 

ছানদর দরজা ভদনে আ মদ মুসা ভসোঁভড় ঘনর প্রনবশ কনরনছ। 
 ঠাৎ ‘কক’ কনর একো শব্দ  নলা এবং তার মাথা হথনক ভরিলবানরর নলো 

সনর হগল। 
আ মদ মুসা হপছন ভফনর তাকাল। হদখল,  াসান তাভরনকর বাম  াত 

হলাকোর নানক-মুনখ একো রুমাল হেনপ ধনর তানক হপোঁভেনে ধনরনছ এবং তার 
িান  াত ভদনে  াসান তাভরক হলাকোর ভরিলবার হকনড় ভননেনছ। 

কনেক হসনকনন্ির মনধযই হলাকভে সংো  াভরনে হফলল। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক ধরাধভর কনর হলাকোনক হেনন ভননে অন্ধকার 

ভসোঁভড় ঘনরর হকাণাে হরনখ ভদল। 
‘আল ামদুভললা ।  াসান তাভরক, শুরুো আমানদর িালই  নেনছ। 

দুনক্ষনত্রই হগালাগুলী ছাড়াই আমরা কাজ সারনত হপনরভছ। হগালাগুলী  নল 
হিতনর ওরা সাবধান  নে হযনতা। েল এবার আমরা ভতন তলাে নাভম।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

ভতন তলাে নামল আ মদ মুসারা। ভতন তলাে অননকগুনলা ঘর। সবগুনলাই 
অন্ধকার এবং বন্ধ। 

দুতলাে নামার ভসোঁভড়র মুনখ ভগনে দাোঁড়াল তারা। 
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‘িাইো আমরা সাউন্ি মভনের বযব ার করনত পাভর। হবনন্ো ও সসা’হদর 
অবযান এর দ্বারা ভেভিত করা যানব। ভনিে হকাথাও তানদর কথা  নি।’ বলল 
 াসান তাভরক। 

‘ভঠক বনলছ,  াসান তাভরক।’ বনল আ মদ মুসা কাোঁনধ ঝুলাননা হছাট্ট বযাগ 
হথনক আলিা হসননসভেি সাউন্ি মভনেভরং যন্ত্র হবর করল। হলািনেনস যন্ত্রভে অন 
কনর ভদল আ মদ মুসা। 

সংনগ সংনগই কথা বনল উঠল যন্ত্রভে। প্রথম কেোই হবনন্োর। ভকন্তু 
োরভদনক নানা শব্দ কথানক অেষ্ট কনর তুলভছল। 

িাইনরকশন ইভন্িনকের ঘুভরনে আ মদ মুসা ভঠক করল হবনন্োনদর কথা 
হকান ভদক হথনক আসনছ। তারপর মভনেভরং যনন্ত্রর অে সব ভদক বন্ধ কনর ভদল। 
এবার হবনন্োনদর কথা পভরষ্কার  নেনছ। কথা বলভছল তখন একো অপভরভেত 
িারী কে। বলভছল, ‘হতরভসনেরা দ্বীনপর ঘেনা সবভকছু ওলেপালে কনর 
ভদনেনছ। গতকাল আমানদর ভসদ্ধান্ত  নেনছ হয, সাও হতারা  দ্বীনপ ভশকার ভননে 
যাওোর হপ্রাগ্রাম এখন বন্ধ থাকনব। শুধু তাই নে, ওখানন যাতাোতও এনকবানর 
বন্ধ কনর হদো  নেনছ।’  

‘তা নল আগামীকাল  ারতাে হয োলান আসার কথা ভছল তা আসনছ না?’ 
বলল হবনন্োর কে। 

‘না আসনছ না।’ বলল হসই অপভরভেত কে। 
‘সাও হতারা  যাবার জনে হয ‘ভমভন সাব’ এনসনছ, ওো ভক েনল যানব?’ 

তৃতীে কে বলল। কেভে সসা’র। 
‘ইভতমনধয ওো েনল হগনছ।’ বলল হসই অপভরভেত কে। 
‘এতবড় পভরবতদন, হতরভসনেরানত এমন ভক ঘনেনছ?’ বলল হবনন্ো। 
‘এমন ভক ঘনেনছ বলনছা? আমানদর অধদশনতর মত হলাক হসখানন ভন ত 

 নেনছ। দুভে িাড়া করা হ ভলকপ্টার ধ্বংস  নেনছ, একো ভননখাোঁজ রনেনছ। স্বেং 
আমানদর েীফ আ ত।’ 

‘কানদর সানথ এ সংঘষদ  নেনছ?’ সসা’র কে বলল। 
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‘হসো আমানদর বলা  েভন। তনব মনন  ে, একভদন ভনউইেনকদর েুইন 
োওোর যারা ধ্বংস কনরভছল, তানদরই উত্তরসূরী ওরা হবাধ  ে।’ বলল 
অপভরভেত কে। 

েতথুদ একভে কে কথা বনল উঠল। বলল, ‘ভকন্তু ভনউইেনকদর েুইন োওোর 
যারা ধ্বংস কনরভছল, এো ভননে হতা এখন ভিন্ন কথা হশানা যানি। বতদমান মাভকদন 
হপ্রভসনিন্ে ভম. হ্াভরসন হখাদ নাভক মনন কনরন হয, হসই সমনের মাভকদন সরকার 
হয ভসদ্ধানন্ত হপৌনছভছল হসো ভছল পভরভযভত তাভড়ত, উপযুি প্রমাণ ভিভত্তক নে।’ 

‘হ্াোঁ, মাভকদন যুিরানষ্ট্রর সাম্প্রভতক ঘেনাপ্রবা  হসনদনশর আিযন্তরীণ ও 
ধবনদভশক নীভত দুই-ই পানি ভদনেনছ। ভকন্তু তুভম হপ্রভসনিন্ে হ্াভরসননর এ 
কথাো কার কানছ শুননল?’ বলল অপভরভেত হসই প্রথম কে। 

‘মাভকদন হষ্টশন ভিপােদনমনন্ের একজন উধ্বদতন অভফসার েুযভরষ্ট ভ নসনব 
 ারতাে এনসভছনলন। তার সানথ পভরেে  ে। ভতভনই একথা আমানক 
বনলভছনলন।’ েতুথদ কেভে উত্তনর বলল। 

‘যাক এসব উনদ্বগজনক কথা আমানদর না হশানাই িাল।’ বনল একেু 
হথনমই প্রথম কেভে আবার কথা শুরু করল, ‘সাও হতারা  ভশকার ভননে যাবার 
কমদসূেী বাভতল  নলা, এ ভননে অেরকম ভকছু িাবার অবকাশ হনই। ভশকার ধরা 
েলনছ এবং সাও হতারা  প্রনজট েলনছ এবং েলনব।’ 

‘তনব আমরা খুভশ  তাম যভদ সাও হতারা ে আমরা কতো ভক করনত পারভছ 
তা জাননত পারতাম।’ বলল েতথুদ কে। 

মু ূতদকাল ভনরবতা। 
পনর কথা বনল উঠল হসই প্রথম হলাকভে। বলল, ‘আভম এ ভবষনে ভকছ ুজাভন 

না। সাও হতারা  আভম হদভখওভন। তার প্রনোজনও হনই। যা  বার তাই  নি 
হসখানন।’ 

কেভে থামনতই নারী কনের কান্না হিনস এল সাউন্ি মভনেভরং যনন্ত্র।  
কান্নারত নারী কে কথা বনল উঠল। বলল কান্নাজভড়ত কনে, ‘ভম. হবনন্ো, 

ভম. সসা আপনারা আমানক হকাথাে ভননে এনসনছন, হকন ভননে এনসনছন?’ 
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নারী কে শুনন আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননই েমনক উঠল। এনতা 
ভমস পলা হজানের কে। হবনন্ো ও সসা ভক ঐ গাভড়নত কনর পলা হজােনকও 
ভননে এনসভছল? 

নারী কে থামনতই অপভরভেত হসই প্রথম কেভে বনল উঠল, ‘সুেরী হতামার 
গল্প হবনন্োনদর মুনখ অননক শুননভছ। ভকন্তু সমে  েভন সাক্ষাত করার। আজ 
অননক ভদন পর আমরা অনননকই এক সানথ বসনত হপনরভছ। আমরা োই তুভম 
আমানদর এ সনম্মলননক স্মরণীে কনর রাখ। আমরা আজ সারারাত হতামানক 
ভঘনর নােব, গাইব। আমরা সকনলই খুভশ  নত োই হতামার সঙ্গলানি।’ 

হলাকভে একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘আভম সকলনক নানে শভরক  বার 
জনে আমন্ত্রণ জানাভি। আসুন ভমস পলা।’ 

‘না, আভম নােব না। আমানক বাভড়নত হরনখ আসুন।’ কান্নাজভড়ত কনে 
প্রভতবাদ কনর উঠল পলা হজাে। 

‘হতামার কান্না হতামার ভেৎকার হকউ শুননত পানব না সুেরী। ইিাে না 
 নল, অভনিানতই হতামানক সবভকছুনত রাজী  নত  নব।’ 

একেু ভনরবতা। 
তারপনরই পলা হজানের কে আতদ-ভেৎকার কনর উঠল, ‘হছনড় দাও 

আমানক, হযনত দাও। ইশ্বনরর হদা াই।’ 
‘ াসান তাভরক এস, পলার সবদনাশ  নে যানব।’ বনল আ মদ মুসা সাউন্ি 

হরকভিংো পনকনে হফনল হষ্টনগানো  ানত ভননে দ্রুত নামনত লাগল ভসোঁভড় হবনে। 
 াসান তাভরকও হপছনন ছুেল আ মদ মুসার। তারও  াত হষ্টনগান। 
হদৌড়াননা অবযাে আ মদ মুসা পনকে হথনক সাউন্ে মভনেভরং যন্ত্রো হবর 

কনর ঘরোর হলানকশন আবার ভঠক কনর ভনল। তখনও সাউন্ি মভনেভরং-এ পলা 
হজানের ভেৎকার ও প্রেন্ি ধস্তাধভস্তর শব্দ হিনস আসনছ। 

ঘরভের দরজাে ভগনে দাোঁড়াল আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক। দরজাো হঠনল 
হদখল দরজা লক করা। 

‘হরভি  াসান তাভরক’ বনল আ মদ মুসা গুলী করল লকানরর কী হ ানল। 
গুলী কনরই প্রেন্ি এক লাভথ োলাল দরজাে। খুনল হগল দরজা। 
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ঘনর জনা সানতক হলাক। সবাই দাোঁড়াননা। 
ঘনরর একদম দভক্ষণ প্রানন্ত আ ত ও অদ্ধদনগ্ন অবযাে পলা হজােনক 

একজন হলাক পাোঁজানকালা কনর সম্ভবত পানশর ঘনর ভননে যাভিল। পানশই 
একো দরজা হখালা। 

দরজা খুনল হযনতই ঘনররর সবাই তাভকনে ভছল দরজার ভদনক। হসই সানথ 
দুজননর  ানত উনঠ এনসভছল ভরিলবার। হয হলাকভে পলা হজােনক পাজানকালা 
কনর ভননে যাভিল, হোনখর পলনক হস পলা হজােনক হছনড় ভদনে ভরিলবার তুনল 
ভনল পনকে হথনক। 

আ মদ মুসারা হেনেভছল পলা হজােনক উদ্ধার করনত। এ জনেই দরজা 
হখালার সানথ সানথ তারা গুলী কনরভন। ভকন্তু মু ূতদ হদভর করনল তারা গুলীর 
ভশকার  নব। 

হস সুনযাগ ভদল না ওনদর আ মদ মুসারা। ওনদর  ানতর ভরিলবার োনগদনে 
উনঠ আসার আনগই আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর হষ্টনগান ঘনরর ভতন ভদক 
ঘুনর অভগ্নবৃভষ্ট করল। 

সাতভে হদ ই লুভেনে পড়ল হমনঝনত। ঝাোঁঝরা হদ গুনলা ওনদর কনেক 
হসনকনন্ির মনধযই ভযর  নে হগল। 

আ মদ মুসা ছুেল ঘনরর দভক্ষণ প্রানন্তর ভদনক। 
পলা হজানের প্রাে নগ্ন হদ  কুকনড় পনড় ভছল। িে ও আতংনক তার দুনোখ 

ভবনফাভরত। মুনখ মৃতযুর পান্িুরতা। 
আ মদ মুসা পলার জযানকেভে কুভড়নে ভননে তার ভদনক ছুোঁনড় ভদনে হপছন 

ভফনর দাোঁভড়নে বলল, ‘পনর নাও।’ 
উনঠ বসা পলা হজাে গানের হছোঁড়া হগভে ও সানেদর উপর জযানকে পনর ভনল। 

তারপর কােদ ভঠক কনর ভননে উনঠ দাোঁড়াল। 
আ মদ মুসা  াসান তাভরনকর ভদনক হেনে বলল, ‘তুভম পলানক ভননে বাইনর 

ভগনে দাোঁড়াও। আভম এনদর সােদ কনর বাইনর আসভছ। দুতলা ও এক তলার 
ঘরগুনলাও সােদ করনত  নব।’ 

 াসান তাভরক পলা হজােনক ভননে বাইনর হগল। 
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পলানক দাোঁড় কভরনে হরনখই আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুতলার ঘরগুনলা 
সােদ করল। কাগজপত্র সনে জনক যা হপল কুভড়নে ভনল। দুতলাে হপল 
একভেমাত্র কভম্পউোর হসে। ভিকগুনলা ভননে ভনল আ মদ মুসা। 

িে ও আতংক ভকছুো কনম হগনল পলা হজাে আ মদ মুসা ও  াসান 
তাভরকনক ভননে ভবস্মনের হদালাে দুলভছল। গানিদর ইউভনফরম ও কপাল পযদন্ত 
নামাননা হ্াে পরা ভলননসি আ মদ মুসা ও  াসান তাভরকনক ভেননত পারভছল না 
পলা হজাে। ভকন্তু ওনদর কথা মানঝ মানঝ তার কানছ পভরভেত মনন  ভিল। এই 
অপভরভেত দুজন হলাক এই ভবরাে  তযাকান্ি ঘভেনেও তানক বাোঁোল হকন এো হস 
ভকছুনতই বুঝনত পারনছ না। এরা এখানন ভক খুোঁজনছ হসোও তার মনন ভবস্মনের 
সৃভষ্ট কনরনছ। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পলা হজােনক ভননে বাভড় হথনক হবভরনে 
এল। 

গাভড় বারাোে এনস গাভড়নত ওঠার সমে পলা হজাে বলল, ‘মাফ করনবন 
আমরা হকাথাে যাভি?’ আমানদর বাভড়নত মা কান্না-কাভে করনছন।’ 

‘হ্াোঁ, তুভম বাভড়নতই যানব।’ বনল আ মদ মুসা ড্রাইভিং ভসনে উঠল। পানশ 
উঠল  াসান তাভরক। হপছননর ভসনে তুলল পলা হজােনক। 

প্রাইনিে হরাি হথনক হকাষ্টাল  াইওনেনত উনঠ হরনখ যাওো েযাভির কানছ 
দাোঁড়াল। 

আ মদ মুসা িাকল েযাভিওোলানক। বলল, ‘আনরকো গাভড় হযাগাড়  নে 
হগনছ। অনপক্ষা করার জনে হতামানক ধেবাদ।’ বনল একমুনঠা োকা 
েযাভিওোলার  ানত তুনল ভদল। 

োকার ভদনক একবার তাভকনেই হোখ দুনো উজ্জ্বল  নে উঠল 
েযাভিওোলার। একো লম্বা ধেবাদ ভদনে ছুেল হস তার েযাভির ভদনক। 

গনজানলা হরানির মুনখ এনস আ মদ মুসা তার গাভড় িান পানশর পাকদোর 
কারপানকদ দাোঁড় করাল। 

গাভড় হথনক নামল আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক। পলা হজােনক গাভড় 
হথনক নামনত বলল। 
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পানকদর ভদনক তাভকনে পলা হজাে বলল, ‘আমার বাভড়নতা এখানন নে।’ 
‘এস। ১১নং গনজানলা হরাি খুব দূনর নে। হ োঁনেই যাওো যানব।’ আ মদ 

মুসা বলল। 
ভবস্মে ফনুে উঠল পলা হজানের মুনখ। বলল, ‘আমার বাভড় আপনারা 

হেননন?’ 
‘ওো হতা এখন আমানদরও বাভড়।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘হক আপনারা?’ বনল উঠল পলা হজাে। তার কনে সংশে সনে । 
উত্তর না ভদনে আ মদ মুসা ‘এস’ বনল পলা হজানের বাভড়র ভদনক  াোঁেনত 

শুরু করল। 
‘গাভড় না হনোর অথদ বুঝলাম না।’ বলল পলা হজাে। 
আ মদ মুসা ভফনর দাোঁভড়নে বলল, ‘এই অপো গাভড়ো বাভড়নত ভননল ওো 

সভরনে হফলার জনে আবার পভরশ্রম করনত  নব।’ 
বনল  াোঁেনত লাগল আ মদ মুসা। 
তার হপছনন  াোঁেনত লাগল  াসান তাভরক ও পলা হজাে। 
পলা হজাে  াোঁেনছ। ভকন্তু তার মাথাে ভেন্তা ঘুরপাক খানি ঝনড়র হবনগ। 

আ মদ মুসার হশষ কথা শুনন তার ভনভিত মনন  নি তানদর নতুন হম মান 
িাইোর গলা ওো। ভকন্তু িাইোনদর সানথ এনদর হে ারার ভমল হনই। আর এরা 
অভধকাংশ সমেই দুনবদাধয িাষাে কথা বনলনছ, যা িাইোনদর পনক্ষ সম্ভব নে। 

পলা হজানের বাভড়নত হপৌছল তারা। 
দরজাে নক কনর পলা হজােই প্রথনম প্রনবশ করল বাভড়নত। 
পলার মা ভমনসস হজাে পলানক জভড়নে ধনর কান্নার  াে বভসনে ভদল। 
পলানক উদ্ধার কনরনছ এই পূনের সুবানদ ভমনসস হজাে আ মদ 

মুসানদরনকও হিতনর প্রনবনশর অনুমভত ভদল। 
‘আপনারা বসুন দো কনর। আভম কাপড় পানি ো ভননে আসভছ। 
েনল হগল পলা উপনর দুতলাে। 
‘পলার ভক  নেভছল? হবনন্ো ও সসা হকাথাে ভননে ভগনেভছল পলানক? 

হতামরা হক?’ ভজনেস করল ভমনসস হজাে। 
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‘আভন্ে, পভরেে বলভছ।’ বনল আ মদ মুসা মাথা হথনক হ্াে খুনল বযাগ 
হথনক েুল ও দাভড় পনর ভনল।  াসান তাভরকও। 

ভমনসস হজানের হোখ ছানাবড়া  নে উঠল ভবস্মনে। বলল, ‘বাছা হতামরা? 
হতা......।’ 

ভবস্মে জভড়ত কনে কথা জভড়নে হগল ভমনসস হজানের। একেু পর বলল, 
‘আভম ভকছ ুবুঝনত পারভছ না বাছা!’ 

‘সব বলব আভন্ে।’ বলল আ মদ মুসা। 
এ সমে ো ভননে হননম এল পলা হজাে। আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর বলল, 

‘িাইো আপনারা?  ঠাৎ হকানেনক?’ 
বনলই পলা হজানের হোনখ পড়ল আ মদ মুসানদর পরননর হপাশানকর 

উপনর। হসই গানিদর ইউভনফরম। সংনগ সংনগ সব পভরষ্কার  নে হগল তার 
কানছ। শরীনরর উপর ভনেন্ত্রণ তার হয ভশভথল  নে পড়ল। তার  াত হথনক খনস 
পড়ল োনের হি। প্রেন্ি শনব্দ তা আছনড় পড়ল মাভেনত। 

পলা হজানের মুখ হথনক একো ভেৎকার হবভরনে এল, ‘িাইো আপনারা।’ 
ভেৎকানরর সানথ তার হোখ দুভে ভযর  নলা আ মদ মুসানদর উপর। 
অবাক ভবস্মে আর অননক প্রনের অপ্রভতনরাধয োনপ ভবনফাভরত তার 

দুনোখ। 
ভেৎকার তার হথনম হগল, ভকন্তু হোখ দুভে তার হযন পাথর  নে হগনছ। কথা 

সরনছ না পলা হজানের মুখ হথনক। 
আ মদ মুসা  াসল পলা হজানের ভদনক হেনে। বলল, ‘হতামানদর এ ভবস্মে 

স্বািাভবক।  আমানদর সব কথা হতামানদর শুননত  নব।’ 
পলা হজানের ভযর হোখ একেুও নড়ল না। তার হঠাোঁে দুভে ননড় উঠল। বলল, 

‘সবকথা পনর শুনব। সবার আনগ এক কথাে বলুন, ‘আপনারা হক? ভক উনেনশ্য 
আপনারা এনসনছন?’ শুষ্ক কে পলার। 

আ মদ মুসা পভরপূণদিানব তাকাল পলা হজানের ভদনক। তার অনড় হোনখর 
অতল দৃভষ্টনত আ মদ মুসা অে রকম এক পলা হজােনক হদখল। মনন  নলা, 
এর কানছ ভমথযা বলার প্রনোজন হনই। আ মদ মুসা বলল, ‘আমরা দুজননই 
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মুসভলম। আমরা িাে হথনক ভলসবন  নে এখানন এনসভছ। একো িেংকর ের 
সাও হতারা  দ্বীনপ আমানদর ভকছু িাইনক বেী কনর হরনখনছ। আমরা তানদর 
উদ্ধার করনত োই।’ 

আ মদ মুসা থামনলও পলা হজাে কথা বলল না। তার অপলক, অনড় দৃভষ্ট 
আরও তীক্ষ্ণ  নে উনঠনছ আ মদ মুসানদর উপর। হযন অননক ভকছু ভননে িাবনছ 
হস। ভকছুক্ষণ পর পলা হজাে ধীর কনে বলল, ‘আপভন আপনানদর পভরেনের 
সবেুকু হবাধ  ে বনলনভন। আর ভলসবন  নে  ারতা আপনারা আনসনভন। ভলসবন 
হথনক হতরভসনেরা  নে  ারতা এনসনছন।’ 

এবার ভবস্মে ফনুে উঠল আ মদ মুসার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘তুভম জান এো? 
ভক কনর?’ 

‘আপভনই হতা বলনলন।’ বলল পলা হজাে। 
‘কখন?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘এইনতা বলনলন হয, িাে হথনক ভলসবন  নে  ারতা হপৌনছনছন। হয দুজন 

মুসলমান ভলসবন  নে আনজারস দ্বীপপুনে এনসনছন, তারা প্রথনম  ারতাে 
হননমনছন এবং অননক ঘেনাও ঘভেনেনছন।’ বলল পলা হজাে। 

ভ্রু কুোঁেনক উনঠনছ আ মদ মুসার। ভবস্মে জভড়ত হোনখর দৃভষ্ট তার আরও 
তীক্ষ্ণ  নে উনঠনছ। বলল, ‘ভমস পলা হজাে আপভন হক?’ 

‘আভম আনজারস এর ‘হসন্িাল কাউন্োর এসপানোননজ এনজেী’ (CCEA) 
এর সদস্য।’ ভদ্বধা ীন যাভন্ত্রক স্বনর বলল পলা হজাে। 

নতুন ভবস্মে ভননে তাকাল আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পলা হজানের 
ভদনক। 

ভবস্মে-ভবনফাভরত  নে উনঠনছ ভমনসস হজানের হোখও। 
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৭ 
আজর ওোইজমযান সাও হতারা  দ্বীনপ ৪০ ফেু মাভের ভননে তার অভফস 

হেভবল বনস। জ্বলনছ তার হোখ আগুননর মত। হযন তা পুভড়নে হফলনব সামনন 
বসা তার দভক্ষণ  স্ত দাভননেল হিভিিনক। 

আজর ওোইজমযাননর জ্বলন্ত হোখ হননে উঠল। মুখ হথনক তার শনব্দর হশল 
বভষদত  নলা দাভননেল হিভিিনক লক্ষয কনর, ‘২৪ ঘন্োর মনধয আভম  ারতাে জজদ 
এমানুনেনলর বাভড়নত ভক ঘনেনছ তার সভঠক ভরনপােদ োই। আমার ভবশ্বাস হসখানন 
আ মদ মুসা আনসভন। সমুদ্র পনথর উপর আমানদর কড়া নজর আনছ। গত ৭ 
ভদনন হতরভসনেরা হথনক হকান হছাে হনৌকা বা হবাে পভিনমর হকান দ্বীনপ যােভন। 
সবনেনে বড় কথা  নলা, হয ঘনর  তযা কান্িো ঘনেনছ, হসখানন হছড়া সােদ ও 
হগেীর হয েুকনরা পাওো হগনছ তা হকান হমনের। হলভিজ ঘভড়ও হসখানন পাওো 
হগনছ। এ হথনক প্রমাণ  ে হকান হমনেনক হকন্দ্র কনর এই  তযাকান্ি ঘনেনছ। 
হখাোঁজ নাও িাল কনর।’ 

একেু থামল আজর ওোইজমযান। বলল আবার একেু পনর, ‘সবাইনক খবর 
হপৌছাও সাও হতারা মুখী জা াজ, লঞ্চ, হ ভলকপ্টার সবভকছুনক হযন ভবনা 
ভজোসাে ধ্বংস কনর হদো  ে। আমানদর ভনজস্ব হযাগানযাগ ‘ভমভন-সাব’ এর 
মাধযনম েলনব। আর মাভের উপনরর বেীখানানক িূগনিদ ঢুভকনে দাও। হযন 
মাভের উপনর জংগল ও পা াড় ছাড়া আর হকান ভকছুর ভেি না থানক।’ 

আবার একেু দম ভনল আজর ওোইজমযান। কনেক মু ূতদ পনর শুরু করল 
আবার, ‘েুইন োওোনরর ধ্বংস সম্পভকদত েেুভনক এর অনুসন্ধান ভরনপানেদর 
বাড়ভত কভপ উদ্ধার করা এখনও সম্ভব  নলা না। অথে এর মনধযই রনেনছ 
আমানদর প্রাণ।’ 

অননকো স্বগত কনে এ কথাগুনলা বনলই আজর ওোইজমযান পাগনলর মত 
ভেৎকার কনর উঠল, ‘নতুন বেী সাংবাভদক বুনমদীন ভবলা নক আমার কানছ ভননে 
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এস। হস কামাল সুলাইমাননর স্ত্রী লভতফা কামাল, হবান ফাভতমা কামাল এবং 
যানেদ ভবন ফারুনকর হখাোঁজ-খবর জানন। তার কাছ হথনক হবর কনর ভননত  নব 
ওনদর ভঠকানা। আর েুেভননকর ৭ জননর কানছ হশষ হেষ্টা োলাও। হবর কর 
ভরনপানেদর কভপ হকাথাে হরনখনছ। সমে আমানদর  ানত হনই।  ে ওরা বলনব না 
 ে ওনদর সবাইনক মরনত  নব। যাও।’ 

হবভরনে হগল দাভননেল হিভিি। 
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